
กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดเีชิงละครในรายการสารคดเีชิงข่าว      
เร่ืองจริงผ่านจอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องักรู ตะวนัวง 
 
 
 
 
 
 

 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2558 



กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดเีชิงละครในรายการสารคดเีชิงข่าว  
เร่ืองจริงผ่านจอ 
องักรู ตะวนัวง 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
 

 
รองศาสตราจารย…์……………………….……………อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
                                        (ดร.กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ) 

 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมติัให้เป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 

 
           ผูช่้วยศาสตราจารย…์……………………….…………………..ประธานกรรมการ 

                                        (ดร.อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้)   

 
รองศาสตราจารย…์……………………….…………………..กรรมการ 
 (ดร.กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ) 

 
            ผูช่้วยศาสตราจารย…์……………………....................….....….กรรมการ 

                                      (ดร.วไิลวรรณ จงวไิลเกษม) 

 
 
       ศาสตราจารย…์……………………….…………………..คณบดี 
       (ดร.ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ) 
                                                   สิงหาคม 2558 



 
บทคดัย่อ 

 
ช่ือวทิยานิพนธ์ กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว 

เร่ืองจริงผา่นจอ 
ช่ือผู้เขียน นายองักรู ตะวนัวง 
ช่ือปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์และนวตักรรม) 
ปีการศึกษา 2558 
 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครใน

รายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผา่นจอ ท่ีส่งผลให้ผูรั้บชมรู้เท่าทนัส่ือ การวิจยัน้ีใชรู้ปแบบการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูผ้ลิตรายการ 
จ านวน 3 คน การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จ  านวน 100 เร่ือง จากเทปท่ีออกอากาศ
จ านวน 26 ตอน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูช้มรายการ จ านวน 8 คน 

ผลการศึกษาพบว่า รายการ เร่ืองจริงผ่านจอ เป็นรายการสารคดีเชิงข่าวท่ีมีกระบวนการ
น าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครท่ีสร้างความเร้าอารมณ์ต่อผูช้มเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกประเด็น
การน าเสนอโดยมีนโยบายของบริษทัท่ีให้ความส าคญักบัการน าเสนอประเด็นท่ีใกลต้วัผูช้ม และมี
ประโยชน์ต่อสังคม  

นอกจากน้ียงัพบว่า วิธีการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครมีการน าเสนอประเด็นการ
เตือนภยัมากท่ีสุด โดยการใช้เทคนิคการน าเสนอรายการ การพากยเ์สียงบรรยาย การสัมภาษณ์ผู ้
ประสบเหตุ ผูเ้ห็นเหตุการณ์ และบุคคลใกลชิ้ด รวมถึงการลงพื้นท่ีถ่ายท าซ่ึงส่งผลต่อการก าหนด
ประเด็นให้มีความเร้าอารมณ์เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี ยงัมีการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทศัน์โดยใช้
เสียงดนตรี การปรับแต่งแสง/สีของภาพ การใช้เทคนิคพิเศษเพื่อสร้างความต่ืนเตน้มากท่ีสุด เช่น 
การตดัต่อเร่ง หรือชะลอภาพ ขณะท่ียงัมีการใช้ภาพเหตุการณ์แต่งเติม โดยส่วนใหญ่พบว่าใช้เพื่อ
อธิบายเร่ืองราวข้อเท็จจริงของเร่ือง และยงัมีบางส่วนท่ีได้จดัฉากเพื่อเพิ่มเน้ือหา ผลจากการ
วิเคราะห์เน้ือหาพบว่า เร่ืองท่ีมีความเร้าอารมณ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใชค้ลิปภาพเหตุการณ์จริง และ
การใชภ้าพความรุนแรง 
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ผลการสนทนากลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบรายการจากการน าเสนอ
เน้ือหาดา้นการเตือนภยั และรับรู้ถึงความเร้าอารมณ์ของเร่ืองจากการใช้เสียงดนตรี มุมกลอ้ง การ
สัมภาษณ์ การจ าลองเหตุการณ์ การบรรยาย และการตดัต่อ แต่ไม่ไดต้ระหนกัถึงการเพิ่มเติมเน้ือหา
ของเร่ือง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบรูปแบบการน าเสนอท่ีมีการเร้าอารมณ์ อีกทั้ งมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตรายการดว้ยช่องทางส่ือออนไลน์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การกดถูกใจ การ
แชร์ ผ่านช่องทาง   เฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือ ยูทูบของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ท าให้มีผลต่อผูผ้ลิต
รายการในการคดัเลือกประเด็นการน าเสนอ  

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันารายการท่ีสร้าง
ความน่าสนใจกบัผูช้มรายการในรูปแบบการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงประเภทอ่ืน อีกทั้งควรท าการวิจยั
เชิงทดลองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูช้มรายการ ตลอดจนควรมีการศึกษากระบวนการ
น าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการข่าวท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
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This study aims to examine a process of reality documentary presentation on news 

documentary program ‘Rueng Jing Pan Jor’ influences on audiences’ media literacy by using 
quality research with in-depth interview with three producers, conducting content analysis on 100 
subjects from on-air tape 26 episodes by using Coding Sheet and conducting Focus Group with 
eight audiences.  
 The finding reveals that ‘Rueng Jing Pan Jor’ is a news documentary program involves 
process of reality documentary presentation with stimulating audiences’ arousal. It starts from 
selection presenting issue. The interview indicates that the producers use selection criteria from 
dramatic aspect to be its composition combine with the company’s policy focuses on close to 
home and socially beneficial issues. 
 For method of reality documentary presentation, its content analysis reveals that program 
‘Rueng Jing Pan Jor’ presents warning issues the most and uses broadcasting documentary 
technique by narrating. For interview with the victims, eyewitnesses, intimately people as well as 
locating shooting program by team producers that effects on defining issue and proceeding the 
story to be more dramatic by using CCTV footage and clip video. In addition, program ‘Rueng 
Jing Pan Jor’ brings TV drama atmosphere to be part of conducting the story; from sound, 
lighting or color adjustment, special effects; these all creates highest excitement, followed by 
horribleness, and sadness. Team producers also use augmented event pictures; generally, it’s 
found that these are used for describing the fact; however, some of them, the producers has set the 
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scene to augment some contents without basing on its fact. Nevertheless, in type of story’s 
composition which contains the most excitement within each episode reveals that this program 
uses actual event video clip and graphic violence most frequently.  
 In focus group shows that most of audiences prefer the program because of it presents 
warning issues and they also perceive the story’s arousal from sound effects, camera angle, 
interview, simulation, narration, and editing, however, they don’t notice about supplemented 
content by team producers. At a same time, most of audiences prefer arousal-type presentation 
and communicate to the producers via online channels such as comment, pressing like button, 
sharing via Facebook fanpage or Youtube of program ‘Rueng Jing Pan Jor’, these influences on 
issue selection of team producers for presentation.  
 This study suggests that it should examine a guideline of program development in order 
to create audiences’ attractiveness in a form of validating other types of fact. It should conduct 
experimental research to comparatively examine audiences’ behavior as well as should determine 
a process of reality documentary presentation on emerging news documentary program.  

 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว 
เร่ืองจริงผ่านจอ ประสบความส าเร็จลุล่วงไดน้ั้น ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กุลทิพย ์
ศาสตระรุจิ ท่ีให้ความกรุณารับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  อีกทั้งช่วยช้ีแนะให้ความช่วยเหลือ คอย
ตักเตือน และให้ก าลังใจตลอดการท าวิทยานิพนธ์น้ี นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ในการ
สละเวลาเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.
พรพรรณ ประจกัษ์เนตร ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าและให้ใช้สถานท่ีในการเตรียมตัวน าเสนอ
บทความวชิาการ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ขา้พเจา้ และขอขอบพระคุณผูผ้ลิตรายการเร่ืองจริงผ่านจอ และผูร่้วม
สนทนากลุ่มทุกท่านท่ีสละเวลาให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงขอขอบพระคุณพี่จ๋ิม และ
เพื่อนร่วมงานรายการท็อปนิวส์ ช่อง 3 SD ท่ีให้โอกาสและตอ้งแบกรับภาระหนา้ท่ีการท างานแทน
ในระหวา่งการท าวจิยัคร้ังน้ี  
 ท้ายท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
การศึกษาของผูว้จิยัเสมอมา รวมถึง พาย ท่ีคอยให้ก าลงัใจ เมย ์ท่ีคอยร่วมทุกขร่์วมสุขจนงานส าเร็จ 
พี่นุย้ พี่ป๋วย ตอ้ง และเพื่อนนกัศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ รุ่นท่ี 2 
ทุกท่าน ส าหรับมิตรภาพ ค าแนะน าและการช่วยเหลือต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีผา่นมา 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำ และควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

“ในวงการข่าวสารไทยในปัจจุบนั ที่การท าข่าวถูกช้ีน าดว้ยการตลาด การผสมผสาน 
ดราม่าเขา้กบัข่าว จึงกลายเป็นสูตรส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในเชิงจ านวนคนดูคนอ่าน และการได้
การอุดหนุนจากโฆษณา” ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนนัทน์ 

ค ากล่าวจากบทความดราม่าข่าวสารกบัสังคมไทย ภายในหนา้เวบ็ไซต ์กรุงเทพธุรกิจ เป็น
เพียงภาพสะท้อนส่วนหน่ึงของรูปแบบการน าเสนอข่าวสารที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบนั 
เน่ืองจากการเปล่ียนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทลั ในปี พ.ศ. 2556 ท่ีท  าให้เกิดช่องฟรีทีวีเพิ่มข้ึน 24 ช่อง ซ่ึง
น ามาสู่การแข่งขนัอยา่งดุเดือด โดยเฉพาะระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตส่ือโทรทศัน์ ไม่วา่จะเป็นผูผ้ลิตท่ีอยูใ่น
ระบบอนาล็อคเดิม ผูผ้ลิตส่ือเคเบิลทีวี หรือผูผ้ลิตฟรีทีวีในระบบดิจิทลัท่ีเขา้มาใหม่ ซ่ึงการท า
สงครามแยง่ชิงกลุ่มผูช้ม กลายเป็นเป้าหมายหลกัของการด าเนินการผลิตเน้ือหาและรูปแบบของ
รายการต่าง ๆ ไม่เวน้แมแ้ต่การน าเสนอข่าวสาร ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน
การผลิตรายการใหน่้าติดตาม อย่างเช่นวิธีการใช้ความดราม่า (Drama) เขา้ไปมีส่วนสร้างอารมณ์
ความบนัเทิงให้กบัเนื้อหาสาระ ซ่ึงรวมไปถึงข่าวสารข้อเท็จจริงท่ีประชาชนรับชมอยู่ใน
ชีวติประจ าวนั 

ดว้ยความหมายของค าว่า “ดราม่า” (Drama) ท่ีแปลว่า ละคร ชุดเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ี
เหนือความคิด มีลกัษณะต่ืนเตน้ และมีองค์ประกอบด้านอารมณ์สูง ซ่ึงเป็นส่ิงที่พบเห็นได้ใน
ลกัษณะการน าเสนอในรายการประเภทข่าวสาร ท่ีเนน้การเร้าและดึงดูดอารมณ์ผูอ่้านและผูช้มเป็น
หลกั ปรากฏทั้งในส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือวิทยุ โทรทศัน์ (พิรงรอง รามสูต รณะนนัท์, 2558) ท าให้การ
น าเสนอดว้ยวิธีการดงักล่าวมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ โดยในดา้นคุณประโยชน์ยงัเป็นการสร้าง
ความน่าสนใจของเร่ืองให้ผูรั้บสารติดตามได้มากเน่ืองจากความต่ืนเตน้ สนุกสนาน หวาดกลัว 
ซาบซ้ึง เศร้าใจ ตลอดจนความรู้สึกอ่ืน ๆ สามารถท าให้ผูรั้บสารรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึน และในจุดน้ีเองท่ีการน าเสนอของผูผ้ลิตหรือผูส่้งสารจะสามารถสอดแทรกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งการส่ือสารได้อย่างแยบยล เช่นการสอดแทรกเร่ืองของเวรกรรมให้ผูรั้บสารส านึกถึงบาป
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บุญคุณโทษ หรือการสอดแทรกความรู้ในการป้องกนัตนเองจากภยัอนัตรายต่าง ๆ ก็มกัจะถูก
น าเสนอเร่ืองราวที่สร้างความน่ากลวัเพื ่อให้ผูร้ ับสารเกิดการจดจ าและป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์ในรูปแบบท่ีมีความใกลเ้คียงกนั แต่นอกจากประโยชน์แล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นเร่ือง
ธรรมดาท่ีการน าเสนอดว้ยวธีิการน้ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอนัเป็นผลเสียได ้ดงัเช่นเหรียญท่ียอ่มมี 2 
ดา้นเสมอ กล่าวคือ การสร้างพฤติกรรมให้ผูรั้บสารแทนตนเองเขา้ไปอยู่ในเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูส่้ง
สารตอ้งการก็จะส่งผลให้เกิดการช้ีน าความคิดแทนท่ีจะเป็นการน าเสนอขอ้มูลให้ผูช้มสามารถ
ตดัสินใจ หรือมีความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระได ้ซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะการน าอารมณ์ความรู้สึก
ไปผูกติดกบับุคคล วตัถุ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในเร่ืองโดยไม่รู้ตวั แมว้ิธีการน้ีจะไม่ใช่การ
จ ากดัสิทธิทางความคิดของผูรั้บสารโดยตรง แต่ก็มีผลทางออ้มต่อการสร้างทศันคติหรือพฤติกรรม
ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการช้ีน านั้นถูกน าไปใช้ในทางท่ีผิด หรือตั้งอยู่บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีถูก
บิดเบือนขอ้เท็จจริง ย่อมถือเป็นการกระท าท่ีผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือ และยิ่งท าให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 

ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีวิธีการน าเสนอในรูปแบบดราม่า (Drama) ไดช้ดัเจนท่ีสุดรูปแบบ
หน่ึง เนื่องจากมีคุณสมบตัิเป็นช่องทางการส่ือสารที่ส่ือได้ทั้งภาพและเสียง การน าเสนอ
เร่ืองราวต่าง ๆ มีองคป์ระกอบท่ีสามารถสนบัสนุนอารมณ์บรรยากาศของเร่ืองไดม้ากมาย ไม่วา่จะ
เป็นการเขียนสคริปต์ การใช้เทคนิคถ่ายท า การแต่งเสียง การตดัต่อ การใช้เทคนิคพิเศษประกอบ
ฉาก ตวัละคร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้การผลิตรายการโทรทศัน์รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีดึงดูดความสนใจ
เกิดข้ึนจ านวนมาก ซ่ึงในจ านวนน้ีรวมไปถึงรายการข่าวท่ีมีหนา้ท่ีในการน าเสนอขอ้มูลขอ้เท็จจริงก็
ตอ้งด้ินรนเพื่อความอยู่รอดของรายการดว้ยเช่นกนั ซ่ึงก็ไดมี้วิธีการน าเสนอ เช่น รูปแบบการเล่า
ข่าวท่ีใส่สีสันการบรรยายของผูเ้ล่าข่าว หรือการน าเสนอโดยใช้ความตื่นตาตื่นใจของกราฟิก 
ตลอดจนการน าเสนอในรูปแบบสกู๊ปข่าวท่ีสอดแทรกอยูใ่นรายการข่าวทัว่ไป แต่รูปแบบน้ีก็ยงั
มีการพฒันามาเป็นรูปแบบรายการสกู๊ปข่าวพิเศษท่ีมกัจะมีเน้ือหาในลกัษณะการเป็นสารคดีเชิงข่าว
ท่ีมีการเติมแต่งเน้ือหาใหน่้าสนใจ 
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ภำพที ่1.1  รูปแบบรายการเล่าข่าว และ นิวส์โชว ์
 

การน าเสนอของสารคดีเชิงข่าว คือ การใช้เน้ือหาท่ีน าเสนอมาจากข่าวสารในกระแสท่ี
ประชาชนให้ความสนใจ แต่เป็นการน ามาขยายเร่ืองราว หรือเจาะประเด็นของเร่ืองให้ชดัเจนข้ึน 
(สุธีร์ พลพงษ์ และคณะ, 2549, น. 93) แต่ดว้ยลกัษณะการท าสกู๊ปข่าวเป็นการก าหนดเน้ือหาท่ี
เกิดข้ึนโดยผูส่้งสาร หรือตวัผูผ้ลิตรายการสามารถก าหนดขอบเขตของเร่ือง วิธีการด าเนินเร่ือง และ
รูปแบบการน าเสนอ จึงท าให้รายการประเภทน้ีมีการเติมแต่งความดราม่า (Drama) เพื่อการสร้าง
ความน่าสนใจ และกลายเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
โดยมีการใหค้  าอธิบายวิธีการน าเสนอในรูปแบบน้ีวา่ Docudrama ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือก
ท่ีจะแปลความหมายในภาษาไทยใหก้บัค าน้ีวา่ “รูปแบบสารคดีเชิงละคร” 

Paget (1998) ไดเ้คยใหค้  านิยามของค าวา่ รูปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ไวว้า่ เป็น
การสร้างเน้ือหาโดยใชรู้ปแบบของละครเพื่อเปล่ียนเร่ืองราวในสารคดีให้มีโครงเร่ืองท่ีส่ืออารมณ์ 
และในขณะเดียวกนัก็เป็นการใชรู้ปแบบของสารคดีเพื่อเปล่ียนเร่ืองราวแบบละครให้มีโครงเร่ืองท่ี
เป็นสารคดี ในอดีตท่ีผ่านมาแมจ้ะมีการน ารูปแบบน้ีมาใช้ในการน าเสนออยูบ่า้ง แต่ปัจจุบนัเม่ือมี
รายการประเภทสารคดีเพิ่มข้ึน การน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครจึงมากข้ึนตามไปดว้ย 

จากการส ารวจของผูว้จิยัผา่นแผนผงัรายการของช่องทีวีดิจิทลัต่าง ๆ ยงัพบวา่ การน าเสนอ
สารคดีเชิงข่าว เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมและพบในเกือบทุกช่องทีวีดิจิทลั ยกตวัอย่างไดเ้ช่น
รายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

รายการ นาทีฉุกเฉิน ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวนัจนัทร์ เวลา 20.50 น. 
รายการ เร่ืองจริงผา่นจอ ออกอากาศทางช่อง 7 และ 7 HD ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 23.00 น. 
รายการ สู้เพื่อสิทธ์ิ ออกอากาศทางช่อง Tpbs ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 22.35 น. 
รายการ เปิดปม ออกอากาศทางช่อง Tpbs ทุกวนัจนัทร์ เวลา 22.30 น. 
รายการ จบัตน้ชนปลาย ออกอากาศทางช่อง One HD ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 22.15 น. 
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รายการ รหสัลบัหนา้หน่ึง ออกอากาศทางช่อง New TV ทุกวนัเสาร์ เวลา 21.30 น. 
รายการ อาชญากรรมหนา้หน่ึง ออกอากาศทางช่อง ไทยรัฐ TV ทุกวนัองัคาร เวลา 23.00 น. 
รายการ ตอ้งรอด ออกอากาศทางช่อง ไทยรัฐ TV ทุกวนัพุธ เวลา 21.45 น. 
รายการ ล่า ออกอากาศทางช่อง PPTV ทุกวนัพุธเวลา 22.10 น. และ อาทิตยเ์วลา 23.30 น. 

 
ในจ านวนน้ีจะสังเกตไดว้า่ เกือบทั้งหมดเป็นรายการท่ีน าเสนอเน้ือหาความต่ืนเตน้ ไม่วา่จะ

เป็นการน าเสนอเก่ียวกบัข่าวอาชญากรรม การติดตามคดีดงัท่ีไดรั้บหรือเคยไดรั้บความสนใจจาก
สังคม รวมถึงเน้ือหาการเตือนภยัท่ีมีความผสมผสานระหวา่งเร่ืองอาชญากรรมและภยัจากอุบติัเหตุ
ต่าง ๆ ซ่ึงมีการใชว้ธีิการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) เพื่อสร้างความน่าสนใจ
ของเร่ืองให้ผูช้มติดตามอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหน่ึงในรายการที่มีรูปแบบการน าเสนอในลกัษณะ
ดงักล่าวอย่างชดัเจนจนไดรั้บความนิยมจากผูช้มมายาวนานและต่อเน่ืองมากท่ีสุดก็คือ รายการเร่ือง
จริงผา่นจอ 

รายการเร่ืองจริงผ่านจอ เป็นรายการสารคดีเชิงข่าวรายการแรก ๆ ท่ีน าเสนอดว้ยรูปแบบ
สารคดีเชิงละคร และยงัออกอากาศติดต่อกนัมายาวนานท่ีสุด รวมเวลากว่า 16 ปี ผลิตโดยบริษทั 
สาระดี จ  ากดั ในเครือบริษทั กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (เร่ืองจริงผา่นจอ, 2558) ออกอากาศทาง
ช่อง 7 และ 7 HD มีรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาส่วนใหญ่ในเร่ืองอาชญากรรมทั้งในกระแส และ
นอกกระแสสังคม โดยเฉพาะเหตุการณ์ระทึกขวญั ภยัอนัตรายในสังคม ตลอดจนเร่ืองราวความเช่ือ 
ส่ิงล้ีลบั และเร่ืองแปลกท่ีตอ้งการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง ซ่ึงในช่วงแรกมีการใชค้อนเซ็ปของรายการท่ีช่ือ
ว่า “เร่ืองจริงผ่านจอ ชุดยอ้นรอยเร่ืองจริง” ออกอากาศในวนัอาทิตย ์เวลา 22.30 น. เร่ิมตน้คร้ังแรก
ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2542-2 มกราคม พ.ศ. 2543 โดยมี นายศุภวฒัน์ อ ่าประสิทธ์ิ เป็น
พิธีกรด าเนินรายการ ซ่ึงจะเน้นการน าเสนอการสืบสวนปมปริศนาคดีเก่าท่ีโด่งดงัทั้งท่ีสามารถจบั
คนร้ายไดแ้ลว้ และยงัเป็นปริศนาอยู ่กระทัง่ไดเ้ปล่ียนคอนเซ็ปรายการยอ้นรอย เป็นการตามกระแส
ข่าวอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนรายวนั ภายใตค้อนเซ็ป “เร่ืองจริงผ่านจอ” ตั้งแต่วนัที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2543-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีพิธีกรช่ือดงั คือ ศรัณยู วงศก์ระจ่าง 
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ภำพที ่1.2  ศรัณย ูวงศก์ระจ่าง อดีตพิธีกร รายการเร่ืองจริงผา่นจอ ระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2551 
 

จนในปี พ.ศ. 2551 มีการเปล่ียนคอนเซ็ปรายการเป็นรูปแบบ “เร่ืองจริงผ่านจอ 360 องศา 
REAL X” ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน เป็นตน้มา พร้อมทั้งเปล่ียนพิธีกรด าเนินรายการ เป็น สุรวุฑ ไหม
กนั, คงกะพนั แสงสุริยะ, ฐาปกรณ์ ดิษยนนัทน์ และ ลลนา กอ้งธรนินทร์ รวม 4 คน 

 

 
 
ภำพที ่1.3  ผูร่้วมด าเนินรายการเร่ืองจริงผา่นจอในปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั รายการเร่ืองจริงผา่นจอ ยงัคงเนน้การน าเสนอภาพเหตุการณ์จริง เช่น คลิปแอบ
ถ่าย ภาพวงจรปิด และการสร้างสถานการณ์จ าลอง เพื่อสร้างสีสันในลกัษณะคลา้ยภาพยนตร์ และมีการ
ขยายความเร่ืองราวเพื ่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กบัคนดู โดยยงัมีช่วงเร่ืองจริงเร่ืองน้ีที่น าเสนอ
เร่ืองราวเตือนภยั มีการประชาสัมพนัธ์เช่นการแจ้งเบาะแส มีการน าเสนอเร่ืองราวชีวิตของ
บุคคลตวัอย่าง และมีการสอดแทรกช่วงต่าง ๆ ของรายการที่เป็นการโปรโมทสินคา้ เช่น ช่วง
น ้ าใจไทยเพื ่อไทย รีเจนซี่  ซ่ึงเป็นการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับคนหรือชุมชนท่ีเป็นแบบอย่าง 
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โครงการคนเร่ืองจริงขออาสารักษโ์ลกกบัโตโยตา้ รวมถึงโครงการสิงห์สร้างสรรคม์อบทุนการศึกษา 
ซ่ึงจะเป็นการน าเสนอผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าประกวดผลงานสารคดีเชิง
ข่าว ช่วงโตโยต ้าคนจริงสร้างสุข และช่วงครีเอทีฟทวัริสซ่ึม เป็นโครงการที่เปิดรับการ
ประกวดการถ่ายคลิปโดยการสนบัสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ช่วงต่าง ๆ อาจมี
การปรับเปล่ียนตามผูส้นบัสนุนท่ีเป็นบริษทัสินคา้ต่าง ๆ ได ้

ส่ิงท่ีน่าสนใจในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากรายการเร่ืองจริงผ่านจอเป็นหน่ึงในรายการ
ตน้แบบให้กบัรายการสารคดีเชิงข่าวอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนใหม่ในการใช้วิธีการน าเสนอที่เร้าอารมณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอภาพเหตุการณ์ที่มีความต่ืนเตน้ หวาดเสียว การใช้เสียงประกอบ และ
การใช้เทคนิคพิเศษในด้านการตดัต่อต่าง ๆ ท่ีเห็นได้ชัดเจนมากกว่ารายการสารคดีเชิงข่าวใน
ประเภทเดียวกนั 
 

 

 
 
ภำพที ่1.4  ตวัอยา่งรายการเร่ืองจริงผา่นจอ 
 

อีกทั้งในอดีตท่ีผา่นมายงัมีการวจิยัในดา้นกระบวนการผลิตของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ซ่ึง
ถือเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการใช้เทคโนโลยีส่ือออนไลน์อย่างเช่นในปัจจุบนั และยงัไม่ได้เขา้สู่
ช่วงเวลาการแข่งขนัแยง่ชิงผูช้มในช่วงทีวดิีจิทลั ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจึงจะแสดงให้เห็นถึงความ
เปล่ียนแปลง รวมถึงเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีอาจแตกต่างจากในอดีต ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้เลือกท่ีจะศึกษา
กระบวนการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ของรายการ เร่ืองจริงผา่นจอ ตั้งแต่
การคดัเลือกเร่ืองไปสู่การผลิต ซ่ึงเป็นระบบการผลิตรายการโทรทศัน์ทั้งกระบวนการ ว่ามีระบบ
การคดัเลือกเร่ืองท่ีน าเสนออยา่งไร ใครเป็นผูก้  าหนดหรือมีอ านาจตดัสิน และใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ใน
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การตดัสิน นอกจากน้ี ยงัศึกษาถึงวธีิการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ของรายการ 
เร่ืองจริงผ่านจอ ท่ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีออกแบบเพื่อการดึงดูดความสนใจ
ของผูช้ม ทั้งในดา้นเทคนิคการด าเนินเร่ือง การเลือกผูด้  าเนินเร่ืองและตวัละคร ลกัษณะการถ่าย
ท า มุมกลอ้ง การจดัแสง การยอ้มสีภาพ การล าดบัภาพ การใชเ้สียงประกอบ ดนตรี เพลง และโทน
เสียงของผูด้  าเนินรายการ ซ่ึงการวิเคราะห์รายละเอียดการน า เสนอเทปบนัทึกรายการต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน จะท าให้เห็นตวัอยา่งของรายการปัจจุบนัวา่มีการน าเสนอดว้ยรูปแบบวิธีการใด 
และท่ีส าคญัท่ีสุดยงัเป็นการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนต่อผูช้มจากการรับชมรูปแบบการน าเสนอสารคดีเชิง
ละคร (Docudrama) ของรายการวา่ส่งผลใหเ้กิดทศันคติอยา่งไร ไปจนถึงผูช้มเหล่าน้ีมีผลส่งต่อไปยงั
ผูผ้ลิตรายการอย่างไร มีส่วนท าให้รายการเร่ืองจริงผ่านจอมีรูปแบบการน าเสนอแบบสารคดีเชิง
ละคร (Docudrama) หรือไม่ อยา่งไรอีกดว้ย 
 

1.2  ปัญหำน ำวจิัย 
 

1)  การคดัเลือกประเด็นน าเสนอในรายการเร่ืองจริงผา่นจอเป็นอยา่งไร 
2)  วธีิการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผา่นจอมีลกัษณะอยา่งไร 
3)  ผลกระทบของผูช้มจากการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผ่าน

จอเป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อศึกษากระบวนการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ือง
จริงผา่นจอ ท่ีส่งผลใหผู้รั้บชมรู้เท่าทนัส่ือ 
 

1.4  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูก่้อตั้งรายการ คือ นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ และโปรดิวเซอร์ 
ประจ ารายการ จ านวน 2 คน เพื่อเป็นขอ้มูลในดา้นรูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ 
และวิเคราะห์รายการยอ้นหลงัจ านวน 30 ตอน และมีการสัมภาษณ์กลุ่ม ผูรั้บชม เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการรับชมคลิปภาพท่ีเป็นตน้ฉบบั กบั คลิปภาพท่ีถูกน ามาเล่าเร่ืองในรายการเร่ือง
จริงผา่นจอ 
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1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  เป็นประโยชน์ ต่อวงการวิชาการและวิชาชีพให้เขา้ใจในการน าเสนอสารคดีเชิง
ละครในรายการสารคดีเชิงข่าว 

2)  เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคส่ือเพื่อให้รู้เท่าทนัวิธีการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครท่ี
อยูใ่นรายการสารคดีเชิงข่าว 

3)  สามารถน ามาเป็นแนวทางการผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
จรรยาบรรณวชิาชีพส่ือ และไม่ท าใหเ้กิดการบิดเบือนของขอ้มูล 
 

1.6  นิยำมศัพท์ 
 

1)  สารคดีเชิงข่าว หมายถึง การน าเสนอข่าวในรูปแบบสารคดี คือ เล่าเร่ืองในรูปแบบ
วรรณศิลป์ ถ่ายทอดเร่ืองท่ีเขียนข้ึนจากเคา้ความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยสามารถ หยิบยก
ส่วนใดส่วนหน่ึงของเร่ืองมาเขียนก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเล่าใหค้รบองคป์ระกอบเช่นข่าว 

2)  สารคดีเชิงละคร หมายถึง รูปแบบการน าเสนอท่ีผสมผสานระหว่างการเล่าเร่ืองแบบ
สารคดี (Documentary) กบัการเล่าเร่ืองในรูปแบบของละครเร้าอารมณ์ (Melodrama) บนพื้นฐาน
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (Real Events) และบุคคลท่ีมีอยูจ่ริง (Real People) 

3)  เร่ืองจริงผ่านจอ หมายถึง รายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ ผลิตโดยบริษทั สาระดี 
จ  ากดั ออกอากาศทางช่อง 7 และ 7 HD ทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 23.00 - 00.30 น. มีรูปแบบการ
น าเสนอเน้ือหาส่วนใหญ่ในเร่ืองอาชญากรรมทั้งในกระแส และนอกกระแสสังคม โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ระทึกขวญั ภยัอนัตรายในสังคม ตลอดจนเร่ืองราวความเช่ือ ส่ิงล้ีลบั และเร่ืองแปลกท่ี
ตอ้งการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง 

4)  กระบวนการน าเสนอ หมายถึง ส่ิงที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเสนอของรายการ ตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต ทั้งคดัเลือกประเด็นท่ีน าเสนอ การก าหนดรูปแบบการน าเสนอ การถ่ายท า ไป
จนถึงผลท่ีไดรั้บจากการน าเสนอนั้น ซ่ึงอาจมีส่วนท่ีท าใหเ้กิดขั้นตอนการผลิต 

5)  ประเด็นการน าเสนอหัวขอ้เร่ืองต่าง ๆ ในรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ ซ่ึง
สามารถจ าแนกออกเป็นเน้ือหาประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าวอาชญากรรม เตือนภยั ภยัพิบติั เร่ืองแปลก 
และเร่ืองล้ีลบั 

6)  วิธีการน าเสนอ หมายถึง ส่วนประกอบของเน้ือหารายการเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูช้ม เช่น การบรรยายเร่ือง การสัมภาษณ์ การเขียนสคริปต์ การเลือกใช้ค  า การเลือกผูด้  าเนินเร่ือง
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และตวัละคร ลกัษณะการถ่ายท า มุมกลอ้ง การจดัแสง การยอ้มสีภาพ การล าดบัภาพ การใช้เสียง
ประกอบ ดนตรี เพลง และโทนเสียงของผูด้  าเนินรายการ 

7)  ผูช้ม หมายถึง กลุ่มผูรั้บสารของรายการ เร่ืองจริงผา่นจอ อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 
5 ปี มีความถ่ีในการเปิดรับอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และเป็นผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์กบัรายการ เช่น ติดตาม
เวบ็เพจเฟซบุก๊ เคยส่งขอ้ความแสดงความคิดเห็นต่อรายการ หรือร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของ
รายการ 

8)  เร้าอารมณ์ หมายถึง การกระตุน้ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความต่ืนเตน้ ความกลวั ความ
หวาดเสียว ความโศกเศร้า ความร่าเริง ความซาบซ้ึง เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความ
น่าสนใจหรือน่าติดตามของเร่ืองราวท่ีน าเสนอ 

9)  ความรุนแรง หมายถึง การกระท า หรือเหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียหายต่อบุคคล หรือ
ส่ิงของ และส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูรั้บชมอย่างมาก เช่นการท าร้ายร่างกาย การทะเลาะ
ววิาท อุบติัเหตุท่ีเกิดการปะทะอยา่งหนกั หรือการฆาตกรรม เป็นตน้ 
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1.7 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 

Agenda - Setting Theory 
ผูผ้ลิตคดัเลือกประเด็น รายการ เร่ืองจริงผา่นจอ 

Docudrama 
เทคนิคการน าเสนอ เกณฑก์ารสร้าง 
สารคดีวทิยโุทรทศัน์ บรรยากาศละคร 

แนวคิดผูรั้บสาร - ผูบ้รรยาย - ฉาก 
ผูรั้บชม - บทสนทนา - แสง 

เลือกสนใจ / ตีความ / จดจ า - สัมภาษณ์ - สี 
 - เสียงประกอบพิเศษ - เสียง 
 - ภาพเหตุการณ์จริง - เทคนิคพิเศษ 
 - ภาพเหตุการณ์จ าลอง - การแต่งกายตวัละคร 
 - กราฟิก - การใชภ้าษา 
 
ภำพที ่1.5  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 



 

 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง “กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว : 
กรณีศึกษา รายการเร่ืองจริงผา่นจอ” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการน ามาใชเ้พื่อเป็น
กรอบแนวความคิด แนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีดา้นการน าเสนอสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีดา้นการก าหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีดา้นส่ือสารคดีเชิงละคร (Docudrama) 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสาร 
2.5  งานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎด้ีานการน าเสนอสารคดีเชิงข่าว  
 

ความหมายของค าวา่ “สารคดี” นั้น ไดมี้ผูเ้สนอความหมายไวอ้ยา่งหลากหลายแนวคิดด้วยกนั 
ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้นค าว่า “สารคดี” มีความหมายท่ีกวา้งขวางและสามารถแบ่งแยกออกไปเป็น
ประเภทต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลายเช่นกนั ซ่ึงหน่ึงในประเภทท่ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงนั้น  คือ “สารคดีเชิง
ข่าว” (News Documentary) ซ่ึงเนน้การเขียนในรูปแบบพิเศษส าหรับส่ือต่าง ๆ อาทิ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
ส่ือโทรทศัน์ 

สุธีร์ พลพงษ ์และคณะ (2549) กล่าววา่ สารคดีเชิงข่าว หมายถึง สารคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวท่ี
มีการน าเสนอไปแลว้ โดยเป็นการน าเสนอถึงสาเหตุและความเป็นมาของเร่ืองราวอย่างละเอียดว่า
ขอ้เท็จจริงเป็นอย่างไร ร่วมถึงปัจจุบนันั้นมีความคืบหน้าอย่างไร โดยในช่วงทา้ยของรายการนั้น 
จะตอ้งมีการสรุปขอ้คิดในเชิงการวเิคราะห์รวมอยูด่ว้ยโดยสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) มี
ความเด่นใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ การเน้นจุดเด่นในเน้ือหา และความเด่นของตวัเร่ือง ดงัน้ี 

1) จุดเด่นในเน้ือเร่ือง หมายถึง การดึงเอาความโดนเด่นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หน่ึง หรือบุคคลใดบุคลนั้น เพียงจุกเดียวมาขยายโดยไม่มีการแตกประเด็นกล่าวถึงเร่ืองอ่ืน เป็นการ
เนน้ย  ้าหรือโฟกสั (Focus) เฉพาะจุดท่ีตอ้งการน าเสนอเพื่อใหเ้น้ือเร่ืองคมชดัยิง่ข้ึน 
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2)   ความเด่นของตวัเร่ือง หมายถึง การน าเสนอเร่ืองท่ีก าลงัเป็นข่าว เป็นประเด็น
สังคม หรือก าลงัเป็นโจษจนัในปัจจุบนั อาจรวมถึงเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนหมู่มากแล้ว
น ามาเสนอในลกัษณะพิเศษแบบสารคดีเชิงข่าวก็ได ้

ทั้งน้ีแนวคิดและทฤษฎีดา้นการน าเสนอสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) ผูว้ิจยัจะได้
น ามาใชเ้พื่อเป็นประกอบการอธิบายความหมายท่ีชดัเจนของค าวา่ “สารคดีเชิงข่าว” ภายในงานวิจยั
กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ อีกทั้งยงัใช้
ในการวเิคราะห์ประเด็นเน้ือหาท่ีรายการน าเสนอวา่ตรงตามลกัษณะของสารคดีเชิงข่าวหรือไม่ 
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎด้ีานการก าหนดวาระสาร  
 

ส่ือมีอิทธิพลต่อการรับรู้ดา้นความเขา้ใจและวิธีการมองโลกของผูรั้บสารทั้งส้ิน รวมทั้งส่ือ
ยงัสามารถสร้างภาพทศันคติ มุมมอง ความคิดเห็นและอคติต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ให้กบัผูรั้บสารเพื่อ
ผลประโยชน์บางอยา่งไดอี้กดว้ย เน่ืองจากโลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่ มีความซบัซอ้นจนเราไม่สามารถรับรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด และหากเรามีความจ าเป็นท่ีตอ้งเผชิญหนา้หรือตอ้งตอบโตก้บัความจริง
เหล่านั้นเราก็ตอ้งลดทอนหรือตกแต่งขอ้มูลเหล่านั้นใหม่ให้เรียบง่ายข้ึนพอท่ีจะจดจ าและเขา้ใจ
เพื่อท่ีจะจดัการกบัมนัได ้ส่ือมวลชนจึงเขา้มามีบทบาทเป็นตวักลางในการคดัเลือกขอ้มูลมาขดัเกลา 
จดัแต่ง หรือจดัล าดบัให้ดูง่ายข้ึน แลว้ส่งไปยงัผูรั้บสารผา่นทางส่ือต่าง ๆ เพื่อน าไปสร้าง “ภาพใน
หวั” (The Picture in Our Heads) หรืออาจเรียกวา่ “ส่ิงแวดลอ้มเทียม” (Pseudo - Environment) ให้
เรารับรู้และเรียนรู้ภาพสถานการณ์ต่าง ๆ แทนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

