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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธเร่ือง  การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ  “เรื่องจริงผานจอ”  
และการรับรูของผูชม  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย  เพื่อศึกษา
กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ  และเพื่อศึกษาการรับรู
ของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูล  ดวยการศึกษาจากเทปรายการเรื่องจริงผานจอ  การ
สัมภาษณแบบเจาะลึกทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  และจากการสนทนากลุม  ผูรับสารที่
ไดรับชมรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยมีจํานวน  20  คน  แบงเปนกลุมนิสิตนักศึกษาจํานวน  10  
คน  และกลุมวัยทํางานตอนตนจํานวน  10  คน  เพื่อนําขอมูลมาประกอบการวิจัย 
 จากการศึกษา  พบวา 
 กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ  ประกอบ
ไปดวยขั้นตอนการผลิตรายการโดยมีการประกอบสรางความจริง  3  ขั้นตอน  คือ  (1)  ขั้นตอน
กอนการผลิตรายการ  (Pre - Production)  (2)  ขั้นตอนการผลิตรายการ  (Production)  (3)  ขั้นตอน
หลังการผลิตรายการ  (Post - Production)   สวนเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ   มีรูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหาทั้งหมด  5  ชวง  คือ  ชวงเรื่องจริงไมนาจริง   ชวงเรื่องจริงเตือนภัย  ชวงนาทีระทึก  
ชวงขาวเจาะ  และชวงสกูปพิเศษ  โดยเนื้อหาของรายการจะแบงออกไดเปน  4  ประเภท  คือ  
เนื้อหาที่เกี่ยวกับความแปลก  เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเตือนภัย  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  และ
เนื้อหาที่มผีลกระทบตอสังคม 

การรับรูของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผาน
จอ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาเนื้อหาที่นําเสนอในรายการเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม  เปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนปญหาของสังคม  โดยนําเสนอเนื้อหาอยางตรงไปตรงมาและ
เจาะลึกกับทุกประเด็นที่นําเสนอ  เมื่อชมรายการแลวทําใหรูสึกตื่นเตนไปกับเหตุการณที่รายการ
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นําเสนอ  ทําใหเกิดอารมณรวมไปกับเหตุการณและรูสึกเหมือนเปนสวนหนึ่งของรายการ  ในสวน
ความเชื่อในการสราง   “ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  กลุมตัวอยาง
สวนใหญจะเชื่อวาขอมูลจะนาเชื่อถือก็จะตองมีภาพกอน  ซ่ึงภาพกับขอมูลตองมีความสอดคลอง
กัน  และมีความเชื่อวาการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเปนการยืนยันถึงขอเท็จจริงในสิ่งที่รายการนําเสนอ  
โดยเปนการชวยเสริมความรู  แนะแนวทางหรือหาทางออกใหกับสิ่งที่เกิดขึ้น   ในดานการทําหนาที่
ของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ  เห็นดวยกับการ
นําเสนอเนื้อหาในรายการวามีความเปนกลางทางรายการไดเปดโอกาสใหหลาย ๆ  ฝายมาแสดง
ความเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น    โดยการนําเสนอของรายการนั้นจะไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง     ในสวน
การเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อันเนื่องจากการชมรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  
กลุมตัวอยางทั้งหมดชมรายการแลวนําไปใชในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการเตือนภัย  อุบัติเหตุ  
ไวเปนอุทาหรณในการใชชีวิต  ใชสนทนาในวงเพื่อน การบอกตอ  เปนการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กัน  เพื่อใหรูเทาทันกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 
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     ABSTRACT 
 

The thesis entitled The Social Construction of  Reality by TV Program Called “Ruang 
Jing Pan Jor” (True Story on Screen)  and the Perception of Viewers is a qualitative research with 
objectives to study the process of Social Reality Construction presented through the content of a 
TV program called “Ruang Jing Pan Jor” (True Story on Screen”), and  to study the Perception of 
Viewers who received messages from the program. 

The researcher collected data and information by viewing video tapes of  recorded 
programs, conducting an in- depth interview with members of the  production team, and having a 
discussion with the focused group who were 20 viewers that received messages from the 
program. The group comprised 10 university students, and 10 young professional workers.  Data 
and information  from those 20 people were used for this research. 

The study found that :- 

The Social Construction of  Reality by TV Program “Ruang Jing Pan Jor” consisted 
of the production process in which three steps were involved. They  were (1) Pre-Production, (2) 
Production,  and (3) Post-Production.  The program  content was made up of  five segments 
consisting of the followings : True Story that is Unlikely to be True, Danger Warning from True 
Story, Frightened Moment, Exclusive News, and  Special Scoops. The program ’s content is 
divided into four categories. They were the content with  Strangeness, the content for Danger or 
Disaster Warning, the content on Crimes, and the content  that examined  effects on society. 
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The viewers’ perception on the Social Construction of Reality by the program “Ruang 
Jing Pan Jor” showed that the majority of  sample group agreed that the content presented by the 
program were  real social problems. The program acted as the mirror that reflected on social 
problems by making a direct presentation with investigative reports on every issue.  Viewers felt 
excited with the situation shown in the program resulting in having the same mood and having the 
feeling that they were  part of the program. For the creation of belief in the construction of  
“reality” in society through  “Ruang Jing Pan Jor”, it was found that the majority  of sample 
group thought that the information would be more accountable and  believable if there were 
pictures or video to be shown first. They specified that  pictures and information had to have 
relevance. They believed that interviews  given by experts would give confirmation on the facts 
presented by the program.  

Moreover, experts’ interview would also give additional information, and suggestion 
or guidance for the solution of what happened.  As for the media performance in  the production 
of this program, The majority of viewers agreed that content presented  in the program was 
unbiased and balanced.  The program had given opportunity  to various parties concerned to 
express their views in issues that were presented in the program. Viewers agreed that the program 
was presented with impartiality. As for viewers’ behavior regarding the usage in daily life after 
watching the program, it was found that sample group used  information from the program in 
their daily life such as the warnings for dangers /crimes, and accidents. They used the information     
as lessons in life, as topics for discussion among colleagues, as something to be spread by words 
of mouth, to be exchanged for different ideas, and to keep up and be alert with situations that 
might happen. 
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
 โลกของสื่อในคริสตศตวรรษที่  21  เปนยุคแหงการสื่อสารแบบไรพรมแดนที่กําลัง
กาวหนาไปดวยจังหวะที่เร็วขึ้น  นี่คือจุดหมุนเปลี่ยนทางเทคโนโลยีการสื่อสารและเปนปจจัย
กําหนดที่โดดเดนที่สุดที่เอื้ออํานวยใหการไหลเวียนขาวสารของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว  ใน
ปริมาณที่มหาศาลและคุณภาพดี  ตลอดจนทําใหเกิดมีชองทางในการสื่อสารมากขึ้น  ซ่ึงในปจจุบัน
มีส่ือมวลชนอยูหลายประเภทดวยกัน  ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือวิทยุกระจายเสียง  ส่ือวิทยุโทรทัศน   
และส่ือภาพยนตร  รวมทั้งส่ือใหมทางอินเตอรเน็ต  ซ่ึงส่ือมวลชนเหลานี้มีบทบาทหนาที่สําคัญใน
การสื่อสารถายทอดและนําเสนอขาวสาร  การรายงานเหตุการณ  เร่ืองราว  และความเปนไปใน
แงมุมตางๆ  ที่เกิดขึ้นใหผูคนภายนอกหรือใหกับผูคนในสังคมไดรับรู  เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ
เร่ืองความฉับไว  ทันตอเหตุการณ  (วิสุทธิ์  มั่งมี, 2549 : 1) 
  
 ความสามารถของสื่อในปจจุบันที่สามารถจะใชประโยชนจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีเพื่อ  “สราง”  และ  “เผยแพร”  ขอมูลขาวสารออกไปไดอยางรวดเร็ว  มากมายและ
กวางไกล  จัดเปนหนึ่งในกระบวนการโลกาภิวัตนรวมสมัย  นอกเหนือไปจากสภาวะโลกไร
พรมแดนทางการเงินของระบอบเศรษฐกิจโลก   ส่ิงที่อาจเรียกไดวา เปนมิติทางสื่อทัศน 
(Mediascapes)  คือการสื่อสารผานสื่อสมัยใหมที่กาวขามผานขอจํากัดทางเวลาและสถานที่  จนการ
รับรูของผูคนในสังคมมีความสลับซับซอนมากขึ้น  (อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว, 2546 : 99)  
  
 ส่ือมวลชน  เปนตัวกลางที่เช่ือมโยงระหวางผูรับสารกับส่ิงตางๆ  ที่อยูรอบตัวผูรับสาร  
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคล  องคการ  เหตุการณ  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  ความสัมพันธ
เหลานี้เกิดมาจากสื่อมวลชน  ดังนั้นสื่อมวลชน (Mass  Media)  จึงมีอิทธิพลอยางมากตอผูรับสาร
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ทุกคน  ทั้งยังมีอิทธิพลตอการสรางกระแสความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมทั้งเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ  วิถีการดําเนินชีวิต  พฤติกรรมของผูคน  รวมถึงวิธีคิดและสํานึกรวมของคนในสังคม จน
กลายเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะนี้  สังคมไทยซึ่งเปนยุคที่ผูรับ
สารในสังคมตางตื่นตัวที่จะเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งตางๆ  รอบตัวในเรื่องการดําเนินชีวิต  
และการติดตามความเคลื่อนไหวของคนในสังคม  และประเทศตางๆ  ทั่วโลกจากสื่อมวลชน
ตลอดเวลาเพื่อนําขอมูลขาวสารที่ไดรับนั้นมาใชประโยชนตามความพึงพอใจ  และทําใหเกิดการ
ส่ือสารระหวางบุคคลในสังคมอีกดวย  กอปรกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารใน
ปจจุบัน  ที่มีการพัฒนารูปแบบและชองทางการสื่อสารทําใหการไหลของขอมูล (Information  
Flow)  มีความคลองตัวและรวดเร็ว  เกิดการถายเทความรู  เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงสิ่งตางๆ  
ใหดีขึ้น  ดังนั้นความตองการบริโภคขาวสารที่เกิดขึ้นรอบๆ  ตัวของผูรับสารจึงมีมากขึ้น  ซ่ึงความ
ตองการบริโภคขาวสารของผูบริโภคนั้นมีทั้งลักษณะของความรู (Knowledge) ขาวสาร 
(Information)  และรวมไปถึงส่ิงที่ใหความบันเทิง  (Entertainment)  ตางๆ  อีกดวย 
 
สื่อมวลชนกับโทรทัศน  
 
 “โทรทัศน” ถือเปนสื่อหนึ่งที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพสูง เปรียบเสมือนการรวมสื่อหนังสือพิมพวิทยุกระจายเสียงและภาพยนตร เขาดวยกัน 
เปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูงสุด สามารถชักจูงโนมนาวใจใหคลอยตามไดงายที่สุด และเปนสื่อที่
เขาถึงประชาชนไดกวางขวาง  อีกทั้งเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางสูง และเปน
ส่ือที่ไดเปรียบมากกวาส่ืออ่ืน ๆ กลาวคือเปนสื่อที่ผูรับสามารถไดรับขอมูล หรือขาวสารที่มีลักษณะ
เปนภาพเคลื่อนไหว แสง สี และเสียงเหมือนเหตุการณจริงไดมากกวาส่ืออ่ืนๆ  (อนุชิต  มุรธาทิพย, 
2542 : 1)  ดังนี้ 
 
 1.  เปนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนเปนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน 
 2.  มีภาพที่เหมือนจริง จึงทําใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสราง
ความรูสึกและพฤติกรรมที่ตองการเปนอยางดียิ่ง 
 3.  สามารถเสนอขาวสารไดรวดเร็วสามารถถายทอดเหตุการณจริงไปยังผูรับสาร
หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน 
 4.  สามารถนําเสนอขาวสารใหนาสนใจ นาเชื่อถือ หรือสรางความทรงจํา และโนมนาว
ใจไดเปนอยางดี  
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 ดวยลักษณะดังกลาวนี้เองสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศนจึงไดเปรียบมากกวาส่ือ
ประเภทอื่นๆ ในการเขาถึงผูรับสารไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพกอใหเกิดความรูความเขาใจได
อยางกวางขวางไมจํากัดเวลา  ดังนั้น  เราสามารถกลาวไดวา  ส่ือวิทยุโทรทัศน  มีหนาที่สําคัญ
หลักๆ  (มารียา  ไชยเศรษฐ, 2546 : 4)   ดังนี้  คือ 
 

-  หนาที่ในการเสนอขาวสาร  :  จากความตองการที่ตองมีผูคอยเฝายาม  คอยดูแล
ความปลอดภัยในการเฝาคอยดูแลเหตุการณตางๆ  นั้น  โทรทัศนตองมีหนาที่รายงานเหตุการณ  
หรือสงขาวสารใหผูอ่ืนไดทราบดวย 

-  หนาที่ในการเสนอความคิดเห็น  : มนุษยตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซ่ึง
โทรทัศนสามารถตอบสนองความตองการนี้ไดเปนอยางดี 

-  หนาที่บริการบันเทิง  :  ความรื่นเริงบันเทิงใจ  ความสนุกสนาน  เปนสิ่งที่ทุกคน
แสวงหากันอยางมาก  เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจจากการทํากิจกรรมการงานตางๆ  ใหแกทุกคน
ในหลายรูปแบบ 

-  หนาที่บริการการศึกษา  :  โทรทัศนจะทําหนาที่สงเสริมความรูและการศึกษา  
เพื่อใหเกิดการเรียนรูศิลปะวิทยาการตางๆ ในการนําไปใชประกอบอาชีพและเพื่อการอยูดีมีสุข     
  
 หากจะกลาวถึงวิธีที่คนในสังคมปจจุบันเลือกใชเพื่อผอนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดลอมและภาระที่ตองแบกรับอยู  วิธีงายๆ  สะดวกสบายและเสียคาใชจายนอยวิธีหนึ่งคือ  
การรับชมรายการบันเทิงที่นําเสนอผานทางสื่อมวลชน  ดังนั้นสื่อมวลชนมีหนาที่ใหความบันเทิง
เริงรมยเพื่อผอนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจําวันและยังทําหนาที่ในการใหความบันเทิงเพื่อ
ตอบสนองความตองการดังกลาว 
 
สถานการณของโทรทัศนในประเทศไทย 
 
 สําหรับประเทศไทย “โทรทัศน” เปนสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลมากที่สุดประเภทหนึ่ง  ที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนอยางมาก  ดังจะเห็นไดจากอัตราการชมโทรทัศนของประชากรทั่ว
ประเทศในป  พ.ศ. 2546   ที่มีอายุตั้งแต  6  ปขึ้นไป  โดยแยกเปนเพศชาย  รอยละ 49.89  เพศหญิง  
รอยละ 50.11  โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนมากที่สุด  คือ  รอยละ 
95.92  รองลงมาคือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ 94.99  ภาคกลาง  รอยละ  94.42  ภาคเหนือ  
รอยละ  93.61  และภาคใต  รอยละ  92.93  ทั้งนี้เมื่อเทียบจากการศึกษาแลว  พบวา  ผูที่มีการศึกษา
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ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาเปดรับสื่อชนิดนี้นอยที่สุด  คิดเปน  รอยละ  91.61  มากที่สุดคือ  
ระดับอุดมศึกษา รอยละ  98.83  และมัธยมศึกษา   รอยละ  97.36  โดยประเภทรายการที่รับชมมาก
ที่สุด  พบวา  ประชาชนทุกภาคและทุกเขตทั่วประเทศมีสัดสวนการรับชมรายการบันเทิงมากที่สุด
ถึง  รอยละ  51.62  รองลงมาคือ  รายการขาว  รอยละ  47.18  นอกจากนั้นคือ  รายการประเภท
สารคดี  ความรู  ความคิดเห็นและโฆษณาธุรกิจ  คิดเปนรอยละ  1.20  ซ่ึงสัดสวนของประชากรเพศ
หญิงจะเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิงมากกวาเพศชายที่รับชมรายการขาวมากกวารายการ
บันเทิง (สุกัญญา  บูรณเดชาชัย, 2549 : 56-57) 
 
 การใชส่ือโทรทัศนนําเสนอเรื่องราวตางๆ  ในสังคม  สามารถสรางบรรยากาศของ
ความสนุกสนานไดเสมือนรวมอยูในเหตุการณนั้นดวย  ดังนั้น  ส่ือโทรทัศนจึงเปนส่ือมวลชน
ประเภทหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการใหความบันเทิงแกประชาชนอยางแพรหลาย  และไมนาแปลกใจ
เลยที่เรื่องราวที่นําเสนอผานทางสื่อโทรทัศนมักจะกลายเปนหัวขอสนทนาของคนในสังคมไป  
(Talk  of  the  town)  
 
รูปแบบรายการทางโทรทัศน 
 
 โดยทั่วไปรายการของสถานีวิทยุโทรทัศนจะอยูภายใตขอบเขตของ  รายการ  4  
ประเภทหลัก  คือ  ประเภทขาวสาร  ประเภทความรู  ประเภทบันเทิง  และประเภทโฆษณาและ
บริการธุรกิจ  รายการประเภทขาวสารเปนรายการที่มีความหมายครอบคลุมและกวางขวางไปจาก
รายการขาวรวมถึงสารคดีเชิงขาว  สรุปวิเคราะหขาว  วิจารณขาว  ซ่ึงโดยปกติแลวเปนเนื้อหาสาระ
ที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่ผานมาแลวเล็กนอยจนถึงเหตุการณปจจุบัน  หรือคาดการณไปถึงอนาคต  
ซ่ึงเกี่ยวของกับสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ตลอดจนชีวิตประจําวันของประชาชน  และเปน
เหตุการณที่ประชาชนใหความสนใจ  ประกอบกับในปจจุบันความกระหายใครรูขาวสารของ
ประชาชนมีมากขึ้น  ทําใหเกิดกระแสเรียกรองตอรายการโทรทัศนใหเพิ่มรายการสารคดีเชิงขาว
มากขึ้น  ไมใชรายงานแบบฉาบฉวยตามกระแสแตเปนการเจาะขาวลงไปในแนวลึกใหถึงเบื้องหลัง
ขาว  (ตระหนักจิต  ยุตยรรยง, 2541 : 3) 
 
 รายการสารคดีเชิงขาวเปนรายการที่ผูผลิตสามารถเขาถึงแหลงขาวแรก  ซ่ึงเปนตนตอ
เหตุการณจนคนหาขอเท็จจริงแลวนํามาตีแผจนสาธารณชนไดรูอยางถูกตองและกวางขวางและ
เนื่องจากรายการสารคดีเชิงขาวเปนการแสวงหาขอเท็จจริงทุกแงทุกมุมทั้งดานลึกและดานกวางจึง
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ถือเปนรายการที่แสดงถึงการทําหนาที่  บทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนไดอยางชัดเจนที่สุด  
ความมีเงื่อนงํา  ความขัดแยง  และตอบสนองตอความสนใจของมนุษย  เปนคุณสมบัติสําคัญของ
รายการสารคดีเชิงขาว  ซ่ึงจากคุณสมบัติเหลานี้เองทําใหรายการสารคดีเชิงขาวนาสนใจและชวน
ติดตามเพราะมีการคนหาขอเท็จจริงที่ซอนเรนอยูแลวนํามาตีแผตอสาธารณะ 
 
ความเปนมาของรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ” 
  
 จากการดําเนินงานของบริษัท  กันตนา  กรุป จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบผลิตงานทาง
โทรทัศนประเภทตางๆ   โดยมีทีมงาน บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน (2002) จํากัด, บริษัท กันตนา เอด็
ดูเทนเมนท (อินเตอรเนชั่นแนล) จํากัด,  บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร จํากัด,  บริษัท กันตนา แล
ปบอลาทอรี่ จํากัด,  บริษัท กันตนา พับลิชช่ิง จํากัด, บริษัท กันตนา ออรกาไนเซอร แอนด เมเนจ
เมนท จํากัด,  บริษัท กันตนา ไอ-แมค จํากัด,  บริษัท กันตนา วีดีโอ โปรดักชั่น จํากัด,  บริษัท กันต
นา เอนิเมชั่น จํากัด,  บริษัท กันตนา กรุป พับบริค จํากัด,  บริษัท กันตนา ดิสไทรบิวช่ัน จํากัด,  
บริษัท โอเรียนทัล โพสท จํากัด,  บริษัท  สาระดี  จํากัด  ซ่ึงผลิตรายการโทรทัศนหลากหลาย
ประเภท  เชน  รายการบันเทิง  ประกอบดวย  ละครหลังขาว  วาไรตี้   เรียลลิตี้  เกมสโชว การตูน  
สารคดี นอกจากนี้ยังผลิตภาพยนตร (ขอมูลจาก  www.kantana.com/corporate/tv_relate.htm สืบคน
วันที่  15  กุมภาพันธ  2550) 
 
 รายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  เปนรายการในเครือบริษัท  กันตนา  กรุป จํากัด (มหาชน)  
ภายใตช่ือบริษัท  สาระดี  จํากัด  ที่ตั้ง   333/3  รัชดานิเวศน ซอย 19 ถนนประชาอุทิศ เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320  โทรศัพท (แฟกซ) 0-2691-7446  E-mail : thairealtv@kantana.co.th  เปนบริษัท
ผลิตรายการสารคดีเชิงขาว  ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 22.20 - 23.50 น. ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบกชอง 7   โดยรายการเริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่  15  สิงหาคม  2542  พิธีกรคน
แรกคือ  ศุภวัฒน  อํ่าประสิทธิ์  ปจจุบันพิธีกร คือ  ศรัณยู  วงษกระจาง  ที่จะทําหนาที่นําเสนอ
เร่ืองราวและเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงจากทั้งในประเทศและตางประเทศ   ไปสูสายตาประชาชนและ
สามารถรวมแสดงความคิดเห็นหรือแนะนําเรื่องจริง  ผาน  SMS  ทางโทรศัพทมือถือพิมพ  RJ  เวน
วรรค  ตามดวยขอความสงมาที่  4890011 หรือโทร. (แฟกซ) 0-2691-7446  หรือทาง E-mail : 
thairealtv@kantana.co.th  และทางจดหมาย  333/3  ถ.ประชาอุทิศ  หวยขวาง  กทม.  10320  เปน
ประจําทุกสัปดาห  ซ่ึงเรื่องที่ไดถูกคัดเลือกออกอากาศจะไดรับหมวกจากรายการเรื่องจริงผานจอ 
พรอมเงินสดอีก 1,500 บาท  รายการเรื่องจริงผานจอมีรูปแบบการนําเสนอสารคดีเชิงขาวที่
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ประชาชนสนใจและนําเสนอเนื้อหาที่สรางสรรคเปนประโยชนและตีแผเรื่องจริงสูสังคม  (ขอมูล
จาก  www.thairealtv.com  สืบคนวันที่  15  กุมภาพันธ  2550) 
 

  รายการเรื่องจริงผานจอ  เปนรายการที่นําเสนอปญหาสังคมในดานตางๆ  ดังนั้น 
ทีมงานผลิตรายการจึงมีบทบาทสําคัญในการผลิตและสรางสรรคผลงาน  โดยประกอบดวย  โปรดิว
เซอร  ผูชวยโปรดิวเซอร  ครีเอทีฟ  ชางภาพ  ตัดตอ  ฝายประสานงานขอมูล  ซ่ึงแตละหนาที่ลวนมี
ความสําคัญในการผลิตผลงาน  นอกจากนี้ทีมงานผลิตยังมีบทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เปน
กระจกสะทอนใหประชาชนเห็นถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  และยังใหความรู  ความบันเทิง  สู
สายตาประชาชน   

 
 เนื้อหาของรายการเรื่องจริงผานจอ  จะเกี่ยวกับขาวสารปจจุบันที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน  ไมวาจะเปนขาวแปลก  ขาวเตือนภัย  ขาวอาชญากรรม  ขาวที่มีผลกระทบตอสังคม  ไม
เพียงเนนสภาพปญหาทางดานใดดานหนึ่งเทานั้น  แตรวมถึงปญหาสังคมในแงตางๆ  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในดานการใหขาวสาร  ความรู  ประสบการณ  การรูเทาทันบุคคลหรือสภาพสังคมใน
ปจจุบัน  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อใหผูชม
รายการไดมุมมองที่กวางไกลและมีอิสระทางความคิดมากยิ่งขึ้น  ดังเชนเรื่อง  รวมนาทีชีวิตรถ
(ออกอากาศ  11  มกราคม  2550)   เร่ืองพี่เล้ียงโหด  (ออกอากาศ  1  กุมภาพันธ  2550)  หรือเร่ือง
สลับทอง  (ออกอากาศ  22   กุมภาพันธ  2550) 
 
 นอกจากนั้นแลว  ทางรายการยังหยิบยกประเด็นปญหาหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม  ซ่ึงอาจไมใชประเด็นที่เปนกระแสของสังคมในขณะนั้น  มาเจาะลึก  ตีแผ  เพื่อใหหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงประชาชนทั่วไปไดเกิดความตระหนัก  เขาใจสภาพของปญหาและ
เปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดความรวมมือในการแกไขสภาพปญหารวมกัน  ดังเชนเรื่อง  CAMFROG 
โปรแกรมคอมพิวเตอร (โปรแกรมดีๆ ที่พวกมิจฉาชีพลอลวงเด็กสาว) ที่กําลังระบาดอยูใน
สังคมไทย   โดยมีการนําเสนอผานทางรายการหลายครั้ง 
 
 จากผลการวิจัยจากบริษัทเอจีบี  นีลเส็น  ในเดือนกุมภาพันธ  2550  ในรายการประเภท
เดียวกัน  รายการเรื่องจริงผานจอ  เรตติ้งพุงไปถึง  5.4  หางจากรายการยอนรอย  ซ่ึงได  2.7  จากนั้น
รายการคนคนตน  1.7  และรายการถอดรหัสได  1.5  (ขอมูลจาก AGB Nielsen Media Research 
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2550) 

DPU
DPU



 7 

 นอกจากจะไดรับการตอบรับที่ดีจากกลุมผูชมรายการและการจับตามองจากสื่อมวลชน
ดวยกันแลว  ส่ิงหนึ่งที่จะสามารถยืนยันไดถึงความสําเร็จและคุณภาพของรายการไดเปนอยางดีก็คือ
รางวัลจากสถาบันหรือสมาคมตางๆ  ดังนี้ 
 
 1.  รางวัลส่ือมวลชนดีเดน  ที่มีผลงานในการรณรงคประชาสัมพันธการปองกันอุบัติภัย 
ป 49 จาก พล.อ.เลิศรัตน  รัตนวานิช  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธการปองกันอุบัติภัย
แหงชาติ 
 2.  รางวัลโลประกาศเกียรติคุณจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  รายการเรื่องจริงผานจอที่ได
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ดานการเผยแพรประชาสัมพันธอยางดียิ่ง ใหไว ณ 
วันที่  24  มิ.ย. 45 
 3.  รางวัลรายการปกิณกะบันเทิงดีเดน (ผลงานบันเทิงดีเดน ) ป 45   โดยสมาคมนักขาว
บันเทิง 
 4.  รางวัลเมขลา  สาขาสงเสริมขาวสถานการณปจจุบันและบันเทิงดีเดน 44 
 5.  STAR  ENTERTAINMENT  AWARDS 2004 
 
 เร่ิมแรกรูปแบบการนําเสนอของรายการเรื่องจริงผานจอ  สวนใหญแลวจะเปนประเด็น
ขาวโดยจะเจาะลึกถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  ซ่ึงแตละชวงจะนําเสนอภาพเหตุการณ
ตางๆ  โดยจะแบงเปนชวง  ไดแก  ชวงเรื่องจริงเตือนภัย เปนชวงที่นําเสนอเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริง 
จากอุบัติเหตุหรือความประมาท จนทําใหตัวเองหรือผูอ่ืนไดรับอันตราย  และชวงขาวเดน 1 เปน
ชวงที่นําเสนอขาวสถานการณที่ประชาชนใหความสนใจหรือเปนที่กลาวถึงมากในแตละสัปดาห
และชวงขาวเดน 2  เปนชวงที่นําเสนอสถานการณหรือขาวเจาะ ซ่ึงทางรายการจะสรางเหตุการณ
ขึ้นมาใหม โดยจะมุงประเด็นไปในจุดที่คนในสังคมมองขาม พรอมกับเสนอแนวทางแกไขและชวง
เร่ืองจริงไมนาจริง   เปนชวงที่นําเสนอเรื่องราวหรือปรากฏการณที่แปลก พิศดารหรือเปนเรื่องที่ไม
นาเกิดขึ้นจริงและชวงนาทีระทึก  เปนชวงที่นําเสนอภาพเหตุการณในเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นจริง  ซ่ึง
เปนภาพ  เหตุการณที่นาตื่นเตนหรือหวาดเสียวและชวงลาทรชน  เปนชวงที่นําเสนอภาพเหตุการณ
การติดตามจับกุมตัวผูตองหาจากคดีตาง ๆ  ซ่ึงอาจจะเปนภาพเหตุการณจําลองจากเบาะแสที่ไดรับ
แจงจากแหลงขอมูลตาง ๆ หรืออาจจะเปนภาพเหตุการณจริงในขณะที่ติดตามเจาหนาที่ตํารวจไป
จับกุมผูตองหาและชวงสุดทายเปนชวงเรื่องจริงรอบโลก เปนชวงที่นําเสนอเรื่องราวแบบไมจํากัด 
ไมตองมีประเด็น เปนชวงที่มีฟรีสไตล เชน ภาพจากโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ 
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 สําหรับรูปแบบการนําเสนอรายการในปจจุบันไดมีการพัฒนาใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในสังคมมากขึ้น  โดยการนําเสนอเนื้อหาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงจาก
ทั้งในประเทศและตางประเทศ     ซ่ึงจะแบงเปนชวงตางๆ  ดังนี้ 
 
 ชวงที่  1   เร่ืองจริงเตือนภัย  ไมวาจะเปนเรื่องสังคม  อุบัติเหตุ  เตือนภัย  เร่ืองแปลก
หรือภาพแปลก  การนําเสนอคลายกับ  Home  video  จากทางบาน  ซ่ึงผูที่สงเขามาจะไดรับเงิน  
1,500  บาท  พรอมหมวกที่ระลึกจากรายการเรื่องจริงผานจอ  เชน  ลูกหมู  2  ขา , ร้ัวกินหมา  เปน
ตน  ตอทายเบรกดวยสกูป  รีเจนซี่  เร่ืองจริงเตือนภัย  คือ เปนการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องจริงเตือนภัย
ในสังคม  สวนใหญจะเนนเรื่องใกลตัวประชาชน  เรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับคนในสังคม  ไมวาจะเปน
เรื่องของ  ผูหญิง  ผูชาย  เด็ก  สตรี  นักเรียน  นักศึกษา  เชน  ทีวีมรณะ  ภูมิแพแมลงอยางรุนแรง  
แท็กซี่หื่น  เปนตน  ซ่ึงชวงนี้ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ   15  นาที 
 
 ชวงที่  2   เร่ืองจริงไมนาจริง    เปนเรื่องเกี่ยวกับความแปลก  เร่ืองเหลือเชื่อ  เร่ืองที่ไม
ธรรมดา  เรื่องที่คนไมเคยเห็นไมเคยรูจัก  ความแปลกของเรื่องหรือความแปลกของภาพ  เพื่อ
นําเสนอในแนวของรายการเรื่องจริงผานจอ  เชน  ตี๋อัจฉริยะเชียงใหม  เด็กลิง  เด็กสองเพศ  เปนตน
ซ่ึงชวงนี้ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ   10  นาที 
 
 ชวงที่  3  ขาวเจาะ เปนเรื่องที่มาจากขาวตางๆ  ทั้งขาวโทรทัศน  ขาวหนังสือพิมพฯลฯ 
แลวทางทีมงานตั้งหัวขอประเด็นขึ้นมาแลวทําการหาขอมูลในเชิงลึก  เพื่อนําเรื่องดังกลาวมาเสนอ
ใหครอบคลุม ครบถวนทุกดาน  พรอมทั้งหาคําตอบของเรื่องดังกลาวดวย  เชน  นักลาตอหัวเสือ  
หญิงทองโต  เปนตน  ตอทายเบรกดวยสกูป  สิงห (โครงการ สิงห สรางสรรค คนทีวี)  คือ  
โครงการของผลิตภัณฑตราสิงหที่ใหนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรทุกสถาบันทั่วประเทศ  สงผลงาน
การผลิตรายการในรูปแบบของรายการเรื่องจริงผานจอเขามาออกอากาศในรายการ  ซ่ึงสําหรับ
ผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหออกอากาศแลวนั้น  จะไดทุนในการผลิตจํานวน  10,000  บาท  ซ่ึงชวงนี้
ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ   15  นาที 
 
 ชวงที่  4   สกูปพิเศษ   เปนเรื่องที่ทางทีมงานคิดประเด็นขึ้นมาเอง  แลวขยายเนื้อหาให
มากขึ้น  ครอบคลุมขึ้น  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคม  ชีวิตประจําวันหรือเทคโนโลยีก็ตาม  เชน  
ปรากฏการณลานิญญา  เด็กเรรอน  เปนตน  ตอทายเบรกดวยสกูป  กรุงเทพประกันภัย  คือเปนการ
นําเสนอเรื่องของดารา  นักแสดงหรือผูที่มีช่ือเสียงที่เคยเกิดอุบัติเหตุ  ในดานตางๆ  มานําเสนอเพื่อ
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เปนการเตือนวา  อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ  เชน  โอ  รุงนภัฎติดลิฟท  อิม  อชิตะจมน้ํา  เปนตน  ซ่ึง
ชวงนี้ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ   16  นาที 
 
 ชวงที่  5  นาทีระทึก  เปนเหตุการณที่มีความตื่นเตน  เสี่ยงตาย  การแอบถายตางๆ  เชน 
การจับตัวประกัน  ระเบิดคลังแสง  ลอบคากาม  เปนตน  ซ่ึงชวงนี้ใชเวลาในการนําเสนอประมาณ   
8  นาที 
 
 จะเห็นไดวารายการเรื่องจริงผานจอ  จะนําเสนอเรื่องราวทั่วไปที่เกิดขึ้นจริง  ดังนั้น  
รายการเรื่องจริงผานจอมีสวนในการสรางภาพความเปนจริงทางสังคมใหกับผูชมไดรับรู  และมี
บทบาทในการเปนสื่อกลางระหวางสมาชิกในสังคมกับโลกแหงความเปนจริง  โดยผลิตและแพร
ภาพสถานการณความเปนจริงของโลกที่แวดลอมตัวเรา  ซ่ึงทางรายการรับหนาที่เปนตัวเชื่อมโยง
ใหผูชมมีประสบการณทางออมกับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  ทําใหคนในสังคมสามารถรับรูและ
เขาใจสถานการณความเปนจริงทางสังคมไดโดยไมตองมีประสบการณดวยตัวเอง  ดวยเหตุนี้เอง  
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในรายการเรื่องจริงผานจอ  ซ่ึงเปนรายการที่นําเสนอเรื่องราวเหตุการณ
หรือปรากฏการณที่ เกิดขึ้นจริงทางสังคม   ซ่ึงกวาที่รายการจะนํามาเสนอไดนั้นตองผาน
กระบวนการตัดสิน  ตั้งแตผานการรับรูและตีความของผูนําเสนอเหตุการณหรือปรากฏการณนั้น ๆ 
ทั้งในแงคุณคาของความเปนขาว  ความนาสนใจของเหตุการณที่เลือกนํามาเพื่อสูสายตาประชาชน
ทุกระดับ    และรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาท่ีเจาะลึกและชัดเจน  ซ่ึงจะสะทอนความเปนจริงใน
สังคมโดยถือวาส่ือไดทําหนาที่ใหกับสังคมจึงเปนที่มาในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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1.2  ปญหานําวิจัย 
 
 1.2.1  กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอเปน
อยางไร 
 1.2.2  ผูชมรับรูการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจออยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 
 1.3.1  เพื่อศึกษากระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริง
ผานจอ 
 1.3.2  เพื่อศึกษาการรับรูของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมใน
รายการเรื่องจริงผานจอ 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงวิเคราะหการสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ “เร่ืองจริง
ผานจอ” และการรับรูของผูชม  โดยมีขอบเขตในการศึกษา คือ ศึกษาขอมูลจากเทปรายการเรื่องจริง
ผานจอ  ตั้งแต  1  กุมภาพันธ -  30  เมษายน  2550  จํานวน  3  เดือน  รวมทั้งหมด  13  เทป   ซ่ึง
ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเทปรายการชวง  3  เดือน นี้ เนื่องจากมีเรตติ้งรายการสูงและเนื้อหาแตละตอนมี
ความโดดเดน (ขอมูลจาก AGB Nielsen Media Research New update 2007)  และทําการศึกษา
ขอมูลประเภทบุคคลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  จํานวน 5  
คน  คือ โปรดิวเซอร ผูชวยโปรดิวเซอร ครีเอทีฟ และชางภาพ  ในสวนของ “ผูชมรายการ”  ผูวิจัย
ไดใชการวิจัยแบบการสนทนากลุม (Focus Group Research) โดยผูวิจัยไดจําแนกกลุมตัวอยางจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซ่ึงกําหนดกลุมตัวอยางเปน  4  กลุม คือ กลุมนิสิต
นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุไมเกิน 25  ป  จํานวน 10 คน  และกลุมวัยทํางานตอนตนเพศ
ชายและเพศหญิงที่มีอายุไมเกิน 25  ป  จํานวน 10  คน เหตุผลที่เลือกกลุมตัวอยาง 4  กลุมนี้ เพราะ
เปนกลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในกลุมเดียวกันกับกลุมเปาหมายหลักของรายการเรื่องจริงผานจอคือ  
เปนกลุมวัยรุนถึงวัยทํางาน 
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1.5  นิยามศัพท 

  
 รายการเรื่องจริงผานจอ  หมายถึง  รายการโทรทัศนประเภทสารคดีเชิงขาวที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7   ซ่ึงเผยแพรออกอากาศเปนประจําทุกวัน
พฤหัสบดี   เวลา  22.20 - 23.50 น. 
 
 เนื้อหารายการ  หมายถึง   เร่ืองที่นําเสนอเพื่อขยาย หรือเจาะลึกแสดงประเด็นที่ซอน
เรนไมวาจะเปน  ขาวใดขาวหนึ่งที่เลือกมานําเสนอในเวลานั้น  เร่ืองล้ีลับ  เรื่องเหลือเช่ือ  เร่ืองพิศวง  
เร่ืองไสยศาสตร  เร่ืองเตือนภัย  เร่ืองแนวสังคม  ปญหาสังคม  และเรื่อง  Unseen  ทั่วโลก  เพื่อให
ผูชมไดทราบเบื้องหลังหรือรายละเอียดเพิ่มเติม  และใหไดอรรถรสมากขึ้น  โดยที่เร่ืองนั้นยังเปนที่
สนใจในหมูประชาชน  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะอาจขยายความหรือเสนอเบื้องหลังเรื่องนั้นๆหรือ
ประเด็นที่หยิบยก  มักเปนเรื่องเกี่ยวของกับบุคคลโดยชี้จุดที่ไมมีใครคาดคิด  
 
 รูปแบบการนําเสนอ    หมายถึง  รายการเรื่องจริงผานจอมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย  
ซ่ึงนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยละเอียดตั้งแตตนจนจบ  โดยยึดหลักของความเปน
จริง  ในขณะเดียวกันก็ไดอาศัยเทคนิคตางๆ  หลายรูปแบบมาผสมผสานกัน  ไมวาจะเปน           
การใชเทคนิคแอบถาย  การบรรยาย  บทสัมภาษณ  บทสนทนา  การใชดนตรีและเสียงประกอบ
อ่ืนๆ  เพื่อกระตุนอารมณความรูสึกของผูชมใหคลอยตามเนื้อหารายการ  
 
 กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคม   หมายถึง   ขั้นตอนตางๆ ในการผลิต
รายการโทรทัศน  โดยผานการประกอบสราง  “ความเปนจริง”  ของผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  
เพื่อใหเกิดความหมายตามความตองการ โดยคัดเลือก  “ความเปนจริง”  บางอยางมานําเสนอและ
อาศัยกลวิธีการนําเสนอของสื่อโทรทัศน        อันไดแก  เหตุการณ  เร่ืองราว  ประเด็น  แหลงขาว  
สถานที่  สภาพแวดลอมที่ปรากฏในขาว  หรือแมกระทั่งการใชเทคนิคการถายทํา  ดานภาพและดาน
เสียง    
 
 การรับรู  หมายถึง  ความรูสึก  ความรูความเขาใจ  และความเชื่อของผูชมที่มีตอการ
นําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ  ในแงการนําเสนอเนื้อหา  ภาพที่
นําเสนอ  ผูดําเนินรายการ  และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ที่ไดเห็น  ไดยิน  ไดฟง  หรือไดสัมผัส  โดย
อาศัยการอางอิงจากความรูหรือประสบการณตรง  หรือประสบการณผานสื่อมวลชน  รวมทั้งการทํา
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หนาที่ของส่ือมวลชนผูผลิตรายการ  และการเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงจาก
ทัศนะของ  Stuart  Hall  การรับรูและตีความหมายของผูรับสารมี  3  รูปแบบ  ไดแก 

-  การถอดรหัสตามที่ผูสงสารตองการ  (Preferred  Reading) 
-  การถอดรหัสที่ผูรับสารจะตอรองความหมายกับผูสงสาร  (Negotiated  Reading) 
- การถอดรหัสที่คัดคานหรือปฏิเสธความหมายของผูสงสาร  (Oppositional  Reading) 

 
 ผูชมรายการ  หมายถึง  ประชาชนที่ รับชมรายการ   “เ ร่ืองจริงผานจอ”  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงกระบวนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอรายการประเภทสารคดี
เชิงขาว  ซ่ึงจะเปนแนวทางใหเกิดการผลิตรายการประเภทสารคดีเชิงขาวที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
สภาพสังคม 
 1.6.2  ทาํใหทราบถึงกระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมที่ถูกนําเสนอผาน
รายการเรื่องจริงผานจอ 
 1.6.3  สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา  สาระเนื้อหาของรายการใหถูกตอง
เหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของผูชมมากยิ่งขึ้น 
 1.6.4  เปนการเพิ่มพูนขอมูลความรูทางวิชาการเกี่ยวกับรายการโทรทัศนประเภท
สารคดีเชิงขาวใหแกผูที่สนใจ  ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการศึกษาวิจยัในเรื่องที่เกีย่วของตอไป 
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บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาเรื่อง  การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ “เร่ืองจริงผานจอ” และ
การรับรูของผูชม  ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อมาเปนกรอบในการวิเคราะห  ดังนี้ 
 

2.1  แนวคดิเรือ่งกระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 
2.2  แนวคดิเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน 
2.3  ทฤษฏีการสรางความเปนจริงทางสังคม  (Social Construction of Reality) 
2.4  แนวคดิเรือ่งการเขารหัสและถอดรหัส  (Encoding & Decoding) 
2.5  แนวคดิเกีย่วกับสัญญะวทิยา (Semiology) 
2.6  แนวคดิเกีย่วกับการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน (Media Perception) 
2.7  ทฤษฏีเกี่ยวกับการเปดรบัขาวสาร 
2.8  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1  แนวคิดเรือ่งกระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

 
ความหมายของสารคด ี
 
 Joseph T.Browne  (1971  อางถึงใน พรพรรณ  สมบูรณบัติ, 2549 :42) สารคดีโทรทัศน 
หมายถึง  รายการประเภทหนึ่งซึ่งนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยละเอียดตั้งแตตนจน
จบ  โดยยึดหลักของความเปนจริงในขณะเดียวกันก็ไดอาศัยเทคนิคตาง ๆ หลายรูปแบบมา
ผสมผสานกัน  เพื่อใหเกิดจินตนาการที่ดีและจูงใจผูชมใหสนใจอาทิ  รูปแบบการบรรยาย  บท
สัมภาษณ  บทสนทนา การใหดนตรีและเสียงประกอบอื่นๆ  เพื่อเสริมความหมายที่สมบูรณใหแก
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ภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน  เปนตน  นอกจากจะมุงเสนอขอเท็จจริงแกผูชมแลว  ยังมีความพยาม
ยามในการสรางจินตนาการปะปนอยูดวย  ธีรภาพ  โลหิตกุล  (2544 : 125 อางถึงในพรพรรณ  สมบูรณ
บัติ, 2549 :43)  จอโทรทัศน  เปนตน  กลาววาสารคดีคือ  การนําเอาขอมูลหรือขอเท็จจริงมานําเสนอ
โดยผานกระบวนการสรางสรรค  ดังนั้นเมื่อคิดจะเขียนสารคดีจะตองคํานึงถึงขอมูลและกลวิธีการ
นําเสนอในสัดสวนที่เทากัน 
  
 นอกจากนี้ ธีรภาพ  โลหิตกุล  ยังมองวา  สารคดีมิติ  เหมือนภาพนิ่ง  ภาพที่มีครบทั้ง
เร่ืองราว  การจัดวางองคประกอบ  (Composition)  แสงเงา  ใหความหมายลึกซึ้งกินใจ  กอใหเกิด
อารมณความรูสึกในทางสรางสรรคดานใดดานหนึ่งแกผูชม  มิติในทางสารคดี  มีดังนี้ 
 
 มิติที่ 1  รูปแบบการนําเสนอที่ดี  ผูชมไดรับอรรถรส  ความบันเทิง  ความเพลิดเพลินอนั
เกิดจากการวางพล็อต  การดําเนินเรื่องดี  การใชภาษาสละสลวยกินใจ  การเคลื่อนไหวของกลองได
อารมณสอดคลองกับเนื้อหา  การลําดับภาพที่ดี  ดนตรีประกอบสอดประสานลอรับกับภาพและ
เนื้อหาอยางกลมกลืนเปนหนึ่งเดียว  ผูใหเสียงบรรยายไดอารมณ  มีความนาเชื่อถือ 
 
 มิติที่ 2  เนื้อหาที่ดี  ผูชมไดรับสาระทางปญญา  ไดรับความรูใหมๆ  อันเกิดจาก
ความคิดสรางสรรคในการจับประเด็นของผูเขียนบท  ขอมูลถูกตองแมนยํา  ไมมั่วหรือเดา ๆ เอา  
และมีขอมูลรอบดาน  ไมดวนสรุปในประเด็นที่มีขอโตแยง 
 
 มิติที่  3  แงคิดมุมมองดี  ผูชมไดรับแงคิดใหมๆ  หรือชมแลวไดแงคิดอันกอใหเกิด
สํานึกในทางสรางสรรค  เชน  สํานึกที่รักและหวงแหนแมน้ําอันเปนเสนเลือดหลอเล้ียงชีวิตและ
วัฒนธรรมทั้งนี้มิไดหมายความวาจะตองมีการสรุป  หรือช้ีนําความคิดผูชมไปทางใดทางหนึ่ง
แนนอนตายตัวในสารคดีเรื่องหนึ่งตอนหนึ่ง  อาจจะมีหลายแงคิดมุมมองที่จะใหผูชมไดใช
วิจารณญาณเอาเองได 
 
 ความหมายของสารคดีอาจมีหลากหลายและแตกตางกันไปตามการนําเสนอผานสื่อ  
เชน  เมื่อนําเสนอผานสื่อวิทยุหรือส่ือส่ิงพิมพก็จะเปนการเลาเรื่องผานบทความหรือความเรียงตาง ๆ 
สวนสื่อโดยสรุปแลว  สารคดี  หมายถึง  การนําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ความเปนจริงอยางเปนกลาง  โดยเรื่องราวที่นําเสนอมักเปนเรื่องราวแปลกใหม  มีเนื้อหาที่ดีให
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ความรูและเปนประโยชนแกคนในสังคม  สารคดีที่ดีนั้นจะตองผสมผสานความรู  ความบันเทิงและ
ความเพลิดเพลินในการรับชมรายการใหอยูในสัดสวนที่พอเหมาะและกลมกลืน 
 
องคประกอบในการนําเสนอรายการสารคดี 
 
 องคประกอบในการนําเสนอรายการสารคดีที่สอดคลองกันจะทําใหรายการสารคดี
นาสนใจมากขึ้น  โดยสามารถแยกใหเห็น(อางถึงใน พรพรรณ  สมบูรณบัติ, 2549 :46-47)  
ดังตอไปนี้ 
 
 1)  เนื้อหาความคิดและการดําเนินเรื่อง 
 รายการสารคดีที่นาสนใจนอกจากจะใหความกระจางในเรื่องที่นําเสนอตอผูชมแลว  ก็
ควรจะดําเนินเรื่องราวไดอยางนาสนใจและชวนติดตามดวย  ในสวนของเนื้อหาความคิดผูผลิต
รายการจะตองมีความรูความเขาใจประเด็นที่จะนําเสนออยางรอบดาน  ชัดเจน  และลึกซึ้ง  สวนการ
ดําเนินเรื่องก็คือการพาผูชมเขาสูเรื่องราวที่นําเสนอในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลตอความเขาใจและ
วางอารมณของคนดูที่แตกตางกันออกไป  ซ่ึงก็จะขึ้นอยูกับเทคนิคและกลวิธีในการนําเสนอนั่นเอง 
 2)  รูปแบบการนําเสนอ 
 การบอกเลาเรื่องราวกับผูชมดวยเสียงบรรยายประกอบภาพแตเพียงอยางเดียวจะทําให
ขาดความนาสนใจ  เร่ืองราวจะดําเนินไปอยางราบเรียบ  ไมมีชีวิตชีวา  ดังนั้น  จึงควรใชรูปแบบการ
นําเสนอที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา  ซ่ึงจะชวยใหรายการนาสนใจติดตามมากขึ้น  
อีกทั้งรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกันจะสามารถเปลี่ยนบรรยากาศใหคนดูไมรูสึกเบื่อหนายหาก
รายการสารคดีนั้นมีระยะเวลาการนําเสนอที่ยาวนาน 
 รูปแบบการนําเสนอมีอยูหลากหลายวิธี  เชน  การนําเสนอดวยภาพขาวก็จะสามารถ
บอกเลาที่มาของเหตุการณนั้น  ๆ ได  การใชเสียงเพลงประกอบในเรื่องชวยใหผูชมรายการรูสึก
ผอนคลายหรือชวยกระตุนอารมณความรูสึกของผูรับชมรายการใหคลอยตามเนื้อหารายการ  การ
สอบถามความคิดเห็นบุคคลทั่วไปเพื่อนําเสนอทัศนคติของคนในสังคม  การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
หรือผูเกี่ยวของก็จะชวยใหทราบขอเท็จจริงจากผูรูซ่ึงสงผลใหเนื้อหามีความนาเชื่อถือมากขึ้น เปนตน 
 3)  การใชภาษา 

ภาษาเปนเครื่องมือในการถายทอดความคิดและเปนองคประกอบที่ สําคัญอีก
องคประกอบหนึ่งที่ทําใหรายการสารคดีมีความนาสนใจ  ภาษาที่ใชในสารคดีควรเปนภาษาที่ใช
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พูดคุยอยางเปนธรรมชาติ  เขาใจงาย  ส้ันกระชับ  ใหความหมายที่ชัดเจน  กินใจ  และชวยสรางจินต
ภาพใหแกผูชมรายการ  การใชภาษาในรายการสารคดีจะตองคํานึงถึงรูปแบบรายการที่นําเสนอดวย 

4)  การนําเสนอภาพ 
การนําเสนอภาพในรายการสารคดีโทรทัศนถือเปนส่ิงสําคัญที่สามารถดึงดูดความ

สนใจจากผูรับชมรายการไดเปนอยางดี  ในบางครั้งภาพเพียงหนึ่งภาพก็สามารถสื่อความหมาย  
แสดงความรูสึกออกมาไดโดยไมตองใชคําบรรยาย 
 การนําเสนอภาพที่แตกตางกัน  เชน  มุมภาพ  ขนาดภาพ  หรือเคลื่อนไหวตาง ๆ ก็
ยอมจะใหความรูสึกที่แตกตางกัน  ดังนั้น  ผูผลิตจึงตองตระหนักและพิถีพิถันในการถายภาพ  ตัด
ตอและลําดับภาพใหสอดคลอง  กลมกลืนกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ  เพื่อเปนการชักชวนใหผูรับ
ชมรายการรูสึกสนใจและติดตามดูไปจนจบรายการ 
 5) การนําเสนอเสียง 
 เสียงเปนองคประกอบสําคัญอีกองคประกอบหนึ่งในการสรางอารมณและความรูสึก
ของผูรับชมรายการใหคลอยตามเนื้อหาที่นําเสนอ  นอกจากเสียงบรรยายและเสียงสัมภาษณแลว  
เสียงดนตรีและเสียงประกอบยังชวยเพิ่มสีสันใหกับรายการและเสริมอารมณคนดูไดอีกวิธีหนึ่งดวย 
 เสียงดนตรีจะชวยกระตุนอารมณความรูสึกของผูรับชมรายการ  และสรางการรับรู
ความหมายของเรื่องราวตาง ๆ ผานบทเพลง  สวนเสียงประกอบจะชวยใหผูชมรายการรูสึกเหมือน
ไดอยูในเหตุการณจริง  หรือไปสัมผัสเหตุการณดวยตนเอง 
 
 องคประกอบของการนําเสนอรายการสารคดีตามที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดตาง  ก็มี
ความสําคัญและสงผลตอความนาสนใจในรายการสารคดีดวยกันทั้งสิ้น  องคประกอบแตละ
องคประกอบจะตองมีความสัมพันธสอดคลองและกลมกลืนกันเพื่อความเปนเอกภาพในการ
นําเสนออันจะนํามาซึ่งสารคดีที่ดี  มีคุณภาพ  และนาสนใจติดตามอีกรายการหนึ่ง 
 
 นอกจากนี้กาญจนา  แกวเทพ (2541  อางถึงใน  อรทัย  รุจิราธร, 2541 :15-16) ไดให
ขอสังเกตเกตเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนวาเปนงานลงแขกที่มีหลายมิติ (Multi -
Dimension) อยางนอยที่สุด  งานโทรทัศนจะมีมิติที่เกี่ยวของอยู  4 มิติ ดวยกันคือ 
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งานเทคนิค +
เทคโนโลยี 

 
 

           งานดานการ 
    สื่อสาร 

 
งานศิลปะ + 
สุนทรียะ 

งานธุรการ + 
การบริหาร 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  :  มิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
 
มิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน อธิบายดังนี ้

1)  มิติที่เปนงานศิลปะและสนุทรียะ  ไดแก    การนําเสนอเรื่องราวใหนาสนใจ  เชน  
การใสเสียงประกอบ, การเขียนตวัหนังสือใหสวยงาม 

2)  มิติที่เปนงานเทคนิคและเทคโนโลยี   เชน  ประสิทธิภาพของกลองถายภาพเครื่อง
บันทึกเทป  ฯลฯ 

3)  มิติที่เปนงานธุรการ  การเงินและการบริหาร  เชน  งบประมาณการทําขาว การ
จัดระบบภายใน ฯลฯ 

4)  มิติที่เปนงานดานการสื่อสาร   เชน  ตัวนักขาว  การเขยีนขาว  การถายภาพ และการ
ตัดตอ ฯลฯ 

 
 ทั้งนี้  ผูวิจัยจะนําแนวคิดนี้ไปใชเปนแนวทางในการวิ เคราะหวิวัฒนาการของ
กระบวนการผลิตรายการในพัฒนาการของรายการสารคดีโทรทัศน  ทั้ง 4  มิติดังกลาวขางตนโดย
ผูวิจัยไดรับแนวคิดนี้บางสวนเพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
 1)  มิติที่เปนศิลปะและสุนทรียะ  หมายถึง  เทคนิคการนําเสนอรายการใหนาสนใจการ
ใหความเพลิดเพลินในการครุนคิด  ใหผูชมไดรวมจินตนาการและเคลิบเคลิ้มไปกับเรื่องราวที่
นําเสนอ 
 2)  มิติที่เปนเทคนิคและเทคโนโลยี  หมายถึง  การนําเทคโนโลยีสมัยใหมตาง ๆ  มาใช
ในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 
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 3)  มิติที่เปนงานธุรการและการบริหาร  หมายถึง  งานดานการจัดการธุรกิจการผลิต
รายการสารคดีโทรทัศน  การตลาด  ตลอดจนการบริหารองคกรผูผลิตเอง  เพื่อใหสามารถอยูรอด
และแขงขันไดในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน 
 4)  มิติที่เปนงานดานการสื่อสาร  หมายถึง งานดานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน
โดยภาพรวมทั้งหมด  ไดแก  ขั้นกอนการผลิต  ขั้นผลิต  ขั้นหลังการผลิต 
 
 ในการผลิตรายการ “สารคดีโทรทัศน”  นั้น  นอกจากจะตองอาศัยความรวมมือจาก
บุคคลตาง ๆ หลายฝาย  รวมถึงการใชปจจัยการผลิตหรือเทคโนโลยีตาง ๆ  มากมายแลว  ยังจําเปน
จะตองมีลําดับขั้นตอนของการทํางานที่  “เปนระบบ”  ทั้งนี้ก็เพื่อใหการผลิตรายการดําเนินไปได
อยางราบรื่นที่สุดนั่นเอง 
 
 สําหรับ  “กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน”  โดยทั่วไปนั้นมีลําดับขั้นตอน  
(อางถึงใน  ลัดดาวัลย  กําแพงแกว, 2539 :10-11)   ดังนี้คือ 
 
 1)  ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre -Production) 
 หมายถึง  ขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมด  ซ่ึงเริ่มตนตั้งแตการเกิดแนวความคิด,  การ
ประชุมกําหนดแนวทางตาง ๆ การมอบหมายงาน,การเลือกเรื่องที่จะนําเสนอ,การกําหนดโครงเรือ่ง,
การหาขอมูลและหลักฐาน,อางอิง,การเขียนบท,การจัดเตรียมสถานที่,การติดตอประสานงานกับฝาย
ตาง ๆ   รวมถึงการกําหนดวันและเวลาในการถายทํา 
 2)  ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 หมายถึง  ขั้นตอนการถายทํา ประกอบไปดวยการเดินทางและการเคลื่อนยายทีมงาน
ถายทํา, การติดตั้งอุปกรณการถายทํา, การเลือกมุมภาพ, การบันทึกมุมภาพและเสียง  ซ่ึงรวมถึงการ
สัมภาษณแหลงขอมูลดวย  โดยในขั้นตอนนี้ตองอาศัยความพรอมและความสามารถของทีมงาน
มากที่สุด 
 
 สําหรับโครงราง  หรือโครงเรื่อง  ที่กําหนดขึ้นกอนการถายทํานั้นไมจําเปนตอง
สมบูรณรอยเปอรเซ็นต  และในขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงนั้นก็เปนการยากอีกเชนกันที่จะทําให
โครงเรื่อง /  โครงสรางนั้นสมบูรณรอยเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาใน
ระหวางการถายทํา  ผูผลิตบางคนไมไดเขียนสคริปท  แตเขาใชวิธีการคิดไวในหัววาสิ่งที่เขา
ตองการมีอะไรบางกอนถายทํา  เมื่อไปถึงที่ถายทําจริงเขาก็จะทําการถายทําตามที่เขาคิดไวหรือ
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บางครั้งเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยน  เมื่อเขาไปถึงสถานที่ถายทําแลวก็เปนได  ซ่ึงแนนอนวา
ความคิดหรือภาพในหัวของผูผลิตสารคดีนั้น  สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  อาจกลาวไดวา
การถายทําสารคดีนั้นมีความยืดหยุนมากก็เปนไปได  ทั้งนี้เพราะเงื่อนไขสําคัญของรูปแบบรายการ
ที่เปนรายการที่เสนอความจริง  ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับวาเหตุการณหรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจริงนั้นเปนไป
อยางไร (อางถึงใน  ธนานุช  สงวนศักดิ์, 2546 :27) 
 
 3)  ขั้นตอนหลังการผลิต  (Post-Production) 
 หมายถึง  ขั้นตอนการนําภาพและเสียง  ที่ไดบันทึกไวในขั้นตอนการผลิตนั้น  มาเรียบ
เรียงขึ้นใหม ใหเปนเรื่องราวที่สมบูรณตามบทที่กําหนด  หรือ การนํามาประกอบสรางอีกครั้งหนึ่ง  
(การประกอบสรางไมไดเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้เพียงขั้นตอนเดียว  ในขั้นตอนการถายทําก็เปนการ
ประกอบสรางเชนเดียวกัน  เชน  การเลือกใชมุมกลองตาง ๆ )   โดยอาศัยวิธีตัดตอลําดับภาพและ
การบันทึกเสียง  ซ่ึงบางกรณีอาจตัดทอนบทบางสวนออกบาง  เพื่อความกระชับ  หรือเพื่อใหมี
ความยาวตามกําหนด 
 
 ในขั้นตอนนี้หากผูผลิตสารคดีเลือกใชวิธีการเขียนบทตั้งแตกอนที่จะมีการออกไปถาย
ทําในขั้นตอนของการตัดตอนี้ก็จะเปนการตัดตอตามบทที่มีการเขียนไวกอน  หากผูผลิตเลือกใช
วิธีการเขียนบทหลังจากที่มีการถายทําแลว  กอนที่จะมีการตัดตอก็จะมีการเขียนบทใหเรียบรอย
กอน  อยางไรก็ตามมีผูผลิตสารคดีบางสวนเลือกใชวิธีการในลักษณะที่วาเมื่อกลับมาจากการถายทํา
แลว  จะทําการตัดตอกอนแลวคอยเขียนบททีหลัง  การตัดตอท่ีวาพวกเขาจะใชการตัดตอตามโครง
เรื่อง/โครงสรางของสารคดีตามที่ไดจัดทําขึ้นกอนถายทํา  และ/หรือมีการปรับเปลี่ยนในระหวาง
ถายทํา  ในขณะที่บางครั้งโครงราง/โครงสรางของสารคดีก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการถายทําเสร็จ
เรียบรอยแลว  การตัดตอโดยใชวิธีการตัดตอกอนแลวเขียนบททีหลังนั้น  ผูผลิตจะใชการตัดตอ
หยาบ (first cut)  ขึ้นมากอนในลักษณะของการเรียงภาพเคลื่อนไหว (shot)  ใหออกมาเปนชุดภาพ
และฉาก  (Sequence  and  Scene)  ตอเนื่องกันไป  จากนั้นคอยเขียนบทตามชุดภาพและฉากที่ไดตัด
ตอแบบหยาบไว  จากนั้นคอยมีการนําไปตัดตอแบบละเอียดอีกครั้ง 
 
 นอกจากนี้ Alan Wurtzel (1985 อางถึงในชาลิสา มากแผนทอง, 2538 : 10)  ไดแบง
ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่ชัดเจนงายตอการทําความเขาใจ  ซ่ึงไดแบงขั้นตอนการ
ผลิตไวดังนี้ 
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 1)  ขั้นวางแผนกอนการผลิตรายการ (Pre-Production Planning) 
 2)  ขั้นเตรียมการผลิต (Setup and Rehearsal) 
 3)  ขั้นผลิตรายการ  (Production) 
 4)  ขั้นหลังการผลิต  (Post-Production) 
 
 1)  ขั้นวางแผนกอนการผลิตรายการ (Pre-Production Planning) 
 โดยทั่วไปแลวขั้นตอนนี้มีความสําคัญตอการผลิตรายการทุกประเภท  โดยเฉพาะ
สําหรับการถายทํานอกสถานที่แลวข้ันตอนนี้จะขาดหายไปไมได  เพื่อที่วาความพรอมในการถาย
ทําจะไดมีความสมบูรณเต็มที่เมื่อถายทําจริง  ประสบการณผลิตรายการจะชวยใหขั้นตอนวางแผน
กอนการผลิตรายการงายขึ้น  เพราะผูผลิตสามารถอาศัยประสบการณที่มีอยูคาดเดาเหตุการณหรือ
วาดภาพชิ้นงานที่ผลิตออกมาได  ทําใหการเตรียมพรอมมีมากขึ้น  มองเห็นรายละเอียดและสิง่ของที่
ตองการไดชัดเจนขึ้น 
 
 ในขั้นตอนวางแผนกอนการผลิตนี้จะประกอบดวย 3 สวน คือ Developing Concept, 
Remote  Surveying  และ  Production Meeting 

1.1  Developing Concept  การพัฒนาความคิดรวบยอด คณะผูผลิตรายการจะมา
ประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องที่จะผลิต  วางแนวคิดและวัตถุประสงค  และศึกษาลักษณะของ
เร่ืองหรือเหตุการณทีจ่ะถายทํา (Kind of Remote) 

1.2  Remote  Surveying  การสํารวจสถานที่มีความจําเปนมากเพราะจะทําให
ผูผลิตทําความรูจักและไดขอมูลที่จําเปน  ในขั้นตอนนี้จะเปนหนาที่ของฝายสํารวจที่จะออกเดนิทาง
เพื่อมาสํารวจสถานที่ถายทํา  หลังจากการสํารวจแลวฝายสํารวจขอมูลตองหาคําตอบไดวาจะวาง
กลองโทรทัศนไวจุดใด  มีแสงพอถายทําหรือไม  การถายทําในชวงเวลาใดบางในสถานที่นั้นมี
ไฟฟาหรือไม  เปนตน 

1.3  Production Meeting  เมื่อการสํารวจเสร็จสิ้นลงแลว  คณะผูผลิตรายการจะ
กลับมาประชุมกันอีกครั้ง  ผูอํานวยการผลิตหรือผูกํากับจะเปนผูสรุปรายละเอียดจากการสํารวจ
พูดคุย  ตกลงตารางการถายทําอยางชัดเจนและมอบหมายการเขียนบทโทรทัศน 
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 2)  ขั้นเตรียมการผลิต (Setup and Rehearsal)ในขั้นตอนนี้จะประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
คือ 

2.1  การติดตั้งอุปกรณ (Setup)  ในการถายทํานอกสถานที่นั้นการติดตั้งอุปกรณ
ตองกระทําอยางรวดเร็วและแมนยํา  ผูผลิตรายการจะตองมีความรับผิดชอบในงานของตนเองเพื่อ
ชวยประหยัดเวลาและทําใหมีเวลาในการถายทํามากขึ้น  กลองจะถูกนํามาใหติดตั้งและจัดเตรียม
เทปบันทึกและเปดสวิทชเพื่ออุนเครื่องใหพรอมใชงาน  ขณะเดียวกันผูรับผิดชอบฝายจัดเสียงตอง
ติดตั้งไมโครโฟนที่เหมาะสมกัการใชงานในจุดตางๆที่กําหนดไว  การทดสอบไมโครโฟนจะตอง
ทําอยางรอบคอบและปรับเสียงใหชัดเจน  สําหรับฝายจัดแสงนั้นโดยปกติแลวจะตองมติดตั้งกอน
เนื่องจากจะตองใชเวลาในการจัดแสงมาก  และฝายจัดแสงจะตองทราบจุดที่จะถายทําทุกจุด  เมื่อ
การติดตั้งพรอมเสร็จผูกํากับรายการจะทําการทดสอบทั้งระบบ  เพื่อตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณ และคณะผูผลิตรายการ 

2.2  การฝกซอม  (Rehearsal)  ในขั้นตอนนี้ผูกํากับรายการจะฝกซอมกลองโดยจะ
ส่ังใหกลองแตละตัวจับภาพและบันทึกเทป  เมื่อไดภาพที่พอใจแลวจะสั่งใหจับภาพตอไปและ
บันทึกเทป  การนัดคิวกลองจะชวยใหการถายทํางายมากขึ้นและทําใหการตัดตอรายการไมยุงยาก 
 
