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การกำ�กับพิธีกรเด็กในรายการ แอนิเมชันคลับ
Directing the Children in Animation Club Program
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความชิ้นนี้ เพื่อต้องการอธิบายการกำ�กับพิธีกรเด็กในรายการแอนิเมชัน 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 พบว่าการกำ�กับพิธีกรเด็กมีองค์ประกอบสำ�คัญดังนี้ 1. ฝึกฝนพิธีกร 2. สร้างลักษณะเด่น
ของพิธีกร 3. รู้จักธรรมชาติของเด็ก 4. การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก 5. การฝึกซ้อมก่อนผลิตรายการ 6. ปรับบทให้เข้า
กับธรรมชาติของเด็ก 7. บอกสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจน 8. ให้เด็กออกความคิดเห็น 9. รับฟังความคิดเห็นของเด็ก
10. รู้ข้อจำ�กัดของพิธีกร 11. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 12.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
คำ�สำ�คัญ : การกำ�กับเด็ก, 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 shooting, (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 relationship with parents and (12) solving problems during shooting.
Keywords: Directing the Children, Animation Club, Children Program
1.จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ
ผู้ที่อยู่ในการทำ�งานเบื้องหลังการผลิตรายการโทรทัศน์ มักได้ยินกิตติศัพท์ของ 4 สิ่งพึงระวังเหล่านี้ “สัตว์ เด็ก
เอฟเฟกต์ และสลิง”
สัตว์
สิ่งมีชีวิตที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ พร้อมจะทำ�ตามความรู้สึกของตัวเองทุกเมื่อ
เด็ก
สิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือการควบคุม ต้องใช้การหลอกล่อขั้นสูงถึงจะปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องการ
เอฟเฟกต์ สิ่งไม่มีชีวิตที่มีระบบซับซ้อนและยุ่งยาก ต้องควบคุมและทำ�ขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
สลิง
สิ่งไม่มีชีวิตที่ไร้กฎเกณฑ์และทิศทาง เคลื่อนไหวไปตามอากาศกับแรงโน้มถ่วงของโลกและบริบท
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แวดล้อมนั้น ๆ 4 สิ่งที่พึงระวังสำ�หรับผู้อยู่เบื้องหลังใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทำ�งานที่
อยากลำ�บากหรือผลงานอาจไม่เป็นไปที่เราต้องการ
ตามทีค่ ณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับ
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ “ไทยพีบีเอส” โดย
สำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ได้ลงความร่วมมือในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการ
แอนิเมชันคลับ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเปิดพื้นที่
ให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ด้านนิเทศศาสตร์ การสือ่ สารมวลชน สาขาออกแบบภาพ
เคลื่อนไหว หรือในสาขาอื่น ๆ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดผลิตชิ้นงานในวาระการสื่อสารสาธารณะ
อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ให้เกิดการสร้างสรรค์งานในสื่อโทรทัศน์ผ่านการปฏิบัติ
จริ ง ในรู ป แบบของการผลิ ต แอนิ เ มชั น และการผลิ ต
รายการเด็ก และ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่ า ง ส.ส.ท. และมหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาสื่ อ
สาธารณะไปด้วยกัน
จากการทำ�ความร่วมมือดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์
ได้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็กและเยาวชน
ในชื่อรายการ “แอนิเมชันคลับ” เพื่อออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เริ่มออกอากาศตั้งแค่วันที่
