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ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 
นายกฤษณ จํานงนิตย    กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

(ดังรายละเอียดแนบทาย) 
     จ า ก ก า ร ท่ี ไ ด ถ า ย ทํ า ร า ย ก า ร
โทรทัศนเพ่ือการศึกษาในหลายๆเรื่องท่ี
ผานมา พบวา กระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนเพ่ือการศึกษานี้ ยังไมมีรูปแบบ
การทํางานท่ีชัดเจน หรือเปนแบบแผนท่ี
ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติตามข้ันตอน
ท่ีถูกวิธีได   
     ดังนั้นจึงไดมีการประชุมเพ่ือปรึกษา 
หารือกันในหนวยงาน ถึงเรื่องการจัดทํา
คูมือและการลําดับข้ันตอนในการทํางาน
ท่ีชัดเจน และเพ่ือเผยแพรองคความรูนี้
ไปยังบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ และสามารถนํา
คว าม รู ท่ี ไ ด ไ ป เ ป น แนวทาง  ห รื อ
ประยุกตใชในงานท่ีเก่ียวของได 
     หลังจากท่ีไดประชุมกันถึงเรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษา สามารถสรุปไดใจความดังนี้ 
     ๑. จัดทําคูมือ กระบวนการผลิตสื่อ
โทรทัศนเพ่ือการศึกษา จํานวน ๑ เลม 
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจริง ดานการผลิตรายการ
โทรทัศน เ พ่ิมความรูความเขาใจใน
กระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน 
และ เพ่ิมความรูความเขาใจในการใช
อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต
รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ใหกับ
เจาหนาท่ีและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ โดย
กําหนดกรอบของเนื้อหาออกมาเปน
ชวงๆในการถายทํารายการ ดังนี้ กอน
การถายทํารายการโทรทัศน ระหวาง
การถายทํารายการโทรทัศน หลังการ
ถายทํารายการโทรทัศน ย  
    ๒ .ประชุมแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลและหัวขอท่ี
ตองจัดทําตามหัวขอท่ี  ๑) โดยแบง
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หนาท่ีความรับผิดชอบในการถายทอด
ความรูออกเปนประเภทของการถายทํา
รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
        ๒ .๑  ข้ันตอนกอนการถายทํา
รายการโทรทัศน  
   ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมความ
พรอมของอุปกรณกอนการถ ายทํา
รายการโทรทัศน 
       ๑. การเตรียมฉาก 
             - เตรียมฉากหลัง ท่ี
จะใช ในการถ าย ทํ า  เชน  อุปกรณ
ป ร ะ ก อ บ ฉ า ก ต า ง ๆ  ห รื อ  Green 
Screen  
             - เตรียมโตะ-เกา อ้ี 
ใหพรอมใชในการถายทํา 
      ๒ . ก า ร เ ต รี ย ม อุ ป ก ร ณ
สําหรับจัดแสง และการจัดแสง 
        ไฟท่ีใชในการถายทํา 
            -   ไฟสปอรต 
            -   ไฟคูลไลท 
            -   ไฟคิมเมอร 
         การจัดแสง 
            -   แสงหลัก  
            -   แสงรอง 
            -   แสงริมไลท 
            -   แสงสองฉาก 
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กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

  รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ผลิตเพ่ือนําไปใชประโยชนในการศึกษา ซ่ึงการผลิตรายการนั้นจะทําการ
ผลิตไดในทุกๆท่ีไมวาจะเปนการถายทําในสตูดิโอหรือการถายทํานอกสถานท่ีแตจะนิยมถายในสตูดิโอมากกวา โดย
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารอิเล็กทรอนิคส ดําเนินงานในกลุมวิทยบริการ สังกัด สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเริ่มทําการผลิต และ พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบตาง ท้ังยังรวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในการจัดการเรียนการสอนดวย
การบันทึกเทป เพ่ือออกอากาศทางชอง ๑๕ (DLTV) และ ๒๐๐ (TRUE VISION) เปนจํานวนมากกวา ๗๕๐ ตอน 
จาก ๕๙ รายวิชา และยังคงดําเนินการผลิตอยูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังบันทึกขอมูลการสอนในรูปแบบดีวีดี 
และ WMV เพ่ือประโยชนทางการศึกษาท้ังภายใน และ ภายนอกสถานศึกษา รวมถึงในระบบอินเตอรเน็ตอีกดวย 
ซ่ึงก็ถือวามีความเชี่ยวชาญ ทักษะ กระบวนการการทํางานในทางดานนี้เปนอยางดี แตกวาจะเปนรายการท่ีผลิต
มาแลวนั้น ยังมีเรื่องของความยากงาย และรูปแบบของรายการรวมถึงเงินทุนท่ีใชในการถายทํา บางรายการอาจใช
กลองเพียง ๑ ตัวกับคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง หรือบางรายการอาจจะใชกลอง ๓ ตัวกับคอมพิวเตอร ๑ เครื่องก็
เปนได 
  ไมวาจะเปนรายการประเภทใดก็ตามผูผลิตรายการ เม่ือผลิตรายการเสร็จจะตองมีกระบวนการใดๆตอไป
อีก รายการไมวาจะเปนรายการประเภทใด ก็จะเหมือนกันตรงท่ี การใชโทรทัศนเปนเครื่องมือในการสงผานสาร
และความคิดของผูผลิตรายการไปยังผูชม ท้ังนี้จะขอพูดถึงกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือแสดงใหเห็นถึงรายการท่ีผลิต วาจะตองมีการวางแผนงานอยางเปน
ระบบและตองมีการเตรียมจัดทํารายละเอียดในการถายทําอยางสมบูรณ ซ่ึงวางข้ันตอนและรายละเอียดในการ
ผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาจะแบงเปน ๓ ระยะคือ 
 