 3)  ขัน้ผลิตรายการ  (Production) 

ในขั้นตอนการผลิตรายการนี้จะแบงออกเปน 2  ลักษณะ คือ  การถายทอดรายการสด 
(live) และการถายทํารายการแบบบันทึกเทป (Video  Tape  Recording)   

3.1  การถายทอดสด (live)  ในอดีตที่ผานมารายการจะจัดขึ้นในลักษณะรายกการ
สดในหองผลิตรายการ(Live Program in Studio)  เมื่อการแสดงเริ่มตนขึ้นการถายทําจะเกิดขึ้น
ตอเนื่องกันไปจนจบการแสดงไมมีการหยุดกลองเพื่อแกไขขอบกพรอง  ตอมาเทคโนโลยีใหมๆได
เขามา ระบบเทปโทรทัศน (Video) เกิดขึ้น ทําใหการจัดรายการสดหมดความจําเปนลง  ผูผลิต
รายการใชวิธีการบันทึกเทปแลวจึงนํามาตัดตอภายหลัง  ทําใหรายการมีความสมบูรณมากขึ้น 
อยางไรก็ตามเหตุการณบางอยางก็ยังตองการการถายทําแบบรายการสด  เชน  การแขงกีฬา  การ
ปราศัย   หรือการประกวดตางๆ  แตการจัดรายการสดในปจจุบันแตกตางไปจากอดีตมาก  
เทคโนโลยีใหมๆเปดโอกาสใหผูผลิตเลนภาพเทคนิคไดมากขึ้น  เชน  ภาพชา(Slow)  การยอนภาพ  
(replay)  เปนตน 

3.2  การบันทึกเทปโทรทัศน (Video Tape Recording)  การผลิตรายการโดยใชวิธี
บันทึกเทปนี้  จะถายทําตามบทโทรทัศนที่กําหนดไว จะชวยใหการถายทําไมยุงยาก  การถายทํา
ตลอดเหตุการณโดยไมมีการหยุด  การถายทําเปนชวงๆจะเปนผลดีตอรายการมีโอกาสควบคุมเสียง
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และแสงมากขึ้น  และยังงายตอการกําหนดภาพและโครงเรื่อง  อยางไรก็ตามการถายทําดวยวิธีนี้
จะตองใชเวลามากขึ้นและตองมีคาใชจายมากขึ้น  ดังนั้นจึงตองมีการคํานึงถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดวย 
 

4. ขั้นหลังการผลิต  (Post-Production) 
เมื่อการถายทําสิ้นสุดลงผูรวมผลิตรายการจะหยุดการทํางาน  อุปกรณตางๆถูกจัดเก็บ

และตรวจนับจํานวน  นอกจากนี้ผูผลิตรายการจะตองตรวจสอบความเรียบรอยของสถานที่และตก
ลงกับผูที่เกี่ยวของเพื่อปองกันการเกิดปญหายุงยากในภายหลัง 

 
ในขั้นตอนนี้สําหรับการถายทอดสด(Live)แลว  ผูผลิตรายการจําเปนตองนําเทปที่

ถายทอดออกไปแลว  นํากลับมาฉายดูซํ้าและทําการประเมินผลเพื่อจะเปนขอมูลในการแกไข
จุดบกพรองตางๆและจะเปนประโยชนตอการถายทําครั้งตอไป 

 
สําหรับการถายแบบบันทึกเทปโทรทัศน  ในขั้นตอนนี้จะเปนการรวบรวมเทปที่ถายทํา

มาตัดตอ (Editing)  ใหไดรายการตามที่วางโครงเรื่องไวแตแรก  ในขั้นนี้เทคนิคพิเศษทางภาพและ
คอมพิวเตอรจะมีบทบาทอยางมากในการสรางสรรครายการ  ประโยชนของการตัดตอรายการนี้  
คือ  ทําใหผูกํากับรายการมีโอกาสเลือกภาพใหดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดและยังสามารถแกไข
จุดบกพรองตางๆได 
 
 การตัดตอรายการจะลําดับเรื่องไปตามบทโทรทัศน เครื่องมือการตัดตอที่ทันสมัยใน
ปจจุบันกอใหเกิดการตัดตอแบบตางๆ  เชน  ภาพซอน (Dissolve)  ภาพพลิก  ภาพหมุน  รวมทั้ง
เทคนิคพิเศษอื่นๆ กวารอยรูปแบบใหเลือก  ทําใหภาพที่ออกมามีความกระชับฉับไวราบรื่นในการ
ชม  เมื่อตัดตอภาพเสร็จแลวจะนําไปซอนตัวอักษรหรือภาพกราฟฟคตางๆ  ไตเติ้ลรายการ  ช่ือ
รายการ  พิธีกร   ผูรวมรายการและผูผลิตรายการรวมทั้งขอความอื่นๆ  แลวจึงนําไปตัดตอลงเสียง
ประกอบตางๆ  เชน  เพลงประจํารายการ  ดนตรีหรือเสียงบรรยากาศตางๆ  หลังจากตัดตอแลวตอง
นํามาทบทวนหาขอบกพรอง  หากไดความสมบูรณตามตองการแลวจึงนําไปออกอากาศ 
 
 หลังจากตัดตอรายการเรียบรอยแลว  จะตองตรวจสอบความสมบูรณของการตัดตอและ
ความยาวของรายการใหไดทําการเผยแพร (Distribution)  ออกไปสูผูรับสารแลว  ดังนั้นตองทําการ
อัดสําเนา (Dubbing)  เทปรายการเพื่อสงใหสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศและอัดสําเนาเก็บไวเปน
เทปสํารองอีกชุดหนึ่ง  เพื่อเก็บไวเปนแหลงขอมูลในการคนควาหรือหลักฐานตางๆ 
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 การดําเนินงานทั้ง  3 ขั้นตอนดังกลาว  ลวนมีความสําคัญทัดเทียมและเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะที่เปน “กระบวนการตอเนื่อง”   จึงทําใหไมอาจละเลย จุดใดจุดหนึ่งไปได  เชนเดียวกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนทุกรูปแบบ ซ่ึงในสวนของรายการ “เรื่องจริงผานจอ”  ผูวิจัยจะ
นํามาเปนกรอบในการศึกษาวา  มีกระบวนการผลิตรายการเปนอยางไร  และมีรูปแบบเฉพาะของ
รายการหรือไม 
 
2.2  แนวคิดท่ีเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสือ่มวลชน 
 
 เนื่องจากสื่อมวลชนมีคุณลักษณะพิเศษในการที่จะสงสารไดคราวละมาก  ๆ ถึงมวลชน
ใหรับรูเหมือนกัน  ส่ือมวลชนจึงสามารถสรางวัฒนธรรมของกลุมชนได  (Mass  Culture) 
ส่ือมวลชนจึงเปนสถาบันที่มีความสําคัญตอสังคม  และประชาชนในสังคม  ฮาโรลด  ดี  ลาสเวลล  
Harold  D. Lasswell  (กาญจนา  แกวเทพ,  2547 : 266-267)  กลาวถึงบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน
ที่มีตอสังคมไว 3 ประการ  ดังนี้ 
 

1) หนาที่ในการสังเกตและรายงานสภาพแวดลอมทางสังคม  (Surveillance of the  
Environment)  หมายถึง  การดูแลสอดสอง  สังเกตการณ  ตลอดจนแสวงหาขาวสารเรื่องราวหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสังคม  แลวรายงานใหสมาชิกในสังคมไดทราบ 
 

2) หนาที่ในการชวยประสานเชื่อมโยงสวนตาง  ๆ  ของสังคมใหสัมพันธกัน 
(Correlation  of    the  part of Society)  หมายถึง  การศึกษารายละเอียดของเหตุการณและเรื่องราวที่
เกิดขึ้นอยางรอบคอบ  ตลอดจนตีความขาวสารนั้นและอธิบายใหสมาชิกในสังคมมีความเขาใจที่ดี
ยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนการกระตุนใหสังคมมีปฏิกิริยาโตตอบตอเหตุการณตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจกอ
เกิดความรวมมือ  นํามาซึ่งความสันติของสังคม 
 
 3)  หนาที่ในการถายทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมจากสมาชิกในสังคมรุนหนึ่ง
ไปสูอีกรุนหนึ่ง  (Transmission  of the Social  Heritage)  หมายถึง  การกระจายความรู  เผยแพร
คานิยมและบรรทัดฐานของสังคม  เพื่อเปนการอบรมใหสมาชิกใหมไดเรียนรูบทบาทและ
สถานภาพทางสังคม  ไมใหคานิยม  บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเหลานั้นสูญหายไป 
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 หากสรุปหนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชนตามแนวคิดของลาสเวลสโดยยอคือ
ทําหนาที่ในการใหขาวสาร  (to  inform)  หนาที่ในการโนมนาวใจ  (to  persuade)  และหนาที่ใน
การใหการศึกษา  (to educate)  ซ่ึงนอกจากหนาที่หลักดังกลาว  วิลเบอร  แชรมม  (Wilbur  
Schramm)  และชารล  อารไรส  (Charles  R. Wright)  ไดเพิ่มบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนขึ้นมา
อีกประการหนึ่ง  คือ  หนาที่ในการใหความบันเทิงและนันทนาการ  (to entertain)   เนื่องจาก
เล็งเห็นวาส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาที่ชวยใหผูชมมีความผอนคลายได 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของส่ือสารมวลชนที่นักส่ือสารมวลชนทั้ง 3  ทาน
ไดกลาวไว  สามารถสรุปเปนหนาที่หลักของสื่อมวลชนได  4  ประการ  ไดแก 

1) หนาที่ในการแจงขาวสาร  (To inform) 
2) หนาที่ในการใหความรู (To educate) 
3) หนาที่ในการโนมนาวใจ (To motivate) 
4) หนาที่ในการใหความบันเทิง  (To entertain) 
 

 นอกจากนี้  ชารลส  อาร  ไรท (Charles R. Wright อางถึงใน พิมพิดา  โยธาสมุทร, 
2549 : 30-31)(manifest  function)  ไดเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ในทางปฏิบัติที่ใหผลที่เปนไปตาม
หนาที่  (function)  กับบทบาทหนาที่ที่ลมเหลวของสื่อมวลชน(latent   function)  ที่กอใหเกิดผลที่
ไมเปนไปตามหนาที่  (dysfunction)  ไวดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนตอสังคม 
 

บทบาทหนาทีข่องสื่อมวลชน บทบาทหนาทีใ่นทางปฏิบัต ิ บทบาทหนาทีท่ี่ลมเหลว 
1. เฝาสังเกตการณและ

รายงานสภาพแวดลอม 
- เตือนภยั  บอกขาว

การเมืองเศรษฐกิจ  และ
สังคม 

      -   ลงขาวใหคนระมัดระวัง 
     ตัวอยูในกรอบของ    
     ศีลธรรม 

- ทําใหกลัวภยัโดยใชเหต ุ
- ทําใหรูสึกวา  ชีวิตใน 
       สังคมไมมั่นคง 
- ลงขาวใหคนชนิชากับ 
       ความชั่วจนเอาเยีย่งอยาง   

           และนําไปสูสภาพไร         
           ศีลธรรม 

2. ประสานสัมพันธสวน
ตาง ๆ ในสังคมเขา
ดวยกัน 

- ระดมสรรพกําลังลด
ความรูสึกไมมัน่คง  ไม
ปลอดภัยลดความ
แตกตื่นโกลาหน 

- เพิ่มความเหมอืนกัน 
       ตรงกันในสังคม(Social    
       Conformism) 
-    ลดความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม  (Social 
Charge) 

3. การถายทอดมรดก  
ทางวัฒนธรรม 

- เพิ่มเอกภาพทางสังคมลด 
     ความผิดปกติ  เพิ่มสังคม   
     การณ 

- ทําใหสังคมเปนสังคม
มวลชนและมวีัฒนธรรม
มวลชนมากขึน้ 

4. การบันเทิงและ
นันทนาการ 

- เพิ่มโอกาสพักผอนหยอน
ใจ 

- ลดความสํานึกตอ 
สวนรวม (Public Sense)  
ทําใหงมงายมอมเมา 

- ลดการปฏิบัติ  หรือ 
บําเพ็ญประโยชนตอ 
สังคม 
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 ดังนั้น  อาจสรปุไดวา  หนาทีข่องสื่อมวลชนดังที่กลาวมา มีบทบาทเปน 
1. เพื่อแจงขาว  (to  inform)  หรือเฝาดูเตือนภัย  หรือเปนกระจกสะทอนใหเห็นถึงสิ่ง

ตางๆ ที่เกิดขึ้นสังคมที่ควรรู   
2. เพื่อตีความ  (to  interpret)  หรือโนมนาวชักจูงใจ  (to  persuade)  เพื่อสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ  ตัวใหกับสมาชิกสวนตาง ๆ  ในสังคมรับรูไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดการสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3. เพื่อใหความรู (to educate) หรืออบรมขัดเกลาใหเรียนรูและถายทอดทางสังคมใน
เร่ืองประเพณี  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณ  มารยาท  คานิยม  ฯลฯ  ในสังคม 

4. เพื่อใหความบันเทิง (to entertain)  จรรโลงใหจิตใจผอนคลายในสภาวะกดดันของ
สังคม 

5. เพื่อพัฒนา  (to develop)  หรือเปลี่ยนแปลงใหเกิดความกาวหนาในสังคม 
 
 โดยหนาที่ตาง  ๆ อาจกอใหเกิดผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชนใน 2  ดาน  คือ 

- ผลที่เปนไปตามหนาที่  (function)  ผลตามที่เจตนา  เชน  เมื่อนําเสนอขาวใหคน
ระมัดระวังตัว  ก็เกิดผลตามที่ส่ือมวลชนเจตนาเสนอขาว 

- ผลที่ไมเปนไปตามหนาที่  (dysfunction) เชน จากขาวที่เสนอถึงความรุนแรงที่
เกิดขึ้นมากไป  อาจทําใหผูรับสารรูสึกวาชีวิตในสังคมไมมั่นคง  เกิดความหวาดกลัว  หวาดระแวงได 
  
 จากกรอบพื้นฐานของ  ลาสเวลส  ซีไรท    ยังไดเพิ่มเติมการแบงระดับของปายที่
ส่ือมวลชนไดทําหนาที่  ดังนี้ 

1. ระดับสังคม 
2. ระดับปจเจกบุคคล 
3. ระดับกลุมยอยในสังคม 
4. ระดับวัฒนธรรม 

 
 นอกจากนี้  Wilbur  Schramm   (อางถึงใน วรวรรณ ธนะมงคล, 2546 :14-16 )  ไดสรุป
บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศไวในหนังสือ  Mass  Media and National 
Development  ดังนี้ 
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1. เปนยามตรวจสอบ : การใหขาวสารและคอยบอกวาเหตุการณตาง ๆ  วาไดรุดหนา
ไปเพียงใด  หนาที่นี้ส่ือมวลชนตาง ๆ ก็ไดทําหนาที่นี้ดีอยูแลว  ซ่ึงในการพัฒนาประเทศก็เชนกัน  
ถาขาดสื่อมวลชนขาวสารการพัฒนาประเทศก็จะถึงหมูประชาชนไดชากวากําหนด  ซ่ึงผลอาจทําให
แผนการพัฒนาตาง ๆ ลมเหลวได 

2. กระตุนใหเกิดความรูสึกนึกคิดอยางกวางขวางในการวิเคราะหและการตัดสินใจ : 
ส่ือมวลชนไดทําหนาที่สนับสนุนประชาชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความคิด  ทัศนคติ  และ
การตัดสินใจ  ในการสรางเปนอยูของตนเองและสังคมใหดีขึ้น  โดยมีบทบาทในการนําส่ิงใหม ๆ  
มาใหกับประชาชนไดรูจักและทราบวาผูอ่ืนและสังคมเปนอยางไร 

3. เปนผูกอใหเกิดความนาสนใจขึ้น  :  หมายถึงวา  ส่ือมวลชนจะเปนผูนําเอาสิ่งตาง 
ๆ มาทําใหเปนที่นาสนใจขึ้น  ซ่ึงในประเทศกําลังพัฒนาสามารถสรางสื่อมวลชนใหมีบทบาทที่
สําคัญที่ทําใหการพัฒนาประเทศเปนสิ่งที่นาสนใจแกประชาชน 

4. สื่อมวลชนสามารถสรางความทะเยอทะยานใหกับประชาชนได : โดยเปนผูสราง
ความทะเยอทะยานทั้งในสวนตัวและชาติใหเกิดความอยากอยูดีกินดี  หรือการแสวงหาชีวิตที่ดีกวา 

5. เปนผูสรางบรรยากาศของการพัฒนาใหเกิดขึ้น : ในที่นี้คือส่ือมวลชนไดกระตุน
และใหมโนภาพและความรูสึกแกประชาชนในดานการพัฒนาตาง ๆ อยางกวางขวาง  ซ่ึงกอใหเกิด
ความสนใจในสิ่งตาง ๆ กอใหเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันและสิ่งที่ควรเปนใน
อนาคตวาจะดีขึ้นไดอยางไร 

6. ชวยใหเกิดกระบวนการตัดสินใจในทางออมทั้งในแงทัศนคติและคานิยมตาง ๆ : 
ส่ือมวลชนเปนตัวกระตุนในทางออมใหประชาชนเกิดการเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมคงเดิม  แมจะ
ยังไมมีใครพิสูจนไดแนชัดวาสื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนคานิยมฝงแนนของประชาชนได    แต
ส่ือมวลชนก็เขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางออม 

7. ชวยสงเสริมการตัดสินใจโดยผานขาวสารไปทางสื่อบุคคล  :  หมายถึง  การ
กระจายขาวสารผานสื่อมวลชนไปเพื่อวัตถุประสงคใหประชาชนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของรับเอา
ขาวสารไปถายทอดอีกตอ  มีผลตอการตัดสินใจไดดีขึ้น 

8. ส่ือมวลชนสามารถสรางสถานภาพใหบุคคลได : หมายถึง  ส่ือมวลชนสามารถ
สรางชื่อเสียงใหบุคคลได  โดยอาจใชวิธียกยอง  กลาวถึงเสมอ  เทากับวาชวยสรางความสนใจให
เกิดขึ้นแกตัวบุคคล 

9. สามารถขยายนโยบายของรัฐใหเปนที่เขาใจหรืออภิปรายกันกวางขวางได  :  ความ
คิดเห็นหรือนโยบายของรัฐในการบริหารประเทศยอมเปนที่สนใจแกประชาชน  เมื่อส่ือมวลชนได
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ชวยถายทอดขยายไปสูวงกวางแลว  ประชาชนยอมจะแสดงความเขาใจและพรอมจะปฏิบัติตาม
โดยงาย 

10. ส่ือมวลชนสามารถควบคุมหรือบังคับใหสังคมปฏิบัติไปตามบรรทัดฐานทาง
สังคมได  :  ส่ิงใดที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม  หากยังไมมีการนํามาตีแผอยางกวางขวางแลว
ทุกคนในสังคมก็จะมีความขัดแยงไมเห็นดวยเก็บไวในใจเทานั้น  หากสื่อมวลชนทําหนาที่ตีแผสู
สาธารณชน  เทากับวาไดชวยตีกรอบบรรทัดฐานที่วางไวได 

11. ส่ือมวลชนชวยสนับสนุนการมีรสนิยมที่ดี  :  ในการพัฒนาประเทศ  ส่ือมวลชน
เปนผูชวยใหการตัดสินใจในการเลือกในสิ่งที่ถือวาเปนสิ่งที่ถูกที่ควร  บางสิ่งบอกไดวาเปน
เอกลักษณของชาติ  เปนสิ่งที่มีวัฒนธรรม 

12. ส่ือมวลชนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไมฝงแนนหรือคอย ๆ เปลี่ยนทัศนคติ
บางอยางใหมั่นคงขึ้น  :  จริงอยูวายังไมมีการพิสูจนวาส่ือมวลชนโดยลําพังสามารถเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของประชาชนได  แตก็มีหลักฐานบางอยางที่แสดงใหเห็นวา  บางครั้งสื่อมวลชนก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไมฝงแนนนักได  โดยเขามามีสวนใหเกิดสภาวะการตัดสินใจ  ซ่ึงหาก
ส่ือมวลชนเสนอแนวทางที่ดีกวา  มีเหตุผลมีน้ําหนัก  ก็อาจมีผลเปลี่ยนแปลงทัศนคติได 

13. ส่ือมวลชนทําหนาที่เปนครู  :   หมายความวา  ส่ือมวลชนไดทําหนาที่ในการให
การศึกษา  ใหความรูแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการดําเนินชีวิต  หรืออาจชวยเสรมิการ
สอนของครูใหดีขึ้น  เทากับวาเปนการพัฒนาสังคมทางหนึ่ง 
 
 จากแนวความคิดนี้  ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ที่สําคัญของสื่อมวลชนก็คือ  การให
ขาวสารตาง ๆ ทั้งความรู  และความบันเทิงเพื่อเปนการใหประสบการณใหกับคนในสังคม  และ
ความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ส่ือมวลชนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในสังคมได  
ซ่ึงในสวนของรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”   ผูวิจัยจะนํามาเปนกรอบในการศึกษาวารายการ  “เร่ือง
จริงผานจอ”   ในฐานะเปนสื่อมวลชนมีบทบาทหนาที่อยางไรตอสังคม 
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2.3  ทฤษฎีการสรางความเปนจริงทางสงัคม  (Social Construction of Reality) 
 

 นักวัฒนธรรมศึกษามีความเชื่อวา  ส่ิงที่เรียกวา  “ความเปนจริง”  (Reality)  นั้นมิใชส่ิง
ที่มีอยูแลวและรอใหนักวิชาการเขาไปคนพบแต “ความเปนจริง”  เปนสิ่งที่ประกอบสรางขึ้นมา 
(Construct)  โดยในกระบวนการสรางความเปนจริงนั้น  ส่ือมวลชนจะเปนสถาบันที่มีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการสรางความจริง  ในการศึกษาเรื่อง  การสรางความเปนจริงทางสังคม  ของ
รายการ “เรื่องจริงผานจอ” และการรับรูของผูชม ไดอาศัยทฤษฎีการสรางความเปนจริงทางสังคม  
(Social Construction of Reality)  มาเปนกรอบในการวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของ
รายการวามีลักษณะอยางไรในการสรางความเปนจริง  โดยทางรายการ“เร่ืองจริงผานจอ”  จะทํา
หนาที่สะทอนส่ิงที่เปนอยู  ในสังคมใหบุคคลในสังคม  ไดรับรูรวมกัน 
 
ความหมายของการสรางความเปนจริงทางสังคม 
 

 เบอรเกอร  และลัคแมน(Berger & Luckman, 1967 อางถึงใน อภิรัตน  รัทยานนท , 
2547 :17)  ไดกลาวถึงการรับรูความจริงไววามนุษยไมสามารถรับรู “ความจริง” ของโลกภายนอก
ตัวเขาไดโดยตรง  แตตองกระทําผาน “ตัวกลาง”  คือประสาทสัมผัสและกระบวนการรับรูทางจิต
ของมนุษยซ่ึงถูกหลอหลอมโดยกระบวนการทางสังคม 

 
 อัลเฟรด ชูทซ  (Schutz,  อางถึงใน อภิรัตน  รัทยานนท , 2547 : 17) เห็นวา 

ชีวิตประจําวันของคนเราไมไดเปนโลกสวนตัวของเราแตเปนอัตวิสัยรวม  (Intersubjective)  เรา
สามารถรับรูรวมกันกับเพื่อนมนุษยโดยอาศัยประสบการณและตีความหมายซึ่งอาจจะแตกตางกัน
ไปในสถานการณหนึ่งที่เราพบวาตัวเราเองอยูในโลก  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งนั้นก็เปนเพียงขอบเขต
เล็กๆ ที่เราสรางขึ้นมานั่นเอง  หากจะกลาวโดยสรุปคือ  ความหมายและความเขาใจทั้งหลายของ
มนุษยนั้นเกิดจากการสื่อสารระหวางตนเองกับบุคคลอื่น 
 
 จากการประมวลความหมายเกี่ยวกับความเปนจริงทางสังคม   อาจกลาวไดวา
ความหมายของสิ่งตาง ๆ ในสังคม  ความเชื่อ  แนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนกระทั่งความจริง  (Reality)   
เปนสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึ้นโดยอาศัยประสบการณและการสื่อสารกับบุคคลอื่น   และใชภาษา
เปนเครื่องมือถายทอดความหมายหรือความเปนจริงเหลานั้น 
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ระดับและประเภทของความเปนจริงทางสังคม  
  
 กาญจนา  แกวเทพ  (2541 : 259  อางถึงในพรพรรณ  สมบูรณบัติ, 2549 :39-40)  “ความ
เปนจริง”  โดยแยกความเปนจริงออกเปน 2 ระดับ คือ 
 
 ระดับแรก  ความเปนจริงทางกายภาพ (Physical  Reality)  หรือ  โลกแหงความเปนจริง 
(World of Reality)  โลกสวนนี้จะเปนโลกที่เราสามารถสัมผัสไดดวยตนเอง  อาจเปนไดทั้ง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น  หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว  แตเรา
อาจไมสามารถหาความแนนอนชัดเจนที่แทจริงไดเนื่องจากความจริงเหลานั้นมีอยูมากมาย 
 
 ระดับที่สอง  ความเปนจริงทางสังคม  หรือความเปนจริงทางสัญลักษณ  ซ่ึงเกิดจากการ
สรางสรรคของสังคม (Social Construction of Reality)   ส่ิงเหลานี้บางคนเรียกวา “โลกแหง
ความหมาย” (World of Meaning)   ซ่ึงเปนโลกแหงความรู  (Knowledge)  ที่เรารับมาเพียงบางสวน
จากโลกของความจริง  ดังนั้น  โลกแหงความหมายจึงเปนโลกที่เราสามารถอธิบายไดใหความหมาย
ไดและกําหนดแบบแผนได  โดยอาศัยการสะสมความรูดังกลาวจนกระทั่งมากําหนดเปนพฤติกรรม
การแสดงออกจนเกิดการรับรูและเขาใจที่ตรงกันในสังคม  ส่ิงเหลานี้จึงกลายเปนความเปนจริงทาง
สังคมในที่สุด  เชน  มนุษยกําหนดความหมายเกี่ยวกับความกตัญูตอบิดามารดาวาคืออะไร  และ
กําหนดวาจะตองมีพฤติกรรมการแสดงออกอยางไรเพื่อใหสังคมรับรูและเขาใจตรงกัน  เปนตน  จะ
เห็นไดวา  มนุษยสรางโลกแหงความหมายขึ้นมาเพื่อใหมนุษยมีความรูสึกมั่นคงทางความรูสึก
นั่นเอง 
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ภาพที่ 2.2  แสดงความสัมพนัธระหวางความเปนจริงทางกายภาพ และความเปนจริงทางสังคม 
 
 ความเปนจริงทั้งสองระดับจะหอหุมโลกในชีวิตของบุคคล (Life - World)  บุคคลสอง
คนอยูใน สังคมที่แตกตางกัน  แมจะมีความเปนจริงทางกายภาพอยางเดียวกันแตก็อาจจะมคีวามเปน
จริงทางสังคมและสัญลักษณแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  หรือแมแตในสังคมเดียวกันหากเปนชวงเวลาที่
แตกตางกัน  โลกทางสังคมก็อาจจะแตกตางกันไปดวย 
 
 ฉะนั้น  โลกแหงความหมายจึงเปนโลกที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษย  เพราะจะ
ชวยใหมนุษยมีความมั่นคงในความรูสึกมากขึ้น  (stability) ในลักษณะของการเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว  
และหากขอมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลง  ก็จะเปนการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปไมไดลมลางสิ่ง
ที่เรารับรูมาโดยฉับพลัน  ตางจากวิธีคิดของทฤษฎีวาดวยผลกระทบของสื่อ  (media impact theory)  
ที่เช่ือวาขาวสารหรือเนื้อหาที่ส่ือมวลชนนําเสนอจะมีอิทธิพลในการโนมนาวเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
ความคิด  ความเชื่อ  และพฤติกรรมของผูรับสารอยางทันทีทันใด   
 
 ดวยเหตุที่โลกทางกายภาพหรือโลกแหงความเปนจริง (World of Reality)  นั้น  เปน
โลกท่ีอยูหางไกลที่มนุษยจะเขาถึงได  และยังเปนโลกที่เต็มไปดวยความซับซอนมากมาย  โลกใบนี้
จะยังคงไมมีความหมายของสิ่งใดๆ  เกิดขึ้น  ตอเมื่อมนุษยไดทําการเรียนรูหรือทําความเขาใจโลก
แหงความเปนจริงโดยผาน  “ตัวกลาง”  ความหมายของสิ่งตางๆ  จึงเกิดขึ้น  “ตัวกลาง”  ที่กลาวถึงก็
คือ  สถาบันตางๆ  ทางสังคม  เชน  ครอบครัว  โรงเรียน  ศาสนา  รัฐ  ส่ือมวลชน ฯลฯ  ตางไดทํา
หนาที่ประกอบสราง  (Construct)  ความหมาย  (Meaning)  ใหแกส่ิงตางๆ  ไมวาจะเปนวัตถุ  

 
 

ความเปนจริงทาง
กายภาพ 

ความเปนจริงทาง
สังคม 
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ส่ิงของ  เหตุการณตางๆ  แมกระทั่งความฝน  ส่ิงเหลานี้ลวนเปน  “ความเปนจริง”  ที่ถูกประกอบ
สรางขึ้นเปนโลกทางสังคมหรือโลกแหงสัญลักษณ  อันเปนโลกที่มนุษยสามารถที่จะอธิบาย  ให
ความหมาย หรือรับรูความหมายไดนั่นเอง (สุภา  จิตติวสุรัตน, 2545 : 11) ซ่ึงความสัมพันธระหวาง
โลกแหงความเปนจริงกับโลกแหงความหมาย  สามารถแสดงไดดังแผนภาพ  ตอไปนี้ (อภิรัตน  รัท
ยายนนท, 2547 :18-19)  
 

 
 
ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางโลกแหงความเปนจริงกับโลกแหงความหมาย   
   
 จากแผนภาพ  สามารถอธิบายไดวา  โลกแหงความหมายหรือความรูสวนที่เรารูนั้น
ไดมาจากการรับรูเพียงบางสวนจากโลกแหงความเปนจริง  แลวนํามาสรางขึ้นเปน  “คลังแหง
ความรู”  (stock of knowledge)  ของเราขึ้น  โดยคลังแหงความรูนี้จะชวยเราจัดระบบทุกอยางใน
โลก  และชวยตีความรูปธรรมใหม ๆ ประสบการณใหม  ๆ   ใหมนุษยอีกดวย  และที่กลาววามนุษย
เราสรางความเปนจริงขึ้นนั้น  แทจริงแลวก็คือ  “ความเปนจริงทางสังคม”  (social reality) นั่นเอง 
 
 Berger & Luckmann (อางถึงในอภิรัตน  รัทยานนท, 2547 :19-20)  ไดกลาวถึงการให
คําจํากัดความของคําวา  “ความรู”( knowledge )  ในเชิงสังคมวิทยาเอาไววา  ความรู  หมายถึง  
วิธีการที่มนุษยไดจัดระบบแบบแผนใหกับประสบการณที่ไดพบเห็นในแตละวันในสังคมโลก  
สวนทางดานการสื่อสารนั้น   “ความรู”  มีที่มาจากสองแหลงดวยกัน  แหลงแรก คือ ความรูที่มาจาก
ประสบการณตรง  ซ่ึงเราไดประสบพบจากเหตุการณจริงในชีวิตประจําวัน  เชน  ในชีวิตจริงถาเรามี

KKK KK KKK KKK KK KK
 KK KKK 
 
 
 
KK KK KKK KKK KK KKK

โลกแหงความเปนจริง   K=ความรู     โลกแหงความหมาย 
(world of reality)                        (world  of  meaning) 
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โอกาสไดรูจักกับผูหญิงที่ทํางานเปนโสเภณี เราก็จะไดสัมผัสถึงลักษณะนิสัย  การแตงกาย  กิริยา
ทาทาง  และการพูดจาของเธอ  ส่ิงที่เราไดสัมผัสพบเห็นนี้จะเปนความรูที่มาจากประสบการณตรง  
ทําใหเรารูและเขาใจถึงลักษณะของผูหญิงที่ประกอบอาชีพประเภทนี้ลึกซ้ึงขึ้น  สวนที่มาของ
ความรูแหลงที่สองคือ  ความรูที่มาจากประสบการณผานสื่อ  ซ่ึงเราไดพบเห็นจากการนําเสนอของ
ส่ือมวลชน  เชน  การที่เราไดเห็นวิถีชีวิต  ลักษณะการแตงกาย  ความคิดความเชื่อ  และทาทีในการ
แสดงออกของโสเภณีจากละครโทรทัศน  ภาพของโสเภณีที่ถูกสงผานมาจากสาระบันเทิงนี้ก็จะ
เปนความรูที่ส่ือสะทอนออกมา  ซ่ึงบางครั้งอาจจะไมครอบคลุมและชัดเจนอยางรอบดาน  แตก็จะ
ทําใหเรารูจักและเขาใจโสเภณีในลักษณะของประสบการณผานสื่อ  ความรูที่มาจากทั้งสองแหลงนี้
จะชวยกําหนดและตีกรอบใหมนุษย “รู” (know)   วาควรปฏิบัติตนเชนไรในสถานการณทางสังคม
หนึ่ง ๆ ดังนั้น “ความรู” นี้เองจึงเปนส่ิงที่อธิบายและทําใหมนุษยสรางระเบียบแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิตตลอดจนสรางสถาบันตาง ๆ ขึ้นมา  เพื่อจัดระบบใหพฤติกรรมของสมาชิกดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกับที่สังคมกําหนด 
 
 ดวยเหตุที่ความรูของมนุษยมีที่มาจากประสบการณตรงและประสบการณผานสื่อจึง
สงผลให  “ความเปนจริง”  (reality)  หรือ  “ความรู” (knowledge) ตามความคิดของคนในแตละ
สังคมมีความแตกตางกันออกไปตามประสบการณหรือแบบแผนการปฏิบัติของสังคมที่ตนเองเปน
สมาชิกอยู    ทั้งนี้อาจจะมีเรื่องความเชื่อ  ประเพณี  และวัฒนธรรมที่ส่ังสมในสังคมมาเปน
ตัวกําหนดอีกดวย  เชน  ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ  คานิยมเรื่องความเทาเทียมกันทางเพศ  ซ่ึง
ความเชื่อและคานิยมเหลานี้อาจเปนส่ิงที่คนในสังคมหนึ่งยอมรับ   ขณะที่คนในอีกสังคมหนึ่ง
อาจจะไมยอมรับก็ได  เพราะมีประสบการณ  มุมมอง  (world views)  และองคความรูที่สะสมมาใน
สังคมแตกตางกันสงผลให  “คลังแหงความรู” (stock of knowledge)  มีลักษณะที่แตกตางกันตามไป
ดวย 
  
 ในขณะที่  กาญจนา  แกวเทพ  (2547 : 326)  ไดอธิบายแนวคิดเรื่อง  “typification”  
ของ  A.Schutz  ซ่ึงอธิบายการทํางานของ  “คลังแหงความรูทางสังคม”  ไววา 
 “ชีวิตประจําวันของเราเปนคลายๆกับระบบคอมพิวเตอร  ประสบการณที่สัมผัสเปน
เสมือนกระบวนการปอนขอมูลเขาไปใน  CPU  รูปธรรมแตละครั้งที่ปอนเขาไปนั้น  จะเขาไปถูก
จัดระบบไวเปนหมวดหมูเหมือนการจัดแฟมที่เรียกวา “typification”  เชน  เรามีแฟม (typification)  
วา  “ผูหญิงเปนอยางไร”  เมื่อเราพบเจอ  “รูปธรรมใหม”  เราก็จะนําเอา  typification  ของเรามา
ทาบ  แลว  “อาน”  ออกมาวา  “รูปธรรมนี้เปนหญิงใชไหม”  ซ่ึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยาง
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รวดเร็วมาก  จนดูคลายเปนอัตโนมัติ  คลังแหงความรูทางสังคมนี้  จะชวยใหเราจัดการระบบทุก
อยางในโลกและชวยตีความรูปธรรมใหมๆ  ประสบการณใหมๆ  ใหดวย” 
  
 กระบวนการสรางความหมาย  “ความเปนจริงทางสังคม”  ซ่ึงถูกซึมผานเขาไปสูการ
รับรูของปจเจกบุคคล  ดวยความหมายที่แตกตางกันนี้  กาญจนา  แกวเทพ  (2544 : 239-240  อางถึง
ในสุภา  จิตติวสุรัตน, 2545:13)  ไดอธิบายวาเปนเหมือน  “แผนที่ทางจิตใจ”  (Mental  maps)  ที่ทํา
หนาที่ช้ีทิศทางบุคคลในแงมุมตางๆกัน  เชน   

- คนที่มีโลกแหงสัญลักษณหรือมีแผนที่ทางจิตใจที่แตกตางกัน  จะมี  “ระบบ 
การรับรู(perception)  ที่ตางกัน 

- แผนที่ทางจิตใจจะเปนตัวช้ีทางการกระทํา  ความคาดหวัง  และระบบคานิยม 
ของคน  ตัวอยางเชน  ภาพยนตรจีนกําลังภายใน  เรามองเห็นความคาดหวังที่จะมีชีวิตเปนอมตะ
ดวยการกระทําที่คนหายาวิเศษ แต  “ความเปนจริง”  ของคนในยุคปจจุบัน  ไมใชความเปนอมตะ  
แตเปนความตองการการมีสุขภาพที่แข็งแรงและวิถีทางที่แผนที่ทางจิตใจชี้แนะไวก็คือ  “ตองออก
กําลังกาย” 

- แผนที่ทางจิตใจ  เมื่อติดตั้งลงในจิตใจของคนแลว  กระบวนการนี้ไมไดหยุด 
ทํางาน  แตไดดําเนินการตอกย้ําอยางตอเนื่อง 
 
 ในทัศนะของนักวิชาการดานวัฒนธรรมศึกษา (กาญจนา  แกวเทพ  2543  อางถึงใน 
ศรัณย  รักสัตยมั่น, 2547 : 23 ) “โลกแหงความหมาย”  ถือเปนโลกที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางยิ่ง  เนื่องจาก  “ความเปนจริง”  อันเปนเครื่องมือท่ีมนุษยนํามาใช
ในการเรียนรู  ตอบสนอง  และทําความเขาใจตอปรากฏการณตางๆ  รอบตัวจะถูกประกอบสรางขึ้น
ภายในอาณาเขตของโลกดังกลาว  โดยอาจพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสราง  “ความเปนจริง”  ขึน้
ในโลกแหงความหมายของมนุษยไดจาก  3  ชุด  ความคิดตอไปนี้ 
 

1. การอธิบายทางภาษาศาสตร (Linguistic) 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเปนจริงจากการอธิบายทางภาษาศาสตรเริ่มตนดวย
คําอธิบายจากทัศนะที่สอดคลองกันของ  Whort & Sapir  และ  Ferdinand de Saussure  ซ่ึงเชื่อวา  
“ความหมายหรือความจริงตางๆ  ไมใชส่ิงที่เปนผลผลิตจากการสรางสรรคของธรรมชาติ  และ
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เกิดขึ้นเพื่อรอคอยการคนพบจากมนุษย  หากแตความจริงในเรื่องราวตางๆ  ที่มีอยูในสังคมหรือโลก
แหงความหมายที่แวดลอมตัวมนุษยอยูนั้น  ลวนแตเปนสิ่งที่เกิดจากการประกอบสรางของมนุษย  
โดยอาศัยระบบ  “ภาษา”  และ  “สัญลักษณ”  ทั้งส้ิน” 
 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถอธิบายในแงของการสื่อสารไดวา  การที่ความหมาย  หรือ  
ความเปนจริงตางๆ  จะกอตัวขึ้นในสังคมนั้น  ไมเพียงแตความเปนจริงดังกลาวจะถูกประกอบสราง
ขึ้นโดยอาศัยระบบภาษาและสัญลักษณ  หากแตความหมายหรือความเปนจริงเหลานั้นยัง  จําเปน
จะตองไดรับการ  “ถายทอด”  และการ  “รับรูความหมาย”  จากผูคนในสังคมอีกดวย  ทั้งนี้   
กระบวนการถายทอดและการรับรูความหมายของความจริงที่ถูกสรางขึ้น  อาจพิจารณาไดจาก
แนวคิดเรื่อง  “การเขารหัสและการถอดรหัส”  (Encoding & Decoding)  ซ่ึง Stuart Hall  นักวิชาการ
ดานวัฒนธรรมศึกษาจากสํานักเบอรมิงแฮม  (The Birmingham School)  ไดอธิบายถึงแนวคิด  
ดังกลาววา  ในกระบวนการถายทอดความหมายหรือความเปนจริง  ผูสงสารจะมีการใสรหัส
ความหมาย  (Encode)  ในรูปของภาษาและสัญลักษณลงในสาร  (Message)  ที่จะสงออกไปเพื่อให
ผูรับสารทําการถอดรหัส  (Decode)  และรับรูความหมายที่ซอนอยูในเนื้อหาของสารเหลานั้น  แต
อยางไรก็ตาม  Hall  ยังคงเชื่อวา  ระบบรหัส(Coding System)  ของผูสงสารและผูรับสารไมจําเปน
จะตองมีความสอดคลองหรือเปนระบบรหัสชุดเดียวกันเสมอไป  เนื่องจากทั้งสองฝายอาจมีจุดยืน
ทางความคิดอันเกิดจากบริบททางสังคม / เศรษฐกิจ / วัฒนธรรม  ที่แตกตางกัน 
 

2. การอธิบายตามทฤษฎีปรากฏการณนิยม  (Phenomenology) 
 

 คําอธิบายเกี่ยวกับการสรางความเปนจริงตามทฤษฎีปรากฏการณนิยมเกิดขึ้นจาก
แนวคิดที่เชื่อวา  “การที่คนเราสามารถเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ  ที่อยูรอบตัว  รวมทั้ง
ตอบสนองตอเหตุการณที่พบเจอไดอยางอัตโนมัติ  โดยไมตองหยุดคิดเรื่องตั้งคําถามถึงความหมาย
ของเหตุการณเหลานั้น  เนื่องจากคนเรามีส่ิงที่เรียกวา  “คลังความรูทางสังคม”  (Stock of 
Knowledge)  ซ่ึงเกิดขึ้นจากการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดรับผานการมีปฏิสัมพันธกับสังคมในอดีต  
จนกลายเปน  “ความเปนจริงทางสังคม”  ที่สามารถนํามาใชเพื่อทําความเขาใจถึงความหมายของ
ปรากฏการณตางๆ”  จากแนวคิดดังกลาว Adoni & Mane  ไดแบงประเภทของ “ความเปนจริงทาง
สังคม”  ที่อยูในคลังความรูของมนุษยออกเปน 3  ลักษณะ (พรพรรณ  สมบูรณบัติ, 2549 : 40-41) 
ไดแก 
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2.1  Objective Social Reality  หรือ  “ความเปนจริงทางสังคมที่มนุษยไดรับจาก
ประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  ของตนเอง”  ความเปนจริงประเภทนี้เกิดจากการที่
มนุษยไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสตอปรากฏการณตางๆ  และเกิดการเรียนรูหรือใหความหมายตอ
ปรากฏการณเหลานั้นดวยตนเอง  เชน  เมื่อเราพบเห็นคนพิการทางสายตากําลังเลนดนตรีเพื่อแลก
กับเงินบริจาคคนทั่วไป  ก็ทําใหเรารับรูและเขาใจถึงวิถีทางในการประกอบอาชีพของแตละบุคคล  
ถึงแมวาจะเปนคนพิการแตก็ยังไมยอทอหรือนั่งรอเงินบริจาคเพียงอยางเดียว  ความจริงเหลานี้ทําให
เราตระหนักถึงคุณลักษณะที่ดีในการตอสูดิ้นรนเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ 

2.2 Symbolic Social Reality  หรือ “ความจริงทางสังคมที่มนุษยไดรับจาก
ประสบการณผานสื่อในรูปของภาษาและสัญลักษณ” เชน ศิลปะ  เอกสาร   หรือเนื้อหาในสื่อ  
ความจริงประเภทนี้มีมากมายแตส่ิงที่สําคัญคือความสามารถของบุคคลในการรับรู  และแยกแยะสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตนเอง  การเกิดขึ้นของความเปนจริงประเภทนี้อธิบายไดจากแนวคิดของ  Mead  ที่เชื่อ
วา  “มนุษยทุกคนยอมไมสามารถพบเจอเพื่อทําความเขาใจหรือใหความหมายตอทุกปรากฏการณที่
เกิดขึ้นบนโลกไดโดยอาศัยเพียงแคประสบการณตรงของตนเอง  ดังนั้น  การที่มนุษยจะรูจักหรือ  
ทําความเขาใจตอส่ิงตางๆ  ที่อยูนอกเหนือขอบเขตความสามารถในการรับรูที่มีอยู  จึงจําเปนจะตอง
อาศัย  “ประสบการณผานสื่อ”  ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของภาษาและสัญลักษณเพื่อการสราง
ความหมายของปรากฏการณเหลานั้นในคลังความรูทางสังคมของตนเอง”  เชน  ในการนําเสนอ
เร่ืองราวชีวิตคนทางโทรทัศน  ก็จะมีภาพของผูชายที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพหาเงินมา
เล้ียงครอบครัว  กับอีกภาพหนึ่งเปนภาพของผูชายที่ขี้เหลาเมายา  เลนการพนัน  ไมมีอาชีพการงาน  
ภาพของชายทั้งสองที่เสนอผานรายการโทรทัศนจะเปนความจริงทางสัญลักษณที่เรารับรูและเขาใจ
จนกระทั่งสามารถแยกแยะไดวาผูชายที่ดีมีลักษณะอยางไร 

2.3  Subjective Social Reality  หรือ  “ความเปนจริงที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน
ระหวางความเปนจริงแบบ  “Objective Social Reality”  และความเปนจริงแบบ  “Symbolic Social 
Reality”  ความเปนจริงประเภทนี้เกิดจากการที่มนุษยนําเอาความเปนจริงทั้ง  2  แบบขางตน  มา
ผสมผสานและสรางความหมายของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งขึ้นในคลังความรูทางสังคมของ
ตนเองโดยอาจมีทั้งลักษณะที่สอดคลองหรือแตกตางออกไปจากความเปนจริงตนฉบับที่นํามาใช  
อาจกลาวไดวาความจริงจะถูกนําเสนอไดในรูปของสัญลักษณและนําไปสูจิตสํานึกของแตละบุคคล  
เชน  เมื่อเราพบเห็นคนพิการทางสายตามีความขยันในการประกอบอาชีพ  และไดรับรูจากสื่อวา
ลักษณะของผูชายที่ดีตองมีความรับผิดชอบและขยันหมั่นเพียร  ความจริงในรูปแบบ  Objective  
และ Symbolic    ที่เราไดสัมผัสรับรูก็จะมารวมกันและนําไปสูจิตสํานึกที่วา  ผูชายที่ดีจะตอง
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ขยันหมั่นเพียร  ดังที่เราไดเห็นคนพิการทางสายตาหาวิถีทางในการหาเลี้ยงชีพและผูชายที่ทํางานหา
เล้ียงครอบครัวในรายการโทรทัศน 
 

3. การอธิบายแบบทฤษฎีสื่อสารมวลชน 
 

 คําอธิบายถึงวิธีการสรางความเปนจริงในสังคม  ตามแนวทางของทฤษฎีส่ือมวลชนเกิด
จากทัศนะที่เชื่อวา  “ส่ือมวลชนเปนสถาบันที่มีอํานาจในการจัดวางโครงสราง  (Structure)  ความ
เปนจริงเรื่องตางๆ  ใหแกสังคม”  ดังนั้นขาวสารหรือความเปนจริงที่ถูกเผยแพรจากสื่อมวลชนจะ
เกิดการสั่งสมจนกลายเปนโลกแหงความหมายที่สามารถหอหุมผูคนในสังคมใหมีโครงสราง  
ความคิดเชนเดียวกับความจริงที่ส่ือมวลชนนําเสนอไดในระยะยาว  เชนเดียวกับแนวคิดของกลุม
ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาที่เชื่อวา  ส่ือมวลชนเปนแหลงกําเนิดและสรางสรรควัฒนธรรมของสังคม 

 
 จากคําอธิบายของทั้ง  3  ชุดความคิด  สามารถสรุปแนวคิดสําคัญของทฤษฎีการสราง
ความเปนจริงทางสังคมของสื่อมวลชนไดวา ในการเลือกสรรสวนเส้ียวของปรากฏการณตางๆ  ซ่ึง
เกิดขึ้นอยางมากมายจนอยูเหนือความสามารถในการรับรูโดยตรงดวยสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษยมา
สราง  “ความหมาย”  หรือ  “ความจริง”  เพื่อใหคนในสังคมไดนําไปใชทําความเขาใจและ
ตอบสนองตอปรากฏการณดังกลาว  “ส่ือมวลชน”  ในฐานะสถาบันที่มีอํานาจจัดวางโครงสราง
ความเปนจริงใหแกสังคม  จะทําหนาที่ในการ  “เลือกสรร”  เฉพาะบางสวนของปรากฏการณ
เหลานั้นมาใหความหมายหรือสรางเปนความจริง  โดยอาศัยการเขารหัสผานระบบของ  “ภาษา”  
และ “สัญลักษณ”  อันเปนที่เขาใจของคนในสังคม  เพื่อถายทอดความจริงที่ถูกสรางซึ่งอาจเรียกได
วาเปนความจริงแบบ  “Symbolic Social Reality”  ไปยังผูรับสารผานกระบวนการถอดรหัสที่อาจ
เกิดขึ้นไดใน  3  ลักษณะ  โดยผลลัพธจากกระบวนการดังกลาวจะเกิดการสั่งสมจนกลายเปนความ
จริงแบบ  “Subjective Social Reality”  ในคลังความรูทางสังคมที่สามารถนํามาใชทําความเขาใจตอ
ปรากฏการณดังกลาวของผูรับสารตอไป 
 
กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมของสื่อมวลชน 
  
 ทุกครั้งที่ส่ือมวลชนเผยแพรส่ิงตางๆ  ออกสูสังคม  ก็จะสรางผลกระทบไดในหลาย
ระลอก  คือ  มีผลทั้งในระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว  แตทั้งหมดในสามกลุมนี้  สวนที่นัก
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วัฒนธรรมศึกษาใหความสนใจมากที่สุด  คือ  “ผลระยะยาว”   ที่เกิดจากการคอยๆ  ส่ังสมและ
ตกตะกอนทีละเล็กละนอยจนกระทั่งแข็งตัวกลายเปนผลึกทางวัฒนธรรมของผูคน  ดังนั้น  ขณะที่
ผูรับสาร  “อาน”   (READING)  หรือการถอดรหัสความหมายที่อยูในสารตางๆ  ที่ไดรับจาก
ส่ือมวลชน  พวกเขาจะคอยๆ  สะสมภาพตอของชีวิตแบบตางๆ  (PICTURE  OF  LIFE)  และไดรับ
แบบจําลองของพฤติกรรมแบบตางๆ  (MODEL  OF  BEHAVIOR)  กอนที่จะไดมีโอกาสไปสัมผัส
กับประสบการณนั้นอยางจริงๆ  ดวยเหตุนี้  กลุมวัฒนธรรมศึกษาจึงถือวาการสื่อสารมวลชนไมใช
เร่ืองของการถายทอดขาวสารเทานั้น  หากแตเปนการสรางระบบความหมายรวมกันทั้งสังคม  การ
ส่ือสารไมไดเปนเพียงพาหนะถายทอดวัฒนธรรมเทานั้น  หากแตตัวการสื่อสารนั้นเปนตัว
สรางสรรควัฒนธรรมสังคม  โดยเฉพาะในยุคสมัยปจจุบันที่เรากําลังมีชีวิตอยูในวัฒนธรรมแบบมี
ส่ือมวลชนเปนตัวกลาง  (MASS – MEDIATED  CULTURE)  (ปภัสรา  ศิวะพิรุฬหเทพ, 2548 : 25) 
 
 วอลเตอร  ลิปปแมน  (Walter Lippmann อางถึงใน  พรพรรณ  สมบูรณบัติ ,2549 :41)  
1992  วา  ส่ือมวลชนนั้นไดกอใหเกิดภาพในหัวของมนุษย  (The Picture in Our Head)  ซ่ึงเปนภาพ
ที่เกี่ยวกับโลกแหงความเปนจริงภายนอก (The  World Outside)   
 
 ส่ือมวลชนจัดเปนสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทในการสรางความเปนจริงทางสังคมเนื่องจาก
โลกนี้มีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายซึ่งมนุษยไมสามารถที่จะเขาไปมีประสบการณหรือสัมผัส
กับความเปนจริงที่เกิดขึ้นไดทุกเหตุการณ  ดังนั้น  ส่ือมวลชนจึงเปนเสมือนชองทางหนึ่งในการนํา
ความจริงจากโลกภายนอกมาสูมนุษย  และมนุษยก็สรางความหมายจากความเปนจริงเหลานั้นโดย
ความหมายอาจจะแตกตางกันไปตามประสบการณของแตละบุคคล  หรือตามสภาพแวดลอม  
สังคม  และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้น ๆ ดํารงอยู 
 
 ในกระบวนการทางโทรทัศน  วิธีการซึ่งทีมผูผลิตนําสุนทรียภาพเฉพาะและมาตรฐาน
ของตนเสนอการสรางภาพที่เปนจริงของชีวิตทางสังคมดวย  “ความเหมือนจริง”  ซ่ึงเกี่ยวพัน
หลักการดานการสรางความหมาย ยกตัวอยาง รายการโทรทัศนอาจจะถูกประเมินไปตามแงมุมของ
ความเปนจริงทางสังคมที่เปนประเด็นถูกนํามาสูชีวิต  ถูกทําใหเปนละคร  หรือถูกจัดการอยาง
สรางสรรคในวิธีการที่เรารูสึกถึงนัยของการยอมรับรายการ  การวิเคราะหตัวบทเพื่อคนหา
ความหมายของการประกอบสรางเชื่อมโยงไปสูความเปนจริงและมีพลังในการดึงดูดความสนใจ
จากผูชม 
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 การทําความเขาใจตัวบททั้งภาพและเสียงในสื่อโทรทัศนดวยการสรางความหมายของ  
“ความเหมือนจริง”  อยางรอบคอบจะชวยใหสามารถบริโภคส่ือไดอยางอิสระ  ส่ิงนี้ไมได
หมายความวาภาพถาย  ภาพยนตร  และโทรทัศน  ไมสามารถพูดสิ่งใดก็ตามที่สําคัญเกี่ยวกับความ
เปนจริงทางสังคมหรือถายทอดนัยบางอยางของรูปแบบประสบการณทางสังคมในแตละวัน  แต
การศึกษาสื่ออยางรอบคอบจะชวยใหเราเริ่มที่จะตระหนักอยางพินิจพิเคราะหมากขึ้นในเทคนิคและ
ระเบียบแบบแผนทางภาพที่ส่ือเสนอ  ดังนั้น ดวยการนําเสนอภาพจะใหนัยเกี่ยวกับอํานาจจากภาพ
ที่เห็นไดดวยตา  ซ่ึงทําใหเกิดความหมายของมันในเวลาเดียวกัน  โดยสรางและพยายามที่จะผูกมัด / 
บังคับใหเชื่อในสิ่งที่มองเห็น 
 
 ในการศึกษาวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฏีเร่ืองการสรางความเปนจริงทางสังคม  มาใช
วาการนําเสนอภาพทางโทรทัศนเปนการนําเสนอภาพตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  มีความตอเนื่อง  
และมีการจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับไวแลว    ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะเหมือนจริงมากในการ
สนับสนุนเหตุการณตางๆ   ที่ เกิดขึ้น   หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาการนําเสนอดังกลาวเปน
กระบวนการนําเสนอเนื้อหา  “เสมือนจริง”  เนื่องจากการนําเสนอภาพขาวดังกลาวเปรียบเสมือน
การยืนยันวา  เหตุการณเหลานั้นไดเกิดขึ้นจริงๆ  ดวยการเสนอภาพของพยานผูเห็นเหตุการณจริง
หรือในบางครั้งอาจเปนผูถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นจริงๆ  เปรียบไดกับการรายงานสด
ทางโทรทัศน  โดยปกติการรายงานขาว  ตองนําเสนอใหเขาใจถึงปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นพื้นฐานของ
เหตุการณนั้น  เห็นถึงความตื่นตัวและความฉับไวทันเหตุการณ  เพื่อใหผูรับสารเชื่อถือเร่ือง
เหลานั้น  ดวยวิธีการใชภาพในลักษณะตางๆ  อยางหลากหลายเพื่อใหทางเลือกแกผูรับสาร  ไดรับรู
ตัดสินใจ  หรือเพื่อกระตุนความรูสึกผูชม  ไมวาเหตุการณนั้นจะเกิดมานานแลว  หรือเปนเหตุการณ
ส้ันๆ  ที่พึ่งจะเกิดขึ้นก็ตาม  ประเด็นสําคัญอยูที่การใชภาพใหเกิดการรับรู  โดยตรงตอผูรับสาร ใน
ฐานะผูเห็นเหตุการณ  ทําใหผูชมรูสึกวาเขา “เห็น”  วา  “กําลังเกิดอะไรขึ้น” 
 
 รายการสารคดี เชิงขาว  “เร่ืองจริงผานจอ”  ก็เชนกัน ถึงแมวารูปแบบรายการจะเปน
สารคดีเชิงขาวที่ตองนําเสนอเรื่องราวเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  แตในทางปฏิบัตินั้นเมื่อเร่ืองจริงที่
เกิดขึ้นตองอยูในกระบวนการผลิตของสื่อมวลชน  เร่ืองจริงนั้นจะยังคงเปนเรื่องจริงเชนเดิมหรือ
เปนเรื่องจริงที่มีการประกอบสรางขึ้นมาใหม  หากความจริงที่ประกอบสรางขึ้นมาใหมไดรับการ
เผยแพรไปยังผูรับสารผูรับสารสรางความหมายจากความจริงที่ไดรับและจดจํารับรูจนกลายเปน
ภาพที่สอดคลองกับความจริงก็จะกอใหเกิดผลอันดีในการสรางความเขาใจที่ตรงกัน  แตหากภาพที่
นําเสนอบิดเบือนจากความเปนจริงก็อาจจะกอใหเกิดภาพลบในสายตาของผูรับสารดวยเชนกัน 
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 สวนความสัมพันธระหวาง “รายการเรื่องจริงผานจอ”  กับ “การสรางความเปนจริงทาง
สังคม”  รายการจะมีบทบาทในฐานะการเปนส่ือกลางระหวางสมาชิกในสังคม (ผูรับสาร)  กับโลก
แหงความเปนจริง  ดวยการเชื่อมโยงใหคนเราเกิดประสบการณทางออมกับสรรพสิ่งและ
ปรากฏการณตาง ๆ  ในโลกแหงความเปนจริงกลาวคือ  ไดเรียนรูสภาพความเปนจริงทางสังคม
ตามที่รายการสราง  (construct) หรือนิยามไว  สมาชิกในสังคมจะสามารถรับรูและเขาใจ
สถานการณความเปนจริงของสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ได ทั้ง ๆ ที่ไมไดมีสวนเขารวมโดยตรง  จึง
อาจกลาวไดวา  รายการเปรียบเสมือนหนาตางที่เปดไปสูโลกกวาง  ทําใหคนเราไดรูเห็นความเปน
จริงทางสังคมมากขึ้น  นอกจากนั้นรายการประเภทนี้มีอิทธิพลในการถายทอดความคิด  ความเชื่อ 
อุดมการณ  และมีบทบาทในการสรางความเปนจริงทางสังคมไดมากกวาส่ือประเภทอื่น ๆ 

 
 จากทฤษฏีนี้  เมื่อนํามาอธิบาย การสรางความเปนจริงทางสังคมของ “รายการเรื่องจริง
ผานจอ”  และการรับรูของผูชม  นั่นก็หมายความวาทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏในรายการ  ก็คือ  โลกที่
ถูกประกอบสรางขึ้น  เปนโลกแหงสัญลักษณ  ที่เราอาจเรียกวาเปนโลกแหงความหมาย  ทฤษฏีนี้จะ
ชวยเปนกรอบในการวิเคราะหวา  ผูผลิตรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”  ในฐานะที่เปนกลไกหนึ่งที่ทํา
หนาที่ประกอบสราง  “ความเปนจริง”  ไดประกอบสราง  “ความเปนจริง”  ทางสังคมใน“รายการ
เร่ืองจริงผานจอ”  อยางไร  
 
2.4  แนวคิดเรื่องการเขารหัสและถอดรหัส  (Encoding & Decoding) 
  

 งานวิจัยในครั้งนี้มีสวนในการศึกษาผู รับสาร  ผูวิจัยจึงนําแนวคิดเรื่องผู รับสาร
ของสจวรต  ฮอลล  นักวิชาการแหงสํานักเบอรมิงแฮม  (Birmingham School)  มาเปนเกณฑในการ
วิเคราะห  สจวรต  ฮอลล  ไดแสดงถึงจุดยืนทางทฤษฎีของตนไดอยางชัดเจนในงานชื่อ  “Encoding 
and Decoding in Television Discourse”  (กาญจนา  แกวเทพ, 2544 : 32)  ดังนี้ 

 
 ฮอลล  ปฏิเสธทฤษฎีแบบจําลองกระบวนการสื่อสารที่มองเรื่องส่ือสารมวลชนเปน
ระบบการถายทอดขาวสาร  (Transmission  Model)  ที่สนใจเรื่องการสื่อสารแบบทางเดียว  ซ่ึงทํา
ใหการสื่อสารกลายเปนการครอบงําทางความคิดที่ผูสงสารมีอํานาจเหนือผูรับสาร  ในขณะที่ฮอลล
เห็นวา  การสื่อสารเปนเรื่องของการสราง  การถายทอด  และการรับวัฒนธรรมมากกวา (Theory of 
Cultural Production & Reception)  นอกจากนี้ฮอลลยังปฏิเสธแนวคิดที่มีตอผูรับสารตามมุมมอง
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เร่ืองผลกระทบและทฤษฎีมวลชน  (Impact Study & Mass Theory)  ที่เชื่อวาผูรับสารมีลักษณะการ
ตั้งรับ  (Passive)  ตออิทธิพลของสื่ออยูเสมอ  โดยเห็นวา  หากผูรับสารจะคลอยตามสิ่งที่ผูสงสาร
พยายามบอกนั้น  มิไดมาจากเหตุผลที่วาผูรับสารมีลักษณะ   Passive  แตอยางใด  หากแต
เนื่องมาจากกลยุทธตางๆ  ในการใสรหัส  (Encoding)  การเลือกใชส่ือ ฯลฯ  ตลอดจนความสามารถ
ในการถอดรหัสของผูรับสารดวยเชนกัน  จากขอสันนิษฐานนี้  ฮอลล  จึงไดเสนอแนวคิดใหม
เกี่ยวกับผูรับสาร  นั่นคือ  แนวคิดเรื่องการเขารหัสและการถอดรหัส (Encoding / Decoding )  โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ (กาญจนา  แกวเทพ , 2544 : 37) 

 1.  การเปรียบเทียบรหัสของผูสงสารและผูรับสาร  ฮอลลมีจุดยืนวา  ระบบรหัส  (Code 
System)  ของผูสงสารและผูรับสาร  ไมจําเปนตองเปนรหัสชุดเดียวกันเสมอไป  เพราะมีเหตุผล
มากมายที่จะทําใหรหัสคูมือในการสงความหมายและถอดรหัสระหวางผูสงสารและผูรับสารไม
สอดคลองหรือขัดแยงกัน  เชน  ภูมิหลัง  ประสบการณ  การศึกษา  อาชีพ  แนวคิดแตกตางกัน  เปน
ตน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหการตีความหมายของผูรับสารมักจะผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่ผูสงสาร
เขารหัสไว  โดยฮอลลไดแบงแบบแผนการถอดรหัสของผูรับสารเปน  3  รูปแบบ  คือ 

 
-  Preferred Reading  คือ  ผลการถอดรหัสซ่ึงเกิดขึ้นจากการที่ผูรับสารยอมรับ

หรือมีการถอดรหัสที่สอดคลองกับความหมายหรือความเปนจริงที่ถูกสรางขึ้น  เนื่องจากผูรับสารมี
จุดยืนทางความคิดที่สอดคลองกับความหมายหรือความเปนจริงเหลานั้น  เชน  ในการรายงานขาว
วาคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องจะทําใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคขยับสูงขึ้นตามผูรับสารก็จะคิด
และเชื่อตามนั้น 

- Negotiated  Reading  คือ  ผลการถอดรหัสซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผูรับสารทําการ
ตอรองกับความหมายหรือความเปนจริงที่ถูกสรางขึ้นในลักษณะของการวางเงื่อนไขสําหรับยอมรับ
หรือปฏิเสธความเปนจริงดังกลาว  เนื่องจากผูรับสารไมไดมีจุดยืนทางความคิดที่สอดคลองหรือ
แตกตางออกไปจากความหมายหรือความเปนจริงที่ถูกนําเสนออยางชัดเจน   เชน  แมวาคาน้ํามันที่
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จะทําใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูงขึ้น  แตรัฐบาลก็ควรเขามาดูแลและตรึง
ราคาสินคาจําเปนบางอยางใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอคาครองชีพ 

- Oppositional  Reading คือ  ผลการถอดรหัสซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผูรับสารปฏิเสธ
หรือมีการถอดรหัสที่แตกตางออกไปจากความหมายหรือความเปนจริงที่ถูกสรางขึ้น  เนื่องจากผูรับ
สารมีจุดยืนทางความคิดที่แตกตางจากความหมายหรือความเปนจริงเหลานั้น  เชน  จากตัวอยาง
ขางตนผูรับสารที่มีจุดยืนเชนนี้อาจตีความหมายวาในขณะที่น้ํามันคงที่  ราคาสินคาอุปโภคบริโภคก็
ปรับตัวเพิ่มขึ้น  โดยอางเรื่องตนทุนอื่นๆ  ที่สูงขึ้นเปนประจําทุกปอยูแลว 
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 2. ผูรับสารไมใชกลุมคนที่มีลักษณะเนื้อเดียวกันหมด (Homogeneous Group)  
นอกเหนือจากความแตกตางระหวางผูสงสารกับผูรับสารแลว  แมแตในระหวางกลุมผูรับสารเองก็
ยังมีความแตกตางกัน  ในสวนที่เกี่ยวกับการถอดรหัสนั้น  ฮอลลมีทัศนะวา  การจับกลุมของผูรับ
สารจะสัมพันธกับรูปแบบและความหมายของสาร  (forms and meaning)  เชน  ถาเนื้อหาสารเปน
ประเด็นชาตินิยม  ผูรับสารจะรวมตัวเปนกลุมตางๆ  ตามเกณฑเร่ือง  “ชาตินิยม”  เชน  รักชาติ  คล่ัง
ชาติ  ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ  ชาตินิยมทางวัฒนธรรม  จะเห็นไดวา  แนวคิดเรื่องการจับตัวรวมกัน
เปนกลุมของผูรับสารนั้นมิไดมีลักษณะที่หยุดนิ่ง  (Static)  หากแตเปนการจับกลุมอยางมีพลวัตร  
(Dynamic)  และแปรเปลี่ยนอยางสัมพันธไปกับรูปแบบและความหมายของสาร 
 