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559
ในซีซัน 1 และต่อเนื่องด้วย ซีซัน 2 ออกอากาศตั้งแต่วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560
การผลิตรายการแอนิเมชันคลับ ซึ่งมีผู้ดำ�เนิน
รายการ(พิธีกร) ที่เป็นเด็ก ถือเป็นงานที่มีความท้าทาย
สำ�หรับผูส้ ร้างสรรค์ ในการควบคุมเด็กให้ปฏิบตั ติ ามและ
สื่อสารออกมาตามบทหรือสิ่งทีเราต้องการสื่อสารไปยัง
ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งมีกิตติศัพท์ของ 4 สิ่งพึง
ระวังในการทำ�งานเบื้องหลังคือ “สัตว์ เด็ก เอฟเฟกต์
และสลิง” ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงต้องการนำ�เสนอวิธีการ
ทำ�งานกับเด็กในรายการแอนิเมชันคลับ
ในการผลิตรายการแอนิเมชัน คลับ ผู้เขียน
บทความทำ�หน้าทีใ่ นการสร้างสรรค์รายการดังต่อไปนี้ (1)
เจตน์จันทร์ เกิดสุข ทำ�หน้าที่ผู้กำ�กับรายการ (2) ณัฐวุฒิ
สิงห์หนองสวงทำ�หน้าที่ควบคุมการผลิต และกำ�กับภาพ
และ (3) ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข ทำ�หน้าที่โปรดักชัน ดีไซเนอร์
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาขั้ น ตอนการกำ � กั บ เด็ ก ในรายการ
แอนิเมชันคลับ
แนวความคิดของการสร้างสรรค์
แนวคิดเกี่ยวกับการกำ�กับรายการ
สมคิด ธีรศิลป์ (2540) กล่าวไว้ว่า การกำ�กับ
รายการ (Directing) คือ การควบคุมรายการเพื่อให้
รายการซึ่งกำ�ลังแสดงอยู่ให้ภาพและเสียงได้แพร่ออก
อากาศไปอย่างมีประสิทธิภาพในคุณค่าของภาพในด้าน
ศิลปะ และการรับรู้ทางสายตา และการได้ฟัง ผู้ที่จะ
เป็นผู้ควบคุมรายการนี้เราเรียกว่า ผู้กำ�กับรายการ หรือ
Program Director
ผูก้ �ำ กับรายการ (Program Director) ทำ�หน้าที่
และรับผิดชอบดังนี้ (1) รับผิดชอบรายการที่ได้รับมอบ
หมายจากสถานี ให้รายการอยู่ในกรอบ คืออยู่ใน
นโยบายของเจ้าสังกัดไม่ขดั ต่อกฎหมาย (2) มีหน้าทีด่ แู ล
การซ้อมก่อนออกอากาศ หรือก่อนบันทึกภาพ (3)
ควบคุมรายการที่กำ�ลังบันทึกภาพ โดยผู้กำ�กับรายการ
ต้องอ่านบทให้เข้าใจ (4) เป็นผูแ้ นะนำ�ฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจ
บท และเข้ า ใจงานที่ ต้ อ งทำ � (5) เป็ น ผู้ ค วบคุ ม การ
ประกอบภาพจากกล้อง และควบคุมเสียงในการเผยแพร่
และบันทึกภาพ (6) ควบคุมผู้เดี่ยวข้องกับงานที่กำ�ลัง
ดำ�เนินรายการอยู่ และ (7) เป็นผูร้ ายงานผลงานเพือ่ เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับรายการเด็ก
รายการโทรทัศน์ส�ำ หรับเด็ก หมายถึง รายการ
ทีม่ งุ่ จัดให้เด็กดูเข้าใจ สนุกสนานได้ความรูแ้ ละประโยชน์
จากรายการนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ
(จุมพล รอดคำ�ดี, 2525)
รายการโทรทัศน์สำ�หรับเด็ก หมายถึง รายการ
โทรทัศน์ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำ�หรับให้เด็กดู
และอาจครอบคลุมถึงเยาวชนด้วย มุ่งให้เด็กดูแล้วเข้าใจ
ไดรับความสนุกสนานบันเทิง ไมเป็นพิษเป็นภัย ให้ความ
รูอ ย่างกว้างขวางมีการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมทีด่ งี าม
ให้สอดคลอ งกับสังคม รวมทัง้ ก่อประโยชนแ กเ ด็กทัง้ ทาง
ร่างกายและจิตใจ (นารากร ติยายน, 2536, น. 17)
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็ก เป็นสิ่งสำ�คัญที่ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์จ�ำ เป็นต้องคำ�นึงถึงเป็นอย่างมาก เพราะ
ในแต่ละวัยนั้นเด็กจะมีพัฒนาการและความสนใจแตก
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ต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ผลิตรายการจึงควรที่จะทราบว่า
ความต้องการของวัยเด็กแต่ละวัย เด็กต้องการอะไรบ้าง
เพื่อที่ว่าผู้ผลิตรายการจะได้ผลิตรายการที่มีเนื้อหากับ
ความต้องการองเด็กให้ได้มากที่สุด (1) วัยเด็ก 3 ขวบ
ครึง่ ถึง 5 ขวบ เนือ้ หารายการควรใกล้เคียงกับสิง่ แวดล้อม