Funkhouser (1973) มีความเห็นวา่ การก าหนดวาระของส่ือไดส่้งอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ทั้งน้ี
สามารถแบ่งการก าหนดวาระหรือประเด็นทางการเมืองและสังคมของส่ือ ออกได้ 2 ประเภท 
ประกอบดว้ย 

1)   การก าหนดวาระระดบัจุลภาค (Micro-Agenda-Setting) หมายถึง ส่ือสามารถ
ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเข้าใจและมุมมองของโลกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงผ่านตวัเน้ือหาและ
วธีิการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารนั้น ๆ อยา่งเฉพาะเจาะจง 

2)   การก าหนดวาระระดับมหภาค (Macro-Agenda-Setting) หมายถึง ส่ือท่ีเน้น
เฉพาะอยา่งยิ่งถึง ส่ือวิทยุและโทรทศัน์ ท่ีมีศกัยภาพในการเป็นผูส้ร้างภาพ สร้างทศันคติ และป้อน
ทศันคติอคติต่อเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีความต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ขององคก์รหรือสถาบนั
ส่ือสารมวลชน เช่น เพื่อผลประโยชน์ในดา้นธุรกิจของส่ือในระบบพาณิชยนิยมและทุนนิยมนั้นเอง 

ทั้งน้ีส่ือไดว้าระข่าวมาจากหลายช่องทาง อาจไดม้าจากส่ือดว้ยกนัเองหรือส่ือชั้นน าอ่ืน ๆ อาจ
ไดรั้บจากชาวบา้น หรือจากคนท่ีมีอ านาจและเงินก็เป็นได ้ซ่ึง McQuail and Windahl (1986 อา้งถึงใน 
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อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ, บรรณาธิการ, 2545) ไดก้ล่าววา่ เราตอ้งมองให้ลึกลงไปวา่วาระต่าง ๆ ท่ีส่ือ
น ามาเสนอนั้นมีท่ีมาจากใครบา้ง เช่น บางวาระอาจถูกก าหนดโดยสถาบนัหรือองคก์รทางการเมือง
อย่างพรรคการเมืองเพื่อวตัถุประสงค์ในการสร้างสาธารณมติในเร่ืองท่ีพรรคตอ้งการ ขณะท่ีบาง
วาระอาจถูกก าหนดโดยกลุ่มพลเมือง กลุ่มนักธุรกิจ หรือปัจเจกบุคคล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ส่ือสารจากคนขา้งล่างไปสู่กลุ่มชนชั้นน าในทางสังคมและการเมือง นอกจากเราจะตอ้งจ าแนกให้
เห็นว่าใครเป็นผูริ้เร่ิมประเด็นในการก าหนดวาระแลว้ เรายงัตอ้งพิจารณาดูว่าส่ือมวลชนนั้นจะ
น าเสนอวาระต่าง ๆ ดว้ยความสนใจในประโยชน์สาธารณะของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงหรือเพื่อ
เป็นการให้ความร่วมมือกบัชนชั้นน าและกลุ่มการเมืองท่ีมีอ านาจอยู่ในสังคมเพื่อสร้างมติท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อพวกพอ้ง เป็นตน้ 

ดงันั้นการก าหนดความส าคญัแก่วาระข่าวสารของส่ือนั้น สามารถท าไดโ้ดยการน าข่าวท่ี
คดัเลือกจากข่าวจ านวนมากในแต่ละวนัมาประเมินคุณค่าว่าข่าวมีความส าคญัอยู่ในระดบัใด ซ่ึง
ในช่วงเวลานั้นข่าวสารประเด็นใดหรือหวัขอ้ใดท่ีมีความส าคญัอยูใ่นสถานการณ์หรือกระแสสังคม
ก็จะถูกน ามาเผยแพร่มากหรือมีการรายงานซ ้ า ๆ ย  ้า ๆ ทั้งน้ีก็เพื่อเพิ่มน ้ าหนกัและย  ้าความส าคญัของ
ประเด็น ประชาชนใหห้นกัแน่นยิง่ข้ึน ผูรั้บสารก็จะรับรู้วา่เร่ืองอะไรท่ีพวกเขาจะตอ้งคิดถึง (Think 
About) ตอ้งพูดถึง (Talk About) และตอ้งวิตกถึง (Worry About) ตามการจดัวาระความส าคญัของ
ส่ือนั้นเอง 

Lang and Lang, (1959 quoted in Severin, & Tankard, 2001) กล่าววา่ ส่ือมวลชนสามารถ
ท าให้ผูรั้บสารคิด รับรู้และรู้สึกเก่ียวกบัประเด็นใดประเด็นหน่ึงได ้ซ่ึงความเห็นน้ีมีความคลา้ยคลึงกบั 
Cohen (1963 quoted in Severin, & Tankard, 2001) ท่ีกล่าวไปในทางเดียวกนัวา่ ส่ืออาจจะไม่
ประสบความส าเร็จในการท าให้คนคิดตามส่ือไดแ้ต่ส่ือมีความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จใน
การบอกผูอ่้านว่าควรคิดเก่ียวกบัอะไร โดยระบบการท างานของการก าหนดวาระสารสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
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Selection, Omission & Framing of Story 
REALITY  AGENDA 

 
 
 

PERCEPTION 
OF REALITY 

 
 
ภาพที ่2.1  Agenda-Setting Function Theory 
 

มีงานวจิยัท่ีไดย้นืยนัวา่ ส่ือมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความส าคญัของวาระข่าวสารของผูรั้บสาร 
เช่น การศึกษาวิจยัในทศวรรษ 1980  Bosso (1987) พบวา่ องคก์รข่าวมีปฏิกิริยาชา้มากต่อปัญหาความ
อดอยากใน Ethiopia แต่เม่ือหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ตดัสินใจเลือกเร่ืองนั้นมาน าเสนอ ทุกคนก็
เร่ิมพดูถึงมนั ในเวลาต่อมาเม่ือส่ือเลิกน าเสนอประโยคน้ี ประชาชนก็สรุปวา่วิกฤตการณ์นั้นผา่นไป
แล้วและหันไปสนใจเร่ืองอ่ืนแทน นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของบุญเลิศ ศุภดิลก (2521, อา้งถึงใน 
วรรณสิริ โมรากุล, 2539) ท่ีพบวา่ ส่ือมวลชนสามารถท าให้คนตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหา
โดยหัวข้อข่าวท่ีส่ือมวลชนเสนอมีความสัมพนัธ์เชิงสอดคล้องกับหัวข้อหรือประเด็นปัญหาท่ี
ประชาชนกล่าวถึงดว้ยความเช่ือท่ีว่าการจดัวาระข่าวสารผ่านส่ือมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ณรงค์ศกัด์ิ 
ศรีทานนัท ์(2534, น. 57) กล่าววา่ บ่อยคร้ังจึงมีผูอ้าศยัอิทธิพลของการจดัวาระสารมาเป็นประโยชน์
ในการสร้างข่าวหรือกลบเกล่ือนอีกเหตุการณ์หน่ึง ขณะท่ีปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กิจ (2538, น. 130-
131) ระบุว่าในช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐก าหนดวาระทางการเมือง
เร่ืองนายณรงค ์วงศว์รรณ กบัขอ้กล่าวหาคา้ยาเสพติด เป็นการย  ้าให้เห็นถึงขอ้บกพร่องของบุคคล
ท่ีมาจากการเลือกตั้งเพื่อสนบัสนุนการเขา้มาเป็นนายกรัฐมนตรีของ พลเอก สุจินดา คราประยรู ให้มี
ความชอบธรรมมากข้ึน ลบขอ้ดอ้ยของ พลเอก สุจินดา เร่ืองการไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีหลกัฐานยืนยนัวา่การก าหนดความส าคญัแก่วาระข่าวสารของส่ือมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของผูรั้บสาร แต่อิทธิพลน้ีก็เป็นไปอย่างมีเง่ือนไข โดยสุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2533) ไดก้ล่าวไวว้า่ อิทธิพลของการจดัวาระสารนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 



15 

1)   ความส าคญัของเหตุการณ์หรือคุณค่าข่าว ข่าวท่ีเป็นเร่ืองส าคญั มีคุณค่า มี
ความขดัแยง้สูงหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนรวมยอ่มไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนและถูกให้
ความส าคญัโดยการเพิ่มองศาความเขม้ขน้ของข่าวดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น 

(1)  เพื่อเพิ่มหรือขยายพื้นท่ีของข่าวให้มากกว่าปกติ ดงัจะเห็นไดว้่าข่าวท่ีมี
กรอบใหญ่กวา่ข่าวอ่ืน ๆ หรือมีตวัอกัษรขนาดโตกวา่ข่าวอ่ืน ๆ ยอ่มท าให้เห็นวา่ข่าวนั้นส าคญั ชวน
แก่การอ่านมากกวา่ข่าวอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

(2)  เพื่อเพิ่มความถ่ีในการเสนอข่าว กล่าวถือการรายงานข่าวท่ีมีจ  านวนคร้ัง
บ่อย ๆ สามารถช่วยตอกย  ้าความส าคญัของประเด็นในใจผูรั้บสารมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

(3)  เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการน าเสนอข่าว ข่าวท่ีน าเสนออยูไ่ม่นานแลว้เลิกไป
จะท าใหก้ารจดัวาระสารนั้นหมดบทบาทไปดว้ย ดงันั้นองศาความเขม้ขน้ของข่าวจะช่วยเสริมบทบาท
ของการจดัวาระสารโดยช่วยใหผู้รั้บสารสามารถรับรู้ความส าคญัของประเด็น 

2)   จ านวนผูรั้บสารท่ีได้ติดตามข่าวจากการจดัวาระสาร ข่าวท่ีมีผูรั้บสารสนใจ
เป็นจ านวนมากและติดตามการน าเสนอข่าวอยูเ่ป็นเวลานานนั้นจะท าใหน้กัข่าวสามารถป้อนข่าวได้
อยู่ตลอด เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัวาระสารสูงข้ึน เม่ือข่าวนั้นทวี
ความส าคญัข้ึนไปเร่ือย ๆ 

3)   อายุของข่าวในการจดัวาระสาร ข่าวท่ีมีองศาความเขม้ขน้ของข่าวสูงจะมีอายุ
ของข่าวอยูอ่ย่างยาวนานกว่าและเป็นที่นิยมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงข่าวที่มีการน าเสนอเป็นเวลานาน
ย่อมจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความส าคญัของประเด็นในใจของผูรั้บสารไดดี้กวา่ข่าวท่ีน าเสนอเพียง
ไม่ก่ีวนั 

นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผูน้  าเสนอเก่ียวกบัผลต่อการจดัวาระสาร อาทิ 
1)   การเกิดข้ึนมาของประเด็น (Stone, Singletary & Richmond, 2001, p. 235) 

แบ่งออกไดเ้ป็น ประเด็นท่ีเห็นไดช้ดั กบัประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็น 
(1)   ประเด็นท่ีเห็นได้ชดั (Obtrusive) คือ ประเด็นท่ีประชาชนรู้เพราะค่อยๆ 

เกิดข้ึน เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ความล้มเหลว เป็นตน้ ประเด็นท่ีเห็นได้ชัดน้ีจะมาจากการน าเร่ืองท่ี
ประชาชนสนใจมาสร้างเป็นหวัขอ้ในการรายงานข่าว 

(2)   ประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็น (unobtrusive) คือ ประเด็นท่ีประชาชนไม่รู้มา
ก่อนจนกระทัง่ส่ือรายงาน เช่น แผ่นดินไหว อุบติัเหตุ เป็นตน้ ประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็นจะถูก
น ามาเป็นประเด็นสาธารณะ (Public agenda) โดยส่ือ 

ขณะท่ี Zucker (1978 quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 228) มีความคิดเห็น
แยง้ต่อประเด็นดงักล่าวว่า ยิ่งสาธารณชนมีประสบการณ์โดยตรงกบัประเด็นนั้นมากเท่าใด การ
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พึ่งพิงขอ้มูลจากการรายงานข่าวก็มีมากเท่านั้น ทั้งน้ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบประเด็นท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ 3 
ประเด็น ประกอบดว้ย ค่าครองชีพ การวา่งงาน และอาชญากรรม และ 3 ประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็น 
ในขณะนั้น คือ มลพิษ ยาเสพติด และวิกฤตพลังงาน โดยเลือกศึกษาจากจ านวนข่าวท่ีรายงาน
ในช่วง 8 ปีจากดชันี 

ข่าวทางโทรทศัน์เทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถามของ Gallop Poll ท่ีวา่ อะไรเป็น
ปัญหาส าคญัที่สุดที่ประเทศเผชิญหนา้อยูใ่นขณะน้ี โดยผลจากการศึกษาพบวา่การรายงานข่าว
หนกัของ 3 ประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็นนั้นจะมาก่อนการเพิ่มข้ึนของความส าคญัของประเด็นใน
ประชามติ ขณะท่ี 3 ประเด็นท่ีเห็นไดช้ดัจะใหผ้ลตรงกนัขา้ม สรุปไดว้า่ การจดัวาระสารอาจเกิดข้ึน
ส าหรับประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็นแต่ไม่ใช่ส าหรับประเด็นท่ีเห็นไดช้ดั 

2)   ความเก่ียวข้อง และความไม่แน่นอน  กล่าวคือความต้องการการก าหนด
ทิศทาง (Need for Orientation) ดว้ยการปล่อยให้ส่ือก าหนด (Shape) ความคิดจะเพิ่มข้ึน หากปัจเจก
บุคคลมีความเก่ียวขอ้ง และความไม่แน่นอนสูง เช่น เพราะฉนัเป็นเจา้ของหมาและแมว ดงันั้นเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัความโหดร้ายต่อสัตวจึ์งเป็นเร่ืองท่ีฉันให้ความสนใจอยู่เสมอ จากผลการส ารวจความ
ตอ้งการเขา้ถึงข่าวสารของประชาชนในการณรงคเ์ลือกตั้งประธานาธิบดีท่ี Charlotte, North Carolina 
ในปี ค.ศ. 1972 ของ McCombs and Shaw (1972, quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 231) 
พบวา่ หากประเด็นดงักล่าวนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสารมาก ผูรั้บสารก็จะมีความตอ้งการในการ
เปิดรับข่าวสารมากด้วยเช่นกันและหากประเด็นนั้นเป็นเร่ืองท่ีอยู่ไกลตวัหรือไม่ได้อยู่ในความ
สนใจและก่อให้เกิดความกงัวลใจมาก ความตอ้งการเขา้ถึงข่าวสารก็จะนอ้ยลงตามไปดว้ย ปัจจยัน้ี
จะเห็นไดช้ดัจากการเปิดรับส่ือหนงัสือพิมพม์ากกวา่ส่ือโทรทศัน์ 

3)   บทบาทของการเปิดรับ ยิ่งปัจเจกบุคคลมีการเปิดรับส่ือที่รายงานข่าวมาก
ข้ึนเท่าใด ระดบัความเด่นของประเด็นที่ก  าหนดโดยส่ือก็จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น Wanta and Wu 
(1992, quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 230) ไดท้ดสอบสมมติฐานดีงกล่าว ดว้ยการ
สอบถามคน จ านวน 341 คนวา่ ในสัปดาห์ท่ีผา่นมาพวกเขาเหล่านั้นไดอ่้านหนงัสือพิมพห์รือรับชม
ข่าวจากสถานีโทรทศัน์ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินอยา่งไร หลงัจากนั้นให้ผูต้อบซ่ึงคร่ึงหน่ึงของ
จ านวนดงักล่าวมีการเปิดรับข่าวสารจ านวนมากและจ านวนอีกคร่ึงหน่ึงท่ีเหลือนั้น ไดรั้บข่าวสาร
น้อย โดยได้ประเมินความส าคญัของประเด็น ผลการวิเคราะห์ช้ีให้เห็นว่ายิ่งปัจเจกบุคคลมีการ
เปิดรับส่ือท่ีรายงานข่าวมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีแนวโนม้ท่ีจะใส่ใจกบัประเด็นท่ีไดรั้บจากการรายงาน
ข่าวเพิ่มมากเท่านั้น 

4)   ความน่าเช่ือถือ การจดัวาระสารจะเกิดข้ึนเม่ือผูต้อบคิดวา่ส่ือและแหล่งข่าวนั้น
มีความน่าเช่ือถือ ช่ือของส่ือก็มีส่วนในความส าคญัน้ีเช่นกนั เช่น ส่ือจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและมติ
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ชนจะมีความน่าเช่ือถือแตกต่างกนัซ่ึงยอ่มส่งผลต่อการรับรู้ความส าคญัของประเด็นท่ีแตกต่างกนัไป
ดว้ย จากการศึกษาวาทะของประธานาธิบดีคลินตนัของ Wanta & Miller (1995 quoted in Severin 
& Tankard, 2001, p. 230) ช้ีให้เห็นวา่ การจดัวาระสารของส่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูต้อบคิดวา่ส่ือนั้นมี
ความน่าเช่ือถือและเม่ือผูต้อบเช่ือมัน่วา่คลินตนัจะท างานในต าแหน่งของประธานาธิบดีไดดี้นั้นเอง 

5)   ลกัษณะของการน าเสนอ รูปแบบการน าเสนอข่าวแบบเร้าอารมณ์ (Dramatic) 
มีผลท าให้อ านาจในการก าหนดวาระนั้นลดนอ้ยลง ทั้งน้ีอาจจะเป็นไปไดว้่าการเสนอข่าวแบบเร้า
อารมณ์นั้นจะต้องมุ่งเน้นท่ีตวับุคคล หรือตวัเหตุการณ์ มิใช่ตวัประเด็น ท าให้ความส าคญัของ
ประเด็นพร่ามวัไป (lyengar, & Kinder, 1987) 

ทั้งน้ีในการวิจยักระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว
เร่ืองจริงผา่นจอนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ช้ทฤษฎีการก าหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) มาประกอบใน
การวเิคราะห์และการคดัเลือกประเด็นของผูผ้ลิตรายการ รวมถึงเลือกศึกษาถึงผลจากการรับชมซ่ึงจะ
สามารถอธิบายกระบวนการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอได ้
 

2.3  แนวคดิและทฤษฎด้ีานส่ือสารคดีเชิงละคร (Docudrama) 
 

Rosenthal (1995, อา้งถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม 2544, น. 20) ไดก้ล่าวถึง งานสารคดีเชิงละคร
ว่า งานประเภทดงักล่าวเป็นงานท่ีผูส้ร้างตอ้งการท่ีจะสร้างความสนุกสนานและความพึงพอใจ
ให้กบัผูช้มแต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการท่ีจะปลุกเร้าผูช้มด้วยประเด็นค าถามหนกั ๆ และในบาง
โอกาสก็เพื่อท่ีจะตอ้งการเปล่ียนแปลงสถานการณ์บางอยา่งในขณะนั้น  

ในขณะเดียวกนั Hoffer and Nelson (1999, อา้งถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม 2544, น. 20) 
วิชาการชาวอเมริกนัไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของรายการสารคดีเชิงละครทางโทรทศัน์ไวว้า่ สารคดีเชิง
ละครโทรทศัน์ถือไดว้า่เป็นรายการท่ีมีการรวมตวักนัของเร่ืองจริงและบางส่วนเป็นเร่ืองแต่งข้ึน ซ่ึง
อาจเป็นการจ าลองภาพเหตุการณ์ของสถานการณ์หรือบุคคลในประวติัศาสตร์จากความทรงจ าของเรา 
ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ ท่ีจริงแลว้นั้นมนัคือรายการโทรทศัน์ท่ีมีพื้นฐานมาจากขอ้เท็จจริงนั้นเองแมว้า่จะ
มีส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแสดง บทสนทนา ฉากและเคร่ืองแต่งกายซ่ึงเลียนแบบเหตุการณ์
ในอดีต ความเท่ียงตรงและความเขา้ใจในงานประเภทน้ี จึงถูกก าหนดอยา่งกวา้ง ๆ ไม่เพียงแต่เพื่อ
จุดมุ่งหมายแต่ยงัถูกก าหนดโดยองคป์ระกอบหลาย ๆ ประการ เช่น เงินทุนในการสร้าง และระยะเวลา
ในการผลิตดว้ย 

ธีรภาพ โลหิตกุล (2539) ผูผ้ลิตรายการสารคดีจากบริษทัพาโนรามา ดอคคิวเมนทาร่ี ได้
กล่าวไวใ้นหนังสือ  “กว่าจะเป็นสารคดี”  ว่า การน าองค์ประกอบของงานละครมาใช้ในการเล่า
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เร่ืองราวท่ีเป็นรายการสารคดีจะช่วยให้เน้ือเร่ืองและรูปแบบรายการมีความน่าสนใจมากข้ึน เพราะ 
ละครมีพลงัอ านาจของอารมณ์ท่ีจะเป็นตวัส าคญัในการดึงดูดคนให้ติดตามตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ซ่ึง
ในประเทศไทยมีการใชเ้พียง “อารมณ์ทางละคร” มาเป็นองคป์ระกอบในการน าเสนอเร่ืองราวเพื่อ
สร้างอรรถรสให้แก่ผูช้ม ส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูช้มติดตามละครโทรทศัน์อย่างต่อเน่ือง ก็เน่ืองจากงาน
ละครนั้นสามารถให้ไดท้ั้งความสุข ความทุกข์ ความรัก ความเหงา ความเศร้า ความต่ืนเตน้ และ
ความพิศวง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ลว้นเป็นเร่ืองราวของอารมณ์ ดงันั้นรายการสารคดีซ่ึงเป็นการน าเสนอ
ความจริงอยา่งสร้างสรรคน์ั้นจึงตอ้งหาส่วนผสมท่ีลงตวัระหวา่งขอ้เทจ็จริงกบัการสร้างสรรคว์ิธีการ
น าเสนอ ก็คือการน าเอากลวธีิการเล่าเร่ืองในงานละครมาใชใ้นงานสารคดีนัน่เอง 

ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ และสุทธิพงษ ์ธรรมวุฒ (2549, น. 9) กล่าววา่ รายการโทรทศัน์รูปแบบ
สารคดีเชิงละคร (Dramatized Documentary) ถือเป็นรายการท่ีมุ่งน าเสนอสารในลกัษณะของเร่ือง
เล่า (Narrative) ท่ีเป็นความคิด มีระบบการคิด มีอารมณ์และความรู้สึกซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญั
ของมนุษย ์มีส่วนประกอบไปดว้ยแก่นเร่ือง (Theme) โครงเร่ือง (Plot) คุณลกัษณะของตวัละคร 
(Character) ปฏิสัมพนัธ์ของตวัละครกบับริบททางสังคม (Interaction) สถานท่ีและเหตุการณ์ (Place 
and Event) ประเด็นในการเล่าเร่ือง (Point of View) และลีลาและท่วงท านองในการน าเสนอ (Style 
and Tone) แนวคิดเร่ืองส่ือสารคดีเชิงละครจะถูกน ามาใชเ้พื่ออธิบายให้เห็นถึงรูปแบบการน าเสนอ
ของรายการเร่ืองจริงผา่นจอท่ีประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงและความบนัเทิงโดยท่ีผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบการ
วิเคราะห์เน้ือหาท่ีเป็นสารคดีและรูปแบบการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเป็นลกัษณะละคร มาวดัผลว่าการ
น าเสนอของรายการนั้นมีรูปแบบท่ีตรงตามองคป์ระกอบใดบา้ง 
 

2.3.1  เทคนิคทีใ่ช้ในการน าเสนอสารคดีวทิยุโทรทัศน์ 
คมสัน รัตนะสิมากูล (2555) กล่าวถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการน าเสนอสารคดีวิทยุ

โทรทศัน์ไวว้า่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1)   ผูบ้รรยาย (Narrator) สารคดีควรจะใชก้ารบรรยายจากผูบ้รรยายเพื่อเช่ือมโยง

ส่วนต่าง ๆ ของรายการเข้าด้วยกันและเพื่อเป็นตวัช่วยในการร้อยเรียงให้ผูรั้บสารเข้าใจส่ิง
ต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึนแต่ผูเ้ขียนบทบรรยายไม่ควรเลือกใช้วิธีการบรรยายมากเกินไป ควรจะเล่าเร่ือง
ดว้ยเสียงสัมภาษณ์และภาพเหตุการณ์ส าคญัเป็นหลกั 

2)   บทสนทนา (Dialogue) บทสารคดีโดยทัว่ไปมกัจะประกอบไปดว้ยเสียง
บรรยายและบทจากการสนทนา ซ่ึงบทสนทนาที่ผูเ้ขียนเลือกน ามาใช้ควรจะมีความเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะของเน้ือหา ซ่ึงในบางคร้ังสารคดีเชิงข่าวนั้น จะน าเอารูปแบบของละครมาใช้ในเพื่อ
ประกอบการน าเสนอโดยให้ตวัละครซ่ึงเป็นคนท่ีมีตวัตนอยูจ่ริงท าการแสดงหรือสนทนาเก่ียวกบั
ประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงวธีิการน้ีจะท าใหก้ารน าเสนอเกิดความสมจริงหรือน่าติดตามยิง่ข้ึนนั้นเอง 
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3)   การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์ถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของ
สารคดี เน่ืองจากในแต่ละประเด็นนั้นจะมีมุมมองท่ีแตกต่างและหลากหลายประกอบอยู ่ดงันั้นการ
สัมภาษณ์บุคคลจากหลายมุมมอง จะถูกน ามาใช้ประโยชน์ไดใ้นดา้นการสร้างความขดัแยง้และ
ความต่ืนเตน้ในสารคดี 

4)   เสียงประกอบพิเศษ (Sound Effects) ซ่ึงเป็นเสียงธรรมชาติท่ีมีอยู่จริงหรือ
เสียงท่ีสร้างข้ึนมา เพื่อสร้างความรู้สึกสมจริงใหก้บัผูรั้บสาร 

5)   ภาพเหตุการณ์จริงท่ีมีการบนัทึกไว ้(On-the-Scene Events) สารคดีเป็นการ
น าเสนอสภาพท่ีเป็นจริง ซ่ึงอาจจะมาจากการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนด้วยวิดีโอเทปหรือฟิล์ม
ภาพยนตร์ ผูเ้ขียนอาจจะไดภ้าพเหล่าน้ีมาจากภาพเก่าท่ีมีการบนัทึกภาพเก็บไวห้รืออาจจะเป็นภาพ
ผูผ้ลิตสารคดีไดบ้นัทึกเอาไวเ้อง 

6)   การสร้างภาพเหตุการณ์จ าลอง (Staged Scenario) หมายถึง ผูผ้ลิตสารคดี
อาจจะใช้วิธีการสร้างภาพหรือเหตุการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ เน่ืองจากบางเหตุการณ์เกิดข้ึนมา
นานแลว้จนไม่สามารถหาภาพได ้แต่อยา่งไรก็ตามการสร้างภาพเหตุการณ์จ าลองก็ยงัมีขอ้ถกเถียง
กนัถึงประเด็นความเหมาะสมท่ีจะน ามาเสนอในสารคดีในแง่ท่ีว่าเป็นภาพเหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนมาว่า
ภาพเหล่านั้นไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริง 

7)   กราฟิก (Graphics) หมายถึง ตวัอกัษรและภาพพิเศษต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนมา
ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตัวอักษรนั้น อาจใช้เพื่อระบุถึงช่ือและต าแหน่งของบุคคลท่ีถูก
สัมภาษณ์ในสารคดีก็ได ้เช่น การข้ึนตวัอกัษรจะปรากฏข้ึนมาบนจอชัว่ครู่แลว้ค่อยจางหายไป ส่วน
ภาพพิเศษต่าง ๆ ท่ีคอมพิวเตอร์สร้างข้ึนนั้นอาจน ามาใช้ประกอบการอธิบายเน้ือหาของสารคดีให้ผูรั้บ
สารเกิดความเขา้ใจได้ชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงภาพพิเศษที่ผูผ้ลิตสารคดีเลือกให้คอมพิวเตอร์สร้างข้ึน 
ส่วนมากมกัจะเป็นภาพที่ไม่สามารถถ่ายท าให้เห็นด้วยกลอ้งธรรมดาได ้เช่น แผนที่เส้นทาง
เดินทพัของสยาม กลไกการท างานของธรรมชาติ หรือกลไกการท างานของเคร่ืองจกัร โครงสร้าง
ของสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

 
2.3.2  การสร้างบรรยากาศของละครโทรทศัน์ 
องอาจ สิงห์ล าพอง (2557) กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศของละครโทรทศัน์ นับเป็น

องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างละครให้มีความสนุกยิ่งข้ึน สมจริงยิ่งข้ึนและมี
รสชาติชวนติดตามมากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นที่จะตอ้งวางแผนหรือจดัการการสร้างให้มีความเหมาะสม 
ทั้งน้ีสามารถแบ่งองค์ประกอบท่ีส าคญัไดอ้ยา่งนอ้ย 6 ประการ 

1)   ฉาก เป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงที่ช่วยท าให้บรรยากาศของตวัละคร
โทรทศัน์ดูสมจริงสมจงั การสร้างฉากจึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นศิลปกรรมของฉาก
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โทรทศัน์โดยเฉพาะ เป็นผูเ้นรมิตบรรยากาศต่าง ๆ ข้ึน ฉากของละครโทรทศัน์อาจใชฉ้ากจากสภาพ
ของจริง เช่น ฉากจากบา้นที่อยู่อาศยั ฉากจากภายในห้องพกั ฉากจากสนามหน้าบา้น ฉากถนน
หนทางหรือฉากใดก็ตามท่ีสามารถถ่ายท าไดจ้ากของจริง หากไม่สามารถถ่ายท าจากฉากจริงไดก้็
จะตอ้งสร้างฉากจ าลองแบบของจริงข้ึนมา การสร้างฉากนั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงศิลปะของการใชมุ้ม
กลอ้งให้มีสะดวกเหมาะสมและตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ช่วยเพื่อให้เกิดบรรยากาศเหมือน
จริงมากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ ประกอบฉาก แสง และสี เป็นตน้ 

2)   แสง นอกจากแสงจะเป็นองค์ประกอบที่ท  าให้ภาพเกิดเป็นมิติที่สาม คือ 
ความลึก ความเสมือนของจริง ยงัช่วยเนน้ให้เห็นความหยาบ ความละเอียด (Texture) รูปร่างและ
รูปลกัษณะ (Form) ของส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนออย่างชดัเจนดว้ย แสงช่วยท าให้ผูช้มมีอารมณ์คลอ้ย
ตามความรู้สึกท่ีผูผ้ลิตละครนั้นตอ้งการจะใหเ้ป็นไป นอกจากน้ีแสงยงัสามารถช่วยสร้างเวลาไดอี้ก
ด้วย เช่น แสงท าให้เกิดภาพเวลาช่วงกลางวนั ภาพเวลาช่วงกลางคืนและช่วยสร้างบรรยากาศ
ซึมเศร้าโดยใช้แสงไฟสลัว แสงสามรถช่วยสร้างบรรยากาศสดช่ืนโดยใช้ความกระจ่างจ้า 
นอกจากนั้นยงัช่วยให้ภาพมีความสวยงามและมีศิลปะอย่างแทจ้ริงอีกดว้ย ภายในห้องผลิตรายการ
จะให้ความหมายแก่ภาพแต่ละภาพแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความเขม้ของแสง ทิศทางของแสง
และคุณลกัษณะของแสง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นศิลปะที่ส าคญัท่ีจะช่วยสร้างให้บรรยากาศของละคร
โทรทศัน์เกิดความหมายและสมจริงสมจงัเหมือนธรรมชาติหรือเหมือนสภาพของจริงมากท่ีสุด 

3)   สี การเลือกใชสี้ในละครโทรทศัน์นั้น ตอ้งอาศยัทั้งทฤษฎีของสีและศิลปะ คือ
อิทธิพลของสีจะประกอบกนัเพื่อส่ือความหมายให้เกิดบรรยากาศท่ีสมจริง สีท่ีต่างกนัจะมีวรรณะ
ของสีท่ีต่างกนั กล่าวคือจะใหค้วามรู้สึกท่ีต่างกนั เช่น สีแดงใหค้วามรู้สึกอบอุ่น ความเร่าร้อน ความ
ต่ืนเตน้ สีเหลืองเป็นสีสว่าง จะให้ความรู้สึกเปล่งปลัง่ บางคร้ังสีเหลืองใช้เพื่อโน้มน้าวใจให้ผูช้ม
เกิดความสุขแต่ในบางคร้ังอาจจะใชเ้ป็นสีแทนความหวาดกลวั สีน ้ าเงินเป็นสีที่ใชล้ดความเครียด
เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเบาสบาย ๆ ในขณะเดียวกนัที่สีเขียวซ่ึงเป็นสีเยน็ สีด าเป็นสีแห่งความทุกข ์
ความตาย ความหมดหวงั สีขาวเป็นสีแทนความบริสุทธ์ิ สงบ สะอาด และสง่างาม 

4)   เสียง ในละครโทรทศัน์ประกอบดว้ยเสียงของดนตรี เสียงประกอบ เสียง
จากผูแ้สดงจริง ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดต่าง ๆไดด้งัน้ี 

(1)   เสียงดนตรี จะส่งอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของ
ผูช้มวิทยุโทรทศัน์อย่างมาก ดงันั้นการใช้เสียงดนตรีนั้น สามารถช่วยสร้างบรรยากาศได้ จึงตอ้ง
พิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม กล่าวคือ อาจใช้เสียงดนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับ
บรรยากาศ ดนตรีสามรถใชถึ้งคุณลกัษณะของผูแ้สดงแต่ละคนให้ชดัเจนข้ึน อาจใชด้นตรีเพื่อชกัจูง
อารมณ์ให้ผูช้มรู้ล่วงหนา้วา่อะไรก าลงัจะเกิดข้ึนหรือใชด้นตรีเพื่อสร้างอารมณ์หรือเปล่ียนอารมณ์
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ของผูช้ม ทั้งน้ีเพราะวา่ดนตรีเป็นส่ือสากล ไม่วา่บุคคลในชนชาติใด ภาษาใดก็ตาม เม่ือฟังเพลงแลว้
จะเกิดความรู้สึกความเข้าใจถึงความหมายได้เหมือนกันหมด เช่น เสียงกลองจะให้ความรู้สึก
สนุกสนานหรือต่ืนเต้น เร้าใจ เสียงไวโอลินอาจให้ความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม ฝันหวานหรือกล่อม
อารมณ์ ขณะท่ีเสียงป่ีคลาริเนตอาจให้ความรู้สึกเศร้าสร้อยโหยหาได ้เป็นตน้ 

(2)   เสียงประกอบ เป็นเสียงท่ีใช้เพื่อเสริมอรรถรสหรือเพื่อประกอบภาพท่ี
ตอ้งการท าให้ผูช้มเกิดอารมณ์คลอ้ยตามและเช่ือถือส่ิงท่ีไดเ้ห็นให้เป็นจริงเป็นจงัข้ึน การใช้เสียง
ประกอบอาจท าได้ในหลายลักษณะ เช่น เสียงพายุ เสียงคล่ืนลมประกอบฉากทะเล อาจใช้เพื่อ
ประกอบการด าเนินเร่ืองหรือเหตุการณ์ ใช้บอกเวลา เช่น เสียงหร่ิงหรีดเรไรแสดงในช่วงเวลา
กลางคืน เสียงไก่ขนัแสดงเวลาย  ่ารุ่ง เสียงสุนขัหอนแสดงความวงัเวงกลางดึก เป็นตน้ 

(3)   เสียงผูแ้สดงจริง ละครโทรทศัน์ท่ีใช้เสียงของผูแ้สดงจริงนั้น จะช่วยให้
ละครโทรทศัน์มีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน มีความรู้สึกเป็นจริงมากข้ึน ในสมยัหน่ึงของละคร
โทรทศัน์ไทยไม่ใชเ้สียงจริงของผูแ้สดงบางคน เน่ืองจากเสียงจริงของผูแ้สดงคนนั้น ๆ ไม่เพราะ ไม่
เหมาะกบับทบาทท่ีแสดง จึงใช้วิธีพากยโ์ดยใช้เสียงผูอ่ื้นแทน แต่เม่ือผูช้มชมแล้วรู้ว่าไม่ใช่เสียง
ธรรมชาติของผูแ้สดงเอง แมเ้สียงท่ีน ามาแทนนั้นจะเป็นเสียงท่ีไพเราะและพูดไดเ้ป็นธรรมชาติ แต่
ความรู้สึกของผูช้มกลบัเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมชาติ เพราะไม่ใช่เสียงของผูแ้สดงจริง ในยุค
ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นเสียงจากผูแ้สดงจริง ดงันั้นเสียงจริงของผูแ้สดงจึงมีความส าคญัและเป็นส่วนท่ี
สร้างอารมณ์ความรู้สึกไดต้รงกบับทบาทสมจริงสมจงั ผูแ้สดงละครโทรทศัน์ที่ดีจึงตอ้งหมัน่
ฝึกฝนการพดูและการใชเ้สียงท่ีเหมาะสมกบับทบาทใหม้ากท่ีสุด 

5)   เทคนิคพิเศษหรือผลพิเศษทางภาพและเสียง (Special Effect) เป็นการสร้างให้
บรรยากาศของละครโทรทศัน์ดูสมจริงข้ึนไดโ้ดยใชเ้ทคนิคพิเศษ เช่น ฉากฝนตก ฟ้าคะนอง ฟ้าร้อง 
หรือความตอ้งการในการสร้างบรรยากาศให้น่ากลวัมากข้ึนหรืออาจเพื่อตอ้งการเสนอฟ้าแลบเป็น
ระยะ ๆ ประกอบดว้ย การสร้างฟ้าแลบน้ีไม่สามารถถ่ายท าฉากฟ้าแลบเวลาฝนตกฟ้าร้องจริง ๆ ได ้จึง
ตอ้งสร้างข้ึนโดยใชเ้ทคนิคพิเศษหรือละครบางเร่ืองตอ้งการแสดงภาพคน 2 คน ซ่ึงอยูค่นละสถานท่ี
ให้ปรากฏบนจอเดียวกนัในเวลาเดียวกนั ก็จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษเป็นการซ้อนภาพหรือแบ่งภาพ
บนจอออกเป็น 2 ส่วน เพื่อใหผู้พ้ดูทั้ง 2 คน ปรากฏอยูบ่นจอคนละส่วนพร้อม ๆ กนัได ้เป็นตน้ ทั้งน้ี
การท า เทคนิคพิเศษน้ีสามารถท าได้มากมายและนับว ันจะยิ่งมีความก้าวหน้าทางผลของ
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน ดงันั้นละครโทรทศัน์จึงไดอ้าศยัเทคนิคพิเศษสร้างบรรยากาศไดล้ ้ าหน้า
มากยิง่ข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่อผูช้มละครโทรทศัน์มากยิง่ข้ึนดว้ย 

