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          จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาเก่ียวกับ การสรางสรรครายการสารคดี

เก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม โดยมุงเนนศึกษากระบวนการผลิตรายการ
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ท่ีมีตอรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ของกลุมเปาหมายอายุระหวาง 18-35 

ป รวมท้ังการวิเคราะหรายการสารคดีทางโทรทัศนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการ

วิเคราะหมาจัดทํารายละเอียดโครงรางรายการ บทโทรทัศน เพ่ือนําไปสูการผลิตชิ้นงาน ความยาว 
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รักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของไทย 

          ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมเปาหมายมีความสนใจตอรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร
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ศึกษาไดรวบรวมขอมูลดังกลาวเพ่ือมาคิดสรางสรรครายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีเปนประโยชนและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูใกลตัว และจากชิ้นงานการผลิต ผูศึกษาไดสํารวจความคิดเห็นของ

กลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมตัวอยาง ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการ พบวา รายการ “See ศิลป 

in Siam” มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ีดูนาสนใจแปลกตา กลุมเปาหมายมี

ความพึงพอใจตอเนื้อหาพอสมควร โดยมองวาเปนการนําเสนอเรื่องราวในทองถ่ินท่ีนาติดตามและ

ชวยใหคนไดเรียนรูประวัติศาสตรของตนเองอีกทางหนึ่งดวย 
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กนกวรรณ กนกวนาวงศ อาจารยอัศเรศ ใจเจริญทรัพย และอาจารยสังกมา สารวัตร ท่ีกรุณาให

คําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตอง

และสมบูรณยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

                คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

                 หนึ่งขาวใหญ เม่ือตนป 2556 ท่ีสรางกระแสการวิพากษวิจารณกันในสังคม และเปน

กรณีศึกษาท่ีนาสนใจ คือ ขาวกลุมอาคารศาลฎีกา สถาปตยกรรมสมัยใหมรูปแบบนีโอ-คลาสสิก ท่ีมี

อายุมากกวา 70 ป นี่คือสัญลักษณทางประวัติศาสตรท่ีวาดวยเอกราชทางการศาลของไทย รูปแบบ

อาคารท่ีมีความสอดคลองกลมกลืนกับสิ่งกอสรางบริเวณถนนราชดําเนิน เปนสิ่งกอสรางท่ีเปนเหมือน

ตัวแทนหรือสิ่งท่ีตอกย้ําถึงการพัฒนาประเทศในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย เม่ือป 

พ.ศ. 2475   

     แตวันนี้ อาคารหลังดังกลาวเหลือแตเพียงเศษซาก เม่ือมีการสั่งใหทุบอาคารท้ิงหลังจากมี

การดําเนินการรื้อทุบกลุมอาคารศาลฎีกาดังกลาวไปเม่ือตนป 2556  การรื้อทุบในครั้งนี้ แมจะถูก

คัดคานจากหลายฝายดวยเหตุผลท่ีวา นี่คือ ความทรงจํา และยังเปนเหมือนตัวแทนของรูปแบบ

สถาปตยกรรมในสมัยนั้น แตขอติติง หรือเรียกใหยุติการื้อทุบท้ิงก็ไมเปนผล ขอเท็จจริงของวันนี้ คือ 

อาคารไดถูกรื้อทําลายไปแลว แมวากระแสวิจารณในหลายแงมุมยังคงอยู   

                 ท้ังนี้ กรณีการรื้อทุบอาคารศาลฎีกาจึงไมไดเปนเพียงตัวอยางของการมองตางมุมของ

คนในสังคม  เพียงเพราะชวงเวลาท่ีเปลี่ยนไปเทานั้น แตนอกจากการมองตางมุมกันแลว ยังเห็นไดวา

การใหความสําคัญ หรือคุณคาในสิ่งเดียวกันนั้น ยังตางกันเม่ือเวลาผานไปอีกดวย กรณีนี้ จึงเปนอีก

กรณีศึกษาท่ีสําคัญตอเรื่องการใหคุณคาและการอนุรักษไวซ่ึงศิลปะ ซ่ึงเปนศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

ความหมายในประวัติศาสตรดวย ( วราวิทย ฉิมมณี 2556 ) 

           ถาหากวา ศิลปวัฒนธรรมสิ่งท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ กลม

เกลียวของชาติ และเปนศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนแบบอยางหรือวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน

แตละกลุม วัฒนธรรมใดท่ีมีรูปแบบแนวคิดท่ีไมเหมาะสมก็อาจเลือนลางหายไป กลายเปนสวนหนึ่ง

ของประวัติศาสตร ซ่ึงการใหคุณคาตอศิลปวัฒนธรรมนั้น เปนการแสดงเอกลักษณซ่ึงเปนการรับรูและ

ยอมรับสิ่งท่ีมีคุณคาทางจิตใจ เปนความตอเนื่องของความทรงจํา จารีตประเพณี จิตวิญญาณ และ

ทางสัญลักษณ รวมถึงความรักชาติ กลายเปนตัวแทนของยุคสมัยหนึ่งๆ หรือเปนเอกลักษณโดดเดน

หาไดยาก    
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      อยางไรก็ตาม ในทุกทองถ่ินลวนมีการวางแผนการพัฒนาเมืองเพ่ือสรางความเจริญ

กลับคืนมาใหแกทองถ่ินของตนเองผานการบริหาร การปกครอง อิทธิพลของตางถ่ิน ไมวาจะเปนดาน

การดําเนินชีวิต อาชีพ ระบบสาธารณูปโภค หรือแมกระท่ังศิลปวัฒนธรรม   ศิลปวัฒนธรรมจึงเปนอีก

แนวทางหนึ่งท่ีจะตอยอดและชวยสงเสริมความเจริญใหแกทองถ่ิน แกเมืองนั้นได  

     นอกจากนี้ คุณคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัยยังคงไวในดานประโยชนใชสอยเปน

ฐานะแหลงศึกษาหาความรู  คุณคาทางสังคมอันเกิดจากความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ระหวางสังคม

อันหมายถึงความเก่ียวของกับเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ก็ไดถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาดวย การมีประวัติศาสตรของตนเองนั้น จึงเปนดั่งเครื่องเตือนใจใหแกไขความ

ผิดพลาดในอดีต มีแนวทางในการดําเนินไปตามรากเหงาท่ีมาของวัฒนธรรมนั้น ๆรวมถึงกระแสของ

ความเปลี่ยนไปของสังคม 

                อังศุมา งามศิลปะเสถียร (2551: ไมปรากฏเลขหนา) ก็ไดเคยกลาวไวถึงในสวนของเรื่อง

ศิลปวัฒนธรรมไวเชนกันวา ศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมีมาชานาน เปนสิ่งท่ีดีงามท่ีควรอนุรักษ และควร

อยูคูกับสังคมตลอดไป ศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีสะทอนสังคม แตละสังคมมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

ศิลปวัฒนธรรมมีเอกลักษณในตัวของมันเอง  

                สังคมทุกวันนี้มีสิ่งท่ีขัดกับศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม อยูท่ีพวกเราตองรวมมือรวมใจกัน

อนุรักษ วัฒนธรรม ปกปองวัฒนธรรม และถายทอดใหคนรุนหลังตอไป อยาใหศิลปวัฒนธรรมของ

สังคมอ่ืนมีอิทธิพลเหนือศิลปวัฒนธรรมไทยของเรา ปลูกฝงรุนใหมใหเติบโตพรอมกับศิลปวัฒนธรรมท่ี

ดีงาม (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต 2550: 320)           

                การอนุรักษและถายทอดศิลปวัฒนธรรมนั้น  ตองอาศัยความรวมมือกันของคนทุกคนซ่ึง

มีวิธีการตางๆไมวาจะเปนศึกษา  คนควา  และการวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท้ังท่ี มี

การรวบรวมไวแลวและยังไมไดศึกษา  เพ่ือทราบความหมาย และความสําคัญของวัฒนธรรมในฐานะ

ท่ีเปนมรดกของไทยอยางถองแท   ซ่ึงความรูดังกลาวถือเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต  เพ่ือใหเห็น

คุณคา  ทําใหเกิดการยอมรับ  และนําไปใชประโยชนอยางเหมาะสมตอไปและตองสงเสริมใหทุกคน

เห็นคุณคา  รวมกันรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติและของทองถ่ินเพ่ือสรางความเขาใจและ

ม่ันใจแกประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอ่ืนๆอยางเหมาะสม ท้ังนี้ ตองมี

การรณรงคใหประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญ ของวัฒนธรรมวา เปนเรื่องท่ีทุกคน

ตองใหการรับผิดชอบรวมกันในการสงเสริมสนับสนุน  ประสานงานการบริการความรู  วิชาการ และ

ทุนทรัพยสําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตองจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศทางดาน

วัฒนธรรมเพ่ือเปนศูนยกลางเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเพ่ือใหประชาชนเขาใจ สามารถ

เลือกสรร ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตท้ังนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทใน

การสงเสริม และสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึนดวย (วิชัย ภูโยธิน และคณะ 2551: 25)  
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                ในการอนุรักษหรือถายทอดศิลปวัฒนธรรม ไมวาจะเปนการท่ีเราตองรักษาใหคงอยู

ตลอดกาล หรือ ตองปลอยใหมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยของสังคม เปลี่ยนไปตามกระแสการ

เชื่อมโยงของคน บานเมือง สภาพแวดลอม หรือการท่ีเราจะเรียนรูและตองรูจักควบคุมใหไมไรทิศทาง 

ใหยังคงเดินไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในแตละสังคมก็เลือกท่ีจะถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมไดแตกตางกันออกไป     

     จากแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (ป 2550 - 2559) ระบุวา การเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีและสังคมมนุษย เชน ความตองการของมนุษยท่ีเพ่ิมข้ึน  นโยบายหรือความประสงคของ

ผูปกครอง เนื่องจากมองเห็นประโยชนและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงทําใหความงามและคุณคา

ทางดานศิลปวัฒนธรรม เลือนลางไปจากสังคมไทยลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะบางวัฒนธรรมท่ีเลือนหาย 

จนบางอยางถูกวัฒนธรรมอ่ืนเขามาแทนท่ีจนหมดแลวก็วาได ทุกวันนี้ มีเพียงบางพ้ืนท่ีเทานั้นท่ีเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษสิ่งกอสรางท่ีทรงคุณคาในดานศิลปวัฒนธรรมเอาไว แตในอีกหลายๆ แหง 

ก็ถูกท้ิงราง ละเลย ถูกมองขามความสําคัญซ่ึงเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร             

     เม่ือประเทศมีการติดตอมากข้ึน สังคมถูกเปดออก การหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมหรือ

ศิลปะวิทยาการใหมๆ ก็คงจะเปนเรื่องท่ีไมอาจกีดก้ัน ตองหาม หรือเปนเรื่องท่ีผิดนัก แตสิ่งเหลานี้

เปนสิ่งท่ีตองทําความเขาใจใหตรงกันวาไมใชใหมมาเกาไป หรืออะไรดีกวากัน  ดั่งเชน ชัชรพล เพ็ญ

โฉม (2554) กลาวไวในบทความวิชาการหนึ่ง ท่ีวา วัฒนธรรม คือ การไมรื้อท้ิง และ “เราจะอนุรักษ

อดีตไวกับปจจุบัน และสงปจจุบันตอใหอนาคตไดอยางไร”  แตเม่ือสามารถเปดรับสิ่งใหมเขามาได ก็

สมควรอยางยิ่งท่ีตองอนุรักษสิ่งเกาไวดวย การเปลี่ยนแปลงของสังคมกับคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

มา ก็จะสามารถเดินไปพรอมๆ กันได  

                 การอนุรักษโดยการศึกษาและเผยแพรประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมนั้น อาจจะไมใช

ทางท่ีดีท่ีสุด แตอยางนอยก็อาจเปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยยืดเวลาในการมีอยูของวัตถุ หรือสิ่งกอสรางท่ี

มีคาทางจิตใจนั้นใหเสื่อมสภาพหรือถูกทําลายชาลง 

      ดังนั้น การผลิตรายการ หรือการสรางสรรคสื่อท่ีสงเสริมใหเห็นถึงคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม สื่อท่ีชวยสรางความเขาใจใหกับสังคม ชุมชน เพ่ือเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ไปใน

ทิศทางเดียวกัน จึงนาจะเปนหนทางหนึ่งของการอนุรักษและรักษาไวซ่ึงมรดกของบรรพบุรุษได  

      แตปจจุบันพบวา มีสื่อหรือการสรางสรรครายการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไมมากเทาท่ีควร 

อาจเปนเพราะเรื่องเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมนั้น มีเนื้อหาท่ีหนักเกินไป รูปแบบการนําเสนอท่ีนาเบื่อ 

ซํ้าซาก จําเจไมเปนท่ีถูกใจของวัยรุนและผูชมสวนใหญ จึงทําใหหลายคนมีภาพจําเก่ียวกับรายการสาร

คดีเชิงศิลปวัฒนธรรมนั้น เปนเรื่องท่ีไมสนุกไมนาสนใจ เปนเรื่องเฉพาะกลุม ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นใน

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พ.ศ. 2556-2558 ท่ีระบุวาสื่อโสตทัศนในการจัดเก็บ
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ขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมนี้ มีจํานวนนอยและสื่อท่ีมีสวนมากไมสามารถใหขอมูลท่ีเพียงพอและ

สําคัญตอการจัดเก็บ 

      ดังนั้น นี่จึงเปนท่ีมา และแรงบันดาลใจใหกับผูทําจุลนิพนธ ตองการเปลี่ยนทัศนคติ 

มุมมองตอรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมไวสําหรับผูรับชมสื่อ และตองการสรางความตระหนักรัก 

และหวงแหนรากเหงาท่ีเรามีอยูผานสื่อโทรทัศน   

                 จุดเดนของการใชสื่อโทรทัศนก็คือใหภาพท่ีเคลื่อนไหวไดพรอมเสียง ทําใหผูชมเกิด

ความเพลิดเพลิน มีอารมณคลอยตามทําใหทราบเนื้อหา เกิดความเขาใจไดงาย เปนสื่อท่ีสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะได โดยการเลือกรายการและเวลาในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ อีกท้ัง 

ยังเปนสื่อท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท 2554: 160) 

                 ในปจจุบันนั้น รายการสารคดีในประเทศไทย มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ไมเฉพาะ

แตเรื่องของธรรมชาติ แตเพียงอยางเดียว นอกจากพัฒนาเนื้อหาแลว ยังมีการพัฒนาเรื่องของรูปแบบ

การนําเสนอท่ีหลากหลาย และการสรางความแปลกใหมใหกับสารคดี ไมวาจะเปนสารคดีทองเท่ียว 

สารคดีเชิงขาว สารคดีชีวประวัติ เปนตน ในแตละรายการก็มีสวนท่ีนาสนใจแตกตางกันไป 

                 ท้ังนี้ ผูศึกษาจะศึกษาเฉพาะในสวนของรายการโทรทัศนเก่ียวกับสารคดีรูปแบบตางๆ 

ท่ีนําเสนอผังรายการจากสถานีโทรทัศนท่ีออกอากาศ โดยไมมีคาใชจายในการรับชม (Free TV) โดย

จะศึกษาวิเคราะห รูปแบบรายการ จุดเดน จุดดอย ของรายการ ท่ีเก่ียวเนื่องกับสารคดีประเภทตางๆ 

เพ่ือใหเห็นขอแตกตางและนํารูปแบบมาปรับใชกับสารคดีเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมตอไป  

 

วัตถุประสงค 

               1. เพ่ือสรางสรรครายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมและใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร 

                  ความเปนมาท่ีมีเนื้อหาเปนประโยชนตอผูชม 

               2. เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน 

               3. เพ่ือสงเสริมและรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของไทย 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ  

                การผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เนนเนื้อหาสาระเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปะและวัฒนธรรม ในดานตางๆ อาทิ เชน สถาปตยกรรม ประเพณี และ

การแสดง  จํานวน 1 ตอน ความยาว 30 นาที กลุมเปาหมายอายุระหวาง 18 -35 ป 
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ข้ันตอนการศึกษา  

          1. สํารวจรายการสารคดีท่ีออกอากาศอยูในปจจุบัน และศึกษานํารองกลุมเปาหมายเพ่ือ

คาดคะเนความเปนไปไดของการศึกษา 

           2. ทบทวนทฤษฎีบทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนขอบเขตของ

การศึกษาและนําไปสูการหาคําตอบ และจัดทําแผนเสนอการดําเนินโครงการ  

               3. เตรียมการในกระบวนการกอนการผลิต (Pre - Production) 

                             - ทบทวนทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปน 

                        ขอบเขตของการศึกษา  

                     - สรุปแนวความคิดของรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมตางๆ ท่ีออกอากาศอยูใน 

                       ปจจุบัน เพ่ือเห็นกระแสความนิยม หรือไมนิยมของรายการในแตละรูปแบบ  

                     - คิดรูปแบบ และวิธีการนําเสนอรายการอยางไรใหนาสนใจ และตรงกับความสนใจ 

                       ของกลุมเปาหมาย 

                     - เลือกเรื่องท่ีจะผลิตรายการ / เก็บขอมูล / สัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ กอนเริ่ม 

                       ข้ันตอนโปรดักชั่น  

                     - เตรียมแผนการถาย / วางโครงรายการเพ่ือเตรียมถายทํา  

                     - ติดตอและขออนุญาตบุคคลและสถานท่ีในการถายทํา 

                4. ดําเนินการถายทํา (Production) 

                     - ถายทําตามแผนการท่ีกําหนด 

                5. หลังการถายทํา (Post-Production) 

                     - ตัดตอ 

                6. วิเคราะหผลการศึกษาวาตอบสนองผูชมอยางไรบาง  

                7. สรุปผลงานวจิัย ผลท่ีไดรับจากการผลิต ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป  
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แผนการดําเนนิการ 

ตารางท่ี 1-1 แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน (เดือน) 

มิ.ย.

56 

ก.ค.

56 

ส.ค.

56 

ก.ย.

56 

ต.ค.

56 

พ.ย.

56 

ธ.ค.

56 

ม.ค.

57 

1. กําหนดปญหา ศึกษาและ  

   คนควาขอมูล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ทบทวนขอมูล                 

3. เสนอแผนโครงการผลิต  

   รายการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. จัดทําเครื่องมือวิจัย 

    การสํารวจขอคิดเห็น  

    กลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเตรียมกอนการผลิต                 

6. ผลิตรายการสารคดี                 

7. ข้ันตอนหลังการถายทํา                 

8. นําเสนอผลงาน  

   ใหกลุมเปาหมายรับชม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. วัดผลการประเมิน และ 

    ขอเสนอแนะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. สรุปผลการดําเนินงาน                 

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

                1.  สามารถสรางสรรครายการสารคดีไดตามวัตถุประสงคและตรงกับความสนใจของ 

                    กลุมเปาหมาย 

                2.  เขาใจและเรียนรูกระบวนการทํางานการผลิตรายการสารคดีมากยิ่งข้ึน 

                3.  ผูชมไดเห็นถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ท่ียังเหลืออยูในปจจุบันและเปนสารคดีท่ี 

                     สรางความรูแกผูชม และสรางความตระหนักใหแกสังคมโดยรวมได 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

นิยามศัพท 

                1.  รายการสารคดี   หมายถึง รายการประเภทหนึ่ง ซ่ึงนําเสนอเนื้อหาท่ีมุงใหสาร

ความรู ความเขาใจแกผูชมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยยึดหลักความเปนจริง เม่ือผูชมดูแลวจะรูสึกวา

เนื้อหาของรายการคอนขางจะมีสาระและความรูเปนหลัก 

                 2. ศิลปะ หมายถึง ผลแหงความคิดสรางสรรค ของมนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณ

ตาง ๆ ใหปรากฏ ซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิ

ปญญา ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม 

จารีตประเพณีหรือ ความเชื่อทางศาสนา 

                 3. วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางอันเปนแบบแผนในความคิด และการกระทําท่ี

แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษยไดคิดสราง

ระเบียบกฎเกณฑวิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู และ

เทคโนโลยีตาง ๆ ในการควบคุม และใชประโยชนจากธรรมชาติ  

                 4. ประวัติศาสตร หมายถึง ความทรงจําวาดวยประสบการณของมนุษย  การศึกษา

ประวัติความเปนมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการท่ีไดบันทึกเก็บไว หรือประสบการณจากผูมีอาวุโส  

                 5. การอนุรักษ หมายถึง การควบคุมและจัดการทรัพยากรอยางระมัดระวังเพ่ือให

อนุชนรุนหลังไดใชประโยชนตอไป 

                6.    พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทาง หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีได

วางแผนไวแนนอนลวงหนา 

                7.   การปฏิวัติวัฒนธรรม  หมายถึง การปรับปรุงวัฒนธรรมไทยใหเจริญเหมือนอารย 

ประเทศขณะเดียวกับท่ียังคงเนนเอกลักษณแหงความเปนไทยไวดวยและจะเปนการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาติอยางมีข้ันตอนตามแนวทางท่ีรัฐบาลเปนตัวกําหนด 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

                ในการศึกษาเรื่อง การสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยตางๆมาเปนหลักพ้ืนฐาน เพ่ือใช

เปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน ดังตอไปนี้ 

               1. แนวคิดเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม 

               2. ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง ของ Kroeber 

               3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคม 

               4. แนวคิดประวตัิศาสตรทองถ่ิน  

               5. แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาและการอนุรักษ 

               6. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศนและเทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพ 

               7. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม 

 

                ในการศึกษาเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมนั้นเปนการศึกษาท่ีตองใชระยะเวลา เนื่องจาก

วัฒนธรรมเกิดข้ึนพรอมกับมนุษยชาติ มีความสําคัญและจําเปนแกวิถีชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง เพ่ือ

กอใหเกิดความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้ จึงขอกลาวถึงทฤษฏี แนวคิด พอสังเขป ดังนี้ 

               1. ความหมายของศิลปะ 

               ศิลปะ หรือ ศิลป (สันสกฤต: ศิลฺป) หมายถึง การกระทําหรือข้ันตอนของการสรางชิ้นงาน

โดยมนุษยสวนใหญแลวจะมีความหมายเก่ียวกับการสรางสรรค สุนทรียภาพ หรือการสรางอารมณ

ตางๆ ศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบตางๆ เชน งานเขียน บทกวี การเตนรํา การแสดง ดนตรี งาน

ประติมากรรม ภาพวาด-ภาพเขียน การจักสาน หรือ อ่ืนๆ อยางไรก็ตามสวนใหญแลวศิลปะจะ

หมายถึงงานทางทัศนศิลปเชน ภาพวาด-ภาพเขียน งานประติมากรรม งานแกะสลัก  

               หลวงประดิษฐมนูธรรมและศาสตราจารยศิลป พีระศรี ลวนใหความสําคัญวาศิลปะมี

ความหมายท่ีจะยกตัวเราใหสูมาตรฐานเทาเทียมนานาอารยชนชาติอ่ืนๆ และยืนหยัดไดเสมอไหลบา
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ในระดับเดียวกัน เพราะวาเราอาจรูคาแหงความงามก็คือความดีนั่นเอง ในภาษาไทยจึงใชคําวา ดีงาม 

หรือ คุณงามความดี ควบคูกันไป ( กรมวิชาการ 2540: 8 )  

               ศิลปะยังทําหนาท่ีเปนสื่อแสดงรูปแบบ แนวความคิด ซ่ึงปรากฏใหเปนรูปธรรมและจาก

วัสดุท่ีใชผลิตผลงานนั้น สามารถรักษาใหคงสภาพเดิมไดเปนเวลานาน เปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึง

ความเจริญ งอกงามของสังคมนั้นๆ 

               ศิลปะ ในท่ีนี้ มีขอบเขตครอบคลุมบุคลากรทางศิลปะ สิ่งประดิษฐทางศิลปะ แหลง

เรียนรูงานศิลปะ และการนําศิลปะมาสรางมูลคาเพ่ิมเปนสินคาเชิงพาณิชย 

                     1)  บุคลากรทางศิลปะ ไดแก ศิลปน นักเขียน นักประพันธ ครู-อาจารยดานศิลปะ  

                     2)  สิ่งประดิษฐทางศิลปะ จําแนกตามประเภทของศิลปะมี 2 ประเภทดังนี้  

                              2.1 วิจิติรศิลป เปนผลงานศิลปะท่ีมุงเนนคุณคาความงามเปนสําคัญ มักเปน

ผลงานท่ีตอบสนองดานจิตใจ ไดแก 

                                    2.1.1 ทัศนศิลป (Visual Art) เปนผลงานการสรางสรรค เพ่ือสนองการ

รับรูทางประสาทตา ประกอบดวย จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ 

(Printmaking) ภาพถาย (Photography) งานสื่อผสม (Mixed Media) 

                                    2.1.2  ดุริยางคศิลป (Music) อยูในรูปการขับรอง ประกอบการบรรเลง 

หรือในรูปของการบรรเลงดนตรีลวนๆ  

                                    2.1.3  ศิลปะการแสดง ประกอบดวย นาฏศิลป (Dance) การรายรํา 

และการเคลื่อนไหวไปมา อยางมีจังหวะจะโคน สื่ออารมณสะเทือนใจ เศราใจ สุขใจ สนุกสนาน

เพลิดเพลิน และการแสดง (Performance)  

                                    2.1.4 สถาปตยกรรม (Architecture) หมายถึง สิ่งกอสราง ซ่ึงเนน

ความงาม หรือรูป แบบเฉพาะ ก็สามารถจัดอยูในงานวิจิตรศิลปไดเชนกัน 

                                    2.1.5 วรรณกรรม (Literature) หมายถึง บทประพันธท่ีใชศิลปะแหง

การนิพนธอันประณีต มุงเนนถอยคํา สละสลวย หนังสืออันเปนตําราทางวิชาการ ไมถือวาเปน

วรรณกรรม  

                           2.2 ศิลปะประยุกต เปนผลงานศิลปะท่ีมุงประโยชนใชสอย เปนสําคัญ 

ประกอบดวย  

                                    2.2.1 มัณฑนศิลป (Decorative Art) เปนศิลปะการตกแตง เชน การ

ออกแบบเครื่องเรือน ตกแตงอาคาร สถานท่ี 

                                    2.2.2 อุตสาหกรรมศิลป (Industrial Art) เปนงานศิลปะท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งของเครื่องใชโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน นําหลักศิลปะมาใชตั้งแตการวางรูปแบบออกแบบสราง

ประกอบข้ึน ตกแตงใหสวยงาม เหมาะกับประโยชนใชสอย  
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                                    2.2.3 พาณิชยศิลป(Commercial Art) ศิลปะการคา เชน ปายโฆษณา 

การจัดตูโชวจัดตกแตงอาคารรานคา เปนตน 

                                  2.2.4   หัตถศิลป (Craft) คือ งานศิลปะท่ีนําไปใชในงาน เชน 

เครื่องปนดินเผางานแกะสลักไม งานถักทอ งานหวาย รวมถึงงานชาง 10 หมูของไทย 

                                    2.2.5 งานออกแบบ (Design) เชน การออกแบบลายผา การออกแบบ

บรรจุภัณฑ ถูกนํามาไปใชใหเกิดประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน  

                      3)   แหลงเรียนรูงานศิลปะทางวัฒนธรรม หมายถึง หอศิลปพิพิธภัณฑ

โบราณสถาน หอภาพยนตร โรงละคร เปนตน 

                       4) การนําศิลปะมาสรางมูลคาเพ่ิมเปนสินคาและบริการเชิงศิลปะ อาทิการผลิต

สินคาและบริการดวยงานศิลปะเชิงสรางสรรค (Creative Art) งานทักษะฝมือ อุตสาหกรรม

วัฒนธรรม งานสรางสรรค และการออกแบบ เปนตน ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา เศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค (Creative Economy) (อนุกรรมการสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 2556: 7-8) 

 

               2. ความหมายของวัฒนธรรม 

               วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตข้ึนสรางข้ึน เพ่ือความ

เจริญงอกงามในวิถีของสวนรวม ถายทอดกันไว  รวมท้ังผลิตผลของสวนรวมท่ีมนุษยไดเรียนรูมาจาก

คนแตกอนสืบตอเปนประเพณีกันมา ตลอดจนความรูสึก ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการ

กระทําใดๆ ของมนุษยในสวนรวมลงรูปเปนพิมพเดียวกัน และแสดงออกมาในทางภาษา ศิลปะ ความ

เชื่อ ระเบียบประเพณี ฯลฯ (พระยาอนุมานราชธน, 2548: 1383) วัฒนธรรมบงบอกถึงประวัติศาสตร

และความเปนมาของการดํารงอยูท่ีสอดคลองกับความคิด ความเชื่อของคนในสังคมท่ีแตกตางกัน   

                     แมคฟ และ เดกกี ( McFee & Degge ) กลาววา วัฒนธรรมคือรูปแบบของพฤติกรรม 

แนวคิดและคุณคา ซ่ึงแสดงใหเห็นไดในกลุมหรือชุมชน ทัศนศิลปเปรียบเสมือนการสื่อความคิดและ

คุณคาทางวัฒนธรรม  ( McFee & Degge1977 อางถึงใน Cho 1997: 319) 

                 ไพฑูรย เครือแกว ณ ลําพูน (2513: 34) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไว 2 ประการ

ดวยกันคือ 1 วัฒนธรรมหมายถึง มรดกทางสังคม เปนลักษณะพฤติกรรมของมนุษยท่ีไดสะสมไวใน

อดีต และตกทอดมาเปนสมบัติท่ีมนุษยปจจุบันนํามาใช สวนประการท่ี 2 วัฒนธรรม หมายถึงแบบ

แผนแหงการครองชีวิต 

                 เปนท่ีนาสังเกตวา ความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” บงบอกแหลงกําเนิดจาก

ความสัมพันธกับการผลิตท่ีอิงอยูกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอมาไดขยายนิยามไปถึงความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสังคม ซ่ึงความสัมพันธประการหลังนี้มีบทบาทโดดเดนมา

จนถึงปจจุบัน ซ่ึงเม่ือพิจารณานิยามของกระทรวงวัฒนธรรม พบวา ไดนิยามความหมายไวครอบคลุม
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คือ “วิถีชีวิตของมนุษยท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยและสังคม และมนุษย

กับธรรมชาติ” ซ่ึงหากเสริมความหมายท่ีบงบอกถึงคุณคาในเชิงความดี ความงาม การนิยาม

ความหมายจะครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ดังท่ี อมรา พงศาพิชญ (2541: 24) ไดอธิบายไววา วัฒนธรรม

เปนวิถีชีวิตของมนุษยท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย มนุษยและ

สังคม วัฒนธรรมจึงมีสาระรูปแบบท่ีเปนระบบความคิด วิธกีาร โครงสรางของสังคม สถาบัน ตลอดจน

มีแบบแผนในทุกสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 

 

               2.1 ประเภทของวัฒนธรรม 

               วัฒนธรรมจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     1. วัฒนธรรมท่ีสัมผัสได (Tangible Culture) หมายถึง เปนวัฒนธรรมท่ีเกิดจาก

การประดิษฐคิดคนของมนุษย เปนสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนํามาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายตอการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน อันไดแก เครื่องมือ เครื่องใชสอย อาคารกอสราง เครื่องแตงกาย เครื่องยนต

กลไก งานจิตรกรรม เครื่องมือสมองกล เปนตน บางครั้งเรียกวาวัฒนธรรมวัตถุ (Material Culture) 

                      2. วัฒนธรรมท่ีสัมผัสไมได (Intangible Culture) หรือวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 

(Non-material Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีไมมีรูปรางเปนตัวตนเปนนามธรรม เปนแบบแผนการท่ี

ผสมผสานอยูในวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยประกอบดวย บรรทัดฐาน คานิยม และความเชื่อตาง ๆ  

 

                 โดยในสวนของวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจนั้นแบงไดออกเปน 5 

ประเภทยอย (งามพิศ สัตยสงวน 2543: 53-54) ไดแก 

                          1. สถาบันสังคม อันไดแกสถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง   

การศึกษา ศาสนา การแพทย และสาธารณสุข เปนตน 

                          2. วัฒนธรรมประเภทท่ีเก่ียวกับการควบคุมทางสังคม คือวัฒนธรรมท่ีชวยทําให

เกิดระเบียบในสังคม ซ่ึงบางอยางจะเปนการควบคุมอยางเปนทางการ และบางอยางไมเปนทางการ

ซ่ึงสามารถแบงเปน 5 ประเภทยอย คือ 

                               2.1 ศาสนา ซ่ึงในหลักศาสนาจะมีขอหามตาง ๆ เชน การหามลักทรัพย ดื่ม

ของมึนเมา ศาสนาจึงชวยควบคุมทางสังคมได 

                               2.2 ความเชื่อทางสังคม คือ ระบบความคิดเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ีเปนของ

คนจํานวนมากในสังคม เชนสังคมไทยคนจํานวนมากเชื่อเรื่องนรก สวรรค บุญ บาป การทําบุญและ

โลกหนา 

                               2.3 คานิยม คือ มาตรฐานท่ีใชวัดวาสิ่งใดมีคาในสังคมเม่ือสิ่งใดมีคา คนก็

อยากมีอยากเปน อยากไดความเชื่อในคานิยมของสังคมทําใหสังคมเกิดความมีระเบียบข้ึนได 
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                               2.4 ประเพณีตางๆ แตละสังคมมีประเพณีตางๆ ท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

เปนเวลาอันยาวนาน เม่ือคนทําตามประเพณีจะทําใหเกิดความเปนระเบียบในสังคมข้ึนได 

                               2.5 กฎหมาย คือ การควบคุมสังคมโดยตรงทําใหเกิดความมีระเบียบข้ึนใน

สังคมไดเปนอยางดี 

                        3. ศิลปะ มายถึง การสรางสรรคผลงานในดานตาง ๆ เชน จิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปตยกรรม หัตถกรรม ดนตรีการละคร นาฏศิลปและวรรณกรรม เปนตน 

                        4. ภาษา คือ ระบบสัญลักษณท่ีใชสื่อสารติดตอกัน ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน 

รวมท้ังกิริยาทาทางตาง ๆ 

                       5.  พิธีกรรม พิธีหรืองานท่ีเก่ียวของกับความเชื่อ 

               ดังนั้น จะเห็นไดวา คําวา “วัฒนธรรม” มีความหมายท่ีกวางขวางครอบคลุมวิถีชีวิต ซ่ึง 

“ศิลปะ” ถือเปนสาขาหนึ่งของวัฒนธรรมและซอนทับกัน ในท่ีนี้สถิติในหมวดศิลปะ วัฒนธรรม จึง

รวมเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมไวดวยกันเพ่ือใหมีความกลมกลืนและสอดคลองกับภารกิจหนวยงานท่ี

เก่ียวของดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

               2.2 คุณคาทางวัฒนธรรม  

                หมายถึง สิ่งท่ีผูคนในปจจุบันใหความสําคัญกับทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นๆ ซ่ึงอาจ

แตกตางกันไปในแตละสังคมอันไดแก การมีเอกลักษณเปนของตนเอง ทําใหเกิดความมีระเบียบใน

สังคม การพัฒนาดานเศรษฐกิจในสังคม เปนตน 

           

               2.3 การเกิดวัฒนธรรม  

                มีสาเหตุมาจากความตองการของมนุษย 3 ประการ คือ ความตองการท่ีจะไดรับการ

ตอบสนองทางชีววิทยา ความตองการทางสังคม (social needs) และความตองการทางจิตใจ 

(psychological needs) พัฒนาการของการเกิดวัฒนธรรม เริ่มตนท่ีความตองการข้ันพ้ืนฐาน ไปสู

ความตองการชีวิตท่ีดีข้ึน จนกระท่ังเปนความตองการข้ันสูงสุด คือ ความตองการเสถียรภาพและ

ความม่ันคง การตอบสนองความตองการระดับแรก เปนการตอบสนองในระดับปจจัย 4 เม่ือความ

ตองการสูงข้ึน การตอบสนองจะอยูในรูปของวัฒนธรรม และเม่ือความตองการสูงไปจนถึงเสถียรภาพ

ความม่ันคงจะพัฒนาการตอบสนองไปสูสถาบันทางสังคม (ธนิก เลิศชาญฤทธ: 2554: 20) 

 

               2.4 กลไกการทํางานของวัฒนธรรม 

                เนื่องจากวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุจะสะทอนใหเห็นถึงโลกทัศน ความเชื่อ คานิยม มุมมอง 

หรือแนวปฏิบัติของบุคคลในสังคม ซ่ึงอาจพิจารณาจากสัญลักษณหรือขอมูล ขาวสารท่ีได 
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ขณะเดียวกันวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุเปนเรื่องของความคิดและจิตใจ อาจไมสามารถตีความหรือให

ความหมายในทางตรงได ภาษา กิริยา ทาทาง คําพูด สภาพแวดลอมหรือองคประกอบตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของมักเปนสิ่งท่ีถูกนํามาตีความหรืออธิบายความหมายตามแนวคิดของ Clifford Geertz 

(1973: 48) ไดอธิบายวาการพิจารณาวัฒนธรรมสามารถพิจารณาไดจากสัญลักษณท่ีปรากฏ เพราะ

สัญลักษณเปนการกระทําทางสังคม ท่ีบอกความหมายของการกระทํา สัญลักษณคือสิ่งท่ีผูปฏิบัติทาง

สังคมใชในการสื่อสาร และทําความเขาใจ ใชไดท้ังระดับบุคคลและระดับกลุมหรือสังคม สมาชิกจะให

ความไววางใจวาเปนสิ่งท่ีแสดงความคิดและใชภาษาท่ีเขาใจรวมกัน สัญลักษณจึงแสดงถึงการผลิตซํ้า 

ๆ (reproduce) เพ่ือใหคนในสังคมเขาใจรวมกัน และทําใหเกิดแนวโนมท่ีม่ันคงในการแสดงออกในสิ่ง

เดียวกันเพ่ือความเขาใจท่ีเปนหนึ่งเดียวของสังคม 

 

               2.5 วัฒนธรรมทองถ่ิน 

               เปนลักษณะของวัฒนธรรมท่ีข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมทางสังคมทองถ่ิน

นั้นๆ สังคมและวัฒนธรรมไมใชแคเรื่องใกลตัว แต ตัวเราอยูภายในสังคมและวัฒนธรรมเลย แมแต

เสื้อผาท่ีเราสวมใสอยูนี้ ก็เปนเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม 

ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

                      1. วัฒนธรรมในเมือง ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานอัตราประชากร

สงผลตอวัฒนธรรมดั้งเดิม 

                     2. วัฒนธรรมในชนบทชีวิตสวนใหญของกลุมนี้ยังคงผูกพันกับวัฒนธรรมพ้ืนบานเดิม 

                 คุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินมีคุณคาท้ังในอดีตและอนาคต กลาวคือเปนประโยชนใน

ดานการศึกษาประวัติศาสตร เปนรากฐานในดานวรรณคดีกฎหมาย  เรื่องกรอบธรรมเนียมและทําให

เกิดความภูมิใจในทองถ่ินของตน ในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 ( สิทธิอนุรักษหรือฟนฟูภูมิปญญา

ทองถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม) ระบุวา “บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือ

ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” จากท่ี

เห็นจะพบวาหากวัฒนธรรมทองถ่ินไมมีการจัดการท่ีดี นั่นก็ยอมไมเกิดการพัฒนาในสังคมนั้นไปดวย 

                    ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเกิดข้ึนในนั้นไมวาจะมีตนกําเนิดมาจากสิ่งใดก็ตาม แตหากเรา

มองใหรอบดานอยางละเอียด จะพบวา ศิลปะและวัฒนธรรมเหลานี้ตางมีคุณคาตอมนุษยในสังคม 

เปนเครื่องใหเกิดความม่ันคง เปนหนึ่งเดียวกันของคนในชาติในความรูสึกเปนพวกเดียวกัน  เปนสิ่งท่ี

ชวยพัฒนาคุณภาพของมนุษยใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน เสริมสรางวิทยาการทางดานตางๆไมวา

จะเปนสถาปตยกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณคดี เพ่ือสืบทอดความคิด ความเพลิดเพลินเจริญ
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ใจ ในฐานะมรดกทางสังคม ทายสุดแลวสิ่งนี้จะชวยใหเราดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข เคารพ

ซ่ึงกันและกัน อันเปนแนวคิดท่ีศิลปะหลอหลอมและกลอมเกลาจิตใจบุคคลในสังคมใหอยูรวมกันอยาง

รมเย็น  คนเราจะปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตองเขาใจสังคมนั้น ๆ กอน จึงจะปรับตัวได

เหมาะสมการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมจะทําใหเขาใจสังคม การศึกษาวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนใหเขาใจ ก็

ทําใหเราไดเปรียบ รูเขารูเรา รบรอยครั้งก็ชนะรอยครั้ง  (ทวีศิลป สืบวัฒนะ 2554: 20-21) 

                 สําหรับแนวคิดดานศิลปวัฒนธรรมนี้ ผูศึกษาจะนําไปปรับประยุกตใชในการผลิต

รายการสารคดีประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม ในดานขอมูลในการเขียนบทสารคดี ซ่ึงใน

การลงมือการผลิตนั้น บางพ้ืนท่ีท่ีมีการสํารวจกอนการถายทําอาจมีการปรับปรุงหรือพัฒนาไปจาก

การศึกษาขอมูลเดิมของผูศึกษา ทําใหตองใชหลักการในดานแนวคิดดังกลาวมาเปนขอมูลชวย

สนับสนุน สวนในดานความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมนั้น ผูศึกษาสามารถนําประเด็นในทองถ่ินท่ี

สําคัญท่ีสุดมาถายทอด เชน การหยิบมุมมองท่ีนาสนใจมานําเสนอ หมายรวมไปถึงประเภทตางๆของ

ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นดวย เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลและภาพในการถายทํา 

 

ทฤษฏีการเปล่ียนแปลง ของ Kroeber 

 

               Kroeber ไดศึกษาและบัญญัติเปนทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  ไดกลาวถึง

ลําดับข้ันของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ไวดวยกัน 5 ข้ันตอน คือ 

               1. ข้ันท่ีมีการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ข้ึนมา และนําเขามาใชในสังคม 

               2. การท่ีคนในสังคมยอมรับเอาสิ่งใหมๆนั้นเขามาใชในสังคมจนถึงจุดอ่ิมตัว 

               3. ข้ันอ่ิมตัวของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เปนระยะท่ีความเจริญกาวหนาถึงข้ันจุดสุดยอด 

               4. ข้ันท่ีมีการทําซํ้าแบบเดิมอยูเปนปกติ ไมมีความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆข้ึน 

               5.  เม่ือถึงจุดอ่ิมตัวแลว ลักษณะวัฒนธรรมเปนไปตามแบบเดิม จนคนในสังคมเกิดความ

เบื่อหนายจึงสรางสรรคสิ่งใหมๆข้ึนมาอีก โดยแยกตัวออกจากวัฒนธรรมเดิมและสรางแบบใหมข้ึน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1  แผนผังแสดงข้ันการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Kroeber 

ท่ีมา: ผจงจิต อธิคมนันทะ.การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ, 2526: 20. 
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               จากแผนผังแสดงเห็นไดวา การกลายรูปหรือเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ยอมเกิดข้ึน

เม่ือวัฒนธรรมผานจุดอ่ิมตัว (ข้ันท่ี 3) ไปถึงข้ันท่ี 4 ซ่ึงกอใหเกิดความเบื่อหนายแกคนในสังคม จนทํา

ใหมีการประดิษฐสิ่งใหมๆหรือแนวความคิดเห็นใหมๆนําเขามาใชในวัฒนธรรม วัฒนธรรมเดิมจึงกลาย

รูปไป ในข้ันแรกยอมมีการขัดแยงกันในระหวางผูนิยมของเกาและผูชอบใชของใหมโดยเฉพาะเม่ือเปน

ความคิดเห็นใหมๆ หรือทฤษฏีใหมๆ สวนสิ่งประดิษฐหรือวัตถุใหมๆท่ีไดจากการคิดคนตางๆนั้น ยอม

มีการขัดแยงนอยกวาเพราะสามารถเห็นประโยชนไดในทันที ถาวัตถุท่ีประดิษฐข้ึนมาใหมนั้น ไมเปน

ประโยชน คนในสังคมก็ไมยอมรับ การเปลี่ยนแปลงใดๆจึงไมเกิดข้ึน ตอเม่ือเห็นวามีประโยชนแลว 

คนในสังคมจึงยอมรับเอามาใชกันโดยท่ัวไป แนวความคิดเห็นใหมๆและหลักการใหมๆในเรื่องท่ีเห็น

ประโยชนไดชากวาตองอาศัยเวลานานกวาจะทดลองใหไดผลการขัดแยงกันในดานความคิดจึงเกิดข้ึน

มากกวาการขัดแยงในทางประโยชนใชสอยของสิ่งประดิษฐ โดยเหตุนี้ชองวาง (Gap) ระหวางวัยในคน

รุนเกาและคนรุนใหมจึงเกิดข้ึนไดงายและกลายเปนปญหาของความไมเขาใจกันในปจจุบัน 

(A.L.Kroeber 1944: 763  อางถึงใน ผจงจิตต อธิคมนันทะ 2526: 20) 

                 สําหรับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ Kroeber ถือเปนทฤษฎีท่ีสําคัญและนาสนใจเปน

อยางยี่ง เนื่องจากทฤษฎีนี้จะชวยผูศึกษาในเรื่องแนวคิดและมุมมองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

ทุกมิติ เพราะการทํางานสารคดีโดยเฉพาะในเรื่องเชิงศิลปวัฒนธรรมนั้น เปนเรื่องราวของสิ่งเกิดข้ึน

จากยุคสมัยของอดีต จึงหนีไมพนเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไมดานใดก็ดานหนึ่ง จากทฤษฎีนี้ ผู

ศึกษาสามารถนํามาปรับใชกับการผลิตผลงานได ทําใหผูศึกษาสามารถอางอิงข้ันตอนเพ่ือลําดับ

เรื่องราวในการนําเสนอสําหรับการเขียนบทสารคดีและการลําดับภาพ ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงของแตละทองถ่ินไดดียิ่งข้ึน และงายตอความเขาใจของผูรับชม  

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางสังคม 

 

                     สังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีคูกัน หากสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปดวย

เชนเดียวกันเม่ือวัฒนธรรมเปลี่ยนสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ซ่ึง สุพัตรา สุภาพ (2528: 40) 

ไดแสดงทัศนะวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธของ

มนุษยท่ีอยูรวมกันในสังคม ท้ังในรูปของโครงสรางและหนาท่ี ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึง

เปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

               การเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ท่ีมนุษยประดิษฐและสรางข้ึน และท่ีสําคัญก็คือทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในดานคานิยม บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณตางๆในสังคมนั้นๆ  
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               1. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

               การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จําแนกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไว 8 ประการดังนี้ 

                    1.1  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เชน ความเสื่อมของดิน น้ําทวม ทําใหเกิด

สิ่งประดิษฐใหม ๆ เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

                    1.2  การเปลีย่นแปลงอันเนื่องมาจากความตองการของมนุษยท่ีเพ่ิมข้ึน 

                    1.3  การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมทางสังคม เชน การเพ่ิมข้ึนของจํานวน

ประชากร การแขงขัน ความขัดแยงทางชนชั้น ทําใหตองสรางวิธีการหรือกฎระเบียบในการแกไข

ปญหาความยุงยาก 

                    1.4  การแลกเปลี่ยนหรือหยิบยื่นวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี การ 

                          ติดตอสื่อสารท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว 

                    1.5  การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความรูท่ีกาวหนาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

                    1.6  การเปลีย่นแปลงเนื่องจากนโยบายหรือความประสงคของผูปกครอง การเมือง  

                          อํานาจ 

                    1.7  การเปลีย่นแปลงเนื่องจากมองเห็นประโยชนและความจําเปนในการ 

                          เปลี่ยนแปลง 

                    1.8  การเปลีย่นแปลงเนื่องจากการทํานุบํารุงสงเสริมวัฒนธรรม มีการดัดแปลง 

                          วัฒนธรรมเดิมใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน 

 

               2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

               การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสงผลกระทบตอมนุษยและสังคมท้ังในดานบวก

และดานลบ 

                     1. ดานบวก ทําใหมนุษยเกิดความสะดวกสบาย เชน การประดิษฐเครื่องมือ 

เครื่องใชและสิ่งตาง ๆ เพ่ือใชงานแทนมนุษย และทําใหเกิดการขยายตัวทางดานการผลิตสินคาและ

สิ่งตาง ๆ มากข้ึน เชน สินคาอุปโภค และบริโภคท่ีเพียงพอแกสมาชิกในสังคม รวมท้ังทําใหเกิดการ

วางแผนพัฒนาสังคมเพ่ือความเปนอยูท่ีสะดวกสบายข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหมนุษยในแตละสังคมเกิด

การเรียนรูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันข้ึน และมีผลทําใหวิถีมนุษยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

                    2.  ดานลบ ทําใหเกิดความลาหลังทางวัฒนธรรมข้ึนได หากอัตราการเปลี่ยนแปลง

ระหวางวัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความไมเปน

ระเบียบทางสังคม เนื่องจากคนบางสวนอาจสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง แตบางสวน

อาจปรับตัวไมทันทําใหเกิดความไมเปนระเบียบทางสังคม ซ่ึงหมายรวมไปถึงการท่ีคนในสังคมมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบน ไปจากปกติ ทําใหเกิดปญหาสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

เปนตน และท่ีสําคัญสังคมท่ีมีวัฒนธรรมเหนือกวาไดเปรียบสังคมท่ีมีวัฒนธรรมดอยกวาทําใหเกิด

ปญหาความไมเสมอภาค และเปนธรรมในทางสังคม 

                สรุปปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงมีมากมายท้ังปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลย ีศาสนา อุดมการณ การเมือง ความเชื่อ รวมท้ังปจจัยทางจิตวิทยา 

การเปลี่ยนแปลงเกิดไดท้ังคอยเปนคอยไปและเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง การเปลี่ยนแปลงท่ีไมสมดุล

กอใหเกิดผลกระทบเชน ขาดความสมดุล หรือความไมเขาใจระหวางวัยของผูคน สวนผลกระทบใน

ทางบวก เชนกอใหเกิดความสะดวกสบาย ผลกระทบเหลานี้กอใหเกิดวัฒนธรรมใหมในสังคม ซ่ึงสังคม

ท่ีมีตนทุนท่ีดีทางวัฒนธรรมอาจมีแรงตานและรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไวได แตหากสังคมใดออนแอจะ

ถูกครอบงําทางวัฒนธรรม หรืออาจมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม ซ่ึงอาจกอใหเกิดไดท้ังผลดีและ

ผลเสียตอสังคม  

                เม่ือเราพิจารณาถึงทิศทางและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยอมตอง

พิจารณาถึงคําวา ความกาวหนา การพัฒนา และวัฒนาการ ภาวะความทันสมัย และการปฏิวัติสังคม 

ดวย เพราะคําเหลานี้ลวนมีความหมายและเนื้อหาสาระเก่ียวของกันอยูมาก 

                    1.  ความกาวหนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา จากจุดท่ี 

                         พอใจไปยังจุดท่ีพอใจมากกวา 

                    2.  วิวัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในปริมาณมากบางนอยบาง จากสภาพท่ี 

                         งายไปสูความซับซอนกวา 

                    3.  การพัฒนาสังคม (Social Development) คือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีทิศทาง มี 

                        เปาหมายตามเจตจํานงของคนในสังคม ในการท่ีจะแสดงออกในรูปของการ 

                        วางแผนหรือไมก็ได 

                    4.  การทําใหเปนสมัยใหม (Modernization) หมายถึง การมีความเจริญรุงเรืองตาม 

                        สมัยโดยเฉพาะหมายถึงเจริญใหทัน หรือเหมือนอยางประเทศตะวันตก 

                    5.  การปฏิวตัิสังคม (Social Revolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางฉบับ 

                        พลันของระเบียบสังคม มีผลเปนการรื้อโครงสรางของสังคมเดิม ทําใหกลุมอํานาจ 

                        ท่ีเคยมีสิทธิ์และเกียรติภูมิสูญเสียสิ่งเหลานี้ไปอยางสิ้นเชิง 

 

               3. การปรับตัวในดานวัฒนธรรม 

               การปรับตัว หมายถึงความสามารถของวัฒนธรรมท่ีจะดํารงอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลง

โดยการประยุกตหรือพลิกผันคุณลักษณะ (Attribute) เกาบางประการใหสอดคลองกับสภาพการณ

ใหมท่ีเปลี่ยนไปของบริบทใหมท่ีรองรับวัฒนธรรม และในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมนี้ตองสามารถ
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ดํารงอัตลักษณเดิมไวไดเปนสวนใหญ แตอาจยอมลดทอนหรือถอดรื้อตลอดจนสรางสรรค

องคประกอบบางอยางในวัฒนธรรมนั้นเพ่ือใหอยูรอดตอไป (เธียรชัย  อิษรเดช และคณะ 2547: 15) 

               วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเสมือนเหรียญสองดาน โดยท่ีดานหนึ่งทําหนาท่ีอนุรักษ เพ่ือ

