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 วลี   “มนุษยเราสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต”   จุดประกายใหผูวิจัยเลือกที่จะกาวสู   
เสนทางนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กระทั่งถึงวันแหงความสําเร็จ กับบทพิสูจนความอุตสาหะงานวิจัย  
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ผูดอยโอกาส  เบื้องหลังความภาคภูมิที่ผูวิจัยพึงระลึกอยูเสมอ และตองขอขอบพระคุณที่ชวยสาน
ฝนใหผูวิจัยไดมีวันนี้ อันดับแรก คือ ทางสมาคมชางภาพผูส่ือขาวโทรทัศนแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ และทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สถาบันอันทรงเกียรติ ที่อนุเคราะหมอบ
ทุนการศึกษาใหผูวิจัยไดศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  
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คณาจารยทั้ง 4 ทาน ที่ไดรวมกันใหขอแนะนํา ช้ีแนวทางใหลูกศิษยคนนี้ไดนําไปปฎิบัติ เพื่อให
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ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่พรอมชวยเหลือ สละเวลาใหคําปรึกษาลูกศิษยชางสงสัยมาโดยตลอด ชนิดไม
เวนวันหยุดราชการ และกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ ผศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส  รศ.ดร.บุญเลิศ 
ศุภดิลก       ผศ.ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ  กับความเมตตาในการประสิทธ์ิประสาทวิชา  
 กราบขอบพระคุณผูบังคับบัญชา ที่ไมเพียงอนุเคราะหใหผูวิจัยไดทําวิทยานิพนธ   ไป
พรอมๆกับการทํางาน แตยังใหความกรุณาเปนแหลงขอมูล ผูใหสัมภาษณในงานวิจัยชิ้นนี้ ทั้งอดีต
ทานผูจัดการฝายขาว คุณสุทธิ จงเจียมจิตต คุณสุภาพชาย บุตรจันทร รองผูจัดการฝายขาวและคุณ
กฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการขาวสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7   
 ขอบคุณแรงใจไถถามใหกําลังใจซึ่งกันและกัน สําหรับกลุมเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญา
โททุกๆคนโดยเฉพาะนองแนน หนู ตาร เก เปล เอ ขอบพระคุณพี่กุง เลขาคนเกง สวนกําลังหลัก 
แรงสนับสนุนที่จะลืมกันไมไดเลย คือ กลุมพี่ๆ นองๆที่ทํางานฝายขาว ชอง 7 สี ทั้งอนุชา กอท 
แผว กลา อาจารยเกษม พี่นุช พี่ยุย พี่หมู พี่แนน นองปอย แอว โอ เอ ตาล เกด กุงนาง กระตาย   
 อีกแรงสนับสนุน ความหวงใยจากปา แม และครอบครัวที่คอยกระตุน เติมพลัง  ยามที่
ผูวิจัยรูสึกทอ เหน็ดเหนื่อยกับแรงกดดันหลายดาน สูการเรียนรู คนเราหากมุงมั่น ตั้งใจจริง   ยอม
ผานพนอุปสรรค จุดหมายแหงความสําเร็จ คือ หลักชัย   “ขอบพระคุณกับทุกๆ ความกรุณาคะ”       
                              

ทิพยวัลย  วองวรการวิทย  
 

DPU
DPU



 ซ 

สารบัญ 
 

  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ  ช 
สารบัญตาราง  ฎ 
สารบัญภาพ  ฏ 
บทท่ี   
 1. บทนํา ……………………………………………………………………………. 1 
     1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา……………………………………………...   1 
     1.2  ปญหานําวิจยั………………………………………………………………...   19 
       1.3  วัตถุประสงคการวิจยั…………………………………………………..…….   19 
      1.4  ขอบเขตการวิจยั……………………………………………………………...   19 
     1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…………………………………………………..   20 
     1.6  นิยามศพัท……………………………………………………………………   20 
     1.7 กรอบแนวคิด………………………………………………………….……...   23 
 2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยท่ีเก่ียวของ………………………………………….. 24 
     2.1 ทฤษฎีหนาที่ของสื่อมวลชน (Functional theory)………… …………………   24 
     2.2 แนวคดิเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศน………………………………….. …….   33 
     2.3 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน (Agenda Setting Functions of   

          Mass  Media)………………………………………………………………… 
 

40 
     2.4 แนวคดิการชูประเด็น (Priming) ……………………………………………..   44 
     2.5 แนวคดิเกี่ยวกับการเปดพื้นที่สาธารณะ  (Public sphere) ……………………. 45 
     2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของ……………………………………………………………   52 
 3. ระเบียบวิธีวิจัย…………………………………………………………………… 55 
     3.1 ระเบียบวิธีวิจยั………………………………………………………….……. 55 
     3.2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา…………………………………………………   55 
     3.3 ระยะเวลาในการวจิัย………………………………………………………….   57 
     3.4 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย……………………………………………………...   57 

DPU
DPU



 ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
     3.5 การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………...   61 
    3.6 การนําเสนอขอมูล…………………………………………………………….   61 
 4. ผลการวิจัย………………………………………………………………………. 62 
     4.1 การกําหนดวาระขาวสารของ”สกูปชีวิต”…………………………………….    

   4.1.1 ความเปนมา จุดเริ่มตนของ “สกูปชีวิต”……………………………. 
   4.1.2 รูปแบบของเนื้อหา “สกูปชีวิต”……………………………………..  
   4.1.3 การคัดเลือกทีมงานผลิต “สกูปชีวิต”……………………………….. 
   4.1.4 ขั้นตอนการผลิต “สกูปชีวิต”……………………………………….. 
   4.1.5 การกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต”………………………….. 

62 
63 
65 
66 
69 
80 

     4.2 ผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ที่มีตอผูดอยโอกาส……………………………... 
   4.2.1 ปจจัยทีม่ีผลตอกระแสตอบรับ “สกูปชีวิต”………………………… 
   4.2.2 เกณฑการจําแนกกลุม “สกูปชีวิต”…………………………………. 
   4.2.3 จัดแบงกลุม “สกูปชีวติ” วิเคราะหการชูประเด็น…………………… 
   4.2.4 ผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ที่มีตอผูดอยโอกาส……………………. 
  4.2.4.1 ประวตัิยอผูดอยโอกาส 10 ราย…………………………… 
  4.2.4.2 สภาพความเปนอยู กอน – หลังออกอากาศ………………. 
  4.2.4.3 ความเปลี่ยนแปลงตอผูดอยโอกาส – คนรอบขาง………… 
  4.2.4.4 แนวนโยบายแกไขปญหา “สกูปชีวติ” หลังออกอากาศ…... 

84 
85 
86 
88 
90 
90 
98 

107 
112 

     4.3 บทบาทของ “สกูปชีวิต” ในการเปดพื้นที่สาธารณะ…………………….…… 
   4.3.1 มุมมองของผูบริหารชอง 7 สี………………………………………. 
   4.3.2 มุมมองของผูดอยโอกาส 10 ราย…………………………………… 

114 
114 
116 

 5. สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ…………………………………………… 121 
 5.1 สรุปผลการวิจัย…………………………………………………………….. 122 
    5.2 อภิปรายผล…………………………………………………………………… 132 
    5.3 ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….    137 
    5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต………………………………………. 139 

 

DPU
DPU



 ญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
 บรรณานุกรม………………………………………………………………………. 140 
 ภาคผนวก 144 
 - ภาคผนวก  ก.  ตารางการจัดแบงกลุม “สกูปชีวิต”……………………………… 

- ภาคผนวก  ข. ประมวลภาพการใชชีวิตของ “สกูปชีวิต” 10 ราย………………... 
145 
157 

 ประวัติผูเขยีน 164 

 
DPU
DPU



 ฎ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หนา 
 1.1 อัตราคาโฆษณารายการตางๆ ของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  

       ประจําป 2550-2551……………………………………………………………. 
 

6 
 1.2  โครงสรางองคกรของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ……………………... 14 
 1.3 โครงสรางองคกรของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 (11 ก.พ. 2551)……… 15 
 1.4 โครงสรางฝายขาว……………………………………………………………… 16 
 2.1 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : การสอดสองดูแล………………………… 27 
 2.2 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : การประสานความเขาใจรวมกนั…………. 28 
 2.3 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : สังคมกรณ……………………………….. 29 
 2.4 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : การใหความบนัเทิง………………………. 30 
 4.1 สกูปชีวิตที่ออกอากาศชวง 1 ธ.ค. 2550-29 ก.พ. 2551………………………….. 86 
 4.2 จําแนกประเภทสกูปชวีิตที่ออกอากาศ 1 ธ.ค. 2550 –29 ก.พ. 2551  

       เปรียบเทยีบเปนอัตราสวนรอยละ (%)…………………………………………. 
 

86 
 4.3 กลุมตัวอยาง “สกูปชีวิต” 10 ราย แบงกลุมตามประเภท วิเคราะหการชูประเด็น..   88-90 
 5.1 กราฟวงกลมจําแนกประเภทสกูปชวีิตที่ออกอากาศ 1 ธ.ค. 2550 –29 ก.พ. 2551  

       เปรียบเทยีบเปนอัตราสวนรอยละ (%)…………………………………………. 
 

124 
 

DPU
DPU



 ฏ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หนา 
 2.1 หนาที่ในหลายมิติของสื่อมวลชนตอแหลงตางๆ……………………………….. 32 
 2.2 องคประกอบสําคัญของกระบวนการกาํหนดวาระขาวสาร…………………….. 42 
 4.1 คุณกฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการขาวทํางาน……………………………. 68 
 4.2 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูส่ือขาว คัดเลือกจดหมาย “สกูปชีวิต”………………….. 71 
 4.3 คุณณัฐกาน สวรรยาธิปติ ผูส่ือขาว คัดเลือกจดหมาย “สกูปชีวิต”………………. 72 
 4.4 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูสื่อขาว และ คณุพรศักดิ์ แผวลุมแฝก ชางภาพ พูดคุย  

      ทําความเขาใจกับผูดอยโอกาส กอนการถายทํา “สกูปชีวิต”……………………. 
 

75 
 4.5 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูส่ือขาว และ คณุพรศักดิ์ แผวลุมแฝก ชางภาพ จัดฉาก  

      เพื่อชวยใหการถายทําดสูมจริง ชีวิตประสบความยากลําบาก…………………... 
 

75 
 4.6 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูส่ือขาว และชางภาพ เก็บภาพ และสัมภาษณ “สกูปชีวิต” 46 
 4.7 คุณพัชรี สมภาค และ คณุภานุรัตน พรหมคชสุต ผูส่ือขาวแกะเทป คัดเลือกภาพ 

      “สกูปชีวิต”……………………………………………………………………... 
 

77 
 4.8 คุณณัฐกาน สวรรยาธิปติ, คุณกมลมาลย แสนมหาเกษม ผูส่ือขาว พิมพบท 

      สกูปชีวิต,  คุณสุพรรษา คงเหล็ก ลงเสียงในหองบรรยาย ฝายขาว ชอง 7 สี……. 
 

78 
 4.9 คุณสิริพร ชลิตพิบูลย เจาหนาที่ตัดตอ ทําการตัดตอ “สกูปชีวิต”……………….. 79 
 4.10 ลุงสวน ตรีเมืองปก ใหสัมภาษณ ……………………………………………... 91 
 4.11 บานปาพงษ-ลุงสอ ……………………………………………………………. 92 
 4.12 ภาพครอบครัวสมหลังพอเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ง…………………………… 92 
 4.13 ผูวิจัยเก็บขอมูล พูดคุยกบัครอบครัวเอื้อย แมปวยโรคสันนิบาต และยายวยัชรา 93 
 4.14 ผูวิจัยสัมภาษณ คมกริช ครอบสุข “เค โปลิโอ” ผูพิการสูชีวิต………………… 94 
 4.15 ปรีชาและลูกชาย หลังออกอากาศ “สกูปชีวิต”………………………………… 95 
 4.16 แหมม พดูคุยกับผูเก็บขอมูล…………………………………………………... 95 
 4.17 คณะครู อาจารย อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค เดินทางมาเยี่ยม “นองเตย กับธง”…. 96 

 

DPU
DPU



 ฐ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หนา 
 4.18 บานหลังใหมของนงนชุ………………………………………………………. 97 
 4.19 ครอบครัวหยกฟา……………………………………………………………… 97 
 4.20 ตาสวน และยายวัน ดูเจาหนาที่และชาวบานชวยกันตอกเสาเข็มบานหลังใหม.. 98 
 4.21 เจาหนาทีอ่าสาสมัครสาธารณสุขและนายกเหลากาชาด เยีย่มตาสวน ยายวัน…. 99 
 4.22 ปาพงษ-ลุงสอ นําสมุดบัญชีใหเจาหนาที่ตรวจสอบ…………………………... 99 
 4.23 นายอําเภอวังน้ําเขยีว มอบของใหครอบครัวสม………………………………. 100 
   4.24 เอื้อยประคองแมพิการเขาหองน้ํา และชวยยายหุงหาอาหาร…………………... 101 
 4.25 เค โปลิโอ นําเงินบริจาคไปลงทุนประกอบอาชีพ……………………………... 102 
 4.26 ปรีชาและลูก เล้ียงชีพดวยการหาเก็บของเกา………………………………….. 103 
 4.27 แหมม, แม และหลาน ใชชีวิตในบานหลังใหม………………………………... 101 
 4.28 ด.ญ.เตย และนองธง ตระเวนชวย “นานอง” หาเก็บของเกา…………………... 105 
 4.29 ภาพการใชชีวิตของนงนุช หมายลูก 5 สูชีวิต………………………………….. 106 
 4.30 ภาพสวย ลูกสาวกําลังลองแวนที่ผูใจบุญสงมาให …………………………….. 107 
 4.31 คุณสุภาพชาย บุตรจันทร รองผูจัดการฝายขาว ที่ทํางาน………………………. 115 
 4.32 คุณกฤษณะ อนุชน หวัหนาบรรณาธกิารฝายขาวทํางาน……………………… 116 

 

DPU
DPU



หัวขอวิทยานพินธ        รายการสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวติ” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7               
และผลที่มีตอผูดอยโอกาส 

ช่ือผูเขียน                   นางสาวทิพยวลัย วองวรการวิทย  
อาจารยที่ปรกึษา           ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว 
สาขาวิชา                       นิเทศศาสตรธรุกจิ 
ปการศึกษา                   2551  
 
                                                                   บทคัดยอ   
 

                                  การวิจัยเรื่อง รายการสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
และผลที่มีตอผูดอยโอกาส มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงการกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต”  

                                  ผลกระทบที่มีตอผูดอยโอกาส และ บทบาทของ “สกูปชีวิต” ในการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ   

                                    การศึกษานี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  
บทบรรยายและเทป “สกูปชีวิต”  ที่ออกอากาศในชวงวันที่ 1 ธันวาคม พศ. 2550-29 กุมภาพันธ 
พศ.2551 รวม 3 เดือน สัมภาษณเชิงเจาะลึก (Indepth-interview) ผูบริหาร และผูกํากับดูแลรวมถึงผูผลิต 
“สกูปชีวิต” ซึ่งเปนเจาหนาที่ของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 พรอมทั้งสัมภาษณเชิงเจาะลึก 
(Indept-interview) รวมกับการสังเกตุแบบไมมีสวนรวม (Non-participant opservation)  “สกูปชีวิต” 
กลุมตัวอยาง จํานวน 10 ราย นําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลตามหลักวิชาการ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณา (Descriptive)           
 

ผลการวิจยัพบวา  
                                                    1. รายการสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  มีการกําหนด

วาระขาวสาร ท้ังในสวนของการกําหนดนโยบาย และ ในทุกขั้นตอนการผลิต “สกูปชีวิต”กลาวคือ ใน
สวนของนโยบาย เนนการนําเสนอชีวิต “คนดีที่ดอยโอกาส” โดยแบงกลุมชูประเด็น                            
“สกูปชีวิต” ออกเปน 5 กลุม คือ ชีวิตคนชราผูโดดเดี่ยว หรือ พอแมที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง,เด็กกําพรา 
หรือถูกพอแมทอดทิ้ง ชีวิตเด็กกตัญู,กลุมคนพิการสูชีวิต,ผูปวยโรคราย หรือ ผูท่ีประสบอุบัติเหตุ และ 
กลุมท่ี 5 คือ ชีวิตครอบครัวยากจนที่ประสบมรสุมชีวิต แตมีความขยัน อดทน สวนในทุกขั้นตอนการ
ผลิต ตั้งแตการคัดเลือกชีวิตผูดอยโอกาส การถายทําและการเขียนบทบรรยาย รวมไปถึงการตัดตอ      
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“สกูปชีวิต” ลวนตองผานการกลั่นกรอง จากทีมงานผูผลิต ออกอากาศเปนประจํา 7 วัน ในขาวภาคค่ํา
ชวงท่ี 2 เวลา 19.40 น. ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สะทอนภาพสื่อมวลชน คือ ตัวแปรสําคัญ
ท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต” โดยมีที่มาของวาระขาวสารจากสื่อมวลชน 
และ วาระขาวสารจากสาธารณะ    

                                                        2.  ผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ท่ีมีตอผูดอยโอกาส สงผลกระทบทั้งดานบวก และดานลบ 
พบวา หลังออกอากาศผลกระทบดานบวกคือ ผูดอยโอกาสกลุมตัวอยาง ทั้ง 10 ราย ตางมีสภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีเงินบริจาคโอนเขาบัญชีหลักหมื่น ถึง เกือบลานบาท บางรายมีผูใจบุญมาสรางหองน้ําให,สราง
บานหลังใหม  ตามมาดวยภาครัฐตางพากันเขามาดูแล มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ดําเนินการให
ผูดอยโอกาสไดรับบริการจากภาครัฐอยางท่ัวถึง อาทิ ไดรับสิทธิ์เบี้ยเลี้ยงคนชรา ซึ่งกอนหนานี้ ไมเคย
ไดรับสิทธิ์ สวนผลกระทบดานลบ พบวา “สกูปชีวิต” บางรายหลังออกอากาศ เกิดปญหาตามมา อาทิ 
ปญหาการใชเงินไมเปน,เกิดปญหามีญาติพ่ีนองมาเบียดเบียนขอเงิน,เกิดปญหาไมไววางใจเจาหนาท่ี ซึ่ง
เปนผูดูแลสมุดบัญชีเงินฝาก จนถึงขั้นตัดความสัมพันธซ่ึงกันและกัน     

                                                      3. บทบาทในการเปดพ้ืนที่สาธารณะของ “สกูปชีวิต” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
ในฐานะสื่อวทิย-ุโทรทัศน ไดเปดโอกาสใหกลุมผูดอยโอกาสในสังคม สามารถนําเสนอเรื่องราวความ
ทุกขยาก ประวัติชีวิตสวนตวัออกอากาศสูสาธารณชน ทางสื่อวิทย-ุโทรทัศน  ขณะเดยีวกันก็เปดกวาง
ใหคนทุกกลุม ซึ่งอาจจะเปนกลุมผูดอยโอกาส หรือแมกระทั่งผูชมทัว่ไป สามารถแจงรายละเอียด สง 
จดหมาย หรือโทรศัพทมาแนะนํา “สกูปชีวิต” เพ่ือใหทีมงานนําเสนอออกอากาศ ถอืเปนการเปดพื้นที่
สาธารณะใหคนทุกกลุม ไดรบัโอกาสเทาเทยีมกัน   
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ABSTRACT 
 

 The objective of  the study on the series of the Scoop of Life , news-documentary 
on  poor  living  people , broadcasting on  television Channel 7 , is to review  the steps or the 
process  of  production, namely The programme’s agenda  setting, the  impact  on  the  less 
opportune  persons  and  the  role  of  it  to  the  public. 

 The  qualitative  research  was  applied  in  the  study  by  doing  content analysis  
on  scripts  and  tapes  of  Scoop  of  Life  broadcasting  from  the  1st  of  December  2007  to  the 
29th  of  February  2008. 
  The In-depth interview was applied to find facts from  the  executives of  Channel 
7, the concerned editors  and  the  producers. Non-participant  observation  and  descriptive  analysis  
were  also  included  by  using  10  samples from  Scoop  of  life. 

 The results of the study are : 
1.The  production of  the  Scoop  of  Life  based  on  policy  that  reflects problems  

of  the  less  opportune  persons  from  five  groups  such  as : 
- lonely  elderly  or  abandoned  parents 
- orphan  or  abandoned  child 
- hard  working  disabled  people 
- person  with  severe  disease 
- poor  and  hard  working  family 

DPU
DPU



                                                                                                                                                                 ฉ 

A  team  of  editors  and  producers  are  mutually  working  for  the  production  
from  selecting  less  opportune  persons , writing  script , shooting  and  editing. On  the  other   
hand  the  process  of  producing  Scoop  of  Life  is  carefully  screened  by  this  team. 
  The channel 7 shows  the  Scoop  of  Life  everyday  in  evening  news  programme  
at  19.40  hrs.  which  is  the  prime  time  for  most  of  the  audience. This  is  the  reason  why  the  
Scoop  of  Life  is  so  popular  and  becomes  influential in its agenda  setting. 
  2. The  impact  of  Social  of  Life , after  showing  on  TV, is  both  positive  and  
negative  to  the  10  chosen  samples. 
  In  positive  way  each  sample  has  a  better  standard  of  living  from  donation. 
Some  sample  has  got  money  in  bank  account  nearly  one  million  bath  or some has got  atleast  
10,000  bath. Some  sample  has  got  new  small  house  to  live  or  at  least  has  got  home  
repaired. Some  sample  has  got  help from  the  authority  in  term  of  welfare  for  the  elderly. 
  In  negative  impact , the  study  finds  that  some  sample  does  not  know  how  to  
use  money  in  proper  way. Sometimes  the  sample  has  got  into conflict  with  the  officials  who  
take  care of the donated  money ,  resulting in untrustworthiness and lost friendship. 
  3. The  Scoop  of  Life  programme  offers  the  less  opportune  persons  who  are 
marginalised in  society  to  show  their  sufferring  with  the  expectation  for  help  from  the  
audience. The  less  opportune  persons  might  contact  directly  to  the  programme  for  help.  
At  the  same  time  anyone can  inform  about  those  who  suffer by  letter  or  phone. 
  This  is  what  Channel  7  has  done  as  a  duty  to  serve  the  public  in  general. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 จนถึงทุกวันนี้ “ประเทศไทย” ยังคงไดช่ือวาเปนประเทศกําลังพัฒนา แนนอนวา ยอม
เกิดปญหารุมเราหลายดานที่สงผลตอเสถียรภาพ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
กระทบถึงความอยูดีกินดีของประชากร และแมวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แทบ
ทุกฉบับตางมุงเนน ขจัดปญหาความยากจนเปนอันดับแรก แตในความเปนจริงกลับพบวา ทุกวันนี้
ประเทศไทย ก็ยังคงประสบกับปญหาความยากจน และความเหลื่อมลํ้าทางรายได  เกิดปญหาการ
วางงานเพิ่มมากขึ้น 

 
 ป 2547 มีจํานวนประชากรที่ยังอยูภายใตเสนความยากจน ซ่ึงเปนระดับรายได 1,242 
บาท  ตอเดือน อยู 7.34 ลานคน คิดเปนรอยละ11.3 ของประชากรทั้งประเทศ(www.nesdb.go.th , 
2550)  เปนหนาที่ของรัฐบาลในการมุงแกไขปญหาเพื่อใหคนไทยมีความอยูดีกินดี ไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานครอบคลุม สามารถมีอาชีพเล้ียงตัว ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี เมื่อยิ่งนับวัน ภายใต
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ยอมจะสงผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทยอยางเลี่ยงไมได  
 
 ประเทศไทยจึงตองหันมาทบทวน ปรับยุทธศาสตรแกไขปญหาไปในทิศทางที่เนนให
คนไทยสามารถพึ่งพิงตนเองได เนน “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทั้งนี้เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเกิดดุลยภาพระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ในยุค
ที่นับวันคนไทยจะยึดติดกับวัตถุนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ คุณคาของจริยธรรมและ คุณธรรมเริ่ม
เสื่อมถอย ลูกหลานเพิกเฉยตอการแสดงความกตัญูตอบแทนคุณบุพการี สังคมขาดความเอื้ออาทร 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูดอยโอกาส คนชรา คนพิการ คนปวยถูกทอดทิ้ง ไรการเหลียวแล  
นอกเหนือจากการทําหนาที่แกไขปญหา ในฐานะผูบริหารประเทศของรัฐบาล 
 
 ”สื่อมวลชน” ถือเปนอีกองคกรที่ไมเพียงมีภารกิจหลักในการรายงานขาวสารขอมูล 
และสรางความหมายสงตอไปยังกลุมผูอาน ผูฟง และผูชม แตหนาที่อีกประการของสื่อคือ การ
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รณรงคใหเกิดความเคลื่อนไหว(mobilization) เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคม (พีระ จิรโสภณ
,2548 : 10-10) การทํางานของสื่อ เทากับเปนการสะทอนภาพความเปนไปที่เกิดขึ้นในสังคมจนมีคํา
กลาวที่วา “สังคมเปนเชนไร ส่ือยอมเปนเชนนั้น”  
 ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน การหลั่งไหลของขอมูลขาวสารที่ทวมทน ทําใหมนุษยเรา
ไมอาจปฎิเสธการรับรูขอมูลขาวสาร ส่ือจึงมีพลังอันทรงอิทธิพลอยูในระดับหนึ่ง แมไมมากมาย
มหาศาล แตยังสามารถสงผลกระทบ หรือกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได เชนกัน        
“ส่ือเปนเชนไร สังคมยอมเปนเชนนั้น” ( อัศวิน เนตรโพธิ์แกว,2549:4)  
 ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทที่เดนชัดมาก ในกระบวนการหลอหลอมความคิดของคนใน
สังคม มีอิทธิพลตอการปลูกฝงความเชื่อและทัศนคติของคนเราที่มีตอโลก ตอสังคม และรูปแบบ
การดําเนินชีวิต (วิภา อุตมฉันท,2544:33) 
 
สื่อมวลชนกับบทบาทในการพัฒนาประเทศ 
 ปจจุบันพบวาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ความเจริญกาวหนายังไมอาจครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ศูนยกลางความเจริญกระจุกตัวอยูเฉพาะกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ๆ สวนในพื้นที่
ชนบท ตามตางจังหวัด พบวาประชาชนสวนใหญยังคงมีฐานะยากจน ขาดแคลนปจจัยส่ีในการ
ดํารงชีพ ไมอาจเขาถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ไมดี เกิดความเหลื่อมลํ้า ขยาย
ชองวางระหวางคนรวย กับ คนยากจน 
 ส่ือมวลชน ถูกยอมรับวงกวางวามีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ยุคแหงสังคมขาวสารปจจุบัน ซ่ึงมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี การส่ือสาร 
ปฏิเสธไมไดที่ทุกชีวิตของคนในสังคมจําเปนตองอาศัยการติดตอส่ือสาร เพื่อความอยูรอดของ
ตนเองและของสังคมโดยสวนรวม 
 นักนิเทศศาสตรสวนใหญก็มองเห็นความสําคัญของสื่อมวลชน ที่จะชวยพัฒนาประเทศ
ไดเปนอยางดี Wilbur Schramm ไดกลาวสนับสนุนแนวคิดดังกลาวนี้ในหนังสือ Mass Media and 
National development  วา ส่ือมวลชนเปนผูสรางบรรยากาศของการพัฒนาใหเกิดขึ้น (The mass 
media can create a climate for development)  ในที่นี้หมายถึงวา ส่ือมวลชนไดกระตุนและใหมโน
ภาพและความรูแกประชาชนในดานการพัฒนาตาง ๆ อยางกวางขวาง ซ่ึงกอใหเกิดความสนใจใน
ส่ิงตาง ๆ กอใหเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันและสิ่งที่ควรจะเปนในอนาคตวาควรจะ
ดีกวาปจจุบันอยางไรบาง ทั้งยังสามารถสรางความทะเยอทะยานใหกับประชาชนได (The mass   
media can raise aspirations)  โดยจะเปนผูสรางความทะเยอทะยานทั้งในสวนตัวและระดับชาติให
ทุกคนอยากอยูดีกินดี หรือแสวงหาวิถีชีวิตที่ดีกวา การที่คนเราพอใจในสิ่งที่เปนอยูจนเกินไปก็
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อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาเปนไปไดอยางลาชา และการที่ส่ือมวลชนทําหนาที่เปนครู 
(Tha mass media as teachers) ใหการศึกษา ใหความรูแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการ
ดําเนินชีวิต หรืออาจชวยเสริมการสอนของครูใหดีขึ้น ซ่ึงเทากับวาเปนการชวยพัฒนาสังคมไดอีก
ทางหนึ่ง 
 
การทําหนาท่ีพัฒนาสงัคม-ประเทศชาติของส่ือวิทยุโทรทัศน 
 ในจํานวนสื่อแขนงตางๆ ส่ือวิทยุโทรทัศน ถือเปนสื่ออันทรงอิทธิพลตอการรับรูของ
ประชาชนมากที่สุด ดวยหลอมรวมลักษณะเดนของทั้งสื่อหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุกระจายเสียง และ
ส่ือภาพยนตรไวดวยกัน ความทรงพลังสมจริงของภาพ และ เสียง ชวยใหส่ือวิทยุโทรทัศนกลายเปน
ส่ือที่ครองความนิยมของคนกลุมใหญในยุคปจจุบัน  
 
 ตั้งแตปพศ.2498 ราว 53 ป ที่สถานีวิทยุโทรทัศนแหงแรกของประเทศไทยถือกําเนิดขึ้น
ภายใตช่ือ “บริษัทไทยโทรทัศน จํากัด หรือสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม ซ่ึงไดกลายเปน
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน พศ.2520 จนปจจุบันประเทศไทยมี
สถานีวิทยุโทรทัศนประเภทเปดรับชมไดโดยไมเสียเงิน(Free TV.) 5 สถานี คือ  
 1.สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อสมท. ชองทําการของบริษัท บางกอก            
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 2. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทพับก (ททบ.5) ชองทําการของกรมการทหารสื่อสาร 
กองทัพบก 
 3. สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ชองทําการของบริษัทกรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 
จํากัด 
 4. สถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนน ทวีี ชองทําการขององคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย ชอง 9 อสมท.  

            5. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ ชองทําการของ
สํานักนายกรัฐมนตรี  
 
 ตลอดระยะเวลาของการยึดมั่นในหนาที่ส่ือสารมวลชน ซ่ึงหัวใจหลักอยูที่การนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร นอกเหนือจากการรายงานขาวตามขอเท็จจริง (fact) ในชวงเวลาขาว สถานีวิทยุ
โทรทัศนชองตางๆ จะมีการนําเสนอ “สกูปขาว” (scoop) บรรจุลงในผังออกอากาศในรูปแบบที่
แตกตางกัน โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหสาระความรูตอผูชมกลุมเปาหมาย หรือไมก็เปนการสรางสีสัน
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ใหความบันเทิง เพิ่มอรรถรสในการรับชม “ขาว” ที่ยังคงยึดติดกับ ความถูกตอง และ ความ
นาเชื่อถือ เปนสําคัญ   
 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการทําหนาที่จรรโลงสังคม ชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูตกทุกขไดยาก 
รณรงคใหคนในสังคมชวยเหลือกันและกัน ลดชองวางความไมเทาเทียม อันจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมใหดีขึ้น   ยกตัวอยางเชน  
 1. สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อสมท.  มีสกูปขาว “วงเวียนชีวิต” เปนสารคดี
เชิงขาว ริเริ่มจัดทําตั้งแตป พศ.2530 ปจจุบันออกอากาศในชวงขาวภาคค่ํา เฉพาะวันเสาร  เวลา 
17.30 น.ความยาว 3 นาที  
  เนื้อหา  ตองการนําเสนอใหเห็นเรื่องราวชีวิตจริงจากอีกมุมหนึ่งของสังคม ที่ยังมี
ผูดอยโอกาสในหลายๆดาน ผูสูงอายุ เด็กถูกทอดทิ้งหรือโดนทําราย ผูพิการทุพพลภาพ รวมทั้ง
โรงเรียนยากจน ดวยแนวคิด “ทุกชีวิตเปนทั้งผูใหและผูรับ” ( www.thaitv3.com) 

                                       วิธีการนําเสนอ  นอกจากใชภาพและเสียงผูบรรยายบอกเลาเหตุการณ ดวยน้ําเสียง
เชิงเศรา ชาๆทอดอารมณ ยังมีการใชเพลงเพื่อชีวิต หรือบางครั้งเปนเพลงบรรเลงชาๆ เปนเสียงเพลง
ประกอบ สรางความรูสึกหดหู วังเวง โดดเดี่ยว   
 
 2. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.5) มีสกูปขาว “อาสาคลายทุกข” เริ่ม
ออกอากาศในปพศ.2542 ออกอากาศชวงขาว 17.30 น. วนัจันทร- วันศกุร ความยาว 2 นาที  
  เนื้อหา เปนเรื่องราวรองทุกขของชาวบาน ความเดือดรอนเรื่องสาธารณูปโภค 
ถนน ไฟฟา น้ําประปา และเรื่องของสิ่งแวดลอม เปนการสะทอนถึงปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนสูสังคม เพื่อใหไดรับการแกไข 
  วิธีการนําเสนอ  เปนรูปแบบของสกูปขาวเสียงในเทป มีการปลอยเสียงสัมภาษณ
บุคคลในขาว  
      3. สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  มี “สกูปชีวติ” เปนสกูปขาวประกอบ เสียง
ผูบรรยาย (เสียงในเทป) ที่เริ่มตนออกอากาศในป พศ.2545 ออกอากาศในขาวภาคค่ําชวงที่ 2 เวลา 
19.45 น. ความยาว 2 นาที ตอมาลดเหลือ  1.30 นาที  
  เนื้อหา  ถายทอดเรื่องราวของ “คนดีที่ดอยโอกาส” ทั้งในเรื่องของเด็กกตัญู มี
ความคิดดี แตยากจน ขาดแคลนทุนการศึกษา สภาพความเปนอยูแรนแคน,ครอบครัวที่ขาดเสาหลัก 
ซ่ึงทํามาหาเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากหัวหนาครอบครัวเสียชีวิต ปวย หรือตองพิการ, ผูเฒาชรา ที่ถูก
ลูกหลานทอดทิ้ง ไมมีคนดูแล โดยที่ทุกชีวิต ตองเปนคนดี มีความคิดดี ไมดื่มสุราหรือเลนการพนัน 
และใชชีวิตที่ไมเบียดเบียนทําความเดือดรอนใหเพื่อนบาน   
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  วิธีการนําเสนอ  เปนรูปแบบของสกูปขาว ภาพประกอบเสียงบรรยาย การใชภาษา
คอนขางกระชับ ไมเยิ่นเยอ มีการปลอยเสียงสัมภาษณสกูปชีวิต ผูเดือดรอน  บางตอนปลอยเสียง
สัมภาษณเจาหนาที่ หรือ เพื่อนบานที่รับรูสภาพปญหานั้นๆอยางแทจริง         
 4. สถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี ชองทําการขององคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย ชอง 9 อสมท. ไมมีสกูปขาวที่ชวยเหลือคนยากจน หรือผูดอยโอกาสที่ออกอากาศเปน
ประจํา สวนใหญจะเนนเปน “สกูปเก่ียวกับชีวิต สังคม”  ที่ผูส่ือขาวออกไปพบพิจารณาแลวเห็นวา
นาสนใจ จึงถายทําแลวนํามาผลิตออกอากาศ       
  เนื้อหา  เนนเรื่องราวชีวิตมนุษยส่ือถึงปญหาที่มีอยูในสังคม บางครั้งเปนสกูป ตาม
กระแสขาว เชน นําเสนอชีวิตเหยื่อความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ชีวิตของผูคนที่ไมไดรับ
ความเปนธรรม โดยชอง 9 อสมท. เปนชองทางชวยเผยแพร ถายทอดเรื่องราว  แตมิไดเปนสื่อกลาง
นําความชวยเหลือไปใหโดยตรง ชวงเวลาในการออกอากาศไมแนนอน แลวแตบรรณาธิการที่
รับผิดชอบขาวประจําวัน จะนําไปออกอากาศในเบรคขาวชวงเวลาใด อาจเปนขาวภาคค่ํา  ขาวเที่ยง 
หรือขาวเชา    
  วิธีการนําเสนอ  เปนสกูปขาวลงเสียง (เสียงในเทป) ประกอบการปลอยเสียง
สัมภาษณบุคคลผูเกี่ยวของ   
             
 5. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธในชวงเวลาขาว ยัง
ไมมีสกูปประเภทนี้ออกอากาศ สวนใหญจะมีลักษณะเปนรายการประเภท สารคดีชีวประวัติบุคคล
สําคัญ บุคคลที่นาสนใจ ซ่ึงจัดเปนประเภทรายการ ไมใชขาว 

  
 หากพิจารณาในแงของการใหความสําคัญตอสกูปขาวประเภทนี้ของสถานีโทรทัศน
ชองตางๆ โดยยึดถือจากชวงเวลาสําคัญ (Primetime) และความถี่ในการออกอากาศ  และการอางอิง
ถึงอัตราคาโฆษณา พบวา สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  ใหความสําคัญตอการนําเสนอขาว
เพื่อสังคมประเภทนี้มากกวาสถานีโทรทัศนชองอื่น 
                          “สกูปชีวติ” ถูกนําเสนอในชวงเวลาที่ดีทีสุ่ด เปนชวงเวลาสําคัญ (Primetime) ที่ทํา
รายไดใหกับสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  คิดเปนตวัเลขเม็ดเงินคาโฆษณา ดังนี ้ 
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ตาราง 1.1 อัตราคาโฆษณารายการตางๆ ของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ประจําป  2550 – 2551 

รายการ สั่งจายเงิน เวลาที่ออกอากาศ 
คาโฆษณา 
บาท/นาที 

12.  ละครชวงเย็น (จันทร-อาทิตย) บ.บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จก. 18.45 – 19.40 น. 330,000 
    

13. ขาวภาคค่ํา ชวงที่ 2 (จันทร-อาทิตย) บ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จก. 19.40 – 20.25 น. 330,000 
    

14.  ขาวเด็ด 7 สีหลังละคร (จันทร-อาทิตย) บ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จก. 22.20 – 22.25 น. 220,000 
    

15.  ขาวสังคมธุรกิจ (จันทร-อาทิตย) บ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จก. 20.05 – 20.07 น. 330,000 
    

16.  7 สี คอนเสิรต (เสาร) บ.ทุนมหาลาภ จก. 12.00 – 13.00 น. 150,000 
    

17.  ละครเสาร – อาทิตย บ.ทุนมหาลาภ จก. 13.00 – 13.45 น. 220,000 
    

18.  บิ๊กซินีมา (เสาร) บ.ทุนมหาลาภ จก. 22.25 – 00.25 น. 220,000 
 บ.บีบีทีวี โปรดัคชันส จก. (เริ่มสั่งจาย 5 มกราคม 50)   

19.  นานากีฬาโลก (พฤหัสบดี) บ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จก. 01.25 – 01.55 น. 70,000 
    

20.  การตูน เลโอ สิงหขาวเจาปา (อาทิตย) บ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จก. 06.30 – 07.00 น. 80,000 
    

21.  การตูนดิสนีย (เสาร) บ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จก. 06.30 – 08.00 น. 100,000 
    

22.  การตูน โซนิคเจาเมนสายฟา (อาทิตย) บ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จก. 07.00 – 07.30 น. 80,000 

 
            ที่มา : ฝายขายเวลา สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7    
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จากตาราง 1.1 ในชวงเวลาขาวภาคค่ําชวงที่ 2  19.40-20.25 น. (วันจันทร-วันอาทิตย)  
คาโฆษณานาทีละ 330,000 บาท “สกูปชีวิต” ออกออกอากาศทุกวันจันทร-อาทิตย วันละ 1.30 นาที 
คํานวณเปรียบเทียบหากทางชอง 7 สีนําชวงเวลาดังกลาวไปขายโฆษณา คิดเปนรายไดตกประมาณ
กวา 3  ลานบาท ตอสัปดาห  หรือ 12 ลานบาทตอเดือน (ยังไมรวมคาใชจายในการสงทีมขาว
ออกไปผลิตสกูปชีวิต ตามตางจังหวัด) (สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7, 2550)           
 
ความเปนมา : สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง  7  
 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 หรือ "ชอง 7 สี" เร่ิมแพรภาพตามมาตรฐาน CCIR 
625 เสน ระบบ PAL เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 ดวยการถายทอดสดการ
ประกวดนางสาวไทยในงานวชิราวุธานุสรณจากบริเวณ วังสราญรมย 
 
 ตอมาในป 2516 ชอง 7 สี ไดเร่ิมจัดตั้งสถานีถายทอดสัญญาณในตางจังหวัด และในป
พ.ศ.2521 ไดเร่ิมการออกอากาศโดยถายทอดสัญญาณผานดาวเทียมจากกรุงเทพมหานครไปสูสถานี
เครือขายในทุกภูมิภาคเปนสถานีแรกของประเทศไทย ปจจุบันมีสถานีเครือขายถายทอดสัญญาณ
รวม 37 สถานี แพรภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและชายแดนประเทศเพื่อนบาน 
 
 นอกจากนี้ ชอง 7 สี ยังใชดาวเทียมนานาชาติ ( Internationnal  Satellite ) หรือเรียก ช่ือ
ยอวา INTELSAT   ถายทอดเหตุการณจากทั่วทุกมุมโลกมายังประเทศไทย ขณะเดียวกันไดริเร่ิมนํา
รถถายทอดสัญญาณดาวเทียมใชยานความถี่สูง ( Ku - Band ) และรถถายทอดนอกสถานที่( Outside 
- Broadcasting  Vans) หรือ OB  ใชยานความถี่   ทําหนาที่เปนสถานีแมขาย ช่ัวคราวถายทอดงาน
ประเพณี กีฬา และเหตุการณสําคัญตามสถานที่ตางๆทั่วประเทศ เพื่อทํา หนาที่องคกร
ส่ือสารมวลชนที่สมบูรณ ในการถายทอดสาระความรู และความบันเทิง ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูชม ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ  

 
นโยบายเพื่อกาวสูการเปนผูนํา ดานการเผยแพรขาวสารสูประชาชน 
 ปจจุบันรายการขาวทางชอง 7 สี นําเสนอขาวสารแบบเกาะติดสถานการณตลอดทั้งวัน 
ทั้งขาวภาคเชา ขาวภาคเที่ยง ขาวภาคค่ํา รวมถึงขาวเด็ด 7 สี และเด็ดขาวดึก ดวยทีมงานขาวคุณภาพ
ที่รายงานขาวอยางรวดเร็ว ฉับไว เที่ยงตรง นอกจากนี้รายการขาวทางชอง 7 สี ยังทําหนาที่เสมือน
กระจกเงาสะทอนถึงปญหา และสภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคผานชวงขาวสําคัญ อาทิ 
สกูปชีวิต ขาวชวยชาวบาน สกูปดวยลําแขง ของคุณคํารณ หวางหวังศรี ขาวเกษตรกร รวมถึง
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สะเก็ดขาว ท้ังหมดนี้ลวนมีเอกลักษณ เนนรูปแบบการทําขาวใกลชิด เขาถึงชาวบานซึ่งถือเปนผูชม
กลุมใหญ เปาหมายหลัก โดยกลุมคนเมือง ที่มีการศึกษาสูง ถือเปนกลุมเปาหมายรอง    
 ชอง 7 สี ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรขาวสารสูประชาชนอยางรวดเร็ว ฉับไว 
และเที่ยงตรง พรอมเนนความสําคัญของประชาชนในเขตชนบทและภูมิภาคหางไกล จึงไดริเร่ิม
จัดตั้งศูนยขาวภูมิภาคที่พรอมดวยอุปกรณครบครันและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อรายงานขาวสารและ
เหตุการณตางๆใหประชาชนทั่วประเทศไดรับทราบอยางพรอมเพรียงกัน 
                            
 ขณะนี้ ชอง 7 สี มีสถานีเครือขายกระจายอยูทั่วประเทศ 37 สถานี และมีศูนยขาวอยูตาม
ภูมิภาคตางๆ รวม 9 แหง สามารถรายงานขาวสด หรือสงสัญญานผานดาวเทียมออกอากาศสูทุก
ภูมิภาค ตั้งอยูที่จังหวัดขอนแกน  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  เชียงใหม  นครสวรรค   หาดใหญ         
สุราษฎรธานี  ภูเก็ต  และระยอง  
 
นโยบายการนาํเสนอขาวของชอง 7 สี จากอดีตกรรมการผูจัดการ คุณชาติเชื้อ กรรณสูต  
  “สถานีฯ ยังคงยึดมั่นที่จะเสนอความจริง พรอมกับความงดงามดานวัฒนธรรมอันลํ้าคา 
เพื่อสรางเสริมคุณภาพของประชาชน ทั้งดานความรูและคุณธรรม เราจะกาวตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
เพื่อผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม ใหกาวไปพรอมกับรักษาความเปนเอกลักษณของชาติใหคงไว”  
 จากนโยบายของอดีตกรรมการผูจัดการสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  คุณชาติเชือ้ 
กรรณสูต นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนในการรายงานขาวสารยุคปจจุบนั ดังนี้  
                         “รายงานขาว อยางรวดเร็ว  ฉับไว  และเที่ยงตรง 

             มีเอกลักษณโดดเดนเปนของตนเอง และเปนขาวยอดนิยม 
             สะทอนปญหาและมมุมองของประชาชน” 
 
วิวัฒนาการงานขาวชอง 7 สี   
 งานขาวของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 ในยุคแรกบันทึกภาพดวยกลอง
ภาพยนตรใชฟลมขนาด 16 มม. มี 4 กลองดวยกัน เปนกลองโบเร็กซ 3 เลนซ 2 กลอง และกลอง
โบรัล 2 กลอง ขาวที่เกิดขึ้นในแตละวันจะนําเอาไปออกอากาศในคืนเดียวกัน ยกเวนขาวที่มาจาก
ตางจังหวัดจะออกอากาศไดอยางเร็วที่สุดในวันถัดไป ฟลมภาพยนตรขาวสงไปตัดตอ 2 ชวงเวลา
คือ 16.00 น. และ 18.00 น. การออกอากาศ จะนําฟลมภาพยนตรขาวที่ตัดตอเสร็จแลว ใสเครื่องเท
เลซีน ซ่ึงเปนตัวแปลงภาพยนตร 16 มม.  ใหเปนสัญญาณโทรทัศนเพื่อแพรภาพอากาศ 
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การนําเสนอขาวทางโทรทัศน 
 ใชวิธีการอานสด โดยไมเห็นหนาผูอาน ผูอานขาวยุคแรก คือ นายราชันย ฮูเซ็น และ 
ขณะเดียวกัน สถานีวิทยุภาค F.M. ไดออกอากาศขาวเปนภาษาอังกฤษไปพรอม ๆ กับการแพรภาพ
ขาวโทรทัศน ซ่ึงขณะนั้น นายมีชัย วีระไวทยะ เปนผูแปลขาว การแบงสายงานในยุคนั้น ประกอบ
ไปดวยขาวในพระราชสํานัก ขาวภารกิจนายกรัฐมนตรี ขาวสัมมนา ขาวการประชุม และขาวกีฬา 
 
 บทความของนายมงคล วัชโรบล ซ่ึงเขียนไวในหนังสือที่ระลึกงานศพของ นายเรวัติ 
เศวตไอยาราม กลาวไววา ขาวแรกที่ฝายขาวผลิตขึ้น คือ ขาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง
เปดงานวชิราวุธานุสรณ เมื่อป พ.ศ. 2511 โดยมีนายมงคล วัชโรบล เปนผูส่ือขาว และนายเรวัติ 
เศวตไอยาราม เปนชางภาพ นับเปนทีมขาวทีมแรกของชอง 7 สี 
  
 นโยบายของฝายขาวตั้งแตเร่ิมแรก จะทําการออกอากาศขาวประจําวัน เวลา 19.45 น. 
เร่ิมกอนชองอื่นๆ ประมาณ 15 นาที เพื่อใหขาวจบเร็วกวา ทําใหผูชมไดมีโอกาสชมภาพยนตรหลัง
ขาวกอนชองอื่น เปนการเรียกคนดู 
  
 เวลาในการออกอากาศขาวแตละวัน ใชเวลาประมาณ 20 นาที โดยเปนภาพยนตรขาวที่
ไมมีเสียงบรรยาย  ใชเพลงประกอบแตละขาวแทน  เชน  ขาวสํานักพระราชวัง ใชบทเพลง           
พระราชนิพนธบรรเลงประกอบขาวไปพรอมๆ กับเสียงผูอานขาว ดังนั้น ในการนําเสนอขาว       
แตละขาวจะมีการเตรียมเพลงประกอบไวลวงหนา 
 
 ในปพ.ศ. 2511 เปนครั้งแรกของการไปทําขาว ณ ตางประเทศ โดยการไปทําขาวการ
แขงขันฟุตบอลฉลองเอกราชที่ประเทศมาเลเซีย 
            
 ป 2517 กองภาพยนตรเสียง เร่ิมมีบทบาท ในงานขาว และมีจํานวน 2 กลอง โดยได
นําไปใชกับขาวในพระราชสํานัก ขาวภารกิจนายกรัฐมนตรี บางโอกาส 
  
 ป 2519 เกิดรูปแบบการนําเสนอขาว แบบการรายงานขาวจากที่เกิดเหตุเปนครั้งแรกขึ้น 
เมื่อนายมานิต ควรขจร ผูส่ือขาวไปยืนรายงานขาวเหตุการณกรณี วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ในสถานที่
เกิดเหตุ 
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 ตอมา มีการเปลี่ยนเเปลงระบบบันทึกภาพ จากกลองภาพยนตร มาเปนกลอง โทรทัศน
โดยจะมีกลองพรอมเครื่องบันทึกภาพ (VIDEO TAPE RECORDER) หรือ ที่รูจักกันในชื่อ 
PORTABLE  มีสายเคเบิ้ลเชื่อม สําหรับงานขาวแลว กลายเปนขอจํากัด ความคลองตัวในการทํางาน
ของเจาหนาที่กลองบันทึกภาพ ที่มีเครื่องบันทึกเทปคุณภาพสูง ติดตั้งอยูในตัวกลอง ดวยระบบเทป 
3/4 นิ้ว จึงถูกนํามาใชในระบบ U-matic  ตอมาเปลี่ยนเปน ระบบ  BETACAM  ซ่ึงเปนระบบที่ใช
ในงานขาวของสถานีโทรทัศนทั่วโลก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการถายทํานอกสถานที่ และ
มีคุณภาพของภาพไดมาตรฐานเชนเดียวกับการถายดวยกลองในหองสง 
 
 นอกเหนือจากขาวภายในประเทศ ขาวตางประเทศผานดาวเทียมและขาวกีฬาแลว ยังมี 
“ ขาวเกษตรกร” เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม อันเปนอาชีพหลักของประเทศ สถานีฯ ไดริเร่ิมทํา
ขาวนี้มาตั้งแต พ.ศ.2521 และเพื่อเปนการกระตุนเตือนใหทุกฝายรับผิดชอบในงานของรัฐ หรืองาน
ของสวนรวม มุงมั่นที่จะจรรโลงสังคม ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นโดยลําดับ ชอง 7 จึงไดนําเสนอ “ขาว
พัฒนาบานเมือง”  ขึ้นในป พ.ศ.2521 เชนเดียวกัน 
 
 กลางป พ.ศ. 2526 สถานีฯเพิ่มเวลาการนําเสนอขาว จาก 45 นาที เปน 1 ช่ัวโมง เพื่อให
ผูชมไดรับสาระอยางเต็มที่ ไดเพิ่มขาวเศรษฐกิจรายงานความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจ ทั้งในและ
นอกประเทศ พยากรณอากาศ และสารคดีชุด วันนี้วันพระ ทุกวันพระ 
 
 1 มกราคม พ.ศ.2528 สถานีฯ เพิ่มเวลารายการขาวอีก 15 นาที ในขาว 5 ทุม และตอมา
ไดมี นโยบายเสนอขาวเปนชวงๆ ตลอดทั้งวัน ในรายการ ขาวเด็ด 7 สี  เพื่อใหการติดตามขาวสาร
ของผูชมเปนไปอยางรวดเร็ว ในชวงเปลี่ยนรายการ 2-3 นาที 
 
 หัวใจของงานขาว  คือ การเสนอขาวที่นาสนใจและรวดเร็ว  เนื้อหาขาวถูกตอง 
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7  มีความตองการที่จะเปนผูนําทางดานการเสนอขาว และ
ขณะเดียวกัน ก็ไดคํานึงถึงประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยีที่นําเอาระบบสื่อสารผานดาวเทียมมาใช 
ในการสื่อสาร ติดตอระหวางเครือขาย หรือนอกเครือขาย เพื่อชวยใหการนําเสนอขาวสามารถทําได
รวดเร็ว ทันเหตุการณ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2531 นับเปน
จุดเริ่มตนของการเสนอรายงานขาวสด ผานดาวเทียม จาก จ.อุบลราชธานี จ.สุราษฎรธานี จ.ลําปาง       
การรายงานขาวครั้งนั้น มีขาวเกือบ 30 ช้ิน ที่ไดนําเสนอแกผูชมทางบาน 
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 วันที่ 9 กันยายน พศ.2531 เปนการรายงานเหตุการณจากสถานที่เกิดเหตุ ตางจากครั้ง
แรก เมื่อป 2519 เนื่องจากเปนการรายงานเหตุการณสดจากที่เกิดเหตุ  หลังจากที่ทําการเปดสถานี 
เวลา 16.30 น. กรณีของ เครื่องบินโดยสารเวียดนามตก ที่ปทุมธานี นายจักรพันธ ยมจินดา เปน      
ผูรายงาน 
  
 การพัฒนาที่มีความสําคัญตอการรายงานขาวคือ การนํารถถายทอดนอกสถานที่ 
(Outside Broadcasting Van) หรือที่เรียกกันวา “รถโอบี” ซ่ึงจุดมุงหมายเดิมใชการถายทอดสด    
รายการตางๆ นอกสถานที่ ใหเปนหนวยเคล่ือนที่เร็วเพื่อใชในกรณีที่เกิดเหตุการณสําคัญ  
                          
 ชวงเดือนพฤศจิกายน พศ.2532 กับเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิด คือ ขาวภัยพิบัติของชาว
ชุมพรและประจวบคีรีขันธ เนื่องมาจากพายุเกย ซ่ึงรุนแรง สรางความตระหนกใหกับสังคม ผูคน 
รับรูขาวสารผานการรายงานสด จากหนวยเคล่ือนที่เร็วชอง 7 สี 
   