 3. ความสําคัญของการตีความ  แนวความคิดที่ใหความสําคัญกับการตีความนั้นเปน
สวนหนึ่งของกลุมที่เชื่อเร่ืองการเลือกการรับรู  (Selective Perception)  ซ่ึงกลาววาผูรับสารนั้นจะมี
กระบวนการเลือกรับรูตั้งแตขั้นตอนของการเลือกเขาถึง  เลือกเปดรับ  เลือกตีความ  และเลือกจดจํา  
ดังนั้นเรื่องการรับรูจึงมีปจจัยดานอัตวิสัย  (Subjective Capacity)  ของผูรับสารเขามาเกี่ยวของอยาง
มาก  และสิ่งที่ผูสงสารควรจะใหความสนใจมากที่สุด  คือเร่ืองการเลือกตีความของผูรับสาร 
 
 ในขณะที่ สจวรต  ฮอลล  ก็มีทัศนะที่ใหความสําคัญกับปจจัยดานอัตวิสัยของผูรับสาร
ในเรื่องการตีความเชนเดียวกัน  แตมีความแตกตางกันคือ  กลุม  Selective Perception  จะใหเหตุผล
วาการที่ผูรับสารไดตีความเนื้อหาสารแตกตางกันนั้น เนื่องจากภูมิหลังและปจจัยดานจิตวิทยาของ
ผูรับสารแตละรายซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ  (หนวยการวิเคราะหอยูในระดับปจเจก
บุคคล)  ในขณะที่ฮอลลตั้งคําถามวา  ในกรณีที่ผูรับสารตีความเบี่ยงเบน  (Distort)  ออกไปจาก
ความตั้งใจของผูสงนั้น  เพราะเหตุใดการเบี่ยงเบนดังกลาวจึงมีลักษณะเปนแบบเดียวกันอยางเปน
ระบบ (Systematically distorted communication)  นั่นคือเพราะเหตุใดจึงมีความเขาใจผิดเหมือนกัน
หมดในกลุมผูรับสารบางกลุม  ซ่ึงฮอลลไดอธิบายวา  กระบวนการนี้เปนเรื่องที่ถูกสรางขึ้น  (being 
constructed)  จากระบบการสื่อสารในสังคมนั้นๆ  ดังนั้น  ความหมายที่ถูกตีความอยางผิดๆ  จึงมิใช
ความหมายที่ไรทิศทางแตเปนการตีความหมายอยางเบี่ยงเบน  (ไมเปนอยางผูสงสารตองการ)  ที่
อาจกลาวไดวาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง  ของกลุมความหมายอันหลากหลายชุดหนึ่ง  (Polysemic) 
 

นอกจากนี้  Hall  ใหคําอธิบายเหตุผลเบื้องหลังปรากฏการณดังกลาววา  เพราะเหตุใด
สัดสวนของ  Preferred  Reading  จึงมีมากกวา  การอานความหมายอีก  2  แบบ  โดยเฉพาะในกรณี
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การสงขาวสารของสื่อมวลชน  ซ่ึงมีมากกวา  การอานความหมายอีก  2  แบบโดยเฉพาะในกรณกีาร
สงขาวสารของสื่อมวลชน  ซ่ึงมีกลไกอยู  3  ประการ  คือ 

(1)  Institution  Position  ไดแกฐานะตําแหนงของผูสงสาร  ซ่ึงในกรณขีอง
ส่ือมวลชนนั้นเปนสถาบันที่มีความชอบธรรมอยางสูงในการนําเสนอขาวสารเปนสถาบันที่ถูก
กฎหมาย  เปนสถาบันที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาทีเ่ผยแพรขาวสาร  ถายทอดคานิยม  การเผยแพร
ขาวทําอยางเปดเผยตรงไปตรงมา  ตําแหนงของสถาบันผูสงสารดังกลาวเปนที่รูจกักนัในเรื่องความ
นาเชื่อถือของแหลงขาว(Status  Conferral)  เปนตน 

(2)  Structure  of  Access  โครงสรางในการเขาถึงนั้น  มิไดหมายความถึงเพียง
เร่ืองขีดความสามารถในการเขาถึงผูรับสารเทานั้น  แตยงัหมายความถึงการเขาถึงแหลงขอมูลที่จะ
นําเอาขาวสารมาเผยแพรอีกดวย  ตัวอยางงายๆ  ก็คือ  หากไมมีสถานภาพเปนนกัขาวก็คงไมมีสิทธิ์
จะไปตั้งคําถามกับรัฐมนตรไีด  ถาไมใชสถานีโทรทัศน  ก็คงจะไมสามารถจะไปสัมภาษณบรรดา
อดีตมือปนรับจางได  เปนตน 

(3)  กลไกในการควบคุมการผลิต  ดังที่ไดกลาวมาแลวบางวา  การะบวนการสราง
สารของสื่อโทรทัศน  มิใชเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ  แตทุกอยางจะถูก  “สราง”  ขึ้น  เร่ิมตั้งแต
การสรางฉาก  การแตงหนาผูมาออกรายการ  บทสนทนาที่ปรากฏก็ตองเปนไปตามที่สคริปทที่เขียน 
(และสามารถควบคุมไดหากแขกรับเชิญพูดนอกบท  ก็สามารถจะตัดทิ้งไดตอนตัดตอ)  ทั้งหมดนี้
เปนการกําหนด  ทิศทางของการอานความหมายของผูรับสารทั้งส้ิน 
 
 นอกจากนี้ฮอลล  ไดเสนอทัศนะใหมเกี่ยวกับแนวคิดดานการสื่อสาร  โดยปฏิเสธ
แนวคิดที่วา  การสื่อสารคือกระบวนการที่ผูสงเปนคนสรางความหมายลงในสาร  แลวสงผานสื่อไป
ยังผูรับสารซึ่งจะทําการถอดความหมายนั้นออกมา  (Transmission  Model)  แตกลับเสนอวา  การ
กระจายความหมายนั้นมีอยู  3  ขั้นตอน  แตละขั้นตอนลวนมีลักษณะของตนเอง (สุภา  จิตติวสุรัตน
, 2545 : 13)ไดแก  
 ขั้นตอนเตรียมการเพื่อการผลิตสื่อ  เปนขั้นตอนที่ผูผลิตไดคัดเลือกเอาวัตถุดิบบางอยาง
เทานั้นมานําเสนอ  โดยจะถูกกําหนดจากอุดมการณของผูผลิตเอง  ถือเปนขั้นตอนของการใสรหัส  
(Encoding)   
 ขั้นตอนลงมือทําการผลิต  เปนขั้นตอนที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง  “ความเปนจริง”  
ที่เปนโลก  3  มิติอันมีโครงสรางและกรอบของตนเอง  มีความหมายอันหลากหลาย (Polysemy)  
ใหแปรรูปมาอยูในสื่อแบบตางๆ  ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ  ส่ือวิทยุ  หรือส่ือโทรทัศน  เชน  รายการ
ทําอาหารทางโทรทัศน  เปนตน  ถือเปนขั้นตอนการใสรหัสเชนกัน 
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 ขั้นตอนการถอดรหัส  เปนขั้นตอนของการรับสารที่เปนอิสระจาก  2 ขั้นตอนแรก  ซ่ึง
เปนอีกชวงเวลาหนึ่งที่ความหมายจะถูกผลิตขึ้นมาอีกครั้ง  กลาวคือ  ส่ิงที่ผูรับสารกระทําไมเพียงแต
จะ  “อานความหมาย”  ที่อยูในสารของผูสงสารเทานั้น  หากแตผูรับสารจะนําเอา  “ตัวเอง”  (ผูรับ
สาร)  เขาไปสรางความหมายในสารดวย  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  ชวงเวลาแหงการถอดรหัส 
(decoding)  ของผูรับสาร  เปนชวงเวลาที่มีอิสระในตัวเอง  โดยไมจําเปนตองขึ้นตอชวงเวลาแหง
การเขารหัส (encoding)  เสมอไป 
 
 สําหรับการรับรูของผูชมหรือการถอดรหัส   การสรางความเปนจริงทางสังคมของ
รายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”   ซ่ึงทางรายการไดนํา  “ความเปนจริง”  จากโลกแหงความเปนจริง  มา
ประกอบสรางหรือใสรหัสโดยการ  “คัดเลือก”  ของผูผลิตรายการ  ดังนั้นจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ
วา  ผูชมจะมีการรับรูหรือถอดรหัส   การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ  “เรื่องจริงผาน
จอ”  ออกมาในรูปแบบใดบาง 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับสัญญะวิทยา  (Semiology) 
 
 คําวา  “sign”  ในภาษาอังกฤษนั้น  มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา  “to semion”   ซ่ึงใน
ภาษาไทยแปลวา  “สัญญะ”  ในขณะที่มีผูใหความหมาย “สัญญะ”  เอาไวดังนี้ 
  
 F. De Saussure  (เกศยุคนธ  โพธมาศ, 2545 : 8)  อธิบายความหมายของสัญญะวา  เปน
ส่ิงที่สัมผัสไดดวยอายาตนะ (ประสาทรับสัมผัสทั้ง 5)  และเปนสิ่งที่คนกลุมหนึ่งตกลงใชส่ิงนัน้เปน
เครื่องหมาย (mark) ถึงอีกสิ่งหนึ่งไมไดปรากฏในสัญญะนั้น 
 
ลักษณะสําคัญของสัญญะมี 3 ประการคือ 

1. จะตองมีลักษณะทางกายภาพ 
2. จะตองมีความหมายถึงบางสิ่งบางอยางนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
3. สัญญะนี้  จะตองถูกนํามาใชและรับรูโดยผูที่เกี่ยวของวาเปนสัญญะ 

 
 De Saussure  แบงสัญญะออกเปน 2 สวน คือ ตัวหมาย  (Signifier)  กับ  ตัวหมายถึง 

(Signified)  ตัวหมาย  คือ  ส่ิงที่ปรากฏใหเห็นเปนเครื่องหมาย  เชน  เมื่อเราเขียนคําวา  “มา”  โดย
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มุงที่จะใหหมายถึงตัวมาจริงๆ  ตัวอักษรคําวา “มา”  ถือเปนตัวหมาย  สวนตัวมาจริงๆ  เปนตัว
หมายถึงกระบวนการทั้งหมดนี้เราเรียกวากระบวนการสรางความหมาย (Signification) 

 
 การศึกษาในเชิงสัญญะวิทยาใหความสําคัญกับการหาความสัมพันธระหวางตัวหมาย

กับ  ตัวหมายถึง  เพื่อดูวาความหมายถูกสรางขึ้นและถูกถายทอดออกมาอยางไร  โดยนําเอาตัวบท 
(Text)  มาวิเคราะหเพื่อดูวาตัวหมายนั้นสรางความหมายอยางไร  ในการสื่อสารของคนเรานั้นจะมี
ความสัมพันธระหวางตัวหมายกับตัวหมายถึงเกิดขึ้นตลอดเวลา  การวิเคราะหทางสัญญวิทยานั้นเรา
จะไมคํานึงถึงเนื้อหาเพราะเนื้อหาไมไดสรางความหมายของตัวบท  แตความสัมพันธของตัวหมาย
และตัวหมายถึงเปนตัวสรางความหมาย 
 
วิธีการวิเคราะหสัญญะ 
 De Saussure  (เกศยุคนธ  โพธมาศ, 2545 : 9)  ไดแยกประเภทและระดับความหมายที่
บรรจุอยูในสัญญะออกเปน 2 ประเภทคือ 
 

 1.  การตีความตามความหมายตรง (Denotation) 
 Denotation  เปนความหมายขั้นแรก  อธิบายถึงความสัมพันธระหวางตัวหมายกับตัว
หมายถึงในสัญญะนั้น และความสัมพันธของสัญญะกับสิ่งที่กลาวถึง  เปนความหมายที่เขาใจ
ตรงกันอยางชัดแจง  เปนความหมายที่ เขาใจกันตามตัวอักษร  เชน  ภาพวิวรูปถนนก็แสดง
ความหมายวา  เปนถนนสายนั้น  หรือคําวา  “Street”  ก็แสดงความหมายวาเปนถนนชนบทที่มี
อาคารบานเรือนเรียงรายอยูสองฟาก  ความหมายที่แสดงจากภาพที่วาเปนถนนสายหนึ่งนั้นเปนการ
ตีความตามความตรง 
 

 2.  การตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) 
 Barthes ไดกลาวถึงการตีความหมายโดยนัยแฝงวา  เปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธที่
เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณ  และคานิยมในวัฒนธรรมของผู รับสาร  
ความหมายในชั้นนี้เกิดขึ้นจากการตีความโดย อัตตวิสัย  และเมื่อผูตีความไดรับอิทธิพลจากผูให
สาร  ซ่ึงขึ้นอยูกับเทคนิคการถายทํา  เทคนิคการถายทอดไปพรอมๆ  กับไดรับจากวัตถุหรือสัญญะ  
นําความรูสึก  นึกคิดของคนนั้นเขาไปมีสวนในกระบวนการถายทํานั้น  เปนการตีความหมาย
โดยนัยแฝงจากสิ่งที่มนุษยทําขึ้น  การตีความหมายตรงจึงเปนอะไรที่กลองถาย  แตการตีความหมาย
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โดยนัยแฝงคือ  ลักษณะที่ถายนั้นทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดอยางไร  การตีความหมายหรือ  
“สัญญะ”  จากวัตถุเปนอยางไรนั้นอาจมีความหมายแตกตางกันไปไดโดยมีสาเหตุมาจากความ
แตกตางดานวัฒนธรรมของผูตีความนั่นเอง  ซ่ึง Barthes  ก็ไดอธิบายถึงความแตกตางในการตีความ
นี้มาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ 
  
 ประการที่หนึ่ง  คือ  ความเชื่อดั้งเดิม  Barthes  กลาววาความหมายประการที่ 2 ที่สัญญะ
แสดงในชั้นที่ 2 (Second Order)  คือ ผานทางความเชื่อดั้งเดิม หมายถึงเรื่องเลาที่อธิบายหรือทําให
เขาใจธรรมชาติหรือความจริง  (Reality)  โดยอาศัยวัฒนธรรม  เรื่องเลาดั้งเดิมมักจะเกี่ยวกับชีวิต
และความตาย  คนและพระเจา  ความดีและความชั่วราย  เรื่องเลาปญญาชนมักจะเกี่ยวกับเพศชาย
หญิง  ครอบครัว  ความสําเร็จ  และวิทยาศาสตร 
 คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของความเชื้อดั้งเดิมที่  Barthes  ย้ําคือ  พลวัต  (Dynamism)  
มันเปลี่ยนแปลงและบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็เปนไปอยางรวดเร็วเพื่อสนองความตองการและ
คานิยมที่เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม  การตีความหมายโดยนัยแฝง  และความเชื่อดั้งเดิม  เปน
ชองทางสําคัญที่สัญญะไดแสดงความหมายในขั้นที่ 2 ซ่ึงเปนขั้นที่มีปฏิสัมพันธระหวางสัญญะกับ
ผูใชสัญญะหรือวัฒนธรรมอยางมาก 
 
 ประการที่สอง  คือ  สัญลักษณ ในป 1977  Barthes ไดกลาวถึง  Symbolic  วาวัตถุจะ
กลายเปนสัญลักษณเมื่อมันแสดงถึงประเพณีนิยมใหความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เชน   รถ Rolls 
Royce  เปนดัชนี (Index)  ของความร่ํารวย  แตเปนสัญลักษณ (Symbol)  ของสถานภาพทางสังคม
ของเจาของรถ  ทองเปนดัชนีของความร่ํารวย  แตเปนสัญลักษณของอํานาจ  เชน  รถ  Rolls Royce  
เปนสัญลักษณของความมั่งคั่ง  และในบทละครที่ชายคนหนึ่งถูกบังคับใหขายรถ   Rolls Royce 
ของเขา  ก็เปนสัญลักษณของความลมเหลวในธุรกิจและสูญเสีย  หรือในบทละครเรื่อง  Indiana 
Jones “ทอง”  ไดถูกใชเปนสัญลักษณของความร่ํารวย  อํานาจ  และสถานภาพ 
 
 ประการที่สาม   คือ  การใหสวนหนึ่งแทนสวนทั้งหมด   (Metonymy)  เปนการ
ปฏิบัติงานโดยการเชื่อมโยงความหมายในระดับเดียวกัน  เปนการถายทอดความหมายโดยที่หยิบ
เอาสวนเสี้ยวเล็กๆ  สวนหนึ่งของสัญญะ (part)  มาแทนความหมายของสวนรวมทั้งหมด  (whole)  
ตัวอยางที่พบบอยที่สุดคือ การใชสัญญะหนึ่งแทนเมืองตางๆ  เชน  หอไอเฟล  แทน  ปารีส  หรือ
นาฬิกาบิกเบน  แทน  ลอนดอน  ตมยํากุง  แทนอาหารไทยหรือความเปนไทย  เปนตน 
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 Metonymy  เปนส่ิงสําคัญที่ทรงพลัง  เพราะจาก Metonymy  นั้น  เราไดสรางความจริง
ที่เหลือซ่ึงเราไมรูจัก  เชน  เวลาเราดูขาวโทรทัศน  เขาไมไดแสดงเหตุการณของความจริงทั้งหมด
เขาฉายใหเราดูบางสวน  แตเราสรางภาพพจนสวนที่เหลือเอง  มันทํางานอยางเปนเครื่องบงชี้  มัน
เปนตัวแทนของสวนทั้งหมด  เชน เห็นควันตองนึกถึงไฟ  เปนตน 
 
 จากลักษณะสําคัญทั้ง 3 ประการของทฤษฎีสัญญะวิทยานั้น  Barthes  ไดใชแนวทาง
วิชาสัญญะวิทยามาศึกษาตัวบท (Text)  ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใจความหมาย  โดยความหมายที่
ตีความมาจากตัวบทเนื้อหาสื่อมวลชนไมจําเปนตองเปนความตั้งใจของผูสงสาร  แตความหมายที่
ตีความนั้นถือวาเปนความหมายที่ปราศจากอคติ  และไมไดมีความหมายเฉพาะความหมายที่ปรากฏ
ในระดับพื้นผิวเทานั้น  แตยังเปนความหมายโดยนัยแฝง  ซ่ึงผูสรางสารอาจจะตั้งใจหรือไมตั้งใจให
เกิดความหมายดังกลาวก็ได   
 
 เมื่อนําเรื่องระบบความหมายมาอธิบาย  กลาวไดวา  รายการโทรทัศนเปนผลผลิตของ
ส่ือสารมวลชนและอยูในรูปแบบสัญญะที่มีรหัสเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูชม  การคนหา
กฎเกณฑของตัวบทที่ควบคุมจะทําใหเขาใจความหมายของรหัสที่ควบคุมสัญญะและเขาใจ
ความหมายที่อยูในวัฒนธรรมการสรางตัวบท  โดยการศึกษาเนื้อหารายการ  “เรื่องจริงผานจอ”  
หากอธิบายวาการทําหนาที่ของสื่อสามารถสะทอนความจริงอยางตรงไปตรงมา  (Reflect)  
นาเชื่อถือ  รูปแบบของการเลือกสัญญะ  ก็ควรทําใหเกิดสัญญะในระดับความหมายโดยตรง 
(Denotation)  แตในขณะที่การวิเคราะหในแนวสัญญวิทยา  ของ  บารตส  กลับมองวาสารที่ถูกสื่อ
ออกมานั้นจะตองถูกพิจารณาในฐานะที่เปนตัวบทซึ่งถูกจัดระเบียบอยางมีโครงสราง  และซับซอน
ของสัญญะ  แทนที่จะเปนเพียงตัวกลางสําหรับสงผานขอมูลขาวสาร  ในทรรศนะนี้  ความเปน
กลางของตัวบทหรือตัวสารจึงเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริงอีกตอไป  ขาวและเรื่องราวผานสื่อจึงเปนการ
เลือกเหตุการณมาประกอบสราง  (Construct)  ขึ้นมารายงาน  ซ่ึงเปนความหมายโดยนัย  เพื่อชวยให
เขาใจความหมาย  จึงตองมีการตีความจากตัวบทเนื้อหาสื่อมวลชน  เพราะความหมายที่ปรากฏ
ไมไดอยูในระดับพื้นผิวเทานั้น  แตยังเปนความหมายนัยแฝง  ซ่ึงผูสรางสารอาจจะตั้งใจหรือไม
ตั้งใจใหเกิดความหมาย   ซ่ึงในการนําเสนอภาพโดยภาพที่ เปนตัวบทอยางหนึ่ง  ก็เหมือน
กระบวนการสรางตัวบทอื่นๆ  ดังที่  เดอ  โซซูร  (De Saussure,  1959,  อางถึงในกาญจนา  แกวเทพ
,  2544  : 96)  ไดเสนอวา  การจัดระบบสัญญะตองมีกระบวนการเลือกสรร  (Selection)  และนํามา
ประกอบเขาดวยกัน  (Combination)  แตเมื่อถูกนําเสนอผานสื่อมวลชนภาพเหลานี้กลับถูกนําเสนอ
ราวกับเปนธรรมชาติ  กลาวโดยสรุปในภาษาของ  บารตส  ก็คือในขณะที่กําลังมีการใชความหมาย
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ในระดับความหมายโดยนัยอยางเต็มที่นั้น  ผูใชสัญญะกําลังคิดอยูวาเรากําลังใชสัญญะอยูในระดับ
ความหมายโดยอรรถ  (ปุญณิศา  สุวรรณภาษิต,2548: 25) 
 
 ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับสัญญะวิทยา  มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหวาผูผลิตรายการ 
“เรื่องจริงผานจอ”  ประกอบสราง  “ความเปนจริง”  โดยมีพื้นฐานสัญญะอยางไร   ซ่ึงแนวคิด
เกี่ยวกับสัญญะวิทยา  จะสามารถนํามาอธิบายในงานวิจัยคร้ังนี้ได 

  
2.6  แนวคิดเก่ียวกับการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน  (Media Perception) 
  
 การรับรูเปนกระบวนการที่คนเราจะเขาใจสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่งที่ปรากฏกับประสาท
สัมผัสสวนใดสวนหนึ่งของเรา การรับสัมผัสเปนเพียงขอมูลดิบ แตขอสรุปที่ไดจากการรวบรวม
ขอมูลดิบทั้งหมดจากอวัยวะรับสัมผัสเขาดวยกันนั้นเปนการรับรู นอกจากนี้การรับรูยังเปนสิ่งที่
กําหนดความตองการ แรงจูงใจ และทัศนคติของผูรับสารอีกดวย (วลัยลักษณ  คงนิล,2542: 22) 
 
 เสรี วงษมณฑา (อางใน ตรองจิต รุงหิรัญ,2546 : 24) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการ
ในการตีความขาวสาร เพื่อใหเกิดเปนความเขาใจ 
 การรับรูเปนกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเปดรับ และการแปลขาวสารของแตละ
บุคคล คนสองคนอาจเปดรับขาวสารเดียวกันในสถานการณเดียวกัน แตมีพฤติกรรมตอบสนองที่
แตกตางกันได เพราะแตละคน “มอง” สถานการณตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของ
กระบวนการรับรูซ่ึงมิไดขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งเราที่มาในรูปแบบของขาวสารเทานั้นแตขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับสิ่งแวดลอม รวมทั้งเงื่อนไขภายในของแตละบุคคลอีกดวย 
 
 การรับรูของบุคคลขึ้นอยูกับอิทธิพล 3 ส่ิงดวยกันคือ (สิริโสภาคย บูรพาเดชะ,อางใน 
นิศากร ตัณลาพุฒ, 2538: 49) 
 

1. ลักษณะของสิ่งเรา ไดแก ขนาด สี รส กล่ิน เสียง เปนตน ซ่ึงคนเราจะสามารถ
รับไดโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 
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2. ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับส่ิงแวดลอม หากสิ่งเราใดขัดตอการยอมรับ
ทั่วไปของสังคมหรือไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ หรือส่ิงตางๆที่จะเปนปจจัยรอบตัวบุคคล ส่ิง
เรานั้นก็จะไมไดรับความสนใจ 

3. เงื่อนไขภายในแตละบุคคล แตละคนจะรับแตส่ิงเราที่สอดคลองกับกรอบแหง
ความรูของตนเทานั้น  ปจจัยที่มี อิทธิพลตอกรอบแหงความรู  คือประสบการณ  ทัศนคติ 
บุคลิกลักษณะ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) 
 
 Schiffman และ Kanuk ,1994 (อางใน วราภรณ พงศธรพิสุทธิ์, 2546:8) กลาววา ถึงแม
มนุษยจะถูกโจมตีดวยส่ิงกระตุนตาง ๆ อยูตลอดเวลา มีส่ิงที่ปอนเขาสูการรับรูของมนุษยอยูตลอด 
ซ่ึงส่ิงกระตุนตาง ๆ จํานวนมากขึ้นอาจกอใหเกิดความสับสนหรือความเขาใจผิดตอส่ิงแวดลอมของ
เราได อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวมีแนวโนมวาจะไมเกิดขึ้น เนื่องจากการรับรูไมไดมีหนาที่ของ
การเปดรับขอมูลทางความรูสึกทุกอยางที่ผานเขามาทั้งหมดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น มากไปกวา
นั้นการรับรูเปนกระบวนการที่มีการคัดเลือก กล่ันกรองเปดรับเฉพาะสิ่งที่ตองการเทานั้น 
 
 ในขณะที่ Assael (1998), Schiffman และ Kanuk (2000) (อางใน วราภรณ พงศธร
พิสุทธิ์, 2546:9-10) ไดแบงกระบวนการทางการรับรูออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ หนึ่ง การเลือก
หรือคัดสรรทางการรับรู (Perceptual Selection) สอง การจัดระเบียบทางการรับรู (Perceptual 
Organization) และสาม การตีความทางการรับรู (Perceptual Interpretation) ซ่ึง Assael ไดอธิบายไว
ในโมเดลของกระบวนการทางการรับรู ดังจะเห็นจากภาพ 
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การเลือกหรือคัดสรรสิ่งที่รับรู 
 
 
 
การจัดระเบียบส่ิงที่ไดรับรู 
 
 
 
 
การตีความสิ่งที่ไดรับรู 
 
 
ภาพที่ 2.4  โมเดลกระบวนการทางการรับรู 
ที่มา : Assael, H. (1998) Consumer Behavior and Marketing (อางในวราภรณ พงศธรพิสุทธิ์, 
2546:10)  
 จากภาพจะเห็นไดวาการเลือกทางการรับรูนั้น จะเริ่มจากการเปดรับขาวสารที่ได
เลือกสรร (Selective Exposure) จากนั้นบุคคลจะใหความสนใจหรือเกิดความตั้งใจรับขาวสาร 
(Selective Attention) ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร (Selective Attention) ของผูรับสารเปนปจจัยหนึ่ง
ในการกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับ ขาวสารตาง ๆ แมวาจะ
ไดรับการตระเตรียมมาอยางดีโดยผูถายทอดที่มีความสามารถสูง หรือใชส่ือที่มีประสิทธิภาพมาก
เพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถจะประกันความสําเร็จของการสื่อสารไปยังผูรับสารตามที่ผูสงสาร
ตองการไดทั้งหมด ทั้งนี้เพราะวาผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารที่แตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ที่ไมเหมือนกัน 
 

 จากทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) เปนทฤษฎีที่ช้ี
ใหผูสงสาร (Sources) ไดตระหนักถึงความแตกตางของบุคคลที่อยูในฐานะผูรับสาร ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชส่ือ ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences 

การเปดรับขาวสาร 
ที่ไดเลือกสรร 

 
 

การใหความสนใจ 

การจัดประเภท 
ของสิ่งที่รับรู 

 
 

การอนุมานสิ่งที่รับรู 

DPU
DPU



 

 

51 

Theory) Klapper, 1969 :49 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 2547:25 ) ไดอธิบายวา บุคคล 
(Individual) มีความแตกตางกันหลายประการ เชน บุคคลิกภาพ ทัศนคติ สติปญญา และความสนใจ 
เปนตน ความแตกตางนี้ยังขึ้นอยูกับสภาพทางสังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น สาร (Message) จะมี
อิทธิพลมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับธรรมชาติของผูรับสาร 

 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ คือ 

1. บุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา 
2. ความแตกตางกันดังกลาวนี้เปนเพราะบุคคลมีการเรียนรู 
3. บุคคลที่อยูตางสภาพแวดลอมกันจะไดรับการเรียนรูจากสภาพแวดลอม 

แตกตางกัน 
4. เรียนรูสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และ

บุคลิกภาพที่แตกตางกัน 
 

 จากโมเดลกระบวนการทางการรับรูของ Assael, H (1998) สามารถอธิบายวาการเลือก
ทางการรับรูจะเริ่มจาก 

1. การเปดรับขาวสารที่ไดเลือกสรร (Selective Exposure) 
 

 เปนการเปดรับขาวสารแบบรูสึกตัว หรือแบบจิตใตสํานึกของผูรับสารตอส่ือ หรือ
ขาวสารเฉพาะ กลาวคือ บุคคลเลือกเปดรับขาวสารที่ตองการรับรูเทานั้น การเปดรับขาวสารเปน
การรับรูในชีวิตประจําวันอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการแลกเปลี่ยนขาวสารความรู และประสบการณซ่ึง
กันและกัน ซ่ึง Atkin, 1973 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 2547:25 ) กลาววาบุคคลที่
เปดรับขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนที่มีความ
ทันสมัยกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย ดังนั้นขาวสารจึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู 
และประสบการณซ่ึงกันและกัน ขาวสารจึงเปนปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเทาใด ความตองการขาวสารก็
จะมากยิ่งขึ้นเทานั้น  ทั้งนี้  การเปดรับสารใด  ๆ  นั้นยอมมีความแตกตางไปตามลักษณะ
ประชากรศาสตรของกลุมผูเปดรับสาร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา 
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 Schramm, 1973 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 2547:27) กลาวเกี่ยวกับปจจัย
ในการเปดรับขาวสารวา ขาวสารสามารถสรางความสนใจแกผูรับสารไดมากนั้น มีแนวโนมวาจะ
เกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารมากขึ้น อยางไรก็ตามการเลือกเปดรับขาวสารของผูรับสารแตละ
คนนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ หลายปจจัยดวย เชน ประสบการณทําใหการแสวงหาขาวสาร
ตางกัน ภูมิหลังที่แตกตางกันทําใหมีความสนใจแตกตางกัน ความสามารถในการรับสารทั้งสภาพ
รางกายและจิตใจทําใหเกิดพฤติกรรมการเปดรับสารแตกตางกัน เปนตน 

 
 ในขณะที่ Hunt and Ruben, 1993: 62 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 2547:28) 
ไดกลาวถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเลือกเปดรับของผูรับสารวา ไดแก ความตองการ 
ทัศนคติและคานิยม เปาหมายของผูรับสาร ความสามารถในการเปดรับสาร และการใชประโยชน
จากการรับสาร รูปแบบการสื่อสารนั้น ๆ สถานการณที่เอื้อตอการเปดรับสาร ประสบการณและ
นิสัยของผูรับสารเอง 
 

2. การจัดระเบียบทางการรับรู (Perceptual Organization)  
 Robertson Zielinski and Ward, 1984: 27 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 
2547:28) กลาววา การจัดระเบียบทางการรับรู คือ วิธีการรวบรวมสิ่งกระตุนที่สนใจนําเขาสู
กระบวนการตีความของบุคคลนั้น ซ่ึง Assale, 1998 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 
2547:28) อธิบายวา การจัดระเบียบทางการรับรู คือ การจัดกลุมขอมูลท่ีไดเปดรับขาวสารจากหลาย 
ๆ แหลงที่แตกตางกัน เขาสูกระบวนการใหความหมายโดยรวมของสิ่งกระตุนนั้น ๆ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจสิ่งกระตุนมากขึ้นและปฏิบัติตอส่ิงกระตุนที่ไดรับรูได  
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538 : 49 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 2547:28) กลาววา 
การจัดระเบียบการรับรูเกี่ยวของกับจิตวิทยาของ Gestalt (Gestalt’s psychology) ซ่ึงแนวคิด Gestalt 
Psychology นี้ กลาววาบุคคลที่มีการรับรูเกี่ยวกับส่ิงใด ๆ ในลักษณะภาพรวมมากกวาสวนยอยที่จะ
นํามารวมกัน ทั้งนี้ Assael,1998 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 2547:28) ไดอธิบายหลัก
พื้นฐานการจัดระเบียบของ Gestalt วามี 3 หลักการ คือ หลักรูปรางลักษณะและพื้นหลัง (Figure and 
Ground) หลักการจัดกลุม (Grouping) และหลักการตอเติมสิ่งที่ไมสมบูรณใหสมบูรณ (Closure) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 หลักรูปรางลักษณะและพื้นหลัง (Figure and Ground) ผูรับสารมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิง
ใด ๆ จากสภาพแวดลอมของสิ่งนั้น ๆ ที่แสดงใหเห็นซึ่งจะชวยใหผูรับสารมีความเขาใจดียิ่งขึ้น ส่ิง
กระตุนที่ติดกับสิ่งแวดลอมจะเปนที่สังเกตเห็นไดงาย 
 
 หลักการจัดกลุม (Ground) ผูรับสารมักรับรูขอมูลที่มีความหลากหลายในลักษณะกลุม
กอนมากกวาแยกยอยเปนสวนๆ Schiffman and Kanuk, 1994: 56 (อางใน รอยเอกหญิง   วัลยศรี 
แกววิรุฬ, 2547:28) กลาวเสริมวา บุคคลจะจัดส่ิงกระตุนโดยอัตโนมัติเพื่อกําหนดภาพหรือความ
ประทับใจโดยสวนรวม การรับรูของสิ่งกระตุนจะมีลักษณะเปนกลุมหรือประเภทขอมูลมากกวาที่
จะแยกชิ้นสวนแลวเขาสูความทรงจํา และการระลึกได 
 
 หลักการตอเติมส่ิงที่ไมสมบูรณใหสมบูรณ (Closure) ผูรับสารมีแนวโนมที่จะเติมสวน
ที่ขาดหายไปเมื่อส่ิงกระตุนนั้นมีความไมสมบูรณ โดยทั่วไปคนมีธรรมชาติของความที่จะสราง
ความสมบูรณ และมีความพึงพอใจเมื่อสามารถทําใหส่ิงใด ๆ มีความสมบูรณได 
 

3. การตีความทางการรับรู (Interpretation)  
 การตีความทางการรับรูของแตละบุคคลนั้นจะมีหลักฐานพื้นฐาน 2 หลักการที่จะชวย

ผูรับสารในการตีความหมายขอมูลที่ไดรับ ไดแก หลักการจัดประเภททางการรับรู (Categorization) 
และหลักการอนุมาน (Inference) Assael, 1998 (อางใน รอยเอกหญิง วัลยศรี แกววิรุฬ, 2547: 29) 
ไดอธิบายไวดังนี้ 

 
 หลักการจัดประเภททางการรับรู (Categorization) เปนการจัดประเภทของขอมูลที่ได

รับรูมาใหมตามประเภทของสิ่งที่มีอยูกอนแลวในประสาทการรับรูของผูรับสาร 
 

หลักการอนุมาน (Inference) ผูรับสารจะอนุมานเกี่ยวกับตราสินคา และเชื่อมโยงเขากับ
ความเชื่อเดิมที่มีอยู เชน ผูบริโภคจะเชื่อมโยงนาฬิกาโรเล็กซกับความมีคุณภาพ  
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องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
 
 ฉลอง ภิรมณรัตน 2521 (อางใน ตรองจิต รุงหิรัญ, 2546 : 25) ไดสรุปไววาการรับรู 
หรือการวินิจฉัยตอส่ิงเรา ผูรับรูจะวินิจฉัยออกไปในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยูกับ 
 

1. ประสบการณของผูรับรู อิทธิพลของประสบการณที่มีมากอนจะชักจูงใหบุคคล
วินิจฉัยส่ิงเรานั้นออกไปในทิศทางที่ไดเคยพบเห็นมากอน 

2. ความตองการ อิทธิพลของความตองการทั้งทางรางกายและสังคม จะชักนําให
บุคคลมีการรับรูไดดีขึ้น 

3. อิทธิพลของสังคม ความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกตางกัน จะทําให
การรับรูของบุคคลในสิ่งตางๆ แตกตางกันดวย 

4. ความตั้งใจ การรับรูตอส่ิงตางๆ ขึ้นอยูกับความตั้งใจหรือความสนใจของบุคคลตอ
ส่ิงนั้นดวย ถาหากไมมีการสนใจหรือตั้งใจตอส่ิงเรานั้นๆ การรับรูก็อาจจะไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแต
ไมชัดเจน 

5. ลักษณะเดนหรือคุณคาของสิ่งเรา บุคคลจะรับรูส่ิงเราที่มีลักษณะเดนและมีจุด
สนใจเรียกรองใหมีการรับรูไดดีกวา ส่ิงปกติธรรมดา 

6. ทัศนคติ โดยปกติบุคคลที่นิยมชมชอบสิ่งอันใด หรือมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงใด มักจะ
รับรูตอส่ิงนั้นไดดี แตอยางไรก็ตาม บุคคลที่มีทัศนคติที่ไมดีตอส่ิงใด เมื่อไดพบเห็นสิ่งนั้นก็จะได
รับรูไดดีเชนกัน จึงสรุปไดวาทัศนคติมีผลตอการรับรูของบุคคลทั้งในแงบวกและลบ 

7. ภาษา  ในชุมชนมักมีความแตกตางกันในเรื่องของภาษา บุคคลยอมไมเขาใจ
ความหมายของภาษาอื่น หรือสํานวนการพูดที่แตกตาง ทําใหไมเขาใจความหมาย การรับรูในเรื่อง
นั้นจึงไมเกิดขึ้น แตถาเปนภาษาเดียวกันที่ใชอยู ยอมมีการรับรูไดดีกวา 
 
การรับรูถึงประโยชนของสื่อ 
 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูถึงประโยชนจากการใชส่ือนั้น Kippax และ Murray 
(1980) ไดทําการศึกษากับชาวออสเตรเลีย โดยพัฒนามาจากรูปแบบการศึกษาของ Katz และคณะ
ในป 1973, ของ McQuail และคณะในป 1972 และของ Robinson ในป 1972 (สุกัญญา เพียรธุระกิจ, 
2539: 19) ซ่ึงจุดประสงคของการศึกษครั้งนี้คือ ตองการหาความสัมพันธของการใชส่ือมวลชนกับ
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ความพึงพอใจและการใชส่ือกับการรับรูถึงประโยชนของการใชส่ือ ซ่ึงสื่อโทรทัศนเปนที่ยอมรับวา
ตอบสนองไดมากที่สุด  
 
 จากการศึกษาพบวา ปริมาณการใชส่ือมีความสัมพันธกับการรับรูถึงประโยชนของสื่อ
นั้นๆ ยกเวนสื่อหนังสือพิมพ แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงตัวแปรอื่นๆ ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอความสัมพันธ
ดังกลาวดวย อาทิเชน ตัวแปรดานประชากรซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงการรับรูถึงประโยชนและการใช
ส่ือ และถึงแมวาสื่อจะมิใชแหลงเดียวที่ตอบสนองความตองการตางๆแตส่ือยังมีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตของผูคน 
 
 ผลจากการศึกษาไดกลาวถึง 

1.  ปจจัยทางดานประชากร เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เปนตัวกําหนดการใชส่ือ
และการรับรูคุณประโยชนของการใชส่ือ โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับอายุปรากฏวา กลุมตัวอยางที่มี
อายุมากคือ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป จะเลือกใชส่ือเพราะคํานึงถึงความสําคัญของสื่อมากกวากลุมตัวอยาง
ที่มีอายุนอย คือตั้งแต 9 – 11 ป และกลุมที่มีอายุนอยจะใชส่ือเพื่อความบันเทิง แตกลุมที่มีอายุมาก
จะใชส่ือเพราะความสนใจที่จะรับรูเร่ืองเกี่ยวกับสังคมและความตองการของตนเองเปนตน 

2. คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใชส่ือมากประเภทกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา 
3. จากประเภทของสื่อที่ทําการศึกษา กลุมตัวอยางเลือกใชส่ือโทรทัศนสูงที่สุดและ

เห็นวา เปนสื่อที่มีประโยชนโดยใหขอมูลตางๆที่ เขาสนใจ  เชน  เกี่ยวกับโลก  เหตุการณ
ภายในประเทศ รวมทั้งใหความบันเทิงไดดวย หนังสือพิมพ  วิทยุและภาพยนตรถูกเลือกเปนอันดับ
รองตามเหตุผลของการเลือกใช 

4. กลุมเปาหมายสวนใหญมีการเลือกใชส่ืออยางมีจุดหมาย และเขาใจถึงประโยชน
ของสื่อที่มีตอผูใช 
 

 สรุปไดวาความตองการในการใชส่ือมีความสัมพันธกับการรับรูในคุณประโยชนของ
ส่ือ และปจจัยดานตัวบุคคลมีอิทธิพลตอการเลือกใชส่ือดวย 

 
 ดังนั้นการรับรูที่ไดจากทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการจํานวนหลายทานจะเห็นวา 
การรับรู เปรียบเสมือนดานแรกที่จะทําใหบุคคล มีความรูสึก และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมหรือ
ทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีกระบวนการและปจจัยตางๆ เชน ความรู 
ประสบการณ คานิยม และความเชื่อ เปนตัวแปรที่จะทําใหบุคคลรับรูไปในทางใดทางหนึง่และแปล
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ความหมายของการรับรูนั้นออกมา เปนพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคล นอกจากนี้การรับรู
เปนกระบวนการและปจจัยตางๆ  ที่เปนตัวแปรของการรับรู จึงเปนผลที่จะใหบุคคลมีการรับรู
แตกตางกันออกไป แมวาจะเปนเรื่องเดียวหรือส่ิงเดียวกันก็ตาม จึงอาจสรุปไดวา การรับรูของ
บุคคลมีผลตอพฤติกรรม  การแสดงออกหรือ ทัศนคติของบุคคลนั้นๆ (ตรองจิต รุงหิรัญ, 2546 : 30) 
 

 กลาวโดยสรุปไดวา  การรับรูขาวสารเกี่ยวกับสภาพสังคมไทย  ไมวาจะเปน ขาวเตือน
ภัย  ขาวอาชญากรรม  ขาวแปลก ฯลฯ นั้น  นอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติและความเขาใจที่มีอยู
เดิมแลวยังเปนการเลือกรับรูขาวสารเพื่อการนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ อีกเชน  เพื่อใหมีความรู  
ประสบการณ  นําไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา  เพื่อตอบสนองตอความตองการและความ
สนใจสวนบุคคล  รวมทั้งเพื่อการบันเทิงดวย  ซ่ึงการเลือกรับรูขาวสารจากสื่อ นั้นจะแตกตางกันไป
ในแตละบุคคล  ขึ้นอยูกับทัศนคติ  คานิยม  ความเชื่อและบุคลิกภาพ  ที่เรียนรูมาจากสภาพแวดลอม
ที่แตกตางกัน  ดวยเหตุนี้ผูชมแตละคนอาจมีความตองการขอมูล ขาวสารไมเทากัน  อีกทั้งมีความ
พยายามหรือสนใจ  รับรู  และจดจําขาวสารที่แตกตางกันเชนกัน 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน  จึงเปนแนวคิดหนึ่งในการศึกษาวิจัยวา

ผูชมรายการ “เร่ืองจริงผานจอ” รับรูการสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ
แตกตางกันหรือไม อยางไร   
 
2.7  ทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร 
 
 ขาวสารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตมนุษย  มนุษยเปนสัตว
สังคมที่ตองการอาศัยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน  ขาวสารจะเปนปจจัย
สําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งมากเทาใด  ความตองการขาวสารก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น 
 
 โรเจอร  และ  สเวนนิ่ง  (Roger and  Svenning ,1969  อางถึงใน  ศรีศรินทร อาภากุล
,2543: 13) เกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชนใหกวางขวางออกไปอีกโดยใหนิยามวา “ส่ือมวลชนนั้น 
คลุมถึงสื่อ 5  ประเภท  คือ  หนังสือพิมพ  ภาพยนตร  วิทยุ  นิตยสาร  และโทรทัศน  เหตุนี้ดัชนีใน
การวัดการเปดรับสื่อมวลชนในความหมายของเขาทั้งสอง  จึงตองประกอบดวยจํานวนรายการวิทยุ
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ที่รับฟงตอสัปดาห  การอาน  หนังสือพิมพตอสัปดาห  ภาพยนตรที่ดูตอป  และอื่น ๆ  สรุปไดวา  
การเปดรับสื่อ  คือความบอยครั้งในการเปดรับ  ระยะเวลา  รวมถึงจํานวนสื่อในการเปดรับอีกดวย 
 
 ผูรับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวาการบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชน  จะชวย
ตอบสนองความตองการของเขาได  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  หรือเปลี่ยนลักษณะ
นิสัยและพฤติกรรมบางอยางได  โดยที่การเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยูกับความตองการ  
หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง  เพราะบุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงค  และความตั้งใจในการใช
ประโยชนจากสื่อมวลชนที่แตกตางกันไป  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารที่สําคัญ
ไดแก  ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับขาวสาร (Selective Processes)  ซ่ึงประกอบดวย
การกลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้ (Joseph T : Klapper ,1960 : 19-25  อางถึงใน วีณา วัฒนาศิริพานิช ,2549 
:11-12) 

1. การเลือกเปดรับ  หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective )  ใน
ชีวิตประจําวันของแตละคน  มีโอกาสที่จะรับขาวสารจากแหลงหรือผูสงสาร (Sources)  ตาง ๆ  
จํานวนมากมาย  แตประชาชนมีเวลาและความสามารถที่จํากัดในการรับสารจากแหลงตาง ๆ  
รวมทั้งประชาชนมีความพอใจหรือไมพอใจตอแหลงหรือผูสงสารตาง ๆ  แตกตางกันไปดังนั้น  ใน
การสื่อสารมวลชน  ประชาชนจึงเลือกที่จะเปดรับสารจากผูสงสารที่ตนพอใจเทานั้นเชน  ในการดู
โทรทัศนก็มีสถานีใหเลือกดูมากมาย  เมื่อถึงเวลาเสนอขาว  เราจะเลือกดูขาวชองไหนจะดูละครชอง
ไหน  เมื่อฟงวิทยุจะหมุนไปฟงสถานีไหน  จะอานหนังสือพิมพจากฉบับใด  ในการใชส่ือมวลชน
เพื่อการแสวงหาขาวสาร  ความรู  บันเทิง  ความเห็น  ตลอดจนโฆษณาสินคา  เราจะเลือกใชส่ือใด  
วิทยุ  โทรทัศน  นิตยสาร  หรือหนังสือพิมพ  โดยปกติแลวเราจะเลือกใชส่ือมวลชนที่เสนอขาวสาร
และความคิดเห็นที่สอดคลองกับความคิดและทัศนคติของเรา  ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแลว  คนเรา
มีความตองการอยางยิ่งที่จะปกปองรักษา  และสงเสริมความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept)   

2. การเลือกรับรู  หรือตีความ (Selective  Perception or Selective Interpretation)  
เปนกระบวนการกลั่นกรองชั้นตอมา  เมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใด  ก็ใชวา
ขาวสารนั้นจะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมณของผูสงสารทั้งหมด  ผูรับขาวสารแตละคนอาจจะ
ตีความหมายขาวสารชิ้นเดียวกันที่สงผานสื่อมวลชนไมตรงกัน  ความหมายของขาวสารที่สงไปจึง
มิไดอยูที่ตัวอักษรรูปภาพหรือคําพูดเทานั้น  แตอยูที่ผูรับสารจะเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมาย  
ความเขาใจของตนตามทัศนคติ  หรือตามประสบการณ  เปนตน  และการที่จะเลือกรับรูหรือเลือก
ตีความสารนี้  เรามักจะบิดเบือนสารเพื่อใหสอดคลองกับทัศนคติหรือความเชื่อของเรา 
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3. การเลือกจดจํา (Selective Retention)  เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสาร
เฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ  ความตองการ  ทัศนคติ  ฯลฯ ของตนเอง  และมักจะลืมในสวนที่
ตนเองไมสนใจ  หรือไมเห็นดวยไดงาย  ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา  คนเราจะสามารถจดจําเรื่อง
ที่สอดคลองกับ/หรือสนับสนุนความคิดเห็นของตนไดดีกวาเรื่องที่ขัดแยง  หรือตอตานความคิด
ของเรา  ดังนั้น  การเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารที่เราไดรับ  จึงเทากับเปนการชวยเสริมให
ทัศนคติ  หรือ ความเชื่อเดิมของเรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงไดยากขึ้น 

                  
ภาพที่  2.5  กระบวนการเลือกสรร 3 ขั้น 
 
 นอกจากพฤติกรรมเลือกเปดรับขาวสารดังกลาวแลว  ยังมีองคประกอบอื่น ๆ ดังที่วิล
เบอร  ชแรมม  (Wibur  Schramm , 1973 อางถึงใน ศรีศรินทร  อาภากุล , 2543 : 15-17) 
 

1. ประสบการณ  เนื่องจากผูรับสารยอมมีประสบการณเกี่ยวกับขาวสาร  วัตถุ ส่ิงของ 
แตกตางกันไป  ประสบการณจึงเปนตัวแปรที่ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารที่เคยเห็นแตกตางกัน 

2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร  เนื่องจากผูรับสารจะแสวงหาขาวสารที่
ตองการเพื่อสนองจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  การประเมินสาระประโยชนของขาวสารจึงชวยให
ผูรับสารไดเรียนรูวา  ขาวสารอยางหนึ่งมีประโยชนแตกตางจากขาวอีกอยางหนึ่งดวย  จึงกอใหเกิด
พัฒนาการและปรับปรุงอุปนิสัยและรูปแบบการแสวงหาขาวสาร 

3. ภูมิหลังที่แตกตางกัน  เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยที่มักจะสนใจสิ่งที่ตนไมเคย
พบมากอน  รวมทั้งสนใจในความแตกตางหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เปนอยูขณะนั้น  ไมวา
จะเปนการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ  ส่ิงของหรือเร่ืองราวตาง ๆ  

4. การศึกษาและสถานภาพทางสังคม   นับเปนองคประกอบพื้นฐานที่กอใหเกิด
ประสบการณขึ้นในตัวบุคคลและเปนตัวช้ีพฤติกรรมสื่อสารของผูนั้น  ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับ

การเลือกเปด 

การเลือกจดจาํ 

การเลือกรับรู 

DPU
DPU



 

 

59 

ส่ือและเลือกเนื้อหาของขาวสาร   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   การศึกษาจะมีสวนชวยใหบุคคลมี
ความสามารถในการอานและกระหายที่จะเพิ่มพูนดวยการแสวงหาความรูใหกวางขวางขึ้น 

5. ความสามารถในการรับสาร  ซ่ึงเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจ   ที่ทําให
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของบุคคลแตกตางกัน  โดยสภาพรางกายในที่นี้หมายถึง  สภาพ
รางกายที่สมบูรณ  ผูรับสารที่มีอวัยวะของรางกายครบถวน  ประสาทสัมผัสทุกอยางทํางานไดปกติ  
ยอมอยูในสภาพที่จะรับขาวสารไดดีกวาผูที่บกพรองทางรางกายและประสาทสัมผัส  นอกจากนั้น  
สภาพรางกายยังมีสวนสัมพันธกับสติปญญาของคนอีกดวย  การเปลี่ยนแปลงอายุที่ สูงขึ้น  
ระยะเวลาที่ไดรับการศึกษา  รวมทั้งการเจริญเติบโตทางความคิดยอมมีความสัมพันธทั้งทางบวก
และลบตอการโนมนาวใจ 

6. บุคลิกภาพ   ของผูรับสารแตละคนเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการเปดรับ
ขาวสารซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  การโนมนาวใจและพฤติกรรมของผูรับสารอีกตอหนึ่ง  
ทํานองเดียวกับองคประกอบในเรื่องความสามารถของบุคคล  มีหลักฐานทางการวิจัยที่แสดงวา
ความนับถือตนเอง (Self Esteem)  และความวิตกกังวล (Anxiety) ของบุคคลลวนเปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับอิทธิพลทางสังคม  กลาวคือ  ผูที่มีความวิตกกังวลหรือตื่นเตนมักไดรับอิทธิพล
ทางสังคมงาย  และมีความโนมเอียงที่จะไมเขาไปเกี่ยวของคนหาเพื่อที่วาจะไดหลีกเลี่ยงอิทธิพล
ทางสังคมนั่นเอง 

7. อารมณ  สภาพทางอารมณของผูรับสารแตละคนเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูรับ
สารเขาใจความหมายของสารหรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายในขาวสารของผูรับ  
ถาผูรับสารมีอารมณปกติ  มีความพรอม  มุงมั่นและมีสมาธิตอขาวนั้น  สัมฤทธิผลของการสื่อสาร
จะมีมากกวาผูรับที่ไมมีอารมณกับขาวสารนั้น 

8. ทัศนคติ  เปนตัวแปรที่มีอยูระหวางการรับและการตอบสนองตอขาวสารหรือ  ส่ิง
เราตาง ๆ ดวยการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูรับที่มีตอขาวสารแตละประเภทที่พบ  กลาวอีกนัย
หนึ่งคือ  เปนคุณสมบัติหรือทาทีที่ผูรับสารแตละคนมีอยูกอนที่จะรับขาวสารอยางใดอยางหนึ่งโดย
ปกติทัศนคติของผูรับสารเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได  เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป  การสงขาวสาร
หรือการโนมนาวใจของผูสงสารจะแตกตางไป  ในทํานองเดียวกันกับการตอบสนองของผูรับจะ
เปลี่ยนไปตามสิ่งเราหรือขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 
 
 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชาชน  เปนแรงผลักดันใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เลือกรับส่ือซ่ึงเมอรริลล  และโรเวนสไตน (John C. Merril and Ralph L.Lowenstein , 1971 : 134-
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135 อางถึงใน มารียา ไชยเศรษฐ ,2546 : 21-22)  ไดสรุปวา  มีปจจัยหลายประการที่เปนแรงผลักดัน
ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดไดมีการใชส่ือดังนี้ 
 

1. ความเหงา   เปนเหตุผลทางจิตวิทยาโดยตรงที่วา  ปกติคนเรายอมจะไมชอบที่อยู
ตามลําพัง  เนื่องจากเกิดความรูสึกสับสน  วิตกกังวล  หวาดกลัว  และการเมินเฉยจากสังคม  จึง
พยามยามที่จะรวมกลุม  เพื่อสังสรรคกับผูอ่ืนเทาที่โอกาสจะอํานวยให  เมื่อไมสามารถจะติดตอ
สังสรรคกับบุคคลไดโดยตรง  ส่ิงที่ดีที่สุดคือ  การอยูกับสื่อตาง ๆ  ที่ใชในการสื่อสารและแทจริง
คนบางสวนพอใจที่จะอยูกับสื่อมวลชนมากกวาที่จะอยูกับบุคคลดวยซํ้า  เพราะสื่อมวลชนเปน
เพื่อนแกเหงาที่ไมสรางแรงกดดันในการสนทนา  หรือทางสังคมใหแกตนเอง 

2. ความอยากรูอยากเห็น  ความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนคุณสมบัติ
พื้นฐานของมนุษย  ดังนั้น  ส่ือมวลชนจึงถือเอาความอยากรูอยากเห็นเปนหลักสําคัญอยางหนึ่งใน
การเสนอขาวสาร  ปกติมนุษยจะอยากรูอยากเห็นโดยเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวเองที่สุด  ไปจนถึงสิ่งที่
อยูหางตัวเองมากที่สุดตามลําดับ  และไมวาสิ่งที่สนองความอยากรูอยากเห็นนั้นจะเกิดจากวัตถุ
ส่ิงของ   ความคิดหรือการกระทําของเพื่อนบาน  หรือเพื่อนรวมโลก  ความอยากรูอยากเห็นในสิ่ง
ตาง  ๆนอกเหนือจากที่เกิดขึ้นใกลชิดกับตนเองมากที่สุดแลว  คงไมมีอะไรดีกวาส่ือมวลชนตาง ๆ 
ทั้งนี้มิใชเพราะวาส่ิงเหลานั้นจะมีผลกระทบตอตนเองทั้งทางตรงและทางออมเทานั้น  แตเปนความ
อยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในแงตาง ๆ  เชน  สาเหตุของเหตุการณ  ผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
นั้นรวมทั้งผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือผูอ่ืนอีกดวย 

3. ประโยชนใชสอยของตนเอง  โดยพื้นฐาน  มนุษยเปนผูเห็นแกตัวในฐานะที่เปน
ผูรับสารจึงตองการแสวงหาและใชขาวสารบางอยางที่จะเปนประโยชนแกตนเอง  เพื่อชวยให
ความคิดของตนบรรลุผล  เพื่อใหขาวสารที่ไดมาเสริมบารมี  เพื่อใหไดขาวสารที่จะชวยใหตนเอง
ไดรับความสะดวกสบาย  รวมทั้งใหไดขาวสารที่ทําใหตนเองเกิดความสนุกสนานบันเทิง 

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนทั่วไป  ส่ือมวลชนแตละอยางก็มี  “ลักษณะเฉพาะ”  
ที่ผูรับขาวสารแตละคนแสวงหาและไดรับประโยชนไมเหมือนกัน  “ลักษณะเฉพาะ”  ของสื่อแตละ
อยาง  จึงมีสวนทําใหผูรับขาวสารจากสื่อมวลชนมีจํานวนและองคประกอบแตกตางกันไป  ทั้งนี้
เพราะวาผูรับสารแตละคนยอมจะหันเขาหาลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อที่สนองความตองการ
และทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ 
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แม็คคอมบส  และเบ็คเคอร  (McCombs and Becker, 1979 อางถึงในเพชร เพ็ชรสวัสดิ์, 
2548 : 19) ไดใหความเห็นวาบุคคลเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน เพื่อตอบสนองความตองการ 5 
ประการ คือ 

 
1. เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance)  โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและ

สังเกตการณส่ิงตาง ๆ รอบตัวจากสื่อมวลชน  เพื่อจะไดรูทันเหตุการณ ทันสมัย  และรูวาอะไรเปน
ส่ิงสําคัญที่ควรรู 

2. เพื่อตองการชวยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน  การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอสภาวะ  หรือ
เหตุการณตาง ๆ รอบตัวได 

3. เพื่อการพูดคุยสนทนา (Discussion)  การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน ทําให
บุคคลมีขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับผูอ่ืนได 

4. เพื่อความตองการมีสวนรวม  (Participation)  เพื่อรับรู  และมีสวนรวมใน
เหตุการณความเปนไปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและรอบๆ ตัว 

5. ตองการเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ตนเองไดกระทําไปแลว 
(Reinforcement) 
 

 แนวคิดการเปดรับขาวสาร  ช้ีใหเห็นวามนุษยมีความจําเปนที่จะตองติดตอส่ือสารซึ่ง
กันและกัน  และจะเปดรับสารก็ตอเมื่อตองการขาวสาร  ขอมูลตาง ๆ ที่ตนเองสนใจและเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเอง  จากแนวคิดนี้จะชวยใหเราสามารถอธิบายพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารจากรายการ “เร่ืองจริงผานจอ” วา  ผูรับสารแตละคนจะมีจุดมุงหมายเพื่อเลือกเปดรับ
สารอยางไร 

 
2.8  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ศรัณย  รักสัตยมั่น  (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง วัยรุนกับกระบวนการสราง
ความเปนจริงเรื่องความรักผานเพลงไทยสมัยนิยม  พบวา  ขณะที่วิธีคิดเรื่องความรักของกลุม
ตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยภาพรวมมีความแตกตางออกไปจากภาพความรักที่ถูก
นําเสนอผานเพลงไทยสมัยนิยม เนื่องจากวัยรุนกลุมนี้มีการสรางโลกทัศนเรื่องความรักขึ้นจากวิธี
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คิดของวัฒนธรรมกระแสหลักที่ไดรับการปลูกฝงผานสถาบันทางสังคม  วิธีคิดเรื่องความรักของ
กลุมตัวอยางระดับอุดมศึกษากลับมีลักษณะ “ผสมผสาน” ทั้งแงมุมที่สอดคลองและแตกตางจากบท
เพลง เนื่องจากวิธีคิดเรื่องความรักของวัยรุนกลุมนี้ถูกสรางขึ้นทั้งจากการปลูกฝงของสถาบันกระแส
หลักและการพบเห็นคานิยมความรักแบบวัฒนธรรมยอยในโลกแหงความจริง  สําหรับประเด็นการ
อภิปรายผลจากขอคนพบที่ไดรับ สามารถแบงออกไดเปน 3 ขอ ดังนี้ 
 

1.  ความแตกตางดาน “ระดับการศึกษา” เปนตัวแปรที่มีผลทําใหวิธีคิดเรื่องความรัก
ของวัยรุนแตกตางกันออกไปอยางชัดเจน โดยวัยรุนระดับอุดมศึกษาซึ่งมีทั้ง “ชวงวัย” และ 
“เสรีภาพจากการควบคุมของวัฒนธรรมกระแสหลัก” มากกวา จะมีวิธีคิดเรื่องความรักที่เปนอิสระ
จากการปลูกฝงของสังคมมากกวาวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สําหรับความแตกตางดาน 
“เพศ” มีผลทําใหวิธีคิดเรื่องความรักของวัยรุนแตกตางกันออกไปอยางชัดเจนในกรณีของทัศนะที่มี
ตอ “การมีเพศสัมพันธและการใชชีวิตคูรวมกันกอนแตงงาน” โดยขณะที่วัยรุนชายเกือบครึ่งหนึ่ง
เห็นดวยกับความสัมพันธในลักษณะดังกลาว  วัยรุนหญิงเกือบทั้งหมดกลับปฏิ เสธที่จะมี
ความสัมพันธในลักษณะนี้ 
 

2. โลกทัศนในเรื่องความรักของวัยรุนถูกสรางขึ้นจากแหลงอางอิงที่สําคัญ 2 แหลง
ไดแก “สถาบันทางสังคม” และ “โลกแหงความเปนจริง” โดยในที่นี้ภาพความรักจากเพลงไทยสมัย
นิยมจะทําหนาที่เปนขอมูลที่มา “เสริมย้ํา” หรือใหคําอธิบายถึงวิธีคิดและการแสดงความรักแบบ
วัฒนธรรมยอยที่วัยรุนไดทําในโลกแหงความเปนจริง เพื่อใหวัยรุนรูสึกวาวิธีคิดหรือการแสดงความ
รักที่ตางออกไปจากการปลูกฝงของสังคมเหลานั้นเปนเรื่องปกติธรรมดา 

3. สาเหตุที่วัยรุนใหความสําคัญกับเพลงไทยสมัยนิยมอธิบายไดวา เนื่องจากสื่อชนิด
นี้สามารถ “ใหคําอธิบาย” ถึงเรื่องราวความรักแบบวัฒนธรรมยอยของวัยรุนในโลกแหงความเปน
จริงนอกจากนั้นสื่อดังกลาวยังสามารถสื่อสารเพื่อ “บอกเลา” เร่ืองราวความรักของวัฒนธรรมวัยรุน
ออกไปในสังคมไดอยางเปดเผยอีกดวย  
 
 สุภา  จิตติวสุรัตน  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การสรางความหมายทาง
สังคมและการรับรู “ความเปนจริง” ในภาพยนตรอิงเรื่องจริง  พบวา  กระบวนการประกอบสราง
ความหมายใหแก “ความเปนจริง” ในภาพยนตรอิงเรื่องจริง เกิดจากจุดมุงหมายประกอบสรางของ
ผูสรางภาพยนตรซ่ึงมีอยู 2 ประการ คือ เพื่อใหดูเหมือนเปนเรื่องจริง และเพื่อร้ือความหมายเดิมและ
สรางความหมายใหมใหแก “ความเปนจริง” โดยสําหรับวิธีการประกอบสรางเพื่อใหดูเหมือนเปน
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เรื่องจริงนั้น ผูสรางภาพยนตรอาศัยองคประกอบตางๆ 5 องคประกอบ ไดแก ตัวละครโครงเรื่อง 
การสรางความเกี่ยวพันกับผูชมโดยตรง ฉาก และกลวิธีการนําเสนอของสื่อภาพยนตร สวนวิธีการ
ประกอบสรางเพื่อร้ือความหมายเดิมและสรางความหมายใหมใหแก “ความเปนจริง” นั้น ผูสราง
ภาพยนตรอาศัยองคประกอบตางๆ 5 องคประกอบ ไดแก จุดยืนของผูเลาเรื่อง การนําเสนอ “ความ
เปนจริง” ในหลายมิติแกนเรื่อง และปมความขัดแยง ทั้งนี้ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตรจากการ
เขารหัสของผูสรางภาพยนตรนั้น พบวา มี 3 ลักษณะ ไดแก ความหมายที่เกิดจากการรื้อความหมาย
เดิมสวนใหญออก และสรางเปนความหมายใหม , ความหมายที่เกิดจากการรื้อความหมายเดิม
บางสวน และตอกย้ําความหมายเดิมบางสวนใหชัดเจนขึ้น และความหมายที่เกิดจากการรื้อ
ความหมายเดิมบางสวน และสรางความหมายใหมบางสวน 
 
 สําหรับการรับรูความหมายของผูรับสารนั้น ศึกษาเปรียบเทียบจากกลุมตัวอยางผูรับ
สาร 2 กลุม คือ กลุมที่มีประสบการณตรง และกลุมที่มีประสบการณกับ “ความเปนจริง” ผานสื่อ 
พบวา กลุมที่มีประสบการณตรงจะถอดรหัสสารดวยการปฏิเสธความหมายของผูสรางภาพยนตร 
สวนกลุมที่มีประสบการณกับ “ความเปนจริง” ผานสื่อ จะถอดรหัสสารดวยมุมมองที่หลากหลายซึ่ง
มีทั้งเห็นดวย , ตอรอง และปฏิเสธความหมายของผูสรางภาพยนตร ซ่ึงความแตกตางของการ
ถอดรหัสสารนี้ เปนผลมาจากการที่ผูรับสารทั้งสองกลุมถูกประกอบสรางความหมายมาจากโลกเชิง
สัญลักษณที่แตกตางกัน 
 
