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จุลนิพนธฉบบัน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสูการผลิตสารคดีโทรทศันมวยไทย 

รายการ จาวสงัเวียน ในรูปแบบของรายการโทรทศัน ความยาว 15 นาท ีโดยการศกึษาไดมุงเนนการผลิต

รายการโทรทัศนในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการศกึษาวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ( P r e -

production) ดวยการสํารวจและวิเคราะหขอมูล กระบวนทาแมไมมวยไทยตางๆและรายการที่เก่ียวของ 

มีการสัมภาษณเชิงลกึผูเชี่ยวชาญทางดานมวยไทย จาํนวน 1 คน ผูผลิตรายการกีฬา จาํนวน 2 คน  และ

มีสาํรวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย  คือ บุคคลที่มีอายุระหวาง 18 – 25 ป ที่สนใจทางดานกีฬา 
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โดยใหผูเชี่ยวชาญดานสือ่สารมวลชนชวยในการตรวจสอบดานโครงสรางและเน้ือหารายการ จากน้ันจึง

ดําเนินผลิตรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย รายการ จาวสงัเวียน จํานวน 1 ตอน มีความยาว 15 นาท ี

(Production and Post-Production) หลังจากผานขั้นตอนผลิตรายการแลว ผูศกึษาไดจดัทาํการ

ประเมินผลรายการ โดยการเปดรายการ จาวสังเวียน และจัดทาํประเมินแบบสนทนากลุม ( F o c u s 

Group) กับกลุมเปาหมาย คอื บุคคลที่มีอายุระหวาง 18 – 25 ป ที่สนใจทางดานกีฬา จํานวน 10 คน 

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญมคีวามพึงพอใจกับรายการสารคดี ที่ให

ความรูเก่ียวกับแมไมมวยไทย ผานมมุมองของผูเชี่ยวชาญและในชวงของการแสดงทาเปนที่ต่ืนตาต่ืนใจ มี

การตัดตอทาํใหรายการมคีวามนาสนใจมากขึ้น แตในชวงสมัภาษณมีความยาวมากเกินไปทาํใหดูแลวอาจ

รูสึกไมดึงดูดความสนใจไดตลอดเวลา และภาพที่ใชในการ insert อาจมีนอยจนเกินไป แตโดยรวมมีความ

นาสนใจดี ดังน้ันรายการสารคดีโทรทศันมวยไทย รายการ จาวสงัเวียน จึงไดรับความชื่นชอบและความ

พึงพอใจจากกลุมเปาหมายไดเปนอยางด ี
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองมาจากความรวมมือ ความกรุณาและกําลังใจจาก

ผูเก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม ทางผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยางยิ่งกับความกรุณาและความ

ชวยเหลือจาก อาจารยภัทราพร สังขพวงทอง อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ที่ใหคําปรึกษาและ

คําแนะนําที่ดี อีกทั้งยังเปนกําลังใจใหสามารถผลิตผลงานไดอยางเต็มความสามารถ นอกจากน้ีขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารยผูที่เปนคณะกรรมการในการตรวจจุลนิพนธทั้ง 5 ทาน อันไดแก อาจารยสังกมา 

สารวัตร,ผศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ,อาจารยแกวตา ปริศวงศ,อาจารยกนกวรรณ กนกวนาวงศ และ

อาจารยอัศเรศ ใจเจริญทรัพย ที่ใหคําแนะนํา เพ่ือแกไขสวนที่บกพรอง จนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จได

ดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุกทานที่ไดประสิทธประสาทวิชา ความรู จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบคุณ คุณอาทิตยา จันรงค์ฤทธิ และคุณอนุสรณ์ ดีประยูร ผูควบคุมการผลิต และ 

creative รายการเสนหกีฬา ที่คอยชวยใหคําแนะนําในการผลิตรายการกีฬา รวมไปถึงใหหลักในการ

ปฏิบัติงานที่ดี วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการถายทํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการผลติรายการ และ

ทําใหสําเร็จไปไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม บุคคลที่มีความสําคัญที่สุด โดยใหการสนับสนุนในทุกๆ 

ดาน มอบความรัก การดูแล ใหกําลังใจ และสนับสนุนในดานการศึกษาจนทําใหประสบความสําเร็จใน

วันน้ี รวมถึงญาติพ่ีนอง  ที่ใหความรวมมือ ใหความชวยเหลืออยางมากมายที่นาประทับใจ และสนับสนุน

ตลอดทั้งการทําจุลนิพนธในครั้งนี้ รวมไปถึงเพ่ือนๆ ทุกคนที่ใหความชวยเหลือในการผลิตรายการน้ีขึ้นมา

จนเสร็จสมบูรณ และทําใหผูศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในที่สุด 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคัญ 
 

มวยไทยเปนศิลปะการตอสูของชนชาติไทยมาหลายทศวรรษ เปนการตอสูที่ใชรางกายแทน

อาวุธชนิดอื่นไดแก มือ 2 เทา 2 ศอก 2 และ ศรีษะ ซึ่งเรียกวา นวอาวุธ โดยใชรางกายผสมกันกับทา

จนมีประสิทธ์ิภาพสูงสุดในการตอสูปองกันตัว และมีการต้ังช่ือทาทางการตอสูใหเขาใจงาย โดย

เทียบเคียงลักษณะทาทางมวยหรือช่ือลีลา ตัวละคร เหตุการณ หรือสัตวในวรรณคดี มวยไทยไดรับ

การข้ึนทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 จากกระทรวง

วัฒนธรรม ซึ่งถือไดวา เปนกีฬาแสดงเอกลักษณของชาติไทยที่ชาวตางชาติใหความสนใจ  

ความเปนมาของมวยไทยไมมีหลักฐานบันทึกที่แนชัด แตศาสตรการตอสูน้ียังคงไดรับการ

ถายทอดมาถึงยุคปจจุบันจากครูบาอาจารยที่มีความรู ผูคนในประเทศไทยและประเทศขางเคียงใช

มวยไทยเปนศาสตรปองกันตัว และตอสูมานานนับต้ังแตสมัยสุโขทัย และในสมัยรัชกาลที่5 ถึงสมัย

รัชกาลที่ 7 เหตุการณบานเมืองในประเทศมีความสงบสุขรมเย็น ไมมีศึกสงครามกับประเทศเพื่อน

บาน ทําใหจุดมุงหมายของการฝกมวยไทยเปลี่ยนไป จากการฝกเพื่อไวใชในยามศึกสงครามก็เปลี่ยน

มาเปนการฝกฝนมวยไทยเพื่อปองกันตัว เปนการออกกําลังกาย และเพื่อความสนุกสนาน และเมื่อป

พ.ศ. 2472 การชกมวยไทยไดเปลี่ยนจากการชกคาดเชือกเปนการสวมนวม เน่ืองจากในป พ.ศ. 2471 

เกิดเหตุนักมวยชกกันถึงตาย ทางราชการจึงไดจัดต้ังกรรมการพิจารนาสําหรับการชกมวย เเละเพิ่ม

กติกาเขาไป จนกระทั่งเกิดการสรางเวทีมาตรฐาน คือเวทีมวยราชดําเนิน ในป พ.ศ. 2488 ซึ่งถือเปน

จุดเริ่มตนของกีฬามวยยุคใหมของไทยในปจจุบัน(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, มวย

ไทย 2553: 5-6) 

ไมมวยไทย หมายถึง ทาของการใชศิลปะมวยไทยที่สําคัญที่สุด อันเปนพื้นฐานของการใชแม

ไมมวยไทย ซึ่งผูฝกมวยไทยจะตองเรียนรูและปฏิบัติใหไดกอนที่จะฝกลูกไมซึ่งถือวาเปนการใชไมมวย

ไทยที่ละเอียดข้ึน (โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง. 2525 : 5 ) โบราณาจารยผูทรงคุณวุฒิไดจัดแบงไมมวยไทย

เปน 15 ไม ดังน้ี ( ฟอง เกิดแกว และสุภาพ เจริญสวัสด์ิ. 2526 : 25 ) 

แมไม 15 ไม 

1. สลับฟนปลา 
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2. ปกษาแหวกรัง 

3. ชวาซัดหอก 

4. อิเหนาแทงกริช 

5. ยอเขาพระสุเมรุ 

6. ตาเถรคํ้าฝก 

7. มอญยันหลัก 

8. ปกลูกทอย 

9. จระเขฟาดหาง 

10. หักงวงไอยรา 

11. นาคาบิดหาง 

12. วิรุฬหกกลับ 

13. ดับชวาลา 

14. ขุนยักษจับลิง 

15. หักคอเอราวัณ 

ลูกไมมวยไทย หมายถึง ทาของการใชศิลปะมวยไทยที่แตกยอยออกไปจากแมไม มีลักษณะ

ละเอียดออนหลายอยาง ซึ่งผูฝกจะตองผานการฝกหัดแมไมมวยไทยกอนจึงจะฝกลูกไมไดดี โบราณา

จารยผูทรงคุณวุฒิไดจัดแบงลูกไมมวยไทย ออกเปน 15 ไมดังน้ี ( โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง. 2522 : 98 ) 

ลูกไมมวยไทย 

1. เอราวัณเสยงา 

2. บาทาลูบพักตร 

3. ขุนยักษพานาง 

4. พระรามนาวศร 

5. ไกรสรขามหวย 

6. กวางเหลียวหลัง 

7. หิรัญมวนแผนดิน 

8. นาคมุดบาดาล 

9. หมุมานถวายแหวน 

10. ญวณทอดแห 

11. ทะแยคํ้าเสา 

12. หงษปกหัก 

13. สักพวงมาลัย 
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14. เถรกวาดลาน 

15. ฝานลูกบวบ 

 

คุณคาและความสําคัญของมวยไทย 

1.มวยไทยสําคัญตอบุคคล  

มวยไทยชวยพัฒนารางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญาใหเปนผูมีความสมบูรณทาง

กาย และจิตใจ  คนไทยทุกคนควรจะไดฝกฝนเพื่อเปนการออกกําลังกาย ใหรางกายมีความแข็งแรง มี

ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยที่มากข้ึน ชวยทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีความสามารถในการ

ทํางานสูง  มีบุคลิกภาพที่ดี  ชวยพัฒนาการทางอารมณ  รวมทั้งสามารถทนตอความเจ็บปวดดาน

รางกาย นักกีฬามวยไทยจึงตองมีความอดทนเปนอยางดีจึงจะสามารถเปนนักกีฬามวยไทยที่ดีได ชวย

พัฒนาการทางจิตใจ คุณธรรม  ขบวนการของกีฬามวยไทย มีการข้ึนครู  ไหวครู  การนับถือผู

ประสิทธ์ิวิทยาการทางมวยไทย ใหการเคารพนับถือผูที่มีวุฒิภาวะสูงกวา การรูจักเสียสละ  กําลังกาย 

กําลังใจเพื่อคนอื่น ความซื่อสัตยสุจริต ความยุติธรรม การมีมารยาท  มีระเบียบวินัย กลาหาญ อดทน 

มีนํ้าใจนักกีฬารูแพรูชนะรูอภัย   

1.1 มวยไทยสําคัญตอชุมชนและสังคม 

มวยไทย เปนการออกกําลังกายสําหรับบุคคล และเปนการออกกําลังกายรวมกับหลายๆ คน

ได อาจใชมวยไทยเพื่อการเลนสนุกสนาน มวยไทยจึงเปนสื่อสัมพันธของคนในชุมชน ชวยพัฒนาสังคม 

เกิดความสามัคคีข้ึนในสังคม กีฬามวยไทยเปนศิลปวัฒนธรรมไทยดานหน่ึง ผูฝกหัดมวยไทย ก็

เหมือนกับผูรักษา ทํานุบํารุง และดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชาติไทย ทั้งโนมนาวใหชาวไทย

รักกันและสามัคคีกัน  เปนสวนหน่ึงที่สงเสริมใหประเทศชาติมีความมั่นคง พัฒนาสังคมให

เจริญกาวหนาตอไปได 

1.2 มวยไทยสําคัญตอประเทศชาติ 

มวยไทยเปนเอกลักษณและเปนวัฒนธรรม ความมั่นคงของชาติมวยไทยจึงเปนสวนสําคัญที่

ทําใหชาติไทยมั่นคง ไมวาคนไทยจะไปอยูที่ใดก็จะนําศิลปะมวยไทยไปฝกปฏิบัติ และเผยแพร สราง

ความสัมพันธอันดีในหมูคนไทยดวยกันและชาวตางชาติ 

โดยสมัยกอนมวยไทยถูกฝกกับทหารและตํารวจเพื่อไวสําหรับปกปองรักษาชาติบานเมือง 

ตอมาในปจจุบันมวยไทยแพรหลายและไดรับความนิยมในหมูชาวตางชาติ ซึ่งยกยองในความสามารถ

ดานมวยไทยของคนไทย จนถึงกับจางใหเปนผูฝกสอน ชวยใหคนไทยมีงานทํา ทํารายไดใหประเทศ

ไทยอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี ชวยใหเกิดสวัสดิภาพแกบุคคลและสังคม ทั้งยังยึดเปนอาชีพที่มั่นคง

และทํารายไดใหกับตนเอง นอกจากน้ียังมีการเปดคายมวยไทยในตางประเทศ เน่ืองจากชาว
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ตางประเทศ เริ่มหันมาสนใจศิลปะการตอสูแบบมวยไทย และนิยมฝกซอม ทั้งเพื่อการออกกําลังกาย

และเพื่อการแขงขัน มีการต้ังชมรม และองคกรมวยไทยในตางประเทศมากมาย 

 

ความนิยมของมวยไทย 

ในประเทศญี่ปุนมีโรงยิมฝกสอนมวยไทยอยูประมาณ 300 แหงทั่วประเทศ และมีโปสเตอรที่

จัดชกมวยติดอยูทั่วไป โดยการชกสวนใหญที่จัดจะมีลักษณะผสมกัน ระหวางมวยไทยกับชูตบอกเซอร 

ในรัฐแคลิฟอรเนียและเนวาดา มีสถานออกกําลังกายและโรงเรียนสอนศิลปะการตอสูที่เปดสอนมวย

ไทย จํานวน 189แหง  ในเยอรมนีมีคายมวย ทั้งที่เปนคายมวยไทยและสถานฝกสอนศิลปะปองกันตัว

ที่ทําการสอนมวยไทยรวมดวยเปนจํานวนมาก (จากการรวบรวมของ สอท .) ณ กรุงเบอรลิน มี

ประมาณ 125 แหง มีคายมวยไทยในบราซิลประมาณ 1,631 คาย และมีนักเรียนประมาณ 42,440

คน ประเทศจีนมีสมาคมเพื่อสุขภาพ ซึ่งใชมวยไทยในรูปแบบของศิลปะเพื่อสุขภาพ โดยมีที่กรุงปกกิ่ง 

34 แหง คุนหมิง 2 แหง ฮองกงและมาเกามี 5 แหง และเซี่ยงไฮ 20 แหง มีคายมวยไทยในตางแดน

จํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะมากข้ึนเรื่อยๆ 

ภาพยนตรที่เกี่ยวกับมวยไทย ภาพยนตรเรื่องบิวต้ีฟูล บอกเซอร ซึ่งเปนภาพยนตรอิง

ชีวประวัติของ นองตุม ปริญญา เจริญผล ไดรับกระแสตอบรับจากตางประเทศอยางสูง  นอกจากน้ี 

ภาพยนตรเรื่อง องคบาก, ตมยํากุง และ เกิดมาลุย มีสวนชวยใหชาวตะวันตกรูจักมวยไทยมากข้ึน 

1. Flag of Hong Kong (ค.ศ.1959-1997 สรางภาพยนตรเรื่องฮองกงเรื่อง พี่นองตระกูลอึด 

Duel of Fists)ถายทําในกรุงเทพ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี ต้ี หลุง รับบทเปนนักมวยไทย 

2. ประเทศฝรั่งเศส ดีดา ดีอาฟาต รับบทเปนตัวเอกในภาพยนตรเรื่อง โชคดี โดยดัดแปลง

จากชีวประวัติของตนเอง 

3. ประเทศสหรัฐอเมริกา คิกบอกซเซอร ซึ่งนําแสดงโดยนักมวยไทย และแวน แดมม รับบท 

เปนนักแสดงเอกของเรื่องที่สูเพื่อลางแคนใหกับพี่ชายของตน 

4. เขตปกครองพิเศษฮองกง ไทเกอร จากภาพยนตรเรื่อง หัวใจขา หัวใจนาง หัวใจหลอม 

เพชร ตัวเอกของเรื่องเปนนักมวยไทยชาวฮองกง )นําแสดงโดย หลิวเตอหัว(  

 5. ประเทศกาตาร  อาหมัด อัล ซูไรติ จากภาพยนตรเรื่อง ทาชนคนเดือด (AUKMEN) ตัว

เอกของเรื่องเปนนักมวยไทยชาวกาตาร 

6. ประเทศเกาหลีใต มาสเตอรคิม เพลงเตะอมย้ิม หมัดทิ่มลูกกะตา มีเหลานักมวยไทย 

 ปรากฏตัวในชวงทายของเรื่องเกาหลีใต   
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           7. ภาพยนตรรวมทุนระหวางประเทศไทย-ประเทศเกาหลีใต เรื่อง THE KICK มีนักมวยไทย

ช่ือหวาหวา รับบทโดยจีจา ญาณิน 

 

รายการโทรทัศนที่เกี่ยวของกับมวยไทย 

1. สิงคโปร เดอะ คอนเทนเดอรเอเชีย เปนรายการเรียลลิต้ีโชว ที่ถายทําเรื่อง 15 เรื่องของ

นักมวยไทย รุน middle weight เขาแขงขันกันทุกประเทศทั่วโลก 

2.เวียดนาม กวินตรา โพธิจักร ไดรับรางวัลประเภทเครื่องแตงกายประจําชาติยอดเย่ียม โดย

สวมชุดมวยไทยโบราณในการประกวดมิสยูนิเวิรส 2008  ที่ประเทศเวียดนาม  

3.ญี่ปุน  นักแสดงตลกชาวญี่ปุน เดินทางเพื่อมาศึกษาวิชามวยไทยที่ประเทศไทย โดยมีความ

ประทับใจตอนักแสดง โทน่ี จา จะนิยมสวมชุดมวยไทยเปนสัญลักษณประจําตัว 

ดังน้ันจากการสํารวจรายการที่เกี่ยวของกับมวยไทยแลวในประเทศไทยยังไมมีรายการที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับมวยไทยอยางจริงจัง ทําใหเห็นถึงชองวางที่จะจัดทํารายการสารคดีน้ีข้ึนเพื่อ เปนการ

นําเสนอที่จะทําใหสารคดีตัวน้ีเขาถึงแกผูชม เพราะในประเทศไทย รายการตางๆที่เกี่ยวกับมวยไทย 

ยังคงเปนรายการประเภทจัดการแขงขันเสียสวนใหญ ผูชมก็จะไดรับแตความบันเทิงมากกวาสาระ

ความรู จึงผลิตสารคดีช้ินน้ีข้ึนเพื่อใหสาระความรูมากกวารายการประเภทการแขงขัน 

และในยุคที่การสื่อสารและเทคโนโลยีไดพัฒนาอยางรวดเร็ว ไมหยุดน่ิง วัฒนธรรมไทยถูก

นําเสนอแคเพียงผิวเผินผานสื่อตางๆ ซึ่งเน้ือหาสาระโดยรวมของการสื่อสารทางชองทางของ

เทคโนโลยีหลักๆ ก็ยังคงเปนการนําเสนอสารตางๆแกผูบริโภค เชน การโฆษณาสินคาผานรายการเกม

โชวหรือละคร แมกระทั่งชวงค่ันรายการขาวในสื่อโทรทัศน และแมจะมีสื่อใหม (New media) ที่เกิด

ข้ึนมาในโลกอินเตอรเน็ต ลักษณะ Social media เพิ่มข้ึนมากก็ตาม แตคงปฏิเสธไมไดวา สื่อที่

