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(13530394): สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการ
แสดง โดยผ่านการสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดีและรายการเกี่ยวกับกีฬา และ
จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านกีฬาประเภทการแสดง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี สื่อ
ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทการแสดง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดงที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีการประเมินผล  
หลังการผลิตสารคดี เพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังการรับชม 

จากผลการศึกษาพบว่า การผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง รายการ           
Show Showing Sports เป็นรายการก่ึงสารคดีเก่ียวกับกีฬาประเภทการแสดง ทีเ่ผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ควบคู่กับให้ความบันเทิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีความสนใจในกีฬา รูปแบบรายการมี
ความน่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงที่มีการแสดงจุดเด่นของกีฬาประเภทการแสดง และการด าเนินเรื่องโดย
ไม่ใช้พิธีกร อีกทั้งภาพ และแสงสี ในการถ่ายท ายังมีความสวยงาม ท าให้รายการดูน่าติดตาม ได้มีการ
แนะน าและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาประเภทการแสดง อีกท้ังยังเสริมสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผู้ที่ชมรายการ จากข้อคิดของนักกีฬา ท าให้ผู้ชมหันมาสนใจอยากเล่นและมีแรงบันดาลใจใน
การเล่นกีฬาประเภทนี้มากขึ้น 
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ต่อข้ำพเจ้ำ รวมทั้งอำจำรย์สังกมำ สำรวัตร ผศ.ภัทธีรำ สำรำกรบริรักษ์ อำจำรย์แก้วตำ ปริศวงศ์ 
อำจำรย์กนกวรรณ กนกวนำวงศ์ อำจำรย์อัศเรศ ใจเจริญทรัพย์ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอ
กรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ใหค้วำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในยุคปัจจุบันการนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าการสื่อสารได้มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว สื่อแขนงต่าง ๆ ได้เข้าไปมีบทบาทคลอบคลุมทุกท้องถิ่นในสังคมอย่างมากมาย และยังขยาย
ออกไปได้ทั่วโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทุกวันนี้สื่อต่างๆเหล่านั้นได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารหรือการเสพ
สื่อเพ่ือความบันเทิง ทุกๆอย่างก็ล้วนแต่ต้องรับรู้และรับทราบไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ในแต่ละวัน โดยที่มีสื่อหลากหลายประเภทเกิดขึ้นมา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียหรือสื่อออนไลน์ 
เพ่ือเป็นช่องทางในการเลือกรับข่าวสาร ในแต่ละสื่อนั้นต่างกม็ีจุดประสงค์เดียวกันที่จะน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นคือ รูปแบบในการรับข่าวสารหรือการดึงดูดความ
สนใจของผู้รับสาร เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ เพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ด้วย
ภาพและวิธีการน าเสนอ ซึ่งมีความรวดเร็วและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

สื่อโทรทัศน์ จัดว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมสูงและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด
ของคนในสังคมมากข้ึน เพราะสื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานที่ ทุกเวลา 
อย่างไม่จ ากัด รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อการใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ทั้งรูปและเสียง เพราะตาเป็น
อวัยวะที่มนุษย์ใช้มากท่ีสุดถึง 75% รองลงมาคือหู 13% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เราใช้ประสาทรับรู้ ในการ
ดูโทรทัศน์สูงถึง 88% (ผศ.ดร. วชิราพร อัจฉริยโกศล, 2551) โทรทัศน์เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับทุกคนใน
ครอบครัวมากกว่าสื่อทุกชนิด ประกอบกับสื่อโทรทัศน์มีความรวดเร็วตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทัน
และยังเป็นสื่อที่ท าให้ผู้คนได้ชม ได้ฟังไปในเวลาพร้อมๆกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมได้รับความสนใจมากกว่า
สื่อประเภทอ่ืน อีกท้ังสื่อโทรทัศน์ยังมีรูปแบบรายการหลากหลายให้ผู้ชมได้เลือก  เช่น รายการ
ประเภทสารคดี รายการเกมโชว์ ละครไทย ละครต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ซีรีย์  
รายการประเภทวาไรตี้ทอร์คโชว์ รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการเรียลลิตี้โชว์ ฯลฯ จึงท าให้
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง  

หนึ่งในรูปแบบรายการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนได้กว้างในปัจจุบันก็คงจะหนีไม่พ้น
รายการประเภทให้ความบันเทิง ซึ่งรายการประเภทนี้มีกระบวนการท างานที่ต้องการมาตรฐานความ
เป็นมืออาชีพ ทั้งทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการท ารายการ เพื่อให้ได้รายการที่น่าสนใจ น่า
ติดตาม เนื้อหารายการต้องเป็นเรื่องท่ีเข้าถึงได้และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมทุกระดับ 
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สารคดีโทรทัศน์นั้นเป็นหนึ่งในรูปแบบรายการที่สามารถให้ทั้งความรู้และความบันเทิง
ร่วมกันไปได้ ซึ่งความบันเทิงในที่นี้อาจจะเป็นได้หลายลักษณะ ด้วยการน าเสนอเรื่องราวที่เป็นจริง 
ยึดหลักความจริงเป็นส าคัญ  จากการบันทึกเรื่องราวจากเหตุการณ์และสถานที่จริง โดยน าเสนอ
ประเด็นที่ประกอบขึ้นมาจากความจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งจะใช้องค์ประกอบของภาพและเสียง
ที่สร้างสรรค์เป็นหลักแล้วน าไปคิดต่อยอด เพ่ือให้คนดูได้รับความรู้ การน าเสนอเนื้อหาสาระของสาร
คดี จึงเป็นไปในรูปแบบที่หลากหลาย แต่ก็จะต้องมีความสนุกสนาน เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการรับชมด้วย ซ่ึงประเด็นที่ส าคัญประเด็นหนึ่งที่ท าให้รายการสารคดีมีข้อแตกต่างจาก
รายการประเภทอ่ืน ก็คือ รายการสารคดีมีจุดมุ่งหมายเน้นเฉพาะเรื่องเพ่ือให้ความเข้าใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งและอย่างน้อยต้องเกิดผลกระทบต่อผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมสามารถคิดต่อได้ (การผลิต
รายการโทรทัศน์ขั้นสูง 2551: 6-7) 

ดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่า รูปแบบของรายการสารคดีโดยทั่วไป จะมีเรื่องเพียงเรื่องเดียว 
แต่วิธีการน าเสนอ (Programme presentation) มีหลากหลายแบบ (Variety) ซึ่งถือเป็นการน างาน
ที่มีคุณค่ามาน าเสนอผ่านสื่อที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ  

โดยในปัจจุบันสารคดีโทรทัศน์  ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางด้านเนื้อหาสาระ
ความรู้ให้กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายเรื่อง ตั้งแต่การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การแพทย์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตผู้คน รวมทั้ง ความรู้เรื่อง 
“กีฬา” ด้วย ดังจะเห็นได้จากรายการกีฬาต่าง ๆ ในหลายสถานีโทรทัศน์ เช่น เจาสนาม@MIDNIGHT  
สปอร์ตแฟน กีฬาท้าใจ สตาร์สปอร์ต เวทีกีฬา ล้วงลึกคนกีฬา สปอร์ต อินเทรน แต่เนื้อหาสาระหรือ
ความรู้จากเนื้อหาของกีฬาที่น าเสนอนั้นส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องราวของกีฬา ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว
หรืออยู่ในกระแส เช่น ตะกร้อ มวย วอลเลย์บอล แบดมินตัน กีฬาประเภทลู่ ฟุตบอล ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมถึงชนิดกีฬาใหม่ ๆ หรือกีฬาที่คนไทยยังไม่รู้จักและคุ้นเคย  เช่น ระบ าใต้น้ า ยิมนาสติก 
ขี่ม้า บัลเล่ต์ 
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ตารางจัดอันดับรายการยอดนิยมของคนไทย 

ประเภท
รำยกำร 

(คนไทย) 

เรตติ้ง อัตรำดู
เฉลี่ย
(%) 

ประเภท
รำยกำร 

(ผู้ชำยอำยุ 
15-39ปี) 

เรตติ้ง อัตรำดู
เฉลี่ย
(%) 

ประเภท
รำยกำร 

(ผู้หญิงอำยุ 
15-39ปี) 

เรตติ้ง อัตรำ
ดูเฉลี่ย
(%) 

ตะกร้อ 2.7 24 ตะกร้อ 2.4 23 ตะกร้อ 2.6 22 

มวย 2.3 37 มวย 2.2 34 มวย 0.8 52 

วอลเลย์บอล 2.0 40 วอลเลย์บอล 1.7 40 วอลเลย์บอล 1.9 45 

แบดมินตัน 1.7 37 แบดมินตัน 1.5 35 แบดมินตัน 1.4 41 

กีฬา
ประเภทลู่ 

1.4 60 กีฬา
ประเภทลู่ 

1.2 60 กีฬาประเภท
ลู่ 

1.1 64 

ฟุตบอล 1.0 54 ฟุตบอล 1.2 55 ฟุตบอล 0.7 55 

ที่มา : 
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=174178
:2013-03-15-08-05-14&catid=106:-marketing&Itemid=456#.UvfHQKLDUd0  เข้าถึงเมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2556 จาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 

กีฬามีต้นก าเนิดมาจากการละเล่นพ้ืนเมืองในเทศกาลต่าง ๆ กีฬาประกอบด้วยกิจกรรม
ปกติ หรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกา ซึ่งถูกก าหนดโดยความเห็นที่ตรงกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการ
พักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความส าเร็จ การพัฒนาของทักษะหรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬา
เป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขันและระบบคะแนน กีฬาหลายประเภทได้มีการจัดการแข่งขัน ใน
ระดับเขต ประเทศ และระดับโลก ซึ่งกีฬาหลายชนิดได้มีการใส่เข้าและน าออก โดยการปรับปรุงของ
ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

กีฬามี 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันความเร็ว การแข่งเป็นคู่แข่งขัน การบรรลุผล และ
ประเภทอ่ืนๆ กีฬาชนิดบรรลุผลแยกได้เป็น ประเภทเป้าหมาย ประเภทการแสดง ประเภทความ
แข็งแรง กีฬาบรรลุผลประเภทการแสดง ประกอบด้วย ยิมนาสติก ต่อตัว ขี่ม้า โต้คลื่น ด าน้ า วูซู 
สเก็ตน้ าแข็ง สเก็ตลีลา ระบ าใต้น้ า บัลเล่ย์ ซึ่งกีฬาประเภทการแสดงส่วนใหญ่มีขึ้นเพ่ือโชว์ความ
สวยงาม 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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โดยทั่วไปกีฬาแต่ละประเภทต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพ่ือออกก าลังกาย ท าให้
ร่างกายมีความแข็งแรง ซึ่งช่วยท าให้ระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ดี ระบบ
ไหลเวียนเลือดดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงและอดทนมากขึ้น มีทรวดทรงสง่างาม ร่างกายมีการพัฒนาการ
ตามวัย มีจิตใจแจ่มใส การเล่นกีฬาท าให้ผู้เล่นมีความเป็นระเบียบวินัย มีความอดทน มีน้ าใจนักกีฬา 
รู้จักแพ้ชนะและการให้อภัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานแตกต่างกันตามแต่ชนิดกีฬาที่
เล่นอีกด้วย (กาญจนศรี สิงห์ภู่, 2556) 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของกีฬาประเภทการแสดง จึงคิดที่จะเผยแพร่กีฬา
ประเภทนี้ ผ่านทางสารคดี เพราะสารคดีเป็นรายการที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระ ซึ่งจะท าให้ผู้ชม
เข้าใจง่าย เพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมให้กีฬาประเภทนี้เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยกว้างขวาง เพราะ
กีฬาประเภทนี้ เป็นกีฬาที่โชว์ความสวยงาม ซึ่งสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย อีกท้ังยังไม่มีรูปแบบ
ตายตัว  เพ่ือที่จะท าให้กีฬาประเภทนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่แพร่หลายให้ได้ แสดงออกดังที่กล่าวมา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตรายการสารคดีและผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับกีฬาประเภทการแสดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

ทดลองผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬาประเภทการแสดง ตอน ยิมนาสตราด้า 
จ านวน 1 ตอน ด าเนินเรื่องโดยไม่มีพิธีกร ความยาว 10 นาที ออกอากาศทางช่องไทยทีวีสีช่อง 3   
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.50-18.00 น. 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่อนการถ่ายท า (Pre-production) 

1. ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องจาก
เอกสาร หนังสือและสื่อต่างๆมาใช้ในการเขียนรายงานและผลิตสารคดี 

2. ค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับกีฬาประเภทการแสดง 
3. คิดโครงสร้างและก าหนดเนื้อหา  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นถ่ายท า (Production) 
1. ด าเนินการผลิตและสรรค์สร้างสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังการถ่ายท า (Post-production) 
1. ตัดต่อ 
2. ใส่เสียงดนตรีประกอบ 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน ( เดือน ) 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษาและเสนอ
หัวข้อจุลนิพนธ์ 

                                

ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

                                

สัมภาษณ์เชิงลึก
และรวบรวมข้อมูล
เพ่ือผลิตชิ้นงาน 

                                

Pre-Production                                 

Production                                 

Post-Production                                 

สรุปผลการด าเนินงาน                                 

จัดท าเอกสาร                                 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการสารคดีและผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
2. ผู้ชมได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับกีฬาประเภทการแสดง 
3. กีฬาประเภทการแสดงเป็นที่รู้จักและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น 

 
นิยำมศัพท์ 
สำรคดีโทรทัศน ์ ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มี
อยู่จริง มาน าเสนอโดยมีการเตรียม การหาข้อมูล เรียบเรียงภาพและเสียงให้ออกมา มีความน่าสนใจและ
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สร้างสรรค์ โดยสารคดีเป็นหนึ่งในสื่อประเภทให้ความบันเทิงที่จะมีการสอดแทรกสาระและความรู้
ควบคู่กันไป ซ่ึงจะสามารถท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมและได้แง่คิด โดยผู้เขียนสารคดี
จะต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์และต้องให้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมของผู้ชม 
(กรมประชาสัมพันธ์, 2554: 3) 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์สารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง โดย

มุ่งเน้นกระบวนการผลิต การถ่ายท า และเนื้อหา มีดังนี้  

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

3.   แนวคิดเรื่องกีฬา 

4.   แนวคิดเรื่องกีฬาประเภทบรรลุผล  

5.   ผลงานที่เก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 
1.ความหมายของสารคดี            
สารคดี คือ การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง เคยเกิดข้ึนจริง มีอยู่จริง โดยมี

การเตรียมข้อมูล เรียบเรียง ภาพและเสียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถท าให้ผู้
ดูเกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วม และได้แง่คิด ซึ่งผู้ชมที่ดูจบแล้ว สามารถน าไปคิดต่อได้ โดยยึด
หลักส าคัญของงานสารคดี ที่ต้องถ่ายทอดความจริงอย่างสร้างสรรค์ และให้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด
และอารมณ์ร่วมของผู้ชม เมื่อคิดจะเขียนสารคดี ต้องค านึงถึงข้อมูล และกลวิธีการน าเสนอในสัดส่วน
ที่เท่ากันคือ เนื้อหา (ข้อมูล) : รูปแบบ (กลวิธีการน าเสนอ) ในอัตรา 50 : 50 

สารคดีเป็นสื่อหนึ่งของความบันเทิงที่สอดแทรกสาระและความรู้ควบคู่กันไป ผู้เขียนสาร
คด ีจึงควรตระหนักว่า จะสร้างสรรค์กลวิธีการน าเสนอ หรือร้อยเรียงข้อมูลอย่างไร ให้ผู้รับสาร ได้รับ
อรรถรส อันเพลิดเพลินจากการ “เสพ” และการน าเสนอ สารคดีทางโทรทัศน์ พลังอ านาจ “อารมณ์” 
ของผู้ชมคือ สิ่งส าคัญซึ่งผู้ผลิตงานสารคดีต้องค านึงถึงเสมอ 

สารคดีมีมิติ เหมือนภาพหนึ่งภาพที่มีครบ ทั้งมิติเรื่องราวการจัดวางองค์ประกอบแสงเงา 
ให้ความหมายลึกซึ้งกินใจ ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในทางสร้างสรรค์ด้านใดด้านหนึ่งแก่ผู้ชม 
มิต ิ(Dimension) หมายถึง กว้าง (คูณ) ยาว (คูณ) ลึก  (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 26-31) 
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มิติในทางสารคดี (ความหมายที ่1) - ด้านกว้าง หมายถึง เสนอเรื่องราวอย่างรอบด้าน 
ทุกประเด็นส าคัญที่ล้อมรอบตัวข้อมูลที่จะน าเสนอ เช่น แม่น้ าเจ้าพระยามองได้ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
ด้านยาว หมายถึง การน าเสนอภาพที่ท าให้มองเห็นและเข้าใจพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากยุค
หนึ่งสู่ยุคหนึ่ง 
ด้านลึก หมายถึง การน าเสนอเรื่องท่ีลึกลงไปในจิตวิญญาณของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับสถานที่หรือ
สิ่งนั้นๆ ก่อให้เกิดอารมณ์ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ตื่นเต้น ปีติยินดี โศกสลดประทับใจ ฯลฯ 
ทั้งนี้มิติท้ัง 3 ด้านควรถูกน าเสนออย่างเหมาะสมเพ่ือรับใช้ “หัวใจ” หรือ “แก่นเรื่อง” ที่ผู้เขียนบท
ต้องการ น าเสนอ “แก่นเรื่อง” หรือ “มิติที่สี่” (Fourth Dimension) หมายถึง “ความไม่สิ้นสุด”ใน
ที่นี้คือหัวใจหรือทิศทางของสารคดีที่ผู้เขียนบทต้องยึดกุมไว้ไม่ให้หลงทิศทาง และควรก าหนดไว้ตั้งแต่
เริ่มแรก “แก่นเรื่อง” อาจก าหนดไว้กว้างหรือแคบก็ได้ ผู้เขียนบทต้องไปค้นหาเรื่องราวด้านกว้าง-
ยาว-ลึก ที่ล้อมรอบ “แก่นเรื่อง” นั้นๆ 

มิติในทางสารคดี (ความหมายที ่2) - มิติที่ 1 รูปแบบการน าเสนอที่ดี ผู้ชมได้รับอรรถรส 
ความบันเทิง ความเพลิดเพลินอันเกิดจากการวางพล็อต การด าเนินเรื่อง การล าดับภาพดี ภาษา
สละสลวยกินใจ ฯลฯ 

- มิติที ่2 เนื้อหาที่ดี ผู้ชมได้รับสาระและความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลถูกต้องครบรอบด้าน 
- มิติที ่3 แง่คิดมุมมองดี ผู้ชมได้รับแง่คิดใหม่ๆ หรือเกิดส านึกในทางสร้างสรรค์ โดยไม่

ต้องสรุปหรือชี้น าความคิดให้ผู้ชม ทั้งนี้ให้ผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง 

มิติในทางสารคดี (ความหมายที ่3) - หากกล่าวเฉพาะประเด็นข้อมูลแล้ว สารคดีท่ีมีมิติ 
เรื่องหนึ่งควรประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ 

1. ข้อมูลทางกายภาพ คือ ข้อมูลประเภทข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ที่
สืบค้นได้จากเอกสารราชการหรือห้องสมุด เป็นข้อมูลที่จะต้องมีอยู่ในงานสารคดี เช่น แม่น้ า
เจ้าพระยายาวกี่กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดใดบ้าง ฯลฯ 

2. ข้อมูลทางจินตภาพ เป็นข้อมูลประเภททัศนะ ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนหรือของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งประสงค์จะเสนอไว้ในงาน เป็นแง่คิดให้ผู้อ่านไปพิจารณา
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในเรื่องต่างๆ 

สารคดีควรมี มิต ิครบทั้งกว้าง ยาว ลึก และควรพร้อมด้วยข้อมูลทางกายภาพ และ
ข้อมูลทางจินตภาพ เพ่ือให้ผู้รับสารได้ครบทั้งสาระความรู้และแง่คิดอันเป็นทัศนคติเชิงสร้างสรรค์
กลวิธีการน าเสนออาจใช้แบบเรื่องสั้นหรือนวนิยาย เช่น มีตัวละคร หักมุมจบ หรือทิ้งปริศนาให้ขบคิด 
ใช้รูปธรรมอธิบายนามธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ตัวละครหรือเรื่องราวที่หักมุมนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
ไม่ได้จินตนาการปั้นแต่งเอง กลวิธีการน าเสนอเช่นนี้นักวิชาการ สื่อสารมวลชน เรียกว่า“นาฏลักษณ์” 
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2. ประเภทของสารคดี 
2.1. สารคดีสาระความรู้ คือ ความเรียงที่ผู้เขียนมุ่งแสดงข้อคิดเป็นหลัก ข้อคิดอัน

เป็นข้อคิดของชีวิต เป็นกระแสความริเริ่มหรือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้นในรูปแบบการน าเสนอ
แบบบอกเล่า แนะน า สั่งสอน หรือใช้วิธีประมวลกรอบความคิดต่าง ๆ เสนอแก่ผู้อ่าน 

2.2. สารคดีเชิงข่าว คือ การน าเสนอข่าวในรูปแบบสารคดี โดยเล่าเรื่องในรูปแบบ
วรรณศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยสามารถหยิบยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งของเรื่องมาเขียนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเล่าให้ครบองค์ประกอบ  

2.3. สารคดีเชิงวิเคราะห์ คือ สารคดทีีม่ีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งในปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และในตอนท้ายของรายการ ผู้ผลิตรายการก็
มักจะทิ้งเนื้อหาเรื่องราวที่อาจจะเป็นไปในอนาคตให้ผู้ฟังได้คิดต่อไป  

2.4. สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ คือ สารคดทีีส่ามารถผลิตได้ในทุกโอกาสที่เป็นพิเศษ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ฟังเป็น
ส าคัญ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถค้นได้ไม่ยาก เพราะส่วนใหญ่จะมีเป็นประจ า สารคดีประเภทนี้
มุ่งท่ีจะปลูกฝังความสามัคคี ความซาบซึ้งในความเป็นชาติ หรือจูงใจให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามต่อไป และเนื้อหาที่น ามาประกอบกันเป็นสารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษเช่นนี้ก็จะต้องมีส่วนที่ชี้
ทางให้ผู้ฟังผู้ชมได้เกิดแนวความคิดดังกล่าวด้วย  

2.5. สารคดีท่องเที่ยว คือ สารคดีที่เล่าเรื่องราวการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ มุ่งให้
ความรู้แก่ผู้อ่านในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเป็นอยู่ของผู้คนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยมและวัฒนธรรมรวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นคู่มือนักเดินทางเช่น การเดินทาง ที่
พักอาหาร สถานที่ส าคัญ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้เขียนมักให้ข้อสังเกตและแสดงทัศนะต่อสิ่งที่พบเห็นไว้ด้วย 
จะสังเกตได้ว่า สารคดีท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อย ที่น าเที่ยวในสถานที่เดียวกัน แต่ผู้เขียนก็สามารถ
น าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในแง่มุมที่ต่างกันและบรรยากาศท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะผู้เขียนแต่ละคน
มีความเป็นตัวของตัวเอง ในการเสนอโลกทัศน์และลีลาภาษา ท าให้ผู้อ่ืนสนุกสนานและได้รู้จักสถานที่
นั้นอย่างละเอียด ด้วยทัศนะลีลา น้ าเสียง และแง่มุมที่ผู้เขียนน าเสนอไว้ต่าง ๆ กัน  

2.6. สารคดีเชิงนิเวศ  
2.7. สารคดีชีวประวัติ คือ สารคดีที่เป็นงานเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวและพฤติกรรม

ของบุคคลจริง จะเขียนเน้นด้านบุคลิกภาพ ความรู้ และความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลงานที่
น่าสนใจเพ่ือน าประวัติชีวิตนั้นมาศึกษาแง่มุมต่าง ๆ หากเป็นงานเขียนที่ผู้อ่ืนเขียนเรียกว่า ชีวประวัต ิ
แต่หากผู้เขียนเขียนเรื่องราวชีวิตตนเองเรียกว่าอัตชีวประวัติ 

3. รูปแบบของสารคดี  
การน าเสนอสารคดีให้ดูน่าสนใจ จ าเป็นต้องเลือกรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสม เช่น 

การบรรยาย การเล่าเรื่อง การสัมภาษณ์ ละคร การใช้เอนิเมชั่น หรือใช้เทคนิคผสมผสานเป็นต้น 
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4.จุดมุ่งหมายของรายการสารคดี 
การน าเสนอสารคดีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนหลักๆ แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้  
4.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ – จุดมุ่งหมายนี้ต้องการให้เกิดผลของการกระท าท่ีต่อเนื่อง

จากการรับรู้และเข้าใจ โดยผู้ชมเกิดความตระหนักเพ่ือน าไปคิดและปฏิบัติ น าไปศึกษาค้นคว้า น าไป
ปรับปรุง  

4.2 เพ่ือให้ข้อเท็จจริง – การน าเสนอสารคดีให้ข้อเท็จจริงที่หลากหลาย ซึ่งอาจไม่
ครบถ้วน แต่ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมด  

4.3 เพ่ือความเพลิดเพลิน – เป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง 
เป็นการเสริมสร้างความคิดและประเทืองปัญญาไปพร้อมๆกัน  

4.4 เพ่ือความสุนทรียะ – เป็นจุดมุ่งหมายที่เกิดจากการใช้ภาพและเสียงเป็นหลักในการ
เสนอเรื่องราว การล าดับภาพและเสียงที่ดีย่อมน าไปสู่การเชื่อมโยงเนื้อหาของผู้ชมเข้ากับเรื่องราว
ต่างๆ 

5. วิธีการน าเสนอรายการสารคดี 

5.1 การใช้เสียงบรรยายประกอบ (Narration) – โดยมีภาพและเสียงบรรยาย
ประกอบเป็นหลัก วิธีการน าเสนอในลักษณะนี้มีบทบรรยายรายละเอียดของเรื่องที่น าเสนอและมี
ภาพประกอบที่สอดคล้องกัน  

5.2 การใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นหลัก (On-Camera Spokesperson) – วิธีการ
น าเสนอลักษณะนี้ใช้ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ด าเนินเรื่อง พูดคุยรายละเอียอดเกี่ยวกับเนื้อหากับผู้ชม 
หรือให้เสียงบรรยายตลอดรายการ บางครั้งผู้ด าเนินรายการอาจปรากฎตัวตอนต้นและตอนท้าย
รายการ เพื่อน าเข้าและสรุปเนื้อหารายการ 

5.3 การใช้รูปแบบละครเป็นหลัก (Drama) – วิธีการน าเสนอลักษณะนี้มีการสมมุติ
เหตุการณ์ เรียกได้อีกอย่างว่า สารคดีเชิงละคร (docu-drama) 

5.4 การใช้วิธีการน าเสนอแบบผสมผสาน – โดยน าวิธีการ 3 วิธีข้างต้นมาผสมผสาน
กัน ซึ่งจะต้องอาศัยภาพและเสียงบรรยายประกอบเป็นหลัก ซึ่งภาพท่ีน ามาใช้ในรายการนอกจากการ
ใช้ภาพที่ถ่ายมาแล้ว ยังมีภาพวาดประกอบ ภาพที่อาศัยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
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6. การวางแผนด้านรายการสารคดี 

6.1 การสรรหาเรื่อง – การสรรหาเรื่องมาผลิตรายการนั้นมีแนวทางหลายแนวทาง ไม่
มีขอบเขตจ ากัด โดยทั่วไปมักจะน าเสนอเรื่องที่คนส่วนใหญ่สนใจ ซึ่งต้องพิจารณาว่าเรื่องที่ผลิตนั้นคน
ส่วนใหญ่จะดูจริงหรือไม่ โดยจะต้องใช้ค าถามในการตรวจสอบว่า แนวความคิด หรือ ไอเดีย ที่จะ
น ามาท ารายการเหมาะสมหรือไม่ มี 5 ประการ คือ 

- เรื่องท่ีคิดขึ้นได้ตื่นเต้นหรือไม่ ตื่นเต้นเพราะอะไร ไม่ตื่นเต้นเพราะอะไร 

- เรื่องนี้มีอะไรดี เป็นเรื่องที่มีดีในตัวเอง ควรแก่การวิจัยและเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ 

- ถ้าน าเรื่องนี้มาสร้างเป็นรายการสารคดีผู้ชมจะได้รับประโยชน์อะไร 

- ท าไมเราจึงอยากจะน าเสนอเรื่องนี้ให้ผู้ชมรับชม มีวัตถุประสงค์อะไร 

- หากได้น ามาสร้างเป็นรายการสารคดีแล้วจะมีปัญหาเด่นชัดอะไรบ้าง 

6.2 ค้นคว้าหาข้อมูล – เมื่อสร้างสรรค์เรื่องราวที่เราจะผลิตรายการได้แล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือ การค้นคว้าหาข้อมูล การหาข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่งควรหาข้อมูลให้ได้กว้างและรอบด้าน 
ข้อมูลที่ได้มาน าไปสู่การเชื่อมโยงให้ได้มากท่ีสุดถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ (อรนุช เลิศจรรยาวงศ์ 2530) แบ่ง
ประเภทแหล่งข้อมูล 5 แหล่ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายงานการวิจัย ห้องสมุด และ หน่วยงาน
ราชการ 

6.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ – เป็นการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากผู้ชมได้รับชม
รายการไปแล้ว เมื่อได้ เรื่อง ที่จะท ารายการโทรทัศน์แล้ว จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ว่ามุ่งจะให้ผู้รับ
ได้รับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านใด ซึ่งในการปฏิบัติการผลิตรายการสารคดีนั้น จะต้องตอบ
โจทย์ให้ได้ 3 ข้อก่อน คือ ท าไปเพื่อใคร ท าให้ใครดู และ ดูแล้วได้อะไร 

6.4 ก าหนดแนวคิด – เป็นทัศนะท่ีผู้เขียนต้องการสื่อไปยังผู้ชม โดยถ่ายทอดผ่านเค้า
โครงเรื่อง รูปแบบรายการวิธีการน าเสนอ หลังจากก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว น าไปสู่การก าหนด
แนวคิด ซึ่งจะต้องมีเพียงหนึ่งเดียว โดยจะต้องมีการเปลี่ยนและไม่ควรยาวมาก 

6.5 เขียนเค้าโครงเรื่อง – เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการล าดับเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวที่ใช้ในการเดินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ลักษณะของโครงเรื่องดูคล้ายกับความเรียงสั้นๆที่ล าดับ
ฉาก และการด าเนินเรื่องไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเขียนเค้าโครงเรื่องนั้นถือว่าเป็นโครงร่าง
ส าหรับการเขียนบท จึงจ าเป็นต้องให้เวลาในการเขียนเพ่ือให้ได้เค้าโครงเรื่องค่อนข้างละเอียด ต้อง
ค านึงถึงความลื่นไหลของเรื่อง เพราะเป็นส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับความนึกคิดของผู้ชม 
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6.6 การก าหนดและเรียบเรียงประเด็น - การก าหนดประเด็นเป็นการคัดสรรข้อมูล
เป็นส าคัญๆ ออกมาจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้า โดยก าหนดเป็นข้อๆ เพ่ือให้เห็นว่าสารคดีเรื่องนั้นๆ 
มีประเด็นใดบ้างที่ต้องน าเสนอ แต่ต้องค านึงถึงแนวคิดของเรื่องท่ีก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น 

6.7 ส ารวจสถานที่ - เป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการผลิตรายการสารคดี การส ารวจ
สถานที่นอกจากได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นแล้ว สามารถวางแผนขั้นถ่ายท าได้ด้วย ตั้งแต่เรื่องการวางแผนการใช้
สถานที่ การวางแผนผู้ร่วมรายการ การวางแผนใช้อุปกรณ์ 

6.8 ก าหนดอารมณ์ของเรื่อง เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผู้ชมมีบรรยากาศร่วมชมรายการ
ที่ดี มีอารมณ์ร่วม การเกิดความรู้สึกคล้อยตามรายการได้นั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเนื้อหาแต่ล่ะ
ซีน แต่ล่ะฉาก แต่ล่ะตอน แต่ล่ะช่วงเวลา รวมไปถึงผู้ด าเนินรายการ พิธีกร ผู้บรรยาย ผู้ร่วมรายการ 

การก าหนดอารมณ์ของเรื่องเพ่ือก าหนดแนวทางการถ่ายทอดเรื่องราวในสารคดี ท าให้
มองเห็นภาพรวมของรายการทั้งรายการในขณะที่ยังไม่ได้ลงมือเขียนบทอย่างละเอียด การท างานเป็น
ทีมท่ีก าหนดด้วยอารมณ์ของเรื่องหรือเรียกว่า mood and tone ซึ่งสามารถแบ่งอารมณ์หลักๆ 
ออกเป็น 4 อารมณ์ ดังนี้ 

- ความรู้สึกอบอุ่น 
- ความรู้สึกสดชื่น 
- ความรู้สึกเศร้า หดหู่ 
- ความรู้สึกข้ันพ้ืนฐานของคน 

7. เทคนิคการเขียนบทรายการสารคดี 

7.1  เขียนโดยใช้ส านวนสนทนาที่ใช้ส าหรับการพูดคุย 

7.2 เขียนโดยเน้นภาพให้มาก 

7.3 เขียนอธิบายแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ก าลังพูดถึง ไม่เขียนและบรรยายโดยปราศจาก
ภาพประกอบ 

7.4 เขียนเพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมแต่ล่ะคน 

7.5 พยายามใช้ถ้อยค าส านวนที่เข้าใจกันในยุคนั้น ไม่ใช่ค าที่มีหลายพยางค์ 

7.6 เขียนเรื่องที่คนสนใจและอยากเขียนจริงๆ 

7.7 เขียนโดยพัฒนารูปแบบการเขียนของคุณเอง 
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7.8 เขียนบทเริ่มต้น (opening) ให้น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้ชมอยากชมต่อไป 

7.9 เขียนโดยเลือกใช้อารมณ์แสดงออกในปัจจุบัน 

7.10 ไม่เขียนเพ่ือรวมจุดสนใจทั้งหมดไว้ในฉากเล็กๆ 

7.11 ใช้เทคนิคประกอบพอควร ไม่ใช้เทคนิคประกอบมากเกินไปจนเป็นสาเหตุให้
สูญเสียภาพที่เป็นส่วนส าคัญที่ต้องการให้ผู้ชมได้เข้าใจได้เห็น 

7.12 จงให้ความเชื่อถือผู้ก ากับรายการว่าสามารถแปลและสร้างภาพได้ตาม
ค าอธิบายและค าแนะน าของผู้เขียน ผู้ก ากับจะตัดทอนบทของคุณให้เข้ากับเวลาที่ออกอากาศ 

การเขียนบทที่ดี ผู้เขียนต้องเลือกใช้ภาษาและถ้อยค าเพ่ือสื่อความหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนเพ่ือสื่ออารมณ์ ความรู้สึก กระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้ ผู้เขียนจึงต้องพึง
ระวังเรื่องการใช้ภาษา ดังต่อไปนี้ 

1.) ควรหลีกเลี่ยงการเขียนเชิงพรรณนาโวหาร เนื่องจากการเขียนในเชิงลักษณะ
พรรณนานั้นท าให้เรื่องเยิ่นเย้อ 

2.) การเลือกใช้ภาษาในการอธิบายภาพไม่จ าเป็นต้องอธิบายด้วยภาษาท่ี
ตรงไปตรงมา สามารถเลือกใช้ภาษาท่ีมีลูกเล่นมาอธิบายภาพ ซึ่งจะท าให้สารคดีน่าสนใจขึ้น 

3.) การใช้ค าว่า “การ” “ในการ” “ความ” ท าให้ประโยคและเรื่องราวมีความเป็น
ทางการและเยิ่นเย้อ 

4.) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าเชื่อมประเภท นอกจากนี้...แล้ว...ยัง...อีกด้วย เพราะท า
ให้เรื่องเยิ่นเย้อ 

5.)     หลีกเลี่ยงใช้ค าประเภทที่ให้ความหมายว่าถูกกระท า มาขยายความในประโยค 
6.) ในหนึ่งย่อหน้าควรมีประเด็นเดียว และไม่ควรมีประโยคซ้อนประโยค ขยายความ

มากเกินไป 
7.) ไม่ควรใช้จ านวนตัวเลขที่มีรายละเอียดมากเกินไป ควรใช้เป็นเลขแสดงจ านวน

เต็ม หรือใช้ค าแทนปริมาณท่ีแสดงถึงขนาดของสิ่งของที่ต้องการบอกเพ่ือท าให้เข้าใจได้ง่าย 
8.)     หลีกเลี่ยงค าว่า “ที่ซึ่ง อันได้แก่ เช่น เป็นต้น” 
9.)     ไม่ควรใช้ค าศัพท์ทางวิชาการที่ยากต่อการท าความเข้าใจ 
10.)     หลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์เฉพาะถิ่น หรือค าศัพท์ต่างประเทศที่ไม่จ าเป็น 
11.) บทสารคดีที่ดีต้องมีเอกภาพ หมายความว่าเรื่องราวที่น าเสนอต้องอยู่ภายใต้

แนวคิดของเรื่องหรือแก่นของเรื่องท่ีต้องการจะเล่า 
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12.)     ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของอารมณ์คนดู ภาพไม่จ าเป็นต้องตรงกับบทเสมอไป 
(การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง, 2549: 6-10, 6-29) 

จากแนวคิดเรื่องการผลิตสารคดีโทรทัศน์นี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในการผลิตสารคดี
แนะน ากีฬาประเภทการแสดง ซึ่งจะท าให้มีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการผลิตสารคดี  

 

2.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
1.ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้  

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2546: 26) กล่าวว่าในการรับสารนั้นผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกรับ
สารที่เป็นประโยชน์หรือสร้างความสนใจให้กับตนเอง ฉะนั้นปัจจัยส าคัญท่ีจะเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการส่งสารไปยังผู้รับสาร คือ การเลือกสรรและการแสวงหาข่าวสาร 
ทั้งนี้ ผู้เลือกสารจะมีกระบวนการเลือกรับสารที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการความ
เชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน ความหมายของการเปิดรับสื่อสามารถแยกได้ ตาม
พฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ  

แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker 1972; ปัทมา วงษ์นิชกิจ 2550: 132)  ได้ให้
ความหมายพฤติกรรมดังนี้  

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) การแสวงหาข้อมูลเพ่ือต้องการให้มี 
ความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั่วไป  

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) การเปิดรับสื่อเพ่ือต้องการทราบ
ข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากรู้ หากมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเราที่ตนสนใจก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) การเกิดรับสื่อเพราะต้องการ
หาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพ่ือผ่อนคลาย  
(กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กองสุขศึกษา, 2556) 
 
 

2.ปัจจัยพื้นฐานในการเปิดรับสื่อ 

ผู้รับข่าวสารมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข่าวสารตามแบบเฉพาะของแต่ละคนแตกต่าง
กันไป แรงผลักดันที่ให้บุคคลหนึ่งได้มีการเลือกรับสื่อนั้นเกิดจากปัจจัยพื้นฐานหลายประการ ดังนี้  (พี
ระ จิรโสภณ 2546: 45)  

2.1 ทัศนคติและค่านิยมของตนเอง จะมีอิทธิพลต่อการเลือก การตีความ และการจดจ า  
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2.2 ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ สื่อมวลชนจึงถือเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็น
หลักส าคัญอย่างหนึ่งในการเสนอข่าวสาร โดยปกติมนุษย์จะอยากรู้อยากเห็นโดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัวเองที่สุดไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตนเองมากที่สุดตามล าดับ ทั้งนี้มิใช่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีผลกระทบ
ต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่านั้น แต่เป็นความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกิดข้ึนในแง่ต่างๆ  

2.3 ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพื้นฐานมนุษย์เป็นคนเห็นแก่ตัวในฐานะที่เป็นผู้รับ
ข่าวสารจึงต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเพ่ือช่วยให้ความคิด
ของตนบรรลุผล เพ่ือให้ข่าวสารที่ได้มาเสริมสร้างบารมี เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่จะช่วยให้ตนเองได้รับ
ความสะดวกสบาย รวมทั้งให้ได้ข่าวสารที่ท าให้ตนเองเกิดความสนุกสนานบันเทิง  

2.4 ประสบการณ์และนิสัยของผู้รับสาร เพราะผู้รับสารแต่ละคนจะมีนิสัยและการพัฒนา
ประสบการณ์ในการรับสารแตกต่างกัน  

2.5 ลักษณะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองค์ประกอบเกี่ยวกับอายุ เพศ การศึกษา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือองค์ประกอบอ่ืนที่ไม่สามารถเห็นเด่นชัด เช่น ทัศนคติ 
ความหวัง ความกลัว ฯลฯ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อ และสื่อมวลชนแต่ละอย่างก็มี
ลักษณะเฉพาะที่ผู้รับข่าวสารแต่ละคนแสวงหาและท่ีได้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ลักษณะเฉพาะของสื่อ
แต่ละอย่างจึงมีส่วนที่ท าให้ผู้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนมีองค์ประกอบแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพราะว่า
ผู้รับข่าวสารแต่ละคนย่อมจะหันเข้าลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อที่จะสนอง ความต้องการและท า
ให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ  

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคคลในแต่ละคนนั้น ทัศนคติของบุคคล มี
ความเกี่ยวข้องในการเปิดรับข่าวสาร โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้และทัศนคติแตกต่างกัน และด้วยความ
แตกต่างของความรู้และทัศนคติ เพราะความแตกต่างในการเปิดรับสื่อและความแตกต่างในการแปล
ความสารที่ตนได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกันอันมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

     จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ใน
การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการรับข่าวสาร ซึ่งจะท าให้ทราบถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการเปิดรับ
ข่าวสาร ซึ่งจะท าให้ทราบว่าเราควรเลือกใช้สื่ออย่างไรในการส่งสาร 

 
3.แนวคิดเรื่องกีฬา 

3.1 ความหมายของกีฬา 
กีฬา คือ กิจกรรมการออกก าลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่ก าหนดรูปแบบ วิธีการเล่นและ

กติกา ซึ่งอาจมีการแข่งขันด้วยก็ได้ แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น กีฬาประเภททีม ประเภทเดี่ยว
หรือประเภทคู่  

กีฬาคือกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นกิจกรรมเพ่ือนความสนุกสนาน และเพ่ือ
แสดงออกซ่ึงความหมายและความสวยงามด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายในเวลาว่าง  
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3.2  ลักษณะส าคัญของกีฬา 
3.2.1     กีฬาเป็นกิจกรรมที่ท าด้วยความสมัครใจ เล่นในเวลาว่างตามความ

พอใจ จะเริ่มเล่นหรือเลิกเล่นเวลาใดก็ได้ 
3.2.2 กีฬาเป็นกีฬาที่มีสถานที่เล่นเฉพาะประเภท โดยกีฬาแต่ละประเภทจะ

มีกฎ กติกา ระเบียบ วิธีการเล่น ระยะเวลา หรือจ านวนเกมของการเล่นก าหนดไว้ 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการเล่นกีฬาจะบอกล่วงหน้าไม่ได้ จะต้องรอ

เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง จึงท าให้กีฬาแต่ละประเภทมีความสนุกสนาน 
3.2.4  การเล่นกีฬาจะไม่ได้รับค่าตอบแทน นอกจากความพอใจที่ได้เล่นและได้

แสดงความสามารถ เพราะกีฬาไม่ใช่กิจกรรมเพ่ือการยังชีพ ยกเว้นเป็นนักกีฬามืออาชีพ 
3.2.5 ในการเล่นกัฬาจะมีหลักและรูปแบบที่ก าหนดชัดเจนมากกว่าเกมหรือ

การละเล่น เพราะกฎกติกาจะซับซ้อนกว่า 
3.2.6 จุดเด่นของกีฬาคือ ผู้เล่นต้องมีทักษะ ลีลาและความสามารถเฉพาะตัว 

ต้องเรียนรู้ฝึกหัดจนเกิดความช านาญและเล่นได้ดี 
3.2.7 การเล่นกีฬาอาจมีการเสี่ยงทาย เช่น เพ่ือเลือกแดนหรือเลือกผู้ส่งลูก

เริ่มเล่นโดยการโยนหัวโยนก้อย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย แต่ชัยชนะหรือผลของ
การแข่งขันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ของผู้เล่นมากกว่าโชค 

3.2.8 กีฬาประเภททีมหรือชุด มักจะมีการคัดเลือกผู้ที่จะมาร่วมเล่น ซึ่งแต่
ละคนจะท าหน้าที่แตกต่างกัน เมื่ออยู่ในระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการคัดเลือกสมาชิกใหม่เข้ามาทดแทน 

3.2.9 กีฬามีกฎระเบียบที่เป็นพิธีการหรือเป็นระบบ และมีผู้รักษา
กฎระเบียบ ตั้งแต่สมาคมกีฬาระดับชาติไปจนถึงระดับนานาชาติ 

3.2.10 ในการกีฬามักจะมีหน่วยงานให้ความสนับสนุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

3.2.11 ในการฝึกกีฬาต้องอาศัยความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติในด้านกฎ
กติกา วิธีการเล่น และอาจต้องใช้ความรู้ทางอ้อมส าหรับผู้ชมกีฬา แพทย์ ผู้ควบคุมทีม คนงานผู้ดูแล
สนามและอุปกรณ์ เป็นต้น 

3.2.12 กีฬาจะแบ่งออกเป็นระดับ และใช้ทักษะความช านาญในการเรียนรู้
ฝึกฝนจึงจะเล่นได้ในระดับชาติหรือระหว่างประเทศ 

3.2.15 กีฬามีลักษณะเป็นสถาบันสังคม แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
                          - ระดับต้น ได้แก่ สมาชิกแต่ละคน 

- ระดับเทคนิค ได้แก่ ทีมที่มีหัวหน้าท าหน้าที่แทน เช่น ระดับชมรม
และสโมสร 
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- ระดับผู้จัดการ มีสมาชิกจ านวนมาก ซึ่งจะมีผู้น าหรือตัวแทนของ
สมาชิกในแต่ละองค์กร เช่น ระดับสมาคมกีฬา 

- ระดับหน่วยงาน มีองค์การด าเนินงานตามล าดับ เช่น หน่วยงาน
ควบคุมกีฬาระดับชาติและระหว่างประเทศ สหพันธ์กีฬาระหว่าง
ประเทศ 

 
3.3   ชนิดของการแข่งขัน  
รอซ และ แวน เดน แฮก (Alderman 1974 อ้างจาก Ross and Van den Haag 

1957) ได้แบ่งชนิดของการแข่งขัน โดยพิจารณาจากผลที่ได้รับจากการแข่งขันเป็นส าคัญ โดยแบ่งการ
แข่งขันออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

3.3.1 การแข่งขันโดยตรง (Direct Competition) หมายถึง สถานการณ์การแข่งขันที่
บุคคลท าการแข่งขันกับบุคคลอ่ืน โดยการท าให้ความส าเร็จของตนเองเกิดข้ึนบนความล้มเหลวของคู่
แข่งขัน เช่น เทนนิส มวย มวยปล้ า ฟันดาบ และกีฬาประเภททีม(Team Sports)ทุกชนิด 

3.3.2 การแข่งขันโดยอ้อม (Indirect Competition) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคล
แข่งขัน เพ่ือความส าเร็จกับคู่แข่งขันที่ไม่ใช่บุคคล(Non Personal) ได้แก่ การที่บุคคลพยายามแข่งขัน
กับมาตราฐานสถิติหรือความส าเร็จของตัวเองที่ผ่านมา การแข่งขันในลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็นการ
แข่งขันกับตัวเอง การแข่งขันที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยอ้อม ได้แก่ การปีนเขา การวิ่งไปตาม
ลักษณะธรรมชาติ(Cross Country Run) การแข่งขันยกน้ าหนักที่พยายามท าลายสถิติของตนเอง 
เป็นต้น  