6)   การแต่งกายของตวัละคร ผูอ้อกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายให้แก่ละคร
โทรทศัน์นับว่ามีบทบาทส าคญัมากด้วยเช่นก ัน เน่ืองจากชุดแต่งกายของตวัละครสามรถ
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ช่วยให้ละครเร่ืองนั้น มีความสมจริงสมจงัมากข้ึน ซ่ึงจะแสดงยุคสมยัของเร่ืองราว การแสดง
บุคลิกภาพและนิสัยใจคอของตวัละครสามารถถ่ายทอดออกมาไดด้ว้ยการรสนิยมของการแต่งตวั
โดยไม่ตอ้งมีการอธิบายอย่างใดทั้งส้ิน หากกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือผูช้มจะสามารถเขา้ใจไดเ้องดว้ย
การแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองราวนั้นเอง 

7)   การใช้ภาษา ภาษาในตัวละครโทรทัศน์ หมายถึง การใช้ค  าเจรจาหรือค า
สนทนา (Dialogue) ซ่ึงเป็นการส่ือความหมายและให้บรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างดี
ที่สุด แมล้ะครโทรทศัน์บางตอนผูแ้สดงไม่ใช้ค  าพูดเลย เพียงแต่แสดงสีหน้า แววตา กิริยา 
ท่าทาง อย่างเดียวก็สามรถส่ือความหมายถึงผูช้มให้เขา้ใจความหมายได ้แต่โดยส่วนใหญ่แลว้นั้น
การใชค้  าสนทนาจะเป็นส่ิงส าคญัของละครทีเดียว เพราะค าสนทนานั้นตอ้งใชภ้าษาพูด ใชน้ ้ าเสียง 
ลีลาการพูด ตลอดจนจงัหวะจะโคน การเน้นย  ้า ท่ีสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
สะใจ เข้าถึงแก่นของเร่ืองได้อย่างดี ทั้งน้ีเพราะภาษาสามารถแสดงข้อมูลและรายละเอียดของ
เร่ืองราวไดอ้ยา่งชดัเจน ภาษาสามารถแสดงพื้นฐานและนิสัยของตวัละคร ภาษาแสดงลกัษณะและ
อารมณ์ของตวัละคร ตลอดจนชาติเผา่พนัธ์ุของตวัละครได ้

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัจะไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีดา้นส่ือสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ซ่ึง
ประกอบดว้ยเทคนิคท่ีใชใ้นการน าเสนอสารคดีวิทยุโทรทศัน์และแนวคิดดา้นการสร้างบรรยากาศ
ของละครโทรทศัน์มาเพื่อเป็นประกอบการวิเคราะห์การน าเสนอในรูปแบบละครของรายการสารคดี
เชิงข่าวของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ซ่ึงหลกัเกณฑ์การใช้เทคนิคการน าเสนอสารคดีวิทยุ
โทรทศัน์ท่ีน าเสนอมานั้น ผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริง
ผา่นจอวา่มีรูปแบบการน าเสนอท่ีตรงกบัลกัษณะของการเป็นสารคดีมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี
ยงัเป็นกรอบท่ีท าให้ผูว้ิจยัสามารถก าหนดสัดส่วนการวิเคราะห์การน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิง
ละครของรายการเร่ืองจริงผา่นจอไดล้ะเอียดและชดัเจนมากข้ึนอีกดว้ย 
 

2.4  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัผู้รับสาร 
 

รวิน คลา้ยวงศ ์ (2554) ไดใ้ห้ค  าอธิบายของค าวา่ “ผูรั้บสาร” หรือ Media Audience เป็นค า
รวม ๆ ไวว้่า ผูรั้บสารได้ท่ีเกิดข้ึนในยุคท่ีเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนมีหลายประเภทและขยายตวั
ออกไปอยา่งกวา้งขวาง เป็นค าท่ีใชห้มายถึง ผูอ่้าน (Readers) เช่น ผูอ่้านหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็น
ตน้ ส่วนค าว่า “ผูช้ม” (Viewers) ไดแ้ก่ ผูช้มโทรทศัน์ ภาพยนตร์ ละครเวที เป็นตน้  ค  าว่า “ผูฟั้ง” 
(Listeners) ได้แก่ ผูฟั้งวิทยุ เป็นต้น กลุ่มผูอ่้าน ผูดู้ หรือผูฟั้งเหล่าน้ี เกิดข้ึนตามตวัส่ือ (Media 
Channel) หรือตามเน้ือหาสาระของส่ือ (Media Content)  
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เราจะเห็นไดว้่ากระบวนการส่ือสารมวลชนนั้น ผูรั้บสารมีจะความส าคญัอย่างยิ่งต่อฝ่าย
ผูผ้ลิต รายการ เหตุเพราะว่ากระบวนการส่ือสารมวลชนเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการส่ือสาร 
การถ่ายทอดข่าวสารขอ้มูล ค่านิยมความเช่ือและในระบบอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชน ขนาดและ
คุณภาพของกลุ่มผูรั้บสารก็เป็นเคร่ืองตดัสินความส าเร็จและผลก าไรของฝ่ายผลิต โดยผูรั้บข่าวสาร
อาจไม่ได้ท าหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว เช่น การคุยระหว่างคน 2 คน บุคคลท่ีเป็นผูรั้บสารอาจ
เปล่ียนเป็นผูส่้งสารในเวลาอ่ืนได ้ผูรั้บสารจึงมีความส าคญัต่อการส่ือสารมีความสัมพนัธ์ในฐานะท่ี
เป็นองค์ประกอบหน่ึงของกระบวนการติดต่อส่ือสาร และผูรั้บสารมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบอ่ืน
ของการส่ือสารอีกดว้ย 

McQuail (1994, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541, น. 291-292) ให้แนวคิดเก่ียวกบัผูรั้บสารท่ี
น่าสนใจ ไวด้งัน้ี 

1)   แนวคิดที่มองผูร้ับสารเป็นผูดู้ผูช้ม (Spectators) เป็นแนวคิดที่มาจาก
ศิลปะการแสดงของส่ือสารพื้นบา้น เช่น ลิเก โนราห์ เป็นตน้ โดยการละเล่นดงักล่าวจะประกอบดว้ย
ฝ่ายผูเ้ล่น (ผูส่้งสาร) และผูดู้หรือผูช้มท่ีเขา้ไปในสถานท่ีแห่งเดียวกนัและอยูใ่นช่วงเวลาช่วงเดียวกนั 
ซ่ึงความสัมพนัธ์ดา้นการส่ือสารระหวา่งฝ่ายผูแ้สดงกบัผูช้มจะเป็นการส่ือสารภายในกลุ่ม (Group 
Communication) โดยท่ีทั้งสองฝ่ายต่างมีปฏิกิริยาตอบโตต่้อกนัและกนั เช่น ถา้ตวัละครแสดงได้
ถูกใจผูช้มก็อาจจะมีเสียงปรบมือแสดงความพอใจ เป็นตน้ 

2)   แนวคิดท่ีมองผูรั้บสารเป็น “กลุ่มสาธารณะ” (Public) กลุ่มผูรั้บสารน้ีเกิดข้ึน
ในยุคท่ีมีส่ือส่ิงพิมพแ์ละเกิดกบักลุ่มผูอ่้าน ซ่ึงหมายถึง ผูรั้บสารท่ีติดตามผลงานของนกัเขียนหรือ
ส่ือส่ิงพิมพบ์างชนิดอยา่งจริงจงัและมีความต่อเน่ือง มีการรวมตวัเป็นกลุ่มในลกัษณะต่าง ๆ และเขา้
ไปมีบทบาทในมิติสาธารณะ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจการเมือง เป็นตน้ 

3)   แนวคิดที่มองผูรั้บสารเป็น “มวลชน” (Mass) มกัเป็นทศันคติส่วนใหญ่ที่นกั
ส่ือสารมวลชนคิดถึงกลุ่มผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หรือมีปริมาณผูรั้บสารจ านวน
มาก เป็นกลุ่มท่ีอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย โดยไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั ต่างคนต่างอยู ่ไม่รู้จกักนั มี
ความหมายหลากหลาย และถือเป็นส่ือทางเดียว อาจเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือการโฆษณา
โนม้นา้วใจใหเ้กิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของผูผ้ลิตส่ือ 

4)   แนวคิดท่ีมองผูรั้บสารเป็น “ตลาด หรือ “ผูบ้ริโภค” (Market) แนวคิดน้ีไดพ้ฒันา
จากการพฒันาการของส่ือสารมวลชนท่ีไดก้ลายมาเป็นระบบธุรกิจเต็มตวัและอยูใ่นสภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัอยา่งรุนแรงมาก ท าใหผ้ลิตผลของส่ือทุกชนิดมีลกัษณะเป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีไวเ้พื่อการ
จ าหน่าย ซ่ึงการผลิตส่ือตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของตลาดผูช้มเป็นส าคญั ทั้งน้ีตวัอยา่งท่ีเห็นได้
ชดัเจนท่ีสุดคือ การส ารวจความนิยมของรายการต่าง ๆ ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์นั้นเอง 
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ฮอลล ์(2541, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2544, น. 37) ไดใ้หค้วามส าคญักบัผูรั้บสาร โดย
ใหค้วามเห็นว่าผูรั้บสารไม่ใช่กลุ่มคนที่มีล ักษณะเน้ือเดียวกันหมด ซ่ึงจะมีผลแตกต่างกันใน
ดา้นการถอดรหสัท่ีมีผลกบัการเปิดรับข่าวสาร การตีความ โดยท่ี ฮอลล์ (2541, อา้งถึงใน กาญจนา 
แกว้เทพ, 2544, น. 37) ไดช้ี้ให้เห็นว่า ส่ิงหน่ึงที่ผูส่้งสารควรจะให้ความสนใจ คือเร่ืองการเลือก
ตีความของผูรั้บสาร 

พีระ จิรโสภณ (2540) กล่าวว่า นอกจากองค์ประกอบต่างๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วนั้ น 
องคป์ระกอบทางดา้นสังคมซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดล้อม บทบาทของผูรั้บสาร กลุ่มอา้งอิงและ
วฒันธรรมประเพณี ก็มีอิทธิพลทางออ้มต่อการเลือกเปิดรับดว้ยเช่นกนั ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร
ประกอบดว้ย 

1)   การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure Selective Attention) 
หมายถึง แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ เช่น ทศันคติเดิมของผูรั้บสารตามทฤษฎีความไม่
ลงรอยของความรู้ความเขา้ใจ (Theory of Cognitive Dissonance) โดยบุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
สนบัสนุนทศันคติท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยู่
แลว้ของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่ลงรอยกบัความเขา้ใจหรือความคิดเดิมของตน จะ
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางด้านจิตใจหรือความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคล้องกัน
ทางดา้นความเขา้ใจ 

2)   การเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ (Selective Perception of Selective Interpretation) 
เป็นกระบวนการกลัน่กรองชั้นต่อมา การเปิดรับข่าวสารอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสาร 
เนื่องจากผูร้ับสารแต่ละคนอาจตีความหมายข่าวสารชิ้นเดียวกนัไม่ตรงกบัความหมายของ
ข่าวสารท่ีผูส่้งสารตอ้งการ 

3)   การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ าข่าวสาร
เฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ความชอบ ความเช่ือ ตลอดจนค่านิยมของ
ตนและมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ตรงกบัความคิดของตน การเลือก
จดจ าเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร 

ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองผูรั้บสารมาใชป้ระกอบศึกษาและวิเคราะห์ผูรั้บชมรายการเร่ืองจริง
ผา่นจอ โดยผูว้ิจยัจะใช้กระบวนการเลือกสรรในการอธิบายถึงพฤติกรรมของผูรั้บชมรายการสารคดี
เชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นผลท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากวิธีการน าเสนอในรูปแบบสารคดี
เชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ ว่าส่งผลให้เกิดการเลือกเปิดรับ เลือกรับรู้
ตีความ เลือกจดจ าความในระดบัใด และมีปฏิกิริยาใดบา้งท่ีเกิดข้ึนจากการรับชม 
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2.5  งานวจิัยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 

ตระหนักจิต ยุตยรรยง (2541) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การน าเสนอภาพอาชญากรรมผ่าน
รายการสารคดีเชิงข่าวอาชญากรรมทางโทรทศัน์” พบว่า เร่ืองอาชญากรรมท่ีน าเสนอผ่านทาง
รายการตามล่าหาความจริงและรายการเบาะแสได้ถูกประกอบสร้างภาพอาชญากรรมผ่านการ
น าเสนอดว้ยวธีิการเล่าเร่ือง ซ่ึงมีวิธีการน าเสนอเหมือนกบัละคร กล่าวคือ มีการวางแนวเร่ืองแสดง
ถึงความมีเง่ือนง า ปมขดัแยง้และการคล่ีคลายปัญหา โดยใชต้วัละครสามกลุ่มในการอธิยายเร่ืองราว 
ไดแ้ก่ ต ารวจ ผูร้้ายและผูเ้สียหาย โดยมีแก่นของเร่ืองเพื่อแสดงให้เห็นวา่เร่ืองอาชญากรรมเป็นการ
กระท าท่ีผดิทั้งกฎหมายและหลกัศีลธรรมของผูร้้ายท่ีกระท าต่อผูเ้สียหาย แต่อย่างไรก็ตามแลว้นั้น
ต ารวจซ่ึงเปรียบเสมือนพระเอกของเร่ืองไดท้  าหน้าที่ป้องกนัและปราบปรามผูร้้ายช่วยรักษา
ความสงบสุขใหก้บัสังคม 

โดยเร่ืองอาชญากรรมที่ถูกน าเสนอผา่นรายการสารคดีเชิงข่าวอาชญากรรมทั้งสอง
รายการจึงเป็นภาพอาชญากรรมท่ีถูกเขา้รหัสทางโทรทศัน์ สามระดบั ดงัน้ี 1) ระดบัความเป็น
จริง 2) ระดบัการน าเสนอภาพตวัแทน และสุดทา้ยคือ 3) ระดบัอุดมการณ์ ซ่ึงการเขา้รหสัทาง
โทรทศัน์ทั้ง 3 ระดบัน้ีไดท้  าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัระหว่างผูผ้ลิตรายการและผูช้ม ถือเป็นภาพ
อาชญากรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการรับรู้ของคนในสังคมท่ีมองวา่เร่ืองอาชญากรรมเป็นการกระท าของ
ผูร้้ายท่ีผดิต่อกฎหมายและศีลธรรม สร้างความเดือดร้อนให้กบัผูอ่ื้น แต่ในสังคมก็ยงัมีต  ารวจซ่ึงท า
หนา้ที่ปราบปรามจบักุมผูร้้ายที่กระท าความผิดมาลงโทษ ซ่ึงทางรายการไดส้ร้างภาพลกัษณ์
ต ารวจในแง่ดีโดยแสดงให้เห็นถึงความตั้ งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 

เขมริน จุลมาศ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ
เร่ืองจริงผา่นจอและการรับรู้ของผูช้ม”  พบวา่ กระบวนการสร้างความเป็นจริงทางสังคมในเน้ือหา
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ ประกอบไปดว้ยขั้นตอนการผลิตรายการ โดยมีการประกอบสร้างความจริง 
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 2) ขั้นตอนการผลิตรายการ 
(Production) และ 3) ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ (Post-Production) ส่วนเน้ือหารายการเร่ืองจริง
ผา่นจอนั้น ผูท้  าการวจิยัได้แบ่งรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาทั้งหมด 5 ช่วง คือ ช่วงเร่ืองจริงไม่น่า
จริง ช่วงเร่ืองจริงเตือนภยั ช่วงนาทีระทึก ช่วงข่าวเจาะและช่วงสกู๊ปพิเศษ โดยเน้ือหาของรายการ
จะแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความแปลก เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเตือนภยั เน้ือหา
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ท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรมและเน้ือหาท่ีมีผลกระทบต่อสังคม โดยผลการศึกษาสารถแยกออกเป็นหลาย
ส่วน ไดด้งัน้ี 

การรับรู้ของผูช้มท่ีไดรั้บจากการสร้างความเป็นจริงทางสังคมในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเน้ือหาท่ีน าเสนอในรายการเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงใน
สังคม เปรียบเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นปัญหาของสังคม โดยน าเสนอเน้ือหาอยา่งตรงไปตรงมาและ
เจาะลึกกบัทุกประเด็นท่ีน าเสนอนั้น เม่ือผูช้มไดช้มรายการแล้วจะรู้สึกต่ืนเตน้ไปกบัเหตุการณ์ท่ี
รายการน าเสนอ ท าให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัเหตุการณ์และไดรั้บความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึง
ของรายการ  

ดา้นความเช่ือในการสร้างความเป็นจริงทางสังคมในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเช่ือวา่ขอ้มูลจะน่าเช่ือถือตอ้งมีภาพก่อนซ่ึงภาพกบัขอ้มูลตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กนัและมีความเช่ือวา่การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเป็นการยนืยนัถึงขอ้เท็จจริงในส่ิงท่ีรายการน าเสนอโดย
เป็นการช่วยเสริมความรู้ แนะแนวทางหรือหาทางออกใหก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึน  

ดา้นการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนผูผ้ลิตรายการเร่ืองจริงผ่านจอ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ เห็นด้วยกบัการน าเสนอเน้ือหาในรายการว่ามีความเป็นกลาง ทางรายการไดเ้ปิดโอกาสให้
หลาย ๆ ฝ่ายมาแสดงความเห็นในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยการน าเสนอของรายการนั้นจะไม่เขา้ขา้งฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง 

ด้านการเกิดพฤติกรรมการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอนัเน่ืองจากการชมรายการเร่ือง
จริงผา่นจอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดชมรายการแลว้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ไม่วา่จะเป็นการ
เตือนภยั อุบตัิเหตุไวเ้ป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิต ใช้สนทนาในวงเพื่อน การบอกต่อ เป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อใหรู้้เท่าทนักบัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

 



Coding Sheet รายการ “เร่ืองจริงผ่านจอ” 
วนัท่ี ………………………..  เร่ือง …………………………………………………………………………..  ประเภทเนือ้หา…………………………………………..  ความยาว……………………………..   

ผู้บรรยาย บทสนทนา สมัภาษณ์ 
พากย์เสยีง           พิธีกร  ผู้ประสบเหต ุ ผู้ เห็นเหตกุารณ์ ผู้ใกล้ชิด ผู้ก่อเหต ุ เจ้าหน้าที ่ ผู้ เช่ียวชาญ ประชาชน อื่นๆ…………………………………….. 

                    

 

จดัแสงและปรับสภีาพ    เทคนิคพิเศษ แตง่กาย การใช้ภาษาทางละคร 

 ย้อนอดีต สร้างบรรยากาศ ถ่ายท า ตดัตอ่ คนใน 

เร่ือง 
ทีม 

งาน 
ค าพดู การกระท า 

 จดุส าคญั S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

 อปุกรณ์ สร้างบรรยากาศ  สลบัภาพ สร้างบรรยากาศ 
 
 

อื่นๆ 

……………….. 
 คน S

1 
S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

 ซ้อนภาพ S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

  ผู้ 
บรร
ยาย 

สมั 

ภาษณ์ 
จดั
ฉาก/ 

จ าลอง 

เหต ุ

การณ์ 

จริง 
       อื่นๆ 

……………. 

 เร่ง/ชะลอภาพ  
        ขยายภาพ       

   อื่นๆ…………….      
 

ภาษาละครท่ีเห็นไดช้ดัเจนมากท่ีสุด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ภาพที ่3.2  ตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) 

เสยีง ภาพเหตกุารณ์ กราฟิก 

จริง แตง่เติม จริง แตง่เติม ตวัหนงัสอื ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว 

 ดนตรี ประกอบ ผู้แสดง วงจรปิด คลปิวิดีโอ ลงพืน้ท่ี จดัฉาก จ าลองเหตกุารณ์    

 S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

     อธิบาย เพิ่มเนือ้หา คนในเร่ือง ผู้แสดง  
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บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง “กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว : 
กรณีศึกษา รายการเร่ืองจริงผ่านจอ” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าว 
เร่ืองจริงผา่นจอ ท่ีส่งผลให้ผูรั้บชมรู้เท่าทนัส่ือ โดยแบ่งวตัถุประสงคย์อ่ยออกเป็นการศึกษาวิธีการ
คดัเลือกประเด็น วิธีการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละคร และผลกระทบของผูช้มจากการน าเสนอ
รูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ ด้วยวิธีการศึกษาผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การวิเคราะห์โดยอาศยัจากการตีความและวินิจฉยัความจาก
เน้ือหาของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ตวัอยา่งผูช้ม จ านวน 1 
กลุ่ม เพื่อวดัผลท่ีไดรั้บจากการน าเสนอของรายการ โดยใชว้ิธีการน าเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาเชิง
วเิคราะห์ (Analytical Description) 
 

3.1  แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

3.1.1  แหล่งขอ้มูลเทปรายการโทรทศัน์ โดยจะศึกษาเทปรายการเร่ืองจริงผ่านจอ เป็นเวลา 
26 ตอน โดยการคดัเลือกตวัอยา่งตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558-มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีเพื่อการ
วเิคราะห์เน้ือหาท่ีตรงกบัรายการในปัจจุบนัมากท่ีสุด 

3.1.2   แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) โดยผูว้ิจยัได้
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1)   กลุ่มผู ้ผ ลิตรายการ ประกอบด้วย นายอกนิษฐ์  มาโนษยวงศ์ ต าแหน่ง 
กรรมการบริหาร บริษทั สาระดี จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งรายการ และ โปรดิวเซอร์ 2 คน คือ นายพิชญ์
ธนงั หิรัญเจริญจิรกุล และ นางสาวมณีรัตน์ ปัญญประเสริฐกุล 
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ภาพที่ 3.1  นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์, นางสาวมณีรัตน์ ปัญญประเสริฐกุล และ นายพิชญ์ธนัง 

หิรัญเจริญจิรกุล โปรดิวเซอร์รายการ เร่ืองจริงผา่นจอ 
 

สาเหตุท่ีเลือกสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มน้ี เพราะ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการก าหนด
เน้ือหา และรูปแบบของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ มีประสบการณ์ร่วมกบัรายการมากกวา่ 
5 ปี และยงัเป็นผูท่ี้มีอ านาจการตดัสินใจในการพฒันา หรือการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของรายการ 

2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Research) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนา
กลุ่มกบัผูช้มรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ซ่ึงเป็นบุคคลอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายของรายการ และเป็นผูติ้ดตาม
ชมรายการอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงเดือน มกราคม มิถุนายน พ.ศ. 2558 เคยมีปฏิสัมพนัธ์กบัรายการ
เช่น การส่งขอ้ความ SMS การแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก หรือเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
รายการ และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจ านวน 8 คน ซ่ึงในจ านวนน้ีประกอบดว้ย 
เพศชาย จ านวน 4 คน และ เพศหญิง จ านวน 4 คน ท าการสนทนากลุ่มร่วมกนัทั้งหมด 
 

3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลประเภทเทปรายการโทรทศัน์  
โดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม-25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งหมด 

26 ตอน ดงัน้ี 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 
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รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.  2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ 2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ 2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ 2558 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ 2558 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีรวบรวมผ่านการสืบคน้ในเว็บไซต์ www.bugaboo.tv เน่ืองจากเป็น
เวบ็ไซตเ์ดียวท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเปิดให้รับชมยอ้นหลงัผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์วิธีการน าเสนอของรายการ โดยใช้ ตารางบนัทึกข้อมูล (Coding 
Sheet) ท่ีผูว้จิยัออกแบบ ดงัน้ี 
 
 
 
 

http://www.bugaboo.tv/
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(CODING SHEET) 
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อธิบายค าศพัท ์
ผูบ้รรยาย คือ มีผูเ้ล่าเหตุการณ์ ให้ขอ้มูล หรืออธิบายภาพ เพื่อเช่ือมโยงกบัการสัมภาษณ์

และการด าเนินเร่ืองของรายการ เร่ืองจริงผา่นจอ 
พากยเ์สียง คือ มีการใช้เสียงผูบ้รรยายด าเนินเร่ืองโดยใช้การเขียนบทและลงเสียงโดยไม่

เห็นหนา้ผูบ้รรยาย 
พิธีกร คือ มีผูบ้รรยายปรากฏให้เห็นในระหว่างการด าเนินเร่ืองเพื่อให้ข้อมูล อธิบาย

เหตุการณ์ หรือเช่ือมโยงกบัการสัมภาษณ์ โดยมกัเป็นการเตรียมบทพูดไวล่้วงหนา้ เช่นการเปิดหนา้
พดูกบักลอ้ง และการพาไปในสถานท่ีต่าง ๆ เพื่ออธิบาย เป็นตน้ 

บทสนทนา คือ มีการพูดคุยระหว่างบุคคลภายในเร่ือง ท่ีมีความสอดคล้อง หรือช่วย
สนบัสนุนเร่ืองราวท่ีก าลงัด าเนินอยู่ โดยจะเป็นบทสนทนาท่ีเกิดจากการก าหนดบทพูดล่วงหน้า
หรือการสอบถามโดยไม่มีการก าหนดบทพูดก็ได ้ซ่ึงในบางคร้ังหากเป็นการพูดคุยระหว่างพิธีกร 
หรือทีมงานผูผ้ลิตรายการท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ืองกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก็อาจถือเป็นบทสนทนาได ้

สัมภาษณ์ คือ มีการพูดให้ขอ้มูล เล่าเหตุการณ์ หรือแสดงความคิดเห็นจากบุคคลภายใน
เร่ืองท่ีถูกทีมงานคดัเลือกค าพูดเหล่านั้นมาอยา่งจงใจเพื่อใชใ้นการด าเนินเร่ือง ซ่ึงโดยมากมกัไม่เห็น
หน้าผูถ้าม ยกเวน้บางกรณีท่ีมีพิธีกรเป็นผูด้  าเนินเร่ืองจึงอาจเห็นหน้าพิธีกรเป็นผูถ้ามได้ ซ่ึงการ
สัมภาษณ์จะช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากผู ้พูดเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวข้องกับเร่ือง หรือ
เหตุการณ์นั้น ๆโดยตรง 

ผูป้ระสบเหตุ คือ ผูบ้าดเจ็บ ผูเ้คราะห์ร้าย หรือผูเ้สียหาย ไปจนถึงประชาชน หรือชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบ  

ผูอ้ยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุ คือ พยานผูเ้ห็นเหตุการณ์ หรือผูอ้ยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุการณ์ เช่น ชาวบา้น เพื่อน
บา้น ซ่ึงอาจเป็นผูถ่้ายคลิปภาพเหตุการณ์หรือไม่ก็ได ้

ญาติ คือ ผูท่ี้ไม่อยู่ในเหตุการณ์ แต่มีความเก่ียวขอ้งทางสายเลือด หรือมีความสนิทสนม
ใกลชิ้ด หรือเป็นเพื่อนร่วมงาน เจา้นาย หรือเป็นผูป้กครอง ฝ่ายผูป้ระสบเหตุ หรือฝ่ายผูก่้อเหตุก็ได ้

ผูก่้อเหตุ คือ ผูมี้ส่วนท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ภายในเร่ือง ซ่ึงอาจเป็น แก๊งคนร้าย ผูต้อ้งหา ผูต้อ้ง
สงสัย ผูส้ั่งการ ผูจ้า้งวาน หรือผูก้ระท าการประมาทจนส่งผลใหมี้ผูป้ระสบเหตุ 

เจา้หน้าท่ี คือ ผูมี้ส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง เช่น กู้ชีพ กู้ภยั ต ารวจ นัก
ดบัเพลิง ฝ่ายปกครองต่าง ๆ แพทยผ์ูท้  าการรักษา หรือเจา้หนา้ท่ีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีมี
ขอบข่ายหนา้ท่ีในการรับผดิชอบจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์นั้น ๆ 

ผูเ้ช่ียวชาญ คือ นักวิชาการ หรือผูมี้ความช านาญพิเศษท่ีไม่ต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
เหตุการณ์นั้นแต่สามารถให้ความรู้ อธิบาย หรือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ภายใน
เร่ือง 
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เสียงจริง คือ มีการใชเ้สียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์จริง ไม่ถูกเติมแต่งข้ึนโดยทีมงานผูผ้ลิต เช่น 
เสียงสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดเหตุ เสียงการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ เป็นตน้ โดยทั้งน้ีไม่นบัรวมเสียงจาก
การบรรยายและการสัมภาษณ์ 

เสียงแต่งเติม คือ มีการใชเ้สียงท่ีเกิดจากการเติมแต่งโดยทีมงานผูผ้ลิต  
เสียงดนตรี คือ มีการใช้เสียงเพลงบรรเลงท่ีทีมงานผูผ้ลิตรายการน ามาเติมแต่ง เพื่อ

สนบัสนุนอารมณ์บรรยากาศของเร่ือง 
เสียงประกอบ คือ มีการใช้เสียงท่ีถูกแต่งข้ึนเพื่อเพิ่มความสมจริง หรือเพิ่มอารมณ์

บรรยากาศของเหตุการณ์ เช่น เสียงรถชน เสียงปืน เสียงหวัใจเตน้ เสียงฉาบท่ีไม่ไดเ้ป็นท านองเพลง 
เป็นตน้ 

เสียงผูแ้สดง คือ มีการใชเ้สียงของผูแ้สดงทั้งที่เป็นคนของทีมงาน หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
จริงในเร่ือง ซ่ึงถูกก าหนดบทพูดไวล้่วงหน้าโดยทีมงานผูผ้ลิตรายการ เช่น เสียงบทพูดของ
ผูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์จ าลอง เสียงการบอกรักแม่ท่ีทีมงานจดัฉากข้ึน เป็นตน้  

ภาพเหตุการณ์จริง คือ มีการใช้ภาพเหตุการณ์ท่ีทีมงานไม่ได้เติมแต่ง หรือจดัฉากสร้าง
สถานการณ์ใหเ้กิดข้ึน 

วงจรปิด คือ มีการใชภ้าพเหตุการณ์จริงท่ีไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดในสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอาจ
เป็นภาพท่ีทีมผูผ้ลิตรายการสืบหามาไดเ้อง หรือเป็นภาพจากประชาชนท่ีส่งมาใหท้างรายการก็ได ้

คลิปวิดีโอ คือ มีการใช้ภาพเหตุการณ์จริง หรือเสียงจริง หรือทั้งภาพทั้งเสียง ท่ีไดจ้ากการ
ถ่ายคลิปภาพวดีิโอ หรือภาพน่ิง เช่น โทรศพัทมื์อถือ กลอ้งติดหนา้รถ หรือกลอ้งถ่ายภาพวิดีโอ หรือ
กลอ้งถ่ายรูปทัว่ไป ซ่ึงอาจเป็นภาพท่ีทีมผูผ้ลิตรายการสืบหามาไดเ้อง หรือเป็นภาพจากประชาชนท่ี
ส่งมาใหท้างรายการก็ได ้

ลงพื้นท่ี คือ มีการใชภ้าพเหตุการณ์จริงท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีถ่ายท า หรือการใชภ้าพจากการ
เข้าชมในระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย โดยทีมงานผูผ้ลิตไม่ได้มีการจัดฉากหรือเติมแต่ง
ข้อความ ภาพ หรือสร้างสถานการณ์ แต่เป็นการถ่ายเพื ่อให้เห็นสถานที่ บุคคล หรือวตัถุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ ตามความเป็นจริง 

จดัฉาก คือ มีการใช้ภาพท่ีถูกก าหนดโดยทีมงานผูผ้ลิตให้เกิดเหตุการณ์ข้ึน หรืออยู่ใน
ต าแหน่งท่ีก าหนดไวแ้ต่อยูบ่นพื้นฐานขอ้เท็จจริง หรือชีวิตประจ าวนัท่ีท าเป็นประจ า โดยทั้งหมดไม่มี
การระบุค าว่าจ  าลองเหตุการณ์ข้ึนในภาพ เช่น การท างานบา้น การหอมแก้ม การยกมือไหวศ้พ
ผูเ้สียชีวติ เป็นตน้ 

อธิบาย คือ มีการใช้ภาพจากการจดัฉากข้ึนเพื่ออธิบายเน้ือหาของเร่ืองให้เห็นภาพชดัเจน 
หรือเพื่อใชป้ระกอบการเล่าเร่ือง โดยอยูบ่นพื้นฐานขอ้เทจ็จริง 
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แต่งเติม คือ มีการใชภ้าพจากการจดัฉากข้ึนเพื่อสร้างเน้ือหาของเร่ืองข้ึนใหม่โดยไม่อยูบ่น
พื้นฐานขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ 

ภาพจ าลองเหตุการณ์ คือ ภาพท่ีทีมงานก าหนดข้ึนเพื่ออธิบายเหตุการณ์ โดยตอ้งมีการระบุ
ขอ้ความประกอบภาพวา่ “เหตุการณ์จ าลอง” 

ทีมงาน คือ จ าลองเหตุการณ์ข้ึนโดยตวัละครหลกัไม่ไดใ้ชต้วับุคคลในเร่ืองจริง แต่เป็นการ
ใชที้มงาน เช่น พิธีกร หรือบุคคลท่ีทีมงานจดัหามา 

คนในเร่ือง คือ มีการใชภ้าพจากการจดัฉาก/จ าลองเหตุการณ์ข้ึนโดยมีการใชต้วัแสดงหลกั
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์จริง 

กราฟิก คือ มีการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์สร้างตวัอกัษร รูปทรง หรือรูปภาพต่าง ๆ 
ประกอบการเล่าเร่ือง 

ตวัหนังสือ คือ การใช้กราฟิกท่ีเป็นตวัอกัษรเพื่ออธิบายข้อมูลของเร่ือง เช่น การข้ึนช่ือ
นามสกุลผูถู้กสัมภาษณ์ การข้ึนช่ือสถานท่ีเกิดเหตุ การข้ึนช่ือ ปี พ.ศ.  การข้ึนแผนภูมิสถิติ การข้ึน
แผนท่ี เป็นตน้ 

ภาพน่ิง คือ การใชภ้าพท่ีถูกสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์เป็นลกัษณะ 2 มิติ ท่ีไม่ขยบัเขยื้อน 
หรือมีการขยบัเล็กน้อยจากการตดัต่อ หรือใส่เอฟเฟกต ์เช่น วงกลมสีแดงท่ีตวัคนร้ายในภาพวงจร
ปิดเพื่อระบุจุดสังเกต ภาพแผนท่ีต่างๆซ่ึงอาจมีเอฟเฟกตเ์ส้นทางก่อเหตุหรือวงกลมสถานท่ีท่ีคนร้าย
ไดก้ระท าความผิด  ภาพแผนผงัท่ีระบุตวัผูก้ระท าผิดและผูร่้วมขบวนการซ่ึงอาจมีการใช้เอฟเฟกต์
ภาพใบหนา้คนร้ายท่ีปรากฏข้ึนทีละภาพ 

ภาพเคล่ือนไหว คือ ภาพท่ีถูกสร้างข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ที่มีแสงเงาเกิดข้ึนเป็นลกัษณะ 3 
มิติ มีการเคลื่อนไหวในลกัษณะภาพอนิเมชัน่ เช่นการจ าลองเหตุการณ์ ซ่ึงช่วยเพิ่มเทคนิคการ
เล่าเร่ือง และเป็นการอธิบายขอ้มูลทัว่ไป  

จดัแสงและปรับสีภาพ คือ มีการก าหนดแสงและสีของภาพโดยทีมงานผูผ้ลิตให้มีลกัษณะ
ผดิจากความเป็นจริง ซ่ึงอาจเกิดจากการเตรียมในขั้นตอนการถ่ายท า หรือการตดัต่อก็ได ้

ยอ้นอดีต คือ มีการก าหนดแสงหรือสีของภาพทั้งจากในระหว่างการถ่ายท า หรือ
ระหว่างการตดัต่อโดยทีมงานผูผ้ลิตเพื่อวตัถุประสงคว์า่เป็นเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้ เช่น การปรับ
สีภาพขาวด าเหตุการณ์จ าลองเพื่อใหผู้ช้มรู้วา่เป็นภาพยอ้นเหตุการณ์ในอดีต เป็นตน้ 

จุดส าคญั คือ มีการก าหนดแสงหรือสีของภาพทั้งจากในระหว่างการถ่ายท า หรือ
ระหว่างการตดัต่อโดยทีมงานผูผ้ลิตเพื่อวตัถุประสงค์ให้ผูช้มรับรู้ถึงฉากนั้น ๆ ว่าเป็นช่วงเวลาท่ี
ส าคญั หรือท าให้เกิดจุดพลิกผนัของเร่ือง ซ่ึงอาจมีการปรับสีภาพเป็นช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ ใน
ลกัษณะกะพริบ ไปจนถึงการปรับสีภาพในช่วงระยะเวลายาวหลายฉากติดต่อกนัก็ได ้เช่น การ
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ปรับสีขาวด ากะพริบสั้นๆในฉากตูค้อนเทนเนอร์ท่ีก าลงัจะหล่นทบัผูข้บัข่ีบนทอ้งถนน การปรับสี
ภาพเนกาทีฟในฉากการลงมือท าร้ายผูเ้สียชีวติท่ีปรากฏในภาพวงจรปิด เป็นตน้ 

เหมาะสม  คือ มีการก าหนดแสงหรือสีของภาพทั้งจากในระหว่างการถ่ายท า หรือ
ระหว่างการตดัต่อโดยทีมงานผูผ้ลิตเพื่อวตัถุประสงค์ความถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดการออกอากาศ 
หรือจรรยาบรรณในการน าเสนอ เช่น การปรับภาพท่ีมีเลือดให้เป็นสีขาวด าเพื่อไม่ให้ดูน่ากลวัเกินไป 
การจดัแสงไม่ใหเ้ห็นหนา้ผูถู้กสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

ส่ือความหมาย คือ มีการก าหนดแสงหรือสีของภาพทั้งจากในระหว่างการถ่ายท า หรือ
ระหว่างการตัดต่อโดยทีมงานผู้ผลิตเพื่อวตัถุประสงค์การแสดงถึงสัญลักษณ์ให้ผู ้ชมรับรู้ถึง
สัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงไปถึงเหตุการณ์ของเร่ือง เช่น ปรับภาพเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ตั้งอยู่บริเวณริมถนน
เพื่อส่ือถึงความตายท่ีก าลงัจะเกิดกบัผูป้ระสบอุบติัเหตุบนถนนเส้นนั้น 

เพิ่มความน่าสนใจ คือ มีการก าหนดแสงหรือสีของภาพทั้งจากในระหวา่งการถ่ายท า หรือ
ระหวา่งการตดัต่อโดยทีมงานผูผ้ลิตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างสีสันหรือความหลากหลายในการ
น าเสนอภาพประกอบเร่ือง โดยท่ีไม่มีความหมายในดา้นการยอ้นอดีต จุดส าคญั ความเหมาะสม 
หรือส่ือความหมายใด ๆ 