 อภิรัตน รัทยานนท  (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  กระบวนการสรางความเปน
จริงทางสังคมของตัวละครนางรายในละครโทรทัศน  พบวา ละครโทรทัศนส่ือความหมายใหนาง
รายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากกฎเกณฑแหงบรรทัดฐาน 4 ประการ อันไดแก บรรทัดฐานทางเทคนิค 
(Technical Norms) วิถีประชา (Folkways) ประเพณี (Mores) และกฎหมาย (Laws) อยางครบถวน 
โดยวิธีที่ละครโทรทัศนนํามาใชในการสื่อสารความเบี่ยงเบนนั้น เปนการลงรหัสออกมาเปนภาพ 
(Visualised) ใหพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกสื่อออกไปในความหมายมิติตางๆ นอกจากนี้ละครโทรทัศน
สวนใหญยังลงรหัสใหนางรายมีจุดจบอันทุกขทรมาน เชน เสียชีวิต ถูกทําราย ถูกขมขืน ฯลฯ  การ
ส่ือสารความหมายเชนนี้เปนการชี้ใหผูชมวา สุดทายแลวผูหญิงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะตองมีจุด
จบอันนาเวทนา อันเปนการลดทอนอํานาจของผูหญิงที่มีพฤติกรรมขัดแยงจากกฎเกณฑแหง
ศีลธรรม อีกทั้งยังเปนการสรางกรอบบรรทัดฐานใหมีความชัดเจนและแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
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 สําหรับในประเด็นเรื่อง “การถอดรหัส” ของผูรับสารนั้นพบวา ผูรับสารใชเกณฑ
หลากหลายในการนิยามความเบี่ยงเบนของนางราย แตโดยภาพรวมผูรับสารจะใชบรรทัดฐานและ
กรอบทางศีลธรรมมาเปนเกณฑในการวิเคราะหพิจารณา เชน ในประเด็นเกี่ยวกับการลงโทษนาง
ราย กลุมตัวอยางทั้งหมดไดใชกรอบศีลธรรมมาเปนจุดยืนในการพิจารณาวา “นางรายสมควรที่จะ
ถูกลงโทษ” ตามคตินิยมเร่ือง “ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่ัว” ของพุทธศาสนา แตกระนั้นก็ยังมีผูชม
บางสวนที่มีทัศนะคติขัดแยงแตกตางไปจากกฎเกณฑดังกลาว เชน ในกรณีที่กลุมตัวอยางบางคนมี
ทัศนะวา “อยากเปนเชนนางรายในละคร” เพราะนางรายมีอํานาจและวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย 
ในขณะที่นางเอกตองโดนกลั่นแกลงทําราย และมีเรื่องใหทุกขใจอยูตลอดเวลา หากทวาทัศนะ
ดังกลาวมีสัดสวนที่นอยมาก ซ่ึงปรากฎการณขางตนนี้ แสดงใหเห็นวา ผูชมละครโทรทัศนยังคงใช
บรรทัดฐานและกรอบแหงศีลธรรมเปนแนวทางในการนิยามความเบี่ยงเบนของนางราย  
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บทที่  3 

 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”  
และการรับรูของผูชม  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษากระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอและศึกษาการรับรู
ของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอดวยวิธีการศึกษา
เทปรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth  Interview)  การสนทนากลุม (Focus Group 
Research) และศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ โดยใชวิธีการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเชิง
วิเคราะห  (Analytical  Description) 
  
3.1  แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
 
 3.1.1  แหลงขอมูลเทปรายการโทรทัศน  โดยจะศึกษาเทปรายการเรื่องจริงผานจอ เปน
เวลา  3  เดือน   ตั้งแตวันที่   1  กุมภาพันธ -  30  เมษายน  2550  รวมทั้งหมด  13  เทป   ซ่ึงผูวิจัยได
เลือกศึกษาเทปรายการชวง    3  เดือน นี้ เนื่องจากมีเรตติ้งรายการสูงและเนื้อหาแตละตอนมีความ
โดดเดน (ขอมูลจาก AGB Nielsen Media Research,  2007)  เพื่อมาวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอ
เนื้อหาของรายการในการสรางความเปนจริงทางสังคม 
 
 3.1.2  แหลงขอมูลประเภทบุคคล  ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยผูวิจัย
จะแบงกลุมบุคคลผูใหขอมูลออกเปน  2  กลุม  ดังนี้ 
 

3.1.2.1  ทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยจะสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
Depth  Interview)  ซ่ึงประกอบดวย  โปรดิวเซอร   ผูชวยโปรดิวเซอร    ครีเอทีฟ และชางภาพ   
จํานวน   5 คน   ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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 (1)  คุณอกนิษฐ    มาโนษยวงศ ตําแหนง     โปรดิวเซอร 
 (2)  คุณอดิศร    เชียงทอง ตําแหนง     ผูชวยโปรดิวเซอร  ทีม B 
 (3)  คุณมณีรัตน  ปญญประเสริฐกุล ตําแหนง     ครีเอทีฟ 
 (4)  คุณชานนท  ชุมนุมธารารักษ ตําแหนง     ครีเอทีฟ 
 (5)  คุณกิตติธัช    แสงแดง  ตําแหนง     ชางภาพ   

 โดยสาเหตุที่เลือกสัมภาษณเจาะลึกทีมงานทั้ง  5  คนนี้  เนื่องจากเปนผูที่ดูแลงาน
ทางดานการผลิตรายการตลอดทั้งรายการ  นอกจากนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณครีเอทีฟ  2  คน  เนื่องจาก
ทางรายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  ไดแบงทีมงานเปน  2  ทีม  ทีม A และทีม B  ดังนั้นทําใหผูวิจัยได
ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 

3.1.2.2  การสนทนากลุม (Focus Group Research)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สนทนากลุมกับผูชมรายการ  “เรื่องจริงผานจอ”  ซ่ึงเปนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
บุคคลในวัยทํางานตอนตนที่มีอายุไมเกิน  25  ป  โดยเปนบุคคลที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  
จํานวน  20  คน  ซ่ึงผูวิจัยไดจําแนกกลุมตัวอยางจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปน  4 กลุม  ตามตัวแปรเรื่องเพศ   ดังตอไปนี้   
 
 กลุมที่  1  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชายจํานวน  5  คน  ประกอบไปดวย 

• กิติคุณ  ขุมเงิน  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ช้ันปที่  2 

• อนพัช  ดวงมณ ี  คณะบริหารธรุกิจ  ช้ันปที่  2 

• โกเมศ  สุดชู  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปที่  1 

• ราเชนทร  ภูภกัดีพันธ คณะนติิศาสตร  ช้ันปที่  1 

• วันชัย  จันทรคลาย  คณะเศรษฐศาสตร  ช้ันปที่  2 
 
กลุมที่  2  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิงจํานวน  5  คน  ประกอบไปดวย 

• อรจิตรา  แปนรักษา คณะบริหารธรุกิจ  ช้ันปที่  2 

• วีรอนงค  สุพรรณพงศ คณะบริหารธรุกิจ  ช้ันปที่  2 

• ณัฐติกา  ชัยนวรัตน คณะบริหารธรุกิจ  ช้ันปที่  2 

• ศิริพร  สมพอง  คณะบริหารธรุกิจ  ช้ันปที่  2 

• ธนัชญา  เภรีกลุ  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  ช้ันปที่  2 
กลุมที่  3  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชายจาํนวน  5  คน  ประกอบไปดวย 
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• ศักยวัชร  วงศรัตนกมล อาชีพศิลปน  อายุ  22  ป 

• สุธิศักดิ์  ล้ิมชื่น  อาชีพธุรกิจสวนตัว  อายุ  21  ป 

• กฤษณะ   มิ่งทองคํา อาชีพพิธีกร   อายุ  23  ป 

• บวรสรรค  เจี่ยดํารง อาชีพธุรกิจสวนตัว  อายุ  25  ป 

• มรกต  เหรียญทอง  อาชีพเจาหนาที่(สสส.)  อายุ  22  ป 
 
กลุมที่  4  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิงจํานวน  5  คน  ประกอบไปดวย 

• เขมจิรา  ทรัพยา  อาชีพพนักงานบริษัท  อายุ  25  ป 

• ปทิตตา  ศรีพลอย  อาชีพธุรกิจสวนตัว  อายุ  25  ป 

• ขวัญชิวา  สางหลวง อาชีพเจาหนาที่ดูแลเว็บไซต อายุ  24  ป 

• ปฐมกรณ  จนัทรแกว อาชีพผูชวยอาจารย  อายุ  23  ป 

• พัสวี  ฐิติพรวฒันกุล อาชีพผูส่ือขาว  อายุ  25  ป 
  

 เหตุผลที่เลือกกลุมตัวอยาง 4  กลุมนี้ เพราะเปนกลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในกลุมเดียวกัน
กับกลุมเปาหมายหลักของรายการเรื่องจริงผานจอคือ  เปนกลุมวัยรุนถึงวัยทํางานและเกณฑที่ผูวิจัย
กําหนดตองเปนผูชมที่รับชมรายการอยางตอเนื่องไมนอยกวาเดือนละ  2  ครั้ง 
 
 3.1.3  แหลงขอมูลประเภทเอกสาร  โดยจะใชการสํารวจเอกสาร  หนังสือ วิทยานิพนธ 
รวมทั้งส่ิงพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงขอมูลสวนใหญไดมาจากการคนควาจากหองสมุดมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  และสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเอกสารจากบริษัท สาระดี 
จํากัด (บริษัทในเครือ บริษัท กันตนา กรุป จํากัด) เพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหขอมูล 
 
3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 3.2.1  การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทเทปรายการโทรทัศน  โดยใชการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนเวลา  3  เดือน   ตั้งแตวันที่  1  กุมภาพันธ -  30  เมษายน  2550  รวมทั้งหมด  13  เทป  
ความยาวเทปละ  1.30  ช่ัวโมง   
 ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยอัดสําเนาเทปรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”  ซ่ึง
ผูวิจัยตองทําการติดตอไปที่บริษัท  สาระดี  จํากัด  เพื่อขออนุญาติอัดสําเนาเทปรายการ  “เร่ืองจริง
ผานจอ”  ตั้งแตวันที่  1  กุมภาพันธ -  30  เมษายน  2550  รวมทั้งหมด  13  เทป  ในสวนของการ
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วิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยเลือกศึกษาเทปรายการที่มีตอนหรือเร่ืองที่โดดเดนโดยจะวัดจากเรตติ้ง
รายการแตละสัปดาห  เพื่อนํามาวิเคราะหกระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหา
รายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 3.2.2  การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทบุคคล ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
โดยผูวิจัยจะแบงกลุมบุคคลผูใหขอมูลออกเปน  2  กลุม  ดังนี้ 
 

3.2.2.1  ทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยจะสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
Depth  Interview)  ทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอทั้ง  5  คน  โดยการตั้งประเด็นคําถาม 
ผูวิจัยจะตองสืบหาใหไดกอนวาใครทํางานอะไร และมีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด จากนั้นตั้ง
คําถามแตละบุคคลโดยแบงตามลักษณะการทํางานที่เกี่ยวของกับรายการ  โดยแบบสัมภาษณจะเปน
แนวคําถามปลายเปด  (Open – end Question)  โดยใชภาษาที่เขาใจงาย  ไมช้ีนําคําตอบ  และใช
ความเปนกันเองในระหวางการสัมภาษณ   ในการสัมภาษณผูวิจัยจะใชเครื่องบันทึกเสียง  เพื่อชวย
ทําใหการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเกิดความสะดวกและมีความสมบูรณของขอมูลยิ่งขึ้น  
นอกจากนั้นผูวิจัยจะใชวิธีการจดบันทึกในระหวางการสัมภาษณ  โดยบันทึกใจความสําคัญจาก
คําตอบของผูใหสัมภาษณเพื่อเปนประโยชนสําหรับการตั้งประเด็นคําถามตอไป  ซ่ึงผูวิจัยมีประเด็น
คําถามสําหรับการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก  (Key Informants) ดังตอไปนี้ 
 
 ผูใหขอมูลคนที่  1  คือ  คุณอกนิษฐ    มาโนษยวงศ   ตําแหนง โปรดิวเซอร  ซ่ึงเปนผูที่
สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับรายการไดเปนอยางดี ผูวิจัยไดซักถามอยางละเอียดตามประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้  

-  ความเปนมาของรายการเรื่องจริงผานจอ 
-  ลักษณะเดนและวัตถุประสงคของรายการ 
-  การสรางความนาเชื่อถือของเรื่องที่นําเสนอ 
-  รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการ/เทคนิควิธีในการนําเสนอรายการ 
-  การใหความสําคัญของประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
-  ความเหมาะสมในการเลือกชวงเวลาที่ออกอากาศ 
-  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการรูปแบบนี้ 
-  เรตติ้งรายการและแนวโนมการพัฒนารายการ 
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 ผูใหขอมูลคนที่  2   คือ  คุณอดิศร    เชียงทอง ตําแหนง ผูชวยโปรดิวเซอร  ทีม B  
ผูวิจัยไดซักถามอยางละเอียดตามประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้  

-  กระบวนการผลิตรายการ 
-  สัดสวนเนื้อหารายการและกฎเกณฑในการเลือกเรื่องที่นําเสนอ 
-  รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการ (จุดเดนในการนําเสนอ) 
-  วิธีที่ทําใหเนื้อหารายการมีความนาเชื่อถือ 
-  หนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตรายการ 
-  การนําเสนอเนื้อหา/ภาพมีผลกระทบตอสังคม 
-  ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

 
 ผูใหขอมูลคนที่  3  คือ  คุณมณีรัตน  ปญญประเสริฐกุล    ตําแหนง  ครีเอทีฟ ผูวิจัยได
ซักถามอยางละเอียดตามประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้  

-  ขั้นตอนในการผลิตรายการ 
-  สัดสวนเนื้อหารายการและเกณฑในการเลือกเรื่องที่นําเสนอ 
-  รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการ 
-  วิธีที่ทําใหเนื้อหารายการมีความนาเชื่อถือ 
-  หนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตรายการ 
-  เทคโนโลยีหรืออุปกรณที่ใชในการผลิต 
-  การนําเสนอเนื้อหา/ภาพมีผลกระทบตอสังคม 
-  ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

  
 ผูใหขอมูลคนที่  4   คือ  คุณชานนท  ชุมนุมธารารักษ   ตําแหนง   ครีเอทีฟ   ผูวิจัยได
ซักถามอยางละเอียดตามประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้  

-  ขั้นตอนในการผลิตรายการ 
-  เกณฑในการเลือกเรื่องที่นําเสนอ 
-  รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการ  
-  วิธีที่ทําใหเนื้อหารายการมีความนาเชื่อถือ 
-  แหลงที่มาของขอมูล/การเขาถึงแหลงขอมูล 
-  วิธีการตรวจสอบเรื่องที่จะนําเสนอ 
-  หนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตรายการ 
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-  การแสดงความคิดเห็นหรือแนะนําเรื่องจริงของผูชม (ผลตอบรับของผูชม) 
-  ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

 
 ผูใหขอมูลคนที่  5  คือ  คุณกิตติธัช  แสงแดง  ตําแหนง  ชางภาพ ผูวิจัยไดซักถามอยาง
ละเอียดตามประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้  

-  เทคนิคในการถายภาพที่นําเสนอ  (การคัดเลือกมุมภาพ,  การจัดฉาก) 
-  กระบวนการในการถายทอดภาพหรือเร่ืองราวที่นําเสนอ (วิธีการในการสื่อภาพ

ใหประชาชนรับรู) 
-  กฎเกณฑในการถายภาพ (เร่ืองจริงที่นําเสนอ) 
-  ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

 
 ในสวนของประเด็นคําถามทั้งหมดนี้  ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ  
เนื่องจาก  การสัมภาษณจริง  ผูวิจัยอาจมีประเด็นคําถามอื่นๆ ที่เจาะลึก  นาสนใจและเกี่ยวของกับ
งานวิจัย  ซ่ึงคําถามที่ใชจะเปนคําถามปลายเปด  เพื่อใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามไดอยางเต็มที่  เมื่อ
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเรียบรอยแลว  ผูวิจัยจึงทําการถอดเทปการสัมภาษณ  เพื่อรวบรวม
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  แลวนําไปประกอบกับขอมูลที่ไดจากการบันทึกไว  เพื่อทําการ
วิเคราะหตอไป 
 

3.2.2.2  การสนทนากลุม (Focus Group Research)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สนทนากลุมกับผูชมรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
เปน  4 กลุม  ตามที่กําหนดไว  ในการสนทนากลุม  เปนการอภิปรายที่มีมุงหมายหาความคิดเห็น  
ในการรับรูของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ โดย
ผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการ (Moderater) ในการสนทนา และคอยควบคุมใหการสนทนาไมออกนอก
ประเด็น เพื่อใหไดขอมูลที่ดีที่สุด ตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใช
เครื่องมือชวยในการวิจัย คือ เครื่องบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก  ตลอดการสัมภาษณ ทั้งนี้เพื่อ
ชวยในการเก็บขอมูลไมผิดพลาด และไดขอมูลอยางครบถวน นอกจากนั้นยังใชแบบสัมภาษณ  เพื่อ
เปนกรอบในการสัมภาษณ ซ่ึงเปนแนวคําถามปลายเปด (Open – end Question) โดยการสนทนา
กลุมจะทําการสนทนาเพียงครั้งละหนึ่งกลุม เพื่อเปนการลดปญหาในการเกิดกลุมยอยและเปด
โอกาสใหผูเขารวมการสนทนาแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาไดอยางเต็มที่ 
โดยไมเกิดความรูสึกประหมาหรือกังวลจากการที่ตองแสดงความคิดเห็นรวมกับผูที่มีระดับ
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การศึกษา และเพศแตกตางออกไปจากตนเอง โดยแตละกลุมใชเวลาในการสนทนาประมาณ 45 
นาที    
 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการสนทนากลุม  ผูวิจัยมีการดําเนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1  :  อธิบายวัตถุประสงคของงานวิจัย  พูดคุยซักถามแนะนําตัวเพื่อ
สรางบรรยากาศของการสนทนาใหเกิดความเปนกันเอง 

ขั้นตอนที่  2  :  เปดตัวอยางเทปรายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  ใหกลุมตัวอยางได
รับชม  เพื่อจะไดศึกษาถึงทัศนคติ  และการรับรูการสรางความเปนจริงทางสังคมที่ผูชมไดรับจาก
รายการเรื่องจริงผานจอ 

ขั้นตอนที่  3  :  ดําเนินการสนทนาซึ่งผูวิจัยมีประเด็นคําถามสําหรับกลุมตัวอยาง 
ดังตอไปนี้ 

1. เหตุผลที่ทานชมรายการ“เร่ืองจริงผานจอ”  
2. หลังจากชมเทปรายการที่ตัดตอมาทั้งหมด  ทานเห็นวามีการสอดแทรก 

อะไรเขามาในรายการหรือไม  อยางไร 
3. หลังจากที่ทานไดรับชมรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”  แลวทานมีความรูสึก 

อยางไร  ตอเนื้อหาที่ปรากฏในรายการ 
4. ทานมีความเขาใจในเนื้อหาและเรื่องราวที่นําเสนอในรายการหรือไม  อยางไร 
5. ทานเชื่อหรือไม  ในเรื่องที่รายการนําเสนอวาเปนเรื่องจริง 
6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับเรื่องที่นําเสนอในรายการกับปญหาที่เกิดขึ้นใน 

สังคม 
7. วิธีการที่รายการนําคนที่มีความรูมาใหขอมูลมีผลตอความเชื่อของทานหรือไม   

อยางไร 
8. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการนําผูเชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรูเขามาพูด 

ในรายการ 
9. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอพิธีกร 
10. ทานเคยมีประสบการณหรือคนรอบขางเคยเจอประสบการณที่รายการ 

นําเสนอหรือไม  อยางไร 
11. ทานชมรายการแลวนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือไมอยางไร 
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3.2.3.  การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทเอกสาร  จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังที่เปน
แนวคิด  งานเขียน  บทความ  หนังสือ  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เอกสารสวนนี้จะเก็บรวบรวมมาจาก
หองสมุด  สวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  ซ่ึงมีทั้งเอกสารโครงราง
รายการ  โครงเรื่องที่จะนําเสนอ  ตลอดจนสคริปทรายการ  จะใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูผลิต
รายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  เพื่อทําความเขาใจรูปแบบรายการ 
 
3.3  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ใชเวลาทั้งส้ิน 3  เดือน คือ เดือนสิงหาคม 2550 ถึง เดือน
ตุลาคม  2550 
 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 1.  แบบชวยสัมภาษณ  (Interview  Guide)  โดยแบงเนื้อหาการสัมภาษณตามหนาที่ 
ลักษณะงานที่ไดรับ  โดยนําไปสัมภาษณผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอและใชแบบสัมภาษณเพื่อ
เปนกรอบในการสัมภาษณการสนทนากลุม 
 2.  สมุดบันทึก  (Noted  Book)  ใชเปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูล 
 3.  เทปบันทึกเสียง  (Recorded  Tape)  ใชเปนอุปกรณเสริมในการเก็บขอมูล 
 
 
 
 
3.5  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 ในการทดสอบคําถามที่ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ
มากสําหรับการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากรายการเรื่องจริงผานจอ  รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของซ่ึงไดแก  แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการสารคดี
โทรทัศน  ทฤษฎีการสรางความเปนจริงทางสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน  
แนวคิดเรื่องการเขารหัสและถอดรหัส  แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
ขาวสารจากสื่อมวลชน และทฤษฏีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร  เพื่อนํามาใชในการประกอบสราง
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คําถาม   ประกอบกับขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาวาควรแกไข  
เพิ่มเติม  หรือลดคําถามใดดังกลาวกอนเก็บขอมูลจริง  ซ่ึงทําใหไดคําถามที่เหมาะสมและครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา 
 
3.6  การตรวจสอบขอมูล 
 
 ขอมูลประเภทบุคคลที่ไดจากการสัมภาษณสามารถตรวจสอบไดคือ ถามคําถาม
เดียวกับหลายๆ  คนคือ  ตั้งคําถามเหมือนกันแตถามมากกวา 1 คนและตรวจสอบวาขอมูลที่ให
ตรงกันหรือไม  ถาขอมูลที่ใหไมตรงกันหรือขัดแยงกัน ผูวิจัยจะตองวิเคราะหดูวาขอมูลของใคร
นาเชื่อถือกวากัน 
 สวนขอมูลประเภทเทปรายการโทรทัศนและเอกสาร ขอมูลประเภทนี้ไมจําเปนตอง
ตรวจสอบความถูกตองซ้ํา เพราะเปนรูปธรรมชัดเจนอยูแลว 
 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  โดยใชวิธีการแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยศึกษาจากเทปรายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  เปนเวลา  3  เดือน   ตั้งแตวนัที่   1  กมุภาพันธ -  30  
เมษายน  2550  รวมทั้งหมด  13  เทป   โดยจะทําการวิเคราะหขอมูลวัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี ้
  
 ขอที่  1  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคที่วาเพื่อศึกษากระบวนการสราง
ความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการ “เร่ืองจริงผานจอ” 
 ขั้นตอนที่  1   ขอมูลประเภทเทปรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ” 

 จากการวิเคราะหขอมูลเทปรายการ  ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาเทปรายการ “เร่ืองจริงผาน
จอ”  เปนเวลา  3  เดือน   ตั้งแตวันที่   1  กุมภาพันธ -  30  เมษายน  2550  รวมทั้งหมด  13  เทป  ซ่ึง
เปนการเลือกเฉพาะเทปหรือตอนที่โดดเดนเละมีเรตติ้งสูงมาประกอบการศึกษาในเรื่อง 
กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ  โดยใชแนวคิดเรื่อง
กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน  ทฤษฏี
การสรางความเปนจริงทางสังคมและแนวคิดเกี่ยวกับสัญญะวิทยามาเปนกรอบในการวิเคราะห 
 
 ขั้นตอนที่  2   ขอมูลจากการสัมภาษณ 

DPU
DPU



 

 

74 

 ผูวิจัยไดนําเสนอคําสัมภาษณบางสวนจากทีมงานผลิตรายการซึ่งประกอบดวย  โปรดิว
เซอร   ผูชวยโปรดิวเซอร    ครีเอทีฟ  และชางภาพ  เกี่ยวกับการผลติรายการทั้งหมด  นอกจากนี้
แลวผูวิจยัยังวิเคราะหขอมูลเอกสารไมวาจะเปน  สคริปทรายการ  เอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวของ  โดยใช
แนวคดิเรื่องกระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน  แนวคิดเกีย่วกับบทบาทหนาที่ของ
ส่ือมวลชน ทฤษฏีการสรางความเปนจริงทางสังคมและแนวคดิเกีย่วกบัสัญญะวิทยามาเปนกรอบใน
การวิเคราะห 
 
 ขอที่  2  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคที่วาเพื่อศึกษาการรับรูการสราง
ความเปนจริงทางสังคมที่ผูชมไดรับจากรายการเรื่องจริงผานจอ 
 ขั้นตอนนี้จะไดขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group)  จากกลุมตัวอยางที่เปน
ตัวแทนของกลุมผูชมรายการเรื่องจริงผานจอ  มาถอดเทปแลวทําการวิเคราะหขอมูลดานผูรับสาร  
โดยใชทฤษฏีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน  แนวคิด
เร่ืองการเขารหัสและถอดรหัสมา  และทฤษฏีการสรางความเปนจริงทางสังคมเปนกรอบในการ
วิเคราะห 
 
3.8  การนําเสนอขอมูล 
 
 การวิจยัในครัง้นี้  ผูวจิัยจะนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายหรือพรรณนาเชิงวิเคราะห  
(Analytical  Description)  โดยนําเสนอขอมูลตามลําดับของปญหานําวิจัย  คือ 
 
 ขอที่ 1  กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนือ้หารายการเรือ่งจริงผานจอเปน
อยางไร 
 ขอที่  2  ผูชมรับรูการสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการเรื่องจรงิผานจออยางไร 
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3.9  กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
ตารางที่  3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 
ระเบียบวิธีวิจยั  

ปญหานําวจิัย 
 

 
แนวคดิและทฤษฎี 

 
กลุมเปาหมายในการ

วิจัย 
วิธีวิจยั 

- กระบวนการสรางความ
เปนจริงทางสังคมใน
เนื้อหารายการเรื่องจริง
ผานจอเปนอยางไร 

-  แนวคิดเรื่องกระบวน 
การผลิตรายการสารคดี
โทรทัศน 
- แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของสื่อมวลชน 
- ทฤษฏีการสรางความ
เปนจริงทางสังคม 
-แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะ
วิทยา 

- เทปรายการเรื่อง 
จริงผานจอ 
- โปรดิวเซอร      
รายการ 
- ผูชวยโปรดวิเซอร 
- ครีเอทีฟ 
- ชางภาพ 

- ศึกษาเทป
รายการเรื่องจริง
ผานจอ 
- การสัมภาษณ 
   เชิงลึก 
- การสํารวจ  
   เอกสาร 

- ผูชมรับรูการสรางความ
เปนจริงทางสังคมใน
รายการเรื่องจริงผานจอ
อยางไร 
 

-ทฤษฏีเกี่ยวกบัการ
เปดรับขาวสาร  
-แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
ขาวสารจากสื่อมวลชน   
-แนวคิดเรื่องการเขารหัส
และถอดรหัส   
- ทฤษฏีการสรางความ
เปนจริงทางสังคม 

- ผูชมรายการเรื่อง 
จริงผานจอ 

-  การสนทนา
กลุม 
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บทที่  4 

 
ผลการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง  “การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอและ

การรับรูของผูชม”  เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  ผูวิจัยใชแนวทางการศึกษาวิจัย
ที่ไดกําหนดไวในปญหานําวิจัย 2 ขอ 
 

1.  กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอเปนอยางไร 
2.  ผูชมรับรูการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจออยางไร 

 
 โดยใชวิธีการเก็บขอมูล  จากการศึกษาเทปรายการ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
Depth  Interview) กับทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ รวมถึงการสนทนากลุม (Focus Group 
Research) และศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร  โดยแสดงผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  การนําเสนอ
ผลงานวิจัยในบทนี้  จะแบงเปน  3  สวน  ดังนี้ 

 
4.1 ขั้นตอนการผลิตเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
4.2 เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
4.3 การรับรูของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่อง 

จริงผานจอ 
 
   ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษากระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหา
รายการเรื่องจริงผานจอ  โดยผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเทปรายการเรื่องจริงผานจอ  รวมถึงการ
สัมภาษณเจาะลึกทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอและศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร  ผูวิจัยขอ
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นําเสนอแนวคิดหลักและรูปแบบการนําเสนอของรายการเรื่องจริงผานจอเพื่อใหเห็นที่มาของ
รายการแลว  จึงเขาสูขั้นตอนการผลิตรายการ 
  
 จากการศึกษาเอกสารรวมถึงการสัมภาษณทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  ทําให
ทราบถึงแนวคิดหลักของรายการ  คําขวัญของรายการ วัตถุประสงคของรายการ และรูปแบบ
รายการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แนวคิดหลักของรายการ   
 
 “  ภาพจริง  เสียงจริง  จากเหตุการณจริง ” 
 
คําขวัญของรายการ 
 
 “ ทุกวิกฤตมีทางเลือก  ทุกวิกฤตมีทางเลี่ยง  ทุกวิกฤตมีทางรอด ” 
 
วัตถุประสงคของรายการ   
 

1. ตองการเปนรายการเพื่อประชาชน 
2. ตองการสะทอนความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมผานทางภาพและเสียงจริงจาก 

เหตุการณจริงผานทางจอโทรทัศน 
3. ตองการสะทอนปญหาสังคมในมุมมองอีกมุมที่เสนอดวยความตรงไปตรงมา  โดย 

ไมมีอิทธิพลใดๆ  เขามาเกี่ยวของ 
4. ตองการใหรายการทันสมัยและสดอยูเสมอ 

 
รูปแบบรายการ 
 
 หากมองในแงของกลุมผูรับสารแลว  จะพบวาผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอมีความ
คาดหวังวาจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูรับสารไดอยางหลากหลาย  ดังนั้นในหนทางสู
ความสําเร็จนี้จึงตองอาศัยรูปแบบรายการที่มีความแตกตางจากรายการสารคดีทั่วไป  ซ่ึงทีมงาน
ผูผลิตรายการมีวิธีการนําเสนอดังนี้  คือ  เปนรายการที่สะทอนความเปนจริงของสังคมในทุกแงทุก
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มุม  รวมไปถึงประเด็นที่นาสนใจที่เกิดขึ้นจริงนําเสนอโดยภาพจริง เสียงจริง จากเหตุการณจริง  ซ่ึง
บางเหตุการณก็อยูรอบๆ ตัวเรา  โดยเนื้อหาของรายการนั้นจะเขมขนและเจาะลึกทุกประเด็น  ไมวา
จะเปน  ขาวใดขาวหนึ่งที่เลือกมานําเสนอในเวลานั้น  เรื่องล้ีลับ  เรื่องเหลือเชื่อ  เรื่องพิศวง  เรื่อง
ไสยศาสตร  เร่ืองเตือนภัย  เร่ืองแนวสังคม  ปญหาสังคม  และเรื่อง  Unseen  ทั่วโลก  เพื่อใหผูชม
ไดทราบเบื้องหลังหรือรายละเอียดเพิ่มเติม  และใหไดอรรถรสมากขึ้น  โดยที่เรื่องนั้นยังเปนที่
สนใจในหมูประชาชน  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะอาจขยายความหรือเสนอเบื้องหลังเรื่องนั้นๆ หรือ
ประเด็นที่หยิบยก  มักเปนเรื่องเกี่ยวของกับบุคคลโดยชี้จุดที่ไมมีใครคาดคิด  นอกจากนี้พิธีกรก็มี
สวนสําคัญในรายการ โดยมีคุณศรัณยู  วงษกระจาง  เปนพิธีกรที่มีบุคลิกที่นาเชื่อถือ ซึ่งเพิ่มความ
นาสนใจ ความนาเชื่อถือใหรายการและยังเปนผูที่ถายทอดเรื่องนั้นๆ ใหผูชมเขาใจประเด็นงายขึ้น
และใหนาติดตามมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU
DPU



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  โครงสรางการบริหารงานของรายการเรื่องจริงผานจอ 

คุณฐิติรัตน  หนูอุม 
Producer Assistant Team A 

คุณอดิศร  เชียงทอง 
 Producer Assistant Team B 

คุณวีรพล  สุภายอง 
Creative 

คุณมณีรัตน  ปญญประเสริฐกุล 
Creative 

คุณชานนท  ชุมนุมธารารักษ 
Creative 

คุณธวัชชัย  ศรีทองแสง 
Creative 

คุณจักรพันธ  ทรัพยเมืองพันธ 
Creative Assistant 

คุณพรเจตน  ศรีอนุรักษ 
Pre-Production 

คุณกชพรรณ  เอมสมโต 
Co-Ordinator 

คุณเจนริจา  พุดสีหมอก 
Co-Ordinator 

คุณธเนตร  ภูงาม 
ชางภาพ Mini-DV 

คุณพิริยะ  เกียรติคณารัตน 
Post-Producer 

คุณกิติธัช แสงแดง 
ชางภาพ Mini-DV 

คุณอกนิษฐ  มาโนษยวงศ 
(Producer) กรรมการผูจัดการ 

คุณณัฐณิชา  หนคูง 
ผูจัดการทั่วไป 

คุณศันสนีย  ประดบั 
เจาหนาที่ธุรการ/บุคคล DPU
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  ทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอทํางานกันเปนทีม  ซ่ึงทําใหรายการที่ผลิตขึ้นมานั้นมี
คุณภาพ  ดวยลักษณะการทํางานเชนนี้จะเกิดขึ้นไดนาจะมาจากการวางแผนการผลิตที่ดี  ดังนั้นใน
สวนตอไปผูวิจัยจะนําเสนอขั้นตอนการผลิตรายการโดยผานการประกอบสราง  “ความเปนจริง”  
ของผูผลิตรายการ       
 
4.1  ขั้นตอนการผลิตเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
  
  จากการสัมภาษณเจาะลึกทีมงานการผลิตรายการรวมถึงการลงภาคสนาม ทําใหผูวิจัย
พบวากระบวนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  นั้นมีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงเปนรายการ
สารคดีเชิงขาวจึงจําเปนจะตองมีการวางแผนการทํางาน  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการผลิต
และเพื่อใหทีมงานการผลิตไดทราบแนวทางการทํางาน  สามารถที่จะเตรียมความพรอมตางๆ  ได
อยางเต็มที่  แตอยางไรก็ตามการทํางานของทีมงานก็สามารถยืดหยุนไดเชนกัน  ซ่ึงผูวิจัยพบวา
ขั้นตอนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอมี  3  ขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 
 4.1.1  ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ  (Pre - Production) 
    
 ขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะวาขอมูลที่ถูกตองนั้น เปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่ง ในการผลิตรายการ ในเมื่อชื่อรายการ “เร่ืองจริงผานจอ” ก็บอกตัวของมันเองอยูแลว  คือ  
นําเสนอภาพจริง  เสียงจริง  จากเหตุการณจริงผานทางจอโทรทัศน เพราะฉะนั้น เร่ืองของขอมูลจึง
เปนสิ่งที่สําคัญ  โดยเริ่มจากการประชุมทีมยอยเพื่อหาประเด็นในหลายๆ  แหลงขาว  ดังตอไปนี้ 
 

-  ขอมูลที่ทางทีมงานแสวงหาเองโดยผ านทางอินเทอร เน็ต   โทรทัศน  
หนังสือพิมพ    

-  ทีมงานเฉพาะกิจ ซ่ึงทีมงานเฉพาะกิจของรายการเรื่องจริงผานจอนั้นจะมีอยูทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศไทย 

-  เครือขาย (CONNECTION)  ตางๆ เชน  มูลนิธิ  รวมดวยชวยกัน ตํารวจ ทหาร 
และหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ  

-  ขอความสั้น  (SMS) จากทางบาน  ซ่ึงทางรายการไดเปดโอกาสใหผูชมทางบาน
รวมเปนสวนหนึ่งในรายการ  โดยการสงขอความสั้น (SMS) เขามาในรายการทุกวันพฤหัสบดี 

-  โทรศัพทแจงเบาะแสโดยตรงกับทีมงาน 
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-  จดหมายแจงเบาะแสที่สงตรงมายังรายการ 
  
 หลังจากทีมงานทั้ง 2 ทีมไดประเด็นและขอมูลบางสวนจากการประชุมในทีมยอยแลว 
ก็จะนําประเด็นที่ไดมาเสนอในที่ประชุมใหญ  ซ่ึงจะมีขึ้นทุกวันอังคาร โดยการประชุมใหญนี้จะ
ประชุมผูที่เกี่ยวกับรายการเรื่องจริงผานจอทั้งหมด  ทั้งทีม  A  และทีม  B  เจาหนาที่ธุรการหรือฝาย
บุคคลเพื่อกําหนดทิศทางของเรื่องที่จะถายทํา หรือประเด็นที่จะนําเสนอในแตละสัปดาห กอนที่จะ
ดําเนินการถายทําในแตละครั้ง  ซ่ึงทีมงานในแตละทีมจะมีการจัดเตรียมขอมูลมาเสนอเพื่อแจงให
ทราบถึงความเปนไปไดในการถายทําและการวางแผนงาน ซึ่งการประชุมรวมก็จะตองมีการแจงถึง
ความคืบหนาตางๆ ของรายการไมวาจะเปนเรื่องผูสนับสนุนรายการ หรือแมกระทั่งปญหาตางๆ ใน
รายการ รวมถึงการระดมความคิด  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องหรือประเด็นที่นาสนใจ  เพือ่
เตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหแกขั้นตอนการถายทําที่จะเกิดขึ้นตอไป  และหลังจากนั้นจึงจะ
เร่ิมเดินทางไปสํารวจสถานที่ถายทํา  นัดสัมภาษณแหลงขาวตางๆ  หรือผูที่ใหขอมูล  ผูที่มีสวน
เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ  รวมถึงการประสานงานเรื่องภาพขาวจากทีมงานเฉพาะกิจ  เพื่อใหเร่ืองนั้น
ไดขอมูลครบถวนทุกดาน  หลังจากในที่ประชุมใหความเห็นชอบที่จะผลิต 
 
 รูปแบบการประชุมจะเปนไปอยางไมเปนทางการ  จะเปนการประชุมในทุกๆ วัน
อังคารชวงบาย  ไมจํากัดเวลา  เร่ิมตนการประชุมโดยโปรดิวเซอร จะสอบถามถึงความพรอม
เกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นที่จะนําเสนอในรายการของทีมงานแตละทีม  สาเหตุที่ตองเร่ิมตน
สอบถามถึงความพรอมของทีมงานนั้น  เนื่องจากรายการเรื่องจริงผานจอเปนรายการที่ใชระบบการ
ถายทํานอกสถานที่  การออกไปถายทําตามสถานที่ตางๆ  รวมถึงการถายทําในตางจังหวัดจึงตองใช
เวลา  ดังนั้นความพรอมของทีมงานการผลิตจึงมีความสําคัญ   ซ่ึงหลังจากทีม A และทีม B มีการ
วางแผนกอนการเขาประทุมทีมใหญมาแลวนั้น  ทางผูชวยโปรดิวเซอรของทั้งสองทีมก็จะแจงเรื่อง
ที่มีใหในที่ประชุมทราบ  เพื่อขอความคิดเห็นในการวางเรื่องตามเบรก เพื่อคัดเลือกตามความ
เหมาะสมวาเรื่องไหนควรจะเปนเรื่องไฮไลทของสัปดาห  และเรื่องไหนควรจะอยูในเบรกที่
เทาไหร  และจึงคอยมาดูถึงความยากงายของเรื่องทีหลังวาจะวางแผนในการไปถายทําอยางไรตอ  
ถึงแมทีมงานของรายการเรื่องจริงผานจอจะแบงออกเปน 2 ทีมอยางชัดเจนแลวก็ตาม  แตบางครั้งก็
อาจจะมีบางเรื่องที่ตองชวยกันทั้ง 2 ทีม  หรืออาจจะคละทีมงานของแตละทีมออกไปถายทําตาม
ความเหมาะสมและความเห็นของในที่ประชุม 
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 ดังตัวอยางบทสัมภาษณของทีมงาน “เร่ืองจริงผานจอจะแบงเปน 2 ทีม สลับกันทํา  ทํา  
ทุกวันอังคาร 2 ทีมจะมาวางเรื่องสําหรับอาทิตยถัดไปวาจะทําอะไรบาง เราจะมีตระกราขาวตรง
กลางแลวก็เอาเรื่องมาใส ใสเสร็จก็ไปทําก็จะประชุมแคนั้น วาใครทําเรื่องนั้น ใครทําเรื่องนี้มา เสร็จ
แลวคนที่รับงานของตัวเองไปก็จะตองมาหาขอมูล ถาเรื่องยากใหนอง ๆ ใชทีมหาขอมูลไปหา  และ
ลงพื้นที่    ทีมถายไปถาย ขั้นตอนคือ วันอังคารประชุมแบงงานเสร็จ ก็เร่ิมปฏิบัติงานไดเลย” (อดิศร  
เชียงทอง, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551) 
 
 สําหรับเรื่องที่จะนํามาผลิตหรือนํามาเสนอนั้น  ทีมงานผลิตรายการไดกําหนดไวตาม
แนวทางดังนี้ 

-  เร่ืองที่เราเปดประเด็นขึ้นมาเอง 
-  เร่ืองล้ีลับ  เหลือเช่ือ  พิศวง  ไสยศาสตร 
-  เร่ืองขาวใหญตางประเทศ 
-  เร่ืองที่ไมเคยนําเสนอมากอน  (Unseen)  ทั่วโลก 
-  เร่ืองเตือนภัย 
-  ประเพณี  วัฒนธรรม  การละเลน  (แนวล้ีลับ  ไสยศาสตร) 
-  ภาพโหด  หวาดเสียว  อาชญากรรม  (แนวขอความสั้น  SMS) 
-  มนุษยประหลาด 
-  เร่ืองเพศสัมพันธ  (Sex)  แอบถาย  ลอซ้ือ  ซอนกลองทุกชนิด 
-  เร่ืองแนวสังคม  ปญหาสังคม 

 
 จากการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับทีมงานผลิตรายการ  ทําใหไดทราบวาการนําเสนอ
เนื้อหาของรายการคอนขางจะทันสมัย  กระชับ  และเขาใจงาย  ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบรูปแบบให
นาสนใจ  นาติดตาม  แตตองอยูในแนวคิด (Concept) ของรายการเรื่องจริงผานจอ  คือ  ภาพจริง  เสียง
จริง  จากเหตุการณจริง  ถึงแมชวงหลังๆ มานี้  ทางรายการจะเนนขายประเด็นมากขึ้นก็ตาม  แตอยางไร
รายการก็ยังคงยึดถือแนวทางการดําเนินรายการตามแนวคิด (Concept) ที่ไดวางไวเสมอ   
 
 จากการสังเกตการประชุม  พบวาเมื่อการประชุมจบสิ้นลงแตละทีมก็แยกยายกันไปทํา
ตามแนวคิด (Concept)  ที่วางไว จะเริ่มตนจากการวางแผนการทํางานกอน วาจะทําอะไรกอนหรือ
หลังอยางไร  ซ่ึงในกรณีที่มีภาพจากทีมงานเฉพาะกิจ  ก็จะตองโทรศัพทติดตอสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับภาพขาวเหลานั้น  วาในที่เกิดเหตุเปนอยางไร โดยการใชหลักการเขียนขาว ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

DPU
DPU



 83 

เมื่อไหร อยางไร รวมทั้งการขอเบอรโทรศัพทของผูเสียหายและผูที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องดวย หลังจาก
นั้นทางทีมงานก็จะดูเทปบันทึกภาพ (Foot Tage) ที่ไดมาจากทีมงานเฉพาะกิจที่ประสานงานไป เพื่อ
ตรวจดูภาพวามีครบถวนหรือไม  ถาไมครบก็จะตองมีการวางแผนถายทําเพิ่มเติม  และยังตองหาขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ รวมทั้งหาบุคคล  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่อง เพื่อทําหนาที่ใหขอมูล
ตรงนี้กับผูชม หลังจากที่ไดขอมูลครบถวนทุกดาน ขั้นตอนตอไปคือ การนัดสัมภาษณ ทั้งตัวของ
ผูเสียหาย ตัวของผูที่กอเหตุ บุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เกิดขึ้น  หนวยงานตางๆ  ที่จะสามารถใหขอมูล
ได  ในกรณีที่เปนหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชนจะตองทําหนังสือขออนุญาติถายทําและสัมภาษณ 
ทีมงานก็จะตองทําจดหมายเพื่อขออนุญาติกอนทุกครั้ง ซึ่งการสัมภาษณใครนั้น ก็ตองแลวแตกรณีของ
เร่ืองที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงนัด วัน เวลา และสถานที่ ที่จะสัมภาษณ  เมื่อนัดสัมภาษณเสร็จเรียบรอย 
แลวจึงประสานงานกับชางภาพ  และรถที่จะใชเดินทางตอไป 

 

 
 

ภาพที่  4.2  ภาพซอนแผน ผศ. หื่น  ที่ไดมาจากทีมงานเฉพาะกิจ 
 
 สวนในกรณีที่ทางทีมงานตองถายทําเอง ทีมงานจะตองประชุมวางแผน ถึงขั้นตอนการ
ทํางาน  อีกทั้งยังตองลงสํารวจพื้นที่เหลานั้นดวยตนเอง เพื่อเตรียมการวาจะตองถายทําอยางไร 
และจะตองประสานงานกับบุคคลที่จะใหความรวมมือในพื้นที่นั้นๆ และรวมไปถึงผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้นๆ ดวย โดยการประสานงานนัด วัน เวลาในการสัมภาษณ เพื่อที่จะไดวางแผนไดอยางถูกตองชัดเจน 
ในกรณีที่ตองมีการแสดงเหตุการณจําลอง ทีมงานจะตองติดตอตัวแทนจัดหานักแสดง (Modelling) 
เพื่อหาตัวนักแสดง  แลวจึงนัดวันในการถายทําตอไป  
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ภาพที่  4.3  ภาพเด็กไมมีหนา  ที่ทางทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอถายทํา 
  
 จากการศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอในขั้นตอนกอนการ
ผลิตรายการพบวา  ลักษณะการทํางานจะทํางานกันเปนทีมและโปรดิวเซอรก็จะใหอิสระทางความคิด  
จากการสังเกตพอจะสรุปไดดังนี้    

1. หาเรื่องหรือประเด็นที่จะนําเสนอจากแหลงขาวตางๆ 
2. ประชุมทีมงานยอยเพื่อเลือกเรื่องที่จะนําเสนอ และคัดเลือกเรื่องที่จะ 

นําเสนอโดยผูชวยโปรดิวเซอรจะเปนผูสรุป 
3. ประชุมทีมงานใหญเปนการระดมความคิดเพื่อนําเสนอเรื่องที่จะทํา  และ 

คัดเลือกเรื่องโดยทีมงานจะปรึกษารวมกัน 
4. ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูล  รวมถึง  กําหนดบุคคลที่ตอง 

สัมภาษณ  หลังจากนั้นนัดวัน เวลา  และสถานที่  ที่จะขอสัมภาษณ 
5. กําหนดตารางการถายทําในแตละเรื่องโดยละเอียด 

 
 ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ  (Pre - Production)  ผูวิจัยพบวา  มีการประกอบสรางความ
เปนจริง  โดยการนําขอมูลหรือเนื้อหารายการมาจากแหลงประกอบสรางความเปนจริงจาก  แหลงตางๆ  
ไมวาจะเปน  ทีมงานเฉพาะกิจ  ซ่ึงทีมงานเฉพาะกิจของรายการเรื่องจริงผานจอนั้นจะมีอยูทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศไทย   เครือขาย (CONNECTION)  ตางๆ เชน  มูลนิธิ  รวมดวยชวยกัน ตํารวจ  ทหาร และ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ขอมูลที่ทางทีมงานแสวงหาเองโดยผานทางอินเทอรเน็ต  โทรทัศน  
หนังสือพิมพ   ขอความสั้น  (SMS) จากทางบาน  โทรศัพทแจงเบาะแสโดยตรงกับทีมงาน  และจดหมาย
แจงเบาะแสที่สงตรงมายังรายการ  ซ่ึงเรื่องสวนใหญจะเปนเรื่องที่ใกลตัวประชาชนและเปนปญหาที่
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เกิดขึ้นในสังคม  โดยผูผลิตรายการจะทําการคัดเลือกเนื้อหาหรือเร่ืองในสังคมบางอยางมานําเสนอ  
ทั้งหมดนี้จะเปนกระบวนการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
        4.1.2  ขั้นตอนการผลิตรายการ  (Production) 
 
  สําหรับรายการเรื่องจริงผานจอนั้นจะใชระบบการถายทําในลักษณะการถายทํานอก
สถานที่  (on location)  และถายพิธีกรในสตูดิโอ  (studio)  โดยใชระบบการบันทึกเทป  ซ่ึงใน
ขั้นตอนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอจะแบงออกเปน  2  สวน คือ 
   
   สวนที่  1  การถายทําตัวรายการ  หมายถึง  การถายทําในสวนของเนื้อเร่ืองทั้งหมด  ซ่ึง
จะเปนไปตามโครงเรื่องที่กําหนดไวในขั้นตอนกอนการผลิต  ซ่ึงลําดับการถายทําทีมงานจะจัดแบง
ตารางการถายทําไปตามความเหมาะสม  โดยการถายทําตัวรายการมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ออกกองถายเพื่อเก็บภาพเหตุการณหรือความเคลื่อนไหวตางๆ 
ในบางครั้งนั้นเรื่องบางเรื่องเปนเรื่องที่ทางทีมงานไปพบมาดวยตนเอง หรือเปนเรื่องที่

นาสนใจที่จะนําเสนอ  เชน  ขาวเจาะ  สกูปพิเศษ  เรื่องจริงไมนาจริง  เปนตน ทีมงานจึงตองออก
กองเพื่อถายภาพเหลานั้นเอง หรืออาจจะเปนการเก็บภาพความคืบหนาของเร่ืองนั้นๆ  ในกรณีที่
อันตรายตอการถูกทํารายรางกาย หรือเสี่ยงตอการจับได ทีมงานจะตองมีการวางแผนที่รอบคอบ
พอสมควร ทีมงานจะใชกลองซอนในการถายทํา  เพื่อไมใหผูอ่ืนเห็นถึงความผิดปกติ  และในกรณี
นี้อาจจะตองมีการนําเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่ไปพรอมกับทีมงานดวย 

 

 
 

ภาพที่  4.4  ภาพแกะรอยพระปลอม ที่ทางทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอถายเพื่อเก็บภาพเหตุการณ 
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 ในขั้นตอนการถายทํานี้  ชางภาพมีบทบาทที่สําคัญในการถายทําเนื่องจาก  รายการเรื่องจริง
ผานจอ  ไมมีผูกํากับรายการ  ดังนั้นในการถายทํารายการชางภาพจะเปนผูจัดหาจุดตั้งกลอง คิดมุมกลอง  
กําหนดกรอบความเคลื่อนไหวของสิ่งที่นําเสนอ  และเปนผูตัดสินใจวาในแตละภาพจะใชขนาดภาพ
แบบใด  เพื่อที่จะใหภาพออกมานาสนใจและมีองคประกอบภาพที่เหมาะสม  ซ่ึงชางภาพจะมีอิสระใน
การถายไดอยางเต็มที่  เมื่อชางภาพเห็นวาไดมุมดีแลวจะตัดสินใจถายทําทันทีทําใหภาพที่ออกมา
นาสนใจ  เปนธรรมชาติและยังทําใหการถายทํารายการดําเนินไปอยางราบรื่น  ลักษณะดังกลาวชวย
เสริมความมั่นใจในการทํางานใหแกชางภาพ  แตอยางไรนั้นชางภาพก็จะตองคุยแนวคิด (Concept) 
ประเด็นและแนวทางของเรื่องกับโปรดิวเซอร  ครีเอทีฟ หรือทีมงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้กอนการลงมือ
บันทึกภาพ  เพื่อทําความเขาใจรวมกันถึงเรื่องที่จะถาย  และที่สําคัญทีมงานจะปลอยเวลาใหชางภาพได
สํารวจสถานที่เอง  เพื่อไดใชสัญชาติญาณในการเปนชางภาพหามุมมองของภาพที่เหมาะสมกับเรื่อง  
และเมื่อชางภาพหามุมภาพไดแลวทีมงานจึงคอยมาดูมุมภาพนั้นทีหลังวาพอใจกับมุมภาพนี้หรือไม   
 

2. ออกกองถายสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ 
  ไมวาจะเปนผูที่กอเหตุ  ผูเสียหาย  รวมท้ังผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่อง
นั้นๆ  หรืออาจจะเปนบุคคลหรือหนวยงานที่จะสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได โดยบุคคลหรือ
หนวยงานเหลานั้นตองมีความนาเชื่อถือ  โดยกอนที่จะไปสัมภาษณ  ทีมงานจะตองคิดประเด็นหรือ
คําถามในการสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไปกอนเสมอ แตถาบุคคลที่เราจะสัมภาษณตองการที่จะดู
ประเด็นสัมภาษณกอนการสัมภาษณ  ทีมงานก็จะทําการสงโทรสาร (Fax) หรือสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  (email) ประเด็นสัมภาษณไปใหกับคนที่เราจะสัมภาษณกอน  เพื่อใหผูที่ทีมงานจะไป
สัมภาษณไดมีการหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางครบถวน   
 

 
 

ภาพที่  4.5  ภาพมายาจิต  ที่ทางทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอสัมภาษณ  วิน  เอี่ยมออง  นักมายาจิต 
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 เมื่อไปถึงสถานที่ที่เราไดนัดสัมภาษณไวแลวนั้น  ทีมงาน ซ่ึงจะประกอบไปดวย ทีมงาน 1 
คน หรืออาจมากกวานั้น และชางภาพ 1 คน แตในบางครั้งอาจจะตองใชแสง  เราก็จะเตรียมชางแสงไป
ดวย โดยทีมงานทุกคนจะตองทํางานเปนทีม  โดยทีมงานที่ไปจะเปนคนประสานงานและพูดคุยกับ
บุคคลที่ขอสัมภาษณ  ซ่ึงเปนการพูดคุยกันคราวๆ  เกี่ยวกับประเด็นของเรื่องที่จะสัมภาษณ เพื่อสราง
ความเขาใจในประเด็นคําถามใหมากยิ่งขึ้น  สวนชางภาพจะเปนคนคนหามุมที่เหมาะสมกับเรื่องและ
บุคคลที่จะสัมภาษณ และเมื่อบุคคลที่เราขอสัมภาษณพรอมที่จะใหสัมภาษณแลว  เราจะตองขออนุญาต
บุคคลนั้นเพื่อขอติดเครื่องบันทึกเสียง (Wireless) หลังจากนั้นจึงเริ่มการสัมภาษณตามประเด็นที่วางไว  
ซ่ึงการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณเดี่ยว  คือกลองจะจับภาพและบันทึกเฉพาะผูใหสัมภาษณเทานั้น  
กลองจะไมไดจับภาพและบันทึกภาพผูขอสัมภาษณดวย 
 
 สวนที่  2  การถายทําฉากเปด - ปดรายการ  หมายถึง การถายทําในสวนของพิธีกรเปดและ
ปดรายการ  ซ่ึงทีมงานจะเปนผูที่เขียนบทใหกับพิธีกร  ซ่ึงฉากเปดและปดรายการนี้มีไวเพื่อ 

- บอกถึงประเด็นที่นําเสนอ 
- สรุปประเด็นที่นําเสนอ 
- แนะนําเรื่องตางๆ  ไมวาจะเปนการเตือนภัยเพื่อใหผูชมรับรู 
- บอกถึงชองทางตางๆ ที่จะไดเปนสวนหนึ่งในรายการ 
- ประชาสัมพันธขาวสารหรือหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับรายการ 
- แนะนํารายการในสัปดาหตอไป 

 

 
 
ภาพที่  4.6  ภาพผูดําเนินรายการเรื่องจริงผานจอ 
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 สําหรับการถายทําพิธีกรจะถายทํากันที่สตูดิโอของ บริษัท สาระดี  จํากัด เดือนละ 2 คร้ัง 
คร้ังละ 2 เทป  โดยถายวันพุธเวนพุธ  โดยทางรายการเรื่องจริงผานจอไดเชิญ  คุณศรัณยู วงษกระจาง มา
เปนพิธีกรในการดําเนินรายการ ในการถายพิธีกรนี้จะเปนในชวง เปด-ปด รายการและเปด-ปดเรื่องใน
แตและเบรก  และอาจจะใชเสียงบรรยายบางในบางครั้ง  โดยทางรายการจะใชทีมงานบันทึกเทปเฉพาะ
กิจ  (Operation Broadcast)  ชางภาพและเครื่องมือสําหรับถายทําในสตูดิโอโดยเฉพาะจากบริษัท  กันต
นา  กรุป  จํากัด  (มหาชน)  เพื่อมาชวยในเรื่องของการถายทํา รวมถึงการจัดแสงในสตูดิโอ โดยใน
สตูดิโอจะประกอบไปดวยพิธีกร ชางภาพ ผูชวยชางภาพ และทีมงานของรายการอีก 1 คนที่จะคอยดู
ความเรียบรอยในสตูดิโอ  ไมวาจะเปนสคริปทสําหรับพิธีกร มุมภาพ  เสียง  แสง และเพื่อคอยใหความ
กระจางกับพิธีกรในตอนที่พิธีกรไมเขาใจในสคริปท และในระหวางที่กําลังถายพิธีกรนั้น จะตองมี
ทีมงานทําหนาที่ในการจดบันทึกสัณญาณเทปที่อยูในรูปของเวลา  (Time Code) เพื่อใหงายกับขั้นตอน
หลังการผลิตรายการ  หรือในการตัดตอของทีมงานนั่นเอง และยังมีทีมงานที่คอยเปดภาพตัวอยาง
เหตุการณในเรื่องนั้นๆ และคอยทําหนาที่สลับภาพ(Swicher)   ในการเปลี่ยนภาพตางๆ  ไมวาจะเปน
เปนโลโกของรายการเรื่องจริงผานจอ  หรือโลโกตางๆ  รวมถึงภาพเหตุการณในเรื่องนั้นๆ  อีกดวย 
 
 ขั้นตอนการผลิตรายการ  (Production)  ผูวิจัยพบวา  เปนขั้นตอนที่มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง  “ความเปนจริง”   โดยจะถูกกําหนดจากอุดมการณของผูผลิตรายการ  ซ่ึงจะทําการคัดเลือก
ภาพที่นําเสนอจากแหลงประกอบสรางความจริงในสังคม  ไมวาจะเปน  ภาพที่ไดจากทีมงานเฉพาะกิจ  
เครือขายตางๆ  หรือประชาชนทั่วไป  หรือแมกระทั่งทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอเอง  โดยจะทําการ
ถายภาพ  คัดเลือกภาพ  หรือคัดเลือกความเปนจริงในสังคมบางอยางมานําเสนอ  นอกจากนี้การ
ประกอบสรางในขั้นตอนนี้ผูผลิตรายการไดใชวิธีการนําเสนอโดยใชเทคนิคตางๆ  ไมวาจะเปน  การใช
เทคนิคแอบถาย  การใชบทสนทนา  การสัมภาษณ  ซ่ึงลวนแลวแตเปนการประกอบสรางของผูผลิต
รายการทั้งสิ้น  ดังนั้นขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนของการใสรหัส  (Encode)  
 
4.1.3  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  (Post - Production) 
 
 เมื่อการถายทํารายการสิ้นสุดลงจะเขาสูขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  คือข้ันตอนการตัดตอ
รายการและการลงเสียง  ซ่ึงรายการจะนําเทปที่ไดถายทําทั้งหมดมาตัดตอใหมีเนื้อหาเปนไปตามรูปแบบ
รายการที่วางไว 
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ภาพที่  4.7  ภาพคนรูไดจากการถายทําของทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 หลังจากออกกองถายทําเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอมา คือ การนําภาพที่ถายทําตนฉบับ
เขาสูคอมพิวเตอร (Capture) เทปบันทึกภาพ  (Foot Tage) ทั้งหมด   หลังจากนําภาพที่ถายทําตนฉบับเขา
สูคอมพิวเตอร เสร็จแลว  เปนขั้นตอนของการ คัดภาพ เลือกภาพ  เพื่อเรียงลําดับตามโครงเรื่องที่ไดวาง
ไว  ในขณะที่เรียบเรียงเรื่อง  ทีมงานก็สามารถใสเทคนิคพิเศษ  (Effect)ไดเลย หรือจะคัดภาพมาเรียงกัน
หมดกอนก็ได  แลวแตวิธีการนําเสนอของแตละคน  ซ่ึงทีมงานบางคนอาจจะมีวิธีการนําเสนอที่ใชบท
สัมภาษณในการเปดเรื่องกอน  หรือบางคนอาจจะใหภาพเหตุการณเปนตัวเปดเรื่องกอนก็ได  ดังนั้น
ทีมงานเรื่องจริงผานจอ ลวนแลวแตมีเอกลักษณและสไตลเปนของตัวเอง ที่ยิ่งนาสนใจไปกวานั้น 
ทีมงานทุกคนในรายการ สามารถทํางานคนเดียวไดทุกตําแหนง เร่ิมตั้งแต การประสานงาน การถายทํา  
จนถึงขั้นตอนของการตัดตอ เรียกไดวา 1 เรื่องตอ 1 คน ซ่ึงเปนทีมงานที่มีความสามารถและมีความเปน
มืออาชีพมาก 
 
 การฟงเสียงเทปสัมภาษณเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทีมงานใชกัน บางคนก็จะใชวิธีการฟงเสียงสด
แลวเลือกตัดประเด็นหรือคําพูดที่นาสนใจเดี๋ยวนั้นเลย  เสร็จจากการวางเรื่องแลวตอมาจะเปนสวนของ
การขึ้นชื่อของผูรวมรายการ (Super) และ คําพูดของผูรวมรายการที่ปรากฏอยูบนหนาจอ (Subtitle) การ
ขึ้นชื่อของผูรวม (Super) ซ่ึงจะตองคํานึงถึงความถูกตองเปนหลักของราชบัญฑิตยสถาน  ทีมงานจะให
ความสําคัญกับตรงนี้มาก  และจะตรวจสอบอยางเขมงวดเสมอ  ไมวาจะเปน ช่ือ หรือตําแหนง  หากไม
แนใจก็จะทําการโทรศัพทสอบถามกับเจาของชื่อและตําแหนงนั้นทันที 
 
 หลังจากที่ทีมงานตัดในสวนของตนเองเสร็จแลว จะเปนสวนของการเรียงเรื่อง ซ่ึงจะเปน
หนาที่โปรดิวเซอรหลังการผลิต (Post Producer)  รวมถึงการใสกราฟฟก และรายละเอียดอื่น ๆ  อีกดวย  
รายการเรื่องจริงผานจอมีความยาวรายการประมาณ 64 นาที  ขาดเหลือไดนิดหนอยแตหามเกิน บางครั้ง
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ที่เวลาเกินทีมงานจะตองมาตัดทอนเรื่องของแตละคนออกไปเรื่องละนิด แตตองระวังไมใหเนื้อหาของ
รายการเปลี่ยนแปลง  และตองใหเวลาครบ 64 นาที จากนั้นจะเปนการจดบันทึกสัณญาณเทปที่อยูในรูป
ของเวลา  (Time Code)  ระบุถึงจุดที่จะใสเสียงลงไปในขั้นตอนตอไป  เพื่อใหงายตอการลงเสียงของฝาย
เสียง (Sound) จากนั้นทางทีมงานจะสงเทปที่เรียงเสร็จแลวไปยังหองบันทึกเสียง  (Sound  Studio) เปน
ขั้นตอนตอไป 
 
 ถัดมาเปนสวนของการลงเสียงผูบรรยาย โดย คุณพิเชฐ พุฒตาล  ซ่ึงเปนบุคคลที่มีน้ําเสียงที่
เหมาะสมกับเนื้อหาของรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยน้ําเสียงนั้นนาฟง   และนาเชื่อถือ  ซ่ึงรายการจะทํา
การลงเสียงบรรยายทุกวันพุธ ณ หอง (Sound  Studio1) โดยมี คุณปาริชาต นุชนารถ (Sound Enginer) 
เปนคนผสมเสียง  (Mix) โดยเลือกเสียงและเสียงดนตรีประกอบเองทั้งหมด ส่ิงที่เพิ่มความนาสนใจ
ใหกับรายการเรื่องจริงผานจอคงหนีไมพนเสียงประกอบและดนตรีประกอบ ซ่ึงสามารถสรางอารมณ
ใหแกผูชม  และทําใหมีสวนรวมไปกับรายการไดเปนอยางดี  ซ่ึงสิ่งสําคัญของผูทําหนาที่ผสมเสียง  ซ่ึง
การเลือกเสียงนั้นจะตองเปนผูที่มีความสามารถ  จินตนาการอันยอดเยี่ยม  และสามารถเขาใจในเนื้อเรื่อง
ไดอยางถองแท  และเมื่อผสมเสียงเสร็จแลวทางทีมงานก็จะนําเทปกลับมาตรวจเช็คความถูกตองอีกครั้ง 
เพื่อหาขอผิดพลาด และภาพที่ไมเหมาะในการออกอากาศ โดยในหนึ่งเทปนั้นทีมงานจะตองทําการ
ตรวจสอบเทปรายการหลายครั้งเพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด   
 
 หลังจากตรวจสอบเทปเสร็จแลว จะเปนขั้นตอนของการสงเทปออกอากาศของรายการเรื่อง
จริงผานจอ  ซ่ึงเปนระบบเทปบันทึกภาพ (Beta) ไปที่ฝายเซ็นเซอรของสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 
เพื่อใหเจาหนาที่ของกองเซ็นเซอรตรวจสอบภาพและเนื้อหาอีกครั้ง ซ่ึงกระบวนการเซ็นเซอรเทปนั้น
คอนขางใชความละเอียดเปนอยางมาก เพื่อไมใหมีภาพ เนื้อหาหรือภาษาที่ไมเหมาะสมออกอากาศ   
ดังนั้นฝายเซ็นเซอรเทปออกอากาศของสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 จึงตองใชคนจํานวนมากเพื่อ
ตรวจหาขอบกพรองของเทปรายการ และมีการฉายภาพดวยจอที่มีขนาดใหญเพื่อความสะดวกในการ
มองหาความบกพรองของภาพ และตัวหนังสือ ถามีภาพที่ไมเหมาะสม ทางฝายเซ็นเซอรสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7  ก็จะแจงใหทางทีมงานทราบและใหมารับเทปออกอากาศกลับไปแกไขตามเงื่อนไขที่
ฝายเซ็นเซอรไดแจงไวในหนังสือ โดยจะระบุเวลาและสิ่งที่ตองแกไขไวใหเรียบรอยแลว เมื่อทีมงานนํา
เทปออกอากาศกลับมาแกไขแลวจะตองรีบนําเทปออกอากาศสงกลับไปยังฝายออกอากาศรายการของ
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 โดยทันที แตถาเทปออกอากาศผานฝายเซ็นเซอรแลวไมมี
ขอบกพรองใหตองแกไข  ทางฝายเซ็นเซอรจะทําการสงเทปตอไปยังฝายออกอากาศรายการของ
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ใหทันที 
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 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  (Post - Production)  ผูวิจัยพบวา  ขั้นตอนนี้ก็จะเปนขั้นตอน
ในการเปลี่ยนแปลง  “ความเปนจริง”  ของผูผลิตรายการเชนกัน  โดยจะทําการคัดภาพ เลือกภาพ  เรียบ
เรียงเรื่องใหเปนลําดับขั้นตอน  และผูผลิตรายการยังมีการใชเทคนิคตางๆ  ไมวาจะเปน  การใสกราฟฟก  
การลงเสียงบรรยาย  การใชดนตรีประกอบ  ใหเปนเสมือนเหตุการณจริงอยางเปนธรรมชาติ  โดยผูผลิต
รายการจะทําหนาที่ประกอบสรางเรื่องราวตางๆ  ผานทางจอโทรทัศน  โดยสําหรับสื่อมวลชนผูผลิต
รายการแลว  เปนสถาบันที่มีความชอบธรรมอยางสูงในการไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เผยแพร
ขาวสารหรือถายทอดคานิยมตางๆ   รายการก็สามารถที่จะประกอบสราง  “ความเปนจริง”  ผานกลวิธี
การนําเสนอใหเรื่องราวที่ปรากฏออกมาดูราวกับเปนเรื่องจริงไดอยางเปนธรรมชาติ  ซ่ึงขั้นตอนนี้สําคัญ
สําหรับผูผลิตรายการอยางมาก  เนื่องจากสามารถโนมนาวใหผูชมรับรูในสิ่งที่รายการใสรหัสหรือสราง
ความหมายขึ้นมา  ดังนั้นขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนของการใสรหัส  (Encode) เชนกัน 
 