นอกจากนี้ มอลพาส (Malpass 1962) กล่าวว่า การเข้าร่วมการแข่งกีฬาของมนุษย์ใน
สังคมปัจจุบันมีความมุ่งหวังอยู่ 2 ประการคือ เพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence) และ เพ่ือชัยชนะ 
(Winning) แล้วแต่บุคคลใดจะให้ความส าคัญต่อสิ่งใดมากกว่ากัน ในการแข่งขันโดยตรง สิ่งที่จูงใจ
หรือผลักดันให้บุคคลเข้าร่วมการแข่งขันโดยตรงก็คือ ชัยชนะเหนือคู่แข่งขัน มากกว่าที่จะแข่งขันเพ่ือ
ความเป็นเลิศ ซึ่งแตกต่างกับการแข่งขันโดยอ้อมที่ค านึงถึงความเป็นเลิศเป็นส าคัญ 

ลัสเซ็น (Luschen 1970) กล่าวว่า การแข่งขันแบบชัยชนะบนความพ่ายแพ้เสมอ คือ 
การแข่งขันจะจ้องมีคนชนะและมีคนพ่ายแพ้ ถ้าคนหนึ่งชนะอีกคนหนึ่งจะต้องพ่ายแพ้ และได้กล่าว
ต่อไปว่า ผลรวมของการแข่งขันในลักษณะนี้มีค่าเท่ากับศูนย์เสมอ ซึ่งเรียกการแข่งขันแบบนี้ว่าเป็น
การแข่งขันแบบ Zero-Sum Type Competition ในทางตรงกันข้าม การแข่งขันอีกแบบหนึ่งหรือที่
ไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้โดยเฉพาะเรียกว่า การแข่งขันแบบ Non Zero-Sum Type Competition ซ่ึง
การแข่งขันทั้งสองแบบแตกต่างกันตรงที่การตีความ การให้ความหมายของความส าเร็จที่เกิดข้ึนจาก
การแข่งขัน ถ้าความส าเร็จหมายถึงชัยชนะ ก็จะจัดเป็นการแข่งขันแบบ Zero-Sum Type 
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Competition แต่ถ้าความส าเร็จที่ได้รับจากการแข่งขันนั้นเป็นความสนุกสนาน ความพึงพอใจ การ
ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น การแข่งในลักษณะนี้ก็จะเป็นการแข่งขันแบบ Non Zero-Sum Type 
Competition (การจัดการแข่งขันกีฬา 2550: 2-3) 

 
3.4  ประเภทกีฬา 
   กีฬาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
3.4.1   กีฬาประเภทการแข่งขันความเร็ว ได้แก่ กีฬาประเภทไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น    ว่าย

น้ า วิ่งกีฬาประเภทมีอุปกรณ์ เช่น จักรยาน พายเรือ ประเภทก าลังจากภายนอก เช่น แข่งรถ ล่องเรือ 
3.4.2 กีฬาประเภทการแข่งเป็นคู่แข่งขัน ได้แก่ ประเภทต่อสู้ เช่น ยูโด คาราเต้ 

ฟันดาบ ประเภทสนาม เช่น เทนนิส ปิงปอง ประเภททีม ฟุตบอล บาสเก๊ตบอล 
 3.4.3   กีฬาประเภทบรรลุผล ได้แก่ ประเภทเป้าหมาย เช่น ยิงธนู ยิงปืน ประเภท 

การแสดง เช่น ขี่ม้า ด าน้ า ประเภทความแข็งแรง เช่น ยกน้ าหนัก ทุ่มน้ าหนัก 
3.4.4   กีฬาประเภทเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ กีฬาที่เล่นเพ่ือความเพลิดเพลิน เช่น แอโรบิค  

เปตอง 
 

3.5   คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬา  
3.5.1   กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น – การออกก าลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ท าให้มี

ก าลังดีขึ้น 
3.5.2    การทรงตัวดีขึ้น – การออกก าลังกายอยู่เสมอจะช่วยให้มีการทรงตัวดีขึ้น มี

ความกระฉับการเฉง ว่องไว 
3.5.3    รูปร่างดีข้ึน – เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า การออกก าลังการเป็นการลด

ความอ้วน และควบคุมน้ าหนักตัวได้ดีท่ีสุด 

3.5.4   ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ – การออกก าลังการที่พอดีเหมาะสม จะช่วย
ชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในผู้สูงอายุได้อย่างดีที่สุด 

3.5.5   ระบบขับถ่ายดีขึ้น – การออกก าลังกายอยู่เสมอจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
ทุกระบบ 

3.5.6     นอนหลับได้ดีขึ้น – การออกก าลังการจะช่วยให้ผู้ที่นอนหลับไม่สนิทหรือ
นอนหลับยากหลับสนิทได้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่หลับจากความเครียด 

3.5.7     พลังทางเพศดีขึ้น – การออกก าลังกายที่พอเหมาะพอดีจะช่วยให้มีพลังทาง
เพศดีขึ้นทั้งชายและหญิง เพราะการออกก าลังการท าให้รูปร่างสมส่วน  

3.5.8    ช่วยให้หัวใจ ปอดและหลอดเลือดท างานดีขึ้น  
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3.5.9     ช่วยอาการของโรคหลายโรคดีขึ้น – การออกก าลังการอย่างสม่ าเสมอและ
ถูกต้องตามหลักการ สามารถช่วยให้อาการของโรคหลายโรคดีขึ้นได้ 

3.5.10    ช่วยให้ผู้หญิงมีสุขภาพดี – ถ้าเป็นผู้หยิงที่ตั้งครรภ์ยาก การออกก าลังกาย
อาจช่วยให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น และเม่ือถึงเวลาคลอดก็จะคลอดง่ายขึ้นด้วย 

3.5.11ประหยัดค่ารักษาพยาบาล – เนื่องจากการออกก าลังกายท าให้ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ซึ่งผู้ท าสถิติในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่ออกก าลังกายเสมอ จะมีวันลาเพียง 1/3 ของผู้ไม่ออก
ก าลังกาย (ยิมนาสติก 2547: 7-10) 

จากแนวคิดเรื่องกีฬานี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับกีฬา ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงประเภท ประโยชน์ ความส าคัญ และความน่าสนใจของกีฬาว่า เราควรน ากีฬาประเภทไหน
มาผลิตเป็นสารคดีเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้รับสาร 

 

4. แนวคิดเรื่องกีฬาประเภทบรรลุผล 
    การบรรลุผลเป็นกีฬาที่นักกีฬาใช้ในการเเข่งซึ่งเป็นกีฬา 3 ประเภทมีดังนี้ ได้เเก่  

4.1 ประเเภทเป้าหมาย – กีฬาประเภทที่นักกีฬาใช้วัตถุมุ่งเข้าไปจุดหมายที่กรรมการ
ก าหนดให้ กีฬาประเภทเป้าหมายเป็นกติกาท่ีใช้ในการเเข่งขันให้นักกีฬาได้แข่งอย่างถูกต้อง เเละเพ่ือ
ไม่ให้นักกีฬาโกงการเเข่งขัน กีฬาประเภทเป้าหมาย เช่น ธนู 

4.2 ประเภทการแสดง – กีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ใช้ในการเเสดงเป็นกีฬาที่ฝึกฝน
ขึ้นมาเพ่ือการโชว์ให้ผู้ชมได้ดูกัน เป็นกีฬาที่ใช้ในการเเข่งก็ได้ ใช้ในการโชว์ การสอนก็ได้ เช่น 
ยิมนาสติก ต่อตัว ขี่ม้า โต้คลื่น ด าน้ า วูซู สเก็ตน้ าแข็ง สเก็ตลีลา ระบ าใต้น้ า บัลเล่ย์ 

4.3 ประเภทความแข็งแรง - กีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาส าหรับผู้ชายที่เเข็งเเรง แต่จะมี
ผู้หญิงเล็กน้อย เป็นกีฬาที่ใช้แข่งขันด้านฝีมือต่างๆ เช่น มวย ยกน้ าหนัก 

จากแนวคิดเรื่องกีฬาบรรลุผลนี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในการศึกษาเก่ียวกับกีฬา
ประเภทการแสดง ซึ่งจะท าให้ทราบถึงกีฬาประเภทนี้อย่างลึกซ้ึง โดยจะท าให้สามารถเลือกประเภท
กีฬามาท าการผลิตได้ถูกประเภทและครอบคลุมทุกชนิดกีฬาของกีฬาประเภทนั้นๆ 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
1. Black Swan (Fox Searchlight Pictures)  

 

ภาพที่ 5-1 Black Swan ( http://movie.kapook.com/view21108.html ) 

แนว : Drama 
น าแสดงโดย : Natalie Portman, Barbara Hershey, Vincent Cassel, Mila Kunis 
ก ากับ : แดร์เร็น อาโรนอฟสกาย 

Theme: การ “กลายสภาพ” จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งในหนังก็คือการเปลี่ยนแปลง
ของ Nina จาก White Swan ไปสู่ Black Swan 

เนื้อเรื่องย่อ : เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดเรื่องราวของนีน่า นักบัลเล่ต์หญิงที่อยู่คณะบัลเล่ต์ที่
เมืองนิวยอร์ค เธอมีชีวิตตามท่ีปฏิญาณตัวเอาไว้ว่าจะใช้ชีวิตกับการเต้นร าอย่างเต็มที่ เธออยู่กับเอริก้า 
แม่ของเธอซึ่งเป็นอดีตนักบัลเล่ต์ ผู้กระตือรือร้นสนับสนุนเป้าหมายด้านอาชีพของลูกสาว เมื่อผู้ก ากับ
บัลเล่ต์อย่าง โธมา ลีรอย ตัดสินใจเปลี่ยนนักบัลเล่ต์ตัวชูโรงอย่าง เบ็ธ แม็คอินไทร์ ส าหรับการเปิด
การแสดงของฤดูกาลใหม่ของพวกเขาที่มีชื่อว่า "Swan Lake" นีน่าเป็นตัวเลือกอันดับแรก แต่นีน่ามี
คู่แข่งซ่ึงเป็นนักเต้นคนใหม่อย่างลิลลี่ ผู้มีความประทับใจในตัวลีรอย Swan Lake ต้องการนักเต้นที่
สามารถแสดงทั้ง White Swan ที่มีความไร้เดียงสาและความงาม และ Black Swan ซึ่งเป็นตัวแทน
ของการหลอกลวงและความหลงใหล นีน่าเหมาะกับบท White Swan อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ลิลลี่
ต้องท าตัวให้เหมือน Black Swan เมื่อสองนักเต้นยิ่งแข่งขัน นีน่าจึงเริ่มเข้าไปสัมผัสด้านมืดของตัวเธอ
มากขึ้น พร้อมด้วยความใจร้อนที่เป็นลางร้ายแห่งการท าลายเธอ 

จากภาพยนตร์เรื่อง Black Swan นี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในศึกษาเรื่องการเล่าเรื่อง
การวางโครงเรื่อง เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้มีการใช้บัลเล่ต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาประเภทการแสดงมาใช้
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ในการเล่าเรื่อง โดยสามารถด าเนินเรื่องได้น่าสนใจน่าติดตาม มีการใช้ความสามารถของกีฬาชนิดนี้ได้
อย่างเต็มที่ 

 
2. ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง magmesium 

 
              ภาพที่ 5-2 magmesium (https://vimeo.com/67077975) 

เป็นภาพยนตร์สั้นที่น าเสนอเกี่ยวกับนักยิมนาสติกหญิงที่ต้องไปฝึกซ้อมที่โรงยิมเพ่ือเตรียม
แข่งขันแม็ทซ์ส าคัญ โดยมีการถ่ายท าเป็นจ านวน5วัน  

จากสารคดีเรื่อง magmesium นี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในศึกษาเรื่องการเล่าเรื่อง 
เพราะสารคดีนี้มีการใช้ยิมนาสติก ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ผลิตจากเรื่องจริง มีการวางโครงเรื่องท่ีดี 
เหมือนได้ติดตามเรื่องราวจริงๆแบบเรียลไทม์ 
 

3. La Gymnastique Rythmique fait son cinéma 

 
ภาพที่ 5-3 La Gymnastique Rythmique fait son cinéma (https://vimeo.com/16495123) 

La Gymnastique Rythmique fait son cinéma - MONDIAL 2011de  
Gymnastique Rythmique du 19 au 26 septembre a Montpellier เป็นคลิปโฆษณาเก่ียวกับ
หญิงสาวที่เล่นยิมนาสติกไปตามสถานที่ต่างๆโดยใส่ชุดธรรมดา มีการวางโครงเรื่องที่เข้าใจง่าย ฉาก
และการถ่ายท ามีความสวยงามและเข้ากันอย่างลงตัว ท าให้มีความน่าสนใจน่าติดตาม  
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จากสปอต La Gymnastique Rythmique fait son cinéma นี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะ
น าไปใช้ในศึกษาเรื่องการเล่าเรื่อง การวางมุมกล้อง การตัดต่อและการเลือกสถานที่ในการถ่ายท า 
เพราะสปอตนี้มีการใช้ยิมนาสติก ซึ่งมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การใช้มุมกล้องและการเลือกสถานที่ท่ีมี
ความสวยงาม ท าให้เรื่องมีความน่าติดตาม 
 

4. Gymnastic In Slow Motion 

 
ภาพที่ 5-4 Gymnastic In Slow Motion (http://youtu.be/FFc_bMauCHM) 

A Momentary Lapse Ready. Aim. Inspire. เป็นคลิปโฆษณาของ MyIntelEdge ที่มี
การใช้เทคนิคSlow motion และ Stop motion อีกท้ังยังมีมุมภาพและแสงที่ดี ท าให้มีภาพความ
สวยงาม 

จากโฆษณา A Momentary Lapse Ready. Aim. Inspire. นี้เป็นส่วนที่ผู้ศึกษาจะน าไปใช้
ในศึกษาเรื่องเทคนิคในการเล่าเรื่องและการวางมุมกล้อง เพราะโษษณานี้มีการใช้ยิมนาสติก ซึ่งมีการ
ใช้เทคนิค slow motion ได้เข้ากับการใช้แสง ซึ่งช่วยให้มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต
ในหัวข้อเรื่อง การผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง ท าให้ผู้จัดท าสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานสารคดีชิ้นนี้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิต การถ่ายท า และเนื้อหา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพราะจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นพฤติกรรมอย่างแท้จริง โดยไม่มีสิ่งปรุงแต่ง ซึ่งช่วยให้ผู้
ศึกษาเข้าใจเรื่องที่ตนศึกษาอย่างลึกซึ้ง อีกท้ังยังยืดหยุ่นและอ านวยโอกาสให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเรื่อง
ใหม่ๆ เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ส าหรับผลิตและพัฒนาสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง ทั้งใน
ด้านเนื้อหา ขั้นตอนการผลิต รวมถึงเทคนิคการถ่ายท าต่างๆ 
 
 

 รูปแบบในการศึกษาวิจัย  
การศึกษาเรื่องการผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดงนี้ ผู้ศึกษาเลือกวิธีวิจัยแบบ

ประยุกต์ (Applied Research) เพราะเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้หรือ
วิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยสามารถน าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรง ซึ่งอาจน า
ผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้  เพ่ือจะได้ผลิตสารคดีให้มีประสิทธิภาพ โดยก่อนการผลิต
ชิ้นงาน ผู้จัดจะท าการศึกษาแนวคิดและคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ (Interview) 
มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ส าหรับการก าหนดรูปแบบและการวางแผนด าเนินการผลิต เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจะท าการประเมินผลด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus 
Group) หลังท าการผลิตชิ้นงานส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร (Population) – ประชากรที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษาและมีคุณลักษณะตรงตามขอบข่ายที่

ผู้ศึกษาก าหนดในงานวิจัย จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้  
1.1 ประชากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ 
1.2  ประชากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬา 
1.3 ประชากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดงแต่ละประเภท 
1.4 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความสนใจในกีฬา 
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2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) - ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้ศึกษาเลือกหรือสุ่มมาเป็นตัวแทนส าหรับ
ศึกษา เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของประชากรเป้าหมายหรือประชากรของงานวิจัย โดยการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะตามความต้องการของผู้ศึกษา ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
2.1 กลุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่างด้านกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ - กลุ่มผู้มี
ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต 
ซึ่งมีดังนี้ 

-    นาย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ                โปรดิวเซอร์, พิธีกร รายการ ‘คนค้นฅน’ 

- นาย ณภัสสร์ เตลิงคพันธ์              ผู้ก ากับ ที่ Stripper Films 
- นาย พิสุทธิ์ โมราถบ                    ผู้ช่วยผู้ก ากับ, ผู้ตัดต่อ รายการ ‘จัง-หวะ-จะ-เดิน’ 

-    นาย วินัย สัตตะรุจาวงษ์               ผู้ก ากับ, ผู้ก ากับภาพ รายการ ‘เป็น อยู่ คือ’ 

การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการสารคดี ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การถ่ายท า การ
ก ากับภาพ เทคนิคในการน าเสนอและการตัดต่อ เพื่อน ามาใช้ในการผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภท
การแสดง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน ามาสร้างสรรค์และปรับใช้ในชิ้นงาน เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่
สมบูรณ์และมีความน่าสนใจ 

แนวค าถามส าหรับโปรดิวเซอร์ มีดังนี้ 
1.  รูปแบบที่ควรผลิตส าหรับสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง 
2.  จ านวนตอนที่ควรน าเสนอและความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นชุด(Series) 
3.  วิธีการในการน าเสนอ 
4.  วิธีการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์อย่างไร 
5.  ปัญหาหรืออุปสรรคในการถ่ายท าสารคดีมีอะไรบ้าง 
6.  ช่วงเวลาในการออกอากาศที่เหมาะสม 
7.  วิธีในการเลือกหัวข้อเรื่องและเนื้อหาในแต่ละตอนอย่างไร 
8.  ความยาวในการออกอากาศ ควรมีความยาวเท่าไร 
9.  สารคดีควรมีพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการหรือไม่ 
10. วิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของสารคดี 
 
แนวค ำถำมส ำหรับครีเอทีฟ มีดงันี ้

1.  รายการประเภทนี้ควรมีพิธีกรหรือไม่ 
2.  ช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www.facebook.com/strpfilms?ref=br_rs


25 

 

3.  จ านวนตอนที่ควรน าเสนอและช่วงของรายการแต่ละช่วงควรเป็นอย่างไร  
4.  เขียนสคริปต์อย่างไรให้สารคดีดูน่าสนใจ น่าติดตาม 
5.  วิธีคิดแก่นเรื่อง (Theme) แต่ละตอน  
6.  เลือกและก าหนดประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์อย่างไร  
7.  ท าอย่างไรให้สารคดีมีจุดเด่นแตกต่างจากสารคดีอ่ืน 
8.  ควรแบ่งช่วงของรายการสารคดอีย่างไรและควรมีความยาวเท่าใด 
9.  เนื้อหาในแต่ละช่วงควรเป็นอย่างไร 
10. วิธีสร้างสรรค์และหาแรงบันดาลใจในการท าสารคดี 
 
แนวค าถามส าหรับผู้ก ากับ มีดังนี้ 
1.  เทคนิคอะไรที่ช่วยส่งเสริมให้สารคดีดูน่าสนใจและน่าติดตาม  
2.  ควรเรียบเรียงเรื่องราวและเนื้อหาในการถ่ายท าอย่างไร  
3.  ก าหนดจ านวนกล้องที่ใช้ในการถ่ายท าอย่างไร 
4.  ในการถ่ายท านอกสถานที่ จัดแสงหรือใช้ไฟเพ่ิมเติมหรือไม่และมีวิธีก าหนดอย่างไร  
5.  วิธีคิด วธิีการถ่าย การออกแบบช็อต การออกแบบภาพ เป็นอย่างไร 
6.  วิธีเลือกสถานที่ถ่ายท า 
  
2.2 กลุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่างด้านกระบวนการผลิตรายการกีฬา - กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต
รายการกีฬาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ซึ่งมีดังนี้ 

- นางสาว กมลชนก บุญรุ่ง                  โปรดิวเซอร์ รายการ  ‘เวทีปล่อยของ’ 
- นาย กิตติคุณ จงไกรวุฒิ                   ครีเอทีฟ รายการ  ‘เวทีปล่อยของ 
- นางสาว พิลันดา รัตนอมรเลิศ            โปรดิวเซอร์ รายการ ‘The Rookies ทาง   

                                               ช้างเผือก’ 
- นาย สุทธิพงษ์ คล้ ามณี                    ผู้ก ากับภาพ รายการ ‘The Rookies  

                                                          ทางช้างเผือก’ 

กำรสมัภำษณ์ผู้ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิตรำยกำรกีฬำ ผู้ศกึษำจะสมัภำษณ์
ข้อมลูเก่ียวกบัวิธีกำรน ำเสนอ เทคนิคในกำรน ำเสนอ กำรถ่ำยท ำ กำรก ำกบัภำพ ควำมคดิเห็น
และข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตชิน้งำนในปัจจบุนั เพ่ือให้ได้ชิน้งำนท่ีสมบรูณ์และมีควำม
นำ่สนใจ 

แนวค าถามส าหรับโปรดิวเซอร์ มีดังนี้ 
1.  เลือกประเภทกีฬาในแต่ละเทปอย่างไร 
2.  วิธีเลือกหัวข้อเรื่องและเนื้อหาในแต่ละตอน 
3.  ท าอย่างไรให้รายการกีฬาดูน่าสนใจ น่าติดตาม 
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4.   น าเสนอรายการในแบบไหน เพ่ือให้รายการมีผู้ติดตาม  
5.   ท าไมผู้ชมถึงต้องดูรายการกีฬา  
6.   การเลือกวันเวลาและความยาวในการออกอากาศอย่างไร 
7.   เทคนิคอะไรที่ท าให้รายการกีฬาดูไม่น่าเบื่อ 
8.   จุดอ่อน-จุดแข็งแรงของรายการคืออะไร 
9.   ควรมีพิธีกรหรือไม่? 
10. วิธีวางแผนในการถ่ายท า 
11. วิธีเลือกเพลงให้เข้ากับกีฬาแต่ละชนิด 

แนวค ำถำมส ำหรับครีเอทีฟ มีดงันี ้

1.   วิธีน ำเสนอรำยกำรให้ดนูำ่สนใจ 
2.   เขียนสคริปต์อย่างไรให้รายการดูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 
3.   วิธีเลือกชนิดกีฬาในแต่ละตอนเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นเกณฑ์ 
4.   วิธีเลือกประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณแ์ละน าเสนอ 
5.   ท าอย่างไรให้รายการกีฬามีความแตกต่างและโดดเด่น 
6.   รายการกีฬาควรมีกี่ช่วง เนื้อหาในแต่ละช่วงมีอะไรบ้าง และควรมีความยาวเท่าใด 
7.   วิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายรายการ 
8.   วิธีน าเสนอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 
2.3 กลุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่าง - เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดงแต่ละประเภท  

-     นาย จักรพงษ์ พุ่มมณีนิล                  ผู้ฝึกสอนและสร้างสรรค์กีฬายิมนาสตราด้า 

     -     นางสาว รักษ์สินี อัครศวะเมฆ            อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์                               
                                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-     นางสาว ณัฐพร วิศาลธรกุล               นักกีฬายิมนาสตราด้า 

การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการเล่นประเภทการแสดง ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล 
ความคิดทัศนคติและมุมมองต่างๆในการเล่นกีฬาประเภทนี้ เพ่ือน าไปใช้เป็นเนื้อหาในการผลิตสารคดี 

แนวค าถามมีดังนี้ 
1.  กีฬาประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากใคร ที่ไหนและเริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่  
2.  อะไรเป็นสิ่งที่ท าให้คุณสนใจและชื่นชอบกีฬาประเภทนี้  
3.  ความยากง่ายในการฝึกฝน  
4.  เคยรู้สึกท้อแท้ในการฝึกฝนบ้างไหม   
5.  ถ้ามีผู้สนใจอยากเล่นกีฬาประเภทนี้ ควรจะเริ่มจากอะไร  
6.  ท าไมกีฬาประเภทนี้ถึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ 
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7.  อะไรเป็นแรงจูงใจที่ท าให้หันมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ 
8.  สามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้ไหม หากเล่นกีฬาไม่เป็นและไม่มีความสามารถทางด้านกีฬา 
9.  อะไรคือเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้ 
10. การเล่นกีฬาประเภทนี้อันตรายไหม และเคยได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาประเภทนี้หรือไม่   
  เหตุการณ์เป็นอย่างไร 
11. ความคาดหวังกับกีฬาประเภทนี้ 
12. วิธีไหนที่ท าให้กีฬาประเภทนี้ได้รับความสนใจ  
 
2.4 กลุ่มสัมภาษณ์โดยการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) - ศึกษาจากกลุ่มคนที่มีความสนใจใน
กีฬา จ านวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์ผู้มีความสนใจด้านกีฬาด้วยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  ผู้ศึกษา
จะสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจจากการรับชม เพ่ือประเมินผลส าหรับการผลิตสารคดี
แนะน ากีฬาประเภทการแสดง 
แนวค าถามมีดังนี้ 
1.  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบสารคดี  
2.  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในสารคดี 
3.  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอสารคดี 
4.  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการล าดับภาพและเทคนิคพิเศษของสารคดี 
5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดี  
6.  ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง แก้ไขสารคดี  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในการศึกษาและผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการ
แสดง ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน โดยจะแบ่งออกเป็น เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย และ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการสรุปผลการศึกษาและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  

1.1 แบบสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Interview) - ส าหรับสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต
รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ เพ่ือท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้พูดอย่างละเอียดและลึกในหัวข้อเฉพาะที่
ต้องการและท าให้เข้าใจข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้ดี  
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Interview) - ส าหรับสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต
รายการกีฬา เพ่ือท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้พูดอย่างละเอียดและลึกในหัวข้อเฉพาะที่ต้องการและท าให้
เข้าใจข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้ดี  
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1.3 แบบสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Interview) - ส าหรับสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬา
ประเภทการแสดงแต่ละประเภท เพ่ือท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้พูดอย่างละเอียดและลึกในหัวข้อเฉพาะที่
ต้องการและผู้ศึกษาสามารถสังเกตไปด้วยได้ว่า ผู้ตอบมีท่าทางอย่างไร  
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) - ให้ผู้ฟังกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิต
ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและช่วยให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะท าการสนทนา โดย
ถามถึงความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีแนะน า
กีฬาประเภทการแสดง  
 
การทดสอบเครื่องมือ  

ส าหรับค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลนั้น ผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามแล้ว
น าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะได้น ามาแก้ไขและปรับปรุง เพ่ือให้ได้ค าถามที่เหมาะสม 
ส่วนการ Focus Group จะท าในหลังขั้นตอน Post-Production คือ น ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคล
ที่สนใจในกีฬา มาชมสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และความพึงพอใจในชิ้นงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาชิ้นงาน “การผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการ
แสดง” ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการผลิตรายการและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  
ขั้นที่หนึ่ง - ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากหนังสือและ

อินเทอร์เน็ตที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง ซึ่งการศึกษาชิ้นงาน
หรือข้อมูลทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้น เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต  

ขั้นที่สอง - ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) 
กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและภาพยนตร์ รวมถึงผูมี้
ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬาและผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดง โดย
ค าถามที่ใช้จะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Question) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถาม
ได้อย่างละเอียดและตรงประเด็น ซ่ึงผู้ศึกษาจะท าการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่อง
บันทึกเสียงและจดบันทึก เพ่ือน ามาวิเคราะห์ จับประเด็นและวางแผนการท างานไว้ส าหรับการพัฒนา
ชิ้นงาน  
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ขั้นที่สาม - ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะห์และรวบรวมได้มาจัดท าโครงสร้าง
รายการ (Proposal) แล้วหาข้อมูลเพ่ือเขียนบทรายการ (Script) รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการผลิต
รายการ 

 
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ  

ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน “การผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง” ให้กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ชม แล้วท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจะท าการสนทนา 
เพ่ือให้ได้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมผลงาน 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  

ในการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Interview) จะใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดประมาณ 2-3 สัปดาห์ ส่วนการสัมภาษณ์โดยการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) จะใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 1-2 สปัดาห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้
ในการผลิตรายการ โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล (Interview) โดยการน าบท
สัมภาษณ์จากการบันทึกเสียงของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและภาพยนตร์ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬา และ ผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดง มา
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตชิ้นงาน  

2. การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ  
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้น 

โดยจะน าค าตอบที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสารคดีให้ดีขึ้น 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากการได้เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากทางทฤษฎีและคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว จึง
ได้มีการไปสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จ านวน 4 
ท่าน ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬา จ านวน 4 ท่าน และผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬา
ประเภทการแสดง จ านวน 3 ท่าน โดยผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในด้านของเนื้อหา 
แนวคิดและวิธีที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มาวิเคราะห์แล้วจะท าการวางแผนการผลิต เพื่อน าไปปรับใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป โดยพบว่าผลจากการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

 
 
 การวิเคราะห์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง  

จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Black 
Swan, ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Magmesium, คลิปโฆษณากีฬายิมนาสติก La Gymnastique 
Rythmique fait son cinéma, คลิปโฆษณา A Momentary Lapse Ready. Aim. Inspire. ฯลฯ 
พบว่าคลิปวีดีโอต่างๆที่น าเสนอเกี่ยวกับกีฬาประเภทการแสดง รวมถึงภาพยนตร์ที่มีการใช้กีฬา
ประเภทการแสดง จะมีการใช้รูปแบบการน าเสนอและการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงมีข้ันตอนการ
ผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งท าให้คลิปวีดีโอและภาพยนตร์เหล่านั้นมีความสวยงามและน่าสนใจ จึงได้น า
ความรู้และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงาน วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ 
 
การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์  

จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต
รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จ านวน 4 ท่าน กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬา 
จ านวน 4 ท่าน และกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดง จ านวน 3 ท่าน 

 
การสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ 
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จ านวน 4 
ท่าน มีดังนี้  

1. นาย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ               โปรดิวเซอร์, พิธีกร รายการ ‘คนค้นฅน’ 
2. นาย ณภัสสร์ เตลิงคพันธ์              ผู้ก ากับ ที่ Stripper Films 
3. นาย พิสุทธิ์ โมราถบ                    ผู้ช่วยผู้ก ากับ และ ผู้ตัดต่อ รายการ 
                                                  ‘จัง-หวะ-จะ-เดิน’ 
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4. นาย วินัย สัตตะรุจาวงษ์               ผู้ก ากับ, ผู้ก ากับภาพ รายการ ‘เป็น อยู่ คือ’ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องแนวคิด ขั้นตอนการผลิต ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การถ่ายท า การก ากับภาพ รูปแบบเนื้อหา วิธีการน าเสนอ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหาในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นตอนการผลิตรายการ และ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์ โปรดิวเซอร์ จ านวน 1 ท่าน ผู้ก ากับ 
จ านวน  1 ท่าน ผู้ช่วยผู้ก ากับและผู้ก ากับภาพ จ านวน 1 ท่าน ผู้ช่วยผู้ก ากับและตัดต่อ จ านวน  1 
ท่าน ได้แบ่งหัวข้อดังนี้  
- แนวคิดการออกแบบรายการ  
- แนวทางการเขียนบท 
 

แนวคิดการออกแบบรายการ การจากการสัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ โปรดิว
เซอร์ รายการ ‘คนค้นฅน’ และ นายวินัย สัตตะรุจาวงษ์ ผู้ก ากับ, ผู้ก ากับภาพ รายการ ‘เป็น อยู่ คือ’ 
ได้ข้อสรุปดังนี้ 

กีฬาประเภทการแสดงก็เหมือนกับชมการแสดงต่างกันแค่เพียงเป็น “กีฬาประเภทการ
แสดง” เท่านั้น เช่น เชียร์ลีดเดอร์ เป็นงานที่คล้ายกับละครเวที เพราะในตัวของกีฬาประเภทการ
แสดงนี้จะออกไปในรูปแบบของกระบวนการซ้อม ปัญหาและอุปสรรค ความมุ่งมั่นสามัคคี และ
สุดท้ายก็ท าให้เกิดการแสดงที่สวยงาม แต่ในระหว่างนั้นเราจะได้เห็นถึงคุณค่าของการแสดงในแต่ละ
ช่วงของรายการ 

รายการประเภทกีฬาควรท าแยกเป็นแต่ละตอน เนื่องจากกีฬาชนิดหนึ่งมีหลายประเภท 
เช่น ยิมนาสติกมี 7 ประเภท การน าเนื้อหาหมดมารวมอยู่ในตอนเดียวกัน จะมากจนเกินไป โดยในแต่
ละช่วงของรายการควรแบ่งออกมาเป็นเนื้อหาสั้นๆว่าแต่ละช่วงควรเป็นอย่างไร เป็นต้นว่า แนะน า
กีฬาและผู้ให้สัมภาษณ์ สนทนากับนักกีฬา จากนั้นกล่าวแง่คิดเก่ียวกับกีฬาในตอนจบ หากจะท า
รายการเป็นตอนต่อเนื่อง มีความยาวประมาณ 30 นาที ควรแบ่งเนื้อหาของรายการออกเป็น 4 ตอน 
เพราะจะท าให้เห็นมิติของรายการมากขึ้น โดยจะต้องน าความจริงถ่ายทอดออกมาให้ธรรมชาติมาก
ที่สุด ต้องหาสมดุลของรายการว่าควรออกมาในรูปแบบอย่างไรให้น่าสนใจและมีความพอดี               

การที่มีพิธีกรก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง ถ้าหากรายการมีพิธีกร และตัวพิธีกรมีความน่าสนใจ
พูดจาคล่องแคล่ว สามารถด าเนินเรื่องได้อย่างกระชับ มีความสนุกสนานและมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาก็
จะท าให้รายการน่าสนใจยิ่งขึ้น พิธีกรจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ชม สามารถเข้าไปลองเล่นกีฬาได้ เป็น
ผู้เล่าได้ ซึ่งพิธีกรควรมีความเหมาะสมกับตัวเนื้อหาและบริบทนั้นๆ จะเห็นได้ว่าพิธีกรมีความสัมพันธ์
กับความสนใจชมรายการของผู้ชม 

ส่วนเรื่องของวันออกอากาศ ก่อนอ่ืนต้องจัดกลุ่มว่า กลุ่มเป้าหมายที่จะดูกีฬาประเภทนี้
อยู่ในช่วงอายุใด ดูโทรทัศน์ช่วงเวลาใด วันใด หากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ อยู่บ้านดูโทรทัศน์หรือไม่ วัน
ธรรมดาจะได้ดูช่วงเวลาใด โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
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แนวคิดการออกแบบรายการ การจากการสัมภาษณ์ นายพิสุทธิ์ โมราถบ ผู้ช่วยผู้ก ากับ
และตัดต่อ รายการ ‘จัง-หวะ-จะ-เดิน’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ข้อเสียของรายการสารคดีคือ 1.เนื้อหาไม่น่าสนใจ 2.ภาพไม่สดใส ส่วนมากภาพมักไม่
สวย ส่วนข้อเสียอย่างอ่ืนแล้วแต่ว่าผู้ชมจะสนใจในเรื่องนั้นมากพอหรือไม่ หาก ไม่มีพิธีกร ก็จะเป็น
สารคดีบรรยาย รายการก็อาจน่าสนใจหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา บท การตัดต่อและดนตรีประกอบ 
ปัญหาของรายการสารคดีในประเทศไทยคือ มักจะไม่มีภาพเนื้อหาแทรกเข้ามา โดยมากจะเป็นการนั่ง
สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว หากสัมภาษณ์นักกีฬาเล็กน้อยจากนั้นมีภาพแทรกก็ใช้ได้ แต่ให้เขียน
อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นใคร ชื่อตอนว่าอย่างไร มีเนื้อหาหลักเป็นอย่างไรด้วย  

รายการเกี่ยวกับกีฬา ถ้าอยู่ช่อง Thai PBS ควรออกอากาศช่วงเวลา 20 นาฬิกา หลัง
ข่าววันเสาร์-อาทิตย์ การแบ่งตอนต้องมีหัวข้อชัดเจนว่า จะสัมภาษณ์เรื่องอะไร ถ้าอยากให้รายการมี
รูปแบบเหมือนกันก็คั่นด้วยภาพสั้นๆบอกชื่อเรื่อง (key scene) ที่เป็นข้อความ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่า
เป็นรายการเดียวกัน และแม้ว่าเนื้อหาจะไม่เหมือนกัน ก็ให้ใช้เพลงที่จะช่วยให้ทราบว่าเป็นรายการ
เดียวกัน เมื่อจบรายการก็ควรมีตัวอย่างของตอนต่อไปเล็กน้อยให้น่าติดตาม และก่อนหน้าที่จะเข้า
เนื้อหาของตอนถัดไปนั้นก็ควรที่จะสรุปการการจากตอนก่อนหน้าด้วย 

 
แนวคิดการออกแบบรายการ การจากการสัมภาษณ์ นาย ณภัสสร์ เตลิงคพันธ์ Film 

Director ที่ Stripper Films ได้ข้อสรุปดังนี้ 
การท าบทน า เป็นการตัดภาพสลับอาจไม่เหมาะสม ต้องคิดตอนให้ได้อย่างน้อย 4-5 

ตอน ท าบทรายการให้ละเอียด เพื่อที่จะได้เห็นรายการก่อน อย่ามองแค่ว่าจะท าอย่างไร อย่ามองแค่
รายละเอียด หากวันนี้มีการถ่ายท ารายการต้องมองให้เห้นว่ารายการในแต่ละช่วงควรเป็นอย่างไร ควร
หาข้อมูลที่จ าเป็นต้องใจให้ละเอียด เช่น ภาพเปิดรายการ วันนี้เป็นวันที่มีเมฆมาก อากาศไม่ดี เมื่อตัด
เข้าไปเป็นภาพแทรกของภายในห้องนักกีฬา ก็ถ่ายเจาะภาพนักกีฬาที่ก าลังยืดร่างกาย อีกฝั่งหนึ่งมี
ภาพเจาะลึกของคนท าชุด ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของช่วงบทน า ให้แยกว่าแต่ละช่วงควรถ่าย
อย่างไร แล้วเมื่อเห็นภาพรวมรายการ ต้องหาให้ได้ว่าจะท าอย่างไรให้รายการสามารถดึงดูดความ
สนใจจากผู้ชมได้ ท าให้ผู้ชมอยากติดตามรายการในตอนต่อๆไป ถ้าท าเป็นรายการ 10 นาที ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่พอเหมาะ สามารถออกอากาศทางช่อง 3 ก็ได้  
 

แนวทางการเขียนบท การจากการสัมภาษณ์นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ โปรดิวเซอร์ 
รายการ ‘คนค้นฅน’ นายวินัย สัตตะรุจาวงษ์ ผู้ก ากับ, ผู้ก ากับภาพ รายการ ‘เป็น อยู่ คือ’ และนาย
พิสุทธิ์ โมราถบ ผู้ช่วยผู้ก ากับและตัดต่อ รายการ ‘จัง-หวะ-จะ-เดิน’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

การเปิดบทน าตัดสลับท่าทางเด่นๆเป็นการข้ามผ่านสถานที่ที่คล้ายหรือเกี่ยวกับท่าทาง
นั้นๆ เช่น ยืนอยู่หน้าวัดพระแก้ว ท าท่ากระโดดพุ่งโค้งเหมือนปลาวาฬแล้วตัดภาพไปยังสะพานพุทธที่
มีลักษณะโค้ง ท าให้ภาพมีความเชื่อมโยงกัน เพราะไม่จ าเป็นว่านักกีฬาจะต้องเล่นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
ต่อหน้ากรรมการเท่านั้น แต่สามารถเอามาเล่นในชีวิตประจ าวันได้ ในเรื่องสถานที่ต้องเลือกอย่างมี
เหตุผล แต่ต้องดูแล้วเข้าใจง่าย แล้วอาจต่อด้วยสิ่งเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม เช่น อาจเป็นเรื่อง
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ของนักกีฬาที่มีอายุน้อย แล้วเชื่อมโยงเรื่องความรู้สึกว่ากีฬาประเภทนี้ให้อะไรบ้าง มีอะไรเป็นแรง
บันดาลใจ มีอะไรที่ท าให้รู้สึกภูมิใจ    

ความยาวของรายการอย่างน้อยที่สุดคือ 30 นาที จะมีเนื้อหาประมาณ 25 นาที หรือ 
หากเป็นรายการ 1 ชั่วโมง จะมีเนื้อหาประมาณ 45 นาที การท าเป็นรายการ 30 นาที เนื้อหา
ประมาณ 15 นาที บทน า 5 นาที จบ 10 นาที โดยช่วงจบจะต่อจากเนื้อหา ซึ่งตอนจบจะต้องเป็น
จุดเด่น คือ เปิดด้วยสิ่งน่าสนใจแก่ผู้ชม แล้วตามด้วยสิ่งที่น่าสนใจนองลงมา สิ่งที่น่าสนใจมากอยู่
ตอนท้าย แล้วเข้าสู่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดตอนจบ  

การเลือกประเด็นค าถาม ก่อนอื่นต้องคิดก่อน แล้วแยกออกเป็นประเด็นย่อยๆ ของตัว
เรื่องออกมา ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องการให้ผู้ชมทราบ เช่น ประวัติความเป็นมา กติกา วิธีเล่น การ
ฝึกฝน ถ้าสนใจจะไปเล่นที่ไหนได้บ้าง ฯลฯ แล้วแยกเนื้อหาในแต่ละหมวดออกมาน าเสนอ ซึ่งควร
ดูก่อนว่าจะเอาประเด็นใดก่อน-หลัง หาสิ่งที่น่าสนใจมาให้ผู้ชม           

 
สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา 
รายการสารคดีกีฬาประเภทการแสดงที่ผู้ศึกษาก าลังจะผลิตขึ้นนั้น ยังไม่มีอยู่ในประเทศ

ไทยซึ่งหากจะท าให้ประสบความส าเร็จหรือว่าท าให้คนหันมาสนใจ ต้องหาสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นหรือสิ่งที่
น่าสนใจออกมาให้ผู้รับสารได้เห็น โดยจะต้องให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้รับสารด้วย ดังนั้นจึง
ควรท าแยกแต่ละตอน เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วน การที่รายการมีความน่าใจในด้าน
เนื้อหาที่มีความแปลกใหม่ จึงท าให้ผู้ชมได้รับความรู้ควบคู่กับความบันเทิงในการรับชมรายการ โดย
เป็นสารคดีที่เน้นเนื้อหาและภาพ การเขียนบทและน าเสนอโดยไม่มีพิธีกร แต่จะให้ผู้ที่มีประสบการณ์
มาเล่าด้วยตนเองจึงสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ชมได้โดยตรง นอกจากนั้นการใช้เรขศิลป์และวิธีการ
น าเสนอเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจในตัวกีฬาจะท าให้เป็นรายการสารคดีมีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น  
 
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ จ านวน 1 คน ผู้ช่วยผู้ก ากับและตัด
ต่อจ านวน 1 คน ได้แบ่งหัวข้อดังนี้ 
- แนวทางการถ่ายภาพ  
- แนวทางการเล่าเรื่องด้วยภาพ 

แนวทางการถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ โปรดิวเซอร์ รายการ 
‘คนค้นฅน’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ควรจะใช้กล้องมากกว่า 1 ตัว เพราะจะได้เห็นท่าทางการเคลื่อนไหวจากหลายมุมที่
แตกต่างกัน มีทั้งมุมกว้าง มีทั้งเน้นที่ล าตัว ปัจจุบันนี้ใช้ DSLR ก็ได้อย่างน้อย 3 ตัว DSLR บางตัวไม่
จ าเป็นต้องมีช่างภาพก็ได้ เพราะก าหนดมุมกล้องไว้ได้ จะเคลื่อนกล้องก่อนก็ได้ จะใช้การควบคุม
ระยะไกลก็ได้ หากมีกล้อง go pro ซึ่งเป็นกล้องตัวเล็ก ก็สามารถติดไว้กับตัวนักกีฬา เพ่ือจะได้เห็น
ท่าทางต่างๆจากมุมมองของนักกีฬาได้ 

ส่วนการถ่ายท า ไม่จ าเป็นต้องถ่ายท านอกสถานที่ก็ได้ เพราะยิ่งออกนอกสถานที่ การ
ควบคุมแสงก็จะท าได้ยาก ให้ใช้แสงธรรมชาติ จะท าให้ได้ภาพสมจริง หากจ าเป็นต้องออกนอก
สถานที่ก็จะต้องก าหนดช่วงเวลาว่าจะเป็น ช่วงเช้า ช่วงบ่าย หรือช่วงเย็น 
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แนวทางการเล่าเรื่องด้วยภาพ จากการสัมภาษณ์ นายพิสุทธิ์ โมราถบ ผู้ช่วยผู้ก ากับ

และตัดต่อ รายการ ‘จัง-หวะ-จะ-เดิน’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
เลือกสิ่งที่จะน าเสนอจากสิ่งที่น่าสนใจที่มี ต้องคิดตามและคิดเร็ว หากมีกล้อง 2 ตัว คือ 

ถ่ายแคบและถ่ายกว้าง บางครั้งการเก็บภาพก็ท าได้ไม่หมดจึงให้ใช้ภาพกว้างได้ สิ่งส าคัญที่สุดคือ
เนื้อหา รองลงมาคือภาพ ช่างภาพต้องรู้และเข้าใจอย่างที่ผู้จัดท ารู้และเข้าใจ อยากให้ผู้ชมรับทราบ
อะไร ให้เห็นภาพอย่างไร ก็ถ่ายภาพให้ได้อย่างนั้น 

 
สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนการผลิตรายการ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา 
การถ่ายท าด้วยภาพที่มีความสวยงามและมีคุณภาพ จะท าให้ภาพสามารถเล่าเรื่องและ

สื่อความหมายได้ในตัวเอง ควรใช้กล้องอย่างน้อย 3 ตัว เพราะความน่าสนใจของมันก็คือ การที่ได้เห็น
ท่าทางต่างๆจากหลายมุม อีกทั้งการน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ จากภาพ เช่น การถ่ายแบบที่ท าให้การ
เคลื่อนไหวในภาพช้ากว่าปกติ จะท าให้รายการสารคดีมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น การ
เคลื่อนไหวของกล้องก็จะท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอีกด้วย ส่วนเรื่องการถ่ายท า ถ้าจ าเป็นต้องออก
นอกสถานที่ก็ควรต้องก าหนดช่วงเวลาว่าจะเป็น ช่วงเช้า ชว่งบ่าย หรือช่วงเย็นเพื่อให้ได้แสงที่
สวยงาม 

 
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ จ านวน 1 คน ได้แบ่งหัวข้อดังนี้ 
- แนวทางการล าดับภาพ  

แนวทางการล าดับภาพ จากการสัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ โปรดิวเซอร์ 
รายการ ‘คนค้นฅน’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ในเรื่องวิธีการ การล าดับภาพให้ใช้มุมมองแบบศิลปะมาถ่ายทอดเรื่องราว ตัวรายการจะ
มีส่วนที่บอกชื่อรายการ ซึ่งหากมีการใช้สีเน้นข้อความก็จะน่าสนใจและดึงความสนใจของผู้ชมได้ แต่
ควรจะมาในจุดที่เด่นจริงๆเนื่องจากหากใช้มากเกินไปก็จะถูกลดบทบาทไป ส่วนในตัวรายการก็มีได้ใน
จังหวะที่ต้องการเน้นหรือแสดงให้เห็นการใช้เรขศิลป์ โดยจะใช้เมื่อตอนแสดงท่าทาง เพ่ือเป็นการให้
ความรู้แก่ผู้ชม เนื่องจากผู้ชมจะสามารถจินตนาการตามเนื้อหาและเห็นภาพได้ด้วย 

 
สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนการผลิตรายการ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา 
การล าดับภาพกีฬาประเภทการแสดงในแต่ละครั้งให้เข้ากันนั้น ต้องมีความต่อเนื่องและ

กลมกลืนกัน ซึ่งจะท าให้ภาพสามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่ออารมณ์ให้ผู้รับชมรู้สึกได้ นอกจากนี้การ
ใช้เรขศิลป์ที่มีความเหมาะสมเข้ามาประกอบภาพ ก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายการอีกด้วย 
 
การสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬา 
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬา จ านวน 4 ท่าน มีดังนี้  

