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การกำากับพิธีกรเด็กในรายการ แอนิเมชันคลับ 

Directing the Children in Animation Club Program

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง* 

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความชิ้นนี้  เพื่อต้องการอธิบายการกำากับพิธีกรเด็กในรายการแอนิเมชัน คลับ ที่

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันศุกร์เวลา 17.30-18.00 น. ในระหว่างเดือนตุลาคม 2558-สิงหาคม 

2559 และทุกวันอาทิตย์เวลา 11.30-12.00 น. ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559-พฤศจิกายน 2559 และในวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบว่าการกำากับพิธีกรเด็กมีองค์ประกอบสำาคัญดังนี้ 1. ฝึกฝนพิธีกร  2. สร้างลักษณะเด่น

ของพิธีกร 3. รู้จักธรรมชาติของเด็ก  4. การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก 5. การฝึกซ้อมก่อนผลิตรายการ 6. ปรับบทให้เข้า

กับธรรมชาติของเด็ก 7. บอกสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจน 8. ให้เด็กออกความคิดเห็น  9. รับฟังความคิดเห็นของเด็ก 

10. รู้ข้อจำากัดของพิธีกร 11. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  12.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

คำาสำาคัญ : การกำากับเด็ก, รายการแอนิเมชันคลับ, รายการเด็ก

Abstract

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

which broadcasted every Friday from 5:30 pm - 6:00 pm between October 2015 - August 2016 and 

every Sunday from 11:30 am - 12:00 pm between October - September 2016 and on holidays until 

December 2017. The result found that here 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 shoot-

ing, (6) adapt the script to children’s nature, (7) tell children what you want clearly, (8) let children 

tell their opinions, (9) listen to children’s opinions, (10) know the limit of children (11) build relation-

ship with parents and (12) solving problems during shooting.

Keywords: Directing the Children, Animation Club, Children Program

1.จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ

 ผู้ที่อยู่ในการทำางานเบื้องหลังการผลิตรายการโทรทัศน์  มักได้ยินกิตติศัพท์ของ 4 สิ่งพึงระวังเหล่านี้ “สัตว์ เด็ก 

เอฟเฟกต์ และสลิง”

 สัตว์  สิ่งมีชีวิตที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ พร้อมจะทำาตามความรู้สึกของตัวเองทุกเมื่อ

 เด็ก  สิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือการควบคุม ต้องใช้การหลอกล่อขั้นสูงถึงจะปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องการ

 เอฟเฟกต์ สิ่งไม่มีชีวิตที่มีระบบซับซ้อนและยุ่งยาก ต้องควบคุมและทำาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

           สลิง   สิ่งไม่มีชีวิตที่ไร้กฎเกณฑ์และทิศทาง เคลื่อนไหวไปตามอากาศกับแรงโน้มถ่วงของโลกและบริบท 
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แวดล้อมนั้น ๆ 4 สิ่งที่พึงระวังสำาหรับผู้อยู่เบื้องหลังใน

การผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทำางานที่

อยากลำาบากหรือผลงานอาจไม่เป็นไปที่เราต้องการ

 ตามทีค่ณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม กับ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ “ไทยพีบีเอส” โดย

สำานักเครือข่ายส่ือสาธารณะ ได้ลงความร่วมมือในการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการ

แอนิเมชันคลับ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเปิดพื้นที่

ให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน

ดา้นนิเทศศาสตร์ การสือ่สารมวลชน สาขาออกแบบภาพ

เคลื่อนไหว หรือในสาขาอื่น ๆ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

ในการกำาหนดผลิตชิ้นงานในวาระการสื่อสารสาธารณะ

อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

ให้เกิดการสร้างสรรค์งานในสื่อโทรทัศน์ผ่านการปฏิบัติ

จริงในรูปแบบของการผลิตแอนิเมชัน และการผลิต

รายการเด็ก และ 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่าง ส.ส.ท. และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสื่อ

สาธารณะไปด้วยกัน 

 จากการทำาความร่วมมือดังกล่าว  ผู้สร้างสรรค์

ไดผ้ลติรายการโทรทศันป์ระเภทรายการเด็กและเยาวชน 

ในชื่อรายการ “แอนิเมชันคลับ” เพ่ือออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เริ่มออกอากาศต้ังแค่วันที่ 

ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 

ในซีซัน 1 และต่อเนื่องด้วย ซีซัน 2 ออกอากาศตั้งแต่วัน

ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560

 การผลิตรายการแอนิเมชันคลับ ซึ่งมีผู้ดำาเนิน

รายการ(พิธีกร) ที่เป็นเด็ก ถือเป็นงานที่มีความท้าทาย

สำาหรับผูส้ร้างสรรค ์ในการควบคมุเด็กใหป้ฏิบติัตามและ

สื่อสารออกมาตามบทหรือสิ่งทีเราต้องการสื่อสารไปยัง

ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งมีกิตติศัพท์ของ 4 สิ่งพึง

ระวังในการทำางานเบื้องหลังคือ “สัตว์ เด็ก เอฟเฟกต์ 

และสลิง” ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องการนำาเสนอวิธีการ

