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13530545: สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาควิชาวิทยุและโทรทศัน 

เรื่อง       : การสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษ    

         สถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย  

 

จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย รายการ 

The Visitor โดยการศึกษาไดมุงเนนการผลิตรายการโทรทัศนในทุกข้ันตอนการผลิต  เริ่มจาก

การศึกษาวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ ดวยการสํารวจและวิเคราะหรายการทองเที่ยวและ

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เกี่ยวของ มีการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

จํานวน 2 คน และมีการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย ที่มีอายุระหวาง 18-35 ป จํานวน 

100 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากศึกษาทั้งหมด มาจัดทําโครงรางรายการรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

โดยใหผูเช่ียวชาญดานสื่อสารมวลชนตรวจสอบดานโครงสรางและเน้ือหารายการ จากน้ันจึงดําเนิน

ผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการ The Visitor จํานวน 1 ตอน มีความยาว 20 นาที  โดย

รายการจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับชุมชนที่อนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ และหลังจากผานข้ันตอนผลิต

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการ The Visitor แลว ผูศึกษาไดจัดทําการประเมินผลรายการกับ

กลุมเปาหมาย ที่มีอายุระหวาง 18-35 ป จํานวน 8 คน  

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญ มีความพึงพอใจตอ

รูปแบบ เน้ือหาและการนําเสนอของรายการ โดยใหเหตุผลวารายการมีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอ

กลุมเปาหมาย อันไดแก รายละเอียดของสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติน้ันๆ และสามารถโนมนาวใจให

เกิดการตระหนักถึงความสวยงามทางธรรมชาติ อยากจะไปสัมผัสและอนุรักษพอสมควร อีกทั้งเน้ือหา

ของรายการมีความเหมาะสมและไมซับซอนจนเกินไป ในสวนของรูปแบบการนําเสนอของรายการมี

ความนาสนใจและถายทําสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติออกมาไดสวยงาม ดังน้ันรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ รายการ The Visitor จึงไดรับความช่ืนชอบจากกลุมเปาหมายเปนอยางดี 
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยรุงอรุณ ฉัตรวิฆเนศ 

อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ในทุกกระบวนการการผลิตรายการรวมไปถึง

การจัดทํารูปเลมจุลนิพนธ อีกทั้งยังคอยใหกําลังใจและชวยเติมเต็มในจุดออนตาง ๆ และแกไขสวนที่

บกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี รวมไปถึงคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ ดร.วิทยา 

พานิชลอเจริญ อาจารยดําเกิง ฐิตะปยศักด์ิ อาจารยฐานวดี สถิตยุทธการ และผูชวยศาสตราจารย

เมธา เสรีธนาวงศ ที่คอยใหคําแนะนํา ช้ีแนะขอบกพรอง ตลอดจนแนะแนวทางแกไขในระหวางการ

ตรวจความกาวหนาโครงการจุลนิพนธต้ังแตครั้งแรกจนถึงครั้งสุดทายเปนอยางดีเสมอมา    

กราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

และจุลนิพนธเรื่องน้ีจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับความชวยเหลือจาก

นางสาวชนิดาภา พรหมิ และนายอดิพงษ มาริกัน ที่ทําหนาที่เปนพิธีกรรายการไดอยางดีย่ิง 

ขอขอบคุณนางสาวพิชญา พชระเศรษฐ ที่คอยใหคําแนะนําและคําปรึกษา รวมทั้งทุมเทแรงกายแรงใจ

ในการถายทํารายการน้ี พรอมทั้งคอยเคียงขางกันใหมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงานรวมถึง

ขอขอบคุณนางสาวเสาวลักษณ ไชยวิริยะคุณ นางสาวพรฑิพา โอฆะพนม นางสาววิลาวัลย ชีวรรณ

โชติบัณฑิตและนางสาวรวิวรรณ ชีวรรณโชติบัณฑิต ที่สนับสนุนอุปกรณในการถายทํา ขอบขอคุณ

นางสาวสุธินา ลี้ประเสริฐและนางสาวอลิสา พิศมยรมย ผูใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือในเรื่อง

การนําเสนองานในการตรวจความกาวหนาจุลนิพนธ ขอขอบคุณนายณัฐวุฒิ กุลศรีสกุล และ 

นางสาวชญานิศ ฤกษอราม ที่สละเวลาอันมีคาเพื่อเปนตากลอง ขอขอบคุณนางสาวอรณี แกวเพิ่ม ที่

ใหความชวยเหลือในการเก็บแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย อยางสุดความสามารถ ขอขอบคุณนาง

นางปฐกาญจน. แตโชและนายตักเตือน มาแกว ที่สนับสนุนยานพาหนะและชวยเหลอือยางสดุกําลงัใน

การถายทํารายการรวมถึงคอยใหกําลังใจตลอดระยะเวลาต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จสิน้จุลนิพนธ  ผูวิจัยจะ

ขอจดจําไวเปนความทรงจําที่มีคาตลอดไป รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกคน ที่คอย

ชวยเหลืองานในสวนตาง ๆ อยางเต็มที่ ต้ังแตเริ่มตนจนการผลิตรายการเสร็จสมบูรณ  

สุดทายขอกราบขอบพระคุณนายวงศกร ภักดีสอน พออันเปนที่รักที่คอยสนับสนุน

การศึกษา และนางเพียงรวี สายฝน แมอันเปนที่รักที่คอยสนับสนุนการศึกษา ใหกําลังใจในทุกทางจน

ทําใหลูกมีความสําเร็จในวันน้ี จึงขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 

ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณ มีความสวยงามทางธรรมชาติ ดวยจุดเดนน้ีเองทําให

เกิดอุตสาหกรรมทองเที่ยวข้ึนในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2530 รัฐบาลประกาศใหปน้ันเปนปแหงการ

ทองเที่ยว ตามกลยุทธทางการตลาดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 ระหวางป 

พ.ศ. 2530-2534 ซึ่งถือเปนยุคทองของการทองเที่ยวในประเทศไทย รายไดจากการทองเที่ยวจึง

เพิ่มข้ึนทุกปและมีมูลคาเทากับสองในสามของสินคาสงออกประเภทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ นอกจากน้ียังไดรับการยอมรับวาเปนประเทศที่นักทองเที่ยวจํานวนมากจากทั่วโลกคิดและ

วางแผนจะมาเที่ยว ผลการสํารวจพบวาประเทศไทยจดัอยูในอันดับหน่ึงในประเภทแหลงทองเที่ยวที่มี

มิตรไมตรีดี ที่พักราคายอมเยา และติดอันดับสี่ในประเภทแหลงทองเที่ยวที่มีอาหารดีรองจากฝรั่งเศส 

อิตาลี และฮองกง (องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน, องคการ

มหาชน 2554) 

แตในขณะเดียวกันก็เกิดปญหาการเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากการเขามา

ของนักทองเที่ยวที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของประเทศไทย เชน กรณีที่เมืองปาย ที่เกิด

จากแหลงทองเที่ยวเสียสมดุลธรรมชาติ ขอมูลจาก “ทําไมถึงทํากับ ปาย ได” ในเว็บไซต กรุงเทพ

ธุรกิจ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2552 โดยปานใจ ปนจินดา กลาววาความเปลี่ยนแปลงของปาย หลังจากที่

ปายไดเปนสถานที่ถายทําละครและภาพยนตรหลายเรื่องประกอบกับชวงเวลาน้ันทางจังหวัด

แมฮองสอน ไดโปรโมท (Promote) แหลงทองเที่ยวใหม คือ ปางอุง ย่ิงทําใหปายเปนแหลงพักคางคืน

ของนักทองเที่ยวโดยแพ็คเกจทัวร ปาย-ปางอุง-หวยนํ้าดัง กลายเปนแพ็คเกจที่ทุกทัวรตองมี 

และผลกระทบจากการหลั่งไหลเขามาของนักทองเที่ยวเชนน้ีก็เกิดข้ึนมาแลวทั่วโลก ปญหา

จากการเขามาจํานวนมากของนักทองเที่ยวหลายปญหาก็กลายเปนปญหาระดับโลก  เชน สภาวะนํ้า

เนาเสียในทะเลเมดิเตอรเรเนียน, ขยะที่ทิ้งเกลื่อนกลาดในเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล เฉพาะ

เสนทางที่ข้ึนเขาซากามาธา (Sagamatha) ซึ่งมียอดเขาเอเวอรเรสต ปจจุบันมีขยะประมาณ 50 ตัน 

ซึ่งถากําจัดขยะทั้งหมดตองใชเงินถึง 500,00 ดอลลารสหรัฐ เนปาลก็ไมสามารถแกปญหาราคาแพงน้ี

ได (วรรณพร วณิชชานุกร: 10) 
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ผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ผานมาไดปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม รายไดจากอุสาหกรรมการทองเที่ยวไดพุงสูงมาจนกลายเปน

อันดับหน่ึงของประเทศ กอใหเกิดการสรางงาน และการกระตุนระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

แตผลกระทบในดานลบทางสังคม และสภาพแวดลอมก็มีตามมามากมายเชนกัน ซึ่งปญหา

สภาพแวดลอมก็เปนเหตุสาํคัญที่ทาํใหนักทองเที่ยวไมมาเที่ยว ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมน้ันจะเห็นได

จากการผจญภัยทั้งในปาและทะเล ในดานการเดินปาน้ันสวนใหญเปนจังหวัดภาคเหนือ ไดแก 

เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน กิจกรรมในชวงเดินทางมีการน่ังเรือ ลองแพ ต้ังแคมป น่ังชาง 

และการคางแรมในหมูบานชาวเขา เพื่อชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาไปดวย ทําใหมีการแสวงหา

เสนทางใหมๆที่ยังมีความงดงามและความบริสุทธ์ิของธรรมชาติมาขายใหนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน

เรื่อยๆ โดยไมมีการควบคุม จนในปจจุบันมีเสนทางยอยๆ เปนรอยๆ เสนทาง สวนเสนทางเกาๆ ที่

เสื่อมโทรมไปแลวน้ันก็ถูกละทิ้งไปโดนไมมีการทํานุบํารุงรักษาแตอยางใด (วรรณพร วณิชชานุกร: 74) 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) รวมกับศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จัดทํา “โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion: 

Poll) ที่มีตอการเดินทางทองเที่ยว ภายใตหัวขอเรื่อง “ทองเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ” โดยสํารวจจาก

ประชาชนทั่วไป จํานวน 1,200 ตัวอยางทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 4 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2556  สรุป

สาระสําคัญจากการสํารวจไดวา คนไทยสวนใหญ เห็นวาการทองเที่ยวของประเทศไทย มีความโดด

เดนในดานวัฒนธรรมประเพณี  และประวัติศาสตรโบราณสถาน อยางละรอยละ 30.3 รองลงมา คือ

ดานธรรมชาติ รอยละ 26.3 และคนไทยกวารอยละ 90 เช่ือวาประเทศไทยสามารถกาวเปนที่ 1 ดาน

การทองเที่ยวในอาเซียนได ภายใน 3 ปขางหนาน้ี จากผลสํารวจน้ียังพบวาปจจยัที่เปนอุปสรรคสําคัญ

ที่ทําใหประเทศไทยไมสามารถกาวข้ึนเปนที่ 1 ในอาเซียน คือ ความไมสงบทางการเมอืง รอยละ 23.6 

รองลงมา คือ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม รอยละ 19.5 ปญหาอาชากรรมตอนักทองเที่ยว รอยละ 

16.3 ความแออัดตามแหลงทองเที่ยว รอยละ 12.8 และบุคลากรดานการทองเที่ยวไมมีคุณภาพ รอย

ละ 12.3 ในมุมมองของประชาชน สิ่งที่ตองการใหการทองเที่ยวพัฒนามากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก

ความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว ความพอเพียงในสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และการปรับปรุง

ไมใหแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม ตามลําดับ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2556) 

จากโครงการสํารวจขางตนน้ีจะเห็นวาประชาชนสวนใหญคิดวาประเทศไทยมีความโดดเดน

ดานธรรมชาติมาเปนอันดับตนๆ แตในขณะเดียวกันยังช้ีใหเห็นวาคนสวนใหญคิดวาปญหาที่เปน

อุปสรรคของการทองเที่ยวในประเทศไทยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมก็มาเปนอันดับ

ตนๆ เชนเดียวกัน 
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ดังน้ันเพื่อที่จะแกปญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม จึงเกิดความคิดที่จะแสวงหา

แนวทางใหมของการทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลกระทบในทางลบใหนอยที่สุดแกแหลงทองเที่ยวและ

ชุมชนในทองถ่ิน การทองเที่ยวแนวใหมน้ีควรเปนการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอ

สภาพแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน มิใชการเดินทางมาเปนกลุมใหญๆเพื่อเสพสุขเพียงอยาง

เดียวแลวก็กลับไป ทิ้งปญหาใหกับคนในทองถ่ินมาแกเชนการทองเที่ยวที่ผานมา นอกจากน้ีการ

ทองเที่ยวแนวใหมน้ีควรจะใหประโยชนกับคนในทองถ่ินมากที่สุด เพราะเทาที่ผานมาถึงแมการ

ทองเที่ยวจะใหประโยชนทางเศรษฐกิจที่เห็นไดชัดเจน ประโยชนน้ีก็ไดไหลออกนอกประเทศเปน

จํานวนมหาศาลเพราะคนที่มีเงินทุนมาลงทุนในประเทศน้ันมักเปนนายทุนจากตางชาติ คนทองถ่ิน

เปนเพียงลูกจางเทาน้ัน จากแนวคิดที่จะแกไขปญหาดังกลาวจึงเกิดช่ือเรียกการทองเที่ยวแนวใหมน้ี

มากมาย เชน  การทองเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) การทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) การทองเที่ยวแบบนุมนวล 

(Soft Tourism) การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการทองเที่ยว

แนวใหม (Alternative Tourism) ลาสุดในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1994 แอนดริวบราซา (Andrew 

Blaza) ซึ่งเปนผูอํานวยการของกรีนโกรป (Green Globe) ไดกลาววาการการประชุมครั้งลาสุดใน

บราซิลตกลงกันวาจะใชคําวาการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม (Environmentally 

Responsible Tourism) แตสําหรับการศึกษาครั้งน้ีจะใชคําวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือ 

Ecotourism เพราะคําน้ีเปนที่แพรหลายในประเทศไทย (วรรณพร วณิชชานุกร: 10) 

แนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดเริ่มมีข้ึนในประเทศไทยต้ังแตป 2519 โดยมี

การนําเสนอแนวความคิดน้ีในแผนพัฒนาการทองเที่ยวเที่ยวแหงชาติแผนแรกของไทย แตไมปรากฏ

รายละเอียดแนวทางที่ชัดเจน แตเปนการมุงเนนเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระบบ โดยผลของ

การพัฒนาน้ันมุงเนนทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก อยางไรก็ตามธุรกิจภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวก็ไดขายสินคาทางดานธรรมชาติเรือ่ยมาในรปูแบบของกลุมผูสนใจพิเศษ เชน การเดินปาชม

วัฒนธรรมชาวเขาในภาคเหนือ การดูนก และการดํานํ้าชมปะการังในบริเวณชายฝงภาคตะวันออก

และภาคใต ซึ่งนักทองเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษเฉพาะเรื่องน้ีมักเปนกลุมเล็กๆ และเปนกลุมสนใจ

พิเศษเฉพาะเรื่องเรื่อง เชน กลุมเดินปา ดูนก ดํานํ้าชมปะการัง และการเดินชมศิลปวัฒนธรรมใน

ทองถ่ิน เปนตน แมลักษณะการทองเที่ยวจะยังคงมีความสัมพันธกับทองถ่ินคอนขางนอยและยังไมมี

การสงเสริมใหเกิดข้ึนอยางจริงจัง ทั้งในดานนโยบายและการดําเนินการดานการพัฒนาและสงเสริม

การตลาด แตก็ถือวาเปนยุคเริ่มตนของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในประเทศไทย (การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, กองอนุรักษ, 2545 : 9)       
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จากทองเที่ยวย่ังยืน (ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในเอกสารการประชุมเชิง

ปฏิบัติการดานการทองเทีย่วเชิงนิเวศ ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2545 

โดย รําไพพรรณ แกวสุริยะ ไดอธิบายความหมายของ 3 คํา ไดแก การทองเที่ยวที่ย่ังยืน (การ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในป พ.ศ. 2535 มีการประชุมสุดยอดแหงสหประชาชาติที่นครริโอเดจาเนโร เมืองหลวงของ

บราซิล เรียกวา Rio Summit หรือ Earth Summit มีอนุสัญญา 1 ฉบับ ใน 5 ฉบับ ก็คือ Agenda 

21 ในความหมายไทยก็คือ แผนแมบทของโลก กลาวถึง การพัฒนาทุกประเภทตองเปน Sustainable 

Development ความหมายเปนไทยคือ การพัฒนาที่ย่ังยืน ที่คํานึงถึงประชาชนในทองถ่ินตองมีสวน

รวมในการจัดการ คํานึงถึงการทองเที่ยวที่ใหความรูและประการณตอนักทองเที่ยวดวยความปลอดภัย

และสุขอนามัย คํานึงถึงการมีจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ดังน้ัน 

ความหมายของการทองเที่ยวที่ย่ังยืนตองเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดวย หมายถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรทองเทีย่วและสิง่แวดลอม ตามความเขาใจในสังคมไทยซึง่ตรงกับแนวความคิด แตไมถูกตอง

ตามศัพทเทคนิค โดยเฉพาะอยางย่ิง การแปลความหมายเมื่อเขาประชุมนานาชาติ 

โดยคําวา Ecotourism มีรากศัพทมาจากความหมายของ Ecosystem + Tourism อันเปน

กิจกรรมการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ ในป พ.ศ.2550 ราชบัณฑิตยสถานกําหนดคําจํากัดความตรง

กับภาษาไทยวา “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” นับจากน้ันมาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดใช

ศัพทเทคนิคคําน้ีมาตลอด ทั้งการประชุม การสัมมนา หรือการพูดจากัน แตศัพทคําน้ียังไมแพรหลาย

ในสังคมไทย บางคนยังเผลอใชคําวา Ecotourism คือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และคําวา 

Sustainable Tourism คือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งไมถูกตองตามศัพทเทคนิคและทําใหสื่อสาร

กันไมเขาใจ  
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AGENDA 21 

 

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(Sustainable Tourism) 

 

 เที่ยวในแหลงธรรมชาติ   เที่ยวในแหลงวัฒนธรรม 

 (Natural based Tourism)  (Cultural based Tourism) 

1. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  1.  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

(Ecotourism)           (Historical Tourism) 

2. การทองเที่ยวเชิงเกษตร  2.  การทองเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี 

(Agro tourism)        (Cultural and Traditional Tourism) 

3. การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  3.  การทองเที่ยวดูวิถีชีวิในชนบท 

หรือศิลาสญัจร       (Rural Tourism or Village Tourism) 

(Litho Travel) 

 

การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) 

ผังท่ี 1 แสดงกิจกรรมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

สําหรับศัพทเทคนิคคําวา Sustainable Tourism แปลความหมายภาษาไทยวา การ

ทองเที่ยวที่ย่ังยืน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว เพื่อตอบสนองความจําเปนทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถ

รักษาเอกลักษณของธรรมชาติและวัฒนธรรมไวนานที่สุด เกิดผลกระทบนอยที่สุด และใชประโยชนได

ตลอดกาลยาวนานที่สุด 

สวนศัพทเทคนิคคําวา Ecotourism แปลความหมายภาษาไทยวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง

หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินและแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ
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ระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการ

ทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

โดยสรุป การทองเที่ยวที่ (แบบ/อยาง) ย่ังยืน นับเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเทีย่ว การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนกิจกรรมหรอืรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 

สวนการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษที่เรียกกนัน้ันจึงเปนศัพทเกา อธิบายถึงการจัดการทองเที่ยวตองเปนการ

จัดการที่รักษาสิ่งแวดลอม (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, กองอนุรักษ, 2545: 94-96) ซึ่งใน

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนน้ีวา “การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ”  

เน่ืองจากทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนผสมระหวางทรัพยากรการทองเที่ยว

ประเภทธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งมีความหลากหลาย มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินและ

เกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยว

อยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถาน และแหลงวัฒนธรรมทองถ่ิน 

โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อ

มุงเนนใหเกิดจิตสํานึก เกิดศักยภาพในการพัฒนา และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดรายได

แกชุมชน ตองมีการจํากัดขอบเขตโดยมีรูปแบบและสถานที่กิจกรรมที่เหมาะสมของทองถ่ินและกลุม

นักทองเที่ยวเพื่อกอใหเกิดความย่ังยืนแกแหลงทองเที่ยวน้ันๆ (สุภาพร สุกสีเหลือง, 2553: 206) 

ดานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเองก็ไดมีการสงเสริมใหมีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยป

พุทธศักราช 2554 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงมีกลยุทธและแผนการประชาสัมพันธเพื่อการ

ทองเที่ยวภายในประเทศที่จะมุงสรางกระแสการทองเที่ยวที่มี “คุณคา”และมี “ความย่ังยืน” โดยการ