1. นางสาว กมลชนก บุญรุ่ง                  โปรดิวเซอร์ รายการ  ‘เวทีปล่อยของ’ 
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2. นาย กิตติคุณ จงไกรวุฒิ                   ครีเอทีฟ รายการ  ‘เวทีปล่อยของ’ 
3. นางสาว พิลันดา รัตนอมรเลิศ            โปรดิวเซอร์ รายการ ‘The Rookies ทาง  

                                                ช้างเผือก’ 
4. นาย สุทธิพงษ์ คล้ ามณี                    ผู้ก ากับภาพ รายการ ‘The Rookies  

                                                                       ทางช้างเผือก’ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ เทคนิคในการน าเสนอ การถ่ายท า การก ากับ
ภาพ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหาในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการ และ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ซึ่งแบ่งได้
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์ โปรดิวเซอร์ จ านวน 2 ท่าน และ ครีเอทีฟ 
จ านวน  1 ท่าน ได้แบ่งหัวข้อดังนี้  
- แนวคิดการออกแบบรายการ  
- แนวทางการเขียนบท 

แนวคิดการออกแบบรายการ การจากการสัมภาษณ์ นางสาว กมลชนก บุญรุ่ง โปรดิว
เซอร์ รายการ  ‘เวทีปล่อยของ’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

รายการสารคดีกีฬาควรออกอากาศทางช่อง Thai PBS เวลา 14.00 นาฬิกา แล้วเจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย จะได้ทราบว่าต้องท ารายการออกมาในรูปแบบใด หากท าเป็นรายการสดก็จะน่าสนใจ 
คือ ท าเป็นชีวิตจริงๆของนักกีฬา ได้เห็นภาพเบื้องหลังว่า พวกเขาต้องเจออะไรบ้างในการฝึกซ้อม 
รายการต้องถ่ายท าอย่างน้อย 2 วัน โดยอาจถ่ายชีวิตขณะไม่ได้ซ้อมกีฬาว่าพวกเขาท าอะไรกัน 
กิจกรรมหลังการฝึกซ้อมคืออะไร วันต่อมาก็ให้เห็นชีวิตในการเล่นกีฬา การฝึกซ้อม ส่วนการเปิดบท
น าก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่นักกีฬาเล่นว่าจะเชื่อมโยงได้กี่สถานที่ 

ก่อนการถ่ายท าต้องมีการพูดคุยกับนักกีฬาก่อน เพราะกีฬาแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน 
บางกีฬาฝึกหนักมาก หากถ่ายท าหลังการฝึกซ้อมหรือแสดงเสียงจะหาย ดังนั้น ควรสัมภาษณ์ให้ครบ
ก่อนการแสดง จะได้ถ่ายท าในตอนท้าย ต้องดูสถานที่ก่อนว่าต้องใช้ไฟหรือไม่ ต้องหาอะไรเพิ่มอีก ให้
หาส ารองไว้มากๆ ถ้ามีการสัมภาษณ์ก็ต้องก าหนดแล้วว่า จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์นานเท่าใด  

วิธีการเลือกชนิดกีฬามาท ารายการคือ ให้เลือกกีฬาที่ผู้จัดท าสนใจ ความยาวของรายการ
สารคดีกีฬา ควรมีความยาว 15 นาที เพราะสามารถแสดงถึงเนื้อหาต่างๆได้ เช่น ประวัติความเป็นมา 
ความน่าสนใจ ความสวยงาม การฝึกซ้อม ส่วนช่วงสัมภาษณ์ ต้องเตรียมตัวอย่างดี ระวังไม่ให้เกิด
ช่องว่างระหว่างการสัมภาษณ์ ถ้ารายการ 10 นาที จะแบ่งช่วงได้ประมาณ 2 ช่วง เป็น 5:5 ตอนแรก
มีการแสดง 2 นาที อาจเปิดให้เห็นภาพสถานที่ถ่ายท า ก่อนจะให้เห็นตัวนักกีฬาที่จะสัมภาษณ์ในช่วง
ที่ 2 มีการแสดงแล้วตัดเข้ามาให้เห็นบรรยากาศโดยรอบ แล้วเข้าช่วงที่ 2 โดยมากมักจะท าให้สมดุล
กัน เช่น ช่วงแรก 7 ตอน ช่วงหลัง 8 ตอน ในตอนแรกเม่ือจบการการแสดงแล้วก็ต้องหาสิ่งที่จะแทรก
เข้าไปแล้วจึงเขียนว่า ช่วงหน้า เป็นค าพูด เป็นเสียง หรือเป็นเรขศิลป์ หรืออาจตัดภาพแทรก เป็นช่วง
สัมภาษณ์ เป็นตัวอย่างช่วงหน้าเชื่อมเข้าไป เนื่องจากไม่มีพิธีกร  
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ข้อดีของการมีพิธีกรคือ ไม่ต้องเล่าเรื่องด้วยภาพ พิธีกรสามารถพูดเข้าเรื่องได้ หากพิธีกร
มีความสนุกสนาน มีความรู้เกี่ยวกับกีฬาก็จะยิ่งท าให้น่าสนใจ หรือพิธีกรที่เป็นที่รู้จัก อาจลองเล่นหรือ
ท าท่าตามไปด้วย รายการก็จะน่าติดตามมากข้ึน  
 

แนวคิดการออกแบบรายการ การจากการสัมภาษณ์ นางสาว พิลันดา รัตนอมรเลิศ 
โปรดิวเซอร์ ‘The Rookies ทางช้างเผือก’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

รายการสารคดีกีฬาถ้ามีความยาว 10 นาที ก็สามารถบอกเนื้อหาได้เพียงเบื้องต้น โดย
อาจแบ่งเป็นตอนๆ ตอนที่ 1 ให้รู้จักกีฬา พูดถึงจุดเด่น มีคนแสดง ถ่ายจุดเด่นของกีฬา บรรยาย
ลักษณะของกีฬาโดยทั่วไป แล้วตัดล าดับภาพเล่าเรื่อง มีภาพแทรก ส่วนในตอนท่ี 2 ลงลึกถึงประวัติ 
เปิดด้วยเสียงสรุปว่ากีฬานี้น่าสนใจ ต่อมาก็ให้คนสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของกีฬาประเภทนี้ ใน
ตอนที่ 3 ก็อาจน าเอาตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มารวมกัน เป็นการย้ าให้คนที่อาจไม่ได้ดูตอนที่ 1 และ 2 
ได้เข้าใจว่า ตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้ว จากนั้นก็ต่อด้วยการสอนเทคนิคง่ายๆในการเล่น แต่ควรท า
เป็นรายการ 30 นาที ล าดับเรื่องเหมือนภาพยนตร์หรือละครเรื่องหนึ่ง ที่ต้องปูเรื่องก่อน จากนั้นเป็น
การแสดง เป็นต้น 

รายการควรแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ต้องบรรยายให้เห็นภาพ ในช่วงที่ 1 
อาจสัมภาษณ์คนที่เล่นกีฬาประเภทนี้ว่าคืออะไร มีอะไรเป็นจุดเด่น ไปแข่งที่ไหนมาบ้าง เบื้องต้นก่อน 
แบ่งเป็น 5:5:5 ใช้ insert แทรก ในช่วงสุดท้ายอาจพูดถึงผลงานที่ผ่านมา ได้รับรางวัลอะไร พูดให้แง่
คิดว่าได้รับอะไรจากการเล่นกีฬาประเภทนี้ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ด้วย 

รายการไม่ต้องถึงข้ันเป็นรายการสด คงเป็นกึ่งสารคดี เพราะให้ความรู้ แล้วมีเรื่องบันเทิง
เป็นกีฬาสอดแทรกด้วย ถ้าท าเป็นตอนยาวก็ต้องแบ่งเป็นตอนๆ จะเล่าเรื่องต่อกันอย่างไร จะท าให้แต่
ละตอนต่อกันอย่างไร เราจะท าอย่างไรให้คนเข้าใจเรื่องก่อนหน้านี้ หากผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ติดตามตั้งแต่
แรก เช่นเดียวกับการละครก็ต้องมีตัวอย่างตอนต่อไป  หากเป็นรายการสดก็อาจต้องเตรียมตัว
มากกว่า เพราะต้องติดตามชีวิตนักกีฬา  2-3 วัน ไม่รู้ว่าจะต้องถ่ายอะไรบ้าง ตอนตัดต่อท าได้ยาก 

การเปิดบทน าอาจใช้ 3 สถานที่ สีสันที่ให้ความรู้สึกก็ต้องต่างกัน มีมืดบ้าง มีสว่างบ้าง 
สดใสบ้าง สถานที่หนึ่งก็ใช้อย่างหนึ่ง ให้เห็นถึงความหลากหลายของกีฬาชนิดนี้ จะมากกว่า 3 สถานที่
ก็ได้ หรือสถานที่เดียวแต่ถ่ายท าหลายมุม เพื่อให้แสดงอารมณ์ต่างกัน การตัดต่อเป็นสิ่งส าคัญและ
ช่างภาพจะต้องมีฝีมือมาก 

 
แนวคิดการออกแบบรายการ การจากการสัมภาษณ์ นายกิตติคุณ จงไกรวุฒิ ครีเอทีฟ 

รายการ  ‘เวทีปล่อยของ’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
รายการกีฬาควรมีความยาว 30 นาที แต่ถ้ามีเพียง 10 นาทีก็ดีคือ ไม่ยาวจนเกินไป เปิด

มาให้มีการแสดง ส่วนช่วงที่ 2 เน้นเกี่ยวกับนักกีฬา ท าไมจึงมาเล่น ชอบอะไรในกีฬาประเภทนี้ เสน่ห์
ของกีฬาประเภทนี้คืออะไร และให้เห็นถึงความพยายามในการฝึกฝน ช่วงที่ 3 สอนวิธีการเป็นท่า
พ้ืนฐาน ให้เป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้  

รายการ 10 นาที ควรจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เป็น 5:5 เปิดมาตอนแรก ขณะที่ผู้ขมก าลัง
เข้าถึงกีฬาก็ตัดเข้าโฆษณา แล้วเข้าสัมภาษณ์ตัวนักกีฬาว่าเป็นมาอย่างไร ช่วงที่ 2 ฝากแรงบันดาลใจ 
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ใช้ค าพูดที่กินใจ และก็เสริมเรื่องการสอนง่ายๆ รายการไม่ต้องมีพิธีกร เพราะสามารถเล่าเรื่องได้ด้วย
ตัวนักกีฬาเอง แต่หากเป็นรายการสนทนา เนื้อหาประเด็นลึกจริงๆก็ต้องมีพีธีกร ช่อง Thai PBS 
น่าสนใจที่สุด เพราะ Thai PBS เน้นรายการสารคดี มีความหลากหลาย ควรออกอากาศช่วงเย็นหลัง
ข่าวเนื่องจากมีผู้ชมรายการข่าวมากและอาจมีข่าวกีฬาตอนท้าย เมื่อตัดจบก็ด าเนินเข้าด้วยรายการ 
10 นาท ี

ความส าคัญของรายการอยู่ที่เนื้อหา อาจต้องเน้นไปที่ตัวกีฬา เนื้อหาถือว่าแปลกใหม่ 
เน้นความสวยงาม ถ้าท าเป็นรายการสดในเวลาเพียงแค่ 10 นาที ประการแรกก็ต้องให้ผู้ชมทราบว่า
กีฬาประเภทนี้คืออะไร ประการต่อมาถามนักกีฬาที่มาเล่นว่ารู้จักกีฬาประเภทนี้ได้อย่างไร สนุก
อย่างไร ผ่านมุมมองของนักกีฬา แรงบันดาลใจ สุดท้ายให้อะไรกับผู้ชม อาจต้องใช้เรขศิลป์ ใช้
ภาพเคลื่อนไหวเข้ามาเสริม วิธีการแสดงท่าทาง ใช้การล าดับภาพให้สวยงาม ต้องให้ความรู้ ให้เนื้อหา 
ในระหว่างช่วงสัมภาษณ์ ก็ใช้ภาพแทรกพร้อมเพลงประกอบช่วยให้อารมณ์แขกรับเชิญสนุกด้วย และ
ตัดไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป 

ถ้ากลุ่มเป้าหมายคือ คนที่ชอบกีฬาประเภทนี้ แต่ไม่เคยเล่นกีฬา ท าให้มันน่าสนใจจนคิด
ว่า อยากมาเล่น คนที่เล่นอยู่แล้วก็หันมาเล่นแบบจริงจัง ควรเลือกกลุ่มเยาวชนอายุประมาณ 15-20 
ปี มาเป็นกลุ่มเป้าหมาย อาจหาคนเล่นกีฬาครึ่งหนึ่ง กีฬาอะไรก็ได้หรือคนที่เล่นกีฬาประเภทนี้อยู่แล้ว
มาให้ความเห็นและอีกครึ่งหนึ่งไม่เคยเล่นเลย จะได้มีความหลากหลาย มีทุกช่วงอายุ วัยรุ่นตอนต้นกับ
วัยรุ่นตอนปลาย 

 
แนวทางการเขียนบท การจากการสัมภาษณ์นายกิตติคุณ จงไกรวุฒิ ครีเอทีฟ รายการ  

‘เวทีปล่อยของ’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
ถ้าอยากได้เนื้อหาอย่างเต็มที่ ต้องสัมภาษณ์คนที่ท างานเก่ง พูดเก่ง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ

เนื้อหาที่จะถาม ต้องสร้างความเป็นกันเอง พยายามพูดชักจูงในสิ่งที่เราอยากรู้ ให้เค้าพูดตอบให้ได้ 
ตอนเลือกประเด็นค าถามต้องคิดว่า ในกีฬาทุกประเภทที่จะท า เราอยากรู้อะไร เสน่ห์ของกีฬา
ประเภทนี้มันพิเศษอย่างไร มันน่าสนกว่ากีฬาประเภทอ่ืนอย่างไร ท าไมถึงสนใจ ประวัติความเป็นมา 
อะไรคือแรงบันดาลใจ แบ่งเวลาให้กับการเรียนและการฝึกซ้อมอย่างไร กีฬาประเภทนี้ให้อะไรบ้าง 
ประทับใจอะไร แล้วใช้วีดีโอหรือภาพแทรก ในรางวัลหรือผลงานที่เขาได้รับ 

ต้องสอบถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ มีประเด็นที่จะน ามาสนทนา เช่น ชีวิต
นักกีฬาประเภทนี้มีอะไรน่าสนใจ มีค าพูดอะไรที่กินใจ ต้องด าเนินให้เข้าเรื่อง เช่น ประวัติความ
เป็นมา มาเล่นกีฬาประเภทนี้ได้อย่างไร ใครเป็นคนแนะน า ให้เขาเล่าด้วยความเป็นตัวของเขาเอง 

 
สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา 
ความน่าสนใจของรายการกีฬาอยู่ที่การน าเสนอ การตัดต่อและเนื้อหา ควรท าเป็นกึ่ง

สารคดี เพราะมันให้ความรู้และความบันเทิง รายการกีฬาควรมีความยาว 30 นาที ควรมีภาพแทรก
เป็นตัวอย่างช่วงต่อไปเพื่อเป็นการเข้าเรื่อง ต้องล าดับเรื่องเหมือนภาพยนตร์หรือละคร คือให้เรขศิลป์
ไปถึงตอนส าคัญ จากนั้นค่อยๆลดลง การแสดงควรจะไว้ก่อนจบ หรือ 3 ส่วนใน 4 ของเรื่องทั้งหมด 
แล้วตอนจบต้องให้นักกีฬากล่าวให้แง่คิดว่าได้รับอะไรจากการเล่นกีฬาประเภทนี้ เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
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น าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ การแบ่งช่วงรายการขึ้นอยู่กับเนื้อหา ต้องบรรยายให้เห็นภาพและก่อนการ
ถ่ายท าต้องสนทนากับนักกีฬาก่อน เพ่ือให้นักกีฬารู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองเมื่อถึงเวลาถ่ายท า
จริง 

 
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์ผู้ก ากับภาพ จ านวน 1 คน ได้แบ่งหัวข้อดังนี้ 
- แนวทางการถ่ายภาพ  

แนวทางการถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ นาย สุทธิพงษ์ คล้ ามณี ผู้ก ากับภาพ รายการ 
‘The Rookies ทางช้างเผือก’ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

การเลือกมุมกล้องในการถ่ายท า อันดับแรกคือ สถานที่ ส าคัญมาก ต้องไปส ารวจก่อน เพ่ือให้
ได้สถานที่ที่เราต้องการ ควรให้ช่างภาพไปด้วยเพราะช่างภาพจะรู้ดีกว่าเรา ว่าวางกล้องตรงไหนได้
ภาพสวย สถานที่ท่ีถ่ายถ่ายยากควรแก้ไขอย่างไร จะถ่ายท าอย่างไร การวางมุมกล้องขึ้นอยู่กับว่าเรา
จะเน้นรับมุมไหน จะเคลื่อนกล้อง ต้องเป็นหลายครั้ง พวกถ่ายภาพช้าต้องมีวิธีการ ให้ข้างหลังเบลอ 
ให้แยกวัตถุออกจากพ้ืนหลัง ต้องอยู่ที่แสงและฉาก ฉากส าคัญ เพราะมันเป็นการแสดง ถ้าถ่ายหลาย
ครั้งไม่ได้ก็ต้องแม่นย า ก่อนถ่ายต้องไปก าหนดไว้ก่อน ไปดูมุมไว้ก่อน ต้องหาว่าอยากได้มุมอย่างไร 
จากนั้นไปดูที่ถ่ายท า 

  
สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนการผลิตรายการ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา 
สิ่งที่ส าคัญส าหรับการถ่ายท าคือ การเลือกสถานที่และการวางมุมกล้อง ก่อนการถ่ายท า

ต้องไปส ารวจสถานที่ก่อน เพ่ือจะได้มีการวางแผนและการแก้ไขได้ทันท่วงที การน าเสนอด้วยเทคนิค
ต่างๆ จากภาพ เช่น การถ่าย Slow motion ต้องใช้เทคนิคประกอบการถ่ายท าด้วย ควรถ่ายช่วงเช้า
หรือหลัง 4 โมง เย็น ไม่ควรถ่ายเกินพระอาทิตย์ตก เพ่ือจะได้ภาพที่มีความสวยงาม 

 
 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ จากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ จ านวน 1 คน และ ผู้ก ากับภาพ 
จ านวน 1 คน ได้แบ่งหัวข้อดังนี้ 
- แนวทางการล าดับภาพ  

แนวทางการล าดับภาพ จากการสัมภาษณ์ นางสาว พิลันดา รัตนอมรเลิศ โปรดิวเซอร์ 
‘The Rookies ทางช้างเผือก’ และ นาย สุทธิพงษ์ คล้ ามณี ผู้ก ากับภาพ รายการ ‘The Rookies 
ทางช้างเผือก’  ได้ข้อสรุปดังนี้ 

การใช้วิธีการที่ดีควรต้องเริ่มจากการวางขอบเขตว่าจะถ่ายอะไร อย่างไร ต้องไปดู
สถานที่ถ่ายท าว่าจะได้แบบไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการแสดงด้วยว่า แสดงออกมาได้น่าสนใจมากแค่ไหน 
ต้องหาข้อมูลมาก เพราะการถ่ายท าประเภทกีฬาจะถ่ายท ายาก เพ่ือให้ได้ภาพที่เป็น slow motion 
เทคนิคอาจต้องใช้ Tweeter แล้วท าใน After Effect แล้วใช้ Plug-in ที่มันสโลว ถ่าย 50 เฟรมก็พอ 
อาจไม่ต้องสโลว์มาก เพราะถ้าท า 50 เฟรมก็จะได้ภาพที่สโลว์ระดับนึง ถ้าจะเล่นหลายโลเคชั่นก็ต้อง
ตัดต่อให้มันสนุก ถ้าถ่ายเป็น 50 เฟรมมา เอามาสปีดเป็น 25 ธรรมดาก็จะเห็นเป็นช้าๆได้ ก็จะเห็น
รายละเอียดท่าได้เยอะ ส่วนการเลือกเพลงก็ดูเนื้อหาของกีฬา ถ้าเป็นกีฬาที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม 
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เพลงก็ออกแนวหวานๆ เสียงร้องอาจมีหรือไม่มีก็ได้ กีฬาที่ดูแล้วเร็วก็ใช้เพลงเท่ห์ๆ แต่ต้องเข้ากับภาพ
กับเนื้อหาด้วย กราฟฟิคใส่แค่ช่วงเดียวแต่ไม่ต้องใส่เยอะมาก ทรานส์ซิชั่น มันอาจไม่ต้องมีทุกช็อต ทุก
เพลง แต่อันไหนคิดว่ามันเท่ห์ก็เสริมเข้าไป ถ้าเป็นกีฬาเท่ห์ก็ตัดให้มันดูเท่ห์ๆ ถ้ายิมนาสติกก็ตัดให้มัน
ดูสวยงาม กราฟฟิคไม่ต้องเยอะ แค่ให้เห็นตอนท าท่าก็พอ 
 

สรุปบทสัมภาษณ์ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้ศึกษา 
การใช้เทคนิคในรายการประเภทกีฬาจะต้องดูความเหมาะสมในการใช้ ไม่จ าเป็นต้องใช้

กราฟฟิคเยอะมาก เพราะจะท าให้ผู้ชมไม่รู้ว่าจุดไหนน่าสนใจ ควรเลือกเพลงให้เหมาะกับเนื้อหา
รายการ เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ของกีฬาชนิดนั้น   
 

 
การสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดง  
ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดงจ านวน 3 ท่าน มีดังนี้ 

1. นาย จักรพงษ์ พุ่มมณีนิล               ผู้ฝึกสอนและสร้างสรรค์กีฬายิมนาสตราด้า 

2. นางสาว รักษ์สินี อัครศวะเมฆ         อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  
                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                             

3. นางสาว ณัฐพร วิศาลธรกุล            นักกีฬายิมนาสตราด้า 
 

จากการสัมภาษณ์นาย จักรพงษ์ พุ่มมณีนิล ผู้ฝึกสอนและสร้างสรรค์กีฬายิมนาสตราด้า 
และ นางสาว รักษ์สินี อัครศวะเมฆ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
ข้อสรุปดังนี้ 

กีฬายิมนาสตราด้า (Gymnaestrada) เกิดข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นกีฬา
ยิมนาสติกแล้วสอดแทรกความเป็นวัฒนธรรม ถ่ายทอดออกมาโดยใช้ท่าทางการแสดง เน้นถึงความ
สามัคคี เป็นที่แพร่หลายมากในประเทศแถบยุโรป มีการจัดการแข่งขันและมีการจัดโชว์ โดยจะมีการ
จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี เหมือนการจัดกีฬาโอลิมปิค  

กีฬาชนิดนี้ก็คือ กีฬายิมนาสติกประเภทหนึ่ง โดยกีฬายิมนาสติกแบ่งออกเป็น 7 
ประเภท คือ ยิมนาสติกศิลป์ชาย ยิมนาสติกศิลป์หญิง ยิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกแอโรบิก ยิมนาสติกอ
โคบาติค แทมโบลีน และยิมนาสติกฟอร์ออร์ (Gymnastic for all) โดยยิมนาสติก 6 ประเภทแรกนั้น 
จะต้องเป็นนักกีฬาที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัว ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ซึ่งบุคคลทั่วไปหาก
ไม่ได้รับการฝึกฝนก็จะไม่สามารถท าได้ เนื่องจากเป็นท่าเฉพาะและค่อนข้างอันตราย แต่ในส่วนของ
ยิมนาสตราด้า (Gymnaestrada) จะจัดอยู่ในประเภทของยิมนาสติกฟอร์ออร์ คือ ใครๆก็สามารถเล่น
ได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ท่ายากมาก ใช้แค่ท่ายิมนาสติกพ้ืนฐานง่ายๆก็เล่นได้ และข้อดีของกีฬาชนิดนี้คือ 
เพศชาย เพศหญิง อายุมากหรือน้อย ก็สามารถเล่นด้วยกันได้หมด หรือจะเป็นครอบครัว พ่อ แม่ ลูก 
ก็สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ร่วมกันได้ 
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 ในส่วนของประเทศไทย กีฬาประเภทนี้เป็นที่รู้จักเพราะทางศูนย์ฝึกสตรีวิทยา-
สิงห์ ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันยิมนาสติกที่ประเทศมาเลเซีย แล้วในช่วงนั้นประเทศมาเลเซียก็ได้มีการ
จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกเป็นครั้งแรก โดยมีประเทศในโซนเอเชีย เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
จีน เข้าร่วมแข่งขัน แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ส่งแข่งในกีฬาชนิดนี้ เนื่องจากยังไม่รู้จักว่าคือกีฬาอะไร 
กติกาในการเล่นเป็นอย่างไร ในการแข่งขันครั้งนั้น ทีมของศูนย์ฝึกสตรีวิทยา-สิงห์ ก็ได้เข้าชมการ
แข่งขันด้วย และได้เห็นว่า กีฬาชนิดนี้มีการเล่นอย่างไร ก็เลยศึกษาหาข้อมูลของกีฬา จนในที่สุดก็
สามารถจัดทีมเล่นและฝึกซ้อมกีฬาชนิดนี้ได้ จีงได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 2002 แล้ว
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครองส าเร็จ และต่อมาทีมของสตรีวิทยา-สิงห์ก็ได้ส่งแข่งกีฬา
ยิมนาสติกตั้งแต่นั้นมาทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สี่ปีซ้อน 

 แรงจูงใจที่ท าให้สนใจเล่นกีฬาชนิดนี้ก็เนื่องมาจาก การที่ได้มีโอกาสชมการแข่งขัน
ที่ประเทศมาเลเซีย โดยในการแข่งขัน ทีมจากประเทศต่างๆจะน าความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของประเทศตัวเองมาใส่ในการแสดงของทีมอย่างสวยงามและมีความสนุกสนาน จึงท าให้รู้สึกว่า 
ประเทศไทยก็มีความเป็นเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมที่สวยงาม อีกทั้งเด็กไทยก็มีศักยภาพพอที่จะสู้กับ
ประเทศอ่ืนได้ ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นคิดการแสดงโดยใช้นักกีฬายิมนาสติกท่ีมีอยู่แล้ว แบ่งตาม
ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน น าดนตรีที่โดดเด่นของแต่ละภาคมาประยุกต์ผสมผสานกับ
ยิมนาสติก โดยมีทั้งความอ่อนช้อยและความแข็งแรงรวมกันอย่างลงตัวและสวยงาม หลังจากท่ีคิดว่า
ทีมเราพร้อมแล้วส าหรับการแข่งขัน จึงได้เข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมชาติไทยที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมประชาชน 
ต่อจากนั้นก็ส่งแข่งทุกปีแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครองถึง 4 ปีติดตอ่กัน ซึ่งนับว่าเป็น
ความภาคภูมิใจ เพราะเป็นสิ่งที่ยากมากท่ีจะท าให้ทีมได้ครองแชมป์ถึง 4 ปีติดตอ่กัน 

ต่อมาในปีค.ศ. 2007 ก็ได้รับเชิญจากองค์กรยิมนาสตราด้าให้เข้าร่วมงาน world 
gymnaestrada 13th ที่เมืองดอร์นบิ้น (Dornbirn) ประเทศออสเตรีย ในนามทีมจากประเทศไทย 
และมีผู้เข้าร่วมโชว์ในงานครั้งนี้ถึง 20,000 กว่าคนจาก 53 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทีมจากประเทศไทยก็
ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะได้มีสื่อมาขอสัมภาษณ์และบันทึกเทปเบื้องหลังของทีมในช่วงที่มี
การโชว์ นอกจากนี้ยังได้ลงหนังสือพิมพ์ทุกวัน ยิ่งท าให้มีคนรู้จักมากขึ้น การแสดงของทีมตัวแทน
ประเทศไทยจะมีผู้ชมมารอชมการแสดงเต็มทุกรอบ ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือทุกรอบ ความรู้สึกเหล่านี้ยิ่ง
เป็นเหมือนแรงกระตุ้นว่า ครั้งต่อไปจะต้องท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และล่าสุดในปีค.ศ. 2011 ก็ได้เข้า
ร่วมงาน world gymnaestrada 14th  อีกครั้งในนามตัวแทนทีมชาติไทยที่เมืองโลซาน (Lausanne) 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และก็ได้รับค าชมเหมือนกับครั้งที่ผ่านมา 

คนที่สนใจเล่นกีฬายิมนาสตราด้า ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเล่นกีฬามาก่อน ไม่มีพ้ืนฐานทางด้าน
ยิมนาสติกเลยก็สามารถเล่นได้ เพราะกีฬาชนิดนี้ไม่ได้เน้นแค่ยิมนาสติกอย่างเดียว แต่สามารถน าท่า
เต้นในจังหวะต่างๆมาประกอบได้ น าท่าทาง การร่ายร า นาฎศิลป์ไทยมาแสดงให้เห็นถึง
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศได้ ขึ้นอยู่กับว่า นักกีฬาแต่ละคนมีความสามารถด้านไหน ท าท่าไหนสวย 
แต่ถ้านักกีฬามีพ้ืนฐานของกีฬายิมนาสติกก็จะสามารถท าท่าที่ยากขึ้นได้ 
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จากการสัมภาษณ์นางสาว ณัฐพร วิศาลธรกุล นักกีฬายิมนาสตราด้า ได้ข้อสรุปดังนี้ 
กีฬายิมนาสตราด้ามีเสน่ห์ตรงที่เป็นกีฬาที่มีความสวยงาม คนที่ชมกีฬาชนิดนี้จะได้รับ

ความรู้เล็กๆน้อยๆจากท่าทางการแสดงที่สอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยไปด้วย 
กีฬาชนิดนี้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ไม่มีช่องว่างระหว่างวัย ไม่จ ากัดในเรื่องของสรีระ คนที่มี
ความบกพร่องทางร่างการก็สามารถเล่นได้  

ส าหรับการฝึกซ้อม จะมีความยากในบางท่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่าใหม่ๆ โดยจะใช้
นักกีฬาที่มีพ้ืนฐานยิมนาสติกค่อนข้างเก่ง มีความยืดหยุ่นของร่างกายดี สามารถท าท่าออกมาสวยงาม
ได้ ก็ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมบ่อยขึ้น จะใช้วิธีการฝึกซ้อมแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม โดยจะต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นส าคัญ จะแยกฝึกซ้อมออกเป็นส่วนๆ พอท าได้ก็น านักกีฬาที่
แยกซ้อมแต่ละส่วนมาซ้อมรวมกันจนพร้อมเพรียงและมีความสวยงาม อุปสรรคในการซ้อมไม่ค่อยมี
เพราะส่วนมากนักกีฬามาเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะใจรัก 

ในอนาคต ในเมื่อนักกีฬายิมนาสตราด้าทุกคนสามารถเล่นได้ สมาคมยิมนาสติกควร
สนับสนุนให้มีการแข่งขัน อาจค่อยๆเริ่มจากระหว่างสโมสร ระดับเขต จนถึงชิงแชมป์ประเทศไทย 
แล้วจัดการแข่งขันระดับประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
 
สรุปบทสัมภาษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดงในมุมมองเกี่ยวกับรายการของผู้
ศึกษา 

รายการโทรทัศน์ต่างๆในประเทศไทย ยังไม่มีรายการที่น าเสนอถึงความรู้เกี่ยวกับกีฬา
ประเภทการแสดงอย่างจริงจัง จึงท าให้กีฬาประเภทการแสดงยังไม่เป็นที่แพร่หลายในไทย ดังนั้น ผู้
ศึกษาจึงจะน าเสนอสิ่งที่เป็นความรู้ ความจริงและความบันเทิง ในมุมมองของนักกีฬาให้ผู้ที่สนใจได้
รับชม เพื่อให้กีฬาประเภทการแสดงเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากข้ึน 

 
จากบทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และ

ภาพยนตร์ จ านวน 4 ท่าน ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกีฬา จ านวน 4 ท่าน และผู้มี
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดง จ านวน 3 ท่าน ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าแนวความคิด 
วิธีการน าเสนอ และความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการผลิตสารคดี ในหัวข้อ การผลิตสารคดีแนะน า
กีฬาประเภทการแสดงได้  
 
ชื่อรายการ:   Show Showing Sports 
 
วัตถุประสงค์:  1. เพ่ือให้กีฬาประเภทการแสดงเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้น 
                   2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับกีฬาประเภทการแสดง 
                   3. เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนผู้ชม 
 
Concept: รายการสารคดีที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทการแสดง 
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Theme: ความสวยงามและหลากหลายของกีฬาประเภทการแสดง  
รูปแบบรายการ: รายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬาประเภทการแสดง ด าเนินเรื่องโดยไม่มีพิธีกร 
โดยแต่ละประเภทกีฬาจะแบ่งเป็นตอนละประมาณ 1-2 ตอน 

 
ระยะเวลาในการออกอากาศ: 30 นาที  
 
ช่วงเวลาในการออกอากาศ: วันอาทิตย์ เวลา 17.30-18.00 น.  
 
สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ: Thai PBS 
 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบกีฬา 
 
รายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  
ช่วงที่หนึ่ง (5นาที) – เป็นการแสดงจุดเด่นของกีฬาประเภทการแสดงประเภทนั้นๆ โดยถ่ายท า 
ล าดับภาพและใช้เทคนิคให้ดูน่าสนใจ จากนั้นก็จะเกริ่นน าเข้าเนื้อเรื่อง โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เล่น
กีฬาประเภทนั้นๆ 
  
ช่วงที่สอง (15นาที) -  สัมภาษณ์บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ
อย่างดี  โดยจะมีภาพ Insert ประกอบและ Voice Over ของตัวผู้เล่น  
 
ช่วงที่สาม (10นาที) – โชว์แล้วให้นักกีฬาพูดถึงแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา แล้วสรุปปิดท้ายเป็นแง่
คิดของเขาที่คนฟังสามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ 
 

ตัวอย่างตอนในแต่ละเทป 

เทปที่ 1 Gymnastrada 
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เป็นการแนะน ากีฬายิมนาสตราด้าให้ผู้ชมได้เข้าถึงภาพรวมของกีฬาชนิดนี้ เพ่ือที่จะให้ผู้ชมได้สนใจใน
ตัวกีฬาที่มีความหลากหลายและสวยงาม 

ช่วงที่หนึ่ง (5นาที) – เป็นการแสดงจุดเด่นของกีฬายิมนาสตาด้า โดยถ่ายท า ล าดับภาพและใช้
เทคนิคให้ดูน่าสนใจ เช่น นักกีฬากระโดดลีฟที่เสาชิงช้าแล้วตัดภาพไปที่สะพานพระราม8โดยยังท าท่า
เดิมอยู่ แล้วจะมีการใช้เทคนิค Slow motion และใช้กราฟิคช่วย จากนั้นก็สัมภาษณ์นักกีฬายิมนาสต
ราด้าเกี่ยวกับนิยามและจุดเด่นของกีฬา  
 
ช่วงที่สอง (15นาที) -  สัมภาษณ์นักกีฬายิมนาสตราด้า เกี่ยวกับประวัติ แนวคิด ความนิยมในกีฬา 
ประโยชน์จากการเล่นกีฬาชนิดนี้ ผลงานที่ผ่านมา แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ท่า แรงบันดาลใจ 
การฝึกซ้อม อุปสรรคในการเล่น แรงจูงใจในการฝ่าฟันอุปสรรค ฯลฯ โดยจะมีภาพ Insert ประกอบ
และ Voice Over ของตัวผู้เล่น  
 
ช่วงที่สาม (10นาที) – โชว์แล้วให้นักกีฬาพูดถึงแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา แล้วสรุปปิดท้ายเป็นแง่
คิดของเขาที่คนฟังสามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ 
 

เทปที่ 2 Horseback Riding (Classical riding) 

   

เป็นการให้ผู้ชมเห็นถึงการข้ันตอนก่อนจะมาเป็นการโชว์ขี่ม้าว่า เขามีกระบวนการฝึกฝนอย่างไร 
เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการก่อนการมีโชว์ๆหนึ่งว่า กว่าจะเป็นโชว์ๆหนึ่งต้องท า
อย่างไร  

ช่วงที่หนึ่ง (5นาที) – เป็นการแสดงจุดเด่นของกีฬาขี่ม้า โดยถ่ายท า ล าดับภาพและใช้เทคนิคให้ดู
น่าสนใจ จากนั้นก็สัมภาษณ์นักกีฬาขี่ม้าเกี่ยวกับนิยามและจุดเด่นของกีฬา 
 
ช่วงที่สอง (15นาที) -  สัมภาษณ์นักกีฬาขี่ม้า เกี่ยวกับประวัติ แนวคิด ความนิยมในกีฬา ประโยชน์
จากการเล่นกีฬาชนิดนี้ ผลงานที่ผ่านมา แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ท่า แรงบันดาลใจ การฝึกซ้อม 
อุปสรรคในการเล่น แรงจูงใจในการฝ่าฟันอุปสรรค ฯลฯ โดยจะมีภาพ Insert ประกอบและ Voice 
Over ของตัวผู้เล่น 
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ช่วงที่สาม (10นาที) – โชว์เต็มรูปแบบแล้วให้นักกีฬาพูดถึงแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา แล้วสรุป
ปิดท้ายเป็นแง่คิดของเขาท่ีคนฟังสามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ 
 

เทปที่ 3 Horseback Riding (Vaulting) 

 

เป็นการให้ผู้ชมเห็นถึงการข้ันตอนก่อนจะมาเป็นการโชว์ขี่ม้าว่า เขามีกระบวนการฝึกฝนอย่างไร 
เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการก่อนการมีโชว์ๆหนึ่งว่า กว่าจะเป็นโชว์ๆหนึ่งต้องท า
อย่างไร  

ช่วงที่หนึ่ง (5นาที) – เป็นการแสดงจุดเด่นของกีฬาขี่ม้า โดยถ่ายท า ล าดับภาพและใช้เทคนิคให้ดู
น่าสนใจ จากนั้นก็สัมภาษณ์นักกีฬาขี่ม้าเกี่ยวกับนิยามและจุดเด่นของกีฬา 
 
ช่วงที่สอง (15นาที) -  สัมภาษณ์นักกีฬาขี่ม้า เกี่ยวกับประวัติ แนวคิด ความนิยมในกีฬา ประโยชน์
จากการเล่นกีฬาชนิดนี้ ผลงานที่ผ่านมา แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ท่า แรงบันดาลใจ การฝึกซ้อม 
อุปสรรคในการเล่น แรงจูงใจในการฝ่าฟันอุปสรรค ฯลฯ โดยจะมีภาพ Insert ประกอบและ Voice 
Over ของตัวผู้เล่น 
 
ช่วงที่สาม (10นาที) – โชว์เต็มรูปแบบแล้วให้นักกีฬาพูดถึงแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา แล้วสรุป
ปิดท้ายเป็นแง่คิดของเขาท่ีคนฟังสามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและการผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล 
(Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสารคดีท่ีผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีการ 
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มคนที่มีความสนใจในกีฬา จ านวน 5 คน ในหัวข้อ “ความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชม สารคดีแนะน ากีฬา ประเภท การแสดง” 
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม รายการ ซึ่งจะน าไปสู่
การสรุปรายงานการวิจัยชิ้นนี้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง” ของกลุ่มคนที่มีความสนใจ 
ในกีฬา จ านวน 5 คน 
2. สรุปผลการประเมินของสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง รายการ Show Showing Sports 
 
ผลการประเมินรายการสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง รายการ Show Showing Sports 

ผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) ในหัวข้อ “ความคิดเห็น ความ
พึง พอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง” โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีความสนใจในกีฬา จ านวน 5 คน มีดังต่อไปนี้  
 
นางสาวอิสรียา นิสสัย นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อายุ 18 ปี 
เพศหญิง เป็นโรคภูมิแพ้ จึงได้หันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายโดยการเล่นกีฬาว่ายน้ าตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิ่ง
ท าให้รักและชื่นชอบกีฬาว่ายน้ าเป็นพิเศษ 
 
นางสาวณัฐนรี ยศยิ่ง  นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ อายุ 18 ปี เพศหญิง เป็นคนชอบ
ว่ายน้ าแต่กลัวจมน้ า จึงเรียนว่ายน้ าตั้งแต่เด็กแล้วเรียนด าน้ าเพ่ิมเติมจนว่ายน้ าเป็น จึงท าให้ชอบกีฬา
ว่ายน้ าและกระโดดน้ ามาก เพราะเป็นกีฬาที่อยากเล่นมากที่สุด   
 
นางสาววิลาวัลย์ ศรีเที่ยงตรง นักศึกษา มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต อายุ 18 ปี เพศหญิง เป็นผู้ที่มีความ
สนใจในกีฬาตั้งแต่เด็ก โดยเล่นกีฬาฟุตบอล แชร์บอล แฮนด์บอล แต่ในปัจจุบันไม่ได้เล่นกีฬา 
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เนื่องจากต้องหันมาทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือ แต่ยังคงมีความสนใจที่จะฝึกฝนกีฬาอย่างอ่ืน เช่น 
เบสบอล  
 
นางสาวธนพร สุกใส  นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง อายุ 18 ปี  เพศหญิง ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา สนใจเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลแต่เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้มีโอกาสเรียนว่ายน้ า เนื่องจากว่ายน้ าไม่เป็นแล้วรู้สึกชอบกีฬาว่ายน้ าเป็นพิเศษ นอกจากนี้
ยังให้ความสนใจในกีฬาแบดมินตัน ปิงปอง ตะกร้อและยูโด  
 
นางสาวปรียาภรณ์ วันทา นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุ 19 ปี เพศหญิง มีความชื่นชอบกีฬา
ประเภทวิ่งและได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษา แล้วได้เปลี่ยนมาเล่นกีฬาแชร์บอลใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปลี่ยนมาเล่นกีฬาฟุตบอลหญิง และได้เป็น
นักกีฬาของห้อง ในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยก็ได้เล่นกีฬาแบดมินตันบ้าง เพ่ือออกก าลังกายและลด
น้ าหนัก  
 
โดยใช้ค าถามในการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ซึง่แบ่งค าถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบสารคดี 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในสารคดี 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอสารคดี 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการล าดับภาพและเทคนิคพิเศษของสารคดี 
ส่วนที่ 5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดี 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง แก้ไขสารคดี 
 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบสารคดี 

ในด้านของรูปแบบรายการสารคดี กลุ่มตัวอย่าง มีความชื่นชอบในเนื้อหาของรายการ 
โดยให้เหตุผลว่า เป็นรูปแบบรายการที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และเป็นกีฬาที่ไม่รู้จัก จึงท าให้มี ความ
น่าสนใจ โดยเฉพาะตอนช่วงการแสดงเปิด ที่ให้ความรู้สึกน่าสนใจ ดึงดูด ให้อยากดูต่อ และอยากท า
ได้แบบในรายการ มีการล าดับเนื้อหา และมีวิธีการน าเสนอที่ดี คือ มีการเกริ่นน า การพูดแนะน า ก่อน
การน าเสนอว่ากีฬานี้เป็นอย่างไร อีกท้ังยังมีสรุปปิดท้าย ท าให้ได้รับความรู้ และเข้าใจในกีฬาประเภท
นี้ได้ง่ายและมากข้ึน ส่วนช่วงการแสดงมีความน่าสนใจ แต่ดูน่าเบื่อไปเล็กน้อย เพราะนานเกินไป 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย  
ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความสวยงามของภาพและแสงในสารคดี 

ในด้านของภาพและแสงในสารคดี กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบ ทั้งในด้านภาพ แสง สี 
และการสื่ออารมณ์ ในช่วงเปิดและช่วงสัมภาษณ์ เพราะมีความสวยงาม ท าให้รู้สึกน่าสนใจ น่าติดตาม 
ส่วนช่วงการแสดง แสงในเวทีไม่ค่อยสว่าง ท าให้เห็นการแสดงไม่ค่อยชัด  
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ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอสารคดี 
ในด้านของวิธีการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบ ในวิธีการน าเสนอ แบบค่อยเป็น 

ค่อยไป คือ มีการเกริ่นน าแล้วค่อยๆอธิบาย จากนั้นสรุปปิดท้าย ท าให้ได้รับความรู้ และเข้าใจในกีฬา 
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งจากการที่เรียงล าดับเรื่องราวได้ดี ท าให้สามารถดัดแปลง และน าเนื้อหาไปประยุกต์ 
ใช้ในหลาย ๆ ด้านได้อย่างกลมกลืนและน่าติดตาม อีกท้ังยังมีช่วงสัมภาษณ์ที่มีภาพประกอบ ท าให้คน
สามารถนึกภาพตาม และรู้ได้ว่า สิ่งที่ก าลังพูดอธิบายคืออะไร ซึ่งท าให้เข้าใจในเนื้อหาได้ดี ยิ่งขึ้น 

 
ส่วนที่ 4 ผลการวิจัย ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการล าดับภาพและเทคนิคพิเศษของ 
สารคดี 

ในด้านของการล าดับภาพและเทคนิคพิเศษ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในเรื่องของ 
การล าดับภาพ และเทคนิคการถ่าย โดยเฉพาะตอนอยู่บนสะพานพระราม 8 ซึ่งให้เหตุผลว่า พอถ่าย
ย้อนแสงแล้วสวย และแปลกตาไปอีกแบบ ส่วนการใช้เทคนิค slow motion ท าให้เพิ่ม ความ
น่าสนใจของสารคดีได้ดี การตัดต่อมีความแนบเนียน ท าให้ภาพดูน่าติดตาม  

 
ส่วนที่ 5 ผลการวิจัย ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดี 

ในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่าง กล่าวว่า ได้รับความรู้ รู้จัก และเข้าใจในกีฬา 
ชนิดนี้มากข้ึน ท าให้รู้สึกอยากเล่น อีกท้ังสารคดีนี้ยังให้ข้อคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ ท าให้อยาก 
แนะน ากีฬาชนิดนี้ ให้มีผู้คนรู้จัก และอยากให้หันเล่นกีฬาชนิดนี้กันมากยิ่งข้ึน 
 
ส่วนที่ 6 ผลการวิจัย ด้านข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง แก้ไขสารคดี 

ในส่วนของข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่าง กล่าวว่า  ช่วงการแสดงควรมีมุมกล้องหลายมุม 
ซึ่งจะท าให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีมุมกล้องเพียงมุมเดียว ท าให้ดูน่าเบื่อไปบ้าง 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในบทสุดท้ายนี้ผู้ศึกษาได้สรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการ การผลิตสารคดีแนะน ากีฬา 
ประเภทการแสดง ซึ่งได้สรุปผลการวิจัย ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การท าการศึกษาวิจัย เพื่อใช้ในการผลิตในครั้งต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยโครงการ การผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง ผู้
ศึกษา ได้ผลิตสารคดีและได้ผลสรุป ดังนี้  

ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และได้ฝึกฝนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการสารคดีและผลิตรายการ   
สารคดีโทรทัศน์อย่างละเอียด จนท าให้สามารถผลิตสารคดีออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ ตามวัตถุ 
ประสงค์ท่ีตั้งไว้  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) เพ่ือประเมินประสิทธิผล
ของ สารคดี ในหัวข้อ “ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมสารคดีแนะน า
กีฬา ประเภทการแสดง” จากกลุ่มคนที่มีความสนใจในกีฬา จ านวน 5 ท่าน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 รายการ Show Showing Sports เป็นรายการก่ึงสารคดีเกี่ยวกับกีฬาประเภทการ
แสดงทีเ่ผยแพร่ข้อมูลความรู้ควบคู่กับให้ความบันเทิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีความสนใจในกีฬา 
รูปแบบรายการมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงที่มีการแสดงจุดเด่นของกีฬาประเภทการแสดง และ
การด าเนินเรื่องโดยไม่ใช้พิธีกร อีกท้ังภาพ และแสงสี ในการถ่ายท ายังมีความสวยงาม ท าให้รายการดู
น่าติดตามมากยิ่งขึ้น ความยาวของรายการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท าให้ได้รับความรู้ที่ครบถ้วน
ด้านเนื้อหาของรายการ ได้มีการแนะน าและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาประเภทการ
แสดง อีกทั้งยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชมรายการ จากข้อคิดของนักกีฬา ท าให้ผู้ชมหันมา
สนใจอยากเล่นและมีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาประเภทนี้มากขึ้น 