 ๑. ระยะเตรียมการถายทํา (Preproduction) เปนระยะท่ีมีความสําคัญมากท่ีจะรายการใหไดรับความ
สนใจ ความตองการพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย ระยะเตรียมการถายทํานี้ก็คือการวางแผนงานนั่นเอง ในระยะ
เตรียมการถายทํานี้เม่ือไดรูวิชามาแลวจะตองวางแผนแนวทางการทํางานใหเปนไปตามรายวิชานั้นๆ สวนทีมงานก็
เปนหัวใจสําคัญ เชน ผูกํากับรายการ ชางกลอง ชางศิลป กํากับแสง/เสียงและผูออกแบบกราฟก จะตองประชุม
รวมกันเพ่ือกําหนดทิศทางและรูปแบบของรายการและการวางแผนในการถายทํา 
 
  การวางแผนท่ีดีในการเตรียมการถายทําจะทําใหรายการประสบความสําเร็จ ลดปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึน
ใหหมดไปหรือมีก็อาจจะนอยมาก ข้ันตอมาก็คือ        
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   ๑.๑  การเตรียมความพรอมในหองท่ีจะใชในการบันทึกรายการ 
 

   
     

         ๑.๑.๑  การเตรียมฉาก เปนสวนสําคัญเกือบทุกรายการความประทับใจแรกของผูชมก็คือ ฉาก 
ฉากท่ีมีการออกแบบท่ีดีไดผลในการสื่อความหมายของรายการ มุงหมายใหเกิดบรรยากาศท่ีดี อาจจะมีอุปกรณ
ประกอบฉากเขามาดวย เชน คอมพิวเตอร ดอกไม โตะ เกาอ้ี เปนตน โดยเราจะใชอยู ๒ รูปแบบ คือ ฉากท่ีทําให
เหมือนเปนความจริง ตกแตงเสมือนจริงข้ึนมาเลย และอีกแบบหนึ่งคือ ฉากแบบ Green Screen ท่ีใช Chroma 
key เปนฉากหลังไวเจาะภาพ 

 

   
 
          ๑.๑.๒  แสง ชวยใหภาพเปนไปตามใจของผูผลิตรายการ ถาไมมีแสงก็ยากท่ีจะผลิตรายการ
โทรทัศน โดยเฉพาะกลองถาไมมีแสง ภาพท่ีไดก็จะเปนภาพมืดๆ ไมมีความคมชัด โดยชนิดของดวงไฟท่ีใชในการ
ใหแสงในการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาไดแก  spotlight จะใหแสงท่ีเขม (hard light) ใหแสงสองเปน
ลําแสงไปตามทิศทาง จะทําใหเห็นผิวหนาและความลึกของรูปทรงของวัตถุชัดเจน โดยใชเปนแบบ Fresnel 
spotlight มีกําลังไฟตั้งแต ๕๐๐ จนถึง ๑,๐๐๐ วัตต ระยะหางระหวางหลอดไฟและเลนสสามารถปรับแตง
เปลี่ยนแปลงไดเพ่ือใหลําแสงแพรกระจาย ไมสองเปนลําแสง เลนส และสามารถควบคุมแสงไดดวย barn door  มี
รูปเหล็กแผนบางๆ สีดํา บังคับทิศทางแสงได 
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( รูป Fresnel spotlight ) 
   - Floodlight จะใหแสงสวางออนนวล (soft light) เปนแสงจะกระจายไปท่ัวบริเวณโดยไมมี
ทิศทางซ่ึงจะทําใหไมเกิดเงา โดยจะใช flood light แบบ scoop, soft light และ fluorescent bankโดยแบบ 
scoop เปนอุปกรณท่ีใสหลอดไฟมีรูปรางครึ่งกลมเหมือนถวยใหญ จะทําใหการแพรกระจายของแสงสูงมากและจะ
แพรกระจายแสงไปทุกทิศทาง  