สร้างบรรยากาศ (จดัแสงและปรับสีภาพ) คือ มีการก าหนดแสงหรือสีของภาพทั้งจากใน
ระหวา่งการถ่ายท า หรือระหวา่งการตดัต่อโดยทีมงานผูผ้ลิตเพื่อวตัถุประสงคช่์วยสนบัสนุนอารมณ์
ของเร่ืองในขณะนั้น เช่น การปรับภาพเป็นสีเนกาทีฟสลบักบัสีปกติอย่างรวดเร็วในฉากท่ีตอ้งการ
ความต่ืนเตน้ เป็นตน้ 

เทคนิคพิเศษ คือ มีการใช้อุปกรณ์ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีมีการก าหนดโดยทีมงานผูผ้ลิต
นอกเหนือจากการแต่งเสียง การใชก้ราฟิก การแต่งแสงและสีภาพ เพื่อมาเสริมการด าเนินเร่ือง 

ถ่ายท า (เทคนิคพิเศษ) คือ มีการสร้างเหตุการณ์ท่ีเกินกว่าความเป็นจริงโดยทัว่ไป ซ่ึงเกิด
จากการจดัเตรียม หรือการก าหนดของทีมงานผูผ้ลิต 

อุปกรณ์ (เทคนิคพิเศษ) คือ มีการใชว้สัดุอุปกรณ์เพื่อสร้างเหตุการณ์ท่ีเกินจากความเป็นจริง
ของเร่ือง เช่น มีการใชเ้ลือดปลอม การสร้างฉากระเบิดเพื่อใหผู้ช้มเกิดความต่ืนเตน้ เป็นตน้ 

คน (เทคนิคพิเศษ) คือ มีการใช้คนเพื่อสร้างเหตุการณ์ท่ีเกินจากความเป็นจริงของเร่ือง 
โดยบุคคลนั้นตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัจ าลองเหตุการณ์ เช่น มีการใช้คนเพื่อแสดงเป็นวิญญาณเพื่อใช้
ในการตดัภาพใหดู้น่ากลวั เป็นตน้ 

ตดัต่อ (เทคนิคพิเศษ) คือ มีการสร้างภาพเหตุการณ์ท่ีเกินกว่าความเป็นจริงโดยทัว่ไปใน
กระบวนการตดัต่อล าดบัภาพ โดยไม่นบัรวมการใช้เสียง กราฟิก และการปรับแต่งแสงและสีของ
ภาพ 
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สลบัภาพ คือ มีการใช้เทคนิคการตดัต่อภาพดว้ยวิธีการเปลี่ยนฉากภาพไปมาอย่าง
รวดเร็วเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเร่ือง 

ซ้อนภาพ คือ มีการใชเ้ทคนิคการตดัต่อภาพดว้ยวิธีการแสดงภาพมากกวา่ 1 ภาพในฉาก
เดียว เช่น การน าภาพอุบติัเหตุมาแสดงบริเวณมุมบนขวาของภาพผูบ้าดเจ็บแสดงให้เห็นถึงความคิด
ของผูบ้าดเจบ็ท่ียงัคงคิดถึงเหตุการณ์อุบติัเหตุนั้น ๆ อยู ่เป็นตน้ 

เร่ง/ชะลอภาพ คือ มีการใชเ้ทคนิคการตดัต่อภาพดว้ยวิธีการปรับเพิ่ม หรือ ลดความเร็วของ
ภาพ เช่น การลดความเร็วในช่วงสุดทา้ยของการสัมภาษณ์เพื่อส่ือให้เห็นถึงความโศกเศร้าของการ
สัมภาษณ์นั้น หรือ การเพิ่มความเร็วของภาพบุคคลตน้เร่ืองเพื่อแสดงถึงความร่าเริงของเร่ือง เป็น
ตน้ 

ขยายภาพ คือ มีการใช้เทคนิคการตดัต่อภาพดว้ยการเพิ่มขนาดภาพให้ใหญ่ข้ึน เช่น การ
ขยายภาพฉากตูค้อนเทนเนอร์ในระหวา่งท่ีตกใส่ผูข้บัข่ีรถบนทอ้งถนน เป็นตน้ 

สร้างบรรยากาศ (เทคนิคพิเศษ) คือ มีการสร้างเหตุการณ์จากอุปกรณ์ที่ทีมงานผูผ้ลิต
ก าหนด ทั้งในระหวา่งการถ่ายท า หรือตดัต่อ เพื่อช่วยสนบัสนุนอารมณ์ของเร่ืองในขณะนั้น เช่น 
การตดัสลบัภาพเร็วท าใหเ้กิดความรู้สึกต่ืนเตน้ 

สร้างการแต่งกายตวัละคร คือ เห็นไดช้ัดเจนว่ามีการก าหนดโดยทีมงานผูผ้ลิตให้พิธีกร 
หรือบุคคลภายในเร่ืองแต่งกายตามท่ีทีมงานตอ้งการ 

คนในเร่ือง (สร้างการแต่งกายตวัละคร) คือ มีการแต่งกายให้กบับุคคลผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
เร่ือง 

ทีมงาน (สร้างการแต่งกายตวัละครคือ) คือ มีการแต่งกายของพิธีกร หรือบุคคลท่ีทีมงาน
จดัหามาแสดงในเร่ือง 

การใชภ้าษาทางละคร คือ มีการสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเร่ืองท่ีผูช้มสามารถ
เห็นไดช้ดัเจน โดยในแต่ละเร่ืองอาจมีมากกวา่ 1 อยา่งได ้

ค าพูด (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการใช้ค  าพูด ท่ีสนับสนุนหรือช่วยสร้างอารมณ์
บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเร่ืองอยา่งชดัเจน 

ผูบ้รรยาย (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการบรรยายดว้ยการพากยเ์สียงหรือพิธีกรท่ีช่วย
สนบัสนุนหรือช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเร่ืองอยา่งชดัเจน 

สัมภาษณ์ (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการสัมภาษณ์บุคคลภายในเร่ืองที่มีเน้ือหา 
น ้าเสียงท่ีช่วยสนบัสนุนหรือช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเร่ืองอยา่งชดัเจน 

การกระท า (การใชภ้าษาทางละคร) คือ มีการใชภ้าพกิจกรรมของตวัละครทั้งท่ีเป็นพิธีกร
ทีมงานผูผ้ลิต หรือบุคคลภายในเร่ือง เพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเร่ืองอยา่งชดัเจน 
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จดัฉาก/จ าลอง (การใช้ภาษาทางละคร) คือ มีการภาพเหตุการณ์จดัฉากทั้งท่ีเป็นลกัษณะ
อธิบาย หรือแต่งเติม หรือมีการใช้ภาพเหตุการณ์จ าลองทั้งท่ีใช้ตวับุคคลในเร่ือง หรือทีมงาน เพื่อ
ช่วยสนบัสนุนหรือสร้างอารมณ์บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเร่ืองอยา่งชดัเจน 

เหตุการณ์จริง (การใชภ้าษาทางละคร) คือ มีการใชภ้าพเหตุการณ์จริงทั้งท่ีเป็นภาพวงจรปิด 
หรือคลิปภาพ หรือการลงพื้นท่ีถ่ายท าของทีมงานผูผ้ลิต เพื่อช่วยสนับสนุนหรือสร้างอารมณ์
บรรยากาศต่าง ๆ ภายในเร่ืองอยา่งชดัเจน 

S1 คือ ความรู้สึกต่ืนเตน้ ท่ีอาจเกิดจากการตดัต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสียง หรือเกิดจากการ
ปรับสีหรือแสงของภาพ หรือการใส่เทคนิคพิเศษ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งความต่ืนเตน้ในลกัษณะความ
สนุกสนาน หรือความต่ืนเตน้จากการลุน้ระทึก หรือต่ืนเตน้จากความหวาดกลวัระทึกขวญัก็ได ้

S2 คือ ความรู้สึกน่ากลวั ท่ีอาจเกิดจากการตดัต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสียง หรือเกิดจากการ
ปรับสีหรือแสงของภาพ หรือการใส่เทคนิคพิเศษ ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งความหวาดกลวัความรุนแรง 
หรือความหวาดกลวัส่ิงท่ีน่าขยะแขยง หรือความหวาดกลวัจากส่ิงล้ีลบั หรือความหวาดกลวัจากส่ิง
ท่ีกงัวลวา่จะเกิดข้ึนก็ได ้

S3 คือ ความรู้สึกโศกเศร้า ท่ีอาจเกิดจากการตดัต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสียง หรือเกิดจากการ
ปรับสีหรือแสงของภาพ หรือการใส่เทคนิคพิเศษ ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งความโศกเศร้าจากความ
สงสาร หรือความโศกเศร้าจากความเห็นใจ หรือความโศกเศร้าจากความหดหู่ หรือความโศกเศร้าจาก
ความผดิหวงัก็ได ้

S4 คือ ความรู้สึกร่าเริง ท่ีอาจเกิดจากการตดัต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสียง หรือเกิดจากการ
ปรับสีหรือแสงของภาพ หรือการใส่เทคนิคพิเศษ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งความร่าเริงจากความสุข หรือ
ความร่าเริงจากความดีใจ หรือความร่าเริงจากความคึกคกัก็ได ้

S5 คือ ความรู้สึกซาบซ้ึง ท่ีอาจเกิดจากการตดัต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสียง หรือเกิดจากการ
ปรับสีหรือแสงของภาพ หรือการใส่เทคนิคพิเศษ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งความซาบซ้ึงจากความ
สมหวงั หรือความซาบซ้ึงจากความช่ืนชม หรือความซาบซ้ึงจากความสวยงามก็ได ้

S6 คือ ความรู้สึกอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยูใ่นความรู้สึกต่ืนเตน้ ความรู้สึกน่ากลวั ความรู้สึกโศกเศร้า 
ความรู้สึกร่าเริง หรือความรู้สึกซาบซ้ึง โดยอาจเกิดจากการตดัต่อโดยวิธีการแต่งเติมเสียง หรือเกิด
จากการปรับสีหรือแสงของภาพ หรือการใส่เทคนิคพิเศษ  
 

3.2.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล  
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ผูว้ิจยัจะแบ่งกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

คือ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สาระดี จ  ากดั และโปรดิวเซอร์รายการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
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Interview) โดยการตั้งประเด็นค าถามปลายเปิด (Open-End Question) โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ช้ีน า
ค าตอบ และใช้ความเป็นกันเองในระหว่างการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจ ัยจะใช้เคร่ือง
บนัทึกเสียง เพื่อช่วยท าให้การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เกิดความสะดวกและมีความสมบูรณ์
ของข้อมูลยิ่งข้ึน นอกจากนั้นผูว้ิจยัจะใช้วิธีการจดบนัทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ โดยบนัทึก
ใจความส าคญัจากค าตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการตั้งค  าถามต่อไป ซ่ึงผูว้ิจยั
มีประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ดงัต่อไปน้ี 

1)   แนวค าถามสัมภาษณ์ นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
สาระดี จ  ากดั 

(1)   การน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอมีความเป็นมาอยา่งไร 
(2)   ปัจจุบนัรายการเร่ืองจริงผา่นจอมีการคดัเลือกประเด็นน าเสนออยา่งไร  
(3)   ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการคดัเลือกประเด็นการน าเสนอของรายการเร่ือง

จริงผา่นจอ 
(4)   กลยทุธ์ หรือ เทคนิคการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ เป็นอยา่งไร 
(5)   การเลือกใชเ้ทคนิคการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ มีอะไรบา้ง  
(6)   เทคนิคการน าเสนอถูกก าหนดโดยใคร มีหลกัเกณฑก์ารใชอ้ยา่งไร 
(7)   คาดวา่การน าเสนอในรูปแบบปัจจุบนัจะส่งผลอยา่งไรต่อผูรั้บชม 

2)   แนวค าถามสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์รายการเร่ืองจริงผา่นจอ 
(1)   เทคนิคการน าเสนอในรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
(2)   เทคนิครูปแบบใดท่ีถูกน ามาใชใ้นการน าเสนอมากท่ีสุด 
(3)   การสร้างบรรยากาศทางละคร เช่น การจดัฉากให้ตวัแสดง ถูกน ามาใช้ใน

การน าเสนออยา่งไร 
(4)   การปรับแต่งแสง และสีของภาพ ถูกน ามาใชใ้นการน าเสนออยา่งไร 
(5) การแต่งเสียงดนตรี เสียงประกอบ เสียงผู ้แสดง ถูกน ามาใช้ในการ

น าเสนออยา่งไร 
(6)   การใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายท า หรือตดัต่อ ถูกน ามาใชใ้นการน าเสนอ

อยา่งไร 
(7)   การน าเสนอในรูปแบบละครใดท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นเทคนิคในการน าเสนอ

มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
ในส่วนของประเด็นค าถามทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เน่ืองจาก การ

สัมภาษณ์จริง ผูว้จิยัอาจมีประเด็นค าถามอ่ืน ๆ ท่ีเจาะลึก น่าสนใจ และเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ซ่ึงค าถาม
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ท่ีใช้จะเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบค าถามไดอ้ยา่งเต็มท่ี เม่ือผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัจึงท าการถอดเทปสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ แลว้น าไปประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกไว ้เพื่อท าการวเิคราะห์ต่อไป 

 
3.2.3  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Research)  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับผู ้ชมรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม ตามท่ีก าหนดไวใ้นการสนทนากลุ่ม เป็นการ
อภิปรายเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นในการรับรู้ของผูช้มต่อการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอใน
รูปแบบสารคดีเชิงละคร ทั้งน้ีเพื่อวดัผลของการน าเสนอแบบสารคดีเชิงละครในรายการเร่ืองจริง
ผา่นจอวา่ส่งผลต่อผูรั้บชมอยา่งไร โดยท่ีผูว้ิจยัจะเป็นผูด้  าเนินการ (Moderator) ในการสนทนา และ
คอยควบคุมให้การสนทนาไม่ออกนอกประเด็น เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุด ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือช่วยในการวิจยั คือ หัวขอ้การสนทนา เคร่ือง
บนัทึกเสียง และสมุดจดบนัทึก ทั้งน้ีเพื่อช่วยในการเก็บขอ้มูลไม่ให้ผิดพลาด และไดข้อ้มูลอย่าง
ครบถ้วน นอกจากนั้นยงัใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นกรอบในการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นแนวค าถาม
ปลายเปิด (Open - End Question) โดยการสนทนากลุ่มจะท าการสนทนาคร้ังเดียวรวมทั้ง 2 กลุ่ม 
เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนาแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ใชเ้วลาการสนทนาประมาณ 30 นาที 

3.2.3.1  เกณฑก์ารคดัเลือก 
1)   ตอ้งดูมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2558 
2)   ตอบค าถาม เพื่อยนืยนัการติดตามรับชมรายการอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

(1)   ยกตวัอยา่งเร่ืองท่ีน าเสนอในช่วง 6 เดือน จ านวน 5 ตอน มีตอน
ใดบา้ง  

(2)   ตอบช่ือพิธีกรไดอ้ยา่งนอ้ย 3 คน  
(3)   ยกตวัอยา่งตอนท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด เพราะเหตุใด  

3)   รายช่ือผูส้นทนากลุ่ม 
นางสาวตุลดา คมวชัรพงศ ์อาย ุ25 ปี อาชีพ คา้ขาย 
ดูรายการ 2 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊ 
นายวนัชนะ หาญกิจ อาย ุ24 ปี อาชีพ วา่งงาน 
ดูรายการ 7 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊ 
นายโสภณ จิตไพศาลโสภณ อาย ุ24 ปี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
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ดูรายการ 8 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุ๊ก และส่ง
ขอ้ความผา่นรายการ 

นายวชัรินทร์ นิลรุ่งรัตนา อาย ุ29 ปี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  
ดูรายการ 5 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊ 
นายศราวฒิุ สุวรรณนามยั อาย ุ26 ปี อาชีพ คา้ขาย 
ดูรายการ 10 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊ 
นางสาววชุิดา มะลิวลัย ์อาย ุ25 ปี อาชีพ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
ดูรายการ 6 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊ 
พชรมน ธูปะวโิรจน์ อาย ุ22 ปี อาชีพ นกัศึกษา 
ดูรายการ 3 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเพจเฟซบุก๊ 
แคทลียา ยาฝาด อาย ุ22 ปี อาชีพ นกัศึกษา 
ดูรายการ 10 ปี มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปรายการใน 

เพจเฟซบุก๊ 
3.2.3.2   ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัมีหวัขอ้การสนทนา ดงัต่อไปน้ี 

1)   การน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ในปัจจุบนั เป็นอยา่งไร 
2)   ช่ืนชอบเร่ืองใดมากท่ีสุดในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา เพราะเหตุใด 
3)   การสร้างบรรยากาศทางละคร ในดา้นการจดัฉาก การจดัแสงปรับสี 

การแต่งเสียงประกอบ การใชเ้ทคนิคพิเศษ และการแต่งกายตวัละคร มีผลต่อความรู้สึกในการรับชม
หรือไม่ อยา่งไร 

4)   อารมณ์ความรู้สึกของการรับชมเน้ือหาในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเร่ืองนั้น ๆ ท่ีถูกน าเสนอในข่าวทัว่ไป มีความรู้สึกแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

5)   หากไม่มีการน าเสนอในรูปแบบการสร้างบรรยากาศทางละคร จะ
ติดตามรายการเร่ืองจริงผา่นจอต่อไปหรือไม่ อยา่งไร 

 

3.3  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด ใชเ้วลา 6 เดือน คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 
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3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1)   ตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) วิธีการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการ
สารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ 

2)   บทสัมภาษณ์ (Interview Guide) ส าหรับเตรียมเน้ือหาค าถามในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั (Key Informants) 

3)   สมุดบนัทึก (Noted Book) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บขอ้มูล 
4)   เทปบนัทึกเสียง (Recorded Tape) ใชเ้ป็นอุปกรณ์เสริมในการเก็บขอ้มูล 
 

3.5  การทดสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากรายการเร่ืองจริงผ่านจอ รวมทั้งศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองส่ือสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ทฤษฎีการก าหนด
วาระสาร และแนวคิดเร่ืองผูรั้บสาร เพื่อน ามาใชใ้นการประกอบการตั้งค  าถาม 
 

3.6  การตรวจสอบข้อมูล 
 

ข้อมูลประเภทบุคคลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จ านวน 3 คน สามารถตรวจสอบได้โดยการ
เปรียบเทียบค าตอบท่ีไดรั้บจากขอ้ค าถามเดียวกนั รวมถึงสามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
ตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ท่ีผูว้ิจยัออกแบบไวส้ าหรับการวิเคราะห์วิธีการน าเสนอใน
รูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ 
 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้วิธีการแบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดย
ศึกษาจากเทปรายการเร่ืองจริงผ่านจอ รวมทั้ งหมด 26 ตอน โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 วิจยัตามวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการคดัเลือกประเด็นการน าเสนอรายการ
สารคดีเชิงข่าวในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก น าเสนอค าสัมภาษณ์จากกรรมการผูจ้ดัการบริษทั สาระดี จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูว้างรูปแบบรายการ 
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และจากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์รายการในปัจจุบนั ทั้งน้ีไดใ้ชแ้นวคิดการน าเสนอสารคดีเชิงข่าว 
และทฤษฎีก าหนดวาระสาร เพื่ออธิบายว่าการคดัเลือกประเด็นมีส่วนในการก าหนดวาระสาร
อยา่งไร 

ขอ้ท่ี 2 วิจยัตามวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาลกัษณะวิธีการน าเสนอในรูปแบบสารคดี
เชิงละครของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ขั้นตอนน้ีจะใชว้ิธีการศึกษาเทปบนัทึกรายการเร่ืองจริงผ่าน
จอ จ านวน 26 ตอน ออกอากาศตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558-มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้เห็น
รูปแบบการน าเสนอของรายการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยใชแ้นวคิดเร่ืองส่ือสารคดีเชิงละคร 
มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์ 

ขอ้ท่ี 3 วิจยัตามวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลของการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิง
ละครที่มีต่อผูรั้บชมรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ขั้นตอนน้ีใช้วิธีการศึกษาแบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เป็นตวัแทนของกลุ่มผูรั้บชมรายการเร่ืองจริงผ่านจออย่าง
ต่อเน่ือง มาถอดเทปแลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผูรั้บสาร โดยใช้แนวคิดผูรั้บสาร มาเป็นกรอบ
ในการวเิคราะห์ 

 

3.8  ตารางการวจิัย 
 
ตารางที ่3.1  โครงสร้างวตัถุประสงค ์และความสัมพนัธ์ของแนวคิดทฤษฎีและวธีิการด าเนินงาน 

ปัญหาน าวจิยั ทฤษฎ ี กลุ่มเป้าหมาย วธีิวจิยั 
การคดัเลือกประเดน็ของ
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ
เป็นอยา่งไร 

1) แนวคิดส่ือสารคดีเชิง
ละคร 
2) ทฤษฎีก าหนดวาระสาร 
3) แนวคิดการน าเสนอสาร
คดีเชิงข่าว 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
สาระดี จ ากดัและโปรดิว
เซอร์ผูผ้ลิตรายการ 

สมัภาษณ์เชิงลึก / ศึกษา
เทปรายการเร่ืองจริง 
ผา่นจอ 

วธีิการน าเสนอใน
รูปแบบสารคดีเชิงละคร
ของรายการเร่ืองจริงผา่น
จอเป็นอยา่งไร 

1) แนวคิดส่ือสารคดีเชิง
ละคร 
 

เทปบนัทึกรายการ 6 
เดือน จ านวน 100 เร่ือง 

ศึกษาเทปรายการเร่ืองจริง
ผา่นจอ 
 

การน าเสนอรูปแบบสาร
คดีเชิงละครส่งผลอยา่งไร
ต่อผูช้ม 

1) แนวคิดผูรั้บสาร 
 

ผูรั้บชมรายการเร่ืองจริง
ผา่นจอ 

สนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 

 



 

 
บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 
 

การวจิยัเร่ือง “กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ือง
จริงผ่านจอ” เป็นการวิจยัถึงองค์ประกอบของการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครท่ีมีการ
น าเสนอขอ้มูลขอ้เทจ็จริงร่วมกบัการน าเสนอท่ีสะเทือนอารมณ์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดส่ือสาร
คดีเชิงละคร (Docudrama) มาเป็นแนวทางหลกัในการวิเคราะห์ โดยในส่วนบทท่ี 4 น้ี เป็นผล
การศึกษาถึง วธีิการคดัเลือกประเด็น รูปแบบการน าเสนอ และผลท่ีผูรั้บชมไดรั้บจากการน าเสนอใน
รูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตรายการ
แบบเจาะลึก การรับชมวดีิโอยอ้นหลงั และการสนทนากลุ่ม ซ่ึงแบ่งการน าเสนอออกเป็นส่วนต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

4.1  วธีิการคดัเลือกประเด็นการน าเสนอของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ 
4.2  รูปแบบการน าเสนอสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ 
4.3  ผลกระทบของผูช้มจากการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดี เชิง

ข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ 
 

4.1  วธิีการคดัเลอืกประเด็นการน าเสนอของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ 
 

รายการ เร่ืองจริงผา่นจอ เป็นรายการท่ีน าเสนอสารคดีเชิงข่าวขนาดสั้น ออกอากาศทุกวนั
พฤหสับดี ตั้งแต่เวลา 23.00-00.30 น. ประกอบดว้ยสารคดีเชิงข่าวขนาด ความยาวตั้งแต่ 3-25 นาที 
รวมจ านวน 4-8 เร่ืองต่อสัปดาห์ โดยมีเน้ือหาเน้นการน าเสนอภาพจากเหตุการณ์จริง ตามแนวคิด
ของรายการท่ีตอ้งการใหผู้ช้มไดรู้้จกัทางเลือก ทางเล่ียง และทางรอด 

จากวตัถุประสงคห์ลกัของรายการ ท าใหก้ารคดัเลือกประเด็นการน าเสนอของรายการเร่ือง
จริงผา่นจอ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ยงัคงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองใกลต้วั โดยไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็น
เร่ืองราวท่ีอยูใ่นประเภทข่าวสังคม หรืออาชญากรรมเพียงเท่านั้น 
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รายการเร่ืองจริงผ่านจอ เป็นรายการท่ีเน้นการน าเสนอส่ิงท่ีเป็นสารประโยชน์ ประเด็น
สังคม หรือปรากฏการณ์ทางสังคม ไปตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงมาอธิบาย มากกว่าก าหนด
เป็นเร่ืองสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เนน้การอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คนเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ 
เน้ือหาจึงกวา้ง หากช่วงนั้นมีเร่ืองอาชญากรรมเยอะ การคดัเลือกประเด็นในช่วงนั้นอาจ
เนน้หนกัเร่ืองอาชญากรรม หรืออาจเป็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สังคม หรือภยัใกลต้วั แต่หลกั ๆ 
คือน าเร่ืองภยัใกลต้วัมาน าเสนอ ตามคอนเซ็ปตใ์หค้นดูไดรู้้ ทางเลือก ทางเล่ียง และทางรอด 
ซ่ึงต่อมาภยัใกลต้วัก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงของรายการ แต่เร่ืองอ่ืน ๆ ยงัเน้นให้คนดูไดเ้ขา้ใจ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมี เร่ืองแนว CSR ท่ีร่วมกบัสปอนเซอร์ เช่น สิงห์
สร้างสรรค์ โตโยตา้คนจริงสร้างสุข (อกนิษฐ์ มาโนษยวงศ,์ สัมภาษณ์ วนัท่ี 18 สิงหาคม 
2558) 
 
การคดัเลือกประเด็นการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ในอดีต เร่ิมตน้จากการใช้

ภาพร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ  ากัด (สถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7) ซ่ึงจะใชภ้าพข่าวจากผูส่ื้อข่าวประจ าภูมิภาคในจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกน าออกอากาศ
แต่มีความน่าสนใจมาน าเสนอในรายการ พร้อมกบัลงพื้นท่ีเพื่อขยายเร่ืองราวของภาพนั้น ๆ จนท าให้
รายการเร่ืองจริงผา่นจอมีผูติ้ดตามชมเพิ่มมากข้ึน และยงัไดใ้ชช่้องทางน้ีในการให้ผูช้มไดมี้ส่วนร่วม
ในการส่งภาพเหตุการณ์จริงเพื่อคดัเลือกน ามาออกอากาศดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม ดว้ยเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพในอดีต ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนทัว่ไปยงัมีจ านวนนอ้ย กระทัง่ปัจจุบนัท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ค อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยทููป ท าให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีจ านวนมากข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่4.1  แฟนเพจเฟซบุก๊ของรายการ เร่ืองจริงผา่นจอ 
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ภาพที ่4.2  ยทููบของรายการ เร่ืองจริงผา่นจอ 
 

นอกจากน้ี รายการ เร่ืองจริงผา่นจอ ยงัมีกิจกรรมที่ให้ผูช้มทางบา้นไดเ้ป็นส่วนหน่ึงที่จะ
น าเสนอเร่ืองราว เช่น กิจกรรม ภาพจริงของคุณ เร่ืองจริงของเรา ท่ีมีการให้เงินรางวลัจ านวน 5,000 
บาท กบัผูช้มทางบา้นท่ีส่งภาพมาให้กบัทางผูผ้ลิตรายการและได้รับคดัเลือกในการออกอากาศ 
หรือ โครงการ สิงห์สร้างสรรค ์ที่ให้นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศไดเ้ขา้ร่วมประกวดการ
ท าสารคดีเชิงข่าวเพื่อให้รายการคดัเลือกและน ามาออกอากาศ แต่อยา่งไรก็ตาม เร่ืองราวและภาพ
เหตุการณ์ท่ีใชส่้วนมาก ทางผูผ้ลิตรายการก็ยงัไดรั้บจากช่องทางหลกั คือ เครือข่ายของรายการท่ีอยู่
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในการส่งเร่ืองราวและภาพเหตุการณ์มาให้กบัทางผูผ้ลิตรายการไดค้ดัเลือก รวมถึง
การลงพื้นท่ีของทีมงานจากส่วนกลางเอง 

เม่ือได้รับเร่ืองราวและภาพเหตุการณ์แล้ว ขั้นตอนส าคญัคือการคดัเลือกเร่ืองท่ีมีความ
เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนถ่ายท า (Pre-Production) โดยเกณฑ์การคัดเลือก
เร่ืองราวท่ีมีความเหมาะสม จะต้องมีองค์ประกอบของเร่ืองราวและภาพเหตุการณ์ ท่ีส าคญั คือ 
ประโยชน์ท่ีคนดูไดรั้บ และล าดบัรองมา คือ อารมณ์ของเร่ืองหรือภาพเหตุการณ์ท่ีดึงดูดความสนใจ
จากผูช้ม ดงัค าสัมภาษณ์ท่ีกล่าวไวว้า่ 

 
เกณฑ์การคัดเลือกท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การดูว่าท าแล้วคนดูได้อะไรจากการน าเสนอ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะไหม ประเด็นรองคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ข้ึนอยู่กบัวิธีการ
น าเสนอ หรือภาพจ าลองเพื่อใหค้นอิน อยา่งวธีิการเล่าเร่ืองแบบดรามา ก็จะท าให้คนอิน ท า
ให้เขานึกถึงว่าถ้าเป็นคนใกล้ตวัเขาจะท ายงัไง ท าให้คนตระหนักมากข้ึน ท าให้คนท่ี
เก่ียวขอ้งหันมาแก้ปัญหาอย่างจริงจงั เหตุผลหน่ึงท่ีคนชอบดูรายการเรา คือ เป็นเร่ืองท่ี
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ใกลต้วัและเกิดข้ึนไดเ้ลยในสังคม เร่ืองใกลต้วัพวกน้ีจึงเป็นเกณฑ์ในการเลือกเร่ืองท่ีส าคญั 
(อกนิษฐ ์มาโนษยวงศ,์ สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2558) 
 
ในดา้นผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงมีโปรดิวเซอร์ผูผ้ลิตรายการเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบหลกัในการ

ร่วมประชุมกบัทีมงานถ่ายท าเพื่อการคดัเลือกประเด็นการน าเสนอนั้น ยงัให้ความส าคญักบัเกณฑ์การ
คดัเลือกเร่ือง 2 ส่วน คือ ประโยชน์ท่ีผูช้มจะไดรั้บ และความน่าสนใจของเน้ือหาหรือภาพเหตุการณ์
วา่มีลกัษณะความรุนแรง หรือสะเทือนอารมณ์มากนอ้ยเพียงใด โดยการใชเ้กณฑ์คดัเลือกประเด็น
ทั้ง 2 ส่วนน้ี หากใช้ในขั้นตอนการเลือกเร่ืองราวจากวตัถุดิบทั้งหมดท่ีมีอยู่ ก็จะใช้เกณฑ์ความ
น่าสนใจเป็นอนัดบัแรก แต่เม่ือผ่านการคดัเลือกและเขา้สู่ขั้นตอนการเตรียมผลิตเพื่อถ่ายท าและน า
ออกอากาศแลว้ เกณฑก์ารใหป้ระโยชน์กบัผูช้มจะมีความส าคญัมากกวา่ความน่าสนใจ 

 
อารมณ์เป็นส่วนหน่ึงท่ีเราจะเลือกเร่ืองจากตะกร้าท่ีเรามีอยู ่แต่ละเร่ืองจะมีพระเอกในตวั
ของมนั เช่นเร่ืองนึงเป็นเร่ือง ดราม่า แต่ถา้เอามาออกแลว้ไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ท า ซ่ึงถา้เร่ือง
มีจุดเด่นอยู่แลว้ เราก็จะเอามาดูว่าจุดไหนมีประโยชน์ หากล าดบัความส าคญั ในการเร่ิม
เลือกเร่ือง ดูจากพระเอกของเร่ือง เช่นรุนแรง น่าสนใจ ดราม่าหรือเปล่า เสร็จแลว้จะมา
ช่วยกนัมองวา่อะไรเป็นประโยชน์ต่อคนดู แต่ถา้การน าเสนอเรายงัเอาประโยชน์เป็นท่ีตั้งวา่
คนดูจะไดอ้ะไร (พิชญธ์นงั หิรัญเจริญจิรกุล, สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2558) 
 
จากเกณฑ์การคดัเลือกประเด็นของทีมงานผูผ้ลิตรายการท่ีมีการแบ่งความส าคญัออกเป็น 2 

ส่วน ในการตดัสินน าเสนอเร่ืองราวและภาพเหตุการณ์ในรายการเร่ืองจริงผา่นจอ สามารถอธิบาย
โครงสร้างดงัต่อไปน้ี 
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   เครือข่าย     Facebook          Youtube          กิจกรรมรายการ    ทีมผูผ้ลิตส่วนกลาง 

 
 
 
                                                             คลงัขอ้มูล 

1. เกณฑอ์ารมณ์ 
2. เกณฑป์ระโยชน์ 

                                                               ประชุม 

1. เกณฑป์ระโยชน์ 
2. เกณฑอ์ารมณ์ 

                                                               ถ่ายท า 
 

ภาพที ่4.3  โครงสร้างเกณฑก์ารคดัเลือกประเด็นน าเสนอ รายการเร่ืองจริงผา่นจอ 

จากภาพท่ี 4.1 แสดงโครงสร้างเกณฑ์การคดัเลือกประเด็นการน าเสนอ รายการเร่ืองจริง
ผา่นจอ จะเห็นว่า จากการส่งเร่ืองราวและภาพเหตุการณ์ของเครือข่ายรายการ รวมถึงช่องทางจาก
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวร์ิคอยา่ง เฟซบุก๊ ยทููบ และการส่งภาพจากผูช้มทางบา้น ผา่นกิจกรรม
ของรายการ เช่น ภาพจริงของคุณเร่ืองจริงของเรา ตลอดจนการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลของทีมงานผูผ้ลิต
จากส่วนกลางนั้น จะมีการน าเร่ืองราวและภาพเหตุการณ์ทั้งหมดรวมไวภ้ายในคลังข้อมูล ซ่ึง
ทีมงานผูผ้ลิตจะคดัเลือกเร่ืองโดยใชเ้กณฑ์ดา้นอารมณ์เป็นล าดบัแรก แลว้จึงพิจารณาถึงประโยชน์
ของเร่ืองนั้น ๆ และเม่ือไดน้ าเขา้สู่ท่ีประชุม การพิจารณาถึงประโยชน์จึงจะเป็นเกณฑ์การคดัเลือก
ล าดบัแรก ซ่ึงในบางคร้ังเร่ืองท่ีมีการน ามาในเบ้ืองตน้อาจไม่มีแง่มุมท่ีจะเป็นคุณประโยชน์เลยก็ได ้แต่
การประชุมร่วมกบัทีมงานและโปรดิวเซอร์ จะช่วยผลกัดนัให้เกิดการเพิ่มประเด็นการน าเสนอท่ีมี
ประโยชน์ข้ึน จากนั้นจึงค่อยคิดถึงเกณฑ์ทางดา้นอารมณ์เป็นล าดบัต่อมา จนเม่ือเลือกเร่ืองท่ีเป็นมติ
จากท่ีประชุมไดแ้ลว้ จึงด าเนินการลงพื้นท่ีหาขอ้มูลและถ่ายท า 

ส าหรับการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ผูผ้ลิตรายการยงัไดป้ระเมินผลตอบรับจาก
กลุ่มผูช้มเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงเป็นส่วนท่ีจะก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกประเด็น และ
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ระยะเวลาในการน าเสนอแต่ละเร่ืองราว ซ่ึงการประเมินจะใชก้ารส ารวจจากผลตอบรับผา่นช่องทาง
เช่น เฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชัน่ไลน์ รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มผูช้มจากการวดัเรทต้ิง โดยบริษทั AC 
Nielsen 

  
การเช็คฟีดแบค เช็คผา่นไลค ์คอมเมน้ แชร์ จากเฟสบุค โซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ  หรือกระทูพ้นัธ์ุ
ทิพ ส่วนเรทต้ิง นีลสัน เอามาวิเคราะห์แต่ละสัปดาห์เพื่อให้ทีมงานรู้วา่เร่ืองโดนไหม ตอ้ง
ปรับไหม ตอ้งท าใหย้าวข้ึน หรือสั้นลง ดูวา่เร่ืองท านองไหนท่ีคนดูอยากดู โดยคิดแทนก่อนวา่
เร่ืองประมานน้ีคนดูน่าจะชอบ ซ่ึงพบวา่เร่ืองท่ีคนดูชอบท่ีสุดคือเร่ืองใกลต้วัท่ีมีผลกระทบ
ต่อเขาโดยรวม (อกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์, กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สาระดี จ  ากดั สัมภาษณ์ 
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2558) 
 
ทั้ งน้ี จากการวิเคราะห์เน้ือหาโดยใช้ตารางบันทึกข้อมูลรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ท่ี

ออกอากาศตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.  2558 ถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จ านวน 26 ตอน และ
ท าการสุ่มตวัอยา่งวเิคราะห์รวมจ านวน 100 เร่ือง ไดร้ายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.1  ประเด็นการน าเสนอของรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผา่นจอ 

 
ล าดับ ประเภทเนือ้หา จ านวน 

1. เตือนภยั 35 
2. อาชญากรรม 19 
3. อุบติัเหตุ 16 
4. ชีวติ 11 
5. ล้ีลบั-แปลก 8 
6. สังคม 7 
7. ภยัธรรมชาติ 4 
 รวม 100 

 
จากผลการวิเคราะห์เน้ือหาการน าเสนอในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ จากจ านวน 100 

เร่ือง มีการน าเสนอในประเด็นการเตือนภยัมากที่สุด จ านวน 35 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 35 ของ
เร่ืองทั้งหมด ซ่ึงการเตือนภยัในท่ีน้ี มีทั้งการเตือนภยัจากอุบติัเหตุ การเตือนภยัจากการโจรกรรม 
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ลกัทรัพย ์และหลอกลวงของเหล่ามิจฉาชีพ และอาชญากรรมอ่ืน ๆ รวมถึงการป้องกนัตนเองจากภยั
ธรรมชาติ รองลงมา คือ ประเด็นอาชญากรรม จ านวน 19 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 19 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึง
ประกอบด้วย ประเด็นการฆาตกรรม ข่มขืน ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท โจรกรรม ลักทรัพย์ และ
ประทุษร้าย ส่วนล าดบัท่ี 3 คือ อุบติัเหตุ จ านวน 16 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 16 ของเร่ืองทั้งหมด โดยมี
ทั้งอุบติัเหตุบนทอ้งถนน อุบติัเหตุไฟดูด และอุบติัเหตุเพลิงไหม ้ส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ภยัธรรมชาติ 
จ านวน 4 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 4 ของเร่ืองทั้งหมด ประกอบดว้ยเหตุการณ์น ้ าท่วม และเหตุการณ์
สัตวป่์าบุกรุกพื้นท่ี 
 

 

 
 