โทรทัศนที่เกิดข้ึนมาต้ังแตกลางทศวรรษที่ 20 ยังคงเปนสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุด เน่ืองมาจากเปนสื่อที่

สามารถปลุกเราอารมณ ความรูสึกรวมให คลอยตามไดงาย ผานภาพเคลื่อนไหวและเสียง วัฒนธรรม

ในประเภทแงมุมตางๆถูกสื่อโทรทัศนหยิบยกเอามานําเสนอมากข้ึน ทางดานศิลปะหรือสะทอนผาน

ตัวละคร แตวัฒนธรรมประเภทการละเลนกีฬา ดูจะโดดเดนมากกวาประเภทอื่นๆ ดังจะเห็นไดจาก

การถายทอดสด หรือเทปบันทึกภาพการแขงขันกีฬาตางๆไมวาจะเปน ฟุตบอล เทนนิส แตกีฬาที่

สะทอนวัฒนธรรมไทยอยางเดนชัดมาก และไดถูกนําเสนอผาน สื่อโทรทัศน และไดรับความนิยม

ลําดับตนๆคงหนีไมพน “มวยไทย” ดังจะเห็นไดจากรายการแขงขันมวยไทยซึ่งยังคงมีใหชมกันในทุก

สถานี ดังตัวอยางรายการตอไปน้ี 
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ตารางแขงขันมวยไทยทางโทรทัศน 

วัน เวที ช่ือรายการ เวลา ถายทอดสด 

จันทร ราชดําเนิน *** 18.30 น. - 

อังคาร รังสิต ศึกทรูวิช่ันส 17.30 น. ทรูวิช่ันส 

ลุมพินี *** 18.30 น. - 

พุธ ราชดําเนิน *** 18.30 น. - 

พฤหัส ราชดําเนิน *** 18.30 น. - 

เดอะมอลโคราช  KC TV  

(เคเบิ้ลทองถ่ิน) 

18.00 น. เ ค เ บิ้ ล ท อ ง ถ่ิ น

โคราช 

ศุกร ลุมพินี *** 18.30 น. - 

เสาร สยามออมนอย ศึกจาวมวยไทย 12.15 น. ชอง 3 

ลุมพินี *** 17.00 น. - 

ลุมพินี ศึกมวยไทยลุมพินี

เกริกไกร 

23.00 น. ชอง 5 

อาทิตย อั ศ วิ น ดํ า ร า ม

อินทรา 

ศึกอัศวินดํา 12.30 น. ชอง 9 

ชอง 7 สี ศึกมวยไทย 7สี 13.15 น. ชอง 7 

ราชดําเนิน *** 17.00 น. - 

 

ที่มา: บริษัท เว็บสวัสดี จํากัด (มหาชน) ศิลปะมวยไทย เขาถึงไดจาก http://www.sawadee.co.th 

/thailand/muaythai/ 

 

การศึกษามวยไทยในจลุนิพนธน้ี จึงมีข้ึนเพื่อนําเสนอแมไมมวยไทยรวมไปถึงความรูตางๆ

ที่เกี่ยวกับมวยไทย ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเรื่องราวเหลาน้ีสมควรถูกนําเสนอเพื่ออนุรักษกีฬามวยไทยใหคง

อยูตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย 

2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ 

3. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับกระบวนทาแมไมมวยไทย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

สารคดีความยาว 15 นาที โดยเน้ือหาเรื่องราวของสารคดีจะเลาถึงลีลาที่สวยงามออน

ชอยของกระบวนทาแมไมมวยไทย โดยเลาผานการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานมวยไทย ผาน

ภาพประกอบเพื่อแสดงใหเห็นถึงกระบวนทาที่ถูกตอง  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Modernine 

TV เวลา 13.30-13.45 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษานําเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

 2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางสรรคสื่อสารคดีทางโทรทัศน 

   -ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่ปรากฎตามสื่อตางๆมาเปนแนวทางในการวาง

โครงเรื่อง กอนลงพื้นที่เก็บขอมูล 

    -ศึกษาผูเช่ียวชาญทางดานมวยไทยที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ  

3. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production) 

    -เขียนเน้ือเรื่องที่จะเกิดข้ึนในสื่อสารคดี 

    -เตรียมขอมูลการสัมภาษณ 

    -เขียนรูปแบบเน้ือหาการนําเสนอออกมาในรูปแบบ Pre-production book  

 4. ข้ันตอนการผลิต (Production) 

    -การถายทําในสถานที่จริง 

 5. ข้ันตอนการดําเนินงานหลังจากการผลิต (Post-production) 

    -การตัดตอและเรียบเรียงภาพ 

 6. สรุปผลและจัดทํารูปเลม 

 

ผลคาดวาท่ีจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงวิธีการผลิตสารคดีโทรทัศน 

 2. ทําใหรูเรื่องราวของกระบวนทาแมไมมวยไทยตางๆ  

 3. สามารถใหความรูเกี่ยวกับกระบวนทาแมไมมวยไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษา โครงการการผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย ในครั้งน้ีผูศึกษาไดนําทฤษฎี

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อใชเปนกรอบในการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลกอน ผลิต

ช้ินงานดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสารคดี 

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมวยไทย 

3. แนวคิดเรื่องภาพกับการสื่อความหมายและเทคนิคสโลวโมช่ัน 

1. แนวคิดเก่ียวกับสารคดี 

   1.1 ความหมายของสารคดี 

สารคดี คือ การนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนเรื่องจริง เคยเกิดข้ึนจริง มีอยูจริง   โดยมีการ 

เตรียมการหาขอมูล เรียบเรียงภาพและเสียง ใหออกมามีความนาสนใจและสรางสรรคซึ่งสามารถทํา

ใหผูชมไดรับสาระความรู เกิดความรูสึกนึกคิดและอารมณรวมตามวัตถุประสงคและเน้ือหาที่กําหนด

ไวในสารคดี 

    1.2 หลักสําคัญของงานสารคดี 

- ตองถายทอดความจริงอยางสรางสรรค 

- ตองใหมีผลตอความรูสึกนึกคิดและอารมณรวมของผูชมตอบคําถาม 3 ขอ กอนที่จะทํา

รายการสารคดี 

          - ทําไปเพื่ออะไร คือ การกําหนดวัตถุประสงคและแนวคิดของงานที่จะจัดทําข้ึน 

          - ทําไปใหใครดู  คือ กําหนดกลุมเปาหมาย วางานที่เราจะทําน้ันจะทําใหใครดู      รูปแบบ

ของรายการเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม  

- ดูแลวจะไดอะไร คือ จากการที่คนดูดูแลวไดอะไรกับงานช้ินน้ี เชน ไดประโยชนอะไรบาง

จากสารคดีที่เราจัดทําข้ึน 

1.3 รูปแบบของสารคดี 

       การนําเสนอสารคดีใหดูนาสนใจ จําเปนตองเลือกรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสม โดย

แบงเปนรูปแบบดังตอไปน้ี บรรยาย เลาเรื่อง สัมภาษณ ละคร แอนิเมช่ัน ผสมผสาน 

   ส
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1.4 ขอแนะนําในการเลือกเน้ือหาหรือหัวขอเรื่องท่ีจะผลิตสารคดี 

1. เรื่องที่นาสนใจ 

2. อยูในความสนใจของสังคม 

3. ไมเคยมีใครทํามากอน 

4. ไมมีในที่อื่น ๆ 

5. เรื่องเกาประเด็นใหม 

6. เรื่องที่สงผลกระทบตอสังคม 

7. เปนเรื่องที่สรางสรรค 

 (คณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐPMQA หมวด 6 การ

จัดการกระบวนการ กรมประชาสัมพันธ 2554) 

 1.5 บทสําหรับสารคดี 

    สารคดีมุงเนนเสนอขอเท็จจริง ใหความรู ขอมูลและเหตุการณที่เปนประโยชนตอผูชม มุง

ใหผูชมเมื่อชมแลวมีแรงบันดาลใจใหกระทํา หรือไมกระทําอยางใดอยางหน่ึง เรื่องราวที่เสนอเปนเรือ่ง

จริง ผูเขียนบทสารคดีจําตองคนควาหาขอมูล รายละเอียดมาประกอบการเขียนบทใหถูกตอง จาก

ตํารา เอกสาร สอบถามจากบุคคล หรือเกิดจากความคิดของผูเขียนบทที่มีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง ใน

กรณีที่ผูเขียนสามารถคนควาขอมูลและเขาใจเรื่องที่เขียนอยางดีก็จะสามารถเขียนบทไดกอนการถาย

ทํา ซึ่งอาจทําเปนบทสมบูรณเลยก็ได แตบางครั้งผูเขียนไมสามารถหาขอมูลไดเน่ืองจากไมมีใน

เอกสาร ตําราที่จะใชอางอิง นอกจากการสอบถามจากบุคคลเทาน้ัน ผูเขียนบทก็จะเขียนบทอยาง

คราวๆไวกอน พอถายทํามาแลวผูเขียนบทรูวามีภาพอะไรบาง ผูเขียนจึงสามารถพัฒนาจากบทคราวๆ

เปนบทสมบูรณได เน้ือหาบทสารคดีน้ันสามารถนํามาจากขาวสารที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ 

ประวัติศาสตร ปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชีวประวัติ สถานที่ทองเที่ยว วิทยากรแขนงตางๆ 

วัฒนธรรม ประเพณี และอื่นๆ ซึ่งวิธีการเขียนข้ึนอยูกับแงมุมที่ผูเขียนบทตองการเสนอขอเท็จจริง 

ความคิดขอเสนอแนะใหผูชมไดชมและบางครั้งชวยตัดสินใจ 

เทคนิคสําคัญในการเขียนบทสารคดีคือ สารคดีที่เปนการเสนอเรื่องราวขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว การเสนอความจริงเพียงอยางเดียวอาจทําใหบทนาเบื่อไมนาสนใจ 

ผูเขียนจึงตองนํารูปแบบของรายการประเภทตางๆเขามาประกอบในการเขียนบทสารคดีดวยเพื่อให

เกิดความหลากรสในรูปของความนาสนใจอาจจะนํารูปแบบรายการพูดคุย สัมภาษณ บางครั้ง

นําเสนอในลักษณะของละคร เขามารวมดวย ดังน้ันเทคนิคที่สําคัญของการเขียนบทสารคดีคือเขียน

เรื่องใหนาสนใจมีเอกภาพทั้งในเรื่องของ เน้ือหาและภาษาที่ใชตองสละสลวยเขาใจงาย มีจุดเดนจุด

เดียว แตตองมีความหลากในเรื่องของกลวิธีการนําเสนอ การอานบรรยายประกอบภาพเพียงอยาง

   ส
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เดียวอาจไมพอ ตองใชดนตรี เสียงประกอบ การสัมภาษณ การสนทนา การพูด อาจทําในรูปขาวสาร

นารูและแมแตละคร ทําใหเกิดความหลากหลายในรูปแบบ ดูแลวสนุกสนาน ไดความรูและไมนาเบื่อ  

แตทั้งน้ีผูเขียนบทตองคํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาและความสนใจของผูชมกลุมเปาหมายเปน

หลักดวย (อรนุช เลิศจรรยารักษ 2548) 

การนําเสนอสารคดีมวยไทย เปน สารคดีประเภทความรู (General Feature) เปน

รายการที่นําเสนอในรูปแบบบันเทิงและความรูเหมาะสมสําหรับในการนําเสนอเกี่ยวกับมวยไทยที่มี

เน้ือหาสาระเปนวัฒนธรรมของชาติไทย ที่ตองแสดงใหเห็นถึงประวัติ และกระบวนทาตางๆที่ชัดเจน 

ซึ่งตรงกับรูปแบบนําเสนอขอเท็จจริง โดยเราสามารถทําใหสารคดีเกี่ยวกับมวยไทยใหมีความนาสนใจ

มากข้ึนโดยผานเทคนิคตางๆที่นาสนใจ เชน เทคนิคสโลวโมช่ัน ทําใหสามารถใหเห็นถึงรายละเอียด

ของกระบวนทาทางมวยไทยที่ชัดเจนและนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

 

2. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมวยไทย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ใหคําจํากัดความคําวามวยหมายถึง 

การชกกันดวยหมัด มวยไทยเปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมใหคูชกใชเทา ศอก และเขาได  

(ราชบัณฑิตยสถาน 2538: 623) 

มวย ในภาษาไทยโบราณ หมายถึง หน่ึง เดียว หรือมุ นผมที่ยาว โดยรวบใหเขามารวมกัน 

เปนกล ุมมวย ในภาษาสันสกฤต อานวา มวย (mavya) หมายถึงการผูก ดังจะเห็นไดจากเคร ื่องแตง 

กายของมวยไทย ประกอบดวยศิลปะการผูก 4 แบบ หรือ 4 ผูก ดวยกันไดแก 1. ผูกศีรษะ เรียกวา 

มงคล 2. ผูกแขน เรียกวา ประเจียด 3. ผูกหมัด เรียกวา คาดเชือก 4. ผูกใจ เรียกวา คาถา มนตรา 

และอาคม (นายขยะ 2532: 18-20) 

มวยไทยเปนศิลปะการตอส ูปองกันตัวของชนชาติไทยมาเปนเวลาหลายทศวรรษเปนการตอสู

ที่ใชสวนตาง ๆ ของรางกายแทนอาวุธอื่น ไดแก มือ 2 เทา 2 เขา 2 ศอก 2และศีรษะ1 

ซึ่งรวมเรียกวา ‘นวอาวุธ’ โดยคิดหากลวิธีในการใชสวนตางๆของรางกายใหผสมกลมกลืนกันจนมี 

ประสิทธิภาพสุงสุดในการปองกันตัว และมีการต ั้งช่ือทาทางมวยหรือช ื่อลีลาของตัวละคร เหตุการณ 

หรือสัตวในวรรณคดี เชน เอราวัณเสยงา หนุมานถวายแหวน บนเศียรทศกัณฑ  นางมณโฑน่ังแทน 

อิเหนาแทงกริช รามสูญขวางขวาน หักงวงไอยรา ฯลฯ ทามวยบางทาก็เรียกช่ือตามสิ่งที่คุ นเคย 

ในวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยน้ันๆ เชนเถรกวาดลานคลื่นกระทบฝง หนูไตราวมอญยันหลักญวน 

ทอดแหปลาหมอแถก เหงือกเปนตน เพราะเมื่ อเอ ย ช่ือท ามวยแลวจะทําให นึกถึงท าทาง 

ของการตอสูไดงายข้ึน(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 2540: 1)          
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มวยไทยมีประวัติความเปนมาอยางไรไมแนชัดแตในยุคกรุงศรีอยุธยาเปนยุคที่รุงเรืองของ 

ก ีฬามวยไทยอยางมาก มีสํานักฝกมวยเกิดข้ึนมากมาย ที่ไดรับการยอมรับเปนอยางสูง คือสํานัก 

ดาบพุทไธสวรรค ศิลปะมวยไทยถูกใชเปนศิลปะในการส ูรบแบบประชิดตัวถือเปนสิ่งที่ทหารจําเปน 

ตองเรียนรู จนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ไดมีการจัดต้ังสนามมวยราชดําเนินข้ึน และจัดการ

แขงขันชกมวยอาชีพเปนจํานวนมาก มีนักมวยที่มีช่ือเสียงหลายคน เชน สุข ปราสาทหินพิมาย      

ผลพระประแดง สมาน ดิลกวิลาศ , ประสิทธ์ิ ชมศรีเมฆ , เปงสูน เทียมกําแหง และสุริยา ลูกทุง   

การชกมวยในระยะน้ัน มีลักษณะพิเศษอีกอยางหน่ึงคือ มีการชกมวยขามรุนกันได วันที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ.2499 สนามมวยลุมพินีไดเปดข้ึนอีกแหงหน่ึง นักมวยสวนใหญจึงไดใชทั้งเวทีราชดําเนิน และเวที

ลุมพินีในการแขงขันชกมวย โดยทั้งสองสนามน้ีถือวา เปนสนามมวยมาตรฐานของประเทศไทย มีการ

จัดแบงประเภทนักมวยเปนรุนตางๆ ตามนํ้าหนักตัวที่กําหนดข้ึน เกิดกติกามวยไทยอาชีพ ฉบับ พ.ศ. 

2498 ซึ่งแกไขปรับปรุงจากฉบับ พ.ศ. 2480 ของกรมพลศึกษา และในวันเสารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 

2498 ไดมีการถายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยราชดําเนินเปนครั้งแรก หลังจากน้ันไดมี

ชาวตางชาติเดินทางมาฝกมวยไทย และมีการจัดแขงขันชกมวยกับนักมวยไทยอยูเสมอๆ 

ตอมากีฬามวยไทยมีการพัฒนาจนกอต้ังเปนสมาคมมวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย ซึ่ง

กําหนดใหการชกมวยไทยตองมีเครื่องปองกันอันตราย เพื่อใหนักมวยมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ทํา

ใหชาวตางชาติเดินทางเขามาแขงขันมากข้ึนในแตละป และมีการถายทอดการชกมวยทางโทรทัศน

มากข้ึนดวย ทําใหธุรกิจมวยขยายตัวออกไปกวางขวาง ในตางจังหวัดมีเวทีมวยเกิดข้ึนหลายแหง เปด

โอกาสใหนักมวยที่มีฝมือจากตางจังหวัด เดินทางเขามาชกมวยในกรุงเทพฯ มากย่ิงข้ึนอยางไรก็ตาม 

การชกมวยไทยในปจจุบันสวนใหญมุงเพื่อผลแพชนะและมีผลประโยชนทางธุรกิจเขามาเกี่ยวของ ทํา

ใหศิลปะและแกนแทของมวยไทย นับวันจะเลือนหายไป ถึงแมจะมีหลักสูตรการเรียนกันในบาง

สถาบันการศึกษาก็ตาม เปนที่นายินดีที่ปจจุบันมีการเรียนการสอนมวยไทยในระดับบัณฑิตศึกษา คือ 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

เริ่มเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขามวยไทย ใน พ.ศ. 2546 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา ต้ังแต พ.ศ. 2548 และตอมาพัฒนาเปนหลักสูตรในระดับปริญญาเอกช่ือ

วา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา (ปจจุบันมีการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญา

โท และปริญญาเอก โดยยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) มวยไทยจึงเริ่มพัฒนาเขาสูวิชาการ

เรียนการสอน เพื่อการอนุรักษ และแสวงหาคุณคาทางภูมิปญญาไทยมากข้ึนในสังคมไทยปจจุบัน โดย

มีคณาจารยประจําหลักสูตร เชน ดร. ศักด์ิชัย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมสภามวยไทยสมัครเลนโลก 
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ดร. แสวง วิทยพิทักษ กรรมการเทคนิคผูตัดสินมวยไทยจากสนามมวยราชดําเนิน รองศาสตราจารย 

ดร. สมพร แสงชัย เจาตํารับครูมวยพระยาพิชัยดาบหัก รวมไปถึง รองศาสตราจารยชัยสวัสด์ิ เทียน

วิบูลย ครูมวยสยามยุทธ นอกจากน้ียังมี รองศาสตราจารย ดร. เสรี พงศพิศ ผูเช่ียวชาญดานภูมิ

ปญญาไทย มาชวยกันสรางสรรคจรรโลง ใหองคความรูของบรรพบุรุษที่มีมานานนับสองพันปอยูย่ังยืน

ตลอดไปช่ัวลูกช่ัวหลาน (เตรียมบรรจุมวยไทยสอนช้ันประถมศีกษาป 2553 และปริญญาเอกมวยไทย 

http://atcloud.com/stories/73394  2553) 

ศิลปะการตอสูแบบมวยไทย มีพัฒนาการควบคูมากับวิถีชีวิตของคนไทย จึงมีลักษณะ

ผสมผสานดานการตอสูเพื่อใชปองกันตัวและตอตานการรุกรานของชนเผาอื่น แลวยังรวมเอาการ

แสดงศิลปะลีลาของการใชอวัยวะเปนอาวุธอันมีความหลากหลายพิสดารนาดูไวดวยตามลักษณะนิสัย

