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หัวขอวิทยานพินธ การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการขาวชวย  ชาวบานทาง
    สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
ช่ือผูเขียน    ศิวพงศ  เหมือนพะวงศ 
อาจารยท่ีปรึกษา  ดร. กุลทิพย ศาสตระรุจิ 
สาขาวิชา    นิเทศศาสตร  (พัฒนาการ) 
ปการศึกษา   2551 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการวิเคราะหเนื้อหา  และรูปแบบรายการขาว “ชวย
ชาวบาน” ในรายการขาวภาคค่ํา  สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ซ่ึงเปนรายการที่นําเสนอความ
เดือดรอนของประชาชนใหสาธารณชนไดทราบ และมีวัตถุประสงคในการแจงใหเจาหนาท่ีของรัฐ
หรือบุคคลที่มีหนาท่ีรับผิดชอบตองรีบเรงแกไข โดยมีการศึกษาวิเคราะหรายการต้ังแตชวงวันท่ี     
1 ตุลาคม 2549 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 88 ตอน   โดยผูวิจัยจึงไดเลือกวิธีวิจัย 
การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (In-Depth-Interview of the key informants)  การวิเคราะห
เนื้อหา (Content  Analysis)  และการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) และการนําเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห  (Analytical  Description)   ซ่ึงผลการศึกษาโดยสังเขปพบวา 
  1.  เนื้อหาของรายการขาว “ชวยชาวบาน” เปนเร่ืองการแสดงขาวขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนและสังคมที่เช่ือมโยงกับชีวิตชาวบานท่ัวไป ซ่ึงความถ่ีของเนื้อหารายการที่มีมากท่ีสุดส่ี
อันดับแรก คือ การรณรงคประชาสัมพันธ การรองเรียนปญหาสาธารณูปโภค  การรองเรียนปญหา
การบริการภาครัฐ และการรองเรียนปญหาส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของชาวบานโดยตรง  ท้ังนี้ คํารองเรียนท่ีนําเสนอในรายการนั้น เปนเร่ืองท่ีชาวบานสง
เร่ืองไปยังผูจัดทํารายการท้ังโดยจดหมายและโทรสาร  เพื่อใหผูจัดทํารายการไดส่ือสารนําเสนอขาว
ปญหาของชาวบานไปยังองคกรและหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหทําการแกไขปญหาตอไป 
นอกเหนือไปจากการรองเรียนดังกลาวแลว ยังมีขาวประชาสัมพันธกิจกรรมของชาวบานและของ
หนวยงานรัฐอีกดวย รายการขาว “ชวยชาวบาน”  จึงมีเนื้อหาท่ีเปนประโยชนแกชาวบานและสังคม 
ท้ังในดานการเปนกระบอกเสียง และเปนตัวเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางชาวบานกับรัฐ 
  2. รูปแบบของรายการ มีการแบงลําดับนําเสนอเนื้อหาของรายการออกเปนส่ีชวง โดย
ชวงแรกเปนไตเต้ิลเขารายการ  ชวงท่ีสองเปนการนําเสนอปญหาความเดือดรอนและเร่ืองรองเรียน
ของประชาชนตอนท่ีหนึ่ง  ชวงท่ีสามเปนการนําเสนอปญหาความเดือดรอนและเร่ืองรองเรียนของ
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ประชาชนตอนท่ีสอง และชวงที่ส่ีเปนชวงการนําเสนอแนะทางออก โดยรายการมีองคประกอบท่ี
สําคัญ ไดแก การสรางจุดเดนดวยผูดําเนินรายการ คือ  นายศักดินา รักษอุดมการณ  ท่ีดําเนินรายการ 
แบบมีเอกลักษณเปนของตนเอง  โดยใชภาษาในรูปของการสนทนา  มีการใชเสียงพูดและวิธีการ
นําเสนอของผูดําเนินรายการท่ีเปนการบรรยายเลนคําแบบไมเปนทางการ ท้ังการใชถอยคํานําขาว
และถอยคําสงขาว ซ่ึงลูกเลนท่ีสอดแทรกอารมณขันของผูดําเนินรายการ ทําใหผูชมมีความรูสึก
เพลิดเพลินและผอนคลายความเครียด  เชน การลงทายคําพูดวา “ครับทาน”  หรือ “ครับเจานาย” 
เปนตน ยิ่งไปกวานั้น การใชเทคนิคดานเสียงเพลงประกอบ เชนเพลงไตเต้ิลประกอบรายการ ก็ทํา
ใหรายการมีความนาสนใจมากข้ึน นอกจากนี้ การจัดทําฉากรายการ เชน การจัดฉากกราฟก
ดานหลัง ทําใหสามารถลดความเปนทางการลง รวมท้ังการใชเทคนิคภาพการตูนประกอบ ก็ชวยทํา
ใหท้ังเสียงและภาพสามารถทําใหผูชมรูสึกสนุกสนานในการติดตามรายการในแตละวันไดเปน
อยางดี และเนื่องจากรายการขาวชวยชาวบานมีสัดสวนของความบันเทิง (Entertainment) มาก 
เพราะมีเทคนิคลูกเลนหลายดานมากกวาการใหขอมูลขาวสาร (Information)  แบบรายการขาวท่ัวๆ 
ไป จึงอาจกลาวไดวารายการขาว “ชวยชาวบาน” เปนรายการลูกผสมท่ีเรียกเปนภาษาเทคนิควา  
Enterinfo  มากกวา  Infotainment   
  3.  ผลกระทบของรายการ จากการศึกษาไดพบวาคํารองเรียนตางๆ ของชาวบานท่ีไดรับ
การเผยแพรผานรายการขาว “ชวยชาวบาน” นั้น ไดรับความสนใจจากจากองคกรและหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทําใหความทุกขของชาวบานจํานวนมากไดรับการแกไขเยียวยาผานรายการโทรทัศนนี้ 
จึงอาจถือไดวารายการขาว “ชวยชาวบาน” เปนรายการขาวท่ีนําเสนอในรูปแบบสอดแทรกความ
บันเทิงท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางดี เนื่องจากไดทําหนาท่ีของส่ือในการเปนตัวประสานระหวาง
ประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ทําใหเกิดผลในการเปล่ียนแปลงสังคม คือมีการดําเนินการแกไข
ปญหาพ้ืนฐานของชาวบานอยางจริงจัง เพื่อใหสังคมสามารถพัฒนาไปไดโดยการมีสวนรวมของ
ชาวบาน รัฐ และส่ือมวลชน 
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ABSTRACT 
 

  The objective of this research was to analyse the content and form of the evening 
news show “Chuay Chao Barn” (“Helping the People”) on the Television Channel 7, which 
presentsed the suffering of the people to the public and informed the responsible officers or 
relevant organs to solve their problem. The selected samples consisted of 88 series of the 
programs from 1 October 2006 to 31 December 2006. The research methodology included the in-
depth-interview of the key informants, the content analysis, the documentary research and the 
analytical description.  The results of this study indicated that; 
  1.  The Content. The content of the evening news show “Chuay Chao Barn” was the 
fact about the community and society related to the life of the ordinary people. The first 4 most 
popular issues were the public announcements, the petitions about the infrastructure problems, the 
petitions about the public service problems and the petitions about the environmental problem, 
which directly affected the life of the people. The petitions had been raised from the people by 
post and fax to the show producer, so that the issues could be delivered through the media to the 
responsible officers or relevant organs. Apart from those petitions, there were many 
announcements about the activities of the people and the officers. It can be said that, the evening 
news show “Chuay Chao Barn” was a useful program for the people and the society, since its 
functions were to voice the problems of the people and to connect a good relationship between the 
people and the government. 
  2. The Form. The form of the evening news show “Chuay Chao Barn” was presented 
in order in 4 parts; the first part was a title introducing the show, the second part was the first 
people’s problem, the third part was the second people’s problem and the fourth part was the 
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recommendation. The composition of the show included the extraordinary moderator,      
Mr. Sakdina Rakudomgarn, who had his own unique style using the informal language with his 
great sense of humor from the beginning to the end. These made the audience happy and relax. 
Moreover, the sound technique such as the show jingle made the program lively. The easy 
graphic background and the cartoon technique brought more fun for the audience to follow the 
news every day. Since the evening news show “Chuay Chao Barn” had more proportion of the 
entertainment rather than the information because of those special techniques. This show could be 
called as a hybrid of the “Enterinfo” rather than the “Infotainment”. 
  3. The Impact. The impact of the evening news show “Chuay Chao Barn” is clearly 
seen. The petitions from the people through the media raised the awareness of the public and the 
responsible officers or relevant organs, therefore their suffering was healed and released. The 
show could be deemed as a successful hybrid program of news and the entertainment. The show 
served its best function being a connector between the people and the government and bringing 
transformation to the society. The needs of the people were fulfilled and their problems can be 
intensively solved. Finally, the development of the society and community can be made 
effectively through the participation of the people, the officers and the media. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

  กิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องจวบจนถึงปจจุบัน 
ดวยความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่ีทําใหส่ืออินเตอรเน็ตเขามา
มีบทบาทอยางสูงในการแสวงหาขอมูลขาวสารของมวลชนผูรับสาร ประกอบกับการเกิดข้ึนของ 
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เหลานี้เองที่ทําใหการแขงขันเพื่อแยงชิงผูชมรายการโทรทัศนทําให
สถานีโทรทัศนชองตางๆ มีการปรับปรุงรูปแบบรายการเพ่ือนําเสนอใหมีความหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองทุกความตองการของกลุมผูรับสาร อาทิเชน รายการเกมสโชว, รายการทอลก
โชว ตลอดจนถึงรายการ “ขาว” 

   บุญรัตน  บุญญะเขตมาลา (2539:29)  ไดกลาวถึงรายการขาวทางสถานีโทรทัศนไววา 
คําวา  “ขาว”  ในปจจุบันนั้น  มีคําจํากัดความ  (Definition)  และขอบเขต (scope)  ของคําวา “ขาว” 
กวางออกไปกวาท่ีเคยเปนมาในอดีตมาก  บางคร้ังก็กวางจนมีการนําเสนอสารคดีมาปะปนกับขาว
เหมือนกัน  เชน  แมกกาซีนทางโทรทัศน อยางไรก็ดีจุดสําคัญก็คือ  ความเปล่ียนแปลงดังกลาว ทําให
ส่ิงท่ีไมเคยเปนขาวก็กลายเปนขาวข้ึนมา  แหลงขาวมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน  ท้ังนี้โดยไมตอง
พูดถึงความกาวหนาของรูปแบบมีการนําเสนอ  (Mode  of  Presentation)  ของขาวท่ีดูเหมือนวาจะมี
สีสันมากยิ่งข้ึน  
 
  ชยพล สุทธิโยธิน(2548:29)ไดกลางถึงยุคปจจุบันรายการขาวโทรทัศนไดเขามาสูยุค
ของการเปนอุตสาหกรรมอยางเต็มท่ีแลวมีการลงทุนมหาศาล มีการแขงขันทางธุรกิจสูงมาก ขาว
โทรทัศนไมเปนเพียงของคั่นเวลาอยางสมัยกอนแตเปนรายการท่ีทุกสถานีตองผลิตใหไดมาตรฐาน
เชนเดียวกับรายการประเภทอ่ืนๆแตในขณะท่ีรายการโทรทัศนกลายเปนสินคาท่ีอยูไดดวยรายได
จากโฆษณา 

DPU



 
2 

  ในอดีต รายการขาวโทรทัศนประเภทรองเรียนของชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนอาทิ
เชน รายการรองทุกขเพื่อไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3 รายการอาสาคลายทุกข 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง5และรายการทุกขชาวบานทางสถานีโทรทัศนไอทีวี 
  
  รายการขาว “ชวยชาวบาน”  ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง  7 เปนรายการที่ไดรับ
ความนิยมและเปนรายการที่มีผูชมรายการกวารายการประเภทเดียวกันในชองอ่ืนๆอาทิเชนรายการ
รองทุกขท่ัวไทย  ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  รายการอาสาคลายทุกขท่ี
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และรายการทุกขชาวบานทางสถานีโทรทัศนไอทีวี 
ทําใหสถานีชองอ่ืนตองมีการปรับตัว 
 
  รายการขาว “ชวยชาวบาน” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ชวงแรก ๆ รายการ
ขาว“ชวยชาวบาน”ผูชมยังไมไดรับความนิยมแตตอนหลังรายการไดปรับตัวเปนการประชาสัมพันธ
ภาครัฐและประชาชนท่ีไดรองเรียนความเดือดรอนจากปญหาตาง ๆ ของชาวบาน  อาทิเชน  ปญหา
สาธารณูปโภค ปญหาการบริการภาครัฐ  และปญหาส่ิงแวดลอม ตอนหลังทําใหผูชมติดตามมากข้ึน 
เพราะมีโฆษณามากข้ึนและไดเปรียบกวาชองอ่ืน ๆ  ทําใหรายการมีความนาสนใจเพราะผูชม
สามารถสัมผัสไดท้ังภาพและเสียงของพิธีกรคือนาย ศักดินา รักษอุดมการณ  ท่ีมีลีลาและมีลูกเลน
เขาถึงศาสตรและศิลปะ 

  ยิ่งไปกวานั้น ในรายการยังมีการนําเสนอขาวและการรองร ียนเขามาในรายการอาทิเชน
จดหมายและแฟกซ  เปนรายการพัฒนาสังคมใหชาวบานในการนําเสนอเวท่ีสาธารณะผานส่ือทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  ยังมีพิธีกรเสนอลักษณะเพ่ือสรางสีสันความสนุกสนานใหแก 
ผูรับชมโดยใชลีลาภาษา  และเปนการนําเอาสาระบันเทิงสอดแทรกและอารมณขันของผูดําเนิน
รายการขาว “ชวยชาวบาน”ทําใหเปนจุดดึงดูดใจ 
 
  นอกจากนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเน้ือหารายการการทําหนาท่ีของรายการขาว  “ชวย
ชาวบาน”  ซ่ึงจะทําใหขาวสารดานพัฒนาสังคมท่ีนําเสนอผานส่ือโทรทัศนสวนใหญแลวมีลักษณะ
สอดคลองกับขอมูลเร่ืองรองเรียนจากผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน” เปนการรองเรียนเขามาใน
รายการขาว “ชวยชาวบาน”ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ท่ีชาวบานมีปญหาท่ีไดรับความ
เดือดรอนและจะตองไดรับความแกไขโดยการทําหนาท่ีของผูดําเนินรายการคือ คุณศักดินา รักษ
อุดมการณ  สามารถสะทอนใหเห็นถึงความเดือดรอนโดยผานส่ือสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
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วามีปญหาอะไรบาง  และประสานใหหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือ  อาทิเชนกระทรวง กรม 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานทองถ่ิน  อาทิเชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและ
องคการสวนตําบลใหรีบดําเนินแกไขโดยดวนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกชาวบานท่ีไดรับการ
รองเรียน  ตลอดจนถึงบทบาทการพัฒนาของคนในสังคมตองไดเรียกรองสิทธิประโยชนท่ีไดรับ
ความเทาเทียมกันและความเสมอภาคเปนกระจกสะทอนใหเห็นถึงการเฝาระวังสังคมพรอมท่ีจะทํา
ใหขาวสารทั่วประเทศความคิดเห็นและการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันพัฒนาสะทอนปญหาของคน
ในสังคมและชุมชนท่ีไดรับความเดือดรอน 

  รายการขาว “ชวยชาวบาน” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ออกอากาศคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี  1  เมษายน 2541  ออกอากาศอากาศเปนประจําทุกวันจันทรถึงวันอาทิตย เวลา 17.50 – 
17.52  น. โดยมีนายศักดินา รักษอุดมการณรวมกับนาย สุทธิ จงเจียมจิต  เปนรายการท่ีจัดอยูใน
ประเภท  Journalistic Program  กลาวคือประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญตองเปนเร่ืองจริงท่ีเกิด 
ข้ีนมีพยานหลักฐานยืนยันการนําเสนอท่ีมุงใหเกิด Technology สารสนเทศ (Information)  รวมถึงมี
คุณลักษณะอ่ืน ๆ กลาวคือ “มีความสด ความแปลก และสงผลกระทบตอสังคมในระดับชุมชน  
เนื้อหาของขาว “ชวยชาวบาน” จึงเปนรายการท่ีใหความรูดานขาวสารและเปนเสมือนส่ือกลางเพื่อ
นําเสนอเร่ีองราวความเดือดรอนของชาวบาน  นอกจากนี้ไดสรางจุดเดนใหกับรายการดวยการใช
เทคนิคภาพการตูนซ่ึงเปนภาพลอเลียนของผูดําเนินรายการ  คือ  นายศักดินา รักษอุดมการณ  
ประกอบกับการใชลูกเลนในเร่ืองของภาษาที่มีลักษณะเฉพาะของรายการ  อาทิเชนคําวา  “ครับ” 
“ขอรับกระผม” “รีบส่ังการไปเลยครับ”  “ชวงนี้ช้ีแนะ”  และ “ครับเจานาย”  เปนตนถือวาเปน
กระบอกเสียงใหแกชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนจากปญหาตาง ๆ เชนปญหาสาธารณูปโภค 
ปญหาบริการภาครัฐ ปญหาส่ิงแวดลอม การรณรงคประชาสัมพันธทําใหผูชมสนใจในรายการขาว 
“ชวยชาวบาน”เม่ือนําเขามาประกอบรวมกับเสียงดนตรีสามารถกระตุนอารมณขันของผูชมทําให
รายการมีความสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
  จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเนื้อหาและรูปแบบรายการ
ขาว “ชวยชาวบาน”และผลกระทบของประชาชนท่ีชมรายการ  
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1.2  ปญหานําวิจัย 

 1.  การนําเสนอเนื้อหาของรายการขาว “ชวยชาวบาน”มีลักษณะอยางไร  
   2.  รูปแบบการนําเสนอของรายการขาว “ชวยชาวบาน” มีลักษณะอยางไร  
   3.  ผลกระทบจากผูชมรายการและผลสะทอนกลับขาว “ชวยชาวบาน”  ท่ีมีตอรายการ 
เปนอยางไร  

1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

          1.  เพื่อศึกษาเนื้อหาของรายการขาว “ชวยชาวบาน” ท่ีนําเสนอทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพ
บกชอง 7 
         2.  เพื่อศึกษารูปแบบของรายการขาว “ชวยชาวบาน” ที่นําเสนอทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7   
   3.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากผูชมรายการและผลสะทอนกลับขาว “ชวยชาวบาน”  ท่ีนําเสนอ
ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง  7 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตที่จะทําการศึกษา โดยมุงเนนท่ีจะศึกษา 
“ตัวสาร”   อันไดแกเนื้อหารายการขาว “ชวยชาวบาน” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ซ่ึง
เปนรายการขาวท่ีมีรูปแบบของการนําความบันเทิงเขามาผสมผสาน โดยมีแหลงขอมูลจาก 3 แหลง
ไดแกสําคัญท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเพื่อตอบคําถามนําวิจัย
ใหมีความครบถวนชัดเจน จาก 3 แหลงขอมูล 
   1.  แหลงขอมูลเทปบันทึกรายการขาว “ชวยชาวบาน” ท่ีออกอากาศต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2549 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ระยะเวลา 3 เดือน 
   2.  แหลงขอมูลบุคคล โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) ซ่ึงไดแก  1) นาย
สุทธิ จงเจียมจิต ผูจัดการฝายขาวทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  และ 2) นายศักดินา  รักษ
อุดมการณ  ผูดําเนินรายการขาว “ชวยชาวบาน” 
   3.  แหลงขอมูลเอกสาร อันประกอบไปดวยจดหมายรองทุกขจากประชาชนและเอกสาร
ช้ีแจงการแกไขปญหาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีสงเขามาในรายการจํานวน  124  ฉบับ 
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1.5  นิยามศัพท 

           รายการขาว “ชวยชาวบาน” ในงานวิจัยคร้ังนี้หมายถึง รายการขาวส้ันชวงหนึ่งท่ี
นําเสนอกอนการรายงานขาวภาคค่ํา ออกอากาศเปนประจําทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7เวลา  17.50 – 17.52 น. 

   การนําเสนอเนื้อหารายการขาว “ชวยชาวบาน” หมายถึง  เนื้อหารายการขาวท่ีประชาชน
ไดรับการรองเรียนและไดรับความเดือดรอนจากปญหาตางๆอาทิเชนปญหาสาธารณูปโภค ปญหา
การบริการภาครัฐและปญหาส่ิงแวดลอมและขอเสนอแนะจากพิธีกรท่ีประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอนและประสานงานใหหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือออกอากาศต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2549 – 31 ธันวาคม 2549  

   1. องคประกอบรายการขาว “ชวยชาวบาน”หมายถึง ฉาก เทคนิคภาพการตูนประกอบ
รายการ เพลงประกอบลักษณะเพลง เสียงและวิธีการนําเสนอของพิธีกร 

   2.  รูปแบบการนําเสนอรายการขาว “ชวยชาวบาน”หมายถึงลักษณะท่ีปรากฎในรายการ
ท่ีแบงออกเปน 4 ชวงคือ  ชวงท่ี 1 ไตเติ้ลรายการ ชวงที่ 2 การนําเสนอความเดือดรอนและเร่ือง
รองเรียนของประชาชนตอนท่ี 1 ชวงท่ี 3 การนําเสนอความเดือดรอนและเร่ืองรองเรียนของ
ประชาชนตอนท่ี 2  ชวงท่ี 4 คือ  ชวงนี้ช้ีแนะ  ( พิธีกรจะมีขอเสนอแนะแกชาวบานท่ีไดรับประสบ
ปญหาความเดือดรอนและประสานใหหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือ ) 

   3.  ผลกระทบจากผูชมรายการและผลสะทอนกลับรายการขาว “ชวยชาวบาน” หมายถึง
ผลกระทบท่ีประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากปญหาตาง ๆ อาทิเชน  ปญหาสาธาณูปโภค 
ปญหาการบริการภาครัฐและปญหาส่ิงแวดลอมท่ีชาวบานสงจดหมายและแฟกชเขามาในรายการ
ขาว “ชวยชาวบาน”  ทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงใหแกชาวบาน 

   ผลกระทบรายการตอผูชมท่ีชาวบานสงจดหมายและแฟกซเขามามีความเดือดรอนจาก
ปญหาตาง ๆ อาทิเชน  ถนนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและใหหนวยงานราชการเขามาดูแล
วาไดรับการแกไขปรับปรุงและไดรับความสะดวกสบายหรือไม          
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
   1.6.1  ทําใหทราบถึงลักษณะของเนื้อหาในรายการขาว “ชวยชาวบาน” 
   1.6.2  ทําใหทราบถึงรูปแบบการนําเสนอของรายการขาว “ชวยชาวบาน” 
                1.6.3  ทําใหทราบถึงผลกระทบและผลสะทอนกลับในรายการขาว “ชวยชาวบาน” 
                1.6.4  ใชเปนแนวทางเพื่อการศึกษาส่ือโทรทัศนในอนาคต 
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บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัย เร่ือง  การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของรายการขาวชวยชาวบาน  ท่ี
นําเสนอทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีแนวความคิด และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหดังตอไปนี้   
 

 2.1  แนวคิดการจัดประเภทรายการโทรทัศนของ  Garry  Whannel 
 2.2  แนวคิดเกีย่วกับบทบาทและหนาท่ีของส่ือโทรทัศน 
 2.3  แนวคิดเกีย่วกับการเสนอรายการโทรทัศน 
 2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุโทรทัศน 
 2.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณขัน 
 2.6  ทฤษฎีหนาท่ีนิยม  (Functionalism) 
 2.7  ทฤษฎีการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชน (Uses and 

Gratification) 
 2.8  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดการจัดประเภทรายการโทรทัศนของ  Garry  Whannel (1992) 
 Garry  Whannel (Garry  Whannel, 1992 )  กลาวไวในหนังสือ  Field  in  Vision  :  

television  sport  and  cultural  transformation  เกี่ยวกับลักษณะรายการโทรทัศน  ซ่ึงแบงออกได
เปน  3  ประเภทหลักคือ 

 1)  รายการโทรทัศนประเภทขาว  (Journalism)  อันไดแก  รายการขาวเหตุการณ
ประจําวัน  สารคดี  ซ่ึงรายการประเภทนี้มีลักษณะสะทอนแนวคิดทางวิชาชีพเปนสําคัญ  นั่นคือ  
ถือหลักความยุติธรรม  ความเปนกลาง  จริงจังหนักแนน  และอาศัยอางอิงตอผูมีอํานาจหนาท่ี   

 2)  รายการโทรทัศนประเภทบันเทิง  (Light  Entertainment)  อันมีหลักการของการเปน
โทรทัศนท่ีดี  (good television)  นั่นคือมีการเตรียมการที่ดี  มีมาตรฐานทางวิชาชีพ  อาศัยมาตรฐาน
ทางเทคนิคระดับสูง  มีการนําเสนออยางมีชีวิตชีวา  สรางความต่ืนเตนเราใจดวยลักษณะของบุคคล
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และดารา  และดึงดูดผูชมไดแทบทุกกลุม  รวมท้ังมีคานิยมของธุรกิจบันเทิง  นั่นคือมีการประเมิน
ความสําเร็จหรือลมเหลวตามเกณฑของธุรกิจบันเทิง 

 3)  รายการโทรทัศนประเภทละคร  (Drama)  เปนรายการท่ียึดแบบแผนของการละคร
และการเลาเร่ือง  ซ่ึงแมวาจะมีความแตกตางดานศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรมอยูคอนขางมาก  ระหวาง
ละครแบบเชคสเปยร  ไปจนถึงละครประเภทตลกโดยการสรางสถานการณ (Situation  Comedy)  
แตความสําเร็จของละครแตละเร่ืองก็ตองข้ึนอยูกับการดึงดูดผูชมดวยการเลาเร่ือง  

 Whannel  ไดสรางแผนภูมิของการจัดแบงประเภทของรายการโทรทัศนในลักษณะตาง ๆ 
ข้ึน  โดยเขากลาววาหากลากโยงเสนระหวาง 3 ประเภทหลักของรายการโทรทัศนดังกลาวก็จะได
รูปสามเหล่ียม  ซ่ึงมีประเภทของรายการโทรทัศนตาง ๆ แยกยอยอยูภายในอีกจํานวนหนึ่ง (ภาพท่ี 1)  

 
LIGHT  ENTERTAINMENT 

 
 

 
Variety  Shows 

 
Quizzes             Sit – com 

 
Infotainment                     Soap  Opera 

Sport 
Topical  Magazines                           Crime  Series 

 
Current  Affairs             Drama – doc               Single  Plays 

 
                 JOURNALISM                       
DRAMA 
 

ภาพท่ี 2.1   แสดงการจัดแบงประเภทรายการโทรทัศนของ  Garry  Whannel (1992) 
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โดยสรุปแลว  กลาวไดวาประเภทตาง ๆ ของรายการโทรทัศนนั้น  มีลักษณะโนมเอียงไป
ตามแนวทางของประเภทหลักท้ัง 3 ของรายการโทรทัศน  นั่นคือ  ขาว  บันเทิง และละคร  โดย
รายการประเภท  Current  Affairs  เปนรายการขาวแบบเต็มตัว  รายการประเภท  Variety  Shows  
เปนรายการบันเทิงแบบเต็มตัว  และรายการประเภท  Single Plays  เปนรายการละครแบบเต็มตัว 

สวนรายการประเภทบันเทิงคดี  (Topical  Magazines) สาระบันเทิง (Infotainment)  
รายการแขงขันตอบปญหา (Quizzes)  นั้นมีลักษณะแฝงอยูของรายการประเภทขาวและบันเทิง  
รายการประเภทละครซิทคอม (Sit – Com)  ละครเบาสมอง (Soap  Opera) ละครชุดแนว
อาชญากรรม (Crime  Series)  มีลักษณะแฝงอยูของรายการประเภทขาวและละคร  สวนรายการ  
Sport  นั้น เนื่องจากอยูระหวางกึ่งกลางของสามเหล่ียม  จึงมีลักษณะแฝงอยูของรายการท้ัง 3 
ประเภทหลัก คือ ขาว บันเทิง และละคร 

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  จะไดพิสูจนวารายการขาว “ชวยชาวบาน”  นั้นจัดไดวาอยูใน
ประเภทของรายการสาระบันเทิง  (Infotainment)  ซ่ึงมีลักษณะผสมระหวางรายการประเภทขาว
และบันเทิงเปนสําคัญ 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของส่ือโทรทัศน 

 สถานีวิทยุโทรทัศนเปนแหลงขาวสารที่เสนอความบันเทิงและสาระประโยชนใหกับ
ประชาชน  การเสนอขาวทางโทรทัศนนั้นสามารถทําใหประชาชนไดรับรูขาวสารอยางรวดเร็ว  ได
เห็นทั้งภาพและไดยินเสียงในเวลาเดียวกัน  (ดวงทิพย  วรพันธุ, 2525 : 45) 

 รายการขาวโทรทัศนจะประกอบดวย  ขาวท่ีมีเนื้อหาโดยรวม  สรุปเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
นั้นวาเปนเหตุการณอะไร  เกิดข้ึนท่ีไหน  เม่ือไหร  ทําไมเหตุการณนั้นจึงเกิดข้ึน  และเม่ือรวมกับ
ลักษณะของโทรทัศนแลว  ขาวโทรทัศนจึงมีความหมาย  คือ  เปนขาวสารที่เกิดข้ึนใหม  นาสนใจ  
มีผลกระทบตอสาธารณชน  ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายขาวของสถานีโทรทัศนสามารถส่ือสาร  รายงานขาว  
ถายภาพ  และภาพยนตรบันทึกภาพได  เพื่อจัดทํารายการขาวในประเทศ  ขาวตางประเทศ  ขาวกีฬา  
และการวิเคราะหขาว  ซ่ึงอาจจะออกอากาศในรูปภาพยนตร  ภาพ  การอานขาว  หรือการอานขาว
ประกอบภาพยนตรหรือภาพ 

 Lewis (1984 : 3 – 4 )  กลาววา  คนท่ัวไปชอบดูโทรทัศน  และคนจํานวนมากท่ีดูขาว
โทรทัศนโดยยังไมซ้ือหนังสือพิมพในตอนแรก  เพราะเห็นวาขาวโทรทัศนสามารถใหขอมูลที่อยู
รอบตัวไดแลว  ขาวโทรทัศนท่ีนําเสนอเร่ืองราวท่ีดี  จะทําใหผูชมเห็นความสําคัญของประเด็นขาว
ท่ีนําเสนอและดวยคุณลักษณะของส่ือโทรทัศนท่ีใหท้ังภาพและเสียงอยางชัดเจน  ทําใหเปนส่ือท่ี
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ผูชมใชเปนส่ือแรกในการติดตามขาวสาร  เนื่องจากไมยุงยากในการติดตาม  เปนการส่ือสารแบบ
ตรงไปตรงมา และเปนธรรมชาติ 

 สันติ  ตั้งรพีพากร ( 2534 : 74 – 75 )  สํานักขาว  CNN (Cable  News  Network)  สถานี
เคเบิลทีวีท่ีเสนอขาวโทรทัศนตลอด  24  ช่ัวโมงของสหรัฐอเมริกา  ใหความสําคัญสุดยอดกับการ
รายงานขาวสด  (Live)  ทําใหผูชมรูสึกวาตนเองมีสวนรวมอยูในเหตุการณท่ีเปนขาว  ผูชมจะรูสึก
ผูกผัน  และอยากรูวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเปนอยางไรตอไป  รายการขาวโทรทัศนของ  CNN 
จะใชระบบรายการหมุนเวียน  ทุกขาวท่ีเสนอออกไปจะหมุนเวียนกลับมาเปนรอบ ๆ แตละรอบจะ
มีเนื้อหาใหมเพิ่มข้ึนและมีบางสวนของเนื้อหาเดิมถูกละท้ิงไปเพื่อใหขาวนั้น ๆ มีความสดใหมอยู
เสมอ  และพรอมจะรับขาวใหมลาสุดท่ีแทรกเขาสูรายการ และพรอมเสมอสําหรับการถายทอดเพื่อ
แทรกเขาสูรายการปกติ 

 ปรมะ  สตะเวทิน ( 2539 : 95 )  กลาวถึงลักษณะของการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ
โทรทัศนท่ีกระจายอยางตอเนื่องเปนเวลานานในแตละวัน  ดังนั้นในการเสนอขาวโทรทัศนจึง
สามารถกระทําไดตลอดเวลาตามความจําเปน  นอกเหนือจากชวงรายการขาว  ทําใหสามารถ
นําเสนอขาวไดทันเหตุการณ  ทําใหผูชมไดรับขาวสารทันสมัยอยางรวดเร็ว  แมกระท่ังการเสนอ
รายงานขาวสดจากเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึน  แตท้ังนี้โทรทัศนมีระยะเวลาในการเสนอขาวท่ีจํากัด
จนอาจทําใหไมสามารถใหรายละเอียดทดแทนรายละเอียดของถอยคําท่ีจํากัดได  เพราะภาพทําให
เกิดความเขาใจไดดี  ดังคํากลาวท่ีวา  ภาพ 1 ภาพ  มีคาเทากับคํา 1,000 คํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพท่ี
มีความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่องในโทรทัศนและภาพยังทําใหคนเช่ือไดมากดวย  เพราะการเห็นคือ
การเช่ือ 

 จากคุณลักษณะของโทรทัศนท่ีสามารถเสนอไดท้ังภาพและเสียงไดในเวลาเดียวกัน  ทํา
ใหการเสนอขาวโทรทัศนเปนท่ีสนใจติดตามชมจากประชาชน  และมีการแขงขันในวงการขาว
โทรทัศนสูงมากข้ึนตามไปดวย  มีการนําเสนอขาวใหรวดเร็วทันเหตุการณ  โดยเฉพาะในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณท่ีเปนภัยพิบัติ  อุบัติเหตุ  ความรุนแรง  หรือเหตุการณสําคัญตาง ๆ ประชาชนจะให
ความสนใจติดตามขาวสารจากโทรทัศนอยางมาก  ดวยเหตุนี้เองที่ทําใหการรายงานขาวโทรทัศน  
ตองมีการแยงชิงกันในการนําเสนอภาพขาวและรายละเอียดของเหตุการณใหรวดเร็วกวาสถานี 
อ่ืน ๆ และนํามาซ่ึงความเช่ือถือของประชาชนท่ีมีตอรายการขาวทางโทรทัศน 
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 บทบาทของส่ือมวลชนตอสังคม 
 ส่ือมวลชน  ไดเขามาเกี่ยวของกับการติดตอ  (Communication)  กับสังคมเปนเวลานาน

แลว  และมีพัฒนาการของส่ือมวลชนเร่ือยมา  ตั้งแตหนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  จนกระท่ัง
พัฒนาการมาเปนวิทยุโทรทัศน  สวนหนาท่ีของส่ือมวลชนในสังคมมีมากมาย  เพราะส่ือมวลชน
เปนตัวกลางที่แสดงออกและถายทอดความนึกคิดและศิลปวิทยาการใหคงอยูและสืบทอดตอไป  
อยางไรก็ตามสามารถแยกหนาท่ีของส่ือมวลชนในการพัฒนาประเทศได  โดยสรุปหนาท่ีสําคัญอยู 
4 ประการดังนี้ 
 

 1.  หนาท่ีใหความหมาย  โดยคนควาขาวสาร  ความเปนไปแลวนํามารายงานใหแก
ประชาชนไดรับทราบ  ในการรายงานนั้นส่ือมวลชนก็จะเปนผูใหสีสันของสภาพแวดลอมแก
ประชาชนใหไดรูวามีอะไรเกิดข้ึนท่ีไหน  และมีความหมายอยางไรตอวิถีชีวิตของเขาโดยท่ัวไป  
การส่ือขาว  การนําเสนอขาว  การสํารวจสังคม  แลวรายงานความเปนไปของส่ือมวลชนจะชวยลด
ชองวางของความรูระหวางผูนําในเมืองใหญกับชาวไรชาวนาในชนบท   

 2.  หนาท่ีช้ีแจงนโยบาย  (Policy  Function)  ในประเทศท่ีกําลังพัฒนานั้น  การกระจาย
ขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองนโยบาย  เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง  
เพราะการช้ีแจงนโยบายจะทําใหเกิดการรวมมือกันในหมูประชาชนทุกระดับ  โดยหนาท่ีนี้
ส่ือมวลชนสามารถท่ีจะเอาขอมูลจากประชาชนไปสูผูตัดสินใจวางนโยบายและในทางเดียวกันก็
สามารถช้ีแจงนโยบายใหแกประชาชนไดรับทราบและเกิดการยอมรับ  ทําใหเกิดความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันของคนท้ังประเทศ 

3.  หนาท่ีใหการศึกษา (Teaching  Function)  เม่ือการพัฒนากาวไป  การเปล่ียนแปลงตาง 
ๆ เกิดข้ึน  คนในประเทศทุกคนกําลังเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
ประชาชนตองการการศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  ส่ือมวลชนจะทําหนาท่ีเปนผูเผยแพรความรู
หรือเตรียมคนเขาสูสังคมใหม  มีทักษะใหม  มีทัศนคติใหม  และมีความเช่ือใหม  พรอมท่ีจะใชชีวิต
ในสังคมท่ีพัฒนาแลวดวยความสบายใจ 

 4.  หนาท่ีเปล่ียนแปลงทัศนะ (Transformation  Function)  วิธีการนําเสนอเนื้อหาสาระ
ของส่ือสารมวลชน  ไมวาจะเปนลีลา  น้ําเสียง  การเลือกรูปแบบ  และเทคนิคการสรางเนื้อหามีสวน
ท่ีจะปรับอารมณความรูสึกของผูคนในสังคมได 
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 จะเห็นไดวาส่ือมวลชนมีบทบาทหนาท่ีหลายประการตอสังคม  สําหรับในส่ือมวลชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในส่ือโทรทัศน  จัดไดวาเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาส่ืออ่ืน ๆ โดยเหตุผล
ท่ีวา  การรับรูของมนุษย  เกิดจากการไดเห็น  75%  จากการไดยิน  13%  จากการสัมผัส  6%   
จากรส  3%  ดังนั้นส่ือโทรทัศนสามารถใหท้ังการเห็น และการไดยินถึง 88%  นอกจากนี้องคการ
ศึกษาสหประชาชาติไดใหความสําคัญกับส่ือโทรทัศนโดยถือวาเปนรากฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีเจริญแลว  บางแหงก็ใชสอนในบทเรียนดวย  
เชน  ในประเทศฝรั่งเศส  มีสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะเรียกวา  RTS  (Office  De La 
Radil Television Scholaire)  สวนในประเทศอังกฤษมีสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาเรียกวา ETV  
(Education Television) ประเทศสหรัฐอเมริกาใชโทรทัศนเพื่อการศึกษาเรียกวา  Instructional 
Television ซ่ึงมีหนาท่ีดานการสอนและรับผิดชอบโดยเฉพาะ  สําหรับประเทศไทยไดนําโทรทัศน
มาใชถายทอดคําบรรยายการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงไปสูนักศึกษาจํานวนมาก  คร้ังแรก
ในป  2514  และยังมีสถานีวิทยุโทรทัศนกรมประชาสัมพันธชอง 11  ซ่ึงเปนสถานีท่ีใหความรู
ทางการศึกษาโดยเฉพาะ  จึงเห็นไดวาโทรทัศนมีบทบาทตอสังคมหลายประการโดยสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 

 บทบาทของโทรทัศนในสังคม 
 1.  บทบาทในทางการเมืองและการปกครอง  โทรทัศนเปนส่ือมวลชนท่ีสามารถเผยแพร

ขาวสารไปสูประชาชนไดอยางกวางขวาง  และในดานผูบริหารประเทศหรือนักการเมือง  โทรทัศน
นับวาเปนส่ือมวลชนท่ีชวยในการเผยแพรนโยบายและขาวสารจากทางรัฐบาลหรือผูบริหารประเทศ
ไปยังประชาชน  เพื่อใหประชาชนเกิดความสนใจในนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล 

 2.  บทบาทในดานเศรษฐกิจ  โดยการกระตุนความคิดใหม ๆ และขาวสารใหม ๆ ไปยัง
ประชาชน  เชน  เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ  และเสนอขาวสารทางดานการคาและภาวะ
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน  นอกจากนี้การโฆษณาสินคาทางโทรทัศนนับวามีบทบาทสําคัญในการ
ดึงดูดความสนใจของประชาชน  เพื่อเปนการชักจูงใหเกิดการซ้ือของประชาชน  สวนผูขายก็
สามารถที่จะจําหนายสินคาของตนไดอยางแพรหลาย  ทําใหเกิดการหมุนเวียนสินคาและการเงิน  
กลาวไดวาโทรทัศนเปนส่ือมวลชน  เปนส่ือกลางระหวางประชาชนผูบริโภคและผูผลิตสินคา 

 3. บทบาทในดานการศึกษา  โทรทัศนมีบทบาทสําคัญในการเสนอขาวสาร  ดังจะเห็น
ไดจากมีหลายประเทศท่ีใชโทรทัศนเปนส่ือในการสอน  ดังนั้นโทรทัศนจึงเปนเคร่ืองมือชวยในการ
เขาถึงประชาชนและนักเรียนจํานวนมากในทองถ่ินชนบท  โดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาผูใหญท่ีไมมีโอกาสเขาไปน่ังศึกษาเลาเรียนในหองเรียน  นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยบาง
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แหงเปดการศึกษาในระบบตลาดวิชา  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ท่ีจัดการศึกษาโดยการจัด
รายการบทเรียนทางโทรทัศนใหแกนักศึกษา 

 4.  บทบาทในดานสังคมและวัฒนธรรม  นับวาโทรทัศนมีบทบาทในการถายทอด
คานิยม  หรือวัฒนธรรมใหแกสังคม  เชน  การถายทอดวัฒนธรรมการแตงกายจากนักแสดงทาง
โทรทัศน  การเผยแพรวัฒนธรรมของชาติหนึ่งไปสูอีกชาติหนึ่ง  เด็กหรือเยาวชนยอมไดรับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมจากโทรทัศนท้ังดานดีและดานลบ  หากเปนการถายทอดทางวัฒนธรรมท่ีดีทําให
สังคมมีความเจริญกานหนา  หากเปนวัฒนธรรมในสวนท่ีไมดีแลวทําใหเกิดความเส่ือมเสียแก
สังคม  นอกจากนั้นโทรทัศนเปนผูเช่ือมความสํานึกในความรักชาติ  ความสามัคคี  ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและมีความสํานึกวาตนเปนสวนหนึ่งของประเทศนั้น  นับวาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะ
กอใหเกิดความมั่นคงทางสังคมและทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต 

 รายการขาว “ชวยชาวบาน” ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง7 ทําหนาท่ีในการเฝา
ระวัง สภาพแวดลอมในสังคมและการนําเสนอความคิดเห็นของประชาชน  โดยในรายการขาว 
“ชวยชาวบาน”  ทําใหเกิดการพัฒนาสังคม  และทําใหผูชมเกิดความสนใจในการใหความรูขอมูล
ขาวสารอยางถูกตองและเปนธรรม  เพราะบทบาทหนาท่ีของส่ือมีความสําคัญมากกับสังคมไทย
และผูท่ีเรียนทางดานคณะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร ซ่ึงจะขาดไมไดเพราะเปนหนาท่ี อาชีพและ
ตองมีจรรยาบรรณอยางตรงไปตรงมา 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับการเสนอรายการโทรทัศน 

 
 การเสนอรายการโทรทัศนอาจนําเสนอในรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบคละเคลากัน

ไป ถือไดวาเปนการเสนอเรื่องราวที่มีทั ้งเอกภาพ  (Unity)  และความหลากหลาย  (Variety)     
(สุวัฒนา  วงษกะพันธ และสุษม ศุภนิตย, 2531 : 530)  แตการนําเสนอรายการโทรทัศนท่ีถายทอด
ความเปนจริง  (factual  or  realistic film)  เปนภาพยนตรท่ีเกี่ยวของกับมนุษยและสังคม  รวมท้ัง
เปนปญหาสังคมท่ีสําคัญ  ซ่ึงผูชมรายการสามารถนําส่ิงท่ีชมจากภาพยนตรไปใชประโยชนในการ
แกปญหาในวิถีชีวิต  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน  คือ  รายการสารคดี  รายการสารคดี
เปนการจําแนกรายการตามรูปแบบรายการ  ไมจํากัดวาเนื้อหาของรายการจะเปนความรู  ขาวสาร
หรือบันเทิง  แตสัดสวนเนื้อหาของรายการสารคดีเนนหนักไปในดานการใหความรู หรือขาวสาร
มากกวา 

 การเสนอรายการโทรทัศนท่ีเนนในขอเท็จจริง  คือรายการสารคดีเชิงวิจารณ  เนื้อหา
ของรายการจะแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  การวิเคราะหปญหา  การแกปญหาตามลําดับ  การ
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นําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวความเปนมาตลอดจนสาเหตุตาง ๆ หากเปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับบุคคลสอง
ฝายตองเสนอขอเท็จจริง  เพื่อใหเกิดความยุติธรรมท้ังสองฝาย  (จุมพล  รอดคําดี, 2532 : 101)  อาทิ
เชน รายการทุกขชาวบานเปนรายการโทรทัศนท่ีออกอากาศเปนประจําทุกวันเวลาประมาณ 19.45น.  
ทางสถานีโทรทัศนชองไอทีวี  เปนเวลาท่ีประชาชนท่ัวไปรับชมขาวสารประจําวัน  เปนรายการท่ี
เสนอเร่ืองราวรองทุกขของชาวบานท่ัวประเทศ  รายการนี้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การนําเสนอปญหา  หรือความทุกขท่ีเกิดข้ึนจริง  การที่รายการทุกขชาวบานไดใหประชาชนท่ี
ไดรับความทุกข  ความเดือดรอน  รองเรียนผานส่ือโทรทัศนดวยตนเอง  เปนผลดีท่ีผูชม  พรอมท้ัง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะไดรับรูเร่ืองราวรองทุกขท่ีเปนความจริงและกําลังเกิดข้ึน  เพื่อการ
วิเคราะหปญหาและหาทางแกไขปญหาใหไดอยางทันทวงที  จึงนับวาเปนผลดีท่ีประชาชนมีสวน
รวมในรายการ  เหมือนดังเชน  รายการขาวชวยชาวบานท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7  นั้น  นับไดวาเปนผลดีท่ีทําใหประชาชนไดมีสวนรวมในรายการอีกเชนกัน  และ
จากการที่รายการขาว “ชวยชาวบาน”  ประสบความสําเร็จอยางสูงในการไดรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในฐานะทําคุณประโยชนดีเดน ประจําป 2551 จาก
สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  จึงนาท่ีจะศึกษาถึงผลสะทอนกลับ  ความรูสึกของผูชมท่ีมี
ตอรายการขาวชวยชาวบานดวยวามีความคิดเห็นอยางไรในประเด็นตางๆ  ไมวาจะเปนเนื้อหา  และ
รูปแบบการนําเสนอของรายการขาวชวยชาวบาน     
 
2.4  ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดรายการวิทยุโทรทัศน  ( สมศักดิ์ เตชะเศรษฐณะ, 2533)   

 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาความเปนลูกผสม (hybrid)  ระหวางความ

เปนรายการประเภทขาวกับรายการประเภทบันเทิงของรายการขาวชวยชาวบาน  ดังนั้นจึงไดนํา
แนวคิดทฤษฎีท้ังดานรายการขาวและรายการบันเทิงทางโทรทัศนมาเปนแนวทางในการศึกษา   
ซ่ึงสามารถแบงแยกไดดังน้ี 
 

 ก)  แนวคิดดานรายการขาวโทรทัศน 
 1.  ความหมายของรายการขาว 

 รายการขาวทางวิทยุโทรทัศน  หมายถึง  รายการท่ีจัดและผลิตข้ึนโดยใชรูปแบบของ
การประกาศ  อานคําบรรยาย  และการรายงานเหตุการณตางๆ หลากหลายกันไป  การนําเสนอดวย
วิธีเหลานั้นอาจทําไดดวยภาพทั้งหมดหรือบางสวน  หรือปราศจากภาพเหตุการณท่ีเปนขาวก็ได  
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กอนการนําเสนอขาวจะมีการแสวงหา  รวบรวมจัดและเก็บขอมูลของเหตุการณในขาวแตละขาวได
อยางสมบูรณและถูกตอง  จากนั้นผูเขียนและ/หรือผูรายงานจะนํามาเรียบเรียงเปนเร่ืองราว  มี
เนื้อหาสาระและรายละเอียดของเหตุการณในขาวนั้นใหเกิดความกระชับชัดเจน  และไดใจความ
ภายในระยะเวลาการนําเสนอที่เหมาะสม  ท้ังนี้เพ่ือเปนการดึงดูดและเรียกรองความสนใจจากผูชม
ใหชมรายงานขาวนั้น ๆ และเพื่อเปนการบริการประชาชนดานขาวสารอยางถูกตองดวย   
 

 2.  เกณฑการคัดเลือกขาวท่ีมีคุณคา 
 “ขาว”  ไมวานําเสนอโดยส่ือมวลชนใดก็ตาม  ยอมจะตองมีการแขงขันกันเพื่อความ

สนใจของผูคนเหมือน ๆ กัน  กับธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีตองมีการแขงขันกันทางดานคุณภาพและ
ราคาสินคาเพื่อผูบริโภคหันมาบริโภคและใชสินคาของตนมากท่ีสุด ดวยขอสมมติฐานน้ีเองท่ีนัดจัด
รายการวิทยุโทรทัศนท้ังหลายจะตองมีความคิดอันกวางไกล  ตื่นตัวอยูเสมอ  เพ่ือแขงขันในเวทีจอ
แกวแหงนี้   