ภาพที ่4.4  ตวัอยา่งประเด็นการเตือนภยั ของรายการ เร่ืองจริงผา่นจอ 
 

จากขอ้มูลการน าเสนอประเด็นในรายการเร่ืองจริงผา่นจอ จะพบวา่ การน าเสนอเร่ือง
เตือนภยัที่มีจ  านวนมากที่สุด สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายหลกัของผูผ้ลิตรายการที่ตอ้งการ
น าเสนอเร่ืองภยัใกลต้วั และการให้ขอ้คิด อีกทั้งยงัเป็นเน้ือหาท่ีพบวา่ผูช้มให้ความสนใจมากท่ีสุด 
แต่อยา่งไรก็ตามจะพบว่า การน าเสนอในประเด็นล าดบัถดัมา ยงัเป็นประเด็นท่ีมีการน าเสนอภาพ
ความรุนแรง เช่น อาชญากรรม และอุบติัเหตุ โดยในกลุ่มน้ีจะมีการน าเสนอในเชิงขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ ไม่ไดมี้การบอกวิธีหลีกเล่ียงเหมือนอยา่งในการน าเสนอประเด็นการเตือนภยั ขณะท่ีการ
น าเสนอประเด็นชีวิต แมจ้ะไม่มีการน าเสนอภาพความรุนแรง แต่โดยมากมกัถูกน าเสนอเร่ืองราวให้
มีความโศกเศร้า และซาบซ้ึงใจ เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม ส่วนการน าเสนอประเด็น ล้ีลบั-แปลก ก็
ยงัคงมีการน าเสนอภาพเหตุการณ์ท่ีมีความ น่ากลวั และความประหลาดใจ ซ่ึงก็มกัถูกการน าเสนอ
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ในรูปแบบตรวจสอบขอ้เท็จจริง ส่วนในเร่ือง สังคม มกัเป็นการน าเสนอเพื่อเน้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ และการตั้งค  าถามกบัสภาพสังคมในเร่ืองนั้น ๆ และสุดทา้ยการน าเสนอประเด็นภยั
ธรรมชาติ ก็ยงัคงมีภาพที่สร้างความตื่นเตน้ ความน่ากลวั และความโศกเศร้าซ่ึงจะมีทั้งการ
น าเสนอให้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ ไปจนถึงการน าเสนอเพื่อหาทางช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาตินั้น ๆ ได ้

อย่างไรก็ตาม การคดัเลือกประเด็นของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ยงัมีข้อก าหนดในการ
น าเสนอเน้ือหาต่าง ๆ จะต้องไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองการเมือง ความขดัแยง้ท่ียงัไม่มีข้อยุติซ่ึงไม่
สามารถหาค าอธิบายได ้การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เร่ืองการดูถูกเหยียดหยาม  ตลอดจนเร่ืองท่ีให้
ประโยชน์เฉพาะคน หรือเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  (อกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์, 
สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2558) 
 
4.2  รูปแบบการน าเสนอสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ 
 

การสร้างความเร้าอารมณ์ในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ยงัเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ี
ส าคญัในการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงข่าว เพื่อท าให้เกิดความน่าสนใจและติดตามขอ้มูลของเร่ือง
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินการปรุงแต่งเน้ือหาจะเร่ิมตั้งแต่ผูม้อบนโยบายที่เป็นผูก้  าหนด
กรอบการปฏิบตัิในภาพรวมให้กบัทีมงานผูผ้ลิต โดยมีแนวทางการน าเสนอในการใชภ้าพเหตุการณ์
จริงท่ีไม่มีการปรุงแต่งเป็นหลกั ยกเวน้ในบางกรณีท่ีเร่ืองราวยงัขาดความสมบูรณ์ของภาพ จึงจะถ่าย
ท าข้ึน 

  
การน าเสนอของรายการยงัเน้นความดิบ ดว้ยภาพจริง เสียงจริง ไม่มีการปรุงแต่งมากนกั 
ใช้ภาพเหตุการณ์นั้ นจริง ๆ เป็นหลัก เว ้นแต่เ ร่ืองนั้ นมีประเด็นน่าสนใจและไม่มี
ภาพประกอบ จึงจ าลอง เพื่อให้เร่ืองสมบูรณ์ข้ึน และไปสู่เป้าหมายว่าท่ีมาท่ีไปคืออะไร 
ทางออกคืออะไร โดยท่ีการจะน าเสนอให้น่าสนใจ เราจะน าเสนอผ่านอารมณ์เช่นการ
ถ่ายภาพเพื่อให้คนอินมากข้ึน ซ่ึงจากการวิเคราะห์คนดู พบว่าเร่ืองท่ีใกลต้วัและมีวิธีการ
น าเสนอสร้างอารมณ์จะท าให้คนอินมากข้ึนและคนดูจะไดอ้ะไรกลบัไป และเขา้ใจวา่ตอ้ง
ท ายงัไงต่อ ส่วนเทคนิคการน าเสนอไม่ไดใ้ห้ความส าคญั ไม่มีรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช้
เพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วม เพื่อให้คนอินเขา้ไปในเน้ือหา ข้ึนอยู่กบัเร่ืองราว กบัโปรดิวเซอร์ 
และครีเอทีฟแต่ละคน โดยตอ้งอยา่ใหเ้กินจริง ไม่ให้เฟค ไม่ให้เตา้ข่าว การท าภาพจ าลองก็
ตอ้งมาจากค าบอกเล่าจริง หรือประสบการณ์ตรง ไม่ให้คิดหรือแต่งข้ึนเอง (อกนิษฐ์ มา
โนษยวงศ,์ สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2558) 
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ขณะท่ีรูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอยงัอยู่ในการตดัสินใจของทีมงาน
ผูผ้ลิตซ่ึงโดยมีโปรดิวเซอร์ และครีเอทีฟเป็นหวัหนา้ในการควบคุมรูปแบบการน าเสนอในภาพรวม 
ทั้งในดา้นการวางโครงเร่ือง การถ่ายท า การตดัต่อ และการใชเ้สียงประกอบ ซ่ึงให้ความส าคญักบัการ
เร้าอารมณ์ผูช้มภายใต้กรอบท่ีถูกก าหนดโดยนโยบายของผูบ้ริหาร รวมถึงอยู่ภายใต้กรอบการ
เซนเซอร์ของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายออกอากาศของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

จากการวเิคราะห์เน้ือหาของรายการเร่ืองจริงผา่นจอตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2558 รวมจ านวน 26 เทป ท าการสุ่มวิเคราะห์จ านวน 100 ตอน โดยใชก้รอบแนวคิดเทคนิค
ท่ีใชใ้นการน าเสนอสารคดีวิทยุโทรทศัน์ และองคป์ระกอบบรรยากาศของละครโทรทศัน์ โดยใช้
ตารางบนัทึกขอ้มูล พบวา่รูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ สามารถสรุปผลการวิจยั
ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.2  เทคนิคการน าเสนอสารคดีวทิยุโทรทศัน์ 
 

เทคนิคการน าเสนอสารคดีวทิยุโทรทัศน์ จ านวน 
 
ผูบ้รรยาย 

พากยเ์สียง 100 

พิธีกร 3 

บทสนทนา 71 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ 

ผูป้ระสบเหตุ 48 
ผูอ้ยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุ 52 
คนใกลชิ้ด 31 
ผูก่้อเหตุ 8 
เจา้หนา้ท่ี 75 
ผูเ้ช่ียวชาญ 23 
ประชาชน 4 
คนตน้เร่ือง 13 

 อ่ืน ๆ เช่น นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ, นกัป่ันจกัรยาน, 
ผูโ้ดยสารรถตู,้ พระ, ผูข้บัข่ีรถ
ตูโ้ดยสาร, ผูข้บัข่ี
รถจกัรยานยนต ์
 

14 
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เทคนิคการน าเสนอสารคดีวทิยุโทรทัศน์ จ านวน 
เสียงจริง 89 
 
เหตุการณ์จริง 

วงจรปิด 28 
คลิป 64 
ลงพื้นท่ี 94 

 
กราฟิก 

ตวัหนงัสือ 100 
ภาพน่ิง 11 
ภาพเคล่ือนไหว 5 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ 

สอดคลอ้งกบัเทคนิคการน าเสนอสารคดีวิทยุโทรทศัน์ ซ่ึงประกอบดว้ยการบรรยาย มีรูปแบบการ
พากยเ์สียง จ านวน 100 ตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของสารคดีท่ีท าการวิจยัทั้งหมด โดยมีจ านวน 3 
ตอน ท่ีมีการใชพ้ิธีกรมาร่วมเป็นผูบ้รรยายดว้ย นอกจากน้ียงัมีการใชบ้ทสนทนาของบุคคลภายใน
เร่ืองในการช่วยสนบัสนุนการด าเนินเร่ืองให้มีความสมจริงตามรูปแบบสารคดี ขณะท่ีขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ พบว่ามีการใช้เทคนิคดงักล่าวเป็นส่วนประกอบหลกัในการด าเนินเร่ือง โดยมีการ
สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีมากท่ีสุด จ านวน 75 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 75 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
น าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ มีการเนน้ใหบุ้คคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ือง ไม่วา่จะ
เป็นเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยั ต ารวจ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แพทย ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ี
ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ มาเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อความน่าเช่ือถือ และการให้ขอ้เท็จจริงเพื่อการ
อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู ้ท่ีสามารถแนะน าข้อปฏิบัติในการป้องกันภัยซ่ึงเป็น
วตัถุประสงคห์ลกัของรายการเร่ืองจริงผา่นจอได ้

 
 

 

ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
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ภาพที ่4.5  ตวัอยา่งการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี 
 

ขณะท่ีการน าเสนอภาพการสัมภาษณ์ผูอ้ยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุ เป็นบุคคลท่ีมีการสัมภาษณ์มาก
เป็นอนัดบั 2 คือ 52 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 52 ซ่ึงจะมีบทบาทเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในท่ีเกิดเหตุ รวมถึงใน
บางคร้ังยงัเป็นผูท่ี้เส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ส่วนอนัดบั 3 คือ การสัมภาษณ์ผู ้
ประสบเหตุจ านวน 48 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 48 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงถือเป็นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ อาจเป็นผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหายทางทรัพยสิ์น 
ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นับเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลได้ตรงกบั
ขอ้เท็จจริง และมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งยงัมีบทบาทในการสร้างอารมณ์ความต่ืนเตน้ ความน่ากลวั 
หรือความโศกเศร้า จากการเล่าเร่ืองเหตุการณ์ท่ีตนเองเป็นผูป้ระสบได ้

 

       
 

ภาพที ่4.6  ตวัอยา่งการสัมภาษณ์ผูใ้กลชิ้ด และผูป้ระสบเหตุ 
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ทั้งน้ีในการน าเสนอบทบาทของผูใ้กลชิ้ดกบัเหตุการณ์ในบางกรณี การสัมภาษณ์ผูป้ระสบ
เหตุไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากบางเหตุการณ์ผูป้ระสบเหตุไม่ตอ้งการเปิดเผยตวัตน หรืออาจเสียชีวิต
จากเหตุการณ์นั้น ๆ ส่วนอนัดับ 4 คือ คนใกล้ชิด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของเร่ือง
ทั้งหมด โดยผูใ้กลชิ้ดจะประกอบดว้ย บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน เจา้นาย และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสนิทสนมกบัผูป้ระสบเหตุ หรือผูก่้อเหตุ ซ่ึงโดยมากจะมีบทบาทในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวั
บุคคลผูป้ระสบเหตุ หรือผูก่้อเหตุ และมกัเป็นผูส้ร้างอารมณ์ความโศกเศร้า หรือซาบซ้ึงให้เกิดข้ึน
ภายในเร่ือง ขณะท่ีอนัดบั 5 คือ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 23 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 23 มีบทบาทในการให้
ขอ้มูลความรู้เพื่อการอธิบายขอ้เท็จจริง และการเตือนภยั ส่วนอนัดบั 6 คือ อ่ืน ๆ เช่น ผูข้บัข่ีรถตู้
โดยสาร ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ ผูโ้ดยสารรถตูป้ระจ าทาง นกัป่ันจกัรยาน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
พระ เป็นตน้ โดยคนกลุ่มน้ีคือบุคคลที่มีอาชีพ สถานะ หรือความนิยมในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ของเร่ือง และจะมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนความรู้สึกต่อเหตุการณ์
นั้น ๆ อนัดบั 7 คนตน้เร่ือง จ านวน 13 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 13 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
ถูกน าเสนอแง่มุมชีวติท่ีมีความโศกเศร้า หรือซาบซ้ึง นอกจากน้ี การสัมภาษณ์ผูก่้อเหตุ มีจ  านวน 8 
เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัที่มีบทบาทในการให้ขอ้มูล และสร้างอารมณ์ของเร่ือง
ให้น่าสนใจ แต่โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถสัมภาษณ์ได้เน่ืองจากเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ไม่ยินยอม 
กฎระเบียบทางกฎหมาย หรือยงัไม่พบตวัผูก่้อเหตุ ส่วนประชาชน เป็นบุคคลท่ีมีการสัมภาษณ์น้อย
ท่ีสุด คือ 4 เร่ือง เน่ืองจาก เป็นผูท่ี้ไม่มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ส่วนมากถูกสัมภาษณ์เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมทัว่ไป เช่น ประเด็นเร่ืองกฎหมาย และประเด็นความเช่ือในเร่ือง
ต่าง ๆ  

นอกจากน้ีในส่วนของเสียงจริง ยงัพบวา่มีสารคดีจ านวน 89 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 89 ท่ีมีการ
ใชเ้สียงจากภาพเหตุการณ์จริง เพื่อสร้างบรรยากาศของเร่ืองให้มีความสมจริงมากข้ึน ทั้งน้ีในดา้น
การใชภ้าพเหตุการณ์จริง พบวา่ การลงพื้นท่ีถ่ายท าโดยทีมงาน มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 94 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 94 ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยให้การอธิบายเร่ืองราวจากคลิป หรือวงจรปิดท าได้
สมบูรณ์มากข้ึนโดยการลงพื้นท่ีไปถ่ายสถานท่ีเกิดเหตุ บุคคล ตลอดจนวตัถุท่ีเก่ียวขอ้ง ในบางคร้ัง
การลงพื้นท่ีถ่ายท าโดยทีมงานท าให้เกิดการขยายเร่ืองราวจนน าไปสู่การน าเสนอขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ และเป็นไปตามหลกัการน าเสนอของสารคดีที่มีส่วนประกอบของเหตุการณ์จริงเป็น
ส่วนส าคญั  
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ภาพที ่4.7  ตวัอยา่งภาพเหตุการณ์จริงจากการลงพื้นท่ีถ่ายท า 
 
ขณะท่ีรองลงมาในการใชภ้าพเหตุการณ์จริง พบวา่ มีการใชค้ลิป จ านวน 64 เร่ือง คิดเป็น

ร้อยละ 64 ซ่ึงนบัเป็นส่วนประกอบในรูปแบบการน าเสนอท่ีช่วยให้เห็นขอ้เท็จจริงและมีความเร้า
อารมณ์ในการน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าซ่ึงเป็นหัวใจหลกัในการน าเสนอเร่ืองราว
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขยายเร่ืองเพื่อหาขอ้เท็จจริงหรือการเสนอแนะวิธีป้องกนัภยัต่าง ๆ ก็ตาม แต่
ในบางคร้ังการใช้คลิป เช่นภาพเหตุการณ์ในอดีตก่อนเกิดเหตุก็ท  าให้เกิดความโศกเศร้า หรือ
ความซาบซ้ึงได ้ขณะเดียวกนัการใช้คลิปเหตุการณ์จริงในบางกรณีก็อาจหมายถึงการใช้ภาพน่ิง
เพื่อการน าเสนอขอ้มูลขอ้เทจ็จริง หรือสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึนภายในเร่ืองไดเ้ช่นกนั 
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ภาพที ่4.8  ตวัอยา่งภาพเหตุการณ์จริงจากคลิปภาพ 

 
ส่วนการใชภ้าพเหตุการณ์จริงจากกลอ้งวงจรปิด พบวา่ มีจ  านวน 28 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 28 

ของเร่ืองทั้งหมด โดยการใชภ้าพกลอ้งวงจรปิดนั้นมีความส าคญัใกลเ้คียงกบัการใชค้ลิปเหตุการณ์
จริงท่ีสามารถบนัทึกเหตุการณ์เฉพาะหนา้ได ้เช่น ภาพอุบติัเหตุ ไปจนถึงการก่อเหตุอาชญากรรม
ต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะเป็นภาพหัวใจส าคญัในการน าเสนอขอ้เท็จจริงให้ทีมงานผูผ้ลิตสามารถขยาย
เร่ืองราวไดต่้อแลว้ ยงัมีผลส าคญัในดา้นการเร้าอารมณ์ผูช้มใหติ้ดตาม ในบางคร้ังจึงอาจพบวา่มีการ
ใชท้ั้งวงจรปิด และคลิปเหตุการณ์จริง ร่วมกบัการลงพื้นท่ีถ่ายท าภายในเร่ืองเดียวกนัได ้

ส าหรับในส่วนกราฟิก พบวา่มีการใชก้ราฟิกประเภทตวัหนงัสือ เพื่อประกอบการน าเสนอ
จ านวน 100 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยพบว่าในทุกตอนจะมีการใช้กราฟิกตวัหนงัสือเพื่อให้
ขอ้มูลช่ือนามสกุล และต าแหน่งผูถู้กสัมภาษณ์ เพื่อความน่าเช่ือถือของเร่ือง และในบางคร้ังยงัมีการ
ใชต้วัหนงัสือเพื่อระบุขอ้มูลอ่ืน ๆ ภายในเร่ือง ส่วนการใชภ้าพน่ิงยงัพบวา่มีจ านวน 11 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 11 โดยมีการใชใ้นลกัษณะภาพแผนท่ีเพื่ออธิบายเร่ืองราว แผนผงัเพื่อสร้างความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีซบัซ้อน ตลอดจนการวงกลมจุดส าคญัภายในภาพ เช่นการวงกลมบุคคลผูก่้อเหตุท่ีถูกกลอ้ง
วงจรปิดบนัทึกได ้และสุดทา้ย กราฟิกภาพเคล่ือนไหว พบมีการใชจ้  านวน 5 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 5 
ซ่ึงโดยมากใชเ้พื่ออธิบายเหตุการณ์ที่ไม่มีภาพเหตุการณ์จริง ซ่ึงจะท าให้ผูช้มเห็นภาพได้ชัดเจน
ข้ึน และยงัเป็นการสร้างความหลากหลายแทนการใชภ้าพจ าลองเหตุการณ์จากคนเพียงอยา่งเดียว 
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ภาพที ่4.9  ตวัอยา่งกราฟิกตวัหนงัสือ ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 

 
ขณะท่ีการวิเคราะห์เน้ือหาในดา้นองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทศัน์ จากตาราง

บนัทึกขอ้มูลพบวา่ มีส่วนประกอบในดา้นการจดัฉาก และการจ าลองเหตุการณ์ ภายในเร่ืองราวสาร
คดีท่ีถูกน าเสนอในรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.3  องคป์ระกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ (ภาพเหตุการณ์แต่งเติม) 
 

องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ จ านวน 
ภาพเหตุการณ์ 
แต่งเติม 

จดัฉาก 
 

อธิบาย 58 
เพิ่มเน้ือหา 16 

จ าลอง
เหตุการณ์ 

คนในเร่ือง 8 
คนภายนอก 25 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ มีการใช้

ภาพเหตุการณ์แต่งเติม โดยแบ่งเป็น ภาพจดัฉาก ท่ีใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ จ านวน 58 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 58 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ มีการใชต้วับุคคลภายในเร่ืองในการก าหนดภาพท่ี
ตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงเป็นลกัษณะภาพท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติ แต่เป็นการปรุงแต่งข้ึนเพื่อถ่ายท า
และน ามาประกอบเน้ือเร่ืองตามความเป็นจริง โดยลกัษณะการจดัฉากเพื ่ออธิบายเน้ือหานั้น 
ยกตวัอย่างเช่น ภาพบุคคลในครอบครัวเช็ดตวัท าความสะอาดใหก้บัผูป้ระสบเหตุภายในเร่ือง ทั้งน้ี
จะพบการจดัฉากมากโดยเฉพาะการน าเสนอในประเด็นชีวิต ซ่ึงไม่มีการใชว้งจรปิด หรือคลิปภาพ
เหตุการณ์จริงมาเป็นส่วนการเร้าอารมณ์ของเร่ือง  
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ภาพที ่4.10  ตวัอยา่งภาพเหตุการณ์แต่งเติมจากการจดัฉากอธิบาย 

 
ส่วนในดา้นการจดัฉากเพิ่มเน้ือหา พบว่ามีจ  านวน 16 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 16 ของเร่ือง

ทั้งหมด ซ่ึงมีลกัษณะการปรุงแต่งเน้ือหาเพิ่มเติมจากขอ้เท็จจริงที่มีอยู่ โดยทีมงานผูผ้ลิตเป็นผูมี้
ส่วนก าหนดข้ึน ยกตัวอย่างเช่น การให้ลูกของผูเ้สียชีวิตเขียนจดหมายขอโทษและขอบคุณ
ผูเ้สียชีวติเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนจะเผากระดาษเหล่านั้นไปให้ รวมถึงการท่ีทีมงานผูผ้ลิตน าบุคคลตน้
เร่ืองท่ีร่างกายสกปรกพาไปอาบน ้ าตดัผม เพื่อให้สร้างความประหลาดใจกับผูช้ม นอกจากน้ียงั
พบว่า การใช้ภาพเหตุการณ์แต่งเติมในด้านการจ าลองเหตุการณ์มีการใช้เพื่ออธิบายและน ามา
ประกอบการด าเนินเร่ือง โดยพบวา่มีการใช้บุคคลในเร่ืองเป็นตวัละครเอง จ านวน 8 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 8 ซ่ึงเช่ือวา่จะช่วยให้การจ าลองเหตุการณ์มีความสมจริงมากข้ึน แต่สาเหตุท่ีไม่สามารถใช้
บุคคลในเร่ืองมาจ าลองเหตุการณ์ได้จ  านวนมาก เน่ืองจากตอ้งอาศยัความยินยอมของตวับุคคล 
รวมถึงทกัษะการแสดงท่ีจะตอ้งมีความเป็นธรรมชาติเพื่อใหเ้กิดความสมจริง 
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ภาพที ่4.11  ตวัอยา่งภาพเหตุการณ์แต่งเติมจากการจดัฉากเพิ่มเติมเน้ือหา 
 

  
 
ภาพที ่4.12  ตวัอยา่งภาพเหตุการณ์แต่งเติมโดยการจ าลองเหตุการณ์จากบุคคลภายนอกเป็นผูแ้สดง 

 
ส่วนการจ าลองเหตุการณ์ที่ใช้ผูแ้สดงเป็นบุคคลภายนอกที่ทีมงานจดัหามา พบว่า มี

จ านวน 25 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 25 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจา้งนกัแสดงท่ีมี
ทกัษะการแสดงมารับบทโดยจดัองคป์ระกอบการแต่งกายต่าง ๆ ให้ใกลเ้คียงกบับุคคลในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงมากท่ีสุด 



59 

ในดา้นการใชภ้าพเหตุการณ์แต่งเติมภายในเร่ืองนั้น จากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ผูผ้ลิต
รายการยงัพบวา่ จะมีการใช้เป็นส่วนประกอบเสริมในกรณีของเร่ืองท่ียงัขาดภาพเหตุการณ์ส าคญั 
โดยเฉพาะภาพท่ีตอ้งการอธิบายขอ้มูลใหก้บัผูช้มไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

 
จริง ๆ แล้ว การน าเสนอด้านอารมณ์ของเร่ืองส่วนใหญ่ ข้ึนอยู่ท่ีช่างภาพเขา้ใจเร่ืองและ
โฟกัสเข้าไป เช่นอารมณ์ความเศร้า ก็จะเน้นเร่ืองภาพ เช่นตวัคนสัมภาษณ์ก็จะแสดง
ออกมาเอง อยู่ท่ีค  าถามท่ีถามเขาดว้ย อย่างภาพจ าลอง ก็จะยึดความจริงจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งท่าทาง หรือค าพดู เพื่อท าให้คนดูเห็นวา่ภาพท่ีขาดหายไปเป็นอยา่งไร แต่ส่วนใหญ่ก็จะ
ไม่แต่งเติมข้ึนเอง แค่เอาความจริงท่ีหายไปมาเติม แต่จะมีบางส่วนท่ีถ่ายท าเพิ่มเติม ซ่ึงได้
จากการพูดคุยกบัตวัละคร ซ่ึงอาจได้จากท่ีตวัละครต้องการ หรือบางคร้ังอาจเกิดจากท่ี
ทีมงานคิดมาก่อนแลว้ขอความยินยอมจากตวัละคร เพื่อท าให้เร่ืองน้ีจบแบบสมบูรณ์ (มณีรัตน์ 
ปัญญประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2558) 
 
นอกจากน้ี การวิเคราะห์เน้ือหาในด้านองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทศัน์ จาก

ตารางบนัทึกขอ้มูลพบว่า การใช้เสียงท่ีถูกแต่งเติมข้ึนโดยทีมงานผูผ้ลิตเพื่อสร้างอารมณ์ของเร่ือง 
ถูกแบ่งออกเป็น การปรุงแต่งเสียงดนตรี การปรุงแต่งเสียงประกอบ และการปรุงแต่งเสียงของผู ้
แสดง สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.4  องคป์ระกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ (เสียงแต่งเติม) 

 
องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ จ านวน 

 
 
 
เสียงแต่งเติม 

 
 
ดนตรี 

ต่ืนเตน้ 98 
น่ากลวั 86 
โศกเศร้า 46 
ร่าเริง 13 
ซาบซ้ึงสวยงาม 11 
อ่ืนๆ เช่น ลึกลบั 9 

ประกอบ 50 
ผูแ้สดง 12 
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จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ มีการใช้
เสียงแต่งเติมเป็นองค์ประกอบส าคญั โดยมีการใช้เสียงดนตรีท่ีสร้างบรรยากาศความต่ืนเตน้ มาก
ที่สุด 98 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 98 ของเร่ืองทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างความต่ืนเตน้เป็น
ส่วนประกอบส าคญัของการท าให้ผูช้มติดตาม ในการน าเสนอจึงมกัมีการด าเนินเร่ืองโดยใชด้นตรี
ท่ีสร้างความต่ืนเตน้อยูเ่ป็นช่วง ๆ โดยในบางคร้ังยงัอาจใชส้ร้างความตกใจให้กบัผูช้มในจงัหวะท่ีมี
การน าเสนอพร้อมกบัภาพเหตุการณ์ท่ีผูช้มไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึนได ้เช่นเหตุการณ์รถชน เป็นตน้ 
ขณะท่ีเสียงดนตรีท่ีสร้างบรรยากาศความน่ากลวั ยงัพบวา่ มีจ  านวน 86 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 86 ของ
เร่ืองทั้งหมด ซ่ึงการสร้างบรรยากาศความน่ากลวัมกัจะเกิดข้ึนพร้อมกบัการสร้างบรรยากาศความ
ต่ืนเตน้ ประกอบกบัการใชภ้าพเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง อีกทั้งการสร้างบรรยากาศความลึกลบั
ก็ยงัมีส่วนท่ีท าให้เกิดบรรยากาศความน่ากลวัไดเ้ช่นกนั  
 

 

 
 
ภาพที่ 4.13  ตวัอย่างภาพท่ีมีการใช้เสียดนตรีสร้างบรรยากาศความต่ืนเตน้ 
 

ส่วนเสียงดนตรีในล าดบัท่ี 3 คือเสียงท่ีสร้างบรรยากาศความโศกเศร้า พบว่ามีจ  านวน 46 
เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 46 ของเร่ืองทั้งหมด โดยมากใช้ในเร่ืองท่ีน าเสนอเหตุการณ์ความเสียหาย
ท่ีรุนแรง มีผูเ้สียชีวติ หรือผูไ้ดรั้บบาดเจบ็สาหสั รวมถึงการใชใ้นช่วงการสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู ้
ประสบเหตุ และผูใ้กลชิ้ดเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความโศกเศร้ามากยิ่งข้ึน รองลงมา คือการใช้
ดนตรีท่ีสร้างบรรยากาศความร่าเริง มีจ านวน 13 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 13 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงมกัมี
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การใชป้ระกอบในประเด็นดา้นชีวิต เช่นเดียวกบัความซาบซ้ึงสวยงาม ท่ีมีจ  านวน 11 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 11 โดยมกัถูกใช้ในการน าเสนอท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ซ่ึงมกัมีทั้งบรรยากาศความโศกเศร้า 
บรรยากาศความร่าเริง และบรรยากาศความซาบซ้ึงภายในเร่ืองเดียวกนั ส่วนในดา้นเสียงประกอบ 
พบวา่มีจ านวน 50 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 50 ของเร่ืองราวทั้งหมด ซ่ึงพบวา่มีการใชเ้พื่อสร้างอารมณ์
ของเร่ืองให้มีมากข้ึน เช่น การใชเ้สียงรถชนประกอบภาพเหตุการณ์ที่ได้จากวงจรปิด ซ่ึงไม่มี
การบนัทึกเสียง หรือการใช้เสียงปืนเพื่อความสมจริง ซ่ึงเพิ่มความรุนแรงและความน่ากลวัให้กบั
เร่ือง นอกจากน้ียงัมีเสียงประกอบท่ีไม่ได้ใช้เพื่อความสมจริง แต่ใช้เพื่อการสร้างบรรยากาศ
โดยเฉพาะ เช่น เสียงหวัใจเตน้ในจงัหวะชา้ เพื่อส่ือถึงวนิาทีเป็นวนิาทีตาย หรือการใชเ้สียงประกอบ
เช่นสุนขัเห่าหอน เพื่อเพิ่มความลึกลบัน่ากลวั เสียงฝนตกเพื่อสร้างบรรยากาศความเปล่ียวเหงา เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่4.14  ตวัอยา่งภาพเหตุการณ์แต่งเติมท่ีมีเสียงผูแ้สดงสนทนาตามเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 

 
ส่วนการใชเ้สียงผูแ้สดง พบวา่ มีจ  านวน 12 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 12 จากเร่ืองทั้งหมด โดยการ

ใช้เสียงผูแ้สดง คือการก าหนดบทพูดให้กบัตวัละครภายในเร่ือง ซ่ึงมกัจะพบในเหตุการณ์จ าลอง 
และการจดัฉาก เพื่อแสดงถึงบทสนทนาท่ีส าคญัและมีผลต่อเหตุการณ์ท่ีน าเสนอนั้น ๆ เช่น บท
สนทนาระหว่างผูเ้สียชีวิต กบัพี่ชายก่อนท่ีจะเกิดอุบติัเหตุข้ึน หรือบทสนทนาของคนร้ายท่ีล่อลวง
เหยือ่ เป็นตน้ 

ในดา้นการใชเ้สียงแต่งเติมเพื่อน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ พบวา่ทีมงานผูผ้ลิตให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดยมีการจา้งทีมงานจากบริษทัในเครือ บริษทั กนัตนา กรุ๊ป 
จ ากดั เป็นผูด้  าเนินขั้นตอนการแต่งเติมเสียงให้กบัเร่ืองราว แต่ทั้งน้ีทีมงานผูผ้ลิตรายการเร่ือง
จริงผ่านจอก็สามารถปรับเปล่ียน หรือแกไ้ขได ้ซ่ึงในดา้นความเหมาะสม จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลยงัพบว่ามีการควบคุมเซนเซอร์เสียงท่ีไม่เหมาะสมก่อนท่ีจะออกอากาศ โดยมีเจา้หน้าท่ีฝ่าย
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ออกอากาศสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 เป็นผูค้วบคุม เช่น การใช้เสียงประกอบภาพยิง
ปืนท่ีดงัเกินไป ก็จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขก่อนท่ีจะออกอากาศ 

 
ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้คนคล้อยตามเน้ือหา เป็นส่วนประกอบเพิ่มเขา้มา แต่ถา้ไม่มี
เสียงเลยก็ไม่สนุก เสียงช่วยเพิ่มอรรถรสให้คนดูคลอ้ยตามอารมณ์กบับทบรรยาย ซ่ึงไม่มี
การจ ากดั นอกจากกองเซนเซอร์ของช่องท่ีอาจบอกวา่เสียงปืนดงัไป หรือบางคร้ังภาพวงจร
ปิดท่ีไม่มีเสียง เม่ือใส่ซาวด์ลงไปดงัมากเกินก็อาจโดนทางเซนเซอร์ตดั แต่ทีมท าเสียงเป็น
ของกนัตนาท่ีเราจา้งท า ซ่ึงเรามีสิทธ์ิปรับเปล่ียน (พิชญ์ธนงั หิรัญเจริญจิรกุล, สัมภาษณ์ 18 
สิงหาคม 2558) 
 
ดา้นการวิเคราะห์เน้ือหาในด้านองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทศัน์ จากตาราง

บนัทึกข้อมูลพบว่า การปรับแต่งแสงและสีของภาพในการน าเสนอ ถูกแบ่งออกเป็น การสร้าง
บรรยากาศภายในเร่ือง การปรับแต่งเพื่อส่ือความหมายยอ้นเหตุการณ์ในอดีต ย  ้าจุดส าคญัของเร่ือง เพิ่ม
ความน่าสนใจ ท าใหเ้หมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของภาพ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.5  องคป์ระกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ (ปรับแต่งแสงและสี) 

 
องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ จ านวน 

 
 
 
 
 
 
ปรับแต่งแสงหรือสี 

 
 
สร้าง
บรรยากาศ 

ต่ืนเตน้ 47 
น่ากลวั 47 
โศกเศร้า 12 
ร่าเริง 1 
ซาบซ้ึงสวยงาม 1 
อ่ืน ๆ เช่น ลึกลบั 3 

ยอ้นอดีต 16 
จุดส าคญั 34 
เพิ่มความน่าสนใจ 19 
เหมาะสม 20 
ส่ือสัญลกัษณ์ 13 
อ่ืน ๆ เช่น พิสูจน์ขอ้เทจ็จริง, ใช้
ประกอบฉากหลงั 

2 
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จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ มีการ
ใช้การแต่งแสงและสีของภาพเป็นองค์ประกอบในการสร้างบรรยากาศของเร่ือง โดยพบว่ามีการ
ปรับแต่งแสงและสีของภาพเพื่อสร้างบรรยากาศความต่ืนเตน้ และความน่ากลวั มากท่ีสุดในจ านวน
เท่า ๆ กนั คือ 47 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 47 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงมกัใชรู้ปแบบการปรับสีภาพเป็นขาว
ด า หรือสีเนกาทีฟให้กบัภาพในรูปแบบกะพริบช่วงสั้น ๆ ซ่ึงเป็นการใชเ้ทคนิคการตดัต่อร่วมดว้ย 
จึงช่วยสนบัสนุนใหก้ารเล่าเร่ืองมีบรรยากาศความต่ืนเตน้และความน่ากลวัข้ึน 

 

 

  
 
ภาพที ่4.15  ตวัอยา่งการปรับแต่งแสงหรือสีของภาพท่ีมีผลต่อความต่ืนเตน้ของผูช้ม 
 

รองลงมาคือความโศกเศร้า 12 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 12 ของเร่ืองทั้งหมด มกัใชเ้ป็นการปรับ
ภาพในเหตุการณ์ท่ีเป็นความสูญเสีย หรือความสะเทือนใจต่าง ๆ ซ่ึงการปรับสีภาพเป็นสีขาวด าท า
ให้สร้างบรรยากาศความโศกเศร้าไดเ้พิ่มข้ึนเช่นกนั ส่วน อนัดบั3 คือ อ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย การ
สร้างบรรยากาศลึกลบั มีจ  านวน 3 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 3 ของเร่ืองทั้งหมด โดยการสร้าง
บรรยากาศความลึกลบัจะมีการใช้เทคนิคจากขั้นตอนการถ่ายท าทั้งการเคล่ือนไหวของกลอ้งและ
การใช้แสงจากไฟจะช่วยสร้างบรรยากาศความลึกลบัได ้แต่ขณะเดียวกนั การยอ้มภาพใน
ลกัษณะโทนสีขาว และสีด า ก็มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศความลึกลบัไดเ้ช่นกนั  
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นอกจากน้ี การปรับแสงหรือสีของภาพ ยงัพบว่ามีการปรับเพื่อแสดงถึงจุดส าคญัของเร่ือง 
พบวา่มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 34 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 34 ของเร่ืองทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับ
สีของภาพเป็นโทนขาวด า และสีเนกาทีฟ ร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการตดัต่อ และเสียงประกอบ โดย
มกัจะถูกใชใ้นจงัหวะท่ีภาพเหตุการณ์อยูใ่นจงัหวะท่ีก าลงัช้ีเป็นช้ีตายผูอ้ยู่ในเหตุการณ์ ภาพบุคคล
ที่ก าลงัไดร้ับอนัตราย ภาพผูก้่อเหตุที ่ก  าลงัลงมือก่อเหตุอย ่างเห้ียมโหด ไปจนถึงฉากการ
สัมภาษณ์ท่ีพูดถึงเหตุการณ์ส าคญั หรือเป็นจุดพลิกผนัของเร่ือง  
 

   

   
 
ภาพที่ 4.16  ตวัอย่างการปรับแต่งแสงหรือสีเพื่อความเหมาะสม 
 

ขณะที่การปรับสีเพื่อความเหมาะสม พบวา่มีจ านวน 20 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 20 ของเร่ือง
ทั้งหมด ซ่ึงทีมงานผูผ้ลิตไดใ้ชเ้พื่อเป็นวิธีในการเซนเซอร์สีของเลือด รวมถึงการจดัแสงเพื่อปิดบงั
ใบหนา้ของผูถู้กสัมภาษณ์ที่ไม่ตอ้งการเปิดเผยตวัตน ซ่ึงการปรับสีของภาพเหล่าน้ีบางคร้ังก็มีผล
ต่อการสร้างบรรยากาศของเร่ืองทั้งในดา้นความต่ืนเตน้ ความน่ากลวั ดว้ยเช่นกนั  

ส่วนการปรับแสงสีของภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ พบวา่ มีจ  านวน 19 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 
19 ของเร่ืองทั้งหมด โดยที่การเพิ่มความน่าสนใจนั้นจะมีรูปแบบการปรับสีของภาพให้มีความ
สมจริงมากข้ึน เช่น ภาพท่ีตอ้งการน าเสนอว่าเป็นเหตุการณ์ในช่วงกลางคืน แต่ถ่ายท ามาในช่วง
กลางวนัก็จะมีการใชโ้ทนสีฟ้าเพื่อให้ภาพมีความสมจริงกบัเหตุการณ์มากข้ึน นอกจากน้ีการปรับสีเพื่อ
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เพิ่มความน่าสนใจยงัมีการใชว้ิธีปรับสีภาพเป็นสีขาวด า หรือสีเนกาทีฟท่ีใชป้ระกอบกบัการตดัต่อ
เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศของเร่ือง เช่น ความต่ืนเตน้ ความน่ากลวั ความโศกเศร้า เป็นตน้ 

 

 
 