ที่เขาพบเห็นในชีวิตประจำ�วัน การดำ�เนินเรื่องควรง่าย
ให้คุณหรือโทษอย่างเด่นชัด ไม่ซับซ้อน (2) เด็กวัย 6-7
ขวบ เนื้อหาควรเป็นธรรมชาติมากขึ้น และเด็กวัยนี้ชอบ
แดงออก ชอบยกยอให้กำ�ลังใจ ชอบอภินิหาร การต่อสู้
ไม่ชอบเรื่องยาว ๆ และ (3) เด็กวัย 10-12 ขวบ เป็น
เนื้อหาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น เพราะเด็กเข้าใจ
สังคมมากขึ้น เนื้อเรื่องจึงควรมีเหตุผลมากขึ้น อย่างไร
ก็ตามยังคงเรื่องการผจญภัยและความรักพวกพ้อง (อ้าง
ใน ลักษมี คงลาภ และคณะ, 2551)
อาจกล่าวโดยสรุปว่า รายการโทรทัศน์สำ�หรับ
เด็ก หมายถึง รายการโทรทัศน์ทจี่ ดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสำ�หรับให้เด็กดู และอาจครอบคลุมถึงเยาวชนด้วย
มุ่งให้เด็กดูแล้วเข้าใจ ได้รับความสนุกสนาน บันเทิง ไม่
เป็นพิษเป็นภัย ให้ความรู้อย่างกว้างขวาง มีการปลูกฝัง
ทัศนคติและค่านิยมทีด่ งี ามให้สอดคล้องกับสังคม รวมทัง้
ก่ อ ประโยชน์ แ ก่ เ ด็ ก ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ ซึ่ ง
โครงสร้างรายการควรมีความง่าย กระจ่างชัด ไม่ซบั ซ้อน
เนื้อหาควรมีลักษณะให้ความรู้กว้างขวาง สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัยทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย
ของรายการเป็นสำ�คัญ
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ในการผลิตรายการโทรทัศน์มกี ระบวนการผลิต
ที่เกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ฝ่าย และต้องทำ�งานร่วมกันเป็น
ทีม ซึง่ แต่ละฝ่ายก็มคี วามชำ�นาญเฉพาะด้านในหน้าทีท่ ตี่ น
รับผิดชอบอยู่และต่างก็มีความสำ�คัญต่อการผลิตรายการ
โทรทัศน์เท่าเทียมกัน ซึ่งการทำ�งานถ้าขาดฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดไปจะทำ�ให้การทำ�งานไม่มีประสิทธิภาพ หรือฝ่าไดฝ่าย
หนึ่งขาดตกบกพร่องในหน้าที่ อาจเป็นเหตุให้รายการ
โทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นไม่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนัน้ สิง่ สำ�คัญในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
คือการทำ�งานเป็นทีมที่ต้องใช้ความรู้ และความสามารถ
ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการผลิตให้ผสมผสานกันออกมาเป็นรายการโทรทัศน์
ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการผลิตรายการโทรทัศน์จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

การปฏิบัติงานระหว่างการผลิต เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผู้
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ต้องปฏิบัติเพื่อให้รายการที่
ผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง อรนุช เลิศจรรยารักษ์
(2539) และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (2531) ได้
กล่าวถึงการปฏิบัติงานระหว่างการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ สามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทำ�
ในขั้นการปฏิบัติงานระหว่างผลิต การเตรียม
ความพร้อมเป็นงานสำ�คัญอีกงานหนึง่ ในการผลิตรายการ
ผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบความพร้อมทุกด้าน ผู้
ผลิตรายการจะจดรายละเอียดและข้อความทีจ่ �ำ เป็นด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการ
แสดง คนงาน และอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการไว้ ซึง่ ผูผ้ ลิตรายการจะ
ตรวจสอบอย่างละเอียดทันที
อย่างไรก็ตามงานอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตรายการจะ
ต้องตรวจสอบ คือ ตารางการถ่ายทำ�ว่าในวันที่ถ่ายทำ�
ถ่ายทำ�ในหรือนอกห้องส่ง สดหรือบันทึกเทป และมีใคร