รักษาความคงตัวตอตานความเปลี่ยนแปลง และเปนตนแบบดั้งเดิมใหคนรุนหลังไดรูวารูปแบบท่ี

ถูกตองนั้นเปนอยางไร ขณะท่ี ในอีกดานก็ทําหนาท่ีในการ  ปรับประยุกตเพ่ือความตอเนื่องและการ

อยูรอด ซ่ึงอาจมีรูปแบบท่ีผิดเพ้ียนไปจากเดิมบาง เพ่ือเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขาไปมีสวนรวมมาก

ข้ึน ดังนั้นหนาท่ีท้ังสองนีจ้ึงควรมีไวเพ่ือทัดทานอํานาจซ่ึงกันละกันเพ่ือกอใหเกิดความสมดุลระหวาง

วัฒนธรรม นอกจากนี้อาจจะไมตองมีลักษณะเหมือนกันหมดแตควรมีความหลากหลายไวชวยเก้ือกูล

กันเพ่ือยังคงทําหนาท่ีตอบสนองภารกิจของชุมชนและนํามาซ่ึงความยั่งยืนของวัฒนธรรมในอนาคต 

               ในการนําแนวคิดดานการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม มาใชในการผลิตรายการ

สารคดีนั้น ผูศึกษาเห็นวา สามารถนํามาใชในการเขียนบทเพ่ือนําเสนอขอมูลท้ังในดานบวกและดาน

ลบอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหผูรับชมไดเห็นถึงความแตกตางของศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีนั้นๆและ

สามารถประเมินความแตกตางนั้นได 

 

แนวคิดประวัติศาสตรทองถิ่น  

 

               ความหมายของประวัติศาสตรทองถ่ินมีหลายนัย ข้ึนอยูกับแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 

หลักของผูศึกษาแตละคนซ่ึงแตกตางกัน มีผูใหความหมายของประวัติศาสตรทองถ่ินไวหลายคน เชน 

สุเทพ สุนทรเภสัช ใหความหมายไววาประวัติศาสตรทองถ่ินเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับหมูบาน เมืองขนาด

เล็กหรือกลาง หรือไมก็เปนอาณาเขตจากภูมิศาสตรท่ีไมใหญเกินจังหวัดหรือมณฑลหรืออีกสวนหนึ่ง

เปนการศึกษาระดับจุลภาค เปนประวัติศาสตรท่ีมีความสําคัญในการบงบอกเอกลักษณของทองถ่ิน 

อยางไรก็ตาม ศาสตราจารย(พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม ผูเชี่ยวชาญเรื่องทองถ่ินไดใหความหมายไววา 

ทองถ่ินคือบริเวณท่ีมีผูคน อาจเปนคนกลุมเดียวกันหรือหลายกลุม มาตั้งหลักแหลงอาศัยโดยใชพ้ืนท่ี

รวมกัน เกิดสํานึกความเปนเจาของรวมกัน เปนคนทองถ่ินเดียวกัน มีจารีต ประเพณี พิธีกรรม กติกา

ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันโดยมีพ้ืนฐานความเชื่อและศีลธรรมเดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม 2541 

อางถึงใน ทวีศิลป สืบวัฒนะ 2554) ดังนั้นประวัติศาสตรทองถ่ินคือการศึกษาประวัติศาสตรของผูคน

ในทองถ่ิน โดยมองจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของคนภายในเปนสําคัญ 

               การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินนี้เปนความพยายามท่ีจะศึกษาเรื่องราวท่ีเปนเรื่องราว

สวนตางๆของสังคม ซ่ึงท่ีผานมาไมไดมีการบันทึก ถูกปดบังและบิดเบือนท้ังนี้เพ่ือเปดเผยขอมูลในมิติ

ทองถ่ิน  แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินมีมิติแตกตางกันไป ซ่ึงทีการถกเถียงสรางความชอบ

ธรรมสนับสนุนความคิด ความเชื่อของผูศึกษาตางๆ ท่ีแตกตางกันไป ซ่ึง จิตร ภูมิศักดิ์ ไดสะทอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

แนวคิดทางการเมืองทองถ่ินในการสรางประวัติศาสตรของตนเอง “ประวัติศาสตรของทองถ่ิน ท่ีมี

มวลชนเปนตัวเคลื่อนไหวคือประวัติศาสตรทองถ่ินหรืออีกนัยหนึ่ง ประวัติศาสตรคือกระบวนการ

ศึกษาประวัติศาสตรท่ีเนนคนเปนประวัติศาสตรจากภายใน” (ธิดา สาระยา 2539 อางอิงใน ทวีศิลป 

สืบวัฒนะ 2554)  อยางไรก็ตามพบวา การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินเปนความพยายามท้ังในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ โดยโครงการท่ีรัฐสนับสนุนใหไดมีการเขียนประวัติศาสตรทองถ่ินข้ึนผนวกกับ

แรงกระตุนจากการสงเสริมการทองเท่ียว รวมท้ังผูปกครองในระดับจังหวัด และจากในมิติของคนใน

ทองถ่ินเอง 

               ในประวัติศาสตรของประเทศไทยท่ีผานมาใหน้ําหนักมากไปในการนําเสนอการสรางรัฐ

ชาติสมัยใหม ผานการกําหนดขอบเขตของภูมิศาสตร ดวยการทําแผนท่ีมีเนื้อหาแสดงการครอบครอง

พ้ืนท่ีภายในของรัฐ บทบาทของรัฐ  นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการแบงประเภทกลุมตางๆ เชนกลุมผูคน

อพยพ กลุมชาติพันธุตางๆ เนื้อหาประวัติศาสตรไมไดใหความสําคัญกับเหตุการณหรือเรื่องราวของ

ทองถ่ิน ประวัติศาสตรท่ีมีเรื่องราวเก่ียวกับชาติ กษัตริย และสถาบันตางๆ การทําสงคราม วีรกรรม

หรือคุณูปการของกษัตริยและชนชั้นนํา โดยใชหลักฐานแหลงท่ีมาจากพงศาวดาร จารึก หรือจดหมาย

เหตุเปนตน  ธิดา สาระยา (2529: 12) ใหความคิดเห็นวา ประวัติศาสตรกระแสหลักเปนการเขียนข้ึน

เพ่ือสะทอนอุดมการณทางประวัติศาสตรของสวนกลาง นั่นคือการใชเกณฑของการตั้งเมืองหลวงหรือ

ปการข้ึนครองราชยของกษัตริย โดยปราศจากคนสามัญและวัฒนธรรมของชุมชน  อีกท้ังยังไดเสนอวา

ประวัติศาสตรทองถ่ินเปนประวัติศาสตรจากขางลาง หมายถึงการใชหลักฐานของชาวบาน ให

ความสําคัญแกชาวบานสามัญชน ความคิด วัฒนธรรมของชุมชนเปนประวัติศาสตรท่ีมีชีวิต จาก

มุมมองของคนทองถ่ิน โดยเฉพาะบุคคลสูงวัยและความทรงจําของชุมชน ถือวาเปนประวัติศาสตรท่ีมี

ความชอบธรรม 

               ทามกลางความคิดเห็นท่ีแตกตางของแนวคิดประวัติศาสตรทองถ่ิน มีสิ่งท่ีรวมกันอยูบาง

คือเจตนารมณของการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินคือ ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ินใหดีข้ึนจะชวย

สงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมและของชาติ แตในอีกดานหนึ่ง พลังของการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดแยกคนท่ีมีเชื้อสายไทยออกจากวิถีชีวิตแบบชนบทและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

เมืองขนาดใหญขยายตัวข้ึนมาอยางมาก การยายถ่ินฐานภายในประเทศจากชนบทสูสิ่งแวดลอมใหม 

และการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากรากอยางรวดเร็วนี้มีพลังและผลในทางทําลายเสียมาก จนกระท่ัง

ความขัดแยงระหวางอดีตและปจจุบันท่ีสามารถรูสึกได 

               ประวัติศาสตรทองถ่ิน ในท่ีนี้ไดนําเอาแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน ซ่ึงมี

การศึกษาในวงวิชาการไววาประวัติศาสตรทองถ่ินมีจุดเนน 3 สาระคือ ประวัติศาสตรสังคม 

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และประวัติศาสตรวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีเปนการศึกษาภาพรวม

ของสังคมในอดีต ศึกษาการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของความคิด วิถีชีวิต ศิลปะ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

               การศึกษาภาพรวมของสังคมผานมุมมองของความคิด วิถีความเปนอยูท่ีเคลื่อนไหวและ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดมาดวยวัฒนธรรม หากแสดงออกมาอยางซับซอน บางครั้งก็ขัดแยงในตัวเอง 

กลาวคือ การศึกษาในมิติทางวัฒนธรรม หมายถึงการศึกษาประวัติศาสตรของการตอสูทางความคิด

เก่ียวกับอํานาจในสังคม ซ่ึงสามารถมองเห็นไดโดยผานวาทกรรมหรือการแสดงออกทางสัญลักษณใด

สัญลักษณหนึ่งแตสื่อความหมายท่ีมีนัยแตกตางกัน ท้ังนี้ตองศึกษาถึงบริบท สังคมรอบขางดวย ในเม่ือ

ประวัติศาสตรทองถ่ินเปนเรื่องราวของการเคลื่อนไหวทางความคิดท่ีมีการขัดแยง ตอสู ครอบงํา และ

แลกเปลี่ยน ผสมผสานกันอยูตลอดเวลา ดังนั้นจําเปนจะตองใชเอกสารการบันทึกรวมกับ

แนวความคิดท่ีกวางและซับซอนดวย เพ่ือใหเห็นประเด็นของคนกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไดเปน

ระบบมากข้ึน 

               การหันมาใหความสําคัญกับคนในทองถ่ินและเรื่องราวของทองถ่ินจึงเปนการหักเลี้ยวท่ี

สําคัญ คือเปนการเริ่มตนของการยอมรับความหลากหลายของทองถ่ินตาง ๆ ท่ีประกอบกันข้ึนมาเปน

ชาติ การรื้อฟนและการสรางประวัติศาสตรทองถ่ินจะนําใหคนในชุมชน-ทองถ่ินหวนกลับมาระลึกถึง

พลังของการรวมมือกันของคนในอดีตท่ีไดสรางสรรคและดัดแปลงสรรพสิ่งใหชุมชนและทองถ่ินอยู

รอดมาจนถึงวันนี้  อันนําไปสูการสรางสํานึกของความผูกพันและรักทองถ่ินแผนดินเกิด และเปนการ

ทําใหทุกฝายไดหันไปคนหา "พลังของทองถ่ิน" ท่ีเคยมีมาแตเดิม ทําใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

หลงลืมประวัติศาสตรทองถ่ิน (อรรถจักร สัตยานุรักษ 2554: 4) ไมวาจะเปนความรูภูมิปญญา ฐาน

ทรัพยากร หรือสายใยความผูกพันของผูคนท่ีจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินตอไปในอนาคต 

               ในการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรมนั้น ผูศึกษาสามารถ

นําแนวคิดดานประวัติศาสตรทองถ่ินมาใชในการศึกษาขอมูลกอนการเขียนบทสารคดี โดยตองศึกษา

ขอมูลตามแนวคิดนี้จาก เอกสารท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินนั้น ท้ังภาพเกาท่ีมีการบันทึก และการพูดคุย

กับบุคคลในทองถ่ิน ท่ีสามารถใหขอมูล เชิงความรู และเกร็ดความรู ท่ีจะนําเสนอในสารคดีนี้ได เปน

มุมมองของคนทองถ่ิน ท่ีสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีของตนเอง และผานวันเวลามาดวย

ประสบการณตรงของตัวเอง ซ่ึงจะทําใหสารคดีท่ีจะทําการผลิตมีความถูกตองในดานขอมูลและมี

มุมมองแปลกใหมในการนําเสนอ 
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แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาและการอนุรักษ 

               ในการจัดทรายการสารคดีในครั้งนี้จะมีเนื้อหากลาวถึงการพัฒนาและอนุรักษโดยมีสวนท่ี

เก่ียวของถึงดานสิ่งกอสรางในทางวัฒนธรรมนั้นๆดวย ผูจัดทําจึงไดยกแนวคิด หลัก ในการพัฒนาและ

การอนุรักษมาเสนอดังนี้ 

               1. ความหมายในการพัฒนา 

                การพัฒนาในความหมายของ วิทยากร เชียงกูล (2527: 6) กลาวไววา การพัฒนาท่ี

แทจริงควรหมายถึงการทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดี

กินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซ่ึงนอกจากจะข้ึนอยูกับการไดรับ

ปจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษา

สิ่งแวดลอมท่ีดี การพักผอนหยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตาง ๆ ดวย ความ

ตองการท้ังหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันวาเปนการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือท่ีใหเห็นวาการพัฒนาไมได

ข้ึนอยูกับการเพ่ิมปริมาณสินคาหรือการเพ่ิมรายไดเทานั้น หากอยูท่ีการเพ่ิมความพอใจความสุขของ

ประชาชนมากกวา  

               การพัฒนา อาจจัดแบงออกเปน 3 ดานใหญ ๆ ไดแก 

                    1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาดานการผลิต การจําหนายจายแจก 

การแลกเปลี่ยน การลงทุนเพ่ือทําใหประชาชนไมยากจน เปนตน 

                    2) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาดานจิตใจ แบบแผน พฤติกรรม รวม

ตลอดท้ังความสัมพันธของคนในสังคมเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ในสังคม เปนตน 

                    3) การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สราง

กระบวนการปกครองใหเปนประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย เปน

ตน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 2551: 3) 

 

               2. การพัฒนาทองถ่ินและเมือง  

               การพัฒนาทองถ่ินและเมืองในประเทศไทยนั้นใหความสําคัญมาตั้งแตอดีตสมัยสุโขทัย 

เรื่อยมาจนปจจุบันโดยแตละยุคก็จะมีลักษณะหรือเอกลักษณทิศทางในการพัฒนาท่ีแตกตางกัน

ออกไปตามสภาพและสภาวะทางสังคมในขณะนั้น   ความมุงหมายและความสําเร็จในการพัฒนาเมือง

ในการเติบโตตองการสรางเกณฑทางกายภาพเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีชุมชนมีอยู

เพียงพอกับความตองการ ใหมีความคุมคา สามารถเสริมสรางเศรษฐกิจ และสรางคุณภาพชีวิต

ประชาชนใหดีข้ึน ซ่ึงในการใชประโยชนจากทรัพยากรนั้น ตองไมทําลายหรือลดทอนคุณคา ตลอดจน

ลดความสัมพันธระหวางคนกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการอนุรักษและพัฒนาจะตองไม
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แยกประชาชนในทองถ่ินออกจากกระบวนการ และใหถือวาความสําเร็จในการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนความสําเร็จและชัยชนะของประชาชนในการพัฒนาเมือง  

                ความสําเร็จจากการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเติบโตอยางชาญฉลาด อาจใชเครื่องชี้

วัดสภาพความสมบูรณจาก 6 ปจจัยพ้ืนฐานไดแก ความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย ความคึกคักมีชีวิตชีวา

ของยานพาณิชยกรรม ความสมบูรณของแหลงอาหารท่ีตั้งรายรอบชุมชน ความพรอมและความ

สมบูรณของโครงสรางพ้ืนฐานดานสุขภาวะชุมชน ความสมบูรณของสถานท่ีพิเศษและสถานท่ี

สาธารณะ สถานะและสภาพความสมบูรณของอาคารสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณสถาน และภูมิ

ทัศนเมือง 

               เกณฑท่ัวไปของการเติบโตอยางชาญฉลาดไดกลาวถึงแนวทางการปรับปรุงกายภาพ

ชุมชนใหตอบสนองตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและการใชทรัพยากรโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรท่ีดินให

เกิดความคุมคา มีความประหยัด กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผลจากการใชประโยชนท่ีดิน

และการจัดการยานและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผลในเชิงบวกตอการอนุรักษและพัฒนาแหลง

ประวัติศาสตรอาคารและสถาปตยกรรมประวัติศาสตร หรือภูมิทัศนประวัติศาสตร เนื่องจากเกณฑ

ท่ัวๆไปไดกําหนดกรอบการปฏิบัติไวครอบคลุมทุกบริบทการพัฒนา ซ่ึงบางเกณฑอาจเก่ียวของกับการ

อนุรักษและพัฒนานอย เพ่ือใหเกิดความเขาใจกระบวนการตามความมุงหวัง ซ่ึงสรุปใจความสําคัญ

เกณฑท่ีเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาโดยการอธิบายสาระสําคัญของเกณฑและเครื่องมือการอนุรักษ  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                -  การใชประโยชนดินแบบผสมผสานดวยความประหยัด คุมคา ดวยการรวมกิจกรรม

ประเภทตาง ๆ เขาไวในอาคารหรือในชุมชนเดียวกันใหมากท่ีสุด เชน การอยูอาศัยผสานการ 

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมเบา เปนตน จะทําใหเหลือท่ีวาง พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีนันทนาการให

ประชาชนใชรวมกันมากข้ึน  

                -  การออกแบบอาคารและชุมชนท่ีตองคํานึงถึงสถาปตยกรรมท่ีตอเนื่องในชุมชนและ

การวางผังท่ีคํานึงถึงมลทัศนทางสายตา (ฐาปนา บุณยประวิตร 2555: 7)              

               มรดกสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ินก็เปนสิ่งสําคัญ กลาวคือ เปนการแสดงออกข้ันพ้ืนฐานของการ

พัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนและของความสัมพันธกับอาณาบริเวณท่ีตั้งอยู ในขณะเดียวกันก็เปน

การแสดงออกถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในโลกนี้สิ่งกอสรางพ้ืนถ่ินเปนวิถีแหงธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เปนกระบวนการตอเนื่องท่ีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจําเปนและการ

ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องในลักษณะท่ีตอบสนองตอสภาพบังคับทางสังคมและสิ่งแวดลอม จารีต

ประเพณีท่ียังคงอยูถูกคุกคามอยูท่ัวโลก จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการกลืนวัฒนธรรมและ

สถาปตยกรรมใหเปนแบบเดียวกันหมด 
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               3. ความหมายและหลักการในการอนุรักษ 

               กรมศิลปากร (2528) ใหคําจํากัดความของ การอนุรักษ ไววา หมายถึง การดูแลรักษา 

เพ่ือใหคงคุณคาไว  และใหรวมถึงการปองกัน รักษา สงวน และการบูรณะดวย ขณะในกฎบัตรบูรรา

ไดใหความหมายไววา กระบวนการท้ังหมด เพ่ือสงวนรักษาความสําคัญทางวัฒนธรรม (Cultural 

Significance ) ของสถานท่ี (Place) นั้นๆ   

               ตามกฎบัตรประเทศไทย วาดวยการบริหารจัดการแหลงมรดกวัฒนธรรม ไดใหหลักการ

ในการอนุรักษไววา 

               1.  การดําเนินการอนุรักษ พึงรักษาความแทไวโดยแกไขนอยท่ีสุด จึงควรอนุรักษดวยวิธี

ปองกันการเสื่อมสภาพ วิธีการสงวนรักษา วิธีการเสริมความม่ันคงแข็งแรงเทานั้น ท้ังนี้ ใหหลีกเลี่ยง

การรบกวนหลักฐานดั้งเดิมท่ียังหลงเหลืออยู และไมควรกอสรางทับลงบนซากสิ่งกอสรางเดิม 

               2. ดําเนินการบูรณะมรดกวัฒนธรรมท่ีเปนปูชนียสถานอันเปนท่ีเคารพบูชาโดยไมมีการ

แกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะสีและทรวดทรงซ่ึงจะทําใหมรดกวัฒนธรรมนั้นดอยคุณคาหรือเสื่อมความ

ศักดิ์สิทธิ์ไป 

               3.  ดําเนินการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมท่ียังมีประโยชนใชสอยอยูอยางตอเนื่อง โดยการ

เสริมสรางหรือตอเติมสิ่งท่ีจําเปนข้ึนใหมก็ได เพ่ือความเหมาะสมในการใชงานโดยไมจําเปนตองสราง

ใหเหมือนของเดิม แตสิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนใหมนั้นจะตองกลมกลืน และไมทําลายมรดกวัฒนธรรมนั้นใหดอยคา

ลงไป 

               4.  ดําเนินการศึกษาใหละเอียดวา มรดกวัฒนธรรมท่ีมีการอนุรักษโดยมีการแกไขมากอน

แลว บูรณะแกไขมาแลวก่ีครั้ง ผิดถูกอยางไร ระยะเวลานานเทาไร การอนุรักษใหมท่ีจะทํานี้ไมจําเปน

จะตองใชแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป แตใหมีกระบวนการพิจารณาเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเปนหลัก 

               5. ไมควรเคลื่อนยายมรดกวัฒนธรรมหรือชิ้นสวนของมรดกวัฒนธรรม ไปยังสถานท่ีตั้ง

ใหม ซ่ึงเปนการฝาฝน ยกเวนพิจารณามารักษาไวในสถานท่ีปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมาย โดย

ตองจําลองแบบชิ้นสวนของมรดกวัฒนธรรมท่ีถอดยายมานั้นไปประกอบไวแทน ณ ท่ีตั้งเดิม                         

               6. การกอสรางหรือฟนฟูมรดกวัฒนธรรมข้ึนมาใหมตามความตองการในปจจุบันจะตอง

มาจากการออกแบบและการตัดสินใจท่ีมีกระบวนการศึกษาขอมูล รูปแบบและท่ีตั้งดั้งเดิมอยาง

ครบถวนท่ีจะไมกอใหเกิดการสื่อความหมายท่ีผิด และบิดเบือนขอมูลคุณคาของมรดกวัฒนธรรม 

               7.  ปฏิสังขรณเพ่ือประโยชนในการอธิบายสื่อความหมาย ควรเปนไปตามขอมูลหลักฐาน

ท่ีไดศึกษาวิเคราะหตีความอยางมีเหตุผล และเปนท่ียอมรับ โดยใหคํานึงถึงการท่ีจะสามารถ

ปรับเปลี่ยนแกไขไดในอนาคต 

               8.  ดําเนินการเพ่ือการอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ิน โดยคํานึงถึงการพัฒนาหรือความ

เปลี่ยนแปลงท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได และลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาของชุมชน งานท่ีตอ
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เติมบนสิ่งกอสราง หรือในบริเวณชุมชนพ้ืนถ่ินนั้น ควรเคารพคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะตาม

แบบดั้งเดิม 

               9.  การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมประเภทยาน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตรซ่ึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน ท้ังนี้ ควรบูรณา

การนโยบายของรัฐและการวางผังเมืองในทุกระดับใหสอดคลองกันดวย 

               10. การอนุรักษความดั้งเดิมของมรดกวัฒนธรรมประเภทยาน ชุมชน และเมือง

ประวัติศาสตร ตองไมละเลยการตรวจสอบดานโบราณคดีเพ่ือเปนความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร เชน 

รูปแบบแผนผังของเมือง การแบงพ้ืนท่ีดิน และโครงขายการคมนาคมความสัมพันธระหวางสิ่งกอสราง 

พ้ืนท่ีโลง และพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังท่ีเปนธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน 

               11. ดําเนินการเพ่ือการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมท่ีเปนซากสิ่งกอสราง ซ่ึงมีคุณคาทาง

ศิลปะประวัติศาสตรหรือโบราณคดี โดยรักษาไวตามสภาพเดิมหลังการขุดแตง แตตองปองกันมิให

เสียหายตอไปดวยวิธีท่ีไมทําใหมรดกวัฒนธรรมเสียคุณคา 

               12.  เนื่องจากภูมิทัศนประวัติศาสตรเปนมรดกวัฒนธรรม ยังประกอบดวยพืชพันธุท่ีมี

ชีวิตการบํารุงรักษาอยางตอเนื่องมีความสําคัญอยางยิ่ง ควรสงวนรักษาสภาพไวไมใหเปลี่ยนแปลง 

ดวยการปลูกทดแทนโดยเร็ว และวางแผนการดูแลในระยะยาวไว  ตองมีการศึกษาวิจัย จากหลักฐาน

ท่ียังหลงเหลืออยู ผานการตรวจสอบรับรองผลจากผูเชี่ยวชาญ    

               13. การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมใดๆก็ตามจะตองคํานึงถึงวิถีชีวิตชุมชนท่ีสอดคลองกับ

สภาพโดยรอบ และภูมิทัศนวัฒนธรรม ในฐานะท่ีเปนสวนประกอบสําคัญท่ีมีผลตอการดํารงอยู และ

การเปลี่ยนแปลงในคุณคา และลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรม 

               14.  การอนุรักษสภาพโดยรอบ และภูมิทัศนวัฒนธรรม ควรดําเนินการตั้งแตการจัดใหมี 

ระเบียบกฎหมายและระเบียบเฉพาะ มีแผนการอนุรักษ แผนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การ

กําหนดโบราณสถานตอเนื่อง และเขตกันชนรอบบริเวณมรดกวัฒนธรรม หรือมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือ

รักษาคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรมนั้น  

               15.  มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ถือเปนสวนหนึ่งท่ีสรางคุณคาและความหมายรวมท้ัง

เก่ียวของกับมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองได ตองพิจารณารวมกันและคํานึงถึงมาตรการในการอนุรักษไว 

                

               ในระดับสากล (International Council on Monuments and Sites 1999: 1) มีการ

ออกแนวทางปฏิบัติท่ีใชรวมกันในการอนุรักษทางมรดกพ้ืนถ่ินไวตามกฎบัตร วาดวยมรดกสิ่งกอสราง

พ้ืนถ่ิน ค.ศ. 1999  (Charter on the Built Vernacular Heritage 1999  รับรองโดยท่ีประชุม

สามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ ครั้งท่ี 12 ณ ประเทศเม็กซิโก เดือนตุลาคม 1999 ) 

แนวทางในการปฏิบัติกลาวไววา 
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               1. การวิจัยและจัดเก็บขอมูล 

                การดํา เนินงานทางกายภาพตอโครงสรางของสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ินควรกระทํา ดวยความ

ระมัดระวัง และควรมีการวิเคราะหรูปทรงและโครงสรางอยางสมบูรณกอน เอกสารขอมูลนี้ควร

จัดเก็บไวในหอจดหมายเหตุท่ีซ่ึงสาธารณชนสามารถเขาถึงได 

               2. ท่ีตั้ง ภูมิทัศน และกลุมของสิ่งกอสราง 

                การดํา เนินการใดๆ ทางกายภาพท่ีมีตอโครงสรางของสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ินควรกระทํา ใน

ลักษณะท่ีเคารพและคงไวซ่ึงความผสานกลมกลืนของท่ีตั้ง ของความสัมพันธท่ีมีตอภูมิทัศนทาง

กายภาพและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม และของโครงสรางเม่ือเทียบกับสิ่งกอสรางอ่ืนๆ 

               3. ระบบของการกอสรางแบบดั้งเดิม 

                ความตอเนื่องของระบบการกอสรางแบบดั้งเดิมและทักษะฝมือชางท่ีมาพรอมกับมรดก

สิ่งกอสรางพ้ืนถ่ินเปนพ้ืนฐานของการแสดงออกถึงลักษณะความเปนพ้ืนถ่ิน และมีความสําคัญตอการ

ซอมแซมและการบูรณะของสิ่งปลูกสรางเหลานี้ ควรมีการรักษา บันทึกและสงผานทักษะเชนนี้ไปยัง

ชางฝมือและชางกอสรางรุนตอไปโดยการใหการศึกษาและจัดการฝกอบรม 

               4. การเปลี่ยนวัสดุและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 

                การเปลี่ยนแปลงซ่ึงสนองตอความตองการตามการใชสอยรวมสมัยท่ีชอบดวยกฎหมาย

ควรกระทํา โดยการใชวัสดุใหมท่ีชวยรักษาลักษณะเดิมท่ีไมเปลี่ยนแปลงการแสดงออก ภาพลักษณ 

พ้ืนผิวสัมผัสและรูปทรงผานทางโครงสรางและวัสดุกอสรางของเดิมท่ีสืบเนื่องมา 

               5. การประยุกตการใชสอย 

               การประยุกตการใชสอยและการนํา โครงสรางของสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ินกลับมาใชใหมควร

กระทํา ในลักษณะท่ีเคารพตอความผสานกลมกลืนของโครงสรางของลักษณะเฉพาะและรูปทรงของ

สิ่งกอสราง ในขณะท่ีไปกันไดกับมาตรฐานการอยูอาศัยซ่ึงเปนท่ียอมรับ ในกรณีท่ีไมมีการเวนชวงการ

ใชสอยของสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ิน ใหนํา ขอกําหนดตามจารีตของชุมชนมาใชเปนเครื่องมือในการ

ดําเนินการได 

               6. การเปลี่ยนแปลงและบูรณะในอดีต 

                การเปลี่ยนแปลงชวงเวลาท่ีผานมาจะไดรับการยอมรับและเขาใจในฐานะท่ีเปนลักษณะ

สําคัญของสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน การท่ีสวนประกอบตางๆของสิ่งปลูกสรางจะตองมีลักษณะท่ี

เหมือนกันตามแบบของยุคใดยุคหนึ่งเทานั้นไมใชเปาหมายของการทํางานท่ีเก่ียวของกับสิ่งกอสราง

พ้ืนถ่ิน 
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              7. การฝกอบรม 

               เพ่ือท่ีจะอนุรักษไวซ่ึงคุณคาทางวัฒนธรรมของการแสดงออกของสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ิน 

รัฐบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมคนและองคกรท่ีเก่ียวของตองเนนย้ําในสิ่งเหลานี้ 

                    ก) โปรแกรมการศึกษาเรื่องหลักการสําคัญของสิ่งกอสรางพ้ืนถ่ินสําหรับนักอนุรักษ 

                    ข) โปรแกรมการฝกอบรมเพ่ือชวยเหลือชุมชนในการบํารุงรักษาระบบการกอสราง  

                        วัสดุและทักษะฝมือชาง ตามแบบดั้งเดิม 

                    ค) โปรแกรมการใหขอมูลซ่ึงจะชวยสรางความตื่นตัวของสาธารณชนท่ีมีตอ 

                        สิ่งกอสรางพ้ืนถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนรุนใหม 

                    ง) เครือขายระดับภูมิภาคของสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ 

                       และประสบการณ 

                 แนวคิดพ้ืนฐานดานการพัฒนาและการอนุรักษดังกลาว ผูศึกษาเห็นวา มีประโยชนใน

ดานการถายทําซ่ึงจะนําหลักการในการอนุรักษของสถานท่ีหรือศิลปวัฒนธรรมนั้นๆมาเปรียบเทียบ

ภาพระหวางอดีตกับปจจุบันผานเทคนิคดานการตัดตอเพ่ือใหผูรับชมเห็นถึงความแตกตางท่ีเกิดข้ึนใน

ศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ และยังเปนขอมูลเพ่ือทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานการอนุรักษดวย ซ่ึงจะ

ทําใหรายการสารคดีมีความสมบูรณมากข้ึน 

 

แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศนและเทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพ 

 

               มนุษยเรามีความอยากรูอยากเห็น เรื่องของคนอ่ืน เรื่องของเรา เรื่องของเขา เรื่องของ

การดําเนินชีวิต สารพัดเรื่องท่ีคนเราอยากรูเรื่อง แตหนทางของการรับรูสิ่งท่ีเราไมรูมีทางใดบาง การ

รวมวงสนทนานินทาชาวบาน การชมภาพยนตร การอานหนังสือ การชมรายการโทรทัศน หรือ การ

ชมรายการสารคดีหลากหลายแนวทางดังกลาวทําใหเราสามารถรูถึงเรื่องราวตางๆท่ีเราอาจจะเคยรู

แตไมละเอียด หรือเรื่องราวท่ีเราไมเคยรูมากอน  

 

               1. ความหมายของรายการสารคดี 

               สารคดีโทรทัศน เปนรายการประเภทหนึ่งซ่ึงนําเสนอขอมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย

ละเอียด ตั้งแตตนจนจบ โดยยึดหลักของความเปนจริง ในขณะเดียวกันก็ไดอาศัยเทคนิคตางๆ หลาย

รูปแบบมาผสมผสานกัน เพ่ือใหเกิดจินตนาการท่ีดีและจูงใจผูชมใหสนใจ อาทิ รูปแบบการบรรยาย 

บทสัมภาษณ บทสนทนา การใหดนตรีและเสียงประกอบอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมความหมายท่ีสมบูรณใหแก

ภาพท่ีปรากฏบทหนาจอ เปนตน นั่นคือ นอกจากจะมุงเสนอขอเท็จจริงแกผูชมแลว ยังมีความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

พยายามในการสรางจินตนาการ ตองใหมีผลตอความรูสึกนึกคิดและอารมณรวมของผูชมดวย ผูชมดู

จบแลวนําไปคิดตอได (พรสุรีย วิภาศรีนิมิต อางถึงใน อัปสร เสถียรทิพย และคณะ 2553: 8) 

 

               รายการสารคดีในทัศนะของผูผลิต 

               “ สารคดี คือการบอกเลาเรื่องราวท่ีใหความรู ความคิด เก่ียวกับชีวิต สภาพแวดลอม 

สรรพสิ่ง โดยมีเทคนิคการดําเนินเรื่องท่ีนาสนใจ นาติดตาม ท่ีสําคัญคือ ควรกระตุนและสรางแรง

บันดาลใจใหผูชมบางเรื่องอาจไมอยูในกระแส แตมีคุณคา มีความสําคัญ”(นิรมล เมธีสุวกุล, อางถึงใน 

อานุภาพ สกุลงาม 2556: 1) 

 

               “สารคดีเปนเรื่องของความจริง เพราะฉะนั้นสารคดีท่ีดีตองมีขอมูลท่ีถูกตอง คือตองให

ความสําคัญกับเรื่องขอมูล เรื่องของความถูกตองทุกอยางท่ีอยูในงานของเรา ตองมีท่ีมาท่ีถูกตองดวย 

และไมเปนการทําลายสิ่งท่ีสรางความเสียหายแกท่ีนั้นๆ นี่คือจรรยาบรรณของคนทําสารคดี  สารคดี

เปนงานท่ีตองลงตัวทุกองคประกอบ สารท่ีสื่อไปตองทรงพลัง ดึงความสนใจได เรียกวา เอาอยู” 

(สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ, อางถึงใน อานุภาพ สกุลงาม 2556: 1) 

 

               “เราตองสะทอนมุมท่ีหลากหลายเพ่ือเปนสาระและคติใหผูชม เกิดความคิดท่ีตอเนื่องไป

อยางไมสิ้นสุด ข้ึนอยูกับความรูและประสบการณของแตละคน” (สุชาดี มณีวงศ, อางถึงใน อานุภาพ 

สกุลงาม 2556: 2)                    

             

 สารคดีเลาวัฒนธรรม คือสื่อท่ีถายทอดความเปนไปและเรื่องราวของวัฒนธรรมของกลุม

ชนเพ่ือใหคนอีกกลุมชนหนึ่งรับรู โดยการรับรูมิไดตองการเปลี่ยนทัศนคติของผูชมใหมีความเห็นไป

ในทางเดียวกับท่ีผูผลิต หรือผูทํานําเสนอเพียงแตสารคดีหรือภาพยนตรนั้นๆ จะทําหนาท่ีเหมือน

สะพานท่ีจะพาทุกคนกาวขามชองวางทางวัฒนธรรม ทําใหกลุมของเรา และ กลุมของเขา รูจักกันใน

ฐานะท่ีเปนมนุษยเหมือนกัน ผานภาพ เสียง และกิจวัตรของเจาของวัฒนธรรมในรูปแบบสารคดี ดังท่ี 

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรคิ (2554, อางถึงใน อานุภาพ สกุลงาม 2556: 3) กลาววาไวในเอกสาร

ประกอบการชมภาพยนตร ภาพยนตรสื่อสารขามวัฒนธรรมวา 

              “ภาพยนตร หรือ (สารคดี) สามารถเปนสื่อในการสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับสังคมรวม

สมัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือกลาวไดวาเปนสื่อกลางทางวัฒนธรรมระหวางกลุมคนท่ีมี

วิถีชีวิตท่ีแตกตางกันใหมีความเขาใจกันมากยิ่งข้ึน” 

               “ใครก็ตาม” ท่ีชมสารคดีจะเปนผูท่ีมีสาระกับชีวิต ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ

แสวงหาความรูตลอดเวลา  ในปจจุบันท่ีสังคมมองวาภาพยนตรหรือละคร คือศัตรูรายในการทําลาย
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ศิลปวัฒนธรรม ผูทําสารคดีจึงเปนผูมีความคิดท่ีแตกตางและคํานึงถึงสาระสําคัญในการเลาเรื่องใดๆ

มากกวาการทําภาพยนตรหรือละครตามใจตลาด อีกท้ังตองยอมรับวาสารคดีเรื่องใดๆจะตองใชวิธีการ

ผลิตโดยเฉพาะในข้ันตอนของกระบวนการคิดท่ีลึกซ้ึงมากกวา ผูทําสารคดีจึงไดรับภาพลักษณของคน

ท่ีมีความคิดเปนของตัวเอง มีมุมมองท่ีแตกตาง และตองการถายทอดออกมาจากแนวทางของตนเอง

(อานุภาพ สกุลงาม 2556: 4) 

               รายการสารคดีท่ีดีนั้น ตองมีเทคนิค ลักษณะและองคประกอบในการนําเสนอดังนี้ 

(บริษัท พาโนรามาเวิลดไวด 2549: 70-73) 

                1. One Topic สารคดีท่ีนาสนใจ ตองมีเรื่องราวท่ีจะนําเสนอเพียงเรื่องเดียว ให

ความสําคัญกับเรื่องนั้นเพียงอยางเดียวแตอาจจะมีหลายประเด็นได 

               2. Unity บทสารคดีควรมีเอกภาพ หมายถึง เม่ือจะนําเสนอเรื่องใดประเด็นใดก็ควรมุงไป

ท่ีเรื่องนั้นประเด็นนั้นอยางแนวแน ไมเปะปะ ไมนําเรื่องอ่ืนท่ีไมเก่ียวของมานําเสนอดวย ทุกสวนของ

สารคดีควรสอดคลองสัมพันธกันอยางมีจังหวะ อธิบายหรือเลาเรื่องนั้นๆอยางม่ันคง เขาใจ พรอมกับ

การใชภาพ และเลาเรื่องอยางมีศิลปะลงตัว 

               3.  Variety  มีความหลากหลายของเนื้อหาสาระ เปนท่ีสนใจของคนในสังคม 

                4. Quality คุณภาพเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการผลิตรายการโทรทัศน เพราะสงผลถึงฐาน

ความนิยมของคนดู อันจะมีผลตอเนื่องถึงรายไดของรายการโทรทัศน ปจจุบันจะเห็นวารายการ

โทรทัศนท่ีมีคุณภาพเทานั้นถึงจะยืนหยัดอยูได สารคดีก็เชนเดียวกัน เปนตองผลิตรายการสารคดี

อยางมีคุณภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึง 

                     4.1 เรื่องท่ีจะนําเสนอ การท่ีรายการสารคดีจะไดรับความนิยมหรือไมนั้น เรื่องท่ีจะ

นําเสนอมีสวนสําคัญมาก ท่ีจะไดรับการตอนรับหรือไม ดังนั้น ควรจะนําเสนอเรื่องราวท่ีผูคนกําลัง

สนใจ หรือเรื่องราวท่ียังอยูในความนิยม หรือแมแตเปนเรื่องในอดีตท่ีคนลืมไปแลว หรือเรื่องราว

ลึกลับท่ียังหาคําตอบไมได  

                     4.2 เทคนิคการผลิต ปจจุบันจะเห็นไดวา สารคดีตางประเทศมีรูปแบบการผลิตท่ี

แตกตางหลากหลายมากข้ึน ดูสนุกสนานมากข้ึน ชี้ใหเห็นวาเทคนิคการผลิตก็มีสวนสําคัญในการ

กําหนดคุณภาพของสารคดี เทคนิคการผลิตควรสอดคลองกับรูปแบบสารคดีและกลุมเปาหมายของ

สารคดีนั้นๆ เชน 

                          -  การทําซํ้า (Re-act) เปนกลวิธีนําเสนอรูปแบบหนึ่ง คือการเอาขอเท็จจริงมา

ใสเทคนิคลูกเลนเขาไปใหชวนติดตาม แตยึดกุมหัวใจของการนําเสนอ คือหากเม่ือเหตุการณนั้นผาน

ไปแลว หากจะถายใหมตองเปนการแสดงดวยหลักการทําซํ้า เคยทําอยางไรก็ใหทําอยางนั้น เชนปลา

เสือพนน้ํามีพฤติกรรมการกินแมลงเชนนี้จริงๆเพียงแตข้ันตอนการถายทําอาจจะตองใหมันทําซํ้าหรือ

เทคใหเราถายไดหลายมุมเทานั้น (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 79-81) 
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                          -  กราฟก (Graphics) หมายถึง ตัวอักษรและภาพพิเศษตางๆท่ีถูกสรางข้ึนดวย

เทคนิคคอมพิวเตอร สรางข้ึนเพ่ือประกอบการอธิบายเนื้อหาใหชัดเจนข้ึน  

                          -  การใชภาพเหตุการณจริงท่ีมีการบันทึกไว ( On-the-scene events) เปน

นําเสนอภาพจริง ซ่ึงอาจมาจากการบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยวีดีโอเทปหรือฟลมภาพยนตร 

                          -  การสรางเหตุการณจําลอง ( Staged scenario) ผูผลิตอาจใชวิธกีารสราง

ภาพหรือเหตุการณจําลองท่ีเกิดข้ึนมาแลว เนื่องจากบางเหตุการณเกิดข้ึนมานานจนไมสามารถหา

ภาพได ซ่ึงตองระวังในดานความเหมาะสมดวย (คมสัน รัตนะสิมากูล 2555) 

                     4.3  การเขียนบทสารคดีท่ีดีตองดูสนุก และนาติดตาม บทสารคดีมีความสําคัญท่ีจะ

ชวยใหรายการนั้นนาดูหรือไม บทสารคดีควรทําหนาท่ีบอกเลาเรื่องราว ใหขอมูลและเกร็ดท่ีนาสนใจ 

บทท่ีดีตองมีสวนผสมอยางไดสัดสวน เพ่ือกระตุนใหคนดูเกิดความสนใจและติดตามดูอยางไมรูเบื่อ  

                     4.4 การถายภาพ ภาพมีสวนสําคัญอยางยิ่งสําหรับงานสารคดีโทรทัศน สามารถ

บอกเลาเรื่องราวไดมากมาย ขณะเดียวกันก็สามารถบงบอกถึงฝมือของคนทําไดเชนกัน ภาพถายท่ีมี

คุณภาพ คือภาพถายท่ีมีองคประกอบงดงามใหอารมณ และความรูสึกท่ีอ่ิมเอม สีสันถูกตองตาม

ธรรมชาติ  

                     4.5 การบันทึกเสียง ชวยใหสารคดีนาดูนาติดตามมากข้ึน การบันทึกเสียงท่ีดี

จําเปนตองใชเครื่องบันทึกเสียงท่ีมีคุณภาพ และเก็บรายละเอียดของเสียงขณะถายทําไดอยาง

ครบถวน เสียงดังเม่ือแหลงกําเนิดเสียงอยูใกล และเสียงแผวเบาลง เม่ือแหลงกําเนิดเสียงอยูไกลหาง

ออกไป 

                    4.6 การลําดับภาพ ตองสอดคลองกับจังหวะ และเนื้อหาของสารคดีนั้นๆ ไมมี

ขอกําหนดตายตัววาจะตองตัดตอแบบเร็วหรือชา แตข้ึนอยูกับเนื้อเรื่อง และอารมณของเรื่องใน

ขณะนั้น แตอยางไรก็ตามการลําดับภาพท่ีดี ควรกระชับ และคํานึงถึงความตอเนื่องทางอารมณ และ

ความรูสึกของผูดูดวย 

                    4.7 การลงเสียงบรรยาย เสียงบรรยายมีสวนสําคัญเชนกันในการผลิตงานใหมี

คุณภาพ เสียงบรรยายท่ีดีควรกลมกลืนไปกับเนื้อหา และอารมณของเรื่อง เสียงหนักเม่ือตองการจะ

เนนท่ีอารมณดุดัน แข็งกราวหรือม่ันใจ เสียงแผวเบาลงเม่ือตองการเนนท่ีความเศรา ความสูญเสีย 

หรือการโอนออนผอนตาม   

                    ในปจจุบันบทบรรยายมีบทบาทนอยลง เสียงจริงมีบทบาทมากข้ึน เพราะคนดู

ตองการอะไรท่ีมีชีวิตมากข้ึน รายการสวนใหญจึงหันมาเนนดานอารมณ อะไรท่ีทําใหคนดูดูสนุก ถือ

วาใชไดแลว (ชนินทร ชมะโชติ 2548: 88) 

                    4.8 การทําดนตรีประกอบ (sound effects)  ทําหนาท่ีเนนหรือเสริมอารมณใน

จังหวะท่ีควรจะเนน เพ่ือความรูสึกสมจริงใหกับผูรับสาร  เชน เม่ือบทพูดถึงความสูญเสีย ขณะท่ีคนดู
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กําลังมีอารมณกับบท และภาพอยูตรงหนา เพลงประกอบจะเขามาชวยเสริมซํ้าความสูญเสียนั้นใหคน

ดูเศราลงไปอีก เพลงประกอบท่ีจะสามารถสรางอารมณรวมกับคนดูได ตองสอดคลอง และไปกันได

กับลีลาและอารมณของการดําเนินเรื่องขณะนั้น 

  

               2. มิติทางสารคดี 

               “สารคดีเปนงานท่ีมีมิติ” คือเปนเหมือนภาพหนึ่งภาพท่ีมีครบท้ังเรื่องราวการจัดวางคอม

โพสิชัน แสงเงา ใหความหมายลึกซ้ึง กินใจ กอใหเกิดอารมณความรูสึกในทางสรางสรรค ในดานใด

ดานหนึ่งแกผูชม (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 26-31) 

               สารคดีเปนสื่อหนึ่งของความบันเทิง หากแตเปนความบันเทิงท่ีสอดแทรกสาระความรู

ควบคูกันไป ดังนั้น ผูผลิตสารคดีจึงตองคํานึงถึงกลวิธีการนาเสนอ หรือรอยเรียงขอมูลอยางไรใหผูชม

ไดรับท้ังสาระความรูควบคูไปกับอรรถรสความเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน  สารคดีจึงตองมีครบทุกมิติ 

เปรียบเหมือนภาพหนึ่งภาพท่ีมีครบท้ังเรื่องราว การจัดวางองคประกอบ (Composition) แสงเงา ให

ความหมายลึกซ้ึงกินใจ กอใหเกิดอารมณความรูสึกในทางสรางสรรคดานใดดานหนึ่งแกผูชม (ธีรภาพ 

โลหิตกุล 2552: 12) ซ่ึงในมุมมองของ ธีรภาพ โลหิตกุลนั้น ไดใหความหมายของ “มิติ” ทางสารคดี 

ไว 3 ความหมาย ประกอบดวย 

               มิติทางสารคดีความหมายท่ี 1 

                     1)   ดานกวาง หมายถึง การนําเสนอเรื่องราวอยางรอบดาน ทุกประเด็นสําคัญท่ี

ลอมรอบตัวขอมูลท่ีจะนําเสนอ เชน แมน้ําเจาพระยา มองไดท้ังในแงภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 

ธรณีวิทยา ศิลปวัฒนธรรม ปญหาสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

                      2) ดานยาว หมายถึง การนําเสนอภาพท่ีทําใหมองเห็นและเขาใจพัฒนาการอันยาว

ไกลจากอดีตสูปจจุบัน จากยุคหนึ่งสูยุคหนึ่ง เชน แมน้ําเจาพระยามีชื่อปรากฏเปนลายลักษณอักษร

ครั้งแรกในประวัติศาสตร คือ ในสนธิสัญญาท่ีสยามทํากับฝรั่งเศส แผนดินสมเด็จพระนารายณ

มหาราช การเปลี่ยนทางเดินของสายน้ําเจาพระยา ทําใหมีการขุดคลองลัด และกอเกิดชุมชนบางเกาะ

หรือบางกอก ปจจุบันแมน้ําเจาพระยากําลังประสบวิกฤติรุนแรงท่ีสุดท้ังปญหาน้ําแหงและมลภาวะ 

                     3) ดานลึก  หมายถึง การนําเสนอเรื่องท่ีลึกลงไปในจิตวิญญาณของผูคนท่ีมีความ

ผูกพันอยูกับสถานท่ีนั้น ๆ หรือสิ่งนั้น ๆ กอใหเกิดอารมณดานใดดานหนึ่ง เชน ตื่นเตน ตื่นตาตื่นใจ 

ปติยินดี โศกสลด สนุกสนาน ตลกขบขัน นารัก หรือประทับใจอยางรุนแรง อันนํามาซ่ึงสํานึกหรือ

ตระหนักในจิตใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน มร. สตีฟ แวน บีค ชาวอเมริกันผูซ่ึงผูกพันกับสายน้ํา พายเรือ

ลําเล็ก ๆ ลองลงมาจากตนแมน้ําปงสูปากน้ําโพท่ีจังหวัดนครสวรรค พายจนไปถึงปลายแมน้ํา

เจาพระยาท่ีอาวไทย แลวใหสมัภาษณวา ในแตละวันเขานับหมาเนาตายลอยน้ําเฉลี่ย 8 - 9 ตัว และ

กลาววา แมน้ํานี้ไมมีอนาคต ตราบใดท่ีคนไทยยังใชแมน้ําเหมือนถังขยะ 
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                 ท้ังนี้ มิติของสารคดีท้ังสาม จะตองสอดคลองกันและถูกนํามาใชอยางเหมาะสม เพ่ือ

นํามาใชสนับสนุน “หัวใจ” หรือ “แกนเรื่อง” (Theme) ท่ีผูเขียนบทตองการนําเสนอ และตอง

กําหนดไวตั้งแตเริ่มแรก เพราะหากไมมีแกนเรื่องแลว มิติของสารคดีทุกดานจะสะเปะสะปะ ไมไปใน

ทิศทางเดียวกัน จนดูแลวสับสนจนไมรูวา สารคดีตองการจะนําเสนออะไรกันแน จึงอาจเรียกไดวา 

“แกนเรื่อง” เปนมิติท่ีสี่ ท่ีผูเขียนบทจะตองยึดไวเพ่ือเปนแนวทางการนําเสนอ ไมใหหลงทิศทางได 

               มิติทางสารคดี ความหมายท่ี 2 

                    มิติท่ี 1 รูปแบบการนําเสนอท่ีดี ผูชมไดรับอรรถรส ความบันเทิง ความเพลิดเพลนิ 

อันเกิดจากการวางโครงเรื่อง การดําเนินเรื่องดี การใชภาษาสละสลวยกินใจ การเคลื่อนไหวของกลอง

ไดอารมณสอดคลองกับเนื้อหา การลําดับภาพดี ดนตรีประกอบสอดคลองประสานกับภาพและเนื้อหา

อยางกลมกลืน ผูบรรยายไดอารมณ มีความนาเชื่อถือ 

                    มิติท่ี 2 เนื้อหาท่ีดี ผูชมไดสาระทางปญญา ไดรับความรูสึกใหม ๆ อันเกิดจาก

ความคิดสรางสรรคในการจับประเด็นของผูเขียนบท ขอมูลถูกตองแมนยํา และมีขอมูลรอบดาน ไม

ดวนสรุปในประเด็นท่ีมีขอโตแยง 

                    มิติท่ี 3   แงคิดมุมมองดี ผูชมไดรับแงคิดใหม ๆ หรือชมแลวไดแงคิดกอใหเกิดสํานึก

ในทางสรางสรรค เชน สํานึกท่ีรักและหวงแหนแมน้ําอันเปนเสนเลือดท่ีหลอเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรม 

แตก็ไมไดหมายความวาจะตองมีการสรุป หรือชี้นําความคิดผูชมไปทางใดทางหนึ่งแนนอนตายตัว ซ่ึง

ในสารคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจมีหลายแงคิดมุมมองท่ีจะใหผูชมไดใชวิจารณญาณเอาเองได 

               มิติทางสารคดี ความหมายท่ี 3 

               หากกลาวถึงเรื่องของ ขอมูล แลว สารคดีท่ีมีมิติ ควรประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท คือ 

                    ขอมูลทางกายภาพ คือ ขอมูลประเภทท่ีเปนขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 

เชน แมน้ําเจาพระยายาวก่ีกิโลเมตร มีการขุดคลองลัด บางกอกนอย-บางกอกใหญ พ.ศ. ใด รัชสมัยใด 

ท่ีราบลุมแมนาเจาพระยากินพ้ืนท่ีก่ีตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดใดบาง เปนตน 

                    ขอมูลทางจินตภาพ เปนขอมูลประเภททัศนะ ความรูสึกนึกคิดของผูเขียน หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาสารคดีเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงผูเขียนตองการจะเสนอไวในสารคดี เพ่ือเปนแงคิด

ใหกับผูชมไดเก็บไปคิดเพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงเรื่องตาง ๆ เชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การตระหนักในคุณคาแหงภูมิปญญาพ้ืนบาน ฯลฯ 