ในด้านการถ่ายท า ภาพและแสงสีที่มีความสวยงาม มีผลท าให้สารคดีมีความน่าสนใจ
และน่าติดตาม เนื่องจากจะท าให้ผู้ชมรู้สึกสนุกและอ่ิมเอมไปกับความงดงามของภาพ ส่วนการใช้
กราฟิก และเทคนิคการน าเสนอต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบกีฬา ก็มีส่วนช่วยในการเพ่ิม
ความเข้าใจให้กับตัวกีฬามากขึ้น อีกทั้งยังช่วยท าให้รายการมีความน่าสนใจมากข้ึนด้วย ส่วนภาพรวม
ของรายการ Show Showing Sports กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ แต่แนะน าให้แก้ไขในส่วนของ
ช่วงการแสดง ที่แสงสีและมุมภาพในการถ่ายท ายังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งท าให้ช่วงนั้นดูน่าเบื่อเล็กน้อย 
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อภิปรายผล 
ในการผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง รายการ Show Showing Sports มี

ความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ผลงานที่เก่ียวข้อง และค าแนะน าต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ ใน
การผลิตรายการและสารคดี มีดังนี้  

1. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศน์  
ผู้ศึกษาได้ท าตามแนวคิด และได้เรียนรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 

ขั้นตอนต่างๆ ทั้งข้ันตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต เพ่ือที่จะได้ผลิต 
สารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดงออกมาสมบูรณ์ ดังนี้ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
รวมถึงคลิปวีดีโอจากต่างประเทศ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท าโครงสร้างรายการ เพ่ือให้ได้
รูปแบบรายการ เนื้อหา เทคนิคการถ่ายท าและมุมกล้องที่มีความสวยงาม มาเป็นต้นแบบในการ
ก าหนดทิศทางของสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง เช่น ในขั้นตอนการเขียนบท ผู้ศึกษาได้น า
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องจริง มาเรียบเรียงให้ออกมามีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้ดูเกิด
ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วม และได้แง่คิด 

ขั้นตอนการผลิต ผู้ศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการก าหนดและนัด
หมายคิวนักกีฬาและบุคลากรในการถ่ายท าสารคดี การจองสถานที่ต่าง ๆ และการเตรียมอุปกรณ์ใน
การถ่ายท า เพ่ือป้องกันความผิดพลาด เนื่องจากต้องใช้บุคลากร เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ต้องมีความ
ละเอียดในการนัดหมายเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการผลิตสารคดี ได้เจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
มากมายเพราะมีการใช้บุคลากรจ านวนมาก อีกท้ังยังมี การชุมนุมทางการเมืองในสถานที่ที่ได้ระบุไว้
ในการถ่ายท า ท าให้การถ่ายท าเกิดความขัดข้อง ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการผลิตได้  

ขั้นตอนหลังการผลิต ผู้ศึกษาได้ดูแลในเรื่องของการท าการตัดต่อและการใช้เทคนิคพิเศษ 
เพ่ือให้ได้เนื้อหาและภาพตามรูปแบบ และ Mood and tone ตามท่ีได้ระบุไว้ รวมถึงได้น าแนวคิด
ต่างๆที่ได้ท าการศึกษามารวบรวม ส าหรับก าหนดทิศทางในโครงสร้างรายการ และปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนของค าแนะน าจากการประเมินหลังการผลิต 

2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  
จากแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2546: 26) ที่ได้กล่าวว่า ในการรับสารนั้น ผู้รับ

สารจะเป็นผู้เลือกรับสารที่เป็นประโยชน์ หรือสร้างความสนใจให้กับตนเอง ท าให้ผู้ศึกษา ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารว่า การก าหนดทิศทางการรับสื่อ มีความสอดคล้อง กับ
กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบของสารคดี เมื่อกลุ่มเป้าหมายของสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง 
เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในกีฬา จึงเลือกช่องทางการรับชม ไว้ในช่อง Thai PBS เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และกีฬาประเภทนี้จะได้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างข้ึน เนื่องจาก 
Thai PBS เป็นช่องที่เปิดรับรายการประเภทสารคดีอยู่มาก อีกทั้งกีฬาประเภทการแสดงยังไม่เป็นที่
รู้จักและยังไม่มีสารคดีท่ีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ ช่อง Thai PBS จึงเป็นช่องที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับการรับชมสารคดีกีฬาประเภทใหม่ เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้จักกันในวงกว้างมากข้ึน  
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3. แนวคิดเรื่องกีฬา 
ผู้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของกีฬาแต่ละชนิด ท าให้ทราบถึงประเภท ประโยชน์ 

ความส าคัญและความน่าสนใจของกีฬาว่า กีฬาประเภทไหนก าลังเป็นที่นิยมและควรผลิตกีฬาประเภท
ไหนให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากการที่ผู้ศึกษาได้เลือกกีฬาประเภทการแสดง ซึ่งเป็น
หนึ่งในประเภทของกีฬาบรรลุผล ที่เป็นกีฬาประเภทที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและไม่ค่อยได้รับความสนใจ  
ผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะผลิตกีฬาประเภทนี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และท าให้กีฬาประเภทนี้เป็นรู้จัก
แพร่หลายมากยิ่งข้ึน 
 

4. แนวคิดเรื่องกีฬาประเภทบรรลุผล 
ผู้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประเภทของกีฬาประเภทการแสดง ท าให้ทราบเกี่ยวกับกีฬา 

ประเภทนี้อย่างลึกซึ้ง โดยท าให้สามารถเลือกประเภทกีฬาที่ใช้ในการผลิตในแต่ละตอน                   
ได้ตรงตามความต้องการ จะเห็นได้จากการที่ผู้ศึกษาได้เลือกกีฬายิมนาสติกฟอร์ออ หรือที่เรียกกันอีก
ชื่อหนึ่งว่า ยิมนาสตราด้า ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของกีฬายิมนาสติกมาท าการผลิตเป็นสารคดีในเทป
แรก เนื่องจากกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่มีความสวยงามและเล่นได้ทุกเพศทุกวัย แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
และยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ท าให้ผู้ศึกษาเลือกที่จะน ามาผลิตเป็นเทปแรก เพ่ือท าให้
กีฬาประเภทนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และแรงบันดาลใจส าหรับผู้ที่อยากเล่น
กีฬาอีกด้วย  
 

5. ผลงานที่เก่ียวข้อง  
ผู้ศึกษาได้ศึกษาและน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับ สาร

คดทีี่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น ทั้งการตัดต่อ การล าดับเนื้อหา มุมมองการถ่ายภาพ การท ากราฟิคและเทคนิค
พิเศษต่างๆ เช่น จากสปอต La Gymnastique Rythmique fait son cinema ผู้ศึกษาได้น าวิธีการ
เล่าเรื่อง การวางมุมกล้องและการตัดต่อมาเป็นต้นแบบที่ใช้ในการถ่ายท าช่วงที่ 1 ท าให้ได้ภาพที่มี
ความสวยงามและน่าสนใจ  

 
6. รายการสารคดี Show Showing Sports   
ผู้ศึกษาได้ศึกษาค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ ในการผลิตสารคดี และรายการใน

ขั้นตอน ต่างๆ ได้แก่  
- ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ จากค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ที่กล่าวว่า ความ

น่าสนใจของรายการกีฬาอยู่ที่การน าเสนอ การตัดต่อและเนื้อหา หากจะท าให้รายการสารคดีกีฬา
ประเภทการแสดงประสบความส าเร็จ จะต้องน าเสนอจุดเด่นออกมาให้ผู้ชมได้เห็น จึงควรท าแยกแต่
ละตอน ผู้ศึกษาจึงได้สร้างรูปแบบรายการให้มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากรายการ
แบบเดิมๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด โดยผลิตสารคดีแยกตาม
กีฬาแต่ละประเภทเป็นตอนๆ แบ่งออกตอนละ 1-2 ตอน น าเสนอในรูปแบบที่เน้นเนื้อหาและภาพท่ีมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

ความสวยงาม ใส่ กราฟิคอธิบายท่าต่างๆและด าเนินเรื่องโดยไม่มีพิธีกร เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับเนื้อหาที่
ครบถ้วน แล้วปิดท้ายด้วยให้นักกีฬากล่าวให้แง่คิดว่า ได้รับอะไรจากการเล่นกีฬาประเภทนี้ เพื่อให้
ผู้ชมสามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้ 
 

- ขั้นตอนการผลิตรายการ จากค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ที่กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญ
ส าหรับการถ่ายท าคือ การเลือกสถานที่และการวางมุมกล้อง การถ่ายท าด้วยภาพที่มีความสวยงาม
และมีคุณภาพ และการเคลื่อนไหวของกล้อง จะท าให้ภาพสามารถเล่าเรื่องและสื่อความหมายได้ใน
ตัวเอง อีกท้ังยังท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้อีกด้วย ผู้ศึกษาจึงมีการเลือกใช้มุมกล้องจากผลงานที่มี
มุมในการถ่ายท าที่สวยงาม ท าให้ได้ภาพที่มีความน่าสนใจน่าติดตาม โดยใช้กล้องอย่างน้อย 3 ตัว ใน
การถ่ายท าฉากเปิดในช่วงแรก เพราะจะได้เห็นท่าทางต่างๆจากหลากหลายมุม ส่วนการถ่ายท านอก
สถานที่ก็ได้ก าหนดช่วงเวลาวา่จะใช้ช่วงเวลาใด อีกท้ังก่อนการถ่ายท ายังไปส ารวจสถานที่ก่อน เพ่ือ
วางแผนการถ่ายท าและการเดินทาง โดยในฉากเปิดได้ก าหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการถ่ายท าคือ ช่วง 
7:00 – 10:00 และ 15:00 – 17:30 เพ่ือให้ได้แสงที่สวยงาม ซึ่งได้ท าตารางก าหนดเวลาและสถานที่ 
อีกท้ังนัดนักแสดง เพื่อให้การถ่ายท าเป็นไปอย่างราบรื่น  

- ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  จากค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ที่กล่าวว่า การล าดับ
ภาพกีฬาประเภทการแสดงในแต่ละครั้งให้เข้ากันต้องมีความต่อเนื่องและกลมกลืนกัน การใช้เทคนิ
จะต้องดูความเหมาะสมในการใช้ ผู้ศึกษาจึงล าดับภาพและเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ชม
ค่อยๆเข้าใจในเนื้อหาและอารมณ์ของรายการได้ดี อีกทั้งยังเลือกใช้กราฟิคและเทคนิคพิเศษมา
ประกอบภาพ เพ่ืออธิบายและเพ่ิมความน่าสนใจให้กับรายการ มีการเลือกเพลงทีเ่หมาะกับเนื้อหา
รายการ เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ของกีฬาชนิดนั้น   

 
ปัญหาและอุปสรรค  

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
1. ขั้นตอนก่อนการผลิต – เกิดปัญหาจากการนัดคิวของนักกีฬาและบุคลากรในการถ่ายท ารายการ 
เนื่องจากใช้บุคลากรจ านวนมาก ท าให้นัดหมายวันและเวลาได้ยาก เนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกัน อีกท้ัง
ยังมีการถ่ายท าในหลายสถานที่ ท าให้การถ่ายท ามีความยากล าบากและยาวนานพอสมควร 
2. ขั้นตอนการผลิต – ปัญหาของแขกหรือผู้ร่วมรายการ เนื่องจากต้องใช้นักกีฬาเป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้มีปัญหาเกิดข้ึนตามมามากมาย คือ ในฉากเปิดของรายการช่วงแรก จะมีการใช้นักกีฬา ทั้งหมด 
4 คน จึงท าให้มีความยากในการนัดคิวนักกีฬา เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นมัธยม ศึกษา จึงท า
ให้ถ่ายท าได้แค่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งบางวันนักกีฬาบางคนติดงาน ท าให้ ไม่สามารถมาได้ 
                       - ปัญหาเรื่องสถานที่ถ่ายท า เนื่องจากจากแผนการผลิตรายการ ต้องการใช้สถานที่
หลายแห่งที่มีความสวยงาม เหมาะสมในการถ่ายท าช่วงแรกของรายการ ซึ่งเป็นช่วงเปิดรายการที่ต้อง
สร้างความน่าสนใจและการถ่ายภาพที่ประณีตสวยงามเป็นพิเศษ  ท าให้ต้องติดต่อขอใช้สถานที่หลาย
แห่ง และเนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของหลายหน่วยงานที่แตกต่างกัน เช่น 
สะพานพุทธอยู่ภายใต้การดูแล ของกรมทางหลวงชนบท แต่พ้ืนที่บริเวณหน้าลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ อยู่ภายใต้การดูแลของ ส านักงานเขตพระนคร อีกทั้งยังมีการจ ากัดวันและเวลาในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

ถ่ายท า เช่น การใช้สถานที่ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ ต้องระบุวันและเวลาในการถ่ายท าให้ชัดเจน 
เนื่องจากทางผู้ดูแลจะจัดเวลาให้บุคคลอื่นใช้สถานที่ อีกท้ังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีผู้ชุมนุมทาง
การเมือง  จึงท าให้ไม่สามารถถ่ายท าในบริเวณดังกล่าวได้ 
                     - ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมของงานนอกสถานที่และสถานที่จริง ๆ ต่าง ๆ เช่น ใน
งานแสดง ผู้ศึกษาไม่สามารถควบคุม หรือจัดการกับผู้ชมที่เข้ามาชมการแสดงที่มีจ านวนมากได้ จึงท า
ให้การถ่ายท าเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะไม่สามารถวางกล้องได้ ตามมุมที่ได้ ก าหนดไว้ ท าให้
footage ในช่วงการแสดงที่ถ่ายมามีปัญหา ส่วนในการถ่ายท าช่วงเปิด รายการที่มีการถ่ายท าใน
สถานที่จริง เช่น บริเวณสวนนาคราภิรมย์ ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการ บุคคลผู้ไม่เก่ียวข้องในการถ่าย
ท า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณะ อีกท้ังวันถ่ายท าฉากเปิด สภาพอากาศระหว่างการถ่ายท ามีฝนตก 
ท าให้ได้ภาพที่ไม่สวยงามเท่าที่ควร 
                     - ปัญหาเรื่องบุคลากรที่ใช้ในการถ่ายท า เนื่องจากต้องใช้บุคลากร  (ช่างภาพ) ใน
การถ่ายท าอีก 5 คน  จึงท าให้หาบุคคลที่มีความสามารถในการถ่ายท ากีฬาได้ยาก เนื่องจากต้อง มี
ความสามารถในการถ่ายท าสูง เพราะการแสดงท่าบางท่าของกีฬาประเภทนี้ มีความยาก และการที่ 
จะท าท่าให้สวยงามได้สมบูรณ์อาจมีโอกาสเพียงครั้งเดียว  
                     - ปัญหาจากการเดินทาง เนื่องจากมีนักกีฬาและบุคลากร ใช้ในการถ่ายท า เป็น
จ านวนมาก ท าให้การเดินทางไปในแต่ละสถานที่มีความล าบากพอสมควร  

                     - ปัญหาเรื่องงบประมาณในการถ่ายท า เนื่องจาก footage จากการถ่ายท า ในช่วง
การแสดง ไม่สามารถใช้ได้ จึงท าให้ต้องมีการถ่ายท าใหม่อีกครั้ง แต่เพราะทางทีมของ นักแสดง ไม่มี
งานแสดงในช่วงเวลาที่ก าหนด จึงท าให้ต้องเช่าสตูดิโอมาใช้ในการถ่ายท าภาพเคลื่อนไหว แตติ่ด
ปัญหาราคาเช่าสตูดิโอราคาสูงเกินงบประมาณ  
3. ขั้นตอนหลังการผลิต  - เนื่องจากเป็นรายการกึ่งสารคดีเกี่ยวกับกีฬา ผู้ตัดต่อต้องและผู้ท าเทคนิค
พิเศษต้องมีความสามารถดีพอสมควร จะช่วยร่นระยะเวลาในการท างานได้ จึงท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ตามค าแนะน าของกรรมการได้  
 
 
ข้อเสนอะแนะ 
1. ควรเตรียมความพร้อม และวางแผนการผลิตให้ดี ไม่ควรท าอะไรเกินตัว เพราะจะท าให้การถ่ายท า 
มีความยุ่งยาก และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย  
2. ในขั้นตอนการผลิต ควรมีการวางแผนที่ดี เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดระหว่างการถ่ายท า เพราะช่วง
โชว์สามารถมีการแสดงได้แค่ครั้งเดียว ถ้าเกิดความผิดพลาด ก็จะไม่มีโอกาส ได้กลับไปแก้ไขอีก  
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บทสัมภาษณ์ 
1. กลุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่างด้านกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ 

วินัย สัตตะรุจาวงษ์ + พรนภา อนะหันลิไพบูลย์  วันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2553 เวลา 16.07น. 

1. ถ้าผลิตสารคดีแนะน ากีฬาประเภทการแสดง ควรผลิตในรูปแบบไหน? 
- วินัย: จริงๆเหมือนงานโชว์ เพียงแต่มันเป็นกีฬาประเภทการแสดง เช่น เชียร์ลีดเดอร์ 

ค่อนข้างเป็นงานที่เหมือนละครเวที ดูการแสดง เพราะตัวมันเองน่าจะไปในทาง work in 
progress คือ เห็นกระบวนการฝึกซ้อม เห็นความมุ่นมั่นสามัคคี เห็นปัญหาอุปสรรค 
สุดท้ายเกิดโชว์ขึ้นมา ลักษณะคือ น่าจะถ่ายทอดชีวิตระหว่างทางเยอะๆ ต้องดูว่าปัญหา
ระหว่างทางมีอะไรบ้าง นอกจาก ท่า เพลง จะมีมุมอะไร หรือ มีแต่การแสดงอย่างเดียว 
ซึ่งเป็นอาจเป็นแนวที่ผูกได้หลายเรื่อง เช่น แนวรักชาติ แนวถูกลบเลือนไปในสังคม หรือ 
ทางศิลปะวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ เช่น ถ้าต้องการผ้าหรือการเย็บปักถักร้อย หรืออะไรที่มัน
เฉพาะ ก็จะได้อีกอารมณ์นึงที่ไม่ใช่แค่ฮึกเหิม ฮึกเหิมอยู่ปลายทาง แต่ระหว่างทางเราจะ
ได้เห็นคุณค่า ใน sequence ว่า คุณค่าของเครื่องแต่งกาย คุณค่าของท่า จะท าให้เกิด
พลังใน section 
 

2. มีวิธีการเลือกอย่างไรว่าอันไหนควรมากน้อย เทปนี้ควรออกอะไร? 
- วินัย: จริงๆเป็นไปตามความเป็นจริงเวลาท างาน  

 
3. รายการประเภทนี้ควรมีพิธีกรหรือไม่? 

- วินัย: ถ้ามีหลายๆเหตุการณ์อาจต้องมีเพราะพิธีกรอาจต้องบอกว่าระหว่างที่เขาก าลัง
ซ้อมอยู่ ทีมออกแบบเสื้อผ้าก็เริ่มออกแบบแล้ว แล้วก็แวะไปดู เพราะบางอย่างไม่ใช่
ออกแบบท่าเสร็จ เสื้อผ้าค่อยตัด มันต้องมีระหว่างไอนี่ เราก็ไปดูด้วย แล้วเราค่อย
กลับไปดูว่าเขาซ้อมไปจนถึงไหนแล้ว แล้วนอกจากเสื้อผ้ามันมีดนตรีไหม เพราะแต่ละ
อย่างมันผูก ต้องจับหมด อย่างนี้มันเยอะ อาจต้องดึงแค่ 3 อย่าง เช่น การซ้อม ถ้า
เสื้อผ้าน่าสนใจก็ท า ถ้าไม่น่าสนใจก็เอาดนตรี เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกว่างานเป็น
กระบวนการที่ท าร่วม มันไม่ได้เกิดจากแค่การแสดง ซึ่งถ้าไม่มีพิธีกรอาจต้องมีเสียงเชื่อม 
ต้องถ่ายให้ได้อารมณ์เพราะพิธีกรช่วยได้ เช่น ผมเห็นความยากล าบาก ผมทึ่งจริงๆ ผม
เห็นใจเขามาก แต่ถ้านักแสดงไม่พูดเราก็จะเหี่ยวๆ แต่ไม่จ าเป็นต้องมี ขึ้นอยู่กับคนที่เรา
ไปถ่าย ต้องลอง pre-pro ดูวา่ถ้าเขาพูดเก่งถ่ายทอดดีก็ไม่ต้องมี แต่ถ้าบังเอิญไม่พูดไม่
ท า พิธีกรก็ต้องช่วยอย่างแรง ต้อง pre-pro ดูว่าเขาคุยเก่งไหม ถ้าเขาถ่ายทอดดีมันก็จะ
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เป็นสารคดีที่ดี เขาเจ็บเค้าเหนื่อยแล้วเขาเล่าเอง เอาคนแสดงมาตัดต่อเข้ากับคนท า
เสื้อผ้า มันก็จะเชื่อมกันไป แต่ถ้า pre-pro แล้วไม่รอดก็ต้องมี แต่ถ้ามีแล้วมันจะดู
รายการ ให้ลองพยายามไม่มีไว้ก่อน  

- พรนภา: แล้วพยายามอัดเสียงบรรยากาศแบบ เขาซ้อมมันมีเสียงอะไรเกิดขึ้น หรือ โค้ช
ไกด์อะไร 

- วินัย: ความจริงที่อยู่ในเหตุการณ์ส าคัญ บางครั้งโชว์สุดท้ายอาจไม่ได้อะไร แต่ความ
ล้มเหลวตอนซ้อม เขาเสียใจเขาร้องไห้ มันได้อารมณ์สารคดี  

- พรนภา: การหอบ เหนื่อยเหงื่อ เพราะบางทีใช้ V.O บรรยายทับหมด แห้งเลย 
 

4. แต่ละประเภทกีฬาควรมีตอนละก่ีตอน? 
- วินัย: จริงๆท าเป็นซีรีย์ ไม่จ าเป็นต้องท าตอนเดียวจบ โครงเป็นซีรีย์แต่จะยกตัวอย่างบาง

พาร์ทแล้วท าเป็นรายการจริง ว่าเวลาเห็นองค์รวมเป็นอย่างนี้ ข้อจ ากัดเป็นอย่างนี้ คิดว่า
ดีอย่างไรในแต่ละมุม แต่ตัวอย่างอาจยกตัวอย่างแค่กระบวนการตรงนี้  
 

5. ถ้าท าเป็นซีรีย์ควรท ากี่ตอนจบ?  
- วินัย: ถ้าให้ดูแล้วก าลังดี คือ 3 คือ 1เริ่มต้นน่าสนใจ 2ลุ้น 3จบ 4ถือว่ายังพอได้ แต่จริงๆ 

3 หรือ 4 พอแล้ว ถ้า 4 ก็มองว่าลงตัว มีอะไรจบ รายการอาจ 4 สัปดาห์ 1 เดือนจบ 
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  

- พรนภา: So you think you can dance มีพาร์ทซ้อมที่หนักแล้วก็พูดถึงความรู้สึกก่อน
หรือประสบความส าเร็จแล้ว มันจะตัดสลับ เราดูแล้วร้องไห้ ถ้าท าได้ขนาดนั้น 

- วินัย: อาจไม่ต้องมองเป็นการแข่งขันแต่มองว่า แทนที่จะบอกว่ากรรมการคอมเม้นท์ 
กลายเป็นเราสร้างโจทย์ให้เพ่ือนคอมเม้นท์กันเองแล้วเราก็ถามด้วย ซึ่งค าพวกนี้อาจ
สะเทือนอารมณ์แบบเดียวกัน หรือ ชื่นชมก็สูตรแบบเดียวกันกับ So you think ซึ่งอาจ
ไปอยู่หลังกล้อง ไม่มีพิธีกรก็ต้องชวนคุยเก่งๆ ดึงอารมณ์พวกนี้ออกมา 

- พรนภา: ตอนพี่ไป pre-pro คุณ พิเชษฐ์ กลั่นชื่น เขาเป็นละคร Contemporary  
Dance ถ้ามีการฝังตัวอยู่ในโรงละคร ตั้งแต่เช้า ตั้งแต่เขาเข้ามาในโรงซ้อม เขามากัน
อย่างไร เขาผูกพันกันอย่างไร เราก็เล่าได้หลายมิติ ความเป็นครอบครัวเดียวกัน การท า
อะไรบางอย่างเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน  
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6. วิธีการน าเสนอ ช่วงรายการ ควรท าอย่างไร? 
- วินัย: ถ้าเอาแค่ 10 นาที ท าเป็นซีรีย์จะล าบาก ต้องหาหัวใจให้เจอแล้วท าเลย เอาโชว์มา

ตัดไฮไลท์ว่ามีแสดงอย่างนี้ พอเราอธิบายเป็นภาพจะต่างจากอธิบายด้วยเปเปอร์ เช่น 
เรายืนอยู่ตรงหน้าวัดพระแก้วแล้วเขาจะกระโดด เราตัดภาพรับไปอยู่ที่สะพานพระราม8 
มันเป็นการข้าม location มันอาจรู้เรื่องด้วยภาพ แต่พออยู่เป็นเปเปอร์อาจไม่เกิดความ
ตื่นตาตื่นใจเท่า เช่น ช่วงที่1อาจเขียนต่อไปว่า โดยการต่อตัวอยู่หน้าวัดพระแก้ว ซึ่ง
กระโดดลงมาจะเป็นภาพต่อเนื่องย้าย location โดยการเอาท่าเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆ  

- พรนภา: บางครั้ง ถ้าเขากระโดดพุ่งโค้งหมือนปลาวาฬ ก็ตัดไปที่สะพานพุทธที่มันโค้ง
หรอืสะพานกรุงธนที่มันโค้ง คือ ให้มันมีความเชื่อมโยง หรือ ต่อเป็นเจดีย์ แล้วไปที่เจดีย์
วัด แต่ไม่ใช่แค่เขาไปอยู่ในที่วัฒนธรรมไทยเฉยๆ แต่ว่า ต้องคิดภาพให้มันลิ้งค์ 

- วินัย: เปิดมา intro ต่อด้วย สิ่งที่เป็นดราม่าขึ้น เช่น เราไม่ได้มองบวกในแง่ของคนที่มี
ทักษะความสามารถเป็นอย่างดี อาจต่อด้วยความล้มเหลว หรือ วีดีโอที่พูดถึงฝึกซ้อม 3 
เดือน เปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการ บางทีจุดเปลี่ยนของความน่าสนใจอาจเป็นเรื่องอายุที่น้อย 
ความพิการที่มี หรือ ความฝึกซ้อมที่หนักหน่วง หรือ อาชีพที่ทุ่มเทแล้วสูญเสียบางเรื่อง 
ซ่ึงเขาเลือกสิ่งนี้สูญเสียสิ่งนั้น มันจะเป็นสิ่งที่เหนือไปกว่าสิ่งที่เป็นประโยคบอกเล่า 
สมมุติ focus ว่า เอาแต่เด็ก ผู้ใหญ่จะไม่สน surprise เกิดจาก ตัวเล็กคนนี้ท าได้ คน
พิการท าได้ แต่ก็ไม่ควรเล่นกับความพิการ 

- พรนภา: แต่ควรมีเรื่องที่คาดไม่ถึง  
- วินัย: Link เรื่อง Emotional ว่า กีฬานี้ ท าให้เขา ซึ่งจริงๆอาจเป็นเด็กไฮเปอร์ อยู่นิ่งๆ

ไม่ได้ สิ่งนี้อาจเป็นของขวัญพิเศษที่ท าให้เด็กเหล่านั้นมีความสุข ต้องหา surprise 
พอสมควร ตอนจบ หาอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ หรือ คุณค่าของการท าสิ่งนี้ให้ความรู้สึก
อ่ิมใจ  

- พรนภา: สมมุติ เสน่ห์กีฬา เราก็ไม่ได้ดูเขาท าท่าสอนเทคนิค คือ สอนเทคนิคอาจจ าเป็นรึ
เปล่าไม่รู้ 

- วินัย: เทคนิคอาจจ าเป็น แต่เราไม่มีคู่ซ้อม คู่เต้น มันไม่เหมือนกับเทคนิคบางอย่าง เช่น 
เทคนิคชงกาแฟ ซึ่งเราชงได้กินได้ อันนี้เหมือนฉันรู้ไปเราก็ไม่มีเวทีการแสดง ฉันรู้ไปมันก็
ไม่เกิดอะไรขึ้น 

- พรนภา: เทคนิคอาจอยู่ในภาพที่เราถ่ายทอดตอนซ้อมมา  
- วินัย: เวลาจบน่าจะจบแบบ ในเมื่อเป็นเพ่ือการแสดงคนไม่รู้จัก อะไรเป็นสิ่งที่ท าให้เขา

สนใจ ทั้งๆที่มันเป็นชนกลุ่มน้อย  
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7. ถ้าตอนจบเป็นแบบเชิญชวน? 
- วินัย: ได้ พูดถึงพลังที่เขาสนใจ หรือ สิ่งที่เขาได้รับจากการแสดง  
- พรนภา: ถ้าจะท า Real time ก็ต้องท าเป็นการเปลี่ยนเวลา อย่าง so you think 

อาทิตย์นึงจะต้องส าเร็จ ต้องเห็นความพยายามระหว่างทาง 
 

8. ถ้าเป็นซีรีย์ต้อง1ชั่วโมง? 
- วินัย: ใช่ อาจครึ่งชั่วโมง ก็อาจบอกว่า ท าเป็นรายการ 4 ตอน เพ่ือให้ครบรส แต่มองว่า 

stage ที่ 3 มันเข้มข้น ก็พรีเซ้นท์ 1-4 แล้วยกตัวอย่างตอนที่ 3 ให้ดู เขาก็จะเห็นมิติ ที่มี
คนท าดนตรี คนท าเสื้อผ้า มันมีอะไรบางอย่าง ก็อาจดูเกิดความอ่ิมอกอ่ิมใจมากขึ้น 

 สารคดีคืองานศิลปะ คือความจริง เวลาท างานก็คิดว่าคืองานศิลปะชิ้นนึง ต้องถ่ายทอดสิ่งนั้น
ออกมาให้ได้มากท่ีสุด พยายามพาความจริงเหล่านั้นออกมาให้ธรรมดาให้มากที่สุด เพราะถ้าเราปรุง
มากก็จะหลุดออกจากความเป็นจริง balance คือเรื่องศิลปะ ต้องดูว่าเราจะ balance ยังไงให้ดู
น่าสนใจ เช่น ดูแล้วตื่นเต้นด้วยไม่โอเวอร์เกินไป ดราม่าได้ มีในเรื่องความพอดี ซึ่งเป็นเซ้นท์ที่อธิบาย
ยาก แต่ถ้าเราท างานไปเรื่อยๆ เราจะรู้ว่าในขั้นตอน pre-pro เราจะท าอย่างไรให้ได้ความจริงเหล่านั้น 
pre-pre สารคดี ต้องท าข้อมูลไป การท าการบ้านเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้าเราไปถึงแล้วเราไม่รู้อะไรเลย
ก็สร้างความไม่น่าประทับใจ การที่เราท าการบ้านไป เมื่อเราท าไปแล้ว เราก็จะได้รับความเป็นกันเอง
และความประทับใจของแขกรับเชิญ เวลาเราท างานมากเราศึกษามาเราท าตัวเป็นธรรมดามากๆแขก
รบัเชิญก็จะรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ เราต้องสร้างความตั้งใจให้เห็น ความปรารถนาที่อยากท าสิ่งนั้นอย่างจริงจัง 
เราอยากท ามันมากๆ พอแขกรับเชิญได้รับสิ่งเหล่านั้นจากเรา เวลาเราขออะไรก็จ่ายง่าย เวลาที่ถ่าย
ท าด้วย 1คือเขาได้ซ้อมตอบเราได้ซ้อมฟัง เหมือนกับความเป็นธรรมชาติของแขกที่ตั้งแต่เราไปคุย 
pre-pre จนสนิทสนม เวลาเราถ่ายท าจริงสิ่งเหล่านั้นมันจะออก เวลาออกเขาจะเล่าออกมาได้มี 
inners มันจะสอดคล้องกับการฟัง พอเราฟังเป็นมันจะไม่ติดอยู่กับค าถามที่เราตั้งใจจะไป pre-pro 
เราก็จะฟังเพ่ือถามต่อ หรือฟังเพ่ือถามความเข้าใจส่วนตัว ว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆไหม ซึ่งบรรยากาศ
พวกนี้จะไปตอบโจทย์เดิมคือ เค้าจะอินกับเรามากๆ 

 ถ้าเป็นไปได้ในขั้นตอนนั้นต้องหูไวตาไว นอกจากคุยกะเขาแล้ว ไปถึงที่แล้ว เก็บบรรยากาศให้
ได้ เก็บสิ่งอ่ืนๆที่ไม่ได้เกิดจากค าพูดเขา เหมือนแอบดู เช่น ต้นไม้ที่ปลูกมาที่เลี้ยง งานศิลปะที่ชอบ 
เพลงที่ฟัง สิ่งเหล่านี้อาจช่วยเราประมวนอีกมิติอ่ืนๆ อันนี้คือสารคดีเชิงบุคคล อย่างชุบแป้งทอดจะ
เป็นอีวิธีนึง จะเป็น Research เป็รการท าวิจัย ซึ่งการท า pre-pro เหมือนเราท า thesis งานวิจัย
หนัก 1อัน อาจไม่ต้องการความจริงความเป็นธรรมชาติของแขก แต่ต้องการประเด็กตั้งค าถามเรื่องที่
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เราท ามากกว่า มันอาจสนุกอีกแบบสนุกกับการตั้งค าถามรอบๆตัว ต้องหาวิธีการเล่าที่ดี หาวิธีการเล่า
ที่ไม่เป็นวิชาการเกินไป  

 สิ่งที่เราพยายามท าดีที่สุดกับสิ่งที่ท าให้เค้ามีโอกาสคิดได้มากท่ีสุด อย่างเป็นอยู่คือ เราจะท าให้
พิธีกรไม่เป็นพิธีกร คือ พิธีกรเป็นแค่ observer ก่อน ให้คอยตั้งค าถามที่ฉุกคิด วิธีการเล่าเรื่องมีหลาย
แบบ เช่น เสียงบรรยาย สัมภาษณ์ วอร์คพร็อบ  เรื่องความสนใจ เช่น ถ้าบอกว่า หันไปดูอันนี้หน่อยสิ 
แล้วพ่ีพูดไปด้วย หรือ พูดๆอยู่ เราก็จะสนใจสิ่งรอบข้าง คล้ายกับ ถ้าเราก าลังดูทีวีอยู่ เราดูหนังฝรั่ง
แล้วเราภาษาอังกฤษไม่ดี แล้วเราต้องอ่านซับ เราก็จะพลาดภาพสวยๆ เพราะเราต้องอ่าน จึงต้อง
หาทางใหม่ๆของตัวรายการว่า ถ้าอย่างนั้น เราควรจะมีวิธีศึกษาสัก 1 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
ถ้าพิธีกรพูด หรือ แขกรับเชิญพูด ก็จะไม่ค่อยมีภาพประกอบ ถ้ามีภาพประกอบก็จะมีดนตรีให้ฟัง 
เพ่ือให้เค้าฟังพิธีกรก็จะมา eye-contact ถ้าเราหลับตาแล้วฟังเสียงสักเสียงนึง บางทีเราไม่เห็นปาก
เห็นหน้า เหมือนเราไม่เห็นอารมณ์จากใบหน้า ซึ่งคือความจริงที่จริงที่สุดโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอะไร 
ฉะนั้น สารคดีเชิงสัมภาษณ์แบบเป็นอยู่คือ ก็จะสังเกตว่ามันจะสัมภาษณ์เห็นหน้ามากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ เพ่ือให้เราฟังแล้วเราเห็น แล้วเวลาเราไม่ได้เห็นไม่ได้ฟัง เราอาจได้ฟังเพลงที่สอดคล้องไปกับ
สิ่งที่แขกรับเชิญเพ่ิงจะจะเล่า ซึ่งจะสอดคล้องกับศิลปะในขั้นตอนของการอ่านและตัดต่อว่า เราเองทุก
คนจะต้องเอาเซ้นท์เกี่ยวกับการฟังเพลงการดูหนังที่จะดึงคนดู ว่าเราในฐานะผู้ชมหรือเพ่ือนร่วมงาน 
เวลาเราดูต้องดูเหมือนเราเป็นผู้ชมที่ชมครั้งแรก อย่าง editor ท างาน ก็จะดูซ้ าๆท าให้รู้สึกว่าเวลาคัท
มันดูไม่เร็วแต่คนที่ดูครั้งแรกมันเร็ว ก็จะรู้สึกว่า ท าไมเราดูรู้เรื่องแต่เพ่ือนที่ดูครั้งแรกดูไม่รู้เรื่อง สิ่ง
เหล่านี้เป็นการสื่อสาร ถ้าเราสื่อสาร 1 อย่างต่อ 1 ครั้ง สิ่งที่เราได้คือ 1ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การศึกษา 2คือศิลปะในการสื่อสารด้วย ว่ามันอบอุ่น เราก็จะเห็นความอบอุ่นนั้นๆ เพราะเราไม่ต้อง
เอาหูฟังว่า มันมี voice over มาปิดบัง แต่เพลงมันดีมันดีจัง ภาพมันสวย พอมันมาพร้อมกันทั้ง 3 
อย่าง เราอาจเสียอะไรไปบางอย่าง บางรายการก็มีบ้างท่ีมีแผล เราต้องซอยเสียงแขกรับเชิญ เพราะ
เวลา 24 นาที ครึ่งชั่วโมง เวลาในรายการมีน้อย บางทีเค้าพูดอาจมีช่วงหายใจ ซึ่งจริงๆจังหวะต่างๆ
ของคนพวกนี้เราต้อง keep เอาไว้ ไม่ใช่เค้าพูดช้า เราท าจนซะเร็วก็ผิด เวลาเราไป pre-pro เราก็ต้อง
ถ่ายทอดสิ่งนั้น บางครั้งเราซอยเสียงเราก็ต้องเอาภาพมาเข้า ภาพที่มันเด้งๆเพราะ mood รวมๆ งาน
ต้องการให้เห็นความเป็นวัยรุ่น แต่ถ้าบางตอน เช่น เสื้อผ้า แฟชั่น ดีไซน์เนอร์ เราอาจซอยให้เห็นหน้า
เด้งๆเค้าได้ เพราะว่ามันเข้ากับเรื่อง แต่ถ้าบางคนมันไม่เข้า เราก็ต้องยอมว่า ภาพมันไปทับ แต่เราตัด
มาเม่ือไหร่มันคือ eye-contact มันคือภาพยาวๆที่ได้พูด แต่ในภาพ insert อาจมีแผลอยู่บ้าง เราก็
เอาภาพบังเสียง 

  ความเชื่อ คือ เราเชื่อในสิ่งที่เราท ามากน้อยแค่ไหน เราสนใจมันมากน้อยแค่ไหน เราสนใจมัน
จริงๆรึเปล่า เรื่องของความเชื่อ บางทีมันลึกไปกว่าสิ่งที่เราเล่า บางงานที่เรามองหรือบรรยากาศที่เรา
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เห็น ความจริงที่เราเห็นกับตาให้เราลองถ่ายทอดสิ่งนั้น production สารคดีควรไปแบบถ่อมตัว ควร
ไปแบบตัวเล็กๆแล้วอย่าพยายามเปลี่ยนแปลง งานจะเป็นไปด้วยบรรยากาศถ่อมตัว ให้เริ่มต้นสังเกต 
แล้วเลือกจากหัวใจที่เราจะถ่ายทอด แล้วเราก็เติมไป บางอย่างเราไปเยอะ เราก็จะเสียบรรยากาศแล้ว
ทุกอย่างก็จะเละ ส่วนต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน เราไปแล้วรู้หน้าที่มีทีมเวิร์ค แล้วเราต้องอยู่กับงาน
จนทุกคนเลิกกอง  

 ไปถ่ายเชียงใหม่ ฝนตกหนัก ง่ายที่สุดคือ ถ่ายฝน คนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเสียงอะไร เอา
ธรรมชาติมาให้ดู ซึ่งอาจมีความไม่แนบเนียนหรือความแนบเนียน มันก็จะกลายเป็นศิลปะการตัดต่อ 
ความแนบเนียบหมายความว่า คุยๆอยู่ อยู่ดีๆฝนตก แล้วประเด็นที่คุยอยู่ฝนไม่ตก เสียงก็จะดีบ้างไม่ดี
บ้าง บางทีก็ต้องมีเส้นความสมบูรณ์แบบของเรา แต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือ ถ้าเราท าได้เราก็ลองเอาสิ่งนั้น
มาเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่อง หรือ เป็นอยู่คือเป็นรายการสนุก ก็ให้ท าอะไรอยู่กับฝนได้ เวลามันกระชั้น
หรือเวลาแขกรับเชิญไม่มีเวลาให้เราแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าท าอย่างไรดีให้มันถ่ายได้สักที ต้องสื่อสารกัน
เป็นทีมเวิร์คว่า อันนี้เราปล่อยได้ คนที่เป็นผู้ก ากับก็ตัดสินใจ ถ้าไม่ตัดสินใจไม่คุยกันก็จะเป็นปัญหา 
ถ้า pre-pro ดีก็ไม่มีปัญหา เช่น เวลาที่แขกรับเชิญให้ ก็ขอทั้งวัน เพราะถ้าเขาไปท างานเราก็ไปด้วย 
การบริหารกองถ่าย ถ้าเราท าได้ภายใน 1 วัน แล้วเรานัดแนะกันดี ก็จะท าทุกอย่างได้ภายในวันเดียว  

 ต้องคุยกะช่องเพราะบางทีแขกไม่ได้มีปัญหาแต่ช่องมีปัญหา เวลาฟังถ้าเราฟังแล้วเราถามจาก
ค าตอบได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี แล้วลืมสคริปต์ที่เตรียมมาทั้งหมด ฉะนั้น พิธีกรก็จะเป็นธรรมชาติ ไม่ติด
โพย แล้วมันไม่ใช่รายการสดมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีผิดถูก ฉะนั้น ถ้าเราลืม เราจะถ่ายเทป 2 ก็ได้ 
เพราะฉะนั้น ให้ฟังแล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆก่อน pre-pro ก็มีค าถามค าตอบเหมือนกันตอน pre-pro 
ต้องเชื่อมันจริงๆ ถ้าต้องการใบไม้ไหวตอน pre-pro เราก็รู้แล้ว พยายามหาความรู้ให้หลากหลาย 
เวลาเราจะเข้าถึงคนบางคน แน่นอนเค้าผ่านประสบการณ์มามาก เราอาจไม่รู้แล้วท าโปรเจคเลย เขาก็
จะอาธรณ์ เราควรศึกษามิติอ่ืนๆ ตอนถ่ายก็มีสูตร ถ่ายอย่างนี้ ถ่ายแคบเพราะอะไร แต่ตอนตัดต่อไม่
เหมือนกันเลย เหมือนโยนงานให้ editor 2 คน footage เหมือนกันก็ตัดไม่เหมือนกัน บอกว่าตอน 
post โคตรส าคัญ จังหวะต่างๆ ความแนบเนียนบางอย่าง การเร้าอารมณ์บางอย่างมาตอนนั้น ตอน
ถ่ายเราไม่รู้หรอก ถ้าเราไม่รู้อย่างน้อยท าการบ้านไปในแต่ละเคส จริงๆอยากให้รู้อยากให้ศึกษา 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ตีความ สิ่งเหล่านี้จะท าให้เป็นพิธีกรที่ดีได้ อะไรก็ได้ขอให้รู้จริงสักอย่าง ไม่ต้อง
รู้หมดก็ได้ เราก็จะมีทางในการด าเนินชีวิตอย่างตั้งค าถามกับคนนั้นคนนี้  

 เรื่อง edit บางที รายการดูแล้วมันนิ่ง บางทีดูแล้วมันมันส์ มันก็จะมีองค์ประกอบอยู่ไม่ก่ีอย่าง 
ดนตรีกับความว่างในงาน ความว่างคือ ช่วงที่เราได้คลิ๊ก บางที สารคดีท่ีบรรยายตลอด เราก็จะเป็นแค่
ผู้รับ แต่สิ่งนึงที่พยายามจะท าคือ มีที่ว่างให้เราได้คิดระหว่างดูบ้างนิดนึงก็ดี มันก็อาจผ่านจากช่วงที่
เราไม่พูด อาจเป็นเพลงหรือเป็นภาพที่ถ่ายทอดสิ่งที่แขกรับเชิญเพ่ิงเล่า เช่น พ่ีบาฟเล่าว่า เวลาผมไป
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ที่ต่างๆ สิ่งที่ผมได้เห็นมันสะท้อนตัวผม พี่บาฟเป็นนักเขียน-ช่างภาพ เขาบอกว่า เขาไม่เคยรู้ตัวเลย 
แต่เขารู้ตัวเมื่อเขาเจอคนแล้วคน reflect งานเขา ในวันถ่ายท า สิ่งที่เราเห็นประโยคนี้ อะไรในห้อง
สะท้อนเขาบ้าง เช่น กรอบรูปนี้สะท้อนพ่ีเขา ไม่ก ากับหรือก ากับก็ได้ ในรูปนั้นมีตาคนอยู่ เราก็จะยึด
โฟกัสจากคนในภาพ มองไปที่พ่ีบาฟในกระจก ว่า มันจะ reflect พ่ีบาฟยังไง เพราะฉะนั้น เวลาเรา
เป็นช่างภาพ ทุกค าท่ีเขาตอบ ถ้าเรานึกเป็นภาพได้ เรา Take note ช่างภาพเป็นเหมือน creative 
ให้ถ่ายไปตามไป เวลารับทราบถึงบรรยากาศอารมณ์ของแขกรับเชิญ ถ้าเป็นพวกละเอียดอ่อน
ช่างภาพก็ไปนุ่มๆ อะไรที่ถ่ายทอดเชิง symbolic ได้ พอช่างภาพฟังเป็นเราไม่เหนื่อย เวลาเราเริ่ม
สัมภาษณ์เขา ทุกคนก็จะถูก brief สมมตุิ แขกรับเชิญพูด สามกลุ่ม กลุ่มการใช้ชีวิต เดี๋ยวน้องมากับพ่ี 
เราจะไปดูการใช้ชีวิตแล้วเราถ่าย อีกกลุ่มนึงพูดถึงความคิด ที่สะท้อนมาเป็นภาพได้ บางทีพูดถึง
ผลงาน เราก็จะไม่เหนื่อยเพราะมีคนช่วยจด เพราะฉะนั้นก็จะรู้เรื่องกัน การฟังของช่างภาพก็
เหมือนกับว่า เราไม่ได้ถ่ายเอา composition แล้วขณะที่ถ่ายก็จะฝึกช่างภาพว่า บางทีช่วงที่เขาใช้
จินตนาหรือถ่ายทอดความรู้สึก ซูมได้ เพราะเหมือนกับเราตั้งใจฟัง เวลาเราเป็นคนดู ภาพมันค่อยๆ
เข้ามันก็เหมือนมันพาเราเข้าไปชิดเค้าเรื่อยๆ อารมณ์ท่ีเวลาเราดู บางทีก็เหมือนกับเราก าลังอินหรือ
เราเข้าไปใกล้ หรือ เค้าก าลังมโนอยู่ เราก็จะได้สิ่งนั้น แล้วจะเกิดความกล้า เช่น แขกรับเชิญบอกว่า 
ผมเห็นทะเล ผมวิ่งใส่เลย ถ้าช่างภาพที่เราคุยกันแล้วติดตามเป็นแล้วมีความกล้า พอวิ่งปั๊บเค้าอาจ  
แพนกล้องไปก็ได้ เค้าไม่ได้ถูกควบคุม เราอาจเห็นมิติใหม่ๆจาก editor จังหวะในเรื่องของ edit คือ 
การถอยมาดูเยอะๆ เหมือนกับการมองศิลปะ เราต้องถอยไปไกล อย่าลืมว่าเราดูเยอะกว่าคนอ่ืน เราดู
มากกว่าคนอ่ืน เราก็ต้องถอยมาดูมากๆ บางทีเราจมอยู่กับมัน เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นอะไร  

 ช่างภาพ จอ LCD ท าให้ไม่ค่อยได้เห็น exposure ที่แท้จริง เราต้องใส่ mount เวลาใส่พวก
นั้นเรามักจะหรี่ตาข้างนึงดู แต่พ่ีมักจะลืมตาดูว่ามีอะไรที่มันเกิดข้ึน ซึ่งบางทีมันดี เราจะเห็นสิ่งที่ไม่ได้
อยู่ในกรอบ บางทีสิ่งข้างนอกมันก็น่าสนใจ  

 งานสารคดีท่ีดีอาจต้องใช้ effect น้อยๆ แต่ถ้าเป็นรายการวัยรุ่นบางทีใช้เยอะๆ หนังหรือ
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็ใช้คัทชน อย่างมากก็จะ dissolve พวกเจาะภาพอะไรที่ล้นๆอย่าไปใช้ เวลาเราดู
จอเล็กก็จะไม่เห็นจอใหญ่  เราไม่เห็นหรอก เพราะเราต้องดูจอใดจอหนึ่ง ถ้าเราจะท าหรือมีโอกาสต้อง
ท า นั่นหมายความว่า อีกจอนึงมีสิ่งที่ต้องแช่ เช่น เป็นคนดู เป็นใบไม้ ที่มันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เรา
เอา 2 อย่างนี้มา reflect ซึ่งกันและกัน ถ้าสิ่งนี้เกิดจอเล็กจะเกิด มันจะมีเหตุมีผล โดยปฎิบัติแล้วจะ
ไม่ท า เพราะคงดูได้แค่สัก 1 จอเท่านั้น  

 การตีความเล่นๆ เช่น เพ่ือนบอกว่า การซูมเป็นอย่างนี้ เราท าการบ้านเพ่ือหาความหมาย
ใหม่ๆของเราเอง เราก็จะเจอวิธีการท าสารคดีแบบใหม่ๆ สารคดีแบบใหม่เกิดขึ้นได้เพราะ เรามองจุด
เล็กๆแล้วลองตีความมันแบบใหม่ การตีความเป็นสิ่งที่ท าให้เราเกิดวิธีการใหม่ๆ  
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 กองถ่ายถ้ามีน้อยๆจะไม่เกิดความวุ่นวาย อย่างพ่ีเป็นผู้ก ากับและถ่ายด้วย มีพ่ีนกเป็น 
producer มีพ่ีอีกคนนึงชื่อ พี่มนูญ เป็น creative แล้วก็มีพิธีกร บางทีก็มีผู้ช่วยกล้อง slate มีบ้างไม่
มีบ้าง อยู่ที่กอง ถ้าตีแล้วรู้สึกจริงจังไปก็ไม่ตี แต่ถ้าเป็นแบบเพื่อให้ซิ้งค์ 3 กล้องให้ง่ายก็ตี ทุกๆ insert 
มีความหมาย ส าหรับสิ่งที่เค้าเพ่ิงพูด หรือ สิ่งที่เค้าหลีกไปก าลังจะพูด ใน insert ภาพแต่ละแผล ไม่ใช่
แค่ปะๆไป เช่น พ่ีเหนื่อย ภาพต่อจากนั้นมันคือความเหนื่อย ถ้าเราถ่ายทอดตรงนั้นได้ เราก็เล่าได้  

 กล้อง DSLR มี depth สวยๆ แต่งานสารคดีไม่ได้ต้องการ depth สวยๆตลอดเวลา ให้ลองนึก
ถึงความจริงว่า เราจะเห็นได้อย่างไรถ้าหลังมันเบลอมากขนาดนั้น เพราะงั้นกล้องดีๆไม่ได้หมายความ
ว่า เราจะต้องไปใช้ f ให้มันกว้าง มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องท าให้ชัดที่สุดเท่าที่เราจะท าได้ เราต้องท าตัว
ง่ายๆ เพราะถ้าจะท างานข้าม line เมื่อไหร่ จะได้ขอกัน เราต้องท าตัวอย่างนี้ตั้งแต่ต้น มันจะได้มี
ความเป็นเพื่อน 

 การ insert เวลามันมาบ่อยๆ มันก็ไม่มีความหมาย ถ้ามันมาตอนที่ถูกที่ถูกเวลา มันจะมี
ความหมาย เช่น insert มือ ตอนความเหลื่อมล้ า เขาก าลังท ามือ เขาก าลังพูดถึงเป้าหมาย เขาชี้มือ 
เรา insert เขาชี้มือ ทุก cut ให้คิดอยู่เสมอว่า มันมีความหมายอะไร  

  

พิสุทธิ์ โมราถบ                   วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556   เวลา 12:29 น. 