ต้องมาเข้าฉากบ้าง ช่วงเช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด ตาราง
ถ่ายทำ� (Shooting Schedule) มีไว้เพื่อจะช่วยให้การ
ทำ�งานมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาผู้แสดง
(2) การกำ�กับและถ่ายทำ�รายการ
2.1 การฝึกซ้อม ผูผ้ ลิตรายการจะกำ�หนดตาราง
ฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมาซ้อม ส่วนใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ต้องมา
2.2 การถ่ายทำ�รายการ ขั้นนี้เป็นขั้นที่บันทึก
ภาพเมือ่ ทุกอย่างได้เตรียมกันเรียบร้อยก็ถงึ เวลาทีร่ อคอย
นั่นก็คือการบันทึกภาพต่าง ๆ ตามเนื้อหาในบทเทป
โทรทัศน์ แต่กอ่ นทีจ่ ะถึงเวลาทีบ่ นั ทึกภาพผูก้ �ำ กับรายการ
ควรจะตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ว่าเรียบร้อย และพร้อมที่จะ
ถ่ายทำ�หรือไม่
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตระเตรียมเรียบร้อยแล้ว ก็
พร้อมที่จะถ่ายทำ�ได้ และในขณะที่ถ่ายทำ�รายการนั้นผู้
กำ�กับจะต้องตรวจสอบสี ความคมชัด และความถูกต้อง
ของภาพตามบท และควบคุมดูแลการทำ�งานของเจ้า
หน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ อีกด้วย และเมื่อบันทึกภาพเสร็จแล้ว
ควรจะมีการ Rewind เทปเพื่อดูภาพที่บันทึกไปนั้นคม
ชัดและถูกต้องหรือไม่ และมีอะไรบกพร่องหรือไม่ หาก
พบสิ่งบกพร่องก็จะได้ถ่ายซ่อมใหม่
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(3) การดำ�เนินงานหลังการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ (Post Production)
การดำ � เนิ น งานหลั ง การผลิ ต เป็ น ขั้ น ตอนที่
ดำ�เนินการหลังจากการผลิต เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งการประเมินผล
3.1 การตัดต่อลำ�ดับภาพ ภายหลังจากการ
ปฏิบตั กิ ารผลิตและบันทึกเทปทัง้ ในห้องส่ง และนอกห้อง
ส่งแล้ว ทีมตัดต่อก็จะนำ�ภาพที่บันทึกมาลำ�ดับเรียงตาม
ที่ Continuity ได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดว่าช่วงไหน
ตอนไหน จะตัดต่อด้วยตอนไหน บางรายการจะนำ�
เทคนิคพิเศษ
3.2 การผสมเสียง หมายรวมถึงการใส่เสียงเพลง
เสียงคนบรรยาย เสียงประกอบและเสียงจริงลงไปใน
รายการ เพื่อให้รายการสมบูรณ์ เสียงเป็นส่วนสำ�คัญเช่น
กัน ถ้ารายการดี ภาพดี เรือ่ งดี แต่การผสมเสียงลงในแถบ
เสี ย งไม่ ดี ผิ ด พลาดหรื อ ผู้ บ รรยายเสี ย งไม่ ดี จะทำ � ให้
รายการทัง้ รายการเสียไปด้วย ดังนัน้ ผูผ้ ลิตรายการในช่วง
วางแผนจะต้องเลือกตัวผูบ้ รรยาย ซึง่ ถ้าเสียงดีเหมาะกับ
รายการและมีความชำ�นาญจะทำ�ให้รายการทัง้ รายการดี
3.3 ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข เมื่อเทป
โทรทัศน์ดงั กล่าวได้ถกู ตัดต่อและบันทึกเสียงต่าง ๆ ตาม
บทที่ได้กำ�หนดไว้แล้ว เราก็นำ�เอาเทปโทรทัศน์ดังกล่าว
ออกฉายให้ผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ ได้ชมกัน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการตรวจสอบและวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรขาด
ตกบกพร่องบ้าง หากเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ทางสถานี
ตรวจพิจารณา
จากแนวคิดดังกล่าว คือกระบวนการในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้จัดทำ�ได้ใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อ
เป็นแนวทางในการผลิตรายการ และการแบ่งการผลิต
รายการเป็นขัน้ ตอน 3 ขัน้ ตอน คือ 1.การเตรียมการผลิต
รายการ (การทำ�งานวางโครงเรือ่ ง เขียนบท สำ�รวจสถาน
ทีในการถ่ายทำ� กำ�หนดวันถ่ายทำ�) 2.การผลิตรายการ
(ซ้อมคิวพิธีกร ถ่ายทำ�จริง) 3.หลังการผลิตรากการ (การ
ตัดต่อ ลงเสียง ใส่กราฟิก ส่งให้ทางสถานีตรวจความถูก
ต้อง ส่งเทปออกอากาศ และประเมินผลหลังจากออก
อากาศไปแล้ว) โดยทีใ่ นบทความนีผ้ จู้ ดั ทำ�ต้องการสือ่ สาร