ทำางานกับเด็กในรายการแอนิเมชันคลับ

 ในการผลิตรายการแอนิเมชัน คลับ ผู้เขียน

บทความทำาหนา้ทีใ่นการสร้างสรรค์รายการดังต่อไปนี ้(1) 

เจตน์จันทร์ เกิดสุข  ทำาหน้าที่ผู้กำากับรายการ (2) ณัฐวุฒิ 

สิงห์หนองสวงทำาหน้าที่ควบคุมการผลิต และกำากับภาพ 

 และ (3) ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข ทำาหน้าที่โปรดักชัน ดีไซเนอร์ 

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาข้ันตอนการกำากับเด็กในรายการ

แอนิเมชันคลับ

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

 แนวคิดเกี่ยวกับการกำากับรายการ

 สมคิด  ธีรศิลป์ (2540)  กล่าวไว้ว่า การกำากับ

รายการ (Directing)  คือ การควบคุมรายการเพื่อให้

รายการซึ่งกำาลังแสดงอยู่ให้ภาพและเสียงได้แพร่ออก

อากาศไปอย่างมีประสิทธิภาพในคุณค่าของภาพในด้าน

ศิลปะ  และการรับรู้ทางสายตา  และการได้ฟัง ผู้ที่จะ

เป็นผู้ควบคุมรายการนี้เราเรียกว่า  ผู้กำากับรายการ หรือ 

Program Director 

 ผูก้ำากบัรายการ (Program Director) ทำาหนา้ท่ี  

และรับผิดชอบดังนี้ (1) รับผิดชอบรายการที่ได้รับมอบ

หมายจากสถานี  ให้รายการอยู่ในกรอบ  คืออยู่ใน

นโยบายของเจา้สงักดัไมขั่ดตอ่กฎหมาย (2) มหีนา้ทีด่แูล

การซ้อมก่อนออกอากาศ  หรือก่อนบันทึกภาพ (3) 

ควบคุมรายการที่กำาลังบันทึกภาพ  โดยผู้กำากับรายการ

ตอ้งอา่นบทใหเ้ข้าใจ (4) เป็นผูแ้นะนำาฝา่ยตา่ง ๆ  ใหเ้ข้าใจ

บท และเข้าใจงานที่ต้องทำา (5) เป็นผู้ควบคุมการ

ประกอบภาพจากกลอ้ง  และควบคมุเสยีงในการเผยแพร่

และบันทึกภาพ (6) ควบคุมผู้เดี่ยวข้องกับงานท่ีกำาลัง

ดำาเนนิรายการอยู ่และ (7) เปน็ผูร้ายงานผลงานเพือ่เสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดเกี่ยวกับรายการเด็ก

 รายการโทรทศันส์ำาหรบัเดก็  หมายถงึ รายการ

ท่ีมุง่จดัใหเ้ดก็ดเูข้าใจ  สนกุสนานไดค้วามรูแ้ละประโยชน์

จากรายการนั้น  ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ 

(จุมพล รอดคำาดี, 2525)

 รายการโทรทัศน์สำาหรับเด็ก หมายถึง รายการ

โทรทัศน์ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำาหรับให้เด็กดู

และอาจครอบคลุมถึงเยาวชนด้วย มุ่งให้เด็กดูแล้วเข้าใจ

ได้รับความสนุกสนานบันเทิง ไม่เป็นพิษเป็นภัย ให้ความ

รูอ้ยา่งกวา้งขวางมกีารปลกูฝงัทัศนคตแิละคา่นยิมทีด่งีาม

ใหส้อดคล้องกบัสงัคม รวมทัง้กอ่ประโยชน์แก่เดก็ทัง้ทาง

ร่างกายและจิตใจ (นารากร ติยายน, 2536, น. 17)

พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็ก เป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้ผลิต

รายการโทรทัศนจ์ำาเป็นตอ้งคำานงึถึงเป็นอยา่งมาก เพราะ

ในแต่ละวัยนั้นเด็กจะมีพัฒนาการและความสนใจแตก
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ต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ผลิตรายการจึงควรที่จะทราบว่า

ความต้องการของวัยเด็กแต่ละวัย เด็กต้องการอะไรบ้าง

เพื่อที่ว่าผู้ผลิตรายการจะได้ผลิตรายการที่มีเนื้อหากับ

ความต้องการองเด็กให้ได้มากที่สุด  (1) วัยเด็ก 3 ขวบ

ครึง่ถงึ 5 ขวบ เน้ือหารายการควรใกลเ้คียงกับสิง่แวดลอ้ม

ที่เขาพบเห็นในชีวิตประจำาวัน  การดำาเนินเรื่องควรง่าย 

ให้คุณหรือโทษอย่างเด่นชัด ไม่ซับซ้อน (2) เด็กวัย 6-7 

ขวบ เนื้อหาควรเป็นธรรมชาติมากขึ้น และเด็กวัยนี้ชอบ

แดงออก ชอบยกยอให้กำาลังใจ  ชอบอภินิหาร การต่อสู้ 

ไม่ชอบเรื่องยาว ๆ และ (3) เด็กวัย 10-12 ขวบ เป็น

เนื้อหาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น เพราะเด็กเข้าใจ

สังคมมากขึ้น เนื้อเรื่องจึงควรมีเหตุผลมากขึ้น อย่างไร

ก็ตามยังคงเรื่องการผจญภัยและความรักพวกพ้อง (อ้าง

ใน ลักษมี คงลาภ และคณะ, 2551)