 เดือน มิถุนายน พศ.2533 ชอง 7 สีเปดรูปแบบการนําเสนอขาวแบบใหม กลาวคือ การ
รายงานสดระหวางหองสงใหญของสถานีฯ ที่กรุงเทพฯกับหองสงของศูนยขาวภูมิภาคที่จังหวัด
เชียงใหม 
 
 วันที่ 24 ตุลาคม พศ.2533 หนวยเคลื่อนที่เร็วไดเดินทางไปยัง จ.นครราชสีมา เพื่อ
รายงานสด สถานการณเขื่อนลํามูลบนร่ัว ซึ่งถาเขื่อนพัง ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอีกมากมาย ซ่ึงไม
มีใครสามารถคาดเดาได และเหตุการณก็คล่ีคลายไปในทางที่ดี ยังไมทันที่หนวยเคล่ือนที่เร็วจะเดิน
กลับ วันที่ 31 ตุลาคม พศ.2533 ไดรับคําสั่งใหไปรายงานสดเหตุการณการคนหา คนงานใน
เหตุการณเขาถลม ที่โรงโมหินศิลาชัย จ.สระบุรี มีผูเสียชีวิต 12 ศพ 
 
 จากการปฏิบัติหนาที่ ในการรายงานขาวเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเที่ยงตรง ฉับไว 
เปนขอพิสูจนไดวา ฝายขาวไดทําการพัฒนาสวนตางๆ ขึ้นมาเพื่อใหเกิดมาตรฐาน โดยให
ความสําคัญกับการครองใจผูชมกลุมใหญ  จึงมีการขยายเครือขาย สถานีสงสัญญานกระจายอยูตาม
ภูมิภาคใหครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด สอดคลองกับนโยบายหลัก ประการหนึ่งของสถานีโทรทัศนสี 
กองทัพบก ชอง 7 สีที่วา 
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 "งานขาวถือเปนงานหลัก เปนหนาตาของสถานีฯ จึงตองกระจายขาวสารใหกับ   
ประชาชนทั่วประเทศอยางทั่วถึง นอกจากนั้นยังตองการกระจายสื่อไปยังตางจังหวัด ครอบคลุมทุก
พื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของคนในทองถ่ินใหมากขึ้น" 
            
โครงสรางการทํางานฝายขาว   (ขอมูล 1 กุมภาพันธ พศ.2551)                            
 ฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ไดแบงการทํางานของกองบรรณาธิการฝาย
ขาวออกเปน 11 สายงาน แตละสายงานมีบรรณาธิการ และผูชวยบรรณาธิการขาวเปนผูดูแล         
รับผิดชอบขาว และสกูปทุกชิ้นที่ออกอากาศ โดยแบงสายงานออกเปนดังนี้  

1.ขาวการเมือง-ทหาร 
2.ขาวเศรษฐกจิ 
3.ขาวเกษตร                            
4.ขาวอาชญากรรม         
5.ขาวภูมภิาค 
6. สกูป-เจาะขาว 
7. ขาวสังคม- ส่ิงแวดลอม 
8. ขาวศึกษา-สาธารณสุขและทองเที่ยว  
9. ขาวกฬีา 
10.ขาวตางประเทศ  
11.ขาวราชสํานัก  

 
 5 มีนาคม พศ.2551 ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ไดทําการปรับโครงสราง
ฝายขาวใหม มีทีมโปรดิวเซอร เขามาดูแลคุณภาพของขาว ภาพรวมในแงเทคนิคการผลิตขาวเพื่อให
ขาวมีรูปแบบ สีสัน ดึงดูดผูชม เปลี่ยนภาพลักษณขาวใหมทั้งหมด ในชวงขาวเชา ขาวภาคเที่ยง และ
ขาวภาคค่ํา โดยเนนใหฝายขาวทํางานในลักษณะของกองบรรณาธิการขาว ขึ้นตรงกับหัวหนา
บรรณาธิการขาว ซ่ึงจะทําหนาที่ดูแลเรื่องประเด็นขาวที่นําเสนอในแตละวัน โดยแบงออกเปน 11 
สายงานเชนเดิม คือ ขาวการเมือง-ทหาร , ขาวเศรษฐกิจ , ขาวเกษตร , ขาวอาชญากรรม ,ขาวภูมิภาค 
, ขาวสังคม- ส่ิงแวดลอม , ขาวศึกษา-สาธารณสุขและทองเที่ยว , ขาวกีฬา , ขาวตางประเทศ , ขาว
ราชสํานัก , รายงานพิเศษ  
   

DPU
DPU



 13 

 โดยในสวนของสายสกูป ไดรวมสายสกูป-เจาะขาวและสกูปเฉพาะกิจ ไวดวยกัน 
เปล่ียนชื่อใหมเปน “สายรายงานพิเศษ” รับผิดชอบคอลัมปประจํา ขาวคํารณและขาวชวยชาวบาน 
รวมทั้งสกูปชีวิต ขาวเจาะ ขาวเหตุการณ และขาวดวน 
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ตารางที่ 1.2 จัดแสดงโครงสรางองคกรของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ( บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากดั)       ที่มา : ฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7                             
   

 

ที 
ประธานกรรมการ 

กฤตย รัตนรักษ 

กฤตย รัตนรักษ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาของบริษัท 

พล.อ.เชิดชาย ธีรัทธานนท 

กรรมการผูจัดการ 

สุรางค เปรมปรีด กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 

ชลอ นาคออน เชิดศักดิ์ ตันสกุล 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการ 

สุรางค เปรมปรีด 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ประจวบ ประมวญ 

ผูจัดการอาวุโส 

ฝายเทคนิคดานระบบสงและสถานีเครือขาย 

ศรันย วิรุตมวงศ 

ฝายเทคนิคดานระบบสงและสถานีเครือขาย 

ผูจัดการฝายอาวุโสประจําฝาย 

เทพ มณีนพผล 

ฝายเทคนิคดานระบบสงและสถานีเครือขาย 

กันตชัย ศรีสุคนธ 

ผูจัดการฝาย ( รักษาการ ) 

ฝายเทคนิคดานผลติรายการและออกอากาศ 

ผูจัดการฝาย ( รักษาการ ) 

องอาจ โพธิวร 

ฝายเทคนิควิศวกรรม 

ผูจัดการฝาย ( รักษาการ ) 

วีระยุทธ คุปกันต 

ฝายธุรการ 

ผูจัดการ 

อิ่ม แดงประดับ 

ฝายการเงินและบัญชี 

ผูจัดการ 

องอาจ ชีวะสุทโธ 

ฝายรายการ 

ผูจัดการ 

สมพงศ อัชฌานุเคราะห 

ฝายตรวจสอบ 

ผูจัดการ 

วิเชียร ยงรัตนกิจ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วินัย เบ็ญจพลเพ็ชรัตน 

ผูจัดการ 

ฝายการพนักงาน 

นิวัตร สังฆะมงคลกิจ 

ผูจัดการ ( รักษาการ ) 

สมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง 

ผูจัดการ ( รักษาการ ) 

ฝายขาว ฝายการตลาด 

ผูจัดการ ( รักษาการ ) 

สุภาภรณ สงวนหงษ 

สํานักประธานกรรมการ 

ผูจัดการ 

พัฒนพงศ หนูพันธ 

ผูจัดการฝาย  

พลากร สมสุวรรณ 

สุทธิ จงเจียมจิตต 

รองผูจัดการฝาย  

วิกรานต โกมลบุตร 
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                                  ตารางที่  1.3 จัดแสดงโครงสรางฝายขาวสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ( บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากดั,11 กุมภาพนัธ พศ.2551)  
ฝายขาว 

   

 
 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                   -ขาวในราชสํานัก                            -งานธุรการอํานวยการ         -งานตัดตอ                     -งานศูนยวิทยุ         -งานเอกสารขอมูล 

-ทําเนียบฯ           -ก.คลัง                     -บก.อาชญากรรม            -เด็กไทยวันนี้   -ก.แรงงาน              -กีฬาตางประเทศ             ทั้งหมด                                           -งานธุรกิจการเงิน                -งานกราฟฟค                 -งานจักรยานยนต  -งานโสตทัศน- 
-สํานักนายกฯ     -ก.พาณิชย                -ขาวเหตุการณ                -เจาะขาว-สกูป –ก.พัฒนาสังคม       -กีฬาในประเทศ                                                                      -งานผูประกาศขาว               -งานการจัดเก็บทรัพยากร                               อุปกรณ 
-ก.กลาโหม        -ก.อุตสาหกรรม       -ศาล                                -ชวยชาวบาน     -ก.เทคโนโลยีสาร                                                                                                  -งานสารบรรณและบุคคล      สารสนเทศในระบบ                                  -งานวิเคราะห- 
-ก.มหาดไทย      -ก.คมนาคม             -กรมสอบสวนคดีพิเศษ   -ดวยลําแขง         สนเทศและการสื่อสาร                               -ก.ตางประเทศ                                  -งานยานพาหนะ                      ดิจิตอล                                                       ติดตามขาว 
-ทหาร          -แบงคชาติ               -สํานักงานอัยการ            -สูชีวิต               -กรมพินิจและคุมครองเดก็                          -แปลขาวตางประเทศ                                                                                                                                           -งานสารบรรณ 
          -ตลาดหลักทรัพย                                                      -ก.ยุติธรรม(กรมราชทัณฑ)                         -สถานฑูตตางๆ                                                                                                                                                    -งานบริการทั่วไป 
                           -สังคมธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -งานอินเตอรเน็ต 
                           -คจร.-ขจร.    
-รัฐสภา                                              -ขาวทุกชนิดทั่วประเทศ                                       -ก.ศึกษาธิการ 
-พรรคการเมือง                                    ยกเวน กทม.                  -เปดประเด็นขาว          –ก.สาธารณสุข   
-ศาลปกครอง                                     -ผูสื่อขาวพิเศษ                -ขาวตามสั่ง                  -ก.ศาสนา                                                                      - งานชางภาพ 
-ปปช.                 –ก.เกษตรและสหกรณ                                   -ขาวเรงดวน และ         -ก.ทองเที่ยว                                                                  -งานอุปกรณขาว 
-กกต.                  –ขาวสาคดีเกษตร                                            สถานการณตางๆ        -ก.วัฒนธรรม 
-ศาลรัฐธรรมนูญ –งานโครงการอันเนื่องมาจาก                      -ภัยธรรมชาติ                -กรุงเทพมหานคร 

                             พระราชดําริ        -สีสันขาว    
           -ก.ทรัพยากรธรรมชาติ    
           -กรมทรัพยากรทางน้ํา 
           -กรมอุตุนิยมวิทยา 
           -กรมที่ดิน 
           -กรมบรรเทาและปองกันสาธารณภัย , -ปญหาการจราจร(ทางบก/น้ํา) , -ก.พลังงาน-ไฟฟา-น้ําประปา 
ที่มา : ฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  

ผูจัดการฝายขาว 
รองผูจัดการฝายขาว รองผูจัดการฝายขาว 

ผูชวยผูจัดการฝายขาว 1 ผูชวยผูจัดการฝายขาว 2

บก.กลุม 1 บก.กลุม 2 บก.กลุม 3 บก.กลุม 4 บก.กลุม 5 บก.กลุม 7 บก.กลุม 6 

กองบรรณาธิการขาวประจําวัน 

กลุมสนับสนุน 1 กลุมสนับสนุน 2 กลุมสนับสนุน 4 กลุมสนับสนุน 3 กลุมสนับสนุน 5 

บก.ขาว 

การเมือง 1 

บก.ขาว 

การเมือง 2 

บก.ขาว 

เศรษฐกิจ 

บก.ขาว 

เกษตร 

บก.ขาว 

อาชญากรรม 

บก.ขาว 

ภูมิภาค 

บก.สกูป 

เจาะขาว 

บก.สกูป 

เจาะขาว 

บก.ขาว 

สังคม 

บก.ศึกษา-สาธารณสุข-การทองเที่ยว 

บก.สิ่งแวดลอม 

บก.ขาวกีฬา 

บก.ขาวตางประเทศ 

บก.ขาวราชสํานัก 
ศูนยขอมูล 

15 
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ความเปนมา“สกูปชีวติ”   
 สายรายงานพิเศษ เปนสายงานที่รับผิดชอบผลิตสกูปที่ออกอากาศในขาวภาคค่ํา ของ
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในจํานวนนี้มีทั้งสกูปประจําวันตามกระแสขาวเรื่องราวที่
นาสนใจในสังคม เปนประโยชนใหแงคิดกับผูชม 
 สกูปขาวที่เปนคอลัมปประจํา ไดแก “เด็กไทยวันนี้”, “ชีวิตทั่วไทย”, สกูปส่ิงแวดลอม”, 
“สปสช.สงเสริมสุขภาพคนไทย”, “7 วัน 7 อยาง” , “สกูปชีวิต” 
 “สกูปชีวิต”  เกิดขึ้นชวงปพศ.2545 ภายใตการริเร่ิมของคุณสุทธิ จงเจียมจิตต ผูจัดการ
ฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 (ในชวงเวลาขณะนั้น) ซ่ึงมองเห็นวา การนําเสนอสกูป
ในชวงขาวภาคค่ําซึ่งเปนชวงเวลา Primetime ที่เอเจนซี่โฆษณามีความตองการซื้อโฆษณาสูง นํา
รายไดมาสูสถานีจํานวนไมนอย ตรงจุดนี้ นาจะมีสกูปขาวที่คืนประโยชน กลับสูสังคม ในลักษณะ
ของการถายทอด เร่ืองราวชีวิตผูดอยโอกาส “คนดีที่ดอยโอกาส”  สะทอนความจริงอีกดานใหคน
กลุมใหญในสังคมไดรับรู วายังมีเพื่อนมนุษยอีกหลายชีวิตที่ขาดแคลน ทุกขยาก เพื่อนําไปสูธาร
น้ําใจ แบงปนความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 
รูปแบบของสกูปชีวติ 
 ผลิตเปนสกูปขาวสั้น  เนนรูปแบบการนําเสนอที่ดูแลวเขาใจงาย เร่ืองราวใกลตัว
ชาวบาน  ตอบสนองความตองการรับรูขาวสารของผูชมระดับลางถึงกลาง ซ่ึงถือเปนกลุมผูชม
เปาหมายหลัก  ผูส่ือขาวลงเสียงในเทป  ความยาวจากเดิม 1.40-2 นาที ตอมาลดเวลาเหลือ 1.30 นาที  
ใชสํานวนภาษากระชับ เขาใจงาย ไมใสเพลงประกอบ เพราะตองการใหดูเปนขาว มิใชสารคดี ส่ิง
สําคัญคือ ใหเนนการใชภาพสื่อความหมายถึงความทุกขยาก ลําบาก ทั้งนี้ใหผูส่ือขาวที่รับผิดชอบ 
คือ คุณณัฐกานต สวรรยาธิปตร และคุณสุพรรษา คงเหล็ก ตระเวนหาชีวิตชาวบานที่เดือดรอน 
ยากจนจริงๆสภาพพื้นที่กันดารแหงแลง ทํากินไมไดตามจังหวัดตางๆ  โดยใหความสําคัญกับพื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เปนอันดับรองลงไป เนื่องจากเปนชุมชนเมือง ที่ยังไดรับความ
ชวยเหลือจากหลายหนวยงาน  
 สกูปชีวิต ออกอากาศเปนประจํา ทุกวันจันทร- อาทิตย 7 วัน ชวงเวลาประมาณ 19.40 
น. ความยาว 1.30 นาที จําแนกเนื้อหาออกเปน ดังนี้   

                          1. ชีวิตผูเฒาชราโดดเดี่ยว หรือพอแมที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งใหใชชีวิตลําพัง 
หรือบางรายตองรับภาระเลี้ยงดูหลานที่ลูกนํามาทิ้งไวให 
                          2. ชีวิตเด็กกําพรา หรือเด็กที่ถูกพอแมทอดทิ้งใหอาศัยอยูกับญาติ หรือ    
พระตามวัด,ชีวิตเด็กกตัญู ที่ตองเลี้ยงดูพอ-แม หรือญาติซ่ึงปวย ไมก็พิการ 
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                           3. ชีวิตคนพิการ สูชีวิต  
                           4. ชีวิตผูปวยที่ไดรับความทุกขทรมานจากโรคราย,หรือชีวิตของผูที่ประสบ
เคราะหกรรม อุบัติเหตุจนทําใหรางกายไมสมประกอบ  
                           5. ครอบครัวยากจน สูชีวิต มีความประพฤติดี ขยัน อดทน แตไมมีทุน
ประกอบอาชีพ 
    

กระแสตอบรับจากสังคมทีมี่ตอ “สกูปชีวติ”  
 หลังจาก “สกูปชีวิต” ออกอากาศไปไดไมนาน เกิดกระแสตอบรับจากสังคมกลับมา
อยางชัดเจน ทั้งผูใจบุญที่พากันรวมบริจาคเงิน ส่ิงของ ใหกับสกูปชีวิต สูงสุดที่นําความภาคภูมิใจ
มาสูทีมงานผูผลิต  คือ  การที่สกูปชีวิต  ได รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ใหเปนคนไขในพระบรมราชินูปถัมป บางรายไดเปนนักเรียนทุนของมูลนิธิแม
ฟาหลวง ครั้งหนึ่งวันที่ 9 พฤษภาคม พศ.2545 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ ได
เสด็จเปนการสวนพระองคไปเยี่ยม “คุณยายเที่ยง ดียืด” หญิงชรายากจน ซ่ึงถูกลูกหลานทอดทิ้ง ที่
จังหวัดระยอง พรอมพระราชทานทรัพยสวนพระองค มีพระดําริใหอบต.ทางเกวียน เขามาดูแลคุณ
ยายเที่ยง ดียืด 

 
 ผานไปประมาณ 6 เดือน หลายบริษัทไดติดตอขอเปนสปอนเซอร  ขึ้นตัวหนังสือ
ทายสกูปชีวิต  เชน บริษัทเอไอเอส ,บริษัทโทเทิ่ล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) , บริษัท 
ปตท. จํากัด(มหาชน) แตทางผูจัดการฝายขาวคือ คุณสุทธิ จงเจียมจิตต ซ่ึงเปนผูดําริใหมี “สกูป
ชีวิต”ในผังขาว ไดใหคําปฎิเสธ โดยใหเหตุผลวา ชอง 7 สี ตองการผลิต “สกูปชีวิต”  เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส คนดีที่ยากจน เปนการคืนกําไรใหกับสังคม พรอมใหเหตุผลวาที่ปฎิเสธพวก
สปอนเซอรไปทั้งหมด ก็เพราะตองการชวยเหลือสังคม มิใชมุงหวังเรื่องธุรกิจ (สุทธิ จงเจียมจิตต 
ผูจัดการฝายขาว, สัมภาษณ, 17 ธันวาคม 2550)    
  
 ทิศทางการนําเสนอขาวสารในชวงเวลานั้น ทั้งสื่อหนังสือพิมพ และสื่อวิทยุโทรทัศน 
ตางพากันนําเสนอเรื่องราวของผูทุกขยากลงในเนื้อที่ขาว เห็นไดชัดในสวนของสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก(ททบ.5) ,สถานีวิทยุโทรทัศนโมเดริ์นไนน ทีวี (ชอง 9 อสมท.) ผลิตสกูปประเภทนี้
ออกอากาศในชวงเวลาขาวภาคค่ํา ในลักษณะสกูปขาวลงเสียง ความยาว 2 นาที รูปแบบ
ใกลเคียงสกูปชีวิต แตไมถึง 6 เดือน ก็ยกเลิก สวนสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดขยับ“วง
เวียนชีวิต” มาออกอากาศในชวงขาว 19.00 น. แทนชวงเวลาเดิม 17.00 น. และเพิ่มความถี่ในการ
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ออกอากาศมากขึ้น เปลี่ยนแปลงไดไมนาน “วงเวียนชีวิต”ก็กลับไปออกอากาศชวงเวลาเดิม 
 

 เปนระยะเวลากวา 6 ป ที่ฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ยืนหยัดในการ
นําเสนอ “สกูปชีวิต” ออกอากาศในชวงเวลาขาวภาคค่ํา Primetime โดยมีกระแสตอบรับจากผูชม
คอนขางสูง  เปนที่มาของการไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะสื่อซ่ึงนําเสนอกิจกรรมที่เปน
ประโยชนแกผูที่อยูในภาวะยากลําบาก  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พศ.2550  สะทอนบทบาทของการทําหนาที่ส่ือมวลชน จนเปนที่ยอมรับใน
สังคม       วงกวาง  
 การออกอากาศ “สกูปชีวิต” ไมเพียงสงผลใหผูดอยโอกาสไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เทานั้น แตยังสงผลกระทบนําความเปลี่ยนแปลงหลายดานมาสูตัวผูดอยโอกาส และผูคนรอบขาง 
เปนผลกระทบทั้งดานบวก และดานลบตอทั้งบรรดาญาติพี่นอง ผูใกลชิด และเจาหนาที่ภาครัฐ 
นําไปสูการศึกษาวิจัยถึง “รายการสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต”ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
และผลที่มีตอผูดอยโอกาส”        
            
1.2 ปญหานําวจัิย  

1.2.1 การกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต” เปนอยางไร 
1.2.2 “สกูปชีวติ”  สงผลกระทบตอกลุมผูดอยโอกาสอยางไร 
1.2.3  บทบาทของ “สกูปชีวิต” ในการเปดพื้นที่สาธารณะเปนอยางไร 

        
1.3 วัตถุประสงค 

1.3.1  เพื่อศึกษาการกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต”    
1.3.2  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ที่มีตอกลุมผูดอยโอกาส 
1.3.3  เพื่อศึกษาถึงบทบาทในการเปดพืน้ที่สาธารณะของ “สกูปชีวิต”  

           
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  1.4.1  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาถึงผลกระทบของ“สกูปชีวิต”ที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ที่มีตอกลุมผูดอยโอกาส ศึกษาทั้งในสวนของ
ผลกระทบดานบวก และเชิงลบที่มีตอผูดอยโอกาส และผูคนรอบขาง     
  1.4.2  ศึกษาวิจัย“สกูปชีวิต” จากบทบรรยาย และเทปที่ออกอากาศในชวง 1 
ธันวาคม 2550-29 กุมภาพันธ 2551 รวม 3 เดือน จัดกลุมแยกประเภทออกเปน 5 กลุม / คัดเลือก
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ศึกษาเฉพาะตัวอยางสกูปชีวิตที่นาสนใจ เลือกมากลุมละ 2 ราย รวมเปน 10 ราย ติดตามไป
สัมภาษณเชิงเจาะลึก ( In-dept Interview) รวมกับการสังเกตุการณถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตรอบ
ดานของสกูปชีวิต ทั้งมุมมองดานบวก และผลกระทบเชิงลบที่มีตอผูดอยโอกาส และผูคนรอบขาง 
อาทิ ความเปลี่ยนแปลงในกลุมญาติพี่นอง, เจาหนาที่              
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ     
  1.5.1 ทาํใหทราบถึงผลกระทบของสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ที่สงผลใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานบวก และ เชิงลบที่มีตอชีวิตของผูดอยโอกาสและผูคนรอบขาง อาทิ ญาติพี่นอง 
เจาหนาที่ สะทอนผานการทําหนาที่ของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในฐานะสื่อมวลชน
ประเภทสถานีวิทยุโทรทัศน ที่เปนสื่อกลางในการเปดพื้นที่สาธารณะใหกลุมผูดอยโอกาส  อันจะ
นําไปสูการพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ชวยลดชองวางความไมเทาเทียม  
  1.5.2  นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
สารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น   
  1.5.3  เปนการกระตุนเตือนใหหนวยงานภาครัฐ ไดเขาไปดูแลรับผิดชอบกลุม
ผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง เปนธรรม  ขณะเดียวกันรวมปลุกจิตสํานึกใหทุกภาคสวน ทั้งองคกร  และ
ประชาชนทั่วไปใหมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยการแบงปนความชวยเหลือใหกับผูดอยโอกาส  
  1.5.4 ใหแงคิด รวมรณรงคใหผูคนในสังคม หันมายกยองผูที่ทําคุณงามความดี   มี
ความกตัญู ขยัน สูชีวิต มากกวาการมองคุณคาคนที่เร่ืองของฐานะ ความเปนอยู เพื่อประโยชนใน
การเก็บแงมุมดีๆมาใช  และเรียนรูพฤติกรรมผิดๆ เปนอุทธาหรณสอนใจ ในการดําเนินชีวิต        
 
1.6 นิยามศัพท  
           1.6.1สารคดีเชิงขาว                       หมายถึง             การนําเสนอเรื่องราวขอเท็จจริงที่เกิดขึน้

ผานรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ
ประกอบการใชสํานวนสละสลวย ภาพ
และเสียงโนมนาวผูชมใหคลอยตามในสิ่ง
ที่นําเสนอ ออกอากาศในชวงเวลาของ
ขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7  

             
           

DPU
DPU



 21 

         1.6.2 สกูปขาว                                หมายถึง            การรายงานเชงิขาว เร่ืองราวที่นาสนใจ 
ดวยการใชสํานวนภาษาสละสลวย ลง
เสียงผูบรรยายในเทป ความยาว 1-2 นาที 
ออกอากาศในชวงเวลาขาว 

                                                                                                 

           1.6.3 สกูปชีวิต                             หมายถึง         สารคดีเชิงขาว ความยาว 1.30 นาที 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7 ในชวงเวลาขาวภาคค่ํา
ชวงที่  2 เวลา 19.40 น.โดยมเีนื้อหา
ถายทอดชีวิตของคนดีผูดอยโอกาส ทั้ง
คนยากจน ผูเฒาชราที่ถูกลูกหลาน
ทอดทิ้ง คนพกิารสูชีวิต หรือเด็กที่ขาด
แคลนโอกาสทางการศึกษา        

            
          1.6.4 ผูดอยโอกาส                         หมายถึง             ผูที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม ไมไดรับ

ความชวยเหลือใหสามารถใชชีวิตไดอยาง
ปรกติสุข  โดยแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี ้ 

                                                                                            1. ชีวิตผูเฒาชรา พอ แม ที่ถูกลูกหลาน
ทอดทิ้งใหใชชีวิตลําพัง หรือบางรายตอง
รับภาระเลี้ยงดหูลานที่ลูกนํามาทิ้งไวให 
2. ชีวิตเดก็กําพรา หรือเด็กที่ถูกพอแม
ทอดทิ้งใหอาศัยอยูกับญาติ ,ชีวิตเดก็
กตัญู ที่ตองเลี้ยงดูพอ-แม หรือญาติซ่ึง
ปวย หรือพิการ  
3. ชีวิตคนพกิาร สูชีวิต ที่แมจะอวยัวะไม
สมประกอบแตก็ดิ้นรนเลี้ยงชีพเอาชีวิต
อยูรอดในสังคม   
4. ชีวิตผูปวยทีไ่ดรับความทกุขทรมาน
จากโรคราย,หรือชีวิตของผูที่ประสบ
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เคราะหกรรม อุบัติเหตุจนทําใหรางกาย
ไมสมประกอบ  
5. ครอบครัวยากจน ประสบกับมรสุม
ชีวิต แตมีความประพฤติดี ขยัน อดทน 
แมไมมีทุนประกอบอาชีพ แตก็พยายาม
ดิ้นรนรับจาง หรือทําอาชีพสุจริตเลี้ยง
ครอบครัว 
 

           1.6.5 การกําหนดวาระขาวสาร        หมายถึง           การวางกรอบ เกณฑในการคัดเลือกชีวิต
ผูดอยโอกาส ซ่ึงประสบปญหาความ
เดือดรอนในการใชชีวิตประจําวัน 
นําเสนอออกอากาศใน “สกูปชีวิต” ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  

  
           1.6.6 ออกอากาศ                              หมายถึง          การนําเทป “สกูปชีวิต” ที่ไดทําการตัดตอ

ภาพ ลงเสียงผูบรรยายเสร็จสมบูรณ สง
สัญญานออกอากาศผานดาวเทียม ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

            
            1.6.7 การใหความชวยเหลือ           หมายถึง           การนําเงิน ส่ิงของอุปโภคบริโภค หรือ

บริการตรวจรกัษาทางการแพทย ไปสู
บุคคลที่ออกอากาศ “สกูปชีวิต” ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

 
            1.6.8 คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น                หมายถึง          ความเปลี่ยนแปลงอันจะนาํความสุขสบาย

มาสูการใชชีวติประจําวนั  โดยที่ไมตอง
ตอสูดิ้นรน กบัความลําบาก ยากจน  

            
 
 

DPU
DPU



 23 

            1.6.9 การเปดพื้นที่สาธารณะ         หมายถึง          การเปดโอกาสใหคนทุกกลุม ทุกระดับชัน้
ในสังคม สามารถใชพื้นที่ส่ือมวลชนแสดง
ความคิดเหน็และบอกเลาเรื่องราวชีวิต
สวนตัว ความทุกขยากออกอากาศในชวง
“สกูปชีวิต”ทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7 ไดอยางเสมอภาคเทา
เทียม   

 
 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชอง 7 สี 

บทบาทพื้นที่
สาธารณะ 

“สกูปชีวิต” 

ญาติพ่ีนอง 

ผูดอยโอกาส 

เจาหนาที่รัฐ 

ภาคเอกชน 

ผลกระทบ
เชิงบวก/ลบ 

กําหนดวาระ
ขาวสาร 
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บทที่ 2 

                                      แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 แนวคิดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหเร่ือง “รายการสารคดีเชิงขาว      
“สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และผลที่มีตอผูดอยโอกาส” มีดังนี้ 

                              2.1 ทฤษฎีหนาที่ของสื่อมวลชน (Functional theory)  
                          2.2 แนวคดิเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศน 
                          2.3 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน (Agenda Setting Functions of 

Mass  Media) 
                          2.4 แนวคดิการชูประเด็น (Priming)  
                          2.5 แนวคดิเรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public sphere)     
                          2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
2.1 ทฤษฎีหนาท่ีของสื่อมวลชน (Functional theory)  

 
 หนาที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของสื่อมวลชน คือ การรายงานขาวสาร ใหประชาชน
ไดรับรู เหตุการณความเปนไปที่เกิดขึ้น เปนหนาที่ประการแรกที่ถือกําเนิดมาพรอมๆกับส่ือมวลชน
ชนิดแรกของโลก นั่นก็คือ ส่ือหนังสือพิมพ โดยมีสิ่งที่เรียกวา “ขาว”เปนผลิตผลจากการทําหนาที่
ในครั้งนั้น (สรรพสิริ วิริยะสิริ,2530:611)  อางในกิติภัส แสงงามปลั่ง,2548:13       

 
 ลาสเวลล (1948, 1960) นักวิชาการดานการสื่อสารและศาสตราจารยดานกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยเยล กลาวถึงหนาที่หลัก 3 ประการของสื่อมวลชนตอสังคม โดยมองวาสื่อมวลชนใน
ฐานะสวนหนึ่งของโครงสรางในระบบสังคม มีหนาที่ตอสังคมเหมือนกับอวัยวะของรางกายเพื่อ
จรรโลงและรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของสังคมใหคงอยูและตอเนื่องดังนี้ 

             1. สอดสองดูแลระวงัระไวสิ่งแวดลอมใหกับสังคม (ใหสมาชกิในสังคมตระหนักรู
เพื่อการปรับตวั) 

             2. ประสานเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของสังคมหรือสมาชิกในสังคมใหเปนอนัหนึ่ง 
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อันเดียวกนัในการตอบสนอง (รับรูหรือเขาใจความหมาย) ตอส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในสังคมทําให
สังคมเปนปกแผนสมานฉันท 

             3.  ถายทอดมรดกทางสังคมและวฒันธรรมใหกบัสมาชิกจากรุนหนึ่งสืบตอไปสู
รุนใหม ๆ  

              ชารลส ไรต (Wright, 1959) เพิ่มหนาที่ประการที ่4 ของสื่อมวลชนที่มีตอสังคม 
คือ 

             4.ใหความบันเทิงเพือ่จรรโลงใจสังคมใหมีความสุนทรีย ความบันเทิงเริงรมย ซ่ึง
เปนการสรางสมดุลทางจิตใจจากภาวะกดดันจากสิ่งแวดลอมในสังคม 

 
 เดนิส แม็คเควล (McQuail, 1987) นอกจากจะกลาวถึงหนาที่ของสื่อในแงจุดมุงหมาย
ของสื่อในสังคมดานตาง ๆ (continuity) ดานการเสนอความบันเทิง (entertainment) แลวยังไดผนวก
หนาที่หรือจุดมุงหมายประการที่ 5 ของบทบาทสื่อมวลชนตอสังคม คือ 

 
              5.การรณรงคใหเกิดความเคลื่อนไหว (mobilization) เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฒันา

สังคม 
 
 โรเบิรต เมอรตัน (Merton,1949) ไดนําเสนอกระบวนทัศนเพื่อวิเคราะหหนาที่
ส่ือมวลชนในสังคม โดยมองวา “ระบบในความสมดุล” (system in balance) ทุกๆสวนของสังคมมี
กิจกรรมที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมกันเสริมสรางเพื่อธํารงรักษาระบบใหดํารงอยู  
 
 เมอรตัน เช่ือในความเปนกลางของคุณคา (value neutrality) ปฎิเสธแนวคิดดั้งเดิมของ
ทฤษฎีสังคมที่มองคุณคาในมิติของ “ความดี” หรือ “ความชั่วราย” เชน การมองวาส่ือมวลชนมี
คุณประโยชนอนันต หรือ มีโทษมหันตในลักษณะตางๆ กลุมนักทฤษฎีหนาที่นิยมมองวากิจกรรม
ตางๆในสังคมอาจเปนไปตามหนาที่ (functions) หรือไมเปนไปตามหนาที่ที่มุงหวัง(dysfunctions) 
ไมใชดี หรือ ราย , ถูกหรือผิด , มีประโยชนหรือโทษเสมอไป เพราะ กิจกรรมของสื่อมวลชน 
บางอยางอาจเปนประโยชนสําหรับคนบางกลุม แตอาจเปนโทษสําหรับคนบางกลุม หรือบางสังคม 
หรือบางโอกาส ก็เปนได  
               
 เมอรตันยังไดจําแนกหนาที่ส่ือมวลชน เปนหนาที่ชัดแจง (manifest function) ซ่ึงมี
เจตนาตั้งใจ กับ หนาที่แฝงเรน (latent function) ซ่ึงไมตั้งใจใหเปนไปตามนั้น สอดคลองกับแนวคิด
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เร่ือง dysfunctions หรือ ไมเปนไปตามหนาที่พึงประสงค                            
  
 C.Wright ผูเขียนหนังสือทฤษฎีการสื่อสารมวลชน พิจารณาจากมุมมองทางสังคมวิทยา 
ไดเสนอตารางวิเคราะหหนาที่และผลของสื่อ โดยวิเคราะหจําแนกกิจกรรมสื่อสารมวลชน ออกเปน 
4 ดาน (C.Wright ไดเพิ่มหนาที่ใหความบันเทิงเขาไปดวย) ดังนี้  
                           -ดานการสอดสองระแวง ระไว (การเสนอขาว) 
                           -ดานการประสานความเขาใจรวมกนั (การเลือกสรรขาวสาร การตีความ และการ    

ช้ีแนะ)  
                           -ดานสังคมกรณ (ใหความรู การศึกษา จริยธรรม วัฒนธรรม) 
                           -ดานความบันเทิง (ความสนุกสนาน จนิตนาการ)     
 
โดย C.Write ไดวิเคราะหผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชนดังกลาวใน 2 ดาน คือ  
                           -ผลที่เปนไปตามหนาที่ (functions) 
                           -ผลที่ไมเปนไปตามหนาที่ (dysfunctions)    
 
นอกจากนี้  ยังไดแบงระดับ วิเคราะหจําแนกผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชนออกเปน 4 ระดับ 
คือ 
                1.  ระดับสังคม 
                2.  ระดับปจเจกบุคคล 
                3.  ระดับกลุมยอยในสังคม 
                4.  ระดับวัฒนธรรม 
 
โดยสามารถจัดแสดงเปนตารางตางๆ ไดดงันี้  
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ตารางที่ 2.1 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : การสอดสองดูแล (การนําเสนอขาวสาร) 
 สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย วัฒนธรรม 

FU
NC

TI
ON

S 

• การเตือนภัย :         
ภัยธรรมชาติ      สงคราม
ถูกโจมต ี

• สรางความรูสึก
เสมอภาค เทาเทียม 

• เปนเครื่องมือ เชน 
ขาวเปนเครื่องมือสําหรับ
สถาบันเศรษฐกิจ 

• ปลูกฝง  จริยธรรม 

• ใหสถานภาพแก
บุคคลในเรื่องประเด็น
ทางสังคม 

• กําหนดวาระ
สําคัญๆของสังคม 

• การเตือนภัย 
• เปนเครื่องมือใช

งาน 
• สงเสริมชื่อเสียง

ใหแกผูนําทางความคิด 
• ไดรับสถานภาพ

ทางสังคม 
• ทราบกําหนด

วาระสําคัญๆของ
สังคม 

• ใชเปน
เครื่องมือโดยให
ขาวสารที่จะชวยเสริม
อํานาจหรอืสรางภาระ
ใหแกสังคม 
• เปน

เครื่องมือคนหาแหลง
ความรูท่ีจะแสดง
พฤติกรรมตอตาน
ตางๆ 
• จัดการกับ

มติสาธารณะ 
• แสวงหา

ความชอบธรรมและ
สถานภาพ 

• ชวยสรางการ
ติดตอกันทาง
วัฒนธรรม 

• ชวยพัฒนาการ
เจริญเติบโตทาง
วัฒนธรรม 

     

DY
SF

NC
TI

ON
S 

• ขมขูเสถียรภาพ
ของสังคมที่มีอยูเชน
รายการขาวของสังคมที่
ดีกวาของตนเองการ
รายงานภาวะเสีย่งจนเกิด
การโกลาหล 
• ขยายชองวางทาง
ความรู 

• เกิดความวิตก
กังวลเกิด
ความรูสึกเห็นแก
ตัวเองไมรูรอนรู
หนาวกับคนอื่น
เสพขาวสาร
เหมือนยาเสพตดิ
และมึนชา(รับ
ขาวสารมากแตไม
รูสึกอะไร) 

•   ขมขูผูมีอํานาจ
ดวยการรายงาน
สถานการณท่ี
เปนจริงเสนอคาํ
โฆษณาของฝาย
ตรงขาม 

• เปดทางใหมีการ
รุกรานครอบงําทาง
วัฒนธรรม 

 
ที่มา : ชารล ไรต ,1959 (อางใน พีระ จิรโสภณ,2548 : 142)  
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ตารางที่ 2.2 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : การประสานความเขาใจรวมกัน (การคัดเลือก
เนื้อหา/การตีความ/การชี้นํา) 

   สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย วัฒนธรรม 

FU
NC

TI
ON

S 

• ชวยใหเกิดการ
ระดมสรรพกําลังเพื่อ
เคลื่อนไหวเปลีย่นแปลง
ตามที่สังคมตองการ 

• ขัดขวางสิ่งท่ีจะมา
เปนอันตรายตอ
เสถียรภาพของสังคม 

• ชวยปองกันการ
จลาจลวุนวายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

• กําหนดวาระที่
สําคัญๆของสังคม 

• เพิ่ม  
ประสิทธิภาพของ
บุคคลจากความเขาใจ
ในขาว 
• ปองกันการถูก

กระตุนเรามากเกินไป
การกังวลเกินเหตุ  กับ
การไมรูรอนรูหนาว
หรือการสนใจแต
ตนเอง 
• กําหนดวาระที่

สําคัญๆของสังคม 

• ชวยปกปอง
อํานาจของกลุม 

• ปกปองการรุกราน
ทางวัฒนธรรม 

     

DY
SF

NC
TI

ON
S 

• เพิ่มการเห็นตามๆ
กันในสังคมไมยอมรับ
การวิจารณสังคมไม
ยอมรับการวิจารณสังคม 
อันเทากับเปนการปดกั้น
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสงเสริมใหเกิด
กระแสความเงียบงันทาง
สังคม 

• ทําใหสวน
เสี้ยวท่ี
วิพากษวิจารณ
สังคมทอแท
ออนแอ เพิ่ม
ลักษณะเฉยชาของ
ประชาชน 

•    เพิ่มความ
รับผิดชอบของ
กลุมยอย 

• ปดกั้นการ
เจริญเติบโตทาง
วัฒนธรรม 

 
ที่มา : ชารล ไรต ,1959 (อางใน พีระ จิรโสภณ,2548 : 143)  
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 ตารางที่ 2.3 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน : สังคมกรณ (การอบรมบมเพาะ) 
   

 สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย วัฒนธรรม 

FU
NC

TI
ON

S 

• เพิ่มแรงเกาะเกี่ยว
ทางสังคม ขยายพื้นฐาน
ของการมีบรรทัดฐาน
รวมกันมีประสบการณ
รวมกันใหกวางออกไป 

• ลดภาวะ   Anomie 

• ขยายขอบเขตการ
อบรมบมเพาะบุคคลแม
เขาจะออกจาก
สถาบันการศึกษาแลว 

• ชวยใหเกิด
เอกภาพสรางโอกาส
ใหบุคคลไดเปดรับ
และรับรูบรรทัดฐาน
รวมกัน 
• ลดลักษณะ

พิเศษเฉพาะตัวให
นอยลง 
• ลดภาวะ  

Anomie 
 

• ขยายอํานาจ
ของกลุมเปนอกี
สถาบันหนึ่งท่ีใหการ
บมเพาะสมาชิก 
• เปน

เครื่องมือคนหาแหลง
ความรูท่ีจะแสดง
พฤติกรรมตอตาน
ตางๆ 

• สรางมาตรฐานรวม
ทางวัฒนธรรม 

     

DY
SF

NC
TI

ON
S 

• เพิ่มสภาพของ
สังคมมวลชนใหมากขึ้น 

• ลดลักษณะ
สวนตัวของแตละ
ปจเจกบุคคลให
กลายเปนแบบ
เดียวกันหมด 

•   ลดความ
หลากหลายของ
วัฒนธรรมยอย 

 

 
ที่มา : ชารล ไรต ,1959 (อางใน พีระ จิรโสภณ,2548 : 144)  
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ตารางที่ 2.4 ผลของกิจกรรมการสื่อสารมวลชน  : การใหความบันเทิง 
 สังคม ปจเจกบุคคล กลุมยอย วัฒนธรรม 

FU
NC

TI
ON

S 

• จัดหาการพักผอน
สําหรับมวลชน 

• ไดพักผอน
หยอนใจ 

• ไดขยาย
อํานาจไดควบคุมชีวิต
บางดานของตนเอง
(นอกเหนือการ
ทํางาน) 

 

     

DY
SF

NC
TI

ON
S 

• เบนความสนใจ
ของประชาชนจาก
กิจกรรมทางสังคมอยาง
อื่น 
• ปลูกฝงลักษณะ
ยอมตามของมวลชน 

• เพิ่มความเฉย
ชา 
• ลดระดับ
รสนิยมใหตก
ต่ําลง 
• ทําใหคน
หลบหนีโลกแหง
ความเปนจริง 

 • ลดคุณคาทาง
สุนทรีย 

• สรางมลภาวะทาง
วัฒนธรรม 

                       
ที่มา : ชารล ไรต ,1959 (อางใน พีระ จิรโสภณ,2548 : 145)  
            
จากตารางที่  2.1-2.4 นักทฤษฎีไดทําการวิเคราะหหนาที่ของสื่อมวลชนตอสังคม ตอปจเจกบุคคล
ในสังคม  และตอกลุมยอยในสังคม และตอวัฒนธรรมของสังคม ทั้งในสวนที่ทําหนาที่ตาม
จุดประสงคที่เปนเชิงบวก กับการไมทําหนาที่ตามจุดประสงค ทั้ง 4 กิจกรรมหลักของการสื่อสาร   
มวลชนขางตน นักวิชาการที่สนใจหนาที่ตอสังคมของสื่อมวลชน เห็นวา บทบาทสื่อมวลชนเมื่อ
มองในภาพรวมของระบบสังคม จะสรางความสมดุลในตัวมันเอง คือ มีทั้งเปนบวก และเปนลบ แต
อยางไรก็ตาม แนวคิดทฤษฎีเรื่องหนาที่ของสื่อมวลชนมีกระบวนทัศนในมุมมองที่ เห็นวา            
ส่ือมวลชนเปนศูนยกลางในสังคม และ มีอิทธิพลตอสังคม การจะชี้ใหเห็นวา หนาที่ของสื่อมวลชน
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เปนไปในทางบวก  หรือ ทางลบนั้น ขึ้นอยูกับผู รับสาร หรือ ผูใช ส่ือ จะเปนผูกําหนด เพื่อ
ตอบสนองความตองการของแตละบุคคลที่ไมเหมือนกัน 
                           
  ผูวิจัยไดนําทฤษฎีของโรเบิรต เมอรตัน (Merton,1949) ซ่ึงไดนําเสนอกระบวนทัศน
เพื่อวิเคราะหหนาที่ส่ือมวลชนในสังคมมาใชอางอิง เนื่องจาก “สกูปชีวิต” สะทอนใหเห็นถึงการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชน ทั้งกรณี  เปนไปตามหนาที่ (functions) หรือไมเปนไปตามหนาที่ที่มุงหวัง
(dysfunctions) ทั้งนี้เพราะ กิจกรรมของสื่อมวลชนบางอยางอาจเปนประโยชนสําหรับคนบางกลุม 
แตอาจเปนโทษสําหรับคนบางกลุม หรือบางสังคม หรือบางโอกาส เชนกรณีของ “สกูปชีวิต” หลัง
ออกอากาศไดสงผลกระทบเชิงบวก ชวยใหผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเปนหนาที่ชัดแจง 
(manifest function) ซ่ึงเปนไปตามหนาที่ (functions) ของสื่อมวลชน สวนหนาที่แฝงเรน (latent 
function) ซ่ึงไมตั้งใจใหเปนไปตามนั้น คือ กรณี การเกิดผลกระทบเชิงลบหลังจากผูดอยโอกาสได
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” มีเงินชวยเหลือจํานวนมาก แตกลับใชเงินฟุมเฟอยหมดลงอยางรวดเร็ว และ
มีขอพิพาท บาดหมางกับกลุมญาติพี่นอง และ เจาหนาที่  
 
หนาท่ีในมิติท่ีหลากหลายของสื่อมวลชน 

 หนาที่ที่เปนจดุประสงคของสื่อมวลชน ช้ีใหเห็นวา ส่ือมวลชนไดดํารงบทบาทในฐานะ
เปน  
 1.  ผูบอกขาว  (to inform) หรือเฝาดูเตือนภยั (ยาม) หรือเปนกระจกสะทอนใหเห็นถึง

ส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมทีค่วรรู 
 2.  ผูตีความ  (to interpret) หรือโนมนาวชกัจูงใจ (to persuade) เพื่อสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวใหกับสมาชกิสวนตางๆในสังคมรับรูไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดการสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 

 3.  ผูใหความรู  (to educate) หรืออบรมขัดเกลาใหเรียนรูและถายทอดทางสังคมในเรื่อง
ประเพณี  วัฒนธรรม  ศีลธรรม จรรยาบรรณ  มารยา  คานิยม ในสังคม  

 4.  ผูใหความบันเทิง  ( to entertain) จรรโลงใหจิตใจผอนคลายในสภาวะกดดนัของ
สังคม และ 

 5.  ผูพัฒนา  ( to develop)  หรือเปลี่ยนแปลงใหเกดิความกาวหนาในสังคม 
 
 แม็คเควล ( McQuail, 1987) ช้ีใหเห็นวา ประเด็นหนาที่ของส่ือมวลชนตอสังคมอาจ
เปนที่ถกเถียงและมีแนวทางศึกษาหลายแนวทาง  จึงไดเสนอกรอบพิจารณาศึกษาที่เปนทางเลือก
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เกี่ยวกับหนาทีแ่ละจุดประสงคของสื่อมวลชนในหลายมติิดังนี ้

 
 
 ภาพที่  2.1  หนาที่ในหลายมิติของสื่อมวลชนตอแหลงตาง ๆ  
ที่มา : McQuail,1987 (อางถึงใน พีระ จิรโสภณ,2548 : 146) 

         
 ภาพที่ 2.1  นี้แสดงใหเห็นถึง หนาที่และจุดประสงคของสื่อมวลชนนั้นมีพันธกิจ
เกี่ยวของกับสวนตางๆในสังคมหลายสวน ตั้งแตกับผูปฏิบัติงานในองคกรของตนเองจนถึงกับ
นายจางเจาของสื่อ หนาที่กับผูรับสารจนถึงกับสังคมประเทศชาติ หรือบทบาทหนาที่กับกลุม
ประชาชนผูถูกปกครอง ผูอยูใตอํานาจจนถึงบทบาทหนาที่ตอผูกุมอํานาจเหนือในฐานะรัฐ  
  

สังคม/ประเทศชาติ 

เจาของสื่อ 

ผูปฏิบัติงาน 
ส่ือมวลชน 

เสียงสะทอนในสังคม ชนชั้นที่ถูกปกครอง 

ผูรับสารสื่อมวลชน 

สถานภาพของกําไร 

ส่ือมวลชน

การบูรณาการ 
การควบคุมใหบรรลุเปาหมาย 

การสรางอํานาจ 

แหลงขาวสารวัฒนธรรมและการใช 

วิธีการเพื่อควบคุมปองกันหรือ 
เพื่อเปลี่ยนแปลง 

งาน / ความพึงพอใจ 

การเขาถึง 

ชนชั้นผูปกครอง DPU
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 อยางไรก็ดี หนาที่และจุดประสงคที่ส่ือมวลชนดํารงอยูในสังคมมิใชเปนแบบทางเดียว 
หรือจากบนไปลาง หรือจากผูที่เหนือกวาไปยังผูที่ดอยกวาเสมอไป แตในระบบที่ส่ือมวลชนมี
อิสระอยางแทจริง การทําหนาที่สองทางในลักษณะยอนกลับลางขึ้นบนก็เกิดขึ้นได เชน การ
สะทอนความเห็นจากสวนตางๆในสังคมโดยเฉพาะฝายที่ดอยโอกาส วาจะชวยใหเกิดการสราง
ความสมดุลในสังคมจากบทบาทของสื่อมวลชน เชน การเปดโอกาสใหเขาถึงส่ือมวลชน หรือใชส่ือ  
อยางเทาเทียมกันเพื่อการเรียกรอง หรือการตอตานความไมเปนธรรม หรือความไมสมดุลตางๆ 
 ผูวิจัยไดนําทฤษฎีหนาที่ของสื่อมวลชน (Functional theory) มาใช เนื่องจากการ
นําเสนอ “สกูปชีวิต” ในขาวภาคค่ําชวงที่ 2 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ถือเปนอีกการทํา
หนาที่ของส่ือมวลชน ในการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนําไปสู
การสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในสังคม ลดความเหลี่อมลํ้าระหวางคนรวยกับคนจนไมเพียง
เทานั้น ยังเปนการเปดโอกาสใหคนยากจน ผูดอยโอกาส ซ่ึงถือเปนคนระดับรากหญาในสังคม ไดมี
สิทธิ์เขาถึงสื่อมวลชน ใชส่ือวิทยุโทรทัศนเปนชองทางเพื่อเรียกรองใหผูคนในสังคมไดหันมาใสใจ
ดูแลเพื่อนมนุษย  ชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก ซ่ึงยังมีอยูเปนจํานวนมากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
 ในขณะเดียวกันพบวา การออกอากาศ “สกูปชีวิต” สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่ของ
ส่ือมวลชน  ทั้งกรณี   เปนไปตามหนาที่  (functions) หรือไม เปนไปตามหนาที่ที่มุ งหวัง
(dysfunctions) ทั้งนี้เพราะหลังออกอากาศ “สกูปชีวิต” ไดสงผลกระทบทั้งดานบวก และ ดานลบตอ
ตัวผูดอยโอกาส และคนรอบขางตามมา ดังกลาวมาแลวขางตน                
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับรายการขาวโทรทัศน  
ความหมายของ “ขาว”                               
 ขาว คือ อะไร หรืออะไรคือขาว (What is News) เปนการยากที่จะหาคําตอบไดอยาง  
แนนอนตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทรรศนะและความเขาใจของแตละบุคคลและแตละสังคม เพราะ
บางครั้งสิ่งที่ควรเปนขาวในสังคมหนึ่งแตก็อาจจะไมเปนขาวของอีกสังคมหนึ่งก็เปนได (ฉอาน         
วุฒิกรรมรักษา,2536 : 3)  มีผูใหคํานิยามของขาวไวมากมายดังตอไปนี้     
   
 พิสิษฐ ชวาลาธวัช  กลาววา ขาว คือความจริงที่สมบูรณเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากอดีตสู
ปจจุบันอยางมีความสัมพันธตอเนื่อง จะสมมุติใหอะไรตางๆ เกิดขึ้นเองไมได และความเปนจริงนั้น
มีผลมาจากพฤติกรรมมนุษยในสังคมและมีผลกระทบตอคนหมูมาก ทั้งระดับทองถ่ินประเทศและ
มวลมนุษยโลก 
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 Ralph S. Lazard (อางถึงใน กิติภัส แสงงามปลั่ง,2548 :14) กลาววา ขาว คือ เหตุการณที่
เกิดขึ้น หรือกําลังเกิดและมีความสําคัญที่สรางความสนใจแกผูอานจํานวนมาก และขาวที่สําคัญ     
ที่สุดก็คือ ขาวที่สรางความสนใจแกประชาชนจํานวนมาก 
 Ahillip H. Ault ศาสตราจารยทางวารสารศาสตรของมหาวิทยาลัยมินเนโคตาใน
สหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายของคําวา “ขาว” ไว 4 ลักษณะ คือ 

1.  ขาวเปนรายงานของเหตกุารณหนึ่ง กระชับ ชัดเจน จดัเสนอไดภายใน
ระยะเวลาอันเหมาะสม 
                           2.  กอนที่จะเปนขาว จะตองมีการรวบรวมขอมูลประกอบเหตกุารณในขาวนั้น
อยางถูกตองและสมบูรณ 
                           3.  การรายงานขาวใหเหมาะสมกับระยะเวลาการนําเสนอไดกระชับและชัดเจน 
เปนผลเนื่องมาจากความสามารถของผูเรียบเรียง ผูเขียนและผูรายงานขาวนั้น    
              4.  เนื้อเร่ืองของขาวตลอดจนแงมมุที่นํามาเสนอนั้น เปนที่สนใจแกผูอาน ผูฟง
และผูชม  