 นอกจากท่ีนักจัดรายการที่เกงกาจไดใช  “ความฉับไว”  และ “ความเปนจริง” อันเปน
คุณสมบัติพื้นฐานของส่ือวิทยุโทรทัศน  เปนกลยุทธท่ีสําคัญในการสรางความรูสึกระทึกใจ  เราใจ
ชวนติดตามใหแกผูชมแลวเทานั้นยังไมพอ  เขาจะตองใชคุณคาของขาว  (Newsworthiness)  เปน
อาวุธสําคัญสําหรับกลยุทธนั้นดวย  ดังนั้นนักจัดรายการขาวจึงจําเปนจะตองมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ
หลายประการในการท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเหตุการณหนึ่งในหลาย ๆ เหตุการณท่ีมีอยูรอบดาน
ข้ึนมาเปน “ขาว” ท่ีมีคุณคานาติดตาม  หลักเกณฑพิจารณาข้ันพื้นฐานในการคัดเลือกขาวสําหรับ
รายการขาวทางวิทยุโทรทัศนมี  4  ประการดังตอไปนี้ 

 2.1) เหตุการณนั้นจะตองเกิดข้ึนในเวลาที่เหมาะสม  กาลเวลาที่เหมาะสม  หมายถึง  
กาลเวลาที่เพิ่งผานไป  เชน  เม่ือวานนี้  เม่ือเชานี้  ตอนบายวันนี้  หรือเม่ือช่ัวโมงท่ีผานมาน้ี  หาก
ขณะท่ีพูดคือเวลาปจจุบัน  เกณฑนี้จะเปนข้ันตนเกณฑแรกที่จะพิจารณาวาเหตุการณนั้น ๆ เกิดข้ึน
เม่ือใด  ส่ือวิทยุโทรทัศนเปนส่ือท่ีแสดงใหเห็นถึงความรวดเร็วและฉับไวทันตอเหตุการณ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายการขาว 

 2.2) เหตุการณนั้นเปนส่ิงท่ีอยูใกลตัวประชาชน  หากจะวัดกันโดยขอบเขตทาง
ภูมิศาสตรเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในขอบเขตนั้น ๆ  มักจะเปนส่ิงท่ีสนใจโดยท่ัวไปจากประชาชในเขต
นั้นมากกวาเหตุการณอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในเขตอ่ืน ๆ แตสําหรับรายการขาวทางวิทยุโทรทัศนนั้น ไม
สามารถจะนําเอาเหตุการณท่ีเปนส่ิงใกลตัวประชาชนในทุกภาค  ทุกจังหวัด  ทุกอําเภอมา
ออกอากาศในเวลาเดียวกันได  ดังนั้นรายการขาวในปจจุบันจึงมีการออกไปทําขาวในตางจังหวัด
ตามภาคตาง ๆ มากข้ึน  แลวนําขาวเหลานั้นหมุนเวียนออกอากาศไปตามความเหมาะสม  
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ความหมายของ  “ส่ิงท่ีอยูใกลตัว”  ประชาชนอีกประการหนึ่งคือเปนเหตุการณงาย ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนสวนใหญของประเทศ  ซ่ึงผูชมสวนมากสามารถเขาใจไดงาย
ถึงความเคล่ือนไหวในเหตุการณนั้น ๆ  

 2.3) เหตุการณนั้นเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ  เปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีความเดน  สามารถ
เรียกรองความสนได  ดูเหมือนวาคําพังเพยในบรรดานักวารสารศาสตรของฝร่ังท่ีวา  Names  make  
the  news  ซ่ึงแปลกันตรง ๆ วา  “ช่ือสรางขาว”  จะเปนความจริง  หากมีคนต้ังขอสังเกตดูขาวใน
รายการขาวทางวิทยุโทรทัศนปจจุบัน  มักจะเปนขาวท่ีเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของประเทศอยางนอย
ไมต่ํากวา  15  นาทีของรายการขาวประมาณ  60 นาที  ตั้งแตผูนํารัฐบาล  คณะรัฐบาล  ผูนําทาง
การเมือง  ทูตานุทูต  ประธานสภาพผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ประธานศาลฎีกา  รัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวง  จนถึงขาวของผูนําทางการทหารและตํารวจ  ท้ังนี้เพราะวาบุคคลเหลานี้สวนมากจะ
มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมือง  อันสามารถสงผลกระทบไปยัง
ประชาชนสวนใหญของประเทศไดนั่นเอง  นอกจากบุคคลสําคัญในการเมือง  การปกครองของ
ประเทศแลว  ผูท่ีมีช่ือเสียง  มีความเดนในสังคมและวงสังคมตาง ๆ ก็อาจจะเรียกรองความสนใจ
จากมหาชนไดเชนกัน  เชน  นักกีฬาเดน ๆ  นักแสดงที่มีแฟนท่ัวประเทศ  ตลอดจนหนุมสังคมชื่อ
ดัง  เหลานี้ก็ถือไดวาเปนบุคคลสําคัญในสวนของวงการกีฬา  บันเทิง และสงคม  ซ่ึงมีคุณสมบัติ
เปนขาวได  อยางไรก็ตาม  เหตุการณท่ีเกี่ยวของกับบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการ  3  ประเภท  
หลังจากนี้ มักจะอยูในสายตาของนักจัดรายการเพียงช่ัวคราวเทานั้น  นักจัดรายการขาวท่ี
กระตือรือรน  มักจะคอยจับตาดูความเคล่ือนไหวของเหตุการณรอบดานท่ีเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญ
ของประเทศ  ของรัฐบาลในวงการเมืองอยางไมลดละทีเดียว 

 2.4) เหตุการณนั้นมีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ  เหตุการณใดก็ตาม  ไมวา
จะเปนเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับใคร  หากมีอิทธิพลพอเพียงท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบของชีวิตและ
การดํารงอยูของประชาชนสวนใหญของสังคมน้ัน เหตุการณนั้น ๆ จะเปนขาวท่ีมีคณคาตอผูชม
รายการขาวเปนอยางยิ่ง  เชน  ขาวเร่ืองสารกัมมันตภาพรังสีในนมผงทุกชนิดท่ีส่ังเขามาในประเทศ  
เปนตน  ขาวนี้เองทําใหเกิดความเคล่ือนไหวอยางรุนแรงในตลาดนม  เปนตน  นักจัดรายการขาว
จะตอง  “คิดลึก”  ใหมากในการคัดเลือกขาวแตละขาว  หรือมอบนโยบายใหกับบุคลากรขาวในการ
คัดเลือกเหตุการณท่ีมีอิทธิพล มีผลกระทบเพียงพอที่จะกอใหเกิดผลกระทบเชนนี้  ท้ังนี้เพราะวา
หากประมาท  เผลอเรอ  หรือคิดไมถึงเพราะสภาพแวดลอมของสังคมขณะน้ันผิดไป  หรืออาจจะ
ขาดการวิเคราะหประเมินสภาพแวดลอมของสังคมในขณะนั้น  การเสนอขาวเชนเหตุการณใน
เกณฑนี้  ก็อาจจะเปนผลลบสําหรับทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของได 
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 3.ลักษณะของรายการขาว 
 รายการขาวทางวิทยุโทรทัศนพัฒนามาจากรายการขาวทางวิทยุกระจายเสียง  หากนําเอา

ขาวทางวิทยุกระจายเสียงมารายงาน  แลวเพิ่มภาพประกอบเขาไปใหสอดคลองกับขอความท่ี
รายงานและตัดประโยคขอความหรือคําท่ีสามารถอธิบายดวยภาพไดออกบางสวน  ตลอดจนเสริม
แตงดวยถอยคําท่ีเขาใจงาย  กระชับและส้ัน  แตมีความหมายหนักแนน  ผลออกมาก็คือขาวทางวิทยุ
โทรทัศน  1  ช้ิน  และเม่ือนําช้ินขาวหลาย ๆ  ช้ินมาผสมผสานกันดวยเทคนิคการจัดรายการขาวทาง
โทรทัศนท่ีเหมาะสม  ก็จะปรากฏเปนรายการขาวทางวิทยุโทรทัศนท่ีสมบูรณ  โดยมีลักษณะ
โครงสรางและลักษณะการนําเสนอท่ีสามารถอธิบายโดยสังเขปไดดังนี้ 

 
 3.1) ลักษณะโครงสรางของรายงานขาว 
 รายการขาวทางวิทยุโทรทัศน  1 รายการ  มีขาวช้ินเล็ก ๆ อยูเปนจํานวนมาก  แตช้ินขาว

เหลานั้นจะถูกจัดอยูเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบเปนชวง  (segment)  ในรายการอยางเหมาะสม  
ประกอบดวย 

• ขาวภายในประเทศ 

• ขาวตางประเทศ 

• รายงานสภาพดินฟาอากาศและส่ิงแวดลอม 

• ขาวกฬีา 
 ขาวภายในประเทศเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนประจําวันภายในประเทศท่ีเปนส่ิงท่ีนาสนใจ  

เปนประโยชนดานขาวสารสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของผูชม  เหตุการณเหลานั้นอาจจะ
เกิดข้ึนในวันนี้  หรือไดเกิดข้ึนเม่ือวานซืน  และแมกระท่ังเกิดข้ึนเม่ือสัปดาห  เดือน  และปท่ีแลว  
ตอเนื่องมาจนเหตุการณนั้นเกิดความนาสนใจในวันนี้  เหตุการณท่ีเปนขาวนั้นอาจจะเปนเหตุการณ
ท่ีเกี่ยวของกับรัฐบาลและหนวยงานของรัฐในสาขาตาง ๆ เกี่ยวของกับเอกชน  และหนวยงานของ
เอกชน  เกี่ยวของกับบุคคลและประชาชน  เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การทหาร  
ตลอดจนศาสนา  ขนบธรามเนียม  วัฒนธรรมและประเพณีภายในประเทศ  ซ่ึงสามารถจําแนก
ออกเปนหมวดหมูยอยลงไดอีก  เปน “ขาวระดับชาติหรือขาวจากสวนกลาง (national news)”  และ 
“ขาวสวนทองถ่ิน  (local  news)” 

 สวนขาวตางประเทศก็มีลักษณะโครงสรางเหมือนกับขาวภายในประเทศ  แตเปน
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ  เปนท่ีสนใจโดยท่ัวไปในสังคมโลก  ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของกับ
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เหตุการณภายในประเทศหรือไมก็ตาม  ขาวในประเทศและขาวตางประเทศมักถูกจัดหมวดหมูไว
ในชวงเวลาของรายการท่ีแตกตางกัน  ไมนําเสนอคละเคลากัน 

 สําหรับการรายงานสภาพดินฟาอากาศและส่ิงแวดลอมนั้น  เนื่องจากการดํารงชีพของ
มนุษยในสังคมแตละวันนั้น  สวนมากข้ึนอยูกับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเปนหลัก  
ตัวอยางเชน  การเดินทางออกจากบานไปยังท่ีทํางานแลวกลับบาน  ไปจายตลาดหรือแมแตไปซ้ือ
กวยเตี๋ยวกับโอเล้ียงหนาปากซอย  ก็จะตองเผชิญกับส่ิงแวดลอมนานาประการ  ชาวประมงท่ีจะตอง
ออกทะเล  หาปลา  ชาวนาท่ีรอฝนฟาเพื่อไถนาปลูกขาว  ผูบริหารชั้นสูงท่ีจะตองเดินทางไปสัมมนา
ตางประเทศ  ตลอดจนครูประชาบาลท่ีตองเดินทางข้ึนดอยไปสอนเด็กนอยบนภูเขา  เหลานี้ลวน
จะตองข้ึนกับดินฟาอากาศท้ังส้ิน  ยิ่งในบางประเทศท่ีมีอากาศปรวนแปรบอยๆ  การพยากรณ
อากาศทําใหมนุษยสามารถคาดการณอนาคตของสภาพดินฟาอากาศประจําวันได  ซ่ึงมีผลอยางยิ่ง
ตอการประกอบภารกิจประจําวัน  เม่ือเปนเชนนี้ผูจัดรายการขาวท้ังหลายตางก็เห็นพองตองกันถึง
ความสําคัญของการรายงานสภาพดินฟาอากาศตอชีวิตมนุษยในสังคม  จึงไดประยุกตการรายงาน
ดังกลาวในรูปแบบตาง ๆ กันเพื่อนําเสนอใหผูมท้ังหลายไดทราบ  เปนการบอกกลาว  เตือนให
เตรียมตัว  และในบางกรณีถึงกับหามการเดินทางใด ๆ ท้ังส้ินก็มี  การรายงานสภาพดินฟาอากาศน้ี
มักจะอยูในชวงทายของรายการขาว  มีความยาวประมาณ  3 – 5 นาทีเปนสวนใหญ 

 เชนเดียวกันกับการรายงานสภาพดินฟาอากาศ  คือ  ขาวกีฬา  ซ่ึงมักจะอยูในชวงทาย
ของรายการขาว  มีความยาวประมาณ  3 – 5  นาที  อาจจะอยูกอนหรือหลังการรายงานขาวสภาพดิน
ฟาอากาศก็ได  และสวนมากท้ังสองชวงนี้จะอยูตอจากชวงขาวภายในประเทศ  และขาวตางประเทศ  
ขาวกีฬามักจะเปนการสรุปสภาพการแขงขัน  และรายงานผลการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนประจําวัน  ซ่ึงหากเปนการแขงขันนัดสําคัญของระดับประเทศระดับโลกก็อาจจะจัดช้ินขาว
กีฬาท่ีสําคัญ ๆ นั้นอยูในหมวดหมูของขาวภายในประเทศและ/หรือขาวตางประเทศก็ได  นอกจาก
ชวงขาวกีฬาจะเปนการสรุปและรายงานผลของการกีฬาแลว  ในชวงนี้อาจจะมีการแจงใหทราบวามี
การแขงขันกีฬาอะไรบางท่ีนาสนใจประจําวัน  ตลอดจนการรายงานความเคล่ือนไหวประจําวันของ
วงการกีฬาใหประชาชนผูชมท่ีสนใจในวงการกีฬาไดทราบอีกดวย  เหตุท่ีนักจัดรายการขาว
ท้ังหลายนําเอาการรายงานเหตุการณทางการกีฬามาเสนอในรายการขาวก็เพราะวาการกีฬานั้นเปน
ประโยชนตอชีวิตและสุขภาพของมนุษย  ปรัชญาทางสังคมของแตละประเทศมุงม่ันท่ีจะใชการกฬีา
เปนส่ิงประสานความสัมพันธทางสังคม  ดังนั้นการกีฬาจึงเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของสมาชิก
ในสังคมเปนจํานวนมาก  และเม่ือเปนเชนนั้น  การรายงานเหตุการณความเคล่ือนไหวของวงการ
กีฬา  ผนวกเขากับขาวสารช้ินอ่ืนๆ ในหมวดหมูท่ีตางกัน  จะเกิดความหลากหลายในเน้ือหาสาระ  
ทําใหรายงานขาวท่ีนาสนใจในการรับชมมากยิ่งข้ึน  
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 นอกจากนี้  กาญจนา  แกวเทพ  (2531)  ยังไดกลาวถึงการนําเสนอขาวโทรทัศนไววา  
แบบแผนของการนําเสนอขาวโทรทัศนนั้น  มีลักษณะท่ีคอนขางแนนอนตายตัวมาก  และคอนขาง
เปนสากลเหมือนกันเกือบจะท่ัวโลก  ขาวโทรทัศนท่ีนําเสนอชุดหนึ่ง ๆ บรรดาขาวแตละช้ินยอย ๆ 
(ถือวาเปน parts)  จะมีความหมายตอโครงสรางขาวชุด (whole)  เราจะเห็นความสําคัญของการ
จัดลําดับท่ีของขาวอยางแนนอน  ลักษณะขาวตอนแรก  ตอนกลาง  และตอนปดทาย  จะตองเปน
ขาวประเภทไหน  จะถูกกําหนดเอาไวอยางแนนอน  แตละขาวมีความหมายเฉพาะตัว  (Connotative  
Meaning)  และชวงระยะเวลาส้ันยาวของแตละขาวจะถูกตั้งโปรแกรมเอาไวอยางแนนอนโดยท่ัวไป  
(หากไมมีตัวแปรเร่ืองปริบททางวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ)  โครงสรางของรูปแบบการนําเสนอขาว
จะเปดฉากกระตุนความสนใจดวยการบอกหัวขอขาว  จากนั้นก็จะเรียงลําดับหลากหลายสลับกันไป  
ตอนทาย ๆ จะนําขอมูลท่ีชวนใหติดตาม  เชน  พยากรณอากาศ  กีฬา  และปดฉากจากลาดวยเรื่อง
เบา ๆ เปนตน  

 รูปแบบท่ีเห็นไดแนนอนชัดเจนอีกประการหนึ่งของรายการขาว  คือภาษาของขาว  
จะตองมีลักษณะเปนทางการ  ไมวาผูอานขาวจะมีลักษณะเปนกันเองอยางไรก็จะลํ้าเสนไมได  แนนอน
วาภาษาที่เปนทางการเกี่ยวของกับ  connotative  meaning  ในเร่ืองของความนาเช่ือถือ  ความมีสาระ  
ความเปนจริงเปนจังของขาว  สไตลของภาษาขาวก็จะตองเปนลักษณะส่ังการ (directive)  ไมใชการ
เสวนา  (dialogue)  เพราะฉะนั้นเคร่ืองหมายปดทายประโยคของขาวจะตองเปนฟูลสตอป  (full 
stop)  ไมใชเคร่ืองหมายคําถาม  รวมทั้งน้ําเสียงท่ีอานขาวก็ตองมีรหัสท่ีแนนอน  เสียงท่ีแผวเบาไร
อํานาจหรือเสียงเหมือนแมวจะนําไปอานขาวไมไดเลย  องคประกอบยอยๆ เหลานี้จะตองประกอบ
ตัวกันข้ึนเปนโครงสรางเพื่อใหสวนรวมทั้งหมดมองดูเปน “ขาว” 

 
 3.2)  ลักษณะการนําเสนอ 
 ลักษณะท่ีสําคัญของการนําเสนอขาวโทรทัศนประกอบไปดวย 

 1.  ผูประกาศขาว 
 ผูประกาศขาวนั้น  มีท้ังผูประกาศขาวหลัก  ผูประกาศรวม  ผูส่ือขาวหรือผูรายงานขาว  

ท้ังนี้ไมมีกฏเกณฑตายตัววาจะตองมีจํานวนเทาใด  ข้ึนอยูกับรูปแบบการนําเสนอและขอบขายงาน
ดานขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนนั้น ๆ  

 ผูประกาศขาวหลักและผูประกาศขาวรวมเปนหลักของการนําเสนอ  ซ่ึงมีหนาท่ี
ประกาศและเช่ือมโยงชิ้นขาวตาง ๆ  ใหเปนไปตามบทโทรทัศนของรายงานขาว  เพื่อใหการ
นําเสนอขาวนั้นเปนไปอยางราบร่ืน  นอกจากจะเปนผูประกาศและเช่ือมโยงขาวแลว  ในบางกรณีก็
อาจจะตองทําการอานคําบรรยายช้ินตาง ๆ ในแตละหมวดหมูดวย 
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 2.  รูปแบบของการรายงานขาว 
 การประกาศและรายงานขาวในวิทยุโทรทัศนปจจุบัน  สวนมากมักจะอยูในความหมาย

สรุปท่ีวา  “อะไรเกิดข้ึนบางในโลก…วันนี้”  ซ่ึงมีท้ังเปนการประกาศ  การอานคําบรรยาย  และการ
รายงานเหตุการณท่ีเปนขาวลวน ๆ (straight news) และ/หรืออาจจะผสมผสานกับการเลาถึงอดีตท่ี
เกี่ยวของกับเหตุการณในขาว  และการทํานายเหตุการณท่ีนาจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับขาวในอนาคตอีกดวย  
ซ่ึงการนําเสนอรายการแบบหลังนี้เรียกวา  การวิจารณขาว  (news  commentary) 

 อยางไรก็ตาม  ไมวาจะเปนการประกาศ  การอานคําบรรยาย  และรายงานขาวอยางขาว 
ลวนๆ หรือการวิจารณขาวก็ตาม  จะตองอาศัยบุคลากรขาวเปนผูประกาศ อานคํา  บรรยายรายงาน 
และวิจารณขาวนั้น  ดังนั้นรายงานประเภทขาวนี้จะเปนท่ีนิยมชมชอบและเชื่อถือไดมากนอย
เพียงใดหรือไมนั้น  มักจะข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของผูประกาศ  ผูรายงานขาว  ตลอดจนความสามารถ
ของคณะบุคลากรขาวท้ังหมด  ในการที่จะกระตุนเตือนใหผูชมขาวนั้นเกิดมีความรูสึกวา  เขา
เหลานั้นเปนผูท่ีทันตอเหตุการณและรูสึกอีกวาเหตุการณนั้นเปนความจริงไดมากนอยเพียงใด 

 3.  ภาพประกอบขาว 
 นอกจากรายการขาวจะประกอบดวยภาพการประกาศของผูประกาศแลว  การอานคํา  

บรรยายขาวโดยผูประกาศก็ดี  การรายงานของผูรายงานขาวแตละช้ินก็ดี  ยังสามารถท่ีจะใชภาพ
เหตุการณท่ีเกี่ยวของในขาวแสดงประกอบการประกาศและการอานคําบรรยายรายงานไดดวย  ส่ิงท่ี
ทําใหรายงานขาวทางโทรทัศนนาชมมากย่ิงข้ึนก็คือ  ภาพในเหตุการณของขาวแตละช้ินท่ีสามารถ
นํามาแสดงและนําเสนอไดโดย  เทปโทรทัศน  ภาพยนตร  สไลด  ภาพถาย  ตาราง  แผนท่ี  แผนภูมิ  
ภาพราง  ภาพวาด  ภาพเขียน  และกราฟ  ตลอดจนส่ือโสตทัศนูปกรณท่ีสามารถนํามาใชประกอบ
ไดทุกชนิดนั่นเอง 
 

 ข)  แนวคดิดานรายการบันเทิง 
 สวนแนวคิดในดานรายการโทรทัศนประเภทบันเทิงนั้น  เอกสารการสอนชุดวิชาการจัด

รายการวิทยุโทรทัศน หนวยท่ี  5 – 10  (2533)  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดจัดแบง
ประเภทของรายการบันเทิงออกเปน  4  ประเภท ไดแก  รายการเพลง  รายการเกมโชว  รายการ
ละครและภาพยนตร  และรายการปกิณกะบันเทิง  ซ่ึงในท่ีนี้จะไดนําแนวคิดทางดานรายการ
ประเภทปกิณกะบันเทิงมาเปนแนวทางการศึกษา  เนื่องจากมีความสอดคลองกับรายการขาว 
ชวยชาวบานมากท่ีสุด  ดังจะไดกลาวตอไป 
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 1)  ความหมายของรายการปกิณกะบันเทิงทางวิทยุโทรทัศน 
 คําวา  “ปกิณกะ”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2526  ไดอธิบายให

ความหมายไววา  หมายถึง  เร่ียราด  เบ็ดเตล็ด  กระจาย  ระคนกัน  คละกัน  ซ่ึงมักจะใชประกอบ
หนาศัพท  เชน ปกิณกะคดี  ซ่ึงหมายถึงเร่ืองราวเบ็ดเตล็ด  เปนตน  ดังนั้นคําวา  “ปกิณกะบันเทิง”  
ก็ยอมจะหมายถึงความเบิกบานร่ืนเริงใจ  และสนุกสนานท่ีเกิดจากเร่ืองราวเบ็ดเตล็ดหลาย ๆ อยาง  
หรือความสนุกสนานท่ีคละเคลากันหลายรส 
 

 2)  สไตลและรปูแบบในการนําเสนอ  (อุฬาร  เนื่องจํานงค , 2527) 
 การผลิตรายการโทรทัศนปกิณกะบันเทิงนั้น จะตองคํานึงถึงรสนิยมของคนในสงคม  

รสนิยมของคนในสังคมในท่ีนี้หมายถึง  สังคมสวนใหญโดยเฉพาะสังคมของกลุมผูชมเปาหมาย  
ชอบไรบางในชีวิตประจําวัน  เชน  งานอดิเรก  ประเภทของเพลง  การแตงกาย  การเลือกใชส่ิงของ
อุปโภคบริโภค  การคอยสังเกตแนวโนมของสังคมดวยวิธีการสอบถาม  และติดตามขาวคราวทาง
ส่ือสารมวลชน  ตลอดจนทําการสํารวจความนิยมของสมาชิกในสังคมดวยตนเองจะชวยไดมาก  
ขอมูลท้ังหมดจะเปนประโยชนมากในการเลือกความบันเทิงรูปแบบตาง ๆ เขามาเปนสวนประกอบ
หรือเปนแกนของรายการ  ส่ิงท่ีจะตองพิจารณาในการจัดโครงสรางเนื้อหาของรายการปกิณกะ
บันเทิงนั้นไดแก 

2.1) การดําเนินรายการตั้งแตชวงเปดจนถึงปดรายการ  จะตองมีความตอเนื่องกลมกลืน
กันในทุกสวน  ไมวาจะเปนดนตรี  รองเพลง  ลีลาการเตนประกอบ  แนวเร่ืองส้ัน  สําหรับละคร
ตลก  บคลิกภาพ  บทสนทนา  การแตงกาย  สภาพเทคนิคและศิลปกรรมในฉาก  

2.2) การดําเนินรายการเปล่ียนจากชวงหนึ่งไปยังอีกชวงหนึ่ง  จะตองมีจังหวะจะโคน  
และใหอารมณท่ีถูกตอง สอดคลองกับเนื้อหาในชวงนั้น ๆ  

2.3) การวางตําแหนงของรายการบันเทิงแตละประเภทจะตองอยูในชวงเวลาท่ี
เหมาะสม  โดยยึดเอาความหลากหลายของเนื้อหาท้ังหมดของรายการ 

 
 3)  เสียง 
 เสียงเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยใหบรรยากาศในรายการมีความนาสนใจมากข้ึน  โดยเฉพาะ

ในรายการบันเทิง  ซ่ึงจะตองมีการเตรียมการท่ีดี  โดยปกติแลวเสียงที่ใชในรายการโทรทัศนแบง
ออกเปน  4  ประเภท  คือ  (นิคม  ทาแดง , 2532) 
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3.1) เสียงหลักตามเน้ือหา  (Main  Voice) 
หมายถึงเสียงใด ๆ  ก็ตามท่ีมีหนาท่ีในการนําเสนอเนื้อหาของรายการไมวาจะโดยตรง

หรือโดยออมก็ตาม  เชน  เสียงคนพูด  เสียงสัตวรอง  เสียงเพลง  ลักษณะท่ีสําคัญของเสียงประเภท
นี้ถาขาดหายไปจะทําใหเนื้อหาไมสมบูรณ  อยางในรายการขาวชวยชาวบานจะมีเสียงของผูดําเนิน
รายการ นั่นคือ  คุณศักดินา  รักษอุดมการณ  ท่ีใชเสียงเปนลักษณะเฉพาะของรายการ นั่นคือคําวา 
“ขอรับกระผม”  “รีบส่ังการไปเลยครับ” “ชวงนี้ช้ีแนะ” และ “ครับเจานาย”  มาเปนลูกเลนใน
รายการขาว  จึงทําใหผูชมสามารถจดจําไดอยางรวดเร็ว   อีกท้ังยังทํารายการมความนาสนใจได 
มากข้ึน 
 

3.2) เสียงประกอบเพื่อความสมจริง (Sound  Effects  หรือ  Realistic  Sound  Effects) 
หมายถึงเสียงอันควรจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติของส่ิงของตาง ๆ ท่ีประกอบอยูใน

รายการโทรทัศน  เปนเสียงท่ีชวยเพิ่มความสมจริงใหกับฉากขณะน้ัน  ถาไมมีเสียงนี้อาจจะทําให
ผูชมรูสึกถึงความไมสมจริง  แตมิไดทําใหเนื้อหาสาระเสียไป  เชน  เห็นแกวตกแตกก็ควรจะไดยิน
เสียงแกวแตก 

 
3.3) เสียงดนตรีประกอบ  (Background  Music) 
เปนเสียงท่ีจงใจสรางข้ึนมาโดยตรง  เพื่อผลทางจิตวิทยาหรือเพื่อเปนสัญลักษณแทน

ส่ิงบางส่ิง  ท่ีไมอาจแสดงไดดวยภาพหรือท่ีไมมีอยูในความเปนจริง  แตเปนจิตนาการ  เชน  
ความคิด  เปนส่ิงท่ีถาไมไดคําพูดบอกเลาก็ไมมีอะไรอยางอ่ืนแสดงออกมาใหผูชมไดยิน  ดังนั้นจึง
อาจใชเสียงบางอยางข้ึนมาเปนสัญลักษณ  เชน  เสียง “ปง” 

 
3.4) เสียงประกอบพิเศษ  (Special  Sound  Effects) 
เปนเสียงท่ีจงใจสรางข้ึนมาโดยตรงเพื่อผลทางจิตวิทยาหรือเพื่อเปนสัญลักษณแทนส่ิง

บางส่ิงท่ีไมอาจแสดงไดดวยภาพ  หรือท่ีไมมีอยูในความจริง  แตเปนจินตนาการ  เชน  ความคิด  
เปนส่ิงท่ีถาไมไดใชคําพูดบอกเลากัน  ก็ไมมีอะไรอยางอ่ืนแสดงออกมาใหผูชมไดยิน  ดังนั้นจึงอาจ
ใชเสียงบางอยางข้ึนมาเปนสัญลักษณ เชน เสียง “ปง” 
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2.5  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอารมณขัน 
 
 อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์  (2536)  ไดศึกษาเร่ืองอารมณขันในส่ือมวลชน  และพบมิติตาง ๆ 

ของอารมณขันท่ีนาสนใจดังนี้ 
 Henri  Bergson  (1905)  เขียนบทความเร่ือง  On  Laughter  ซ่ึงช้ีใหเห็นวา  การหัวเราะ

ไมใชเปนการตบมือขางเดียว  แตเปนปฏิกิยาท่ีตองมีการสะทอนไปมาระหวางคนสองคน  และการ
หัวเราะน่ีเองที่ชวยสองใหเราเห็นความเปนมนุษยท้ังดานท่ีสวยงามและดานท่ีบูดเบ้ียวไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน  ในอีกดานหน่ึงมันก็มีสวนในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหอยูในเกณฑ 
“ปกติ”  เพราะคนสวนใหญไมชอบใหใครมาหัวเราะใสหนาหรือเห็นวาเปนคนท่ี “บาๆบอ” 

 Sigmund  Freud  นักจิตวิเคราะหชาวออสเตรีย  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอารมณไวใน
บทความเร่ือง  Jokes  and their  Relation  to  the  Unconscious และ  Humour  (1905)  เขาเช่ือวา
การหัวเราะเปนกลไกในการผอนคลายความเครียดและสรางความพึงพอใจในระดับจิตใตสํานึก  ใน
การวิเคราะหของฟรอยด  เร่ืองขําขันเปนส่ิงเรา  และการหัวเราะเกิดข้ึนจากการฟงเร่ืองท่ีตลกขบขัน  
นั่นคือการระบายความเก็บกดและความรูสึกกาวราวตาง ๆ ท่ีแฝงอยูในสวนลึกออกมา  เพราะสาระ
ของเร่ืองขําขันเหลานี้  มักเปนเร่ือง  “ตองหาม”  ของสังคม  เชน  เร่ืองเพศ  เปนตน 

 ในดานมานุษยวิทยา  Radcliff – Brown (1984)  เขียนเร่ือง  Joking  Relationships  
กลาวถึงความสัมพันธฉันทเครือญาติในชุมชนอาฟริกัน  โดยศึกษาจากธรรมเนียมการลอเลียนกัน  
ซ่ึงคนท่ีถูกลอหรือยั่วเยา  จะตองไมถือโกรธผูลอ  เขาเห็นวานี่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทางสังคมท่ีไมไดจํากัดอยูเฉพาะในสังคมอัฟริกันเทานั้น   

 ตอมา  Zijderveld  (1983)  ซ่ึงไมเห็นดวยกับทฤษฎีของฟรอยด  หรือบางสวนจาก
ทฤษฎีของ  Bergson  เขาไดพยายามแยงวา  แนวความคิดท่ียึดถือกันเปนหลักอยูนี้  ไมเพียงพอท่ีจะ
อธิบายส่ิงท่ีเรียกวาอารมณขันไดอยางครบถวน  เพราะยังมีเสียงหัวเราะท่ีเปลงออกมาดวยความ
ขบขันอยางแทจริง  โดยมิไดแฝงไวดวยความกาวราว หรือความรูสึกท่ีเหนือกวาผูเคราะหราย  (ท่ี
ถูกหัวเราะ)  นอกจากนี้  เขายังเชื่อวาแมเสียงหัวเราะและอารมณขันจะเปนคูแฝดของกันและกัน  แต
เสียงหัวเราะก็ไมไดถูกเปลงออกมาดวยความขบขันเสมอไป  โดยนัยเดียวกัน  เร่ืองตลกบางเร่ืองก็
ไมสามารถเรียกเสียงหัวเราะจากคนฟงได  เพราะคนฟงไมเกิดความรูสึกรวมกับคนเลา  (ถาคนเลา
ไมหนาแตก  ก็กลายเปนตลกฝด)  ปญหาเชนนี้  สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการท่ีทฤษฎีสวนใหญ
ไมไดแยกพิจารณาเสียงหัวเราะและอารมณขันออกจากกัน  แตมักจะเหมารวมเอาวา  คือปรากฏ
เดียวกัน  หรือนาจะเปนคําท่ีใชแทนกันไดระหวางคําวา  comic  กับ  humor 
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 ขอถกเถียงของ  Zijderveld  จะแบงออกเปน  2  สวนใหญ ๆ คือ  การมองวาเสียง
หัวเราะเปนการแสดงออกทางสรีระวิทยา  ไมสัมพันธกับเร่ืองของอารมณขันแตอยางใด  และสวน
ท่ีสองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางเสียงหัวเราะและอารมณขัน  โดยมองวาเสียงหัวเราะเปน
สวนหนึ่งของอารมณขัน  หรืออาจกลาวไดวาเสียงหัวเราะเปนภาษาของอารมณขัน 

กลาวโดยสรุปแลว  Zijderveld  พยายามท่ีจะกาวใหพนกรอบเกา ๆ ท่ีมองวาการหัวเราะ
เปนการแสดงความกาวราว  ในขณะเดียวกันก็เพื่อท่ีจะช้ีใหเห็นวา  การหัวเราะมีมิติทางสังคมวิทยา
ท่ีไมควรมองขาม  ดานหน่ึงเร่ืองตลกก็เสนอความจริง  (เลนๆ)  ที่ขัดแยงกับแบบแผนของความจริง
ท่ีดํารงอยู  อีกดานหนึ่งก็สามารถปดชองวางนี้ไดดวยการใชเสียงหัวเราะ  แตประการสําคัญเสียง
หัวเราะและอารมณขันเปนอีกภาษาหนึ่งของกระบวนการปะทะสังสันทนกันทางสังคมที่ขาดเสีย
ไมได  การศึกษาในเร่ืองน้ีจึงมีความจําเปน  เพื่อใหเราสามารถส่ือสารกับคนอ่ืน ๆ ได  และเพื่อให
เราเขาใจกระบวนการทางสังคมไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน   

 เร่ืองตลกขําขันเกิดข้ึนจากการเลนกับความหมาย  รูปแบบงาย ๆ คือการทําใหเร่ืองท่ี
เสนอผิดไปจากความหมายโดยท่ัวไป เ ร่ืองตลกมักจะเอาเร่ืองราวตาง ๆ มาลอเลียนทําให
ความหมายเปล่ียนไป  หรือกลับหนาเปนหลังเสีย  ซ่ึงเร่ืองธรรมดา ๆ ก็กลายเปนเร่ืองตลกข้ึนมาได  
ควาหมายท่ีเรากลาวถึงในที่นี้  หมายถึงระบบสัญลักษณตาง ๆ อาทิ  ภาษา  ดนตรี  การแตงกาย  
และกิริยาทาทาง  ท่ีเปนตัวกลางในการถายทอดความคิดและอารมณความรูสึกของบุคคลและของ
สังคม  ระบบความหมายและระบบสัญลักษณมีแบบแผนเฉพาะของตนเอง  ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปน
สถาบันท่ีประกอบดวยกฏเกณฑตาง ๆ สมาชิกของสังคมจะเขาใจและสามารถใชสัญลักษณเหลานี้  
ก็ตองผานกระบวนการเรียนรูในวัฒนธรรมนั้น ๆ  โดยท่ัวไปแลว  การเรียนรูแบบแผนของสถาบัน
ทางสังคมเปนการบมเพาะใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนท่ีวางไว  แตในขณะเดียวกันก็มี
สมาชิกท่ีขบถหรือเบ่ียงเบนออกไปนอกกฏเกณฑอยูเสมอ ๆ ซ่ึงทําใหตองมีการปรับแบบแผนอยู
เปนระยะ ๆ  

 อยางไรก็ดี  เราอาจนิยามระบบความหมายใหกวางออกไปไดอีกวา  นอกจากจะเปน
ตัวกลางของการส่ือสาร  ความคิดและความรูสึกของสมาชิกในสังคมแลว  ระบบความหมายยังทํา
ใหเราสามารถทํานายปฏิกิริยาตอบสนองของอีกฝายหนึ่งไดดวย  และเร่ืองตลกอาจเกิดข้ึนไดเม่ือส่ิง
ท่ีสนองกลับผิดไปจากความคาดหมายท่ีเรามีอยู 

 มนุษยสามารถหยิบเอาเร่ืองรอบตัวมาลอเลียนไดตลอดเวลา  ไมวาจะเปนเร่ืองใน
ครอบครัว  เร่ืองระหวางมิตรสหาย  เร่ืองศิลปวัฒนธรรม  หรือเร่ืองการเมืองท่ีทุกคนมีประสบการณ
รวมในชีวิตประจําวัน  วิธีการเลนตลกกับเหตุการณเหลานี้  ทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับเจตนาของ
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เจาของอารมณขันวา  ตองการเลนตลกแบบจําอวด  หรือวาตองการลอเลียนอยางเบา ๆ  เพื่อหยอก
เยาหรือเสียดสีรุนแรง 

 การเลนตลกประเภทเสียดสี  หรือ  satire  นอกจากจะสรางความขบขันแลว  ยังทําใหผู
เลนเกิดความสะใจท่ีไดหัวเราะใสคนอ่ืน  หรือเปนการระบายความคับของใจบางประการ  ซ่ึงโดย
ปกติถูกเก็บกดเอาไว  การเลนตลกในแนวน้ีมักเปนการเสียดสีการเมือง  หรือวิพากษวิจารณปญหา
สังคม  ความสัมพันธในครอบครัว  หรือสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ  

 ตัวอยางของ  satire  ท่ีเราเห็นเปนประจําก็คือ  การตูนการเมืองในหนังสือพิมพตาง ๆ  
ท้ังประเภทชองเดียวและหลายชองจบ  (comic  strip)  การเสียดสีในแนวนี้  อาจเรียกเฉพาะเจาะจง
ลงไปไดวาเปนการลอเลียนแบบ  caricature  หมายถึงการเขียนหรือแสดงภาพลอบุคคลในลักษณะ
เกินจริง  มักจะลอเลียนสรีระของบุคคลสําคัญตาง ๆ  ผูลอตองการเผยใหเห็นนคุณสมบัติท่ีดีหรือท่ี
ช่ัวราย  ซ่ึงเราอาจมองขามไป  รูปแบบนี้มีอิทธิพลมากในการวิพากษวิจารณผูท่ีอยูในอํานาจ  เพราะ
นักเขียนภาพลอจะเอานักการเมือง  หรือผูมีอํานาจในสังคมมาชําแหละเปนช้ิน ๆ  ขอแตกตางของ
การตูนการเมืองและการตูนท่ัว ๆ ไปคือ  แมวาจะเขียนโดยวิธีการ caricature เหมือนกัน  แตการตูน
จะไมเนนท่ีบคคลสําคัญ  มักจะเลนกับุณสมบัติตาง ๆ  ของคน  หรือเอาเร่ืองเล็ก ๆ มาขยายผานการ
เขียนการตูน  เพื่อใหเห็นเปนเร่ืองขําขัน  ทําใหเราเห็นวาคนธรรมดา ๆ ก็มีแงมุมท่ีตลกแฝงอยู 

 อยางไรก็ตาม  การถอดมุขตลกในส่ือตาง ๆ  จึงเปนเร่ืองท่ีมีความลึกซ้ึง  ตองอาศัย
ประสบการณรวมระหวางฝายที่สรางสรรคเร่ืองตลก  และฝายผูรับ  ผูท่ีอยูนอกบริบทนั้น ๆ  มักจะ
ไมเขาใจเร่ืองราวท่ีกําลังส่ือกันอยู  และขอสําคัญคือ  “ไมเห็นขัน”  หรือไมเกิดอารมณรวม 

 นักสรางเร่ืองตลกเอก ๆ ของไทยและของโลก  นิยมลอเลียนคนดังในวงการตาง ๆ  หรือ
ที่เรียกกันวา  “คนของประชาชน”  สวนหนึ่งก็มาจากการที่คนดังเหลานี้อยูในสายตาของคนท่ัวไป
อยูแลว  จึงงายตอการส่ือกับกลุมผูรับ  อีกสวนหน่ึงคงมาจากประเพณีของการติดตามและ
ตรวจสอบวาคนของประชาชนคุณภาพมากนอยเพียงไร  เปนตนวาการลอเลียนอารมณโกรธของ
นายกรัฐมนตรี  ก็เปนการส่ือใหรูวา  นายกฯอะไรจะโมโหงายถึงปานนั้น  หรือการหยอกนักรอง
และดาราในเร่ืองชีวิตรักสวนตัว  ก็เปนวิธีการจับตาความประพฤติของพวกเขากลาย ๆ  

 จะเห็นไดวาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับอารมณขัน  สามารถแบงออกไดเปน  2  ลักษณะใหญๆ คือ   
 1) อารมณขันเปนการกาวราว  ดูหม่ิน 
 2) อารมณขันเปนส่ิงบริสุทธ์ิ  เปนความสนุกสนาน 
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 แนวความคิดท้ังหมดนี้  จะถูกนํามาใชเปนเกณฑในการศึกษาวิเคราะห  โดยยึดถือหลัก
วาการนําเอาสถาบัน  ปรากฏการณทางสังคม  หรืออารมณความรูสึกบางอยางท่ีเราประพฤติปฏิบัติ
จนเคยชิน  มาทําการแยกแยะและพินิจพิเคราะห  เพื่อใหเรามองเห็น  “ความจริง”  อีกดานหน่ึงของ
ส่ิงเหลานี้  โดยนัยเดียวกันตัวตลกก็เปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอนใหเห็นในมิติอ่ืน ๆ ของชีวิตท่ี
เราไมคาดคิด  หรือไมเคยสัมผัสมากอนในเร่ืองราวท่ีเราเคยเห็นวาเปนส่ิงปกติธรรมดาหรือเปนเร่ือง
เล็ก ๆ  

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฏีเร่ืองเกี่ยวกับอารมณขันเขามา
ประกอบในการวิเคราะห  เพื่อศึกษาถึงลักษณะและบทบาทหนาท่ีของอารมณขันท่ีถูกนําเขาไป
สอดแทรกไวในรายการท่ีนําเสนออันเปนสวนหน่ึงของรูปแบบรายการ “ชวยชาวบาน” ทําใหเกิด
ความเพลิดเพลิน ความพอใจ เปนการผอนคลายความตึงเครียดท้ังในดานสรีระและดานจิตวิทยา
ดวยเหตุนี้ผูดําเนินรายการขาว “ชวยชาวบาน” นั่นคือ คุณศักดินา รักษอุดมการณ  จึงไดเลาเร่ืองขํา
ขันเพื่อใหผูชมหัวเราะ  และทําใหผูชมติดตามรายการมากข้ึน 
 
2.6  ทฤษฎีหนาท่ีนิยม  (Functionalism)  ( สุรัตน  ตรีสกุล , 2549 ) 

 
 การศึกษาเร่ืองกระบวนการส่ือสารมวลชนคือการศึกษาบทบาทหนาท่ีและผลกระทบ

ของการส่ือสารมวลชน  ส่ือเปนสถาบันหนึ่งของสังคมวามีผลตอการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนในตัว
บุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม  ภาพรวมอยางไร 

 ในประเด็นดังกลาวนี้  มีนักวิชาการนําเสนอแนวคิดของตนไวมากมายหลากหลายแตใน
ท่ีนี้จะนําเสนอเพื่อประกอบการศึกษา  3 แนวคิด ดังนี้  

 (1) หนาท่ีในการสังเกตการณหรือสอดสองระวังภัยในสภาพแวดลอมในสังคม 
Surveillance of the Environment) หมายถึง การแสวงหาและรายงานขาวสารขอมูลความเคล่ือนไหว
ของเหตุการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสังคมใหสมาชิกของสังคมไดรับทราบ หนาท่ีขอนี้คือ
หนาท่ีใหขาวสาร  

 (2)  หนาท่ีในการประสานสวนตางๆ ในสังคม  (Correlation  of  the  parts  of  Society  
ใหรวมตัวกันและเกิดความสัมพันธท่ีดี  และอยูรวมกันอยางสงบสุข  หนาท่ีขอนี้หมายถึง  การ
นําเสนอความคิดเห็น  และขอเสนอแนะท่ีส่ือมวลชนมีตอเหตุการณตางๆ  รวมท้ังหนาท่ีในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือการชักจูงใจ 

 (3)  หนาท่ีในการถายทอดมรดกทางสังคมไปสูคนรุนตอไป  (Transmission  of  the  
social  Heritage  from  one  Generation  to  the  next)  หมายถึง  หนาท่ีในการเผยแพรความรู  
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ความเช่ือ  คานิยม  บรรทัดฐานของสังคม  และประเพณีวัฒนธรรมของสังคมใหคงอยูตอไป  ซ่ึงก็
เกิดหนาท่ีในการใหการศึกษา  (educational  function)  
 

 ตอมาในป ค.ศ.  1960  ชารลส อาร ไรท (Charles R.  Wright)  ไดเพิ่มเติมบทบาทหนาท่ี
ประการท่ี 4  เพิ่มเติมไวคือ  หนาท่ีในการใหความบันเทิง (Entertainment) (Wright, 1960).  P.606 – 
620  as  cited  in  Mcauail,  200, p. 79)  ซ่ึงนักวิชาการบางสวนถือวาเปนหนาท่ีสวนหนึ่งของหนาท่ี
ในการถายทอดมรดกทางสังคม  แตอยางไรก็ตามการใหความบันเทิงนี้ก็มีแงมุมท่ีนาสนใจคือ  ถือ
เปนการใหความบันเทิงใหความผอนคลาย  และลดความตึงเครียดแกปจเจกบุคคล  ซ่ึงจะสงผลให
สมาชิกของสังคมสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดงายข้ึนและสงผลตอสังคม   
 
2.7  ทฤษฎีการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชน  (Uses and  Gratification) 

 
 การศึกษาเร่ืองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชน  (Uses and 

Gratification)  เนนความสําคัญของผูรับสารในฐานะผูท่ีกระทําการส่ือสาร  กลาวคือ  เปนผูเลือกใช
ส่ือประเภทตาง ๆ และเลือกรับเนื้อหาของสารเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง  โดยมี
แนวทางศึกษาคือการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือของมนุษยเปนแนวคิดท่ีมี
ความเช่ือวาผูรับสารเปนผูกําหนดวา  ตนตองการอะไร  ส่ืออะไร  และสารอะไร  จึงจะสนองความ
พอใจของตนไดเปนการเนนความสําคัญของผูรับสารในฐานะผูกระทําการส่ือสาร  ผูรับสารไมได
เปนเพียงผูรับเอาอิทธิพลจากส่ือมวลชนเทานั้น  หากแตจะเลือกใชส่ือและรับสารที่สามารถสนอง
ความตองการและความพอใจของตน แนวคิดนี้เปนแนวคิดหนึ่งทางดานการส่ือสารในแงท่ีผูรับสาร
คือตัวจักรท่ีจะตัดสินใจ  โดยอาศัยพื้นฐานความตองการของตนเปนหลัก  (ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ , 
2528) 
 

 ทฤษฎีการใช ส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจนี้   เปนผลสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาของผูใช  ทฤษฎีนี้อธิบายวานอกจากความตองการข้ันพื้นฐาน  
5  อยางท่ีมาสโลว  (Maslow , 1954)  กลาวไว  คือ  ความตองการทางรางกาย  ความตองการความ
ปลอดภัย  ความตองการความรัก  ความตองการความนับถือ  และความตองการความสําเร็จในชีวิต
แลวมนุษยยังมีความตองการอีกอยางหนึ่ง คือตองการความรูความเขาใจ  (Needs for Cognition)  ซ่ึง
เปนความตองการท่ีจะแสวงหาระเบียบและความเขาใจสภาวะแวดลอมของตนเอง  ความตองการที่
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จะเรียนรูนี้เปนแรงผลักดันท่ีมนุษยเราเรียนรูมาจากการอยูในสังคม  การศึกษาแบบนี้เปนการ
ยอมรับวามนุษยเราจงใจแสวงหาขาวสารตาง ๆ จากส่ือมวลชนไมใชถูกยัดเยียดขาวสาร 
 

 แคทซ  และคณะ (Katz and Others ,1974, อางใน  พีระ  จิรโสภณ, 2530, น.35)  ไดให
คําอธิบายในแบบแผนในเร่ืองของ  การใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชน
ของบุคคลผูรับสารดังนี้  คือ  “แนวทางการศึกษาใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจคือ
การศึกษาผูรับสารเก่ียวกับ  (1)  สภาวะทางสังคมและจิตใจ  ซ่ึงจะกอใหเกิด  (2)  ความตองการและ
ความจําเปนของบุคคล  และเกิดมี (3)  ความคาดหวังจากส่ือมวลชนหรือแหลงขาวสารอ่ืน ๆ แลว
นําไปสู  (4)  การเปดรับส่ือมวลชนในรูปแบบตาง ๆ กัน  อันกอใหเกิดผลคือ  (5)  การไดรับความ
พึงพอใจตามท่ีตองการ  และ  (6)  ผลอ่ืน ๆ ท่ีตามมา  ซ่ึงอาจจะไมใชผลท่ีตั้งเจตนาไวก็ได” 
 

 องคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับแนวความคิดเร่ืองการใชประโยชน  และการไดรับความพึง
พอใจจากส่ือมวลชน  ตามท่ีกลาวมาแลว  อาจแสดงใหเห็นรูปแบบจําลองไดดังนี้ 
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ภาพท่ี  2.2  แบบจําลองแสดงกระบวนการรับสารในการส่ือสารมวลชน 
ท่ีมา : แคทซ  และคณะ, 1974  อางถึงใน  พีระ จิรโสภณ, 2538 :  635 
 

 แบบจําลองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชนนี้ เปน
แบบจําลองซ่ึงไดกําหนดข้ึนมาเพื่ออธิบายกระบวนการรับสารในการส่ือสารมวลชน  และเพ่ือ
อธิบายถึงการใชส่ือมวลชนโดยปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้น  ข้ึนอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง  บุคคลแตละคนยอมมี
วัตถุประสงค  มีความตั้งใจ  จึงมีความตองการในการใชประโยชนจากสื่อมวลชนเพ่ือสนองความ
พึงพอใจของตนเองเพื่อเหตุผลตาง ๆ กัน 

 แบบจําลองนี้อาจยกตัวอยางใหเห็นไดในกรณีท่ีปจเจกบุคคลผูหนึ่ง  ซ่ึงมีความตองการ
จําเปนตามสภาวะจิตใจและสังคม  เชน  ตองการเปนคนรอบรูทันสมัย  เพื่อเปนท่ียอมรับของบุคคล
อ่ืน  และมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนวาการบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนจะชวยสนองความ
ตองการเขาได  เขาจึงเลือกใชส่ือมวลชนโดยเลือกดูรายการขาวจากโทรทัศน  ฟงขาวจาก

ความตองการจําเปนของบุคคล 
(และเกิดมี) 

สภาวะทางจิตใจ สังคม 
(ซ่ึงกอใหเกิด) 

ความคาดหวังจากส่ือมวลชนหรือ 
แหลงขาวสารอื่น ๆ (แลวนําไปสู) 

การเปดรับส่ือมวลชน ในรูปแบบ 
ตาง ๆ (อันกอใหเกิดผลคือ) 

ผลอ่ืน ๆ ท่ีตามมา 
(ท่ีไมไดคาดหวัง) 

ผลอ่ืน ๆ ท่ีตามมา 
(ท่ีไมไดคาดหวัง) 
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วิทยุกระจายเสียง  หรืออานขาวจากหนังสือพิมพ  ท่ีจะชวยใหเขาไดรับความพึงพอใจตามท่ีเขา
ตองการได  คือเปนคนรอบรูและทันสมัย  ขณะเดียวกันผลจากการบริโภคขาวสารจากส่ือมวลชน
ทุก ๆ วัน  ก็อาจมีผลอ่ืน ๆ ตามมานอกเหนือจากการเปนผูรอบรูทันสมัย  เชน  ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติหรือเปล่ียนนิสัยและพฤติกรรมบางอยางไดเชนกัน 

 แนวคิดนี้มิไดเพงเล็งวา  ส่ือมวลชน  คือ  ตัวการท่ีมีผลหรืออิทธิพลตอผูรับสารโดยตรง
แตกลับมองวา  กลุมผูรับสารตางหากท่ีใชส่ือมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจของตน  การศึกษาใน
ลักษณะนี้จึงตรงกับวิธีการศึกษาในเชิงหนาท่ีของส่ือมวลชน  (functional  approach)  ท่ีมุงพิจารณา
วา  ส่ือมวลชนมีหนาท่ีตาง ๆ กัน เพื่อสนองความตองการของผูรับสาร  เชน  หนาท่ีในการเสนอ
ขาวสาร  หนาท่ีในการใหความบันเทิงและพักผอนหยอนใจ  หนาท่ีในการเปนส่ือเพ่ือตอบสนอง
การติดตอกับสังคม  และหนาท่ีในการสรางเสริมลักษณะสวนบุคคลใหแกผูรับสาร  เปนตน 

 คําวา  ความพึงพอใจ  (Gratifications)  แม็คคอมส และเบ็คเกอร (Maxwell E. 
McCombs and Lee B.Becker, 1979, อางถึงใน  พีระ  จิรโสภณ, 2538, น.636)  กลาววา  คนเรามี
เหตุผลในการเลือกส่ือหรือเปดรับส่ือมวลชนแตกตางกันไป  และเหตุผลนั้นทําใหคนเลือกท่ีจะใช
ส่ือมวลชนตางประเภทกัน  คําวาเหตุผลนี้หมายถึง  อะไรบางอยางท่ีเกี่ยวกับส่ือมวลชนนั้น ๆ 
นําเสนอ  และน่ีคือส่ิงท่ีเรียกวา  ความพึงพอใจ (Gratifications)   

 สวนคําวา  การใชประโยชนจากส่ือมวลชนนั้น  แมคเควล และสเวน  วินดาหุล  อธิบาย
วา  “การใชประโยชนจากส่ือมวลชน”  อาจมีความหมายไดหลายประการ  อาจมีความหมาย
เชนเดียวกันกับ  “การเปดรับ”  ซ่ึงเปนเพียงแตแสดงถึงอาการของการรับรูเทานั้น  ในปริบทอ่ืน คํา
นี้อาจหมายถึงกระบวนการอันคอนขางสลับซับซอน  ซ่ึงเนื้อหาอยางใดอยางหนึ่งถูกบริโภคภายใต
สภาพเงื่อนไขอยางหนึ่ง  ซ่ึงเปนการทําหนาท่ีบางอยางใหเต็มที่  และเปนกระบวนการที่ผูกผันอยู
กับความคาดหวังบางอยาง  ในอันท่ีจะไดรับความพึงพอใจ  ผูสรางแบบจําลองน้ีพบวา  ความคิด
รวบยอดประการหลังนี้มีประโยชนมากกวาความหมายที่กลาวในตอนแรก  อาจกลาวไดในแงของ
ปริมาณของเน้ือหาท่ีถูกใช  ประเภทของการใชประโยชน  ความสัมพันธตอส่ือท่ี  (ตัวอยางเชนการ
บงช้ี)  และวิธีการใชส่ือนั้น ๆ ตัวอยางเชน  ใชเปนกิจกรรมพ้ืนฐานหรือกิจกรรมระดับเหนือข้ึนไป  
(Mc Quail and Windahi, 1981, แปลโดย  สวนิต  ยมาภัย และระวีวรรณ  ประกอบผล, 2528, น.160) 
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ภาพท่ี  2.3  ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการใชส่ือและตัวกําหนดตาง ๆ  
ท่ีมา : สเวน  วินดาหุล, 1979 อางถึงในสวนิต  ยมาภัย  และระวีวรรณ  ประกอบผล,2528, :160 
 

 กลาวโดยสรุปวา  แนวคิดเกี่ยวกับการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจ (Uses 
and Gratification Theory) เปนแนวคิดท่ีกลาวถึงปจเจกบุคคลท่ีมีขบวนการเรียนรู ภายใต
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันในการหลอหลอมความคิด  ความรูสึก  ความเช่ือ  และความตองการ  ท่ี
จะมีสวนสรางและจูงใจ  ขณะเดียวกันสภาพการณทางสังคมก็จะเปนตัวเรงใหปจเจกบุคคลตอง
เปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ ท่ีมีอยูรอบตัว 

 แนวทางการศึกษาเร่ืองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชน
เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ทําใหทราบวาประชาชนที่ดูรายการขาวชวยชาวบานทางส่ือ
โทรทัศนเปนการการเลือกใชส่ือ  โดยคาดหวังวาจะไดรับประโยชนและความพึงพอใจตอการใช
ส่ือมวลชนประเภทนี้ 
 
2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 วัฒนา อนุวัฒนนนทเขตต (2541)  ไดทําการศึกษาเนื้อหารายการ  “สะเก็ดขาว”  ใน
รายการขาวภาคค่ําสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาดานคุณคาความเปนขาว
รายการสะเก็ดขาวจะเก่ียวกับการเมืองจะมีความทันตอเหตุการณมากกวาขาวอ่ืน ๆ และสะเก็ดขาว
ดานสาธารณูปโภคและดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจะมีความใกลตัวประชาชน
มากกวาขาวอ่ืน ๆ และนอกจากน้ีรายการสะเก็ดขาวมักมีความเกี่ยวของกับบุคคลท่ีมีความสําคัญ

สมาชิกผูรับสารและลักษณะเฉพาะ
ท้ังภายในและภายนอกของปจเจก
บุคคล  รวมท้ังความตองการจําเปน
และความสนใจตาง ๆ  

การตัดสินใจทีจ่ะใชทางเลือก 
อ่ืน ๆ ในแงของการทําหนาท่ี  

การเขาถึง  ความ
คาดหวัง  และการรับรู
เกี่ยวกับส่ือ  เนื้อหาและ
ผูสงสาร  การตัดสินใจใชส่ือมวลชนและ

เนื้อหาของส่ือมวลชน  

การใชส่ือ : ปริมาณของเนื้อหาที่ใช  ประเภทของเนื้อหาที่ใช  ความสัมพันธตอเนื้อหาท่ีใช  วิธีบริโภค DPU
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ทางการเมืองในขณะน้ันมากท่ีสุดสวนสะเก็ดขาวท่ีเกี่ยวกับการเมืองจะสงผลกระทบตอประชาชน
ในระยะยาว 
 ดานการนําเสนอความบันเทิงมีการนําเสนอแบบผสมผสานกันระหวางบทบาทของผู
ประกาศขาวกับเทคนิคภาพและเสียง นอกจากนั้นรูปแบบความบันเทิงสวนใหญเปนรูปแบบความ
บันเทิงท่ีเกิดจากความแตกตางของแบบแผนท่ีคาดหมายและการลอเลียน เสียดสี 
 
 นันทนภัส วัฒนาจตุรพร (2542) ผลการวิจัยพบวากระบวนการผลิตมีความสําคัญอยูท่ี
การคัดเลือกภาพขาวเพื่อนําเสนอเปนขาว  “เก็บตก” สําหรับรูปแบบและเนื้อหานั้นพบวารายการ  
“เก็บตก” แบงเปนขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ และขาวภูมิภาคและใหมีการศึกษาตอบรับของ
ผูรับสาร การวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของรายการ “เก็บตก” การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงเนื้อหาและ
รูปแบบรายการ “เก็บตก” กับรายการอื่นๆท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน การวิเคราะหแนวโนมรูปแบบ
รายการ “เก็บตก” ท่ีนี้จะนําเสนอทางวิทยุกระจายเสียงรวมท้ังศึกษาพัฒนาของรายการ “เก็บตก” 
และรายการอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 
 ปภัสรา  ถนอมสมบัติ  (2543) การวิเคราะหเนื้อหาและการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายการ ทุกขชาวบาน ทางสถานีโทรทัศน ไอทีวี  การวิจัยพบวาจากประชาชนกรุงเทพมหานครท่ี
ตอบแบบสอบถาม 400  คน  เห็นดวยอยางยิ่งในเรื่องเม่ือมีปญหาสวนรวมเกิดข้ึนควรแจงให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบมาแกไขและส่ือมวลชนเปนส่ือกลางในการรองเรียนไดดีท่ีสุดคือ  ส่ือ
โทรทัศนเพราะใหเห็นภาพและเสียงทุกหนวยงานใหความสําคัญกับเร่ืองราวรองทุกขผานส่ือตาง ๆ 
ในจํานวนมากโดยใหเหตุผลวารายการ ทุกขชาวบาน สงผลดีตอหนวยงานคือชวยกระตุนใหเกดิการ
ปรับปรุงพัฒนา เปนกระจกสองใหเห็นขอบกพรองในการทํางานสําหรับผลเสียทําใหภาพลักษณ
ของหนวยงานเสียหายเวลาที่ออกอากาศในชวงการนําเสนอขาวเหมาะสมดีแลว 
 

 พาลมกรีนและเรยเบิรน (1982)  ไดวิจัยเกีย่วกับการใชส่ือเพ่ือประโยชนและความพึง
พอใจในการเปดรับส่ือโทรทัศน  โดยศึกษาความคาดหวังและความพงึพอใจในการชมโทรทัศน
ดานการศึกษาในรัฐเคนต๊ักกี ๊ ดวยการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรทัศน  จากกลุมตัวอยาง
ชายหญิงรวม  526   คน  โดยวัดคาความคาดหวังจากการดูโทรทัศนวารายการโทรทัศนจะใหผอน
คลายความเครียด  การเรียนรูส่ิงตาง ๆ  การใชประโยชนในการใชส่ือสัมพันธ  การชวยใหลืมปญหา
ตาง ๆ  เพื่อเปนการฆาเวลา  เพื่อเปนการแกเหงา  และเพือ่ความบันเทิง  โดยท่ีเขาพบวาความ
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คาดหวังและความพึงพอใจของผูชมมีความแตกตางกันสูงและมีความสัมพันธกันเชิงลบ คือ  ความ
คาดหวังสูง – ความพึงพอใจต่ํา  หรือ  ความคาดหวังตํ่า – ความพึงพอใจสูง   

 ปรีดานาฎ  หงษจินดา  (2528)  ไดวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหารายการสารคดีทาง
โทรทัศนเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ผลการวิจัยพบวารูปแบบการนําเสนอรายการเสนอ
สารคดีโทรทัศนเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ  การใชภาพประกอบการ
บรรยายและเนื้อหารายการสารคดีทางโทรทัศนเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏมากท่ีสุด  
คือเร่ืองปญหาขยะและกากของเสียและวิธีการปองกันแกไขปญหา  

 เทียนฉาย  กีระนันท (2528)  ไดทํารายงานการวิจัยโครงการสํารวจสภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคมและประชาชนของกรุงเทพมหานคร  ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชนของคน
กรุงเทพมหานคร  พบวาโทรทัศนเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด  ไมวาจะเปนรายการอะไรก็
ตาม  รองลงมาคือ  วิทยุและหนังสือพิมพ  แตจะนิยมอานหนังสือพิมพเกี่ยวกับรายการบันเทิง  
การศึกษา  ธุรกิจ  อุตสาหกรรมและกีฬา  แตถาเปนรายการประเภทอ่ืนจะฟงวิทยุ 

 วิริยะ  กล่ินเสาวคนธ (2530)  ไดวิเคราะหรายการเพ่ือทองถ่ินของสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย  ชอง 12  สุราษฏรธานี  ผลการวิจัยพบวา  โครงสรางเนื้อหารายการประกอบดวย  
เนื้อหาขาวโฆษณาเพื่อบริการสาธารณและเน้ือหาสาระความรูอ่ืน ๆ  

 พรรณทิพา  อุปลวรรณา  (2540)  ไดศึกษาเร่ืองกลยุทธการใชอารมณขันในการโฆษณา
ทางโทรทัศน  ซ่ึงผลการวิจัยพบวากลยุทธการใชอารมณขันท่ีถูกนํามาใชในภาพยนตรโฆษณา
โทรทัศนสามารถแบงไดเปน  3  กลุมดวยกันคือ  กลุมแรกเปนกลุมท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุด  ไดแก 
ตลกจากตัวละคร  ตลกจากกลไกของโครงเร่ือง  และตลกลอเลียนเสียดสี  กลุมท่ีสองเปนกลุมกล
ยุทธท่ีถูกนํามาใชในระดับปานกลาง  ไดแก  ตลกจากภาษา  ตลกหักมุม  และตลกไหวพริบ  สวน
กลุมท่ีสามเปนกลุมกลยุทธท่ีถูกนําใชนอยท่ีสุด  ไดแก  ตลกรักกระจุมกระจิ๋ม  และตลกโครมคราม  
สวนตลกลามกอนาจารพบวาไมมีการนํามาใชในภาพยนตรโฆษณาของไทยเลย 

 Jerry  Palmer  (1994)  ไดศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองตลกในงานท่ีช่ือวา  Taking  Humour  
Seriously  ซ่ึงในตอนหนึ่ง  พาลมเมอรช้ีใหเห็นวา ถึงแมวาจะเปนเร่ืองยากท่ีจะระบุถึงบทบาท
หนาท่ีของอารมณขัน  แตก็หลีกเล่ียงไมไดเลยท่ีจะสรุปวา  อารมณขันนั้นถูกนํามาใชในหลากหลาย
ทาง  และหลากหลายสภาพแวดลอม  ดวยเหตุผลนี้เองจึงอาจกลาวไดวาบทบาทหนาท่ีของอารมณ
ขันนั้นมีอยูเชน  เปนส่ิงปลดปลอยความกดดันบางอยางในสังคม  หรือในบางคร้ังอารมณขันยังถูก
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ใชเปนเคร่ืองมือเช่ือมโยงไปสู  public  agenda  หรือเร่ืองราวท่ีอยูในความสนใจของสาธารณะชน
ดวย 
 นอกจากนี้อารมณขันหรือเร่ืองตลกก็ยังมีความหมายตาง ๆ แฝงอยู  ซ่ึงก็ตองอาศัยการ
เขารหัสและถอดรหัส  (encoding and decoding)  ในการส่ือสารเปนอยางมาก 
  
 จากแนวคิด  ทฤษฎี  และงายวิจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมา  ผูวิจัยจะนํามาเปนกรอบในการ
วิเคราะหขอมูล  ตีความและอภิปรายงานวิจัยในลําดับตอไป 
 DPU



 

บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเร่ือง การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการขาว “ชวยชาวบาน”  ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยจึงไดเลือก
วิธีวิจัย การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth-Interview)  การวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  และ
การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) จากนั้นจะนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห  (Analytical  
Description)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
3.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย 2 วิธี  คือ   
 1.  การบันทึกเทปโทรทัศนรายการขาวชวยชาวบานจากการออกอากาศจริง  โดยจะเก็บ
ตัวอยางท้ังส้ิน  88  ตอน  ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2549  ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  2549  และเพ่ือเปน
การศึกษาบริบทของรายการขาวชวยชาวบานในรายการขาวภาคค่ําของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง   7   จึงไดบันทึกเทปรายการขาวภาคค่ําแบบเต็มรายการ   (ตั้งแตเวลา 17.50 – 17.52 น.)   
ดวยโดยสุมเลือกบันทึกเทปเปนจํานวน  88  ตอน   
  
 2.  การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant)  ไดแก บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของใน
การผลิตรายการขาว “ชวยชาวบาน” ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 จํานวน 2 ทาน 
ไดแก  
  2.1  นายสุทธิ จงเจียมจิต   ผูจัดการฝายขาว   สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 อายุ
งาน 38 ป  
  2.2  นายศักดินา รักษอุดมการณ ผูดําเนินรายการขาว “ชวยชาวบาน” ทําหนาท่ีมา 20 ป  
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3.2  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแยกตามแหลงของขอมูล  ดังนี้ 
 

 1. การวิเคราะหเนื้อหาของรายการขาวชวยชาวบาน  เม่ือผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูล
เรียบรอยแลว  จะทําการแยกประเภทของเนื้อหาวาเปนการรองทุกขประเภทใดบาง  โดยแจกแจง
ความถ่ีคิดเปนรอยละ  และเสนอเปนตารางประกอบความเรียง  เพื่อทําการวิเคราะหในแตละ
ประเภทอยางละเอียดกอนท่ีจะสรุปวามีลักษณะเนื้อหาอยางไร 
 

 2. การวิเคราะหรูปแบบของรายการขาวชวยชาวบาน  ผูวิจัยจะทําวิเคราะหขอมูลเพื่อ
พิสูจน  ความเปนขาว  และ  ความบันเทิง  อันเปนลักษณะของความเปนรายการประเภท  สาระบันเทิง 
(Infotainment)  โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2  สวน  ดังนี้ 
 

 สวนท่ี  1  การวิเคราะหองคประกอบรายการขาวชวยชาวบาน 
- ฉาก 
- เทคนิคภาพการตูนประกอบรายการ 
- เพลงประกอบ / ลักษณะเพลง 
- เสียง / วิธีการนําเสนอของพิธีกร 

 
 สวนท่ี 2  การวิเคราะหรูปแบบรายการขาวชวยชาวบาน 

- ชวงท่ี 1 ไตเต้ิลรายการ 
- ชวงท่ี 2 การนําเสนอความเดอืนรอนและเร่ืองรองเรียนของประชาชนตอนท่ี 1 
- ชวงท่ี 3 การนําเสนอความเดอืดรอนและเร่ืองรองเรียนของประชาชนตอนท่ี 2 
- ชวงท่ี 4 ชวงนีช้ี้แนะ (ขอเสนอแนะของชาวบานท่ีไดรับประสบปญหาความ

เดือดรอนและประสานใหหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือ) 
 
 3. การวิเคราะหผลตอบกลับของผูชมท่ีมีตอรายการขาวชวยชาวบาน  โดยผูวิจัยได
แหลงขอมูลประเภทเอกสารท่ีสงเขามาในรายการขาวชวยชาวบาน  อันประกอบไปดวย  จดหมาย  
เอกสารรองทุกขตาง ๆ ท่ีสงเขามาในรายการ  จํานวน  259  ฉบับ 
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3.3  การนําเสนอขอมูล 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลในการวิจยัคร้ังนี้  จะไดนําเสนอทั้งในแบบพรรณนาวเิคราะห  
และในรูปแบบของตารางท่ีใชการวิเคราะหในเชิงปริมาณ  โดยใชสถิติ  รอยละ  เขามาเกี่ยวของ DPU
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง  การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการขาว “ชวยชาวบาน” ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน  3  สวน  ประกอบดวย  
3  ตอน ดังนี้ 
 
 ตอนท่ี  1  การวิเคราะหเนื้อหาของรายการขาว  “ชวยชาวบาน” 
 
 ตอนท่ี  2  การวิเคราะหรูปแบบรายการขาว “ชวยชาวบาน”  
 
 ตอนท่ี  3  ผลกระทบของผูชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน” 
 
4.1  ตอนท่ี  1  การวิเคราะหเนื้อหาของรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  

 

 จากการศึกษาพบวา มีความถ่ีท่ีปรากฎในเนื้อหารายการขาว “ชวยชาวบาน” ตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 88 ตอน โดยแบงเปนเนื้อหาในประเด็นดานตางๆ ไดแก  
ปญหาดานสาธารณูปโภค  เนื้อหาดานการรณรงคประชาสัมพันธของทางภาครัฐ  ปญหาดานการ
บริการจากภาครัฐ  และ ปญหาดานส่ิงแวดลอมไดดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.1  แสดงจํานวนรอยละของเนื้อหารายการขาว “ชวยชาวบาน”  จําแนกตามปญหาดาน 
  สาธารณูปโภค 
 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

1. ปญหาดานสาธารณูปโภค 
-  ถนน 
-  บอ 
-  ไฟฟา / สายไฟฟา 
-  ทอระบายน้าํ 
-  ประปา 
-  สะพาน 

 
45 
28 
8 
7 

10 
1 

 
45.46 
28.29 
6.72 
5.88 
8.40 
0.84 

รวม 99 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.1  แสดงใหเห็นวา  ปญหาดานสาธารณูปโภคท่ีชาวบานรองเรียนท้ังหมด

มีจํานวน119 เร่ือง  พบวาปญหาดานถนนเปนปญหาท่ีประชาชนรองเรียนเขามามากท่ีสุดมีจํานวน  
45  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  45.46  รองลงมาคือเร่ืองปญหาบอมีจํานวน 28  เร่ือง  คิดเปนรอยละ 28.29  
ปญหาดานประปามีจํานวน  10  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  8.40  
 
ตารางท่ี  4.2 แสดงจํานวนรอยละของเนื้อหารายการขาว “ชวยชาวบาน”   จําแนกตามการรณรงค   
 ประชาสัมพันธ 
 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

2. การรณรงคประชาสัมพันธ   
-  การเกษตร / ปุยชีวภาพ 
-  ปายโฆษณา 
-  ปองกันอาชญากรรม 
-  งดดื่มแอลกอฮอล 
-  ปองกันอุบัตเิหต ุ
-  ปองกันยาเสพติด 

 
8 
3 
3 
2 
4 
2 

 
8 
3 
3 
2 
4 
2 
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ตารางท่ี  4.2 (ตอ) 
 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

2.  การรณรงคประชาสัมพันธ   
-  งานบุญ 
-  วัฒนธรรม 
-  ทองเท่ียว 
-  บริจาค (น้ําทวม,สรางพระ) 
-  รับรางวัล / ประกวดรางวลั 
-  เปดงาน 
-  จัดซ้ือ 
-  ปองกันสัตวดุราย 
-  เทศกาลกนิกุง 
-  การแสดง 
-  การแขงขันกีฬา 

 
9 
3 
6 

40 
5 
9 
1 
2 
1 
1 
1 

 
9 
3 
6 

40 
5 
9 
1 
2 
1 
1 
1 

รวม 100 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.2  แสดงใหเห็นวา  การรณรงคประชาสัมพันธผานทางรายการขาว  

“ชวยชาวบาน”  ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  มีจํานวน 100 เร่ือง  พบวา  การบริจาคเปน
การรณรงคประชาสัมพันธท่ีมีมากท่ีสุด อาทิเชน การบริจาคขาวสาร อาหารแหง  มีจํานวน  40  
เร่ือง  คิดเปนรอยละ 40  รองลงมา  คือ  การเปดงานตางๆและงานบุญ  มีจํานวน  9  เร่ือง  คิดเปน
รอยละ  9  สวนเร่ืองการเกษตรและปุยชีวภาพมีจํานวน 8  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  8  และเร่ืองท่ีนอย
ท่ีสุดคือ  เร่ืองจัดซ้ือมีจํานวน 1 เร่ือง  คิดเปนรอยละ 1 
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ตารางท่ี  4.3 แสดงจํานวนรอยละของเนื้อหารายการขาว  “ชวยชาวบาน”  จําแนกตามประเด็นดาน
  การบริการจากภาครัฐ 
 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

3. ปญหาดานการบริการจากภาครัฐ  
-  สาธารณสุข 
-  จัดอบรมฝกอาชีพ 
-  จัดงบสรางสถานท่ีราชการ / อนุสรณสถาน 
-  สรางพระ 
-  กอสรางเคร่ืองกรองน้ํา 
-  การไปรษณยี 
-  สรางบานพกัใหแกราชการ 
-  ดานความปลอดภัยในชีวติ  และทรัพยสิน 

 
4 

14 
9 
3 
3 
1 
1 
5 

 
10.0 
35.0 
22.5 
7.5 
7.5 
2.5 
2.5 

12.5 

รวม 40 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.3  แสดงใหเห็นวา  เนื้อหาดานการบริการจากภาครัฐท่ีชาวบานรองเรียน

มายังรายการขาวชวยชาวบานทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  มีจํานวนท้ังหมด  40  เร่ือง
พบวาการจัดฝกอาชีพ  มีจํานวนมากที่สุด  คือมีจํานวน 14  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  35.0 รองลงมาคือ  
เร่ืองการจัดงบสรางสถานท่ีราชการมีจํานวน  9  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  22.5 ดานความปลอดภัยใน
ชีวิต  และทรัพยสิน  มีจํานวน  5  เร่ือง  คิดเปนรอยละ12.5  
 
ตารางท่ี  4.4 แสดงจํานวนรอยละของเนื้อหารายการขาว “ชวยชาวบาน”  จําแนกตามปญหาดาน 
  ส่ิงแวดลอม 
 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

4. ปญหาดานส่ิงแวดลอม 
-  บุกรุกท่ีดนิ  
-  มลพิษทางเสียง 
-  น้ําทวมขัง 
-  ขยะมูลฝอย 

 
6 
4 
4 
3 

 
24.0 
16.0 
16.0 
12.0 
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ตารางท่ี  4.4   (ตอ) 
 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

4. ปญหาดานส่ิงแวดลอม 
-  แมน้ําลําคลอง 
-  มลพิษทางอากาศ 
-  ฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีอําเภอคุระบุรี 
   หลังจากการเกิดคล่ืนยกัษสึนามิ 

 
2 
1 
4 

 
8.0 
4.0 
4.0 

รวม 25 100 

 
 จากตารางท่ี  4.4  แสดงใหเห็นวา  ปญหาท่ีประชาชนรองเรียนเขามาในรายการขาว 

“ชวยชาวบาน”  ท่ีมีเร่ืองนอยท่ีสุด  คือ  เร่ืองปญหาส่ิงแวดลอม  ท่ีมีจํานวนทั้งหมด  25  เร่ือง  พบวา
เร่ืองบุกรุกท่ีดินมีจํานวนมากที่สุด  มีท้ังหมดจํานวน 6  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  24.0  รองลงมาคือ  
เร่ืองมลพิษทางเสียง  ตลาดขายของมีน้ําขัง  และเร่ืองน้ําทวมขัง  มีจํานวนท่ีเทากัน  4  เร่ือง  คิดเปน
รอยละ16.0   สวนเร่ืองขยะมูลฝอย  มีจํานวน  2  เร่ือง  คิดเปนรอยละ  12.0  
 

 จากการศึกษาเทปรายการขาว “ชวยชาวบาน”  จํานวน  88 ตอน  พบวา ลักษณะ
โครงสรางของรายการท่ีเปนการนําเสนอขาวทางโทรทัศนโดยท่ัวไป  จะประกอบดวยขาวช้ินส้ันๆ  
ท่ีถูกจัดหมวดหมูอยางเปนระเบียบ  โดยเรียงลําดับความสําคัญของขาวเปนชวง  (Segment)  ใน
รายการอยางเหมาะสม  จากขาวท่ีมีความสําคัญมากไปยังขาวท่ีมีความสําคัญนอยกวา  ซ่ึงจะพบไดวา  
รายการขาวชวยชาวบาน  มักหยิบยกขาวท่ีเกี่ยวกับปญหาสาธารณูปโภค  และขาวประชาสัมพันธ
ข้ึนมานําเสนอ    โดยถาพิจารณาจากตัวเลขของการนําเสนอขาวในแตละวันจะพบใน  2  ประเด็นนี้
มากท่ีสุด  และอยูในอัตราสวนท่ีสูงกวาประเด็นปญหาอ่ืนๆ  

 
 สําหรับรายการขาวชวยชาวบาน  “เนื้อหาของรายการนี้  จะนําขอเสนอของชาวบานท่ี

รองเรียนถึงความทุกขยากเกี่ยวกับเร่ืองสาธารณูปโภค  หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
มานําเสนอเปนสวนใหญ   พวงดวยการเสนอขอช้ีแนะเพ่ิมเติม”  (ศักดินา รักษอุดมการณ  ผูดําเนิน
รายการขาวชวยชาวบาน, สัมภาษณ 20 ก.ค. 50 ) 
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 นอกจากนี้ในการวิเคราะหเนื้อหารายการ  “ชวยชาวบาน”  ทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7   จํานวน 88 ตอน พบวาเนื้อหารายการที่นําเสนอสามารถแบงออกเปน  2 ชวง  คือ 
 

 1.  การนําเสนอขาวท่ัวไป   คือ   การนําเสนอขาวความเดือดรอนของประชาชนในแต
ละวันโดยนําเสนอเกี่ยวกับปญหาท่ีรองเรียนเขามาในรายการขาวชวยชาวบาน  ซ่ึงในแตละวันก็จะมี
ปญหาท่ีไมแนนอน  อาทิเชน   ปญหาสาธารณูปโภค  ปญหาการบริการภาครัฐ  และส่ิงแวดลอม   
การรณรงคประชาสัมพันธ  โดยชาวบานจะสงจดหมายและแฟกซเขามาในรายการ  ซ่ึงหลักเกณฑ
ในการเลือกจดหมายจะไมมีการเลือกปฏิบัติเฉพาะจดหมายบางฉบับเทานั้น  แตจะไปทุกสถานท่ี  
โดยทําการแบงจดหมายเปนรายภาค  เชน  ในภาคอีสานกองหน่ึง  ภาคใตกองหนึ่ง  และในแตละ
กองนั้นจะมีเร่ืองถนนหนทาง  ไฟฟา  น้ําประปา  แหลงน้ํา  เปนตน  และมาดูวาจังหวัดนี้มีกี่ปญหา  
แลวคอยมาวิเคราะห  ทําใหไดขอมูลเปนรายจังหวัดวาจังหวัดนั้นมีกี่ปญหา  เปนตน  อีกท้ังยังได 
นาย ศักดินา รักษอุดมการณ  ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน  ไดประสานงานใหหนวยงาน
ราชการเขามาชวยเหลือ  เปนรายการที่สอดแทรกความบันเทิงและการมีการเลนคํา   อาทิเชน  คําวา  
“ครับ”  “ขอรับกระผม”  “รีบส่ังการไปเลยครับ”  และ  “ครับเจานาย”  พรอมท้ังมีการใชภาพไตเต้ิล
เปนรูปการตูนวิ่งเปนตัวเปดนําเขาสูรายการท่ีมีรูปนายศักดินา รักษอุดมการณ เปนรูปการตูนวิ่ง
แสดงถึงปญหาความเดือดรอนของชาวบานในแตละวันวามีปญหาเร่ืองอะไรบางท่ีควรไดรับการ
แกไขและไดรับการรองเรียน  เปนรายการที่ใหความรูและทําหนาท่ีส่ือเปนกระบอกเสียงใหแก
ชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนพรอมท้ังมีเพลงประกอบรายการและมีความบันเทิงสอดแทรกและ
อารมณขันทําใหรายการนาสนใจและทําใหผูชมเกิดวามจดจําได 
 

2.  การนําเสนอขอเสนอแนะจากผูดําเนินรายการ “ชวงนี้ช้ีแนะ”  เปนการเสนอแนวทาง
ขอเสนอแนะ ท่ีชาวบานท่ีไดรับการรองเรียนจากปญหาตางๆ  อาทิเชนการประชาสัมพันธ  ปญหา
สาธารณะสุข ปญหาบริการภาครัฐ และส่ิงแวดลอมประสานใหหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือ
โดยดวน  และมีรูปการตูนลอเลียนใมเหมือนกันในแตละวนัปญหาจะไมเหมือนกันตาง  

“รายการขาวชวยชาวบาน จะแบงเปน 4 ชวง 4 ขาว มีความหลากหลาย แตละชวงก็จะมี
คําพูดเด็ดๆ  ออกมา เชน   ขาวแรกลงทายดวย “ครับ”   ขาวท่ีสอง ลงทายดวย  “ขอรับกระผม” ขาว
ท่ีลงทายท่ี  3  “รีบส่ังการไปเลยครับ”  และขาวท่ี 4 ชวงท่ี 4 จะเปนขาวไฮไลทของขาว”ชวงนี้
ช้ีแนะ”  สุดทายและ  “ครับเจานาย”  
                  (ศักดินา รักษอุดมการณ,ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน, สัมภาษณ 20 ก.ค. 50) 

 
 

DPU



44 

4.2  ตอนท่ี  2  การวิเคราะหรูปแบบรายการขาว “ชวยชาวบาน”  

 ผูวิจัยจะทําวิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจน  ความเปนขาว และความบันเทิง  อันเปนลักษณะ
ของความเปนรายการประเภทสาระบันเทิง  (Infotainment)  โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน
ดังนี้ 

 สวนท่ี  1  การวิเคราะหองคประกอบรายการขาวชวยชาวบาน 
1.  ฉาก 
2.  เทคนิคภาพการตูนประกอบรายการ 
3.  เพลงประกอบในรายการ / ลักษณะเพลง 
4.  เสียงและวธีิการนําเสนอของผูดําเนินรายการ 
 

 1.  ฉาก 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.1  ภาพกอนเขารายการมีผูประกาศขาวภาคคํ่า แนะนําเขารายการ  “ชวยชาวบาน” 
 
 ในการศึกษาจากสําเนาเทปขาวของรายการขาวชวยชาวบาน  พบวา ฉากท่ีนํามาใชเปน 
พื้นหลังของทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เลือกใชภาพกราฟกมาเปนฉากดานหลัง เพื่อลด
ความเปนทางการลง  โดยมีผูประกาศขาวหลัก พูดโยนเขารายการขาวชวยชาวบาน ซ่ึงเปนสวนหนึง่
ของรายการขาวภาคคํ่าของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  โดยกอนท่ีผูประกาศหลักจะนําเขา
รายการจะมีภาพกราฟกรายการชวยชาวบานข้ึนอยูดานซาย หรือดานขวา แลวแตความเหมาะสมท่ี
เจาหนาท่ีเทคนิคจะเปนผูพิจารณา 
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 เม่ือผูประกาศขาวภาคคํ่าแนะนําเขารายการแลว  ก็จะเปนภาพกราฟกการตูนของ
รายการขาวชวยชาวบาน   ซ่ึงจากการศึกษาจากเทปขาวพบวา   รายการชวยชาวบานของ
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ทางผูดําเนินรายการและทีมผูผลิตรายการขาวชวยชาวบาน  ไดมี
การสรุปเนื้อหาของขาวท่ีเปนประเด็นสําคัญที่ผานการคัดเลือกจากท่ีประชาชนรองเรียน หรือจากท่ี
ทีมขาวไปประสบพบเห็นมา    โดยเมื่อไดเนื้อหาของขาวสารแลว นายศักดินา  รักษอุดมการณ  จะ
เปนผูมาลงเสียงในลักษณะใชโทนเสียงท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง  ควบคูไปกับการใชภาพ
เหตุการณ   ท่ีทําใหผูชมดูนาต่ืนเตนและนาติดตามเพื่อใหขาวเกิดความนาสนใจ (สุทธิ จงเจียมจิต,
ผูจัดการฝายขาวสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7, สัมภาษณ  20 ก.ค. 50) 
 
 2.  เทคนิคภาพการตูนประกอบรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.2  เทคนิคภาพการตูน รายการขาว “ชวยชาวบาน” 
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 การใชเทคนิคภาพการตูนรายการขาวชวยชาวบาน  (ดังภาพท่ี  4.2)  ซ่ึงเปนรายการขาว
ปกติท่ีนําเสนอภาพท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอน  ในขณะท่ีรายการขาวชวยชาวบานสวนหน่ึง
ตองการส่ืออารมณขันใหผูชมเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไดนํารูปการตูนของผูดําเนินรายการขาว
ชวยชาวบาน และปญหาท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอน  เชน ปญหาสาธารณูปโภค ประชาสัมพันธ   
การบริการภาครัฐ และส่ิงแวดลอม  มาหยอกลอ  โดยใชเทคนิคภาพการตูนท่ีเปนแนวคิด (concept)  
ท่ีเปนรูป Action ของการตูน เชน  เจาหนาท่ีกราฟกจะวาดรูป นายศักดินา  รักษอุดมการณ  ผูดําเนิน
รายการขาวชวยชาวบานเปนรูป Superman และรูปการตูนนาย ศักดินา เดินตกทอในแตละวันปญหา
ชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนไมเหมือนกัน  (สุทธิ จงเจียมจิต,ผูจัดการฝายขาวสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7, สัมภาษณ  20 ก.ค. 50) 

 
 จุดเดนรายการชวยชาวบานจัดเปน การส่ือสารดวยภาพการตูนท่ีนําเสนอผานตัวการตูน

เพราะปกติการตูนจะเปนเร่ืองของความบันเทิง  แตท่ีเห็นรูปการตูนในรายการขาวชวยชาวบานจะ
เห็นเปนรูปการตูนของผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบานคือ นายศักดินา  รักอุดมการณ  ในรูปแบบ
ตาง ๆ อาทิเชน  เดินตกทอ  ไฟฟาชอต  ถูกทุบ  ถูกทําราย  ซ่ึงในแตละวันปญหาความเดือดรอนใน
แตละวันจะไมเหมือนกัน  และใชเวลาในการทํากราฟกอยูหลายช่ัวโมง   

 
 จากการที่เลือกใชเทคนิคภาพการตูนมาประกอบในรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  เพื่อใช

เปนการส่ือสารไดโดยตรง  โดยนําเสนอใหตัวการตูนนั้นเปนรูปพิธีกร  ไดแก  ผูดําเนินรายการคือ 
นายศักดิ์นา  รักษอุดมการณ   ท่ีเปนคนคิดเอง  โดยใหฝายกราฟกเปนคนชวยวาดตัวการตูนและ
หลังจากนั้นก็จึงทําใหมีคอเลกช่ันท่ีหลากหลายอีกมากมายออกมา  เพราะฉะน้ันในปจจุบันนี้การ
หยิบใชตัวการตูนก็จะงายข้ึน  มียิ้ม  หัวเราะ  รองไห  กาวเดิน  แตความบังเอิญท่ีทําใหตัวการตูนตัว
นี้สามารถโลดแลน  และมีชีวิตไดจริง (ศักดินา รักษอุดมการณ,ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน, 
สัมภาษณ 20 ก.ค. 50) 

 
 การใชเทคนิคภาพของรายการขาวชวยชาวบาน  ซ่ึงเปนรายการขาวปกติจะนําเสนอภาพ

ท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอน   หรือเหตุการณท่ีเปนขาว  ไมมีการเสริมแตงใหเกินจริงแตอยางใด  
โดยท่ัวไปขาวปกตินี้จะเนนความเปนทางการ  เพ่ือใหมีความนาเช่ือถือ  แตในลักษณะของรายการ
ขาวชวยชาวบาน  เปนรายการขาวท่ีสวนหนึ่งตองการส่ืออารมณขันใหผูชมเกิดความเพลิดเพลิน
คลายเครียดในระหวางการชม  
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 ในสวนลักษณะของการตัดตอภาพนั้นมุงนําเสนอในดานความบันเทิงและอารมณขัน  
ทําใหผูชมไมเครียด  เกิดความเพลิดเพลิน  สนุกสนาน  โดยไดนํารูปการตูนของพิธีกรและปญหาท่ี
ชาวบานไดรับความเดือดรอนแตละเร่ืองในทุกระดับท่ีไมเหมือนกัน  เชน  ปญหาสาธารณูปโภค  
ถนน  ท่ีดินทํากิน  โดยการนําภาพการตูนมาเปนส่ือในการนําเสนอรายการขาว  อาทิเชน ชวงท่ี 4 
ของรายการคือ  ชวงนี้ช้ีแนะ  ก็จะชวยแนะแนวทางวาควรเปนอยางไร  โดยมีภาพการตูนประกอบ 
ทําใหดึงดูดผูชมรายการขาวได  ทําใหดูนาสนใจมากยิ่งข้ึนดวย (สุทธิ จงเจียมจิต,ผูจัดการฝายขาว
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7, สัมภาษณ  20 ก.ค. 50) 
 
 3.  เพลงประกอบในรายการ  ลักษณะเพลง  
 เพลงประกอบในรายการขาวชวยชาวบาน  ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง  7  
เปนเพลงไตเต้ิล  ถือวามีความสําคัญมาก   และจะขาดไปไมได   เพราะเปนสีสันของรายการทําให 
ผูชมรายการเกิดความนาสนใจ  และชวนใหติดตาม  เปนส่ิงแรกท่ีดึงดูดใหผูชมหันมาชมรายการได  
หลังจากท่ีผูชมไดทําภารกิจประจําวันอยู   
 

  เพลงประกอบในรายการขาวชวยชาวบาน เปนซิงเกิ้ลท่ีทางชอง  7  ซ้ือไวหลายมวนแต
เปนจิ้งเกิ้ลท่ีซ้ือจากตางประเทศ  มวนหนึ่งมี  1  เพลงความยาว  90 นาที  ผมนั่งฟงแลวต้ังทีมวา   จะ
คิดอยางไร  พอผมไดฟงไตเต้ิลผมเก็บซิงเกิ้ลไวในใจ  จําไดวานําจากเพลงอ่ืนมาใสไมต่ํากวา 5 
เพลง  แลวตัดหัวใสเปนเพลงเดียวกัน  ซ่ึงตัวเองก็ตอบไมไดเหมือนกันวาเอามาจากไหน  แตรูวา
เปนเพลงท่ีผสมกัน เพราะวาท้ังหมดคงไมมีเพลงไหนท่ีแตงไดอยางนี้แน (ศักดินา รักษอุดมการณ, 
ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน, สัมภาษณ  20 ก.ค. 50)  

 
 4.  เสียงและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการ 
                       เสียงของผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน คือ  นายศักดนิา   รักษอุดมการณ   ท่ีเปน
เอกลักษณประจําของรายการ   ทําใหรายการขาวมีความนาสนใจ  เพราะนอกจากมีการใชภาษาเสียง
ท่ีสูงตํ่าแลว  ยงัมีลูกเลนของการเลนคํา  อาทิเชน  คําวา  “ครับ”  “ขอรับกระผม” “รีบส่ังการไปเลย
ครับ”  และ  “ชวงนี้ช้ีแนะ”   และ  “ครับเจานาย”  ซ่ึงแตละคําพูดท่ีถูกนํามาใชในรายการจะถูก
นําเสนอออกไป โดยใชแทนเสียงสูงตํ่าในลักษณะประชดประชันเพื่อความสนุกสนานของผูชม  
และสรางความเพลิดเพลิน คลายเครียด สอดแทรกอารมณขันใหแกผูชมรายการ  ทําใหรายการมี
ความนาสนใจมากข้ึนดวย 

 “เสียงของผูดําเนินรายการ นายศักดินา มีประโยชนในการชวนใหคนหันมาฟง เม่ือได
ยินเสียงแลว เพราะเปนเอกลักษณของเขา  อยางบางคําท่ีเขาพูดไมคอยชัด  แตมันไดความรูสึก อยาง
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เวลาคนจะเดินเขาหองน้ํา   หรือเขาไปกินขาวในครัว  เม่ือไดยินเสียงจะหยุดทันที แลวหันมาดูวา
วันนี้ขาวชวยชาวบานจะพูดเร่ืองอะไรบาง”  (สุทธิ จงเจียมจิต,ผูจัดการฝายขาวสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7, สัมภาษณ  20 ก.ค. 50) 
 
 อีกท้ังวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการ คือ นายศักดินา รักษอุดมการณ ในรายการ
ขาว ชวยชาวบาน มีลูกเลนและมีการเลนคําทําใหเกิดความนาสนใจ  ทําใหผูชมเกิดการติดตามมาก
ข้ึน โดยใชคําพูดในรายการขาว “ชวยชาวบาน”  เชน  ครับ... เจานาย !  ขอรับกระผม !  รีบส่ังการ
ไปเลยครับ !  ชวงนี้ช้ีแนะ !  ครับเจานาย !  เหตุผลท่ีตองมีเพราะเปนการแบงชวงของงาน  ตั้งแต
แรกเร่ิมเลย  ไมใชเพิ่งคิดจะทํา  ถาเราพูดถึงติทหารตํารวจมันก็เลยเปนขอรับกระผม ครับกระผม  
เชน  การท่ีเราจะตําหนิใครคนหนึ่ง  แตเราตองการใหเขาไปทํา  ตําหนิทานนายก อบต.  เพราะถนน
เปนหลุมเปนบอ  แตก็ตองการใหเขาไปทํา  ฉะนั้นนายก อบต.  รีบส่ังการไปเลยครับ  ทางลัด
ทางตรงสรางทางแลวทางมันไมดี  ชาวบานบอกวาไปขวางทางนํ้า เราก็ช้ีแนะซิครับในเม่ือเขาทําไป
แลวก็อยาทําอยางนี้อีก  เพราะฉะน้ันเปนอะไรที่คอนขางจะลงตัว เปนการหาศัพทใหมมาใชตลอดใน
รายการ เชน  นั่งหนิมๆ บาง  ก็จะมีศัพทอะไรสวนตัวอยูนิดหนึ่ง  เลยเอาศัพทพวกน้ีมาใชแลวก็
เกิดผลประโยชนตองานและตอสวนรวมดวย  ท่ีฟงและติดหู เชน  งานเดี๋ยวนี้ถาบอกวานายครับ 
ชวยส่ังการหนอยครับมันก็ติดไปโดยไมรูตัววาส่ังการนี้หนอยซิ  มันก็อยูในคอลัมนหรือไมงั้นก็พูด
เลอะเทอะก็เปนศัพท  และท่ีอยูในรายการขาว  เชนกัน  อยาง  “เลอะเทอะ”  ก็วากันไป  แตคิดวา
ความลงตัวของคําพูดและก็ความคิดความความอานทําใหเรานึกถึงในขาวและนํามาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันได  (ศักดินา รักษอุดมการณ,ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน, สัมภาษณ 20 ก.ค. 50) 

 สวนท่ี 2  การวิเคราะหรูปแบบรายการขาวชวยชาวบาน 
 ในการศึกษารูปแบบรายการขาว “ชวยชาวบาน” พบวา มีการแบงชวงรายการออก  
4  สวนไดดังนี ้
 ชวงท่ี 1  ไตเต้ิลรายการ 
 ชวงท่ี 2   การนําเสนอความเดือดรอนและเร่ืองรองเรียนของประชาชนตอนท่ี 1 
 ชวงท่ี 3   การนําเสนอความเดือดรอนและเร่ืองรองเรียนของประชาชนตอนท่ี 2 
 ชวงท่ี 4  ชวงนี้ช้ีแนะ (ซ่ึงเปนการท่ีพิธีกรไดแนะนําใหกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ
ไดพิจารณาจากการที่ไดรับรองเรียนจากประชาชน)  โดยสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี ้
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 ชวงท่ี  1  ชวงไตเติ้ลเขารายการ  
 จากการศึกษาพบวา เปนการแนะนํารายการกอนเขารายการ โดยเอาการตูนซ่ึงวาด

ภาพเหมือน    นายศักดินา  รักษอุดมการณ  ผูดําเนินรายการ  มาเปนตัวชูโรงในรายการ เพื่อสราง
สีสัน ลดความตรึงเครียดในการเสนอขาวท่ีลวนเปนความเดือดรอนของประชาชน ไมวาจะเปน
ปญหาสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิต  ปญหาส่ิงแวดลอม และเร่ืองอ่ืนๆ  

 
 จากการศึกษาชวงไตเต้ิลนี้ ผูวิจัยไดนําภาพถายรูปจริงของคุณศักดินา รักษอุดมการณ 

มาเปรียบเทียบกับภาพการตูน เห็นไดวาทีมงานท่ีทํากราฟกรายการขาวชวยชาวบาน ไดนํามาใชเปน
ภาพลอวาดเปนรูปการตูนแบบตาง ๆ เพื่อนําเสนอ รอยเร่ืองราว ตามแตละประเด็นปญหาท่ีแตกตาง
กันไป อีกท้ังยังชวยไมใหเกิดความเบ่ือหนายในการรับชมรายการ  เชน  การแตงกายแบบ
ซูปเปอรแมน  แตใบหนาเปนคุณศักดินา รักษอุดมการณ  เปนตน (ดังภาพท่ี 4.3 และ 4.4 )   

                                                                 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3   
ภาพการตนูชวงไตเต้ิลเขารายการ 

 ใบหนา  นายศักดินา รักษอุดมการณ 
ผูดําเนินรายการ “ชวยชาวบาน” 

ภาพท่ี 4.4 
ภาพเปรียบเทียบใบหนา 

นายศักดินา รักษอุดมการณ 
ผูดําเนินรายการ “ชวยชาวบาน” 
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 จากการศึกษาเทปขาวพบวา   รายการขาวชวยชาวบานใชฉากการตูน    เปนตัวเปด

นําเขารายการ โดยเสริมภาพการตูนในลักษณะท่ีส่ือถึงความทันสมัย   มีภาพรถไฟฟามหานครใหญ 
และมีภาพการสงสัญญาณจากจานดาวเทียม  เปนเสนสีแดง  และมีการตูนรูป Superman ใบหนา
ของ  นายศักดินา  รักษอุดมการณ ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน วนเวียนไปรอบตัวหนังสือท่ี 
เขียนวาชวยชาวบาน     
 

 “เปนการส่ือสารโดยตรง  และเปนความบังเอิญท่ีการนําเสนอดวยตัวการตูนใชรูป 
ผูดําเนินรายการ  ผมคิดเองครับ  แตใหเขาชวยวาดตัวการตูนให   หลังจากนั้นเขากว็าดออกมา 
เร่ือย ๆ จนทําใหมีคอเล็กช่ันท่ีหลากหลาย ” (ศักดินา รักษอุดมการณ,ผูดําเนินรายการขาวชวย
ชาวบาน, สัมภาษณ 20 ก.ค. 50) 
 

 นอกจากนี้ยังพบวา ชวงไตเติ้ลเขารายการ จะใชภาพการตูนนําเสนอ โดยมีความยาว
ประมาณ 10 วินาที เพ่ือสรางแรงดึงดูดและความสนใจของผูชม ซ่ึงจะเปนเอกลักษณในลักษณะนี้
อยูตลอด   
 

 “รูปแบบรายการ (Concept) เจาของรายการ  จะอธิบายใหเจาหนาท่ี กราฟก รับทราบเร่ือง
ท่ีเจาหนาท่ีทําการผลิตข้ึนมาตามระยะเวลาความยาวของไตเต้ิลนั้น ท่ีเจาของกําหนดไว 10 วินาที”  
(ศักดินา รักษอุดการณ,ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน, สัมภาษณ 20 ก.ค. 50) 
 

 จะเห็นไดวาฉากของรายการไดใหความสําคัญ ไปท่ีตัวภาพและตัวหนังสือการตูน 
รายการ  “ชวยชาวบาน” โดยในทุกตอนยังคงเนนไปท่ีภาพของ  นายศักดินา รักษอุดมการณ           

ภาพท่ี  4.5  ภาพไตเต้ิลเขารายการขาว  “ชวยชาวบาน” DPU
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ผูดําเนินรายการในลักษณะตางๆ  เชน  เปนตัวการตูน ปองตะโกนมือจอท่ีปากแลวบอกวาชวยชาวบาน   
มีการใชสีฟา-ขาว เปนพื้นและมีสีแดงและน้ําตาลและมีตัวหนังสือ ชวยชาวบาน 
 

 “รายการชวยชาวบานจะมีสัญลักษณอยางนี้  สวนรายการดวยลําแขงของคํารณจะมี
อยางหนึ่ง  ก็จะเปนสัญลักษณของเขา  เปนเอกลักษณท่ีทําใหคนเห็นวา เปนรายการของคนน้ีแลว  
และเราก็จดลิขสิทธไว”  (สุทธิ  จงเจียมจิต,  ผูจัดการฝายขาวสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง  7,  
สัมภาษณ  20  ก.ค.  2550) 

 
 ชวงท่ี  2  ชวงการเสนอปญหาความเดือดรอนและเรื่องการรองเรียนของประชาชน  
 จากการศึกษาพบวา การนําเสนอในตอนท่ี  1  สวนใหญเปนเร่ืองรองเรียนจากชาวบาน

ในเร่ืองตางๆ  จะมีตั้งแตเร่ืองสาธารณูปโภค  สาธารณสุข   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  รวมไปถึงความตองการ หรือการขอความชวยเหลือจากคนในพื้นท่ี  เชน  งบประมาณ  
อุปกรณการเรียน และเร่ืองอ่ืนๆ 

 
 อยางกรณีการสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญ   การบริโภคอาหารของประชาชน 

อาหารปลอดสารพิษ  โดยมีภาพเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณะสุข  กําลังตรวจสอบสารปนเปอน
อาหารอยู  (ดังภาพท่ี  4.6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  4.6  ภาพชวงท่ี 2 การเสนอปญหาความเดือดรอนและการรองเรียนของประชาชน 
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 จากการศึกษาพบวา   การนําเสนอในตอนท่ี 2  ก็มีลักษณะคลายกับในตอนท่ี  1 คือสวน
ใหญเปนเร่ืองรองเรียนจากชาวบานลงไป ซ่ึงจะมีตั้งแตเร่ือง สาธารณูปโภค สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสินของประชาชน เชน  งบประมาณ อุปกรณการเรียน และเร่ืองอ่ืนๆ  
(ดังภาพท่ี  4.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 อยางกรณีท่ีออกอากาศในวันท่ี  2  ตุลาคม 2549  การสะทอนใหเห็นถึงชาวบานท่ีไดรับ

การรองเรียนคือเร่ืองสาธารณูปโภค   (ถนนขรุขระมีน้ําขังทําใหการจราจรติดขัด    และทอระบาย
น้ําอยูบนฟุตบาธ  และถนนแตกเสียหาย  และทางรายการ ชวยชาวบานไดประสานงานให
หนวยงานราชการเขามาชวยเหลือ)  (ดังภาพที่  4.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.7  ภาพชวงท่ี 2 การเสนอปญหาความเดือดรอนและการรองเรียนของประชาชน 

ภาพท่ี  4.8 ภาพชวงท่ี 2 การเสนอปญหาความเดือดรอนและการรองเรียนของประชาชน   
เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2549 
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 ชวงท่ี  3  ชวงการเสนอปญหาความเดือดรอนและเรื่องรองเรียนของประชาชน ตอนท่ี 2 
 จากการศึกษาพบวา  การนําเสนอในตอนท่ี  2  ก็มีลักษณะคลายกับในตอนท่ี   1 คือ   

สวนใหญเปนเร่ืองรองเรียนจากชาวบานลงไป  ซ่ึงจะมีตั้งแตเร่ือง  สาธารณูปโภค สาธารณสุข    
ความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพยสินของประชาชน  เชน   งบประมาณ อุปกรณการเรียน และเร่ือง
อ่ืนๆ   

 ดังภาพท่ี  4.9  จะสะทอนใหเห็นถึงถนนเสียหาย และเปนลูกรังท่ีจังหวัดกาฬสินธ 
ฟุตบาทเสียหาย มีหินแตกกระจัดกระจายเปดออกมาเปนจํานวนมาก ทําใหชาวบานไดรับความ
เสียหาย และไดรองเรียนมาและไดรับความเดือดรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 อยางกรณีนี้  สะทอนใหเห็นถึงชาวบานท่ีไดรับความเดือนรอน เชน  ถนนไดรับความ

เสียหายเปนลูกรัง     ท่ีอําเภอดอกจานและอําเภอโพธิชัยท่ีจังหวัดกาฬสินธและมีไฟจราจรนอยให
หนวยงานราชการเขามาชวยเหลือโดยดวน 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.9  ภาพชวงท่ี 3 การเสนอปญหาความเดือดรอน และเร่ืองการรองเรียนของประชาชน  
ถนนเสียหาย จ.กาฬสินธ 
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 ชวงท่ี 4  ชวงนี้ชี้แนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการศึกษาพบวา เปนชวงท่ีผูผลิตรายการชวยชาวบาน ไดนําเสนอปญหา ในลักษณะ

เปนขอเสนอแนะ และความคิดเห็นในดานตาง ๆ อาทิ ปญหาของสถานีขนสงจังหวัดขอนแกน (ดัง
ภาพท่ี 4.10)  ซ่ึงพบวา มีภาพถนนเปนหลุมเปนบอ ซ่ึงยังไมไดรับการแกไขจากทางหนวยงาน
ราชการท่ีรับผิดชอบ โดยขอใหตองเขามาดูและดําเนินการแกไขโดยดวน เพราะเปนหนาเปนตาของ
จังหวัด ถือเปนการหมักหมมปญหาเหมือนอยางในอดีตท่ีผานมา โดยในชวงนี้ ไดใชภาพการตูน
ลอเลียน ลักษณะคุณศักดินาแตงชุดเปนคนยุคดึกดําบรรพและกําลังข่ีไดโนเสารอยู เปนการสะทอน
ปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.10  ภาพไตเต้ิลเขาชวงท่ี 4 ชวงนี้ช้ีแนะ 

ภาพท่ี  4.11  ชวงนี้ช้ีแนะ  (ชวงท่ีผูผลิตรายการไดนําเสนอปญหา) 
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 อยางกรณีนี้สะทอนใหเห็นถึงผูผลิตรายการขาวชวยชาวบาน  แสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะท่ีชาวบานไดรับความเสียหาย  เชน สถานีขนสงรถโดยสารประจําทางท่ีจังหวัด
ขอนแกน ท่ีชาวบานรองเรียนมาถนนไดรับความเสียหายผุพัง และมีรอยถนนแตกบนทองถนนมหีนิ
แตกกระจัดกระจายรถวิ่งติดกันมากและผูดําเนินรายการ “ชวยชาวบาน” นายศักดินา รักษอุดมการณ 
จึงไดขอใหหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือโดยดวน 

 
 การสะทอนถึงกรณีนี้ไดใชแนวทางนําการเสนอท่ีเปนภาพการตูนกราฟกในชวงนีช้ี้แนะ

เปนรูปลอเลียนลักษณะคุณศักดินา  รักษอุดมการณ  ผูดําเนินรายการชวยชาวบาน แตงชุดดึกดํา
บรรพและกําลังข่ีไดโนเสาร  และมีตัวหนังสือบรรยากาศเหมือนยุคปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงถนนท่ี
เปนลูกรังไดรับความเสียหาย ท่ีสถานีขนสงรถโดยสารประจําทาง ท่ีจังหวัดขอนแกนเหมือนกับยุค
สมัยกอนท่ีไมมีการพัฒนา  แตสมัยนี้มีเทคโนโลยีใหมเกิดใหมขึ้นมา จึงควรไดรับการพัฒนาชุมชน
และส่ิงแวดลอมโดยเร็ว  (ดังภาพท่ี 4.12 ) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 กลาวโดยสรุป  รูปแบบโครงสรางนี้มีลักษณะท่ีคอนขางตายตัว  และไมเปล่ียนแปลง

ตั้งแตเร่ิมนําเสนอคร้ังแรกในป  2541  โครงสรางดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงสวนท่ีเปน  Information  
อยางชัดเจน  คือ  ในแตละชวงจะเสนอถึงเนื้อหาของการรองทุกขของชาวบานท่ีไดรองเรียนใน
รายการ  โดยท้ัง  4 ชวง  จะแบงเปนชวงๆ โดยใชคําวา  “ครับ”   “ขอรับกระผม”  “ส่ังการไปเลย”   
“ครับเจานาย”   ทายประโยคในแตละชวง  เพื่อทําใหบรรยากาศงานท่ีเสนอขาวไปทําใหคลายเครียด   

ภาพท่ี  4.12  ภาพการตนูลอเลียนใน  “ชวงนี้ช้ีแนะ” 
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ไมใหเกิดความเครียดมากไป (สุทธิ จงเจียมจิต,ผูจัดการฝายขาวสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7, 
สัมภาษณ  20 ก.ค. 50) 
 
4.3  ตอนท่ี  3  ผลกระทบของผูชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน” 
  

 จากการที่ผูวิจัยไดสํารวจเอกสารท่ีเปน  จดหมาย  244  ฉบับ  และแฟกช 15 ฉบับ รวม
ท้ังส้ิน 259 ฉบับ  ท่ีผูชมรายการไดสงเขามายังในรายการที่สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 พบวา  
ผูรับชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  สงจดหมายเขามาติชมรายการ  “ชวยชาวบาน”  โดยเล็งเห็นวา
เปนรายการท่ีมีประโยชน  สาระ  และเปนกระบอกเสียงใหแกชาวบาน  สวนมากจะเปนประชาชน
ท่ัว ๆไปท่ีรับชม เพราะรายการขาว “ชวยชาวบาน” นําเสนอขาวความจริงฉับไวและรวดเร็ว มี
ประโยชนแกคนในสังคม  
 “เราสนองความตองการของประชาชนท่ีรองเรียน  แลวก็เช่ือมตอระหวางชาวบาน  
ประชาชน  และก็หนวยงานของรัฐ  เราเปนสวนหนึ่ง  ขาวก็เปนสวนหนึ่ง  รายการขาวชวยชาวบาน
ก็ตองอยูท่ีชาวบาน  วัตถุประสงคคือทําใหชาวบานมีทางออก  ไมใชดูแตเศรษฐกิจ  ดูแตหุนอยาง
เดียวเขาไมรูเร่ือง  แตดูอันนี้เขาจะเห็นชัดเจนวาถนนนะ  ไฟฟานะ  จะเช่ือมกันโดยตรงครับ”  
(ศักดินา รักษอุดมการณ , ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน, สัมภาษณ 20  ก.ค. 50) 

 “จดหมายจะมีเขามาทุกวัน แมกระท่ังรองเรียนไปยังผูส่ือขาวพิเศษ  ซ่ึงของเรามีประจํา
ทุกจังหวัด ไมรองเรียนมาโดยตรง  ก็จะมาท่ีนี่มารองเรียนไปท่ีผูส่ือขาวพิเศษ ผูส่ือขาวพิเศษก็
จะแจงมา  แลวเราก็จะใหไปดูวาท่ีรองมามีจริงม้ัย  ถาจริงเราก็จะใหผูส่ือขาวพิเศษชวยถายมาใหเรา 
ถารองเรียนกันจริง ๆ แลว วันหนึ่งเปนพัน ๆ ฉบับ  เพราะมีอยูท่ัวประเทศ เราก็จะคัดดูจากท่ี
เดือดรอนมากท่ีสุดกอนตามลําดับไป เชน  สะพานพัง ก็ตองรีบกอนเพราะวาคนสัญจร พืชผลทาง
การเกษตรก็ลําบาก  ในขณะเดียวกันเราก็ตองตรวจสอบเพื่อไมใหออกผิดพลาด ถาออกผิดคนท่ีเขา
โดนเอาออกขาวจะเสียหาย  เราจะระมัดระวังในเร่ืองนี้มาก   มีอยูรายหนึ่งรองเรียนมาแลวเราไป
ตรวจสอบกลับไมเปนจริง   เราก็หวนกลับมาเลนวาถารองเรียนมาแลวไมเปนเร่ืองจริงขออยาได
รองเรียนดีกวา”  (สุทธิ จงเจียมจิต , ผูจัดการฝายขาวสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7, สัมภาษณ  
20 ก.ค. 50) 

 “ทุกคร้ังท่ีออกอากาศเราเอาเรตต้ิงท่ีเช็คงายท่ีสุด  ก็คือการโทรศัพทกลับมา  และสามารถจํา
สโลแกนของเราได  เชน  ชวงนี้ช้ีแนะ  ครับเจานาย  อยางเวลาท่ีเราเอารถไปจอดที่ไหนในพ้ืนท่ีท่ี
หางไกล  เขาก็เรียกวาเราไปถึงพื้นท่ีนั้นจริง ๆ  ฉะนั้นมีผลกระทบกับชาวบานแนนอน  อยูๆ บาง
พื้นท่ีนายอําเภอ  ผูวา ฯ  ยังไมเคยไปเหยียบ  ขาราชการชั้นผูใหญ  ตํารวจ  ทหาร  ยังไมเคยไป
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เหยียบ  แตรถเราไปถึง  ขาวเราไปถึง  แสดงวามีผลกระทบตอชาวบานแนนอน  แตไมไดกระทบ
แบบทําใหเขาแตกแยกนะ  แตทําใหเกิดความสมานฉันท  ทําใหส่ิงดี  ๆ  เกิดข้ึนมากกวา  เราไปจะ
เก็บเกี่ยวทุกอยาง  เก็บเกี่ยวท้ังความดีของเขา  เก็บเกี่ยวทั้งช้ีขอช้ีแนะ  ขอบกพรองท่ีตองการให
แกไข”  (ศักดินา รักษอุดการณ , ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน, สัมภาษณ 20 ก.ค. 50) 
 
ตารางท่ี  4.5  จํานวนรอยละของความถ่ีท่ีชาวบานรองเรียนเขามาในรายการขาวชวยชาวบาน ใน 
  เดือนตุลาคม  ตั้งแตวนัท่ี 1 ตลุาคม 2549 – 31  ตุลาคม  2549  
 

ภาค ประเภทที่รองเรียน จํานวน (เร่ือง) รอยละ 
กทม. 1.  เร่ืองถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ 

2.  ชวยเหลือผูประสบภัย  ภาคเหนือ   
3.  ขโมยมิเตอรไฟฟา,  ฝาทอระบายน้ํา 
4.  จราจรแออัด  2  เร่ือง 
5.  ปายโฆษณาไมแจงบนถนนอินทรา 

15   15.30 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.  ถนนเปนหลุมเปนบอ 
2.  ขุดทอระบายน้ํา 
3.  อุทกภัย 
4.  นําอาสาสมัครสาธารณะออก 
     บริการประชาชน  

20 20.40 

ภาคใต 1.  หมักเศษอาหาร   
2.  ถนนเปนหลุมเปนบอ  และการจราจร 
3.  ทําอนุสาวรีชัยใตน้ํา 
4.  ตนไมขนาดใหญถูกตดั 

7 91.83 

กทม. 1.  ถนน 
2.  ไฟไหมโรงเรียน,  จดัอุปกรณ    
     คอมพิวเตอรชวยเหลือเด็ก   
3.  จัดงบสรางท่ีทําการสถานีตํารวจ 

40 40.81 

ภาคตะวันออก 1.  พระพุทธรูปขาว 
2.  ทอระบายน้ํามีฝาเปด 
3.  ฟารมเล้ียงกุงปด  มีแรงงานหลบหน ี

14 14.20 
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 จากตารางท่ี  4.5  พบวา  ผูชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  ท่ีไดรองทุกขในเดือน
ตุลาคม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รอยละ 15.30  จํานวน 15 เร่ือง  สวนใหญพบวามีเร่ืองรองเรียน
เปนเร่ืองถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ  ,  ชวยเหลือผูประสบภัยในกรุงเทพมหานคร,  ขโมยมิเตอรไฟฟา,  
จราจรแออัด  ปายโฆษณา    

 จากตารางท่ี  4.5 พบวา  ผูชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  ท่ีไดรองทุกขในเดือนตุลาคม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ  20.40  จํานวน 20 เร่ือง  มีจังหวัดท่ีรองเรียนคือ จังหวัด
หนองคาย  มีเร่ืองถนนเปนหลุมเปนบอ  เปนอันดับ  1  มี 8 เร่ือง  ขุดทอระบายน้ํา 3 เร่ือง,  
ชวยเหลืออุทกภัยเพ่ือชวยเหลือคนภาคเหนือ, นําอาสาสมัครสาธารณะออกบริการประชาชน  

 จากตารางท่ี  4.5  พบวา  ผูชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  ท่ีไดรองทุกขในเดือน
ตุลาคม ในภาคใต  รอยละ 91.83  เปนเร่ืองท่ีรองเรียนมากท่ีสุดอยูในจังหวัดกระบ่ี  เปนเร่ืองถนน  
จราจรลาดยาง  ชมเกาะแกงสวยงามสลับดวยตนไม , สายไฟรกรุงรังใหจัดทําอนุสาวรียใตน้ํา  
 
ตารางท่ี  4.6 จํานวนรอยละของความถ่ีท่ีชาวบานรองเรียนเขามาในรายการขาวชวยชาวบาน   
  ในเดือนพฤศจกิายน  ตั้งแตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 – 31  ตุลาคม  2549  
 

ภาค ประเภทที่รองเรียน จํานวน (เร่ือง) รอยละ 
กทม. 1.  คนกรุงเทพมหานครชวยเหลือผูประสบภัย 

     ในภาคเหนือ  
2.  มีการบุกบกุท่ีดิน 
3.  มีแผนกระดาษบริการเงนิดวน   
     เจาหนาท่ีเอาสีไปทาแลวเอาไปติดใหม 
4.  ซอยวัชรพลไมมีน้ําใช 
5.  บางขุนเทียนถนนพัง 

12 12.37 

ภาคเหนือ  1.  ถนนพัง 
2.  ปญหาโรงขยะทิพเนตรกล่ินเหม็น 

2 2.06 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.  ถนนพัง 
2.  รวมใจชวยน้ําทวม 
3.  เช่ือมตอสะพานขามแมน้าํโยงสะพานเสร็จ 
4.  สมทบทุนเล้ียงอาหารในหองขัง 

13 13.40 
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ตารางท่ี  4.6  (ตอ) 
 

ภาค ประเภทที่รองเรียน จํานวน (เร่ือง) รอยละ 
ภาคกลาง 1.  ถนน, น้ําทวม 

2.  ขโมยมิเตอรไฟฟา 
3.  น้ําเสียท่ีไมไดรับการบําบัด 
4.  จัดกิจกรรมใหอนุรักษส่ิงแวดลอม 

28 28.86 

ภาคตะวันออก 1.  ถนนเปนบอ   
2.  มีการลักมิเตอรไฟฟา 
3.  ภูเขาถลมโดยธรรมชาติ 

8 8.24 

ภาคใต 1.  ถนนแตก 
2.  นายทุนบุรุกท่ีดินสาธารณะ 
3.  ซ้ือกลายางพารา 

4 4.12 

 
 จากตารางท่ี  4.6  แสดงใหเห็นวา  ผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน”  ท่ีไดรองทุกข ใน

เดือนพฤศจิกายน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รอยละ  12.37  จํานวน 12 เร่ือง สวนใหญจะเปนเร่ืองท่ี
เปนอันดับ 1 คือ  คนกรุงเทพมหานครชวยเหลืออุทกภัยในภาคเหนือ  มีการบุกรุกท่ีดิน ซอยวัชรพล
ไมมีน้ําใช  บางขุนเทียนไมมีน้ําใช  

 จากตารางท่ี 4.6  จากการศึกษาพบวา  ผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกขใน
ภาคเหนือรอยละ 2.06  มี 2 เร่ือง  ถนนพังกับปญหาโรงขยะทิพเนตรกล่ินเหม็น  

 จากตารางท่ี  4.6   จากการศึกษาพบวาจากผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกข
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 13 เร่ือง  รอยละ 13.40  เร่ือง  ถนนเปนอันดับ 1 จํานวน 2 
เร่ือง  สวนจังหวัดท่ีรองเรียนมากท่ีสุดคือ  จังหวัดเพชรบูรณ  รองลงมาคือชวยเหลือน้ําทวม  
เช่ือมตอสะพานขามแมน้ําโขง  สะพานไทยไปลาว 

 จากการศึกษาพบวา  ผูชมรายการ “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกขในภาคกลางจํานวน 28  
เร่ือง  รอยละ  28.86  เร่ืองท่ีรองทุกขมากท่ีสุดคือเร่ืองถนน  และนํ้าทวมอยางละ 5 เร่ือง  รองลงมา
ขโมยมิเตอรไฟฟา  น้ําเสียท่ีไมไดรับการบําบัด  

 จากการศึกษาพบวา  ผูชมรายการ “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกขในภาคตะวันออกมีเร่ือง
รอยละ 8.24   มีถนนเปนบอ,  มีการลักมิเตอรไฟฟา  ,  ภูเขาถลมธรรมชาติ 
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จากการศึกษาพบวา  ผูชมรายการ “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกขในภาคใต  มี  4  เร่ือง  รอยละ 
4.12  สวนท่ีรองเรียน  ถนนแตกราว,  นายทุนบุรุกท่ีดินสาธารณะขุดเอาหนาดินไปขาย  

 
ตารางท่ี  4.7 จํานวนรอยละของความถ่ีท่ีชาวบานรองเรียนเขามาในรายการขาวชวยชาวบาน 
  ในเดือนธันวาคม  ตั้งแตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 – 31  ตุลาคม  2549  
 

ภาค ประเภทที่รองเรียน จํานวน (เร่ือง) รอยละ 
กทม. 1.  ชวยเหลือน้าํทวม 

2.  ขาวเชิญชวนถวายแดหลวงพอ   
     ขอพระราชทานปริญญาดุสิต 
3.  ถนนเสียหาย 
4.  ชุมชนตลาดวัดนิมานรดมีีการชิงทรัพย 

10 18.5 

ภาคเหนือ 1.  แปรสภาพอากาศท่ีพักตามโครงการท่ี 
     พํานักทองเที่ยว(Homestay) 

1 1.85 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.  ถนน 
2.  น้ําทวม 
3.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะ 
4.  สรางบอบําบัดน้ําเสีย 

10 18.51 

ภาคตะวันออก - - - 
ภาคใต 1.  ถนน 

2.  ปรับปรุงตกแตงหญา 
3.  หลอดไฟเสียหาย 
4.  นายทุนบุกรุก 

13 24.07 

 

 จากตารางท่ี 4.7  จากการศึกษาพบวาผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน” ท่ีไดรองทุกข ใน
เดือนธันวาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองทุกขอันดับ 1 คือ ชวยเหลือน้ําทวม  และขาว
ประชาสัมพันธเชิญชวนถวายพอหลวง  80 พรรษา  บริเวณพระราชวังดุสิต  ถนนเสียหาย  

 จากตารางท่ี 4.7 จากการศึกษาพบวา  จากผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกข
ในภาคเหนือ  รอยละ 1.85  จํานวน  1  เร่ือง  เปนเร่ืองแปรสภาพอาคารท่ีพักอาศัยตามโครงการท่ี
พํานักการทองเท่ียว (Homestay) 
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จากตารางท่ี 4.7 จากการศึกษาพบวา  จากผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกข
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ 18.51  จํานวน 10 เร่ือง  เร่ืองท่ีชาวบานรองทุกขมากเปน
อันดับ 1  คือ  ถนน  น้ําทวม  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นท่ีสาธารณะ  สรางบอบําบัดน้ําเสีย 
จังหวัดท่ีรองเรียนมากท่ีสุด  มี  2 จังหวัด  คือ  สุรินทร  และศรีสะเกษ  

จากตารางท่ี  4.7  จากการศึกษาพบวา  จากผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน”  ไดรองทุกข
ในภาคใต รอยละ 24.07  จํานวน 13 เร่ือง  มีเร่ือง  ถนน  ปรับปรุงตกแตงหญา  หลอดไฟเสีย  และ
นายทุนบุกรุก 

 
ตารางท่ี  4.8 แสดงเนื้อหารายการขาวชวยชาวบาน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2549 ถึงวันท่ี   
  31 ธันวาคม  2549  
 

เดือน  ต.ค. - ธ.ค.  49 ปญหา/ประเดน็ 
จํานวน (รวม) รอยละ (รวม) 

1.  รณรงคการประชาสัมพนัธ 
-  เกษตร/ปุยชวีภาพ 
-  ปายโฆษณา 
-  ปองกันอาชญากรรม 
-  งดดื่มแอลกอฮอล 
-  ปองกันอุบัตเิหต ุ
-  ปองกันยาเสพติด 
-  งานบุญตางๆ 
-  วัฒนธรรม 
-  ทองเท่ียว 
-  บริจาค (น้ําทวม,สรางสะพาน) 
-  รับรางวัล/ประกวดรางวัล 
-  เปดงาน 
-  จัดซ้ือ 
-  ปองกันสัตวดุราย 
-  เทศกาลกนิกุง 
-  การแสดง 
-  จัดการแขงขันกีฬา 

 
8 
3 
3 
2 
4 
2 
9 
3 
6 

40 
5 
9 
1 
2 
1 
1 
1 

 
8 
3 
3 
2 
4 
2 
9 
3 
6 

40 
5 
9 
1 
2 
1 
1 
1 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี  4.8  (ตอ) 
 

เดือน  ต.ค. - ธ.ค.  49 ปญหา/ประเดน็ 
จํานวน (รวม) รอยละ (รวม) 

2. สาธารณูปโภค 
-  ถนน 
-  บอ 
-  ทอระบายน้าํ 
-  ประปา 
-  ไฟฟา / สายไฟ 
-  สรางสะพาน 

 
45 
28 
7 

10 
8 
1 

 
45.46 
28.29 
5.88 
8.40 
6.72 
0.84 

รวม 99 100 

3. การบริการภาครัฐ 
-  สาธารณสุข 
-  จัดอบรมใหความรู 
-  จัดงบสรางสถานท่ีราชการ 
-  อนุสรณสถาน 
-  สรางเมรุ 
-  กอสรางเคร่ืองกรองน้ํา 
-  ไปรษณีย 
-  สรางบานพกัใหขาราชการ 
-  ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน 

 
4 

14 
9 
- 
3 
3 
1 
1 
5 

 
10.00 
35.00 
25.5 

- 
7.5 
7.5 
2.5 
2.5 

12.5 

รวม 40 100 
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ตารางท่ี  4.8  (ตอ) 
 

เดือน  ต.ค. - ธ.ค.  49 ปญหา/ประเดน็ 
จํานวน (รวม) รอยละ (รวม) 

4.  ส่ิงแวดลอม 
-  แมน้ําลําคลอง 
-  ขยะมูลฝอย 
-  มลพิษทางอากาศ 
-  มลพิษทางเสียง 
-  ตลาดขายของ 
-  บุกรุกท่ีดนิ 
-  น้ําทวมขัง 
-  ฟนฟูส่ิงแวดลอมท่ี อําเภอคุรบุรี 

 
2 
3 
1 
4 
4 
6 
4 
1 

 
8.0 

12.0 
4.0 

16.0 
16.0 
24.0 
16.0 
4.0 

รวม 25 100 
 

 กลาวโดยสรุปเร่ืองผลกระทบและผลสะทอนกลับของผูชมรายการท่ีมีตอรายการขาว 
“ชวยชาวบาน”  ซ่ึงสามารถนําเสนอในชวงสุดทายของ  “ชวงนี้ช้ีแนะ”  ซ่ึงเปนลักษณะท่ีหนวยงาน
ราชการ  หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบถึงปญหาความเดือดรอนของชาวบาน  จากการ
วิเคราะหเนื้อหาท่ีนําเสนอทั้งหมด 88  ตอน  สามารถสรุปเนื้อหาขาวท่ีออกอากาศในชวงนี้ช้ีแนะ 
ในรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  ออกมาตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  4.9 ตารางสรุปเนื้อหาขาวท่ีออกอากาศของชวงนี้ช้ีแนะในรายการขาว  “ชวยชาวบาน” 
 ตั้งแตวนัท่ี 1 ตลุาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549  
 

ลักษณะเนื้อหา ภาค จํานวน รอยละ 
1.  ช้ีแนะเร่ืองการจราจร 
 

กทม.  
ตางจังหวัด 

5 
16 

3.85 
12.32 

2.  ช้ีแนะเร่ืองส่ิงแวดลอม กทม. 
ตางจังหวัด 

5 
11 

3.85 
8.47 
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ตารางท่ี  4.9   (ตอ) 
 

ลักษณะเนื้อหา ภาค จํานวน รอยละ 
3.  ช้ีแนะเร่ืองสาธารณูปโภค กทม. 

ตางจังหวัด 
- 

11 
 

8.47 
4.  ช้ีแนะเรื่องอุทกภัย กทม. 

ตางจังหวัด 
- 
2 

 
1.54 

5.  ช้ีแนะไมมีทอระบายน้ํา กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
2 

 
0.77 

6.  ช้ีแนะจัดสรางอาคารหลอยใหรกราง กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

1.54 

7.  ช้ีแนะการรถไฟไมสามารถเปดเสนทาง กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

8.  ช้ีแนะแปรรูปน้ําประปาเนื่องจากน้ําทวม กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

9.  ช้ีแนะน้ําทวมในซอยปรีดีพนมยงค กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

10. ช้ีแนะประชาชนไดรับความเดือดรอน
 จัดสงไปรษณยี 

กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

11. ช้ีแนะแกงคตกทองเปอรเซ็นตํ่าไปหลอก
 ขายรานทอง 

กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

12. ช้ีแนะรักษาความสะอาดสุขอนามัย  
 จังหวดัชลบุรี 

กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

13. ช้ีแนะผันงบไปสรางอาคารตลาดกลาง 
 รานคา จ. เพชรบูรณ  

กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

14. ช้ีแนะแผนกระดาษติดตามเสาหลักส่ีไป
 รังสิต 

กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

15. ช้ีแนะสรางท่ีพักอาศัยคลายศูนยอพยพท่ี   
 อ. เขาคอ 

กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

16. ปลอยใหหญารกท่ีการเคหะรมเกลา กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 
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ตารางท่ี  4.9   (ตอ) 
 

ลักษณะเนื้อหา ภาค จํานวน รอยละ 
17. ช้ีแนะปญหาสรางซุมเฉลิมพระเกยีรติจะ
 ประมูลกลับไมประมูล 

กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 
 

18. ช้ีแนะเรียกเก็บคาข้ึนดอยอินทนนท 20 บาท กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

19. สรางอาคารรูปทรงแปลกตาในวัดแจงรอน
 เพราะในหองสมุดไมมีหนังสือ 

กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

20. ช้ีแนะสรางเข่ือนหมด 50 วนั จ. ชลบุรี กทม. 
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

21. เจาหนาท่ีชอง 7 ถูกทํารายรางกาย กทม. 
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

22. ช้ีแนะราคาอาหารทะเลแพง กทม.  
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

23. ช้ีแนะทางเขาวัดนิมารนรดทีาวนเฮาสขนาด
 ใหญแถวบางแค  

กทม.  
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

24. ช้ีแนะแก็งค 18 มงกุฎปลอมตัวเปน
 เจาหนาท่ีเรียกเก็บเงิน ท่ีจังหวัดนครนายก 

กทม.  
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

25. ช้ีแนะรําลึกในงานสึนามิ กทม.  
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

26. ช้ีแนะเพลิงไหมชุมชนเขตคลองเตย กทม.  
ตางจังหวัด 

1 
- 

0.77 

27. ช้ีแนะอุโมงคใตน้ําสะพานคนขับระวัง
 อุบัติเหต ุ

กทม.  
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

28. ช้ีแนะการจัดแสดงหอศิลปวฒันธรรมรําลึก
 ความหลังจังหวัดเชียงใหม 

กทม.  
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 

29. ช้ีแนะชาวบานยากจนไมมีท่ีทํากิน กทม.  
ตางจังหวัด 

- 
1 

 
0.77 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  

 
 การศึกษา เร่ือง  การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการ “ชวยชาวบาน”  ทาง

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  มีวัตถุประสงค
การวิจัยดังนี้  คือ 
 

 1. เพื่อศึกษาเนื้อหารายการขาว “ชวยชาวบาน” 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบรายการขาว  “ชวยชาวบาน” 
 3. เพื่อศึกษาผลกระทบและผลสะทอนจากผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน” 

 
 ผูวิจัยจึงไดเลือกวิธีวิจัย การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth-Interview)  การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content  Analysis)  และการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) จากนั้นจะนําเสนอแบบ
พรรณนาวิเคราะห  (Analytical  Description)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย 2 วิธี  คือ   
 1. การบันทึกเทปโทรทัศนรายการขาวชวยชาวบานจากการออกอากาศจริง  โดยจะเก็บ

ตัวอยางท้ังส้ิน  88  ตอน  ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2549  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม  2549  และเพ่ือเปน
การศึกษาบริบทของรายการขาวชวยชาวบานในรายการขาวภาคค่ําของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7 โดยไดขอความอนุเคราะหบันทึกเทปรายการขาวภาคค่ําแบบเต็มรายการ (ตั้งแตเวลา 17.50 – 
17.52 น.)  ดวยโดยสุมเลือกบันทึกเทปเปนจํานวน  88  ตอน จากทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7   

 2.  การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ( key informant)  ไดแก บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของใน 
การผลิตรายการขาว “ชวยชาวบาน” ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
จํานวน 2 ทาน ไดแก  
  2.1  นายสุทธิ จงเจียมจิต   ผูจัดการฝายขาว   สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  อายุ
งาน 38 ป  
  2.2  นายศักดินา  รักษอุดมการณ  ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน ทําหนาท่ีมา 20 ป  
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 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแยกตามแหลงของขอมูล  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหเนื้อหาของรายการขาวชวยชาวบาน   
 2. การวิเคราะหรูปแบบของรายการขาวชวยชาวบาน 
 3. การวิเคราะหผลตอบกลับของผูชมท่ีมีตอรายการขาวชวยชาวบาน     

 
 การวิเคราะหขอมูลใชแบบพรรณนาวิเคราะห  ในรูปแบบของตาราง  ท้ังนี้ยังมีขอมูล

บางสวนท่ีใชการวิเคราะหในเชิงปริมาณ  โดยใชสถิติรอยละเขามาเกี่ยวของ 
 
5.1  ผลการวิจัย 
 
 1.   การวิเคราะหเนื้อหาของรายการขาว  “ชวยชาวบาน”  

 รายการขาวชวยชาวบานมีโครงสรางของการนําเสนอขาวท่ีแตกตางจากโครงสราง
นําเสนอขาวตามปกติ  เนื่องจากถูกจํากัดดวยระยะเวลาในการนําเสนอ  เนื้อหาขาวจะตองถูกบรรจุ
และรายงานใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา  2  นาที  โครงสรางของการนําเสนอจึงประกอบดวยช้ิน
ขาวส้ันๆ  ประมาณ  4  ขาว ตอ 1 วัน  จํานวน 88 ตอน ผูวิจัยพบวาเนื้อหารายการที่นําเสนอสามารถ
แบงออกเปน 4  ชวง คือ 

 1. ชวงไตเติ้ลรายการ 
 2. การนําเสนอปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอนท่ี  1 
 3. การนําเสนอปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอนท่ี  2 
 4. ชวงนี้ช้ีแนะ 
 

 เนื้อหาของรายการชวยชาวบานจะประกอบไปดวยการนําเสนอขาวความเดือดรอนของ
ประชาชนที่นํามาเสนอในแตละวันท่ีมีปญหารองเรียนเขามาในรายการขาวชวยชาวบาน  ซ่ึงอาจ
เปนปญหาท่ีไมแนนอน  อาทิเชน  ปญหาสาธารณูปโภค การบริการภาครัฐและส่ิงแวดลอม เปนตน
โดยชาวบานจะทําการสงจดหมายและแฟกซเขามาในรายการขาวชวยชาวบานทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7  โดยมีผูดําเนินรายการชวยชาวบานคือนาย ศักดินา รักษอุดมการณไดประสานให
หนวยงานราชการเขามาชวยเหลือ 
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 หากพิจารณาในโครงสรางของขาวในแงลําดับของขาว  โดยเปรียบเทียบระหวาง
รายการขาวชวยชาวบาน  และขาวภาคค่ํา  พบวามีความแตกตางกัน  เนื่องจากขาวภาคค่ําคอนขางท่ี
จะมีแบบแผนในการรายงานขาวตายตัว  และไมสามารถนําเสนอความคิดเห็นอะไรได  แตการ
รายการขาวชวยชาวบานจะทําการเรียงลําดับท่ีเปนเนื้อหาการนําเสนอขาวท่ีสําคัญกอน  และเร่ือง
รองจะทําการเสนอตามลําดับ  เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีมุงเสนอสาระและความบันเทิงเปน
สําคัญ  โดยจะนําเสนอความเดือดรอนของประชาชนไดตามความเหมาะสมในแตวัน  และเสนอ
ขาวอยางตรงไปตรงมา  โดยจะทําขาวทุกขาวท่ีชาวบานรองเรียนความเดือดรอนเขามา  โดยมุงหวัง
วาผูชมจะไดรับสาระและความรูเปนสําคัญ    
 

 การนําเสนอเนื้อหารายการขาวชวยชาวบานเปนวิเคราะหรายการชวยชาวบานในการวัด
ตัวแปรหาความถ่ีของรายการชวยชาวบานท่ีชาวบานรองเรียนมากเปนอันดับ  1  คือเร่ือง
สาธารณูปโภค การบริการภาครัฐและส่ิงแวดลอม  ตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2549 – 31ธันวาคม 2549 
 

 ในสวนของฉาก  จะเปนลักษณะท่ีเลือกใชภาพกราฟกมาเปนฉากดานหลัง เพื่อลดความ
เปนทางการลง  โดยมีผูประกาศขาวหลัก พูดโยนเขารายการขาวชวยชาวบาน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
รายการขาวภาคค่ําของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  โดยกอนท่ีผูประกาศหลักจะนําเขา
รายการจะมีภาพกราฟกรายการชวยชาวบานข้ึนอยูดานซาย หรือดานขวา แลวแตความเหมาะสมท่ี
เจาหนาท่ีเทคนิคจะเปนผูพิจารณา  ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญ  คือ  จะเนนความเรียบงาย  และผอนคลาย
มากกวารายการขาวภาคค่ําท่ีจะตองมีฉากหลังท่ีตายตัว  และผูประกาศขาวไมสามารถออกไปยัง
นอกหองสงได      
 
 องคประกอบของรายการขาวท่ีมีสวนสําคัญอีกอยางคือ  เทคนิคภาพการตูนประกอบ
รายการ  นับวาเปนสวนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งในการนําเสนอ  โดยเฉพาะรายการท่ีถูกจํากัดดวย
ระยะเวลา   ดังนั้นการใชเทคนิคภาพการตูนเขามาในรายการขาวชวยชาวบาน  ซ่ึงเปนรายการขาว
ปกติท่ีนําเสนอภาพท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอน  เพราะรายการตองการสื่ออารมณขันใหผูชม
เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน  โดยจะเลือกใชภาพที่ส่ือความหมายใหกับผูชมไดเปนอยางดีและ
ใชเวลานอยกวา  จึงไดนํารูปการตูนของผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน และปญหาท่ีชาวบาน
ไดรับความเดือดรอน   เชน   ปญหาสาธารณูปโภค ประชาสัมพันธ  การบริการภาครัฐ  และ
ส่ิงแวดลอม  มาหยอกลอ  โดยใชเทคนิคภาพการตูนท่ีเปน concept  ท่ีเปนรูป Action ของการตูน 
ในรูปแบบตางๆ  อาทิเชน  นายศักดินา  รักษอุดมการณ  เดินตกทอ  ไฟฟาชอต  ถูกทุบ  ถูกทําราย  
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ซ่ึงในแตละวันปญหาความเดือดรอนในแตละวันจะไมเหมือนกัน  เพื่อใชเปนการส่ือสารระหวางผู
สงสารกับผูรับสารไดโดยตรง   แตความบังเอิญท่ีทําใหตัวการตูนตัวนี้สามารถโลดแลน  และมีชีวิต
ไดจริง  หากเปนรายการขาวปกติจะนําเสนอภาพท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอน   หรือเหตุการณท่ี
เปนขาว  ไมมีการเสริมแตงใหเกินจริงแตอยางใด  โดยท่ัวไปขาวปกตินี้จะเนนความเปนทางการ  
เพื่อใหมีความนาเช่ือถือ  แตในลักษณะของรายการขาวชวยชาวบานการใชเทคนิคภาพของรายการ
ขาวชวยชาวบาน  เปนรายการขาวท่ีสวนหนึ่งตองการส่ืออารมณขันใหผูชมเกิดความเพลิดเพลิน
คลายเครียดในระหวางการชม  
 
 นอกจากนี้ในสวนของลักษณะเพลงไตเต้ิลประกอบในรายการ  เสียงพูดและวิธีการ
นําเสนอของผูดําเนินรายการถือวามีความสําคัญมาก   และจะขาดไปไมได   เพราะเปนสีสันของ
รายการทําใหผูชมรายการเกิดความนาสนใจ  และชวนใหติดตาม  เปนส่ิงแรกท่ีดึงดูดใหผูชมหันมา
ชมรายการได  หลังจากที่ผูชมไดทําภารกิจประจําวันอยู  โดยเฉพาะเสียงของผูดําเนินรายการขาว
ชวยชาวบานท่ีทําใหผูชมฟงแลวติดหู  คือเสียงของ  นายศักดินา   รักษอุดมการณ   ท่ีเปนเอกลักษณ
ประจําของรายการ   ทําใหรายการขาวมีความนาสนใจ  เพราะนอกจากมีการใชภาษาเสียงท่ีสูงต่ํา
แลว  ยังมีวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการ  คือ  ใชลูกเลนของการเลนคํา  อาทิเชน  คําวา  “ครับ”   
“ขอรับกระผม”  “รีบส่ังการไปเลยครับ”  และ  “ชวงนี้ช้ีแนะ”   และ  “ครับเจานาย”  ซ่ึงแตละคําพูด
ท่ีถูกนํามาใชในรายการจะถูกนําเสนอออกไป   โดยใชแทนเสียงสูงต่ําในลักษณะของการประชด
ประชัน  เพื่อความสนุกสนานของผูชม  และสรางความเพลิดเพลิน คลายเครียด สอดแทรกอารมณ
ขันใหแกผูชมรายการ  ทําใหรายการมีความนาสนใจมากข้ึนดวย 
  
 2.   การวิเคราะหรูปแบบรายการขาว “ชวยชาวบาน” 
 รายการขาวชวยชาวบาน  มีโครงสรางรูปแบบของรายการขาวแตกตางไปจากรูปแบบ
โครงสรางการนําเสนอขาวปกติ  การเรียงลําดับของขาวข้ึนอยูกับเนื้อหาของขาว และความ
เหมาะสมท่ีจะบรรจุลงไปในรายการขาวชวยชาวบานในแตละชวง  แตรูปแบบโครงสรางการ
รายงานขาวชวยชาวบานนี้มีลักษณะท่ีคอนขางตายตัว  และไมเปล่ียนแปลงต้ังแตเร่ิมนําเสนอคร้ัง
แรก  โครงสรางดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงสวนท่ีเปนสาระบันเทิง (Information)  อยางชัดเจน  คือ  
ในแตละชวงจะเสนอถึงเนื้อหาของการรองทุกขของชาวบานท่ีไดรองเรียนเขามาในรายการ  โดยท้ัง  
4 ชวง  จะแบงเปนชวง ๆ โดยใชคําวา  “ครับ”   “ขอรับกระผม”  “ส่ังการไปเลย”   “ครับเจานาย”   
ทายประโยคในแตละชวง  เพื่อทําใหบรรยากาศงานท่ีเสนอขาวไปทําใหคลายเครียด   ไมใหเกิด
ความเครียดมากไป  และเน่ืองจากรายการขาวชวยชาวบานมีลักษณะของความเปนขาวและรายการ
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ความเปนบันเทิงผสมผสานกันอยู  เม่ือพิจารณาเฉพาะเน้ือหาของขาว  รายการขาวชวยชาวบานจะมี
คุณคาของความเปนขาวอยางครบถวนท้ัง  4  ประการ  คือ  ความทันตอเหตุการณ  ความใกลตัว
ประชาชน ความเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญ  และผลกระทบท่ีมีตอประชาชน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
รายการยังคงความเปนขาวอยูอยางครบถวน  แตมีรูปแบบการนําเสนอท่ีพิเศษและนาสนใจกวาขาว
ปกติ   
 
 3.  ผลกระทบของผูชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน” 

 ผูชมรายการขาว “ชวยชาวบาน” ไดสงจดหมายและแฟกชเขามายังในรายการขาว “ชวย
ชาวบาน”  ไดแก  จดหมาย  244  ฉบับ  และ แฟกช 15 ฉบับ รวมท้ังส้ิน 259 ฉบับ    โดยเล็งเห็นวา
เปนรายการท่ีมีประโยชน  สาระ  และเปนกระบอกเสียงใหแกชาวบาน  สวนมากจะเปนประชาชน
ท่ัว ๆไปที่รับชม   เพราะรายการขาวชวยชาวบาน  นําเสนอขาวความจริงฉับไวและรวดเร็ว มี
ประโยชนแกคนในสังคม  สรุปไดวารายการขาวชวยชาวบานมีผลกระทบตอชาวบานแนนอน  
เพราะเปนรายการที่มีประโยชนท้ังกับประชาชนท่ีรองทุกขและกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบกับ
เร่ืองราวท่ีรองทุกข  โดยประชาชนเห็นวารายการขาวชวยชาวบานน้ีจะชวยเปนกระบอกเสียงใหกับ
ตนท่ีสามารถรองเรียนใหหนวยงานที่รับผิดชอบหันมาสนใจและแกปญหาใหกับชุมชน  ใน
ขณะเดียวกันหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองราวรองทุกขเห็นความสําคัญของรายการขาว
ชวยชาวบานวาเปนส่ือท่ีทําใหไดรับรูเร่ืองราวท่ีหนวยงานตองปรับปรุงแกไข  แกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนนั้น  ถาไดรับความรวมมือจากหลายฝายท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังไดรับความ
รวมมือจากส่ือมวลชนคอยเปนกระบอกเสียงใหกับประชาชนแลว  จะยิ่งทําใหการแกปญหานั้น
สําเร็จลุลวงไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพราะบางคร้ังหนวยงานไมสามารถเขาถึง
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง  และหนวยงานเองก็ตองการขอมูลการรองเรียนผานส่ือมวลชนเพราะการ
รองเรียนจะเปนกระจกสองตนเองใหเห็นถึงขอบกพรองในการทํางาน  เพ่ือนําไปปรับปรุงคุณภาพ
และพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน       
 
5.2  การอภิปรายผล   

 จากการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการขาว “ชวยชาวบาน” ทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7  สามารถนํามาอภิปรายผลไดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
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 1.  ความเปนลูกผสม  (Hybrid)  ของรายการขาวชวยชาวบาน 
 รายการท่ีมีลักษณะของการใหขอมูลขาวสาร  (Information)  หรือลักษณะของการให

ความบันเทิง  (Entertainment)  โดยปกติมีรูปแบบการนําเสนอท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน  ตามทฤษฎี
ของ     Garry  Whannel  (1992)  กลาวไววา  รายการท่ีมุงใหสาระแบบขาวสารเต็มตัว  จึงจัดอยูใน
ประเภทท่ีเรียกวา  Current  Affairs  สวนรายการท่ีมุงใหความบันเทิงเต็มตัว  จะจัดอยูในประเภทท่ี
เรียกวา  Variety  Shows 

 
 รูปแบบของรายการขาวท่ีมีลักษณะการผสมผสานกันระหวางการใหขอมูลขาวสารและ

การใหความบันเทิง  จะเปนรายการที่จัดอยูในประเภทท่ีเรียกวา  Infotainment  Topical  Magazines 
หรือ Quizzes  ตามลักษณะของการผสมผสานกัน  ซ่ึงภาพรวมของรายการขาวชวยชาวบานท่ีมี
ลักษณะของรายการประเภทสาระบันเทิง (Infotainment)  อันเปนลูกผสมระหวางรายการขาวสาร  
(Information)  กับรายการบันเทิง  (Entertainment)  โดยท่ีรายการขาวชวยชาวบานมีเนื้อหาที่เปน  
ขาว  แตมีการนําเสนอเปน  บันเทิง  ทําใหรายการนี้สามารถดํารงอยูไดอยางปลอดภัย  ประกอบกับ
ช่ือของรายการที่บงวาเปนรายการท่ีชวยชาวบาน  ดังนั้นผูตกเปนขาวในรายการนี้จึงไมสมควร
นําไปเปนเหตุใหโกรธเคืองแตอยางใด 

 
 การพิจารณาลักษณะของรายการขาวชวยชาวบาน  ซ่ึงจะวิเคราะหวารายการนี้มีลักษณะ

ของการใหขาวสารและความบันเทิงท่ีมีลักษณะเปน  Infotainment  นั้น  มีหลักเกณฑในการ
พิจารณาท่ีสําคัญ  2  ประการ  คือ 

 
 1.1  ดานเนื้อหาความเปนขาว 
 1.2  ดานเนื้อหาความเปนบนัเทิง 
 โดยพิจารณาจากลักษณะดังตอไปนี ้
 1.1  การวิเคราะหเนื้อหาความเปนขาว  สามารถอภิปรายไดวา  รายการขาวชวย

ชาวบานมีลักษณะรวมของการนําเสนอขาว  โดยพิจารณาองคประกอบของการนําเสนอขาวท่ีสําคัญ  
ประกอบดวย  โครงสรางขาว  ลักษณะการนําเสนอ  และคุณคาความเปนขาว  แมวารูปแบบและ
โครงสรางของรายการจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากโครงสรางของการนําเสนอขาวตามปกติท่ีมี
รูปแบบคอนขางตายตัว  แตในรูปแบบและโครงสรางของรายการขาวชวยชาวบานท่ีมีลักษณะ
แตกตางไปจากการนําเสนอขาวตามปกตินี้  เกิดข้ึนจากความจํากัดในเร่ืองของเวลาท่ีรายการจะตอง
นําเสนอภายในระยะเวลา  2  นาที  นอกจากนี้โครงสรางดานการเรียงลําดับขาวในแตละวัน จะทํา
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การเรียงลําดับท่ีเปนเนื้อหาการนําเสนอขาวท่ีสําคัญกอน  และเร่ืองรองจะทําการเสนอตามลําดับ  
เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีมุงเสนอสาระและความบันเทิงเปนสําคัญ  โดยจะนําเสนอความ
เดือดรอนของประชาชนไดตามความเหมาะสมในแตวัน  เสนอขาวอยางตรงไปตรงมา  โดยจะทํา
ขาวทุกขาวท่ีชาวบานรองเรียนความเดือดรอนเขามา  โดยมุงหวังวาผูชมจะไดรับสาระและความรู
เปนสําคัญ 

 การนําเสนอในขาวชวงท่ี 1  มีลักษณะของการรายงานขาวซ่ึงเปนลักษณะรวมของการ
รายงานขาวปกติ  คือ  จะเปดฉากดวยการนําเสนอขาวท่ีกระตุนความสนใจของผูชม  จากผลการวจิยั
พบวา  ในชวงท่ี 1  มักหยิบยกขาวท่ีเกี่ยวกับปญหาสาธารณูปโภค  และขาวประชาสัมพันธข้ึนมา
นําเสนอ  โดยพิจารณาจากตัวเลขของการนําเสนอขาวในแตละวันจะพบใน  2  ประเด็นนี้มากท่ีสุด  
และอยูในอัตราสวนท่ีสูงกวาประเด็นปญหาอ่ืน ๆ   

 สวนเนื้อหาของรายการขาวชวยชาวบานในชวงท่ี  2  3  และ 4  ซ่ึงถือวาเปนแกนกลาง
ของรายการที่มีความสําคัญจากชวงเวลาท่ีสามารถนําเสนอไดตอเนื่องกัน  จากการวเิคราะหพบวา   
สวนใหญเปนเร่ืองรองเรียนจากชาวบานในเร่ืองตาง  ๆ  จะมีตั้งแตเร่ืองสาธารณูปโภค  สาธารณสุข   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   รวมไปถึงความตองการ หรือการขอความ
ชวยเหลือจากคนในพ้ืนท่ี  เชน  งบประมาณ  อุปกรณการเรียน และเร่ืองอ่ืนๆ  จึงอาจกลาวไดวา
รายการขาวชวยชาวบานเปนเสมือนส่ือกลางในการรองเรียน  เพื่อใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบมา
แกไข  สอดคลองกับการศึกษาของ  ปภัสรา  ถนอมสมบัติ  (2543)  ไดศึกษาถึงการวิเคราะหเนื้อหา
และการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ ทุกขชาวบาน ทางสถานีโทรทัศน ไอทีวี  ท่ีพบวา  
ประชาชนกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถาม 400  คน  เห็นดวยอยางยิ่งในเร่ืองท่ีเม่ือมีปญหา
สวนรวมเกิดข้ึน  ควรแจงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบมาแกไข  และส่ือมวลชนเปนส่ือกลางในการ
รองเรียนไดดีท่ีสุด  นั่นคือ  คือ  ส่ือโทรทัศน  เพราะใหเห็นภาพและเสียงไดทันที  และทุก
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะใหความสําคัญกับเร่ืองราวรองทุกขผานส่ือ  พรอมท้ังสงผลดีตอ
หนวยงาน  เพราะจะชวยกระตุนใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา เปนกระจกสองใหเห็นขอบกพรองใน
การทํางาน  อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของส่ือโทรทัศน
ของ Lewis (1984 : 3 – 4 )  กลาววา  คนท่ัวไปชอบดูโทรทัศน  และคนจํานวนมากท่ีดูขาวโทรทัศน
โดยยังไมซ้ือหนังสือพิมพในตอนแรก  เพราะเห็นวาขาวโทรทัศนสามารถใหขอมูลท่ีอยูรอบตัวได
แลว  ขาวโทรทัศนท่ีนําเสนอเร่ืองราวท่ีดี  จะทําใหผูชมเห็นความสําคัญของประเด็นขาวท่ีนําเสนอ
และดวยคุณลักษณะของส่ือโทรทัศนท่ีใหท้ังภาพและเสียงอยางชัดเจน  ทําใหเปนส่ือท่ีผูชมใชเปน
ส่ือแรกในการติดตามขาวสาร  เนื่องจากไมยุงยากในการติดตาม  เปนการส่ือสารแบบตรงไปตรงมา 
และเปนธรรมชาติ   ดังนั้นเห็นไดจากผลการวิจัยท่ีพบวาผูชมไดสงจดหมายและแฟกซเขามายังใน
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รายการขาวชวยชาวบานวันหนึ่งเปนพัน ๆ ฉบับ  เพราะผูชมมีอยูท่ัวประเทศ  เพราะประชาชน
เล็งเห็นวาเปนรายการขาวชวยชาวบาน  เปนรายการท่ีมีประโยชน  สาระ  และเปนกระบอกเสียง
ใหแกชาวบาน  สวนมากจะเปนประชาชนท่ัว ๆไปท่ีรับชม เพราะรายการขาว “ชวยชาวบาน” 
นําเสนอขาวความจริงฉับไวและรวดเร็ว มีประโยชนแกคนในสังคม   

 นอกจากนี้ในชวงท่ี 4  ของรายการขาวชวยชาวบาน  ในชวงนี้ช้ีแนะ  ท่ีเปนชวงให
พิธีกรไดแนะนําใหกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไดพิจารณาจากการท่ีไดรับรองเรียนจาก
ประชาชน  อาจกลาวไดวารายการขาวชวยชาวบาน  มีคุณคาของความเปนขาวอยางครบถวนท้ัง  4  
ประการ  คือ  ความทันตอเหตุการณ  ความใกลตัวประชาชน ความเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญ  และ
ผลกระทบท่ีมีตอประชาชน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวารายการยังคงความเปนขาวอยูอยางครบถวน  
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีหนาท่ีนิยม (Functionalism)  (อางถึงใน  สุรัตน  ตรี
สุกล , 2549 : 267)  ท่ีกลาววา  ส่ือเปนสถาบันหนึ่งของสังคม  นอกจากมีหนาท่ีในการสังเกตการณ
หรือสอดสองระวังภัยในสภาพแวดลอมในสังคม  หนาท่ีในการประสานสวนตางๆ ในสังคมใหอยู
รวมกันอยางสงบสุข  และหนาท่ีในการเผยแพรความรูแลว   สื่อยังจะตองใหความบันเทิง 
(Entertainment)  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา  ชารลส อาร ไรท  (1960 : 606 – 620)   ท่ีถือวาเปน
การใหความบันเทิงใหความผอนคลาย  และลดความตึงเครียดแกปจเจกบุคคล  ซ่ึงจะสงผลให
สมาชิกของสังคมสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดงายข้ึนและสงผลตอสังคม  
  

 เม่ือพิจารณารายการขาวชวยชาวบาน  จะเห็นไดวา  องคประกอบรายการขาวชวย
ชาวบาน  ท่ีไมวาจะเปน  ฉาก  เทคนิคภาพการตูนประกอบรายการ  เพลงประกอบ  ลักษณะเพลง  
เสียงและวิธีการนําเสนอของพิธีกรท่ีส่ือไปเพ่ือความบันเทิงนั้น  จะมีลักษณะเชนเดียวกับการตูน
ทางการเมือง  คือ  มีการลอเลียนเสียดสี  การส่ือสารดวยภาพและภาษาท่ีทําใหไมชัดเจน  (โดยการ
ใชส่ือท่ีใหความบันเทิงหรือขบขัน)  นอกจากน้ีผูดําเนินรายการยังหลีกเล่ียงการวิจารณดวยตนเอง  
เปนการเล่ียงการวิพากษวิจารณดวยคําพูดโดยตรง  แตจะใชกลยุทธอ่ืน ๆ มาใชแทน  เชน  การใช
เทคนิคภาพการตูนมานําเสนอผานรูปการตูนของผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบานมาหยอกลอกับ
ปญหาท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอน  เชน ปญหาสาธารณูปโภค ประชาสัมพันธ   การบริการ
ภาครัฐ และส่ิงแวดลอม  เพื่อลดความเปนทางการลง  แตเพิ่มความอารมณขันใหผูชมเกิดความ
เพลิดเพลิน และสนุกสนานแทน  หรือ  การใชเพลงประกอบขาวซ่ึงมีเนื้อเพลงท่ีบงบอกวามหมาย
เช่ือมโยงกับเหตุการณในขาว  หรือใชคําพูด  บทสนทนาของนักการเมืองมาลอเลียน  ซ่ึงผูดําเนิน
รายการมีหนาท่ีพูดชักนําเขาสูภาพและเสียงเทานั้น  เปนตน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ปรมะ  
สตะเวทิน ( 2539 : 95 )  ท่ีกลาวถึงลักษณะของการกระจายเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศนวาโทรทัศน
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มีระยะเวลาในการเสนอขาวท่ีจํากัดจนอาจทําใหไมสามารถใหรายละเอียดทดแทนรายละเอียดของ
ถอยคําท่ีจํากัดได  เพราะภาพทําใหเกิดความเขาใจไดดี  ดังคํากลาวท่ีวา  ภาพ 1 ภาพ  มีคาเทากับคํา 
1,000 คํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพท่ีมีความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่องในโทรทัศนและภาพยังทําใหคน
เช่ือไดมากดวย  เพราะการเห็นก็คือการเช่ือ 
 

 การพิจารณาโครงสรางรายการขาวชวยชาวบาน  สรุปไดวา  ผูทํารายการมุงให
ความสําคัญในการนําเสนอขาวการรองเรียนความทุกขรอนจากประชาชนในเรื่องตาง  ๆ  ท่ีเนน
ความบันเทิง  มากกวาขาวประเภทอ่ืน ๆ  โดยจะเห็นไดจากการใชลักษณะการส่ือเพื่อความบันเทิง
ในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีอยูตลอดรายการ  โดยเฉพาะเร่ืองของเสียงและวิธีการนําเสนอของผูดําเนิน
รายการท่ีใชน้ําเสียงและลูกเลนของการเลนคําท่ีนับวาเปนลักษณะท่ีคอนขางไปทางการเสวนา
มากกวา  อยางในสไตลของภาษาขาว  ท่ีเปนในลักษณะแบบการส่ังการ  (Directive)  ไมใชการ
เสวนา  (dialogue)  และนํ้าเสียงท่ีอานขาวตองมีความจริงจัง  หนักแนน  มีพลัง  แตรายการขาวชวย
ชาวบานน้ีนับไดวาเปนเปนลักษณะท่ีคอนขางไปทางการเสวนามากกวา  ท้ังนี้เปนเพราะการใช
ภาษาท่ีมีลักษณะส่ังการไมสามารถส่ือความบันเทิงใหกับผูชมได  แตลักษณะดังกลาวก็ไมไดเปนส่ิง
ท่ีลดทอนความนาเช่ือถือของประชาชนท่ีมีตอขาวแตอยางใด  ตรงกันขามผูชมยอมมีความนาเช่ือถือ
ในขาวท่ีปรากฏ  เพราะเปนภาพท่ีเกิดข้ึนจริง เปนเหตุการณจริง  เปนคําพูดท่ีปราศจากโปปดแต
อยางใด 

 รายการขาวชวยชาวบาน  ท่ีมีการนําเสนอความบันเทิงนอกจากภาพและเสียงท่ีส่ือความ
บันเทิงแลว  การใชคําพูดของผูดําเนินรายการที่เปนคําพูดส้ัน ๆ กะทัดรัด  แตเขาใจงาย  รวมดวย
ลักษณะบุคลิกของผูดําเนินรายการ  ตลอดจนน้ําเสียงท่ีเปนเอกลักษณ  จะสามารถส่ือความบันเทิง
ใหกับผูชมไดเปนอยางดี  นอกจากนั้นรูปแบบการรายงานท่ีสําคัญของผูดําเนินรายการ  คือ  การไม
วิจารณขาวดวยตนเอง  แตจะใหประชาชนผูชมเขาใจไดดวยตนเอง  โดยอาศัยวิธีการช้ีนําแงมุมให
ผูรับสารมองเห็นแนวทางในการรับสาร  หรือกลาวสรุปในตอนทายในเชิงการลอเลียน  เสียดสี
มากกวาการวิจารณขาว  (กาญจนา  แกวเทพ  2541 : 213)  ดังตัวอยางนี้   

 
 “ชวงนี้ช้ีแนะ ...  สถานีขนสงเมืองขอนแกน  ผูใชบริการบนมา  รถโดยสารวิ่งเขาวิ่งออก

วันละหวายเท่ียว  ทํารายไดเขาสูจังหวัดมีท้ังรานคา  คาบริการจอดรถ  หองน้ํา  ทานนายกเล็ก  พื้นท่ี
รับ ผิดชอบ   ถนนรอบสถานีขนส ง เปนห ลุม เปนบ อ   ฝาท อ เป ดอ า   ท่ีนี่ ชุ มทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  คนใชบริการมาก  ชวยทําถนนใหดีสักทีเถอะครับ .......  เจานาย”   
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 รายการขาวชวยชาวบานท่ีมีลักษณะของการใหความบันเทิงนี้  จะไมจัดอยูในรายการท่ี
ใหความบันเทิงเปนสวนใหญหรือจัดอยูในประเภท  Quizzes  เม่ือพิจารณาการนําเสนอขาวและ
คุณคาของความเปนจาวแลว  พบวา  รายการขาวชวยชาวบานสวนท่ีนําเสนอขาวจะมีคุณคาของ
ความเปนขาวในลักษณะ  4  ประการอยางครบถวน  (เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน : 2533) คือ 

 
 1)  เปนเหตุการณท่ีเกิดขึน้ในกาลเวลาท่ีเหมาะสม  หมายถึง  กาลเวลาท่ีเพิ่งผานไป 
 2)  เหตกุารณนั้นเปนส่ิงท่ีอยูใกลตวัประชาชน 
 3)  เหตกุารณนั้นมีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะกอใหเกดิผลกระทบตอชีวิตและการดํารงชีวิต 

ของประชาชน  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 4)  เปนเหตุการณท่ีมีความเกี่ยวของกับบุคคลท่ีสําคัญ  เปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  มีความ

เดน  สามารถเรียกรองความสนใจของประชาชนได 
 
 1.2  การวิเคราะหเนื้อหาความเปนบันเทิง  ในดานรูปแบบของความเปนบันเทิงรายการ

ขาวชวยชาวบาน  จะเปนความบันเทิงท่ีประกอบดวย  คุณลักษณะ  2  ประการ  คือ  ความบันเทิง
จากการใชคําพูดหรือบทของผูดําเนินรายการ  และความบันเทิงจากการใชภาพและเสียงประกอบ
พิเศษเพื่อส่ือความบันเทิง  การส่ือความบันเทิงของรายการขาวชวยชาวบานจะสอดแทรกไปใน
รายการขาวชวยชาวบาน  การสอดแทรกความบันเทิงนี้จะมีความกลมกลืนกับการนําเสนอเนื้อหา
ของขาวซ่ึงเปนลักษณะพิเศษของรายการ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  วัฒนา อนุวัฒนนนทเขตต 
(2541)  ไดศึกษาเร่ือง  เนื้อหารายการ “สะเก็ดขาว” ในรายการขาวภาคคํ่าสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  ดานการนําเสนอความบันเทิงมีการนําเสนอแบบผสมผสาน
กันระหวางบทบาทของผูประกาศขาวกับเทคนิคภาพและเสียง นอกจากนั้นรูปแบบความบันเทิง
สวนใหญเปนรูปแบบความบันเทิงท่ีเกิดจากความแตกตางของแบบแผนท่ีคาดหมายและการ
ลอเลียน เสียดสี 

 
 ดังนั้นรูปแบบของรายการขาวชวยชาวบานท้ัง 4 ชวงของรายการ  จะใชรูปแบบการ

นําเสนอในเชิงตลก  และมักจะหยิบเอาเร่ืองราวตาง ๆ มาลอเลียน  เสียดสี  บางเร่ืองเปนเร่ือง
ธรรมดาก็สามารถนํามาเสนอใหกลายเปนเร่ืองตลกข้ึนมาไดดวยการใชภาษา  สัญลักษณตาง ๆ อาทิ
เชน  ภาษา  เสียงเพลงประกอบ  และน้ําเสียงของผูดําเนินรายการท่ีใชสามารถเปนตัวกลางในการ
ถายทอดอารมณตลก  ขบขันไดโดยงาย  สอดคลองกับการศึกษาของ  Jerry  Palmer  (1994)  ได
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ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองตลกในงานท่ีช่ือวา  Taking  Humour  Seriously  พาลมเมอรช้ีใหเห็นวา ถึงแมวา
จะเปนเร่ืองยากท่ีจะระบุถึงบทบาทหนาท่ีของอารมณขัน  แตก็หลีกเล่ียงไมไดเลยท่ีจะสรุปวา  
อารมณขันนั้นถูกนํามาใชในหลากหลายทาง  และหลากหลายสภาพแวดลอม  ดวยเหตุผลนี้เองจึง
อาจกลาวไดวาบทบาทหนาท่ีของอารมณขันนั้นมีอยู   

 
 การใชเทคนิคเร่ืองของเสียง  นับวามีสวนสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาของรายการขาว

ชวยชาวบานเปนอยางมากไมวาจะเปนในทางตรงหรือทางออม  เปนการเสริมสรางบรรยากาศของ
อารมณตลก  ขบขัน  หรือลอเลียน  เสียดสี  ไดเปนอยางดี  เสียงท่ีใชในเทคนิคพิเศษมักใชในตอน
จบของขาวเกือบทุกขาว  กลาวไดวาถาไมมีเสียงดนตรีประกอบ  ( Background  Music )  รายการ
ขาวชวยชาวบานแตละขาวคงจะส่ือเนื้อหาและความหมายไปสูผูชมไดอยางไมสมบูรณนัก  
เสียงดนตรีสามารถโนมนาวอารมณของผูฟงไดอยางมาก  ทวงทํานอง  ลีลา  จังหวะของดนตรีมี
อิทธิพลตอความประทับใจของผูชมเปนอยางมาก  ดังท่ี  อุฬาร  เนื่องจํานงค  (2527)  กลาววาดนตรี
เปนเสียงประเภทท่ีมีอิทธิพลตอคุณลักษณะความเปนไปของโทรทัศนมาก  ดนตรีมีสวนสําคัญใน
การเสริมแตงรายการโทรทัศนใหสมบูรณในดานเน้ือหา  อารมณ  ความรูสึก  สุนทรียภาพ  และ
จินตนาการ 

 เสียงประกอบพิเศษ  (Special  Sound  Effects)  เปนเสียงท่ีผูผลิตจงใจสรางข้ึนมา
โดยตรง  เพื่อผลทางจิตวิทยา  หรือเพ่ือเปนสัญลักษณแทนบางส่ิงท่ีไมอาจบรรยายไดดวยภาพ   
อาจหมายถึงสัญลักษณทางอารมณก็ได  
 
 ผลกระทบของผูชมรายการขาว  “ชวยชาวบาน” 

 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูชม  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการเปดรับชม
รายการขาวชวยชาวบาน  ท่ีผูชมมีอยูท่ัวประเทศ  ผูรับชมรายการขาวชวยชาวบานไมเพียงแตเปน
ผูชมท่ีเคยรองเรียนมาในรายการแลว  ผูชมท่ีไมเคยรองเรียนมายังในรายการก็มีโอกาสไดรับชม
เชนกัน  เพราะสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง  7  เปนส่ือท่ีสามารถรับชมไดโดยไมตองเสีย
คาใชจาย  ทําใหพฤติกรรมการเปดรับชมรายการของผูชมไมไดเปนเพียงผูท่ีรับเอาอิทธิพลจาก
ส่ือมวลชนเทานั้น  หากแตจะเลือกใชส่ือและรับสารท่ีสามารถตอบสนองและความพอใจของตน  
ซ่ึงผลจากวิจัยนี้สอดคลองกับ  ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากส่ือมวลชน  (Uses and 
Gratification)  เร่ืองการส่ือสารในแงท่ีผูรับสารคือตัวจักรท่ีจะตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานความ
ตองการของตนเองเปนหลัก  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ (2534)  ท่ีวาการ
ใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ  เปนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยา  
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ความตองการของมนุษยอีกอยางหนึ่งคือ  ความตองการความรู  ความเขาใจ  (Needs for  Cognition)  
ซ่ึงเปนความตองการท่ีแสวงหาระเบียบ  และความเขาใจในสภาวะแวดลอมของตนเอง  ความ
ตองการที่จะเรียนรูเปนแรงผลักดันท่ีมนุษยเราเรียนรูมาจากการอยูในสังคม  การศึกษานี้เปนการ
ยอมรับวามนุษยเราจงใจแสวงหาขาวสารตาง ๆ จากส่ือมวลชน  ไมใชถูกยัดเยียดขาวสาร  และยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  พาลมกรีนและเรยเบิรน (Palmgreen and Rayburn, 1982)  ไดวิจัย
เกี่ยวกับการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจในการเปดรับส่ือโทรทัศน  โดยศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการชมโทรทัศนดานการศึกษาในรัฐเคนต๊ักกี๊  ดวยการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณทางโทรทัศน  จากกลุมตัวอยางชายหญิงรวม  526   คน  โดยวัดคาความคาดหวังจาก
การดูโทรทัศนวารายการโทรทัศนจะใหผอนคลายความเครียด  การเรียนรูส่ิงตาง ๆ  การใช
ประโยชนในการใชส่ือสัมพันธ  การชวยใหลืมปญหาตาง ๆ  เพื่อเปนการฆาเวลา  เพ่ือเปนการแก
เหงา  และเพ่ือความบันเทิง  โดยท่ีเขาพบวาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูชมมีความ
แตกตางกันสูงและมีความสัมพันธกันเชิงลบ คือ  ความคาดหวังสูง – ความพึงพอใจตํ่า  หรือ  ความ
คาดหวังตํ่า – ความพึงพอใจสูง   

 
 ดังนั้นเห็นไดจากผลการวิจัยท่ีพบวาผูชมไดสงจดหมายและแฟกซเขามายังในรายการ

ขาวชวยชาวบานวันหนึ่งเปนพัน ๆ ฉบับ  เพราะผูชมมีอยูท่ัวประเทศ  เพราะประชาชนเล็งเห็นวา
เปนรายการขาวชวยชาวบาน  เปนรายการที่มีประโยชน  สาระ  และเปนกระบอกเสียงใหแก
ชาวบาน  สวนมากจะเปนประชาชนท่ัว ๆไปที่รับชม เพราะรายการขาว “ชวยชาวบาน” นําเสนอ
ขาวความจริงฉับไวและรวดเร็ว มีประโยชนแกคนในสังคม  สรุปไดวารายการขาวชวยชาวบานมี
ผลกระทบตอชาวบาน  เพราะเปนรายการท่ีมีประโยชนท้ังกับประชาชนท่ีรองทุกขและกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบกับเร่ืองราวท่ีรองทุกข  โดยประชาชนเห็นวารายการขาวชวยชาวบานน้ีจะ
ชวยเปนกระบอกเสียงใหกับตนท่ีสามารถรองเรียนใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบหันมาสนใจและ
แกปญหาใหกับชุมชน  ในขณะเดียวกันหนวยงานที่ตองรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองราวรองทุกขเห็น
ความสําคัญของรายการขาวชวยชาวบานวาเปนส่ือท่ีทําใหไดรับรูเร่ืองราวท่ีหนวยงานตองปรับปรุง
แกไข  แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนน้ัน  ถาไดรับความรวมมือจากหลายฝายท่ีเกี่ยวของ  
รวมท้ังไดรับความรวมมือจากส่ือมวลชนคอยเปนกระบอกเสียงใหกับประชาชนแลว  จะยิ่งทําให
การแกปญหานั้นสําเร็จลุลวงไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพราะบางคร้ังหนวยงานไม
สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางท่ัวถึง  และหนวยงานเองก็ตองการขอมูลการรองเรียนผาน
ส่ือมวลชนเพราะการรองเรียนจะเปนกระจกสองตนเองใหเห็นถึงขอบกพรองในการทํางาน  เพื่อ
นําไปปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน       
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 เนื้อหาและรูปแบบท่ีทําใหรายการขาวชวยชาวบานสามารถดํารงอยูได 

 จากผลการวิเคราะห  สามารถกลาวไดวาการท่ีทําใหรายการขาวชวยชาวบานดํารงอยูได  

และไดรับความนิยมจากผูชมดวยนั้น  มีสาเหตุท่ีสําคัญดังนี้ 

 

 2.1  ความบันเทิง  คลายเครียด  เนื่องดวยลักษณะของขาวปกติโดยทั่วไป  จะมีลักษณะ

ท่ีเปนทางการ  มีความจริงจัง  เครงเครียด  แตเม่ือขาวชวยชาวบานสามารถทําใหรายการขาว

โทรทัศนท่ีเคยเครงเครียดมาโดยตลอด  ไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  โดยมีลักษณะของความเปน

รายการท่ีแปลกใหมของรายการขาวทางโทรทัศน  (ในขณะน้ัน)  ท่ีนําเร่ืองราววามทุกขรอนของ

ประชาชนมานําเสนอผานตัวการตูนของผูดําเนินรายการ  เพื่อใหผูชมและหนวยงานท่ีถูกรองเรียน

ไมเครียด  โดยอาศัยการลอเลนมาเปนความบันเทิง  จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหรายการไดรับความ

นิยม  และสามารถดํารงอยูได  

 
 2.2  การมีภาพลักษณท่ีอยูเคียงขางประชาชน  ชวยเหลือประชาชน  โดยพิจารณาจาก

รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการทั้ง  4  ชวง  ซ่ึงเปนเร่ืองราวของประชาชนท่ีรองทุกขเขา
มายังในรายการเกี่ยวกับความเดือดรอนในชีวิตประจําวัน  โดยสวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับส่ิง
สาธารณูปโภค  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  รายการขาวชวยชาวบานจึงเปนชองทาง
หนึ่งท่ีประชาชนจะสามารถส่ือสารกับผูมีอํานาจในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลใหลงมารับทราบ
และแกไขปญหาวามเดือดรอนของประชาชนได  นั่นเทากับวารายการขาวชวยชาวบานมีจุดยืนอยู
เคียงขางประชาชนน่ันเอง 

 
 การเปน  Enterinfo  มากกวา  Infotainment 

 จากการวิเคราะหพบวาลักษณะของรายการขาวชวยชาวบานดูเหมือนวาจะมีรูปแบบการ
นําเสนอโดยรวมคลายคลึงกับการนําเสนอขาวปกติ  และมีคุณคาของความเปนขาวอยางครบถวน  
ในสวนของความแตกตางกันมีเพียงเล็กนอยในแงของโครงสรางของขาวท่ีมีการกําหนดรูปแบบ
ตายตัวมากกวารายการขาวชวยชาวบาน  และขาวท่ัวไปมีลักษณะท่ีตรงกันขามกับเร่ืองราวท่ี  “ผูคน
สนใจ”  (Human  Interest)  โดยมุงเสนอขอมูลท่ีเปนจริงเปนจัง  (ศิริชัย ศิริกายะ  และกาญจนา  แกว
เทพ, 2533 :  204)  ในขณะท่ีรายการขาวชวยชาวบานมีลักษณะของการนําเสนอเร่ืองราวท่ีผูคน
สนใจมากกวา และจากการวิเคราะหวิจัยสรุปไดวา  รายการขาวชวยชาวบานเปนรายการที่มีลักษณะ
ของการใหขอมูลขาวสารควบคูไปกับการใหความบันเทิงในลักษณะของ  Infotainment  โครงสราง
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และรูปแบบการนําเสนอขาวสารรวมกับความบันเทิงนี้ทําใหมีรายละเอียดของการนําเสนอ  
แตกตางจากรายการขาวตามปกติ  และเปนลักษณะเดนของรายการที่ทําใหสามารถนําเสนอขาวใน
ลักษณะของการลอเลียน  เสียดสีไดเชนเดียวกับการส่ือดวยภาพการตูน   

 และเม่ือเทียบกับรายการขาวในแงของ  เนื้อหา  รายการขาวชวยชาวบานอาจจะไม
แตกตางจาก  ขาว  มากนัก  แตเม่ือเทียบกับรายการ  บันเทิง  จะแตกตางอยางมาก 

 ในแง ของ  การนําเสนอ  เม่ือเทียบกับ  ขาว  จะแตกตางอยางมาก  แตเม่ือเทียบกับ
รายการ  บันเทิง  จะใชเทคนิคเดียวกัน 

 ลักษณะดังกลาวอาจบอกไดวา  รายการขาวชวยชาวบานมีสัดสวนของ  Entertain  
มากกวา  Info  จึงอาจกลาวไดวารายการขาวชวยชาวบานเปนลูกผสมแบบ  Enterinfo  มากกวา  
Infotainment  เพราะในแงของ  Info  รายการขาวชวยชาวบานไมไดใหขาวสารอะไรใหมมากไป
กวารายการขาวธรรมดา ๆ เทาใดนัก  และเปนแคสวนขยายของขาวเทานั้น  แตรายการขาวชวย
ชาวบานมี  Entertainment  อยางมาก  และนี่เองท่ีตะสามารถอธิบายถึงการไดรับวามนิยม  
(Popularity)  และ  การดํารงอยูได  ของรายการนี้ไดเปนอยางดี   

 
5.3  ขอเสนอแนะ 

 
 ก.  สําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
 1. จากผลการวิจัยพบวา  ดานระยะเวลาในการออกอากาศ  ท่ีปจจุบันมีระยะเวลาในการ

ออกอากาศเพียง  2  นาทีตอคร้ัง  จึงทําใหการรายการขาวชวยชาวบานสามารถนําเสนอขาวไดเพียง 
4  ขาวตอวันเทานั้น  ทําใหการเสนอขาวความเดือดรอนของประชาชน  ท่ีในแตละวันหนึ่งไดสงมา
เปนพัน ๆ ฉบับ  และรอออกอากาศในรายการขาวชวยบานเพ่ือใหหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบไดรับ
ทราบนั้น  ทําใหไมสามารถแกไขปญหาความทุกขรอนของประชาชนไดทันทวงที  เพราะชวงเวลา
ในออกอากาศท่ีมีอยูเพียง  2  นาทีเทานั้น  ดังนั้นทางสถานี ฯ  ควรท่ีจะเพิ่มระยะเวลาในการ
ออกอากาศตอคร้ังใหมากข้ึน  เพื่อท่ีจะไดรองรับปญหาของประชาชนท่ีไดรองเรียนมายังในรายการ   

 
 2. ควรทําการวิเคราะห  และเปรียบเทียบในเชิงรูปแบบและเนื้อหารายการชวยชาวบาน

กับรายการอ่ืน  ในลักษณะท่ีมีรูปแบบใกลเคียงกันท่ีออกอากาศในชองอ่ืนๆ  เพื่อใหมีการปรับปรุง
พัฒนารายการใหมีความทันสมัย  และสามารถการดํารงอยูไดอยูเสมอ   
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 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัย 

 ข.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 1. การวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของรายการขาวชวยชาวบาน  ทาง

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  ในคร้ังนี้ยังไมครอบคลุมเนื้อหาทางสถานีโทรทัศนในชองอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีรายการในประเภทเดียวกัน  ดังนั้นจึงควรมีการทําวิจัยในชองอ่ืน ๆ บาง หรืออาจมีการวิจัยใน
เชิงเปรียบเทียบในแตละชอง  เพื่อใหสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการปรับปรุง
เนื้อหารายการ 

2. การวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของรายการขาวชวยชาวบาน  ทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  ในคร้ังนี้เปนเพียงการศึกษาเฉพาะจากการบันทึกเทปโทรทัศน
รายการขาว  และสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ  2  ทานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการผลิตรายการขาวชวย
ชาวบานเทานั้น  ทําใหไดรับทราบเพียงเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญในการผลิตรายการเทานั้น  ดังนั้นควร
ท่ีจะมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้  โดยศึกษากลุมเปาหมายใหกวางข้ึน  โดยมีการใชบบสอบ
ถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัยถามความคิดเห็นของประชาชนท้ังประเทศดวย  เพื่อผลท่ีไดจาก
การศึกษาจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบรายการใหเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอผูผลิตรายการขาวชวยชาวบานไดมากยิ่งข้ึน 
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน” 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

1 ตุลาคม 2549 

1. ตรวจสอบอาหารทะเลมีสารปนเปอน 
2. ไฟไหมโรงเรียนวดัเกต ุ
3. ถนนตัดเล่ียงเมืองมีการขุดทอระบายน้ํา 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสกลนคร 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

2 ตุลาคม 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีชัยนาท 
2. จัดงบสรางท่ีทําการสถานีตํารวจ 
3. สาธารณสุขสุพรรณรณรงคดื่มน้ําสะอาด 
4. น้ําทวมขังท่ีนครปฐม 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

3 ตุลาคม 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีฉะเชิงเทรา 
2. สงเสริมการปลูกปาท่ีกาญจนบุรี 
3. ส่ิงเสริมการเกษตรท่ีนครศรีธรรมราช 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีศรีสะเกษ 

จดหมาย 
แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

4 ตุลาคม 2549 

1. ทดสอบความรูความสามารถของเด็ก  
    มอบเมล็ดทานตะวันแกเกษตรกร 
2. กาญจนบุรีถนนเปนหลุมเปนบอ 
3. กาญจนบุรีสรางอาคารลานตลาดรานคา 
4. ถนนเลียบทางรถไฟ (เห็นเด็กปนร้ัว 
    คอนกรีตกัน้ทางรถไฟ) 

จดหมาย 
 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

5 ตุลาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธการทองเท่ียวที่
นครปฐม 
2. ประชาสัมพันธการทองเท่ียวที่สุราษฏร 
3. น้ําทวมขังท่ีชัยภูมิ 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสมุทรปราการ 

แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

6 ตุลาคม 2549 

1. พิพิธภัณฑหลวงปูทวด อําเภอวังนอย ผู 
    มีจิตศรัทธาตอหลวงปู อยาลืมแวะไป 
    ทําบุญ 
2. ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคเหนือ 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีกระบ่ี 
4. ฝนตกหนกั,ผิวจราจรขรุขระท่ีนครปฐม 

จดหมาย 
 
 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

7 ตุลาคม 2549 
1. ปายโฆษณาไมแข็งแรง 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีพังงา 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอยุธยา 

จดหมาย 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

8 ตุลาคม 2549 

1. ชมเกาะแกงสวยงามสลักดวยไม 
2. สวยไฟรกรุงรัง 
3. ปองกันส่ิงผิดกฎหมาย 
4. ทอระบายน้าํไมไหล 

จดหมาย 
แฟกซ 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

9 ตุลาคม 2549 

1. จัดทําอนุสาวรียใตน้ําท่ีเกาะพีพีรําลึก 
     สึนามิ 
2. ประชาสัมพันธก.ฟ.ผ 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีพิจิตร 
4. ไมมีน้ําประปาใชท่ีสุราษฎร 

แฟกซ 
 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

10 ตุลาคม 2549 
1. นายทุนกวานซ้ือท่ีดิน 
2. ใหไปชวยทําถนนลาดยางใหชาวบาน 
3. ตัดไมทําลายปาท่ีเชียงราย 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

11 ตุลาคม 2549 
1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสิงหบุรี 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอุทัยธานี 
3. ถนนเปนหลุมเปนบอท่ีนครสวรรค 

แฟกซ 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

12 ตุลาคม 2549 
1. นายทุนทําร้ัวเหล็กปดกั้นแนวเขา- ออก 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีชุมพร 
3. แทงคอนกรีตขวางถนนท่ีอุบลฯ 

แฟกซ 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

13 ตุลาคม 2549 1. นายทุนไลท่ีดินชาวบานท่ีชลบุรี จดหมาย ไดรับการแกไขแลว 

14 ตุลาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธ (ร.ร.อนุบาลวัดไตร 
    วัฒนาราม) 
2. ประชาสัมพันธทองเท่ียวท่ีนครสวรรค 
3. ประชาสัมพันธสาธารณูปโภค 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอยุธยา 

จดหมาย 
 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

15 ตุลาคม 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีฉะเชิงเทรา 
2. ฉะเชิงเทรามีปญหาไฟฟาไมมีใช 
3. บานอยูใกลสนามบินสุวรรณภูมิ  
    เคร่ืองบินข้ึนเฉ่ียวหลังคาบาน 

แฟกซ 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

16 ตุลาคม 2549 
1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอบางคลา 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีตรัง 

จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

17 ตุลาคม 2549 
1. จังหวดักระบ่ีท่ีระบายนํ้าถูกร้ือออก 
2. อําเภอเขายอยไมมีไฟฟาใช 
3. สรางพระท่ีอุทัยธาน ี

แฟกซ 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

18 ตุลาคม 2549 1. บุกรุกท่ีดินท่ีหนองคาย อําเภอบึงกาฬ จดหมาย ไดรับการแกไขแลว 

19 ตุลาคม 2549

1. นายหนากวานซ้ือท่ีดิน 3 อําเภอ โดย 
    บางรายวางมัดจํา 10% ออกเอกสาร   
    สิทธิท่ีดินเกนิจริง 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีลําลูกกา 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีโพนพิสัย 

จดหมาย 
 

จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

20 ตุลาคม 2549 
1. จัดขบวนแหร้ิวหลากสีสวยงาม 
2.  ผิวการจราจรขรุขระท่ียโสธร 

แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

21 ตุลาคม 2549 
1. อุทกภัยท่ีอําเภอเขายอย 
2. ขโมยมิเตอรไฟฟา 

แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

22 ตุลาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธปูนซิเมนตไทย 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสมุทรสาคร 
3.  ผิวการจราจรขรุขระท่ีวดัปากน้าํภาษีเจริญ 
4. ขยะเต็มหนาวัดปากน้ําภาษีเจริญ 

แฟกซ 
แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

23 ตุลาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธุวัดปากน้ํา 
2. แผงเพิงลนทะลักสะพานขามถนน 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีเดอะมอลล 
บางกะป 

จดหมาย 
แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

24 ตุลาคม 2549 
1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสุโขทัย 
2. ท่ีพิจิตรไมมีน้ําประปาสะอาดใช 

จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

25 ตุลาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธวัดชองแสมสาร 
2. ชวยเหลือผูประสบอุทกภยั 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอศรีวิลัย 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีซอยสายไหม 43 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

26 ตุลาคม 2549 

1. ชวยเหลือน้าํทวมท่ีปทุมธานี 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีลําลูกกา 
3. แอบเทส่ิงปฎิกูลจากรถดูดสวมไปท้ิง 
    สวนมะพราว 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

27 ตุลาคม 2549 
1. ประชาสัมพันธวัดไผลอม 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอพานทอง 
3. กล่ินมูลสุนัข 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

DPU



89 

ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

28 ตุลาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธแขงเรือท่ีปราจีน 
2. ชวยน้ําทวมท่ีนาน 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอสองดาว 
4. อําเภอบานฉางฝาไมมีทอระบายน้ํา 

แฟกซ 
แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

29 ตุลาคม 2549 

1. จัดงานวัฒนธรรมท่ีกรุงวอชิงตันดีซี 
2. ชวยน้ําทวมท่ีพิจิตร 
3. ประชาสัมพันธสรางสะพานไทย-ลาว 
4. จัดการแขงขันกีฬาเด็กท่ี ร.ร.ราชวินิช 

แฟกซ 
แฟกซ 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

30 ตุลาคม 2549 

1. ชวยเหลืออุทกภยัท่ีสมุทรสงคราม 
2. สรางโรงไฟฟาสุพรรณบุรี 
3. ไมมีไฟฟาใชท่ีสมุทรปราการ 
4. บุกรุกท่ีดินท่ีระยอง 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

31 ตุลาคม 2549 

1. จัดต้ังสะพานไมท่ีสุโขทัย 
2. ประชาสัมพันธเร่ืองขยายพันธไม 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสิงหบุรี 
4. ขโมยมิเตอรไฟฟาท่ีสิงหบุรี 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

1 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยเหลือน้าํทวมท่ัวประเทศ 
2. ขโมยมิเตอรไฟฟาท่ีตรัง 
3. หนาผาถลมตักดินท่ีถลมออกไปขาย 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

2 พฤศจิกายน 2549 
1. สงเสริมการกีฬาและดนตรีแกเยาวชน 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีถนนสุขุมวิท53 
3. ปญหาการจดัสงไปรษณยีท่ีสิงหบุรี 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

3 พฤศจิกายน 2549 
1. ประชาสัมพันธ (วัดพานทองศิริมงคล) 
2. อําเภอพานทองถนนมีหลุมบอ 
3. ขโมยมิเตอรไฟฟาท่ีปราจนี 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

DPU



90 

ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

4 พฤศจิกายน 2549 

1. ชวยเหลือผูประสบอุทกภยัท่ัวประเทศ 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีราชบุรี 
3. นครศรีธรรมราชน้ําเสียไมไดรับการ 
    บําบัด 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

5 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยเหลือน้าํทวม (อางทอง) 
2. ไลผูโดยสารลงกอนถึงปายท่ีชลบุรี 

แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

6 พฤศจิกายน 2549 

1. น้ําทวมวัดราชผาติการาม 
2. ประชาสัมพันธพืชสวนโลก 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสมุทรสงคราม 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสระบุรี 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

7 พฤศจิกายน 2549 

1. ชวยอุทกภยัท่ัวประเทศ 
2. บุกรุกท่ีดินท่ีหนองคาย 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสุพรรณบุรี 
4. ธุรกิจตกทอง ใชกลยุทธใหมไป 
    หลอกขายรานทอง 

แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 

 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

8 พฤศจิกายน 2549 

1. ชวยเหลืออุทกภยัท่ีสิงหบุรี 
2. เช่ือมตอสะพานขามแมน้าํโขงไทย- 
    ลาว 
3. เสนทางนครนายก-ฉะเชิงเทรา ไม 
    เคยพัฒนา 

จดหมาย 
จดหมาย 

 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

9 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยเหลืออุทกภยัท่ีอุทัยธานี 
2. ขโมยมิเตอรไฟฟาท่ีสมุทรสงคราม 
3. รปภ.ไมนาไวใจแถวถนนวิภาวด ี

จดหมาย 
แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

10 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยอุทกภยัท่ีชัยนาท 
2. ตัดไมทําลายปาท่ีศรีราชา 

จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

DPU



91 

ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

11 พฤศจิกายน 2549 

1. ชวยอุทกภยัท่ัวประเทศ 
2. สงเสริมการเกษตรท่ีสระบุรี 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอหนอง 
    แซง สระบุรี 
4. ไลท่ีท่ีสิงหบุรี 

แฟกซ 
แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

12 พฤศจิกายน 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีพิจิตร 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีปทุมธานี 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีนครสวรรค 
4. เถาวัลยทับสายไฟ 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

13 พฤศจิกายน 2549 
1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอ 
    หนองเสือ 
2. ประชาสัมพันธสินคา OTOP 

แฟกซ 
 

แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

14 พฤศจิกายน 2549 

1. การประปาสวนภูมิภาคกาํลังเรง  
    สรางเช่ือมตอประปาเกา 
2. เล้ียงอาหารผูตองขัง 
3. ขโมยมิเตอรไฟฟาท่ีเพชรบูรณ 
4. ผันงบไปสรางอาคารตลาด 
    กลางรานคาชุมชนไมมีสินคา  
    ทําร้ัวแนนหนา 

 
จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 

 
 

จดหมาย 

 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
 
ไดรับการแกไขแลว 

15 พฤศจิกายน 2549 

1. ชวยอุทกภยัปทุมธานี,อยุธยา 
2. ประชาสัมพันธการเกษตรท่ี 
    ศรีสะเกษ 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีเพชรบูรณ 
4. ไมมีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัยภูมิ 

จดหมาย 
แฟกซ 

 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

 

DPU



92 

ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

16 พฤศจิกายน 2549 

1. ประชาสัมพันธ โครงการคน ไทย 
    รักแผนดินเพื่อในหลวงเฉลิมพระ 
    ชนมครบ 80 พรรษา 
2. จัดสรรเบ้ียครองชีพแกคนชรา,  
ผูพิการ  
3. หลักส่ีมีแผนกระดาษติดตูเอทีเอ็ม  

จดหมาย 
 
 

จดหมาย 
 

จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
 
 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

17 พฤศจิกายน 2549 

1. ชวยเหลืออุทกภยัท่ีปทุมธานี 
2. เปดโครงการขยะชุมชน 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอ 
    วิเชียรบุรี 
4. ชองการจราจรหาย 

จดหมาย 
แฟกซ 
จดหมาย 

 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

18 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยเหลืออุทกภยัท่ีเพชรบุรี 
2. ไมมีน้ําประปาใช 
3. รถบรรทุกน้ําหนักเกิน 

แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

19 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยเหลืออุทกภยัท่ีชัยนาท 
2. ตัดไมทําลายปาท่ีนครศรีธรรมราช 

แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

20 พฤศจิกายน 2549 
1. การศึกษา (วัดไตรมิตร) 
2. ปรับเสนทางเมือง 
3. บุกรุกท่ีดิน 

แฟกซ 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

21 พฤศจิกายน 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระท่ีชลบุรี 
2. จัดงานเทศกาลกินกุงท่ีตลาดทะเล 
    ไทย 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีเชียงใหม 
4. ไปถางหญาปรับปรุง 

จดหมาย 
จดหมาย 

 
จดหมาย 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

22 พฤศจิกายน 2549 
1. เชียงใหมท้ิงขยะไมเลือกท่ี 
2. ปญหาโรงขยะกล่ินเหม็น 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีแพร 

แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

23 พฤศจิกายน 2549 

1. ซอมบํารุงระบบน้ําประปาท่ีอําเภอ 
    เสนา 
2. คนชรากวา 200 คน มอบทุนเล้ียง 
    ชีพคนจน 
3. มีสายไฟแตไมเปดไฟ 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอําเภอหางดง 

 
จดหมาย 

 
แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 

 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

24 พฤศจิกายน 2549 

1. ชวยเหลือน้าํทวมท่ีเชียงใหม 
2. เปดกอกมนี้าํสะอาดดื่ม 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีหัวหิน 
4. เรียกเก็บคาข้ึนดอยอินทนนทราคาสูง 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

25 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยเหลือน้าํทวมภาคกลาง 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีปทุมธานี 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสุพรรณบุรี 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

26 พฤศจิกายน 2549 

1. สนามมาราชตฤนมัยสมาคมมอบ 
    เงินรายไดเพื่อการกุศล 
2. กําลังกอสรางตึก 3 ข้ึนท่ีวดัแกงรอน  
   เปนอาคารหอสมุด 

 
จดหมาย 

 
จดหมาย 

 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

27 พฤศจิกายน 2549 

1. ร.ร.เตรียมฯ พัฒนาการสนบัสนุนให 
    เด็กเลนกีฬา 
2. ผิวการจราจรขรุขระท่ีอยุธยา 
3. ลพบุรีสรางถนนลาชาใชงบ 50 ลาน 
4. ผิวการจราจรขรุขระท่ีพิจิตร 

 
จดหมาย 
แฟกซ 
แฟกซ
จดหมาย 

 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
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94 

ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

28 พฤศจิกายน 2549 
1. ชวยน้ําทวมท่ีสิงหบุรี 
2. รณรงคเลิกสูบบุหร่ี 
3. โซลาเซลลติดต้ังท่ีบาน 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

29 พฤศจิกายน 2549 

1. ประชาสัมพันธงานวิทยาศาสตร 
2. ชวยผูประสบภัยแลงท่ีสุราษฏร 
3. ชวยสุนัขไว 200 ตัว 
4. รถซ้ือใหมยังไมทันไรตองเขาอูซอม 

แฟกซ 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

30 พฤศจิกายน 2549 

1. จัดกิจกรรมลูกเสือ 
2. ประชาสัมพันธงานสรางสะพานท่ี 
    นครปฐม 
3. ผิวการจราจรขรุขระท่ีสกลนคร 

แฟกซ 
จดหมาย 

 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

1 ธันวาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธ 
2. เปดงานแหเรือ 
3. ส่ิงแวดลอม 
4. ทําความดีใหในหลวง 

แฟกซ 
จดหมาย 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

2 ธันวาคม 2549 

1. ทองเท่ียว 
2. อบรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
3. เปดใชสะพานปากเกร็ด- นนทบุรี 
4. ประชาสัมพันธ 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

3 ธันวาคม 2549 

1. ชวยน้ําทวม 
2. ชวยน้ําทวม 
3. ฟนฟูสึนาม ิ
4. การจัดกจิกรรมวันพอ 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

4 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ เนื่องจากเปนวนัหยดุ   
5 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ เนื่องจากเปนวนัหยดุ   
6 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ เนื่องจากเปนวนัหยดุ   
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

7 ธันวาคม 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระ 
2. ผิวการจราจรขรุขระ 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. ข้ึนราคาอาหารทะเล 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

8 ธันวาคม 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระ 
2. ผิวการจราจรขรุขระ 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. ยึดลําธารสาธารณะ 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

9 ธันวาคม 2549 ผิวการจราจรขรุขระ จดหมาย ไดรับการแกไขแลว 
10 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ เนื่องจากเปนวนัหยดุ   

11 ธันวาคม 2549 

1. ชวยน้ําทวม 
2. จายคาภาษีรถยนต 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. ชวยน้ําทวม 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

12 ธันวาคม 2549 1. ผิวการจราจรขรุขระ จดหมาย ไดรับการแกไขแลว 

13 ธันวาคม 2549 

1. ทดลองไบโอดีเซล 
2. ปรับปรุง, แตงหญา 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. ทาวเฮาสอันตรายแถววดัพิมารนรดี  
    มีจี้ปลน 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

14 ธันวาคม 2549 

1. โครงการบําบัดน้ําเสียง 
2. ผิวการจราจรขรุขระ 
3. บ๊ิกซี, เซ็นทรัล หนาหางวุนวาย 
    รถยนตเขาขางทางไมได 
4. รกรางวางเปลา 

จดหมาย 
จดหมาย 

 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

DPU



96 

ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

15 ธันวาคม 2549 

1. น้ําทวมขัง 
2. ผิวการจราจรขรุขระ 
3. สงเสริมการเกษตร 
4. สะพานทรุดตัว, แตกราว 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

16 ธันวาคม 2549 

1. สงเสริมการเกษตร 
2. ประชาสัมพันธ 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. กลุมมิจฉาชีพ 18 มงกุฎ ปลอมตัว 
    เปนพนกังาน 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 

17 ธันวาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธ 
2. ประชาสัมพันธ 
3. น้ําประปาเสีย 
4. ประชาสัมพันธ 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

18 ธันวาคม 2549 

1. ชวยเหลือผูยากไร 
2. ผิวการจราจรขรุขรุ 
3. สรางอาคารท่ีพักอาศัย 
4. น้ําทวมขัง 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

19 ธันวาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธ (โรงพยาบาลมหาชัย) 
2. ผิวการจราจรขรุขระ 
3. สรางอาคารท่ีพักอาศัย 
4. น้ําทวมขัง 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

20 ธันวาคม 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระ 
2. ทองเท่ียว 
3. หลอดไฟเสีย ทางเขาหมูบาน 
4. ประชาสัมพันธ 

จดหมาย 
จดหมาย 
แฟกซ 
แฟกซ 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีรองเรียน 

21 ธันวาคม 2549 

1. ผลิตภัณฑตุกตา 
2. จัดอบรมชาวบานทอผา 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. โครงการบานเอ้ืออาทร 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

22 ธันวาคม 2549 

1. สงเสริมการเกษตร 
2. อําเภอศรีเชียงใหม แปรสถาพเปน 
ท่ีพักโฮมสเตยได 200 คน 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. ผิวการจราจรรอบเกาะพีพขีรุขระ 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

23 ธันวาคม 2549 

1. ผิวการจราจรขรุขระ 
2. ผิวการจราจรขรุขระ 
3. เรือทองเท่ียวเสียคาจอด, เรือประมงฟรี 
4. ไฟไหมชุมชนเขตไผสิงโต  

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

24 ธันวาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธมูลนิธิชัยพฒันา 
2. ประชาสัมพันธ 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

25 ธันวาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธ 
2. สรางบานพักใหขาราชการ 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. ผิวการจราจรขรุขระ 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

26 ธันวาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธ 
2. สงเสริมอาชีพ 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. สะพานพัง 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

27 ธันวาคม 2549 1. บุกรุกท่ีดิน จดหมาย ไดรับการแกไขแลว 
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ตารางเอกสารรองเรียนเขามาในรายการขาว”ชวยชาวบาน”  (ตอ) 
 

วันท่ี ประเภทท่ีรองเรียน เอกสาร 
การตอบรับจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับปญหาท่ีรองเรียน 

28 ธันวาคม 2549 

1. การศึกษา 
2. น้ําทวมขัง 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. สรางทอ 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

29 ธันวาคม 2549 

1. การศึกษา 
2. ทองเท่ียว (อาสาชุมชน) 
3. ผิวการจราจรขรุขระ 
4. เคร่ืองดื่มปลอมปน 

จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 

30 ธันวาคม 2549 1. ปรับผิวจราจรขรุขระ จดหมาย ไดรับการแกไขแลว 

31 ธันวาคม 2549 

1. ประชาสัมพันธ 
2. สงเสริมการศึกษา 
3. แงมุมความคิด  (ประชาสัมพันธ) 
    ความรักภายในครอบครัว 
4. กินขาวคลุกน้ําปลา 

จดหมาย 
จดหมาย 

 
จดหมาย 
จดหมาย 

ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
 
ไดรับการแกไขแลว 
ไดรับการแกไขแลว 
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ตารางแสดงเนือ้หาขาวท่ีออกอากาศ ในรายการขาว”ชวยชาวบาน” 
 
วันท่ี ชวงนีช้ี้แนะ แหลงท่ีมา 

1 ตุลาคม 2549 พื้นผิวการจราจรขรุขระรอบสถานีขนสง
จังหวดัขอนแกน 

จังหวดัขอนแกน 

2 ตุลาคม 2549 ไมมีทอระบายน้ํา จังหวดันครราชสีมา 
3 ตุลาคม 2549 ถนนชํารุดมาก จังหวดักาญจนบุรี 
4 ตุลาคม 2549 จัดสรางอาคารปลอยใหรกราง จังหวดักาญจนบุรี 
5 ตุลาคม 2549 พื้นผิวถนนขรุขระ จังหวดันครปฐม 
6 ตุลาคม 2549 มรสุมหลายลูกทําใหถนนขาด จังหวดัภเูก็ต 
7 ตุลาคม 2549 ผิวการจราจรขรุขระเปนหลุมเปนบอ จังหวดักรุงเทพมหานคร 
8 ตุลาคม 2549 พายุพัดทําใหถนนเสียหาย จังหวดับุรีรัมย 
9 ตุลาคม 2549 ไมมีน้ําประปาใช จังหวดัสรุบุรี 
10 ตุลาคม 2549 บุกรุกปา จังหวดัพังงา 
11 ตุลาคม 2549 นายทุนบุกรุกคลอง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
12 ตุลาคม 2549 เหยยีบคอนกรีต, ยางรถแตกท่ีหวยยอด จังหวดัตรัง 
13 ตุลาคม 2549 ไลท่ีพัทยา จังหวดัชลบุรี 
14 ตุลาคม 2549 การรถไฟไมสามารถเปดเสนทาง เนื่องจาก

น้ําทวมรางรถไฟ 
จังหวดัอยุธยา 

15 ตุลาคม 2549 บานเรือนใกลบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
แจงเหตุเคร่ืองบินเสียงดัง และเคร่ืองบิน
เฉ่ียวหลังคาบาน 

จังหวดัสมุทรปราการ 

16 ตุลาคม 2549 รองเรียนเร่ืองขยะหนาหางบ๊ิกซีท่ีตั้งวัด
แพรกษา 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

17 ตุลาคม 2549 แปรรูปน้ําประปาโอนใหบริษัทเอกชนกํากับ
ดูแลรับผิดชอบเนื่องจากมีกล่ินเหม็น 

จังหวดันนทบุรี 

18 ตุลาคม 2549 ไมมีไฟฟาใชท่ีอําเภอเดชอดุม  จังหวดัอุบลราชธานี 
19 ตุลาคม 2549 ผิวการจราจรขรุขระเปนหลุมเปนบอ จังหวดัมุกดาหาร 
20 ตุลาคม 2549 ถนนขรุขระ,ฝาทอพังเปนหลุมเปนบอ จังหวดักรุงเทพมหานคร 
21 ตุลาคม 2549 ถนนลําลูกกาผิวการจราจรขรุขระ จังหวดัปทุมธานี  
22 ตุลาคม 2549 ท้ิงขยะไมเปนท่ีตรงวัดปากน้ําภาษเีจริญ จังหวดักรุงเทพมหานคร 
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วันท่ี ชวงนีช้ี้แนะ แหลงท่ีมา 
23 ตุลาคม 2549 น้ําทวมขังซอยปรีดีพนมยงค จังหวดักรุงเทพมหานคร 
24 ตุลาคม 2549 ไมมีไฟฟาใชท่ีหนาปากซอยมหาวิทยาลัย

รังสิต 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

25 ตุลาคม 2549 ผิวการจราจรขรุขระถนนเปนหลุมเปนบอ จังหวดักรุงเทพมหานคร 
26 ตุลาคม 2549 เอาส่ิงปฏิกูลจากรถดูดสวมไปท้ิงสวน

มะพราวของบานใกลชุมชนตองทนกล่ิน
เหม็น 

จังหวดัสุราษฎรธานี 

27 ตุลาคม 2549 กล่ินเหม็นของมูลสุนัขเขตประเวศ จังหวดักรุงเทพมหานคร 
28 ตุลาคม 2549 ทอระบายน้ําไมมีฝาปดดานหลังโรงเรียนกุล

วิทยาบานฉาง 
จังหวดัระยอง 

29 ตุลาคม 2549 ชวยเหลือผูประสบอุทกภยัในหลายพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศ 
30 ตุลาคม 2549 บุกรุกทุงสาธารณะ  อ. เขาสมิง  จังหวดัตราด 
31 ตุลาคม 2549 ขโมยมิเตอรไฟฟา จังหวดัสิงหบุรี 
1 พฤศจิกายน 2549 ฝนตกหนักกลัวถลมถนนพัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 
2 พฤศจิกายน 2549 ประชาชนไดรับความเดือดรอนดานการ

ส่ือสารไปรษณีย 
จังหวดักระบ่ี 

3 พฤศจิกายน 2549 ขโมยถอดมิเตอรไฟฟา จังหวดัสิงหบุรี 
4 พฤศจิกายน 2549 ไปสนามบินสุวรรณภูมิไมมีบอบําบัดน้ําเสีย 

ทําใหมีกล่ินเหม็น 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

5 พฤศจิกายน 2549 ผิวการจราจรเสียหาย จังหวดัสุราษฎรธานี 
6 พฤศจิกายน 2549 หินท่ีอยูบนหนาผาผลม จะทําใหการจราจร

เสียหายมาก 
จังหวดัลําปาง 

7 พฤศจิกายน 2549 แกงคตกทองนําทองเปอรเซนตต่ําไปหลอก
ขายรานทอง 

จังหวดัชลบุรี 

8 พฤศจิกายน 2549 น้ําประปามีตะกอนปนเปอนตําบลบางกุง จังหวดัสุพรรณบุรี 
9 พฤศจิกายน 2549 ร.ป.ภ. สรางความเดือดรอน สงเสียงดังแถว

วิภาวดีรังสิต  ท่ีหมูบานศิริวฒันา 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจิกายน 2549 ตัดตนไมแลวทําไรขาวโพดดินถลม จังหวดัอุตรดิตถ 
11 พฤศจิกายน 2549 รักษาความสะอาดถูกสุขอนามัยทําเปดพะโล

ขาย 
จังหวดัชลบุรี 
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วันท่ี ชวงนีช้ี้แนะ แหลงท่ีมา 
12 พฤศจิกายน 2549 เถาวัลยพันสายไฟท่ีตั้งเครือขายโทรศัพท

เกือบทุกชอง 
จังหวดันครสวรรค 

13 พฤศจิกายน 2549 บุกรุกปาท่ีอําเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค 
14 พฤศจิกายน 2549 ผันงบไปสรางอาคารตลาดกลางรานคา

ชุมชนต้ังอยูริมถนน 
จังหวดัเพชรบรูณ 

15 พฤศจิกายน 2549 ไมมีสัญญาณไฟจราจรและสะพานลอยทํา
ใหเกิดอันตราย 

จังหวดัชัยภูมิ 

16 พฤศจิกายน 2549 แผนกระดาษบริการเงินดวน (ATM) ติดเสา
แถวหลักส่ีไปรังสิต 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

17 พฤศจิกายน 2549 สรางสะพานทําใหการจราจรขรุขระเปนหลุม
เปนบอ 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

18 พฤศจิกายน 2549 ผิวการจราจรขรุขระถนนไดรับความเสียหาย
พังยับ 

จังหวดันครปฐม 

19 พฤศจิกายน 2549 ตัดไมทําลายปาตําบลนางแดด  อําเภอหนอง
บัวแดง 

จังหวดัชัยภูมิ 

20 พฤศจิกายน 2549 สรางท่ีพักอาศัยคลายศูนยอพยพของผูล้ีภัย 
สรางความเดือดรอน  อําเภอเขาคอ 

จังหวดัเพชรบรูณ 

21 พฤศจิกายน 2549 ปลอยใหหญารกท่ีแฟลตการเคหะรมเกลา
สรางสวนสาธารณะ 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

22 พฤศจิกายน 2549 ปญหาสรางซุมเฉลิมพระเกยีรติตองมีการ
ประมูล กลับไมประมูล 

จังหวดัชลบุรี 

23 พฤศจิกายน 2549 ผิวการจราจร ถนนขรุขระและเสียหายมาก 
ตําบลบานแหวน  อ. หางดง  

จังหวดัเชียงใหม 

24 พฤศจิกายน 2549 เรียกเก็บเงินคาบํารุงข้ึนดอยอินทนนท 20 
บาท 

จังหวดัเชียงใหม 

25 พฤศจิกายน 2549 ถนนเปนหลุมเปนบอ  ตําบลบวงคาง  อําเภอ
สันกําแพง  

จังหวดัเชียงใหม 

26 พฤศจิกายน 2549 สรางอาคารรูปทรงแปลกตาภายในวัด....
เพราะไมมีหนงัสือ,สมุด 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
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วันท่ี ชวงนีช้ี้แนะ แหลงท่ีมา 
27 พฤศจิกายน 2549 โครงการสรางกั้นน้ําหมดงบไป 50 ลานยัง

ไมเสร็จ  เข่ือนไมคืบหนา 
จังหวดัลพบุรี 

28 พฤศจิกายน 2549 ก.ฟ.ภ. เดินสายปกเสาไฟฟาไมได เพราะติด
เปนพื้นท่ีอุทยาน  ตําบลบอรอน  อําเภอกนั
ตรัง 

จังหวดัตรัง 

29 พฤศจิกายน 2549 เจาหนาท่ีชอง 7 ถูกคนรายชิงทรัพยและทํา
รายรางกาย 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

30 พฤศจิกายน 2549 การจราจรขรุขระเปนหลุมเปนบอ  อําเภอ
โพนนาแกวเช่ือมกับอําเภอโคกศรีสุพรรณ 

จังหวดัสกลนคร 

1 ธันวาคม 2549 ประชาสัมพันธการแขงขันทําความด ี จังหวดักรุงเทพมหานคร 
2 ธันวาคม 2549 ทุกหนวยงานราชการชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัยท่ีแมสรวย 
จ. เชียงราย 

3 ธันวาคม 2549 ประชาสัมพนธเท่ียวอุทยานรัชกาลท่ี 2 เนื่อง
ในวนัพอแหงชาติ  

จังหวดัสมุทรสงคราม 

4 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ  
5 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ  
6 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ  
7 ธันวาคม 2549 เร่ืองท่ีไดรับการแกไข,อาหารทะเลแพง จังหวดัพังงา 
8 ธันวาคม 2549 ทางหลวงชนบทลําลูกกา ปทุมธานีไปอําเภอ

องครักษ จราจรติดขัด 
จังหวดัปทุมธานี 

9 ธันวาคม 2549 ผิวการจราจรขรุขระ  หนาตําบลสนามจันทร จังหวดัฉะเชิงเทรา 
10 ธันวาคม 2549 งดออกอากาศ  
11 ธันวาคม 2549 ชวยเหลือผูประสบอุทกภยั จังหวดันนทบุรี 
12 ธันวาคม 2549 บุกรุกปา  ท่ีอําเภอสารภี  จังหวดัเชียงใหม 
13 ธันวาคม 2549 ทางเขาวัดนมิานรดีมีทาวเฮาสขนาดใหญ  

พื้นที่อันตราย 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

14 ธันวาคม 2549 ปลอยท่ีรกรางวางเปลา อําเภอวังทอง  คาย
ลูกเสือบานแกง 

จังหวดัพิษณุโลก 

15 ธันวาคม 2549 สะพานทรุดตัว ราวสะพานแตกราว   จังหวดัพิจิตร 
16 ธันวาคม 2549 แก็งค 18 มงกฏุ ปลอมตัวเปนเจาหนาท่ีเรียก 

เก็บเงิน 
จังหวดั นครนายก 
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วันท่ี ชวงนีช้ี้แนะ แหลงท่ีมา 
17 ธันวาคม 2549 นักทองเท่ียวทยอยเขามาในงานรําลึกสึนามิ จังหวดัพังงา 
18 ธันวาคม 2549 ชวยทําสะพานไมเปนทางเขาออกของ

หมูบานน้ําทวมน้ําทวม 
จังหวดัเพชรบรีุ 

19 ธันวาคม 2549 ตัดไมทําลายปาพื้นท่ีเขตอุทยานเสด็จกรม
หลวงชุมพร 

จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

20 ธันวาคม 2549 ทําอนุสาวรียรําลึกเหตุการณสึนามิ จังหวดัพังงา 
21 ธันวาคม 2549 ผิวการจราจรขรุขระเขตบางขุนเทียนจาก

ซอยทาขาง 7 แยกยอย ซ. อนามัยเจริญ 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

22 ธันวาคม 2549 ผิวการจราจร ถนนรอบเกาะเสียหาย ถูกน้ํา
กัดพังเสียหายมากท่ีสุด 

จังหวดักระบ่ี 

23 ธันวาคม 2549 เพลิงไหมชุมชนไผสิง เขตคลองเตย มอบ
อุปกรณกนัหนาว”ชวยชาวบาน”ท่ีถูกไฟ
ไหม 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

24 ธันวาคม 2549 ปรับปรุงภูมิทัศนใหม ไมเหลือของเกา จังหวดั ชุมพร 
25 ธันวาคม 2549 ผิวการจราจรขรุขระท่ีจังหวดัภูเก็ตมีเสา

ไฟฟาอยูเกล่ือนถนน 
จังหวดัภเูก็ต 

26 ธันวาคม 2549 สะพานควนขนุงถึงพัทลุงพังเสียหายสะพาน
เช่ือมตําบลโตนดดวน 

จังหวดัพัทลุง-สงขลา 

27 ธันวาคม 2549 อุโมงคลอดใตสามแยกเกษตร-นวมินทร ถา
ดื่มเหลาเมา ระวังอุบัติเหต ุ

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

28 ธันวาคม 2549 ตลาดเทศบาลตําบลปากชอง เคยประสบ
อุบัติเหตุเพลิงไหมและขาดน้ําประปา 

จังหวดัสระบุรี 

29 ธันวาคม 2549 ชวงเทศกาลปใหม 50 ใหระวังการซ้ือ
เคร่ืองดื่ม, อาหาร อาจจะเอาเคร่ืองดื่มปลอม
มาจําหนาย อันตรายจะเกดิกับผูบริโภค 

จังหวดัอุบลราชธานี 

30 ธันวาคม 2549 การจัดแสดงหอศิลปวัฒธรรมใหชาว
เชียงใหมมานัง่เลนตามความหลังในอดีต 

จังหวดัเชียงใหม 

31 ธันวาคม 2549 ครอบครัวหนึง่ท่ีมีลูก 11 คน ยากจน ขอขาว
จากบาตรพระมาประทังชีวิต โชครายมีลูก
หลายคนกนิขาวคลุกน้ําปลา 

จังหวดัศรีสะเกษ 
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            วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

1 ตุลาคม 2549 

1. การบริการภาครัฐ( กระทรวง
สาธารณะสุขตรวจสอบสอบสาร
ปนเปอนอาหารท่ีอําเภอเมือง จังหวดั
หนองคาย)   
2. รณรงคประชาสัมพันธ(กระทรวง
ศึกษา)จัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร 
โรงเรียนวัดเกตุ อําเภอทาวุง จังหวดั
ลพบุรี) 
3.สาธารณูประโภค(ขุดทอระบายน้าํ
กลางส่ีแยกขรุขระ) ท่ีถนนทุงศรีเมือง 
 

จังหวดัหนองคาย 
                                  
                                  
 
 
จังหวดัลพบุรี 
 
 
จังหวดักาสินธ-
จังหวดั 
สกลนคร 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 

2  ตุลาคม  2549 

1. การบริการจากรัฐ(จัดงบสรางสถานี
ตํารวจกระทุมแบนจังหวดัสมุทรสาคร) 
2.  การบริการจากรัฐ(โรงพยาบาลพิสัย 
เวช อําเภอโพนพิสัยจังหวดัหนองคายนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขออกบริการ
ประชาชน) 
3. สาธารณูปโภค(มีหลุมขนาดใหญฝน
ตกน้ําทวมขัง ตําบลจุมพล อําเภอโพน
พิสัย) 

จังหวดัสมุทสาคร 
 
   จังหวดัหนองคาย 
 
 
        
จังหวดัหนองคาย      

แฟลกช 
  
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย          

3  ตุลาคม  2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ(สงเสริม
การเกษตร/โครงการปุยชีวภาพตําบลทา
กระชับ อําเภอนครชัยศรี) 
2.  การรณรงคการประชาสัมพันธ
(สงเสริมการเกษตร/กรีดยาง 
อําเภอทุงสง) 
3. สาธารณูปโภค(ถนนพงั ไมมีคูระบาย
น้ํา อําเภอบางน้ําเปร้ียว) 

    จังหวดันครปฐม  
 
 
จังหวดั
นครศรีธรรมราช 
 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
     

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี 
 

เนื้อหา 
สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา

แหลงขาว 
4 ตุลาคม  2549 1.  รณรงคการประชาสัมพันธ(จัด

ทดสอบความรูแขงตอบปญหาชิง
ทุนการศึกษา) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ(สงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีตาํบล เขาสา
สามยอด) 
3. สาธาณูปโภค(หลุม/บออยูตรงขาม    
The Mallนครราชสีมา) 

จังหวดัปทุมธานี 
 
 
จังหวดัลพบุรี 
 
 
จังหวดั
นครราชสีมา  

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 

5  ตุลาคม  2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ(งานบุญท่ี
วัดแกวฟา  ท่ีอําเภอเมือง ) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ (อนุรักษ
วัฒนธรรมจัดสรางศาลาเรือนไทยเปด
ใหชมศิลปะหตักรรม(มหาวทิยาลัยราช
ภัฎ พระนครศรีอยุธยา) 
3. สาธารณูปโภค(ถนนเลอะเทอะน้ํา
ทวมขังตําบลโคกสําราญ อําเภอบาน
แฮด) 

จังหวดันนทบุรี 
 
จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
จังหวดัขอนแกน 
 
 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 

7  ตุลาคม  2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ(ตรวจสอบ
ปายโฆษณาท่ีรามอินทราท่ี4ไมแข็งแรง) 
2.สาธารณูปโภค(การกอสรางถนนจาก
กระบ่ีไปพังงา) 
3.  สาธารณูปโภค (ซอมถนนเทศบาล
ตําบลหัวเวียง อําเภอผักไห) 
 
 
 
 
 
 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
จังหวดัพังงา 
 
จังหวดัอยุธยา 
 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

 
 
 
 
8  ตุลาคม  2549 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ( สงเสริม
การทองเท่ียวท่ีอาวนาง) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ 
( สงเสริมการทองเท่ียวท่ีอาวนาง) 
3.  รณรงคการประชาสัมพันธ (ปองกัน
ของผิดกฎหมายเปนวัตถุระเบิดอาวุธ
สงครามท่ีสถานการณชายแดนเลียบฝง
แมน้ําโขง) 
4. สาธารณูปโภค( สายไฟรกรุงรังกอน
เขาเมืองตรัง) 

จังหวดักระบ่ี 
 
จังหวดักระบ่ี 
 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
จังหวดัตรัง 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 

9  ตุลาคม  2549 1. การบริการภาครัฐ (กรมทางหลวง
ชนบทรวมสรางอนุสาวรียใตน้ํารําลึกสึ
นามิ) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ  
( เร่ืองติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย)   
3. สาธารณูปโภค(ถนนเปนลูกรังท่ี
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติร) 

จังหวดักระบ่ี 
 
 
จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
จังหวดัพิจิตร 
 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 
 

10 ตุลาคม  2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ( การ
ไฟฟานครหลวงหวงใยผูใชไฟฟาจัด
กิจกรรมจายคาไฟฟาไวสักนดิมีสิทธิลุน
โชค) 
2.  สาธารณูปโภค(ถนนพังเสียหายท่ี
ตําบลนราภิรมย อําเภอบางเลน)  
3. สาธารณูปโภค(ชวยทําถนนลาดยาง
ใหชาวบาน ท่ีตําบลกลอนโด อําเภอดาน
มะขามเต้ีย) 

จังหวดั
สมุทรปราการ 
 
 
จังหวดันครปฐม 
 
จังหวดักาญจนบุรี 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 

12  ตุลาคม  2549 1.รณรงคการประชาสัมพันธ(บริจาค  
ชวยน้าํทวมท่ีอําเภอเมือง)  
2.  สาธารณูปโภค(สรางถนนคอนกรีต
ผันงบไปสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ี
อําเภอเมือง) 
3. สาธารณูปโภค( ถนนมีหลุมขาม
สะพานมอเตอรเวย) 

จังหวดัพิจิตร 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
จังหวดัปทุมธานี 

จดหมาย 
 
แฟลกช 
 
 
แฟกซ 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

13  ตุลาคม  2549 
 
 
 
 

1.ส่ิงแวดลอม(คลองมีผักตบชวาข้ึนเต็ม
ชวยทําใหน้ําไหลไดสะดวกระบายน้ํา
ไดมาก) 
2.การบริการภาครัฐ(กระทรวง
สาธารณสุข เปดงานวนัโลกสดใส
ตรวจสอบวัดสายตาท่ีโรงพยาบาล
มุกดาหาร) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนพงัท่ีตําบลบางผ้ึง 
อําเภอบางประกง) 

จังหวดัชลบุรี 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 

จดหมาย 
 
 
แฟลกช 
 
 
 
จดหมาย 

14 ตุลาคม 2549 
 
 
 
 
 
 
 

1.รณรงคการประชาสัมพันธ(สมเด็จ
พุฒาจารยเปนองคประธานมอบ 
วุฒิบัตรแกครูปฐมวัยท่ีโรงเรียนอนุบาล
วัดไตรรัตนาราม) 
2.การบริการภาครัฐ(อบรมใหความรู
เร่ืองทรงผม) 
3.สาธารณูปโภค(ท่ีสถานีรถไฟอําเภอ
หวยยอดน้ําประปาเสียในหองน้ํา) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
จังหวดัตรัง 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

15ตุลาคม 2549 1.รณรงคการประชาสัมพันธ
(ทองเท่ียววดัถํ้าแฝดตําบลเขา
นอย อําเภอทามวง) 
2.สาธารณูปโภค(ถนนพงัไดรับ
ความเสียหาย) 
3.สาธารณูปโภค(นาประปาเสีย
ท่ีตําบลบางน้ําผ้ึงอําเภอบางประ
กง) 

จังหวดักาญจนบุรี 
 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 

16 ตุลาคม  2549 1. การบริการจากรัฐ( สรางพระ
แกวมรกตจําลองทรงเคร่ืองฤดู
รอนท่ีวิหารพทุธมลฑล) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ(ผู
บังคับการตํารวจภูธรจังหวดั
สมุทรสาครมอบนโยบายการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเนนการ
ปองกันโจรกรรมรถยนต) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนเปนหลุม
มีบอจากซอยวารีนอยใกล
มหาวิทยาลัยหวัเฉียว) 

จังหวดันครปฐม 
 
 
จังหวดัสมุทรสาคร 
 
 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 

17  ตุลาคม  2549 1. สาธารณูปโภค(ชาวบานไมมี
น้ํา,ไมมี ไฟฟา ท่ีตําบลหนอง
ปรง อําเภอเขายอย  ท่ีเขายอย) 
2.  การบริการภาครัฐ(ตํารวจ
รวมกับคณะกรรมการปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดอบรมให
ความรูใหแกแมบานท่ีจะทํา
กระเปา) 
3. สาธารณูปโภค(ถนนเสียหาย
ท่ีตําบลขุมเงินท่ีไดรับความ
เสียหาย ถนนเสียหาย)  

จังหวดัเพชรบรีุ 
 
 
จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
 
จังหวดัยโสธร 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

18  ตุลาคม  2549  1.  ส่ิงแวดลอม(เร่ืองบุกรุกท่ีดิน
หนองปรือ) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(ตํารวจอําเภอบานแฮดปองกันภยั
ยาเสพติด)  

จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
จังหวดัขอนแกน  

จดหมาย 
 
จดหมาย 

20  ตุลาคม  2549  1.รณรงคการประชาสัมพันธ(รับ
รางวัลการแขงขันเรือยาวชนะ3ป
ซอนไดครองถวยพระราชทานเปน
เรือลําแรกลุมแมน้ําโขงช่ือวาเรือ
พระยาแสนคาท่ีอําเภอบึงกาฬ) 
2.สาธารณูปโภค(แยกหนาธนาคาร
นครหลวงไทย ถนนเพชรเกษม 
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนเขาบานคํา
ผักหวานขรุขระ ตําบลหนองแหน 
อําเภอกุดชุม) 

จังหวดัหนองคาย 
 
 
 
 
จังหวดัตรัง 
 
 
จังหวดัยโสธร 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 

21  ตุลาคม  2549 
 
 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(รายการ07โชวนํารายไดจากการ
เปนพิธีกรและรายไดจากการโหวต
ของผูรับชมทางบานบริจาคเงิน
จํานวนเงิน13,4383บาท มอบให
โครงการ 7ส่ีชวยชาวบานชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยและถุงยังชีพ) 
2. การบริการภาครัฐ( จดัสรรงบ
ชวยเหลือน้ําทวมท่ี ตําบลดงเย็น 
บานโพนสวางอําเภอเมือง) 
3.  การบริการภาครัฐ (แมทัพภาค2
มอบนโยบายทํางานใหโปรงใสเปน
หวงท่ีชาวบานทอประปาแตกและ
ขโมยมิเตอรไฟฟา)  

ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
ท่ัวประเทศ 
 

แฟลกช 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

22  ตุลาคม  2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(หนังสือพิมพวอลสตีท เจอนัล 
เอเชียจดัอันดบัการบริหารองคกร
ดานคุณภาพ200บริษัทช้ันนาํแหง
เอเซียผลเครือซีเมนตรไทยไดครอง
แชมปอันดับติดตอกันเปนปท่ี3)  
2.  สาธารณูปโภค(จราจรตดิขัด
เนื่องจากขยายถนนท่ี อําเภอเมือง)  
3. สาธารณูปโภค(ถนนมีหลุมเปน
บอท่ีอําเภอสองดาว)  

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
จังหวดัสมุทรสาคร 
 
จังหวดัเชียงใหม 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
แฟลกช 
 
จดหมาย 
 

23 ตุลาคม  2549 1.รณรงคการประชาสัมพันธ(หลัง
ออกพรรษาท่ีวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ
พุทธศาสนิกชนนํากฐนิ
พระราชทานประจําป2549) 
2.รณรงคการประชาสัมพันธ
(พนักงานอินเตอรคร็อปและ
เครือขายรวมกันบริจาคขาวสาร 
อาหารแหงและเงิน50,000บาทไป
แจกจายผูประสบอุทกภัยท่ี
ภาคเหนือ)  
3.  สาธารณูปโภค(สะพานลอยขาม
ถนนแตก็ทนแรงเบียดเสียดของ
ผูคนไมไหว  ทําใหแผงเพิ่งขาย
ทะลักท่ี  The Mall บางกะป) 

จังหวดั 
กรุงเทพาหานคร 
 
 
ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 

24  ตุลาคม  2549 1.  ส่ิงแวดลอม(เร่ืองบุกรุกท่ีดินท่ี
บานไผ)  
2. สาธารณูปโภค( ผิวการจราจร
ขรุขระ  ถนนเปนหลุมเปนบอ) 

จังหวดัขอนแกน 
 
จังหวดัปราจีนบุรี 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
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แหลงขาว 
25  ตุลาคม  2549 1.  รณรงคการประชาสัมพันธ

(เชิญทองเท่ียววัดชองแสมสาร
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบเห็น
นักทองเท่ียวยืน่ธนบัตรเพ่ือแลก
ซ้ือส่ิงของท่ีชาวบานนํามา
บริจาคเพื่อจําหนายนํารายไดเขา
วัด) ประชาสัมพันธทองเท่ียว 
(เอกชน)  เชิญเท่ียววัดชอง
แสมสาร)  
2. รณรงคการประชาสัมพันธ 
(ชมรมส่ือมวลชนผูส่ือขาว
โทรทัศนหนังสือพิมพและวทิยุ
ชุมชนสุพรรณบุรีรวมกันบริจาค
อาหารแหงขาวสารและ
อาหารแหงเพือ่นําไปแจกจาย
ชวยเหลือชาวบานที่กําลัง
ประสบอุทกภยั) 
3.  สาธารณูปโภค(ทําถนนเขา
หมูบานขรุขระท่ีตําบลนา
สะแบง อําเ ภอศรีวิไล)  

จังหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัหนองคาย 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
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26  ตุลาคม  2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(หลวงพีน่้ําฝนแจงมาวา
นักทองเท่ียวผูท่ีเคารพบูชาแหง
วัดไผลอมไปบริจาคเงินบูชา 
พระเหรียญอยาไดหลงเช่ือบุคคล
ท่ีนําเหรียญไปขายนอกวัด)   
2. รณรงคการประชาสัมพันธ
(ดาราชอง7ชวยเหลือพอแมพี่
นองท่ีประสบอุทกภัยใน
โครงการ  7  สี”ชวยชาวบาน”)  
3.  สาธารณูปโภค(ทางหลวง
ชนบทตัดกับทารถไฟมีหลุมบอ
ทางรถไฟท่ีบานหนองตําลึง 
อําภอพานทอง) 

จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
แฟลกช 
 
 
 
จดหมาย 
 
 

27  ตุลาคม  2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(ชวยผูประสบอุทกภัยในหลาย
พื้นที่  มอบขาวสารอาหารแหง
โดยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 
2) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ(ปด
ปายรณรงคงดดื่มแอลกอฮอลการ
แขงเรืองานประเพณีท่ีจังหวัด
นาน) 
3. สาธารณูปโภค( ถนนเปนหลุม
เปนบอท่ี อําเภอสอยดาว ไปบาน
หนองน้ําใสผานหนาโรงเรียน
หนองใสพรเจริญวิทยา)   

จังหวดันครปฐม 
 
 
 
 
จังหวดัปราจีนบุรี 
 
 
 
จังหวดัชลบุรี 
 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 

 

DPU



113 

วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

29  ตุลาคม  2549 1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(จัดงานวัฒนธรรมไทยท่ี
วอชิงตันดีซีรวมกับสถานกงศุล
ไทยนครนวิยอรคและสถาน
กงศุลกิตติมศักดิ์  ณบอสตัน) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(มอบยารักษาโรคใหแกผู
ประสบอุทกภยัในภาคเหนือ) 
3. รณรงคการประชาสัมพันธ
(การบริการภาครัฐ( จัดสราง
หองอาบน้ําลอยฟาและต้ัง
โรงงานผลิตนํ้าบริสุทธิท่ี
วิทยาลัยสระบุรีไปบริจาคใหแก
ผูประสบอุทกภัย) 

ประเทศอเมริกา 
 
 
 
จังหวดัลําพูน 
 
 
จังหวดัสระบุรี 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
 

30  ตุลาคม  2549 1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(บริษัทท่ีเกีย่วของกับความงาม,
สุขภาพและดานสมุนไพรของ
นองปุกกี้บริจาคขาวสาร
อาหารแหง และอาหารกระปอง
ชวยเหลือผูประสบอุทกภยั)   
2. ส่ิงแวดลอม(การกอสราง
โรงไฟฟาพลังงานความรอน
รวมกับบางประกงรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและความ
ม่ันใจในระบบสงไฟฟาในภาค
กลาง และภาคตะวนัออก ) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนผานวัด
บางหวาไฟทางสักหลอดจะ
ติดต้ังก ็
ไมมี) 
 

ท่ัวประเทศ 
 
 
 

 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัระยอง 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
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31  ตุลาคม  2549 1.สาธารณูปโภค(ถนนพงัไดรับ
ความเสียหายและ  สรางสะพาน
ไมเขาชุมชนส่ีตํา) 
2. การบริการภาครัฐ
(โรงพยาบาลมหาชัยสราง ศาลา
ท่ีพักใหแกผูโดยสารใหแก
องคการบริหารสวนตําบลทา
ทรายไวท่ีหนาวัดคลองครุ) 
3. สาธารณูปโภค(ถนน,น้ําขังมี
หลุมเปนบอและน้ําขังในเขต
ประเวศ) 

จังหวดันนทบุรี 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 

1  พฤศจิกายน 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(ผูอํานวยการเขตสายไหมและ
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ
เปนแกนนําชวนชาวบานบริจาค
ขาวสาร อาหารแหง อาหาร
กระปองและเคร่ืองดื่ม)  
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(สํานักงานวัฒนธรรมกีฬาและ
การทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร
จัดประกวดวงดนตรีและรอง
เพลงเยาวชน)ทองเท่ียวจัด
ประกวดวงดนตรีและรองเพลง
เยาวชนท่ีวัฒนธรรมกีฬาและ
การทองเท่ียว) 
3.  สาธารณูปโภค(มีการลัก
มิเตอรไฟฟาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองตํารวจจบัได2คน) 

ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัชลบุรี 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
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2 พฤศจิกายน 2549 
 
 
 
 
 

1.รณรงคการประชาสัมพันธ(ตน
เดือนพฤศจกิายนจะมีงานนมัสการ
องคพระปฐมเจดียท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศงานนีจ่ะมีเปนประเพณีถึง
วันท่ี10พฤศจกิายน2549) 
2.รณรงคการประชาสัมพันธ(ไทย
ประกันชีวิตบริจาคขาวสาร1,700ถุง
นํามามอบโครงการ7สีชวยชาวบาน
และเครือซีเมนตรไทยเพื่อไป
แจกจายชวยเหลือบรรเทาทุกข
ใหแกพี่นองท่ีประสบอุทกภยัท่ัว
ประเทศประชาสัมพันธเชิญ
ทองเท่ียวพระปฐมเจดยี) 
3. สาธารณูปโภค(จาก
กรุงเทพมหานครไปเท่ียว
สมุทรสงครามตามถนนพระราม2
ถึงหนาวัดบุญนาคประชาสรรคบาน
ตนลําแพน อําเภออัมพวาถนน
เสียหายหนกัไมมีไฟทางขับรถให
ระมัดระวังชวยเหลือผูประสบอุทก
ภัยท่ัวประเทศ) 

 
จังหวดันครปฐม 
 
 
 
ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัสมุทรสงคราม 
 

 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 

3  พฤศจิกายน 2549 1.รณรงคการประชาสัมพันธ(สราง
วัดพานทองศิริมงคลหมูที4ตําบล
เขาคีริสอําเภอพรานกระตายและ
ศาลาการเปรียญรอตอเติม) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ
(จดหมายจากคนปทุมธานียงัไมได
รับการชวยเหลือโครงการ7สีชวย
ชาวบานและเครือซีเมนตรไทยสง
ตัวแทนเดินทางออกแจกจายถุงยัง
ชีพ200ถุง) 

จังหวดักําแพงเพชร 
 
 
 
 
จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
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 3. สาธารณูปโภค(ตรงทางแยก
ถนนบานเกาบนบานมาบสาม
เกลียว อําเภอพานทอง เปน
ทางเขาศูนยสุขภาพชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพ สนามกีฬา
ถนนมีหลุมมีบอ) 

จังหวดัชลบุรี 
 

จดหมาย 
 

4  พฤศจิกายน 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(รองผูวา การไฟฟาฝายผลิตมอบ
เงินชวยผูประสบอุทกภัยท่ัว
ประเทศ) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(ศิลปนดาราชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยแกผูท่ีไดรับความ
เดือดรอน) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนลําลูกกา
มีหลุมมีบอท่ีถนนนิมิตรใหม 
เขตคลองสามวา)  

ท่ัวประเทศ 
 
 
 
จังหวดัอยุธยา 
 
 
จังหวดัปทุมธานี 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 

5  พฤศจิกายน  
2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(โครงการ7สีชวยชาวบานและ
เครือซีเมนตรไทยและดารา
ศิลปนพรอมชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ
(จัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน
พรอมทัศนศึกษาปอมพระจุลให
อนุรักษปาชายเลน) 
3.  การบริการภาครัฐ(ไล
ผูโดยสารลงกอนถึงปายรถเมล
สายกรุงเทพ-ชลบุรี) 

จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
จังหวดัสมุทรปราการ 
 
 
 
จังหวดัชลบุรี 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
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6  พฤศจิกายน  
2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ(น้ํา
ทวมท่ีชุมชนท่ีวัดราชผาติการาม) 
2. รณรงคการ ประชาสัมพันธ
(ทองเท่ียวผูวาการไฟฟานครหลวง
เชิญชวนไป งานพืชสวนโลก) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนไปปรับ
เกล่ียลูกรังทางเขาชุมชนสมอโพรง 
อําเภอหวัหนิ)  

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
จังหวดัเชียงใหม 
 
 
จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 

7  พฤศจิกายน  
2549 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ(กลม
ศิลปนอีสานโครงการรวมน้าํใจ
บริโภคขาวสารอาหารแหง) 
 2.  สาธารณูปโภค(การไฟฟานคร
หลวงเจาของทอสายไฟฟาใตดิน
รอยสาย) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนทางเขา
หมูบานเสียหายเปนหลุมเปนบอ น้ํา
ขัง) 

ภาคอีสาน 
 
 
จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
จังหวดัอุตรดิตถ 
 

แฟลกช 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 

8  พฤศจิกายน  
2549 

1.รณรงคการประชาสัมพันธ
(โครงการ7สีชวยชาวบานและเครือ
ซีเมนตรไทยรวมท้ังดารา ศิลปน
บริจาคส่ิงของท่ีตําบลปากบาง  
ชวยเหลือผูประสบอุทกภยั) 
2. สาธารณูปโภค( เทคอนกรีตสราง
สะพานแมน้ําโขงขามเสร็จไทย-
ลาว) 
3. สาธารณูปโภค(จดุแยกตําบลพระ
อาจารยอําเภอลําลูกกา ปทุมธานีไป
อําเภอบางน้ําเปร้ียว เสนทางเปน
หลุมเปนบอ) 

จังหวดัสิงหบุรี 
 
 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
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9  พฤศจิกายน 2549 1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(บริษัทญ่ีปุนเกี่ยวกับผลิตลอแม็ค  
นําเงินจํานวน 1 แสนและเหลาดารา
ชวยเหลือน้ําทวมขาวสาร 
อาหารแหง อาหารกระปองและยา
รักษาโรค) 
2.  สาธารณูปโภค(ใหกําลังใจทาน
อัศวินขวัญเมืองท่ีกวาดลางจับแกงค
ขโมยมิเตอรไฟฟา) 
3.สาธารณูปโภค(  เอางบ  30 ลาน
ไปปรับถนนดนิลูกรังท่ีจังหวัด
รอยเอ็ด ) 

จังหวดัอุทัยธานี 
 
 
 
 
 
จังหวดัชลบุรี 
 
 
จังหวดัรอยเอ็ด 
 
 

แฟกซ 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
แฟลกช 

10 พฤศจิกายน 
2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(ผูแทนเขตสายไหมบริจาคส่ิงของ 
ขาวสาร อาหารแหงมอบถุงยงัชีพ
แกชาวบานจังหวัดชัยนาท) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ
(ประชาสัมพนัธประกวดหองเรียน
สีเขียวท่ีบางประกง) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนบานโปงดิน
ดําเสนตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
ทางเขาออกถนนเสียหาย)  

จังหวดัชัยนาท 
 
 
 
 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
 
จังหวดัชลบุรี 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 

12 พฤศจิกายน 
2549 

1.สาธารณูปโภค( นายกองคการ
สวนจังหวัด ถนนสายบางผ้ึง
เสียหายมีรถบรรทุกวิ่งผานเยอะยัง
ไมไดรับอนุญาติเนื่องจากมี
รถบรรทุกวิ่งผานเยอะถนนไดรับ
ความเสียหาย) 

จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
 
 

จดหมาย 
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 2.  สาธารณูปโภค(ถนนทางหลวง
ชนบทจังหวัดพิจิตรเสียหาย) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนเลียบคลอง
ตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ 
เสียหายมีดินลูกรัง) 

จังหวดัพิจิตร 
 
จังหวดัปทุมธานี 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 

13 พฤศจิกายน 
2549 

1.  สาธารณูปโภค(ถนนเสียหายเปน
หลุมเปนบอท่ีเขายอย) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(ทดลองไบโอดีเซลพลังงาน
แสงอาทิตยท่ีทองฟาจําลอง) 
3.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(ปรับปรุงดูแลตนหญา) 

จังหวดัเพชรบรีุ  
 
จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 

14 พฤศจิกายน 
2549 

1.การบริการของรัฐ(  การประปาสวน
ภูมิภาคกําลังสรางระบบประปาเกากับ
ระบบประปาใหมท่ีอําเภอบานคาย) 
2.  การรณรงคประชาสัมพันธ  (เล้ียง
อาหารกลางวนันักโทษท่ีเรือนจํากลาง
หนองคาย)  
3. สาธารณูปโภค( ขโมยมิเตอรน้ําท่ี
อําเภออางทอง ) 

จังหวดัระยอง 
 
 
 
จังหวดัหนองคาย 
 
 
จังหวดัอยุธยา  

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 

16 พฤศจิกายน 
2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศกึษาธิการจัดโครงการคน
ไทยรักแผนดนิเพื่อในหลวงโอกาส
ครบรอบ  80  พรรษา) 
2.การบริการภาครัฐ(องคการบริหาร
สวนตําบลโคกข้ีหนอน อําเภอพาน
ทอง จัดสรรงบเบ้ียครองชีพไมทอดท้ิง
คนชรา 300 คน)  

จังหวดัปตตานี, 
จังหวดัยะลา  และ
จังหวดันราธิวาส 
 
 
 
จังหวดัชลบุรี 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
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 3.  การบริการภาครัฐ(เทศบาลตําบล
ผักปง  เม่ือลูกจางถูกเรียกเปอรเซ็นต
จากเงินโบนัสอัตราสูงรอยละ  17) 

จังหวดัชัยภูมิ จดหมาย 
 

17 พฤศจิกายน 
2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ(แมบาน
ตํารวจภูธรภาค  1  รวบรวมส่ิงของ
ขาวสารอาหารแหง อาหารกระปอง
ชวยเหลือผูประสบอุทกภยัไปมอบ
ใหแกชาวบานยานปทุมธานี) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ( 
(ผูอํานวยการเขตหลักส่ีรับตําแหนง
ใหมตัดร้ิบบ้ินเปดโครงการธนาคาร
ขยะชุมชน) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนเสียหายจาก
บานโคกสําราญไปบานสันติสุข 
ตําบลน้ํารอน อําเภอวิเชียรบุรี) 

จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัชลบุรี 
 
 
 
จังหวดัเพชรบรูณ 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 

19 พฤศจิกายน 
2549 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ (การ
ประปาสวนภมิูภาคหวงใยชาวบานท่ี
ประสบอุทกภยันําน้ําดื่มและแกง
เขียวหวาน) 
2. รณรงคการ ประชาสัมพันธ
(สํานักงานผูตรวจการแผนดนิรัฐสภา
รวมกับองคกรอิสระจัดงานพบปะ
ประชาชนในสวนภูมิภาคท่ีโรงแรม
ธรรมารินทรธนา) 
3.  สาธารณูปโภค(สะพานเช่ือมบานตู
นเมือง ตําบลเกาะชอน  อําเภอพิมาย  
ไดรับความเสียหาย) 

จังหวดัชัยนาท 
 
 
 
จังหวดัตรัง 
 
 
 
 
 
จังหวดันครราชสีมา 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
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20 พฤศจิกายน 
2549 

1. รณรงคการ ประชาสัมพันธ(รอง
เจาอาวาธวดัไตรมิตรจัดการแขงขัน
ภาษาจนียอดมงกุฎนานาชาติท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา) 
2.  สาธารณูปโภค(ทางหลวงชนบท
ชลบุรีถนนกําลังปรับปรุงเสนทาง
เล่ียงเมืองสายไทยพิพัฒนเปนลูกรัง)  
3.  ส่ิงแวดลอม(บุกรุกท่ีดนิ
สาธารณะปากคลองหวายตน  ปา
เลนคลองสุสะ) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
จังหวดัชลบุรี 
 
 
 
จังหวดัตรัง 

แฟกซ 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 

21 พฤศจิกายน 
2549 

1. สาธารณูปโภค(ทางหลวงชนบท
แจงมาถนนสายบานหนองตําลึง 
บานเกาอําเภอพานทองตัดกบัทาง
รถไฟเปนหลุมเปนบอท่ีอําเภอพาน
ทอง) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ(จัด
งานเทศกาลกินกุงคร้ังท่ี3ท่ีตลาด
ทะเลไทย)  
3. สาธารณูปโภค(จากเชียงใหมไป
แมสะเรียงถนนขรุขระ ตกหลุม)  

จังหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
จังหวดัสมุทรสาคร 
 
 
จังหวดัเชียงราย 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
แฟลกช 
 
 
จดหมาย 
 

22 พฤศจิกายน 
2549 

1.  ส่ิงแวดลอม(ท้ิงขยะไมเลือกท่ี  
และมีปญหากบัชาวบานท่ีอําเภอภู
เขียว) 
2. ส่ิงแวดลอม(ปญหาโรงขยะทิพย
เนตรกล่ินเหม็นพนักงานฉีดน้ํายา
ดับกล่ินทําความสะอาดทุกวนั) 

จังหวดัชัยภูมิ 
 
 
จังหวดัเชียงใหม  
 
 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
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 3. สาธารณูปโภค( ยังไมปรับปรุง
ถนนซอยอนามัยเจริญ31ถนนพัง
ไดรับความเสียหาย) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 

จดหมาย 

23 พฤศจิกายน 
2549 

1.  สาธารณูปโภค (รักษาการผูวา
การประปาสวนภูมิภาคนําคณะ
ตรวจสอบความเสียหายระบบ
น้ําประปาท่ีอําเภอเสนา)  
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ(มอบ
ทุนเล้ียงชีพคนชรากวา 200 คน ท่ี
ตําบลสีนวน) 
3. สาธารณูปโภค( มีเสามีสายไฟแต
ไมเปดไฟตําบลโคกกลอยอําเภอ
ตะกัว่ปา) 

จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
จังหวดัพังงา 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 

24 พฤศจิกายน 
2549 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(มูลนิธิคุณพุมในทุลกระหมอมหญิง
อุบลรัตน รวบรวมส่ิงของบริจาค
ชวยเหลือน้ําทวมท่ีประสบอุทกภยั)  
2.  การบริการภาครัฐ
(กระทรวงศึกษาธิการสรางโรง
กรองน้ําสะอาดใชภายในโรงเรียน
บางบอ)  
3.  สาธารณูปโภค(ถนนมีดนิลูกรัง
เปนหลุมเปนบอท่ี ตําบลวังกพ
งําเภอหวัหนิ) 
 

จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
จังหวดันครปฐม 
 
 
 
จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ 
 
 

แฟกซ 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
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25 พฤศจิกายน 
2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(สโมสรโรตารี นําขาวสารและ
อาหารแหงมอบใหแกชาวบานท่ี
อําเภอเมือง ) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(หลวงพอวัดแกวเกสร ตําบล
ระแหงอําเภอลาดหลุมแกวจัดทํา
บุญตามประเพณีท่ีชาวบานรียก
วาทําบุญพระรอยโดยนิมนตร
พระภกิษุรอยรูปมารับ
บิณฑบาตรเพือ่ความเปนสิริ
มงคลและเปนขวัญใหกําลังใจ
ชาวบานหลังประสบภัยนาทวม) 
3.  สาธารณูปโภค(ถนนพัง
เสียหาย  แถมมีฝุนตลบท่ี
สนามบินสุวรรณภูมิ ) 

จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัสมุทรปราการ 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 

26 พฤศจิกายน 
2549 

1. สาธารณูปโภค( สนามมา
ราชตฤนมัยสมาคมแหงประเทศ
ไทยมอบเงินรายไดจากการแขง
มาเพื่อการกุศลเพ่ือซ้ืออุปกรณ
และเคร่ืองมือการแพทยใชจาย
รักษาผูปวยท่ียากจน)  
2.รณรงคการประชาสัมพันธ
(นายกเล็กเทศบาลตําบลธัญบุรี
เล้ียงอาหารกลางวันและมอบ
ส่ิงของชวยเหลือคนปวยท้ังกาย
และจิต คนชรา คนพิการท่ียงั
ขาดงบประมาณ)   

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
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 3.รณรงคการประชาสัมพันธ(ซอย
สุขุมวิท25เขาไปมีปายขนาดใหญ
เขียนถามหาผูวากรุงเทพมหานครอยู
ไหนกาํลังมีการกอสรางตึกสูง) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 

จดหมาย 

27 พฤศจิกายน 
2549 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ (นายก
เล็ก ใหเด็กนกัเรียนแสดงออก
ความสามารถในดานกฬีาท่ีโรงเรียนเต
รีมอุดมพัฒนาการ)  
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(ประชาสัมพนัธรัฐวิสาหกจิการไฟฟา
นครหลวง  จัดแขงขันเปตองชิงถวย
สมเด็จพระพีน่างและชิงทุนการศึกษา
เนื่องในวโรกาส 
ครองสิริราชครบรอบ60ปท่ีบางกรวย) 
3. สาธารณูปโภค( ถนนขรุขระท่ี
โรงเรียนบานนอย  ตําบลบานนา 
อําเภอวัชรบารมี) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
จังหวดัพิจิตร 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 

28 พฤศจิกายน 
2549 

1.  รณรงคการประชาสัมพันธ
(โครงการ 7 สี”ชวยชาวบาน”เครือ
ซีเมนตไทยชวยเหลือผูประสบอุทก
ภัย) 
2.  รณรงคการประชาสัมพันธ(เปด
อบรมพนักงานในสถานประกอบการ 
5 แหง  ใหเลิกสูบบุหร่ี) 
 
 

จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
จังหวดัสมุทรสาคร 
 
 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
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 3. สาธารณูปโภค (น้ํากัดเซาะตล่ิง
ทําใหถนนพังในตําบลฆะมัง) 

จังหวดัพิจิตร 
 

จดหมาย 
 

29 พฤศจิกายน 
2549 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ (จัด
งานสมโภชน200ปวัดสุทัศนเทพ
วนารามท่ีไดรับการสถาปนากอต้ัง
รัชกาลท่ี1และเปนวดัประจํารัชกาล
ท่ี8)  
2.รณรงคการประชาสัมพันธ(บริษัท
เอไอเอสจัดทําโครงการถังน้ําใจเอ
ไอเอสเพื่อไทยไมขาดน้ํามอบใหแก
ชุมชนท่ีประสบภัยแลง)แกชาวบาน
ในจังหวดัสุราษฎรธานี8รอย
ครอบครัวเพื่อกักเก็บน้ําไว) 
3.รณรงคการประชาสัมพันธ
(หัวหนาดานกกักันสัตวระหวาง
ประเทศดีใจท่ีสามารถชวยเหลือ)
สุนัขไว200ตัวท่ีกําลังลําเลียงสงไป
ขาย)  

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จังหวดัสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
จังหวดัมุกดาหาร 
 
 
  

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 

30 พฤศจิกายน 
2549 

1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(กิจกรรมของลูกเสือสํารองและ
ลูกเสือสามัญโรงเรียนสันติสุขวิทยา
แตงตัวเปนเผาอินเดียแดง)  
2.รณรงคการประชาสัมพันธ(สภา
กรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลม 
ผันงบติดตั้งกลองมีผูบัญชา
นครบาล5รับมอบวงจรปดเพื่อดู
จราจร) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา

แหลงขาว 
 3.สาธารณูปโภค (โครงการสราง

สะพานลอยขามแยกอําเภอนครชัยศรี
มีแทงคอนกรีตกีดขวางจราจร) 

จังหวดันครปฐม จดหมาย 

1 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ(เชิญ
ชวนถวายกุศลจิตแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัครบ 80 พรรษา)  
2. รณรงคการประชาสัมพันธ(นายก
เล็กเทศบาลนครนนทบุรีเปดงานแห
เรือท่ีชุมชนบางเขน) 
3. ส่ิงแวดลอม(ผูตรวจการแผนดิน
รัฐสภาสงเสริมชาวบานรัก
ส่ิงแวดลอมปองกันน้ําเสียลงคลอง
บางแกว) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จังหวดันนทบุรี 
 
 
จังหวดันครปฐม 
 

แฟกซ 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 

2 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ(ไอเดียดี
ยุคเศรษฐกิจพอเพียงนําความสมบูรณ
มาประยุกตดึงดูดนักทองเท่ียวจัดเปน
หมูบานชนบท)2.การบริการภาครัฐ
(พื้นที่การเกษตรเสียหายพอบานและ
แมบานเขาศูนยฝกอบรมพัฒนาฝมือ
แรงงานดานเสริมสวย) 
3.รณรงคการประชาสัมพันธ(อธิบดี
กรมทางหลวงชนบทไปตรวจสอบ
ความพรอมกอนเปดสะพานขามแมน้ํา
เจาพระยาท่ีอําเภอปากเกร็ด นนทบุรี
สะพานนี้ไดรับพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัวา
สะพานพระราม4)  

จังหวดัพังงา 
 
 
 
จังหวดัพิจิตร 
 
 
 
จังหวดันนทบุรี 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

3 ธันวาคม 2549 1รณรงคการประชาสัมพันธ 
(พอคาแมคาตลาดนัดสีฟา ริม
ถนนวภิาวดีหลังชอง 7 บริจาค
ชวยเหลือผูประสบภัยท่ัว
ประเทศ) 
2.การบริการภาครัฐ( ชาวบาน
บอแร อําเภอวชิรบารมีไรนา
เสียหายมุงหนาศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานพิจิตรกระทรวงแรงงาน
รับการอบรมทําผาหมจากวสัดุ
เหลือใช) 
3. ส่ิงแวดลอม (ใกลครบรอบ 
เหตุการณภยัพบัิติสึนามิกลุม
เพื่อนอันดับมันเหนือไมเคยลืม
เหตุการณลืมเพื่อนจัดสัมมนาท่ี
อําเภอคุระบุรี  จังหวดัพังงา  นํา
ประสบการณหลากหลายมา
ถายทอดซ่ึงกนัและกนัสงเสริม
ฟนฟูการทองเที่ยวใหกลับมาอีก
คร้ังหนึ่งไมใหวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมหายไป) 

ท่ัวประเทศ 
 
 
 
จังหวดัพิจิตร 
 
 
 
 
จังหวดัพังงา 
 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 

4 ธันวาคม 2549  งดออกอากาศเนื่องจาก
เปนวนัหยุด 

 

5 ธันวาคม 2549  งดออกอากาศเนื่องจาก
เปนวนัหยุด 

 

6 ธันวาคม 2549  งดออกอากาศเนื่องจาก
เปนวนัหยุด 

 

 

DPU



128 

วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

7 ธันวาคม 2549 1. ส่ิงแวดลอม(รองผูวาจังหวดั
ชัยภูมิช้ีแจงวาชาวบานเขต
เทศบาลตําบลผักปงอําเภอภเูขียว
ไมเอาขยะไปท้ิงดานในขุดแตง
บอขยะ)  
2.รณรงคการประชาสัมพันธ( 
ถนนสายบานไสกลบานหัวปา 
อําเภอควนขนุง-พัทลุงและ
อําเภอระโนด-สงขลาเปนถนน
ยกระดับผากลางอุทยานนกน้ํา
ทะเลนอยลัดเช่ือมยนระยะจาก
พัทลุงไปสงขลาไดถึง90
กิโลเมตร) 
3. สาธารณูปโภค(ถนนเสียหาย
แถวหางโลตัสบางเขน) 

จังหวดัชัยภมิู 
 
 
 
จังหวดัพัทลุง-สงขลา 
 
 
 
 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 

8 ธันวาคม 2549 1.สาธารณูปโภค( ทางหลวง
ชนบทจุดแยกลําลูกกา ถนน
ขรุขระ) 
2. สาธารณูปโภค(ถนนท่ีจะไป
ตําบลบานใตอําเภอพะงันดัรับ
ความเสียหาย) 
3.สาธารณูปโภค( ถนนเปนหลุม
เปนบอสายบานเฉลียง ) 

จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
จังหวดัสุราษฎรธานี 
จังหวดัสุรินทร 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
จดหมาย 
 
 

9 ธันวาคม 2549 1. สาธารณูปโภค(ถนนขรุขระ
เปนหลุมเปนบอท่ีอําเภอลําลูก
กา) 

จังหวดัปทุมธานี จดหมาย 

10 ธันวาคม 2549  งดออกอากาศเนื่องจาก
เปนวนัหยุด 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

11 ธันวาคม 2549 1รณรงคการประชาสัมพันธ
(กองพันทหารมาท่ี2รักษา
พระองคสงภาพมายืนยัง
โครงการ7สีชวยชาวบานและ
เครือซีเมนตรไทยมอบถุงยังชีพ
ใหนําไปแจกจายชาวบานใน
พื้นที่รับผิดชอบ) 
2. การบริการภาครัฐ(จายคาภาษี
รถยนตท่ีสํานกังานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนลาดยาง
แยกเขาวดัหวยมงคลยางมะตอย
ไมไดรับมาตราฐานพ้ืนถนนเละ
ร่ืนไหล)  

จังหวดัปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
จังหวดันครราชสีมา 
 
 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 

12 ธันวาคม 2549 1.สาธารณูปโภค( ถนนเปนหลุม
เปนบอท่ีผักไห) 

จังหวดัอยุธยา จดหมาย 

13 ธันวาคม 2549 1รณรงคการประชาสัมพันธ( 
ทดลองไบโอดีเซลน้ํามันพชืเขา
หนาเข่ือนภูมิพล ) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ
(ทางหลวงชนบทชุมพรรวมกับ
ชาวบานจดัซ้ือท่ีดินปากทางเขา
โครงการแกมลิง ปรับปรุง
ตกแตงหญาปลูกตนไมให
สวยงามเปนท่ีพักผอนเฉลิม
ฉลองเปนปมหามงคล) 
3. สาธารณูปโภค(ไมมีงบทํา
ถนนตําบลเทนนีย บานทํานบ
อําเภอเมือง) 

จังหวดัตาก 
 
 
จังหวดัชุมพร  
 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัสุรินทร 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

14 ธันวาคม 2549 1. ส่ิงแวดลอม(โครงการบําบัด
น้ําเสียท่ีนครเทศบาลโคราช
ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่
สาธารณะ) 
2. สาธารณูปโภค(ทางหลวงที่
ตําบลทาเสา  อําเภอโพนทะเลไม
ยอมไปดแูลถนนทําใหถูกน้าํ
ทวมเสียหาย) 
3. การบริการภาครัฐ(ถนน
พระราม 2  บ๊ิกซี – เซ็นทรัลหนา
หางชุลมุนท่ีสุดรถเมล รถ
โดยสารและ  รถแท็กซ่ีเขาทาง
ไมไดพอเห็นตํารวจจราจรก็
ตกใจออกไปโบกรถชวง
ดังกลาวมีตํารวจจราจรอยู
ประจํา)  

จังหวดันครราชสีมา 
 
 
จังหวดัพิจิตร 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 

15 ธันวาคม 2549 1.ส่ิงแวดลอม(เทศบาลนครออม
ใหญไดพยายามแกไขปญหา น้ํา
ทวมขังท่ีเทศบาลออมใหญใน
ซอยพงษศิริชัย2ท้ังขุดลอกและ
ยาไปฉีดพน) 
2.สาธารณูปโภค( ถนนคอนกรีต
ดินลูกรังท่ีเกาะพงันเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง
บานมะเดือหวาน ตําบลเกาะพงัน 
อําเภอเกาะพงัน) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนทางเขา
หมูบานแสนสุขพัฒนา ตําบลวัง
นกแอนอําเภอวังทองหนาแลง
ลําบากรถบรรทุกพืชผลทาง
การเกษตร)  

จังหวดันครปฐม 
 
 
 
 
จังหวดัสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
จังหวดัพิษณุโลก 
 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

16 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ(บริษัท
ผูนําระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
และผูนําดานเคร่ืองสูบระดับโลกจับ
มือกันเพื่อเกษตรกรพัฒนาเครื่องสูบ
น้ํา2ระบบท้ังแสงอาทิตยและพลังงาน
ไฟฟานําไปตดิต้ังตามภาคตางๆท่ัว
ประเทศ)  
2.รณรงคการประชาสัมพันธ
(สํานักงานเขตหอองจอกรวมกับ
ชาวบาน นกัศึกษารวมกันเดนิขบวน
รณรงคงด เลิกสุราราคาถูกทําลาย
สุขภาพผูบริโภค) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนจากบานดอน
หัวฟอไปวัดหนองศรีสงวน ตําบล
ดอนหวัฟอ อําเภอเมือง มีหลุมบอมาก
ท่ีสุด) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
จังหวดัชลบุร 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 

17 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ (การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยโชว
ผลงานพัฒนานําคุณภาพสูความเปน
เลิศธุรกิจไฟฟาไทย ดานการบริหาร
เปนทีมงานและการบริหารจดัการ
จนกระท่ังไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเดน) 
2. การบริการภาครัฐ( นายบัญญัติ 
จันทรเสนะ จะเปดนํ้าประปาได
รวมมือกับกรมอนามัยดําเนนิ
โครงการอยางตอเนื่องใหชาวบานได
ดื่มน้ําสะอาดท้ังประหยดัลิตรละ1 
สตางค) 
3.ส่ิงแวดลอม(น้ําในสระทีใชผลิต
ประปาหมูบาน ตําบลธรรมนามูล
หมักหมม ผลิตน้ํามีดะกอน เนาเหม็น) 

จังหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
จังหวดัชัยนาท 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
แฟลกช 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

18 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ(เหลา
กาชาดสมุทรสาครรวมกับประธาน
แมบานดีเดนแหงชาติจัดโครงการน้ํา
พระทัยพระราชทานนําขาวสาร
อาหารแหง และผาหมมอบใหแกผู
ยากไร) 
2.สาธารณูปโภค( ส่ีแยกถนนเล่ียง
เมืองขรุขระทางไปวัดหวยมงคล) 
3.การบริการภาครัฐ(ทุกหนวยงาน
บริจาคส่ิงของสรางท่ีพักอาศัยติดต้ัง
แผงโซลาเซลลใหชาวบานเล้ียงชีพได) 

จังหวดัสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ 
 
จังหวดักระบ่ี 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 

19 ธันวาคม 2549 1.รณรงคการ ประชาสัมพันธ
(เลขาธิการแพทยสภาเปดงานวัน
มหัศจรรยโรคระบบทางเดินอาหารท่ี
โรงพยาบาลมหาชัย เร่ืองการรักษา
สุขภาพ)  
2. ส่ิงแวดลอม(ท่ีพักอาศัยท่ีเขาหลัก
เสียหายจากสึนามิ) 
3. สาธาณูปโภค(ถนนเขาหมูบาน
ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเหนือคลองเปน
ลูกรัง) 

จังหวดัสมุทรสาคร 
 
 
 
 
จังหวดัพังงา 
 
จังหวดักระบ่ี 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 
 

20 ธันวาคม 2549 1.สาธารณูปโภค( ถนนลาดยางไมดีท่ี
บานหนองเตา)  
2. รณรงคการประชาสัมพันธ(เปด
ฤดูกาลทองเท่ียวท่ีเกาะสิมิลันหลังจาก
เปดตัวมาถึง6เดือนยังมีนักทองเท่ียว
นอยท่ีนัน้มีน้ําทะเลใส ฝูงปลาและ
ปะการังสวยงาม) 
3.สาธารณูปโภค( หลอดไฟเสียหายท่ี
อําเภอคลองหลวง)  

จังหวดักระบ่ี 
 
จังหวดัพังงา 
 
 
 
 
จังหวดัปทุมธานี 
 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

21 ธันวาคม 2549 1. การบริการภาครัฐ(ถนนสายขุ
ขันธผลิตภัณฑตุกตาหลากหลาย
ชนิดออกนําไปขาย) 
2. การบริการภาครัฐ(ผูวาราชการ
จังหวดัหนองคายและนายอําเภอศรี
เชียงใหมจัดอบรมชาวบานทอผา) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนลาดยาง
ตําบลสภาพทรุดโทรมเปนหลุมเปน
บอ)  

จังหวดัศรีสะเกษ 
 
 
จังหวดัหนองคาย 
 
 
จังหวดัสุรินทร 

จดหมาย 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 

22 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ(แปร
รูปขาวอินทรียทดลองหุงท่ีตาํบล
โคกหมอ อําเภอทัพทัน)  
2. รณรงคการประชาสัมพันธ(ท่ี
ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรี
เชียงใหมตามโครงการพักนาํ
นักทองเท่ียวท่ีผนการอบรมมี
ความรูเกี่ยวกบัทองถ่ิน)  
3. สาธารณูปโภค(ถนนพงัท่ี20สาย
สะพานขามแมน้ํายมพัง)อําเภอโพน
ทะเล 

จังหวดัอุทัยธานี 
 
 
 
จังหวดัหนองคาย 
 
 
 
จังหวดัพิจิตร 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 

23 ธันวาคม 2549 1. สาธารณูปโภค(ผูอํานวยการ
สํานักบํารุงทางนครนายกช้ีแจงมา
จุดตัดแยกตําบลพระอาจารยอําเภอ
ลําลูกกาไดรับความเสียหายมาก)  
2.สาธารณูปโภค(โครงการกอสราง
เข่ือนของทางหลวงชนบทท่ีตําบล
บางรักพัฒนาอําเภอบางบัวทอง
กําลังสรางปญหาไปตรวจสอบแลว
เกรงเขาใจผิดอะไรบางอยางเพราะ
ชุมชนขยายตัวมากข้ึนทางดวน
ขยายตัวทางหลวงชนบทถมดิน
ขยายคลองรวมท้ังทางรอดใต
สะพาน)  

จังหวดัปทุมธานี 
 
 
 
จังหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



134 

วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

 3.การบริการภาครัฐ(กรมขนสงทาง
น้ําและพาณชิยนาวีผันงบ50ลาน
สรางทาเทียบเรืออาวปอเสร็จแลว
ใหองคการบริหารสวนตําบลปาก
คลอกบริหาร 

จังหวดัภเูก็ต 
 

จดหมาย 
 

24 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(ประชาสัมพนัธมูลนิธิชัยพฒันาราช
ตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย
มอบงานจัดการแขงขันมาการกุศล) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ(บําบัด
ชายใหผูตองขังเกี่ยวกับยาเสพติดท่ี
ฑัณคสถาน) 
3. สาธารณูปโภค(ถนนกอสราง
ขรุขระท่ีอําเภอเมือง) 

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
จังหวดัปทุมธานี 
 
 
จังหวดัชุมพร 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
จดหมาย 

25 ธันวาคม 2549 1.รณรงคการ ประชาสัมพันธ (วัด
ราชบูรณะบริจาคเส้ือกันหนาว
เตรียมไวแจกชาวบาน ตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ีบานรมเกลา
อําเภอนครไทย)  
2. การบริการภาครัฐ(สํานักงาน
พัฒนาสินทรัพย กรมธนารักษ 
กระทรวงการคลังเลือกภูเกต็เปน1ใ
6นํารองสรางบานพักใหขาราชการ
ลูกจางประจําแกผูมีรายไดนอย) 
3. สาธารณูปโภค(ถนนจารึกอุทิศ
ไปบานทุงซางหมู5ตําบลชุมโด 
อําเภอประทิวเปนหลุมเปนบอ  

จังหวดัพิษณุโลก 
 
 
 
 
จังหวดัภเูก็ต 
 
 
 
 
จังหวดัชุมพร 
  

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

26 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(นาย บัญญติ จันทนเสนะเปน
รัฐมนตรีชวยมหาดไทย ประกาศ
พื้นที่น้ําประปาด่ืมไดในเขต
อําเภอปากชอง ณ บริเวณหอ
นาฬิกา เทศบาลเมืองปลาชอง) 
2. การบริการภาครัฐ(ตั้งศูนยฝก
อาชีพใหแกกลุมแมบานสงเสริม
การตัดเย็บเส้ือผาท่ีเทสบาลนคร
ภูเก็ต) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนภายในตัว
เมืองเทศบาลตําบลสังขะ ขรุขระ
และมียางมะตอยมีอยูท่ัวเมือง)  

จังหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
จังหวดัภเูก็ต 
 
 
 
จังหวดัสุรินทร 
 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 

27 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาภิเษก  
วิทยาลัยเทคนคิจัดพิธีอุปสมบท
หมู ถวายเปนพระราชกุศล) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ
(สํานักงานเขตทุงครุจัดการ
แขงขันกฬีาชุมชนฟุตซอล
ระหวางภาครัฐกับเอกชน) 
3.ส่ิงแวดลอม( บุกรุกท่ีดิน
หายไป2ไรทางไปอุทยานเขา
ใหญ) 

จังหวดัศรีสะเกษ 
 
 
 
จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จังหวดัสระบุรี 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

28 ธันวาคม 2549 1.รณรงคการประชาสัมพันธ(ผัน
งบจัดโครงการคายเยาวชน
ภาษาอังกฤษครงท่ี1เด็กนกัเรียน
บานข้ีนาคไดสนุกสนานกับครู
เจาของภาษาฝกทักษะการพูด 
การเขียนท่ีอําเภอปรางคกู 
จังหวดัท่ีศรีสะเกษ)  
2.สาธารณูปโภค(ปรับเกล่ียดิน
สรางคอนกรีตมีแทงเปนหลุม
ทางเขาวัดสุทธาวาส ตําบลลาดภู
หลวง อําเภอลาดบังหลวง) 
3.การบริการภาครัฐ(อธิบดีกรม
ทางหลวงชนบทเรียกทางหลวง
ชนบทรับมือชวงเทศกาลปใหม
จัดจุดอํานวยความสะดวก75
จังหวดัท่ัวประเทศ) 

จังหวดัศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
75จังหวดั 
 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 

29 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ
(คณะศิษยานุศิษยและพระเถระ
ช้ันผูใหญรวมกันทําบุญอุทิศ
ถวายแดหลวงพอพระราชวสุิทธิ
โมลี  
2.การบริการภาครัฐ(ผูวาราชการ
จังหวดัอุทัยธานีเปดศูนยกลุมตัด
เย็บเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีบานลอม
ฟก อําเภอทัพทันมีรายไดหลัง
การเก็บเกีย่ว) 
3.สาธารณูปโภค(ถนนมีหลุมบอ
ท่ีตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม) 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จังหวดัอุทัยธานี 
 
 
 
 
จังหวดัอุบลราชธานี 
 

จดหมาย 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
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วันท่ี เนื้อหา สถานท่ีเกิดเหต ุ ท่ีมา
แหลงขาว 

30 ธันวาคม 2549 1. รณรงคการประชาสัมพันธ 
(โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  จดัการ
แขงขันกฬีาภายใน สดใส
สนุกสนานเปนการสงทายปเกา
ตอนรับปใหม) 
2. การบริการภาครัฐ(ตํารวจ
เมืองอางทองรวมมือกับต้ังอาสา
ศูนยสายตรวจชุมชนและศูนย
ทองเท่ียวออกตรวจใหความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน)  
3. สาธารณูปโภค(ปรับผิวถนน
ใหราบเรียบ  ตําบลหวยใตอําเภอ 
ขุขันธ)  

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
จังหวดัอยุธยา 
 
 
 
 
 
จังหวดัศรีสะเกษ 
 

จดหมาย 
 
 
 
 
จดหมาย 
 
 
 
 
 
จดหมาย 
 

31 ธันวาคม 2549 1.รณรงคการ ประชาสัมพันธ 
(วัดแกวฟาพบกับการแสดงของ
ไชยา มิตรชัย) 
2. รณรงคการประชาสัมพันธ
(สงเสริมการศึกษาใหแกเดก็ใน
ภาคอิสาน) 
3. ประชาสัมพันธ (ปลูกฝงความ
รักในครอบครัว) 

จังหวดันนทบุรี 
 
 
ภาคอีสาน 
 
 
จังหวดันนทบุรี 
 
 

จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 
 
จดหมาย 

 

 

 

DPU



138 

บทสัมภาษณคุณสุทธิ จงเตรียมจิต  ผูจัดการฝายขาวสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
  
ถาม  รูปแบบการดําเนินรายการชวยชาวบาน เปนอยางไร มีท่ีมาอยางไร อยูในชวงไหนครับ 
ตอบ ขาวชวยชาวบานทางฝายขาวเห็นวา ในฐานะเราเปนส่ือเราจะชวยเหลือ เปนกระบอกเสียง

ใหชาวบานเร่ืองการเกี่ยวกับความเดือดรอน แลวก็ความดีท่ีเขากระทํา คนท่ีทําความดีตอ
สาธารณะเราควรจะเอาอันนี้มานําเสนอ เราก็เลยเร่ิมมาไดผลพอสมควร แลวก็มอบหมาย
ใหคุณศักดินา รักษอุดมการณ เปนผูสงเสียงดําเนินการ 

 
ถาม เพราะเหตุใดถึงมาเปนผูจัดการรายการชวยชาวบาน ใครเปนผูพิจารณา 
ตอบ ชวยชาวบาน ฝายขาวไดรวมกันพิจารณาตามท่ีขอท่ี 1 ท่ีผมตอบไปเม่ือกี้วาเราจะตองเปน

ส่ือของชาวบาน ของประชาชนท่ีแทจริง ไมวาเราจะชวยทางดานสังคม โดยเรามีสกูปชีวิต
มาชวยสังคมแลว ความสนุกสนานก็มีสะเก็ดขาว ดังนั้น เพื่อใหครอบคลุมใหประชาชนมี
สวนรวมและชวยเหลือเปนกระบอกเสียงใหประชาชน เราจึงไดดําเนินรายการนี้มา 

 
ถาม จุดเดนของรายการไดแกอะไรบางตามทัศนะคติของพ่ี 
ตอบ  จุดเดนของรายการชวยชาวบานก็เปนการ  1.ถนนหนทางซ่ึงการคมนาคมไปมาไมสะดวก

ชาวบานเดือดรอน มันก็สามารถท่ีออกไปแลวทางการก็รีบไปดําเนินการใหกับชาวบาน
โดยเรงดวน แลวก็สวนสาธารณะ คนท่ีสรางสาธารณะ เราสามารถจะสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับคนท่ีเขาสรางความดีแกสาธารณะ  

 
ถาม สวนรายการชวยชาวบานประโยชนอยางไรตอคนในสังคม ตามทัศนะคติของพ่ี 
ตอบ  เปนคําตอบท่ีผมตอบไปแลว 2 ขอแรก  
 
ถาม สวนการคัดเลือกเนื้อหารายการชวยชาวบานมีการดําเนินการอยางไร อะไรท่ีเปนจุดดึงดูด

ผูชมรายการชวยชาวบาน 
ตอบ คือชวยชาวบาน นอกจากเราจะสงชางภาพไปตระเวนแลว เรายังไดรับการรองเรียนจาก

ชาวบานมาวา ขาดความชวยเหลือเร่ืองตาง ๆ แตทางราชการหรือถูกรังแกจากทางภาครัฐ 
เราก็จะสงชางภาพไปดู ไปดูเสร็จเราก็จะตองตรวจสอบดูวาขอเท็จจริงถูกตองตามท่ีเขา
รองเรียนมาไหม ไมใชวามีการกล่ันแกลงกัน ถามีการแกลงกันเราจะไมเลน เราจะหัน
กลับมาเลนคนท่ีรองเรียนแทน 
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ถาม รายการชวยชาวบานไดสะทอนปญหาคนในสังคมอยางไรบาง 
ตอบ สังคมเมืองไทยเปนสังคมท่ีออนไหวนิดหนอย คือ 1. ความกระตือรือรนท่ีจะออกไป

ชวยเหลือประชาชน ไมวาจะเปนดวยตัวบุคคลหรือวาตัวงบประมาณ อันนี้เราจะชวยได
มาก คือทางตําบลก็จะไดการสนับสนุนจากอําเภอ อําเภอจะไดการสนับสนุนจากจังหวัด 
จังหวัดจะไดสนับสนุนจากรัฐบาลเปนกรณีไป 

 
ถาม สวนรายการชวยชาวบานมีผลกระทบอยางไรตอผูชมบาง 
ตอบ รายการชวยชาวบานสวนมากจะไมมีผลกระทบกับคนท่ีทําความดี จะมีผลกระทบจาก

ผูกระทําท่ีไมคอยดีนัก ไปถึงไมดีเลยจะไดผลกระทบพอสมควร  
 

ถาม สวนผูสงผูผลิตรายการ คือเลือกประเด็นสัมภาษณขาวท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอน
อยางไรบาง 

ตอบ สวนมากจะเปนเร่ืองถนน ไฟฟา การประปา โทรศัพท และการทํามาหากิน เร่ืองชีวิตและ
ความเปนอยูก็คือน้ําประปาดวย มันรวมไปหมด ชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนส่ิงท่ี
สําคัญถาเรามองขาม เพราะฉะน้ันอันนี้มันจะทําใหทางราชการเขามองเห็น 

 
ถาม ในฐานะท่ีพี่เปนผูจัดการขาวรายการชวยชาวบาน พี่มีสวนสรางสรรครายการอยางไรบาง  
ตอบ รายการนี้นะครับ ถาจะใหมันไมเครียดเราก็ตองสรรหาคําท่ีมาพูดในรายการวา ในชวง

สมมติวาเรามี 4 งาน เราจะแบงเปนชวง ครับ ขอรับกระผม ส่ังการไปเลย ครับเจานายมัน
จะทําใหบรรยากาศงานท่ีเราจะเสนอขาวทําใหมันคลายเครียด ไมใหเขาเครียดมาก อันนี้
ตองสรรหามาพอสมควร 

 
ถาม แลวในสวนบุคลิกของพิธีกรในปจจุบันในการสรางสรรครายการชวยชาวบาน ใครเปนผู

คิดคน 
ตอบ คุณศักดินา ผมเปนคนมองเขาจากภาพวา เปนเอกลักษณของเขา การพูดเปนชาวบาน เขาใจ
 งายถึงแมจะไมคอยชัด แตก็เปนภาษาชาวบาน โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ซ่ึงมีความ
 เดือดรอนมากท่ีสุด ภาคใตไมคอยมีเทาไร ภาคเหนือ ภาคกลาง เราก็เลยเห็นบุคลิกเขาวาไป
 ได เราก็จับมาใหทดลอง ทดลองอยูพักหนึ่ง 
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ถาม สวนเพลงประกอบในการดําเนินรายการชวยชาวบาน ใครเปนผูคิดสรางสรรคท่ีมามันเปน
อยางไรครับ 

ตอบ เพลงประกอบผมก็มอบใหคุณศักดินาเปนคนคิด แลวตัวการตูนเราจะไดรับความรวมมือ
จากกราฟก กราฟกกับคุณศักดินาเขาจะออกเปนลักษณะของเขา คือเปนเอกลักษณของ
ตัวเองคือผมไมมี กราฟกเขาก็จะไปสรางการตูนใหมันเกี่ยวของท่ีวาในลักษณะนี้ ครับ
เจานายใหมันตรงกัน 

 
ถาม สวนเนื้อหาดานใดมากท่ีสุดท่ีประชาชนรองเรียนมารายการชวยชาวบาน คือเรื่องมาก เร่ืองนอย 
ตอบ เร่ืองรองเรียนเม่ือกี้ก็บอกไปแลววาเร่ืองถนนหนทาง ชีวิตและความเปนอยูของชาวบาน 

เชน การขาดน้ํา โทรศัพท ประปา ถนนเขาบาน ถนนฝนตกเปนหลุมเปนบอ ฝนตกทางเดิน
ลําบาก พืชผลิตผลทางการเกษตรมันลําบากอันนี้จะมาก สวนคนที่ไปทําความดีใหแกสังคม
นอย ไมคอยเจอเทาไหรแตก็มีทุกวัน 

 
ถาม ในสวนตัวพี่คิดวารายการชวยชาวบานจะชวยสรางจิตสํานึกพัฒนาสังคมอยางไร จิตสํานึก

ของประชาชนอยางไรบาง 
ตอบ รายการชวยชาวบานสรางจิตสํานึกใหแกหนวยงานทองถ่ิน หนวยราชการทองถ่ิน หนวย

ราชการอําเภอ จังหวัด และก็รัฐบาลเปนอยางมาก เพราะวาเทาท่ีทํามาแลวออกมาเนี่ย ไมวา
ทางทําเนียบก็ดี ผูตรวจการแผนดินรัฐสภาก็ดี ก็จะประสานมาตลอดพรอมท้ังไดออกไป
ตรวจสอบตามท่ีเราออกอากาศไป ส่ิงท่ีมันดีก็คือประชาชนไดรับรวดเร็วกวาท่ีคิด งบมันก็
ไดมาเร็วกวาท่ีคิด ไดมากกวาท่ีคิด 

 

ถาม แลวในสวนของภาครัฐมาสนับสนุนดวยมั้ยครับในการโฆษณา 
ตอบ ภาครัฐไมมาสนับสนุน 
 

ถาม แลวสปอนเซอรหาอยางไร 
ตอบ ไมมี ภาครัฐไมมีมาสนับสนุนกับเรา มีแตประสานงานมาวาท่ีออกไปเนี่ยมันตรงไหน

อยางไร แลวก็จะสงคนไปดู จะแจงจากทําเนียบไปจังหวัด จังหวัดก็จะแจงไปอําเภอ อําเภอ
ก็จะออกไปตรวจ หรือจะให อ.บ.ต. หรือกํานันลงไปดู แลวก็จะดําเนินการทําใหประชาชน
มีความเปนอยูดีข้ึนตามท่ีเราไดออก 
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ถาม แลวรายการชวยชาวบานทําไมถึงอยูขาวภาคค่ําครับ 
ตอบ รายการชวยชาวบาน เปนรายการท่ีเราตองการ ทําไมถึงมาอยูชวง 17.30 ชวงนี้เราไดรับการ

ติดตามชมขาวเรามากยิ่งข้ึน นอกพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไมวาจะเปนภาคเหนือ อีสาน ใต เราจะมี 
 เรตต้ิงท่ีดีมาก แลวก็จะชวยประชาชนไดเร็ว แลวก็ประชาชนจะเห็นวาเราชวยเหลือเขา 
 หรือวาชวยเหลือสังคม 
 

ถาม ทําไมตองใชภาพการตูนมาประกอบรายการชวยชาวบาน 
ตอบ อันนี้ทําเปนสัญลักษณของรายการ รายการชวยชาวบานจะมีสัญลักษณอยางนี้ คํารณจะมี

อยางนี้ รายการเด็กไทยก็จะมีอยางนี้ รายการอะไรก็จะเปนสัญลักษณของเขา อยาง
สัญลักษณเราเขาก็จะมีหัวผมไมมี คํารณเขาก็มีของเขาเปนเอกลักษณทําใหคนเห็นวา เนี่ย
เปนรายการของคนนี้ แลวเราก็จดลิขสิทธ์ิ 

 
ถาม สวนเสียงผูดําเนินรายการของคุณศักดินา มีประโยชนอยางไรบาง 
ตอบ มีประโยชนในการชวนใหคนหันมาฟง เม่ือไดยินเสียงแลว เพราะเปนเอกลักษณของเขา 

อยางบางคําท่ีเขาพูดไมคอยชัดแตมันไดความรูสึก อยางเวลา คนจะเดินเขาหองน้ํา หรือเขา
ไปกินขาวในครัว เม่ือไดยินเสียงจะหยดุทันที แลวหันมาดูวาวันนี้ขาวชวยชาวบานจะพูด
เร่ืองอะไรบาง 

 
ถาม สวนสัญลักษณเชน ครับเจานาย ครับกระผมรีบส่ังการมาเลยครับ จะถามพี่วาทําไมตองมี

ดวยครับ 
ตอบ เม่ือกี้ผมตอบไปแลวไงครับ วาเพื่อใหขาวของชวยชาวบานมันเบา แลวก็เปนการท่ี เชน คํา

วา ครับกระผม มันมีภาษา แตกอนผมใชครับผม อันนี้มันเปนภาษาของทางราชการหรือ
ทหาร เราก็เลยขอรับกระผม เราไปเอาจากโบราณมา คือเวลาเขาจะพูดอะไรเน่ีย พอเขาส่ัง
การไป ก็จะตอบขอรับกระผม เราเอาอันนั้นมาประกอบ มันเปนการกระตุนเตือนสําหรับวา
ตอไปน้ีมันมีครับ ปจจุบันมีครับ แตกอนนั้นมันมีขอรับกระผม แลวก็ส่ังการไปเลย ส่ังการ
ไปเลยมันเหมือนกับวาเจานายรับทราบแลวใหส่ังการไปเลย เขาจะไดรีบไปทํา อยาง ครับ
เจานาย เปนการประชดประชันนิดหนอย 

 
ถาม วัตถุประสงคในการทํารายการนี้เพื่ออะไร 
ตอบ ทําเพื่อสังคมโดยเฉพาะเลย วา ชอง 7 ควรจะชวยเหลือสังคมท่ีเปนชาวบานซ่ึงไดรับความ

เดือดรอนโดยตรง ซ่ึงผมไดพูดไปแลว 
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ถาม สวนลักษณะท่ีไดมีการนําเสนอมีการพิจารณาอยางไรระหวางภาครัฐกับประชาชนให
ความสําคัญสวนไหน หรือใหรัฐสําคัญกวาประชาชน หรือเทากัน 

ตอบ เทากันครับ 
 

ถาม เพราะจากเทาท่ีดู เนื้อหาผลงานหนวยงานมีมากกวาเร่ืองท่ีรองเรียน หรือเร่ืองท่ีรองเรียน
มากกวาหนวยงาน 

ตอบ รองเรียนมันก็เยอะ แตในขณะเดียวกันแลวเม่ือเราไปบอกเขา แลวเขาไปทําเราก็ตองออก
ใหเขา วาในขณะน้ีไดเขาไปทําแลว ประชาชนพอใจม้ัย ถาไมพอใจอะไรท่ีไมพอใจ 

 
ถาม สวนในแตละเดือนมีเร่ืองท่ีรองเรียน จดหมายมีก่ีฉบับครับ 
ตอบ  จดหมายจะมีเขามาทุกวัน แมกระท่ังรองเรียนไปยงัผูส่ือขาวพิเศษ  ซ่ึงของเรามีประจําทุก

จังหวดั ไมรองเรียนมาโดยตรง  ก็จะมาท่ีนีม่ารองเรียนไปท่ีผูส่ือขาวพิเศษ ผูส่ือขาวพเิศษก็
จะแจงมา  แลวเราก็จะใหไปดูวาท่ีรองมามีจริงม้ัย  ถาจริงเราก็จะใหผูส่ือขาวพิเศษชวยถาย
มาใหเรา ถารองเรียนกนัจริง ๆ แลว วันหนึ่งเปนพนั ๆ ฉบับ  เพราะมีอยูท่ัวประเทศ เราก็จะ
คัดดูจากท่ีเดือดรอนมากท่ีสุดกอนตามลําดบัไป เชน  สะพานพัง ก็ตองรีบกอนเพราะวาคน
สัญจร พืชผลทางการเกษตรก็ลําบาก  ในขณะเดียวกนัเราก็ตองตรวจสอบเพ่ือไมใหออก
ผิดพลาด ถาออกผิดคนท่ีเขาโดนเอาออกขาวจะเสียหาย  เราจะระมัดระวังในเร่ืองนี้มาก   มี
อยูรายหนึ่งรองเรียนมาแลวเราไปตรวจสอบกลับไมเปนจริง   เราก็หวนกลับมาเลนวาถา
รองเรียนมาแลวไมเปนเร่ืองจริงขออยาไดรองเรียนดกีวา 

 
ถาม สวนรายการไดแยกประเภทจดหมายรองเรียนอยางไรบาง ในการคัดเลือกจดหมายเชิญไป

ทําขาวมาออกรายการชวยชาวบาน 
ตอบ  ก็อยางท่ีผมบอกเม่ือกี้คือเราจะดูความสําคัญ วันหนึ่งเราจะมีถนน น้ําประปา โทรศัพท แลว

ก็มีท่ีทางหนวยราชการไปชวย เราจะเนนอยางนี้ คือเราจะไมใหซํ้ากันในแตละวัน ไมใช
ถนนก็ถนนตลอด ไฟฟาก็ไฟฟาตลอด เราจะตองเอาแตละหนวยมาออก เพราะเวลาเรา
กระชับ เวลาเรานอย วันหนึ่งเราออกไดแค 4 อัน ผมเลยไปเพิ่มขาวภาคเที่ยงใน 7 สี ชชบ. 
เพิ่งเร่ิมไปไดสัก 1 เดือน อันนี้เราทําเปนขาวเดียวช้ินเดียว ท้ังรองเรียน ท้ังทําความดี เราจะ
เอามา คือชาวบานบูรณาการตองมีท้ังดีและไมดี 
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ถาม คําถามสุดทาย จดหมายชาวบานกับการแกปญหาภาครัฐ มีวิธีเลือกนําเสนออยางไรบาง  
ตอบ  รองเรียนอยางถนนหนทางเราใหรัฐบาลได ถึงแมจะมีช่ือเราก็ใหได เม่ือมันเปนความจริง 

แตถาเร่ืองเรียนวาตรงนี้มีบอน มีขโมย มีอะไรชุกชุม มียาเสพติด เราก็จะไมให เราก็จะถาย
แคใจความเทานั้น เราจะสงวนรายช่ือไวเพราะวาอันตราย เร่ืองยาเสพติดอันตรายท่ีสุด 
เดี๋ยวแทนที่เราจะไปสรางความชวยเหลือกับไปสรางบาป 
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บทสัมภาษณคุณศักดินา รักษอุดมการณ  ผูดําเนินรายการขาวชวยชาวบาน 
 