 อาจกล่าวโดยสรุปว่า รายการโทรทัศน์สำาหรับ

เดก็ หมายถงึ รายการโทรทศันท์ีจั่ดขึน้โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อสำาหรับให้เด็กดู และอาจครอบคลุมถึงเยาวชนด้วย 

มุ่งให้เด็กดูแล้วเข้าใจ ได้รับความสนุกสนาน บันเทิง ไม่

เป็นพิษเป็นภัย ให้ความรู้อย่างกว้างขวาง มีการปลูกฝัง

ทศันคตแิละคา่นยิมทีดี่งามใหส้อดคลอ้งกบัสงัคม รวมทัง้

ก่อประโยชน์แก่ เด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่ง

โครงสรา้งรายการควรมคีวามง่าย กระจา่งชดั ไมซั่บซอ้น 

เนื้อหาควรมีลักษณะให้ความรู้กว้างขวาง สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของเด็กในแต่ละชว่งวยัทีเ่ปน็กลุ่มเป้าหมาย

ของรายการเป็นสำาคัญ

 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์

 ในการผลติรายการโทรทศันม์กีระบวนการผลติ

ที่เกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ฝ่าย และต้องทำางานร่วมกันเป็น

ทมี ซึง่แตล่ะฝา่ยกม็คีวามชำานาญเฉพาะดา้นในหนา้ทีท่ีต่น

รับผิดชอบอยู่และต่างก็มีความสำาคัญต่อการผลิตรายการ

โทรทัศน์เท่าเทียมกัน ซ่ึงการทำางานถ้าขาดฝ่ายหนึ่งฝ่าย

ใดไปจะทำาให้การทำางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือฝ่าไดฝ่าย

หนึ่งขาดตกบกพร่องในหน้าที่ อาจเป็นเหตุให้รายการ

โทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นไม่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ดงัน้ันสิง่สำาคัญในการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์

คือการทำางานเป็นทีมที่ต้องใช้ความรู้ และความสามารถ

ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ในการผลิตให้ผสมผสานกันออกมาเป็นรายการโทรทัศน์

ได้อย่างมีคุณภาพ ดังน้ันการผลิตรายการโทรทัศน์จะ

ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

การปฏิบัติงานระหว่างการผลิต เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งที่ผู้

ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ต้องปฏิบัติเพื่อให้รายการที่

ผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 

(2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) ได้

กล่าวถึงการปฏิบัติงานระหว่างการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน์ สามารถสรุปได้ ดังนี้

 (1) การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทำา

 ในข้ันการปฏิบัติงานระหว่างผลิต การเตรียม

ความพรอ้มเปน็งานสำาคญัอกีงานหนึง่ในการผลติรายการ 

ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบความพร้อมทุกด้าน ผู้

ผลติรายการจะจดรายละเอยีดและข้อความท่ีจำาเปน็ดา้น

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการ

แสดง คนงาน และอืน่ๆ ทีต่อ้งการไว ้ซึง่ผูผ้ลติรายการจะ

ตรวจสอบอย่างละเอียดทันที

 อย่างไรก็ตามงานอีกสิ่งหนึ่งท่ีผู้ผลิตรายการจะ

ต้องตรวจสอบ คือ ตารางการถ่ายทำาว่าในวันท่ีถ่ายทำา 

ถ่ายทำาในหรือนอกห้องส่ง สดหรือบันทึกเทป และมีใคร

ต้องมาเข้าฉากบ้าง ช่วงเช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด ตาราง

ถ่ายทำา (Shooting Schedule) มีไว้เพื่อจะช่วยให้การ

ทำางานมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาผู้แสดง 

 (2) การกำากับและถ่ายทำารายการ

 2.1 การฝกึซอ้ม ผูผ้ลติรายการจะกำาหนดตาราง

ฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ให้บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องมาซ้อม ส่วนใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ต้องมา

 2.2 การถ่ายทำารายการ ข้ันนี้เป็นข้ันที่บันทึก

ภาพเมือ่ทกุอยา่งไดเ้ตรยีมกนัเรยีบรอ้ยกถ็งึเวลาทีร่อคอย 

นั่นก็คือการบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้อหาในบทเทป

โทรทศัน ์แตก่อ่นทีจ่ะถงึเวลาทีบ่นัทกึภาพผูก้ำากบัรายการ

ควรจะตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ว่าเรียบร้อย และพร้อมที่จะ