             
 คําจํากัดความ และคําอธิบายความหมายของ “ขาว” สามารถอธิบายความหมายของ  
รายงานขาวทางโทรทัศนได ดังนี้ 
  รายงานขาวทางโทรทัศน หมายถึงรายการที่จัดและผลิตขึ้นโดยใชรูปแบบของการ
ประกาศ อานคําบรรยาย และการรายงานเหตุการณตาง ๆ หลากหลายกันไป การนําเสนอดวยวิธี
เหลานั้นอาจทําไดดวยภาพทั้งหมดหรือบางสวนหรือปราศจากภาพเหตุการณที่เปนขาวก็ได กอน
การนําเสนอขาวจะมีการแสวงหา รวบรวม จัดและเก็บขอมูลของเหตุการณในขาวแตละขาวไดอยาง
สมบูรณและถูกตอง จากนั้นผูเขียนหรือผูรายงานจะนํามาเรียบเรียงเปนเรื่องราว มีเนื้อหาสาระและ
รายละเอียดของเหตุการณในขาวนั้นใหเกิดความกระชับชัดเจน และไดใจความภายในระยะเวลา
การนําเสนอที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปนการดึงดูดและเรียกรองความสนใจจากผูชมใหชมรายงานขาว
นั้น ๆ และ เพื่อเปนการบริการประชาชนดวยขาวสารอยางถูกตองอีกดวย 

 
ประเภทของขาว 

             การแบงประเภทของขาวสามารถกําหนดไดหลายวิธี เชน  แบงตามเนื้อหาขาว แบง
ตามสถานที่เกิดเหตุการณ แบงตามแหลงขาว และแบงตามลักษณะของการผลิตขาว หากแบงตาม
เนื้อหาขาว จะสามารถแบงขาวออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 
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            1. ขาวหนัก ( Hard News ) หมายถึง ขาวที่เกิดขึ้นใหมในทุกทิศทั่วโลก แลวมี      
ผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากในทันทีทันใด และมีความสําคัญตอสังคมอยางมาก เชน       
ขาวการเมือง ขาวภัยพิบัติ  

            2. ขาวเบา  ( Soft News ) หมายถึง ขาวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และมีคุณคา 
ความสําคัญนอยกวาขาวหนัก มีผลกระทบตอผูชมไมมากนัก เชน ขาวสังคม ขาวการศึกษา  
 
 สําหรับขาวโทรทัศน นอกจากจะมีการแบงขาวตามเนื้อหาขาวเปนหลักแลว ยังตอง
อาศัยหลักการแบงตามสถานที่เกิดเหตุการณมาประกอบ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของขาวโทรทัศน 
โดยแบงเปน 

            1. ขาวหนัก ไดแก ขาวทางดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ ภัยพิบตั ิ
            2. ขาวเบา ไดแก ขาวทางดานพระราชสํานัก สังคม การศึกษา ศลิปวัฒนธรรมและ

บันเทิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแพทยและสาธารณสุข เกษตรกรรม อาชญากรรม กีฬา 
รายงานพิเศษ 

             3. ขาวภูมภิาคหรือขาวทองถ่ิน หมายถึง ขาวภายในประเทศ ซ่ึงไมไดเกดิขึ้นใน
เมืองหลวงและจังหวัดใกลเคียง และเปนขาวที่มีความสําคัญ หรือมีผลกระทบตอประชาชนใน
ภูมิภาคใดภูมภิาคหนึ่งเปนสวนใหญ รวมทั้งบุคคลที่เปนขาว เนื้อหาของขาวที่เกีย่วของกับภูมิภาค
นั้น ๆ  

            4. ขาวตางประเทศ หมายถึง ขาวรายงานเหตุการณ สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึน้
ภายนอกราชอาณาจักรไทย โดยไดรับสัญญาณขาวผานดาวเทยีมและทางเครื่องโทรพิมพ ซ่ึงจะมี
เจาหนาทีแ่ปลขาวเปนภาษาไทยและจะคดัเลือกเฉพาะขาวที่นาสนใจเทานั้นออกอากาศ ทั้งนี้รวมถึง
การวิเคราะหขาวตางประเทศดวย 

 
องคประกอบที่สําคัญของขาว 
 การกําหนดองคประกอบที่สําคัญของ  “ขาว”  นั้น ไดมีผูพยายามกําหนดสิ่งประกอบใน
การเสนอขาวไวดังเชน 
 ชวรัตน เชิดชัย (2521)  กลาววา  องคประกอบที่สําคัญของขาวมีหลายประการ ไดแก 
                           1. ความฉับพลัน (Immediacy)  ความใหมสดหรือความฉับพลันในการนําเสนอ 
เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของขาว ในการรายงานขาวจึงตองแสดงเวลาเพื่อใหผูอานเห็นวา ขาว
นั้นเพิ่งเกิดขึ้น หรือกําลังเกิดขึ้น 
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                           2.ความใกลชิด  (Proximity)  ความใกลชิดของเหตุการณที่เกิดขึน้กอ็าจเปนขาวที่
ทําใหผูอานสนใจไดมากนอยตางกัน ปกตมินุษยแทบทุกคนจะมีความสนใจตนเองเปนอันดับแรก 
หลังจากนัน้จะไปสนใจสิ่งอ่ืน ๆ ที่หางตวัออกไป  
                           3.การพาดพิงตนเอง (Self-Identification)  คุณคาของขาวบางครั้งอาจจะพาดพิง
เกี่ยวของกับผูอาน หรือมีผลกระทบกับบุคคลแตละคนโดยตรง องคประกอบนี้มีลักษณะคลายคลึง
กับความใกลชิด  
                           4. ความเดน (Prominence)  ในความเปนมนุษยนั้นก็จะมีบางคน  หรือบางสวน
เทานั้นที่มีคุณคาของความเปนขาวมากกวาคนอื่น ๆ เชน นายกรัฐมนตรี ดาราตุกตาทอง ยอด
นักกีฬา มหาเศรษฐี หรือเปนนักวิทยาศาสตร คนสําคัญของชาติ  
                           5. ผลกระทบ (Consequence)  องคประกอบของขาว ซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับความ
ใหมสดและความใกลชิด ไดแก ผลกระทบของขาวที่มีตอผูอาน ทั้งในสวนบุคคลและสวนรวม 
ทั้งนี้เปนภาระของผูส่ือขาวที่จะตองทําการเลือกวินิจฉัย และเขียนขาวซึ่งคิดวามีความสําคัญ และ
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูอานอยางแทจริงเทานั้น  
                           6. พิบัติภัย (Disaster)  และความกาวหนา (Progress)  พิบัติภัย และความกาวหนา
นับเปนคุณคาที่สําคัญของขาว และเมื่อใดก็ตามที่มีขาวเกี่ยวกับความหายนะ หรือความกาวหนาของ
มนุษย ขาวดานพิบัติภัยจะไดรับความสนใจมากกวาขาวการสรางถนนใหม ขาวไมดี หรือ “ขาวราย” 
ทั้งหลาย มักจะเรียกความตื่นเตน สรางความสนใจ และเราอารมณผูอานไดมากกวาขาวทั่วไป  

          7. ความขัดแยง (Conflict)  ปจจัยของขาวที่เกี่ยวกับความขัดแยงจะปรากฎอยูเสมอ
ในชีวิตปะจําวัน เชน การประชุมสภาผูแทนราษฎร การโตวาที การแขงขันกีฬา    

          8. ความแปลกประหลาด (Oddity)  ความปกติวิสัยของธรรมชาติมักไมคอยไดรับ
ความสนใจ  แตเมื่อใดที่พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันตก และตกทางทิศตะวันออก ถือวาเปน
ความผิดปกติ อาจกลาวไดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นที่มีความผิดปกติ และเปน“ที่สุด” เชน สูงที่สุด ยาว
ที่สุด เร็วที่สุด ก็นับเปนขาวประหลาดและมีคุณคาได  
                           9. ความนาสงสัย (Suspense)  ขาวเกี่ยวกับความลึกลับ เหตุการณบางอยางที่ดําเนิน
ติดตอกันหลายชวงเวลา เชน การแขงขันกีฬาซีเกมส การประกวดนางสาวไทย การเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา ฯลฯ เปนขาวที่ส่ือมวลชนนําเสนอตอเนื่อง เพราะขาวประเภทนี้ยอมจะสรางความสงสัย
ใหกับผูอาน ผูอานอยากทราบ และรอคอยผลสรุปวาเปนอยางไร 
                           10. ลักษณะเกี่ยวของกับมนุษย (Human Interest) ขาวซึ่งถูกนํามาเสนอบางครั้งไม
จําเปนตองมีคุณคาของขาวดานความใกลชิด ความเดน ความขัดแยง หรือทําการรายงานโดย        
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ทันทวงทีเสมอไป แตที่จําเปนตองนํามาเสนอขาว ก็เพราะวาเปนขาวที่เกี่ยวกับมนุษยทั่ว ๆ ไป และ
ขาวแบบเดียวกันนี้บุคคลอื่นจะประสบเขาบางก็ได จึงยอมเปนที่สนใจของผูอานโดยทั่วไป  

 
แนวคิดเก่ียวกบัการนําเสนอขาวทางโทรทศัน 
 โดยทั่วไปประชาชนซื้อโทรทัศนมักมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือเพื่อความบันเทิง สวนใน
เรื่องของการที่จะไดรับความรู  ไมวาจะเปนเหตุการณในปจจุบัน หรือความรูทั่ว ๆ ไป ก็ตามเปน 
ผลพลอยได หรือเปนเปาหมายรองลงมา อีกประการหนึ่งการดําเนินกิจการโทรทัศนเองก็มุงที่จะทํา
หนาที่ใหความบันเทิงเปนหลักมากกวาหนาที่ อ่ืน ๆ แตอยางไรก็ตาม โทรทัศนก็ยังทําหนาที่
ใหบริการดานความรูและเหตุการณปจจุบันแกประชาชนทั่วไปไดรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
มากกวาส่ืออ่ืน ๆ  
 ลักษณะการนําเสนอขาวในรูปแบบโทรทัศน สามารถกระตุนและดึงดูดความสนใจของ
ผูรับขาวสารไดเปนอยางดี นอกจากภาพและเสียงจะเปนตัวโดดเดนในการนําเสนอเนื้อหาเขามา
สรางความประทับใจ ความสนใจไดดี ซ่ึงประกอบไปดวยสาระ ( Message ) ที่เปนความจริง ใหม 
สด นาสนใจ และมีผลกระทบตอประชาชนที่สงออกไปจากผูสงสาร ( Source ) โดยอาศัยส่ือ                 
( Channel ) โทรทัศนเพื่อรับทราบ การใชภาพประกอบเหตุการณประกอบเนื้อหาเปนวิธีหนึ่ง       
ในการถายทอดขาวสาร ( Information ) ทัศนคติ ( Attitude ) และอารมณ ( Emotion  ) 
 ขาว เปนเนื้อหาของสื่อมวลชนที่มีความสําคัญอยางยิ่งอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ขาวโทรทัศนซ่ึงเปนรายการที่ตอบสนองความตอบทบาทของสื่อโทรทัศนในการเผยแพรขาวสารสู
สังคมโดยตรง รายการขาวโทรทัศน ซ่ึงเปนรายการที่มีความสดทันตอเหตุการณบอกเลาขาวสาร
ตาง ๆ ตลอด จนเรื่องราวของสังคมไทย ที่สามารถตอบสนองความสนใจใครรูของประชาชน   
อยางมาก สถานีโทรทัศนเองก็ใหความสําคัญกับรายการดังกลาวสูง มีการแขงขันทั้งดานรูปแบบ
รายการ การนําเสนอเนื้อหา และเทคโนโลยีมาใชในการผลิตรายการ ทั้งนี้เพราะทุกสถานีถือวา   
รายการขาว คือ ภาพพจนและหนาตาของสถานี 
 ส่ิงสําคัญของขาวโทรทัศน คือตองมีเนื้อหาโดยรวบรวมเหตุการณ สรุปเหตุการณที่
เกิดขึ้นวาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร และทําไม ซ่ึงเมื่อรวมกับลักษณะของสื่อโทรทัศนแลว ขาว 
โทรทัศนควรมีความหมายถึงขาวสารที่เกิดขึ้นใหม นาสนใจ มีผลกระทบตอสาธารณชน ซ่ึง        
เจาหนาที่ฝายขาวของสถานีโทรทัศนสามารถสื่อขาว รายงานขาว ถายภาพ และภาพยนตร 
บันทึกภาพได เพื่อจัดทํารายการของขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวกีฬา และการวิเคราะหขาว 
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ความนาเชื่อถอืของขาวโทรทัศน 
 การปฏิบัติงานและการดําเนินงานขาวโทรทัศนเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอสาธารณชน 
จึงจําเปนตองอยูในสายตาสาธารณชน สาธารณชนจึงมักคาดหวังวา จะไดรับหลายสิ่งหลายอยาง
จากขาวโทรทัศน  
 
 สําหรับขาวโทรทัศนนั้น ไมวาผูดูผูชมจะเปนใคร อยูที่ไหน เมื่อใดที่ไดดูขาวยอมตอง
มองเห็นขอเท็จจริงที่มีอยูในขาวนั้น และขอเท็จจริงนั้นยอมสงผลถึงความนาเชื่อถือของผูดูผูชม 
หากรายการโทรทัศนขาดความนาเชื่อถือจากผูดูผูชมแลว รายการขาวก็ไมแตกตางจากรายการ
บันเทิงหรืองานโฆษณาชวนเชื่อ เปนตนวา เทปโทรทัศนซ่ึงทําใหผูดูผูชมเห็นภาพเหตุการณที่เปน
ขาว ทั้งไดยินเสียงของบุคคลในขาว เห็นการสัมภาษณ เห็นการแสดงความคิดเห็น ทาทีโตแยง   
เหตุการณตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนประจักษพยานขอเท็จจริงในขาว เชื่อกันวา ยิ่งมีส่ิงเหลานี้มาก     
เทาใด ผูคนก็ยิ่งลงความเห็นวาขาวนั้นมีความนาเชื่อถือมากขึ้นเทานั้น  
 
 ความนาเชื่อถือของขาวโทรทัศนสงผลใหผูชมตองรับรูขาวในเรื่องสําคัญ คือ การ      
คัดเลือกขาว ผูชมอาจลําเอียงชอบขาวที่มีภาพประกอบเรื่องราวท่ีเปนขาว ซ่ึงถายทําและตัดตอดี   
ทั้ง ๆ ที่สถานีฯ ตองพยายามสรางเรื่องราวที่ไมมีภาพประกอบโดยการหาภาพที่มีอยู(stock shot) 

1. การจัดลําดบัขาว ในระยะสั้น ผลของการจัดลําดับขาวอาจไมมีผลตอผูดูผูชมได
มากเทากับสื่อหนังสือพิมพแตในระยะยาวอาจมีผลสะสมตอผูดูผูชมในลักษณะ “คนเราคิดในเรื่อง
ที่ถูกใหคิด แตไมไดคิดอยูในระดับเดยีวกันกับที่ถูกบอกใหคิด” 

                                                      2. การสนับสนุน ลักษณะของภาพและเนื้อขาวที่เกิดจากการตั้งคําถามนําประกอบ
ภาพที่แทรก (insert) อยางไดจังหวะเปนการกํากับ (staging) ขาวใหออกมาในรูปการสนับสนุน
บุคคล การปอนขาวสาร เพื่อการบริหารงานและการสรางสรรคความรูสึกที่ดีเชนเดียวกับการ   
ประชาสัมพันธ 

3. การสรางขาว การหลีกเลี่ยง “ขาวแจก” (free news clips or handouts) และ
ตองการเสนอขาวสารหนีความซ้ําซากจําเจ  ผูดูผูชมจึงไดรับรูขาวสารที่ไมใชขาวเพิ่มขึ้น  

4. การติดตามขาวสารเสนอขาวซึ่งไมไดเกิดขึ้นเปนปกติวิสัย โดยเฉพาะการ
กระทําที่อุกอาจในที่สาธารณะ  ซ่ึงผลของการกระทําไมส้ินสุดขณะรายงานขาวครั้งแรก มีผล
กระตุนใหผูดผููชมติดตามดรูายงานขาวครัง้ตอไปของสถานี 
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                           5. การรับรูเรื่องราวที่เปนขาว หากผูดูผูชมที่ดูรายการขาวโทรทัศนตั้งแตตนจนจบ 
รายการจะทําใหผูดูผูชมไดรับรูเรื่องราวระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซ่ึงเกิดขึ้นในรอบ 
24 ช่ัวโมง 
          
ภาษาขาววิทยโุทรทัศน 
 ขาวทางโทรทัศนเปนขาวภาพและขาวเสียง ขณะที่ วิทยุเปนขาวเสียงและหนังสือพิมพ 
เปนขาวภาพและตัวอักษร 
 โทรทัศนนั้น ผูชมสามารถเห็นภาพไดยินเสียง แหลงขาวหรือเหตุการณที่เปนขาว และ
ไดทราบรายละเอียดจากการอานของผูประกาศขาว การจัดเสนอขาวทางโทรทัศน จึงตองใช    
เครื่องมืออิเลคทรอนิกสประกอบมากมาย ในสมัยกอน ตองใชทั้งกลองถายภาพยนตร กลอง       
ถายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องตัดตอ ปจจุบัน มีการใชกลองวิดีโอถายทําขาว ทําใหงายตอการ
นําเสนอ ไมตองผานกระบวนการลาง-อัด   อวัจนภาษา ในขาวโทรทัศนมีมากมาย ไดแก ภาพและ
การตัดตอภาพเสียงในภาพขาว เสียงหรือน้ําเสียงของผูอานขาว การแตงกาย ทาทางของผูอานขาว 
การ fade in – fade out เสียงในภาพขาว เสียงดนตรีประกอบ วัจนภาษาในขาวโทรทัศนใชหลักการ
เดียวกับขาววิทยุ  
 
 ขาวทางโทรทัศน จึงเปนขาวที่ดูเปนจริงที่สุด เนื่องจากมีทั้งการรายงานขาว มีภาพขาว 
และเสียงของผูเปนขาว เทคนิคตาง ๆ ชวยทําใหขาวโทรทัศนเปนที่สนใจของผูชม แตเปนสื่อที่      
ผูส่ือสารตองระมัดระวังการใชวัจนภาษา และอวัจนภาษาใหรอบคอบ 
 
การรายงานขาวประเภทสะเทือนใจ (Human Interest Reporting) 
               “ หัวใจดวงเดยีวเตนอยูในอกของคนทุกคน...” 
              อะไรคือส่ิงที่มนุษยเราสนใจ (What is Human Interest) 
                        เมททิว  อารโนลด  
                                      พิศิษฐ  ชวาลาธวัช 
  โดยแทจริงแลวความสนใจของมนุษยเปนผลสะทอนมาจากบุคลิกลักษณะทาง
รางกายของมนุษย และเปนการเปดเผยถึงสัญชาตญาณของมนุษย โดยผานทางการกระทํา 
 
  เปนสัจจะพจนอยางหนึ่งที่วา ส่ิงที่เปนที่สนใจของคนทั่ว ๆ ไปนั้นก็คือ สภาวะ
ความเปนอยูและพฤติกรรมของคนอื่น ทุกคนมักจะหัวเราะ โกรธเคือง ภาคภูมิใจ สงสาร อิจฉา และ
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มีความเห็นอกเห็นใจกัน โดยผานประสบการณโดยตรงของแตละบุคคล แตบอยคร้ังที่เปนการ
จินตนาการรวมกันกับประสบการณของผูอ่ืน โดยไมจํากัดเพศ อายุ อาชีพ แมแตนักธุรกิจที่มีแต
เร่ืองหนักสมอง และครุนคิดแตเร่ืองของผลประโยชนก็อาจจะเกิดอารมณความรูสึกไดอยาง
ทันทีทันใดจากการติดตอกับเพื่อนมนุษยอ่ืน (by human touch)   
   ขาวประเภทสะเทือนใจ (Human Interest) รูปแบบหนึ่งของเรื่องที่อยูบนรากฐาน
ของการกระตุนทางอามณมากกวาทางจิตใจ 
 
                           ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศนมาใช เนื่องจาก “สกูปชีวิต” คือ 
สกูปขาว ที่ออกอากาศในขาวภาคค่ําชวงที่ 2 ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 จัดเปนขาว
ประเภทที่มีลักษณะเกี่ยวของกับมนุษย (Human Interrest)  ถายทอดเรื่องราววิถีชีวิตคนผูทุกขยาก 
ทั้งนี้ผูผลิตตองมีความสามารถในการใชคุณสมบัติของสื่อวิทยุโทรทัศน หรือที่เรียกวา ภาษาขาว
วิทยุโทรทัศนใหเหมาะสม เพื่อโนมนาวใหผูชมรูสึกสะเทือนใจ นําไปสูการบริจาคใหความ
ชวยเหลือ    
 
2.3ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน(Agenda Setting Functions of Mass Media) 
 ทบาทอีกดานหนึ่งของสื่อมวลชน ซ่ึงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคม คือบทบาทใน
การเปน “Agenda-Setting” คือเปนผูกําหนดประเด็นที่ทําใหสังคมทั้งหมดหันมาสนใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรวมกัน เปนทฤษฎีที่พูดถึงผลของสื่อสารมวลชนที่มีตอความคิดเห็นของสาธารณชนจาก
เร่ืองราวหรือเหตุการณที่ส่ือเปนผูกําหนดและจัดลําดับของเรื่องที่จะเสนอ( กิติมา  
สุรสนธิ,2548:98) 
 
 การแพรกระจายขาวสารจากสื่อมวลชนสูสมาชิกในสังคม  กอใหเกิดผลตอประชาชน
ในกลุมสาธารณะตาง ๆ  ทั้งดานการรับรู  การใหความสนใจและการใหความสําคัญตอประเด็น
เหตุการณขาวประจําวันตาง ๆที่ส่ือมวลชนนําเสนอ เขมขนมากนอยในระดับตางๆกันดวยผลในเชิง
ความคิด ( Cognitive  effects ) นี้เกิดจากบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่เรียกวา  การกําหนดวาระ
ขาวสาร  ( Agenda  Setting  Functions  of  Mass  Media ) 
 ทฤษฎีบทบาทและผลของสื่อสารมวลชนในการกําหนดวาระขาวสารนั้นมีรากฐานมา
จากแนวความคิดดั้งเดิมที่กลาวถึงโดย  วอลเตอร  ลิปปแมนน  ในหนังสือ  Public  Opinion 
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  ( Lippman,1922 )  ดวยบทบาทในการสรางภาพในหวัสมองของคนเรา  โดยมนุษยในสังคมมักจะ
ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมตาง ๆ  ผานภาพในหวัสมองที่ถูกแตงแตมจากการรับรูผานประสบการณ
ทางออมที่นําเสนอโดยสื่อมวลชน   
 โคเฮน  ( Cohen,  1963 )  นําแนวคิดของลิปแมนนมาใชในการวิเคราะหบทบาทการ
กําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน  โดยเขาอธิบายแนวคิดนี้วา  “หนังสือพิมพ  ( ส่ือมวลชน )  มี
บทบาทความสําคัญมากกวาการเปนผูนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นเทานั้น  ส่ือมวลชนอาจไม
ประสบความสําเร็จมากนักในการบอกใหประชาชนคิดอยางไร ( What  to  think )  แตมักจะประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการบอกใหประชาชนคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร ( What  to  think  about )” 
 ตอมา  แม็คคอมบส  และชอว  ( McCombe  and  Show,  1972 )  ไดศึกษาแนวคิดนี้ดวย
วิธีวิจัยเชิงประจักษ  และพบวาผูอานหนังสือพิมพไมเพียงแตไดรับรูวามีประเด็นอะไรที่นําเสนอ
ผาน  แตยังรับรูถึงความสําคัญมากนอยของแตละประเด็นที่นําเสนอดวย  โดยรับรูไดจากจํานวน
หรือปริมาณความถี่ของขาวสารในประเด็นนั้น ๆ  รวมทั้งตําแหนงที่ขาวสารปรากฏในสื่อวาโดด
เดนสําคัญแคไหน  ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร  ตกแตงของสื่อดังกลาวนี้คือการกําหนดวาระขาวสาร  
( Agenda  setting )  ใหกับผูรับสารในสังคม 
 การวิจัยในชวงป  ค.ศ.  1970  เกี่ยวกับการกําหนดวาระขาวสารมักเปนเรื่องการรณรงค
ทางการเมือง  โดยผูสมัครรับเลือกตั้งมักเชื่อมโยงตนเองกับประเด็นสาธารณะที่กําลังเปนวาระที่
สนใจและมีความสําคัญในสังคมขณะนั้น  นักการเมืองมักเปนผูเสนอวาระปญหาพรอม ๆ  กับการ
เสนอตัวผูเชี่ยวชาญในการแกปญหา  ซ่ึงมีผลตอภาพลักษณและโนมนาวใจทางการเมืองไดเปน
อยางดี  นักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามที่เปนความหมายของการกําหนดวาระขาวสารโดย
ส่ือมวลชน  โดยมองวา “ส่ือมวลชนมักกระตุนใหประชาชนสนใจในบางเรื่อง  บางประเด็นเปน
พิเศษ  สรางภาพลักษณในสาธารณะใหกับนักการเมืองบางคน  และการที่ส่ือมวลชนนําเสนอ
เร่ืองราวส่ิงตาง ๆอยางตอเนื่อง  ช้ีนําใหปจเจกบุคคลในสังคมมวลชนวาควรคิดในเรื่องอะไร  ควรรู
ในเรื่องอะไร  และควรมีความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 อยางไรก็ดี  กระบวนการกําหนดวาระขาวสารในสังคมไมสามารถมองงาย ๆ  ตาม           
กระบวนทัศนดั้งเดิมที่เช่ือวาส่ือมวลชนเปนตัวกําหนดไดเสมอไป  เพราะยังมีประเด็นที่ซับซอนที่
เปนขอพิจารณาเพิ่มเติมอีกหลายประการดังนี้ 
                    
แหลงท่ีมาของวาระขาวสาร  แม็คเควล  ( McQuail,  1987 )  ช้ีวากระบวนการกําหนดวาระขาวสาร
นั้นเกีย่วของดวยวาระที่มาจาก  3  แหลงดวยกันคือ   

1  วาระเชิงนโยบายจากนกัการเมืองหรือกลุมที่มีบทบาทในสังคม   
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              2  วาระจากสื่อมวลชนในกระบวนการรักษาประตูที่คัดเลือกขาวสาร เหตุการณ
หรือประเด็นทีม่ีมูลคาขาว  ( new  values )  และเปนที่สนใจของกลุมผูอาน  และ 

              3  วาระจากสาธารณชนผูสนใจและรับรูวาเรื่องใดสําคัญ  ซ่ึงอาจจะมาจาก
ประสบการณตรงจากปญหาในสังคมหรือการรับรูผานสื่อมวลชน  โรเจอรกับเดียร่ิง  ( Rogers  and  
Dearing,  1988 )  สรางแบบจําลองแสดงความสัมพันธของวาระขาวสาร  3  แหลงคือ  วาระขาวสาร
ของสื่อ  ( media  agenda )  วาระขาวสารสาธารณะ  ( public  agenda )  และวาระขาวสารนโยบาย  
( policy  agenda )  

                โดยทั้ง  3  แหลงที่มาของวาระขาวสารในสังคมนี้ตางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันใน
การกําหนดวาระขาวสาร  นอกจากนี้  กระบวนการกําหนดวาระขาวสารนี้ยังไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ  เชน จากกระบวนการของผูรักษาประตูในองคกรสื่อมวลชนเองที่คัดเลือก
ประเด็นขาวสารตามนโยบายและมูลคาขาว,จากการติดตอส่ือสาร อภิปราย  ถกเถียงหรือมี
ปฏิสัมพันธของบุคคลในระดับตาง ๆ  ในสังคม  และจากสภาพที่แทจริงของสังคมวาขณะนั้นมีเร่ือง
อะไรที่เปนวาระที่สําคัญจําเปนจริง ๆ 

 
ประสบการณสวนบุคคลและการสือ่สารระหวางบุคคลทั้งระดบัผูนาํและระดับประชาชนทั่วไป 

 

hผูเฝาประตู 
      ขาวสาร 

hอิทธิพลส่ือ 

h เหตกุารณ   วาระขาวสาร  วาระขาวสาร  วาระขาวสาร 
       ขาวที่นาสนใจ      ของสื่อ      สาธารณะ  ดานนโยบาย 
 
                                                                      

                                                      ตัวช้ีวดัความสําคัญของประเด็นปญหาในสภาพทีแ่ทจริงในสังคม 

 

ภาพที่  2.2  องคประกอบสําคัญของกระบวนการกําหนดวาระขาวสาร 

ที่มา : Rogers and Dearing,1988 (อางถึงใน พีระ จิรโสภณ,2548 : 184) 
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 ประเด็นใครเปนผูกําหนดวาระขาวสาร  ตัวส่ือ  มหาชนหรือสาธารณะ  แม็คคอมบส  
และชอว  ( McCombs  and  Shaw,  1977 )  ไดวิจัยทดสอบเพื่อคล่ีคลายประเด็นที่วาสื่อมวลชนเปน
ผูกําหนดวาระขาวสารจริงหรือ  เนื่องจากมีผูตั้งขอสังเกตวา  แทที่จริงแลวส่ือมวลชนมีกระบวนการ
คัดเลือกขาวสารโดยดูที่ความสนใจของสาธารณะ ไมวาจะดวยเหตุผลการทําหนาที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคมหรือเพื่อตอบสนองตลาดผูบริโภคก็ตาม อยางไรก็ดีในการเลือกนําเสนอเรื่องใด
ประเด็นใดของสื่อนั้น  ปจจัยความตองการและความสนใจของผูรับสารมักจะมีอิทธิพลเสมอ 

                          ระดับของวาระขาวสาร  แม็คคอมบสและเอสตราดา( McCombs  and  Estrada, 
1977 )  ไดเสนอวิธีวิจัยการกําหนดวาระขาวสาร  โดยในการศึกษาไดจําแนกวาระขาวสารเปน  2  
ระดับ 

                           1.ระดับปฐมภูมิ  ( First – level – of  - agende )  เปนหัวขอหรือประเด็นหลักของ
ขาวสาร  เชน  เรื่องเศรษฐกิจนโยบายตางประเทศ  การจัดระเบียบสังคม  สุขภาพของประชาชน    
ประเด็นหลักเหลานี้มีลักษณะเปนนามธรรม  บางครั้งก็กวางเกินไปที่จะเห็นประเด็นปญหาจริง ๆ    
การจําแนกประเด็นที่เฉพาะเจาะจงลงไปจะทําใหเห็นวาระขาวสารที่ชัดเจนขึ้น   
                           2.ระดับทุติยภูมิ  ( Second – level  - of – agenda  setting )  เปนวาระขาวสารที่แยก
ยอยลงมาอีกระดับ เนนความเจาะจงมากขึ้น  เชน  ในกรณีวาระขาวสารที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง   
ผูนําประเทศ  วาระขาวสารระดับที่หนึ่งก็คือ  ผูนําที่ เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน  หาก
ส่ือมวลชนตองการกําหนดวาระขาวสารในระดับที่  2  ของประเด็นนี้  ก็อาจจะกําหนดคุณสมบัติที่
สําคัญ  เชน  ผูนําที่มีวิสัยทัศน  ผูนําที่ตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็ว  ผูนําที่เปนสากล  ประเด็นเหลานี้
สามารถเปนวาระในระดับเจาะจงมากขึ้น 
 
              บทบาทผูรับสาร   แนวคิดการกําหนดวาระขาวสารซึ่งเปนกระบวนทัศนดั้งเดิม
มองวา  ส่ือมวลชนมีบทบาทเปนผูกําหนดวาระขาวสารใหเกิดขึ้นในความนึกคิดของปจเจกบุคคล  
ในกลุมสาธารณะตาง ๆ  มักถูกวิจารณวาละเลยบทบาทของผูรับสาร  ทั้งนี้เพราะผูรับสารก็มีความ
กระตือรือรน  ( active )  ไมใชเฉยชา  ( passive )  เสมอไป  การกําหนดวาระขาวสารอาจเกิดขึ้นไม
เทากัน  ในลักษณะเดียวกันกับทุกคน   
 
                          วีเวอร  ( Weaver,  1977 )  ชี้วา  ปจเจกบุคคลแตละคนมีความตองการขอมูล
ขาวสารตาง ๆ  กัน  ซ่ึงนาจะเปนตัวแปรกําหนดการรับรูของปจเจกบุคคลวาอะไรควรสนใจหรือให
ความสําคัญซ่ึงแตละคนไมเหมือนกัน  ทั้งนี้  ระดับความตองการขาวสารของแตละคนยังขึ้นอยูกับ
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ปจจัยความเกี่ยวของโดยตรง และความไมรู / ไมแนใจที่แตละคนมีตอประเด็นอ่ืน ๆ  ยิ่งเกี่ยวของ
หรือตรงตามตองการมาก  ก็ยิ่งรับรูวาเปนขาวสารสําคัญประกอบกับไมมีความรูในเรื่องนั้น ๆ ดวย  
ก็ยิ่งมีความตองการขอมูลขาวสารสูง  และนําไปสูการรับรูวาส่ิงนั้นเปนวาระขาวสารของตน      
 
                           วาระขาวสารกับความเปนจริง  ฟงคเฮาเซอร  ( Funkhouser,  1973 )  นอกจากจะ
สนใจ ความสัมพันธระหวางการเสนอขาวของสื่อมวลชนกับการรับรูของผูอานแลว  ยังใหความ
สนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการเสนอวาระขาวสารในสื่อมวลชนกับส่ิงที่เปนจริงในสังคม                
( media  agenda  and  reality )  พบวา ในสังคมอเมริกันชวงป คศ.1960 บางครั้งสื่อมวลชนยังไมได
ใหภาพที่ถูกตองแมนยํานักตอส่ิงที่เกิดขึ้น  
                    
                           ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน(Agenda Setting 
Functions of Mass Media) มาใช เนื่องจากการนําเสนอ “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสี           
กองทัพบกชอง 7 ทีมงานผูผลิต จะตองทําการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting ) คัดเลือกชีวิต
ของผูดอยโอกาสที่นาสนใจมานําเสนอ ไมใชทุกชีวิตที่ลําบาก ยากจนจะไดรับการเผยแพร         
ออกอากาศ  
 
2.4 การชูประเด็น ( Priming )  กับการกําหนดวาระขาวสาร 
              การกําหนดวาระขาวสารเปนแนวคิดเกี่ยวกับผลจากสื่อมวลชนในการกําหนด   
การรับรูของสังคมวาประเด็นอะไรเปนเรื่องสําคัญในเวลานี้  การชูประเด็นเปนบทบาทสื่อมวลชนที่ 
เบนความสนใจของผูคนใหหันเหไปทางใดทางหนึ่ง  ประเด็นบางประเด็นที่ส่ือมวลชนใหความ
สนใจ มีอิทธิพลทําใหเราประเมินบุคคลหรือสถานการณใดๆ  โดยใชมาตรฐานจากประเด็นที่รับรู
ผาน     ส่ือมวลชนขณะนั้นและมองขามประเด็นอื่น ๆ ไป 
 
              ดังนั้นนอกจากการกําหนดวาระขาวสารแลว  ส่ือมวลชนยังมีบทบาทในการเลือก
กําหนดความสําคัญในประเด็นตาง ๆ ไดดวย  และสงผลไปถึงการรับรูของประชาชนทั้งในทางบวก
หรือทางลบตอส่ิงนั้น ๆ ได 
 
              เซเวริน  และแทนคารด  ( Serverin  and  Thankard  Jr,  2001 )  ไดใหคํานิยามคํา
วาการชูประเด็น  ( priming )  คือ  “กระบวนการซึ่งส่ือมวลชนมุงใหความสนใจตอประเด็น        
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บางอยางหรือบางเรื่องแตละเลยหรือไมสนใจดานอื่น ๆ  สงผลถึงมาตรฐานที่ประชาชนใชในการ
ประเมินบุคคล หรือส่ิงตาง ๆ  เปลี่ยนแปลงไปตามที่ส่ือใหความสําคัญ” 
 
              แม็คคอมบส   และ  เอสตราดา  ( McCombs  and  Estrada,  1977 )  นําบทบาทและ
อิทธิพลส่ือมวลชนที่เปนทั้ง  agenda  setting,  priming  และ  framing  มาขยายความหมายของการ
กําหนดวาระขาวสารจากสารที่โคเฮน ( Cohen )  เคยกลาวไวมาพูดใหมวา  “the  media  may  not  
only  tell  us  what  to  thing  about,  they  also  may  tell  us  how  and  what  to  think  about  it,  
and  even  what  to  do  about  it”  นั่นคือส่ือไมใชแคบอกเราใหคิดเรื่องอะไร  แตยังบอกใหเราคิด
อยางไร  แถมยังแนะใหวาเราควรเขาไปเกี่ยวของอยางไรดวย 
 
              แทนคารด  และคณะ  ( Tankard,  et  al,  1991 )  นิยามการสรางกรอบของ
ส่ือมวลชน  ( media  framing )  วาเปนการจัดระเบียบขาวสารของสื่อมวลชนดวยกลวิธีการ
เลือกสรร          ( Selection )  การเนน    ( Emphasis )  การเจาะจง  ( Exclusion )  และการขยาย
ตกแตง                     ( Elaboration )  เขาเห็นวาการสรางกรอบของสื่อมวลชนซึ่งทําใหดูนาเชื่อถือ
สมจริงนาสนใจนั้น  อาจจะอันตรายกวาการลําเอียงของสื่อมวลชนเสียอีก  เพราะการลําเอียง
สามารถเห็นไดชัดเจนกวา  แตการ  Framing  เปนการกําหนดความจริงจากขอเท็จจริงที่ดูสมจริง  
แตเปนความจริงเพียงในกรอบที่ส่ือมวลชนกําหนดเทานั้น  
  
              สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในบทบาทของสื่อมวลชนไมเพียงทําหนาที่    
กําหนดวาระขาวสารสูสาธารณชน แตยังทําการหยิบยกมุมมอง บางแงมุมของชีวิตผูดอยโอกาส 
มาชูประเด็น หันเหความคิดผูชมใหคลอยตามไปในสิ่งที่สกูปชีวิต เลือกมานําเสนอออกอากาศ  
ผูวิจัยจึงใชแนวคิดการชูประเด็น ( Priming )  กับการกําหนดวาระขาวสารมาใชอธิบายงานวิจัยที่ 
จัดทําขึ้น     
 
2.5 แนวคิดเรือ่งพื้นท่ีสาธารณะ (Public sphere)     
                           ท่ีมาการเปดพื้นท่ีสาธารณะ  ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเปน
เจาของคลื่นวิทยุโทรทัศน ที่เดิมถูกผูกขาดใหเปนทรัพยากรของรัฐบาลทุกยุคสมัย จวบจนกระทั่งมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นําไปสูแนวคิดแหงการเปลี่ยนแปลง คล่ืนวิทยุโทรทัศน 
คือ “ทรัพยากรของชาติ”  ของประชาชน  
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                           ดวยสิทธิเสรีภาพที่เสมอภาค  เทาเทียม ตองเปดโอกาสใหคนไทยทกุๆคน ทุกๆ
กลุม ไดมีโอกาสเขามาแสดงออกในพืน้ที่สาธารณะ (Public sphere) 
 
                           แมชองทางที่จะใชเปนวิถีทางเขาสูพื้นที่สาธารณะอาจมีหลายชองทาง แตชองทาง
ที่ถูกนํามาใชมากที่สุดในสังคมมวลชน (Mass society) ที่มีผูคนจํานวนมากอาศัยอยูรวมกัน แตทวา
ขาดสายสัมพันธกันเชนในชนบท ก็คือ ส่ือมวลชน เนื่องจากศักยภาพของสื่อมวลชนสามารถแปร
เร่ืองที่เปน “สวนตัว” (private) ใหกลายเปน “สวนรวม” (public) และเนื่องจากสื่อมวลชนเปนพื้นที่
ของบุคคลสาธารณะ (public ficgure)  เร่ืองราวก็เปนเรื่องสาธารณะ (public affair) ส่ือมวลชนจึง
เปน“พื้นที่สาธารณะ” ที่สําคัญในสังคม (กาญจนา แกวเทพ,2543 :156) 
  
                           แตในอีกดานหนึ่ง เราคงปฎิเสธไมไดวา ส่ือมวลชน นอกจากจะเปนสถาบันเพื่อ
การใหบริการสาธารณะ (Pubic interest) แตก็ยังไดผนวกรวมมิติของการเปนองคกรธุรกิจ 
(Enterprise)ไวดวย เม็ดเงินมหาศาลมาจากรายไดในการขายโฆษณา 
 
                          ในที่นี้ผูวิจัย ขอนําแนวคิดของ Jurgen Habermass นักวิชาการชาวเยอรมันที่ได
ศึกษาเรื่อง “พื้นที่สาธารณะ” (Public sphere) มาอางอิง โดย Habermas ไดเสนอตนแบบของสังคม
ที่เปนเสรี (emancipatory society) คือ สังคมที่ไมถูกครอบงําโดยมิติใดมิติหนึ่งเทานั้น และเนื่องจาก
ในแตละมิติลวนมีผลประโยชน (interest) ประเภทตางๆ เขามาเกี่ยวของ ดังนั้น ในสังคมที่เสรี     
ทุกคนตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องผลประโยชนจากมิติตางๆ อยางเทาเทียมกัน กลไก
ทางสังคมกลไกหนึ่งที่จะสรางสมดุลยระหวางมิติตางๆนั้น ก็คือ “พื้นที่สาธารณะ” (Public sphere) 
นั่นเอง เนื่องจากในพื้นที่สาธารณะนั้น คนทุกกลุม สามารถที่จะสื่อสารกันไดอยางเต็มที่   
 
                           ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะ   ความหมายของคําวา“พื้นที่สาธารณะ” 
ประกอบดวยคํา 2 คํา คือวา “พื้นที่” และคําวา“สาธารณะ” ความหมายของคํา 2 คําเหมือนคํา
ทั้งหลาย กลาวคือ ถูกนิยามและถูกชวงชิงคํานิยามไปมาอยูตลอดชวงยุคสมัยประวัติศาสตรที่คนแต
ละกลุมไดมีอํานาจในการใหคํานิยาม  
 

      แตถาหากเราหยุดภาพที่เคลื่อนไหวของคํานิยามทั้งสองเอาไวที่จดุๆหนึ่ง เราก็
อาจจะตรวจสอบดูความหมายของคําทั้ง 2 ไดดังนี ้
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      คําวา “พื้นที่”  นั้นประกอบดวยลักษณะที่เปนทั้งรูปแบบและนามธรรม ใน          
แงรูปธรรม “พื้นที่” หมายถึงอาณาบริเวณแหงใดแหงหนึ่ง (area) ที่มีการแบงกั้นเขตเอาไวอยาง
แนนอน (boundary) เชน พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ในบาน พื้นที่ในหางสรรพสินคา ฯลฯ  นอกจาก
ความหมายรูปธรรมดังกลาวแลว “พื้นที่” ยังมีความหมายทางสังคม-การเมือง-วัฒนธรรม  ที่มี
ลักษณะเปนนามธรรม  เชน หมายถึงเวที (ทางนามธรรม)  สังคมที่มีการชวงชิงอํานาจ ตัวอยางเชน  
พื้นที่ทางวัฒนธรรมในสื่อมวลชน 
 

      สําหรับคําวา “สาธารณะ”  นั้น  ในความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไปคือ คําวา  
“สวนรวม” (pubilc) ซ่ึงมักจะถูกในนิยามโดยเปรียบเทียบกับคูที่ตรงกันขามคือคําวา “สวนตัว” 
(private) สําหรับความหมายของคําวา “สาธารณะ” นี้อาจจะขยายออกไปถึงเรื่องผลประโยชนของ
สวนรวมสําหรับคนหมูมากหลากหลายกลุมที่อาจจะสอดคลองหรือขัดแยงกับผลประโยชนสวนตัว  
คําวา “สาธารณะ” ก็มีนัยยะได 2 นัยเชนเดียวกับคําวา “พื้นที่” กลาวคือสามารถแสดงออกใน
ลักษณะรูปธรรม  เชน สวนสาธารณะ คือสวนของสวนรวม และความหมายในเชิงนามธรรม เชน  
ผูนําชุมชนที่ทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวมโดยไมคํานึงถึงความสุขสวนตัว    
 

       สําหรับคํานิยามเรื่อง “พื้นที่สาธารณะ” ตามทัศนะของ Habermas นั้นเขาไดนิยาม
วา แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “ความรูสึกเปนสวนรวม” (sense  of  public) 
แนวคิดนี้มิไดมีลักษณะเลื่อนลอยเปนนามธรรม  หากทวาเปนการปฏิบัติการทางสังคมที่ฝงตัวอยูใน
วัฒนธรรมของแตละยุคสมัย  (culturalembedded  social  practice) 

 
              ประวัติที่ผานมาของการกอตัวของ “พื้นที่สาธารณะ” พบวาสื่อมวลชนประเภทสื่อ
ส่ิงพิมพ  (คือหนังสือพิมพ)  ไดมีบทบาทอยางแข็งขันในพื้นที่สาธารณะ  แตเมื่อส่ือประเภทนี้ถูกลด
บทบาทลง  ถูกแทนที่ความสําคัญดวยส่ือสมัยใหมที่เปนสื่ออิเลคทรอนิกส  เชน  วิทยุ  โทรทัศน 
หรือแมกระทั่งคอมพิวเตอร   เกิดคําถามวา  โดยธรรมชาติแลว  ส่ือประเภทนี้จะสามารถมีบทบาท
ในการสรางพื้นที่สาธารณะไดหรือไม 
            
                           บทบาทของสื่อมวลชนท่ีมีตอพื้นท่ีสาธารณะ 
              เมื่อส่ือหนังสือพิมพก็ไดลดละจนกระทั่งถึงขั้นเลิกบทบาทการเปดพื้นที่สาธารณะ
ดังกลาว  พรอมกับที่มีการเปดตัวส่ือรูปแบบใหมๆที่มีธรรมชาติเชิงเทคนิคและเชิงสังคม-การเมืองที่
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แตกตางไปจากหนังสือพิมพ  สงผลใหคําถามเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนประเภทตางๆกับการ
กอสรางพื้นที่สาธารณะยังคงตองการการศึกษาตอไปอยางไมส้ินสุด   
                           อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงประการหนึ่งทีไ่มอาจปฏิเสธไดก็คือ “ส่ือมวลชนเปนยา
ดําที่ขาดไมไดของการสรางสรรคพื้นที่สาธารณะอยางแนนอน” 
 

                                 1. บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ  หนังสือพิมพเคยมีบทบาทที่เอาการเอางานอยางยิ่ง  
เมื่อชนชั้นกระฎมพีใชเวทีหนาหนังสือพิมพเปนเครื่องมือสรางพื้นที่สาธารณะดวยการระดมทัศนะ
ความคิดเห็นของคนหมูมาก  เพื่อนําไปตอรองกับกษัตริยและขุนนาง  ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะของ
หนังสือพิมพที่เปน  “สาธารณะ”จึงสามารถกระทําการ “ในนาม”หรือ “เปนตัวแทน” ของคนสวน
ใหญได  นอกจากนั้นเนื่องจากในยุคสมัยแรกนั้น  หนังสือพิมพยังมีจํานวนไมคอยแพรหลาย  และ
ผูคนยังอานหนังสือพิมพไมแตกฉาน ดังนั้นวิธีการอานหนังสือพิมพจึงมักเปนลักษณะการรวมกลุม
กันอาน(collective) 
 
              เนื้อหาหลักๆของหนังสือพิมพยุคแรกนั้น จะเปนขาวการเมืองเปนสวนใหญ        
(ที่เรียกวา political  journal) หรือมิฉะนั้นก็มีบทความเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจารณศิลปะวรรณคดี 
(ที่เรียกวา Literary  journal) คุณลักษณะทั้งหมดที่กลาวมานี้เอ้ืออํานวยใหหนังสือพิมพในยุคแรกมี
บทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการสรางพื้นที่สาธารณะ  สําหรับเปนเวทีการตอสูของประชาชน 
 
              แตในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ลักษณะของหนังสือพิมพไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
ส่ือมวลชนที่เคยอานอยูในกลุมคนบางคน  หนังสือพิมพไดขยายปริมาณอยางแพรหลายและเริ่ม
เปลี่ยนเข็มมาสูแนวทางธุรกิจการคา อุตสาหกรรมหนังสือพิมพเร่ิมมีขนาดใหญและมีผลกระทบให
เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากที่เคยเปน political  journal  มาเปน  commercial  journal  ที่ตองคอย
รักษาผลประโยชนของเจาของทุนมากกวาจะพะวงกับการทําหนาที่เปนสื่อสาธารณะเชนกอน 
 
              2. การเกิดขึ้นของสังคมการคา  จากขอความที่กลาวมาขางตนนี้  ทําให Habermas  
สรุปวา  เมื่อหนังสือพิมพแปรเปล่ียนธรรมชาติจากการเปนสื่อทางการเมืองมาเปนสื่อทางการคา  
บทบาทของการเปนกลไกสรางพื้นที่สาธารณะก็เลยพลอยสูญหายไปดวย 
 
               3. การเกิดขึ้นของสือ่ประเภทใหม  เราอาจแบงยคุสมัยของการสรางพื้นที่
สาธารณะไดโดยใชประเภทของสื่อมวลชนเปนเกณฑได  3  สมัยคือ 
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               ยุคแรก  : face-to-face  communication   
   +  หนังสือพิมพ 

               ยุคที่สอง : Pseudo  -  mediated  communication  
                                                                    วิทยุ  +  โทรทัศน 
               ยุคที่สาม : virtual  communication   
                                                                     Internet/cyberspace 
 
                           1.  ยุคแรก  ประเภทของการสื่อสารและสื่อหนังสือพิมพนั้นเอื้ออํานวยอยางที่สุด
ตอการเกิด  communication  rationality  ตามแนวคิดของ  Habermas  ซ่ึงเปนพื้นฐานของพื้นที่
สาธารณะ  อยางไรก็ตาม  เมื่อหนังสือพิมพเปลี่ยนแปลงไปเปนธุรกิจและสนใจที่จะขายผูอานใหแก
โฆษณามากกวาภารกิจอยางอื่นหนังสือพิมพก็ถอยหางจากภารกิจดังกลาว 
 
                          2.  ยุคท่ีสองของสื่ออิเลคทรอนิกสเชน  วิทยุและโทรทัศนนั้นไดเขามาทําหนาที่
สรางพื้นที่สาธารณะไดนอยมาก  เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ  เชน  โดยรูปแบบการใชส่ือวิทยุ
และโทรทัศนเปนสื่อที่ใชอยูภายในบานแบบเปนสวนตัว/เปนครอบครัว (domestic  media) และ  
แมวาจะเปนส่ือที่มีความเร็วกวาหนังสือพิมพ  แตก็มีลักษณะแตกแยก  ประเด็นตางๆเขามาสูความ
สนใจแลวก็ถอยหางออกไปอยางรวดเร็ว  นอกจากนั้นการเปดตัวของสื่อวิทยุและโทรทัศนก็ยัง 
คอนขางเนนหนักไปในทางเปนสื่อเพื่อความบันเทิงมากกวาการถกเถียงทางการเมือง 
                           อยางไรก็ตาม  นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนไดใชขอคิดเห็นที่มาจากผลการวิจัย
เร่ืองสื่อวิทยุและโทรทัศนกับเรื่องการสรางพื้นที่พื้นที่สาธารณะวา  แมวาสื่อทั้ง 2 ประเภทนี้จะมี 
ขอออนดอยตรงที่มักเปนสื่อซ่ึงถูกนํามาใชเพื่อความบันเทิง  และสื่อทางอากาศที่ผูสงสารและ        
ผูรับสารไมมีโอกาสจะไดพบปะเผชิญหนาหันอยางจริงจัง แตทวาเราก็ไมควรจะมองขามการสราง
สายสัมพันธแบบจินตนาการดังกลาว(imagned  connectedness)   
 
                           หากวิทยุและโทรทัศนตระหนักในบทบาทหนาที่ที่จะเชื่อมโยงและสราง
สมานฉันทระหวางคนกลุมคนตางๆและหากพยายามสรางรูปแบบการสื่อสารอยางมีสวนรวมให
เกิดขึ้น(อาจจะเปนรูปแบบโทรศัพท  การเขียนจดหมาย  การเชิญออกรายการฯลฯ)ที่สามารถทํา
หนาที่แบบพื้นที่สาธารณะในศตวรรษที่ 17 ไดแลว ศักยภาพของสื่อสารอิเลคทรอนิกสทั้ง 2 
ประเภทก็ไมควรจะถูกมองขามไป 
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             3. ยุคท่ีสาม ปจจุบันนี้ เรากําลังกาวเขาสูยุคท่ีสาม ซ่ึงเปนยุคของการสื่อสารเสมือน
จริง (virtual communication) โดยมีส่ือคอมพิวเตอรเขามาเปนสื่อกลาง ในดานหนึ่งการสื่อสารแบบ
เสมือนจริงนี้จะเปนรูปแบบการรื้อฟนการสื่อสารแบบเผชิญหนา (face-to-face communication)
ขึ้นมาใหม เพราะผูรับสารและผูสงสารจะสนทนาพูดคุยกันไดแบบตัวตอตัว (เชน การ chat ในหอง
สนทนาคอมพิวเตอร) ขอที่แตกตางไปจากการสื่อสารแบบเผชิญหนาอยางเดิมคือ การเผชิญหนานั้น
เปนการเผชิญกันในโลกของคอมพิวเตอร (cyberspace) ไมใชโลกทางกายภาพ 
 
              สําหรับขอที่แตกตางอยางมากระหวางการสื่อสารผานคอมพิวเตอร ( compyter 
mediated communication – CMC ) กับการสื่อสารผานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 
วิทยุ และโทรทัศนก็คือ การสื่อสารผานคอมพิวเตอรนั้นเปนการสื่อสารแบบสองทาง ในขณะที่
หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศนจะเปนการสื่อสารทางเดียว 
 

            นอกจากเหนือจากการสื่อสารในรูปแบบของการสื่อสารแบบเผชิญหนา (face-to-
face  communication) ซ่ึงในปจจุบันนี้จะมีปญหาอุปสรรคอยางมากที่จะเกิดรูปแบบการสื่อสาร   
ดังกลาวอยางแพรหลายในพื้นที่สาธารณะ  เนื่องจากหลายเหตุปจจัยนับตั้งแตการขาดอาณาบริเวณ
ที่เปนรูปธรรม  ตลอดจนสภาพชีวิตที่คอนขางแตกแยกของผูคน  สวนการใชสื่อมวลชนเพื่อการ
สรางพื้นที่สาธารณะก็อาจจะมีอุปสรรคตั้งแตลักษณะทางธุรกิจของสื่อ  การถูกควบคุมจากรัฐ  
ตลอดจนความยากลําบากที่จะมีโอกาสไดเขาถึงในฐานะผูสงสาร   ในทามกลางอุปสรรคที่จะเขา
มาถึงการใชส่ือเพื่อสรางพื้นที่สาธารณะนั้น  ชนชั้นกลางจํานวนไมนอย ไดหันมาใชโทรศัพทมือถือ           
เครื่อง โทรสาร  รวมทั้งคอมพิวเตอรเปนชองทางใหม  อยางไรก็ตามตองยอมรับการเขาถึงสื่อใหมๆ
ดังกลาวนี้ก็ตองการทั้งฐานะเศรษฐกิจและระดับการศึกษาที่ดีในระดับหนึ่ง  ซ่ึงปจจัยทั้งสองนี้ยังคง
เปนอุปสรรคสําคัญตอชนชั้นลางในสังคมที่จะเขาถึงพื้นที่สาธารณะ 
 