1. รายการประเภทกีฬาควรอยู่ในช่วงเวลาใด? 
- รายการประเภทกีฬาจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดี เช่น รายการตีกอล์ฟ จะไปอยู่ในช่วง

เที่ยงคืนตี 1 คือ เวลาที่ไม่ค่อยจะมีคนดูแล้ว เพราะรายการพวกนี้จะเป็นข่าว  
 

2. รายการประเภทกีฬาควรมีความยาวเท่าไร? 
- จริงๆควรประมาณ 30 นาท ีเนื้อหาประมาณ 15 นาที intro 5 นาที จบ 10 นาที คือ

ช่วงจบมันต่อจากเนื้อหาอยู่แล้ว มันเหมือนกับว่า ก่อนจะจบ เป็นช่วง peak คิดซะว่า
อะไรที่น่าเบื่อให้เอามาไว้หน้าๆไว้ เปิดด้วยสิ่งที่ดีท่ีสุด ให้คนอยากดู แล้วตามด้วยสิ่งที่น่า
เบื่อ สิ่งที่น่าสนใจอยู่ข้างหลัง แล้วค่อยไป climax แล้วก็จบ  
 

3. แต่ละช่วงของรายการควรเป็นอย่างไร? 
- ควรซอยออกมาเป็น content ว่าแต่ละช่วงควรเป็นอย่างไรบ้าง น่าจะเป็น intro เนื้อหา 

แล้วก็ สรุป intro คือ แนะน ากีฬาบวกกับคนที่เราสัมภาษณ์ เนื้อหาก็คือ พูดคุยกับ
นักกีฬา สรุปเป็นนักกีฬาคนนี้พูดถึงความรู้สึกของเขา เป็นแง่คิดดีๆหรืออะไรสักอย่างที่
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เขามี แล้วเทคนิคไปแซมๆอยู่ในเนื้อหาตอนที่เค้าพูด ไม่ควรสอนเทคนิคหนักๆ ตอนตัด
ต่อเราเล่าได้ใหม่อีกทีนึง เล่าว่ามันจะเป็นอย่างไร สารคดีควรสะท้อนสังคมมากกว่าที่จะ
มาสอนเทคนิค สารคดีต้องมีสาระและต้องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ความน่าสนใจน่าจะ
อยู่ที่ตัวคนที่เล่น แล้วท าไมเขาถึงมาเล่น เล่นแล้วได้อะไร อนาคตอยากให้มันเป็นอย่างไร 
สมมุติรายการท า 10 นาที ให้ลองหา ref มาตัดต่อดูภาพว่ามันจะเป็นอย่างไร แล้วลอง
เล่าเรื่องด้วย sub-title ลองเขียน script คร่าวๆดูว่าเขาจะพูดว่าอะไร เพราะในความ
เป็นจริงเราเอาคนอ่ืนมาสัมภาษณ์ ถ้าเขาเงียบๆเราก็จะใช้ไม่ได้ เช่น ส าหรับพี่แล้ว
ยิมนาสติกมันคือ ความสวยงามของท่วงท่า ไม่ต้องละเอียดมาก แค่ให้เราเข้าใจว่าเราจะ
เล่าอย่างไร ให้รู้ว่ามันเป็นประโยคประมาณนี้ 
 

4. สารคดีประเภทนี้ควรมีกีฬาประเภทละก่ีตอน? 
- จริงๆควร 1 อย่างต่อเทป ถ้าท าหลายตอนให้คิดเนื้อหาของแต่ละตอน เช่น ช่วงของการ

ซ้อม ช่วงของการเล่นนอกสถานที่ ช่วงจะแข่ง อาจต้องแตก 3 ช่วงออกมาเป็นหัวข้อๆ 
เช่น กราฟฟิคช่วงนี้ควรเป็นอย่างไร สมมุติว่าเป็นภาพคนสัมภาษณ์ ก็ใส่ชื่อ ให้รู้ไปเลยว่า
ช่วงนี้เป็นอย่างไร สมมุติว่าเล่นยิมนาสติก จะมี effect อะไร เพราะ effect พวกนี้จะ
ช่วยให้รายการดูเป็นรายการ ดูน่าสนใจ ให้ลองไปดูรายการ the idol ของ Aday, I AM 
ของ True ปลูกปัญญา 2 รายการนี้จะเหมือนกันตรง เขาจะแยกประเด็นสัมภาษณ์คนดัง 
จะได้รู้ว่าเค้าสัมภาษณ์อย่างไร เอามาเล่าอย่างไร ช่วงจบควรขยี้กว่านี้ ถ้ารายการ 10 
นาที ตอนจบ 3 นาทีอาจเยอะไป ช่วงสรุปควรแค่ 1 นาที ตอนแรกเอาให้น่าเบื่อไปก่อน
ได้ แต่ช่วงหลังเริ่มสนุกขึ้นแล้วตอนจบรู้สึกดี เพราะว่าบางทีตัดแล้วช่วงแรกสนุกมากพอ
มาช่วงหลังแล้วน่าเบื่อยานๆ ยิ่งหลังๆเลยยิ่งต้องเร็วขึ้นภาพกระชับขึ้น เพื่อให้คนดูไม่
รู้สึกเบื่อ แต่ถ้า 10 นาทีไม่ทันเบื่อ ถ้ารายการครึ่งชั่วโมง หลัง 10 นาทีผ่านไปคนดูจะเริ่ม
เบื่อ 10 นาทีคนยังจดจ่ออยู่ได้ ตอนตัดต่อจะรู้เองว่าควรเล่าอย่างไร ก่อนถ่ายให้มี 
content ในใจว่าจะถามอะไร  
 

5. ตอนถ่ายท าพ่ีเคยเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง? 
- เวลาไปถ่ายของจริง เราจะนึกภาพไม่ค่อยออก บางทีคนถ่ายไม่รู้ว่าจะถ่ายอย่างไร ก็ต้อง

บอกให้เค้าชัดเจนว่า อารมณ์นี้ขออย่างนี้  
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6. รายการไม่มีพิธีกรแล้วมีพวก insert ตอนสัมภาษณ์แทนจะดีไหม? 
- ข้อเสียของสารคดี 1 คือ มันน่าเบื่อ 2 ภาพดูหดหู่ ส่วนมากภาพไม่ค่อยสวย อย่างอ่ืนก็

แล้วแต่คนว่าคนจะสนใจเรื่องนั้นมากพอรึเปล่า ฉะนั้นปัญหาที่จะต้องแก้ก็คือ ถ้าท าให้
มันดูไม่น่าเบื่อได้มันก็น่าจะช่วยให้งานดูดีขึ้น เพราะปัญหาของรายการในไทยคือ จะไม่
ค่อยมี insert อารมณ์แบบเก็บภาพมาน้อย แล้วก็จะนั่งสัมภาษณ์นิ่งๆอย่างเดียว ถ้า
สัมภาษณ์เห็นนักกีฬานิดหน่อย แล้วไป insert เขาก็โอเค แต่ให้เขียนอธิบายว่า เขาเป็น
ใคร ชื่อตอนอะไร เนื้อหาหลักยังไง เช่น เลือกนักศึกษาจากคณะนี้มาร่วมรายการ เพ่ือให้
น้องเขาได้พูดคุยกับพ่ีต่อฟีโนในการท าภาพยนตร์ 2เจอกัน 3ให้น้องเขาไปออกกองถ่าย 
เนื้อหารองคือพวกสัมภาษณ์ สัมภาษณ์อะไรบ้าง ความรู้สึกน้อง ความรู้สึกพ่ีต่อเกี่ยวกับ
ชีวิตเค้า สัมภาษณ์อาจารย์ในการแนะแนวให้เด็กๆ ถ้าเรามีครบก็จะเข้าใจภาพมากข้ึนว่า
ตอนนี้เราท าอะไรบ้าง สมมุติ ซ้อมยิมนาสติก สถานที่ถ่ายท าคือ โรงยิม บ้านพัก เนื้อหา
หลักในตอนนี้มีอะไรบ้าง ปกติซ้อมอย่างไรบ้าง ขั้นตอนในการซ้อม ภาพชีวิตประจ าวัน 
อุปสรรคในการซ้อม ตอนตัดต่อก็ตัดต่อแบบเท่ห์ๆ มีพวก silhouette สาดๆสี ช้าๆ ใช้
พวก plug-in ใน AE มีพวก scene design อาจใช้กล้องที่มี speed 50 แล้วใช้ plug-in 
ช่วย มีย้อมสี เรื่องตัดต่อส าคัญ เพราะมันจะท าให้รายการดูน่าสนใจขึ้น เช่น เรารู้สึกว่า
ยิมนาสติกมันอ่อนไหวเหมือนน้ า แล้วกีฬาอ่ืนๆมีลักษณะอย่างไร เช่น ขี่ม้า เป็นความ
แข็งแรง เราจะดึงมาเล่าอย่างไร เป็นการช่วยให้เห็นว่ามันมีความน่าสนใจมากข้ึนได้ 
กราฟฟิคในตอนยิมนาสติกอาจพริ้วไหว อาจมีภาพที่มันพริ้วๆ หรือเป็นภาพที่มันเกี่ยว
เนื่องกัน ขี่ม้าก็แทนกระสุนปืน ม้าวิ่งก็แทนกระสุนปืนที่ยิงออกไป มีวิธีเลือกหัวข้อในแต่
ละตอนอย่างไร 

- อย่างตอนพี่ไปสัมภาษณ์คนพิการ อันนั้น เล่าไปตาม step คือ audition ซ้อม ก่อนขึ้น
แสดง ขึ้นแสดง แต่อย่างจังหวะจะเดิน เป็นรายการดนตรี ก็จะคิดจากอารมณ์ในแต่ละ
เพลง สมมุติมี 12 เพลง ก็จะดูว่ามีเพลงช้ากี่เพลง เพลงเร็วกี่เพลง ก็จะวางให้ไล่อารมณ์ 
เหมือนเราฟังเพลงในแผ่น CD เขาก็จะคิดมาแล้วว่าเพลงนี้ อันไหนเป็น single ถ้าเราจะ
เล่าว่ายิมนาสติก 4 เทป เราก็ต้องรู้ว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้าง เช่น เล่าว่า เขาก าลังจะไป
แสดงที่ออสเตรเลีย 1ก็ท าความรู้จัก 2ซ้อม 3ก่อนขึ้นแสดง 4แสดงที่ออสเตรเลีย ให้ดู
ใจความที่เราจะเล่าแล้วค่อยมาแตกว่าในนั้นควรมีอะไรบ้าง เหมือนเล่านิทาน ให้
พยายามคิดจากตัวเองเป็นหลักว่า ตัวเองเป็นคนดู เรารู้สึกกับมันอย่างไร เราฟังประเด็น
นี้เราอยากฟังมันจริงหรือเปล่า มันน่าสนใจขนาดไหน พยายามคุยกับคนใกล้ๆตัว เช่น 
คนที่บ้านว่าเป็นอย่างนั้นดีไหม แล้วก็ให้ฝึกเล่าบ่อยๆจะช่วยได้ เวลามองของที่อยู่ใกล้ๆ
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มันจะชัด แต่รอบข้างมันจะเบลอๆ มันจะ out of focus ให้ถอยออกมาแล้วมอง
ภาพรวม  
 

7. ถ้ามีหลายประเภทกีฬาแล้วแต่ละประเภทมี 4 ตอน เวลาจะเขียนโครงสร้างจะเขียนอย่างไร? 
- ต้องมี content ในใจที่เหมือนกันทุกๆเทป แต่ก็ยาก สมมุติว่า เป็นกีฬาเดียวกัน 4 เทป 

เทป 5 เปลี่ยนกีฬา มันไม่เหมือน เทป 1 กีฬานี้ เทป 2 กีฬานี้ อย่าง The idol มี key 
scene ที่เป็นหัวข้อสัมภาษณ์ แต่ I AM เป็นแบบ inspiration แล้วสัมภาษณ์ ทุกเทปจะ
มีหัวข้อชัดเจนว่า จะคุยเรื่องอะไร ถ้าอยากให้รายการมีเหมือนกันทุกเทปก็ค่ันด้วย key 
scene ที่เป็นข้อความ มันจะช่วยให้รายการเราดูเป็นรายการเดียวกัน ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะ
ไม่เหมือนกัน เพลงที่ใช้ก็ช่วยให้รู้ว่าเป็นรายการเดียวกัน จบของเทป 1 แนะน าเทป 2 
เปิดมาต้องย้อนเทป 1 จบทุกตอนควรจะเป็นตอนต่อไป สมมุติ จบยิมนาสติกก็ต้องเป็น
ตอนต่อไปของขี่ม้า 
 

8. รายการควรออกอากาศวันไหนและช่วงเวลาใดและช่องอะไร? 
- ต้องอยู่ที่ช่อง ถ้า Thai TBS ก็อาจ 2 ทุ่ม หลังข่าว ช่อง 9 ยังพอไหว ถ้าช่อง 3 จะเน้น 

entertain มากกว่าช่องอ่ืนๆ Thai PBS คนดูน้อยสุด แต่ก็เปิดโอกาสให้รายการพวกนี้ 
ถ้าออกอากาศดีท่ีสุดก็ควรจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ รายการกีฬาจะชอบอยู่ในเวลา
กลางวัน ไม่ก็ดึกๆคนนอนหมดแล้ว เพราะเค้าจะเลือกให้อยู่ในเวลาที่ไม่ดีที่สุด เพราะคน
ไม่ค่อยสนใจ คนไทยไม่ค่อยดูสารคดี ไม่ค่อยเล่นกีฬา ขี้เกียจเล่นกีฬา กีฬาเลยเป็นเรื่องที่
คนเขาไม่สนใจมากๆ ยกเว้นแข่งกีฬาเค้าดูแค่พวกแข่ง  
 

9. มีวิธีเลือกมุมกล้องในการถ่ายท าอย่างไร? 
- ง่ายสุดคือเลือกจากสิ่งที่น่าสนใจที่มีในเฟรม ต้องคิดตามแล้วต้องคิดเร็ว เพราะมันเกิดข้ึน

แค่ทีเดียว ถ้าท าภาพรวมในตอนว่า ตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้นะ เช่น ท าเทป 1 เป็น
เกี่ยวกับความรักของครอบครัว ก็จะรู้ภาพที่ต้องการ คือ พ่อแม่จูงมือกัน หรือ ลูกเล่นกับ
พ่อ สมมุติมี 3 กล้อง อันนึงก็ถ่ายเป็น master กว้างๆ ใช้เลนส์ 20 หรือ 35 2 close-up 
ใช้เลนส์ประมาณ 80 3 ก็จะ medium หรือ close ก็ได้ เป็นเว้นช่วง ไม่ควรเป็นแคบ
ทั้งหมดหรือกว้างทั้งหมด ถ้ามี 2 กล้องก็คือ แคบอันนึง กว้างอันนึงไปเลย เพราะจะมี
กรณีส าคัญ เช่น เขาอุ้มลูกเขาขึ้นมาหอมแล้วเรามีแต่ภาพแคบ บางทีเราเก็บได้ไม่หมดก็
ใช้ภาพกว้างได้ ส าคัญท่ีสุดคือ เนื้อหา  ภาพคือเรื่องรองลงมา ถ้าเนื้อหาดีแล้ว เรื่องภาพ
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เป็นเรื่องเล็กน้อย ถ้าภาพสวยเนื้อเรื่องไม่ดีก็จบเห่ คนที่ถ่ายให้เราต้องรู้เหมือนที่เรารู้ 
เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจ 

- ควรเข้าใจง่าย ให้ลองดหูนังสั้นของเป็นเอก เรื่องเกี่ยวกับนักฟุตบอลใต้ทางด่วน ถ่าย 
footage พวกฟุตบอลมีเสียงพากษ์ ท าให้ดูไม่น่าเบื่อ.. น่าจะมีอีก content ที่เปน็
มุมมองของตัวเอง ว่าท าไมกีฬานี้ถึงไม่นิยม เอามาเชื่อมโยงกับปัจจุบัน ลองใส่ความคิด
ของเรา ในด้านที่เราอยากจะรู้ ว่าคนดูอยากรู้อะไร ถ้าเราอยากเห็นภาพอะไร เราก็ถ่าย
อย่างนั้น content ก็เล่าเหมือนเล่านิทาน ใคร ท าอะไร ที่ไหน ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป 
 

ณภัสสร์ เตลิงคพันธ ์             วันพุธที่ 18 กันยายน 2556   เวลา 11:34 น. 

1. ถ้าเปิด intro เป็นการโชว์ท่าท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แล้วตัดสลับกัน แล้วช่วงที่ 2 
เป็นสัมภาษณ์สลับกับ insert คิดว่าเป็นอย่างไร? 
- อาจไม่เวิร์ค ต้องคิดให้ได้อย่างน้อย 5-10 ตอน เช่น ยิมนาสตราด้าเสร็จต่อด้วยอะไร 

ต่อด้วยขี่ม้าก็แล้วกัน แล้วขี่ม้าจะไปนอกสถานที่อย่างไร เรื่องซ้อมไม่จ าเป็นเพราะ
เราไม่ได้ตามชีวิตนักกีฬา ถ้าตามชีวิตนักกีฬาแล้วก็มองว่ามันยากล าบากแค่ไหนกว่า
จะได้มาแต่ละท่าก็อีกเรื่องนึงที่จ าเล่า แต่นี่คือต้องการที่จะพูดว่ากีฬานี้มันมีความ
สวยงามอย่างไร คือถ้ามีซ้อมแล้วล้มมันไม่ใช่สาระของเรื่อง เป็น insert อย่างนั้นมี
ได้ คือ ตอนนี้ไอเดียมันกระจาย แต่ทุกอย่างมันเห็นอยู่ในนั้น อย่ามองแค่ How 
เพราะมันเป็นแค่เครื่องประดับตกแต่ง อย่ามองแค่ details ให้ท า script ละเอียด 
จะได้เห็นรายการก่อน สมมุติวันนี้มีถ่าย ก็ต้องคิดแล้วว่า exterior shot เห็น
อะไรบ้าง ภาพตึกหน้าโรงยิม วันนี้เป็นวันที่มีเมฆมาก อากาศไม่ค่อยดี ซึ่งต้องไป 
research ว่าเป็นอย่างไร พระอาทิตย์ขึ้นทางไหน จะได้รู้ว่าเล่าอะไรได้บ้าง แล้ว
ความผิดพลาดก็จะน้อย ต้องคิดว่าพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จต่อไปต้องท าอย่างไร พอ
มันเป็นอย่างนี้เสร็จตัดเข้าไปเป็น insert ของ interior shot ภายในห้องพักนักกีฬา 
นักกีฬาจ านวนนึงก าลังซ้อมอยู่ close-up ในขณะที่เขาก าลังยืด อีกคนจับปลายเท้า
หัก อีกฝั่งหนึ่งก็ก าลังมีภาพ extreme close-up ของคนท าชุดอยู่ ทั้งหมดมันคือ 
details ของ sequence introduction ให้จับเป็น folder แล้วพอเห็นภาพรวม
รายการ จะท าให้แม่นย ามาก ให้จ าไว้ว่า ทุกๆอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นสเน่ห์ มันอาจ
ไม่เป็นสเน่ห์ของคนอ่ืน ต้องหามุมมองของคนอ่ืนดูว่า สเน่ห์ที่มัน trast คนอ่ืนได้มัน
คือตรงไหน สมมุติผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ ผมชอบคุณข้ึนมา ผมอยากจีบคุณ ผม
พาคุณไปที่ๆนึงที่เป็นสวนดอกไม้ มีไม้ใบสวยๆ แล้วเดินเล่นกัน 2 คน อยู่ดีๆผมก็ก้ม
ลงไปที่พ้ืนแล้วหยิบดินขึ้นมาก านึง ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสเน่ห์มาก ผมก็หยิบมันมาให้
ดู นี่มันเป็นสิ่งที่ส าคัญกับพ่ีมากเลยนะ ดินก้อนนึง แล้วมือผมก็เลอะหมด ผมหยิบ
ดินอยู่ กับ ผมเดินไปแล้วหยิบดอกไม้ดอกนึงให้คุณ คุณว่าอันไหนมัน appreciate 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

ง่ายกว่ากัน? เราต้องเลือกเพราะนี่คือประเด็นของเรา เพราะทุกๆอย่างที่น่าสนใจ
ของเรา มันไม่สามารถให้คนดูสนใจทุกอย่างของเราได้ ต่อตัวเอย ความยากง่ายที่
ได้มาก็น่าสนใจ เอาทุกอย่างมาไม่ได้ 

 
2. ถ้าเป็นรายการ 10 นาที คิดว่าพอไหม? แล้วถ้าออกอากาศช่อง 3 คิดว่าดีไหม? 

- 10 นาทีก าลังดี ดูไม่ยืดยาด ถ้าออกช่อง 3 ก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็ก่ึง entertain 
เพราะช่อง 9 คงไม่มีใครดูอะไรแบบนี้ ช่อง 3 มันก็ดีเพราะมันเป็นอะไรแบบบันเทิงๆ
จริงๆ มันก็เหมาะ ถ้าเกิดเป็นรายการทางเคเบิ้ลก็คงต้องยาวกว่านี้ แล้วก็ต้องมีสาระ
เพ่ิมเติมมากกว่านี้ 

 
3. มีเทคนิคอะไรที่ท าให้รายการดูน่าสนใจ? 

- ใช้มุมมอง ใช้ศิลปะมาเล่าเรื่อง หา reference ดีๆ อันนี้มันมีศิลปะ เพ่ือใช้ไปก ากับ
ตากล้องอีกทีหนึ่ง ให้มีชั้นเชิง ให้ใช้วิธีการถ่าย ผมมองว่าวิธีการถ่ายเหมือนการห่อ
ของขวัญ กราฟฟิคเหมือนใช้ท็อปปิ้งราคาถูกบนไอติม วิธีการถ่ายต่างหากท่ีส าคัญ 
ถ่ายให้ดูมีคุณค่า ควรจะมีระยะหน้าหลัง ไม่มีพิธีกร ถ้าเขาพูดน้อยก็ต้องพยายามให้
เขาพูด ต้องไปคุยกะเขาให้รู้เลยว่า ค าตอบจะไปในทิศทางไหน เพ่ือที่จะเอา mood 
มาร้อยเป็นรายการ  

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ                วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556    เวลา 13:11 น. 

1. สารคดีเก่ียวกับกีฬา ควรมีความยาวเท่าใด? 
-  จากที่จะท า เราต้องมีเหตุปัจจัย เราต้องย้อนกลับไปมองตัวเหตุปัจจัยของเราว่า 1เรา

อยากท ารายการอย่างนี้ ในลักษณะไหน เราอยากจะท าเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร หรืออาจ
รวมไปถึงเรื่องต้นทุน ก าลังในการผลิต ยกตัวอย่าง อย่างเช่น ถ้าสมมุติว่า เราอยากท าให้
คนรู้จักและเข้าใจในตัว สมมุตินะ ถ้ากติกา อะไรที่มันสั้นๆ เช่น ถ้ายกตัวอย่าง ปิงปอง 
ลูกเสิร์ฟ เสิร์ฟอย่างไร พวกนี้เราอาจท าลักษณะที่เป็นคลิปสั้นๆ แล้วก็ค่อยๆปล่อย 
ค่อยๆเผยแพร่ แบบนี้ก็ได้ คนก็จะมีความเข้าใจไปทีละหน่อย อันนี้มันก็เหมาะกับตัวการ
ดูส าหรับคนที่ก าลังเริ่มต้น เหมาะส าหรับการที่รวบรวมแล้วก็เอามาใช้เป็นคู่มือในการ
สอนหรือการเรียนรู้ ท าง่าย ไม่มีความซับซ้อนมาก ตัดต่อได้ง่ายๆ แต่ถ้าสมมุติว่า เจตนา
ตัวรายการ เพื่อที่จะมีจุดหมายที่มันมากกว่านั้น เช่น อยากที่จะให้สังคมหันมาสนใจ 
หรือว่าท าความรู้จักกับกีฬาประเภทนี้มากข้ึน ทีนี้ไม่ใช่แค่การที่จะท าให้คนหันมาสนใจ
มากขึ้นเนี่ย มันอาจต้องหยิบเอาสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่มันน่าสนใจ ซึ่งคนทั่วไปอาจ
ยังไม่รับรู้ แต่ถ้าหากได้รับรู้ก็อาจท าให้เขาเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเกิดความเข้าใจใหม่ ซึ่ง
รายการแบบนี้เป็นรายการที่เราต้องการ knowledge เขาด้วย แล้วก็ motivate เขา
ด้วย มันก็อาจต้องท าในรูปแบบที่มันยาวกว่านั้น แล้วมันก็ต้องมีแนวทางในการน าเสนอ 
หรือว่าเราพูดถึงตัวรสชาติ หรือตัวเนื้อหามันก็ได้ มันก็ต้องมีหลายรสชาติ หรือว่ามี
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เนื้อหาหลายกลุ่มก้อน เช่นสมมุติว่า มีเนื้อหาของความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ มีเนื้อหาของ
ทั้งการให้ความรู้ มีเนื้อหาทั้งในเรื่องสุขภาพ หรือมีเนื้อหาในเชิงอาชีพ แรงจูงใจในการท า
เป็นอาชีพ หรือว่ามันส่งผลดีต่อคนที่สนใจ คนที่ไปเล่นในแง่มุมต่างๆอย่างไร หรือแม้แต่
กระทั่งเรื่องของการฝึกฝน ท าแบบกบนอกกะลาก็ได้ กว่าจะเป็นนักยิมลีลา เค้าต้องเริ่ม
ฝึกอย่างไร มีก่ีท่า โยนอย่างไร รับอย่างไร การแข่งขันให้คะแนนอย่างไร จนกระทั่งไปดู
การแข่ง หรือว่าจะไปท าสารคดีชีวิต ตามนักกีฬา 2 คน 3 คน ที่น่าสนใจน าเสนอไปใน
ทางอ้อม แต่จริงๆแล้วก็คือสอดแทรกการ knowledge กีฬาประเภทนั้นๆก็ได้ มันได้
อย่างหลากหลาย ยิ่งเราคิดว่า หรือว่าเราเชื่อว่า คนไม่ค่อยสนใจ เรายิ่งต้องพยายาม
เอาชนะตัวความรู้สึกเค้า นั่นหมายความว่า เราจะต้องหาทางหรือหาอะไรที่คิดว่าจะจูง
ความสนใจเขามาใส่ในตัวสื่อที่เขาจะท าให้มันมากขึ้น ให้มันเข้มข้นขึ้น ให้มันหลากหลาย
ขึ้น ซึ่งสัญชาตญาณของคนอันหนึ่งคือ เขาก็ไม่อยากดูอะไรยากๆ เขาอยากดูอะไรที่ถูก
ย่อยให้ท าความเข้าใจง่าย ในขณะเดียวกัน ในกีฬาเนี่ย มันมีจุดที่เป็นลักษณะเด่นหลาย
อย่าง โดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนที่จะไปแข่ง คือในตอนลงสนามแข่งมันก็คือขั้นตอนของ
การแพ้ชนะ เรื่องกติกา เรื่องความสนุกของเกม แต่ว่าในขั้นตอนก่อนลงสนามแข่ง มันมี
อะไรที่น่าสนใจมากมาย ความอดทน ความพยายาม การฝึกฝน ความท้อแท้ ความ
อ่อนแอ ทุกเรื่องถ้าเราจะหยิบจับมันให้ดี บางทีมันอาจน่าสนใจไม่แพ้ตัวเกมก็ได้ 
เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าขึ้นตอนของการฝึกซ้อมมันไม่น่าสนใจ เพราะว่าคนมักจะเห็นอะไร
ที่ส าเร็จรูปแล้ว แต่กว่าจะมาถึงเนี่ย เขาไม่เคยเห็น ซึ่งถ้าตรงนี้เราท าให้เค้าเห็น ท าให้เขา
เชื่อได้ว่า โห มันต้องขนาดนี้เชียวหรอ โห มันไม่ได้ง่ายนะ โห มันยากนะ มันเป็นอะไรที่
เขาคาดไม่ถึง มันมีแนวโน้มว่า สิ่งที่เราท ามันน่าสนใจมากกว่าการที่เราท าอะไรที่มันเป็น
สิ่งที่เขาเห็นเป็นประจ าหรือว่าจินตนาการออกอยู่แล้ว  
 

2. สารคดีเก่ียวกับกีฬาควรมีความยาวกี่นาที? 
- เรื่องพวกนี้ถ้าหากว่า สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักและสร้างการรับรู้ใหม่ ถ้าหากว่าเราท าแค่ช่วง

สั้นๆ ท าแป๊ปเดียวท าครั้งเดียว สัมฤทธิ์ผมมันแทบไม่มีความเป็นจริงได้เลย เพราะฉะนั้น 
ถ้าจะท าให้ประสบความส าเร็จหรือว่าท าให้คนหันมามองดูรู้จัก มันอาจท าแค่ในตัวสื่อ
หรือท าแค่ตัวรายการไม่พอ มันต้องท าสิ่งที่เค้าเรียกว่า การตลาดหรือท ายุทธศาสตร์ของ
มันด้วย นั่นหมายความว่า มันอาจต้องใช้ช่องทาง วิธีการที่หลากหลาย สื่อหรือตัวเนื้อหา
เมน พอฟังอย่างนี้แล้ว มันน่าจะเป็นรายการอย่างน้อยที่สุดคือ  ครึ่งชั่วโมง ซึ่งถ้าหากว่า
เป็นรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์โดยทั่วไป รายการที่เขาเรียกว่า รายการครึ่ง
ชั่วโมงเนี่ย มักจะมีเนื้อประมาณสัก 25 นาที หรือ ถ้าเป็นรายการ 1 ชั่วโมง ก็มันจะมีเนื้อ
สักประมาณ 45 นาที ถ้าไม่ครึ่งชั่วโมงก็ต้อง 1 ชั่วโมง แล้วก็น่าจะเป็นรายการที่
ออกอากาศประจ า หมายความว่า อย่างน้อยที่สุดก็สัก 1 season season นึงก็คือ
ประมาณ 3 เดือน หรือก็คือประมาณ 12 ตอนต่อ 1 ประเภทกีฬา หรือว่าเราจะท าเป็น
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รายการที่จะพูดถึงกีฬาประเภทแสดงรวมๆ คือ ท าให้มันพูดถึงกีฬาประเภทแสดงรวมๆ 
คือให้พูดถึงกีฬาประเภทนี้หลายๆอย่าง อาทิตย์นี้พูดเรื่องนี้ อาทิตย์นั้นพูดเรื่องนั้น อีก
อาทิตย์นึงอาจกลับมาพูดเรื่องเดิมแต่แง่มุมอ่ืน หมายถึงพูดกีฬาเดิมแต่แง่มุมแบบนี้ก็ได้ 
แล้วรูปแบบมันอาจเป็นสารคดีก็ได้ หรืออาจท าเป็นสารคดีผสมกับเกมก็ได้ หรือจะเป็น
รูปแบบของ realistic ก็ได้ จะเป็นรูปแบบของการรับสมัคร คัดเลือก เหมือน AF เราก็
จะท าผ่านรายการ reality รับสมัครแข่งขัน มีโค้ชของแต่ละคน คัดเลือกแล้วก็ไปแข่งขัน
กัน แต่ว่าการจัดการก็จะยากจะใหญ่ขึ้น ในเมื่อมันเป็นรายการที่ต้องออกอากาศต่อเนื่อง
เพ่ือให้คนตามดูในระยะเวลาหนึ่ง ไม่ก็ดูแล้วได้รู้แล้วก็สนใจ การที่จะท าให้คนตามดูมันก็
ต้องมาพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแผนส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ ว่าเราจะประชาสัมพันธ์ตัวรายการนี้อย่างไร นอกจากการประชาสัมพันธ์
แล้ว เดี๋ยวนี้มีพวกสื่อ พวก New media เราก็ต้องใช้มันคู่ขนานกันไป ท าเป็นคลิป สร้าง
เป็นเพจขึ้นมาแล้วก็เอาคลิปที่น่าสนใจอัพเข้าไปเรื่อยๆ หรือท าอย่างไรก็ได้ให้คนเข้ามาดู 
ให้คนเข้ามากดไลค์ แล้วใช้ช่องทางในนี้ประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่า ถ้าสนใจเพ่ิมเติม มันมี
ตัวรายการนี้นะ หรือว่าถ้าไม่ติดเงื่อนไขอะไร เราก็เอารายการนี้มาสร้างเป็นเว็บไซต์ แล้ว
ให้คนเข้าไปดูได้ ต้องใช้ผสมกันทุกแพล็ทฟอร์ม ทั้งทีวี ทั้งโซเชียลมีเดีย  
 

3. สารคดีเกี่ยวกับกีฬาควรออกอากาศทางช่องอะไร?  
- คือกีฬาประเภทนี้ มันน่าจะเป็นกีฬาที่มันเป็นเทรนหน่อย คือคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่

เป็นคนแก่อาจไม่ค่อยรู้จักสนใจ เราต้องจัดแบ่งเป็นกลุ่มว่า กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนวัย
ไหน ซึ่งน่าจะเป็นวัยหนู เป็นวัยรุ่น แล้วกลุ่มรองลงมาก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่สนใจที่จะชม
ความบันเทิง หรือชมเพ่ือจะเอาไปปรับใช้ในการบริหารร่างกาย แต่พอกลุ่มใหญ่มันเป็น
กลุ่มเยาวชนหรือว่าวัยรุ่น เราก็ต้องดูว่า กลุ่มนี้เขาดูทีวีกันตอนกี่โมง วันไหน วันเสาร์
อาทิตย์กลุ่มนี้เขาอยู่บ้านดูทีวีไหม หรือว่ามักจะออกไปข้างนอก ถ้าเป็นวันธรรมดาเขาไป
เรียนรึเปล่า เขาจะดูตอนไหน ดูดึกหน่อยไหมหรือว่ายังไง เราก็ต้องดูจากพฤติกรรมของ
คนวัยเรา ซึ่งคนวัยนี้ปกติเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูทีวีก็ดูผ่านออนไลน์เกือบหมด ไม่ได้ดูตอนออน
แอร์จริง แต่จะมาดูย้อนหลัง เพราะฉะนั้น เราก็ต้องวางสื่อตามพฤติกรรม ตัวคอนเท้นต์
ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยน ในเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยน เราก็ต้องดูว่าแพล็ทฟอร์ม
ไหนที่ผู้บริโภคของเรามักจะสนใจ แล้วท าให้มันเชื่อมโยงมาที่แพล็ทฟอร์มนั้นได้ด้วย 
สมมุติว่าในตัวทีวี ซึ่งวัยรุ่นอาจดูกันดึกหน่อย เราก็ไปออกอากาศดึกหน่อย อาจสัก 5 ทุ่ม 
หรือถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ สมมุติวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆวัยรุ่นมักอยู่บ้าน ก็ให้ดูออนไลน์
ย้อนหลังได้ 
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4. ถ้าตอน intro ท าเป็นตัดสลับท่าเด่นๆเป็นข้ามผ่านโลเคชั่น คิดว่าน่าสนใจหรือไม่? 
- โอเค คือพอมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มของนักกีฬา พอมันมาอยู่ในชุดหรือว่าคอสตูมที่มันแคช

ชัวร์ ทันสมัย มันเท่ห์ มันก็เปลี่ยนตัวภาพลักษณ์ มันท าให้ตัวกีฬาซึ่งมันอาจถูกกรอบอยู่
แค่ในสนามสี่เหลี่ยมต่อหน้ากรรมการ มันก็คลี่คลายขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็ไม่จ าเป็นว่า ตัว
กีฬาจะต้องเล่นเพื่อที่จะไปแข่งกันแค่ในสนาม แต่ว่ามันเอามาเล่นกันในชีวิตประจ าวัน 
มันเอาทักษะบางอย่างมา apply เป็นกิจกรรมได้เยอะแยะ ความจริงมันก็คือ มันหยิบ
เอาลักษณะหรือว่าหยิบเอาตัวคาแรกเตอร์อะไรบางอย่างของตัวอัตลักษณ์นั้นๆออกมา
ท าให้มันคลี่คลายขึ้น พวกนี้มันก็มีกีฬาหลายประเภทที่เอามาแล้วกลายเป็นข้ามตัวกรอบ
จ ากัดไป พวกนี้มันก็จะกลายเป็นเทรนได้ หมายความว่ามันก็กลายเป็นฮิตเป็นแฟชั่น 
เพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นมักจะสนใจอะไรที่เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มตามความสนใจ เราจะ
เห็นว่าเด็กวัยรุ่นจ านวนหนึ่งก็หนีบสเก๊ตบอร์ดไปไหน ไปรวมตัวกัน เด็กวัยรุ่นอีกกลุ่มก็
เป็นบีบอยก็ไปรวมตัวกัน เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่า วันหนึ่งถ้าคลี่คลายเรื่องนี้ดีๆ เราก็
อาจเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเค้าเดินถึงฮูลาฮุบไป แล้วก็พลิกแพลงจากท่าบังคับไปเป็นอะไรที่
มันตามจินตนาการเขา เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่าง การเต้นมันคลี่คลายไปเป็นนู่นนี่นั่น 
แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นเทรนกลายเป็นความป็อป อันนี้มันก็พร้อมที่จะกลายเป็นแบบ
นั้น ในการเลือกสถานที่ ต้องเลือกแบบมีเหตุผล เช่น ถ้าเขาเลือกสะพาน เพราะท่านั้นมี
ท่าท่ีมันต้องกระโดดข้าม แต่แทนที่จะเป็นไม้ แทนที่จะเป็นม้า ก็เอาสะพานมาแทน 
เพราะฉะนั้น การที่เราเลือกสถานที่ ต้องไปดูให้มันซิ้งค์กันกับตัวท่า เช่น ถ้าเราเลือกเสา
ชิงช้า แต่ตัวท่าที่จะใช้มันใช้กับอุปกรณ์ท่ีไม่ได้เหมาะกับเสาชิงช้า มันก็จะไม่เป็นเหตุเป็น
ผลกัน ถ้าท า CG สมมุติเราจะใช้เสาชิงช้าแทนห่วงที่เล่นยิม เราก็ต้องไปถ่ายนักยิมที่
สตูดิโอ แล้วก็เอามาแมบกับเสาชิงช้า แต่ถ้าท า CG ก็จะต้องใช้เวลา ใช้อุปกรณ์ ใช้เงิน 
แล้วถ้าท าไม่ถึงมันก็จะไม่เท่ห์ ถ้าเราเลี่ยง คือ แทนที่เราจะอยู่แต่ในโรงยิม เราก็ออกไป
ข้างนอก เลือกสถานที่ที่มันจะไม่ถึงขั้นหวือหวามาก แต่ว่ามันได้ เช่นสมมุติว่าเป็น
สวนสาธารณะ ซึ่งอาจมีร่องน้ า ก็ตีลังกาข้าม กระโดดข้ามไปนู่นไปนี่ เราต้องไปดูว่าจะ
เป็นตอนไหนได้ เป็นในเมืองก็เท่ห์แล้ว สมมุติ รถแท็กซ่ีจอดติดอยู่ กระโดดข้ามรถแท็กซ่ี 
insert หน้ารถ คนขับรถเหวอนิดนึง มันก็อาจง่ายกว่า แล้วมันดูเป็นวัยรุ่นด้วย สมมุติ
เวลาเราไปถ่าย เราก็ไม่จ าเป็นต้องถ่ายเป๊ะ แต่ถ้าเราถ่ายเป๊ะก็ได้ เนื่องจากสารคดีมัน
เป็นเรียลลิสติก เราไม่ค่อยต้องไปเช่าไปอะไร ไปจ้างคนมา เพราะฉะนั้น เราก็จะถ่ายเผื่อ
ได้ ตอนตัดต่อเราก็เอามาแต่พอดี เขามักจะพูดกันว่า ถ่ายให้เกินไว้อีกนิดดีกว่าขาด แล้ว
ตอนตัดเอามาเลือกแค่พอดี เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะท าเรื่องอะไรบ้าง ใช้กี่ประเภท ใช้
กี่ท่ี ใช้ลานของห้าง เช่น เวิร์ลเทรด  
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5. ควรใช้เทคนิคอะไรที่ท าให้รายการดูน่าสนใจ? 
- ตัวรายการมันจะมีไตเติ้ล สมมุติว่า พวกนี้มันเป็นตัวไฮไลท์ มันเป็นโมเม้นท์ที่มันเจ๋งมัน

โดน ฉะนั้น พวกโมเม้นท์แบบนี้ เมื่อน ามารวมๆกัน มันจะหลายเป็นอะไรที่เร้าใจน่าสนใจ 
ถ้ามันมาอยู่ในไตเติ้ลก่อน มันก็จะดึงความสนใจของผู้ชมได้ แต่ถ้ามันไปอยู่ในเนื้อ
รายการ สมมุติว่า ในเนื้อรายการมันเต็มไปด้วยเทคนิคแบบนี้ มันก็จะเฝือไป แบบนี้เป็น
ลักษณะไฮไลท์ มันควรจะมาในจุดที่มันพีค มันไคลแม๊กซ์ หรือว่ามันส าคัญจริงๆ พอเรา
ไปใช้พร่ าเพรื่อ มันก็จะถูกลดบทบาทไป เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเลือกใช้ ในตัวรายการ
เราก็มีได้ในจังหวะที่เราต้องการเน้นหรือโชว์ มันอยู่ที่อุปกรณ์ มันอยู่ที่กล้องที่สามารถท่ี
จะถ่ายสโลวได้ ใช้สปีดเยอะๆ ถ้าไม่มีดอลลี่ มีสเตดี้แคมก็ท าได้แล้ว ที่มันแทร็คผ่านไป
เร็วๆ เหมือนถ่ายสโลวไปด้วย แทร็คไปด้วย การใช้กราฟฟิค ใช้กราฟฟิคแบบเท่ห์ๆ 
สมมุติเราจะพูดถึงท่านี้ เช่น พอเราเห็นตีลังกาขึ้นไป ไปฟรีซไว้แล้วก็ข้ึนตัวหนังสือ พอ
เนื้อหาจะบอกว่า มันจะบิดเป็นเกลียว 3 ครั้ง แล้วพอมันบิดเป็นเกลียว พอลงมาด้วยท่า
อันนี้ เพราะฉะนั้น เรา knowledge คนด้วย ท่านี้ต้องเอาส้นเท้าลงก่อน หรือว่าปลาย
เท้าลงก่อน เราก็จะสามารถที่จะจินตนาการตามเนื้อหาและเห็นภาพเป็นกราฟฟิคด้วย 
แล้วก็ไปถ่ายเพ่ือที่จะให้ได้ภาพแบบนั้น เช่น คร็อปเท้า หรือว่าเป็นภาพกว้างที่เห็นตอน
ลง ตอนตัดเราก็ฟรีสไว้ แล้วก็ค่อยแอคชั่นต่อ แทนที่จะให้เห็นไปเลย พวกนี้ก็จะเป็นการ
สร้างความน่าสนใจจากเทคนิคแล้ว 
 

6. รายการควรมีพิธีกรหรือไม่? 
- ทั้ง 2 อย่างก็สามารถท่ีจะสื่อออกได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าไม่มีพิธีกรมันก็จะ