ถ่ายทำาหรือไม่

 เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตระเตรียมเรียบร้อยแล้ว ก็

พร้อมที่จะถ่ายทำาได้ และในขณะที่ถ่ายทำารายการนั้นผู้

กำากับจะต้องตรวจสอบสี ความคมชัด และความถูกต้อง

ของภาพตามบท และควบคุมดูแลการทำางานของเจ้า

หน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ อีกด้วย และเมื่อบันทึกภาพเสร็จแล้ว

ควรจะมีการ Rewind เทปเพื่อดูภาพที่บันทึกไปนั้นคม

ชัดและถูกต้องหรือไม่ และมีอะไรบกพร่องหรือไม่ หาก

พบสิ่งบกพร่องก็จะได้ถ่ายซ่อมใหม่ 
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 (3) การดำาเนินงานหลังการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน์ (Post  Production)

 การดำาเนินงานหลังการผลิตเป็นขั้นตอนที่

ดำาเนนิการหลงัจากการผลติ เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง

และปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งการประเมินผล

 3.1 การตัดต่อลำาดับภาพ ภายหลังจากการ

ปฏบิตักิารผลติและบนัทกึเทปทัง้ในหอ้งสง่ และนอกหอ้ง

ส่งแล้ว ทีมตัดต่อก็จะนำาภาพที่บันทึกมาลำาดับเรียงตาม

ที่ Continuity ได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดว่าช่วงไหน 

ตอนไหน จะตัดต่อด้วยตอนไหน บางรายการจะนำา

เทคนิคพิเศษ 

 3.2 การผสมเสยีง หมายรวมถึงการใสเ่สยีงเพลง 

เสียงคนบรรยาย เสียงประกอบและเสียงจริงลงไปใน

รายการ เพื่อให้รายการสมบูรณ์ เสียงเป็นส่วนสำาคัญเช่น

กนั ถา้รายการด ีภาพดี เรือ่งดี แต่การผสมเสยีงลงในแถบ

เสียงไม่ดีผิดพลาดหรือผู้บรรยายเสียงไม่ดี จะทำาให้

รายการทัง้รายการเสยีไปด้วย ดังน้ันผูผ้ลติรายการในชว่ง

วางแผนจะตอ้งเลือกตวัผูบ้รรยาย ซึง่ถา้เสยีงดเีหมาะกบั

รายการและมคีวามชำานาญจะทำาใหร้ายการทัง้รายการดี

 3.3 ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข เมื่อเทป

โทรทศัน์ดงักล่าวไดถ้กูตดัตอ่และบนัทกึเสยีงตา่ง ๆ   ตาม

บทที่ได้กำาหนดไว้แล้ว เราก็นำาเอาเทปโทรทัศน์ดังกล่าว

ออกฉายให้ผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ ได้ชมกัน ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการตรวจสอบและวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรขาด

ตกบกพร่องบ้าง หากเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ทางสถานี

ตรวจพิจารณา

 จากแนวคิดดังกล่าว  คือกระบวนการในการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้จัดทำาได้ใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อ

เป็นแนวทางในการผลิตรายการ และการแบ่งการผลิต

รายการเปน็ขัน้ตอน 3 ข้ันตอน คอื 1.การเตรยีมการผลติ

รายการ (การทำางานวางโครงเรือ่ง เขยีนบท สำารวจสถาน

ทีในการถ่ายทำา กำาหนดวันถ่ายทำา) 2.การผลิตรายการ 

(ซ้อมคิวพิธีกร ถ่ายทำาจริง) 3.หลังการผลิตรากการ (การ

ตัดต่อ ลงเสียง ใส่กราฟิก ส่งให้ทางสถานีตรวจความถูก

ต้อง ส่งเทปออกอากาศ และประเมินผลหลังจากออก

อากาศไปแลว้) โดยทีใ่นบทความน้ีผูจั้ดทำาต้องการสือ่สาร

เกี่ยวกับการทำางานของพิธีกรเด็ก จะเกี่ยวข้องอยู่ 2 คือ 

การเตรียมการผลิตรายการ และการผลิตรายการ

 

กระบวนการสร้างสรรค์

 รายการแอนเิมชนัคลบั (Animation Club) เปน็

รายการเด็ก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ตัง้แตตุ่ลาคม พ.ศ. 2558  จนถึงปัจจบัุน วนัและเวลาออก

อากาศมีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกไตรมาตร รายการ

แอนิเมชันคลับ เป็นรายการเด็กท่ีมีกลุ่มเป้าหมายหลัก

เป็นเด็กอายุ 7-13 ปี และกลุ่มเป้าหมายลองเป็นผู้

ปกครอง โดยรายการมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ในครอบครัวให้ทำากิจกรรมร่วมกัน และเพื่อพัฒนาความ

คิดของเด็ก ภายใต้แนวความคิด (Concept) “คิด 

วิเคราะห์ แยกแยะ เรียนรู้” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอก

เหนือจากการเรียนในห้องเรียน

 รายการแอนเิมชันคลบัมรีปูแบบของการดำาเนนิ

รายการ ดังนี้ 1.ช่วงเปิดรายการ พิธีกรแนะนำารายการ

และอธิบายถึงกิจกรรมในแต่ละตอน  2. ช่วงแอนิเมชัน 

การเปิดการ์ตูนแอนิเมชันจากผู้ผลิตนักศึกษาแต่ละ

มหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการ (ซ่ึงในการให้ชมการ์ตูน