4.1 เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
  จากการศึกษาขอมูลจากเทปรายการเรื่องจริงผานจอ  ที่ออกอากาศตั้งแตวันที่   1  
กุมภาพันธ -  30  เมษายน  2550  ซ่ึงมีทั้งหมด  13  เทป  ผูวิจัยพบวา  รายการเรื่องจริงผานจอมี
รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาทั้งหมด 5  ชวง  คือ 
  4.2.1  เร่ืองจริงไมนาจริง 
  4.2.2  เร่ืองจริงเตือนภัย 
  4.2.3  นาทีระทึก 
  4.2.4  ขาวเจาะ 
  4.2.5  สกูปพิเศษ 
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4.2.1  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอในชวงเรื่องจริงไมนาจริง  
 
ตารางที่  4.1   แสดงเนื้อหาที่ศึกษาในชวงเรื่องจริงไมนาจริง และเรื่องที่นําเสนอในรายการเรื่องจริง
ผานจอ 
  

ชวงเรื่องจริงไมนาจริง เร่ืองที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน - สมบัติในโถสวม   
- แดนเซอรหูหนวก 
- คนรู   
- ลุงไมอาบน้ํา   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว - ตัวเงินตัวทองลูกรัก   
- ปลากระโหเที่ยวสุดทาย 
- แมวดูดหู   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชน - หมูบานเนื้อเนา   
- หมูบานลาหนูพุก   

 
  ชวงเร่ืองจริงไมนาจริง  เปนเรื่องแปลกที่ดูแลวไมนาจะเกิดขึ้นได  แตก็เกิดขึ้นจริงๆ  ไมวา
จะเปนเรื่องแปลกของคน  สัตว  ส่ิงของ  สถานที่  พิธีกรรมหรือความเชื่อ  ดังนั้น  ชวงเรื่องจริงไมนาจริง  
ไดประกอบสรางเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  “ความเปนจริง”  ในเรื่องคน  สัตว  และชุมชน  ซ่ึงการนําเสนอ
เนื้อหาจะแสดงใหเห็นถึงความแปลก  ความเหลือเชื่อ  เร่ืองไสยศาสตร  และหลักวิทยาศาสตร  ขึ้นมา
เพื่อใหผูชมไดรับรู 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน  อาจจะมีไดหลายแบบ  เชน  การใชชีวิตของคนที่ไมเหมือนใคร  การ
กิน  การอยู  การหลับ  การนอน  หรืออาชีพ  เร่ืองราวเหลานี้ก็เปนเรื่องแปลกได  ถาเรื่องของคนๆ นั้น  
ไมมีใครเคยทําและไมมีใครเคยรูมากอน  ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบของรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยตอง
คํานึงถึงสาระในการนําเสนอดวย  ซ่ึงเมื่อรายการนําเสนอไปแลวนั้น  ผูรับสารหรือคนดูจะไดอะไรจาก
ส่ิงที่เขาชม  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 
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-  เร่ืองสมบัติในโถสวม 
 ประเด็นในการนําเสนอ  คือ ไมไดอยูที่กรรมวิธีการทําทองที่รวบรวมมาจากโถสวมของ
รานทําทอง  แตเปนการนําเสนอใหเห็นถึงอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่มีอยูจริง  แตคนสวนใหญไมเคยไดรับรู
มากอน  ซ่ึงเปนอาชีพที่ถายทอดมาจากรุนสูรุน 

- เรื่องแดนเซอรหูหนวก  
 ประเด็นในการนําเสนอ   คือ  ความแปลกของกลุมนักเรียนที่มีความพิการทางหู  แตมี
ความสามารถพิเศษในการเตนเขาจังหวะไดอยางพรอมเพรียงกัน  ภายใตการฝกสอนและควบคุมของ
คุณครูเพียงคนเดียว   

- เรื่องคนรู   
  ประเด็นในการนําเสนอ คือ  นําเสนอขอเท็จจริงของคุณลุงคนหนึ่งที่ใชชีวิตประจําวันอยู
แตในรูที่ลึกลงไปใตดินมาเปนเวลานานหลายสิบป   พรอมทั้งขอเท็จจริงทางดานกายภาพที่คนเราจะ
สามารถอยูในรูแบบนี้ไดหรือไม 

-  เร่ืองลุงไมอาบน้ํา   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ นําเสนอขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคุณลุงวัย 71 คนหนึ่ง  ไมเคย
อาบน้ํามานานหลายสิบป  จนเนื้อตัวสกปรกมอมแมม  เพราะคุณลุงมีความเชื่อวา  ถาอาบน้ําแลวจะทํา
ใหตนเองไมสบาย    
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  มีไดหลายแบบ  เชน  ความแปลกที่เกิดขึ้นกับตัวสัตวนั้นๆ เอง  อาจ
เปนหมูมี 3 ขา  หรือความผูกพันระหวางสัตวกับคน  ความแสนรูของสัตว  พฤติกรรมแปลกๆที่ไมควร
เกิดขึ้นกับสัตวชนิดนี้   อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองตัวเงินตัวทองลูกรัก   
ประเด็นในการนําเสนอ  คือ มีพอคนหนึ่งที่เพิ่งจะสูญเสียลูกชายหัวแกวหัวแหวนไป  และ

พบวามีตัวเงินตัวทองหลงเขามาในบาน  ซ่ึงตัวเงินตัวทองตัวนี้มีความเชื่องมาก  ทําใหเขาคิดวา
ตัวเงินตัวทองตัวนี้เปนลูกชายกลับชาติมาเกิด  จึงพยายามดูแลมันเปนอยางดี 

-  เร่ืองปลากระโหเที่ยวสุดทาย   
ประเด็นในการนําเสนอ  คือ เปนความผูกพันและปมปริศนาระหวางคนทําขนมจีนกับปลา

กระโหยักษฝูงหนึ่ง  ที่ทุกๆ ป  ปลากระโหฝูงเดิมจะแวะเวียนมากินขนมจีนที่บานหลังนี้เสมอ  แตวันนี้
ไมมีการปรากฏตัวของปลากระโหฝูงนี้อีกแลว  จะมีก็แต  คนทําขนมจีนที่เฝามองหาและนําขนมจีนไป
รออยู ณ ที่เดิมทุกป 
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-  เร่ืองแมวดูดหู   
  ประเด็นในการนําเสนอ คือ ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหวางคนกับแมวในจังหวัดเพชรบุรี  ที่
มีพฤติกรรมแปลก  ที่ใครๆ  เห็นแลวตองประหลาดใจ  เมื่อเจาแมวเพศผูวัย 9 เดือน  ที่ชอบดูดหูของ
เจาของ  จนบางครั้งหลับคาหู   
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชน  กลาวคือ  การที่มีชุมชนๆ หนึ่งรวมตัวกันเพื่อทําส่ิงๆ หนึ่ง  หรือ
การที่ในพื้นที่ของชุมชนนั้นๆ  มีพฤติกรรมแปลก  ของแปลก  และอาจมีคน  สัตว  ส่ิงของที่แปลก
รวมตัวกันอยูในที่แหงนี้   อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้  

-  หมูบานเนื้อเนา   
ประเด็นในการนําเสนอ  คือ การที่หมูบานแหงหนึ่งมีวิธีการถนอมอาหารที่ไมเหมือนที่อ่ืน  

ซ่ึงที่หมูบานนี้จะนําเอาเนื้อหมูสดมาหมักดวยสูตรโบราณที่ถายทอดกันมาตั้งแตรุนปูยาตายาย  กอนจะ
นําเนื้อที่หมักเสร็จแลวมาฝงดินนานจนกวาเนื้อจะเนาไดที่  จึงสามารถนํามาประกอบอาหารได 

-  หมูบานลาหนูพุก   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ การที่คนทั้งหมูบานมีอาชีพเสริมดวยการออกลาหนูพุกตาม
พื้นที่ตางๆ  ในหมูบานเพื่อนําไปขาย  เพื่อหารายไดพิเศษ  โดยจะมีการรวมตัวกันเพื่อออกลาหนูพุกทุก
คร้ังที่เสร็จจากการทํานาในแตละป 
 
  นอกจากนี้  ยังมีเรื่องแปลกอื่นๆ  อีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม ดังเชน 
  เนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานที่  กลาวคือ  การที่มีสถานที่หนึ่งเปนที่รวมตัวกันของงูมีพิษหลาย
พันตัว  ซ่ึงไดนําเสนอในแงของการวิเคราะหวา  ทําไมสถานที่แหงนี้จึงเปนที่รวมตัวกันของงูเหลานี้  
การนําเสนอก็ตองเลาใหเห็นถึงความนาสนใจของสถานที่  จํานวนที่มากของงู  เปนตน 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวกับพิธีกรรมหรือความเชื่อ  เรื่องแปลกเรื่องนี้เปนเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นบอยมาก  
เพราะคนไทยสวนใหญมักจะมีความเชื่อถือในสิ่งที่ตัวเองเคารพบูชา  และเครื่องรางที่ตนเองยึดถือไว
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ดังนั้นจะเห็นเรื่องในทํานองนี้ไดบอย  เชน  พิธีกรรมการสักยันตของอาจารย
หนู  ซ่ึงพิธีกรรมนี้จะมีบรรดาเหลาลูกศิษยเดินทางมารวมกันหลายพันหลายหมื่นคน  เพื่อรวมใน
พิธีกรรมนี้  และแนนอนภาพที่จะไดเห็นก็คือ  การที่บันดาลูกศิษยที่ผานการสักยันตรูปตางๆ  ของ
อาจารยหนูแลวนั้น  ก็จะออกทาออกทางตามรูปสักของตัวเองอยางไมรูสึกตัว เปนตน 
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 ดังเชนบทสัมภาษณที่กลาววา  “สวนเรื่องจริงไมนาจริง ก็จะเปนเรื่องแปลก ที่ดูแลวไมนา
ที่จะเกิดขึ้นได เปนเรื่องสัตว  ส่ิงของ  สถานที่  ความเชื่อหรืออะไรอยางนี้ เราก็จะทําตรงนั้นเขาไป” (ชา
นนท  ชุมนุมธารารักษ, สัมภาษณ, 29 มกราคม 2551) 
 
 รวมทั้งจากบทสัมภาษณที่กลาววา  “เร่ืองจริงไมนาจริง  ไอเร่ืองแปลก ๆ เร่ืองอะไรแบบนี้ 
มันหาขอมูลยาก   ถาเรื่องแปลก ๆ  ถาใครรูปุบมันเปนขาวแลว แตเรามันจะชากวาคนอื่นเพราะกวาเรา
จะนําเสนอก็วันพฤหัสบดี   ซ่ึงถาเปนเรื่องจริงไมนาจริงมันอาจจะเนนเรื่องที่เราตองมีสาระเพิ่มขึ้น
อาจจะไมใชแคขายความแปลกแลวอาจจะตองมีเนื้อหาเพิ่มขึ้น  เชน  ทําเรื่องพญานาคความเปนเรื่องจริง
ไมนาจริงมันเปนเรื่องแปลก  แตนอกจากนั้นมันก็ตองไดอะไรมากกวาความแปลกดวย   ตองมีความ
เปนสารคดีเขามาดวย  แตวาตรงนี้เปนจุดขายของรายการนะ เปนจุดเรียก   เรตติ้ง คนดูชอบแตมันไมได
มีบอย”  (อดิศร  เชียงทอง,  สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551) 
 
 การสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงเรื่องจริงไมนาจริง   ผูผลิตรายการมีการประกอบ
สรางความเปนจริงในเรื่องภาพ  ภาพที่จะตองนําเสนอจะเปนภาพจริงเสียงจริงภายใตภาพแหงความ
แปลกของเรื่องนั้นๆ  ซ่ึงภาพที่ใชจะตองเนนมุมภาพที่แสดงใหเห็นถึงความแปลกของเรื่อง  และสิ่ง
สําคัญที่สรางความนาเชื่อถือของเร่ืองแปลกแตละเรื่องไดนั้น  จะตองมีชาวบานที่เชื่อในสิ่งนั้นๆ  เพื่อ
ตอกย้ําความแปลกนั้นเขาไปอีก  แตถาเรื่องไหนมีความเชื่อที่งมงายจนเกินไป  ทางรายการก็จะตองหา
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงมาบอกเลาหรือเตือนสติคนในแงของวิทยาศาสตรดวย  
เพื่อปองกันไมใหคนที่เชื่อถือเกิดอันตรายตางๆ  เชน  ชาวบานเชื่อวาน้ําในบอนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยนํามาดื่ม
กัน เพราะความเชื่อวาจะชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บได  แตในแงวิทยาศาสตรนั้นก็จะตองเตือนวาในน้ํานั้น
มีเชื้อโรคที่ไมควรนํามาดื่ม  เปนตน  ดังนั้นภาพที่นําเสนอในรายการถือเปนขั้นตอนการใสรหัส  
(Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 สวนองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงเรื่องจริง
ไมนาจริงนั้น  ก็คือ  การประกอบสรางโดยการใชเสียงดนตรีประกอบที่ฟงแลวรูสึกถึงอาถรรพและนา
กลัวหนอยๆ  เพื่อใหเนื้อเร่ืองนาติดตาม  ดังนั้นการใชเสียงดนตรีประกอบที่นําเสนอในรายการถือเปน
ขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
  
 การใชภาษาในการเลาเรื่องในแบบของเรื่องจริงไมนาจริงนี้  เปนการสรางความจริงใน
เนื้อหารายการเชนกัน  โดยจะใชภาษาที่เขาใจงายไมซับซอน บอกเลาเรื่องราวของความแปลกที่
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เกิดขึ้นตามความเปนจริง  โดยจะสอดแทรกความรูตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องหรืออาจจะเปนทางออก
ของเรื่องนั้นๆ เขาไปดวย  อาจจะใชน้ําเสียงที่มีน้ําหนัก บางในบางครั้งที่อยากใหเรื่องนั้นๆ  ดูนา
กลัวและตื่นเตนเปนจังหวะๆ  ตามเนื้อเรื่องที่ไดวางเอาไว  ดังนั้นการใชภาษาที่นําเสนอในรายการ
ถือเปนขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 ชวงเรื่องจริงไมนาจริงนี้  จะสื่อใหเห็นถึงเรื่องราวของชีวิตคน  สัตว  สถานที่ หรือ
ส่ิงของในสังคม  ซ่ึงลวนแลวแตมีความแปลก  พิเศษ  พิสดาร ไมเหมือนใครและเปนเรื่องที่ดูแลว
ไมนาจะเกิดขึ้นไดจริงในสังคมไดแตมันก็เกิดขึ้นแลว  แตถาเรื่องใดมีเร่ืองเกี่ยวกับความเชื่อ  
ไสยศาสตรมาเกี่ยวของ ทางรายการจะตองคนหาคําตอบหรือทางออกที่ เปนไปในแนวทาง
วิทยาศาสตรไวดวย  เพื่อนําหลักวิชาการมาทําใหผูชมไมเกิดการหลงเชื่อจนกลายเปนความงมงาย  
และเพื่อเปนการเตือนสติใหกับชาวบานหรือผูชมที่อาจหลงเชื่อจนตองตกเปนเหยื่อของแกง
มิจฉาชีพดวย  ดังนั้น  ในชวงเรื่องจริงไมนาจริงนี้  ทางรายการมักจะเนนสอดแทรกความรูในดาน
ความเปนจริงหรือหลักการทางดานวิทยาศาสตรไวดวยเสมอ  และการนําเสนอนั้นมักจะดูที่ประเด็น
ของเรื่องเปนหลัก  สวนเรื่องความแปลกในแงของภาพนั้นเปนเพียงสวนประกอบของเรื่อง และจะมี
การกําหนดใหสัมภาษณนักวิชาการที่มี่ความชํานาญในแตละดาน เพื่อทําใหเนื้อหาของเรื่อง
ครบถวนสมบูรณ 
 
  ในชวงเรื่องจริงไมนาจริงนี้  มักจะมีการสัมภาษณนักวิชาการที่มีความชํานาญการในแต
ละดาน  ไมวาจะเปน นักวิชาการดานการสื่อสาร นักวิชาการดานพลังงาน นักวิชาการดานสัตว  
รวมถึงกระทรวงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอ  อาทิ  เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข  เปนตน  
โดยตัวหมาย (Signifier) ในชวงนี้คือ นักวิชาการ เพื่อมาใหความรูทางดานวิทยาศาสตรถึง
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่รายการนําเสนอ  เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับรายการ  
วาเรื่องนี้เปนเรื่องที่แปลก  พิเศษ  และพิสดารจริงๆ  ไมเคยเกิดขึ้นที่ไหนมากอนจริงๆ  และเนื้อหาที่
รายการกําลังนําเสนออยูนั้นเปนอยางไร  เชน  เร่ืองบางเรื่องทางรายการไมสามารถหาคําตอบไดวา  
มันเกิดอะไรขึ้นกับคนๆ นี้  นักวิชาการก็จะมาใหคําตอบวา  คนๆ นี้เปนอะไร  เปนตน นี่ก็คือตัว
หมายถึง (Signified) ซ่ึงทางรายการไดสรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลวนักวิชาการจะตองมี
บทบาทและหนาที่ในการใหความรูในดานตางๆ  กับประชาชน 
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4.2.2  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอในชวงเรื่องจริงเตือนภัย  
 
ตารางที่  4.2  แสดงเนื้อหาที่ศึกษาในชวงเร่ืองจริงเตือนภัย และเรื่องที่นําเสนอในรายการเรื่องจริง
ผานจอ  
 

ชวงเรื่องจริงเตือนภยั เร่ืองที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ - เด็กติดเซ็นทรัลล็อค  
เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม   - แก็งสลับทอง  

-รวมวงจรปดมิจฉาชีพ  
เนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร 

- หมูดิบอันตราย   
- ภัยขนม   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับการใชชีวิตหรือส่ิงของ   - ไมโครโฟนดูด   
- นกหวีดติดคอเด็ก   
- แปรงสีฟนคราชีวิต 
- มือถือระเบิด   

 
  ชวงเรื่องจริงเตือนภัย  เปนชวงที่นําเสนอถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  อาชญากรรม 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  การใชชีวิตหรือส่ิงของ  และรวมไปถึงภัยรายตางๆ  ที่อยูรอบตัวคน  
อาจเปนภัยใกลตัวที่เกิดขึ้นแลวหรือภัยที่หลายคนมองขาม  ดังนั้นชวงเรื่องจริงเตือนภัย  จึงดึงเอาความ
ชะลาใจของคนทั่วไป  มาตอกย้ําอีกครั้งเพื่อใหคนเหลานั้นตระหนักถึงความอันตรายที่อยูรอบตัว  และ
อาจเกิดขึ้นไดถาคุณไมทันระวังตัว  ดังนั้น  ชวงเรื่องจริงเตือนภัย   ไดประกอบสรางเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  
“ความเปนจริง”  ในเรื่องอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  และการใชชีวิตหรือ
ส่ิงของ  ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาจะแสดงใหเห็นถึงปญหาสังคม  ความเหลือเชื่อ  และหลักวิทยาศาสตร  
ขึ้นมาเพื่อใหผูชมไดรับรู 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  หมายถึง  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยครั้ง  ดังเชน  อุบัติเหตุของคนที่
ใชรถใชถนน  อุบัติเหตุในลักษณะนี้หลายคนทราบถึงสาเหตุและทราบถึงวิธีการแกไข  แตหลายคน
กลับมองขาม  ดังนั้นทางรายการตองนําเสนอเรื่องราวเหลานี้ซํ้าๆ  เพื่อใหผูชมรูสึกถึงความอันตรายที่

DPU
DPU



 98 

เกิดขึ้นใหได  เพื่อเปนการลดจํานวนของผูประสบเหตุไปดวยในตัว  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษา
จากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองเด็กติดเซ็นทรัลล็อค   
 ประเด็นในการนําเสนอ คือ ความอันตรายที่เกิดจากการประมาทของผูใหญปลอยเด็กเล็ก
ทิ้งไวในรถตามลําพัง  และเนื่องจากเด็กกําลังซนจึงเอามือไปโดนปุมล็อกประตูรถอัตโนมัติ  ทําใหเด็ก
ถูกขังอยูในรถตามลําพัง   
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  หมายถึง  ภัยที่เกิดจากการจี้  ปลน  วิ่งราวทรัพย  ลักเล็ก
ขโมยนอย  ในปจจุบันเรื่องราวตางๆ  เหลานี้เกิดขึ้นบอยมาก  อาจจะเปนเพราะวาสภาพสังคมที่
เปล่ียนแปลงไป  ขาวยากหมากแพง  จึงทําใหคนที่ไมสามารถหากินไดดวยอาชีพสุจริตตองออกมาทํา
เรื่องพวกนี้  ดังนั้นรายการมีหนาที่ที่จะตองตีแผถึงพฤติกรรมโดยละเอียดของคนรายที่จะกระทําตอ
เหยื่อที่รูไมเทาทัน  ใหคอยระวังตัว  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

- เรื่องแก็งสลับทอง  
ประเด็นในการนําเสนอ  คือ จะเนนที่พฤติกรรมของกลุมคนรายที่พยายามออกอุบายหลอก

ลอใหเหยื่อเผลอ  กอนจะลงมือนําทองปลอมที่เตรียมมาสลับกับทองจริงของเหยื่อ  แตครั้งนี้คนรายไม
สามารถใชอุบายหลอกใหเจาของรานทองหลงกลได  เพราะดวยไหวพริบและสายตาอันเฉียบคมที่มอง
ออกวา  ตนกําลังถูกหลอกลวง 

-เรื่องรวมวงจรปดมิจฉาชีพ   
  ประเด็นในการนําเสนอ คือ เปนการนําภาพวงจรปดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหลอกลวงของ
คนรายหลายๆ แบบมาใหผูชมรายการชม  เพื่อเปนการเตือนใหผูชมคอยระมัดระวังภัยใกลตัวที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดทุกเมื่อ   
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  หมายถึง  อันตรายที่เกิดจากการ
รับประทานอาหาร  ที่คนสวนใหญไมทราบหรือทราบแตมักมองขาม  เชน  การรับประทานอาหารที่ไม
สุก  ก็จะทําใหเกิดพญาธิตัวจี้ดในรางกายได ในระยะสั้นอาจจะไมเกิดอันตรายใดๆ  แตเมื่อสะสมอยูใน
รางกายนานๆ ก็อาจจะทําใหเกิดโรคตางๆ ตามมาอีกมากมาย   เร่ืองนี้คนทั่วไปทราบถึงอันตรายดีอยู
แลว  แตมักมองขามเพราะวา  เคยชินกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบนี้มานานแลว  ดังนั้นทาง
รายการตองการนําเสนอใหชาวบานกลุมนี้และคนดูทั่วไปทราบถึงอันตรายของการรับประทานอาหาร
ที่ไมสุก  หรือสุกๆ ดิบๆ  โดยการนําคนปวยดวยโรคตางๆ  ที่เกิดจากการรับประทานอาหารไมสุก
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มาเลาถึงอาการความเจ็บปวดและทรมานใหฟง  รวมทั้งสัมภาษณแพทยที่เปนผูเชี่ยวชาญดานนี้โดยตรง  
เพื่อหาทางออกใหกับคนเหลานี้ดวย  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

- เรื่องหมูดิบอันตราย   
ประเด็นในการนําเสนอ คือ อันตรายที่เกิดจากการรับประทานเนื้อหมูดิบ  โดยมีผูที่กําลัง

ประสบกับปญหานี้มาพูดถึงความทรมานของโรคที่เกิดจากการรับประทานหมูดิบใหคนทั่วไปไดรับรู  
พรอมทั้งหาทางออกของปญหาที่เกิดขึ้น 

-  เร่ืองภัยขนม   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ พฤติกรรมการรับประทานขนมของเด็กที่ไรประโยชน  และ
อาจสงผลใหเด็กๆ ไดรับสารที่ไมพึงประสงคตอรางกายดวย  เพื่อเตือนใหผูปกครองควรเฝาระวัง
พฤติกรรมการรับประทานขนมของเด็ก   
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับการใชชีวิตหรือส่ิงของ  หมายถึง  อันตรายที่อยูรอบๆ  ตัวคนเรา  ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อเราไมทันระมัดระวังตัวเอง  เชน  เกิดเหตุเพลิงไหมบานหลังหนึ่ง  ไฟไดเผาไหมขาวของ
เครื่องใชภายในบานไปหมด  กวาจะทราบสาเหตุที่แทจริงวาไฟไหมเพราะสายไฟในบานชํารุด  ก็สาย
ไปแลว  ดังนั้นทางรายการจึงตองหยิบเรื่องนี้ขึ้นมานําเสนอในแงของการเตือนภัยใหคนดูไดรับรูถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไมรูตัว  โดยการนําภาพขาวนี้มาดําเนินเรื่อง  มีการสัมภาษณเจาของบาน
ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น  สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจถึงสาเหตุที่แทจริง  และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดาน
ไฟฟา  เพื่อแนะนําวิธีการตรวจสอบสภาพสายไฟภายในบาน  เปนการปองกันไวกอนที่จะปลอยใหเกิด
ภัยราย  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

- เรื่องไมโครโฟนดูด   
 ประเด็นในการนําเสนอ   คือ ความประมาทของชางเทคนิค  ที่ไมมีการตรวจสอบอุปกรณ
ไฟฟากอนการใชงาน  ทําใหไมทราบวามีอุปกรณช้ินใดชํารุด  จนเปนเหตุใหมีผูประสบเหตุถึงขั้น
เสียชีวิต  เหตุการณนี้จึงเปนอุทาหรณไดเปนอยางดี 

- เรื่องนกหวีดติดคอเด็ก   
 ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  อุทาหรณที่เกิดขึ้นกับเด็ก  และการรูเทาไมถึงการณของผูดูแล
เด็ก  ที่ปลอยใหเด็กเล็กเลนของเลนเพียงลําพัง  โดยที่ไมทันสังเกตวาเด็กจะเลนของเลนชิ้นนั้นอยางไร  
และของเลนชิ้นนั้นจะสามารถเปนอันตรายไดหรือไม 
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- เรื่องแปรงสีฟนคราชีวิต   
 ประเด็นในการนําเสนอ   คือ ความอันตรายที่อยูรอบตัวแตเราไมเคยทราบมากอน  วาของ
ใชประจําวัน  อยางแปรงสีฟนก็อาจจะทําอันตรายแกเราไดเหมือนกัน  พรอมทั้งนําเสนอวิธีปองกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นดวย 

-  เร่ืองมือถือระเบิด   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  การเพิ่มความระมัดระวังในการใชโทรศัพทมือถือ  กอนที่
อันตรายจะเกิดขึ้นกับผูใชสอย  ซ่ึงจะนําเสนอในเรื่องการเสื่อมสภาพของอุปกรณโทรศัพทมือถือ  และ
การใชงานที่ไมถูกวิธี  จึงเปนเหตุใหเกิดการระเบิดขึ้น   
 
 ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่กลาววา “อยางเรื่องจริงเตือนภัยนี้เราตองแสดงใหเห็นถึงอุบัติภัย  
อาชญากรรม  หรือภัยอะไรตาง ๆ ใกลตัว เพื่อดึงตรงนั้นมาใหคนดูเห็นแลวรูสึกวาตองระแวดระวังใน
ส่ิงที่เกิดขึ้น” (ชานนท  ชุมนุมธารารักษ, สัมภาษณ, 29 มกราคม 2551) 
 
 นอกจากนี้คุณอดิศรได กลาวตอวา  “จะเปนลักษณะแบบวาอะไรก็ตามที่มันใกลตัว และที่
ทิง้ไมได  เพราะหนึ่งมันใกลตัวคนท่ัวไป  ทุกคนมีโอกาสเจอเรื่องเหลานี้ เร่ืองจริงผานจอจะเตือนภัยใน
ลักษณะที่ทุกคนมีโอกาสไดเจอ  ทุกคนมีโอกาสพบเห็นแตยังไมไดสังเกต เชน  การหลอกขายของทาง
อินเทอรเน็ต  แมกระทั่งการขับรถเกียรออโตถอยหลังชน เชนนี้ หรืออะไรก็ตามที่มันเปนภัยใกลตัวและ
อยูใกลตัวเรามากที่สุด  เราจะไมเตือนอะไรไปไกล  อยางเชน  ปญหาการลงทุน ความเสี่ยง อะไรแบบนี้
พี่ก็จะไมเตือน หรือวาอยางยาเสพติด อะไรแบบนี้ เราก็จะหาง ๆ ไป แตวาเอาเรื่องที่คนประสบเจอได
ทุกวันเพื่อเปนภูมิคุมกันใหเขา” (อดิศร  เชียงทอง, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551) 
 
 การสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงเร่ืองจริงเตือนภัย  ผูผลิตรายการมีการประกอบ
สรางความเปนจริงในเรื่องภาพ   โดยภาพที่นําเสนอจะเนนภาพที่ผูเสียหายมาบอกเลาถึงภัยที่ตนเอง
ไดรับ  เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ  และนาติดตามชม  โดยการนําเสนอจะตองมีภาพขาว  ภาพเหตุการณ
หรือภาพจากกลองวงจรปดที่สามารถเห็นพฤติกรรมของคนในเรื่องอยางชัดเจน มาบอกเลาเรื่องราวที่
เกิดขึ้น  แลวจึงสอดแทรกเนื้อหาสาระดานการแกไขปญหาหรือทางออกใหกับผูชมดวย  ในบางเนื้อหา
ของชวงเรื่องจริงเตือนภัยนี้  อาจจะสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปองกันตัวและทรัพยสินของผูหญิง
เขาไปดวย  เพื่อเปนอีกทางออกหนึ่งใหกับผูชมที่อาจตกเปนเหยื่อของโจรรายหรือพวกมิจฉาชีพที่มัก
ใชชองโหวของเหยื่อเปนหนทางในการหลอกลอ  ดังนั้นภาพที่นําเสนอในรายการถือเปนขั้นตอนการใส
รหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
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 สวนองคประกอบอีกอยางหนึ่งในการสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงเรื่องจริงเตือน
ภัยนั้น  ก็คือ  การประกอบสรางโดยการนําเสนอเสียง  ในแงของดนตรีประกอบอาจจะตองพิจารณาเปน
เรื่องๆ ไป  เพราะชวงเรื่องจริงเตือนภัย   มีเนื้อหาที่ไมเหมือนกัน  ขึ้นอยูกับลักษณะของภัยที่เกิดขึ้น  ถา
เปนเรื่องของการจี้  ปลน  ก็ตองอาศัยเสียงประกอบที่ตื่นเตนฟงดูแลวรูสึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น  เชน  
เสียงปน  เสียงระเบิด  แตถาเปนเรื่องของการหลอกลวงก็อาจจะตองใชดนตรีประกอบที่เบาๆ  คอยคลอ
ไปกับเรื่อง เพื่อไมใหเรื่องดูแหงเกินไป  เปนตน  ดังนั้นการใชเสียงดนตรีประกอบที่นําเสนอในรายการ
ถือเปนขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 การใชภาษาในการเลาเรื่องในแบบของเรื่องจริงเตือนภัยนี้  เปนการสรางความจริงใน
เนื้อหารายการเชนกัน  โดยจะใชภาษาที่เขาใจงาย  เนนรายละเอียดของวิธีการที่คนรายมาลอหลอก
ผูเสียหาย  หรือบอกเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น  เพื่อใหผูชมเขาใจงาย  และมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระที่
เปนทางออกของเรื่องนั้นไวดวย  ดังนั้นการใชภาษาที่นําเสนอในรายการถือเปนขั้นตอนการใสรหัส  
(Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 ดังนั้น  ในชวงเรื่องจริงเตือนภัยนี้  ทางรายการมักจะสอดแทรกความรูในดานกลวิธีที่
คนรายใชหลอกลอหรือใชทํารายเหยื่อไวดวยเสมอ  ซ่ึงการนําเสนอสวนใหญนั้นมักจะดูที่ประเด็นของ
เร่ืองหรือภัยที่เกิดขึ้นเปนหลัก   และจะมีการกําหนดใหสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของเรื่อง  เพื่อทําใหเนื้อหาครบถวนสมบูรณ 
  
 ในชวงเรื่องจริงเตือนภัยนี้  ทางรายการจะมีการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  ไมวาจะเปนหนวยกูภัยตางๆ ทั้งรวมกตัญู ปอเต็กตึ้ง  และ
กระทรวงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ  เปนตน  โดยตัวหมาย(Signifier) ในชวงนี้คือ เจาหนาที่ตํารวจ
และหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ  ไมวาจะเปน เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข    เจาหนาที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตน  เพื่อช้ีใหเห็นถึงอันตรายของภัยที่เกิด  และเพื่อเปน
เครื่องเตือนใจใหกับผูชมไดตระหนักถึงภัยรายที่เกิดขึ้น  จนเกิดความใสใจและเพิ่มความระมัดระวังตัว
มากขึ้น  และอาจทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกมาเพิ่มมาตรการในการดูแลมากขึ้นดวย  ซ่ึงการ
สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจนั้นจะทําใหเนื้อหาที่รายการกําลังนําเสนอนั้นมีความนาเชื่อถือในแงของ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  นี่ก็คือตัวหมายถึง (Signified)  ซ่ึงทางรายการไดสรางความหมายขึ้นมา
วาจริงๆ  แลวเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  จะตองมีหนาที่เตือนภัย สอดสองดูแล 
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คอยระมัดระวังไมใหเกิดภัยตางๆ  และใหคําแนะนําแกประชาชนใหระมัดระวังตัวถึงภัยตางๆ  ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได 
  
4.2.3  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอในชวงนาทีระทึก  
 
ตารางที่  4.3  แสดงเนื้อหาที่ศึกษาในชวงนาทีระทึก  และเรื่องที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

ชวงนาทีระทึก เร่ืองที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ 
เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน 
 
 
 

- เหยื่ออารมณพอติดยา   
- จี้กอดจูบตัวประกัน   
- คล่ังเผาตัวเอง   
- โจรระห่ําปลนรานทองสระบุรี 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว - ยีราฟตกลูก   
เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ - CCTV  กลองวงจรปด 

- รอดปฏิหาริยรถเละ   
- ตรุษจีนระทึก   
- เรือลมอยุธยา   
- ไฟไหมคลองเตย   
- ยางสยอง   
- มีดเสียบทะลุหู   
- ไมลวกปาดคอ   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม - ลอมจับปราจีนบุรี   
- นาทีลอมจับ   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ - น้ําปาเมืองตรัง   
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ - วินาทีบึ้ม   

- ลองของ ถูกของลอง   
  
 ชวงนาทีระทึก  คือ  เหตุการณตางๆ  ที่มีภาพจริง  เสียงจริง  มานําเสนอใหกับผูชม   ไมวา
จะเปนอุบัติเหตุ  จี้  ปลน  การจับตัวประกัน  การฆาตัวตาย  ภัยธรรมชาติตางๆ  หรือแมแตนาทีเปนนาที
ตายของสัตว  ซ่ึงเรื่องราวเหลานี้รายการจะนําเสนอโดยการเนนภาพจริง  เสียงจริงที่เกิดขึ้นจริง  ซ่ึงภาพ
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ที่ไดอาจจะเปนภาพจากกลองวงจรปด  หรือภาพเหตุการณที่มีคนสามารถบันทึกเอาไวไดดวยกลอง
ดิจิตอล  หรือกลองวิดีโอ และภาพบางภาพยังไมเคยออกอากาศที่ไหนมากอน ซ่ึงตรงนี้เปนหนาที่ของ
ทีมงานที่จะตองสืบเสาะและคนหาเจาของภาพนั้นๆ มาใหได  เพื่อเพิ่มความนาชมใหกับผูชมมากกวา
รายการขาวทั่วไป   ดังนั้น  ชวงนาทีระทึก   ไดประกอบสรางเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  “ความเปนจริง”  ในเรื่อง
คน  สัตว  อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  และธรรมชาติ  ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาจะแสดงใหเห็นถึงปญหาสังคม  
ความเหลือเชื่อ  เรื่องไสยศาสตร และหลักวิทยาศาสตร  ขึ้นมาเพื่อใหผูชมไดรับรู 
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน  คือภาพเหตุการณตางๆ ในสังคม  ซ่ึงลวนแลวแตเกิดขึ้นเพราะคนเปน
ผูกอขึ้นมาเอง  ไมวาจะเปนการทํารายคนอื่น  การทํารายตัวเอง  หรือการที่พอแทๆ ทํารายลูกก็ตาม  อัน
จะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองจี้กอดจูบตัวประกัน   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   นาทีระทึกที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ตกเปนเหยื่อทาง
อารมณของผูชายที่แอบหลงรักหญิงสาวเพียงฝายเดียว  ทําใหฝายชายเกิดความเครียดจากความรักจนทํา
ใหตัวเองไมมีสติในการไตรตรองถึงความผิดชอบ  ช่ัวดี  จนตองทํารายคนอื่นไปดวย   

-  เร่ืองโจรระห่ําปลนรานทองสระบุรี   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เปนคดีที่สะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
ของประเทศ  เมื่อคนจนไมมีทางออก  จนตองหันมากอการราย  ใชปนอากากราดยิงเขาไปในรานทอง   
แตทายที่สุดคนรายก็ตองไดรับโทษตามกฎหมาย   

-  เร่ืองเหยื่ออารมณพอติดยา   
 ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   นําเสนอขอเท็จจริงจากปากของผูเปนพอที่ตกเปนทาสของ
ยาบา  ยาเสพติดเปนตนเหตุในการทําลายชีวิตของผูที่ติด  ซ่ึงจะเห็นไดจากผูเปนพอ ที่ติดยางอมแงม  
จนยอมที่จะทํารายลูกของตัวเอง  เพื่อนําขอเท็จจริงมาตีแผใหผูชมไดรับรูถึงโทษรายแรงของยาเสพติด 

-  เร่ืองคลั่งเผาตัวเอง   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  ความเครียดทําใหชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุมคลั่ง  เดินปรี่
เขาไปที่รถบรรทุกแกส  กอนจะจุดไฟเผาตัวเอง  ซ่ึงการทํารายตัวเองเพื่อเรียกรองความสนใจจาก
ผูอ่ืนนั้น  ไมไดเปนทางออกที่ดีเสมอไป  ตนเหตุของเรื่องนี้อยูที่ความเครียดและความไมเขาใจกันของ
คนในครอบครัว  ดังนั้นควรจะแกที่ตนเหตุมากกวา 
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  คือภาพเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นกับสัตวตางๆ  ไมวาจะเปนนาทีแรก
เกิด  การชวยชีวิต  การไลลา  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 
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- เรื่องยีราฟตกลูก   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เปนเรื่องราวของแมยีราฟที่กําลังทรมานจากการเจ็บทองเพื่อ
จะตกลูก  ทําใหคนดูแลจํานวนมากตองพยายามชวยทําคลอด  ทามกลางความชุลมุนวุนวาย  เนื่องจาก
ยีราฟเปนสัตวที่ใหญและมีอาการหวาดกลัววาลูกจะถูกทํารายอยูตลอดเวลา  จึงทําใหการชวยเหลือ
เปนไปอยางทุลักทุเล  
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  คือ  ภาพจริงเสียงจริงจากอุบัติเหตุตางๆ  ไมวาจะเปนอุบัติเหตุ
จากการใชรถใชถนน  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

- เรื่อง CCTV  กลองวงจรปด 
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญในการติดตั้งกลองวงจรปด  เพราะ
ในปจจุบันเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นมากมาย  แตในหลายๆ  คดีเจาหนาที่ตํารวจสามารถคลี่คลายไดดวย
ภาพพฤติกรรมอันอุกอาจของคนราย  ที่ถูกบันทึกไวไดดวยกลองวงจรปด   

- เรื่องรอดปฏิหาริยรถเละ  
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ การเพิ่มความระมัดระวังในการใชรถใชถนนใหมากขึ้น
กวาเดิม  เพราะนอกจากตองระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากตัวเองแลว  ยังตองคอยระวังอุบัติเหตุที่ผูอ่ืนกอ
ขึ้นดวย  ดังนั้นผูใชรถใชถนนควรมีจิตสํานึกรวมกัน  ไมประมาททุกครั้งขณะขับขี่รถ  อุบัติเหตุแบบนี้
คงไมมีทางเกิดขึ้นแนนอน 

 -  เรื่องยางสยอง  
  ประเด็นในการนําเสนอ  ความประมาทในการใชรถใชถนนของคนขับรถพวง 18 ลอ  จนทาํ
ใหเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับตัวคนขับเอง  เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณอยางดีใหกับคนใชรถใชถนน  และการ
เอาใจใสอยางจริงจัง  ก็จะไมทําใหใครตองสูญเสียทรัพยสินหรือชีวิตบนทองถนนอีกตอไป 

-  เร่ืองตรุษจีนระทึก   
ประเด็นในการนําเสนอ  คือ ความประมาทในการเปดแสดงเชิดสิงโตที่ใชเด็กเปนผู

แสดงดวย  ซ่ึงกอนการแสดงทางคณะไมไดตรวจสอบความพรอมของเด็กกอน  จึงทําใหเด็กตกลงมา  
ไดรับบบาดเจ็บ 

-  เร่ืองเรือลมอยุธยา   
  ประเด็นในการนําเสนอ คือ  การบรรทุกผูโดยสารเกินอัตราที่เรือจะรับไหว  เพียงเพราะ
ความเห็นแกไดของเจาของเรือ  จนฝาฝนกฎระเบียบที่ไดตั้งไว  จนเปนตนเหตุของภาพเหตุการณที่
ผูโดยสารนับรอยตางหนีตายกันอยางอลหมาน  กลายเปนโศกนาฏกรรมครั้งใหญแหงป 
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-  เร่ืองไฟไหมคลองเตย  
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  ความประมาทที่เกิดจากคนในชุมชนปลอยปละละเลยในการ
ชวยกันรักษาความปลอดภัย  จึงทําใหเกิดเพลิงไหมโหมกระหน่ําเผาบานเรือนรวม 200 หลัง  ทําให
ชาวบานในชุมชนหนีตายกันอยางอลหมาน  โดยนําเสนอผานภาพจริงเสียงจริงที่บันทึกไดจากฝมือของ
เจาหนาที่กูภัย 

-  เร่ืองมีดเสียบทะลุหู  
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ ภาพสยองของชายคนหนึ่งที่ถูกคนรายปามีดเขาใสเพื่อบันดาล
โทศะจากเหตุทะเลาะวิวาท  แตโชครายที่มีดพุงมาปกเขาที่ใบหนาจนทะลุไปถึงหู    เขาตองทนทุกข
ทรมานนานหลายชั่วโมง  กอนจะมีพลเมืองดีผานมาพบและนําตัวสงโรงพยาบาล  

-  เร่ืองไมลวกปาดคอ   
  ประเด็นในการนําเสนอ คือ   ใหคนทั่วไปไดตระหนักถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทุก
เมื่อ  อยางเชน  เด็กชายวัย 13 ป  ที่ใชเสนทางเดิมขี่มอเตอรไซคเพื่อกลับบาน  โดยไมทันระวังส่ิงกีด
ขวางขางหนา   จนเกือบเอาชีวิตไมรอด   จึงไมควรประมาทในการใชชีวิต   
  
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  คือ  ภาพเหตุการณที่เจาหนาที่ตํารวจกําลังใชสารพัดยุทธวิธี
เพื่อลอมจับคนรายจากคดีตางๆ  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

- เรื่องลอมจับปราจีนบุรี   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   ภาพเหตุการณจริงของการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
ในการปราบปรามผูราย  ที่มีอาวุธครบมือ  และพรอมที่จะยิงตอสูไดทุกเมื่อ  การปดลอมยืดเยื้อ
ออกไปนานกวา 6 ช่ัวโมง  กอนที่จะปดฉากลงไดโดยที่ไมมีใครไดรับบาดเจ็บ 
 

-  เร่ืองนาทีลอมจับ   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  การวางแผนเพื่อจับกุมคนรายที่แอบเขามาขโมยของใน
โรงงานแหงหนึ่ง  เมื่อเจาหนาที่แสดงตัวเขาจับกุม  คนรายตางหนีกันไปคนละทิศละทาง  แตในที่สุด
เจาหนาที่ตํารวจก็สามารถจับกุมคนรายไดทั้งหมด  เรื่องนี้จึงเปนตัวอยางอยางดีใหกับคนที่คิดจะทําผิด   
  
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  คือ  ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงของภัยธรรมชาติตางๆ  อันจะ
เห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 
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-  เร่ืองน้ําปาเมืองตรัง  
  ประเด็นในการนําเสนอ คือ เปนภัยธรรมชาติที่ไมมีใครคาดคิดวามันจะเกิดขึ้น  และ
เหตุการณนี้ก็เกิดขึ้นเร็วมาก  ทําใหนักทองเที่ยวที่กําลังเลนน้ําอยูนั้นหนีไมทัน  และตองเสียชีวิตหลาย
สิบราย  เพื่อเปนอุทาหรณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ตองมีความเขมงวดในการดูแลความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว 
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ  คือ  ภาพเหตุการณจริงอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม  ไมวาจะเปน
เรื่องราวการกอการรายของกลุมโจรใต  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองวินาทีบึ้ม   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   ภาพวินาทีเปนวินาทีตายของเหตุการณความไมสงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้นรายวัน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงชีวิตที่แขวนไวบนเสนดายของเจาหนาที่
และชาวบานในพื้นที่   

-  เร่ืองลองของ ถูกของลอง   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   อุทาหรณที่เกิดจากการชอบลองของ  ของคนกลุมหนึ่งที่ช่ืน
ชอบความทาทายและชอบหาความสะใจใหตัวเอง  ออกตระเวนลองของตามสํานักตางๆ ที่วามีของดี   
จนเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บจากการลองของขึ้น    
 
 ในปจจุบันเรื่องที่เปนนาทีระทึกมักจะถูกการนําเสนอผานรายการขาวตามชองตางๆ  กอน
รายการเรื่องจริงผานจอ  เนื่องจากมีรายการประเภทเลาขาวมากขึ้น  ซ่ึงภาพเหตุการณเหลานี้ก็จะถูก
นําเสนอใหเห็นบอยครั้งในหนึ่งวัน  ทําใหรายการเรื่องจริงผานจอมีความลาชากวารายการขาว  ดังนั้น
การนําเสนอชวงนาทีระทึกนี้  จะตองทําใหมีความนาสนใจมากกวาเดิม  เชน  การไปตามสัมภาษณผูกอ
เหตุในสถานคุมขังหรือเรือนจําถึงสาเหตุที่กอเหตุขึ้น  สัมภาษณญาติของผูกอเหตุเพื่อหาปูมหลัง  
สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจถึงการวางแผนระงับเหตุ  เปนตน  และเหตุผลสําคัญในการนําเสนอชวงนาที
ระทึกนั้น  ตอนแรกรายการจะขายเฉพาะภาพจริงเสียงจริง  แตตอนนี้รายการจะตองดูประเด็นที่จะ
นําเสนอกอนวาไมซํ้ากับรายการขาวที่นําเสนอไปแลว  ที่รายการเรื่องจริงผานจอไมทิ้งชวงนาทีระทึก
ไป  เปนเพราะนาทีระทึกเปรียบเสมือนจุดขายหรือโลโกของรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 การสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงนาทีระทึก  ผูผลิตรายการมีการประกอบสรางความ
เปนจริงในเรื่องภาพ   โดยภาพที่นําเสนอจะเปนภาพจริง  เสียงจริงมานําเสนอโดยผานกระบวนการตัด
ตอที่ไมตัดทอนภาพมากนัก  สลับกับเสียงบรรยายเพียงเล็กนอย แตในชวงแรกของเนื้อเร่ืองจะยังไม
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บอกถึงจุดจบ  อาจจะเลาแบบ จุดเริ่มตน  นําไปสู  จุดจบ  หรือบางครั้งอาจจะเลาแบบ จุดจบ  แลวเลา
ยอนไปสูจุดเริ่มตน  ในกรณีของเรื่องที่มีการนําเสนอมาหลายครั้งแลว จะสอดแทรกบทสัมภาษณ
เจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยกูภัยท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณนั้น  ดังนั้นภาพที่นําเสนอในรายการถือเปน
ขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 จากบทสัมภาษณที่กลาววา  “วิธีการทํานาทีระทึกใหนาสนใจมากกวาเดิม  คือ ที่เราไมทิ้ง
เพราะวา  นาทีระทึกมันเปนโลโกของเรื่องจริง บางทีคนดูขาวพวกนั้นก็ดูแคภาพที่มันหวาดเสยีวตืน่เตน 
แตพอมาดูจากเรื่องจริง เราจะขายแคนั้นไมไดเพราะเขาหวาดเสียว ตื่นเตนไปแลว เราตองขายความเซอร
ไพรสของเรื่อง  เชน ไปตามปูมหลังคนที่กอเหตุ  สาเหตุ  ตํารวจวางแผนอยางไร เจาะลึกลงใน
รายละเอียดของเรื่องมากขึ้น แตภาพก็คือ ภาพขาวนั่นแหละ นาทีระทึกเมื่อกอนขายภาพ  แตตอนนี้ขาย
ประเด็นดวย เพราะวากอนจะมาถึงเรามันชา” (อดิศร  เชียงทอง,สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551)  
 
 สวนองคประกอบอีกอยางหนึ่งในการสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงนาทีระทึกนั้น  
ก็คือ  การประกอบสรางโดยการนําเสนอเสียง  ซ่ึงเสียงดนตรีจะตองใชดนตรีที่เนนความตื่นเตน  เราใจ 
แตจะคอยๆ เรงจังหวะขึ้นเรื่อยๆ  ตามภาพเหตุการณ   เพื่อบีบใหผูชมตองหันมาดูจนไมสามารถละ
สายตาจากเรื่องนี้ได  สวนเสียงบรรยายในชวงนาทีระทึกนี้อาจจะไมตองบรรยายมากนัก  ใชการ
นําเสนอแบบปลอยภาพ  ปลอยเสียง  ปลอยใหภาพเปนตัวเลาเรื่องเอง  ดังนั้นการใชเสียงดนตรีประกอบ
ที่นําเสนอในรายการถือเปนขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 การใชภาษาในการเลาเรื่องในแบบของนาทีระทึกนี้  เปนการสรางความจริงในเนื้อหา
รายการเชนกัน  โดยการใชภาษาที่เขาใจงาย  เนนการบรรยายถึงเรื่องราวแตละนาทีของเหตุการณที่
เกิดขึ้น  เพื่อใหผูชมไดรวมลุนระทึกไปกับเหตุการณดวย  ดังนั้นการใชภาษาที่นําเสนอในรายการถือ
เปนขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 ชวงนาทีระทึกนี้  จะสื่อใหเห็นถึงเรื่องราวตางๆ  ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  ไมวาจะเปนภาพ
เหตุการณ  ภาพนาทีชีวิต  ภาพการกออาชญากรรม  และอื่นๆ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนจริงใน
สังคมที่มีทั้งดานบวกและดานลบ  เพื่อใชภาพเหตุการณตางๆ เหลานั้นไวคอยเปนเครื่องเตือนใจใหกับ
ใครหลายคนไดดวย  ดังนั้น  ในชวงนาทีระทึกนี้  ทางรายการมักจะสอดแทรกความรูดานวิชาการที่
เกี่ยวกับการชวยเหลือคนไวดวยเสมอ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความยากลําบากในการชวยเหลือคนแตละคน
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ที่ประสบเหตุได  และจะกําหนดใหมีการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยสาธารณภัยตางๆ  ที่เกี่ยวของกับ
เนื้อเร่ือง  เพื่อทําใหเนื้อหาของเรื่องครบถวนสมบูรณ 
 
 ในชวงนาทีระทึกนี้  มักจะมีการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยสาธารณภัยตางๆ ไมวาจะ
เปน  รวมกตัญู  ปอเต็กตึ้ง  กูภัย  สวางบริบูรณ   รวมถึงกระทรวงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอ  
อาทิ  เจาหนาที่กระทรวงยุติธรรม  เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ
เจาหนาที่ตํารวจ  เปนตน  โดยตัวหมาย (Signifier)  ในชวงนี้คือ เจาหนาที่ของหนวยสาธารณภัยตางๆ  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหความรูและขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือผูประสบเหตุ  และ
ความอันตรายของเหตุการณที่เกิดขึ้น  เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับเนื้อหาที่รายการกําลังนําเสนอดวย  
นี่ก็คือตัวหมายถึง (Signified)  ซ่ึงทางรายการไดสรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลวเจาหนาที่ของ
หนวยสาธารณภัยตางๆ  และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีหนาที่ใหความรูและใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อันตรายตางๆ  ของเหตุการณที่เกิดขึ้น   
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4.2.4  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอในชวงขาวเจาะ  
 
ตารางที่  4.4  แสดงเนื้อหาที่ศึกษาในชวงขาวเจาะ  และเรื่องที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ  
 

ชวงขาวเจาะ เร่ืองที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว 
 
 

- ชีวิตไอนวล   
- ฆาตรกรรมหมู   
- เมนูโหด   
- จับปลาการกุศล    

เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม - สาวรัสเซียถูกแทง   
- รุมกระทืบนักทองเที่ยว   
- คําสารภาพเดนคน   
- แทงเสี่ยตูปลา   
- พอเล้ียงโหด 
- ลูกตกแพพิษณุโลก   
- ตายยกครัว   
- ตามลามือระเบิดเมือง   
- เรียงความสลด   
- ลอจับมือระเบิด   
- พอฆาลูก   
- แกงแรงงานตางดาว   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ - เพลงมรณะ   
- ปรากฏการณพายุหมุน  
- CAMFROG   
 -จตุคามรามเทพฟเวอร   

 
  ชวงขาวเจาะ เปนเรื่องตางๆ  ที่กําลังเปนกระแสการวิพากษวิจารณของสังคมแตยังไมมีจุด
จบของเรื่องอาจจะเปนเรื่องที่มาจากขาวโทรทัศน ขาวหนังสือพิมพ ขาวจากวิทยุ และขาวจากสื่อตางๆ  
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ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคม  อาชญากรรม  หรือเรื่องสะเทือนขวัญ  หรือเปนเรื่องที่ทางทีมงาน
หาขอมูลมาตั้งประเด็นขึ้นเอง  ซ่ึงจะตองมีขอมูลในเชิงลึกมานําเสนอใหครอบคลุมครบถวนทุกดาน  
แตเนื่องจากขาวเจาะที่ทางทีมงานตั้งประเด็นขึ้นมาเองนั้นจะไมมีภาพหรือถามีก็มีนอย ทางทีมงาน
จึงตองมีการวางแผนการซอนกลองแอบถายภาพของพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวกับเรื่อง  พรอมทั้งหา
คาํตอบใหกับเรื่องนั้นๆ  ดวย  เชน  ทางทีมงานไดรับโทรศัพทแจงเรื่องจากคนทางบานวามีการเปด
บานเลนการพนันกัน  ดังนั้น  ขั้นตอนการทํางานก็ตองเร่ิมจากการวางแผนลงไปดูพื้นที่  แตการลง
พื้นที่ถึงแมจะเปนครั้งแรกทีมงานก็จะตองมีการติดตั้งกลองซอนติดตัวไปดวย เพื่อบันทึกภาพแลว
นํามาปรึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการเขาจับกุมบอนการพนันบอนนี้  เปนตน  ซ่ึง
ชวงขาวเจาะนี้อาจจะไมไดมีทุกสัปดาหก็ได  เพราะโดยเนื้อเร่ืองแลวเปนเรื่องในเชิงลึก  ที่จะตองใช
เวลาในการทํางานนานกวาเรื่องในชวงอื่นๆ  ดังนั้น  ชวงขาวเจาะ  ไดประกอบสรางเนื้อหาที่
เกี่ยวกับ  “ความเปนจริง”  ในเรื่องสัตว  และอาชญากรรม  ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาจะแสดงใหเห็นถึง
ปญหาสังคม  ความเหลือเช่ือ  เร่ืองไสยศาสตร  และหลักวิทยาศาสตร  ขึ้นมาเพื่อใหผูชมไดรับรู 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  คือ  เหตุการณที่เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตวอยางโหดเหี้ยม
ทารุณ  จนคนในสังคมทนไมได  และมีการออกมาเพื่อเรียกรองสิทธิใหกับสัตวโลก  และการ
สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมโลกและยังคงอาศัยอยูในสังคมเหมือนกับคน อันจะ
เห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองชีวิตไอนวล   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ เปนเรื่องราวของสุนัขขางถนนตัวหนึ่ง  ที่ถูกคนใจบาปทํา
รายและทรมานอยางไรเหตุผล  จนอาการสาหัส  เร่ืองราวของเจานวลสุนัขโชครายตัวนี้  ทําใหกลุม
คนรักสัตวหลายคนที่ทราบขาวตางพากันหดหู  และออกมาเรียกรองความเปนธรรมใหกับสุนัขขาง
ถนนที่ถูกทารุณ   

-  เร่ืองฆาตรกรรมหมู   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เพื่อนําเสนอขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่มีอาชีพ
เล้ียงหมูขาย  แตเกิดขาดทุน  จึงนําลูกหมูนับหมื่นตัวมาทุบหัวฆาทิ้งทีละตัว  เพื่อเรียกรองความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล   จนทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณไปตางๆ  นานา   

-  เร่ืองเมนูโหด    
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เพื่อนําเสนอขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับรานอาหารแหงหนึ่งที่
ตองการใหมีลูกคามาเขารานมากๆ  จึงคิดคนเมนูเดนแบบพิสดาร  มาทําการประชาสัมพันธ  แตเมื่อ
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เมนูเดนนั้นออกสูสายตาประชาชน  กลับทําใหคนในสังคมมองวาเปนการทรมานสัตวอยางโหดราย
ทารุณ  จนคนในสังคมรับไมได   

-  จับปลาการกุศล   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เปนการนําเสนอวิธีการหารายไดเขาวัดที่แปลกไมเหมือน
วัดอ่ืนๆ  โดยการเชิญชวนใหชาวบานมาชวยกันจับปลาในบริเวณบึงของวัด  ซ่ึงจะนําเงินไปสราง
ศาลาการเปรียญ  ซ่ึงการนําเสนอเปนสิ่งที่นาสนใจและแปลกใหม 
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  คือเหตุการณที่ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักจากคนใน
สังคม  และยังคลุมเครือ  ไมมีทางออกที่ชัดเจน  ดังนั้นประเด็นสําคัญในการนําเสนอขาวเจาะ
เกี่ยวกับอาชญากรรมนี้  ก็เพื่อหาขอเท็จจริงจากบุคคลหรือหนวยงานหลายๆ ฝาย  เพื่อหาขอเท็จจริง
ของเรื่องตั้งแตเริ่มแรก  จนถึงบทสรุปหรือทางออกของเรื่อง  ดังเรื่องราวดังตอไปนี้  ลวนแลวแต
เปนเรื่องที่ถูกคนในสังคมวิพากษวิจารณอยางหนัก  และสังคมยังคงรอคอยขอเท็จจริงของเรื่องอยู  
อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองเนอสเซอรี่โหด    
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และ
เพื่อหาคําตอบใหกับคนในสังคม  ซ่ึงเปนเรื่องของความไววางใจที่พอแมผูปกครองฝากบุตรหลาน
ของตนไวในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กออน  เร่ืองนี้จึงเปนอุทาหรณอยางดีใหกับการเลือกหา
สถานที่ที่ไวใจมากที่สุด  

-  เร่ืองศพแหงตายปริศนา   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อคล่ีคลายคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในบานหลังหนึ่ง  เมื่อ
เจาหนาที่ตํารวจไดรับแจงวา  พบศพนอนตายปริศนากลางบาน  ชาวบานใกลเคียงตางตั้งขอสงสัย
ไปตางๆ  นาๆ  รายการจึงมีหนาที่วิเคราะหความเปนไปไดในแนวทางตางๆ 

-  เร่ืองสาวรัสเซียถูกแทง   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   การมองโลกในแงดีของสาวชาวรัสเซีย  ถึงแมตัวเองจะ
ถูกจี้ชิงทรัพยและถูกทํารายโดยโจรใจบาปที่เปนคนไทย  แตก็ยังไมลืมที่จะขอบคุณพลเมืองดีที่เปน
คนไทยเหมือนกันที่ชวยเหลือเธอ  

-  เร่ืองรุมกระทืบนักทองเที่ยว   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   ความกลาหาญของแฟนรายการในการแอบบันทึกภาพ
พฤติกรรมของกลุมวัยรุนขาดสติ  ที่กําลังยกพวกรุมทํารายนักทองเที่ยว  เพื่อนําภาพเหลานี้มาหาตัว
ผูกระทําความผิดและนําตัวมาลงโทษ   
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-  เร่ืองคําสารภาพเดนคน   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เผยแพรขอเท็จจริงจากคําสารภาพคําตอคําของคนราย
หนึ่งในแกงที่กอเหตุฆาคน  เพื่อเปนกรณีศึกษาใหกับคนที่กําลังทําผิดหรือจะคิดทําผิด  ใหเห็นถึง
ผลเสียมากกวาผลดี  และเพื่อช้ีใหเห็นวา  คนทําความผิดตองไดรับโทษทุกคน 

-  เร่ืองแทงเสี่ยตูปลา   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   ความโหดเหี้ยมของโจรที่กอเหตุกลางวันแสกๆ  แต
เพราะสภาพของรานคาที่ถูกปดมืดดวยฟลมและแผนปายโฆษณา  จึงทําใหไมมีคนภายนอกเห็นถึง
เหตุรายที่เกิดขึ้นภายในราน  จนเปนเหตุใหเจาของรานตูปลาเสียชีวิต  

-  เร่ืองพอเล้ียงโหด  
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  ซ่ึงมี
หลายครอบครัวที่มักใชความรุนแรงกับบุตรหลานของตน  มากกวาการวากลาวตักเตือนธรรมดา  
ซ่ึงจากสถิติแลวปจจุบันมีมากขึ้น  พรอมกับหาแนวทางแกไขและทางออกใหกับผูที่กําลังประสบ
กับปญหานี้ดวย   

-  เร่ืองลูกตกแพพิษณุโลก  
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอภาพจริงเสียงจริง  ปริศนาสาเหตุการตายของ
ชายหนุมชาวพิษณุโลก  ที่จูๆ รางของเขาก็ตกหายลงไปอยูใตแพ  ทั้งเจาหนาที่กูภัยและชาวบาน
พยายามชวยเหลือ  แตก็ไมเปนผลเพราะกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกราก  ซ่ึงทางรายการมีหนาที่สืบหา
ขอเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้น    

-  เร่ืองตายยกครัว   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  ความประมาทในการขับรถ  โดยบรรทุกคนมาเต็มทายรถ  
ถูกรถสิบลอพวง  2  คัน  ชนอัดหัวทาย  จนทําใหคนที่นั่งมาในรถกระบะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ทั้งครอบครัว  การนําเสนอทําใหเห็นถึงการเพิ่มความระมัดระวังในการใชรถใชถนนใหมากขึ้น 

-  เร่ืองตามลามือระเบิดเมือง   
ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   จากเหตุการณความไมสงบที่ เกิดขึ้นใจกลาง

เมืองกรุงเทพ  ทําใหมีประชาชนจํานวนมากหวาดกลัวและตั้งขอสงสัยตางๆ  ดังนั้นรายการจึงมี
หนาที่ตองหาคําตอบเพื่อนํามาตีแผขอเท็จจริงเรื่องนี้ใหได   

-  เร่ืองเรียงความสลด   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอขอเท็จจริงและสะทอนใหเห็นถึงเหตุ
สะเทือนขวัญของคนทั้งเมือง  เมื่อเด็กนอยตองทนทรมานจากการถูกผูเปนตาแทๆ  ขมขืนมานานนับป  
จนทนไมไหวจึงเลือกวิธีการเขียนเรียงความสงครูประจําชั้น  เพื่อระบายความอัดอ้ันตันใจ  
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-  เร่ืองลอจับมือระเบิด   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   ขณะที่ส่ือตางๆ  กําลังรายงานขาวกลุมกอการรายขูวางระเบิด
ที่เกิดขึ้นทางภาคใต  กลับมีคนที่อาศัยสถานการณนี้ฉวยโอกาสทําทีเปนมือวางระเบิด  โดยโทรศัพทไป
ขมขูตามหางรานและบริษัทตางๆ  เพื่อตอรองแลกกับเงิน  ทางตํารวจจึงรวมกันซอนแผนลอจับตัว
เอาไวได  ทางรายการไดนําเสนอใหเห็นถึงคนชั่วในสังคม 

-  เร่ืองพอฆาลูก   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสังคม  เมื่อ
ความเครียดเขาครอบงําจนทําใหคนคิดส้ัน  ทําไดทุกอยาง  แมแตการฆาลูกของตัวเองเพราะเพื่อบันดาล
โทสะ  ซ่ึงทางรายการมีหนาที่เสนอแนะทางออกใหกับผูที่ตกอยูในภาวะเชนนี้ 

-  แกงแรงงานตางดาว 
 ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  ภาพการจับกุมแรงงานตางดาว  โดยเจาหนาที่ทําการกวาดลาง
แรงงานตางดาวอยางจริงจังเทาไหร  แตขบวนการคาแรงงานมนุษยก็ยังไมมีทีทาวาจะลดลง  ซ่ึงทาง
รายการไดนําเสนอใหเห็นถึงขบวนการผิดกฏหมายในบานเมืองไทยนั่นเอง 
   
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ  หมายถึง  เร่ืองทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม  เร่ืองที่กําลังเปนกระแส
วิพากษวิจารณ  หรือเรื่องที่ทางรายการคิดประเด็นขึ้นมาเอง  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทป
รายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองเพลงมรณะ   
  ประเด็นในการนําเสนอ คือ   เพื่อหาขอเท็จจริงใหกับคนในสังคมวาแทจริงแลว  การฟง
เพลงที่คนทั่วโลกตางขนานนามวา  เพลงมรณะ  เพลงที่มีทวงทํานองเขยาขวัญ  เสียงรองที่โหยหวน  
และเนื้อหาที่บาดใจนั้น  สามารถเปนตนเหตุที่ทําใหคนกวา 200 คนทั่วโลกคิดส้ันฆาตัวตายไดจริง
หรือไม   

-  เร่ืองปรากฏการณพายุหมุน   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอภาพเหตุการณจริงและคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปรากฏการณพายุหมุนในเมืองไทย  วาความเปนไปไดในการเกิดมากนอยแคไหน  และถาเกิดขึ้นจริง  
เราจะมีวิธีการรับมืออยางไร   

-  เร่ือง CAMFROG   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  เทคโนโลยี
ความทันสมัยที่ทําใหเยาวชนทั่วโลกเสื่อมโทรม  ผูปกครองจึงควรใหคําแนะนําและเพิ่มความเอาใจใส
ดูแลลูกหลานใหมากขึ้น  พรอมกับหาทางออกใหกับปญหาดวย   
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-  เร่ืองจตุคามรามเทพฟเวอร   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เพื่อตีแผขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในจตุ
คามรามเทพที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม  นําเสนอทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น  พรอมทั้งเลาประวัติ
ความเปนมาตั้งแตโบราณเพื่อเปนความรูใหกับประชาชนทั่วไป 
  
 ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่กลาววา  “ขาวเจาะนี้ เร่ืองที่มันเปนกระแส แตคนดูก็ยังไมรู
จุดจบหรือที่มาที่ไปวาเปนอยางไร เราก็จะไปเจาะเพิ่ม ไปถายทําเพิ่มโดยใชวิธีการเสี่ยงเขาไปถาย
ในบางเรื่อง อะไรทํานองนี้  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ในเชิงลึก”  (ชานนท  ชุมนุมธารารักษ, 
สัมภาษณ, 29 มกราคม 2551) 
 