               กลาวโดยสรุปแลว การผลิตสารคดี ไมเพียงนําเสนอสาระความรูท่ีเปนจริงแลว ยังตอง

นําเสนอความสนุกสนาน เพลิดเพลินใหกับผูชมควบคูกันไปดวย ซ่ึงสารคดีท่ีดีตองมีมิติทางการ

นําเสนอ สามารถใหความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยางรอบดาน อีกท้ังใหแงคิดมุมมองใหม ๆ ใหผูชมได

เปดโลกทัศนไดกวางข้ึน 
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               3. หลักในการเขียนบทสารคดี 

                การทําสารคดีใหไดดี จึงข้ึนอยูกับการเขียนบทดวย เพราะหากบทของสารคดีเรื่องนั้น 

ไมมีความนาสนใจ หรือเขียนเนื้อหาสะเปะสะปะ ไมมีทิศทาง หรือไมสามารถจับประเด็นการนําเสนอ

ได สารคดีเรื่องนั้นก็จะไมมีความนาสนใจเลยแมแตนอย ซ่ึงหนังสือ “คูมือการผลิตสารคดีโทรทัศน” 

(กรมประชาสัมพันธ 2554: 18) ไดกลาวถึงหลักการเขียนบทสารคดีไว ดังนี้ 

               - ใชภาษางาย ๆ ตรงไปตรงมา ไมซับซอน 

               - หลีกเลี่ยงการใชคําพรรณนาโวหาร ใหภาพทําหนาท่ีแทน 

               - คําพรรณนาโวหารสรางอารมณไดดีกับภาพท่ีไรชีวิต อดีตท่ีตายแลว 

               - บทไมควรอธิบายภาพ 

               - ขยายความผิดท่ี ไมนาสนใจ 

               - เรียงประโยคผิดไมนาสนใจ 

               - ขอความไมเปนเหตุเปนผลกัน และสื่อความหมายผิด 

               - ขอความไมเปนเหตุเปนผลกันเทาท่ีควร และดูตรงเกินไป 

               - ระวังเรื่องความหมายของคํา 

               - หลีกเลี่ยงคําวา “ท่ี ซ่ึง อัน ไดแก เชน เปนตน” 

               - การใช การ, ในการ, ความ ทําใหประโยคดูเปนทางการและ เยิ่นเยอ 

               - หลีกเลี่ยงการใชคําเชื่อม ฟุมเฟอย ทาใหประโยคดูเยิ่นเยอ 

               - บทเยิ่นเยอ ขยายความจนความเปนเหตุเปนผลหายไป และใชภาษาเปนทางการมาก 

               - อยาใชคําท่ีดูเปนทางการเกินไป 

               - ไมควรใชคําประเภท ถูก (กระทํา) และขยายความในประโยค 

               - บทพิธีกรไมควรบอกวากําลังทําอะไร กําลังคิดอะไร 

               - หลีกเลี่ยงการใชคําเชื่อมประเภท นอกจาก…แลว…ยังมี (เปน)….อีกดวย 

               - ในหนึ่งยอหนาควรมีประเด็นเดียว ไมควรขยายความมาก จนจับความไมได 

        

               4. กลวิธีในการเดินเรื่องในงานสารคดี  

                    4.1  ใชตวัผูเขียน(ผูดําเนินรายการ)เปนตัวเดินเรื่อง 

                    4.2  ใชบุคคลในพ้ืนท่ีเปนตัวเดินเรื่อง 

                    4.3  ใชบุคคลในประวัติศาสตรเปนตัวเดินเรื่อง 

                    4.4  เสนอสารคดีในรูปแบบจดหมาย ใชตัวผูเขียนจดหมายกับผูรับเปนตัวเดินเรื่อง 

                    4.5  ใหเนื้อหาสารคดีเดินเรื่องดวยตัวของมันเอง โดยไมตองมีผูดําเนินรายการ 
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                    4.6  สรางตัวละคร เปนตัวเดินเรื่อง หมายถึง การนําเสนอเรื่องราวขอเท็จจริง ผาน

การสรางตัวละครข้ึนเปนตัวเดินเรื่องหรือเอาตัวละครใสเขาไปในเหตุการณหรือสถานท่ีท่ีกลาวถึง ท่ี

เรียกวา “สารคดีก่ึงละคร” (Docu-drama) แตการนําเสนอในลักษณะนี้ จะตองทําอยางกลมกลืน 

มิฉะนั้น สารคดีจะไมสมจริงได  

 

               5. การคิดภาพในการถายทํารายการสารคดี 

                สารคดี คือการเลาความจริง ผสานกับความคิดสรางสรรคของผูทํา ดังนั้นนอกเหนือจาก

ความจริงท่ีเปนอยูแลว ความสรางสรรคของผูทําสารคดีก็เปนปจจัยสําคัญไมแพกันท่ีจะทําใหสารคดี

ใดนาสนใจ นาติดตาม     ธิดา ผลิตผลการพิมพ (2548) กลาวไวในบทความ “ เรื่องจริงบนจอ 

ประวัติศาสตร ทาที และลีลาของสารคดีท่ีเปนภาพเคลื่อนไหว” ในนิตยสารสารคดีวา “ประเด็น

สําคัญท่ีสุดของสารคดีก็คือ การเปดเผยใหคนดูไดเห็นสิ่งท่ีไมไดมีไวดวยเจตนาจะใหใครไดเห็น”  ซ่ึง

กลวิธีของการเลาภาพก็เปนสิ่งท่ีตองใสใจเพ่ือมิใหเกิดการยัดเยียดแตขอมูลเขาไป ดังนั้นวิธีการเลา

ภาพจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญไมแพกัน 

                ภาพ ในท่ีนี้ควรรูถึงพ้ืนฐาน คือองคประกอบภาพ เทคนิคดานการเคลื่อนไหวของภาพ 

เชน แพน ซูม ทิลท ดอลลี่ เครน ฯลฯ การเคลื่อนไหวกลองแบบหนึ่งกอใหเกิดอารมณอยางหนึ่ง 

รวมท้ังเรื่องแสงและเงาเชนเดียวกับเทคนิคการตัดตอก็ตองมีความรูพ้ืนฐานเชนกัน ดังนั้นการชม

ภาพยนตร สังเกตกลวิธีการดําเนินเรื่อง กลวิธีการตัดตอ สังเกตมุมกลองและเทคนิคพิเศษของ

ภาพยนตร ก็จะชวยใหเขาใจจนนํามาประยุกตใช (ไมใชการเลียนแบบ) กับงานสารคดีเราได และควร

จัดสัดสวนรูปแบบเนื้อหาและเทคนิคใหมีสัดสวน 50 : 50 เทาๆกัน (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 34-36)    

               โดย Roy Thomson ไดอธิบายแนวคิดเรื่ององคประกอบและการรอยเรียงภาพ 

(elements of the shot) ไวดังนี้ (Roy Thomson 1999 อางถึงใน เมธา เสรีธนาวงศ 2547) 

               1. Simple Shot เปนภาพท่ีมีเพียงวัตถุเทานั้นท่ีเคลื่อนไหว ไมมีการเคลื่อนไหวของเลนส 

กลอง ไดแกภาพขนาดตางๆท่ีใหความรูสึกตางกันไป เชน  

                     - Long Shot (LS)ภาพระยะไกล เปนการบอกใหทราบถึงสถานท่ีของเหตุการณใน

เรื่องนั้นๆวาเกิดข้ึนท่ีใด มีสภาพท่ัวไปเปนอยางไร 

                     - Medium Shot (MS)  ขนาดภาพลักษณะนี้ถาเปนภาพบุคคล  จะไดเห็นตั้งแตเอว

ของนักแสดงข้ึนไปจนถึงศีรษะ  สามารถเห็นการเคลื่อนไหว และรายละเอียดของฉากหลังได

พอสมควร  ซ่ึงพอท่ีจะเขาใจเรื่องราวตางๆได  เปนขนาดภาพท่ีนิยมใชมากท่ีสุด  เพราะใชเปนภาพ

เชื่อมตอ  กลาวคือ  การเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเปนภาพใกลหรือจากภาพใกลมาเปนภาพ

ไกลก็ตาม  จะตองเปลี่ยนมาเปนภาพขนาดปานกลางเสียกอน  ท้ังนี้เพ่ือไมใหขัดตออารมณความรูสึก

ของผูชม 
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                     - Close-up (CU)  ภาพใกล  เปนภาพท่ีถายทอดรายละเอียด  เก่ียวกับสิ่งของ 

ลวดลาย รูปทรง รวมท้ังอารมณความรูสึกท่ีอยูภายในของนักแสดงไดอยางชัดเจนมาก  ทําใหเขาใจถึง

รายละเอียดของวัตถุตางๆ  ตามเนื้อหาท่ีกําลังนําเสนอ  และภาพขนาดใกลนี้ยังสามารถบังคับใหผูชม

สนใจในวัตถุท่ีกลองกําลังถาย  หรือสิ่งท่ีกําลังนําเสนอ 

                     - Two Shot (2S) ภาพท่ีมีบุคคลอยูในเฟรม 2 คน พิธีกร นักแสดง ซ่ึงสวนใหญเปน

การสนทนา สัมภาษณ เพ่ือใหเห็นกิริยาทาทางของคูสนทนา นอกจากนี้หากมีบุคคลในเฟรมมากข้ึน

อาจเรียกวา group shot 

               2. Complex Shot เปนภาพท่ีประกอบข้ึนจาก 

                     - การเคลื่อนไหวของเลนส ไดแก การขยายเขา/ออก(Zoom) การเปลี่ยนระยะชัด 

(focus pull) 

                    -  การเคลื่อนไหวของกลอง ไดแก การหันซาย/ขวา (Pan) การกมเงย (Tilt) 

                    -  การเคลื่อนไหวของวัตถุท่ีไมซับซอนเกินไป 

               3. มุมกลอง (Camera Angle) หรือทิศทาง อธิบายถึงตําแหนงท่ีผูชมมองวัตถุหรือบุคคล

ควรใชมุมกลองใหมเสมอ ดวยเหตุผลท่ีวา 

                    -  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการใหขอมูลใหม ภาพใกลใหรายละเอียดไดดีกวาภาพไกล 

                    -  เพ่ิมโอกาสในการลําดับภาพตอเนื่องกัน 

                    -  ดึงดูดความสนใจจากลักษณะหนึ่งไปยังลักษณะหนึ่ง  เชน  ภาพมุมสูงทําใหผูชม

รูสึกวาเปนผูขมสิ่งท่ีอยูในภาพนั้น  สวนภาพมุมต่ําจะทําใหผูชมรูสึกวาสิ่งท่ีถายนั้นมีอํานาจ  มีคา  นา

เกรงขาม  มีความยิ่งใหญ นิยมถายภาพโบราณสถาน  สถาปตยกรรม แสดงถึง ความสงางาม        

ชัยชนะ  และใชเปนการเนนจุดสนใจของภาพไดดวย   และการตั้งกลองถาตั้งกลองถายตามหลังผู

แสดงจะทําใหผูชมทราบวาผูแสดงเดินไปท่ีใด ภูมิประเทศขางหนาเปนอยางไร ( สุโขทัยธรรมมาธิราช, 

สาขานิเทศศาสตร 2531: 774 ) 

                     - เปดโอกาสใหผูชมไดหาความสัมพันธและเปรียบเทียบในสิ่งท่ีเห็น 

               4. องคประกอบภาพ (Composition) กําหนดไดจาก 

                     - กรอบภาพ (Framing) คํานึงถึงสัดสวนของภาพในการถายทําและการออกอากาศ 

ท้ังขนาด 4:3 16:9 หรือขนาดอ่ืนๆตามลักษณะของงานท่ีถายทํา ซ่ึงเปนการสงผลทางภาพในสองมิติ

(กวาง-ยาว)เทานั้น 

                     -  การลวงมิติความลึก (Illus of depth) โดยใชหลักภาพลวงตาเชนเสนนําสายตา 

ขนาดท่ีสัมพันธ ความหนาแนน การวางติดกัน และสี 

                     - บุคคลหรือวัตถุในกรอบภาพ ตําแหนงการเคลื่อนไหวตางๆ 
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               5. ความยาวของ Shot ตองพอเหมาะกับเรื่องราว หายาวเกินอาจทําใหนาเบื่อ หรือสั้น

เกินผูชมก็ไมเกิดอารมณรวมตอภาพนั้น  ซ่ึงจะแนะนําในเทคนิคการตัดตอในสวนตอไป 

               6. เสียงประกอบ  เสียงมีลักษณะเขาถึงผูชมมากวาภาพ เสียงจะสรางภาพใหเกิดข้ึนใน

แตละบุคคลตางกัน มีคํากลาวท่ีวา “เราไมจําเปนตองเห็นในสิ่งท่ีไดยิน แตเราตองไดยินในสิ่งท่ีเรา

เห็น” ซ่ึงสําหรับในจอโทรทัศน อะไรก็ตามท่ีปรากฏบนจอตองมีเสียง แตเสียงท่ีไดยินจากจอไม

จําเปนตองเห็นอยูเสมอ โดยสวนมาจะอยูในแนวสารคดี 

               7. ความตอเนื่อง  ชวยควบคุมรายละเอียดของสิ่งท่ีมองเห็นและไดยินท่ีเกิดระหวางการ

ถายทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของตําแหนง (Position Continuity) เชนถาบุคคลหรือวัตถุอยู

ดานซายของภาพในภาพแรก ภาพตอมาบุคคลหรือวัตถุนั้นก็ควรจะอยูในตําแหนงเดียวกัน  และใน

ดานเสียง (Sound Continuity) สําคัญมากเพราะไมเพียงแตมีความสัมพันธกับตําแหนงแนวหนา

(foreground)หรือแนวหลัง(background)แตยังสัมพันธกับมิติของเสียงกับระยะทางดวย  

               นอกจากนี้สิ่งท่ีควรเรียนรูอีกหนึ่งอยางคือเทคนิคการเรียงลําดับภาพ ซ่ึงรายการท่ียาว

ครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงอาจประกอบดวยภาพนับรอยๆ Shot เทคนิคของการเรียงภาพจากภาพ 1 ไป

ภาพ 2 นั้นอธิบายไดดังนี้ 

                    ภาพท่ี 1 เปนภาพนําไปสูภาพ 2 

                    ภาพท่ี 2 เปนเครื่องอธิบายภาพท่ี 1 

                    ภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 รวมกันอธิบายภาพท่ี 3 

                    ภาพท่ี 3 เปนเครื่องอธิบายภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

               ท้ังภาพท่ี 1 และท่ี 2 เปนเครื่องนําความคิดใหเกิดข้ึนอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงอธิบายดวย

ภาพใดภาพหนึ่งไมไดตองอธิบายท้ัง 2ภาพ  

               เชน ภาพท่ี 1 ลูกระเบิด 

                    ภาพท่ี 2 อาคารไฟไหม 

                    ภาพท่ี 3 ภาพรถพยาบาลกําลังวิ่ง 

               จะเห็นวา ภาพท่ี 2 อธิบายดวยภาพท่ี 1วาเพราะมีลูกระเบิดตกจึงทําใหเกิดไฟไหมและ

ท้ังสองภาพอธิบายภาพท่ี 3 วารถพยาบาลวิ่งมาทําไม คือวิ่งมารับคนเจ็บเนื่องจากไฟไหมซ่ึงเกิดจาก

ลูกระเบิดตก  ภาพท้ังสามตองเรียงตามลําดับ ถาสลับกันแลวจะทําใหความเขาใจไขวเขวไป 

                บางครั้งภาพท่ีเปนเหตุและภาพท่ีเปนผลอาจสลับกันได โดยอาจไมตองเรียงวาเหตุมา

กอนผล เชน 

                    ภาพท่ี1 คนหนึ่งเดินมาแลวสะดุงตกใจ (ผล) 

                    ภาพท่ี 2 เห็นงูตัวหนึ่งเลื้อยมา (เหตุ) 

การเรียงภาพเชนนี้จะใหอารมณมากกวา เห็นงูกอนแลวคนจึงตกใจ 
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              ดังนั้นจะเห็นไดวาสารคดีเปนสื่อหนึ่งในดานการใหความบันเทิงท่ีสอดแทรกสาระความรู

ควบคูกันไป โดยการสรางสรรคสารคดีนั้นตองอาศัยท้ังความรูท่ีนํามาสูการเขียนบทและเทคนิค

องคประกอบภาพท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการถายทําสารคดีโดยเฉพาะวิธีการถายทําเพ่ือท่ีจะสงสาร

ไปยังผูรับชม ซ่ึงหากบทมีความถูกตองในขอมูล เข็มแข็งและชวนนาติดตามรวมกับเทคนิคภาพท่ีได

กลาวมาแลวนั้น ก็ยิ่งจะทําใหการผลิตรายการสารคดีของผูจัดทําในครั้งนี้มีแนวทางและวิธีคิดท่ีดีข้ึน

ตรงกับเปาหมายท่ีจะสื่อสารออกไปถึงผูชม และเปนประโยชนในการถายทํารายการสารคดีตอไป 

(บริษัท พาโนรามา เวิลดไวด 2549: 14) 

    ในการจัดทําสารคดีครั้งนี้ผูศึกษาเห็นวาแนวการผลิตสารคดีโทรทัศนและเทคนิคการเลา

เรื่องดวยภาพ สามารถนํามาใชไดอยางดีกับพ้ืนฐานการคิดเรื่องราวท่ีจะนําเสนอใหไดประเด็นท่ี

นาสนใจเพ่ือการเขียนบท ซ่ึงกลวิธีการเขียนก็เปนสิ่งท่ีสําคัญในการเลาเรื่องใหนาติดตาม อีกท้ัง

เทคนิคการถายภาพก็เปนสวนสําคัญซ่ึงผูศึกษาเห็นวามุมภาพแตละภาพก็สามารถสื่อความหมาย

ออกมาไดในหลายดานท้ังนี้ตองคํานึงถึงในชวงของการถายทําดวย รวมท้ังเทคนิคอ่ืนๆเชนกันท้ังการ

ลงเสียง เสียงประกอบ การตัดตอ เปนตน ก็จะทําใหสามารถผลิตรายการสารคดีออกมาไดตรงใจตาม

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

 

              งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

               ณวิทย  อองแสวงชัย และคณะ (2555) ไดศึกษาการศึกษาทรัพยากรดานสถาปตยกรรม 

และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองนาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชน โดยพบวาการ

ทองเท่ียวสวนใหญจะกระจุกตัวอยูเฉพาะแหลงท่ีทําการประชาสัมพันธเทานั้น ทําใหนักทองเท่ียวมัก

ไปยังสถานท่ีดังกลาวแตสําหรับพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ียังคงมีศิลปวัฒนธรรมนั้นกลับขาดการรักษา บํารุง และ

ละเลยความสําคัญ รวมท้ังไมมีแผนการจัดทําองคความรูท่ีดีพอ  ซ่ึงโดยชุมชนจะตองมีสวนรวมในการ

คิดและตัดสินใจในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้การศึกษา ไดสํารวจขอมูลทรัพยากรทางการทองเท่ียวดาน

สถาปตยกรรมศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ประเพณี และศักยภาพของชุมชนใน

การรองรับการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการทองเท่ียวของชุมชน และ

หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของในข้ันแรก เพ่ือจัดทําฐานขอมูล และประเมินศักยภาพ ความพรอมของ

ชุมชนจึงเปนเปาหมายแรกท่ีสําคัญของการทํางานโดยตองมีคนกลางในการเชื่อมโยงระหวางทองถ่ิน

กับผูทําวิจัย  เพ่ือนําขอมูล ไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน ท่ีสอดคลอง

กับความตองการ และวิถีชุมชน 

               จากการศึกษางานวิจัยของ ณวิทย  อองแสวงชัย และคณะ นี้มีประเด็นท่ีสําคัญคือ

แนวทางในการเลือกทรัพยากรดานสถาปตยกรรม และวัฒนธรรมซ่ึงเปนเรื่องหลักของการจัดทํา
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รายการสารคดีนี้ดวย โดยตองลําดับความสําคัญกอนหลังและความเชื่อมโยงกับดานประวัติศาสตรใน

พ้ืนท่ีเพ่ือการนําเสนอท่ีถูกตองอีกท้ังมีกระบวนการเลือกแหลงขอมูลท่ีจะศึกษาโดยเฉพาะคนเกาคน

แกในพ้ืนท่ีท่ียังมีความเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะศึกษานั้น ผูศึกษาเห็นวากระบวนการของงานวิจัยนี้จะ

สามารถประยุกตเขากับการเขียนบทในการเรียงเรื่องราวของรายการสารคดีนี้ได 

 

               มนูญ โตะอาจ (2553) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบรายการสารคดีโทรทัศนดานวัฒนธรรมท่ี

ผูชมตองการ โดยการออกแบบสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ผลการวิจัย พบวา 

                    1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง มีเพศชายมากกวาเพศหญิง สวน

ใหญอยูในชวงอายุ 35 ปข้ึนไป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด สวนใหญประกอบอาชีพ

พนักงานท่ัวไป/ เอกชน มีรายไดประมาณ 5,000-10,000 บาท 

                    2. ความคิดเห็นและพฤติกรรมการรับชมสื่อประเภทโทรทัศน ของกลุมตัวอยาง 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวารายการท่ีใหความรูมีสาระประโยชนเปนปจจัยท่ีทาใหผูชมติดตาม

รับชม และเห็นควรใหมีรูปแบบรายการสารคดี สวนในดานพฤติกรรมการรับชมสื่อโทรทัศน กลุม

ตัวอยางสวนใหญสะดวกรับชมในวันจันทร- ศุกร เวลา 18.00-24.00 น. ใชเวลารับชมรายการนอย

กวา 2 ชั่วโมงตอวัน และสวนใหญสะดวกรับชมทางโทรทัศนฟรีทีวี 

                จากการศึกษาของ มนูญ โตะอาจ ชี้ใหเห็นวา ประชากรสวนใหญเลือกรับชมรายการสาร

คดีเพราะเนื้อหาท่ีนําเสนอ และรายการสารคดีท่ีออกอากาศทางโทรทัศนฟรีทีวี จะเขาถึง

กลุมเปาหมายไดมากกวาชองทางอ่ืน 

 

               ณัฐรดา  ศิลปอุดม (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปฏิกิริยาของเยาวชน  ตอรายการโทรทัศน : 

กรณีศึกษา        รายการกบนอกกะลาและรายการรถโรงเรียน ซ่ึงไดสรุปผลการวิจัยวา 

                 อิทธิพลของสื่อรายการโทรทัศนท่ีมีตอเยาวชน เกิดข้ึนมาจากปจจัยหลักหลายๆอยาง เชน 

เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลท่ีมีมากจนเกินไป  รูปแบบรายการโทรทัศนขาดความเหมาะสมตอ

เยาวชน สถานบันครอบครัว สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนยังขาดการกําหนดแนวทางท่ีถูกตอง

ใหกับเยาวชนในการรบัชมรายการโทรทัศน  จากปจจัยหลายๆอยางท่ีเกิดข้ึนจึงนําไปสูปญหาหลักคือ 

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบของเยาวชน เชน พฤติกรรมการเสพอบายมุข การใชคําหยาบคาย และ 

การแตงกายท่ีไมสุภาพขัดตอวัฒนธรรมไทย  นอกจากปจจัยหลักตางๆท่ีกลาวมาเม่ือขางตน ผูวิจัยยัง

พบวายังมีปจจัยแวดลอมอีกหลายอีกหลายอยางมีมีสวนชวยใหสื่อรายการโทรทัศนนั้นเขามามีอิทธิพล

ตอเยาวชน เชน การนําเสนอดวยวิธีทันสมัย ใชกราฟก ภาพประกอบท่ีดึงดูดความสนใจ ผูชมไดเห็น

ดารา นักรอง         นักแสดง ท่ีเปนท่ีชื่นชอบของเยาวชนไดอยางใกลชิดมากกวาสื่อประเภทอ่ืน และ

ในปจจุบันรูปแบบรายการโทรทัศนถือวาไดเขาถึงตัวเยาวชนจึงทําใหมีผลตอความตองการในการ
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แสดงออกทางความคิด และพฤติกรรมของเยาวชนมากข้ึนกวาในอดีต จากการสํารวจยังพบวา

เยาวชนตองการรายการท่ีประเทืองปญญา  สามารถยกระดับจิตใจของพวกเขาเองและคนในสังคม  

เชน รายการสารคดี รายการเกมสกีฬา รายการควิซโชว  เปนตน นอกจากนี้ขอเสนอแนะจากแบบ

สํารวจบางสวนยังเล็งเปนถึงความสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรม เปนตน 

              ในงานวิจัยของ ณัฐรดา  ศิลปอุดม ผูวิจัยเห็นวาสามารถนําผลวิจัยดังกลาวมาปรับใชกับ

การผลิตผลงานนี้ได โดยเฉพาะดานเทคนิคภาพท่ีตองมีความนาสนใจท่ีจะดึงดูดผูรับชมไดรวมท้ังตอง

ไมสื่อสารไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสีย ซ่ึงจะเก่ียวของกับพฤติกรรมของผูรับชมดวย 

 

               จิตตโสภิณ รัตตเสรี (2540) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยบางประการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

รับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให

ความสนใจในการรับชมรายการสารคดี โดยใหเหตุผลวา รายการสารคดีใหความรูรวมถึงรายละเอียด

ในเรื่องท่ีสนใจ โดยมุงเนนเนื้อหาของรายการสารคดีเปนสําคัญ ประชาชนสวนใหญใหความเห็นวา 

ชวงเวลาออกอากาศรายการสารคดีท่ีเหมาะสม คือชวงเวลาหลังเลิกงาน และวันเสาร-อาทิตย และ

เม่ือพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับชมรายการสารคดี ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได และ

อาชีพนั้น พบวา อาชีพ เปนเพียงปจจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธตอการรับชมรายการสารคดีทาง

โทรทัศน 

               จากการศึกษาของ จิตตโสภิณ รัตตเสรี ชี้ใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญใน

กรุงเทพมหานคร มีเวลาสวนใหญกับทํากิจกรรมนอกบาน เชน เรียนหรือทํางาน ไมคอยมีเวลาในการ

เปดรับสื่อโทรทัศน ดังนั้น เวลาท่ีคนในกรุงเทพฯ จะสะดวกเปดรับสื่อโทรทัศน ก็คือ ชวงเวลาหลังเลิก

งาน และชวงเวลาท่ีเปนวันหยุดพักผอนจากการทํางานนั่นเอง   

               ในดานความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อโทรทัศนกับความคิดเห็นในการไดรับความรู

ดานศิลปวัฒนธรรม พบวา การเปดรับสื่อโทรทัศน ไดแก ความถ่ีในการรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป 

ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรมและการตระหนักถึงการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ในขณะท่ีความถ่ีในการรับชมรายการโทรทัศนดานศิลปวัฒนธรรมมี

ความสัมพันธกับความคิดเห็นในการไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรมและการตระหนักถึงการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม และระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน (จํานวนชั่วโมงตอวัน) มีความสัมพันธใน

การไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม แตไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการตระหนักถึงการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

               สําหรับรายการท่ีผูศึกษาจะทําการผลิตนั้น มีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินในดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยผูศึกษาจะเลือกผลิตเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมท่ีถูกใหความสําคัญอยูในปจจุบัน และ

ถูกนํามาใชประโยชนในดานใดดานหนึ่ง เพ่ือเปดมุมมองและสะทอนความคิดของคนในสังคม ซ่ึง
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รูปแบบรายการจะเลือกเพ่ือใหเขากับกลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัย โดยจะมีการทาวิจัยเพ่ือศึกษา

ทัศนคติดานศิลปวัฒนธรรมและพฤติกรรมของกลุมประชากรเปาหมายในการรับชมสื่อสารคดี

โทรทัศน เพ่ือนํามาพัฒนาโครงการวิจัยและผลิตชิ้นงานตอไป 

                      จากทฤษฎีและแนวคิดท้ังหมดท่ีกลาวไปขางตน ผูศึกษาเห็นวา ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมนั้น เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและสรางสรรครายการ

สารคดีเชิงประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม เพราะหากไมมีการสืบคนขอมูลเพ่ือเขาถึงประเด็น และ

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมท่ีนาสนใจแลว รายการสารคดีก็จะไมมีความนาสนใจ และอาจทําให

เกิดความผิดพลาดในการนําเสนอได ซ่ึงรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรผานศิลปวัฒนธรรมควร

คํานึงถึงเนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอท่ีโดดเดน และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือจูงใจใหผูชมท่ี

เปนกลุมเปาหมายสนใจ อีกท้ังตองคํานึงถึงรายละเอียดในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต เพ่ือ

สรางสรรครายการใหออกมามีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วิเคราะหรายการตัวอยาง 

รายการ ทีวี จอเหนือ (ศูนยขาวภูมิภาค ไทยพีบีเอส) 

ออกอากาศ   วันอังคาร เวลา 13.30  - 14.00 น.  

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส  

เนื้อหา นําเสนอเรื่องราว วิถีชีวิต ขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม ของภาคเหนือ  เปนหนาจอทีวีท่ีมี

เรื่องราวภาคเหนือ ซ่ึงคนภาคเหนือเปนผูผลิตเอง นําเสนอเรื่องราวขอเท็จจริง ของคน

พ้ืนถ่ิน สรางการเรียนรูเชื่อมความเขาใจกับสังคมสวนรวมและมีภารกิจเพ่ือสรางความ

เปลี่ยนแปลง และเขาไปเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมใหเกิดภาคพลเมือง ท่ีเขมแข็งและ

ตื่น ลุกข้ึนมาขับเคลื่อนสังคม 

ขอดี เนื้อหาท่ีนําเสนอมีคุณคาตอการอนุรักษ สรางโอกาสใหคนพ้ืนถ่ินไดทําขาวและ

นําเสนอเรื่องราว เปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีจะรูปญหาได

ดีท่ีสุด 

  

รายการ           กบนอกกะลา (บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด) 

ออกอากาศ    วันอาทิตย เวลา 14.00 -15.00น.   

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี 

เนื้อหา    สารคดีความรู เพ่ือคนหา ความแปลกใหม และความอัศจรรยท่ีคาดไมถึง เนนเนื้อหาท่ี

เปนความรู ผานการนําเสนอท่ีสนุกสนานและชักชวนผูชมตั้งคําถามและหาคําตอบ

จากจุดเล็กๆใกลตัว และเชื่อมโยง ไปสูความรูท่ีกวางใหญข้ึนตบทายดวยการบูรณา

การความรูนั้นกับการ ใชชีวิต หรือสารคดีตอยอดความรู 

ขอดี               นําเสนอเรื่องธรรมดาท่ีใกลตัวไดอยางนาสนใจ มีการลําดับเรื่อง การเชื่อมโยงท่ีนา

ติดตาม บางเรื่องมีการแบงการเดินทางตามหาท่ีมา ซ่ึงมีการเปรียบเทียบความ

แตกตางของท่ีมาท้ังสอง สิ่งไดนาติดตาม ใชกราฟกท่ีนาสนใจในการอธิบายภาพ นารัก

เหมาะกับกลุมเปาหมาย  
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รายการ พันแสงรุง (ผลิตโดย ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี และ บริษัท ปาใหญครีเอชั่น จํากัด) 

ออกอากาศ   วันอาทิตย  เวลา 16.05 -16.30 น.  

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส  

เนื้อหา นําเสนอเรื่องราวความหลากหลายอันงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ

ตางๆ ท่ัวผืนแผนดินไทยและอุษาคเนย ท่ีอยูรวมกันอยางกลมกลืน โดยอาศัยขอมูล

พ้ืนฐานจากงานวิจัยวิชาการและการสํารวจขอมูลจากชุมชน เนนเนื้อหา ถอดเชื่อมโยง

ความรูจากนักวิชากรและชุมชมเพ่ือสรางความเขาใจ นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

ขอดี นําเสนอแงมุมท่ีเจาะลึกในพ้ืนท่ี การเขียนบทดี มีการดําเนินเรื่องท่ีตอเนื่อง การลงเสียง

พากยนาฟง 

 

รายการ           โลกหลากมิติ (สารคดีตางประเทศ) 

ออกอากาศ    วันจันทร - อังคาร เวลา 23.00 - 23.45 น.  

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส  

เนื้อหา    รายการสารคดีท่ีมีความหลากหลายทางเนื้อหา มุมมองท่ีนาสนใจของท่ัวทุกมุมโลก 

นําเสนออยางตอเนื่องเปนชุดสลับสับเปลี่ยน เจาะลึกทุกมิติอยางเขาใจงาย 

ขอดี               การถายทํามีคุณภาพ การวางโครงเรื่องท่ีมีตัวละครเปนคนเลาเรื่อง ไมใชการเคลื่อน

กลองท่ีมากเกิน 

 

รายการ 

 

ยอนสยามผานฟลมจิ๋ว (บริษัท เดอซัน จํากัด) 

ออกอากาศ   วันอาทิตย  เวลา 16.05  -16.30 น. 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (ปจจุบัน งดออกอากาศ) 

เนื้อหา นําเรื่องราวประวัติศาสตร ท่ีถูกบันทึกเอาไวในฟลมจิ๋ว มาเลาเพ่ือใหคนรุนใหมไดรับรู 

ท่ีมาท่ีไปของสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในบานเมืองเรานั้น ลวนแลวแตมีเรื่องเลาท้ังสิ้น 

ขอดี ใชพิธีกรคูท่ีดูขัดกัน พูดคุยเปนกันเองกับผูชม ใชกราฟกท่ีเขากับเนื้อหา มีการใชกราฟก

ตัวอักษรท่ีมีลักษณะการเขียนยอนไปในอดีต มาชวยอธิบายภาพดวย 
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รายการ พินิจนคร (บริษัท สานฟา จํากัด) 

ออกอากาศ   วันจันทร  เวลา 20.25 - 21.15 น. (ปจจุบัน งดออกอากาศ) 

 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส  

เนื้อหา บอกเลาเรื่องราวของนครตางๆ ท้ังเมืองใหญและเมืองเล็ก ถายทอดผานวิถีชีวิตความ

เปนอยูของผูชมท่ีอยูบนถนนสายตางๆ ท่ีพาดผาน ชุมชน บานเรือน ศาสนสถาน ศิลปะ 

ประเพณี  วัฒนธรรม ท่ีหลากหลาย จากอดีตตั้งแตกอสรางบานแปลงเมือง ผาน

กาลเวลามาจนถึงปจจุบัน ดวยขอมูลท่ีใหเห็นถึงรากแหงนครอยางพินิจพิเคราะห  

ขอดี เนื้อหาและขอมูลละเอียด แทรกเกร็ดความรูในสถานท่ีนั้นๆท่ีเชื่อมโยงไปยังเรื่องราว

ตางๆ  การถายทําสวย ใชมุมกลองและเทคนิคการตัดตอท่ีทําใหนาชม ดูอลังการ 

กราฟฟกเลาเรื่องอยางเขาใจงาย 

  

รายการ           ปราชญเดินดิน (บริษัท พาโนรามา เวิลดไวด จํากัด) 

ออกอากาศ    วันเสาร เวลา 12.30 -13.00 น. (ปจจุบัน งดออกอากาศ) 

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี 

เนื้อหา    นําเสนอมุมมองของชาวบานท่ีเรียกวาปราชญ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง 

เนื้อหาท่ีนาสนใจ นําสิ่งท่ีคนไมเคยรู มากกวาสิ่งท่ีคนรูแลวมาใช  หากมีประเด็น

ตอเนื่องใหม ก็หยิบมุมเหลานั้นมาเสนอ 

ขอดี               ใชการพูดคุยระหวางพิธีกรกับชาวบาน(แหลงขอมูล)ไดเปนกันเอง ทําใหขอมูลวิธีการ

พูดของชาวบานลื่นไหล 
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บทที3่ 

การเก็บขอมูล 

 

              การศึกษาและผลิต “การสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน 

ศิลปวัฒนธรรม” เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการทดลองผลิตรายการสารคดีเชิง

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ทางโทรทัศน โดยมุงศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และวิธีในการ

นําเสนอรายการสารคดีทางโทรทัศนท่ีมีความนาสนใจ ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูชม

เปาหมาย และผูผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคและผลิตรายการ

สารคดีท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองกลุมผูชมมากท่ีสุด รวมถึงศึกษาการวางแผนในการผลิตรายการสาร

คดีทางโทรทัศน ซ่ึงมีเนื้อหาในเชิงประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินตางๆ  

 

               รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

                การศึกษาและผลิต “การสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน 

ศิลปวัฒนธรรม”นั้น ผูศึกษาไดนําเอาวิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซ่ึงเปนการวิจัย

ท่ีมุงนําผลไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพ่ือผลิตงานตอไป โดยผูศึกษาไดทําการวิเคราะห

รายการทางโทรทัศน และใชการสัมภาษณ (Interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือใช

เปนแนวทางในการทดลองผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน ศิลปวัฒนธรรม ให

สอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมเปาหมาย และทําการประเมินผลความสําเร็จของการผลิต

รายการท่ีผลิตข้ึนมาใหม ดวยการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง

แกไขชิ้นงานใหดียิ่งข้ึน 

 

               แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

               ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

               1. ขอมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Source) 

                   เปนการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล (Interview) จากบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ 

และมีประสบการณในดานการทํางานเก่ียวกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

               2. ขอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Source) 
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                   เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของตาง ๆ ประกอบดวย แนวคิด ผลงาน และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนข้ันตอนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร 

(Documentary Study) ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาจาก บทความ เอกสารวิชาการ งานวิจัย และเว็บไซต 

เพ่ือนํามาประยุกตใชและอางอิงประกอบการศึกษาวิจัยใหสมบูรณ 

 

               ประชากร และ กลุมตัวอยาง 

               1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีครั้งนี้ แบงออกเปน 2 

กลุม ดังนี้ 

                     1.1 ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือกลุมประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีมีอายุระหวาง 18 - 35 ป มีความสนใจรับชมรายการสารคดี

โทรทัศน 

                     1.2 ประชากรท่ีเปนผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน คือ กลุมของผูผลิตและผูดําเนิน

รายการสารคดีโทรทัศนทางสถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี 

               2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการสารคดีครั้งนี้ เก็บขอมูลโดย

ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น และการสัมภาษณ (Interview) ซ่ึงแบง

ออกเปน 3 กลุม ไดแก 

                     2.1 กลุมตัวอยางท่ีทําแบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับสื่อประเภทสาร

คดีโทรทัศน และทัศนคติเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม จํานวน 100 คน 

                     2.2 กลุมตัวอยางท่ีเปนผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน และรายการท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในทางประวัติสาสตรและศิลปวัฒนธรรม

ประกอบดวย 

                         - คุณกิตติศักดิ์ สักขพันธ    ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร 

                         - คุณปยบุตร หลอไกรเลิศ  ผูควบคุมการผลิตรายการเรื่องเลาจากเทศกาล 

                - รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม    นักวิชาการดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

                - อาจารยชาตรี ประกิตนนทการ  อาจารยภาควิชาศิลปะสถาปตยกรรม  

                            คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                     การสัมภาษณผูผลิตและผูดําเนินรายการทางโทรทัศนนั้น จะสัมภาษณความคิดเห็น

และขอมูลเก่ียวกับรายการสารคดีในปจจุบัน ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการสารคดีในปจจุบัน และ

สัมภาษณถึงการวางบทบาทของผูดําเนินรายการสารคดีควรมีลักษณะอยางไร เพ่ือใหเปนสวนเสริมให

สารคดีออกมาสมบูรณแบบท่ีสุด ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษาจะทําการ

ผลิตข้ึน สวนดานนักวิชาการนั้น จะสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลดานกระบวนการและ
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จุดมุงหมายของการศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความคิดเห็นตอรายการท่ีผู

ศึกษาจะผลิตข้ึน 

                     2.3 กลุมผูชมรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีเสร็จสมบูรณ โดยจะเปนผูท่ีมีอายุ

ระหวาง 18 - 35 ป จํานวน 10 คน มาทําการสนทนากลุม (Focus group) ในหัวขอ ความพึงพอใจ

และประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

มารับชมรายการและทําการสัมภาษณ (Interview) เพ่ือทําการประเมินผลรายการท่ีไดผลิตข้ึน 

 

               เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

                ในการศึกษาและผลิต “การสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรม” ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล

หลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

               1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังนี้  

                     1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดี

ทางโทรทัศนและความตองการทางดานเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอรายการสารคดีเชิง

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีแนวคําถามดังนี้คือ  

                    ตอนท่ี 1  ขอมูลทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และระดับ 

                                การศึกษา                     

                    ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดี 

                                ทางโทรทัศน 

                    ตอนท่ี 3 ความตองการเก่ียวกับเนื้อหารายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน 

                                ผานศิลปวัฒนธรรม 

                    ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร  

                                ทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

                     1.2 แบบสัมภาษณ (Interview) เปนการใชประเด็นหรือมีแนวคําถามท่ีเจาะลึก 

คําถามท่ีใชจะเปนคําถามปลายเปด (Open-end Question) เพ่ือใหผูสัมภาษณสามารถตอบคําถาม

ไดอยางละเอียด อีกท้ังยังทําใหผูศึกษาสามารถนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหไดอยางละเอียดถ่ีถวน ซ่ึงใช

สําหรับการสัมภาษณผูผลิตและดําเนินรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี

แนวคําถามดังนี้  
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                    1.2.1. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับการทํางานสารคดีและรายการท่ีออกอากาศทางโทรทัศน 

                             - หลักการทํางานสารคดีท่ีไดสรางสรรคข้ึน 

                             - การเลือกกลุมเปาหมายของรายการสารคดี  

                             - เทคนิค หรือวิธีการ ท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการท่ีผลิตข้ึน  

                             - ความนิยมของรายการสารคดีโทรทัศนในปจจุบัน  

                             - การหามุมมองท่ีแตกตางของงานสารคดีในแตละงาน 

                             - ความแตกตางของรายการท่ีผลิตหรือเคยผลิตข้ึนกับรายการสารคดีอ่ืนๆ 

                             - แนวโนมของรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม 

                    1.2.2. คําถามดานรูปแบบเนื้อหารายการ  

                             - ความสําคัญและเนื้อหาท่ีดีของรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและ 

                               วัฒนธรรม  

                             - ลักษณะเนื้อหารายการสารคดีท่ีคิดวาไดรับความสนใจหรือความนิยมมาก 

                               ท่ีสดุ 

                             - เนื้อหาของรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมสวนใดท่ี 

                               ควรไดรับการพัฒนา  

                    1.2.3.คําถามดานรูปแบบวิธีการนําเสนอและกระบวนการของรายการสารคดีทาง 

                            โทรทัศน 

                             - ลักษณะของรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการสารคดีท่ีสามารถดึงดูด 

                               กลุมเปาหมายใหสนใจรายการมากท่ีสุด  

                             - ลักษณะการนําเสนอของรายการสารคดีแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดใน 

                               ปจจุบัน 

                             - แนวทางในการเรียบเรียงเรื่องราว เขียนบท และมุมมองในการเลาเรื่อง 

                             - Mood and Tone ของรายการ  

                             - ข้ันตอนท่ีควรใหความสําคัญเปนพิเศษในกระบวนการทําสารคดี 

                    1.2.4. คําถามดานผูดําเนินรายการ  

                             - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม อยางไร  

                             - บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการสารคดีทางโทรทัศนท่ีดี  

                             - เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการสารคดี 

                    1.2.5. คําถามดานปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ  

                             - ปญหาและอุปสรรคท่ีมักพบในการผลิตรายการสารคดี  

                             - แนวทางและวิธีการแกไขปญหาการผลิตรายการสารคดี 
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                             - ความคิดเห็นวาจริงหรือไมท่ีวารายการสารคดีเปนรายการท่ีผูชมมีสวนรวม 

                               คอนขางนอย มีผูรับชมนอย 

                             - มีการสํารวจความนิยมของกลุมผูชมบางหรือไม แลวทําอยางไรใหทราบถึง 

                               กลุมผูชมท่ีชมรายการวามีความพอใจกับผลงานของเรามากนอยเพียงใด 

                    1.2.6. คําถามเก่ียวกับความเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน  

                             - รายการท่ีผูศึกษากําลังลังจะผลิตข้ึนมีความนาสนใจและตอบสนองกลุมผูชม 

                               ไดมากนอยเพียงใด  

                             - รูปแบบ และวิธีการนําเสนอแบบใดท่ีเหมาะสมกับรายการ  

                             - เนื้อหารายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของผูศึกษา 

                               กําลังจะผลิตข้ึน สวนใดบางท่ีควรปรับปรุงแกไข  

                             - ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและ 

                               วัฒนธรรมของผูศึกษากําลังจะผลิตข้ึนอยางไรบาง  

 

               2. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการมีดังนี้  

                    2.1 การสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผูฟงเปาหมายเปนผูทําการประเมินผล

รายการท่ีผลิตข้ึน เพ่ือนําไปสูการแกไขปรับปรุง บทสรุปและอภิปรายผลท่ีสมบูรณ โดยทําการสนทนา

ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการชมรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร

ทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ี

ไดรับจากการรับชมรายการ ซ่ึงในการสนทนานั้นจะประกอบไปดวยแนวคําถาม ดังตอไปนี้ 

                          2.1.1. ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

                                    - ความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนอของรายการ  

                                    - ความนาสนใจของรายการ  

                          2.1.2. ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

                                    - ความพึงพอใจตอเนื้อหาของรายการ  

                                    - ความนาสนใจของขอมูลของรายการ  

                                    - ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ  

                          2.1.3. ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอรายการ (Style) 

                                    - ผูดําเนินรายการและการใชสํานวนภาษา  

                                    - ความเชื่อมโยงของรายการในแตละชวง  

                                    - การนําเสนอภาพและการนําเสนอเสียง 

                                    - รูปแบบการนําเสนอและดานเทคนิคการตัดตอ กราฟก 
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                          2.1.4. ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ (Overview) การทดสอบ 

                                   เครื่องมือ  

               การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใชเครื่องมือ

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ (Interview) และการสนทนากลุม (Focus 

group) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ ดังนั้นการทดสอบ

เครื่องมือ จึงมีลักษณะดังนี้คือนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลวไปใหอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูตรวจ

สอบ เพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข และเลือกเอาเฉพาะขอความท่ีมีความเท่ียวตรงแลวตาม

คําแนะนําของทานอาจารยท่ีปรึกษาไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง  

 

               ข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล  

                ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง

ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินผล

รายการ ดังตอไปนี้คือ  

               1.ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

                     ข้ันตอนท่ี 1   ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูล จากหนังสือ และ

เอกสารทางดานวิชาการ บทความตางๆทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ รวมถึงงานวิจัยตางๆท่ีมีความ

เก่ียวเนื่องกับการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน ท้ังรูปแบบ วิธีการนําเสนอ และเนื้อหาในรายการ 

เพ่ือนํามาปรับใชในการสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

                     ข้ันตอนท่ี 2   ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ใหกับกลุมผูชมเปาหมายของ

รายการท่ีมีอายุระหวาง 18 - 35 ป จํานวน 100 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี

ความสนใจและชื่นชมในงานสารคดีโทรทัศน โดยไดนําผลการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลทางดาน

เอกสารตลอดจนผลการวิเคราะหรูปแบบ วิธีการนําเสนอ และเนื้อหารายการ มาเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและความตองการท้ังในดานรูปแบบ วิธีการนําเสนอ 

และเนื้อหารายการ และนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการการสรางสรรครายการสารคดีเชิง

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม  ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายตอไป  

                     ข้ันตอนท่ี 3   ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิต

รายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงไดนําผลการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

จากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการวิเคราะหเนื้อหาของรายการมา

เปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ วิธีการ

นําเสนอ และเนื้อหาท่ีดี เพ่ือเปนกลวิธีในการสื่อสาร ซ่ึงรวมไปถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิต

รายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม แลวจึงนําเอาขอมูลท่ีไดท้ังหมดมา
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ทําการศึกษาวิเคราะห เพ่ือใชเปนแนวทางในการการสรางสรรครายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร 

ทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรมท่ีดีตอไป  

                     ข้ันตอนท่ี 4   ผูศึกษาไดเตรียมการกอนผลิตรายการ (Pre-Production) โดยนํา

ขอมูลท้ังหมดท่ีวิเคราะหรวบรวมได  มาจัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) 

หาขอมูลเพ่ือเขียนบทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการท้ังหมด  

 

               2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ  

                ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน การผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรม ตอกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการ

สนทนากลุม (Focus group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ” 

หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการท่ีผลิตข้ึน ท้ังในดานรูปแบบ เนื้อหา 

วิธีการนําเสนอ เทคนิคตางๆท่ีใชประกอบรายการ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซ่ึงจะนําไปสูการ

ปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

 

              ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

               ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในแตละสวนดังนี้  

               1. กําหนดปญหา ศึกษาและคนควาขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะห ตั้งแต 15 มิถุนายน 

                   - 19 กรกฏาคม 2556 

               2. ทบทวน ขอมูลท่ีมีความเก่ียวของ ตั้งแต 6 - 31 กรกฏาคม 2556  

               3. นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ ตั้งแต 3 สิงหาคม – 7 กันยายน 2556  

               4. สํารวจและหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอมูลการถายทํา ในชวงเดือนกันยายน 2556  

               5. การเตรียมกอนการผลิต (Pre - Production) หาสถานท่ี ประสานงาน เขียนบท  

                  ในเดือนกันยายน 2556  

               6. การผลิตทํารายการสารคดี (Production) ในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2556 

               7. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post - Production) ตัดตอรายการและเทคนิคพิเศษในชวง 

                   เดือนพฤศจิกายน 2556 

               8. วัดผลจากการประเมินและขอวิพากษวิจารณ ขอเสนอแนะในชวงเดือนธันวาคม 2556  

               9. สรุปผลการดําเนินงาน ในชวงเดือนมกราคม 2557  
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               การวิเคราะหขอมูล 

                ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชใน

การผลิตรายการ โดยไดใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพ้ืนฐานท่ีนําเสนอในการ

รวบรวมขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลท่ีไดจะสรุปบรรยาย

คุณลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ซ่ึงจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห

ขอมูลกอนการผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

               1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

                      ข้ันตอนท่ี 1  ผูศึกษาไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพ้ืนฐาน โดยนําเอาคําตอบ

ท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง มาคํานวณผลทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ยและแจกแจง

ความถ่ีดานพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพ่ิมเติมในการผลิตรายการ 

                      ข้ันตอนท่ี 2  ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยการนําเอา

คําตอบของผูผลิตและผูดําเนินรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม ท่ีได

จากการสัมภาษณ มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและคัดเลือกรูปแบบและเนื้อรายการท่ีดี รวมไปถึง

ความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับรายการสารคดีทางโทรทัศน ซ่ึงการวิเคราะหในประเด็นนี้  จะอาศัย

แนวคิดดานกระบวนการการสื่อสารมาประกอบใชในการวิเคราะห และนํามาสรุปตามประเด็นท่ีตั้งไว 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป ผูศึกษาจะนําเอาผลการสัมภาษณผูผลิตและผูดําเนิน

รายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม และการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 

มาทําการสรุปประเด็นเพ่ือกําหนดแนวทางในการผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน

ผานศิลปวัฒนธรรม 

               2. การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

                ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือประเมินผล

รายการท่ีไดผลิตข้ึน โดยนําคําตอบท่ีได ท้ังในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับ

จากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการ

ใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด  

 

                การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน  

                 ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานท่ีได

จากการวิเคราะหขอมูล และการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลใน

ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอ

รายการท่ีเสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปนี้ 
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               1. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ  

                     1.1 นําเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ

ผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรมตอไป  

                     1.2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ของกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการสารคดีของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ

สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

ผลิตรายการ                             

                      1.3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) ของผูผลิต

รายการสารคดีทางโทรทัศน ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับ

รายการสารคดีในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาท่ีดี กลวิธีในการสื่อสารของผู

ดําเนินรายการ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิต

รายการตอไป 

                2. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ  

                       2.1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซ่ึงจะ

ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการ

นําเสนอท่ีจะทําการผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ  

                     2.2 นําเสนอแผนการทํางาน (ทํารายการ 1 ตอน) ประกอบดวยขอมูลของสถานท่ีท่ี

จะถายทํา วิธีการทํางานในพ้ืนท่ี จัดทําบทรายการ (Script) ท้ังสิ้น 1 ตอน จากนั้น เตรียมการผลิต

รายการสารคดีเรื่องดังกลาว 

                     2.3 นําเสนอความคืบหนาของงานเปนระยะ หลังจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล ถายทํา 

สัมภาษณ ปญหาท่ีพบ และสิ่งท่ีไดมาในพ้ืนท่ีจริง มีสวนท่ีขาดหรือเกินจากการวางแผนกอนลงพ้ืนท่ี

หรือไม   

               3. การนําเสนอขอมูลในข้ันของหลังการผลิต 

                      3.1 การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ เปนการนําเสนอตัวรายการสารคดีเชิง

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม ท่ีเสร็จสมบูรณ ความยาวตอนละ 30 นาที (รวมโฆษณา)

โดยเปนรายการท่ีผานการตัดตอใสเทคนิค กระบวนการหลังการถายทํามาแลว เสร็จสมบูรณพรอมท่ี

จะนําไปใหผูชมรับชม จํานวนท้ังสิ้น 1 ตอน  

                      3.2 การนําเสนอผลการประเมินรายการ นําเสนอผลการประเมินรายการท่ีไดจาก

กลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือใหทราบถึง

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายในดาน
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ของรูปแบบ เนื้อหา ลีลาการนําเสนอ และภาพรวมของรายการ แลวนําผลท่ีไดมาสรุปตามประเด็น 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

                 การศึกษาและการสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรม ใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาวิเคราะห 

รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ ท่ีปรากฏในรายการสารคดี ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลจาก

กลุมเปาหมายโดยการแจกแบบสอบถาม รวมท้ังจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูผลิตรายการสาร

คดีและนักวิชาการในดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหไดแนวทางในการผลิตรายการสาร

คดีเชิงศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด โดยแบงการนําเสนอ

ผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

               1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต 

               2. ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ 

               3. การนําเสนอชิ้นงานรายการ 

 

              1.ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต 

              1.1 การวิเคราะห รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธี ลีลาและวิธีการนําเสนอ ของรายการ 

                   สารคดีท่ีออกอากาศสถานีโทรทัศนฟรีทีวี จํานวน 2 รายการ               

               1.2 การวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรและ 

                    ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ทาน และนักวิชาการดานประวัติศาสตรและ  

                    ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 2 ทาน 

               1.3 การสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการสารคดีเก่ียวกับ 

                    ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรมจํานวน 100 ชุด 

               1.4 การนําเสนอชิ้นงานรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

 

               2. ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ   

               จากการเก็บขอมูลท้ัง 3 ข้ันตอนขางตน ผูศึกษาไดผลการวิจัยดังนี้ 

               2.1 บทการวิเคราะห รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธ ีลีลาและวิธีการนําเสนอ ของรายการ 

                     สารคดีท่ีออกอากาศสถานีโทรทัศนฟรีทีวี  
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              โดยผูศึกษาไดทําการวิเคราะหเปน 3 ดาน คือ เนื้อหาในรายการ รูปแบบรายการ และ

วิธีการนําเสนอ ท้ังนี้ผูศึกษาไดศึกษาโดยการดูรายการยอนหลังผานเว็บไซต และทําการวิเคราะห

สรุปผล จํานวน 2 รายการ ไดแก รายการพินิจนครและรายการเรื่องเลาจากเทศกาล ซ่ึงมีผลการ

วิเคราะหดังนี้ 

               รายการพินิจนคร 

              รายการพินิจนคร ผลิตโดยบริษัท สานฟา จํากัด เปนรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรท่ี

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร เวลา 20.25 - 21.15 น. (ปจจุบันงด

ออกอากาศ) ดําเนินรายการโดย คุณนิธิ สมุทรโคจร 

               1. เนื้อหาของรายการ (Content) 

              รายการสารคดีท่ีเลาเรื่องราวความเปนไปของวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

พ้ืนท่ีตางๆ ในเมืองไทย โดยการตามรอยเสนทางสายประวัติศาสตรท่ีมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน เปน

การศึกษาตนกําเนิดท่ีบรรดาบรรพชนคนไทยไดรวมกันสรางสรรคเอาไวในรูปแบบตางๆ ท้ังดานศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมิปญญา ซ่ึงในแตละตอนจะมีความแตกตางกันไปในดานเนื้อหาการนําเสนอ โดยทุก

ตอนตองเปนการ พินิจพิเคราะห เจาะลึกถึงตนกําเนิด ความเปนมาของเรื่องราวนั้นๆ โดยมากจะเลา

ถึงประวัติศาสตรของสถานท่ีและสิ่งท่ีเปนเอกลักษณดั้งเดิมของแหลงนั้น 

               2. รูปแบบของรายการ (Format) 

              เปดรายการดวย ภาพของสถานท่ีท่ีเปนสิ่งโดดเดนหรือมีเรื่องราวท่ีนาสนใจ ในมุมภาพ

ตางๆ พรอมกับเพลงประจํารายการ จากนั้นพิธีกรจะเปดรายการดวยภาษาท่ีสละสลวย ชวนคิด และ

สงตอไปสูการเลาประวัติความเปนมาของเรื่องราวในพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยใชสถานท่ีนั้นเปนสิ่งแรกเพ่ือ

เชื่อมโยงไปยังเรื่องราวอ่ืนๆ โดยการใชการบรรยาย ภาพกราฟกประกอบ และการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญในเรื่องราวนั้นๆ โดยมีพิธีกรพูดปดทายเรื่องและเชื่อมไปในเรื่องตอไป รูปแบบจะเปนการ

เลาตอเนื่องกัน เปนท้ังเรื่องราวของประวัติความเปนมาของสถานท่ี อาคารบานเรือน รวมท้ังสิ่งของ 

โดยมีผูรูในดานนั้นๆเปนคนเลาความเปนมาดังกลาว ท้ังเปรียบเทียบใหเห็นของการคงอยูในปจจุบัน 

โดยมีพิธีกรออกเดินชมตามแหลงตางๆ  มีการเชื่อมเรื่องราวดวยเสียงบรรยายท่ีเปนการใชภาษา

โบราณท่ีสอดคลองกัน เปนชวงๆ และมีการใชเสียงดนตรีในการประกอบตามอารมณของเนื้อหาท่ีเลา

ในชวงนั้นๆใน ชวงทายสุดของรายการใชการเลาเรื่องราวแบบเชื่อมตอเรื่องราว ซ่ึงจะมีวิธีการมองท่ี

แตกตางกันไปในแตละตอน เชนจากจุดเล็กไปจุดใหญ หรือจากจุดศูนยรวมกระจายออกไป เปนตน 

โดยตัวพิธีกรจะเปนผูเสริมขอมูล กอนจะสรุปเรื่องราว และฝากขอคิดกับคุณผูรับชม 

               3. วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

               เปนการนําเสนอเรื่องราวท่ีเจาะลึกถึงรายละเอียดประวัติความเปนมาอยางแทจริง  โดยมี

วิธีการนําเสนอ คือการใชพิธีกรท่ีมีความนาเชื่อถือ และความมีชื่อเสียงเพ่ือเพ่ิมความนาติดตามมาก
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ข้ึน โดยสามารถถายทอดเรื่องราวเปนถอยคําท่ีชัดเจน สละสลวย  มีการใชเทคนิคทางดานภาพไดแก

การใชกราฟก 2 มิติ และภาพเกาเปนตัวบอกเรื่องราวใหรับชมเพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึน และเทคนิคการ

ถายทํา ท่ีเนนความสวยงาม มุมมองของภาพท่ีแตกตางกันไป  มีดนตรีประกอบท่ีเขากับเนื้อหาในชวง

นั้นๆ รวมท้ังเลือกใชการสัมภาษณแทน การบรรยายเองท้ังหมด ทําใหความนาเชื่อถือมากข้ึน 

               สรุปผลการวิเคราะหรายการพินิจนคร สิ่งท่ีผูศึกษาจะไดนํามาปรับใชกับการผลิตรายการ

สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม ข้ันตนจะเปนสวนของการวางรูปแบบวิธีการ

เลาท่ีใชการเลาจากสถานท่ีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเชื่อมโยงไปยังอีกหลายๆสิ่งท่ีเก่ียวของกัน  กลวธิีใน

การถายทําในดานของภาพ ตามแบบศิลปะทางภาพยนตรและการใชเสียงเพลง ท่ีมีความสอดคลอง

กับเรื่องราวท่ีนําเสนอ ซ่ึงท้ังหมดจะทําใหรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึนมีความนาสนใจมากข้ึน 

 

              รายการเรื่องเลาจากเทศกาล 

              รายการเรื่องเลาจากเทศกาล ผลิตโดยบริษัท พิลกริมโปรดักชั่น จํากัด เปนรายการสารคดี

เชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ทุกวันอาทิตย เวลา 16.30 - 17.00 น. 