แอนิเมชัน ในแต่ละตอนจะไม่ช่วงเวลาที่แน่นอน ทีมงาน

ผลิตจะเป็นผู้เลือกช่วงเวลาตามความเหมาะสม)  3. ช่วง

กิจกรรม พิธีกรร่วมทำากิจกรรมกับแขกรับเชิญ 4.ช่วงปิด

รายการ สรุปประโยชน์และแนวคิดของแต่ละตอน

        การผลิตรายการโทรทัศน์รายการแอนิเมชัน คลับ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีกรเด็ก มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

 (1) การคัดเลือกผู้ดำาเนินรายการ

 หลังจากได้รับการอนุมัติจากทางสถานีให้ผลิต

รายการแอนเิมชนัคลบัได้  ทมีงานและบคุลากรของสถานี

โทรทัศนไ์ทยพบีีเอสกร็ว่มกนัดำาเนนิการคดัเลอืกผูด้ำาเนนิ

รายการ  โดยได้วางแผนไว้ว่าต้องการพี่คนโตหนึ่งคนใน

ทีม และน้อง ๆ อีก 3 คน ซึ่งการสรรหาผู้ดำาเนินรายการ

ทางสถานโีทรทัศนไ์ทยพบีีเอส ประกาศรบัสมคัรผา่นทาง

รายการโทรทัศน์ของสถานี สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก เว็บไซต์

โดยมีผู้ท่ีสนใจเข้ามาสมัครเป็นพิธีกรประมาณ 200 คน 

ซ่ึงจากการคัดเลือกเด็กท่ีมาสมัครต่างมีความสามารถท่ี

หลากหลายทีมงานจึงตกลงเลือกผู้ดำาเนินรายการหรือ

พิธีกรประจำารายการเราจำานวน 8 คน โดยได้แบ่งออก

เป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน จากการคัดเลือกพิธีกรของทีม

งาน ได้ทีมพิธีกรจำานวน 2 ทีม ดังนี้
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

ทีมที่ 1 ประกอบด้วย

 นางสาวนพธิรา เอกสิทธิชัย (เบสท์), เด็กหญิง

บัณฑิฎา  สันจยารมณ์ (ต้นนำ้า), เด็กชายวชิรวิทย์ อารี

สมาน (ฟารีส), เด็กชายเฉลิมชัย  บุญประพาน (แทน)

ทีมที่ 2 ประกอบด้วย

 นางสาวรสธร  ตู้บรรเทิง (เมจิ), เด็กหญิงฆฤภร 

ทรรศนสฤษดิ์ (ออกัส), เด็กชายภาวิต ลิมปสุธรรม (เจ็ม), 

เด็กชายปัณวิชญ์ พายัพวัฒนวงษ์ (ปันปัน)

 

ภาพที่ 1 ทีมพิธีกร

 (2) อบรมพิธีกร และทีมงาน

 หลงัจากได้ทมีงานพธิกีร ทางสำานักเครือขา่ยสือ่

สาธารณะได้จัดการอบรมพิธีกรโดยการเชิญวิทยากร

พิเศษมาอบรมและสร้างกิจกรรมให้กับพิธีกร (work 

shop) โดยมีจุดประสงค์เพือ่ดึงศักยภาพของพิธกีรให้ออก

มาได้มากที่สุด วิทยากรพิเศษคือ คุณสมชาย ลีลารักษ์

สกุล (นักแสดง ผู้กำากับ อาจารย์สอนด้านการแสดงและ

ผู้เชี่ยวด้านการแสดง)

ภาพที่ 2 การอบรมพิธีกร โดยคุณสมชัย ลีลารักษ์สกุล

 

ภาพที่ 3 ทีมงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
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 ในการอบรมพิธีกรทางทีมงานในการผลิต

รายการได้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการสร้าง

ความสนิทสนมกับพิธีกร โดยทีมงานได้ทำาการทดลอง 

และได้ปฏบิตัจิรงิจากผูเ้ช่ียวชาญทีม่ปีระสบการณ์ ซึง่หลงั

จากผา่นการอบรมกน็ำาองค์ความรูท้ีไ่ด้ไปใชว้างแผน และ

ผลิตรายการ  

 (3) การเตรียมความพร้อมของพิธีกร

 การผลิตรายการแอนิเมชัน ใน แต่ละตอน

เป็นการนำาเสนอเน้ือหาที่แตกต่างกัน  ดังนั้นบทบาทที่

พธิีกรจะได้รบัเพื่อเปน็ผูส้ง่สารไปยังผูช้มกจ็ะแตกตา่งกนั

ออกไป จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของพิธีกรก่อนที่

จะถา่ยทำาจรงิ  โดยทมีงานใช้วธิกีารส่งบทให้ทมีพิธกีรอ่าน

ก่อนวันถ่ายทำา และโทรคุยกับผู้ปกครองของพิธีกรเกี่ยว

กับเรื่องที่จะถ่ายทำาในวันนั้น และบทบาทที่เด็กจะได้รับ

 (4) การซ้อมการแสดง

 ในการถ่ายทำารายการทุกครั้ง โปรดิวเซอร์จะ

ทำาการกำากับพิธีกรและนักแสดงท้ังหมดให้มีการฝึกซ้อม

บทพูด ซ้อมการแสดง ซอ้มจุดในการยนื รายละเอยีดและ

ทา่ทางตา่ง ๆ  ในการแสดง ใหนั้กแสดงและพธีิกรทำาความ

เขา้ใจกับบทใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะใหง้านออกมาเปน็ไป

ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 (5) การถ่ายรายการ

 ในกระบวนการถ่ายทำา  ผู้กำากับควบคุมให้เด็ก

ได้สวมบทบาทที่เขาได้รับมอบหมายในแต่ละตอน ซึ่งใน

การถา่ยทำาควรปลอ่ยใหพ้ธิกีรเดก็ได้แสดงความสามารถ

ของเขาออกมา เพราะจะได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ

และความน่ารักแบบเด็กของเด็ก  ซึ่งหากถ่ายทำาเด็กทำา

ผดิหรอืพลาดผูก้ำากบัไมค่วรดุมากเกนิไปเพราะเขาอาจจะ

กลวัแตไ่มส่ามารถแสดงตามทีเ่ราต้องการและต่อต้านเรา

ได้  แต่ผู้กำากับสามารถแสดงความไม่พอใจหรือกล่าวตัก

เตือนได้ แต่ต้องไม่กระทำาจนสร้างความกดดันให้พิธีกร

จนเกินไป  หรืออาจให้กำาลังใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทำา

เป็นเรื่องตลกแล้วเริ่มต้นใหม่  ในกรณีที่เด็กซนมาเล่น

ตลอดเวลาควรแก้ไขโดยอาจให้ผู้ปกครองหรือคนที่เด็ก

กลัวเข้ามาช่วยควบคุม

องค์ความรู้ที่ได้รับ

 การกำากับเด็กในการผลิตรายการโทรทัศน์

รายการ แอนิเมชัน คลับ  มีองค์ประกอบในการทำางาน 

ดังต่อไปนี้

 (1) ฝึกฝนพิธีกร ในขั้นตอนนี้เราควรสร้าง

กจิกรรมเพือ่เปน็การละลายพฤติกรรมระหวา่งพธิกีรแต่ละ

คน รวมทั้งทีมผู้ผลิตรายการ สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม 

และติดตามลักษณะการทำางานเป็นกลุ่มของพิธีกรแต่ละ

คน เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขและง่ายต่อการทำางานจริง

 (2) สร้างลักษณะเด่นของพิธีกร เป็นการสร้าง

ลกัษณะเดน่ของพธิกีรแตล่ะคน ให้สอดคลอ้งกบัรปูแบบ

ของรายการ  จงึไดส้รา้งลกัษณะนสิยัไวใ้นบทของรายการ 

และนำาออกมากำากับการแสดงในทุกตอน เพื่อสร้างภาพ

จำาให้แก่ผู้ชม เช่น พี่เบสท์เป็นพี่สาวใจดี มีความเป็นผู้นำา 

นอ้งแทนเปน็เด็กชา่งคดิ วเิคราะห ์สนใจเทคโนโลยี  นอ้ง

ฟารสี เปน็เดก็จอมซนประจำาบา้น ชอบเลน่กฬีา  นอ้งตน้

นำ้าเป็นเด็กช่างสังเกต ชอบกิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น

 (3) รูจ้กัธรรมชาติของเดก็ พธิกีรเดก็แตล่ะคนมี

ความต้องการ  ความสนใจ  การเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน 