ภาพที ่4.17  ตวัอยา่งภาพปรับสีขาวด าเพื่อส่ือถึงการยอ้นอดีต 
 

ส่วนการปรับแสงหรือสีของภาพเพื่อยอ้นอดีต พบว่ามีจ  านวน 16 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 
16 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงโดยมากใช้ในฉากการจ าลองเหตุการณ์เพื่อส่ือให้ผูช้มเกิดความเขา้ใจได้
ง่าย โดยการเลือกปรับสีในวตัถุประสงคน้ี์มกัใชโ้ทนสีฟ้า หรือขาวด า ส่วนในดา้นการสื่อ
สัญลกัษณ์ พบวา่มีจ านวน 13 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 13 ซ่ึงจะใชก้ารปรับสีหรือแสงของภาพเพื่อส่ือ
ความหมายท่ีทีมงานผูผ้ลิตตอ้งการ เช่น การปรับสีเคร่ืองเส้นไหวริ้มถนนเป็นภาพขาวด าเพื่อส่ือถึง
ความตายท่ีก าลงัจะเกิดอุบติัเหตุและมีผูเ้สียชีวิตข้ึนในเร่ือง และสุดทา้ย อ่ืน ๆ พบมีจ านวน 2 เร่ือง 
คิดเป็น ร้อยละ 2 ของเร่ืองทั้งหมด โดยมีการใช้การปรับสีเนกาทีฟของภาพเพื่อการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง
ของเงาท่ีสะทอ้นจากตวับุคคล เป็นการตรวจสอบภาพวา่มีภาพท่ีเห็นนั้นมีวญิญาณอยูด่ว้ยหรือไม่  

ขณะท่ีอีกวตัถุประสงค์หน่ึง คือการยอ้มสีภาพเพื่อใชป้ระกอบเป็นฉากหลงัของภาพคลิป
เหตุการณ์ เน่ืองจาก บางคร้ัง ภาพท่ีไดจ้ากผูช้มทางบา้น อาจมีการถ่ายคลิปในลกัษณะแนวตั้ง เม่ือ
น าออกอากาศจึงมีช่องว่างดา้นขา้ง การวางซ้อนภาพดว้ยการปรับสีขาวด าเป็นฉากหลงัจะช่วยให้
คลิปเหตุการณ์มีความเด่นมากข้ึน 

ดา้นการวิเคราะห์เน้ือหาในด้านองค์ประกอบบรรยากาศของละครโทรทศัน์ จากตาราง
บนัทึกขอ้มูลพบวา่ ทางรายการได้ใช้เทคนิคพิเศษในการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ถูก
แบ่งออกเป็น เทคนิคพิเศษระหวา่งการถ่ายท า และเทคนิคพิเศษระหวา่งการตดัต่อ ซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.6  องคป์ระกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ (เทคนิคพิเศษ) 
 

องค์ประกอบบรรยากาศละครโทรทศัน์ จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคพิเศษ 

 
 
 
ถ่ายท า 

 
 
สร้าง
บรรยากาศ 

ต่ืนเตน้ 14 
น่ากลวั 13 
โศกเศร้า 5 
ร่าเริง 0 
ซาบซ้ึงสวยงาม 0 
อ่ืนๆ เช่น ลึกลบั 1 

อุปกรณ์ 14 
คน 0 

 
 
 
 
 
 
ตดัต่อ 

 
 
สร้าง
บรรยากาศ 

ต่ืนเตน้ 76 
น่ากลวั 55 
โศกเศร้า 29 
ร่าเริง 4 
ซาบซ้ึงสวยงาม 7 
อ่ืนๆ เช่น ลึกลบั 7 

สลบัภาพ 36 
ซอ้นภาพ 11 
เร่ง/ชะลอภาพ 77 
ขยายภาพ 45 
คา้งภาพ 22 
อ่ืน ๆ เช่น เบลอภาพ, เอฟเฟกต์
เปล่ียนฉาก, ตดัภาพ, จางภาพ, 
ยอ้นหลงั 

20 

 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ มีการใช้
เทคนิคพิเศษในขั้นตอนการถ่ายท าเพื่อสร้างบรรยากาศของเร่ือง โดยพบว่า มีเพียง 14 เร่ืองท่ี
น าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์ในการใชเ้ทคนิคการถ่ายท า คือ การใชเ้ลือดและการใชค้วนัธูปประกอบฉาก
จ าลองเหตุการณ์ ซ่ึงช่วยสร้างบรรยากาศความน่ากลัว และลึกลบัให้กับเร่ืองราว ขณะท่ีการใช้
เทคนิคพิเศษในดา้นการตดัต่อพบวา่ มีการใชรู้ปแบบการตดัต่อดว้ยการ เร่งหรือชะลอภาพมากท่ีสุด 
77 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 77 ของเร่ืองทั้งหมด โดยมีการใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเร่ง
ความเร็วภาพเพื่อส่ือถึงความร่าเริง การเร่งความเร็ววงจรปิดหรือคลิปภาพเหตุการณ์เพื่อให้เห็น
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เน้ือหาภาพทั้งหมดอยา่งรวดเร็ว การชะลอภาพในเหตุการณ์ความสูญเสียเพื่อสร้างบรรยากาศความ
โศกเศร้าใหเ้พิ่มมากข้ึน  
 

 

 
 

ภาพที ่4.18  ตวัอยา่งการเร่งหรือชะลอภาพ 
 

 

 
 

 
ภาพที ่4.19  ตวัอยา่งการขยายภาพเหตุการณ์เพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศของเร่ือง 
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ขณะท่ีการขยายภาพเหตุการณ์ พบว่าเป็นเทคนิคพิเศษในด้านการตดัต่อท่ีพบรองลงมา 
คือ มีจ านวน 45 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 45 โดยเทคนิคน้ีมกัใชใ้นภาพเหตุการณ์จริงท่ีอยูใ่นช่วงวินาที
ส าคญั เช่น ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีก าลงัตกลงจากสะพานยกระดบัลงใส่รถบนทอ้งถนน ซ่ึงการขยายภาพ
น้ีเกิดข้ึนจากการตัดต่อเพื่อท าให้เห็นจุดส าคัญ รวมถึงสร้างบรรยากาศความต่ืนเต้น น่ากลัว 
โศกเศร้า หรือเร่ืองราวท่ีลึกลบัให้กบัเร่ืองราว โดยมากมีการใช้ร่วมกบัการตดัต่อและเสียงดนตรี 
และเสียงประกอบ  

ส่วนการสลบัภาพ เป็นเทคนิคการตดัต่อล าดบัท่ี 3 พบวา่มีจ านวน 36 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 
36 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึง มกัใช้ในการน าเสนอเร่ืองท่ีมีประเด็นความรุนแรง หรือเร่ืองล้ีลบั เช่น
อุบติัเหตุนกัป่ันจกัรยานชาวต่างชาติท่ีถูกรถชนเสียชีวติคาท่ี หรือเร่ืองการซ้ือขายซากมนุษยท่ี์การใช้
ภาพตดัสลบัอย่างรวดเร็วร่วมกบัการใช้เสียงดนตรี และเสียงประกอบ จะท าให้สร้างบรรยากาศ
ความต่ืนเตน้ ความน่ากลวั และสร้างบรรยากาศความลึกลบัใหเ้ขา้กบัเร่ืองราวนั้น ๆ ได ้ 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.20  ตวัอยา่งการเรียงล าดบัภาพจากการใชเ้ทคนิคพิเศษการตดัต่อสลบัภาพในเร่ือง สังเวย

ชีวติดบัสถิตินกัป่ันระดบัโลก 
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ส่วนล าดบัท่ี 4 การคา้งภาพ พบว่ามีจ  านวน 22 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 22 ซ่ึงมกัใช้ในการ
น าเสนอภาพท่ีอยู่ในจุดส าคญั เช่นเพื่อท าให้เห็นคนร้ายชัดเจนข้ึน หรือการหยุดจงัหวะท่ีเป็น
จุดส าคญัของเหตุการณ์ มีการใช้ในลกัษณะใกล้เคียงกบัการขยายภาพ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัทีมงานผูผ้ลิต
รายการว่าตอ้งการใช้เทคนิครูปแบบใด ซ่ึงบางคร้ังยงัใชร่้วมกบัการปรับสี เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
หรือส่ือความหมายของเร่ืองมากข้ึน ส่วนล าดบัท่ี 5 เทคนิคพิเศษในดา้นการตดัต่อ อ่ืน ๆ พบว่ามี
จ านวน 20 เร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 20 โดยมกัจะเป็นรูปแบบการใชก้ารตดัต่อเพื่อส่ือความหมายของ
เร่ือง ทั้งการจางภาพใหห้ายไปและโผล่ในต าแหน่งยืนอีกจุดหน่ึง เม่ือท าสลบัไปหาหลายรอบ ก็ส่ือ
ให้เห็นถึงเวลาท่ีล่วงเลยไป หรือการจางภาพของแฟนสาวให้หายไป ก็เป็นการส่ือวา่บุคคลคนนั้น
ไดห้ายไปจากชีวิตของเขาผูน้ั้นแลว้ นอกจากน้ีการตดัภาพให้วตัถุ หรือบุคคลในภาพหายไป
ในทนัที หรือแม้แต่การใช้เอฟเฟกต์เปล่ียนฉากบางรูปแบบ ก็เป็นการเล่าเร่ืองท่ีช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจ รวมถึงการบรรยากาศความต่ืนเตน้ ความโศกเศร้า หรืออารมณ์อ่ืน ๆ ของเร่ืองนั้นได ้และ
สุดทา้ย การซ้อนภาพ พบว่ามีจ  านวน 11 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 11 ซ่ึงมกัใชใ้นการส่ือถึงความคิด
ของตวัละครในฉากนั้น ๆ เช่น ภาพชายท่ีถูกรถชนบาดเจบ็นัง่อยูน่ิ่ง ๆ ภายในบา้น การข้ึนภาพซ้อน
เหตุการณ์อุบติัเหตุนั้นข้ึนมาจะหมายถึงชายผูน้ั้นท่ียงัคงหวาดกลวัจากเหตุการณ์เฉียดตายท่ีเกิดข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่4.21  ตวัอยา่งเทคนิคการซอ้นภาพ 
 

ขณะที่การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการเร่ืองจริงผ่านจอจ านวน 100 เร่ือง ยงัพบรูปแบบ
ของการน าเสนอในแต่ละตอนจะมีภาพเหตุการณ์ท่ีมีความเร้าอารมณ์มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.7  รูปแบบการน าเสนอท่ีเร้าอารมณ์มากท่ีสุด 
 

ล าดับที ่ ภาพทีม่ีความเร้าอารมณ์มากทีสุ่ด จ านวน 
1. คลิปภาพเหตุการณ์ 31 
2. ลงพื้นท่ีถ่ายท า 21 
3. วงจรปิด 17 
4. บทสัมภาษณ์ 11 
5. จ าลองเหตุการณ์ 10 
6. จดัฉาก 9 
7. กราฟิก 1 
 รวม 100 

 
จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นวา่ การน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ มีการเร้าอารมณ์

จากคลิปภาพเหตุการณ์จริงมากท่ีสุด จ านวน 31 เร่ือง รองลงมา คือการลงพื้นท่ีถ่ายท า 21 เร่ือง ส่วน
อนัดบั 3 คือ วงจรปิด มีจ านวน 17 เร่ือง อนัดบั 4 คือบทสัมภาษณ์ จ านวน 11 เร่ือง อนัดบั 5 จ าลอง
เหตุการณ์ 10 เร่ือง อนัดบั 6 การจดัฉาก 9 เร่ือง และอนัดบัสุดทา้ย กราฟิก 1 เร่ือง 

จากรูปแบบการน าเสนอท่ีเร้าอารมณ์มากท่ีสุดในแต่ละตอน ในจ านวนน้ีเม่ือวิเคราะห์ถึง
ลกัษณะการเร้าอารมณ์นั้น พบวา่มีเน้ือหาตามผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.8  รูปแบบเน้ือหาท่ีเร้าอารมณ์มากท่ีสุด 
 

ล าดับที ่ รูปแบบเนือ้หาทีเ่ร้าอารมณ์ จ านวน 
1. รุนแรง 30 
2. สะเทือนใจ 21 
3. ประหลาดใจ 20 
4. หวาดเสียว 14 
5. ต่ืนเตน้ 12 
6. ซาบซ้ึง 4 
 รวม 100 
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จากตารางท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นวา่ จากการน าเสนอภาพท่ีมีความเร้าอารมณ์มากท่ีสุดในแต่ละ
ตอน สามารถแบ่งเน้ือหาภาพเหล่านั้นไดคื้อ เป็นภาพท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด จ านวน 30 ภาพ ซ่ึง
จะประกอบดว้ยภาพอุบติัเหตุท่ีรุนแรงมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต หรือมีภาพของบาดแผลท่ี
รุนแรง รวมถึงภาพการทะเลาะวิวาท และการประทุษร้ายต่าง ๆ รองลงมา ภาพท่ีมีความสะเทือนใจ 
จ านวน 21 ภาพ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยภาพความโศกเศร้าเสียใจของผูป้ระสบเหตุ คนใกลชิ้ด อนัดบั 3 
ภาพความประหลาดใจ จ านวน 20 ภาพ ประกอบดว้ยภาพเร่ืองราวล้ีลบั หรือเร่ืองแปลก อนัดบั 4 ภาพ
หวาดเสียว จ านวน 14 ภาพ ประกอบดว้ยภาพอุบตัิเหตุเฉียดตาย อนัดบั 5 ภาพความตื่นเตน้ 
จ านวน 12 ภาพ ประกอบดว้ยภาพการไล่ล่าจบักุม รวมถึงภาพการก่อเหตุโจรกรรม หรือหลอกลวง
เหยื่อผูเ้สียหาย อนัดบั 6 ภาพความซาบซ้ึง จ านวน 4 ภาพ ประกอบดว้ยภาพความรักความเอาใจใส่ 
และการกตญัญูรู้คุณของบุคคลในครอบครัว 
 

4.3  ผลกระทบของผู้ชมจากการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิง
ข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ 

 
การศึกษาผลกระทบของกลุ่มตวัอยา่งจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูรั้บชมรายการ

อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พศ. 2558-25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จ านวน 8 คน โดยท าการศึกษา
แบ่งออกเป็นขอ้มูลดา้นทศันคติความช่ืนชอบรายการเร่ืองจริงผ่านจอส่วนบุคคล และขอ้มูลความ
คิดเห็นต่อการรับชมรายการเร่ืองจริงผา่นจอในส่วนรวม ดงัน้ี  
 

4.3.1  ข้อมูลด้านทศันคติความคิดเห็นทีม่ีต่อรายการเร่ืองจริงผ่านจอส่วนบุคคล 
ด้านข้อคิดเห็นส่วนบุคคลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม สามารถแบ่งประเด็นข้อมูลด้าน

ทศันคติความคิดเห็นออกเป็น สาเหตุท่ีช่ืนชอบรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ประเด็นท่ีช่ืนชอบใน
รายการเร่ืองจริงผ่านจอ เร่ืองที่ชื่นชอบที่สุดในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ สาเหตุที่ช่ืนชอบเร่ือง
ดงักล่าว ผลการรับชมการน าเสนอแบบสารคดีเชิงละครของรายการ และส่ิงท่ีไดรั้บจากรายการ
เร่ืองจริงผา่นจอ 

ในการน าเสนอเร่ิมจากสาเหตุท่ีช่ืนชอบรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ประเด็นท่ีช่ืนชอบใน
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ ตามผลการวจิยัดงัน้ี 
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ตารางที ่4.9  ขอ้มูลดา้นทศันคติความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการเร่ืองจริงผา่นจอส่วนบุคคล (1) 
 

ช่ือ สาเหตุทีช่ื่นชอบรายการ ประเด็นทีช่ื่นชอบรายการ 
ตุลดา คมวชัรพงศ ์ ดูเพราะเจาะลึกในแต่ละเร่ืองแต่

ละประเด็น บางคร้ังใน 1 เร่ืองมี
แง่มุมท่ีต่างออกไปจากส่ิงท่ี
น าเสนอ 

เร่ืองใกลต้วั ชีวติประจ าวนั 

วนัชนะ หาญกิจ  ท าใหเ้รารู้วา่ชีวิตประจ าวนัของ
เรามีอะไรเกิดข้ึนบา้ง ทั้งดีและ
ร้าย 

เร่ืองทะเลาะววิาท 

โสภณ จิตไพศาลโสภณ เพราะเป็นรายการแรกๆท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองอาชญากรรม
โดยเฉพาะ เห็นทางโทรทศัน์
แลว้น่าติดตาม 

อุบติัเหตุ 

วชัรินทร์ นิลรุ่งรัตนา น าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
ไดม้าเห็นแลว้เตือนสติ 

อุบติัเหตุและอาชญากรรม 

ศราวฒิุ สุวรรณนามยั เพราะอยากรู้อยากเห็น มีกลอ้ง
วงจรปิดแลว้ก็ท าใหอ้ยากดู 

แนวอุบติัเหตุ และล้ีลบั 

วชุิดา มะลิวลัย ์ เพราะมีเหตุการณ์จ าลอง เป็น
การเตือนวา่เราระมดัระวงัอะไร
ไดบ้า้ง 

แนวเตือนภยั 

พชรมน ธูปะวโิรจน์ มีเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ี
เจอ ช่วยเตือนสติ 

อุบติัเหตุ อาชญากรรม 

แคทลียา ยาฝาด ดูแลว้ช่วยเตือนให้เราระวงั
ตวัเองมากข้ึน 

เตือนภยั ล้ีลบั อาชญากรรม 

 
จากตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่า ผูส้นทนากลุ่มจ านวน 8 คน มีจ านวน 4 คน ท่ีมีสาเหตุการ

ติดตามรายการเร่ืองจริงผา่นจอ เน่ืองจากการเตือนภยั ขณะท่ีคนท่ีเหลือมีสาเหตุการติดตามรายการเร่ือง
จริงผา่นจอ จากสาเหตุความช่ืนชอบในการน าเสนอหลากหลายแง่มุม จ านวน 1 คน เพื่อการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 1 คน และเน่ืองจากความเก่าแก่ของรายการ จ านวน 1 คน 
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ขณะท่ีการสนทนากลุ่มดา้นทศันคติความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการเร่ืองจริงผา่นจอส่วนบุคคล
ในประเด็นต่อมา คือ เร่ืองท่ีช่ืนชอบ และสาเหตุท่ีช่ืนชอบเร่ืองดงักล่าว ตามผลการวจิยัดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.10  ขอ้มูลดา้นทศันคติความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการเร่ืองจริงผา่นจอส่วนบุคคล (2) 
 

ช่ือ เร่ืองทีช่ื่นชอบ สาเหตุทีช่ื่นชอบเร่ืองดังกล่าว 
ตุลดา คมวชัรพงศ ์ สยองหนุ่มหวัขาด

ขา้งทางรถไฟ ท่ีแท้
พอ่ตาเป็นคนฆ่า 

เป็นเร่ืองความจริงท่ีเกิดข้ึน กบัเป็นความเช่ือของ
คนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเจอศพ ส่ิงท่ีชอบเพราะรายการ
น าเสนอทั้ง 2 มุม ท่ีมีความแตกต่างโดยส้ินเชิง 
ต ารวจพดูอยา่งหน่ึงดว้ยหลกัฐานท่ีเจอ กูภ้ยัพดู
ดว้ยอีกอยา่งจากหลกัฐานความจริงท่ีเจอ แต่ทั้ง 2 
คน คือใหข้อ้มูลไปถึงผูต้อ้งหาคนเดียวกนั แต่
หลกัการท่ีเจอมนัต่างกนั ท่ีชอบเพราะส่ิงท่ีเราดู
ตอ้งคิดและวเิคราะห์เอง 

วนัชนะ หาญกิจ  วนัสงกรานต ์แบบ
ฉบบัคนเร่ืองจริง 

สะทอ้นถึงสังคมสมยัน้ี ปัจจุบนัวยัรุ่นชอบทะเลาะ
ววิาทกนั แลว้ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อน ท าใหส้ังคม
รอบขา้งเดือดร้อน สมยัน้ีส่ือออนไลน์ ส่ือทีวกี็
เขา้ถึงเด็กเล็กมากข้ึน ซ่ึงเด็กอาจจะจ าในส่ิงท่ีแสดง
ออกมาในเร่ืองพวกตีกนั แลว้อาจเอาไปเป็น
แบบอยา่งได ้
ท่ีดูเพราะท าใหเ้รารู้เหตุการณ์ชีวติประจ าวนัของ
เราวา่มนัเกิดข้ึนยงัไงบา้ง ท าใหรู้้วา่ควรใชชี้วติ
ยงัไงถึงปลอดภยักบัตวัเองและคนรอบขา้ง 

โสภณ จิตไพศาล
โสภณ 

สังเวยชีวติดบัสถิติ
นกัป่ันระดบัโลก 

เป็นความฝันท่ีอยากข่ีจกัรยานรอบโลก เม่ือเห็นคน
ท่ีมีความฝันเหมือนกนั แลว้ตอ้งมาเสียชีวติในบา้น
ของเราเอง ท าใหเ้สียความรู้สึกมาก 

วชัรินทร์ นิลรุ่งรัตนา อุบติัเหตุหมู่ชน
กวาดเรียบ 

ไดเ้ตือนสติจะไดไ้ม่ประมาท อุบติัเหตุเกิดข้ึนได้
ตลอด 

ศราวฒิุ สุวรรณนามยั ยติุความรุนแรง 
ทาสรักเหยือ่
อารมณ์ 

ตอนนั้นส่ือทัว่ไปก็น าเสนอ แต่รายการเร่ืองจริง
ผา่นจอไดตี้แผใ่นมุมมองของฝ่ายผูเ้ป็นแม่ซ่ึงเป็น
อีกดา้นหน่ึงท่ีไม่เคยรู้ 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

  

ช่ือ เร่ืองทีช่ื่นชอบ สาเหตุทีช่ื่นชอบเร่ืองดังกล่าว 
ศราวฒิุ สุวรรณนามยั ยติุความรุนแรง 

ทาสรักเหยือ่
อารมณ์ 

ตอนนั้นส่ือทัว่ไปก็น าเสนอ แต่รายการเร่ืองจริง
ผา่นจอไดตี้แผใ่นมุมมองของฝ่ายผูเ้ป็นแม่ซ่ึงเป็น
อีกดา้นหน่ึงท่ีไม่เคยรู้ 

วชุิดา มะลิวลัย ์ ฮือฮา พระ
ขอนแก่นเล่นกบั
จระเข ้

แลว้เหมือนไดมุ้มมอง 2 มุม มุมหน่ึงบอกวา่เล้ียง
ไดน้ะ แต่ในมุมความจริงก็คือสัตวดุ์ร้าย มีการ
น าเสนอ 2 มุมมอง 

พชรมน ธูปะวโิรจน์ เปิดชีวติผา่นคลิปผี
เด็กขา้งถนน 

มีการช่วยเหลือท่ีช่วยพวกเขาใหมี้การศึกษาท่ีดีข้ึน 

แคทลียา ยาฝาด ประสบการณ์
หลอน เด็กชายหลง
ป่า 

เหตุการณ์จ าลองท าใหค้นดูรู้ถึงเหตุการณ์ท่ีน่ากลวั
ท่ีเด็กเจอ 

 
จากตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นวา่ ผูส้นทนากลุ่มจ านวน 8 คน ช่ืนชอบประเด็นอาชญากรรม 

จ านวน 2 คน จากเร่ือง สยองหนุ่มหัวขาดขา้งทางรถไฟ ที่แทพ้่อตาเป็นคนฆ่า และยุติความ
รุนแรง ทาสรักเหยือ่อารมณ์ ขณะท่ีช่ืนชอบประเด็นอุบติัเหตุ 2 คน จากเร่ือง สังเวยชีวิตดบัสถิตินกัป่ัน
ระดบัโลก และ อุบติัเหตุหมู่ชนกวาดเรียบ ส่วนดา้นแปลกล้ีลบั มีผูช่ื้นชอบ จ านวน 2 คน จากเร่ือง ฮือฮา 
พระขอนแก่นเล่นกบัจระเข ้และประสบการณ์หลอน เด็กชายหลงป่า ขณะท่ีคนท่ีเหลือ ช่ืนชอบใน
ดา้นสังคม จ านวน 1 คน จากเร่ือง วนัสงกรานต์ แบบฉบบัคนเร่ืองจริง และช่ืนชอบแนวชีวิต 
จ านวน 1 คน จากเร่ืองเปิดชีวติผา่นคลิปผีเด็กขา้งถนน โดยจากการแบ่งสาเหตุท่ีช่ืนชอบเร่ืองต่าง ๆ 
แบ่งออกเป็นผูช่ื้นชอบเร่ืองราวจากการน าเสนอไดห้ลากหลายแง่มุม มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 3 คน 
จากเร่ืองสยองหนุ่มหัวขาดขา้งทางรถไฟ ที่แทพ้่อตาเป็นคนฆ่า ยุติความรุนแรง ทาสรักเหยื่อ
อารมณ์ และ ฮือฮา พระขอนแก่นเล่นกบัจระเข ้รองลงมา จากสาเหตุการเตือนภยั จ านวน 2 คน 
และเหตุผลในด้านอารมณ์ จ านวน 2 คน โดยการชื่นชอบจากการเตือนภยัมาจากเร่ืองวนั
สงกรานต์ แบบฉบบัคนเร่ืองจริง และอุบตัิเหตุหมู่ชนกวาดเรียบ ขณะท่ีความช่ืนชอบจากเหตุใน
ดา้นอารมณ์มาจากเร่ือง สังเวยชีวติดบัสถิตินกัป่ันระดบัโลก และประสบการณ์หลอน เด็กชายหลงป่า 

ขณะที่การสนทนากลุ่มดา้นทศันคติความคิดเห็นที่มีต่อรายการเร่ืองจริงผ่านจอส่วน
บุคคลในประเด็นต่อมา คือ ผลกระทบการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริง
ผา่นจอ และส่ิงท่ีไดจ้ากการดูรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ตามผลการวจิยัดงัน้ี 
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ตารางที ่4.11  ขอ้มูลดา้นทศันคติความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการเร่ืองจริงผา่นจอส่วนบุคคล (3) 
 

ช่ือ ผลการรับชมการน าเสนอในรูปแบบ
สารคดีเชิงละครของรายการเร่ือง

จริงผ่านจอ 

ส่ิงทีไ่ด้จากการดูรายการเร่ืองจริง
ผ่านจอ 

ตุลดา คมวชัรพงศ ์ การสร้างอารมณ์ของเสียง ของพิธีกร 
การล าดบัเร่ือง ท่ีท าใหเ้ราสรุปและ
เขา้ใจง่าย 

ภาพรวมท่ีไดจ้ากรายการ บางอยา่ง
มีแง่มุม เพราะเร่ืองต่างๆเกิดข้ึน
ใกลต้วั เพียงแต่เร่ืองเหล่านั้นจะ
เกิดข้ึนกบัเราหรือไม่ เม่ือใกลต้วั 
เวลาเห็นอะไรก็จะระมดัระวงัตวั
มากข้ึน 

วนัชนะ หาญกิจ  การสร้างอารมณ์ช่วยให้รู้สึกสนุก
มากข้ึน อินกบัมนัมากข้ึน 

ท าใหเ้รารู้เหตุการณ์ชีวติประจ าวนั
ของเราวา่มนัเกิดข้ึนยงัไงบา้ง ท า
ใหรู้้วา่ควรใชชี้วติยงัไงถึง
ปลอดภยักบัตวัเองและคนรอบขา้ง 

โสภณ จิตไพศาล
โสภณ 

ไดเ้พิ่มอารมณ์มีความสนุก มีการ
เขา้ถึงเน้ือหาของเร่ืองมากข้ึน 

การใชชี้วติประจ าวนั เพิ่มความ
ระมดัระวงัในการใชร้ถใชถ้นน 
การโดยสารต่าง ๆ 

วชัรินทร์ นิลรุ่งรัตนา ไดเ้หมือนดูหนงั มนั ลุน้ ต่ืนเตน้ สร้างอารมณ์ไดเ้หมือนเตือนสติ
ตวัเองใหรู้้สึกระมดัระวงัตวัเอง
มากข้ึน 

ศราวฒิุ สุวรรณนามยั ท าใหดู้แลว้คลอ้ยตาม เกิดความ
สงสาร เวทนา ระทึกในภาพข่าว
นั้นๆ การใชเ้สียง ใชโ้ทน เหมาะกบั
การท่ีจะท าใหดู้แลว้น่าติดตาม ดูแลว้
ชวนระทึก อยา่งเช่นทีเซอร์ ดูแลว้ก็
น่าติดตาม 

ไดข้อ้คิด ไดค้วามระมดัระวงัใน
การใชชี้วติมากข้ึน เพราะอุบติัเหตุ
เป็นเพียงเส้ียววนิาทีเท่านั้นท่ีจะ
เกิดข้ึนได ้

วชุิดา มะลิวลัย ์ สร้างอารมณ์ท าใหเ้ราเช่ือในเร่ืองราว
มากข้ึน เช่นมนัอนัตรายจริง มนั
น่าเช่ือถือ หรือไม่น่าเช่ือถือ มีผลกบั
การตดัสินใจ 

ไดอี้กมุมมองนึงท่ีแตกต่าง ใน
ลกัษณะแบบท่ีเหมือนเป็นสกู๊ป
ข่าวลงพื้นท่ีหาขอ้มูลขอ้เทจ็จริง 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

  

ช่ือ ผลการรับชมการน าเสนอในรูปแบบ
สารคดีเชิงละครของรายการเร่ือง

จริงผ่านจอ 

ส่ิงทีไ่ด้จากการดูรายการเร่ืองจริง
ผ่านจอ 

พชรมน ธูปะวโิรจน์ การสร้างอารมณ์ เช่นเร่ืองท่ีเป็น 
ดรามา เศร้า มีการใชเ้อฟเฟกตท่ี์เขา้
กบัอารมณ์ เร่ืองผต่ีางๆ ก็มีผลใหส่ื้อ
อารมณ์ ก็จะอินตาม 

มีการสอน รู้เร่ืองความจริง 
อยา่งเช่น เร่ืองผเีด็ก ก็เคยดูผา่น 
youlike แต่ก็ไม่ไดมี้การอธิบาย
สรุปความจริง แต่รายการเร่ืองจริง
ผา่นจอก็จะไปสืบหาความจริงมา
ใหดู้ 

แคทลียา ยาฝาด การสร้างอารมณ์ท าใหก้ารเล่าเร่ือง
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน และคนดูเขา้ถึง
เร่ืองมากยิง่ข้ึน 

รายการใหห้ลายอยา่ง เหมือนบาง
ตอนท่ีเล่าถึงอุบติัเหตุ ก็ให้ระวงั
อุบติัเหตุ อุบติัเหตุเกิดข้ึนไดทุ้ก
ขณะ 

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูส้นทนากลุ่ม จ านวน 8 คน มีผลการรับชมการน าเสนอใน

รูปแบบสารคดีเชิงละครท่ีท าให้เขา้ใจเน้ือหา สรุปเร่ืองได้ง่ายข้ึน รวมถึงสร้างความสนุกสนาน 
มีความน่าสนใจติดตาม ท าให้กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกมีส่วนร่วมไปกบัเร่ืองราว และท าให้เร่ืองน่าเช่ือถือ
มากข้ึน ขณะที่ผลการรับชมรายการเร่ืองจริงผ่านจอในภาพรวมผูส้นทนากลุ่ม จ านวน 6 คน 
ได้รับผลด้านการเตือนสติในการระมดัระวงัมากท่ีสุด คือ มีจ านวน 6 คน ส่วนท่ีเหลือไดรั้บผลจาก
การรับชมคือไดรั้บขอ้มูลขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ คือ มีจ านวน 2 คน 
 

4.3.2  ข้อมูลด้านความคิดเห็นทีม่ีต่อรายการเร่ืองจริงผ่านจอในส่วนความคิดเห็นกลุ่ม 
ผลการสนทนากลุ่ม แบ่งหัวข้อออกเป็น ส่ิงท่ีเร้าอารมณ์มากท่ีสุดในการน าเสนอของ

รายการเร่ืองจริงผ่านจอ การรับรู้ถึงการจดัฉากแต่งเติมเน้ือหาของเร่ือง การตดัต่อท่ีส่งผลต่อการ
สร้างอารมณ์ของเร่ือง ขอ้เปรียบเทียบเร่ืองราวท่ีน าเสนอผ่านรายการเร่ืองจริงผ่านจอกบัเร่ืองราว
เดียวกนัท่ีถูกน าเสนอผา่นส่ืออ่ืน ๆ และขอ้คิดเห็นต่อการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอโดย
ไม่ใชก้ารน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละคร 

ดา้นการเร้าอารมณ์ในการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ 
พบวา่ ผูส้นทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตดัต่อว่ามีผลในการสร้างอารมณ์มากกว่า
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การใช้เน้ือหาท่ีสร้างอารมณ์ แต่ทั้งน้ีก็ยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าควบคู่กนั โดยส่ิงท่ีเร้าอารมณ์มากท่ีสุด คือ 
การใช้เสียง ท่ีมีจงัหวะในการข้ึนลงของเสียง และการใช้เสียงท่ีเหมาะกบัเน้ือเร่ืองมีความต่ืนเตน้ 
โดยล าดบัต่อมา คือการใชมุ้มกลอ้ง เช่นการซูมเขา้ท่ีใบหนา้ผูเ้สียหาย หรือผูสู้ญเสีย โดยเฉพาะเม่ือ
ถ่ายให้เห็นถึงสีหน้าแววตาของผูท่ี้อยู่ในอารมณ์โศกเศร้า ส่วนในดา้นการน าเสนออารมณ์ของผู ้
ประสบเหตุคือส่ิงท่ีส่งผลรองลงมา เช่นการสัมภาษณ์ผูสู้ญเสียท่ีพูดเก่ียวกบัพ่อแม่ หรือญาติพี่นอ้ง
จะส่งผลทางด้านอารมณ์มากเป็นพิเศษ ล าดับถัดมาคือการจ าลองเหตุการณ์ท่ีท าให้รู้ว่าเกิดเหตุ
อยา่งไร ท าใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ีรองลงมายงัเป็นการใชเ้สียงผูบ้รรยายในการพากย์
เสียงจะท าใหเ้หตุการณ์ท่ีถูกน าเสนอดูร้ายแรง อนัตราย โศกเศร้า หรือร่างเริง ซาบซ้ึงมากข้ึน ส่ิงที่
มีผลในล าดบัถดัมา คือการตดัสรุปขอ้มูล ซ่ึงการล าดบัเหตุการณ์จะช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศ
ของเร่ือง และถดัมาคือการใช้เทคนิคพิเศษทั้งในระหว่างการถ่ายท าและหลงัการถ่ายท า ซ่ึงใน
บางคร้ังสามารถสร้างความต่ืนเตน้ หรือตกใจจากการใช้เทคนิคพิเศษน้ีได้ เช่น การขยายภาพ
ในช่วงจงัหวะวินาทีชีวิตความเป็นความตายก็จะท าให้เกิดความต่ืนเตน้ หรือดึงความสนใจผู ้
รับชมได้ ส่วนการจัดแสงและปรับสีภาพถือเป็นล าดับสุดท้ายท่ีคิดว่าส่งผลในด้านอารมณ์
บรรยากาศของเร่ือง แต่ก็ยงัมีผลอยู ่เช่น การสูญเสียครอบครัว เม่ือปรับภาพขาวด าจะมีผลในการ
กระตุน้อารมณ์ของกลุ่มตวัอยา่งไดท้นัที 
 
ตารางที ่4.12  ความคิดเห็นกลุ่มในดา้นส่ิงท่ีเร้าอารมณ์มากท่ีสุดในการน าเสนอ 
 

ส่ิงทีเ่ร้าอารมณ์มากทีสุ่ดในการน าเสนอ จ านวน 
เน้ือหา 1 
การตดัต่อ 5 
เน้ือหาและการตดัต่อควบคู่กนั 2 
รวม 8 
แบ่งออกเป็นวธีิการน าเสนอต่างๆตามล าดบั 
ดงัน้ี 

 

1. เสียงแต่งเติม  
2. มุมกลอ้ง  
3. การสัมภาษณ์ผูสู้ญเสีย  
4. การจ าลองเหตุการณ์  
5. การใชเ้สียงพากย ์  
6. การตดัต่อล าดบัเร่ือง  
7. การใชเ้ทคนิคพิเศษ  
8. การปรับแสง หรือสีของภาพ  
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ในดา้นการรับรู้ถึงการจดัฉากแต่งเติมเน้ือหาของเร่ือง พบวา่ ผูส้นทนากลุ่มทั้ง 8 คน ไม่รู้ถึง
ขอ้เทจ็จริงน้ี แต่ไดม้องวา่มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย โดยในขอ้ดี พบวา่ การจดัฉากในลกัษณะแต่งเติมจะ
ช่วยสร้างเน้ือหาท่ีมีอรรถรสในการรับชมมากข้ึน ซ่ึงการเพิ่มความสนใจของคนดูก็เป็นประโยชน์
ในด้านการแข่งขนักับรายการอ่ืนด้วย แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีการใช้คลิปเร่ืองจริงตามท่ีเป็นแนวคิดของ
รายการ การจดัฉากแต่งเติมเน้ือหาจึงเป็นเพียงการบิดเบือนเพื่อสร้างอารมณ์ให้คนดูเท่านั้นเอง แต่ใน
ดา้นขอ้เสีย ยงัพบวา่ อาจเป็นการกระท าท่ีผิดหลกัส่ือมวลชน ท าให้ส่งผลทางดา้นอารมณ์ของผูช้ม
ดว้ยขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริง และอาจเป็นการช้ีน าคนดูใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีผดิไปจากขอ้เท็จจริงได ้
 
ตารางที ่4.13  ความคิดเห็นกลุ่มในดา้นการรับรู้ถึงการจดัฉากแต่งเติมเน้ือหาของเร่ือง 
 

การรับรู้ถึงการจัดฉาก จ านวน 
รู้ 0 
ไม่เคยรู้ 8 
รวม 8 
ขอ้ดีการจดัฉากแต่งเติม  
ช่วยสร้างเน้ือหาท่ีมีอรรถรสในการรับชมมากข้ึน  
เป็นประโยชน์ในดา้นการแข่งขนักบัรายการอ่ืน  
ขอ้เสียการจดัฉากแต่งเติม  
ผดิหลกัส่ือมวลชน  
ส่งผลทางดา้นอารมณ์ของผูช้มดว้ยขอ้มูลท่ีไม่
เป็นจริง 

 

เป็นการช้ีน าคนดูให้เกิดความคิดเห็นท่ีผดิไปจาก
ขอ้เทจ็จริง 

 