เกี่ยวกับการทำ�งานของพิธีกรเด็ก จะเกี่ยวข้องอยู่ 2 คือ
การเตรียมการผลิตรายการ และการผลิตรายการ
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กระบวนการสร้างสรรค์
รายการแอนิเมชันคลับ (Animation Club) เป็น
รายการเด็ก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตัง้ แต่ตลุ าคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนั วันและเวลาออก
อากาศมีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกไตรมาตร รายการ
แอนิเมชันคลับ เป็นรายการเด็กที่มีกลุ่มเป้าหมายหลัก
เป็ น เด็ ก อายุ 7-13 ปี และกลุ่ ม เป้ า หมายลองเป็ น ผู้
ปกครอง โดยรายการมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวให้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน และเพื่อพัฒนาความ
คิ ด ของเด็ ก ภายใต้ แ นวความคิ ด (Concept) “คิ ด
วิเคราะห์ แยกแยะ เรียนรู้” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอก
เหนือจากการเรียนในห้องเรียน
รายการแอนิเมชันคลับมีรปู แบบของการดำ�เนิน
รายการ ดังนี้ 1.ช่วงเปิดรายการ พิธีกรแนะนำ�รายการ
และอธิบายถึงกิจกรรมในแต่ละตอน 2. ช่วงแอนิเมชัน
การเปิ ด การ์ ตู น แอนิ เ มชั น จากผู้ ผ ลิ ต นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ (ซึ่งในการให้ชมการ์ตูน
แอนิเมชัน ในแต่ละตอนจะไม่ช่วงเวลาที่แน่นอน ทีมงาน
ผลิตจะเป็นผู้เลือกช่วงเวลาตามความเหมาะสม) 3. ช่วง
กิจกรรม พิธีกรร่วมทำ�กิจกรรมกับแขกรับเชิญ 4.ช่วงปิด
รายการ สรุปประโยชน์และแนวคิดของแต่ละตอน
การผลิตรายการโทรทัศน์รายการแอนิเมชัน คลับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีกรเด็ก มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกผู้ดำ�เนินรายการ
หลังจากได้รับการอนุมัติจากทางสถานีให้ผลิต
รายการแอนิเมชันคลับได้ ทีมงานและบุคลากรของสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบเี อสก็รว่ มกันดำ�เนินการคัดเลือกผูด้ �ำ เนิน
รายการ โดยได้วางแผนไว้ว่าต้องการพี่คนโตหนึ่งคนใน
ทีม และน้อง ๆ อีก 3 คน ซึ่งการสรรหาผู้ดำ�เนินรายการ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ประกาศรับสมัครผ่านทาง
รายการโทรทัศน์ของสถานี สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก เว็บไซต์
โดยมีผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครเป็นพิธีกรประมาณ 200 คน
ซึ่งจากการคัดเลือกเด็กที่มาสมัครต่างมีความสามารถที่
หลากหลายทีมงานจึงตกลงเลือกผู้ดำ�เนินรายการหรือ
พิธีกรประจำ�รายการเราจำ�นวน 8 คน โดยได้แบ่งออก
เป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน จากการคัดเลือกพิธีกรของทีม
งาน ได้ทีมพิธีกรจำ�นวน 2 ทีม ดังนี้

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

ทีมที่ 1 ประกอบด้วย
นางสาวนพธิรา เอกสิทธิชัย (เบสท์), เด็กหญิง
บัณฑิฎา สันจยารมณ์ (ต้นนํ้า), เด็กชายวชิรวิทย์ อารี
สมาน (ฟารีส), เด็กชายเฉลิมชัย บุญประพาน (แทน)
ทีมที่ 2 ประกอบด้วย
นางสาวรสธร ตู้บรรเทิง (เมจิ), เด็กหญิงฆฤภร
ทรรศนสฤษดิ์ (ออกัส), เด็กชายภาวิต ลิมปสุธรรม (เจ็ม),
เด็กชายปัณวิชญ์ พายัพวัฒนวงษ์ (ปันปัน)

ภาพที่ 2 การอบรมพิธีกร โดยคุณสมชัย ลีลารักษ์สกุล

ภาพที่ 1 ทีมพิธีกร

(2) อบรมพิธีกร และทีมงาน
หลังจากได้ทมี งานพิธกี ร ทางสำ�นักเครือข่ายสือ่
สาธารณะได้จัดการอบรมพิธีกรโดยการเชิญวิทยากร
พิเศษมาอบรมและสร้างกิจกรรมให้กับพิธีกร (work
shop) โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ดึงศักยภาพของพิธกี รให้ออก
มาได้มากที่สุด วิทยากรพิเศษคือ คุณสมชาย ลีลารักษ์
สกุล (นักแสดง ผู้กำ�กับ อาจารย์สอนด้านการแสดงและ
ผู้เชี่ยวด้านการแสดง)

ภาพที่ 3 ทีมงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ในการอบรมพิ ธี ก รทางที ม งานในการผลิ ต