เพราะฉะนั้นผู้กำากับต้องรู้จักจิตวิทยาเด็กของแต่ละคน

เพื่อโน้มน้าวใจให้เด็กสามารถทำาในสิ่งท่ีเราต้องการได้ 

แน่นอนว่าการกำากับพิธีกรเด็กสามคนให้อยู่ในเฟรม

เดียวกันเป็นไปได้ยากมาก จากการสังเกตโดยเฉพาะ

พิธีกรเด็กสามคนซึ่งเป็นวัยกำาลังซน ซึ่งพวกเขาจะไม่อยู่

นิ่งเฉย มักจะเล่นตลอดเวลา การที่ผู้กำากับรู้จักธรรมชาติ

ของเดก็เหลา่นีไ้ดจ้ะสามารถควบคมุใหเ้ดก็เหลา่นีเ้ชือ่ฟงั 

และทำางานได้ง่ายขึ้น 

 (4) การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก เป็นสิ่งที่ผู้

กำากับรายการเด็กควรใหค้วามสำาคัญ เพราะเด็กจะมคีวาม

เขินอายหากต้องแสดงหรือทำาท่าทางที่พวกเขาไม่คุ้นเคย 

จะทำาใหก้ารแสดงจะออกมาไมเ่ปน็ธรรมชาต ิเพราะฉะนัน้

ผู้กำากับควรเริ่มต้นด้วยการพูดคุยในสิ่งที่เด็กสนใจ หรือมี

การเลน่เกมกนัเพือ่ใหพ้ธิกีรเดก็มคีวามคุน้เคยกบัผูก้ำากบั 

รวมถึงทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยจากการสังเกต

หลังจากทำากิจกรรมร่วมกันระหว่างพิธีกรกับทีมงานจะ

เหน็ไดว่้าแตล่ะคนเริม่มกีารแสดงอยา่งทีไ่มไ่ดม้กีารเตรยีม

มากอ่นซ่ึงไมมี่ในบทรายการ (Improvisation) ซึง่นบัเป็น

สิง่ทีน่า่สนใจ เพราะพธีิกรไดแ้สดงความเป็นธรรมชาตแิละ

ความเป็นตัวของตัวเองออกมา ผู้กำากับมีสิทธิ์ตัดสินใจว่า

จะนำาไปประยุกต์เข้ากับบทรายการหรือไม่

 (5) การฝึกซ้อมก่อนผลิตรายการ ในแต่ละตอน

ก่อนบันทึกเทปรายการ ได้มีการส่งบทให้พิธีกรฝึกซ้อม

เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง แต่พิธีกรทุกคนจะไม่ได้ฝึก

ซ้อมร่วมกัน จึงทำาให้วันบันทึกเทปรายการต้องนำาพิธีกร
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มาฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้งก่อนการบันทึกเทปจริง เพื่อ

สร้างความเข้าใจร่วมกัน หรืออาจปรับเปลี่ยนบทตาม

ความเหมาะสม เช่น บทสนทนายาวเกินไป อาจต้องแบ่ง

ถ่ายเป็นรอบหรือทำาให้กระชับขึ้น

 (6) ปรับบทให้เข้ากับธรรมชาติของเด็ก เด็กแต่

คนมีการพัฒนาเรื่องภาษาที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นบทของ

เด็กไม่ควรใช้คำาที่ยากจนเกินไป หรือใช้ประโยคที่ทำาให้

เดก็พดูไดไ้มช่ดัเจนและไมร่าบรืน่ ผูก้ำากบัควรปรบับทให้

เป็นภาษาที่พูดได้ง่าย และเข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กสามารถ

พูดได้ชดัเจนและเปน็ธรรมชาติมากข้ึน จากการทำางานใน

รายการมีการปรับบทในเวลาซ้อมก่อนการถ่ายทำา เพื่อดู

ว่ามปีระโยคไหนทีเ่ด็กพูดไมช่ดัเจนบา้งและแก้ไขในทนัท ี 

 (7) บอกสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน หากการกำากับ

ไม่มีความชัดเจนพิธีกรเด็กก็จะแสดงออกมาแบบไม่

ชัดเจนและไม่เป็นธรรมชาติเนื่องด้วยพวกเขาไม่รู้จุด

ประสงค์ที่แท้จริง การกำากับเด็กไม่ควรซับซ้อน ผู้กำากับ

ควรบอกกับเด็กว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร เพราะพิธีกร

เดก็ในวยันีส้ามารถทำาความเขา้ใจได้ ถา้พวกเขาทราบเปา้

หมายทีช่ดัเจนเขาจะสามารถแสดงออกมาไดง้า่ยขึน้และ

แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในบางครั้งพิธีกรเด็กอาจ

สื่อสารด้วยบทรายการในลักษณะท่องจำา ทำาให้ขาด

อารมณ์ร่วม ผู้กำากับจึงต้องสร้างความเข้าใจหรือบอก

ความต้องการโดยละเอียดกับพิธีกร โดยต้องคำานึงเสมอ

ว่า พิธีกรเด็กมีความจำาที่ดี แต่ต้องไม่ทำาให้ลักษณะของ

การแสดงดูยากจนเกินไป เช่น แสดงอาการเครียด แสดง

อาการปวดท้อง แสดงอาการเขินอาย อาจทำาให้เด็กจะ

สือ่สารออกมาไดไ้มถ่กูตอ้ง เพราะจะกงัวลทัง้บทพดูและ

การแสดง

 (8) ใหเ้ดก็ออกความคดิเหน็  กจิกรรมบางอยา่ง

ในรายการเช่นการประดิษฐ์สิ่งของ ควรให้เด็กทำาด้วย

จินตนาการของเขาเอง ซึ่งจะทำาให้พวกเขามีความภาค

ภมิูใจในตนเองจากสิง่ทีเ่ขาทำา ถงึแมว้า่สิง่ทีป่ระดษิฐอ์าจ

จะออกมาไมเ่ปน็ไปตามทีผู่ก้ำากบัตอ้งการแตผู่ก้ำากบัตอ้ง

ยอมรับให้ได้ว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่มาจินตนาการของเด็ก

ในวยัน้ี และใหพ้ธิกีรเดก็ไดอ้ธบิายถงึเหตผุลของพวกเขา

ที่ทำาสิ่งประดิษฐ์นั้นขึ้น จะทำาให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วม