 
ในประเด็นขอ้เปรียบเทียบเร่ืองราวที่น าเสนอผา่นรายการเร่ืองจริงผา่นจอกบัเร่ืองราว

เดียวกนัท่ีถูกน าเสนอผา่นส่ืออ่ืน ๆ จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ มีเพียงบางเร่ืองเท่านั้นท่ีรายการเร่ือง
จริงผ่านจอไดน้ าเสนอในเร่ืองที่ส่ือกระแสหลกัน าเสนอไปแลว้ ซ่ึงหากเป็นเร่ืองเดียวกนั ส่ือ
กระแสหลกัจะมีการสัมภาษณ์ในแง่มุมผูท่ี้ใกล้ชิด มีความเก่ียวข้อง หรือเป็นผูรั้บผิดชอบใน
เหตุการณ์อยู่แลว้ แต่เม่ือถูกน าเสนอในรายการเร่ืองจริงผ่านจอมกัจะมีการรวบรวมขอ้มูลเร่ืองราว
ในเชิงการเปรียบเทียบ เจาะลึก และสรุปเน้ือหามากกว่าข่าวในกระแสหลกัซ่ึงบางคร้ังจะมีการ
น าเสนอในหลายแง่มุมท าใหผู้ช้มตอ้งใชว้จิารณญาณในการรับชมเอง  
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ยกตวัอยา่งเร่ืองฝร่ังข่ีจกัรยานมาตายท่ีไทย ตอนแรกดูข่าวขา้งนอก เห็นข่าวๆเดียว แต่พอ
มาดูท่ีรายการ ตกใจท่ีรู้ว่าก่อนหน้าน้ีก็มีฝร่ังท่ีมาเสียชีวิตแบบเดียวกนั เหมือนกบัรายการ
เจาะลึกให้ เพราะดูข่าวขา้งนอกมนัไม่มีการเปรียบเทียบวา่เหตุการณ์ในลกัษณะน้ีก็เกิดข้ึน
มาแลว้เช่นกนั (โสภณ จิตไพศาลโสภณ, สัมภาษณ์ 24 มิ.ย. 2558) 

 
ตารางที ่4.14  ขอ้เปรียบเทียบการน าเสนอเน้ือหาผา่นรายการเร่ืองจริงผา่นจอกบัส่ืออ่ืนทัว่ไป 
 

ข้อเปรียบเทียบการน าเสนอเนือ้หาผ่านรายการเร่ืองจริงผ่านจอกบัส่ืออืน่ทัว่ไป 

ส่ืออืน่ทัว่ไป เร่ืองจริงผ่านจอ 
สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง เปรียบเทียบขอ้มูล 

เจาะลึกหาขอ้เท็จจริง 
สรุปเน้ือหา 
น าเสนอหลากหลายแง่มุม 

 
ในด้านขอ้คิดเห็นต่อการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอโดยไม่ใช้การน าเสนอใน

รูปแบบสารคดีเชิงละคร จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ ขอ้สรุปของกลุ่มแสดงความคิดเห็นไปในดา้น
ไม่รับชมมากกวา่ โดยให้เหตุผลวา่ หากไม่มีการใชก้ารจดัฉากหรือการจ าลองเหตุการณ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงไม่มีการใชเ้อฟเฟกตต์ดัต่อทั้งการแต่งเติมเสียง การปรับแต่งสีหรือแสงของภาพ และ
การใชเ้ทคนิคพิเศษ ก็จะไม่รับชมรายการเร่ืองจริงผา่นจอต่อ เน่ืองจากสามารถหาชมจากท่ีอ่ืน เช่น 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือในระบบอินเทอร์ เน็ตต่าง  ๆ ที่มีการน า เสนอในล ักษณะคลิปภาพ
ธรรมดา ไม่มีการบรรยายโดยการพากยเ์สียง ซ่ึงเช่ือวา่จะไม่สามารถแข่งขนักบัรายการอ่ืน ๆ ได ้
เน่ืองจากปัจจุบนัมีรายการต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย อีกทั้งยงัท าให้รูปแบบรายการเร่ืองจริงผ่านจอ
อยา่งท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่ในอดีตขาดหายไปและไม่น่าติดตาม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.15  ขอ้คิดเห็นกรณีไม่ใชก้ารน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละคร 
 

 
เร่ืองจริงผา่นจอท่ีเป็นไดทุ้กวนัน้ี เพราะการคุมโทนของรายการ และเสียง เอฟเฟกต ์พิธีกร 
คือมีหลาย ๆ อยา่งท่ีมีมาตั้งแต่แรกเร่ิมเป็นเร่ืองจริงผา่นจอมา ถา้ต่อไป ถา้ไม่มีกไ็ม่ต่างอะไรกบั
เปิดข่าวฟังข่าวตามช่องทัว่ไป (วนัชนะ หาญกิจ, สัมภาษณ์ 24 มิ.ย. 58) 
 
อย่างไรก็ตาม ในด้านขอ้คิดเห็นต่อการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอโดยไม่ใช้การ

น าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละคร ยงัพบวา่ อาจมีโอกาสเล็กนอ้ยที่กลุ่มตวัอยา่งรายการจะ
ติดตามต่อเน่ืองจากเน้ือหาท่ียงัคงมีเหตุการณ์ความเป็นจริงท่ีน าเสนอเร่ืองท่ีน่าสนใจ และสามารถให้
ขอ้มูลความรู้ในการเตือนภยัได ้

ข้อคิดเห็นกรณไีม่ใช้การ
น าเสนอรูปแบบสารคดีเชิง

ละคร 

กลุ่มตัวอย่างติดตามต่อ 
(3 คน) 

กลุ่มตัวอย่างเลกิติดตาม 
(5 คน) 

สาเหตุ 1) เน้ือหายงัคงมีเหตุการณ์จริง
น่าสนใจ 
2) สามารถหาขอ้มูลความรู้ในการ
เตือนภยัได ้

1) ไม่มีเอกลกัษณ์เดิม 
2) หาชมจากท่ีอ่ืนได ้



 

 
บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผา่น
จอ” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใชก้ารวิจยั การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth 
Interview) ผูก่้อตั้ง และผูผ้ลิตรายการเร่ืองจริงผา่นจอ รวมจ านวน 3 คน รวมถึงการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) จากรายการเร่ืองจริงผ่านจอ จ านวน 100 เร่ือง โดยใช้แนวคิดส่ือสารคดีเชิง
ละคร นอกจากน้ียงัศึกษาทศันคติผูช้มดว้ยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อน าเสนอผลวิจยัแบบ
พรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description) ตามวตัถุประสงคย์อ่ยของการวจิยั คือ 

1)  เพื่อศึกษาการคดัเลือกประเด็นน าเสนอในรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ 
2)  เพื่อศึกษาวิธีการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริง

ผา่นจอ 
3)  เพื่อศึกษาผลกระทบของผูช้มจากการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสาร

คดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

จากการศึกษาเร่ือง “กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว 
เร่ืองจริงผา่นจอ” สามารถสรุปผลการวจิยัโดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็นกลไกกระบวนการน าเสนอเน้ือหา 
การน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละคร และผลการรับชมรายการเร่ืองจริงผา่นจอ 
 

5.1.1  กระบวนการน าเสนอเนือ้หาของรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ 
วิจยัพบว่า การคดัเลือกประเด็นการน าเสนอ วิธีการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละคร 

และผลกระทบของกลุ่มตวัอย่าง ทั้งหมดล้วนเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนเป็นวฏัจกัร เร่ิมตน้
จากการคดัเลือกประเด็นการน าเสนอของผูผ้ลิต น าไปสู่ขั้นตอนการถ่ายท า และเม่ือเกิดการรับชมก็
จะท าใหเ้กิดผลตอบกลบัไปยงัผูผ้ลิตเพื่อใชป้ระเมินในการคดัเลือกประเด็นท่ีจะน าเสนออีกคร้ัง ซ่ึง
สามารถอธิบายไดจ้ากแผนภาพดงัต่อไปน้ี 
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ผูบ้ริหารวเิคราะห์ผูช้มเพื่อออกนโยบายการคดัเลือกประเด็น 

 
ทีมงานผูผ้ลิตคดัเลือกประเด็นท่ีเร้าอารมณ์และเป็นประโยชน์ต่อผูช้มรายการ 

 
 
 

ประเด็นเน้ือหา 
บรรยาย                                                                                                                                                      บทสนทนา 
 
สมัภาษณ์ ภาพจริง ภาพแต่งเติม  เสียงจริง เสียงแต่งเติม แสงและสี เทคนิคพเิศษ      กราฟิก  

 
 
 

ผูรั้บชม 
 
 

สร้างความช่ืนชอบ ไม่สังเกตการแต่งเติมเน้ือหา จดจ ารูปแบบรายการเตือนภยั 
 
 
 

ผลตอบรับจากเรทติง้โทรทศัน์ Facebook Youtube 
 
ภาพที ่5.1  กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ 
 

จากแผนภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดนโยบายหลกัในการคดัเลือก
ประเด็นการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ โดยท่ีนโยบายนั้นไดจ้ากการวิเคราะห์ความช่ืน
ชอบของผูช้มรายการ จากทั้งการวดัเรทต้ิงจ านวนผูช้ม และการแสดงความคิดเห็น การแชร์ขอ้มูล 
การกดถูกใจซ่ึงวดัไดจ้ากส่ือออนไลน์ของรายการ โดยท่ีการวิเคราะห์ยงัพบวา่ ประเด็นการน าเสนอ
ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบเป็นเร่ืองภยัใกล้ตวัท่ีสามารถเจอได้ในชีวิตประจ าวนั จึงท าให้
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นโยบายหลกัของรายการเน้นการน าเสนอเร่ืองท่ีใกล้ตวัผูช้ม โดยท่ีอยู่บนความมีประโยชน์ต่อ
สาธารณะซ่ึงเป็นความตอ้งการของผูบ้ริหารดว้ยเช่นกนั 

ขณะท่ีทีมงานผูผ้ลิตรายการในฐานะท่ีเป็นผูรั้บนโยบายจึงตอ้งด าเนินการคดัเลือกประเด็น
ของเร่ืองจากคลงัขอ้มูล โดยท่ีมีเกณฑ์การคดัเลือกเบ้ืองตน้คือการดูความเร้าอารมณ์ของเร่ืองจากภาพ
เหตุการณ์ หรือเน้ือหาขอ้มูล จากนั้นจึงมีการประชุมกลุ่มเพื่อใชเ้กณฑค์วามมีประโยชน์ของเร่ืองราว
นั้น ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการถ่ายท า 

หลงัจากไดป้ระเด็นเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอแลว้ การถ่ายท ายงัคงตอ้งใช้วิธีการน าเสนอ
รูปแบบสารคดีเชิงละคร ซ่ึงประกอบด้วยเทคนิคการน าเสนอสารคดีโทรทัศน์ และการสร้าง
บรรยากาศทางละครโทรทศัน์ ประกอบดว้ยการบรรยาย การสัมภาษณ์ การใช้ภาพเหตุการณ์จริง 
การใชภ้าพเหตุการณ์แต่งเติม การใชเ้สียงจริง การใชเ้สียงแต่งเติม การจดัแสงและปรับสีภาพ การใช้
เทคนิคพิเศษ การใชก้ราฟิก และใชบ้ทสนทนาระหวา่งบุคคลภายในเร่ือง 

เม่ือการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครส่งไปถึงผูรั้บชมแลว้ก็จะท าให้เกิดทศันคติต่อ
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ ทั้งในดา้นความช่ืนชอบ โดยท่ีไม่มีการรับรู้เน้ือหาที่ถูกแต่งเติม และยงัคง
มีการจดจ าภาพลกัษณ์ของรายการวา่เน้นน าเสนอในเร่ืองเตือนภยั ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ส่งผลตอบกลบัไปยงัผูผ้ลิต เช่นการเปิดรับชมอย่างต่อเน่ืองที่ช่วยเพิ่มเรทติ้งของรายการ หรือ
การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ก็จะน าไปสู่การวิเคราะห์ของผูผ้ลิตรายการวา่ผูช้ม
ตอ้งการรับชมเน้ือหารูปแบบใด ซ่ึงจะด าเนินการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการต่อไป 
 

5.1.2  การน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริง 
 ผ่านจอ 
จากผลการวิเคราะห์เน้ือหาพบว่า รายการเร่ืองจริงผ่านจอมีการน าเสนอในประเด็นการ

เตือนภยัมากท่ีสุด คือ 35 เร่ือง จากจ านวน 100  เร่ือง จึงนบัวา่มีความสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย 
และการคดัเลือกเร่ืองของทีมงานผูผ้ลิต ท่ีเน้นการน าเสนอเร่ืองภยัใกลต้วั และในขณะเดียวกนัยงั
เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ในการน าเสนอ แต่ส าหรับการคดัเลือกประเด็นอาชญากรรม อุบติัเหตุ ชีวิต 
ส่ิงล้ีลบั เร่ืองแปลก สังคม ไปจนถึงภยัธรรมชาติ ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีรายการน าเสนอแต่มีจ านวนน้อย
ตามล าดบั เน่ืองจากเร่ืองราวเหล่าน้ียงัคงมีภาพเหตุการณ์จริงท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเป็นไปตามคอนเซ็ปต์
หลกัของรายการ สามารถน าเร่ืองเหล่าน้ีมาขยายเร่ืองราวเพื่อหาขอ้เท็จจริงอนัเป็นสารประโยชน์ได้
เช่นกนั 

หลงัจากการได้ประเด็นเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีน าเสนอแล้วจึงเขา้สู่กระบวนการผลิตซ่ึง
พบว่ารายการเร่ืองจริงผ่านจอมีการใช้วิธีการน าเสนอในด้านเทคนิคการน าเสนอของสารคดี
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โทรทศัน์ร่วมกบัองคป์ระกอบการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทศัน์ โดยส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
น าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครอยา่งชดัเจน ประกอบดว้ย 

1)   การบรรยายของผู ้พากย์เสียง เป็นวิธีการให้ข้อมูล ในเชิงสารคดี แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ไดช่้วยสร้างอารมณ์บรรยากาศต่างๆของเร่ืองจากการใช้ภาษาบรรยายท่ีถูกก าหนด
ข้ึนในสคริปต ์และการเวน้จงัหวะให้เขา้กบัภาพ โดยรายการเร่ืองจริงผา่นจอ มีการใชผู้พ้ากยเ์สียง
ในทุกเร่ืองท่ีน าเสนอ 

2)   การสัมภาษณ์ มีส่วนทั้งการเป็นมูลขอ้เทจ็จริงในเชิงสารคดี และมีผลการสร้าง
อารมณ์บรรยากาศของเร่ืองจากการเล่าเหตุการณ์ หรือแสดงความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองโดยตรง ซ่ึงรายการเร่ืองจริงผา่นจอมีจ านวนการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพบมากท่ีสุด คือ จ านวน 75 
เร่ือง จากจ านวน 100 เร่ือง เพื่อเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ รวมถึงบางคร้ังก็สามารถให้ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ตามหลกันโยบายของรายการได ้ส่วนการสัมภาษณ์ผูเ้ห็นเหตุการณ์ ผูป้ระสบเหตุ คน
ใกลช้ิด และคนตน้เร่ือง แม้จะมีการสัมภาษณ์ในจ านวนท่ีน้อยลงตามล าดบัแต่ก็ผูผ้ลิตก็ยงัให้
ความส าคญั เน่ืองจากการให้ขอ้มูลของบุคคลกลุ่มน้ีนอกจากจะท าให้เห็นขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์
แลว้ยงัเป็นไปไดท่ี้จะมีการแสดงอารมณ์ท่ีต่ืนเตน้ หวาดกลวั ไปจนถึงความโศกเศร้าในระหวา่งการ
พูด โดยเฉพาะเม่ือเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับการสูญเสียของบุคคลในเหตุการณ์ และนอกจากน้ียงัมี
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีพบว่า มีจ านวน 23 เร่ือง จาก 100 เร่ือง ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ตือนภยัหรือการพิสูจน์
ขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์โดยเฉพาะเพื่อท าใหเ้ร่ืองราวนั้น ๆ เป็นเร่ืองราวการเตือนภยั หรือมีแง่มุมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3)   การใช้ภาพเหตุการณ์จริง เป็นส่วนประกอบหลกัของเร่ืองท่ีเป็นทั้งขอ้มูลใน
เชิงสารคดีและสร้างอารมณ์บรรยากาศทางละคร เน่ืองจากภาพในประเภทน้ีมกัเป็นภาพเหตุการณ์
จริงท่ีผูผ้ลิตรายการคดัเลือกจากความเร้าอารมณ์มาน าเสนอ ซ่ึงจะมีการขยายเร่ืองราว หรือเจาะลึก
ประเด็นเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงพบวา่รายการเร่ืองจริงผา่นจอใชภ้าพในประเภทการลงพื้นท่ีถ่ายท า
ประกอบอยู่ในจ านวน 94 เร่ือง จากทั้งหมด 100 เร่ือง นับเป็นจ านวนมากท่ีสุดเน่ืองจากภาพ
เหตุการณ์ประเภทน้ีเป็นส่วนท่ีรายการสามารถก าหนดเร่ืองราวท่ีน าเสนอได้ แต่ส าหรับภาพ
เหตุการณ์จริงประเภทคลิป และวงจรปิด ท่ีแมจ้ะพบวา่มีจ านวนการน าเสนอในจ านวนรองลงมา คือ 
64 เร่ือง และ 28 เร่ืองตามล าดบั แต่ก็ยงัถือเป็นภาพท่ีส าคญัต่อการน าเสนอเน่ืองจากมกัจะเป็นภาพ
เหตุการณ์ในช่วงวินาทีส าคญั น าไปสู่การขยายเร่ืองราว หรือเจาะประเด็นอื่น ๆ อีกทั้งยงัมกัถูก
น าเสนอซ ้ าหลายคร้ังในระหว่างการด าเนินเร่ืองเพื่อสร้างความน่าสนใจจากการน าเสนอภาพท่ีเร้า
อารมณ์ 

4)   การใชภ้าพเหตุการณ์แต่งเติม เป็นส่วนประกอบของการน าเสนอในเชิงสารคดี
ท่ีท าหน้าท่ีอธิบายขอ้เท็จจริงให้ผูช้มเห็นภาพไดช้ดัเจน รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางละครได ้
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โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ภาพจดัฉากที่ทีมงานจงใจให้บุคคลภายในเร่ืองแสดงตามบทบาทท่ี
ทีมงานก าหนดเพื่อเพิ่มเติมเน้ือหาทั้งท่ีไม่ใช่ขอ้มูลขอ้เท็จจริงของเร่ือง ซ่ึงพบวา่มีจ านวน 16 เร่ือง 
จาก 100 เร่ือง ท่ีมีการใชภ้าพประเภทจดัฉากเพิ่มเติมเน้ือหา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เร่ืองราวมี
ความน่าสนใจ หรือมีความสมบูรณ์ของเร่ืองมากข้ึน แต่ในดา้นการใชภ้าพจดัฉากก็ยงัพบวา่มีการ
ใชใ้นลกัษณะเพื่ออธิบายเน้ือหาของเร่ืองราวท่ีอยู่บนพื้นฐานขอ้เท็จจริงเช่นกนั ซ่ึงในรูปแบบน้ีก็มี
ผลต่อการสร้างอารมณ์บรรยากาศของเร่ืองไดใ้นกรณีท่ีการน าเสนอเป็นเร่ืองราวท่ีมีความโศกเศร้า
หรือซาบซ้ึง และการจดัฉากเพื่ออธิบายเร่ืองราวก็จะท าให้ผูช้มเห็นภาพได้ชัดเจนข้ึน การรับรู้
อารมณ์ของเร่ืองก็จะมีเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย และนอกจากน้ียงัมีการใช้ภาพจ าลองเหตุการณ์ ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายเหตุการณ์ ดงันั้นจึงมีผลในลกัษณะเดียวกนักบัการจดัฉากเพื่อ
อธิบายเร่ืองราว คือ ผูช้มเห็นภาพชดัเจนข้ึนท าใหรั้บรู้อารมณ์ของเร่ืองเพิ่มมากข้ึน  

5)   การใช้เสียงจริง เป็นส่วนประกอบของลกัษณะการน าเสนอสารคดีโทรทศัน์
ซ่ึงช่วยให้การน าเสนอภาพข้อเท็จจริงมีความน่าเช่ือถือข้ึน การใช้เสียงจริงจะมีผลต่อการสร้าง
อารมณ์บรรยากาศของเร่ืองชดัเจนในกรณีท่ีเสียงนั้นเป็นเสียงประกอบภาพเหตุการณ์จริงท่ีมีความ
ต่ืนเตน้ เช่นการบุกจบัคนร้าย หรือความโศกเศร้า เช่น เสียงร้องไหข้องญาติผูป้ระสบเหตุ 

6)   การใช้เสียงแต่งเติม เป็นส่วนประกอบหลกัในการสร้างบรรยากาศทางละคร
โทรทศัน์ ซ่ึงรายการเร่ืองจริงผ่านจอมีการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศความต่ืนเตน้เป็น
จ านวนมากถึง 98 เร่ือง จากจ านวน 100 เร่ือง โดยท่ีมีผลให้เกิดบรรยากาศความน่ากลวัอีกจ านวน 
86 เร่ือง ไปจนถึงการสร้างบรรยากาศความโศกเศร้าอีก 46 เร่ือง ซ่ึงหมายความวา่ในแต่ละเร่ืองอาจ
มีการใชเ้สียงดนตรีเพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศที่หลากหลาย นอกจากน้ี การใช้เสียงแต่งเติมใน
ประเภทเสียงประกอบฉาก เช่น เสียงรถชน เสียงปืน เสียงหัวใจเตน้ ก็เป็นส่วนท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้างอารมณ์ของเร่ืองอยา่งชดัเจน โดยพบว่ามีจ านวน 50 เร่ือง ท่ีใชเ้สียงประเภทน้ีในระหวา่ง
การด าเนินเร่ือง 

7)   การปรับแสงและสี เป็นส่วนประกอบของการสร้างบรรยากาศทางละคร และเพื่อ
ความเหมาะสมในการน าเสนอ กล่าวคือ รายการเร่ืองจริงผ่านจอมีการใช้การจดัแสงหรือปรับสีภาพ
เพื่อสร้างความต่ืนเตน้ และความน่ากลวั เป็นจ านวน 47 เร่ือง จากจ านวน 100 เร่ือง แต่นอกจากน้ีก็
ยงัมีการใชเ้พื่อป้องกนัภาพท่ีไม่เหมาะสม เช่น ภาพเลือดสีแดงท่ีน่ากลวั ก็จะถูกปรับเป็นสีขาวด า 
หรือการจดัแสงปิดบงัใบหน้าผูถู้กสัมภาษณ์ ก็เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคคลใน
เร่ือง 

8)   การใช้เทคนิคพิเศษ พบว่าเป็นวิธีการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทศัน์ของ 
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ ซ่ึงมกัใชใ้นรูปแบบการตดัต่อ ทั้งการเร่งภาพ ชะลอภาพ มีจ านวนมากท่ีสุด 
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77 เร่ือง จากจ านวน 100 เร่ือง รวมถึงการตดัต่อในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การขยายภาพ สลบัภาพไปมา
อยา่งรวดเร็ว การคา้งภาพให้หยุดน่ิง การซ้อนภาพ ทั้งหมดน้ีไดมี้ส่วนในการสร้างบรรยากาศของ
เร่ือง โดยเฉพาะความต่ืนเตน้มากท่ีสุด คือ จ านวน 76 เร่ือง รองลงมา คือ ความน่ากลวั และความ
โศกเศร้า นอกจากน้ียงัมีเทคนิคพิเศษท่ีใชร้ะหวา่งถ่ายท า เช่น การใชเ้ลือด หรือการใชค้วนัประกอบ
ฉาก ทั้งน้ีเพื่อสร้างความสมจริง และมีผลต่อการสร้างบรรยากาศของเร่ืองในดา้นความต่ืนเตน้ และ
ความน่ากลวัได ้

9)   การใช้กราฟิก เป็นส่วนประกอบของเทคนิคการน าเสนอสารคดีโทรทศัน์ ซ่ึง
รายการเร่ืองจริงผ่านจอมีการใช้กราฟิกตวัหนังสือเพื่อการให้ขอ้มูลช่ือบุคคลท่ีถูกสัมภาษณ์ในทุก
เร่ืองท่ีน า เสนอ แต่การใชก้ราฟิกก็มีส่วนช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศของเร่ืองไดใ้นกรณีท่ีมีการใช้
กราฟิกชนิดภาพน่ิง และเคล่ือนไหว ซ่ึงมกัเป็นรูปแบบท่ีท าให้ผูช้มสามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้าย 
และเกิดความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น การใชแ้ผนภาพระบุผูร่้วมขบวนการก่อเหตุ การใชแ้ผนท่ี
ระบุจุดก่อเหตุ ไปจนถึงการใช ้อนิเมชัน่จ  าลองเหตุการณ์กระทะลอ้รถบรรทุกแตกและมีช้ินส่วนพุ่ง
เขา้ใส่รถยนตท่ี์ขบัข่ีตามมา ซ่ึงเป็นภาพเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถถ่ายท าให้เห็นไดช้ดัเจน แต่สามารถใช้
กราฟิกได ้ท าใหเ้กิดความหวาดเสียวได ้

10)  การใชบ้ทสนทนา เป็นส่วนประกอบของเทคนิคการน าเสนอสารคดีโทรทศัน์ท่ี
ช่วยให้การด าเนินเร่ืองมีความเป็นธรรมชาติ โดยที่บทสนทนานั้นอาจมีเน้ือหาที่เป็นขอ้มูลส าคญั
ของเร่ืองหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงรายการเร่ืองจริงผา่นจอมีการใชก้ารสนทนาเป็นจ านวน 71 เร่ือง จาก 100 
เร่ือง ในจ านวนน้ีมีทั้งรูปแบบการสนทนาท่ีทีมงานก าหนดข้ึนโดยยึดหลกัเหตุการณ์จริงเพื่อให้ผูช้ม
ไดเ้ห็นความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ และการสนทนาของผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์จริง ๆ ซ่ึงมกัจะไม่ได้
มีขอ้มูลท่ีส าคญัมากนกัแต่เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นจริงในการรับชม 

จากองค์ประกอบการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผ่านจอท่ี
กล่าวมา แมจ้ะมีส่วนในการสนบัสนุนการสร้างอารมณ์บรรยากาศของเร่ืองทั้งหมด แต่ผูว้ิจยัพบวา่
ส่วนท่ีมีผลมากท่ีสุดคือการใชภ้าพเหตุการณ์จริง ซ่ึงประกอบดว้ย คลิปภาพ การลงพื้นท่ีถ่ายท า และ
ภาพวงจรปิดตามล าดบั ซ่ึงการน าเสนอส่วนท่ีเร้าอารมณ์มากท่ีสุดในแต่ละเร่ือง พบว่า เป็นภาพ
ความรุนแรงมากท่ีสุด 30 เร่ือง จากจ านวน 100 เร่ือง ขณะท่ี การน าเสนอภาพของความสะเทือนใจ 
และความประหลาดใจ ยงัมีจ านวน 21 เร่ือง และ 20 เร่ือง ตามล าดบั ซ่ึงการใชอ้งคป์ระกอบทั้งหมด
น้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริง
ผา่นจออยา่งชดัเจน 
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5.1.3  ผลการรับชมรายการเร่ืองจริงผ่านจอ 
จากการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ไดส่้งผลให้เกิดผล

กระทบต่อกลุ่มตวัอยา่ง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นส าคญั คือ 
1)   การสร้างความช่ืนชอบต่อรายการ ผลกระทบจากการรับชมพบวา่การน าเสนอ

เน้ือหาของรายการเร่ืองจริงผ่านจอในลกัษณะการเนน้น าเสนอประเด็นการเตือนภยั อุบติัเหตุ และ
อาชญากรรม มีการขยายเร่ืองราว การเปรียบเทียบขอ้มูล หรือการเจาะลึกประเด็นที่น าเสนอจะมี
ส่วนช่วยให้เกิดความช่ืนชอบจากกลุ่มตวัอย่าง แต่ในดา้นการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครก็มี
ส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดความช่ืนชอบเช่นเดียวกนั โดยจะเห็นไดจ้ากจ านวนผูท่ี้อาจเลิกรับชมหากไม่
มีการน าเสนอในรูปแบบการสร้างบรรยากาศทางละคร ซ่ึงมีจ  านวน 5 คน จาก 8 คน โดยให้เหตุผล
วา่จะท าให้รายการเร่ืองจริงผา่นจอขาดความมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงสามารถไปติดตามจากรายการอ่ืน ๆ 
ได ้ และนอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัมีความคิดเห็นว่า การน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครยงัมี
ส่วนช่วยท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความสนุกสนาน รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราว และเขา้ใจ
เน้ือหาไดม้ากข้ึน 

2)   ผูช้มไม่รู้เท่าทนัเทคนิคการผลิตรายการโทรทศัน์ จากการสนทนากลุ่มท าให้
พบวา่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 8 คน ไม่มีคนใดท่ีสังเกตเห็นการน าเสนอในลกัษณะการแต่งเติม
เร่ืองราวของรายการเร่ืองจริงผา่นจอโดยท่ีไม่ไดต้ั้งอยูบ่นขอ้เท็จจริง แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่ง
ยงัรับรู้ถึงการสร้างอารมณ์บรรยากาศของเร่ืองท่ีเกิดจากการใช้เสียงดนตรี การถ่ายมุมภาพท่ีส่ือ
อารมณ์ การสัมภาษณ์ผูสู้ญเสีย การจ าลองเหตุการณ์ และการบรรยายของผูพ้ากยเ์สียง เป็นตน้ ทั้งน้ี
การท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่รับรู้ถึงการแต่งเติมเน้ือหามีผลท าให้กลุ่มตวัอย่างยงัคงเขา้ใจการน าเสนอของ
เร่ืองวา่เป็นการน าเสนอในภาพท่ีเป็นความจริงทั้งหมด 

3)   ผูช้มจดจ ารูปแบบรายการเตือนภยั ผลกระทบจากการรับชมอีกประการหน่ึง
มาจากการท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการสนทนากลุ่มจ านวน 4 คน จากทั้งหมด 8 คน จดจ าการน าเสนอ
ของรายการเร่ืองจริงผา่นจอวา่มีลกัษณะเด่นเป็นการเตือนภยั และมีความช่ืนชอบรายการจากสาเหตุ
ของการน าเสนอเหล่าน้ี โดยเช่ือวา่การน าเสนอดงักล่าวเป็นการเตือนสติกลุ่มตวัอยา่งท าให้เกิด
ความระมดัระวงัในการใชชี้วติมากข้ึน 

ส าหรับผลการสนทนากลุ่มผูรั้บชมรายการเร่ืองจริงผา่นจออยา่งต่อเน่ือง พบวา่บางส่วนยงั
มีการแชร์ลิงค์รายการเร่ืองจริงผ่านจอในเร่ืองท่ีตนเองสนใจจากเพจเฟซบุ๊กของรายการ รวมถึงมี
การกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น ไปจนถึงการส่งขอ้ความผา่นโทรศพัทมื์อถืออีกดว้ย 
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5.2  อภิปรายผล 
 

จากผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมไดต้ามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
5.2.1  การคัดเลือกประเด็นน าเสนอในรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ ในรูปแบบ

การก าหนดวาระสาร 
ผลการวิจยัพบว่า การคดัเลือกประเด็นของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ มีความสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีการก าหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) ท่ีมีการก าหนดวาระสารในระดบัจุลภาค 
(Micro-Agenda-Setting) ซ่ึง Funkhouser (1973) ท่ีกล่าววา่ ส่ือสามารถส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ ความ
เขา้ใจและมุมมองของโลกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงผ่านตวัเน้ือหาและวิธีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
อย่างเฉพาะเจาะจง โดยรายการเร่ืองจริงผ่านจอผูผ้ลิตรายการได้ใช้เกณฑ์ความเร้าอารมณ์เป็น
ประเด็นส าคญั โดยผา่นวิธีการคดัเลือกของผูผ้ลิตรายการเอง แมว้า่จะเป็นประเด็นที่มีแง่มุมที่เป็น
ประโยชน์ของเร่ืองตามที่เป็นนโยบายของผูบ้ริหาร แต่ประเด็นทั้งหมดถูกก าหนดข้ึนโดยผูผ้ลิต
รายการ คือ ประเด็นการเตือนภยั ท่ีพบว่ามีจ  านวนมากท่ีสุด คือ 35 เร่ือง จาก 100 เร่ือง  ซ่ึงการ
น าเสนอเน้ือหาในประเด็นน้ีเกิดข้ึนจากการวเิคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไม่วา่จะเป็นการ
วดัเรทต้ิงรายการ หรือการใชส่ื้อออนไลน์ของรายการ  

ส าหรับการคดัเลือกประเด็นน าเสนอในดา้นเตือนภยัยงัส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติใน
ดา้นดีต่อรายการเร่ืองจริงผา่นจอ โดยจะเห็นไดจ้ากผูส้นทนากลุ่มท่ีใหเ้หตุผลความชอบรายการเร่ือง
จริงผา่นจอ มีสาเหตุมาจากการน าเสนอเร่ืองเตือนภยัเป็นจ านวน 4 คน จาก 8 คน ซ่ึงการน าเสนอใน
ลกัษณะน้ีท าใหเ้กิดการจดจ า สอดคลอ้งกบัแนวคิดผูรั้บสารในเร่ืองกระบวนการเลือกสรร (พีระ, 2540) 
ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจดจ าว่ารายการเร่ืองจริงผา่นจอเป็นรายการท่ีน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ ช่วย
เตือนสติกลุ่มตวัอยา่งใหเ้กิดความระมดัระวงั โดยท่ีการน าเสนอภาพความรุนแรงซ่ึงพบวา่เป็นส่วน
ส าคญัของรายการมากท่ีสุดถึง 30 เร่ือง กลบัไม่ถูกใหค้วามส าคญั หรือพดูถึง จึงหมายความวา่ ความ
รุนแรงท่ีถูกน าเสนอ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้ถึงมุมมองท่ีเป็นผลดีมากกวา่ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการรับชม 
ซ่ึงสามารถอธิบายเป็นกรอบแนวคิดการก าหนดวาระสาร ดงัน้ี 
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ความรุนแรงและ การคดัเลือกประเด็น 
ความเร้าอารมณ์ของเร่ือง  การเตือนภยั 

 
 

 การรับรู้ความเป็นจริง 
 
 
ภาพที ่5.2  โครงสร้างการก าหนดวาระสารของ รายการเร่ืองจริงผา่นจอ 
 

จากแผนภาพ ทฤษฎีการก าหนดวาระสาร (Agenda-setting Theory) ของ McCombs and 
Shaw (quoted in Severin, & Tankard, 2001, p. 231) จะเห็นไดว้า่การรับรู้ความเป็นจริง คือส่ิงท่ี
กลุ่มตวัอย่างไดรั้บจากภาพความจริงของรายการเร่ืองจริงผ่านจอที่มีความรุนแรงและความเร้า
อารมณ์ แต่ก็ยงัรับรู้ผ่านการคดัเลือกประเด็นการน าเสนอในดา้นการเตือนภยัจนท าให้กลุ่มตวัอยา่ง
มีทศันคติท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของผูผ้ลิต 

การสร้างการรับรู้ความเป็นจริงร่วมกนัระหว่างผูผ้ลิตรายการเร่ืองจริงผ่านจอ และผูรั้บชม
รายการนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตระหนกัจิต ยุตยรรยง (2541) ซ่ึงไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การ
น าเสนอภาพอาชญากรรมผ่านรายการสารคดี เชิงข่าวอาชญากรรมทางโทรทศัน์ โดยพบว่าภาพ
อาชญากรรมท่ีถูกน าเสนอผา่นรายการสารคดีเชิงข่าวอาชญากรรมตามล่าหาความจริง และรายการ
เบาะแสไดถู้กเขา้รหสัทางโทรทศัน์ 3 ระดบั คือ 1) ระดบัความเป็นจริง 2) ระดบัการน าเสนอภาพ
ตวัแทน และ 3) ระดบัอุดมการณ์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัระหวา่งผูผ้ลิตรายการและ
ผูช้ม กล่าวคือ ผูผ้ลิตได้น าเสนอเน้ือหารายการในแง่มุมใดก็ท าให้ผูรั้บชมได้รับรู้ในแง่มุมนั้น 
เช่นเดียวกบัรายการเร่ืองจริงผา่นจอท่ีสร้างการรับรู้ความจริงผา่นรูปแบบรายการเตือนภยั จึงท าให้
กลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจในดา้นการน าเสนอเร่ืองเตือนภยัวา่เป็นภาพลกัษณ์ของรายการ 

นอกจากน้ีปัจจยัท่ีท าให้การก าหนดวารสารของรายการเร่ืองจริงผ่านจอมีอิทธิพลต่อผูรั้บ
สาร ตามท่ี สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) ไดก้ล่าวไวน้ั้นยงัสามารถอธิบายไดจ้ากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี  

1)   จ านวนผูรั้บสารท่ีไดติ้ดตามข่าวจากการจดัวาระสาร กล่าวคือ ข่าวท่ีมีผูรั้บสาร
สนใจเป็นจ านวนมากและติดตามการน าเสนอข่าวอยูเ่ป็นเวลานานนั้นจะท าให้นกัข่าวสามารถป้อน
ข่าวไดอ้ยูต่ลอด เป็นเหตุใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัวาระสารสูงข้ึน เม่ือข่าวนั้นทวี
ความส าคญัข้ึนไปเร่ือย ๆ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ถึงการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ พบว่า 
ประเด็นการเตือนภยัจะส่งผลใหผู้ช้มมีความช่ืนชอบจึงท าการก าหนดวาระสารน้ีข้ึน 
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2)   การเกิดข้ึนมาของประเด็น คือ ประเด็นท่ีประชาชนไม่รู้มาก่อนจนกระทัง่ส่ือ
รายงาน เช่น แผ่นดินไหว อุบติัเหตุ เป็นตน้ ประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็นจะถูกน ามาเป็นประเด็น
สาธารณะ (Public agenda) โดยส่ือ ซ่ึง Zucker, H. G. (1978 quoted in Severin, & Tankard, 2001, 
p. 228) มีความคิดเห็นการจดัวาระสารอาจเกิดข้ึนส าหรับประเด็นท่ีไม่ถูกสังเกตเห็นแต่ไม่ใช่
ส าหรับประเด็นท่ีเห็นไดช้ดั ทั้งน้ี 

การน าเสนอเน้ือหาส่วนใหญ่ในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ผูช้มทัว่ไปไม่สามารถ
รับรู้ประเด็นเหล่านั้นได ้หากไม่เปิดดูข่าวสาร เช่น การเตือนภยั เหตุอาชญากรรม หรืออุบติัเหตุ
ต่าง ๆ จึงท าให้การน าเสนอประเด็นการเตือนภยัเป็นท่ีถูกใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

3)   ความเก่ียวขอ้งและความไม่แน่นอนในเร่ืองน้ี McCombs and shaw (quoted in 
Severinm, & Tankard, 2001,  p. 231) อธิบายวา่ หากการน าเสนอประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บ
สารมาก ผูรั้บสารก็จะมีความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารมากดว้ยเช่นกนัและหากประเด็นนั้นเป็น
เร่ืองท่ีอยู่ไกลตวัหรือไม่ไดอ้ยู่ในความสนใจและก่อให้เกิดความกงัวลใจมาก ความตอ้งการเขา้ถึง
ข่าวสารก็จะน้อยลงตามไปด้วย ซ่ึงการน าเสนอในด้านเตือนภยัเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ใน
ชีวิตประจ าวนัของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ จึงท าให้เกิดความเก่ียวขอ้งกบัผูช้มท่ีเป็นประชาชน
ทัว่ไป และท าใหผู้ช้มเกิดความสนใจมากข้ึน 