รายการได้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการสร้าง
ความสนิทสนมกับพิธีกร โดยทีมงานได้ทำ�การทดลอง
และได้ปฏิบตั จิ ริงจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ ซึง่ หลัง
จากผ่านการอบรมก็น�ำ องค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้วางแผน และ
ผลิตรายการ
(3) การเตรียมความพร้อมของพิธีกร
การผลิ ต รายการแอนิ เ มชั น ใน แต่ ล ะตอน
เป็นการนำ�เสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัน ดังนั้นบทบาทที่
พิธีกรจะได้รบั เพื่อเป็นผูส้ ง่ สารไปยังผูช้ มก็จะแตกต่างกัน
ออกไป จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของพิธีกรก่อนที่
จะถ่ายทำ�จริง โดยทีมงานใช้วธิ กี ารส่งบทให้ทมี พิธกี รอ่าน
ก่อนวันถ่ายทำ� และโทรคุยกับผู้ปกครองของพิธีกรเกี่ยว
กับเรื่องที่จะถ่ายทำ�ในวันนั้น และบทบาทที่เด็กจะได้รับ
(4) การซ้อมการแสดง
ในการถ่ายทำ�รายการทุกครั้ง โปรดิวเซอร์จะ
ทำ�การกำ�กับพิธีกรและนักแสดงทั้งหมดให้มีการฝึกซ้อม
บทพูด ซ้อมการแสดง ซ้อมจุดในการยืน รายละเอียดและ
ท่าทางต่าง ๆ ในการแสดง ให้นกั แสดงและพิธกี รทำ�ความ
เข้าใจกับบทให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะให้งานออกมาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
(5) การถ่ายรายการ
ในกระบวนการถ่ายทำ� ผู้กำ�กับควบคุมให้เด็ก
ได้สวมบทบาทที่เขาได้รับมอบหมายในแต่ละตอน ซึ่งใน
การถ่ายทำ�ควรปล่อยให้พธิ กี รเด็กได้แสดงความสามารถ
ของเขาออกมา เพราะจะได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ
และความน่ารักแบบเด็กของเด็ก ซึ่งหากถ่ายทำ�เด็กทำ�
ผิดหรือพลาดผูก้ �ำ กับไม่ควรดุมากเกินไปเพราะเขาอาจจะ
กลัวแต่ไม่สามารถแสดงตามทีเ่ ราต้องการและต่อต้านเรา
ได้ แต่ผู้กำ�กับสามารถแสดงความไม่พอใจหรือกล่าวตัก
เตือนได้ แต่ต้องไม่กระทำ�จนสร้างความกดดันให้พิธีกร
จนเกินไป หรืออาจให้กำ�ลังใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทำ�
เป็นเรื่องตลกแล้วเริ่มต้นใหม่ ในกรณีที่เด็กซนมาเล่น
ตลอดเวลาควรแก้ไขโดยอาจให้ผู้ปกครองหรือคนที่เด็ก
กลัวเข้ามาช่วยควบคุม
องค์ความรู้ที่ได้รับ
การกำ � กั บ เด็ ก ในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
รายการ แอนิเมชัน คลับ มีองค์ประกอบในการทำ�งาน
ดังต่อไปนี้
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(1) ฝึ ก ฝนพิ ธี ก ร ในขั้ น ตอนนี้ เราควรสร้ า ง
กิจกรรมเพือ่ เป็นการละลายพฤติกรรมระหว่างพิธกี รแต่ละ
คน รวมทั้งทีมผู้ผลิตรายการ สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม
และติดตามลักษณะการทำ�งานเป็นกลุ่มของพิธีกรแต่ละ
คน เพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขและง่ายต่อการทำ�งานจริง
(2) สร้างลักษณะเด่นของพิธีกร เป็นการสร้าง
ลักษณะเด่นของพิธกี รแต่ละคน ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ของรายการ จึงได้สร้างลักษณะนิสยั ไว้ในบทของรายการ
และนำ�ออกมากำ�กับการแสดงในทุกตอน เพื่อสร้างภาพ
จำ�ให้แก่ผู้ชม เช่น พี่เบสท์เป็นพี่สาวใจดี มีความเป็นผู้นำ�
น้องแทนเป็นเด็กช่างคิด วิเคราะห์ สนใจเทคโนโลยี น้อง
ฟารีส เป็นเด็กจอมซนประจำ�บ้าน ชอบเล่นกีฬา น้องต้น
นํ้าเป็นเด็กช่างสังเกต ชอบกิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น
(3) รูจ้ กั ธรรมชาติของเด็ก พิธกี รเด็กแต่ละคนมี
ความต้องการ ความสนใจ การเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นผู้กำ�กับต้องรู้จักจิตวิทยาเด็กของแต่ละคน
เพื่อโน้มน้าวใจให้เด็กสามารถทำ�ในสิ่งที่เราต้องการได้
แน่ น อนว่ า การกำ � กั บ พิ ธี ก รเด็ ก สามคนให้ อ ยู่ ใ นเฟรม
เดียวกันเป็นไปได้ยากมาก จากการสังเกตโดยเฉพาะ