กับรายการมากขึ้น นอกเหนือจากการให้พิธีกรเด็กออก

ความคิดเห็น ผู้กำากับควรรับฟังความคิดเห็นของเด็กเช่น

กัน เพราะการทำางานรายการเด็กโดยที่ผู้กำากับนั้นเป็น

ผู้ใหญ่ซึ่งอาจทำาให้การเขียนบทหรือประเด็นที่เด็ก ๆ  พูด

ถึงกันในปัจจุบันผู้ใหญ่อาจมองข้ามไป ทำาให้ความเห็น

ของเด็กบางอย่างจะเป็นประโยชน์สำาหรับการผลิต

รายการเด็ก เช่นคำาพูดท่ีติดปากของเด็กในวัยนี้ ซึ่ง

นอกจากทำาให้พิธีกรเด็กภูมิใจในตนเองแล้วยังทำาให้

รายการที่ออกมาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

 (9) ข้อจำากดัของพธิกีร ตอ้งให้ความสำาคัญอยา่ง

มากกบัเรือ่งสว่นตวั ซึง่มผีลตอ่บทรายการและการกำากบั

การแสดง เช่น น้องฟารีสเป็นชาวมุสลิม ซ่ึงมีข้อจำากัด

หลายอย่างท่ีค่อนข้างเคร่ง ผู้กำากับต้องประสานงานกับ

ทีมงานผู้ผลิตให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตว่ามีวัตถุ 

กจิกรรม หรอืสถานการณใ์ดไมส่ามารถนำามาใชป้ระกอบ

การผลิตรายการได้ เช่น อาหาร สัตว์เลี้ยง เรื่องศาสนา 

หรือพี่เบสท์เป็นคนผิวแพ้ง่าย ก็ต้องตรวจสอบและ

ประสานงานในลักษณะเดียวกัน

 (10) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง นอก

เหนือจากการสร้างความสัมพันธ์กับพิธีกรเด็ก ๆ แล้ว ผู้

กำากบัไมค่วรละเลยผูป้กครอง เพราะการออกกองถา่ยใน

บางคร้ังผู้กำากับไม่สามารถควบคุมพิธีกรเด็กได้ ผู้กำากับ

อาจจะต้องอาศัยผู้ที่คุ้นเคยกับพิธีกรเด็กอย่างผู้ปกครอง 

เพื่อสื่อสารสิ่งที่เราต้องการให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น และ

ผลออกมาตามที่ผู้กำากับต้องการมากขึ้น

 (11) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การกำากับ

รายการเด็กในกรณีที่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะ

รนุแรงมากหรอืนอ้ย เช่น นอ้งฟารสีตอ้งไปซอ้มละครเวท ี

หรือน้องแทนมีอาการไม่สบายในวันบันทึกเทปรายการ 

พิธีกรเด็กอาจไม่สามารถอดทนต่อสภาพร่างกายได้นาน 

ทีมงานผู้ผลิตก็ไม่สามารถให้พิธีกรมาทำาการแสดงต่อได้ 

ตอ้งใหค้วามสำาคญัตอ่สขุภาพเป็นหลกั หนา้ท่ีของผู้กำากับ

จงึตอ้งตดัสนิใจวา่จะปรบับทรายการไปในทศิทางใด เชน่ 

ยา้ยฉากอืน่มาถา่ยกอ่น หรอืตดับทของพธิกีรคนหนึง่แล้ว

ให้เหตุผลไปในระหว่างการบันทึกรายการ

 ทัง้ 11 หวัขอ้เปน็สิง่ท่ีสำาคญัท่ีผูก้ำากบัควรคำานงึ

ในการกำากับเด็ก ซ่ึงเป็นผลจากการกำากับพิธีกรเด็กจาก

รายการแอนเิมชนัคลบั แตอ่ยา่งไรกต็ามการกำากับเดก็ใน

รายการประเภทอื่นๆอาจมีข้อควรคำานึงท่ีแตกต่างกัน

ออกไป อยู่ที่ประเภทของรายการ และรูปแบบการนำา

เสนอ ซึ่งผู้กำากับยังต้องมีการศึกษาต่อไป

 จากการไดร้ว่มทำางานกบัพธิกีรทีเ่ปน็เดก็ พบว่า 

การที่มีคนบอกว่าการทำางานกับเด็กเป็นที่น่ากังวล  เป็น

ความเสีย่งทีค่วรหลกีเลีย่ง พวกเราในฐานะทมีงานทีร่ว่ม
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กันสร้างสรรค์รายการนี้กลับมองว่าการทำางานกับเด็ก

ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะเด็กปัจจุบันมีความสามารถ 

เด็ก ๆ จะปรับตัวเข้ากับการทำางานได้ดีเสมอ และมีการ 

เตรยีมความพรอ้มกอ่นการแสดง เชน่การเรยีนการแสดง

หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มเติม หรือการเตรียมความ

พร้อมในด้านอื่นๆ ดังนั้นการทำางานกับเด็กจึงเป็นสิ่งที่

ท้าทายและได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ  จากเด็กเพื่อการพัฒนา

รายการ
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