ของคนไทยที่ชอบการแสดงออก ความสนุกสนานราเริงและเปนมิตร ตลอดถึงความเปนคนออนนอม 

กตัญูรูคุณคน ซึ่งถือเปนหลักการของศิลปะการตอสูเฉพาะ ชนชาวไทย ที่มีรูปแบบที่แตกตางจาก

ชาติใดๆ ผูที่เรียนรู ฝกฝนจนเขาถึงและเขาใจจึงจะสามารถคงเอกลักษณน้ีไวได และสิ่งที่ยึดเหน่ียว

จิตใจนักมวยไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันคือเครื่องรางของขลัง เชน มงคล ที่ทําดวยสายสิญจหรือ

ผาดิบที่เกจิอาจารยเปนผูเขียนอักขระหัวใจมนตร  คาถาและเลขยันตแลวถักหรือมวนพันดวยดาย  

หรือดายสายสิญจน หอหุมดวยผาซึ่งผานพิธีกรรมจากครูบาอาจารยผูทรงวิทยาคมทําเปนวงสําหรับ

สวมศีรษะ  โดยรวบเปนหางยาวไวขางหลัง  

ปจจุบันน้ีเปนที่รับรูกันทั่วไปวา มีคายมวยหลายแหงที่ไมไดเปดข้ึนมาเพื่อหวังผลทางดาน

กีฬามวยเปนหลัก แตหวังผลทางดานธุรกิจรับสอนมวยไทยใหแกชาวตางชาติซึ่งไดผลกําไรเต็มเม็ดเต็ม

หนวยกวา ซึ่งก็ยังตองทําการสรางนักมวยสงเขาสูการแขงขันมวยไทยตามเวทีทั่วไป เพราะการมี

นักมวยที่ไดรับตําแหนงแชมปมากมายเปนการประชาสัมพันธหรือเปนตัวสรางแรงดึงดูดที่ดีที่สุด 

ดังน้ัน เมื่อหันมามองในมุมของธุรกิจมวยไทยจะพบวา มวยไทยออกไปสรางรายไดนอกประเทศใหแก

คนไทยจํานวนมาก ทั้งในญี่ปุน ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด สเปน ฯลฯ ลวนแลวแตมียิมมวยไทยที่มีอดีต

นักมวยไทย ไปรับจางเปนโคชเปนครูสอน มีรายไดสงกลับมาเลี้ยงครอบครัวทางเมืองไทยอยางสบาย 

หรือมีแมกระทั่งอดีตนักมวยไทยไปลงทุนหรือไปรวมทุนสรางช่ือเสียงและมีรายไดเปนกอบเปนกําทํา

ใหมวยไทยเปนที่นิยมมากในตางประเทศ และลามมาถึงประเทศไทยที่ดารานักแสดงนิยมออกกําลัง

กายโดยการเรียนมวยไทย ทําใหเกิดกระแสการเรียนมวยไทยข้ึนในประเทศไทยประกอบกับ นองตุม-

ปริญญา เจริญผล ที่เคยโดงดังเปนปรากฏการณที่มีสาวๆ สนใจเรียนมวยไทยเพิ่มข้ึนจํานวนมาก การ
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มีผูหญิงสาวสวยในโรงเรียนสอนมวย เปนที่ต่ืนตาต่ืนใจข้ึนมาก สามารถเห็นไดจากกลุมคนที่นิยมมวย 

และสงผลใหมวยไดรับความนิยมในขณะน้ีคือ เหลาดารา นางแบบ นักรอง ซึ่งเปนอาชีพที่ตองอาศัย

รางกายและรูปราง รวมไปถึงแอรโฮสเตส ก็หันมาเลือกมวยไทยเปนตัวชวยในการสรางความแข็งแรง 

และจัดระเบียบรางกายกันอยางมาก (มวยไทยอินเทรนด http://www.positioningmag.com/?q 

=content  2012 ) 

จากคายมวยไทยที่มีขอตองหามมากมายซึ่งสงผลใหผูหญิงที่อยากจะเลนมวยทําไดลําบาก แต  

สัดสวนของนักเรียนในโรงเรียนมวยไทยสมัยน้ีมีผูหญิงจํานวนมากเขาไปจับจองพื้นที่ฝกมวยกันอยาง

เอาจริงเอาจัง ป 2549 กระแสมวยไทยกลายเปนขาวติดอันดับ 6 ใน 10 ขาวดังแหงปของวงการกีฬา

เมืองไทย เมื่อ ฮิเดะโตชิ นากาตะ นักเตะทีมชาติญี่ปุนที่เคยไปคาแขงในกัลปโซซีรี่สอา ของอิตาลี 

เดินทางมาฝกซอมมวยไทยที่โรงเรียนเจริญทอง ทําใหกระแสมวยไทยโดงดังข้ึนมาแบบอีกระลอก 

ความดังของนากาตะ สงผลใหผูหญิง ที่เปนแฟนคลับจํานวนมาก หันมารูจักมวยไทยในมุมมองที่

ทันสมัยดวยเชนกัน  “อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร เปนดาราคนแรกที่มาเรียน เพราะตองใชถายละคร และ

ภายหลังก็มีกลุมนางแบบกลุมแรกที่เขามามี โย – ยศวดี มาริสา  นุช-นีรนาถ โคลท เปนตน หลายคน

ยังมาอยูเปนประจํา (มวยไทยเทรนด้ี http://www.positioningmag.com/?q=content 2012 ) 

ความนิยมมวยไทยโดงดังไปยังตางประเทศจํานวนมาก ทั้งในอเมริกา ญี่ปุน รวมถึงประเทศ

ไทยตางชาติก็ใหความสนใจและเปนเจาของมวยไทยอีกดวย มีตางชาติจํานวนมากที่นิยมจางคนไทย

ไปสอนในตางประเทศ ตางชาติไดนํามวยไทยไปผสมผสานทําเปน Ultimate fighting คือการชกใน

กรง ซึ่งคนอเมริกาก็ใหความสนใจและคลั่งไคลเปนจํานวนมาก สาเหตุที่ทําใหตางชาติช่ืนชอบมวยไทย

เปนเพราะ มวยไทยมีหลักเหลี่ยมในการตอสู มีอาวุธครบ เมื่อเทียบกับเทควันโด กังฟูเปนตัน  

การศึกษาเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมวยไทยเน่ืองจากผูศึกษาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการ 

ผลิตรายการโทรทัศนมวยไทยการศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมวยไทยจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงที่ 

จะตองศึกษาเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับมวยไทยข้ันตนเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการ   และเปนขอมูล 

เกี่ยวกับมวยไทยในการศึกษางานวิจัยน้ีเพราะเน้ือหาของรายการจะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับมวยไทย

และนําเสนอในรูปแบบรายการสารคดีและใชภาพ และเสียงสื่อความหมายเพื่อเกิดความเขาใจ 

3. แนวคิดเรื่องภาพกับการสื่อความหมายและเทคนิคสโลวโมชั่น 

องคประกอบภายในภาพถือเปนสิ่งสําคัญตอการสรางมิวสิกวีดีโอเปนอยางย่ิง เน่ืองจาก

ภาพที่ไดนําเสนอออกมาจะถูกทําหนาที่ในการสื่อสารดวยการถายทอดเรื่องราว อารมณ ความรูสึก 
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และสามารถสื่อความหมายแทนคําพูดโดยตรงจนอาจกลาวไดวา ภาษาภาพเปนเสมือนอีกภาษาหน่ึงที่

ใชในการเลา เรื่องและเปนเครื่องมือที่ใชในการถายทอดทางอารมณของสื่อมิวสิกวีดีโอ ซึ่ ง

องคประกอบภายในภาพดังกลาวเปน องคประกอบในการถายทําและเทคนิคในการสรางสรรคไดแก              

(ประวิทย  แตงอักษร 2551:31-175) 

3.1 ขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย 

การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย เปนการศึกษาในเรื่อง

ความสัมพันธระหวางกลองกับสิ่งที่ถูกถายน่ันเอง เพื่อใหการสื่อความหมายไดผล ขนาดของภาพกับ

วัตถุที่ถูกถายควรมีความสัมพันธระหวางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาผูสรางตองการจะนําเสนออะไร และ

อยางไร การเลือกใชขนาดภาพควรจะถูกกําหนดดวยจุดประสงคที่ผูสรางตองการจะสื่อสาร ซึ่งไมใช

เฉพาะในดานการเลาเรื่องเทาน้ัน แตรวมถึงในเชิงของการสื่ออารมณ หรือความคิดขนาดภาพสวน

ใหญแลวสามารถแบงไดเปน 6 ขนาดหลักๆดวยกัน ดังน้ี 

ภาพขนาด Long shot  

ภาพขนาดน้ีเผยใหเห็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ ขณะที่ตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได

เต็มตัว กลาวไดคือ สามารถเก็บรายละเอียดของฉากไดมากพอๆกับรายละเอียดของตัวละครใน

ลักษณะเต็มตัว อีกทั้งยังเปนระยะที่เหมาะสําหรับคนทําหนังที่ตองการสื่อความคิดหรือความหมาย

พิเศษผานองคประกอบภาพในแบบที่เรียกวา Mise-en-scene  

      ภาพขนาด Fullshot 

ภาพขนาดน้ีจะเห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว สวนหัวจะอยูใกลกับขอบบนของกรอบภาพ 

เชนเดียวกับสวนเทาจะอยูใกลกับของลาง กลาวคือมันไกลพอที่คนดูจะมองเห็นกิริยาเต็มตัวของ

นักแสดง แตก็ใกลพอที่จะไดเห็นการแสดงออกทางสีหนาของตัวละคร 

ภาพขนาด Medium shot  

เปนภาพที่ยึดเอาระยะต้ังแตหัวเขาหรือเอวของตัวละครข้ึนไป มักจะใชในฉากสนทนา

ระหวางตัวละคร เพราะทาทางและการแสดงออกของตัวละครมองเห็นไดชัดข้ึน Medium shot อีก

ลักษณะหน่ึงเรียกวา ภาพขนาด Over-The-Shoulder Shot หรือภาพถายขามไหล คนทําหนังมักจะ

ใชภาพขนาดน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงความจําเจในการเสนอภาพ Two Shot บอยครั้งก็ใชแสดงถึงความ

เกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงระหวางตัวละครทั้งสองคน หรือบางครั้งใชเพื่อเนนความสําคัญหรืออิทธิพลของตัว

ละครคนหน่ึงที่มีเหนือตัวละครอีกคนหน่ึง 
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     ภาพขนาด Close-up 

มักจะใชเพื่อแสดงรายละเอียดของอะไรก็ตามที่มีขนาดเล็ก เปดโอกาสใหผูชมได

สํารวจปฏิกิริยาบนใบหนาของตัวละคร บางครั้งผูกํากับมักจะใชภาพขนาดน้ีเพื่อแสดงนัยสําคัญของ

วัตถุน้ันๆ หลายครั้งก็เพื่อแสดงความหมายในเชิงสัญลักษณ  

2.2 มุมกลองกับการสื่อความหมาย 

      มุมกลองนับเปนอกีเครือ่งมอืหน่ึงที่คําทําหนังสามารถใชเพื่อแสดงความหมายของ 

ภาพหรือบางครั้งก็ถูกใชเพื่อแสดงความเห็นของคนทําหนังตอตัวละครหรือวัตถุที่ถูกถาย หากกลองทาํ

มุมกับวัตถุที่ถูกถายเพียงเล็กนอยมันก็สามารถจะทําหนาที่ในการถายทอดความละเอียดออนทางดาน

อารมณ หากกลองทํามุมกับวัตถุที่ถูกถายอยางแจมชัด มันก็อาจจะใชเพื่อบอกความหมายที่สําคัญของ

ภาพหรือตัวละคร  

กลองน้ันย่ิงทํามุมกับวัตถุที่ถูกถายมากเทาไหร มันก็ย่ิงสะดุดตาและเรียกรองความสนใจ

ของผูชมมากข้ึนเทาน้ัน ในทางปฏิบัติ มุมกลองพื้นฐานที่เห็นกันโดยหลักๆแลวทั้งหมดมี 5 มุมดวยกัน 

ประกอบดวย 

 มุมกลอง High angle หรือ กลองมุมสูง   

 มุมน้ีไมใชมุมที่จะสรางความคลุมเครือหรือนาฉงนใหกับผูชมเหมือนกับ Bird’s eye view 

มุมน้ีใชเพื่อแสดงถึงสถานการณทั่วไปใหไดรับรูโดยไมจําเปนตองบงบอกถึงเรื่องของเคราะหกรรมหรอื

ชะตากรรของตัวละคร ขณะเดียวกัน มุมกลองน้ีจะทําใหขนาดความสูงของตัวละครหรือสิ่งที่ถูกถาย

ลดลง มุมกลองดังกลาวจะเผยใหเห็นสวนพื้นดินหรือพื้นหองเปนแบคกราวนด ในกรณีที่ใชมุมกลองน้ี

กับวัตถุที่เคลื่อนไหว ระดับของความเร็วจะนอยลง มุมน้ีจึงใหความรูสึกถึงความซ้ําซากจําเจ เบื่อ

หนาย รวมไปถึงความเช่ืองชา มุมน้ีมักจะชวยเพิ่มความย่ิงใหญของฉากและอาณาเขตบริเวณโดยรอบ 

ทั้งน้ีจําเปนตองใชภาพประกอบกับภาพขนาดไกลหรือไกลมาก บางกรณีคนทําหนังอาจจะใชภาพเพื่อ

บอกถึงความตกตํ่าหรือการดูถูกตัวเองของตัวละครน้ันๆไดเหมือนกัน 

 ภาพในระดับสายตา หรือ Eye-level shot  

 คือมุมกลองปกติของหนังแทบทุกเรื่อง และไมไดสื่อความหมายใดๆเปนพิเศษ กลาวคือมี

ความเปนกลางและไมกอใหเกิดทางดานอารมณใดๆ ภาพระดับสายตาเปดโอกาสใหผูชมเลือก
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พิจารณาและตัดสินตัวละครจากที่มองเห็นเอาเองวาแตละคนเปนอยางไร โดยในมุมภาพน้ีจะใชในสาร

คดีมวยไทย เพราะเน่ืองจากเปนมุมมองโดยทั่วไป ทําใหสื่อสารและเขาใจไดงาย 

 มุมกลอง Low Angle หรือ กลองมุมตํ่า  

 เปนมุมกลองที่เหมาะสําหรับการแสดงถึงความย่ิงใหญของสิ่งที่ถูกถายในแนวต้ัง กลองมุม

ตํ่าเพิ่มความสูงใหกับนักแสดงรูปรางเต้ีย การเคลื่อนไหวของวัตถุในมุมกลองระดับน้ีใหความรูสึกที่

รวดเร็ว ในฉากที่นําเสนอความรุนแรง กลองมุมตํ่าจะเปนประโยชนในการสรางความรูสึกวุนวาย

สับสน อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมเมื่อถูกถายดวยกลองมุมตํ่ากลับจะลดบทบาทลงไป เพราะแบ็ค

กราวนดสวนใหญมักจะเปนทองฟาหรือไมก็เพดานหอง ในทางจิตวิทยา กลองมุมตํ่าเพิ่มความสําคัญ

ใหกับตัวละคร ภาพของตัวละครที่ถายจากมุมตํ่าจะกอใหเกิดความรูสึกนากลัว นาเกรงขาม หรือนา

เคารพนับถือ ดวยเหตุน้ีเอง หนังประเภทโฆษณาชวนเช่ือหรือหนังประเภทแสดงวีรกรรมหาวหาญมัก

ใชกลองมุมตํ่าเพื่อประโยชนในการสื่อความหมายทํานองน้ีเสมอๆ โดยมุมกลองแบบ low angle น้ัน 

จะทําใหนักมวยดูย่ิงใหญนาเกรงขามมากย่ิงข้ึน  

 2.3 การเคลื่อนกลองกับการสื่อความหมาย  

ในอดีตการเคลื่อนกลองในการถายทําน้ัน จะมีจุดประสงคสวนใหญเพื่อการเลาเรื่อง 

แตในปจจุบันการถายทํา น้ันใชประโยชนจากการเคลื่อนกลองในระดับที่ซับซอนมากข้ึน 

นอกเหนือจากการเลาเรื่อง หรือสื่อสารดานอารมณ การเคลื่อนกลองยังถูกใชเพื่อสื่อสารความหมายที่

ซอนเรน และแสดงผลในทางจิตวิทยา 

 การเคลื่อนกลองในแตละรูปแบบสื่อสารความหมายที่แตกตางกัน แตการเคลื่อนกลองใน

สารคดีมวยไทยน้ันจะใช 

 Pan หรือ Panning Shot  

จะใชเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวของตัวละครใหอยูในกรอบภาพ อาจเปนการ pan จาก 

ผูเช่ียวชาญที่สัมภาษณไปยังพิธีกร และจากพิธีกรไปยังผูสัมภาษณ 

 Tilt หรือ Tilt Shot  

คือการเคลื่อนกลองในแนวต้ัง ตัวกลองยึดอยูกับขาต้ัง สงผลให วัตถุที่ ถูกถาย

แปรเปลี่ยนความหมาย เชน การ tit จากมุมตํ่าจากนักมวย tit ข้ึนไปยังมุมระดับสายตาเพื่อใหนักมวย

มีความนาเกรงขามที่นอยลง 

     2.4 การจัดองคประกอบภาพในการสื่อความหมาย 
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     เกณฑในการวิเคราะหการจัดวางภาพแบบ Mise-en-sce’neอยางเปนระบบ

สําหรับชอทใดชอทหน่ึงในภาพยนตรน้ัน อาศัยความรูหลายเรื่องประกอบกัน อาทิ การถายภาพ 

ขนาดภาพ มุมกลอง การจัดแสง การจัดแสง การใชสี กรอบภาพ องคประกอบภาพ ฟอรมของภาพ 

และอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางเปนรูปธรรมรวมกัน เกณฑตอไปน้ีอาจจะชวยใหการศึกษา 

Mise-en-sce’ne เปนไปอยางจับตองไดงายข้ึน 

    - Dominant หรือจุดเดนทางภาพ  

     สายตาของเราเราจับจองที่บริเวณไหนเปนลําดับแรกและทําไมหรืออีกนัยหน่ึง ผูสราง

ตองการใหผูชมมองไปสวนประกอบใดของภาพเปนอันดับแรก 

  - รูปแบบการจัดแสง  

      เปนการจัดแสงแบบ High Key, Low Key, High Contrast หรือผสมผสานระหวาง

รูปแบบการจัดแสงเหลาน้ี การจัดแสงในสารคดีมวยไทยช้ินน้ี 

  - ขนาดภาพ  

     ภาพที่ใชเปนภาพขนาดไหน กลองต้ังหางจากเหตุการณที่เกิดข้ึนเพียงใด 

  - มุมกลอง  

     เรารวมถึงมุมกลอง กําลังมององคประกอบหลักของภาพในมุมสูงหรือตํ่า หรือวาอยูใน

ระดับสายตา 

  - การใชสี  

    สีที่ใชมาตัดหรือชวยขับความเดน สีมีหนาที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณหรือไม 

  - เลนส  

    แผนกรองแสงหรือฟลเตอร และฟลมที่ใชสิ่งเหลาน้ีมีสวนเปลี่ยนแปลงบิดเบือนหรือไม 

  - Subsidiary Contrasts หรือจุดเดนรอง  

     คือสิ่งที่สายตาเราใหความสําคัญลําดับตอมา 

- ความหนาแนน  

มีขอมูลบรรจุอยูในภาพมากเพียงใด 

  - Composition  

หรือการจัดองคประกอบภาพ พื้นที่2มิติของจอถูกแบงสันปนสวนอยางไร  
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  - ฟอรมของภาพ 

เปนแบบเปดหรือปดได (from) ภาพที่เห็นทําหนาที่เสมือนหนาตางที่เจาะจงตีกรอบ

เฉพาะบางสวนของฉากโดยพลการ  

  - การจัดวางกรอบภาพ (Framing)  

   หลวมหรือคับแคบ ตัวละครสามารถจะเคลื่อนไหวไดอยางเปนอิสระหรือตัวละครถูก

จํากัดใหอยูในสภาพที่ขยับไมได 

  - ระดับความลึกของภาพ  

    ภาพแสดงใหเห็นถึงความลึกกี่ระดับและโฟรกราวนดกับแบ็คกราวนดชวยขยายการ

วิจารณหรือไม 

  - การจัดวางตัวละคร  

    บรรดาตัวละครครองพื้นที่สวนไหนบาง  

  - ทิศทาง 

ที่ตัวละครหันไปกับกลอง  

  - ระยะความสัมพันธระหวางตัวละครกับกลอง  

พื้นที่ระยะหางของตัวละครเปนอยางไร หางแคไหน 

 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องภาพ ทําใหผูศึกษามีความเขาใจในเรื่องของการสื่อความหมายเกีย่วกบั

ภาพ ไดแก ขนาดภาพ การเคลื่อนกลอง มุมภาพและการจัดองคประกอบภาพ มากย่ิงข้ึน สามารถนํา

ความรูเกี่ยวกับเทคนิค ความรูเกี่ยวกับดานภาพ มุมกลองตางๆน้ีไปใชในการถายทอดเรือ่งราวตางๆใน

สารคดีไดมากย่ิงข้ึน ทําใหรูวาถาตองการจะถายแบบน้ี ตองใชมุมกลอง ขนาดภาพอยางไรเปนตน 

เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน พรอมกับใชเทคนิคพิเศษตางๆเขามาชวย เพื่อใหงานมีเอกลักษณ 

เลาเรื่องราวและใหรายละเอียดมากข้ึน  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง (2522) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ“พัฒนากีฬามวยไทย”โดยศึกษาจาก 

วิทยานิพนธวารสารบันทึก ที่เกี่ยวของกับมวยไทยสัมภาษณครูอาจารยที่สอนวิชามวยไทยนายสนาม 

มวยสื่อมวลชนที่เกี่ยวของกับกีฬามวยไทยทั้งในอดีตและปจจุบันและสรุปวาการกีฬามวยไทยจากสมยั

สุโขทัย ถึงสมัยปจจุบันมีจุดที่นาสนใจ คือ 
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1. จุดมุงหมายของการฝกหัดมวยไทยเพื่อการทหารเพื่อเปนศิลปะศาสตรในปจจุบันเพื่อ

เปน อาชีพ 

2. การเปรียบมวยสมัยกอนเปรียบมวย โดยอาศัยความสมัครใจของนักมวยทั้งสองฝายไมมี 

การช่ังนํ้าหนักไมมีการเปรียบเทียบฝมือในปจจุบันนักมวยตองช่ังนํ้าหนักตองมีนํ้าหนัก 

เทากันหรือใกลเคียงกัน ตองมีฝมือที่ใกลเคียงกันจึงจะชกกันได 

3.   กติกาการแขงขันสมัยกอน กติกาไมละเอียด ไมรัดกุมชกกันจนกวาจะยอมแพกันไปขาง  

หน่ึง ในปจจุบันกติกาได ถูกกําหนดข้ึนอยางรัดกุมเพื่อปองกันอันตรายที่จ ะเกิดข้ึนกับนัก 

มวยมีการกําหนดยกไมรอใหนักมวยยอมแพเอง 

4. ในสมัยกอนและปจจุบันกีฬามวยไทยจะเหมือนกันตรงที่ชวยสรางคุณธรรมใหกับนักมวย  

ใหมีความซื่อสัตย สุจริต มีนํ้าใจเปนนักกีฬา มีความสุขุม รอบคอบ มีสติย้ังคิด 

อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย (2547) ทําการศึกษาหารเปลี่ยนแปลงของบทบาทและความสํา-

คัญของมวยไทย พ.ศ. 2463-2546 โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาวาความคิดแบบตะวันตกและ 

แนวคิดทางธุรกิจ ไดมีผลกระทบอยางไรบางกับบทบาทและความสําคัญของมวยไทยในสังคมไทย 

โดยไดใชวิธีคนควาทางประวัติศาสตรและใชหลักฐานทั้งช้ันตนและช้ันรองในการวิจัย ผลการศึกษา 

แสดงใหเห็นวามวยไทยมีบทบาทสําคัญดวยกันทั้งสิ้น 8 บทบาท คือเปนหน ึ่งในวิธีฝกทหารเปนเครื่อง 

สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจเปนหน่ึงในองคประกอบของงานพิธี 

เปนสัญลักษณของชาติ เปนกีฬายอดนิยมระดับชาติ เปนสื่อกลางการพนันเปนกิจรรมที่ดึงดูดนักทอง 

เที่ยว และที่สุดเปนกีฬายอดนิยมระดับชาติซึ่งที่ผานมามวยไทยมีบทบาทปรากฏในบางดานมาแตกอน 

ป พ.ศ. 2463 ในขณะที่บทบาทบางสวนไดพัฒนาข้ึนภายหลังและไดสืบทอดอยูถึงปจจุบัน  

ขณะที่มงคล คําเมือง (2532) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับมวยไทยจากประวัติและวิวัฒนาการของกีฬา 

มวยไทยต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย จนถึงปจจุบันจะเห็นไดวามวยไทยไดมีบทบาทสําคัญตอสังคมไทย 

เสมอมา ซึ่งนอกจากการเปนศิลปะประจําวันของคนไทยที่ใชฝกหัดการตอสูปองกันตัวของลูกผูชาย    

ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อการทหาร การถวายอารักขาพระมหากษัตริย และสรางช่ือเสียงเกียรติยศใหกบั 

ตนเอง และวงศตระกูล ตลอดจนยึดเปนอาชีพที่สามารถมีรายไดจากการแข งขันชกมวยไทยแนวโนม 

มวยไทยในอนาคตจะมีลักษณะเปนธุรกิจมากข้ึนคือวิธีการจัดดําเนินการแขงขันและผลประโยชนของ

ผูที่เกี่ยวของในการจัดการแขงขันกีฬามวยไทย ผูชมสวนใหญเขามาชมการแขงขันกีฬามวยไทยมี 

วัตถุประสงค เพื่อการเลนการพนันเมื่อมีการพนันเขามาเกี่ยวของมีการเดิมพันใหรางวัลพิเศษแกนัก 
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มวย ทําใหรูปแบบของการตอสูของกีฬามวยไทยเปลี่ยนไปทั้งสิ้นดังน้ันจะเห็นไดจากผูชมรายการถาย 

ทอดสดการแขงขันชกมวยทางโทรทัศน ซ ึงมีผูสนใจชมรายการมากมายจะมีการเลนการพนันทีเ่รยีกวา 

“มวยตู” เมื่อมีผูชมมากข้ึนการขายโฆษณาของรายการดังกลาวก็มีมากข้ึนซึ่งวัตถุประสงคที่ใหมีการ 

ถายทอดสดเพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริมเผยแพรกีฬามวยไทยเปนศิลปะประจําชาติน้ันแทที่จริง 

แลวมีผลประโยชนในเชิงธุรกิจแอบแฝงทั้งสิ้น 

เชิดชัย ศรีรัตน (2548) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูชมมวยไทยตอการจัดการในสนามมวย 

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 โดยการทําการศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผูชมมวย 

ไทย ตอการจัดการในสนามมวย สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบอกชอง 7 โดยกลุมตัวอยางเปนผูชมมวย 

ไทยในสนามมวยสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 จํานวน 340คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง 

แบบบังเอิญใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการแจกแจง

ความถ่ีคา รอยละ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-teste) ซึ่งผลวิจัยพบวา                                   

1. ผูชมมวยไทยมีความพึงพอใจตอการจัดการในสนามมวย สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง  7 

อยูในระดับมาก เน่ืองจากสนามมวยแหงน้ีจัดใหมีการแขงขันชกมวยที่มีการถายทอดสดทางโทรทัศน 

มาเปนเวลานานกวา 30 ป จนเปนที่นิยมช่ืนชอบของผูชมมวยไทยทั่วไป  

2. ผูชมมวยไทยที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการในสนามมวย สถานีโทรทัศน 

กองทัพบกชอง 7 ไมแตกตางกัน เน่ืองจากผูชมมวยไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง เปนกลุมที่มีความ 

สนใจดานการชมการแขงขันชกมวยอยูแลว   

3. ผูชมมวยไทยที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการในสนามมวยสถานีโทรทัศนกอง 

ทัพบกชอง 7 ไมแตกตางกัน เพราะถึงแมอายุจะตางกันแตมีความสนใจในมวยไทยเหมือนกัน   

4. ผูชมมวยไทยที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการในสนามมวย สถานีโทรทัศน 

กองทัพบกชอง7 ไมแตกตางกัน เน่ืองจากสนามมวยสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง7 เปดใหบริการแก 

ผูที่สนใจโดยทั่วไป ไมเก็บคาเขาชม และมีนโยบายในการใหความสําคัญตอการใหบริการแก ผูชมที่ 

สนใจทุกอาชีพโดยไมปดกั้น 
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บทที่ 3 

 

การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 

 การศึกษาเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย” ไดมวิีธีการวิจัยโดยแบงเปนข้ันตอน

การเกบ็รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมลู และช้ันตอนการวางแผนผลิตช้ินงาน โดยแบงเปนหัวขอดัง 

ตอไปน้ี  

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย” ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลมาจาก

แหลงตางๆ อยางหลากหลาย เชน งานวิทยานิพนธตางๆ และรายการโทรทัศน โดยจะใชรูปแบบการ

วิจัยเชิง  คุณภาพ (Qualitative research) ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมเปาหมาย โดยจะใช

การสัมภาษณเชิงลึก กับผูเช่ียวชาญ ดานการผลิตรายการโทรทัศนและมวยไทย  ควบคูกับการวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยการทําแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ เขาใจ 

และเขาถึง กลุมเปาหมายไดอยางแมนยําย่ิงข้ึน จากน้ัน จะนําผลการวิจัย ที่ไดมาประยุกตใชในการ

วางแผนข้ันตอนดําเนินงาน การกําหนดรูปแบบเน้ือหา การวางแผนในการผลิตช้ินงาน นอกจากน้ีจะ

ใชการเก็บขอมูลจากการทําการวิจัยดวยการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อประเมินผลการผลิต

รายการในข้ันตอนหลังการผลิตรายการอีกดวย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร (Population) ทีจ่ะใชในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน

มวยไทย” จะแบงออกเปน 4 กลุม ดังตอไปน้ี   

1.ประชากรทีเ่ปนผูผลิตรายการโทรทัศน กลุมผูผลิต รายการเสนหกีฬาของทางชองไทย

ทีวีสี ชองสาม จํานวน 2 ทาน  

1.1 คุณ อาทิตยา จันรงคฤทธ์ิ ผูผลิตรายการ (Producer) รายการ เสนหกีฬา 

1.2 คุณ อนุสรณ ดีประยูร ผูสรางสรรครายการ (Creative) รายการ เสนหกีฬา 

2. ประชากรที่เปนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับดานมวยไทย 

2.1  ผศ.โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง ปรมาจารยอาวุโส สมาคมครมูวยไทย คาย ศิลปธํารงค 
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3. ประชากรกลุมแบบสอบถามที่มอีายุระหวาง 18-25 ป และสนใจทางดานกีฬาจํานวน 

100 คน 

4. ประชากรที่ทําการ Focus group  เพื่อประเมินผลหลังการผลิตรายการ ที่มีอายุ

ระหวาง 18-25 ป และสนใจทางดานกีฬา จํานวน 10 คน 

 

ทั้งน้ีผูศึกษาไดทําตัวอยางการสุมประชากรโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง

(Perposive sampling) เพื่องายตอการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินรายการ  

 

กลุมตัวอยาง (Sampling) ที่จะใชในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศนมวย

ไทย”  จะทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยแบงออกเปน2กลุม กลุมตัวอยางที่เปนผูเช่ียวชาญ ดานการผลิตรายการโทรทัศนโดย

จะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

กลุมตัวอยาง ที่เปนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับดานมวยไทย โดยใชการสัมภาษณ เพื่อใหได

ขอมูลที่ถูกตอง ตรงประเด็นที่ตองการ ผานปรมาจารย เกี่ยวกับดานมวยไทย จํานวน 1 ทาน คือ 

- คุณโพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง ปรมาจารยอาวุโส สมาคมครมูวยไทย คาย ศิลปธํารงค 

  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยกอนการผลิต 

ในการศึกษาและการสรางสรรครายการสารคดีโทรทัศนมวยไทยน้ัน ผูศึกษาไดกําหนด

เครื่องมือที่ใชในการศึกษางานวิจัยครัง้น้ี โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  

 1. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูลกอนการผลิตรายการ  

1.1 การสัมภาษณ (Interview) โดยสัมภาษณจากผูผลิตรายการเสนหกีฬา ซึ่งจะใช

คําถามปลายเปด (Open-end question)  เพื่อใหเขาถึงขอมูลอยางแทจริงและ ถูกตอง โดย

สัมภาษณในเรื่องของ เน้ือหาของรายการ วิธีการผลิตและรูปแบบการนําเสนอรายการ โดยแนว

คําถามของการสัมภาษณ มีดังตอไปน้ี  

      คําถามสัมภาษณโปรดิวเซอรรายการ 

       1. วิธีการทําใหรายการเปนที่นิยม 

       2. ข้ันตอนการผลิตรายการ 

       3. รายการกีฬาน้ันมีจุดเดนอะไรบาง ทีจ่ะทําใหผูชมดูแลวไมเบื่อ 

       4. กลุมเปาหมายของรายการ  
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1.2 การสัมภาษณ (Interview) โดยสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญดานมวยไทย เพื่อใหได

ขอมูลที่ลึกซึ้งและเปนขอมูลที่ไดรับโดยตรง จากผูที่มีประสบการณ และผูที่คลุกคลีอยูในแวดวงมวย

ไทยมาเปนเวลานาน ทําใหไดขอมูลที่ลึกซึ้ง   และเปนขอมูลที่ดีในการนําไปผลิตรายการ โดยแนว

คําถามของการสัมภาษณ มีดังตอไปน้ี 

     คําถามสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานมวยไทย 

      1. ความตองการใหคนทั่วไปรับรูเรื่องใดเกี่ยวกับมวยไทย 

      2. ความแตกตางของมวยไทยในอดีตกับปจจุบัน 

      3. ความรูสึกของกระแสความนิยมของมวยไทยในหมูขาวตางชาติ 

      4. ความตองการเห็นการพัฒนามวยไทยในอนาคต 

      5. เสนหของมวยไทยตอชาวตาง 

      6. ประวัติความเปนมาของแตละกระบวนทาของแมไมมวยไทย 

1.3 การตอบแบบสอบถาม โดยเลือกกลุมเปาหมายในการตอบแบบสอบถาม ตามที่ 

 กําหนดไวคือ บุคคลที่มีอายุระหวาง 18-25 ป และมีความสนใจทางดานกีฬา เพื่อนําไปใชเปนขอมูล

ในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย  

1.4 กลุมสัมภาษณโดยการสนทนากลุม (Focus group) ศึกษาจากบุคคลทีม่ีอายุ 

ระหวาง 18-25 ป และมีความสนใจทางดานกีฬา จํานวน 10 คน ผูสัมภาษณจะสัมภาษณ

ขอเสนอแนะและความพึงพอใจในการรบัชม เพื่อประเมินผลสําหรบัการผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย 

แนวคําถามมีดังน้ี  

   - ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอรูปแบบรายการ 

   - ความคิดเห็น เเละความพงึพอใจตอเน้ือหาของรายการ 

       - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพ และการนําเสนอเสียง 

   - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอในดานเทคนิคการตัดตอ และกราฟก 

   - ประโยชนที่ไดรบัจากการรับชมรายการ 

   - ขอเสนอแนะตอรายการสารคดี    

   

การทดสอบเครื่องมือ 

 การทดสอบเครื่องมือ ผูศึกษาไดใชเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งเปนการสัมภาษณ

กับผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับดานกีฬาและผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

ดานมวยไทย ต้ังคําถามวาควรจะสัมภาษณเรื่องอะไรบาง  เน้ือหาอยางไร   และต้ังคําถามโดยใช

ภาษาที่เหมาะสม 
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ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษางานวิจัยเรือ่ง “การผลิตสารคดีโทรทัศนมวย

ไทย” ผูศึกษาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูล ทั้งตํารา เอกสารตางๆทางวิชาการ 

งานวิทยานิพนธและทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาจากรายการโทรทัศนและการ

ถายทอดสดกีฬามวยไทย ซึ่งไดมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 4 ข้ันตอนคือ 

 ข้ันตอนที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน โดยเริ่มจากการคนจากหนังสือทาง

วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของผูศึกษา และยังศึกษาจากรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบั

ดานกีฬาจากรายการ เสนหกีฬา โดยนําขอมูลที่ไดจากการรับชมมาวิเคราะห เพื่อใชในการวาง

แผนการผลิตรายการของผูศึกษาในข้ันตอนตอไป 

 ข้ันตอนที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณ (Interview) โดยจะ

สัมภาษณทั้งผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศน และ ผูเช่ียวชาญทางดานมวยไทย ที่

ผูศึกษาไดกําหนดไว โดยการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ที่มีเน้ือหาและภาษาที่

เขาใจงายและ ทําการบันทึก เพื่อนําไปวิเคราะหวางแผนงานในข้ันตอไป 

ข้ันตอนที่ 3 เปนการทําการวิจัยแบบปริมาณ คือ แบบสอบถาม เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลเบื้องตน  เก็บรวบรวมขอมูลจากการทําแบบสอบถาม จากกลุมเปาหมายที่กําหนด คือ บุคคลที่

มีอายุ 18-25ป และเปนบุคคลที่สนใจทางดานกีฬา เพื่อสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการผลิต

รายการของผูศึกษาในครั้งน้ี  

ข้ันตอนที่ 4 เปนการทําการวิจัยแบบ Focus group จากกลุมเปาหมายที่กําหนดไว 

จํานวน 10 คน เพื่อประเมินผลหลังการผลิต จากการไดรับชมรายการแลวตอบคําถามตามที่กําหนด

ไว เพื่อนําไปปรับปรุงและแกไขในการผลิตรายการครั้งตอไป  

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาน้ันผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลดังน้ี  ผูศึกษาจะทําการเก็บ

ขอมูลเบื้องตนในดานเอกสาร โดยใชระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห  ข้ันตอนตอไป   ผูศึกษาจะทํา

การสัมภาษณเชิงลึก จากผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตรายการโทรทัศนและดานมวยไทย ประมาณ 2-

3 สัปดาห และมีการนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหและผลิตเปนช้ินงาน โดยใชระยะเวลา 2-3เดือน

เริ่มต้ังแตข้ันตอน กอนถายทํา ถายทํา และหลังการถายทํา และสุดทายคือ ระยะเวลาการเก็บขอมูล

ครั้งสุดทาย โดยผูศึกษาไดทําการประเมินรายการ 
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การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและการผลิตรายการในครัง้น้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูล  เพื่อนําไปใชใน

การผลิตรายการ โดยการวิเคราะหขอมูลจะแบงออกเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิต

รายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ  

 

การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูศึกษาใชวิธีวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) กับผูเช่ียวชาญ

ดานการผลิตรายการโทรทัศน ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับดานกีฬา ไมวาจะเปน   ผูเช่ียวชาญการสรางสรรค

รายการและ โปรดิวเซอรของรายการ ที่ไดจากการสัมภาษณทางโทรศัพท และจะนําเน้ือหาที่ไดมาทํา

การวิเคราะห ทั้งในดานรูปแบบรายการ เน้ือหารายการและวิธีการนําเสนอรายการ ซึ่งผูศึกษาจะทํา

การวิเคราะหขอมูล และนําไปประยุกตเพื่อใชในการผลิตรายการของผูศึกษาในครั้งน้ี 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูศึกษาใชวิธีวิเคราะหขอมูลจากการสมัภาษณ (Interview) กับผูเช่ียวชาญ

ดานมวยไทย ที่ไดจากการสัมภาษณทางโทรศัพท และนําเน้ือหาที่ไดมาทําการวิเคราะห เกี่ยวกบั

ขอมูล ประวัติตางๆเกี่ยวกับมวยไทยอยางลึกซึง้ และนําเน้ือหาเหลาน้ีมาวิเคราะหและนําไปเปน

เน้ือหาในการผลิตรายการ 

ขั้นตอนท่ี 3 ผู ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสอบถาม  ที่ ไดจากการให

กลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามตามที่กําหนดไว และนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการรับชมสารคดีโทรทัศนมวยไทยเหลาน้ีมา

วิเคราะหและนําไปเปนแนวทางในการผลิตรายการ  

ขั้นตอนท่ี 4 ผูศึกษาการทํา Focus Group โดยการนําเสนอช้ินงาน “รายการจาวสงัเวียน” 

ใหกลุมตัวอยางไดชม แลวทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) โดยจะทําการ

สนทนา เพือ่ใหได ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรบัชม

ผลงาน   

 

การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

จากการวิเคราะห ทั้งวิทยานิพนธ รายการโทรทัศนและการถายทอดสดเกี่ยวกับมวยไทยแลว

รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกจากผูผลิตรายการโทรทัศนและผูเช่ียวชาญดานมวยไทย  ที่ผูศึกษาได

กําหนดไว ทําใหสามารถนํามาประยุกตใชและปรับแกในสวนตางๆของช้ินงาน   และยังสามารถนํา

ขอมูลเหลาน้ีไปประยุกตใชในการผลิตช้ินงานไดอีกดวย โดยการผลิตรายการแบงออกเปนหลักๆ      

3 ข้ันตอน มีดังน้ี 
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ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-production) เปนข้ันตอนการเตรียมงานกอนการ

ผลิต โดยมีการหาขอมูลจากวิทยานิพนธ รายการโทรทัศน มาทําการศึกษา มีการสัมภาษณเชิงลึกกบัผู

เชียวชาญดานการผลิตรายการโทรทัศนและดานมวยไทยเพือ่นํามาประยุกตใชกับรายการ   รวมถึง

กําหนดรปูแบบและเน้ือหาของรายการ 

ขั้นตอนการผลิต (Production) เปนข้ันตอนการผลิตรายการตามที่วางแผนไว มีการ

ถายทําเปนข้ันตอนตามทีก่ําหนด 

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) เปนข้ันตอนหลงัการผลิตรายการ ข้ันน้ีจะ

เปนข้ันสุดทายของการผลิตรายการ โดยจะทําหนาที่ตัดตอรายการใหรายการออกมาเสร็จสมบูรณ

ตามที่คาดหวังไว 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทยไดทําการวิจัยแบบวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis ) โดยใชวิธีการสัมภาษณและแบบสอบถาม เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลจากผูผลิตรายการ

โทรทัศนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับกีฬา ผูเช่ียวชาญทางดานมวยไทยและกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดแนวทางใน

การผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุดโดยแบง

การนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ แบงออกเปน  3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1. ผลทางสถิติจากการแจกแบบสอบถามกับบุคคลทีส่นใจทางดานกีฬา  จํานวน 100 คน 

2. บทวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) กับ ผูเช่ียวชาญทางดานมวยไทย และ 

ผูเช่ียวชาญดานการผลิตรายการดังน้ี 

2.1 คุณ อาทิตยา จันรงคฤทธ์ิ Producer รายการ เสนหกีฬา 

2.2 คุณ อนุสรณ ดีประยูร Creative รายการ เสนหกีฬา 

2.3 ผูชวยศาสตราจารยโพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง ครมูวยปรมาจารยทางดานมวยไทย 
 

ผลวิจัยในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

1. ผลทางสถิติจากการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางบุคคลทีส่นใจทางดานกีฬาอายุ

ระหวาง 18-25 ป จํานวน 100 คน 

 โดยผูศึกษาไดทําแบบสอบถามข้ึนเพือ่ใหทราบถึงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายทั้งใน

เรื่องของพฤติกรรมในการเปดรับสื่อทีม่ีเน้ือหาเกี่ยวกับมวยไทย รวมถึงความคิดเห็นและขอแนะนําใน

ดานรูปแบบ เน้ือหาในการผลิตรายการ และนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหผลในรปูแบบตารางรอยละ 

และการวิเคราะหโดยสรุปดังน้ี 

2. ผลการวิเคราะหการสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญในดานมวยไทยและการผลิตรายการโทร- 

ทัศนทางดานกีฬา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ในเรื่องรูปแบบเน้ือหา กลวิธีการนําเสนอดาน

การสื่อสารไปสูผูชม ข้ันตอนการผลิต ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ โดยเน้ือหาในการสัมภาษณ

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก แนวคิดการออกแบบรายการและเน้ือหารายการ ซึ่งแบงไดดังน้ี 
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สวนที ่1 แนวคิดการออกแบบรายการจากการสัมภาษณ Producer และ Creative 

รายการ เสนหกีฬา 2 ทานและครูมวยทีเ่ปนผูเช่ียวชาญทางดานมวยไทย จํานวน 1 ทาน  

 - รูปแบบการนําเสนอ 

 - ข้ันตอนเริ่มตนกอนการผลิตรายการ และวิธีการผลิตรายการ กระบวนการ

ผลิตรายการโทรทัศน 

  - เน้ือหาในรายการ 

สรุปการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการเพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตสารคดีโทรทัศน

มวยไทยการวิเคราะหพฤติกรรมของกลุมตัวอยางบุคคลที่สนใจทางดานกีฬา อายุระหวาง 18-25 ป 

ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมในการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับมวยไทยพฤติกรรมการรับชมมวยไทยผาน

ทางโทรทัศน รวมถึงความคิดเห็นและขอแนะนําในดานรูปแบบ เน้ือหาในการผลิตรายการ จาก

แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด  

โดยผูศึกษาไดทําแบบสอบถามข้ึนเองเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายทั้งในเรื่อง

ของพฤติกรรมในการเปดรับสื่อที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับมวยไทย รวมถึงความคิดเห็นและขอแนะนําในดาน

รูปแบบ เน้ือหาในการผลิตรายการ และนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหผลในรูปแบบตารางรอยละ และ

การวิเคราะหโดยสรุปดังน้ี 

 

สวนท่ี1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ตารางที่ 1-1 แสดงคารอยละของขอมูลเกี่ยวกับเพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 38 38 

หญิง 60 60 

อื่นๆ 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของบุคคลที่ชอบทางดานกีฬาเปน ผูหญงิ 60 คน คิด

เปนรอยละ 60 รองลงมาคือ ผูชาย คิดเปนรอยละ 38  

ตารางที 1-2 แสดงคา่ร้อยละของขอมูลเกี่ยวกบัอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 18 ป 0 0 

18 – 25 ป 96 96 

26 – 35 ป 0 0 
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36 – 45 ป 0 0 

46 - 60 ป 2 2 

61 ปข้ึนไป 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1- 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางบุคคลที่ชอบทางดานกีฬา อายุ 18-25 ป มีจํานวนมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ  96  รองลงมาคือ ชวงอายุ 46-60 ป และ ชวงอายุ 61 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2 

ตารางที 1-3 แสดงคา่ร้อยละของขอมูลเกี่ยวกบัที่อยูปจจุบนัของกลุมตัวอยาง 

ที่อยูปจจบุัน จํานวน รอยละ 

กรุงเทพและปริมณฑล 89 89 

ภาคกลาง 0 0 

ภาคเหนือ 0 0 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 7 

ภาคตะวันออก 4 4 

ภาคตะวันตก 0 0 

ภาคใต 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่  1-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางอยูในกรงุเทพและปริมณฑล มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 

89 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 7 

ตารางที 1-4 แสดงคา่ร้อยละของขอมูลเกี่ยวกบัอาชีพของกลุมตัวอยาง 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2 2 

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 3 3 

รับจาง/ลกูจาง 0 0 

พอบาน / แมบาน 0 0 

พนักงานเอกชน 2 2 

นักเรียน/นักศึกษา 88 88 

อื่นๆ   5 5 

รวม 100 100 
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จากตารางที 1-4 แสดงให้เห็นวา่กลุม่ตวัอย่างมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา มากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 

88 รองลงมาคืออาชีพ ค้าขาย/ธรุกิจสว่นตวั คิดเป็นร้อยละ 3 

ตารางที 1-5 แสดงคา่ร้อยละของขอมูลเกี่ยวกบัรายไดของกลุมตัวอยาง 

รายได จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 7,000 บาท/เดือน 32 32 

มากกวา 7,000 – 15,000 

บาท/เดือน 

55 55 

มากกวา 15,000 – 25,000 

บาท/เดือน 

7 7 

มากกวา 25,000 – 35,000 

บาท/เดือน 

4 4 

มากกวา 35,000 บาท/เดือน 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-5 แสดงใหเห็นวารายไดของกลุมตัวอยางอยูที่ มากกวา 7,000-15,000 บาท/เดือน 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาคือ ตํ่ากวา 7,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 32 

 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการเปดรับสื่อ 

ตารางที่ 1-6 แสดงคารอยละของขอมูลเกี่ยวกับการเปดรบัสือ่จากสิ่งใดมากที่สุดของกลุมตัวอยาง 

ประเภทสือ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 11 11 

Internet 89 89 

วิทยุ 0 0 

อื่นๆ 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเปดรับสื่อจาก internet มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89 

รองลงมาคือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 11 
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ตารางที่ 1-7 แสดงคารอยละของขอมูลเกี่ยวกับความถ่ีในการเขาถึงสื่อในแตละวันของกลุมตัวอยาง 

ความถ่ี จํานวน รอยละ 

1-2 ช่ัวโมง / วัน 7 7 

3-5 ช่ัวโมง / วัน 49 49 

5 ช่ัวโมงข้ึนไป / วัน 40 40 

อื่นๆ 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-7 แสดงใหเห็นถึงความถ่ีของการเขาถึงสื่อในแตละวัน 3-5 ช่ัวโมง/วัน เปนจํานวนมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ 5 ช่ัวโมงข้ึนไป/วัน 

ตารางที่ 1-8 แสดงคารอยละของขอมูลเกี่ยวกับชวงเวลาในการเปดรบัสื่อบอยมากทีสุ่ดของกลุม

ตัวอยาง 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

6.01 น. – 10.00 น. 3 3 

10.01 น. – 14.00 น. 2 2 

14.01 น. – 18.00 น. 3 3 

18.01 น. – 22.00 น. 57 57 

22.01 น. - 02.00 น. 33 33 

02.01 น. – 6.00 น. 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-8 แสดงใหเห็นถึงชวงเวลาที่กลุมตัวอยางเปดรับสื่อมากที่สุดคือชวงเวลา 18.01-20.00 

น. คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือชวงเวลา 22.01-02.00 น. คิดเปนรอยละ 33 

ตารางที่ 1-9 แสดงคารอยละของขอมูลเกี่ยวกับชองโทรทัศนใดที่ทานรับชมบอยทีสุ่ดของกลุมตัวอยาง 

ชองโทรทัศน จํานวน รอยละ 

ชอง 3 61 61 

ชอง 5 2 2 

ชอง 7 6 6 

ชอง 9 6 6 

ชอง TPBS 4 4 
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เคเบลิทีวี 20 20 

อื่นๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-9 แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางรับชมโทรทัศนทางชอง 3 มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 61 

รองลงมาคือ เคเบลิทีวี คิดเปนรอยละ 20 

สวนท่ี 3: แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมมวยไทยผานรายการโทรทัศน 

ตารางที่ 1-10 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับสารคดีประเภทไหนที่นาสนใจในปจจุบันของกลุม

ตัวอยาง 

ประเภทสารคดี จํานวน รอยละ 

สารคดีทองเที่ยว 62 62 

สารคดีกีฬา 18 18 

สารคดีประวัติศาสตร 40 40 

สารคดีชีวประวัติคนดัง 37 37 

อื่นๆ 10 10 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-10 แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางสนใจสารคดีทองเที่ยว มากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 62 

รองลงมาคือ สารคดีประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ 40 

ตารางที่ 1-11 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับชวงเวลาไหนที่เคยรับสื่อประเภทสารคดีมากทีสุ่ด

ของกลุมตัวอยาง 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

6.01 น. – 10.00 น. 4 4 

10.01 น. – 14.00 น. 7 7 

14.01 น. – 18.00 น. 24 24 

18.01 น. – 22.00 น. 42 42 

22.01 น. – 02.00น. 21 21 

22.01 น. – 02.00น. 2 2 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 1-11 แสดงใหเห็นถึงชวงเวลา 18.01-20.00 น. เปนชวงที่กลุมตัวอยางรับชมสื่อประเภท

สารคดีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือ 14.01-18.00 น. คิดเปนรอยละ 24 

ตารางที่ 1-12 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับสิ่งใดในสารคดีที่สามารถสรางความสนใจแกทาน

ของกลุมตัวอยาง 

สิ่งท่ีสรางความสนใจ จํานวน รอยละ 

มีประเด็น /หัวขอที่นาสนใจ 81 81 

มีเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ   63 63 

มีการถายภาพทีส่วยงาม   66 66 

อื่นๆ 5 5 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-12 แสดงใหเห็นถึงสิง่ทีส่รางความนาสนใจในสารคดีมากที่สุดคือ มปีระเด็น/หัวขอ

นาสนใจ คิดเปนรอยละ 81 รองลงมาคือ มีการถายภาพที่สวยงาม คิดเปนรอยละ 66 

ตารางที่ 1-13 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับความยาวของสารคดีมวยไทย ควรมีความยาวเทาใด

ของกลุมตัวอยาง 

ความยาว จํานวน รอยละ 

10นาที 29 29 

15นาที 45 45 

20นาที 26 26 

รวม 100 100 

จากตารางที ่1-13 แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางพอใจทีส่ารคดีจะมีความยาว 15 นาทีมากทีสุ่ด คิดเปน

รอยละ 45  รองลงมาคือ 10 นาที คิดเปนรอยละ 29 

ตารางที่ 1-14 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับการเคยรับชมมวยไทยผานรายการโทรทัศนหรือไม

ของกลุมตัวอยาง 

การรบัชมมวยไทยผานโทรทัศน จํานวน รอยละ 

เคย 69 69 

ไมเคย 31 31 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 1-14 แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางเคยรับชมมวยไทยผานทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 69 

และไมเคย คิดเปนรอยละ 31 

ตารางที่ 1-15 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับการเคยรับชมรายการมวยไทยผานชองทางใดบาง

ของกลุมตัวอยาง 

ชองทาง จํานวน รอยละ 

รับชมการแขงขันทีส่นามมวย

ตางๆ  

8 8 

รายการมวยไทยทางโทรทัศน 69 69 

รายการมวยไทยทางวิทยุ 0 0 

รายการยอนหลังทาง

อินเตอรเน็ท 

9 9 

เทปบันทึกรายการการแขงขัน 20 20 

อื่นๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-15 แสดงใหเห็นถึงการรับชมรายการมวยไทยผานทางโทรทัศนมากทีสุ่ด คิดเปนรอย

ละ 69 รองลงมาคือ เทปบันทึกรายการการแขงขัน คิดเปนรอยละ 20 

ตารางที่ 1-16 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับบุคคลใดมอีิทธิพลตอการรบัชมรายการมวยไทยทาง

โทรทัศนของทานมากที่สุดของกลุมตัวอยาง 

บุคคลที่มอีิทธิพล จํานวน รอยละ 

ตัวทานเอง 28 28 

ผูอยูอาศัยภายในบาน (เชน 

สาม,ี ภรรยา, ลูก, พอแม) 

30 30 

ญาติ/เพื่อนฝูง 10 10 

อื่นๆ 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-16 แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางรับชมมวยไทยเพราะ ผูอาศัยภายในบาน มากทีสุ่ด คิด

เปนรอยละ 30 รองลงมาคือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 28 
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ตารางที่ 1-17 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับการรบัชมรายการมวยไทยทางโทรทัศนบอยครัง้

เพียงใดของกลุมตัวอยาง 

ความถ่ีในการรับชม จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 72 72 

มากกวา 1 ช่ัวโมง – 4 ช่ัวโมง/

สัปดาห 

26 26 

มากกวา 4 ช่ัวโมง – 7 ช่ัวโมง/

สัปดาห 

1 1 

มากกวา 7 ช่ัวโมง – 10 ช่ัวโมง/

สัปดาห 

0 0 

มากกวา 10 ช่ัวโมง – 13 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

0 0 

มากกวา 13 ช่ัวโมง – 16 

ช่ัวโมง/สัปดาห 

0 0 

มากกวา 16 ช่ัวโมง/สัปดาห 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-17 แสดงใหเห็นถึงการรับชมรายการมวยไทยทางโทรทัศน นอยกวา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 72 รองลงมา คือ มากกวา 1 ช่ัวโมง – 4 ช่ัวโมง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 26 

ตารางที่ 1-18 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับการเคยรับชมรายการมวยไทยรายการใดบางของ

กลุมตัวอยาง 

รายการมวยไทย จํานวน รอยละ 

ศึกจาวมวยไทย (ชอง 3) 58 58 

ศึกวันทรงชัยไลฟทีวี 4 4 

ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร 

(ชอง 5) 

5 5 

ศึกมวยดีลุมพินีทีสปอรต (ชอง 

Tsport) 

3 3 

ศึกมวยไทย 7 สี (ชอง 7) 42 42 

ศึกมวยไทยลุมพินี TGN (ชอง 3 3 
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TNG) 

ศึกอัศวินดํากอเกียรติกรุป (ชอง 

MCOT) 

12 12 

ศึกทรูวิช่ันสยอดมวยไทยรังสิต 

(ชอง true Vision) 

4 4 

อื่นๆ 7 7 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1-18 แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางเคยรับชมรายการ ศึกเจามวยไทย ทางชอง 3 มาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคือ ศึกมวยไทย 7 สี ทางชอง 7 คิดเปนรอยละ 42 

สวนท่ี 4: ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูชมมวยไทยผานรายการโทรทัศน 

ตารางที่ 1-19 แสดงคารอยละของขอมลูเกี่ยวกับของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยที่มผีลตอ

ความพึงพอใจของ

ผูรบัชมมวยไทย

ผานรายการ

โทรทัศน 

 

 

 

 

 

จํานวน 

 

 

 

 

 

เห็นดวย

มากที่สุด 

(5) 

เห็นดวย

มาก 

 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

(3) 

เห็นดวย

นอย 

 

(2) 

ไมเห็นดวย 

 

(1) 

 

 

รวม 

นักมวยมีรปูรางดี 13 29 27 16 15 100 

นักมวยมีหนาตาดี 10 17 28 26 19 100 

ชวงเวลา

ออกอากาศ

เหมาะสม (เชน 

เที่ยง, บาย, 

กลางคืน) 

13 50 34 3 0 100 

บรรยากาศของ

สนามทางโทรทัศน

เห็นภาพผูชมมวยมี

21 53 22 3 1 100 
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ความสนุกสนาน 

เราใจ 

มุมกลองมีความ

เหมาะสม   

21 50 24 5 0 100 

มุมกลองมีความ

หลากหลาย (มีภาพ

ใหดูหลายมุม) 

18 46 27 7 2 100 

การแสดงภาพสโลว

โมช่ันในการออก

อาวุธของนักมวย 

นาสนใจ 

42 38 17 2 1 100 

 

จากตารางที่ 1-18 แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มผีลตอความพงึพอใจของผูชมมวยไทยผาน

รายการโทรทัศน 

- นักมวยรูปรางดี มีกลุมตัวอยางเห็นดวยมาก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29 การที่นักมวย

มีรูปรางที่ดี สามารถดึงดูดใหผูชมรับชมมากที่สุด สงผลใหการเลือกนักมวยที่จะมาแสดงในรายการ

สารคดี ควรเลือกนักมวยที่มีรูปรางดี เพื่อดึงดูดผูชม  

- นักมวยมีหนาตาดี มีกลุมตัวอยางเห็นดวยปานกลาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 28 จาก

ผลสํารวจ นักมวยหนาตาดีเปนสิ่งรองลงมาจากนักมวยรูปรางดี เปนปจจัยที่ดึงดูดผูชมมากย่ิงข้ึน จึง

นํามาเปนตัวชวยในการตัดสินใจในการเลือกนักมวย ที่จะนํามาใชในรายการ ถาเปนนักมวยรูปรางดี

และหนาตาดี จะย่ิงชวยสงเสริมใหรายการนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

- ชวงเวลาที่ออกอากาศ มีกลุมตัวอยางเห็นดวยมาก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 เวลา

ออกอากาศมีสวนในการรับชมมวยไทยเปนอยางมาก การทําการสํารวจจะทําใหเลือกและตัดสินใจวา 

จะออกอากาศในชวงเวลาใดไดงายข้ึน วาออกอากาศชวงเวลาใดจะมีคนรับชมมากที่สุด 

- บรรยากาศของสนามทางโทรทัศนเห็นภาพผูชมมวยมีความสนุกสนาน เราใจ มีกลุม

ตัวอยางเห็นดวยมาก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53  
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- มุมกลองที่เหมาะสม มีกลุมตัวอยางเห็นดวยมาก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 จากผล

สํารวจ มุมกลองในการแขงขัน มีสวนทําใหกีฬามวยสนุกข้ึน เมื่อมีมุมกลองที่ดี สามารถเห็นการ

แขงขันไดอยางชัดเจน จึงศึกษามุมกลองจากการแขงขัน เพื่อนํามาปรับใชในการถายทําในรายการสาร

คดีโทรทัศนมวยไทย 

- มุมกลองมีความหลากหลาย(มีภาพใหดูหลายมุม)มีกลุมตัวอยางเห็นดวยมาก มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 46 การมีมุมกลองที่หลากหลาย สามารถทําใหคนดูเกิดความต่ืนตาต่ืนใจ ทําใหผูรับชม

ไมรูสึกเบื่อ จึงนํามาปรับใชในการถายทํารายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย 

- การแสดงภาพสโลวโมช่ันในการออกอาวุธของนักมวย นาสนใจ มีกลุมตัวอยางเห็นดวย

มากที่สุด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42 การแสดงภาพโดยใชเทคนิคสโลวโมช่ัน ในชวงการใชทาออก

อาวุธ จะทําใหเห็นถึงกระบวนทา และวิธีตางๆไดอยางชัดเจน และสรางความต่ืนเตนใหกับผูชม ดึงดูด

ผูชมไดเปนอยางดี จึงเลือกใชเทคนิคสโลวโมช่ันมาใชในรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย เพื่อสราง

ความแปลกใหมใหกับผูชม 

การวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตรายการเสนหกีฬา ท้ัง 2 ทาน 

คุณ อาทิตยา จันรงคฤทธ์ิ Producer รายการ เสนหกีฬา 

1. การทําใหรายการเปนที่นิยม 

รายการกีฬาตองบอกวาจดุดอยคือตัวนักกีฬา นักกีฬาของไทยจะไมเหมือนนักกีฬาตาง 

ประเทศที่เขาจะพูดเกง นักกีฬาไทยสวนใหญเปนเด็กธรรมดาเลนกีฬาเกงแตพูดไมเกง เพราะฉะน้ัน

เวลาเราไปสัมภาษณนักกีฬา สวนใหญจะพูดไมคอยเกง ซึ่งจะทําใหองคประกอบของการผลิตรายการ

มีความยากย่ิงข้ึน เพราะถาคุยกับดารา ดาราหนาตาดี คุยสนุก คอนเทนทอะไรไมรูคนก็จะดู แตพอ

เปนรายการกีฬามันยากตรงที่นักกีฬาไมคอยดึงดูดผูชม พูดไมเกง เพราะฉะน้ันจะตองอาศัยภาพ 

ความสนุกของกีฬาเปนตัวประกอบ ในเรื่องที่นักกีฬาพูด เชนกีฬามวยไทย นักมวยอาจจะพูดไมเกงแต

ถามีภาพที่นักกีฬาซอมมาประกอบ ถายดี ตัดตอดี ซาวดดี  ก็จะเสริมใหเหมือนกับดูหนังทุกอยางดู

สมบูรณ ถึงพูดนอยไมเปนไรแตภาพจะดึงใหคนดูชมจนจบ นาจะชวยเสริมใหกีฬาที่นักกีฬาที่หนาตา

ไมดี พูดไมเกง นาสนใจข้ึนได 
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2. ความนิยมมวยไทยในประเทศไทยตอคนดู 

ถาไมนับกีฬาฟุตบอล มวยไทยก็จัดอยูในอันดับตนๆมาตลอด เพราะเปนศิลปะประจําชาติ 

และมีเรื่องราวที่สามารถปนใหดูสุดยอดไดทุกครั้งไมวาจะเปนเรื่องราวของนักมวย เสนทางชีวิต 

วิธีการเลน เพราะฉะน้ันนอกจากฟุตบอลแลว มวยไทยยังอยูในอันดับตนๆ  นอกจากน้ันจะมีพวกกีฬา

เทนนิส แบดมินตัน วอลเลยบอล ที่มักจะข้ึนมาตามผลงานของนักกีฬา แตที่จะอยูกับเราตลอดก็คือ

ฟุตบอลกับมวย 

3. รายการกีฬามีจุดเดนอะไรบาง ที่จะทําใหผูชมดูแลวไมเบื่อ 

พิธีกรก็เปนสวนหน่ึง ถาคนทํารายการกีฬาก็จะตองรูเรื่องกีฬา และถาหนาตาดีจะย่ิงเพิ่ม

ความนาสนใจเพิ่มข้ึนในตัวของพิธีกร และรายการกีฬาที่ผานมาจะเปนในลักษณะของขาว มักจะเปน

คําถามประมานน้ีเชน พรอมไหมสําหรับทัวรนาเมนตน้ี มีปญหาอาการบาดเจ็บอะไรไหม ต้ังเปาไวแค

ไหน สวนใหญจะเปน 3 คําถามหลักๆที่เวลาดูขาวกีฬาแลวเราจะไดรู แตพอมาเปนรายการกีฬา จะ

ขยายเปนยากงายแคไหนกวาคุณจะไดมาเปนนักกีฬาทีมชาติ คุณเริ่มเลนเพราะอะไร ตลอดเสนทาง

กวาจะมาติดทีมชาติตองผานอุปสรรคอะไรมาบาง เราจะทําใหคนดูไดรูวากวาจะมาเปนนักกีฬาทีม

ชาติได กวาจะมามีผลงานเปนที่ยอมรับของคนไดขนาดน้ี ทุกคนผานเสนทางที่หนักหนามาหมด 

เหมือนจะโชวให เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทย พยายาม นําเสนอให เขาเดนข้ึนมาใหได

นอกเหนือจากคําวาต้ังเปาไวอยางไรก็ตองเหรียญทอง อยากใหคนรูจักนักกีฬาในอีกมิติ มากกวาดาน

เดียว 

4. กลุมเปาหมายของรายการ  

กลุมเปาหมายที่จริงรายการคือทุกเพศทุกวัย เด็กก็ดูได วัยรุนก็ดูได ผูใหญก็ดูได สิ่งที่พูดถึง

คือกีฬาที่นาสนใจ กีฬาที่ถาเด็กดูเด็กอาจจะอยากเลนกีฬาโดยมีนักกีฬาคนน้ีเปนแบบอยาง ผูใหญดู

ผูใหญก็จะไดรูเรื่องราวของนักกีฬาทีมชาติเรามากข้ึน พอเขารูขอมูลมากข้ึน ทําใหการติดตามผลงาน

ของนักกีฬามันอินไปกับเขามากข้ึน เหมือนดูฟุตบอลเราใหความสนใจในทุกแงมุมมันจะทําใหเราดู

กีฬาสนุกข้ึน 

5. รายการกีฬาที่มีพิธีกรกับรายการที่ไมมีพิธีกร จะทําใหอารมของรายการแตกตางกันอยางไร 

แตกตางเพราะถาไมมีพิธีกรเลยก็จะเปนคอนเทนทลวนๆ ในแงของคอนเทนทครบ แตถามี

พิธีกรเขามาเปนสีสัน พิธีกรอาจจะเปรียบเสมือนแทนคนดู อยางในรายการเสนหกีฬาจะใหพิธีกรลอง

เลนในทุกๆชนิดกีฬาที่เขาสามารถเลนดวยได อยางเชน เลนเวคบอรด คนดูก็จะเห็นจากนักกีฬาที่เกง
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แลวทํา  แตสําหรับคนเริ่มตน ดูแลวรูสึกอยากเลน พิธีกรลองเลนใหดูวาคนที่ไมเคยเลนกีฬาชนิดน้ีจะ

ออกเปนอยางไรยากงายแคไหน มันก็จะเพิ่มสีสัน มันจะมีตัวเดินเรื่องที่จะชวนใหนักกีฬาคุยสนุกมาก

ข้ึน แตถาสมมุติวาไมมีพิธีกร เราตองโฟกัสที่เน้ือหา คอนเทนททําอยางไรใหไมนาเบื่อ แตวาคนดูก็จะ

ไดความรูหรือไดขอมูลของนักกีฬาคนน้ันเต็มๆ 

คณุ อนสุรณ์ ดีประยรู ผู้สร้างสรรค์รายการ (Creative) รายการ เสนห์่กีฬา 

1. ในการทํารายการกีฬา มีวิธีคิดและวิธีหาขอมลูอยางไร ทีท่ําใหรายการแตกตางจากรายการ 

อื่น 

วิธีในการคิดงาน เราจะรูจักนักกีฬาทุกคนกอนในการทํางาน โดยเราจะศึกษาวา ใคร ทําอะไร 

จะเห็นภาพเขาอยูแลววาเขาเปนใครทําอะไร ทําการศึกษาขอมูลในเบื้องตน จะมีการมองโครงเรื่อง

คราวๆไวกอน พอไปถึงหนางาน การพูดคุยกับนักกีฬา จะเปนตัวที่ทําใหรายการพลิกจากโครงเดิม 

จากสิ่งที่เขาตอบกับเรามา โดยเราเตรียมขอมูลพื้นฐานไปปริมาณหน่ึง และพูดคุยกับนักกีฬาที่จะทํา

การสัมภาษณในวันน้ันอีกรอบหน่ึง บางสิ่งที่เราคาดหวังวาเขาจะตอบ เขาอาจจะตอบมาอีกอยางหน่ึง 

เรื่องก็จะพลิกไปเปนอีกแบบหน่ึง เพราะฉะน้ันจะมีการเตรียมขอมูลไป 50 เปอรเซ็นต และไดรับจาก

นักกีฬาที่ทําการสัมภาษณอีก 50 เปอรเซ็นต เพราะถาเตรียมขอมูลไป 100 เปอรเซ็นต ก็จะไมได

อะไรจากนักกีฬา หลังจากน้ันก็จะนําขอมูลทั้งหมดกลับมาเพื่อที่จะปนเรื่องอีกที ซึ่งมันจะไมไดเปน

สตอรี่บอรดเหมือนกับการถายหนัง โฆษณา ที่วางไวหมดแลว 

2. ความคาดหมายตอความนิยมในรายการกีฬามวยไทย 

ยังมีกลุมคนที่ใหสนใจ เพียงแตภาพมวยไทยยังติดอยูในความทรงจํากับคนดูมายาวนานแลว 

เราตองพยายามฉีกจากเดิม อยางเชนเวทีไทยไฟท พยายามทําใหมีเรื่องราว มีตัวเดินเรื่องมีดารามา

สรางการดึงดูด หรือเอาศิลปะของการสรางหนังมาชวยทําใหไทยไฟทการแขงแตละครั้ง ดูต่ืนตาต่ืนใจ 

เพราะฉะน้ันถาเราจะมีรายการเกี่ยวกับมวยไทยข้ึนมาอีกซักรายการหน่ึง เราตองมาตีโจทย ทํา

อยางไรใหไมเหมือนที่ผานมา แตตองไมเปนดรามาจนเหมือนการเซ็ทถายจนเกินไป ทําใหลงตัว 

กลมกลืนกันที่สุด 

3. วิธีชักจูงคนใหมาดูรายการกีฬา 

ตอนน้ีกีฬาอาจจะไดรับกระแสจากแบดมินตัน วอลเลยบอล ซึ่งคนดูอยูแลว แตมวยไทยอยู

มานานการโปรโมทใน 15 วินาที ถามีการโปรโมทที่ดีคนดูสนใจ ก็จะติดตามลองดูวาอยูชองเวลาใด 

ถาเขามาเปดดูในชวงเวลาน้ันจริง การเปดหัวชวงแรกตองเอาคนดูใหอยู ภายในไมกี่วินาที สรางปมให
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คนดูสนใจ อยาใหคนดูเดาไดวาเปน 1 2 3 แตอาจจะเอา 3 ข้ึนกอน อยางนักกีฬาถาพูดไมเกง แลเรา

ไปเขียนสคริปตใหเขาพูดจะย่ิงไปกันใหญ นักกีฬาไมใชดาราถาเขียนสคริปตใหเขาพูดจะทําใหเขาพูด

ไมเปนธรรมชาติ บางครั้งเราตองคุยกับนักกีฬาไปเรื่อยๆเพื่อใหไดวรรคที่เราตองการวรรคเดียวแตวา

มันจะไดอารมณมากวาการเขียนใหเขาพูด 

4. วิธีการคิดรายการใหแตกตาง 

นักกีฬาแตละคนจะมีเรื่องราวตางออกไป มีความเปนตัวของตัวเองในแตละคน อยาง

วอลเลยบอลทีมชาติ 6 คน เรื่องราวจะมีความแตกตางกันทั้งหมด สวนหน่ึงเลนวอลเลยบอลเพราะ

อยากเลน เชน  อรอุมา (อรอุมา สิทธิรักษ ตําแหนง ตัวตบหัวเสา) เลนเพราะเขาอยากไปเที่ยว นุศรา 

(นุศรา ตอมคํา ตําแหนง ตัวเซต) เลนเพราะเลนตามเพื่อน ปลื้มจิตร (ปลื้มจิตร ถินขาว ตําแหนง บอล

เร็ว) เลนวอลเลยบอลเพราะพอใหเลน กัปตันกิฟท (วิลาวัณย อภิญญาพงศ ตําแหนง กัปตันทีมและ

หัวเสา) เลนวอลเลยเพราะเปนคนรักในกีฬา เพราะฉะน้ันทุกคนเลนวอลเลยเหมือน กันหมด แตเรื่อง

จะไมซ้ํา แตมีจุดเริ่มตนที่แตกตางกัน 

5. อยากรูวาเวลาถายนักมวย ควรถายมุมใดใหออกมาสวย นาสนใจ 

ถาจะใหออกมาสวยตองมีการจัดไฟ  กีฬามวยความเดนอยูที่กลามเน้ือ วิธีการเนนคือสมมุติ

วาเปนโรงยิม    ปด สามารถควบคุมสถานที่ไดก็ดับไฟหมดเลย จัดไฟใหมันสวยเลย ถามีการถายแบบ 

superslow ไดจะย่ิงทําใหงานออกมาดูนาสนใจ เวลานํ้ามันกระเด็น วิธีการเลือกเฟรมก็คือเลือก

ตรงไหนก็ไดใหรูวาน้ันคือสนามมวยหรือสถานที่บงบอกกีฬาน้ัน แลวก็อยาใหเฟรมดูรก เวลามีคนเดิน

หรืออะไรเคลื่อนไหวจะดึงดูดสายตา คนดูก็จะไปดูดานหลังวาคืออะไร ทําใหนักกีฬาดูไมเดน ถาย 

insert บางไวตัดสลับ 

6. เทคนิคที่จะชวยใหสารคดีมวยนาดูข้ึน 

การถายใหนักกีฬามวยใหออกมาสวย ตัวของนักมวยจะทําใหเห็นความเวาโคงของกลามเน้ือ

เลนกับแสงไฟที่จัด ก็จะไดภาพที่สวยงาม แตอยาใหดานหลังรก มุมที่ถายก็มีผล มุมกม มุมเงย เชนถา

ถายนักมวยแลวก็แหงนกลองข้ึนไปจะทําใหดูย่ิงใหญ ถาชางภาพตัวสูงถายออกเปนมุมกดนักมวยก็จะ

ดูตัวเล็กๆไมสงางาม เทคนิคการภาพจะทําใหภาพดูนาสนใจมากย่ิงข้ึน เพราะนักกีฬาบานเราพูดไม

เกง บอกใหทําทาเทๆก็จะไมสามารถทําออกมาได เพราะเขาจะเขิน ตองบอกวาใหทําอยางไร 

และโลเคช่ันในบานเราไมคอยสวย สกปรก ควรหลีกเลี่ยง พื้นเวทีเพราะจะเปนพวก เหลา เบียร เราไม

สามารถออกอากาศได ควรมีกลองตัวหน่ึงจับจุดสําคัญไปโฟกัสเลย เชนทาน้ีไมตายคือศอก จับตัวศอก
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เลยวาเปนพระเอก ไปกระแทกสวนไหนของคูตอสู ถารายการไมมีพิธีกรก็เลางาย บางทีพิธีกรก็ทําให

ยืดเย้ือเกินไป เฟรมสัมภาษณคือไมตองไปอยูในโลเคช่ันน้ันก็ได อาจจะเอากําแพงที่สวยๆแตเรียบๆ 

และเราก็เอานวมไปแขวน จัดไฟ การสัมภาษณใชกลองเพียง 2 ตัวก็พอแลว 

การวิเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานมวยไทยจํานวน 1 ทาน 

 

ผูชวยศาสตราจารยโพธ์ิสวัสด์ิ แสงสวาง ครูมวยปรมาจารยทางดานมวยไทย 

1. อยากใหนําเสนอสวนใดของมวยไทยที่คนทั่วไปยังไมทราบ 

นําเสนออะไรก็ไดที่ทําใหเยาวชนไทยหันมาเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่เปนไทย อาจ

ไมใชมวยไทย อาจจะเปนอยางอื่นก็ได กิจกรรมที่เปนตัวตนของไทยแทๆ เพราะชาวโลกเด๋ียวน้ี ย่ิงเรา

กําลังจะเขาสูอาเซียนอะไรที่มันเปนของประเทศน้ันๆ เขาจะสนใจและเขาจะใหคุณคา มูลคา เขายอม

ที่จะเสียเงินเพื่อที่จะมาดูอะไรที่มันเปนไทย เหมือนกับเราที่เสียเงินไปประเทศลาว ไปดูวัฒนธรรมของ

เขา ความงามของเขา เพราะฉะน้ันมวยไทยมีหลายมิติ มวยไทยที่เขาเห็นเปนมิติที่ไมใชสิ่งที่เขา

ตองการ คนสวนหน่ึงเทาน้ันที่ตองการ เชน มวยราชดําเนิน ลุมพินี ฟนกันแตกเลือดอาบ มันไมใชสิ่งที่

สงเสริมสุขภาพ มันเปนการทําลายสุขภาพ ซึ่งมันมีกลุมหน่ึงเทาน้ันที่จะเปนอยางน้ัน และผลของการ

ทําอยางน้ันก็คือ กลายเปนบุคคลทุพพลภาพ หลายคนที่อายุ 25-30 ป ก็พิการแลว พูดไมไดแลว ผม

เลยอยากใหนําเสนอมวยไทย ไปในรูปแบบสวยงาม มวยโบราณ ซึ่งกําลังทําการอนุรักษ แมไม ลูกไม 

คนมวย เชิงมวย เปนตนลักษณะของการแสดง เหมือนกับแอโรบิคมวยไทย คีตมวยไทย ชาวตางชาติ

จะมาดูความงามเหลาน้ี แลวความงามน้ีก็จะทําใหเยาวชนศึกษาลึกลงไปถึงรากเหงา ตนตระกูลของ

มวยไทยอยางนายขนมตมกวาจะไดมาเปนประเทศไทย เพราะมวยไทยรักษาประเทศชาติเอาไว 

2. ความแตกตางระหวางมวยไทยในอดีตกับปจจุบัน 

ในอดีตน้ันมวยไทยน้ันมี แมไม ลูกไม คนมวย เชิงมวยอยูมากมายแลวสามารถแสดงออกได 

เพราะ มันคือการแสดง แตตอนหลังมาเมื่อเปนการพนัน มันมีขอกําจัดตองสวมนวม เพราะฉะน้ันแม

ไม ลูกไม คนมวย เชิงมวย บางอยาง ถูกไมใหใช สมัยกอนน้ีมวยไทยมีไวเพื่อการตอสูปองกันตัวและก็

สามารถเปนลําหักลําโคนเปนไมเปนไมตายทําใหคนตายได แตในปจจุบันบนเวทีมันทําใหคนตายไมได 

เพราะฉะน้ันไมตายเหลา น้ันก็ถูกลบเลือนไป ก็สมควรที่เยาวชนจะไดศึกษาไว เพื่อเปนสมบัติของชาติ

ไทย 

3. เสนหของทาแมไมมวยไทยที่ทําใหคนนิยมมาเรียนมวยไทย 
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ในฐานะที่เคยไปสอนมาแลวทั่วโลก ถามวาเขาชอบทาอะไรมากที่สุด เขาบอกวาทาที่สวยงาม

และทาที่พิสดาร เชน ทาจระเขฟาดหาง แตบานเราทําไมไดนอกจากการแสดง ถาราชดําเนินนักมวย

สูสีกันลองจระเขฟาดหางทีหน่ึง อีกผายหน่ึงจะไดเปรียบทันที คือมวยเดิมพัน หันกนใหคูตอสูเทาน้ัน

แหละราคาไหลเลย มันตางกัน พวกจระเขฟาดหาง วิรุฬหกกลับ ศอกหลัง กระโดดเขาลอย เตะกาน

คอ ทาเหลาน้ีที่พิเศษและนิยมกัน 

4. ประวัติความเปนมาของกระบวนทาแมไมมวยไทย 

ยกตัวอยางเชน กาจิกไข เปนเชิงมวยหมัดเชิงแรกเหมือนกุศโลบายของคนโบราณใหรูวา

พอบอกช่ือน้ี ก็ตองแสดงพฤติกรรมทาอยางน้ันไดเลย อยางกาจิกไขคือกาตัวดําๆชอบไปหากินอยูตาม

รังนกของคนอื่นที่มันมีไขอยู แลวมันก็ไปจิกไขเขาแลวก็กินไขเขา เพราะอยางน้ันทาของกาจิกไข หมัด

แตะหรือหมัดแย็บจึงเหมือนการจิกไข เขาจะเอาทาทางตางๆของสัตวหรือในวรรณคดีบาง อยางหนุ

มานถวายแหวน หนุมานอยูในรามเกียรติเอาแหวนมาถวายใหกับนางสีดา เพราะฉะน้ันทาของทาหนุ

มานถวายแหวนคือหมัดคูสอยดาวเปนตน 

5. เคล็ดลบัของการฝกทามวยไทย 

ความสําคัญคือคนโบราณตองทําใหนักมวยเขาใจเน้ือหา อยางกาคืออะไร เปนอยางไร  มัน

ชอบไปจิกไขที่รังของตัวอื่น ใหทราบความเปนมา ใหทราบความหมาย เมื่อมีความหมายแลวทามันก็

จะทําไมยาก และมันก็จําไดงาย กุศโลบายคือช่ือทาจะเปนสําเนียงที่ตอกัน มันจะจําไดงาย เชน  สลับ

ฟนปลา ปกษาแหวกรัง ชวาซัดหอก อิเหนาแทงกฤช ยกเขาพระสุเมรุ ตาเถรคํ้าฟก มอญยันหลัก ฟก

กับหลักมันจะไปดวยกัน ปกลูกทอย จระเขฟาดหาง หักงวงไอยรา นาคาบิดหาง วิรุฬหกกลับ ตับ

ชวาลา ขุนยักษจับลิง หักคอเอราวัณ แมไม 15 ทาพอเปนลูกไมก็จะตอกับแมไม ตอจากหักคอ

เอราวัณ ก็จะเปน เอราวัณเสยงา บาทาลูบพักตร ขุนยักษพานาง เปนตน มันเปนคลายๆโคลง กลอน 

ใหทองกอน อยางไปว่ิงตอนเชาเขาก็จะใหลงขาซายวา สลับฟนปลา ปกษาแหวกรัง เหมือนกับทหารที่

เขาเวลาเดินตอง ชาติ ศาสนา โบราณเขาจะใหว่ิงไปดวยทองไปดวย 

6. กระบวนทาแมไมมวยไทยสําคัญตอมวยไทยอยางไร 

กระบวนทาจะเปนหลักสูตรแกนกลางเปนตัวพื้นฐานที่ทุกคนตองทําอยางน้ี พอทําไปทํามาก็

จะแตกฉานและแยกออกไปมากมาย เชน มวยไทยพละศึกษา มวยไทยสนามเสือปา มวยไทยสวน

กุหลาบคือมวยไทยอันแรกของประเทศไทย มวยไชยาก็คือมวยไทยแตจะแตกออกมาเล็กนอย มวย

โคราชจะแยกออกมาแตยังไมตางจากจากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการใหเรียนสมัยกอนบันทึก 
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พละศึกษา ตรี โท เอก  พละศึกษากลางที่สวนกุหลาบ เพราะวาหลักสูตรใหญจะอยูตรงน้ี ครูมวยไทย

โบราณเขาก็จะสรางข้ึนมาอยางแมไม 15 ทา ลูกไม 15 ทา ถาใครพวกทั้ง 2 อันน้ีได ตอไปก็จะ

แตกฉานออกไปเปนอยางอื่นมากมาย สรางไปเปนหัวหนาคายไดเลย และถาไดเปนหัวหนาคายทาน

จะคิดอะไรออกมาเพิ่มเติมก็เปนเรื่องของทาน 

7. ความแตกตางระหวางแมไมกับลูกไมมวยไทย 

แมไมคือวิธีการในการนําเอา หมัด เตะ เขา ศอก มาใชผสมผสานกันในการรุกการรับการ

ตอบโต แตเปนหยาบๆ เปนใหญๆ เปนสําคัญ คือเมื่อมีเวลามาเรียนกับครูนอยก็เรียนแคแมไมไป แต

ถาอยูกับครู ปรนนิบัติครูอยูนาน ครูก็จะสอนลูกไมให ถามวาอันไหนสําคัญ มันไมมีอะไรสําคัญ

มากมายแตกตางกันนัก แตถามาอยูเวลาอันสั้นครูใหแมไมไป ไดแมไมไปเขาก็ออกไปหากินไดออกไป

ชกมวยตามงานวัดหาเงินหาทองได แตถาอยูนาน ถามุงมั่นอยากไดลูกไมอีก 15 ทา เปน 30 ทาพอ

เรียน 30 ทาไปแลวถามีเวลาอีกศึกษาตอไปอีกก็เรียนคนมวย เรียนเชิงมวย เรียนทุบทับจับหัก เรียน

ตอไปเรื่อยๆ สรุปแมไมและลูกไมเปนพื้นฐานเบื้องตนกอนเรียนอยางอื่น 

 

การนําเสนอชิ้นงานการผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย 

ช่ือรายการ จาวสังเวียน 

ประเภทรายการ สารคดี  

ความยาว 15 นาท ี

ออกอากาศ ทางชอง โมเดิรนไนนทีวี  

เวลาออกอากาศ 13.30-13.45 น. 

กลุมเปาหมาย บุคคลที่มีความสนใจทางดานกีฬา ชวงอายุ 18-25 ป 

แนวความคิด 

เน่ืองจากปจจบุัน คนไทยมีความนิยมทางดานมวยไทยที่มากข้ึน แตอาจเปนเพียงความ

นิยมแคแฟช่ันเทาน้ัน ไมไดใสใจทางดานวัฒนธรรมทีส่ืบทอดกันมา ประกอบกับชาวตางชาติที่กําลงั

สนใจมวยไทยมากข้ึนเรือ่ยๆ ทําใหมวยไทยอาจถูกกลืนไปเปนของคนอื่น ไมใชของคนไทยอีกตอไป จึง

จัดทําสารคดีช้ินน้ีข้ึนเพื่อนําเสนอกระบวนทาแมไมมวยไทย ประวัติ ความเปนมา ของทาทางในแตละ

ทา กอนที่จะมาเปนอยางทุกวันน้ี 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการสบืทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงามและมีคุณคามาชานานใหคงอยูคูกับคน 

ไทย 

2. เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทีส่วยงามเพื่อใหคนไทยหันมาสนใจทางดานกีฬาและการ 

ออกกําลงักายใน มวยไทย  

โครงสรางรายการ 

ชวงที่ 1 สัมภาษณ ครูมวยหรอืผเูช่ียวชาญทางดานมวยไทย 

ชวงที่ 2 การแสดงทาทางมวยไทย แตละทา (แตละตอน) 

Script สําหรับการผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย 
 

ลําดับภาพ ภาพ เสียง 

1 Title รายการ 30 วินาท ี

 

เพลงประจํารายการ 

2 LS : นักมวยกําลังซอมหันหลังใหกลอง  

เตะกระสอบทราย/Insert นวมคอยๆ 

Till ลง/ 

ภาพคนกําลังพันมอื/Till ข้ึนเปนโรงด

รียนสอนมวยไทย 

ใสทํานองเพลง 

3 MS: ครูมวย ยืนพูด 

 

สวัสดีครบัผม “……………” เปนครูมวย 

อยูที่คาย“…………….” 

4 ข้ึนกราฟฟคคําถาม“แมไมมวยไทยมีกี่

ทา” 

 

ใสทํานองเพลง 

5 CU: หนาครูมวยจากบนขวา/MS: ครู

มวย 

 

ครูมวยพูด “…………………” 

6 MS: ครูมวยตัดสลบักับภาพการแขงขัน 

และการออกทาทางของนักมวยไทย 

 

คําตอบ 

……………………………………………. 
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7 ข้ึนกราฟฟคคําถาม”ประวัติของทา

จระเขฟาดหางมาจากอะไร”/ตัดสลับกบั

ภาพจระเข และ MS: ภาพครูมวยกําลัง

พูดและสอน 

 

ประวัติของทาน้ีคือ 

คําตอบ………………………………… 

8 ข้ึนกราฟฟคคําถาม”ไมตายของทาน้ีคือ

อะไร”/ทา”จระเขฟาด 

หาง”ของนักมวยจากการแขงขัน

จริงๆ/MS: ครูมวยกําลังอธิบาย 

 

ไมตายของทาน้ีคือ  

คําตอบ………………… 

9 ข้ึนกราฟคคําถาม”เสนหของทาจระเข

ฟาดหางคืออะไร”/ 

ชาวตางชาติกําลังฝกทาจระเขฟาดหาง 

 

เสนหคือ คําตอบ……………………….. 

จบคําถามครมูวยบอกวา: ชวงหนาเรา

จะแสดงใหดูวาความสวยงามของทาน้ี

เปนอยางไร 
10 โฆษณา 1นาที 

 

 

11 Title รายการ 30 วินาท ี

 

เพลงประจํารายการ 

12 MS: ครูมวยยืนอยูกับนักมวยในคาย 

 

ครูมวย:อะตอไปเราก็มาทําการแสดงทา 

“จระเขฟาดหาง” กันนะครับ โดย 

นักมวย : ผมช่ือ………….. อายุ…….ฝก

มวยมา ….. ป  

13 LS: นักมวยทั้ง 2 คนยืนหันหนาเขาหา

กัน ไหวกัน 

 

ใสทํานองเพลง 

14 MS: รางกายของนักมวย/CU: ตาที่จองคู

ตอสู 

ใสทํานองเพลง 

15 LS: ภาพคูตอสูกําลงัเขามาตอยกบั

นักมวย 

 Slow motion 

ใสทํานองเพลง 

16 CU: ภาพจับไปที่ขาของนักมวย กําลัง ใสทํานองเพลง 

   ส
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งางเทา ข้ึนไปเรื่อยๆ 

           Slow motion  

 

17 LS: ภาพกวาง เทากําลังข้ึนไปเรือ่ยๆ 

เห็นนักมวยทั้ง 2 คน 

ใสทํานองเพลง 

18 ภาพ MS หนาของคูตอสู และเทาที่กําลัง

คอยๆเขาเฟรมภาพน้ีมา 

ใสทํานองเพลง 

19 CU: หนาของคูตอสู และเทาทีก่ําลงั

สัมผัสหนาของ 

คูตอสู 

           Slow motion 

ใสทํานองเพลง 

20 LS: ทั้งสองคนยืนหันหนาเขาหากัน และ

ทําทาการ 

แสดง จระเขฟาดหาง  

           Slow motion 

ใสทํานองเพลง 

21 MS: ครูมวยยืนพูด  ครูมวยพูด จุดเดนของทาน้ีอยูที่

พละกําลังของขา 

ถานักมวยย่ิงขยันก็จะแสดงทาน้ีออกมา

ไดอยางมีประสทิธิภาพ ย่ิงคุณขยันซอม 

คุณก็จะเปนนัก 

มวยที่ดี 

 

22 ข้ึนกราฟฟค คําวา ตอนตอไป ทาหักคอ

เอราวัณ 

ใสทํานองเพลง 

23 Title ปด / end credit  เพลงประจํารายการ 
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บทที่5 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาและการสรางสรรคผลิต “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย”  ไดใช

เครื่องมือการวิจัยดวยการสนทนากลุม (Focus group) กับกลุมเปาหมาย เปนบุคคลที่มีความสนใจ

ทางดานกีฬา อายุ 18-25 ป จํานวน 10 คน โดยมีจุดประสงคเพื่อประเมินช้ินงานรายการสารคดี ที่ผู

ศึกษาไดผลิตข้ึน เพื่อทราบถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นและประโยชนที่ไดรับจากการรับชม

รายการสารคดีโทรทัศนมวยไทยของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลประเมิน และการ

อภิปราย สรุปช้ินงาน ตลอดจนการพัฒนาการผลิตช้ินงานตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือประเมินผลรายการ 

1.เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ได

จากการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย” ของกลุมตัวอยาง ที่มีความสนใจทางดานกีฬาอายุ

18-25ป จํานวน 10คน  

 2.สรปุผลการประเมินประสทิธิผลรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย 

 

เครื่องมือในการประเมินประสทิธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใชในการวัดผลการประเมินประสิทธิผลรายการ เปนคําถามสําหรับการ

สนทนากลุม (Focus group) ซึ่งผูศึกษาคํานึงถึงองคประกอบของรายการสารคดีมวยไทย โดยแบง

คําถามออกเปน 5 สวน ไดดังน้ี 

 สวนที่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจตอรูปแบบรายการ 

 สวนที่2 ความคิดเห็น เเละความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการ 

 สวนที่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการนําเสนอภาพ และการนําเสนอเสียง 

 สวนที่4 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัรปูแบบการนําเสนอในดานเทคนิคการตัดตอ และกราฟก 

 สวนที่5 ประโยชนที่ไดรับจากการรบัชมรายการ 

 สวนที่6 ขอเสนอแนะตอรายการสารคดี 
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ผลการประเมินประสิทธิผลจากการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย “จาวสังเวียน” 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อเปนการประเมินผลของ

ช้ินงานที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็นและความพึงพอใจ ที่กลุมเปาหมาย ผูที่มีความ

สนใจทางดานกีฬา อายุ 18-25 ป ไดรับชมรายการ จํานวน 10 คน 

 โดยกลุมตัวอยางที่มีความสนใจทางดานกีฬา จํานวนทั้งสิ้น 10 คน มีดังตอไปน้ี  

1. นางสาว ณัฐพร สรุชาติชูพงศ  นักศึกษา  สนใจกีฬาเทนนิส  อายุ 21 ป 

เน่ืองจากมารดาชอบดูเทนนิส เลยทําใหดูมาต้ังแตเด็กจนเกดิความชอบ และติดตามการ

แขงขันเทนนิสมาตลอด  

2. นาย กิตติพันธ ธัญพิทยาพาณิชย  นักศึกษา  สนใจกีฬาฟุตบอล  อายุ 23 ป 

ช่ืนชอบการดูฟุตบอลจากประเทศอังกฤษ เปนอิทธิพลทําใหช่ืนชอบการเลนกีฬาฟุตบอล 

3. นาย รามิล แจงเกษม  นักศึกษา  สนใจทางดานกีฬาฟุตบอล  อายุ 21 ป 

ช่ืนชอบการดูฟุตบอล ทําใหเปนแรงบันดาลใจในการเลนกีฬาฟุตบอล 

4. นาย นที  ฉวีวงศ  นักศึกษา  สนใจกีฬามวย  อายุ 22 ป 

เน่ืองจากทางบานช่ืนชอบกีฬามวย จึงไดรับอทิธิพลและไปเรียนมวยไทย 

5. นาย กวิน พงศนิยธรรม  นักศึกษา  สนใจกีฬาวอลเลยบอล  อายุ 22 ป 

เน่ืองจากกระแสวอลเลยบอลหญงิไทยเปนทีโ่ดงดัง ทําใหเขาติดตามดูมาตลอด จน 

กลายเปนความช่ืนชอบ 

6. นางสาว บุษกร จินดาโสด  นักศึกษา  สนใจกีฬาแบดมินตัน  อายุ 22 ป 

เน่ืองจากกระแสแบดมินตันไทยไดรบัความนิยม ทําใหเธอสนใจ 

7. นาย ธนากร แกวดวง  วิศวกร  สนในกีฬาบาสเก็ตบอล  อายุ 24 ป 

เน่ืองจากช่ืนชอบในการเลนบาสเก็ตบอลมาต้ังแตเด็ก ทําใหสนใจในกีฬาบาสเก็ตบอล 

8. นาย วัชรพงศ  ใจดี  นักศึกษา ป.โท  สนในกีฬากอลฟ  อายุ 25 ป 

เน่ืองจากบิดามีความสนใจในกีฬากอลฟและใหเรียนมาต้ังแตเด็ก จึงกลายเปนความชอบ 

มาจนถึงปจจุบัน 

9. นาย อภิวัฒน  ทองอยู  ชางภาพ  สนใจกีฬาฟุตบอล   อายุ 22 ป 

ช่ืนชอบในการเตะฟุตบอลมาต้ังแตสมัยมัธยมศึกษา ทําใหช่ืนชอบการดูกีฬาฟุตบอล 

10. นางสาว บุญสิตา  พัดฟูทรัพย  นักศึกษา  สนใจกีฬาแบดมนิตัน  อายุ 21 ป 

ช่ืนชอบการเลนกีฬาแบดมินตัน ทําใหสนใจทางดานกีฬาแบดมินตัน  
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โดยใชขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus group) ซึ่งแบงคําถามออกเปน 5 สวน 

  สวนท่ี1 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอรูปแบบรายการ 

ในดานความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ กลุมตัวอยางโดยรวมมีความพึงพอใจ 

เพราะรายการสารคดีใหทั้งสาระและความบันเทิงของมวยไทย และในชวงแสดงทาของรายการมคีวาม

แปลกใหม ทําใหเห็นถึงความสวยงามของแมไมมวยไทยในกระบวนทาตางๆแตกตางจากรายการอื่น 

ทําใหผูรับชมรูสึกชอบและอยากที่จะติดตามตอไป ขอเสียของรายการคือ ตอนในชวงสัมภาษณ ครู

มวยขาดความนาสนใจในการตอบคําถามสัมภาษณ และการสัมภาษณมคีวามยาวมากเกินไป ทําใหไม

มีจุดเดนในการสัมภาษณ  

สวนท่ี2 ความคิดเห็นเเละความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการ 

ขอมูลคําถามในชวงสัมภาษณตอนแรก เปนขอมูลที่ต้ืนเกินไป สามารถหาขอมูลจากทาง

อินเตอรเน็ตไดในบางสวน มีการเรียงลําดับคําถามที่นาสนใจ ทําใหผูรับชมสามารถเขาใจเน้ือหาไดงาย

สวนในชวงที่สอง เปนชวงที่เนนการแสดงทาทางที่ทําออกมาแลวมีความสวยงามมากกวา ทําใหนาดู

มากข้ึน  

สวนท่ี3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอภาพ และการนําเสนอเสียง 

 มีการจัดองคประกอบภาพออกมาไดดี มีมุมกลองที่มีความหลากหลาย ทําใหเกิดความ

นาสนใจมากย่ิงข้ึน ทั้งในการน่ังสัมภาษณและตอนแสดงทา ที่เนนไปทางความสวยงามของมุมภาพ มี

การเลือกใชเสียงที่มีลักษณะแตกตางไปจากรายการสารคดีมวยไทยที่เคยมีมา โดยเลือกใชเพลงที่มี

เน้ือหาสอดคลองกับการแสดงทาในตอนน้ันๆมาใช แตบางคนรูสึกวามีการตัดสลับภาพที่ชากวา

เสียงดนตรีและเพลงที่ใชขัดกับการแสดงทาของมวยไทย 

สวนท่ี4 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอในดาน เทคนิคการตัดตอ และ

กราฟก 

 มีการตัดตอภาพในชวงที่สัมภาษณที่มีมุมกลองที่หลากหลายมุม ทําใหสามารถนํามา

เลือกใชในการตัดตอไดเยอะ ทําใหการสัมภาษณที่ดูน่ิงๆเกิดมีความเคลื่อนไหวทําใหดูไหลลื่นมากข้ึน

และในชวงแสดงทา มีเอฟเฟกต ไทโปกราฟก ข้ึนทําใหผูรับชมรับรูไดวา ทาที่นักมวยกําลังแสดงทา

ตางๆอยูน้ัน คือทาอะไร และกราฟกตางๆในรายการ ชวยสงเสริมใหรายการดูมีความทันสมัยใหมข้ึน

ถึงแมจะเปนการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมวยที่มีมาต้ังแตสมัยกอน แตขอเสียคือ ในชวงที่แสดงทา

น้ัน มันดูมดืเกินไป ทําใหการมองเห็นอาจไมชัดเจน  

สวนท่ี5 ประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ 

 ไดรับความรูเกี่ยวกับมวยไทยมากข้ึนเกี่ยวกับประวัติทาแมไมมวยไทยวาแตละทามีความ

เปน มาที่แตกตางกันอยางไร ช่ือของทาแตละทาลวนมีประวัติและที่มาแตกตางกันและ ไดรูการออก

ทาทาง ของแมไมมวยไทยที่ถูกวิธี และเปนการอนุรักษศิลปะมวยไทยที่มีมาชานานใหคงอยูตอไปใน
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สังคมและเผยแพรใหคนรุนใหมไดรูจักทาตางๆของแมไมมวยไทยมากข้ึน ดวยรูปแบบการนําเสนอที่มี

ความสมัยใหม  

สวนท่ี6 ขอเสนอแนะตอรายการสารคดี 

 กลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทยช้ินน้ีวา ควร

ปรับปรุงในชวงแรกของรายการ คือชวงการสัมภาษณใหมีความสนุกสนานกวาน้ี เน่ืองจากการ

สัมภาษณในชวงแรกอาจจะดําเนินเรื่องชาจนเกินไป ทําใหรายการดูนาเบื่อ ซึ่งแตกตางกับชวงที่สอง 

ที่มีความสนุกสนาน และสามารถตรึงคนดูใหติดตามดูต้ังแตตนจนจบได  

จากการประเมินผลการวิจัยหลังจากการผลิตช้ินงานจากกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ทํา

ใหผูศึกษาไดทราบถึงปญหาและสามารถนํามาปรบัปรุงแกไขใหช้ินงานมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
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บทที่6 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในบทสุดทายน้ีผูศึกษาวิจัยไดสรุปภาพรวมของการวิจัย การผลิตสารคดีโทรทัศนมวย

ไทย ซึ่งไดสรุปผลการวิจัย ผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย

และการผลิตในครั้งตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงคของการวิจัยโครงการผลิตสารคดีโทรทัศนมวยไทย ผูศึกษาไดผลิต

รายการสารคดี และไดรับผลสรุปไดดังน้ีรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย “จาวสังเวียน” เปนรายการ

สารคดีที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแมไมมวยไทย ในแงมุมที่ผานมุมมองผูเช่ียวชาญทางดานมวยไทย 

โดยมีการตัดสลับกับภาพตามสิ่งตางๆ ที่ผูเช่ียวชาญไดทําการพูดถึง เพื่อใหเห็นภาพและทําใหรายการ

สารคดีดูไมนาเบื่อ และไดมีการแสดงทามวยไทยจากผูเช่ียวชาญ ทําใหรายการสารคดีนาสนใจมาก

ย่ิงข้ึน 

การถายทํามีอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหการถายทําน้ันไมราบรื่น เน่ืองจากปญหาติดกองถาย

ละครที่มาใชคายมวยในวันเดียวกัน การถายทําเปนการถายทําแบบ out door ทําใหควบคุมแสงยาก 

จึงมีการนําการตัดตอมาชวยในงาน ทําใหงานนาสนใจมากข้ึนและเพิ่มกราฟกเพื่อใหรายการดูไมนา

เบื่อสวนในดานของเสียงที่นํามาใช มีความสอดคลองกับตัวเน้ือหาของรายการ ทําใหรูสึกนาติดตาม

มากข้ึน 

โดยภาพรวมของรายการสารคดี “จาวสังเวียน” กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจกับรายการ 

สารคดี ที่ใหความรูเกี่ยวกับแมไมมวยไทย ผานมุมมองของผูเช่ียวชาญและในชวงของการแสดงทาเปน 

ที่ต่ืนตาต่ืนใจ มีการตัดตอทําใหรายการมคีวามนาสนใจมากข้ึนแตในชวงสัมภาษณมีความยาวมากเกิน 

ไปทําใหรูสึกนาเบื่อ และภาพที่ใชในการ insert มีนอยเกินไป  

 

อภิปรายผลการดําเนินการ 

ในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย รายการ “จาวสังเวียน” มีความสอดคลองกับ

แนวคิดทฤษฎี และแนวคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่เกี่ยวของ  
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1. แนวคิดเกี่ยวกับสารคดี 

เปนรายการที่    นําเสนอในรูปแบบบันเทิงและความรู เหมาะสมสําหรับในการนําเสนอ 

เกี่ยวกับมวยไทยที่มีเน้ือหาสาระเปนวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตองแสดงใหเห็นถึงประวัติและกระบวน

ทาตางๆอยางชัดเจน ซึ่งตรงกับรูปแบบการนําเสนอขอเท็จจริงโดยเราสามารถทําใหสารคดีมวยไทยม ี

ความนาสนใจมากข้ึนผานเทคนิคตางๆที่นาสนใจ 

          2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมวยไทย  

             ผูศึกษาไดนําความรูเกี่ยวกับมวยไทยไปใชในรายการไดอยางถูกตอง    เน่ืองจากได

ทําการศึกษามากอน เชน ขอมูลเกี่ยวกับประวัติของมวยไทย หรือ กระบวนทาแมไมมวยไทยที่มี

ความสําคัญอยางมากในอดีต และไดนําขอมูลที่ศึกษามาทั้งหมดน้ี มาใชในการผลิตสารคดีช้ินน้ีข้ึน  

          3. แนวคิดเรื่องภาพกับการสื่อความหมาย 

  สามารถนําความรูเกี่ยวกับเทคนิคความรูเกี่ยวกับดานภาพมุมกลองตางๆน้ีไปใชในการ

ถายทอดเรื่องราวตางๆในสารคดีไดมากย่ิงข้ึนทําใหรูวาถาตองการจะถายแบบน้ีตองใชมุมกลองขนาด

ภาพอยางไรเปนตนเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึนพรอมกับใชเทคนิคพิเศษตางๆเขามาชวยเพื่อให

งานมีการเลาเรื่องราวและใหรายละเอียดมากข้ึน  

 

ปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอปุสรรคในการผลิตช้ินงานตัวอยาง แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

 1. ข้ันตอนกอนการผลิต 

  มีปญหาทางดานการขอใชสถานที่ตางๆการหานักแสดงการติดตอผูเช่ียวชาญทางดาน

มวยไทย เน่ืองจากตองเสียคาใชจายในการใชสถานทีจ่ึงจําเปนตองถายทําวันเดียวใหเสร็จเพื่อไมใหมา

อีกเปนครั้งที่สอง   

 2. ข้ันตอนการผลิต 

  เน่ืองจากในวันที่ไปถายทํา มีกองละครเขาไปถายทํา ทําใหใชพื้นที่ของ สถานที่ไดไม

เต็มที่ หลังจากน้ัน มีนักแสดงมาใชสถานที่จึงทําใหพื้นที่บริเวณน้ันไมสามารถถายทําไดจึงใชไดเพียง

ครึ่ง เดียว ทําใหงานที่ถายมีขอจํากัดและเกิดความลาชา 

 3. ข้ันตอนหลังการผลิต 

    เน่ืองจากการถายทําในชวงสัมภาษณนาเบื่อ จึงตองใชการตัดตอในการชวยทําใหดู

สนุกและนาสนใจมากข้ึน และตอนถายทําในชวงแสดงทา สีของทัง้สองกลองที่ใชในการถายไมเทากัน 

จึงตองใชการจูนสีเพื่อใหออกมาดูสวยงาม 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการเตรียมคําถามที่จะสัมภาษณผู เชียวชาญที่เจาะลึกมากกวาน้ี เพื่อใหได

คําตอบที่เจาะลึกจากผูเช่ียวชาญจริงๆ ไมใชหาไดจากอินเตอรเน็ตทั่วๆไป 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการถายทําสารคดีใหมากย่ิงข้ึน เพื่อจะไดรูและผลิตสารคดีที่มี

รูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน และนํามาปรับใชกับสารคดีของเรา 

 3. ควรมีการวางแผนในการทํางานใหเปนมืออาชีพมากกวาน้ี เน่ืองจากทําใหเสียเวลาใน

การถายทําจริง  

 4. ในชวงของการแสดงทา ควรบอกใหชัดเจนวาเปนทาอะไร คนดูจะไดรูวาทาน้ีช่ือวา

อะไร 
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ภาคผนวก ก 
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     แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อจะทราบขอมลูเกี่ยวกบัความคิดเห็นและความตองการในการ

รับชมรายการสารคดีโทรทัศนมวยไทย จากกลุมเปาหมายที่เปนผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เพือ่ใชประโยชนในการศึกษาและนํามาสรางสรรคเน้ือหาและรปูแบบรายการใหมี

ประสิทธิภาพและตรงตอความตองการของทานตอไป 

2. คําตอบในแบบสอบถามน้ี จะนําไปใชประโยชนในดานการศึกษาเทาน้ัน ซึง่จะไมมีผลกระทบตอ

สวัสดิภาพของทานแตอยางใด ดังน้ันจึงขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามทุกขอตามความ

จริง 

3. ขอมูลในการสอบถามมีทัง้หมด 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ 

สวนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการรับชมมวยไทยผานรายการโทรทัศน 

สวนที่ 4 : ปจจัยทีม่ีผลตอความพึงพอใจของผูชมมวยไทยผานรายการโทรทัศน 

กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชอง     ที่ตรงกบัขอมลูสวนตัวและความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดย

ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการศึกษา 

สวนท่ี 1 : ขอมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ  

(   )     ชาย 

(   )   หญิง 

1.2 อายุ  

(   )   นอยกวา 18 ป 

(   )   18 – 25 ป 

(   )   26 – 35 ป 

(   )   36 – 45 ป 
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(   )   46 - 60 ป 

(   )   61 ปข้ึนไป 

1.3 ที่อยูปจจุบัน  

(   )   กรุงเทพและปริมณฑล 

(   )   ภาคกลาง 

(   )   ภาคเหนือ 

(   )   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(   )   ภาคตะวันออก 

(   )   ภาคตะวันตก 

(   )   ภาคใต 

1.4 อาชีพ  

(   )   ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

(   )   คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

(   )   รับจาง/ลูกจาง 

(   )   พอบาน / แมบาน 

(   )   พนักงานเอกชน 

(   )   นักเรียน/นักศึกษา 

(   )   อื่นๆ:   

1.5 รายได  

(   )   ตํ่ากวา 7,000 บาท/เดือน 

(   )   มากกวา 7,000 – 15,000 บาท/เดือน 

(   )   มากกวา 15,000 – 25,000 บาท/เดือน 

(   )   มากกวา 25,000 – 35,000 บาท/เดือน 

(   )   มากกวา 35,000 บาท/เดือน 

สวนท่ี 2 : คําถามเก่ียวกับการเปดรับสื่อ 

2.1) ทานเปดรับสื่อจากสิง่ใดมากทีสุ่ด  

 (   ) โทรทัศน 
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 (   ) Internet 

 (   ) วิทยุ 

 (   ) อื่นๆ:  

2.2)ความถ่ีในการเขาถึงสือ่ในแตละวัน  

 (   ) 1-2 ช่ัวโมง / วัน 

 (   ) 3-5 ช่ัวโมง / วัน 

 (   ) 5 ช่ัวโมงข้ึนไป / วัน 

 (   ) อื่นๆ:  

2.3) ชวงเวลาในการเปดรบัสือ่บอยมากทีสุ่ด  

 (   ) 6.01 น. – 10.00 น. 

 (   ) 10.01 น. – 14.00 น.   

 (   ) 14.01 น. – 18.00 น.  

 (   ) 18.01 น. – 22.00 น.  

 (   ) 22.01 น. - 02.00 น.  

 (   ) 02.01 น. – 6.00 น. 

2.4) ชองโทรทัศนใดที่ทานรบัชมบอยที่สุด  

 (   ) ชอง 3 

 (   ) ชอง 5 

 (   ) ชอง 7 

 (   ) ชอง 9 

 (   ) ชอง TPBS 

 (   ) เคเบลิทีวี 

 (   ) อื่นๆ: 

สวนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมมวยไทยผานรายการโทรทัศน 

3.1) ทานคิดวาสารคดีประเภทไหนที่นาสนใจในปจจุบัน ตอบไดมากกวา1ขอ 

 (   ) สารคดีทองเที่ยว 

 (   ) สารคดีกีฬา 

 (   ) สารคดีประวัติศาสตร 
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 (   ) สารคดีชีวประวัติคนดัง 

 (   ) อื่นๆ:  

3.2) ชวงเวลาไหนที่ทานเคยรับสื่อประเภทสารคดีมากที่สุด  

 (   ) 6.01 น. – 10.00 น. 

 (   ) 10.01 น. – 14.00 น.  

 (   ) 18.01 น. – 22.00 น.  

 (   ) 22.01 น. – 02.00น.  

 (   ) 02.01 น. – 6.00 น. 

3.3) ทานคิดวาสิ่งใดในสารคดีที่สามารถสรางความสนใจแกทาน ตอบไดมากกวา1ขอ 

 (    ) มีประเด็น /หัวขอที่นาสนใจ 

 (    ) มีเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ   

 (    ) มีการถายภาพที่สวยงาม   

 (    ) อื่นๆ: 

3.4) ความยาวของสารคดีมวยไทย ควรมีความยาวเทาใด  

(    ) 10นาที 

(    ) 15นาที 

(    ) 20นาที 

3.5) ทานเคยรับชมมวยไทยผานรายการโทรทัศนหรือไม  

(    )   เคย 

(    )   ไมเคย 

3.6) ทานเคยรับชมรายการมวยไทยผานชองทางใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

(    )   รับชมการแขงขันที่สนามมวยตาง ๆ 

(    )   รายการมวยไทยทางโทรทัศน 

(    )   รายการมวยไทยทางวิทยุ 

(    )   รายการยอนหลังทางอินเตอรเน็ท 

(    )   เทปบันทึกรายการการแขงขัน 

(    )   อื่นๆ:   

3.7) บุคคลใดมีอิทธิพลตอการรับชมรายการมวยไทยทางโทรทัศนของทานมากที่สุด * 

(   )   ตัวทานเอง 

(   )   ผูอยูอาศัยภายในบาน (เชน สามี, ภรรยา, ลูก, พอแม) 

(   )   ญาติ/เพื่อนฝูง  
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(   )   อื่นๆ:   

3.8) ทานชมรายการมวยไทยทางโทรทัศนบอยครั้งเพียงใด * 

(   )   นอยกวา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

(   )   มากกวา 1 ช่ัวโมง – 4 ช่ัวโมง/สัปดาห 

(   )   มากกวา 4 ช่ัวโมง – 7 ช่ัวโมง/สัปดาห 

(   )   มากกวา 7 ช่ัวโมง – 10 ช่ัวโมง/สัปดาห 

(   )   มากกวา 10 ช่ัวโมง – 13 ช่ัวโมง/สัปดาห 

(   )   มากกวา 13 ช่ัวโมง – 16 ช่ัวโมง/สัปดาห 

(   )   มากกวา 16 ช่ัวโมง/สัปดาห 

3.9) ทานเคยรับชมรายการมวยไทยรายการใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

(   )   1. ศึกจาวมวยไทย (ชอง 3) 

(   )      2. ศึกวันทรงชัยไลฟทีวี 

(   )   3. ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร (ชอง 5) 

(   )   4. ศึกมวยดีลุมพินีทีสปอรต (ชอง Tsport) 

(   )   5. ศึกมวยไทย 7 สี (ชอง 7) 

(   )   6. ศึกมวยไทยลุมพินี TGN (ชอง TNG) 

(   )   7. ศึกอัศวินดํากอเกียรติกรุป (ชอง MCOT) 

(   )   8. ศึกทรูวิช่ันสยอดมวยไทยรังสิต (ชอง true Vision) 

(   )   อื่นๆ:   

สวนท่ี 4 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูชมมวยไทยผานรายการโทรทัศน 

4.1) นักมวยมรีูปรางดี  

(   )   5 : เห็นดวยมากที่สุด  

(   )   4 : เห็นดวยมาก  

(   )   3 : เห็นดวยปานกลาง 

(   )   2 : เห็นดวยนอย 

(   )   1 : ไมเห็นดวย  

4.2) นักมวยมีหนาตาดี  

(   )   5 : เห็นดวยมากที่สุด  

(   )   4 : เห็นดวยมาก  

(   )   3 : เห็นดวยปานกลาง 

(   )   2 : เห็นดวยนอย 
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(   )   1 : ไมเห็นดวย 

4.3) ชวงเวลาออกอากาศเหมาะสม (เชน เที่ยง, บาย, กลางคืน) * 

(   )   5 : เห็นดวยมากที่สุด  

(   )   4 : เห็นดวยมาก  

(   )   3 : เห็นดวยปานกลาง 

(   )   2 : เห็นดวยนอย 

 (   )   1 : ไมเห็นดวย  

4.4) บรรยากาศของสนามทางโทรทัศนเห็นภาพผูชมมวยมีความสนุกสนาน เราใจ * 

(   )   5 : เห็นดวยมากที่สุด  

(   )   4 : เห็นดวยมาก  

(   )   3 : เห็นดวยปานกลาง 

(   )   2 : เห็นดวยนอย 

(   )      1 : ไมเห็นดวย  

4.5) มุมกลองมีความเหมาะสม   

(   )   5 : เห็นดวยมากที่สุด  

(   )   4 : เห็นดวยมาก 

(   )   3 : เห็นดวยปานกลาง 

(   )   2 : เห็นดวยนอย 

(   )   1 : ไมเห็นดวย  

4.6) มุมกลองมีความหลากหลาย (มีภาพใหดูหลายมุม)  

(   )   5 : เห็นดวยมากที่สุด  

(   )   4 : เห็นดวยมาก  

(   )   3 : เห็นดวยปานกลาง 

(   )   2 : เห็นดวยนอย 

(   )   1 : ไมเห็นดวย  

4.7) การแสดงภาพสโลวโมช่ันในการออกอาวุธของนักมวย นาสนใจ  

(   )   5 : เห็นดวยมากที่สุด  

(   )   4 : เห็นดวยมาก  

(   )   3 : เห็นดวยปานกลาง 

(   )   2 : เห็นดวยนอย 

(   )   1 : ไมเห็นดวย 
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