พิธีกรเด็กสามคนซึ่งเป็นวัยกำ�ลังซน ซึ่งพวกเขาจะไม่อยู่
นิ่งเฉย มักจะเล่นตลอดเวลา การที่ผู้กำ�กับรู้จักธรรมชาติ
ของเด็กเหล่านีไ้ ด้จะสามารถควบคุมให้เด็กเหล่านีเ้ ชือ่ ฟัง
และทำ�งานได้ง่ายขึ้น
(4) การสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก เป็นสิ่งที่ผู้
กำ�กับรายการเด็กควรให้ความสำ�คัญ เพราะเด็กจะมีความ
เขินอายหากต้องแสดงหรือทำ�ท่าทางที่พวกเขาไม่คุ้นเคย
จะทำ�ให้การแสดงจะออกมาไม่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนัน้
ผู้กำ�กับควรเริ่มต้นด้วยการพูดคุยในสิ่งที่เด็กสนใจ หรือมี
การเล่นเกมกันเพือ่ ให้พธิ กี รเด็กมีความคุน้ เคยกับผูก้ �ำ กับ
รวมถึงทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยจากการสังเกต
หลังจากทำ�กิจกรรมร่วมกันระหว่างพิธีกรกับทีมงานจะ
เห็นได้วา่ แต่ละคนเริม่ มีการแสดงอย่างทีไ่ ม่ได้มกี ารเตรียม
มาก่อนซึง่ ไม่มใี นบทรายการ (Improvisation) ซึง่ นับเป็น
สิง่ ทีน่ า่ สนใจ เพราะพิธกี รได้แสดงความเป็นธรรมชาติและ
ความเป็นตัวของตัวเองออกมา ผู้กำ�กับมีสิทธิ์ตัดสินใจว่า
จะนำ�ไปประยุกต์เข้ากับบทรายการหรือไม่
(5) การฝึกซ้อมก่อนผลิตรายการ ในแต่ละตอน
ก่อนบันทึกเทปรายการ ได้มีการส่งบทให้พิธีกรฝึกซ้อม
เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง แต่พิธีกรทุกคนจะไม่ได้ฝึก
ซ้อมร่วมกัน จึงทำ�ให้วันบันทึกเทปรายการต้องนำ�พิธีกร
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มาฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้งก่อนการบันทึกเทปจริง เพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน หรืออาจปรับเปลี่ยนบทตาม
ความเหมาะสม เช่น บทสนทนายาวเกินไป อาจต้องแบ่ง
ถ่ายเป็นรอบหรือทำ�ให้กระชับขึ้น
(6) ปรับบทให้เข้ากับธรรมชาติของเด็ก เด็กแต่
คนมีการพัฒนาเรื่องภาษาที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นบทของ
เด็กไม่ควรใช้คำ�ที่ยากจนเกินไป หรือใช้ประโยคที่ทำ�ให้
เด็กพูดได้ไม่ชดั เจนและไม่ราบรืน่ ผูก้ �ำ กับควรปรับบทให้
เป็นภาษาที่พูดได้ง่าย และเข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กสามารถ
พูดได้ชดั เจนและเป็นธรรมชาติมากขึน้ จากการทำ�งานใน
รายการมีการปรับบทในเวลาซ้อมก่อนการถ่ายทำ� เพื่อดู
ว่ามีประโยคไหนทีเ่ ด็กพูดไม่ชดั เจนบ้างและแก้ไขในทันที
(7) บอกสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน หากการกำ�กับ
ไม่ มี ค วามชั ด เจนพิ ธี ก รเด็ ก ก็ จ ะแสดงออกมาแบบไม่
ชัดเจนและไม่เป็นธรรมชาติเนื่องด้วยพวกเขาไม่รู้จุด
ประสงค์ที่แท้จริง การกำ�กับเด็กไม่ควรซับซ้อน ผู้กำ�กับ
ควรบอกกับเด็กว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร เพราะพิธีกร
เด็กในวัยนีส้ ามารถทำ�ความเข้าใจได้ ถ้าพวกเขาทราบเป้า
หมายทีช่ ดั เจนเขาจะสามารถแสดงออกมาได้งา่ ยขึน้ และ
แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในบางครั้งพิธีกรเด็กอาจ
สื่อสารด้วยบทรายการในลักษณะท่องจำ� ทำ�ให้ขาด
อารมณ์ร่วม ผู้กำ�กับจึงต้องสร้างความเข้าใจหรือบอก
ความต้องการโดยละเอียดกับพิธีกร โดยต้องคำ�นึงเสมอ
ว่า พิธีกรเด็กมีความจำ�ที่ดี แต่ต้องไม่ทำ�ให้ลักษณะของ
การแสดงดูยากจนเกินไป เช่น แสดงอาการเครียด แสดง
อาการปวดท้อง แสดงอาการเขินอาย อาจทำ�ให้เด็กจะ
สือ่ สารออกมาได้ไม่ถกู ต้อง เพราะจะกังวลทัง้ บทพูดและ
การแสดง
(8) ให้เด็กออกความคิดเห็น กิจกรรมบางอย่าง
ในรายการเช่นการประดิษฐ์สิ่งของ ควรให้เด็กทำ�ด้วย
จินตนาการของเขาเอง ซึ่งจะทำ�ให้พวกเขามีความภาค
ภูมใิ จในตนเองจากสิง่ ทีเ่ ขาทำ� ถึงแม้วา่ สิง่ ทีป่ ระดิษฐ์อาจ
จะออกมาไม่เป็นไปตามทีผ่ กู้ �ำ กับต้องการแต่ผกู้ �ำ กับต้อง
ยอมรับให้ได้ว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่มาจินตนาการของเด็ก