 นอกจากนี้ไดกลาวตออีกวา  “สวนใหญพี่จะทําเรื่องขาวเจาะ เปนสวนใหญ  คือ ตองเขา
ไปเอาขอมูลที่เราเคยมี ขอมูลที่ชาวบานพูดถึง แตยังไมมีใครรูในเชิงลึกเลย เราก็ตองเขาไปเจาะ 
เพื่อที่จะเอาความจริงตรงนี้ดึงออกมาในรูปแบบของมันก็จะไมมีการกําหนดตายตัววา เร่ืองนี้จะตอง
ถูกเลาดวยภาพวงจรปด  เรื่องนี้จะตองถูกเลาดวยภาพแอบถาย  คือ  จุดจบมันไมไดอยูตรงนั้น แต
การนําเสนอของเราจะเปนการนําเสนอถึงเนื้อหาเปนหลัก เร่ืองบางเรื่องถามีอะไรมาประกอบเราก็
จับมาใสเพื่อใหคนเห็นภาพและก็ใหคนเขาใจตามนั้นตามสคริปทที่เราเขียนไว” (ชานนท  ชุมนุม
ธารารักษ, สัมภาษณ, 29 มกราคม 2551) 
 
 การสรางความจริงในเนื้อหารายการในชวงขาวเจาะ  ผูผลิตรายการมีการประกอบสราง
ความเปนจริงในเรื่องภาพ   โดยภาพที่นําเสนอจะเปนภาพขาวอาจจะมีหรือไมมีก็ไดขึ้นอยูกับเรื่อง  
แตภาพที่สําคัญจะตองเปนภาพที่ทีมงานบันทึกภาพขึ้นมาเอง  ซ่ึงจะหาชมจากรายการขาวอื่นๆ 
ไมได  อาจจะเปนการซอนกลอง  ติดตั้งกลองวงจรปดในสถานที่ที่เราจะไปถายทํา  และภาพที่ขาด
ไมไดคือ ภาพที่ทางทีมงานนําเจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย  
โดยจะมีการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจถึงบทลงโทษที่ผูกระทําผิดจะไดรับ  สัมภาษณผูกระทํา
ความผิด  และสัมภาษณผูที่ไดรับผลกระทบจากเรื่องนี้  ดังนั้นภาพที่นําเสนอในรายการถือเปน
ขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 สวนองคประกอบอีกอยางหนึ่งในการสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงขาวเจาะนั้น  
ก็คือ  การประกอบสรางโดยการนําเสนอเสียง  จะเนนการใชเสียงจริง  เชน  บทสนทนาของตัวละครใน
เร่ือง  โดยใชเสียงดนตรีประกอบเบาๆ  เพื่อไมใหเร่ืองเงียบจนเกินไป  ซ่ึงสวนใหญของเรื่องจะปลอย
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ภาพและปลอยเสียง  ดังนั้นการใชเสียงบทสนทนาและเสียงดนตรีประกอบที่นําเสนอในรายการถือเปน
ขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 การใชภาษาในการเลาเรื่องในแบบของขาวเจาะนี้  เปนการสรางความจริงในเนื้อหารายการ
เชนกัน  โดยการใชภาษาหรือคําพูดที่เกิดจากการสนทนากันระหวางตัวละครในเรื่อง  ซ่ึงในชวงขาวเจาะ
ที่มีการซอนกลองหรือติดตั้งกลองวงจรปดนั้น  จะตองมีการขึ้นคําพูดของผูรวมรายการที่ปรากฏอยูบน
หนาจอโทรทัศน (Subtitle)  เพราะเสียงที่ไดจากกลองซอนหรือกลองวงจรปดอาจจะเปนเสียงที่ฟงไม
ชัดเจน  และที่สําคัญการขึ้นคําพูดของผูรวมรายการที่ปรากฏอยูบนหนาจอโทรทัศน   นั้นจะตองใช
ภาษาที่เขาใจงาย  เพื่อเพิ่มความเขาใจในเรื่องใหกับผูชมอีกทางหนึ่ง  ดังนั้นการใชภาษาที่นําเสนอใน
รายการถือเปนขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 ชวงขาวเจาะนี้  จะสื่อใหเห็นถึงเรื่องราวที่กําลังเปนกระแสวิพากษวิจารณของคนในสังคม
อยูในขณะนั้น  โดยรายการจะนําเสนออยางเปนกลางมากที่สุด  จะไมมีการเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
เด็ดขาด  เพื่อนําเสนอใหคนในสังคมเห็นถึงความขัดแยงในเนื้อหาของเรื่องและนํากลับมาตัดสินใจที่จะ
เชื่อ  หรือคิดวาแบบไหนคือผิดและแบบไหนคือถูกดวยตัวเอง 
 
 จากการสัมภาษณทีมงานไดกลาวตออีกวา   “ขาวเจาะ ตรงนี้มันเปนตัวขายประเด็น
เหมือนกับเราเปนผูส่ือขาวคนหนึ่งแตเราเปนรายการทีวี เหมือนเราจะเปดขาวนี้ เปดใหสังคมไดรับรู 
เพราะฉะนั้นขาวเจาะเราตองเปนเจาแรก เราจะไมตามขาวจากหนังสือพิมพตองเปนประเด็นที่เราหา
ขอมูลมาคิดขึ้นเอง ไปซอนกลองแอบถาย เก็บขอมูล พาตํารวจไปจับ ทุกอยางตองมาจากเราเอง หรือไป
เจาะชีวิตใครหรืออะไรก็ตามพวกนี้  รูปแบบมันก็คือ  จุดขายหลักเหมือนกันเพราะวามันจะทําใหช่ือ
รายการยังอยู คนจะไมลืม” (อดิศร  เชียงทอง, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551) 
 
 ดังนั้น  ในชวงขาวเจาะนี้  ทางรายการมักจะสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎเกณฑและ
ความถูกตองทางดานสังคม  และทางออกของเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไปดวยเสมอ  และการนําเสนอจะ
นําเสนอเฉพาะประเด็นที่กําลังเปนที่วิพากษวิจารณอยางมากในสังคม  และเรื่องที่คนสวนใหญ
ไดรับผลกระทบจากเรื่องนั้นมากเทานั้น  ซ่ึงจะกําหนดใหมีการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเรื่อง  เพื่อทําใหเนื้อหาของรายการครบถวนสมบูรณ 
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 ในชวงขาวเจาะนี้  มักจะมีการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่อง
นั้นๆ  โดยตัวหมาย  (Signifier) ในชวงนี้คือ เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ  ไมวา
จะเปนเจาหนาที่ตํารวจ  นักวิชาการ  แพทย  กระทรวงตางๆ  ทั้งเจาหนาที่กระทรวงยุติธรรม  
เจาหนาที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  เปนตน  เพื่อมาใหแงคิดในดานความถูกตองและขอเท็จจริงของเรื่องที่ทางรายการ
จะนําเสนอ และตองมีทางออกเผื่อไวใหกับคนที่ตองการทางออกดวย  เพื่อเปนการสรางความ
นาเชื่อถือใหกับรายการในการนําเสนอเนื้อเร่ือง  นี่ก็คือตัวหมายถึง (Signified) ซ่ึงทางรายการได
สรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลว  เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ  ไมวาจะเปน
ตํารวจ  นักวิชาการ  จะตองมีหนาที่ใหความรูและขอเท็จจริงตางๆ  กับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 
4.2.5  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอในชวงสกูปพิเศษ  
ตารางที่  4.5  แสดงเนื้อหาที่ศึกษาในชวงสกูปพิเศษ  และเรื่องที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ 

ชวงสกูปพิเศษ เร่ืองที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน - หนูนอยไมมีหนา   
เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว - แมหมากับลูกลิง   

- โคตรไอเคี่ยม   
เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ไสยศาสตรและความเชื่อ 

- ตะกุดลองของ   
- สักยันตครูเอื้อ   
- จานบินนนทบุรี   
- ดานมืดจตุคาม   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ตางประเทศ 

- ตามรอยเมาคลี   
- รวมเรื่องแปลกจากกัมพูชา   
- เปดเมืองตูนิเซีย   
- อารยธรรมโรมัน   
- ความเชื่ออิสลามยุคแรก   
- ภูมิประเทศทะเลทราย  
- ลามะหนุม   

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ - วิถีชีวิตคนโบราณ   
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 ชวงสกูปพิเศษ   สวนใหญเปนเรื่องที่ทีมงานคิดประเด็นของเรื่องขึ้นมาเอง  แลวนําเรื่อง
นั้นมาเจาะลึกตอเพื่อขยายเนื้อหาใหมากขึ้น  ครอบคลุมขึ้น  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคม  
ชีวิตประจําวัน  ความเชื่อหรือเทคโนโลยีก็ตาม  ซ่ึงเรื่องนั้นจะตองมีความพิเศษหรือมีจุดใดจุดหนึ่ง
ที่นาสนใจ  ซ่ึงเรื่องที่จัดใหเปนสกูปพิเศษนั้นจะตองมีตั้งแตจุดเริ่มตน  จนถึงจุดจบหรือจุดส้ินสุด
ของเรื่อง  และที่สําคัญ  คือ  ขั้นตอนในการถายทําเรื่องที่เปนสกูปพิเศษนั้นตองใชเวลาในการถาย
ทํามากกวาชวงอื่นๆ  เพราะภาพที่จะใชในการนําเสนอนั้นจะตองถายใหมทั้งหมดไมมีภาพจากขาว  
ดังนั้น  ชวงสกูปพิเศษ  ไดประกอบสรางเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ  “ความเปนจริง”  ในเรื่องคน  สัตว  
ไสยศาสตรและความเชื่อ  และเรื่องตางประเทศ  ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาจะแสดงใหเห็นถึงปญหา
สังคม  ความเหลือเช่ือ  เร่ืองไสยศาสตร  และหลักวิทยาศาสตร  ขึ้นมาเพื่อใหผูชมไดรับรู 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน  เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม  แตยังไมมีการแกไข  อันจะเห็นได
จาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองหนูนอยไมมีหนา   
 ประเด็นในการนําเสนอ คือ  การนําเสนอขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูนอย

ผูเคราะหราย  ที่เกิดมาในสภาพที่ไมมีปาก  ไมมีจมูก  ตาทั้งสองขางบอดสนิท  แตส่ิงเดียวที่หนูนอย
คนนี้ไมรูสึกวาขาด  นั่นก็คือ  ผูเปนแม  ที่ทุมเททั้งชีวิตเพื่อดูแลลูกนอยคนนี้เพียงคนเดียว   เพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่แทจริง  พรอมกับหาทางออกของเรื่องดวย 

 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  ซ่ึงประเด็นสวนใหญมักจะมาจากขาวหรือเปนเรื่องที่กําลังเปน
กระแสอยูในขณะนั้น  ประเด็นสําคัญในการนําเสนอสกูปพิเศษเกี่ยวกับสัตวนั้น  คือ  การนําเสนอ
ขอเท็จจริงที่ครบทุกอรรถรส  และตองมีขอมูลมากกวาที่เปนขาว  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่
ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองแมหมากับลูกลิง   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   ความแปลกของสัตวตางสายพันธุ  แตสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางสมานฉันท  เมื่อลูกหลงอยางลิงแสมตองมาพึ่งพาน้ํานมอุนๆ ของแมลูกออนสุนัขพันธุไทย  
ซ่ึงทั้งลูกลิงและลูกสุนัขตางก็สามารถอยูรวมกันไดราวกับพี่นองทองเดียวกัน 

-  เร่ืองโคตรไอเคี่ยม    
 ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   ยอนเรื่องราวในอดีตของสัตวในตํานาน ที่คนกวา 300 

คนในหมูบานแหงหนึ่งที่ประเทศแอฟริกาหายตัวไปอยางไรรองรอย  ซ่ึงสันนิษฐานกันวาถูกจระเข
ยักษกิน  พรอมกับหาขอเท็จจริงของตํานานที่กลาวขานกันมา   
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 เนื้อหาที่เกี่ยวกับไสยศาสตรและความเชื่อ  คือ  เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในสังคม  แตยังไม
สามารถหาขอเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้น  และอาจเปนเรื่องที่ทําใหประชาชนเกิดความเชื่อและหลง
งมงาย  ดังนั้นประเด็นสําคัญในการนําเสนอสกูปพิเศษเกี่ยวกับไสยศาสตรและความเชื่อ  เพื่อคนหา
ขอเท็จจริงที่สามารถอธิบายถึงเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นได  และสามารถหาบทสรุปของเรื่องได  
อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองตะกุดลองของ  
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการลองของ  พรอมทั้ง
หาเหตุผลทางวิทยาศาสตรมาเปนคําตอบใหกับประชาชน  เพื่อไมใหหลงงมงายจนเกินไป 

-  เร่ืองสักยันตครูเอื้อ   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงพิธีกรรมความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ที่
ยังหลงเหลืออยูในเมืองไทย  พรอมทั้งหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและผลดีผลเสีย
ใหกับผูที่ตองการจะสักยันตไดศึกษากอนดวย 

-  เร่ืองจานบินนนทบุรี   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ  เพื่อตีแผขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับวัตถุลึกลับที่ถูกบันทึกไว
ไดดวยกลองจากโทรศัพทมือถือของแฟนรายการทานหนึ่ง  จนกลายเปนที่ฮือฮา  พรอมทั้งหา
คําตอบทางดานวิทยาศาสตร  เพื่อเปนทางออกใหกับผูที่หลงเชื่อ   

-  เร่ืองดานมืดจตุคาม  
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม  
พรอมทั้งหาทางออก  และใหขอมูลที่ถูกตอง  เพื่อใหคนเลือกที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงเพราะความ
ศรัทธา  ไมใชเพราะอยากไดอยากมี   
 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับตางประเทศ  ซ่ึงเรื่องสวนใหญจะมาจากขาวหรือขอมูลจาก
ตางประเทศ  แลวจึงนําเรื่องที่ไดมาเจาะลึกขอมูลเชิงลึกตอ  แตก็มีบางเรื่องที่ทางทีมงานเปนคนคิด
คนหาประเด็นในการทําขึ้นมาเอง  อันจะเห็นไดจาก  ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ  ดังตอไปนี้ 

-  เร่ืองตามรอยเมาคลี   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อตีแผขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสาวกัมพูชา  ที่มีขาวลือวา
เธอหายออกจากบานไปอยูในปานานกวา 20 ป  ซ่ึงคนทั่วโลกกําลังใหความสนใจกับขาวของเธอ
เปนพิเศษ    รายการเรื่องจริงผานจอจึงสงทีมงานไปเพื่อพิสูจนหาขอเท็จจริงในแงมุมตางๆ ใหกับ
ประชาชนชาวไทยและคนทั่วโลกไดรับรู   
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-  เร่ืองเปดเมืองตูนิเซีย   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอถึงอารยธรรมและประเพณี  รวมทั้งความ
อัศจรรยและแปลกใหมของประเทศที่เล็กที่สุดในโลก  ที่อยูแถบตะวันออกกลาง  ทวีปแอฟริกา
เหนือ  เพื่อใหคนไทยไดรับรู   

-  เร่ืองอารยธรรมโรมัน   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอถึงอารยธรรมขนบธรรมเนียมอันสวยงาม  
พิธีกรรมแบบชาวโรมัน  เพื่อเปนการนําเสนอความแปลกใหมใหคนไทยไดรับรู   

-  เร่ืองลามะหนุม   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ เพื่อนําเสนอถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับชายหนุมชาวเนปาล  
ที่ล่ันวาจาวาจะนั่งสมาธิโดยไมกินอะไรเปนเวลา 6 ป  ซ่ึงทางรายการจะติดตามเรื่องนี้จนกวาหนุม
ชาวเนปาลคนนี้จะเลิกนั่งสมาธิ 

-  เร่ืองความเชื่ออิสลามยุคแรก   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตและความเชื่อของคน
อิสลามในยุคแรก  เพื่อเปนการเผยแพรใหคนไทยไดรับรูถึงเรื่องราวความเชื่อของชาวอิสลาม  ซ่ึง
อยูคูกับคนไทยมาชานาน 

-  เร่ืองรวมเรื่องแปลกจากกัมพูชา   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอขอเท็จจริงในความแปลกจากสิ่งตางๆที่
เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบานของไทย  ไมวาจะเปนวิถีชีวิต  อาหารการกิน  หรือความเชื่อของคน
กัมพูชา  เพื่อใหคนไทยไดรับรู 

-  เร่ืองภูมิประเทศทะเลทราย   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อนําเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับดานภูมิประเทศของ
ประเทศที่มีพื้นที่เกือบทั้งประเทศเปนทะเลทราย  และเพื่อใหเห็นถึงการดํารงชีวิตและแนวทางการ
ปฏิบัติตนของคนที่นั่นเปนอยางไร   
   
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ  หมายถึง  เรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม  ซ่ึงอยูกับทาง
ทีมงานวาจะคิดหรือหยิบประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรขึ้นมาเจาะลึกหาขอเท็จจริง  อันจะเห็นไดจาก  
ตัวอยางที่ศึกษาจากเทปรายการ ดังตอไปนี้ 
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-  เร่ืองวิถีชีวิตคนโบราณ   
  ประเด็นในการนําเสนอ  คือ   เพื่อตีแผขอเท็จจริงและสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิต  
ความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยในยุคโบราณ  เพื่อเผยแพรใหคนไทยในยุคใหมไดรับรูและ
ยึดถือปฏิบัติตาม   
 
 สวนใหญในชวงสกูปพิเศษจะมีการสัมภาษณนักวิชาการตางๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องโดยตรง  
เชน  เร่ืองวิถีชีวิตโบราณ  ทางรายการก็ตองสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดี  เพื่อเปนการนํา
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตรมากที่สุด  มานําเสนอในรายการ  เปนตน   
 
 การสรางความจริงในเนื้อหารายการในชวงสกูปพิเศษ  ผูผลิตรายการมีการประกอบ
สรางความเปนจริงในเรื่องภาพ  โดยภาพที่ใชสวนใหญจะเนนภาพที่ส่ือถึงเรื่องราวในเรื่องนั้นๆ  
ประกอบกับภาพการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่อง  เพื่อเพิ่มความสมบูรณใหกับเนื้อ
เรื่องยิ่งขึ้น  ซ่ึงทุกเรื่องที่เปนสกูปพิเศษนี้จะตองมีภาพจุดจบหรือภาพจุดส้ินสุดของเรื่องเสมอ  
ดังนั้นภาพที่นําเสนอในรายการถือเปนขั้นตอนการใสรหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 จากการสัมภาษณทีมงานไดกลาว  “สกูปพิเศษ คือ วาอะไรคอนขางจะแหกกฏจากเรื่อง
จริงนะ แตมันคือ  เรื่องจริงนะ แตคอนขางจะแหกกฏจากเรื่องจริงเดิม ๆ มันอาจจะไมมีภาพ นาที
ระทึกบางทีมันไมจําเปนตองแอบถายแตมันเปนอะไรก็ไดเร่ืองราวของคนหนึ่ง หรือเทศกาลอะไร
แบบนี้  สกูปพิเศษ มันก็ไมมีอะไรตายตัวอยากทําอะไรก็ทําที่นาสนใจ ไอตรงนี้มันมาอุดชองวาง
ของเรื่องที่มันไปเขากับเรื่องจริงไง แลวเรารูสึกวาเรื่องจริงมันนาทํา มันนาสนใจ เราเลยจําเปนตอง
มีชวงนี้ขึ้น เรื่องที่อยูในกระแส  เรื่องที่เกาะกระแสเลาในมุมมองของเรื่องจริง มันจะไมซํ้ากับขาว 
กับเรื่องอะไรทั้งนั้น”  (อดิศร  เชียงทอง, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551) 
 
 สวนองคประกอบอีกอยางหนึ่งในการสรางความจริงในเนื้อหารายการชวงสกูปพิเศษ
นั้น  ก็คือ  การประกอบสรางโดยการนําเสนอเสียง  จะเนนการใชเสียงที่เกิดขึ้นจริง  เชน  เสียงการ
สนทนา  และจะใชเสียงดนตรีประกอบคลอไปกับภาพ  ซ่ึงสวนใหญจะปลอยภาพและปลอยเสียง  
ดังนั้นการใชเสียงบทสนทนาและเสียงดนตรีประกอบที่นําเสนอในรายการถือเปนขั้นตอนการใส
รหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
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 การใชภาษาในการเลาเรื่องในแบบของสกูปพิเศษนี้  เปนการสรางความจริงในเนื้อหา
รายการเชนกัน  โดยการใชภาษามักจะเนนภาษาที่เขาใจงาย  ซ่ึงในบางครั้งบางเรื่องอาจจะมีภาษา
ทางการแพทยหรือภาษาทางเทคนิคมากเกินไป  ก็ตองนํามาแปลงเปนภาษาที่เขาใจงายเพื่อใหผูชม
สามารถเขาใจเนื้อเร่ืองไดมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการใชภาษาที่นําเสนอในรายการถือเปนขั้นตอนการใส
รหัส  (Encode) ของผูผลิตรายการเชนกัน 
 
 ชวงสกูปพิเศษนี้  จะสื่อใหเห็นถึงเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  ทั้งเรื่องที่กําลังเปน
กระแสและเรื่องที่ทางรายการตองการจะนําเสนอเอง  เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
สังคมยุคปจจุบัน  ดังนั้น  ในชวงสกูปพิเศษนี้  ทางรายการมักจะสอดแทรกแนวทางการใชชีวิตและ
ทางออกของปญหาของเรื่องที่เกิดขึ้นไวดวยเสมอ  เพื่อใหผูชมไดเห็นถึงแนวทางการใชชีวิตที่
ถูกตอง  และจะกําหนดใหนักวิชาการที่มีความชํานาญในดานที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะนําเสนอมาให
สัมภาษณ  เพื่อใหเนื้อหาของเรื่องครบถวนสมบูรณ 
 
 ในชวงสกูปพิเศษนี้  มักจะมีการสัมภาษณนักวิชาการที่มีความชํานาญในแตละดาน  ไม
วาจะเปน  นักวิชาการดานการสื่อสาร นักวิชาการดานพลังงาน นักวิชาการดานสัตว  รวมถึง
เจาหนาที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข  โดยตัวหมาย  
(Signifier) ในชวงนี้  คือ นักวิชาการ  และเจาหนาที่กระทรวงตางๆ  เพื่อมาอธิบายใหเห็นถึง
ขอเท็จจริงตางๆ  และวิธีการแกปญหาหรือแนวทางการใชชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องที่รายการจะนําเสนอ  
เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับรายการ  นี่ก็คือตัวหมายถึง (Signified)  ซ่ึงทางรายการได
สรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลวนักวิชาการ  จะตองมีหนาที่ใหความรูในดานตางๆ ใหกับ
ประชาชน 
 
 จากเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอในทุกชวงจะเห็นไดวารายการไดมีการประกอบสราง 
“ความเปนจริง” โดยการนําเสนอภาพ  เสียง  และเทคนิคการถายทํา  ซ่ึงการประกอบสรางเนื้อหาจะ
เห็นไดวาในตอนที่เปนเรื่องโจรระห่ําปลนรานทองสระบุรี  ผูผลิตรายการไดภาพขาวมาจากแหลง
ประกอบสรางความจริงจากทีมงานเฉพาะกิจ  ซ่ึงเปนนักขาวในทองถ่ินและภาพที่ไดมาจากกลอง
วงจรปดในรานทอง   ผูผลิตรายการนําภาพขาวจากแหลงตางๆ  มาใสรหัส  (Encode)  ความจริง
หรือมาประกอบสรางโดยการใชเทคนิคตางๆ  ไมวาจะเปนเทคนิคการตัดตอท่ีจะใหภาพออกมาราว
เสมือนเปนเหตุการณจริงและใชเทคนิคทางดานเสียงเพื่อสงผลตออารมณของผูชม  นอกจากนี้ทาง
ทีมงานผูผลิตรายการยังไดมีการไปสัมภาษณผูที่อยูในเหตุการณ  พยานในเหตุการณ  หรือ
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แมกระทั่งตํารวจที่รับผิดชอบคดีนี้  จะเห็นไดวาผูผลิตรายการมีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย
ทั้งการสัมภาษณ  บทสนทนา  ดังนั้น  การนําเสนอภาพทางโทรทัศนเปนการนําเสนอภาพตาม
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  มีความตอเนื่อง  และมีการจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับไวแลว    ลักษณะ
ดังกลาวเปนลักษณะเหมือนจริงมากในการสนับสนุนเหตุการณตางๆ  ที่เกิดขึ้น  หรือกลาวอีกอยาง
หนึ่งวาการนําเสนอดังกลาวเปนกระบวนการนําเสนอเนื้อหา  “เสมือนจริง”  เนื่องจากการนําเสนอ
ภาพขาวดังกลาวเปรียบเสมือนการยืนยันวา  เหตุการณเหลานั้นไดเกิดขึ้นจริงๆ  ดวยการเสนอภาพ
ของพยานผูเห็นเหตุการณจริงหรือในบางครั้งอาจเปนผูถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น
จริงๆ  เปรียบไดกับการรายงานสดทางโทรทัศน  โดยปกติการรายงานขาว  ตองนําเสนอใหเขาใจถึง
ปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นพื้นฐานของเหตุการณนั้น  เห็นถึงความตื่นตัวและความฉับไวทันเหตุการณ  
เพื่อใหผูรับสารเชื่อถือเร่ืองเหลานั้น  ดวยวิธีการใชภาพในลักษณะตางๆ  อยางหลากหลายเพื่อให
ทางเลือกแกผูรับสาร  ไดรับรูตัดสินใจ  หรือเพื่อกระตุนความรูสึกผูชม  ไมวาเหตุการณนั้นจะเกิด
มานานแลว  หรือเปนเหตุการณส้ันๆ  ที่พึ่งจะเกิดขึ้นก็ตาม  เหลานี้เปนการประกอบสรางความจริง
จากผูผลิตรายการทั้งส้ิน   
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ตารางที่  4.6  สรุปรายละเอียดเนื้อหาในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

4.2.1 ชวงเรื่องจริงไมนาจริง 
 

4.2.2  ชวงเรื่องจริงเตือนภัย 
 

4.2.3  ชวงนาทีระทึก 
 

4.2.4  ชวงขาวเจาะ 
 

4.2.5  ชวงสกูปพิเศษ 
 

1. เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน 
2. เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว 
3.เนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชน 

1. เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหต ุ
2. เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรม   
3.เนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร  
4.เนื้อหาที่เกี่ยวกับการใชชีวติ
หรือสิ่งของ   
 

1.เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน  
2.เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว 
3.เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหต ุ
4.เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรม 
5.เนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ 
 

1.เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว 
2.เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรม 

1.เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน 
2.เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว 
3.เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ไสยศาสตรและความเชื่อ 
4.เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ตางประเทศ 
 

 
 สําหรับเรื่องอื่นๆ  เนื่องจากคอนขางมีความหลากหลายของประเภทเนื้อหา  ผูวิจยัจงึมิไดนํามาเสนอในตารางเปรียบเทียบ
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4.3  การรับรูของผูชมท่ีไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 ในสวนนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  จากการสนทนากลุม  (Focus Group Research)  
กับกลุมผูชมในฐานะผูรับสาร  ซ่ึงประกอบไปดวยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบุคคลในวัย
ทํางานตอนตน  ที่มีอายุไมเกิน  25  ป  จํานวน  20  คน  โดยแบงกลุมผูเขารวมสนทนาเปน  4  กลุม  
โดยจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ  โดยกลุมที่  1  เปนกลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย  จํานวน  5  
คน  กลุมที่  2  เปนกลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง  จํานวน  5  คน  กลุมที่  3  เปนกลุมวัยทํางาน
ตอนตนเพศชายจํานวน  5  คน   และกลุมที่  4  เปนกลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิงจํานวน  5  คน      
 
  การรับรูของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผาน
จอ  เพื่อใหไดรับทราบถึงความคิดเห็นของผูรับสาร  จึงแบงประเด็นในการวิเคราะหออกเปน 5 
ประเด็นดังนี้ 
 

4.3.1 ความรูสึกที่มีตอการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการ 
เร่ืองจริงผานจอ 

4.3.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของ 
รายการเรื่องจริงผานจอ 

4.3.3 ความเชื่อในการสราง   “ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการเรื่องจริง 
ผานจอ 

4.3.4 การทําหนาที่ของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ 
4.3.5 การเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อันเนื่องจากการชม 

รายการเรื่องจริงผานจอ 
 
4.3.1  ความรูสึกท่ีมีตอการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ   
 

การศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการ
เร่ืองจริงผานจอ  โดยการสนทนากลุม  ผูวิจัยไดแบงออกเปน  4  สวน  คือ  ความรูสึกที่มีตอเนื้อหา
ที่นําเสนอ   ภาพที่นําเสนอ  ผูเชี่ยวชาญ   และผูดําเนินรายการในรายการเรื่องจริงผานจอ 
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  4.3.1.1  ความรูสึกที่มีตอเนื้อหาที่นําเสนอ   
 

ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูสึกของผูเขารวมในการสนทนากลุม  ที่มีตอการนําเสนอ
เนื้อหา  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนา
กลุมสวนใหญชมรายการแลวเห็นดวยวา  รายการไดนําเสนอเนื้อหาที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม  โดยการนําเสนอทําใหผูชมรูสึกตื่นเตน  ตกใจ  สะเทือนใจไปกับสิ่งที่รายการนําเสนอ  และ
รูสึกเขาไปมีสวนรวมไปกับเหตุการณนั้นๆ   ดังตัวอยางบทสัมภาษณของการสนทนากลุม  ตอไปนี้ 

 
 “ดูรายการแลวก็รูสึกเปนสวนหนึ่งของรายการ   เพราะเนื้อหาในรายการมันเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนเกิดอยูตรงหนาเลย เหมือนอยูในเหตุการณนั้นเลย”  (อนพัช  ดวง
มณี,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
“เนื้อหาของเรื่องก็รูสึกชอบมาก คือ  อยากดู และจะตองติดตามตลอด  เพราะวาเปน

ภาพที่เราไมสามารถจะมองเห็นเองไดทุกอยาง ไมวาจะเปนการไปตางประเทศ  หรือวาทั้งใน
ประเทศไทย หรือวาเปนภาพที่รายการตองไปสืบ ไปเสาะ  ซ่ึงส่ิงตาง ๆ  ที่รายการเรื่องจริงผานจอ
มานําเสนอ เปนสิ่งที่เราไมสามารถมองเห็นไดเอง ไมสามารถจะไปสัมผัสดวยตัวเองได ก็ดีที่มีเร่ือง
แบบนี้เกิดขึ้น ทําใหเราสามารถนํามาประยุกตกับตัวเองได เนื้อหาโอเคมาก  ไมเคยเห็นรายการอยาง
นี้”  (วีรอนงค  สุพรรณพงศ,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 

“เนื้อหาทําใหเราเกิดหลายอารมณ ในแตละเทป แตละสัปดาห บางอารมณเกิด
ความรูสึกแปลกใจวาแบบนี้มีดวยหรือ ในประเทศในโลก แบบนี้มีดวยใชไหม  บางอารมณเกิด
ความรูสึกเศราใจ เชน  ที่ดูมา คือ รถทับครอบครัวหนึ่ง ชวยไดเฉพาะ ลูก กับ พอ ไว สวนแมตายคา
รถ  บางครั้งก็ดานกําลังใจ เชน ชีวิตคนอื่นเขาก็ลําบากกวาเราเยอะนะ”  (กฤษณะ  มิ่งทองคํา,  กลุม
วัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“ก็รูสึกวาเนื้อหาที่นําเสนอหนักดี นําเสนอตรงไปตรงมา ไมมีแอบ ซ่ึงเปนการเตือนเรา

ดวย นําเสนอในทุกสิ่งทุกอยางที่เขารูมา แลวเขาอยากใหเรารูอะไร คือ  เขาไมปดกั้นเนื้อหาตรงนั้น 
ไมวาจะเปนภาพที่อุจจาดตา เลือดทวมจอ แตเขาก็นํามาใหเราดู” (ปฐมกรณ  จันทรแกว,  กลุมวัย
ทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
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ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกของผูเขารวมสนทนาที่มีตอเนื้อหาที่นําเสนอใน
รายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยวา  เนื้อหาใน
รายการเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  โดยนําเสนอไดอยางตรงไปตรงมา  ทําใหรายการมี
ความนาสนใจในเรื่องเนื้อหาที่เจาะลึก  ชัดเจนกวารายการอื่นๆ  และชมรายการแลวทําใหเกิด
อารมณรวมไปกับเหตุการณนั้นๆ   นอกจากนี้เนื้อหารรายการก็มีสาระตางๆ  ไมวาจะเปนการเตือน
ภัยในรูปแบบตางๆ  ที่เปนภัยใกลตัวแตสวนใหญมักจะมองขาม  ดังนั้นรายการไดนําเสนอเนื้อหาที่
สามารถทําใหผูชมนําไปประยุกตใชไดกับตัวเอง 

 
  4.3.1.2  ความรูสึกที่มีตอภาพที่นําเสนอ   

 
 ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูสึกของผูเขารวมในการสนทนากลุม  ที่มีตอการนําเสนอภาพ 
“ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุม
ทั้งหมดเห็นดวยวาภาพที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผาน  เปนภาพที่นําเสนอจากภาพจากเหตุการณ
จริงที่เกิดขึ้นในสังคม  เมื่อชมรายการแลวทําใหรูสึกตื่นเตนไปกับเหตุการณที่รายการนําเสนอ  ซ่ึง
ภาพที่นําเสนอนั้นก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงปญหาตางๆ  ของสังคมไดเปนอยางดี  และชม
รายการแลวรูสึกเหมือนเปนสวนหนึ่งของรายการ  จากคํากลาวของผูเขารวมสนทนากลุม  ตอไปนี้ 
 
  “ดูภาพในรายการแลว  มันเหมือนกับวาสะดุง   มีอารมณสะดุงดวย มันเนื่องดวยภาพ
ทุกอยางของทางรายการ  มันดูแลวทําใหเรารูสึกวาเราเปนสวนหนึ่งของรายการไป หรืออาจเปน
โดยสวนตัวเราที่ดูอะไรแลวก็อินตามไปดวย”  (กิติคุณ  ขุมเงิน,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  
สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
 “ก็รูสึกมีสวนรวม   เหมือนเราไปยืนอยูตรงเหตุการณนั้น เพราะวาภาพในรายการมัน
เหมือนจริงมาก  จึงเหมือนวาเราหลุดไปอยูตรงนั้นจริง ๆ”  (ณัฐติกา  ชัยนวรัตน,  กลุมนิสิต
นักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 
 “มีหลาย ๆ คร้ังที่หลุดเขาไปอยูดวยเลย   เหมือนนั่งอยูกับเขาเลย ชอบเทคนิคการถายทํา
เขา รูสึกเราเดินเขาไปอยูในเหตุการณนั้นดวยตัวเอง  ทําใหเราถูกดึงเขาไป คงเปนดวยความตองการ
ของรายการอยูแลวที่อยากทําใหเรารูสึกเหมือนถูกดึงเขาไป ภาพ  เสียงบรรยาย  และการตัดตอ มัน
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ทําใหเราอยูกับมันตลอด มันทําใหเราเขาไปอยูในเหตุการณนั้น”  (มรกต  เหรียญทอง,  กลุมวัย
ทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 
 
 “ส่ิงที่เกิดขึ้นในรายการมันมีภาพประกอบ   ภาพมันซะใจดี  ทําใหไดรูวามันเปนภาพที่
เกิดขึ้นจริงในบานเรา   เปนคนที่ชอบดูภาพ   ดูขาวอะไรแบบนี้อยูแลว ชอบดูวาตอนทายสรุป
อยางไร”  (เขมจิรา  ทรัพยา,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 
 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกของผูเขารวมสนทนาที่มีตอภาพที่นําเสนอใน
รายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาสวนใหญรูสึกชอบกับภาพที่นําเสนอในรายการ  
เนื่องจากเปนภาพที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน  เปนการนําเสนอภาพที่ออกมาไดอยางชัดเจน
สะทอนใหเห็นถึงปญหาในแงมุมตางๆ  ไมวาจะเปน  ภาพอาชญากรรม  ภาพอุบัติเหตุ ซ่ึงการ
นําเสนอไมเหมือนรายการอื่นตรงที่นําเสนอภาพที่เกิดขึ้นจริง  จากเหตุการณจริง  และเมื่อชม
รายการแลวทําใหเกิดความรูสึกเขาไปมีสวนรวมไปกับเหตุการณนั้นๆ 
 

4.3.1.3   ความรูสึกที่มีตอผูเชี่ยวชาญ 
 
 ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูสึกของผูรวมสนทนา  ที่มีตอผูเช่ียวชาญในรายการเรื่องจริง
ผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมดเห็นดวยวา  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มี
ความรูในดานตางๆ  ในรายการนั้น  ทําใหเนื้อหารายการนาสนใจและยังชวยเสริมใหเนื้อหามี
น้ําหนักมากขึ้น  โดยผูเชี่ยวชาญจะมาอธิบาย  ใหความรู  ขยายความกับส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมและยัง
ทําใหรายการมีความนาเชื่อถือ  ดังตัวอยางบทสัมภาษณของการสนทนากลุม  ตอไปนี้ 
 
 “ก็ดีมากที่นําเอาผูเชี่ยวชาญมาเหมือนกับวาขยายเรื่องในรายการใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให
ประชาชนรูวาควรทําอยางไร   ซ่ึงเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับรายการ”  (โกเมศ  สุดชู,  กลุมนิสิต
นักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 
 “จะไดมีความนาเชื่อถือขึ้นของรายการที่เอาคนที่เชี่ยวชาญมาพูด  และเปนการเสริม
ความรูในดานตางๆ  ไปในตัวดวย เพราะเหตุการณอยางนี้บางครั้งอาจไมเปนเรื่องจริง เขาก็มาเสริม
ให ทําใหเราไดเชื่อไปในตัวดวย”  (ธนัชญา  เภรีกุล,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  
14  มิถุนายน  2551) 
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 “เปนการมองหลายมุมมากกวา   เชน  มองในมุมชาวบาน  มุมผูเชี่ยวชาญ  หรือวาในมุม 
ตาง ๆ  นาๆ  เพื่อที่จะใหคนดูสามารถที่จะตัดสินใจที่จะเชื่อในความเปนไปได หรือเอามาประกอบ
รวมกัน  ก็แลวแตตัวเองจะพิจารณา   เปนแงมุมของทัศนคติของเรามากกวา จะเชื่อหรือไมเชื่อก็ได 
โดยเรานําเอาเหตุผลของผูเชี่ยวชาญมาเปนสัดสวนในการชวยการตัดสินใจของเราดีกวา”  (ศักยวัชร  
วงศรัตนกมล,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 
 
 “ก็รูสึกวาเปนการชวยคนดู ใหวิเคราะหไดถาบางภาพที่นําเสนอแลวเด็กดู แลวอาจจะ
พาไปในแงลบ  ทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ  แตถาเอาผูเชี่ยวชาญมาพูด ก็เหมือนกับวามา
เตือนสติเด็กใหรูวาควรจะทําหรือไมควร อยางไรก็มาชวยเตือนได”  (ขวัญชิวา  สางหลวง,  กลุมวัย
ทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
  
 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกของผูเขารวมสนทนาที่มีตอผูเชี่ยวชาญและผูที่มี
ความรูในดานตางๆ  ในรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนารูสึกเห็นดวยกับการที่มี
ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูมาแสดงความคิดเห็นในรายการ  เพื่อทําใหรายการมีความนาเชื่อถือ  
นาสนใจ  ซ่ึงใหเกิดความกระจางในเรื่องที่นําเสนอและเปนการหาทางออกใหกับเรื่องนั้นๆ  และสิ่ง
ที่สําคัญ  คือ  รายการมีความเปนกลางในการนําเสนอโดยใหผูที่มีความรูมาแสดงความคิดเห็น 
 

4.3.1.4  ความรูสึกที่มีตอผูดําเนินรายการ 
 

ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูสึกของผูรวมสนทนา  ที่มีตอการดําเนินรายการของผูดําเนิน
รายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมดเห็นดวยวา  ผูดําเนินรายการ
เร่ืองจริงผานจอมีความเหมาะสมมากที่จะดําเนินรายการ   เพราะ  เปนคนที่มีบุคลิกดี  นาเชื่อถือ  
และทําใหคนดูตื่นเตนไปกับเหตุการณที่นําเสนอ  ดังบทสัมภาษณของผูเขารวมสนทนา  ตอไปนี้ 
  
 “รูสึกดีมาก  ทั้งคําพูด บุคลิกภาพ ทาทาง ตาง ๆ  มีการชักชวนใหผูชมไมเปลี่ยนชองไป
ไหน เพราะพิธีกรเปนสิ่งสําคัญมากตอรายการ” (อนพัช  ดวงมณี,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  
สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
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“สีหนาเขาในแตละเรื่องจะปรับไปตามเนื้อเรื่อง  เชน  เรื่องเครียด ๆ เขาจะขรึม เร่ืองที่
นาสงสารเขาจะมีรอยยิ้ม  คือ  เขาจะปรับอารมณตามเนื้อเร่ืองเราก็ลุนไปดวยวาเรื่องจะดําเนินตอไป
อยางไร” (ธนัชญา  เภรีกุล,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
 “ทําหนาที่พิธีกรดูนาเชื่อถือ  และเปนคนที่ดึงดูดใจคนฟงได  ประกอบกับรูปแบบของ
รายการอีก ก็ลงตัว”  (ศักยวัชร  วงศรัตนกมล,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  
มิถุนายน  2551) 

 
 “บุคลิกก็เขากับเนื้อเรื่องที่นําเสนอดี สวนหนาก็นาเชื่อถือดี  แลวเขาก็มีความรูเร่ืองที่
นําเสนอดวยไมใชแควาเอามาใหผูชมดู”  (ขวัญชิวา  สางหลวง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  
สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกของผูเขารวมสนทนาที่มีตอผูดําเนินรายการเรื่องจริง
ผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาเห็นดวยกับการที่มี  ศรัณยู  วงษกระจาง  เปนผูดําเนินรายการ  
เนื่องจากเปนคนที่มีบุคลิกดี  นาเชื่อถือ  น้ําเสียงหนาฟงสรางความเปนกันเอง  แววตามุงมั่น  มคีวาม
เปนมืออาชีพ  และสรางบรรยากาศใหกับรายการใหนาสนใจ  นาติดตามอีกดวย   
 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของ
รายการเรื่องจริงผานจอ  ผูวิจัยพบวา  ผูเขารวมสนทนาไดถอดรหัส (Decode) การนําเสนอ  “ความ
เปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยผูเขารวมสนทนารูสึกวาเนื้อหาที่นําเสนอใน
รายการเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  โดยนําเสนอเนื้อหาอยางตรงไปตรงมาและเจาะลึกกับทุก
ประเด็นที่นําเสนอ  จึงทําใหรายการมีความนาสนใจ   เมื่อผูชมชมรายการแลวเกิดความรูสึกเขาไปมี
สวนรวมในรายการ  ในสวนของภาพที่นําเสนอนั้น  เปนภาพจากเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  
ซ่ึงมีทั้งภาพที่นาตื่นเตน  ระทึกขวัญ  เปนภาพจริง  เสียงจริง  จึงทําใหผูชมสวนใหญรูสึกชอบภาพที่
รายการนําเสนอ  ซ่ึงการนําเสนอภาพนาสนใจและแตกตางกับรายการอื่น  เนื่องจากภาพที่นํามา
เสนอนั้นเปนภาพจากเหตุการณจริงที่ไมเคยปรากฏที่ไหนมากอน  เปนการยืนยันใหเนื้อหามีความ
นาเชือถือมากขึ้น  ในสวนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูในดานตางๆ   ผูเขารวมสนทนา
รูสึกเห็นดวยกับการที่มีผูเช่ียวชาญหรือผูที่มีความรูมาแสดงความคิดเห็นในรายการ  ซ่ึงเปนการให
ความรูแนะนํา  และหาทางออกใหกับปญหาตางๆ เหลานั้น  และยังทําใหรายการมีความนาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น  และผูดําเนินรายการในรายการเรื่องจริงผานจอ  เปนผูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวทั้ง  บุคลิก  

DPU
DPU



 130 

ทาทางตางๆ  มีการชักชวนใหผูชมสนใจเนื้อหาตลอดรายการ  ซ่ึงผูเขารวมสนทนารูสึกเห็นดวยกับ
การที่มี  ศรัณยู  วงษกระจาง  เปนผูดําเนินรายการ 
 
4.3.2   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริง
ผานจอ 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคม
ของรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยการสนทนากลุม  ผูวิจัยไดแบงออกเปน  4  สวน  คือ ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอ   ภาพที่นําเสนอ  ผูเชี่ยวชาญ   และผูดําเนินรายการในรายการเรื่อง
จริงผานจอ 
 

4.3.2.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอ   
 

ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูความเขาใจของผูรวมสนทนา  ที่มีตอการนําเสนอเนื้อหา  
“ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุม
ทั้งหมดเขาใจวาเนื้อหาที่รายการนําเสนอเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  โดยจากการนําเสนอ
เนื้อหาหรือเหตุการณจริงที่นํามาเสนอแบบเจาะลึกถึงเรื่องราวตางๆ  ไดอยางชัดเจน  และรายการได
สะทอนใหเห็นถึงปญหาในแงมุมตางๆ  จากภาพเหตุการณจริง   ดังตัวอยางบทสัมภาษณของการ
สนทนากลุม  ตอไปนี้ 

 
 “ก็สําหรับเนื้อหา คิดวาเปนเนื้อหาที่คอนขางครอบคลุมปญหาของสังคมในดานตาง ๆ 
คือ  วามีการนําเสนอปญหาออกมาทางอาชญากรรม เตือนภัย ฆาตกรรม ก็คือ  มันเปนปญหาสังคม
ที่เกิดขึ้นจริง ในดานเนื้อหาที่นําเสนอออกมาก็ดี และนาสนใจ”  (กิติคุณ  ขุมเงิน,  กลุมนิสิต
นักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
“รูสึกวารายการก็มาในรูปแบบที่แตกตางจากรายการอื่น คือ  เอาเรื่องจริง เหตุการณจริง

ที่เกิดขึ้นในสังคมมาใหเราดู  รูสึกดีที่ยังมีรายการแบบนี้ใหเราไดดูกัน” (ณัฐติกา  ชัยนวรัตน,  กลุม
นิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
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“เนื้อหาแปลก เปนเรื่องที่หาไมไดจากขาว แลวก็เปนเรื่องที่เจาะลึกมาก ๆ คือ  ลงไปถึง
เหตุการณ แลวก็ยังลงไปถึงบุคคลรอบขาง เชน มีอุบัติเหตุก็ลงไปจนไดภาพขาวจากวันเกิดเหตุ ได
สัมภาษณจากผูประสบอุบัติเหตุ สัมภาษณเหตุการณจากบุคคลรอบขาง  และสัมภาษณจากบุคคลผู
กูภัย หรือวามีโมเดลสามมิติใหดู  จําลองภาพเหตุการณ บางทีก็มีสัมภาษณนักวิชาการ หรือบางทีก็มี
วิธีปองกัน อยางเชน มีอุบัติเหตุแบบนี้มักเกิดขึ้นจากสาเหตุแบบไหน มีวิธีปองกันหรือวิธีหลบเลี่ยง
เหตุการณแบบนี้จากคนอื่นจะเปนแบบไหน คือ  ใหขอมูลที่ลึกมากและก็ใหขอมูลจริงที่นาสนใจ
นอกเหนือจากขาวทั่วไปที่ดู” (มรกต  เหรียญทอง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  
21  มิถุนายน  2551) 

 
“ก็ตองเขาใจ 100% อยูแลว  เพราะชื่อชวงก็บอกอยูแลวเชน เร่ืองจริงเตือนภัย เร่ืองก็จะ

เกี่ยวกับภัยสังคมที่เกิดขึ้น  เร่ืองจริงไมนาจริง เชน เปนเรื่องจริงแตคนสวนใหญก็จะคิดวาเปนเรือ่งที่
ไมนาเกิดขึ้น ฉะนั้นการแบงเปนชวง และนําเสนอแตละเนื้อหาทําใหเราเขาใจและเรียงลําดับไดวา
ชวงนี้เขาตองการเสนออะไร หรือเขาตองการจะสื่ออะไร” (กฤษณะ  มิ่งทองคํา,  กลุมวัยทํางาน
ตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“ก็จะไดดูไดเห็นเหตุการณที่มันเกิดขึ้นในสังคมวามีอะไรเกิดขึ้น เพราะรายการนี้ก็จะ

หยิบยกเรื่องที่ดูแลวอาจจะเปนดานลบของสังคมนํามาใหเห็น เหตุการณสําคัญ ซ่ึงบางครั้งมันเปน
อะไรที่ไมไดเห็นทางภาพขาวที่เปนขาว แตเปนเหตุการณที่เราไดเห็นทั้งเหตุการณ  ซ่ึงเราไมไดเห็น
จากขาว แตเราสามารถมาดูไดจากเรื่องจริงผานจอ” (พัสวี  ฐิติพรวัฒนกุล,  กลุมวัยทํางานตอนตน
เพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจของผูเขารวมสนทนาที่มีตอเนื้อหาที่นําเสนอใน

รายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาทั้งหมดเขาใจวา  รายการไดนําเสนอเนื้อหาที่เปน
เร่ืองจริงในแงมุมที่แตกตางจากรายการอื่น  มีทั้งการใชภาพจริง  เสียงจริง  จากเหตุการณจริง  โดย
เนื้อหาไดสะทอนและตีแผใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในแงมุมตางๆ  อาทิ การเตือนภัยใน
รูปแบบตางๆ   ไมวาจะเปน  เรื่องอาชญากรรม  เร่ืองอุบัติเหตุ  ซ่ึงทําใหไดความรู  ขอคิด ไดเปน
อุทาหรณ  และระมัดระวังตัวถึงภัยใกลตัวตางๆ  ที่อาจถูกมองขามจากคนในสังคม 
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   4.3.2.2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพที่นําเสนอ 
 

 ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูความเขาใจของผูรวมสนทนา  ที่มีตอการนําเสนอภาพ  
“ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุม
ทั้งหมดเขาใจวาภาพที่นําเสนอเปนภาพที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาในสังคม  เปนภาพจากเหตุการณ
จริง   เปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนปญหาของสังคม  ราวกับเปนภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นอยู
ตรงหนา   เพื่อเผยแพรสูประชาชนใหไดรับรูกัน  ดังตัวอยางคํากลาวของผูเขารวมสนทนากลุม  
ตอไปนี้ 

 
“สําหรับภาพที่ไดเห็นจากรายการก็เปนภาพเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถ

เขาไปถึงปญหา ถึงสาเหตุ ถึงตัวตนเหตุ ไฟไหมก็เขาไปถายถึงตัวไฟไหมเลย   แลวก็ภาพมันก็เปน
ตัวยืนยันกับเนื้อหา เปนตัวบอกวาสิบปากวาไมเทาตาเห็น เปนตัวยืนยันเนื้อหาไดอยางดี ไมใชวา
เปนมโนภาพขึ้นมา ซ่ึงการเห็นภาพเชนนั้นก็เปนการยืนยันและตอกย้ําเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น” 
(ราเชนทร  ภูภักดีพันธ,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
 “ภาพที่ออกมา ไมคิดวามันจะเกิดขึ้นไปถายมาไดอยางไร      บางคนตองไปเสี่ยงเปน
เสี่ยงตายเขาไปถาย ก็โอเค ถือวาภาพตื่นเตน อุบัติเหตุอันนี้ก็คืออาจจะติดกลองไวได แตวาภาพบาง
ภาพที่ตองไปถึงอารยธรรมถึงอินเดีย ตองไปหา ไปเฝาลามะ อยูเปนประจํา ไปโนน ไปนี่ซ่ึงภาพก็
หายากเหมือนกัน” (วีรอนงค  สุพรรณพงศ,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 
 

“คิดวาเปนภาพที่จริงอยางมาก ๆ  เชน อาฑิตยที่แลวที่มีคนกระโดดลงมาจากปาย
โฆษณา แลวกระดูกมันทิ่มออกมานอกเนื้อ ซ่ึงภาพที่เห็นเปนภาพจริง ไมมีการเซ็นเซอร เห็นแบบ
จะ ๆ  คือเขาใจวามันเปนภาพจริง”  (มรกต  เหรียญทอง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนา
กลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“ชอบ ดีทุกอยาง  คือ  มันเปนสถานการณหนึ่ง เปนภาพขาวที่เปนความจริงที่รายการ

ไมไดสรางขึ้นมาเอง   ซ่ึงเรื่องจริงผานจอจะเปนการนําเสนอเรื่องจริง  จากภาพเหตุการณจริงทุก
อยาง คือ  เราสามารถรูไดเลยวาเหตุการณอยางนี้ที่มันเกิดขึ้นจะมีขั้นตอนการดําเนินงานอยางไรบาง 
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คือ  เขาจะประมวลภาพตั้งแตเริ่มเลย” (ปฐมกรณ  จันทรแกว,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  
สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
 อยางไรก็ตาม  ผูเขารวมสนทนากลุมวัยทํางานตอนตนเพศชายและเพศหญิง  ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับภาพที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผานจอวา  ภาพที่นําเสนอควรทําใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม  หากนําเสนอภาพที่รุนแรง  หรือหวาดเสียวเกินไป  อาจทําใหผูชมเกิดความรูสึกไมดี
และกลัวกับภาพที่นําเสนอ   ซ่ึงทางรายการฐานะเปนสื่อมวลชนตองคํานึงถึงจรรยาบรรณในการ
นําเสนอดวย  จากคํากลาวของผูเขารวมสนทนากลุม  ตอไปนี้ 
 

“บางครั้งภาพที่เราดูมันนาหวาดเสียว เชน  เลือดสาด  กระดูกโผล ขนาดเปนผูชายเรายัง
จะอาเจียนได ก็ไมไดมองเห็นวาเขาจะมีภาพลักษณะนี้หลายครั้งนะ แตถามวาภาพที่เขาทําใน
รายการมันเปนสิ่งที่ดี เราไมรูเหตุการณในตรงนั้นมากอน เราแคมองสิ่งที่รายการนําเสนอมา 
เหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งจบ ทําใหเรารูเห็นไดวาเออ มันเกิดอะไรขึ้น สะทอนวา มันมีแบบนี้จริง ๆ 
นะ”  (สุธิศักดิ์  ล้ิมชื่น,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“บางครั้งดูแลวยังตองปด เชน  ตอนนั้นดูภาพขาวรถทับอยูใตรถสิบลอ คนตายอยูใตรถ

สิบลอ  ซ่ึงภาพไมมีการเซ็นเซอร  ภาพเหลานี้มันรูสึกวาบางครั้งรายการไมตองนําเสนอก็ได  เราดู
แลวมันก็ไมไดสรางสรรค  แตเราก็เขาใจ แนวคิดรายการ แตภาพที่นําเสนอบางทีมันก็รุนแรงไปใน
บางครั้ง  ซ่ึงเราก็รูสึกดีกับรายการที่ทําใหเราเห็นภาพจริง  แตบางภาพมันมากไป” (กฤษณะ  มิ่ง
ทองคํา,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 
  

“บางครั้งเรามองภาพเราก็รับไมได  สําหรับเราถามันแรงเกินไป  บางอยางฆากันใหเห็น
เลยอะไรแบบนี้ บางครั้งเราก็รูวาเขาทําอะไร เราจินตนาการตอได แตบางภาพเราก็รูวาหาดูไมได 
เชน  พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  ซ่ึงเราก็อาจจะดูมุมหนึ่งใหเราไดรู   อีกมุมคือ  ใหเราเลียนแบบได” (ปฐม
กรณ  จันทรแกว,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูเขารวมสนทนาที่มีตอภาพที่นําเสนอ

ในรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาสวนใหญเห็นดวยกับภาพที่นําเสนอใน
รายการ  เปนภาพที่เกิดขึ้นจริง  ซ่ึงเปนภาพที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาสังคมในปจจุบันและมีการ
ลําดับภาพใหเห็นเปนเรื่องราวหรือสถานการณจริงเปนลําดับขั้นตอนไดอยางชัดเจน  แตอยางไรก็
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ตามการนําเสนอภาพตองอยูบนพื้นฐานจรรยาบรรณของสื่อมวลชน  ตองมีการเซ็นเซอรภาพที่
นําเสนอใหเหมาะสมไมใหรุนแรงจนเกินไป  เพื่อไมทําใหผูชมเกิดความหวาดกลัว 
 

4.3.2.3   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ  
 

 ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูความเขาใจของผูรวมสนทนา  ที่มีตอผูเชี่ยวชาญในรายการ
เร่ืองจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมดเขาใจวา  ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู
ในดานตางๆ  ที่มาพูดในรายการนั้น  ไดทําการวิเคราะหถึงประเด็นเหลานั้นเพื่อหาทางออกใหกับ
ผูชมทั้งชวยเสริมความรู  ความเขาใจในดานตางๆ  เพื่อใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   และยังทําใหเนื้อหาใน
รายการมีความนาเชื่อถือ  ดังตัวอยางบทสัมภาษณของการสนทนากลุม  ตอไปนี้ 
 
 “ถือวาจุดนี้เปนขอเดนขอดีของรายการมาก ๆ เลย  บางครั้งไมรูอะไรเลยในเรื่องของ
ขอมูลในดานนั้น แตมีผูเชี่ยวชาญมาเลาใหฟงวาความเปนจริงตามหลักการแลวจะเปนแบบนี้นะ  ทํา
ใหมาเสริมความรูเราได และไดประกอบการพิจารณาเรื่องนั้นดวยวาเราควรจะเชื่อถือเร่ืองนั้นได
หรือเปลา  ”  (กิติคุณ  ขุมเงิน,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 
 “ก็ดีที่วานําผูเชี่ยวชาญมาอธิบาย มาใหความรู มาขยายความกับส่ิงที่มันเกิดขึ้นในสังคม 
ที่ทางรายการเขามอบใหผูชมไดรับรู ซ่ึงเปนส่ิงที่ดีมาก ๆ  ทําใหเราเขาใจกับสิ่งที่เรายังมึนอยู หรือ
วาเปนสิ่งที่เราไมรูเร่ือง ทําใหเราไดรับรู ไดคล่ีคลายกับสิ่งที่เราสงสัยอยูในใจ” (ราเชนทร  ภูภักดี
พันธ,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 
 “ก็เหมือนกับเปนการชี้แนวทาง  วาถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้นกับเราจะแกไขดวยวิธีใดดี
ที่สุด เหมือนกับมาชี้ใหเราวาเราควรทําแบบนี้”  (ณัฐติกา  ชัยนวรัตน,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  
สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 
 “เปนประโยชน  เพราะมันเปนการวิเคราะหเหตุการณในหลาย ๆ ดาน คือ มันเปนการ
แสดงความเปนธรรมของรายการรูปแบบหนึ่งที่นําผูเชี่ยวชาญมาพูด  อยากใหทุกคนมองความจริง” 
(มรกต  เหรียญทอง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 
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 “ก็ถือวาโอเค เปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับเรื่องแตถามองอีกมุมก็เหมือนเปนการ
ปองกันตัวของรายการเองตรงที่วามันไมใชเร่ืองที่อยูดี ๆ ก็เอามาพูดได ทําใหเราเขาใจ และไดรับ
ความรูจากนักวิชาการได”  (พัสวี  ฐิติพรวัฒนกุล,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  
14  มิถุนายน  2551) 
 
 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูเขารวมสนทนาที่มีตอผูเช่ียวชาญและ
ผูที่มีความรูในดานตางๆ  ในรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาเห็นดวยกับการที่มี
ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ  เหลานั้น  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มี
ความรูมาชวยวิเคราะหหาทางออกใหกับเรื่องนั้นๆ  เปนการชี้แนวทางวิธีการแกไขปญหาตางๆ  
เพื่อทําใหรายการมีสาระมากขึ้น  โดยทางรายการมีความเปนกลางไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง  และที่
สําคัญยังทําใหรายการมีความนาเชื่อถือซ่ึงเปนประโยชนตอผูชมและรายการอีกดวย 
 

4.3.2.4   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูดําเนินรายการ 
 

ผูวิจัยไดสนทนาถึงความรูความเขาใจของผูรวมสนทนา  ที่มีตอการดําเนินรายการของผู
ดําเนินรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมดเขาใจวา  ผูดําเนิน
รายการ  คือศรัณยู  วงษกระจาง  มีความเหมาะสมมากที่จะดําเนินรายการเนื่องจาก เปนคนที่มี
บุคลิกดี  ทาทางคําพูด  นาเชื่อถือ  สามารถแสดงอารมณในการนําสงเขาสูชวงตางๆ  ไดนาสนใจ
และน้ําเสียงสามารถสรางบรรยากาศใหผูชมตื่นเตนไปกับเหตุการณ  จากคํากลาวของผูเขารวม
สนทนา  ตอไปนี้ 
 

“ในตัวพี่ตั้วเองก็เปนคนที่มีความสามารถมาก ๆ ทั้งดานพิธีกร ดานการแสดงตาง ๆ เรา
เลือกคนที่มีความสามารถในดานการแสดง   มันสงผลตอการแสดงอารมณสีหนาในการนําสงเขาสู
ชวงตาง ๆ  ของรายการอยางมาก  หากเปนชวงเศราเขาก็จะมีอารมณในสวนที่แตกตางกันไปในแต
ละเรื่อง   ก็ถือวาโอเคมาก ๆ ในสวนที่พี่ตั้วเปนพิธีกร และในเรื่องของเบื้องหลังของพิธีกรก็
คอนขางที่จะโอเคในเรื่องของพฤติกรรม ซ่ึงมันก็ดูนาเชื่อถือมาโดยตลอด เขาพูดอะไรมันก็ฟงดู
นาเชื่อถือ  เขาไมมีขาวที่เสียหายอะไรก็ดูนาเชื่อถือในตัวพิธีกรมาก ๆ” (กิติคุณ  ขุมเงิน,  กลุมนิสิต
นักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
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“เขาจะเปนคนที่บุคลิกดูขรึม ๆ เหมาะกับการเปนพิธีกรแบบนี้ รายการประมาณนี้  เขา
พูดเกริ่นนําเขาเนื้อเร่ืองไดนาสนใจ  นาติดตาม  ทําใหเราลุนไปดวย วา พิธีกรพูดมาตื่นเตน จนอยาก
ดูวาเรื่องจริงมันเปนอยางไร”  (ณัฐติกา  ชัยนวรัตน,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 

 
“เปนคนที่ดึงดูดใจคนฟงได ทําใหคนฟงรูสึกวาพิธีกรคนนี้มีความโดดเดนเปน

เอกลักษณ เหมาะที่จะทํารายการนี้”  (กฤษณะ  มิ่งทองคํา,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนา
กลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“เหมาะกับรายการนี้ดี ดูเงียบ ๆ ขรึม ๆ  ลึกลับ นิ่ง ๆ แลวนําเสนอในเรื่องที่หนัก ๆ มัน

ก็ดูเขากัน และไปดวยกันได” (ปฐมกรณ  จันทรแกว,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนา
กลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจของผูเขารวมสนทนาที่มีตอผูดําเนินรายการเรื่อง

จริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาเห็นดวยกับการที่มี  ศรัณยู  วงษกระจาง  เปนผูดําเนินรายการ  
เนื่องจากเปนคนที่มีบุคลิกดี  ทาทางนาเชื่อถือ  น้ําเสียงหนักแนน  มีความเปนมืออาชีพ  สามารถ
ชวยดึงดูดใหผูชมติดตามตลอดรายการและพูดเกริ่นนําเขาเนื้อเร่ืองไดนาสนใจนาติดตาม และการ
แตงกายอยางเปนทางการแสดงถึงความนาเชื่อถือ  สะทอนความเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  
ผูชมสามารถไววางใจในขอมูลที่มีอยูไดวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง  ดังนั้นเปนเอกลักษณในรูปแบบของ
รายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 จากการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของ
รายการเรื่องจริงผานจอ  ผูวิจัยพบวา  ผูเขารวมสนทนาไดถอดรหัส (Decode) การนําเสนอ  “ความ
เปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยผูเขารวมสนทนาทั้งหมดเขาใจวา  รายการได
นําเสนอเนื้อหาที่เปนเรื่องจริงในแงมุมที่แตกตางจากรายการอื่น  ที่มีทั้งการใชภาพจริง เสียงจริง  
จากเหตุการณจริง   โดยเนื้อหาที่นําเสนอนั้นเปนภาพที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นใน
สังคมไมวาจะเปน  อาชญากรรม  การเตือนภัยในรูปแบบตางๆ  ที่อยูใกลตัวแตทุกคนอาจมองขาม  
หรือแมกระทั่งเรื่องที่สงผลกระทบตอสังคมในแงมุมตางๆ  ที่คนในสังคมไมควรละเลย   สวนภาพ
ที่นําเสนอในรายการเปนภาพที่เกิดจากเหตุการณจริงเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนปญหาตางๆ 
ของสังคม  เพื่อใหผูชมไดรับรูซ่ึงเปนการนําเสนอภาพที่ลําดับภาพเหตุการณไดอยางชัดเจน  ถือเปน
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ส่ิงสําคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมรายการไดเปนอยางดี  ซ่ึงการลําดับภาพของรายการมี
ความสอดคลองและกลมกลืนกับเนื้อหาที่รายการนําเสนอ  นอกจากนี้  การนําเสนอภาพจะตองให
อยูในระดับที่เหมาะสมไมควรนําเสนอภาพที่รุนแรงเกินไปจนทําใหผูชมเกิดความรูสึกกลัว  ใน
สวนของการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูในดานตางๆ   ทําใหทราบถึงขอเท็จจริงจากผูรูซ่ึง
สงผลใหเนื้อหารายการมีความนาเชื่อถือมากขึ้น  และสงผลใหรายการมีความเปนกลางในการ
นําเสนอเนื่องจากรายการมีรูปแบบการสัมภาษณที่โดดเดน  คือ  การสัมภาษณจากบุคคลที่มีความรู
เฉพาะดาน  มาใหทั้งความรูและทางออกใหกับผูชมโดยทางรายการจะไมเอนเอียงฝายใดฝายหนึ่ง
และผูดําเนินรายการในรายการเรื่องจริงผานจอ   ผูเขารวมสนทนาทั้งหมดเห็นวา  ผูดําเนินรายการมี
ความเหมาะสมมากที่จะดําเนินรายการ  เนื่องจากเปนผูที่มีบุคลิกดี  นาเชื่อถือ  มีการใชน้ําเสียงทํา
ใหผูชมสนใจและติดตามตลอดรายการและยังเปนการเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับรายการอีกดวย 
 
4.3.3  ความเชื่อในการสราง   “ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในการสราง   “ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการเรื่อง
จริงผานจอ  โดยการสนทนากลุม   ผูวิจัยไดแบงออกเปน  3  สวน  คือ  ความเชื่อในเรื่องที่รายการ
นําเสนอ  ความเชื่อในเรื่องภาพกับขอมูล  และความเชื่อในเรื่องที่มีผูเชี่ยวชาญมาใหความรู 