เป็นสารคดีบรรยาย ถามว่ามันน่าสนใจไหม มันก็น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับ
คอนเท้นต์ ขึ้นอยู่กับวิธีน าเสนอ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ขึ้นอยู่กับบท ขึ้นอยู่กับการตัดต่อ 
ขึ้นอยู่กับดนตรีประกอบ แต่ถ้ามันมีพิธีกรข้ึนมา พฤติกรรมของคนที่ดูโทรทัศน์ อันหนึ่ง
คือ มักจะดูแล้วก็ติดหรือว่าชื่นชมคน เช่น ดูรายการชิงร้อยชิงล้านเพราะว่าดูหม่ า เท่ง 
โหน่ง หรือว่าดูรายการของพ่ีต๋อย ไตรภพเพราะว่าชอบดูพิธีกร หรือว่าดูรายการของคุณ
วิทวัส เพราะชอบคุณวิทวัสหรือชอบพ่ีโน๊ต ชอบอาจารย์จตุพล เพราะฉะนั้น ถ้าเรามี
พิธีกร แล้วพิธีกรของเรามีความน่าสนใจ มี charisma มีคาแรกเตอร์ที่น่าสนใจ หน้าตาดี 
พูดจาคล่องแคล่ว เก่ง การที่มีพิธีกรก็เป็นจุดแข็งอันหนึ่ง มันเหมือนกับอาหารที่มันอร่อย
แต่ว่ามันแต่งหน้าตาดีด้วย ใส่ภาชนะท่ีสวยด้วย มันก็จะน่ากิน ถึงแม้ว่ากินไปแล้ว
ประโยชน์มันก็เท่าเดิม แต่มันก็ดูน่าลอง ราคามันก็จะดูดีขึ้น ภาพรวมมันก็จะดูดีขึ้น 
เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเรามีพิธีกรที่มีคุณสมบัติแบบนี้ คิดว่าการมีก็ดี แล้วการมีพิธีกรมัน
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สามารถท าให้เราสามารถเลือกบทบาท อันไหนให้พิธีกรพูด อันไหนให้พิธีกรทดลอง อัน
ไหนที่สามารถท่ีจะให้พิธีกรเข้าไปลองท าได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพิธีกร เราก็ต้องว่ากัน
ด้วยบทหรือเนื้อหาล้วนๆ แต่พอมีพิธีกร พิธีกรก็สามารถที่จะเป็นผู้เล่า พิธีกรก็สามารถที่
จะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนผู้คน ไปท าอะไรก็ได้ที่มันแทนใจผู้ชม พวกนี้มันก็เป็นจุดแข็ง
อันหนึ่งของรายการ แล้วก็เป็นลักษณะของสารคดีประเภทที่มันมีผู้ด าเนินรายการ เราก็
จะเห็นว่ารายการ สารคดีของต่างประเทศจ านวนมากท่ีมันมีพิธีกรไปด้วย เช่น สมมุติว่า
รายการสารคดีการต่อสู้ มันก็จะมีฝรั่งคนนึงไปจีนเรียนไทเก๊ก มาไทยมาเรียนมวยไทย 
เดินทางแล้วก็ท าเรื่องการต่อสู้ คนก็จะติดตามคนนี้ไป แล้วดูว่าอาทิตย์หน้าจะมีอะไรมา
น าเสนอ อาทิตย์หน้าจะไปประเทศไหน ถ้าพิธีกรท าให้ผู้ชมติดตามได้ ผู้ชมก็จะคอย
ติดตามเค้าว่า ดูซิ น้องคนนี้จะพาเราไปรู้จักอะไร มันเก่งเหลือเกิน ขี่ม้าก็ได้ เล่นนี่ก็ได้ 
ว่ายน้ าก็ได้ ดูเป็นสปอตเกิร์ลสปอตแมน มันทันสมัยคล่องแคล่ว  พิธีกรชายหรือหญิงก็ได้ 
เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีข้อจ ากัด เพียงแต่ว่าขอให้คนๆนั้นเหมาะสมกับตัวเนื้อหากับบริบท
นั้นๆ ชายหรือหญิงก็ได้ จะสลับกันก็ได้ เป็นพิธีกรคู่ก็ได้ แต่พิธีกรน่าจะเป็นวัยรุ่น  
 

7. มีวิธีเลือกประเด็นค าถามอย่างไร? 
- ต้องคิดก่อน เค้าเรียกว่า เราต้องแตกmind map ของตัวเรื่องนั้นๆออกมา เช่น สมมุติว่า 

กีฬาประเภทเอ มันมีเนื้อหาอะไรที่เราต้องการให้ผู้ชมรู้บ้าง สมมุติ 1ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา 2กติกา วิธีเล่น 3การฝึกฝน โรงเรียน สถานที่ที่สอน ถ้าสนใจจะไปเล่นที่
ไหนได้บ้าง 4สุดยอดนักกีฬาประเภทนี้มีใครบ้าง 5จุดเด่น ทักษะ ความสามารถสวยๆ
ยากๆ 6บรรยากาศการซ้อมการฝึกฝน มันมีหลายหมวด เราก็ต้องแตกพวกนี้ออกมาว่า
มันมีอะไรบ้าง เสร็จแล้วในแต่ละหมวดมันมีเนื้อหาอะไรบ้าง ก็ไปแตกรายละเอียดในแต่
ละหมวด แล้วเราค่อยมาดูว่าในการน าเสนอ เราควรจะเอาอันไหนก่อนหลัง แล้วมัน
เหมาะกับการพูดรวดเดียวทีเดียวหมดไหม แล้วมันจะน่าเบื่อไปไหม หรือต้องเอาอะไรที่
มันเจ๋งๆมาให้ดูก่อนเพื่อที่จะให้คนสนใจ แล้วค่อยไปพูดเรื่องนั้น เสร็จแล้วก็ต้องไปดูนั่น
สักหน่อย ถ้ารายการมันนิ่งๆตลอดไป คนก็จะไม่สนใจ อันนี้มันอยู่ที่การวางแผนการ
น าเสนอ วิธีการน าเสนอ เราก็ต้องดูให้ดี ถ้ามันเป็นกราฟก็ต้องให้มีขึ้นลงตลอด อย่าให้
มันนิ่ง ให้มันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์  
 

8. ถ้ามีหลายประเภทกีฬา มีวิธีการแบ่งตอนอย่างไร? 
- ควรท าแยกคนละตอน ตอนขี่ม้าก็ขี่ม้า ตอนยิมนาสติกก็ยิมนาสติก แต่ยิมนาสติกถ้ามี 7 

อย่าง เราก็ต้องไปดูว่า เราจะเอาเนื้อหาทั้ง 7 อย่าง เราก็ต้องดูว่าถ้าเอามาอยู่ในตอน
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เดียว มันเยอะไปไหม มันน าเสนอได้ครบถ้วนตามที่เราอยากจะน าเสนอไหม เพราะว่า 
ตัวเวลาก็เหมือนกับตัวภาชนะ เหมือนกล่อง ถ้าเราเอาของยัดลงไปเยอะไป บางครั้งเราก็
ต้องเอาบางอย่างทิ้งไป แต่ถ้าเรามีกล่องมากกว่า 1 กล่อง เราก็เฉลี่ยตัวเนื้อหาของใส่  
 

9. มีวิธีที่ใช้ในการล าดับตอนก่อน-หลังอย่างไร? 
- ถ่ายก่อนหลังมันไม่ส าคัญ มันส าคัญอยู่ที่การวางแผนออกอากาศ เนื่องจากว่าสารคดีนี้

เป็นสารคดีที่น าเสนอเรื่องของประเภทกีฬาชนิดใหม่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ 
หรือยังไม่รู้จักยังไม่ฮิต เพราะฉะนั้น การที่เราจะเอาอะไรมาออกอากาศก่อน ก็ควรเป็น
อะไรที่เรียกหรือดึงผู้ชมได้มาก ต้องกลับไปพิจารณาว่าประเภทไหนที่ดูแล้วมันมีสีสัน มี
ความน่าสนใจ ก็คิดว่าน่าจะเอาอันนั้นมาออกก่อน เพราะถ้าสมมุติเราออกอากาศไปแล้ว 
เราเอาสิ่งที่ไม่น่าสนใจออกไปก่อน พอคนเปิดรายการนี้มา ไม่น่าดูแล้ว จะให้คนตามดูก็
ยาก แต่ถ้าจะให้คนสนใจ ต่อไปมันอาจไม่น่าสนใจเท่าตอนแรก แต่ตัวอิทธิพล first 
impression ยังอยู่ เพราะฉะนั้นก็ให้เลือกชนิดกีฬาที่มันน่าสนใจ มีอะไรที่เป็นสีสัน มี
อะไรที่มีจุดขายมีลูกเล่นมากกว่า เช่น เรื่องม้า คนเริ่มสนใจเพราะมันเป็นม้า อาจไม่สนใจ
เรื่องท่าการข่ี อาจสนใจเรื่องอุปกรณ์ สนใจเรื่องการฝึก หรือถ้าเป็นยิมลีลา เพราะว่ามัน
สวยงาม เพราะว่าบอดี้ผู้หญิง มันอ่อนช้อย มันเป็นจังหวะ มันแม่น มันดูยาก อะไรที่เรา
คิดว่าคนสนใจ ก็เอาเรื่องพวกนั้นขึ้นมาก่อน อย่าเอาเรื่องที่ สมมุติให้คะแนน อันไหนให้
เกรดเอก็เอาขึ้นมาก่อน อย่านะอย่า อย่าเอาซีขึ้นมาก่อน เรามีหน้าที่ท า เราท าให้ดีที่สุด 
หน้าที่ที่จะตัดสินก็คือผู้ชม แต่ว่าในการท าเราก็ต้องอ่านใจผู้ชม เราอย่าท าตามความ
ต้องการของเราอย่างเดียว เราต้องอ่านใจเค้าด้วยว่าเค้าน่าจะสนใจอะไร อันนี้มันเป็น
เหมือนการที่เราส ารวจพฤติกรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นการคาดคะเน การใช้เซ้นต์สามัญส านึก 
 

10. ควรใช้กล้องในการถ่ายท าก่ีตัว? 
- การถ่ายท าลักษณะแบบนี้คิดว่าน่าจะมีกล้องมากกว่า 1 ตัว เพราะว่าความน่าสนใจของ

มันก็คือ การที่ได้เห็นตัวแอคชั่นนั้นจากหลายมุม ซึ่งถ้าหากเรามีกล้องตัวเดียว การที่เรา
จะได้ภาพหลายมุมคนเล่นต้องเล่นหลายครั้ง เพราะกล้องตัวเดียวจับได้แค่ทีละมุม ทีนี้
พอคนเล่นเล่นหลายครั้ง เหนื่อยนะ แล้วบางที ถ้าสมมุติว่ายิ่งเราไปใช้สถานที่ข้างนอกใน
การเล่นบางที อาจมีอุบัติเหตุ บางทีหลายเทคไม่ได้ ละพอเทคเดียวได้ แล้วกว่าจะได้อันนี้ 
มันต้องเอาเทคนั้น แล้วมันมีกล้องแค่ตัวเดียว มันก้ได้แค่มุมเดียว แต่ถ้าเรามีกล้อง
มากกว่า 1 ตัวไว้รองรับมุมที่แตกต่างกัน มีทั้งมุมกว้าง มีทั้งเน้นที่ตัวบอดี้ มันก็ถ่าย
ทีเดียว แต่ขนาดเดียวกันมันก็เปลืองอุปกรณ์ แต่เดี๋ยวนี้ใช้ DSLR ก็สามารถ อย่างน้อย
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สัก 3 ตัว DSLR บางตัวไปตั้งไว้ไม่จ าเป็นต้องมีช่างภาพก็ได้ เราฟิคมุมไว้เสร็จ เสร็จแล้ว
จะเดินกล้องก่อนก็ได้ จะใช้รีโมทก็ได้ พอแอคชั่นปุ๊บค่อยกด หรือไม่ก็มีกล้อง go pro 
เป็นกล้องตัวเล็กๆที่เค้าติดไว้ตามรถมอร์เตอร์ไซด์แข่ง ติดอยู่ตามรถยนต์แล้วเวลาวิ่งมัน
แทนสายตา พวกนี้คือมันติดไว้ได้เลย แม้แต่ติดตัวนักกีฬา เราจะได้เห็นมุมที่มัน สมมุติ
นักกีฬาหมุน กล้องหมุน เป็นอุปกรณ์พิเศษ อุปกรณ์เสริม  
 

11. ถ้าไปถ่ายท านอกสถานที่ควรมีการจัดแสงหรือไม่? 
- ไม่ต้องก็ได้ ยิ่งออกไปเอ้าท์ดอร์ยิ่งคุมแสงยาก หมายความว่า ถ้าจะจัดแสง มันต้องใช้

อุปกรณ์ไฟที่ใหญ่มากเลย เหมือนกับหนัง ต้องใช้เครื่องปั่นไฟ ต้องใช้พวกเฟรมกันแสง 
พวกซอฟท์ต่างๆ ใช้แสงธรรมชาติไปเลย มันก็เป็นสารคดีเรียลดี ถ้าเป็นเอ้าท์ดอร์ก็เน้น
กลางวัน เน้นช่วงเวลา เช่น อาจเป็นช่วงเช้า ช่วงบ่าย ชว่งเย็นที่แสงมันสวย ช่วงกลาง
วันที่แดดจัดๆก็อาจไปถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายอย่างอ่ืน 
 

12. มีวิธีอะไรที่ท าให้สารคดีกีฬามีความแตกต่างจากสารคดีอ่ืนๆ? 
- ในตัวรูปแบบความจริง พอเราพูดถึงสารคดีมันก็เหมือนกับเราพูดถึงหนัง เราเดินเข้าไปดู

หนังในโรงมา 20 ปีแล้ว ถามว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปมากม้ัย รูปแบบมันไม่เปลี่ยน ฉะนั้น 
ตัวสารคดีมันก็ต้องอยู่ในแนวทางท่วงท านองประมาณนี้หละ แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนในหนัง
มันคือภาพ มันคือเนื้อหา มันคือวิธีตัดต่อ มันคือเทคนิค เพราะฉะนั้นในสารคดี ตัว
เนื้อหา ตัวลักษณะเฉพาะของกีฬา มันก าหนดความแตกต่างอยู่แล้ว การที่อยากจะหาวิธี
น าเสนอใหม่ๆเพราะอะไร ก็เพราะว่าเราอยากให้คนดู เราอยากจะสร้างความแปลกใหม่ 
แต่จริงๆแล้วก็คือว่า เรามีสิ่งที่ท าให้คนดูหรือว่าน่าจะสนใจมากกว่า 1 อย่าง ตัวรูปแบบ
โอเคมัน 1 อย่าง เราก็ไปดูว่าของเรามีอันไหนเป็นตัวรสชาติ เปรียบกับอาหารจานนึง ถ้า
ตัววิธีน าเสนอก็คือ การจัดหน้าตา แต่ว่าแน่นอนหรอ มันอยู่ที่อย่างอ่ืนด้วย อยู่ที่ความ
อร่อยด้วย อยู่ที่ปริมาณด้วย อยู่ที่คุณภาพด้วย อยู่ที่ประโยชน์ด้วย อยู่ที่การสร้างตัว 
สตอรี่เรื่องราวด้วย ถ้ามี สตอรี่ที่ดี เป็นรสชาติที่อร่อย เป็นรสชาติที่ให้คนมาชิม เราก็ไม่
ต้องไปเน้นหนีในเรื่องรูปแบบมาก แต่ท าอย่างไรให้สนุก ท าอย่างไรให้ภาพสวย ท า
อย่างไรให้เห็นตัวลีลา ท าอย่างไรให้เล่าตัวเนื้อหาที่มันไปกระตุ้นความสนใจของคนได้ 

 
13. มีวิธีออกแบบช็อตอย่างไรให้ดูน่าสนใจ? 

- ความจริงตัวมุมของภาพ ขนาดของภาพ มันก็มีความหมายในตัวของมัน อะไรก็ตามท่ีมัน
มีการเคลื่อนไหวเร็วๆ ถ้าเราตั้งกล้องแคบๆเราจะถ่ายไม่เห็น มันต้องเป็นภาพที่เห็น
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ต่อเนื่อง เป็นภาพกว้างหน่อย แต่ถ้าสมมุติว่า เราอยากที่จะเน้นบอกส่วน เช่น เห็น
สะโพกบิด เท้าเค้าลงมาเหยียบ เราค่อยเจาะ แต่ภาพมันค่อนข้างท่ีจะแคบ เราสามารถ 
ฟิคจุดได้แล้วว่าเค้าจะลงตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเค้าจะลงตรงนี้ เราก็เอากล้องมาวางก็เห็น แต่
โดยส่วนใหญ่แล้วขนาดภาพมักจะกว้างๆ ภาพส่วนหนึ่งมองจากมุมของเรา ก็คือ มอง
ระดับเดียวกับผู้ชม แต่ว่าบางอันก็จะเป็นมุมเงย เพราะมันจะได้เห็นอีกด้านนึง แล้วมัน
จะเห็นสูงขึ้น สมมุติเราจะท าให้เห็นคนกระโดดแล้วสูงหน่อยก็ต้องเอากล้องไปอยู่ต่ า
หน่อย พวกนี้หลักง่ายๆคือ เรามามุมอยู่ 360 องศา ตอนที่เราจะถ่าย ให้ลองเดินดูให้
รอบก่อนว่า มุมไหนมันสวยกว่ากัน มุมไหนมันดีกว่ากัน เพราะอะไร แล้วเราก็จะเห็น ถ้า
ถ่ายจากมุมนี้ไป เจออิฐจะเป็นอย่างไร ถ้าถ่ายมุมนี้ไปเจอกระจกจะเวิร์ครึเปล่า กล้อง
เดี๋ยวนี้มันสามารถเอามาตั้งแล้วเห็นภาพได้เลย เราก็ตั้งแล้วดูใน view finder เลยหรือดู
ใน LCD เลย ตัวสูงต่ ามันก็มีอีก 180 องศา เราก็เอากล้องมาวางก่อนได้ ถ้าขาเตี้ย
ประมาณนี้ มันเป็นอย่างไร ถ้าระดับเดียวกับเราเป็นอย่างไร ถ้ามุมกดหน่อยเป็นอย่างไร 
เราลองได้เลย เพราะฉะนั้นพวกนี้อาศัยตรงหน้างานว่า โลเคชั่นเราเป็นอย่างไร ควรถ่าย
จากมุมไหนดี แล้วในการถ่าย ส่วนมากจะต้องมีมาสเตอร์ช็อต มาสเตอร์ช็อตก็คือ ช็อตที่
มันคลุมทุกอย่างแล้วมันยาว แทนที่เราจะมองมันใกล้ๆอยู่แค่นี้ เราถอยออกไปมอง แล้ว
เราก็ถ่ายเพ่ือที่จะได้ภาพรวมแล้วก็เห็น ถ่ายมาสเตอร์ช็อตให้มันคลุมไว้ทีนึง แล้วค่อยมา
เป็นมีเดียม หรือว่าเป็นแคบเข้ามากว่ามาสเตอร์ช็อต ใช้มุมมอง ถ้ามีกล้อง 3 ตัว ตัวหนึ่ง
ก็ใช้เป็นมาสเตอร์ช็อต อีกตัวหนึ่งก็อาจมาเจาะกว้างหน่อย แต่ว่ามุมเงย อีกตัวนึงก็เจาะ
ให้แคบเข้ามา อีกตัวนึงก็ให้มันตามความเคลื่อนไหว สมมุติอีก 2 ตัวนิ่ง ตัวนี้ก็จะใช้    
แพลนตาม 
 

14. แต่ละช่วงควรมีตัวอย่างตอนต่อไปหรือไม่? 
- ดี ถ้าสมมุติว่ามันมีไฮไลท์ของช่วงต่อไปว่า ช่วงต่อไปเค้าจะได้เห็นโน่นนี่ ไฮไลท์ขึ้นอยู่กับ

ว่าเรามีเวลาให้มันเท่าไร แต่ไม่ว่าจะมีเวลาให้เรามากเท่าไร ไฮไลท์ก็ไม่น่าจะยาวเกิน 
เพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปมันก็จะกลายเป็นเนื้อหาไป มันก็จะไปเฉลยหมดเลย แทนที่มัน
จะเป็นไฮไลท์ไว้นิดนึง เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีเนื้อหาซัก 25 นาที แบ่งเป็น 3 เบรค ไฮไลท์
ก็น่าจะประมาณซัก 30 วิ 45 วิ หรือว่าไม่เกิน 1 นาที อย่าให้ยาวมากกว่านั้น ส่วนการ
แบ่งเบรค โดยปกติแล้ว มันก็ไม่มีเงื่อนไขตายตัวว่า เบรค 1 ยาวเท่าไร เบรค 2 ยาว
เท่าไร เบรค 3 ยาวเท่าไร แต่ที่เค้าแบ่งเบรคเพคราะมันต้องโฆษณา เพราะฉะนั้น ถ้า
รายการเราไม่มีโฆษณา ก็ไม่ต้องแบ่งก็ได้ ก็ยาวเลย 25 นาทีเลยก็ได้ แต่ถ้ารายการเราจะ
มีโฆษณาก็ต้องแบ่ง โดยปกติถ้าเป็นรายการ 1 ชั่วโมง เค้าก็มักจะแบ่งกันที่ 4 เบรค 
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เพราะถ้าแบ่งน้อยกว่านั้น เวลาที่มีโฆษณาแล้วโฆษณามันเยอะ มันจะยาวเกิน เค้า
แบ่งเป็น  4 เบรค เพื่อให้มันมีโฆษณาได้ 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะได้ยาวไม่มากคือ รายการ 1 
ชั่วโมง แบ่ง 4 เบรค มันมีโฆษณาได้ 10 นาที ถ้าแบ่งแค่ 2 มันก็จะเป็นโฆษณาครั้งละ 5 
มันก็จะยาวมากเลย คนก็จะกดรีโมทหนี แต่ถ้าแบ่ง 3 มันก็จะเหลือแค่ 3 นาทีกว่าๆ ก็
พอดีๆ แต่ถ้ารายการครึ่งชั่วโมง แบ่ง 3 เบรคก็โฆษณาได้ 5นาที โฆษณา 2 ครั้ง ก็ครั้งละ 
2 นาทีครึ่ง มันมีหลักคิดอย่างนี้ เบรค 1 ถ้าสมมุติว่า สั้นเกิน คนพอดูเบรค 1 เสร็จก็อาจ
กดรีโมทหนีไปดูช่องอ่ืนก็ได้ ถ้าสมมุติเบรค 1 ให้มันยาวไว้หน่อย แล้วมันมีอะไรที่มัน
น่าสนใจ คนก็จะได้ดูตามไป สมมุติรายการออกอากาศพร้อมกัน ของเค้าเบรค 1 สั้น 
ของเรา เบรค 1 ยาว เค้าโฆษณาแล้วของเราก็ดูต่อไปได้ พอของเราโฆษณาคนกดหนีไป
ที่นู่น อาจไปเจอเนื้อหาที่มันผ่านไปแล้ว เค้าดูไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว เค้าก็อาจไม่กดรีโมทไป 
จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไร มันแบ่งตามความเหมาะสมของเรา แต่ถ้าให้พอเหมาะ
ก็คือ เนื้อ 25 นาที เบรค 1 ก็อย่าให้เกิน 10 นาที 5 6 7 8 ได้หมด เบรค 2 ก็ประมาณนี้ 
ประมาณ 10 นาที เบรค 3 ก็ 5 นาที หรือว่าจะเอาเบรคหนึ่ง 5 นาที เบรคสอง 10 นาที 
เบรคสาม 10 นาทีก็ได้ หรือจะเบรคหนึ่ง 7 เบรคสอง 10 เบรคสาม 8 ก็ได้ ก็เฉลี่ยๆกัน 
อย่าให้มันเบรคหนึ่ง 2 นาที เบรคสอง 20 เบรคสาม 3 แบบนี้มันก็จะไม่ค่อยสวย ไม่ 
balance  
 
 

2. กลุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่างด้านกระบวนการผลิตรายการกีฬา 

กมลชนก บุญรุ่ง  + สุทธิพงษ์ คล ้ามณี        วันพุธที่ 18 กันยายน 2556    เวลา 12:43 น. 

1. รายการประเภทนี้ควรมีพิธีกรหรือไม่? 
- แล้วแต่ การตัดต่อช่วยด้วย บางครั้งถ้าตัดต่อสนุก มันก็ท าให้รายการสนุกได้โดยที่ไม่มี

พิธีกร แต่ต้องมีพวกกราฟฟิคเข้ามาหน่อย ท าให้รายการดูแบบมีสีสันถ้าเป็นรายการ
วัยรุ่น ข้อดีของการมีพิธีกรคือ มันไม่ต้องเล่าเรื่องด้วยภาพมาก เรามีคนที่สามารถชักจูง
พาเข้าเรื่องได้เลย ถ้าพิธีกรมีความสนุกสนาน มีความเป็นกันเอง แล้วก็รู้เรื่องเก่ียวกับ
กีฬาก็จะท าให้ดูน่าสนใจ มันมีผลกับคนดู อย่างเช่น พิธีกรเก่ง เป็นที่รู้จัก มันก็ท าให้
รายการน่าดูและสนุกมากข้ึน เพราะเขาอาจใส่มุขใส่ลูกเล่นหรือลองเล่นเอง แต่ถ้าเล่า
ด้วยภาพไปเรื่อยๆ เราก็ต้องคิด content ที่มันแตกต่างที่มีจุดขายว่า ถ้าเราเล่าด้วยภาพ
อย่างเดียว เราจะท าอย่างไรให้มันดูน่าสนใจ ถ้าอย่างรายการที่พ่ีเสนออยู่ จุดขายมันอยู่
ตรงที่โชว์ของกีฬาประเภทนั้นๆ อย่างฟันดาบก็จะโชว์ท่าฟันดาบแต่ละท่า ต้องให้เขาโชว์
ทักษะของเขาว่าเขาเก่งตรงไหน ภายในคลิป 1 นาที เขาสามารถอะไรได้เยอะแยะบ้าง 
อย่างลีลาศพอได้ถ่ายจริงๆจะรู้เลยว่า 1 ประเภทมันเจาะไปได้หลายท่าเต้นมาก ถ้าเรา
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ท ามุมกล้อง ท าการถ่ายให้สวยก็ดูน่าสนใจแล้ว ยิ่งตัดต่อก็ไปรอด แต่ปัญหาที่มีพิธีกรไม่มี
พิธีกรต่างกันอย่างไร อย่างไปเจอนักกีฬาที่พูดไม่ได้ ครีเอทีฟก็ต้องท างานหนักมาก      
บิ้วทุกอย่างบิ้วตลอดเวลา นักกีฬาบางครั้งเขามีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเค้า พอเขาพูด
ไม่ได้มากๆ เขาก็คัทตัวเองออกไปเลย พี่ผมพูดไม่ได้ ผมยังไม่พร้อม ผมไม่เอา เขาก็จะ
หยุดของเขา แล้วเราก็ต้องมาบีฟ ต้องเสนอแนวความคิดอะไรก็ได้ให้เขาพูดออกมาให้ลื่น
ที่สุด ปัญหาหนักๆที่เจอมาคือ ไปถ่ายเทปเทนนิส เขาเป็นพวกประเภทเหมือนไม่เคย
ออกกล้อง ไม่เคยออกสื่อ เหมือนเขาคิดอะไรไม่ออก เขาก็จะบอกให้พ่ีพูดมาเลยเดี๋ยวผม
พูดตาม แล้วมันก็จะได้แบบเป็นทีละค า ผมคิดว่า.. พอเราบอก เขาก็บอกได้พ่ี เมื่อกี้พ่ีพูด
ว่าอะไรนะ แล้วเขาก็จ า แล้วก็พูดไดอะล็อกท่ีออกมาก็จะดูแข็งไปเลย เราก็จะไม่รู้
ความรู้สึกของเขาจริงๆ มันก็จะตัดยาก แต่ว่า ถ้ารายการมีพิธีกร พิธีกรยิง เขาก็จะรู้สึก
เป็นกันเอง ถึงต่อให้พูดไม่เก่ง พิธีกรพูดเก่งก็สามารถโยงเรื่องโยงอะไรไปได้ ต้องมีการตัด
ต่อที่สนุกและการเล่าเรื่องที่มีจุดขาย 
 

2. มีวิธีเลือกชนิดกีฬาอย่างไร? 
- เอากีฬาที่เราสนใจ พอเราสนใจเรานึกได้ก็เอาเทปนี้ ถ้ากีฬามีแต่สารพัดลูกกลมๆ เราก็

จะเว้น ก็จะมีวิ่งบ้าง วิ่งเสร็จไปโบว์ลิ่ง แล้วค่อยมาธนู แต่คนที่เป็นตัวตัดสินใจใหญ่ๆก็คือ 
ทางช่อง ว่าเขาจะเอาอะไรลงก่อนหลัง คือเราต้องถ่ายเทปสต๊อกให้ได้เยอะที่สุด 
 

3. รายการกีฬาควรมีความยาวเท่าไหร่?  
- 15 นาที เพราะว่า 10 นาทีกลัวมันไม่ได้ครบกับสิ่งที่เราเสนอ เพราะกีฬาสามารถเล่าได้

ถึง ตั้งแต่ประวัติ ว่ามันเข้ามาได้อย่างไร ถ้าเป็นสารคดีก็ต้องพูดถึงประวัติตั้งแต่ในและ
นอกประเทศว่ามันมาอย่างไร ทุกคนอยากเห็นว่ากีฬาชนิดนี้มันโชว์อย่างไร มันสวยงาม
อย่างไร มันน่าเล่นอย่างไร เพราะมันคือจุดขาย อยากให้มาเล่าเรื่องของเค้าว่า เขามาเล่น
ได้อย่างไร ท าไมเขาถึงมาเล่นกีฬานี้ การฝึกซ้อมโดยทั่วไป ถ้า intro มากกว่า 2 นาทีมัน
ก็จะยาวไปนิดนึง ช่วงสัมภาษณ์ต้องมีค าถามเสริม ต้องท าการบ้านอย่างดี เช่น ถ้าเขา 
dead air ไป เราสามารถเสริมได้เลย เหมือนเราต้องคิดตลอด ถ้าเขาหยุดปั๊บเราต้องใส่
ทันที ถ้าเราคิดว่ามันยังเอาไม่อยู่ มันยังไม่พอ  
 

4. มีวิธีการเลือกคนสัมภาษณ์อย่างไร? 
- ถ้าอยากได้ content อย่างเต็มๆก็ต้องสัมภาษณ์คนที่โต อย่างที่ไปสัมภาษณ์นักกีฬา ถ้า

อายุ drop ลงกว่า 15 ปี งานจะเข้าเพราะว่าต้องบรีฟ ที่ไปสัมภาษณ์ลีลาศ อายุจะ 20 
ขึ้นไป พูดเก่งโดยยิงค าถามเดียวแต่เขาสามารถตอบได้ยาวมาก ถ้าความเป็นครูมันก็ได้ 
มันจะเล่าเรื่องโตๆหน่อย เป็นโปรมาสอนเด็กได้ แสดงว่า เขาต้องมีความเป็นมืออาชีพสูง
มาก แต่ถ้าของเด็ก มันจะมีผิดบ้าง มีถูกบ้าง กว่าจะไปสูงๆ กว่าจะเก่งมากๆ มันผ่านการ
ลองผิดลองถูกมาเยอะ ครูก็ผ่านแต่มันหมดโปรไปแล้ว แต่ถ้าพูดรู้เรื่อง ครูต้องพูดรู้เรื่อง
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มากกว่า เรื่องพูดไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับสคริปต์ที่เราไปถามเค้า ต้องสร้างความเป็น
กันเอง อย่าเครียดใส่นักกีฬา ต่อให้เค้าพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ชวนคุยนู่นคุยนี่ เพราะถ้าเรา
เครียด เขาก็จะเกร็งก็จะนึกอะไรไม่ออก เราก็ต้องเป็นกันเองเข้าไว้ แล้วก็ต้องพยายาม
พูดชักจูงอะไรที่เราอยากรู้ อย่างเช่น ที่พี่เคยไปรู้มานะมันอย่างนี้ ถ้าเป็นเรา เราจะคิด
อย่างนี้รึเปล่า อย่างกีฬาอ่ืน เขามีความเห็นว่า สเน่ห์ของกีฬาประเภทนี้มันคืออย่างนี้ 
แล้วเราหละเราจะเปรียบเป็นอย่างนี้ได้ไหม คือเราจะต้องเป็นคนโยงให้เค้าพูดตอบมาให้
ได้ อย่างตอนนั้นไปสัมภาษณ์คนอายุประมาณ 13-14 เล่นโบว์ลิ่งก็ไม่ได้พูดแย่ สามารถ
พูดได้ยาว ถ้าเราเรียงล าดับเรื่องงได้โอเค อย่างเช่น ที่มาคืออะไร แต่ก่อนที่เราจะถ่ายเข้า 
เราต้องบรีฟเค้าก่อนรอบนึง แล้วพอไปหน้ากล้อง เราก็ต้องไปบรีฟเค้าอีกรอบนึง ก็บอก
ไปว่า อย่าเกร็งนะ เอาแบบที่พูดเหมือนตอนเมือ่กี ้ลองเทส คือมันจะหนักแค่เจอเด็ก
ติสต์ๆ ไม่อยากพูด มันก็จะล าบากเรา ก็ต้องอยู่ที่การคัดเลือกนักกีฬา เช่น สมมุติโทรไป
ดีล อย่างแรกที่บอกคือ อยากได้นักกีฬาอายุประมาณเท่าไร แล้วก็จะเอามาสัมภาษณ์
แบบนี้ น้องเขาเป็นคนพูดเก่งไหมคะ ถ้าอยากรู้ว่าเขาพูดเก่งหรือพูดได้ไหม เพราะว่าบาง
ที่สัมภาษณ์ถามเขา ถ้าอยากถามรายละเอียดเขา ถ้าเขาบอกน้องเขาพูดไม่ค่อยเก่ง ไม่
ค่อยพูด เขาพูดได้นะแต่เขาไม่ค่อยพูด มันก็จะเก๊ตละว่า มันจะแก้อย่างไรดี ถ้านักกีฬา 2 
คนมาเปรียบเทียบกันก็ต้องเลือกอีกคนที่พูดมากๆ แล้วอีกคนให้แสดงเยอะๆ ถ้าเกิด
อาการเกร็งต้องให้ผ่านคลายที่สุด หรือไม่ก็หากระดานเขียน มันต้องแก้ให้ท าไงก็ได้ให้
ผ่อนคลาย แต่ทางที่ดีให้หาคนที่พูดเก่ง มันต้องเล่าว่า ก่อนที่เขาจะมาเก่ง เขาต้องเจอ
ความผิดพลาดก่อน อะไรบ้าง เขาอะจะเล่าว่า นี่คือความผิดพลาดของเขา เขาอาจท าท่า
นี้ไม่ได้ เล่นอะไรแบบนี้ไม่ได้ ถ้าอยากใช้ insert ก็ต้องรอให้เขา make เล่น แล้วเขาก็ฝึก
เหมือนต้องเห็นการพัฒนา แล้วเขาก็ฝึกจนท าได้  
 

5. มีวิธีเลือกประเด็นสัมภาษณ์อย่างไร? 
- ถ้าแต่ละเทปมีคล้ายๆกัน ก็ต้องคิดว่า ในกีฬาทุกประเภทที่เราจะท า เราอยากรู้อะไร 

อย่างแรกเลย ก็ต้องอยากรู้ว่า ท าไมกีฬานี้ถึงน่าสนใจ ก็ต้องให้คนที่เล่นกีฬาจนเป็นทีม
ชาติมาตอบว่า ท าไมเขาถึงบ้าคลั่งกะกีฬาชนิดนี้ขนาดนี้ มันสนุกกว่าประเภทอ่ืนๆ
อย่างไร อย่างที่เคยไปสัมภาษณ์มา ตอนแรกเขาเตะฟุตบอลอยู่ๆเขาไปเป็นนักตีแบด 
ทั้งๆท่ีมันน่าจะสนุกมากกว่าถ้าผู้ชายเล่นฟุตบอล แต่ท าไมแบดถึงสนุกกว่า เราก็ต้องรู้
ความเห็นของเขา เราก็ต้องรู้ว่านักกีฬาส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีเวลาแบ่งให้กับการเรียน 
พอเริ่มมุ่งมั่นไปให้กีฬาแล้วเรื่องเรียนจะเริ่มดร็อป แล้วเขามีเวลาแบ่งอย่างไร แล้ว
ชีวิตประจ าวันเขาส่วนใหญ่ซ้อมกันจันทร์ถึงเสาร์หรือแค่วันเดียว เขารู้สึกแย่ไหมที่เขา
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จะต้องมาซ้อมอะไรอย่างนี้ทุกวี่ทุกวัน โดยที่เพ่ือนคนอ่ืนเขาใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติ กีฬานี้ให้
อะไรเขาบ้าง ตอนที่เขาเล่นหรืออะไรที่เขาประทับใจ เราก็อยากจะรู้เหมือนกัน เพราะ
ความเห็นไม่เหมือนกัน บางครั้งเขาไปเล่นแล้วเขาแพ้แต่เขาอาจชอบแม็ทซ์นี้มากๆก็ได้ 
เพราะเขาอาจได้ไปแข่งกับคนที่เก่งที่สุด ถึงเขาแพ้เค้าก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ไว้พัฒนา
ตัวเอง หรือ เขาอาจชอบแม็ทซ์ที่เค้าชนะ เพราะเหมือนเขาพัฒนาไปอีกก้าว เขาสามารถ
ชนะคนที่สูสีกันได้หรือเก่งกว่า ถ้ามีคลิปก็ให้ credit ไปว่าเราเอาภาพนี้มาจาก 
YouTube ทางท่ีดีขอ insert หรือ video ที่เขามี ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกีฬาที่โปรหน่อย 
เขาจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้หมดว่า เขาไปแข่งท่ีนี่มาแล้วก็มีภาพวีดีโอ หรือเป็นภาพ insert 
นิ่งๆว่า เขาแข่งเค้าได้เหรียญ พอเขานึกถึงการแข่งขันที่เค้าชนะ แล้วเราก็ตัด insert ที่
เขาได้เหรียญมา 
 

6. รายการควรแบ่งออกเป็นก่ีช่วง? 
- ถ้า 10 นาทีน่าจะได้แค่ประมาณ 2 ช่วง เพราะถ้า 3 ช่วงมนัจะถ่ีไป เหมือนเล่าได้แค่

แปปๆ ถ้ารวมโฆษณาต้องเป็น 15 นาที แต่ถ้า 10 นาทีก็จะได้อย่างละ 5:5 ตอนแรกโชว์ 
2 นาที แล้วอาจเปิดมาหน่อยนึงด้วยการเห็นภาพสถานที่ที่เราจะไปถ่ายว่า นี่เรามาอยู่
ที่นี่นะ ก่อนที่เราจะเห็นตัวนักกีฬาที่เราไปสัมภาษณ์ในเบรคที่ 2 แล้วมีโชว์ละ มีโชว์ตัด
เข้ามาแล้วค่อยเห็นบรรยากาศโดยรอบๆ แล้วค่อยดึงเข้าไปในเบรคที่ 2 ว่าเรามา
สัมภาษณ์คนนี้ ส่วนใหญ่เขาจะชอบอะไรที่มัน balance กัน เช่น เบรคแรก 7 เบรคหลัง 
8 เบรคแรกพอจบการโชว์แล้วก็ต้องหาอะไรเข้าไปนิดนึงแล้วค่อยเขียนว่า ช่วงหน้า หรือ
เป็นค าพูด หรือเป็นเสียง หรือเป็นกราฟฟิคอะไรก็ได้ เพ่ือให้มาพบกับสัมภาษณ์ หรืออาจ
ตัด insert เป็นช่วงสัมภาษณ์ เป็นตัวอย่างช่วงหน้าโยงเข้าไป จะได้ไม่ดูงงๆ เพราะมันไม่
มีพิธีกรมาพูดว่า ช่วงหน้าจะเป็นอะไร ก็ตัดเป็นทีเซอร์ให้เค้าดูว่า จะมีการสัมภาษณ์
นักกีฬาท าอะไรบ้าง ช่วงแรกอาจเป็นโชว์ แล้วช่วงหลังเป็นตัดทีเซอร์ก็จะได้แค่ 30 วิ ท า
อย่างไรก็ได้ให้คนอยากติดตาม คนอยากดูมาก ถ้าจะเอาตัวอย่างตอนต่อไป แสดงว่าเรา
ต้องท าเทปหรือเตรียมรูปแบบรายการไว้ต่อเนื่องตลอดเวลา ต้องดิวต่อๆเพราะคน
จะต้องอยากรู้แล้วว่า เทปหน้าอันนี้ๆ ถ้าเราดิวไว้ก่อน คือ เราวางแผนล่วงหน้าว่า เสร็จ
เทปนี้แล้วเราจะท าเทปนี้ ได้ถ่ายแน่ๆหมดแล้วที่เราดิวไว้ ก็น่าท าเพราะคนอยากรู้ว่า
ต่อไปคือกีฬาอะไร แต่ถ้าไม่ท าคนก็จะไม่รู้ว่าต่อไปจะออกอากาศอะไร แต่ก็ต้องท าที
เซอร์อยู่ดี เพื่อที่จะบอกว่าอาทิตย์นี้จะออกอะไร เพียงแต่ว่า จะบอกเลยคือ จบมาปุ๊บว่า
จะเสนออะไรต่อ หรือ จบปุ๊บค่อยมาบอกทีหลัง  
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7. ท าอย่างไรให้รายการกีฬามีความโดดเด่นจากรายการอ่ืน? 
- อยู่ที่การน าเสนอล้วนๆเลย สมมุติ ถ้ามีพิธีกรคือขึ้นอยู่กับพิธีกร ขึ้นอยู่กับว่า พิธีกรจะ

สนุกกับมันแค่ไหน ถ้าพิธีกรจะเล่น ต้องร่วมเล่นกับอันนี้ด้วยได้ หรือถ้าไม่มีพิธีกร เป็น
การตัดต่อหรือแตกต่าง เราสามารถเล่าเรื่องได้ดีแค่ไหน การตัดต่อมีส่วนส าคัญมาก การ
เล่าเรื่องถ้าตัดต่อห่วย ต่อให้ถ่ายมาสนุกมาก ตัดต่อเฉื่อย ทิ้งภาพ ไม่สนุกเลย หรือค าพูด
ดีๆก็ไม่เอามาใส่ รายการก็จะดูไม่สนุกเลย สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับการตัด
ต่อว่าเราสามารถตัดแล้วเล่าเรื่องให้สนุกมากน้อยแค่ไหน content ก็ส าคญั ค าถาม
เนิบๆ คือบางครั้งค าถามเราไกป์เป็นหลักแล้วว่า จะเอาค าถามประมาณนี้ แต่หน้ากอง
ต้องมีปัญหาให้แก้อยู่แล้ว คือเราก็ต้องไปคิดค าถามสด ซึ่งเราอาจไปสัมภาษณ์ตอนที่เรา
ไม่รู้ คือ เราค้นหาประวัติไปเฉยๆ แต่ตอนไปสัมภาษณ์อาจถามอะไรได้มากกว่าที่เราคิด 
ตอนนั้นจะเป็นอะไรที่น่าสนใจ เฮ้ยจริงหรอ เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอ เฮ้ยมันท าได้ขนาด
นี้เลยหรอ มันก็จะดูน่าสนใจไปอีกแบบ  
 

8. มีวิธีน าเสนออย่างไรให้รายการดูน่าสนใจ? 
- ถ้า reality จะน่าสนใจ ถ้ากึ่งสารคดี ท า reality มันจะดูว่า มันคือชีวิตจริงๆของรักกีฬา 

ถ้าก่ึงละครมันจะดูเมคๆหน่อย ซีรีย์กะเรียลลิตี้น่าสนใจ ถ้าเป็นซีรีย์มันก็ต้องท าออกมาได้
เป็นช็อตๆตามที่เราลิสต์ แต่ถ้าเรียลลิตี้มันจะสด จะเละไม่เละก็อยู่ตรงนั้น แต่เราจะได้
เห็นภาพแท้ๆเบื้องหลังแท้ๆว่าชีวิตเค้าจะต้องเจออย่างนี้ อย่างที่เคยไปถ่าย กีฬามวยเป็น
กีฬาที่ไม่มีสมาคมยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างอาชีพ แล้วมวยก็จะมีเป็นค่ายๆๆแล้วคนที่
เล่นมวย ครอบครัวส่วนใหญ่จะจน จะไม่มีตังค์เลย อย่างฮอกก้ีน้ าแข็ง โบว์ลิ่ง อย่างน้อย
ต้องมีตังค์ เขาจะไม่จน แต่มวยเค้าจะแสดงให้เห็นว่า ความเรียลของเขาออกมาละว่า 
ตั้งแต่สัมภาษณ์ชีวิตพ่อแม่ สัมภาษณ์ชีวิตที่เค้าเข้ามา คนไม่ได้มีใจรักแต่อยากหาตังค์ 
เพราะการเล่นกีฬาคือการหาตังค์อย่างนึง มันก็เล่นน่าสนใจ แล้วพอเล่นเขาก็รู้สึกสนุก
ด้วยได้ตังค์ด้วย มันก็ท าให้ใช้กีฬานี้เล่นไปเรื่อยๆจนท าเป็นอาชีพได้ ถ้าเรียลลิตี้ถ่ายอย่าง
น้อย 2 วัน เพราะวันนึงอาจต้องไปถ่ายชีวิตของเขาตอนที่ยังไม่ได้เล่นกีฬา ชีวิตของเขา
ตอนที่ไม่ได้ซ้อมกีฬาเค้าท าอะไร เขาไปเรียนหนังสือหรอ หรือในช่วงนั้นกิจกรรมเขาคือ
อะไร บางคนตอนเขาไม่ได้ชกมวย เขาไปท าอะไร บางคนอาจไปท างานหนัก อาจไปเป็น
พนักงาน แบบที่เราเฮ้ยจริงหรอ คือ ความเหนื่อยมันต่างกัน ก็จะต้องให้เห็นชีวิตของเขา
ไปเลย อีกวันนึงก็จะต้องให้เห็นชีวิตของเค้าในการเล่นกีฬา บางคนเหมือนมี 2 บุคคลิก 
พอชีวิตท างาน อยู่บ้าน งานอดิเรก หรืออะไรก็ตาม จะไม่เหมือนตอนเล่นกีฬา บางคนไม่
รู้ด้วยซ้ าว่า คนแบบนี้เล่นกีฬาประเภทนี้หรอ คนที่ดูกีฬาเค้าอยากเห็นว่า ชีวิตหลังจาก
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เลิกเล่นกีฬาไปแล้วเค้าท าอะไร ถ้าเห็นตอนฝึกซ้อมได้จะดีพอสมควร เพราะว่ากีฬาแต่ละ
ชนิด บางอย่างเรานึกว่าจะไม่เหนื่อย นึกว่าจะเหนื่อยน้อย อย่างตอนแรกไปถ่ายลีลาศ ดู
เหมือนเป็นกีฬาที่ซ้อมไม่เหนื่อย ชิว เพราะอยู่ในห้องแอร์ ไม่ร้อนไม่อะไรเลย แต่ตอน
เต้นเหนื่อยมาก คือตอนไปถ่ายคิดว่าสบาย แต่พอถ่ายจริงไม่ได้สบายอย่างที่คิด 1พอได้
เห็นเค้าโชว์ บอกลองเล่นให้ดูหน่อย เขาจัดกันเต็ม เต้นทีเหงื่อแตก เราก็ต้องคิดละว่าเรา
จะถ่ายไหนให้เขาได้พักแล้วให้เขาแล้วแสดงต่อ เพราะเราไม่สามารถให้เขาเล่นต่อได้
เหมือนกีฬาชนิดอ่ืนๆ เช่น คาราเต้ คาราเต้ใช้ก าลังแต่ไม่ได้เหงื่อแตก 
 

9. มีวิธีวางแผนในการถ่ายท าอย่างไร? 
- คุย เพราะกีฬาแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน บางคนเขาจะให้สัมภาษณ์ก่อน บางคนก็จะ