ในวัยนี้ และให้พธิ กี รเด็กได้อธิบายถึงเหตุผลของพวกเขา
ที่ทำ�สิ่งประดิษฐ์นั้นขึ้น จะทำ�ให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วม
กับรายการมากขึ้น นอกเหนือจากการให้พิธีกรเด็กออก
ความคิดเห็น ผู้กำ�กับควรรับฟังความคิดเห็นของเด็กเช่น
กัน เพราะการทำ�งานรายการเด็กโดยที่ผู้กำ�กับนั้นเป็น
ผู้ใหญ่ซึ่งอาจทำ�ให้การเขียนบทหรือประเด็นที่เด็ก ๆ พูด

ถึงกันในปัจจุบันผู้ใหญ่อาจมองข้ามไป ทำ�ให้ความเห็น
ของเด็ ก บางอย่ า งจะเป็ น ประโยชน์ สำ � หรั บ การผลิ ต
รายการเด็ ก เช่ น คำ � พู ด ที่ ติ ด ปากของเด็ ก ในวั ย นี้ ซึ่ ง
นอกจากทำ�ให้พิธีกรเด็กภูมิใจในตนเองแล้ว ยัง ทำ � ให้
รายการที่ออกมาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
(9) ข้อจำ�กัดของพิธกี ร ต้องให้ความสำ�คัญอย่าง
มากกับเรือ่ งส่วนตัว ซึง่ มีผลต่อบทรายการและการกำ�กับ
การแสดง เช่น น้องฟารีสเป็นชาวมุสลิม ซึ่งมีข้อจำ�กัด
หลายอย่างที่ค่อนข้างเคร่ง ผู้กำ�กับต้องประสานงานกับ
ทีมงานผู้ผลิตให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตว่ามีวัตถุ
กิจกรรม หรือสถานการณ์ใดไม่สามารถนำ�มาใช้ประกอบ
การผลิตรายการได้ เช่น อาหาร สัตว์เลี้ยง เรื่องศาสนา
หรื อ พี่ เ บสท์ เ ป็ น คนผิ ว แพ้ ง่ า ย ก็ ต้ อ งตรวจสอบและ
ประสานงานในลักษณะเดียวกัน
(10) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง นอก
เหนือจากการสร้างความสัมพันธ์กับพิธีกรเด็ก ๆ แล้ว ผู้
กำ�กับไม่ควรละเลยผูป้ กครอง เพราะการออกกองถ่ายใน
บางครั้งผู้กำ�กับไม่สามารถควบคุมพิธีกรเด็กได้ ผู้กำ�กับ
อาจจะต้องอาศัยผู้ที่คุ้นเคยกับพิธีกรเด็กอย่างผู้ปกครอง
เพื่อสื่อสารสิ่งที่เราต้องการให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น และ
ผลออกมาตามที่ผู้กำ�กับต้องการมากขึ้น
(11) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การกำ�กับ
รายการเด็กในกรณีที่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะ
รุนแรงมากหรือน้อย เช่น น้องฟารีสต้องไปซ้อมละครเวที
หรือน้องแทนมีอาการไม่สบายในวันบันทึกเทปรายการ
พิธีกรเด็กอาจไม่สามารถอดทนต่อสภาพร่างกายได้นาน
ทีมงานผู้ผลิตก็ไม่สามารถให้พิธีกรมาทำ�การแสดงต่อได้
ต้องให้ความสำ�คัญต่อสุขภาพเป็นหลัก หน้าทีข่ องผูก้ �ำ กับ
จึงต้องตัดสินใจว่าจะปรับบทรายการไปในทิศทางใด เช่น
ย้ายฉากอืน่ มาถ่ายก่อน หรือตัดบทของพิธกี รคนหนึง่ แล้ว
ให้เหตุผลไปในระหว่างการบันทึกรายการ
ทัง้ 11 หัวข้อเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีผ่ กู้ �ำ กับควรคำ�นึง
ในการกำ�กับเด็ก ซึ่งเป็นผลจากการกำ�กับพิธีกรเด็กจาก
รายการแอนิเมชันคลับ แต่อย่างไรก็ตามการกำ�กับเด็กใน
รายการประเภทอื่นๆอาจมีข้อควรคำ�นึงที่แตกต่างกัน
ออกไป อยู่ที่ประเภทของรายการ และรูปแบบการนำ�
เสนอ ซึ่งผู้กำ�กับยังต้องมีการศึกษาต่อไป
จากการได้รว่ มทำ�งานกับพิธกี รทีเ่ ป็นเด็ก พบว่า
การที่มีคนบอกว่าการทำ�งานกับเด็กเป็นที่น่ากังวล เป็น
ความเสีย่ งทีค่ วรหลีกเลีย่ ง พวกเราในฐานะทีมงานทีร่ ว่ ม
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กันสร้างสรรค์รายการนี้กลับมองว่าการทำ�งานกับเด็ก
ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะเด็กปัจจุบันมีความสามารถ
เด็ก ๆ จะปรับตัวเข้ากับการทำ�งานได้ดีเสมอ และมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการแสดง เช่นการเรียนการแสดง

หรือการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มเติม หรือการเตรียมความ
พร้อมในด้านอื่นๆ ดังนั้นการทำ�งานกับเด็กจึงเป็นสิ่งที่
ท้าทายและได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จากเด็กเพื่อการพัฒนา
รายการ
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