 
  4.3.3.1  ความเชื่อในเรื่องที่รายการนําเสนอ 

 
ผูวิจัยไดสนทนาถึงความเชื่อในการสรางเรื่อง  “ความเปนจริง”  ทางสังคมที่รายการ

เร่ืองจริงผานจอนําเสนอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญมีความเชื่อในเรื่องที่รายการ
นําเสนอวาเปนเรื่องจริง  นํามาจากเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  ซ่ึงจะเห็นไดจากเหตุการณตางๆ  
ที่เกิดขึ้นใกลตัว  ดังตัวอยางบทสัมภาษณของการสนทนากลุม  ตอไปนี้ 

 
“เชื่อในสิ่งที่รายการนําเสนอ  เพราะวาเรื่องที่นําเสนอเขาไมไดเสนอเพื่อจะเขาขางฝาย

ใดฝายหนึ่ง แตเขาเสนอในมุมของการวิเคราะหใหฟง อยางเชน  การนําเสนอเรื่องภาพติดวิญญาณ 
เขาก็จะมาวิเคราะหใหเราฟงวาถาหากวาเปนภาพคน  พอขยายออกไปมาก ๆ ก็จะไมมีขอบ ซ่ึงเขาก็
จะวิเคราะหใหเราฟง สวนเรื่องวิจารณญาณในการฟงนั้น  เขาไมไดมาโนมนาวใหเราเชื่อวามันตอง
เปนผี  อะไรลักษณะนี้  ซ่ึงในสวนตัวเชื่อวามันเกิดขึ้นจริง”  (กิติคุณ  ขุมเงิน,  กลุมนิสิตนักศึกษา
เพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
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“เชื่อ  เพราะรายการเรื่องจริงผานจอ  ช่ือก็บอกอยูแลววาเรื่องจริงผานจอ   ฉะนั้นจึงไมมี
การคัดกรองหรือตัดตออะไรมากมาย  แตตองใชวิจารณญาณกันบางตองรูจักคิดอยาไปเชื่อท้ังหมด 
แตสวนใหญก็จะเปนเรื่องจริง ”  (อนพัช  ดวงมณี,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 

 
“เชื่อ  เพราะวาทุกสิ่งทุกอยางจากรายการ ไมวาจะเปนภาพหรือเหตุการณตาง ๆ นั้น

รายการไมไดไปแตงหรือสมมติขึ้น คือ  ทุกสิ่งทุกอยางมันเกิดจากสังคม ตัวอยางเชน ชาวบานที่เห็น
เหตุการณมาก็จะนํามาใหรายการ หรือไมรายการก็จะไปสืบ เสาะ แสวงหามา คือ รายการจะไมได
สมมติขึ้น”  (วีรอนงค  สุพรรณพงศ,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  
2551) 

 
“เชื่อวาเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง  แตวาสิ่งที่เขานําเสนออาจไมใชความจริงทั้งหมด  

การนําเสนออาจผานการใหน้ําหนักที่บางสวนเบา   บางสวนหนัก  ของเรื่องนั้นก็แลวแตคนดูวา
เร่ืองที่เราไดขอมูลมาอีกแบบหนึ่งซึ่งไมตรงกับรายการ  เราก็เลือกที่จะเชื่อตัวเองมากกวา แตถาเปน
เร่ืองที่เราไมมีความรูแลวเรามาชั่งน้ําหนักระหวางเรื่องที่เขาเสนอแลวมันนาเชื่อ  เราก็เชื่อ”  (มรกต  
เหรียญทอง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“สวนตัวเชื่อมาก อยางภาพและเนื้อหาส่ิงที่เราเห็นและที่เขานําเสนอ ทุกสิ่งทุกอยางมัน

คือความจริงหมด”  (ปฐมกรณ  จันทรแกว,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 

 
อยางไรก็ตาม  ผูเขารวมสนทนากลุมวัยทํางานตอนตนเพศชายและเพศหญิง  ไดให

ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องที่รายการนําเสนอวา  เนื้อหาในรายการอาจไมใชความจริง
ทั้งหมด  เมื่อชมรายการจะตองใชวิจารณญาณในการชมเพราะอาจจะไมใชเหตุการณจริงทั้งหมดแต
เปนเพียงบางสวนที่รายการนําเสนอ  จากคํากลาวของผูเขารวมสนทนากลุม  ตอไปนี้ 
 

“ก็คงจริงในบางสวน  เพราะเราไมสามารถจะไปเห็นเหตุการณจริงได แตวาเวลา
รายการถายออกมานั้น คนถาย หรือวาคนสื่อออกมาเขาก็มีสคริปท  มีเจตนาที่วาจะถายอะไรอยูแลว 
ซ่ึงอาจจะเลือกถายบางชวงมากกวา จึงเปนความจริงเพียงสวนหนึ่งของเหตุการณหนึ่งที่ไมใช
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ทั้งหมดของเหตุการณจริง”  (บวรสรรค  เจี่ยดํารง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  
21  มิถุนายน  2551) 

 
“ผมวาขาวสวนใหญมันจะมีบางสวนที่ไมสามารถเชื่อได ดูจะเพิ่มความ Over นิดนึง

เกินไป วาเปนการเรียกเรตติ้งของคนดู ถามวาเชื่อถือไดหรือไมก็จําเปนตองใชวิจารณญาณตัวเอง
ดวย”  (ศักยวัชร  วงศรัตนกมล,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“เกิดความเชื่อบางเรื่อง  ถาเปนเรื่องความเชื่อก็จะเปนเรื่องพื้นฐานของสังคม  คือ  เร่ือง

ไสยศาสตร นั่นคือ  ความเชื่อ  ติดใจมากก็เร่ืองพญานาค  ตอนนั้นที่รายการบอกวาถายแลวไมมี
พญานาค  วันนั้นโจกไมดูเลย เพราะโจกเชื่อวามี แลวบั้งไฟมันเกิดขึ้นมาไดอยางไรทําไมคุณไม
พิสูจนถาคุณเกงวิทยาศาสตรจริง  ทําไมคุณไมลงดําไปดูซะเลยวาไฟลูก ๆ มันเกิดขึ้นมาไดอยางไร 
คุณมาเสนอวาคุณสองกลองลงไปปุบ ไมมี มันเปนแคเงา เปนแคแสง ไมจริง  ผมเชื่อวามี ซ่ึงตอน
นั้นก็เปลี่ยนไปดูชองอื่นเลย ” (กฤษณะ  มิ่งทองคํา,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  
21  มิถุนายน  2551) 

 
“เชื่อบางบางเรื่อง เชน อาชญากรรม ฆาตกรรม หรือวาพิธีการแตวาในเรื่องพิธีกรรม

ทางศาสนา อาจไมเชื่อรอยเปอรเซ็นต แตก็ไมไดลบหลูนะ ซ่ึงมันอาจมีจิตวิทยาประกอบบาง ในบท
ของพิธีกรรมนั้น”  (ขวัญชิวา  สางหลวง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 

 
 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องที่รายการนําเสนอของผูเขารวมสนทนาที่มีตอ
รายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาสวนใหญเชื่อในสิ่งที่รายการนําเสนอวาเปนเรื่อง
จริงที่เกิดขึ้นในสังคม  ซ่ึงชื่อรายการก็สะทอนใหเห็นวาเปนเรื่องจริงผานจอ  ทั้งในเรื่องของ
อาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ซ่ึงเรื่องที่นําเสนอจะมีการสัมภาษณพยาน  ผูที่อยูในเหตุการณ เพื่อให
เนื้อหารายการมีความนาเชื่อถือ  และเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็น  แสดงถึง
ความเปนกลางในการนําเสนอเนื้อหา  แตอยางไรก็ตามมีผูเขารวมสนทนาบางคนไดบอกวาตองใช
วิจารณญาณในการชม  เนื่องจากบางเหตุการณของรายการอาจไมใชเร่ืองจริงทั้งหมดเปนเพียงความ
จริงบางสวนเทานั้น 
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  4.3.3.2   ความเชื่อในเรื่องภาพกับขอมูล 
 

ผูวิจัยไดสนทนาถึงความเชื่อในการสรางภาพกับขอมูล  “ความเปนจริง”  ทางสังคมที่
รายการเรื่องจริงผานจอนําเสนอ พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญมีความเชื่อวาการที่
รายการไดนําเสนอภาพจริงจากเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหมีความนาเชื่อถือ  และภาพทําใหผูชมเชื่อ
มากวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเรื่องจริง  สวนขอมูลจะนาเชื่อถือก็จะตองมีภาพกอน  ดังตัวอยางบท
สัมภาษณของการสนทนากลุม  ตอไปนี้ 
 

“ก็ทั้งขอมูลและภาพก็นาเชื่อถือทั้งสองอยาง  เพราะภาพก็ตองประกอบไปดวยขอมูล
บรรยายภาพ  มันจะทําใหส่ิงที่เราไดรับรูชัดเจนยิ่งขึ้นบางครั้งมีแตภาพไมมีขอมูลเราก็ไมรูวาเกิด
อะไรขึ้น หรือมีแตขอมูลไมมีภาพมันก็ไมชัดเจนวาเกิดขึ้นจริงหรือไม”  (อนพัช  ดวงมณี,  กลุม
นิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 
 “คิดวาภาพดูนาสําคัญที่สุด  สําคัญกวาขอมูล เพราะวาจากที่ดูรายการมา ที่มีทั้งภาพและ
ขอมูลนั้น สวนใหญก็จะมีภาพมากอนแลวจึงมีขอมูลตามมา เพราะฉะนั้นภาพจึงเปนสวนสําคัญ
ที่สุด  เพราะถาหากไมมีภาพ และก็ไมรูวาเอาขอมูลมาจากไหน พูดใหใครฟงก็อาจไมเชื่อ ฉะนั้น
ภาพก็จะสําคัญ”  (วีรอนงค  สุพรรณพงศ,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 
 

“ภาพทําใหเราเชื่อไดมากกวาขอมูล  เพราะวาภาพเปนกรอบในการจินตนาการของเรา
ไว ซ่ึงการอานเปนการจินตนาการเอาเอง  แตภาพนี้เราเห็นชัดเจน ฉะนั้นภาพจึงเปนผลที่ทําใหเรา
เชื่อในเรื่องไดอยางดีเยี่ยม”  (บวรสรรค  เจี่ยดํารง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  
21  มิถุนายน  2551) 

 
“หากพูดถึงภาพกับเนื้อหามันก็ตองสอดคลองกัน  มันนาจะมีความเปนไปได

ไมอยางนั้นเขาคงไมเอามาใหเราดู   ซ่ึงทีวีมันตองขึ้นดวยภาพอยูแลว   เพราะมันชวยทําใหเร่ือง
นาเชื่อถือ”   (พัสวี  ฐิติพรวัฒนกุล,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  
2551) 
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ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องภาพกับขอมูลของผูเขารวมสนทนาที่มีตอ
รายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาสวนใหญเชื่อวาภาพที่รายการนําเสนอวาเปน
เร่ืองจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและมีความหลากหลายของเรื่องที่นําเสนอ  โดยภาพที่นําเสนอออกมานั้น
มีความชัดเจน  ซ่ึงภาพกับขอมูลตองมีความสอดคลองกัน  เพื่อจะทําใหเนื้อหารายการมีความ
นาเชื่อถือ 

 
   4.3.3.3  ความเชื่อในเรื่องที่มีผูเชี่ยวชาญมาใหความรู 

 
 ผูวิจัยไดสนทนาถึงความเชื่อในเรื่องที่มีผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในรายการเรื่องจริงผาน
จอ พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญ  มีความเชื่อวาการที่รายการไดนําผูเชี่ยวชาญมาให
ความรูในรายการ  เปนการชวยเสริมความรูในเรื่องตางๆ  ไมวาจะเปน  เร่ืองอาชญากรรม  เร่ืองการ
เตือนภัยในรูปแบบตางๆ  หรือความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร โดยเปนการตอกย้ําความเชื่อใหไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง  ซ่ึงจะชวยใหตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เปนเรื่องที่ทุกคนมองขาม  และการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทําใหรายการมีความนาเชื่อถือมากขึ้น  ดังตัวอยางบทสัมภาษณของการ
สนทนากลุม  ตอไปนี้ 

 
“เชื่อ  เราก็เชื่อมั่นในผูเชี่ยวชาญที่เขาเอามาพูด เพราะอยางนอยเขาก็ยังการันตีวาเปน

ผูเชี่ยวชาญ  เราก็มานั่งพิจารณาวาส่ิงที่เขาพูด กับผลหรือประสบการณที่เราเคยไดเจอมา ผลมันก็
สอดคลองกัน  และการรับฟงความรูจากผูเชี่ยวชาญแลวจะทําใหเรามีความรูเพื่อนํามาประยุกตใชได
จริง”  (กิติคุณ  ขุมเงิน,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
“เชื่อ   เพราะบางครั้งเหตุการณอาจจะเกิดหรือไมเกิดกับเรา แตเราก็ตองคิดไวบาง และ

เมื่อนําผูเช่ียวชาญมาเสริม  ก็ทําใหความรูเราไดกวางออกไปดวย และทําใหเราไดรูตอไปดวยวาเรา
ไมไดแคบแคนี้ และทําใหเสริมความเชื่อของเราไปดวย”  (ธนัชญา  เภรีกุล,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศ
หญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
“มีผลตอความเชื่อ  เชนเขานําผูที่มีความรูมาใหขอมูล ซ่ึงเปนบุคคลที่มีความรูจริง หรือ

เปนคนในแวดวง ซ่ึงก็จะมีผลตอความเชื่อมาก  ยิ่งทุกเรื่องในรายการก็จะมีผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ  
มาพูด  นับวามีผลตอความเชื่อมาก”  (มรกต  เหรียญทอง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนา
กลุม,  21  มิถุนายน  2551) 
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“มีผลตอความเชื่อ  เพราะเขาคงไมมาโกหกอยูแลว แลวเขาก็มาเพื่ออธิบายเรื่องนั้น ๆ 
ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องอื่น”  (ปทิตตา  ศรีพลอย,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 

 
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องที่มีผูเชี่ยวชาญมาใหความรูของผูเขารวม

สนทนาที่มีตอรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    ผูเขารวมสนทนาสวนใหญ  เชื่อวาการนํา
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูมีผลตอความเชื่อวาเรื่องที่รายการนําเสนอเปนเรื่องจริง  โดยมีผูเชี่ยวชาญมา
ใหความรูทําใหเนื้อหาเกิดความนาเชื่อถือ  นอกจากนี้การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจะสงผลตอความเชื่อ
ของผูชมและสามารถเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติของผูชมไดเชนกัน 

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในการสราง   “ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการ

เร่ืองจริงผานจอ    ผูวิจัยพบวา  ผูเขารวมสนทนาไดถอดรหัส (Decode) ความเชื่อในการสราง   
“ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยผูเขารวมสนทนาสวนใหญ  มีความเชื่อ
ในเรื่องที่รายการนําเสนอวาเปนเหตุการณทิ่เกิดขึ้นจริงในสังคม  เพราะเรื่องที่นําเสนอบางเรื่องเปน
ขาวที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น  ทางรายการไดนําเสนอเนื้อหาแบบเจาะลึก  จึงทําใหผูชมเกิดความ
เช่ือในเรื่องที่เกิดขึ้นวาเปนเรื่องจริง  ซ่ึงการนําเสนอเปนทั้งการยืนยันและตระหนักใหผูชมเห็นถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมีที่มาที่ไปอยางชัดเจน  สวนความเชื่อในเรื่องภาพกับขอมูล  ผูเขารวม
สนทนาสวนใหญ  มีความเชื่อวาภาพที่นําเสนอในรายการเปนภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  โดยภาพ
ที่นําเสนอจะมีทั้งพยาน  ผูที่เห็นเหตุการณ  ผูเสียหายหรือแมกระทั่งตํารวจที่รับผิดชอบ  ซ่ึงจะเปน
ภาพที่สะทอนใหผูชมเกิดความเชื่อวาสิ่งที่รายการนําเสนอเปนปญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจริง  
เนื่องจากภาพที่นําเสนอสูสายตานั้นมีขอมูลที่อางอิงอยางชัดเจนและความเชื่อในเรื่องที่มีผูเชี่ยวชาญ
มาใหความรู  ผูเขารวมสนทนาสวนใหญ  มีความเชื่อวาการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเปนการยืนยันถึง
ขอเท็จจริงในสิ่งที่รายการนําเสนอวาเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  โดยเปนการชวยแนะ
แนวทางหรือหาทางออกใหกับเรื่องนั้นๆ  ซ่ึงสงผลตอความเชื่อที่มีอยูโดยสามารถเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดและทัศนคติของผูชม  และสิ่งสําคัญยังชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับเนื้อหารายการ
และยังทําใหเนื้อหารายการมีความนาสนใจอีกดวย 
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4.3.4  การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ   
 
 ผูวิจัยไดสนทนาถึงการทําหนาที่ของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  
ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญ    มองการนําเสนอเนื้อหาในรายการมีความเปนกลาง  โดย
เปดโอกาสใหหลาย ๆ  ฝายมาแสดงความเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น    โดยการนําเสนอของรายการนั้นจะ
ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง   ดังตัวอยางบทสัมภาษณของการสนทนากลุม  ดังนี้ 
 

“แนนอน  เพราะรายการนําเอาผูเชี่ยวชาญเขามาวิเคราะห  ซ่ึงจะวิเคราะหตามความเปน
จริง เขาก็จะวิเคราะหวาเปนแบบนี้  แบบนี้หรือไม ซ่ึงคิดวาเขาไมไดเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เพราะ
เขาก็ไมไดวาจะไดประโยชนอะไรจากใคร ตรงไหน กับเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เขาคงอยากจะตีแผความ
ที่เปนปญหาของสังคมก็คิดวามีความเปนกลางมาก ๆ สําหรับรายการนี้”  (กิติคุณ  ขุมเงิน,  กลุม
นิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
 

“เรื่องแบบนี้มันเปนกลางอยูแลว   มันไมใชประโยชนของฝายใดฝายหนึ่ง มันเปนภัย
ของสังคม เปนเรื่องจริงที่เราทุกคนตองรูไวในการดําเนินชีวิต มันตองเปนกลาง ความเปนจริงมัน
บีบบังคับใหตองเปนกลางอยูแลว”  (วันชัย  จันทรคลาย,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  
14  มิถุนายน  2551) 

 
“ก็มีความเปนกลาง  เพราะวาเหมือนกับเปดโอกาสใหหลาย ๆ ฝายมาแสดงความเห็น

ทั้งฝายผูเสียหายเอง  และผูกระทําเองวาทําไมถึงตองทํา และบางครั้งอาจจะมีแบบผูเช่ียวชาญมานั่ง
พูด มันเปนเพราะอยางนี้นะ แบบนี้นะ แลวอีกอยางก็มีการนําภาพมาเผยแพรวาใครถูกใครผิดอะไร
อยางไรนั้นก็ตามภาพ”  (ณัฐติกา  ชัยนวรัตน,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 

 
“ก็เปนกลางนะ  ดานหนึ่งเขาไปสัมภาษณจากคนที่ประสบเหตุการณจริง  อีกดานหนึ่ง

สัมภาษณนักวิชาการดานนั้น ๆ  ก็คือ  มองสองดานไมไดเอนไปดานใด สุดทายพิธีกรก็จะมาสรุป
ตอนทายเอง ใหคุณไปคิดตอเอง”  (ขวัญชิวา  สางหลวง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนา
กลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
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นอกจากนี้ผูเขารวมสนทนากลุมวัยทํางานตอนตนเพศชายทุกคน  ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับการทําหนาที่ของส่ือมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอวา  ไมมีความเปนกลางในการ
นําเสนอ  จากคํากลาวของผูเขารวมสนทนากลุม  ตอไปนี้ 

 
“ไมมี  เพราะการนําเสนอแตละชวงจะมาจากจุดยืนของแตละคน จากโปรดิวเซอรของ

แตละฝาย ซ่ึงมาจากปูมหลังแตละคน หาความเปนกลางไมได อยูที่เราจะเลื่อกสื่อความจริงตรงไหน
ออกมา จริงแคไหน  ฉะนั้นเราตองรูเทาทันมัน เลือกที่จะบริโภคแตส่ิงที่เปนประโยชนกับเรา”  
(บวรสรรค  เจี่ยดํารง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“คิดวาไมมีแลว เพราะวาขาวโดยทั่วไปก็ไมคอยมีความเปนกลางเทาไรจากที่เห็นมา 

และรายการนี้ก็ถือวาเปนขาวเหมือนกัน อาจจะมีการแตงเติมเนื้อหาดวย”  (ศักยวัชร  วงศรัตนกมล,  
กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“ความเปนกลางอยูที่คนดูมากกวา อยูที่เขาเชื่อหรือเปลา ทางรายการเขาก็พยายามจะทํา

ใหเปนกลางแตบางทีเขาก็ตีไขบางเพื่อใหรายการดูดี ดูนาตื่นเตนขึ้น คิดวาอยางนั้นมากกวา”  (สุธิ
ศักดิ์  ล้ิมชื่น,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“ไมเปนกลางเลย คือ  การนําเสนอขึ้นอยูกับรายการวาอยากนําเสนออะไรก็นําเรื่องนั้น

มา ถามวาความเปนกลางหาไดจากสื่อไหม ตอบคือก็หาไดแตวาในสวนนอย เพราะสื่อก็ตองการ
นําเสนอเรื่องที่คนดูอยากรู ส่ิงที่เปนเรื่องที่นาสนใจของคนในสังคมมากกวา  อะไรที่เปนสิ่งที่ไมนา
สนเชน  คนไปบริจาคของ  คนไปชวยเหลือคนขามถนน ทําไมสื่อไมมานําเสนอบางละ  ถามวา
ความเปนกลางวัดจากอะไร   ถาวัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทุกอยางแลวนํามาเสนอหมด นั่นไมใชแลว  
เพราะขึ้นกับส่ิงที่รายการอยากจะนําเสนอมากกวา”  (กฤษณะ  มิ่งทองคํา,  กลุมวัยทํางานตอนตน
เพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
“ไมเปนกลาง  เพราะถาสังเกตุดูในเรื่องเดียวกันในบางประเด็นเขาจะใหน้ําหนักไม

เทากัน  เขาจะเลือกนําเสนอบางเรื่องลงน้ําหนักที่หนักกวาความจริงอีกดานหนึ่ง ซ่ึงถาเทียบกัน 
ความเปนกลาง เขาจะเลือกนําเสนอประเด็นที่เปนรายละเอียดเพื่อใชในการชักจูงขึ้นนํากอน ซ่ึงไม
เปนกลางอยางแนนอน”  (มรกต  เหรียญทอง,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย,  สนทนากลุม,  21  
มิถุนายน  2551) 
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ผลจากการศึกษาการทําหนาที่ของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา    
ผูเขารวมสนทนาไดถอดรหัส  (Decode)  การทําหนาที่ของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  
โดยผูเขารวมสนทนาสวนใหญ  เห็นดวยวาการนําเสนอเนื้อหาในรายการมีความเปนกลางโดยทาง
รายการจะเปดโอกาสใหบุคคลหลายฝายมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะไมเขาขางฝาย
ใดฝายหนึ่ง  เปรียบไดวารายการไดเปนเวทีใหแสดงความคิดเห็น  และเรื่องที่รายการนําเสนอ
มุงเนนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเปนเรื่องใกลตัวที่สวนใหญคนในสังคมมองขาม เปนการเตอืนภยัให
คนในสังคมไดรับรู   เพื่อไมใหเกิดความประมาทในการดําเนินชีวิต  แตก็มีผูเขารวมสนทนากลุมวัย
ทํางานตอนตนเพศชายทุกคนมีความเห็นที่แตกตางออกไป  คือ  รายการไมมีความเปนกลางในการ
นําเสนอ  เนื่องจากรายการไดมีการปรุงแตงเนื้อหาจากผูผลิต  เพื่อใหเกิดความนาสนใจและได
นําเอาความเปนจริงในสังคมบางสวนเทานั้นที่มานําเสนอ 
 
4.3.5  การเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อันเนื่องจากการชมรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

ผูวิจัยไดสนทนาถึงการเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อันเนื่องจากการ
ชมรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนาทั้งหมด  ชมรายการแลวนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  ไมวาจะเปน  การเตือนภัย  การปองกันตัว  และเปนอุทาหรณ   จากคํากลาวของ
ผูเขารวมสนทนากลุม  ตอไปนี้ 

 
“โดยสวนตัวก็คงนําไปใช ใหระมัดระวังกับทุกเหตุกรณที่เกิดขึ้นในชีวิต ประมาณวา

บางทีเราดูเหตุการณเราก็คิดวามันไมนาจะเกิด แตมันก็เกิดขึ้นแลว ซ่ึงก็เปนขอคติเตือนใจใหเราวา
มันเกิดไดทุกวินาทีของชีวิต ในเรื่องอุบัติเหตุ หรืออะไร เราก็ตองระวังตัวมากขึ้น ยิ่งถาเกิดเปนภาพ
เหตุการณนั้น แลวเราไดไปเจอกับเหตุการณจริงก็ยิ่งทําใหเรารูตัววาเราควรจะทําอยางไรดี”  (กติคิณุ  
ขุมเงิน,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 

 
“นําไปใชในชีวิตประจําวันไดหลายเรื่อง และเยอะมาก เชน เร่ืองรถชน เร่ืองจี้ของ และ

ก็เร่ืองโดนขมขืนในหอง ปกติเปนคนที่กลัวผี  ก็จะชอบเปดประตูทิ้งไว และเมื่อหลังจากที่ดูรายการ
เร่ืองจริงวามีคนปนหองเขามาขมขืน ก็จะกลัว และก็เปนอุทาหรณ และนํามาใชไดเยอะมาก”  (วีร
อนงค  สุพรรณพงศ,  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  มิถุนายน  2551) 
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“ใชสนทนาในวงเพื่อน การบอกตอ เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ถาเปรียบเทียบ  
คือ  รายการเปนตนทาง  ตัวเราผูดูก็เปนสื่อในการบอกตอ เราก็ไปเลาใหคนอื่นฟง ถือเปนการเตือน
ภัย  ก็นับวารายการนี้ประสบความสําเร็จที่ทําใหเราสามารถที่จะไปคุย หรือวาไปเตือนได แมอาจ
ไมไดเกิดขึ้นกับเราก็จริง แตคนที่เราไปบอกก็ไมแน”  (กฤษณะ  มิ่งทองคํา,  กลุมวัยทํางานตอนตน
เพศชาย,  สนทนากลุม,  21  มิถุนายน  2551) 

 
 “ก็มีบางในเรื่องภัยใกลตัว การเดินในที่เปลี่ยว การขึ้นรถเมล  หรือบางทีก็จะบอกเพื่อน 
บอกคนรอบขาง”  (พัสวี  ฐิติพรวัฒนกุล,  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง,  สนทนากลุม,  14  
มิถุนายน  2551) 

 
ผลจากการศึกษาการเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อันเนื่องจากการชม

รายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมสนทนาเมื่อชมรายการแลวทําใหเกิดพฤติกรรมการ
นําไปใช  เพื่อเปนประโยชนในการใชชีวิตในแงของการปองกันตัวเอง  ไมวาจะเปนการเตือนภัย  
อุบัติเหตุ  ไวเปนอุทาหรณในการใชชีวิต  ใชสนทนาในวงเพื่อน การบอกตอ เปนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน  เพื่อใหรูเทาทันกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 

 
 ผลการวิจัยทั้งหมดขางตนเปนการแสดงใหเห็นถึงการรับรูของผูชมที่ไดรับจากการ
สรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอของผูเขารวมสนทนากลุมในฐานะที่เปน
ผูรับสาร 
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บทที่  5 

 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง  การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”  และ
การรับรูของผูชม  ผูวิจัยไดตัง้วัตถุประสงคของการวิจยัไวดังนี ้
 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมในเนื้อหารายการเรื่องจริงผาน
จอ 

2. เพื่อศึกษาการรับรูของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการ
เร่ืองจริงผานจอ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
5.1.1  ขั้นตอนการผลิตเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 

 
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสัมภาษณเจาะลึกทีมงานการผลิตรายการ ในสวนของ
กระบวนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  ซ่ึงขั้นตอนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอมี  3  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
 

   5.1.1.1  ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ  (Pre - Production) 
    

ขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะวาขอมูลที่ถูกตองนั้น เปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งในการผลิตรายการ  ลักษณะการปฏิบัติงานการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอในขั้นตอนกอนการ
ผลิตรายการ จะเปนการทํางานกันเปนทีมและโปรดิวเซอรก็จะใหอิสระทางความคิด  ซ่ึงขั้นตอน
กอนการผลิตสามารถสรุปไดดังนี้    
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1.  หาเรื่องหรือประเด็นที่จะนําเสนอจากแหลงขาวตางๆ   
2.  ประชุมทีมงานยอยเพ่ือเลือกเรื่องที่จะนําเสนอ และคัดเลือกเร่ืองที่จะนําเสนอโดย

ผูชวยโปรดิวเซอรจะเปนผูสรุป 
3.  ประชุมทีมงานใหญเปนการระดมความคิดเพื่อนําเสนอเรื่องที่จะทํา  และคัดเลือก

เร่ืองโดยทีมงานจะปรึกษารวมกัน 
4.  ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูล  รวมถึง  กําหนดบุคคลที่ตองสัมภาษณ   

หลังจากนั้นนัดวัน เวลา  และสถานที่  ที่จะขอสัมภาษณ 
5.  กําหนดตารางการถายทําในแตละเรื่องโดยละเอียด 

 
5.1.1.2  ขั้นตอนการผลิตรายการ  (Production) 

 
  รายการเรื่องจริงผานจอมีระบบการถายทําในลักษณะการถายทํานอกสถานที่  (on 
location)  และถายพิธีกรในสตูดิโอ  (studio)  ซ่ึงในขั้นตอนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอจะแบง
ออกเปน  2  สวน คือ 
 
 1)  การถายทําตัวรายการ   เปนการถายทําในสวนของเนื้อเร่ืองทั้งหมด  ซ่ึงจะเปนไป
ตามโครงเรื่องที่กําหนดไวในขั้นตอนกอนการผลิต  ซ่ึงลําดับการถายทํา  ทีมงานจะจัดแบงตาราง
การถายทําไปตามความเหมาะสม  โดยการถายทําตัวรายการมีขั้นตอน    ดังนี้ 
 

                 (1)  ออกกองถายเพื่อเก็บภาพเหตุการณหรือความเคลื่อนไหวตางๆ  คือ  ทีมงาน
จะตองออกกองเพื่อถายภาพ หรืออาจจะเปนการเก็บภาพความคืบหนาของเรื่องนั้นๆ  ในบางกรณี
อาจจะตองมีการนําเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่ไปพรอมกับทีมงานดวย  

                 (2)  ออกกองถายสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ  ไมวาจะเปนผูที่กอ
เหตุ  ผูเสียหาย  รวมทั้งผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ  โดยบุคคลหรือ
หนวยงานเหลานั้นตองมีความนาเชื่อถือ   

 
2)  การถายทําฉากเปด - ปดรายการ  คือ  การถายทําในสวนของพิธีกรเปดและปด

รายการ  ซ่ึงฉากเปดและปดรายการสามารถสรุปไดดังนี้ 
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          (1)  บอกถึงประเด็นที่นําเสนอ 
                 (2)  สรุปประเด็นที่นําเสนอ 
                 (3)  แนะนําเรื่องตางๆ  ไมวาจะเปนการเตือนภัยเพื่อใหผูชมรับรู 
                 (4)  บอกถึงชองทางตางๆ ที่จะไดเปนสวนหนึ่งในรายการ 
                 (5)  ประชาสัมพันธขาวสารหรือหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับรายการ 
                 (6)  แนะนํารายการในสัปดาหตอไป 

 
5.1.1.3  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  (Post - Production) 

 
 เมื่อการถายทํารายการสิ้นสุดลงจะเขาสูขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  คือ ขั้นตอนการ
ตัดตอรายการและการลงเสียง  ซ่ึงรายการจะนําเทปที่ไดถายทําทั้งหมดมาตัดตอใหมีเนื้อหาเปนไป
ตามรูปแบบรายการที่วางไว  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

(1) การตัดตอเนื้อหารายการรวมถึงการใสกราฟฟกตางๆ 
(2) การลงเสียงบรรยาย 
(3) สงเทปรายการไปฝายเซ็นเซอรของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง  7   

 
5.1.2  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเทปรายการเรื่องจริงผานจอ  ที่ออกอากาศตั้งแตวันที่   1  
กุมภาพันธ -  30  เมษายน  2550  ซ่ึงมีทั้งหมด  13  เทป  โดยรายการเรื่องจริงผานจอมีรูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหาทั้งหมด 5  ชวง  คือ 

 
5.1.2.1   ชวงเรื่องจริงไมนาจริง  จะมีเนื้อหารายการที่เปนเรื่องแปลกที่ดูแลวไม 

นาจะเกิดขึ้นได  แตก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  ซ่ึงแบงเนื้อหาออกไดเปน  3  ประเภท  ดังนี้ 
1)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน  คือ  การใชชีวิตของคนที่ไมเหมือนใคร  การกิน  การอยู  การ

หลับ  การนอน  หรืออาชีพ  เร่ืองราวเหลานี้ก็เปนเรื่องแปลกได  ถาเรื่องนั้น  ไมมีใครเคยทําและไม
มีใครเคยรูมากอน   

2)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  คือ  ความแปลกที่เกิดขึ้นกับตัวสัตวนั้น หรือความผูกพันธ
ระหวางสัตวกับคน  ความแสนรูของสัตว  และพฤติกรรมแปลกๆ ที่ไมควรเกิดขึ้นกับสัตว    
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3)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชน  คือ  การที่มีชุมชนๆ หนึ่งรวมตัวกันเพื่อทําสิ่งๆ หนึ่ง  หรือ
การที่ในพื้นที่ของชุมชน   มีพฤติกรรมแปลก  ของแปลก  และอาจมีคน  สัตว  ส่ิงของที่แปลก
รวมตัวกันอยูในที่ชุมชน   

 
นอกจากนี้เนื้อหารายการในชวงเรื่องจริงไมนาจริงมีองคประกอบในการประกอบสราง

เนื้อหา  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 (1)  รูปแบบการนําเสนอ   คือ  จะตองนําเสนอดวยภาพจริงเสียงจริงภายใตภาพ
แหงความแปลกของเรื่องที่จะนําเสนอ  และสิ่งสําคัญที่สรางความนาเชื่อถือของเร่ืองแปลกแตละ
เร่ืองได  จะตองมีชาวบานที่เชื่อในสิ่งนั้น  เพื่อตอกย้ําความแปลกเขาไปอีก 

(2)  การใชภาษา  คือ  จะเนนภาษาที่เขาใจงายไมซับซอน บอกเลาเรื่องราวของ
ความแปลกที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 

(3)  การนําเสนอเสียง  คือ  อาจจะใชน้ําเสียงที่เนนน้ําหนักบางในบางครั้งที่อยาก
ใหเร่ืองนั้นๆ  ดูนากลัวและตื่นเตนเปนจังหวะๆ  ตามเนื้อเร่ืองที่ไดวางเอาไว 

 
 ในชวงเรื่องจริงไมนาจริงนี้  ทางรายการมักจะมีการสัมภาษณนักวิชาการ  ซ่ึงตัวหมาย 

(Signifier) ในชวงนี้คือ นักวิชาการที่มีความชํานาญการในแตละดาน  ไมวาจะเปน นักวิชาการดาน
การสื่อสาร นักวิชาการดานพลังงาน นักวิชาการดานสัตว  รวมถึงกระทรวงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองที่นําเสนอ  อาทิ  เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อมาใหความรูทางดานวิทยาศาสตรถึง
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่รายการนําเสนอ  และเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับรายการ  
วาเรื่องนี้เปนเรื่องที่แปลก  พิเศษ  และพิสดารจริงๆ  ไมเคยเกิดขึ้นที่ไหนมากอน นี่ก็คือตัวหมายถึง 
(Signified) ซ่ึงทางรายการไดสรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลวนักวิชาการจะตองมีบทบาทและ
หนาที่ในการใหความรูในดานตางๆ  กับประชาชน 
 

5.1.2.2   ชวงเรื่องจริงเตือนภัย  จะมีเนื้อหารายการที่นําเสนอถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับ 
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  พฤติกรรมการรับประทานอาหาร   การใชชีวิตหรือส่ิงของ  และรวมไปถึง
ภัยรายตางๆ  ที่อยูรอบตัว อาจเปนภัยใกลตัวที่เกิดขึ้นแลวหรือภัยที่หลายคนมองขาม  ซ่ึงแบงเนื้อหา
ออกไดเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

1)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  คือ  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยคร้ัง  สวนใหญเปนอุบัติเหตุ
ของคนที่ใชรถใชถนน  อุบัติเหตุในลักษณะนี้หลายคนทราบถึงสาเหตุและทราบถึงวิธีการแกไข  แต
หลายคนกลับมองขาม   
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2)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  คือ  ภัยที่เกิดจากการจี้  ปลน  วิ่งราวทรัพย  ซ่ึง
รายการมีหนาที่ที่จะตองตีแผถึงพฤติกรรมโดยละเอียดของคนรายที่จะกระทําตอเหยื่อท่ีรูไมเทาทัน  
ใหคอยระวังตัว 

3)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  คือ อันตรายที่เกิดจากการ
รับประทานอาหาร  ที่คนสวนใหญไมทราบหรือทราบแตมักมองขาม   

4)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับการใชชีวิตหรือส่ิงของ  คือ  อันตรายที่อยูรอบๆ  ตัว  ซ่ึงจะเกิดขึ้น
ก็ตอเมื่อเราไมทันระมัดระวังตัวเอง  ทางรายการมานําเสนอในแงของการเตือนภัยใหไดรับรูถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไมรูตัว  โดยการนําภาพขาวมาดําเนินเรื่อง   

 
นอกจากนี้เนื้อหารายการในชวงเรื่องจริงเตือนภัยมีองคประกอบในการประกอบสราง

เนื้อหา  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 (1)  รูปแบบการนําเสนอ   คือ  จะเปนการเนนใหผูเสียหายมาบอกเลาถึงภัยที่
ตนเองไดรับ  เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ  และนาติดตาม  โดยการนําเสนอจะตองมีภาพขาว  หรือ
ภาพเหตุการณที่สามารถเห็นพฤติกรรมของคนในเรื่องอยางชัดเจน มาบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้น  
แลวจึงสอดแทรกเนื้อหาสาระดานการแกไขปญหาหรือทางออกใหกับผูชม  
 (2)  การใชภาษา  คือ  จะใชภาษาที่เขาใจงาย  เนนรายละเอียดของวิธีการที่คนราย
มาลอหลอกผูเสียหาย  หรือบอกเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น  เพื่อใหผูชมเขาใจงาย 
 (3)  การนําเสนอเสียง  คือ  ในแงของดนตรีประกอบอาจจะตองพิจารณาเปนเรือ่งๆ  
ถาเปนเรื่องของการจี้  ปลน  ก็ตองอาศัยเสียงดนตรีที่ตื่นเตนรูสึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น  แตถาเปน
เร่ืองของการหลอกลวงก็อาจจะตองใชดนตรีประกอบคลอไปกับเรื่อง  เพื่อไมใหเร่ืองดูแหงเกินไป 

 
 ในชวงเรื่องจริงเตือนภัยนี้  ทางรายการจะมีการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจและ
หนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอ  ซ่ึงตัวหมาย (Signifier) ในชวงนี้คือ  เจาหนาที่
ตํารวจ  หนวยกูภัยตางๆ  ทั้งรวมกตัญู  ปอเต็กตึ้ง  รวมถึงกระทรวงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
นําเสนอ  ไมวาจะเปน เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข เจาหนาที่กระทรวงแรงงาน เจาหนาที่
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อช้ีใหเห็นถึงอันตรายของภัยที่เกิด  และเพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหกับผูชม
ไดตระหนักถึงภัยรายที่เกิดขึ้น  และอาจทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกมาเพิ่มมาตรการในการดูแล
มากขึ้นดวย  ซ่ึงการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจนั้นจะทําใหเนื้อหาที่รายการกําลังนําเสนอนั้นมีความ
นาเชื่อถือในแงของความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  นี่ก็คือตัวหมายถึง (Signified)  ซ่ึงทางรายการ
ไดสรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลวเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  จะตองมี
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หนาที่เตือนภัย สอดสองดูแล คอยระมัดระวังไมใหเกิดภัยตางๆ  และใหคําแนะนําแกประชาชนให
ระมัดระวังตัวถึงภัยตางๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นได 

 
5.1.2.3   ชวงนาทีระทึก  จะเปนเหตุการณตางๆ ที่มีภาพจริง  เสียงจริง  ไมวาจะ

เปนอุบัติเหตุ  จี้  ปลน  การจับตัวประกัน  การฆาตัวตาย  ภัยธรรมชาติตางๆ  หรือแมแตนาทีเปน
นาทีตายของสัตว   ซ่ึงแบงเนื้อหาออกไดเปน  5  ประเภท  ดังนี้ 

1)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน  คือ  ภาพเหตุการณตางๆ ในสังคม  ซ่ึงลวนแลวแตเกิดขึ้น
เพราะคนเปนผูกอข้ึนมาเอง  ไมวาจะเปนการทํารายคนอื่น การทํารายตัวเอง   
 2)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  คือ  ภาพเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นกับสัตวตางๆ  ไมวาจะเปน
นาทีแรกเกิด  การชวยชีวิต  การไลลา   
 3)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  คือ  ภาพจริงเสียงจริงจากอุบัติเหตุตางๆ  ไมวาจะเปน
อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน  ซ่ึงเปนอุบัติเหตุที่คนมักมองขาม 
 4)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  คือ  ภาพเหตุการณที่เจาหนาที่ตํารวจกําลังใชยุทธวิธี
เพื่อลอมจับคนรายจากคดีตางๆ 
 5)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  คือ  ภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงของภัยธรรมชาติตางๆ  
 

 นอกจากนี้เนื้อหารายการในชวงนาทีระทึกมีองคประกอบในการประกอบสรางเนื้อหา  
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 (1)  รูปแบบการนําเสนอ   คือ  จะตองเนนการนําภาพจริง  เสียงจริงมานําเสนอ
โดยผานกระบวนการตัดตอที่ไมตัดทอนภาพมากนัก   อาจจะเลาเรื่องแบบ จุดเริ่มตน  นําไปสู  จุด
จบ  หรือบางครั้งอาจจะเลาแบบ จุดจบ  แลวเลายอนไปสูจุดเริ่มตน   
 (2)  การใชภาษา  คือ  ใชภาษาที่เขาใจงาย  เนนการบรรยายถึงเรื่องราวแตละนาที
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น  เพื่อใหผูชมไดรวมลุนระทึกไปกับเหตุการณ 
 (3)  การนําเสนอเสียง  คือ  เสียงดนตรีตองใชดนตรีที่เนนความตื่นเตน  เราใจ แต
จะคอยๆ เรงจังหวะขึ้นเรื่อยๆ ตามภาพเหตุการณ    
 
 ในชวงนาทีระทึกนี้  ทางรายการมักจะมีการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยสาธารณภัย
ตางๆ ซ่ึงตัวหมาย (Signifier)  ในชวงนี้คือ  เจาหนาที่ของหนวยสาธารณภัย  ไมวาจะเปน  รวม
กตัญู  ปอเต็กตึ้ง  กูภัย  สวางบริบูรณ   รวมถึงกระทรวงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอ  อาทิ  
เจาหนาที่กระทรวงยุติธรรม  เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ
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เจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหความรูและขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการชวยเหลือผูประสบเหตุ  และความ
อันตรายของเหตุการณที่เกิดขึ้น  เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับเนื้อหาที่รายการกําลังนําเสนอดวย  
นี่ก็คือตัวหมายถึง (Signified)  ซ่ึงทางรายการไดสรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลวเจาหนาที่ของ
หนวยสาธารณภัยตางๆ  จะตองมีหนาที่ใหความรูและใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายตางๆ  ของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น   
 

5.1.2.4   ชวงขาวเจาะ  เปนเรื่องตางๆ ที่กําลังเปนกระแสการวิพากษวิจารณของ
สังคมแตยังไมมีจุดจบของเรื่องอาจจะเปนเรื่องที่มาจากขาวโทรทัศน ขาวหนังสือพิมพ ขาวจากวิทยุ 
และขาวจากสื่อตางๆ  หรือเปนเรื่องที่ทางทีมงานหาขอมูลมาตั้งประเด็นขึ้นเอง  ซ่ึงจะตองมีขอมูล
ในเชิงลึกมานําเสนอใหครอบคลุมครบถวนทุกดาน  ซ่ึงแบงเนื้อหาออกไดเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 

1)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  คือ เหตุการณที่เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตวอยางโหดเหี้ยม
ทารุณ    และการสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับสัตวรวมโลก 
 2)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม  คือ  เหตุการณที่ถูกวิพากษวิจารณจากคนในสังคม  
และยังคลุมเครือ  ไมมีทางออกที่ชัดเจน  ซ่ึงทางรายการจะหาขอเท็จจริงจากบุคคลหรือหนวยงาน
หลายๆ ฝาย  เพื่อหาขอเท็จจริงของเรื่องตั้งแตเร่ิมแรก  จนถึงบทสรุปหรือทางออกของเรื่อง   
 

นอกจากนี้เนื้อหารายการในชวงขาวเจาะมีองคประกอบในการประกอบสรางเนื้อหา  
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 (1)  รูปแบบการนําเสนอ   คือ  ภาพที่นําเสนอจะตองเปนภาพที่ทีมงานบันทึกภาพ
ขึ้นมา ซ่ึงจะหาชมจากรายการขาวอ่ืนๆ ไมได  ซ่ึงจะใชวิธีการแอบถาย  อาจจะเปนการซอนกลอง  
ติดตั้งกลองวงจรปดในสถานที่ที่เราจะไปถายทํา  และภาพที่ขาดไมได  คือ ภาพที่ทางทีมงานนํา
เจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย   
 (2)  การใชภาษา  คือ  มักใชภาษาหรือคําพูดที่เกิดจากการสนทนากันระหวางตัว
ละครในเรื่อง   
 (3)  การนําเสนอเสียง  คือ  จะเนนการใชเสียงจริง  ไมวาจะเปน  บทสนทนาของ
ตัวละครในเรื่อง  โดยใชเสียงดนตรีประกอบคลอไป เพื่อไมใหเร่ืองเงียบจนเกินไป   
 
 ในชวงขาวเจาะนี้  ทางรายการมักจะมีการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนั้นๆ  ซ่ึงตัวหมาย  (Signifier) ในชวงนี้คือ เจาหนาที่  ไมวาจะเปนตํารวจ  นักวิชาการ  
แพทย  รวมถึงกระทรวงตางๆ  ทั้งเจาหนาที่กระทรวงยุติธรรม  เจาหนาที่กระทรวงวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี    เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เพื่อมาใหแงคิดใน
ดานความถูกตองและขอเท็จจริงของเร่ืองที่ทางรายการนําเสนอ และตองมีทางออกเผื่อไวใหกับคน
ที่ตองการทางออกดวย  เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับรายการในการนําเสนอเนื้อเร่ือง  นี่ก็
คือตัวหมายถึง (Signified) ซ่ึงทางรายการไดสรางความหมายขึ้นมาวาจริงๆ  แลว  เจาหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ  ไมวาจะเปนตํารวจ  นักวิชาการ  จะตองมีหนาที่ใหความรูและ
ขอเท็จจริงตางๆ  กับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 

5.1.2.5   ชวงสกูปพิเศษ  สวนใหญเปนเรื่องที่ทีมงานคิดประเด็นของเรื่องขึ้นมา  
แลวนําเรื่องนั้นมาเจาะลึกเพื่อขยายประเด็นใหครอบคลุมขึ้น  ซ่ึงเรื่องนั้นจะตองมีความพิเศษหรือมี
จุดใดจุดหนึ่งที่นาสนใจ  ซ่ึงแบงเนื้อหาออกไดเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

1)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน  คือ  เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม  แตยังไมมีการแกไข  ซ่ึง
ทางรายการจะนําเสนอตั้งแตจุดเริ่มตน  จนถึงจุดจบของเรื่อง 

2)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  คือ  ประเด็นสวนใหญมักจะมาจากขาวหรือเปนเรื่องที่กําลัง
เปนกระแสอยูในขณะนั้น  ซ่ึงการนําเสนอขอเท็จจริงจะครบทุกอรรถรส  และตองมีขอมูลมากกวา
ที่เปนขาว   

3)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับไสยศาสตรและความเชื่อ  คือ  เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในสังคม  แตยังไม
สามารถหาขอเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้น   ซ่ึงอาจเปนเรื่องที่ทําใหประชาชนเกิดความเชื่อและหลง
งมงาย   ทางรายการจะคนหาขอเท็จจริงที่สามารถอธิบายถึงเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นได 

4)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับตางประเทศ  คือ เร่ืองสวนใหญจะมาจากขาวหรือขอมูลจาก
ตางประเทศ  แลวจึงนําเรื่องที่ไดมาเจาะลึกในขอมูลตอ   

 
 นอกจากนี้เนื้อหารายการในชวงสกูปพิเศษมีองคประกอบในการประกอบสรางเนื้อหา  
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 (1)  รูปแบบการนําเสนอ   คือ  อาจจะนําเสนอเนื้อหาเปนตอนๆ  ตามความ
คืบหนาของเรื่องที่ติดตาม   แตทุกเรื่องที่เปนสกูปพิเศษนี้จะตองมีจุดจบหรือจุดสิ้นสุดของเรื่อง 
 (2)  การใชภาษา  คือ  มักจะเนนภาษาที่เขาใจงาย  ซ่ึงในบางครั้งบางเรื่องอาจจะมี
ภาษาทางการแพทยหรือภาษาทางเทคนิคมากเกินไป  ก็ตองนํามาแปลงเปนภาษาที่เขาใจงาย 
 (3)  การนําเสนอเสียง  คือ  จะเนนการใชเสียงที่เกิดขึ้นจริง  โดยใชเสียงดนตรี
ประกอบคลอ เพื่อไมทําใหเร่ืองแหงเกินไป 
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 ในชวงสกูปพิเศษนี้  ทางรายการมักจะมีการสัมภาษณนักวิชาการ  ซ่ึงตัวหมาย 
(Signifier) ในชวงนี้คือ  นักวิชาการที่มีความชํานาญการในแตละดาน  ไมวาจะเปน  นักวิชาการดาน
การสื่อสาร  นักวิชาการดานพลังงาน  นักวิชาการดานสัตว  รวมถึงเจาหนาที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี   เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อมาอธิบายใหเห็นถึงขอเท็จจริงตางๆ  และ
วิธีการแกปญหาหรือแนวทางการใชชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องที่รายการจะนําเสนอ  เพื่อเปนการสราง
ความนาเชื่อถือใหกับรายการ  นี่ก็คือตัวหมายถึง (Signified)  ซ่ึงทางรายการไดสรางความหมาย
ขึ้นมาวาจริงๆ  แลวนักวิชาการ  จะตองมีหนาที่ใหความรูในดานตางๆ ใหกับประชาชน 
 

จากการศึกษาเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ  ผูวิจัยพบวา  สวนใหญเนื้อหาของรายการ
จะแบงออกไดเปน  4  ประเภท  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 1)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับความแปลก 
 เนื้อหาที่ส่ือใหเห็นถึงเรื่องราวของชีวิตคน  สัตว  สถานที่ หรือส่ิงของในสังคม  ซ่ึงลวน
แลวแตมีความแปลก  พิเศษ  พิสดาร ไมเหมือนใครและเปนเรื่องที่ดูแลวไมนาจะเกิดขึ้นไดจริงใน
สังคมแตมันก็เกิดขึ้นแลว  โดยการนําเสนอจะตองนําเสนอดวยภาพจริงเสียงจริงภายใตภาพแหง
ความแปลกของเรื่องนั้นๆ  ซ่ึงภาพที่ใชจะตองเนนมุมภาพที่แสดงใหเห็นถึงความแปลกของเรื่อง   
 2)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเตือนภัย 

นําเสนอถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  อาชญากรรม พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
การใชชีวิตหรือส่ิงของ  และรวมไปถึงภัยรายตางๆ  ที่อยูรอบตัวคน  อาจเปนภัยใกลตัวทีเ่กดิขึน้แลว
หรือภัยที่หลายคนมองขาม  จึงดึงเอาความชะลาใจของคนทั่วไป  มาตอกย้ําอีกครั้งเพื่อใหคน
เหลานั้นตระหนักถึงความอันตรายที่อยูรอบตัว   
 3)  เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม 
 นําเสนอถึงภัยที่เกิดจากการจี้  ปลน  วิ่งราวทรัพย  ในปจจุบันเรื่องราวตางๆ  เหลานี้เปน
ปญหาสังคม  อาจจะเปนเพราะวาสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  รายการมีหนาที่ที่จะตองตีแผถึง
พฤติกรรมโดยละเอียดของคนรายที่จะกระทําตอเหยื่อที่รูไมเทาทัน  ใหคอยระวังตัว   
 4)  เนื้อหาที่มีผลกระทบตอสังคม 

เปนเรื่องตางๆ  ที่กําลังเปนกระแสการวิพากษวิจารณของสังคมแตยังไมมีจุดจบของ
เร่ือง ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคม  อาชญากรรม  หรือเรื่องสะเทือนขวัญ  ซ่ึงไมมีทางออกที่
ชัดเจน เพื่อหาขอเท็จจริงของเรื่องจากบุคคลหรือหนวยงานหลายๆ ฝาย  ตั้งแตเริ่มแรก  จนถึง
บทสรุปหรือทางออกของเรื่อง   
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5.1.3  การรับรูของผูชมท่ีไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 การรับรูของผูชมที่ไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่องจริงผาน
จอ  สามารถแบงประเด็นไดเปน 5 ประเด็น  ดังนี้ 
 

5.1.3.1  ความรูสึกท่ีมีตอการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการ
เร่ืองจริงผานจอ  ซ่ึงแบงการศึกษาวิจัยออกเปน  4  สวน  ดังนี้ 
 

1)  ความรูสึกที่มีตอเนื้อหาที่นําเสนอ   
ความรูสึกที่มีตอการนําเสนอเนื้อหา  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริง

ผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญ   เห็นดวยวารายการไดนําเสนอเนื้อหาที่เปน
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  นําเสนอไดอยางตรงไปตรงมา  ทําใหรายการมีความนาสนใจในเรื่อง
เนื้อหาที่เจาะลึก  ชัดเจนกวารายการอื่นๆ  และชมรายการแลวทําใหเกิดอารมณรวมไปกับเหตุการณ
นั้นๆ   ซ่ึงการนําเสนอทําใหผูชมรูสึกตื่นเตน  ตกใจ  สะเทือนใจไปกับสิ่งที่รายการนําเสนอ   
 

2)  ความรูสึกที่มีตอภาพที่นําเสนอ   
ความรูสึกที่มีตอการนําเสนอภาพ “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการเรื่องจริงผาน

จอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมด  เห็นดวยวาภาพที่นําเสนอในรายการเรื่องจริงผาน  
เปนภาพที่นําเสนอจากภาพจากเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  ซ่ึงการนําเสนอไมเหมือนรายการ
อ่ืนตรงที่นําเสนอภาพที่เกิดขึ้นจริง  จากเหตุการณจริง  เมื่อชมรายการแลวทําใหรูสึกตื่นเตนไปกับ
เหตุการณที่รายการนําเสนอ  ซ่ึงภาพที่นําเสนอนั้นก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงปญหาตางๆ  ของ
สังคมไดเปนอยางดี  และชมรายการแลวรูสึกเหมือนเปนสวนหนึ่งของรายการ 
 

3)  ความรูสึกที่มีตอผูเชี่ยวชาญ 
ความรูสึกที่มีตอผูเชี่ยวชาญในรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนา

กลุมทั้งหมด   เห็นดวยวาการสัมภาษณผูเช่ียวชาญหรือผูที่มีความรูในดานตางๆ  ในรายการ  ทําให
เนื้อหารายการนาสนใจ  โดยผูเชี่ยวชาญจะมาอธิบาย  ใหความรู  ขยายความกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
และยังชวยเสริมใหเนื้อหาในรายการมีความนาเชื่อถือมากขึ้น และสิ่งที่สําคัญ  คือ  รายการมีความ
เปนกลางในการนําเสนอโดยใหผูที่มีความรูมาใหคําแนะนํา 
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4)  ความรูสึกที่มีตอผูดําเนินรายการ 
ความรูสึกที่มีตอการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  

ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมด  เห็นดวยวาผูดําเนินรายการ  คือ ศรัณยู  วงษกระจาง  มีความ
เหมาะสมมากที่จะดําเนินรายการ   เพราะเปนคนที่มีบุคลิกดี  นาเชื่อถือ  น้ําเสียงหนักแนนและทํา
ใหคนดูตื่นเตนไปกับเหตุการณที่นําเสนอ 

 
5.1.3.2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของ

รายการเรื่องจริงผานจอ  ซ่ึงแบงการศึกษาวิจัยออกเปน  4  สวน  ดังนี้ 
 

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหา  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการ
เร่ืองจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมด  เขาใจวาเนื้อหาที่รายการนําเสนอเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม   โดยนําเสนอในแงมุมที่แตกตางจากรายการอื่น  เนื่องจากมีการใช
ภาพจริง  เสียงจริง  จากเหตุการณจริง 
 

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพที่นําเสนอ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอภาพ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการ

เร่ืองจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมด  เขาใจวาภาพที่นําเสนอเปนภาพจาก
เหตุการณจริงที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาในสังคม   เปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนปญหาของสังคม  
และมีการลําดับภาพใหเห็นเปนเรื่องราวหรือสถานการณจริงเปนลําดับขั้นตอนไดอยางชัดเจน  แต
อยางไรก็ตามการนําเสนอภาพตองมีการเซ็นเซอรภาพที่นําเสนอใหเหมาะสมไมใหรุนแรง
จนเกินไป  เพื่อไมทําใหเกิดความหวาดกลัว 

 
3)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญในรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมใน
การสนทนากลุมทั้งหมด  เขาใจวาการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูในดานตางๆ  ใน
รายการเปนการชี้แนวทางวิธีการแกไขปญหาตางๆ  หรือหาทางออกใหกับผูชม  นอกจากนี้ยังชวย
เสริมความรู  ความเขาใจในดานตางๆ  เพื่อใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   และที่สําคัญทําใหเนื้อหาใน
รายการมีความนาเชื่อถือ 
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4)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูดําเนินรายการ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการเรื่องจริงผานจอ  

พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมด   เขาใจวาผูดําเนินรายการ  คือ ศรัณยู  วงษกระจาง  มี
ความเหมาะสมมากที่จะดําเนินรายการ  เนื่องจากเปนคนที่มีบุคลิกดี  ทาทางนาเชื่อถือ  สามารถ
แสดงอารมณในการนําสงเขาสูชวงตางๆ  ไดนาสนใจและน้ําเสียงหนักแนนสามารถสราง
บรรยากาศใหผูชมตื่นเตนไปกับเหตุการณ  นอกจากนี้ยังชวยเสริมใหรายการมีความนาเชื่อถือและมี
ความโดดเดนเปนเอกลักษณในรูปแบบของรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

5.1.3.3  ความเชื่อในการสราง   “ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการเรื่องจริง
ผานจอ  ซ่ึงแบงการศึกษาวิจัยออกเปน  3  สวน  ดังนี้   
  

1)  ความเชื่อในเรื่องที่รายการนําเสนอ 
ความเชื่อในการสรางเรื่อง  “ความเปนจริง”  ทางสังคมที่รายการเรื่องจริงผานจอ

นําเสนอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญ  มีความเชื่อในเรื่องที่รายการนําเสนอวาเปน
เรื่องจริง  นํามาจากเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  โดยจะเห็นไดจากเหตุการณตางๆ  ที่เกิดขึ้น
ใกลตัว  ซ่ึงเรื่องที่นําเสนอจะมีการสัมภาษณพยาน  ผูที่อยูในเหตุการณ เพื่อใหเนื้อหารายการมีความ
นาเชื่อถือ  และเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็น  แสดงถึงความเปนกลางในการ
นําเสนอเนื้อหา  แตอยางไรก็ตามตองใชวิจารณญาณในการชม  เนื่องจากบางเหตุการณของรายการ
อาจไมใชเร่ืองจริงทั้งหมดเปนเพียงความจริงบางสวนเทานั้น 
 

2)  ความเชื่อในเรื่องภาพกับขอมูล 
ความเชื่อในการสรางภาพกับขอมูล  “ความเปนจริง”  ทางสังคมที่รายการเรื่องจริงผาน

จอนําเสนอ พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญ  มีความเชื่อวาภาพที่รายการนําเสนอนั้น
เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมและมีความหลากหลายของเรื่องที่นําเสนอ  โดยภาพทําใหผูชมเชื่อ
มากวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเรื่องจริง  สวนขอมูลจะนาเชื่อถือก็จะตองมีภาพกอน  ซ่ึงภาพกับ
ขอมูลตองมีความสอดคลองกัน  เพื่อจะทําใหเนื้อหารายการมีความนาเชื่อถือ 
 

3)  ความเชื่อในเรื่องที่มีผูเชี่ยวชาญมาใหความรู 
ความเชื่อในเรื่องที่มีผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในรายการเรื่องจริงผานจอ พบวา  

ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญ  มีความเชื่อวาการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเปนการชวยเสริม
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ความรู  ซ่ึงจะชวยใหตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เปนเรื่องที่ทุกคนมองขาม  และการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญทําใหรายการมีความนาเชื่อถือมากขึ้น  นอกจากนี้การสัมภาษณผูเช่ียวชาญจะ
สงผลตอความเชื่อของผูชมและสามารถเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติของผูชมไดเชนกัน 
 

5.1.3.4  การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ 
 

การทําหนาที่ของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการ
สนทนากลุมสวนใหญ    เห็นดวยกับการนําเสนอเนื้อหาในรายการวามีความเปนกลาง  โดยเปด
โอกาสใหหลาย ๆ  ฝายมาแสดงความเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น    โดยการนําเสนอของรายการนั้นจะไม
เขาขางฝายใดฝายหนึ่ง   และเรื่องที่รายการนําเสนอมุงเนนปญหาที่เกิดขึ้น เปนการเตือนภัยใหคน
ในสังคมไดรับรู   เพื่อไมใหเกิดความประมาทในการดําเนินชีวิต  แตการนําเสนอเนื้อหาในรายการ
ควรตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนจริงตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  ไมควรแตงเติมเนื้อหาใหเกินจริง 
 

5.1.3.5  การเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อันเนื่องจากการชม
รายการเรื่องจริงผานจอ 

 
 การเกิดพฤตกิรรมการนําไปใชในชวีิตประจําวัน  อันเนื่องจากการชมรายการเรื่องจริง
ผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนาทัง้หมด  ชมรายการแลวนําไปใชในชวีิตประจําวัน ไมวาจะ
เปนการเตือนภัย  อุบัติเหตุ  ไวเปนอุทาหรณในการใชชีวติ  ใชสนทนาในวงเพื่อน การบอกตอ เปน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  เพื่อใหรูเทาทันกับเหตกุารณที่จะเกดิขึ้น 
 
5.2  การอภิปรายผลการวจัิย 
 
 5.2.1  ขั้นตอนการผลิตเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ  หากนําแนวคิดเรื่อง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนของ  Alan Wurtzel  มาเปรียบเทียบแลวพบวาขั้นตอนการผลิต
รายการเรื่องจริงผานจอทั้ง  3  ขั้นตอนนั้นสามารถนํามาเปรียบเทียบกับขั้นตอนการผลิตทั้ง  4  
ขั้นตอนของ  Wurtzel  ไดดังนี้ 
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 1.  ขั้นวางแผนกอนการผลิต  (Pre-Production Planning)  พบวา  ขั้นตอนการผลิต
รายการเรื่องจริงผานจอมีขั้นตอนแรก  คือ    ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ  คือ  การประชุมทีมงาน
ผูผลิตรายการเพื่อปรึกษาถึงเรื่องที่จะผลิต  เพื่อใหทีมงานไดมีโอกาสเตรียมความพรอมสําหรับการ
ผลิตไดมากขึ้น  และมีความมุงหมายเพื่อใหทีมงานไดเกิดความเขาใจรวมกันอีกครั้งถึงทิศทางการ
ถายทํา  จากขั้นตอนการผลิตงานของทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอนั้น  เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับแนวคิดของ   Wurtzel   แลวพบวา  ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ  สามารถ
เปรียบเทียบไดกับขั้นตอนวางแผนกอนการผลิตรายการและพบวามีการปฏิบัติที่คลายคลึงกัน   
 

2.  ขั้นเตรียมการผลิต  (Setup and Rehearsal)  พบวา  กระบวนการผลิตรายการเรื่องจริง
ผานจอมีขั้นตอนการเตรียมการผลิตเชนเดียวกับ Wurtzel   แตมีลักษณะการปฏิบัติที่แตกตางจาก
แนวคิดของ Wurtzel   ซ่ึงไดกําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติในขั้นตอนนี้ไว  2  ประการ  คือ 
 1)  การติดตั้งอุปกรณ 
 2)  การฝกซอมกลอง 

ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา  ทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอมีแนวปฏิบัติที่
แตกตางจากแนวคิดของ  Wurtzel   นั่นคือ  ทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอจะมีการจัด
เตรียมการผลิตอยางงายๆ  คือ  เมื่อติดตั้งกลองโทรทัศนแลวอาจจะฝกซอมถายทํา  หรืออาจถายทํา
ทันทีโดยไมไดฝกซอมก็ได  ซ่ึงการปฏิบัติการเชนนี้แสดงใหเห็นวา  ทีมงานผูผลิตรายการอาศัย
ความชํานาญอันเกิดจากประสบการณเปนหลัก 
 

3.  ขั้นผลิตรายการ (Production)  พบวา  กระบวนการผลิตรายการเรื่องจริงผานจอมี
ขั้นตอนการผลิตรายการเชนเดียวกับ Wurtzel   แตมีความแตกตางในวิธีปฏิบัติ  นั่นคือ  ไมมีการ
เขียนบทรายการโทรทัศนแบบสมบูรณกอนการผลิต  ซ่ึงขัดแยงกับแนวคิดของ  Wurtzel   ที่
ช้ีใหเห็นวาบทรายการโทรทัศนนั้นจําเปนตองเขียนขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการถายทํารายการ  แต
ทีมงานผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอจะใชบทรายการโทรทัศนแบบกึ่งสมบูรณ  เพื่อเปนแนวทาง
ในการตัดตอรายการในขั้นหลังการผลิต 

 
ผูวิจัยวิเคราะหไดวา  สาเหตุที่ผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  ไมเขียนบทรายการ

โทรทัศนแบบสมบูรณเพื่อใชในการถายทํารายการนั้นเนื่องจาก 
1. ชางภาพเปนผูที่มีประสบการณทํางานดานการผลิตสูง  จึงไมเห็นความ

จําเปนตองใชบทรายการโทรทัศนแบบสมบูรณเปนแนวทางในการถายทํา 
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2. สภาพการผลิตที่ตองอาศัยการสืบหาขอมูลสวนหนึ่งจากแหลงขอมูลโดยตรง   
จึงไมสะดวกหากจะนําขอมูลนั้นกลับมาบริษัทเพื่อเขียนบทรายการโทรทัศนแบบสมบูรณ  เพราะ
จะเสียเวลาและคาใชจาย 