(ปจจุบันงดออกอากาศ) 

               1. เนื้อหาของรายการ (Content) 

               เปนรายการท่ีมีเนื้อหาบอกเลาถึงงานประเพณีและเทศกาลท้ังในและตางประเทศ โดย

เลาผานวิถีชีวิต ความเปนมาของผูคนท่ีเก่ียวของกับเรื่องราวนั้นๆ ท้ังในทางดานการปฏิบัติและ

ความสัมพันธ โดยเลาใหเห็นซ่ึงข้ันตอนและกระบวนการจนกวาจะมาเปนเทศกาลหรืองานประเพณี

ดังกลาว ท้ังนี้ในบางตอนยังมีเนื้อหาท่ีเชื่อมโยงกันระหวาง2วัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศในเชิง

การปฏิบัติ  

               2. รูปแบบของรายการ (Format) 

              รายการจะเปดดวยภาพและเสียงท่ีดูตื่นตา และเราใจ ใหเห็นสีสันตของเทศกาลหรือ

ประเพณีท่ีโดดเดนในตอนนั้นๆ ซ่ึงจะเปนการเลาถึงการมีอยูของวัฒนธรรมดังกลาวผานบุคคลตางๆ

โดยมีบุคคลหลักเปนแกน เชื่อมโยงไปยังเรื่องราว ท่ีมา ตางๆกอนจะมาเปนเทศกาลหรือประเพณี 

กลวิธีในการเรียงลําดับการจุดเล็กไปจุดใหญ หรือจากจุด Climax เลายอนกลับไป ตามแตเนื้อหาของ

แตละตอน รวมกับการสัมภาษณเพ่ือใหบุคคลเปนตัวถายทอดเรื่องราว เพ่ิมความนาเชื่อถือ ใหเห็นใน

ทุกมุมมองกอนท่ีจะเปดทายดวยการสรุปเนื้อหาท้ังหมดในรายการ 

                3. วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

                เปนการเจาะลึกถึงเบื้องหลังเรื่องราวของผูท่ีเก่ียวของจนกวาจะมาเปนเทศกาลหรืองาน

ประเพณีหนึ่งโดยอาศัยความรวมมือกันของผูคนเปนตัวขับเคลื่อนงานดังกลาว  การนําเสนอจะใช

เทคนิคการถายทําดานภาพท่ีมีความสวยงาม สมจริง แสดงถึงความตื่นตาตื่นใจ และสีสันตท่ีเกิดข้ึน 
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โดยใชวิธีการพากยเสียงแบบจริงจัง มีน้ําเสียงท่ีฉะฉาน ชัดเจน มีอารมณรวมไปกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

มีการเวนจังหวะเพ่ือปลอยอารมณ รวมท้ังการใชเสียงดนตรีท่ีเขากับเนื้อหา มีภาพกราฟกชวยอธิบาย

เพ่ิมเติมบางบางครั้ง 

              สรุปผลการวิเคราะหรายการเรื่องเลาจากเทศกาล สิ่งท่ีผูศึกษาจะไดนํามาปรับใชกับการ

ผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม คือดานเทคนิคภาพท่ีมีหลาย

มุมมองท่ีแตกตางกันออกไป รวมท้ังในเรื่องของจังหวะการลงเสียง น้ําเสียง ลีลาของผูบรรยาย ท่ีมี

ความสอดคลองกับเรื่องราวท่ีนําเสนอ ซ่ึงท้ังหมดจะทําใหรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึนมีความนาสนใจ

มากข้ึน 

 

               2.2  ผลการวิจัยจากการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังนักวิชาการดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมผูศึกษาได

ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานในการมองภาพ 

รวมของเนื้อหาท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรผานศิลปวัฒนธรรม 

โดยระยะเวลาการสัมภาษณ  ในระหวางวันท่ี 9 – 16 กันยายน พ.ศ. 2556 รวมเปนระยะเวลาท้ังสิ้น 

8 วันซ่ึงไดทําการสัมภาษณผูผลิตรายการ 2 ทาน และนักวิชาการจํานวน 2 ทานดังนี้ 

               1. ผูผลิตรายการ 

                 - คุณกิตติศักดิ์ สักขพันธ      

                   ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร 

                 - คุณปยบุตร หลอไกรเลิศ   

                   ผูควบคุมการผลิตรายการเรื่องเลาจากเทศกาล 

                2. นักวิชาการ 

                 - รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม     

                   นักวิชาการดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตรทองถ่ิน  

                 - อาจารยชาตรี ประกิตนนทการ   

                   อาจารยภาควิชาศิลปะสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

                   ศิลปากร 

 

               ท้ังนี้เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบวิธีนําเสนอและ

เนื้อหาท่ีดีเพ่ือเปนกลวิธีในการสื่อสารตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆในการผลิตรายการสารคดีเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมและนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือใชเปน

แนวทางในการสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรผานศิลปวัฒนธรรมผูศึกษาจึงไดทํา
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การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตและผูดําเนินรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

ดังนี้ 

 

               ผูผลิตรายการ 

               1. ความคิดเห็นดานการทํางานสารคดีและรายการท่ีออกอากาศทางโทรทัศน 

               สารคดีเปนกลุมคนดูเฉพาะ หรือกลุมของคนท่ีสนใจจริงๆ เทานั้น ดังนั้นผูผลิตตองคิด

รูปแบบท่ีหลากหลายในรายการ ท้ังในดาน การถายทํา ภาพกราฟก บท รวมถึงพิธีกร ซ่ึงรายการตอง

มีลักษณะเดนของรายการท่ีชัดเจน มีจุดท่ีนาสนใจ เพ่ือไมทํารายการใหดูเชยโดย เฉพาะรายการสาร

คดีเชิงวัฒนธรรม โดยการกลั่นกรองขอมูลไมใหมากและไมนอยจนเกินไปในการนําเสนอกับผูชม และ

ตองอาศัยเสียงตอบรับจากผูชมเพ่ือแกไขจากขอแนะนําตางๆแตไมใชการเปลี่ยนแปลงรายการ ซ่ึงใน

การผลิตรายการตองคํานึงถึงผลในดานธุรกิจควบคูกันไป ดังนั้นตองทําตามคําแนะนําของผูควบคุม

รายการของชอง การทําระเบียบวิธีวิจัยตางๆ กอนการผลิตรายการมีเพ่ือเปนหนทางเทานั้นแตผูท่ี

ควบคุมทิศทางของรายการมากท่ีสุดคือผูสนับสนุนรายการ 

                ในดานของแนวโนมการรับชมรายการสารคดีเริ่มมีมากข้ึน เชนเด็กรุนใหมท่ีเจริญเติบโต

มาพรอมกับยุคของอินเตอรเน็ตซ่ึงสามารถหาขอมูลตางๆไดงายและรูกวางกวาเม่ือเปรียบเทียบกับรุน

ผูใหญท่ีอาจจะไมรูกวาง รูแคบแตรูลึกกวา  โดยเฉพาะสารคดีสายวัฒนธรรมในเมืองไทยมีขอ

ไดเปรียบคือในประเทศไทยมีนักวิชาการท่ีรูเรื่องตางๆเปนจํานวนมาก มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพมากข้ึน 

เพียงแตยังมีปญหาเรื่องงบประมาณและเวลาในการทํางานเทานั้น 

 

               2. รูปแบบเนื้อหารายการสารคดี 

               ลักษณะของเนื้อหารายการดีท่ีนั้น ตองมีพ้ืนฐานมาจากการเลือกหัวขอท่ีดี โดยเลือกจาก

ประเด็นท่ีนาสนใจและมีความชอบ ซ่ึงการชอบจะทําใหมีการคนควาขอมูลเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ตอง

พิจารณาจากพฤติกรรมการรับสื่อของผูชมดวย ในดานความสนใจของมนุษย ความอยากรูอยากเห็น 

โดยรูปแบบของเนื้อหาสารคดีท่ีดี ตองมีเนื้อหาและมุมมองท่ีแปลกใหม  มีประเด็นท่ีชวนคิด  รูปแบบ

เนื้อหาตองเขาใจงายและเปนเรื่องท่ัวไปใกลตัว เปนเรื่องท่ีนาสนใจ ไมซับซอนเกินไป เชนการหยิบ

ประเด็นขอโตเถียงของแตละฝายมาเสนอในแตละมุมมอง โดยการท้ิงทายใหผูชมตัดสินดวยตนเอง 

เปนตน ซ่ึงรายการสารคดีความยาว 30 นาที ควรจะมีประเด็นใหญและมีประเด็นยอยออกเปน  6 - 7 

ประเด็น ประมาณประเด็นละ 3 - 4 นาที เพ่ือนํามาเรียบเรียงในข้ันตอนตอๆไป            
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               3. รูปแบบวิธีการนําเสนอและกระบวนการของรายการสารคดีทางโทรทัศน 

               รูปแบบปกิณกะเปนรูปแบบท่ีเหมาะและเขาถึงสําหรับผูชมในประเทศไทย ซ่ึงโดยเฉพาะ

เนื้อหาทางประวัติศาสตรตองเนนใหวัยเด็กสามารถรับชมได โดยตองเริ่มคิดจากความชอบและความ

ตองการในแตละวัยของผูชม เชนเด็กชอบดูการตูนอาจเปนการโดยเลาใชภาพแอนิเมชั่น ดูแลวกระชับ 

ฉับไว นารัก สนุก มีลูกเลนในแตละตอน   ประกอบกับการท่ีตองใหแปลกกวาสารคดีอ่ืนๆ คือก็ตองมี

ลักษณะเฉพาะของรายการท่ีชัดเจน เชน การพิเคราะห พินิจ จดบันทึกเกากอน เกากาล คือการใช

ภาษาท่ีเปนแบบโบราณ และก็เปนจุดเลนของรายการเปน Theme หลักวาเปนสิ่งท่ีนาสนใจอยางไร 

ซ่ึงรูปแบบปกิณกะดังกลาวตองมีแขกรับเชิญท่ีดี เขาถึง จึงจะทําใหรายการมีความนาเชื่อถือ   

              ในดานวิธีการหาขอมูลโดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกในการนําเสนอเรื่องราวแตละเรื่องมีหลาย

วิธีโดยอาจเริ่มตนจากอินเตอรเน็ต หนังสือ หองสมุด หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุ จากนั้นตอ

ยอดจากขอมูลใหมากข้ึนดวยการ การสัมภาษณพูดคุยกับชาวบาน การสํารวจพ้ืนท่ีจริงวาเปนอยางไร  

รวมท้ังนักวิชาการโดยควรสอบถามหลายๆทาน ซ่ึงแตละทานจะมีประเด็นใหสามารถวิเคราะหไดหรือ

อาจมีการยกตัวอยางข้ึน เม่ือมีการตอยอดทางขอมูลมากข้ึนจะทําใหคนพบกับตนตอของแหลงขอมูล

ตัวจริง ท่ีเรียกวา ปฐมภูมิ ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลจริงจากเหลานี้มามากข้ึนเพ่ือใชในการเรียบเรียงเนื้อหา

การนําเสนอท่ีดีคือการเลารูเรื่องและเขาใจไดทุกวัย  

              สวนวิธีการทํางานในการเขียนบทรายการสารคดีนั้น ควรมีการจัดลําดับข้ันตอนการ

ทํางาน โดยเริ่มเขียนโครงสรางของตอนท่ีจะนําเสนอคราวๆจากขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด โดยเลือก

ประเด็นท่ีนาสนใจมาจัดเรียงแลวเขียนออกมาเปนบทแรกตามโครงสรางท่ีวางไว เพ่ือเปนแนวทางใน

การทํางานในสวนของการถายทําวารายการจะมีวิธีการเลาเรื่องไปในทิศทางใด และมีการสรุปจบแบบ

ใด  เม่ือไดฟุตเทจจากการถายทําแลวใหนํามาเรียงจัดกลุมขอมูลอีกครั้งเพ่ือลําดับแตละประเด็นท่ี

อยากเลาในงาน และทําการเขียนบทท่ีสมบูรณ ซ่ึงจะสามารถทราบไดวาจะควรเลือกใชภาพใด ขนาด

เทาใด มาเลาในงานสารคดีท่ีผลิตข้ึน 

              ผูผลิตท้ังสองทานยังไดใหความคิดเห็นในดานการลําดับการเลาท่ีไมทําใหรูปแบบนาเบื่อ

โดย ตองเลือกประเด็นและวิธีการลําดับเรื่อง ลําดับเนื้อหา การนําเสนอ เชนการท้ิง Space หรือเวน

ชองวางไมใหนาเบ่ือดวย พิธีกร ภาพกราฟก มีการสัมภาษณชาวบาน นักวิชาการ สลับกัน ประกอบ

กับการมีเสียงบรรยาย ท่ีมีเสียงนุม ฟงสบาย เปนตน  

 

               4. ผูดําเนินรายการสารคดี  

               วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดในรายการสารคดีคือการมีพิธีกร ซ่ึงจะชวยใหรายการดูเบาลง เหมือน

เปนการสื่อสารระหวางบุคคล โดยจะทําใหรายการสัมผัสกับผูรับชมไดงายข้ึน ในเรื่องของบุคลิกหรือ

เสียงการบรรยายเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหงานสารคดีมีความ นาสนใจ ผูทํางานสารคดีตองให
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ความสําคัญกับบุคลิกของพิธีกรและเสียงท่ีใชในการบรรยาย หากเปนรายการท่ีมีพิธีกรควรหาบุคลิกท่ี

ดี นาเชื่อถือ พูดจาเปน ถาเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงดวยแลวจะทําใหมีผูชมติดตามสารคดีมากข้ึนหรือ

แมกระท่ังการใชเสียงบรรยายควรมีน้ําเสียงท่ีนาฟงพูดจาฉะฉานชัดเจนพูดคลองมีอารมณรวมในการ

ลงเสียง เปนตน การเลือกพิธีกรท่ีดีนั้นจะมีสวนชวยเปนการสรางสีสันและความสนุกสนานใหกับ

รายการไดอีกทางหนึ่ง  

              อนึ่ง การมีพิธีกรมีขอเสียอยูสองประการ คือ เรื่องงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนและการจัดการท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยในแงของบริษัทใหญจะมีพิธีกรประจําซ่ึงเปนบุคลากรของบริษัทเอง แตบริษัทเล็กๆจะมี

ปญหาในการจัดหาพิธีกรและคิวการทํางาน  ดังนั้นตองข้ึนอยูกับรายการท่ีผลิตวาควรเลือกใชในแบบ

ใดดวย 

 

               5. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขในการผลิตรายการ 

              ในเรื่องของปญหาและอุปสรรคในการผลิตงานสารคดีนั้น สามารถจําแนกไดเปนในเรื่อง

ตางๆดังนี้ไดแก  เรื่องของธรรมชาติ ท้ังฝนตกฟารองแดดออก ซ่ึงเปนเรื่องปกติท่ีตองแกไขไปตาม

สภาพ  ปญหาในดานแขกรับเชิญ เชน การมาไมตรงเวลา หงุดหงิด ตื่นเตนกับหนากลอง  เปนตน ซ่ึง

ตองมีวางแผนการทํางานท่ีดี รวมท้ังอาจมีการแกไขสคริปตท่ีหนางานหรือสิ่งไหนเห็นควรวาไมจําเปน

ก็ตัดท้ิง  รวมท้ังปญหาหลักของการทํางานคือ กําลังคน กําลังเงิน และเวลา เพราะฉะนั้นผูผลิตจะตอง

จัดการใหสมดุลกัน ยกตัวอยางเชน หนังสารคดีความยาว 1 ชั่วโมง ถามีบุคลากรผลิตนอย 

เพราะฉะนั้นตองไดเวลามาก งบประมาณตองใหพอดี แตถาบุคลากรในการผลิตมากอาจไดเวลานอย 

แตงบประมาณตองมาก เพราะใชบุคลากรมาก สวนปญหาอีกเรื่องท่ีสําคัญสําหรับการผลิตรายการใน

ประเทศไทยคือการใชเพลงและดนตรีในรายการซ่ึงเปนเรื่องของลิขสิทธิ์  โดยในการผลิตรายการของ

ตางประเทศจะมีเพลง Theme เพลงเปดไตเติ้ล  เพลงปดรายการ และเพลง Theme ท่ัวๆไปใน

รายการ ดังนั้นการใชเพลงในรายการควรตองมีการขออนุญาตใชเพลงจากเจาของลิขสิทธิ์นั้นๆ 

 

               6. ความคิดเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน 

               ควรมองวาศิลปวัฒนธรรมในแตละท่ีๆมีการอนุรักษไวนั้นมีบทบาทอยางไรในปจจุบัน 

และเสนอวิธีการเลาในหลายๆมุมอยางเชน การหาตัวละครท่ีมีหลายชวงอายุมาเลาความเปนมาท่ีแต

ละคนพบเจอมา การนําเสนอดานลบของในอดีตซ่ึงอาจจะเปนเรื่องท่ีท่ีทําไดยากในทางปฏิบัติ ซ่ึงเปน

ขอจํากัดในประเทศสําหรับการวิพากษวิจารณอดีต  ดังนั้นตองใชกลวิธีการเลาท่ีเหมาะสมไมกระทบ

กับบุคคลอ่ืนๆ หรือหาวิธีการเลาท่ีแปลกใหมโดยไมตองเรียงลําดับตามโครงสรางรายการ เพียงแตใช

โครงสรางเปนกรอบในการทํางานเทานั้น โดยอาจจะพลิกแพลงวิธีการเลา ใสลูกเลนตางๆท่ีแปลกใหม 

ไดในทุกๆตอน ตองหาจุดเชื่อมโยงในแตละเรื่องท่ีจะเลา ท้ังนี้ตองอยูภายไดเอกลักษณของรายการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 

เชนการใชภาพ ซ่ึงไมจําเปนตองใชภาพเกา ท่ีมีอยูเสมอไป อาจจะใชการใสกราฟก การทําโมเดล ภาพ 

Stop motion เปนตน โดยตองอางอิงกับภาพเกาหรือคําบอกเลาตางๆเพ่ือใหไดภาพท่ีจะออกมา

ถูกตองสมบูรณและเขาใจงายท่ีสุด รวมถึงเทคนิคในการตัดตอท่ีตองดูกระชับ มีเพลงเร็วเพลงชาท่ีเขา

กับบริบทของเรื่องมาเปนตัวชูโรงในงานใหสมบูรณแบบ 

 

                 นักวชิาการ 

                1. ขอคิดเห็นดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

               ผูผลิตตองมองวัฒนธรรมเปนหัวขอใหญ และหาความมุงหมายในการสื่อสารของ

วัฒนธรรม กลาวคือ วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปตาม

ชวงอายุคน เนื่องจากความรูสึกนึกคิดของคนแตละรุนไมเหมือนกันและผลกระทบจากโลกภายนอก

เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดวย  

               ความสําคัญของวัฒนธรรมคือการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ประกอบไปดวยการ

ดํารงชีวิตของคน และวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอยางท่ีมนุษยในสังคมนั้นกระทํา ฉะนั้นการอนุรักษวัฒนธรรม

ไมใชแคการอนุรักษอยางเดียว แตตองพัฒนาควบคูไปดวยโดยเฉพาะในดานทองถ่ิน      การอนุรักษ

โดยการเก็บรักษาไมใชนั้นจะทําใหเสื่อมคาและไรประโยชนดังนั้นการเก็บโดยการใชอยูในสังคม

ปจจุบันตลอดเวลาจะเปนสิ่ง ท่ีดี ท่ีสุด ซ่ึงถามองในเชิงมานุษยวิทยา การอนุรักษจะเปนการ 

Cooperation คือการท่ีคนในทองถ่ินเห็นดวยวาจะอนุรักษ มีการรวมมือกันในการเปลี่ยนแปลง ท้ัง

จากภายในและภายนอกทองถ่ิน คนภายในถามองวาเหมาะก็นํามาใช ถาไมเหมาะก็เปลี่ยนออกไป ถา

นํามาก็ไมไดท้ังหมดก็ตองมีการปรับใหเขากับสังคมภายในนั้นๆ  

                การเขามาของตางวัฒนธรรมไมไดมีผลรายหรือผลเสียตอวัฒนธรรมเดิม   เพียงแตมีการ

สรางขอบเขตไปเองวา อันนี้วัฒนธรรมของเราอันนี้วัฒนธรรมของเขา เปนสรางขอบเขตในจินตนาการ

วามีเขามีเรา ซ่ึงเม่ือมองอีกมุมหนึ่งจะทําใหไมมีเสนแบงระหวางเขากับเรา โดยจะมีแตแบบแผนแบบ

หนึ่ง รูปแบบความสัมพันธของมนุษยตอมนุษยแบบหนึ่ง ถาผูปฎิบัติเห็นวาดีก็นํามาประยุกตใช ถาไม

ดีก็ยกเลิกใช   

               ศิลปวัฒนธรรมเปนหลักฐานท่ีเก็บวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รสนิยม อุดมการณ ของคน

ท่ีสรางงานศิลปวัฒนธรรมเหลานี้ เอาไว ในแตละยุคแตละสมัย เพราะฉะนั้นการเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรมจะทําใหเปนการเขาใจมนุษยอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงจะทําใหในอดีตท่ีเปลี่ยนแปลงมา

จนถึงปจจุบัน   ศิลปวัฒนธรรมไมมีเสื่อมข้ึนหรือพัฒนาลง  เพราะศิลปวัฒนธรรมเปนเพียงภาพ

สะทอนของการอยูรวมกันของมนุษย ความคิด ความเชื่อท่ีมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ถามองกันใน

มุมนี้ก็จะไมมีวัฒนธรรมท่ีเจริญหรือเสื่อม ซ่ึงจะมีแตวัฒนธรรมท่ีเปนแบบแผน ขอตกลงการใชชีวิต

รวมกันของมนุษยในแตละยุคแตละสมัย 
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               ประวัติศาสตรทองถ่ิน คือการใหคนในทองถ่ินสรางองคความรู เก่ียวกับชีวิตวัฒนธรรม

ของตนเอง อดีตของตนเองในทางสังคม วาตนเองอยูกันมาอยางไร แตวาการเปนอยูของตนเองไมควร

เนนไปในอดีตสมัยอยุธยาหรือสุโขทัย แตใหเนนคนท่ีอยูในปจจุบัน ยอนไปถึงท่ีการนับตนตระกูลพอ

แม ลูกหลาน วาใครเปนใคร ในเรื่องของการกระทํา ความสัมพันธท้ังกับบุคคล สิ่งแวดลอม และสิ่ง

อํานาจเหนือธรรมชาติ  เกิดเปนวัฒนธรรมกันข้ึนมา ซ่ึงตองมีการคิดสรางสรรคกันอยูตลอดเวลา 

จนกระท่ังเกิดสํานึกรักทองถ่ิน 

               วิธีการรวมมือตองมีกระบวนการท่ีจะทําใหคนในทองถ่ินหันมารวมกัน มาคุยแลกเปลี่ยน

กันในหลายๆทางและในทุกๆภาคสวนโดยอาจจะเริ่มจากผูสูงอายุท่ีมีความรูและตอยอดไปเรื่อยๆ 

ประวัติศาสตรทองถ่ินไมใชประวัติศาสตรท่ีตองประเมินความถูกตองเทานั้น แตตองประเมินจากการ

ขัดแยงกันเองโดยการหาจุดยืนรวมกัน  ปกติมนุษยมีท้ังอดีต ปจจุบันและอนาคต ไมใชแคอดีต 

ปจจุบันและอนาคตท่ีมีการสืบเนื่องกันมา แตในการสืบเนื่องนี้ ตองดูท่ีวาอดีตเปนอยางไร ปจจุบันเปน

อยางไร หรืออนาคตเปนอยางไร เม่ือคนท่ีสรางเปนชุมชนรับรูตรงนี้ก็จะจัดสามารถการกับสิ่งเหลานี้

ได แตไมใชวาอดีตดี อดีตไมดี แลวไปรักษาซ่ึงวิธีการนี้คือการอนุรักษอยางขาดสติ เม่ืออดีตไมดีก็

ยกเลิกไปแลวมาคิดใหม สรางกระบวนการคิดข้ึนมาใหม สิ่งท่ีไมดีในอดีตคืออะไร แลวสิ่งท่ีดีมีหรือไม

แลวนํามาผสมผสานใหมข้ึนมา  ซ่ึงตองมองควบคูกับแรงกระทบจากโลกาภิวัตนในการใชเทคโนโลยี

สูงเปนสิ่งท่ีรับไดหรือไมได โดยสรุปตองคิดวาฐานของเราเปนอยางไรแลวจะสามารถเชื่อมโยง อดีต 

ปจจุบันได และจะสามารถมองไปยังอนาคตไดอยางราบรื่น 

 

               2. ความคิดเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน 

                 รายการสวนใหญในปจจุบันนั้นมีลักษณะสั่งสอน ยกยอง วิเศษเลิศเลอ ซ่ึงในความเปน

จริงไมควรมีเพียงแบบเดียวเทานั้น วัฒนธรรมทุกอยางมีท้ังสิ่งดีและไมดี ซ่ึงรายการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมของไทยสวนใหญจะเสนอเนื้อหาแตดานดีเทานั้น 

               ดังนั้นควรทําความเขาใจกับความหมายของคําวาวัฒนธรรมใหแตกฉานวาสิ่งท่ีจะทํามี

จุดมุงหมายอยางไร เขาใจชีวิตวัฒนธรรมและสังคมวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้นๆ วาในอดีตเปนอยางไร  

               ดานเนื้อหาสําหรับรายการประเภทนี้ตองมีการบูรณาการดานเนื้อหาโดยใหเรื่องของตัว

บุคคลท่ีจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง และไมมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในสองแงมุม หรือเปนการ

นําเสนอในดานไมดีของวัฒนธรรม โดยบางเรื่องท่ีเลาไมไดหรือเลายาก จะตองหาเทคนิคลีลาท่ีจะเลา

ใหได โดยไมกระทบกับผูท่ีเก่ียวของนั้นๆ ซ่ึงจะเปนเทคนิคของนักเลาในการนําเสนอในเทานั้น ฐานะท่ี

ศิลปวัฒนธรรมเปนภาพสะทอนของการดําเนินชีวิตของมนุษย ณ ยุคสมัยหนึ่งท่ีผลิตวัฒนธรรมแบบ

นั้นข้ึนมา และนําเสนอวาศิลปวัฒนธรรมผลิตข้ึนดวยเหตุปจจัยอะไร ทําหนาท่ีอะไรในสังคม และ

ทําไมถึงยังคงอยู และไมเสื่อมลงไป มองในฐานะท่ีมีผลมีเหตุปจจัย โดยไมควรมองแคในดานสิ่งท่ีดีงาม  
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               2.3 ผลการสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

               ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามโดยสุมกลุมเปาหมายคือกลุมผูชมรายการทาง 

โทรทัศนท่ีมีอายุระหวาง 18 - 35 ปท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวนท้ังสิ้น 

100 คน โดยท่ีผูศึกษาไดนําคําตอบท่ีไดมาทําการวิเคราะหและประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลความ 

คิดเห็นและความตองการในดานรูปแบบวิธีการนําเสนอและเนื้อหารายการเพ่ือเปนแนวทางใน การ

สรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรมใหตรงกับความตองการ

ของกลุมเปาหมายโดยทําการสํารวจตั้งแตวันท่ี 11 – 26 กันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 

16 วัน   

               ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจะ

แสดงผลออกมาดังตารางตางๆตอไปนี้ 

 

               ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

ตารางท่ี 4-1 แสดงคารอยละเพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 32 32 

หญิง 68 68 

รวม 100 100 

 

               จากตารางท่ี 4-1 แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 32 และเพศหญิงจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 68 

 

ตารางท่ี 4-2 แสดงคารอยละอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 15 ป 0 0 

15 – 20 ป 14 14 

21 – 35 ป 63 63 

26 – 30 ป 3 3 

30 – 35 ป 5 5 

35 – 40 ป 5 5 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงคารอยละอายุของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

40 ปข้ึนไป 10 10 

รวม  100 100 

 

               จากตารางท่ี 4-2 แสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดชวงอายุ 21-

35 ป คิดเปนรอยละ 63 รองลงมาเปนชวงอายุ 15 – 20 ป คิดเปนรอยละ 14 ตามมาดวยชวงอายุ 

40 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 10 ชวงอายุ 30 – 35 ป คิดเปนรอยละ 5  ชวงอายุ 35 - 40 ป คิดเปน

รอยละ 5 และท่ีนอยสุดคือชวงอายุ 26 - 30 ป คิดเปนรอยละ 3 

 

ตารางท่ี 4-3 แสดงคารอยละระดับการศึกษาของกลุมเปาหมาย 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษา  8 8 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  82 82 

ปริญญาโท 7 7 

อ่ืนๆ 3 3 

รวม 100 100 

 

               จากตารางท่ี 4-3 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม

มากท่ีสุดอยูในชวงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 82 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิด

เปนรอยละ 8 ปริญญาโทคิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับและนอยสุดคือ ไมระบรุะดับการศึกษา คิดเปน

รอยละ 3 

 

ตารางท่ี 4-4 แสดงคารอยละอาชีพของกลุมตัวอยาง 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา  71 71 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  14 14 

ธุรกิจสวนตัว  7 7 

พนักงานบริษัทเอกชน  6 6 

รับจาง  1 1 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงคารอยละอาชีพของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

              จากตารางท่ี 4-4 แสดงใหเห็นวากลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุดประกอบ

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 14 

ตามมาดวย ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 7  และ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 6 สวนนอย

ท่ีสุดคืออาชีพรับจางและไมระบุอาชีพ มีจํานวนเทากันคือรอยละ 1 

 

ตารางท่ี 4-5 แสดงคารอยละรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท  22 22 

5,001- 10,000 บาท  39 39 

10,001 - 20,000 บาท  27 27 

20,001 - 30,000 บาท  10 10 

30,001 - 40,000 บาท  1 1 

40,001- 50,000 บาท  1 1 

50,000 บาทข้ึนไป 0 0 

รวม 100 100 

 

                จากตารางท่ี 4-5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอัตรา

รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี5,001- 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือมีรายได 10,001 - 

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 27 รองลงมาคือมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 22 ตามมา 

ดวย มีรายได 20,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ10 และนอยท่ีสุดคือมีรายได 30,001 - 40,000 

บาท และ 40,001- 50,000 บาท มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 1 
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ตารางท่ี 4-6 แสดงคารอยละสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง 

สถานภาพสมรส จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 83 83 

สมรส 16 16 

หมาย/หยา/แยกกันอยู 1 1 

รวม 100 100 

               จากตารางท่ี 4-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุดมีสถานภาพ

สมรส คือ โสด คิดเปนรอยละ 83 รองลงมาคือ สมรส คิดเปนรอยละ 16 และนอยท่ีสุด คือ หมาย/

หยา/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 1 

 

ตารางท่ี 4-7 แสดงคารอยละงานอดิเรกของกลุมตัวอยาง 

งานอดิเรก จํานวน (คน) รอยละ 

ทองเท่ียว/ช็อปปง 57 15.32 

อานหนังสือ  43 11.56 

ชมโทรทัศน/ภาพยนตร 77 20.70 

ฟงวิทย/ุเพลง 54 14.52 

อินเตอรเน็ต 75 20.16 

ทําอาหาร 19 5.11 

กีฬา 18 4.84 

ปลูกตนไม/เลี้ยงสัตว 14 3.76 

อ่ืนๆ 15 4.03 

รวม 372 * 100 

*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1คน 

 

               จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุดมีงานอดิเรก

คือชมโทรทัศน/ภาพยนตร คิดเปนรอยละ 20.70 รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 20.16 

รองลงมาคือทองเท่ียว/ช็อปปง คิดเปนรอยละ 15.32 รองลงมาคือ ฟงวิทยุ/เพลง คิดเปนรอยละ 

14.52 รองลงมาคืออานหนังสือ คิดเปนรอยละ 11.56  รองลงมาคือ ทําอาหาร กีฬา และไมไดระบุ 

คิดเปนรอยละ 5.11 4.84 และ 4.03 ตามลําดับ สวนงานอดิเรกท่ีนอยสุดคือปลูกตนไม/เลี้ยงสัตว คิด

เปนรอยละ 3.76 
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               ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีทาง

โทรทัศน 

 

ตารางท่ี 4-8 แสดงคารอยละการรับสื่อของกลุมตัวอยาง 

การรับส่ือ จํานวน (คน) รอยละ 

โทรทัศน 32 32 

วิทยุ 2 2 

หนังสือพิมพ 2 2 

อินเตอรเน็ต 64 64 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

               

              จากตารางท่ี 4-8  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปดรับสื่อ อินเตอรเน็ต 

มากสุด คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 32 และนอยสุดคือวิทยุและ

หนังสือพิมพ มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 2 

 

ตารางท่ี 4-9 แสดงคารอยละพฤติกรรมการเปดรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน 

การเปดรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน      จํานวน (คน)  
 

รอยละ 

เคย 91 91 

ไมเคย 9 9 

รวม 100 100 

 

               จากตารางท่ี 4-9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเคยรับชมรายการสาร

คด ีคิดเปนรอยละ 91 และไมเคยรับรายการสารคดี คิดเปนรอยละ 9 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

ตารางท่ี 4-10 แสดงคารอยละพฤติกรรมชองสถานีท่ีกลุมเปาหมายเปดรับชม 

ชองสถานีท่ีเปดรับชมรายการ

สารคดีบอยท่ีสุด 
จํานวน (คน) รอยละ 

ชอง 3  5 5.50 

ชอง 5  2 2.20 

ชอง 7  4 4.40 

ชอง 9  28 30.76 

ชอง 11 (NBT)  2 2.20 

ชอง Thai PBS  48 52.74 

อ่ืนๆ  2 2.20 

รวม  91 100 

 

               จากตารางท่ี 4-10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเลือกรับชมรายการ

สารคดีทางสถานีชอง Thai PBS  มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.74 รองลงมาคือ ชอง 9  คิดเปนรอย

ละ 30.76 รองลงมาคือชอง 3 และชอง7 คิดเปนรอยละ 5.50 และรอยละ 4.40 ตามลําดับ และนอย

สุดคือ ชอง 5 ชอง 11 และชองอ่ืนๆ มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 2.2 

 

ตารางท่ี 4-11 แสดงคารอยละพฤติกรรมชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางเปดรับชมรายการสารคดี 

เวลาในการเปดรับชมรายการสารคด ี จํานวน(คน) รอยละ 

05.00 - 08.00 น.  0 0 

08.01 - 11.00 น.  2 2.20 

11.01 - 14.00 น.  1 1.09 

14.01 - 17.00 น.  13 14.28 

17.01 - 20.00 น.  30 33.00 

20.01 - 23.00 น.  37 40.65 

23.01 - 02.00 น.  6 6.58 

02.01 - 04.59 น.  2 2.2 

รวม 91 100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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               จากตารางท่ี 4-11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปดรับชม

รายการสารคดีในชวงเวลา 20.01-23.00 น. คิดเปนรอยละ 40.65 รองลงมาคือ 17.01 - 20.00 น. 

14.01 - 17.00 น. และ 23.01 - 02.00 น. คิดเปนรอยละ 33.00 14.28 และ 6.58 ตามลําดับ 

รองลงมาคือ 08.01 - 11.00 น.และ02.01 - 04.59 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 2.20 และนอย

ท่ีสุดในชวงเวลา11.01 - 14.00 น. คิดเปนรอยละ 1.09 

 

ตารางท่ี 4-12 แสดงคารอยละแสดงพฤติกรรมชวงวันออกอากาศท่ีกลุมตัวอยางรับชมรายการสารคดี 

วันออกอากาศในการเปดรับชมรายการสารคดี จํานวน (คน) รอยละ 

วันจันทร-ศุกร  41 45.05 

วันเสาร-อาทิตย  44 48.36 

วันหยุดนักขัตฤกษ  6 6.59 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม  91 100 

               จากตารางท่ี 4-12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดรับชม

รายการสารคดีในชวงวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 48.36 รองลงมา คือ วันจันทร-ศุกร คิดเปนรอย

ละ 45.05 และนอยท่ีสุดคือ วันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 6.59   

 

ตารางท่ี 4-13 แสดงคารอยละความชื่นชอบตอรายการประเภทสารคดี 

ความช่ืนชอบตอรายการประเภทสารคด ี จํานวน (คน) รอยละ 

ชอบ  82 90.11 

ไมชอบ  9 9.89 

รวม  91 100 

 

               จากตารางท่ี 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีความชื่น

ชอบในรายการประเภทสารคดี คิดเปนรอยละ 90.11 โดยท่ีรายการท่ีไดรับความชื่นชอบมากท่ีสุด คือ 

รายการกบนอกะลา สํารวจโลก และSpirit of Asia โดยสวนใหญใหความคิดเห็นวา สารคดีไดสาระ 

เพลิดเพลินกับรูปแบบการนําเสนอ รวมท้ังไดรูในสิ่งท่ีไมเคยรูมากอน   นอยท่ีสุด คือ ไมชอบ คิดเปน

รอยละ9.89 โดยใหความคิดเห็นวา รายการมีความนาเบื่อ ไมสนุก  

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-14 แสดงคารอยละชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการรับชมสารคดีของกลุมตัวอยาง 

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการรับชมสารคดี จํานวน (คน) รอยละ 

05.00 - 08.00 น.  0 0 

08.01 - 11.00 น.  3 3.30 

11.01 - 14.00 น.  6 6.59 

14.01 - 17.00 น.  10 10.99 

17.01 - 20.00 น.  43 47.25 

20.01 - 23.00 น.  19 20.88 

23.01 - 02.00 น.  10 10.99 

02.01 - 04.59 น.  0 0 

รวม 91 100 

 

               จากตารางท่ี 4-14 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคิดวา

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการรับชมสารคดีในชวงเวลา 17.01 - 20.00 น. คิดเปนรอยละ 47.25 

รองลงมาคือ  20.01 - 23.00 น.  คิดเปนรอยละ 20.88 รองลงมาคือ 14.01 - 17.00 น. และ 23.01 

- 02.00 น. มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.99 ตามมาดวย 11.01 - 14.00 น. คิดเปนรอยละ 

6.59 และนอยท่ีสุดในชวงเวลา08.01 - 11.00 น. คิดเปนรอยละ 3.30 โดยมีความคิดเห็นสวนใหญวา 

ในวันจันทร-ศุกร ควรเปนเวลาท่ีทุกคนในบานอยูรวมกันหรือหลังเลิกทํางาน ถาเปนวันเสาร-อาทิตย 

จะเปนชวงเวลาตั้งแต 14.00-17.00 น. จะเหมาะสมท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4-15 แสดงคารอยละปจจัยในการเลือกรับชมรายการสารคดีของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยท่ีเลือกรับชมรายการสารคด ี จํานวน (คน) รอยละ 

เนื้อหา  81 37.67 

พิธีกร  17 7.91 

สถานีโทรทัศน  11 5.12 

การนําเสนอ  76 35.35 

เวลา  30 13.95 

อ่ืน  0 0 

รวม 215* 100 

*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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               จากตารางท่ี 4-15 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีปจจัยในการเลือก

รับชมรายการสารคดีมากท่ีสุดจาก เนื้อหา คิดเปนรอยละ 37.67 รองลงคือ การนําเสนอ คิดเปนรอย

ละ 35.35 รองลงมา คือ เวลา และพิธีกร คิดเปนรอยละ 13.95 และรอยละ 7.91 และนอยท่ีสุดคือ 

สถานีโทรทัศน คิดเปนรอย 5.12 

 

ตารางท่ี 4-16 แสดงคารอยละความคิดเห็นดานรูปแบบและเนื้อรายการสารคดีในปจจุบัน 

ความคิดเห็นดานรูปแบบและเนื้อรายการสารคดี จํานวน (คน) รอยละ 

ชอบ 70 76.92 

ไมชอบ 21 23.08 

รวม 91 100 

  

               จากตารางท่ี 4-16 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเคยชมสารคดีใน

ปจจุบันมีความชอบ คิดเปนรอยละ 76.92 โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ชอบการนําเสนอท่ีปรับเปน

รูปแบบบันเทิงมากข้ึน มีประเด็นในการนําเสนอมากข้ึน โดยเฉพาะสารคดีของตางประเทศ และไม

ชอบ คิดเปนรอยละ 23.08 โดยสวนใหญใหความเห็นวา เสียงพากยไมนาฟง และยังไมมีมุมมองใน

ดานลบออกมานําเสนอมากเทาท่ีควร 

 

                ความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในเรื่องรูปแบบรายการสารคดี

โทรทัศนท่ีจัดวามีความนาสนใจและชวนติดตาม สวนใหญมีความคิดเห็นวา 

                ไมควรมีแตเสียงผูบรรยายตลอดท้ังรายการ เพราะจะนาเบื่อ  อาจเปนสารคดีในลักษณะ

คลายรายการคนคนคน นาติดตาม ชีวิตของหลายๆคนเปนอุทาหรณ ใหแงคิดในการดําเนินชีวิต  ใส

ความเปนรูปแบบไปในตัวสารคดีทําใหดูนาติดตาม เชนการนําเสนอภาพในมุมท่ีแตกตางกวา และ

เนื้อหานําสิ่งท่ีแปลกใหมมานําเสนอ หรือสิ่งท่ีคนคาดไมถึงสารคดี หามุมมองท่ีไมเคยมีใครนึกถึง อาจ

ทําเปนก่ึงภาพยนตร แลวเปรียบเทียบกับเรื่องจริงในปจจุบัน   ในดานพิธีกรตองมีความนาเชื่อถือ 

ตลก พูดเกง การบรรยายอธิบายชัดเจนไมยืดเยื้อ บทกระชับเขาใจงาย 
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               ตอนท่ี 3 ความตองการเก่ียวกับเนื้อหารายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางท่ี 4-17 แสดงคารอยละความชื่นชอบของกลุมเปาหมายในเรื่องรูปแบบการนําเสนอ 

ความช่ืนชอบเรื่องรูปแบบการนําเสนอ จํานวน (คน) รอยละ 

แบบบรรยายประกอบภาพ  45 25.71 

แบบสัมภาษณตลอดรายการ  9 5.14 

แบบพิธีกรดําเนินเรื่อง  24 13.72 

แบบเลาเรื่องเชิงละคร  29 16.57 

แบบผสมผสานหลายรูปแบบ  68 38.86 

รวม  175* 100 

*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน 

 

               จากตารางท่ี 4-17 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ชื่นชอบ

ผสมผสานหลายรูปแบบ คิดเปนรอยละ 38.86 รองลงมาคือ แบบบรรยายประกอบภาพ คิดเปนรอย

ละ 25.71 ตามมาดวยแบบเลาเรื่องเชิงละคร และ แบบพิธีกรดําเนินเรื่อง คิดเปนรอยละ 16.57 และ

รอยละ 13.72 นอยท่ีสุด คือ แบบสัมภาษณตลอดรายการ คิดเปนรอยละ 5.14 

 

ตารางท่ี 4-18 แสดงคารอยละความชื่นชอบของตัวอยางเรื่องเนื้อหา 

ความช่ืนชอบเรื่องเนื้อหา จํานวน (คน) รอยละ 

เรื่องราวใกลตัวในชีวิตประจําวัน  64 24.15 

แนะนําสถานท่ี/เรื่องราวทางประวัติศาสตร  65 24.53 

เทคโนโลยีสมัยใหม 37 13.96 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  60 22.65 

ชีวิตบุคคลท่ีมีความสําคัญ  36 13.58 

อ่ืนๆ  3 1.13 

รวม  265* 100 

*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน 
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               จากตารางท่ี 4-18 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุดชื่นชอบ

เนื้อหาเก่ียวกับ แนะนําสถานท่ีหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตรโดยคิดเปนรอยละ 24.53 รองลงมาคือ 

เรื่องราวใกลตัวในชีวิตประจําวัน และ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 24.15 และ 22.65 

ตามลําดับ ตามมาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และชีวิตบุคคลท่ีมีความสําคัญ คิดเปนรอยละ 13.96 และ

รอยละ 13.58  นอยสุด คือ เนื้อหาอ่ืนๆไมระบุ คิดเปนรอยละ 1.13 

 

ตารางท่ี 4-19 แสดงคารอยละของความคิดเห็นในดานการนําศิลปวัฒนธรรมมานําเสนอเปนสื่อผาน

รายการทางโทรทัศน 

ความคิดเห็นในดานการนําศลิปวัฒนธรรมมานําเสนอเปนส่ือ จํานวน (คน) รอยละ 

เห็นดวย 100 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

รวม 100 100 

 

               จากตารางท่ี 4-19 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในเรื่องการนํา

ศิลปวัฒนธรรมมานําเสนอเปนสื่อผานรายการทางโทรทัศนมีความคิดเห็น เห็นดวย คิดเปนรอยละ 

100 โดยใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา การท่ีจะเอาความรู ประวัติศาสตร หรือเรื่องท่ีปกติคนเขาใจยาก 

มาทํา สรางสรรคเปนรายการทีวีใหประชาชนไดดู มีความนาสนใจ เพราะโดยปกติไมคอยมีรายการท่ี

นําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรของศิลปะแขนงตางๆเทาไหร ซ่ึงเนื้อหาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม

ประเพณีมีเยอะ และไมคอยนาสนใจ (เชน บุญบั้งไฟ, ลอยกระทง, ไหลเรือไฟ) แตถาพูดถึงศิลปะดาน

อ่ืนๆ เชน สถาปตยกรรม ภาพวาดฝาผนัง ฯลฯ จะนาสนใจมากกวา และควรนําเสนอในรูปแบบท่ีไม

นาเบื่อ ซ่ึงแมจะเปนเรื่องท่ีเขาใจยากไปสักนิสําหรับสังคมไทยสมัยใหม แตก็เปนเรื่องท่ีนาลอง ไม

เสียหายอะไร อีกท้ังจะยังไดประโยชนกับคนท่ีไมรูเรื่องราวนั้นๆดวย 

 

ตารางท่ี 4-20 แสดงคารอยละของความนาสนใจในรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน 

ระดับความช่ืนชอบ จํานวน (คน) รอยละ 

มากท่ีสุด 25 25 

มาก 53 53 

ปานกลาง 21 21 

นอย 1 1 

นอยท่ีสุด 0 0 

   ส
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ตารางท่ี4-20 แสดงคารอยละของความนาสนใจในรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน 

(ตอ) 

ระดับความช่ืนชอบ จํานวน (คน) รอยละ 

รวม 100 100 

 

               จากตารางท่ี 4-20 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีความชื่นชอบ

รายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินอยูท่ีระดับ  มาก คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือ ระดับ

มากท่ีสุด และระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 25 และ 21 ตามลําดับและนอยสุกอยูท่ีระดับนอย คิด

เปนรอยละ 1 

 

ตารางท่ี 4-21 แสดงคารอยละความตองการของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการนําเสนอรายการสารคดี

เก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานศิลปวัฒนธรรม 

การนําเสนอรายการสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร

ทองถิ่นผานศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน (คน) รอยละ 

มีพิธีกรเปนผูนําเสนอทําหนาท่ีเลาเรื่องตลอดท้ังรายการ  10 10 

มีพิธีกรรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในรายการ

มารวมดําเนินรายการดวย  

54 54 

มีพิธีกรหลายคนในการดําเนินรายการ  5 5 

ไมมีพิธีกร/แตเลาเรื่องโดยผานบุคคลท่ีมีความรูในเรื่อง

นั้นเปนคนเลาเรื่องราว  

17 17 

เปนรายการแบบบรรยาย ประกอบภาพท่ีเก่ียวของ 12 12 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 

              

              จากตารางท่ี 4-21 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุดตองการ

รับชมรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีพิธีกรรวมกับบุคคลท่ี

เก่ียวของกับเนื้อหาในรายการมารวมดําเนินรายการดวย คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือไมมีพิธีกรแต

เลาเรื่องโดยผานบุคคลท่ีมีความรูในเรื่องนั้นเปนคนเลาเรื่องราว และเปนรายการแบบบรรยาย 

ประกอบภาพท่ีเก่ียวของ คิดเปนรอยละ 17 และ12 ตามลําดับ รองลงมาคือ มีพิธีกรเปนผูนําเสนอทํา
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หนาท่ีเลาเรื่องตลอดท้ังรายการ และ มีพิธีกรหลายคนในการดําเนินรายการ คิดเปนรอยละ 10 และ 

5 ตามลําดับ สวนนอยท่ีสุดคือการนําเสนอแบบอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2 

 

ตารางท่ี 4-22 แสดงคารอยละความสนใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอเนื้อหาในรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานศิลปวัฒนธรรม 

เนื้อหาในรายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ประวัติความเปนมายาวนาน  11 11 

เปนเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถ่ิน ซ่ึงพบได

เฉพาะทองถ่ินนั้นๆ  

32 32 

เปนเรื่องราวของสิ่งท่ีพบเห็นไดท่ัวไป แตอาจจะไมเคย

รูเก่ียวกับประวัติความเปนมา  

27 27 

เปนเรื่องราวของประวัติศาสตร แตมีความเชื่อมโยง

กับเหตุการณหรือวิถีชีวิตของผูคนในปจจุบัน  

27 27 

อ่ืนๆ 3 3 

รวม 100 100 

 

               จากตารางท่ี 4-22 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดสนใจใน

เนื้อหาท่ีเปนเปนเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถ่ิน ซ่ึงพบไดเฉพาะทองถ่ินนั้นๆ คิดเปนรอยละ 

32 รองลงมาคือเนื้อหาท่ีเปนเรื่องราวของสิ่งท่ีพบเห็นไดท่ัวไป แตอาจจะไมเคยรูเก่ียวกับประวัติความ

เปนมาและเนื้อหาท่ีเปนเรื่องราวของประวัติศาสตร แตมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณหรือวิถีชีวิตของ

ผูคนในปจจุบัน มีจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 27 รองลงมาคือประวัติความเปนมายาวนาน คิดเปน

รอยละ 11 และนอยท่ีสุดเปน เนื้อหาอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 3 

 

ตารางท่ี 4-23 แสดงคารอยละความตองการดานเนื้อหาของกลุมเปาหมายท่ีมีรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานศิลปวัฒนธรรม 

เนื้อหารายการ จํานวน (คน) รอยละ 

เนื้อหาเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ 22 13.92 

เนื้อหาเก่ียวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

53 33.54 
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ตารางท่ี 4-23 แสดงคารอยละความตองการดานเนื้อหาของกลุมเปาหมายท่ีมีรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานศิลปวัฒนธรรม (ตอ) 

เนื้อหารายการ จํานวน (คน) รอยละ 

เนื้อหาเก่ียวกับความแตกตางระหวางศิลปวัฒนธรรม

สมัยกอนกับในปจจุบัน 

 

51 

 

32.28 

เนื้อหาเก่ียวกับบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นๆ 

30 18.99 

อ่ืนๆ 2 1.27 

รวม 158* 100 

*เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบสําหรับ 1 คน 

 

               จากตารางท่ี 4-23 แสดงใหเห็นวาความตองการดานเนื้อหาของกลุมตัวอยางท่ีมีรายการ

สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานศิลปวัฒนธรรม มีความตองการดาน เนื้อหาเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.54 รองลงมา

คือเนื้อหาเก่ียวกับความแตกตางระหวางศิลปวัฒนธรรมสมัยกอนกับในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 32.28 

รองลงมาคือเนื้อหาเก่ียวกับบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นๆ และ 

เนื้อหาเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ คิดเปนรอยละ 18.99 และ 13.92 ตามลําดับ 

สวนดานเนื้อหาอ่ืนๆเปนสวนท่ีนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.27 

 

ตารางท่ี 4-24 แสดงคารอยละของความคิดเห็นในดานรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรใน

ทองถ่ิน โดยนําเสนอผานศิลปวัฒนธรรม จะเปนสื่อท่ีชวยอนุรักษไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

ได 97 97 

ไมได 3 3 

รวม 100 100 

 

                จากตารางท่ี 4-24  แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นดานรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรในทองถ่ิน โดยนําเสนอผานศิลปวัฒนธรรม จะเปนสื่อท่ีชวยอนุรักษไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม

ของกลุมตัวอยาง มีความเห็นวาจะสามารถเปนสื่อท่ีชวยอนุรักษไวได คิดเปนรอยละ 97 โดยสวนใหญ

ใหความคิดเห็นวา จะทําใหผูรับชมเกิดความตระหนักและรับรูถึงวัฒนธรรมท่ีมีอยู อาจเกิดแรงจูงใจให

คนท่ีอยูใกลเคียงมีจิตสํานึกในการอนุรักษไว ทําใหไดฉุกคิดและยอนกลับไปดูหรือตั้งคําถามตอไดได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

เพราะเปนสิ่งท่ีสื่อหรือผูกพันเก่ียวโยงกับเรื่องราวในอดีตของคนแตละชุมชนท่ีมีนาน เปนสิ่งท่ีมีคุณคา

ในตัวมันเอง ถาแสดงใหคนเห็นถึงความผูกพัน ความมีคุณคายิ่งตองอนุรักษ ยิ่งถามันมีสวนสําคัญกับ

วิธีชีวิตคนปจจุบันยิ่งนาอนุรักษ สื่อเปนเหมือนตัวสื่อสารเรื่องราวกับสังคม สวนรอยละ 3 มีความเห็น

รายการจะเปนสื่อท่ีชวยอนุรักษวาไมได โดยมีความคิดเห็นวา  เพราะสังคมสมัยใชแนวคิดการอนุรักษ

เทานั้นซ่ึงในความเปนจริงควรเนนไปในแนวปฏิบัติ  และหากผูชมไมไดอยูในชุมชนทองถ่ินนั้น คนท่ีจะ

ชวยรักษาก็มีแตคนในชุมชนนั้นแหละ ผูชมก็แครับรูวา "มันมีอยางนี้อยู" แตก็ไดแคดูและรับรู เทานั้น 

 

               ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร ทองถ่ิน

ผานศิลปวัฒนธรรม 

               ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะดังนี้ 

               เนื่องจากในประเทศไทยไมคอยมีรายการประเภทนี้ ซ่ึงก็จะชวยในเรื่องของการเผยแพร

และอนุรักษไปใหศิลปวัฒนธรรมเหลาคงอยู และเปนท่ีรูจักตอๆไป ปรับรูปแบบใหทันสมัยนาติดตาม 

ไมทําใหรูปแบบนาเบื่อ จําเจ อาจใชพิธีกรรุนใหมท่ีดึงดูดคนดูไดมากข้ึน นําเสนอออกมาในรูปแบบท่ี

เขาใจงาย ไมซับซอน นอกจากนี้การเลือกประเด็นมานําเสนอควรเสนอในทุกมุมมองรอบดาน การ

หยิบยกมุมมองตางๆมาเลา เชนแตละทองถ่ินมีความเปนมาหรืออยูรวมกันมา อาจแตกตางกัน แตละ

ทองถ่ินก็ดูแลตางกัน ปญหาสภาพท่ีแตละทองถ่ินเผชิญอยู เม่ือนํามาเสนอดวยอาจจะเปนเรื่องท่ีดี

เพราะสังคมจะไดรูและชวยกันแกไขหรือเสนอความเห็น 

 

                สรุปผลการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ

สารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร ทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

               จากการท่ีผูศึกษาไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตสารคดีทางโทรทัศน จํานวน

ท้ังสิ้น 2 ทาน สามารถสรุปผลไดวารายการสารคดีทางโทรทัศนในปจจุบัน ไดรับความนิยมมากข้ึน

โดยเฉพาะมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีแปลกใหมและหลากหลายมากข้ึน รูปแบบวิธีการนําเสนอท่ีเขาถึงคน

ดูไดงายข้ึน และเทคนิคตางๆเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย  

               ในดานเนื้อหารายการสารคดีท่ีดีนั้น ตองเปนเนื้อหาท่ีมีความถูกตอง นาเชื่อถือ  เพราะ

ขอมูลในงานสารคดีถือเปนสิ่งสําคัญท่ีไมอาจผิดพลาดได สําหรับการเลือกประเด็นเนื้อหาเพ่ือนําเสนอ

นั้นตองเกิดจากการเลือกเรื่องราวหรือประเด็นท่ีมีความนาสนใจและตองมีความชอบในงานนั้นดวย

เพราจะทําใหการทํางานมีการตอยอดและสนุกกับงานมากข้ึน การนําประเด็นท่ีไดนั้นมาแตกประเด็น

ใสรายละเอียดเพ่ือเลาเรื่องราวนั้นๆตองใหมีความนาสนใจ โดยหาแกนหลักของแตละเรื่องราวมารอย

เรียงกันเพ่ือนําเสนอ  
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               ในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการสารคดีท่ีนาสนใจนั้น ไมมีรูปแบบและวิธีการท่ี

แนนอน ซ่ึงตองเลือกใชวิธีท่ีมีความเหมาะสมกับรายการแตละรายการ โดยเลือกจากความสนใจของ

กลุมเปาหมายท่ีรับชม และความตองการในการสื่อสารของผูผลิตรายการนั้นๆเปนหลัก 

               ในดานผูดําเนินรายการหรือพิธีกรนั้น ข้ึนอยูกับตนเองวาอยากใหมีรูปแบบใดโดยอาจไมมี

พิธีกรใชการบรรยายแทน ซ่ึงการลงเสียงตองมีมีลักษณะเสียงท่ีเหมาะกับงานในแตละงานดวย สวน

รายการท่ีมีพิธีกรนั้น พิธีกรตองมีลักษณะบุคลิกท่ีเหมาะสมและเขากับรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

รายการท่ีนําเสนอขอมูลเปนจริงอยางสารคดีตองมีบุคลิกท่ีนาเชื่อถือ  โดยสิ่งเหลานี้เกิดข้ึนจากการ

สรางบุคลิกใหกับตัวพิธีกร เพ่ือใหรายการนั้นๆมีความนาสนใจและเปนท่ีติดตามรับชมของผูชมมาก

ยิ่งข้ึน 

               จากการท่ีผูศึกษาไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตสารคดีทางโทรทัศนแลวนั้น ผู

ศึกษายังไดทําการสัมภาษณนักวิชาการดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จํานวน 2 ทาน  ในดานของ

การนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของรายการประเภทประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงสามารถสรุป

ผลไดวา 

               รายการสวนใหญท่ีมีในปจจุบันมีลักษณะสั่งสอน ยกยองในสิ่งท่ีดีงาม ซ่ึงตามความเปน

จริงในวัฒนธรรมทุกอยางมีท้ังดานดีและไมดี แตดังท่ีกลาวมารายการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย 

จึงมักเสนอแตในดานดี ซ่ึงในดานเนื้อหานักวิชาการมองวาอยากใหเสนอในดานไมดีบางโดยใชเทคนิค

ลีลาท่ีจะเลาโดยไมไปกระทบกับผูท่ีเก่ียวของนั้นๆ และนําเสนอในเนื้อหาฐานะท่ีศิลปวัฒนธรรมเปน

ภาพสะทอนของการดําเนินชีวิตของมนุษย ณ ยุคสมัยหนึ่งท่ีมันผลิตวัฒนธรรมแบบนั้นข้ึนมา นําเสนอ

วาวัฒนธรรมนั้นผลิตข้ึนดวยเหตุปจจัยอะไร ทําหนาท่ีอะไรในสังคม และทําไมถึงคงอยู และไมเสื่อม

ถอยลงไป ไมควรมองแควาในดานเปนสิ่งท่ีดีงามเทานั้น โดยตองเขาใจแกนแทของการดําเนินชีวิติใน

สังคมวัฒนธรรมนั้นๆ เพ่ือถายทอดเรื่องราวออกมาไดรอบดานและสมบูรณ 

               จากผลสรุปขางตนนั้น ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบและปรับใชกับรูปแบบรายการ

(Proposal) และการสรางสรรคบทรายการ (Script) ใหมีความนาสนใจ และตรงกับความตองการของ

กลุมผูชมมากท่ีสุด ซ่ึงจะใชวิธีการนําเสนอท่ีมีความหลากหลายในรายการ และเนนใหความสนุกสนาน

ไปพรอมกับการใหความบันเทิงกับผูชมมากยิ่งข้ึน 

               การวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด สามารถสรุปผลไดวา

กลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนคนในชวงอายุ 18 - 35 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21 - 35 ป อาชีพของกลุมเปาหมายท่ี

ทําการตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียน/นักศึกษา และขาราชการ เปนสวนใหญซ่ึงมีระดับการศึกษา

ตั้งแตมัธยมศึกษาไปจนถึงสูงกวาปริญญาตรีโดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 5,001 – 10,000 
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บาท และมีสถานภาพโสด โดยคนกลุมนี้มีงานอดิเรกสวนใหญ คือ ชมโทรทัศนและภาพยนตร เลน

อินเตอรเน็ต ทองเท่ียวและฟงวิทยุ 

                ในดานพฤติกรรมในการเปดรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน พบวากลุมเปาหมายท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยรับชมรายการสารคดีอยูแลว โดยสวนใหญรับชมทางสถานีโทรทัศน

Thai PBS และในดานวันเวลาออกอากาศนั้นจากการตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีเคยรับชมจะรับชมใน

ชวงเวลา 20.01 - 23.00 น. ในชวงวันเสาร-อาทิตยบอยท่ีสุด ซ่ึงจากการสอบถามพบวาสวนมากชอบ

ดูรายการสารคดีโดยท่ีตอบมากท่ีสุด คือ รายการกบนอกกะลา สํารวจโลก และ Spirit of Asia 

สําหรับปจจัยท่ีทําใหเลือกรับชมมากท่ีสุด ไดแก เนื้อหาขอมูลในรายการ 

               ในดานความคิดเห็นเก่ียวกับรายการสารคดี พบวากลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสอบถามมี

ความชื่นชอบรายการสารคดีรูปแบบ ท่ีผสมผสานหลายรูปแบบ และในดานความคิดเห็นเรื่องเนื้อหา

ของรายการสารคดี พบวา การแนะนําสถานท่ี/เรื่องราวทางประวัติศาสตร  เปนเนื้อหาท่ีไดรับความ

สนใจมากท่ีสุด สวนท่ีรองลงมาคือ เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวใกลตัวในชีวิตประจําวัน และในดานความ

ตองการท่ีมีตอลักษณะเนื้อหารายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม พบวากลุมผูชม

เปาหมายท่ีตอบแบบสอบถามตองการเนื้อหารายการท่ีมุงเนนท้ังสาระและบันเทิงควบคูกันไป 

               ความตองการในดานวิธีการนําเสนอสําหรับรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร 

ทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม กลุมเปาหมายสวนใหญใหความเห็นวาเปนรูปแบบท่ีมีพิธีกรรวมกับบุคคล

ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในรายการนั้นมารวมดําเนินรายการ โดยใชเทคนิคการถายทําในดานมุมภาพ 

และกราฟกเขามาชวยในการเลาเรื่อง 

                ความตองการในดานเนื้อหาในรายการสําหรับรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร 

ทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรมสนใจเนื้อหาท่ีเปนเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถ่ิน ซ่ึงสามารถพบ

ไดเฉพาะทองถ่ินนั้นๆ โดยตองการใหถายทอดออกมาในรูปแบบเนื้อหาท่ีเก่ียวกับความเปนมาและ

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นๆ รวมท้ังเสนอความแตกตางระหวางศิลปวัฒนธรรม

สมัยกอนเปรียบเทียบกับปจจุบัน  

               จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการออกแบบโครงสรางและโครงรางรูปแบบของ

รายการท้ังหมด ใหสอดคลองกับพฤติกรรการเปดรับชมรายการทางโทรทัศนและความตองการของ

กลุมเปาหมายในดานรูปแบบและเนื้อหาท่ีมีตอรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร ทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรมใหมากท่ีสุด 
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               3. การนําเสนอช้ินงานรายการสารคดี 

โครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

ชื่อรายการ            See ศิลป in Siam   

      (เรียนรูเมืองไทย เขาใจรากเหงา บอกเลาตัวตน) 

ประเภทรายการ      สารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

Theme               “ศิลปวัฒนธรรม” บอกเลาประวัติศาสตรและตัวตนของคนในทองถ่ิน 

Concept              มุงเนนการนําเสนอเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญในทาง 

                          ประวัตศิาสตร  และถูกนํามาใชประโยชนสรางคุณคาใหเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน 

                          อีกท้ัง นําเสนอมุมมองแปลกใหม เพ่ือสะทอนมุมมองใหแกคนในสังคมรุนใหม 

                          ไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน              

วัตถุประสงค           1. เพ่ืออนุรักษ สรางความตระหนัก และสงเสริมประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

                              ของไทยท่ีมีคุณคาใหคนรุนหลังรับรูเรื่องราวในแตละทองถ่ิน 

                           2. เพ่ือนําคุณคาท่ีเห็นในรายการไปปรับใชกับชุมชน สังคมของตนเอง 

กลุมเปาหมาย               บคุคลท่ีมีอายุ 18 - 35 ป 

วันเวลาออกอากาศ         วันอาทิตย เวลา 18.30 - 19.00 น. 

ชองทางการออกอากาศ   สถานีโทรทัศน Thai PBS 

รูปแบบรายการ             รายการสารคดีท่ีดําเนินรายการ โดยมี “พิธีกร”  ทําหนาท่ีบอกเลาเรื่องราว

ท้ังหมด โดยผานการสัมภาษณชาวบาน ผูเชี่ยวชาญในทองถ่ิน นักวิชาการ 

เปนตน สําหรับเทคนิคการตัดตอ และกราฟก จะเนนการสื่ออารมณท่ีมี

ความทันสมัย แปลกใหม เพ่ือเพ่ิมสีสันใหกับรายการไมดูนาเบื่อ 

  

รูปแบบการนําเสนอ        รายการจะแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้                

ชวงท่ี 1 :   เปดรายการในสตูดิโอดวยการเกริ่นนํารายการ เพ่ือใหผูชมรับทราบวา รายการใน 

                     วันนี้มีอะไรนาสนใจ และชวนติดตาม ซ่ึงประเด็นหลักๆ คือ จะบอกถึงจุดเดนของ 

                     ศิลปวัฒนธรรม สลับกับเสียงสัมภาษณสั้นๆ (VP) บุคคลท่ีพูดถึงความนาสนใจของ 

                     เนื้อหาในรายการ เปนการ Hint ประเด็น หรือเรื่องราวท่ีจะเกิดข้ึนในรายการวันนี้  

                     สั้นๆ ใหผูชมรอชมเนื้อหาละเอียดในชวงตอไป   

ชวงท่ี 2 :  สวนของเนื้อหารายการ เลาเรื่องดวยพิธีกรเปนตัวเชื่อมเนื้อหารายการ เลาเรื่องดวย

ภาพ และบทบรรยาย สลับกับการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปดมุมมองและ

แงคิด รวมท้ังนําเสนอขอมูลเสริมความนาเชื่อถือ สําหรับการถายทําจะเนนมุมกลอง

ท่ีสรางสรรค และนําเสนอภาพท่ีสื่อความหมาย  ใชกราฟกรวมดวย โดยเฉพาะชวงท่ี
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เปนประวัติความเปนมา หรือภาพท่ีเปนเรื่องของประวัติศาสตร ในชวงนี้ จะมีเนื้อหา 

คือ การเกริ่นประวัติ ท่ีมา ของแตละทองถ่ิน โดยผานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู บอกเลา

ความโดดเดนของศิลปะนั้นๆ วา มีความเปนมา และมีการเชื่อมโยงตอยอดไปสู

วัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีรวมในทองถ่ินอยางไร รวมถึงความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูคนใน

พ้ืนท่ี และความเก่ียวพันธทางภูมิศาสตร หรือผังเมือง และการดํารงอยูของ

ศิลปวัฒนธรรมนั้นๆในปจจุบัน 

ชวงท่ี 3 :  ชวงนี้จะนําเสนอเนื้อหาท่ีเนนคุณคาของงานศิลปวัฒนธรรมท่ียังดํารงอยูในปจจุบัน 

และยังคงคุณคากับผูคนในปจจุบันในแงใดบาง จากนั้น “พิธีกร” ทําหนาท่ีสรุปปด

รายการ  

 

ตัวอยางเนื้อหารายการ (เทปท่ี 1) 

ช่ือตอน  ลพบุรี The model city 

                 ลพบุรี เมืองท่ีถูกรังสรรคดวยศิลปะยุคโมเดล ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่ีสราง

ความโดดเดนเปนเอกลักษณทางสถาปตยกรรม ปฎิมากรรม และศิลปะแขนงตางๆ  ปรากฏอยูท่ัว

เมืองลพบุรี ถือเปนความทันสมัย เจริญรุงเรืองท่ีสุดของจังหวัดในภูมิภาคนี้ รองจากกรุงเทพมหานคร  

รวมท้ัง วิถีการดําเนินชีวิตท่ีถายทอดออกมาผานการแสดงพ้ืนบาน และงานประเพณีท่ียังคงสืบทอด

มาจนถึงปจจุบัน ลพบุรี จึงเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะทางท่ีมี

คุณคาควรแกการอนุรักษ 

 

โครงสรางตอน 

 ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 

1 Title รายการ ภาพศิลปวัฒนธรรม 
เพลงประจํา

รายการ 
30 วินาที 

2 
พิธีกรแนะนําเรื่องราวจาก

ภาพเกริ่นนํา 

Stu. แนะนําตนเอง กลาว

จากท่ีเกริ่นนํา บอกชื่อตอน 
เพลงคลอ 15 วินาที 

3 
แขกรับเชิญท่ีสัมภาษณตัด

สลับสั้นๆ 

เลือกถอยคําท่ีเปนประเด็น

หลักมารวมกัน 
เพลงรําโทน 30 วินาที 

4 Intro. เกริ่นนํา เครื่องเลนเพลง/เกริ่นเรื่อง ดนตรีเราอารมณ 5 นาที 

5 กราฟกชื่อตอน ลพบุรี ดนตรีเราอารมณ 30 วินาที 

6 ภาพเกาและกราฟกของเมือง พิธีกรบรรยายประวัติเมือง ดนตรีประกอบ 2 นาที 
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 ภาพ รายละเอียด เสียง เวลา 

7 

ภาพเกาและกราฟกความ

เปนมาในครั้งการเปลี่ยนแปลง

เมือง 

เพ่ือเห็นความแตกตางของ

การเปลี่ยนแปลง 
ดนตรีแนวทหาร 5 นาที 

8 สถาปตยกรรมในบริเวณพ้ืนท่ี 
เจาะรายละเอียดรูปแบบ

โครงสราง  
ดนตรีเราอารมณ 4 นาที 

9 
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ คนใน

พ้ืนท่ี 

เลาถึงครั้งการพัฒนาเมือง

จากผูสูงอายุและนักวิชาการ 
คําสัมภาษณ 30 วินาที 

เบรค 

10 

ภาพจริงและกราฟก

เปรียบเทียบระหวางงาน

สถาปตยกรรมกับภูมิภาคอ่ืนๆ 

เห็นความเหมือนและ

แตกตางของงานในชวงเวลา

เดียวกัน 

บรรยาย/ดนตรี

ประกอบตาม

จังหวะ 

1 นาที 

11 การแสดงรําโทน 
ความสนุกสนานของการรอง

เพลง และทารายรํา 

เพลงรําโทน/

บรรยาย 
3 นาที 

12 สัมภาษณ ความเปนมาของรําโทน คําสัมภาษณ 30 วินาที 

13 พิธีกร Stu. เกริ่นนํา อธิบาย 15 วินาที 

14 เทศกาลลอยกระทงยอนยุค 
ความสามัคคีรวมแรงกันจัด

งาน 
บรรยากาศจริง 30 วินาที 

เบรค 

16 
อาคารบานเรือน สิ่งกอสราง 

ในลพบุรี 

เห็นประโยชนท่ีจากการ

พัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาว 

บรรยาย/ดนตรี

ประกอบตาม

จังหวะ 

4 นาที 

17 พิธีกร Stu. กลาวสรุป อธิบาย 30 วินาที 

18 End Credit 
รายชื่อทีมงานและ

ผูสนับสนุนรายการ 
เพลง 30 วินาที 
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บทรายการ  See ศิลป in Siam 

เทปท่ี1 ตอน ลพบุรี The model city 

 

ลําดับ ภาพ เสียง หมายเหตุ 

1 Title รายการ เพลงประจํารายการ  

2 

Stu.  LS/MS พิธีกร 

 

STU. ศิลปะและวัฒนธรรมคือความงดงามของ

ประเทศไทย 

   สวัสดีครับ นี่คือการออกอากาศครั้งแรกของ

รายการ  “See ศิลป in Siam” รายการท่ีจะทํา

ใหคุณไดเรียนรูเรื่องเมืองไทย เขาใจรากเหงา บอก

เลาตัวตนของเรา ผานศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีมีอยู  

ซ่ึงเราจะมาพบกับคุณผูชม ทุกวันอาทิตย  เวลา 

18.30  น. ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

     คุณผูชมเคยตั้งคําถาม หรือขอสงสัยกันบางม๊ัย

ครับวา หากไรซ่ึงศิลปะ หรือวัฒนธรรมของตัวเอง

แลวนั้น  ผูคน หรือชุมชน จะคนหา รากเหงาของ

ตัวเองไดจากอะไรบาง  

      เห็นผมแตงตัวอยางนี้คุณผูชมไมตองแปลกใจ

นะครับ วันนี้ผมจะพาทุกทานยอนกลับไปเม่ือ 

กวา 70 ปท่ีแลว   ในยุคท่ีเมืองๆ หนึ่ง ถูกตกแตง 

จนมีความทันสมัยแปลกตาดวยศิลปะสมัยใหม  

ความทันสมัยในวันนั้น จะมีความหมาย หรือจะ

บอกเลาเรื่องราวอะไรกับคนรุนปจจุบันบาง / เรา

จะพาไปพบกับเมืองท่ีวานี้    “เมืองลพบุรี”     

 

3 

highlight  คําพูด Vox.วิชัย จอมพล ป. ก็มาสรางความเจริญใหกับ

ลพบุรีมาก 

Vox.ภูธร ลพบุรีนี้ยิ่งใหญมากในเรื่องของความ

เปนถ่ินฐาน 

Vox.กอบกุล เชื่อผูนําชาติพนภัย เพราะมันอยู

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

Vox.วิชัย หามอยางหนึ่งมันก็ไปโผลอีกอยางหนึ่ง 
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4 

Intro.  

ภาพบรรยากาศทองทุงนา 

ภาพมือคนตีถังน้ํามัน รองรํา

สนุกสนาน 

 

 

 

ภาพทหารถือปนพ้ืนหลังเปนดวง

อาทิตย  

“ลพบุรีของเรานี่เอย ไมนึกเลยวาจะถูกโจมตี สี่

เครื่องยนตเขามาออมลอม ตื่นเถิด ลุกเถิด เสียง

ลูกระเบิดมันมาไมนอย หวูดไซเรนเสียงเย็น

ละหอย ชักชวนสาวนอยลงหลุมหลบภัย”  

 

Vo. เสียงรองรําโทนในบทเพลง ลพบุรีตื่นเถิดลุก

เถิด ท่ียังคงครุกรุนไปดวยกลิ่นอายของวิถีชีวิตของ

หนุมสาว ชาวลพบุรีเม่ือกวา 70 ปท่ีแลว ในยุคท่ี

ประเทศเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก วันนี้เราจะ

มายอนรําลึก และทําความรูจักลพบุรีใหมากกวาท่ี

คุณเคยรูมากอน   

 

5 

ภาพอาคาร การสัญจร 

สถาปตยกรรมในเมืองลพบุรี 

กราฟก ลพบุรีThe Model city  

เพลงบรรเลง  

6 

กราฟกแผนท่ีชวงเวลาของเมือง 

ภาพพระอาทิตยข้ึน 

รูปปน พระพุทธรูป 

 

 

โบราณสถาน ปรางคแขก 

ภาพเปรียบเทียบอดีต-ปจจุบัน

พระปรางคสามยอด 

Text อธิบาย “ พระปรางคสาม

ยอด ศาสนสถานศิลปะสมัย

ลพบุรี สถาปตยกรรมยุคพระเจา

ชัยวรมันท่ี7 ปจจุบันนับวาเปน

สัญลักษณของเมืองลพบุรี” 

Vo. ละโว คือชื่อเดิมของเมืองลพบุรี เมืองโบราณ

ยานเกา ท่ีถูกเลาขานมาตั้งแตสมัยอาณาจักรเขมร

เรืองอํานาจ กอเกิดเปนศิลปะทางศาสนาท่ีอยูราย

รอบเมือง ศิลปะในเมืองลพบุรี จึงไดรับอิทธิพล

จากศิลปะเขมรอยางหลีกเลี่ยงไมได  

Vox.ภูธร อํานาจของอาณาจักรเขมร มามีอิทธิพล

แผหลาย เพราะฉะนั้นงานสถาปตยกรรมจํานวน

หนึ่งก็คลอยตามชาติมหาอํานาจนั้นก็คือ แบบ

เขมร เพราฉะนั้นในเมืองลพบุรีและใกลเคียงก็จะมี

สถาปตยกรรมแบบนี้ เยอะมากท่ีสําคัญกลางเมือง

ลพบุรี มีพระปรางคสามยอดท่ีเปนศิลปกรรมเขมร

แบบพ้ืนเมืองแบบลพบุรี  

 

7 
วังนารายณ Vo. จนกระท่ังสมัยอยุธยาเมืองแหงนี้เริ่มมี

ความสําคัญตอประเทศชาติมากข้ึน  

 

8 
LS/MS แขกรับเชิญ 

ภาพภายในพระราชวังนารายณ

Vox.ภูธร  เมืองลพบุรีนั้นมีฐานะเปนเมืองหลวง

แหงท่ีสองตอจากเมืองอยุธยา  เพราะฉะนั้น 
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เห็นกําแพงอิฐ ซุมประตู ภาพ

แกะสลักการออกรับราชสาสน 

 

สถาปตยกรรมจํานวนมากก็สะทอนถึง

ความสัมพันธกับนานาชาติ เชน อิหรานกับชาติ

ตะวันตก  

9 

LS/MS แขกรับเชิญ 

ภาพวัดเกา พระพุทธรูป 

พระท่ีนั่งพิมานมงกุฎ 

 

Text อธิบาย “พระท่ีนั่งพิมาน

มงกุฎ อาคารแบบตะวันตก ใช

เปนท่ีออกวาราชการและเปนท่ี

ประทับของรัชกาลท่ี4 เม่ือเสด็จฯ

มายังเมืองลพบุรี” 

Vox.กอบกุล  มาในชวงรัตนโกสินทร ซาก

ปรักหักพังตางๆจะเห็นไดวารัชกาลท่ี4 พระองค

ทานเปนผูบุกเบิก ในการท่ีจะหาสถานท่ีสําคัญๆ

ตางๆ 

Vox.ภูธร  ก็โปรดใหสรางเมืองลพบุรี บูรณะ

ข้ึนมาใหม เพ่ือใหเปนท่ีประทับในยามเกิดเหตุไม

คาดคิด นั่นก็คือถาหากมีฝรั่งมารุกกรุงเทพ เมือง

หลวง ทานก็จะเลือกท่ีนี่เปนท่ีประทับ ทรงบูรณะ

วังเกา วัดเกา ในสมัยอยุธยาใหเปนสิ่งท่ีมีชีวิตชีวา

ข้ึนมาใหม 

 

10 

กราฟกชวงเวลาของเมืองลพบุรี 

ภาพอนุสาวรียจอมพล ป. 

 

Vo. ลพบุรี กลับมาเฉิดฉายเปนเมืองท่ีสงางามอีก

ครั้ง เม่ือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน

นายกรัฐมนตรี  

 

11 

LS/MS แขกรับเชิญ 

 

 

 

 

ภาพสถานท่ีราชการ หนวยทหาร 

กราฟกภาพถนนสุรสงคราม 

Text อธิบาย “ถนนสุรสงคราม 

เสนทางเชื่อมตอระหวางจังหวัด

ลพบุรี ชัยภูมิ และนครราชสีมา 

เปนถนนสายเกาโดยหากเปนไป

ตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม จะสามารถตัดออกสู

ประเทศกัมพูชาได” 

LS/MS แขกรับเชิญ 

Vox.ภูธร  ครั้นสมัย จอมพล ป.พิบูล สงคราม  

ประมาณ 60 -70 ปมาแลวเนี่ย ก็สนใจในการท่ี

สรางลพบุรีข้ึนมาอีกครั้ง 

Vox.วิชัย ปรากฏวา ลพบุรีของเรามีเหตุการณ

เปลี่ยนแปลงมาก มีการสรางถนนหนทางมีอาคาร

ของทางราชการมากข้ึน 

Vox.ภูธร  มีนโยบายทําใหเมืองลพบุรีเนี่ย เปน

เมืองสําคัญทางยุทธศาสตรของชาติ กิจกรรมท่ี1ก็

คือ สรางสรรคหนวยทางใหญท่ีเมืองนี้ ขอท่ี 2 ก็

คือตัดถนนเชื่อมโยงจากเมืองนี้สูภาคอีสาน 

เพราะฉะนั้นถนนท่ีดีท่ีจะไปอีสานไดก็ตองผาน

ลพบุรี 3 คือการสรางเมืองใหญ ใหเปนเมืองใหม

ใหเปนเมืองท่ีสมบูรณแบบ 

Vox.กอบกุล มีการแยกเมืองเกากับเมืองใหม 

Vox.ภูธร แตเชื่อมกันไดดวยถนน 
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12 

Stu.  LS/MS พิธีกร 

  

 

 

ภาพในตัวเมืองลพบุรี 

รางรถไฟ 

เมืองใหมท่ีถูกสรางข้ึน แบงดวยเสนทางรถไฟ 

ดานตะวันออก ซ่ึงผานประตูสมเด็จพระนารายณ

มหาราช หรือ ประตูเมืองลพบุรี เขตแดนท่ีเปน

เสนแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหม  

Vo. เมืองทหารกับพลเรือน ลพบุรี ถูกวางผัง

เมืองข้ึนมาใหม ตามแบบตะวันตกยุคบาโรก  

 

13 

LS/MS แขกรับเชิญ สลับเปนชวง 

 

 

กราฟกผังเมืองลพบุรี 

ภาพกวางเห็นรถราวิ่งในวงเวียน 

 

 

กราฟกวงเวียนแตละวง 

 

 

 

กราฟกสระแกวในอดีต 

Text อธิบาย “พ.ศ.2481 การขุด

สระน้ําขนาดใหญมีปฏิมากรรม

คลายทหารถือปนในทา

เตรียมพรอมอยูบนแทนสูงกลาง

สระ”” 

 

 

 

 

น้ําในสระแกว 

Pan/tile แทงเทียน พาน 

 

Vox.ภูธร   การสรางเมืองใหม 

Vox.กอบกุล ทานวางผังเมืองไวอยางดีมาก 

Vox.ภูธร   วางผังเมืองแบบผังเมืองตะวันตก นั่น

ก็คือมีพ้ืนท่ีโลงแจงกวาง แลวก็มีจุดหมายตาหรือ

แลนดมารค มีวงเวียนอยูสามวง  

Vox.กอบกุล ระยะทางทุก 2 กิโลเมตรจะมี

สถานท่ีราชการตั้งอยู 

Vox.ภูธร   วงเวียนนอกสุด ปจจุบันเราเรียกกัน

วา วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระ

นารายณมหาราช  

วงเวียนท่ีสองวงเวียนนี้สําคัญยิ่ง อยูตรงก่ึงกลาง 

ตั้งใจใหเปนศูนยกลางเมืองใหม  

ชื่อวงเวียนสุริโยทัย หรือชาวบานเรียกกันวาวง

เวียนสระแกว เพราะตําแหนงนั้นตั้งอยู ณ พ้ืนท่ีท่ี

เคยเปนสระ สระแกว สระแกวแปลวาอะไร ก็

แปลวาสระน้ําท่ีใสสะอาด โดยมีตรงกลางเปน

อาคารท่ีมีลักษณะคลายกับพาน มีเชิงเทียนปลัก

อยูกลางพาน  

Vox.กอบกุล   ท่ีรอบฐานนั้นจะมีสัญลักษณ

กระทรวงตางๆ 12 กระทรวง 

Vo. ประติมากรรมกลางวงเวียนศิลปะแบบนีโอ

ฟาสซิสต  รูปรางแปลกตา ในสระมีพญานาคให

น้ํา มีรูปปนคชสีหหมอบสัญลักษณของทหารอยู

เชิงสะพานท้ังสี่ทิศ  
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ELS วงเวียนศรีสุริโยทัย 

BCU ลวดลายบนประติมากรรม 

 

ภาพคชสีหและปฏิมากรรมของ

สระแกว 

กราฟกตราคชสีห 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอนุสาวรียจอมพล ป. 

บรรยากาศอาคาร ผูคนบริเวณ

นั้น 

 

กราฟกภาพในอดีตของสระแกว 

ภาพอาคารรอบลอมในปจจุบัน 

 

Vox.อ.ภูธร  งานสรางสรรคในการประดับประดา

เมือง คนยุคเกาดูจะพิถีพิถัน  

Vox.กอบกุล เพ่ือท่ีจะบงบอกวาเราเปนชาติท่ี

เจริญรับศิลปวัฒนธรรมมาจากตางชาติ

เชนเดียวกันก็นําเอารูปแบบศิลปะอารตเดอโกตู ท่ี

เขาเรียกกัน เอามาใชในไทยและก็มาท่ีลพบุรี 

Vox.อ.ภูธร  อยางกรณีการสรางสะพานสราง

ทางเดิน เขาจะมีอะไรท่ีมีนัยยะซอนเรนอยู อยาง

สะพาน อยางสะพานเชื่อมท่ีวงเวียนจะมีรูปปน

ประดับ เปนรูปคชสีห คชสีหนี้ความหมายก็คือ

เปนตราประจําตัวของขุนนางสูงสุดของชาติท่ี

เรียกวาตําแหนงสมุหกลาโหมคือขุนนางฝายทหาร 

Vox.กอบกุล คชสีหท่ีเปนสัตวในปาหิมพานต ก็จะ

บงบอกถึงความมีภาระกําลัง ท่ีเขมแข็งยิ่งใหญ 

Vox.อ.ภูธร  ฉะนั้นการท่ีเอาเมืองนี้เปนเมือง

ทหารก็เอาคชสีหมาประดับประดา หวังวาสื่อสาร

เปนเมืองทหาร   ก็มีคําถามเสมอวาแปลก สิ่งนี้คือ

อะไรแน คงจะเปนความรูทางประวัติศาสตรท่ีวา 

แทจริง ตอนสรางเนี่ยมีการกําหนดใหเปนฐานของ

อนุสาวรียของจอมพล ป.พิบูลสงคราม แตดวย

เหตุตอมาเจาตัวละอายหรืออยางไรมิทราบ ก็เลย

ไมไดข้ึนเอาไปวางไว ก็เลยดวนอยูอยางนั้น

ลอมรอบในอดีตนั้นก็คือความโลงกวาง มีแทง

เทียนขนาดใหญ ท่ีรมรื่น ท่ีกวาง ลานโลง คง

มุงหวังใหคลายกับลานพระราชวังดุสิตของ

กรุงเทพนั่นแหละและจะมีอาคารกระจายอยูรอบ

ใน จะเปนโรงภาพยนตร เปนตลาด เปนรานคา 

ปจจุบันนี้ถาสังเกตดีๆก็จะเห็นอาคารเหลานี้อยู

แทรกตามจุดตางๆท่ีเปนของใหมเขาไปเสริม 

14 ภาพยนตรเกาจอมพล ป. มา เพลง ชาติไทยท่ีรัก  
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ลพบุรี สระแกว 

15 

กราฟกวงเวียน 

ภาพศาลพระกาฬ 

ผูคนกราบไหว 

Vox.อ.ภูธร  สวนวงเวียนท่ีสามคือติดกับเมืองเกา

โดยแปลงเอาศาสนสถานสําคัญท่ีตั้งอยูแลวคือ

ศาลพระกาฬตั้งอยูท่ีกลางวงเวียนนั้น  

 

16 

ภาพยนตรเกาจอมพล ป. มา

ลพบุรี ศาลพระกาฬ เปรียบเทียบ

กับปจจุบัน 

เพลงแนวทหาร  

17 

LS/MS แขกรับเชิญ  

ภาพประตูคาย 

ภาพการจราจรบริเวณศาลพระ

กาฬ 

 

 

 

 

ภาพถนนเห็นการจราจรของรถ

อยางเนืองแนน 

 

 

ภาพเกาะกลางถนน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพยนตรเกาเดินขบวน 

ภาพอาคารสองฝงถนน 

Vox.อ.ภูธร  วงเวียนนั้นก็มีประตูเมืองใหม ติดอยู

ขางหนา สรางติดอยูขางหนาซ่ึงเขียนติดอยู

ดานบนวา คายสมเด็จพระนารายณมหาราช เปน

ประตูเหมือนกําลังเขาสูเมืองใหมซ่ึงจะตองผานวง

เวียนแรกสุดก็คือวงเวียนท่ีเปนมรดกจากอดีตของ

เมืองเกาคือศาลพระกาฬ  

Vox.วิชัย ตอนเด็กผมเคยข้ึนไปบนศาลพระกาฬ 

แลวไปดานหลังโขดหินศิลาแลง เห็นถนนนารายณ

มหาราช2ขางฝง โลงหมด แลวมีถนนสายเดียวพุง

ตรงไปสระแกวเลย  

สรางถนนปรากฏวาสรางเปน 2 ชองทางจราจร มี

เกาะกลางถนน เปน boulevard แบบฝรั่งเศส ซ่ึง

ทานเคยไปศึกษาอยูท่ีนั่นมา นับวาเปนแหงแรก

ของประเทศไทย ท่ีมีถนนขาข้ึนชองนึงขาลอง

ชองนึง เปนนิมิตหมายวาลพบุรีเราไดของครั้งแรก

ในประเทศไทยอยูหลายอยางเหมือนกัน ผมยังคิด

วาเราจะหารถอะไรท่ีไหนมาวิ่ง ตอนนั้นเครื่องบิน

ยังเอามาลงได เครื่องบินเล็กๆ ของกองทัพอากาศ

มาลงได เวลาท่ีเดินขบวนวันชาติก็ดี 24 มิถุนานั้น 

ผมเปนเด็ก ผมตองไปเดินขบวนกับเขาดวย 

ปรากฏเดินถนนสายนี้แหละ แตบันนั้นจนบัดนี้

ชวงเวลาท้ิงหางไปประมาณ 40-50 ป เนี่ยปรากฏ

วาเดี๋ยวนี้สองฝากฝงเต็มไปดวยอาคารพาณิชย

แลว 
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เพลงแนวทหารคลอ 

18 

กราฟกภาพเการถรางเทียบกับ

ปจจุบัน 

Vo. ถนนท่ีกวางใหญ-ทอดยาว ในเมืองลพบุรีท่ีนี่

ยังปรากฏหลักฐานวา เคยมีการคมนาคมดวย

รถราง ถือเปนจังหวัดเดียวในภูมิภาคท่ีมีรถรางใช  

 

19 

LS/MS แขกรับเชิญ 

 

กราฟกแสดงแผนท่ีเสนทางเดิน

รถราง 

ภาพจากดานบนศาลพระกาฬ

มองไปยังถนน เห็นความยาว 

รถรางท่ีวิ่งสัญจร 

Vox.วิชัย  ถนนนี้แลวยังมีรถราง ซ่ึงก็นาเสียดาย

มากวา ในชวงตอๆมาปรากฏวา เม่ือยกเลิกรถราง

แลวก็ปรากฏวาถอนรางท้ิง รูสึกจะพรอมๆกับ

กรุงเทพ แลวก็ทําใหลพบุรีเราขาดสัญลักษณไปอีก

อยางหนึ่ง ผมเคยไปเท่ียวตางประเทศเห็นรถราง

เขาวิ่งอยู ถามวาเขาเคยยกเลิกม๊ัย เขาบอกไมเคย

เลย 

 

- เบรค - 

20 

LS/MS พิธีกร 

 

กราฟกเมืองใหม 

 

กราฟกวันเปดเมืองใหม 

 

 

 

 

 

 

LS  อาคารโรงแรมทหารบก 

แสดงถึงความใหญโต ทันสมัย 

ไลไปยังลวดลายตางๆ 

 

 

 

 

 

Vo. กลิ่นอายของความศิวิไลซ ท่ีตางดึงดูดชักชวน

ใหผูคนเขามาหลงเสนหในเมืองแหงนี้  “อยากจะ

ชมเมืองใหม ขอเชิญไปลพบุรี ใหพากันไปชมศร

เมืองใหม ดูพ้ืนก็เลี่ยนเดียนแลน เหมือนซีเมนตเท

บาน นั่นโฮเตลทหาร ชางสูงตระหงานเมืองไทย มี

โฮเต็ลหลังโต ดูสวยโกเปนของแปลก สําหรับไวรับ

ทาแขก ท่ีเขามาเท่ียวในเมืองไทย” 

Vo. เสียงเพลงฉอย ในวันฉลองเปดเมืองใหม 

ความทรงจําของคนเฒาคนแก ท่ีแสดงถึงความ

ตื่นเตนในความใหญโตของเมืองใหม  

โรงแรมทหารบก  โรงแรมระดับ 5 ดาว  ดานหลัง

มีบังกะโล  อาคารท่ีสรางตามแบบสถาปตยกรรม

ยุคใหม ท่ีเนนความเรียบงาย ลดการประดับ

ประดาลง แตมีลักษณะเฉพาะ รูปแบบนีโอ

พลาสติก คือมุงเนนการจัดเสนสายและระนาบ 

อยางมุมอาคารออกแบบใหมีเสนโคง มีกันสาด

เปนแผนบางยื่นออกจากแนวผนังเหนือกัน

หนาตาง และใชราวลูกกรงท่ีระเบียงเปนเสนทาง

นอน 
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กราฟกแบบจําลองอาคารแถว

ถนนราชดําเนิน 

 

Vox.กอบกุล มีการสรางอาคารสถานท่ีก็เอา

ศิลปะของฝรั่งเศสเขามา มาสรางใหเห็นเดนชัด 

ถาจะเห็นท่ีกรุงเทพก็จะเห็นท่ีถนนราชดําเนิน 

แถวอนุสาวรียประชาธิปไตย รูปแบบจะคลายกัน 

21 

LS อาคารเรียน 

 

 

 

 

ภาพดานหนาอาคาร

โรงพยาบาล 

 

CU เสนสาย/ลวดลายอาคาร 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอักษรบนอาคารตาม

สถานท่ีตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo. ตรงขามโรงแรม นี่คือ สถานศึกษามัธยม

ปลายขนาดใหญ พิบูลวิทยาลัย อาคารเรียน ตึก1

และตึก2  รูปทรงอาคารท่ีมีลักษณะเปนกลอง

เหลี่ยม สถาปตยกรรมยุคสรางชาติ  รูปแบบ

เดียวกับอาคารอํานวยการ โรงพยาบาลอานันท

มหิดล โรงพยาบาลแหงแรกของกองทัพบก  

สถาปตยกรรมแบบสมัยใหมเนนประโยชนใชสอย 

ลดทอนความมีลวดลาย  

Vox.วิชัย เดิมทีพิบูลก็มีอาคารแรกหลังเดียว

อาคาร1 ตอมาก็สรางอีกตึกนึงเปนตึกท่ี 2 วันท่ี

เขาเรียนนั้น ปรากฏวาสียังไมแหง แหงไมสนิทดี

เลย กลิ่นสียังฉุน ยังจําไดจนถึงทุกวันนี้ 

Vo.ท่ีตึก1 ดานบนปรากฏนูนต่ํา คําโคลงเพลง

ปลุกใจ ของลนเกลา รัชกาลท่ี 6 ในบทพระราช

นิพนธ สยามมานุสติ  

...เพลงยามมานุสติ... 

Vox.ภูธร ตามสถานท่ีกอสรางตางๆ มีการติด

ตัวอักษร ขอความท่ีมีความรูสึกวา ประเทศเรานั้น

จะตองรักษาชาติ รักษาบานเมือง 

Vox.กอบกุล เชื่อวาเรานี้ ปลุกใจ ทานปลุกใจให

คนไทยรักชาติ 

Vox.ภูธร ใหคนรูสึกเราเปนเอกภาพแหงชาติ มี

ความมุงม่ันท่ีจะเดินไปขางหนาดวยกัน สิ่งเหลานี้

ก็จะสอดแทรกเอาไว 

 

22 

กราฟกภาพอาคารท่ีมีตัวอักษร

ประดับ 

Vo. นอกจากนี้การประดับอักษรขอความตาม

อาคาร ยังมีใหเห็นตามท่ีอ่ืนๆท่ัวเมือง อยางโรง

ภาพยนตรทหารบก  ปายชื่ออาคาร ท่ีมีการใช ซ่ึง

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

 

 

 

LS/MS แขกรับเชิญ ตัดสลับ 

 

กราฟกตัวอักษรท่ีหายไปในเวลา

นั้น 

เปนผลมาจากการปรับปรุงอักขระในชวงเวลานั้น 

Vox.กอบกุล ทหารบกแทนท่ีจะใช ร. เรือ สะกด 

ก็ใช น. หนู เพราะวา ทานบอกวาเสียงสําเนียงท่ี

พูดจะเหมือนกัน 

Vox.วิชัย ในอักษรไทย 44 ตัว จอมพล ป. ตัดไป

ซะหลายตัว ฐ. ฐาน ก็ไมมี ฑ. มณโฑ ไมมี  

Vox.กอบกุล บางคนครูภาษาไทยก็จะไมชอบใจ

เทาไหรเพราะวาทําใหภาษาไทยวิบัติไป 

Vox.วิชัย หลังจากนั้นไมนานก็ตองยกเลิก 

เพราะวามันไปขัดกับดานอักษรศาสตร การพัฒนา

ภาษามันตองพัฒนาไปพรอมๆกันกับโลกเขา 

23 

กราฟกภาพเกาผูคนชม

ภาพยนตร 

 

 

ภาพอาคารโรงภาพยนตร

ทหารบก 

Vo. วิถีชีวิตคนลพบุรี มีความกลมกลืนกับความ

ทันสมัยอยางคนกรุงมากข้ึน ผูคนมีวิธีผอนคลาย

ความเครียดจากภาวะสงครามดวยการหาสิ่ง

บันเทิงใจ เชน การชมภาพยนตร 

โรงภาพยนตรทหารบก  คือสถานบันเทิงท่ีสราง

ความสําราญแกชาวบานและทหารในสมัยนั้น 

และยังเปนโรงภาพยนตรท่ีทันสมัยท่ีสุดของ

ประเทศ เทียบเทากับศาลาเฉลิมกรุงในวันนั้น   

 

24 

LS/MS แขกรับเชิญ 

ภาพโรงภาพยนตร 

Vox.ภูธร  ในรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ของบประมาณมาพัฒนา ทําใหรูวา โรงภาพยนตร

ทหารบกสรางข้ึนเพ่ือฉายภาพยนตรซ่ึงเปนสวน

หนึ่งของรมณียสถานแลว ก็อยากท่ีจะใหเปนท่ี

ประชุมสภาถาจะตองยายการประชุมสภาจาก

กรุงเทพมายังลพบุรีในกรณีเกิดสงครามหรือเหตุ

ฉุกเฉิน 

 

25 

กราฟกตัวอาคารโรงภาพยนตร

และบริเวณโดยรอบ 

Vo. สถาปตยกรรมแบบอารต เด-กอ รูปแบบการ

สรางสากลเรียบ ตัวอาคารเปนกลอง มีหนาตาง

เรียงรายเปน ดานในมีเครื่องปรับอากาศซ่ึงเปนสิ่ง

ท่ีทันสมัยมากในเวลานั้น 

 

26 LS/MS แขกรับเชิญ Vox.วิชัย เขาจะมีรถรับสงจากในเมืองไปโรง  
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กราฟกภาพอาคารยุคการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

อาคารศาลฎีกา โรงภาพยนตร

เฉลิมกรุง 

ภาพยนตรทหารบก แตถาเรามัวโอเอออกจากโรง

ภาพยนตรชาปรากฏวารถเต็ม แนแลว เขาออกมา

แลว คราวนี้ตองเดิน แตก็เคยเดินมาความท่ีอยาก

ดูภาพยนตร เคยเดินกันมา 2 กิโลนะ เดินกลับกัน

มา 

Vox.ภูธร สถาปตยกรรมจอมพล ป.โดยท่ัวไปไม

วาจะท่ีกรุงเทพหรือลพบุรี เรื่องท่ี1ก็คือสะทอน

ตะวันตกแนๆ เขาเรียกวาเปนสถาปตยกรรมท่ี

แพรหลายในยุคนั้น ในยุคเดียวกันนั้นในยุโรป ใน

อเมริกาท่ีไหนๆก็สรางกันแบบนี้ท้ังนั้น ทีนี้มาสราง

ท่ีเมืองไทย ซ่ึงก็จะมีคนใหนิยามศัพท

สถาปตยกรรมแบบนี้วาสถาปตยกรรมแบบสมัย

เปลี่ยนแปลงการปกครองหรือสถาปตยกรรมแบบ

คณะราษฎร 

27 

Stu.  LS/MS พิธีกร Vo. เมืองท่ีถูกรังสรรคอยางสวยงามจนทันสมัย 

ผสานกับวิถีชีวิตยุควันวานท่ีมีจุดเปลี่ยนสําคัญ 

หลังจากมีระเบียบวาดวยความเก่ียวโยงกับชีวิต 

ความเปนอยู มารยาททางสังคมของผูคน ท้ังหมด

นั้น คือเรื่องใหม และเปนความไมคุนเคยของคน

ไทย ซ่ึงคนบางรุนก็ยากท่ีจะปรับตัว ละท้ิงความ

เคยชินเดิมๆ  

Vox.วิชัย ออกจากบานตองสวมหมวกเปนรัฐนิยม 

สวมหมวกสวมรองเทา 

Vox.กอบกุล การนุงผาถุงก็เปลี่ยน จากนุงโจง ก็

มานุงผาถุงไมง้ันก็ใหทันสมัยข้ึนก็นุงกระโปรง 

Vox.วิชัย คาถาน จะตองคนไทยทํา ไมใหคนตาง

ดาวทํา  

Vox.กอบกุล การรับประทานอาหารก็ใชเสน

กวยเตี๋ยว 

Vox.วิชัย ขายกวยเตี๋ยวตองคนไทยขาย คนไทยก็

ตองหัดลวกกวยเตี๋ยว 
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Vox.กอบกุล  อาชีพก็ตองสงวนใหคนไทยไวท่ีมี 9 

อยาง เชนตัดผม ตัดเสื้อ แลวก็ถีบสามลม ท่ีให

สําหรับคนไทยเทานั้นท่ีจะใชประกอบอาชีพได   

Vox.วิชัย มันเปนนโยบาย นโยบายของรัฐบาล

สมัยนั้นท่ีตองใหคนไทยตื่นตัวเพราะคนไทยเรามัน

อยูสบายมากเกินไปไมเคยเปนเมืองข้ึนใคร 

Vox.ภูธร ตองยอมรับวาสุนทรียภาพของจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม นี้มีมาก เพราะฉะนั้นเกณฑใน

การมีชีวิต การกินการอยูการนอน ก็จะตองเปน

รูปแบบ 

28 

Stu.  LS/MS พิธีกร 

 

STU. โดยเฉพาะผูคนในเมืองลพบุรีสวนใหญ ยัง

หลงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติบางอยางเสมือนยังอยู

ใตเงาของนโยบายรัฐในยุคสรางชาติเม่ือวันวาน 

อยางการรองรําเพลงรําโทนท่ีถือเปนอีกหนึ่งสิ่ง

บันเทิงใจในสมัยนั้น 

 

29 

LS/MS แขกรับเชิญ 

กราฟกภาพการรําวง Text 

อธิบาย “รําโทน การแสดง

พ้ืนบานท่ีนิยมเลนแถบภาค

กลางในสมัยชวงสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 ถูกยกใหเปนศิลปะประจํา

ชาติและพัฒนาเปนรําวง

มาตรฐานในปจจุบัน” 

 

 

 

 

ภาพความสนุกสนานของการรํา 

 

 

LS/MS แขกรับเชิญ 

Vox.ภูธร อยางการแสดงท่ีสําคัญของประเทศเรา

อยางหนึ่งก็คือการรําวง ก็คงสนุกสนานรํามากัน

มาตั้งแตไหนแตไรแลว เพราะเราเปนพวกรอง

เพลง ตบมือตีกลอง  แลวก็รํากัน แลวก็พัฒนามา

เปนรํารง จากรําวงก็พัฒนามาเปนรําโทน 

เพลงรําโทน...เชิญรํา... 

Vox.วิชัย ลพบุรีก็มีลิเก พวกรําวง รําวงก็เกิดใน

ยุคนั้น สมัยนั้นจะเรียกกันวารําบุญรําโทน เรียกรํา

โทนนะไมไดเรียกรําวงเพราะใชโทนตี 

เพลงรําโทน.. 

Vox.ภูธร ถามวาจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผู

สถาปนารําโทนม๊ัย ในใจผมคิดวาไมนาจะใช มัน

คงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เพียงแตวามายุคนี้ก็

ตองแปลงใหรําโทนเกิดประโยชน ก็คือการ

สรางสรรคเนื้อรองของเพลงรําโทนใหเปนเพลงท่ีมี

ประโยชนในการดําเนินชีวิต รักชาติ รักบานรัก
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 เมือง   

เพลง...ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย.... 

30 

 

 

 

 

ภาพการรองรําของการเรียนรํา

โทนวิทยาลัยนาฎศิลป 

 

 

 

LS/MS แขกรับเชิญ 

 

LS/MS แขกรับเชิญ 

กราฟกภาพเครื่องบินสมัย

สงครามโลกท้ิงระเบิด 

สถานีรถไฟเสียหาย 

Vox.วิชัย ยังจําไดวาพอคํ่าลงมันจะยินเสียงโทน 

พวกหนุมๆสาวก็จะเดินตามเสียงโทนไป มีท่ีไหนก็

เลนท่ีนั่น 

เพลงรําโทน... 

Vo. นอกจากนี้รูปแบบของเนื้อรองยังผสาน

กลมกลืนไปกับการดําเนินวิถีชีวิตในชวงเวลานั้น 

Vox.วิชัย วันท่ีลพบุรีเราถูกโจมตีนั้น มีเครื่องบิน

มาบินวนรอบลพบุรีอยูสักสามรอบ  วันนั้นผมตื่น

แตเชามีสัญญาณวาเครื่องบินมา เราก็ออกไปดู 

เห็นพวกนักบินมันนั่งอยูท่ีหัวเครื่องบิน ถอด

เสื้อผาอยูเลย แสดงวามาลพบุรีมันรอนมาก พอ

รอบท่ีสามแลวเสียงระเบิดก็ไดยินลงท่ีสถานีรถไฟ 

สถานีรถไปโดนท้ิงบอม ปรากฏวาสถานีรถไฟพัง 

รางเสียหาย ก็ทําใหเมืองลพบุรีเราเสียหายในชวง

นั้น 

เพลง...ลพบุรีเราเอย...... 

 

31 

 

กราฟกภาพการรองเลนรําโทน 

ภาพสุรพล สมบัติเจริญ 

 

Vo. สงครามจบลง รัฐเลิกสนับสนุนรําโทน แต

ทวา ชาวบานก็ยังคงรองเลนมาเรื่อย จนเม่ือวิทยุ

ทรานซิสเตอรนําเพลงสมัยใหม อยางเพลงลูกทุง

เขามา กําเนิดราชาเพลงลูกทุงอยาง สุรพล  

สมบัติเจริญ เพลงรําโทนก็เริ่มจางหายไป 

 

32 

Stu.  LS/MS พิธีกร 

 

 

STU. ความเสื่อมถอยความนิยมทางบทเพลง ไม

ตางอะไรไปกับความเสื่อมคาลดนอยถอยลง ของ

งานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีถูกรังสรรคอยางสวย

หรู เม่ือครั้งกอน แตชาวลพบุรีก็มีความพยายามท่ี

จะยังคงอนุรักษและสืบทอด วิถีชีวิตความเปนอยู

ในชวงเวลาเม่ืออดีต อยางงานเทศกาลลอยกระทง

ยอนยุคจอมพล ป. 

 

33 ภาพการเตรียมขบวน การ Vox.ภูธร งานลอยกระทงยอนยุค จริงๆแลวมัน  
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เดินขบวนในงาน 

ภาพผูคนกําลังเตรียมงาน 

จัดเวที จัดไฟ 

 

ภาพเดินขบวนงานเปนแถว 

การแตงกายของคนท่ีรวมงาน 

เจาะรายละเอียด เสื้อผา การดัด

ผม  

พัฒนามาจากงานสวัสดีประเทศไทย ปรากฏวา

เม่ือประมาณ 20 ปมาได สถาปตยกรรมแบบจอม

พล ป. ลพบุรีนี้ทรุดโทรมมาก ก็ไดมีการจัดงาน

สวัสดีประเทศไทยข้ึนมา เพ่ือท่ีจะเนนคุณคาของ

เมืองลพบุรีวามีความสําคัญอีกยุคนึง จึงริเริ่มโดย

ภาคประชาชน  คําวาสวัสดีประเทศไทย ใครๆก็รู

กันวาเปนคําท่ีนิยมพูดกันในสมัยจอมพล ป. วา 

สวัสดีคะ สวัสดีจะ ในงานก็จะมีการรณรงคใหเห็น

คุณคาความรูประวัติศาสตรครั้งจอมพล ป. ใน

เมืองลพบุรี รวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืนๆท่ีสําคัญเพ่ือ

หวังท่ีจะใหมีการดูแลรักษา แตเพ่ือใหเกิดความ

ตื่นเตนนาสนใจ ก็เชิญชวนใหคนมารวมงาน มาฟง

ดนตรี บรรเลงในโรงภาพยนตรทหารบกลพบุรีซ่ึง

ยังใชการไดอยู ซ่ึงก็เปนเพลงยุคสุนทราภรณ ซะ

สวนใหญ ก็ปรากฏวามีการสืบทอดงานนี้โดย

เทศบาลเมืองลพบุรี เริ่มหากิจกรรมมาเสริมตอ

ยอดเรียกวาลอยกระทง แตคําวายอนยุคก็คือยอน

ยุค จอมพล ป. ไมยอนยุคอ่ืนแลวก็เชิญชวนใหคน

ท่ีมาแตงกายแบบจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

Vox.กอบกุล ก็จะมีมาลานําไทย ผูชายตองสวม

หมวก 

Vox.ภูธร สภุาพสตรีไดแตชุดฟูๆ แลวก็ใสหมวก 

ปละครั้งก็สนุกดี 

เพลง...สาวนอยเอวกลม.. 

Vox.กอบกุล อยางแรกก็จะมีขบวนแห มันก็จะ

แสดงถึง ความรวมมือ ความสมัครสมานสามัคคี ก็

เปนอยางนึงท่ีทําใหคนลพบุรีชวยกัน ดูแลไว แลว

ก็มีการสืบทอดประเพณีการแตงกายยอนยุค เด็กก็

จะไดเขาขบวนแห ประชาชน ชุมชนตางๆ ก็มีสวน

รวม ก็ถือไดวาทําใหชาวจังหวัดลพบุรีชุมชนตางๆ 

มามีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
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- เบรค - 

34 

Stu.  LS/MS พิธีกร 

 

STU. แมวาความรื่นเริงในบรรยายกาศวันวานจะ

สะทอนภาพชีวิตครั้งเกากอน แตนี่ก็อาจเปรียบคา

ไมไดเลยกับความเสื่อมถอยของงานศิลปยุคทาน

ผูนําท่ีนับวันกลับถูกเลือนลางหายไปจากสังคม  

 

35 

LS/MS แขกรับเชิญ 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเดินตรวจแถวทหาร 

ความเสื่อมโทรม การทําลายใน

ภูมิภาคกรุงเทพ อาคารศาลฏีกา 

 

 

 

 

ภาพความเสื่อมคาของอาคาร 

ความทรุดโทรม เชน สีลอก การ

ติดปายบัง การพนสี การผุกรอน 

 

การทาสี บูรณะประตูเมือง 

ชางกําลังทาสี 

 

 

 

 

 

 

Vox.ภูธร ในความเห็นตัวเองสถาปตยกรรม จอม

พล ป. พิบูลสงคราม ในเมืองนี้ สวนใหญท่ี

เหลืออยู ไมเปนประกายแหงความรูเพราะขอท่ี 1 

ถูกละเลยละท้ิงจากผูมีหนาท่ี หรือผูท่ีเปนเจาของ 

Vox.กอบกุล อาคารสถานท่ีบางแหงท่ีถูกละท้ิงไป 

เพราะวาไมมีคนท่ีจะมาดูแล ไมมีหนวยงานไหนท่ี

จะมาดูแลได  

Vox.ภูธร ขอท่ี2 ถูกเบียดเบียน เชน ปลอยปะ

ละเลยใหมีการ เสริมเติมแตงโดยไมคํานึงถึง 

คุณคาของตัวอาคารนั้นซ่ึงมีอายุเกือบ 1ศตวรรษ

แลว อันท่ี 3 นี้ ถารื้อท้ิงไดก็รื้อท้ิงเลย ก็เยอะแยะ

ไป  3 อยางนี้คิดวาเปนตัวทําลานคุณคา

สถาปตยกรรมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน

เมืองลพบุรีแหงนี้  แตขออภัยครับ เรื่องนี้ไมไดเกด

ท่ีลพบุรีอยางเดียวแตเกิดข้ึนท้ังประเทศไทย อยา

วาแตของจอมพล ป. เลย ของดีกวานี้ก็ยังทําใหถูก

เสื่อมคาท้ัง 3 ประการนuhดวยเชนกัน 

Vox.ภูธร มีการตั้งคําถามวา สิ่งท่ีจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม นํามาใหกับเมืองลพบุรีนี้คูควรกับ

เมืองนี้ม๊ัย ถาคิดในยุคนั้นเนี่ย ถาถามแบบ

อุดมการณก็บอกวาไม เพราะลักษณะการประยุค

นั้นเปนการเอาตะวันตกมาเลย แตถาถามตอไปวา

แลวมาถึงวันนี้ แปลกหรือไม ตัวผมก็คิดวาไม

แปลก เพราะวามันเปนพัฒนาการของสังคมท่ีจะ

เลือกรับปรับเปลี่ยนจะรับรอยเปอรเซ็นตจะรับ

แปดสิบ ท้ังหมดนี้คือบทเรียนของประเทศเรา 
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LS/MS แขกรับเชิญ ตัดสลับ 

Vox.กอบกุล เพราะฉะนั้นในยุคของทาน ทาน

จะตองทําทุกอยางเพ่ือใหประเทศชาติอยูรอดใหได 

Vox.ภูธร วันนี้สิ่งท่ีจอมพล ป. นํามาใหกับเมืองนี้

ก็ไมนาจะแปลกปลอมอะไร กลับกลายเปนสิ่งท่ีมี

คาดวยซํ้าไป 

Vox.วิชัย แตละยุคแตละสมัยเนี่ยความนิยมใน

รูปแบบมันตางกันไป มันก็ควรจะพัฒนาข้ึน 

Vox.ภูธร เพราะวาเปนกาวหนึ่งของ

ประวัติศาสตรของประเทศไทย ซ่ึงวาไปแลว สิ่งท่ี

เปนหลักฐาน ก็เหลืออยูนอยชิ้นในประเทศนี้ แต

มันเหลือมากท่ีลพบุรี ซ่ึงก็ควรท่ีจะรักษาเอาไว 

36 

 

 

 

Stu. LS/MS พิธีกร 

 

 

 

 

STU. อดีตอาจจะเปนแคอดีต ถาเราใหคาอดีตท่ี

ผานมาเทานั้น   แตถาหากเรารูถึงคุณคา หรือ

เรื่องราวท่ีผานมาอยางเขาใจเราอาจจะมองอดีต

ในมุมท่ีตางไป เหมือนอยางการพยายามทําความ

เขาใจ เมืองลพบุรี ในรายการวันนี้ เมือง ลพบุรี  

The Modern City อาจทําใหคุณผูชมเขาใจความ

เปนมาของความทันสมัยบางอยางท่ียังหลงเหลือ

มาจนถึงทุกวันนี้บางไมมากก็นอย   

พบกันใหมทุกวันอาทิตย เวลา 18.30 น.ท่ีนี่ไทยพี

บีเอส  สําหรับวันนี้  See ศิลป in Siam สวัสดี

ครับ 

 

37 End Credit  รายชื่อทีมงาน เพลง..ลากอน....  
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บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

 

       การศึกษาและการสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม 

“รายการ See ศิลป in Siam” ไดใชเครื่องมือการวิจัยดวยการประเมินผลจากการสัมภาษณ 

(Interview) กับกลุมเปาหมาย ซ่ึงกลุมเปาหมาย เปนชาย-หญิง ท่ีมีอายุระหวาง 18 - 35 ป ท่ีอาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 10 คน โดยมีจุดประสงคเพ่ือประเมินชิ้นงาน

รายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่ีผูศึกษาไดผลิตข้ึน เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น และ

ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะนําไปสูการ

สรุปผล การประเมิน และการอภิปรายสรุปชิ้นงาน ตลอดจนการพัฒนาการผลิตชิ้นงานตอไป 

 

          วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือประเมินผลรายการ See ศิลป in Siam 

          1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ (Interview) หลังจากสงชิ้นงานรายการ  “See ศิลป 

              in Siam” ใหกลุมตัวอยางเปาหมาย ท่ีมีอายุระหวาง 18 - 35 ป จํานวน 10 ทาน  

             ไดรับชม กอนทําการสัมภาษณ  

          2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “See ศิลป in Siam” 

 

          เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

          เครื่องมือท่ีใชในการวัดผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “See ศิลป in Siam” เปนคําถาม

สําหรับการสัมภาษณ ซ่ึงผูศึกษาคํานึงถึงองคประกอบของรายการสารคดีโทรทัศน โดยจะแบงคําถาม

ออกเปน 7 สวน ไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา และการดําเนินเรื่อง  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาท่ีใชในรายการ 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพ การนําเสนอเสียง และการใชดนตรีประกอบใน  

           รายการ 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอในดาน เทคนิคการตัดตอ และกราฟก 

สวนท่ี 5 ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ 

สวนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอรายการ 
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          ผลการประเมินประสิทธิผลจากการรับชมรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ

“See ศิลป in Siam” 

               ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสัมภาษณ (Interview) เพ่ือเปนการประเมินผลของ

ชิ้นงานท่ีผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็นและความพึงพอใจ ท่ีกลุมเปาหมาย ชายหญิง ซ่ึง

มีอายุระหวาง 18 - 35 ป ไดรับชมรายการจํานวน 10 ทาน ดังนี้ 

1.   คุณ มัทนี มีทรัพย   

      อายุ 22 ป   อาชีพ นักศึกษาสาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      บิดาเปนอาจารยสอนดานคอมพิวเตอร เรียนวิทยาศาสตร แตชอบทําอะไรตามใจไม  

      มีเหตุผล เวลาวางชอบไปเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ชมภาพยนตรประเภทสยองขวัญ  

      ชอบตนไม ชมละครและรายการแนวสาระ ชอบเลนเกมสเบาสมอง  

      ชอบอยูกับเพ่ือน ไมชอบยุงกับคนท่ีไมสนิท 

2.   คุณ มนตภกรณ โมวพรหมานุช 

      อายุ 24 ป   อาชีพ ผูกํากับเวที บริษัท เวิรคพอยทเอ็นเทอรเทนเมนท จํากัดมหาชน 

      จบการศึกษาดานวิทยุและโทรทัศน ทํางานหนัก มีเวลาสวนตัวนอย ทําใหสังคมสวน 

      ใหญอยูกับเพ่ือนรวมงาน เวลาวางชอบทองเท่ียว ชมภาพยนตรประเภทความรัก  

      รักการถายภาพประเภท Vintage เพ่ือแชรในสังคมออนไลน 

3.   คุณ อานนทณัฐ สมัครสิกิจ 

      อาย ุ21 ป   อาชีพ นักศึกษาคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

      มีสังคมเพ่ือนเฉพาะกลุม เรียนดี ใชอินเตอรเน็ตเพ่ือคนหาขอมูลดานการเรียนและ 

      เลนเกมส อานหนังสือแนวนิยายรักวัยรุน   ชมรายการประเภทสารคดีเปนสวนใหญ  

      ชอบชมภาพยนตรประเภทสยองขวัญ 

      ลักษณะประจําตัวชอบคนหาสิ่งแปลกใหม สิ่งท่ีนาสนใจ สิ่งท่ียังไมทราบดี 

4.   คุณ เมธาวดี เหรียญประยูร             

      อายุ 22 ป   อาชีพ นักศึกษาสาขาออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      ชื่นชอบในการวาดภาพ เลนอินเตอรเน็ตตลอดเวลาเพ่ืออานนิยายออนไลนและเลน 

      เกมส ชอบในการออกแบบ  เวลาวางจะชอบอานหนังสือประเภทนิยายความรัก 

      ชอบชมรายการตลกคลายเครียด มีความคิดสรางสรรคในทางศิลปะ 

5.   คุณ อนุวัฒน เหมืองหมอ 

      อายุ 25 ป   อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนดานยานยนต 

      เปนคนชอบเรื่องเทคโนโลยี ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของขาวสารดานไอที 

      สวนมากใชเวลาไปกับการทํางาน เวลาวางพักผอนอยูกับบาน 
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6.   คุณ ศิริกุล ทองยิ่งสกุล 

      อายุ 21 ป   อาชีพ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      เปนผูนําในการทํางาน มีความเปนระเบียบ สามารถจัดการกับสิ่งตางๆไดดวยตนเอง 

      เปนคนชอบพูด ชอบแกลงเพ่ือน เวลาวางจะชอบเลนอินเตอรเน็ตเพ่ือทํางานและชม 

      ซีรียรายการเกาหลี ปกติจะชมรายการประเภทเกมสโชว บันเทิงคลายเครียด 

7.   คุณ ทองดี สาลีมา 

      อายุ 26 ป   อาชีพ รับราชการครูโรงเรียนประจํา  

      มีความสนใจในดานประวัติศาสตรและสังคม รักการถายภาพประเภทโบราณสถาน       

      เปนท่ีรักของนักเรียน ชอบทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

8.   คุณ ฐิติพร ลี้เลิศกิจ 

      อายุ 23 ป   อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนดานโฆษณา 

      เปนคนชอบสรางสรรคชิ้นงาน รักในงานศิลปะ ชอบทานอาหาร รักการทองเท่ียว 

      เปนคนพูดจาฉะฉาน ตรงไปตรงมา มีธุรกิจสวนตัวทํารวมกับงานปกติ ชอบชม 

      รายการประเภทปกิณกะและขาวสารดานไอที 

9.   คุณ ชนัดดา ชาญแสง 

      อาย ุ24 ป   อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนดานสื่อสารมวลชน 

      สวนมากใชชีวิตอยูในโลกออนไลน เนื่องจากทํางานในดานอินเตอรเน็ตเปนหลัก  

      เวลาวางจะพยายามไมยุงเก่ียวกับอินเตอรเน็ต พยายามจะมีปฏิสัมพันธกับคนรอบ 

      ขางโดยไมผานเทคโนโลยี เวลาวางจะชอบไปชอปปงกับกลุมเพ่ือนๆ 

            10.   คุณอรพรรณ งานดี 

    อายุ 32 ป   อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

    เปนคนไมติดเทคโนโลยี ชอบทํางาน เปนท่ีรักของกลุมเพ่ือนๆในวัยเดียวกัน เวลา 

    วางจะชอบชอปปง ชมภาพยนตรประเภทความรักวัยรุน  

 

               จากการท่ีกลุมตัวอยางเปาหมายไดรับชมรายการ และทําการประเมินโดยการสัมภาษณ 

(Interview) ท้ังนี้ ผูศึกษาจึงไดสรุปผลการประเมินออกเปน 7 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา และการดําเนินเรื่อง 

สวนท่ี 2 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาท่ีใชในรายการ 

สวนท่ี 3 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพ การนําเสนอเสียง และการใชดนตรี 

           ประกอบในรายการ 

สวนท่ี 4 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอในดาน เทคนิคการตัดตอ และกราฟก 
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สวนท่ี 5 ผลการวิจัยความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ    

สวนท่ี 6 ผลการวิจัยความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ 

สวนท่ี 7 ผลการวิจัยความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอรายการ 

              

จากการท่ีกลุมเปาหมายไดรับชมรายการ และทําการประเมินโดยการสัมภาษณ (Interview) ท้ังนี้ ผู

ศึกษาจึงไดสรุปผลการประเมินออกเปน 7 สวน ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา และการดําเนินเรื่อง 

              ดานความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา และการดําเนินเรื่องของรายการ กลุมเปาหมายตัวอยาง 

มีความคิดเห็นวา เนื้อหาของรายการครอบคลุมดี มีการเรียงลําดับการเลาในเนื้อหาไดนาสนใจ มีการ

เรียงเปนลําดับข้ันท่ีมีความเหมาะสม สามารถทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน มีการเวน

จังหวะของขอมูลใหไดรับชมภาพไดอยางดี แตบางชวงของเรื่องยังมีการเชื่อมไดไมดีมากนัก และการ

เลาเรื่องอาจมีสาระเนื้อหามาเกินไป อาจตองมีการใสรายละเอียด ตัดบางประเด็น เพ่ือกระชับมากข้ึน  

 

สวนท่ี 2 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาท่ีใชในรายการ 

              ดานความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาท่ีใชในรายการ กลุมเปาหมายตัวอยาง มีความคิดเห็นวา 

ภาษาในบทมีความยาก  แตมีความเขาใจไดงายเหมือนมีคนเลา บางครั้งมีการใชภาษาพูดรวมกับ

ภาษาทางการ ในดานอักขระ และคําควบกลาชัดเจน เสียงบรรยายมีความรื่นหู ฟงแลวรูสึกสบายหู มี

จังหวะข้ึนลงของเสียงดี  แตอาจมีขอบกพรองเล็กนอยตรงเสียงของพิธีกรท่ีบางชวงมีการเลาติดขัด ไม

ไหลลื่น “ยังมีการเวนวรรคคําท่ีแปลก แตโดยรวมแลวทุกอยางเขาใจไดงาย”(ชนัดดา ชาญแสง) 

 

สวนท่ี 3 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพ การนําเสนอเสียง และการใชดนตรี

ประกอบในรายการ 

              ดานความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพ การนําเสนอเสียง และการใชดนตรีประกอบ

ในรายการกลุมเปาหมายตัวอยาง มีความคิดเห็นวา ในดานของการนําเสนอภาพ มีการใชภาพท่ี

หลากหลาย มีมุมภาพท่ีดูนาตื่นตา ทําใหรายการไมนาเบื่อ แตวิธีการเคลื่อนกลองในบางครั้งอาจทําให

ลายตา ในสวนของเสียงประกอบ มีความไพเราะ เขากับรายการดี ใชเพลงไดเขากับเนื้อหาท่ีเลา

ในชวงนั้น มีบางชวงท่ีเสียงดนตรีประกอบดังเกินไปทําใหรบกวนเสียงบรรยาย “การสลับภาพการพูด

ระหวางบุคคลไปมาคิดวามีบอยเกินไป เหมือนพิธีกรจะมีความกังวลมากเกินไป”(มัทนี มีทรัพย) 
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สวนท่ี 4 ผลการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนาเสนอในดาน เทคนิคการตัดตอ และกราฟก 

              ดานความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอในดานเทคนิคการตัดตอและกราฟก 

กลุมเปาหมายตัวอยาง มีความเห็นวา เทคนิคการตัดตอ และกราฟกอยูในระดับดีมาก กราฟกมีความ

รวมสมัย กราฟกใชอยางเหมาะสมไมดูเยอะเกินความจําเปน แตบางภาพจังหวะในการตัดอาจเร็ว

เกินไปทําใหไมสามารถอานขอมูลไดทัน ซ่ึงอาจเพ่ิมเวลาในสวนนี้  

สวนท่ี 5 ผลการวิจัยความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ 

              ดานความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ กลุมเปาหมายตัวอยาง มีความคิดเห็นวา 

สวนใหญอยูในระดับดี และสวนใหญพึงพอใจในเรื่องของเนื้อหาท่ีเลือกมานําเสนอ แตอาจจะลด

เนื้อหาบางสวนท่ีดูเปนการใหขอมูลมากเกินไป เรื่องของเสียงผูบรรยายและเสียงประกอบคอนขาง

พอใจ และในเรื่องของกราฟกและเทคนิคการตัดตอท่ีดี นาสนใจ “รายการมีเนื้อหา สาระ และ

รูปแบบท่ีนําเสนอความรูประวัติศาสตรไดอยางครบ มีการรับสงระหวางพิธีกรและการสัมภาษณไดดี 

ดานเนื้อหาอาจดูแนนไปหนอย ทําใหคนอาจเบื่อได ดนตรีท่ีประกอบเขากับบรรยากาศ”(ศิริกุล ทอง

ยิ่งสกุล) 

 

สวนท่ี 6 ผลการวิจัยความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ 

              ความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ กลุมเปาหมายตัวอยาง มี

ความเห็นวา รายการเปนประโยชนตอสังคม ใหเราไดรูถึงประวัติศาสตรของแตละทองถ่ิน โดยนํา

จุดเดนตางๆออกมานําเสนอ และคนในทองถ่ินเองก็จะไดเรียนรูชีวิตของทองถ่ินตนเองมากข้ึน และ

เนื้อหายังไดอธิบายถึงการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมท่ีกําลังจะเลือนหายไปซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรจะรักษาไว 

 

สวนท่ี 7 ผลการวิจัยความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ 

              ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ กลุมเปาหมายตัวอยาง มีความคิดเห็นวา 

อาจจะลดบางประเด็นลง ผูชมบางทานท่ีไมไดอยูในทองถ่ินนั้นอาจจะไมสนใจเนื้อหาในตอนดังกลาว 

ฉะนั้นอาจหาจุดเชื่อมโยงท่ีเขาถึงกลุมผูชมทุกภาคสวน และอยากใหรายการมีชีวิตชีวาเพ่ิมข้ึนโดยอาจ

มีการสัมภาษณชาวบานเพ่ิมข้ึน 
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บทที่ 6 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

               การศึกษาวิจัย และผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรครายการสารคดี

เก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม” เปนการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงาน ท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอ ท่ีปรากฏในรายการสารคดี

โทรทัศน โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตและผูดําเนินรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการสารคดีทางโทรทัศน และความตองการ

ในดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอของกลุมเปาหมายท่ีมีตอรายการสารคดีเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลชิ้นงานรายการท่ีผูศึกษาไดผลิต

ข้ึนดวยวิธีการสัมภาษณ (Interview)  ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกลาว

นั้น ทําใหสามารถ อภิปรายผล อธิบายขอเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค ข้ันตอนการศึกษา และผล

การศึกษา สรุปดังนี้ 

 

              วัตถุประสงค 

               1. เพ่ือสรางสรรครายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมและใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร 

                   ความเปนมาท่ีมีเนื้อหาเปนประโยชนตอผูชม 

               2. เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน 

               3. เพ่ือสงเสริมและรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของไทย 

 

               การเก็บรวบรวมขอมูล 

               1. กลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา และผลิตรายการ เปนประชากรชายหญิง ท่ีมีอายุระหวาง 18 - 35 ป และ

การเลือกกลุมตัวอยาง จะใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น และการ

สัมภาษณ (Interview) ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุมไดแก 

                   1.1 กลุมตัวอยางท่ีทําแบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับสื่อประเภทสารคดี

โทรทัศน และทัศนคติเก่ียวกับรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 

100 คน 
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                   1.2 กลุมตัวอยางท่ีเปนผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร

และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

                  1.3 กลุมผูชมรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีเสร็จสมบูรณ โดยจะเปนผูท่ีมีอายุ

ระหวาง 18 - 35 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และมีความสนใจในการรับชม

รายการสารคดี มารับชมรายการ “See ศิลป in Siam” และทําการสัมภาษณ (Interview) เพ่ือ

ประเมินผลรายการ 

 

               เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

                เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการทําแบบสอบถาม 

กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณเชิงลึก กับผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศนและนักวิชาการ ในเรื่องของ

รูปแบบการนําเสนอและเนื้อหารายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหและใชขอมูลมาพัฒนา และกําหนดเนื้อหา

ของชิ้นงาน และในการศึกษาการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

 

              การรวบรวมขอมูล 

              การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

                  ข้ันท่ีหนึ่ง ผูศึกษาไดทาการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เพ่ือสํารวจความ

คิดเห็น และทัศนคติท่ีกลุมเปาหมายมีตอ รายการสารคดี และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนํามาใช

ประกอบการคิดรูปแบบของรายการสารคดีตอไป 

                  ข้ันท่ีสอง ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ (Interview) กับผูท่ีมีความรูความสามารถ และมี

ประสบการณในดานการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศนและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดาน

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงคําถามท่ีใชจะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended 

Questions) และเจาะลึก เพ่ือใหสามารถตอบคําถามไดอยางตรงประเด็นและละเอียดถ่ีถวนโดยผู

ศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงในเครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถึง

สาระสําคัญตางๆ เพ่ือทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการพัฒนาชิ้นงานตอไป 

 

               แหลงขอมูล  

              ขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการคนควาศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

ดังนี้ 

                - หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                - หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก) 
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                - หอภาพยนตรแหงชาติ (องคการมหาชน)  

                - เว็บไซตอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 

               ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

                การผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เนนเนื้อหาสาระเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปะและวัฒนธรรม ในดานตางๆ อาทิ เชน สถาปตยกรรม ประเพณี และ

การแสดง  จํานวน 1 ตอน ความยาว 30 นาที  กลุมเปาหมายอายุระหวาง 18 - 35 ป 

 

               การวิเคราะหขอมูล 

              การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตชิ้นงาน เครื่องมือท่ีใชเปน

คําถามในการสัมภาษณเชิงลึก จะแบงออกเปน 7 สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการสารคดี 

โดยแบงออกดังนี้ 

               สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา และการดําเนินเรื่อง 

               สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาท่ีใชในรายการ 

               สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพ และการนําเสนอเสียง 

               สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอในดาน เทคนิคการตัดตอ และกราฟก 

               สวนท่ี 5 ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ 

               สวนท่ี 6 ความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ 

               สวนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ 

 

               การสรุปผลดําเนินงาน 

               ในการสรุปผลการดําเนินงานนั้น เปนการสรุปผลของการทํางานท้ังหมด ตั้งแตข้ันตอน

กอนการผลิต (Pre-Production) ข้ันผลิตรายการ (Production) และข้ันหลังผลิตรายการ (Post-

Production) รวมถึงข้ันตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดาเนินงานท้ังหมดเปนดังนี้ 

               1. ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) 

              ในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้น เปนข้ันตอนของการศึกษาขอมูลตาง ๆ รวมถึงข้ันตอน

ของการวางแผนชิ้นงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตชิ้นงานเพ่ือนําไปสู

ข้ันตอนของการผลิตงานตอไป ข้ันตอนนี้ผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลงเพ่ือวางโครงราง

รายการคราวๆเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานโดยมีการติดตอประสานงาน ซ่ึงในข้ันตอนของการ

ประสานงานนั้นเปนไปดวยความรวดเร็วและเรียบรอย โดยแหลงขอมูลบางแหลงซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหาของรายการในเทปแรกติดภารกิจทางราชการจึงไมสามารถท่ีจะสะดวกใหขอมูลโดยการ
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สัมภาษณทางตรงได ซ่ึงไดมีการแกไขโดยการสงขอมูลดานเนื้อหาและรายชื่อของแหลงขอมูลบุคคล

อ่ืนๆท่ีสามารถทําการสัมภาษณแทนได  ในเนื้อหาโครงรางของรายการมีเรื่องราวเก่ียวกับงานเทศกาล

รื่นเริง ซ่ึงในชวงเวลานั้นมีการประกาศงดงานรื่นเริงในการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระสังฆราช ทําให

ตองมีการติดตอผูจัดงานเพ่ือสอบถามเรื่องการจัดงานเทศกาลดังกลาว ซ่ึงผูจัดงานไดยืนยันการจัดงาน

เปนไปตามปกติ ทําใหผูศึกษาสามารถวางแผนงานเพ่ือเรียงลําดับการถายทําไดชัดเจนข้ึน  

               2. ข้ันผลิตรายการ (Production) 

               ในข้ันตอนการผลิตรายการ เปนข้ันตอนของการถายทํารายการในสถานท่ีจริง เปนการลง

พ้ืนท่ีในการเก็บภาพท่ีจําเปนตองใชในรายการ แตเนื่องจากเนื้อหาของรายการคอนขางกวาง จึงทําให

จําเปนตองเก็บภาพไวเปนจํานวนมากและในหลายสถานท่ี ซ่ึงผูศึกษาไดเก็บภาพฟุตเทจตางๆครบ

ตามท่ีบทเนื้อหาในรายการท่ีวางแผนไว  แตเนื่องจากภาพบางภาพเม่ือนํามาใสในกระบวนการตัดตอ

แลว ภาพท่ีไดไมสอดคลองกับเนื้อหา จึงทําใหมีการถายเพ่ิมเติมในภายหลัง และในเรื่องของอุปกรณ

การถายทําท่ีมีจํานวนมากทําใหใชเวลามากในการขนยายและการติดตั้ง สงผลตอภาพบางภาพท่ีตองมี

ระยะเวลามาเก่ียวของเชน เรื่องของแสงและเงา เปนตน ซ่ึงจะแกไขในกระบวนการตัดตอตอไป 

               3. ข้ันหลังผลิตรายการ (Post-Production) 

              ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนของการทําเทคนิคการตัดตอชิ้นงาน สรางสรรครายการใหดู

นาสนใจมากยิ่งข้ึน แตสําหรับผูศึกษาท่ีทํารายการสารคดีมีบทบรรยายประกอบดวยจึงตองทําการ 

แกไข ปรับเปลี่ยนบทรอบท่ีสอง เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปเลาประกอบกับภาพท่ีไดถายทํามานั้นสมบรูณ

และเหมาะสมท่ีสุด จึงตองมีการปรับบท และลงเสียง และทําการลําดับภาพ อีกครั้ง ภาพท่ีถายทํามา

นั้นมีจํานวนมากซ่ึงจะใชเวลาพอสมควรในการคัดเรียงภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดกอนการตัดตอ โดยการ

ลําดับภาพนั้นจะทําควบคูไปกับการควบคุมเสียง และในสวนของการทํากราฟกประกอบตองอาศัย

เวลามากเพ่ือความละเอียดสมบูรณของภาพ 

               4. การทดสอบประสิทธิผลชิ้นงาน 

               ในการทดสอบประสิทธิผลของชิ้นงานนั้น ถือเปนข้ันตอนสุดทายของการดาเนินงาน ซ่ึง

เม่ือมีการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมออกมาเปนชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณแลวนั้น จําเปนตอง

มีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับชม และสัมภาษณความคิดเห็นหลังรับชม

รายการ  

                 สรุปคาใชจาย 

                       คาเดินทาง    2,276  บาท 

                       คาอาหาร     1,081  บาท 

                       คาอุปกรณ      109  บาท 

                            รวม       3,466  บาท 
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อภิปรายผล 

               การอภิปรายผลนั้น สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ การอภิปรายผลการศึกษา และ 

การอภิปรายผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

                1. อภิปรายผลการศึกษา 

               ในการผลิตชิ้นงานรายการสารคดี “See ศิลป in Siam” มีความสอดคลองกับทฤษฎี

แนวคิดตาง ๆ ดังนี้ 

                     1. แนวคิดเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม 

                    การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in 

Siam” มีความสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม ในการทําความเขาใจในประเภท

ของศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆท่ีไดมีการจัดหมวดหมูไว ทําใหการนําเสนอของรายการสามารถแบง

สัดสวนของศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเนื้อหาของรายการเพ่ือการนําเสนอไดชัดเจน ผูศึกษาไดศึกษา

เรื่องราวของศิลปะซ่ึงสามารถแยกประเภทของงานศิลปะไดเปนสัดสวนท้ังงานดานสถาปตยกรรม 

ทัศนศิลป ศิลปะการแสดง เปนตนซ่ึงจะเปนการลําดับเรื่องราวในรายการไดอยางเปนสัดเปนสวน ทํา

ใหผูรับชมเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึน   อีกท้ังผูศึกษายังไดนําหลักของวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชเปน

แนวความคิด(Theme)หลักของรายการ ซ่ึงวาดวยสิทธิอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลใน

ชุมชน เปนแกนในการดําเนินเรื่องของรายการ ทําใหผูรับชมจะไดเขาใจและเกิดการเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมท่ีอยูรอบชุมชนของตนเองเพ่ือท่ีจะปกปองดูแลรักษาและฟนฟูใหเปนเอกลักษณของ

ทองถ่ินนั้นๆตรงตามจุดประสงคของผูศึกษา 

                     2. ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง ของ Kroeber 

                   การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in 

Siam” ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมนั้น ไดมีการศึกษาแนวคิดการ

เปลี่ยนแปลงของ Kroeber (Kroeber, อางถึงใน ผจงผจิต อธิคมนันทะ 2556: 20) ซ่ึงไดศึกษาและ

บัญญัติเปนทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  ไวดวยกัน 5 ข้ันตอน โดยเปนการเรียงลําดับ

ข้ันตอนการเกิดและพัฒนาการของศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงทําใหงายตอการเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบใน

การวางเรื่องราวของเนื้อหารายการไปสูการเขียนบทเพ่ือใหผูรับชมไดทราบถึงพัฒนาการของ

ศิลปวัฒนธรรมในแตละสังคมในเนื้อหาแตละตอน อยางเชน การวางโครงเรื่องในรายการเทปแรกนั้น 

ผูศึกษานําทฤษฎีข้ันท่ี 3 คือข้ันอ่ิมตัวของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ มาเปนตัวดําเนินการเลาของสังคม

จังหวัดลพบุรีในสมัยท่ีศิลปวัฒนธรรมเฟองฟูถึงขีดสุด(ศิลปะยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม) และ

ยอนกลับไปทฤษฎีท่ี 1 คือข้ันการคิดสรางสรรค(การคิดงานประเพณีลอยกระทงยอนยุค) เปนตน ซ่ึง

จะเห็นไดวาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ Kroeber นี้ สามารถเรียงและสลับลําดับของแตละข้ันใหเขา

กับปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละทองถ่ินได โดยไมจําเปนตองเลาตามลําดับข้ัน 1-5 เสมอไป ซ่ึงการสลับ
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ลําดับนี้เองจะทําใหรายการมีความนาสนใจและไมนาเบื่อซ่ึงจะมีประเด็นการนําเสนอท่ีหลายหลาย

มากข้ึน 

                    3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคม 

                  การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in 

Siam” ในการนําแนวคิดดานการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมมาใชในการเขียนบทเพ่ือ

นําเสนอขอมูลท้ังในดานบวกและดานลบอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงในแนวคิดดังกลาวไดอธิบายถึงสาเหตุ

ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมไวหลายสาเหตุ ซ่ึงแตละสาเหตุนั้นผูจัดทําไดเลือกนํามาเปน

จุดเริ่มตนในการวางโครงรางบท เชน ในเนื้อเรื่องของเทปแรกผูจัดทําไดนําสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอัน

เนื่องมาจากมองเห็นประโยชนและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงมาใชเปนตัวดําเนินเรื่องราวในชวง

ตนของรายการ ทําใหผูรับชมไดเห็นความจําเปนและพัฒนาการของทองถ่ินนั้นๆ เปนตนและรวมไป

ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหผูรับชมไดเห็นถึงความแตกตางของศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

นั้นๆและสามารถประเมินความแตกตางนั้นได ซ่ึงจะเปนประโยชนทําใหผูชมจะไดรับรูความ

เปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมนั้นๆท่ีมีประวัติศาสตรมายาวนาน 

                    4. แนวคิดประวัติศาสตรทองถ่ิน  

                   การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in 

Siam” ในการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรมนั้น ผูศึกษาสามารถนํา

แนวคิดดานประวัติศาสตรทองถ่ินมาใชในการศึกษาขอมูลกอนการเขียนบทสารคดี โดยตองศึกษา

ขอมูลตามแนวคิดนี้จาก เอกสารท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินนั้น ท้ังภาพเกาท่ีมีการบันทึก และการพูดคุย

กับบุคคลในทองถ่ินท่ีสามารถใหความรู ท่ีจะนําเสนอในสารคดีนี้ได ตามกรอบความคิดเห็นของ

อาจารยธิดา สาระยา (2529: 12) ท่ีใหความเห็นวาการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินนั้นตองเริ่มจาก

ภายใน ซ่ึงหมายถึงบุคคลในชุมชน เปนมุมมองของคนทองถ่ิน โดยทําใหสารคดีท่ีทําการผลิตไปแลว

นั้นมีความถูกตองในดานขอมูลและมีมุมมองแปลกใหมในการนําเสนอท่ีผานจากประสบการณ ความรู

ของคนในทองถ่ินนั้นเอง 

                    5. แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาและการอนุรักษ 

                    การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in 

Siam”ในดานแนวคิดพ้ืนฐานดานการพัฒนาและการอนุรักษ ผูศึกษาเห็นวามีประโยชนในดานการ

ถายทําซ่ึงไดนําหลักการในการอนุรักษของสถานท่ีหรือศิลปวัฒนธรรมนั้นๆมาเปรียบเทียบภาพ

ระหวางอดีตกับปจจุบันผานเทคนิคดานการตัดตอเพ่ือใหผูรับชมเห็นถึงความแตกตางท่ีเกิดข้ึนใน

ศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ และยังเปนขอมูลเพ่ือทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานการอนุรักษดวย โดย

ผูจัดทําอาศัยกรอบของหลักการในการอนุรักษทางมรดกพ้ืนถ่ินท่ีวาดวยระบบของการกอสรางแบบ

ดั้งเดิม องคประกอบของสถาปตยกรรมและการประยุกตใชสอย เปนประเด็นในการนําเสนอในชวง
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เนื้อหาตอนทายของรายการเพ่ือใหผูชมไดตระหนักและรับรูถึงการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษสิ่งกอสรางท่ี

สําคัญในทองถ่ิน หวังใหเกิดการเรียนรูและสานตอการอนุรักษสิ่งกอสรางนั้นตามเนื้อหารายการท่ีได

จําทําข้ึน และแนวคิดดังกลาวเปนสวนชวยใหรายการสารคดีท่ีผลิตข้ึนมีความสมบูรณมากข้ึน 

                    6. แนวคิดการผลิตสารคดีโทรทัศนและเทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพ 

                   การศึกษาและการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in 

Siam” ผูศึกษาเห็นวาแนวการผลิตสารคดีโทรทัศนและเทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพ ตรงท่ีวา 

ลักษณะท่ีดีและทําใหรายการสารคดีมีความนาสนใจเปนอยางไร ซ่ึงรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม

ชิ้นนี้ ไดคํานึงถึงเนื้อหาท่ีนําเสนอเปนลําดับแรก เพ่ือตองการใหเนื้อหาครอบคลุมใหมากท่ีสุด และ

พยายามสะทอนคุณคาใหผูชมไดตระหนักถึงความสําคัญ โดยอาศัยเทคนิคการเรียงลําดับภาพเขามา

ชวยในการตัดตอในกระบวนการ Pos Production ซ่ึงการถายทําไดคํานึงถึงภาพท่ีจะนําเสนอเปน

ลําดับข้ันเพ่ือใหผูชมเขาใจไดงายข้ึน  และการในหลักการของมุมกลองท่ีวาดวยการถายทําภาพ

โบราณสถาน สถาปตยกรรม มาใชเชนการถายอาคารท่ีใหความรูสึกยิ่งใหญ มีพลัง โดยการ Tilt 

กลองและการใชเลนสมุมกวาง ทําใหภาพอาคารในเนื้อหารายการมีความนาสนใจมาข้ึน และขนาด

ภาพตามแนวคิดของ รอย ทอมสัน (Roy Thomson 1999 อางถึงใน เมธา เสรีธนาวงศ 2547) ท่ีให

นิยามของการใชภาพใหเหมาะสมกับเนื้อหา ดังเชนในเนื้อหารายการไดกลาวถึงความยิ่งใหญของงาน

ประเพณีลอยกระทง โดยเม่ืออาศัยแนวคิดดังกลาว การนําเสนอภาพจึงตองมีความสอดคลองกัน 

กลาวคือการใชภาพ Long Shot ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพไดระยะใกลมาข้ึนและเห็นผูคนท่ีมารวมในงาน

ประเพณีดังกลาวเปนตน สามารถนํามาใชไดอยางดีกับพ้ืนฐานการคิดเรื่องราวท่ีจะนําเสนอใหได

ประเด็นท่ีนาสนใจเพ่ือการเขียนบท ซ่ึงกลวิธีการเขียนก็เปนสิ่งท่ีสําคัญในการเลาเรื่องใหนาติดตาม 

ตามคูมือการผลิตสารคดีโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธไดระบุหลักการใชคําการเลี่ยงคํา ซ่ึงผูศึกษา

ไดนํามาใชกับการเขียนบทรายการดังกลาวเชน การเลี่ยงคําวา ท่ี ซ่ึง อัน และการเลี่ยงคําท่ีเปน

ทางการ โดยในการนําเสนอรายการนี้ผูศึกษาไดปรับบทจากภาษาทางการมาเปนภาษาพูด เพ่ือการ

สื่อสารท่ีเขาใจงายข้ึนระหวางพิธีกรกับผูรับชม ท้ังนี้ยังรวมไปถึงเทคนิคอ่ืนๆเชนกันท้ังการลงเสียง 

เสียงประกอบ เปนตน ทําใหสามารถผลิตรายการสารคดีออกมาไดตรงใจตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนด  

                  

               2. อภิปรายผลการดําเนินงาน 

              จากการผลิตรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in Siam” นั้น ผู

ศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตสารคดี โดยข้ันตอนการผลิตชิ้นงานนั้นแบงออกเปน 3 ข้ันตอน 

คือ ข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต และข้ันตอนหลังการผลิต ซ่ึงหลังจากท่ีไดศึกษาและทํา

ตามกระบวนการผลิตท้ังสามแลว ก็พบปญหา และอุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการ

สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนชิ้นงานในรายการ “See ศิลป in Siam” และ
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ไดนําเอารายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยาง จํานวน 10 คน รับชม

รายการ และทําการประเมินประสิทธิผลของชิ้นงาน โดยสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงผลท่ีไดรับเปนไปดวยดี

ไดรับความพึงพอใจในระดับดีมาก และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงมุมมองใหมใกลตัว ท่ีผูศึกษาตั้งไวเปน

วัตถุประสงคของการศึกษาและผลิตชิ้นงานในครั้งนี้ กลาวคือ วัฒนธรรมไทยเปนเรื่องท่ีอยูใกลตัวกับ

คนไทยทุกคนมาก ไมวาจะเปนวัฒนธรรมไทยประเภทใด ๆ แตเนื่องจากปจจุบัน หลายคนลืมท่ีจะ

มองเห็น หรือไมสนใจในศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยูในภูมิภาคของตนเองอันมีประวัติศาสตรท่ียาวนาน จึง

เปนการเสี่ยงท่ีจะทําใหคุณคา และความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมนั้นสูญหายไป ดังนั้น เม่ือผูศึกษาตั้ง

วัตถุประสงคใหการสะทอนมุมมองเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหคนไทยโดยเฉพาะคนรุนใหม ซ่ึงเปน

กลุมเปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เม่ือไดรับชมรายการสาร See ศิลป in Siam แลวไดตระหนัก

และมองเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน หรือไดเปดมุมมองและทัศนคติใหม ๆ ท่ีมีตอ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ก็ถือวาการศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดดวยดี แตท้ังนี้ก็ตองข้ึนอยูกับ

มุมมอง และทัศนคติของแตละบุคคลดวยวา จะสนใจ และใสใจกับคุณคาของสิ่งใกลตัวมากเพียงใด  

 

              ปญหาและอุปสรรคในการผลิตช้ินงาน 

               แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

               1. ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ 

                    1.1 เนื่องจากเลือกหัวขอในการศึกษามีความหลากหลายทางขอมูลสูงทําใหตองมีการ 

                         เลือกประเด็นนําเสนอในเรื่องๆหนึ่งท่ีมีขอมูลท่ีนาสนใจและเขากับยุคปจจุบัน 

                    1.2 ขอมูลท่ีหามาไดนั้นมีจํานวนมากและหลายรูปแบบท้ังหนังสือและไฟลดิจิตอลทํา 

                         ใหตองแบงหมวดหมูเนื้อเรื่องเพ่ือลําดับการนําขอมูลมาใช ซ่ึงใชเวลาพอสมควร 

                   1.3 เนื่องจากมีการงดการจัดงานรื่นเริงเนื่องในการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระ 

                        สังฆราช ซ่ึงเนื้อหารายการตองมีเทศกาลงานรื่นเริง ทําใหตองตรวจสอบกับทางผู 

                        จัดงานอีกครั้ง เพ่ือวางแผนการถายทํา  

                    1.4 ขอมูลและประเด็นจากแขกรับเชิญในรายการยังมีนอยจึงมีการวางแผนถายทํา 

                         เพ่ิมเติมภายหลัง 

               2. ข้ันตอนการผลิตรายการ 

                    2.1 ภาพท่ีตองใชเปน Footage มีจํานวนมาก ตองทําการคัดเลือกภาพท่ีเหมาะสม 

                         แยกหมวดหมู ซ่ึงตองใชเวลาในการตรวจสอบภาพเปนเวลานาน 

                    2.2 อุปกรณการถายทํามีจํานวนมากตองใชเวลาในการเคลื่อนยายและการติดตั้งซ่ึง 

                         จะทําใหการถายทําบาง Shot ท่ีมีเวลาหรือแสงมาเก่ียวของอาจไดภาพไมตามท่ี 

                         ตองการ 
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               3. ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ 

                    3.1 ตองมีการถายโอนขอมูลจํานวนมากซ่ึงตองใชเวลานาน เพ่ือเก็บไฟลตางๆ และ 

                         ทําการสํารองไฟล 

                    3.2 คอมพิวเตอร และโปรแกรมตัดตอ Premiere Pro ท่ีใชในการตัดตอ ในบางครั้ง 

                         มีปญหา จึงทําใหเกิดความลาชาในการตัดตอ 

 

              ขอเสนอแนะในการศึกษาและผลิตช้ินงานตอไป 

               ในการผลิตสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม รายการ “See ศิลป in Siam” นั้น ผูศึกษามีความ

คิดเห็นวา เนื้อหาของรายการมีมากไปซ่ึงอาจจะตัดเนื้อหาบางสวนหรืออาจจะใชการสอดแทรกภาพ

มาแทนการเลา ตอไป อาจมีการสัมภาษณบุคคลในทองถ่ินเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการรับชม และ

พิธีกรควรพูดกระชับ และใหชัดเจนมากข้ึน โดยการจัดทํารายการดังกลาวมีความคาดเคลื่อนไปจาก

ความตั้งใจเดิมของผูจัดทํา ในบางประเด็นเชน  

       - ในครั้งแรกผูจัดทําจะเสนอเปนสารคดีเก่ียวกับผลงานของบุคคลสําคัญของประเทศโดยปรับมา 

         เปนสารคดีศิลปวัฒนธรรม 

       - ในการจัดทํารายการ ตอนแรกจะใช Pop-up กระดาษ ในการอธิบายเรื่องราวในรายการ แต 

         ดวยขอจํากัดทางเวลา และอุปกรณ ทําใหมีการปรับเปนการใชคอมพิวเตอรกราฟกแทนในการ 

         อธิบาย 

       - เรื่องสถานท่ีในการถายทําคิวพิธีกร มีความตั้งใจจะถายนอกสถานท่ี ท่ีมีความเก่ียวของกับ 

         เนื้อหาในรายการ แตดวยขอจํากัดทางเวลาและคิวพิธีกรจึงทําใหมีการถายทําในสตูดิโอแทน     
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                พ.ศ. 2516. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 
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บรรณานุกรม(ตอ) 

 

วิทากร เชียงกุล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ฉับแกระ, 2527. 

วิรัช วิรชันิภาวรรณ. หลักรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2554. 

สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย คานิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. พิมพครั้งท่ี 5.  
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สุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศาสตร. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพนิ่งและภาพยนตร. นนทบุรี:  
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อนุกรรมการสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม. แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550-2559.  

                กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม, 2556. 

อมรา พงศาพิชญ. วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ  วิเคราะหสังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. พิมพครั้ง 

                ท่ี 5. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

อรรถจักร สัตยานุรักษ. ประวัติศาสตรเพ่ือชุมชน. 2554 กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554. 

อรวรรณ ปลันธนโอวาท. การสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 
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อังศุมา งามศิลปะเสถียร. วัฒนธรรม สังคมไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   

                2551. 
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ภาษาตางประเทศ 

Cho. “Economic growth and interfactor/interfuel  substitution in Korea”.  

                Energy Economics 26,1 (November 1997): 319. 

Clifford  Geertz. “The Impact of the concept of culture on the concept of man”  

                In The Anthropology of Sport and Human Movement, 39. Edited by  

                Robert R. Sands. Maryland: Lexington, 1973. 

International Council on Monuments and Sites. “Charter on the Built Vernacular  

                Heritage 1999”.  October 1999. 
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บรรณานุกรม(ตอ) 

 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ชัชรพล เพ็ญโฉม. Praya Palazzo อีกครั้งกับความหมายและคุณคาใหมของสถาปตยกรรมจากอดีต.   

                เขาถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.tcdc.or.th/src/15134/ 

                www-tcdcconnect-com/Praya-Palazzo 

วราวิทย ฉิมมณี. เปดปม ตอน รื้อศาลฏีกา. เขาถึงเม่ือ  15 กรกฏาคม 2556. เขาถึงไดจาก   

                http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=4694&ap=flase 

อานุภาพ สกุลงาม. มาทําสารคดีเลาวัฒนธรรมกันเถอะ. เขาถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2556. เขาถึงจาก   

               http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=55&category_id=26 

 

วิเคราะหรายการ 

กบนอกกะลา. “ปูนตะลุยความลับ.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน. 11 สิงหาคม 2556. 

ปราชญเดินดิน. “มารติน วีลเลอร ฝรั่งหัวใจอีสาน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน. 

               16 สิงหาคม 2552. 

เปดปม. “รื้อศาลฏีกา.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 11 กุมภาพันธ 2556. 

พันแสงรุง. “สัมพันธไทยญี่ปุน ตอน 1.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 9 มิถุนายน  

                2556. 

พินิจนคร. “บางระจัน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 1 กุมภาพันธ 2555. 

ยอนสยามผานฟลมจิ๋ว. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 11 ธันวาคม 2554. 

โลกหลากมิติ. “ถาอาหารหมดโลกไป.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 28 เมษายน  

               2556. 

 

บทสัมภาษณ 

กิตติศักดิ์ สักพันธ, ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร. สัมภาษณ, 13 กันยายน 2556. 

ชาตรี ประกิตนนทการ, อาจารยภาควิชาศิลปะสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

                มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556. 

ปยบุตร หลอไกรเลิศ, ผูควบคุมการผลิตรายการเรื่องเลาจากเทศกาล. สัมภาษณ, 11 กันยายน 2556. 

ศรีศักร วัลลิโภดม, นักวิชาการดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตรทองถ่ิน. สัมภาษณ, 9 กันยายน 2556. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความคิดเหน็และความตองการในการรับชม 

รายการสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นผานศิลปวัฒนธรรม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชม 

“รายการสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นผานศิลปวัฒนธรรม” 

ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

คําช้ีแจง 

         1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและความตองการใน

การรับชมรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมในปจจุบัน จากกลุมเปาหมายท่ีเปนผูท่ี

สนใจในการรับชมรายการสารคดี  เพ่ือใชเปนประโยชนทางการศึกษาและการสรางสรรคพัฒนางาน 

ท้ังในดานรูปแบบและเนื้อหา ในการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน ใหมีประสิทธิภาพและตรงกับ

ความตองการของทานตอไป 

         2. คําถามในแบบสอบถามนี้จะนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเทานั้น จึงใครขอความรวมมือ

จากทานในการตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 

       3. ขอมูลในแบบสอบถามท้ังหมด มี 4 ตอน ไดแก 

           ตอนท่ี 1  ขอมูลทางดานประชากรศาสตร  

           ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีทาง

โทรทัศน 

           ตอนท่ี 3  ความตองการเก่ียวกับเนื้อหารายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรม 

           ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินผาน

ศิลปวัฒนธรรม 

 

คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองวาง [  ] ท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวและระดับความคิดเห็น

ของทานมากท่ีสุด และตอบแสดงความคิดเห็นและความตองการในขอท่ีเปนการเขียน โดยขอมูล

ดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตร 

 

 1.  เพศ                    [  ] ชาย          [  ] หญิง 

  

 2. อาย ุ                    [  ]  ต่ํากวา 15 ป          [  ]  15 - 20 ป          [  ]  21 - 25 ป      

                               [  ]  26 - 30 ป             [  ]  30 - 35 ป          [  ]  35 - 40 ป     

                               [  ]  40 ปข้ึนไป                              

        

 3. ระดับการศึกษา       [  ]  มัธยมศึกษา                    [  ]  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

                              [  ]  ปริญญาโท                     [  ]  อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

 4. อาชีพ                   [  ]  นักเรียน / นักศึกษา          [  ]  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      

                              [  ]  ธุรกิจสวนตัว                   [  ]  พนักงานบริษัทเอกชน  

                              [  ]  รับจาง                           [  ]  อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   [  ]  ไมเกิน 5,000 บาท           [  ]  5,001 - 10,000 บาท 

                              [  ]  10,001 - 20,000 บาท      [  ]  20,001 - 30,000 บาท 

                              [  ]  30,001 - 40,000 บาท      [  ]  40,001 - 50,000 บาท 

                              [  ] 50,001 บาทข้ึนไป 

 

6. สถานภาพสมรส       [  ]  โสด                   [  ]  สมรส           [  ] หมาย / หยา / แยกกันอยู 

 

7. งานอดิเรก              [  ]  ทองเท่ียว/ช็อปปง     [  ]  อานหนังสือ    [  ]  ชมโทรทัศน/ภาพยนตร 

                              [  ]  ฟงวิทย/ุเพลง          [  ]  อินเตอรเน็ต    [  ]  ศิลปะ  

                              [  ] ทําอาหาร                 [  ]  กีฬา             [  ]  ปลูกตนไม/เลี้ยงสัตว 

                              [  ] อ่ืนๆ ระบุ......................       
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน 

 

 

1. สื่อใดท่ีทานรับมากท่ีสุด         

          [  ]  โทรทัศน        [  ]  วิทย ุ        [  ]  หนังสือพิมพ         [  ]  อินเทอรเน็ต  

          [  ]  อ่ืนๆระบุ....................... 

 

2. ทานเคยชมรายการสารคดีทางโทรทัศนหรือไม 

          [  ]  เคย                [  ]  ไมเคย (ขามไปตอบตอนท่ี3 ) 

 

3. ชองสถานีท่ีทานเปดรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนของฟรีทีวีใดท่ีทานดูบอยท่ีสุด (เพียงขอ

เดียว)    

          [  ]  ชอง 3             [  ]  ชอง 5              [  ]  ชอง 7             [  ]  ชอง 9 

          [  ]  ชอง 11 (NBT)   [  ]  ชอง Thai PBS    [  ]  อ่ืนๆระบุ...................... 

 

4. ชวงเวลาท่ีทานเปดชมรายการสารคดีทางโทรทัศนมากท่ีสุดหรือรับชมเปนประจําคือชวงเวลาใด 

(เพียงขอเดียว) 

          [  ]  05.00 - 08.00 น.        [  ]  08.01 - 11.00 น.        [  ]  11.01 - 14.00 น.  

          [  ]  14.01 - 17.00 น.        [  ]  17.01 - 20.00 น.        [  ]  20.01 - 23.00 น.  

          [  ]  23.01 - 02.00 น.        [  ] 02.01 - 04.59 น. 

 

5. ชวงวันออกอากาศท่ีทานเปดรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนมากท่ีสุด (เพียงขอเดียว) 

          [  ]  วันจันทร-ศุกร             [  ]  วันเสาร-อาทิตย          [  ]  วันหยุดนักขัตฤกษ  

          [  ]  อ่ืนๆ ระบุ................. 

 

6. ทานชอบดูรายการสารคดีหรือไม (ถาชอบโปรดยกตัวอยางรายการท่ีทานเคยชม) 

          [  ]  ชอบ เพราะ……………………………………………………………………………………………… 

          ตัวอยางรายการท่ีเคยชม………………………………………………………………………………….. 

          [  ]  ไมชอบ เพราะ ………………………………………………………………………………………… 

   ส
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7. ทานคิดวาชวงเวลาใดเหมาะสมในการรับชมสารคดี / เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

8. ปจจัยใดท่ีทําใหทานเลือกชมรายการสารคดีทางโทรทัศน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          [  ]  เนื้อหา          [  ]  พิธีกร           [  ]  สถานีโทรทัศน          [  ] การนําเสนอ  

          [  ]  เวลา            [  ]  อ่ืนๆ ระบุ......... 

 

9. ทานชอบรูปแบบและเนื้อหารายการสารคดีท่ีมีอยูในปจจุบันหรือไม (ถาชอบ ยกตัวอยางรายการท่ี

ชอบ และบอกเหตุผล / ถาไม ขอเหตุผลท่ีไมนิยมรายการประเภทนี้ ) 

     [  ]  ชอบ ตัวอยางรายการท่ีชอบ.................................................................................................. 

                  เพราะ.......................................................................................................................... 

     [  ]  ไมชอบ  เพราะ...................................................................................................................... 

 

10. ในความคิดของทาน รายการสารคดีโทรทัศนแบบใด ท่ีจัดไดวาเปนรายการสารคดีท่ีมีความ

นาสนใจ และชวนติดตาม (โปรดอธิบาย) 

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………

………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

…………………………………………...………………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

ตอนท่ี 3 ความตองการเกี่ยวกับเนื้อหารายการสารคดีเชิงประวัติศาสตรทองถิ่นผาน

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

1. ทานมีความชื่นชอบรายการสารคดีท่ีมีรูปแบบการนําเสนออยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          [  ]  แบบบรรยายประกอบภาพ               [  ]  แบบสัมภาษณตลอดรายการ  

          [  ]  แบบมีพิธีกรดําเนินเรื่อง                   [  ]  แบบเลาเรื่อง เชิงละคร  

          [  ]  แบบผสมผสานหลายรูปแบบ     

   ส
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2. ทานชื่นชอบสารคดีทางโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาอยางไร (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

          [  ]  เรื่องราวใกลตัวในชีวิตประจําวัน         [  ]  แนะนําสถานท่ี/เรื่องราวทางประวัติศาสตร 

          [  ]  เทคโนโลยีสมัยใหม                         [  ]  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          [  ]  ชีวิตบุคคลท่ีมีความสําคัญ                 [  ]  อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

 

3. ทานมีความคิดอยางไร หากนําเอาศิลปวัฒนธรรม (เชน สถาปตยกรรม การแสดง ฯลฯ ) มา

นําเสนอเปนสื่อใหคนไดเรียนรูประวัติศาสตรผานรายการทีวี  

          [  ]   เห็นดวย เพราะ ...................................................................................... 

          [  ]   ไมเห็นดวย เพราะ ................................................................................. 

 

4. ทานคิดวามีความนาสนใจเพียงใดหากมีรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร ท่ีใชศิลปวัฒนธรรม 

เปนตัวเลาเรื่องราวในประวัติศาสตร ซ่ึงเปนเรื่องราวในอดีตท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินนั้นๆ  

          [  ]  มากท่ีสุด        [  ]  มาก        [  ]  ปานกลาง       [  ]  นอย       [  ]  นอยมากท่ีสุด 

 

5. ทานคิดวาวิธกีารนําเสนอรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรในทองถ่ินผานศิลปวัฒนธรรม ควร

เปนอยางไร (เพียงขอเดียว) 

          [  ]  มีพิธีกรเปนผูนําเสนอทําหนาท่ีเลาเรื่องตลอดท้ังรายการ  

          [  ]  มีพิธีกรรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในรายการมารวมดําเนินรายการดวย  

          [  ]  มีพิธีกรหลายคนในการดําเนินรายการ  

          [  ]  ไมมีพิธีกร / แตเลาเรื่องโดยผานบุคคลท่ีมีความรูในเรื่องนั้นเปนคนเลาเรื่องราว 

          [  ]  เปนรายการแบบบรรยาย ประกอบภาพท่ีเก่ียวของ 

          [  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 

 

6. ทานคิดวาเนื้อหาและเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ินแบบไหนท่ีนาสนใจ (เพียงขอเดียว) 

          [  ]   ประวัติความเปนมาอันยาวนาน 

          [  ]   เปนเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถ่ิน ซ่ึงพบไดเฉพาะทองถ่ินนั้นๆ   

          [  ]   เปนเรื่องราวของสิ่งท่ีพบเห็นไดท่ัวไป แตอาจจะไมเคยรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา 

          [  ]   เปนเรื่องราวของประวัติศาสตร แตมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณหรือวิถีชีวิตของผูคนใน 

                 ปจจุบัน 

          [  ]   อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................. 
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7. ถามีรายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรในทองถ่ินโดยถายทอดผานงานดานศิลปวัฒนธรรม ทาน

อยากรูเนื้อหาในดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

          [  ]   เนื้อหาเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ 

          [  ]   เนื้อหาเก่ียวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

          [  ]   เนื้อหาเก่ียวกับความแตกตางระหวางศิลปวัฒนธรรมสมัยกอนกับในปจจุบัน 

          [  ]   เนื้อหาเก่ียวกับบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นๆ 

          [  ]   อ่ืนๆ ระบุ............................................................................... 

 

8. ทานคิดวารายการสารคดีเก่ียวกับประวัติศาสตรในทองถ่ิน โดยนําเสนอผานศิลปวัฒนธรรม จะเปน

สื่อท่ีชวยอนุรักษไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมไดหรือไม / อยางไร 

            [  ]  ได    เหตุผล.................................................................................................................... 

                         .............................................................................................................................. 

           [  ]  ไมได  เหตุผล................................................................................................................... 

                         .............................................................................................................................. 

 

 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการสรางสรรครายการสารคดีเกีย่วกับประวัติศาสตร ทองถิ่นผาน

ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. ทานมีขอเสนออยางไรบางเก่ียวกับรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ทองถ่ินผาน ท่ีถายทอดผาน

ศิลปวัฒนธรรม  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ขอขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ 
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ภาคผนวก ข 

แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศนและนักวิชาการผูเช่ียวชาญ 
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แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศน 

 

 

1. คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับการทํางานสารคดีและรายการท่ีออกอากาศทางโทรทัศน 

          - หลักการคิดงานรายการทีวี ประเภทสารคดีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม   

          - การเลือกกลุมเปาหมายของรายการสารคดี ประเภทนี้  

          - เทคนิค หรือวิธีการ ท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายสนใจรายการท่ีผลิตข้ึน  

          - ความนิยมของรายการสารคดีโทรทัศนในปจจุบัน       

          - แนวโนมของรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมในปจจุบันไปในทิศทาง 

            ใด / ทําไมถึงเปนเชนนั้น  

          - อะไรคือขอดอยของรายการสารคดีประเภทศิลปวัฒนธรรม  (ถามเพ่ือนํามาปรับปรุงและไม 

            ผลิตซํ้า)  

 

2. คําถามดานรูปแบบเนื้อหารายการ  

          - ความสําคัญและเนื้อหาท่ีดีของรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม  

          - ลักษณะเนื้อหารายการสารคดีท่ีคิดวาไดรับความสนใจหรือความนิยมมากท่ีสุด 

          - เนื้อหาของรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมสวนใดท่ีควรไดรับการ 

            พัฒนา  

          - ทําอยางไรใหรายการมีความตาง จากท่ีมีอยูในปจจุบัน 

3. คําถามดานรูปแบบวิธีการนําเสนอและกระบวนการของรายการสารคดีทางโทรทัศน 

          - ลักษณะของรูปแบบวิธีการนําเสนอรายการสารคดีท่ีสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจ  

            รายการมากท่ีสุด  

          - ลักษณะการนําเสนอของรายการสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

            ในปจจุบัน 

          - แนวทางในการเรียบเรียงเรื่องราว เขียนบท และมุมมองในการเลาเรื่อง หลักการเลาเรื่อง 

            แบบใด ท่ีนาสนใจ  

          - Mood and Tone ของรายการในดานประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมควรเปนแบบใด  และ 

            ไมควรเปนแบบใด      
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4. คําถามดานผูดําเนินรายการ  

          - เพศและวัยของผูดําเนินรายการ มีผลตอการรับชมรายการหรือไม อยางไร  

          - บุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการสารคดีทางโทรทัศนท่ีดี  

           - เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการสารคดี 

 

5. คําถามดานปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ  

          - ปญหาและอุปสรรคท่ีมักพบในการผลิตรายการสารคดี  

          - แนวทางและวิธีการแกไขปญหาการผลิตรายการสารคดี 

          - จะสํารวจความคิดเห็นของผูชมท่ีมีตอรายการไดดวยวิธีใดบาง  

 

6. คําถามเกี่ยวกับความเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน  

          - รายการท่ีผูศึกษากําลังลังจะผลิตข้ึนมีความนาสนใจและตอบสนองกลุมผูชมไดมากนอย 

            เพียงใด  

          - รูปแบบ และวิธีการนําเสนอแบบใดท่ีเหมาะสมกับรายการ  

          - เนื้อหารายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของผูศึกษากําลังจะผลิตข้ึน  

            มีสวนใดบางท่ีควรปรับปรุงแกไข  

          - ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของผูศึกษา 

            กําลังจะผลิตข้ึนอยางไรบาง  

 -  อยากเห็นอะไรในงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร ฯ มากกวาท่ีผูผลิตหลายรายไดเคยผลิตมา  
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แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ/นักวิชาการ 

 

1. คําถามดานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

 - ทําไมเราตองเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 

 - ทําไมเราตองใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม  

 - ศิลปวัฒนธรรมในปจจุบันเสื่อมลงหรือพัฒนาชาลงหรือไม จากสาเหตุใด 

 - อิทธิพลของตางวัฒนธรรมหรือตางความคิดสงผลตอศิลปวัฒนธรรมเดิมหรือไม มีกรณีศึกษาหรือไม 

 - เราจะอนุรักษหรือรักษาศิลปวัฒนธรรมไวไดอยางไร 

 - ทองถ่ินมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมนั้นๆอยางไรและจะมีสวนชวยในการดูแล 

   รักษาไดอยางไรบาง 

 - มีความคิดเห็นอยางไรถาจะดึงเอาศิลปวัฒนธรรมมาเปนสวนชวยใหสังคมสวนใหญเขาใจสังคม 

   ทองถ่ินนั้นๆมากข้ึน 

 - สิ่งกอสราง/การแสดงพ้ืนบาน/ประเพณีเทศกาล ในทองถ่ินแสดงถึงเอกลักษณหรือวิถีการ 

   ดําเนินชีวิตหรือไม มีความเก่ียวพันและบงบอกความเปนทองถ่ินนั้นๆอยางไรบาง 

 - วิธีการท่ีดีท่ีสุด ตรงเปาหมายท่ีสุดในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม เปนอยางไร 

 - ประวัติศาสตรทองถ่ิน ในความคิดเห็นของทาน หมายถึงอะไร 

 - กระบวนการสืบคน และการเรียนรูเรื่องราวประวัติศาสตรของทองถ่ินควรเริ่มอยางไร 

 - การสืบคนรากเหงาของตนเอง กอใหเกิดประโยชนในดานใดบาง 

 - องคความรูทองถ่ินดานประวัติศาสตรชุมชน ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและดาน 

   วิถีชีวิตของคนในทองถ่ินมีอะไรบาง 

 - ศิลปะในทองถ่ินมีสวนชวยสงเสริมชุนชน/เมือง นั้นๆไดอยางไร  

 - ประวัติศาสตรทองถ่ินมีสวนเก่ียวของหรือตางกับประวัติศาสตรชาติหรือไม อยางไร 

 - ประวัติศาสตรหรือเรื่องราวตางๆในทองถ่ิน ใครควรจะเปนคนสืบทอด รักษา ไดดีท่ีสุด และมี 

   วิธีการอยางไร 

 - การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินมีสวนชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนอะไรบางในแงระบบการศึกษา  

   ของประเทศ 

 - ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีใหคนในทองถ่ินรูจักตัวเองผานประวัติศาสตรของตนเองจะเปนอยางไร 

 - มีความคิดเห็นอยางไรกับคําวาศิลปะและวัฒนธรรมเปนตัวสะทอน/ผลผลิตจากประวัติศาสตร 
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 - ทําอยางไรใหคนรุนหลังเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 

 - ทําอยางไรใหเรื่องราวของอดีตมีความเชื่อมโยงกับปจจุบัน เพ่ือใหการบอกเลามีความ 

    รวมสมัยและไมเปนเรื่องไกลตัวของคนในยุคปจจุบัน  

 

  2. คําถามดานความคิดเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน 

  - เราจะทําเรื่องประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ใหนาสนใจไดอยางไร เม่ือสวนใหญ (กลุมเปาหมาย) 

    มองวาเปนสิ่งท่ีนาเบื่อ อะไรคือความนาเบื่อของรายการประเภทนี้ (เนื้อหา การดําเนินเรื่อง ฯลฯ)  

  - หากมีรายการสารคดีประเภทประวัติศาสตรทองถ่ินโดยถายทอดผานศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ อยาก 

     เห็นอะไรจากรายการนี้ 

   - อะไรคือหัวใจ หรือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของรายการประเภทศิลปวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร  

     (เชน ความแมนยําของเนื้อหา / การเลาเรื่องท่ีไมซํ้าซาก หรือนาเบื่อ ฯลฯ)  

   - มีขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของผูศึกษากําลังจะ 

     ผลิตข้ึนอยางไรบาง  
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ภาคผนวก ค     

บทสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีโทรทัศนและนักวิชาการผูเช่ียวชาญ 
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บทสัมภาษณ คุณกิตติศักดิ์ สักขพันธ   

ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ( Producer )   

วันท่ี 13 กันยายน 2556 

 

 1. สารคดีในความคิดเห็นสวนตัวเปนอยางไร 

              เรามองวาสารคดีมันเปนกลุมคนดูเฉพาะ หรือกลุมคนท่ีสนใจจริงๆ  เราคิดกันวาจะทํา

อยางไรใหเด็กดูไดผูใหญดูดี วัยรุนก็ชอบ คนแกรักเลย ก็เลยคิดรูปแบบท่ีวา ถาเปนประวัติศาสตรตอง

เปนอะไรท่ีเด็กดูได เราก็คิดวาเด็กชอบดูการตูน  การตูนกับประวัติศาสตรอาจจะไมเขากัน  เราก็เลย

ตองเปนประวัติศาสตรโดยรวมกอนใหญๆโดยเลาเปนแอนิเมชั่น ดูแลวกระชับ ฉับไว นารัก สนุก มี

ลูกเลนของมันในแตละตอน  เราก็คิดวาโอเค ประกอบกับทําอยางไรใหมันแปลกกวาสารคดีอ่ืนๆท่ีเลา

ไปเรื่อยๆ เราก็ตองมีคาเรกเตอร พิเคราะห พินิจ จดบันทึกเกากอน เกากาล ก็คือการใชภาษาท่ีเปน

แบบโบราณ และก็เปนจุดเลนของรายการเปน Theme หลกัวามันนาสนใจอยางไร พอออกอากาศคน

ดูก็วาใชภาษาสวย บางกลุมก็วิจารณวานาเบื่อ ไมชอบ  แตเราไมเปลี่ยน เพราะนี่คือการแตงตัวของ

เรา ถาเกิดเราเปลี่ยน คุณก็ไมไดวิเคราะหเรา ไมไดวิจารณเราสิวาทําไมตองใชภาษาแบบนี้ 

              มันอาจจะนาเบื่อแตเราท้ิงสเปสไมใหนาเบื่อดวยตัวพิธีกร มีแอนนิเมชั่นมาค่ัน มีสัมภาษณ

ชาวบาน นักวิชาการ แลวไปท่ีตัวพิธีกรอีก แลวไปเปนแอนิเมชั่น อะไรอยางนี้ ประจวบกับมีเสียง

บรรยายของพิธีกรผูหญิง เขาไปแทรกเพ่ือจะใหไปลดความเดนของพิธีกรชาย มีเสียงผูหญิงเสียงนุมฟง

สบาย แตคําพูดก็ยังคลายเดิมอยู 

 

2. กลุมเปาหมายของรายการเปนคนกลุมไหน 

              โจทยคือทําอยางไรใหรายการสารคดีท่ีใหทุกคนดูไดแลวข้ันตอนตอไปคาเรกเตอรของ

รายการมันจะมาวาเด็กดูไดเปนอยางไรคือมีแอนนิเมชั่น ผูใหญดูไดอยางไรคือตองมีสัมภาษณ

นักวิชาการเพ่ือใหนาเชื่อถือ ทํา Demo ออกมาดูกันเองกอน  

 

 

3. ความนิยมของรายการสารคดีในปจจุบันเปนอยางไร 

              พ่ีไมสามารถบอกไดแตดูท่ี Feedback ของผูชมท่ีไดความรู การท่ีชองไรทแผนไปแจกตาม

โรงเรียนตางๆ  
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4. ขอดอยของรายการสารคดีในปจจุบันท่ีพบบอยคืออะไรบาง 

              การนําเสนอเปนสิ่งท่ียากท่ีวาจะทําอยางไรท่ีจะไมใหคนดูเปลี่ยนชอง มันตองงัดขอมูลท่ี

คนไมรูมากอน เชน การหยิบประเด็นขอโตเถียงกันของแตละฝายมาเสนอในแตละมุมมอง แตสุดทาย 

เราก็จะใหคนดูตัดสินเอง วาถูกตองหรือไมถูกตองกับประเด็นนั้นๆ 

 

5. การเลือกประเด็นท่ีดีควรเปนอยางไร 

                เอาในสิ่งท่ีตนเองชอบ  การชอบมีสิ่งท่ีดีอยางหนึ่งคือพอเราชอบมันจะตอยอดใหเรา 

ไดขนขวายข้ึน 

 

6. กระบวนการของการทํารายการเปนอยางไร 

               หาของ คิดกอนวาเราจะทําอะไรแลวหาขอมูล ขอมูลไมใชแคในอินเตอรเน็ต แตตองหาใน

หนังสือ หองสมุด คุยกับชาวบาน สํารวจพ้ืนท่ีจริงวามันเปนอยางไร อยางพอเราถามชาวบาน ก็ตอง

ไปถามนักวิชาการ ถามหลายๆคนเขาก็จะชวยกันวิเคราะหหรืออาจมีการยกตัวอยางข้ึน เราก็จะได

ขอมูลนั้นเพ่ิมมาข้ึน 

 

7. การหาขอมูลท่ีดีควรทําเชนไร 

               เราจะเอามากลั่นกรอง เรียง มีอะไรท่ีดูได การทํารายการคือคนมันตองจับตองได วิธีการ

เลาอยางของท่ีไมมีแลวแตอดีตสิ่งๆ นี้มีความสําคัญมาก เก่ียวของกับเรื่องท่ีเราจะเลาตอไป เราก็เอา

มาเลาได 

 

8. บทรายการสารคดีท่ีดีเปนอยางไร 

               สคริปตตองเปะ สวนใหญมันจะมี 2 แบบ คือ 1. ไปถายมาเพ่ือจะเอามาเขียนเปนสคริปต 

กับ 2. เขียนสคริปตท่ีเปะกอนแลวไปถายทํา อยางรายการสารคดีท่ีเราเห็นสวนใหญเปน Vo. ถาย

กอนแลวหาขอมูลทีหลัง อยางถายแบบเปะกอน เราจะออกไปถายทําเอาความรูสึก อารมณของการ

สัมภาษณ แตถาเราไปถายแบบไมเตรียมเราก็จะถายไปเรื่อย ถามทุกอยางกวาดทุกอยาง มันเสียเวลา 

 

9. คาเรกเตอรพิธีกรควรเปนอยางไร 

               นาเชื่อถือ เลนไดบาง ความมีอายุ ความดังของพิธีกรเพ่ือจูงใจคนดู 
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10. ปญหาอุปสรรคของการผลิตรายการมีอะไรบาง 

               ธรรมชาติ ฝนตกฟารองแดดออก คนท่ีนัดมาสาย หงุดหงิด ตื่นเตนกับกลอง  แกสคริปต

หนางาน อันไหนไมจําเปนก็ตัดท้ิง  เทคนิคการตัดตอเพลงเร็วบางชาบาง  
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บทสัมภาษณ คุณ ปยบุตร หลอไกรเลิศ  

ผูควบคุมรายการเรื่องเลาจากเทศกาล (Producer) 

วันท่ี 11 กันยายน 2556  

 

1. ประสบการณการถายทํารายการสารคดีเปนอยางไรบาง 

              เอาเขาจริงเวลาถาถายสารคดีแลวอุปกรณเรามันไมรกรุงรัง มันก็มีขอดีหลายอยางตรงท่ี

มันคลองตัว เพราะสารคดีมันตองเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา หาจังหวะนิ่งๆลําบาก แตถาถามวามีเซทถาย

บางไหม มันก็มีนะ เราไมไดเซตจนนาเกลียด อยางสมมุติวากิจกรรมท่ีเขาทําแตตอนไปเขาไมทํา เรา

ขอใหเขาทําเพ่ือท่ีจะเอามาเลาเรื่องได มีภาพมาเลาเรื่องเหมือนยอนอดีตเขาไป เชนเขาเคยทําเม่ือ 20

ปท่ีแลวแตเคาไมไดทําเราก็ขอใหเคาทํา ขอทําซํ้า ขอเทคยังมีเลย สมมุติวาคิดวาเดี๋ยวลุงจะเดินผาน

กลองแสงกําลังสวยเลย รอลุงเดินมาปรากฏวาลุงเดินมาไมสุด ก็ตองเดินไปบอกลุงวาลุงเดี่ยวเดินมา

อยางนี้อีกทีนะ อยางกบนอกกะลาก็ทําแตพ่ีคิดวาทําในระดับนี้มันไมนาเกลียด ไมใชวาแบบเราเซทใน

สิ่งท่ีเคาไมไดทํา สิ่งท่ีไมเก่ียวของกัน เขาไมไดทําแบบนี้เลยแลวเซทข้ึนมาเพ่ือจะเลา อันนั้นนาเกลียด 

 

2. หลักการทํางานมีหลักใดบาง 

                หลักท่ี 1 พ่ีคิดวาเราพยายามทําอยางดีท่ีสุดท่ีทําใหมันไมดูเชย แตถามวาตัวรายการพ่ีมัน

หนีความเชยพนหรือยัง มันก็ยังนะ แตมันก็ดวยขอจํากัดหลายๆอยาง จริงๆแลวพอพูดถึงรายการสาร

คดีเก่ียวกับวัฒนธรรม คนดูจะรูสึกเซ็งไปสองเบิ้ล เบิ้ลแรกคือสารคดี เบิ้ลท่ีสองคือวัฒนธรรม และยิ่ง

ถาบวกประวัติศาสตรไปดวยแลวยิ่งจมมิดเลย โจทยของเราก็คือทําอยางไรท่ีทําใหมันไมนาเบื่อ ซ่ึง

จริงๆแลววิธีท่ีงายท่ีสุดท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการมีพิธีกร การมีพิธีกรมันก็ชวยไดพอสมควรคือมันทําให

รายการดูเบาลง เหมือนคนพูดกับคน เหมือนคนดูไปดูอันนี้มาแลวมาเลาใหเราฟง มันทําใหรายการมัน

สัมผัสกับคนดูไดงายข้ึน แตวาการมีพิธีกรมันก็มีขอเสียหลายอยาง คือ 1.งบเพ่ิม 2.การจัดการเพ่ิม ถา

ในแงของบริษัทใหญแลวเขามีพิธีกรประจําอยางทีวีบูรพาหรือสมุทรโคจร เรื่องอยางนี้คงไมใชปญหา 

เพราะวามันคือคนของเขา เขาโยนคิวใหเราเม่ือไหรก็ตองไปแตอยางบริษัทเล็กๆมันก็จะเจอสภาพ

แบบตองจางคนหาคิวทีมงาน ตอนแรกท่ีพ่ีเสนอรายการไปใหทางไทยพีบีเอส พ่ีก็คิดแลวคิดอีกวาจะมี

พิธีกรดีหรือเปลา แตสุดทายมาตัดจบท่ีวาไมมี เพ่ือท่ีวา 1.งบท่ีเราเสนอเขาไปมันจะไดไมสูงจนนา

เกลียดเพราะวาเราไมเคยทํางานกับไทยพีบีเอสเลย 2.ก็เพ่ือลดความยุงยากในการจัดการ แลวพิธีกร

ดีๆท่ีจะหามาในรายการเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรมท่ีดี มันหายากมาก มันตองเปนพิธีกรท่ีมีความรู 

และตองมีบุคลิกท่ีโอเค พูดจาเปน ถาอยางพินิจนครเลือกพ่ีจอปนิธิมาเปนพิธีกร มันโอเคม๊ัย พ่ีคิดวา

ในแงท่ีเขาเปนท่ีรูจักอยูแลว อันนี้โอเค โอเคในแงท่ีคนเปดมาดูรายการแลวคุนนาคุนตา แตพ่ีรูสึกวา
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บทเขาดัดจริตเกิน มันจะสอดคลองกันไปถึงไหน บางทีพ่ีก็คิดวามันเยอะไป อันนี้ในมุมมองพ่ีนะ คือ

พูดงายๆก็คือวาการมีพิธีกรมันก็มีขอดีและความเสี่ยงตามมา ถาพิธีกรถึงก็ดีไป ถาไมถึงก็ฉิบหายกัน

เลยคราวนี้   

               หลักคิดอีกอยางก็คือวารายการเรื่องเลาเราอันมีขอมูลเยอะมาก บางคนเสียดายของ อยู

ท่ีวาเราจะกรองขอมูลอยางไร ใหมันไมเยอะและมันไมนอยเกินไป ในการนําเสนอกับผูชม ถาตัวอยาง

ของความผิดพลาดเลยก็คือเทปท่ีพ่ีไปถายท่ีเนปาล Sceneดี เปนการแหงรถหอคอยใหญๆ แลวงาน

มันจัดหลายวัน พ่ีไปถายอยู 22 วัน กอนหนานั้นก็ทําขอมูลไปแนนมาก แลวติดตอในพ้ืนท่ีก็แนน เขา

พาไปซอกแซกทุกที เราถายมาก็เสียดาย ถึงเวลาเราก็ยัดๆลงไปในรายการ พอเรามานั่งดูตอนมัน

ออกอากาศ โอโหมันดูจนเหนื่อย คือขอมูลมันหนักอยูแลวและมันเยอะดวย วันนี้ทําอะไร ทําอะไร เรา

จะท้ิงก็เสียดายซีน ขอมูลเก็บมาหมดจนงานดูแหลกไมมีเอกภาพ เหมือนมันเลาๆไปเรื่อยๆ ไมถึงกับวา

ตัดอะไรไดก็ตัด แตเราตองหาความสมดุล แคไหนท่ีเราคิดวาพอดี ดวยรายการท่ีแค 30 นาที ดวย

งบประมาณท่ีไดจากชอง ดวยระยะเวลาในการผลิตเทปท่ีชองใหมา  สามสี่เง่ือนไขนี้มันไมมีทางท่ีเรา

จะเลาทุกรายละเอียดของเทศกาลไดครบถวน ทุกเทศกาลพ่ีก็ไมสามารถถายไดทุกอยางอยูแลวเราก็

ตองคัด อยางงานท่ีผานมีเปนงานแหท่ีศรีลังกา งานจัดอยู 2 อาทิตย พ่ีก็ไปถาย 2-3 วันสุดทาย เอา

ไฮไลทมันมาจริงๆ แตมันก็มีรายละเอียดปลีกยอยกวานั้น แตเราก็ไมมีงบ ไมมีเวลา 

 

3. กลุมเปาหมายเราควรประเมินอยางไร 

              พ่ีก็ไปตามชอง ชองก็วางอยูแลววาเปนชองของครอบครัว เกือบทุกรายการของไทยพีบี

เอส คนวัยไหนก็ดูได พ่ีวาเรื่องเลาจากเทศกาลมันก็ดูไดท้ังครอบครัว เพียงแตวาเด็กมันจะเบื่อหรือ

เปลาแคนั้นเอง เพราะมันเปนสารคดีบรรยาย เราไมมีประเมินเพราะเราไมมีงบ แตเรามี Concept

อยางนี้ เราเดาใจชองได รูวาไทยพีบีเอสจะซ้ืองานเราประมาณนี้ เราก็ทํา Demo ไป 20 นาที เปเปอร

ไปชุดนึงตามแบบฟอรมของชอง พูดตรงๆนะพ่ีวารายการสวนใหญไมคอยทําประเมิน Focus group 

กอนทํารายการ พ่ีคิดวาในโลกของความเปนจริงสวนใหญเราก็พอเดาใจทางของชองไดอยูแลว อยาง

ชอง 3 ก็ยากไมมีทาง ก็ตองเปนรายการ Gossip ดารา อยางชองท่ีพอไดสุดก็ชอง 9 สวนชอง 5ชอง7 

ก็พอไดแตจะติดโปรทหาร อยางนั้น พ่ีวา Character มันฟกมาแลว Focus group ไปบางทีมันก็ไมมี

ประโยชน เชนทํามาแลววาคนจํานวนเทานี้ในพ้ืนท่ีเทานี้ตองการแบบนี้ๆ สํารวจมาสวนใหญตองการ

แบบนี้เราจึงทําแบบนี้ พอเราไปยื่นท่ีชอง ชองบอกตองการอีกแบบนึง เราก็ตองมาคิดวาเราตองการ

อยากจะไดตังคหรือเปลา อยางนั้นก็ตองตามใจลูกคาสิ นี้แหละโลกของความเปนจริง ระเบียบวิธีวิจัย

อะไรตางๆมันก็มีทุกท่ีแตสุดทายมันก็มาจบท่ีสปอนตเซอร 
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4. แนวโนมความนิยมของรายการสารคดีในปจจุบันเปนอยางไร 

              นาจะดีข้ึน พ่ีคิดวาเด็กรุนใหมมันก็โตข้ึนมาเรื่อยๆ แลวพอดีท่ีมันโตข้ึนมาพรอมกับ

อินเตอรเน็ตจริงจังแลว ในแงหนึ่งเด็กมันก็รูกวางกวา มันอาจจะไมรูลึกเหมือนคนรุนกอนๆ 

เปรียบเทียบอยางพ่ีกับรุนนาๆพ่ีๆรูกวางกวา แตคนรุนนั้นรูแคบกวาแตรูลึกกวา คนรุนใหมท่ีโตมากับ

หนาจออินเตอรเน็ต ท่ีอยากรูอะไรก็จิ้มหา ฉะนั้นคนรุนใหมมีความอยากรูมากกวา แลวก็หลากหลาย

กวา เราก็ไมจําเปนตองดูสารคดีเก่ียวกับชาวนาหรืออะไรวนเวียนกันอยูอยางนี้ ไมใชวามันไมดี แตมัน

ทําซํ้ากันมาหลายรอบแลว ตอไปเราคงไดดูสารคดีท่ีคนไทยผลิตไปทําเรื่องเก่ียวกับแอฟริกาก็ได คิดวา

แนวโนมคนท่ีจะหันมาดูสารคดีคงจะเยอะข้ึน รายการอ่ืนๆรูปแบบมันก็ซํ้าไปซํ้ามา อยางเกมสโชวมัน

ก็วนอยูไมก่ีรูปแบบ ประกวดรองเพลงก็มีแทบทุกวัน เชารอบเย็นรอบ ปหนึ่งสิบยี่สิบคนออกมา ตอไป

มันก็ตองเปนแบบของพวกนี้ 

 

5. ความสดใสและชองทางในงานสายสารคดีมีการพัฒนาไปในระดับใด 

              ถาในแงคนดูก็อาจจะมีทางเลือกมาข้ึน แลวงานสารคดีสายวัฒนธรรมบานเรา มีขอ

ไดเปรียบท่ีวาเราก็มีนักวิชาการท่ีรูเรื่องอะไรอยางนี้คอนขางเยอะ ศักยภาพคนทํางานก็มี เพียงแตวา

สุดทายมีก็กลับมาประเด็นท่ีวาเราจะเอางบมาจากไหน แลวเราจะเอาเวลามาจากไหน แมกระท่ัง

หนังสือสารคดีมันก็ตองใชเวลามากกวา พอใชเวลามากกวา ก็ตองใชเงินมากไปดวย แลวใครจะใหสอง

อยางนี้ ถาในแงผูผลิตถามวามันสดใสไหม พ่ีวามันก็คงจะไปอยางนี้เรื่อยๆ จนกวาอาจจะมีเศรษฐีมา

โปรดมันถึงจะขยับเขยื้อนไปได 

 

6. ขอดอยของรายการสารคดีในปจจุบันเปนอยางไร 

              มันมีขอดอยท่ีตองลบลางออกจากทัศนคติของคนดูดวย พ่ีคิดวาตอนนี้ทัศนคติของคนดูตอ

รายการสารคดีมันก็ดีข้ึนเยอะแลวนะ อันนี้ตองขอบคุณทีวีบูรพาแลวก็ไทยพีบีเอสดวย ถาพูดถึงสาร

คดีวัฒนธรรม เราจะนึกถึงกระจกหกดาน เราตองตีโจทยคําวาวัฒนธรรมไมใหนาเบื่อ 

 

7. เนื้อหาใดของรายการสารคดีท่ีนิยมในปจจุบัน 

              เปนสไตนปกิณกะเหมือนกบนอกกะลาท่ีมันดูงายและใกลตัว เรื่องท่ัวไปใกลตัว มันเลย

เปนเรื่องท่ีนาสนใจ แลวทีวีมันเปนสื่อสําหรับคนสมาธิสั้น มันไมเหมือนหนังสือท่ีคุณตองตั้งใจอาน 

อานแลวเพ่ือจะใหรูเรื่องคุณก็ตองมีสมาธิ คุณไมรูเรื่องคุณก็ยังเปดกลับไปได แตทีวีนี่มีท้ังเสียงภาพ

ตางๆนานาเสร็จแลวมันก็ผานไป คุณไมรูเรื่องคุณก็เลยผานเลยไป เพราะฉะนั้นตรงนี้เนื้อหาท่ีมัน

ซับซอนมันจะไมนาดู สําหรับคนไทยชอบสนุก วูบวาบ วาไปสื่อทีวีก็เปนอะไรท่ีฉาบฉวย อยางรายการ
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ของพ่ีๆก็วาฉาบฉวย แตเรามีเรื่องราวท่ีดี เขาถึง จึงทําใหมันนาเชื่อถือ  เราไมมีงบในการไปสํารวจ

พ้ืนท่ีกอน อยางขอมูลกอนการถายทํา พ่ีก็ใชขอมูลมือสองหมดเลย หาขอมูลทางอินเตอรเน็ต อีเมลคุย

กับคนนั้นคนนี้ อยางตางประเทศก็โทรติดตอสถานทูต ลงไปกอน 4-5 วัน กอนเทศกาล แตนั่นก็ไมได

หมายความวาไปลอยชาย เราก็ตองถายนูนถายนี่ไปเรื่อยๆ เวลาเรานอย ถายซอมก็ไมได เวลามีปญหา

อะไรก็มาแกในตอน Post production กันท้ังนั้น เรื่องการเขาถึงทีวีมันมีมายาคติท่ีวาถาไมทําละคร 

ถาไมทําทอลคโชว ถาไมทําซุบซิบดาราก็จะไมมีใครดู เชื่อเหมือนการสวดมนต คนผลิตก็เชื่อ ชองก็เชื่อ

คนดูก็เชื่อ มันตองหาทางแหกออกไปใหได 

 

8. ลักษณะของรูปแบบรายการสารคดีท่ีเหมาะสมกับคนไทยควรเปนอยางไร 

               ถาในบานเราเอาแบบดีท่ีสุดก็คือการมีพิธีกร แตวาท่ีสําคัญพิธีกรมันตองถึง ยกตัวอยางๆ

กบนอกกะลายุคแรกๆ อยางพ่ีตอกับพ่ีมาร พ่ีดากับพ่ีประสาน อันนี้อยู เพราะมันเปนวิธีท่ีรูสึกวาทําให

คนดูสัมผัสกับพิธีกรไดงายสุด แตถาดูงานเมืองนอกมันก็มีอีกหลายรูปแบบ อยาง Supersize me ท่ี

เปนรายการท่ีถายตัวเอง โดยตั้งไววาภายใน 1 เดือนจะกินแตแฮมเบอรเกอรอยางเดียว กินแลวก็

ตรวจรางกาย พบวามันก็แยลงแยลง อันนี้ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง หรือวาสารคดีเชิงเสียดสี หรือประเด็น

ตางๆ  

 

9. การเขียนบทสารคดีมีข้ันตอนใดบาง 

                ถามีเวลาจริงๆ มีจะเขียนท้ังหมดสามครั้ง ครั้งหนึ่งกอนออกกอง คือพอเวลาเราไดขอมูล

มาแลว ติดตอขอมูลมาแลว รูแลววาจะถายอะไร ภาพประมาณไหน เราใช Reference จาก

อินเตอรเน็ตเอาได อยางพ่ีจะไปถายเทศกาลนี้ พ่ีก็พิมพในยูทูปก็จะมีพวกท่ีนักทองเท่ียวถายเอาไว อัน

นี้เราก็พอท่ีจะประเมิน Scene ได เสร็จแลวเราก็เขียนมาเปนบทไวชุดนึงกอน เพ่ือเปนไกดไลนในการ

ออกกองวา เราอยากเลาเรื่องในทิศทางประมาณนี้ เริ่มตนแบบนี้ เลาเรื่องแบบนี้ ขมวดปมจบแบบนี้ 

สรุปจบแบบนี้ แตทีนี้บทกอนออกกองมันเปนบทในจินตนาการ เราก็ฟุงของเราไป พอถึงเวลาถายจริง

มันก็ตองปรับ  เรารูนะวาตรงนี้เราเลาตามบทอยางนี้ไมได มันตองแกไปทางไหนเลี้ยวไปทางไหน พอ

เสร็จเราไดคลิปอะไรกลับมา ในฐานะท่ีเราออกกองดวยเราก็จะรูอยูแลววาเราไปถายอะไรมาบาง 

จากนั้นเราก็จะเริ่มวางโครง โครงท่ีวาคือเราจะสรุปมากอน เวลาท่ีพ่ีทําโครงพ่ีจะเขียนลิสเลยวา

ประเด็นท่ีเราอยากเลามันมีอะไรบาง อยางท่ีพ่ีทํารายการมันมีประมาณ 24 นาที แตละตอนก็ควรจะ

มีประเด็นท่ีพ่ีจะเลาอยูสัก 6-7 กอน ตกกอนละ 3-4 นาที ประมาณนี้ เราก็จะประเมินได ทีนี้พอเรา

วางโครงวางกอนพวกนี้เสร็จ เราก็มาเรียงวาเราอยากเอากอนไหนมาไวกอนหลังเหมาะสมอยางไร เรา

ไมจําเปนตองเลาดวยการเปดตัวมาตั้งแตเริ่มเตรียมเทศกาลก็ได เราก็ไปเปดตอนจบกอน แลวเราก็เลา 
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Flashback กลับไป  พอวางประเด็นกอนแตละกอนแลวมันจะไมหลุดละ เหมือนเราทําพิมพเขียววา

เราจากจุดเอไปจุดบีจุดซีอะไรอยางนี้ พอถึงเวลาจะเขียนบทพ่ีก็เอาโครงมาวาง ประเด็นท่ีหนึ่งเลาเรื่อง

นี้ เราก็จะรูแลววาเราจะเอาภาพอะไรมาใช เพราะเราอยูหนางานดวยเราก็จะเขียนไกดไปคราวๆ 

ประเด็นนี้เราอยากใชภาพมุมนี้แคบบางกวางบางก็วากันไป เสร็จแลวมันก็จะออกมาเปนบท โครงมัน

ตองวางตอนตอตอน มันจะมีวิธีเลาอยูไมก่ีตอน เราจะเปดดวยอะไร ภาพสวยๆปลอยซาวดมาคอย

หาทางตะลอมเขาเนื้อหา หรือจะเปดมาดวยไฮไลทเทศกาลกอนเลย แบบเทศกาลนี้อลังการจังเลย 

แลวจะอะไรตอไป ดึงคนดูใหอยู หรือวาเปดมาเปนแบบสัมภาษณแบบเทๆ เอาคําพูดเทของเขามา มัน

มีไดหลายวิธ ี เพราะฉะนั้นแตละตอนมันก็ไมตายตัววามันจะตองสูตรนี้สูตรนี้หรือเปลา แตเอาเขาจริง

มันก็มีอยูไมก่ีสูตร ประกอบกับเวลาการทํางานเรานอยดวย มันก็จะยิ่งเหลือสูตรนอยลง 

 

 

10. Mood and Tone ของรายการแตละรายการควรมีทิศทางอยางไร  

                คืออยางรายการพ่ีมันก็ไหลไปตามแตละเทศกาล สนุกสนาน เฮฮา ศักดิ์สิทธิ์ ขลัง มันก็มี 

เพราะฉะนั้น Mood and Tone แตละตอนมันก็ถูกควบคุมดวยเนื้อหา แตสวนหนึ่งมันก็ข้ึนอยูกับ

เปาประสงคของคนทําสารคดีดวยแหละ อยางเชนวาเราไปทําเรื่องพระไมดีเราก็ไมจําเปนตองไปขลึง

ขลังอะไร มันอาจจะเสียดสี ลอเลน บางก็ได มันก็ข้ึนอยูกับวาเราจะเอาอะไรเปนตัวนํา 

 

11.ปญหาอุปสรรคในการทํางานมีอะไรบาง 

               มันมีหลักๆอยูคือ กําลังคน กําลังเงิน และเวลา คนนี่บริหารยากท่ีสุด เวลาหาไดยากท่ีสุด 

เงินนี่อยากไดมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นมันจะ Balance ยังไงตรงนี้ ยกตัวอยางงายๆ สมมติวาคนเรานอย 

เปนหนังสารคดีความยาว1ชั่วโมง คนเรานอยเพราะฉะนั้นตองไดเวลามาก งบก็ใหมันสมน้ําสมเนื้อกัน 

แตถาคนเรามากเราอาจไดเวลานอยหนอยไมเปนไร แตเงินตองเยอะนะ เพราะเราใชคนเยอะ แตถา

ทุกวันนี้ถาคนเรานอยเวลานอย งบ ถามองในแงธุรกิจพ่ีวาโอเค พ่ีมีกําไรทุกเทป มากบางนอยบาง วา

กันไป ถามองในแงนี้ก็สามารถบอกไดวางบพอ แตถายอนกลับไปดูคุณภาพของงานจริงๆแลว ก็

สามารถบอกไดเหมือนกันวางบมันไมพอ ขอท่ีหนึ่งเลยท่ีเอาเห็นกันชัดเจนท่ีสุด คือเพลง เราไมมีงบ

แตงเพลงของเราเอง ถาใครฟองลิขสิทธิ์เพลงพ่ี พ่ีโดนเละเลย เราก็ตองไปขโมยเพลง Score หนัง 

เพลงบรรเลงของท่ีนั่นท่ีนี่มาลง ซ่ึงจะวาไปจริงๆแลวมันไมควรจะเกิดข้ึนแตถามวางบแตเพลงมันถูก

หรอ เพลงนึงอยากเบาะก็สองหม่ืนละ ฝรั่งมันทําถึงข้ันท่ีวามีเพลง Theme เพลงเปด Title เพลงปด

รายการ และเพลง Theme ท่ัวๆไปในรายการ นี่ชุดนึงแลวนะ อีกชุดนึงคือเพลงท่ีเปนเอกลักษณของ

แตละตอน เชนถายท่ีญี่ปุนก็มีเพลงสไตนญี่ปุน ซ่ึงอะไรเหลานี้เราไมมีงบเลย ตามจริงมันผิดกฎหมาย 
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ซ่ึงบานเรามันก็ทํากันแบบนี้ เปนความชิน ละครก็ทํา ขาวก็ทํา รายการวาไรตี้ธรรมดาๆก็ทํา จนมาถึง

สารคดียังตองทําเลย ซ่ึงจริงๆมันไมควร อีกสวนคืองบเราไมพอท่ีจะลงพ้ืนท่ี การลงพ้ืนท่ีทําใหเราแมน

งานมากข้ึน แลวการแกไขเฉพาะหนาเวลาเริ่มถายจริงมันจะนอย แตมันมีปญหาทุกเทป ทํางานเฉพาะ

หนาไปหมด เพราะเราไมมีเวลาลงพ้ืนท่ีเลย  

 

12. วิธีหาขอมูลติดตอมีข้ันตอนอยางไรบางในการทํารายการหนึ่งเทป 

               อยางแรกเลยเราหาเบอร ท่ีคิดวาจะมีคนรู  มันก็จะมีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

สํานักงานทองเท่ียว อบจ. อบต. ท่ีวาการอําเภอ อะไรอยางนี้ เราก็โทรไลไปเรื่อยจนกวาเราจะเจอคน

ท่ีใหขอมูลเราได สมัยตอนท่ีทํากบนอกกะลาพ่ีก็ทํากันแบบนี้ วิธีไลไปเราก็ตองสโคปกอนวาสิ่งท่ีเรา

อยากรูคืออะไร มันมีพ้ืนท่ีอยูท่ีไหน แลวก็โทรท่ิมไปดื้อๆเลย แตกับตางประเทศก็ไดแคโทรหรืออีเมล

อยางเดียว สถานท่ีบางสถานท่ีท่ีเรารูวาเขาไมใหถายแนๆเราก็ไมตองไปขอใหมันเหนื่อยแรง ถาบาง

สถานท่ีเราติดตอไปอยางเปนทางการมันก็ลดปญหาลงไดเยอะ 

 

13. ผลตอบรับของผูชมเปนอยางไร 

               สวนใหญตองผานทางชอง ชองจะเปนคนกลางระหวางผูชมกับผูผลิตฉะนั้นเวลามีคําติชม

มาชองจะสงมาให  
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บทสัมภาษณ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม 

นักวิชาการประวัติศาสตรทองถิ่น  ท่ีปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ  

วันท่ี 9 กันยายน 2556 

 

1. คําถามดานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

 

   1.1 ทําไมเราตองเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

               ตองเขาใจนะเวลานี้ มันมีการเขาใจกันไมครบถวน ทําไมเราตองเขาใจไมใชการสื่อสารแต

ทําไมเราตองเขาใจวัฒนธรรมคือหัวขอใหญ สวนมากคนคิดวาวัฒนธรรม คือศิลปวัฒนธรรม ท่ีจริงแลว

ความมุงหมายในการสื่อสาร เราตองเขาใจวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปหลายยุค

หลายสมัย โดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปชวงอายุคน เพราะวาความรูสึกนึกคิดของคนแตละรุนไม

เหมือนกันก็มีผลกระทบจากโลกนอก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นคือความสําคัญของวัฒนธรรม 

 

   1.2 ทําไมเราตองใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม 

               ทําไมวัฒนธรรมถึงสําคัญเพราะท้ังหมดคือการดํารงชีวิตของคน โดยวิถีชีวิตทุกสิ่งทุก

อยางท่ีมนุษยในสังคมนั้น คนลพบุรีสรางข้ึนเพ่ือจะมีชีวิตรอดรวมกันกับวัฒนธรรม เม่ือเวลาดูการ

เปลี่ยนแปลงเรามองเปนรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรม ทําไมมันถึงเปลี่ยนไป อาคารบานชองเปลี่ยนไป

ในท่ีดี คือเขาเปลี่ยนอยูตลอดเวลา  แตสิ่งท่ีเขาไมเขาใจคือชีวิตวัฒนธรรม ท่ีเปนวิถีชีวิตของเขา แลว

ศิลปะท่ีมันเปลี่ยนไปมันไปสําคัญกับชีวิตวัฒนธรรม มันก็เห็นแตภาพท่ีเปนปกติท่ีหยุดนิ่งเปนรูปแบบ 

แตไมเห็นภาพท่ีมันเคลื่อนไหว บางทีก็บอกวาของเดิมมันเปนแบบนี้ อันนี้เปนแบบใหม ไมไดเรื่อง นั้น

เปนการพูดไมเขาใจ ถามวาใครเปนคนเปลี่ยน ถาคนขางในเปนคนเปลี่ยนก็เพราะความจําเปนของ

ชีวิตเขาใชหรือไมหรือท่ีเปลี่ยนมาจากขางนอกมันตองเขาใจอยางนี้นะ เปลี่ยนจากขางนอกมันมา

กระทบกับเขา สมัยการเปลี่ยนแปลงลพบุรี จอมพล ป. คุณใหเปลี่ยนการแตงตัวของเขา เปลี่ยนไมให

กินหมากกินอะไรตางๆของเขา ตองใสหมวกใหเปลี่ยนรูปแบบท่ีกระทบตอชีวิตวัฒนธรรมของเขา

ท้ังนั้น เม่ือเปลี่ยนเขาก็รับไมไดเกิดการตอตานข้ึน รัฐอาจตองใชบังคับข้ึนมา เม่ือเวลาเราพูดถึงศิลปะ

ข้ึนมามันก็เปลี่ยน แตมันไมไปกระทบกับชีวิตวัฒนธรรม ถาหากชีวิตวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปถาคนใน

เขาเปลี่ยน ถาเขาเห็นยินดี เขาก็โอเค แตถาหากเขาไมดีไปบังคับก็จะเกิดปญหาข้ึนมาโดยเฉพาะจอม

พล ป. มันเปรียบเชิงบังคับจากขางนอก การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมมันควรเปนเรื่องของขางในท่ี

เขายอมรับ ถึงแมวาจะไดอิทธิพลจากขางนอกมาก็ตาม ก็ตองปรับใชใหเขากับยุคของเขา บางทีเอา

รูปแบบมาผสมผสานกับรูปแบบท่ีมีอยู เกิดเปนรูปแบบใหมข้ึนมา มันคือการเปลี่ยนแปลง 
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   1.3 ศิลปวัฒนธรรมในปจจบุันเสื่อมลงหรือพัฒนาชาลงหรือไม จากสาเหตุใด 

              จอมพล ป. มันเปลี่ยนแปลงบังคับใชมาจากขางนอก คนบางกลุมมันก็รับได คนบางกลุม

มันก็รับไมได เกิดการขัดแยงกันเหมือนกัน หรือไปกระทบวิถีชีวิตวัฒนธรรมเขา เกิดการจะตองแตกตัว 

เสื้อผา บางทีเงินก็เหมือนกันนะ คุณไมดูฐานเศรษฐกิจเขาหรอ มันไดถึงมีเรื่องข้ึนมา มันไปกระทบวิถี

ชีวิตของเขา  

 

   1.4 เราจะอนุรักษหรือรักษาศิลปวัฒนธรรมไวไดอยางไร 

     การอนุรักษไมใชแคการอนุรักษเฉยๆแตตองพัฒนาไปดวย มันตองของคูกัน เม่ือเปลี่ยนไป

แลวเขารับไดหรือไม แลวเขารับไดหรือเปลาท่ีคุณเอารูปแบบนั้น ตองใหเปนแบบนั้น 100 เปอรเซ็นต 

ไมไดตองรูวาเขาขานรับยังไง ถาขานรับก็จะออกมาเปนรูปแบบใหมตองเขาใจ เขาตองมีความสุข 

สะดวกสบายในการใชชีวิตของเขาแตนี้มันไมใชแตท่ีการเขาปรับใหมก็คือการพัฒนาตนเอง เม่ือเวลา

คุณเขาใจกันผิด อนุรักษมันตายตัวแบบสถาปนิกท่ีเลวรายท่ีสุดคือการเอารูปแบบตัวเองไปใสเนี่ยเปน

แบบเกา แลวไปอนุรักษ ท้ังเมืองนึกวาสถาปนิก พวกนักวิชาการจากขางนอกดัดจริตพูด อาจารย

มหาวิทยาลัยนี่ตัวแสบเลย ตองเขาใจชีวิตวัฒนธรรมกอนมันของคูกัน เม่ือรับเขามาแลวมันก็ตอง

กระทบกับชีวิตวัฒนธรรมของเขา เขาไมไดเอาของเรามาจากท้ังดุนหรอก เขาตองมาปรับใช มันคือ

นวัตกรรมใชหรือไม เกิดการสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมเพ่ือเขาประชิดเขาได มันตองเปนแบบนั้น อยางนั้น

แนวคิดความคิดอนุรักษมันเปนไปไมได บางทีก็ไปทะเลาะกัน ถอยหลังเขาคลองแลวไมดู 

 

   1.5 ทองถ่ินมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมนั้นๆอยางไรและจะมีสวนชวยในการ

ดูแลรักษาไดอยางไรบาง 

             การอนุรักษมันเปนการรวมมือกันหมด คือคนในทองถ่ินเห็นดวยวาจะอนุรักษอันนี้นะ มี

การรวมมือกันในการเปลี่ยนแปลง ท้ังขางในและขางนอก คนขางในวาถาเหมาะก็เอามา ถาไมเหมาะก็

เปลี่ยนออกไป ถาเอามาก็ไมไดเอามาท้ังดุนก็มาปรับใหเขากับขางใน เพราะอยางนั้นสมมุติวา ของเกา

ท่ีมีอยูนี่ มันจะผุพังไปจะอนุรักษใหเปนแบบเดิมหรอ ไมไดมันตองใหเขากับยุคสมัยเวลาเหมือนกัน 

ฉะนั้นเวลาเรามองวัดวาอารามมันก็เปลี่ยน แตมันเปลี่ยนบนรูปการท่ีสราง โครงสรางอิฐแบบนี้ มันคน

ละเรื่องเลย  
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   1.6 มีความคิดเห็นอยางไรถาจะดึงเอาศิลปวัฒนธรรมมาเปนสวนชวยใหสังคมสวนใหญเขาใจสังคม

ทองถ่ินนั้นๆมากข้ึน 

               สังคมวัฒนธรรมมันอยูดวยกัน วัฒนธรรมไมไดอยูนอยๆในสังคม เขาใชคําวาสังคม

วัฒนธรรม ท่ีเปนหลักทางสังคมศาสตร ผมอยากใหพูดถึงอยางนั้นเพราะสังคมคือกลุมคน ตั้งแต

ครอบครัว เครือญาติ ถึงชุมชน ท่ีเขาอยูมีความสัมพันธรูจักกันแลวเขาสรางสิ่งวัฒนธรรมข้ึนในดาน

ตางๆ ดังนั้นมันจึงแยกกันไมออก อันนี้เปนของๆเขาถาหากรูปแบบนี้เอาไปขายใหเขา ก็ไมไดของๆเขา 

มันถูกซอนมาจากขางนอก มันตองระวัง ดังนั้นการอนุรักษตองเปนเรื่องของการรวมกันระหวางขาง

นอกและขางใน นั้นคือวิธีการท่ีดีท่ีสุด ก็ใช เม่ือคุณกําหนดบางอยางใหเขาไป เดียวนี้ท่ีมันทําบังคับ

เปลี่ยน  มันควรพบกันครึ่งทาง  

 รัฐก็มีอิทธิพลมาก ก็มันเปนเผด็จการอยูดี มันพัฒนาแบบเผด็จการ แบบคอมมิวนิสต 

ตองเปลี่ยนไปตามแบบนี้นะ โดยไมคํานึงถึงวาขางในเปนอยางไร เพราะรัฐบอกวาดีตองทําแบบนี้  

      มันก็เปนแบบนี้มาตลอด มันก็เปนแบบนี้ตลอด ถามวามันเปนประชาธิปไตยหรือเปลา 

ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองมันไมไดเปลี่ยนเลยมันยัง Countdown ตลอดเปนประชาธิปไตยท่ีไหน 

พ้ืนท่ีเลวรายมารวมศูนยมันถึงเกิดอยางนี้ คนท่ีอยูในศูนย คนท่ีรัฐยอมรับ เขาไปเปลี่ยนอีกแลว 

โดยเฉพาะนักวิชาการตางๆตามมหาวิทยาลัย ไปเปลี่ยนเขาไปแนะเขาหรอ นาจะพูดวาคุณตองเปน

แบบนี้นะ ในความคิดของคุณใชหรือไม แตถามผมบางหรือปาว คุณไมถามผม นี้คือเรื่องท่ีเกิดข้ึนใน

ปตตานี ตองเลิกผาปดหนา ตองอะไรตางๆ มันสะทอนกลับ 

 ภาคใตคือรัฐไมไดมองไปถึง ทุกอยางมองแตขางนอกทาเดียว โดยเฉพาะผมเปน

กรรมการ กกศ. เพ่ือนผมก็มีชาวยะลา ปตตานี เขาก็ไมเห็นดวยใชปะมันไปกระทบวิถีชีวิตของเขา ท่ี

ไปพูดตางๆมันก็เดือดรอน กดข่ี ถึงไดมีการตอบสนองข้ึนมาเพราะคนรุนใหมไมไดคิดแบบคนรุนเกา 

ไปเจรจา สงบ อยาศึก มันเอาคนเกาๆ คนเกาๆมันก็โอเค ไมเปนไร มันเขาไปไมถึงไมเขาใจ 

 

   1.7 ประวัติศาสตรทองถ่ิน ในความคิดเห็นของทาน หมายถึงอะไร 

  ประวัติศาสตรทองถ่ินท่ีผมนั้นไดกระตุนข้ึนมา ตองการใหคนทองถ่ินเขาสรางความรู 

เก่ียวกับชีวิตวัฒนธรรมของเขา อดีตของเขา ในทางสังคมเขาอยูกันมายังไง แตวาการเปนอยูของเขา

อยางไปเนนอดีตอยุธยา สุโขทัย เนนคนท่ีอยูในปจจุบันนี้ ยอนไปถึงท่ีคุณนับโคตรพอ โคตรแม 

ลูกหลานไดวาเขาเปนใคร นั้นคือประวัติศาสตรทองถ่ิน เขาทํายังไงกับทองถ่ิน มีความสัมพันธกันเอง

ยังไง กับสิ่งแวดลอมยังไง ความสัมพันธกับสิ่งอํานาจเหนือธรรมชาติยังไง มันก็เกิดเปนวัฒนธรรมกัน

มา มันตองคิดสรางสรรคกันอยูเรื่อย จนกระท่ังมันเกิดสํานึกทองถ่ินวาฉันเปนคนตรงนี้ อยางคนลพบุรี

มีรอยพอพันแม หลายชาติพันธุ หลายศาสนา แตมาอยูตรงนี้ เปนเวลา 3-4 ชั่วคน ก็เกิดความสัมพันธ
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ทางสังคมรูจักวาเปนคนลพบุรีดวยกัน ตองทําเพ่ือลพบุรีใชไหม นั่นคือประวัติศาสตรทองถ่ิน 

ประวัติศาสตรทองถ่ินมักใชในการท่ีนี้เราเคยรวมทุกขรวมสุขกันมาแบบนี้นะ ถึงแมในกกระบวนการ

รวมทุกขรวมสุขเรามีการขัดแยงกัน เราก็ไกลเกลี่ยกันได เดียวนี้ไมจําเปนตองหาคนนอกมา นั้นคือ

เรื่องวัฒนธรรม เปนของเขา เขาสรางข้ึนมา เขาเปลี่ยนตองใหเขารับรู 

 

   1.8 กระบวนการสืบคน และการเรียนรูเรื่องราวประวัติศาสตรของทองถ่ินควรเริ่มอยางไร 

  มันไมมี มันไมมีทางเรื่องราวอยางนี้ คุณวานักประวัติศาสตรตามมหาวิทยาลัยเขียนได

ไหม มีเอกสารหรอ ประวัติศาสตรทองถ่ินไมไดมาจากเอกสารทางราชการ หรือทางใครเขียนจากขาง

นอก เพราะสิ่งท่ีเขียนจากขางนอกมันไมใชความจริง 100 เปอรเซ็นตก็วาได ผมจึงกระตุนใหเขา

(ทองถ่ิน)เขียนเอง เพราะตองหาวิธีการ วิธีการแบงดวยทําของนักวิทยาตองเขาไปอยูดวย แตมันไม

ละเอียดตองใชเวลา ถาเขารวมมือกันทํา จัดเวทีคุยแลกเปลี่ยน ก็เอาสิ่งเหลานั้นมาเปนขอมูลจากขาง

ในลวน เปนขอเท็จจริงจากขางในแลวมาชวยวิเคราะห สรางเปนประวัติศาสตรนิพนธข้ึนมาโดยคน

ทองถ่ิน เพราะเขารูดีของเขาแลวเขาจะเอาอยางนั้นเปนฐานความรูท่ีจะไปจัดการชีวิตของเขา หรือ

เปนการสรางสรรคอะไรก็ได นั้นละสิ่งเหลานี้ไมมีใครทํา คุณเรียนประวัติศาสตรในมหาลัยก็เรียนแบบ

นี้ เรียนแลวจบไปเปนยุคๆ อาจารยบางทีก็ไมทําเอาทฤษฏีมา ท้ังธรรมศาสตร จุฬา แตไมเคยฟงวา

ขางในเขาเปนยังไง ความจริงจากขางในมันไมมี เอาใจจากสิ่งท่ีเราไปเปลี่ยนเขานั้นไมใชประวัติศาสตร

ทองถ่ิน ประวัติศาสตรทองถ่ินตองทําโดยคนทองถ่ิน คนนอกเพียงไปเสริมเขา ชวยศึกษาจากเขา แนะ

เขาในการวิเคราะห พอเสร็จแลวเขาตองรับวานี้คือของเขา นั้นคือประวัติศาสตรทองถ่ิน อันนี้เปนฐาน 

เปนความรูท่ีเขาจะมาใชในการพิจารณ เม่ือเวลาขางนอกรุกเขามา เขาก็จะบอกไดวาเขาอยูตรงนี้นะ 

เพราะอยางนั้นความรูนี้คือ อํานาจในการตอรองอีกทีหนึ่ง เราตองเริ่มจากอะไรยังไง มันตองหลาย

อยาง มันตองมีขบวนการ ทํายังไงใหเขามารวมกัน มาคุยแลกเปลี่ยนกัน ทุกๆภาคสวน อาจจะเริ่มจาก

คนแกท่ีเขามีความรูมากกวาแลวคอยดึงคนเขามา  

              ประวัติศาสตรทองถ่ินมันไมใชประวัติศาสตรท่ีมันตองประเมินความถูกตอง เราประเมิน

จากการท่ีเขาขัดแยงกันเอง มันหาจุดรวมกัน อันนี้มันไมไดเรียนกัน ประวัติศาสตรทองถ่ินเปน

ประวัติศาสตรท่ีเราเรียนสุโขทัย อยุธยา นั้นเรียกวาประวัติศาสตรวัฒนธรรม เปนเศรษฐกิจการเมือง

ท้ังนั้น แตไมเห็นผล เปนประวัติศาสตรระดับใหญ เปนมหาภาค ซ่ึงสวนใหญตอนนี้เขาก็ไมไดมองวา ก็

มันเขาไมถึง มันเขาไมถึงคน ประวัติศาสตรทองถ่ินมันเขาถึงคนรูวาเขาคิดยังไง วัฒนธรรมความคิด

ของเขาเปนยังไง นั้นคือ ประวัติศาสตรทองถ่ิน แตสิ่งเหลานี้มันไมไดแผหลาย อาจเปนเพราะความคิด

ของผมเทานั้นเอง ท่ีมันแผหลายในบรรดาคนในทองถ่ิน เพราะเราไปชวยทํา แตท่ีอ่ืนเขาไมนา หาไม

ถูกวิธีการ ประวัติศาสตรท่ีแทจริงคือประวัติศาสตรเชิงอรรถ ตองมีอางอิง ประวัติศาสตรทองถ่ิน 
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ประวัติศาสตรเชิงตีน มันก็ Contrast กัน แลวพวกสถาบันใหญๆไมฟงหรอก แลวอยางพวก

สถาบันการศึกษาในทองถ่ินก็ ก็อบรมแบบ Top down นอกจากมีอาจารยบางคนไปกระตุนไปคุย ใน

ชุมชน แตชุมชนนี้ก็มาจากขางนอก ก็เอาความคิดขางนอกมาใส ถึงไดประสบความสําเร็จยังไง 

 

   1.9 ประวัติศาสตรทองถ่ินมีสวนเก่ียวของหรือตางกับประวัติศาสตรชาติหรือไม อยางไร 

     เรามองชาติจากขางบน มันเปนเอกลักษณมันเปนชาติไทย นี้เปนศิลปวัฒนธรรมไทย เรือ

สุพรรณหงส ประเพณี ของคุณ แลวคนขางลางละ ท่ีคุณบอกวาประเพณีของไทยตองเอาลูกใสกระดง 

ถามจริงครั้งไหน เม่ือไรและใคร บอกแม ปู ยา ตา ยาย คุณใสกระดงหรอ มันตองมาจากทองถ่ินกอน 

ทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายในทางชีวิตวัฒนธรรม สังคม แตเขามาเหมือนกันยังไง และเกิดสํานึก

รวมกันยังไง ถึงเกิดความเปนชาติ ความเปนชาติตองออกจากขางลาง แตนี่มัน Top down ลงมา มัน

ถึงเกิดปญหาข้ึนมา และใชจนเกิดความขัดแยง นี้ไมใชเปนกบฏแหงชาติไมใชชาติไทย 

 

   1.10  การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินมีสวนชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนอะไรบางในแงระบบ

การศึกษาของประเทศ 

      มันเปนการทําใหคนรูจักตัวเอง รูจักบานเกิดของตัวเอง ในเวลานี้การศึกษาสวนใหญมัน

เรียนนอกตลอด ประวัติศาสตรทองถ่ิน การอบรมทางสังคมวัฒนธรรมตลอด คุณเกิดมามีญาติพ่ีนอง

ยังไง มีวัฒนธรรมเก่ียวกันยังไง เราอยูรวมกัน เราจึงรูจักเพ่ือนมาก รูจักโลก แตประวัติศาสตรท่ีดีมา

จากโลกลงมา Top down ในหัวใจความลาหลัง มันจะเขาสูอาเซียนแลวคนไทยยังไมรูเลยวาคืออะไร  

 

   1.11 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีใหคนในทองถ่ินรูจักตัวเองผานประวัติศาสตรของตนเองจะเปนอยางไร 

  เขาตองรูจักตัวเอง และถึงคอยไปบอกตอ รูจักตัวเองกอนท่ีจะไปรูจักเพ่ือนบาน รูจัก

โลก ถาหากคุณไมรูจักตัวเองคุณก็จะถูกขยี้ เวลานี้มันขยี้ท้ังชุมชน บานจัดสรร คอนโด คือชุมชน

หรือไม ไมเปนไมรูจักกัน มันตีกัน ทะเลาะกัน ฆากันตายยังไมรูเลย ทําพิธีกรรมอะไรพวกนี้ นั้นละคือ

ชุมชน แตนี้ไมมีเราพัฒนาไอท่ีเปนชุมชนหรอกๆ ชุมชนการบริหาร ชุมชนเศรษฐกิจ คุณทําลายชุมชน

ธรรมชาติหมด  

 

   1.12 ทําอยางไรใหคนรุนหลังเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 

 มันไมมีทางถูกขยี้มาตลอด เราถึงไดเกิดภาวะเลวรายมาขนาดนี้ แลวท่ีตื่นก็มาจากคน

ทองถ่ินท่ีเริ่มมาขัด ไปไมไหวแลวก็หันหนาชนกัน เขาหากัน เปนกลุมใหม ขัดขืนตออํานาจรัฐ สองสาม

อันนี้ก็ไดยินขาวเหมือนกันใหยื้อเวลา ยื้อไมไดมันตองสูกัน เพราะเวลานี้รัฐมันก็มีปญหาของมัน
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เหมือนกัน ถามหนอยยางเปนอะไร ยางไมใชพืชเศรษฐกิจนะ มันเปนวัฒนธรรม มันเปนวิถีชีวิตของ

เขาใชหรือไม เม่ือรัฐไปกระทบก็เกิดการอ้ือหือกลับมา มันเดือดรอนมา เวลาตอรองมันก็คายไปใชไหม 

มันเจ็บปวดก็เอาอีก เพราะมันไมเขาใจไง แลวยางภาคอ่ืนก็เหมือนกันหมด แตมันไมมีพลังมากเหมือน

ภาคใต ภาคใตมันมีการตกผนึก มีกติกา แลวคนมันอีกแบบหนึ่ง คนตางถ่ิน ตางสังคม มันตางกันเอง 

แลวภาคใตมันอยูรวม รูจักกัน คุณเห็นไหมวาคนท่ีมาอยูรวมกัน มันเกิดการอุปถัมภกัน กับคนท่ีเปน

เจาของสวนยางกับคนท่ีกีดยางเกือบ 70 เปอรเซ็นต คือคนกีดยาง แตมันก็รวมกันอยูในระบบอุปถัมภ 

แตกอนนี้ปตตานีก็แบบเดียวกัน ถาตัดความสัมพันธ คนไทย จีน มุสลิม ก็จบ เขาไปไมถึง ตอมาก็เกิด

การลุกลานข้ึน นี้เปนตัวอยางของการตาน ถาไปเลนละเอียดจะเจอหนัก แลวมันก็จะรวมหัวกัน  

 

  1.13 ทําอยางไรใหเรื่องราวของอดีตมีความเชื่อมโยงกับปจจุบัน เพ่ือใหการบอกเลามีความรวมสมัย 

และไมเปนเรื่องไกลตัวของคนในยุคปจจุบัน  

  คือปกติมนุษยเรามีท้ังอดีต ปจจุบันแลวก็อนาคต มันไมใชแคอดีต ปจจุบันแลวก็อนาคต

หรอก มันมีการสืบเนื่องกันมา ในการสืบเนื่องมานี้ อดีตเปนยังไง ปจจุบันเปนยังไง หรืออนาคตเปน

ยังไง ถาคนท่ีเปนชุมชนรับรูตรงนี้เขาก็จัดการกับมันได แตนี้ไมใชวาอดีตดี อดีตไมดี คุณก็ไปรักษามัน 

นั้นคืออนุรักษบาบอ อดีตไมดีก็ยกเลิกไป แลวก็มาคิดใหม สรางนวัตกรรมใหมข้ึนมา สิ่งท่ีไมดีในอดีต

คือไร แลวสิ่งท่ีดีมีไหม ผสมผสานใหมข้ึนมา เราตองมองไปขางหนาหากอนาคตเปนแบบนี้นะ แรง

กระทบจากโลกาภิวัตนมันทําใหออกมาเปนอยางนี้ การใชเทคโนโลยีสูงมันรับไดไหม ตองคิดใชไหม วา

ฐานของเราเปนยังไงนั้นคือการเชื่อม อยางพูดถึงอดีต ปจจุบัน แลวถาคนเรารูอดีต ปจจุบัน เราก็จะ

มองอนาคตไดราบรื่น เพราะการศึกษาของไทยเราไมเขาใจคนไง ไมเขาใจความเปนคน 

 

2. คําถามดานความคิดเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน 

 

   2.1 เราจะทําเรื่องประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ใหนาสนใจไดอยางไร เม่ือสวนใหญ 

(กลุมเปาหมาย) มองวาเปนสิ่งท่ีนาเบื่อ  อะไรคือความนาเบื่อของรายการประเภทนี้   (เนื้อหา  การ

ดําเนินเรื่อง ฯลฯ)  

  คุณตองเขาใจความหมายของวัฒนธรรมเสียกอน สิ่งท่ีทําเพ่ืออะไร ไอคนขางนอกรูปแบบมัน

ก็นาเบื่อ เม่ือวานนี้ไปพูดท่ีอูทอง เรื่องการทองเท่ียวของอูทอง ผมเปนปาฐกถานํา คนท่ีจัดรายการ 

อาจารยมีเวลา 15 นาที ในรายการบอกเอาผม 30 นาที ไมไดคะเดียวการโชวมันไมไดคะแลวจะเอา

ผมทําไม แตเรื่องความรูมันยังไมหมด แตมาบอกหมดเวลา แลวก็มานั่งขอโทษ ก็มันบากับสิ่งเหลานี้ 

มันไมเขาใจ ในการจัดการมันไมสาระ คุณเอาเรื่องสวนตัวไปพูด นั้นคือปญหาท่ีเกิดข้ึนมา  
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อยางท่ีเราเปนอยูเราขายฝรั่งหรือปาวครับ 

 มันลอกเรียนข้ึนมา อยางนี้ถามวานี่รัฐบาลท่ีจะทําใหราชดําเนินเปน Champs Elysees คุณ

จินตนาการแบบปารีสถนนสองเลน รานคา แลวราชดําเนินคืออะไร นี้คือลอกเขามาท้ังดุน เมืองไทย

ฉิบหายหรือไม มันเอามาจะปรับใช แตนี่กอบปมา สมัยรัชกาลท่ี 5 เอา Champs Elysees แตทานก็

ไมไดใช Champs Elysees แตเปนราชดําเนิน เพราะมีความหมายทางวัฒนธรรม สังคม ตลอด ไมรู

จะลือบานลือชองทําไมใหเกิดปญหาข้ึนมา 

 

  - รายการตางๆท่ีเกิดข้ึน ตอนนี้ยังนาเบื่อหรือไม  

 คือมันขาดความรูคุณตองเขาใจวา สังคมไทย มันรูเปน Fact มันรูเปนเฉพาะทาง แลวก็

เอาเฉพาะทางเปนใหญแตบูรณาการไมเปน นายกยังบูรณาการไมเปน แหกปากพูดอยางเดียว มันโงดิ  

เปนเรื่องของเนื้อหา เนื้อหาเปนเรื่องของคน ท่ีจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง แตบางคนอาจไม

เปลี่ยนก็ได บางกลุมอาจบอกตางไมตางก็ได บางกลุมก็วาดี บางกลุมก็ไมดี  

 

   2.2 หากมีรายการสารคดีประเภทประวัติศาสตรทองถ่ินโดยถายทอดผานศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ 

อยากเห็นอะไรจากรายการนี้  

 ก็ตองใหเห็นวามันเขาใจถึงชีวิต วัฒนธรรมอยางไร ชีวิตวัฒนธรรมไมใชศิลปวัฒนธรรม 

เปนเรื่องของคนในโดยตรง วาชีวิตของเขาราบเรียบอยูดวยกันหรือเปลา คุณจะมอง Concept ใน

Social Engineers มันเปนวิศวะกรทางสังคม คุณตองรูจักคน ถาวิศวะกรบอกสรางก็ตองสรางตึก

ตลอดเลย บางคนก็อยากอยูกับตอจะไปยุงกับเขาทําไม ใชม้ัย จะตองเขาใจ  

 

   2.3 อะไรคือหัวใจ หรือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของรายการประเภทศิลปวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร (เชน 

ความแมนยําของเนื้อหา  การเลาเรื่องท่ีไมซํ้าซาก หรือนาเบื่อ ฯลฯ)  

 เนื้อหาคุณตองไปมองใหสัมพันธกับคนในชุมชน ไมใชปจเจคบุคคล บางท่ีแตงนิยายรวม

สมัยเปนความบาเพอเจอของปจเจกชนเปนตรรกะ พวกคุณก็ชื่นชม หรือพวกคุณดูหนังอเมริกัน ท้ัง

รอนแรง ท้ังแสง ชั่วรายหรือไมคุณ เราก็ชอบอะไรท่ีมันหวือหวา รายการก็เขาไปอยูในชีวิตของคน 

   - รายการท่ีจะทําใหเทปแรกครับ แบงเปน 3 ชวง ประมาน ครึ่งชั่วโมง ชวงแรกจะเลาถึง

ประวัติศาสตรในลพบุรีในชวงกอนสมัยตั้งแตพระนารายณ  

                คุณตองบอกวาคนในสมัยพระนารายณ เขามีวิถีชีวิตยังไง แบงออกเปนก่ีคลาส ไมใชมอง

แตราชสํานักมองแตวัง มองสถานท่ีไปแตงตัวบาๆบอๆ แหกตาอยูนั้น  
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               เนื้อหาหลักลพบุรีใหสมัยนายกจอมพล ป. ตรงนี้เปนยังไง ชวงแรกอาจเปนเรื่องของ

สถาปตยกรรม คนเขาก็มองเห็นวาเปนศิลปะ หรือภาพนิ่ง ถาไมมองถึงมันก็ไมมีความหมายอะไร คุณ

ตองมานั่งถามวาถูกฝรั่งมาเปนแบบนี้นะ คนอ่ืนมันก็มองมันเปนภาพนิ่ง เวลาเราเขาไปทองเท่ียวหรือ

ตามสถานท่ีตางๆ มันไมไดเปนการทํางายใชไหมครับ มันไปทําลายเม่ือไปมีผลกระทบกับชีวิตของเขา 

เขาเคยอยูกันอยางดี เคยทํามาหากิน เผื่อแผกัน โดยเฉพาะมันก็เอาของวัฒนธรรมไปขายการ

ทองเท่ียว ท่ีอันตรายกวาการทองเท่ียวคือมันเปนการขายวัฒนธรรม ท่ีเห็นๆกันอยู เอาอยางนี้มรดก

โลกหลวงพระบาง ฝรั่งมาเปลี่ยนให รักษาบานชองแบบยูเนสโก เขาก็เกิดทําใหคนเขาไปคาขายขางใน

หลวงพระบาง ชีวิตของคนหมดละ หนีออกไปหมดละ มันก็เปนการเอาสิ่งท่ีดีงามมาขายการทองเท่ียว 

และยังความเชื่อของภูศรีท่ีเปนศูนยกลางของความศักดิ์สิทธิ์ ฝรั่งเขาไปนั่งกอดกันดูพระอาทิตยตก 

นั้นมันก็เอาของแบบนี้มาขายนะ หรือประเพณีบางอยางเชน ผีตาโขน คือประเพณีท่ีสําคัญตอคุณ

พระเวส คุณตีความใหมและแหคนเขาไป คนขางในเขาไมทํากันเขาไมรู เอาสิ่งเหลานี้ของเขามาขาย

และกระทบกับชีวิตของเขา ททท. นี้ตัวดีเลย  

    - ตอไปชวงท่ี 2 จะเลาถึงงานประเพณีหรือการแสดงของทองถ่ินนั้น  

               คุณก็ตองทําใหเปนชีวิตวัฒนธรรม ชีวิตมีการดํารงอยูยังไง ไมใชวาการทองเท่ียวมันจะทํา

ใหคนไปเท่ียวมาก ท่ีคิดไวในเทปแรกคือ เรื่องรําโทนเพราะมันเก่ียวเนื่องกับยุคจอมพล ป. ดวยและ

อีกอันหนึ่งลอยกระทงยอนยุคจอมพล ป. มันเปนสิ่งท่ีรัฐ Create มันพ่ึงจะฟน เจตนาเพ่ือจะบูรณา

การ แตมันไมบูรณาการมันคือการแชแข็ง คือคนไทยรับไดและรับไมได เพราะวารําโทนมันเกิดจากคน

ภาคกลาง ดนตรีโทนแลวคอยมารําวงกัน ภาคอ่ืนอาจจะเปาแคนก็ได รําเซ้ิงมันตางกัน แตคุณจะเอา

ตัวนี้มาเปนฐานวัฒนธรรมแหงชาติ ทุกคนตองอยางนี้นะ จากรําโทนเปนรําวงนั้นมีรูปแบบ งามแสง

เดือน คอยๆเผยแพรลงไป นั้นเปนสิ่งท่ีรัฐทําข้ึนมา แตมันก็ทําลายของเกาทองถ่ิน แนใจหรอวามันดี 

ลอยกระทงในภาคตางๆ อันนี้มันไมใชลอยกระทง เอากระทงไปลอยน้ํา ลอยสระน้ํา มันไมใชประเพณี

ท้ังนั้น มันไมไดเห็นความวิจิตรและความเชื่อชัดเจน มันกลายเปน Even ข้ึนมา มันเปนวิธีเปลี่ยนผาน 

คือทุกคนตองรวมใจกันทําเพ่ือสรางกําลังขวัญไปสูชวงเวลาใหม ฟนฟูความสําคัญของคน ของสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ 

 

   2.4 มีขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของผูศึกษากําลัง

จะผลิตข้ึนอยางไรบาง  

 คุณทําแบบโยนหิน ทําแบบท่ีเอาสิ่งท่ีไมรูจักมากอนไปใหเขา แลวไมคํานึงวาเขารับได

หรือไมได ก็ตองระวัง แลวกอนท่ีคุณจะทําอะไร คุณตองเขาใจกอน เขาใจคือชีวิตวัฒนธรรมของเขา 

สังคมวัฒนธรรมของเขา และกอนหนานั้นเขามีอะไรบาง และท่ีบัญญัติใหเขามันดีหรือไมดี เขากันได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



146 

 

หรือไมได ตองมีการคาดคะเนเหมือนกัน คุณเอาเทคโนโลยีใหมเขามาแลวบางทองถ่ินมันไมรูจักไฟฟา

หรอก คุณนําไฟฟาเขาไปแลวคนก็เอาไฟฟาไปใชในทางท่ีผิด ไปชอตปลาในแมน้ํา แลวมันก็เกิดความ

ลาหลังของวัฒนธรรม เพราะอยางนั้นเวลาตีแผทองถ่ินบางคนเขาใจได บางคนไมเขาใจ ตองระวัง สิ่ง

ท่ีตองเขาใจกอนอันดับแรกคือ ความจริงจากขางในกอน  

- เรื่องสุดทายอาจารยมีเรื่องเสนอแนะอะไรเก่ียวกับลพบุรี  

ลพบุรีมันลําบาก เพราะตั้งแตสมัยจอมพล ป. ละท่ีรัฐเขาไปครอบมันหมดเลย ชีวิตวัฒนธรรมมัน

เปลี่ยนไป ดูอยางสามเรือน มีบานสามเรือนอยูริมน้ําใชไหม ทุกคนมองกันท้ังนั้น เดียวนี้เขาเปลี่ยนไป

ไงจากเสาสูงกลายเปนรานคาเปนอะไรตางๆ ตองดูจากตรงนั้นวาเปลี่ยนไปดีหรือไมดี คนจนก็จนอยู

คนรวยก็รวยแตกแยกกันอยู ตองดูจากขางในกอน ลพบุรีหลายอยางก็เปลี่ยนไปเยอะ มันจะมีพวก

สถาปตยกรรมจอมพล ป. โรงแรมทหารบกแหงแรกตอนนี้มันก็ท้ิงรางไปละ อันนี้มันเกิดโรงแรมใหม 

ทําลายสภาพแวดลอม มันแข็งกันมันถึงกระทบโดยทุนนิยม ทุนนิยมเสรีท่ีทําไดตามใจชอบ แลวไมมี

กติกา แลวประชาธิปไตยท่ีแบบ Top down คือหาเสียง คนทองถ่ินท่ัวไปไมมีสวนในประชาธิปไตย 

มันกระทบถึงเรื่องการเมืองการปกครอง จนกระท่ังมันทนไมไหว เหมือนกับภาคใต ท่ีอ่ืนไมมีการ

รัฐประหาร เมืองไทยมันรอเวลา คุณดูการเปลี่ยนแปลงของเขมร มันเลยมี Advertising  อยางชัดเจน

ในการเลือกตั้ง แตกอนท่ีเขมรจะมี Advertising เขามีประสบการณการเจ็บปวด ถึงเกิด Generation 

ใหมข้ึนมา คือตอตานเผด็จการ การเมืองเรามีเผด็จการมันคุมเราเพราะเราไมมีประสบการณในการ

เจ็บปวดแตเรากําลังจะเจอเพราะรัฐบาลชุดนี้จะทําใหเจอ  

      - เม่ือวานนั่งดูคลิปตางๆเห็นคนไทยท่ีแถวภาคใตอยูฝงมาเลเซีย 

               ตอนนี้เขาใชชีวิต ก็เขาไมไดโงมันมี Stoic ไทยในมาเลเซีย เขาอยูกันเขามีความสัมพันธ

กัน คนจีน คนไทย คนมุสลิม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตเขามีสํานึกรวมกัน เอ้ืออาทรตอกัน ใน

ปตตานีก็เปนแบบนั้น แตวาทําไมมันเปนแบบนี้ข้ึน ใครไปทําอะไร พวกพระก็แสบเหมือนกันพระพุทธ

ใหญ เขาไมใชอยางนั้น มาเลเซียก็รูวาของเขาเปนมุสลิม แตเขาไมเคยรังแกฝายเรา วัดนี้ใหญมากเปน 

Outlet ใหกับพวกจีนมาทองเท่ียว การเปนของ State ไปเลย เมืองไทยมันไมมีถึงไดบังคับและเกิด

ปญหาข้ึนมา คนไทยมองศาสนา ตั้งแตสมัยสฤษดิ์ ธนะรัชตไมไดมองมิติของศาสนา พัฒนาประเทศ

ไมไดมองศาสนา ความเชื่อเลย มนุษยมันมีความเชื่อ แตคุณเอาฝรั่งท่ีจะทําลายความเชื่อนั้น อยางนี้ท่ี

ทําลายศาสนา อยางนี้ท่ีทําลายซีเรีย ถูกตานโดนคนท่ีดูจิตวิญญาณ โดยใชเทคโนโลยีเขาชวยสารชีวะ

ภาพ เมืองไทยเปนข้ีขาใหกันตลอด เราจะต่ําสุดในบรรดาอาเซียน กอนท่ีจะกอดคอรวมตายกับเขมร 

ตัวมหาวิทยาลัยเองก็ตัวแสบท้ังนั้นจัดรายการไมไดใหแกนแทของความรู บางทีปริญญาเอาเฉพาะ

เรื่องของเรื่องใชไหม อาจารยมาหากินกันไมรูเบสิคกอน นักศึกษาตองมีเบสิคสังคมศาสตร 

วิทยาศาสตร ท่ีมันเบสิคกอนท่ีประยุกตคอยวากันอีกทีแตนี้ไมมีเบสิคเลย พูดใหมันทะเลาะอาจารย
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บางมหาลัยก็กลัวเลย ภาษาอังกฤษยังพูดไมเปนเลย แตเปนดอกเตอรละ ตามราชภัฏตามอะไรตั้ง

เยอะ ลองดูมหาลัยวิทยาเอกชนอยางมากก็เอามหาวิทยาลัยตางประเทศ  
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บทสัมภาษณ อาจารยชาตรี ประกิตนนทการ   

อาจารยประจําภาควิชาศิลปะสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   

วันท่ี 16 กันยายน 2556 

 

1. คําถามดานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

 

   1.1 ความหมายของศิลปวัฒนธรรม 

               ศิลปวัฒนธรรมเปนหลักฐานท่ีเก็บวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รสนิยม อุดมการณ ของคน

ท่ีสรางงานศิลปวัฒนธรรมเหลานี้ เอาไวในแตละยุคแตละสมัย เพราะฉะนั้นถาเราเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรมเราก็จะเขาใจมนุษย ถาเราเขาใจในอดีตวามันเปลี่ยนแปลงมาเปนเราในปจจุบัน

อยางไร 

 

   1.2 วัฒนธรรมในปจจุบันเสื่อมลงหรือไม 

               ศิลปวัฒนธรรมไมมีเสื่อมข้ึนหรือพัฒนาลงไปสักเทาไหร เพราะศิลปวัฒนธรรมก็เปนเพียง

ภาพสะทอนของการอยูรวมกันของมนุษย ความคิด ความเชื่อท่ีมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ถาเรา

มองกันในมุมแบบนี้ก็จะไมมีวัฒนธรรมท่ีเจริญหรือเสื่อม มันก็จะมีแตวัฒนธรรมท่ีเปนแบบแผน 

ขอตกลงการใชชีวิตรวมกันของมนุษยในแตละยุคแตละสมัย  การเขามาของตางวัฒนธรรมก็ยิ่งไมไดมี

ผลรายผลเสียเลย คือเราไปสรางขอบเขตเราเองวา อันนี้วัฒนธรรมเราอันนี้วัฒนธรรมเขา สราง

ขอบเขตในจินตนาการวามีเขามีเรา พอเรารูสึกวามีวัฒนธรรมท่ีไมใชของเราเขามา รูสึกโดนคุกคาม 

แตถามองแบบท่ีผมมอง มันก็ไมมีเสนแบงเขากับเรา มันก็จะมีแตแบบแผนแบบนึง รูปแบบ

ความสัมพันธของมนุษยตอมนุษยแบบหนึ่ง ถาเราเห็นวามันดีเราก็ประยุกตใช ถามันไมดีเราก็ไมตอง

ใช มันก็จะไมมีวาไทยไมไทย เขากับเรา ถาเรามองแบบนี้ก็จบปญหา 

               การอนุรักษ รักษา พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมจะอยูในความคิดท่ีตั้งวาถาเราเห็นวารูปแบบ

ทางวัฒนธรรมแบบไหนท่ีมันเหมาะสมกับสังคมเราในปจจุบันเราก็ใชเลย หรือวารูปแบบทาง

วัฒนธรรมไหนท่ีมีตั้งแตอดีตยังใชไดกับปจจุบันก็รักษาไว แตมันจะตั้งอยูในการประเมินความ

เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนปจจุบันหรือเปลาถามันไมเหมาะสมเราก็ไมตองเก็บมันไว ไมตองไปสราง

ภาพวามันเปนความเปนไทย ถาไมดีก็ตัดท้ิงไป อยาไปวางกรอบวานี่ไทย นี่ฝรั่ง นี่แขก นี่จีน ถาเรา

สรางกรอบแบบนี้เราก็จะมองวาของไทยมันตองมีตองเก็บไว ท้ังๆท่ีมันมีของหวยแตกตั้งเยอะ 

               การอนุรักษท่ีดีท่ีสุดคือการใชงานมันอยู อยางเชนเราเก็บของเกาอยางกลองถาเราไมใช

เลยมันก็จะเสีย แตถาการอนุรักษกลองหรือรถเกาถาเราเอามาใชอยูเรื่อยๆ นั่นแหละคือการอนุรักษท่ี
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ดีท่ีสุด ซ่ึงมันก็ยังปรับเขามาใชกับงานสถาปตยกรรม ตึกและโบราณสถานไดเชนเดียวกัน ถาคุณเก็บ

แบบเขาตูไมไดใชมันก็เสื่อมคาและไรประโยชนเราก็ตองเก็บโดยการใชอยูในสังคมปจจุบันตลอดเวลา 

 

   1.3 วัฒนธรรมกระแสหลักและกระแสรอง 

               รัฐไทยพยายามจะสถาปนาความเปนไทยชุดหนึ่งท่ีมีมาตรฐานข้ึนมาเพ่ือใหเปนแมแบบท่ี

ตระหนักรูรวมกัน ใหคนรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และใชมันในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการควบคุมท่ีอยู

ในรัฐ มันเปนชุดอุดมการณท่ีทําใหคนรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฉะนั้นมันตองมีการทํานุบํารุงรักษา

ชุดอุดมการณนี้ไวผานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบกระแสหลัก สวนชุดอุดมการณ

ศิลปวัฒนธรรมกระแสรองท้ังหลายถามันถูกจุดข้ึน มันมีประเด็นเข็มแข็งมากข้ึน ความคิดเรื่องการ

รวมศูนยเปนหนึ่งเดียวเรื่องความเปนเอกภาพตอสังคมมันก็อาจจะถูกทาทาย มันถูกสั่นคลอน มันเลย

ตองถูกกดทับเอาไว 

 

2. คําถามดานความคิดเห็นตอรายการท่ีผูศึกษาจะผลิตข้ึน 

 

   2.1 รายการศิลปวัฒนธรรมในปจจุบันเปนอยางไร 

               สวนใหญมีลักษณะสั่งสอน ยกยอง วิเศษเลิศเลอ ผิดปกติมากไป ซ่ึงตามจริงมันไมไดมี

แบบนั้น คือวัฒนธรรมทุกอยางมีท้ังดีและเลว แตดังท่ีกลาวมารายการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมแบบ

ไทยๆ จึงมักจะเสนอแตดานดี พอมันเสนอแตดานดีมันก็ผิดปกติของการเปนธรรมชาติของวัฒนธรรม 

สิ่งอะไรท่ีมันผิดปกตธรรมชาติมันก็หนาเบื่อ  อยากใหเสนอในดานไมดีบาง บางเรื่องมันเลาไมได มันก็

ตองไปหนาท่ีของผูเลาท่ีจะตองนําเสนอเทคนิคลีลาท่ีจะเลาใหได โดยไมไปกระทบกับผูท่ีเก่ียวของนั้น 

คือเลาโดยคนท่ีคอยเซนเซอรไมรูตัววาถูกกระแทกอยู ก็เปนเทคนิคของนักเลา ซ่ึงในมุมของผม ผมไมรู

เทคนิคแบบนี้ ผมก็เสนอขอมูลสื่อสารแบบนี้บาง 

 

   2.2 การนําเสนอรายการสารคดีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 

              นําเสนอในฐานะท่ีศิลปวัฒนธรรมเปนภาพสะทอนของการดําเนินชีวิตของมนุษย ณ ยุค

สมัยหนึ่งท่ีมันผลิตวัฒนธรรมแบบนั้นข้ึนมา เสนอวามันผลิตข้ึนดวยเหตุปจจัยอะไร ทํานาท่ีอะไรใน

สังคม และทําไมมันถึงคงอยู แลวทําไมมันถึงเสื่อม มองในฐานะท่ีมันมีผลมีเหตุปจจัย อยาไปมองมัน

วาอันนี้คือสิ่งท่ีดีงาม นี่คือในมุมมองสารคดีศิลปวัฒนธรรมของท่ัวโลก แตถาของไทยก็ยังมีการชมวาดี

งาม ซ่ึงเราตองตีกระแทกสิ่งเหลานี้ 
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