                            และแมวาสื่อมวลชนสมัยใหมเชน   หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน จะไมสามารถ
เขาไปรวมการสรางสรรคพื้นที่สาธารณะดวยรูปแบบการสื่อสารแบบเผชิญหนาเชนในอดีตได     
แตทวาสื่อมวลชนเหลานี้ก็ไดสรางรูปแบบจําลองของ  “พื้นที่สาธารณะ” ขึ้นมาในรายการของตน     
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็เชน  รายการลานบานเมือง  ขอคิดดวยคน ฯลฯ โดยจําลอง  “เวที
สาธารณะ”  ขึ้นมาในรายการที่มีเนื้อหาของการสนทนาพูดคุยแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  เหมือน
บรรยากาศตามรานกาแฟหรือ salon  และนอกจอโทรทัศนก็ยังมีผูชมทางบานที่ติดตามรับฟง  และ
อาจโทรศัพทเขาไปถามคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นในรายการรูปแบบดังกลาวนี้  อาจถือไดวา   
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นี่เปนพัฒนาการอีกในอีกชั้นหนึ่งของการสรางพื้นที่สาธารณะขึ้นมาทามกลางรูปแบบการสื่อสาร
อยางใหมๆ 

• ขอบเขตผลประโยชนของพื้นที่สาธารณะนั้นกวางขวางมากนอยเพียงใด
เปนการแกปญหาเฉพาะกลุมหรือมีเปาหมายกวางขวางไปกวานั้น  ตัวอยางเชน  ปญหาจราจรที่
สถานีวิทยุแบบ  city  radio  ไดเปดพื้นที่สาธารณะขึ้นมานั้น  จะกระทําเพียงบรรเทาปญหา
การจราจรที่คับคั่งใหลุลวงไปวันๆหรือจะเปนแหลงระดมความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาระยะยาว  
เปนตน 

• ถึงแมจะมีการเปดเวทีสาธารณะใหมีการแสดงความคิดเห็น  โตเถียง
อภิปรายกันอยางกวางขวาง  แตดังกลาวมาขางตนแลววาพื้นที่สาธารณะไมไดเปนเพียงสถานที่
ระบายความคับของใจเทานั้น  หากทวาผลจากการพูดคุยอภิปรายนั้น  ตองถูกนําไปใชเพื่อผลักดัน
ใหมีผลถึงการตัดสินใจแกปญหาอยางเปนจริงเปนจังดวย 

 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนในการเปดพื้นที่สาธารณะนั้น

รัตนา(2541)สนใจที่จะตรวจสอบบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะเวทีสาธารณะโดยเฉพาะใน
ชวงเวลาพิเศษคือชวงที่มีการเลือกตั้ง(17พ.ย.2539)ทั้งนี้โดยที่ผูวิจัยไดเร่ิมตนดวยขอสังเกตที่มาจาก
การทบทวนวรรณกรรมอางอิงวา  แมวาประเทศไทยจะปกครองดวยระบบประชาธิปไตย  แตทวา      
รูปแบบที่มองไดชัดเจนก็คงมีแตเรื่องการเลือกตั้งเทานั้น  สวนความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ของคนไทยนั้นจะมีมากนอยเพียงใด  ไมอาจรับประกันได  เนื่องจากประเทศไทยขาดพื้นที่
สาธารณะที่จะบมเพาะและลับคมความคิดของประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยอยางมาก 

 
โดยอาศัยแนวคิดของ Habermas  ที่วา  ส่ือมวลชนตองมีบทบาทเปนตัวกลาง

เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลกลุมตางๆและตองชวยสะทอนความคิดสาธารณะสู
ผูบริหารประเทศ  ในการนี้คนทุกกลุมตองมีสิทธิในการใชส่ืออยางเทาเทียมกัน  และสื่อมวลชนก็
ตองเปนพื้นที่สาธารณะที่เปนอิสระจากการครอบงําของกลุมตางๆ 

 
                          ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดการเปดพื้นที่สาธารณะ (Public sphere)มาใช
เนื่องจากการออกอากาศ “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ถือเปนการเปดพื้นที่
สาธารณะใหผูดอยโอกาส ซ่ึงถือเปนชนชั้นระดับลางในสังคม ไดมีโอกาสถายทอดเรื่องราวชีวิต
ของตนเองออกอากาศ ผานชองทางสื่อสารมวลชน ส่ือวิทยุ -โทรทัศน   
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
                          ในการศึกษาครั้งนี้ มีงานวจิัยที่เกีย่วของดังนี ้
                           สิริภัทร ภาสบุตร (2546)  ไดศึกษาเรื่อง ผลของรายการขาวสกูปชีวิต ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ที่มีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยในสังคม ผลการวิจัยจากจํานวน    
เรื่องราววิถีชีวิตผูดอยโอกาสที่ออกอากาศไปทั้งสิ้น 165 เรื่อง ตั้งแตชวงวันที่ 1 กรกฎาคม-            
31 ธันวาคม 2545 พบวาทุกเรื่องที่นํามาออกอากาศ ไดรับความชวยเหลือจากสาธารณชนทั้งสิ้น 
โดยรวมบริจาคเงิน ส่ิงของ ผานทางสถานี และจากการติดตามผลพบวา ผูดอยโอกาสมีการ    
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น โดยจากการสุมตัวอยางเพียง 26 เร่ือง คิดเปนรอยละ 15.8 
เทานั้น ขณะเดียวกันการเปดรับชมรายการขาวสกูปชีวิต มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
รายการ และมีความสัมพันธกับการชวยเหลือเพื่อนมนุษยในสังคม ผูชมรายการที่มีรายไดสูง จะมี
การเปดรับชมขาวสกูปชีวิตมากกวาผูชมที่มีรายไดต่ํา และผูชมที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ขาวสกูปชีวิตที่แตกตางกัน  
 
                           ชลิตา บัณฑุวงศ (2541) ไดศึกษาเรื่อง การพูดถึง“ความยากจน”ในรายการ
โทรทัศน: ศึกษากลุมรายการโทรทัศนที่วาดวยเร่ืองราวชีวิตคนจน ผลการวิจัยพบวา การพูดถึง 
“ความยากจน”ของรายการโทรทัศน เกิดขึ้นทามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจในสังคมที่
ส่ือ มวลชนกลายเปนกลุมที่มีความสําคัญและมีบทบาทตอการเขาแกไขปญหาสังคมในดานตางๆ
มากขึ้น การพูดถึง “ความยากจน” ของรายการโทรทัศนมีลักษณะสําคัญอยูตรงที่เปนการพูด ผาน
การ นําเสนอใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของคนจน โดยกลุมคนที่ทางรายการ
นําเสนอมักจะเปนคนที่ยากจนมาก และมีความทุกขยากลําบากในชีวิตเปนอยางมาก ในการนําเสนอ
เรื่องราวชีวิตคนจนนั้น ทางรายการไดมีกระบวนการในการ “เลาเรื่อง” ดวยวิธีการตางๆ จนไม
อาจจะกลาวไดวาเรื่องราวชีวิตคนจนในรายการเปนการ “ถายทอด/สะทอนภาพ” ที่ตรงไปตรงมา
อยางที่ทาง  รายการกลาวอาง ส่ิงหนึ่งที่ชวยสรางความชอบธรรมใหกับวิธีแกไขปญหาความยากจน
ตามแนวทางของทางรายการฯคือการเนนการชวยเหลือบริจาคจากคนที่มีฐานะดีกวาไปสูคนจน 
นอกจากนี้ การพูดถึง “ความยากจน” สวนหนึ่งเปนไปเพื่อเปดโอกาสใหผูอุปถัมปรายการสามารถ
สรางภาพพจนของตนผานการแสดงบทบาทในการเปนผูชวยเหลือคนจน และยังชวยสราง
ความชอบธรรมใหกับ ผูผลิตรายการที่จะธํารงตนอยูในโครงสรางทางอํานาจของสังคมไดตอไป 
 
                          ศิริพร วุฒิทวี (2542) ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจพฤติกรรมการรับชมและความพึง
พอใจของผูชมในกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการขาวภาคค่ํา ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
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ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 23-39 ป 
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดตั้งแต 
5,000-10,000 บาท ในสวนของพฤติกรรมการรับชมขาวภาคค่ําทาง สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญชมรายการขาวภาคค่ําทุกวัน คิดเปนรอยละ 31.5 และสวนใหญ
ชมรายการขาวภาคค่ําชวงที่สอง  โดยใชเวลาในการชม 15-30 นาที ในสวนความพึงพอใจที่มีตอ 
รายการขาวภาคค่ํา ในดานประเภทขาวพบวา กลุมตัวอยางที่ชมรายการขาวชวงแรก มีความ          
พึงพอใจในขาวอาชญากรรม สกูปขาว และขาวกีฬาในระดับมาก , กลุมตัวอยางที่ชมรายการขาว
ชวงที่ สอง มีความพึงพอใจขาวกีฬา สกูปขาว และขาวอาชญากรรมในระดับมาก และกลุมตัวอยาง
ที่ชมรายการขาวทั้ง 2 ชวง มีความพึงพอใจในสกูปขาว ขาวอาชญากรรม และขาวกีฬาในระดับมาก
ผลการวิจัยในสวนความพึงพอใจที่มีตอขาวภาคค่ํา ในดานคุณภาพขาว พบวา กลุมตัวอยางที่ชม  
รายการขาวทั้ง 2 ชวง มีความพึงพอใจการเขียนขาวและการใชภาพประกอบขาว ทําใหสามารถ    
เขาใจประเด็นขาว เนื้อหาความหมายของขาวไดชัดเจน การเสนอขาวที่รวดเร็วทันเหตุการณ เสนอ
ขาวไดสอดคลอง เหมาะสมกับความตองการ และเสนอขอมูลขาว เชน ตัวเลข ช่ือ-นามสกุล สถานที่ 
เวลาการออกเสียงสะกดไดอยางถูกตอง เสนอเนื้อหาความหมายขาวไดถูกตอง กระชับรัดกุมเขาใจ
ไดงายในระดับมาก         
 
                           วิภาวี กรรณสูต (2545) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทหนังสือพิมพกับการสรางพื้นที่
สาธารณะในกรณีมาตรา 40 และกฎหมายลูก ผลการวิจัยพบวา ไมวาจะใชเกณฑในทางปริมาณหรือ
คุณภาพใดๆตรวจสอบนโยบายของ “ไทยรัฐ”  “มติชนรายวัน”  “กรุงเทพธุรกิจ” เกี่ยวกับการผลิต
และเผยแพรเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรา 40 และกฎหมายลูก ก็จะสรุปในทิศทางเดียวกันวา 1/ 
หนังสือพิมพแตละฉบับลวนมีนโยบายเปนของตนเอง และ 2/ นโยบายที่แตกตางกันทําใหการ
นําเสนอขาวและบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพตอเร่ืองมาตรา 40 และกฎหมายลูกแตกตางกัน 
กลาวคือ       1/ นโยบายสําคัญของ “ไทยรัฐ” คือ การจํากัดบทบาทของตนเพื่อหลีกเล่ียงความ
ขัดแยงกับภาคตางๆ  2/ นโยบายหลักของ “มติชน” คือ การนําเสนอในลักษณะที่เนนความขัดแยง
เปนคุณคาขาว  3/ นโยบายหลักของ “กรุงเทพธุรกิจ” คือการเปนผูนําในการนําเสนอทั้งในแงของ
ปริมาณและ     คุณภาพ โดยเกาะติดสถานการณทุกขั้นตอน   
 
                           นโยบายของหนังสือพิมพทั้งสามฉบับมีความเหมือนรวมกันอยูสองประการ  คือ 
1. หนังสือพิมพทุกฉบับมีนโยบายทั่วไปสอดคลองกับความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ทั้งนี้ดวย
การแสดงความตองการที่จะเห็นการปฎิรูปสื่อไฟฟาในสังคมไทยในบางลักษณะ คําอธิบาย        
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ปรากฎการณนี้ คือ หนังสือพิมพทุกฉบับตางตองทํางานอยูภายใตแรงกดดันของรัฐธรรมนูญและ
กระแสสังคมที่ตองการเห็นการปฎิรูปทุกชนิดในระยะนั้น  
2. หนังสือพิมพทั้งสามฉบับมีแหลงขาว อันเปนที่มาของการนําเสนอรายงานขาวในเรื่องมาตรา 40 
และกฏหมายลูกในลักษณะรวมกระจุก ยังผลใหกรอบแหงการอางอิง (frame of reference) เกีย่วกบั
มาตรา 40 และกฎหมายลูกมีความจํากดั          
     

                                      ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของ        
ดังกลาวขางตน มาเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้คือ ทฤษฎีหนาที่ของสื่อมวลชน (Functional 
theory)  แนวคิดเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศน  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน 
(Agenda Setting Functions of Mass  Media)  แนวคิดการชูประเด็น (Priming) แนวคิดเรื่องพื้นที่
สาธารณะ (Public sphere) รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่อง            
“ รายการสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และผลที่มีตอ              
ผูดอยโอกาส” 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ในการวิจัยเร่ือง “สารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
และผลที่มีตอผูดอยโอกาส” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มุงศึกษาผลกระทบของ
การออกอากาศ “สกูปชีวิต” ที่สงผลทั้งดานบวก และดานลบ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอชีวิต
ของผูดอยโอกาส  และผูที่เกี่ยวของ อาทิ ญาติพี่นอง เจาหนาที่รัฐ และสังคมที่ผูดอยโอกาสอาศัยอยู  
เปนอีกการทําหนาที่ของสื่อมวลชนสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในการเปดพื้นที่สาธารณะ 
ส่ือวิทยุ-โทรทัศนใหผูดอยโอกาส สามารถถายทอดเรื่องราว ชีวประวัติของตนเองแพรภาพ
ออกอากาศในชวงเวลาขาวภาคค่ํา สูสาธารณะชน โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้    
 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
                           1 การศึกษาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ทําการวิเคราะหบทโทรทัศน และ
เทปสกูปชีวิต ซ่ึงไดออกอากาศไปแลวในชวงวันที่ 1 ธันวาคม 2550 - 29 กุมภาพันธ 2551 รวม
ระยะเวลา 3 เดือน จัดประเภทแบงกลุม ผูดอยโอกาสเปน 5 กลุม ตามที่ทางรายการกําหนดไว เพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตน นําไปสูการคัดเลือกกรณีสกูปชีวิตกลุมตัวอยาง ที่จะนําไปศึกษาวิจัย   
                           2การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) สัมภาษณผูบริหาร ผูกํากับ
นโยบายดูแลรับผิดชอบ รวมไปถึงทีมงานผูผลิต“สกูปชีวิต” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 รวม
ไปถึงการสัมภาษณเจาะลึกผูดอยโอกาสถึงความเปลี่ยนแปลงรอบดาน หลังไดออกอากาศ 
“สกูปชีวิต” 
                          3 การสังเกตุแบบไมมีสวนรวม (Non-participant opservation) หรือ การสังเกตุแบบ
มีโครงสราง (structured observation) ผูวิจัยกําหนดสิ่งที่จะสังเกตุไวลวงหนา  มุงศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพชีวิตความเปนอยูที่เปล่ียนไปของผูดอยโอกาส สังเกตุการใชชีวิตประจําวัน อาชีพ การไดรับ
ปจจัย 4 ที่สมบูรณ รวมไปถึงผลกระทบขางเคียงที่ตามมารอบดาน ครอบคลุมดานบวกและดานลบ 
 
3.2 แหลงขอมูลท่ีใชในการศกึษา   
                          3.2.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก (In-depth 
Interview) กลุมเปาหมาย ซ่ึงผูวิจัยเลือกวิธีแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) บุคคลสําคัญที่มีสวน
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เกี่ยวของกับ “สกูปชีวิต”  โดยผูวิจัยจะใชวิธีการสัมภาษณ โดยไดกําหนดประเด็นไวลวงหนาเพื่อ
เปนแนวทาง และเจาะลึกคําถามเพิ่มเติมในชวงสัมภาษณ โดยสามารถแบงกลุมผูใหสัมภาษณ
ออกเปน3 กลุม ดังนี้ 
                           3.2.1.1 กลุมผูบริหาร ตัวแทน ผูริเร่ิมใหมี “สกูปชีวิต” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7  รวมถึงผูบริหารระดับรอง หัวหนางานซึ่งรับนโยบายใหรวมดแูลรับผิดชอบคุณภาพของ 
 “สกูปชีวิต” จํานวน 3 คน คือ 
                                   1) นายสุทธิ จงเจียมจติต              (อดีต) ผูจัดการฝายขาว  
                                                                                        ผูริเริ่มใหมีการออกอากาศ “สกูปชีวิต” 
                                   2) นายสุภาพชาย บุตรจันทร         รองผูจัดการฝายขาว       
                                                                                         ผูกํากับดแูลการผลิตขาวตามนโยบาย       
                                    3) นายกฤษณะ อนชุน                 (อดีต) บก.กลุม 4 ปจจุบันเปนหัวหนา

บรรณาธิการขาว ผูดูแลสายรายงานพิเศษ
ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบผลิต “สกูปชีวิต”  

   
                           3.2.1.2 กลุมผูผลิตสกูปชวีิต จํานวน 3  คน  

1) นส.ณัฐกาน สวรรยาธิปตร    ผูส่ือขาว ผลิตสกูปชีวิตตัง้แตเร่ิมออกอากาศ 
ทําหนาที่เขียนบท ลงเสียง ควบคุมการ 

                                                   ตัดตอ 
                                      2) นายพรศักดิ์ แผวลุมแฝก       ชางภาพ ถายทาํสกูปชีวิต 
                                      3) นางสิริพร ชลิตไพบูลย         เจาหนาที่ตดัตอ “สกูปชีวิต”   
 
                           3.2.1.3 กลุมสกูปชีวิต ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” โดยเบื้องตนใชวิธีคัดเลือกจากการวิเคราะหบทบรรยายและเทป “สกูป
ชีวิต” ที่ไดออกอากาศไปในชวงวันที่ 1 ธันวาคม 2550-29 กุมภาพันธ 2551 รวม 3 เดือน จํานวน 91 
วัน พบวามี “สกูปชีวิต” ออกอากาศทั้งส้ิน 80 ตอน งดเวนการออกอากาศ 11 วัน  
                          และในจํานวน 80 ตอนนี้ ทางผูวิจัย ไดทําการคัดเลือก กลุมตัวอยางมาจาก 5 กลุมที่
แบง โดยเลือกมากลุมละ 2 ราย รวม 10 ราย เพื่อศึกษาตอถึงผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ที่มีตอ
ผูดอยโอกาส ดวยวิธีสัมภาษณเชิงเจาะลึก (Indept interview)  รวมดวยการสังเกตุการณ แบบไมมี
สวนรวม (Non-Participation Observation) ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตรอบดานทั้งแงบวก 
และลบ โดยสามารถแบงกลุม “สกูปชีวิต” ออกเปน 5 กลุม ดังนี้                                   
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                         1. ชีวิตผูเฒาชราโดดเดี่ยว หรือพอ แม ทีถู่กลูกหลานทอดทิ้งใหใชชีวติลําพัง 
หรือบางรายตองรับภาระเลี้ยงดูหลานที่ลูกนํามาทิ้งไวให 
                                    2. ชีวิตเด็กกําพรา หรือเด็กที่ถูกพอแมทอดทิ้งใหอาศัยอยูกับญาติ ,ชีวิตเดก็
กตัญู ที่ตองเลี้ยงดูพอ-แม หรือญาติซ่ึงปวย พกิาร  

                          3. ชีวิตคนพกิาร สูชีวิต ที่แมจะอวยัวะไมสมประกอบแตก็ดิ้นรนเลี้ยงชีพเอา
ชีวิตอยูรอดในสังคม   
                                     4. ชีวิตผูปวยที่ไดรับความทุกขทรมานจากโรคราย,หรือชีวิตของผูที่ประสบ
เคราะหกรรม อุบัติเหตุจนทําใหรางกายไมสมประกอบ  
                                     5. ครอบครัวยากจน ประสบกับมรสุมชีวิต แตมีความประพฤตดิี ขยัน 
อดทน แมไมมีทุนประกอบอาชีพ แตก็พยายามดิ้นรนรับจาง หรือทําอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว 
 
              3.2.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ    
                           3.2.2.1 ขอมูลเอกสาร (Documentary Research)  บทบรรยาย ,จดหมายที่สกูปชีวติ 
ติดตอมายังทีมผูผลิต สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
                           3.2.2.2 เทปบันทึกสกูปขาว “สกูปชีวิต” ที่ไดออกอากาศไปแลวชวงวนัที่  
1 ธันวาคม 2550-29 กุมภาพนัธ พศ.2551 เปนขอมูลเบื้องตนในการนํามาวิเคราะหเนือ้หาเพื่อ 
คัดเลือกกรณีตวัอยางสกูปชวีติ เพื่อนําไปสูการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงเจาะลึกจํานวน 10 ราย      
                           3.2.2.3 หนงัสือและวิทยานิพนธที่เกีย่วของกับการนําเสนอเรื่องราวของสกูปชีวิต 
รวมไปถึงบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน  และการทําขาววิทยุโทรทัศน  
                           3.2.2.4 ขอมูลจากการสังเกตุการณ (Observation) ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและ
สังคมรอบดานของสกูปชีวติ นําไปประกอบเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก ใหมีความ
สมบูรณมากยิง่ขึ้น                                                  
 
3.3 ระยะเวลาในการวิจัย 
                          ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตธันวาคม พศ.2550 - มิถุนายน พศ.2551 
รวมระยะเวลา 7 เดือน    
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
                          3.4.1 สมุดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ และสมุดบนัทึกขอมูลที่ไดจากการ 
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สังเกตุการณ  
                          3.4.2 กลองบันทึกเทปโทรทัศนและเครือ่งบันทึกเสียงเพื่อการสัมภาษณ รวมไปถึง
กลองถายภาพนิ่ง เพื่อเก็บภาพประกอบเพิม่เติม  
                          3.4.3 คําถามทั่วไป (Topics) / และคําถามเชิงเจาะลึก  หลังเปดการสนทนา การ
เร่ิมตนสัมภาษณจะเริ่มที่คําถามทั่วไป ( Topics)  เพื่อชักจงูผูใหสัมภาษณเขาสูประเดน็ที่กําหนด  
นําไปสูคําถามเชิงเจาะลึก ซ่ึงเปนคําถามเปด (open-ended) ที่เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสามารถ
แสดงความคิดเห็น ความรูสึกในประเด็นปญหานั้นๆที่สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี เปนคําตอบ
สําหรับปญหานําวิจยัที่ผูวจิัยกําหนดไว   
 
แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ    
       1. แนวคําถามสําหรับผูบริหารที่ริเร่ิมใหมี “สกูปชีวติ” สอดคลองกับทฤษฎีหนาที่ของ 
ส่ือมวลชน (Funtional theory)                      
                     1.1 จุดเริ่มตนของการคิดริเร่ิมใหมี “สกูปชีวิต” ออกอากาศในชวงขาวภาคค่ํา มีรายการ
ใดเปนแบบอยาง หรือไม อยางไร   
                     1.2  นอกเหนือจากการใหผูดอยโอกาส ไดถายทอดเรื่องราวชีวิตทกุขยากของตน
เผยแพรออกอากาศ ไดดําเนนิการใหความชวยเหลือสกูปชีวิตดานอืน่อกีหรือไม อยางไร 
                     1.3  เปาหมายของการใหความชวยเหลือ “สกูปชีวิต” วางแนวทางไวอยางไร 
                     1.4  ผูชมทางบาน หรือ คนทั่วไปสามารถมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือตอ 
“สกูปชีวิต” ไดอยางไร ที่ผานมาผลตอบรับจากผูชมเปนอยางไร   
                      1.5 “สกูปชีวิต” เคยไดรับรางวัลจากหนวยงานใดบาง เหตุใดจึงไดรับรางวัล 
สะทอนการทาํหนาที่ในฐานะสื่อมวลชน ของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 อยางไร 
 
          2. แนวคําถามสําหรับผูบริหารระดบัรองซึ่งเปนกาํกับดูแลคุณภาพขาวที่ออกอากาศตาม
นโยบาย สอดคลองกับทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน (Agenda Setting Funtions of 
Mass Media) , แ นวคดิเกีย่วกับรายการขาวโทรทัศน , แนวคิดการเปดพื้นที่สาธารณะใหกลุม
ผูดอยโอกาส 
                      2.1 มีหลักเกณฑในการกําหนดประเด็นเพือ่คัดเลือกเรื่องราวชีวิต ผูดอยโอกาส นํามา
ถายทอดออกอากาศ “สกูปชีวิต” อยางไร 
                      2.2 ใครเปนผูคัดเลือก คัดเลือกจากชองทางใด มีการกลัน่กรองเปนลําดับขั้นหรือไม 
อยางไร  
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                      2.3 “สกูปชีวิต” เปดโอกาสใหคนทุกกลุม ทุกสาขาอาชีพ สาธารณะชนไดมีสวนรวม 
ใน “สกูปชีวิต”อยางไร     
                      2.4 ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 คาดหวังอะไรจากกลุมผูชม “สกูปชีวิต”
และคาดหวังส่ิงใดจาก “สกูปชีวิต” 
                      2.5 ทิศทางในอนาคตของ “ สกูปชีวิต” เปนอยางไร 
   
             3. แนวคําถามสําหรบั ผูดูแลรับผิดชอบทีมงานผูผลิต และคุณภาพรายการ“สกูปชีวิต” 
สอดคลองกับทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน (Agenda Setting Funtions of Mass 
Media) , แนวคิดเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศน, แนวคิดเกี่ยวกับการเปดพื้นที่สาธารณะ( Public 
sphere)  
                      3.1 คุณสมบัติของทีมงานผูผลิตสกูปชีวิต ทั้งในสวนของผูส่ือขาว,ชางภาพ,ตัดตอ 
ตองมีความถนัด ความสามารถดานไหน อยางไร  
                      3.2 ถามองในแงของคุณคาขาว “สกูปชีวิต” มีคุณคาขาวดานไหน เพราะอะไร 
                      3.3 การคัดเลือกผูดอยโอกาส แตละรายนํามาออกอากาศ “สกูปชีวิต” ทําไดอยางทัว่ถึง 
ทั่วประเทศ ทัว่ทุกภูมิภาคหรือไม ภาคไหนไดออกอากาศมากที่สุด  
                      3.4 ไดมีการกาํชับทีมงานผูผลิต “สกูปชีวติ” ในแงการจบัประเด็น และรูปแบบวิธีการ
นําเสนอ “สกูปชีวิต” อยางไรบาง  เพื่อเปาหมายใด      
                      3.5 กระแสตอบรับจากกลุมผูชม “สกูปชีวิต” มีมากนอยเพียงใด ไดเคยมีการสะทอน
ภาพ ผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบของการออกอากาศ “สกูปชีวติ” เพื่อนําไปสูการพัฒนา 
คุณภาพรายการ หรือไม อยางไร   
 
         4. แนวคาํถามสําหรับผูผลิต “สกูปชีวติ” สอดคลองกับแนวคิดการชูประเด็น(Priming)และ
แนวคดิเกีย่วกบัรายการขาวโทรทัศน  
                      4.1 มีวิธีการกลั่นกรอง คัดเลือกจดหมาย ทีม่ีผูสงมาใหไปถายทํา “สกูปชีวิต”      
                      4.2  กระบวนการผลิต “สกูปชีวิต” ตั้งแตจุดเริ่มตนของการเสาะหาขอมูล กระทั่งเสร็จ
สรรพ พรอมออกอากาศ เปนอยางไร 
                      4.3 ทีมผูผลิต “สกูปชีวิต” มีเกณฑในการชปูระเด็นสกูปชีวิต เพื่อใหเนือ้หาที่
ออกอากาศ ไดรับความสนใจจากผูชมไดอยางไร ทั้งในสวนของผูส่ือขาว ชางภาพ และตัดตอ  
                      4.4 รูปแบบอันเปนเอกลกัษณของการนําเสนอ “สกูปชีวติ” เปนอยางไร 
                      4.5  “สกูปชีวติ” มีความเหมอืน หรือ แตกตางจากขาวอืน่ๆทั่วไป อยางไร 
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                      4.6 ทางผูผลิตจะทราบอยางไร วาหลังการออกอากาศ “สกูปชีวิต” มีความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตเปนอยางไร  
                      4.7 หลังออกอากาศเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ “สกูปชีวิต” และคนรอบขาง 
อยางไรบาง ทัง้ดานบวกและดานลบ  
                      4.8 “สกูปชีวิต” ประเภทใดทีไ่ดรับความชวยเหลือตอบกลบัมามากที่สุด เพราะอะไร 

                   4.9 ปจจัยที่มีผลตอการไดรับความชวยเหลือตอบกลับมากมายจากผูชม  
                   4.10 ผลสะทอนกลับจากกลุมผูชม และหนวยงานที่เกี่ยวของ หลัง “สกูปชีวิต”แตละ

รายที่ไดออกอากาศไปแลว                
          5.  แนวคําถามสําหรับสกูปชีวติ ท่ีคดัเลือกมาจํานวน 10 ราย สอดคลองกับทฤษฎีการทํา
หนาที่ของสื่อมวลชน ,  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน (Agenda Setting Funtions 
of Mass Media) ,แนวคิดการชูประเด็น(Priming)   
          5.1 เคยรูจักสกูปขาว “สกูปชีวิต” มากอนหรือไม คิดเห็นอยางไร และติดตอชองทางไหนจึง
ไดโอกาสเผยแพรชีวิตตนเองออกอากาศ  
          5.2 ส่ิงที่คาดหวัง หลังจากไดรับการคัดเลือก มีทีมงานมาถายทาํชีวิต เพื่อนําเผยแพร
ออกอากาศ  
          5.3 ไดรับชมเรื่องราวชีวิตของตนเองในชวงวันที่ออกอากาศหรือไม อยางไร รูสึกอยางไร 
          5.4  อยากใหชวยเลา เปรียบเทียบเรือ่งราวชีวิตของตน และคนรอบขาง กอนและหลังการ
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” ครอบคลุมความเปลี่ยนแปลงทั้งดานบวก และ ดานลบ  
          5.5 ไดรับความชวยเหลือดานใด จากคนกลุมไหนบาง และมีความรูสึกอยางไร 
          5.6 มีการวางแผนที่จะใชเงินบริจาค อยางไรบาง วางเปาหมายอนาคตอยางไร    
          5.7  สวนตัวแลว คิดวาในสังคมทุกวนันี้ ยังมีคนจน ทุกขยากแบบเราอยูมากนอยแคไหน 
อยางไร แลวคดิวาทุกคนควรจะไดรับการเผยแพรชีวิตตนเองออกอากาศหรือไม อยางไร 
          5.8 คิดวาคนรวย กับ คนจน ทุกวันนีก้ารไดออกโทรทัศนเปนอยางไร ใครออกโทรทัศน
มากกวา   
          5.9 หากไมไดออกอากาศ “สกูปชีวิต” คิดวาวนันี้ของชีวิตจะเปนอยางไร และจะไปขอความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไม อยางไร 
          5.10 จนถึงวันนี ้รูสึกอยางไรกับ “สกูปชีวิต” และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
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3.5 การวิเคราะหขอมูล  
                           ผูวิจัยนําขอมูลเชิงคุณภาพทั้งจากการสังเกตุ และ การสัมภาษณเชิงเจาะลึก ทั้งใน
สวนของอดีตผูจัดการฝายขาวผูริเร่ิมใหมี “สกูปชีวิต” , ผูบริหารระดับรอง ผูกํากับดูแล รับผิดชอบ
“สกูปชีวิต”  ทีมงานผูผลิต และในสวนของเคสสกูปชีวิต ผูดอยโอกาสซึ่งไดรับคัดเลือกออกอากาศ 
นําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลตามหลักวิชาการโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive 
Analysis) โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการพิจารณา เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ที่ไดตั้งไว 
  
3.6 การนําเสนอขอมูล  
                          การนําเสนอขอมูล ผูวิจัยใชวิธีพรรณาวิเคราะห (Descriptive) ประกอบกับตัวอยาง
ในการใหสัมภาษณ โดยในการนําเสนอผลการวิเคราะห จะครอบคลุมถึงเนื้อหาในการวิจัยทั้งหมด       
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 
 ในการศึกษาเรื่อง “สารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
และผลที่มีตอผูดอยโอกาส” ขอบเขตการศึกษามุงใหครอบคลุมทั้งในสวนของผูผลิตคือ 
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 รวมทั้งในสวนของผูดอยโอกาสกลุมตัวอยางที่ไดออกอากาศ 
“สกูปชีวิต”  เพื่อนําไปสูคําตอบ ทราบถึงผลกระทบของสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ที่สงผลทั้งดาน
บวก และดานลบ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอชีวิตของผูดอยโอกาส  และผูที่เกี่ยวของ สะทอน
การทําหนาที่ของสื่อมวลชน สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในการเปดพื้นที่สาธารณะ ส่ือวิทยุ-
โทรทัศนใหกับผูดอยโอกาส  และคนทั่วไป เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) ที่
ผูวิจัยใชแนวทางการศึกษาวิจัยที่ไดกําหนดไวในปญหานําวิจัย 3 ขอ ดังนี้ 
 
                          1  การกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชวิีต” เปนอยางไร 
                          2  “สกูปชีวติ”  สงผลกระทบตอกลุมผูดอยโอกาสอยางไร 
                          3  บทบาทของ “สกูปชีวติ” ในการเปดพืน้ท่ีสาธารณะเปนอยางไร 
 
 วิธีการวิจัย ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาจากบทบรรยายสกูปชีวิต ซ่ึงออกอากาศในชวง
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2550-29 กุมภาพันธ 2551 รวม 80 ตอน คัดเลือกกลุมตัวอยาง “สกูปชีวิต”
ที่ออกอากาศ 10 ราย เพื่อสัมภาษณเชิงเจาะลึก และสังเกตุการณ   
 
4.1  ศึกษาถึงการกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต” นําเสนอผลงานวิจัยโดยแบงหวัขอ ดังนี ้
                           4.1.1 ความเปนมา จุดเริ่มตนของ “สกูปชีวิต”     
                           4.1.2 รูปแบบ และเนื้อหา “สกูปชีวิต”                 
                           4.1.3 การคัดเลือกทีมงานผูผลิต “สกูปชีวิต” 
                           4.1.4 ขั้นตอนการผลิต “สกูปชีวิต”   
                           4.1.5  การกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ของ “สกูปชีวิต” 
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4.1.1 ความเปนมา จุดเริ่มตนของ “สกูปชวีิต”     
                           “สกูปชีวิต”  เกิดขึ้นชวงปพศ.2545 ภายใตการริเริ่มของคุณสุทธิ จงเจียมจิตต 
ผูจัดการฝายขาว (ในชวงเวลาขณะนั้น) จากนโยบาย ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ที่
คอนขางจะเปดกวางใหผูดูแล รับผิดชอบฝายขาว สามารถใชดุลยพินิจ คิดคนคอลัมป สารคดีเชิง
ขาว รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกขาวที่จะนํามาออกอากาศในแตละวันไดโดยเอกเทศ ในชวงนั้น คุณ
สุทธิ จงเจียมจิตต มองวา การนําเสนอสกูปในชวงขาวภาคค่ําซึ่งเปนชวงเวลา Primetime ที่มีผูชม
ขาวจํานวนมาก ชอง 7 สี นาจะมีสกูปขาวที่คืนประโยชน กลับสูสังคม ในลักษณะของการถายทอด 
เร่ืองราวชีวิตผูดอยโอกาส “คนดีที่ยากจน”  สะทอนความจริงอีกดานใหคนกลุมใหญในสังคมไดรับ
รูวายังมีเพื่อนมนุษยอีกหลายชีวิตที่ขาดแคลน ทุกขยาก เพื่อนําไปสูธารน้ําใจ แบงปนความ
ชวยเหลือสูเพื่อนมนุษยดวยกัน  
                 
                          จากการสัมภาษณคุณสุทธิ จงเจียมจิตต อดีตผูจัดการฝายขาว ซ่ึงปจจบุันอยูใน
ตําแหนงผูจดัการสํานักประธานกรรมการ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 บอกวา 
 
                          จุดเริ่มตนของการคิดใหมีสกูปชีวิต เพราะมองวาในปจจุบันสังคมไทย ยังมีคนที่
ขาดโอกาสอีกเปนจํานวนมาก  แมวาคนเหลานี้จะเปนคนไทยมีศักดิ์และสิทธิ์ในฐานะเปน พล
เมืองไทยทุกประการ  แตกลับขาดโอกาสในดานตาง ๆ ของชีวิต ดวยเพราะฐานะไมดีหรืออยู
หางไกล อาศัยอยูตามชนบทในตางจังหวัด จึงทําใหขาดโอกาส โดยเฉพาะคนยากจน ผูที่ไมมี 
ชองทางที่จะออกมาใชสิทธิ์ความเปนคนไทยในการรับบริการตาง ๆ จากรัฐ  หรือไมก็บริการตาง ๆ 
ของรัฐเขาไปไมถึง  ทําใหบุคคลเหลานี้ขาดโอกาสแมวาเคาจะเปนคนไทย 100 %  ก็ตาม  สกูปชีวิต
จึงกอเกิดจากความคิดตรงนี้  อยากใหโอกาส  หาเวทีใหคนเหลานี้ไดแสดงความคิดเห็นในชองทาง
ที่เคาเผชิญอยู  ในปญหาที่คนกลุมนี้ไดรับ  ทั้งเรื่องสภาพแวดลอม  ที่อยูอาศัย ชีวิตความเปนอยู
โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ   
                        “ คนยากคนจนตามชนบทเนี่ย  เคาไมมีโอกาสไดรับรู ไมมีโอกาสที่จะเอยปากขอ
ความชวยเหลือจากใคร  เพราะเคาอยูหางไกลมาก  ชอง 7 สีซ่ึงเปนสถานีโทรทัศน ฝายขาวสามารถ
ที่จะสื่อสารใหประชาชนทั่วประเทศ  ได รับทราบขาวสารโดยเทาเทียมกัน  ผมก็เลยอยากนําเสนอ
รายการสกูปชีวิตออกมา  ซ่ึงก็ปรากฏวาไดรับความนิยมจากคนดูเปนอยางมาก  บางคนบอกวาไม
นาเชื่อวายังมีคนไทยดวยกันที่มีความแรนแคนหรือมีความรันทดในชีวิตขณะนี้  แลวก็ยังขอบคุณ
ทางชอง 7 สีที่มาเปนตัวกลางในการเผยแพร ตีแผความทุกขยากที่มนุษยคนหนึ่งเผชิญอยู”   
(สุทธิ จงเจียมจิตต, สัมภาษณ , 12 พฤษภาคม 2551) 

DPU
DPU



 64 

      การออกอากาศของ “ สกูปชีวิต” ยังคงอิงความนิยมของกลุมเปาหมาย เปนสารคดี
เชิงขาวที่ตอบสนองความตองการของกลุมผูชมเปาหมายของชอง 7 สี  ซ่ึงเปนคนระดับกลางถึง
ระดับลาง และสวนใหญเปนผูชมตางจังหวัด โดยกอนหนานี้แนวนโยบายของฝายขาวก็จะเนนการ
ทําสกูปที่เขาถึงชาวบานหลายตอหลายขาว  เชน สกูปคุณภาพชีวิตของคุณคํารณ หวางหวังศรี เปน
ขาวชาวบานอีกแนวหนึ่งที่นําเสนอมาตลอด และในชวงขาวเกษตร  ลวนเปนเรื่องราวชีวิตความ
เปนอยูของชาวบานตามตางจังหวัด  ขาวเกษตรของชอง 7 สี  ถือวาสถานีโทรทัศนชองเดียวที่
นําเสนอขาวเกษตรมากที่สุดในบรรดาสถานีโทรทัศนทุก ๆ ชอง ซ่ึงจะมีรูปแบบการนําเสนอที่
แตกตางกันไป   
                           
                          “กอนอ่ืนเราตองวิเคราะหชอง 7 สีของเรากอนวา  ลูกคาของเราคือใคร  เราตอง
ตอบโจทยตรงนี้ใหออก  เมื่อเรามองวาลูกคาชอง 7 สวนใหญอยูในตางจังหวดัสวนมาก  ที่ผานมา
ขาวที่เปนสังคมเราเสนอมาโดยตลอด  แตวาวิธีการนําเสนออาจจะไมชัดเจนเหมือนกบัสกูปชีวิต  
เพราะวาสกูปชีวิตเปนการวางตําแหนงที่ชัดเจน  คนเดือดรอน  คนมีความทุกข  คนลําบากในชีวติ
ทําใหคนดเูขาใจงาย” (สุทธิ จงเจียมจิตต,สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2551)  
   
                           จากคําใหสัมภาษณของคุณสุทธิ จงเจียมจิตต อดีตผูจดัการฝายขาว ผูกอตั้ง 
 “สกูปชีวิต” สามารถสรุปถึงจุดมุงหมายในการนําเสนอ “สกูปชีวิต”   ไดดังนี ้
 
                           l.เปนการใหกําลังใจกับผูดอยโอกาส  และใหแงคิดกบัทุกชีวิต “หากคุณเปนคนดี 
สังคมยอมไมทอดทิ้ง”  นําไปสูการไดรับคัดเลือก เผยแพรเร่ืองราวชีวติออกอากาศ ซ่ึงแนนอนวา 
ยอมนําไปสูความชวยเหลือตอบกลับ ในรปูแบบตางๆ 
 

                2. ปลุกจิตสํานึกผูคนในสังคม ใหมนี้ําใจเอือ้เฟอเผ่ือแผตอผูที่ดอยกวาตน ใครที่มี
กินเหลือใช กแ็บงปนสิ่งของ  เงิน หรือความชวยเหลือตางๆไปสูคนยากคนจน 

 
                3. กระตุนเตือนใหเกิดการยกยองคานิยมไทยๆ เชน ผูเปนลูกตองมีความกตญัูตอ

บิดา มารดาผูใหกําเนดิ , คนเราตองขยันอดทน ซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกงผูอ่ืน มีความสุขกับชีวิตที่
พอเพียง 
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4. เปนอีกกระจกสะทอนมุมมอง สําหรับผูคนทั่วไปทีย่อทอตอเสนทาง ดําเนิน
ชีวิต ใหรูวายังมีอีกหลายชวีติที่ลําบากยิ่งกวา ถูกเคราะหกรรมซ้ําเติม ไมมีที่ทํากิน ไมมีบานอยูอาศัย 
บางชีวิตอวยัวะไมครบ 32 เหมือนคนปรกติ แตพวกเคาเหลานั้น กลับดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู  

 
                           5.กระตุนหนวยงานภาครฐั ใหหันมาใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส ซ่ึง
เปรียบเสมือนพลเมืองชั้นสอง ซ่ึงยังมีอยูอีกเปนจํานวนมากในสังคมไทย 
                         
4.1.2 รูปแบบ และเนื้อหา “สกูปชีวติ”                
                            “สกูปชีวิต”  เปนสารคดีเชิงขาว  ที่เนนรูปแบบการนําเสนอสั้นๆ กระชับ คลาย
ขาว ผูชมดูแลวเขาใจงาย เร่ืองราวใกลตัวชาวบาน ตอบสนองความตองการรับรูขาวสารของผูชม
ระดับลางถึงกลาง ซ่ึงถือเปนกลุมผูชมเปาหมายหลัก  ผูส่ือขาวลงเสียงในเทป  ความยาว 1.40 นาที 
ตอมาลดเวลาเหลือ 1.30 นาที  ใชสํานวนภาษากระชับ เขาใจงาย เนนการใหความสําคัญกับภาพที่
ส่ือถึงความทุกขยาก ลําบาก แนวเรื่องออกแนวเศรา แตไมทดทอ  เพราะเนนการใหกําลังใจ ทุกชีวิต
ตองสูตอไป มีผูส่ือขาวที่รับผิดชอบ คือ คุณณัฐกาน สวรรยาธิปติ และคุณสุพรรษา คงเหล็ก 
ตระเวนหาชีวิตชาวบานที่เดือดรอน ยากจนจริงๆ สภาพพื้นที่กันดารแหงแลง ทํากินไมไดตาม
จังหวัดตางๆ  โดยใหความสําคัญกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เปนอันดับรองลงไป 
จากชนบท เนื่องจากเปนชุมชนเมือง ที่ยังไดรับความชวยเหลือจากหลายหนวยงาน   
           
                           “สกูปชีวิต”  ออกอากาศเปนประจํา ทุกวันจนัทร- อาทิตย  ชวงเวลา19.40 น.  
ความยาว 1.30 นาที จําแนกเนื้อหาออกเปน ดังนี้   

                1. ชีวิตผูเฒาชราโดดเดีย่ว หรือพอ แม ที่ถูกลูกหลานทอดทิง้ใหใชชีวิตลําพัง  
ทามกลางความยากลําบาก สวนใหญมกัมโีรคภัยเบียดเบยีน ตามองไมเห็น บางก็ตองทนทุกขกับ
สังขารความชรา ,บางรายแมอายุมาก ยามบัน้ปลายที่ตองการการพักผอน มีลูกหลานดูแล หอมลอม
แตกลับตองมารับภาระเลี้ยงดหูลานที่ลูกนํามาทิ้งไวให 
                           2. ชีวติเดก็กําพรา หรือเดก็ที่ถูกพอแมทอดทิ้งใหอาศยัอยูกับญาติ ,หรือใชชีวิตเดก็
วัดตามวัดตางๆ สวนใหญเดก็มักเกดิปญหาไมไดเรียนหนังสือ ดวยเพราะยากจน ไมมีผูดูแล 
อีกดานเปนการนําเสนอชีวิตเด็กกตัญู ที่ตองเลี้ยงดูพอ-แม หรือญาติซ่ึงปวย พกิาร เปนตัวอยาง
ชีวิตเดก็ ซ่ึงมีจติสํานึกที่ดี ตองการทดแทนคุณบุพการี หรือญาติผูเคยเลี้ยงดูกนัมา    
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                3. ชีวิตคนพกิาร สูชีวิต ที่แมจะอวัยวะไมสมประกอบแตก็ดิน้รนเลี้ยงชีพเอาชีวิตอยู
รอดในสังคม เพื่อเปนตัวอยาง อุทธาหรณใหคนทั่วไป เกดิกําลังใจสูชีวติ เอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่
ผานเขามาในชีวิต  
                           4. ชีวิตผูปวยที่ไดรับความทุกขทรมานจากโรคราย,หรือชีวิตของผูที่ประสบ
เคราะหกรรมจากอุบัติเหตุจนทําใหรางกายไมสมประกอบ เปนการนาํเสนอความไมคาดคิด 
โชคชะตาที่พลิกผันของชีวติมนุษย เคยมรีางกายปรกติ แตกลับตองมาทุกขกับโรครายที่รุมเรา หรือ
ประสบอุบัติเหตุ ใหแงคิดกบัผูชมในเรื่องความไมแนนอนของชีวิต ขณะเดียวกนักส็อดแทรก
แนวคดิ เกดิมาเปนมนุษยตองอดทนสู  ไมทดทอในการดําเนินชวีิต และทุกชีวิตลวนมีคุณคา      
                           5. ครอบครัวยากจน ประสบกับมรสุมชีวิต แตมีความประพฤติดี ขยนั อดทน แม
ไมมีทุนประกอบอาชีพ แตกพ็ยายามดิ้นรนรับจาง หรือทําอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว นําเสนอความ
มานะบากบัน่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ขยัน ชวยกันเอาชวีิตอยูรอดในสังคม โดยไมทําตวั
เปนภาระใหคนรอบขาง  
 
 4.1.3 การคัดเลือกทีมงานผูผลิต “สกูปชีวิต” ดวยนโยบายของฝายขาวที่มุงเนน เลือกคนใหเหมาะ
กับงานซึ่งเปนหลักในการบริหารงานบุคคล ใชคนใหมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับองคกรอื่น ๆ การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเปนทีมงานผูผลิต “สกูปชีวิต” ทางผูรับผิดชอบในสายรายงานพิเศษ จึง
คอนขางใหความสําคัญ ทั้งในสวนของผูส่ือขาว ชางภาพ และเจาหนาที่ตัดตอ   
                          ในสวนของผูส่ือขาว จะเปนผูทําหนาที่คัดเลือกชีวิตผูดอยโอกาสซึ่งมีแงมุม มีความ
ทุกขยาก นํามาผลิตออกอากาศ , ผูส่ือขาวทานนั้นตองมีความสามารถในเชิงวรรณศิลป สามารถ
เขียนบทสารคดีส้ัน ใหไดอารมณ ส่ือความทุกขยากไดตรงประเด็น เกิดความนาเชื่อถือ ทําใหผูชม 
คลอยตามเนื้อหาที่นําเสนอ เกิดความสงสาร “สกูปชีวิต” 
  
                          ไมเพียงเทานั้น ผูส่ือขาวตองเปนผูที่มีความสามารถพิเศษ ลงเสียงบรรยายสกูป ซ่ึง
การลงเสียงสกูปจะแตกตางจากการอานขาวทั่วไป เพราะตองมีการใสอารมณและทวงทํานองลงไป
ขณะอาน พื้นฐานเสียงมีความเศรา เสียงกังวาลไพเราะ โนมนาวใจใหผูชมเกิดอารมณคลอยตาม 
กระทั่งนําไปสูการใหความชวยเหลือ “สกูปชีวิต” ในที่สุด  ผูส่ือขาวผูรับผิดชอบ “สกูปชีวิต” รุน
บุกเบิก คือ คุณณัฐกาน สวรรยาธิปติ ทําสกูปชีวิตมาตั้งแตเร่ิมตนในป พ.ศ.2545  สวนผูส่ือขาวรุน
ใหม คือ คุณสุพรรษา คงเหล็ก ทําสกูปชีวิตได 3 ป 
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                           จากการสัมภาษณคุณกฤษณะ อนุชน  หวัหนาบรรณาธิการขาว ผูดูแลรับผิดชอบ
ประเด็นขาวทัง้หมดของฝายขาว  พรอมดูแแลสายรายงานพิเศษมาตั้งแตตน เลาใหฟงวา 
                        
                            “ ถาพูดถึงวาคนที่จะคัดเลือกจริงๆ  ก็มอบหมายใหคณุณัฐกาน  เปนตัวหลักใน
การดูแลสกูปชีวิต  ณฐักานคอนขางจะชัดเจนกับหลักเกณฑ เห็นปญหาตางๆมาเยอะ  เวลาที่เรารับ
ขอมูลเบาะแสมาเนี่ย   เคสไหนที่นาจะชวยเหลือ  เคสไหนที่มีอะไรแอบแฝง  ณัฐกานจะเปนคน
ตัดสินใจ ก็คือใชประสบการณที่เคาเคยทํามาตั้งแตแรก เคสอยางนี้มีอะไรหรือเปลา  หรือวาถาพูด
กันตรงๆ  บางที มีคนเอาเราเขาไปแสวงหาผลประโยชนอีกที โดยที่ตั้งตัวเปนนายหนาซะเอง  บางที
จัดหามา  เรากไ็มรูวาเบื้องหลังจริงๆเคาจะไปเอี่ยวผลประโยชนอะไร  เร่ืองแบบนี้  ณฐักานเคาจะรู” 
(กฤษณะ อนุชน,สัมภาษณ , 3 มิถุนายน 2551)   
 
                           สวนคุณสมบัติของชางภาพ ก็ตองเปนผูที่มีฝมือในการถายภาพ ถายภาพสวย 
สามารถสะทอนเรื่องราวออกมาไดสมจริง เนนความยากลําบากของ “สกูปชีวิต” ถายทอดออกมาได
ตรงประเด็น 
  
             ในสวนของเจาหนาที่ตัดตอ ซ่ึงเปนขั้นตอนการผลิตขั้นสุดทาย กอนนํางานไป
ออกอากาศ ตองมีความสามารถในการรอยเรียงภาพ ใหส่ือความหมายไดประทับใจ ผูชมดูแลว
สงสารผูทุกขยาก  อยากบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือ ซ่ึงก็ตองมีความเชี่ยวชาญดานการตัดตอ 
สามารถเลือกรูปแบบการเปลี่ยนภาพแตละชวง (Effect) ใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของ 
 “สกูปชีวิต”  
                          จากการสัมภาษณ คุณกฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการขาว ไดใหมุมมองที่
นาสนใจวา สําหรับทีมขาวซึ่งลงพื้นที่ผลิตสกูปชีวิตนั้น สวนตัวแลวคิดวา ความถนัด และ
ความสามารถมาเปนอันดับ 2 รองจากเรื่อง “ใจ” ในเรื่องของความถนัดนั้น ทีมขาวตองมีวาม
สามารถในการสะทอนความเดือดรอน ของผูดอยโอกาสออกมาใหเห็นภาพที่เดนชัดภายในเวลา
ออกอากาศเพียงนาทีครึ่ง ซ่ึงหากทําไดดังนั้น ถือวาประสบความสําเร็จในการถายทอด “สกูปชีวิต” 
ผูที่ออกอากาศก็จะไดรับอานิสงฆไปดวย คือ มีผูบริจาคเงิน และส่ิงของชวยเหลือจํานวนมาก แตถา
หากทีมขาวสามารถถายทอดความลําบาก ความทุกขออกมาไดเพียงบางสวนผูชมที่กําลังรับชมอยูก็
จะไดรับสารเฉพาะที่ทีมงานถายทอดออกมาเพียงสวนหนึ่งเทานั้น สงผลใหไดรับความชวยเหลือ
ลดนอยลงมา  
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                          “ ความสามารถนาจะมาเปนรองเลย  เร่ืองของใจจะมาเปนอันดับหนึง่เลย  เพราะวา
ขึ้นชื่อสกูปชีวติ  ทีมงานที่ออกไป  แนนอนวาการที่คณุไปทํา ไมใชเร่ืองสะดวกสบายเลย  แตละราย
เนี่ยตองออกจากตัวเมืองไปผานเสนทางทุรกันดารกวาจะเขาไปถึงตวัเคานะ ไปถึงแลวก็ตองไปเจอ
สภาพที่หดหู อยาหวังวามาทําสกูปชีวิตแลว จะไปทําขาวในแหลงขาวที่ตอนรับอยางดี ไป
สะดวกสบาย แถมบางทีไปแลวเนีย่  เทาทีคุ่ยกับนองๆทีท่ําอยูเนีย่ คุยเสร็จแลวเงินทีจ่ะไปชวยเหลือ
เบื้องตนที่ไดรับไปจากทางสถานีมันก็นอยไป ทีมที่ไปกนัเองยังจะตองเจียดเงินสวนตัวเอาใหคุณ
ยาย  นองๆหนูๆ  รายนั้นไปอกี ถึงบอกวาความสามารถเอาไวทีหลังเลย  เร่ืองของใจมากอนเลย  ใจ
ไมรักที่จะชวย  จะอยูตรงนี้ลําบาก”  (กฤษณะ อนุชน,สัมภาษณ , 3 มิถุนายน 2551) 
 

 
  
                                          ภาพที่ 4.1 คุณกฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการขาวทํางาน 
 
 
                        ผูผลิตทั้งในสวนของผูส่ือขาว ชางภาพ และเจาหนาที่ตัดตอ ตางมีความคิดเห็น
ตรงกันวา การทําหนาที่ของทีมงานผูผลิตถือวาไดมีสวนชวยให “ สกูปชีวิต” ไดรับความชวยเหลือ
จากบรรดาผูใจบุญ แตกตางกัน ทั้งขอมูล และภาพที่สมจริง ดังนั้นในการทําหนาที่ของผูผลิตทุกคน 
จึงมีความตั้งใจสูงในการทํางาน ตองตีโจทยใหแตก จะถายทอดออกมารูปแบบใดใหผูชมสงสาร 
หากสกูปชีวิตรายใดหลังออกอากาศ มีความชวยเหลือตอบกลับทวมทน ผูผลิตก็จะรูสึกชื่นใจ 
เหมือนไดรวมทําบุญไปดวย  คุณพรศักดิ์ แผวลุมแฝก ชางภาพ ไดใหสัมภาษณวา  
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                        “จุดประสงคของสกูปชีวิตที่ทํามา  คือชวยเหลือคนที่เปนคนดีแลวขาดโอกาส  หรือ
เปนเด็กแลวถูกทอดทิ้ง  ขาดโอกาสทางการศึกษา เราก็ถือเปนทางเลือกหนึ่งที่เราจะชวยเขา  ไมมาก
ก็นอย  ดีกวาไมไดชวยอะไรเลย  เราแครูวาเราจะนําเสนอเรื่องราวของเขา  ชีวิตเขาเปนแบบนี้ๆ   แต
ละคนจะมาชวยก็แลวแต  ไมมากก็นอย  แตก็ยังมีคนมาชวยเขา  ก็ดกีวาปลอยไปแบบนัน้  ไมมีใคร
ดูแลใสใจเขาเลย  อยางบางเคสบางหนวยงานอยางภาครฐับางทีเขามาไมถึง  ดวยระบบอะไรก็
แลวแตบางที  อาจจะงบหมด  มาไมถึง  เสนไมใหญพอกม็ี  เลยถูกมองขาม” 
 (พรศักดิ์ แผวลุมแฝก,สัมภาษณ,17 มิถุนายน 2551) 
4.1.4 ขั้นตอนการผลิต “สกูปชีวติ”  แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ณัฐกาน สวรร ยาธิปต ิ,สัมภาษณ, 17 มิถุนายน,2551  

แผนผังขั้นตอนการผลิต 
“สกูปชีวิต” 

 

 
เตรียมการผลิต 

(  Pre – Production ) 
 
- คัดเลือกจดหมาย 
- สอบถามขอมูลจาก

ผูสื่อขาว 
ภูมิภาค , เจาหนาที่ 

- ตรวจสอบประวัติ 
        “สกูปชีวิต” 

 
ขั้นตอนการผลติ 

( Production ) 
 
- ตรวจสอบขอมูลจาก

ชาวบาน ,  
“สกูปชีวิต” 

- สอบถามชีวิตความ
เปนอยู 

- ดําเนินการถายทํา 
- คัดเลือกภาพ, เขียน

บทบรรยาย 
- ลงเสียงบรรยาย 
 

 
หลังการผลิต 

( Post – Production ) 
 
- คัดเลือกภาพ 
- ดําเนินการตัดตอ 
 

“สกูป
ชีวิต” 
ท่ีพรอม

ออกอากาศ 

DPU
DPU



 70 

                           -ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) เปนขั้นตอนการเตรียมหาขอมูลเพื่อนํามา
ผลิต “ สกูปชีวิต” ในชวงแรกผูส่ือขาวจะใชวิธีสอบถามไปยังผูส่ือขาวภูมิภาคประจําจังหวดัตางๆ  
(ฝายขาว ชอง 7 สี จะมีผูส่ือขาวภูมิภาคประจําอยูทุกจังหวัดๆละ1 ทีม บางจังหวัดที่มีพื้นที่กวางมาก 
หรือมีขาวปริมาณมาก ก็จะมีผูส่ือขาวพิเศษ 2 ทีม ทํางานแบงพื้นที่กัน) ใหผูส่ือขาวภูมิภาค
ตรวจสอบขอมูลกับแหลงขาวในพื้นที่ อาจจะเปนคนรูจัก หนวยงานราชการ ประชาสงเคราะห
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สอบถามขอมูล  มีผูดอยโอกาสที่
ทุกขยากลําบาก ตองการความชวยเหลืออยูในพื้นที่หรือไม  เรื่องราวชีวิตเปนอยางไร โดยไมลืมที่
จะใหทําการตรวจสอบประวัติของแตละรายกอน ส่ิงสําคัญ “สกูปชีวิต” ที่จะออกอากาศได ตองเปน
คนดีที่ยากไร คนดีที่ดอยโอกาส ไมมีพฤติกรรมกินเหลา เลนการพนัน หรือเปนผูที่มีปญหากับ
ชาวบานในละแวกนั้น       
                           กรณีการแจงขอมูลไปยังผูส่ือขาวภูมิภาค ชอง 7 สี เปนไปไดวา หากผูดอยโอกาส 
หรือ ชาวบาน หรือแมกระทั่งเจาหนาที่ มีสายสัมพันธ รูจักสนิทสนมกับผูส่ือขาวภูมิภาค ก็มักจะ
สามารถติดตอฝากขอมูลเพื่อสงตอมายังทีมผูผลิต “สกูปชีวิต” ไดสะดวกขึ้น แตไมวาอยางไร ทาง
ผูผลิตสวนกลาง ทีมงานผูผลิต “สกูปชีวิต” จะเปนผูกล่ันกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกเปน
ลําดับสุดทาย กอนตัดสินใจไปถายทําชีวิตผูดอยโอกาสรายนั้นๆออกอากาศ  ซ่ึงหากคุณสมบัติ
ผูดอยโอกาสไมตรงตามหลักเกณฑ “สกูปชีวิต” ที่ทางฝายขาว กําหนดเปนนโยบายไว ขอมูล
ทัง้หมดจะถูกคัดทิ้ง ถือวาไมผานการพิจารณาคัดเลือก     
 
                           ในระยะเวลาตอมา หลัง “สกูปชีวิต” ไดออกอากาศจนเปนที่รูจัก แพรหลายมากขึน้ 
เร่ิมมีโทรศัพทจากผูชมทางบาน โทรมาแจงเรื่องราว แนะนําใหไปทํา “สกูปชีวิต” รายตางๆ ทั้งใน
สวนกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตามตางจังหวัด ตอมาผูทุกขยาก ผูพิการ เด็กนักเรียนกําพรา 
ยากจน เร่ิมเขียนจดหมายติดตอขอความชวยเหลือ ขอทุนการศึกษามายัง “สกูปชีวิต” มีทั้งที่เขียน
จดหมายดวยตนเอง หรือบางรายใหเพื่อนบานชวยเขียนมาให บางครั้งมีรายละเอียดพรอมรูปถาย
ประกอบ บางครั้งเจาหนาที่เปนผูเขียนจดหมายมาให เพราะลําพังงบประมาณชวยเหลือจาก
หนวยงานราชการก็ไมเพียงพอ ที่จะชวยเหลือผูดอยโอกาสไดอยางทั่วถึง  
 
                           ทางผูส่ือขาว คือ คุณณัฐกาน และคุณสุพรรษา จะทําหนาที่คัดเลือก แยกจดหมาย
ในภูมิภาคเดียวกันไวดวยกัน ทําการคัดกรอง หากจะไปถายทําก็จะเลือกไปในพื้นที่ภูมิภาคเดียวกัน 
เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง เ ชน หากจะเดินทางไปภาคอีสาน 7 วัน ก็จะทําการคัดเลือก 
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 “สกูปชีวิต” ที่ผานเกณฑการพิจารณา จํานวนประมาณ 10-12 ราย ที่อยูตามจังหวัดตางๆในเสนทาง
แถบเดียวกนั ไมตองยอนการเดินทางไป-มา โดยจะประสานงานกับผูส่ือขาวในพื้นที่ หรือเจาหนาที่
ใหตรวจสอบประวัติบุคคลนั้นๆกอนยกทมีเดินทางไปถายทํา  
 

             
 
                           ภาพที่ 4.2 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูสื่อขาว คัดเลือกจดหมาย “สกูปชีวิต 
 
                           จากการสัมภาษณคุณณัฐกาน สวรรยาธปิติ ผูส่ือขาว เลาใหฟงวา  วธีิการกลั่นกรอง
คัดเลือกจดหมายวาจะเขาเกณฑที่จะถายทาํสกูปชีวิตหรือไม  จะแบงออกเปน 2 หลักเกณฑ        
                                                       
                           - อันดับแรกเนนผูที่ชวยเหลือตัวเองไมได เชนผูพิการ  คนชรา  หรือวาเด็ก  อยางผู
พิการหรือคนชรา  ก็จะเห็นวาสภาพรางกายไมเอ้ืออํานวยที่จะใหไปรับจางทํางานตางๆได ในสวน
ของเด็ก  ก็จะมองวาเด็กๆ ไมมีวุฒิภาวะมากพอที่จะไปรับจางทํางานไดเหมือนกับผูใหญ  จึงจําเปน
ที่จะตองไดรับความชวยเหลือ  โดยเฉพาะเด็กกําพรา  ซ่ึงในสวนของเด็กกําพราก็จะมีทั้งที่พอแม
เสียชีวิตไปแลว  หรือกลุมที่พอแมยังมีชีวิตอยูแตไมไดเล้ียงดู  และยังนําเด็กไปทิ้งไวกับพอแมชรา
ของตนเอง และเด็กอีกประเภท  ก็คือ เด็กที่มีความกตัญู  บางคนอายุยังนอย  แตมีจิตสํานึกที่ดี   
อยากชวยแบงเบาภาระใหกับปูยาตายาย  หรือวาพอแมที่เจ็บปวยอยู  หรือวาพิการ  เด็กๆก็พยายามที่
จะดิ้นรนไปหางานทํา  หรือไปรับจาง  เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว  ฉะนั้นก็จะมองไปที่เด็ก
กลุมนี้ดวย  เพื่อที่จะชวยนํามาออกอากาศในสกูปชีวิต   
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                            นอกจากนีก้็จะมีผูปวยที่เปนโรครายแรงตางๆ อยางเชน  โรคหัวใจ  โรคไต ติด
เชื้อ HIV  หรือวาโรคมะเร็ง  ซ่ึงสวนใหญแลวโรคประเภทนี้ตองใชเงนิรักษาเปนจํานวนมาก  แต
ดวยผูปวยมฐีานะยากจน  ไมสามารถที่จะหาเงินมาเปนคาใชจาย ในระหวางที่ตนเองตองเขารับการ
รักษาได  หรือบางคนก็ไมมคีารถที่จะไปพบแพทย  จะไปรับจางก็ไมสามารถทําได  เนื่องจาก
อุปสรรคเรื่องสภาพรางกาย  ดังนั้นจึงมองวาคนกลุมนี้ตองไดรับการชวยเหลือใหออกสกูปชีวิต 

                                   - อันดบัที่สองตามเกณฑที่จะไปถายสกูปชีวิต  กค็ือมองถึงผูที่นาจะเปนตัวอยาง
ของคนที่สูชีวิตได  ไมจําเปนจะตองเปนคนที่หมดหนทางทํางาน  หรือตองเจ็บปวย ทําอะไรไมได
เทานั้นจึงจะไปถายทําสกูปชีวิตให  หากผูนั้นยังพอจะทาํงานเลี้ยงตัวเองไดอยูบาง  เชน คนพิการ  
หรือผูที่เจ็บปวยดวยโรครายแรงตางๆ รางกายไมเอื้ออํานวยใหประกอบอาชีพ  แตก็พยายามดิ้นรนที่
จะไปหารับจาง  หรือทํางานเล็กๆนอยๆพอมีรายไดเล้ียงตนเอง ไมมัวแตรอคอยความชวยเหลือเพียง
หนทางเดยีว  

   
“  เราเลยมองวาคนกลุมนีน้าจะไดออกอากาศสกูปชีวิต เพราะลึกๆเคาไมอยากเปน

ภาระใหสังคม จะไดใหกําลังใจใหเขาสูตอไปได  และเรือ่งราวของเขาก็นาจะเปนตวัอยางใหกับคน
ที่กําลังทอแทหลายๆคน  ไดเห็นวายังมีคนอีกจํานวนมากที่ตกอยูในภาวะยากลําบาก  ไมใชมแีต
ตัวเองที่กําลังทอแทอยูเทานัน้  แลวคนกลุมนี้ก็พยายามที่จะสูดวย  ขนาดสภาพรางกายและฐานะ
ทางสังคมเขาดอยกวาเรามากเขาก็ยังไมยอมแพตอโชคชะตา  เราเองก็ไมควรที่จะยอมแพอะไรงายๆ
เชนกัน”  (ณัฐกาน สวรรยาธปิติ,สัมภาษณ,17 มิถุนายน 2551)  

 
 

                   
 
 ภาพที่ 4.3 คุณณัฐกาน สวรรยาธิปติ ผูสือ่ขาวคัดเลือกจดหมาย “สกูปชีวติ” 
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 สาเหตุที่ตองมีการกลั่นกรอง คัดเลือกจดหมาย และตรวจสอบขอมูลที่มีผูแจงมาให
ไปทํา “สกูปชีวิต” เนื่องจากทางผูผลิตตองการให คนดี ดอยโอกาสจริงๆ ไดออกอากาศ และส่ิง
สําคัญเพื่อใหตรงกับเปาหมายของผูใจบุญที่ตองการบริจาคเงินชวยเหลือคนดีผูเดือดรอน  
                           กรณีนี้ คณุณัฐกาน สวรรยาธิปติ ผูส่ือขาวไดเลาใหฟงถึง ประสบการณในการ
ตรวจสอบขอมูลของ “สกูปชีวิต” วา  ตองมีขั้นตอนการตรวจสอบ เพราะมีผูแจงขอมูลมายังชอง 7 
จํานวนมาก และหลายชองทาง  บางคนจะเขียนจดหมายเขามา  บางคนก็ส่ือสารทางโทรศัพท  ซ่ึง
แหลงขอมูลเหลานี้จะมาจากทั่วประเทศ   
                    “หลังจากคัดเลือกผูที่เขาเกณฑทีจ่ะถายทําสกูปชีวติไดแลว  เรากจ็ะเดนิทางไปดู
บานของสกูปชีวิตเหลานัน้  ก็จะไปดูบานเรือน  สภาพความเปนอยู  โดยระหวางทีด่ ู ทีมงานของเรา
ก็จะชวยกันประเมินอีกครั้งหนึ่งวาจากภาพที่เราเห็นวาเขาลําบากจริงไหม  เหมือนกับที่แจงเรามา
ไหม  ซ่ึงบางครั้งถาดูแลวมันไมแนใจวาจะจริงไหม  เรากจ็ะไปถามจากเพื่อนบานหลายๆคน  
รวมทั้งผูนําชุมชนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน  เมื่อแนใจแลววาลําบากจริง  ก็ถึงจะไปถายทําให  
เนื่องจากวาเรากลัววาเขาจะนาํเงินที่ทางบานบริจาคมาใหไปใชฟุมเฟอย  ซ่ึงจะผิดวัตถุประสงคของ
ผูที่จะชวยเหลือ” (ณัฐกาน สวรรยาธิปต,ิสัมภาษณ,17 มิถุนายน 2551)       
 
                             แตมีบางครั้งเกิดความผดิพลาดขึ้น ตองแกไขปญหาเฉพาะหนา ยกเลิกการถายทํา
รายนั้นๆ และไมนํามาออกอากาศ 
                            คุณกฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการขาว กลาววา จริงแลวอยากใหมีการ
กล่ันกรองเปนลําดับขั้น แตบางครั้งเมื่อเกิดความผิดพลาดของการตรวจสอบขอมูล ผูส่ือขาวจะใช
วิจารณญานแกไขปญหา   
   
                           “คือจริงๆ เราอยากใหมีการกลั่นกรองเปนลําดับขั้น  ใหมๆเรามีผูส่ือขาวพิเศษชวย  
แต พักหลังเนีย่ เบาะแสจะไดมาจากผูดอยโอกาสเขียนจดหมายมาหาเราเอง  วิธีสกรีน ก็คือเช็ค
กลับไปอีกทีหนึ่ง  กอนจะตดัสินใจวา  โอเคเคสนี้ผาน  บางทีอาจจะคยุไปถึงผูใหญบาน ครู  
พยายามสกรนีเบื้องตนอยู  สกรีนขั้นสุดทายคือ บางเคสเนี่ย  ไปถึงเราจะเดินหนาลุยกไ็มใช  ไปถึง
แลวพอรูวามนัไมใช  หรือวามันแปลกๆอยู ก็จะไปตดัสินใจตรงนัน้อกีทีหนึ่ง ก็มีการระงับไวกอน  
จนกวาเคลียรได สมควรไดรับความชวยเหลือก็ถาย  แตคือเคสไหนมกีารสืบเสาะแลวในพืน้ที่จรงิ
มันไมใช  ทีมก็พรอมที่จะถอนออกมา  ไมใชวาจะเดนิหนาถายทํามา  (กฤษณะ อนุชน,สัมภาษณ , 
 3 มิถุนายน 2551) 
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                          สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของคุณพรศักดิ์ แผวลุมแฝก ชางภาพ “สกูปชีวิต” 
ที่มองวา บางครั้งการคัดเลือกที่จะไปถายทํา“สกูปชีวิต” ออกอากาศโดยไมไดตรวจสอบอยาง
ละเอียดถ่ีถวน ก็นํามาซึ่งอุปสรรคในการทํางานได เชนกรณีที่เคยมีประสบการณมากอน 
                          
                      “ บางทีจดหมายมา  หรือมีคนแจงมา ไปดพูื้นที่  พอไปถงึจริงๆมันไมเปนอยางที่วา  
บางทีบอกวาอยูคนเดยีว  ไมมีคนดูแล  ลูกหลานไมมี  ทาํไปทํามาลูกกม็ี  หลานก็มีเตม็บาน  แถมมี
บางเคสลูกนี่แหละเปนคนเขยีนมา โทรมาบอก แจงวามคีนลําบาก  ที่ไหนไดก็แมตวัเองนั่นแหละ  
ก็มีไง”  (พรศักดิ์ แผวลุมแฝก,สัมภาษณ,17 มิถุนายน 2551) 
 
                        -ขั้นตอนการผลิต (Production) หลังจากผูส่ือขาวทําการคัดเลือก ตรวจสอบ
ประวัติสกูปชวีิตที่จะไปถายทําออกอากาศไดครบตามจํานวน จากนัน้จะวางแผนกําหนดการถายทํา  
ลําดับคิวในการทํางาน  ดําเนนิการติดตอประสานงานกับผูส่ือขาวพิเศษ หรือแหลงขาวผูแจง
เบาะแสมา หากไมสามารถติดตอได จะประสานงานไปทางประชาสงเคราะหจังหวัด ,อําเภอ, อบต. 
หรือกํานัน ผูใหญบาน เพื่อสอบถามเสนทาง  
 
                          เมื่อเดินทางไปถึงที่อยูของ “สกูปชีวิต” ผูส่ือขาวและชางภาพจะสอบถาม พูดคุย
พิจารณาถึงความเปนไปได ความเหมาะสมอีกครั้งวา ผูดอยโอกาสมีคุณสมบัติสมควรจะไดรับการ
เผยแพรออกอากาศหรือไม หากผานการพิจารณา ผูส่ือขาวก็จะพูดคุยขอมูลชีวิตความเปนอยูของ
ผูดอยโอกาสกอน จากนั้นจึงวางแผนการถายทํากับชางภาพ โดยผูส่ือขาวจะบอกถึงประเด็นที่
ตองการนําเสนอ รวมกันใชความคิดสรางสรรคในการนําเสนอออกมาเปนภาพ เพื่อชวยใหบอกเลา
เรื่องราวไดตรงประเด็น เกิดความเขาใจรวมกันระหวางผูส่ือขาวที่ตองทําหนาที่เขียนบทบรรยาย 
กับชางภาพซึ่งทําหนาที่ถายทํา  ตองตีโจทยใหไดวา ทําอยางไรจึงสามารถสื่อถึงความทุกขยาก 
ลําบาก เพื่อใหภาพที่ออกอากาศดูแลวเกิดความสมจริง นาเชื่อถือ ผูชมชมภาพแลวสงสาร อยากให
ความชวยเหลือ บริจาคเงินชวยสกูปชีวิต 
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 ภาพที่  4.4 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูสื่อขาว และ คุณพรศักดิ์ แผวลุมแฝก ชางภาพ กําลังพูดคุยทํา
ความเขาใจกับผูดอยโอกาส กอนการถายทํา “สกูปชีวติ”   

 
 ภาพที ่4.5 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูสื่อขาว และ คุณพรศักดิ์ แผวลุมแฝก ชางภาพ จัดฉากเพื่อชวย
ใหการถายทําดูสมจริง ชีวติประสบความยากลําบาก  
 
                         สูขั้นตอนดําเนินการถายทํา  เก็บภาพกิจวัตรประจําวัน  การหาเลี้ยงชีพของ
ผูดอยโอกาส “สกูปชีวิต” รายนั้นๆ แตละวันตองดิ้นรนหาเลี้ยงปากทองกันอยางไร ตองตากฝนเก็บ
เศษขวด กระปองไปขาย  ภาพความยากลําบากกินขาวกับอะไร บางครั้งกับขาวก็สะทอนถึงความ
อดอยากของมนุษยไดดี เชน เด็กกินขาวตมใสเกลือ เพราะไมมีเงินซื้อกับขาว , ยายกินขาวกับปลารา 
ผักตม      
 
                         ขั้นตอนสุดทายในการถายทํา คือ การเก็บเสียงสัมภาษณ “สกูปชีวิต” บางรายหาก
พูดไมชัด ฟงแลวจับใจความไมได  เชนกรณี คนเฒาชรา หรือ ผูพิการ หรือ เด็กเล็ก ทางผูผลิต  
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“สกูปชีวิต”จะทําการสัมภาษณเพื่อนบาน,ผูใหญบาน,สมาชิกอบต.ใหพูดคุยแทนโดยเนนประเด็น
ความยากลําบาก ปญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิต แนวคิดอุทธาหรณที่ทําใหฮึดสูชีวิต ไมทอแท
ตอโชคชะตา และส่ิงที่ตองการเพื่อชวยใหสามารถยังชีพอยูรอด 

                      

 

 
 
 
             ภาพที4่.6 คุณสุพรรษา คงเหล็ก ผูสื่อขาวและคุณนริศร คงทอง ชางภาพกําลังสัมภาษณ  
             “สกูปชีวิต”  
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  หลังการถายทําเสร็จส้ิน ผูส่ือขาวจะทําหนาที่แกะเทป  ดูภาพแลวคัดเลือกภาพ  เขียนบท
บรรยาย เพื่อรอยเรียงเรื่องราวจากภาพ และ เสียงที่มีอยู  เขียนบทเสร็จสงบทใหบรรณาธิการขาว
ตรวจทาน เมื่อตรวจบทแลวจึงไปดําเนินการลงเสียง ในหองบันทึกเสียงของทางสถานี  

         
 

 
 
 
 ภาพที่ 4.7 คุณพัชรี สมภาค และ คุณภานุรัตน พรหมคชสุต ผูสื่อขาวแกะเทป คัดเลือกภาพ  
“สกูปชีวติ  
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 ภาพที่ 4.8 บน และลางซาย คุณณัฐกาน สวรรยาธิปต,ิ คุณกมลมาลย แสนมหาเกษม ผูสื่อขาว 
พิมพบทสกูปชีวิต , ภาพลางขวา คุณสุพรรษา คงเหล็ก ลงเสียงในหองบรรยาย ฝายขาว ชอง 7 สี 
 
                          -ขั้นตอนหลังการผลติ (Post-Production)  คือ ขั้นตอนสุดทาย กอนออกอากาศ 
คือ ขั้นตอนของการตัดตอ ผูส่ือขาวจะลงเสียงแลวนําเทปเสียงบรรยาย และเทปภาพ “สกูปชีวิต”ที่
ถายทํามาทั้งหมด ไปทําการตัดตอโดยจะมีเจาหนาที่ตัดตอชวยกันเลือกภาพรวมกัน แตในกรณีนี้ 
เนื่องจากทางชอง 7 สี ทํา “สกูปชีวิต” มานาน มีเจาหนาที่ตัดตอประจํา “สกูปชีวิต” ก็จะเขาใจวา
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ตองตัดตออยางไร เพื่อใหเขากับรูปแบบของ “สกูปชีวิต” ดังนั้น เจาหนาที่ตัดตอจะเปนผูดําเนินการ
คัดเลือกภาพดวยตนเอง บางครั้งผูส่ือขาวอาจจดคิวภาพระบุในบทไปให ตัดตอก็จะตัดตามนั้น แต
จะตรวจพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อใหเร่ืองราวที่พรอมออกอากาศ มีความสมบูรณที่สุด 
ภาพมีความตอเนื่อง ไมขาดชวง      
                         คุณสิริพร ชลิตพิบูลย เจาหนาที่ตัดตอ“สกูปชีวิต” ไดอธิบายขั้นตอนในการทํางาน 
สวนของเจาหนาที่ตัดตอวา  อยางแรกตองดูบทที่ผูส่ือขาวเขียนมา  วา “สกูปชีวิต” คนๆนั้นมีความ
ยากลําบากยังไง ดูภาพที่ถายมากอน  แลวจงึมาเลือกวาจะใสภาพชวงใดใหตรงกับบทที่ผูส่ือขาว
เขียน  โดยตองไลเรียงวาสภาพบานอยูกันอยางไร   ผุพังขนาดไหน  อาหารการกินมีครบมื้อหรือไม  
บาดแผลก็ตองดูกรณ ีถาพุพอง ออกอากาศไมได ก็ตองทําการบังภาพ (censor)  
                        ในเทคนิคของการตัดตอ เนือ่งจาก “สกูปชีวิต” เปนสารคดีเชิงขาวลงเสียงในเทป 
ดังนั้นเจาหนาที่ตัดตอจะทําการใสเสียงผูส่ือขาวไปกอน ทั้งในสวนของเสียงผูบรรยายและเสียง
สัมภาษณจากนั้นจึงนําภาพและเสียงประกอบธรรมชาติขณะถายทํา (Background) มาวางลงบนเสน
เสียงที่วางไวแลว (Insert)  โดยเลือกภาพใหส่ือความหมายตรงตามบทบรรยายใหมากที่สุด  
                      “อานบทเสร็จดูภาพ  เสร็จปุบ พี่จะมาดูวา  กลุมแรกเปนสภาพบานเกี่ยวกับคนลําบาก  
พอถัดไปเคาอาจจะทําอาหาร   เคาเดิน  คือมันจะเปนกลุมของภาพ   ทีบ่าน  ทํางาน  เดินไปนอก
บาน  ความเจบ็ปวด  จดักลุม  กลุมเนี่ยที่ 1  กลุมนี้ที่ 2  กลุมนี้ที่  3  พีจ่ะมีภาพในใจแลววา  จุดจบพี่
จะเอา  SHOT นี้ จบ  SHOT  นี้เปน SHOT แรกเปด  พี่จะคิดแลววาเอาอนันี้ ๆ แลวสวนขางในกจ็ะ
จัดกลุมนี้ไมใหมันโดด  เหมือนกับเลาเรือ่งไดเรื่อยๆแลวถาเกิดมีเวลา   การทําภาพสโลว บางชวง  
ไมใชทั้งหมด บางชวงที่ทําใหใสแลว ส่ือถึงความรูสึกได” ”( สิริพร ชลิตพิบูลย,สัมภาษณ,18 
มิถุนายน 2551) 

                         
 
                     ภาพที่ 4.9 คุณสิริพร ชลิตพบิูลย เจาหนาท่ีตัดตอ ทําการตัดตอ “สกูปชีวิต” 
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4.1.5 การกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ของ “สกูปชีวติ” 
                           ในขั้นตอนการผลิต “สกูปชีวิต”  พบวา  ชีวประวัติของผูดอยโอกาสทุกคน ทุกราย
ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในฐานะสื่อมวลชน มิไดพิจารณานํามาเผยแพรออกอากาศ
ทั้งหมด  เพราะทางผูผลิตจะตองทําการคัดสรร ชีวิตที่มีแงมุม ตรงตามแนวทางที่กําหนดไวเทานั้น
เพื่อนํามาออกอากาศ  นั่นคือ สะทอนถึงการกําหนดวาระขาวสารโดยสื่อมวลชน ผานการกลั่นกรอง
โดยทีมผูผลิตสกูปชีวิต ชอง 7 สี  
   
                           คุณกฤษณะ อนุชน หวัหนาบรรณาธิการขาว ไดกลาวถึงการกําหนดวาระขาวสาร
ของ “สกูปชีวิต” ที่เห็นไดจากการวางนโยบายวา    
                           นโยบายชวงแรกของสกูปชีวิต ชวงแรกเนนไปที่คนชรากอน เพราะวาปญหาของ
คนชราที่ถูกทอดทิ้งนั้นมีมาก แตพอมาในชวงหลังดําเนนิการมาประมาณ 1 ป รูสึกวาทางสถานีชอง 
7 สี นาจะชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสรที่มากกวาคนชรา นโยบายของสกูปชีวิตตอนนัน้ก็เลยขยาย
ขอบเขตมุงมาที่เด็กและเยาวชนใหมากขึ้น เพราะวาการชวยเหลือเด็กทีด่อยโอกาส อยางนอยมองไป
ถึงอนาคตได ก็คือวาถาเด็กคนหนึ่งไดรับโอกาส   ในอนาคตเคาก็อาจกลายเปนคนทีใ่หโอกาสคน
อ่ืนไดดวย  ขอบเขตก็เลยกวางกวาการชวยเหลือคนชรา  เพราะฉะนัน้สกูปชีวิตปที่ 2  ปที่ 3 ก็จะเนน
มาที่เร่ืองของเด็กมากขึ้น   ถารับชมชวงนี้กจ็ะปะปนกนั ทั้งเรื่องเด็กและคนชรา  แตวาตามขอตกลง  
ถามีเร่ืองของเด็ก จะเนนไปเรื่องของเด็กกอนคนชรา 
 
                           ในขณะเดียวกัน การนําเสนอเรื่องราว “สกูปชีวิต” ที่ไดรับการคัดเลือกออกอากาศ 
ทางสื่อมวลชนผูผลิตสกูปชีวิต ก็มิไดนําเสนอทุกแงมุมของสกูปชีวิตนํามาออกอากาศทั้งหมด ภาพ
การดําเนินชีวิตประจําวันก็ผานการปรุงแตงจากชางภาพ มีการกํากับใหผูดอยโอกาสเลนตาม
บทบาท ที่ผูส่ือขาวและชางภาพตองการจะใหดําเนินเรื่องไป ขณะเดียวกัน ภาพทุกภาพ ที่ชางภาพ
ถายทํามาก็มิไดถูกนําเสนอออกอากาศทั้งหมด ตองผานการคัดเลือก จากเจาหนาที่ตัดตอ เพื่อใหงาน
ออกมาดูสมจริงมากที่สุด สะทอนถึงแนวคิดในการชูประเด็นของสื่อมวลชนดวยเชนกัน   
 
                          จากการสัมภาษณคุณณัฐกาน สวรรยาธิปติ ผูส่ือขาวไดใหมุมมอง ในการกําหนด
ประเด็น ทีจ่ะนําเสนอใน “สกูปชีวิต” ดังนี้   
 
                          ในสวนของเกณฑที่จะชูประเด็นสกูปชีวิต  เพื่อจะใหผูชมสนใจ  ก็จะมีทั้งในสวน
ของผูส่ือขาว  ชางภาพ  รวมไปถึงเจาหนาที่ตัดตอ  ในสวนของผูส่ือขาว จะทําการเลาประวัติยอๆใน
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ครอบครัวของบุคคลสกูปชีวิตกอน  มีกี่คน ใครบาง  ปญหาความเดือดรอนคืออะไร และที่มาของ
ปญหาคืออะไร  สภาพความเปนอยูในแตละวัน เขาดิ้นรนกันอยางไรเพื่อความอยูรอด  ตองการ
ความชวยเหลือดานใด บาง  รวมไปถึงปญหาที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกในวันขางหนา ชางภาพเองก็ตอง
บอกเลา เร่ืองราวชีวิตดวยภาพ  ใหเห็นสภาพความเปนอยูที่ลําบาก อยางเชนในเรื่องของความพิการ  
ถาผูนั้นพิการ  พิการตรงไหน  อยางไร  ก็ถายภาพมาใหเห็นวาการเคลื่อนไหวลําบาก  ขาที่พิการทํา
ใหเคล่ือนไหวทุลักทุเล  ถึงขึ้นตองนั่งถัดพื้นไป  ถาในสวนของคนที่สายตาพิการ  ก็อาจจะสื่อให
เห็น อยางเชนเวลาที่หยิบจับขาวของ  ก็ตองควานหาใหดูลําบากในการใชชีวิตประจําวัน  หรือ
แมกระทั่งการเดินเหินก็จะตองคลําทางไปเรื่อยๆ หรือหากบอกวาบานเรือนผุพัง  ก็จะตองถายภาพ
มาใหเห็นวาตรงไหนของบานที่ผุ จะเปนพื้นเรือน  ฝาบานเปนไมกระดาน  หรือแมกระทั่งหลังคาที่
ร่ัวก็จะตองใหเห็นรูพรุนตามหลังคา  ใหเห็นภาพชัดเจน 
                           
                           “ลักษณะของการนําเสนอ  สวนใหญเราก็จะเลือกคนหนึ่งคนในครอบครัวขึ้นมา
เปนตัวชูโรง  เปนตัวสําคัญของเรื่องวาเขามคีวามสําคัญอยางไร  อยางเชนวาตองแบกรับภาระสวน
ใหญของบาน  ตองอดทนตองฝาฟนมากๆเลย  คนในบานอาจจะตองพึง่เขาเปนสวนใหญ  สวนคน
ที่เหลือก็จะใหน้ําหนกัรองๆลงไป  ก็ถือวาเปนองคประกอบของเรื่องราวคะซึ่งอารมณที่จะถายทอด
ออกมาหลักๆก็จะเนนไปทางอารมณเศรา  เพื่อที่จะใหคนดูมีอารมณรวมดวย แลวก็เกดิความเห็นใจ  
อยากชวยเหลือ  แตบางครั้งเราก็จะเสนอแนวปลอบใจ  ใหคนที่กําลังทอแทมีกําลังใจที่จะตอสูชีวิต
ตอไปได  ซ่ึงจะเสนอในรูปแบบไหน  ก็ตองแลวแตสถานการณ  ขึ้นอยูกับเรื่องราวของบุคคล
ในสกูปชีวติแตละรายดวยคะ”( ณัฐกาน สวรรยาธิปต,ิสัมภาษณ,17 มิถุนายน 2551)       
 
                 สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของคุณพรศักดิ์ แผวลุมแฝก ชางภาพสกูปชวีติ ซ่ึง
มองวา การถายทํานั้น บางครั้งถายไปตามเหตุการณจริง แตบางครั้งก็ยอมรับวาตองมีการจัดฉาก
เพื่อใหดูลําบากสมจริง โดยจะตองทําการบานลวงหนา สอบถามถึงประวัติ “สกูปชีวิต” ที่จะไปถาย
ทําลวงหนา เพือ่คิดวาดภาพกอนไปทําการถายทํา  สวนในการถายภาพนัน้ ก็ตองมีการกําหนดแกน
ของเรื่อง (Theme) วาจะชูประเด็นเรื่องอะไร ยอมรับวา ถาเปนภาพชวีิตของคนชรา หรือ เด็กจะมีจุด
ขายในตวัเอง ที่สามารถเรียกความสนใจจากกลุมผูชมได โดยกอนการถายทําจะพดูคุยกับผูส่ือขาว
วา “สกูปชีวิต” รายนั้นเปนใคร  ผูปวย หรือคนแก ไมมีคนเลี้ยงดู  หรือวาเปนคนพิการ  หรือวาเดก็ที่
ไมมีใครดูแล  ทําใหนกึออกวานาจะเปนภาพแบบไหนยงัไง  เปนเดก็หรือผูใหญ  จะตองลงไปพื้นที่
เพื่อสํารวจดกูอนวา สภาพบานเปนอยางไร อยูที่ไหน  เปนเพิงตองถายอยางไร  คือไปถึงจริงๆ แลว
ตองจัดใหออกมาดูเหมือนเขากําลังลําบากอยู  
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                            นอกจากตองมีแกนของเรื่อง ( Theme) เปนเนื้อหาสาระแลว ในการนําเสนอภาพ
“สกูปชีวิต” จะออกแนวเปนภาพชีวติ เนนความยากลําบาก เดือดรอน การกํากับอารมณของภาพ 
 “สกูปชีวิต” จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะมองขามไมได 
                           “ชีวิตลําบากนะ  แตถายไปยิ้มไปมีความสุข  มันก็ไมนาเชื่อถือ  เราเปนชางภาพเรา
ก็ตองดู  วานี่มนัดูไมลําบากนะ  ดูไมเศรา  ดูไมซึมนะ  ถายไปบางเคสก็หัวเราะไป  บางทีเขาลําบาก
จนชินแลวไง  แตเวลาเราถายมันไมไดไง  เราก็ตองดูดวย  ยิ้มไมไดนะ ตองดูเศรา  ดูลําบากนะ  บาง
รายถายไปก็รูสึกวามันงั้นๆนะ  ไมรูมันเศราตรงไหน  คอืเราก็ตองหาจดุที่จะนําเสนอดวย มื้อนึงกนิ
ขาวกับอะไร ขาวคลุกน้ําปลา หรือ กินกับขาวของเนาเสยีแลว ถาพูดถงึเสียงสัมภาษณ  ตองจับจดุ
ตรงไหนที่เขาอยากจะพูด  ทีเ่ขาอยากจะรอง  ขาวยิ่งรองไหมีน้ําตายิ่งไดตังคเยอะวางั้นเถอะ ตองดู
วาตรงไหนสะกิดใจเขา  เคยถามบางคนวาคิดถึงลูกไหม  ไมรอง  ถามวาหวงหมาหวงแมวไหม 
 รองก็มี”   (พรศักดิ์ แผวลุมแฝก,สัมภาษณ,17 มิถุนายน 2551)     
 
                          คุณสิริพร ชลิตพิบูลย เจาหนาที่ตัดตอ“สกูปชีวิต” ใหขอคิดเห็นวา หากจะถามวา 
“สกูปชีวิต” ตัดตอยากหรือไม  คิดวา ไมไดยากมาก แตก็ไมไดงายถึงขั้นจะใสภาพอะไรลงไปก็ได  
แตจะตองใสภาพที่คนดูเห็นแลวรับรูวาเคาลําบากจริงๆ  ภาพตองส่ือความหมาย และไดอารมณ ถา
ตัดภาพแบบธรรมดา  ไมมีอะไรเลย ก็จะสงผลใหผูดอยโอกาสอาจจะไดรับเงินนอยลง   “สกูปชีวิต” 
ไมใชสกูปที่มีสาระความรูที่จะเลาใหใครฟง  เพราะเปนชีวิตของคนๆหนึ่ง ที่ตองการจะถายทอดวา
ชีวิตนี้ลําบาก ตองการสิ่งนั้น ส่ิงนี้  ถาตัดตองานออกอากาศแลวสามารถทําใหผูชมบริจาคเงินเขา
บัญชีได ผลตอบรับดีมีคนมาชวย เอาของมาให มีคนมาใหการรักษาพยาบาล ตรงจุดนี้ คือส่ิงที่ทีม
ผูผลิตคิดวา ทํางานตรงเปาหมาย  นั่นคือ จุดที่ผูผลิตตองการที่สุดในสกูปชีวิต  การตัดตอมิได
ตองการความสวยงาม  แตหากผูชมทุกคนรับชมแลวมีความตองการจะชวยเหลือ นั่นคือ ตรง
จุดมุงหมาย ไมมีจุดหมายอื่น   
 
                           สวนเทคนิคที่เจาหนาที่ตัดตอใช เพื่อเปนการชูประเด็น เนนใหเห็นอารมณความ
เศราของภาพและเรื่องราว นั่นคือ การเนนภาพสื่ออารมณ  เชน ภาพใกล ( Close Up ) เนนไปที่แวว
ตาความทุกขยาก หมนหมอง  หรือ การที่เห็นน้ําตาคลอเบา ผสมผสานกับการใชเทคนิคการ
เช่ือมตอภาพในรูปแบบตางๆ (Effect) เขาชวย การทําใหภาพเคลื่อนไหวชาลง (Slow) บางชวง 
รวมทั้งบางครั้งมีการใชเพลงประกอบ ( แตสวนใหญมักไมคอยไดใชเพลงเทาใดนัก)  
 

DPU
DPU



 83 

                         “ อะไรที่ส่ือความไมสบายได  สีหนาเจ็บปวด ทาทางการเดิน แววตากับสีหนา
สําคัญที่สุดใหรูวาลําบากจริงๆ  มาถายสกูปชีวิตแลวปามานั่งหัวเราะแลวใครอยากชวยปา  หรือ
ลักษณะที่เคาพร่ําพรรณา พูดถึงลูกเนี่ย  จากที่ถายภาพธรรมดา  ถาเกิดชางภาพเคาเห็น  ปาเริ่มมี
น้ําตา  CU เขาไปที่ตาปา   แลว OUT ออกมาใหเห็นสีหนา  มันตองตัดตอใหมี SHOT ที่ปาปาดน้ําตา  
หรือปาน้ําตาซึมๆ  ตรงนั้นแหละ  คนดูทุกคนเห็นคนรองไห  เคาคงเดือดรอนจริง   ถาเคาไม
เดือดรอนจริงเคาคงไมมานั่งรองไหอยางนี้หรอก” (สิริพร ชลิตพิบูลย,สัมภาษณ,18 มิถุนายน 2551) 
   
                      “อันหนึ่งที่ชวยเรื่องภาพ คือ การทําสโลวภาพ  เพราะวาภาพธรรมดากับภาพ สโลว
เนี่ยในบางจุด บางอารมณภาพสโลวมันจะไดความเศราจริงๆ  นอกนั้นอยางอื่นมันจะมีเอฟเฟค
เหมือนขาวอื่นก็คงไมได หรือถาเกิดมีเวลาจริงๆ การใชเสียงเพลงคลอไป  นั่นก็ชวยไดเยอะ  
รวมกับการทําสโลวภาพ การใสเลือนภาพ Disslove ใหมันเขากับความเศรา  หรือ สมมติการทํา
เบลอ  อาจจะถายมากวางๆคือเคาอยูตรงกลาง  แตถารอบๆเราทําเบลอ  โฟกัสตรงกลางใหเคาเดน  ก็
จะชวยเนนอารมณได” (สิริพร ชลิตพิบูลย,สัมภาษณ,18 มิถุนายน 2551) 
 
               สวนในบางกรณี ที่ผูส่ือขาวเขียนบทไมตรงกับภาพที่ชางภาพถายมา เจาหนาที่ตัด
ตอก็จะตองใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญ คัดเลือกภาพอื่นใสแทนใหส่ือความหมายไดใกลเคียง 
หรือ ลําดับเรื่องใหมเลย ไมไดเรียงตามบท แตผูชมดูแลวเขาใจ สะเทือนอารมณ  

 

                            “สกูปชีวิต” แตกตางจากขาวอื่นทั่วไป ตรงที่ขาวทั่วไป  มักจะถายภาพขาวมาตาม
เหตุการณจริงที่ เกิดขึ้น  ขณะนั้น   และออกอากาศทันที ภาพกับบทจึงตองตรงกัน  ไมวาจะ
เปนสกูปหรือขาวทั่วไป แตสกูปชีวิตตางกันตรงที่วา  บางครั้งไมสามารถถายภาพไมตรงกับบทที่
เขียนได เชน ผูดอยโอกาสที่ปวย ไมสบายตองเดินไปโรงพยาบาล จะใหเดินไปโรงพยาบาลก็ทํา
ไมได  เพราะฉะนั้นบางครั้งชางภาพก็ตองจัดฉากถายภาพมา ใหปาลองเดินแลวทําทาเดินแบบปวด
ขา ทั้งที่บางทีขณะที่ถายทําปาเคาอาจจะยังไมปวดขาก็เปนได  อาจจะตองเสแสรงบาง  หรือบางครั้ง
บทบอกวา มีลูกหลาน  5  คน  แตวันที่ไปถายอาจจะอยูแคคนเดียว  ลูกๆอาจจะไปโรงเรียน  ก็ตอง
คิด วาจะตัดตออยางไร ใสภาพชุดนักเรียน หรือ กองหนังสือที่วางอยูบนโตะ ดูเหมาะสม ส่ือ
ความหมายไดหรือไม  หรือกรณีที่บทอาจจะบรรยายความยากลําบากมาก  แตมีภาพแคบานหลัง
หนึ่งกับคนแกคนหนึ่งเทานั้น  นั่นคือปญหา แตที่ชางภาพไมนาจะลืมคือตัวบานทั้งหมด   เพราะ
บางครั้งบอกวาบานผุพัง ฝนสาด แตไมถายหลังคามาเลย  ก็ตองแกไข บางทีตองหาภาพมุมที่คนชรา
ทํางานแลวเห็นฝาบานแทน 
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                            กลาวโดยสรุปก็คือ การกําหนดวาระขาวสารใน “สกูปชีวิต” เปนไปในลักษณะ 
ส่ือมวลชน คือ ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดวาระขาวสาร เพื่อจุดประกายใหสังคมหันมา
ใหความสําคัญ ชวยเหลือผูดอยโอกาส ที่มาของวาระขาวสาร มีทั้งมาจากสื่อมวลชนเอง และวาระ
ขาวสารจากสาธารณะ  โดยทางฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 กําหนดที่จะใหผูชม 
สาธารณะชนทั่วไป ไดรับสาร รับชม “สกูปชีวิต” ในชวงเวลาขาวภาคค่ํา ชวงที่ 2 เวลาประมาณ 
19.40 น. เปนประจําทุกวันจันทร ถึงอาทิตย โดยหลีกเล่ียงที่จะยกขาวนี้ (ยกขาว หมายถึงขาวไมได
ออกออกอากาศตามกําหนดในวันนั้น โดยจะถูกยกไปออกอากาศในวันถัดไป หรือถูกยกทิ้งไม
นํามาออกอากาศ ) แมวาในบางวันขาวจะคอนขางอัดแนนจนเกินเวลา ตองยกขาวที่ไมสําคัญออก     
“สกูปชีวิต” จะเปนสกูปขาวตัวสุดทายที่ถูกพิจารณายก  เวนแตในกรณีที่เปนวันสําคัญของ
ประเทศชาติ วันมหามงคล วัดหยุดนักขัตฤกษ หรือในชวงวันสวรรคตของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจา
ฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ก็อาจจะมีการยก “สกูปชีวิต” เพราะสถานีตอง
ใหความสําคัญกับขาวราชสํานักเปนลําดับแรก  

 

                        นอกจากมองเห็นภาพในการกําหนดวาระขาวสาร ของ “สกูปชีวิต” ที่ในชวงปแรก
เนนเรื่องราวของคนชรา และหันมาใหความสําคัญกับเด็กมากขึ้นในชวงปที่ 2 ปที่ 3  กระทั่งมีความ
หลากหลายขยายประเด็นเนื้อหามากขึ้นในปตอๆมา ซ่ึงมีทั้งเรื่องผูพิการ และผูที่โชครายจากโรคภัย
ไขเจ็บ หรืออุบัติเหตุ ครอบครัวยากจนที่ประสบมรสุมชีวิต ไมเพียงเทานั้น ทางผูผลิต“สกูปชีวิต” 
ยังมีการกําหนดเกณฑในการชูประเด็นผานการทําหนาที่ทั้งในสวนของผูส่ือขาว ในขั้นตอนการ
เลือกประเด็น การเขียนบท กําหนดตัวชูโรง รวมไปถึงในสวนของชางภาพ ที่ยอมรับวา ตองมีการ
จัดฉากถาย เพื่อใหภาพดูลําบาก สมจริง ขณะเดียวกันในขั้นตอนสุดทายของการผลิต คือ ขั้นตอน
การตัดตอ ก็ตองมีการคัดเลือกภาพและการใชเอฟเฟคการผลิต ใหสามารถสื่ออารมณโนมนาวคนดู
ใหเกิดความสงสาร “สกูปชีวิต”         

 
4.2 ศึกษาถึงผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ท่ีมีตอกลุมผูดอยโอกาส   
                          จากการประมวลขอมูล เห็นไดวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูดอยโอกาส จะเห็นผล 
ชัดเจนก็ตอเมื่อ “สกูปชีวิต” รายนั้นๆไดรับกระแสตอบรับจากผูชมคอนขางสูง มีคนใจบุญ 
หนวยงานราชการ นําความชวยเหลือ หล่ังไหลไปสูผูดอยโอกาสรายนั้น กลายเปนผลกระทบดาน
บวก ที่ชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น และปฎิเสธไมไดวา ทามกลางผลกระทบดานบวก บางรายกลับ
ตามมาดวยผลกระทบดานลบ สรางปญหาซ้ําซอนใหเกิดขึ้นตามมา  
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4.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอกระแสตอบรับ “สกูปชีวติ” จนทําใหเกดิผลกระทบตอผูดอยโอกาส    
ปรากฏใหเหน็ภาพอยางชดัเจน  หลังการออกอากาศ  ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ  ดังนี้                   
                      ปจจัยท่ี 1  :  แงมุมชีวติของแตละคน     ยิง่มีความลําบาก ประสบเคราะหกรรมมาก มี
ความรันทดหดหูมากเทาไร ยิ่งไดรับความสนใจจากผูชมมาก  
                          ปจจัยท่ี 2  :  การนําเสนอของผูผลิต      หากผูผลิตสามารถบอกเลา ถายทอด
เร่ืองราวครอบคลุมความยากลําบากไดครบถวน ถอยคํา น้ําเสียงสะเทือนอารมณ ภาพสื่อไดชัดเจน 
การเรียงรอยเร่ืองราวดูแลวเกิดความเศรา นาสงสาร กระแสตอบรับจากผูชมก็จะมียอนกลับมามาก  
                         ปจจัยท่ี 3  :  ภูมิหลังของผูชม      ผูชมบางทาน ที่ใหความชวยเหลือบริจาคเงิน
กลับมา เพราะ เร่ืองราวของสกูปชีวิต ที่ออกอากาศ สอดคลองกับชีวิตครอบครัว ภูมิหลังของตน ที่
เคยลําบากมีพอแมผูแกเฒา เจ็บปวย หรือ พิการ ก็เลยอยากสงตอ ความชวยเหลือไปยังสกูปชีวิต ราย
นั้นๆ  
                         ปจจัยท่ี 4 :  วัน เวลาออกอากาศ      หากเปนชวงเวลาที่หลายคนเสร็จภารกิจการงาน
กลับถึงบานแลว มีเวลารับชมรายการโทรทัศน หรือ เปนชวงวันหยุดที่ผูคนพักผอนอยูกับบาน จะ
สงผลใหมีจํานวนผูชมมาก ยอดบริจาค กระแสตอบรับตางๆก็จะเพิ่มตามไปดวย 
 
                          จากการตั้งขอสังเกตุ พบวา  ปจจัยลําดับตนๆท่ีมีผลตอกระแสตอบรับตอ  
“สกูปชีวติ” อันจะนําไปสูการเกิดผลกระทบสูตัวผูดอยโอกาสนั้น ขึ้นอยูกับ การชปูระเด็นเรื่องราว
ของ “สกูปชีวติ” ท่ีนํามาแพรภาพออกอากาศนั่นเอง 
  
                          ดังนั้น จากการศึกษาโดยนําบรรยาย “สกูปชีวิต” มาจัดหมวดหมู ทําการวิเคราะห 
(Content Analysis) เกณฑในการชูประเด็น โดยจําแนก “สกูปชีวิต” ที่ออกอากาศชวง 1 ธันวาคม-29 
กุมภาพันธ 2551 จํานวน 80 ตอน แบงตามประเภทออกเปน 5 กลุม โดยใชตัวอักษร A- E แทนคา
แตละกลุม นํามาคํานวณเปรียบเทียบเปนอัตราสวนรอยละ เพื่อพิจารณาถึงการใหความสําคัญใน
การออกอากาศ “สกูปชีวิต” แตละประเภท ในชวงเวลาที่กําหนด ดังนี้   
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ตารางที่ 4.1 สกูปชีวิตท่ีออกอากาศชวง 1 ธันวาคม 2550- 29 กุมภาพนัธ 2551 
                                    วันที่ออกอากาศ จํานวนตอนทีอ่อกอากาศ  

 
1 - 31  ธันวาคม 2550 
1 - 31  มกราคม 2551 
1-  29  กุมภาพันธ 2551 
  

 
21 ตอน 
31 ตอน 
28 ตอน 
 

รวมออกอากาศทั้งสิ้น 80 ตอน         

 
4.2.2  เกณฑการจําแนกกลุมสกูปชีวติ แบงตามเนื้อหาออกเปน 5 ประเภท คือ  

                            
1. ชีวิตผูเฒาชราโดดเดี่ยว,หรือพอแมที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง                          แทนดวย  A 

           2. เด็กกาํพรา หรือถูกพอแมทอดทิ้งใหอยูกับญาติ ,ชีวิตเดก็กตัญู               แทนดวย  B 
           3. ชีวิตคนพิการ สูชีวติ ดิ้นรนเลี้ยงชีพเอาชีวิตอยูรอดในสังคม                     แทนดวย  C 
           4. ชีวิตผูปวยโรคราย,หรือผูประสบเคราะหกรรม                                         แทนดวย  D  
           5. ครอบครัวยากจน เกิดมรสุมชีวิต แตขยัน อดทน                                       แทนดวย  E 
 
ตาราง 4.2 จําแนกประเภทสกูปชีวิตท่ีออกอากาศ 1 ธค. 2550-29 กค.2551 เปรียบเทียบเปน
อัตราสวนรอยละ (%) 
ประเภทสกูปชีวิต 
 

ธค.2550 
(ตอน) 

มค.2551 
    (ตอน) 

  กพ.2551 
   (ตอน) 

รวม 
     (ตอน)  

คิดเปนรอยละ%  

A:คนชราโดดเดี่ยว 
B:เด็กถูกทิ้ง,กตัญู 
C:คนพิการสูชีวิต 
D:ผูปวยเปนโรค 
E:ครอบครัวขยัน 
  ประสบมรสุมชีวิต 

5 
3 
2 
4 
7 

 

      11         
       4 
       6 
       7  
       3 
 

      8 
      4 
      5 
      6 
      5 

       24 
       11 
       13 
       17 
       15 

            30.0 
            13.75 
            16.25 
            21.25 
            18.75 

          รวม              100% 
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สรุปผลตาราง : ตาราง 4.2 สรุปไดวา สกูปชีวิตที่ออกออกอากาศในชวง 1 ธค.2550–29 กุมภาพนัธ 
2551  จํานวน 80 ตอน มีการชูประเด็นเรื่องคนชราผูโดดเดี่ยว หรือถูกลูกหลานทอดทิง้มากที่สุด คิด
เปน 30 % รองลงมาอันดับสอง คือ การชูประเด็นเรื่องผูปวยที่เปนโรค คิดเปน 21.25% อันดับสาม
คือ การชูประเด็นเรื่องครอบครัวที่ประสบมรสุมชีวิต คิดเปน 18.75 % อันดับที่ส่ีเปนการชูประเด็น
เร่ืองคนพิการสูชีวิต 16.25 % และอันดับสุดทาย คือ การชูประเด็นเรื่องของเด็กถูกทอดทิ้ง หรือเดก็
กตัญู 13.75 %        
                            จากการวิเคราะหบทบรรยายสกูปชีวิตทัง้ 80 ตอน ผูวิจยัไดทําการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางจาก “สกูปชีวิต” ที่มีการชูประเด็นแตกตางกนั 5 กลุม มากลุมละ 2 ราย รวมเปน 10 รายโดย
เลือกเฉพาะรายที่แงมุมชวีิตนาสนใจ เห็นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคอนขางชัดเจน นําไปสูการ
สัมภาษณเจาะลึก และการสงัเกตุการณแบบไมมีสวนรวม เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ “สกูปชีวิต” 
ที่มีตอผูดอยโอกาส  ไดดังนี ้ 
กลุม  A   ชีวิตผูเฒาชราโดดเดี่ยว,หรือพอแมที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง        
             - “ตาสวน-ยายวัน ชีวิตยากไร”   อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา       ( ออกอากาศ   7 มค.51)                                  
             - “ปาพงษ-ลุงสอ พี่นองชีวิตรันทด”   อ.เมือง จ.พิษณุโลก          ( ออกอากาศ 13 กพ.51) 
 
กลุม  B   เด็กกาํพรา หรือถูกพอแมทอดทิ้งใหอยูกับญาติ ,ชีวิตเดก็กตัญู                
            - “สม เลี้ยงพอแมปวย- นองแฝด”   อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา  ( ออกอากาศ 21 ธค.50 )               
            - “เอื้อยกับแมพิการ-ยายชรา”   อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก          ( ออกอากาศ 19 มค.51 )         
    
กลุม  C   ชีวิตคนพิการ สูชีวติ ดิ้นรนเลี้ยงชีพเอาชีวิตอยูรอดในสังคม                      
            - “เค โปลิโอ ชีวิตอับโชค”   อ.เมือง จ.นครสวรรค                       ( ออกอากาศ   6 มค.51 )            
            - “วิกฤติชีวิตของปรีชาและลูก”   อ.โพทะเล จ.พิจิตร                   ( ออกอากาศ  25 มค.51 ) 
 
กลุม  D   ชีวิตผูปวยโรคราย,หรือผูประสบเคราะหกรรม                                           
            - “แหมม ปวยโรคผิวหนัง”   อ.เมือง จ.ลพบุรี                              ( ออกอากาศ  19 ธค.50 )  
            - “ดญ.เตย ปวยปสสาวะรัว่   อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค                (  ออกอากาศ   6 กพ.51 ) 
         
กลุม  E    ครอบครัวยากจน เกิดมรสุมชีวิต แตขยัน อดทน                                       
             - “นงนุช มายลูก 5 สูชีวิต”   อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค                (  ออกอากาศ  18 ธค. 50 ) 
             - “หยกฟา กับสวย สายตาสั้น   อ. เมือง จ.พิษณโุลก                  (  ออกอากาศ    4  กพ.51 )  

DPU
DPU



 88 

4.2.3 จัดแบงกลุม “สกูปชีวติ” รวมทั้งวิเคราะหการชูประเด็น    
 
ตารางที่ 4.3 กลุมตัวอยาง “สกูปชีวติ” 10 ราย แบงกลุมตามประเภท วิเคราะหการชูประเด็น 

วันที ่ ช่ือขาว แบงกลุม การชูประเด็น 
7 มค. 51 ตาสวน-ยายวนั  ชีวิตยากไร

อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสีมา 
A “ตาสวน-ยายวนั" สองตายาย ชีวิตยากไร 

ตาสวนขาเสียยายวันกเ็ปนโรคชรา แตเพื่อ
ปากทองยายวนัตองออกไปทํางานหาเงิน
มาเลี้ยงชีวิต 

13 กพ. 51 ปาพงษ ลุงสอ พี่นองชีวิต
รันทด อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

A "ปาพงษ" วัย 60 ป ตองรับจางกอสราง
เพื่อเล้ียงดนูองชายที่ปวยเปนงอย และตา
ขวาบอดตั้งแตกําเนิด  แมปาจะมีอาการ
ปวดขอเขา แตก็ยังสู หวงอยูเรื่องเดียวหาก
ปาดวนจากไปเสียกอนนองชายจะหาใคร
เปนที่พึ่ง 

21 ธ.ค 50 สม เล้ียงพอแมปวย นอง
แฝด อ.วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา 

B "สม"เด็กกตัญูไดเรียนแคม.3 เล้ียงดูแม
ปวยเปนโรคหวัใจพอเปนโรคมะเร็ง ยังมี
นองชายฝาแฝดที่ตองเลี้ยงดู ทุกวันสม
รับจางเลี้ยงววั เดินสายไฟหาเงินมาเลี้ยง
ครอบครัว 

19 ม.ค 51 เอื้อยกับแมพิการ ยายชรา 
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

B "เอื้อย" เด็กหญิงอายุ 11 ป มีชีวิตลําบาก
อยูกับแมพิการ และยายเปนโรคหัวใจ พอ
เสียตั้งแตยังไมเกิด พี่สาวเอือ้ยตองไป
ทํางานเพื่อเจยีดเงินสงมาให แตไมพอกนิ 
เอื้อยตองสละขาวใหแมกับยายอยูบอยๆ 

6 ม.ค. 51 เค โปลิโอ ชีวิตอับโชค  
อ.เมือง จ.นครสวรรค 

C เค เปนโรคโปลิโอ สูชีวิตดิ้นรนทุกทาง 
เพื่อหาเลี้ยงตวัเอง แตรายไดนอย ไม
เพียงพอ ขาดแคลนทุน และอุปกรณ
ประกอบอาชพี  
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วันที ่ ช่ือขาว แบงกลุม การชูประเด็น 
25 ม.ค 51 วิกฤตชีวิต ของปรีชาและ

ลูก อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
C "ปรีชา"รับภาระเลี้ยงดูลูก เมื่อภรรยาทิ้ง

ใหเล้ียงลูกเพียงลําพัง เพราะถูกรถชน จึง
ทําใหตาบอด แขนและขาขางซายถูกตัด 
ภรรยาหนีไปมีครอบครัวใหม แตตองสู
เพื่อลูก "ไกล"ลูกตองเขาโรงเรียน แต

ลําพังจะสงเสียลูกก็ไมไหว 
19 ธ.ค 50 แหมม…ปวยเปนโรค

ผิวหนัง อ.เมือง จ.ลพบุรี 
D "แหมม"หญิงสาวปวยเปนโรคผิวหนัง แต

ขาดการรักษาอยางตอเนื่อง เพราะความ
ยากจน บอยครังที่ไมมีเงินไปหาหมอจะมี
อาการปวดแสบปวดรอนที่ผิวหนัง แมจะ
ไปสมัครงานที่ไหนกไ็มมีคนรับ แตกย็ัง
ขวนขวายฝกเย็บผาจนคลอง 

6 กพ.51 ดญ.เตย ปวยปสสาวะรั่ว  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

D "เตย กับ ธง" สองพี่นองกําพราใชชีวิต
เรรอน จนมาอาศัยอยู "เตย กบั ธง" สองพี่
นองกําพราใชชีวิตเรรอน จนมาอาศัยอยู
ทับทางเดินปสสาวะ ทําใหปสสาวะไหล
ไมหยดุ หากไมรีบรักษาไตอาจถึงขั้น
เสียชีวิต แต"นอง"ก็จนใจเพราะไมมีเงิน
ทุกวันนี้นองทาํอาหารเรขายในหมูบาน 
ไดเงินเล็กนอย 

18 ธ.ค 50 นงนุช มายลูก 5 สูชีวิต     
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 

E "นงนุช"หญิงมานเลี้ยงดูลูก 5 คน ตองถูก
สามีทอดทิ้งใหเล้ียงลูกตามยถากรรม จะ
ทิ้งลูกไปหางานทําก็ทําไมลงจึงตองรับ 
จางแถวบาน   ลูกๆชวยกนัเกบ็ขวดขาย 
เพื่อลดภาระของแม    แมจะหนักหนา
สาหัส แตนงนชุก็สูเพื่อลูก 

 
 
 

DPU
DPU



 90 

 
วันที ่ ช่ือขาว แบงกลุม การชูประเด็น 

4 กพ.51 หยกฟา กับสวยสายตาสั้น  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

E "หยกฟา"เลิกกับสามีตั้งแตลูกสามคนยัง
เล็ก จึงตองออกรับจางเลี้ยงพอวัย 80 ป 
และลูก 3 คน  ชวงหลังปวยเปนโรค

ไทรอยดเปนพษิ วันไหนทํางานไมไหว 
อดกันทั้งบาน ทุกวันนี"้สวย"ลูกสาวเรียน
อยูช้ัน ม.1 สายตาสั้น ไมมีเงนิไปตัดแวน
ตองหยุดเรียนมาเทอมนึงแลว ปวดตา 

ปวดหวัมองไมเห็น 

 
4.2.4 ผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ท่ีมีตอผูดอยโอกาสกลุมตัวอยางทัง้ 10 ราย  
                   จากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก และการสังเกตุการณ ผูดอยโอกาส พบวา สวนใหญกอน
ออกอากาศ “สกูปชีวิต”  แตละครอบครัว ลวนมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ขัดสนขาดแคลน เผชิญกับ
สภาพปญหาที่แตกตางกันออกไป เชน อาจจะเปนเรื่องสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต  ความพิการ 
โรคภัยไขเจ็บ แตส่ิงหนึ่งที่ตางเหมือนกัน นั่นคือ ลวนมีฐานะยากจน ตกอยูในสภาพที่ แมจะดิ้นรน
อยางไร ก็ไมอาจยังชีพไดอยางพอเพียง หลังไดรับการคัดเลือกออกอากาศ “สกูปชีวิต” ไดเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทั้งตอตัวผูดอยโอกาสเอง และผูคนรอบขาง อาจจะเปนเพื่อนบาน ญาติพี่นอง หรือ
หนวยงานราชการ โดยผูวิจัย ไดแยกศึกษาเปนหัวขอตางๆ สามารถจัดแสดงผลไดดังนิ้    
                           4.2.4.1 ประวัติโดยยอผูดอยโอกาส กลุมตัวอยาง 10 ราย   
                           4.2.4.2 สภาพชีวิตความเปนอยูกอน และ หลังการออกอากาศ “สกูปชีวิต” 

4.2.4.3 ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งตอตัวผูดอยโอกาสและคนรอบ
ขาง  เพื่อนบาน, ญาติพี่นอง, เจาหนาที่   
                           4.2.4.4 แนวนโยบายแกไขปญหาของทางผูผลิต “สกูปชีวิต” สถานีโทรทัศน 
สีกองทัพบกชอง 7 กรณีผูดอยโอกาสใชเงนิเกินตวั และเกิดขอขัดแยงกบัคนรอบขาง  
 
4.2.4.1 ประวัติโดยยอผูดอยโอกาส กลุมตัวอยาง 10 ราย   

“ตาสวน-ยายวัน ชีวิตยากไร” อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา       
                           จากอุบติเหตุรถลม ทําใหขาของ “ตาสวน” ถูกมีดที่มัดไวทายรถบาดขาจนเสนเอ็น
ขาด ขาเสียมาเปนเวลา 5   ปแลว หนําซ้ําลูกที่มีอยู 2 คนก็ไมเหลียวแล เดือดรอนมากขึ้น เมื่อจูๆขา
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สองขางของ “ตาสวน” อักเสบบวมโต แตก็ไมมีเงินไปหาหมอ ได “ยายวัน” ซ่ึงอยูกินเปน
คูทุกขคูยาก คอยดูแล แตดวยวัยกวา 61 ป ทําใหสุขภาพของยายวันไมสูดีนัก ฝนทนรับจางเกี่ยวขาว
หาเงินมาเลี้ยง  “ตาสวน” ทุกวันนี้อาศัยหลับนอนอยูบานญาติ ปลูกผักสวนครัวไวขายเล็กๆนอยๆ  
                               

 
  
        ภาพที4่.10 ลุงสวน ตรีเมืองปก ใหสัมภาษณ ยายวัน เพิ่งลมปวยเปนอัมพฤกษนอนอยูบนแคร  
 
      “ปาพงษ-ลุงสอ พี่นองชีวิตรนัทด”   อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
                          ถึงแมจะมีลูกถึง 3 คน แตดวยยากจน มีอาชีพรับจาง ลูกๆจึงไมมีเงินเหลือสงมา
เล้ียงดู “ปาพงษ” แมวัย 60 ป ซ่ึงสามีเสียชีวิต จะใหไปอาศัยอยูกับลูก ก็เกรงวา ลูกเขยจะตั้งแง
รังเกียจ เนื่องจากทุกวันนี้ปาพงษ มีภาระตองเล้ียงดูนองชาย “ลุงสอ” ซ่ึงมีอาการเปนงอยเปลี้ย ตา
บอด ความขยันไมเกี่ยงงาน ปาพงษจะออกไปทํางานกอสราง รับจางทุกชนิด นําเงินมาอาศัยอยูกิน
กับนองชาย ประทังชีวิตไปวันๆ บางวันอาการปวดขอเขากําเริบ ปาพงษตองนอนซม ขาวปลาไมมี
ใครหาเลี้ยงพี่นองทั้งสองชีวิต    
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           ภาพที่ 4.11 บานปาพงษ-ลุงสอ มีพระภิกษุ 2 รูปเดินทางมามอบอาหารใหสองพี่นอง 

 
“สม เล้ียงพอแมปวย- นองแฝด”   อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา   
                           “สม” เด็กชายกตัญูวัย 15 ป ตองเลิกเรียนกลางคัน ออกมารับจางทํางานหาเลี้ยง
แม ซ่ึงตรวจพบวา ปวยเปนโรคหัวใจ สวนพอเปนโรคมะเร็งลําไส และยังมีนองชายฝาแฝด ขวบ
เศษที่ตองเปนภาระใหเล้ียงดู ชีวิตลําบากขัดสนไมมีคานมเด็กแฝด หวังอยากจะไดเงินมาผาตัดรักษา
แม ที่เปนโรคหัวใจ บางวันไมมีกับขาว “สม” จะออกไปหาปลามาใหทุกคนในบานไดอ่ิมทอง           

         
 
 ภาพที่ 4.12 สม ทําอาหารใหแม และนองฝาแฝดทุกเชา ภาพครอบครัวสมหลังพอเสียชีวิตเพราะ
โรคมะเร็ง  
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“เอ้ือยกับแมพิการ-ยายชรา”   อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
                          หลังจากพอเสียชีวิต ตั้งแต “เอื้อย” ยังอยูในทองแม พอคลอดออกมาไดไมนาน   
แมของเอื้อย ก็มาปวยเปนโรคสันนิบาต ทําใหพี่สาวเอื้อยตองไปหางานทําตางถ่ิน มีเพียง“เอื้อย” 
เด็กหญิงวัย 11 ป ที่ตองทําหนาที่เล้ียงดูแม และ ยายวัยชรา ซ่ึงปวยเปนโรคหัวใจ “เอ้ือย” เปนเด็ก
ขยันเรียนมาก สอบไดที่ 1 ทุกครั้ง มักมีปมดอยถูกเพื่อนลอวา ไมมีพอ แมก็พิการ “เอ้ือย” อดทน 
ชวยคุณครูเล้ียงเด็กเล็ก พอไดเงินมาก็นําไปซื้อกับขาวจุนเจือครอบครัว    
 

        
 
 

 
 
ภาพที4่.13 ผูวิจัย เก็บขอมูล พูดคุยกับครอบครัวเอ้ือย แมปวยเปนโรคสนันิบาต และยายวัยชรา 
พรอมเจาหนาท่ีอบต.ผูดูแลบัญชีธนาคาร   
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“เค โปลิโอ ชีวติอับโชค”   อ.เมือง จ.นครสวรรค            
                           แมจะขาพิการ เดินไมได ชีวิตตองอยูบนรถเข็น แต “เค” ไมไดยอทอหลังพอ แม
แยกทางกัน “เค” อยูเล้ียงดูพอ เรขายล็อตเตอรี่  พอพอวัยชราออกบวช “เค” ตองอาศัยอยูหองเก็บ
ของใตถุนบาน เพราะไมมีใครคอยชวงพยุงขึ้น-ลง จะฝนตกหรือน้ําทวม “เค” ตองสูทน เคาไปฝก
เรียนรูวิธีทํากรอบพระจากเพื่อน รับจางซอมไฟฟาบางพอมีรายไดเล้ียงตัว “เค” ฝนอยากมีทุน และ
อุปกรณเพื่อเปดรานรับทํากรอบพระ ชวยใหเคาไดมีชีวิตอยูรอด ดวยลําแขงของตัวเอง  
 

 
 
    ภาพที่ 4.14 ผูวิจัยสัมภาษณ คมกริช ครอบสุข “เค โปลิโอ” ผูพิการสูชีวิต ท่ีเห็นดานหนาคือ   
อุปกรณทํากรอบพระ ท่ีเคนําเงินบริจาคไปซื้อมาเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัว  

 
“วิกฤติชีวิตของปรีชาและลูก”   อ.โพทะเล จ.พิจิตร                    
                          หลังถูกรถชน ทําให “ปรีชา” ตาบอด 1 ขาง  แขนและขาซายถูกตัด กระทั่งไดอยูกิน
กับภรรยา จนมีลูกชาย 1 คน ช่ือ “ไกล” ไมทันขามป ภรรยาทิ้งลูกและปรีชา หนีไปมีครอบครัวใหม 
“ปรีชา” ตองดิ้นรนหาเลี้ยงชวีิต ตนและลูก ดวยการหาเกบ็ของเกา และปนลูกกระสุนดินเหนียวขาย 
ใหคนเลีย้งววัแถวบาน ญาตพิี่นองไมเคยมใีครไดจุนเจือ ชวยเหลือสองพอลูก “ปรีชา” ยังคิดไมตก
ลูกชายถึงวัยตองเขาเรียน จะทําอยางไร เมือ่ลําพังเงินจะซื้อขาวสารกินไปวันๆยังไมมี 
  

DPU
DPU



 95 

 
 

                         
  ภาพที่ 4.15 ปรีชาและลูกชาย หลังออกอากาศ “สกูปชีวติ” มีผูใจบุญสงของมาให พรอมบริจาคเงิน     
  ทําใหปรีชาสามารถสงลูกชายเขาเรียนชั้นอนุบาล    
 
 “แหมม ปวยโรคผิวหนงั”   อ.เมือง จ.ลพบุรี     
                           มีพี่นองถึง 6 คน “แหมม” เปนคนเดียวที่ผิวหนังผิดปรกติ แมจะรักษาตัวตั้งแตเด็ก
แตอาการก็ไมทุเลา ทุกวันนี้ “แหมม” อายุได 30 ป จะไปหางานทําที่ไหน คนก็รังเกียจ จึงรับทําไม
กวาดอยูบาน บอยครั้งอาการคัน แสบผิวกําเริบจนทนไมไหว แตไมมีเงินไปหาหมอ ยิ่งโรงพยาบาล
จะมาตัดความชวยเหลือ “แหมม” ตองจายคารักษาเองทั้งหมด คิดแลวจนปญญา อยากไดจักรเย็บผา 
มาฝกเย็บผาโหล จะไดมีเงินรายไดมาชวยประคองชีวิตตนและยาย        

     
 
ภาพที่ 4.16 แหมม พูดคุยกบัผูเก็บขอมูลหนาบานหลังใหม ผิวหนังท้ังตัวของแหมมแหง ตกสะเก็ด          
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“ดญ.เตย ปวยปสสาวะรั่ว”   อ.เกาเลี้ยว จ. นครสวรรค                 
                          เพราะปวยเปนโรค กระดูกสันหลังทับทางเดินปสสาวะ ทําให “เตย” ตองใชชีวิต
อยางทุกขทรมาน ควบคุม กลั้นการขับถายไมได หลังแมเสียชีวิต “เตย” และ “ธง” นองชายก็ไมเปน
ที่ตองการของญาติพี่นอง โดยเฉพาะ “เตย” ที่มักขับถายเลอะเทอะจนสงกลิ่นเหม็น “เตย”ยังโชคดี
ได “นอง” หญิงโสด ซ่ึงเคยเปนเพื่อนนักเรียนหองเดียวกับแม นําสองพี่นองมาเลี้ยงดู เพราะสงสาร    
ทุกวัน “นอง” เล้ียงชีพดวยการหาของเกา บางครั้งก็หาเงนิไดไมพอพา “เตย” ไปหาหมอ ทั้งที่ตอนนี้
หมอบอกตองรีบรักษา “เตย” ใหเร็วที่สุด ไมเชนนัน้ หากไตเสื่อม อาจจึงขั้นเสียชีวิต  
 

 
 

                            
    ภาพที่ 4.17 คณะครู อาจารย อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค เดินทางมาเยีย่ม “นองเตย กับธง” พรอม
มอบ   ของใช หมอหุงขาว กระติกน้ํารอน เตารีด ฯลฯ ทุกวันนี้ นองเตยตองสะพายกระเปา ใสถุง
ปสสาวะพรอมตอทอปสสาวะ อยูตลอดเวลา 
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“นงนชุ มายลกู 5 สูชีวิต”   อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค                 
                           รวมทุกขรวมสุขจนมีลูกถึง 5 คน สามีกลับทอดทิ้ง ไมรับผิดชอบ ทิ้งให “นงนุช” 
ตองหาเลี้ยงลูกตามลําพัง อาชีพทํางานโรงงาน ไมพอจุนเจือลูกๆทั้ง 5 คนที่ยังอยูในวัยเรียน ลูกๆ 2 
คน เรียนอยูช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 บางวันตองหยุดเรียน ไปรับจางปลูกมันสําปะหลัง หาเงิน
ชวยแม เล้ียงนอง แมภาระจะหนัก ทวมทน บานที่อยูก็ซอมซอ หลังคารั่ว แต “นงนุช” กัดฟนสูไม
ทอมีลูกเปนกําลังใจ เธอบอกวา ชีวิตนี้ จะขออยูเพื่อลูกเทานั้น   
 

              
ภาพที4่.18บานหลังใหม ท่ีนงนุชตัดสนิใจนําเงินสวนหนึ่งไปซอมแซม ใหลูกท้ัง 5 คนสุขสบายขึน้   
 
“หยกฟา กับสวย สายตาสั้น   อ. เมือง จ.พษิณุโลก   
                           หลังเลิกกับสามี “หยกฟา” ตองรับภาระเลี้ยงดูลูกๆทั้ง 3 คน “นองสวย” ลูกสาวคน
โต มีปญหาสายตาสั้นถึง 2,500 อานหนังสือก็มองไมเห็นจนตองหยุดเรียนมาไดเทอมนึงแลว ทุก
วันนี้ “หยกฟา” ตองหารับจางทํางานตามสวนกลวย หาเลี้ยงลูก 3 คน และพอวัยชรา  บางวันสุขภาพ
ไมอํานวย เพราะหยกฟาปวยโรคไทรอยดเปนพิษ ทํางานหนักไมได แตส่ิงที่ “หยกฟา” หวงที่สุด 
กลับเปนปญหาเรื่องลูกสาวที่สายตาสั้น เกรงวานานวัน “สวย” ลูกสาวจะตามองไมเห็น      

      
ภาพที่ 4.19 ครอบครัวหยกฟา “สวย” ลูกสาวสายตาสั้นถึง 2500 หลังออกอากาศ “สกูปชีวติ” มีคน
ใจบุญสงแวนมาใหหลายอัน ท่ีใสอยูประจําคือแวนท่ีมีแพทยมาตัดใหถึงบาน  สวยไดเรียนตอสมใจ    
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4.2.4.2 สภาพชีวิตความเปนอยูกอน และ หลังการออกอากาศ “สกูปชวีิต” 
                          จากการสัมภาษณผูดอยโอกาสทั้ง 10 ราย ตางตอบตรงกันวา กอนหนาที่ได
ออกอากาศใน “สกูปชีวิต” ความเปนอยูคอนขางลําบาก ทั้งในเรื่องของปจจัยส่ี ที่ไมเพียงพอตอการ
หาเล้ียงชีพ ตองอดมื้อกินมื้อ และไมไดรับสิทธิ์เขาถึงบริการของภาครัฐ หลังออกอากาศ  “สกูป
ชีวิต” ก็มีผูใจบุญเอาของอุปโภค บริโภคมาให อาหารการกินสมบูรณขึ้น ไมก็พอจะมีเงินไปหาซื้อ
อาหารใหทองอิ่ม มีผูคนหล่ังไหลมอบความชวยเหลือ สงของมาให บางก็ไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ 
มอบเงินชวยเหลือกันถึงบาน เจาหนาที่หนวยงานราชการ แพทย พยาบาลมาใหการดูแล บางคนมา
สรางหองน้ํา ไมก็ปลูกบานหลังใหมให 
                          คนแกชราบางราย เชนคุณตาสวน  ตรีเมืองปก  อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา ชายชรา
ถูกลูกทอดทิ้งมีอายุได 68 ป เคยติดตอขอเบี้ยเล้ียงคนชรา เดือนละ 500 บาท ก็ไมเคยไดรับ หลัง
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” ไปไมกี่วัน คุณตาสวนก็ไดรับสิทธิ์นั้นทันที โชคดี 2 ตอ เมื่อคุณตาไดรับ
พิจารณาใหเขา “โครงการอยูดีมีสุข” ไดเงิน 5 หมื่นบาท มาสรางบานหลังใหม เพิ่งเริ่มตนลงเสาเอก  
สรางเปนบานชั้นเดียวธรรมดา มีหองครัว หองน้ํา โดยชาวบานบริจาคที่ดินให      
 
                          “ เมื่อกอนกห็าเก็บผักหญา ขางรั้วกินนีแ่หละ บานก็อาศัยเคาอยู พอไดออกทีวแีลว 
เขาเอาของมาใหใชใหกนิก็ดใีจ ก็คิด ดีแลวท่ีเขามาชวยเหลือชีวิตเรา ใหไดอยูไดกินไปถึงวันตาย 
อยางเงินผูสูงอายุนี ่สํารวจมาตั้ง 8 ป 9 ป ตองออกสกูปแลวถึงไดเงิน ออกมา 2-3 วัน อบต.ก็วิ่งมา 
เรียกตวัไปเปดบัญชี นี่ก็เกณฑลูกนองมา 6- 7 คน ปลูกบานใหมให ก็ดใีจสุดๆ”( ตาสวน ตรีเมืองปก
,สัมภาษณ,13 มิถุนายน 2551)      
 

                                      
 
ภาพที่ 4.20 ภาพตาสวน และ ยายวัน นัง่ดเูจาหนาท่ีและชาวบาน ชวยกันตอกเสาเข็มบานหลังใหมท่ี
ไดรับงบประมาณ 5 หมื่นบาทจากโครงการ “อยูดีมีสุข” ใหจัดสรางบาน  

DPU
DPU



 99 

          
           ภาพที่ 4.21 ภาพซายเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขบีบนวดคุณยายวนั ท่ีเพิ่งออกจาก 
          โรงพยาบาล ภาพซาย นายกเหลากาชาด มอบของใหคุณตาสวนและคุณยายวนั   
                          ปาพงษ ลุงสอ พี่นองรันทด บอกวา ดีใจมากที่ “สกูปชีวิต” มาถายทํา ดีใจจนน้ําตา
ไหล พอออกอากาศไปแลวก็มีคนมาเยี่ยม มากมาย ทั้งฆราวาสและพระภิกษุ  ปาพงษ เปนอีก
ตัวอยางชีวิตที่นายกยอง เบิกเงินบริจาคมาใชเพียงครั้งเดียว 2,000 บาท โดยทุกวันนี้ก็ยังคงขยัน
ทํางานรับจาง ทํางานกอสราง บอกวา จะเก็บเงินไวใชเพื่อบั้นปลายเจ็บปวยไข ไวหาหมอ   
                          “ชีวิตปาลําบากมาตลอด มีอะไรก็กิน ผักตม น้ําพริก เมื่อกอนทํางานกอสราง ขน
ปูนแบกอิฐ แบกทราย ปวดเขาก็ตองทํา พอออกทีวีไปแลว มีคนมาหากันเยอะเลย เขามาแจกเสื้อผา
บาง ซ้ือกางเกงใหมๆมาใหบาง ปาไปทํางานกลับมาเจอ น้ําตาไหลเลย มันตื้นตัน”  
(ประพงษ เอี่ยมบัวหลวง,สัมภาษณ,9 มิถุนายน 2551)   

                                        
 

  
ภาพที่  4.22 ปาพงษ-ลุงสอนําสมุดบัญชีใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ,รับของบริจาค 
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                           บัวลัย เชื้อกลา แมของ “สม เด็กชายกตัญู” เลาใหฟงวา กอนหนานี้ชีวิตลําบาก
อยางหนัก เพราะตัวเองก็ปวย สามีก็เปนมะเร็งลําไส อาการหนัก ไมมีเงินคายา คารถไปหาหมอ 
และไมมีเงินซื้อนมใหลูกฝาแฝดกิน ไดแตใหกินขาวตม  สวนสมเอง ก็ไมมีเงินไปซื้ออุปกรณการ
เรียน จึงตองออกจากโรงเรียนกลางคัน มาชวยเล้ียงดูแมและนอง หลังออกอากาศ “สกูปชีวิต” ชีวิตก็
ดีขึ้น แตสามีไดเสียชีวิตลง เพราะมะเร็งลําไสลุกลามไปมาก รักษาไมหาย  

             “ ตอนที่ยังไมไดออก  ลําบากมากที่สุดเลยคะ  ไมมีนมใหลูกกิน แลวแฟนก็ไม
สบาย ไหนจะลูกสองคน  ไหนจะตองเรื่องไสเขา  เขาจะตองถายตลอด  ก็ตองเปลี่ยน  วันนึงก็
เปลี่ยนสองสามครั้ง  ไสถายทะลักออกมาแตก เหม็น ตวัเองก็ไมสบาย  ตองขอเงินเพือ่นบาน  เขาก็
ชวย  ก็เกรงใจเขา พอออกสกูปชีวิต  ก็ดีขึน้ๆ  ลูกมีนมกนิ  มีเงินไปหาหมอ แลวก็มีคนมาเยีย่มจาก
กรุงเทพฯคะ  นอกนั้นก็ไดรับจดหมาย  สงขาวสงของมา  สงมาหาสม  ขอใหสมเปนคนดี  เขียน
จดหมายมาทุกคนเลยคะ  แลวแมกต็อบเขาไป” ( บัวลัย เชื้อกลา,สัมภาษณ,13 มิถุนายน 2551)  

 

                          ทุกวันนี้ “สม ฉัตรชยั เชื้อกลา” ทํางานรับจางเดินสายไฟ เล้ียงวัวใหผูใหญบาน 
มีเงินพอเหลือจุนเจือแม และซื้อนมใหนองชายฝาแฝดไดกิน จนเด็กแฝดรางกายสมบรูณขึ้น  

            “ ก็เครียดไมมีเงนิใหนองซื้อนม กลํ็าบากเหมือนกัน บางทีไมมแีมก็ไปยืมเงินพี่นอย
คร้ังละรอยสองรอย แลวใชคนืเขา ชวยใหนองมีนมกิน ตอนนี้ก็ดีขึน้ ก็พอซ้ือนมใหนองสวนมาก 
และก็ใชจายทางบาน  ก็มีนายอําเภอมาเยีย่ม หลายคนแตไมรูจักซ้ืออาหารแหง ขาวสาร ผาหม ให
หลายอยาง” ( ฉัตรชัย เชื้อกลา,สัมภาษณ,13 มิถุนายน 2551)  

   

 
              ภาพที่ 4.23 นายอําเภอสุทธิศักดิ์ พรประเสริฐสุข นายอําเภอวังน้ําเขียว มอบของให 
              ครอบครัวสม ชวยใหสมมีนมผงใหนองฝาแฝดดื่มกิน               
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                            เด็กหญิงกตัญู “นองเอ้ือย” ซ่ึงตองปรนนิบัติดูแลแม ที่ปวยเปนโรคสันนิบาต 
และยายที่แกชรา บอกวา เมื่อกอนไดแตมองเพื่อนๆกินขนม ตนเองอยากกินขนม น้ําหวาน ก็ไมเคย
กิน เดี๋ยวนี้พอมีคาขนมไปโรงเรียนบาง และโชคดีที่มีผูใจบุญบริจาคเงินมาสรางหองน้ําใหใหมบน
บานทําใหแมและยายไมตองลําบากขึ้น-ลงบาน เพื่อไปใชหองน้ําใตถุนบาน “นองเอื้อย” แทบไมใช
เงินบริจาคเลย เคยเบิกเงินมาซื้อชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน และพาแมไปหาหมอ จํานวนไมมาก
นัก หนูนอยตองการเก็บเงินไวเปนทุนการศึกษาในวันขางหนา     

             “กอนหนาก็อยูขัดสนไมคอยมีเงินไมมีทองกับเขา  เวลาเพื่อนเขามีตังคไปกินหนม  
แมเขาบอกวาไมตองมองเขา  บางคนเขาก็ใหตังคกินหนม  ก็กินขาวกับโรงเรียน  เวลาเขากินหนม  
หนูก็ไมมองเขา  ทําเปนอานหนังสือไป  ไมตองไปยุงกับเขา  กินขาวเสร็จก็ไปชวยครูเฝาเด็กอนุบาล
แลวก็ไปซอมวอลเลย  ชอบเลนกีฬา  เพราะวาสนุก  หนูชอบ ก็มีคนเอาเสื้อผา เอาของมาให เขาให
เงินไวจายคาไฟ ทําหองน้ําให แลวบอกใหดูแลแมใหดีๆ อยาทิ้งแมกับยาย เขาบอกอยางนี้” 
 (มาลี เพ็ชรชาญชัย,สัมภาษณ,9 มิถุนายน 2551)  

         

 

    ภาพที ่4.24 เอ้ือยประคองแมพิการเขาหองน้ําใหมท่ีมีผูใจบุญบริจาคเงินสรางใหใหมบนบาน 

   ภาพเอื้อยชวยยายหุงหาอาหาร 
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                           เชนกันกับชวีิตของ “เค โปลิโอ” ที่ไมเคยคิดฝนวา ตนจะไดออกทีวี รอลุนอยูนาน
เปนเดือน พอไดออกอากาศ “สกูปชีวิต”  เคาเลาใหฟงถึงความเปลี่ยนแปลงวา  

             
            “กอนออกนี่  ลําบาก กินก็ไมคอยอ่ิม  เงินทองก็ไมมีติดกระเปา  เงินทองก็ไมพอ  

เวลาปวดทองขึ้นมา  ก็ตองทน  เพราะวาไมมีตังค  หลังจากไดออกแลว  ทุกอยางมันก็เปลี่ยน  ดีขึ้น
เปนกองเลย  จากที่วันนึงไมมีเงินติดกระเปาเลย  ก็มีเงินติดกระเปา  ไมมากก็ยังพอมีซ้ืออะไรกิน  
ซ้ือหยูกซื้อยาอะไรได ซ้ืออุปกรณมารับทาํกรอบพระ ใหเชาพระ  มีคนเขาเห็นแลวก็มาใหกําลังใจ  
มาพูดคุยดวย  ทักทาย  มาถามโนนถามนี”่( คมกริช ครอบสุข,สัมภาษณ,2551) 
 

        
 

 
 

    
    ภาพที่ 4.25 เค โปลิโอ นําเงินบริจาคไปลงทุนประกอบอาชีพ เปดแผงใหเชาพระ และรับทํากรอบ   
พระ สวนที่อยูอาศัย ยังอาศยัอยูหองปูนแคบๆ ใตถุนบานของพอ  
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                           กอนหนานี้ แมไดเบีย้คนพกิารเดือนละ 500 บาท แตปรีชา พันศรี หนุมพิการ  
ก็ยอมรับวา ไมพียงพอสําหรับการยังชีพของตนและลูกนอย ที่อยูในวัยตองกินนม หนักเขา ปรีชา
ตองดิ้นรนไปขอนมใหลูก พอออกอากาศ “สกูปชีวิต” ไป  พอมีเงินซ้ือนม ซ้ือไข บํารุงรางกายลูก
ชาย และยังมีเงินสงลูกเขาเรียนชั้นอนุบาล 1 ทั้งที่เมื่อกอนอนาคตมืดมน    
    
                           “ ไมไหวครับ  แยสุดๆ  ตองโยกรถพาลูกไปหาหมอ  ไปขอนมเขา บางทีเขา
สงสารตามทางไปเจอใครเขา เขาใหยี่สิบบาท  สามสิบ เมื่อกอนไมมีอะไร  กินขาวตมกับเกลือ  
ตมๆแลวก็เอาเกลือใสหนอยแลวกก็ิน  กนิน้ําขาว จนปญญา เดี๋ยวนี้ดีขึน้ไปเยอะ  มีหมอหุงขาว   
ไมตองใหลูกกนิน้ําขาวแลว  ลูกไดกินนมเราก็สบายใจหนอย  มีซ้ือไขไวใหลูก  บางทีตอนเชารถ
กับขาวมา เขาจะมีขาวกลอง  ขาวมันไกซ้ือใหลูก  ก็ปอนใหลูกไป” (ปรีชา พันศรี,สัมภาษณ, 
11 มิถุนายน 2551) 

   
 

 
 

                                  
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 4.26 ปรีชาและลูกเล้ียงชีพดวยการหาเก็บของเกา ชีวติดขีึ้น ซ้ือหมอหุงขาว ไฟฟา   
ลูกไดกินขาวรอนๆกับไขเจียว   
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                          หลังจากตองทนทุกข ทรมาน กับโรคผิวหนังแหงแตกเปนสะเกด็มานาน พอได
ออกอากาศ “สกูปชีวิต”  สุปราณี  เขียนสอาด หรือ แหมม ก็ไดรับความชวยเหลือตอบกลับอยาง
ทวมทน รายการทีวี ตางเชิญใหนองแหมม ไปออกรายการเพื่อนําความชวยเหลือมาให                             
สงผลใหยอดเงินบริจาคของแหมม สูงเกือบลานบาท   
 
                        “เมื่อกอนตองเหลาไมกวาดสงเคา  ได 500 ก็ไปซื้อยา  บางทีก็โทรบอกหมอวา 
ตังคมีไมพอ  เพราะทําๆไมกวาดทางมะพราวไดอันละหาสิบตังค  ตองทําไดพันอนัถึงจะได 500  ก็
พอคารถไป  เคยไปขอเบี้ยเล้ียงคนพิการ แตเขาบอกวาไมได  กเ็ลยไมไปเพราะวา  อายเขา  ก็ดใีจคะ 
ที่เขาชวยจริงๆ  ก็ปล้ืมใจทีไ่ดออกสกูปชวีิต  พอออกสกูปชีวิตเสร็จชอง 9 ก็มาติดตอใหไปถายชอง 
9 ตอน 5 ทุม  รายการคุณสญัญา  คุณากร  เขาก็ใหรถตูมารับไป  ก็ถึงบานมาตอนตีหนึ่งกวา  ก็ไป 
กับอสม.ที่ช่ือปาหมูพาไป กม็ีเงินเขามาบญัชีเร่ือยๆ”  (สุปราณี เขียนสอาด,สัมภาษณ,2551) 
 
 

       
  

          
 
           ภาพที่ 4.27 ภาพแหมม, แม และหลาน ใชชีวิตในบานหลังใหม มีเฟอรนิเจอรครบครัน  
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                           ทั้งที่ไมใชเลือดเนื้อเช้ือไข แตดวยความสงสาร สุพรลักษณ พูลขวญั หรือ “นอง” 
จึงรับอุปการะ “นองเตย” ซ่ึงปวยปสสาวะรั่ว และนองชาย“ธง” จนตองติดหนี้สิน ใชชีวิตดวยความ
ลําเค็ญ หลังออกอากาศ “สกูปชีวิต” ก็พอมีเงินเก็บไวรักษาตัวใหนองเตย จะเก็บเงนิไวไมถอน
ออกมาใช  สวนคุณครู ผูใหญบาน นายอําเภอ ตางก็ใหความชวยเหลืออยางดี เสมอตนเสมอปลาย  
  

                           “ชีวิตตองมาตกต่ํา  เหมือนคนลมละลาย  ตองมารับผิดชอบตางๆ เพราะปกตแิลว
โสด ก็ยังไงกไ็ด แตพอตองมารับผิดชอบเด็ก  เครียดมาก ไปทางไหนกม็ีแตเจาหนี้ กห็ลายหมืน่  พอ
ออกรายการไป ก็ดีขึ้น คือมีกําลังใจใหเราตอสู  ไมใหทอถอย  ใหเรารกัษาเขาใหหาย  ใหเหมือนกบั
ที่เขาตั้งใจบริจาคเงินมา  ไปไหนคนก็ชม  ใหกําลังใจ   ก็มอีาจารยที่ฉะเชงิเทรา  ใหเดือนละพัน
ประจํา มีเมียผูวา  นายอําเภอ  นี่เขาใหความชวยเหลือ แตที่ลืมไมไดคอืผูใหญบาน  คร้ังแรกตอนที่
ไมมีหนวยงานมาชวยเหลือเขาจะเรีย่ไรชาวบานกอน ใหเด็กไปรักษาผาตัดรอบแรก”  
(สุพรลักษณ พูลขวัญ,สัมภาษณ,2551)  

                        
 

 
ภาพที่ 4.28 ดญ.เตย และนองธง ออกไปตระเวนชวย “นานอง” หาเก็บของเกา กระเปาท่ีสะพาย 
ติดตัวนองเตยตลอดเวลา บรรจุถุงปสสาวะ ซ่ึงแพทยตอสายยางไว   
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                         ทั้งที่มีภาระลกูวยักําลังเรียนถึง 5 คน สามีก็ทอดทิ้งไมเหลียวแล แตแมคนแกรงอยาง 
“นงนชุ เพชรพงษ” ก็ไมเคยทอ ทํางานในโรงงาน สวนลูกๆก็ขยันชวยแมแบงเบาภาระ หลัง
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” นงนชุ ไดเงินมาจํานวนหนึ่ง เธอตัดสินใจนําไปซอมแซมบาน เพื่อใหลูกทกุ
คน อยางนอยก็มีบาน คุมแดดกันฝน    
 
                            “ก็คงไมมีอะไรดีไปกวานี ้ นี่ก็ยังดีขึ้น สภาพจิตใจกด็ี บานก็ทําใหลูกอยูดีขึ้นถึงจะ
ไมดีทีเดยีว แตก็ยังพอหลบฟาหลบฝน ไมเหมือนแตกอน แตกอนเวลาลมฟา ลมฝนมา ตองวิ่งหนหีา
หลบตามบานคนอื่นเขา เปนกระทอมยิ่งกวานี้อีก เก็บเงินไวเปนทนุการศึกษาลูกดวย เงินก็เก็บไวใน
บัญชี   ใชเงินที่รับจางไปวันๆ จายใหลูกไปโรงเรียน แลวก็คากับขาว  สวนมากกจ็ะกินเปนไข ของ
งายๆ ลูกก็ไมบน กินยังไงกก็ินไป”  ( นงนุช เพชรพงษ,สัมภาษณ,11 มิถุนายน 2551)  
 

         
 

 
                          
   ภาพที่ 4.29 ภาพการใชชีวติของนงนุชหมายลูก 5 สูชีวติ , ลูกสาวคนเล็กเช็ดน้ําตาปลอบใจแม 
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                           อีกครอบครัวที่โชคดี หลังชีวิตของ “หยกฟา และสวยลูกสาวสายตาสั้น”  
ออกอากาศ ผูใจบุญพากันสงแวนสายตามาใหสวย แพทยจากโรงพยาบาลมาตัดแวนใหถึงบาน สวย
ไดเรียนหนังสือตอ ครอบครัวมีชีวิตทีด่ีขึ้น  
 

            “กอนนี้ก็ไมคอยจะมีกิน  พอเขามาชวย ก็มีคนเอาของมาเยี่ยม รูสึกวาดีใจ  จากที่ไม
รูจะหาคาเรยีนที่ไหนใหลูก  อีกอยางเราหาคนเดียว  ไหนจะพออีก ไหนจะลูก ลูกคนโตก็ไมไดเรียน 
ก็ดีขึ้น รูสึกวามันเหมือนตายแลวเกดิใหม  ลูกไดใสแวน ไดไปเรียนหนงัสือ  ลูกคนเล็กสองคนก็มี
เสื้อผาใส ไมเคยคิดวาจะไดมากมายขนาดนี้  เพราะวาเงนิของคนใจบญุที่มาบริจาค  เขาคิดวาเงิน
ของเขานอย แตสําหรับหนูมนัมากมายคะ” (หยกฟารัตนสุวรรณ,สัมภาษณ,12 มิถุนายน 2551) 

 
             หยกฟา ไดนําเงนิบริจาคจํานวนหนึ่งมาไถถอนที่ดิน บานที่อยูปจจุบนันี้ เนือ่งจาก

พอนําไปจํานองไว เพื่อเธอและลูกจะไดมทีี่อยูอยางถาวร เงินสวนหนึง่นําไปซื้ออุปกรณการเรยีนให
ลูก และของใชที่เธอและลูกคิดวาจําเปน 

 

       
 
  ภาพที่ 4.30 ภาพสวย ลูกสาวกําลังลองแวนท่ีมีผูใจบุญสงมาให ,ภาพหยกฟาทํางาน  
 
 

4.2.4.3 ความเปลี่ยนแปลง-ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท้ังตอตัวผูดอยโอกาสและคนรอบขาง  เพื่อนบาน, 
ญาติพี่นอง, เจาหนาท่ี   
               
                           ผูวิจัยเลือกนําเสนอผลการวิจัย เนนเฉพาะในสวนของสกูปชีวิต กลุมตัวอยาง 10 
รายคัดเลือกมาเฉพาะรายที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
แงมุมเกี่ยวกับผลกระทบดานลบ รวม 4 ราย  ซ่ึงในสวนของกระแสตอบรับดานบวก เร่ืองการไดรับ
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ความชวยเหลือ ชีวิตสุขสบายที่เปล่ียนแปลงไปของผูดอยโอกาส  ผูวิจัยไดนําเสนอไวในหัวขอ
ขางตนแลว และพบวา ในบางราย  เพื่อนบาน ญาติพี่นอง เจาหนาที่ ซ่ึงเคยชวยเหลือ ไปมาหาสูกัน 
ยังคงมีปฎิสัมพันธที่ดีตอกันดังเดิม ไมแตกตาง ระหวางกอน และ หลังออกอากาศ “สกูปชีวิต”  
 
                          “ตาสวนและยายวัน” เพื่อนบานที่เคยเอื้ออาทร ใหขาวปลาอาหารกันอยูเปนประจํา 
ไมเปล่ียนแปลง ลูกชาย 2 คน ไมยอนกลับมาดูพอเหมือนเดิม แตในสวนของเจาหนาที่ในพื้นที่จะ
เห็นไดอยางชัดเจน ทั้งปลัดอําเภอปกธงชัย, อบต.,ผูใหญบาน ตางแข็งขัน เกณฑคนมาชวยกันลง
เสาเข็ม ปลูกบานใหกับตาสวน ที่ไดรับสิทธิ์ไดเงิน 5 หมื่นบาทมาปลูกบานตามโครงการ “อยูดีมี
สุข”  และ อบต.ธงชัยเหนือ  ก็เรงรัดพาตาสวนไปเปดบัญชี ใหไดรับสิทธิ์เบี้ยเล้ียงคนชรา ทั้งที่เคย
ยื่นขอมานาน 8-9 ป ไมเคยได ใหเหตุผลวา ยังมีคนที่ลําบาก ยากจนมากกวาตาสวน เจาหนาที่อสม.
พากันยกทีมมาดูแลตาสวน และบีบนวด ทํากายภาพบําบัดใหคุณยายวัน ซ่ึงชวงหลังลมปวยลงเปน
อัมพฤกษเดินไมได  ที่เคยเปนคนหาเลี้ยงตาสวน กลายเปนทุกวันนี้ตาสวนตองหาเลี้ยงยายวันแทน          
 
                           “สม เล้ียงพอแมปวย และนองแฝด” นายอําเภอ และคณะเจาหนาที่จากอําเภอวัง 
น้ําเขียว และ อบต.วังหมี ตางจัดสรรสิ่งของอุปโภค บริโภค ขาวสาร อาหารแหง ผาหม และนมเด็ก 
มามอบใหกับครอบครัวสม ขณะเดียวกันสจ.ในพื้นที่ก็แวะมาเยี่ยม รับปากจะสงเสียคานมใหเด็ก
แฝดเดือนละ 500 บาท ทุกเดือน เปนความชวยเหลือ ที่ครอบครัวสมไมเคยไดรับมากอน ส่ิงที่จะ
กลายเปนปญหาหลังจากนี้คือ เมื่อตนป พอของสมไดเสียชีวิตลง นางบัวลัยจึงนําเงินบริจาคที่มีอยู
ไปจัดการทําศพใหสามี เหลือเงินจํานวนไมมากนัก อีกทั้ง หมอที่โรงพยาบาลไดเรงรัดใหนางบัวลัย
ทําการผาตัดหัวใจโดยดวน เนื่องจากอยูในภาวะหัวใจโต ถาชาอาจไมทันการณ เปนอีกมรสุมชีวิตที่ 
สมและครอบครัว ยังตองดิ้นรนอยูรอดกันตอไป   
 
                           “ปรีชา ผูพกิาร และลูกชาย” จากที่เคยอยูอยางสงบเสงีย่ม เจยีมตัวกับลูกชายสอง
คน ไมเคยไปรบกวนญาตพิี่นอง และญาติพีน่องก็ไมเคยแบงปนขาวปลาอาหารมาจุนเจือปรีชาและ
ลูกเลย ทั้งที่บานอยูละแวกเดยีวกัน สามารถเดินเทาไปมาหาสูกันไดใกลๆ   
                            ที่เปนเชนนี้เพราะญาติพี่นองรังเกียจในความพิการของปรีชา  เกรงวาจะมา
เบียดเบียนสรางภาระให เนื่องจากปรีชาพิการ ทั้งตาบอด ขา และ แขนขาด ทํามาหากินไมสะดวก
เหมือนเชนคนปรกติ แตที่ผานมาปรีชา บอกวา ไมเคยไปเบียดเบียนญาติพี่นอง พยายามดิ้นรนหา
เล้ียงตัวเองและลูกชายมาตลอด   
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                           หลังการออกอากาศ “สกูปชีวิต” มีคนใจบุญสงของมาให และมาเยีย่มเยยีนปรีชา 
พบวา พี่ชายของปรีชาและญาติพี่นองก็เร่ิมมาแวะเวยีน เยี่ยมเยยีนปรีชาบอยครั้ง สอบถาม
สารทุกขสุกดิบ บางครั้งก็มาขอยืมขาวสารไป อางวาขอยมืขาวสาร 2 ถัง ไปกอนพอดขีาวหมด บาง
วันปรีชาออกไปหาเก็บขวดขายกับลูกชาย ล็อคบานไว กลับมาบานถูกงัด มามา ขาวสาร ไข หาย
หมดเกลีย้ง พอลูกอนาจใจ ไมอาจคาดเดาไดวาใครซ้ําเติม  
                           ไมนานมานี ้พี่ชายมาขอยมืเงินปรีชา 4 หมื่นบาท ปรีชาเกรงใจ เลยปดใหไปคยุกบั
นายเฉลียว ทองเงิน เจาหนาที่อบต.ซ่ึงเปนคนดูแลบัญชีเงินฝากของปรีชาไวให นายเฉลียวพยายาม
ตักเตือนใหสตปิรีชาอยูเสมอ วาตองหวงลูกชายไวกอน เกบ็เงินไวใหลูกเรียน และใหเบกิเงินใช
นอยๆหนอย อยาใชเงินมือเติบ เดี๋ยวตองกลับไปลําบากอยางเดิม     
                           “ไมมีครับ  ไมมีใครเลยครับ  ไมมีใครมาเหลียวแลผมเลย  เปนญาติกนัแหละ  ผมก็
อยูกับลูกสองคน คิดวาเราทาํกินไมได แตผมไมทอแท  ไมมีอะไรกนิเลย  เราก็กินนอนกันอยูแคนี ้ 
ตางคนตางอยูครับ  ผมเกรงใจคนมีอะไรผมก็ตอบแทนเขาบาง พักหลังพี่นองก็มีมาหาเรื่อย  มาคุย
บางทักทายอะไรบาง บางคนเขาจะกู  ผมกบ็อกผมพาไปได  ไปหาอบต.  ผมยกเรื่องใหอบต.หมด  
คุยกับอบต.เอา  อบต.ใหไมใหผมไมรูนะ ผมปฏิเสธไมได  เขาวาผมสิ  เวลามีเงินหนอยก็ทําเปนหยิง่  
ไมรูจักพี่จกันอง”  (ปรีชา พนัศรี,สัมภาษณ,11 มิถุนายน 2551) 
 

              “เขาก็ไมไดเบียดเบียนใคร  อยูพืน้ๆ แตพอหลังจากออกรายการแลว  มันก็
เปลี่ยนแปลงครับ  การใชเงินมันก็จะมากขึน้หนอย  กอนหนานีก้็ใหไปเบิกสามพัน  นีก่็หมดไปแลว  
นี่ก็มายืมเงินซือ้ชุดลูก  พอมีเงินแลวชักใชเยอะ  พีน่องจะยืมเงินเรื่อย  เขาเคยปดมาหาผม  คือใหผม
เปนใหญ  แตเขาก็อดไมไดเนอะ  ผมบอกไมไดละ  เพราะวาทางรายการเขาเนนมา  มันไมใชเงนิที่
จะไดมางายๆนะ  จะเอาไปเปนกอนมันเปนไปไมได  พอผมพูดปุบเขาก็เงียบไปเลย  เขาไมกลา 
เมื่อกอนมันไมเคยดูแล  พอรูวานองมีเงิน  ก็สนิทหนอย  มาเยี่ยมเยยีนบอย  ผมมองแลวมันผิดปกต”ิ 
( เฉลียว ทองเงิน,สัมภาษณ,11 มิถุนายน 2551)   
 
                           นายเฉลียว อบต.ทนง ซ่ึงเปนผูเขียนจดหมาย ติดตอใหทางผูผลิต “สกูปชีวิต” ไป
ทําชีวิตปรีชา ออกอากาศ ยังใหแงคดิอีกวา คนเราพอมีเงนิทองก็นับญาติ พอไมมีความเปนญาติพี่
นองหายไป ดวยความที่ปรีชา คอนขางเกรงใจพี่ นายเฉลยีวจึงมองวา ในอนาคตพี่ชายอาจหาเรื่อง
โกรธเคืองปรีชา สายสัมพันธพี่นองอาจมปีญหาได ขณะเดยีวกันญาตพิี่นองปรีชา กไ็มไววางใจนาย
เฉลียว กลาวหาวา นายเฉลียวอาจจะยกัยอกเงินปรีชาไวใชจาย  
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                          “มันมีจริงทัง้บวกทั้งลบ  ญาติเขาก็มองผมไมดี  หาวาผมจะเอาเงินเขาบางหรือเปลา  
ผมไมกลัวแลว  ทําแลว  ผลมันลบก็ลบไป  แตพวกที่เหน็ดีก็มีเยอะแยะไป  ผมคิดวานะ  เขาพดู
อยางไรก็แลวแต  ผมจะไปเบิกอยางไรไดสมุดเขา แตผมจะเขียนใหเลยนะ บอกวาชาเอาเทาไร   
ก็ใหเขาเขียนพันหรือสองพนั   มันก็ไมดีตรงที่วาญาติพีน่องจะผิดใจ  เขาก็ตองอยางนั้นแหละ  แต   
ก็ส่ังเขาไวแลว มันไดพนัเดยีวออกไดพันเดยีวนัน่แหละตอนตนเดือน  เพราะทางรายการเขาจะเช็ค
ตลอด”  ( เฉลียว ทองเงนิ,สัมภาษณ,11 มิถุนายน 2551)   
                          “แหมม..ปวยโรคผิวหนงั” แหมมเปน “สกูปชีวิต” ที่ไดรับเงินบริจาคเขาบัญชีมาก
ที่สุด แตก็เกิดปญหา และความเปลี่ยนแปลงมากตามมาเชนกัน  ผูใจบุญหล่ังไหลโอนเงินใหแหมม
ไมขาดสาย จนยอดเงนิบริจาคอยูเกือบลานกวาบาท แตหลังจากนัน้แหมมถอนเงินออกจากบัญชี
ประมาณ6 แสนบาท เหลือยอดอยูในบัญชี 4 แสนบาท โดยแหมมบอกกับทางทีมขาววา ถอนเงิน
ออกมาซอมแซม ตอเติมบาน  
                           ชาวบานบางรายโทรศัพทไปที่รายการ “สกูปชีวิต” แจงวา พฤติกรรมของแหมม
เปลี่ยนไป พอมีเงินมากใชจายฟุมเฟอย ซ้ือมอเตอรไซด เครื่องใชไฟฟา ในหมูญาติพีน่องมีการเลี้ยง
ฉลอง และแหมมนําเงินบริจาคสวนหนึ่งราว 1.5 แสนบาท ไปประกันตวัพี่เขยซ่ึงตองคดียาเสพติด 
ออกจากเรือนจํา  
                           ทาง “สกูปชีวิต” จึงไดสงทีมขาวไปตรวจสอบขอเท็จจริง ไดขอมูลอีกดาน โดย
แหมมปฎิเสธเรื่องทั้งหมด และ อางวาถูกกลาวหา ใสราย เพราะเจาหนาที่อสม.คือ วีระ ศรีสมบัติ 
หรือ “ปาหม”ู ซ่ึงเคยเปนผูเกบ็บัญชีธนาคาร โดยมีช่ือแหมมเปนเจาของบัญชี ไมพอใจที่แหมมขอ
สมุดบัญชีกลับมาใหพี่สาวดูแลกันเอง   
                          จากการเก็บขอมูล ผูวิจัยพบวา ทั้ง “ปาหมู” และ “แหมม” เปนผูที่คอนขางชางพูด  
ชางเจรจา บางครั้งเลาเหตุการณไป-มา ขัดแยงกนัเอง แตส่ิงหนึ่งที่สัมผัสไดคือ ทั้งสองฝายตางหมด
ส้ินความรูสึกที่เคยดีตอกนั เกิดความระแวง กินใจซึ่งกันและกัน ทั้งทีเ่มื่อกอนเคยดูแลทุกขสุขกันมา 
                          “เมื่อกอนนะ เราก็ตระเวนพาเคาไปหาหมอ  หมอที่ไหนดีก็ไปหากนั แลวปานะ 
พอรูวามีตรงไหนที่พอจะหาเงินชวยมันได ก็ไปตะลอนๆไป ค่ํามืดดึกดืน่ เออ เคาเคยซื้อขนมใหปา
หอนึง 18 บาท ปาไมเคยเอาอะไรจากเคา พอชวงนึง ปาไปใหเคาเช็คเงนิยอดวาไดเทาไหรแลว 
เพราะรายการตาสวาง เคาถามมา เทานั้นแหละ แมมนับอกวา ใหปาไปหางานทําซะเถอะ ไมตองมา
ยุง ขอสมุดธนาคารคืนจะใหพี่สาวเปนคนดูแล ญาติพี่นองมีอยูเยอะ ดแูลกันได ปานะ น้ําตารวงเดนิ
กลับบานเลย ตั้งแตนั้นมาปาก็ไมเคยยุง เขด็แลว ไมอยากจะชวยเหลือใครอีกแลว มนัเจอปานะ
ครอบครัวมันก็ไมทักปา” (วีระ ศรีสมบัต,ิสัมภาษณ,15 มิถุนายน 2551)       
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“ที่อบต.เขาเบิกให  หนกู็เอามาทําบานคะ ถาหนูใชฟุมเฟอยหนกู็ไมรูจะวาไงแลว
คะ แคเบิกเงินมาทําบาน  ไปหาหมอซื้อยา  ที่พูดกันมนัไมจริงคะ คนที่พดูไปเขาใสรายหนู  
เพราะวาหนไูมเคยเบิกเงนิมาฟุมเฟอย ก็มีเอาเงินมาซื้อตูเสื้อผา, พัดลม  ,เตียง  รถมอเตอรไซดก็ของ
นองเขา เขาก็ผอนของเขา  หนกู็เสียใจคะ  คนที่แจงไปทาํไมทํากับหนอูยางนี้  หนูไมเคยวาจะไปยุง
อะไรเขา ที่ออกไปขางนอก  นาเขาก็จางบางยี่สิบสามสิบ  ไมใชวาเราจะเอาเงินที่เขาบริจาคมาใช
ฟุมเฟอย  นาเขาจาง  เราก็ตองไปใหเขา  เพราะเรามีรถ  ถาเราไมมีรถแลวนาเขาจะใชใคร เร่ืองพี่เขย 
หนูก็ไมรูเร่ืองอยูคนละบานกัน พี่สาวหนูเคาทํางานไดเงนิเดือนตั้ง 2 หมื่นกวาเคาไมมายุงกับเงนิหนู
หรอก พี่นองกไ็มเคยมีใครมายุงกับเงนิหน”ู (สุปราณี เขยีนสอาด,สัมภาษณ,14 มิถุนายน 2551) 

ทีมขาวสอบถามถึงความสัมพันธ กับ “ปาหมู”   “แหมม” ยืนยนัวา ยังติดตอไปมา
หาสูกันดี แหมม โทรศัพทหาปาหมูทุกวนั แลวบอกอกีวา พอดีชวงนีก้ารดหมด เลยยังไมคอยได
โทรไป และเธอไมเคยรูมากอน วาพี่เขย ตองคดียาเสพตดิ เพราะอยูคนละบานกัน รูแตวา พี่เขยมี
อาชีพขับมอเตอรไซดรับจาง  

   
สรุปปญหาที่เกิดขึ้น หลังออกอากาศ “สกูปชีวติ”  มีดังนี้  

                          -ปญหาผูดอยโอกาสไมสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินใหมีประสิทธภิาพได สวน
ใหญใชเงนิไมเปน มีแงมุมในการดําเนนิชวีิตที่เปลี่ยนไป เมื่อมีเงินบริจาคเขามาในบญัชี ก็ตองการ
นําไปใชจายซือ้ความสะดวกสบายใหกับชวีิต ดวยการพึ่งพิงกระแสวัตถุนิยม อยากไดครอบครอง
ส่ิงของ เครื่องใชที่กอนหนานี้ ไมเคยคิดเสียเงินซื้อหามาใชในชวีิตประจําวัน เนื่องจากมองวาเปน
ของใชฟุมเฟอยในชวีิต เชน โทรทัศน ตูเยน็ เครื่องซักผา โทรศัพทมือถือ เตียงนอน ตูเสื้อผา     
 
                         -ปญหาญาตพิี่นองมาเบียดเบียนขอเงิน ส่ิงของบริจาค ผูดอยโอกาสบางรายกอน
หนาออกอากาศ “สกูปชีวิต” ญาติพี่นองตางรังเกียจ ไมเคยไดรับความชวยเหลือจุนเจอืจากญาติพี่
นอง แตหลังจากมีเงินบริจาคเขามา บรรดาญาติเร่ิมมาเบียดเบยีนขอเงนิ ในลักษณะการขอยืมเปน
เงินกอน ซ่ึงผิดวัตถุประสงคของรายการ ซ่ึงทางผูใจบุญตองการบริจาคเงินให “สกูปชีวิต” ไวดํารง
ชีพ บรรเทาความเดือดรอน มิใชเล้ียงดูญาติพี่นอง 
 
                         -ปญหาเจาหนาที่ภาครัฐลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน“สกูปชีวติ” เนื่องจากเกรงวาจะถูก
ผูบังคับบัญชาตําหนวิาทําหนาที่บกพรอง นําความชวยเหลือ ส่ิงของอุปโภค บริโภคมาให โดยขาด
ความจริงใจ เปนการชวยเหลือแบบฉาบฉวย เฉพาะหนา เนื่องจากกอนหนานี้ ไมเคยใหความดแูล
ชวยเหลือผูดอยโอกาสมากอน    

DPU
DPU



 112 

                         -ปญหาเกิดความขัดแยง ตัดความสัมพันธกับเจาหนาที่ในทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูดูแลสมุด
บัญชีเงินฝากไวให ทั้งที่กอนหนานี้ ทางผูผลิต “สกูปชีวิต” ไดทําการตกลงกับผูดอยโอกาส แนะนํา
ใหเจาหนาที่คอยดูแลสมุดบัญชีธนาคารไว พรอมทําบัญชีรายจาย หากมีการเบิกถอนเงิน ซ่ึง
ผูดอยโอกาสก็ไมขัดของ ยินดีปฎิบัติตามขอตกลง  เหตุผลเพราะทางรายการตองการใหเจาหนาที่
เขามาชวยดูแล ตรวจสอบการใชเงินรวมกัน แตพบวา หลังจากมีเงินบริจาคเขาบัญชีแลว บางรายถูก
ญาติพี่นองยุยง ใหตัดสัมพันธกับเจาหนาที่ผูดูแลบัญชีไปเลย โดยขอนําสมุดบัญชีกลับมาดูแลการ
ใชจายเอง ซ่ึงในที่สุด ก็ไมสามารถควบคุมรายจายได  
 
4.2.4.4 แนวนโยบายแกไขปญหาของทางผูผลิต “สกูปชวีิต” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
กรณีผูดอยโอกาสใชเงินเกินตัว และเกิดขอขัดแยงกับคนรอบขาง  
 
                         หลังศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา ทั้งตอตัว ดอย
โอกาสและคนรอบขาง  เพื่อนบาน, ญาติพี่นอง และเจาหนาที่  หลังไดออกอากาศ “สกูปชีวิต” 
ผูวิจัย จึงไดนําขอมูลยอนกลับมาสัมภาษณคุณสุภาพชาย บุตรจันทร รองผูจัดการฝายขาว และคุณ
กฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการขาว ถึงนโยบาย และ แนวทางการแกปญหา หากพบวา 
ผูดอยโอกาสมีการใชจายฟุมเฟอย และ เกิดปญหาบาดหมาง ขัดแยงกับผูคนรอบขาง โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ซ่ึงเคยดูแล ชวยเหลือกันมากอน จากคําใหสัมภาษณสามารถสรุปใจความสําคัญได ดังนี้ 
  
                           ที่ผานมาหลังจาก “สกูปชีวิต” ไดออกอากาศไปแลว จนเห็นผลชัดเจนในการไดรับ
ความชวยเหลือตอบกลับ ทางฝายขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกจะทําการสงทีมขาวสกูปชีวิต ลง
พื้นที่อีกครั้ง เพื่อถายทําใหผูดอยโอกาสไดกลาวขอบพระคุณผูมีจิตศรัทธาที่ไดบริจาคเงิน และ
ส่ิงของชวยเหลือ โดยนํามาออกอากาศเฉพาะวันเสารในชวงเวลา “สกูปชีวิต”   
 
                           ผูบริหารย้ําวา ไดมอบนโยบายทีมขาวสกูปชีวิต  ในการลงพื้นที่ครั้งที่สองนี้ ใหไป
ดําเนินการตรวจสอบการใชเงินในบัญชีบริจาคดวย หากมีการใชจายเงินฟุมเฟอย เกินตัวก็ให
แนะนําถึงวิธีการใชเงินอยางถูกตอง หามนําเงินไปใหผูใดยืม ใหเก็บไวดํารงชีพอยางประหยัด 
มัธยัสถ พรอมกันนี้ ทีมขาวสกูปชีวิตจะดําเนินการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ในพื้นที่ใหรวม
ดูแลบัญชีเงินฝาก ควบคุมการใชจาย โดยใหเบิกใชเปนรายเดือนๆละ 1,000- 1,500 บาท และใหทํา
บัญชีรายรับ- รายจายไว กรณีเบิกถอนเงิน วานําไปใชจายสิ่งใด แตหากผูดอยโอกาสรายใดยังคง
สามารถทํางานหารายไดเล้ียงตัวได ก็จะแนะนําใหเก็บเงินบริจาคไวกอน นําเงินสวนที่ทํากินไดมา
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ใชจายในชีวิตประจําวัน  เงินบริจาคอาจจะนํามาตอยอดสรางอาชีพเล้ียงตัว เปนทุนการศึกษา หรือ 
เก็บไวใชยามเจ็บปวย ชวงเวลาที่ไมสามารถหาเลี้ยงตัวได   
 
                           “บอกวากรณีบางรายใชเงินผิดประเภท ฟุมเฟอย  อันนี้มันเปนบทเรียนของคนๆ
นั้น    อยาวาแตบรรดาผูเดือดรอนผานการชวยเหลือจาก “สกูปชีวิต” เองก็ตาม  บุคคลที่มีอาชีพ
อ่ืนๆที่เราไดยินไดฟงมาเชน  กรณีของนักมวย  หรือนักกีฬาที่ไปแขงขันระดับโอลิมปก  ไดเงินได
ทองมาเยอะแยะ  มีบางคนใชเงินผิดประเภท  ไดเงินมาสามสิบลาน  หาสิบลาน  ขณะนี้เปนหนี้เปน
สินก็มี ถาเราจะเปรียบเทียบนักกีฬาที่วานี้กับผูที่ผานการชวยเหลือใน “สกูปชีวิต” เราจะเห็นวา
ระดับของความรูการศึกษานี่แตกตางกัน  เพราะฉะนั้นคนประเภทนี้จะตองมีพี่เล้ียง  คอยให
คําแนะนําในการดําเนินชีวิต  ในการแกไขปญหา  ก็ควรจะใหคําแนะนําในการใชจายเงินดวย  ซ่ึง
ทีม“สกูปชีวิต”เองก็ไดจัดการกําหนดเงื่อนไขในการดูแลเบื้องตนไวแลว” 
(สุภาพชาย บตุรจันทร,สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2551)    
 
                          “อยางวา เงินทองมันไมเขาใครออกใคร ผมวา สติ นี่เปนเรื่องสําคัญนะ ไดเงินมา
ตองตั้งสติ รูจักใชจาย บางครั้งเราไดรับโทรศัพทอยาง เพื่อนบานโทรมาแจง โอโห มีเล้ียงฉลองกัน
ใหญโต พอมีเงินเขาบัญชี เราก็จะสงคนของเราไปเช็ค ตรวจสอบดูวา เปนเชนนั้นจริงหรือไม แลว
แจงใหทางเจาหนาที่ อยางผูใหญบาน อบต. หรือ ครูอาจารยเขาไปควบคุมตรงนั้น แตปรกติ หลัง
ออกอากาศเราก็จะสงทีม “สกูปชีวิต” ไปติดตามผลอยูแลว แทบจะทุกราย พยายามทําใหทั่วถึงแลว
ทยอยนํามาออกอากาศ อยางนอยผูบริจาคก็มั่นใจไดวา เงินไมร่ัวไหล ถึงมือผูดอยโอกาสจริงๆ 
(กฤษณะ อนุชน,สัมภาษณ,18 มิถุนายน 2551)                         
 
                           ผูวิจัยไดสอบถามถึง ความเปนไปได เหตุใดไมมีการจัดตั้งเปนมูลนิธิเพื่อชวยเหลือ 
“สกูปชีวิต” ดูแลอยางตอเนื่อง มีเจาหนาที่ บุคลากรในสังกัดของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
คอยควบคุมดูแลเรื่องการใชจายเงินใหผูดอยโอกาส ทางคุณสุภาพชาย บุตรจันทร ผูจัดการฝายขาว
มองวา ทุกวันนี้บุคลากรของฝายขาว ยังคงขาดแคลน ไมสามารถโยกยาย หรือรับสมัครพนักงาน
ใหมเพื่อใหทําหนาที่เฉพาะในสวนของการเปนเจาหนาที่มูลนิธิได และดวยบทบาทของความเปน
ส่ือมวลชน การเขาไปจัดการเรื่องการเงินของผูดอยโอกาส บางครั้งอาจดูเปนการไมสมควร     
                           
                           “จะใชวิธีบริหารจัดการเงินตรงนี้ใหตรงกับความตองการของผูบริจาค  แตการที่
จะมาจัดตั้งมูลนิธิรับรองก็คงจะไมตั้งเพราะวาตองมีคนรับผิดชอบ  ลําพังงานของเราทุกคนก็เยอะ
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อยูแลว  แลวถาจะตองมาตั้งมูลนิธิซ่ึงเปนเรื่องที่ตองใชเวลา  ใชบุคลากรสูงเราจึงไมทํา  แตเราก็จะ
สามารถจัดการเงินจํานวนนี้ได และสงตอถึงผูเดือดรอนโอนเขาบัญชีไดโดยตรง  โดยที่เงินไมได
ผานทางเรา” แสดงใหเห็นถึงความโปรงใส ในจุดที่เราเปนสื่อมวลชน จะไปยุงวุนวายกับเงินของ
เคามากมันก็อาจจะดูไมดีนัก (สุภาพชาย บุตรจันทร,สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2551)    

 
4.3  ศึกษาถึงบทบาทของ “สกูปชีวติ” ในการเปดพื้นท่ีสาธารณะ 
         4.3.1 ผลการศึกษาวิจัย จากมุมมองของผูบริหารสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7  

4.3.2 ผลการศึกษาวิจัยจากมุมมองของผูดอยโอกาส กลุมตัวอยาง 
 

4.3.1  ผลการศึกษาวิจัย จากมุมมองของผูบริหารสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
                          การกําหนดสารคดีเชิงขาว  “สกูปชีวิต”  ออกอากาศในชวงขาวภาคค่ํา ชวงที่ 2 ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ซ่ึงถือเปนชวงเวลาสําคัญ Primetime ของสถานีที่สามารถทํา
รายไดจากการขายโฆษณา สรางเม็ดเงินในภาคธุรกิจสูสถานีไดเปนจํานวนมาก ในอีกมุมหนึ่ง
สะทอนใหเห็นถึง การมองขามผลประโยชนทางธุรกิจ แลกกับการเปดพื้นที่สาธารณะใหกับกลุม
ผูดอยโอกาส โดยใชส่ือวิทยุ-โทรทัศน เปนชองทาง บอกเลาความทุกขยาก ความดอยโอกาสที่
ไดรับในชีวิต ถายทอดสูสาธารณะใหไดรับรู เพื่อใหคนทุกกลุมไดมีโอกาส ใชพื้นที่ส่ืออยางเทา
เทียมกันในทุกระดับชั้น สะทอนความคิดของกลุมคนระดับรากหญาสูเจาหนาที่บานเมือง เพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหา ใหผูดอยโอกาสไดมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมชวยรณรงคใหคนในสังคมหัน
มาใสใจ ดูแลกันและกัน ใครมีความพรอมมากกวา ก็บริจาคเงินชวยเหลือผูยากจน ที่ดอยกวา   
                   
                          จากการสัมภาษณคุณสุภาพชาย บุตรจันทร รองผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7 มองวา ที่ประชาชนมักเขาใจวา   ทุกวันนี้ส่ือใหความสําคัญกับคนรวย  
นักการเมือง  นักธุรกิจไดมีโอกาสออกทีวีมากกวาคนจน  สามารถมองได 2 ประเด็น  
 
                           ประเด็นแรกที่บอกวาใหความสําคัญตอคนรวยนั้น  ในแงของสื่อมวลชนไมได
มองเชนนั้น  แตวาส่ือมวลชนมักจะมองที่ประเด็นมากกวา  หากประเด็นไหน  เกี่ยวของกับคนรวย  
หรือประเด็นไหนเกี่ยวของกับนักการเมือง  นักธุรกิจ  หรือเกษตรกร  หรือผูมีอาชีพตางๆ  ทางเราก็
จะสงนักขาวหรือผูที่เกี่ยวของไปสอบถามความเห็นกับคนกลุมนี้  ถามวาคนเหลานี้มีโอกาสออกทีวี
มากกวาคนจนไหม  นาจะตอบไดวาคอนขางมีโอกาสไดออกทีวีมากกวาคนจน  เพราะวาคนรวย 
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นักธุรกิจ  นักการเมืองพวกนี้ก็จะมองสื่อเปนเหมือนเครื่องมือชิ้นสําคัญท่ีจะนํามาสูการตอบสนอง  
ในเรื่องของธุรกิจ   
                           ประเด็นที่สอง ถึงแมคนจนมีจํานวนมากมาย  แตชองทางที่จะเขาถึงสื่อก็มีนอย
แตกตางกันไป  อาจจะทําใหเห็นวา  ดวยภาวะที่คนจนประสบอยู ชองทางที่จะเขาถือส่ือนั้นมีนอย  
ก็เลยทําใหถูกมองวา คนจนอาจจะมีโอกาสใชส่ือนอยกวาคนกลุมดังกลาวขางตน   
 
                            “ในแงของสื่อคือ เราจะมองวาประเด็นไหนที่เกี่ยวของเราก็จะมุงไปประเด็นนั้น
มากกวาตัวบุคคล  แตเทาที่เห็นวานักธุรกิจ  คนรวย  นักการเมืองไดออกทีวีมากกวานั่นเปนเพราะวา
เขามีโอกาส  เขามีชองทางที่จะเขาถือส่ือไดมากกวาคนจนเทานั้นเอง ตองการจะโปรโมท
ประชาสัมพันธเรอะ ก็นี่เลย เชิญนักขาวไปทําขาว หรือ เปดแถลงขาวเปดใจอะไรก็ตามแต  ในขณะ
ที่คนจน อาจจะไมรูจักใคร มองวาส่ือเปนอะไรที่เขาถึงยาก” (สุภาพชาย บุตรจันทร,สัมภาษณ,2 
มิถุนายน 2551) 
                               คุณสุภาพชาย บุตรจันทรยังบอกอีกดวยวา “สกูปชีวิต” ก็คือการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส  ไดเสนอปญหาของตัวเองผานสื่อ  เพราะวาจริงๆแลวปรัชญาของการนําเสนอ “สกูป
ชีวิต”  ก็เพื่อที่จะเปดโอกาสใหคนไทยทุกระดับชั้นสามารถเขาถึงสื่อ โดยความเทาเทียมกัน  แมวา
ระดับของความเทาเทียมจะมีไมมาก  แตถือวาเปนการใหโอกาสไดใชส่ือชองทางนี้  อยางนอย ก็จะ
บงบอกไดวา ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ใหความสําคัญกับผูดอยโอกาส  
 
 

                
 
                           ภาพที4่.31 คุณสุภาพชาย บุตรจันทร รองผูจัดการฝายขาว ท่ีทํางาน 
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                           ภาพที4่.32 คุณกฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการฝายขาวทํางาน 
 
                           หากจะมองวา “ สกูปชีวิต” สามารถเปดพื้นที่สาธารณะ ใหกับกลุมผูดอยโอกาสได
อยางทั่วถึง หรือไม คุณกฤษณะ อนุชน หัวหนาบรรณาธิการขาว มองวา เปนสิ่งที่ทางชอง 7 สี 
พยายามทําอยู แตก็ยอมรับ ทุกวันนี้มีคนยากจน ดอยโอกาส อยูจํานวนมาก ชวงเวลาในการ
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” แมจะจัดสรรใหไดออกอากาศทุกวัน แตก็ไมอาจครอบคลุม ท่ัวถึงกลุม
ผูดอยโอกาสทั้งหมด      
                  “ตอบไดเลยวาไม  มันเปนแคสวนเล็กๆ ในเดือนหนึ่งเราสะทอนปญหาพวกนี้ใหสังคม
ใหคนไดรับรูไดแค  30 เคส  สําหรับที่เรามีออกอากาศแควันละ  1 ตอน แตวาคนที่ไดรับความ
เดือดรอนที่ตองการความชวยเหลือจริงๆ มีมากมายไมรูกี่เทาเลย  แตวาสิ่งที่สกูปชีวิตทําก็คือ 
สะทอนใหเห็นวามันยังมีอยู  คนนาจะชวยกันมากกวาที่เห็นออกอากาศในทีวี   หนวยงานที่  ผิด
ชอบนาจะใหความสําคัญเรื่องพวกนี้ใหมากขึ้น ภาคอีสาน จะเปนภาคที่ไดรับความชวยเหลือมาก
สุด เพราะเคามีความยากจนกวาภาคอื่นๆ ทั้งปญหาของเรื่องทํามาหากิน ในพื้นที่ในบานเกิดของ
ตนเอง  แรงงานคนหนุมคนสาวเขากรุง ทิ้งพอแมปูยาไวที่บาน”  (กฤษณะ อนุชน,สัมภาษณ, 
3 มิถุนายน 2551)   
 
4.3.2 ผลการศึกษาวจัิยจากมุมมองของกลุมผูดอยโอกาส กลุมตัวอยาง 
                           จากการสัมภาษณกลุมผูดอยโอกาส ถึงที่มา เหตุใดจึงไดออกอากาศ “สกูปชีวิต” 
ติดตอผานชองทางการสื่อสารใด  ผูดอยโอกาสกลุมตัวอยางทั้ง 10 ราย ตางตอบตรงกันวา ทีไ่ด
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ออกอากาศ เปนเพราะทางเจาหนาที่ในทองถ่ิน คือ ผูใหญบาน,เจาหนาที่ อบต. , เจาหนาที่ อสม.เปน
ผูโทรศัพท , บางก็เขียนจดหมายแจงไปยัง “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ใหมา
ดําเนินการถายทําชีวิตออกอากาศ , บางรายใชวิธีติดตอ พดูคุยกับผูส่ือขาวพิเศษ ประจาํภูมิภาคของ
ชอง 7 สีโดยตรง รอการพิจารณาสักระยะ ก็มีทีมงานเดนิทางมาถายทํา เปนอีกภาพสะทอน ถึงการที่ 
“สกูปชีวิต” โดยสื่อมวลชนคือสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ไดเปดโอกาสใหคนทุกกลุมไดมี
สวนรวม แสดงความคิดเหน็ แจงขอมูลมายงัรายการ เปนการใชพื้นที่สาธารณะใหเกิดประโยชนตอ
กลุมผูดอยโอกาส   
 
                            ผูวิจัยไดสอบถามผูดอยโอกาสถึง การเปดชองโอกาสใหคนแตละกลุม เชน นัก
ธุรกิจ นักการเมือง คนรวย กบั การเปดโอกาสใหคนยากจน ผูดอยโอกาสไดออกรายการโทรทัศน 
ใครไดโอกาสมากกวากัน “สกูปชีวิต” กลุมตัวอยางทั้ง 10 รายใหความคิดเห็นทีแ่ตกตางกัน ดังนี ้
  
                            คุณตาสวน ตรีเมืองปก มองวา จริงแลว คนจนทุกวันนีก้็ไดออกโทรทัศน
เหมือนกนั อยาง “สกูปชีวิต” คุณตาก็เคยไดรับชม ดูแลวสงสาร บางครั้งก็น้ําตาไหล  
                          “ดูประจําแตไหน แตไรแลว ถาออกมาชวยเหลือคนจนแบบนี้กด็ีที่สุด คนรวยจะได
สํานึกตัว แตคนรวยก็ออกทวีีมากกวานะ สวนมากเปนพวกมีเกาอ้ีนั่ง ไมมีเกาอ้ีนั่งกค็งไมไดออก 
พวกนักการเมอืง พวกขาราชการทุกคนนัน้แหละ ไมไดใสรายใคร ก็เหมือนๆกันหมด”  
(ตาสวน ตรีเมอืงปก,สัมภาษณ,13 มิถุนายน 2551)   
 
                           ปาพงษ-ลุงสอ พี่นองชีวิตรันทด บอกวา มีคนมาชวยเหลือแบบนี้ กรู็สึกดีใจ ปล้ืม
ใจ เวลาชมรายการโทรทัศน เห็นชีวิตคนอื่นที่แยกวาตนเองก็มี  
                           “ชวงหลังปาดูทีวี กับ ลุงสอ เห็นคนอื่นทีเ่คาลําบากกวาเราก็มีนะ ปาวา ใหคนจนๆ
ไดออกทวีีมั่งก็ดีนะ มีคนเคามาชวยเหลือ อยางของปาไมเคยนึกฝนมากอนเลย มันปลื้มใจพูดไม
ออก  ปาไดแตรองไห พูดไมออก มีคนมาชวย” (ประพงษ เอี่ยมบัวหลวง,สัมภาษณ,9 มิถุนายน 
2551)    
 
                           สม เล้ียงพอแมปวย นองแฝด มองวา ดูโทรทัศนทุกวนันี้ เห็นมแีตขาวบันเทิง แต
ตนเองก็ชอบ   “สกูปชีวิต” ก็เคยดูเหมือนกนั คนลําบากกม็ีเยอะ ไดออกทีวีดวย  
                           “ มีคนยากจน คนพกิาร เยอะ เพราะดู “สกูปชิวิต” บอย เขาคงจะไดออกทีวี
เหมือนเรา เพราะไมมีตังค แตคนรวยก็ออกทีวีเยอะนะ เห็นมีถายหนังบาง ออกขาวบาง คนรวย
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หลายกลุมไดออกทีวีบอย ทีวีชองอื่น กน็าจะมีแบบ “สกูปชีวิต” ใหหลายๆชองนะ จะไดชวยคน
จน” (ฉัตรชัย เชื้อกลา,สัมภาษณ,13 มิถุนายน 2551)    
 
                           เอ้ือยกับแมพิการ-ยายชรา  นองเอื้อย บอกวา  ที่รับชมขาวเหน็มีหลายคนไดออก
โทรทัศน มีนายกรัฐมนตรี มคีนหลายกลุม สวนกลุมคนจนก็ไดออกรายการโทรทัศนอยูเหมือนกัน  
                          “หนูดูขาวก็เห็นมี นายก มคีนหลายๆคนออกทีวี นายกสมัครนะคะ แลวหนูกเ็หน็
ถาเปนคนแกๆ คนจนๆก็ออก “สกูปชีวิต” หนูก็โมธนาสาธุ ใหเคามีคนมาชวย มีความสุขเหมือนเรา
หนูสงสารเคา อยากใหเคามาอยูดวย มาเปนยายหนู หนูจะไดเล้ียงเคา” (มาลี เพ็ชรชาญชัย
,สัมภาษณ,2551) 
 
                          เค โปลิโอ ชวิีตอับโชค ใหความเหน็วา คนรวยยอมมีโอกาสไดออกรายการโทรทัศน
มากกวาคนจน เพราะเปนที่รูจักกวางขวาง อยางตนเอง เปนคนพิการยากจนคนหนึ่ง ถาเพื่อนไมชวย
ติดตอ “สกูปชีวิต” ให ก็คงไมมีโอกาสไดออกขาวโทรทัศน 
                          “ไมเคยคิดเลย มันไกลเกนิไป ผมไมรูจกัใคร ขนาดคนดีกวาเราเขายังไมไดออกเลย 
แลวเราเปนใครจูๆจะไดออกโทรทัศน มันมีแตคนมีกะตงัคเทานั้นแหละที่จะไดออกทีวีบอยๆนะ”    
(คมกริช ครอบสุข,สัมภาษณ,10 มิถุนายน,2551) 
 
                          ปรีชา ผูพิการและลูก  ปรีชา มองวา เดีย๋วนี้ผูคนตางหันมาชวยเหลือกนัและกนัมาก
ขึ้น สวนตวัไมเคยคิดวา คนพกิาร ยากจน อยางตัวเองจะมใีครมาสนใจ วนัที่นักขาวมาถายยังไมรู
เร่ืองเลย อบต.พามา ไมรูดวยวา “สกูปชีวิต” เปนอยางไร แตเดี๋ยวนี้ตดิตามชมทุกคืน  
                          “คนรวยกับคนจน มันก็เหมือนกันนะครบั ไดออกทวีีคร้ังแรกผมก็ดีใจ เขามาถาย
ผมมาสัมภาษณผม ผมก็ตอบไมคอยถูก พดูไมเกง แตกด็คีรับ บางทีคนจนมันกจ็นแยสุดๆเลย 
นักขาวเคาสงสารเคาถายให คนขนออกมากกวาครับ ผมดูทีวีทุกวัน คนจนออกเยอะกวาคนรวย 
เพราะมันไมมอีะไรจะกิน” (ปรีชา พันศรี,สัมภาษณ,11 มิถุนายน 2551) 
   
                          แหมม ปวยโรคผิวหนงั มองวา เดีย๋วนี้ สถานีโทรทัศนเปดโอกาสใหชาวบานไป
ออกรายการมากขึ้น ไมวาจะเปนคนพิการ คนยากจน ก็เปนเรื่องที่ดี เพราะออกทีวไีปแลวพวกคน
รวยจะไดมาชวยคนจน สวนคนรวยที่เห็นออกทีวี ก็มใีนชวงขาว มีดารา มีนักการเมือง คนใหญคน
โต ตนเองก็ไมนึกวาจะไดออก “สกูปชีวติ” ยังพูดกับแม วาจริงหรือที่จะมาชวยเรา รออยูคร่ึงเดือน
ถึงไดออกทีวี  
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                         “หนูก็คิดสงสัยวาไมไดออกแลวแหละ แมบอกวา ไมไดก็ไมเปนไร ก็ยังดีใจเคา
อุตสาหมาถายหนูไป ก็รูสึกวาเดี๋ยวนี้คนจนเริ่มไดออกทีวีเยอะขึ้น เกี่ยวกับใหความชวยเหลือแตหนู
วามันสั้นไปหนอย นาจะยาวกวานี้อีกนิดนึง เพราะวาบางทีก็ดูไมทัน เผ่ือคนที่เคาอยากจะชวยเหลือ
จะไดมองทัน ตอนบอกใหติดตอกลับมา” (สุปราณี เขียนสอาด,สัมภาษณ,14 มิถุนายน 2551) 
 
                          ดญ.เตย ปวยปสสาวะรั่ว” จากการพูดคุยกับสุพรลักษณ พูลขวัญ ซ่ึงเปนผูดูแลดญ.
เตย มองวา คนรวยก็ไดออกขาว ทางโทรทัศนเปนเรื่องปรกติ คนใหญคนโต แตคนจนรูสึกวา
โอกาสจะนอยกวา ยิ่งปจจุบันเวลาพานองเตย ไปโรงพยาบาลจะพบเห็นคนจน ที่หมดโอกาส
จํานวนมาก  
                        “เยอะมาก ที่ไปโรงพยาบาล บางทียายมาจากภาคอีสาน บางคนพาลูกมาหาหมอแต
เคาไมมีเงินกลับ อยากใหเคาเหมือนหนู ไดออกทีวี ไมอยากใหเคาไปทิ้งเด็ก บางทีเจอก็อยากจะ
แนะนําใหเคาไปออกรายการ “สกูปชีวิต” แตก็ไมมีหนทาง ไมรูจะไปทางไหน ยังไง ชอง 7อยู
ตรงไหน ของหนูทางอาจารยเคาติดตอให” (สุพรลักษณ พูลขวัญ,สัมภาษณ,10 มิถุนายน 2551)      
     
                        นงนชุ มายลูก 5 สูชีวิต บอกวา ไมวาอยางไร คนจนกย็ังมีโอกาสนอยกวาคนรวยใน
สังคมทุกๆดาน รวมทั้งเรื่องการออกรายการโทรทัศน  
                        “คนจนมีโอกาสออกทีวีนอย ไมรูจักใคร ตัวนุชเองก็ไมเคยคิดวาจะไดออกทีวี ก็คดิ
วาตัวเองก็ตองทํางานซะ อยาขี้เกียจอยางเดยีว ก็ไมอดตาย ก็คิดวาแลวแตเคาจะชวยเหลือยังไง 
เราอยูไหนก็อยูได ถึงแมจะลําบาก” (นงนุช เพชรพงษ,สัมภาษณ,2551)        
 
                         หยกฟา กับ สวยลูกสายตาสั้น  หยกฟามองวา อยากใหคนยากจน ดอยโอกาสได
ออกทีวีกันเยอะๆ ดูขาวทุกวัน เห็นมีแตนายก ไดออกรายการโทรทัศน 
                          “คนจนมีเยอะ เรามองวาถาเคาอยูไดเราก็ตองอยูได บางทีเห็นคนลําบาก ก็อยากให
เคาไดออกทีวีเหมือนหนูบาง จะมีคนใจบุญมาชวย เขาจะไดทุนการยากจนไปอีกอยางหนึ่ง 
สวนมากจะมีแตพวกคนรวยไดออกทีวี พวกนายกอะไรอยางเงี้ย ออกขาวอะไร สวนมากจะมีแต 
“สกูปชีวิต” ที่ออกใหคนจน พวกคนรวยกอ็อกชองอื่น” (หยกฟา รัตนสวุรรณ,สัมภาษณ,12 
มิถุนายน 2551) 
 
                          จากการลงพืน้ที่ เก็บขอมูล พบวา “สกูปชีวิต” กลุมตัวอยางทั้ง 10 ราย มีความ
คิดเห็นทีแ่ตกตางกัน เกีย่วกบัภาพรวมในการเปดพื้นทีส่าธารณะสื่อวทิย-ุโทรทัศนใหกับ
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ผูดอยโอกาส ซ่ึงยังมีความไมเทาเทียมเกิดขึ้น ระหวางคนยากจน และคนรวย แตหากจะมองเฉพาะ
ในสวนของ “สกูปชีวิต” กลุมตัวอยางทั้งหมดตางเห็นดวย และยอมรับวา “สกูปชีวิต” เปนอีก
ชองทางที่เปดโอกาสใหผูทุกขยาก ไดออกอากาศทางรายการโทรทัศน ทําใหผูใจบุญพากันมา
ชวยเหลือ ทําใหทุกคนมีชีวิตความเปนอยูทีด่ีขึ้น และมองวา นาจะขยายโอกาสชองทางนี้ไปสูผูทุกข
ยาก ผูดอยโอกาสรายอื่นๆ ดวยเชนกนั      
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                                                          บทที่ 5  
                                สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
 
 ในการวิจัยเร่ือง “สารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
และผลที่มีตอผูดอยโอกาส” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มุงศึกษาถึงการกําหนด
วาระขาวสารของ “สกูปชีวิต” ที่สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผูดอยโอกาส ภายหลัง
การออกอากาศ  ซ่ึงศึกษาครอบคลุมทั้งผลกระทบดานบวก และ ดานลบ ที่มีตอตัวผูดอยโอกาส 
และคนรอบขาง ทั้งเพื่อนบาน ญาติพี่นอง เจาหนาที่หนวยงานราชการ สะทอนถึงบทบาทในการ
เปดพื้นที่สาธารณะของ “สกูปชีวิต” ภายใตการทําหนาที่ส่ือมวลชนของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7  ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแบบ 
  1 การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ทําการวิเคราะหบทโทรทัศน “สกูชีวิต” 
ซ่ึงไดออกอากาศไปแลวในชวงวันที่ 1 ธันวาคม 2550 - 29 กุมภาพันธ 2551 รวม 80 ตอน จัดแบง
กลุม ตามที่ทางรายการกําหนด เพื่อนําไปสูการคัดเลือกสกูปชีวิตกลุมตัวอยาง ที่จะนําไปศึกษาวิจัย  
10 ราย 
                          2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) สัมภาษณผูบริหาร ผูกํากับ
นโยบายดูแลรับผิดชอบ รวมไปถึงทีมงานผูผลิต“สกูปชีวิต” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
รวมไปถึงการสัมภาษณเจาะลึกผูดอยโอกาส ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบดาน หลังไดออกอากาศ     
“สกูปชีวิต” 
                          3 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant opservation) หรือ การสังเกตแบบ
มีโครงสราง (structured observation) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเปนอยูที่เปลี่ยนไปของ      
ผูดอยโอกาส รวมไปถึงผลกระทบขางเคียงที่ตามมารอบดาน ครอบคลุมดานบวกและดานลบ 
 

                โดยผูวิจัยไดตัง้วัตถุประสงคของการวิจัยไว ดงันี้           
                          1.  เพื่อศึกษาการกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต”    

               2.  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ที่มีตอกลุมผูดอยโอกาส 
               3.  เพื่อศึกษาถึงบทบาทในการเปดพื้นที่สาธารณะของ “สกูปชีวิต”  
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5.1 สรุปผลการวิจัย  
5.1.1 รูปแบบและเนื้อหาสกูปชีวติ  
 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา รูปแบบของ “สกูปชีวิต” คือ สารคดีเชิงขาว ที่มุง     
นําเสนอความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม แมมิไดมีเปาหมายเพื่อใหความรู กับประชาชนโดยตรง แต
เปนสารคดี ที่มุงนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับมนุษย และสังคม นําชีวิตในอีกแงมุมของกลุม        
ผู ดอยโอกาส รวมทั้งสภาพปญหาสังคมที่เกิดขึ้น ถายทอดผานชองทางพื้นที่สาธารณะ ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ-โทรทัศน ทางสถานีโทรทัศนสีกองทพบกชอง 7 ในชวงขาวภาคค่ําชวงที่ 2  เวลา 
19.40 น. ความยาว 1.40 – 1.50 นาที  ตอมาดวยเหตุผลในเรื่องของธุรกิจ ชวงเวลาที่ออกอากาศ         
“สกูปชีวิต” คือชวงเวลาที่ดี (Primetime) สามารถขายโฆษณาทํารายไดใหสถานีชอง 7 สี จํานวน
มาก อัตราคาโฆษณาชวงนี้อยูที่นาทีละ 330,000 บาท จึงมีการลดเวลาออกอากาศ “สกูปชีวิต” เหลือ 
1.30 นาที โดยผูบริหารฝายขาว ใหความเห็นวา “สกูปขาวที่ดีไมจําเปนตองยาว”    
 
                          ปพศ.2545 ซ่ึงเปนชวงปแรกของการออกอากาศ “สกูปชีวิต” เนนนําเสนอชีวิต      
ผูเฒาชราโดดเดี่ยวไมมีครอบครัว บางก็ไมมีลูกไวสืบสกุล บั้นปลายชีวิตจึงไมมีใครดูแล  ขณะที่
คนชราบางรายแมมีลูกหลานมากมาย แตกลับถูกทอดทิ้งใหตองผจญชีวิตลําพัง ในชวงแรกที่ทาง
ผูผลิตเนนถายทอดเรื่องราวของคนชรากลุมนี้ ออกอากาศ เพราะมองวา เปนกลุมคนที่หมดโอกาส
ทํากิน สุขภาพรางกายไมเอื้ออํานวย ใหสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวได 
 
                          ปที่ 2  ของการนําเสนอ “สกูปชีวิต” นโยบายเริ่มใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน
มากขึ้น ในสัดสวนใหมากพอกับคนชรา โดยมองวา คนชราสวนใหญไดรับเบี้ยเล้ียงคนชราจาก
หนวยงานราชการ นาจะสามารถดํารงชีพอยูไดดวยความเกื้อกูลของเพื่อนบานละแวกขางเคียง สวน
กลุมเด็กและเยาวชน เปรียบเสมือนตนไม ที่ตองการการฟูมฟก ดูแล เพื่อเติบใหญในอนาคต การให
โอกาสกับเด็กโดยมอบทุนการศึกษา หรือ สามารถดําเนินการชวยเหลือเด็กยากจนใหไดศึกษาตอถือ
เปนการวางอนาคต สรางคนคุณภาพกลับคืนสูสังคม อยางนอยเมื่อเด็กและเยาวชน โตขึ้นก็สามารถ
ทําประโยชนใหประเทศชาติได “สกูปชีวิต” ในชวงปตอๆมา จึงมุงเนน ใหความชวยเหลือกับกลุม
เด็กกําพรา หรือกลุมเด็กที่ถูกพอแมทอดทิ้ง รวมทั้งขยายความชวยเหลือมายังกลุมเด็กกตัญู  
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                          ปตอๆมา “สกูปชีวิต” ไดขยายนโยบายการนําเสนอ ใหเนื้อหาชีวิตผูดอยโอกาสมี
ความหลากหลายครอบคลุมสูผูทุกขยากมากขึ้น นอกจากเรื่องของคนชรา ยังมีเรื่องของผูพิการ       
ผูปวยที่เปนโรค ครอบครัวสูชีวิต โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
  

               1. ชีวิตผูเฒาชราโดดเดีย่ว หรือพอ แม ที่ถูกลูกหลานทอดทิง้ใหใชชีวิตลําพัง หรือ
บางรายตองรับภาระเลี้ยงดหูลานที่ลูกนํามาทิ้งไวให 
                          2. ชีวิตเดก็กาํพรา หรือเด็กที่ถูกพอแมทอดทิ้งใหอาศยัอยูกับญาติ ,ชีวิตเด็กกตัญู 
ที่ตองเลี้ยงดูพอ-แม หรือญาติซ่ึงปวย พกิาร  

                3. ชีวิตคนพกิาร สูชีวิต ที่แมจะอวัยวะไมสมประกอบแตก็ดิน้รนเลี้ยงชีพเอาชีวิตอยู
รอดในสังคม   
                           4. ชีวิตผูปวยที่ไดรับความทุกขทรมานจากโรคราย, หรือชีวิตของผูที่ประสบ
เคราะหกรรม อุบัติเหตุจนทําใหรางกายไมสมประกอบ  
                           5. ครอบครัวยากจน ประสบกับมรสุมชีวิต แตมีความประพฤติดี ขยนั อดทน แม
ไมมีทุนประกอบอาชีพ แตกพ็ยายามดิ้นรนรับจาง หรือทําอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว 
 
                           จากการวิเคราะห ( Content Analysis) บทบรรยาย “สกูปชีวิต” จํานวน 80 ตอน ที่
ออกอากาศในชวงวนัที่ 1 ธันวาคม 2550 – 29 กุมภาพนัธ 2551 พบวา 
                            เรื่องราวอันดับ 1 ที่ถูกชูประเด็นออกอากาศมากที่สุดในชวง 3 เดือนนี้  ยังคงเปน
เนื้อหาเรื่องคนชราผูโดดเดีย่ว หรือถูกลูกหลานทอดทิ้งมากที่สุด คิดเปน 30.0 % รองลงมาอันดับ
สอง คือ เร่ืองผูปวยที่เปนโรค คิดเปน 21.25% อันดับสามคือ เร่ืองครอบครัวที่ประสบมรสุมชีวิต 
คิดเปน 18.75 %  อันดับที่ส่ีเปนเรื่องของคนพิการสูชีวิต 16.25 % และอันดับสุดทาย คือ การชู
ประเด็นเรื่องของเด็กถูกทอดทิ้ง หรือเด็กกตัญู 13.75 %  
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เด็กถูกทอดทิ้ง 13.75% 

เร่ืองของคนชรา 30% 

ผูปวยเปนโรค 21.25% 

ครอบครัวประสบมรสุมชีวิต 
คนพิการสูชีวิต 16.25% 

ตารางที่ 5.1 จําแนกประเภทสกูปชีวติท่ีออกอากาศ 1 ธค. 2550-29 กพ.2551 เปรียบเทียบเปน
อัตราสวนรอยละ (%) 
ประเภทสกูปชีวิต 
 

ธค.2550 
(ตอน) 

มค.2551 
    (ตอน) 

  กพ.2551 
   (ตอน) 

รวม 
     (ตอน)  

คิดเปนรอยละ%  

A:คนชราโดดเดี่ยว 
B:เด็กถูกทิ้ง,กตัญู 
C:คนพิการสูชีวิต 
D:ผูปวยเปนโรค 
E:ครอบครัวขยัน 
  ประสบมรสุมชีวิต 

5 
3 
2 
4 
7 

 

      11         
       4 
       6 
       7  
       3 
 

      8 
      4 
      5 
      6 
      5 

       24 
       11 
       13 
       17 
       15 

            30.0 
            13.75 
            16.25 
            21.25 
            18.75 

          รวม              100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

ภาพที่ 5.1 กราฟวงกลม สกูปชีวิตที่ออกอากาศ 1 ธ.ค. 2550 - 29 ก.พ. 2551 
รวม 80 ตอน แบงตามประเภทเนื้อหา 
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          ผูวิจัยมองวา  ตรงจุดนี้อาจสะทอนความจริงถึงสภาพสังคมทุกวันนี้ คนชราก็ยังคง
เปนกลุมคนที่ขาดการเหลียวแลจากลูกหลาน ในขณะเดียวกันกลุมเด็กและเยาวชนกลับถูกลด
ความสําคัญลง อาจเปนเพราะ ปจจุบันรัฐบาลมีโครงการใหความชวยเหลือ เพื่อพัฒนาดาน
การศึกษาสูกลุมอนาคตของชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนโยบายเรียนฟรี  การใหทุนการศึกษา หรือ การให
กูยืมเงินเพื่อการเลาเรียน สงผลใหการแจงเบาะแส ขอรับความชวยเหลือสู “สกูปชีวิต” ลดนอยลง                 
 
                          การนําเสนอเนื้อหาของ “สกูปชีวิต” ใหมีความหลากหลายครอบคลุมผูทุกขยาก
หลายกลุม ที่มีสภาพปญหาแตกตางกันออกไป  สามารถชวยใหเกิดการขยายฐานกลุมผูชม จากที่
เปดรับชม “สกูปชีวิต” ครั้งใด ก็เจอแตผูเฒาชรา นาหดหูสะทอนใจ หากเปนเรื่องราวของเด็กและ
เยาวชนสลับกันไป ก็จะสื่อใหเห็นถึงความไรเดียงสา ความชางพูดชางเจรจา ความนารักของเด็ก 
หรือ ในกรณีเรื่องราวของคนพิการ ก็จะชวยใหผูชมไดแงคิดจากการรับชมวา แมกระทั่งคนพิการ 
อวัยวะไมครบ 32 ยังดิ้นรนสูชีวิต ฉะนั้น ผูที่รางกายสมบูรณ อวัยวะครบ มือเทาปรกติ เจอปญหาใน
การดําเนินชีวิต ก็ตองใชสติคิด ไตรตรอง แลวเดินหนาสูชีวิตตอไป 
  
                         ขณะเดียวกัน ก็เปนการกระตุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบ คนกลุมตางๆ เหลานี้ เชน
หนวยงานเกี่ยวกับคนพิการ โรงเรียน สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน หนวยงาน
ดานสาธารณสุข เร่ิมหันมารับชมรายการ “สกูปชีวิต” มากขึ้นเพราะเปนเรื่องราวที่ใกลตัว อยางนอย
ก็เกิดความตื่นตัวในการหาชองทางชวยเหลือผูดอยโอกาสกลุมนี้    
 
                           ขั้นตอนการผลิต “สกูปชีวิต”  ผูส่ือขาวจะเปนคนคัดเลือก ชีวิตผูที่มีคุณสมบัติ     
สมควรไดรับการเผยแพรเร่ืองราวออกอากาศ เนน “คนดีที่ดอยโอกาส” โดยพิจารณาจากขอมูล 
บอกเลาจากผูส่ือขาวพิเศษของชอง 7 สี และจากขอมูลท่ีผูชมทางบาน เจาหนาที่ภาครัฐ  ตัวผู      
ดอยโอกาสเอง โทรศัพทมาแจง หรือเขียนจดหมายมา แตไมวาจะสงผานแจงขอมูลมาชองทางใด 
พบวาทางผูผลิตสกูปชีวิต จะทําการพิจารณาคัดเลือก ผูดอยโอกาสที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ทาง
รายการกําหนดเทานั้น จึงจะไดรับการคัดเลือกใหออกอากาศ จากนั้นขาวจึงลงพื้นที่ถายทํา กลับมา
เช็คภาพ เขียนบทบรรยาย ลงเสียง จากนั้นเขาสูขั้นตอนของการตัดตอ 
 
                           แตดวยขอจํากัดดานเวลาและกําลังบุคลากร ทีมขาวที่รับผิดชอบสกูปชีวิตซึ่งตองมี
คุณสมบัติที่มีใจรักงานทางดานนี้ดวย พบวาหลักๆมีทีมประจํา เปนผูส่ือขาว 2 ทาน คือ คุณณัฐกาน 
สวรรยาธิปติ และ คุณสุพรรษา  คงเหล็ก ที่เหลือเปนเพียงทีมเสริม ทําใหบางครั้งการกลั่นกรอง    
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ขอมูลตางๆ อาจมีความคลาดเคลื่อน ไมตรงตามขอเท็จจริง หรือ ผูแจงบอกเลาความจริงไมหมด 
เพราะเกรงวา จะไมไดรับการพิจารณาใหออกอากาศ สงผลตอการทํางานของทีม “สกูปชีวิต” ทําให
ตองเสียเวลา และงบประมาณในการเดินทางไปถายทําตางจังหวัด แตตองยกเลิกกลางคัน เพราะ         
คณุสมบัติผูดอยโอกาส ไมตรงตามที่รายการวางแนวทางไว 
                   
5.1.2 การกําหนดวาระขาวสาร และการชูประเด็นของ “สกูปชีวติ”  
                           จากการศึกษาพบวา การกําหนดวาระขาวสาร และการชูประเด็นของ “สกูปชีวิต” 
ไมเพียงถูกกําหนดตั้งแตระดับนโยบายที่เนน “ชวยเหลือคนดีที่ดอยโอกาส” โดยเฉพาะคนยากจน
ตามชนบท ที่เผชิญกับปญหาการดําเนินชีวิต แตพบวา ในทุกๆขั้นตอนของการผลิต“สกูปชีวิต” ทั้ง
ในสวนการทําหนาที่ของผูส่ือขาว ชางภาพ และเจาหนาที่ตัดตอ ลวนมีสวนสําคัญในการกําหนด
วาระขาวสาร และชูประเด็น “สกูปชีวิต”   
                           ผูผลิตยอมรับวา ตองมีการจัดฉาก ในการถายภาพ เพื่อใหสมจริง บางครั้งตองให
ผูดอยโอกาส แสดงทาทางถึงความเจ็บปวดทรมาน โรคกําเริบ ซ่ึงในชวงเวลาถายทําอาจมิไดเกิด
อาการเชนนั้นจริง หรือ บางครั้งผูดอยโอกาสที่เปนคนแก ประสบกับความยากลําบากจนเคยชิน ไม
รูสึกวางานที่ตนทําอยู คืองานหนักเกินกําลังของผูสูงอายุ เพราะตองรับจางกอสรางเชนนี้เปน 
ประจําทุกวัน เวลาถายทําจึงแสดงทาทางการทํางานอยางขยันขันแข็ง วองไว เปนหนาที่ของ
ผูส่ือขาว และชางภาพที่ตองกํากับใหคนชราเคลื่อนไหวชาๆ เพื่อใหผูชมดูแลวเกิดความสงสารวา
คนชราทํางานไมไหว นาสงสาร เชนกันกับในเรื่องของอารมณ  สีหนาก็ตองบงบอกถึงความทุกข 
หามอมยิ้มหรือราเริง ทั้งนี้เพื่อให “สกูปชิวิต” ไดบรรลุเปาหมาย มีคนบริจาคเงิน ส่ิงของ นําความ
ชวยเหลือไปสูผูดอยโอกาส สมเจตนารมยของทางผูผลิต 
       
                           สวนการตัดตอ ลําดับภาพ ความแตกตางของ “สกูปชีวิต” กับขาวทั่วไป คือ 
ขาวทั่วไปจะเปนภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง มีความใหม สด ใชภาพจริงบอกเลาเรื่องราวโดยไมใส 
เทคนิคการตัดตอในการเชื่อมภาพลงไป (Effect)  ตัดตอดวยวิธีนําภาพเหตุการณมาชนเชื่อมตอกัน 
(Cut ) แตดวยตองการชูประเด็น ใหเกิดอารมณความเศรา สะเทือนใจในสกูปชีวิต ขั้นตอนการตัด
ตอจึงตองมีการเลือกภาพที่ใหอารมณ ส่ือถึงความทุกขยากลําบาก มีการใชเทคนิคตัดตอในรูปแบบ
ที่ทําใหภาพเคลื่อนไหวชาลง (Slow ) หรือ ใชวิธีนําภาพ 2 ภาพมาผสมผสานเชื่อมตอกันดวยวิธี การ
เลือนภาพ ภาพที่ 1 คอยๆเลือนหายไปโดยมีภาพที่ 2 เขามาแทนที่ (Disslove) เพื่อโนมนาวใหผูชม
เกิดอารมณรวม คลอยตามกับ “สกูปชีวิต”     
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5.1.3 ผลกระทบของ “สกูปชวีิต” ท่ีมีตอกลุมผูดอยโอกาส และ ผูคนรอบขาง  
                           5.1.3.1 ผลกระทบดานบวก   พบวา หลังไดออกอากาศ “สกูปชีวิต” สงผลกระทบ
ใหกลุมผูดอยโอกาส กลุมตัวอยางทั้ง 10  คนลวนมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดเงินบริจาคกอนหนึ่งใน
จํานวนที่แตกตางกัน หลักหมื่น ถึง หลักลาน สามารถนําเงินไปใชจายในชีวิตประจําวัน ซ้ืออาหาร 
เครื่องใชไฟฟา ชวยใหชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งยังเหลือเก็บไวเปนทุนการศึกษาใหกับ
ตนเอง บางรายเก็บเงินไวเปนทุนการศึกษาใหบุตร หรือเงินกอนนี้อาจสามารถชวยรักษาตัวจากโรค
รายที่เผชิญอยู บางรายนําเงินไปปลูกบานใหม หรือซอมแซมบาน เพื่อชวยใหคุมแดด กันฝน ไม
ตองทนทุกขกับฤดูกาล บางรายนําเงินไปตอยอดประกอบอาชีพเล้ียงตัวอยูรอด ไดดวยตนเอง 
                           นอกเหนือจากเงินบริจาค “สกูปชีวิต” บางรายไดรับความชวยเหลือในรูปแบบที่
แตกตางออกไป เชน 
    
คุณตาสวน ตรีเมืองปก            ไดเงินจากโครงการ “อยูดีมีสุข” 5 หมื่นบาท ใหปลูกบานหลังใหม 
ทาํใหคุณตาสวนไมตองอาศัยเพื่อนบานอยูอีกตอไป 
 

    นองเอื้อย เด็กหญิงกตัญู      มีผูใจบุญมาสรางหองน้ําบนบานให ทําใหแมกับยายไมตองลําบาก
ขึ้น-ลงบันไดมาเขาหองน้ําใตถุนบาน ที่มีสภาพไมถูกสุขลักษณะนัก  

      
    แหมม ปวยโรคผิวหนงั                มีผูผลิตรายการโทรทัศนเชิญไปออกรายการ ทําใหไดเงินเขาบญัชี
อีกเปนจํานวนมาก พรอมมีผูใจบุญบริจาคจกัรเย็บผาใหหลายคัน บางรายนํายารกัษาโรคผิวหนังมา
ให 

             
    นองเตย ปวยปสสาวะรั่ว        มีผูอุปถัมป สงเงินเปนทุนการศึกษาใหประจําทุกเดือน เดือนละ 

1,000 บาท นอกเหนือจากเงินบริจาคที่ไดรับ 
  
เค โปลิโอ                                        มีผูใจบุญ มอบอุปกรณประกอบอาชีพทํากรอบพระใหไวใชงาน 
 
                          5.1.3.2 ผลกระทบดานลบ  ปฎิเสธไมไดวา เบื้องหลังการไดมาซึ่งเงินบริจาคจํานวน
มากมาย “สกูปชีวิต” บางรายมีมุมมองที่เปลี่ยนไป เกดิปญหาหลายดานตามมา อาทิ 
                          -ปญหาผูดอยโอกาสไมสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินใหมีประสิทธภิาพได สวน
ใหญใชเงนิไมเปน มีแงมุมในการดําเนนิชวีิตที่เปลี่ยนไป ตองการใชจายเงินซื้อความสะดวกสบาย
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ใหกับชวีิต ดวยการซื้อเครื่องใช สินคาฟุมเฟอยในชีวิต เชน โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซกัผา 
โทรศัพทมือถือ เตียงนอน ตูเสื้อผา     
                         -ปญหาญาติพี่นองมาเบียดเบียนขอเงิน ส่ิงของบริจาค ทั้งที่กอนหนาออกอากาศ   
“สกูปชีวิต” ญาติพี่นองตางรังเกียจ ไมเคยไดรับความชวยเหลือจุนเจือจากญาติพี่นอง  
                         -ปญหาเจาหนาที่ภาครัฐขาดความจริงใจการใหความชวยเหลือ “สกูปชีวิต” อยาง 
แทจริง หลังออกอากาศ “สกูปชีวิต” เจาหนาที่หลายภาคสวนพากันลงพื้นที่นําสิ่งของบริจาคมาให 
จัดสรรใหผูดอยโอกาสไดรับบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง ทั้งที่กอนหนานี้ไมเคยดําเนินการใดๆ 
ชวยเหลือตามสิทธิ์ที่ควรจะได  
                         -ปญหาเกิดความขัดแยง ตัดความสัมพันธกับเจาหนาที่ในทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูดูแล 
สมุดบัญชีเงินฝากไวให เนื่องจากเกรงวาจะถูกเจาหนาที่ยักยอกเงิน  
 
                           กลุมตัวอยางผูดอยโอกาส ที่ไดรับผลกระทบดานลบตามมาหลังออกอากาศ        
“สกูปชีวิต” สามารถแบงแยกรายละเอยีดได ดังนี้   
                           กรณีของ “แหมม ปวยโรคผิวหนัง”  จากที่ปรกติถึงแมจะอาศัยอยูกับแม และมีพี่
นองหลายคน แตตางคนก็แยกไปมีครอบครัว ที่ผานมา ไมเคยมีคนในครอบครัวพาแหมมไปรักษา
ตัว ตระเวนหาหมอ แตดวยความที่ คุณวีระ ศรีสมบัติ หรือ “ปาหมู” เปนเจาหนาที่อาสาสมัคร        
สาธารณสุข หรือ อสม.ไปพบแหมม จึงพาไปตระเวนหาหมอรักษาอาการโรคผิวหนัง ไดขาว
จังหวัดใดมียาดี ทั้งยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ ก็จะพา “แหมม” ไปซื้อหามารักษาตัว ไม
เพียงเทานั้น “ปาหมู” ยังเปนผูไปติดตอผูส่ือขาวชอง 7 สี ประจําจังหวัดลพบุรี ขอรองใหชวยถายทํา
ชีวิต”นองแหมม” ออกอากาศ “สกูปชีวิต” เพราะตองทนทุกขกับโรคผิวหนังมานานหลายป และไม
มีเงินรักษาตัว เพราะมีรายไดเพียงการเหลาไมกวาดทางมะพราวขายอันละ 50 สตางค 
         
                            หลังมีเร่ืองกระทบกระทั่งกับครอบครัวของแหมม โดยทางแหมมขอสมุดบัญชี
กลับไปดูแลกันเอง “ปาหมู” ก็ถอยออกมา และไมเคยไปมาหาสูครอบครัว “แหมม” อีกเลย ในขณะ
ที่ทางแหมมพูดกับทีมงานเก็บขอมูลวา ตนโทรศัพทติดตอ “ปาหมู” อยูทุกวัน  
  
                           ยอดบริจาคชวงแรกเขาบัญชีมากวา 9 แสนบาท “แหมม” ถอนเงินกอนแรกออกมา 
4 แสนบาท คร้ังที่ 2 แสนกวาบาท จนเหลือเงินในบัญชีราว 4 แสนบาท โดย อางเหตุผลวานํามา 
ซอมแซมบาน ซ้ือเตียงนอน ตูใสเสื้อผา และซ้ือยารักษาตัว  
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                          จากการเก็บขอมูล ดวยวิธีสังเกตุการณ พบวา แหมมมีการซอมแซมบานที่อยูอาศัย
จริง แตเนื่องจากบานเดิมก็กอสรางเปนบานปูน ในการซอมแซมจึงไมนาจะตองใชเงินมากถึง 4 
แสนบาท สวนเฟอรนิเจอรในบาน ก็พบวา มีเฟอรนิเจอรใหมจริง ทั้งเตียงไม โทรทัศน เครื่องเสียง 
ตูเสื้อผา ตูเย็น มอเตอรไซดคันใหม โทรศัพทมือถือ จักรเย็บผายังอยูในบาน 3 คัน  กอนหนานี้ 
“แหมม” เคยแจงความประสงคผานรายการ “สกูปชีวิต”บอกวา อยากรับจางเย็บผาโหลอยูกับบาน 
แตไมมีเงินซ้ือจักรเย็บผา แตปจจุบัน “แหมม” บอกวา ไมไดทําอะไร ทั้งเย็บผา หรือ รับจางเหลา  
ไมกวาด เพราะไมมีเวลา เนื่องจากตองเลี้ยงหลานอีก 2 คน ที่บาน  
 
                           “ปรีชา หนุมพิการ และลูก” จากการสังเกตุการณ พบวาญาติพี่นองของปรีชา ซ่ึง
ไมเคยจุนเจือ ใหความชวยเหลือปรีชาและลูกมากอน ลวนปลูกบานอยูหลังใหญโต การแตงกาย  
เสื้อผา ก็ไมไดมอซอ เหมือนปรีชาและลูก ที่นาแปลกใจคือบานพี่ของปรีชาอยูไมหางจากบาน 
กอปูน มุงสังกะสีหลังเล็กของปรีชาและลูก นาจะชวยดูแล เอ้ือเฟอขาวปลาอาหารกันไดสะดวก แต
ทั้งตัวปรีชาและเจาหนาที่ อบต.พูดตรงกันวา ไมเคยไดรับความชวยเหลือจากญาติพี่นองมากอน 
เนื่องจากญาติพี่นองรังเกียจในความพิการของปรีชา  เกรงวาจะมาเบียดเบียนสรางภาระให เนื่องจาก
ปรีชา พิการ ทั้งตาบอด แขน ขาขาด สงผลใหทํามาหากินไมสะดวกเหมือนเชนคนปรกติ 
                   
                          ในชวงหลังที่มีผูใจบุญ เจาหนาที่หนวยงานตางๆนําขาวสารทยอยมาใหปรีชาและ
ลูกรวมแลวหลายกระสอบ พรอมอาหารแหง มามา และไขไก ของบริจาคสวนหนึ่งถูกขโมยไป 
ปรีชาบอกวา ไมทราบใครเปนผูขโมยไป ประตูบานถูกงัด ตอนปรีชากับลูกชายออกไปหาเก็บของ
เกา สวนพี่ชายเองกลับมาตีสนิท ขอแบงปน บางคนก็ขอยืมขาวสารไปนานโดยไมใชคืน วันที่ไป
เก็บขอมูลผูวิจัยพบวา ในบานปรีชาไมมีขาวสารติดบานเลย กระทั่งขนมจะใหลูกชายไดรับประทาน
ก็ยังไมมี “นองไกล” ลูกชายตองมาเลียบๆเคียงๆน้ําอัดลม จนเจาหนาที่ตองใหโคกไปรับประทาน 
สวนในบานปรีชาก็รอนมาก เพราะหลังคาเปนสังกะสี อาศัยพัดลมตัวเกาๆ ที่สายไฟขาดหลุดลุย
ผานการใชงานมาจนโชกโชน ที่เพิ่มมาคือ โทรทัศนเครื่องเล็ก 14 นิ้ว ที่มีผูบริจาคมาใหปรีชา เจาตัว
บอกวา นําเงินบริจาคสวนหนึ่งไปซื้อหมอหุงขาวไฟฟาใบเล็ก เพราะตนเองมีแขน ขาขางเดียว หุง
ขาวเตาถานไมสะดวก อยากใหลูกไดกินขาวสวยรอนๆทุกวัน 
  
                           แมวาปรีชาจะมีน้ําใจแบงปนขาวสาร อาหารแหงใหญาติพี่นอง เพราะความเกรงใจ
เกรงบรรดาญาติจะหาวา รวยแลวหยิ่ง ไมเห็นแกพี่แกนอง แตเมื่อพ่ีชายขอยืมเงินกอน 4 หมื่นบาท 
ปรีชาก็ปดใหไปเจรจากับทางเจาหนาที่อบต.ผูดูแลบัญชีเอง เพราะไมกลาปฎิเสธ ทําใหญาติพี่นอง
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ไมพอใจ กลับมองวา เจาหนาที่อบต.จะยักยอกเงินไปใชสวนตัว และพยายามยุยงใหปรีชานําบัญชี
ธนาคารมาเก็บไวเอง แตปรีชาไมทําเชนนั้น เพราะเกรงวา เงินจะหมด ไมมีเหลือเก็บไวใหลูกได
เรียนหนังสือ ญาติพี่นอง จึงไมพอใจ ตําหนิวาปรีชา เห็นคนอื่นดีกวาญาติพี่นอง ทําใหมีเร่ือง      
บาดหมางใจกัน 
 
                          โดยสรุปภาพรวม ผูวิจัยพบวา ผลกระทบของ “สกูปชีวิต” ที่มีตอผูดอยโอกาสมี
ความสัมพันธกับจํานวนเงินที่ไดรับบริจาค หากผูดอยโอกาสรายใดไดรับเงินบริจาคจํานวนมาก 
อยางกรณีของ “สุปราณี เขียนสะอาด” ที่ปวยเปนโรคผิวหนัง ไดเงินบริจาคเกือบลานบาท กลับ
ตามมาดวยปญหามากขึ้นเปนเงาตามตัว ใชจายเงินจํานวนมาก ตัดความสัมพันธกับเจาหนาที่ อสม.
ผูที่เคยชวยเหลือดูแลกันมากอน เนื่องจากไมไวใจกันเรื่องเงิน กลายเปนผลกระทบเชิงลบ เชนกัน
กับกรณีของ “ปรีชา หนุมพิการ” ที่ไดรับเงินบริจาคกวา 5 หมื่นบาท เกิดปญหาบาดหมางใจกับญาติ
พี่นอง   
  
                           แตในขณะเดียวกัน ปญหาจะไมเกิดขึ้นแมวาจะไดรับเงินบริจาคจํานวนมาก เพราะ
มีเจาหนาที่ รวมดูแลบัญชีเงินฝากไวให อยางกรณีของ “ปรีชา หนุมพิการและลูก” หากไมได     
นายเฉลียว ทองเงิน เจาหนาที่ อบต. ชวยดูแลเก็บสมุดบัญชีธนาคารไวให เงินที่มีอยูก็อาจจะหมดไป
เพราะถูกญาติพี่นองหยิบยืม เชนกันกับกรณีของ “นอง เอ้ือย เด็กหญิงกตัญู” ที่ไดเงินบริจาคเกือบ 
6 หมื่นบาท มีผูใหญบาน คอยดูแลเก็บบัญชีเงินฝากไวให เงินในบัญชีถูกถอนออกมาเพียงไมกี่    
พันบาท เพื่อซ้ือชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียน 
 
                           หรือถาในกรณีที่ผูดอยโอกาสเอง รูคุณคาของเงิน บริหารการใชจายอยางประหยัด 
เคยอยูอยางไรก็ใชชีวิตอยางนั้น ไมไดฟุงเฟอดวยวัตถุนิยม เชนกรณีของ “ปาพงษกับลุงสอ”  ไดเงิน
ชวยเหลือประมาณ 4 หมื่นกวาบาท มองวา เครื่องใชไฟฟาไมไดจําเปนสําหรับชีวิตมากมาย ปาพงษ
จึงเบิกเงินมาใชไปหาหมอรักษาอาการเจ็บปวยแค 2,000 บาท เพราะคิดวา วันนี้ยังมีแรงทํามาหากิน
ไดก็ใชเงินจากการรับจางไปกอน สวนเงินบริจาคเก็บไวใชชวงชีวิตบั้นปลาย ที่รางกายไมแข็งแรง 
   
                           เปรียบเทียบกับชีวิตของ“หยกฟา และ สวยลูกสายตาสั้น” ที่ไดรับเงินบริจาคเกือบ 
7 หมื่นบาท แตถอนออกไปใชจนเหลือเงินในบัญชีราว 2 หมื่นบาท เงินถูกนําไปใชไถถอนที่ดินราว
หมื่นกวาบาท ที่เหลือนําไปซื้อเครื่องใชไฟฟา โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา จักรยานใหลูก และเปน
คาใชจายในครอบครัว แสดงใหเห็นวา เมื่อฐานะทางการเงินเปลี่ยน มุมมองในการใชชีวิตของคนก็
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เปล่ียน ที่เคยใชชีวิตแบบพอเพียงก็เปลี่ยนมาตองการความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น โดยหวัง  
พึ่งพิงเทคโนโลยี ทางผูผลิต “สกูปชีวิต” แมไดลงพื้นที่ไปพูดคุยทําความเขาใจกับ “หยกฟา” ใหใช
จายเงินอยางประหยัด สมดังเจตนารมยของผูบริจาค แตดวยความเปนส่ือ ไมใชเจาหนาที่ผูดูแลซ่ึง
อยูในพื้นที่ตลอดเวลา การติดตามดูแลจึงไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง ใกลชิด    
 
5.1.4 บทบาทในการเปดพืน้ที่สาธารณะของ “สกูปชีวติ” 
 
                          การออกอากาศ“สกูปชีวิต” ถือเปนการเปดโอกาส ใหกับผูที่ประสบความเดือดรอน 
ทุกขยาก กลุมผูดอยโอกาส ที่แทบไมมีชองทางไดเขาถึงส่ือมวลชน หรือบริการภาครัฐ ใหสามารถ
ใชส่ือวิทยุ-โทรทัศน เผยแพรประวัติเรื่องราวชีวิตสวนตัวของตนใหกลายเปนเรื่องสาธารณะสู   
มวลชน  ใหสังคมไดรับรูเรื่องราว เพื่อนําไปสูการแบงปนความชวยเหลือมาสูกลุมผูดอยโอกาส 
 
                          พบวา การออกอากาศ “สกูปชีวิต” แมทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 จะวาง
คิวออกอากาศไวประจําทุกวัน 7 วัน ตอสัปดาห (จันทร-อาทิตย) หากเทียบกับจํานวนผูดอยโอกาส
ซ่ึงมีอยูจํานวนมากในสังคม ทําใหการออกอากาศที่ดูเหมือนจะมาก คือ เดือนละ 30 ตอน ไมมาก
พอที่จะรองรับจํานวนผูดอยโอกาสในสังคม ที่นับวันนอกจากดูเหมือนไมลดลง ยังจะเพิ่มจํานวน
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน นอกจากไมอาจครอบคลุมไดทั่วถึง ยังพบวา ในสวนของผูดอยโอกาสที่ได
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” ไมใชทุกชีวิต ทุกราย ที่ไดออกอากาศ และเมื่อผานการพิจารณาแลวก็ไมใช
วาทุกแงมุมของชีวิตบุคคลนั้นๆ จะถูกนําเสนอออกอากาศ  ในทางปฎิบัติพบวามีเงื่อนไขของการ
กําหนดวาระขาวสาร และ การชูประเด็น ของทางสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” เขามาเกี่ยวของ        
ทุกอยางเปนไปตามหลักเกณฑ ขอกําหนด และการกลั่นกรองผานมุมมองของผูผลิตในทุกระดับชั้น    
 
                           เบื้องหลังการเปดพื้นที่สาธารณะ สื่อวิทยุ-โทรทัศนใหผูดอยโอกาส ไดบอกเลา
เร่ืองราวชีวิตตนเผยแพรสูมวลชน ทําใหพบวา สภาพสังคมไทยทุกวันนี้ ยังมีคนใจบุญ คนไทยดวย
กันเองที่มีจิตใจโอบออมอารี รอที่จะอุมชูบุคคลผูดอยโอกาส ผูทุกขยากในฐานะที่เปนคนไทย
ดวยกัน  ซ่ึงจะเห็นจาก ทุกครั้งที่รายการสกูปชีวิต   นําเสนอออกไปมีประชาชนคนไทยใหความ
สนใจที่จะชวยเหลือ  ไมวาจะเปนสิ่งของ  เงินทอง หรืออ่ืน ๆ  จึงไดขอสรุปวา  ในความเปนคนไทย  
แทที่จริงคนไทยยังมีนิสัยโอบออมอารี มีน้ําใจตอเพื่อนมนุษยดวยกัน 
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                          จึงถือไดวา “ สกูปชีวิต” เปนสารคดีเชิงขาวที่สงเสริมความเปนไทย  สนับสนุน  
เอกลักษณการแสดงออกซึ่งความเปนไทย  ปจจุบันสังคมไทยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเริ่มขาด
หายไป  กระแสวัตถุนิยมเขามาแทนที่  ทุกคนทํางานคิดถึงแตเร่ืองคาแรงเปนหลัก  อาจจะมองขาม
ความมีน้ําใจใหแกกัน  ทําใหคนทุกคนไมไดมองถึงสังคม “สกูปชีวิต” จึงพยายามจะสอดแทรกตรง
นี้เขาไป  สกูปชีวิตไมไดบอกวาทุกคนตองบริจาคแตจะสะทอนใหเห็นความลําบาก  ผูประสงคจะ
บริจาคแจงความจํานงกลับมา “สกูปชีวิต” จึงถือเปนขาวหนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรมไทยกลับคืนมา 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลเรื่อง “สารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 
7 และผลที่มีตอผูดอยโอกาส” ผูวิจัยไดอภิปรายผลที่เปนประเด็นสําคัญเพื่อตอบปญหานําวิจัย  ดังนี้ 
                          1.  การกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต” เปนอยางไร    

                2.  “สกูปชีวิต” สงผลกระทบตอกลุมผูดอยโอกาสอยางไร 
                3.  บทบาทของ “สกูปชีวิต” ในการเปดพื้นทีส่าธารณะเปนอยางไร  

 
5.2.1 การกําหนดวาระขาวสารของ “สกูปชีวิต”  
                           จากการศึกษาทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) แม็คเควล              
( McQuail,  1987 )  ช้ีใหเห็นวากระบวนการกําหนดวาระขาวสารนั้นเกี่ยวของดวยวาระที่มาจาก  
 3  แหลงดวยกันคือ   

  1   วาระเชิงนโยบายจากนักการเมืองหรือกลุมที่มีบทบาทในสังคม   
                2 วาระจากสื่อมวลชนในกระบวนการรักษาประตูที่คัดเลือกขาวสาร เหตุการณ

หรือประเด็นที่มีมูลคาขาว  ( news  value )  และเปนที่สนใจของกลุมผูอาน  และ 
                3 วาระจากสาธารณชนผูสนใจและรับรูวาเรื่องใดสําคัญ  ซ่ึงอาจจะมาจาก

ประสบการณตรงจากปญหาในสังคมหรือการรับรูผานสื่อมวลชน  
 
                เจมส ดับบลิว เดียริง และเอเวอเรทท ( James W.Dearing and Everett M. Rogers  

,1988 ) ( อางใน อิสรีย อชพงศสิน,2548 : 45-46 ) ไดกลาวถึง กระบวนการกําหนดวาระขาวสาร  
แสดงถึงความสัมพันธของวาระขาวสารจาก  3  แหลง ซ่ึงเกี่ยวพันกับคน 3 กลุม คือ กลุมผูบริหาร
บานเมือง ที่เปนผูกําหนดนโยบายของสังคม เรียกวา วาระขาวสารนโยบาย  ( policy  agenda ) กลุม
ที่ 2 คือ ส่ือมวลชน ซ่ึงกําหนดวาระขาวสารโดยพิจารณาจากคุณคาของขาวและความตองการของ
ผูรับสาร เรียกวา เปน วาระขาวสารของสื่อ  ( media  agenda )  กลุมสุดทายคือ ผูรับสารหรือ           
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สาธารณชนซึ่งเปนกลุมที่ไดรับอิทธิพลจากการกําหนดวาระขาวสารโดยสื่อมวลชน แตก็มีอิทธิพล
ตอการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน  
 
                          ตามแบบจําลองของโรเจอร กับ เดียร่ิง ( Rogers and Dearing,1988 ) (อางถึงใน     
พีระ จิรโสภณ,2548 : 184)  จัดแสดงถึงองคประกอบสําคัญของกระบวนการกําหนดวาระขาวสาร
ซ่ึงผูวิจัยไดอางถึงในบทที่ 2 หนา 40 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ ของวาระขาวสาร 3 แหลง คือ 
วาระขาวสารของสื่อ (Media agenda) วาระขาวสารสาธารณะ (Public agenda) และวาระขาวสาร
นโยบาย (Policy agenda) โดยทั้ง  3  แหลงที่มาของวาระขาวสารในสังคมนี้ ตางมีอิทธิพลซ่ึง       
กันและกันในการกําหนดวาระขาวสาร   

 
                            ทฤษฎีนี้สอดคลองกับงานวิจัย ช้ินนี้  คือ  การกําหนดวาระขาวสารของ             
“สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 มีลักษณะเปน “วาระขาวสารของสื่อ” ( Media 
agenda) เร่ิมตนจากสื่อมวลชนคือทางทีมผูผลิตสกูปชีวิต สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปน    
ผูคัดเลือกเรื่องราวของผูดอยโอกาส กําหนดการชูประเด็นนําเสนอออกอากาศ กลายเปน “วาระ
ขาวสารสาธารณะ” (Public agenda ) และดวยบทบาทการทําหนาที่ส่ือมวลชนของชอง 7 สี ซ่ึงเปน       
ผูคัดเลือกขาวสารที่มีคุณคา สะทอนเรื่องราว เกี่ยวของกับมนุษย(Human Interest ) กระตุนอารมณ
ของกลุมผูชม ช้ีใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เปนผลใหผูชมพากันเปลี่ยนทัศนคติ และ      
พฤติกรรม หันมาใหความสนใจตอเพื่อนมนุษยมากขึ้น มีผูบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือ           
“สกูปชีวิต” เปนจํานวนมาก นําไปสูการกระตุนเตือนภาครัฐ ใหหันมาใหการดูแล เอาใจใส
ผูดอยโอกาสใหมากขึ้น เกิดเปน “วาระขาวสารดานนโยบาย” (Policy agenda) จัดสรรบริการดาน
ตางๆสูกลุมผูดอยโอกาส  อาทิ การใหสิทธ์ิเบี้ยเล้ียงคนชรา เบี้ยเล้ียงผูพิการ การบริจาคเงินหรือ
ส่ิงของอุปโภค บริโภค การใหบริการดานสาธารณสุข การรักษาพยาบาล                             

          
5.2.2 ผลกระทบของ “สกูปชวีิต” ท่ีมีตอกลุมผูดอยโอกาส   
 
                         จากแนวคิดของ Ahillip H. Ault ศาสตราจารยทางวารสารศาสตรของมหาวิทยาลัย
มินเนโคตา สหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายของ “ขาว” ไว 4  ลักษณะ (อางใน กิติภัส แสงงามปลั่ง
,2548 : 14-15) “ขาว” คือ รายงานของเหตุการณที่กระชับ ชัดเจน โดยกอนที่จะเปนขาว ตองมีการ
รวบรวมขอมูลประกอบขาว อยางถูกตองสมบูรณ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ดวยความสามารถ
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ของผูเขียนและผูรายงานขาวนั้น โดยมีแงมุมในการนําเสนอเปนที่สนใจตอผูอาน ผูชม  นอกจากนี้
ยังอธิบายความหมายของรายการขาวทางโทรทัศน  ไวดังนี้  
 
                            รายการขาวโทรทัศน หมายถึง รายการที่จัดและผลติขึ้นโดยใชรูปแบบของการ
ประกาศ อานคําบรรยาย และการรายงานเหตุการณตาง ๆ หลากหลายกันไป การนําเสนอดวยวิธี
เหลานั้น อาจทําไดดวยภาพทั้งหมดหรือบางสวน หรือปราศจากภาพเหตุการณทีเ่ปนขาวกไ็ด โดย  
ผูรายงานจะนาํมาเรียบเรียงเปนเรื่องราว มเีนื้อหาสาระใหเกิดความกระชับชัดเจน และไดใจความ 
ภายในระยะเวลาการนําเสนอที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปนการดึงดูดและเรยีกรองความสนใจจากผูชม
ใหชมรายงานขาวนั้น ๆ  
 

             พบวา ลักษณะการนําเสนอขาวในรูปแบบโทรทัศน สามารถกระตุนและดึงดูด
ความสนใจของผูรับขาวสารไดเปนอยางดี นอกจากภาพและเสียงจะเปนตัวโดดเดน ในการนําเสนอ
เนื้อหาสามารถสรางความประทับใจ ดึงความสนใจไดดี ซ่ึงประกอบไปดวยสาระ ( Message ) ที่
เปนความจริง ใหม สด นาสนใจ และมีผลกระทบตอประชาชนที่สงออกไปจากผูสงสาร( Source ) 
โดยอาศัยส่ือ ( Channel ) โทรทัศนเพื่อรับทราบ การใชภาพประกอบเหตุการณประกอบเนื้อหาเปน
วิธีหนึ่งในการถายทอดขาวสาร ( Information ) ทัศนคติ ( Attitude ) และอารมณ ( Emotion  ) 
 

                                     จากแนวคิดเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศน สอดคลองกับงานวิจัยช้ินนี้ คือ ดวย
ลักษณะความโดดเดน ในการนําเสนอขาวโทรทัศน ซ่ึงมีทั้งภาพ และ เสียง ดึงดูดความสนใจจาก   
ผูชม กระตุนใหผูชมเกิดอารมณรวมไปกับภาพ และเสียงที่นําเสนอ ทําให “สกูปชีวิต” สามารถ
สรางความนาเชื่อถือ ในรูปแบบของสารคดีเชิงขาว ทําใหผูชมเช่ือมั่นวา สาระเรื่องราวที่นําเสนอ 
คือ ชีวิตจริงของผูที่ประสบความเดือดรอน ทุกขยากจริงๆ และกําลังตองการความชวยเหลือจาก
สังคม จึงเปนที่มาของการหยิบยื่นน้ําใจสงตอไปยัง ผูดอยโอกาส ที่ออกอากาศ “สกูปชีวิต” ใน     
รูปแบบของเงินบริจาค ส่ิงของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ทั้งหมด คือ ผลกระทบดานบวกของ    
“สกูปชีวิต” ที่มีตอผูดอยโอกาส สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริภัทร ภาสบุตร (สิริภัทร ภาสบุตร
,2546:91)ที่บอกวา รายการขาวสกูปชีวิต นําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตผูที่ดอยโอกาส ซ่ึงสื่อมวลชนได
กลายมาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญและมีบทบาทตอการเขามาแกไขปญหาสังคมในดานตางๆมากขึ้น 
จากผลการวิจัยเอกสาร (1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม 2545) จํานวน 184 เร่ือง สามารถเก็บรวบรวม
เร่ืองที่ออกอากาศได 165 เรื่อง พบวา ทุกเรื่องไดรับความชวยเหลือจากสาธารณชน                                 
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                                       จากการศึกษาวิจัย ยังพบวาไมเพียงผลกระทบดานบวกเทานั้น ยัง เกิดผลกระทบ
ดานลบตามมาดวย โรเบิรต เมอรตัน (Merton, 1949) (พีระ จิรโสภณ,2548:10-11) นําเสนอ 
กระบวนทัศน เพื่อวิ เคราะหหนาที่ของส่ือมวลชนโดยมองวาระบบในความสมดุล                
(System in balance) ทุกๆสวนของสังคมมีกิจกรรมซึ่งมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมกัน
เสริมสรางเพื่อธํารงรักษาระบบใหดํารงอยู เมอรตัน เชื่อในความเปนกลางของคุณคา (value 
neutrality) ปฎิเสธแนวคิดดั้งเดิมของทฤษฎีสังคม ที่มองคุณคาในมิติของ “ความดี” หรือ “ความชั่ว
ราย” เชน การมองวา ส่ือมวลชนมีคุณประโยชนอนันต หรือ มีโทษมหันต ในลักษณะตางๆ โดยเคา
มองวา   กิจกรรมตางๆในสังคมอาจเปนไปตามหนาที่ (Funtion) หรือ ไมเปนไปตามหนาที่ที่มุงหวัง 
(dysfunction)  ไมเพียงเทานั้น เมอรตัน ยังไดจําแนกหนาที่ส่ือมวลชน เปนหนาที่ที่ชัดแจง (manifest 
function) ซ่ึงมีเจตนาตั้งใจ กับหนาที่แฝงเรน (latent function) ซ่ึงไมตั้งใจใหเปนไปตามนั้น             
 
                            ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยช้ินนี้ คือ การนําเสนอเรื่องราวของผูดอยโอกาส         
ออกอากาศ “สกูปชีวิต” ถือ เปนบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน การที่สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7 นําเสนอ  “สกูปชีวิต” ออกอากาศ ถือเปนการรายงานเรื่องราวขอเท็จจริง ความเหลื่อมลํ้าของ
ผูคนในสังคม ระหวางคนรวย และคนยากจน ที่ขาดแคลนปจจัย 4 ในการดํารงชีพ ไมสามารถเขาถึง
บริการของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการโนมนาวกลุมผูชม ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ 
พฤติกรรม หันมาใหความชวยเหลือกลุมคนดอยโอกาส ใหมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยการบริจาคเงิน
เขาบัญชีผูดอยโอกาส บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ชวยลดความเหลื่อมลํ้า ใหสังคมกลับสูสมดุล   
 

                                      ภายหลังการออกอากาศ พบวา มีผูใจบุญหล่ังไหลนําความชวยเหลือไปสูกลุม       
ผูดอยโอกาส กระตุนหนวยงานราชการในพื้นที่ ใหเกิดความตื่นตัวในการดูแลผูทุกขยากใหมากขึ้น 
ถือ เปนการทําหนาที่ที่ชัดแจงของสื่อมวลชน (manifest function) ซ่ึงมีเจตนาตั้งใจใหผูชม เกิดการ
สนองตอบกลับเชนนี้ ในขณะเดียวกัน ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นตามมา เชน กรณี ผูดอยโอกาส 
ซ่ึงสวนใหญมีการศึกษานอย ไมสามารถบริหารเงินที่เขามาสูชีวิตได ทําใหเกิดปญหาตามมา คือ 
เรื่องของการใชจายเงินฟุงเฟอ เกินตัว  หลายคนเงินบริจาคในบัญชีถูกใชหมดลงอยางรวดเร็ว    
ขณะเดียวกันบางรายก็เกิดการกระทบกระทั่งกับญาติพี่นอง และ เจาหนาที่ ซ่ึงเคยมีความสัมพันธที่
ดี ชวยเหลือกันมากอน เนื่องจากหวาดระแวงเรื่องเงิน ทั้งหมด คือ หนาที่แฝงเรน (latent function) 
ซ่ึงสื่อมวลชน ในฐานะผูผลิต “สกูปชีวิต” ไมไดตั้งใจใหเปนไปตามนั้น สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง 
(dysfunction) ไมเปนไปตามหนาที่พึงประสงค            
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5.2.3 บทบาทในการเปดพืน้ที่สาธารณะของ “สกูปชีวติ” 
 

จากแนวคิดของ Habermas  ที่วา  ส่ือมวลชนตองมีบทบาทเปนตัวกลางเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางกลุมบคุคลกลุมตางๆและตองชวยสะทอนความคดิสาธารณะสูผูบริหาร
ประเทศ  ในการนี้คนทุกกลุมตองมีสิทธิในการใชส่ืออยางเทาเทียมกนั  และสื่อมวลชนก็ตองเปน
พื้นที่สาธารณะที่เปนอิสระจากการครอบงําของกลุมตางๆ 
                           ดวยสิทธิเสรีภาพอันเสมอภาค  เทาเทียม ตองเปดโอกาสใหคนไทยทกุๆคน ทุกๆ
กลุม ไดมีโอกาสเขามาแสดงออกในพืน้ที่สาธารณะ (Public sphere) 
                           และแมชองทางที่จะใชเปนวิถีทางเขาสูพื้นที่สาธารณะอาจมีหลายชองทาง แต
ชองทางที่ถูกนํามาใชมากที่สุดในสังคมมวลชน (Mass society) ก็คือ ส่ือมวลชน เนื่องจากศักยภาพ
ของสื่อมวลชนสามารถแปรเรื่องที่เปน “สวนตัว” (private) ใหกลายเปน “สวนรวม” (public) และ
เนื่องจากสื่อมวลชนเปนพื้นที่ของบุคคลสาธารณะ (public ficgure)  เร่ืองราวก็เปนเรื่องสาธารณะ 
(public affair) ส่ือมวลชนจึงเปน“พื้นที่สาธารณะ” ที่สําคัญในสังคม (กาญจนา แกวเทพ,2543 :156) 
แตเราคงปฎิเสธไมไดวา ส่ือมวลชน นอกจากจะเปนสถาบันเพื่อการใหบริการสาธารณะ (Pubic 
interest) แตก็ยังไดผนวกรวมมิติของการเปนองคกรธุรกิจ (Enterprise)ไวดวย เม็ดเงินมหาศาลมา
จากรายไดในการขายโฆษณา 
 

                                      แนวคิดนี้ สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษา คือ “สกูปชีวิต” สะทอนถึงการทําหนาที่
ของสื่อวิทยุ-โทรทัศน สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในการเปดพื้นที่สาธารณะ ใหกลุม
ผูดอยโอกาสคนยากจน ไดมีโอกาสใชส่ือใชชองทางสื่อวิทยุ-โทรทัศนในการที่จะนําเสนอความ            
เดือดรอน  เร่ืองราวชีวิตของตนเอง เผยแพรสูมวลชน จากที่เปนเรื่องสวนตัว ส่ิงเหลานี้ก็จะถูกนํามา
ตีแผ เผยแพร เปนเรื่องราวสาธารณะ นําเสนอสูสังคม ไมเพียงใหเกิดการรับรู แตเพื่อเปาหมาย ให
คนในสังคมไดแบงปนความชวยเหลือมาสูผูดอยโอกาส  สืบเนื่องจากทุกวันนี้ถือวา เมืองไทย ส่ือ
สาธารณะ ยังมีจํานวนไมมาก โอกาสที่ผูดอยโอกาส จะเขาถึงส่ือจึงยากขึ้นเปนเงาตามตัว การเปด
โอกาสให  “คนดีที่ดอยโอกาส” ไดออกอากาศ “สกูปชีวิต” ถือเปนอีกชองทางสนับสนุนใหเกิด
ความเทาเทียมในสังคม อยางนอย ก็ถือวา สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ใหความสําคัญกับคน
กลุมนี้     
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                           ไมเพียงเทานั้น “สกูปชีวิต” ยังเปดโอกาสใหผูชมทางบาน และคนทั่วไปทุกกลุม 
ทั้งในสวนของผูส่ือขาวภูมิภาคชอง 7 สี, เจาหนาที่รัฐ, ผูดอยโอกาสหรือเพื่อนบานญาติพี่นอง ไดมี
โอกาสสงขอมูลแนะนํา “สกูปชีวิต” มายังทีมผูผลิต สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เพื่อนําไปสู
การคัดเลือกชีวิตผูทุกขยาก นําเสนอออกอากาศ    
 
                            สอดคลองกับแนวคิดของ Habermas  ที่วา  ส่ือมวลชนตองมีบทบาทเปนตัวกลาง
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลกลุมตางๆและตองชวยสะทอนความคิดสาธารณะสู        
ผูบริหารประเทศ  คนทุกกลุมตองมีสิทธิในการใชส่ืออยางเทาเทียมกัน   
 

                                       เปาหมายของ “สกูปชีวิต” ไมเพียงตองการใหผูชมเกิดการรับรู แตเปาหมายหลัก 
คือ ตองการใหคนในสังคมไดแบงปนความชวยเหลือมาสูผูดอยโอกาส บริจาคเงินและสิ่งของใหกับ 
ผูดอยโอกาส ซ่ึงถือเปนพลเมืองชั้นสองของสังคม ใหไดมีชีวิตที่ดีขึ้น  

   
                                       จากการตั้งขอสังเกต พบวา แมวาการออกอากาศ “สกูปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศน

สีกองทัพบกชอง 7 ถือไดวา     มีสวนในการเปดพื้นที่สาธารณะใหกลุมผูดอยโอกาส และ กลุมผูชม
ทั่วไปไดมีโอกาสใชพื้นที่สาธารณะ ส่ือมวลชนวิทยุ-โทรทัศน แตพบวาในทางปฎิบัติ ดวยเงื่อนไข
ในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงปฎิเสธไมไดวา นอกเหนือจากการทําหนาที่ส่ือมวลชน สถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7 ยังคงเปนองคกรธุรกิจ ที่ตองมุงแสวงผลกําไร เพื่อนําเงินมาหลอเล้ียงธุรกิจดวย
เชนกัน ดังนั้น การทําหนาที่เปดพื้นที่สาธารณะตรงจุดนี้ อาจเปนไปในลักษณะไมเต็มรูปแบบ
เทาที่ควร           
 
5.3 ขอเสนอแนะ  
5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับสื่อมวลชนผูผลิต “สกูปชีวิต” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
                          5.3.1.1 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 นาจะมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องเงินของ 
“สกูปชีวิต”  จัดระบบใหม พรอมมีการควบคุมดูแลเรื่องการเบิกจายเงิน นอกเหนือจากการเปดบัญชี
เพื่อใหผูชมสามารถโอนเงินเขาบัญชีผูดอยโอกาสไดโดยตรง ซ่ึงอาจจัดทําเปนรูปแบบของมูลนิธิ มี
เจาหนาที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูแล “สกูปชีวิต” ใกลชิด ใหคําอธิบาย ขอแนะนํา เพื่อไมใหเกิด
ปญหาซ้ําซอนตามมา  หรือหากพบวา “เงินบริจาค” คือ ตัวแปรที่ทําใหเกิดการดํารงชีวิตผิดๆ 
ฟุงเฟอกับกระแสวัตถุนิยม ที่มาของความแตกแยก  นาจะเปลี่ยนรูปแบบไปใหการสนับสนุน  
“สกูปชีวิต” ในรูปแบบของการนําเงินไปลงทุนดานการประกอบอาชีพให ซ่ึงนับวาเปนทางออกที่ดี 
และเปนการใหความชวยเหลือที่ยั่งยืนกวา    
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                          5.3.1.2 ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ควรเพิม่ชวงเวลาในการนําเสนอ  
“สกูปชีวิต”ใหมากขึ้น อยางนอยก็เพื่อสนองตอบความตองการของกลุมผูชมที่มองวา ชวงเวลาใน
การออกอากาศนั้นส้ันเกินไป และควรมีการขึ้นตัวหนังสือ  เบอรโทร ที่อยูติดตอผูดอยโอกาส คาง
บนจอโทรทัศนใหนานกวานี้            เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตอขอขอมูล  หรือควรมีการ 
ประชาสัมพันธ ขึ้นตัวหนังสือ กรณีหากตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถเปดดู “สกูปชีวิต” ยอนหลัง
ไดที่เวปไซตของทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 www.ch7.com  เพราะผูชมบางทานอาจจะ
ยังไมทราบขอมูลดานนี้   
                         5.3.1.3 นาจะมีการเพิ่มชวงเวลาออกอากาศ ในเร่ืองของการติดตามผล “สกูปชีวิต” 
ที่ออกอากาศไปแลวใหมากขึ้น นําภาพชีวิตที่เปล่ียนไปมานําเสนอ เพื่อใหผูบริจาคเงินไดทราบถึง
ความคืบหนา “สกูปชีวิต” ที่ไดใหความชวยเหลือไปกอนหนานี้  จากที่เคยออกอากาศเฉพาะวนัเสาร 
นาจะเพิ่มชวงเวลาออกอากาศเปน เสาร-อาทิตย           
 
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูดอยโอกาส  
                          5.3.2.1 เบื้องตนผูดอยโอกาสควรพึ่งตนเองใหมากที่สุด กอนจะหันไปเรียกรอง ขอ
ความชวยเหลือจากผูอ่ืน เพราะหากคนเราหวังรอแตโชคชะตา ตั้งตารอคอยแตผูใจบุญมาเกื้อกูล 
โดยที่ไมดิ้นรนประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัว และครอบครัว ผลลัพธสุดทายชีวิตอาจไปไมรอด  
                          5.2.2.2 การใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยไมใหถูกกระแสวัตถุนิยม   
ครอบงํา ถือเปนอีกแนวทางที่กลุมผูดอยโอกาสพึงระลึกถึง หลังไดรับเงินบริจาคมาแลว ควรใชจาย
อยางมัธยัสถ ถึงแมจะมีเงินบริจาคเขามาชวยเหลือก็ควรจะดํารงตนอยูในความพอดีไมฟุงเฟอ  เกิน
ฐานะที่ควรจะเปน มิเชนนั้น ชีวิตก็จะยอนกลับไปสูจุดเริ่มตนดังเดิม ที่ตองยากจน ทุกขยาก   
                          5.3.2.3 ภายหลังไดรับความชวยเหลือ นอกจากใชจายอยางประหยัด ผูดอยโอกาส
ควรมุงมั่นทําความดี ตอบแทนธารน้ําใจจากผูใจบุญ และตรงตามปณิธานของรายการ “สกูปชีวิต” ที่
มุงใหความชวยเหลือคนดีที่ดอยโอกาส  ในขณะเดียวกันหากในอนาคตชีวิตมีความพรอมมากขึ้น มี
กําลังพอที่จะชวยเหลือจุนเจือ ผูที่ดอยโอกาสมากกวาตน ก็ควรจะเผื่อแผน้ําใจแบงปนสูเพื่อนมนุษย
ในสังคมดวยเชนกัน    
 
5.3.3 ขอเสนอแนะสําหรับเจาหนาท่ีภาครัฐ  
                          1. ภาครัฐ ควรเปดกวาง มองถึงเปาหมายในการนําเสนอ “สกูปชีวิต” อยางแทจริง
ส่ือมวลชนมิไดมีเจตนารมยมุงโจมตีประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ วาไมสามารถชวยเหลือคน
ยากคนจนไดอยางทั่วถึง แตส่ือตองการทําหนาที่เปนชองทางชวยเหลือผูดอยโอกาส ใหมีสภาพชีวิต
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ที่ดีขึ้น หากเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางภาครัฐ และส่ือมวลชนชอง 7 สี ก็จะชวยขจัดอุปสรรค
ในการทํางานของทีม “สกูปชีวิต” ซ่ึงบางครั้งในการลงพื้นที่ถูกหามมิใหดําเนินการถายทํา ทั้งที่ เจา
ตัวผูดอยโอกาสตองการใหนําเสนอเรื่องราวของตน ตรงขาม หากเกิดการประสานความรวมมือ 
แจงเบาะแสขอมูล หรือ เจาหนาที่รัฐชวยนําทีมขาวไปถายทํา รวมตรวจสอบดูแล นาจะเปนหนทาง
ชวยพัฒนาสังคมใหดีขึ้น    
                      2. ภาครัฐ นาจะนําขอมูล “สกูปชีวิต” ไปประกอบการพิจารณาเสนอเปนนโยบาย เพื่อ
ชวยใหบริการภาครัฐทําไดอยางครอบคลุม  เขาถึงประชาชนกลุมผูดอยโอกาสไดมากขึ้น  
โดยเฉพาะในความเปนจริงที่ปรากฎวา สังคมทุกวันนี้ กลุมคนชรา พอแมที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง
ยังคงเปนกลุมผูดอยโอกาสที่มีจํานวนมากในสังคมไทย เจาหนาที่รัฐในสวนของทองถ่ิน นาจะให
ความสําคัญตอประเด็นปญหานี้ใหมากขึ้น จัดใหบริการอยางทั่วถึง อาทิ การพิจารณาใหสิทธิ์เบี้ย
เล้ียงคนชรา,เบี้ยเล้ียงผูพิการ,หรือการใหบริการดานสาธารณสุข                       
 
5.3.4 ขอเสนอแนะสําหรับภาคเอกชน และผูชมรายการ “สกูปชีวติ”   
                          1. เมื่อภาครัฐไมอาจจัดสรรงบประมาณลงไปชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสไดอยาง
ทั่วถึง ภาคเอกชน ซ่ึงมีศักยภาพเพียงพอ ทั้งหนวยงานเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ที่สามารถดํารง
ชีพอยูไดอยางไมเดือดรอน ก็นาจะแบงปนความชวยเหลือ เงินบริจาคมาสูกลุมผูดอยโอกาสคนยาก
คนจน เพื่อชวยใหประเทศไทย เปนสังคมที่นาอยู ผูคนมีน้ําใจซึ่งกันและกัน นํามาซึ่งความ
สมานฉันท เกื้อกูล ในยุคที่คนไทย เร่ิมไมเขาใจในเรื่องของการ รูรัก สามัคคี      
 
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
                         1. ควรมีการศึกษาในสวนความคิดเห็นของกลุมผูชม “สกูปชีวิต” วามีพฤติกรรม
และมีความพึงพอใจตอการรับชม “สกูปชีวิต” หรือไม อยางไร รวมทั้งทําการศึกษาในสวนของผูที่
ไมรับชม “สกูปชีวิต” เพราะมีเหตุผลดานใด ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการปรับปรุง เนื้อหาและรูปแบบ      
“สกูปชีวิต” สําหรับในสวนผูผลิตรายการ และเปนกรณีตัวอยางสําหรับ รายการประเภทนี้ไดนํา 
ขอมูลไปใชประโยชนตอไป     
                        2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลของสารคดีเชิงขาว “สกูปชีวิต”  กับ รายการ
ประเภทเดียวกันที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบ ชวยให
ขอมูลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ข. 
ประมวลภาพการใชชีวิตของ “สกูปชีวิต”กลุมตัวอยาง 10 ราย 
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(ภาพคุณตาสวน และ คุณยายวัน ชวงหลงัคุณยายวันลมปวย เดินไมถนัด นอนอยูโรงพยาบาลมา
เปนเดือน เพื่อรักษาอาการเปนอัมพฤกษ มือ-เทาชาขางเดยีว) 
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(ภาพบนพระภิกษุจากตัวจังหวัดนครสวรรคมาเยี่ยมปาพงษ และลุงสอ นําของมามอบให,ภาพลาง
เจาหนาท่ีอบต.พูดคุยกับปาพงษเร่ืองการใชจายเงินบริจาค ชื่นชมปาพงษใชจายเงินอยางมัธยัสถ)  
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(ภาพสม และ แมบัวลัย กําลังเลี้ยงดูเด็กแฝดใตถุนบาน) 
 

 
 

 
 

(ภาพกลาง เอ้ือยเด็กหญิงกตัญู ดูแลแมท่ีปวยเปนโรคสันนิบาต เดินไมสะดวก สวนภาพลางเปน
ภาพยายวัยชราของเด็กหญิงเอ้ือย)      
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( ภาพบนเค โปลิโอ เปดแผงใหเชาพระ ภาพลางเค อาศัยอยูใตถุนบานพอ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพบนปรีชาและลูกในบาน ปรีชากําลงัปนลูกกระสุนดินเหนียวเพื่อสงขายใหคนเลีย้งวัว  
ภาพลางปรชีา นําลูกกระสุนดินเหนียวมาตากแดดหนาบาน) 
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(ภาพแหมม โรคผิวหนงัและหลานใชชีวติอยูในบานหลงัใหมท่ีมีอุปกรณอํานวยความสะดวก) 
 
 

      
 

       (ภาพดญ.เตย และ นองธง ชวย “นานอง” ผูอุปการะคัดแยกของเกา เพื่อเตรียมสงขาย) 
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(ภาพนงนุช และ ลูกกลาวขอบคุณ ผูใจบญุท่ีบริจาคเงินชวยเหลือ ผานรายการ “สกูปชีวติ”) 
 

         
 
 

 
 

(ภาพหยกฟา และ ครอบครัว พอวัยชรา นองสวยสายตาสั้น และนองสาววัย 5 ขวบอีก 2 คน) 
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