ขอซ้อมก่อนแล้วค่อยมาให้สัมภาษณ์ แล้วแต่ถ้ากีฬาไหนหนักมากๆ ส่วนใหญ่แล้วจะจับ
ให้เขามาสัมภาษณ์ก่อนให้หมด เพราะหมดจากการสัมภาษณ์เสียงก็ไม่ต้องเก็บแล้ว พอ
เก็บครบปุ๊บมันก็จะสบายเรา ที่เหลือก็แพลนแต่กล้องอย่างเดียว  ให้กล้องแพนไปแพน
มา ถ้าอยากเอาเสียงเก็บให้เสร็จแล้วค่อยมาท าอีกเรื่องนึง แล้วถ้าอยากเก็บภาพถ่าย
อย่างเดียว อยากได้อะไรบอกเขาให้เขาท าให้ ถ้าจะติดต่อเรื่องโลเคชั่น ต้องย้ าเขาว่า
ส่งไปแล้ว พอไปถ่ายก็ต้องก็อบไว้อีกอันนึง อะไร เตรียมให้พร้อม ดูโลเคชั่นให้ดีๆว่า ที่นี่
นะ แล้วที่นี่ต้องใช้ไฟไหม ต้องใช้อะไรอีก เพ่ิมอะไรไหม เกินไว้ดีกว่าขาด ส ารองไว้ให้
เยอะที่สุด พอไปถ่ายหน้ากอง ปัญหาจะเกิดน้อย ตอนสัมภาษณ์เราต้องก าหนดแล้วว่า 
สมมุติ ภายใน 10 ค าถาม ต้องเสร็จภายในกี่นาที จะต้องไม่เกินหรือต้องไม่ขาด อยากได้
ประมาณนี้ ต้องก าหนดต้องลองดูว่า สมมุติ อย่างสัมภาษณ์นักกีฬา อย่างนี้เราเริ่มกะได้
แล้ว ถ้าไปสัมภาษณ์ 11 โมง เที่ยงก็ต้องเสร็จแล้วเพราะว่าให้เวลากับการสัมภาษณ์แค่
ชั่วโมงเดียว หรือถ้าเทปนั้นมีคนสัมภาษณ์เยอะ ก็อาจชั่วโมงครึ่ง เพราะเราไม่รู้ว่าจะ
จัดการการพูดของเค้าได้หรือเปล่า ถ้าพูดแล้วรู้สึกว่าเค้าไปรอด ชั่วโมงนึงก็อยู่ เราต้อง
ควบคุม content อย่างที่เคยไปสัมภาษณ์แล้วเค้าตอบยาว เริ่มไม่เข้ากรอบเราแล้ว คือ
ถามอันนี้แต่เริ่มไปยาวเกิน เราอาจบอกคนที่บรีฟแทนเราว่า พอแล้ว อาจแบบ เอาครับ
งั้นเดี๋ยวเราไปอีกค าถามนึงเลย ต้องรีบตัดบท ถ้าคิดว่า content ที่เราได้พอแล้ว อย่าง
ลังเลที่จะคัท ไม่งั้นเค้าไปยาว คนที่เหนื่อยที่สุดก็คือคนตัด แต่อย่าให้สั้นเกิน เพราะถ้า
เค้าตอบยาวคือ อันนี้มันดีต่อเรา ตอนตัดอย่าเสียดายฟุตเยอะ บางครั้งเราถ่ายมาเขาพูด
ดีหมด เราไม่รู้จะตัดอันไหน อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างนึง อีกอย่าง ถ้าสมมุติพูดไม่เก่ง 
แตเ่ล่าได้เรื่อยๆ การเล่ายาวๆของเขาอาจใช้ได้บางจังหวะ ดีกว่าพูดน้อย พูดน้อยแก้
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ไม่ได้ ต้องหา insert ใส่ เพราะฉะนั้น การที่เขาพูดเยอะดีกว่า แล้วเรามานั่งตัดทิ้งได้ว่า 
ช่วงนี้หยุดถึงช่วงนี้ ช่วงนี้สามารถแก้ได้ด้วยตัดต่อ  
 

10. มีวิธีการเลือกมุมกล้องอย่างไร? 
- อย่างแรกเลย location ส าคัญมาก ถ้าอยากได้โลเคชั่นอย่างที่เราอยากได้ เราต้องไป

เซอร์เวย์ก่อนเลย ถ้ามีเวลา ต้องให้คนที่เป็นตากล้องไปดู เพราะเราไม่สามารถจับภาพ
แทนเขา เขาต้องรู้ดีกว่าเราว่า ภาพวางกล้องไว้ตรงนี้สวย บางครั้งตาเราไม่สูงเท่าเค้า เรา
ก็ต้องให้เขาตัดสินใจว่า สถานที่มันมีแค่นี้ แคบนะ 1 การไปเซอร์เวย์ก่อนได้เปรียบ ถ้า
เข้าไปห้องเล็ก ไม่มีอะไรเลย อย่าห้องลีลาศ มีแต่กระจก ข้างนี้เป็นกระจก ข้างนี้เป็น
อะไรก็ไม่รู้ อีกข้างเป็นมู่ลี่ไม่สวย ถ่ายยากก็ต้องให้เค้าคิดว่าจะถ่ายอย่างไร อย่างกระจก
ต้องเอาอะไรมาหลบ ต้องท าอย่างไรบ้าง ถ้าเผื่อไปมันก็จะติดตรงที่กีฬามีทั้งข้างในข้าง
นอก พอไปเจอ outdoor แล้วท าอย่างไร แสงเดี๋ยวบทจะเปรี้ยงก็เปรี้ยง สว่างเวอร์ ต่อ
ให้ปรับดร็อปอะไรแล้วก็ยังสว่างเวอร์ หรือ ฝนอาจตกตอนถ่าย เราก็ต้องแก้ปัญหากันไป 
จะยกไหม ยกก็หรือฝนตกค่อยถ่ายต่อ แต่ถ่ายต่อฟ้าจะไม่เหมือนกันแล้ว หรือถ้าเป็น
อย่างในร่ม มันก็จะเป็นแบบ เฮ้ยอันนี้มันปิดไฟแล้วมืดเลย อันนี้มันสว่างแค่นี้ต้องเอาไฟ
มาละ ไฟ1000 ไฟ650 ตั้งสักหน่อย ก็คือไฟตอนสัมภาษณ์อาจใช้ไฟตามธรรมชาติของ
เค้า ไฟทั้งหลายทั้งปวง โอเค มันได้มันอยู่ แต่ตอนถ่ายโชว์ เราอาจอยากให้มีความพิเศษ
หน่อย เราไปเช่าไฟ 1000 650 อย่างไฟ 1000 มันก็แค่ 300 650 ก็ 250 เช่ามา พอปิด
ไฟให้กล้องเซต มันก็จะมีความแปลก ตั้งกล้องสวย  
 

11. Intro ควรมีกี่สถานที่? 
- แล้วแต่อุปกรณ์และท่าท่ีเขาเล่นว่า สามารถโยงไปได้กี่อัน ถ้าถ่ายนอกโลเคชั่นเมื่อไหร่ท า

ใจกะฝนได้เลย ถ้ามันถ่ายแล้วสวย อย่างธนู ไปถ่ายตอนฝนตก มันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้
แล้ว กองต้องถ่าย นักกีฬาพร้อม เพราะฝนตก เขาก็ไม่หยุดซ้อม คือ ฝนตกเขาก็ต้องเล่น 
เขาก็ต้องซ้อมจนครบ มันก็จะได้ภาพสวย เข้มแข็ง แข็งแรงไปอีกอย่างนึง เท่ห์ๆฝนตก 
ถ้าจะถ่ายต้องอย่ารีบ สุดท้ายถ้าเราไม่เตรียมงานมาดีก็พัง ต้องถ่ายใหม่อยู่ดี สู้เราเตรียม 
ท าสคริปต์ให้เสร็จ คุยกะนักกีฬา ดีลกะนักกีฬาเยอะๆ ส่งไปให้เขาอ่าน เวลาเขาจ าได้เขา
ก็จะเอาไปคิดเล่นๆที่บ้าน พอตอบเขาก็จะรู้ว่าจะตอบ  
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12. ควรใช้เทคนิคอะไรมาเสริมรายการ? 
- เทคนิคเสริมขึ้นอยู่กับการแสดงของเขา กีฬาบางประเภทมานั่งพูดมันน่าเบื่อ พอเขา

แสดงออกมาปั๊บมันก็ต้องอยู่กับการโชว์ของเขา ว่าเขาโชว์ออกมาได้น่าสนใจมากแค่ไหน 
หรือ เราต้องบอกเขาเอง เราต้อง research ข้อมูลเยอะมาก อย่าง หนูทราบว่าอันนี้มัน
ท าได้ถึงอย่างนี้เลยไม่ใช่หรอคะ หรือ ท าได้ไหมถ้าจะให้ท าอันนี้ ต้องเริ่มวางขอบเขตว่า
จะถ่ายอะไรอย่างไร ต้องไปดูโลเคชั่นว่าจะได้แบบไหน ต้องดูเรฟเยอะๆแล้วแคปช็อตมา 

- สุทธิพงษ์: ต้องดูไปกอ่น ต้องเตรียมตัวเผื่อไว้ก่อน เขาใช้ After Effect แล้วมี plug-in ที่
มันสโลว ต้องถ่ายหลายที ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเน้นรับมุมไหน เหมือนถ่าย extreme นิดนึง 
จะเคลื่อนกล้องเยอะ ต้องเป็นหลายทีหน่อย สมมุติ ถ่าย 2-3 ที แล้วก็ถ่ายกว้างทีนึง 
แคบทีนึง ตั้งเฟรม อาจวิ่งตามทีนึง ตอนถ่ายอาจ 2 เพราะถ้า 3 มันจะชน แล้วเราจะวาง
เฟรมยาก พวกถ่ายสโลวต้องมีเทคนิค ให้ข้างหลังเบลอๆเยอะๆ ให้แยกวัตถุออกจาก
แบล็กกราวเยอะๆ แล้วก็ถ่ายสปีทชัทเตอร์เยอะๆ ต้องอยู่ที่แสง ฉากด้วย ฉากก็ส าคัญ 
เพราะมันเป็นการแสดง ถ้าถ่ายหลายเทคไม่ได้เราก็ต้องแม่น คนถ่ายต้องพอตัวเลย กีฬา
ถ่ายยาก ก่อนถ่ายต้องไปบล็อกไว้ก่อน ไปดูมุมไว้ก่อน สมมุตเราหาเรฟ เราอยากได้มุม
ประมาณนี้ เราก็ไปหามา หามาเสร็จแล้วก็ไปดูที่ถ่ายว่า มุมประมาณนี้ถ่ายตรงนี้ได้มั้ย 
เราไปกะตากล้องจะดี เพราะเขาจะช่วยคิดมุมภาพให้เราได้ outdoor เกี่ยวกับเรื่องเวลา
ถ่ายด้วย ควรถ่ายเย็นๆ ไม่ก็เช้าตรู่ไปเลย หลัง 4 โมง 3 โมงมาเตรียม 4 โมงก็ควรจะเริ่ม
ถ่ายได้แล้ว แต่ต้องเซ็ตก่อนเนิ่นๆ ไม่ควรถ่ายเกินพระอาทิตย์ตก ประมาณ 6 โมงครึ่ง แต่
มีกลางคืนไว้ก็ดี ถ้าตรงนั้นมันมีแสงอยู่แล้ว ตอนกลางคืนมีไฟกลางคืน ถ้าตรงที่ไม่มีปลั๊ก
พ่วงก็ต้องหาไฟ ใช้พวก LED ที่ใส่ถ่าน ให้เอาไปเยอะๆ 4 ตัว หรือหาแบตแห้งท่ีเสียบ
ปลั๊กได้ ถ่ายกลางคืนจะสวยเพราะมันมีพวกโบเก้เยอะ  ให้ดูเรฟเยอะๆถ้าหากยังไม่โปร 
จริงๆ ให้ดูเรฟแล้วก็อบไปก่อน ช่างภาพจะได้ดูว่าระยะ เลนส์ เฟรมแบบไหน ถ้าช่างไม่
ไม่เป็นจะล าบากมาก เขาก็จะถามมาแบน เราต้องถ่ายไม่แบน  
 

13. รายการกีฬาควรออกอากาศทางช่องไหน? วันและเวลาอะไร?  
- ไทย PBS บ่าย 2 ต้องเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพราะเราจะได้รู้ว่าจะต้องท ารายการ

ออกมาแนวไหน จะวัยรุ่นหรือมีสาระหน่อย ถ้าวัยรุ่นควรหยุด มีเวลาดูแต่ไม่รู้ว่าจะไป
เที่ยวกันหรือเปล่า ส่วนใหญ่วันอาทิตย์ถ้าไปเที่ยวจริงๆก็คือ ออกต่างจังหวัด  

- สุทธิพงษ์: อาทิตย์เช้า 10 โมง 11 โมง  
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14. รายการกีฬาควรมีความยาวเท่าไร? 
- สุทธิพงษ์: 10 นาทีก็พอแล้ว  
- เกินกว่านั้นก็ไม่รู้จะให้ดูอะไร เพราะถ้าอยากให้วัยรุ่นดู วัยรุ่นยิ่งไม่ดูอะไรนานมาก ถ้าไม่

น่าสนใจจริงๆจะดูแปปเดียว ต้องตัดโชว์ให้ดูน่าสนใจแล้วมันจะดูโอเค แต่ต้องหาคนถ่าย
โอเค  
 

พิลันดา รัตนอมรเลิศ            วันพุธที่ 18 กันยายน 2556    เวลา 13:43 น. 

1. รายการเกี่ยวกับกีฬาควรมีความยาวนานเท่าไร?  
- ครึ่งชั่วโมง ถ้ามีประวัติ แนวคิด คือ รายการ 10 นาทีมันบอกได้ แต่มันจะไม่ได้ลงลึก

ขนาดนั้น คือ อาจให้เขารู้คร่าวๆ ผิวเผิน มันอาจต้องเป็นหลายๆตอนต่อกัน 10นาที
ตอนนึง อาจแบ่งเป็นตอน1 ตอน2 ตอน3 ตอน1อาจให้รู้จักกีฬาคร่าวๆ ตอน2อาจต้อง
ขมวดกีฬาเหมือนตอน1 เหมือนเกริ่นให้คนทคนที่ไม่ได้ดูเข้าใจก่อนเบื้องต้นสั้นๆ แล้ว
ค่อยเริ่มประวัติ อาจต้องแบ่งๆ 2-3 ตอน อย่างตอนแรกอาจพูดถึงจุดเด่น อาจให้คน
แสดงคนที่เราจะสัมภาษณ์ ถ่ายจุดเด่นของกีฬาแต่อาจให้เขามาพูดบรรยายลักษณะของ
กีฬาทั่วไปโดยเบื้องต้นก่อน แล้วให้ตัดล าดับภาพเล่าเรื่องมี insert ก็เป็นตอนนึงได้แล้ว 
ตอนที่ 2 พอเราจะลงลึกถึงประวัติ เราก็อาจเปิดมาด้วย voice over ใครก็ได้ เป็นเสียง
โฆษกข้ึนตอนแรก แต่ก็เป็นเสียงขมวดของตอนที่ 1 ขึ้นมา ก็สรุปว่า กีฬานี้มีความ
น่าสนใจคร่าวๆ แล้วตอนนี้เราก็จะมาลงลึกถึงประวัติของกีฬาชนิดนี้ แล้วก็ให้คน
สัมภาษณ์เล่าประวัติ เล่าเสร็จ สมมุติจบตอนนี้ พอเป็นตอนที่ 3 ก็อาจเล่าย้อนไปถึง 
ส าหรับกีฬานี้เป็นอย่างนี้ ก็คือ เล่ารวมตอนแรกกะตอน 2 รวมกัน เป็น voice over 
เหมือนกัน เหมือน remind ให้เค้าเห็น คือ คนที่ไม่ได้ดูตอน 1 ตอน 2 จะได้เข้าใจว่า 
ตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้ว ประวัติก็สั้นๆว่า มาจากไหนอะไร แต่ทีนี้เราจะมาลงลึกถึง
เทคนิคกีฬาประเภทนี้กัน แล้วก็ให้คนสัมภาษณ์แล้วให้เขาสอนเทคนิคในการเล่น อย่างนี้
มันน่าจะได้อะไรมากกว่า เพราะมันแค่ 10 นาที ไม่งั้นก็ต้องตัดประวัติออกไปเลย เพราะ
พูดถึงได้ไม่เยอะ พอประวัติมันจะค่อนข้างเล่านาน ถ้าเป็นแบบพ้ืนฐานเลยก็ต้องเป็นกีฬา 
จุดเด่น เทคนิคการเล่นคร่าวๆ ซึ่งจะสอนได้ไม่เยอะมาก แต่ควรท าเป็นครึ่งชั่วโมง ครึ่ง
ชั่วโมงก าลังดี หรือไม่ก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ 20 นาที ยืดเวลาออก โชว์คนเขารอดู ต้อง
เรียงเรื่องเหมือนหนังหรือละครเรื่องนึง ที่เราต้องปูไปก่อนตอนแรก แล้วกราฟค่อยๆขึ้น
เป็นจุดพีค แล้วกราฟค่อยๆลง โชว์น่าจะไว้ก่อนจบ ไม่ใช่โชวเ์สร็จแล้วจบเลย แต่โชว์
เสร็จแล้วจบเลยก็ได้ คนดูตอนจบจะได้ฟิน หรืออาจเอาโชว์ไว้ 3 ส่วน 4 ของเรื่องทั้งหมด 
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แล้วให้เขาพูดแทรกถึงแง่คิด อะไรที่ฟังแล้วอิน อันนั้นก็น่าสนใจ แต่ถ้าเอาโชว์เปิดตอน
ตอน 
  มันจะไปหนักตอนท้าย เพราะเราจะต้องท าเรื่องให้ค่อยๆน่าตื่นเต้น ไม่งั้นจะ
กลายเป็น คนดูดูแค่ตอนต้นที่เหลือเค้าไม่ดูเลย ถ้า insert ตอนแรกๆก็อาจเก็บเป็นช่วง
เขาซ้อม เหมือนเป็นเอาทีเซอร์ใส่ แต่ตอนต้นถ้าจะท าเป็นโชว์ก็ต้องให้มันพิเศษไปเลย 
ตัดให้มันดูสนุกแต่โชว์ต้องให้น่าติดตาม ต้องเลือกเพลงดีๆ ตอนเปิดเรื่องอาจใส่ชุดเต็มก็
ได้ อาจเก็บตอนช่วงเขาวอร์มก่อนถ่ายจริง แต่ตอนต้นอย่าเพ่ิงเฉลยมากว่าเป็นอย่างไร 
พยายามเก็บภาพแคบๆเอาไว้ แล้วค่อยเป็นแบบกว้างสุดที่แทบไม่เห็นรายละเอียดเลย 
ให้เห็นรายละเอียดตอนโชว์  
 

2. รายการเกี่ยวกับกีฬาควรน าเสนออย่างไร ให้คนดูน่าสนใจ? 
- คงไม่ถึงข้ันเรียลลิตี้ คงเป็นก่ึงสารคดีนิดๆ เพราะมันให้ความรู้ แล้วมีเรื่องบันเทิงเป็นกีฬา

สอดแทรกด้วย ถ้าท าเป็นซีรีย์ก็ต้องแบ่งเป็นตอนๆ แล้วเราจะเล่าเรื่องต่อกันอย่างไร แต่
พอเป็นซีรีย์มันก็จะเริ่มเยอะขึ้นมา พอเราท าหลายก้อนมันเริ่มเยอะ แล้วเราจะท าให้แต่
ละตอนต่อกันอย่างไร เราจะท าอย่างไรให้คนเข้าใจเรื่องก่อนหน้านี้ถ้าคนเขาไม่ได้ติดตาม
ตั้งแต่แรก ก็เหมือนเราดูละครหรือดูอะไร เราก็ต้องมีตัวอย่างตอนต่อไป พอตอนที่เปิดมา
ก็มีเหตุการณ์ที่เล่าเรื่องเป็น sequence ตอนที่แล้วนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้น มันขึ้นอยู่กับ
รายการถ้าเป็นเรียลก็อาจหนักไป ต้องท าการบ้านเยอะหน่อย เพราะต้องติดตามชีวิตเขา 
2-3 วัน บางทีตามๆเขาไม่มีอะไร เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องถ่ายอะไร ตอนตัดจะตายเพราะต้อง
มานั่งดูว่าจะตัดอะไรบ้าง ฟุตจะเยอะ ถ้าอยากจะเล่นชีวิตเค้าด้วยก็ไม่ต้องติดตามมาก 
 

3. รายการควรแบ่งออกเป็นก่ีช่วง? 
- 3 ช่วงก็ได้ มันอยู่ที่ content ต้องบรรยายให้เขาเห็นภาพมากกว่านี้ ช่วงที่1 อาจเป็น

สัมภาษณ์บุคคลที่เล่นกีฬาประเภทนั้นๆ เล่าถึง นิยามของกีฬาชนิดนี้ ว่ากีฬาชนิดนี้คือ
อะไร มีจุดเด่นอะไร ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหน แล้วเคยไปแข่งที่ไหนมาแล้วบ้าง 
อาจเป็นเบื้องต้น คือ อันแรกต้องเป็นเบื้องต้นก่อน แบ่งเป็น 5:5:5 อันไหนไม่ถึงก็ให้ใช้ 
insert แทรกไป ช่วงสุดท้ายอาจต้องพูดถึงผลงานที่ผ่านมา ว่าไปแข่งที่ไหนบ้าง แล้ว
ได้รับรางวัลอะไร อาจพูดให้แง่คิด จากการที่เค้ามาเล่นกีฬานี้ เขาได้รับอะไรจากตรงนี้
บ้าง ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุม การต้องมีสมาธิ กีฬามันช่วยอะไรกับตัวเค้าได้บ้าง ไม่
ต้องเชิญชวนแต่ให้พูดสรุปปิดท้ายเป็นแง่คิดของเขาที่คนฟังสามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับ
ใช้ได้ด้วย เช่น อาจให้เงินเขา หรือ ท าให้เขามีสมาธิที่ยาวขึ้น อย่างจะพูดว่ากีฬานี้มี
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ประโยชน์อย่างไร ในเรื่องของความยืดหยุ่น กีฬาที่ต้องใช้ความอดทน อยากให้ฟังแล้วอ้ือ
หือกีฬามันมีประโยชน์อย่างนี้  
 

4. มีวิธีเลือกเพลงอย่างไรให้เข้ากับกีฬาแต่ละชนิด? 
- กีฬาที่มันสามารถเล่นสนุกๆได้ อย่างพวกบาสหรืออะไรที่เป็นการแข่งขัน เราสามารถ

เลือกใช้เพลงที่มันสนุกได้ อย่างกีฬาที่ต้องใช้สมาธิหน่อย เพลงอาจต้องเท่ห์ๆ เรา
สามารถก ากับให้เขาท าท่านี้หากเขาเล่นยืดๆ ต้องศึกษากีฬาชนิดนั้นมาดีๆ การก ากับ
ของเราคือ เราจะเข้าถึงแขกรับเชิญได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าเราคุยกับเขามากๆ ความเกร็ง
ของเขาจะน้อยลง แล้วเขาก็จะคิดว่าเราเหมือนเพ่ือนคนนึง เขาจะไม่เกร็ง ถ้าเขาท าไม่ได้
อย่าเงียบนิ่ง อย่า dead air ไปกับเขา ให้พยายามผ่อนคลายเยอะๆ 
 

5. ถ้าท า intro เป็นการตัดภาพสลับผ่าน location คิดว่าเป็นอย่างไร? 
- คิดว่าน่าจะเป็น 3 โลเคชั่น มู้ดโทนก็ต้องต่างกัน อาจมืดบ้าง สว่างบ้าง มีสดใส อาจโลนึง

ใช้อย่างนึง ให้เขาเห็นถึงความหลากหลายของกีฬาชนิดนี้ อาจมากกว่า 3 โลก็ได้ หรือ
อาจหาโลเคชั่นที่เป็นที่เดียวแต่เล่นได้หลายมุม ให้ดูให้ฟีลมันต่างกัน อาจเล่นอันนี้ที่นึง
อันนี้ที่นึง ถ้าหาข้อมูลต้องพูดคุยกับนักกีฬาก่อน อาจต้องตัดให้ดูสนุก เพราะมันเล่นให้
สนุกกว่านี้ได้ เพราะมันเป็นเรื่องเก่ียวกับการแสดง คนที่ดูก็เพลิดเพลิน เทคนิคอาจต้อง
ใช้ tweeter แล้วท าใน after effect ถ้าอยากได้เป็นสโลว์ ถ่าย 50 เฟรมก็พอ อาจไม่
ต้องสโลว์มาก เพราะถ้าท า 50 เฟรมก็จะได้ภาพที่สโลว์ระดับนึง ถ้าจะเล่นหลายโลก็ต้อง
ตัดต่อให้มันสนุก อาจตอนแรกๆมาตื่นเต้นเร้าใจ แล้วตอนท้ายให้เค้าเห็นถึงความอ่อน
ช้อยสวยงามท าสโลว์บวกเข้าไป ตอนแรกอาจเห็นหลายๆโล อาจมีแคบก่อน แคบมือ 
แคบถืออุปกรณ์ แล้วตัดเร็วๆ อาจต้องเลือกเพลงให้ดูสวยงาม ฟังแล้วผู้หญิงๆหน่อย การ
ตัดต่อส าคัญมาก ถ้าถ่ายมาดีตัดต่อห่วยก็จบ ถ้าถ่ายข้ามโลสวยๆเอาเป็นชุดหลายๆแบบ 
เอาชุดที่แสดงเลย ตอนสัมภาษณ์ค่อยให้เค้าใส่ชุดซ้อม ตอนโชว์ควรจัดเต็ม รายการอย่าง
นี้ตากล้องเก่งจะดีมาก ถ้านักกีฬาชอบ dead air ก็ใช้ตัดช่วย ไม่ก็ตอนที่ถามอ่านถ่าย
ไม่ให้เขารู้ตัว เพราะบางคนเวลาคุยกับเราเป็นแบบนึง พอเวลากดอัดแล้วเป็นอีกแบบนึง 
หรือไม่บางทีเราชวนเขาคุยไปเรื่อยๆ เราต้องรู้กะตากล้องว่า เห็นเขาพูดให้กดอัดแบบ
ไม่ให้เขารู้ แล้วก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปตัดๆออกเอา เอาง่ายๆติดไวเลสเลย   
ตอนบรีฟก็ติดไวเลสไว้ เปิดไว้ก่อนแล้วก็ให้ซ้อม คือเราต้องบอกตากล้องไว้ พอเขาพูดได้
แล้วก็กดอัดนะ จริงๆถ่ายเป็นหลายๆมู้ดคือ มีฝนตกบ้างก็ดี ฝนตกเราก็แก้ปัญหา หา
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อะไรที่เข้ากับบรรยากาศน่าจะได้อีกอารมณ์นึง ถ้าถ่ายเป็น 50 เฟรมมา เอามาสปีทเป็น 
25 ธรรมดาก็จะเห็นเป็นช้าๆได้ ก็จะเห็นรายละเอียดท่าได้เยอะ  
 

กิตติคุณ จงไกรวุฒิ            วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556        เวลา 12:45 น. 

1. รายการเกี่ยวกับกีฬาควรน าเสนออย่างไรให้ดูน่าสนใจ? 
- ถ้าเราไปจ ากัดท่ีค าว่า สารคดี เราจะไปบีบตัวเอง เพราะสารคดีเนื้อหามันจะต้องข้น คือ มัน

จะต้องละเอียด เราจะต้องรู้ว่าอะไร อย่างไร เป็นรายการก่ึงดีกว่า สารคดีมันต้อง voice 
over อาจมีคนมาพูด เนื้อหาต้องละเอียด ถ้าเรากึ่ง เราน าเสนอในเรื่องของการแสดง เพราะ
มันจะมีทั้งในแง่ของการให้ความรู้ ให้เกร็ดความรู้อะไรพวกนี้ด้วย ส่วนอีกกึ่งนึงก็จะเป็นการ
โชว์ มันอยู่ที่ว่าเราจะเน้นที่ตัวอะไร เน้นที่ตัวกีฬาหรือเน้นที่นักกีฬา ถ้าเน้นที่ตัวกีฬาก็คงไม่
ต้องเรียลลิตี้มาก อย่างถ้าเราไปเน้นที่นักกีฬาอาจไปเรียลลิตี้หน่อย เช่น เขาตื่นเช้ามาเขาท า
อะไร เขาตื่นเช้ามาเขาวอร์ม วอร์มเสร็จกินข้าว แล้วไปเรียน ไปเรียนกลับมา กลับมาซ้อม
เสร็จถึงก่ีโมง เหมือนว่าชีวิตนึงนักกีฬาท าอะไรบ้าง แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดี เบรค1ก็พูดถึงจุดเด่น
ของกีฬา  
 

2. รายการเกี่ยวกับกีฬาควรมีความยาวเท่าไร? 
- 30 นาที ถ้าเอาอยู่มันก็อยู่ แต่ 10 นาทีก็ดีอย่างนึงคือ มันไม่ยาวเกินไป มันไม่ยาวจนฟังเขา

พูดแล้วรู้สึกน่าเบื่อ ถ้าเป็นเปิดมาให้เค้าเล่นโชว์ก็โอเค เบรค2อาจเน้นเกี่ยวกับพวกนักกีฬา 
สเน่ห์ของมันคืออะไร ท าไมเราถึงมาเล่น ชอบอะไรในกีฬานี้ เพื่อจะพูดให้คนดูรู้สึกว่ากีฬานี้
มันมีความน่าสนใจ มันมีอะไรที่ให้คนดูมองสนใจมาลองเล่น นักกีฬาส่วนใหญ่ใช้เวลาฝึกเป็น
เดือนเป็นปีกว่าจะท าท่านี้ได้ อาจให้เห็นถึงความพยายามของเขา ยกตัวอย่าง ม้า บางทีพอ
มันจะกระโดด มันหยุด แล้วเขาก็โดนโค้ชด่า เราอาจเก็บภาพตอนโค้ชให้ค าแนะน า แบบ 
เพราะอย่างนี้ถึงไม่ได้ จะเห็นสีหน้าของนักกีฬาที่ฟัง อาจจ๋อยๆหน่อย แต่ก็โอเค เค้าไปลอง
ท าจนท าได้ เบรค3อาจผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมามองกีฬาชนิดนี้ สอนเทคนิคก็พอได้ 
แต่มันอาจมีนักกีฬาเพราะกีฬาไม่ได้เล่นแค่วันสองวัน คนที่ดูอาจรู้สึกว่า เค้าสอนแหละ เรารู้
แหละว่าเค้าสอนอย่างไร แต่อาจรู้สึกว่าไม่อินตาม เพราะสอนไปก็ไม่ได้อะไร มันต้องเริ่ม    
เบสิคอยู่ดีแหละ แต่สอนมันใช้ได้ อาจเป็นแค่ท่าเบสิค ต้องเบสิคสุดๆเพราะคนดูเค้าเล่นไม่
เป็น แต่อาจแทรกเข้าไปเล็กๆ แต่การให้แรงบันดาลใจ อาจไม่ได้แค่เป็นการเชิญชวนเขามา
เล่นกีฬา มันอาจมีในมุมมองของเค้า เพราะเรื่องราวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เค้าอาจมา
เล่น เขาอาจมีความพยายามแล้วเราก็จะเห็นเป้าหมายอะไรของเขาที่จะกระตุ้น เราอาจฟัง
แล้วสะเทือน แต่ละคนเราก็สามารถเล่นได้ แต่ตอนเราไปสัมภาษณ์ ถ้าเขายังพูดไม่ได้ เราก็
ต้องพูดกระตุ้นเขา พูดให้เขาพูดออกมาให้ได้ ให้คายออกมาให้ได้ เพราะบางทีเขาก็พูด แต่
มันก็ยังไม่กิน แบบอารมณ์มันยังไม่ได้ ก็ต้องชวนเขาคยุ เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างให้เขาพูด
ออกมา จนเห็นว่าอย่างนี้มันได้แล้ว 
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3. มีวิธีเลือกประเด็นค าถามอย่างไร? 
- อย่างรายการพี่ เปิดรายการมา ก็ให้เขาพูดถึงสเน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ กีฬาชนิดนี้มันพิเศษ

อย่างไร มันน่าสนใจอย่างไร พอค าถามต่อมาก็ให้เล่าประวัติ เพราะค าถามเบรคแรกเข้าไปคน
ดูก็เห็นว่าน่าสนใจ อะไรคือแรงบันดาลใจ เล่นครั้งแรกใครพามาเล่น แล้วท าไมถึงอยู่ๆเอาจริง
เอาจัง ค่อยๆไล่ขึ้นมา แล้วก็พูดถึงความภูมิใจ การแข่งขันที่ผ่านมา แล้วก็จะมาในส่วนของ
การแบ่งใช้ชีวิตประจ าวัน เรา balance ชีวิตอย่างไร ไหนจะเรื่องเรียน ไหนจะเรื่องการซ้อม 
ในจะเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวัน วัยรุ่นหนะ เชื่อได้เลยว่า เรื่องชีวิตของคนที่ไปสัมภาษณ์ใน
วัยรุ่นแทบจะตัดทิ้งไปได้เลย เพราะมันต้องซ้อมเกือบทุกวัน เพราะเขาบอกว่าถ้าหยุดไป
วันนึงอาจมีท้ังกล้ามเนื้อไม่เหมือนเดิม แล้วเราต้องกลับไปเริ่มใหม่ ชีวิตวัยรุ่นก็หายไป เรื่อง
การเรียนบางทีก็ต้องดร็อปเรียน บางทีเราก็ต้องมีการแบ่งเวลา ก็ต้องดูว่าตรงส่วนนี้ให้คนดูได้
นะ บางทีคนดูดูแล้วคือ เรื่องวินัย นักกีฬาการมีวินัยเป็นเรื่องส าคัญ อะไรพวกนี้มันก็ให้คนดู
ได้หมด ความฝันนักกีฬา อย่างน้อยอยากไปเวทีไหน เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก แต่ละคนมีความ
ฝันไม่เหมือนกัน ให้เขารู้สึกว่ามันมีความฝัน แล้วสุดท้ายก็เป้าหมายว่า ความสุขที่ได้รับคือ
อะไร สิ่งที่ได้จากการเป็นนักกีฬามันไม่ใช่แค่การมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงนะ มันยังมีอีก
หลายอย่าง ได้เจอเพ่ือน ได้เรียนรู้ชีวิต ได้ท าอะไรอย่างนี้ แล้วก็ฝากถึงผู้ชม จากเบรคแรก 
เรื่องสเน่ห์ก็เพ่ือให้คนดูเขาสนใจเรื่องกีฬาไปก่อน แล้วค่อยเริ่มมาท่ีตัวนักกีฬา เป็นอย่างไร
ได้มาเล่น แล้วค่อยมาที่การแข่งขัน ผลงาน ความภาคภูมิใจที่ได้รับ ไปแข่งอะไรมารับแล้ว
เบรคสุดท้ายก็ตบให้คนดู 
 

4. รายการควรมีก่ีช่วง?  
- 2 ช่วงน่าจะอยู่ เพราะรายการ 10 นาทีมันเร็วมาก สมมุติเปิดมา ตอนแรกมันก าลังอิน เล่นๆ

ไป อ่าว ตัดเข้าโฆษณาละ แต่อยากดูต่อ เพราะถ้าเราเล่นมาชงให้คนดูอย่างดี แล้วเข้า
สัมภาษณ์ถึงตัวนักกีฬา ว่าเป็นอย่างไร มาเล่นได้อย่างไร มันจะเห็นภาพต่อของผู้เล่นได้
ชัดเจนกว่า เบรคท่ีสองค่อยเป็นเรื่องของการฝากอะไรให้คนดู พวกแรงบันดาลใจ พวกนี้บาง
ทีอาจเล่าได้ยาวหน่อย พอพูดแล้วมันกินใจ เราอาจขยี้ให้มันดูนานๆได้ แล้วค่อยเสริมเรื่อง
การสอน แบ่งเป็น 5:5  
 

5. ควรออกอากาศทางช่องไหน วันและเวลาเท่าใด? 
- ช่อง 3 ก็ได้ จริงๆช่องไทยพีบีเอสน่าสนใจที่สุด เพราะพวกรายการสารคดีให้ความรู้มันเยอะ 

ช่อง 3 อาจเน้นไปทาง entertain แต่ไทยพีบีเอสเน้นสารคดี มันจะมีสอดแทรกเรื่องพวกนี้
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เยอะ มันดูหลากหลาย  ตอนเย็นก็ดี เย็นหลังข่าว เพราะเราจะเห็นรายการสกู๊ปกีฬามาช่วง
หลังข่าว เพราะคนดูข่าวเยอะอาจมีข่าวกีฬาตอนท้าย พอตัดจบปุ๊บอาจเข้าด้วยรายการ 10 
นาที ไม่ยาวไม่สั้นเกินไป  
 

6. เขียนสคริปต์อย่างไรให้รายการดูน่าสนใจไม่น่าเบื่อ? 
- ต้องรู้เรื่องประเด็นที่เราจะเล่น บางทีเราดูไม่รู้หรอกว่าชีวิตเขาแต่ละคนจะมีอะไรน่าสนใจ 

บางทีเขาอาจเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงแล้วไปเห็นคนอ่ืนเขาเล่นกันก็เลยอยากเล่น แต่มีเรื่อง
ความฝัน ประเด็นเรื่องความฝัน บางคนอยากเล่นกีฬาเพราะอยากจะช่วยทางบ้าน เพราะ
อยากมีรายได้ เพราะที่บ้านอาจไม่ร่ ารวยอะไรมาก เราก็อาจดูเพราะเรื่องมันไม่เหมือนกัน เรา
อาจแก้ปัญหาโดยเราอาจคุยกับแขกก่อน สัมภาษณ์แขกกับค าถามลิสต์ หรือไม่ก็ชวนเขาคุย 
เป็นไงบ้าง ระหว่างที่คุยกัน 2 คน กะคุยตอนอยู่หน้ากล้องมันไม่เหมือนกัน บางทีตอนอยู่
หน้ากล้องเขาจะตื่น เขาจะพูดอะไรไม่ออก บางทีเราคุยกันวันแรกเขาคุยเก่งมากเลย พอมา
หน้ากล้องแล้วพูดไม่ได้ เราก็ต้องไปนั่งคุยกับเขา แล้วดูว่าอันไหนคืออะไร เขาอาจพูดค ากินใจ
เท่ห์ๆ เราก็จด เราก็เอามาเล่นประเด็นตรงนั้น มันจะได้ไม่ซ้ าเหมือนกันทุกเทป ถ้าเรามีเรื่อง
ที่จะคุยกับเขา จะเล่ากับเขา มันจะสนุก แล้วคนที่คุยด้วยจะรู้สึกเชื่อใจเรา มันจะคุยอะไร
ออกมาได้เยอะมากข้ึน วิธีเขียนสคริปต์คือ อาจไปเตรียมตัวกับแขกรับเชิญก่อน หาเรื่องที่เรา
จะเล่น ไม่จ าเป็นต้องซ้ ากันทุกเรื่อง วิธีเลือกคนสัมภาณ์คือ เลือกนักกีฬา ขอนักกีฬาที่เป็น
ดาวรุ่งเป็นตัวเต็ง อาจสัมภาษณ์ผู้ปกครองบ้าง สัมภาษณ์โค้ช สัมภาษณ์นายกสมาคมที่ให้การ
สนับสนุน บางทีถ้าถามไปแล้วเขาตอบกลับมาแค่ 2 ประโยค เราก็ต้องคิดสด อันนี้ส าคัญที่สุด 
บางทีคิดสด 1ต้องชวนเขาคุย ชวนเขาคุยโดยเราต้องหาทางให้เขาพูดเข้าเรื่องเราให้ได้ สมมุติ 
เขาพูดถึงเรื่องประวัติ ค าถามคือ ประวัติความเป็นมา มาเล่นได้อย่างไร บางทีเขาอาจตอบสั้น
มาก ซึ่งมันเป็นเนื้อ แต่มันไม่พอ เราก็ต้องชวนคุย อ่าว แล้วตอนเด็กๆใครพามาเล่น เล่นแล้ว
เป็นอย่างไร คุณพ่อคุณแม่พามาเล่นแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ทุกอย่างเราต้องคิดให้ได้ว่าเราจะ
เล่นอะไร เราต้องจี้เข้าไปๆ ชวนคุยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรู้สึกว่า เขาคุยกะเราเป็นเพ่ือนกัน 
เคยไปถ่ายลุงแก่ๆอยู่ที่ราชบุรี แล้วเขาพูดไม่ได้เลย เลยแก้ปัญหาโดยการชวนคุย ลุงเขาท า
เรือยาว ลุงท าเรือยาว ท าได้อย่างไรครับ แล้วแต่ก่อนลุงเล่นรึเปล่า ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในค าถาม 
เขาเป็นคนท า แต่ก่อนเล่นรึเปล่า เป็นอย่างไรบ้าง เขาก็จะเล่า พอเริ่มสนุกแล้ว เขาก็จะเล่า
ประเด็นของเขา เล่าด้วยความเป็นตัวเขามากข้ึน การด้นสด การชวนคุยส าคัญที่สุด ให้บอก
แขกรับเชิญว่า ตอนตอบไม่ต้องคิดล่วงหน้า แต่ตอนจะพูด อยากพุดอะไรก็พุดมาเลย เพราะ
ถ้าให้เขาไปคิดว่าค าถามมีประมาณนี้ เขาต้องตอบประมาณนี้ มันจะตีกรอบให้เขา เขาจะคิด
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จะพะวงว่า เดี๋ยวจะต้องตอบอะไรนะ เดี๋ยวจะต้องตอบอันนี้ พอเขาข้ามประเด็นนี้ไปเขาจะ 
ชงัก แล้วเขาจะพูดไม่ได้ ให้เขาคิดข้ึนมาเอง  
 

7. มีวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร? 
- ถ้ากลุ่มเป้าหมายคือ คนที่ชื่นชอบกีฬาพวกนี้ แล้วก็ไมเ่คยเล่นกีฬา ท าให้มันน่าสนใจจนเขา

คิดว่า อยากมาเล่น กับคนที่เคยเล่นอยู่แล้ว ให้เขาหันมาดูแล้วเอาจริงเอาจัง ดูแล้วอยากจะ
เล่น ดูแล้วมันเท่ห์ ดูแล้วมันน่าท้าทาย กีฬาคนจะเริ่มเล่นน่าจะช่วงอายุวัยรุ่น เพราะคนจะ
เล่น15 เพราะถ้าแก่ไปคงไม่มาเล่น 1หน้าที่การงาน การงานไม่ท ามาเล่นกีฬาคงไม่มี เยาวชน
ยังมีตัวเลือก ยังมีเวลา ชีวิตยังเพ่ิมเริ่ม ลองเล่นดีกว่า กลุ่มเป้าหมายบางที 25 อาจเยอะไป 
15-20 ไม่มากเกินไป ช่วงอายุประมาณนี้ ตอนท า focus group บางทีอาจหาคนเล่นกีฬา
ครึ่งนึง อาจให้คนที่เล่นกีฬาอะไรก็ได้มาดู หรืออาจคนที่เล่นกีฬานี้มาดูด้วย ให้คนที่มีความรู้
มาดู จะได้ให้ค าคอมเม้นท์ได้ กับอีกฝั่งนึงที่ไม่เคยเล่นเลย จะได้มีความหลากหลาย มีทุกช่วง
อายุเลยก็ดี วัยรุ่นตอนต้นกับวัยรุ่นตอนปลาย  

 
8. ท าอย่างไรให้รายการมีความแตกต่างจากรายการอ่ืน? 
- รายการที่น าเสนอแรงบันดาลใจเดี๋ยวนี้มันเยอะ รูปแบบการเล่า กึ่งสารคดีก็เยอะ อยู่ที่เนื้อหา

ละ ท าอย่างไร เราก็เน้นไปที่กีฬาโชว์ เนื้อหาถือว่าแปลก แต่เราก็ต้องเน้นไปให้มันแปลก
จริงๆ ให้มันสวยงาม ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจเค้า ตื่นเช้ามาเขาอาบน้ าแต่งตัวใส่รองเท้าวิ่ง
ออกมา เดินบวกขึ้นรถมาเล่นกีฬาตอนเช้าเจออะไรบ้าง ถ้าเรียลลิตี้จะไม่พอ 10 นาที 20 
นาที ถ้าให้คนดูอินจริงๆ ถ้าจบภายในเทปเดียวก็ต้องชั่วโมงนึง บางทีชั่วโมงนึงเอาไม่อยู่เลย
นะเรียลลิตี้ เพราะระหว่างทางชีวิตมันเจออะไรเยอะมาก แต่ถ้าท าแค่ 10 นาที 1ต้องให้คนดู
รู้ก่อนว่ากีฬานี้คือกีฬาอะไร 2นักกีฬามาเล่นแล้วมารู้จักได้อย่างไร แล้วกีฬานี้มันสนุกอย่างไร 
ผ่านมุมมองของนักกีฬา แรงบันดาลใจ สุดท้ายเค้าให้อะไรกับคนดู เรียลลิตี้เราต้องตาม บาง
ทีเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไร ใช้กราฟฟิคช่วย อาจต้องใช้กราฟฟิค ใช้ภาพโมชั่นเข้ามาเสริม 
อาจมีเรื่องเทคนิคการโพส ใช้การโปรดักชั่นให้ดูเป็นวีดีโอที่สวยงาม เราอาจต้องเลือกมุมดู
จากเรฟจากบอร์ดแล้วก็แคป เราอยากให้เรื่องเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่า ตอนแรกเปิดมาอาจให้
นักกีฬาเล่น เช่น ขี่ม้า เปิดมาเค้าเดิมมาถือชุด ชุดเท่ห์มากสีแดง มันต้องดูเป็นกีฬาที่สง่า ถ่าย
เห็นคอก เห็นม้า ม้าก าลังกินหญ้า ติดกระดุมเตรียมออกไปแข่งขัน จูงม้าไป วิ่งเข้าคอก 
กระโดด ตอนกระโดดก็บอกว่าขอตรงนี้นะ แล้วก็ให้สัญญาณให้เค้ากระโดด เขาจะได้รู้ว่ามุม
นี้สวยแล้ว แล้วการท าการบ้านไปก่อน การดูเรฟเยอะๆจะท าให้เราสามารถเล่าเรื่องและถ่าย
ได้ อาจใช้งานด้านโปรดักชั่น ใช้กราฟมาเป็นจุดขาย เอาเรื่องกราฟฟิคเรื่องโมชั่นมาขาย อาจ
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ขึ้นภาพข้ึน text ตอนม้ากระโดด หรือ นักกีฬาเล่นท่าอะไร มันมีชื่อท่า ก็เอาเป็นชื่อนี้ๆไป 
ต่อจากนี้เป็นเรื่องราว เค้ามาหาม้า จูงม้าเข้าคอกไป แล้วก็จบ ยิมนาสติก อาจเดินเข้ามา มี
แป้ง นักกีฬาก็ต้องเอามือทาแป้งแล้วตบ มันก็จะเห็นฝุ่น แล้วเขากข็ึ้นมายินหน้าอุปกรณ์ แล้ว
ก็จะเริ่มท าสมาธิ ช่วงเพลงมันจะเงียบนิดนึง แล้วก็โดดขึ้นไปเล่น มันจะเป็นเรื่องราวตอนโชว์ 
ภาพก็จะสวยงามหน่อย แต่การเล่าเรื่องแบบเรียลลิตี้ก็โอเค แต่ก็ต้องเพิ่มจาก 10 นาที ละคร
ไม่เวิร์ค การตัดต่อก็ช่วย insert อาจเป็นภาพหลายโมเม้นท์ อาจเป็นตอนเขามีความสุข ตอน
เขายิ้ม ตอนเขาคุยนั่งพัก ตอนเขาเหนื่อยหอบ ระวังแย่งซีนคนสัมภาษณ์ถ้ามีอินเสิร์จเยอะ 
สโลโมชั่นสวย ทวิตเตอร์ แต่แสงมันต้องได้ กึ่งสารคดีมันไม่ได้เอ็นเตอร์เทรนคนดู 100 
เปอร์เซ็นต์ มันต้องให้ความรู้ต้องให้อะไรกับคนดู ต้องให้เนื้อหา ตอนระหว่างช่วงสัมภาษณ์ 
เขาพูดค าอะไรให้ใช้อินเสิร์จพร้อมเพลงประกอบช่วย ให้อารมณ์แขกรับเชิญสนุกด้วย ตอน
ตัดต้องมาคัทดีๆ เอาค าไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป 1เพราะ10นาที 2ถ้าพูดยาวไปความสนุกจะ
น้อยลง สมมุติตอนแรกโชว์กราฟสูง เริ่มสัมภาษณ์กราฟจะดร็อปลงมานิดนึง ตอนสัมภาษณ์มี
insert เขามา ตัดไปตัดมาคัทสวยๆ มันก็จะข้ึนไป แต่ถ้าเราพูดยาวมันก็จะดร็อป อยู่ที่ตอน 
โพสตอนตัดต่อว่าเราจะเล่าอย่างไร ระหว่างค าถามอาจคัทเข้าสัมภาษณ์ทีละ 5-6 ช็อต อาจ
มาบ่อยๆหน่อย เพลงก็สนุกๆ แต่ต้องเข้ากับภาพกับเนื้อหาด้วย กราฟฟิคใส่แค่ช่วงเดียว ไม่
ต้องใส่เยอะมากก็ได้ อาจใส่ตอน intro ต้องดูบีทเพลง ทรานส์ซิชั่น มันอาจไม่ต้องมีทุกช็อต 
ทุกเพลง แต่อันไหนคิดว่ามันเท่ห์ก็เสริมเข้าไป ตอนตัดก็ส าคัญเหมือนกัน เราถ่ายมาดีมากแต่
น าเสนอไม่ดีก็จบ แล้วก็จูนสี ถ้าเป็นกีฬาเท่ห์ก็ตัดให้มันดูเท่ห์ๆ ถ้ายิมนาสติกก็ตัดให้มันดู
สวยงาม ยิมนาสติกมันจะมีหลายท่า เอาท่ามาน าเสนอจะดีกว่า กราฟฟิคไม่ต้องเยอะ แค่ให้
เห็นตอนท าท่า ส่วนชื่อรายการก็ให้หาจุดเด่นว่ารายการของเรามีจุดเด่นอะไร หรือ หาค า
พลิกแพลงมาเล่น กราฟฟิคมี text ลงมา มูฟไปมูฟมาก็ได้  
 

9. มีวิธีเลือกเพลงอย่างไร? 
- ดูที่เนื้อหา อย่าง ยิมนาสติกหญิงมันดูเป็นผู้หญิง แล้วมันดูสวยงามอ่อนช้อย เพลงก็ออกแนว

หวานๆหน่อย ฝันๆหน่อย ขี่ม้า ก็จะเริ่มเท่ห์ละ เราจะเห็นม้าในหนังสงคราม เพลงอาจฟัง
แล้วฮึกเหิม อาจมีเสียงทรัมเป็ทไอซ์ฮ็อคกี้ เป็นกีฬาที่เร็ว เอาเพลงเท่ห์ๆเลย มันๆสนุกๆ ถ้า
แข็งแรงและอ่อนตัวอาจเป็นบีทสนุกๆแต่ว่าเนื้อเพลง เมโลดี้อาจหวานๆ เสียงคนร้องอาจเป็น
ผู้หญิงหรือไม่มีคนร้อง แต่ว่าเมโลดี้อาจมีอุปกรณ์ดนตรีหลายอย่าง แต่ฟังแล้วดูหวานๆ  
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10. รายการควรมีพิธีกรหรือไม่? 
- ไม่มีพิธีกร แต่ว่าถ้ามีมันดี แต่อย่างนี้มันสามารถเล่าได้ด้วยตัวนักกีฬา แต่ถ้าเป็นรายการ

ทอร์ค เนื้อหาประเด็นต้องลึกจริงๆ ก็ต้องมีพิธีกร พิธีกรส าคัญคอยชงคอยถามว่าอยากได้
อะไร แต่อันนี้สามารถเล่าได้ด้วยตัวนักกีฬาเองก็ไม่ต้องมีพิธีกร 
 

3. กลุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่าง - เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาประเภทการแสดงแต่ละ
ประเภท 

         รักษ์สินี อัครศวะเมฆ      วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556        เวลา 11:35 น. 
1. กีฬาประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากใคร ที่ไหน? 
- จริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่า กีฬา Gymnastic for all ที่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬา

ยิมนาสตราด้าเนี่ย จุดเริ่มต้นมาเลยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จากครูนิ่ม ที่เขาได้ไปร่วม
ประชุมในมหกรรมกีฬายิมนาสตราด้า ปี 2006 ที่เขาไปร่วมประชุมมาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่ง
ดี แล้วทางเรารู้สึกเห็นด้วยที่จะเข้าร่วมก็เลยไปขอข้อมูล แต่ถามว่าในประเทศไทยยังไม่
เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ปัจจุบันเริ่มที่จะมีการท าการแสดงมากยิ่งขึ้น  
 

2. ท าไมถึงสนใจกีฬาประเภทนี้? 
- เพราะเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย สามารถมีร่วมมีส่วนร่วมกันได้ มันตัด

ช่องว่างระหว่างอายุ เด็กก็สามารถเล่นได้ ผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้ พ่อแม่กับลูกสามารถมี
ส่วนร่วมกันได้โดยที่ไม่มีช่องว่างระหว่างที่ว่า โอเคนะกีฬานี้ส าหรับเด็ก อันนี้กีฬาส าหรับ
ผู้ใหญ่ ซึ่งมันมีช่องว่าง จะเห็นว่ากีฬาชนิดนี้สามารถดึงทุกชนิดกีฬา การออกก าลังกาย
และการเต้นเข้าร่วมกันได้ และมันท าให้มีความน่าสนใจมากกว่าชนิดอื่น  
 

3. กีฬาชนิดนี้มีต้นก าเนิดมาจากประเทศอะไร?  
- กีฬาชนิดนี้มีต้นก าเนิดมาจากแถบยุโรป 

 
4. การฝึกฝนมีความยากหรือง่ายหรือไม่?  
- จริงๆในกีฬาชนิดนี้เค้าเขียนในกฎกติกาแล้วว่า สามารถน ายิมนาสติกตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานไป

จนถึงขั้นสูง ถ้าขั้นพ้ืนฐาน เรียกว่า เบสิค ก็คือทั่วไป ไม่ว่าจะเรื่องความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อ การแยกขา การท าท่าสะพานโค้งและความอ่อนตัว การจั๊มพ์ การหมุน เป็น
ท่าเบสิคพ้ืนฐาน ที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเต้นต่างๆก็สามารถมีได้ แต่ถ้ายากหน่อยก็คือ 
มีการต่อตัว การกายกรรมมากข้ึน มีการท าท่าผาดโผนให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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5. ถ้าคนที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านมีมาเลย สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้หรือไม่? 
- ถ้าเป็นกีฬา gymnastic for all สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ ขอแค่มีใจรักแล้วก็ขยัน 

เพราะกีฬาชนิดนี้อย่างที่บอกตอนแรกว่า แค่ใช้พ้ืนฐานของยิมนาสติกหรือการเต้น คุณก็
สามารถเข้าร่วมได้  

6. ตอนฝึกซ้อมเคยท้อแท้บ้างไหม แล้วเคยเจออุปสรรคอะไรบ้าง? 
- ถ้าเกิดในเรื่องของกระบวนการฝึกซ้อม เนื่องจากในทีมที่ซ้อมอยู่ค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้ว

ทุกคนมีส่วนร่วมร่วมกัน ดังนั้น ปัญหาต่างๆจึงไม่ค่อยเกิดขึ้น แล้วท าให้เรื่องอารมณ์
ต่างๆที่ไม่อยากจะท างานต่อหรือท้อมันจะไม่ค่อยมี  
 

7. ถ้ามีคนสนใจอยากเล่นกีฬาประเภทนี้ ควรเริ่มต้นจากอะไร? 
- ถ้าอยากจะเล่นกีฬาชนิดนี้จริงๆ อันดับแรกควรจะมาเรียนยิมนาสติกพ้ืนฐานก่อนเพราะ

อย่างที่บอกว่า มันคือ gymnastic for all ดังนั้น กีฬาชนิดนี้ควรจะมาเรียนพ้ืนฐาน
อันดับแรกก่อนที่คุณจะเรียนอะไรในขั้นต่อไป  
 

8. ท าไมกีฬาชนิดนี้ถึงไม่ได้รับความสนใจ?  
- จริงๆกีฬาชนิดนี้ถ้าเกิดให้การสนับสนุนดีๆ จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมมาก แต่ว่า

เนื่องจากว่า ตั้งแต่ตัวของรัฐบาลเองหรือว่ากระทรวงกีฬาของไทย ยังไม่ให้ความสนใจ ไม่
สนับสนุน ถ้าเกิดรัฐบาลให้การสนับสนุนจะเป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนต้องชื่นชอบ 
 

9. แรงจูงใจที่ท าให้หันมาลองเล่นกีฬาชนิดนี้คืออะไ? 
- เริ่มจากการเป็นนักกีฬายิมนาสติก แล้วทางผู้จัดการได้น ากีฬาชนิดนี้เข้ามาก็เลยรู้สึกว่า 

เราน่าจะลองสักครั้งหนึ่ง ด้วยพ้ืนฐานเป็นคนเรียนนาฎศิลป์อยู่แล้ว การที่เอาราฎศิลป์
กับกีฬามารวมกันจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจและมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม  
 

10. เสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้คืออะไร?  
- เสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มันคือความอิสระ อิสระในที่นี้คือ ไม่ว่าคุณจะมี concept อะไร คิด

อะไร คุณจะใส่อะไรเข้ามาก็ได้ มันคือความอิสระทางความคิด อยากจะใส่อะไรก็ใส่เข้า
มา แล้วก็ท าให้ได้มีกิจกรรมร่วมกับเด็ก คือมันไม่ต้องมาแบ่งแยกอายุ เราสามารถร่วมได้
ทุกเพศทุกวัย มีความสนุกร่วมกันได้ โดยไม่ต้องแบ่งว่าเด็กเล็กเด็กโต จึงท าให้เกิดความ
หลากหลายแล้วก็ความสนุกมากยิ่งข้ึน  
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11. กีฬาชนิดนี้มีอันตรายไหม?   
- ทุกกีฬามีอันตรายหมดแหละ แต่แค่ว่ามากหรือน้อย ถามว่ากีฬาชนิดนี้มากไหม ไม่มาก

เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเซฟ แล้วอีกอย่างนึงคือ เราค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานมาก่อน 
อุบัติหตุต่างๆจึงน้อยมากกว่าชนิดอื่น 

12. คาดหวังว่าจะให้กีฬาชนิดนี้เป็นอย่างไรในอนาคต? 
- อยากจะให้ในประเทศไทยจัดการแข่งขัน gymnastic for all คือ เกิดกีฬาชนิดนี้ขึ้นมา 

อย่างเช่น rymthemic gymnastic  ยิมนาสติกลีลาที่เราจะเห็นได้โดยทั่วไป ยิมนาสติก
สากลที่เค้ามีการจัดการแข่งขันอย่างทางการ ในขณะที่กีฬาชนิดนี้ยังไม่เป็นทางการ 
ดังนั้น ในอนาคตอยากจะให้เห็นสมาคมยิมนาสติกจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้อย่างเป็น
ทางการ 
 

13. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กีฬาชนิดนี้คืออะไร? 
- ถ้าไปในต่างประเทศ เราค่อนข้างจะมีความเป็นไทยเพราะว่า ประเทศต่างๆค่อนข้างดึง

เอกลักษณ์ของตนเองมา เราก็ดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรามาเป็นการ
สร้างสรรค์การแสดง ถ้าถามว่าถ้ามีโชว์หรือการแข่งขันที่เราจัดขึ้นมาเองในประเทศไทย 
เราก็ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วแต่โมเม้นท์ ณ ตอนนั้น ที่จะมีเข้ามา 
 

14. จะมีวิธีไหนบ้างที่จะท าให้กีฬาชนิดนี้ได้รับความสนใจ? 
- ถ้าอยากจะให้ได้รับความสนใจ อันดับแรก ถ้าเกิดเราไม่สามารถท่ีจะขอทุนหรือว่าขอ

ความร่วมมือจากรัฐบาลได้ อันดับสอง เราต้องหาสโมสรหรือว่ามี contact กับสโมสรอื่น
หรือพันธมิตร แล้วร่วมกันจัดตั้งการแข่งขันขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่แพร่หลายออกไปในหมู่
นักกีฬาก่อน แล้วในหมู่นักกีฬาก็จะมีเรื่องของคน สมาชิกในทีมแต่ละคน แล้วมันก็จะ
แพร่หลาย คือจากเล็กๆแล้วค่อยแพร่ขยายออกไป  
 

15. ถ้าเปิด intro เป็นการโชว์ท่าท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แล้วตัดสลับกัน คิดว่า
น่าสนใจไหม? 

- ถ้าคนที่ชื่นชอบกีฬาพ้ืนฐานเค้าคือ ค่อนข้างจะสนใจในตัวนี้อยู่แล้ว เขาดูอยู่แล้วแหละ 
โชว์ที่ไหนก็ได้ สวนสาธารณะยังได้เลย หรือเป็นห้อง โรงยิม จากโรงยิมออกไปข้างนอก 
จากข้างนอกค่อยๆเคลื่อนที่เข้าสู่โรงยิม ถ้าอยากเอาความอิสระ อย่างเช่น การเล่น 
ribbin ก็นึกถึงที่สูง ถ้าเล่นบอล บรรยากาศข้างล่างอาจเป็นชายทะเล คือจะเลือก
อุปกรณ์กับสถานที่นั้นๆให้รู้สึกเข้ากัน เพราะมันจะท าให้คนรู้สึกถึงบรรยากาศท่ีมันเข้า
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กัน อาจท าท่าล้อไปกับบรรยากาศของวัด อย่างเช่น คนนึงท าท่าไหว้ แล้วค่อยๆไล่ลงมา 
ถ้าวัดโพธิ์ก็ท าเป็นท่าไทยๆ ให้ท าท่าให้แหวกแนว หรือ แม่น้ าเจ้าพระยาก าลังลง ก็อาจ
เป็นท่าคนท าพองค์เช่ย์ ถ้าช่วง2ก็อาจขอติดตามทีมนี้ในการท าท่าใหม่เป็นเวลา 3 วัน จะ
ได้เห็นช่วงเวลาก่อนการท าท่า เพราะอย่างปอมปอม มีคนถ่ายช็อตที่เค้าท าได้แต่ไม่มีใคร
ถ่ายช็อตที่เขาซ้อมกัน มีแต่ช่วงที่เขาแสดง เลยคิดว่า ถ้าเป็นช่วงที่เขาซ้อมกันตอนแรก 
คนท าท่ากันยังไม่ได้ แล้วให้ดูช่วงกระบวนการฝึกซ้อม 

 

     ณัฐพร วิศาลธรกุล               วันจันทร์ท่ี 16  กันยายน 2556   เวลา 12:11 น. 

1. กีฬาประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากใคร เริ่มเล่นตั้งแต่เม่ือไร? 
- ได้รับอิทธิพลมาจากรุ่นพ่ีที่โรงเรียนเก่า เพราะว่าเห็นตอนที่เราไปดูการแสดง เห็นแล้ว

เลยอยากไปเล่นบ้าง อยากท าได้ เริ่มเล่นมาตั้งแต่ตอนป.4 เล่นกีฬานี้มา 10 ปีพอดีเป๊ะ  
 

2. อะไรเป็นสิ่งที่ท าให้สนใจมาเล่นกีฬาชนิดนี้? 
- อยากท าได้ ดูมีความสามารถและเอาไปโชว์ได้ สนุก แต่กีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้

ความอดทน ความพยายามฝึกฝนบ่อยๆ เพราะมันต้องใช้ทั้งความอ่อนตัวและก็ความ
แข็งแรงในการแสดง ถ้าไม่ยอมท ามันก็จะท าไม่ได้ ถ้าเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปฝึกมันก็
จะท าได้ 
 

3. ในการฝึกฝนมีความยากง่ายหรือไม่ เคยท้อแท้บ้างไหม?  
- ยากมาก ถ้าเกิดว่าไม่พยายามก็ท าไม่ได้ ไม่เคยท้อแท้เพราะสนุก ชอบเจ็บตัว 

 
4. ถ้ามีคนอยากเล่นกีฬาชนิดนี้ ควรเริ่มมาจากอะไร? 

- ควรเริ่มจากการฝึกดัดตัว ควรเริ่มไปเรียนยิม ดัดตัว ฝึกแยกขา ท าสะพานโค้ง 
 

5. คนที่ไม่มีความสามารถทางด้านกีฬา จะสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ไหม? 
- อาจจะเล่นได้แต่ว่าไม่ดี ก็คือท าได้กว่าคนที่ไม่เคยท า แต่ว่าท าได้ไม่ดี นอกจากมี

พรสวรรค์ก็จะไปรอด 
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6. ท าไมกีฬาประเภทนี้ถึงไม่ได้รับความสนใจ? 
- เพราะว่าไม่ค่อยมีคนสนับสนุน อุปกรณ์ ค่าเรียนกับโค้ชมันแพง แต่ว่ามันก็สนุก ค่า

สนับสนุนจากทางรัฐบาลไม่ค่อยมี รัฐบาลไม่ค่อยโปรโมทกีฬาประเภทนี้ คนก็เลยไม่ค่อย
สนใจ แต่ถ้าคนที่สนใจเค้าก็จะเรียนต่อมาเรื่อยๆ 
 
 

7. แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้คืออะไร?  
- ดูการแสดงจากต่างประเทศแล้วอยากท าได้ แบบหูยมันสวยอะ มันดูน่าทึ่ง ดูจากในทีวีที่

มีการแข่งยิมนาสติกลีลา แล้วก็รายการเต้นของต่างประเทศ เช่น so you think  
 

8. อะไรคือเสน่ห์ของการเล่นกีฬาชนิดนี้? 
- ความอ่อนตัวความแข็งแรงที่ดูเข้ากันได้ ตอนที่ท าท่าแล้วมันสวย พอเล่นเป็นท่าชุดหรือ

เอามารวมกับอย่างอ่ืนแล้วมันสามารถดัดแปลงไปได้เยอะมาก 
 

9. กีฬาประเภทนี้มีอันตรายไหม?  
- มีอันตรายส าหรับคนที่ไม่รู้จักเซฟตัวเอง คนที่ยังท าไม่ได้แล้วฝืนบางทีมันก็อันตรายมาก  

 
10. เคยได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาชนิดนี้ไหม? 

- ยังไม่เคย เพราะว่าบางท่าถ้ายังไม่กล้าท าก็ต้องมีคนช่วยท า มีคนสอนคนที่รู้ พอมั่นใจ
แล้วค่อยท า 
 

11. อนาคตมีความคาดหวังอะไรในกีฬาประเภทนี้? 
- ตอนนี้กีฬาประเภทนี้เปิดมากขึ้นเยอะคือ คนรู้จักมากขึ้น คนสนใจเยอะ คนมาเล่นเยอะ

ขึ้น คาดว่าในอนาคตน่าจะบูมมากกว่านี้และน่าจะได้รับการสนับสนุนมากข้ึน  
 

12. ถ้าอยากให้กีฬาประเภทนี้ได้รับความสนใจ ควรใช้วิธีไหน? 
- ควรที่จะให้รัฐบาลโปรโมทมากกว่านี้และก็ควรมีการจัดการแข่งขันให้เยอะขึ้น โปรโมท

ทางทีวี คนจะได้รู้จักเยอะขึ้น แล้วพอคนไปแข่งมันก็จะกระจายมากข้ึนเรื่อยๆ แล้วก็
น่าจะเปิดสอนให้มากกว่านี้ บางที่เปิดสอนแล้วก็ปิดไปเพราะเด็กไม่ได้มาเรียนเยอะ แล้ว
ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์อาจให้ถูกลงกว่านี้ แล้วเด็กก็จะมาเรียนเยอะขึ้น 
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13. ถ้ารายการมีการตัดภาพ insert สลับกับการสัมภาษณ์ คิดว่าน่าสนใจไหม? 
- น่าจะมีตัวอย่างโขว์การแสดงมาให้ดูด้วย เพราะว่าถ้าสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วไม่มีคลิป

หรืออะไรมาให้ดู อย่างเช่น ท าทุกอย่างเสร็จแล้วใส่วีดีโอการแสดงชุดนึงให้ดูเป็นตัวอย่าง
น่าจะโอเค ควรจะมีสอนเทคนิค เช่น กีฬานี้เทคนิคเป็นอย่างนี้ การดัดตัวเป็นอย่างไร 
แล้ว intro ก็ใส่สถานที่เด่นๆ อนุสาวรีย์ ถนนพุทธมณฑล ABAC บางนา ถ้ามีเทคนิคพวก
ท่ายาก กายกรรม ต่อตัว ทุกก็จะแบบเฮ้ยมันท าได้ ทุกอย่างมันก็เป็นพ้ืนฐานจากยิม
ทั้งนั้น ถ้าท ายิมได้ก็ท าทุกอย่างได้  

     จักรพงษ์ พุ่มมณีนิล           วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556        เวลา 17:20 น. 
1. กีฬาประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากใคร?  

- กีฬายิมนาสตราด้าเป็นกีฬาที่เกิดข้ึนครั้งแรกที่เมืองลอสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
โดยเป็นกีฬาที่เน้นถึงวัฒนธรรม ยิมนาสติก แล้วก็ความสามัคคี ปีที่จัดครั้งแรกคือปี ค.ศ. 
1953 ซึ่งตรงกับประเทศไทยก็คือ พ.ศ. 2496 ซึ่งตอนนั้นประเทศไทยยังไมม่รู้จักยิมนาส
ตาด้าเท่าไหร่ จะรู้จักแค่ในยุโรปส่วนมาก ก็จะเป็นการจัดเหมือนโอลิมปิคท่ี 4 ปีจัด 1 
ครั้ง ตอนนี้เข้ามาในไทยแล้ว ย้อนกลับไปเมื่อการจัดกีฬา World Gymnaestrada ครั้ง
ที่ 13 ประเทศไทยได้ไปเห็นการแข่งขันขึ้น เพราะก่อนหน้านี้สโมสรยิมนาสติกสิงห์ จะ
เป็นทีมจะเป็นสโมสรเดียวที่จัดท าการแข่งขันนี้ขึ้นมา เพราะว่าสโมสรยิมนาสติกได้ไป
แข่งขันที่ประเทศมาเลเซียในทุกปี จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ก็จะเป็นประเทศใน
โซนเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน มาเล แล้วทางมาเลเชียก็ได้มีไอเดียจัด เพราะว่าคนที่เป็น
ประธานของยิมนาสติกของเอเชียเป็นประเทศญี่ปุ่น ได้เอากีฬายิมนาสตราด้าขึ้นมา ก็
เลยจัดการแข่งขันข้ึนที่ประเทศมาเลเชียครั้งแรก ซึ่งในตอนนั้น ประเทศไทยยังไม่ได้ส่ง 
เพราะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็ได้แค่ส่งนักกีฬาไปแข่งยิมนาสติกธรรมดาท่ัวไป แล้วก็เลย
ได้เห็นว่าเป็นอย่างไร เลยกลับมาศึกษา ปีต่อมาก็เลยมาแข่ง ปี 2002 แล้วก็ได้รางวัลที่ 1 
มา 4 ปีซ้อน  
 

2. กีฬาชนิดนี้เป็นอย่างไร? 
- ก่อนอ่ืนเราต้องมารู้จักกีฬายิมนาสติกก่อน ซึ่งยิมนาสติกท่ัวไปจะมีทั้งหมด 7 ประเภท 

ประเภทที่ 1 ก็คือ ยิมนาสติกศิลป์ชาย อันที่ 2 เป็นยิมนาสติกศิลป์หญิง แล้วก็มี
ยิมนาสติกลีลา อันที่ 4 ก็คือการเต้นแอร์โรบิค แล้วก็ยิมนาสติกอโคบราติค อันที่ 6 ก็คือ 
แทมบูลีน ส่วนอันสุดท้ายคือ ยิมนาสติกทั่วไป คือ ยิมนาสติกฟอออร์ ซ่ึง 6 ประเภทแรก
ต้องใช้นักกีฬาที่มีทักษะทางด้านนั้นเลยแข่ง ซึ่งจะเป็นคนทั่วไปไม่ได้ แต่ยิมนาสตราด้า
คืออยู่ในประเภทของยิมนาสติกท่ัวไป ก็คือ ใครก็ได้สามารถมาเล่น ไม่จ าเป็นต้องใช้ท่า
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ยากมาก ใช้แค่ท่ายิมนาสติกพ้ืนฐานง่ายๆ โดยจะเป็นการน าวัฒนธรรมแล้วก็การแสดง
ทั่วไปมาผสมผสานกัน แล้วมันจะดีอย่างนึงคือ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหยิง อายุไม่
จ ากัด ไม่เหมือนยิมนาสติกทั่วไปที่จะจ ากัดอายุแล้วก็สรีระ อย่างบางคนถ้าอายุมากแล้ว
ก็ท าท่าที่เค้าบังคับมาไม่ได้ แต่ยิมนาสตราด้า ไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่สามารถเล่นได้หมด 
จะเป็นใครก็ได้ มาจากสถานที่ไหนก็เล่นได้หมด  
 

3. คนที่เล่นกีฬาไม่เป็น ไม่มีทักษะทางด้านกีฬา สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้หรือไม่? 
- เล่นได้เลย เพราะว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่เน้นการรวมกลุ่มกัน เน้นด้านวัฒนธรรม 

การแปลความหมายของท่าให้มันเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
 

4. ถ้ามีคนสนใจเล่นกีฒาประเภทนี้ ต้องเริ่มจากอะไรเป็นอย่างแรก? 
- อันดับ 1 เลย ทางที่ดีท่ีสุดก็ควรมีพ้ืนฐานบ้างบางอย่าง ไม่จ าเป็นต้องเรียนยิมนาสติกก็ได้ 

อาจมีพ้ืนฐานร าไทย พ้ืนฐานการเต้นแจ๊ส เต้นทั่วไป เพื่อที่จะน ามาใช้ในการแสดงได้ 
ควรจะมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงบ้าง เราจะได้ท างานง่ายขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีพ้ืนฐานเลย 
แต่เราอยากไปแข่งร่วม ท าได้ไหม ได้ ก็จะเป็นการจัดฐานอ่ืนไป อาจไปแต่งชุดสวยๆใน
โชว์ ก็คือไม่มีกฎกติกาว่า คุณต้องท าท่านี้ทั้งทีม อยู่ที่เราจัดแพทเทิ้ลการแสดง 
 

5. การฝึกฝนมีความยากง่ายหรือไม่? 
- การฝึกฝนมีปัญหามาก 1คืออายุไม่เท่ากัน พออายุไม่เท่ากัน ความสามารถจะต่างกัน 

ความสามารถต่างกันก็ต้องใช้เวลาซ้อมมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น อย่างเด็กท่ีเริ่มก็ต้องมา
ฝึกใหม่หมดเลย รุ่นโตที่แข่งแล้วก็จะเป็นนักกีฬาเก่า ประสบการณ์ในการเล่นมากก็อาจ
ใช้เวลาน้อย แต่เด็กต้องมาฝึกใหม่ อย่างเช่น การโยนอุปกรณ์รับ การวิ่งเข้าฐาน เพราะ
อย่างเด็กการสื่อสารก็จะยากหน่อย ในประเทศไทยจะมี 2 ทีมท่ีได้เข้าร่วมแข่งขันเวิร์
ลยิมนาสตาด้า ก็คือกลุ่มของทีมยิมนาสติกสตรีวิทยาสิงห์ แล้วก็ของทางเชียงใหม่ ซึ่ง
ปัญหาจะเยอะเพราะเวลาในการซ้อมจะไม่ตรงกัน  

 
6. เคยท้อแท้บ้างหรือไม่? 

- ไม่เพราะว่า คนที่จะเข้าร่วมกีฬานี้ก็ท าเพ่ือประเทศชาติ ก็ต้องเสียสละเวลามา พอ
เสียสละ อุปสรรคก็ต้องมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเวลาซ้อมไม่ตรงกัน อุบัติเหตุในการแข่ง ใน
การซ้อมก็จะมีบ้าง เช่น เวลาตีลังกาแล้วข้อเท้าพลิก ตอนต่อตัวลงมาแล้วเจ็บ แต่ทุกคน
ก็อดทนเพราะว่าทุกคนคิดว่าถ้าได้เข้าร่วมแล้วก็ต้องท าให้ดีที่สุด  
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7. กีฬาชนิดนี้มีอันตรายหรือไม่? 
- มีแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอ่ืนอาจท า pattern ง่ายๆ แต่ของไทยจะท าเป็น

ยิมนาสติกกึ่งวัฒนธรรม อาจมีการต่อตัวด้วย มีการใช้อุปกรณ์ด้วย อย่างภาคอีสานก็จะมี
การใช้ไม้ไผ่กัน ก็จะมีการโยนไม้กัน ในการซ้อมไม้อาจตกใส่หัวก็มีบ้าง แต่การซ้อมทุก
อย่างเราจะมีวิธีการเซฟที่ดีที่สุด นอกจากอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอาจเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย
จริงๆ อาจเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เพราะถ้าเป็นการซ้อมปกติ จะมีการควบคุมป้องกัน
เซฟตี้อย่างดี 
 

8. มีอะไรเป็นแรงจูงใจในการหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้? 
- ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในโลก เพราะฉะนั้น 

การที่เราจะโชว์เอกลักษณ์ให้คนทั่วโลกได้เห็น เราเลยคิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ไปคือ 
1เพลงเราเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 2การแต่งกายของเราก็จะเป็นชุดที่
ละเอียดกว่าประเทศอ่ืนๆ โดนท่าทางแล้วจะเป็นการแปล pattern เป็นการท าโชว์ที่สวย
ของประเทศไทย เลยอยากท าสิ่งดีๆของไทยไปเผยแพร่สู่สากล จะได้เห็นว่าประเทศไทย
มีดีมาก ไม่ได้แค่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียว มีกีฬา วัฒนธรรมที่ดี 
 

9. อะไรเป็นสิ่งที่ท าให้หันมาสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้? 
- ได้คุมเด็กไปแข่งกีฬายิมนาสติกท่ีประเทศมาเลเซีย แล้วไปดูการแข่งขันนี้ขึ้นมา แล้วเห็น

ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอะไรมาโชว์ แล้วเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสู้ได้เลย ก็เลย
กลับมาคิดที่จะท าโชว์ชนิดนี้ ซึ่งการที่เราท าโชว์กลับไป ได้รับผลตอบรับดีมากๆ เพราะ
เราชนะเลิศ 4 ปีซ้อนแล้วก็ได้รับเชิญไปโชว์ในงานเวิร์ลยิมนาสตาด้าเลย ก็เลยเป็นสิ่งที่
จุดประกายขึ้นมาว่า ฉันต้องท าให้ได้ เพราะว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้เยาวชน
ประเทศอ่ืนเลย เลยคิดว่ากลับมาต้องท า  
 

10. รางวัลหรือโชว์ชุดไหนที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุด? 
- จริงๆแล้วภูมิใจทุกรางวัลที่ได้มา แต่ภูมิใจที่สุดคือ ชนะ 4 ปีซ้อนที่มาเลเซีย เพราะมัน

เป็นสิ่งที่ยาก ที่จะครองแชมป์ 4 ปี หลังจากนั้นก็ท าให้ได้รับเชิญจากองค์กร        
ยิมนาสตราด้าให้ไปโชว์ที่ประเทศออสเตรีย อันนี้เป็นงานร่วมโชว์ ไม่มีการแข่งขัน ถามว่า
ได้อะไรไหม คือ ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียที่คนไม่ค่อยรู้จัก เมืองนอกเค้าไม่ค่อย
ให้ความสนใจเท่าไร เพราะไม่เคยร่วมงานระดับโลก หลังจากท่ีเราโชว์ครั้งแรก ก็ได้ลง
หนังสือพิมพ์แล้วก็มีคนมาดู เค้าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่พอโชว์จบเท่านั้นแหละก็มีคนลุก
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ขึ้นปรบมือ แล้วอีกวันนึงก็มีคนมารอดูโชว์เราเลย นี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด เพราะท าให้
เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และคนก็รู้สึกกลับมาสนใจว่าประเทศไทยมีอะไร 
เพราะหลังจากวันที่โชว์เสร็จทุกคนก็มาสวัสดีกับเรา ใช้ค าว่า ‘สวัสด’ี เราเลยรู้สึกว่า
ภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นตัวแทน ถึงแม้ไม่ได้มีการแข่งขันก็ภูมิใจที่ได้น าวัฒนธรรมของไทยไป
เผยแพร่สู่โลก 
 

11. มีการคาดหวังอะไรเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ในอนาคต? 
- จริงๆแล้วอยากให้กีฬาประเภทนี้ได้มีสโมรสรต่างๆจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศให้เป็น

มาตราฐาน เพราะกีฬาประเภทนี้เป็นสิ่งที่ดี เด็กผู้ใหญ่สามารถเล่นด้วยกันได้ ยกตัวอย่าง
กีฬาบางประเภท กว่าจะได้เป็นทีมชาติหรือนักกีฬาต้องฝึกฝนหนักมาก ซึ่งบางคนความ
อดทนไม่พอหรือเวลาไม่พอ แต่กีฬาประเภทนี้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะ ไม่ต้องฝึกฝนหนัก 
อายุเท่าไหร่ก็มาแชร์ได้ ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ได้เริ่มจัดแล้วของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย แต่เขาใช้ชื่อว่า ยิมนาสติกการ์ล่า ซึ่งทางสโมสรเราก็ได้ไปร่วมแข่งขัน 2 ปีก็
ชนะ 2 ปีซ้อนเหมือนกัน เลยคิดว่าตอนนี้เขาเริ่มสนใจกันแล้วเพราะมีการแข่งขันมากข้ึน 
ในอนาคตเลยคิดว่ากีฬาประเภทนี้อาจถูกบรรจุในประเทศไทยได้ 
 

12. ช่วงอายุที่เหมาะในการเล่นกีฬาชนิดนี้ที่สุดคือเท่าไร? 
- ไม่ควรเด็กมาก ถึงเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก็ไม่ควรห่างกันมาก จริงๆแล้วเด็กควรจะเริ่มต้น

ตั้งแต่ 8 ขวบถึง 10 ขวบ อายุเยอะที่สุดก็คือ 30 ถึงประมาณ 40 ก็คือเริ่มตั้งแต่ 10 ถึง 
40 โอเค ถ้าจะท าท่ามาตราฐาน 
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 บทรายการ" Show Showing Sports " ตอน ยิมนาสตราด้า เขียนบทโดยนางสาว ดีลญา สถาปนุกูล 

ล าดับ ภาพ(video) เสียง(audio)     เวลา 

1. ไตเติ ลเปิดรายการ  
ภาพ: Dissolve  
ชื่อบริษัทผู้ผลิต: โลโก ้‘คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร’ สีขาว พ้ืนหลังสีด า 
ชื่อรายการ: ตัวหนังสือ ‘Show Showing 
Sports’ สีขาว พ้ืนหลังเป็นภาพกราฟิค 
รายการ  

เพลงประจ้าเปิดรายการ  
เสียง: เพลงประจ ารายการ  

 

  

 

2. ภาพ: Intro 
จุดเด่นของการแสดงประเภทนั้นๆตัดสลับ
สถานที่ 

 ภาพ insert  
 ELS - LS : นักกีฬา 4 คนยืนอยู่ 

ที่เดียวกัน 
 MCU : นักกีฬายืนโพสท่า 
 VCU : ส่วนเท้าและมือของนักกีฬา 
 MCU : นักกีฬาเริ่มออกตัว 
 MS : นักกีฬาออกตัว 
 LS : นักกีฬาทั้ง 4 คนออกตัว 
 LS : นักกีฬาแต่ละคนที่วิ่งไปยัง 

สถานที่ต่างๆ 
 LS : นักกีฬาแต่ละคนที่วิ่งไปยัง 

สถานที่ต่างๆที่มีคนท าท่า 
 MS : คนที่ท าท่า 
 CU : นักกีฬาคนแรกเตรียมท าท่า 
 VCU : มือที่ก าลังเริ่มเล่นอุปกรณ์ 
 MCU : นักกีฬาคนที่ 2 เตรียมท าท่า 
 VCU : นักกีฬาคนที่ 3 เตรียมท าท่า 
 VCU : นักกีฬาคนที่ 4 เตรียมท าท่า 
 VCU : มือนักกีฬาคนแรกท่ีก าลังเล่น

บอล 
 CU : นักกีฬาคนที่ 2 ที่ก าลังเล่นริบบิ้น 

เสียง: ดนตรี  
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 CU : นักกีฬาคนที่ 3 ที่ก าลังเล่นห่วง 
 CU : นักกีฬาคนที่ 4 ที่ก าลังเล่นคทา 
 LS : นักกีฬาคนแรกวิ่งผ่านคน 
 VLS : ภาพคนก าลังเล่น   
 MLS : ภาพคนเล่น 
 LS : นักกีฬาคน 2 วิ่งผ่านสถานที ่
 LS : นักกีฬาคน 3 วิ่งผ่านสถานที ่
 LS : นักกีฬาคน 4 วิ่งผ่านสถานที ่
 LS : ลูกบอล        
 LS : นักกีฬาคนที่ 2 เล่นริบบิ้น  
 CU : นักกีฬาคนที่ 3 เล่นห่วง 
 CU : นักกีฬาคนที่ 3 เล่นคทา 
 CU : สีหน้าคนมอง 
 MCU : นักกีฬาคนแรกเล่นบอล  
 LS : นักกีฬาคนที่ 2 เล่นริบบิ้น(ภาพ

ชัดตื้น)(นักกีฬาเป็นBG)     
 MCU : นักกีฬาคนที่ 3 เล่นห่วง  
 MCU : นักกีฬาคนที่ 4 เล่นคทา 
 LS : นักกีฬาคนแรกวิ่งผ่านสถานที่ 
 LS : นักกีฬาคนที่ 2 วิ่งเข้าใกล้สถานที่ 
 LS : นักกีฬาคนที่ 3 วิ่งเข้าใกล้สถานที่ 
 LS : นักกีฬาคนที่ 4 วิ่งเข้าใกล้สถานที่ 
 LS : นักกีฬาคนแรกโพสท่า 
 LS : นักกีฬาคนแรกท าท่า 
 CU : นักกีฬาคนแรกท าท่า 
 CU : นักกีฬาคนที่ 2 ท าท่า 
 CU : นักกีฬาคนที่ 3 ท าท่า 
 CU : นักกีฬาคนที่ 4 ท าท่า 
 MLS : นักกีฬาคนแรกท าท่า 
 LS : นักกีฬาคนที่ 2 ท าท่า 
 MLS : นักกีฬาคนที่ 3 ท าท่า 
 MLS : นักกีฬาคนที่ 4 ท าท่า 
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 CU : นักกีฬาคนแรกโพสท่าจบ 
 VCU : นักกีฬาคนแรกโพสท่าจบ 
 LS : นักกีฬาคนที่ 2 โพสท่าจบ 
 MLS : นักกีฬาคนที่ 3 โพสท่าจบ 
 MCU : นักกีฬาคนที่ 2 โพสท่าจบ 
 VLS - LS : นักกีฬา 4 คนมารวมตัวกัน 
 ECU : นักกีฬา 
 VCU : นักกีฬา 
 MS : ป้ายโรงเรียน 
 ELS : นักกีฬาเดินเข้าโรงเรียน 
 VLS : ตึกเรียน 
 LS : ตึกฝึกซ้อม 
 LS : นักกีฬาเดินขึ้นตึก 

 
ชื่อตอน: ตัวหนังสือ ‘ยิมนาสตราด้า’ สีขาว พ้ืน
หลังเป็น BG นักกีฬาเดิน 

3. ภาพ: Dissolve  
 MS : คนสัมภาษณ์ 

Fade in แถบกราฟิคชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ‘จักร
พงษ์ พุ่มมณีนิล’  

 MS : คนสัมภาษณ์    
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                             
 MS : คนสัมภาษณ์    
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์          

                    

เสียง: สัมภาษณ์  

VO : (พูดเกี่ยวกับนิยามของกีฬา 
        ยิมนาสตราด้า) 
 

VO : (พูดเกี่ยวกับจุดเด่นของกีฬา 
        ยิมนาสตราด้า) 

 

4. ภาพ: Hi-light ช่วงแรก 
 Insert ภาพ hi-light ช่วงแรก  

 
ภาพ: Dissolve 

 CU : คนสัมภาษณ์ 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

เสียง: เพลง  

 

เสียง: สัมภาษณ์  
VO : (พูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของกีฬายิมนาสตราด้า) 
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 CU : คนสัมภาษณ์ 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 
 MCU : คนสัมภาษณ์ 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 
 MLS : คนสัมภาษณ์ 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 
 

 MS : นักกีฬา 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 
 CU : ผู้ปกครอง 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
 
 MCU : นักกีฬา 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 
 

 CU : คนสัมภาษณ์ 
 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

VO : (พูดเกี่ยวกับแนวคิดและความ
นิยมในกีฬายิมนาสตราด้า) 

VO : (พูดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์ทา่

ส าหรับกีฬายิมนาสตราด้า) 

 

VO : (พูดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์ท่า
และแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา
ยิมนาสตราด้า) 

VO : (พูดเกี่ยวกับการฝึกซ้อม  
กีฬายิมนาสตราด้า) 

VO : (พูดเกี่ยวกับท าไมถึงให้ลูกๆมา
เล่นกีฬายิมนาสตราด้า) 
 
VO : (พูดเกี่ยวกับอุปสรรคแลแรงจูงใจ
ในการฝ่าฟันอุปสรรคในการเล่นกีฬา
ยิมนาสตราด้า) 
 
VO : (พูดเกี่ยวกับการแสดงกีฬา
ยิมนาสตราด้า) 

 

5. ภาพ: Hi-light ช่วง 2 
 Insert ภาพ hi-light ช่วง 2  

 
ภาพ: Dissolve 

 ELS : บรรยากาศและสถานที่แสดง 
 VLS - LS : การแสดง 
 MS : คนสัมภาษณ์ 

 

เสียง: เพลง 

 

เสียง: บรรยากาศ 

เสียง: เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง 
เสียง: สัมภาษณ์ 
VO: (พูดเกี่ยวกับผลงาน เชิญชวนและ
ให้แง่คิดแก่ผู้ชม) 
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6. ไตเติ ลเปิดรายการ  

ภาพ: Dissolve  
 พ้ืนหลังสีด า – ภาพเก็บตกการถ่ายท า

อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางด้าน
ซ้ายมือ  

 ตัวหนังสือ “ขอบคุณเจ้าหน้าที่  
ฝ่ายต่างๆและสถานที่ท่ีใช้ในการ ถ่าย
ท า” สีขาว ใช้การกวาด  

          ตัวหนังสือจากล่างขึ้นบน  
          [ชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
          และ สถานที่]   

 โลโก ้‘คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร’ สีขาว พ้ืนหลังสีด า 

 

เพลงประจ้าเปิดรายการ  
เสียง: เพลงประจ ารายการ  
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สคริปต์ภาพรายการ" Show Showing Sports " ตอน ยิมนาสตราด้า 

ช่วงที่ 1 : เปิดด้วยจุดเด่นของการแสดงประเภทนั้นๆแล้วตัดสลับสถานที่ 

   

       ELS - LS : นักกีฬา 4 คนยืนอยู่ท่ีเดียวกัน      MCU : นักกีฬายืนโพสท่า 
 

  

   VCU : ส่วนเท้าของนักกีฬา                               VCU : ส่วนมือของนักกีฬา 
 

   

   MCU : นักกีฬาเริ่มออกตัว                                    MS : นักกีฬาออกตัว 
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           LS : นักกีฬาทั้ง 4 คนออกตัว                         LS : นักกีฬาคนแรกวิ่งไปยังสถานที่ต่างๆ 

 

   

      LS : นักกีฬาคน 2 วิ่งไปยังสถานที่ต่างๆ                   LS : นักกีฬาคน 3 วิ่งไปยังสถานที่ต่างๆ 

  

 

   LS : นักกีฬาคนแรกวิ่งไปยังสถานที่ที่มีคนท าท่า     LS : นักกีฬาคน 2 วิ่งไปยังสถานที่ที่มีคนท าท่า 
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      LS : นักกีฬาคน 3 วิ่งไปยังสถานที่ท่ีมีคนท าท่า                         MS : คนที่ท าท่า 
 

     

            CU : นักกีฬาคนแรกเตรียมท าท่า               VCU : มือนักกีฬาคนแรกท่ีก าลังเริ่มเล่นบอล 
 

 

   

        MCU : นักกีฬาคนที่ 2 เตรียมท าท่า                        VCU : นักกีฬาคนที่ 3 เตรียมท าท่า 
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       VCU : มือนักกีฬาคนแรกท่ีก าลังเล่นบอล                 CU : นักกีฬาคนที่ 2 ที่ก าลังเล่นริบบิ้น 
 

   

CU : นักกีฬาคนที่ 3 ที่ก าลังเล่นห่วง                         LS : นักกีฬาคนแรกวิ่งผ่านคน 
 

   

               VLS : ภาพคนก าลังเล่น                                           MLS : ภาพคนเล่น 
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            LS : นักกีฬาคน 2 วิ่งผ่านสถานที่                            LS : นักกีฬาคน 3 วิ่งผ่านสถานที่ 

   

                     LS : ลูกบอล                                            LS : นักกีฬาคนที่ 2 เล่นริบบิ้น 

   

               CU : นักกีฬาคนที่ 3 เล่นห่วง                               CU : สีหน้าคนมอง 
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       MCU : นักกีฬาคนแรกเล่นบอล                          LS : นักกีฬาคนที่ 2 เล่นริบบิ้น 
                                                                           (ภาพชัด ต้ืน)(นักกีฬาเป็นBG) 
 

 

          MCU : นักกีฬาคนที่ 3 เล่นห่วง                               LS : นักกีฬาคนแรกวิ่งผ่านสถานที่ 

  

 

          LS : นักกีฬาคนที่ 2 วิ่งเข้าใกล้สถานที่                   LS : นักกีฬาคนที่ 3 วิ่งเข้าใกล้สถานที่ 
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             LS : นักกีฬาคนแรกโพสท่า                                       LS : นักกีฬาคนแรกท าท่า 

   

             CU : นักกีฬาคนแรกท าท่า                                        CU : นักกีฬาคนที่ 2 ท าท่า 

   

           CU : นักกีฬาคนที่ 3 ท าท่า                                       MLS : นักกีฬาคนแรกท าท่า 
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         LS : นักกีฬาคนที่ 2 ท าท่า                                   MLS : นักกีฬาคนที่ 3 ท าท่า 

 

           CU : นักกีฬาคนแรกโพสท่าจบ                           VCU : นักกีฬาคนแรกโพสท่าจบ 

  

 

               LS : นักกีฬาคนที่ 2 โพสท่าจบ                            VLS : นักกีฬามารวมตัวกัน 
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             LS : นักกีฬารวมตัวกัน                                       ECU : นักกีฬา 

 

                    VCU : นักกีฬา                                         MS : ป้ายโรงเรียน 

 

          ELS : นักกีฬาเดินเข้าโรงเรียน                                    VLS : ตึกเรียน 
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          LS : ตึกฝึกซ้อม                                       LS : นักกีฬาเดินขึ้นตึก 
 

 

สัมภาษณ์ตัดสลับภาพประกอบ เพื่อเกริ่นน าเข้าสู่ช่วงที่ 2 

 

                    MS : คนสัมภาษณ์                                  Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

                    MS : คนสัมภาษณ์                                  Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
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ช่วงที่ 2 : ไฮไลท์ช่วงแรกแล้วตัดเข้าสัมภาษณ์ตัดสลับภาพประกอบเนื้อหาแบบเจาะลึก 

  

             Insert ภาพ hi-light ช่วงแรก                          Insert ภาพ hi-light ช่วงแรก 

 

                   CU : คนสัมภาษณ์                                 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

              Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                                    Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
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               CU : คนสัมภาษณ์                                         Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

              Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                                 Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

         MCU : คนสัมภาษณ์                                     Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
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           Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                               Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

               Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                            Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 

           Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                                 MLS : คนสัมภาษณ์ 
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         Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                           Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 

   

             Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                         Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

            Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                                 MS : นักกีฬา 
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           Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                             Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

               Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                           Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

               CU : ผู้ปกครอง                                           Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
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               Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                            Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

                    MCU : นักกีฬา                                     Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
 

   

               Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                      Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
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            Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                            Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

             CU : คนสัมภาษณ์                                       Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

   

             Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                       Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 

 

 

   

              Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                             Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
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ช่วงที่ 3 : ไฮไลท์ช่วงที่ 2ก่อนเข้าโชว์แล้วให้นักกีฬาพูดถึงแรงบันดาลใจ 

  

          Insert ภาพ hi-light ช่วง 2                           Insert ภาพ hi-light ช่วง 2                           

   

         Insert ภาพ hi-light ช่วง 2                             Insert ภาพ hi-light ช่วง 2                           

   

        ELS : บรรยากาศและสถานที่แสดง                           VLS : การแสดง 
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                  LS : การแสดง                                             VLS : การแสดง 

   

                 VLS : การแสดง                                                 LS : การแสดง 

                VLS : การแสดง                                              LS : การแสดง 
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              MS : คนสัมภาษณ์                                     Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 

 

               Insert ประกอบค าสัมภาษณ์                             Insert ประกอบค าสัมภาษณ์ 
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