ถาม รูปแบบการดําเนินการชวยชาวบานเปนอยางไร  ท่ีมาอยางไร  อยูในชวงไหน  
ตอบ รูปแบบขาวชวยชาวบานก็เปนการนําเสนอขอเรียกรองของชาวบานท่ีไมไดรับการบริการ 

ของรัฐตางๆ ไมวา  น้ํา  ไฟ  โทรศัพท  ถนนหนทาง  หรือวาหนวยงานองคกรทํางาน
ลาชา  อําเภอ  เหมือง  ฝาย  เปนเร่ืองรองเรียนท่ีเขามา  เชน  ถนนเสียหาย  หรือวาความ
ตองการ  อยางเชน  ตองการไฟฟา  ตองการน้ําประปา ตองการถนน  ตองการความ
สะดวกสบาย  ตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  หรือช้ีเบาะแสบอน  ตรงนีมี้
การเลนการพนัน ตรงนี้มียาเสพติด  ตรงนี้มีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน  ตองการความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  ไมมีไฟฟา  ไมมีแสงสวาง  มันคอนขางจะครอบคลุมมาก  
เหมือนกับเรามาชวยชาวบาน  เหมือนครอบจักรวาลนิดหนึ่งวา  อะไรท่ีชาวบานตองการ  
อะไรที่เปนความตองการและความปลอดภัยในตัวของชุมชน  ในตัวของชาวบานท่ี
สะทอนภาพออกไป  โดยการซอนภาพนี้เราจะลงไปถึงพ้ืนท่ีก็คือเอากลองวีดีโอไปถาย  
สัมภาษณพูดคุยกับชาวบาน  และก็นําภาพเหลานั้นมาเผยแพรในแงมุมตางๆ  รูปแบบ
การนําเสนอของเราจะเสนอในเวลาขาวเบรกแรกภาคคํ่า 17.30 น.  ใชเวลาการนําเสนอ 
2 นาที  แตไมใชขาวเดียวนะครับ  มีเสนออยู 4 ชวง 4 ขาว  แบงแยกยอยออกไปแลวแต
วาจะกี่วินาที  ก็หลากหลายพื้นท่ี  มีการนําเสนอยกตัวอยางแตละชวงๆ ก็จะมีคําพูดเด็ดๆ 
ของเขา  อยางเชน  ขาวแรกจะลงทายดวย  “ครับ”  ขาวท่ีสองจะลงทายดวย”ขอรับ
กระผม”  ขาวท่ีสามจะลงทายดวย  “ส่ังการลงไป”  ขาวท่ีส่ีก็จะเปนขาวไฮไลทของขาว
คือ  “ชวงนี้ ช้ีแนะ”  อยางเชน  ช้ีแนะทางนี้ เปนทางลัด  ทางนี้ปายนี้อันตราย  ให
หนวยงานราชการแกไขดวน  หรือประชาสัมพันธหนวยงานตางๆ  ชวงนี้เขาพรรษาอยา
ดื่มเหลาเขาพรรษา  เราก็ประชาสัมพันธใหดวย  ขาวของเราจึงหลากหลาย  หรือวันป
ใหมท่ีจะมาถึงเราก็จะคิดวาเราจะช้ีแนะเขาเรื่องอะไร  โดยไมใชวาเปนการรองเรียนแต
ฝายเดียว  เปนการเตรียมมันสมองของทีมงานเหมือนกันวาเราจะอิมเมจเปาหมายในชวง
เทศกาลนี้ไปอยางไร  อยางเชน  หนาฝน  หนาแลง  ควรจะบอกวาอยางไร  หนาแลงเรา
ก็จะไปดูแหลงน้ําประปา  มีการผลิต  มีอะไรม้ัย  การพูดถึงเม่ือปท่ีแลว  ปนี้แกไขหรือ
ยัง  เปนตน  ฉะนั้น  ขาวจึงคอนขางจะกวางเพราะวาเรามีขอมูลเยอะ  การลงถึงพื้นท่ีของ
ทีมงาน  อยางเชน  ขาวท่ัวไปจะไปสถานที่รูจักชัดเจน  อยางเชน  ท่ีวาการอําเภอ  ศาลา
กลางจังหวัด  หองแถลงขาว  หองประชุม  กระทรวง  ทบวง  กรม  ตางๆ  รูจักชัดเจน  
แตนี้เปนจดหมายจากชาวบานมา  รูปแบบของเราคือไปถึงพื้นท่ีเหมือนไปรษณียท่ีไม
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รูจักวาบานเลขที่ 1 / 2  ตําบลหนองหมน  อําเภออะไรก็แลวแตเราจะไปถึงจุดนั้นได
อยางไร  เปนศิลปะอยางไร  เขารองเรียนเร่ืองถนนหนทางไมดี  ชาวบานเขาก็เห็นรถ 
โลโกชอง 7 ท่ัวไปอยูแลว  เปนการประจักษอยูแลววาเราเดินทางไปถึง  แลวทําอยางไร
เพื่อใหไปถึงจุดนั้นโดยท่ีเราไมตองสอบถามเขาวาสถานท่ีนี้ไปอยางไร  เพราะฉะน้ัน
เปนความตองการใชหลายอยาง  ไมวาจะเปนแผนท่ี  การชํานาญสวนตัวของทีมงาน  
รวมถึงจุดหมายวาตรงนั้นจะไปถึงอยางไรโดยไมกระทบกระเทือนตอ อ.บ.ต.  อ.บ.จ.  
รวมถึงชาวบานท่ีเปนผูรองเรียนเอง  เพราะฉะน้ันรูปแบบของเราจะปดเปนความลับ
หมดวาเราโผลไปไดอยางไร  เรามาไดอยางไร  ทําไมมาอยูพื้นท่ีหางไกลมาก  ฉะนั้นขอ
เรียนวาพื้นท่ีท่ีอยูหางไกล  ผมยกตัวอยาง  เชน  หนองจอก  มีนบุรี  คลองสามวา  ถาเปน
ของฝงธนฯ  ก็เปนบางขุนเทียน ตล่ิงชัน  จะรองเรียนมากกวาเขตพญาไท  ราชเทวี  
เพราะวาปญหามันตางกัน  ทางนั้นจะขาดแคลนนํ้า  ถนน  สาธารณูปโภคมากกวา  
เชนเดียวกัน  ตางจังหวัด  อยางเชน  โคราช  แทนที่จะไปอําเภอปากชอง  ตองไปอําเภอ
หมูศรี  ติดอยูหลังเขาใหญ  ทะลุไปวังน้ําเขียวอีก  ฉะนั้น  ดูแลวเหมือนงาย  แตความจริง
แลวระยะทางเสนทางท่ีจะเดินไปถึงจุดเปาหมายนั้นไมมีใครรูเลยวาหมูบานตรงนั้นมัน
อยูตรงไหน  บางทีหลบหลืบอยูในแผนที่ประเทศไทยก็มี  ถาพูดไปแลวก็เรียกวา
รูปแบบการทํางานของเราก็คือ  1.  ไปถึงพ้ืนท่ี  2.  สอบถามขอมูลของชาวบานท่ีนํามา
เสนอ  3.  เปนเหตุการณปจจุบันท่ีเรานํามาเสนอ  4.  เปนการประชาสัมพันธหนวยงาน
ภาครัฐ  หนวยงานเอกชน  หรือวาช้ีแจงแถลงไขขอท่ีเราตําหนิเขามา  ก็จะมาลงในสวน
ช้ีแจงตรงน้ี  น้ํา  ไฟฟา  โทรศัพท  ตรงน้ันถูกปดต้ังแตเวลานี้ถึงเวลานี้  เราก็จะ
ประชาสัมพันธใหผานขาวชวยชาวบานนี้ครับ  

 
ถาม เพราะเหตุใดทานจึงมาเปนผูดําเนินรายการ “ชวยชาวบาน”  ใครเปนผูพิจารณา 
ตอบ ก็คงอิงประวัติสวนตัวนิดหนอยครับท่ีทํางานอยูชอง 7  แลวก็ไดรับความไววางใจจาก   

คุณสุรางค  เปรมปรีดิ์ กรรมการผูจัดการสถานีโทรทัศนชอง 7  ไดเรียกมาพูดคุยแลวก็
มอบหมายงานนี้ใหทํา  เม่ือกอนนี้ชอง 7  จะมีขาวพัฒนาบานเมืองอยูขาวหนึ่ง  และกอน
หนานั้นก็จะมีสะเก็ดขาวรองทุกขมาขาวหนึ่ง  สองอันนี้ก็มามิกเซอรรวมกันสุดทายก็
เปนขาวชวยชาวบาน  ถาพูดรายละเอียดแลวมันจะยาว  ขอเปนวาเราไดรับผิดชอบตรงนี้
เราก็ทําเต็มท่ีอยางท่ีผูบริหารไววางใจใหดําเนินการขาวชวยชาวบานก็จะทําใหสุด
ความสามารถ   
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ถาม จุดเดนรายการชวยชาวบานมีขอเดนอยางไรบาง  ไดแกอะไรตามทัศนะของทาน  
ตอบ จุดเดนก็อยางท่ีเรียนใหทราบในเบ้ืองตน  ถาไมมองถึงภาพอ่ืนเลยก็คือพื้นท่ีท่ีเราไปถึง 

ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย ยิ่งใหญกวาไปรษณียท่ีวานี่แหละครับ  คือไปถึง  2.  คือ  การ
ออกเสียงสําเนียงท่ีชัดเจน  เขมแข็ง  3.  ท่ีเปนไฮไลทชอบท่ีสุดก็คงจะเปนเร่ืองส่ือ  
ส่ือสารดวยการตูน  อาจจะเปนขาวเดียวขาวแรกของโลกก็ไมทราบไดท่ีนําเสนอขาว
ผานตัวการตูน  ปกติแลวการตูนจะเปนเร่ืองของความบันเทิง  แตนี้เปนการตูนในเร่ือง
ขาวโดยแท  จะเห็นวาตกทอบาง  ไฟช็อตบาง  ถูกทําราย  ถูกทุบ  หรือวาเปนซุปเปอร
แมน  อุลตราแมน  สไปเดอรแมนมาชวยชาวบานบาง  ฉะนั้นคิดวารวมๆ กัน  จะพูดหัว
พูดทายก็ใชหมด  จะพูดวาตัวการตูนก็เปนสวนหนึ่งท่ีจูงใจใหเด็กดู  จูงใจใหผูบริหาร
เขาใจ  จูงใจใหเกิดความออนลงในเนื้อหาในการที่จะกาวราวก ็กลายเปนเยาหยอกแหย
เลน  หรือวาเขาใจในปญหาอยางแทจริงวามันก็มีทางแกโดยมีการตูนเปนตัวผานทําให
ความเจ็บปวดนั้นก็ลงท่ีตัวการตูน  ความราเริงก็อยูท่ีตัวการตูน  ความสําเร็จ  ความ
ผิดหวัง  อยูกับตัวการตูน  ฉะนั้น  หลายๆ อยางผานส่ือตัวการตูนดวย  ท้ังน้ําเสียง  
รวมถึงการลงถึงพื้นท่ีดวย  และทําใหทํามาไมนานก็เกิดโครงการอีกโครงการหน่ึงท่ี
พอจะทราบดีนะครับ  คือโครงการเพ่ือสาธารณชน  เรียกวา  CSR  ของบริษัทก็ได  คือ  
โครงการ 7 สีชวยชาวบาน  ท่ีรับบริจาคส่ิงของ  ขาวสาร  อาหารแหง  ชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย  หรืออัคคีภัย  หรือภัยพิบัติตางๆ ท่ัวประเทศ  จะเห็นไดวาโปรโมทผาน
เปนชวงๆ ผานโครงการ 7 สีชวยชาวบานจนกระท่ังบริษัทในเครือซีเมนตไทยก็ได
มารวมโครงการนี้อยางเต็มตัว  เพื่อจะนําเสนอและก็สงผานส่ิงของจากชาวบานท่ัว
ประเทศไปยังพี่นองประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติตางๆ  อยางท่ีผานมา  ไอหนาว  น้ําทวม  
สึนามิ   ไฟไหม ท่ีกรุงเทพก็หลายคร้ัง   ณ   บัดนี้ ทีมงานอยู ท่ีพังงาเ พ่ือแจกของ  
เพราะฉะน้ันเม่ือรวมตรงนี้ไดทําใหดังข้ึนไปอีกก็คือวา  กลุมดารา  ศิลปน  ก็มารวมอีก  
มันก็เลยเปนคาแรกเตอรตรงน้ีเขาไปอีกวาเปนอยางไร  ก็เลยคิดวาทําใหติดเพราะไปถึง
พื้นที่นั่นแหละครับ 

 
ถาม รายการชวยชาวบานมีประโยชนอยางไรตอคนในสังคมตามทัศนคติของทาน  
ตอบ ขาว  “ชวยชาวบาน”  เปนขาวสะทอนภาพ  เรียกวา  ฟองดวยภาพจริงไมไดกล่ันแกลง   

ฉะนั้น  คิดวาส่ิงนี้ชาวบานไดรับโดยตรง  และเปนตัว  บัฟเฟอร  คือ  เปนตัวกันชน
ระหวางผูท่ีรับผิดชอบกับชาวบาน  ไมไดปะทะชาวบานโดยตรง  คือปะทะกับส่ือกอน  
ฉะนั้นการชวยเหลือจึงชวยเหลือผานส่ือ  เพราะวาชุมชนเล็กๆ  อ.บ.ต.  เล็กๆ มีอยู 10 
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หลังคาเรือน  100  หลังคาเรือน  ถามาปะทะกันโดยตรงแลวอาจจะมีปญหา  แตถาผาน
ส่ือก็จะทําใหสภาพของปญหา  หรือความเขาใจปญหา  หรือการถายเทปญหาจะดีข้ึน  
ทางการก็จะไดถือโอกาสนั้นช้ีแจงไดดวย  เพราะวาไปช้ีแจงก็ช้ีแจงผานส่ือ  ไดประกาศ
ไปท้ังประเทศเหมือนกัน  ไมไดช้ีแจงลับๆ ลอๆ อยางท่ีเห็น  ก็ขาวเบรกแรกท่ีลงทาย
ดวย  “ครับ”  เราก็จะเปนขาวช้ีแจงอยางเต็มท่ี  ชาวบานเขาใจผิดนะ  อยางเชนดาถนน
เปนของ อ.บ.ต.  ท่ีไหนไดเปนของทางหลวง  เขาก็ช้ีแจงมาวาจริงๆ แลวพื้นท่ีนี้ใครเปน
ผู รับผิดชอบ  เปนของชลประทานหรือเปลา  ก็คิดวาเกิดความเขาใจ  เกิดความ
สมานฉันทเกิดข้ึนในชุมชนท่ีมันอึดอัดก็ไดระบาย  ท่ีระบายก็ไดรับการชวยเหลือ  ท่ี
ไดรับการชวยเหลือก็เกิดจากความเขาใจกันวาเขาไมไดนิ่งเฉย  เขาไมไดดูดาย  เขาดูผาน
ส่ือแลวเขาก็ทําให  ฉะนั้น  ชาวบานเขาจะเขาใจ  อยางเราไปวันแรกอาจจะระบาย
อารมณออกผานหนาจอเต็มท่ีเลย  แตพอสักพักหนึ่ง  เห็นนายกออกมาจากพ้ืนท่ีเขาเขาก็
ดีใจ  ความรอนนั้นก็ลดลง  มันก็ดีกวาชวยท้ังทางตรงและทางออม  ทางตรงก็คือเรามี
งบประมาณลงมาชวยจัดสรร  ทางออมก็คือ  เกิดความเขาใจกันโดยไมตองเสียเงิน  และ
ก็เกิดความเขาใจอันดีเกิดข้ึนภายในชุมชน  

 
ถาม การคัดเลือกเนื้อหาและการชวยชาวบานมีการดําเนินการอยางไร  อะไรเปนจุดดึงดูดของ 
 ผูชมรายการ  
ตอบ แหลงขาวของเรา  อันดับแรกก็คือจดหมายรองเรียน  จดหมายรองเรียนคือไดทุกทางครับ   

การเขาไปถึงแหลงขอมูลหรือรองเรียนกอน  รองเรียนเราก็เขาไปตามจดหมายรองเรียนนั้น  
เราไมมีการเลือกปฏิบัติ  จดหมายรองเรียนนั้นวามานั่งพิจารณาอานจดหมายเสร็จแลว
บานหลังนี้ท่ีชาวบานรองเรียนมา  ถนนขาดไมมีน้ําใชเปนจริงหรือไม  เราไมมีสิทธ์ิ
พิจารณาตรงนั้นเราจะตองไปดูของจริงวาจริงหรือไม  ฉะนั้น  จดหมายทุกฉบับ  คําบน
ทุกฉบับไมวาจะสงมาทางแฟกซ  ทางโทรศัพท  อีเมล  จดหมาย  หรือพูดคุยซุบซิบเรา
ไปถึงท่ีหมด  ไมไดหมายความวามาน่ังวาเปนของใคร  เด็กใคร  เราไมมีเวลาพิจารณา
ตรงนั้น  และเราไมเอาตรงนั้นมาพิจารณาดวย  เราจะไปดูถึงพื้นท่ีวาจริงๆ แลวรองเรียน
ไปรษณีย  ไปรษณียสงลาชาจริงหรือไม  รองเรียนเร่ืองประปาหมูบานไมไหลจริง
หรือไม  รองเรียนวาทอประปาแตก  แลวมันแตกจริงหรือไม  รองเรียนวาโทรศัพทไมมี
เราก็ไปดูตูโทรศัพท  เราไมมีหนาท่ีคิดเองวาไมเปนอยางท่ีชาวบานวาม้ัง  คิดเองวา
ชาวบานกล่ันแกลงบาง  เราจะไมคิด  เราจะไปถึงพ้ืนท่ีหมดทุกพื้นท่ี  เราจะถือบรรทัด
ฐานวาตัว head  ของมันคืออะไร  เราจะดูวา 20 ปนั่นถนนมันเปนจริงม้ัย  หรือจะมาชม
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วาดูขาวชวยชาวบานแลวดีจังเลย  พูดไปวาประสบความสําเร็จเราก็ไมเอามาทําใหเราทํา
ใหเร็วข้ึนแลวก็เราไมมีการคัดเลือก  ไมมีการแบงภาค  เรามีแตทีมงานของเราท่ีจะไปดู
ทุกภูมิภาค  มีท้ังผูส่ือขาวพิเศษท้ัง 76 จังหวัด  ท่ีจะเปนหูเปนตา  สงมาปบเราก็จะสง
ขอมูลนี้ไปผูส่ือขาวในพื้นท่ี  ถาอยูไกลเกินไป  หรือมีภาระอะไรเกินไป  เราก็จะมี
ผูส่ือขาวสวนกลาง  เพื่อไปดูถึงพื้นท่ีอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นทุกอยางประสานกันหมด  1.  
ผูส่ือขาวในพื้นท่ีอาจจะมีขอจํากัดในเร่ืองลูบหนาปะจมูก  รูจักนายก อบจ. อบต.  อาจจะ
ทําขาวลําบาก  รูจักนายทุนโรงสี  โรงเล่ือย  โรงงาน  อาจจะทํางานลําบาก  แตไมตอง
หวง  มีทีมงานสวนกลางไปสมทบอีกทีหนึ่ง  ไมตองหวงวาเรามีการคัดเลือกขอมูลแบบ
ตรงไปตรงมา  เลือกสรรแบบเขาถึง และก็ทุกขอมูลเราจะเคลียร  เราจะเสียใจอยางเดียว
วา  ไปแลวไมจริง  อยางเชนหลายพื้นท่ีไมใชไมถูกโกหกนะครับ  เชน  บอกวา
โรงพยาบาลไมมีพัดลม  เราไปดูแลวมีพัดลมอยูสองตัวก็เพียงพออยูในจุด  อยากเพิ่มเติม
ทําไมไมบอกอยากไดเพิ่มไมนาจะบอกวาไมมีพัดลมใช  ทุกอยางก็พยายามทําหลายๆ 
อยางเพื่อชวยชาวบาน  ฉะนั้น  เราก็จะไปดูวาขอเท็จจริงกันจริงๆ  นิดเดียวเราก็ไมท้ิง  
ชมเราทํา  ไมชมเราก็ทํา  ขออยางเดียว  ขอใหสงมาจริง  ไมจริงบอกกันตรงๆ วาทําให
เราเสียเวลา  อยางเชนบอกวาไมจริง  ยกตัวอยางนะครับ  จังหวัดเลย  ไปแลวไมจริง  1.  
เสียคาใชจาย  เสียเวลา  เสียคาน้ํามันรถ  เสียเบ้ียเล้ียง  คาสึกหรอของเคร่ืองยนต  คาสึก
หรอของโทรทัศนของกลอง  เสียคาท่ีพัก  ทุกอยางแลวก็กลับมา  ฉะนั้นตองวอน
ชาวบานผานไปดวยวาถาไมจริงก็อยาพูดเถอะ  เพราะพวกเรารักพวกทานจึงไปถึง
จุดหมายจริง 

 
ถาม รายการชวยชาวบานไดสะทอนปญหาสังคมตอคนในสังคมอยางไร 
ตอบ  เสนทางที่ผานมาจะทําใหเขาใจสภาพปญหาของแตละภูมิภาค  เหนือ  ใต  ออก    

ตก  รวมท้ังกรุงเทพฯ  มีปญหาแตกตางกันอยางไร  ถาเอาตลอด 10 ป  ในการเดินทาง
มาคล่ีดูจะเขาใจไดทันทีเลยวาปญหาเร่ิมเปนอยางไร  จบอยางไร  เร่ิมหาอยางไร  บาง
พื้นท่ีจะมีปญหาเรื่องดินซํ้าซาก  บางพ้ืนท่ีปญหาเร่ืองน้ําซํ้าซาก  บางพ้ืนท่ีไมเคยมี
ปญหาเลย บางพื้นท่ีบางจังหวัดเปนเวลาสองปไมเคยมีขาวรองเรียนเลย  บางจังหวัดไม
เคยออกขาวชวยชาวบานเลย  แตท้ังนี้ท้ังนั้นมีขีดจํากัดมากมายท่ีจะมีหรือไมมีขาว
จังหวัดนั้น  อาจจะเปนดวยหลายปจจัย  อันนี้ไมไดศึกษาถึง  เชน  ภาคตะวันออก  ซ่ึง
เปนโดยท่ัวไปวาภาคตะวันออกรองเรียนนอยมาก  ภาคใตรองเรียนนอยมาก  แต
ขอเท็จจริงเปนอยางไรก็อยูท่ีการรองเรียนตรงนี้  เรามีขอมูลอยู  คือ  ชวยเหลือได
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อยางไร  และทราบปญหาไดอยางไร  ไมรูตรงเปาคําถามหรือเปลานะครับ  แตสามารถ
จะมองไดเลยวากรุงเทพฯ  ก็มีปญหาอยางไร  ภาคเหนือมีปญหาอยางไร  ตอไปจะมี
ปญหาอยางไรสําหรับการพูดจารองเรียน  จนกระท่ังบางคร้ังขาวบางขาวไดข้ึนหนา 1  
ยิงนายก  อบจ.  อบต.  บางคร้ังเราก็เคยไดรับทราบขอมูลท่ีชาวบานเขียนจดหมายใหเรา
ก็มี  ก็แสดงวาปญหาหลายอยางก็สะทอนมาสูเราพอสมควร  

 
ถาม รายการขาว “ชวยชาวบาน”  มีผลกระทบอยางไรตอผูชมบาง 
ตอบ ทุกคร้ังท่ีออกอากาศเราเอาเรตต้ิงท่ีเช็คงายท่ีสุด  ก็โทรศัพทกลับมา  2.  จําสโลแกนของเราได  
 เชน  ชวงนี้ช้ีแนะ  ครับเจานาย  รถเราไปจอดท่ีไหนในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลอยางเชนตามท่ี
 ถามมาขอตนๆ นะครับ  ก็เรียกวาเราไปถึงพื้นท่ีจริงๆ ฉะนั้น  กระทบกับชาวบาน
 แนนอน  อยูๆ บางพ้ืนท่ีนายอําเภอ  ผูวาฯ  ยังไมเคยไปเหยียบ  ขาราชการช้ันผูใหญ  
 ตํารวจ  ทหาร  ยังไมเคยไปเหยียบ  แตรถเราไปถึง  ขาวเราไปถึง  แสดงวามีผลกระทบ
 ตอชาวบานแนนอน  แตไมไดกระทบแลวทําใหเขาแตกแยกนะ  เกิดความสมานฉันท  
 ทําดีเกิดข้ึน  เราไปเราเก็บเกี่ยวทุกอยาง  เก็บเกี่ยวท้ังความดีของเขา  เก็บเกี่ยวท้ังช้ีแนะ
 ขอบกพรองใหแกไข  เราไปเห็นชาวบานทํานั่นทํานี่เราก็ออกขาวสวนหนึ่งของเรา  
 
ถาม หองสงผูผลิตรายการเลือกประเด็นสัมภาษณขาวเก่ียวกับชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอน 
 อยางไรบาง 
ตอบ ถาพูดไปแลวเราไมไดเลือก  เลือกวาจะเอาอะไรนําเสนอ  เพราะเราวางแผนการไวอยู 
 แลววาเราจะไปทําอะไร  อยางเชน  เขารองเรียนเร่ืองสะพาน  กลายเปนสะพานไมเล็กๆ 
 มันก็ไมใชขาวใหญ  แตถาเปนสะพานคอนกรีตท่ีรถวิ่งผานอันใหญๆ  มันก็เปนอีกเร่ือง
 หนึ่ง  ฉะนั้นมันอยูท่ีหนาตักของเราวาไปเห็นในพ้ืนท่ีแลวขาวนั้นมันใหญระดับไหน  
 จะวางไวสําคัญระดับไหน  ปาไมเยอะๆ  ถูกตัด  แลวชาวบานลงไปคุยเข่ียช้ีตนตอ  3-10 
 คนโอบ  เปนขาวใหญสําหรับเราแนนอน  ฉะนั้นเราวางไวอยูแลววา  ท้ังเร่ืองอนุรักษดิน  
 และนํ้าเปนเร่ืองปจจัยสําคัญของเราท่ีอยูในใจตลอด  และก็เปนขาวช้ินหนึ่งของเราท่ีจะ
 บอกวาเราทําตรงนี้  ชาวบานฟองมาเราก็จะไปอยางนั้น  
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ถาม สวนของทานในฐานะพิธีกร  ไมทราบวาทานท่ีเปนผูประกาศหรือผูดําเนินรายการ   
 “ชวยชาวบาน”  มีสวนสรางสรรครายการชวยชาวบานอยางไรบางครับ  
ตอบ ก็นําเสนอ  อยางเชน  นําเสนอคาบขาวท่ีรายงานเบ้ืองตนไมพอ  บางคร้ังหนวยงาน 

ราชการตางๆ ก็เชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  เพื่อจะพูดคุยเร่ืองขาวคราวการชวย
ชาวบาน  อยางเชน  กทม.  1551 ก็เรียนเชิญไปพูดคุย    คณาจารยหลายพื้นท่ีก็เรียก
พูดคุยวาอยางไร  เขาคิดวาสวนตัวก็ทําตัวอยูแลวผิดปรกติก็นํามาเสนอ  มาพูดมาคุยมา
ช้ีแนะมาบอกกลาว  2.  ระดับนโยบาย  สวนตัวผมเองไมใชจะมาพบแต  อบต.  ระดับ
รากหญา  เพราะฉะน้ันก็จําเปนตองขับเคล่ือนในดานนโยบายเชนกัน  ระดับอธิบดี  
รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  จําเปนตองรูจัก  เขาจะไดแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลเพื่อท่ีได
ผลักดันนโยบายบางนโยบายท่ียังติดขัดอยูท่ีจะเปนส่ิงท่ีใหขอมูลนั้นดวย  ไมใชวา
โครมๆ  ผูวาฯ  หลายจังหวัด  หลายพื้นท่ีท่ีตําหนิติติงมาก็เปนเพื่อนฝูง  หรือคบหา  หรือ
เปนแหลงขาวมากอนแลวท้ังนั้น  แตก็ไมไดมีความรูสึกวาผูดําเนินรายการไปมีอคติตอ
จังหวัด  หนวยงาน  องคกรของเขาเลย  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  อําเภอ  ถนน  ทาง
หลวงชนบท  ทางหลวงแผนดิน  ไปรษณีย  องคการโทรศัพทก็รูจักท้ังนั้น  แสดงวาผม
ตัวผูประกาศขาวก็ไปอยูในจุดระดับผูบริหารดวย  ระดับลางอาจจะไมเขาใจ  แตระดับ
ผูบริหารเขาใจ  ระดับลางเสนอขอมูลท่ีผูบริหารไมเขาใจ  ผมก็มีหนาท่ีบอกวาทานครับ  
มันเปนอยางนี้ครับ   จากระดับลาง   เพราะฉะน้ันโดยสวนตัวเองก็ครบท้ังฝาย
ประชาสัมพันธท้ังสองฝาย  เรียกวายืนอยูท้ังสองจุดไมใหตรงไหนตกหลนขาดเหลือ  
พยายามทําใหสมบูรณที่สุด  หนวยงานไหนมาก็พยายามพูดคุย  ท้ังในระดับสูงระดับ
ลาง  รวมท้ังชาวบาน  เพื่อจะใหเมืองไทยพัฒนาใหได  ลดชองวางใหมากท่ีสุด  พลัง
ตัวเองทําไดมาแคไหนก็จะทําใหไดมากท่ีสุด  

 
ถาม บุคลิกภาพของคุณศักดินา  อารมณขันท่ีนําเสนอในปจจุบันมีการสรางสรรครายการ  
 “ชวยชาวบาน” ใครเปนผูคิดคนอยางไรครับ  
ตอบ เร่ืองอารมณขันตัวเองมีอยูแลว  บางวันก็รองเพลง  ผมมองโลกในแงบวก  ก็คิดวาเปน 

บุคลิกสวนตัวดวยท่ีมองโลกในแงบวก  แลวก็เอาจุดเล็กๆ นอยๆ  หาจุดเดนของเขามา
ใสในงาน  ก็คิดวาคงส่ือสารดวยตัวเองดีท่ีสุดวาตัวเองเปนคนอยางไร  ทําอยางไรก็เอา
มุขนั้นลงมา  และยังไมพอนะครับ  มุขตรงนั้นเราก็ไปจับใจชาวบานดวย  ยกตัวอยาง
การตูนของเราเปนการตูนท่ีทันสมัย  วันท่ีแฮรร่ีพ็อตเตอรดัง  เราก็เปนแฮรร่ี  พ็อตเตอร  
เม่ือวานสไปเดอรแมนดังเราก็เปนสไปเดอรแมน  คนที่ครีเอทตัวการตูนคือผม  เสร็จ
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แลวก็จะมาบอกทีมงานกราฟฟกวาอยากไดภาพนี้วันนี้  เร่ืองนี้ผมจะเลนเร่ืองนี้นะ  วันนี้
มีเร่ืองตํารวจกับบอนไกก็จะครีเอทไดเปนทันสมัยของทันท ีเลยวา  การครีเอทงานก็เปน
ตัวผมเอง  ไมใชตัวการตูนท่ือๆ บางคร้ังท่ีเห็นวาผมเปนหลายๆ  อยางตัวการตูนตัวนั้น  
ช่ือแหงม  จะเปนหลายๆ อยาง  ยาก  ดี  มี  จน  การสรางสรรคผลงานก็ผานตัวนี้  ผาน
การทันสมัยของเหตุการณ  เปนหมู  เปนหมา  เปนแมว  เรียกวาเหตุการณในความ
บันเทิงตรงนี้ก็จับใหได จับกระแสใหได  มันจะตกขอบแลวลืมไปเลยวาชวงน้ีหนงัอะไร
ดัง  ละครอะไรดี  ใครอยากดูอะไร  เพราะเด็กเขานั่งดูอยูเขาชอบ  เขาชอบสไปเดอร
แมน  กับอุลตราแมนมาก  เราก็ไมพรํ่าเพร่ือเพราะวาถามันตกแลวก็คือตก  มันก็ตองมี
ตัวละครใหมๆ เพิ่มเขามาอีก  

 
ถาม เพลงประกอบในรายการใครเปนผูสรางสรรค  มีท่ีมาอยางไร 
ตอบ เพลงประกอบในรายการเปนซิงเกิ้ลที่ทางชอง 7 ซ้ือเอาไวหลายมวน  ถาเร่ืองนี้ตองถาม 

ระดับสูง  แตเปนซิงเกิ้ลที่ซ้ือมาจากตางประเทศ  แลวมวนท่ี 1  เพลงมีความยาวอยูไมถึง 
10 วินาที 1 มวน  มีความยาว 90 นาที  ตองนั่งฟงในซิงเกิ้ลนี้ 90 นาที  ผมนั่งฟงแลวก็ตั้ง
ทีมงานจะคิดอยางไร  พออิมเมจผมได  พอฟงไตเต้ิลผมก็เอาซิงเกิ้ลไวในใจ  จําไดวาเอา
จากเพลงอ่ืนมาใส  ฉะนั้นในไตเต้ิลของผม  เอามาจากหลายเพลงไมต่ํากวา 3 เพลง 3-5 
เพลง  แลวตัดหัวใสเปนเพลงเดียวกัน  เพราะมันไมไดเหมือนกันวาเอามาจากไหน  แตรู
วาผสมกันอยู  เพราะวาท้ังหมดคงไมมีเพลงไหนท่ีแตงไดอยางนี้แน  คนดูเขาจะงงวา
เพลงนี้มาอยางไร  คนฟงก็จะงง  จริงๆ แลวมิกเซอรรวมกันหลายทอน  

 
ถาม สวนทางดานมีเนื้อหาดานใดมากท่ีสุดท่ีประชาชนรองเรียนมาในรายการชวยชาวบาน 
 เก่ียวของกับเร่ืองใดบาง 
ตอบ มันแบงเปนทีมๆ  วาทีมนี้เปนเร่ืองอะไร  เรียกวาเร่ืองรองเรียนทุกเร่ือง  ถนนหนทาง 

แลวแตชวงเทศกาล  หนาฝนรองเรียนเร่ืองถนนมากท่ีสุด  จะกระจาย  แจงเร่ืองรองเรียน
นอยลงไปดีกวา  คือ  โทรศัพท  อาจจะเรียกไดวาแทบจะไมมีเร่ืองการรองเรียนเร่ือง
โทรศัพทเลย  ท่ีรองเรียนปแรกๆ คือตูโทรศัพทถูกทุบ  หูโทรศัพทถูกหัก  สายโทรศัพท
ระโยงระยางเยอะมาก  อันนี้เรียนใหทราบได  เร่ืองท่ีมากกวาเพ่ือนคือเร่ืองถนน  
รองลงมาคือน้ําประปาหมูบาน  นอกนั้นก็สับเพเหระ  ขอไฟ  ไมไดรับความเปนธรรม  
เร่ืองส่ิงแวดลอม  เร่ืองถนนกับระบบน้ําอันดับหนึ่งสอง  
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ถาม รายการ  “ชวยชาวบาน”  จะชวยพัฒนาสังคมอยางไรในสวนสรางจิตสํานึกของ 
 ประชาชนและชาวบานอยางไรบาง 
ตอบ เคยพูดกับเด็กตลอดเลยวาหวังเปนอยางยิ่งวาทําขาวชวยชาวบานมา 10 ปแลวนะครับ   

ถาเขาดูขาวชวยชาวบานเร่ือยๆ เขาโตเปนผูใหญเขาคงมีจิตสํานึกท่ีดี  ก็หวังเปนอยางยิ่ง
วาในอนาคตบ้ันปลายคนท่ีโตแลวเปนใหญเปนโตในบานเมืองแลวคิดถึงผม  แลวหวัง
วาจะไมถูกมาเปนตัวรองเรียนเม่ือถึงเวลานั้น  ก็หวังจริงๆ พูดทุกคร้ังทําทุกคร้ังท่ีไป
ประชาสัมพันธ  บอกไววาหวังเปนอยางยิ่งวา  หนูๆ ไมอยากใหรองเรียนเปนอยางนี้  
เด็กบางคนมาทํางานท่ีชอง 7 เพิ่งเคยเห็นตัวตนเราก็อยากใหเขาเปนอยางนั้นตลอดไป  
ไมอยากใหเขามาถูกรองเรียนในเม่ือเขาเปน  อบต.  อบจ.  สส.  นักการเมือง  

 
ถาม ทําไมขาวชวยชาวบานถึงอยูขาวภาคค่ํา  หรือกอนขาวภาคค่ํา  
ตอบ ถาพูดในสวนตัวคงจะบอกไมชัดเจนเพราะเปนเร่ืองของนโยบายของบริษัท  เปนการ 
 วางงานขาวมากกวาท่ีจะตอบตรงๆ  อันนี้ขอผานแลวกันนะครับ  เพราะไมมีอํานาจที่จะ 
 ตอบตรงนี้ 
 
ถาม ทําไมตองใชภาพการตูนประกอบเปนรูปคุณศักดินา  
ตอบ คือ  เปนการส่ือสารโดยตรง  และก็เปนความโชคดีและก็ความบังเอิญท่ีเปนการนําเสนอ 

ตัวการตูนแลวก็ติด  ตัวนั้นใชเปนรูปพิธีกรเลย  คิดเองครับใหเขาชวยวาดตัวการตูน  
แลวเขาก็วาดตัวผม   แลวหลังจากนั้นเขาก็วาด   ทําใหมีคอเลคช่ันหลากหลาย  
เพราะฉะน้ันมาถึงปจจุบันนี้การหยิบใชตัวการตูนก็จะงายข้ึน  มียิ้ม  หัวเราะ  รองไห  
กาวเดิน  มีครบ  มีทีมงานกราฟกท่ีเขมแข็ง  ท่ีทะเลาะกันตลอด  ผมเขียนการตูนไมเปน
ผมจะมีกระดาษแลวเขียนใหเขา  แลวเขาจะเอามาปรุงแตง  บางทีก็ทะเลาะกัน  อยากจะ
ไดอยางนี้  ก็เร่ืองของอารต  วันวาเลนไทนขอกุหลาบเต็มหนอยเขาก็ทําใหทันที  ถามวา
จงใจหรือไม  จริงๆ ก็จงใจแตไมคิดวาความโชคดีและบังเอิญมันจะทําใหตัวการตูนตัวนี้
มันโลดแลนมีชีวิตจริงได  

 
ถาม เสียงของผูดําเนินรายการมีประโยชนอยางไร 
ตอบ ถาพูดถึงประโยชนในสวนตัว  สวนรวมก็เอยถึงไปแลว  เชน  ขาวกระตุน  กระชับ  ใน 

สวนตัวก็ในเร่ืองแงของธุรกิจ  ก็ไปอานสปอรตโฆษณาหลายโฆษณา  รวมท้ังไดรับ
เกียรติพากยการตูนกานกลวยก็คงมีประโยชนแคนั้น  แตสวนกระตุนเตือนความรูสึกมี
เยอะอยางเชน  หนวยราชการท่ีจะตองการเสียงปลุกเรามวลชนของกระทรวงมหาดไทย
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ของเยอรมันใชบริการผมบอย  ท่ีจะไปอานสปอรตหรืออานบทความเกี่ยวกับทํานองรัก
ชาติ  ทํานองท่ีเปนคานิยมหนอยๆ หรือไทยรักไทยหนอยๆ ก็จะมาใชเสียงผม  

 
ถาม สวนสัญลักษณ  เชน  ครับเจานาย  ครับกระผม  รีบส่ังการมาเลยครับ  จะถามพ่ีวาทําไม 
 ตองมีดวยครับ 
ตอบ คือ  เปนการแบงชวงของงาน  ตั้งแตแรกเร่ิมเลย  ไมใชเพิ่งคิดจะทํา ถาเราจะพูดถึง 

ติทหาร ตํารวจ  มันก็เลยเปนขอรับกระผม  ครับกระผม  มันก็ลงตัว  การที่เราจะตําหนิ
ใครคนหนึ่ง  แตเราตองการใหเขาไปทํา  ตําหนิทานนายก  อบต.  เพราะถนนเปนหลุม
เปนบอ  แตก็ตองการใหเขาไปทํา  ฉะนั้น  นายก  อบต.  ส่ังการไปเลยครับ ทางลัด
ทางตรงสรางทางแลวทางมันไมดี  ชาวบานบอกวาไปขวางทางน้ํา  เราก็ช้ีแนะซิครับใน
เม่ือเขาทําไปแลวก็อยาทําอยางนี้อีก  เพราะฉะน้ันเปนอะไรที่คอนขางจะลงตัว  เปนการ
หาศัพท  ผมเปนคนท่ีหาศัพทใหมๆ มาใชตลอดในงาน  ถาทีมงานเขาจะรูวามีศัพทอะไร  
เชน  นั่งหนิมๆ บาง  ก็จะมีศัพทอะไรสวนตัวอยูนิดหนึ่งก็เลยเอาศัพทพวกนั้นมาใช  
แลวก็เกิดผลประโยชนตองาน  และตอสวนรวมดวยท่ีฟงแลวติดหู  เชน  งานเดี๋ยวนี้ถา
บอกวานายครับชวยส่ังการหนอยครับ  มันก็ติดไปโดยไมรูตัววาส่ังการนี้หนอยซิ  มันก็
อยูในคอลัมน  หรือไมงั้นก็พูดเลอะเทอะ  เลอะเทอะก็เปนศัพทแสลงท่ีอยูในขาวชวย
ชาวบานเชนกัน  อยางเลอะเทอะก็วากันไป  แตคิดวาความลงตัวของคําพูด  และก็
ความคิดความอานทําใหเรานึกถึงในขาวแลวก็นํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได  

 
ถาม วัตถุประสงคของรายการนี้ทําเพื่ออะไรครับ  
ตอบ เราก็สนองความตองการของประชาชนท่ีรองเรียน  แลวก็เช่ือมตอระหวางชาวบาน   

ประชาชน  และก็หนวยงานของรัฐ  เราก็เปนสวนหนึ่ง  ขาวก็เปนสวนหนึ่ง  ขาวชวย
ชาวบานก็ตองอยูชาวบาน  วัตถุประสงคคือทําใหชาวบานมีทางออก  ไมใชดูแต
เศรษฐกิจ  ดูแตหุนอยางเดียวเขาไมรูเร่ือง  แตดูอันนี้เขาจะเห็นชัดเจนวาถนนนะ  ไฟฟานะ  
จะเช่ือมโดยตรงครับ  

 
ถาม เนื้อหาในการนําเสนอ  มุงไปทางใด 
ตอบ ก็นําเสนอภาพจริง  คือภาพถายจริง  นําเสนอขอเท็จจริง  ไมไดเอาภาพกราฟกมาใช   

ใชภาพจริงถายสถานท่ีจริง  และก็สะทอนภาพจริงของการรองเรียนนั้นมานําเสนอสู
สาธารณชนเพ่ือมุงหวังใหผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขปรับปรุง  หรือช้ีแจงเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนนั้น   
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ถาม ลักษณะท่ีมีการนําเสนอ  มีหลักในการพิจารณาอยางไรบาง  อยางในการพิจารณาภาครัฐ 
 กับประชาชน  ใหความสําคัญสวนใดบาง สวนไหนมากกวา  สวนไหนนอยกวา  
ตอบ ภาครัฐเราจะนําเสนอในสวนของชี้แจง  เชน  เราบอกวาถนนพักเวลาเขามาช้ีแจงเราก็ 

เสนอเทาๆ กัน  ทุกอยางๆ ท่ีเห็น  อยางขาวแรกเราจะประชาสัมพันธใหเปนสวนใหญวา
ตรงนั้นตรงน้ีอะไรเกิดขึ้น  ก็เทาๆ กันครับ  แตขาวรองเรียนก็ตองมากอยูแลว  

 
ถาม จากเทาท่ีดูเนื้อหาผลงานหนวยงานท่ีมีมากกวาเร่ืองท่ีรองเรียนเปนอยางไรบาง  
ตอบ ผมคิดวามันสมดุลกัน  คือ  บางคร้ังหนวยงานท่ีรองเรียนสงตนปเพิ่งมาตอบวันนี้ก็มี 

เพราะฉะนั้นตองใชเวลา ถาตอบเปนแบบปริมาณคงจะตอบยาก  เพราะบางงานตอบได
เปนเชิงคุณภาพตอบได  วาเขาดําเนินงานตามข้ันตอนไหนอยู  ถาวัดเปนปริมาณคงตอบ
ยาก  เพราะวาคางปท่ีแลวเพิ่งตอบวันนี้ก็มี  เพิ่งปรับปรุงเสร็จก็มี  

 
ถาม ในสวนแตละเดือนมีขาวท่ีรองเรียนมาเดือนละก่ีฉบับ  หรือสองอาทิตยคร้ัง   
ตอบ ขาวเราทําทุกขาว  เราเฉล่ียไปวาขาวเรามีวันละ 4 ขาว  ก็คูณเอาเลยแลวกันครับ  เราไมได 

นับจดหมาย  เพราะจดหมายบางคร้ังก็ไมไดเร่ืองบาง  ไปแลวไมไดเปาบาง  ฉะนั้นเรา
เอาท่ีนําเสนอออกอากาศจริงๆ  มีกี่ขาวเทานั้นเอง  มากนอยแคไหนก็อยูในสตอคขาวเรา  

 
ถาม อยางรายการชวยชาวบาน  ไดแยกประเภทจดหมายรองเรียนอยางไรบาง 
ตอบ ไมแยกครับ  แตจะแบงความคลองตัวในการทํางาน  เชน แบงเปนรายภาค  เพื่อประหยัด 

ในคาใชจายในการเดินทาง  เหนือ  ใต  ออก  ตก  ก็แบงทีมงานกันทํา  แบงทีมงานไปลง
ภาคใต  ไมใชหยิบเชียงรายไปดวย  แลวมันจะมาอยางไร  ไมไดแบงวาขาวเกี่ยวกับ
ตํารวจนะ  

 
ถาม ปกติใชหลักในการคัดเลือดจดหมาย  เชน  ไปทําขาวแลวมาออกรายการ  หรือจดหมาย 

ชาวบานกับการแกปญหาภาครัฐ  วิธีการเลือกนําเสนออยางไรบางครับ  
ตอบ ไมรูจะตอบตรงหรือเปลานะครับ  แตหลักการเลือกจดหมายเรา  เราเรียนตั้งแตตนแลววา   

เราไมมีการเลือกปฏิบัติจดหมาย  เราจะไปทุกสถานท่ีท่ีเราจะแบงจดหมายเปนรายภาค  
อยางเชน  ในภาคอีสานกองหนึ่ง  สวนเขาจะมีเร่ืองถนนหนทาง  ไฟฟา  น้ําประปา  
แหลงน้ําหรือไมมันก็รวมอยูในนั้นหมด  ทางใตจะมีถนนหนทางมันก็มีอยางนั้นหมด  
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ไปพังงา  มันอยูในนั้นหมด  เราไมแบงเปนเคสวารองเรียนเร่ือง  ทหาร  ตํารวจ  
ปกครอง  ถนน  ทางหลวงชนบท  ไฟฟา  เราไมแยกอยางนั้น  เราแยกอยางนั้นแลวจะ
ยุงยาก  เราจะบอกไดอยางเดียววาจังหวัดนี้มีกี่ปญหา  แลวคอยมารุมวิเคราะห  ถา
อยากจะไดขอมูลวิเคราะหรายจังหวัด  ก็คอยมาวิเคราะหอีกทีหนึ่งวาจังหวัดนั้นมีกี่
ปญหา  ถาไฟท้ังประเทศแลวขอมูลจะ  error  หมด  การบริหารจัดการท้ังประเทศไมได
เลย  ถาทางรัฐจะเอาขอมูลนี้ไปใชประโยชนคงจะยาก  เพราะเราแบงเปนจังหวัดๆ แลว
คอยดูวาจังหวัดนี้มีปญหาอะไร  

 
ขาว 

“ชวยชาวบาน”  รับโลผูทําคณุประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มอบโลเกียติคุณจาก พระเจาวรวงศเธอพระองค
เจาโสมสวลีฯ ใหแก สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง และ ขาวชวยชาวบานในฐานะทําคุณประโยชน
ดีเดน ประจําป 2551 ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ เม่ือ 24 กุมภาพันธท่ีผานมา โดยตลอดเวลาท่ี
ผานมาสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ไดทําคุณประโยชน สรางสรรคกิจกรรมดีๆตางๆ เพ่ือคืน
กําไรใหแกสังคมมากมายอยาง "ขาวชวยชาวบาน" จะเปนส่ือกลางในการรองทุกขของประชาชนท่ัว
ประเทศ และสะทอนเร่ืองราวรองทุกขไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบใหเกิดการแกไขอยางเปน
รูปธรรม ติดตามชม “ขาวชวยชาวบาน” ทุกวันจันทร- ศุกร ในขาวภาคค่ําชวงท่ี 1 และวันเสาร เวลา 
17.30 น. ทางชอง 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล  นาย ศิวพงศ   เหมือนพะวงศ   
   เกิดเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ท่ีจังหวัดชัยนาท 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาการส่ือสารมวลชน 
   คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในปการศึกษา2541และเขา
   ศึกษาตอในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
   พัฒนาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เม่ือปการศึกษา 2547 
ประสบการทํางาน  อดีตพนักงานบริษัท  Siam Strip Mills ท่ีจังหวัดระยอง 
DPU
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