4)   ความน่าเช่ือถือ กล่าวคือ การจดัวาระสารจะเกิดข้ึนเม่ือผูต้อบคิดว่าส่ือและ
แหล่งข่าวนั้นมีความน่าเช่ือถือ ช่ือของส่ือก็มีส่วนในความส าคญัน้ีเช่นกนั ซ่ึงรายการเร่ืองจริงผา่นจอ
มีระยะเวลาการออกอากาศท่ีแน่นอน อยู่ในส่ือโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ถือเป็นช่องทางท่ีมี
ช่ือเสียงไดรั้บความนิยมในอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ และรายการเร่ืองจริงผ่านจอยงัมีการด าเนินงาน
มาแล้วกว่า 16 ปี จึงท าให้การน าเสนอของรายการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ก าหนดวาระสาร 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดวาระสารในเร่ือง ลกัษณะของการ
น าเสนอ ท่ี (lyengar, & Kinder, 1987) อธิบายไวว้่า การน าเสนอข่าวแบบเร้าอารมณ์ มีผลท าให้
อ านาจในการก าหนดวาระนั้นลดนอ้ยลง ทั้งน้ีอาจจะเป็นไปไดว้า่การเสนอข่าวแบบเร้าอารมณ์นั้น
จะตอ้งมุ่งเน้นท่ีตวับุคคล หรือตวัเหตุการณ์ มิใช่ตวัประเด็น ท าให้ความส าคญัของประเด็นพร่ามวั
ไป ในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างผูช้มรายการเร่ือง
จริงผา่นจอ ยงัคงมีทศันคติต่อการน าเสนอของรายการวา่เป็นรูปแบบเตือนภยัตามท่ีผูผ้ลิตรายการ
ก าหนด แมจ้ะมีการน าเสนอแบบเร้าอารมณ์อยา่งมากก็ตาม 
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5.2.2  การคัดเลอืกเร่ืองของรายการ เร่ืองจริงผ่านจอ สามารถสร้างความเร้าอารมณ์ 
ผลการวิจยัพบว่า รายการเร่ืองจริงผ่านจอมีรูปแบบการน าเสนอท่ีสอดคล้องกบัแนวคิด

ส่ือสารคดีเชิงละคร (Docudrama) คือ มีกระบวนการน าเสนอในรูปแบบที่ให้ขอ้เท็จจริงและ
ความบนัเทิง ตามท่ี Rosenthal (1995, อา้งถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม, 2544, น. 20) ได้กล่าวถึง 
งานสารคดีเชิงละครว่า งานประเภทดงักล่าวเป็นงานท่ีผูส้ร้างตอ้งการท่ีจะสร้างความสนุกสนาน
และความพึงพอใจให้กบัผูช้มแต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการท่ีจะปลุกเร้าผูช้มด้วยประเด็นค าถาม
หนกั ๆ และในบางโอกาสก็เพื่อท่ีจะตอ้งการเปล่ียนแปลงสถานการณ์บางอยา่งในขณะนั้น โดยใน
รายการเร่ืองจริงผา่นจอมีการผสมผสานระหวา่งการน าเสนอขอ้เท็จจริงและการสร้างความบนัเทิง 
โดยเร่ิมจากการคดัเลือกเน้ือหาหรือภาพเหตุการณ์ท่ีมีความเร้าอารมณ์ เช่น ภาพอุบติัเหตุรถชน เด็ก
ตกน ้ า การทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย ฆาตกรรม ไปจนถึงเร่ืองราวชีวิตท่ีมีความโศกเศร้า หรือ
ซาบซ้ึง โดยท่ีผูผ้ลิตรายการสามารถขยายเร่ืองราวใหมี้ความน่าสนใจโดยการใชเ้ทคนิคการน าเสนอ
สารคดีโทรทศัน์ ตามท่ี คมสัน รัตนะสิมากูล (2555) กล่าวถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ แบ่งออกเป็น การ
ใช้ผูบ้รรยาย การใช้บทสนทนาของตวั การสัมภาษณ์ การใช้เสียงประกอบพิเศษ การใช้ภาพ
เหตุการณ์จริงท่ีมีการบนัทึกไว ้การสร้างภาพเหตุการณ์จ าลอง และการใชก้ราฟิก นอกจากน้ียงัมีการ
ใช้องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทศัน์  ตามท่ี องอาจ สิงห์ล าพอง (2557) แบ่ง
องค์ประกอบท่ีส าคญัไดอ้ยา่งนอ้ย 6 ประการ คือ การจดัฉาก การจดัหรือปรับแต่งแสง การปรับสี
ภาพ การใชเ้สียงต่าง ๆ และการใชภ้าษาทางละครจากค าพดูหรือท่าทาง 
 

5.2.3  การสร้างประเด็นเพิ่มเติมให้กับเนื้อหารายการ เร่ืองจริงผ่านจอ มากจากการถ่ายท า
ในพืน้ทีจ่ริง 

จากการใชเ้ทคนิคการน าเสนอสารคดีโทรทศัน์ ตามท่ี คมสัน รัตนะสิมากูล (2555) พบว่า 
ในขั้นตอนการผลิต ถ่ายท า และตัดต่อ ของรายการเร่ืองจริงผ่านจอยงัเป็นส่วนส าคัญต่อการ
น าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละคร คือ นอกจากจะมีการใช้ภาพเหตุการณ์จริงท่ีไดจ้ากคลิปภาพ 
หรือกลอ้งวงจรปิดแลว้ ผลการวิจยัยงัพบว่าผูผ้ลิตรายการเร่ืองจริงผ่านจอ มีการใช้ภาพเหตุการณ์
จริงจาก การลงพื้นท่ี เป็นส่วนประกอบของเร่ือง มากท่ีสุด คือจ านวน 94 เร่ือง จาก 100 เร่ือง ซ่ึงใน
ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีผูผ้ลิตรายการสามารถเลือกน าเสนอประเด็นขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นขอ้มูลท่ี
มีความส าคญั หรือความเร้าอารมณ์ของเหตุการณ์ได ้เช่นการถ่ายสภาพศพหลงัจากเสียชีวิต การถ่าย
ร่องรอยของเลือด ขอ้ความลาตายในสถานท่ีเกิดเหตุ และการน าเสนอภาพความโศกเศร้าของญาติ
ผูเ้สียชีวติ เป็นตน้ 
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5.2.4 รายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ จัดฉากแต่งเติมเนื้อหาเพื่อสร้างความ
น่าสนใจ 

ขณะท่ีการใช้องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทศัน์  ตามท่ี องอาจ สิงห์
ล าพอง (2557) พบว่า การใช้ภาพเหตุการณ์แต่งเติมของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ยงัเป็นส่วนประกอบ
ส าคญัในการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ซ่ึงมีการใช้ภาพการจดั
ฉากตวัละครในลกัษณะการเพิ่มเน้ือหาโดยไม่อยูบ่นขอ้เท็จจริงเป็นจ านวน 16 เร่ือง จาก 100 เร่ือง 
ท าใหเ้ห็นวา่ผูผ้ลิตรายการใชว้ธีิการแต่งเติมเพื่อความจงใจในการเร้าอารมณ์ของเร่ือง โดยยกตวัอยา่ง
ได ้เช่น การท่ีผูผ้ลิตรายไดส้ัมภาษณ์ลูกชายท่ีเป็นตน้เหตุของการผูกคอตายของพ่อ และทราบว่า
ตอ้งการเขียนจดหมายขอโทษและขอบคุณพ่อที่ไดเ้สียสละชีวิตเพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัว 
เม่ือเห็นว่ามีความน่าสนใจจึงร้องขอเพื่อด าเนินการถ่ายท า โดยน ามาใช้เพิ่มความน่าสนใจในช่วง
สรุปทา้ยเร่ือง ซ่ึงการใช้บุคคลภายในเร่ืองในลักษณะน้ียงัท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่สามารถแยกแยะ
ความเป็นจริงกบัการแต่งเติมเน้ือหาของรายการเร่ืองจริงผา่นจอได ้

นอกจากการจัดฉากเพื่อเพิ่มเติมเน้ือหาแล้ว การจัดฉากเพื่ออธิบายเร่ืองราวย ังเป็น
ส่วนประกอบของเร่ือง คิดเป็นจ านวน 58 เร่ือง จาก 100 เร่ือง โดยในส่วนน้ีแมจ้ะเป็นการก าหนด
ภาพจากผูผ้ลิตรายการเพื่ออธิบายขอ้เท็จจริง แต่ดว้ยการก าหนดให้บุคคลภายในเร่ืองแสดงท่าทาง 
หรือการอยูใ่นต าแหน่งสถานท่ีต่าง ๆ ก็ส่งผลต่อการสร้างอารมณ์บรรยากาศของเร่ืองได ้เช่น การให้
ลูกเช็ดตวัพ่อท่ีพิการเพื่อส่ือถึงกิจวตัรประจ าวนัท่ีท าเป็นปกติ แต่ภาพท่ีถูกน าเสนอก็สร้างอารมณ์
บรรยากาศความโศกเศร้าปนความซาบซ้ึงได ้
 

5.2.5  การใช้เสียงดนตรีประกอบในรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ สามารถเร้า
อารมณ์ผู้ชมมากทีสุ่ด 

ส าหรับการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครท่ีเห็นไดช้ดัอีกองคป์ระกอบหน่ึง คือ การ
ใช้เสียงดนตรี ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัการใช้องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศทางละครโทรทศัน์ 
(องอาจ สิงห์ล าพอง, 2557) ซ่ึงช่วยสร้างอารมณ์บรรยากาศต่ืนเตน้ คิดเป็นจ านวน 98 เร่ือง จาก 100 
เร่ือง รวมถึง เสียงดนตรีสร้างอารมณ์บรรยากาศน่ากลวั 86 เร่ือง จาก 100 เร่ือง กล่าวคือ ในการ
น าเสนอแต่ละเร่ืองราวจะมีการใชด้นตรีเพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศมากกวา่ 1 ท านอง ซ่ึงอาจมีการ
ปรับระดบัของเสียงให้ข้ึนลงตามความต่ืนเตน้ของภาพเหตุการณ์ดว้ย โดยส่ิงท่ียืนยนัผลของการใช้
เสียงเพื่อการเร้าอารมณ์ของเร่ืองยงัเห็นไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มท่ี
จดัล าดบั ดนตรี ว่าเป็นองค์ประกอบในการน าเสนอเร่ืองท่ีมีความเร้าอารมณ์มากท่ีสุด  
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5.2.6  รายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่าจอ เร้าอารมณ์ด้วยการสร้างความตื่นเต้น และ
ความรุนแรงมากทีสุ่ด 

การสร้างอารมณ์บรรยากาศความต่ืนเตน้ ตามองค์ประกอบการสร้างบรรยากาศทางละคร
โทรทศัน์ (องอาจ สิงห์ล าพอง, 2557) ยงัเป็นส่วนประกอบการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครท่ีพบ
มากท่ีสุดในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ โดยจะเห็นได้จากการปรับแต่งแสงและสีของภาพ ท่ีสร้าง
อารมณ์ความต่ืนเตน้มากถึง 47 เร่ือง จาก 100 เร่ือง และยงัมีการใชเ้ทคนิคพิเศษทั้งการถ่ายท า และ
ตดัต่อ ท่ีสร้างความต่ืนเตน้อีก 14 เร่ือง และ 76 เร่ืองตามล าดบั โดยเทคนิคการตดัต่อท่ีส่งผลต่อการ
สร้างอารมณ์บรรยากาศไดม้ากท่ีสุด คือ การเร่ง หรือชะลอภาพ คิดเป็นจ านวน 77 เร่ือง ซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนท่ีผูผ้ลิตมีความจงใจก าหนดข้ึนภายหลงักระบวนการถ่ายท าเพื่อสร้างอารมณ์บรรยากาศของ
เร่ืองอยา่งชดัเจน 

ขณะเดียวกนั การใชรู้ปแบบเน้ือหาความรุนแรงยงัเป็นส่ิงท่ีพบวา่มีความเร้าอารมณ์ต่อผูช้ม
มากท่ีสุดในจ านวน 30 เร่ือง จาก 100 เร่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากภาพเหตุการณ์จริง เช่น ภาพ
อุบติัเหตุรถยนต์ การทะเลาะวิวาท การฆาตกรรม เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพความรุนแรงของ
รายการเร่ืองจริงผา่นจอ ยงัถูกน าเสนอผา่นรูปแบบการเตือนภยัท่ีผูผ้ลิตรายการก าหนดวาระสารข้ึน 
ท าใหท้ศันคติของผูช้มท่ีมีต่อความรุนแรงอาจถูกบิดเบือนไป 

 
5.2.7  ผลการรับชมรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ กบัแนวคิดผู้รับสาร 
ผลการวิจยัพบว่า ผูร้ับชมการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิง

ข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดผูรั้บสาร ในเร่ืองการมองผูรั้บสารเป็น “ตลาด หรือ 
“ผูบ้ริโภค” (Market) ตามท่ี McQuail (1994, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541, น. 291-292) ได้
อธิบายไวว้่า การพฒันาการของส่ือสารมวลชนท่ีไดก้ลายมาเป็นระบบธุรกิจเต็มตวัและอยูใ่นสภาวะ
ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงมาก ท าให้ผลิตผลของส่ือทุกชนิดมีลกัษณะเป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีไว้
เพื่อการจ าหน่าย ซ่ึงการผลิตส่ือตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของตลาดผูช้มเป็นส าคญั โดยจะเห็นไดว้า่ 
ผูรั้บชมรายการเร่ืองจริงผ่านจอ คือกลุ่มผูช้มท่ีถูกวดัปริมาณการรับชมผ่านการวิเคราะห์เรทต้ิงของ
รายการ หรือการปฏิสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงการวดัผลเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการมองกลุ่ม
ผูช้มเป็นผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งรักษาจ านวนไวจ้ากการน าเสนอเน้ือหาท่ีผูรั้บชมช่ืนชอบ 

นอกจากน้ี การน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอยงัสอดคล้องกบัแนวคิดผูรั้บสารในเร่ือง
กระบวนการเลือกสรร (พีระ ศิริโสภณ, 2540) ซ่ึงประกอบดว้ยการเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ การ
เลือกรับรู้หรือเลือกตีความ และการเลือกจดจ า โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างรายการเร่ืองจริง
ผา่นจอมีการรับรู้รูปแบบการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอท่ีน าเสนอประเด็นในดา้นต่าง ๆ 
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เช่น การเตือนภยั อุบตัิเหตุ อาชญากรรม ชีว ิต ส่ิงล้ีลบั หรือแปลก รวมถึงเร่ืองภยัพิบตัิ แต่
ขณะเดียวกนั การรับชมรายการเร่ืองจริงผ่านจอไดท้  าให้เกิดการตีความการน าเสนอของรายการ
เร่ืองจริงผา่นจอวา่เป็นเน้ือหาขอ้เทจ็จริงทั้งหมด โดยจะพบวา่จากการสนทนากลุ่ม ไม่มีคนใดท่ีรับรู้
การแต่งเติมเน้ือหาของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ เน่ืองจากลกัษณะการน าเสนอท่ีมีส่วนประกอบของ
ขอ้เทจ็จริง ซ่ึงการตีความน้ียงัน าไปสู่การจดจ า โดยเห็นไดจ้ากการสนทนากลุ่มท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความ
ช่ืนชอบรายการเร่ืองจริงผ่านจอท่ีมีภาพลกัษณ์การน าเสนอเน้ือหาเตือนภยั ท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิด
ความระมดัระวงั ซ่ึงภาพความจดจ าน้ีเกิดข้ึนกบัผูส้นทนากลุ่มจ านวนคร่ึงหน่ึง คือ จ านวน 4 คน จาก 
8 คน 
 

5.2.8  การปลูกฝังความเร้าอารมณ์ต่อผู้รับชมของรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ 
จากผลการสนทนากลุ่มท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความช่ืนชอบการน าเสนอในลกัษณะการเร้า

อารมณ์ของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ จ านวน 5 คน จาก 8 คน ท าให้เห็นวา่ อาจมีความเช่ือมโยงกบั
การน าเสนอเน้ือหาความรุนแรง ท่ีรายการเร่ืองจริงผา่นจอมีการน าเสนอมากท่ีสุด ขณะเดียวกนัการ
น าเสนอในรูปแบบการเร้าอารมณ์ท่ีส่งผลให้ผูรั้บชมช่ืนชอบ ยงัเป็นส่ิงท่ีรายการเร่ืองจริงผ่านจอ
ถ่ายทอดไปยงัผูรั้บชมผ่านกิจกรรมจากทางรายการท่ีให้ผูช้มได้มีส่วนร่วมในการส่งคลิป ภาพ
เหตุการณ์ หรือสกู๊ปข่าวเพื่อน ามาถ่ายทอดในรายการ เช่น กิจกรรมภาพจริงของคุณเร่ืองจริงของเรา 
รวมถึงโครงการสิงห์สร้างสรรค์ท่ีให้นกัศึกษาเขา้ประกวดการน าเสนอสารคดีเชิงข่าว ซ่ึงจะไดรั้บการ
แนะน าจากรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ส่งผลใหเ้กิดการถ่ายทอดแนวคิดไปยงักลุ่มเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ได ้

กระบวนการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผา่น
จอ ยงัเกิดข้ึนอยา่งเป็นวฏัจกัร เม่ือผูช้มมีความช่ืนชอบต่อการน าเสนอในรูปแบบการเร้าอารมณ์และ
ส่งต่อความคิดเห็นผ่านกิจกรรมบนส่ือออนไลน์อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น 
การแชร์ หรือการกดถูกใจ ส่ิงเหล่าน้ีไดส่้งผลไปถึงผูผ้ลิต และก่อให้เกิดการพฒันารูปแบบรายการ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดม้ากข้ึน ซ่ึงในดา้นหน่ึงอาจท าให้การพฒันาต่าง ๆ เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชนได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็อาจท าให้การพฒันาท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นการมุ่ง
แสวงหาก าไรจากกลุ่มธุรกิจโดยไม่สนใจหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพของความเป็นส่ือมวลชน 
 

5.2.9  เรทติง้ และส่ือออนไลน์ มีผลก าหนดรูปแบบการน าเสนอของรายการสารคดีเชิงข่าว 
เร่ืองจริงผ่านจอ 

ปัจจุบนั การน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่าน
จอ ยงัเกิดข้ึนอยา่งเป็นวฏัจกัร เม่ือผูช้มมีความช่ืนชอบต่อการน าเสนอในรูปแบบการเร้าอารมณ์และ
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มีการเปิดรับชมรายการผ่านส่ือโทรทศัน์จ านวนมากก็จะส่งผลให้มีเรทต้ิงในระดบัสูง ซ่ึงส่งผลต่อ
การวิเคราะห์การคัดเลือกประเด็นของผูผ้ลิตรายการ หากเร่ืองใดมีเรทต้ิงสูงในระหว่างการ
ออกอากาศจึงหมายความว่าเร่ืองนั้น ๆ เป็นท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า ประเด็นการเตือนภยั
เป็นเน้ือหาท่ีผูผ้ลิตรายการเร่ืองจริงผ่านจอเช่ือว่าผูช้มมีความช่ืนชอบมากท่ีสุด โดยทั้งน้ี การวดั
จ านวนเรทต้ิงของผูช้มท่ีมีความน่าเช่ือถือยงัเกิดจากการโฆษณาประเด็นท่ีน่าสนใจในระหว่างวนั
ก่อนท่ีจะมีการออกอากาศ โดยจะท าใหผู้ท่ี้สนใจไดติ้ดตามดูเน้ือหาท่ีน าเสนอในช่วงการออกอากาศจริง 

นอกจากน้ี เน่ืองจากรายการใช้พื้นท่ีในส่ือสังคมท่ีผูช้มปัจจุบันสามารถเข้าถึงและดู
ยอ้นหลงัรายการได ้และยงัสามารถเห็นการแสดงความคิดเห็นของผูช้มรายการท่ีเป็นปัจจุบนัมาเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการวางประเด็นของรายการ และรูปแบบการน าเสนอในรายการ 

ดงันั้น เม่ือผูรั้บชมเกิดความช่ืนชอบ หรือไม่ช่ืนชอบการน าเสนอใดๆของรายการเร่ืองจริง
ผ่านจอ ผูผ้ลิตรายการยงัสามารถวิเคราะห์ได้จากจ านวนยอดผูรั้บชมรายการยอ้นหลัง ทั้ งจาก
เวบ็ไซต ์bugaboo.tv ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 รวมถึงการส่งต่อความคิดเห็นของผูช้ม
ผา่นกิจกรรมบนส่ือออนไลน์ท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นการแสดงความคิดเห็น การ
แชร์ หรือการกดถูกใจผา่นส่ือเฟสบุก๊แฟนเพจ  รวมถึงช่องทางยทููบ ของรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ส่ิง
เหล่าน้ีไดส่้งผลไปถึงผูผ้ลิต และก่อให้เกิดการพฒันารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ไดม้ากข้ึน ซ่ึงในดา้นหน่ึงอาจท าให้การพฒันาต่างๆเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่
ในขณะเดียวกนัก็อาจท าให้การพฒันาท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นการมุ่งแสวงหาก าไรจากกลุ่มธุรกิจโดยไม่
สนใจหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพของความเป็นส่ือมวลชน 
 

5.2.10  รายการสารคดีเชิงข่าว เร่ืองจริงผ่านจอ พฒันาสู่การน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิง 
ละครมากขึน้ 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาของรายการเร่ืองจริงผา่นจอท่ีพบวา่มีการคดัเลือกประเด็นการเตือนภยั
ในการน าเสนอต่อผูช้มนั้นมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เขมริน จุลมาศ (2551) ท่ีไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ “เร่ืองจริงผ่านจอ” และการรับรู้ของผูช้ม ซ่ึง
พบวา่ เน้ือหารายการเร่ืองจริงผา่นจอ มีรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาทั้งหมด 5 ช่วง คือ ช่วงเร่ืองจริง
ไม่น่าจริง ช่วงเร่ืองจริงเตือนภยั ช่วงนาทีระทึก ช่วงข่าวเจาะ และช่วงสกู๊ปพิเศษ โดยเน้ือหาของ
รายการจะแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความแปลก เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเตือนภยั 
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรม และเน้ือหาท่ีมีผลกระทบต่อสังคม แต่ขณะเดียวกนัยงัมีความไม่
สอดคลอ้งในเร่ืองการสร้าง “ความเป็นจริง” เน่ืองจากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ทีมงานผูผ้ลิตมีการ
แต่งเติมเน้ือหาบางส่วนโดยไม่ไดต้ั้งอยู่บนขอ้เท็จจริง โดยท่ีผูรั้บชมไม่ตระหนกัถึงการแต่งเติมท่ี
เกิดข้ึน 
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ขณะท่ีการวิเคราะห์เน้ือหาของรายการ จ านวน 100 เร่ือง ระหวา่งเดือน มกราคม พ.ศ. 2558-
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ยงัพบวา่นบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไดมี้การปรับรูปแบบการน าเสนอบางส่วนให้
มีการน าตวับุคคลของเร่ืองมาถ่ายท าภายในห้องสตูดิโอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอ มีการจดักลุ่ม
ผูช้ม และด าเนินรายการดว้ยพิธีกรของเร่ือง โดยใชช่ื้อช่วงว่า “Big Show Big Story” ซ่ึงเน้นการ
ด าเนินเร่ืองด้วยการสัมภาษณ์หรือการแสดงจากบุคคลของเร่ืองสลบักบัการน าเสนอด้วยสกู๊ปท่ี
ทีมงานผูผ้ลิตถ่ายท าไดมี้การจดัเตรียมไว ้เช่น การน าแพทยช์าวบา้นท่ีใช้วิธีการรักษาดว้ยการเจาะ
หนงัหัวมาสาธิตในรายการ ซ่ึงการใช้วิธีเหล่าน้ีเป็นลกัษณะการด าเนินเร่ืองในรูปแบบการแสดง 
ขดัแยง้กบัลกัษณะการท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงของส่ือมวลชน อีกทั้งลกัษณะการใชค้  าวา่ Show 
เป็นส่วนประกอบของช่ือในช่วงรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ทั้งน้ียงัสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง
รูปแบบท่ีเป็นสารคดีเชิงละครมากข้ึน และมีผลต่อความเร้าอารมณ์อยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

 
5.2.11 ข้อค้นพบที่ส าคัญของงานวิจัยกระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครใน

รายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผ่านจอ 
โดยสรุป การวิจยักระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว 

เร่ืองจริงผ่านจอ มีขอ้คน้พบท่ีส าคญั คือ การรู้เท่าทนัการน าเสนอของรายการเร่ืองจริงผ่านจอท่ีมี
เกณฑ์การคดัเลือกประเด็นการน าเสนอจากความเร้าอารมณ์ของเร่ืองก่อนท่ีจะหาแง่มุมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูช้ม โดยประเด็นการเตือนภยัเป็นประเด็นท่ีถูกก าหนดให้ผูช้มได้รับชมมากท่ีสุด
เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีผูรั้บชมช่ืนชอบและมีเป็นประโยชน์ต่อผูช้มตามนโยบายของผูบ้ริหาร 

ในดา้นการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครของรายการสารคดีเชิงข่าวเร่ืองจริงผา่นจอ
ยงัเห็นไดช้ดัเจนจากการลงพื้นท่ีถ่ายท าของทีมงานผูผ้ลิตซ่ึงมีส่วนในการก าหนดประเด็นความเร้า
อารมณ์ของเร่ืองและยงัมีการใช้เทคนิคของการผลิตรายการด้วยวิธีการจดัฉากเพิ่มเติมเน้ือหาท่ี
นอกเหนือจากขอ้เท็จจริง ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจวา่เป็นเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งยงัมี
การใช้ภาพความเร้าอารมณ์ท่ีมีความรุนแรง มีการใช้เสียงดนตรีประกอบการด าเนินเร่ืองเพื่อเร้า
อารมณ์ของผูช้ม ตลอดจนปรับแสง การแต่งสี และการใช้เทคนิคพิเศษการถ่ายท า และการตดัต่อ
ต่าง ๆ โดยมีผลต่อการสร้างความต่ืนเตน้ของผูช้มมากท่ีสุด  

ส่วนกลุ่มตวัอย่างผูช้มรายการ เร่ืองจริงผ่านจอ ยงัมีความช่ืนชอบต่อการน าเสนอใน
รูปแบบสารคดีเชิงละครท่ีมีความเร้าอารมณ์ และมีประเด็นความรุนแรง โดยท่ีมีความเขา้ใจวา่เป็น
การน าเสนอเพื่อการเตือนภยั นอกจากน้ี ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียงัท าให้การตอบสนองของผู ้
รับชมสามารถส่งต่อไปยงัผูผ้ลิตรายการอยา่งรวดเร็ว มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการแสดงความคิดเห็น การ
แชร์ หรือการกดถูกใจในส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็นปัจจุบนั และน าไปสู่การวิเคราะห์ของ
ผูผ้ลิตรายการท่ีจะเลือกน าเสนอประเด็นท่ีเป็นความช่ืนชอบของผูช้มต่อไป 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการผลการศึกษา พบว่า การน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละคร (Docudrama) ของ
รายการเร่ืองจริงผ่านจอ มีลกัษณะการเร้าอารมณ์ต่อกลุ่มตวัอยา่งโดยตรง จากหลกัองคป์ระกอบ
การสร้างบรรยากาศทางละครโทรทศัน์ โดยเฉพาะการใช้เสียงประกอบ การใช้เทคนิคพิเศษ และ
การฉายซ ้ าภาพเหตุการณ์ที่มีความต่ืนเตน้ น่ากลวั น่าประหลาดใจ ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งแมว้า่จะมี
ความช่ืนชอบ แต่ก็ควรพิจารณาเน้ือหาขอ้เท็จจริงอย ่างรอบคอบ และท าความเขา้ใจกบัการ
น าเสนอในประเด็นการเตือนภยั ซ่ึงผูผ้ลิตมีการก าหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) ใน
การช้ีน าผูช้มให้ตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองเตือนภยั จนบางคร้ังอาจมองขา้มผลกระทบท่ี
เกิดจากภาพความรุนแรงได ้ดงันั้นผูรั้บชมจึงควรรู้เท่าทนักระบวนการน าเสนอของรายการเร่ือง
จริงผ่านจอท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของผูรั้บชมได้  

ในส่วนผูผ้ลิตรายการท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคดัเลือกประเด็น มีการใช้วิธี
น าเสนอเน้ือหาท่ีมีความเร้าอารมณ์ตลอดจนการใชภ้าพความรุนแรง แนวทางการพฒันาในอนาคต 
ผูผ้ลิตรายการจึงควรจะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการให้ความบนัเทิงควบคู่ไปกบัการให้
ขอ้มูลขอ้เทจ็จริง การน าเสนอโดยยดึหลกัความมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการน าเสนอขอ้มูลมากกวา่
การช้ีน าใหเ้กิดความเช่ือท่ีอาจส่งผลเสียต่อสาธารณประโยชน์ได ้รวมถึงควรให้ความส าคญักบัการ
ป้องกนัภาพความรุนแรงท่ีน าเสนอผา่นรายการ ซ่ึงอาจกลายเป็นแบบอยา่งท่ีส่งผลเสียให้กบัเยาวชน 
หรือผูรั้บชมรายการใหรั้บรู้ขอ้มูลท่ีถูกบิดเบือน หรือน าไปสู่การปฏิบติัตามแบบอยา่งท่ีไม่เหมาะสม  

ดงันั้น ขอ้เสนอแนะทางวิชาชีพ จากผลวิจยัท่ีพบว่ารายการ เร่ืองจริงผ่านจอ เป็นรายการ
สารคดีเชิงข่าวท่ีมีกระบวนการน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงละครท่ีสร้างความเร้าอารมณ์ต่อผูช้ม
เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกประเด็นการน าเสนอโดยมีนโยบายของบริษทัท่ีใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอ
ประเด็นท่ีใกลต้วัผูช้ม ผูผ้ลิตรายการควรจะมีแนวทางในการพฒันารายการท่ีสร้างความน่าสนใจกบั
ผูช้มรายการในรูปแบบการตรวจสอบขอ้เท็จจริงมากข้ึน โดยเฉพาะจากส่ืออินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็น
แหล่งข่าวสารในยุคปัจจุบนัเพื่อท าให้เกิดความน่าเช่ือถือของรายการเร่ืองจริงผา่นจอมากข้ึน และ
เป็นพื้นท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ของผูช้มรายการดว้ยวิธีการใหม่ๆ รวมถึงควรลดการน าเสนอ
ประเด็นเร่ืองการเตือนภยั อาชญากรรม ซ่ึงในปัจจุบนัมีการน าเสนออยูใ่นปริมาณท่ีสูง ควรจะขยาย
ประเด็นความอนัตรายท่ีไม่ใช่ความรุนแรงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นส่ิงเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัคนในประเภท
อ่ืน ๆ เช่น ประเด็นด้านสุขภาพ ความปลอดภยัทางทอ้งถนน เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างความ
ตระหนกัรู้ และเปิดพื้นท่ีใหม่ ๆ ในการร่วมตรวจสอบสังคมมากข้ึน 

ในดา้นขอ้เสนอแนะทางวิชาการ จากผลวิจยัท่ีพบว่า ผูรั้บสารรู้ไม่เท่าทนัส่ือ ในประเด็น
การก าหนดวาระข่าวสารจากผูผ้ลิตรายการท่ีน าเสนอเร่ืองเตือนภยั ซ่ึงหากมีการรับชมอยา่งต่อเน่ือง
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ส่งผลต่อการรับสารประเภทดงักล่าวท่ีแฝงไปดว้ยความรุนแรง ดงันั้น จึงควรท าการวิจยัเชิงทดลอง
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูช้มรายการดงักล่าวว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบหรือไม่ 
อยา่งไร 

แมว้่ารายการเร่ืองจริงผ่านจอจะเป็นรายการสารคดีเชิงข่าวท่ีสร้างการยอมรับให้กบัผูช้ม
เป็นระยะเวลานาน แต่ปัจจุบนัมีรายการข่าวประเภทอ่ืน ๆ เกิดข้ึนจ านวนมาก จึงควรมีการศึกษา
กระบวนการน าเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการข่าวท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทั้งจากในช่องทีวีดิจิทลั 
และช่องอินเทอร์เน็ตทีวี อาทิเช่น รายการ อาชญากรรมหนา้หน่ึง ช่องไทยรัฐทีวี รายการ ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นประโยชน์ใหผู้บ้ริโภครู้เท่าทนัต่อไป 

 

 



 

 
บรรณานุกรม 

 
กาญจนา แกว้เทพ. (2541). การวิเคราะห์ส่ือ แนวคิดทางเทคนิค. กรุงเทพฯ : บริษทัอินฟินิต้ีเพรส 

จ ากดั. 
เขมริน จุลมาศ. (2551). การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ “เร่ืองจริงผ่านจอ” และการ

รับรู้ของผู้ชม. (วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 
กรุงเทพฯ. 

คมสัน รัตนะสิมากลู. (2555). หลกัการเขียนบทวทิยกุระจายเสียง และบทวทิยโุทรทศัน์. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

คณะกรรมการกิจการวทิย ุกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2556). รายงาน
สภาพอุตสาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการกิจการวทิย ุกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. 

จนัทร์ส่งแสง. (ม.ป.ป.). นักเขียนสารคดีมือรางวลั. คน้วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2558 จาก 
http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=49 

จุมพล รอดค าดี. (2532). ส่ือมวลชนเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ณรงคศ์กัด์ิ ศรีทานนัท.์ (2534). เนือ้หาข่าวและแนวทางการคัดเลือกข่าวหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์

รายวนัภาษาไทย. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ และสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ . (2549). รูปแบบสารคดีเชิงละคร. เอกสารการสอน

ชุดวิชาการผลิตรายการโทรทศัน์ชั้นสูง. หน่วยท่ี 7. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์. หนา้ 9. 

ตวงพร อศัววไิล. (2539). ปัญหาจริยธรรมในการรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนรายงานแปซิฟิค. 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

ตระหนักจิต ยุตยรรยง . (2541). การน าเสนอภาพอาชญากรรมผ่านรายการสารคดีเชิงข่าว
อาชญากรรมทางโทรทัศน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต).จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

เทพชยั หยอ่ง. (2550). อวสานไอทีว.ี กรุงเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส์. 
ธนานุช เหมือนคีรี. (2539). การวิเคราะห์เนือ้หาข่าวโสเภณีเดก็ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และ

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. (วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 



100 

ธีรภาพ โลหิตกุล. (2539). กว่าจะเป็นสารคดี. กรุงเทพฯ: อ่านเอาเร่ือง. 
ปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กิจ (2538). หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับการก าหนดวาระความขัดแย้งทาง

การเมืองในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

พิชญธ์นงั หิรัญเจริญจิรกุล. โปรดิวเซอร์ บริษทั สาระดี จ  ากดั, 2558 (18 สิงหาคม) การสัมภาษณ์.  
พิรงรอง รามสูต รณะนนัทน์. (2558). ดราม่าข่าวสารกบัสังคมไทย, กรุงเทพธุรกิจ คน้วนัท่ี 4 

กนัยายน 2558 จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635402 
พีระ จิรโสภณ. (2540). ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร. นนทบุรี: 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มณีรัตน์ ปัญญประเสริฐกุล. โปรดิวเซอร์รายการ เร่ืองจริงผา่นจอ บริษทั สาระดี จ  ากดั, 2588 (18 

สิงหาคม). การสัมภาษณ์. 
เร่ืองจริงผา่นจอ. (2551). คอนเซ็ปต์รายการเร่ืองจริงผ่านจอ 360 องศา Real X. คน้วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2557 จาก http://www.thairealtv.com/home/real-x  
เร่ืองจริงผา่นจอ. (2558). ข้อมูลจ านวนผู้กดถูกใจหน้าเพจเฟซบุ๊ก. คน้วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 

จาก https://www.facebook.com/thairealtv2011   
วรรณสิริ โมรากุล. (2539). โทรทัศน์กับการก าหนดประเดน็ช้ีน าทางการเมืองในช่วงก่อนการ

เลือกตั้ง 13 กันยายน 2535 2 election. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จุฬาลงกร์มหา
วทิยาลยั, กรุงเทพฯ.  

วกิิพีเดีย. (2558). ประวติัสถานีโทรทัศน์ไอทีวี. คน้วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%
E0%B8%A7%E0%B8%B5 

รัชดาภรณ์ มอญขาม. (2544). วิธีการน าเสนอเชิงละครในรายการสารคดีท่องเท่ียวทางโทรทัศน์. 
(วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

รวนิ คลา้ยวงศ.์ (2554). พัฒนาการและแนวโน้มรายการข่าวเกษตรกรทางสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7. (วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย,์ กรุงเทพฯ. 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ . (2553). สารคดีเชิงข่าว: หัวใจและการ
น าเสนอของ วรีะศกัด์ิ  

สุธีร์ พลพงษ ์และคณะ. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์. นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5


101 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร. (2533). การส่ือสารกับสังคม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
อกนิษฐ ์มาโนษยวงศ.์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สาระดี จ  ากดั. 2558 (18 สิงหาคม). การสัมภาษณ์. 
องอาจ สิงห์ล าพอง. (2557). กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่.  
อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ (บรรณาธิการ). (2545). ส่ือสารมวลชนเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: โครงการส่ือ

สันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
AQX research. (2557). Media spending on TV. 
Bosso, C. J. (1987). Pesticides and politics: The life cycle of a public issue. Pittsburgh, PA: 

University of Pittsburgh Press. 
Paget, D. (1998). No Other Way to Tell It: Dramadoc/Docu- drama in television. Manchester:  

Manchester UP. 
Funkhouser, G. (1973). The issues of the sixties: An exploratory study in the dynamics of public 

opinion. Public Opinion Quarterly 37(1), 62-75. 
Iyengar, S., & Kinder D. R. (1987). News that matters: Television and American opinion. 

Chicago: The University of Chicago Press. 
Lipkin Steven N. (2002). Real emotional logic film and television docudrama as persuasive 

practice.  
Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Severin, W. J. and Tankard, J. W. (2001). Communication Theories Origin, Methods, and Uses in 
the  
Mass Media (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman. 

Stone, G., Singletary M., & Richmond V. P. (1999). Clarifying communication theories: A hands-
on approach. Iowa: Iowa State University Press. 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล     นายองักรู ตะวนัวง 
 
ประวตัิการศึกษา     ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาส่ือส่ิงพิมพ ์
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2554-2557 
 ผูส่ื้อข่าว 
 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 
 พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั 
 ผูส่ื้อข่าว 
 บริษทั ส านกัข่าว บีอีซี จ  ากดั 
 
  
 


	กระบวนการนาเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริงผ่านจอ
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 ผลการวิจัย
	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน

