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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครใน
รายการสารคดีเชิ งข่าว เรื่ องจริ งผ่านจอ ที่ส่งผลให้ผรู ้ ับชมรู ้เท่าทันสื่ อ การวิจยั นี้ ใช้รูปแบบการวิจยั
เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูผ้ ลิตรายการ
จานวน 3 คน การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จานวน 100 เรื่ อง จากเทปที่ออกอากาศ
จานวน 26 ตอน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูช้ มรายการ จานวน 8 คน
ผลการศึกษาพบว่า รายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ เป็ นรายการสารคดี เชิ งข่าวที่มีกระบวนการ
นาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละครที่สร้ างความเร้ าอารมณ์ ต่อผูช้ มเริ่ มตั้งแต่การคัดเลื อกประเด็น
การนาเสนอโดยมีนโยบายของบริ ษทั ที่ให้ความสาคัญกับการนาเสนอประเด็นที่ใกล้ตวั ผูช้ ม และมี
ประโยชน์ต่อสังคม
นอกจากนี้ ยงั พบว่า วิธีการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละครมีการนาเสนอประเด็นการ
เตือนภัยมากที่สุด โดยการใช้เทคนิ คการนาเสนอรายการ การพากย์เสี ยงบรรยาย การสัมภาษณ์ ผู้
ประสบเหตุ ผูเ้ ห็ นเหตุการณ์ และบุคคลใกล้ชิด รวมถึ งการลงพื้นที่ถ่ายทาซึ่ งส่ งผลต่อการกาหนด
ประเด็นให้มีความเร้าอารมณ์ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทัศน์ โดยใช้
เสี ยงดนตรี การปรับแต่งแสง/สี ของภาพ การใช้เทคนิ คพิเศษเพื่อสร้ างความตื่นเต้นมากที่สุด เช่ น
การตัดต่อเร่ ง หรื อชะลอภาพ ขณะที่ยงั มีการใช้ภาพเหตุการณ์ แต่งเติม โดยส่ วนใหญ่พบว่าใช้เพื่อ
อธิ บ ายเรื่ อ งราวข้อ เท็จ จริ ง ของเรื่ อง และยัง มี บ างส่ วนที่ ไ ด้จดั ฉากเพื่ อ เพิ่ ม เนื้ อหา ผลจากการ
วิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า เรื่ องที่มีความเร้าอารมณ์มากที่สุด ได้แก่ การใช้คลิปภาพเหตุการณ์จริ ง และ
การใช้ภาพความรุ นแรง

(4)
ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความชื่ นชอบรายการจากการนาเสนอ
เนื้ อหาด้านการเตือนภัย และรับรู ้ ถึงความเร้ าอารมณ์ ของเรื่ องจากการใช้เสี ยงดนตรี มุมกล้อง การ
สัมภาษณ์ การจาลองเหตุการณ์ การบรรยาย และการตัดต่อ แต่ไม่ได้ตระหนักถึงการเพิ่มเติมเนื้ อหา
ของเรื่ อ ง กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ชื่ น ชอบรู ป แบบการน าเสนอที่ มี ก ารเร้ า อารมณ์ อี ก ทั้ง มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตรายการด้วยช่องทางสื่ อออนไลน์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การกดถูกใจ การ
แชร์ ผ่านช่ องทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ หรื อ ยูทูบของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ทาให้มีผลต่อผูผ้ ลิ ต
รายการในการคัดเลือกประเด็นการนาเสนอ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั นี้ ได้แก่ ควรมี การศึกษาแนวทางในการพัฒนารายการที่สร้ าง
ความน่าสนใจกับผูช้ มรายการในรู ปแบบการตรวจสอบข้อเท็จจริ งประเภทอื่น อีกทั้งควรทาการวิจยั
เชิงทดลองเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของผูช้ มรายการ ตลอดจนควรมีการศึกษากระบวนการ
นาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครในรายการข่าวที่เกิดขึ้นใหม่
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This study aims to examine a process of reality documentary presentation on news
documentary program ‘Rueng Jing Pan Jor’ influences on audiences’ media literacy by using
quality research with in-depth interview with three producers, conducting content analysis on 100
subjects from on-air tape 26 episodes by using Coding Sheet and conducting Focus Group with
eight audiences.
The finding reveals that ‘Rueng Jing Pan Jor’ is a news documentary program involves
process of reality documentary presentation with stimulating audiences’ arousal. It starts from
selection presenting issue. The interview indicates that the producers use selection criteria from
dramatic aspect to be its composition combine with the company’s policy focuses on close to
home and socially beneficial issues.
For method of reality documentary presentation, its content analysis reveals that program
‘Rueng Jing Pan Jor’ presents warning issues the most and uses broadcasting documentary
technique by narrating. For interview with the victims, eyewitnesses, intimately people as well as
locating shooting program by team producers that effects on defining issue and proceeding the
story to be more dramatic by using CCTV footage and clip video. In addition, program ‘Rueng
Jing Pan Jor’ brings TV drama atmosphere to be part of conducting the story; from sound,
lighting or color adjustment, special effects; these all creates highest excitement, followed by
horribleness, and sadness. Team producers also use augmented event pictures; generally, it’s
found that these are used for describing the fact; however, some of them, the producers has set the

(6)
scene to augment some contents without basing on its fact. Nevertheless, in type of story’s
composition which contains the most excitement within each episode reveals that this program
uses actual event video clip and graphic violence most frequently.
In focus group shows that most of audiences prefer the program because of it presents
warning issues and they also perceive the story’s arousal from sound effects, camera angle,
interview, simulation, narration, and editing, however, they don’t notice about supplemented
content by team producers. At a same time, most of audiences prefer arousal-type presentation
and communicate to the producers via online channels such as comment, pressing like button,
sharing via Facebook fanpage or Youtube of program ‘Rueng Jing Pan Jor’, these influences on
issue selection of team producers for presentation.
This study suggests that it should examine a guideline of program development in order
to create audiences’ attractiveness in a form of validating other types of fact. It should conduct
experimental research to comparatively examine audiences’ behavior as well as should determine
a process of reality documentary presentation on emerging news documentary program.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำ และควำมสำคัญของปัญหำ
“ในวงการข่า วสารไทยในปั จจุบ นั ที่ก ารทาข่า วถูก ชี้ นาด้ว ยการตลาด การผสมผสาน
ดราม่าเข้ากับข่าว จึงกลายเป็ นสู ตรสาคัญที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในเชิ งจานวนคนดูคนอ่าน และการได้
การอุดหนุนจากโฆษณา” ผศ.ดร.พิรงรอง รามสู ต รณะนันทน์
คากล่าวจากบทความดราม่าข่าวสารกับสังคมไทย ภายในหน้าเว็บไซต์ กรุ งเทพธุ รกิจ เป็ น
เพียงภาพสะท้อ นส่ ว นหนึ่ ง ของรู ป แบบการนาเสนอข่ า วสารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยปั จ จุ บ นั
เนื่ อ งจากการเปลี่ ยนผ่านสู่ ยุคทีวีดิจิทลั ในปี พ.ศ. 2556 ที่ ทาให้เกิ ดช่ องฟรี ทีวีเพิ่มขึ้ น 24 ช่ อง ซึ่ ง
นามาสู่ การแข่งขันอย่างดุเดือด โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิตสื่ อโทรทัศน์ ไม่วา่ จะเป็ นผูผ้ ลิตที่อยูใ่ น
ระบบอนาล็อคเดิ ม ผูผ้ ลิ ต สื่ อเคเบิล ทีวี หรื อผูผ้ ลิ ตฟรี ทีวีในระบบดิ จิทลั ที่ เข้า มาใหม่ ซึ่ งการท า
สงครามแย่งชิงกลุ่มผูช้ ม กลายเป็ นเป้ าหมายหลักของการดาเนิ นการผลิ ตเนื้ อหาและรู ปแบบของ
รายการต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่การนาเสนอข่าวสาร ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน
การผลิตรายการให้น่าติดตาม อย่างเช่ นวิธีการใช้ความดราม่า (Drama) เข้าไปมีส่วนสร้ างอารมณ์
ความบัน เทิง ให้ก บั เนื ้ อ หาสาระ ซึ่ งรวมไปถึ ง ข่ า วสารข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ป ระชาชนรั บ ชมอยู่ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
ด้วยความหมายของคาว่า “ดราม่า” (Drama) ที่แปลว่า ละคร ชุ ดเหตุการณ์ สถานการณ์ ที่
เหนือความคิ ด มี ล กั ษณะตื่ นเต้น และมี องค์ป ระกอบด้า นอารมณ์ สู ง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ พ บเห็ นได้ใ น
ลักษณะการนาเสนอในรายการประเภทข่าวสาร ที่เน้นการเร้าและดึงดูดอารมณ์ผอู ้ ่านและผูช้ มเป็ น
หลัก ปรากฏทั้งในสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ (พิรงรอง รามสู ต รณะนันท์, 2558) ทาให้การ
นาเสนอด้วยวิธีการดังกล่าวมีท้ งั คุณประโยชน์และโทษ โดยในด้านคุณประโยชน์ยงั เป็ นการสร้าง
ความน่ าสนใจของเรื่ องให้ผูร้ ั บสารติ ดตามได้มากเนื่ องจากความตื่ นเต้น สนุ กสนาน หวาดกลัว
ซาบซึ้ ง เศร้ าใจ ตลอดจนความรู ้สึกอื่น ๆ สามารถทาให้ผรู ้ ับสารรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของเรื่ องราวที่
เกิ ดขึ้น และในจุดนี้ เองที่การนาเสนอของผูผ้ ลิตหรื อผูส้ ่ งสารจะสามารถสอดแทรกข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้องการสื่ อสารได้อย่างแยบยล เช่ นการสอดแทรกเรื่ องของเวรกรรมให้ผูร้ ั บ สารสานึ ก ถึ งบาป
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บุ ญคุ ณโทษ หรื อการสอดแทรกความรู ้ ในการป้ องกันตนเองจากภัย อัน ตรายต่า ง ๆ ก็ม กั จะถูก
น าเสนอเรื ่ อ งราวที ่ส ร้ า งความน่ า กลัว เพื ่อ ให้ผู ร้ ับ สารเกิ ด การจดจ าและป้ องกัน ตนเองจาก
สถานการณ์ ในรู ปแบบที่ มีความใกล้เคี ยงกัน แต่นอกจากประโยชน์แล้วอาจกล่ าวได้ว่าเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาที่การนาเสนอด้วยวิธีการนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็ นผลเสี ยได้ ดังเช่นเหรี ยญที่ยอ่ มมี 2
ด้านเสมอ กล่าวคือ การสร้ างพฤติกรรมให้ผรู ้ ับสารแทนตนเองเข้าไปอยู่ในเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ผสู ้ ่ ง
สารต้องการก็จะส่ งผลให้เกิ ดการชี้ นาความคิ ดแทนที่ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูลให้ผูช้ มสามารถ
ตัดสิ นใจ หรื อมีความคิดเห็นที่เป็ นอิสระได้ ซึ่ งสาเหตุที่เป็ นเช่ นนี้ ก็เพราะการนาอารมณ์ความรู ้สึก
ไปผูกติดกับบุคคล วัตถุ หรื อเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้นภายในเรื่ องโดยไม่รู้ตวั แม้วิธีการนี้ จะไม่ใช่ การ
จากัดสิ ทธิ ทางความคิดของผูร้ ับสารโดยตรง แต่ก็มีผลทางอ้อมต่อการสร้ างทัศนคติหรื อพฤติกรรม
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการชี้ นานั้นถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด หรื อตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูก
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง ย่อมถื อเป็ นการกระทาที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ อ และยิ่งทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อสังคมโดยรวม
สื่ อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่มีวิธีการนาเสนอในรู ปแบบดราม่า (Drama) ได้ชดั เจนที่สุดรู ปแบบ
หนึ่ ง เนื ่ อ งจากมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นช่ อ งทางการสื ่ อ สารที ่ สื่ อ ได้ท้ ัง ภาพและเสี ย ง การนาเสนอ
เรื่ องราวต่า ง ๆ มีองค์ประกอบที่สามารถสนับสนุ นอารมณ์บรรยากาศของเรื่ องได้มากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นการเขียนสคริ ปต์ การใช้เทคนิ คถ่ ายทา การแต่งเสี ยง การตัดต่อ การใช้เทคนิ คพิเศษประกอบ
ฉาก ตัวละคร ฯลฯ สิ่ งเหล่ านี้ ทาให้การผลิ ตรายการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ดึงดูดความสนใจ
เกิดขึ้นจานวนมาก ซึ่ งในจานวนนี้รวมไปถึงรายการข่าวที่มีหน้าที่ในการนาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริ งก็
ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของรายการด้วยเช่ นกัน ซึ่ งก็ได้มีวิธีการนาเสนอ เช่ น รู ปแบบการเล่ า
ข่าวที่ใส่ สีสันการบรรยายของผูเ้ ล่าข่าว หรื อ การนาเสนอโดยใช้ค วามตื่ น ตาตื่ น ใจของกราฟิ ก
ตลอดจนการนาเสนอในรู ป แบบสกู๊ ป ข่ า วที่สอดแทรกอยูใ่ นรายการข่าวทัว่ ไป แต่รูปแบบนี้ ก็ยงั
มีการพัฒนามาเป็ นรู ปแบบรายการสกู๊ปข่าวพิเศษที่มกั จะมีเนื้ อหาในลักษณะการเป็ นสารคดีเชิ งข่าว
ที่มีการเติมแต่งเนื้อหาให้น่าสนใจ

3

ภำพที่ 1.1 รู ปแบบรายการเล่าข่าว และ นิวส์โชว์
การนาเสนอของสารคดี เชิ งข่าว คื อ การใช้เนื้ อหาที่ นาเสนอมาจากข่ าวสารในกระแสที่
ประชาชนให้ความสนใจ แต่เป็ นการนามาขยายเรื่ องราว หรื อเจาะประเด็นของเรื่ องให้ชดั เจนขึ้ น
(สุ ธีร์ พลพงษ์ และคณะ, 2549, น. 93) แต่ดว้ ยลักษณะการทาสกู๊ปข่าวเป็ นการกาหนดเนื้ อหาที่
เกิดขึ้นโดยผูส้ ่ งสาร หรื อตัวผูผ้ ลิตรายการสามารถกาหนดขอบเขตของเรื่ อง วิธีการดาเนิ นเรื่ อง และ
รู ปแบบการนาเสนอ จึ งทาให้รายการประเภทนี้ มีการเติมแต่งความดราม่า (Drama) เพื่อการสร้าง
ความน่าสนใจ และกลายเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีการให้คาอธิ บายวิธีการนาเสนอในรู ปแบบนี้ วา่ Docudrama ซึ่ งในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผวู้ ิจยั ได้เลือก
ที่จะแปลความหมายในภาษาไทยให้กบั คานี้วา่ “รู ปแบบสารคดีเชิงละคร”
Paget (1998) ได้เคยให้คานิยามของคาว่า รู ปแบบสารคดีเชิ งละคร (Docudrama) ไว้วา่ เป็ น
การสร้างเนื้ อหาโดยใช้รูปแบบของละครเพื่อเปลี่ ยนเรื่ องราวในสารคดีให้มีโครงเรื่ องที่สื่ออารมณ์
และในขณะเดียวกันก็เป็ นการใช้รูปแบบของสารคดีเพื่อเปลี่ยนเรื่ องราวแบบละครให้มีโครงเรื่ องที่
เป็ นสารคดี ในอดี ตที่ผ่านมาแม้จะมีการนารู ปแบบนี้ มาใช้ในการนาเสนออยูบ่ า้ ง แต่ปัจจุบนั เมื่อมี
รายการประเภทสารคดีเพิ่มขึ้น การนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครจึงมากขึ้นตามไปด้วย
จากการสารวจของผูว้ จิ ยั ผ่านแผนผังรายการของช่องทีวีดิจิทลั ต่าง ๆ ยังพบว่า การนาเสนอ
สารคดีเชิ งข่าว เป็ นรู ปแบบที่ได้รับความนิ ยมและพบในเกื อบทุกช่ องทีวีดิจิทลั ยกตัวอย่างได้เช่ น
รายการต่าง ๆ ดังนี้
รายการ นาทีฉุกเฉิ น ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันจันทร์ เวลา 20.50 น.
รายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ ออกอากาศทางช่อง 7 และ 7 HD ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 น.
รายการ สู ้เพื่อสิ ทธิ์ ออกอากาศทางช่อง Tpbs ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.35 น.
รายการ เปิ ดปม ออกอากาศทางช่อง Tpbs ทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 น.
รายการ จับต้นชนปลาย ออกอากาศทางช่อง One HD ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น.
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รายการ รหัสลับหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางช่อง New TV ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น.
รายการ อาชญากรรมหน้าหนึ่ง ออกอากาศทางช่อง ไทยรัฐ TV ทุกวันอังคาร เวลา 23.00 น.
รายการ ต้องรอด ออกอากาศทางช่อง ไทยรัฐ TV ทุกวันพุธ เวลา 21.45 น.
รายการ ล่า ออกอากาศทางช่อง PPTV ทุกวันพุธเวลา 22.10 น. และ อาทิตย์เวลา 23.30 น.
ในจานวนนี้จะสังเกตได้วา่ เกือบทั้งหมดเป็ นรายการที่นาเสนอเนื้อหาความตื่นเต้น ไม่วา่ จะ
เป็ นการนาเสนอเกี่ ยวกับข่าวอาชญากรรม การติดตามคดี ดงั ที่ได้รับหรื อเคยได้รับความสนใจจาก
สังคม รวมถึงเนื้อหาการเตือนภัยที่มีความผสมผสานระหว่างเรื่ องอาชญากรรมและภัยจากอุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้วธิ ีการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) เพื่อสร้างความน่าสนใจ
ของเรื่ องให้ผูช้ มติด ตามอย่า งต่อ เนื่ อ ง ซึ่ ง หนึ่ ง ในรายการที่มีรู ป แบบการนาเสนอในลัก ษณะ
ดังกล่าวอย่างชัดเจนจนได้รับความนิยมจากผูช้ มมายาวนานและต่อเนื่องมากที่สุดก็คือ รายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอ
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ เป็ นรายการสารคดี เชิ งข่าวรายการแรก ๆ ที่นาเสนอด้วยรู ปแบบ
สารคดีเชิ งละคร และยัง ออกอากาศติดต่อกันมายาวนานที่สุด รวมเวลากว่า 16 ปี ผลิตโดยบริ ษทั
สาระดี จากัด ในเครื อบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (เรื่ องจริ งผ่านจอ, 2558) ออกอากาศทาง
ช่อง 7 และ 7 HD มีรูปแบบการนาเสนอเนื้ อหาส่ วนใหญ่ในเรื่ องอาชญากรรมทั้งในกระแส และ
นอกกระแสสังคม โดยเฉพาะเหตุการณ์ระทึกขวัญ ภัยอันตรายในสังคม ตลอดจนเรื่ องราวความเชื่อ
สิ่ งลี้ลบั และเรื่ องแปลกที่ตอ้ งการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง ซึ่ งในช่วงแรกมีการใช้คอนเซ็ปของรายการที่ชื่อ
ว่า “เรื่ องจริ งผ่านจอ ชุ ดย้อนรอยเรื่ องจริ ง” ออกอากาศในวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. เริ่ มต้นครั้งแรก
ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2542-2 มกราคม พ.ศ. 2543 โดยมี นายศุภ วัฒ น์ อ่ า ประสิ ท ธิ์ เป็ น
พิธีกรดาเนิ นรายการ ซึ่ งจะเน้นการนาเสนอการสื บสวนปมปริ ศนาคดีเก่าที่โด่งดังทั้งที่สามารถจับ
คนร้ายได้แล้ว และยังเป็ นปริ ศนาอยู่ กระทัง่ ได้เปลี่ยนคอนเซ็ปรายการย้อนรอย เป็ นการตามกระแส
ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวัน ภายใต้คอนเซ็ป “เรื่ องจริ งผ่านจอ” ตั้งแต่วนั ที่ 9 มกราคม พ.ศ.
2543-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีพิธีกรชื่ อดัง คือ ศรัณยู วงศ์กระจ่าง
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ภำพที่ 1.2 ศรัณยู วงศ์กระจ่าง อดีตพิธีกร รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2551
จนในปี พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนคอนเซ็ปรายการเป็ นรู ปแบบ “เรื่ องจริ งผ่านจอ 360 องศา
REAL X” ตั้งแต่วนั ที่ 5 มิถุนายน เป็ นต้นมา พร้อมทั้งเปลี่ยนพิธีกรดาเนิ นรายการ เป็ น สุ รวุฑ ไหม
กัน, คงกะพัน แสงสุ ริยะ, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ และ ลลนา ก้องธรนินทร์ รวม 4 คน

ภำพที่ 1.3 ผูร้ ่ วมดาเนินรายการเรื่ องจริ งผ่านจอในปั จจุบนั
ปั จจุบนั รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ยังคงเน้นการนาเสนอภาพเหตุการณ์ จริ ง เช่ น คลิ ป แอบ
ถ่า ย ภาพวงจรปิ ด และการสร้างสถานการณ์จาลอง เพื่อสร้างสี สันในลักษณะคล้ายภาพยนตร์ และมีการ
ขยายความเรื่ อ งราวเพื ่อ สร้ า งอารมณ์ ร่ ว มให้ก บั คนดู โดยยัง มี ช่ ว งเรื ่ อ งจริ ง เรื่ อ งนี้ ที่ นาเสนอ
เรื่ อ งราวเตือนภัย มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ เ ช่ น การแจ้ง เบาะแส มี ก ารนาเสนอเรื่ อ งราวชี วิต ของ
บุ ค คลตัว อย่า ง และมี การสอดแทรกช่ วงต่าง ๆ ของรายการที่เป็ นการโปรโมทสิ นค้า เช่ น ช่ วง
น้ า ใจไทยเพื ่อ ไทย รี เ จนซี ่ ซึ่ งเป็ นการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับคนหรื อชุ มชนที่ เป็ นแบบอย่าง
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โครงการคนเรื่ องจริ งขออาสารักษ์โลกกับโตโยต้า รวมถึงโครงการสิ งห์สร้างสรรค์มอบทุนการศึกษา
ซึ่งจะเป็ นการนาเสนอผลงานของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ต่ า ง ๆ ที่ เ ข้า ประกวดผลงานสารคดี เ ชิ ง
ข่ า ว ช่ ว งโตโยต้า คนจริ ง สร้ า งสุ ข และช่ ว งครี เ อทีฟ ทัว ริ ส ซึ่ ม เป็ นโครงการที ่เ ปิ ดรับ การ
ประกวดการถ่ายคลิ ปโดยการสนับสนุ นจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ ช่วงต่าง ๆ อาจมี
การปรับเปลี่ยนตามผูส้ นับสนุนที่เป็ นบริ ษทั สิ นค้าต่าง ๆ ได้
สิ่ ง ที่ น่าสนใจในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เนื่ องจากรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอเป็ นหนึ่ ง ในรายการ
ต้นแบบให้ก บั รายการสารคดี เชิ งข่าวอื่น ๆ ที่เกิ ดขึ้ นใหม่ใ นการใช้วิธี การนาเสนอที่เร้าอารมณ์
ไม่ว่า จะเป็ นการนาเสนอภาพเหตุก ารณ์ ที่มีความตื่นเต้น หวาดเสี ยว การใช้เสี ย งประกอบ และ
การใช้เ ทคนิ ค พิเ ศษในด้านการตัดต่ อต่ าง ๆ ที่ เห็ นได้ชัดเจนมากกว่า รายการสารคดี เชิ งข่า วใน
ประเภทเดียวกัน

ภำพที่ 1.4 ตัวอย่างรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
อีกทั้งในอดีตที่ผา่ นมายังมีการวิจยั ในด้านกระบวนการผลิตของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ซึ่ ง
ถื อเป็ นช่ วงเวลาก่ อนที่ จะมีการใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์อย่างเช่ นในปั จจุ บนั และยังไม่ได้เข้าสู่
ช่วงเวลาการแข่งขันแย่งชิงผูช้ มในช่วงทีวดี ิจิทลั ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงจะแสดงให้เห็นถึงความ
เปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง เทคนิ ค ใหม่ ๆ ที่ อ าจแตกต่ า งจากในอดี ต ซึ่ งผู้วิ จ ัย ได้เ ลื อ กที่ จ ะศึ ก ษา
กระบวนการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ของรายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ ตั้งแต่
การคัดเลื อกเรื่ องไปสู่ การผลิ ต ซึ่ งเป็ นระบบการผลิ ตรายการโทรทัศน์ท้ งั กระบวนการ ว่ามีระบบ
การคัดเลือกเรื่ องที่นาเสนออย่างไร ใครเป็ นผูก้ าหนดหรื อมีอานาจตัดสิ น และใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ใน

7
การตัดสิ น นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงวิธีการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ของรายการ
เรื่ องจริ งผ่านจอ ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ออกแบบเพื่อการดึงดูดความสนใจ
ของผูช้ ม ทั้งในด้านเทคนิ คการดาเนินเรื่ อง การเลื อกผูด้ าเนิ นเรื่ องและตัวละคร ลัก ษณะการถ่า ย
ทา มุมกล้อง การจัดแสง การย้อมสี ภาพ การลาดับภาพ การใช้เสี ยงประกอบ ดนตรี เพลง และโทน
เสี ยงของผูด้ าเนิ นรายการ ซึ่ งการวิเคราะห์รายละเอียดการนาเสนอเทปบันทึกรายการต่อเนื่ องเป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน จะทาให้เห็นตัวอย่างของรายการปั จจุบนั ว่ามีการนาเสนอด้วยรู ปแบบวิธีการใด
และที่สาคัญที่สุดยังเป็ นการศึกษาผลที่เกิดขึ้นต่อผูช้ มจากการรับชมรู ปแบบการนาเสนอสารคดีเชิ ง
ละคร (Docudrama) ของรายการว่าส่ งผลให้เกิดทัศนคติอย่างไร ไปจนถึงผูช้ มเหล่านี้ มีผลส่ งต่อไปยัง
ผูผ้ ลิ ตรายการอย่างไร มีส่วนทาให้รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีรูปแบบการนาเสนอแบบสารคดี เชิ ง
ละคร (Docudrama) หรื อไม่ อย่างไรอีกด้วย

1.2 ปัญหำนำวิจัย
1) การคัดเลือกประเด็นนาเสนอในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอเป็ นอย่างไร
2) วิธีการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีลกั ษณะอย่างไร
3) ผลกระทบของผูช้ มจากการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการเรื่ องจริ งผ่าน
จอเป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิ งข่าว เรื่ อง
จริ งผ่านจอ ที่ส่งผลให้ผรู ้ ับชมรู ้เท่าทันสื่ อ

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
ใช้วิธีสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูก้ ่อตั้งรายการ คือ นายอกนิ ษฐ์ มาโนษยวงศ์ และโปรดิ วเซอร์
ประจารายการ จานวน 2 คน เพื่อเป็ นข้อมูลในด้านรู ปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
และวิเคราะห์รายการย้อนหลังจานวน 30 ตอน และมี การสัมภาษณ์ กลุ่ม ผูร้ ับชม เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของการรับชมคลิปภาพที่เป็ นต้นฉบับ กับ คลิปภาพที่ถูกนามาเล่าเรื่ องในรายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอ
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) เป็ นประโยชน์ ต่อ วงการวิช าการและวิช าชี พ ให้เ ข้า ใจในการนาเสนอสารคดี เ ชิ ง
ละครในรายการสารคดีเชิงข่าว
2) เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคสื่ อเพื่อให้รู้เท่าทันวิธีการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครที่
อยูใ่ นรายการสารคดีเชิงข่าว
3) สามารถน ามาเป็ นแนวทางการผลิ ต รายการสารคดี เ ชิ ง ข่ า วที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่ อ และไม่ทาให้เกิดการบิดเบือนของข้อมูล

1.6 นิยำมศัพท์
1) สารคดี เชิ งข่ าว หมายถึ ง การนาเสนอข่าวในรู ป แบบสารคดี คื อ เล่ าเรื่ องในรู ปแบบ
วรรณศิ ลป์ ถ่ ายทอดเรื่ องที่ เขี ยนขึ้นจากเค้าความจริ ง ไม่ใช่ จากจินตนาการ โดยสามารถ หยิบยก
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของเรื่ องมาเขียนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเล่าให้ครบองค์ประกอบเช่นข่าว
2) สารคดีเชิ งละคร หมายถึง รู ปแบบการนาเสนอที่ ผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่ องแบบ
สารคดี (Documentary) กับการเล่าเรื่ องในรู ปแบบของละครเร้าอารมณ์ (Melodrama) บนพื้นฐาน
ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง (Real Events) และบุคคลที่มีอยูจ่ ริ ง (Real People)
3) เรื่ องจริ งผ่านจอ หมายถึ ง รายการสารคดี เชิ งข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ ผลิ ตโดยบริ ษทั สาระดี
จากัด ออกอากาศทางช่ อง 7 และ 7 HD ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 - 00.30 น. มีรูปแบบการ
นาเสนอเนื้ อหาส่ วนใหญ่ใ นเรื่ องอาชญากรรมทั้งในกระแส และนอกกระแสสังคม โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ระทึกขวัญ ภัยอันตรายในสังคม ตลอดจนเรื่ องราวความเชื่ อ สิ่ งลี้ ลบั และเรื่ องแปลกที่
ต้องการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
4) กระบวนการนาเสนอ หมายถึง สิ ่ ง ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การนาเสนอของรายการ ตั้ง แต่
ขั้นตอนการผลิ ต ทั้งคัดเลื อกประเด็นที่ นาเสนอ การกาหนดรู ปแบบการนาเสนอ การถ่ายทา ไป
จนถึงผลที่ได้รับจากการนาเสนอนั้น ซึ่ งอาจมีส่วนที่ทาให้เกิดขั้นตอนการผลิต
5) ประเด็นการนาเสนอหัวข้อเรื่ องต่าง ๆ ในรายการสารคดี เชิ งข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ ซึ่ ง
สามารถจาแนกออกเป็ นเนื้ อหาประเภทต่าง ๆ เช่ น ข่าวอาชญากรรม เตือนภัย ภัยพิบตั ิ เรื่ องแปลก
และเรื่ องลี้ลบั
6) วิธีการนาเสนอ หมายถึ ง ส่ วนประกอบของเนื้ อหารายการเพื่อดึ งดู ดความสนใจของ
ผูช้ ม เช่ น การบรรยายเรื่ อง การสัมภาษณ์ การเขียนสคริ ปต์ การเลือกใช้คา การเลือกผูด้ าเนิ นเรื่ อง
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และตัวละคร ลักษณะการถ่ายทา มุมกล้อง การจัดแสง การย้อมสี ภาพ การลาดับภาพ การใช้เสี ยง
ประกอบ ดนตรี เพลง และโทนเสี ยงของผูด้ าเนินรายการ
7) ผูช้ ม หมายถึง กลุ่มผูร้ ับสารของรายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า
5 ปี มีความถี่ในการเปิ ดรับอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเป็ นผูท้ ี่มีปฏิสัมพันธ์กบั รายการ เช่น ติดตาม
เว็บเพจเฟซบุก๊ เคยส่ งข้อความแสดงความคิดเห็นต่อรายการ หรื อร่ วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งของ
รายการ
8) เร้ าอารมณ์ หมายถึ ง การกระตุ น้ ความรู ้ สึกต่าง ๆ เช่ น ความตื่ นเต้น ความกลัว ความ
หวาดเสี ยว ความโศกเศร้ า ความร่ าเริ ง ความซาบซึ้ ง เป็ นต้น โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อสร้ างความ
น่าสนใจหรื อน่าติดตามของเรื่ องราวที่นาเสนอ
9) ความรุ นแรง หมายถึ ง การกระทา หรื อเหตุการณ์ ที่สร้ างความเสี ยหายต่อบุคคล หรื อ
สิ่ งของ และส่ งผลต่ออารมณ์ ความรู ้ สึกของผูร้ ับชมอย่างมาก เช่ นการทาร้ ายร่ างกาย การทะเลาะ
วิวาท อุบตั ิเหตุที่เกิดการปะทะอย่างหนัก หรื อการฆาตกรรม เป็ นต้น
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1.7 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
Agenda - Setting Theory
ผูผ้ ลิตคัดเลือกประเด็น

แนวคิดผูร้ ับสาร
ผูร้ ับชม
เลือกสนใจ / ตีความ / จดจา

ภำพที่ 1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั

รายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ
Docudrama
เทคนิคการนาเสนอ
เกณฑ์การสร้าง
สารคดีวทิ ยุโทรทัศน์
บรรยากาศละคร
- ผูบ้ รรยาย
- ฉาก
- บทสนทนา
- แสง
- สัมภาษณ์
- สี
- เสี ยงประกอบพิเศษ - เสี ยง
- ภาพเหตุการณ์จริ ง
- เทคนิคพิเศษ
- ภาพเหตุการณ์จาลอง - การแต่งกายตัวละคร
- กราฟิ ก
- การใช้ภาษา

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดี เชิ งละครในรายการสารคดี เชิ งข่าว :
กรณี ศึกษา รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการนามาใช้เพื่อเป็ น
กรอบแนวความคิด แนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการนาเสนอสารคดีเชิงข่าว (News Documentary)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการกาหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นสื่ อสารคดีเชิงละคร (Docudrama)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับสาร
2.5 งานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านการนาเสนอสารคดีเชิงข่ าว
ความหมายของคาว่า “สารคดี” นั้น ได้มีผเู้ สนอความหมายไว้อย่างหลากหลายแนวคิ ดด้วยกัน
ซึ่ ง โดยทัว่ ไปนั้ น คาว่า “สารคดี ” มี ค วามหมายที่ก ว้างขวางและสามารถแบ่ง แยกออกไปเป็ น
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายเช่ นกัน ซึ่ งหนึ่งในประเภทที่ผวู้ ิจยั จะกล่าวถึงนั้น คือ “สารคดีเชิ ง
ข่าว” (News Documentary) ซึ่ งเน้นการเขียนในรู ปแบบพิเศษสาหรับสื่ อต่าง ๆ อาทิ สื่ อสิ่ งพิมพ์และ
สื่ อโทรทัศน์
สุ ธีร์ พลพงษ์ และคณะ (2549) กล่าวว่า สารคดีเชิงข่าว หมายถึง สารคดีที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่
มีการนาเสนอไปแล้ว โดยเป็ นการนาเสนอถึงสาเหตุ และความเป็ นมาของเรื่ องราวอย่างละเอียดว่า
ข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร ร่ วมถึ งปั จจุ บนั นั้นมี ความคื บหน้าอย่างไร โดยในช่ วงท้ายของรายการนั้น
จะต้องมีการสรุ ปข้อคิดในเชิงการวิเคราะห์รวมอยูด่ ว้ ยโดยสารคดี เชิ งข่าว (News Documentary) มี
ความเด่นใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การเน้นจุดเด่นในเนื้อหา และความเด่นของตัวเรื่ อง ดังนี้
1) จุดเด่นในเนื้ อเรื่ อง หมายถึ ง การดึงเอาความโดนเด่ นของเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์
หนึ่ง หรื อบุคคลใดบุคลนั้น เพียงจุกเดียวมาขยายโดยไม่มีการแตกประเด็นกล่าวถึงเรื่ องอื่น เป็ นการ
เน้นย้าหรื อโฟกัส (Focus) เฉพาะจุดที่ตอ้ งการนาเสนอเพื่อให้เนื้อเรื่ องคมชัดยิง่ ขึ้น

12
2) ความเด่นของตัวเรื่ อง หมายถึง การนาเสนอเรื่ องที่กาลังเป็ นข่าว เป็ นประเด็น
สังคม หรื อกาลังเป็ นโจษจันในปั จจุบนั อาจรวมถึ งเรื่ องที่มีผลกระทบต่อประชาชนหมู่มากแล้ว
นามาเสนอในลักษณะพิเศษแบบสารคดีเชิงข่าวก็ได้
ทั้งนี้ แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการนาเสนอสารคดีเชิ งข่าว (News Documentary) ผูว้ ิจยั จะได้
นามาใช้เพื่อเป็ นประกอบการอธิ บายความหมายที่ชดั เจนของคาว่า “สารคดีเชิ งข่าว” ภายในงานวิจยั
กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครในรายการสารคดีเชิ งข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ อีกทั้งยังใช้
ในการวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหาที่รายการนาเสนอว่าตรงตามลักษณะของสารคดีเชิงข่าวหรื อไม่

2.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านการกาหนดวาระสาร
สื่ อมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ดา้ นความเข้าใจและวิธีการมองโลกของผูร้ ับสารทั้งสิ้ น รวมทั้งสื่ อ
ยังสามารถสร้ างภาพทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็ นและอคติต่อเรื่ องราวต่าง ๆ ให้กบั ผูร้ ับสารเพื่อ
ผลประโยชน์บางอย่างได้อีกด้วย เนื่องจากโลกที่เราอาศัยอยูน่ ้ ี มีความซับซ้อนจนเราไม่สามารถรับรู้
เรื่ องราวต่าง ๆ ได้ท้ งั หมด และหากเรามีความจาเป็ นที่ตอ้ งเผชิ ญหน้าหรื อต้องตอบโต้กบั ความจริ ง
เหล่ านั้นเราก็ตอ้ งลดทอนหรื อตกแต่งข้อมูลเหล่ านั้นใหม่ให้เรี ยบง่ ายขึ้ นพอที่จะจดจาและเข้าใจ
เพื่อที่จะจัดการกับมันได้ สื่ อมวลชนจึงเข้ามามีบทบาทเป็ นตัวกลางในการคัดเลือกข้อมูลมาขัดเกลา
จัดแต่ง หรื อจัดลาดับให้ดูง่ายขึ้น แล้วส่ งไปยังผูร้ ับสารผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เพื่อนาไปสร้าง “ภาพใน
หัว” (The Picture in Our Heads) หรื ออาจเรี ยกว่า “สิ่ งแวดล้อมเทียม” (Pseudo - Environment) ให้
เรารับรู ้และเรี ยนรู ้ภาพสถานการณ์ต่าง ๆ แทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
Funkhouser (1973) มีความเห็นว่า การกาหนดวาระของสื่ อได้ส่งอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ทั้งนี้
สามารถแบ่ ง การก าหนดวาระหรื อประเด็ นทางการเมื องและสั ง คมของสื่ อ ออกได้ 2 ประเภท
ประกอบด้วย
1) การกาหนดวาระระดับจุลภาค (Micro-Agenda-Setting) หมายถึ ง สื่ อสามารถ
ส่ ง อิ ทธิ พ ลต่ อการรั บ รู ้ ความเข้าใจและมุ ม มองของโลกในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งผ่า นตัวเนื้ อหาและ
วิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง
2) การก าหนดวาระระดับมหภาค (Macro-Agenda-Setting) หมายถึ ง สื่ อที่เน้น
เฉพาะอย่างยิ่งถึง สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ ที่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูส้ ร้างภาพ สร้างทัศนคติ และป้ อน
ทัศนคติอคติต่อเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นระบบ มีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรื อสถาบัน
สื่ อสารมวลชน เช่น เพื่อผลประโยชน์ในด้านธุ รกิจของสื่ อในระบบพาณิ ชยนิยมและทุนนิยมนั้นเอง
ทั้งนี้ สื่อได้วาระข่าวมาจากหลายช่องทาง อาจได้มาจากสื่ อด้วยกันเองหรื อสื่ อชั้นนาอื่น ๆ อาจ
ได้รับจากชาวบ้าน หรื อจากคนที่มีอานาจและเงินก็เป็ นได้ ซึ่ ง McQuail and Windahl (1986 อ้างถึงใน
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อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิ การ, 2545) ได้กล่าวว่า เราต้องมองให้ลึกลงไปว่าวาระต่าง ๆ ที่สื่อ
นามาเสนอนั้นมีที่มาจากใครบ้าง เช่น บางวาระอาจถูกกาหนดโดยสถาบันหรื อองค์กรทางการเมือง
อย่างพรรคการเมืองเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการสร้ างสาธารณมติในเรื่ องที่พรรคต้องการ ขณะที่บาง
วาระอาจถู ก กาหนดโดยกลุ่ ม พลเมื อง กลุ่ ม นัก ธุ รกิ จ หรื อปั จเจกบุ คคล โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
สื่ อสารจากคนข้างล่างไปสู่ กลุ่มชนชั้นนาในทางสังคมและการเมือง นอกจากเราจะต้องจาแนกให้
เห็ นว่าใครเป็ นผูร้ ิ เริ่ มประเด็นในการกาหนดวาระแล้ว เรายัง ต้องพิจารณาดูว่า สื่ อมวลชนนั้นจะ
นาเสนอวาระต่าง ๆ ด้วยความสนใจในประโยชน์สาธารณะของเรื่ องที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ งหรื อเพื่อ
เป็ นการให้ความร่ วมมือกับชนชั้นนาและกลุ่มการเมืองที่มีอานาจอยู่ในสังคมเพื่อสร้างมติที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง เป็ นต้น
ดังนั้นการกาหนดความสาคัญแก่วาระข่าวสารของสื่ อนั้น สามารถทาได้โดยการนาข่าวที่
คัดเลื อกจากข่าวจานวนมากในแต่ละวันมาประเมิ นคุ ณค่าว่าข่าวมี ความสาคัญอยู่ในระดับใด ซึ่ ง
ในช่วงเวลานั้นข่าวสารประเด็นใดหรื อหัวข้อใดที่มีความสาคัญอยูใ่ นสถานการณ์หรื อกระแสสังคม
ก็จะถูกนามาเผยแพร่ มากหรื อมีการรายงานซ้ า ๆ ย้า ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มน้ าหนักและย้ าความสาคัญของ
ประเด็น ประชาชนให้หนักแน่นยิง่ ขึ้น ผูร้ ับสารก็จะรับรู ้วา่ เรื่ องอะไรที่พวกเขาจะต้องคิดถึง (Think
About) ต้องพูดถึง (Talk About) และต้องวิตกถึง (Worry About) ตามการจัดวาระความสาคัญของ
สื่ อนั้นเอง
Lang and Lang, (1959 quoted in Severin, & Tankard, 2001) กล่าวว่า สื่ อมวลชนสามารถ
ทาให้ผรู ้ ับสารคิด รับรู ้และรู ้สึกเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ งได้ ซึ่ งความเห็นนี้ มีความคล้ายคลึงกับ
Cohen (1963 quoted in Severin, & Tankard, 2001) ที่กล่าวไปในทางเดี ยวกันว่า สื่ ออาจจะไม่
ประสบความสาเร็ จในการทาให้คนคิดตามสื่ อได้แต่สื่อมีความสามารถที่จะประสบความสาเร็ จใน
การบอกผูอ้ ่านว่าควรคิ ดเกี่ ยวกับอะไร โดยระบบการทางานของการกาหนดวาระสารสามารถ
อธิ บายได้ดงั นี้

14
Selection, Omission & Framing of Story
REALITY

AGENDA

PERCEPTION
OF REALITY

ภาพที่ 2.1 Agenda-Setting Function Theory
มีงานวิจยั ที่ได้ยนื ยันว่า สื่ อมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสาคัญของวาระข่าวสารของผูร้ ับสาร
เช่น การศึกษาวิจยั ในทศวรรษ 1980 Bosso (1987) พบว่า องค์กรข่าวมีปฏิกิริยาช้ามากต่อปั ญหาความ
อดอยากใน Ethiopia แต่เมื่อหนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์ตดั สิ นใจเลือกเรื่ องนั้นมานาเสนอ ทุกคนก็
เริ่ มพูดถึงมัน ในเวลาต่อมาเมื่อสื่ อเลิกนาเสนอประโยคนี้ ประชาชนก็สรุ ปว่าวิกฤตการณ์น้ นั ผ่านไป
แล้วและหันไปสนใจเรื่ องอื่นแทน นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ของบุญเลิ ศ ศุ ภดิ ลก (2521, อ้างถึงใน
วรรณสิ ริ โมรากุล, 2539) ที่พบว่า สื่ อมวลชนสามารถทาให้คนตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหา
โดยหัวข้อข่ า วที่ สื่ อมวลชนเสนอมี ค วามสั ม พันธ์ เชิ ง สอดคล้องกับ หัวข้อหรื อประเด็ นปั ญหาที่
ประชาชนกล่าวถึงด้วยความเชื่ อที่ว่าการจัดวาระข่าวสารผ่านสื่ อมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ณรงค์ศกั ดิ์
ศรี ทานันท์ (2534, น. 57) กล่าวว่า บ่อยครั้งจึงมีผอู ้ าศัยอิทธิ พลของการจัดวาระสารมาเป็ นประโยชน์
ในการสร้างข่าวหรื อกลบเกลื่ อนอีกเหตุการณ์ หนึ่ ง ขณะที่ปาจรี ย ์ ธนะสมบูรณ์กิจ (2538, น. 130131) ระบุว่าในช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐกาหนดวาระทางการเมือง
เรื่ องนายณรงค์ วงศ์วรรณ กับข้อกล่าวหาค้ายาเสพติด เป็ นการย้ าให้เห็ นถึ งข้อบกพร่ องของบุคคล
ที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสนับสนุ นการเข้ามาเป็ นนายกรัฐมนตรี ของ พลเอก สุ จินดา คราประยูร ให้มี
ความชอบธรรมมากขึ้น ลบข้อด้อยของ พลเอก สุ จินดา เรื่ องการไม่ได้เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักฐานยืนยันว่าการกาหนดความสาคัญแก่วาระข่าวสารของสื่ อมี
อิทธิ พลต่อการรับรู ้ ของผูร้ ับสาร แต่อิทธิ พลนี้ ก็เป็ นไปอย่างมีเงื่ อนไข โดยสุ รพงษ์ โสธนะเสถี ยร
(2533) ได้กล่าวไว้วา่ อิทธิ พลของการจัดวาระสารนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
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1) ความสาคัญของเหตุ ก ารณ์ หรื อคุ ณค่ าข่ าว ข่ า วที่ เป็ นเรื่ องส าคัญ มี คุณค่า มี
ความขัดแย้งสู งหรื อก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ วนรวมย่อมได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชนและถูกให้
ความสาคัญโดยการเพิ่มองศาความเข้มข้นของข่าวด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
(1) เพื่อเพิ่มหรื อขยายพื้นที่ ของข่าวให้มากกว่าปกติ ดังจะเห็ นได้ว่าข่าวที่ มี
กรอบใหญ่กว่าข่าวอื่น ๆ หรื อมีตวั อักษรขนาดโตกว่าข่าวอื่น ๆ ย่อมทาให้เห็นว่าข่าวนั้นสาคัญ ชวน
แก่การอ่านมากกว่าข่าวอื่น ๆ เป็ นต้น
(2) เพื่อเพิ่มความถี่ ในการเสนอข่าว กล่าวถื อการรายงานข่าวที่มีจานวนครั้ง
บ่อย ๆ สามารถช่วยตอกย้าความสาคัญของประเด็นในใจผูร้ ับสารมากขึ้นด้วยเช่นกัน
(3) เพื่อเพิม่ ระยะเวลาในการนาเสนอข่าว ข่าวที่นาเสนออยูไ่ ม่นานแล้วเลิกไป
จะทาให้การจัดวาระสารนั้นหมดบทบาทไปด้วย ดังนั้นองศาความเข้มข้นของข่าวจะช่วยเสริ มบทบาท
ของการจัดวาระสารโดยช่วยให้ผรู ้ ับสารสามารถรับรู ้ความสาคัญของประเด็น
2) จานวนผูร้ ับสารที่ ได้ติดตามข่าวจากการจัดวาระสาร ข่าวที่มีผรู ้ ั บสารสนใจ
เป็ นจานวนมากและติดตามการนาเสนอข่าวอยูเ่ ป็ นเวลานานนั้นจะทาให้นกั ข่าวสามารถป้ อนข่าวได้
อยู่ตลอด เป็ นเหตุ ใ ห้ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของการจัดวาระสารสู ง ขึ้ น เมื่ อข่ า วนั้นทวี
ความสาคัญขึ้นไปเรื่ อย ๆ
3) อายุของข่าวในการจัดวาระสาร ข่าวที่มีองศาความเข้มข้นของข่าวสู งจะมีอายุ
ของข่าวอยูอ่ ย่างยาวนานกว่า และเป็ นที่นิย มอย่า งต่อเนื่ อง ซึ่ ง ข่าวที่มีการนาเสนอเป็ นเวลานาน
ย่อมจะมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสาคัญของประเด็นในใจของผูร้ ับสารได้ดีกว่าข่าวที่นาเสนอเพียง
ไม่กี่วนั
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผนู ้ าเสนอเกี่ยวกับผลต่อการจัดวาระสาร อาทิ
1) การเกิดขึ้นมาของประเด็น (Stone, Singletary & Richmond, 2001, p. 235)
แบ่งออกได้เป็ น ประเด็นที่เห็นได้ชดั กับประเด็นที่ไม่ถูกสังเกตเห็น
(1) ประเด็นที่เห็นได้ชดั (Obtrusive) คือ ประเด็นที่ ประชาชนรู ้ เพราะค่อยๆ
เกิ ดขึ้ น เช่ น ภาวะเงิ นเฟ้ อ ความล้มเหลว เป็ นต้น ประเด็นที่ เห็ นได้ชัดนี้ จะมาจากการนาเรื่ องที่
ประชาชนสนใจมาสร้างเป็ นหัวข้อในการรายงานข่าว
(2) ประเด็นที่ไม่ถูกสังเกตเห็น (unobtrusive) คือ ประเด็นที่ประชาชนไม่รู้มา
ก่อนจนกระทัง่ สื่ อรายงาน เช่ น แผ่นดิ นไหว อุ บตั ิ เหตุ เป็ นต้น ประเด็นที่ไม่ถูกสังเกตเห็ นจะถู ก
นามาเป็ นประเด็นสาธารณะ (Public agenda) โดยสื่ อ
ขณะที่ Zucker (1978 quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 228) มีความคิดเห็น
แย้งต่อประเด็นดังกล่าวว่า ยิ่งสาธารณชนมี ประสบการณ์ โดยตรงกับประเด็นนั้นมากเท่าใด การ
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พึ่งพิงข้อมูลจากการรายงานข่าวก็มีมากเท่านั้น ทั้งนี้ ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบประเด็นที่เกิดขึ้นมาใหม่ 3
ประเด็น ประกอบด้วย ค่าครองชีพ การว่างงาน และอาชญากรรม และ 3 ประเด็นที่ไม่ถูกสังเกตเห็น
ในขณะนั้น คื อ มลพิ ษ ยาเสพติ ด และวิก ฤตพลังงาน โดยเลื อกศึ ก ษาจากจานวนข่ าวที่ รายงาน
ในช่วง 8 ปี จากดัชนี
ข่าวทางโทรทัศน์เทียบกับข้อมูลที่ได้จากการถามของ Gallop Poll ที่วา่ อะไรเป็ น
ปั ญหาสาคัญที่สุ ดที่ป ระเทศเผชิ ญหน้าอยูใ่ นขณะนี้ โดยผลจากการศึกษาพบว่าการรายงานข่า ว
หนักของ 3 ประเด็นที่ไม่ถูกสังเกตเห็นนั้นจะมาก่อนการเพิ่มขึ้นของความสาคัญของประเด็นใน
ประชามติ ขณะที่ 3 ประเด็นที่เห็นได้ชดั จะให้ผลตรงกันข้าม สรุ ปได้วา่ การจัดวาระสารอาจเกิดขึ้น
สาหรับประเด็นที่ไม่ถูกสังเกตเห็นแต่ไม่ใช่สาหรับประเด็นที่เห็นได้ชดั
2) ความเกี่ ย วข้อง และความไม่ แ น่ น อน กล่ า วคื อ ความต้องการการก าหนด
ทิศทาง (Need for Orientation) ด้วยการปล่อยให้สื่อกาหนด (Shape) ความคิดจะเพิ่มขึ้น หากปั จเจก
บุคคลมีความเกี่ยวข้อง และความไม่แน่นอนสู ง เช่น เพราะฉันเป็ นเจ้าของหมาและแมว ดังนั้นเรื่ อง
ที่เกี่ ยวกับความโหดร้ ายต่อสัตว์จึงเป็ นเรื่ องที่ ฉันให้ความสนใจอยู่เสมอ จากผลการสารวจความ
ต้องการเข้าถึงข่าวสารของประชาชนในการณรงค์เลือกตั้งประธานาธิ บดีที่ Charlotte, North Carolina
ในปี ค.ศ. 1972 ของ McCombs and Shaw (1972, quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 231)
พบว่า หากประเด็นดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผูร้ ับสารมาก ผูร้ ับสารก็จะมีความต้องการในการ
เปิ ดรั บข่า วสารมากด้วยเช่ นกันและหากประเด็นนั้นเป็ นเรื่ องที่ อยู่ไกลตัวหรื อไม่ได้อยู่ในความ
สนใจและก่อให้เกิดความกังวลใจมาก ความต้องการเข้าถึงข่าวสารก็จะน้อยลงตามไปด้วย ปั จจัยนี้
จะเห็นได้ชดั จากการเปิ ดรับสื่ อหนังสื อพิมพ์มากกว่าสื่ อโทรทัศน์
3) บทบาทของการเปิ ดรับ ยิ่ง ปั จเจกบุคคลมีก ารเปิ ดรั บ สื่ อที่ รายงานข่า วมาก
ขึ้ นเท่า ใด ระดับ ความเด่ นของประเด็นที่ กาหนดโดยสื่ อก็จะยิ่ง มากขึ้ นเท่า นั้น Wanta and Wu
(1992, quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 230) ได้ทดสอบสมมติฐานดีงกล่าว ด้วยการ
สอบถามคน จานวน 341 คนว่า ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาพวกเขาเหล่านั้นได้อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อรับชม
ข่าวจากสถานี โทรทัศน์ระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างไร หลังจากนั้นให้ผตู ้ อบซึ่ งครึ่ งหนึ่ งของ
จานวนดังกล่าวมีการเปิ ดรับข่าวสารจานวนมากและจานวนอีกครึ่ งหนึ่งที่เหลื อนั้น ได้รับข่าวสาร
น้อย โดยได้ประเมิ นความสาคัญของประเด็น ผลการวิเคราะห์ ช้ ี ให้เห็ นว่ายิ่งปั จเจกบุ คคลมี การ
เปิ ดรับสื่ อที่รายงานข่าวมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะใส่ ใจกับประเด็นที่ได้รับจากการรายงาน
ข่าวเพิ่มมากเท่านั้น
4) ความน่าเชื่อถือ การจัดวาระสารจะเกิดขึ้นเมื่อผูต้ อบคิดว่าสื่ อและแหล่งข่าวนั้น
มีความน่าเชื่ อถือ ชื่อของสื่ อก็มีส่วนในความสาคัญนี้ เช่นกัน เช่ น สื่ อจากหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐและมติ
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ชนจะมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันซึ่ งย่อมส่ งผลต่อการรับรู ้ความสาคัญของประเด็นที่แตกต่างกันไป
ด้วย จากการศึกษาวาทะของประธานาธิ บดีคลินตันของ Wanta & Miller (1995 quoted in Severin
& Tankard, 2001, p. 230) ชี้ ให้เห็นว่า การจัดวาระสารของสื่ อจะเกิดขึ้นเมื่อผูต้ อบคิดว่าสื่ อนั้นมี
ความน่าเชื่อถือและเมื่อผูต้ อบเชื่อมัน่ ว่าคลินตันจะทางานในตาแหน่งของประธานาธิ บดีได้ดีน้ นั เอง
5) ลักษณะของการนาเสนอ รู ปแบบการนาเสนอข่าวแบบเร้าอารมณ์ (Dramatic)
มีผลทาให้อานาจในการกาหนดวาระนั้นลดน้อยลง ทั้งนี้ อาจจะเป็ นไปได้ว่าการเสนอข่าวแบบเร้ า
อารมณ์ น้ นั จะต้องมุ่ ง เน้นที่ ตวั บุ คคล หรื อตัวเหตุ ก ารณ์ มิ ใ ช่ ตวั ประเด็ น ท าให้ค วามสาคัญของ
ประเด็นพร่ ามัวไป (lyengar, & Kinder, 1987)
ทั้งนี้ ในการวิจยั กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครในรายการสารคดีเชิ งข่าว
เรื่ องจริ งผ่านจอนั้น ผูว้ ิจยั ได้ใช้ทฤษฎีการกาหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) มาประกอบใน
การวิเคราะห์และการคัดเลือกประเด็นของผูผ้ ลิตรายการ รวมถึงเลือกศึกษาถึงผลจากการรับชมซึ่ งจะ
สามารถอธิ บายกระบวนการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอได้

2.3 แนวคิดและทฤษฎีด้านสื่ อสารคดีเชิงละคร (Docudrama)
Rosenthal (1995, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม 2544, น. 20) ได้กล่าวถึง งานสารคดีเชิงละคร
ว่า งานประเภทดังกล่ าวเป็ นงานที่ ผูส้ ร้ างต้องการที่ จะสร้ างความสนุ กสนานและความพึงพอใจ
ให้กบั ผูช้ มแต่ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งการที่จะปลุ กเร้ าผูช้ มด้วยประเด็นคาถามหนัก ๆ และในบาง
โอกาสก็เพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างในขณะนั้น
ในขณะเดียวกัน Hoffer and Nelson (1999, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม 2544, น. 20)
วิชาการชาวอเมริ กนั ได้ให้คาจากัดความของรายการสารคดีเชิ งละครทางโทรทัศน์ไว้วา่ สารคดีเชิ ง
ละครโทรทัศน์ถือได้วา่ เป็ นรายการที่มีการรวมตัวกันของเรื่ องจริ งและบางส่ วนเป็ นเรื่ องแต่งขึ้น ซึ่ ง
อาจเป็ นการจาลองภาพเหตุการณ์ของสถานการณ์ หรื อบุคคลในประวัติศาสตร์ จากความทรงจาของเรา
ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ ที่จริ งแล้วนั้นมันคือรายการโทรทัศน์ที่มีพ้ืนฐานมาจากข้อเท็จจริ งนั้นเองแม้วา่ จะ
มีส่วนที่มีความเกี่ ยวข้องกับตัวแสดง บทสนทนา ฉากและเครื่ องแต่งกายซึ่ งเลี ยนแบบเหตุ การณ์
ในอดี ต ความเที่ยงตรงและความเข้าใจในงานประเภทนี้ จึงถูกกาหนดอย่างกว้าง ๆ ไม่เพียงแต่เพื่อ
จุดมุ่งหมายแต่ยงั ถูกกาหนดโดยองค์ประกอบหลาย ๆ ประการ เช่น เงินทุนในการสร้าง และระยะเวลา
ในการผลิตด้วย
ธี รภาพ โลหิ ตกุล (2539) ผูผ้ ลิตรายการสารคดี จากบริ ษทั พาโนรามา ดอคคิวเมนทารี่ ได้
กล่ าวไว้ในหนังสื อ “กว่าจะเป็ นสารคดี ” ว่า การนาองค์ประกอบของงานละครมาใช้ในการเล่ า
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เรื่ องราวที่เป็ นรายการสารคดีจะช่วยให้เนื้ อเรื่ องและรู ปแบบรายการมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะ
ละครมีพลังอานาจของอารมณ์ที่จะเป็ นตัวสาคัญในการดึงดูดคนให้ติดตามตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง ซึ่ ง
ในประเทศไทยมีการใช้เพียง “อารมณ์ทางละคร” มาเป็ นองค์ประกอบในการนาเสนอเรื่ องราวเพื่อ
สร้ างอรรถรสให้แก่ ผูช้ ม สิ่ งที่ ดึงดู ดให้ผูช้ มติ ดตามละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่ อง ก็เนื่ องจากงาน
ละครนั้นสามารถให้ได้ท้ งั ความสุ ข ความทุกข์ ความรั ก ความเหงา ความเศร้ า ความตื่นเต้น และ
ความพิศวง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ล้วนเป็ นเรื่ องราวของอารมณ์ ดังนั้นรายการสารคดีซ่ ึ งเป็ นการนาเสนอ
ความจริ งอย่างสร้างสรรค์น้ นั จึงต้องหาส่ วนผสมที่ลงตัวระหว่างข้อเท็จจริ งกับการสร้างสรรค์วิธีการ
นาเสนอ ก็คือการนาเอากลวิธีการเล่าเรื่ องในงานละครมาใช้ในงานสารคดีนนั่ เอง
ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ และสุ ทธิ พงษ์ ธรรมวุฒ (2549, น. 9) กล่าวว่า รายการโทรทัศน์รูปแบบ
สารคดีเชิงละคร (Dramatized Documentary) ถือเป็ นรายการที่มุ่งนาเสนอสารในลักษณะของเรื่ อง
เล่า (Narrative) ที่เป็ นความคิด มีระบบการคิด มีอารมณ์และความรู ้สึกซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ
ของมนุษย์ มีส่วนประกอบไปด้วยแก่นเรื่ อง (Theme) โครงเรื่ อง (Plot) คุณลักษณะของตัวละคร
(Character) ปฏิสัมพันธ์ของตัวละครกับบริ บททางสังคม (Interaction) สถานที่และเหตุการณ์ (Place
and Event) ประเด็นในการเล่าเรื่ อง (Point of View) และลีลาและท่วงทานองในการนาเสนอ (Style
and Tone) แนวคิดเรื่ องสื่ อสารคดีเชิงละครจะถูกนามาใช้เพื่ออธิ บายให้เห็นถึงรู ปแบบการนาเสนอ
ของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริ งและความบันเทิงโดยที่ผวู ้ ิจยั ได้นารู ปแบบการ
วิเคราะห์เนื้ อหาที่เป็ นสารคดี และรู ปแบบการวิเคราะห์เนื้ อหาที่เป็ นลักษณะละคร มาวัดผลว่าการ
นาเสนอของรายการนั้นมีรูปแบบที่ตรงตามองค์ประกอบใดบ้าง
2.3.1 เทคนิคทีใ่ ช้ ในการนาเสนอสารคดีวทิ ยุโทรทัศน์
คมสั น รั ตนะสิ ม ากูล (2555) กล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ในการนาเสนอสารคดี วิท ยุ
โทรทัศน์ไว้วา่ มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ผูบ้ รรยาย (Narrator) สารคดีควรจะใช้การบรรยายจากผูบ้ รรยายเพื่อเชื่อมโยง
ส่ วนต่าง ๆ ของรายการเข้า ด้ว ยกัน และเพื่อ เป็ นตัว ช่ ว ยในการร้ อ ยเรี ย งให้ผู ร้ ั บ สารเข้า ใจสิ่ ง
ต่ า ง ๆ ได้ดี ยิ่ง ขึ้ น แต่ผเู ้ ขียนบทบรรยายไม่ควรเลื อกใช้วิธีการบรรยายมากเกิ นไป ควรจะเล่าเรื่ อง
ด้วยเสี ยงสัมภาษณ์และภาพเหตุการณ์สาคัญเป็ นหลัก
2) บทสนทนา (Dialogue) บทสารคดี โดยทัว่ ไปมัก จะประกอบไปด้วยเสี ย ง
บรรยายและบทจากการสนทนา ซึ่ งบทสนทนาที่ผูเ้ ขียนเลื อกนามาใช้ควรจะมีความเกี่ ยวข้องกับ
ลัก ษณะของเนื้ อ หา ซึ่ ง ในบางครั้ งสารคดี เชิ ง ข่ า วนั้น จะนาเอารู ปแบบของละครมาใช้ใ นเพื่ อ
ประกอบการนาเสนอโดยให้ตวั ละครซึ่ งเป็ นคนที่มีตวั ตนอยูจ่ ริ งทาการแสดงหรื อสนทนาเกี่ยวกับ
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้การนาเสนอเกิดความสมจริ งหรื อน่าติดตามยิง่ ขึ้นนั้นเอง
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3) การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์ถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานของ
สารคดี เนื่องจากในแต่ละประเด็นนั้นจะมีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายประกอบอยู่ ดังนั้นการ
สัมภาษณ์บุคคลจากหลายมุมมอง จะถูกนามาใช้ประโยชน์ ได้ในด้านการสร้างความขัดแย้งและ
ความตื่นเต้นในสารคดี
4) เสี ยงประกอบพิเศษ (Sound Effects) ซึ่ งเป็ นเสี ยงธรรมชาติที่มีอยู่จริ งหรื อ
เสี ยงที่สร้างขึ้นมา เพื่อสร้างความรู ้สึกสมจริ งให้กบั ผูร้ ับสาร
5) ภาพเหตุการณ์ จริ งที่มีการบันทึกไว้ (On-the-Scene Events) สารคดี เป็ นการ
นาเสนอสภาพที่ เป็ นจริ ง ซึ่ งอาจจะมาจากการบันทึ ก เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นด้วยวิดีโอเทปหรื อฟิ ล์ม
ภาพยนตร์ ผูเ้ ขียนอาจจะได้ภาพเหล่านี้ มาจากภาพเก่าที่มีการบันทึกภาพเก็บไว้หรื ออาจจะเป็ นภาพ
ผูผ้ ลิตสารคดีได้บนั ทึกเอาไว้เอง
6) การสร้างภาพเหตุการณ์ จาลอง (Staged Scenario) หมายถึง ผูผ้ ลิ ตสารคดี
อาจจะใช้วิธี ก ารสร้างภาพหรื อเหตุการณ์ จาลองที่เกิดขึ้นมาแล้ว เนื่ องจากบางเหตุการณ์เกิดขึ้นมา
นานแล้วจนไม่สามารถหาภาพได้ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างภาพเหตุการณ์จาลองก็ยงั มีขอ้ ถกเถียง
กันถึ งประเด็นความเหมาะสมที่จะนามาเสนอในสารคดี ในแง่ ที่ว่าเป็ นภาพเหตุการณ์ ที่สร้ างขึ้นมาว่า
ภาพเหล่านั้นไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริ ง
7) กราฟิ ก (Graphics) หมายถึ ง ตัวอักษรและภาพพิเศษต่าง ๆ ที่ถูกสร้ างขึ้นมา
ด้ว ยเทคนิ ค คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ งตัว อัก ษรนั้น อาจใช้เ พื่ อ ระบุ ถึ ง ชื่ อ และต าแหน่ ง ของบุ ค คลที่ ถู ก
สัมภาษณ์ในสารคดี ก็ได้ เช่น การขึ้นตัวอักษรจะปรากฏขึ้นมาบนจอชัว่ ครู่ แล้วค่อยจางหายไป ส่ วน
ภาพพิเศษต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ สร้างขึ้นนั้นอาจนามาใช้ประกอบการอธิ บายเนื้ อหาของสารคดีให้ผรู ้ ับ
สารเกิ ดความเข้าใจได้ชดั เจนมากขึ้ น ซึ่ ง ภาพพิเ ศษที่ผูผ้ ลิ ต สารคดี เ ลื อกให้ค อมพิว เตอร์ ส ร้ า งขึ้ น
ส่ ว นมากมัก จะเป็ นภาพที่ไ ม่ส ามารถถ่า ยทาให้เห็ นด้วยกล้อ งธรรมดาได้ เช่ น แผนที่เ ส้น ทาง
เดินทัพของสยาม กลไกการทางานของธรรมชาติ หรื อกลไกการทางานของเครื่ องจักร โครงสร้าง
ของสถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ เป็ นต้น
2.3.2 การสร้ างบรรยากาศของละครโทรทัศน์
องอาจ สิ ง ห์ล าพอง (2557) กล่ าวว่า การสร้ างบรรยากาศของละครโทรทัศน์ นับเป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งที่มีสาคัญอย่า งยิ่งในการสร้ า งละครให้มีความสนุ ก ยิ่ง ขึ้ น สมจริ งยิ่ง ขึ้ นและมี
รสชาติชวนติดตามมากขึ้ น ซึ่ งจาเป็ นที่จะต้องวางแผนหรื อจัดการการสร้างให้มีความเหมาะสม
ทั้งนี้ สามารถแบ่งองค์ประกอบที่สาคัญได้อย่างน้อย 6 ประการ
1) ฉาก เป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยทาให้บรรยากาศของตัวละคร
โทรทัศน์ดูสมจริ งสมจัง การสร้างฉากจึงต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรมของฉาก
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โทรทัศน์โดยเฉพาะ เป็ นผูเ้ นรมิตบรรยากาศต่าง ๆ ขึ้น ฉากของละครโทรทัศน์อาจใช้ฉากจากสภาพ
ของจริ ง เช่น ฉากจากบ้านที่อยู่อาศัย ฉากจากภายในห้องพัก ฉากจากสนามหน้าบ้าน ฉากถนน
หนทางหรื อฉากใดก็ตามที่สามารถถ่ายทาได้จากของจริ ง หากไม่สามารถถ่ายทาจากฉากจริ งได้ก็
จะต้องสร้างฉากจาลองแบบของจริ งขึ้นมา การสร้างฉากนั้นจาเป็ นต้องคานึงถึงศิลปะของการใช้มุม
กล้องให้มีสะดวกเหมาะสมและต้องคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ช่วยเพื่อให้เกิดบรรยากาศเหมือน
จริ งมากที่สุด ซึ่ งได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบฉาก แสง และสี เป็ นต้น
2) แสง นอกจากแสงจะเป็ นองค์ป ระกอบที่ ทาให้ภ าพเกิ ด เป็ นมิ ติ ที่ ส าม คื อ
ความลึ ก ความเสมือนของจริ ง ยังช่วยเน้นให้เห็นความหยาบ ความละเอียด (Texture) รู ปร่ างและ
รู ปลักษณะ (Form) ของสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนออย่างชัดเจนด้วย แสงช่ วยทาให้ผชู ้ มมีอารมณ์ คล้อย
ตามความรู้สึกที่ผผู ้ ลิตละครนั้นต้องการจะให้เป็ นไป นอกจากนี้แสงยังสามารถช่วยสร้างเวลาได้อีก
ด้วย เช่ น แสงท าให้เกิ ดภาพเวลาช่ วงกลางวัน ภาพเวลาช่ วงกลางคื น และช่ วยสร้ า งบรรยากาศ
ซึ ม เศร้ า โดยใช้ แ สงไฟสลัว แสงสามรถช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศสดชื่ น โดยใช้ ค วามกระจ่ า งจ้า
นอกจากนั้นยังช่ วยให้ภาพมีความสวยงามและมีศิลปะอย่างแท้จริ งอีกด้วย ภายในห้องผลิตรายการ
จะให้ความหมายแก่ภาพแต่ละภาพแตกต่างกัน ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ก บั ความเข้ม ของแสง ทิศ ทางของแสง
และคุ ณ ลัก ษณะของแสง สิ ่ ง เหล่า นี้ เ ป็ นศิล ปะที่ส าคัญ ที่ จะช่ วยสร้ า งให้บ รรยากาศของละคร
โทรทัศน์เกิดความหมายและสมจริ งสมจังเหมือนธรรมชาติหรื อเหมือนสภาพของจริ งมากที่สุด
3) สี การเลือกใช้สีในละครโทรทัศน์น้ นั ต้องอาศัยทั้งทฤษฎีของสี และศิลปะ คือ
อิทธิ พลของสี จะประกอบกันเพื่อสื่ อความหมายให้เกิดบรรยากาศที่สมจริ ง สี ที่ต่างกันจะมีวรรณะ
ของสี ที่ต่างกัน กล่าวคือจะให้ความรู ้สึกที่ต่างกัน เช่น สี แดงให้ความรู ้สึกอบอุ่น ความเร่ าร้อน ความ
ตื่นเต้น สี เหลืองเป็ นสี สว่าง จะให้ความรู้สึกเปล่งปลัง่ บางครั้งสี เหลืองใช้เพื่อโน้มน้าวใจให้ผชู้ ม
เกิดความสุ ขแต่ในบางครั้งอาจจะใช้เป็ นสี แทนความหวาดกลัว สี น้ าเงินเป็ นสี ที่ใช้ลดความเครี ยด
เป็ นสี ที่ให้ความรู ้สึก เบาสบาย ๆ ในขณะเดียวกันที่สีเขียวซึ่ งเป็ นสี เย็น สี ดาเป็ นสี แห่ งความทุกข์
ความตาย ความหมดหวัง สี ขาวเป็ นสี แทนความบริ สุทธิ์ สงบ สะอาด และสง่างาม
4) เสี ย ง ในละครโทรทัศน์ประกอบด้วยเสี ย งของดนตรี เสี ย งประกอบ เสี ย ง
จากผูแ้ สดงจริ ง ซึ่งสามารถอธิ บายรายละเอียดต่าง ๆได้ดงั นี้
(1) เสี ยงดนตรี จะส่ งอิทธิ พลต่ออารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิดและจินตนาการของ
ผูช้ มวิทยุโทรทัศน์อย่างมาก ดังนั้นการใช้เสี ยงดนตรี น้ นั สามารถช่ วยสร้ างบรรยากาศได้ จึงต้อง
พิ จ ารณาเลื อ กใช้ ใ ห้ ถู ก ต้อ งและเหมาะสม กล่ า วคื อ อาจใช้เ สี ย งดนตรี เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
บรรยากาศ ดนตรี สามรถใช้ถึงคุณลักษณะของผูแ้ สดงแต่ละคนให้ชดั เจนขึ้น อาจใช้ดนตรี เพื่อชักจูง
อารมณ์ให้ผชู้ มรู้ ล่วงหน้าว่าอะไรกาลังจะเกิดขึ้นหรื อใช้ดนตรี เพื่อสร้างอารมณ์หรื อเปลี่ ยนอารมณ์
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ของผูช้ ม ทั้งนี้เพราะว่าดนตรี เป็ นสื่ อสากล ไม่วา่ บุคคลในชนชาติใด ภาษาใดก็ตาม เมื่อฟังเพลงแล้ว
จะเกิ ด ความรู ้ สึ ก ความเข้า ใจถึ ง ความหมายได้เหมื อนกันหมด เช่ น เสี ยงกลองจะให้ความรู้ สึ ก
สนุ กสนานหรื อตื่ นเต้น เร้ าใจ เสี ยงไวโอลิ น อาจให้ค วามรู ้ สึ ก เคลิ บ เคลิ ้ม ฝัน หวานหรื อ กล่อ ม
อารมณ์ ขณะที่เสี ยงปี่ คลาริ เนตอาจให้ความรู้สึก เศร้าสร้อยโหยหาได้ เป็ นต้น
(2) เสี ยงประกอบ เป็ นเสี ยงที่ใช้ เพื่อเสริ มอรรถรสหรื อเพื่อประกอบภาพที่
ต้องการทาให้ผชู ้ มเกิ ดอารมณ์ คล้อยตามและเชื่ อถื อสิ่ งที่ได้เห็ นให้เป็ นจริ งเป็ นจังขึ้น การใช้เสี ยง
ประกอบอาจท าได้ใ นหลายลักษณะ เช่ น เสี ยงพายุ เสี ยงคลื่ นลมประกอบฉากทะเล อาจใช้เพื่ อ
ประกอบการดาเนิ นเรื่ องหรื อเหตุ การณ์ ใช้บ อกเวลา เช่ น เสี ย งหริ่ งหรี ดเรไรแสดงในช่ วงเวลา
กลางคืน เสี ยงไก่ขนั แสดงเวลาย่ารุ่ ง เสี ยงสุ นขั หอนแสดงความวังเวงกลางดึก เป็ นต้น
(3) เสี ยงผูแ้ สดงจริ ง ละครโทรทัศน์ที่ใช้เสี ยงของผูแ้ สดงจริ ง นั้น จะช่ วยให้
ละครโทรทัศน์มีความเป็ นธรรมชาติ มากขึ้ น มี ความรู ้ สึกเป็ นจริ งมากขึ้ น ในสมัยหนึ่ ง ของละคร
โทรทัศน์ไทยไม่ใช้เสี ยงจริ งของผูแ้ สดงบางคน เนื่ องจากเสี ยงจริ งของผูแ้ สดงคนนั้น ๆ ไม่เพราะ ไม่
เหมาะกับบทบาทที่ แสดง จึ งใช้วิธี พากย์โดยใช้เสี ยงผูอ้ ื่ นแทน แต่ เมื่ อผูช้ มชมแล้วรู ้ ว่าไม่ใช่ เสี ยง
ธรรมชาติของผูแ้ สดงเอง แม้เสี ยงที่นามาแทนนั้นจะเป็ นเสี ยงที่ไพเราะและพูดได้เป็ นธรรมชาติ แต่
ความรู ้ สึกของผูช้ มกลับเห็ นว่าไม่มีความเป็ นธรรมชาติ เพราะไม่ใช่ เสี ย งของผูแ้ สดงจริ ง ในยุค
ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็ นเสี ยงจากผูแ้ สดงจริ ง ดังนั้นเสี ยงจริ งของผูแ้ สดงจึงมีความสาคัญและเป็ นส่ วนที่
สร้า งอารมณ์ค วามรู ้สึ ก ได้ตรงกับ บทบาทสมจริ ง สมจัง ผูแ้ สดงละครโทรทัศ น์ที่ดีจึง ต้องหมัน่
ฝึ กฝนการพูดและการใช้เสี ยงที่เหมาะสมกับบทบาทให้มากที่สุด
5) เทคนิคพิเศษหรื อผลพิเศษทางภาพและเสี ยง (Special Effect) เป็ นการสร้างให้
บรรยากาศของละครโทรทัศน์ดูสมจริ งขึ้นได้โดยใช้เทคนิคพิเศษ เช่น ฉากฝนตก ฟ้ าคะนอง ฟ้ าร้อง
หรื อความต้องการในการสร้ างบรรยากาศให้น่ากลัวมากขึ้นหรื ออาจเพื่อต้องการเสนอฟ้ าแลบเป็ น
ระยะ ๆ ประกอบด้วย การสร้างฟ้ าแลบนี้ ไม่สามารถถ่ายทาฉากฟ้ าแลบเวลาฝนตกฟ้ าร้องจริ ง ๆ ได้ จึง
ต้องสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคพิเศษหรื อละครบางเรื่ องต้องการแสดงภาพคน 2 คน ซึ่ งอยูค่ นละสถานที่
ให้ปรากฏบนจอเดียวกันในเวลาเดียวกัน ก็จาเป็ นต้องใช้เทคนิคพิเศษเป็ นการซ้อนภาพหรื อแบ่งภาพ
บนจอออกเป็ น 2 ส่ วน เพื่อให้ผพู ้ ดู ทั้ง 2 คน ปรากฏอยูบ่ นจอคนละส่ วนพร้อม ๆ กันได้ เป็ นต้น ทั้งนี้
การท าเทคนิ ค พิ เ ศษนี้ สามารถท าได้ ม ากมายและนั บ วัน จะยิ่ ง มี ค วามก้ า วหน้ า ทางผลของ
อิเล็กทรอนิ กส์ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นละครโทรทัศน์จึงได้อาศัยเทคนิ คพิเศษสร้างบรรยากาศได้ล้ าหน้า
มากยิง่ ขึ้น อันจะเป็ นผลดีต่อผูช้ มละครโทรทัศน์มากยิง่ ขึ้นด้วย
6) การแต่ ง กายของตัว ละคร ผู อ้ อกแบบเสื้ อ ผ้า เครื่ อ งแต่ ง กายให้แ ก่ ล ะคร
โทรทัศ น์ น ับ ว่า มี บ ทบาทสาคัญ มากด้ว ยเช่ น กัน เนื่ อ งจากชุ ด แต่ ง กายของตัว ละครสามรถ

22
ช่ ว ยให้ล ะครเรื่ อ งนั้ น มีความสมจริ งสมจังมากขึ้ น ซึ่ งจะแสดงยุคสมัยของเรื่ องราว การแสดง
บุคลิกภาพและนิสัยใจคอของตัวละครสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดว้ ยการรสนิ ยมของการแต่งตัว
โดยไม่ตอ้ งมีการอธิ บายอย่างใดทั้งสิ้ น หากกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือผูช้ มจะสามารถเข้าใจได้เองด้วย
การแต่งกายที่เหมาะสมกับเรื่ องราวนั้นเอง
7) การใช้ภาษา ภาษาในตัวละครโทรทัศน์ หมายถึ ง การใช้ค าเจรจาหรื อ ค า
สนทนา (Dialogue) ซึ่ ง เป็ นการสื่ อ ความหมายและให้บ รรยากาศ อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ได้อ ย่า งดี
ที่สุ ด แม้ล ะครโทรทัศ น์ บ างตอนผู แ้ สดงไม่ใ ช้ค าพูด เลย เพีย งแต่แ สดงสี ห น้า แววตา กิ ริ ย า
ท่าทาง อย่างเดี ยวก็สามรถสื่ อความหมายถึงผูช้ มให้เข้าใจความหมายได้ แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วนั้น
การใช้คาสนทนาจะเป็ นสิ่ งสาคัญของละครทีเดียว เพราะคาสนทนานั้นต้องใช้ภาษาพูด ใช้น้ าเสี ยง
ลี ลาการพูด ตลอดจนจังหวะจะโคน การเน้นย้ า ที่สามารถแสดงอารมณ์ ความรู ้ สึกต่าง ๆ ได้อย่าง
สะใจ เข้าถึ งแก่ นของเรื่ องได้อย่างดี ทั้ง นี้ เพราะภาษาสามารถแสดงข้อมูล และรายละเอี ยดของ
เรื่ องราวได้อย่างชัดเจน ภาษาสามารถแสดงพื้นฐานและนิ สัยของตัวละคร ภาษาแสดงลักษณะและ
อารมณ์ของตัวละคร ตลอดจนชาติเผ่าพันธุ์ของตัวละครได้
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั จะได้นาแนวคิดและทฤษฎีดา้ นสื่ อสารคดีเชิ งละคร (Docudrama) ซึ่ ง
ประกอบด้วยเทคนิคที่ใช้ในการนาเสนอสารคดีวิทยุโทรทัศน์ และแนวคิดด้านการสร้างบรรยากาศ
ของละครโทรทัศน์มาเพื่อเป็ นประกอบการวิเคราะห์การนาเสนอในรู ปแบบละครของรายการสารคดี
เชิ ง ข่า วของรายการเรื ่ อ งจริ ง ผ่า นจอ ซึ่ ง หลัก เกณฑ์ก ารใช้เ ทคนิ ค การนาเสนอสารคดี ว ิท ยุ
โทรทัศน์ที่นาเสนอมานั้น ผูว้ ิจยั จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบของรายการสารคดีเชิ งข่าวเรื่ องจริ ง
ผ่านจอว่ามีรูปแบบการนาเสนอที่ตรงกับลักษณะของการเป็ นสารคดี มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้
ยังเป็ นกรอบที่ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถกาหนดสัดส่ วนการวิเคราะห์การนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ ง
ละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอได้ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย

2.4 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับผู้รับสาร
รวิน คล้ายวงศ์ (2554) ได้ให้คาอธิ บายของคาว่า “ผูร้ ับสาร” หรื อ Media Audience เป็ นคา
รวม ๆ ไว้ว่า ผูร้ ับสารได้ที่เกิ ดขึ้ นในยุคที่ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีหลายประเภทและขยายตัว
ออกไปอย่างกว้างขวาง เป็ นคาที่ใช้หมายถึง ผูอ้ ่าน (Readers) เช่น ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร เป็ น
ต้น ส่ วนคาว่า “ผูช้ ม” (Viewers) ได้แก่ ผูช้ มโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที เป็ นต้น คาว่า “ผูฟ้ ั ง”
(Listeners) ได้แก่ ผูฟ้ ั งวิทยุ เป็ นต้น กลุ่ มผูอ้ ่า น ผูด้ ู หรื อผูฟ้ ั ง เหล่ านี้ เกิ ดขึ้ นตามตัวสื่ อ (Media
Channel) หรื อตามเนื้อหาสาระของสื่ อ (Media Content)
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เราจะเห็ นได้ว่ากระบวนการสื่ อสารมวลชนนั้น ผูร้ ับสารมีจะความสาคัญอย่างยิ่งต่อฝ่ าย
ผูผ้ ลิต รายการ เหตุ เพราะว่ากระบวนการสื่ อสารมวลชนเป็ นองค์ประกอบที่ทาให้เกิ ดการสื่ อสาร
การถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล ค่านิ ยมความเชื่ อและในระบบอุตสาหกรรมสื่ อสารมวลชน ขนาดและ
คุณภาพของกลุ่มผูร้ ับสารก็เป็ นเครื่ องตัดสิ นความสาเร็ จและผลกาไรของฝ่ ายผลิต โดยผูร้ ับข่าวสาร
อาจไม่ ไ ด้ท าหน้า ที่ เ พี ย งอย่า งเดี ย ว เช่ น การคุ ย ระหว่า งคน 2 คน บุ ค คลที่ เป็ นผูร้ ั บสารอาจ
เปลี่ยนเป็ นผูส้ ่ งสารในเวลาอื่นได้ ผูร้ ับสารจึงมีความสาคัญต่อการสื่ อสารมีความสัมพันธ์ในฐานะที่
เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของกระบวนการติดต่อสื่ อสาร และผูร้ ับสารมีอิทธิ พลต่อองค์ประกอบอื่ น
ของการสื่ อสารอีกด้วย
McQuail (1994, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น. 291-292) ให้แนวคิดเกี่ยวกับผูร้ ับสารที่
น่าสนใจ ไว้ดงั นี้
1) แนวคิด ที่ม องผู ร้ ับ สารเป็ นผู ด้ ูผูช้ ม (Spectators) เป็ นแนวคิด ที่ม าจาก
ศิลปะการแสดงของสื่ อสารพื้นบ้าน เช่น ลิเก โนราห์ เป็ นต้น โดยการละเล่นดังกล่าวจะประกอบด้วย
ฝ่ ายผูเ้ ล่น (ผูส้ ่ งสาร) และผูด้ ูหรื อผูช้ มที่เข้าไปในสถานที่แห่งเดียวกันและอยูใ่ นช่วงเวลาช่วงเดียวกัน
ซึ่ งความสัมพันธ์ดา้ นการสื่ อสารระหว่างฝ่ ายผูแ้ สดงกับผูช้ มจะเป็ นการสื่ อสารภายในกลุ่ม (Group
Communication) โดยที่ท้ งั สองฝ่ ายต่างมีปฏิ กิริยาตอบโต้ต่อกันและกัน เช่ น ถ้าตัวละครแสดงได้
ถูกใจผูช้ มก็อาจจะมีเสี ยงปรบมือแสดงความพอใจ เป็ นต้น
2) แนวคิดที่มองผูร้ ับสารเป็ น “กลุ่มสาธารณะ” (Public) กลุ่มผูร้ ับสารนี้ เกิดขึ้น
ในยุคที่มีสื่อสิ่ งพิมพ์และเกิ ดกับกลุ่มผูอ้ ่าน ซึ่ งหมายถึง ผูร้ ับสารที่ติดตามผลงานของนักเขียนหรื อ
สื่ อสิ่ งพิมพ์บางชนิดอย่างจริ งจังและมีความต่อเนื่อง มีการรวมตัวเป็ นกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ และเข้า
ไปมีบทบาทในมิติสาธารณะ เช่น ปั ญหาเศรษฐกิจการเมือง เป็ นต้น
3) แนวคิดที่มองผูร้ ับสารเป็ น “มวลชน” (Mass) มักเป็ นทัศนคติส่วนใหญ่ที่นกั
สื่ อสารมวลชนคิดถึ งกลุ่มผูร้ ับสารที่ มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่หรื อมีปริ มาณผูร้ ับสารจานวน
มาก เป็ นกลุ่มที่อยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย โดยไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ ไม่รู้จกั กัน มี
ความหมายหลากหลาย และถือเป็ นสื่ อทางเดียว อาจเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรื อการโฆษณา
โน้มน้าวใจให้เกิดพฤติกรรมตามเป้ าหมายของผูผ้ ลิตสื่ อ
4) แนวคิดที่มองผูร้ ับสารเป็ น “ตลาด หรื อ “ผูบ้ ริ โภค” (Market) แนวคิดนี้ ได้พฒั นา
จากการพัฒนาการของสื่ อสารมวลชนที่ได้กลายมาเป็ นระบบธุ รกิจเต็มตัวและอยูใ่ นสภาวะที่มีการ
แข่งขันอย่างรุ นแรงมาก ทาให้ผลิตผลของสื่ อทุกชนิดมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่มีไว้เพื่อการ
จาหน่าย ซึ่ งการผลิตสื่ อต้องคานึงถึงความต้องการของตลาดผูช้ มเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ตวั อย่างที่เห็ นได้
ชัดเจนที่สุดคือ การสารวจความนิยมของรายการต่าง ๆ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์น้ นั เอง
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ฮอลล์ (2541, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 37) ได้ให้ความสาคัญกับผูร้ ับสาร โดย
ให้ค วามเห็ นว่า ผูร้ ั บ สารไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม คนที่ มี ล ัก ษณะเนื้ อ เดี ย วกัน หมด ซึ่ ง จะมี ผ ลแตกต่ า งกัน ใน
ด้านการถอดรหัสที่มีผลกับการเปิ ดรับข่าวสาร การตีความ โดยที่ ฮอลล์ (2541, อ้างถึงใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2544, น. 37) ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า สิ่ งหนึ่ งที่ผสู ้ ่ งสารควรจะให้ความสนใจ คือเรื่ องการเลือก
ตีความของผูร้ ับสาร
พี ระ จิ รโสภณ (2540) กล่ า วว่า นอกจากองค์ป ระกอบต่ า งๆ ตามที่ ก ล่ าวมาแล้วนั้น
องค์ประกอบทางด้านสังคมซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อม บทบาทของผูร้ ั บ สาร กลุ่ ม อ้า งอิ ง และ
วัฒนธรรมประเพณี ก็มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการเลือกเปิ ดรับด้วยเช่นกัน ซึ่ งกระบวนการเลือกสรร
ประกอบด้วย
1) การเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure Selective Attention)
หมายถึ ง แนวโน้ม ที่ ผูร้ ั บ สารจะเลื อ กสนใจหรื อ เปิ ดรั บ ข่ า วสารจากแหล่ ง ใดแหล่ ง หนึ่ ง ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ทัศนคติเดิมของผูร้ ับสารตามทฤษฎีความไม่
ลงรอยของความรู้ ความเข้าใจ (Theory of Cognitive Dissonance) โดยบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
สนับสนุ นทัศนคติที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู ้ ความเข้าใจ หรื อทัศนคติที่มีอยู่
แล้วของตนเอง ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่ลงรอยกับความเข้าใจหรื อความคิดเดิมของตน จะ
ก่ อให้ เกิ ด ความไม่ ส มดุ ล ทางด้า นจิ ตใจหรื อความไม่ ส บายใจที่ เ รี ย กว่า ความไม่ ส อดคล้องกัน
ทางด้านความเข้าใจ
2) การเลือกรับรู้หรื อเลือกตีความ (Selective Perception of Selective Interpretation)
เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองชั้นต่อมา การเปิ ดรับข่าวสารอาจไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่ งสาร
เนื ่ อ งจากผู ร้ ับ สารแต่ล ะคนอาจตีค วามหมายข่า วสารชิ ้ น เดี ย วกัน ไม่ต รงกับ ความหมายของ
ข่าวสารที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ
3) การเลือกจดจา (Selective Retention) เป็ นแนวโน้มในการเลือกจดจาข่าวสาร
เฉพาะส่ วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ความชอบ ความเชื่ อ ตลอดจนค่านิ ยมของ
ตนและมักจะลื มในส่ วนที่ ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็ นด้วย หรื อไม่ตรงกับความคิดของตน การเลื อก
จดจาเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองขั้นสุ ดท้ายที่มีผลต่อการส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดเรื่ องผูร้ ับสารมาใช้ประกอบศึกษาและวิเคราะห์ผรู้ ับชมรายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอ โดยผูว้ ิจยั จะใช้กระบวนการเลือกสรรในการอธิ บายถึงพฤติกรรมของผูร้ ับชมรายการสารคดี
เชิ งข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องจากวิธีการนาเสนอในรู ปแบบสารคดี
เชิ งละครของรายการสารคดี เชิ ง ข่าวเรื่ องจริ ง ผ่านจอ ว่าส่ ง ผลให้เกิ ดการเลื อกเปิ ดรับ เลื อกรับรู้
ตีความ เลือกจดจาความในระดับใด และมีปฏิกิริยาใดบ้างที่เกิดขึ้นจากการรับชม
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2.5 งานวิจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตระหนักจิ ต ยุตยรรยง (2541) ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ อง “การนาเสนอภาพอาชญากรรมผ่า น
รายการสารคดี เชิ งข่ าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์ ” พบว่า เรื่ องอาชญากรรมที่ นาเสนอผ่า นทาง
รายการตามล่ า หาความจริ งและรายการเบาะแสได้ถูก ประกอบสร้ างภาพอาชญากรรมผ่า นการ
นาเสนอด้วยวิธีการเล่าเรื่ อง ซึ่ งมีวิธีการนาเสนอเหมือนกับละคร กล่าวคือ มีการวางแนวเรื่ องแสดง
ถึงความมีเงื่อนงา ปมขัดแย้ง และการคลี่คลายปัญหา โดยใช้ตวั ละครสามกลุ่มในการอธิ ยายเรื่ องราว
ได้แก่ ตารวจ ผูร้ ้ ายและผูเ้ สี ยหาย โดยมีแก่นของเรื่ องเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่ องอาชญากรรมเป็ นการ
กระทาที่ผดิ ทั้งกฎหมายและหลักศีลธรรมของผูร้ ้ายที่กระทาต่อผูเ้ สี ยหาย แต่อย่างไรก็ตามแล้วนั้น
ตารวจซึ่ ง เปรี ย บเสมือ นพระเอกของเรื่ องได้ทาหน้า ที่ป้ องกันและปราบปรามผูร้ ้ า ยช่ วยรั กษา
ความสงบสุ ขให้กบั สังคม
โดยเรื ่ อ งอาชญากรรมที ่ถูก น าเสนอผ่า นรายการสารคดีเ ชิ ง ข่า วอาชญากรรมทั้ง สอง
รายการจึงเป็ นภาพอาชญากรรมที่ ถูก เข้า รหัส ทางโทรทัศ น์ สามระดับ ดัง นี้ 1) ระดับความเป็ น
จริ ง 2) ระดับ การนาเสนอภาพตัวแทน และสุ ดท้ายคือ 3) ระดับอุดมการณ์ ซึ่ งการเข้ารหัสทาง
โทรทัศน์ท้ งั 3 ระดับนี้ ได้ทาให้เกิ ดการรับรู ้ ร่วมกันระหว่างผูผ้ ลิ ตรายการและผูช้ ม ถือเป็ นภาพ
อาชญากรรมที่สอดคล้องกับการรับรู ้ของคนในสังคมที่มองว่าเรื่ องอาชญากรรมเป็ นการกระทาของ
ผูร้ ้ายที่ผดิ ต่อกฎหมายและศีลธรรม สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น แต่ในสังคมก็ยงั มีตารวจซึ่ งทา
หน้า ที่ป ราบปรามจับ กุมผูร้ ้า ยที่ก ระทาความผิดมาลงโทษ ซึ่ ง ทางรายการได้ส ร้า งภาพลัก ษณ์
ตารวจในแง่ดี โ ดยแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความตั้ง ใจมุ่ ง มั่น ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ป้ องกัน ปราบปราม
อาชญากรรม
เขมริ น จุลมาศ (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสร้ างความเป็ นจริ งทางสังคมของรายการ
เรื่ องจริ งผ่านจอและการรับรู ้ของผูช้ ม” พบว่า กระบวนการสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมในเนื้ อหา
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลิตรายการ โดยมีการประกอบสร้างความจริ ง
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 2) ขั้นตอนการผลิตรายการ
(Production) และ 3) ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) ส่ วนเนื้ อหารายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอนั้น ผูท้ าการวิจยั ได้แบ่งรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาทั้งหมด 5 ช่ วง คื อ ช่ วงเรื่ องจริ งไม่น่า
จริ ง ช่ วงเรื่ องจริ งเตื อนภัย ช่วงนาทีระทึก ช่วงข่าวเจาะและช่วงสกู๊ปพิเศษ โดยเนื้ อหาของรายการ
จะแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความแปลก เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเตือนภัย เนื้ อหา
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ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยผลการศึกษาสารถแยกออกเป็ นหลาย
ส่ วน ได้ดงั นี้
การรับรู ้ ของผูช้ มที่ได้รับจากการสร้ างความเป็ นจริ งทางสังคมในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็ นด้วยว่าเนื้ อหาที่ นาเสนอในรายการเป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจริ งใน
สังคม เปรี ยบเสมือนกระจกที่สะท้อนปั ญหาของสังคม โดยนาเสนอเนื้ อหาอย่างตรงไปตรงมาและ
เจาะลึ กกับทุ กประเด็นที่นาเสนอนั้น เมื่อผูช้ มได้ชมรายการแล้วจะรู ้ สึกตื่นเต้นไปกับเหตุ การณ์ ที่
รายการนาเสนอ ทาให้เกิ ดอารมณ์ ร่วมไปกับเหตุการณ์ และได้รับความรู ้ สึกเหมื อนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของรายการ
ด้านความเชื่ อในการสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเชื่อว่าข้อมูลจะน่าเชื่อถือต้องมีภาพก่อนซึ่ งภาพกับข้อมูลต้องมีความสอดคล้อง
กันและมีความเชื่อว่าการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญเป็ นการยืนยันถึงข้อเท็จจริ งในสิ่ งที่รายการนาเสนอโดย
เป็ นการช่วยเสริ มความรู ้ แนะแนวทางหรื อหาทางออกให้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้น
ด้านการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนผูผ้ ลิ ตรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ เห็ นด้วยกับการนาเสนอเนื้ อหาในรายการว่ามี ความเป็ นกลาง ทางรายการได้เปิ ดโอกาสให้
หลาย ๆ ฝ่ ายมาแสดงความเห็นในเรื่ องที่เกิดขึ้นโดยการนาเสนอของรายการนั้นจะไม่เข้าข้างฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง
ด้า นการเกิ ดพฤติ ก รรมการนาไปใช้ใ นชี วิต ประจาวัน อันเนื่ องจากการชมรายการเรื่ อง
จริ ง ผ่านจอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดชมรายการแล้วนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน ไม่วา่ จะเป็ นการ
เตือนภัย อุ บ ตั ิ เ หตุ ไ ว้เ ป็ นอุ ท าหรณ์ ใ นการใช้ชี วิต ใช้ส นทนาในวงเพื่อน การบอกต่อ เป็ นการ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

Coding Sheet รายการ “เรื่ องจริ งผ่ านจอ”

วันที่ ……………………….. เรื่ อง ………………………………………………………………………….. ประเภทเนื ้อหา………………………………………….. ความยาว……………………………..
ผู้บรรยาย
พากย์เสียง พิธีกร

บทสนทนา
ผู้ประสบเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์

ผู้ใกล้ ชิด

เสียง
จริ ง
ดนตรี

แต่งเติม
ประกอบ

ผู้ก่อเหตุ

ประชาชน

อื่นๆ……………………………………..

ภาพเหตุการณ์
จริ ง
วงจรปิ ด คลิปวิดีโอ

ผู้แสดง

ลงพื ้นที่

ย้ อนอดีต

สร้ างบรรยากาศ

จุดสาคัญ
อื่นๆ

S S S S S S
1 2 3 4 5 6

จัดฉาก
จาลองเหตุการณ์
อธิบาย เพิ่มเนื ้อหา คนในเรื่ อง ผู้แสดง

เทคนิคพิเศษ
ถ่ายทา
อุปกรณ์
คน
อื่นๆ
…………….

สร้ างบรรยากาศ
S S S S S S
1 2 3 4 5 6

ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว

แต่งกาย
ตัดต่อ

สลับภาพ
ซ้ อนภาพ
เร่ง/ชะลอภาพ
ขยายภาพ
อื่นๆ…………….

สร้ างบรรยากาศ
S S S S S S
1 2 3 4 5 6

คนใน
เรื่ อง

การใช้ ภาษาทางละคร

ทีม
งาน

คาพูด
ผู้
บรร
ยาย

สัม
ภาษณ์

การกระทา
จัด
ฉาก/
จาลอง

ภาษาละครที่เห็นได้ชดั เจนมากที่สุด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาพที่ 3.2 ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet)

เหตุ
การณ์
จริ ง
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จัดแสงและปรับสีภาพ

กราฟิ ก
แต่งเติม

S S S S S S
1 2 3 4 5 6

………………..

สัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่ ผู้เชี่ยวชาญ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง “กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดี เชิ งละครในรายการสารคดี เชิ งข่าว :
กรณี ศึกษา รายการเรื่ องจริ งผ่า นจอ” เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการสารคดีเชิ งข่าว
เรื่ องจริ งผ่านจอ ที่ส่งผลให้ผรู ้ ับชมรู ้เท่าทันสื่ อ โดยแบ่งวัตถุประสงค์ยอ่ ยออกเป็ นการศึกษาวิธีการ
คัดเลือกประเด็น วิธีการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละคร และผลกระทบของผูช้ มจากการนาเสนอ
รู ป แบบสารคดี เชิ ง ละครของรายการสารคดี เชิ ง ข่ า วเรื่ องจริ ง ผ่า นจอ ด้วยวิธี ก ารศึ ก ษาผ่า นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การวิเคราะห์โดยอาศัยจากการตีความและวินิจฉัยความจาก
เนื้ อหาของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ และการสัมภาษณ์ กลุ่ม (Focus Group) ตัวอย่างผูช้ ม จานวน 1
กลุ่ม เพื่อวัดผลที่ได้รับจากการนาเสนอของรายการ โดยใช้วิธีการนาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาเชิ ง
วิเคราะห์ (Analytical Description)

3.1 แหล่งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.1 แหล่งข้อมูลเทปรายการโทรทัศน์ โดยจะศึกษาเทปรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ เป็ นเวลา
26 ตอน โดยการคัดเลือกตัวอย่างตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558-มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ตรงกับรายการในปั จจุบนั มากที่สุด
3.1.2 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) โดยผูว้ ิจยั ได้
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต รายการ ประกอบด้ ว ย นายอกนิ ษ ฐ์ มาโนษยวงศ์ ต าแหน่ ง
กรรมการบริ หาร บริ ษทั สาระดี จากัด ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งรายการ และ โปรดิวเซอร์ 2 คน คือ นายพิชญ์
ธนัง หิรัญเจริ ญจิรกุล และ นางสาวมณี รัตน์ ปัญญประเสริ ฐกุล
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ภาพที่ 3.1 นายอกนิ ษฐ์ มาโนษยวงศ์, นางสาวมณี รัตน์ ปั ญญประเสริ ฐกุล และ นายพิชญ์ธนัง
หิรัญเจริ ญจิรกุล โปรดิวเซอร์ รายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ
สาเหตุที่เลื อกสัมภาษณ์ บุคคลกลุ่ มนี้ เพราะ เป็ นบุ คคลที่ มีบทบาทในการกาหนด
เนื้อหา และรู ปแบบของรายการสารคดีเชิ งข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ มีประสบการณ์ร่วมกับรายการมากกว่า
5 ปี และยังเป็ นผูท้ ี่มีอานาจการตัดสิ นใจในการพัฒนา หรื อการเปลี่ยนแปลงส่ วนประกอบต่าง ๆ
ของรายการ
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มกับผูช้ มรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ซึ่ งเป็ นบุคคลอยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมายของรายการ และเป็ นผูต้ ิดตาม
ชมรายการอย่างต่อเนื่ องตลอดช่วงเดือน มกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2558 เคยมีปฏิสัมพันธ์กบั รายการ
เช่ น การส่ งข้อความ SMS การแสดงความคิ ดเห็ นผ่านเฟซบุ๊ก หรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมอื่ น ๆ ของ
รายการ และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งหมดจานวน 8 คน ซึ่ งในจานวนนี้ ประกอบด้วย
เพศชาย จานวน 4 คน และ เพศหญิง จานวน 4 คน ทาการสนทนากลุ่มร่ วมกันทั้งหมด

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลประเภทเทปรายการโทรทัศน์
โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม-25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งหมด
26 ตอน ดังนี้
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
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รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2558
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ 2558
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีรวบรวมผ่า นการสื บค้นในเว็บไซต์ www.bugaboo.tv เนื่ องจากเป็ น
เว็บไซต์เดียวที่ได้รับสิ ทธิ์ ในการเปิ ดให้รับชมย้อนหลังผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
รวบรวมข้อมู ล นามาวิเคราะห์ วิธี ก ารนาเสนอของรายการ โดยใช้ ตารางบันทึ กข้อมูล (Coding
Sheet) ที่ผวู้ จิ ยั ออกแบบ ดังนี้
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อธิบายคาศัพท์
ผูบ้ รรยาย คือ มีผูเ้ ล่าเหตุการณ์ ให้ขอ้ มูล หรื ออธิ บายภาพ เพื่อเชื่ อมโยงกับการสัมภาษณ์
และการดาเนินเรื่ องของรายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ
พากย์เสี ยง คือ มีการใช้เสี ยงผูบ้ รรยายดาเนินเรื่ องโดยใช้การเขียนบทและลงเสี ยงโดยไม่
เห็นหน้าผูบ้ รรยาย
พิ ธี ก ร คื อ มี ผูบ้ รรยายปรากฏให้ เห็ นในระหว่า งการด าเนิ นเรื่ อ งเพื่ อให้ข ้อ มู ล อธิ บ าย
เหตุการณ์ หรื อเชื่อมโยงกับการสัมภาษณ์ โดยมักเป็ นการเตรี ยมบทพูดไว้ล่วงหน้า เช่นการเปิ ดหน้า
พูดกับกล้อง และการพาไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่ออธิบาย เป็ นต้น
บทสนทนา คื อ มี ก ารพู ด คุ ย ระหว่า งบุ ค คลภายในเรื่ อ ง ที่ มี ค วามสอดคล้อ ง หรื อ ช่ ว ย
สนับสนุ นเรื่ องราวที่กาลังดาเนิ นอยู่ โดยจะเป็ นบทสนทนาที่ เกิ ดจากการกาหนดบทพูดล่ วงหน้า
หรื อการสอบถามโดยไม่มีการกาหนดบทพูดก็ได้ ซึ่ งในบางครั้งหากเป็ นการพูดคุ ยระหว่างพิธีกร
หรื อทีมงานผูผ้ ลิตรายการที่ปรากฏอยูใ่ นเรื่ องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจถือเป็ นบทสนทนาได้
สัมภาษณ์ คือ มีการพูดให้ขอ้ มูล เล่าเหตุการณ์ หรื อแสดงความคิดเห็ นจากบุคคลภายใน
เรื่ องที่ถูกทีมงานคัดเลือกคาพูดเหล่านั้นมาอย่างจงใจเพื่อใช้ในการดาเนิ นเรื่ อง ซึ่ งโดยมากมักไม่เห็น
หน้าผูถ้ าม ยกเว้นบางกรณี ที่มีพิธีกรเป็ นผูด้ าเนิ นเรื่ องจึงอาจเห็ นหน้าพิธีกรเป็ นผูถ้ ามได้ ซึ่ งการ
สั ม ภาษณ์ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากผู ้พู ด เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ ง หรื อ
เหตุการณ์น้ นั ๆโดยตรง
ผูป้ ระสบเหตุ คือ ผูบ้ าดเจ็บ ผูเ้ คราะห์ร้าย หรื อผูเ้ สี ยหาย ไปจนถึงประชาชน หรื อชุ มชนที่
ได้รับผลกระทบ
ผูอ้ ยูใ่ กล้ที่เกิดเหตุ คือ พยานผูเ้ ห็นเหตุการณ์ หรื อผูอ้ ยู่ใกล้ที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ชาวบ้าน เพื่อน
บ้าน ซึ่ งอาจเป็ นผูถ้ ่ายคลิปภาพเหตุการณ์หรื อไม่ก็ได้
ญาติ คือ ผูท้ ี่ไม่อยู่ในเหตุ การณ์ แต่มีความเกี่ ยวข้องทางสายเลื อด หรื อมี ความสนิ ทสนม
ใกล้ชิด หรื อเป็ นเพื่อนร่ วมงาน เจ้านาย หรื อเป็ นผูป้ กครอง ฝ่ ายผูป้ ระสบเหตุ หรื อฝ่ ายผูก้ ่อเหตุก็ได้
ผูก้ ่อเหตุ คือ ผูม้ ีส่วนที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ภายในเรื่ อง ซึ่ งอาจเป็ น แก๊งคนร้ าย ผูต้ อ้ งหา ผูต้ อ้ ง
สงสัย ผูส้ ั่งการ ผูจ้ า้ งวาน หรื อผูก้ ระทาการประมาทจนส่ งผลให้มีผปู ้ ระสบเหตุ
เจ้าหน้าที่ คื อ ผูม้ ี ส่วนรั บผิดชอบในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในเรื่ อง เช่ น กู้ชีพ กู้ภยั ตารวจ นัก
ดับเพลิง ฝ่ ายปกครองต่าง ๆ แพทย์ผทู้ าการรักษา หรื อเจ้าหน้าที่ ท้ งั หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มี
ขอบข่ายหน้าที่ในการรับผิดชอบจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ นั ๆ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ คื อ นัก วิช าการ หรื อผูม้ ี ความชานาญพิ เศษที่ ไ ม่ ต้องมี หน้า ที่ รับ ผิดชอบใน
เหตุการณ์ น้ นั แต่สามารถให้ความรู ้ อธิ บาย หรื อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ ภายใน
เรื่ อง
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เสี ยงจริ ง คือ มีการใช้เสี ยงที่เกิดจากเหตุการณ์จริ ง ไม่ถูกเติมแต่งขึ้นโดยทีมงานผูผ้ ลิต เช่น
เสี ยงสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ เสี ยงการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ เป็ นต้น โดยทั้งนี้ ไม่นบั รวมเสี ยงจาก
การบรรยายและการสัมภาษณ์
เสี ยงแต่งเติม คือ มีการใช้เสี ยงที่เกิดจากการเติมแต่งโดยทีมงานผูผ้ ลิต
เสี ย งดนตรี คื อ มี ก ารใช้เ สี ย งเพลงบรรเลงที่ ที ม งานผูผ้ ลิ ต รายการน ามาเติ ม แต่ ง เพื่ อ
สนับสนุนอารมณ์บรรยากาศของเรื่ อง
เสี ย งประกอบ คื อ มี ก ารใช้เ สี ย งที่ ถู ก แต่ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความสมจริ ง หรื อ เพิ่ ม อารมณ์
บรรยากาศของเหตุการณ์ เช่น เสี ยงรถชน เสี ยงปื น เสี ยงหัวใจเต้น เสี ยงฉาบที่ไม่ได้เป็ นทานองเพลง
เป็ นต้น
เสี ยงผูแ้ สดง คือ มีการใช้เสี ยงของผูแ้ สดงทั้งที่เป็ นคนของทีมงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จริ งในเรื่ อ ง ซึ่ ง ถู ก กาหนดบทพูด ไว้ล่ ว งหน้า โดยที ม งานผูผ้ ลิ ต รายการ เช่ น เสี ย งบทพูด ของ
ผูเ้ สี ยชี วิตในเหตุการณ์จาลอง เสี ยงการบอกรักแม่ที่ทีมงานจัดฉากขึ้น เป็ นต้น
ภาพเหตุ การณ์ จริ ง คื อ มี การใช้ภาพเหตุ การณ์ ที่ทีมงานไม่ ได้เติ มแต่ง หรื อจัดฉากสร้ า ง
สถานการณ์ให้เกิดขึ้น
วงจรปิ ด คือ มีการใช้ภาพเหตุการณ์จริ งที่ได้จากกล้องวงจรปิ ดในสถานที่เกิ ดเหตุ ซึ่ งอาจ
เป็ นภาพที่ทีมผูผ้ ลิตรายการสื บหามาได้เอง หรื อเป็ นภาพจากประชาชนที่ส่งมาให้ทางรายการก็ได้
คลิปวิดีโอ คือ มีการใช้ภาพเหตุการณ์จริ ง หรื อเสี ยงจริ ง หรื อทั้งภาพทั้งเสี ยง ที่ได้จากการ
ถ่ายคลิปภาพวิดีโอ หรื อภาพนิ่ง เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องติดหน้ารถ หรื อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ หรื อ
กล้องถ่ายรู ปทัว่ ไป ซึ่งอาจเป็ นภาพที่ทีมผูผ้ ลิตรายการสื บหามาได้เอง หรื อเป็ นภาพจากประชาชนที่
ส่ งมาให้ทางรายการก็ได้
ลงพื้นที่ คือ มีการใช้ภาพเหตุการณ์จริ งที่ได้จากการลงพื้นที่ถ่ายทา หรื อการใช้ภาพจากการ
เข้า ชมในระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต โซเชี ย ลมี เ ดี ย โดยที ม งานผูผ้ ลิ ต ไม่ ไ ด้มี ก ารจัดฉากหรื อ เติ ม แต่ ง
ข้อความ ภาพ หรื อ สร้ า งสถานการณ์ แต่เ ป็ นการถ่า ยเพื ่อ ให้เ ห็ น สถานที ่ บุค คล หรื อ วัต ถุ ที่
เกี่ ยวข้องกับเรื่ องนั้น ๆ ตามความเป็ นจริ ง
จัดฉาก คือ มีการใช้ภาพที่ ถูกกาหนดโดยทีมงานผูผ้ ลิ ตให้เกิ ดเหตุ การณ์ ข้ ึ น หรื ออยู่ใน
ตาแหน่งที่กาหนดไว้แต่อยูบ่ นพื้นฐานข้อเท็จจริ ง หรื อชี วิตประจาวันที่ทาเป็ นประจา โดยทั้งหมดไม่มี
การระบุ คาว่าจาลองเหตุ ก ารณ์ ข้ ึ นในภาพ เช่ น การทางานบ้า น การหอมแก้ม การยกมื อไหว้ศ พ
ผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นต้น
อธิ บาย คือ มีการใช้ภาพจากการจัดฉากขึ้นเพื่ออธิ บายเนื้ อหาของเรื่ องให้เห็ นภาพชัดเจน
หรื อเพื่อใช้ประกอบการเล่าเรื่ อง โดยอยูบ่ นพื้นฐานข้อเท็จจริ ง
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แต่งเติม คือ มีการใช้ภาพจากการจัดฉากขึ้นเพื่อสร้างเนื้ อหาของเรื่ องขึ้นใหม่โดยไม่อยูบ่ น
พื้นฐานข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์
ภาพจาลองเหตุการณ์ คือ ภาพที่ทีมงานกาหนดขึ้นเพื่ออธิ บายเหตุการณ์ โดยต้องมีการระบุ
ข้อความประกอบภาพว่า “เหตุการณ์จาลอง”
ทีมงาน คือ จาลองเหตุการณ์ข้ ึนโดยตัวละครหลักไม่ได้ใช้ตวั บุคคลในเรื่ องจริ ง แต่เป็ นการ
ใช้ทีมงาน เช่น พิธีกร หรื อบุคคลที่ทีมงานจัดหามา
คนในเรื่ อง คือ มีการใช้ภาพจากการจัดฉาก/จาลองเหตุการณ์ข้ ึนโดยมีการใช้ตวั แสดงหลัก
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์จริ ง
กราฟิ ก คื อ มี ก ารใช้เทคนิ ค ทางคอมพิวเตอร์ ส ร้ างตัวอัก ษร รู ป ทรง หรื อรู ป ภาพต่ าง ๆ
ประกอบการเล่าเรื่ อง
ตัวหนังสื อ คือ การใช้กราฟิ กที่ เป็ นตัวอัก ษรเพื่ ออธิ บายข้อมูลของเรื่ อง เช่ น การขึ้ นชื่ อ
นามสกุลผูถ้ ูกสัมภาษณ์ การขึ้นชื่ อสถานที่เกิดเหตุ การขึ้นชื่ อ ปี พ.ศ. การขึ้นแผนภูมิสถิติ การขึ้น
แผนที่ เป็ นต้น
ภาพนิ่ ง คือ การใช้ภาพที่ถูกสร้ างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เป็ นลักษณะ 2 มิติ ที่ไม่ขยับเขยื้อน
หรื อมีการขยับเล็กน้อยจากการตัดต่อ หรื อใส่ เอฟเฟกต์ เช่น วงกลมสี แดงที่ ตวั คนร้ายในภาพวงจร
ปิ ดเพื่อระบุจุดสังเกต ภาพแผนที่ต่างๆซึ่ งอาจมีเอฟเฟกต์เส้นทางก่อเหตุหรื อวงกลมสถานที่ที่คนร้าย
ได้กระทาความผิด ภาพแผนผังที่ระบุตวั ผูก้ ระทาผิดและผูร้ ่ วมขบวนการซึ่ งอาจมีการใช้เอฟเฟกต์
ภาพใบหน้าคนร้ายที่ปรากฏขึ้นทีละภาพ
ภาพเคลื่อนไหว คือ ภาพที่ถูกสร้ างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ที่มีแสงเงาเกิ ดขึ้ นเป็ นลักษณะ 3
มิติ มีการเคลื่ อนไหวในลักษณะภาพอนิ เมชัน่ เช่ นการจาลองเหตุการณ์ ซึ่ งช่ วยเพิ่มเทคนิ ค การ
เล่าเรื่ อง และเป็ นการอธิบายข้อมูลทัว่ ไป
จัดแสงและปรับสี ภาพ คือ มีการกาหนดแสงและสี ของภาพโดยทีมงานผูผ้ ลิตให้มีลกั ษณะ
ผิดจากความเป็ นจริ ง ซึ่ งอาจเกิดจากการเตรี ยมในขั้นตอนการถ่ายทา หรื อการตัดต่อก็ได้
ย้อ นอดี ต คื อ มี ก ารก าหนดแสงหรื อ สี ข องภาพทั้ง จากในระหว่า งการถ่ า ยท า หรื อ
ระหว่างการตัดต่อโดยทีมงานผูผ้ ลิตเพื่อวัตถุประสงค์วา่ เป็ นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เช่น การปรับ
สี ภาพขาวดาเหตุการณ์จาลองเพื่อให้ผชู ้ มรู ้วา่ เป็ นภาพย้อนเหตุการณ์ในอดีต เป็ นต้น
จุด ส าคัญ คือ มี ก ารก าหนดแสงหรื อ สี ข องภาพทั้ง จากในระหว่า งการถ่ า ยท า หรื อ
ระหว่า งการตัดต่อโดยทีมงานผูผ้ ลิตเพื่อวัตถุ ประสงค์ให้ผชู ้ มรับรู ้ ถึงฉากนั้น ๆ ว่าเป็ นช่ วงเวลาที่
สาคัญ หรื อทาให้เกิ ดจุ ดพลิ ก ผันของเรื่ อง ซึ่ ง อาจมี ก ารปรั บสี ภาพเป็ นช่ วงระยะเวลาสั้ น ๆ ใน
ลักษณะกะพริ บ ไปจนถึ ง การปรับสี ภาพในช่วงระยะเวลายาวหลายฉากติดต่อกันก็ได้ เช่น การ
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ปรับสี ขาวดากะพริ บสั้นๆในฉากตูค้ อนเทนเนอร์ ที่กาลังจะหล่นทับผูข้ บั ขี่บนท้องถนน การปรับสี
ภาพเนกาทีฟในฉากการลงมือทาร้ายผูเ้ สี ยชีวติ ที่ปรากฏในภาพวงจรปิ ด เป็ นต้น
เหมาะสม คือ มี ก ารกาหนดแสงหรื อ สี ข องภาพทั้ง จากในระหว่า งการถ่ า ยทา หรื อ
ระหว่า งการตัดต่อโดยทีมงานผูผ้ ลิตเพื่อวัตถุประสงค์ความถูกต้องตามข้อกาหนดการออกอากาศ
หรื อจรรยาบรรณในการนาเสนอ เช่ น การปรับภาพที่มีเลื อดให้เป็ นสี ขาวดาเพื่อไม่ให้ดูน่ากลัวเกิ นไป
การจัดแสงไม่ให้เห็นหน้าผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เป็ นต้น
สื่ อความหมาย คือ มี การกาหนดแสงหรื อสี ของภาพทั้งจากในระหว่างการถ่ายทา หรื อ
ระหว่ า งการตัด ต่ อ โดยที ม งานผู้ผ ลิ ต เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารแสดงถึ งสั ญ ลัก ษณ์ ใ ห้ ผู้ชมรั บ รู้ ถึ ง
สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ ของเรื่ อง เช่น ปรับภาพเครื่ องเซ่ นไหว้ที่ต้ งั อยู่บริ เวณริ มถนน
เพื่อสื่ อถึงความตายที่กาลังจะเกิดกับผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุบนถนนเส้นนั้น
เพิ่มความน่าสนใจ คือ มีการกาหนดแสงหรื อสี ของภาพทั้งจากในระหว่างการถ่ายทา หรื อ
ระหว่างการตัดต่อโดยทีมงานผูผ้ ลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสี สันหรื อความหลากหลายในการ
นาเสนอภาพประกอบเรื่ อง โดยที่ไม่มีความหมายในด้านการย้อนอดี ต จุดสาคัญ ความเหมาะสม
หรื อสื่ อความหมายใด ๆ
สร้างบรรยากาศ (จัดแสงและปรับสี ภาพ) คือ มีการกาหนดแสงหรื อสี ของภาพทั้งจากใน
ระหว่างการถ่ายทา หรื อระหว่างการตัดต่อโดยทีมงานผูผ้ ลิตเพื่อวัตถุประสงค์ช่วยสนับสนุ นอารมณ์
ของเรื่ องในขณะนั้น เช่น การปรับภาพเป็ นสี เนกาทีฟสลับกับสี ปกติอย่างรวดเร็ วในฉากที่ตอ้ งการ
ความตื่นเต้น เป็ นต้น
เทคนิ ค พิ เ ศษ คื อ มี ก ารใช้อุ ป กรณ์ ช นิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ารก าหนดโดยที ม งานผูผ้ ลิ ต
นอกเหนือจากการแต่งเสี ยง การใช้กราฟิ ก การแต่งแสงและสี ภาพ เพื่อมาเสริ มการดาเนินเรื่ อง
ถ่ายทา (เทคนิ คพิเศษ) คือ มีการสร้างเหตุการณ์ ที่เกิ นกว่าความเป็ นจริ งโดยทัว่ ไป ซึ่ งเกิ ด
จากการจัดเตรี ยม หรื อการกาหนดของทีมงานผูผ้ ลิต
อุปกรณ์ (เทคนิคพิเศษ) คือ มีการใช้วสั ดุอุปกรณ์เพื่อสร้างเหตุการณ์ที่เกินจากความเป็ นจริ ง
ของเรื่ อง เช่น มีการใช้เลือดปลอม การสร้างฉากระเบิดเพื่อให้ผชู ้ มเกิดความตื่นเต้น เป็ นต้น
คน (เทคนิ คพิเศษ) คือ มีการใช้คนเพื่อสร้ างเหตุ การณ์ ที่เกิ นจากความเป็ นจริ งของเรื่ อง
โดยบุคคลนั้นต้องไม่เกี่ ยวข้องกับจาลองเหตุการณ์ เช่ น มีการใช้คนเพื่อแสดงเป็ นวิญญาณเพื่อใช้
ในการตัดภาพให้ดูน่ากลัว เป็ นต้น
ตัดต่อ (เทคนิ คพิเศษ) คือ มี การสร้ างภาพเหตุการณ์ ที่เกิ นกว่าความเป็ นจริ งโดยทัว่ ไปใน
กระบวนการตัดต่อลาดับภาพ โดยไม่นบั รวมการใช้เสี ยง กราฟิ ก และการปรับแต่งแสงและสี ของ
ภาพ
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สลับ ภาพ คือ มีก ารใช้เ ทคนิ ค การตัด ต่อ ภาพด้ว ยวิธี ก ารเปลี ่ ย นฉากภาพไปมาอย่า ง
รวดเร็ วเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเรื่ อง
ซ้อนภาพ คือ มีการใช้เทคนิ คการตัดต่อภาพด้วยวิธีการแสดงภาพมากกว่า 1 ภาพในฉาก
เดียว เช่น การนาภาพอุบตั ิเหตุมาแสดงบริ เวณมุมบนขวาของภาพผูบ้ าดเจ็บแสดงให้เห็นถึงความคิด
ของผูบ้ าดเจ็บที่ยงั คงคิดถึงเหตุการณ์อุบตั ิเหตุน้ นั ๆ อยู่ เป็ นต้น
เร่ ง/ชะลอภาพ คือ มีการใช้เทคนิคการตัดต่อภาพด้วยวิธีการปรับเพิ่ม หรื อ ลดความเร็ วของ
ภาพ เช่น การลดความเร็ วในช่วงสุ ดท้ายของการสัมภาษณ์เพื่อสื่ อให้เห็นถึงความโศกเศร้าของการ
สัมภาษณ์ น้ นั หรื อ การเพิ่มความเร็ วของภาพบุคคลต้นเรื่ องเพื่อแสดงถึ งความร่ าเริ งของเรื่ อง เป็ น
ต้น
ขยายภาพ คือ มีการใช้เทคนิ คการตัดต่อภาพด้วยการเพิ่มขนาดภาพให้ใหญ่ข้ ึน เช่ น การ
ขยายภาพฉากตูค้ อนเทนเนอร์ ในระหว่างที่ตกใส่ ผขู ้ บั ขี่รถบนท้องถนน เป็ นต้น
สร้า งบรรยากาศ (เทคนิ ค พิเศษ) คือ มีก ารสร้า งเหตุก ารณ์จากอุป กรณ์ที่ทีม งานผูผ้ ลิต
กาหนด ทั้งในระหว่างการถ่ายทา หรื อตัดต่อ เพื่อช่ วยสนับสนุ นอารมณ์ ของเรื่ องในขณะนั้น เช่ น
การตัดสลับภาพเร็ วทาให้เกิดความรู ้สึกตื่นเต้น
สร้ างการแต่งกายตัวละคร คื อ เห็ นได้ชัดเจนว่ามี การกาหนดโดยทีมงานผูผ้ ลิ ตให้พิธีกร
หรื อบุคคลภายในเรื่ องแต่งกายตามที่ทีมงานต้องการ
คนในเรื่ อง (สร้ างการแต่งกายตัวละคร) คือ มีการแต่งกายให้กบั บุคคลผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
เรื่ อง
ทีมงาน (สร้างการแต่งกายตัวละครคือ) คือ มีการแต่งกายของพิธีกร หรื อบุคคลที่ทีมงาน
จัดหามาแสดงในเรื่ อง
การใช้ภาษาทางละคร คือ มีการสร้ างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเรื่ องที่ผชู้ มสามารถ
เห็นได้ชดั เจน โดยในแต่ละเรื่ องอาจมีมากกว่า 1 อย่างได้
ค าพูด (การใช้ภ าษาทางละคร) คื อ มี ก ารใช้ค าพูด ที่ ส นับ สนุ น หรื อ ช่ ว ยสร้ า งอารมณ์
บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเรื่ องอย่างชัดเจน
ผูบ้ รรยาย (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการบรรยายด้วยการพากย์เสี ยงหรื อพิธีกรที่ช่วย
สนับสนุนหรื อช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเรื่ องอย่างชัดเจน
สัม ภาษณ์ (การใช้ภ าษาทางละคร) คื อ มี ก ารสัม ภาษณ์ บุ ค คลภายในเรื่ อ งที่ มี เ นื้ อ หา
น้ าเสี ยงที่ช่วยสนับสนุนหรื อช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเรื่ องอย่างชัดเจน
การกระทา (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการใช้ภาพกิ จกรรมของตัวละครทั้งที่เป็ นพิธีกร
ทีมงานผูผ้ ลิต หรื อบุคคลภายในเรื่ อง เพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเรื่ องอย่างชัดเจน

36
จัดฉาก/จาลอง (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการภาพเหตุการณ์ จดั ฉากทั้งที่ เป็ นลักษณะ
อธิ บาย หรื อแต่งเติม หรื อมีการใช้ภาพเหตุการณ์ จาลองทั้งที่ใช้ตวั บุคคลในเรื่ อง หรื อทีมงาน เพื่อ
ช่วยสนับสนุนหรื อสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเรื่ องอย่างชัดเจน
เหตุการณ์จริ ง (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการใช้ภาพเหตุการณ์จริ งทั้งที่เป็ นภาพวงจรปิ ด
หรื อคลิ ป ภาพ หรื อการลงพื้ นที่ ถ่ า ยท าของที ม งานผูผ้ ลิ ต เพื่ อ ช่ วยสนับ สนุ นหรื อสร้ างอารมณ์
บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเรื่ องอย่างชัดเจน
S1 คือ ความรู้สึกตื่นเต้น ที่อาจเกิ ดจากการตัดต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสี ยง หรื อเกิดจากการ
ปรับสี หรื อแสงของภาพ หรื อการใส่ เทคนิ คพิเศษ ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ความตื่นเต้นในลักษณะความ
สนุกสนาน หรื อความตื่นเต้นจากการลุน้ ระทึก หรื อตื่นเต้นจากความหวาดกลัวระทึกขวัญก็ได้
S2 คือ ความรู้สึกน่ากลัว ที่อาจเกิ ดจากการตัดต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสี ยง หรื อเกิดจากการ
ปรับสี หรื อแสงของภาพ หรื อการใส่ เทคนิ คพิเศษ ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ความหวาดกลัวความรุ นแรง
หรื อความหวาดกลัวสิ่ งที่น่าขยะแขยง หรื อความหวาดกลัวจากสิ่ งลี้ลบั หรื อความหวาดกลัวจากสิ่ ง
ที่กงั วลว่าจะเกิดขึ้นก็ได้
S3 คือ ความรู้สึกโศกเศร้า ที่อาจเกิดจากการตัดต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสี ยง หรื อเกิดจากการ
ปรับสี ห รื อ แสงของภาพ หรื อ การใส่ เ ทคนิ ค พิเ ศษ ซึ่ ง อาจเป็ นได้ท้ งั ความโศกเศร้ า จากความ
สงสาร หรื อความโศกเศร้าจากความเห็นใจ หรื อความโศกเศร้าจากความหดหู่ หรื อความโศกเศร้าจาก
ความผิดหวังก็ได้
S4 คือ ความรู้สึกร่ าเริ ง ที่อาจเกิดจากการตัดต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสี ยง หรื อเกิ ดจากการ
ปรับสี หรื อแสงของภาพ หรื อการใส่ เทคนิ คพิเศษ ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ความร่ าเริ งจากความสุ ข หรื อ
ความร่ าเริ งจากความดีใจ หรื อความร่ าเริ งจากความคึกคักก็ได้
S5 คือ ความรู้สึกซาบซึ้ ง ที่อาจเกิดจากการตัดต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสี ยง หรื อเกิ ดจากการ
ปรั บสี ห รื อ แสงของภาพ หรื อ การใส่ เ ทคนิ ค พิเ ศษ ซึ่ ง อาจเป็ นได้ท้ ัง ความซาบซึ้ ง จากความ
สมหวัง หรื อความซาบซึ้ งจากความชื่นชม หรื อความซาบซึ้ งจากความสวยงามก็ได้
S6 คือ ความรู้สึกอื่น ๆ ที่ไม่อยูใ่ นความรู ้สึกตื่นเต้น ความรู ้สึกน่ากลัว ความรู ้สึกโศกเศร้า
ความรู ้สึกร่ าเริ ง หรื อความรู ้สึกซาบซึ้ ง โดยอาจเกิดจากการตัดต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสี ยง หรื อเกิ ด
จากการปรับสี หรื อแสงของภาพ หรื อการใส่ เทคนิคพิเศษ
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลประเภทบุคคล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ผูว้ ิจยั จะแบ่งกลุ่มบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
คือ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สาระดี จากัด และโปรดิวเซอร์ รายการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
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Interview) โดยการตั้งประเด็นคาถามปลายเปิ ด (Open-End Question) โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ช้ ี นา
ค าตอบ และใช้ค วามเป็ นกัน เองในระหว่า งการสั ม ภาษณ์ ในการสั ม ภาษณ์ ผูว้ ิ จ ัย จะใช้เ ครื่ อ ง
บันทึกเสี ยง เพื่อช่วยทาให้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกิดความสะดวกและมีความสมบูรณ์
ของข้อมู ลยิ่ง ขึ้ น นอกจากนั้นผูว้ ิจยั จะใช้วิธี ก ารจดบันทึ ก ในระหว่า งการสัม ภาษณ์ โดยบันทึ ก
ใจความสาคัญจากคาตอบของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับการตั้งคาถามต่อไป ซึ่ งผูว้ ิจยั
มีประเด็นคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ดังต่อไปนี้
1) แนวค าถามสัมภาษณ์ นายอกนิ ษ ฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษ ทั
สาระดี จากัด
(1) การนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีความเป็ นมาอย่างไร
(2) ปั จจุบนั รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีการคัดเลือกประเด็นนาเสนออย่างไร
(3) ปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการคัดเลื อกประเด็นการนาเสนอของรายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอ
(4) กลยุทธ์ หรื อ เทคนิคการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ เป็ นอย่างไร
(5) การเลือกใช้เทคนิคการนาเสนอรู ปแบบต่าง ๆ มีอะไรบ้าง
(6) เทคนิคการนาเสนอถูกกาหนดโดยใคร มีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไร
(7) คาดว่าการนาเสนอในรู ปแบบปั จจุบนั จะส่ งผลอย่างไรต่อผูร้ ับชม
2) แนวคาถามสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
(1) เทคนิคการนาเสนอในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
(2) เทคนิครู ปแบบใดที่ถูกนามาใช้ในการนาเสนอมากที่สุด
(3) การสร้ างบรรยากาศทางละคร เช่ น การจัดฉากให้ตวั แสดง ถูกนามาใช้ใน
การนาเสนออย่างไร
(4) การปรับแต่งแสง และสี ของภาพ ถูกนามาใช้ในการนาเสนออย่างไร
(5) การแต่ ง เสี ย งดนตรี เสี ย งประกอบ เสี ย งผู ้แ สดง ถู ก น ามาใช้ ใ นการ
นาเสนออย่างไร
(6) การใช้เทคนิ คพิเศษในการถ่ายทา หรื อตัดต่อ ถูกนามาใช้ในการนาเสนอ
อย่างไร
(7) การนาเสนอในรู ปแบบละครใดที่ถูกนามาใช้เ ป็ นเทคนิคในการนาเสนอ
มากที่สุด เพราะเหตุใด
ในส่ วนของประเด็นคาถามทั้งหมดนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เ นื่ อ งจาก การ
สัมภาษณ์จริ ง ผูว้ จิ ยั อาจมีประเด็นคาถามอื่น ๆ ที่เจาะลึก น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ซึ่ งคาถาม
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ที่ใช้จะเป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ตอบคาถามได้อย่างเต็มที่ เมื่อผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั จึงทาการถอดเทปสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ แล้วนาไปประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไว้ เพื่อทาการวิเคราะห์ต่อไป
3.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Research)
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการสนทนากลุ่ ม กับ ผู ้ช มรายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ตามที่กาหนดไว้ในการสนทนากลุ่ม เป็ นการ
อภิปรายเพื่อรับฟั งข้อคิดเห็ นในการรับรู ้ ของผูช้ มต่อการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอใน
รู ปแบบสารคดีเชิ งละคร ทั้งนี้ เพื่อวัดผลของการนาเสนอแบบสารคดี เชิงละครในรายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอว่าส่ งผลต่อผูร้ ับชมอย่างไร โดยที่ผวู ้ ิจยั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการ (Moderator) ในการสนทนา และ
คอยควบคุ มให้การสนทนาไม่ออกนอกประเด็น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ดีที่สุด ตรงตามจุ ดมุ่งหมายของ
การศึ กษา การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือช่ วยในการวิจยั คื อ หัวข้อการสนทนา เครื่ อง
บันทึกเสี ยง และสมุดจดบันทึก ทั้งนี้ เพื่อช่ วยในการเก็บข้อมูลไม่ให้ผิดพลาด และได้ขอ้ มูลอย่าง
ครบถ้วน นอกจากนั้นยัง ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่ อ เป็ นกรอบในการสัมภาษณ์ ซึ่ งเป็ นแนวค าถาม
ปลายเปิ ด (Open - End Question) โดยการสนทนากลุ่มจะทาการสนทนาครั้งเดียวรวมทั้ง 2 กลุ่ม
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมการสนทนาแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาได้อย่าง
เต็มที่ ใช้เวลาการสนทนาประมาณ 30 นาที
3.2.3.1 เกณฑ์การคัดเลือก
1) ต้องดูมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2558
2) ตอบคาถาม เพื่อยืนยันการติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่อง เช่น
(1) ยกตัวอย่างเรื่ องที่นาเสนอในช่วง 6 เดือน จานวน 5 ตอน มีตอน
ใดบ้าง
(2) ตอบชื่อพิธีกรได้อย่างน้อย 3 คน
(3) ยกตัวอย่างตอนที่ชื่นชอบมากที่สุด เพราะเหตุใด
3) รายชื่อผูส้ นทนากลุ่ม
นางสาวตุลดา คมวัชรพงศ์ อายุ 25 ปี อาชีพ ค้าขาย
ดูรายการ 2 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊
นายวันชนะ หาญกิจ อายุ 24 ปี อาชีพ ว่างงาน
ดูรายการ 7 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊
นายโสภณ จิตไพศาลโสภณ อายุ 24 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
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ดูรายการ 8 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ นในเพจเฟซบุ๊ก และส่ ง
ข้อความผ่านรายการ
นายวัชริ นทร์ นิลรุ่ งรัตนา อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
ดูรายการ 5 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊
นายศราวุฒิ สุ วรรณนามัย อายุ 26 ปี อาชีพ ค้าขาย
ดูรายการ 10 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊
นางสาววิชุดา มะลิวลั ย์ อายุ 25 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ดูรายการ 6 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊
พชรมน ธูปะวิโรจน์ อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา
ดูรายการ 3 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊
แคทลียา ยาฝาด อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา
ดูรายการ 10 ปี มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปรายการใน
เพจเฟซบุก๊
3.2.3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั มีหวั ข้อการสนทนา ดังต่อไปนี้
1) การนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2) ชื่นชอบเรื่ องใดมากที่สุดในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา เพราะเหตุใด
3) การสร้างบรรยากาศทางละคร ในด้านการจัดฉาก การจัดแสงปรับสี
การแต่งเสี ยงประกอบ การใช้เทคนิคพิเศษ และการแต่งกายตัวละคร มีผลต่อความรู ้สึกในการรับชม
หรื อไม่ อย่างไร
4) อารมณ์ ความรู ้ สึกของการรั บชมเนื้ อหาในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเรื่ องนั้น ๆ ที่ถูกนาเสนอในข่าวทัว่ ไป มีความรู ้สึกแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
5) หากไม่มีการนาเสนอในรู ปแบบการสร้ างบรรยากาศทางละคร จะ
ติดตามรายการเรื่ องจริ งผ่านจอต่อไปหรื อไม่ อย่างไร

3.3 ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ใช้เวลา 6 เดือน คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2558
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3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1) ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) วิธีการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการ
สารคดีเชิงข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ
2) บทสัมภาษณ์ (Interview Guide) สาหรับเตรี ยมเนื้ อหาคาถามในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก (Key Informants)
3) สมุดบันทึก (Noted Book) ใช้เป็ นเครื่ องมือหลักในการเก็บข้อมูล
4) เทปบันทึกเสี ยง (Recorded Tape) ใช้เป็ นอุปกรณ์เสริ มในการเก็บข้อมูล

3.5 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาข้อมู ล เบื้ องต้นจากรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอ รวมทั้ง ศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเรื่ องสื่ อสารคดี เชิ งละคร (Docudrama) ทฤษฎี การกาหนด
วาระสาร และแนวคิดเรื่ องผูร้ ับสาร เพื่อนามาใช้ในการประกอบการตั้งคาถาม

3.6 การตรวจสอบข้ อมูล
ข้อมู ลประเภทบุ คคลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ จานวน 3 คน สามารถตรวจสอบได้โดยการ
เปรี ยบเทียบคาตอบที่ได้รับจากข้อคาถามเดียวกัน รวมถึงสามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ที่ผวู้ ิจยั ออกแบบไว้สาหรับการวิเคราะห์วิธีการนาเสนอใน
รู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ

3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วิธีการแบบวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดย
ศึ ก ษาจากเทปรายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอ รวมทั้ง หมด 26 ตอน โดยจะท าการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ข้อที่ 1 วิจยั ตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคัดเลือกประเด็นการนาเสนอรายการ
สารคดีเชิงข่าวในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึ ก นาเสนอคาสัมภาษณ์ จากกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สาระดี จากัด ซึ่ งเป็ นผูว้ างรู ปแบบรายการ
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และจากการสัมภาษณ์ โปรดิวเซอร์ รายการในปั จจุบนั ทั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดการนาเสนอสารคดี เชิ งข่าว
และทฤษฎี ก าหนดวาระสาร เพื่ ออธิ บ ายว่า การคัดเลื อกประเด็ นมี ส่ วนในการก าหนดวาระสาร
อย่างไร
ข้อที่ 2 วิจยั ตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะวิธีการนาเสนอในรู ปแบบสารคดี
เชิ งละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ขั้นตอนนี้ จะใช้วิธีการศึกษาเทปบันทึกรายการเรื่ องจริ งผ่าน
จอ จานวน 26 ตอน ออกอากาศตั้งแต่เดื อน มกราคม พ.ศ. 2558-มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้เห็น
รู ปแบบการนาเสนอของรายการที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั มากที่สุด โดยใช้แนวคิดเรื่ องสื่ อสารคดีเชิงละคร
มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์
ข้อที่ 3 วิจยั ตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิง
ละครที่มีต่อผูร้ ั บชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการศึ ก ษาแบบสนทนากลุ่ ม (Focus
Group) โดยคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่เป็ นตัวแทนของกลุ่ มผูร้ ับชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจออย่าง
ต่อเนื่ อง มาถอดเทปแล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านผูร้ ับสาร โดยใช้แนวคิดผูร้ ับสาร มาเป็ นกรอบ
ในการวิเคราะห์

3.8 ตารางการวิจัย
ตารางที่ 3.1 โครงสร้างวัตถุประสงค์ และความสัมพันธ์ของแนวคิดทฤษฎีและวิธีการดาเนินงาน
ปัญหานาวิจยั
การคัดเลือกประเด็นของ
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
เป็ นอย่างไร

ทฤษฎี
1) แนวคิดสื่ อสารคดีเชิง
ละคร
2) ทฤษฎีกาหนดวาระสาร
3) แนวคิดการนาเสนอสาร
คดีเชิงข่าว
1) แนวคิดสื่ อสารคดีเชิง
ละคร

วิธีการนาเสนอใน
รู ปแบบสารคดีเชิงละคร
ของรายการเรื่ องจริ งผ่าน
จอเป็ นอย่างไร
การนาเสนอรู ปแบบสาร 1) แนวคิดผูร้ ับสาร
คดีเชิงละครส่งผลอย่างไร
ต่อผูช้ ม

กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีวจิ ยั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สัมภาษณ์เชิงลึก / ศึกษา
สาระดี จากัดและโปรดิว เทปรายการเรื่ องจริ ง
เซอร์ผผู ้ ลิตรายการ
ผ่านจอ

เทปบันทึกรายการ 6
เดือน จานวน 100 เรื่ อง

ศึกษาเทปรายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอ

ผูร้ ับชมรายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอ

สนทนากลุ่ม (Focus
Group)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิ งข่าว เรื่ อง
จริ ง ผ่า นจอ” เป็ นการวิจยั ถึ ง องค์ประกอบของการนาเสนอในรู ปแบบสารคดี เชิ งละครที่ มี ก าร
นาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริ งร่ วมกับการนาเสนอที่สะเทือนอารมณ์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดสื่ อสาร
คดี เชิ งละคร (Docudrama) มาเป็ นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ โดยในส่ วนบทที่ 4 นี้ เป็ นผล
การศึกษาถึง วิธีการคัดเลือกประเด็น รู ปแบบการนาเสนอ และผลที่ผรู้ ับชมได้รับจากการนาเสนอใน
รู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ซึ่ งได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตรายการ
แบบเจาะลึก การรับชมวิดีโอย้อนหลัง และการสนทนากลุ่ม ซึ่ งแบ่งการนาเสนอออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ
ดังนี้
4.1 วิธีการคัดเลือกประเด็นการนาเสนอของรายการสารคดีเชิงข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ
4.2 รู ปแบบการนาเสนอสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ
4.3 ผลกระทบของผูช้ มจากการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการสารคดี เชิง
ข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ

4.1 วิธีการคัดเลือกประเด็นการนาเสนอของรายการสารคดีเชิงข่ าวเรื่องจริงผ่ านจอ
รายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ เป็ นรายการที่นาเสนอสารคดีเชิ งข่าวขนาดสั้น ออกอากาศทุกวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 23.00-00.30 น. ประกอบด้วยสารคดีเชิ งข่าวขนาด ความยาวตั้งแต่ 3-25 นาที
รวมจานวน 4-8 เรื่ องต่อสัปดาห์ โดยมีเนื้ อหาเน้นการนาเสนอภาพจากเหตุการณ์จริ ง ตามแนวคิด
ของรายการที่ตอ้ งการให้ผชู้ มได้รู้จกั ทางเลือก ทางเลี่ยง และทางรอด
จากวัตถุประสงค์หลักของรายการ ทาให้การคัดเลือกประเด็นการนาเสนอของรายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ยังคงให้ความสาคัญกับเรื่ องใกล้ตวั โดยไม่จากัดว่าจะต้องเป็ น
เรื่ องราวที่อยูใ่ นประเภทข่าวสังคม หรื ออาชญากรรมเพียงเท่านั้น
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รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ เป็ นรายการที่ เน้นการนาเสนอสิ่ งที่ เป็ นสารประโยชน์ ประเด็น
สังคม หรื อปรากฏการณ์ทางสังคม ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งมาอธิ บาย มากกว่ากาหนด
เป็ นเรื่ องสังคม สิ่ งแวดล้อม เน้นการอธิ บายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้คนเข้าใจเรื่ องนั้น ๆ
เนื้ อหาจึงกว้าง หากช่ วงนั้นมีเรื่ องอาชญากรรมเยอะ การคัดเลื อกประเด็นในช่ วงนั้นอาจ
เน้นหนักเรื่ องอาชญากรรม หรื ออาจเป็ นเรื่ องสิ่ งแวดล้อม สังคม หรื อภัยใกล้ตวั แต่หลัก ๆ
คือนาเรื่ องภัยใกล้ตวั มานาเสนอ ตามคอนเซ็ปต์ให้คนดูได้รู้ ทางเลือก ทางเลี่ยง และทางรอด
ซึ่ งต่อมาภัยใกล้ตวั ก็เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของรายการ แต่เรื่ องอื่น ๆ ยังเน้นให้คนดูได้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ ยงั มี เรื่ องแนว CSR ที่ ร่วมกับสปอนเซอร์ เช่ น สิ งห์
สร้างสรรค์ โตโยต้าคนจริ งสร้างสุ ข (อกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์, สัมภาษณ์ วันที่ 18 สิ งหาคม
2558)
การคัดเลื อกประเด็นการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ในอดี ต เริ่ มต้นจากการใช้
ภาพร่ วมกับ กองบรรณาธิ ก ารข่ า ว บริ ษ ัท กรุ ง เทพโทรทัศ น์ และวิ ท ยุ จ ากัด (สถานี โทรทัศ น์ สี
กองทัพบกช่อง 7) ซึ่ งจะใช้ภาพข่าวจากผูส้ ื่ อข่าวประจาภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกนาออกอากาศ
แต่มีความน่าสนใจมานาเสนอในรายการ พร้อมกับลงพื้นที่เพื่อขยายเรื่ องราวของภาพนั้น ๆ จนทาให้
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีผตู ้ ิดตามชมเพิ่มมากขึ้น และยังได้ใช้ช่องทางนี้ในการให้ผชู ้ มได้มีส่วนร่ วม
ในการส่ งภาพเหตุการณ์จริ งเพื่อคัดเลือกนามาออกอากาศด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพในอดีต ทาให้การมีส่วนร่ วมของประชาชนทัว่ ไปยังมีจานวนน้อย กระทัง่ ปั จจุบนั ที่มีระบบ
อิ นเทอร์ เน็ ต และโซเชี ยลเน็ ตเวิร์ ค อย่า งเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และยูท ูป ท าให้ก ารมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนมีจานวนมากขึ้น

ภาพที่ 4.1 แฟนเพจเฟซบุก๊ ของรายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ
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ภาพที่ 4.2 ยูทูบของรายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ
นอกจากนี้ รายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ ยังมีกิจกรรมที่ให้ผชู ้ มทางบ้านได้เป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะ
นาเสนอเรื่ องราว เช่ น กิจกรรม ภาพจริ งของคุณ เรื่ องจริ งของเรา ที่มีการให้เงิ นรางวัลจานวน 5,000
บาท กับผูช้ มทางบ้านที่ ส่งภาพมาให้กบั ทางผูผ้ ลิตรายการและได้รับ คัดเลือกในการออกอากาศ
หรื อ โครงการ สิ งห์สร้างสรรค์ ที่ให้นกั ศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศได้เข้าร่ วมประกวดการ
ทาสารคดี เชิ งข่าวเพื่อให้รายการคัดเลื อกและนามาออกอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวและภาพ
เหตุการณ์ที่ใช้ส่วนมาก ทางผูผ้ ลิตรายการก็ยงั ได้รับจากช่องทางหลัก คือ เครื อข่ายของรายการที่อยู่
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในการส่ งเรื่ องราวและภาพเหตุการณ์มาให้กบั ทางผูผ้ ลิตรายการได้คดั เลือก รวมถึง
การลงพื้นที่ของทีมงานจากส่ วนกลางเอง
เมื่ อได้รับ เรื่ องราวและภาพเหตุ การณ์ แล้ว ขั้นตอนสาคัญคื อการคัดเลื อกเรื่ องที่ มี ความ
เหมาะสมเพื่ อ เข้า สู่ ข้ นั ตอนการเตรี ย มตัวก่ อนถ่ า ยท า (Pre-Production) โดยเกณฑ์ก ารคัด เลื อ ก
เรื่ องราวที่ มีค วามเหมาะสม จะต้องมี องค์ประกอบของเรื่ องราวและภาพเหตุ การณ์ ที่ สาคัญ คื อ
ประโยชน์ที่คนดูได้รับ และลาดับรองมา คือ อารมณ์ของเรื่ องหรื อภาพเหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจ
จากผูช้ ม ดังคาสัมภาษณ์ที่กล่าวไว้วา่
เกณฑ์การคัดเลื อกที่ ส าคัญที่ สุ ด คื อ การดู ว่าท าแล้วคนดู ได้อะไรจากการน าเสนอ เป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะไหม ประเด็นรองคือความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ขึ้นอยู่กบั วิธีการ
นาเสนอ หรื อภาพจาลองเพื่อให้คนอิน อย่างวิธีการเล่าเรื่ องแบบดรามา ก็จะทาให้คนอิน ทา
ให้เขานึ กถึ งว่าถ้าเป็ นคนใกล้ตวั เขาจะทายัง ไง ทาให้ ค นตระหนัก มากขึ้ น ทาให้ค นที่
เกี่ ย วข้อ งหันมาแก้ปั ญหาอย่า งจริ ง จัง เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่คนชอบดูรายการเรา คือ เป็ นเรื่ องที่

45
ใกล้ตวั และเกิดขึ้นได้เลยในสังคม เรื่ องใกล้ตวั พวกนี้ จึงเป็ นเกณฑ์ในการเลือกเรื่ องที่สาคัญ
(อกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์, สัมภาษณ์ 18 สิ งหาคม 2558)
ในด้านผูป้ ฏิ บตั ิงาน ซึ่ งมีโปรดิวเซอร์ ผผู้ ลิตรายการเป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
ร่ วมประชุมกับทีมงานถ่ายทาเพื่อการคัดเลือกประเด็นการนาเสนอนั้น ยังให้ความสาคัญกับเกณฑ์การ
คัดเลือกเรื่ อง 2 ส่ วน คือ ประโยชน์ที่ผชู ้ มจะได้รับ และความน่าสนใจของเนื้ อหาหรื อภาพเหตุการณ์
ว่ามีลกั ษณะความรุ นแรง หรื อสะเทือนอารมณ์มากน้อยเพียงใด โดยการใช้เกณฑ์คดั เลือกประเด็น
ทั้ง 2 ส่ วนนี้ หากใช้ในขั้นตอนการเลื อกเรื่ องราวจากวัตถุ ดิบทั้งหมดที่ มีอยู่ ก็จะใช้เกณฑ์ความ
น่าสนใจเป็ นอันดับแรก แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกและเข้าสู่ ข้ นั ตอนการเตรี ยมผลิตเพื่อถ่ายทาและนา
ออกอากาศแล้ว เกณฑ์การให้ประโยชน์กบั ผูช้ มจะมีความสาคัญมากกว่าความน่าสนใจ
อารมณ์ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่เราจะเลือกเรื่ องจากตะกร้ าที่เรามีอยู่ แต่ละเรื่ องจะมีพระเอกในตัว
ของมัน เช่นเรื่ องนึงเป็ นเรื่ อง ดราม่า แต่ถา้ เอามาออกแล้วไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ทา ซึ่ งถ้าเรื่ อง
มีจุดเด่นอยู่แล้ว เราก็จะเอามาดูว่าจุดไหนมีประโยชน์ หากลาดับความสาคัญ ในการเริ่ ม
เลื อกเรื่ อง ดู จากพระเอกของเรื่ อง เช่ นรุ นแรง น่ าสนใจ ดราม่าหรื อเปล่ า เสร็ จแล้วจะมา
ช่วยกันมองว่าอะไรเป็ นประโยชน์ต่อคนดู แต่ถา้ การนาเสนอเรายังเอาประโยชน์เป็ นที่ต้ งั ว่า
คนดูจะได้อะไร (พิชญ์ธนัง หิรัญเจริ ญจิรกุล, สัมภาษณ์ 18 สิ งหาคม 2558)
จากเกณฑ์การคัดเลื อกประเด็นของที มงานผูผ้ ลิ ตรายการที่มีการแบ่งความสาคัญออกเป็ น 2
ส่ วน ในการตัดสิ นนาเสนอเรื่ องราวและภาพเหตุการณ์ ในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ สามารถอธิ บาย
โครงสร้างดังต่อไปนี้
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เครื อข่าย

Facebook

Youtube

กิจกรรมรายการ

ทีมผูผ้ ลิตส่วนกลาง

คลังข้อมูล
1. เกณฑ์อารมณ์
2. เกณฑ์ประโยชน์
ประชุม
1. เกณฑ์ประโยชน์
2. เกณฑ์อารมณ์
ถ่ายทา
ภาพที่ 4.3 โครงสร้างเกณฑ์การคัดเลือกประเด็นนาเสนอ รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
จากภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างเกณฑ์การคัดเลือกประเด็นการนาเสนอ รายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอ จะเห็นว่า จากการส่ งเรื่ องราวและภาพเหตุการณ์ ของเครื อข่ายรายการ รวมถึงช่องทางจาก
อินเทอร์ เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง เฟซบุก๊ ยูทูบ และการส่ งภาพจากผูช้ มทางบ้าน ผ่านกิจกรรม
ของรายการ เช่น ภาพจริ งของคุณเรื่ องจริ งของเรา ตลอดจนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีมงานผูผ้ ลิต
จากส่ วนกลางนั้น จะมี ก ารนาเรื่ องราวและภาพเหตุ ก ารณ์ ท้ งั หมดรวมไว้ภายในคลัง ข้อมู ล ซึ่ ง
ทีมงานผูผ้ ลิตจะคัดเลือกเรื่ องโดยใช้เกณฑ์ดา้ นอารมณ์เป็ นลาดับแรก แล้วจึงพิจารณาถึงประโยชน์
ของเรื่ องนั้น ๆ และเมื่อได้นาเข้าสู่ ที่ประชุ ม การพิจารณาถึงประโยชน์จึงจะเป็ นเกณฑ์การคัดเลือก
ลาดับแรก ซึ่ งในบางครั้งเรื่ องที่มีการนามาในเบื้องต้นอาจไม่มีแง่มุมที่จะเป็ นคุณประโยชน์เลยก็ได้ แต่
การประชุ มร่ วมกับทีมงานและโปรดิ วเซอร์ จะช่ วยผลักดันให้เกิ ดการเพิ่มประเด็นการนาเสนอที่มี
ประโยชน์ข้ ึน จากนั้นจึงค่อยคิดถึ งเกณฑ์ทางด้านอารมณ์เป็ นลาดับต่อมา จนเมื่อเลือกเรื่ องที่เป็ นมติ
จากที่ประชุมได้แล้ว จึงดาเนินการลงพื้นที่หาข้อมูลและถ่ายทา
สาหรับการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ผูผ้ ลิตรายการยังได้ประเมินผลตอบรับจาก
กลุ่ มผูช้ มเพื่อนามาปรั บปรุ งแก้ไข รวมถึ งเป็ นส่ วนที่ จะกาหนดเกณฑ์การคัดเลื อกประเด็น และ
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ระยะเวลาในการนาเสนอแต่ละเรื่ องราว ซึ่ งการประเมินจะใช้การสารวจจากผลตอบรับผ่านช่องทาง
เช่น เฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชัน่ ไลน์ รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มผูช้ มจากการวัดเรทติ้ง โดยบริ ษทั AC
Nielsen
การเช็คฟี ดแบค เช็คผ่านไลค์ คอมเม้น แชร์ จากเฟสบุค โซเชี ยลมีเดียอื่น ๆ หรื อกระทูพ้ นั ธุ์
ทิพ ส่ วนเรทติ้ง นี ลสัน เอามาวิเคราะห์แต่ละสัปดาห์เพื่อให้ทีมงานรู ้วา่ เรื่ องโดนไหม ต้อง
ปรับไหม ต้องทาให้ยาวขึ้น หรื อสั้นลง ดูวา่ เรื่ องทานองไหนที่คนดูอยากดู โดยคิดแทนก่อนว่า
เรื่ องประมานนี้ คนดูน่าจะชอบ ซึ่ งพบว่าเรื่ องที่คนดูชอบที่สุดคือเรื่ องใกล้ตวั ที่มีผลกระทบ
ต่อเขาโดยรวม (อกนิ ษฐ์ มาโนษยวงศ์, กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สาระดี จากัด สัมภาษณ์
วันที่ 18 สิ งหาคม 2558)
ทั้ง นี้ จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาโดยใช้ ต ารางบัน ทึ ก ข้อ มู ล รายการเรื่ อ งจริ ง ผ่ า นจอ ที่
ออกอากาศตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จานวน 26 ตอน และ
ทาการสุ่ มตัวอย่างวิเคราะห์รวมจานวน 100 เรื่ อง ได้รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 ประเด็นการนาเสนอของรายการสารคดีเชิงข่าว เรื่ องจริ งผ่านจอ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทเนือ้ หา
เตือนภัย
อาชญากรรม
อุบตั ิเหตุ
ชีวติ
ลี้ลบั -แปลก
สังคม
ภัยธรรมชาติ
รวม

จานวน
35
19
16
11
8
7
4
100

จากผลการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาการนาเสนอในรายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอ จากจานวน 100
เรื่ อง มีการนาเสนอในประเด็นการเตือนภัย มากที่สุด จานวน 35 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 35 ของ
เรื่ องทั้งหมด ซึ่ งการเตือนภัยในที่น้ ี มีท้ งั การเตือนภัยจากอุบตั ิเหตุ การเตือนภัยจากการโจรกรรม
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ลักทรัพย์ และหลอกลวงของเหล่ามิจฉาชีพ และอาชญากรรมอื่น ๆ รวมถึงการป้ องกันตนเองจากภัย
ธรรมชาติ รองลงมา คือ ประเด็นอาชญากรรม จานวน 19 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 19 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประเด็ นการฆาตกรรม ข่ ม ขื น ยาเสพติ ด ทะเลาะวิ วาท โจรกรรม ลัก ทรั พย์ และ
ประทุษร้าย ส่ วนลาดับที่ 3 คือ อุบตั ิเหตุ จานวน 16 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 16 ของเรื่ องทั้งหมด โดยมี
ทั้งอุบตั ิเหตุบนท้องถนน อุบตั ิเหตุไฟดูด และอุบตั ิเหตุเพลิ งไหม้ ส่ วนที่นอ้ ยที่สุด คือ ภัยธรรมชาติ
จานวน 4 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 4 ของเรื่ องทั้งหมด ประกอบด้วยเหตุการณ์น้ าท่วม และเหตุการณ์
สัตว์ป่าบุกรุ กพื้นที่

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างประเด็นการเตือนภัย ของรายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ
จากข้อมูล การนาเสนอประเด็นในรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอ จะพบว่า การนาเสนอเรื่ อง
เตือ นภัย ที ่มีจ านวนมากที ่สุ ด สอดคล้อ งกับ แนวนโยบายหลัก ของผู ผ้ ลิต รายการที ่ต อ้ งการ
นาเสนอเรื่ องภัยใกล้ตวั และการให้ขอ้ คิด อีกทั้งยังเป็ นเนื้ อหาที่พบว่าผูช้ มให้ความสนใจมากที่สุด
แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่า การนาเสนอในประเด็นลาดับถัด มา ยังเป็ นประเด็นที่มี การนาเสนอภาพ
ความรุ นแรง เช่ น อาชญากรรม และอุบตั ิ เหตุ โดยในกลุ่มนี้ จะมีการนาเสนอในเชิ งข้อเท็จจริ งของ
เหตุการณ์ ไม่ได้มีการบอกวิธีหลีกเลี่ ยงเหมือนอย่างในการนาเสนอประเด็นการเตือนภัย ขณะที่การ
นาเสนอประเด็นชี วิต แม้จะไม่มีการนาเสนอภาพความรุ นแรง แต่โดยมากมักถูกนาเสนอเรื่ องราวให้
มีความโศกเศร้า และซาบซึ้ งใจ เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม ส่ วนการนาเสนอประเด็น ลี้ลบั -แปลก ก็
ยังคงมีการนาเสนอภาพเหตุการณ์ที่มีความ น่ากลัว และความประหลาดใจ ซึ่ ง ก็มกั ถูกการนาเสนอ
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ในรู ปแบบตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ส่ วนในเรื่ อง สังคม มัก เป็ นการนาเสนอเพื่อเน้นการให้ขอ้ มูล
ความรู ้ และการตั้ง คาถามกับ สภาพสัง คมในเรื่ อ งนั้น ๆ และสุ ดท้า ยการนาเสนอประเด็น ภัย
ธรรมชาติ ก็ย งั คงมีภ าพที ่ส ร้า งความตื่น เต้น ความน่ า กลัว และความโศกเศร้ า ซึ่ ง จะมี ท้ งั การ
นาเสนอให้เห็ นข้อมู ล ข้อเท็จจริ ง ของปรากฏการณ์ ไปจนถึ ง การนาเสนอเพื่ อหาทางช่ วยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติน้ นั ๆ ได้
อย่างไรก็ ตาม การคัดเลื อกประเด็ นของรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอ ยัง มี ข ้อกาหนดในการ
นาเสนอเนื้ อหาต่ า ง ๆ จะต้องไม่ เกี่ ย วข้องกับ เรื่ อ งการเมื อง ความขัดแย้ง ที่ ย งั ไม่ มี ข ้อยุติ ซ่ ึ ง ไม่
สามารถหาคาอธิ บายได้ การละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล เรื่ องการดูถูกเหยียดหยาม ตลอดจนเรื่ องที่ให้
ประโยชน์เฉพาะคน หรื อเฉพาะกลุ่ ม ซึ่ งไม่ ใช่ ประโยชน์ ต่อสังคมโดยรวม (อกนิ ษฐ์ มาโนษยวงศ์,
สัมภาษณ์ 18 สิ งหาคม 2558)

4.2 รู ปแบบการนาเสนอสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่ าวเรื่องจริงผ่ านจอ
การสร้ า งความเร้ า อารมณ์ ใ นรายการเรื ่ อ งจริ ง ผ่า นจอ ยัง เป็ นส่ ว นประกอบหนึ่ ง ที่
สาคัญ ในการนาเสนอรู ปแบบสารคดี เชิ งข่าว เพื่อทาให้เกิดความน่ าสนใจและติดตามข้อมูลของเรื่ อง
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งขั้นตอนการดาเนิ นการปรุ งแต่งเนื้ อหาจะเริ่ มตั้งแต่ผมู ้ อบนโยบายที่เป็ นผูก้ าหนด
กรอบการปฏิบตั ิในภาพรวมให้กบั ทีมงานผูผ้ ลิ ต โดยมีแนวทางการนาเสนอในการใช้ภาพเหตุการณ์
จริ งที่ไม่มีการปรุ งแต่งเป็ นหลัก ยกเว้นในบางกรณี ที่เรื่ องราวยังขาดความสมบูรณ์ของภาพ จึงจะถ่าย
ทาขึ้น
การนาเสนอของรายการยังเน้นความดิ บ ด้วยภาพจริ ง เสี ยงจริ ง ไม่มีการปรุ งแต่งมากนัก
ใช้ ภ าพเหตุ ก ารณ์ น้ ั น จริ ง ๆ เป็ นหลัก เว้น แต่ เ รื่ องนั้ น มี ป ระเด็ น น่ า สนใจและไม่ มี
ภาพประกอบ จึ งจาลอง เพื่อให้เรื่ องสมบูรณ์ ข้ ึน และไปสู่ เป้ าหมายว่าที่ มาที่ไปคืออะไร
ทางออกคืออะไร โดยที่ ก ารจะนาเสนอให้น่าสนใจ เราจะนาเสนอผ่านอารมณ์ เช่ นการ
ถ่ายภาพเพื่อให้คนอินมากขึ้น ซึ่ งจากการวิเคราะห์คนดู พบว่าเรื่ องที่ใกล้ตวั และมีวิธีการ
นาเสนอสร้างอารมณ์จะทาให้คนอินมากขึ้นและคนดูจะได้อะไรกลับไป และเข้าใจว่าต้อง
ทายังไงต่อ ส่ วนเทคนิ คการนาเสนอไม่ได้ให้ความสาคัญ ไม่มีรูปแบบร้อยเปอร์ เซ็นต์ ใช้
เพื่อให้เกิ ดอารมณ์ ร่วม เพื่อให้คนอิ นเข้าไปในเนื้ อหา ขึ้นอยู่กบั เรื่ องราว กับโปรดิ วเซอร์
และครี เอทีฟแต่ละคน โดยต้องอย่าให้เกินจริ ง ไม่ให้เฟค ไม่ให้เต้าข่าว การทาภาพจาลองก็
ต้องมาจากคาบอกเล่ าจริ ง หรื อประสบการณ์ ตรง ไม่ให้คิดหรื อแต่งขึ้ นเอง (อกนิ ษฐ์ มา
โนษยวงศ์, สัมภาษณ์ 18 สิ งหาคม 2558)
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ขณะที่รูปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอยังอยู่ในการตัดสิ นใจของทีมงาน
ผูผ้ ลิตซึ่งโดยมีโปรดิวเซอร์ และครี เอทีฟเป็ นหัวหน้าในการควบคุมรู ปแบบการนาเสนอในภาพรวม
ทั้งในด้านการวางโครงเรื่ อง การถ่ายทา การตัดต่อ และการใช้เสี ยงประกอบ ซึ่ งให้ความสาคัญกับการ
เร้ าอารมณ์ ผูช้ มภายใต้กรอบที่ ถู กก าหนดโดยนโยบายของผูบ้ ริ หาร รวมถึ ง อยู่ภายใต้กรอบการ
เซนเซอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกอากาศของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
จากการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 25
มิถุนายน 2558 รวมจานวน 26 เทป ทาการสุ่ มวิเคราะห์จานวน 100 ตอน โดยใช้กรอบแนวคิดเทคนิค
ที่ใช้ในการนาเสนอสารคดีวิทยุโทรทัศน์ และองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทัศน์ โดยใช้
ตารางบันทึกข้อมูล พบว่ารู ปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ สามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.2 เทคนิคการนาเสนอสารคดีวทิ ยุโทรทัศน์
เทคนิคการนาเสนอสารคดีวทิ ยุโทรทัศน์
พากย์เสี ยง
ผูบ้ รรยาย
พิธีกร
บทสนทนา

สัมภาษณ์

ผูป้ ระสบเหตุ
ผูอ้ ยูใ่ กล้ที่เกิดเหตุ
คนใกล้ชิด
ผูก้ ่อเหตุ
เจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประชาชน
คนต้นเรื่ อง
อื่น ๆ เช่น นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ, นักปั่ นจักรยาน,
ผูโ้ ดยสารรถตู,้ พระ, ผูข้ บั ขี่รถ
ตูโ้ ดยสาร, ผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์

จานวน
100
3
71
48
52
31
8
75
23
4
13
14
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
เทคนิคการนาเสนอสารคดีวทิ ยุโทรทัศน์
เสี ยงจริ ง
วงจรปิ ด
เหตุการณ์จริ ง
คลิป
ลงพื้นที่
ตัวหนังสื อ
กราฟิ ก
ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว

จานวน
89
28
64
94
100
11
5

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้ เ ห็ น ว่า รู ป แบบการน าเสนอของรายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอ
สอดคล้องกับเทคนิคการนาเสนอสารคดีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ งประกอบด้วยการบรรยาย มีรูปแบบการ
พากย์เสี ยง จานวน 100 ตอน คิดเป็ น ร้อยละ 100 ของสารคดีที่ทาการวิจยั ทั้งหมด โดยมีจานวน 3
ตอน ที่มีการใช้พิธีกรมาร่ วมเป็ นผูบ้ รรยายด้วย นอกจากนี้ ยงั มีการใช้บทสนทนาของบุคคลภายใน
เรื่ องในการช่ วยสนับสนุ นการดาเนิ นเรื่ องให้มีความสมจริ งตามรู ปแบบสารคดี ขณะที่ ขอ้ มูลจาก
การสัมภาษณ์ พบว่ามี การใช้เทคนิ คดังกล่ าวเป็ นส่ วนประกอบหลักในการดาเนิ นเรื่ อง โดยมีการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่มากที่สุด จานวน 75 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 75 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบการ
นาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการเน้นให้บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่ อง ไม่วา่ จะ
เป็ นเจ้าหน้าที่กภู้ ยั ตารวจ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น แพทย์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบในเรื่ องนั้น ๆ มาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อความน่ าเชื่ อถื อ และการให้ขอ้ เท็จจริ งเพื่อการ
อธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เป็ นผู ้ที่ ส ามารถแนะน าข้อ ปฏิ บ ัติ ใ นการป้ องกัน ภัย ซึ่ งเป็ น
วัตถุประสงค์หลักของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอได้
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ขณะที่การนาเสนอภาพการสัมภาษณ์ ผอู ้ ยู่ใกล้ที่เกิ ดเหตุ เป็ นบุคคลที่มีการสัมภาษณ์ มาก
เป็ นอันดับ 2 คือ 52 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 52 ซึ่ งจะมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในที่เกิดเหตุ รวมถึงใน
บางครั้งยังเป็ นผูท้ ี่เสี่ ยงต่อการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ส่ วนอันดับ 3 คือ การสัมภาษณ์ ผู้
ประสบเหตุ จานวน 48 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 48 ของเรื่ อ งทั้ง หมด ซึ่ ง ถื อ เป็ นบุค คลที่มีค วาม
เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ เหตุก ารณ์ อาจเป็ นผูไ้ ด้รับ บาดเจ็บ หรื อได้รับความเสี ยหายทางทรัพย์สิน
ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ทั้งด้านร่ างกายและจิ ตใจ นับเป็ นบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ตรงกับ
ข้อเท็จจริ ง และมีความน่าเชื่ อถือ อีกทั้งยังมีบทบาทในการสร้ างอารมณ์ ความตื่นเต้น ความน่ ากลัว
หรื อความโศกเศร้า จากการเล่าเรื่ องเหตุการณ์ที่ตนเองเป็ นผูป้ ระสบได้

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผใู ้ กล้ชิด และผูป้ ระสบเหตุ
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ทั้งนี้ในการนาเสนอบทบาทของผูใ้ กล้ชิดกับเหตุการณ์ในบางกรณี การสัมภาษณ์ผปู้ ระสบ
เหตุไม่สามารถทาได้เนื่องจากบางเหตุการณ์ผปู ้ ระสบเหตุไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยตัวตน หรื ออาจเสี ยชี วิต
จากเหตุ ก ารณ์ น้ ัน ๆ ส่ วนอัน ดับ 4 คื อ คนใกล้ชิ ด จานวน 31 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31 ของเรื่ อ ง
ทั้ง หมด โดยผูใ้ กล้ชิดจะประกอบด้วย บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน เจ้านาย และบุคคลอื่น ๆ ที่มี
ความสนิ ทสนมกับผูป้ ระสบเหตุ หรื อผูก้ ่อเหตุ ซึ่ งโดยมากจะมีบทบาทในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัว
บุคคลผูป้ ระสบเหตุ หรื อผูก้ ่อเหตุ และมักเป็ นผูส้ ร้างอารมณ์ความโศกเศร้า หรื อซาบซึ้ งให้เกิ ดขึ้น
ภายในเรื่ อง ขณะที่อนั ดับ 5 คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 23 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 23 มีบทบาทในการให้
ข้อมูลความรู้เพื่อการอธิ บายข้อเท็จจริ ง และการเตือนภัย ส่ วนอันดับ 6 คือ อื่น ๆ เช่ น ผูข้ บั ขี่รถตู ้
โดยสาร ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ ผูโ้ ดยสารรถตูป้ ระจาทาง นักปั่ นจักรยาน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พระ เป็ นต้น โดยคนกลุ่มนี้ คือบุคคลที่มีอาชี พ สถานะ หรื อความนิ ยมในกิ จกรรมที่เกี่ ย วข้องกับ
เหตุการณ์ ของเรื่ อง และจะมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็ นตลอดจนความรู ้ สึกต่อเหตุการณ์
นั้น ๆ อันดับ 7 คนต้นเรื่ อง จานวน 13 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 13 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ งเป็ นบุคคลที่
ถูกนาเสนอแง่มุมชีวติ ที่มีความโศกเศร้า หรื อซาบซึ้ ง นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ ผกู ้ ่อเหตุ มีจานวน 8
เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 8 ซึ่ งเป็ นบุคคลสาคัญที่มีบทบาทในการให้ขอ้ มูล และสร้างอารมณ์ของเรื่ อง
ให้ น่ า สนใจ แต่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถสั ม ภาษณ์ ไ ด้เนื่ องจากเงื่ อนไขต่ าง ๆ เช่ น ไม่ ยิ นยอม
กฎระเบียบทางกฎหมาย หรื อยังไม่พบตัวผูก้ ่อเหตุ ส่ วนประชาชน เป็ นบุคคลที่มีการสัมภาษณ์น้อย
ที่สุด คือ 4 เรื่ อง เนื่ องจาก เป็ นผูท้ ี่ ไม่มีบทบาทเกี่ ยวข้องกับเรื่ อง ส่ วนมากถูกสัมภาษณ์ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมทัว่ ไป เช่น ประเด็นเรื่ องกฎหมาย และประเด็นความเชื่อในเรื่ อง
ต่าง ๆ
นอกจากนี้ในส่ วนของเสี ยงจริ ง ยังพบว่ามีสารคดีจานวน 89 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 89 ที่มีการ
ใช้เสี ยงจากภาพเหตุการณ์ จริ ง เพื่อสร้างบรรยากาศของเรื่ องให้มีความสมจริ งมากขึ้น ทั้งนี้ ในด้าน
การใช้ภาพเหตุการณ์จริ ง พบว่า การลงพื้นที่ถ่ายทาโดยทีมงาน มีจานวนมากที่สุด คือ 94 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 94 ซึ่ ง ถื อเป็ นส่ วนสาคัญที่จ ะช่ ว ยให้ก ารอธิ บ ายเรื่ องราวจากคลิ ป หรื อวงจรปิ ดทาได้
สมบูรณ์ มากขึ้นโดยการลงพื้นที่ไปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ บุคคล ตลอดจนวัตถุที่เกี่ยวข้อง ในบางครั้ง
การลงพื้นที่ถ่ายทาโดยทีมงานทาให้เกิ ดการขยายเรื่ องราวจนนาไปสู่ การนาเสนอข้อเท็จจริ งของ
เหตุการณ์ และเป็ นไปตามหลักการนาเสนอของสารคดี ที่มีส่วนประกอบของเหตุการณ์จริ งเป็ น
ส่ วนสาคัญ
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างภาพเหตุการณ์จริ งจากการลงพื้นที่ถ่ายทา
ขณะที่รองลงมาในการใช้ภาพเหตุการณ์จริ ง พบว่า มีการใช้คลิป จานวน 64 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 64 ซึ่ งนับเป็ นส่ วนประกอบในรู ปแบบการนาเสนอที่ช่วยให้เห็ นข้อเท็จจริ งและมีความเร้ า
อารมณ์ ในการนาเสนอเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเฉพาะหน้า ซึ่ งเป็ นหัวใจหลักในการนาเสนอเรื่ องราว
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการขยายเรื่ องเพื่อหาข้อเท็จจริ งหรื อการเสนอแนะวิธีป้องกันภัยต่าง ๆ ก็ตาม แต่
ในบางครั้ งการใช้คลิ ป เช่ น ภาพเหตุก ารณ์ ใ นอดี ต ก่อ นเกิ ด เหตุก็ทาให้เ กิ ด ความโศกเศร้ า หรื อ
ความซาบซึ้ ง ได้ ขณะเดี ย วกัน การใช้คลิ ปเหตุการณ์ จริ งในบางกรณี ก็อาจหมายถึ งการใช้ภาพนิ่ ง
เพื่อการนาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริ ง หรื อสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในเรื่ องได้เช่นกัน
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ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างภาพเหตุการณ์จริ งจากคลิปภาพ
ส่ วนการใช้ภาพเหตุการณ์จริ งจากกล้องวงจรปิ ด พบว่า มีจานวน 28 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 28
ของเรื่ องทั้งหมด โดยการใช้ภาพกล้องวงจรปิ ดนั้นมีความสาคัญใกล้เคียงกับการใช้คลิปเหตุการณ์
จริ งที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ เช่ น ภาพอุบตั ิเหตุ ไปจนถึ งการก่อเหตุอาชญากรรม
ต่าง ๆ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นภาพหัวใจสาคัญในการนาเสนอข้อเท็จจริ งให้ทีมงานผูผ้ ลิตสามารถขยาย
เรื่ องราวได้ต่อแล้ว ยังมีผลสาคัญในด้านการเร้าอารมณ์ผชู ้ มให้ติดตาม ในบางครั้งจึงอาจพบว่ามีการ
ใช้ท้ งั วงจรปิ ด และคลิปเหตุการณ์จริ ง ร่ วมกับการลงพื้นที่ถ่ายทาภายในเรื่ องเดียวกันได้
สาหรับในส่ วนกราฟิ ก พบว่ามีการใช้กราฟิ กประเภทตัวหนังสื อ เพื่อประกอบการนาเสนอ
จานวน 100 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยพบว่าในทุกตอนจะมีการใช้กราฟิ กตัวหนังสื อเพื่อให้
ข้อมูลชื่อนามสกุล และตาแหน่งผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพื่อความน่าเชื่อถือของเรื่ อง และในบางครั้งยังมีการ
ใช้ตวั หนังสื อเพื่อระบุขอ้ มูลอื่น ๆ ภายในเรื่ อง ส่ วนการใช้ภาพนิ่งยังพบว่ามีจานวน 11 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 11 โดยมีการใช้ในลักษณะภาพแผนที่เพื่ออธิ บายเรื่ องราว แผนผังเพื่อสร้างความเข้าใจใน
เรื่ องที่ซบั ซ้อน ตลอดจนการวงกลมจุดสาคัญภายในภาพ เช่นการวงกลมบุคคลผูก้ ่อเหตุที่ถูกกล้อง
วงจรปิ ดบันทึกได้ และสุ ดท้าย กราฟิ กภาพเคลื่อนไหว พบมีการใช้จานวน 5 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 5
ซึ่งโดยมากใช้เพื่ออธิบายเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่มี ภาพเหตุ ก ารณ์ จริ ง ซึ่ ง จะทาให้ผูช้ มเห็ นภาพได้ช ัดเจน
ขึ้ น และยังเป็ นการสร้ างความหลากหลายแทนการใช้ภาพจาลองเหตุการณ์จากคนเพียงอย่างเดียว
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างกราฟิ กตัวหนังสื อ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
ขณะที่การวิเคราะห์เนื้ อหาในด้านองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทัศน์ จากตาราง
บันทึกข้อมูลพบว่า มีส่วนประกอบในด้านการจัดฉาก และการจาลองเหตุการณ์ ภายในเรื่ องราวสาร
คดีที่ถูกนาเสนอในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์ (ภาพเหตุการณ์แต่งเติม)
องค์ ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์
ภาพเหตุการณ์
จัดฉาก อธิบาย
แต่งเติม
เพิ่มเนื้ อหา
จาลอง
คนในเรื่ อง
เหตุการณ์ คนภายนอก

จานวน
58
16
8
25

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการใช้
ภาพเหตุการณ์ แต่งเติม โดยแบ่งเป็ น ภาพจัดฉาก ที่ใช้เพื่ออธิ บายเหตุการณ์ จานวน 58 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 58 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า มีการใช้ตวั บุคคลภายในเรื่ องในการกาหนดภาพที่
ต้องการนาเสนอ ซึ่ งเป็ นลักษณะภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็ นการปรุ งแต่งขึ้นเพื่อถ่ายทา
และนามาประกอบเนื้ อ เรื ่ อ งตามความเป็ นจริ ง โดยลัก ษณะการจัด ฉากเพื ่อ อธิ บ ายเนื้ อ หานั้น
ยกตัวอย่างเช่ น ภาพบุคคลในครอบครัวเช็ดตัวทาความสะอาดให้กบั ผูป้ ระสบเหตุภายในเรื่ อง ทั้งนี้
จะพบการจัดฉากมากโดยเฉพาะการนาเสนอในประเด็นชี วิต ซึ่ งไม่มีการใช้วงจรปิ ด หรื อคลิปภาพ
เหตุการณ์จริ งมาเป็ นส่ วนการเร้าอารมณ์ของเรื่ อง
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ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างภาพเหตุการณ์แต่งเติมจากการจัดฉากอธิ บาย
ส่ วนในด้านการจัดฉากเพิ่มเนื้ อหา พบว่ามีจานวน 16 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 16 ของเรื่ อง
ทั้งหมด ซึ่ งมีลกั ษณะการปรุ งแต่งเนื้ อหาเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ โดยทีมงานผูผ้ ลิ ตเป็ นผูม้ ี
ส่ ว นก าหนดขึ้ น ยกตัว อย่ า งเช่ น การให้ ลู ก ของผูเ้ สี ย ชี วิ ต เขี ย นจดหมายขอโทษและขอบคุ ณ
ผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นครั้งสุ ดท้ายก่อนจะเผากระดาษเหล่านั้นไปให้ รวมถึงการที่ทีมงานผูผ้ ลิตนาบุคคลต้น
เรื่ องที่ ร่างกายสกปรกพาไปอาบน้ าตัดผม เพื่อให้สร้ างความประหลาดใจกับผูช้ ม นอกจากนี้ ย งั
พบว่า การใช้ภาพเหตุ ก ารณ์ แต่ งเติ มในด้านการจาลองเหตุ ก ารณ์ มี การใช้เพื่ ออธิ บายและนามา
ประกอบการดาเนิ นเรื่ อง โดยพบว่ามีการใช้บุคคลในเรื่ องเป็ นตัวละครเอง จานวน 8 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 8 ซึ่ งเชื่ อว่าจะช่วยให้การจาลองเหตุการณ์มีความสมจริ งมากขึ้น แต่สาเหตุที่ไม่สามารถใช้
บุคคลในเรื่ องมาจาลองเหตุการณ์ ไ ด้จานวนมาก เนื่ องจากต้อ งอาศัย ความยิน ยอมของตัวบุคคล
รวมถึ งทักษะการแสดงที่จะต้องมี ความเป็ นธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมจริ ง
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ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างภาพเหตุการณ์แต่งเติมจากการจัดฉากเพิ่มเติมเนื้อหา

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างภาพเหตุการณ์แต่งเติมโดยการจาลองเหตุการณ์จากบุคคลภายนอกเป็ นผูแ้ สดง
ส่ ว นการจาลองเหตุก ารณ์ ที่ใ ช้ผูแ้ สดงเป็ นบุค คลภายนอกที่ทีม งานจัด หามา พบว่า มี
จานวน 25 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 25 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ งส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการจ้างนักแสดงที่มี
ทักษะการแสดงมารับบทโดยจัดองค์ประกอบการแต่งกายต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับบุคคลในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริ งมากที่สุด
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ในด้านการใช้ภาพเหตุการณ์แต่งเติมภายในเรื่ องนั้น จากการสัมภาษณ์ โปรดิ วเซอร์ ผผู ้ ลิ ต
รายการยังพบว่า จะมีการใช้เป็ นส่ วนประกอบเสริ มในกรณี ของเรื่ องที่ยงั ขาดภาพเหตุการณ์สาคัญ
โดยเฉพาะภาพที่ตอ้ งการอธิบายข้อมูลให้กบั ผูช้ มได้เห็นอย่างชัดเจน
จริ ง ๆ แล้ว การนาเสนอด้านอารมณ์ ของเรื่ องส่ วนใหญ่ ขึ้ นอยู่ที่ช่างภาพเข้าใจเรื่ องและ
โฟกัส เข้า ไป เช่ นอารมณ์ ค วามเศร้ า ก็ จะเน้นเรื่ องภาพ เช่ น ตัวคนสั ม ภาษณ์ ก็ จะแสดง
ออกมาเอง อยู่ที่คาถามที่ถามเขาด้วย อย่างภาพจาลอง ก็จะยึดความจริ งจากการสัมภาษณ์
ทั้งท่าทาง หรื อคาพูด เพื่อทาให้คนดูเห็นว่าภาพที่ขาดหายไปเป็ นอย่างไร แต่ส่วนใหญ่ก็จะ
ไม่แต่งเติมขึ้นเอง แค่เอาความจริ งที่หายไปมาเติม แต่จะมีบางส่ วนที่ถ่ายทาเพิ่มเติม ซึ่ งได้
จากการพูดคุ ยกับตัวละคร ซึ่ ง อาจได้จากที่ ตวั ละครต้องการ หรื อบางครั้ งอาจเกิ ดจากที่
ทีมงานคิดมาก่อนแล้วขอความยินยอมจากตัวละคร เพื่อทาให้เรื่ องนี้ จบแบบสมบูรณ์ (มณี รัตน์
ปัญญประเสริ ฐกุล, สัมภาษณ์ 18 สิ งหาคม 2558)
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ เนื้ อหาในด้านองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทัศน์ จาก
ตารางบันทึกข้อมูลพบว่า การใช้เสี ยงที่ถูกแต่งเติมขึ้นโดยทีมงานผูผ้ ลิตเพื่อสร้างอารมณ์ ของเรื่ อง
ถูกแบ่งออกเป็ น การปรุ งแต่งเสี ยงดนตรี การปรุ งแต่งเสี ยงประกอบ และการปรุ งแต่งเสี ยงของผู ้
แสดง สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์ (เสี ยงแต่งเติม)
องค์ ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์
ตื่นเต้น
น่ากลัว
ดนตรี โศกเศร้า
เสี ยงแต่งเติม
ร่ าเริ ง
ซาบซึ้ งสวยงาม
อื่นๆ เช่น ลึกลับ
ประกอบ
ผูแ้ สดง

จานวน
98
86
46
13
11
9
50
12
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จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการใช้
เสี ยงแต่งเติมเป็ นองค์ประกอบสาคัญ โดยมีการใช้เสี ยงดนตรี ที่สร้ างบรรยากาศความตื่ นเต้น มาก
ที่สุ ด 98 เรื่ อ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 98 ของเรื่ องทั้ง หมด ทั้ง นี้ เ นื่ องจากการสร้ า งความตื่ นเต้น เป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญของการทาให้ผชู ้ มติดตาม ในการนาเสนอจึงมักมีการดาเนินเรื่ องโดยใช้ดนตรี
ที่สร้างความตื่นเต้นอยูเ่ ป็ นช่วง ๆ โดยในบางครั้งยังอาจใช้สร้างความตกใจให้กบั ผูช้ มในจังหวะที่มี
การนาเสนอพร้อมกับภาพเหตุการณ์ที่ผชู ้ มไม่คาดคิดว่าจะเกิ ดขึ้นได้ เช่นเหตุการณ์ รถชน เป็ นต้น
ขณะที่เสี ยงดนตรี ที่สร้างบรรยากาศความน่ากลัว ยังพบว่า มีจานวน 86 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 86 ของ
เรื่ องทั้งหมด ซึ่ งการสร้างบรรยากาศความน่ากลัวมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างบรรยากาศความ
ตื่นเต้น ประกอบกับการใช้ภาพเหตุการณ์ ที่มีความรุ นแรง อีกทั้งการสร้ างบรรยากาศความลึกลับ
ก็ยงั มีส่วนที่ทาให้เกิ ดบรรยากาศความน่ ากลัวได้เช่ นกัน

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างภาพที่มีการใช้เสี ยดนตรี สร้ างบรรยากาศความตื่นเต้น
ส่ วนเสี ยงดนตรี ในลาดับที่ 3 คือเสี ยงที่สร้างบรรยากาศความโศกเศร้ า พบว่ามีจานวน 46
เรื่ อง คิดเป็ น ร้ อยละ 46 ของเรื่ องทั้งหมด โดยมากใช้ในเรื่ องที่ นาเสนอเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หาย
ที่รุนแรง มีผเู ้ สี ยชีวติ หรื อผูไ้ ด้รับบาดเจ็บสาหัส รวมถึงการใช้ในช่วงการสัมภาษณ์ความรู ้สึกของผู ้
ประสบเหตุ และผูใ้ กล้ชิดเพื่อสร้ างบรรยากาศให้มีความโศกเศร้ ามากยิ่งขึ้ น รองลงมา คือการใช้
ดนตรี ที่สร้างบรรยากาศความร่ าเริ ง มีจานวน 13 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 13 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ งมักมี
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การใช้ประกอบในประเด็นด้านชี วิต เช่นเดียวกับความซาบซึ้ งสวยงาม ที่มีจานวน 11 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 11 โดยมักถูกใช้ในการนาเสนอที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิต ซึ่ งมักมีท้ งั บรรยากาศความโศกเศร้ า
บรรยากาศความร่ าเริ ง และบรรยากาศความซาบซึ้ งภายในเรื่ องเดียวกัน ส่ วนในด้านเสี ยงประกอบ
พบว่ามีจานวน 50 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 50 ของเรื่ องราวทั้งหมด ซึ่ งพบว่ามีการใช้เพื่อสร้างอารมณ์
ของเรื่ องให้มีมากขึ้น เช่ น การใช้เ สี ย งรถชนประกอบภาพเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้จ ากวงจรปิ ด ซึ่ ง ไม่มี
การบันทึกเสี ยง หรื อการใช้เสี ย งปื นเพื่อความสมจริ ง ซึ่ งเพิ่มความรุ นแรงและความน่ากลัวให้กบั
เรื่ อ ง นอกจากนี้ ย งั มี เ สี ย งประกอบที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้เ พื่ อความสมจริ ง แต่ ใ ช้เพื่ อการสร้ า งบรรยากาศ
โดยเฉพาะ เช่น เสี ยงหัวใจเต้นในจังหวะช้า เพื่อสื่ อถึงวินาทีเป็ นวินาทีตาย หรื อการใช้เสี ยงประกอบ
เช่นสุ นขั เห่าหอน เพื่อเพิ่มความลึกลับน่ากลัว เสี ยงฝนตกเพื่อสร้างบรรยากาศความเปลี่ยวเหงา เป็ นต้น

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างภาพเหตุการณ์แต่งเติมที่มีเสี ยงผูแ้ สดงสนทนาตามเหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้น
ส่ วนการใช้เสี ยงผูแ้ สดง พบว่า มีจานวน 12 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 12 จากเรื่ องทั้ง หมด โดยการ
ใช้เสี ยงผูแ้ สดง คือการกาหนดบทพูดให้กบั ตัวละครภายในเรื่ อง ซึ่ งมักจะพบในเหตุการณ์จาลอง
และการจัดฉาก เพื่อแสดงถึ งบทสนทนาที่ สาคัญและมี ผลต่อเหตุ การณ์ ที่นาเสนอนั้น ๆ เช่ น บท
สนทนาระหว่างผูเ้ สี ยชี วิต กับพี่ชายก่ อนที่ จะเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ข้ ึ น หรื อบทสนทนาของคนร้ ายที่ ล่อลวง
เหยือ่ เป็ นต้น
ในด้านการใช้เสี ยงแต่งเติมเพื่อนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ พบว่าทีมงานผูผ้ ลิตให้
ความสาคัญในระดับ ปานกลาง โดยมีก ารจ้างทีมงานจากบริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษ ทั กัน ตนา กรุ ๊ ป
จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นขั้นตอนการแต่ง เติ ม เสี ย งให้ก บั เรื่ องราว แต่ท้ งั นี้ ที ม งานผูผ้ ลิ ตรายการเรื่ อ ง
จริ งผ่านจอก็สามารถปรับเปลี่ ยน หรื อแก้ไขได้ ซึ่ งในด้านความเหมาะสม จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้
ข้อมูลยังพบว่า มีการควบคุมเซนเซอร์ เสี ยงที่ไม่เหมาะสมก่อนที่จะออกอากาศ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
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ออกอากาศสถานี โทรทัศ น์สี ก องทัพ บกช่ อง 7 เป็ นผูค้ วบคุ ม เช่ น การใช้เสี ย งประกอบภาพยิง
ปื นที่ ดงั เกิ นไป ก็จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะออกอากาศ
ดนตรี เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ทาให้คนคล้อยตามเนื้ อหา เป็ นส่ วนประกอบเพิ่มเข้ามา แต่ถา้ ไม่มี
เสี ยงเลยก็ไม่สนุ ก เสี ยงช่ วยเพิ่มอรรถรสให้คนดูคล้อยตามอารมณ์กบั บทบรรยาย ซึ่ งไม่มี
การจากัด นอกจากกองเซนเซอร์ ของช่องที่อาจบอกว่าเสี ยงปื นดังไป หรื อบางครั้งภาพวงจร
ปิ ดที่ไม่มีเสี ยง เมื่อใส่ ซาวด์ลงไปดังมากเกิ นก็อาจโดนทางเซนเซอร์ ตดั แต่ทีมทาเสี ยงเป็ น
ของกันตนาที่เราจ้างทา ซึ่ งเรามีสิทธิ์ ปรับเปลี่ยน (พิชญ์ธนัง หิ รัญเจริ ญจิรกุล, สัมภาษณ์ 18
สิ งหาคม 2558)
ด้านการวิเคราะห์ เนื้ อหาในด้านองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทัศน์ จากตาราง
บันทึ กข้อมูล พบว่า การปรั บแต่ง แสงและสี ของภาพในการนาเสนอ ถู ก แบ่ งออกเป็ น การสร้ าง
บรรยากาศภายในเรื่ อง การปรับแต่งเพื่อสื่ อความหมายย้อนเหตุการณ์ในอดีต ย้ าจุดสาคัญของเรื่ อง เพิ่ม
ความน่าสนใจ ทาให้เหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของภาพ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์ (ปรับแต่งแสงและสี )
องค์ ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์
ตื่นเต้น
น่ากลัว
สร้าง
โศกเศร้า
บรรยากาศ ร่ าเริ ง
ซาบซึ้ งสวยงาม
อื่น ๆ เช่น ลึกลับ
ปรับแต่งแสงหรื อสี ย้อนอดีต
จุดสาคัญ
เพิ่มความน่าสนใจ
เหมาะสม
สื่ อสัญลักษณ์
อื่น ๆ เช่น พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง, ใช้
ประกอบฉากหลัง

จานวน
47
47
12
1
1
3
16
34
19
20
13
2
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จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการ
ใช้การแต่งแสงและสี ของภาพเป็ นองค์ประกอบในการสร้ างบรรยากาศของเรื่ อง โดยพบว่ามีการ
ปรับแต่งแสงและสี ของภาพเพื่อสร้างบรรยากาศความตื่นเต้น และความน่ากลัว มากที่สุดในจานวน
เท่า ๆ กัน คือ 47 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 47 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ งมักใช้รูปแบบการปรับสี ภาพเป็ นขาว
ดา หรื อสี เนกาทีฟให้กบั ภาพในรู ปแบบกะพริ บช่วงสั้น ๆ ซึ่ งเป็ นการใช้เทคนิ คการตัดต่อร่ วมด้วย
จึงช่วยสนับสนุนให้การเล่าเรื่ องมีบรรยากาศความตื่นเต้นและความน่ากลัวขึ้น

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างการปรับแต่งแสงหรื อสี ของภาพที่มีผลต่อความตื่นเต้นของผูช้ ม
รองลงมาคือความโศกเศร้า 12 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 12 ของเรื่ องทั้งหมด มักใช้เป็ นการปรับ
ภาพในเหตุการณ์ที่เป็ นความสู ญเสี ย หรื อความสะเทือนใจต่าง ๆ ซึ่ งการปรับสี ภาพเป็ นสี ขาวดาทา
ให้สร้างบรรยากาศความโศกเศร้ าได้เพิ่มขึ้นเช่ นกัน ส่ วน อันดับ3 คือ อื่น ๆ ซึ่ งประกอบด้วย การ
สร้างบรรยากาศลึ ก ลับ มีจานวน 3 เรื่ อ ง คิด เป็ น ร้ อ ยละ 3 ของเรื่ องทั้ง หมด โดยการสร้ า ง
บรรยากาศความลึกลับจะมีการใช้เทคนิ คจากขั้นตอนการถ่ายทาทั้งการเคลื่ อนไหวของกล้องและ
การใช้แสงจากไฟจะช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศความลึ ก ลับ ได้ แต่ข ณะเดี ย วกัน การย้อ มภาพใน
ลักษณะโทนสี ขาว และสี ดา ก็มีส่วนช่ วยสร้ างบรรยากาศความลึ กลับได้เช่ นกัน
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นอกจากนี้ การปรับแสงหรื อสี ของภาพ ยังพบว่ามีการปรับเพื่อแสดงถึงจุดสาคัญของเรื่ อง
พบว่ามีจานวนมากที่สุด คือ 34 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 34 ของเรื่ องทั้งหมด โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับ
สี ของภาพเป็ นโทนขาวดา และสี เนกาทีฟ ร่ วมกับการใช้เทคนิ คการตัดต่อ และเสี ยงประกอบ โดย
มักจะถูกใช้ในจังหวะที่ภาพเหตุการณ์อยูใ่ นจังหวะที่กาลังชี้ เป็ นชี้ ตายผูอ้ ยู่ในเหตุการณ์ ภาพบุคคล
ที ่ก าลัง ได้รับ อัน ตราย ภาพผู ก้ ่อ เหตุที ่ก าลัง ลงมือ ก่อ เหตุอ ย่า งเหี้ ย มโหด ไปจนถึง ฉากการ
สัมภาษณ์ที่พูดถึงเหตุการณ์สาคัญ หรื อเป็ นจุดพลิกผันของเรื่ อง

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างการปรับแต่งแสงหรื อสี เพื่อความเหมาะสม
ขณะที่การปรับสี เพื่อความเหมาะสม พบว่ามีจานวน 20 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 20 ของเรื่ อง
ทั้งหมด ซึ่ งทีมงานผูผ้ ลิตได้ใช้เพื่อเป็ นวิธีในการเซนเซอร์ สีของเลือด รวมถึงการจัดแสงเพื่อปิ ดบัง
ใบหน้าของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ที่ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยตัวตน ซึ่ งการปรับสี ของภาพเหล่านี้ บางครั้งก็มีผล
ต่อการสร้างบรรยากาศของเรื่ องทั้งในด้านความตื่นเต้น ความน่ากลัว ด้วยเช่นกัน
ส่ วนการปรับแสงสี ของภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ พบว่า มีจานวน 19 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ
19 ของเรื่ องทั้งหมด โดยที่ก ารเพิ่ม ความน่ า สนใจนั้นจะมีรูปแบบการปรับสี ของภาพให้มีความ
สมจริ งมากขึ้ น เช่ น ภาพที่ ตอ้ งการนาเสนอว่าเป็ นเหตุ การณ์ ในช่ วงกลางคื น แต่ถ่ายทามาในช่ วง
กลางวันก็จะมีการใช้โทนสี ฟ้าเพื่อให้ภาพมีความสมจริ งกับเหตุการณ์มากขึ้น นอกจากนี้ การปรับสี เพื่อ
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เพิ่มความน่ าสนใจยังมีการใช้วิธีปรับสี ภาพเป็ นสี ขาวดา หรื อสี เนกาทีฟ ที่ใช้ประกอบกับการตัดต่อ
เพื่อให้เกิดบรรยากาศของเรื่ อง เช่น ความตื่นเต้น ความน่ากลัว ความโศกเศร้า เป็ นต้น

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างภาพปรับสี ขาวดาเพื่อสื่ อถึงการย้อนอดีต
ส่ วนการปรับแสงหรื อสี ของภาพเพื่อย้อนอดี ต พบว่ามีจานวน 16 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ
16 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ งโดยมากใช้ในฉากการจาลองเหตุการณ์ เพื่อสื่ อให้ผูช้ มเกิ ดความเข้าใจได้
ง่า ย โดยการเลือ กปรับ สี ใ นวัต ถุป ระสงค์น้ี ม กั ใช้โ ทนสี ฟ้ า หรื อ ขาวด า ส่ ว นในด้า นการสื ่ อ
สัญลักษณ์ พบว่ามีจานวน 13 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 13 ซึ่ งจะใช้การปรับสี หรื อแสงของภาพเพื่อสื่ อ
ความหมายที่ทีมงานผูผ้ ลิตต้องการ เช่น การปรับสี เครื่ องเส้นไหว้ริมถนนเป็ นภาพขาวดาเพื่อสื่ อถึง
ความตายที่กาลังจะเกิดอุบตั ิเหตุและมีผเู ้ สี ยชี วิตขึ้นในเรื่ อง และสุ ดท้าย อื่น ๆ พบมีจานวน 2 เรื่ อง
คิดเป็ น ร้อยละ 2 ของเรื่ องทั้งหมด โดยมีการใช้การปรับสี เนกาทีฟของภาพเพื่อการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
ของเงาที่สะท้อนจากตัวบุคคล เป็ นการตรวจสอบภาพว่ามีภาพที่เห็นนั้นมีวญ
ิ ญาณอยูด่ ว้ ยหรื อไม่
ขณะที่อีกวัตถุประสงค์หนึ่ ง คือการย้อมสี ภาพเพื่อใช้ประกอบเป็ นฉากหลังของภาพคลิป
เหตุการณ์ เนื่ องจาก บางครั้ง ภาพที่ได้จากผูช้ มทางบ้าน อาจมีการถ่ายคลิปในลักษณะแนวตั้ง เมื่อ
นาออกอากาศจึงมีช่องว่างด้านข้าง การวางซ้อนภาพด้วยการปรับสี ขาวดาเป็ นฉากหลังจะช่ วยให้
คลิปเหตุการณ์มีความเด่นมากขึ้น
ด้านการวิเคราะห์ เนื้ อหาในด้านองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทัศน์ จากตาราง
บันทึกข้อมูลพบว่า ทางรายการได้ใช้เทคนิ คพิเศษในการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ถูก
แบ่งออกเป็ น เทคนิ คพิเศษระหว่างการถ่ายทา และเทคนิ คพิเศษระหว่างการตัดต่อ ซึ่ งสามารถสรุ ป
ได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์ (เทคนิคพิเศษ)
องค์ ประกอบบรรยากาศละครโทรทัศน์
ตื่นเต้น
น่ากลัว
สร้าง
โศกเศร้า
ถ่ายทา บรรยากาศ ร่ าเริ ง
ซาบซึ้ งสวยงาม
อื่นๆ เช่น ลึกลับ
อุปกรณ์
คน
ตื่นเต้น
น่ากลัว
เทคนิคพิเศษ
สร้าง
โศกเศร้า
บรรยากาศ ร่ าเริ ง
ซาบซึ้ งสวยงาม
อื่นๆ เช่น ลึกลับ
ตัดต่อ
สลับภาพ
ซ้อนภาพ
เร่ ง/ชะลอภาพ
ขยายภาพ
ค้างภาพ
อื่น ๆ เช่น เบลอภาพ, เอฟเฟกต์
เปลี่ยนฉาก, ตัดภาพ, จางภาพ,
ย้อนหลัง

จานวน
14
13
5
0
0
1
14
0
76
55
29
4
7
7
36
11
77
45
22
20

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการใช้
เทคนิ ค พิเศษในขั้นตอนการถ่ายทาเพื่อสร้ า งบรรยากาศของเรื่ อง โดยพบว่า มีเพีย ง 14 เรื่ องที่
นาเสนอโดยใช้อุปกรณ์ในการใช้เทคนิคการถ่ายทา คือ การใช้เลือดและการใช้ควันธูปประกอบฉาก
จาลองเหตุก ารณ์ ซึ่ ง ช่ วยสร้ า งบรรยากาศความน่ ากลัว และลึ กลับ ให้ก ับเรื่ องราว ขณะที่ การใช้
เทคนิคพิเศษในด้านการตัดต่อพบว่า มีการใช้รูปแบบการตัดต่อด้วยการ เร่ งหรื อชะลอภาพมากที่สุด
77 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 77 ของเรื่ องทั้งหมด โดยมี การใช้ในหลากหลายรู ปแบบ เช่ น การเร่ ง
ความเร็ วภาพเพื่อสื่ อถึ งความร่ าเริ ง การเร่ งความเร็ ววงจรปิ ดหรื อคลิปภาพเหตุการณ์เพื่อให้เห็น
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เนื้ อหาภาพทั้งหมดอย่างรวดเร็ ว การชะลอภาพในเหตุการณ์ความสู ญเสี ยเพื่อสร้างบรรยากาศความ
โศกเศร้าให้เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างการเร่ งหรื อชะลอภาพ

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างการขยายภาพเหตุการณ์เพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศของเรื่ อง
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ขณะที่ การขยายภาพเหตุ การณ์ พบว่าเป็ นเทคนิ คพิเศษในด้านการตัดต่อที่ พบรองลงมา
คื อ มีจานวน 45 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 45 โดยเทคนิ คนี้ มกั ใช้ในภาพเหตุการณ์จริ งที่อยูใ่ นช่วงวินาที
สาคัญ เช่น ตูค้ อนเทนเนอร์ ที่กาลังตกลงจากสะพานยกระดับลงใส่ รถบนท้องถนน ซึ่ งการขยายภาพ
นี้ เกิ ด ขึ้ น จากการตัด ต่ อ เพื่ อ ท าให้ เ ห็ น จุ ด ส าคัญ รวมถึ ง สร้ า งบรรยากาศความตื่ น เต้น น่ า กลัว
โศกเศร้า หรื อเรื่ องราวที่ลึกลับให้กบั เรื่ องราว โดยมากมีการใช้ร่วมกับการตัดต่อและเสี ยงดนตรี
และเสี ยงประกอบ
ส่ วนการสลับภาพ เป็ นเทคนิ คการตัดต่อลาดับที่ 3 พบว่ามีจานวน 36 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ
36 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ ง มักใช้ในการนาเสนอเรื่ องที่ มีประเด็นความรุ นแรง หรื อเรื่ องลี้ ลบั เช่ น
อุบตั ิเหตุนกั ปั่ นจักรยานชาวต่างชาติที่ถูกรถชนเสี ยชีวติ คาที่ หรื อเรื่ องการซื้ อขายซากมนุ ษย์ที่การใช้
ภาพตัดสลับอย่างรวดเร็ วร่ วมกับการใช้เสี ยงดนตรี และเสี ยงประกอบ จะทาให้สร้ างบรรยากาศ
ความตื่นเต้น ความน่ากลัว และสร้างบรรยากาศความลึกลับให้เข้ากับเรื่ องราวนั้น ๆ ได้

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างการเรี ยงลาดับภาพจากการใช้เทคนิคพิเศษการตัดต่อสลับภาพในเรื่ อง สังเวย
ชีวติ ดับสถิตินกั ปั่ นระดับโลก
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ส่ วนลาดับที่ 4 การค้างภาพ พบว่ามีจานวน 22 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 22 ซึ่ งมักใช้ในการ
นาเสนอภาพที่ อยู่ใ นจุ ด ส าคัญ เช่ น เพื่ อท าให้เ ห็ นคนร้ า ยชัดเจนขึ้ น หรื อการหยุด จัง หวะที่ เป็ น
จุดสาคัญของเหตุการณ์ มีการใช้ในลักษณะใกล้เคียงกับการขยายภาพ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ทีมงานผูผ้ ลิ ต
รายการว่าต้องการใช้เทคนิ ครู ปแบบใด ซึ่ งบางครั้งยังใช้ร่วมกับการปรับสี เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
หรื อสื่ อความหมายของเรื่ องมากขึ้น ส่ วนลาดับที่ 5 เทคนิ คพิเศษในด้านการตัดต่อ อื่น ๆ พบว่ามี
จานวน 20 เรื่ อง คิดเป็ น ร้อยละ 20 โดยมักจะเป็ นรู ปแบบการใช้การตัดต่อเพื่อสื่ อความหมายของ
เรื่ อง ทั้งการจางภาพให้หายไปและโผล่ในตาแหน่งยืนอีกจุดหนึ่ ง เมื่อทาสลับไปหาหลายรอบ ก็สื่อ
ให้เห็นถึงเวลาที่ล่วงเลยไป หรื อการจางภาพของแฟนสาวให้หายไป ก็เป็ นการสื่ อว่าบุคคลคนนั้น
ได้ห ายไปจากชี ว ิต ของเขาผูน้ ้ ัน แล้ว นอกจากนี้ ก ารตัดภาพให้วตั ถุ หรื อบุ คคลในภาพหายไป
ในทัน ที หรื อแม้แต่ ก ารใช้เอฟเฟกต์เปลี่ ย นฉากบางรู ปแบบ ก็ เป็ นการเล่ าเรื่ องที่ ช่ วยเพิ่ ม ความ
น่าสนใจ รวมถึงการบรรยากาศความตื่นเต้น ความโศกเศร้า หรื ออารมณ์อื่น ๆ ของเรื่ องนั้นได้ และ
สุ ดท้าย การซ้อนภาพ พบว่ามีจานวน 11 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 11 ซึ่ งมักใช้ในการสื่ อถึงความคิด
ของตัวละครในฉากนั้น ๆ เช่น ภาพชายที่ถูกรถชนบาดเจ็บนัง่ อยูน่ ิ่ ง ๆ ภายในบ้าน การขึ้นภาพซ้อน
เหตุการณ์อุบตั ิเหตุน้ นั ขึ้นมาจะหมายถึงชายผูน้ ้ นั ที่ยงั คงหวาดกลัวจากเหตุการณ์เฉี ยดตายที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างเทคนิคการซ้อนภาพ
ขณะที่การวิเคราะห์เนื้ อหาของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอจานวน 100 เรื่ อง ยังพบรู ปแบบ
ของการนาเสนอในแต่ละตอนจะมี ภาพเหตุ การณ์ ที่มีความเร้ าอารมณ์ มากที่ สุด ซึ่ งสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้

70
ตารางที่ 4.7 รู ปแบบการนาเสนอที่เร้าอารมณ์มากที่สุด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาพทีม่ ีความเร้ าอารมณ์ มากทีส่ ุ ด
คลิปภาพเหตุการณ์
ลงพื้นที่ถ่ายทา
วงจรปิ ด
บทสัมภาษณ์
จาลองเหตุการณ์
จัดฉาก
กราฟิ ก
รวม

จานวน
31
21
17
11
10
9
1
100

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า การนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการเร้าอารมณ์
จากคลิปภาพเหตุการณ์จริ งมากที่สุด จานวน 31 เรื่ อง รองลงมา คือการลงพื้นที่ถ่ายทา 21 เรื่ อง ส่ วน
อันดับ 3 คือ วงจรปิ ด มีจานวน 17 เรื่ อง อันดับ 4 คือบทสัมภาษณ์ จานวน 11 เรื่ อง อันดับ 5 จาลอง
เหตุการณ์ 10 เรื่ อง อันดับ 6 การจัดฉาก 9 เรื่ อง และอันดับสุ ดท้าย กราฟิ ก 1 เรื่ อง
จากรู ปแบบการนาเสนอที่เร้ าอารมณ์ มากที่สุดในแต่ละตอน ในจานวนนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึง
ลักษณะการเร้าอารมณ์น้ นั พบว่ามีเนื้อหาตามผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.8 รู ปแบบเนื้อหาที่เร้าอารมณ์มากที่สุด
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รู ปแบบเนือ้ หาทีเ่ ร้ าอารมณ์
รุ นแรง
สะเทือนใจ
ประหลาดใจ
หวาดเสี ยว
ตื่นเต้น
ซาบซึ้ ง
รวม

จานวน
30
21
20
14
12
4
100
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จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า จากการนาเสนอภาพที่มีความเร้าอารมณ์มากที่สุดในแต่ละ
ตอน สามารถแบ่งเนื้ อหาภาพเหล่านั้นได้คือ เป็ นภาพที่มีความรุ นแรงมากที่สุด จานวน 30 ภาพ ซึ่ ง
จะประกอบด้วยภาพอุบตั ิเหตุที่รุนแรงมีผไู้ ด้รับบาดเจ็บสาหัส เสี ยชี วิต หรื อมีภาพของบาดแผลที่
รุ นแรง รวมถึ งภาพการทะเลาะวิวาท และการประทุษร้ ายต่าง ๆ รองลงมา ภาพที่มีความสะเทือนใจ
จานวน 21 ภาพ ซึ่ งจะประกอบไปด้วยภาพความโศกเศร้าเสี ยใจของผูป้ ระสบเหตุ คนใกล้ชิด อันดับ 3
ภาพความประหลาดใจ จานวน 20 ภาพ ประกอบด้วยภาพเรื่ องราวลี้ลบั หรื อเรื่ องแปลก อันดับ 4 ภาพ
หวาดเสี ยว จานวน 14 ภาพ ประกอบด้วยภาพอุบ ตั ิเ หตุเ ฉี ย ดตาย อัน ดับ 5 ภาพความตื่นเต้น
จานวน 12 ภาพ ประกอบด้วยภาพการไล่ล่าจับกุม รวมถึงภาพการก่อเหตุโจรกรรม หรื อหลอกลวง
เหยื่อผูเ้ สี ยหาย อันดับ 6 ภาพความซาบซึ้ ง จานวน 4 ภาพ ประกอบด้วยภาพความรักความเอาใจใส่
และการกตัญญูรู้คุณของบุคคลในครอบครัว

4.3 ผลกระทบของผู้ชมจากการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิง
ข่ าวเรื่องจริงผ่ านจอ
การศึกษาผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูร้ ับชมรายการ
อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พศ. 2558-25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จานวน 8 คน โดยทาการศึกษา
แบ่งออกเป็ นข้อมูลด้านทัศนคติความชื่ นชอบรายการเรื่ องจริ งผ่านจอส่ วนบุคคล และข้อมูลความ
คิดเห็นต่อการรับชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจอในส่ วนรวม ดังนี้
4.3.1 ข้ อมูลด้ านทัศนคติความคิดเห็นทีม่ ีต่อรายการเรื่องจริงผ่ านจอส่ วนบุคคล
ด้า นข้อ คิ ด เห็ น ส่ วนบุ ค คลที่ ไ ด้จ ากการสนทนากลุ่ ม สามารถแบ่ ง ประเด็ น ข้อ มู ล ด้า น
ทัศ นคติ ค วามคิ ดเห็ นออกเป็ น สาเหตุ ที่ ชื่ น ชอบรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอ ประเด็ นที่ ชื่ นชอบใน
รายการเรื่ องจริ งผ่า นจอ เรื่ อ งที่ชื่ นชอบที่สุ ด ในรายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอ สาเหตุที่ชื่ น ชอบเรื่ อ ง
ดัง กล่า ว ผลการรับ ชมการนาเสนอแบบสารคดี เชิ งละครของรายการ และสิ่ งที่ได้รับจากรายการ
เรื่ องจริ งผ่านจอ
ในการนาเสนอเริ่ ม จากสาเหตุ ที่ ชื่ นชอบรายการเรื่ องจริ ง ผ่านจอ ประเด็ นที่ ชื่นชอบใน
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ตามผลการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 4.9 ข้อมูลด้านทัศนคติความคิดเห็นที่มีต่อรายการเรื่ องจริ งผ่านจอส่ วนบุคคล (1)
ชื่อ
ตุลดา คมวัชรพงศ์

วันชนะ หาญกิจ

โสภณ จิตไพศาลโสภณ

วัชริ นทร์ นิลรุ่ งรัตนา
ศราวุฒิ สุ วรรณนามัย
วิชุดา มะลิวลั ย์

พชรมน ธูปะวิโรจน์
แคทลียา ยาฝาด

สาเหตุทชี่ ื่ นชอบรายการ
ดูเพราะเจาะลึกในแต่ละเรื่ องแต่
ละประเด็น บางครั้งใน 1 เรื่ องมี
แง่มุมที่ต่างออกไปจากสิ่ งที่
นาเสนอ
ทาให้เรารู ้วา่ ชีวิตประจาวันของ
เรามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทั้งดีและ
ร้าย
เพราะเป็ นรายการแรกๆที่
เกี่ยวกับเรื่ องอาชญากรรม
โดยเฉพาะ เห็นทางโทรทัศน์
แล้วน่าติดตาม
นาเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ได้มาเห็นแล้วเตือนสติ
เพราะอยากรู้อยากเห็น มีกล้อง
วงจรปิ ดแล้วก็ทาให้อยากดู
เพราะมีเหตุการณ์จาลอง เป็ น
การเตือนว่าเราระมัดระวังอะไร
ได้บา้ ง
มีเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันที่
เจอ ช่วยเตือนสติ
ดูแล้วช่วยเตือนให้เราระวัง
ตัวเองมากขึ้น

ประเด็นทีช่ ื่นชอบรายการ
เรื่ องใกล้ตวั ชีวติ ประจาวัน

เรื่ องทะเลาะวิวาท

อุบตั ิเหตุ

อุบตั ิเหตุและอาชญากรรม
แนวอุบตั ิเหตุ และลี้ลบั
แนวเตือนภัย

อุบตั ิเหตุ อาชญากรรม
เตือนภัย ลี้ลบั อาชญากรรม

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า ผูส้ นทนากลุ่มจานวน 8 คน มีจานวน 4 คน ที่มีสาเหตุการ
ติดตามรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ เนื่องจากการเตือนภัย ขณะที่คนที่เหลือมีสาเหตุการติดตามรายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอ จากสาเหตุความชื่ นชอบในการนาเสนอหลากหลายแง่มุม จานวน 1 คน เพื่อการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 คน และเนื่องจากความเก่าแก่ของรายการ จานวน 1 คน
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ขณะที่การสนทนากลุ่มด้านทัศนคติความคิดเห็นที่มีต่อรายการเรื่ องจริ งผ่านจอส่ วนบุคคล
ในประเด็นต่อมา คือ เรื่ องที่ชื่นชอบ และสาเหตุที่ชื่นชอบเรื่ องดังกล่าว ตามผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 4.10 ข้อมูลด้านทัศนคติความคิดเห็นที่มีต่อรายการเรื่ องจริ งผ่านจอส่ วนบุคคล (2)
ชื่อ
ตุลดา คมวัชรพงศ์

วันชนะ หาญกิจ

โสภณ จิตไพศาล
โสภณ
วัชริ นทร์ นิลรุ่ งรัตนา
ศราวุฒิ สุ วรรณนามัย

เรื่องทีช่ ื่นชอบ
สาเหตุทชี่ ื่ นชอบเรื่องดังกล่ าว
สยองหนุ่มหัวขาด เป็ นเรื่ องความจริ งที่เกิดขึ้น กับเป็ นความเชื่ อของ
ข้างทางรถไฟ ที่แท้ คนที่อยูใ่ นพื้นที่ที่เจอศพ สิ่ งที่ชอบเพราะรายการ
พ่อตาเป็ นคนฆ่า
นาเสนอทั้ง 2 มุม ที่มีความแตกต่างโดยสิ้ นเชิง
ตารวจพูดอย่างหนึ่งด้วยหลักฐานที่เจอ กูภ้ ยั พูด
ด้วยอีกอย่างจากหลักฐานความจริ งที่เจอ แต่ท้ งั 2
คน คือให้ขอ้ มูลไปถึงผูต้ อ้ งหาคนเดียวกัน แต่
หลักการที่เจอมันต่างกัน ที่ชอบเพราะสิ่ งที่เราดู
ต้องคิดและวิเคราะห์เอง
วันสงกรานต์ แบบ สะท้อนถึงสังคมสมัยนี้ ปั จจุบนั วัยรุ่ นชอบทะเลาะ
ฉบับคนเรื่ องจริ ง วิวาทกัน แล้วทาให้คนอื่นเดือดร้อน ทาให้สังคม
รอบข้างเดือดร้อน สมัยนี้สื่อออนไลน์ สื่ อทีวกี ็
เข้าถึงเด็กเล็กมากขึ้น ซึ่ งเด็กอาจจะจาในสิ่ งที่แสดง
ออกมาในเรื่ องพวกตีกนั แล้วอาจเอาไปเป็ น
แบบอย่างได้
ที่ดูเพราะทาให้เรารู้เหตุการณ์ชีวติ ประจาวันของ
เราว่ามันเกิดขึ้นยังไงบ้าง ทาให้รู้วา่ ควรใช้ชีวติ
ยังไงถึงปลอดภัยกับตัวเองและคนรอบข้าง
สังเวยชีวติ ดับสถิติ เป็ นความฝันที่อยากขี่จกั รยานรอบโลก เมื่อเห็นคน
นักปั่ นระดับโลก ที่มีความฝันเหมือนกัน แล้วต้องมาเสี ยชีวติ ในบ้าน
ของเราเอง ทาให้เสี ยความรู้สึกมาก
อุบตั ิเหตุหมู่ชน
ได้เตือนสติจะได้ไม่ประมาท อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้
กวาดเรี ยบ
ตลอด
ยุติความรุ นแรง
ตอนนั้นสื่ อทัว่ ไปก็นาเสนอ แต่รายการเรื่ องจริ ง
ทาสรักเหยือ่
ผ่านจอได้ตีแผ่ในมุมมองของฝ่ ายผูเ้ ป็ นแม่ซ่ ึ งเป็ น
อารมณ์
อีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยรู ้
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ชื่อ
ศราวุฒิ สุ วรรณนามัย

วิชุดา มะลิวลั ย์

พชรมน ธูปะวิโรจน์
แคทลียา ยาฝาด

เรื่องทีช่ ื่นชอบ
ยุติความรุ นแรง
ทาสรักเหยือ่
อารมณ์
ฮือฮา พระ
ขอนแก่นเล่นกับ
จระเข้
เปิ ดชีวติ ผ่านคลิปผี
เด็กข้างถนน
ประสบการณ์
หลอน เด็กชายหลง
ป่ า

สาเหตุทชี่ ื่ นชอบเรื่องดังกล่ าว
ตอนนั้นสื่ อทัว่ ไปก็นาเสนอ แต่รายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอได้ตีแผ่ในมุมมองของฝ่ ายผูเ้ ป็ นแม่ซ่ ึ งเป็ น
อีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยรู ้
แล้วเหมือนได้มุมมอง 2 มุม มุมหนึ่งบอกว่าเลี้ยง
ได้นะ แต่ในมุมความจริ งก็คือสัตว์ดุร้าย มีการ
นาเสนอ 2 มุมมอง
มีการช่วยเหลือที่ช่วยพวกเขาให้มีการศึกษาที่ดีข้ ึน
เหตุการณ์จาลองทาให้คนดูรู้ถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัว
ที่เด็กเจอ

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ผูส้ นทนากลุ่มจานวน 8 คน ชื่ นชอบประเด็นอาชญากรรม
จานวน 2 คน จากเรื่ อง สยองหนุ ่ ม หัวขาดข้า งทางรถไฟ ที่แท้พ่อตาเป็ นคนฆ่า และยุติความ
รุ นแรง ทาสรักเหยือ่ อารมณ์ ขณะที่ชื่นชอบประเด็นอุบตั ิเหตุ 2 คน จากเรื่ อง สังเวยชี วิตดับสถิตินกั ปั่ น
ระดับโลก และ อุบตั ิเหตุหมู่ชนกวาดเรี ยบ ส่ วนด้านแปลกลี้ลบั มีผชู ้ ื่ นชอบ จานวน 2 คน จากเรื่ อง ฮือฮา
พระขอนแก่นเล่นกับจระเข้ และประสบการณ์หลอน เด็กชายหลงป่ า ขณะที่คนที่เหลือ ชื่ นชอบใน
ด้านสังคม จานวน 1 คน จากเรื่ อง วันสงกรานต์ แบบฉบับคนเรื่ องจริ ง และชื่ นชอบแนวชี วิต
จานวน 1 คน จากเรื่ องเปิ ดชีวติ ผ่านคลิปผีเด็กข้างถนน โดยจากการแบ่งสาเหตุที่ชื่นชอบเรื่ องต่าง ๆ
แบ่งออกเป็ นผูช้ ื่ นชอบเรื่ องราวจากการนาเสนอได้หลากหลายแง่มุม มีจานวนมากที่สุด คือ 3 คน
จากเรื่ องสยองหนุ่ มหัวขาดข้า งทางรถไฟ ที่แ ท้พ ่อ ตาเป็ นคนฆ่า ยุติค วามรุ นแรง ทาสรัก เหยื่อ
อารมณ์ และ ฮือฮา พระขอนแก่นเล่นกับจระเข้ รองลงมา จากสาเหตุการเตือนภัย จานวน 2 คน
และเหตุ ผลในด้านอารมณ์ จานวน 2 คน โดยการชื่ น ชอบจากการเตือ นภัย มาจากเรื่ อ งวัน
สงกรานต์ แบบฉบับ คนเรื่ องจริ ง และอุ บ ตั ิ เหตุ หมู่ชนกวาดเรี ยบ ขณะที่ความชื่นชอบจากเหตุใน
ด้านอารมณ์มาจากเรื่ อง สังเวยชีวติ ดับสถิตินกั ปั่ นระดับโลก และประสบการณ์หลอน เด็กชายหลงป่ า
ขณะที่ก ารสนทนากลุ ่ม ด้า นทัศ นคติค วามคิดเห็ น ที่มีต่อ รายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอส่ ว น
บุคคลในประเด็นต่อมา คือ ผลกระทบการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอ และสิ่ งที่ได้จากการดูรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ตามผลการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลด้านทัศนคติความคิดเห็นที่มีต่อรายการเรื่ องจริ งผ่านจอส่ วนบุคคล (3)
ชื่อ

ตุลดา คมวัชรพงศ์

ผลการรับชมการนาเสนอในรู ปแบบ
สารคดีเชิงละครของรายการเรื่อง
จริงผ่านจอ
การสร้างอารมณ์ของเสี ยง ของพิธีกร
การลาดับเรื่ อง ที่ทาให้เราสรุ ปและ
เข้าใจง่าย

สิ่ งทีไ่ ด้ จากการดูรายการเรื่องจริง
ผ่านจอ

ภาพรวมที่ได้จากรายการ บางอย่าง
มีแง่มุม เพราะเรื่ องต่างๆเกิดขึ้น
ใกล้ตวั เพียงแต่เรื่ องเหล่านั้นจะ
เกิดขึ้นกับเราหรื อไม่ เมื่อใกล้ตวั
เวลาเห็นอะไรก็จะระมัดระวังตัว
มากขึ้น
วันชนะ หาญกิจ
การสร้างอารมณ์ช่วยให้รู้สึกสนุก
ทาให้เรารู้เหตุการณ์ชีวติ ประจาวัน
มากขึ้น อินกับมันมากขึ้น
ของเราว่ามันเกิดขึ้นยังไงบ้าง ทา
ให้รู้วา่ ควรใช้ชีวติ ยังไงถึง
ปลอดภัยกับตัวเองและคนรอบข้าง
โสภณ จิตไพศาล
ได้เพิ่มอารมณ์มีความสนุก มีการ
การใช้ชีวติ ประจาวัน เพิ่มความ
โสภณ
เข้าถึงเนื้อหาของเรื่ องมากขึ้น
ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
การโดยสารต่าง ๆ
วัชริ นทร์ นิลรุ่ งรัตนา ได้เหมือนดูหนัง มัน ลุน้ ตื่นเต้น
สร้างอารมณ์ได้เหมือนเตือนสติ
ตัวเองให้รู้สึกระมัดระวังตัวเอง
มากขึ้น
ศราวุฒิ สุ วรรณนามัย ทาให้ดูแล้วคล้อยตาม เกิดความ
ได้ขอ้ คิด ได้ความระมัดระวังใน
สงสาร เวทนา ระทึกในภาพข่าว
การใช้ชีวติ มากขึ้น เพราะอุบตั ิเหตุ
นั้นๆ การใช้เสี ยง ใช้โทน เหมาะกับ เป็ นเพียงเสี้ ยววินาทีเท่านั้นที่จะ
การที่จะทาให้ดูแล้วน่าติดตาม ดูแล้ว เกิดขึ้นได้
ชวนระทึก อย่างเช่นทีเซอร์ ดูแล้วก็
น่าติดตาม
วิชุดา มะลิวลั ย์
สร้างอารมณ์ทาให้เราเชื่อในเรื่ องราว ได้อีกมุมมองนึงที่แตกต่าง ใน
มากขึ้น เช่นมันอันตรายจริ ง มัน
ลักษณะแบบที่เหมือนเป็ นสกู๊ป
น่าเชื่อถือ หรื อไม่น่าเชื่อถือ มีผลกับ ข่าวลงพื้นที่หาข้อมูลข้อเท็จจริ ง
การตัดสิ นใจ
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
ชื่อ

พชรมน ธูปะวิโรจน์

แคทลียา ยาฝาด

ผลการรับชมการนาเสนอในรู ปแบบ
สารคดีเชิงละครของรายการเรื่อง
จริงผ่านจอ
การสร้างอารมณ์ เช่นเรื่ องที่เป็ น
ดรามา เศร้า มีการใช้เอฟเฟกต์ที่เข้า
กับอารมณ์ เรื่ องผีต่างๆ ก็มีผลให้สื่อ
อารมณ์ ก็จะอินตาม

การสร้างอารมณ์ทาให้การเล่าเรื่ อง
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น และคนดูเข้าถึง
เรื่ องมากยิง่ ขึ้น

สิ่ งทีไ่ ด้ จากการดูรายการเรื่องจริง
ผ่านจอ
มีการสอน รู้เรื่ องความจริ ง
อย่างเช่น เรื่ องผีเด็ก ก็เคยดูผา่ น
youlike แต่ก็ไม่ได้มีการอธิ บาย
สรุ ปความจริ ง แต่รายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอก็จะไปสื บหาความจริ งมา
ให้ดู
รายการให้หลายอย่าง เหมือนบาง
ตอนที่เล่าถึงอุบตั ิเหตุ ก็ให้ระวัง
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้ทุก
ขณะ

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ผูส้ นทนากลุ่ม จานวน 8 คน มีผลการรับชมการนาเสนอใน
รู ปแบบสารคดี เชิ งละครที่ ทาให้เข้าใจเนื้ อหา สรุ ปเรื่ องได้ง่ายขึ้ น รวมถึ งสร้ างความสนุ กสนาน
มีความน่าสนใจติดตาม ทาให้กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกมีส่วนร่ วมไปกับเรื่ องราว และทาให้เรื่ องน่าเชื่ อถื อ
มากขึ้น ขณะที่ ผ ลการรั บ ชมรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอในภาพรวมผูส้ นทนากลุ่ ม จานวน 6 คน
ได้รับผลด้านการเตือนสติในการระมัดระวังมากที่สุด คือ มีจานวน 6 คน ส่ วนที่เหลือได้รับผลจาก
การรับชมคือได้รับข้อมูลข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ คือ มีจานวน 2 คน
4.3.2 ข้ อมูลด้ านความคิดเห็นทีม่ ีต่อรายการเรื่องจริงผ่ านจอในส่ วนความคิดเห็นกลุ่ม
ผลการสนทนากลุ่ ม แบ่ ง หัวข้อออกเป็ น สิ่ ง ที่ เร้ า อารมณ์ ม ากที่ สุ ดในการนาเสนอของ
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ การรับรู ้ ถึงการจัดฉากแต่งเติมเนื้ อหาของเรื่ อง การตัดต่อที่ส่งผลต่อการ
สร้ างอารมณ์ ของเรื่ อง ข้อเปรี ยบเทียบเรื่ องราวที่ นาเสนอผ่านรายการเรื่ องจริ งผ่านจอกับเรื่ องราว
เดียวกันที่ถูกนาเสนอผ่านสื่ ออื่น ๆ และข้อคิดเห็ นต่อการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอโดย
ไม่ใช้การนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละคร
ด้านการเร้าอารมณ์ในการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
พบว่า ผูส้ นทนากลุ่ม แสดงความคิดเห็ นเกี่ ย วกับ การตัดต่อว่า มีผ ลในการสร้ า งอารมณ์ ม ากกว่า
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การใช้เนื้ อหาที่สร้างอารมณ์ แต่ท้ งั นี้ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาควบคู่กนั โดยสิ่ งที่เร้าอารมณ์มากที่สุด คือ
การใช้เสี ยง ที่มีจงั หวะในการขึ้นลงของเสี ยง และการใช้เสี ยงที่ เหมาะกับเนื้ อเรื่ องมีความตื่นเต้น
โดยลาดับต่อมา คือการใช้มุมกล้อง เช่นการซู มเข้าที่ใบหน้าผูเ้ สี ยหาย หรื อผูส้ ู ญเสี ย โดยเฉพาะเมื่อ
ถ่ายให้เห็ นถึ งสี หน้าแววตาของผูท้ ี่ อยู่ในอารมณ์ โศกเศร้ า ส่ วนในด้านการนาเสนออารมณ์ ของผู ้
ประสบเหตุคือสิ่ งที่ส่งผลรองลงมา เช่นการสัมภาษณ์ผสู ้ ู ญเสี ยที่พูดเกี่ยวกับพ่อแม่ หรื อญาติพี่นอ้ ง
จะส่ งผลทางด้า นอารมณ์ มากเป็ นพิเศษ ลาดับถัดมาคื อการจาลองเหตุ ก ารณ์ ที่ท าให้รู้ว่า เกิ ดเหตุ
อย่างไร ทาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ รองลงมายังเป็ นการใช้เสี ยงผูบ้ รรยายในการพากย์
เสี ยงจะทาให้เหตุการณ์ที่ถูกนาเสนอดูร้ายแรง อันตราย โศกเศร้ า หรื อร่ างเริ ง ซาบซึ้ งมากขึ้น สิ่ งที่
มีผลในลาดับ ถัดมา คือการตัดสรุ ปข้อมูล ซึ่ งการลาดับเหตุการณ์ จะช่ วยสร้ างอารมณ์ บรรยากาศ
ของเรื่ อง และถัดมาคื อการใช้เทคนิ คพิเศษทั้งในระหว่างการถ่ ายทาและหลังการถ่ ายทา ซึ่ งใน
บางครั้ งสามารถสร้ างความตื่ นเต้น หรื อตกใจจากการใช้เ ทคนิ ค พิเ ศษนี้ ไ ด้ เช่ น การขยายภาพ
ในช่ ว งจัง หวะวิน าที ชี วิต ความเป็ นความตายก็จ ะทาให้เ กิ ด ความตื่นเต้น หรื อดึงความสนใจผู้
รั บ ชมได้ ส่ ว นการจัด แสงและปรั บ สี ภ าพถื อ เป็ นล าดับ สุ ด ท้า ยที่ คิ ด ว่ า ส่ ง ผลในด้า นอารมณ์
บรรยากาศของเรื่ อง แต่ก็ยงั มีผลอยู่ เช่ น การสู ญเสี ยครอบครัว เมื่อปรับภาพขาวดาจะมีผลในการ
กระตุน้ อารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างได้ทนั ที
ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นกลุ่มในด้านสิ่ งที่เร้าอารมณ์มากที่สุดในการนาเสนอ
สิ่ งทีเ่ ร้ าอารมณ์ มากทีส่ ุ ดในการนาเสนอ
เนื้อหา
การตัดต่อ
เนื้อหาและการตัดต่อควบคู่กนั
รวม
แบ่งออกเป็ นวิธีการนาเสนอต่างๆตามลาดับ
ดังนี้
1. เสี ยงแต่งเติม
2. มุมกล้อง
3. การสัมภาษณ์ผสู้ ู ญเสี ย
4. การจาลองเหตุการณ์
5. การใช้เสี ยงพากย์
6. การตัดต่อลาดับเรื่ อง
7. การใช้เทคนิคพิเศษ
8. การปรับแสง หรื อสี ของภาพ

จานวน
1
5
2
8
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ในด้านการรับรู ้ถึงการจัดฉากแต่งเติมเนื้อหาของเรื่ อง พบว่า ผูส้ นทนากลุ่มทั้ง 8 คน ไม่รู้ถึง
ข้อเท็จจริ งนี้ แต่ได้มองว่ามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย โดยในข้อดี พบว่า การจัดฉากในลักษณะแต่งเติมจะ
ช่วยสร้ างเนื้ อหาที่มีอรรถรสในการรับชมมากขึ้น ซึ่ งการเพิ่มความสนใจของคนดูก็เป็ นประโยชน์
ในด้า นการแข่ ง ขันกับรายการอื่ นด้วย แต่ท้ งั นี้ ก็ ยงั มี การใช้ค ลิ ป เรื่ องจริ งตามที่ เป็ นแนวคิ ดของ
รายการ การจัดฉากแต่งเติมเนื้ อหาจึงเป็ นเพียงการบิดเบือนเพื่อสร้างอารมณ์ให้คนดูเท่านั้นเอง แต่ใน
ด้านข้อเสี ย ยังพบว่า อาจเป็ นการกระทาที่ผิดหลักสื่ อมวลชน ทาให้ส่งผลทางด้านอารมณ์ ของผูช้ ม
ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็ นจริ ง และอาจเป็ นการชี้นาคนดูให้เกิดความคิดเห็นที่ผดิ ไปจากข้อเท็จจริ งได้
ตารางที่ 4.13 ความคิดเห็นกลุ่มในด้านการรับรู ้ถึงการจัดฉากแต่งเติมเนื้ อหาของเรื่ อง
การรับรู้ ถึงการจัดฉาก
รู้
ไม่เคยรู ้
รวม
ข้อดีการจัดฉากแต่งเติม
ช่วยสร้างเนื้อหาที่มีอรรถรสในการรับชมมากขึ้น
เป็ นประโยชน์ในด้านการแข่งขันกับรายการอื่น
ข้อเสี ยการจัดฉากแต่งเติม
ผิดหลักสื่ อมวลชน
ส่ งผลทางด้านอารมณ์ของผูช้ มด้วยข้อมูลที่ไม่
เป็ นจริ ง
เป็ นการชี้นาคนดูให้เกิดความคิดเห็นที่ผดิ ไปจาก
ข้อเท็จจริ ง

จานวน
0
8
8

ในประเด็นข้อเปรี ย บเทีย บเรื่ องราวที่นาเสนอผ่า นรายการเรื่ องจริ ง ผ่า นจอกับ เรื่ องราว
เดียวกันที่ถูกนาเสนอผ่านสื่ ออื่น ๆ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า มีเพียงบางเรื่ องเท่านั้นที่รายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอได้นาเสนอในเรื่ อ งที่สื่ อ กระแสหลัก นาเสนอไปแล้ว ซึ่ ง หากเป็ นเรื่ อ งเดี ย วกัน สื่ อ
กระแสหลัก จะมี ก ารสั ม ภาษณ์ ใ นแง่ มุ ม ผูท้ ี่ ใ กล้ชิ ด มี ค วามเกี่ ย วข้อง หรื อ เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบใน
เหตุการณ์ อยู่แล้ว แต่เมื่อถูกนาเสนอในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอมักจะมีการรวบรวมข้อมูลเรื่ องราว
ในเชิ งการเปรี ยบเที ย บ เจาะลึ ก และสรุ ป เนื้ อหามากกว่าข่าวในกระแสหลักซึ่ งบางครั้ งจะมี การ
นาเสนอในหลายแง่มุมทาให้ผชู ้ มต้องใช้วจิ ารณญาณในการรับชมเอง
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ยกตัวอย่างเรื่ องฝรั่งขี่จกั รยานมาตายที่ไทย ตอนแรกดูข่าวข้างนอก เห็ นข่าวๆเดี ยว แต่พอ
มาดูที่รายการ ตกใจที่รู้ว่าก่อนหน้านี้ ก็มีฝรั่งที่มาเสี ยชี วิตแบบเดี ยวกัน เหมือนกับรายการ
เจาะลึกให้ เพราะดูข่าวข้างนอกมันไม่มีการเปรี ยบเทียบว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ก็เกิดขึ้น
มาแล้วเช่นกัน (โสภณ จิตไพศาลโสภณ, สัมภาษณ์ 24 มิ.ย. 2558)
ตารางที่ 4.14 ข้อเปรี ยบเทียบการนาเสนอเนื้อหาผ่านรายการเรื่ องจริ งผ่านจอกับสื่ ออื่นทัว่ ไป
ข้ อเปรียบเทียบการนาเสนอเนือ้ หาผ่านรายการเรื่องจริงผ่ านจอกับสื่ ออืน่ ทัว่ ไป
สื่ ออืน่ ทัว่ ไป
เรื่องจริงผ่านจอ
สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง
เปรี ยบเทียบข้อมูล
เจาะลึกหาข้อเท็จจริ ง
สรุ ปเนื้ อหา
นาเสนอหลากหลายแง่มุม
ในด้านข้อคิ ดเห็ นต่ อการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอโดยไม่ ใช้การนาเสนอใน
รู ปแบบสารคดีเชิงละคร จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ข้อสรุ ปของกลุ่มแสดงความคิดเห็นไปในด้าน
ไม่รับชมมากกว่า โดยให้เหตุผลว่า หากไม่มีการใช้การจัดฉากหรื อการจาลองเหตุการณ์ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงไม่มีการใช้เอฟเฟกต์ตดั ต่อทั้งการแต่งเติมเสี ยง การปรับแต่งสี หรื อแสงของภาพ และ
การใช้เทคนิ คพิเศษ ก็จะไม่รับชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจอต่อ เนื่ องจากสามารถหาชมจากที่อื่น เช่ น
โซเชี ย ลเน็ ต เวิร์ ค หรื อ ในระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารนาเสนอในลัก ษณะคลิ ป ภาพ
ธรรมดา ไม่ มี ก ารบรรยายโดยการพากย์เสี ยง ซึ่ งเชื่ อว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับรายการอื่น ๆ ได้
เนื่ องจากปั จจุบนั มีรายการต่าง ๆ ให้เลื อกมากมาย อีกทั้งยังทาให้รูปแบบรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
อย่างที่เคยเป็ นมาตั้งแต่ในอดีตขาดหายไปและไม่น่าติดตาม ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.15 ข้อคิดเห็นกรณี ไม่ใช้การนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละคร
ข้ อคิดเห็นกรณีไม่ ใช้ การ
นาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ ง
ละคร
สาเหตุ

กลุ่มตัวอย่ างติดตามต่ อ
(3 คน)
1) เนื้ อหายังคงมีเหตุการณ์จริ ง
น่าสนใจ
2) สามารถหาข้อมูลความรู้ในการ
เตือนภัยได้

กลุ่มตัวอย่ างเลิกติดตาม
(5 คน)
1) ไม่มีเอกลักษณ์เดิม
2) หาชมจากที่อื่นได้

เรื่ องจริ งผ่านจอที่เป็ นได้ทุกวันนี้ เพราะการคุมโทนของรายการ และเสี ยง เอฟเฟกต์ พิธีกร
คือมีหลาย ๆ อย่างที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่ มเป็ นเรื่ องจริ งผ่านจอมา ถ้าต่อไป ถ้าไม่มีกไ็ ม่ต่างอะไรกับ
เปิ ดข่าวฟังข่าวตามช่องทัว่ ไป (วันชนะ หาญกิจ, สัมภาษณ์ 24 มิ.ย. 58)
อย่างไรก็ตาม ในด้านข้อคิ ดเห็ นต่อการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอโดยไม่ใช้การ
นาเสนอในรู ป แบบสารคดีเ ชิ ง ละคร ยัง พบว่า อาจมีโ อกาสเล็ก น้อ ยที ่ก ลุ ่ม ตัว อย่า งรายการจะ
ติดตามต่อเนื่ องจากเนื้ อหาที่ยงั คงมีเหตุการณ์ความเป็ นจริ งที่นาเสนอเรื่ องที่น่าสนใจ และสามารถให้
ข้อมูลความรู้ในการเตือนภัยได้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครในสารคดีเชิ งข่าว เรื่ องจริ งผ่าน
จอ” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การวิจยั การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth
Interview) ผูก้ ่อตั้ง และผูผ้ ลิตรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ รวมจานวน 3 คน รวมถึงการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) จากรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ จานวน 100 เรื่ อง โดยใช้แนวคิดสื่ อสารคดีเชิ ง
ละคร นอกจากนี้ ยงั ศึกษาทัศนคติผชู ้ มด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อนาเสนอผลวิจยั แบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ตามวัตถุประสงค์ยอ่ ยของการวิจยั คือ
1) เพื่อศึกษาการคัดเลือกประเด็นนาเสนอในรายการสารคดีเชิงข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ
2) เพื่อศึกษาวิธีการนาเสนอรู ปแบบสารคดี เชิ งละครของรายการสารคดี เชิ งข่าวเรื่ องจริ ง
ผ่านจอ
3) เพื่อศึกษาผลกระทบของผูช้ มจากการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสาร
คดีเชิงข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง “กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิ งข่าว
เรื่ องจริ งผ่านจอ” สามารถสรุ ปผลการวิจยั โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ นกลไกกระบวนการนาเสนอเนื้ อหา
การนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละคร และผลการรับชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ

5.1.1 กระบวนการนาเสนอเนือ้ หาของรายการสารคดีเชิงข่ าว เรื่องจริงผ่ านจอ
วิจยั พบว่า การคัดเลื อกประเด็ นการนาเสนอ วิธี ก ารนาเสนอรู ป แบบสารคดี เ ชิ ง ละคร
และผลกระทบของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ทั้ง หมดล้ว นเป็ นกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นวัฏ จัก ร เริ่ ม ต้น
จากการคัดเลือกประเด็นการนาเสนอของผูผ้ ลิต นาไปสู่ ข้ นั ตอนการถ่ายทา และเมื่อเกิดการรับชมก็
จะทาให้เกิดผลตอบกลับไปยังผูผ้ ลิตเพื่อใช้ประเมินในการคัดเลือกประเด็นที่จะนาเสนออีกครั้ง ซึ่ ง
สามารถอธิ บายได้จากแผนภาพดังต่อไปนี้
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ผูบ้ ริ หารวิเคราะห์ผชู้ มเพื่อออกนโยบายการคัดเลือกประเด็น
ทีมงานผูผ้ ลิตคัดเลือกประเด็นที่เร้าอารมณ์และเป็ นประโยชน์ต่อผูช้ มรายการ

ประเด็นเนื้ อหา
บรรยาย
สัมภาษณ์

บทสนทนา
ภาพจริ ง

ภาพแต่งเติม

เสี ยงจริ ง

เสี ยงแต่งเติม

แสงและสี

เทคนิคพิเศษ กราฟิ ก

ผูร้ ับชม

สร้างความชื่นชอบ

ไม่สังเกตการแต่งเติมเนื้อหา

จดจารู ปแบบรายการเตือนภัย

ผลตอบรับจากเรทติง้ โทรทัศน์ Facebook Youtube
ภาพที่ 5.1 กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ
จากแผนภาพดัง กล่ า วจะเห็ นได้ว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดนโยบายหลัก ในการคัดเลื อก
ประเด็นการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ โดยที่นโยบายนั้นได้จากการวิเคราะห์ความชื่ น
ชอบของผูช้ มรายการ จากทั้งการวัดเรทติ้งจานวนผูช้ ม และการแสดงความคิดเห็ น การแชร์ ขอ้ มูล
การกดถูกใจซึ่ งวัดได้จากสื่ อออนไลน์ของรายการ โดยที่การวิเคราะห์ยงั พบว่า ประเด็นการนาเสนอ
ที่กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ชื่นชอบเป็ นเรื่ องภัยใกล้ตวั ที่ส ามารถเจอได้ในชี วิตประจาวัน จึงท าให้
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นโยบายหลักของรายการเน้นการนาเสนอเรื่ องที่ ใกล้ตวั ผูช้ ม โดยที่ อยู่บนความมี ประโยชน์ต่อ
สาธารณะซึ่ งเป็ นความต้องการของผูบ้ ริ หารด้วยเช่นกัน
ขณะที่ทีมงานผูผ้ ลิตรายการในฐานะที่เป็ นผูร้ ับนโยบายจึงต้องดาเนินการคัดเลือกประเด็น
ของเรื่ องจากคลังข้อมูล โดยที่มีเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นคือการดูความเร้าอารมณ์ของเรื่ องจากภาพ
เหตุการณ์ หรื อเนื้อหาข้อมูล จากนั้นจึงมีการประชุมกลุ่มเพื่อใช้เกณฑ์ความมีประโยชน์ของเรื่ องราว
นั้น ๆ ก่อนที่จะเริ่ มดาเนินการถ่ายทา
หลังจากได้ประเด็นเนื้ อหาที่ตอ้ งการนาเสนอแล้ว การถ่ายทายังคงต้องใช้วิธีการนาเสนอ
รู ป แบบสารคดี เ ชิ ง ละคร ซึ่ ง ประกอบด้วยเทคนิ ค การน าเสนอสารคดี โทรทัศน์ และการสร้ า ง
บรรยากาศทางละครโทรทัศน์ ประกอบด้วยการบรรยาย การสัมภาษณ์ การใช้ภาพเหตุการณ์จริ ง
การใช้ภาพเหตุการณ์แต่งเติม การใช้เสี ยงจริ ง การใช้เสี ยงแต่งเติม การจัดแสงและปรับสี ภาพ การใช้
เทคนิคพิเศษ การใช้กราฟิ ก และใช้บทสนทนาระหว่างบุคคลภายในเรื่ อง
เมื่อการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครส่ งไปถึ งผูร้ ับชมแล้วก็จะทาให้เกิดทัศนคติต่อ
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ทั้งในด้านความชื่ นชอบ โดยที่ไม่มีการรับรู ้เนื้ อหาที่ถูกแต่งเติม และยังคง
มีการจดจาภาพลักษณ์ของรายการว่าเน้นนาเสนอในเรื่ องเตือนภัย สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่
ส่ งผลตอบกลับ ไปยังผูผ้ ลิต เช่ นการเปิ ดรับชมอย่า งต่อเนื่ องที่ช่ วยเพิ่ม เรทติ้ง ของรายการ หรื อ
การแสดงความคิดเห็ นต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ก็จะนาไปสู่ การวิเคราะห์ของผูผ้ ลิตรายการว่าผูช้ ม
ต้องการรับชมเนื้อหารู ปแบบใด ซึ่ งจะดาเนินการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการต่อไป

5.1.2 การนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่ าว เรื่องจริง
ผ่ านจอ
จากผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาพบว่า รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมี การนาเสนอในประเด็นการ
เตือนภัยมากที่สุด คือ 35 เรื่ อง จากจานวน 100 เรื่ อง จึงนับว่ามีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย
และการคัดเลื อกเรื่ องของทีมงานผูผ้ ลิ ต ที่เน้นการนาเสนอเรื่ องภัยใกล้ตวั และในขณะเดี ยวกันยัง
เป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์ในการนาเสนอ แต่สาหรับการคัดเลือกประเด็นอาชญากรรม อุบตั ิเหตุ ชีวิต
สิ่ งลี้ ลบั เรื่ องแปลก สังคม ไปจนถึ งภัยธรรมชาติ ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่รายการนาเสนอแต่มีจานวนน้อย
ตามลาดับ เนื่ องจากเรื่ องราวเหล่านี้ ยงั คงมีภาพเหตุการณ์จริ งที่น่าสนใจ ซึ่ งเป็ นไปตามคอนเซ็ ปต์
หลักของรายการ สามารถนาเรื่ องเหล่านี้ มาขยายเรื่ องราวเพื่อหาข้อเท็จจริ งอันเป็ นสารประโยชน์ได้
เช่นกัน
หลังจากการได้ประเด็น เนื้ อหาหรื อเรื่ องราวที่ นาเสนอแล้วจึ งเข้าสู่ กระบวนการผลิ ตซึ่ ง
พบว่า รายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอมี ก ารใช้วิ ธี ก ารน าเสนอในด้า นเทคนิ ค การน าเสนอของสารคดี
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โทรทัศน์ร่วมกับองค์ประกอบการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทัศน์ โดยสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงการ
นาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิงละครอย่างชัดเจน ประกอบด้วย
1) การบรรยายของผู้พ ากย์เ สี ย ง เป็ นวิ ธี ก ารให้ ข้อ มู ล ในเชิ ง สารคดี แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกันก็ได้ช่วยสร้างอารมณ์ บรรยากาศต่างๆของเรื่ องจากการใช้ภาษาบรรยายที่ถูกกาหนด
ขึ้นในสคริ ปต์ และการเว้นจังหวะให้เข้ากับภาพ โดยรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการใช้ผพู ้ ากย์เสี ยง
ในทุกเรื่ องที่นาเสนอ
2) การสัมภาษณ์ มีส่วนทั้งการเป็ นมูลข้อเท็จจริ งในเชิงสารคดี และมีผลการสร้าง
อารมณ์บรรยากาศของเรื่ องจากการเล่าเหตุการณ์ หรื อแสดงความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องโดยตรง ซึ่ งรายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีจานวนการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พบมากที่สุด คือ จานวน 75
เรื่ อง จากจานวน 100 เรื่ อง เพื่อเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือ รวมถึงบางครั้งก็สามารถให้ความรู ้ที่เป็ น
ประโยชน์ตามหลักนโยบายของรายการได้ ส่ วนการสัมภาษณ์ ผูเ้ ห็ นเหตุการณ์ ผูป้ ระสบเหตุ คน
ใกล้ชิ ด และคนต้น เรื่ อ ง แม้จะมี ก ารสั มภาษณ์ ในจานวนที่ น้อยลงตามล าดับ แต่ ก็ ผูผ้ ลิ ตก็ ยงั ให้
ความสาคัญ เนื่ องจากการให้ขอ้ มูลของบุคคลกลุ่มนี้ นอกจากจะทาให้เห็นข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์
แล้วยังเป็ นไปได้ที่จะมีการแสดงอารมณ์ที่ตื่นเต้น หวาดกลัว ไปจนถึงความโศกเศร้าในระหว่างการ
พูด โดยเฉพาะเมื่ อเป็ นผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับการสู ญเสี ยของบุ คคลในเหตุ การณ์ และนอกจากนี้ ย งั มี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ พบว่า มีจานวน 23 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ตือนภัยหรื อการพิ สูจน์
ข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์โดยเฉพาะเพื่อทาให้เรื่ องราวนั้น ๆ เป็ นเรื่ องราวการเตือนภัย หรื อมีแง่มุมที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3) การใช้ภาพเหตุการณ์ จริ ง เป็ นส่ วนประกอบหลักของเรื่ องที่เป็ นทั้งข้อมูลใน
เชิงสารคดีและสร้างอารมณ์บรรยากาศทางละคร เนื่ องจากภาพในประเภทนี้ มกั เป็ นภาพเหตุการณ์
จริ งที่ผผู้ ลิตรายการคัดเลือกจากความเร้าอารมณ์มานาเสนอ ซึ่ งจะมีการขยายเรื่ องราว หรื อเจาะลึก
ประเด็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่ งพบว่ารายการเรื่ องจริ งผ่านจอใช้ภาพในประเภทการลงพื้นที่ถ่ายทา
ประกอบอยู่ในจานวน 94 เรื่ อง จากทั้งหมด 100 เรื่ อง นับเป็ นจานวนมากที่สุด เนื่ องจากภาพ
เหตุ ก ารณ์ ป ระเภทนี้ เป็ นส่ วนที่ ร ายการสามารถก าหนดเรื่ องราวที่ นาเสนอได้ แต่ ส าหรั บ ภาพ
เหตุการณ์จริ งประเภทคลิป และวงจรปิ ด ที่แม้จะพบว่ามีจานวนการนาเสนอในจานวนรองลงมา คือ
64 เรื่ อง และ 28 เรื่ องตามลาดับ แต่ก็ยงั ถือเป็ นภาพที่สาคัญต่อการนาเสนอเนื่ องจากมักจะเป็ นภาพ
เหตุการณ์ในช่วงวินาทีสาคัญ นาไปสู่ การขยายเรื่ องราว หรื อเจาะประเด็นอื่น ๆ อี ก ทั้ง ยัง มัก ถู ก
นาเสนอซ้ าหลายครั้ งในระหว่างการดาเนิ นเรื่ องเพื่อสร้างความน่าสนใจจากการนาเสนอภาพที่เร้า
อารมณ์
4) การใช้ภาพเหตุการณ์แต่งเติม เป็ นส่ วนประกอบของการนาเสนอในเชิงสารคดี
ที่ทาหน้าที่อธิ บายข้อเท็จจริ ง ให้ผูช้ มเห็นภาพได้ชดั เจน รวมถึงช่ วยสร้างบรรยากาศทางละครได้
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โดยเฉพาะรู ป แบบการใช้ ภาพจัด ฉากที่ทีมงานจงใจให้บุคคลภายในเรื่ องแสดงตามบทบาทที่
ทีมงานกาหนดเพื่อเพิ่มเติมเนื้ อหาทั้งที่ไม่ใช่ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งของเรื่ อง ซึ่ งพบว่ามีจานวน 16 เรื่ อง
จาก 100 เรื่ อง ที่มีการใช้ภาพประเภทจัดฉากเพิ่มเติมเนื้ อหา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เรื่ องราวมี
ความน่าสนใจ หรื อมีความสมบูรณ์ของเรื่ องมากขึ้น แต่ในด้านการใช้ภาพจัดฉากก็ยงั พบว่ามีการ
ใช้ในลักษณะเพื่ออธิ บายเนื้ อหาของเรื่ องราวที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริ งเช่นกัน ซึ่ งในรู ปแบบนี้ ก็มี
ผลต่อการสร้างอารมณ์ บรรยากาศของเรื่ องได้ในกรณี ที่การนาเสนอเป็ นเรื่ องราวที่มีความโศกเศร้า
หรื อซาบซึ้ ง และการจัดฉากเพื่ ออธิ บ ายเรื่ องราวก็ จะท าให้ผูช้ มเห็ นภาพได้ชัดเจนขึ้ น การรั บ รู ้
อารมณ์ของเรื่ องก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และนอกจากนี้ ยงั มีการใช้ภาพจาลองเหตุการณ์ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิ บายเหตุการณ์ ดังนั้นจึงมีผลในลักษณะเดียวกันกับการจัดฉากเพื่อ
อธิบายเรื่ องราว คือ ผูช้ มเห็นภาพชัดเจนขึ้นทาให้รับรู ้อารมณ์ของเรื่ องเพิ่มมากขึ้น
5) การใช้เสี ยงจริ ง เป็ นส่ วนประกอบของลักษณะการนาเสนอสารคดี โทรทัศน์
ซึ่ งช่ วยให้การนาเสนอภาพข้อเท็จจริ งมี ความน่ า เชื่ อถื อขึ้ น การใช้เสี ยงจริ ง จะมี ผลต่อการสร้ า ง
อารมณ์ บรรยากาศของเรื่ องชัดเจนในกรณี ที่เสี ยงนั้นเป็ นเสี ยงประกอบภาพเหตุการณ์จริ งที่มีความ
ตื่นเต้น เช่นการบุกจับคนร้าย หรื อความโศกเศร้า เช่น เสี ยงร้องไห้ของญาติผปู ้ ระสบเหตุ
6) การใช้เสี ยงแต่งเติม เป็ นส่ วนประกอบหลักในการสร้างบรรยากาศทางละคร
โทรทัศน์ ซึ่ งรายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอมี ก ารใช้เสี ย งดนตรี เพื่อสร้ า งบรรยากาศความตื่ นเต้น เป็ น
จานวนมากถึ ง 98 เรื่ อง จากจานวน 100 เรื่ อง โดยที่มีผลให้เกิดบรรยากาศความน่ากลัวอีกจานวน
86 เรื่ อง ไปจนถึงการสร้างบรรยากาศความโศกเศร้าอีก 46 เรื่ อง ซึ่ งหมายความว่าในแต่ละเรื่ องอาจ
มีการใช้เสี ยงดนตรี เพื่อสร้างอารมณ์ บ รรยากาศที่หลากหลาย นอกจากนี้ การใช้เสี ยงแต่งเติมใน
ประเภทเสี ยงประกอบฉาก เช่ น เสี ยงรถชน เสี ยงปื น เสี ยงหัวใจเต้น ก็เป็ นส่ วนที่มีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อสร้างอารมณ์ ของเรื่ องอย่างชัดเจน โดยพบว่ามีจานวน 50 เรื่ อง ที่ใช้เสี ยงประเภทนี้ ในระหว่าง
การดาเนินเรื่ อง
7) การปรับแสงและสี เป็ นส่ วนประกอบของการสร้างบรรยากาศทางละคร และเพื่อ
ความเหมาะสมในการนาเสนอ กล่าวคือ รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมี การใช้การจัดแสงหรื อปรับสี ภาพ
เพื่อสร้างความตื่นเต้น และความน่ากลัว เป็ นจานวน 47 เรื่ อง จากจานวน 100 เรื่ อง แต่นอกจากนี้ ก็
ยังมีการใช้เพื่อป้ องกันภาพที่ไม่เหมาะสม เช่ น ภาพเลื อดสี แดงที่น่ากลัว ก็จะถูกปรับเป็ นสี ขาวดา
หรื อการจัดแสงปิ ดบัง ใบหน้า ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ก็เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นกับบุคคลใน
เรื่ อง
8) การใช้เทคนิ คพิเศษ พบว่าเป็ นวิธีการสร้ างบรรยากาศทางละครโทรทัศน์ของ
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ซึ่ งมักใช้ในรู ปแบบการตัดต่อ ทั้งการเร่ งภาพ ชะลอภาพ มีจานวนมากที่สุด
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77 เรื่ อง จากจานวน 100 เรื่ อง รวมถึงการตัดต่อในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การขยายภาพ สลับภาพไปมา
อย่างรวดเร็ ว การค้างภาพให้หยุดนิ่ ง การซ้อนภาพ ทั้งหมดนี้ ได้มีส่วนในการสร้ างบรรยากาศของ
เรื่ อง โดยเฉพาะความตื่นเต้นมากที่สุด คือ จานวน 76 เรื่ อง รองลงมา คือ ความน่ากลัว และความ
โศกเศร้า นอกจากนี้ยงั มีเทคนิคพิเศษที่ใช้ระหว่างถ่ายทา เช่น การใช้เลือด หรื อการใช้ควันประกอบ
ฉาก ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมจริ ง และมีผลต่อการสร้างบรรยากาศของเรื่ องในด้านความตื่นเต้น และ
ความน่ากลัวได้
9) การใช้กราฟิ ก เป็ นส่ วนประกอบของเทคนิ คการนาเสนอสารคดี โทรทัศน์ ซึ่ ง
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีการใช้กราฟิ กตัวหนังสื อเพื่อการให้ขอ้ มูลชื่ อบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ในทุก
เรื่ องที่นา เสนอ แต่การใช้กราฟิ กก็มีส่วนช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศของเรื่ องได้ในกรณี ที่มีการใช้
กราฟิ กชนิ ดภาพนิ่ ง และเคลื่ อนไหว ซึ่ งมักเป็ นรู ปแบบที่ทาให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจเรื่ องราวได้ง่าย
และเกิดความรู ้สึกต่อเหตุการณ์น้ นั ๆ เช่น การใช้แผนภาพระบุผรู ้ ่ วมขบวนการก่อเหตุ การใช้แผนที่
ระบุจุดก่อเหตุ ไปจนถึงการใช้ อนิเมชัน่ จาลองเหตุการณ์กระทะล้อรถบรรทุกแตกและมีชิ้นส่ วนพุ่ง
เข้าใส่ รถยนต์ที่ขบั ขี่ตามมา ซึ่งเป็ นภาพเหตุการณ์ที่ไม่สามารถถ่ายทาให้เห็นได้ชดั เจน แต่สามารถใช้
กราฟิ กได้ ทาให้เกิดความหวาดเสี ยวได้
10) การใช้บทสนทนา เป็ นส่ วนประกอบของเทคนิ คการนาเสนอสารคดีโทรทัศน์ที่
ช่วยให้การดาเนิ นเรื่ องมีความเป็ นธรรมชาติ โดยที่บทสนทนานั้นอาจมีเนื้ อหาที่เป็ นข้อมูลสาคัญ
ของเรื่ องหรื อไม่ก็ได้ ซึ่ งรายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีการใช้การสนทนาเป็ นจานวน 71 เรื่ อง จาก 100
เรื่ อง ในจานวนนี้มีท้ งั รู ปแบบการสนทนาที่ทีมงานกาหนดขึ้นโดยยึดหลักเหตุการณ์จริ งเพื่อให้ผชู ้ ม
ได้เห็นความเป็ นมาเป็ นไปของเหตุการณ์ และการสนทนาของผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง ๆ ซึ่ งมักจะไม่ได้
มีขอ้ มูลที่สาคัญมากนักแต่เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็ นจริ งในการรับชม
จากองค์ประกอบการนาเสนอในรู ปแบบสารคดี เชิ งละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่
กล่าวมา แม้จะมีส่วนในการสนับสนุ นการสร้างอารมณ์บรรยากาศของเรื่ องทั้งหมด แต่ผวู ้ ิจยั พบว่า
ส่ วนที่มีผลมากที่สุดคือการใช้ภาพเหตุการณ์จริ ง ซึ่ งประกอบด้วย คลิปภาพ การลงพื้นที่ถ่ายทา และ
ภาพวงจรปิ ดตามลาดับ ซึ่ งการนาเสนอส่ วนที่เร้ าอารมณ์ มากที่ สุดในแต่ละเรื่ อง พบว่า เป็ นภาพ
ความรุ นแรงมากที่สุด 30 เรื่ อง จากจานวน 100 เรื่ อง ขณะที่ การนาเสนอภาพของความสะเทือนใจ
และความประหลาดใจ ยังมีจานวน 21 เรื่ อง และ 20 เรื่ อง ตามลาดับ ซึ่ งการใช้องค์ประกอบทั้งหมด
นี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการนาเสนอในรู ปแบบสารคดี เชิ งละครของรายการสารคดี เชิ งข่าวเรื่ องจริ ง
ผ่านจออย่างชัดเจน
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5.1.3 ผลการรับชมรายการเรื่องจริงผ่ านจอ
จากการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ได้ส่งผลให้เกิดผล
กระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นสาคัญ คือ
1) การสร้างความชื่นชอบต่อรายการ ผลกระทบจากการรับชมพบว่าการนาเสนอ
เนื้ อหาของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอในลักษณะการเน้นนาเสนอประเด็นการเตือนภัย อุบตั ิเหตุ และ
อาชญากรรม มีการขยายเรื่ องราว การเปรี ยบเทียบข้อมูล หรื อการเจาะลึกประเด็นที่นาเสนอจะมี
ส่ วนช่ วยให้เกิ ดความชื่ นชอบจากกลุ่มตัวอย่าง แต่ในด้านการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครก็มี
ส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดความชื่ นชอบเช่นเดียวกัน โดยจะเห็นได้จากจานวนผูท้ ี่อาจเลิกรับชมหากไม่
มีการนาเสนอในรู ปแบบการสร้างบรรยากาศทางละคร ซึ่ งมีจานวน 5 คน จาก 8 คน โดยให้เหตุผล
ว่าจะทาให้รายการเรื่ องจริ งผ่านจอขาดความมีเอกลักษณ์ ซึ่ งสามารถไปติดตามจากรายการอื่น ๆ
ได้ และนอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็ นว่า การนาเสนอในรู ปแบบสารคดี เชิ งละครยังมี
ส่ วนช่วยทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนุ กสนาน รู ้ สึกเหมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งของเรื่ องราว และเข้าใจ
เนื้อหาได้มากขึ้น
2) ผูช้ มไม่รู้เท่าทันเทคนิ คการผลิ ตรายการโทรทัศน์ จากการสนทนากลุ่มทาให้
พบว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 คน ไม่มีคนใดที่สังเกตเห็นการนาเสนอในลักษณะการแต่งเติม
เรื่ องราวของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอโดยที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นข้อเท็จจริ ง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง
ยังรั บรู ้ ถึงการสร้ างอารมณ์ บรรยากาศของเรื่ องที่เกิ ดจากการใช้เสี ยงดนตรี การถ่ายมุ มภาพที่สื่อ
อารมณ์ การสัมภาษณ์ผสู้ ู ญเสี ย การจาลองเหตุการณ์ และการบรรยายของผูพ้ ากย์เสี ยง เป็ นต้น ทั้งนี้
การที่กลุ่มตัวอย่างไม่รับรู ้ ถึงการแต่งเติมเนื้ อหามีผลทาให้กลุ่มตัวอย่างยังคงเข้าใจการนาเสนอของ
เรื่ องว่าเป็ นการนาเสนอในภาพที่เป็ นความจริ งทั้งหมด
3) ผูช้ มจดจารู ปแบบรายการเตือนภัย ผลกระทบจากการรับชมอีกประการหนึ่ง
มาจากการที่กลุ่มตัวอย่างที่ทาการสนทนากลุ่มจานวน 4 คน จากทั้งหมด 8 คน จดจาการนาเสนอ
ของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอว่ามีลกั ษณะเด่นเป็ นการเตือนภัย และมีความชื่นชอบรายการจากสาเหตุ
ของการนาเสนอเหล่านี้ โดยเชื่ อว่าการนาเสนอดังกล่าวเป็ นการเตือนสติกลุ ่มตัวอย่างทาให้เกิด
ความระมัดระวังในการใช้ชีวติ มากขึ้น
สาหรับผลการสนทนากลุ่มผูร้ ับชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจออย่างต่อเนื่ อง พบว่าบางส่ วนยัง
มีการแชร์ ลิงค์รายการเรื่ องจริ งผ่านจอในเรื่ องที่ตนเองสนใจจากเพจเฟซบุ๊กของรายการ รวมถึงมี
การกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น ไปจนถึงการส่ งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย
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5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.2.1 การคัดเลือกประเด็นนาเสนอในรายการสารคดีเชิ งข่ าว เรื่ องจริงผ่ านจอ ในรู ปแบบ
การกาหนดวาระสาร
ผลการวิจยั พบว่า การคัดเลื อกประเด็นของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎี การกาหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) ที่มีการกาหนดวาระสารในระดับจุลภาค
(Micro-Agenda-Setting) ซึ่ง Funkhouser (1973) ที่กล่าวว่า สื่ อสามารถส่ งอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ความ
เข้าใจและมุ ม มองของโลกในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งผ่านตัวเนื้ อหาและวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างเฉพาะเจาะจง โดยรายการเรื่ องจริ งผ่านจอผูผ้ ลิ ตรายการได้ใช้เกณฑ์ความเร้ าอารมณ์ เป็ น
ประเด็นสาคัญ โดยผ่านวิธีการคัดเลือกของผูผ้ ลิตรายการเอง แม้วา่ จะเป็ นประเด็นที่มี แง่มุมที่เป็ น
ประโยชน์ของเรื่ องตามที่เป็ นนโยบายของผูบ้ ริ หาร แต่ประเด็นทั้งหมดถูกกาหนดขึ้นโดยผูผ้ ลิ ต
รายการ คือ ประเด็นการเตือนภัย ที่พบว่ามีจานวนมากที่สุด คือ 35 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง ซึ่ งการ
นาเสนอเนื้อหาในประเด็นนี้เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างไม่วา่ จะเป็ นการ
วัดเรทติง้ รายการ หรื อการใช้สื่อออนไลน์ของรายการ
สาหรับการคัดเลือกประเด็นนาเสนอในด้านเตือนภัยยังส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติใน
ด้านดีต่อรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ โดยจะเห็นได้จากผูส้ นทนากลุ่มที่ให้เหตุผลความชอบรายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอ มีสาเหตุมาจากการนาเสนอเรื่ องเตือนภัยเป็ นจานวน 4 คน จาก 8 คน ซึ่ งการนาเสนอใน
ลักษณะนี้ทาให้เกิดการจดจา สอดคล้องกับแนวคิดผูร้ ับสารในเรื่ องกระบวนการเลือกสรร (พีระ, 2540)
ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างจดจาว่ารายการเรื่ องจริ งผ่านจอเป็ นรายการที่นาเสนอเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์ ช่ วย
เตือนสติกลุ่มตัวอย่างให้เกิดความระมัดระวัง โดยที่การนาเสนอภาพความรุ นแรงซึ่ งพบว่าเป็ นส่ วน
สาคัญของรายการมากที่สุดถึง 30 เรื่ อง กลับไม่ถูกให้ความสาคัญ หรื อพูดถึง จึงหมายความว่า ความ
รุ นแรงที่ถูกนาเสนอ กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ถึงมุมมองที่เป็ นผลดีมากกว่าผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากการรับชม
ซึ่งสามารถอธิบายเป็ นกรอบแนวคิดการกาหนดวาระสาร ดังนี้
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ความรุ นแรงและ
ความเร้าอารมณ์ของเรื่ อง

การคัดเลือกประเด็น
การเตือนภัย

การรับรู้ความเป็ นจริ ง

ภาพที่ 5.2 โครงสร้างการกาหนดวาระสารของ รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
จากแผนภาพ ทฤษฎี การกาหนดวาระสาร (Agenda-setting Theory) ของ McCombs and
Shaw (quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 231) จะเห็นได้วา่ การรับรู ้ความเป็ นจริ ง คือสิ่ งที่
กลุ่มตัวอย่างได้รับจากภาพความจริ งของรายการเรื่ องจริ งผ่า นจอที่มีค วามรุ นแรงและความเร้ า
อารมณ์ แต่ก็ยงั รับรู ้ ผ่านการคัดเลือกประเด็นการนาเสนอในด้านการเตือนภัยจนทาให้ กลุ่มตัวอย่าง
มีทศั นคติที่เป็ นไปตามความต้องการของผูผ้ ลิต
การสร้างการรับรู ้ความเป็ นจริ งร่ วมกันระหว่างผูผ้ ลิตรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ และผูร้ ับชม
รายการนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตระหนักจิต ยุตยรรยง (2541) ซึ่ งได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การ
นาเสนอภาพอาชญากรรมผ่านรายการสารคดี เชิ งข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์ โดยพบว่าภาพ
อาชญากรรมที่ถูกนาเสนอผ่านรายการสารคดีเชิ งข่าวอาชญากรรมตามล่าหาความจริ ง และรายการ
เบาะแสได้ถูกเข้ารหัสทางโทรทัศน์ 3 ระดับ คือ 1) ระดับความเป็ นจริ ง 2) ระดับการนาเสนอภาพ
ตัวแทน และ 3) ระดับอุดมการณ์ ซึ่ งทั้งหมดนี้ ทาให้เกิดการรับรู ้ร่วมกันระหว่างผูผ้ ลิตรายการและ
ผูช้ ม กล่ า วคื อ ผูผ้ ลิ ตได้นาเสนอเนื้ อหารายการในแง่ มุ ม ใดก็ ท าให้ผูร้ ั บ ชมได้รับ รู ้ ใ นแง่ มุ ม นั้น
เช่นเดียวกับรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่สร้ างการรับรู ้ความจริ งผ่านรู ปแบบรายการเตือนภัย จึงทาให้
กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในด้านการนาเสนอเรื่ องเตือนภัยว่าเป็ นภาพลักษณ์ของรายการ
นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทาให้การกาหนดวารสารของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับ
สาร ตามที่ สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ได้กล่าวไว้น้ นั ยังสามารถอธิ บายได้จากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1) จานวนผูร้ ับสารที่ได้ติดตามข่าวจากการจัดวาระสาร กล่าวคือ ข่าวที่มีผรู ้ ับสาร
สนใจเป็ นจานวนมากและติดตามการนาเสนอข่าวอยูเ่ ป็ นเวลานานนั้นจะทาให้นกั ข่าวสามารถป้ อน
ข่าวได้อยูต่ ลอด เป็ นเหตุให้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการจัดวาระสารสู งขึ้น เมื่อข่าวนั้นทวี
ความส าคัญขึ้ นไปเรื่ อย ๆ ซึ่ ง เมื่ อวิเคราะห์ ถึ งการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ พบว่า
ประเด็นการเตือนภัยจะส่ งผลให้ผชู ้ มมีความชื่นชอบจึงทาการกาหนดวาระสารนี้ข้ ึน
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2) การเกิดขึ้นมาของประเด็น คือ ประเด็นที่ประชาชนไม่รู้มาก่อนจนกระทัง่ สื่ อ
รายงาน เช่ น แผ่นดิ นไหว อุ บตั ิ เหตุ เป็ นต้น ประเด็นที่ ไม่ถูกสังเกตเห็ นจะถู กนามาเป็ นประเด็น
สาธารณะ (Public agenda) โดยสื่ อ ซึ่ ง Zucker, H. G. (1978 quoted in Severin, & Tankard, 2001,
p. 228) มี ความคิดเห็ นการจัดวาระสารอาจเกิ ดขึ้นสาหรั บประเด็นที่ ไม่ถูกสังเกตเห็ นแต่ไม่ใช่
สาหรับประเด็นที่เห็นได้ชดั ทั้งนี้
การนาเสนอเนื้ อหาส่ วนใหญ่ในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ผูช้ มทัว่ ไปไม่ส ามารถ
รับรู ้ประเด็นเหล่านั้นได้ หากไม่เปิ ดดูข่าวสาร เช่น การเตือนภัย เหตุอาชญากรรม หรื ออุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ จึงทาให้การนาเสนอประเด็นการเตือนภัย เป็ นที่ถูกใจของกลุ่มตัวอย่าง
3) ความเกี่ยวข้องและความไม่แน่นอนในเรื่ องนี้ McCombs and shaw (quoted in
Severinm, & Tankard, 2001, p. 231) อธิ บายว่า หากการนาเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับผูร้ ับ
สารมาก ผูร้ ับสารก็จะมีความต้องการในการเปิ ดรับข่าวสารมากด้วยเช่นกันและหากประเด็นนั้นเป็ น
เรื่ องที่อยู่ไกลตัวหรื อไม่ได้อยู่ในความสนใจและก่อให้เกิดความกังวลใจมาก ความต้องการเข้าถึ ง
ข่า วสารก็จะน้อยลงตามไปด้วย ซึ่ งการนาเสนอในด้านเตื อนภัยเหตุ การณ์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ใ น
ชี วิตประจาวันของรายการเรื่ องจริ ง ผ่านจอ จึ ง ทาให้เกิ ดความเกี่ ยวข้องกับผูช้ มที่ เป็ นประชาชน
ทัว่ ไป และทาให้ผชู้ มเกิดความสนใจมากขึ้น
4) ความน่ าเชื่ อถื อ กล่ าวคื อ การจัดวาระสารจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อผูต้ อบคิ ดว่าสื่ อและ
แหล่งข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือ ชื่อของสื่ อก็มีส่วนในความสาคัญนี้ เช่นกัน ซึ่ งรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
มีระยะเวลาการออกอากาศที่แน่ นอน อยู่ในสื่ อโทรทัศน์สีกองทัพบกช่ อง 7 ถื อเป็ นช่ องทางที่มี
ชื่ อเสี ยงได้รับความนิ ยมในอันดับต้น ๆ ของประเทศ และรายการเรื่ องจริ งผ่านจอยังมีการดาเนิ นงาน
มาแล้วกว่า 16 ปี จึงทาให้การนาเสนอของรายการเป็ นที่น่าเชื่ อถื อ ซึ่ งมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
กาหนดวาระสาร
อย่า งไรก็ต าม ยัง มีปั จจัย ที ่มีอิท ธิ พ ลต่อการกาหนดวาระสารในเรื่ อง ลัก ษณะของการ
นาเสนอ ที่ (lyengar, & Kinder, 1987) อธิ บายไว้ว่า การนาเสนอข่าวแบบเร้ าอารมณ์ มีผลทาให้
อานาจในการกาหนดวาระนั้นลดน้อยลง ทั้งนี้ อาจจะเป็ นไปได้วา่ การเสนอข่าวแบบเร้าอารมณ์น้ นั
จะต้องมุ่งเน้นที่ตวั บุคคล หรื อตัวเหตุการณ์ มิใช่ตวั ประเด็น ทาให้ความสาคัญของประเด็นพร่ ามัว
ไป ในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างผูช้ มรายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอ ยังคงมีทศั นคติต่อการนาเสนอของรายการว่าเป็ นรู ปแบบเตือนภัยตามที่ผผู ้ ลิ ตรายการ
กาหนด แม้จะมีการนาเสนอแบบเร้าอารมณ์อย่างมากก็ตาม
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5.2.2 การคัดเลือกเรื่องของรายการ เรื่องจริงผ่านจอ สามารถสร้ างความเร้ าอารมณ์
ผลการวิจยั พบว่า รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมี รูปแบบการนาเสนอที่ สอดคล้องกับแนวคิ ด
สื่ อสารคดีเ ชิ ง ละคร (Docudrama) คือ มีก ระบวนการนาเสนอในรู ป แบบที่ใ ห้ข อ้ เท็จ จริ ง และ
ความบันเทิง ตามที่ Rosenthal (1995, อ้างถึ งใน รัชดาภรณ์ มอญขาม, 2544, น. 20) ได้กล่ าวถึ ง
งานสารคดี เชิ งละครว่า งานประเภทดังกล่าวเป็ นงานที่ผสู ้ ร้ างต้องการที่จะสร้ างความสนุ กสนาน
และความพึงพอใจให้กบั ผูช้ มแต่ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งการที่ จะปลุ กเร้ าผูช้ มด้วยประเด็นคาถาม
หนัก ๆ และในบางโอกาสก็เพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างในขณะนั้น โดยใน
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีการผสมผสานระหว่างการนาเสนอข้อเท็จจริ งและการสร้างความบันเทิง
โดยเริ่ มจากการคัดเลือกเนื้ อหาหรื อภาพเหตุการณ์ที่มีความเร้าอารมณ์ เช่น ภาพอุบตั ิเหตุรถชน เด็ก
ตกน้ า การทะเลาะวิวาท ทาร้ ายร่ างกาย ฆาตกรรม ไปจนถึ งเรื่ องราวชี วิตที่มีความโศกเศร้ า หรื อ
ซาบซึ้ ง โดยที่ผผู ้ ลิตรายการสามารถขยายเรื่ องราวให้มีความน่าสนใจโดยการใช้เทคนิ คการนาเสนอ
สารคดีโทรทัศน์ ตามที่ คมสัน รัตนะสิ มากูล (2555) กล่าวถึงองค์ประกอบต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น การ
ใช้ผูบ้ รรยาย การใช้บ ทสนทนาของตัว การสัมภาษณ์ การใช้เสี ยงประกอบพิเศษ การใช้ภาพ
เหตุการณ์จริ งที่มีการบันทึกไว้ การสร้างภาพเหตุการณ์จาลอง และการใช้กราฟิ ก นอกจากนี้ ยงั มีการ
ใช้องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทัศน์ ตามที่ องอาจ สิ งห์ลาพอง (2557) แบ่ง
องค์ประกอบที่สาคัญได้อย่างน้อย 6 ประการ คือ การจัดฉาก การจัดหรื อปรับแต่งแสง การปรับ สี
ภาพ การใช้เสี ยงต่าง ๆ และการใช้ภาษาทางละครจากคาพูดหรื อท่าทาง
5.2.3 การสร้ างประเด็นเพิ่มเติมให้ กับเนื้อหารายการ เรื่ องจริงผ่ านจอ มากจากการถ่ ายทา
ในพืน้ ทีจ่ ริง
จากการใช้เทคนิคการนาเสนอสารคดีโทรทัศน์ ตามที่ คมสัน รัตนะสิ มากูล (2555) พบว่า
ในขั้น ตอนการผลิ ต ถ่ า ยท า และตัดต่ อ ของรายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอยัง เป็ นส่ ว นส าคัญต่ อการ
นาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละคร คือ นอกจากจะมีการใช้ภาพเหตุการณ์จริ งที่ได้จากคลิปภาพ
หรื อกล้องวงจรปิ ดแล้ว ผลการวิจยั ยังพบว่าผูผ้ ลิ ตรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการใช้ภาพเหตุการณ์
จริ งจาก การลงพื้นที่ เป็ นส่ วนประกอบของเรื่ อง มากที่สุด คือจานวน 94 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง ซึ่ งใน
ส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่ผผู ้ ลิตรายการสามารถเลือกนาเสนอประเด็นข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นทั้งในด้านข้อมูลที่
มีความสาคัญ หรื อความเร้าอารมณ์ของเหตุการณ์ได้ เช่นการถ่ายสภาพศพหลังจากเสี ยชี วิต การถ่าย
ร่ องรอยของเลื อด ข้อความลาตายในสถานที่เกิ ดเหตุ และการนาเสนอภาพความโศกเศร้าของญาติ
ผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นต้น
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5.2.4 รายการสารคดี เชิ ง ข่ า ว เรื่ อ งจริ ง ผ่ า นจอ จั ด ฉากแต่ ง เติ ม เนื้อ หาเพื่อ สร้ า งความ
น่ าสนใจ
ขณะที่การใช้องค์ประกอบการสร้ างบรรยากาศทางละครโทรทัศน์ ตามที่ องอาจ สิ งห์
ลาพอง (2557) พบว่า การใช้ภาพเหตุการณ์แต่งเติมของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ยังเป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญในการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ซึ่ งมีการใช้ภาพการจัด
ฉากตัวละครในลักษณะการเพิ่มเนื้ อหาโดยไม่อยูบ่ นข้อเท็จจริ งเป็ นจานวน 16 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง
ทาให้เห็นว่าผูผ้ ลิตรายการใช้วธิ ี การแต่งเติมเพื่อความจงใจในการเร้าอารมณ์ของเรื่ อง โดยยกตัวอย่าง
ได้ เช่ น การที่ผผู้ ลิตรายได้สัมภาษณ์ลูกชายที่เป็ นต้นเหตุของการผูก คอตายของพ่อ และทราบว่า
ต้องการเขีย นจดหมายขอโทษและขอบคุ ณพ่อที่ไ ด้เสี ย สละชี วิต เพื่อหาเงิ นช่ วยเหลือครอบครัว
เมื่อเห็ นว่ามีความน่ าสนใจจึงร้ องขอเพื่อดาเนิ นการถ่ายทา โดยนามาใช้เพิ่มความน่ าสนใจในช่ วง
สรุ ปท้ายเรื่ อง ซึ่ งการใช้บุคคลภายในเรื่ องในลักษณะนี้ ยงั ทาให้กลุ่ มตัวอย่างไม่สามารถแยกแยะ
ความเป็ นจริ งกับการแต่งเติมเนื้อหาของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอได้
นอกจากการจัด ฉากเพื่ อ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาแล้ ว การจัด ฉากเพื่ อ อธิ บ ายเรื่ อ งราวยัง เป็ น
ส่ วนประกอบของเรื่ อง คิดเป็ นจานวน 58 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง โดยในส่ วนนี้ แม้จะเป็ นการกาหนด
ภาพจากผูผ้ ลิ ตรายการเพื่ออธิ บายข้อเท็จจริ ง แต่ดว้ ยการกาหนดให้บุคคลภายในเรื่ องแสดงท่าทาง
หรื อการอยูใ่ นตาแหน่งสถานที่ต่าง ๆ ก็ส่งผลต่อการสร้างอารมณ์ บรรยากาศของเรื่ องได้ เช่ น การให้
ลูกเช็ดตัวพ่อที่พิการเพื่อสื่ อถึ งกิ จวัตรประจาวันที่ทาเป็ นปกติ แต่ภาพที่ถูกนาเสนอก็สร้ างอารมณ์
บรรยากาศความโศกเศร้าปนความซาบซึ้ งได้
5.2.5 การใช้ เสี ยงดนตรี ประกอบในรายการสารคดีเชิ งข่ าว เรื่ องจริ งผ่ านจอ สามารถเร้ า
อารมณ์ ผ้ ชู มมากทีส่ ุ ด
สาหรับการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิงละครที่เห็นได้ชดั อีกองค์ประกอบหนึ่ ง คือ การ
ใช้เสี ยงดนตรี ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการใช้องค์ประกอบการสร้ างบรรยากาศทางละครโทรทัศน์
(องอาจ สิ งห์ลาพอง, 2557) ซึ่ งช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศตื่นเต้น คิดเป็ นจานวน 98 เรื่ อง จาก 100
เรื่ อง รวมถึง เสี ยงดนตรี สร้ างอารมณ์ บรรยากาศน่ ากลัว 86 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง กล่าวคือ ในการ
นาเสนอแต่ละเรื่ องราวจะมีการใช้ดนตรี เพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศมากกว่า 1 ทานอง ซึ่งอาจมีการ
ปรับระดับของเสี ยงให้ข้ ึนลงตามความตื่นเต้นของภาพเหตุการณ์ดว้ ย โดยสิ่ งที่ยืนยันผลของการใช้
เสี ยงเพื่ อการเร้ าอารมณ์ ข องเรื่ องยัง เห็น ได้จ ากการแสดงความคิด เห็ น จากการสนทนากลุ ่ม ที่
จัดลาดับ ดนตรี ว่าเป็ นองค์ประกอบในการนาเสนอเรื่ องที่มีความเร้าอารมณ์มากที่สุด
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5.2.6 รายการสารคดีเชิ งข่ าว เรื่ องจริ งผ่ าจอ เร้ าอารมณ์ ด้วยการสร้ างความตื่นเต้ น และ
ความรุ นแรงมากทีส่ ุ ด
การสร้ างอารมณ์ บรรยากาศความตื่นเต้น ตามองค์ประกอบการสร้างบรรยากาศทางละคร
โทรทัศน์ (องอาจ สิ งห์ลาพอง, 2557) ยังเป็ นส่ วนประกอบการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครที่พบ
มากที่ สุดในรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ โดยจะเห็ นได้จากการปรั บแต่ง แสงและสี ของภาพ ที่ สร้ า ง
อารมณ์ความตื่นเต้นมากถึง 47 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง และยังมีการใช้เทคนิ คพิเศษทั้งการถ่ายทา และ
ตัดต่อ ที่สร้างความตื่นเต้นอีก 14 เรื่ อง และ 76 เรื่ องตามลาดับ โดยเทคนิ คการตัดต่อที่ส่งผลต่อการ
สร้างอารมณ์บรรยากาศได้มากที่สุด คือ การเร่ ง หรื อชะลอภาพ คิดเป็ นจานวน 77 เรื่ อง ซึ่ งถือเป็ น
ขั้นตอนที่ผผู ้ ลิตมีความจงใจกาหนดขึ้นภายหลังกระบวนการถ่ายทาเพื่อสร้ างอารมณ์ บรรยากาศของ
เรื่ องอย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน การใช้รูปแบบเนื้อหาความรุ นแรงยังเป็ นสิ่ งที่พบว่ามีความเร้าอารมณ์ต่อผูช้ ม
มากที่สุดในจานวน 30 เรื่ อง จาก 100 เรื่ อง ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากภาพเหตุ การณ์ จริ ง เช่ น ภาพ
อุบตั ิเหตุรถยนต์ การทะเลาะวิวาท การฆาตกรรม เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาพความรุ นแรงของ
รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ยังถูกนาเสนอผ่านรู ปแบบการเตือนภัยที่ผผู ้ ลิตรายการกาหนดวาระสารขึ้น
ทาให้ทศั นคติของผูช้ มที่มีต่อความรุ นแรงอาจถูกบิดเบือนไป
5.2.7 ผลการรับชมรายการสารคดีเชิ งข่ าว เรื่องจริงผ่ านจอ กับแนวคิดผู้รับสาร
ผลการวิจยั พบว่า ผูร้ ับ ชมการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการสารคดีเชิ ง
ข่า ว เรื่ องจริ งผ่านจอ มีความสอดคล้องกับแนวคิดผูร้ ับสาร ในเรื่ องการมองผูร้ ับสารเป็ น “ตลาด หรื อ
“ผูบ้ ริ โภค” (Market) ตามที่ McQuail (1994, อ้างถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น. 291-292) ได้
อธิ บายไว้ว่า การพัฒนาการของสื่ อสารมวลชนที่ได้กลายมาเป็ นระบบธุ รกิจเต็มตัวและอยูใ่ นสภาวะ
ที่มีการแข่งขันอย่างรุ นแรงมาก ทาให้ผลิตผลของสื่ อทุกชนิ ดมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่มีไว้
เพื่อการจาหน่าย ซึ่งการผลิตสื่ อต้องคานึงถึงความต้องการของตลาดผูช้ มเป็ นสาคัญ โดยจะเห็นได้วา่
ผูร้ ั บชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ คื อกลุ่ มผูช้ มที่ ถู กวัดปริ มาณการรั บชมผ่านการวิเคราะห์ เรทติ้งของ
รายการ หรื อการปฏิ สัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ ซึ่ งการวัดผลเหล่ านี้ แสดงให้เห็ นถึ งการมองกลุ่ ม
ผูช้ มเป็ นผูบ้ ริ โภคที่จะต้องรักษาจานวนไว้จากการนาเสนอเนื้ อหาที่ผรู ้ ับชมชื่ นชอบ
นอกจากนี้ การนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอยังสอดคล้องกับแนวคิดผูร้ ับสารในเรื่ อง
กระบวนการเลือกสรร (พีระ ศิริโสภณ, 2540) ซึ่ งประกอบด้วยการเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ การ
เลือกรับรู้หรื อเลือกตีความ และการเลือกจดจา โดยผลการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างรายการเรื่ องจริ ง
ผ่านจอมีการรับรู ้ รูปแบบการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่นาเสนอประเด็นในด้านต่าง ๆ
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เช่ น การเตือ นภัย อุบ ตั ิเ หตุ อาชญากรรม ชี ว ิต สิ ่ ง ลี้ ล บั หรื อ แปลก รวมถึ ง เรื ่ อ งภัย พิบ ตั ิ แต่
ขณะเดี ย วกัน การรับชมรายการเรื่ องจริ งผ่านจอได้ทาให้เกิ ดการตี ความการนาเสนอของรายการ
เรื่ องจริ งผ่านจอว่าเป็ นเนื้อหาข้อเท็จจริ งทั้งหมด โดยจะพบว่าจากการสนทนากลุ่ม ไม่มีคนใดที่รับรู ้
การแต่งเติมเนื้ อหาของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ เนื่ องจากลักษณะการนาเสนอที่มีส่วนประกอบของ
ข้อเท็จจริ ง ซึ่ งการตีความนี้ยงั นาไปสู่ การจดจา โดยเห็นได้จากการสนทนากลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
ชื่ นชอบรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่ มีภาพลักษณ์ การนาเสนอเนื้ อหาเตื อนภัย ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิ ด
ความระมัดระวัง ซึ่ งภาพความจดจานี้เกิดขึ้นกับผูส้ นทนากลุ่มจานวนครึ่ งหนึ่ ง คือ จานวน 4 คน จาก
8 คน
5.2.8 การปลูกฝังความเร้ าอารมณ์ ต่อผู้รับชมของรายการสารคดีเชิงข่ าว เรื่องจริงผ่านจอ
จากผลการสนทนากลุ่มที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบการนาเสนอในลักษณะการเร้า
อารมณ์ของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ จานวน 5 คน จาก 8 คน ทาให้เห็นว่า อาจมีความเชื่ อมโยงกับ
การนาเสนอเนื้อหาความรุ นแรง ที่รายการเรื่ องจริ งผ่านจอมีการนาเสนอมากที่สุด ขณะเดียวกันการ
นาเสนอในรู ปแบบการเร้าอารมณ์ ที่ส่งผลให้ผรู ้ ับชมชื่ นชอบ ยังเป็ นสิ่ งที่รายการเรื่ องจริ งผ่านจอ
ถ่ า ยทอดไปยังผูร้ ั บ ชมผ่านกิ จกรรมจากทางรายการที่ ใ ห้ผูช้ มได้มี ส่วนร่ วมในการส่ งคลิ ป ภาพ
เหตุการณ์ หรื อสกู๊ปข่าวเพื่อนามาถ่ายทอดในรายการ เช่น กิจกรรมภาพจริ งของคุณเรื่ องจริ งของเรา
รวมถึงโครงการสิ งห์สร้ างสรรค์ที่ให้นกั ศึกษาเข้าประกวดการนาเสนอสารคดีเชิ งข่าว ซึ่ งจะได้รับการ
แนะนาจากรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ส่ งผลให้เกิดการถ่ายทอดแนวคิดไปยังกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ได้
กระบวนการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการสารคดีเชิ งข่าว เรื่ องจริ งผ่าน
จอ ยังเกิดขึ้นอย่างเป็ นวัฏจักร เมื่อผูช้ มมีความชื่นชอบต่อการนาเสนอในรู ปแบบการเร้าอารมณ์และ
ส่ งต่อความคิดเห็ นผ่านกิ จกรรมบนสื่ อออนไลน์อย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงความคิดเห็ น
การแชร์ หรื อการกดถูกใจ สิ่ งเหล่านี้ ได้ส่งผลไปถึ งผูผ้ ลิต และก่อให้เกิ ดการพัฒนารู ปแบบรายการ
เพื่อตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น ซึ่ งในด้านหนึ่ งอาจทาให้การพัฒนาต่าง ๆ เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชนได้เป็ นอย่า งดี แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ อาจท าให้ ก ารพัฒนาที่ เกิ ดขึ้ นกลายเป็ นการมุ่ ง
แสวงหากาไรจากกลุ่มธุ รกิจโดยไม่สนใจหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็ นสื่ อมวลชน
5.2.9 เรทติง้ และสื่ อออนไลน์ มีผลกาหนดรู ปแบบการนาเสนอของรายการสารคดีเชิ งข่ าว
เรื่องจริงผ่านจอ
ปั จจุบนั การนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการสารคดีเชิ งข่าว เรื่ องจริ งผ่าน
จอ ยังเกิดขึ้นอย่างเป็ นวัฏจักร เมื่อผูช้ มมีความชื่นชอบต่อการนาเสนอในรู ปแบบการเร้าอารมณ์และ
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มีการเปิ ดรับชมรายการผ่านสื่ อโทรทัศน์จานวนมากก็จะส่ งผลให้มีเรทติ้งในระดับสู ง ซึ่ งส่ งผลต่อ
การวิ เ คราะห์ ก ารคัด เลื อ กประเด็ น ของผูผ้ ลิ ต รายการ หากเรื่ อ งใดมี เ รทติ้ ง สู ง ในระหว่า งการ
ออกอากาศจึงหมายความว่าเรื่ องนั้น ๆ เป็ นที่ชื่นชอบ ซึ่ งงานวิจยั ชิ้ นนี้ พบว่า ประเด็นการเตือนภัย
เป็ นเนื้ อหาที่ ผูผ้ ลิ ตรายการเรื่ องจริ งผ่านจอเชื่ อว่าผูช้ มมี ความชื่ นชอบมากที่ สุด โดยทั้งนี้ การวัด
จานวนเรทติ้งของผูช้ มที่มีความน่าเชื่ อถื อยังเกิ ดจากการโฆษณาประเด็นที่น่าสนใจในระหว่างวัน
ก่อนที่จะมีการออกอากาศ โดยจะทาให้ผทู ้ ี่สนใจได้ติดตามดูเนื้ อหาที่นาเสนอในช่วงการออกอากาศจริ ง
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากรายการใช้ พ้ื น ที่ ใ นสื่ อ สั ง คมที่ ผูช้ มปั จ จุ บ ัน สามารถเข้า ถึ ง และดู
ย้อนหลังรายการได้ และยังสามารถเห็นการแสดงความคิดเห็นของผูช้ มรายการที่เป็ นปั จจุบนั มาเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการวางประเด็นของรายการ และรู ปแบบการนาเสนอในรายการ
ดังนั้น เมื่อผูร้ ับชมเกิดความชื่ นชอบ หรื อไม่ชื่นชอบการนาเสนอใดๆของรายการเรื่ องจริ ง
ผ่า นจอ ผูผ้ ลิ ตรายการยัง สามารถวิเคราะห์ ไ ด้จากจานวนยอดผูร้ ั บ ชมรายการย้อนหลัง ทั้ง จาก
เว็บไซต์ bugaboo.tv ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รวมถึงการส่ งต่อความคิดเห็นของผูช้ ม
ผ่านกิจกรรมบนสื่ อออนไลน์ที่สามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงความคิดเห็น การ
แชร์ หรื อการกดถูกใจผ่านสื่ อเฟสบุก๊ แฟนเพจ รวมถึงช่องทางยูทูบ ของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ สิ่ ง
เหล่านี้ ได้ส่งผลไปถึ งผูผ้ ลิ ต และก่อให้เกิ ดการพัฒนารู ปแบบรายการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ได้มากขึ้น ซึ่ งในด้านหนึ่ งอาจทาให้การพัฒนาต่างๆเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เป็ นอย่างดี แต่
ในขณะเดียวกันก็อาจทาให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นกลายเป็ นการมุ่งแสวงหากาไรจากกลุ่มธุ รกิจโดยไม่
สนใจหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็ นสื่ อมวลชน
5.2.10 รายการสารคดีเชิ งข่ าว เรื่องจริงผ่ านจอ พัฒนาสู่ การนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ ง
ละครมากขึน้
จากการวิเคราะห์เนื้ อหาของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่พบว่ามีการคัดเลือกประเด็นการเตือนภัย
ในการนาเสนอต่อผูช้ มนั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เขมริ น จุลมาศ (2551) ที่ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง การสร้ างความเป็ นจริ งทางสังคมของรายการ “เรื่ องจริ งผ่านจอ” และการรับรู้ของผูช้ ม ซึ่ ง
พบว่า เนื้ อหารายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีรูปแบบการนาเสนอเนื้ อหาทั้งหมด 5 ช่วง คือ ช่วงเรื่ องจริ ง
ไม่น่าจริ ง ช่ วงเรื่ องจริ งเตือนภัย ช่ วงนาทีระทึก ช่ วงข่าวเจาะ และช่ วงสกู๊ปพิเศษ โดยเนื้ อหาของ
รายการจะแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความแปลก เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเตือนภัย
เนื้ อหาที่ เกี่ ยวกับ อาชญากรรม และเนื้ อหาที่ มีผลกระทบต่อสั งคม แต่ ขณะเดี ย วกันยังมี ความไม่
สอดคล้องในเรื่ องการสร้าง “ความเป็ นจริ ง” เนื่องจากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ทีมงานผูผ้ ลิตมีการ
แต่งเติมเนื้ อหาบางส่ วนโดยไม่ได้ต้ งั อยู่บนข้อเท็จจริ ง โดยที่ผรู ้ ับชมไม่ตระหนักถึงการแต่งเติมที่
เกิดขึ้น
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ขณะที่การวิเคราะห์เนื้ อหาของรายการ จานวน 100 เรื่ อง ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2558มิถุนายน พ.ศ. 2558 ยังพบว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ได้มีการปรับรู ปแบบการนาเสนอบางส่ วนให้
มีการนาตัวบุคคลของเรื่ องมาถ่ายทาภายในห้องสตูดิโอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ มีการจัดกลุ่ม
ผูช้ ม และดาเนิ นรายการด้วยพิธีกรของเรื่ อง โดยใช้ชื่อช่วงว่า “Big Show Big Story” ซึ่ งเน้นการ
ดาเนิ นเรื่ องด้วยการสัมภาษณ์ หรื อการแสดงจากบุ คคลของเรื่ องสลับกับการนาเสนอด้วยสกู๊ปที่
ทีมงานผูผ้ ลิตถ่ายทาได้มีการจัดเตรี ยมไว้ เช่น การนาแพทย์ชาวบ้านที่ใช้วิธีการรักษาด้วยการเจาะ
หนังหัวมาสาธิ ตในรายการ ซึ่ งการใช้วิธีเหล่านี้ เป็ นลักษณะการดาเนิ นเรื่ องในรู ปแบบการแสดง
ขัดแย้งกับลักษณะการทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งของสื่ อมวลชน อีกทั้งลักษณะการใช้คาว่า Show
เป็ นส่ วนประกอบของชื่อในช่วงรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ทั้งนี้ ยงั สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบที่เป็ นสารคดีเชิงละครมากขึ้น และมีผลต่อความเร้าอารมณ์อย่างชัดเจนอีกด้วย
5.2.11 ข้ อค้ นพบที่สาคัญของงานวิจัยกระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครใน
รายการสารคดีเชิงข่ าวเรื่องจริงผ่านจอ
โดยสรุ ป การวิจยั กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิ งละครในรายการสารคดีเชิ งข่าว
เรื่ องจริ งผ่านจอ มีขอ้ ค้นพบที่สาคัญ คือ การรู ้ เท่าทันการนาเสนอของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่ มี
เกณฑ์ก ารคัดเลื อกประเด็ นการนาเสนอจากความเร้ า อารมณ์ ข องเรื่ องก่ อ นที่ จะหาแง่ มุ ม ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อผูช้ ม โดยประเด็นการเตื อนภัยเป็ นประเด็นที่ ถูกกาหนดให้ผูช้ มได้รับชมมากที่ สุด
เนื่องจากเป็ นประเด็นที่ผรู ้ ับชมชื่นชอบและมีเป็ นประโยชน์ต่อผูช้ มตามนโยบายของผูบ้ ริ หาร
ในด้านการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครของรายการสารคดี เชิ งข่าวเรื่ องจริ งผ่านจอ
ยังเห็นได้ชดั เจนจากการลงพื้นที่ถ่ายทาของทีมงานผูผ้ ลิตซึ่ งมีส่วนในการกาหนดประเด็นความเร้า
อารมณ์ ของเรื่ องและยังมี การใช้เทคนิ คของการผลิ ตรายการด้วยวิธีการจัดฉากเพิ่ม เติ มเนื้ อหาที่
นอกเหนื อจากข้อเท็จจริ ง ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่าเป็ นเหตุการณ์จริ งที่เกิ ดขึ้น อีกทั้งยังมี
การใช้ภาพความเร้ าอารมณ์ ที่มีความรุ นแรง มีการใช้เสี ยงดนตรี ประกอบการดาเนิ นเรื่ องเพื่อเร้ า
อารมณ์ ของผูช้ ม ตลอดจนปรับแสง การแต่งสี และการใช้เทคนิ คพิเศษการถ่ายทา และการตัดต่อ
ต่าง ๆ โดยมีผลต่อการสร้างความตื่นเต้นของผูช้ มมากที่สุด
ส่ วนกลุ่ ม ตัวอย่างผูช้ มรายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ ยัง มี ค วามชื่ นชอบต่ อการนาเสนอใน
รู ปแบบสารคดี เชิ งละครที่มีความเร้ าอารมณ์ และมีประเด็นความรุ นแรง โดยที่มีความเข้าใจว่าเป็ น
การนาเสนอเพื่อการเตือนภัย นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียงั ทาให้การตอบสนองของผู ้
รับชมสามารถส่ งต่อไปยังผูผ้ ลิตรายการอย่างรวดเร็ ว มีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยการแสดงความคิดเห็น การ
แชร์ หรื อการกดถู กใจในสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นปั จจุ บนั และนาไปสู่ การวิเคราะห์ ของ
ผูผ้ ลิตรายการที่จะเลือกนาเสนอประเด็นที่เป็ นความชื่นชอบของผูช้ มต่อไป
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการผลการศึ กษา พบว่ า การน าเสนอในรู ปแบบสารคดี เชิ งละคร (Docudrama) ของ
รายการเรื่ อ งจริ ง ผ่า นจอ มีลกั ษณะการเร้ าอารมณ์ ต่อกลุ่มตัวอย่างโดยตรง จากหลัก องค์ประกอบ
การสร้างบรรยากาศทางละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะการใช้เสี ยงประกอบ การใช้เทคนิ คพิเศษ และ
การฉายซ้ าภาพเหตุการณ์ ที่มีความตื่นเต้น น่ากลัว น่าประหลาดใจ สาหรับกลุ่มตัวอย่างแม้วา่ จะมี
ความชื่ นชอบ แต่ ก็ ค วรพิ จารณาเนื้ อหาข้อ เท็จ จริ ง อย่า งรอบคอบ และท าความเข้า ใจกับ การ
นาเสนอในประเด็นการเตือนภัย ซึ่ ง ผูผ้ ลิต มีการกาหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) ใน
การชี้ นาผูช้ มให้ตระหนัก ถึ งความสาคัญของเรื่ องเตือนภัย จนบางครั้ ง อาจมองข้ามผลกระทบที่
เกิ ดจากภาพความรุ นแรงได้ ดังนั้นผูร้ ับชมจึงควรรู ้ เท่าทันกระบวนการนาเสนอของรายการเรื่ อง
จริ งผ่านจอที่ อาจส่ งผลต่อพฤติ กรรมของผูร้ ั บชมได้
ในส่ วนผูผ้ ลิตรายการที่เป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการคัดเลือกประเด็น มี การใช้วิธี
นาเสนอเนื้ อหาที่มีความเร้าอารมณ์ ตลอดจนการใช้ภาพความรุ นแรง แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ผูผ้ ลิตรายการจึงควรจะต้องพิจารณาถึ งความเหมาะสมในการให้ความบันเทิงควบคู่ไปกับการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริ ง การนาเสนอโดยยึดหลักความมีจรรยาบรรณวิชาชี พในการนาเสนอข้อมูลมากกว่า
การชี้นาให้เกิดความเชื่อที่อาจส่ งผลเสี ยต่อสาธารณประโยชน์ได้ รวมถึงควรให้ความสาคัญกับการ
ป้ องกันภาพความรุ นแรงที่นาเสนอผ่านรายการ ซึ่ งอาจกลายเป็ นแบบอย่างที่ส่งผลเสี ยให้กบั เยาวชน
หรื อผูร้ ับชมรายการให้รับรู้ขอ้ มูลที่ถูกบิดเบือน หรื อนาไปสู่ การปฏิบตั ิตามแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม
ดังนั้น ข้อเสนอแนะทางวิชาชี พ จากผลวิจยั ที่พบว่ารายการ เรื่ องจริ งผ่านจอ เป็ นรายการ
สารคดี เชิ งข่าวที่มีกระบวนการนาเสนอในรู ปแบบสารคดีเชิ งละครที่สร้างความเร้าอารมณ์ ต่อผูช้ ม
เริ่ มตั้งแต่การคัดเลือกประเด็นการนาเสนอโดยมีนโยบายของบริ ษทั ที่ให้ความสาคัญกับการนาเสนอ
ประเด็นที่ใกล้ตวั ผูช้ ม ผูผ้ ลิตรายการควรจะมีแนวทางในการพัฒนารายการที่สร้างความน่าสนใจกับ
ผูช้ มรายการในรู ปแบบการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง มากขึ้ น โดยเฉพาะจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตซึ่ งเป็ น
แหล่งข่าวสารในยุคปั จจุบนั เพื่อทาให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อของรายการเรื่ องจริ งผ่านจอมากขึ้น และ
เป็ นพื้นที่ ในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ของผูช้ มรายการด้วยวิธีการใหม่ๆ รวมถึงควรลดการนาเสนอ
ประเด็นเรื่ องการเตือนภัย อาชญากรรม ซึ่ งในปั จจุบนั มีการนาเสนออยูใ่ นปริ มาณที่สูง ควรจะขยาย
ประเด็นความอันตรายที่ไม่ใช่ความรุ นแรงเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นสิ่ งเรื่ องที่อยูใ่ กล้ตวั คนในประเภท
อื่น ๆ เช่ น ประเด็นด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัยทางท้องถนน เรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้ างความ
ตระหนักรู ้ และเปิ ดพื้นที่ใหม่ ๆ ในการร่ วมตรวจสอบสังคมมากขึ้น
ในด้านข้อเสนอแนะทางวิชาการ จากผลวิจยั ที่พบว่า ผูร้ ับสารรู ้ ไม่เท่าทันสื่ อ ในประเด็น
การกาหนดวาระข่าวสารจากผูผ้ ลิตรายการที่นาเสนอเรื่ องเตือนภัย ซึ่ งหากมีการรับชมอย่างต่อเนื่ อง
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ส่ งผลต่อการรับสารประเภทดังกล่าวที่แฝงไปด้วยความรุ นแรง ดังนั้น จึงควรทาการวิจยั เชิ งทดลอง
เพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบพฤติก รรมของผูช้ มรายการดัง กล่ าวว่า จะส่ งผลกระทบในเชิ งลบหรื อไม่
อย่างไร
แม้ว่ารายการเรื่ องจริ งผ่านจอจะเป็ นรายการสารคดี เชิ งข่าวที่ สร้ างการยอมรับให้กบั ผูช้ ม
เป็ นระยะเวลานาน แต่ปัจจุบนั มีรายการข่าวประเภทอื่น ๆ เกิ ดขึ้นจานวนมาก จึงควรมีการศึกษา
กระบวนการนาเสนอรู ปแบบสารคดีเชิง ละครในรายการข่าวที่เกิ ดขึ้นใหม่ ทั้งจากในช่องทีวีดิจิทลั
และช่องอินเทอร์ เน็ตทีวี อาทิเช่น รายการ อาชญากรรมหน้าหนึ่ง ช่องไทยรัฐทีวี รายการ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ให้ผบู ้ ริ โภครู ้เท่าทันต่อไป
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