3. จากที่ผานมาผูผลิตรายการอาศัยขั้นตอนกอนการผลิตรายการเพื่อประชุมการ
ถายทํา  กําหนดโครงเรื่องและแผนการทํางานตางๆ  เมื่อนําไปใชในการผลิตรายการแลวไมเกิด
ปญหาทําใหผูผลิตรายการพอใจที่จะใชวิธีการเดิมๆ 

4. ผลงานที่สําเร็จออกมานั้นเปนที่ยอมรับของผูรับสารและสังคม  สรางความพึง
พอใจใหแกผูผลิตรายการ  และไมเห็นความจําเปนตองแกไขวิธีการถายทํารายการ 

อยางไรก็ตามผูวิจัยพบวาการผลิตรายการโดยไมมีบทรายการโทรทัศนแบบสมบูรณนั้น  
มิไดกอใหเกิดขอดีเสมอไป  เพราะวิธีการดังกลาวจะใหผลดีกับผูผลิตรายการที่มีความชํานาญเปน
อยางมากเทานั้น 

 
4.  ขั้นหลังการผลิต  (Post-Production)  พบวา  กระบวนการผลิตรายการเรื่องจริงผาน

จอมีขั้นตอนการตัดตอรายการ  และการนํารายการออกเผยแพรตรงไปตามแนวคิดของ  Wurtzel    
 

นอกจากนี้ภายใตกรอบแนวคิดเรื่อง  การสรางความเปนจริงทางสังคม  (Social 
Construction of Reality)  ที่มีความเชื่อพื้นฐานวา  ส่ือมวลชนซึ่งเปนสถาบันหนึ่งในสังคมไดทํา
หนาที่เปน “ตัวกลาง”  ในการสรางความเปนจริงใหปจเจกบุคคลในสังคมดวยการคัดเลือก  “ความ
เปนจริง”  เร่ืองใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาและนําเสนอผานสื่อนั้น  “รายการเรื่องจริงผานจอ”  ในฐานะ
ส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง  ก็ถูกจัดเขาอยูในกรอบแนวคิดนี้ดวยเชนกัน  ทั้งนี้  “ความเปนจริง”  ที่
ผูผลิตรายการไดคัดเลือกเพื่อนําเสนอไปสูการรับรูของผูชมนั้น  จะถูกนําเสนอใหดูเหมือนเปนเรื่อง
จริงทั้งหมด  แตอยางไรก็ตาม  การศึกษาตามแนวคิดนี้ไมไดตองการคําตอบวา  “ความเปนจริง”  
ของผูผลิตรายการเปนส่ิงที่  “ถูกหรือผิด”  แตตองการหาคําตอบวา  “ความเปนจริง”  นั้นถูกสราง
ขึ้นมาไดอยางไร   

 
 เพื่อหาคําตอบวา  “ความเปนจริง”  ในรายการเรื่องจริงผานจอถูกสรางขึ้นไดอยางไร  
ผูวิจัยจะอาศัยกรอบแนวคิดของ Stuart Hall  เร่ืองการเขารหัสและการถอดรหัส  (Encoding & 
Decoding)  มาเปนตัวอธิบาย  โดยสําหรับแนวคิดนี้  Hall   มีทัศนะวา  เปนขั้นตอนของการสราง
ความหมายทั้งจากผูสงและผูรับ  โดยมีอยู  3  ชวงตอน  คือ  ชวงตอนเตรียมการเพื่อการผลิตสื่อ  
ชวงตอนลงมือทําการผลิต   และชวงตอนการถอดรหัส  ทั้งนี้สําหรับ  “ความเปนจริง”  ในรายการ
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เร่ืองจริงผานจอ  ไดถูกประกอบสรางขึ้นในชวงตอนเตรียมการเพื่อการผลิตสื่อ  และชวงตอนลงมือ
ทําการผลิต  ดังนี้ 
 
 (1)  ชวงตอนเตรียมการเพื่อการผลิตส่ือ   เปนชวงตอนที่ผูผลิตรายการไดคัดเลือก  
“ความเปนจริง”  บางอยางมานําเสนอ  โดยมุงเนนใหความสําคัญกับการถายทอด  “ความเปนจริง”  
ที่เปนเรื่องตางๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม  เชน  ปญหาอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  หรือเปนเรื่องที่มี
ผลกระทบตอสังคม  เปนอันดับแรก  ในขณะเดียวกันก็จะมีปจจัยอ่ืนๆ  เขามาเกี่ยวของดวย  เชน  
ความคิดเห็นและทัศนะของผูผลิตรายการ  ภาพเกี่ยวกับประสบการณตรง  ซ่ึงเปนผลมาจากการ
เรียนรูและการเขาใจโลกของผูผลิตแตละคน  (จากโลกแหงความเปนจริงและโลกแหงความหมายที่
แวดลอมบุคคลอยูตามแนวคิดของ A. Schutz)  ขอเท็จจริงทางสังคม  (social fact)  ตางๆ  เชน  
หลักฐานขอมูลจากตํารวจ  หลักฐานขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ  เปนตน  หรือขอกําหนดจากเงื่อนไขของ
องคกรที่เกี่ยวของกระบวนการผลิตรายการ  เชน  ฝายเซ็นเซอรของสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7  
หรือผูอํานวยการสราง  เปนตน  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะเปนแนวทางใหแกผูผลิตรายการวาจะตองทําการ  
“เขารหัส”  (Encoding)  ใหแก  “ความเปนจริง”  ในรายการเรื่องจริงผานจออยางไร 
 
 (2)  ชวงตอนลงมือทําการผลิต  เปนชวงตอนตอมาที่ผูผลิตรายการไดทําการ
เปลี่ยนแปลง  “ความเปนจริง”  ที่ไดคัดเลือกแลวตามแนวทางของตนเองใหมาอยูในรูปแบบของ
รายการ  ทั้งนี้ในชวงตอนนี้จะมีความสําคัญกับผูผลิตรายการเปนอยางมาก  เพราะเปนชวงตอนที่
สามารถโนมนําใหผูรับสารตีความหรือรับรูความหมาย  “ความเปนจริง”  ในรายการใหเปนไปตาม
ความตองการของผูผลิตรายการ  โดยการใชเทคนิคทางดานภาพและเสียง  โดยผูวิจัยพบวา  ผูผลิต
รายการจะใชเพื่อตองการสรางผลตออารมณความรูสึกของผูชมเปนสําคัญ  เชน  การนําเสนอภาพ
ในรายการจะเปนภาพจากเหตุการณจริง  โดยมีการตัดตอและลําดับภาพไดอยางตอเนื่อง  เพื่อสราง
ความรูสึกใหแกผูชมเหมือนอยูในเหตุการณนั้นดวย  สวนการใชเทคนิคดานเสียงนั้น  สวนใหญจะ
ใชเพื่อสรางบรรยากาศและดึงอารมณของผูชมใหมีความรูสึกคลอยตามไปกับภาพที่เห็น  เชน  เสียง
ปน เสียงระเบิด  เสียงกรีดรอง  เปนตน 
 

5.2.2  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 ผลการศึกษาวิจัย  พบวา  เนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ  สวนใหญจะมีเนื้อหาหลักๆ  
อยู  4  ประเภท  อันไดแก  เนื้อหาที่เกี่ยวกับความแปลก   เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเตือนภัย  เนื้อหาที่
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เกี่ยวกับอาชญากรรม  และเนื้อหาที่มีผลกระทบตอสังคม  โดยรายการเรื่องจริงผานจอมีความ
หลากหลายในการนําเสนอเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาในสังคม  การนําเอาขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงมานําเสนอโดยผานกระบวนการสรางสรรคของผูผลิตรายการ  โดยการนําเสนอเรื่องราว
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานความเปนจริงอยางเปนกลาง  โดยเรื่องราวที่นําเสนอมักเปน
เร่ืองราวแปลกใหม  มีเนื้อหาที่ดีใหความรูและเปนประโยชนแกคนในสังคมและใหแงคิดตางๆ
ใหกับคนในสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับมิติในทางสารคดีของธีรภาพ  โลหิตกุล  (2544)  ที่ไดกลาววา  
มิติในทางสารคดี มีอยู  3  มิติ  คือ หนึ่ง  มิติรูปแบบการนําเสนอที่ดี  การดําเนินเรื่องดี  การใชภาษา
สละสลวยกินใจ  การเคลื่อนไหวของกลองไดอารมณสอดคลองกับเนื้อหา  การลําดับภาพที่ดี  
ดนตรีประกอบสอดประสานลอรับกับภาพและเนื้อหาอยางกลมกลืนเปนหนึ่งเดียว  ผูใหเสียง
บรรยายไดอารมณ  มีความนาเชื่อถือ  สอง  มิติเนื้อหาที่ดี  ผูชมไดรับความรูใหมๆ  อันเกิดจาก
ความคิดสรางสรรคในการจับประเด็นของผูเขียนบท  ขอมูลถูกตองแมนยํา  และมีขอมูลรอบดาน  
ไมดวนสรุปในประเด็นที่มีขอโตแยง  และสาม  มิติแงคิดมุมมองดี  ผูชมไดรับแงคิดใหมๆ  หรือชม
แลวไดแงคิดอันกอใหเกิดสํานึกในทางสรางสรรค  ทั้งนี้มิไดหมายความวาจะตองมีการสรุป  หรือ
ช้ีนําความคิดผูชมไปทางใดทางหนึ่งแนนอนตายตัวในสารคดีเร่ืองหนึ่งตอนหนึ่ง  อาจจะมีหลายแง
คิดมุมมองที่จะใหผูชมไดใชวิจารณญาณเอาเองได  จะเห็นไดวา  สารคดีที่ดีนั้นจะตองผสมผสาน
ความรู  ความบันเทิงและความเพลิดเพลินในการรับชมรายการใหอยูในสัดสวนที่พอเหมาะและ
กลมกลืน 
 
 รายการเรื่องจริงผานจอมีรูปแบบการนําเสนอทั้งการบรรยาย  การสัมภาษณ  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ  Joseph T.Browne  ที่กลาวไววา  รายการนําเสนอขอมูล โดยละเอียด
ตั้งแตตนจนจบ  โดยยึดหลักของความเปนจริงในขณะเดียวกันก็ไดอาศัยเทคนิคตาง ๆ หลาย
รูปแบบมาผสมผสานกัน  เพื่อใหเกิดจินตนาการที่ดีและจูงใจผูชมใหสนใจอาทิ  รูปแบบการ
บรรยาย  บทสัมภาษณ  บทสนทนา  การใหดนตรีและเสียงประกอบอื่น ๆ  เพื่อเสริมความหมายที่
สมบรูณใหแกภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน  นอกจากจะมุงเสนอขอเท็จจริงแกผูชมแลว  ยังมีความ
พยายามในการสรางจินตนาการปะปนอยูดวย  นอกจากนี้รูปแบบการนําเสนอของรายการเรื่องจริง
ผานจอจะนําเสนอดวยภาพขาวจากเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น  อันสอดคลองกับงานวิจัยของ  พรพรรณ  
สมบูรณบัติ  (2549 : 46)  ที่กลาววา  การนําเสนอดวยภาพขาวก็จะสามารถบอกเลาที่มาของ
เหตุการณนั้น  ๆ ได  การใชเสียงเพลงประกอบในเรื่องชวยใหผูชมรายการรูสึกผอนคลายหรือชวย
กระตุนอารมณความรูสึกของผูรับชมรายการใหคลอยตามเนื้อหารายการ  การสอบถามความคิดเห็น
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บุคคลทั่วไปเพื่อนําเสนอทัศนคติของคนในสังคม  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูเกี่ยวของก็จะชวย
ใหทราบขอเท็จจริงจากผูรูซ่ึงสงผลใหเนื้อหามีความนาเชื่อถือมากขึ้น   
 
 สําหรับการนําเสนอภาพในรายการเรื่องจริงผานจอถือเปนสิ่งสําคัญที่สามารถดึงดูด
ความสนใจจากผู รับชมรายการไดเปนอยางดี  ในบางครั้งภาพเพียงหนึ่งภาพก็สามารถสื่อ
ความหมาย  แสดงความรูสึกออกมาไดโดยไมตองใชคําบรรยาย  ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  พรพรรณ  สมบูรณบัติ  (2549 : 47)  ที่กลาววา  ผูผลิตจึงตองตระหนักและพิถีพิถันในการ
ถายภาพ  ตัดตอและลําดับภาพใหสอดคลอง  กลมกลืนกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ  เพื่อเปนการ
ชักชวนใหผูรับชมรายการรูสึกสนใจและติดตามดูไปจนจบรายการ   สวนการใชภาษาในรายการ
เร่ืองจริงผานจอ เปนภาษาที่เขาใจงาย  ส้ันกระชับ  ใหความหมายที่ชัดเจน  และการนําเสนอเสียง
ของรายการเรื่องจริงผานจอจะชวยกระตุนอารมณความรูสึกของผูรับชมรายการ  และสรางการรับรู
ความหมายของเรื่องราวตาง ๆ ผานเสียงดนตรีประกอบ  จะชวยใหผูชมรายการรูสึกเหมือนไดอยูใน
เหตุการณจริง  หรือไปสัมผัสเหตุการณดวยตนเอง 
 
 ในการศึกษาเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  การกําหนดกรอบการนําเสนอ  
ผูชมเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางความจริงใหมีความสมบูรณ  ใหผูชม  ติดตาม  เชื่อ  และยอมรับใน
ที่สุดดวยการนําเสนอเรื่องราวที่มีลักษณะเราอารมณกระตุนความรูสึก  เพื่อใหผูชมเกิดความสนใจ  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โรเบิรต  เอนแมน (Robert  Entman ,1992, quoted in Watson and Hill,  
2000, p. 117   อางถึงใน ปุญณิศา  สุวรรณภาษิต,  2548  :  224 )  ไดกลาวถึงการศึกษากรอบไววา  
การวางกรอบประกอบไปดวย  การคัดเลือก  (Selection)  และนําเสนอประเด็นสําคัญ  ซ่ึงการจัดวาง
กรอบจะกระจายอยูในพื้นที่ของกระบวนการสื่อสาร  4  แหง  ไดแก  ผูผลิต  ตัวบท  ผูรับสาร  และ
วัฒนธรรม  โดยมีความสัมพันธกันดังนี้  ผูผลิตหรือ  ผูที่ทําการสื่อสาร  (Communicator)  จะมีความ
สอดคลองไปกับตัวบท  (Texts)  ที่มีอยูอยางหลากหลาย  หรือการผลิตตัวบทขึ้นอยูกับเจตนารมณ
ในการสื่อสาร  โดยผูผลิตเองก็คํานึงถึงผูรับสาร  (Receiver)  และวัฒนธรรม  (Culture)  ดวยเชนกัน  
จึงอธิบายไดวาในสวนของผูผลิต   การตัดสินใจวางกรอบจะขึ้นอยูกับแบบแผนการรับรู  
(Schemeta)  ของตัวผูสงสารหรือผูผลิตส่ือ  (Communicator)  เอง  นั่นคือ  ผูผลิต  จะมีระบบความ
เชื่อหนึ่งที่มาใชในการจัดวางกรอบรายการ  โดยอาศัยแบบแผนการรับรูของตนทางดานการสื่อสาร
ไดแก  โครงสรางความรูของตนในเรื่องที่วาพฤติกรรมหรือกระบวนการสื่อสารในรูปแบบและ
สถานการณตางๆ  ควรเปนเชนไร  การจัดวางกรอบในตัวบทนั้นไมไดถูกลอมกรอบ  โดยผูจัดวาง
กรอบหรือตัวผูผลิตเทานั้น  ยังมีปจจัยอีกมากที่เขามาเกี่ยวของ  ไดแก  ตัวรูปแบบและการนําเสนอ  
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การพิจารณาแนวทางการนําเสนอที่สรางสรรค  จุดยืนทางดานมืออาชีพและความกดดันในขอตกลง
ที่ไดคาดหวังไว   
 

   
 
 
 
 
  
   
  
            ไตเติ้ล 
ผูดําเนินรายการ       
                       ประเด็นที่นําเสนอ 
 
                                                      ภาพเหตุการณ 
                                                                         
                                                                      บทสัมภาษณ / บทสนทนา 
 
                                                                                                   ผูดําเนินรายการสรุปเรื่องราว 
 
 
ภาพที่  5.1  แสดงกรอบการนําเสนอรายการเรื่องจริงผานจอ 
ที่มา  :  แบบจาํลองกรอบการนําเสนอรายการ  ปรับปรุงจากการวิจัยเร่ือง  การสรางความหมายใน
รายการสารคดีเชิงขาวแบบแอบถาย  ศึกษากรณีเฉพาะการแอบอางและการละเมดิพระธรรมวินัย
ของพระสงฆในพุทธศาสนา  (2548 : 224) 
                                                          

 เมื่อนําเรื่องการวางกรอบเชื่อมโยงกับสิ่งที่ศึกษา  ทําใหผูวิจัยพบวา  ในรายการเรื่องจริง
ผานจอไดวางกรอบผูชมใหเขาสูความจริงเสมือนเปนเหตุการณจริง  ทั้งนี้เปนผลมาจากการใช
เทคนิควิธีการนําเสนอ  ส่ิงที่นําเสนอเปนความจริงที่ปราศจากการปรุงแตง  แตสําหรับผูวิจัยแลว
ภาพความจริงดังกลาวไดผานกระบวนการ  “การประกอบสราง”  ในชวงการนําเสนอเรื่อง  ไดแก  
การใชวิธีการแอบถาย  การนําเสนอบทสนทนา  และบทสัมภาษณ  เพื่อสรางความหมายในเชิงบวก  
ตอการทําหนาที่ของสื่อ  ไดแก  ความถูกตองชอบธรรม  ความยุติธรรม  ความจริงแทแนนอน  ซ่ึง
บทบาทในการแสวงหาขอมูลดวยความชอบธรรมใหเปนที่ยอมรับจากคนในสังคมดวยการทํา
หนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม  ในความคิดเห็นของผูวิจัยความจริงที่ปรากฎในเนื้อหารายการจึงเปน
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ความจริงเพียงบางสวน  และก็เปนเรื่องของการประกอบสรางในเวลาเดียวกัน  หรือกลาวไดวาการ
นําเสนอเนื้อหาเปนเรื่องที่ไมใชความเปนจริงทั้งหมด  แตก็ไมใชความจริงที่หลอกลวง  เพราะ
กระบวนการสื่อสารมวลชนมีกระบวนการถายทอดของความหมายผานสื่อกลางที่เปนสัญลักษณ
และระบบคุณคาคือ  “ภาษา”  ส่ือมวลชนจึงเปนตัวแทนของโลกแหงความจริง  ในขณะเดียวกันสิ่ง
ที่ปรากฏในสื่อมวลชนก็เปนโลกแหงความหมายดวยเชนกัน 
  
 สําหรับสัญญะที่ปรากฏในรายการเรื่องจริงผานจอ  โดยตัวหมาย  (Signifier)  ใน
รายการเรื่องจริงผานจอ  คือ  ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการดานตางๆ  ไมวาจะเปน  นักวิชาการดาน
การสื่อสาร นักวิชาการดานพลังงาน นักวิชาการดานสัตว รวมถึงเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  ไมวาจะเปนหนวยกูภัย  หนวยสาธารณภัยตางๆ ทั้งรวมกตัญู ปอเต็กตึ้ง  สวาง
บริบูรณ  รวมถึงกระทรวงตางๆ  ทั้งกระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงยุติธรรม  และกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  หรือแมกระทั่งแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอ   ซ่ึงตัว
หมายถึง (Signified)  ในรายการเรื่องจริงผานจอ  คือ  ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการดานตางๆ  รวมถึง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอ  โดยมีหนาที่เพื่อมาใหความรูและนําเอาหลักวิทยาศาสตรมา
นําเสนอถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของรายการ  เพื่อช้ีใหเห็นถึงอันตรายของภัยหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้น  เพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหกับผูชมไดตระหนักถึงภัยรายจนเกิดความใสใจและ
เพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้น  และเพื่อมาใหแงคิดในดานความถูกตอง และวิธีการแกปญหาหรือ
แนวทางการใชชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องที่รายการนําเสนอและตองมีทางออกเผื่อไวใหกับคนที่ตองการ
ทางออกดวย นอกจากนี้ยังเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับรายการในการนําเสนอเนื้อเร่ืองและ
อาจทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกมาเพิ่มมาตรการในการดูแลมากขึ้นดวย  กระบวนการทั้งหมดนี้
เราเรียกวากระบวนการสรางความหมาย (Signification)  โดยทางรายการเรื่องจริงผานจอได  
“ประกอบสราง”  ความหมายวาผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการจะตองมีบทบาทและหนาที่ในการให
ความรูในดานตางๆ  กับประชาชน  เจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  จะตองมี
หนาที่เตือนภัย สอดสองดูแล คอยระมัดระวังไมใหเกิดภัยตางๆ  และใหคําแนะนําแกประชาชนให
ระมัดระวังตัวถึงภัยตางๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นได  เจาหนาที่ของหนวยสาธารณภัยตางๆ จะตองมีหนาที่
ใหความรูและใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายตางๆ  ของเหตุการณที่เกิดขึ้น   
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 5.2.3  การรับรูของผูชมท่ีไดรับจากการสรางความเปนจริงทางสังคมในรายการเรื่อง
จริงผานจอ 
 

จากการศึกษาความรูสึกที่มีตอการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการ
เร่ืองจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมสวนใหญเห็นดวยวา  รายการไดนําเสนอ
เนื้อหาที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  โดยการนําเสนอทําใหผูชมรูสึกตื่นเตน  ตกใจ  สะเทือน
ใจไปกับสิ่งที่รายการนําเสนอ  และรูสึกเขาไปมีสวนรวมไปกับเหตุการณนั้นๆ  แตการนําเสนอภาพ
จะตองใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมควรนําเสนอภาพที่รุนแรงเกินไปจนทําใหผูชมเกิดความรูสึก
กลัว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปุญณิศา  สุวรรณภาษิต  (2548 : 192)  ที่กลาววา  การนําเสนอ
เนื้อหาที่สะทอนปญหาในสังคมในรายการสารคดีเชิงขาวมีผลตอความรูสึกและความดึงดูดใจใน
การรับชม  ซ่ึงการนําเสนอเพื่อใหตื่นเตนนาติดตาม  นําเสนอดวยความกลาหาญ  นําเสนอเพื่อ
ประโยชนตอสังคม  และนําเสนอเพื่อพิสูจนความจริงที่ปราศจากการปรุงแตง 

 
ในสวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ  “ความเปนจริง”  ทางสังคมของรายการ

เร่ืองจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมด  เขาใจวารายการไดนําเสนอเนื้อหาที่
เปนเรื่องจริงในแงมุมที่แตกตางจากรายการอื่น  ที่มีทั้งการใชภาพจริง เสียงจริง  จากเหตุการณจริง   
โดยเนื้อหาที่นําเสนอนั้นเปนภาพที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม  สวนภาพที่
นําเสนอในรายการเปนภาพที่เกิดจากเหตุการณจริงเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนปญหาตางๆ  ของ
สังคม  เพื่อเปนการเตือนภัยใหกับคนในสังคมระมัดระวังตัว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  มารียา 
ไชยเศรษฐ (2546 : 21-22)  ที่กลาววา  รายการโทรทัศนตองนําเสนอขาวที่เปนประโยชนใหกับผูรับ
สารเพื่อสนองตอการรับรูในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและสนองตอความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น
ในแงตาง ๆ  เชน  สาเหตุของเหตุการณ  ผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้นรวมทั้งผลกระทบซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นกับตนเองหรือผูอ่ืน  ในสวนของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมด  เขาใจวา  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูใน
ดานตางๆ ในรายการนั้น  ไดทําการวิเคราะหถึงประเด็นตางๆ  เพื่อหาทางออกใหกับผูชมทั้งชวย
เสริมความรู  ความเขาใจในดานตางๆ  เพื่อใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   อันสอดคลองกับงานวิจัยของ  
พรพรรณ  สมบูรณบัติ  (2549 :47)  ที่กลาววา  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูเกี่ยวของก็จะชวยให
ทราบขอเท็จจริงจากผูรูซึ่งสงผลใหเนื้อหามีความนาเชื่อถือมากขึ้น  และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูดําเนินรายการ  ผูเขารวมในการสนทนากลุมทั้งหมดเขาใจวา  ผูดําเนินรายการ  คือศรัณยู  วงษ
กระจาง  มีความเหมาะสมมากที่จะดําเนินรายการเนื่องจาก เปนคนที่มีบุคลิกดี  ทาทางคําพูด
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นาเชื่อถือ  อันสอดคลองกับงานวิจัยของ  พรทิพย  ลิมปชัยโสภณ  (2549 :69)  ที่กลาววา  พิธีกรที่
ดีจําเปนตองมีบุคลิกภาพที่ดี  นาเชื่อถือ  การใชน้ําเสียงตองหนักแนน  มีความสามารถดานการ
ส่ือสารโดยเฉพาะมิติของโทรทัศน  เขาใจกระบวนการทํางานของโทรทัศนและตองสราง
ภาพลักษณของตนเองมิใหผูชมลืม 

 
สําหรับความเชื่อในการสราง   “ความเปนจริง”   ทางสังคมในรายการเรื่องจริงผานจอ

เมื่อ  “ความเปนจริง” ในรายการเรื่องจริงผานจอถูกสรางขึ้นแลว หรือตามทัศนะของ Hall  ก็คือ  
“ความเปนจริง”  นั้นไดถูกเขารหัส (Encoding)   มาจากผูผลิตรายการเรียบรอยแลว  ในขั้นตอน
ตอมาก็คือ  ขั้นตอนของการรับสารหรือการบริโภคขาวสาร  ซ่ึงเปนอีกขั้นตอนหนึ่งของการสราง
ความหมาย  แตเปนความหมายที่ถูกสรางจากผูรับสารดวยกระบวนการถอดรหัส  (Decoding)  โดย 
“ความเปนจริง”  จากผูผลิตรายการนั้นจะถูกนํามา  “อาน”  ความหมายซึ่งตามทัศนะของ  Hall  เชื่อ
วา  ความหมายจะถูกอานหรือถูกถอดรหัสออกมาได  3  รูปแบบ  คือ 
 1. การถอดรหัสตามที่ผูสงสารตองการ  (Preferred  Reading) 
 2. การถอดรหัสที่ผูรับสารจะตอรองความหมายกับผูสงสาร  (Negotiated Reading) 
 3. การถอดรหัสที่คัดคานหรือปฏิเสธความหมายของผูสงสาร  (Oppositional  
Reading) 
 

 ในการถอดรหัสความหมาย  “ความเปนจริง”  ของผูรับสารนั้น  ตามแนวคิดเรื่องการ
สรางความเปนจริงทางสังคม  มีความเชื่อวา  ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แตเกิดจากการ
ประกอบสรางขึ้นมา  (Constructed)  จากการที่ผูรับสารมีโลกแวดลอมอยู 2 โลก  คือโลกแหงความ
เปนจริงและโลกแหงความหมาย  ซ่ึงจะมีสถาบันตางๆ  ในสังคมทําหนาที่เปน  “ตัวกลาง”  ในการ
ใหคํานิยาม  “ความเปนจริง”  ของสิ่งตางๆ  โดยจะคอยๆ  ซึมผานเขาสูการรับรูของปจเจกผูรับสาร
อยางคอยเปนคอยไปจนกลายเปน  “แผนที่ทางจิตใจ”  (Mental  Maps)  ที่จะทําหนาที่ช้ีทิศทางวา
อะไรเกี่ยวของกับอะไรใหแกปจเจกผูรับสารนั้น  ซ่ึงตามทัศนะของ  A.Schutz  ก็คือ  “Tyipfication”  
นั่นเอง  ดังนั้น  เมื่อนํามาอธิบายการถอดรหัสความหมาย “ความเปนจริง”  ระหวางกลุมผูรับสารที่มี
ประสบการณตรง  กับ  กลุมผูรับสารที่มีประสบการณกับ  “ความเปนจริง”  ผานสื่อซ่ึงตางก็มีแผนที่
ทางจิตใจหรือมีโลกเชิงสัญลักษณกันคนละแบบ  ก็ยอมจะสงผลให  “ระบบการรับรู”  (Perception) 
ตอ  “ความเปนจริง”  ในรายการเรื่องจริงผานจอยอมแตกตางกันดวย  ดังนี้ 
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1.  กลุมผูรับสารที่มีประสบการณตรง  (Objective Social Reality)  คือ  ความเปน
จริงทางสังคมที่มนุษยไดรับจากประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของตนเอง  โดยจะมี
แผนที่ทางจิตใจที่มีลักษณะเขมแข็งและไมเปลี่ยนแปลงไดงายๆ  เพราะการซึมผานของ  “ความเปน
จริง”  นั้นเกิดจากการเรียนรูหรือการเขาใจโลกมาดวยตนเอง  ดังนั้นหาก  “ความเปนจริง”  ใน
รายการไมสอดคลองกับสิ่งที่ผูรับสารกลุมนี้ไดประสบมาโดยตรง  “ความเปนจริง”  นั้นก็ยอมจะถูก
ตอตานหรือคัดคานอยางเต็มที่หรือดวยความรุนแรง  ตัวอยางเชน  การแสดงความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางที่ชมรายการแลวรูสึกปฏิเสธตอความเชื่อที่รายการนําเสนอ  อยางเชน  ในเรื่องของประเพณี
บุญบั้งไฟพญานาค  ตามความเชื่อของชาวบานแลวประเพณีนี้มักจะมีพญานาคพนไฟใหเห็น แต
ทางรายการไดพยายามนําเสนอโดยมุงเนนใหเห็นวาพญานาคไมมีจริงเปนเพียงคําเลาขานที่สืบ
ตอมาเทานั้นเอง  โดยนําหลักวิทยาศาสตรเขามาเสนอใหเห็นวาเปนสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นจริง เปนตน 

 
2.  กลุมผูรับสารที่มีประสบการณกับ  “ความเปนจริง”  ผานสื่อ (Symbolic Social 

Reality  )  คือ  ความจริงทางสังคมที่มนุษยไดรับจากประสบการณผานสื่อในรูปของภาษาและ
สัญลักษณ  โดยจะมีแผนที่ทางจิตใจที่เกิดจากการทํางานของสถาบันตางๆ  ทางสังคมในการนิยาม  
“ความเปนจริง”  ของสิ่งตางๆให  โดยแผนที่ทางจิตใจนี้จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาหาก
วามีคํานิยามใหมที่มีความเขมแข็งกวาเกิดขึ้น  ตัวอยางเชน  ในรายการเรื่องจริงผานจอไดนําเสนอ
เนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  ไมวาจะเปนเรื่อง  อาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ซ่ึง
กลุมตัวอยางเห็นวาส่ิงที่รายการนําเสนอสอดคลองกับ  “ความเปนจริง”  ที่ตนเองไดรับรูจากรายการ
วาในปจจุบันสังคมไทยมีแตปญหาอาชญากรรม  เพราะเกิดจากเศรษฐกิจที่ไมดีในประเทศ  ทําให
คนหันมาปลน  จี้  และชิงทรัพยกันมากขึ้น  ทําใหตนเองเกิดการยอมรับความหมายของผูผลิต
รายการ  ดังนั้นส่ือไดสรางความเปนจริงใหกับผูชมไดรับรูในเรื่องของสังคม  อาชญากรรม  
อุบัติเหตุ   ที่เกิดขึ้นผานสื่อ  โดยส่ือจะมีอิทธิพลตอความเปนจริงของผูชม 
 
 สําหรับการถอดรหัสของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวกับการสรางความเปนจริงทางสังคมของ
รายการ  “เร่ืองจริงผานจอ”  ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการถอดรหัสความเปนจริง  (Reading)  โดยไดนํา
แนวคิดเรื่อง  “การเขารหัสและถอดรหัส”  (Encoding & Decoding)  ของ Hall  มาอธิบายและ
สามารถสรุปไดดังนี้   
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1. การถอดรหัสตามที่ผูสงสารตองการ  (Preferred  Reading) 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  พบวา  การถอดรหัส “ความเปนจริง” ของผูชมสวนใหญนั้น
สอดคลองกับ  “ความเปนจริง”  ที่รายการเรื่องจริงผานจอประกอบสรางขึ้น ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
การครอบงําทางวัฒนธรรมจากรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลในการสนทนากลุม  พบวา  ปจจัยที่นําไปสูการถอดรหัสความ
เปนจริงตามที่รายการประกอบสรางขึ้นนั้นมาจากการเขารหัสของรายการเรื่องจริงผานจอ  เชน  
การนําเสนอ  ภาพ  เสียง  และการดําเนินเรื่องในรายการเรื่องจริงผานจอ  ดังนั้น  การที่รายการเรื่อง
จริงผานจอไดนําเสนอ  เรื่องอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  อยางตอเนื่องภาพความเปนจริงเหลานี้จึงซึม
เขาไปในคลังความรูของผูชมใหเปนไปตามที่รายการเรื่องจริงผานจอนําเสนอภาพความเปนจริง 
โดยถาความเปนจริงที่รายการเรื่องจริงผานจอประกอบสรางขึ้น  สอดคลองกับความเปนจริงในคลัง
ความรูที่มาจากประสบการณตรงและประสบการณผานสื่อ  ความเปนจริงชุดดังกลาวก็จะเขามา
ครอบงําความคิดของผูชม โดยเฉพาะถาความเปนจริงชุดดังกลาวสอดคลองกับประสบการณตรง
ดวยแลวกระบวนการครอบงําก็จะเปนไปอยางงายดายและสมบูรณ  
 
 ในขณะเดียวกัน Hall  ไดกลาวไววา  มีกลไกสําคัญที่มีอิทธิพลที่กําหนดใหผูชมนั้น
ถอดรหัส  ตามจุดยืนที่ผูสงสารตองการ (Dominant -  hegemonic  Position )  3 ประการ  คือ  (1) 
ฐานะตําแหนงของผูสงสาร (Institution  Position)  (2) โครงสรางในการเขาถึง (Structure  of  
Access)  (3)  กลไกในการควบคุมการผลิต (Production  Control) แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับผล
จากการวิจัย  กลาวคือ    
 

(1) ฐานะตําแหนงของผูสงสาร (Institution  Position)  โดยสําหรับสถาบัน
ส่ือมวลชนแลว  เปนสถาบันที่มีความชอบธรรมอยางสูงในการไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เผยแพร
ขาวสารหรือถายทอดคานิยมตางๆ   รายการก็สามารถที่จะประกอบสราง  “ความเปนจริง”  ผาน
กลวิธีการนําเสนอใหเร่ืองราวที่ปรากฏออกมาดูราวกับเปนเรื่องจริงไดอยางเปนธรรมชาติ  ดังนั้น  
จึงมีความชอบธรรมที่จะกลาวไดวา  ฐานะตําแหนงของผูผลิตรายการมีมากกวาที่จะเปนผู
สรางสรรคความบันเทิงเพียงอยางเดียว  แตยังหมายรวมถึงฐานะของการเปน  “ผูผลิตวัฒนธรรม”  
(Cultural  producer)  ดวย  โดยวัฒนธรรมที่ผูผลิตรายการผลิตออกมาก็คือ  “ความเปนจริงอยาง
หนึ่ง”  ที่อยูในการรับรูของผูชมรายการ  และหากการผลิตวัฒนธรรมไดรับการตอบรับเปนอยางดี
จากกระแสสวนใหญของสังคม  ก็จะชวยยกระดับฐานะของผูผลิตรายการใหมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น  
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ซ่ึงจะเห็นไดวารายการเรื่องจริงผานจอนั้นออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7  เปน
เวลากวา 9  ป   ดังนั้น  รายการเรื่องจริงผานจอจึงมีความนาเชื่อถือ  และการยอมรับจากประชาชน
อยางกวางขวาง   ในดานเนื้อหาของรายการ  พบวา  การนําเสนอเนื้อหาของรายการนั้นจะมีการไป
ถายทําจากเหตุการณหรือสถานที่จริง   การกระทําในลักษณะดังกลาวนี้เปนการสะทอนใหเห็นวา
รายการไดนําเสนอความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอยางความตรงไปตรงมาและนาเชื่อถือ    

 
(2)   โครงสรางในการเขาถึง (Structure  of  Access)   หมายถึง  ขีดความสามารถ

ในการเขาถึงผูรับสาร  โดยสําหรับสื่อโทรทัศนแลว  ดวยคุณลักษณะที่ไดเปรียบทางดานภาพและ
เสียง  ทําใหกระบวนการประกอบสรางความเปนจริงสามารถที่จะโนมนาวใหผูชมเกิดความคลอย
ตามเรื่องราวในรายการไดเปนอยางดี   อีกทั้งการออกอากาศของรายการ   ยังหมายถึงการ
แพรกระจาย “ความเปนจริง”  หนึ่งๆ  ไปยังกลุมมวลชน  และ “ความเปนจริง”  นั้นไดถูกประกอบ
สรางอยูในการรับรูของคนในสังคมแลว  ซ่ึงจะเห็นไดวาการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7  ของรายการเรื่องจริงผานจอนั้น  เปนองคประกอบสําคัญในการเขาถึงผูชมได
จํานวนมาก  และในดานความมีช่ือเสียงของรายการทําใหการเขาถึงขอมูลจากหนวยงานภายนอก
ตางๆ  นั้นมีความเปนไปไดสูงหลายครั้ง  รายการไดสัมภาษณเพื่อขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตางๆ  และก็นําความคิดเห็นดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งในการประกอบสรางความเปนจริงใหมี
ความหนักแนนและนาเชื่อถือจากผูชม   

 
(3)   กลไกในการควบคุมการผลิต (Production  Control)   ไดแก  องคประกอบ

ตางๆ  ในการนําเสนอของสื่อโทรทัศน  ไมวาจะเปน  เหตุการณ  เร่ืองราว  ประเด็น  แหลงขาว  
สถานที่  สภาพแวดลอมที่ปรากฏในขาว  โดยรายการเรื่องจริงผานจอนั้นถูกผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย   และบุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพ   รวมถึงการใชเทคนิคดานภาพและเทคนิคดานเสียง
เขามาชวยสรางอารมณความรูสึกหรือสรางบรรยากาศใหดูสมจริงนาเชื่อถือ โดยองคประกอบ
เหลานี้มีผลในการเขาไปจัดวางตําแหนงความเปนจริงที่รายการนําเสนอในคลังความรูของผูชม
ทั้งส้ิน 

 
นอกจากนี้การคัดเลือกความเปนจริงบางอยางทามกลางความเปนจริงอันหลากหลาย  

เปนขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่ขึ้นอยูกับความตองการของผูผลิตรายการเปนหลัก  ตัวอยางเชน  
การผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  ผูผลิตรายการมีจุดมุงหมายตองการใหผูชมรับรูวาเปนเรื่องจริง
ทั้งหมด  ดังนั้น  เกณฑที่จะถูกนํามาคัดเลือกความเปนจริงตางๆ  ที่มีอยูมากมายนั้นก็คือ  ความ
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นาเชื่อถือ  เมื่อผูผลิตรายการตองการนําเสนอภาพเหตุการณอาชญากรรม  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม  ผูผลิตจึงตองคัดเลือกความเปนจริงที่สามารถตอบสนองความนาเชื่อถือได  ดังจะเห็นได
จากภาพที่  5.2 
 

 
 
ภาพที่  5.2  ความเปนจริงของรายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  จากแหลงประกอบสรางตางๆ 
 

ดังนั้นเมื่อวิเคราะหทั้งกระบวนการเขารหัสและถอดรหัสแลว  สามารถสรุปวา  ผูชม
สวนใหญเชื่อ  และยอมรับ  “ความเปนจริง”  ของรายการซึ่งสะทอนใหเห็นวารายการเรื่องจริงผาน
จอมีอิทธิพลในการครอบงําและกําหนดวาอะไรควรจะเปนความเปนจริงทางสังคม 
  

2. การถอดรหัสที่ผูรับสารจะตอรองความหมายกับผูสงสาร  (Negotiated 
Reading) 
 นอกจาการถอดรหัสแบบเดียวกับที่ผูสงสารตองการแลวยังพบวา  ผูชมมีการถอดรหัส
แบบตอรองกับความเปนจริงที่ทางรายการนําเสนอดวยเชนกัน  ซ่ึงนัยนี้สะทอนใหเห็นวาผูชมไมได
มีลัษณะ  Passive  เสมอไป  แตเปนผูชมที่มีลักษณะ Active  ตอความเปนจริงที่ทางรายการสรางขึ้น  
โดย  Hall  กลาววา  ปจจัยที่นําไปสูการถอดรหัสที่ตอรองจุดยืนของผูสงสารนั้นมาจาก  ภูมิหลัง  
ประสบการณ  และแนวคิดแตกตางกัน  ดวยความแตกตางดังกลาวนี้  ทําใหการตีความหมายของ
ผูรับสารมักจะผิดเพี้ยนไปจากที่ผูสงเขารหัสไว  ในกรณีที่ความเปนจริงทางสังคมเหลานั้นมีความ
สอดคลองหรือมีความแตกตางออกไปจากความเปนจริงในคลังความรูทางสังคมของตนเองเพียง
บางสวนหรือบางเงื่อนไข  ซ่ึงกลุมตัวอยางมีการถอดรหัสในเชิงเห็นดวยกับจุดยืนแบบที่ผูสงสาร
เขารหัสมาแตมีการตอรองบางเรื่อง  เนื่องจากกลุมตัวอยาง  จะตองใชวิจารณญาณในการชมรายการ
เร่ืองจริงผานจอ  เพราะบางครั้งเนื้อหาที่นําเสนอเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ ไมวาจะเปนเรื่อง
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ไสยศาสตร  เชน  การถายภาพแลวติดวิญญาณ  การลองของ  หรือแมกระทั่งเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค
ทาวจตุคามรามเทพ  ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ   โดยทําใหผูชมเกิดการตอรองวาสิ่งที่
นําเสนออาจไมเปนเรื่องจริงทั้งหมด  ซ่ึงทําใหผูชมเชื่อในประสบการณตรงและมาผสมผสานกับ
ความจริงที่ไดรับจากประสบการณผานสื่อ  เพื่อนําไปสูจิตสํานึก  นอกจากนี้ผูชมเกิดการตอรองวา
ส่ิงที่รายการนําเสนอเปนความจริงเพียงสวนหนึ่งของเหตุการณหนึ่งที่ไมใชทั้งหมดของเหตุการณ
จริง  เพราะผูผลิตมีเจตนาที่เลือกนําเสนอเพียงบางสวนหรือแมแตการเลือกภาพถายที่จะนําเสนอ 
 

3. การถอดรหัสที่คัดคานหรือปฏิเสธความหมายของผูสงสาร  (Oppositional   
Reading) 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้    พบวา  การถอดรหัสของผูชมสวนใหญสอดคลองกับความ
เปนจริงที่ทางรายการสรางขึ้นแตมีสวนหนึ่งมีการถอดรหัสที่แตกตางจากความเปนจริงที่ทาง
รายการนําเสนอ  โดย  Hall  กลาววา  ปจจัยที่นําไปสูการถอดรหัสที่ตอตานจุดยืนของผูสงสารนั้น
มาจาก  ภูมิหลัง  ประสบการณ  และแนวคิดที่แตกตางกัน ดวยความแตกตางดังกลาวนี้  ทําใหการ
ตีความหมายของผูรับสารมักจะผิดเพี้ยนไปจากที่ผูสงเขารหัสไว  แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ  ผล
จากงานวิจัย   กลาวคือ  ในประเด็นความเชื่อ  และการมีประสบการณตรงของผูชมมีผลนําไปสูการ
ถอดรหัสที่ตอตานจุดยืนของรายการ  พบวา  เมื่อรายการนําเสนอประเด็นเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ
พญานาคเพื่อทดสอบวาลุกไฟที่ลอยข้ึนมาจากน้ํานั้นมีที่มาจากพญานาคที่อยูใตน้ําจริงหรือไม  โดย
ใชกลองโทรทัศนลงไปสงใตน้ํา  และเชิญผูเชี่ยวชาญมาอธิบายในประเด็นดังกลาวโดยยึดหลักวิธี
ทางวิทยาศาสตร  ผลที่ไดจากการทดสอบของรายการสรุปวาไมมีพญานาคจริงเพราะสอง
กลองโทรทัศนลงไปในน้ําแลวไมพบพญานาค   ซ่ึงการใชกลองโทรทัศนและผูเชี่ยวชาญในการ
พิสูจนปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาความเชื่อและศรัทธาของรายการ  ตั้งอยูบนหลัก
วิทยาศาสตรวาสามารถใหคําตอบได  เมื่อไมพบพญานาค  พญานาคจึงไมมีอยูจริง   ซ่ึงหลัก
วิทยาศาสตรดังกลาวมีความขัดแยงกับแนวความคิดของผูชมรายการที่เชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่ง
เหนือธรรมชาติ  กลาวคือ  ผูชมเชื่อวาพญานาคมีอยูจริง 

 
ในสวนประเด็นทางความเปนจริงผานประสบการณตรง  พบวา  อีกสาเหตุหนึ่งที่มีผล

ใหผูชมถอดรหัสความเปนจริงตางไปจากจุดยืนที่รายการเรื่องจริงผานจอสรางขึ้น  คือ  ภูมิหลังของ
ผูชมเปนคนในพื้นที่ของประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค  ดังนั้นผูชมจึงมีสวนรวมและประสบการณ
โดยตรงกับประเพณีดังกลาวมายาวนาน   เมื่อเปนเชนนี้ความศรัทธาในการมีอยูของพญานาคจึงมี
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สูง  ดังนั้น  ความเปนจริงที่รายการสรางวา “พญานาคไมมีจริง”  จึงไมสามารถซึมเขาไปแยงชิง
พื้นที่ในคลังความรูเดิมของผูชมไดและถูกตอตานจากผูชมผานการถอดรหัสที่แตกตางจากจุดยืน
ของรายการ  

 
 สําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ  ซึ่งเปนประเด็นที่บอบบางรายการจึงไมควร
นําเสนอในประเด็นดังกลาวในเชิงทาทายเพราะการนําเสนอในลักษณะดังกลาวอาจนําไปสูความ
ขัดแยงในระดับสังคมตอไปได   อีกทั้งเมื่อรายการนําเสนอออกไปวา “พญานาคไมมีจริง” และถา
ผูชมสวนใหญเช่ือในความเปนจริงที่รายการนําเสนอแลวนั้น ผลที่จะตามมา  คือ  ประเพณีไทยจะ
หายไป  รายการกําลังทําลายวัฒนธรรมไทยที่นํารายไดมาสูชุมชนอยางไมรูตัว  เมื่อนักทองเที่ยวเชื่อ
วาพญานาคไมมีจริง  นําไปสูการไมไปเที่ยวหรือนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดหนองคาย
ลดลง  สงผลตอเศรษฐกิจในจังหวัด  ธุรกิจที่เกี่ยวของและชาวบานในจังหวัดขาดรายได  สุดทาย
อาจจะนําไปสูปญหาสังคมตามมา  เหตุเพียงเพราะรายการศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักวิทยาศาสตร
และไปปดกั้น  กีดกัน  ประเพณีของชุมชนอยางรูเทาไมถึงการณนั่นเอง 
 
 สําหรับการทําหนาที่ของสื่อมวลชนผูผลิตรายการเรื่องจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมใน
การสนทนากลุมสวนใหญ    มองการนําเสนอเนื้อหาในรายการมีความเปนกลาง  โดยเปดโอกาสให
หลาย ๆ  ฝายมาแสดงความเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น    โดยการนําเสนอของรายการนั้นจะไมเขาขางฝาย
ใดฝายหนึ่ง   เปนการเตือนภัยใหคนในสังคมไดรับรู   เพื่อไมใหเกิดความประมาทในการดําเนิน
ชีวิต  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน  ของ  Harold  lasswell  and  Charles 
R. Wright  ไดสรุปหนาที่หลักของสื่อมวลชนได  4  ประการ  คือ  หนาที่สอดสองดูแล  
(surveillance)   หนาที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม  (correlation)  หนาที่สืบทอด
วัฒนธรรมของสังคม  (cultural  transmission)  และหนาที่ใหความบันเทิง  แนวคิดดังกลาว
สอดคลองกับผลจากงานวิจัย   กลาวคือ  หนาที่สอดสองดูแล  รายการเรื่องจริงผานจอไดทําหนาที่
คอยตรวจตราและติดตามสถานการณบานเมืองในขณะนั้นวามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง  ผาน
ประเด็นการนําเสนอในรายการแตละสัปดาห  ซ่ึงมีทั้งปญหาสังคมในดานตาง  รวมถึงอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้นรายวัน  ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหาภาค  สวนหนาที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของสังคม  รายการไดทําหนาที่ใหคําอธิบาย  ช้ีแจง  และสรางความเขาใจระหวางกันในประเด็น
ทางสังคมที่เกิดขึ้น  ซ่ึงเปนการทําหนาที่มากกวาเพียงการรายงานขาวสารใหประชาชนทราบ  
กอใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น  ซ่ึงผูชมที่อยูหางไกลจากเหตุการณที่เกิดขึ้นก็สามารถไดรับความ
กระจางแจงไดเมื่อรับชมรายการ  เชน  คนที่อยูภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ที่มีพื้นที่หางไกลจากภาคใต  
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คงไมทราบปญหาที่เกิดขึ้นแตทางรายการไดนําเสนอแงมุมของประเด็นปญหาจากคนในพื้นที่
ภาคใต  เพื่อสงผานไปยังผูชมทั่วประเทศแมอยูในพื้นที่ไกลกันผานเทคโนโลยีส่ือโทรทัศน  
สําหรับหนาที่สืบทอดวัฒนธรรมของสังคม  รายการมิไดละเลยมิติดานวัฒนธรรมที่สังคมไทยควร
รับทราบและใหความสนใจกับประเด็นขอถกเถียงที่เกิดขึ้นดวย  โดยการนําเสนอประเด็นดาน
วัฒนธรรมเพื่อเชื่อมตอและสงทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งได  และหนาที่ใหความ
บันเทิง  อาจจะไมใชหนาที่หลักของรายการเรื่องจริงผานจอ  เนื่องจากลักษณะและเอกลักษณของ
รายการเปนการเตือนภัยและใหขอมูลเพื่อคลายความสงสัยในประเด็นทางสังคม  เพราะเปนรายการ
สารคดีเชิงขาว  ซ่ึงสนใจปญหาสังคมมากกวาการเปนเวทีสําหรับเรื่องบันเทิงเพื่อการพักผอนหยอน
ใจ  กระนั้นอาจมีการแทรกเรื่องราวที่ไมใชปญหาสังคมบาง  ดังเชน  ชวงเร่ืองจริงไมนาจริง  ที่มี
การนําเสนอถึงความแปลกในสิ่งที่นําเสนอ   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปุญณิศา  
สุวรรณภาษิต  (2548 : 181)  ที่กลาววา  ส่ือมวลชนผูผลิตรายการนําเสนอเพื่อชวยเตือนภัยใหแก
สังคม  โดยการนําเสนอของผูผลิตรายการทําใหผูชมรูสึกชื่นชมที่มีผูกลาเปดเผยเรื่องราวอันตรายทํา
ใหคนในสังคมมีความระมัดระวังมากขึ้น  และสื่อส่ือมวลชนผูผลิตรายการนําเสนอเพื่อใหขอคิด
เตือนใจ  ซ่ึงทําใหผูชมนําขอคิดไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  และสื่อมวลชนผูผลิตรายการ
นําเสนอเพื่อนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหา 
 
 อยางไรก็ตามผูวิจัยมองวาส่ือมวลชนผูผลิตรายการไมเพียงมีบทบาทหนาที่ดังกลาว  แต
ยังมีบทบาทสําคัญในการเสริมย้ําบทบาทของตนใหคงอยูและเสริมสรางสถานภาพนี้ใหเขมแข็งและ
มีพลังตอสังคมผานโลกแหงความหมายที่ส่ือไดสรางขึ้นดวยการผลิตเรื่องราวในรายการใหอยูใน
สภาวะแหงธรรมชาติและสภาวะแหงความจริงโดยปราศจากการควบคุม  และเปนการนําเสนอดวย
ความหมายของความถูกตองและชอบธรรม  เพื่อใหคุณคาตอการทําหนาที่ของสื่อในการใชเทคนิค
ตางๆ  เชน  การแอบถาย  การปลอมตัว  เปนที่ยอมรับจากคนในสังคม 
 
 นอกจากนี้การเกิดพฤติกรรมการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อันเนื่องจากการชมรายการ
เร่ืองจริงผานจอ  พบวา  ผูเขารวมในการสนทนาทั้งหมด  ชมรายการแลวนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
ไมวาจะเปน  การเตือนภัย  การปองกันตัว  ไวเปนอุทาหรณในการใชชีวิต  ใชสนทนาในวงเพื่อน 
การบอกตอ เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  เพื่อใหรูเทาทันกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ  McCombs and Becker ที่กลาววา  บุคคลเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน 
เพื่อตอบสนองความตองการ 5 ประการ คือ  หนึ่ง  เพื่อตองการรูเหตุการณ โดยการติดตามความ
เคล่ือนไหวและสังเกตการณส่ิงตาง ๆ รอบตัวจากสื่อมวลชน  เพื่อจะไดรูทันเหตุการณ ทันสมัย  
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และรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู  สอง  เพื่อตองการชวยตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  สาม  เพื่อการพูดคุยสนทนา การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน ทําให
บุคคลมีขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับผูอ่ืนได  ส่ี  เพื่อความตองการมีสวนรวม  เพื่อรับรู  และ
มีสวนรวมในเหตุการณความเปนไปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและรอบๆ ตัว  และหา  เพื่อตองการ
เสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ตนเองไดกระทําไปแลว 
 
 สําหรับรายการ “เร่ืองจริงผานจอ”   การสราง  “ความเปนจริง”  ทางสังคมประสบ
ความสําเร็จ  กลาวคือ  หากพิจารณากลุมผูชมรายการ  โดยอาศัยการวิเคราะหในบทที่  4  จะพบวา  
ความคิดเห็นสวนใหญของกลุมตัวอยางเห็นสอดคลองกับการสรางความเปนจริงทางสังคมใน
รายการเรื่องจริงผานจอ  ทั้งในแงของการนําเสนอเนื้อหา  ภาพที่นําเสนอ  และการนําผูเชี่ยวชาญมา
ใหความรู  ดังนั้น  “ความเปนจริง”  ที่ผูผลิตรายการไดประกอบสรางเหมือนหรือสอดคลองกับ
“ความเปนจริง”  ของกลุมผูชมรายการ  แตหากพิจารณาผูชมที่มีประสบการณตรง  มีภูมิหลังและมี
ความใกลชิดกับความเชื่อ  เชน  เปนคนในพื้นที่ของประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค  จะพบวา  ความ
เปนจริงที่รายการเรื่องจริงผานจอประกอบสรางขึ้นไมสามารถทําลายความเชื่อท่ีมีอยูในคลังความรู
เดิมของผูชมได   แตในทางกลับกันหากรายการประกอบสรางความเปนจริงที่มีความสอดคลอง
หรือใกลเคียงกับความเชื่อในคลังความรูของผูชม  ความจริงชุดดังกลาวยอมซึมเขาไปอยูในคลัง
ความรูของผูชมไดเปนอยางดี 
 
 จากคําอธิบายที่กลาวมาทั้งหมดนี้  ผูวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภาพเรื่อง  การสราง
ความเปนจริงทางสังคมของรายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  และการรับรูของผูชม  ไดดังนี้ 
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ภาพที่  5.3  แผนภาพเรื่อง  การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ “เร่ืองจริงผานจอ”  และ
การรับรูของผูชม 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ผูผลิตรายการเรื่องจรงิผานจอ  นําเสนอเรื่องราวในเชิงสังคมและเกีย่วของกับคน
กลุมตางๆในสังคม  ควรเสนอภาพหรือเร่ืองราวของคนกลุมตางๆ  ในลักษณะที่สอดคลองกับความ
เปนจริง 

 
         5.3.2  ผูผลิตรายการเรื่องจรงิผานจอ  ควรมีแงมุมการนําเสนอที่หลากหลายเพื่อนํา
ขอมูลมาสูสังคมอยางรอบดาน 
 
         5.3.3  ผูผลิตรายการเรื่องจรงิผานจอ  ควรระมัดระวังการนําเสนอเรื่องราวหรือภาพ
สะเทือนใจอันจะสงผลกระทบตอบุคคล  หรือกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคม 
 
         5.3.4  ผูผลิตรายการเรื่องจรงิผานจอ  ควรระมัดระวังตอการเสนอเรื่องราวของความเชื่อ
และความศรัทธาเพราะเปนเรื่องที่อยูบนพืน้ฐานของความเชื่อและประสบการณของแตละบุคคล 
 
  5.3.5  ผูผลิตรายการเรื่องจรงิผานจอ  ใชเทคนิคการแอบถายเปนเครือ่งมือในการสบืคน
ขอมูลแบบเหรียญ  2  ดาน  การถายทอดภาพแอบถายควรเสนอดวยความรอบคอบและคํานึงถึงผล
ที่ตามมาจากการเปดเผยใบหนาของผูที่ถูกแอบถาย 
 
 5.3.6  ผูผลิตรายการเรื่องจรงิผานจอ  ควรสรางสรรครูปแบบและวิธีการนําเสนอที่
ใหมๆ  และแตกตางไปจากเดิมบาง เชน  มผูีดําเนินรายการภาคสนาม  ซ่ึงทําหนาที่เสรมิผูดําเนิน
รายการหลัก  เปนตน  ซ่ึงทําใหรายการมีสีสันเพิ่มมากขึน้และสามารถสรางความดึงดูดใจผูชม
รายการไดมากขึ้นอีกดวย 
  
5.4  แนวทางการศึกษาในอนาคต 
 
        5.4.1  การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงผลกระทบ(Impact)  อันเปนผลตอเนื่อง
จากการรับชมรายการที่มีตอครอบครัว  ชุมชนและสังคมโดยรวม 

DPU
DPU



 179 

        5.4.2  การศึกษาครั้งตอไป  ควรทําการศึกษากับขนาดของกลุมตัวอยางที่มีจํานวน
มากกวานี้ และควรศึกษากลุมผูชมที่มีความแตกตางกันทางดานมิติสังคมวัฒนธรรม  ซ่ึงจะทําให
เห็นมุมมองทีห่ลากหลาย  เพื่อใหไดขอมลูสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
         5.4.3  การศึกษาครั้งตอไป  ควรศึกษาเปรยีบเทียบกับรายการสารคดีอ่ืนๆ  ที่นําเสนอใน
ประเทศไทย  เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นขอแตกตางในการนําเสนอในการศึกษาครั้งตอไป DPU
DPU
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ภาคผนวก  ก  รายชือ่ทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



 187 

ทีมงานรายการเรื่องจริงผานจอ 
 
 รายการเรื่องจริงผานไดแบงทีมการทํางานออกเปน 2 ทีม คือทีม A และทีม B  
 
สมาชิกทีม A  
 

1. คุณฐิติรัตน  หนูอุม     PRODUCER ASSISTANT    
2. คุณวีรพล  สุภายอง        CREATIVE  

 3. คุณชานนท  ชุมนุมธารารักษ     CREATIVE 
 4. คุณจักรพนัธ  ทรัพยเมืองพันธ   CREATIVE ASSISTANT   

5. คุณกชพรรณ  เอมสมโต          CO-ORDINATOR     
 

  สมาชิกทีม B 
1.  คุณอดิศร  เชียงทอง   PRODUCER ASSISTANT    
2.  คุณมณีรัตน  ปญญประเสริฐกุล       CREATIVE 
3.  คุณธวัชชัย  ศรีทรงแสง        CREATIVE 
4.  คุณพรเจตน  ศรีอนุรักษ    PRE-PRODUCTION    
5.  คุณเจนจิรา  พุดสีหมอก     CO-ORDINATOR     
 

POST PRODUCER  1 คน 
 
     คุณพิริยะ  เกยีรติคณารัตน         
 
ชางภาพ   MINI-DV   2 คน  

1. คุณธเนตร  ภูงาม  
2. คุณกิตติธัช  แสงแดง    
 

เจาหนาท่ีธุรการ/บุคคล  1 คน           
 คุณศันสนีย  ประดับ 
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   คุณอกนิษฐ  มาโนษยวงศ ( พี่หลา )                                            คุณณฐัณิชา  หนคูง ( พี่รอง ) 
           กรรมการผูจัดการ                                                         ผูจัดการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
   คุณอดิศร  เชียงทอง (พี่ออย)                                                           คุณฐิติรัตน  หนอุูม (พี่นิด)        
     PRODUCER ASSISTANT                                                        PRODUCER ASSISTANT     
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมณีรัตน  ปญญประเสริฐกุล (พี่เปล)                                            คุณวีรพล  สุภายอง (พีบ่อย) 
               CREATIVE                                                                                CREATIVE 
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 คุณธวัชชยั  ศรีทรงแสง (พีนุ่ยชาย)                                          คุณชานนท  ชุมนุมธารารักษ (พี่เป) 
                CREATIVE                                                                             CREATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณจักรพันธ  ทรัพยเมืองพนัธ (พี่บอย)                                   คุณพิริยะ เ กียรติคณารตัน ( พี่โจ )                           
      CREATIVE ASSISTANT                                                            POST PRODUCER                                        
 
 
 
 
 
 
    คุณพรเจตน  ศรีอนุรักษ (พี่เจตน)  
          PRE-PRODUCTION 
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คุณเจนจิรา  พุดสีหมอก ( พี่เจน )                                               คุณกชพรรณ  เอมสมโต (พีป่อ )  
        CO-ORDINATOR                                                                 CO-ORDINATOR 
 
  
         
 
 
  
 
   คุณกิตติธัช  แสงแดง (พี่เติล้ )                                                     คุณธเนตร  ภูงาม ( นาโนต )  
          ชางภาพ MINI-DV                                                                    ชางภาพ MINI-DV 
 
 
 
 
 
 
 
    คุณศันสนีย  ประดับ ( พี่ออย )                                      
        เจาหนาท่ีธุรการ/บุคคล 
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ภาคผนวก  ข  รายชือ่การสนทนากลุม 
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รายละเอียดผูใหขอมูลในการสนทนากลุม 
 

กลุมที่  1  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศชาย  จํานวน  5  คน  ประกอบไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิติคุณ  ขุมเงิน 
อายุ  19  ป 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โกเมศ  สุดชู 
อายุ  19  ป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช้ันปที่  1 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ราเชนทร  ภูภกัดีพันธ 
อายุ  19  ป 

คณะนติิศาสตร 
ช้ันปที่  1 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

อนพัช  ดวงมณ ี
อายุ  19  ป 

คณะบริหารธรุกิจ 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วันชัย  จันทรคลาย 
อายุ  19  ป 

คณะเศรษฐศาสตร 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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กลุมที่  2  กลุมนิสิตนักศึกษาเพศหญิง  จํานวน  5  คน  ประกอบไปดวย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อรจิตรา  แปนรักษา 
อายุ  19  ป 

คณะบริหารธรุกิจ 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

วีรอนงค  สุพรรณพงศ 
อายุ  19  ป 

คณะบริหารธรุกิจ 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ธนัชญา  เภรีกลุ 
อายุ  19  ป 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ศิริพร  สมพอง 
อายุ  20  ป 

คณะบริหารธรุกิจ 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ณัฐติกา  ชัยนวรัตน 
อายุ  19  ป 

คณะบริหารธรุกิจ 
ช้ันปที่  2 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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กลุมที่  3  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศชาย  จํานวน  5  คน  ประกอบไปดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ศักยวัชร  วงศรัตนกมล 
อายุ  22  ป 
อาชีพศิลปน 

ระดับการศึกษา 
กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

กฤษณะ   มิ่งทองคํา 
อายุ  23  ป 
อาชีพพิธีกร 

ระดับการศึกษา 
กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

มรกต  เหรียญทอง 
อายุ  22  ป 

อาชีพเจาหนาที่(สสส.) 
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

บวรสรรค  เจี่ยดํารง 
อายุ  25  ป 

อาชีพธุรกิจสวนตัว 
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

สุธิศักดิ์  ล้ิมชื่น 
อายุ  21  ป 

อาชีพธุรกิจสวนตัว 
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท DPU
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กลุมที่  4  กลุมวัยทํางานตอนตนเพศหญิง  จํานวน  5  คน  ประกอบไปดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขมจิรา  ทรัพยา 
อายุ  25  ป 

อาชีพพนักงานบริษัท 
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

ปฐมกรณ  จนัทรแกว 
อายุ  23  ป 

อาชีพผูชวยอาจารย 
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

พัสวี  ฐิติพรวฒันกุล 
อายุ  25  ป 

อาชีพผูส่ือขาว 
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

ขวัญชิวา  สางหลวง 
อายุ  24  ป 

อาชีพเจาหนาที่ดูแลเว็บไซต
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

ปทิตตา  ศรีพลอย 
อายุ  25  ป 

อาชีพธุรกิจสวนตัว 
ระดับการศึกษา 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท DPU
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ภาคผนวก  ค  ความนิยมของผูชมท่ีมีตอรายการเรื่องจริงผานจอ 
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ภาคผนวก  ง  ภาพประกอบเนือ้หารายการเรื่องจรงิผานจอ 
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ภาพประกอบเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
             ภาพเด็กไมมหีนา                                                                        ภาพเตายักษปฏิหาริย  

                                                                                                                                    

                                                  
 
                                                                                                                           
            ภาพเกอืบถูกตัดขา                                                                           ภาพเมนูโหด       
            

                                                      
                                                                                                                                                                                         
 
             ภาพเด็กติดลอ                                                                          ภาพแกะรอยพระปลอม                                      
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 ภาพประกอบเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
  ภาพโจรปลนธนาคาร 3 แหง                                                             ภาพไฟไหมแมนดาริน 
 

                                                      
 
 

        ภาพไหวครูอาจารยหนู                                                                    ภาพขโมยชอปเปอร 
                                                                                                                                          

                                                                       
 

 
       ภาพไอฟูนักลาตลาดไท                                                                           ภาพคนร ู
 

                                                      
 
 

DPU
DPU



 202 

ภาพประกอบเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 

       ภาพจับขโมยดวย GPS                                                                      ภาพชุมนุมรางทรง 
 

                                                       
 
 

          ภาพซอนแผน ผศ. หื่น                          ภาพพนยาฆาแมลงบานบึ้ม 
 

                                           
 
 
           ภาพดานมืดจตุคาม              ภาพดิ่งแขวนคอ 
 

                                                        
 
 

DPU
DPU



 203 

ภาพประกอบเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
          ภาพตรษุจีนระทกึ            ภาพนกหวดีติดคอ 
 

                                                        
 
 
           ภาพนองทองโต      ภาพนกัขาวกระดูกเหล็ก 
 

                                                                    
 
 
      ภาพปลนโหดสาวเซเวน                 ภาพปลนรานทองสระบุรี 
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ภาพประกอบเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 

            ภาพพี่เล้ียงโหด                            ภาพมายาจิต 
 

                                                       
 

 
        ภาพรวมนาทีชีวิตรถ         ภาพระเบดินราธิวาส 
 

                                                       
 

 
         ภาพรูฉลาดเรื่องกาซ             ภาพศพปริศนา 
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ภาพประกอบเนื้อหารายการเรื่องจริงผานจอ 
 
         ภาพสักยนัตครูเอื้อ          ภาพอารยธรรมโรมัน 
 

                                                         
 

 
            ภาพปลนปมราชบุรี        
     

                                            
 
 
     ภาพอุมปลนลาดพราว 71 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล   นางสาวเขมริน  จุลมาศ 
วันเดือนปเกิด   27  มกราคม  2526 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  เกียรตินิยมอันดับ  2 นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขา

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ปการศึกษา  2547 
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