 

( รูป Scoop ) 
   - Soft light เปนอุปกรณสี่เหลี่ยมใหญๆ แผงหลังจะมีวัสดุท่ีทําใหแสงสะทอนสองกระจายไปท่ัว
บริเวณโดยไมทําใหเกิดเงา ใชเพ่ือลบเงาท่ีเกิดจาก hard light 
 

 

( รูป Soft light) 
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   - Fluorescent bank ประกอบไปดวยแถวของหลอดนีออนหลายแถวจะใหแสงแพรกระจาย 
 

 
 

( รูป Fluorescent bank) 
 

    อุปกรณควบคุมแสง (Dimmers) เพ่ือกําหนดการควบคุมความเขมของแสงไดดวยการหรี่ไฟและ

เพ่ิมไฟของ spotlight 

 

 

( รูป Dimmers) 
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    สวนของการจัดแสง การใหแสงตองใชประโยชนจากเรื่องเงาและความสวาง ท่ีจะสองไปยังวัตถุ 
โดยมีหลักๆ ๓ อยางคือ  Key light, fill light และ back light 
   - Key light เปนแสงท่ีสองมาจากดานหนาของฉากเพ่ือใหเห็นรูปราง ลักษณะและมิติของสิ่งท่ีอยู
ในฉาก ตําแหนง ไฟจะสองมาดานขางประมาณ ๔๕ องศา ซายหรือขวาก็ได โดยท่ัวไป hard light ก็คือ key light 
โดยจะใช Fresnel spotlight สองดานหนาของสิ่งท่ีอยูในภาพ แสงอาทิตยก็ถือวาเปน key light 
   -  Fill light ใชเพ่ือไมใหเกิดเงาบนใบหนาของผูดําเนินรายการ โดยจะลบเงาบนใบหนาและ
รายละเอียดบนใบหนา โดยตําแหนงจะตั้งตรงขามกับ key light ในองศาท่ีเทากัน fill light จะมีคุณสมบัติเปน 
soft light โดยท่ัวไปจะใช floodlight เชน scoop และ fluorescent bank ความเขมของแสงของ fill light 
จะตองไมมากกวาความเขมของแสงของ hard light 
   -  Back light เปนแสงท่ีใชเพ่ือแยกผูดําเนินรายการออกจากฉากหลังจะใหเห็นเปนขอบ หรือเปน
เสนรอบผูแสดง ตําแหนงของไฟ จะอยูตรงขามกับกลอง 

 

( รูปการใหแสงแบบ ๓ อยาง ) 



                                                                                                   
 

KM Center KM Center 

ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media ) 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (ARR) 

 

๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง การเตรียมความพรอมภายในหองท่ีจะบันทึกรายการโทรทัศน 
ไดแก 

๑.๑  การเตรียมความพรอมภายในหองท่ีจะบันทึกรายการโทรทัศน ใหมีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน และ
เปนข้ันตอนท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติตามได   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมภายในหองท่ีจะบันทึกรายการโทรทัศนใหกับบุคลากรท่ี
เก่ียวของ 

๑.๓  บุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถจัดเตรียมหองท่ีจะทําการบันทึกรายการโทรทัศนได 
 

๒. สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการเตรียมความพรอมในหองท่ีจะบันทึกรายการโทรทัศนท่ีพึงประสงค ๓ 
ดาน รวมท้ังไดแบบอยาง, วิธกีารดําเนินการและรูปแบบตางๆ ในการเตรียมความพรอมในหองท่ีจะบันทึกรายการ
โทรทัศน 
 

๓.  สิ่งท่ียังไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

- 
 
๔.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 

 ๔.๑  การออกแบบฉากท่ีดี สามารถสื่อความหมายของรายการนั้นๆไดเปนอยางดี 
 ๔.๒  การจัดแสงท่ีดีทําใหรายการโทรทัศนดูมีความนาสนใจ และชวยสรางจุดเดนและจุดดวยของรายการ
โทรทัศนดวย 
 
๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ  

 กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม การเตรียมหองควบคุม (Control room) เพ่ือให
สอดคลองกับการเตรียมความพรอมในหองท่ีจะบันทึกรายการโทรทัศน ครั้งตอไปประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 
  
   
 