สรางวัฒนธรรมทางการทองเที่ยวแบบใหมข้ึนมา โดยมุงเนนที่จะใหนักทองเที่ยวชาวไทยดินทาง

ออกไปทองเที่ยวดวยความรัก ความหวงแหนและรูคุณคาของทุกสถานที่ที่ไดไป เปนการทองเที่ยว

แบบใหมที่สรางใหเกิดความย่ังยืนของการทองเที่ยวในประเทศ อันเปนที่มาของแนวความคิด “เที่ยว

หัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน”เพื่อสัมผัสธรรมชาติอยางรูคุณคา ดวยการรวมมือกันปลุกจิตสํานึก กระตุน

วิถีชุมชน สรางเครือขายการมีสวนรวม ปกปอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยว 

เพื่อดํารงโลกสีเขียวใหอยูอยางย่ังยืนตอไป แตกลับไมไดรับความตอบรับเทาที่ควร 

สําหรับแคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน” ของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปน

การรณรงคสรางวัฒนธรรมทางการทองเที่ยวแบบใหม สูการทองเที่ยวที่ย่ังยืน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคตินักทองเที่ยวใหหันมาเที่ยวเชิงอนุรักษ เที่ยวอยางมีความรู มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอสังคม

สวนรวมและสิง่แวดลอม ซึ่งวางแผนแคมเปญน้ีไวในยะยาว 3 ป เริ่มต้ังแตป 2554-2556 แตจากผล
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สํารวจป 2555 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวามีนักทองเที่ยว

รูจักแคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน” เพียงรอยละ 38.5 เทาน้ัน สวนรอยละ 61.5 ไมเคย

รับรูและไมทราบมากอน สวนความรูสึกที่มีตอสโลแกนน้ีพบวา รอยละ 57.6 เฉยๆ และ รอยละ 42.3 

มีความรูสึกอยากเดินทาง 

วัตถุประสงคของการสรางกระแสใหการทองเที่ยวใหมน้ีก็คือ เพื่อสงเสริมใหเกิดการเดินทาง

ทองเที่ยวภายในประเทศอยางตอเน่ืองและเพิ่มมากย่ิงข้ึน เพื่อสรางทัศนคติของคนไทยใหตระหนักถึง

ความสําคัญของการทองเที่ยวตอการดํารงชีวิตเสมือนเปนปจจัยหลัก เปนปจจัยที่ ๕ ของชีวิต และ

เพื่อสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวที่ย่ังยืน โดยเสริมสรางสมดุลทั้ง 2 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ และมิติ

ทางสังคม โดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมเปนหลัก 

ความย่ังยืนจะเกิดข้ึนไดถาคนไทยทุกคนเล็งเหน็ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เราม ี

และมองเห็นการทองเที่ยวเปนปจจัยที่ 5 ของชีวิต ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองสรางความสมดุลระหวาง

ตนทุนทางการทองเที่ยวและการตลาด โดยการสรางวัฒนธรรมทางการทองเที่ยวแบบใหมข้ึนมา 

เปลี่ยนความคิดใหม เปลี่ยนวิธีการทองเที่ยวใหม ใหกลายเปนหัวใจดวงใหม ที่พรอมเดินทางออกไป

ทองเที่ยวดวยความรัก ความหวงแหนและรูคุณคาของทุกสถานที่ที่ไดไป ซึ่งจะนํามาสูการทองเที่ยว

แบบใหม ที่สรางใหเกิดความย่ังยืนของการทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งเปนที่มาของแนวความคิด “เที่ยว

หัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน” ซึ่ ง เปนกลยุทธและแผนการประชาสัมพันธ เพื่อการทองเที่ยว

ภายในประเทศป 2554 

การทองเที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน ประกอบดวยคุณคา 5 ประการ คือ การทองเที่ยว

โดยมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งจะกอใหเกิดคุณคาและความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงผู

ประกอบธุรกิจทุกภาคสวน และนักทองเที่ยวตองมีจิตสํานึกที่รัก หวงแหน และรู คุณคาของ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ ชวยกันดูแลเพื่อใหสิ่งเหลาน้ีคงอยูอยางย่ังยืนตอไป ทํา

ธุรกิจอยางไมคดโกงเอาเปรียบ ทั้งกับทรัพยากรการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว 

ประการตอมาคือ การทองเที่ยวดวยมุมมองที่สรางสรรค กอใหเกิดแนวคิดใหม ๆ ที่เปน

ประโยชนในการสรางคุณคา หรือเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากรการทองเที่ยว สรางสรรคสิ่งที่ดี ผลิตภัณฑ

ที่ดี บริการที่ดี กิจกรรมการทองเทีย่วที่ดี รูจักพัฒนาความคิด พัฒนาพื้นที่ที่มีอยูอยางสรางสรรค และ

ไมทําใหเสื่อมสลาย 

ประการที่สาม คือการทองเที่ยวที่ทําใหสายสัมพันธแนนแฟน เสริมสรางความผูกพันและ

สามัคคีระหวางกันทุกภาคสวน ทั้งผูประกอบธุรกิจ นักทองเที่ยว ชุมชนเจาของพื้นที่ รูจักพึ่งพาซึ่งกัน
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และกัน ไมเอารัดเอาเปรียบและคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาอก

เขาใจกัน และเห็นคุณคาในความแตกตางของกันและกันมากข้ึน 

ประการที่สี่ คือการทองเที่ยวดวยความเขาใจ จะทําใหเกิดการเรียนรู เกิดประสบการณ    

ใหมๆ เกิดความเช่ือมโยงและกอใหเกิดปญญา เขาใจถึงคุณคาของสิ่งที่ล้ําคาของประเทศ ทั้ง

ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ความเปนอยู สิ่งแวดลอมที่ตางกัน และซึมซับเขาไปในจิตใจ 

ประการที่หา หรือประการสุดทายก็คือ การทองเที่ยวดวยหัวใจ คือการไปดวยความรัก ความ

ปรารถนาดี ความผูกพันและความหวงแหน ซึ่งจะทําใหหัวใจรักในการอนุรักษ เห็นถึงคุณคา เคารพใน

สถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ ทําใหการทองเที่ยวเปนมากกวาที่ตาเห็น แตสัมผัสไดดวยหัวใจ ซึ่งจะย่ังยืนอยู

คูประเทศไทยตอไป 

จากการเดินทางไปทองเทีย่วในสถานที่ใดก็ตามที่เราช่ืนชอบ ไดช่ืนชมความงามของธรรมชาติ 

ประทับใจกับวิถีชีวิตที่เรียบงาย เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมประเพณี หรือมีความสุขเมื่อเห็นความงาม

ทางประวัติศาสตร ซึ่งไมใชเรื่องยากที่เราจะรักษาสิ่งเหลาน้ีไว เพียงแคเราออกไปเย่ียมชมสถานที่

ทองเที่ยวเหลาน้ันดวยหัวใจใหม เพื่อใหเมืองไทยย่ังยืน (สายสุนีย สิงหทัศน, 2554) 

เมื่อเมื่อป พ.ศ.2530 จึงมีบุคคลหลายวงการทั้งนักวิชาการ สื่อมวลชน ผูประกอบธุรกิจ

ทองเที่ยว นักทองเที่ยว และองคกรการพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization หรือ 

NGO) ไดเรียกรองใหมีการจักการทองเที่ยวทางเลือกใหม (Alternative Tourism) ที่มีการอนุรักษ

ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป จึงเกิดการทองเที่ยวแบบย่ังยืน(Sustainable 

Tourism) ข้ึนมาในประเทศไทย ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่รักษาทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความดึงดูด

ความสนใจไมเสื่อมคลายใหมีนักทองเที่ยวมาเยือนอยูเสมอ โดยชุมชนมีสวนรวมดูแลและไดรับ

ผลตอบแทนอยางเหมาะสมแตมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมนอยที่สุดอยางยืนยาว (บุญเลิศ จิตต้ัง

วัฒนา, 2548 อางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืน: 2) เพราะการพัฒนาการทองเที่ยวในอดีตที่

ผานมามักเปนการทองเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) ซึ่งเปนรูปแบบการ

ทองเที่ยวที่เนนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวกลุมใหญเปนหลัก โดยมุงสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อ

รองรับนักทองเที่ยวใหมากที่สุด ที่จะทําใหไดรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุด โดยไมคํานึงหรือใสใจ

ตอผลกระทบที่เกิดข้ึนตามมาในระยะยาวจากการทองเที่ยว ทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว

ตางๆ เกิดความเสื่อมโทรมและไมสามารถปรับคืนสูสภาพเดิมดวยตัวมันเอง ประกอบกับกระแส

อนุรักษและเสียงเรียกรองใหคืนสภาพความสมบูรณแกธรรมชาติ ที่ทวีความรุนแรงและตอเน่ืองมาก
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ข้ึน จึงทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวถูกจับตามองวาเปนกิจกรรมที่กอผลเสียตอสภาพแวดลอมทั้งของ

แหลงทองเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนมากกวาผลตอบแทนที่ไดรับ (วรรณพร วณิชชานุกร : 10)  

อยางกรณีเมืองปาย จังหวัดแมฮองสอน ที่ไดยกตัวอยางไปแลว วาจากเปนเมืองที่เงียบสงบ 

เคยมีแตนักทองเที่ยวแบ็กแพ็ก แตวันน้ีเปบนหลังของนักทองเที่ยวหายไป มีกระเปาเดินทางใบใหญ 

แตงตัวใสขนเฟอร เสื้อผาสีสันแฟช่ันเขามาแทนที่ พรอมกับฟนธงวา ถัดจากน้ี 5 ป ปายจะตายอยาง

แนนอน หากแตเปนการตายในภาษาทองเที่ยว ที่นักทองเที่ยวประเภทชะโงกทวัรหันหลังใหกับเมืองน้ี 

แลวเสาะแสวงหาสถานที่ใหมๆ ที่อินเทรนดกวา   

สถานที่ทองเที่ยวที่อินเทรนด ที่จะกลาวตอจากน้ีคงไมมีใครไมรูจักน่ันคือเชียงคาน เมือง

เล็กๆ ในจังหวัดเลยที่เคยมีชีวิตเรียบงายสงบ ความสงบเรียบงายน้ีแหละที่เปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยว

เขามาจํานวนมากในชวงสองสามปหลังมาน้ี แตทุกวันน้ีเชียงคานแทบไมตางอะไรกับปายที่รองรอย

ของวิถีชีวิตไดถูกกลบดวยอุตสาหกรรมการทองเที่ยว พื้นที่ในเชียงคานเต็มไปดวยรานขายของ เต็มไป

ดวยโรงแรมสวยหรู ไปจนถึงโรงแรมแนวที่เราเรียกติดปากมาชิค วาเท วาดูดีเกิดข้ึนที่เชียงคาน

มากมาย เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการความสะดวกสบาย วิถีชีวิตชาวบาน

เปลี่ยนไป  

จากบทความ “เคล็ด (ไม) ลับ” โดย ธงชัย พรรณสวัสด์ิ (2553) ไดระบุถึงการทองเที่ยวอยาง

ย่ังยืนซึ่งในความหมายของผูวิจัยถือเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สะทอนมุมมองเรื่องการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมโดยยกตัวอยาง พัทยาวาเดิมเปนหมูบานชาวประมงธรรมดา มีหาดแสนสวย 

มีความบริสุทธ์ิ มีนํ้าทะเลใสสะอาด มีชาวบานที่เปนมิตร ใครๆก็อยากไป แตเด๋ียวน้ีไปดูแลวจะเห็นแต

นํ้าทะเลขุนๆ มีเมือกๆ มีเช้ือโรค ผูคนก็ไมเปนมิตร มีแตจองจะเอาเปรียบนักทองเที่ยว มีบารเบียร มี

การพานักทองเที่ยวไปขมขืนกลางทะเล ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวหรือทาง

สิ่งแวดลอมน้ี ในคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยว

อยางย่ังยืนน้ัน กําหนดวานอกจากไมทําใหนํ้าเนา ขยะเต็มเมืองแลว เราผูไปเที่ยวตองไมทําใหสังคม

ทองถ่ินเขาเสียหายดวย ซึ่งน่ันหมายถึงวา ไมไดมองกันเฉพาะเรื่องที่มองเห็นดวยตาเปลา (นํ้าเนา ขยะ 

ฝุนเยอะ สัตวปาหายไปปาไมถูกถาง ฯลฯ) แตมองลึกไปจนถึงวาทําใหผูคนตองเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไม

ดวย สมมุติวาถาเราไปเที่ยวแลวเราไปทําใหชาวบานเขาเปลี่ยนจากคนทอผาดวยมือ ยอมสีธรรมชาติ

ใชวัสดุพื้นบาน ไปเปนอุตสาหกรรมทอผาที่ใชเครื่องจักร ใชสียอมจากญี่ปุน ใชผาโพลีเอสเตอรจาก

ไตหวัน แบบน้ันหาดูที่ไหนก็ได แลวเราไปเที่ยวไปดูทําไม เราก็จะไมไป เมื่อไมไปหมูบานน้ันก็ไมเปน

แหลงทองเที่ยว จึงเรียกการพัฒนาแบบน้ีวาเปนการทองเที่ยวแบบยับเยิน การทําตัวแบบแปลกแยก

กับทองถ่ินก็เปนสวนหน่ึงที่นักอนุรักษถือวาทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยับเยินดวย และการแตงตัว
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นักจักรยานเต็มยศรวมทั้งใสหมวกกันน็อกน่ีมันเปนสิ่งแปลกแยกจากสังคมชุมชนทองถ่ินหรือเปลา 

สงสัยตองชวยกันตรองดู  

แตทั้งหมดน้ีในมุมมองของผูวิจัยแลวคิดวาอาจเปนเพียงการมองการทองเที่ยวดานเดียว

เกินไป เรามองในฐานะนักทองเทีย่ว เรามองในฐานะนักอนุรักษที่อยากใหสิ่งเกาๆ ดํารงอยูตอไป หาก

คิดดูดีๆ แลวอาจเปนเพราะเราตีกรอบคําวาอนุรักษไวแคบเกินไปหรือไม จนลืมนึกถึงหัวใจของคนที่

อยูในทองถ่ินน้ันๆ วาความจริงแลวเขาตองการใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวหรือไม ในมุมมอง

ชาวบานอาจมองวาน่ีเปนรายไดสรางชีวิต ทําใหลืมตาอาปากได เพราะใครๆ ก็อยากจะมีชีวิตที่ดีและ 

เจริญข้ึนทั้งสิ้น หากจะอนุรักษอยางเดียวก็ทําใหไมมีความเจริญเขามา เพราะฉะน้ันทําอยางไรที่จะให

ชาวบานอนุรักษใหพอดี อยางน้ันถึงจะย่ังยืน กลาวคือไมหวงจนไมสามารถพัฒนาไดแตก็ไมปลอยปะ

ละเลยจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเสื่อมโทรมไปจนแกไขใหกลับคืนมาไดลําบาก จะได

ไมเกิดวัฏจักรการทองเที่ยวที่แหกันไปที เที่ยวกันจนเสื่อมโทรมแลวก็แหกันไปที่ใหมๆ ไมเชนน้ัน

ธรรมชาติในประเทศไทยก็จะหมดลงไปไมเหลือใหลูกหลานไดช่ืนชม 

ดังน้ันแลวการจะใหแหลงทองเที่ยวมีความถาวรย่ังยืนน้ันตองอาศัยการมีสวนรวมกันทั้ง

นักทองเที่ยวผูมาเยือนและคนในทองถ่ินน้ันๆ ควบคูกันไปทั้งสองฝาย ผูวิจัยจึงจัดทํารายการทองเที่ยว

ที่สอดแทรกเน้ือหาเชิงอนุรักษทางโทรทัศน เน่ืองจากวิทยุโทรทัศน(Television) เปนการรวบรวม

คุณสมบัติของวิทยุกระจายเสียง ภาพยนตรและหนังสือพิมพเขาดวยกันโดยที่ผูชมสามารถไดยินเสียง 

เห็นภาพ เคลื่อนไหวและตัวหนังสือไปพรอมๆกัน จึงเปนสื่อมวลชนที่แสดงเหตุการณตางๆไดชัดเจน

ที่สุด เพราะคนเราน้ันสามารถรับรูจากการเห็นถึงรอยละ 75 จากการไดยินรอยละ 13 จากการสัมผัส

รอยละ 6 และจากการลิ้มรสรอยละ 3 วิทยุโทรทัศนใหทั้งการไดเห็นและการไดยินทําใหเรารับรูมีถึง

รอยละ 88 ฉะน้ันวิทยุโทรทัศนจึงมีคุณสมบัติในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความรู ทัศนคติ ความซาบซึ้ง 

คานิยม ตลอดจนทักษะดานตางๆ 

จากเหตุผลที่กลาวรายการทองเทีย่วทางโทรทัศนทีส่อดแทรกเน้ือหาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

จึงเปนสื่อที่สามารทําใหผูชมมีอรรถรสในการรับชม เมื่อไดเห็นภาพผานประสาทสัมผัสในการรับมาก

ที่สุด รายการทองเที่ยวที่สอดแทรกเน้ือหาเชิงอนุรักษผานทางชองทองการสื่อสารอยางโทรทัศนจึง

เหมาะอยางย่ิงเพื่อสรางคุณคาทําใหทั้งนักทองเที่ยวและคนทองถ่ินตระหนักถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของทองถ่ินแลวหันมาใสใจแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในทองถ่ินน้ันๆ 

เพื่อนํามาซึ่งการอนุรักษ และยังเปนแรงจูงใจในการทองเที่ยว นอกจากน้ีการศึกษาของผูวิจัยครั้งน้ียัง

สอดคลองกับแคมเปญของการทองเที่ยวไทยปพุทธศักราช 2554-2556 ที่เปนการสงเสริมให

นักทองเที่ยวทองเที่ยวแบบหัวใจใหมมากข้ึน  เพื่อสรางความตระหนักรวมถึงสรางทัศนคติตอความ

   ส
ำนกัหอ
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ย่ังยืนของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตของทองถ่ิน เพื่อคุณภาพของการทองเที่ยว

ที่มากข้ึนในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย  

2. เพื่อประเมินผลการทํารายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การศึกษารายการทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยมี

ประเด็นเกี่ยวกับการสรางความตระหนักในสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติของคนในชุมชนหรือคนทองถ่ิน

น้ันๆ เพื่อนําเสนอแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามใหผูชมกลุมเปาหมายไดรูจักกับการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของสถานที่น้ัน นอกจากน้ียังเปนการปลูกฝงการหวงแหนแผนดินเกิดของคน

ทองถ่ินใหเห็นคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตน แลวยังแทรกขอมูลแหลงทองเที่ยว อาทิ 

ประวัติสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติน้ันๆ รวมไปถึงประสบการณการเดินทาง ของสองพิธีกร ซึ่ง

ระหวางการเดินทางของพิธีกรน้ีจะพบเห็นความงามของธรรมชาติ ซึ่งมีความงามเฉพาะในแตละถ่ิน 

ความนารักเปนกันเองของคนในทองถ่ิน พรอมทั้งสอดแทรกเน้ือหาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษลงไป 

ผูชมจะเพลิดเพลินเหมือนกับวาไดออกเดินทางไปเยือนสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆดวยตัวเอง สรางความ

ประทับใจใหกับผูชมจนเกิดความอยากที่จะมาสัมผัสสถานที่เหลาน้ันดวยตัวเองจริงๆ แตอยางไรก็ดี

รายการจะไมนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับอนุรักษมากจนเกินไป แตรายการจะสอดแทรกการอนุรักษผาน

ธรรมความงามของธรรมชาติและการสะทอนความคิดเห็นของผูคนในทองถ่ินน้ันๆ เพื่อสะกิดหรือ

กระตุนใหผูชมกลุมเปาหมายเกดิการเปรยีบเทียบถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษวาดีกวาการทองเที่ยวเชิง

ปริมาณอยางไร แลวใหผูชมกลุมเปาหมาย ใชวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจ ซึ่งการที่จะเกิด

ความตระหนักไดในผูชมกลุมเปาหมายไดน้ัน ตองอาศัยเวลาในการอบรมบมเพาะทั้งจากสิ่งแวดลอม

และจากสื่อน่ันคือรายการที่ผูวิจัยจะทําการผลิตในครั้งน้ี โดยมุงเนนไปที่สถานที่ทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติเปนสําคัญ โดยนําเสนอในรูปแบบรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวทั้งน้ีได

   ส
ำนกัหอ
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สอดแทรกเน้ือหาการอนุรักษเขาไปดวย โดยมุงเนนศึกษาเฉพาะกลุมที่มีอายุระหวาง 18-35 ป เพื่อให

เกิดความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตลอดจน

นําไปสูการตระหนักถึงคุณคาของสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ ไมวาจะเปนนักทองเที่ยวผูมาเยือนและคน

ทองถ่ินเองดวย 

ซึ่งการผลิตรายการน้ีมีจํานวน 1 ตอนความยาวตอนละประมาณ 20 นาที ซึ่งเน้ือหาจะ

เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ถูกบริหารจัดการและดูแลโดยคนทองถ่ิน โดยรายการจะมีการ

ใหขอมูลแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ผานประสบการณของคูพิธีกรแลวจึงขยายไปเลาถึงผลกระทบจากการ

ทองเที่ยววาสงผลอยางไรกับทองถ่ินน้ันๆบาง ทั้งทางบวกและลบ นอกจากน้ียังเปนการศึกษาสถานที่

ทองเที่ยวที่เรียนรูธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนในทองถ่ินการทองเที่ยว

น้ันๆ  และจะทําการเผยแพรรายการทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

การผลิตการศึกษารายการทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ไดดําเนินการ

ศึกษาออกเปน 5 ข้ันตอน 

ขั้นตอนท่ี 1: การศึกษาและวางแผนการวิจัย 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของและเว็บไซต ที่มี

ความเกี่ยวของกับเน้ือหารายการทั้งหมด 

2. ศึกษารูปแบบรายการโทรทัศนทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เกี่ยวของที่ออกอากาศทาง โทรทัศนสาธารณะ และเคเบิ้ลทีวี เพื่อนํามา

เปนตัวอยางในพัฒนาและแกไขขอบกพรองของเน้ือหารายการ 

3. ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลติรายทองเที่ยวที่มเีน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางโทรทัศนสาธารณะ และเคเบิ้ลทีวี เพื่อนํามาเปนตัวอยางในพัฒนา

และแกไขขอบกพรองของเน้ือหารายการ 

- ศึกษารูปแบบและการนําเสนอรายการทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

- ศึกษารูปแบบและการนําเสนอการทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษตางๆ ทางรายการโทรทัศนและสื่อออนไลน 

4. ศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมายโดยวิธีการทําแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ขั้นตอนท่ี 2: การดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre-production) 

   ส
ำนกัหอ
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1. นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพื่อเขียนรูปแบบรายการ พรอมทั้งจัดทําโครงราง

รายการ (Proposal) และบทโทรทัศน (Script) 

2. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณตางๆเพื่อผลิตรายการ 

3. จัดหาพิธีกร 

ขั้นตอนท่ี 3: การดําเนินงานผลิตรายการ (Production)  

ผลิตรายการทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดย

ผานประสบการณการเดินทางไปเยือนของสองพิธีกร เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษ

สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย จํานวน 1 ตอน 

ขั้นตอนท่ี 4: การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-production)  

1. การเขากระบวนการลําดับภาพและเสียง 

2. การจัดทําไตเต้ิล (Title) และกราฟก (Graphic) ประกอบรายการ 

ขั้นตอนท่ี 5: การประเมินผล 

1. นําเสนอรายการทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

โดยผานประสบการณการเดินทางไปเยือนของสองพิธีกร เพื่อสรางความตระหนักถึงการอนุรักษ

สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ที่ผลิตข้ึนตอกลุมเปาหมาย เพื่อประเมินผลงาน

และประสิทธิภาพของรายการที่ผลิตข้ึนผานการสนทนากลุม (Focus Group) 

2.  วิเคราะหผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการทํางาน 

3. นําขอมูลทั้งหมดรวบรวมเปนรูปเลม พรอมตัวอยางรายการทองเที่ยวที่มีเน้ือหา

สอดแทรกเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยผานประสบการณการเดินทางไปเยือนของสอง

พิธีกร เพื่อสรางความตระหนักถึงการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย ที่

เสร็จสมบูรณ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตารางที่ 1.4 ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาการดําเนนิงาน 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่

เก่ียวของ 

 

 

        

จัดทําบทที่ 1 และนําเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษา 
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จัดทําบทที่ 2 และนําเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษา 

  

 

       

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 1   
 

       

เก็บขอมูลจาก

กลุมเปาหมายโดยใช

แบบสอบถาม 

   

 

       

จัดทําบทที่ 3 และนําเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษา 

   

 

      

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 2    
 

      

จัดทําบทที่ 4 และนําเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษา 

    

 

     

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 3     
 

     

ผลิตรายการสอนภาษา     
 

    

จัดทําบทที่ 5 และนําเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษา 

     

 

    

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 4      
 

    

การลําดับภาพและเสียง      
 

   

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 5       
 

   

ประเมินผลงาน วิเคราะห

และสรุปผลการทํางาน 

       

 

  

จัดทําบทที่ 6 และนําเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษา 

      
 

  

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาการดําเนนิงาน 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 6        
 

  

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 1         
 

  

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 2         
 

 

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 3          
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอจํากัดในการศึกษา 

     1. ชวงระยะเวลาของธรรมชาติที่เปนจุดดึงดูดที่สําคัญและระยะเวลาในการศึกษาวิจัยไมตรงกัน

ทําใหเน้ือหาถูกลดความนาสนใจลงไปบาง 

     2. แมวาทางผูวิจัยจะลงพื้นที่จริงเพื่อสอบถามขอมูลและติดตอประสานงานแลวแตก็มีพื้นที่

บางสวนที่ไมสามารถเขาไปสํารวจไวลวงหนาได ทําใหเกิดขอบกพรองในขณะทํางานจริง เกิดการ

นําเสนอขอมูลที่ไมครบถวนสมบรูณอยางที่ไดต้ังใจไว 

 

ผลท่ีคาดวานาจะไดรับ. 

     1. สามารถสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวที่มีเน้ือหาสอดแทรกเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือสามารถสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษได 

     2. เพื่อเปนแนวทางแกผูสนใจการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

นิยามศัพท 

     1. รายการทองเที่ยว หมายถึง รายการที่นําเสนอผานทางโทรทัศนโดยนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ

สถานที่ทองเที่ยว การเดินทาง แสดงถึงประสบการณใหมที่ผูชมจะไดรับเมื่อมาเยือนสถานที่น้ันๆ 

รายการทองเที่ยวในที่น้ียังมีการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ

คนทองถ่ินอีกดวย 

     2. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึงการพัฒนาการทองเที่ยวที่ตองใชทุนธรรมชาติอยางมัธยัสถ

ใหมีความมั่นคง ย่ังยืน และในทายที่สุดจะตองคืนทุนตอสังคม ซึ่งหมายถึงการใหทองถ่ินไดมีโอกาส

ต้ังแตเริ่มรับรูกระบวนการที่สมบรูณในการพิจารณาทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติและทนุทางสงัคม ซึ่งสงผล

ใหแหลงทองเที่ยวน้ันคงทนถาวรและควบคูไปทุนทางเศรษฐกิจที่ดํารงอยูได  

     3. ความตระหนัก หมายถึง มีความรูและความเขาใจ ทราบถึงความสําคัญ เมื่อรูในสิ่งน้ันๆ จะ

แยกแยะออกวาเปนความจริงหรือไม ดีหรือไม รูวาสิ่งน้ันๆ คืออะไร และรูจักจัดการกับสิ่งน้ันๆ ได

อยางเหมาะสม ซึ่งในที่น้ีหมายถึง ความรูความเขาใจและทราบถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยวทาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธรรมชาติในทองถ่ิน และรูจักวิธีจัดการหรือเรียนรูที่จะอยูกับแหลงทองเที่ยวธรรมชาติน้ันเพื่อใหเกิด

ความย่ังยืนของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติน้ันๆ  

     4. อนุรักษ หมายถึง การรักษาใหสิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความคงทนถาวร ไมสูญหายไป ในที่น้ีรวมไปถึง 

การปรับตัวของมนุษยเพื่อรักษาสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติใหคงอยูโดยที่ทําลายนอยที่สุด อาจ

หมายถึงการเขาไปชวยพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติน้ันๆ ดวย  

     5. สถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ หมายถึง เปนสิ่งที่มนุษยไมไดสรางข้ึนมา สิ่งน้ันเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติและมีการเปดใหเขาไปทองเที่ยวเพื่อชมความงาม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาเรื่อง “การสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักใน

การอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย” น้ัน ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฏี ตลอดจน

ผลงานที่เกี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎี 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการทองเที่ยว 

1.2 ทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation Theory) 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. ผลงานท่ีเก่ียวของ 

2.1 รายการ เนวิเกเตอร (Navigator) 

2.2 รายการ ฝรั่ง ปอก ปอก (FarangPokPok) 

2.3 รายการ เปง ไป ปะ 

2.4 รายการ สุขตางองศา 

 

1. แนวคิดและทฤษฎี 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจทางการทองเท่ียว 

  งานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทองเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นของการทอง

เที่ยว เชน การตลาด หรือ มาตรฐานสถานที่ปลายทาง มีการศึกษาในวงจํากัด แรงจูงใจนักทองเที่ยว

ไดตัดสินใหเปนสวนผสมของความจําเปนและความปรารถนาที่มีผลกระทบตอความช่ืนชอบการทอง

เที่ยวในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ตามความหมายทั่วไป (O’Leary & Deegan, 2005) แมวามีปจจัย

หลักชัดเจนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวแรงจูงใจยังคงพิจารณาวาเปนเครื่องช้ีนําหลัก วา

เหตุผลใดที่นักทองเที่ยวกระทําเชนน้ัน (Crompton, 1979) 

          จากงานวิจัยที่ผานมามีการแบงแยกแรงจูงใจในการทองเที่ยวออกเปน 4 ประเภท

นักทองเที่ยวกลุมใหญ นักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ นักสํารวจ และ นักเรรอน มีตําแหนงแตกตางกันไป

(Cohen, 1972) แรงจูงใจในการทองเที่ยวเปนผลของความตองการที่ขับออกมาจากภายในเพื่อที่จะ

หนีจากสิ่งแวดลอมทางโลกปกติ (Iso-Ahola, 1982) ปจจัยผลักดันเกิดข้ึนพรอมกับปจจัยดึงดูด เปน

ปจจัยภายนอกที่ ดึงดูดนักทองเที่ยวมาที่สถานที่ (Dann, 1977) โดยการเดินทางคนเดียวหนีเพื่อที่จะ

พบเจอคน สถานที่ และประสบการณใหมๆ ดังน้ันเหตุผลเพื่อหนีจากสิ่งแวดลอมงานประจํา และ

แสวงหาโอกาสการพักผอนจึงเปนแรงขับจากภายในของนักทองเที่ยว (Mannell&Iso-Ahola, 1987) 

   ส
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การทองเที่ยวเปนการใหเปนรางวัลตนเองสําหรับนักทองเที่ยวบางคนเปนเรื่องสวนตนหรือระหวาง

บุคคล เมื่อดูเฉพาะบุคคลถือวานักทองเที่ยวประสบความสําเร็จในการตัดสินใจและการมีปฏิสัมพันธ 

กับคนอื่นๆ ถูกมองวาเปนรางวัลระหวางบุคคลในขณะที่กําลังทองเที่ยว แรงจูงใจแบบ หนี-แสวงหา 

และผลักดัน-ดึงดูด ถูกมองวาเปนจุดเนนของการศึกษาแรงจูงใจนักทองเที่ยวจํานวนหน่ึง 

          การศึกษาในเรื่องแรงจูงใจนักทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวที่มีความแตกตาง

หลากหลายในมิติทางดานแรงจูงใจแบงเปน 3 เทศกาลทําโดย แมนเนล และไอโซ อโฮล า ป ค.ศ. 

1987 (Uysal, Gahan& Martin, 1993) มี 3 ปจจัย คือ ความต่ืนเตน, ความเราใจ การเขาสังคม และ

การรวมตัวกันของครอบครัว การศึกษาอีกครั้งเกี่ยวของกับแรงจูงใจทางเทศกาล 6 ปจจัย ได 

เสนอแนะเปนพื้นฐานการสํารวจทางวัฒนธรรม, ประสบการณใหม, การยอนกลับ, ความสงบใจฟนไข 

(พักและผอนคลาย, หนี) การรูจักกลุมสังคม, การเขาสังคมและการปฏิสัมพันธ บุคคลภายนอก และ

การรวมตัวของคนในครอบครัว(Crompton&Mckay, 1997) แรงจูงใจในการไปเที่ยวตางถ่ิน เชนการ

ผจญภัยและเชิงนิเวศนในประเทศไนจีเรีย เปนเรื่องของการสํารวจตัวเลือกสถานที่ปลายทางของ

นักทองเที่ยวเปนแรงผลักดัน และดึงดูดอยางชัดเจน เชน ผูที่ไปเที่ยวสวน, สถานที่ทองเที่ยวเชิง

นิเวศน ถูกดึงดูดโดยภาพเรื่องราวของสถานที่ปลายทาง และความตองการเรื่องความสะดวก, ความ

พึงพอใจ ในขณะที่นักทองเที่ยวไดไปเที่ยวยังสถานที่ผจญภัย, ธรรมชาติ ก็แสวงหาความสําเร็จแทจริง

ใหตนเองดวยปจจัยแรงดึงดูด ถือเปนลําดับสอง (Awaritefe, 2004) 

          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเที่ยวน้ีทางผูวิจัยไดนํามาเพื่อรองรับ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวของบุคคลในข้ันตอนการเขียนบทโทรทัศนรายการและใชอภิปรายผลของ

งานวิจัยช้ินน้ีซึ่งแนวคิดทฤษฏีน้ีสามารถอธิบายถึงความตองการออกไปทองเที่ยวของกลุมเปาหมายได 

คือมีทั้งแรงจูงใจในการทองเทีย่วจากภายใน 3 ปจจัยคือ เพื่อแสวงหาความต่ืนเตนเราใจในการออกไป

พบเจอในสถานที่ใหมๆ เชน หลีกหนีจากงานประจําที่ทํา เพื่อเขาสังคม เชน ไดพบเจอและมี

ปฏิสัมพันธกับแสวงหาประสบการณกับผูคนระหวางการทองเที่ยว และเพื่อเปนการรวมตัวของ

ครอบครัว ซึ่งเรียกวาเปนแรงจงูใจแบบ หนี -แสวงหา สวนแรงจูงใจจากภายนอกน้ันเกิดข้ึนจากปจจัย

ผลักดันที่เกิดข้ึนพรอมกับปจจัยดึงดูด เชน การทองเที่ยวผจญภัยและเชิงนิเวศน ถูกดึงดูดดวย

เรื่องราวของสถานที่แตในขณะเดียวกันเพราะสงัคมทีพ่บเจอในปจจบุันมีแตการแขงข้ันกันทําใหบุคคล

อยากออกหางสิ่งที่ตนประสบพบเจออยูเปนประจํา ออกไปทองเที่ยว เปนตน ซึ่งเรียกวาเปนแรงจูงใจ

แบบ ผลักดัน-ดึงดูดน่ันเอง 

1.2 ทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation Theory) 

          Gerbnerและทีมไดเริ่มนําเสนอกรอบทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation theory) เพื่อ

ใชในการอธิบายผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงทางโทรทัศนที่มีตอความเช่ือของประชาชน 

สื่อมวลชนที่ Cultivation Theory ใหความสนใจมากที่สุด ก็คือ สื่อโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อที่ไดสราง
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สิ่งแวดลอมทางสัญลักษณ (หรือ“โลกทางสังคม”ในคําศัพทของกลุม Social Construction of 

Reality)เกือบทั้งหมดของประชาชนอาจกลาวไดวาทฤษฎีการปลูกฝงของสื่อน้ัน จัดไดวาอยูกลุมนัก

คิดที่เช่ือวา อิทธิพลของสื่อมวลชนน้ันมีอยูในระดับหน่ึง หากแตมิใชผลกระทบในระยะสั้น แตเปน

ผลกระทบที่เกิดข้ึนระยะยาวและเปนผลมาจากการสั่งสม 

          กลาวคือโทรทัศนเปนตัวนําขาวสารสวนใหญที่เกี่ยวกับประสบการณในชีวิตบุคคล 

และเปนชองทางหลักในการเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตมากกวาชองทางอื่นๆ เชน ประสบการณตรง 

หรือการบอกเลาจากผูอื่น อิทธิพลและบทบาทของโทรทัศนที่ไดทําหนาที่ “ปลูกฝง” หรือสรางโลก 

“ที่แมวาจะไมตรงกับ “โลกแหงความเปนจริง”ใหกลายเปน “ความเปนจริงของบุคคล” หลักการ

ปลูกฝงความเปนจริงน้ีเปนไปตามขอเสนอที่วา “เพราะเราเช่ือวา มัน(โทรทัศน) จริง มันก็เปนจริง” 

          แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี Cultivation Theory ที่วา ตัวสารของโทรทัศนน้ัน ไดถูก

ผลิตข้ึนมาจากสภาวะแวดลอมทางสงัคมและวัฒนธรรมแตละแหง ดังน้ัน ตัวสารน้ันเองก็ทําหนาที่เปน

ประดุจตัวบงช้ีทางวัฒนธรรมที่ตองวิเคราะหใน 4 มิติ คือ 

                  1.) สิ่งที่ปรากฏ (Existence) คือการหาคําตอบวา สิ่งที่สื่อมวลชนไดนําเสนอ

ปรากฏตอสายตาผูรับ คืออะไรบาง เปนเน้ือหาอะไร และมีจํานวนมากนอยบอยครั้งเพียงใดที่ถูก

นําเสนอ คําถามน้ีโดยสวนใหญ การวิเคราะหเน้ือหาตามประเพณี (Traditional Content Analysis) 

ที่ใชวิธีการแจงนับเน้ือหาที่ปรากฏมักกระทําอยูแลว 

          2.) การจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ไดแก การตอบสนองคําถามวาในบรรดา

เน้ือหาที่ถูกนําเสนอน้ัน เน้ือหาแบบใดที่สื่อมวลชนไดใหความสําคัญมากที่สุดหรือเปนหลักของการ

นําเสนอ 

          3.) วิเคราะหคุณคา (Value) คือ การตัดสินเกี่ยวกับคุณคาซึ่งแฝงเรนอยูในเน้ือหาที่

เกี่ยวของกับระบบสารทางวัฒนธรรมน้ันมีอะไร ตังอยาง เชน งานวิเคราะหการตูนชุด ขบวนการแก

จน ที่เขียนโดยประยูร จรรยาวงษสุดรัก จรรยาวงษ (2532) พบวา คุณคาที่บรรจุในการตูนชุดน้ี คือ

คุณคาในการพึ่งตนเอง ประหยัด ขยันหมั่นเพียร ไทยนิยม เปนตน 

         4.) การวิเคราะหความสัมพันธ (Relationships) คือ การหาความสัมพันธระหวาง

สวนตางๆ ในตัวสารวาอะไรสัมพันธกับอะไร และวิเคราะหความหมายทางโครงสรางของตัวสาร เชน 

การวิเคราะหวา กลวิธีตอสูของผูหญิงที่ดีที่สุด คือ การใชความอดทนและอดกลั้น ไมตอบโตความช่ัว

รายจะเปนกลวิธีที่พาไปสูความสําเร็จ 

         หัวใจของทฤษฎี Cultivation Theory ก็คือ โทรทัศนไดมีบทบาทในการปลูกฝง

วัฒนธรรมดวยการสรางโลกทางวัฒนธรรม(ที่กลายเปน“ความเปนจริง”) หอหุมบุคคลในประเด็น

ตางๆเหลาน้ันไดอยางไร ผลการวิจัยที่ Gerbnerไดใหสูตรสั้นสรุปขอคนพบวา โทรทัศนไดมีบทบาทใน

ลักษณะของ 3B คือ 
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          1.) Blurring กลาวคือ โทรทัศนไดคอยๆลบภาพหรือทําใหโลกของความเปนจริงที่

คนเคยมี (ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณตรงหรือเรียนรูจากแหลงอื่นๆที่มิใชสื่อ) ใหจางหายไป 

          2.) Blending โทรทัศนไดคอยๆผสมความเปนจริงของคนเขากับกระแสหลักทาง

วัฒนธรรมที่มีอยูในโทรทัศน 

          3.) Bending โทรทัศนไดคอยๆโนมใหโลกของคนเปนไปตามกระแสหลกัทีต่อบสนอง

ตอผลประโยชนของโทรทัศนเอง 

          หลังจากที่ไดดําเนินโครงการศึกษามาชวงระยะเวลาหน่ึง โครงการน้ีก็ไดขยาย

แนวคิดการศึกษาออกไปจากเรื่อง “ผลกระทบ” ไปสูการพิจารณาดู “บทบาทและหนาที่เชิง

สัญลักษณของสื่อ” (Role and Symbolic Functions) ที่ไดถูกสรางข้ึนในโลกแหงรายการตางๆใน

โทรทัศน เพราะฉะน้ันหลังๆ แนวทางของโครงการศึกษาจึงไดขยายไปสูความสนใจที่จะผนวกเอา

การศึกษาตัวแปรความสัมพันธในสังคมที่เปนจริงของผูชมวีดีทัศนและโลกทัศนของผูชมเขามา

เปรียบเทียบดวย (ดังที่ไดกลาวมาแลว) 

          เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนชนิดอื่นๆที่เคยมีมา มีขอที่นาสังเกตวา สําหรับเด็กๆ

อาจไดรับการอบรมบมเพาะและปลกูฝงจากพอแมหรือครูโรงเรียนมากอนที่จะเปดรับสื่อมวลชนตางๆ 

เชน หนังสือหรือภาพยนตร (หรืออยางมากที่สุด ก็เปดพรอมๆกับการปลูกฝงของพอแม) แตทวา

โทรทัศนเปนสื่อมวลชนชนิดแรกในประวัติศาสตรของมนุษยที่มีโอกาสไดปลูกฝงอบรมของเด็กๆต้ังแต

ระยะรุงอรุณของชีวิต จึงทําหนาที่ปลูกฝงอยูตลอดเวลาอยางตอเน่ืองไปจนกระทั่งลมหายใจสุดทาย

ของชีวิต โดยที่ยังไมมีสถาบันการอบรมบมเพาะสถาบันใดมีศักยภาพที่จะกระทําไดเชนน้ี 

          เน่ืองจากโทรทัศนเปนสื่อที่ทุกคนทุกเพศทุกวัย ทุกชนช้ันมีโอกาสเขาถึงและมีโอกาส

ไดใชตอเน่ืองและยาวนาน Gerbnerและคณะจึงระบุวา “โทรทัศนเปนสื่อที่ประจุแขนขาในการสราง

วัฒนธรรมหลักหรือสวนกลางข้ึนมา” โทรทัศนเปนตัวหลักสารทางวัฒนธรรม (ทั้งความบันเทิงและ

ขาวสาร)ที่หอหุมมวลชนมีลกัษณะรอยพอพันแมโดยเฉพาะคนกลุมใหญของสังคมที่ในประวัติศาสตรที่

ผานมาอาจจะไมเคยถูกดึงเขามารวมในระบบการสื่อสารขนาดใหญของสังคมเชนน้ีมากอนหนาที่หลัก

ทางวัฒนธรรมของโทรทัศนก็คือ การธํารงรักษาแบบแผนที่มีอยูของสังคมใหมีเสถียรภาพย่ังยืน และ

ปลูกฝงความคิดที่จะตอตานการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ โทรทัศนจึงเปนสื่อที่อบรมสั่งสอน 

(Socialization) และปลูกฝงทางวัฒนธรรม (Enculturation) Gerbnerใหคําอธิบายเพิ่มเติมใน

รายละเอียดวาเน่ืองจากคนเรามีชีวิตอยูตามที่เขาถูกบอกเลาใหมีชีวิตเชนน้ัน (We live in term of 

the stories we are told) รายการทุกรายการในโทรทัศน ไมวาจะเปนขาว, ละครและโฆษณาลวน

แตเปนการบอกเลาเรื่องราววามีอะไรอยูบางในสังคม (What exists) สิ่งตางๆทํางานไดอยางไร (How 

it works) และเราจะตองทําอะไรบาง (What to do) 
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         สําหรับ Cultivation Theory น้ี ไดใชนิยามของคําวาการสื่อสารในลักษณะของ 

Ritualistic Model กลาวคือ การดูโทรทัศนคลายคลึงกับการไปฟงเทศน ฟงธรรม โดยที่ผูรับสาร

อาจจะไมรูเรื่องขอมูลขาวสารที่พระภิกษุเทศนเปนภาษาบาลีเลย หากแตวาฟงเทศนจบแลวก็ยกมือ

“สาธุ” เห็นดีดวย ดวยพธีิกรรมเขาวัดวาดังกลาวทําใหผูรับสารทั้งหลายกลายเปน“พุทธศาสนิกชนที่

ดี” และพุทธศาสนาก็จะอยูคูสังคมไทยตอไป น่ีคือผลลัพธดานการอบรมปลูกฝงที่สื่อโทรทัศนไดทํา

หนาที่เสมือนการทําพิธีกรรมในสังคมแบบโบราณในอดีต 

          จากทัศนะแบบ Ritualistic Model น้ีเปนพื้นฐานขอตกลงประการที่สอง 

Cultivation Theory ที่วา ผลกระทบอันเกิดจากการทํางานของโทรทัศนที่จะมองเห็นไดอยางชัดเจน 

ที่สามารถวัดคาออกมาไดและเปนผลที่จะอางวามาจากการทํางานของโทรทัศนลวนๆ เทาน้ัน จะมี

เพียงเล็กนอยเทาน้ันแนนอน ขอสรุปเชนน้ียอมกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณตามมาอยางมากมาย

และ Gerbnerไดช้ีแจงขอสรุปดังกลาว โดยเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยกับเรื่อง “ภูเขานํ้าแข็ง”วาใน

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กนอยเทาน้ันสามารถจะทําใหภูเขานํ้าแข็งละลายได 

เชนเดียวกับผลลัพธการเลือกต้ังฝายชัยชนะมีคะแนนเหนือกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน แตก็ทําใหผูชนะ

แตกตางจากผูแพโดยสิ้นเชิง ผลกระทบเกิดข้ึนอยางเล็กนอย แตทวาเน่ืองจากทิศทางของการเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับหยดนํ้าที่หยดลงในทิศทาง

เดียวกันอยางสม่ําเสมอ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ันจึงมีความหมายอยางย่ิง ดังน้ัน แมวาการวัดผล

กระทบตอวัฒนธรรม ณ จุดใดจุดหน่ึง จะเห็นผลเพียงเล็กนอยเทาน้ันแตทวาก็เห็นผลที่จริงและมี

ความหมาย เน่ืองจากการสะสมระยะยาว (เหมือนการหยดนํ้าลงหิน) ผลกระทบของโทรทัศนตอ

จิตสํานึกรวมของผูคนน้ันลวนเปนผลกระทบที่เปนจริงและมีความสําคัญอยางย่ิง 

โทรทัศนทําการปลูกฝงไดอยางไร 

ผลการวิจัยที่มาจากการเก็บขอมูลระยะยาว ของทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation Theory) 

มักจะใหขอสรุปวา สื่อมวลชนเชนโทรทัศนน้ันมีบทบาทในการปลูกฝงโลกที่เปนจริงแกบุคคล คําถาม

ที่ยังหลงเหลือตอไปคือ โทรทัศนทําเชนน้ันไดอยางไรซึ่งคําตอบอาจมีดังน้ี 

          1. เน่ืองจากธรรมชาติของสื่อโทรทัศนเองที่  McLuhan เคยกลาวาสื่อโทรทัศนเปน

สื่อที่มาบอย มาแรง และมาเร็ว และลักษณะที่มาซ้ําๆ กัน (Repetition) ของโทรทัศนเอง 

          2. ในอีกดานหน่ึงของคําตอบน้ันอาจมาจากผูรับสาร คือแบบแผนการเปดรับสื่อ

โทรทัศนของผูรับสารน้ัน มักเปนแบบไมจําเพาะเจาะจง (Nonreactive) กลาวคือ จะเปดดูทั้งๆที่ไมมี

ความต้ังใจจะเลือกดูรายการอะไรเปนพิเศษ ลักษณะดังกลาวทําใหอัตราการรับสูงข้ึน หรือเรียกวา 

การดูพิธีกรรมแบบคุนเคย ดังที่ปรากฏในชีวิตประจําวันวาคนเราสวนใหญเมื่อเขามาในบานเปด

โทรทัศนเอาไวดูไปเรื่อยๆเพราะความเคยชิน 
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          3. เหตุผลอีกประการหน่ึงมาจากธรรมชาติที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน รายการ

โทรทัศน (Uniformity Nature) ดังที่ไดกลาวมาแลววา รายการขาว เกมโชว สารคดี ไมวาจะเปนของ

ชองใดในยุคสมัยใด โดยหลักใหญๆจะเปนแบบเดียวกันทั้งสิ้น ดังน้ัน โลกของโทรทัศนสรางมาหอหุม

ตัวบุคคลจึงสั่งสมพอกพูนไปในทิศทางเดียวกัน 

          4. กลวิธีในการปลูกฝงน้ันมี 2 แบบ แบบแรกเรียกวา“แบบวิธีหลัก” จะเปนกรณี

ของพวกที่ใชโทรทัศนอยางมาก ซึ่งแนนอนวาเมื่อคนกลุมน้ีใชเวลาอยางมากในการดูโทรทัศน พวกเขา

ก็ยอมไดรับขอมูล คงหลีกเลี่ยงไดยากในโลกแหงความเปนจริงในสวนที่เกี่ยวกับระบบของศาล ของเรา

ผิดแผกตางไปจากแนวคิดที่ปรากฏในภาพยนตรโทรทัศน 

แบบวิธีที่สอง เรียกวา“Resonance” ซึ่งจะเกิดเมื่อผูเขาชมรับชมเน้ือหาบางสวนของ

โทรทัศนรองรับประสบการณชีวิตจริงของเรา เชนคนที่เคยเห็นเพื่อนบานไดรับความไมยุติธรรมใน

ระบบศาล ก็จะดูในเน้ือหาที่วาดวยความไมยุติธรรม 

          5. เหตุผลประการสุดทายคือ คุณสมบัติของโลกเหตุความจริงกับโลกผานสื่อซึ่ง

เอื้ออํานวยตอการเรียนรูขณะที่โลกแหงความเปนจริงน้ัน เปนสิ่งที่อยูหางไกล ดวยเหตุน้ีจึงนาจะเปน

เหตุผลที่ทําใหคนถูกปลูกฝงโลกแหงโทรทัศนมากกวาโลกแหงความเปนจริง(กาญจนา แกวเทพ, 

2553: 254-265) 

ทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation Theory) สามารถนํามาใชในการนําเสนอรายการ รวมถึงใช

ในข้ันการนําเสนอผลงาน เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติใน

ประเทศไทยไดในงานของผูวิจัย เพราะทฤษฎีการปลูกฝง อธิบายผลกระทบทีเ่กิดจากความรุนแรงทาง

โทรทัศนที่มีตอความเช่ือของประชาชนซึ่งโทรทัศนมีอิทธิพลและบทบาททําหนาที่ “ปลูกฝง” หรือ

สรางโลก “ที่แมวาจะไมตรงกับ โลกแหงความเปนจริงใหกลายเปนความเปนจริงของบุคคล” ได ใน

งานวิจัยน้ีทฤษฎีการปลูกฝงใชในการ “ปลูกฝง” ความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว

ธรรมชาติในประเทศไทย โดยหัวใจของทฤษฎีการปลูกฝงน้ี ก็คือ โทรทัศนไดมีบทบาทในการปลูกฝง

วัฒนธรรมดวยการสรางโลกทางวัฒนธรรม (ที่กลายเปน “ความเปนจริง”) ตามลักษณะ 3B คือ 

Blurring ลบภาพหรือทําใหโลกของความเปนจริงที่คนเคยมี, Blending ผสมความเปนจริงของคนเขา

กับกระแสหลักทางวัฒนธรรมที่มีอยูในโทรทัศนและ Bending โทรทัศนไดคอยๆโนมใหโลกของคน

เปนไปตามกระแสหลักที่ตอบสนองตอผลประโยชนของโทรทัศนเองซึ่งโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่มี

โอกาสไดปลูกฝงอบรมของเด็กๆต้ังแตระยะรุงอรุณของชีวิต จึงทําหนาที่ปลูกฝงอยูตลอดเวลาอยาง

ตอเน่ือง สั่งสมเปนระยะเวลานานไปจนกระทั่งลมหายใจสุดทายของชีวิต และยังเขาถึงไดทุกเพศทุก

วัย ทุกชวงอายุและคุณสมบัติการปลูกฝงของโทรทัศน คือ คุณสมบัติของโลกเหตุความจริงกับโลกผาน

สื่อ ซึ่งโลกผานสื่อเอื้ออํานวยตอการเรียนรู ขณะที่โลกแหงความเปนจริงน้ัน เปนสิ่งที่อยูหางไกล ดวย

เหตุน้ีจึงนาจะเปนเหตุผล ที่ทําใหคนถูกปลูกฝงโลกแหงโทรทัศนมากกวาโลกแหงความเปนจริงสื่อ
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โทรทัศนจึงสามารถสรางการปลกูฝงการสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ

ในประเทศไทย โดยใชระยะเวลาในการสั่งสม เปรียบเสมือนนํ้าที่หยดลงหินทีละนอยๆแตยาวนาน

ตอเน่ือง เชนเดียวกับการสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตอง

อาศัยระยะเวลาในการบมเพาะตามหลักของทฤษฎีปลูกฝงน้ี 

1.3 แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

           การอนุรักษสิ่ งแวดลอม (Environment Conservation) หมายถึง การใช

สิ่งแวดลอมอยางฉลาดไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม ดํารงไวซึ่งสภาพเดิมของสิ่งแวดลอม

ตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน รวมทั้งการหาทางกําจัดและปองกันมลภาวะหรือ

สิ่งแวดลอมเปนพิษไมใหเกิดข้ึนตอสังคมมนุษย 

          นิวัติ เรืองพานิช (2528) ไดใหแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดผลน้ัน มีแนวความคิดในการอนุรักษ 10 ประการดังน้ี 

           1. ในการที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับการ

รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่จะใหตอมนุษยทุกแงมุม กลาวคือ ตองมีความรูเกี่ยวกับการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลตอสิ่งแวดลอมและจะใหประโยชนและโทษตอมนุษย ซึ่งอยูในแตละ

สิ่งแวดลอมน้ันๆ อยางนอยตองคํานึงถึงการสูญเปลาอันจะเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

          2. รักษาทรัพยากรที่จําเปนและหายากดวยความระมัดระวัง พรอมทั้งประโยชนและ

การทําใหอยูในสภาพที่เพิ่มพูนทั้งทางดานกายภาพและเศรษฐกิจเทาที่จะทําได รวมทั้งที่จะตอง

ตระหนักวาการใชทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจะไมเปนการปลอดภัยตอสภาวะแวดลอม 

          3. ตองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได โดยอาศัยอัตราการผลิต(เพิ่มพูน)

เทากับอัตราการใช หรืออัตราการเกิดเทากับอัตราการตาย  

          4. ประชากรเปนปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป ดังน้ันจําเปนอยางย่ิงที่

จะตองประมาณอัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณาความ

ตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ  

          5. หาทางปรับปรุงวิธีการใหมๆในการผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งพยายามคนควาสิ่งใหมๆเพื่อใหประชาชนไดใชอยางพอเพียง 

          6. การใหการศึกษาแกประชาชน เพื่อเขาถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลตาม

ธรรมชาติ ซึ่งจะตองทําใหสิ่งแวดลอมอยูในสภาพที่ดี การใหการศึกษาอาจเปนทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียน และเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน วัยวุฒิ คุณวุฒิ เพื่อใหประชาชนเขาใจในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

          7. การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช จะตองคํานึงถึงความถูกตองตามกาลเทศะ 
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          8. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตองคํานึงถึงทรัพยากรอื่นๆในเวลาเดียวกันดวย 

ไมควรแยกการพิจารณาเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียวเทาน้ัน เพราะทรัพยากรธรรมชาติทุก

อยางมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด 

         9. ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดน้ันจะตองไมแยกมนุษย

ออกจากสภาพแวดลอมทางสังคมหรือวัฒนธรรมหรือสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ เพราะวา

วัฒนธรรมและสังคมมนุษยไดพัฒนาตนเองมาพรอมกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของ

สังคมน้ันๆ กลาวโดยทั่วไป การอนุรักษถือไดวาเปนทางแหงการดําเนินชีวิตเพราะมีสวนเกี่ยวของกับ

เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีบทบาทตอชีวิตมนุษยเปนอันมาก 

          10. ไมมีโอกาสใดที่การอนุรักษจะสําเร็จ นอกเสียจากผูใชทรัพยากรธรรมชาติจะได

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ันๆและใชอยางชาญลาดใหเกิดผลดีในทุกๆดานตอมนุษยและ

การใชทรัพยากรใหอํานวยแระโยชนหลายๆดานในเวลาเดียวกันดวย 

สิ่งแวดลอมศึกษากับการอนุรักษ 

          สิ่งแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายที่พัฒนาประชากรโลกใหมีความ

ตระหนักในปญหาที่เกี่ยวของและหวงใยในเรื่องสิ่งแวดลอมทั้งหมด ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สิ่งแวดลอม ณ กรุงเบลเกรด ไดระบุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังน้ี (เต็มดวง รัตนทัศนีย, 

2529) 

          1. ความตระหนัก: เพื่อชวยใหกลุมคนหรือสังคม มีความตระหนักและความรูสึกไว

ตอสิ่งแวดลอมทั้งระบบ รวมถึงปญหาที่เกี่ยวของดวย 

          2. ความรู: เพื่อชวยใหบุคคลหรือกลุมสังคมมีความเขาใจพื้นฐานตอสิ่งแวดลอมและ

ปญหาที่เกี่ยวของกันทั้งระบบ และแสดงถึงความรับผิดชอบเพื่อเผชิญกับปญหา 

          3. ทัศนคติ: เพื่อชวยใหบุคคลและสังคมมีคานิยมทางสังคมมีสิ่งมั่นคงตอสิ่งแวดลอม

และมีแรงจูงใจในอันที่จะใหความรวมมืออยางแข็งขันในการปกปองและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

          4. ทักษะ: เพื่อใหบุคคลและสังคมทีทักษะในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

          5. ความสามารถในการประเมินผล: และโปรแกรมทางการศึกษาในรูปของ

นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรมและปจจัยทางการศึกษา 

          6. การใหความรวมมือ: เพื่อใหบุคคลและสังคมสามารถจะประเมินเครื่องมือทาง

สิ่งแวดลอม ความรูสึกของความรับผิดชอบ และพิจารณาถึงปญหาเรงดวนทางสิ่งแวดลอมเพื่อให

แนใจวามีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแกปญหาเหลาน้ัน 

แนวคิดเกีย่วกับการอนุรักษน้ีทางผูวิจัยไดนํามาอธิบายในสวนของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใช

ในการนําเสนอเน้ือหา (Content) รายการของงานวิจัยเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคตามสิ่งแวดลอม

ศึกษา ซึ่งการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Conservation) หมายถึงการใชสิ่งแวดลอมใหมี
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมนอยที่สุด ดํารงธรรมชาติใหคงเดิมมากที่สุดรวมไปจนถึงลดหรือ

กําจัดและปองกันสิ่งแวดลอมไมใหเสียหายหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษโดยวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอม

ศึกษา ไมวาจะเปน ความตระหนัก ความรู ทัศนคติ ทักษะ และความรวมมือ ลวนแลวแตสงผลใหเกิด

ความสนใจและหวงใยสิ่งแวดลอม ตามแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากผูวิจัยจะนํา

แนวคิดน้ีไปประยุกตใชในสวนของเน้ือหา (Content) แลว ยังนําไปใชในสวนการเขียนบทโทรทัศน 

(Script) อีกดวย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่วา เพื่อสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย 

 

2. ผลงานท่ีเก่ียวของ 

2.1 รายการ เนวิเกเตอร (Navigator) 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทวีีสีชอง 3 ทุกวันนักขัตฤกษ เวลาประมาณ 10.00 น. 

เปนตนไป 

รายการเนวิเกเตอรเปนรายการสารคดีทางโทรทัศนที่นําเสนอสาระบันเทิงดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ เรื่องราวเกี่ยวกับการทองเที่ยวผจญภัย บุกปา สัมผัสในที่ตางๆ ที่ซอนเรนอยูในประเทศไทย 

การผจญภัยแบบต้ังแคมป เดินเทาเขาไปพบกบัความสวยงาม ไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ 

ไมวาจะเปน ภูเขา ปาไมที่สวยงาม สัตวปา ภูผา ถํ้าหินงอกหินยอย ทะเลปะการัง สัตวทะเลตางๆ 

แมนํ้าลําธาร ดอกไมปา ทุงหญา ฯลฯ ความงามที่ธรรมชาติไดสรางสรรคไว ระหวางการเดินทางก็จะ

พบกับผูคน วิถีชีวิตของชาวทองถ่ิน ความมีนํ้าใจ ความเปนมิตรกับผูมาเยือนตางถ่ินที่ไดรับความ

ประทับใจ  ความอิ่มใจ รวมถึงอากาศที่บริสุทธ์ิซึ่งเปนประสบการณอันมีคุณคากอนจะไปถึงจุดหมาย

ปลายทางของการพิชิต โดยเจาะกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผูรักการ

ทองเที่ยวทองเที่ยว โดยมี มี "ต๊ิก" เจษฎาภรณ ผลดี ทําหนาที่ดําเนินรายการ ในชวงเวลาประมาณ45 

นาทีของรายการ แบงออกเปน4 ชวงคือ 

          ชวงท่ี 1:แบคแพค (Back!! Pack) นําเสนอถึงการเตรียมพรอมในการเดินทาง เชน 

อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเดินทาง รวมถึงเคล็ดลับในการจัดเตรยีมอุปกรณในสไตล "ต๊ิก” เจษฎาภรณ 

ผลดี 

          ชวงท่ี 2:ออนเดอะเวย (On the Way!!) หลังจากที่ไดเตรียมตัวพรอมแลวเราก็จะ

เดินทางไปสูจุดมุงหมาย โดยจะเลือกเสนทางที่เหมาะสมและแบบที่ถนัดที่สุดของพิธีกรและจะแวะ

ระหวางทาง เพื่อนําเสนอสิ่งที่นาสนใจ พรอมกับการแนะนําเสนทางไปพรอมกันดวย 

          ชวงท่ี 3:แอดเวนเจอร (Adventure) นําเสนอผานมุมมองของพิธีกร สัมผัสวิถีชีวิต

ความเปนอยูของผูคนในทองถ่ิน ธรรมชาติทีส่วยงาม ไมพลาดที่จะบันทึกไวในความทรงจํา 
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          ชวงท่ี 4:อันซีน (Unseen!!) ผานการผจญภัยไปถึงจุดหมายปลายทาง ใหไดมาซึ่ง

ความเปนผูพิชิตและจบลงดวยความประทับใจ ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรูสึกความรัก ความหวงแหน 

และชวยกันอนุรักษธรรมชาติ 

แตปจจุบันน้ีชวงรายการเปลี่ยนไปเปนการนําเสนอเรื่องราวของแหลงทองเที่ยวต้ังแตชวงแรก

ถึงชวงสุดทาย บอกถึงการเดินทาง ประสบการณที่ไดพบเจอระหวางการเดินทาง มีการนําเสนอแหลง

ธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงมักนําเสนอเรื่องราวความสวยงามของธรรมชาติในอุทยานแหงชาติตางๆ 

ในประเทศไทย แตยังคงไวซึ่งการทองเที่ยวผจญภัย ที่มุงเนนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสัตวปาเปนสําคัญ รวมถึงนําเสนอการทํางานของเจาหนาที่พิทักษปา และนักอนุรักษคนสําคัญ

เชนเดิม นอกจากน้ียังมีการนําเสนอพันธุพืชหายากจากในปาและจากที่ผูวิจัยไดรับชมรายการ ทําให

เห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของรายการ ซึ่งเปนเพียงการนําเสนอความคิดเห็นของผูศึกษาเองเทาน้ัน 

จุดเดน ของรายการน้ี คิดวาเปนรายการที่มีแนวทางในเรื่องการทองเที่ยวทางธรรมชาติ

รวมถึงสัตวปาที่ชัดเจน โดยเฉพาะมักพาไปยังอุทยานแหงชาติตางๆ ในประเทศไทย โดยมีสโลแกน

ประจํารายการที่วา “เดินตามรอยทางของเรา เดินตามรอยทางของเนวิเกเตอร” ประกอบกับผูดําเนิน

รายการคือ“ต๊ิก” เจษฎาภรณ ผลดี ซึ่งเปนนักแสดงที่คนรูจัก ดวยบุคลิก ภาพลักษณเปนพระเอก แต

กลับมีความสนใจในการทองเที่ยวปา ผจญภัย ดวยบุคลิกและภาพลักษณที่ทําใหผูชมรูสึกวาขัดกับ

ลักษณะการลุย ผจญภัยน้ีเองก็ทําใหคนดูสามารถจดจํารายการน้ีไดดี จากตัวพิธีกร 

จุดดอย ของรายการ เห็นวาเปนเรื่องของการดําเนินไปของเน้ือหาหรือเรื่องที่จะเลาใน

รายการคอนขางเนิบชาเรียบงาย ประกอบกับระยะเวลาการออกอากาศที่ยาวนานประมาณ 45 นาที 

อาจทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนายได 

หากนํามาเปรียบเทยีบกับรายการทีผู่วิจัยกาํลังจะผลิตแลว มีจุดคลายกันในเรื่องของประเด็น

เน้ือหาที่จะนําเสนอ อาทิ การทองเที่ยวในแนวทางอนุรักษ แตแตกตางกันที่รูปแบบรายการ 

(Format) ตรงที่รายการเนวิเกเตอร (Navigator) มีวิธีการนําเสนอเปนรายการสารคดีทองเที่ยว 

(Touring Feature) แตรายการที่ผูวิจัยจะทําการผลิตน้ันเปนรายการทองเที่ยวที่สอดแทรกการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) จะนําเสนอโดยผานประสบการณการเดินทางของสองพิธีกร

เสมือนกับวาผูชมกลุมเปาหมายไดออกเดินทางไปพรอมกับพิธีกร และดวยระยะเวลาในการ

ออกอากาศ 20 นาที ซึ่งสั้นกวา ยังอยูในชวงที่สามารถดึงความสนใจจากผูชมไดดีกวา 
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ภาพที่ 1 รายการ เนวิเกเตอร 

ที่มา: เนวิเกเตอร. เขาถึงเมือ่ 3 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 

http://news.tlcthai.com/news/67790.html 

 

2.2 รายการ ฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok) 

 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand), True Visions 73 และ 

YouTube วันจันทร เวลา 20.00-20.30 น. 

รายการฝรั่ง ปอก ปอกเปนรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบโฮมสเตย

(Home Stay) ผูดําเนินรายการ (Host) คือ ชาวตางชาติหลากหลายเช้ือชาติ พาไปเที่ยวแบบ      

โฮมสเตยที่มีในประเทศไทยในแตละสัปดาห เพราะสะทอนใหเห็นถึงวิถีชาวบานในชุมชนน้ันๆ ซึ่ง

แมแตคนไทยเองบางครั้งอาจจะยังไมทราบ และย่ิงมีความเปนไปไดวาชาวตางชาติอาจจะรูนอยมาก

จึงทําใหเกิดเรื่องราว การเรียนรูและเกร็ดความรูใหมๆ อยูตลอดในการไปทองเที่ยวในแตละครั้ง ซึ่ง

พิธีกรจะไปใชชีวิติยูกับคนในชุมชนน้ันๆ ทํากิจกรรมรวมกันกับคนในชุมชน เชน ทําอาหารรวมกับคน

ในชุมชน แลวทางรายการมีการใชเพลงไทย โดยสวนใหญมักเปนเพลงลูกทุงเกามาประกอบกับเน้ือหา

รายการที่สอดคลองกัน นอกจากน้ียังมีตัวอักษรภาษาไทย บรรยายประกอบรายการ และจากที่ผูวิจัย

ไดรับชมรายการ ทําใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของรายการ ซึ่งเปนเพียงการนําเสนอความคิดเห็น

ของผูศึกษาเองเทาน้ัน 

จุดเดน ของรายการน้ีคือความแปลกใหมของผูดําเนินรายการทองเที่ยวในประเทศไทยแตมี

ชาวตางชาติเปนผูดําเนินรายการ โดยมีพิธีกรชาวตางชาติหลากหลายเช้ือชาติเปนผูดําเนินรายการ ทํา

ใหเกิดความนาสนใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ตางกัน เรียกวาเปนการทองเที่ยวไทยในมุมมองฝรั่ง ย่ิงดู

แลวผูชมคอยติดตามดูวา ชาวตางชาติจะอยูอยางไรกับชาวบานในชุมชนน้ันๆ ได และนอกจากน้ียัง

สงผลใหผูชมอยากไปทองเที่ยวเชนเดียวกับพิธีกรชาวตางชาติดวย 

จุดดอย ของรายการน้ีคือชองทางในการออกอากาศของรายการน้ีผานทางเคเบิ้ลทีวี ทําให

อาจมีผูรับชมไดจํานวนนอย แตอยางไรก็ตามก็มีการออกอากาศผานทางยูทูป (YouTube) ซึ่งเปน

ชองทางที่จะทําใหมีคนดูมากข้ึนและดวยวิธีการนําเสนอที่มีแทรกตัวอักษรค่ันอยูบอย ทําใหในบางครั้ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

ผูชมดูแลวสะดุดไปบาง แตก็ถือวานอยมาก เพราะตัวอักษรที่แทรกมักมีความเกี่ยวโยงในเน้ือหาที่

นําเสนอ 

หากนํามาเปรียบเทียบกับรายการที่ผูวิจัยกําลังจะผลิตแลว มีจุดคลายกันคือเปนรายการ

ทองเที่ยวที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเชนเดียวกัน แตแตกตางกันที่รายการฝรั่ง ปอก 

ปอก (Farang Pok Pok) จะเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบโฮมสเตย (Home Stay) สวนรายการ

ที่ผูวิจัยจะทําการผลิตน้ันเปนรายการทองเที่ยวที่สอดแทรกการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) 

จะนําเสนอโดยผานประสบการณการเดินทางของสองพิธีกร ซึ่งคลายกับรายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) เสมือนกับวาผูชมกลุมเปาหมายไดออกเดินทางไปพรอมกับพิธีกร โดยจะสะทอน

การอนุรักษรวมถึงการสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย

ผานความสวยงามของธรรมชาติและคําบอกเลาบอกชาวบานหรือคนในทองถ่ินน้ันๆ 

 

 

ภาพที่ 2 รายการ ฝรั่ง ปอก ปอก 

ที่มา: ฝรั่ง ปอก ปอก. เขาถึงเมื่อ 3 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=617329821640505&set=pb.121910761182

416.-2207520000.1378204230.&type=3&theater 

 

2.3 เปง ไป ปะ 

 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน โมเดิรนไนน ทีวี (MCOT) ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ      

เวลา 14.00น. เปนตนไป 

รายการ เปง ไป ปะ เปนรายการที่จะพาไปทองเที่ยวในแบบไมเคยเห็นที่ไหนมากอน

(Unseen)ไมวาจะเปนสถานที่ทองเที่ยว สถานที่กิน ที่ไมเคยเห็นในรายการอื่น โดยผานพิธีกรทั้ง 4 

คน คือ “เปล” นาคร ศิลาชัย รวมกับ “สตารบัค”พงศพิชญ ปรีชาบริสุทธ์ิกุล,“หลังเลนส” เสกสรร 

รัตนพรพิศ และ ภูมิ รังษีธนานนท ซึ่งพิธีกรทั่ง 4 คน พาเที่ยวโดยมีบุคลิกนิสัย (Character) ความ
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สนุกสนานของแตละคน และจากที่ผูวิจัยไดรับชมรายการ ทําใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของรายการ 

ซึ่งเปนเพียงการนําเสนอความคิดเห็นของผูศึกษาเองเทาน้ัน 

จุดเดน ถือวาเปนรายการทองเที่ยวที่มีพิธีกรหลายคน เหมือนการทองเที่ยวกันไปในแบบ

กลุมเพื่อนฝูง ประกอบกับความตลกของแตละคน ทําใหเปนรายการทองเที่ยวที่ดูแลวสนุกสนาน 

เน้ือหาที่นํามาเสนอก็เปนการทองเที่ยวแบบไมเคยเห็นที่ไหนมากอน (Unseen) ซึ่งเน้ือหาที่เกี่ยวกับ

การอนุรักษน้ันจะพบในชวง “ไมรักษอยารั่ว” แทรกอนุรักษโดยใชความตลกของเหลาพิธีกร 

จุดดอย แมวาการมีพิธีกรหลายคนจะทําใหดูเหมือนการมาทองเที่ยวกับเพื่อน แตเมื่อถึงชวง

การใหขอมูล การใหนํ้าหนักของแตละคนไมเทากัน แตดวยเอกลักษณของแตละคนแลวจึงทําใหไม

รูสึกวาขาดใครไปรายการก็สนุกได  

หากนํามาเปรียบเทียบกับรายการที่ผูวิจัยกําลังจะผลิตแลว มีจุดคลายกันคือชวงสุดทายของ

รายการที่มีช่ือวา “ไมรักษอยารั่ว” เพราะชวงน้ีเปนการพาไปดูเรื่องที่เสียหาย ผลกระทบดานลบทีเ่กิด

ข้ึนกับสถานที่ทองเที่ยว ที่เหตุเกิดจากฝมือนักทองเที่ยว ซึ่งรายการที่ผูวิจัยจะผลิตก็มีการนําเสนอ

ผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนกับสถานที่ทองเที่ยวอยูบางเชนกัน แตมีความแตกตางกันตรงที่วารายการที่

ผูวิจัยจะผลิตน้ัน เนนไปในสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติเปนสําคัญและวิธีการนําเสนอก็ตางจาก

รายการ เปง ไป ปะ คือ รายการที่ผูวิจัยจะผลิตน้ันสะทอนผลกระทบทั้งดานบวกและลบจากบุคคล

อื่นที่นอกเหนือจากพิธีกรดวย  
 

 
ภาพที่ 3  รายการ เปง ไป ปะ 

ที่มา: เปง ไป ปะ. เขาถึงเมื่อ 3 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 

http://m.thairath.co.th/content/newspaper/344358 

 

2.4 สุขตางองศา 

 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) ทุกวันเสารเวลา10.05 น. เปนตนไป 

รายการสุขตางองศาน้ันเปนรายการทีท่างสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) รวมกับ องคการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. เพื่อวาง
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แผนการประชาสัมพันธสรางการรับรูแนวคิดการทองเที่ยวย่ังยืนภายใตพื้นที่พิเศษในความรับผิดชอบ

ของ อพท. ดวยการรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ 

เพื่อสื่อสารโดยตรงถึงกลุมเปาหมาย และชวยตอยอดใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่

สําหรับความรวมมืออยูในรูปแบบการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) และแผนผลิต

รายการ “สุขตางองศา” ทางไทยพีบีเอสรวมทั้งสิ้น 13 ตอน โดยจะมีพิธีกรรับเชิญจากบุคคลใน

หลากหลายอาชีพ มาเปนผูนําเที่ยวเสนอการเดินทางในมุมมองใหมภายใตแนวคิดย่ังยืนและอนุรักษ

เพื่อทําใหคนไทยตระหนักในการทองเที่ยวเพื่อชุมชนย่ังยืนน้ีมากข้ึน ทั้งน้ีนอกจากจะนําเสนอใหเห็น

หลากหลายแงมุมของสถานที่ทองเที่ยวที่รายการนําเสนอทั้งมุมมองพิธีกรเอง แลวยังนําเสนอมุมมอง

การทองเที่ยวของคนในทองถ่ินเองดวยรายการจะนําเสนอเกี่ยวกับชุมชนที่มีการทองเที่ยวเขามา เพื่อ

นําเสนอผลกระทบสองดานของการเขามาของการทองเที่ยวในทองถ่ินน้ัน ทั้งดานบวกและลบ แต

ไมไดช้ีนําใหผูชมรูสึกเอนเอียงไปดานใดดานหน่ึง เพียงแตเปนการนําเสนอความคิดเห็นของบุคคลที่มี

ตอการเขามาของการทองเที่ยวเทาน้ัน เหมือนเปนการต้ังคําถามปลายเปด สวนแตละคนจะตอบแบบ

ไหนก็สุดแลวแต คือผลสรุปจะเปนอยางไรผูชมจะเปนคนคิดและสรุปเอง โดยจากที่ผูวิจัยไดรับชม

รายการ ทําใหเห็นถึงจุดเดนและจดุดอยของรายการ ซึ่งเปนเพียงการนําเสนอความคิดเห็นของผูศึกษา

เองเทาน้ัน 

จุดเดน เปนรายการที่นําเสนอมุมมองการทองเที่ยวที่หลากหลายผานพิธีกรรับเชิญซึ่งก็มา

จากหลายหลายอาชีพ ทําใหเห็นทั้งแงบวกและลบของการทองเที่ยว แตในขณะเดียวกันเน้ือหาที่

นําเสนอก็ไมไดทําใหผูชมรูสึกวาตองมาทองเที่ยวแบบเชิงอนุรักษเทาน้ัน แตยังเสนอมุมมองอีกฝงของ

คนในทองถ่ิน วารูสึกหรือไดรับผลอยางไรเมื่อการทองเที่ยวเขามาในทองถ่ินของตน และสถานที่

ทองเที่ยวแตละแหง ที่นําเสนอน้ัน บางที่อาจจะเปนที่รูจักดีแตยังไมเคยเห็นอีกมุมของที่แหงน้ัน เชน 

การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยที่พัทยา ซึ่งยังคงไวซึ่งวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน เปนตน วิธีการนําเสนอเปน

ลักษณะสารคดีผสมเรียลลิต้ี (Reality) คือ เปนการนําเสนอเน้ือหาในรายการดําเนินไปโดยใช

สถานการณจริง และไมมีการเขียนบทรายการโทรทัศน (Script) คัดเลือกผูรวมรายการที่จะมาเปน

พิธีกรจากบุคคลหลากหลายอาชีพ ซึ่งพิธีกรของรายการสขุตางองศา เรียกวา “ผูรวมเดินทาง” ซึ่งเปน

บุคคลที่มีพื้นฐานความสนใจหรือการเกี่ยวของกับการอนุรักษ เพื่อสามารถสรุปประเด็นหรือเสนอ

ประเด็นเรื่องการอนุรักษได ดวยความที่รายการไมมีพิธีกรประจํา ดังน้ันลักษณะที่จดจํารายการน้ีจึง

เปนรูปแบบรายการมากกวา 

จุดดอย การที่แนวทางการนําเสนอแบบไมสรุปวาการทองเที่ยวแบบเดิมที่เปนเชิงปริมาณน้ัน

ทําใหสถานที่ทองเที่ยวเสียหายหรือไม ก็อาจไมสงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษได 

เพียงแตผูชมรับชมแลวก็รับรูแตก็อาจไมไดสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทองเที่ยว 
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นอกจากน้ีเน้ือหาของรายการบางตอนน้ันมีเน้ือหาคอนขางลึกจึงสงผลใหมีกลุมผูชมคอนขางนอย 

ประกอบกับที่รายการสุขตางองศาไมมีพิธีกรประจํารายการ ทําใหมีผูจดจํารายการไดไมมากนัก 

หากนํามาเปรียบเทียบกับรายการที่ผูวิจัยกําลังจะผลิตแลว มีจุดคลายกันในเรื่องของเน้ือหา

เรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยรายการสุขตางองศาน้ัน จะเนนการนําเสนอไปที่การทองเที่ยว

ชุมชนย่ังยืนเปนหลัก ซึ่งมีความคลายกันในประเด็นการนําเสนอรายการที่ผูวิจัยจะผลิตข้ึนแตประเด็น

ที่ทางผูวิจัยเพิ่มเขามาในรายการที่จะนําเสนอคือจะเนนที่สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ชุมชนมี

สวนรวมในการอนุรักษหรือดูแล และในสวนของเน้ือหาในการนําเสนอของรายการที่ผูวิจัยจะผลิตน้ัน

มีความเขาใจไดงายและสนุกสนานมากกวารายการสุขตางองศา 
 

 

 

ภาพที่ 4  รายการ สุขตางองศา 

ที่มา: สุขตางองศาเขาถึงเมื่อ 17มกราคม2557. เขาถึงไดจาก 

http://www.tonklarmotivation.com/?p=4049#prettyPhoto 
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    ตารางที่ 2-1 ตารางแสดงผลสรปุเพือ่เปรียบเทียบขอมลูทั่วไปของรายการทีท่ําการศึกษาทัง้ 4 รายการ 

 

รายการ 

ขอมูลท่ัวไปของรายการโทรทัศนท่ีทําการศึกษา 

วันและเวลา

การออกอากาศ 

รูปแบบพิธีกร รูปแบบรายการ ประเภทเน้ือหาของรายการ การนําเสนอขอมูลการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

 

 

เนวิเกเตอร 

(Navigator) 

 

ทุกวันหยุดนักขัต

ฤ ก ษ  เ ว ล า 

ป ร ะ ม า ณ       

10.00 น. เปนตน

ไ ป  ท า ง ช อ ง

สถานีโทรทัศนไทย

ทีวีสีชอง 3 

พิธีกรหลัก : ชาย เปน รายการบันทึ ก

เทป มี 4 ชวงรายการ

ถายทําในสถานที่จริง 

รายการสารคดีทองเที่ยวผจญภัย 

นํ า เ ส น อ ส า ร ะ บั น เ ทิ ง ด า น ก า ร

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในทุกเทป ทั้ง

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา 

 

ฝรัง่ ปอก 

ปอก 

(Farang 

Pok Pok) 

 

วันจันทร เวลา 

20.00-20.30 น. 

ทาง Travel Chanel 

(Thailand) หรือ 
True Visions 73 

และทาง YouTube  

พิธีกรหลัก : ชาย

ห รื อ ห ญิ ง  ที่ เ ป น

ชาวตางชาติ ในบาง

เทปมีพิธีกรรวมดวย 

เปน รายการบันทึ ก

เทป มี 2 ชวงรายการ

ถายทําในสถานที่จริง 

เปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แบบ

โฮมสเตย  (Home Stay)  ผูดํ า เ นิน

รายการคือ ชาวตางชาติหลากหลาย

เชื้อชาติ พาไปทองเที่ยวแบบโฮมสเตย 

สะทอนใหเห็นถึงวิถีชี วิตชาวบานใน

ชุมชนน้ันๆ มีตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

บรรยายประกอบรายการ 

ปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยเปนแบบ

อนุรักษชุมชน ทุกเทปรายการ โดยจะพาไป

ทองเที่ยวชุมชน ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น พาไป

แหลงทองเที่ยวที่มีโฮมสเตย (Home Stay) เปน

จุดหมายปลายทาง ระหวางการเดินทาง ก็ซึมซับ

รับรูวิถีชีวิต มุมมองตางๆในการทองเที่ยวของ

ชาวตางชาติผูเปนคนดําเนินรายการ 
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รายการ 

ขอมูลท่ัวไปของรายการโทรทัศนท่ีทําการศึกษา 

วันและเวลาการ

ออกอากาศ 

รูปแบบพิธีกร รูปแบบรายการ ประเภทเน้ือหาของรายการ การนําเสนอขอมูลการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

 

 

เปง ไป ปะ 

ทุก วันหยุด นั กขั ต

ฤกษ เวลา 14.00 น. 

เ ป น ต น ไ ป  ท า ง

ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น

โมเดิรนไนน 

พิธีการหลัก : ชาย 

พิธีกรรวม : ชาย 3 

คน 

เปนรายการบันทึกเทป มี 4 

ชวงรายการถายทําในสถานที่

จริง 

รายการทองเที่ยวทั่วประเทศไทย ใน

สถานที่ทองเที่ยวแบบ Unseen ที่

เหนือกวา Unseen ทั่วไป เนน Activity 

ชองบรรดาพิธีกรที่ไปเที่ยวในแตละ

ที่ 

ปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทุก

เทปรายการในชวงสุดทายของรายการที่มี

ชื่อชวงวา “ไมรักษอยารั่ว” 

 

 

 

 

สุขตางองศา 

ทุก วันเส าร  เ วล า 

10.05 น. เปนตนไป 

ทางสถานีโทรทัศน

ทีวีไทย (Thai PBS) 

พิ ธีกรรั บ เชิญ  1 

หรือ  2 คน โดย

เปล่ียนพิธีกรเกือบ

ทุกเทป 

รายการบันทึกเทปขององคกร

บริหารหารพัฒนา พื้นที่พิเศษ

เพื่อการ ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

(องคการมหาชน) หรือ อพท. 

ผลิตรวมกับสถานีโทรทัศนทีวี

ไทย (Thai PBS) จํานวน 13 

ตอน โดยจะมีพิธีกรรับเชิญ

ขากบุคคลหลากหลายอาชีพ

มาเปนผู นําเที่ยว เสนอการ

เดินทางในมุมมองใหมภายใต

แนวความคิดยั่งยืน 

เปนรายการสารคดีผสมเรียลลิตี้ โดย

มี พิ ธี ก ร รั บ เ ชิ ญ จ า ก บุ ค ค ล

หลากหลายอาชีพ มาเปนผูนําเที่ยว 

เสนอการเดินทางในมุมมองใหม

ภายใตแนวคิดยั่ งยืนและอนุรักษ 

เพื่อทําใหคนไทยตระหนักถึงการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี

มีการนําเสนอใหเห็นหลากหลาย

แ ง มุ มข องส ถ า นที่ ท อ ง เ ที่ ย ว ที่

รายการนําเสนอทั้งมุมมองพิธีกรเอง

และมุมมองของคนในทองถิ่น 

ปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในทุก

เทปรายการ ซ่ึงเปนการทองเที่ยวเชิ ง

อนุรักษชุมชนยั่งยืน 
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จากตารางที่ 2-1 ที่แสดงผลสรปุเพื่อเปรยีบเทียบขอมลูทัว่ไปของรายการที่ทําการศึกษาทั้ง 4 

รายการ ไดแก รายการเนวิเกเตอร (Navigator) รายการฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok) รายการ

เปง ไป ปะ และรายการสุขตางองศา จะเห็นไดวารายการทองเที่ยวและรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ทั้ง 4 รายการที่ทําการวิเคราะหน้ี มีลักษณรวมกันอยูหลายประการ ไดแก 

     1. วันและเวลาการออกอากาศ ออกอากาศในวันหยุดนักขัตฤกษ 2 รายการ ไดแก 

รายการเนวิเกเตอร (Navigator)และรายการเปง ไป ปะ 

     2. รูปแบบพิธีกรโดยทั้ง 4 รายการน้ันมักใชพิธีกรหรือผูดําเนินรายการเปนผูชาย 

     3. รูปแบบรายการ โดยทั้ง 4 รายการเปนรายการบันทึกเทปทั้งหมด  

     4. ประเภทเน้ือหาของรายการ เปนรายการสารคดี 2 รายการ ไดแก รายการ

เนวิเกเตอร (Navigator) และรายการสุขตางองศา แตรายการเนวิเกเตอร (Navigator) เปนรายการ

สารคดีทองเที่ยวผจญภัย สวนรายการสุขตางองศา น้ัน เปนรายการสารคดีผสมเรียลลิต้ี 

     5. การนําเสนอขอมูลการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ทั้ง 4 รายการ ปรากฏการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษในทุกเทปรายการ ทั้งน้ีเน้ือหาในการปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของแตละรายการข้ึนอยู

กับประเภทของรายการแตละรายการ ดังน้ี  

รายการเนวิเกเตอร (Navigator) ปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในแนวการผจญภัย 

รายการฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok) ปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบโฮมสเตย (Home 

Stay) สวนรายการเปง ไป ปะ ปรากฏเฉพาะชวงสุดทายของรายการคือชวง “ไมรักษอยารั่ว” และ

รายการสุขตางองศา ปรากฏการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบชุมชนย่ังยืน 

จากผลการวิเคราะหรายการทองเที่ยวและรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้ง 4 รายการน้ี 

ผูจัดทําไดนําขอมูลมาใชเปนแนวทางมาประยุกตใชในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสราง

ความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย รายการเดอะวิสิทเตอร (The 

Visitor) โดยนํามาเปนแนวทางประยุกตใชในการผลิตรายการของผูจัดทําต้ังแตข้ันตอนการจัดทําโครง

รางรูปแบบรายการ (Proposal) วัตถุประสงครายการ(Purpose) ลักษณะกลุมเปาหมายของรายการ 

(Target) ชองทางการนําเสนอของรายการ (Channel) ความยาวของรายการ พิธีกรหรือผูดําเนิน

รายการ กรอบความคิดของรายการ (Concept) แกนของรายการ (Theme) โครงสรางรายการ 

(Structure) ตลอดจนรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการ (Format) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลติรายการ 

การศึกษาและผลิต “การสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย” เปนการศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลเพื่อนําไปสูการผลติรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เพื่อสรางความ

ตระหนักตอการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการศึกษาในเรื่องของรูปแบบ 

เน้ือหา และวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศน เก็บขอมูลจากผูที่มีหัวใจอนุรักษ อายุ 18-35 ป ซึ่ง

เปนกลุมเปาหมายตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากผูผลิตรายการทองเที่ยวและผูผลิตรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายมากที่สดุ รวมถึงวางแผนในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดวยโดยจะนําผลวิจัยที่ไดมาประยุกตใชเปนขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. รูปแบบและการศึกษาวิจัย  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

4. การทดสอบเครื่องมือ   

5. ข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล 

8. การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน 

9. การวางแผนการผลิตช้ินงาน 

 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษครั้งน้ี ผูวิจัยไดนํา

วิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงหวังการคนหาความรูเพื่อนํา

ความรู ที่ได ไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูวิจัย ไดเลือกใชวิธีการ

การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถึงการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) 

มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อเปน

แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผลรายการที่ ผลิตข้ึนใหม  ดวยวิธีการสนทนาแบบ

กลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขช้ินงานใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี สามารถแบงออกไดเปน 

2 กลุม ดังตอไปน้ี 

2.1.1 ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ คือ อายุ 18-35 ป 

           2.1.2 ประชากรที่เปนกลุมผูผลิตรายการโทรทัศน คือ กลุมของผูผลิตรายการ

ประเภททองเที่ยวเชิงอนุรักษทางฟรีทีวี  (Free TV) และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ที่ผลิตรายการในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2.2.  กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี เก็บขอมูลโดยวิธีการ

สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

          2.2.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม คือ กลุมผูชมอายุ 18-35 ป ทั้งที่ประกอบ

อาชีพและไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

          2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ คือ กลุมของผูผลิตรายการประเภทรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษซึ่งออกอากาศทาง ฟรีทีวี  (Free TV) และเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ที่ผลิตรายการ

ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ทั้งหมด 2 รายการ ดังตอไปน้ี 

- รายการสุขตางองศา ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

- รายการฝรั่งปอกปอก ทาง Travel Channel Thailand (True Visions ชอง73) 

      การสัมภาษณผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จะสัมภาษณ

ความคิดเห็นและขอมูลเกี่ยวกับรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ

และเน้ือหาที่ดีไปยังเพื่อนําเสนอ ตลอดจนการมีสวนรวมของผูชมกลุมเปาหมาย 

          2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ  คือ กลุมผูชมอายุ 18-35 ป ที่มี

แนวโนมทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้งที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพ  มาทําการสนทนากลุม 

(Focus Group) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 8 คน ใน

หัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยวเชิง

อนุรักษ” เพื่อทําการประเมินผลรายการ 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาและผลิต  “รายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” ผูวิจัยได

กําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังน้ี 

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังน้ี 

             3.1.1 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) สําหรับการสัมภาษณ

ผูผลิตรายการโทรทัศนทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยมีแนวคําถาม ดังน้ี 

1.) คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปจจุบัน 

2.) คําถามดานเน้ือหาของรายการโทรทัศนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

3.) คําถามดานรูปแบบหรือวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนทองเที่ยวเชิง 

อนุรักษ 

4.) คําถามดานพิธีกร/ผูดําเนินรายการ 

5.) คําถามดานปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนทองเที่ยว 

เชิงอนุรักษ 

             3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาพฤติกรรมการรับฟงรายการ

โทรทัศน และความตองการทางดานเน้ือหาและวิธีการนําเสนอรายการโทรทัศนประเภทรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยมีแนวคําถาม ดังน้ี 

ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนอื่นๆของกลุมเปาหมาย 

ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นในดานความตองการของเน้ือหาและรูปแบบ 

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของกลุมเปาหมาย 

ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพือ่เปนแนวทางในการสรางสรรค 

รายการโทรทัศนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังน้ี 

 3.2.1 การสนทนากลุม (Focus Group)  โดยใหผูชมกลุมเปาหมาย อายุ 18-35 ป 

จํานวน 8 คน เปนผูประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุป และผล

อภิปรายที่สมบูรณ  โดยจะทําการสนทนาในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชม

รายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  รายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” ซึ่งจะ

ใชเทคนิคการฉายความคิดหรือเทคนิคการถามเลียบเคียงความคิด (Projective Technique) ซึ่งเปน

เทคนิคหน่ึงที่ชวยคนหาความจริงที่ซอนอยูภายในจิตใจไดเปนอยางดี ทําใหไดขอมูลทางดานความ
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คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับฟงรายการไดเปนอยางดี ซึ่งในการสนทนา

กลุมน้ัน จะประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

1.) ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ(Format) ของรายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)  

2.) ความพึงพอใจตอเน้ือหา(Content) รายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)  

3.) ความพึงพอใจตอการนําเสนอ(Style) ของรายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor) 

4.) ความพึงพอใจตอกราฟก การตัดตอ (Editing) ภาพ ดนตรีและเสียงประกอบของรายการ   

(Music and Sound effect) ของรายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)  

5.) ความพึงพอใจตอภาพรวม(Overview) ของรายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)  

 

4. การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดใชการวิจัยแบบประยุกต  (Applied Research) โดยใชเครื่องมือเปน

แบบสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนา

กลุม (Focus Group) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ ดังน้ันการ

ทดสอบเครื่องมือ จึงมีลักษณะดังน้ี  

ในการทดสอบคาความตรง  (Validity)  และคาความเที่ยงตรง (Reliability) ของ

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ รวมถึงแนวคําถามที่ ใชในการสนทนากลุมน้ัน ผู วิจัยไดนําเครื่องมือ

ทั้งหมดมาทําการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกตอง แมนยํา โดยใหกลุมผูเช่ียวชาญทางดานวิชาการ

ดานการสื่อสารมวลชน และกลุมผูผลิตรายการ ทดสอบความแมนยําของโครงสรางคําถาม เน้ือหา

รวมถึงภาษาที่ใชในการต้ังคําถาม เพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการเมื่อเขาไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง

จริงที่ไดกําหนดไว 

 

5. ขั้นตอนและวิธกีารเก็บขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 

ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผล

รายการ ดังตอไปน้ี 

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

      ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาเก็บรวบรวมขอมูล  จากหนังสือ เอกสาร 

และบทความตางๆ  ทางดานวิชาการ จากหอสมุดและอินเทอรเน็ต รวมไปถึงวิทยานิพนธ  ตลอดจน

งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สัดสวนของรายการ

โทรทัศนในปจจุบัน ตลอดจนรูปแบบและเน้ือหาในรายการซึ่งเปนที่ ตองการของผูชมกลุมเปาหมาย

เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
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      ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยไดทําการรับชมรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวและ

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 สถานีวิทยุโทรทัศนทีวีไทย 

(Thai PBS) ทางสถานีโทรทัศน Travel Channel Thailand (True Visions ชอง 73) และทางทาง

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (MCOT) รวมทั้งสิ้น 4 รายการ ทั้งที่ ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ 

รวมทั้งรับชมยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ซึ่งมี การ

ออกอากาศตามวันและเวลา ดังน้ี 

       รายการเนวิเกเตอรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 วันหยุดนักขัตฤกษ ระยะเวลา

ออกอากาศประมาณ 45 นาที 

      รายการสุขตางองศา ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) วันเสาร ระยะเวลา

ออกอากาศ 25 นาท ี

      รายการฝรั่งปอกปอก ทางTravel Channel Thailand (True Visions ชอง 73) วัน

จันทร, วันพุธ, วันศุกร, วันเสาร ระยะเวลาออกอากาศ 20 นาที 

      รายการเปง ไป ปะ ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (MCOT) วันหยุดนักขัตฤกษ 

ระยะเวลาออกอากาศ 20 นาท ี

      เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหาและวิธีการนําเสนอ ที่เกิดข้ึนในรายการวามีลักษณะ

อยางไรบาง โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการทองเที่ยว และแนวคิดเกี่ยวกับการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมมาประกอบในการศึกษาวิเคราะห คนหากลวิธีการคัดเลือกเน้ือหา รูปแบบ และ

วิธีการนําเสนอของผูผลิตรายการทั้งที่ดีและที่บกพรอง หรือยังไมปรากฏในรายการ เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

      ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อขอ

ขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 2 รายการ ไดแก 

รายการสุขตางองศา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) และรายการฝรั่งปอกปอก 

(Farang Pok Pok) ออกอากาศทาง Travel Channel Thailand (True Visions ชอง 73) 

นอกจากน้ีไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ตลอดจนวิเคราะหเน้ือหาของรายการมาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหได

ขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยวเชิงอนุรักษ แลวจึงทําการรวบรวมขอมูลที่ได

ทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยว

เชิงอนุรักษ 

      ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิจัยไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดใหกลุม

ตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self-administered) ซึ่งเปนกลุมผูชม อายุ 18-35 ป ทั้งที่ประกอบอาชีพ
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และไมประกอบอาชีพ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 100 คน โดย

ไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะหรปูแบบและเน้ือหา

รายการ มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับ และความ

ตองการทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบของรายการ  เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน

ประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ใหสอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

      ขั้นตอนท่ี 5 ผูวิจัยไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-production) โดยนําขอมูลทั้งหมด

ที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาขอมูลเพื่อเขียนบท

รายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 

5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 

      ผูวิจัยจะนําเสนอผลงาน การผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ตอกลุมเปาหมาย จํานวน 8 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม 

(Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดจากการรับชมรายการโทรทัศนประเภท

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ดวยเทคนิคการฉายออก (Projective 

Technique) จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ทั้งในดานรูปแบบ 

เน้ือหา พิธีกรหรือผูดําเนินรายการ การนําเสนอภาพ ดนตรีที่ใช ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะ

นําไปสูการปรับปรุงแกไขช้ินงานใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย

มากที่สุด 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเพื่อนําไปใชในการผลิตรายการ 

ซึ่งการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการ

เก็บรวบรวมขอมูลหลังการผลิตรายการ โดยไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละสวน 

ดังตอไปน้ี 

6.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

      6.1.1 ผูวิจัยไดทําการรับชมรายการทองเท่ียวและรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) ทางสถานีโทรทัศน 

Travel Channel Thailand (True Visions ชอง 73) และทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (MCOT) 

รวมทั้งสิ้น 4 รายการ ไดแก รายการเนวิเกเตอร (Navigator) รายการสุขตางองศา รายการฝรั่งปอก

ปอก (Farang Pok Pok) และรายการเปง ไป ปะ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งรับชม

ยอนหลัง ผานทางเว็บไซตของทางสถานี และเว็บไซตรายการดูยอนหลังตางๆ ในชวงเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2556 
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      6.1.2 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อขอขอมูลและ

ความคิดเห็นจากผูผลิตรายการประเภททองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งหมด 2 รายการ ไดแก รายการสุข

ตางองศาและรายการฝรั่งปอกปอก (Farang Pok Pok) ต้ังแต วันที่ 8 ถึง 28 กันยายน พ. ศ. 2556 

เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

      6.1.3 ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) เพื่อทําการสํารวจถึง

พฤติกรรมการเปดรับและความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน ต้ังแต วันที่ 14 ถึง 27 

กันยายน พ. ศ. 2556 เปนระยะเวลา 2 สัปดาหจากทางการทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทาง

เว็บไซต www.gmail.com และการกรอกแบบสอบถามบริเวณสวนสาธารณะสวนจตุจักร 

      6.1.4 ผูวิจัยไดทําการเตรียมการกอนผลิตรายการ (Pre-production) เริ่มต้ังแตการ

วิเคราะหขอมูล จัดทําโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเน้ือหา เขียน

บทรายการ และคัดเลือกเพลงและดนตรีประกอบ ต้ังแตวันที่ 14 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปน

ระยะเวลา 2 สัปดาห 

6.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการผลิตรายการ 

      6.2.1 ผูวิจัยไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 

ของกลุมเปาหมายอายุระหวาง 18-35 ป จํานวน 8 คน ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการผลิต

รายการ โดยไดใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่นําเสนอในการรวบรวม

ขอมูล แจกแจงขอมูล และการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลที่ไดจะสรุปบรรยายคุณลักษณะ

ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอน

การผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

      ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลขอมูลจาการรับชมรายการโทรทัศนประเภท

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยการนําเน้ือหาและวิธีการนําเสนอของรายการทั้ง 4 รายการ ไดแก รายการ

เนวิเกเตอร (Navigator) รายการสุขตางองศา รายการฝรั่งปอกปอก (Farang Pok Pok) และรายการ

เปง ไป ปะ มาจําแนกลักษณะของรูปแบบและเน้ือหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่

สามารถนํามาปรับใชในการผลิตรายการได 

      ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันพื้นฐาน โดยไดนําคําตอบที่กลุม

ตัวอยางตอบในแบบสอบถาม มาทําการคํานวณผลทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถ่ีดาน
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พฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ รวมถึงการนําความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชพจิารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ 

      ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) โดยการนําคําตอบของผูผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้ง 2 รายการไดแก รายการสุข

ตางองศาและรายการฝรั่งปอกปอก (Farang Pok Pok) ที่ไดจากการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง 

เพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลอืกรปูแบบและเน้ือหาทั้งหมดทีผู่ผลิตรวมถึงพิธีกรหรอืผู

ดําเนินรายการใชในรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นน้ี จะอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการ

ทองเที่ยว ทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation Theory) และแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม มา

ประกอบใชในการวิเคราะห แลวนํามาสรุป เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป 

      ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิจัยจะนําผลการวิเคราะหรายการทองเที่ยวทั้ง 4 รายการ การสัมภาษณ

ผูผลิตรายการโทรทัศนทองเที่ยวทั้ง 2 รายการ และการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 

100 คน มาสรุปประเด็นเพื่อกําหนดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยวเชิง

อนุรักษตอไป 

7.2. การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

      ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) จากกลุมเปาหมาย

อายุ 18-35 ป จํานวน 8 คน เพื่อประเมินผลรายการที่ ไดผลิตข้ึน โดยนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย มาศึกษา

วิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

 

8. การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูลและการผลติรายการ โดยแบง ออกเปน 4  สวน คือ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอน

การผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอรายการที่เสร็จ

สมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปน้ี 

8.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

      ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 
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      สวนท่ี 1 นําเสนอรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ กลยุทธและยุทธวิธีในการสื่อสาร

ของรายการโทรทัศนรายการทองเที่ยว เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนประเภท

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป 

      สวนท่ี 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 2 ทาน ตามประเด็นคําถามที่ 

กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปจจุบัน กลวิธีในการ

คัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ ตลอดจนปญหา

และอุปสรรคในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ

โทรทัศนประเภททองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป 

      สวนท่ี  3  นํ า เ สนอผลการ เก็ บ รวบรวมข อมู ลจากการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ของกลุมตัวอยางที่เปนผูชมกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อให

ทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนของผูชมกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดาน

รูปแบบและเน้ือหาของรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมถึงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

8.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

      ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

      สวนท่ี 1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) ซึ่งจะ

ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ ตลอดจนหัวขอเรื่อง เน้ือหา (Content) รูปแบบและ

วิธีการนําเสนอที่จะทําการผลิตข้ึนในแตละตอนของรายการ 

      สวนท่ี 2 นําเสนอบทรายการจํานวนทั้งสิ้น 1 ตอน ซึ่งจะประกอบดวยบทพูดของพิธีกร

และผูดําเนินรายการ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแตละชวงของรายการ รวมไปถึงขนาด

ภาพรวมไปจนถึงมุมกลอง 

      สวนท่ี 3 นําเสนอตารางการดําเนินงาน (Time Table) เพื่อใหทราบถึงข้ันตอนในการ

ผลิตรายการ ไมวาจะเปนข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production) ข้ันตอนการผลิต (Production) 

และข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน 

ในแตละข้ันตอน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ 

8.3 การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ 

      นําเสนอตัวรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เสร็จสมบูรณ จํานวนทั้งสิ้น 

1 รายการ โดยมีความยาวตอนละ 20 นาท ี
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8.4 การนําเสนอผลการประเมินรายการ 

      นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูชมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่

ไดรับจากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เน้ือหา พิธีกรหรือผูดําเนินรายการ 

รวมถึงการนําเสนอภาพ เทคนิคการตัดตอ และดนตรีประกอบในรายการ หลังจากน้ันแลวจึงนําผลที่

ไดมาสรุปผลตามประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 

 

9. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

ผูวิจัยไดวางแผนการในการผลิตรายการ โทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้ง

การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตและการนําเสนอขอมูลในข้ันตอนหลังการผลิตโดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

9.1 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

      ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใช เปนแนวทางใน

การผลิตรายการดังตอไปน้ี 

      สวนท่ี 1 นําเสนอรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ กลวิธี ในการสื่อสารของรายการ

ทองเที่ยวและรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทยตอไป 

      สวนท่ี 2 นํา เสนอผลการ เก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ของกลุมเปาหมายตัวอยางของรายการ จํานวน 100 คน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม

การเปดรับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ความตองการดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

      สวนท่ี 3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) ของผูผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษทางโทรทัศน 2 ทาน ตามประเด็นคําถามที่กําหนด

ไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานกลวิธี ในการคัดเลือก

รูปแบบและเน้ือหาที่ดี การนําเสนอเน้ือหาเชิงอนุรักษที่เขาถึงผูชมกลุมเปาหมาย ปญหาและอุปสรรค

ในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทยตอไป 

9.2 การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 

      ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการน้ัน เก็บรวบรวมเพื่อนํามาใช ในการวาง

แผนการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 
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      สวนท่ี 1 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ โดย

ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ ต้ังแตหัวขอเรื่อง เน้ือหา รูปแบบ ตลอดจนวิธี การ

นําเสนอที่จะทําการผลิตข้ึน 

      สวนท่ี 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบดวยบทพูดของพิธีกรหรือผูดําเนิน

รายการและขอมูลสถานที่ถายทํา รวมถึงรายละเอียดของภาพไมวาจะเปนขนาดภาพหรือมุมกลอง 

ตลอดจนเสียงพิเศษ (Sound Effect) ที่ใชในรายการ 

      สวนท่ี 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table) เพื่อใหทราบ

ถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน จะไดจัดการผลิตใหทันตามเวลา ต้ังแตการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไปจนถึงการประเมินผลของรายการ 

9.3 การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ 

      นําเสนอรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่

ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทยที่เสร็จสมบูรณแลว 

9.4 การนําเสนอผลการประเมินรายการ 

      นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมเปาหมาย โดยการสนทนากลุม (Focus 

Group) ที่ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษของผูชมกลุมเปาหมายทั้งในดานรูปแบบ เน้ือหา พิธีกรหรือผูดําเนินรายการ แลวนําผลที่

ไดมาสรุป เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 

9.5 รวบรวมผล 

      รวบรวมผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และ

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลที่ไดมาจัดทําโครงรางรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Pre-production) รวมไปถึงเตรียมงานกอนการถายทําจัดทําโครงสรางและ

โครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 
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โครงรางรูปแบบ รายการ“The Visitor ผูมาเยือน” 

ท่ีมาของรายการ 

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่นําเสนอแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปนรายการเพื่อสราง

ความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย 

วัตถุประสงครายการ (Purpose) 

1. เพื่อเผยแพรและสงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย 

2. เพื่อสรางความตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติภายในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย (Target): นักทองเที่ยว อายุ 18-35 ป 

ชองทางการนําเสนอ (Channel): สถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

ความยาวรายการ: 20 นาที 

ผูดําเนินรายการ:อดิพงษ   มาริกัน 

     ชนิดาภา พรหมิ 

กรอบความคิด (Concept) 

เปนรายการที่จะทําใหผูชมเกิดความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

มากข้ึน เมื่อมีโอกาสไปทองเที่ยวก็จะไมทําลายธรรมชาติ เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติอยูย่ังยืนตลอดไป 

แกนรายการ (Theme) 

การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบเริม่มีความนิยมเพิ่มมากข้ึนในประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ. 

2530 จนมาถึงปจจุบันน้ีทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเองก็มีการออกการรณรงค (Campaign) 

ที่มีระยะเวลาต้ังแตป 2554-2556 ในช่ือ “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน” แตกลับยังไมไดรับการ

ตอบรับมากเทาที่ควร การทองเที่ยวแบบเดิมที่เนนปริมาณยังไดรับความนิยมมากกวาอยูมาก ซึ่งมันก็

มาพรอมกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการทําลายแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งที่ต้ังใจและ

ไมไดต้ังใจ 

ดังน้ันหากมีการทองเที่ยวที่สงเสริมการอนุรักษ โดยนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่คนทองถ่ิน

อนุรักษประกอบกับการเขาไปอยูกับชาวบานในฐานะผูไปเย่ียมเยือนของพิธีกร เพื่อที่อยางนอยสราง

ความตระหนักแกผูคนที่มาทองเที่ยววาไมควรทําลายทรัพยากรตางๆ ก็จะชวยอนุรักษธรรมชาติได 

เพราะพลังการอนุรักษใหย่ังยืนไมใชแคคนทองถ่ินฝายเดียวยังรวมถึงผูไปเยือนดวย นอกจากน้ีสิ่งที่จะ

ไดรับกลับมายังมีวัฒนธรรม ความอบอุนและความเปนกันเองของคนในแตละทองถ่ินน้ันๆ ผานการมา

เยือนในแตละครั้งดวย 
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โครงสรางรายการ (Structure) 

แมรายการที่นําเสนอผานทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) จะเปนการนําเสนอในครั้ง

เดียวจบตอน โดยไมมีโฆษณาค่ันรายการ แตรายการหน่ึงตอน จะแบงออกเปน 3 ชวงเน้ือหา คือ ชวง

แนะนําการเดินทางพื้นฐานทั่วไป ชวงรูจักทองถ่ินและชวงบันทึกเดินทาง 

1. ชวงแรก แนะนําสถานที่ทองเที่ยวทั่วไปในที่น้ันๆ ใหขอมูลสั้นๆของแตละสถานที ่

2. ชวงท่ีสอง จะเปนการพาไปรูจักความเปนมาของผูคน ชุมชนทองถ่ินน้ันๆ และสัมผัสกับ

ธรรมชาติแหงแรก ทํากิจกรรมตางๆที่คนในทองถ่ินเปดโอกาสใหผูมาเยือนไดไปสัมผัสรวมดวย 

3. ชวงท่ีสาม จะนําหัวขอเดน (highlight) ทั้งหมดของตอนน้ันๆ มารวบรวม สรุปการ

เดินทางมาเยือนของพิธีกรวาไดพบอะไรรูสึกอยางไรบาง ทั้งผูคน และธรรมชาติ เปนเหมือนบันทึก

ประจําวัน (Diary) บันทึกความประทับใจและประสบการณในการเดินทางที่ไดพบในแตละครั้งของ

พิธีกรทั้งคู 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 

การถายทํารายการจะเปนรายการทองเทีย่ว ใชเสียงดนตรีจังหวะสนุกสนานประกอบรายการ 

นอกนอกจากน้ียังนําเสนอเน้ือหาใหเห็นและรับรูความเปนอยูระหวางมนุษยกับธรรมชาติอยาง

กลมกลืน ไดเรียนรูวาชุมชนอยูและรักษาธรรมชาติอยางไงและในฐานะผูมาเยือนของพิธีกรไดรับอะไร

และใหอะไรกับคนทองถ่ินและธรรมชาติบาง เพื่อสรางการรับรู สรางความตระหนักถึงคุณคาของ

ธรรมชาติ เห็นการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติอยางกลมกลืน 
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บทที่ 4 

การผลิตรายการ 

การศึกษาและการผลิตการสรางสรรครายการโทรทัศนรูปแบบรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบ

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะหรปูแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ เพื่อให

ไดแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุดโดย

แบงการนําเสนอผลการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลิตรายการออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมลูกอนการผลิตรายการ 

1.1 บทวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ จากเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน 

2. ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ 

   2.1 ผลวิจัยการวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ 

   2.2 ผลวิจัยบทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูผลิตและผูที่

มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 2 คน 

3. การนําเสนอรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ “The Visitor ผูมาเยือน” 

4. รายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 

 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

1.1 บทวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ จากเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน ที่มี

เน้ือหาและรูปแบบเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทางฟรีทีวี (Free TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable 

TV) ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับฟงยอนหลังผานทางเว็บไซตชมรายการ

ยอนหลังตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการดังน้ี 

1.1.1 รายการเนวิเกเตอร (Navigator) ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 

1.1.2 รายการฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน Travel Channel 

(Thailand) หรือ True Visions 73 

1.1.3 รายการสุขตางองศา ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

1.1.4 รายการ เปง ไป ปะ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน โมเดิรนไนน (MCOT) 

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูผลิตและผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จํานวน 2 คน 
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1.3 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จํานวน 1คน 

1.4 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) คนในชุมชนที่มีการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) เขามา จํานวน 1 คน 

1.5 ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป และความตองการในดาน

รูปแบบรายการ เน้ือหา การนําเสนอ ตลอดจนความคิดเห็นในการรับชมของกลุมเปาหมาย ที่มีตอ

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

อายุ 18-35 ป จํานวน 100 ชุด 

1.6 การนําเสนอโครงรางและบทรายการโทรทัศนประเภทรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสราง

ความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ “The Visitor” 

 

2. ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ 

2.1 ผลวิจัยการวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

      ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอจากรายการ

ทองเที่ยว  และรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษผานทางฟรีทีวี (Free TV) และทางเคเบิ้ลทีวี (Cable 

TV) ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับฟงยอนหลังผานทางเว็บไซตชมรายการ

ยอนหลังตางๆในชวงเดือน กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 1 เดือน จํานวนทั้งสิ้น 4 รายการ ดังน้ี 

          2.1.1 รายการเนวิเกเตอร (Navigator) ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 

          2.1.2 รายการฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน Travel 

Channel (Thailand) หรือ True Visions 73 

          2.1.3 รายการสุขตางองศา ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

          2.1.4 รายการ เปง ไป ปะ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน โมเดิรนไนน (MCOT) 

โดยผูศึกษาจะทําการวิเคราะหแยกรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 รูปแบบรายการ (Format) 

สวนที่ 2 เน้ือหาของรายการ (Content)  

สวนที่ 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

 

2.1.1 รายการเนวิกเกเตอร (Navigator) ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 

          รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการเนวิกเกเตอร เปนรายการที่ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 วันหยุดนักขัตฤกษ เวลาประมาณ 10.00 น. เปนตนไป ระยะเวลา
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การออกอากาศประมาณ 45 นาที และสามารถดูยอนหลังผานสื่อออนไลนจากเว็บไซตยูทูป 

(www.youtube.com) ซึ่งรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ีมีเน้ือหาเปนรายการสารคดีทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ในแบบของการผจญภัยคือการเดินเทาเขาไปในปา มุงกลุมเปาหมายคือเยาวชน รายการจะ

นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่ไมคอยเปนที่รูจักภายในธรรมชาติของปาในประเทศไทย รวมถึงสัตวปา

และการทํางานของเจาหนาที่พิทักษปา โดยมีพิธีกรคือ “ต๊ิก” เจษฎาภรณ ผลดีโดยมีลักษณะตางๆ

ของรายการดังน้ี 

          สวนท่ี 1 รูปแบบรายการ (Format) 

          รายการเนวิกเกเตอร (Navigator) เปนรายการประเภทสารคดีทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ผจญภัย มีอารมณและโทนสี (Mood and Tone) ที่มีความผจญภัย ลุยไปในทุกที่ สีที่พบในรายการ

เนวิเกเตอรสวนใหญก็คือสีเขียวของปาไม ในการดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆ มีระยะเวลาออกอากาศ

คอนขางมากกวารายการทองเที่ยวอื่นเพื่อใหผูชมเห็นธรรมชาติ และซึมซับดวยการมองเห็นความงาม

ธรรมชาติ โดยมีการแบงรายการเปน 4 ชวง ดังตอไปน้ี 

          ชวงท่ี 1 มีการข้ึนตัวอักษรเกี่ยวกับการอนุรักษ ซึ่งก็อาจเปนคําพูดนักอนุรักษหรือ

บุคคลสําคัญที่มีช่ือเสียงไดเคยกลาวไว หลังจากน้ันจะเปนการเขาสูรายการโดยข้ึนภาพกราฟกเสนทาง

การเดินทางเทปน้ันๆ หลังจากน้ันจะเปนการเดินของพิธีกรไปถึงจุดหมายปลายทางแรกจะมีการพูด

สาระเรื่องที่จะนําเสนอในวันน้ัน แลวใหช่ืนชมภาพความสวยงามของธรรมชาติ 

          ชวงท่ี 2 ข้ึนกราฟกการเดินทาง ชวงน้ีจะเปนชวงที่เลาสิ่งที่ไดพบระหวางทางของ

การเดินทางสูจุดหมายปลายทางทีส่องระหวางทางจะพบสัตวปาตางๆ วิถีชีวิตชาวบานทีส่ัมผัสกอนมุง

สูจุดหมายปลายทางของรายการ ซึ่งจะเห็นความมีชีวิตชีวาในสิ่งที่นําเสนอไมวาจะเปนชีวิตชีวาของ

ชาวบานหรือสัตวปา โดยพิธีกรจะเปนผูเลาบรรยายประกอบภาพแทรก 

          ชวงท่ี 3 เริ่มดวยภาพกราฟกแสดงเสนทางการเดินทางที่จะเดินเทาเขาปาหากมี

เจาหนาที่รวมเดินทางไปดวยก็จะไดรับความรูระหวางทางไดพบสัตวหรือรองรอยของสัตวก็จะไดรับ

ขอมูลจากเจาหนาที่อีก ซึ่งสิ่งที่นําเสนอชวงน้ีน้ันมีเน้ือหาที่นําเสนอคลายชวงที่สองของรายการ

เพียงแตจะแตกตางกันที่ชวงน้ีจะเขาใกลจุดหมายปลายทางมากข้ึน ทําใหสิ่งที่พบระหวางทางอาจ

ไมไดผานชุมชน สายนํ้า ภูเขาหรือพบเห็นสัตวปาตามถนนการเดินทาง แตเปนสิ่งที่พบในระหวาง

ทางเดินปา 

         ชวงท่ี 4 ในบางเทปเลาถึงแรงบันดาลใจในการมาที่น่ี แตสวนใหญแลวก็จะเปนการ

นําเสนอการเดินทางและสิ่งที่ไดพบ โดยแทรกการใหขอมูลสถานที่ธรรมชาติที่ผาน หรือใหขอมูลเรื่อง

สัตวปาดวยการบรรยายของพิธีกรประกอบภาพตามธรรมชาติของสัตวปาภาพมีความสวยงาม

ประกอบกับดนตรีที่ฟงดูแลวทําใหผูชมเห็นคุณคาของสัตวปาและธรรมชาติน้ันๆ 
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ตารางที่ 4-1 รูปแบบรายการเนวิกเกเตอร (Navigator) 

ชวงของรายการ รูปแบบการดําเนินรายการ 

ชวงเริ่มตนของรายการ เปดไตเต้ิลประจํารายการและเพลงประจํารายการจากน้ันเปดรายการ

พบกับพิธีกร ตอมาพิธีกรแจงจุดหมายปลายทางในการเดินทางในครั้ง 

บางครั้งมีวีทีอาร (VTR) แทรกเน้ือหานอกเหนือจากเทปน้ันที่จะนําเสนอ 

เชน วีทีอาร (VTR) เกี่ยวกับโครงการสรางฝายเพื่ออนุรักษปากับปตท. 

เปนตน ซึงวีทีอาร (VTR) สวนน้ีจะแทรกกอนการเริ่มเดินทาง เขาสูการ

เดินทางชวงแรกมีกราฟกแสดงเสนทางการเดินทาง  

ชวงที่สองของรายการ ข้ึนกราฟกการเดินทางชวงที่สอง นําเสนอสิ่งที่ไดพบระหวางทางของการ

เดินทางสูจุดหมายปลายทาง เชน พบชาวบาน พบสัตวปาตางๆ โดย

พิธีกรจะเปนผูเลาบรรยายประกอบภาพแทรก  

ชวงที่สามของรายการ เริ่มดวยภาพกราฟกแสดงเสนทางการเดินทางเชนเดียวกับชวงที่สอง

รายการ แตจะแตกตางที่ระยะทางของการเขาใกลจุดหมายปลายทาง 

คือจะเปนสิ่งที่พบในระหวางทางเดินเขาปา ไปหาจุดหมายปลายทาง 

ชวงสุดทายของรายการ เลาเรื่องตอเน่ืองของการเดินทางสูจุดหมายปลายทางและใหความรูเรื่อง

สัตวปาและธรรมชาติที่พบระหวางการเดินทางดวย การบรรยายของ

พิธีกร 

 *หมายเหตุ* เน้ือหาเกี่ยวกับสัตวปาในชวงสุดทายของรายการบางครั้งก็สลับไปอยูชวงที่สาม 

 

          สรุป รูปแบบรายการเนวิกเกเตอร (Navigator) น้ัน จะเปนรายการสาคดีนําเสนอ

สถานที่อยูในธรรมชาติรวมถึงสัตวปาของประเทศไทย ระหวางการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 

โดยมีพิธีกรคือ “ต๊ิก” เจษฎาพร ผลดี เปนผูนําทางของผูชม 

          สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

          รายการเนวิกเกเตอร (Navigator) เปนการนําเสนอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดย

นําเสนอสถานที่ธรรมชาติที่สวนใหญแลวคนทั่วไปรูจักนอย โดยใชวิธีการเดินเทาเขาปาเปนสวนใหญ  

บุกปาฝาดงไปอยางผจญภัย ไปสัมผัสผืนปาที่มีธรรมชาติสวยงามซอนอยูในประเทศไทย ไมเพียงแต

นําเสนอความสวยงามของธรรมชาติเทาน้ันยังนําเสนอเรื่องสัตวปาที่หาดูไดยาก รวมทั้งยังนําเสนอ

เรื่องราวของเจาหนาที่ นักอนุรักษดวยในบางตอน พิธีกรเปนผูนําการเดินทางและใหขอมูลกับผูชม 

ขอมูลบางสวนของขอมูลก็ไดจากเจาหนาที่ผูนําทางสูจุดหมายปลายทาง ไดรับอรรถรสของการผจญ

ภัยคนหาธรรมชาติ แลวพบกับความสวยงามของธรรมชาติปลายทาง 
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          สรุป เน้ือหารายการเนวิกเกเตอร (Navigator) น้ัน จะเปนรายการสารคดีนําเสนอ

สถานที่ธรรมชาติที่อยูในธรรมชาติรวมถึงสัตวปาของประเทศไทย นอกจากน้ีบางเทปยังมีการนําเสนอ

เรื่องราวของเจาหนาที่คนสําคัญ เชน สืบ นาคะเสถียร เปนตน และยังไดสัมผัสความเปนชาวบาน 

ระหวางการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยมีสโลแกนประจําของรายการคือ “เดินตามรอยทาง

ของเรา เดินตามรอยทางของเนวิเกเตอร” ซึ่งเปนภาพจําของผูชมไดเปนอยางดี 

          สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

          การนําเสนอรายการจะใชพิธีกรเปนหลักในการดําเนินเรื่องราวเน้ือหา โดยบุคลิกของ

พิธีกรน้ัน จะลุย สามารถผจญภัยบุกปาผาดง เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได นํ้าเสียงเรียบๆ 

ประกอบกับภาพความสวยงามของธรรมชาติและเสียงดนตรีประกอบที่มีลักษณะผจญภัย ใชชวงที่

พิธีกรทํากิจกรรมใดๆ ที่ดูเหมือนวาจะผจญภัยและชวงที่เนนภาพสถานที่ธรรมชาติสวยงามหรอืเน้ือหา

สวนใดที่ตองการใหผูชมเห็นคุณคาก็มีการใชดนตรีที่จังหวะและอารมณแตกตางกันไป เพื่อโนมนาวใจ

และความสอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอในตอนน้ัน ซึ่งภาพประกอบดนตรีจะเห็นใชมากในรายการน้ี 

บางครั้งอาจมากพอพอกับชวงที่มีการอธิบายหรือใหความรู ดวยจังหวะดนตรีที่มาประกอบชวยดึง

ความสนใจของผูชมได 

         สรุป วิธีการนําเสนอรายการเนวิกเกเตอร (Navigator) คือพิธีกรเปนผูพาผูชมเดินทาง

รวมถึงบอกเลาขอมูล รวมถึงการบรรยายประกอบภาพธรรมชาติหรือสัตวปา ซึ่งพิธีกรมีความสําคัญ

เทาเทียมกับการเลาดวยภาพความสวยงามของธรรมชาติและสัตวปาประกอบเสียงดนตร ี

 

          2.1.2 รายการฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

Travel Channel (Thailand) หรือ True Visions 73 

         รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ฝรั่ง ปอก ปอก เปนรายการโทรทัศนประเภททองเที่ยว

เชิงอนุรักษแบบโฮมสเตย (Home Stay) ออกอากาศทุกวันจันทร เวลา 20.00 น. ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน Travel Channel (Thailand) หรือ True Visions 73 ระยะเวลาการออกอากาศ 20 นาที 

และสามารถดูยอนหลังผานสื่อออนไลนจากเว็บไซตยูทูป (www.youtube.com) โดยมีพิธีกร (Host) 

เปนชาวตางชาวหลายคนโดยมีลักษณะตางๆของรายการดังน้ี 

          สวนท่ี 1 รูปแบบรายการ (Format) 

          เปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่เปนสารคดีการทองเที่ยวโฮมสเตย (Home 

Stay) ที่ใชชีวิตแบบชาวบานโดยจะพาไปพักโฮมสเตย (Home Stay) ทั่วประเทศไทย ที่ไดจัดไว

สําหรับรองรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ 

          ลักษณะอารมณและโทนสี (Mood and Tone) ของรายการมีสีสัน มีความ

สนุกสนาน และสุนทรียะจากบทเพลงที่นํามาใชประกอบเน้ือหารายการฝรั่งปอก ปอก คลายรายการ
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เพลงที่พาไปเที่ยวโดยมีการแบงรายการออกเปน 3 ชวง ซึ่งไมไดมีการกําหนดช่ือชวงของรายการ และ

ไมไดแบงชัดเจนวาแตละชวงจะนําเสนออะไรบาง เพราะฉะน้ันแตละเทปอาจมีวิธีการนําเสนอที่

แตกตางกัน โดยดําเนินผานพิธีกรตางชาติหลายคน คือไมไดมีพิธีกรประจําเพียงคนเดียว แตจะสลับ

สับเปลี่ยนพิธีกรกันไป โดยมีพิธีกรชาวตางชาติ (Host) ประจํา 6 คนคือ ลุค แคสซาดี ดอเรียน หรือ 

รุจ, อดัม แบรดชอว, มากิ โคโนะ, ยาสึอิโกะ มิยาอุซิ หรือ ยาสึ, เบททินา ไฮดรูน ฟรีดิช หรือ มีนา 

และ ลิเซย ดี ซิลเวรา หรือ ลิ้นจี่ ซึ่งแตละคนตางสัญชาติและตางบุคลิกลักษณะ และเลาผานตัวอักษร

แทนเสียงบรรยาย (Voice Over) 

          สรุป รูปแบบรายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) เปนรายการ แนะนําการ

ทองเที่ยวที่ นําเสนอเรื่องของการอยูแบบโฮมสเตย (Home Stay) โดยพิธีกรชาวตางชาติ จะมาทํา

หนาที่ เที่ยวไปในแตละอาทิตย ไปใชชีวิตอยู กับในชุมชนน้ันๆ หากิจกรรมตางๆทาํรวมทั้งอาศัยอยูกับ

ชุมชนใหกลมกลืน โดยในตอนสุดทาย พิธีกรชาวตางชาติจะพูดถึงความรูสึกตางๆ ที่เขาไดมาใชชีวิต

กับชาวบาน 

          สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

          เน้ือหาของรายการฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok) จะมีการแนะนําและใหขอมูล 

(Information) เรื่องของสถานที่เที่ยวแบบโฮมสเตย (Home  Stay) ตางๆ รวมทั้งสอดแทรกความ

สนุกสนานและบันเทิง (Entertainment) ผานเสียงเพลงที่สอดคลองกับเน้ือหารายการที่กําลังเสนอ

ขณะน้ันตลอดรายการ เสนอสถานที่ทองเที่ยว เนนเรื่องธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรม ของทองถ่ินที่ได

ไปสัมผัสผานมุมมองของพิธีกรซึ่งเปนชาวตางชาติ ตางภาษา ตางวัฒนธรรม สะกิดความสงสัยที่คน

ไทยอาจจะมองขาม เพราะเห็นจนชินตา ดวยสัญชาติที่แตกตางกันของเหลาพิธีกรประกอบกับบุคลกิที่

แตกตางกันของแตละคน ทําใหมีมุมมองหลากหลายในการนําเสนอแตในขณะเดียวกันก็มีจุดรวมที่

เหมือนกันของรายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) คือ พิธีกรชาวตางชาติทุกคนประทับใจที่ได

เรียนรู ไดทองเที่ยวชมวิถีชีวิตและธรรมชาติของประเทศไทย ในแตละที่ที่ไปเยือน 

          สรุป เน้ือหารายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) ใหความรูเกี่ยวกับการเที่ยว

โฮมสเตย (Home Stay) รวมถึงยังนําเสนอวิถีชีวิต ความคิด และ วัฒนธรรมของชาวบานในแตละ

พื้นที่ 

         สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

         การนําเสนอรายการจะใชพิธีกรเปนหลักในการดําเนินเรื่องราว โดยพิธีกรที่เปน

ชาวตางชาติก็จะมีมุมมองในการเดินทางไปพบเจอธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของทองถ่ินที่ไดไป

สัมผัส ประกอบภาพสวยๆ โดยชวงที่มีการเดินทางของพิธีกรบางชวง ไมไดเนนภาพแตเนนเน้ือหาที่จะ

นําเสนอ คือภาพอาจจะไมตองสวยมาก กลองอาจจะสั่นไหวบาง แตในสวนที่ตองการเนนความสําคัญ

อยางชวงสัมภาษณการถายภาพก็จะประณีตข้ึน มีการบรรยายดวยตักอักษรแทนเสียงบรรยาย 
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(Voice Over) นอกจากน้ียังมีเพลงประกอบซึ่งสวนใหญเปนเพลงไทยเกาๆ หรือบางครั้งเปนเพลง

ลูกทุง ที่มีเน้ือหาสอดคลองกับเน้ือหาที่กําลังนําเสนอในรายการขณะน้ัน และดวยบุคลิกที่แตกตางกัน

ของพิธีการชาวตางชาติทําใหแตละเทปของรายการน้ีมีเสนหและมุมมองแตกตางกันไป แตที่มีความ

เหมือนกันคือ ความสนุกสนานทั้งจากตัวพิธีกรชาวตางชาติเอง รวมถึงการหยอกลอพิธีกรชาวตางชาติ

ผานตัวอักษรของรายการ และเพลงประกอบของรายการก็ทําใหมีความตลกและนาติดตามมากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ียังเห็นถึงการถายทอดใหผูชมไดเห็นความอบอุนระหวางพิธีกรชาวตางชาติ (Host) กับ

ชุมชนชาวบานที่เขาได ไปอยูในโฮมสเตย (Home Stay) น้ัน 

          สรุป วิธีการนําเสนอรายการฝรัง่ปอก ปอก  (Farang Pok Pok) ใชมุมมองของพิธีกร

ชาวตางชาติแตละคนมาเลาประกอบเพลงซึ่งสอดคลองกบัเน้ือหาในขณะน้ัน และมีการใชตัวอักษรเลา

เช่ือมรายการแทนเสียงบรรยาย (Voice Over) 

           

          2.1.3 รายการสุขตางองศา ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

         เปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทวีีไทย (Thai PBS) 

ทุกวันเสาร เวลา 10.05 - 10.30 น. ออกอากาศเปนเวลา 25 นาที และสามารถดูผานสื่อออนไลนจาก

เว็บไซตยูทูป (www.youtube.com) รายการสุขตางองศาน้ีเปนรายการที่สถานีโทรทัศนทีวีไทย 

(Thai PBS) รวมกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท.  ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวย่ังยืนรวมกันผลิตข้ึนมาเพื่อ

สงเสริมและสรางความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวอยางย่ังยืน โดยมีการผลิตจํานวน 13 ตอน 

          ลักษณะอารมณและโทนสี (Mood and Tone) ของรายการสุขตางองศา ซึ่งรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ีมีเน้ือหาเปนรายการสารคดีทองเที่ยวผสมเรียลลิต้ี โดยจะนําเสนอสถานที่

ความสุขในการทองเที่ยวในมุมที่ตางกันระหวางพิธีกรแตละคนและคนทองถ่ิน โดยพิธีกรมาจากตาง

สาขาอาชีพกันซึ่งรายการสุขตางองศาใชคําวา “ผูรวมเดินทาง” แทนคําวา พิธีกร โดยมีลักษณะตางๆ

ของรายการดังน้ี 

          สวนท่ี 1 รูปแบบรายการ (Format) 

          รายการสุขตางองศา เปนรายการประเภทสารคดีทองเที่ยวชุมชนผสมเรียลลิต้ี คือพา

ไปทองเที่ยวในที่ที่ชุมชนมีสวนรวมในการทองเที่ยว โดยเนนใหความสําคัญชุมชนเปนหลักวามีการให

ความสําคัญธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมแตละชุมชนน้ันอยางไร หลายมุมมองของผูรวมเดินทาง

ที่มาจากตางอาชีพ รวมทั้งผูคนทองถ่ินหลายคนที่ไดนําเสนอในรายการ เปนรายการทีนํ่าเสนอชุมชนที่

มีการทองเที่ยวเขามาเพื่อดูวาชาวบาน คนทองถ่ินมีวิถีการรับมืออยางไร ซึ่งชุมชนที่ นําเสนอใน

รายการน้ีลวนแตเปนชุมชนพื้นที่พิเศษที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
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ย่ังยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. ดูแลอยูและเปนชุมชนที่มีความแข็งแรงในการรับมือกับการ

ทองเที่ยว 

          สรุปรูปแบบรายการสุขตางองศาน้ันใชการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของผูรวม

เดินทางที่มาจากหลากหลายอาชีพ รวมถึงการสะทอนความคิดเห็นของคนในทองถ่ินเองดวย 

          สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

          รายการสุขตางองศาเปนการนําเสนอการทองเที่ยวชุมชน โดยนําเสนอชุมชนที่มีสวน

รวมในการทองเที่ยว ซึ่งเปนก็มีการนําเสนอธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมโดยมีแกนหลักคือคน

ทองถ่ิน ซึ่งก็คือคนในชุมชนน้ันๆ วาจะมีวิธีการบริหารจัดการปา แหลงธรรมชาติที่อยูคูกับชุมชนมาชา

นานอยางไร ใหรับมือกับการทองเที่ยวที่เขามา หรือแมแตวัฒนธรรมเองมีผลกระทบมากนอยเพียงใด 

แลวการทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนน้ันทําใหเกิดขอดีขอเสียอยางไรบาง ชุมชนมีสวนได  สวนเสีย

อยางไร และชุมชนมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหการทองเที่ยวน้ันย่ังยืน นอกจากน้ีในแตละตอนน้ันยังถือ

เปนการเดินทางเพื่อตามหาความสุขที่แตกตางกันของแตละคน เพราะคนเรามีความสุขในการ

ทองเที่ยวไมเหมือนกัน บางคนมีความสุขจากการไปเที่ยวธรรมชาติ บางคนมีความสุขจากการ

ทองเที่ยววัด หรือบางคนมีความสุขจากการทองเที่ยวชุมชนเรียนรูวัฒนธรรม เปนตน 

          สรุป เน้ือหาของรายการสุขตางองศาน้ี เปนการนําเสนอองศาของความสุขจากการ

ทองเที่ยวของแตละคนที่ตางกัน นอกจากน้ีเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนทีมีความเขมแข็งเมื่อมีการทองเที่ยว

เขามาในชุมชนผานทัศนคติของผูรวมเดินทางและผูรวมรายการทานอื่นดวย 

          สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

          การนําเสนอรายการจะใชผูรวมเดินทางมาจากหลากหลายอาชีพ เชน วิทยากรอาสา 

ครีเอทีฟโฆษณา เว็บมาสเตอร เปนตน ซึ่งผูรวมเดินทางจากหลากหลายอาชีพเหลาน้ีมีแนวคิดเรื่อง

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนทุนเดิมทางความคิดอยูแลว จึงทําใหบางครั้งผูรวมเดินทางก็ทําหนาที่

สัมภาษณหรือถามความเห็นจากผูรวมรายการทานอื่นซึ่งเปนคนทองถ่ิน แตในบางครั้งก็เปนผูถูก

สัมภาษณเพื่อแสดงทัศนะของผูเดินทางจากทางรายการ เน้ือหารายการถูกนําเสนอเริ่มจากเสียง

บรรยาย (Voice Over) ประกอบภาพที่สอดคลอง เพื่อนําเสนอประเด็นหลักดวยถอยคําที่คอนขาง

สละสลวย ตอมาดวยการสะทอนมุมมองของผูรวมเดินทาง และคนทองถ่ินผูรวมรายการหลายทาน ซึ่ง

ก็ลวนแตเปนผูนําชุมชน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวย่ังยืน หรือแมแตเสียงสะทอนจากตัว

ชาวบานเจาของพื้นที่เอง ทําใหเกิดการสะทอนความคิดจากคนหลายคนหลายมุมมอง มีทั้งมิติจากคน

นอกอยางผูเดินทาง และมิติจากคนในที่อาศัยในพื้นที่น้ันๆ หากมีประเด็นยอยหรือตองการต้ังคําถาม

เพื่อจะเสนอคําตอบน้ันถัดไปก็จะมกีารใชเปนตัวอักษรหรือบางครั้งก็เปนเสียงบรรยายประกอบภาพที่

สอดคลอง เพื่อสะกิดใหผูชมคิดหาคําตอบหรือสะกิดใหผูชมสนใจติดตามหาคําตอบในรายการ สวน
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เรื่องเสียงดนตรีประกอบรายการก็มีลักษณะฟงแลวสบาย ประกอบกับเสียงเพลงประจํารายการก็ทํา

ใหเปนภาพจําของรายการไดเปนอยางดี 

          สรุป วิธีการนําเสนอรายการสุขตางองศาใชเสียงบรรยาย (Voice Over) ซึ่งใชภาษา

ที่สละสลวยเกริ่นนํา หากเปนประเด็นยอยหรือตองการต้ังคําถามบางครั้งใชตัวอักษรเปนตัวเช่ือม

รายการ และคําถามความสงสัยที่รายการถามจะถูกตอบดวยความคิดเห็นของผูรวมเดินทาง และผู

รวมรายการคนอื่น รวมถึงตัวชาวบานเจาของทองถ่ินเองดวย 

 

          2.1.4 รายการ เปง ไป ปะ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน โมเดิรนไนน (MCOT) 

          รายการเปง ไป ปะ ออกอากาศทุกวันนักขัตฤกษ เวลา 14.00 น. ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน โมเดิรนไนน ระยะเวลาในการออกอากาศ 20 นาที และสามารถดูผานสื่อออนไลนจาก

เว็บไซตยูทูป (www.youtube.com) โดยจะนําเสนอสถานที่ในการทองเที่ยวที่ไมเคยเห็นมากอน 

(Unseen) ตางๆ ในประเทศไทย ผานพิธีกรอารมณดี 4 คน คือ “เปล” นาคร ศิลาชัย, “สตารบัคส” 

พงศพิชญ ปรีชาบริสุทธ์ิกุล, “หลังเลนส” เสกสรร รัตนพรพิศ และภูมิ รังษีธนานนท สําหรับสวนที่

เกี่ยวของกับงานของผูวิจัยน้ีมากที่สุดคือชวงสุดทายของรายการ “ชวงไมรักษอยารั่ว” ที่มีเน้ือหาเชิง

อนุรักษ โดยมีลักษณะตางๆของรายการดังน้ี 

          สวนท่ี 1 รูปแบบรายการ (Format) 

          รายการเปง ไป ปะ เปนรายการทองเที่ยว Unseen แตแตกตางกับรายการทองเทีย่ว

อื่นไมใชแตสถานที่เที่ยวเทาน้ันยังรวมถึงรานอาหาร Unseen ดวย กิจกรรมที่เหลาพิธีกรพาไปทํามีทั้ง

ทําไดจริง มีในสถานที่ทองเที่ยวน้ัน หรือสรางกิจกรรมน้ันข้ึนมาเพื่อเปนการลอเลียน หรือเปนวิธีการที่

แปลกๆ ที่คนทั่วไปไมทํากัน เชน ข่ีบานานาโบท (Bananan Boat) บนถนน ทั้งน้ีเปนรูปแบบเพื่อ

สรางความสนุกสนาน โดยมีชวงการนําเสนอของรายการ 4 ชวง ดังน้ี 

          ชวงท่ี 1 “ชวง เปง ไป ไหน” เปนการนําเสนอขอมูลแหลงทองเที่ยวในจังหวัดที่ไป

ในเทปน้ันๆ พรอมกราฟกประกอบคําบรรยาย อธิบายใหความรูสั้นๆ เกี่ยวกับที่น้ันหรือจังหวัดน้ันๆ 

          ชวงท่ี 2 “ชวง เปง อะ ปะ” ชวงน้ีจะเปนการพาไปพบรานอาหารในจงัหวัดน้ันๆ ซึ่ง

รานอาหารที่พาไปพบน้ันจะมีสิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของอาหาร ที่ทางรายการมักเรียกวาเปนสิ่ง 

Unseen ที่ย่ิงกวา Unseen เชน รานอาหารที่เปนพิพิธภัณฑดวย เปนตน 

          ชวงท่ี 3 “ชวง เปงจริง” ชวงน้ีจะพาไปทํากิจกรรมในที่ทองเที่ยวน้ันๆ ที่แตกตาง

จากรายการอื่น เชน น่ังเครื่องบินผาดแผลง น่ังเรือแวน (เรือที่มีความเร็วสูงมาก ประมาณ 160 กม.

ตอช่ัวโมง) ซึ่งในการทํากิจกรรมแตละอยางก็มักมีเงื่อนไขเพื่อสรางความสนุกสนาน เชน น่ังเครื่องบิน

ผาดแผลงดวยการแตงการเลียนแบบภาพยนตรพีม่ากพระโขนง หรือใสชุดกระดาษหนังสอืพิมพในการ
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น่ังเรื่อความเร็วสูงอยางเรือแวน สังเกตวาช่ือตอนของรายการเปง ไป ปะ มักมาจากกิจกรรมที่ทํากัน

ในชวงที่สาม เชน เปงจัดสด ก็พามากินอาหารทะเลแบบสดๆ กันที่เรือชาวประมง เปนตน 

          ชวงสุดทาย “ชวงไมรักษอยารั่ว” ซึ่งชวงน้ีมีสวนเกี่ยวของในจุลนิพนธน้ีเพราะ

นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการอนุรักษ นําเสนอถึงการที่คนมาทองเที่ยวหากไมอนุรักษก็อยามาทําลาย 

เชน การทิ้งขยะที่บริเวณปาหรือชาดหาด หรือการขีดเขียนผนังแหลงสถานที่โบราณ ซึ่งใชวิธีการเชิง

ตําหนิแตใสความอารมณดี ใสความตลกจนกลายเปนความบันเทิง ทําใหดูแลวไมรูสึกวาโดนตําหนิ 

 

ตารางที่ 4-2 รูปแบบรายการเปง ไป ปะ 

ชวงของรายการ รูปแบบการดําเนินรายการ 

ชวง “เปง ไป ไหน” ไตเต้ิลรายการ เขารายการพิธีการทั้ง 4 คน

แนะนําตัว บอกสถานที่ทองเที่ยวในสถานที่

ทอง เที่ ยว ในจั งห วัด น้ันๆเกริ่น ถึง การ

ทองเที่ยวที่ไมเคยเห็นมากอน (Unseen) ใน

เทปน้ันๆ 

ชวง “เปง อะ ปะ” ไปรานอาหารในทองถ่ินน้ันๆ 

ชวง “เปงจรงิ” กิจกรรมที่จังหวัดน้ันๆ 

ชวง “ไมรักษอยารั่ว” พาไปดูสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกทําลาย 

 

          สรุป รูปแบบรายการเปง ไป ปะ เปนรายการทองเที่ยวที่นําเสนอสิ่งที่ไมเคยเห็นมา

กอน (Unseen) ซึ่งรายการจํากัดความวาเปนสิ่งที่ยังไมมีรายการอื่นนําเสนอ หรือนําเสนอนอย บวก

กับมุขตลกที่คิดข้ึนมาในแตละตอนที่ไมซ้ํากัน เพื่อสรางความตลก สนุกสนาน และโดยเฉพาะชวง “ไม

รักษอยารั่ว” น้ัน เปนการสรางใหคนฉุกคิดเรื่องการไมทําลายแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปนการขีด

เขียนโบราณสถาน หรือการทิ้งขยะในธรรมชาติ ดวยวิธีการตําหนิหรือบางครั้งเปนคําพูดประชด

ประชันในรูปแบบที่ตลกเฮฮา เพื่อใหผูชมเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

          สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

          รายการเปง ไป ปะ เปนการนําเสนอคือบอกแหลงทองเที่ยวที่ไมเคยเห็นมากอน 

(Unseen) ในจังหวัดน้ันๆ ซึ่งก็อาจจะมีช่ือเสียงอยูแลว แตทางรายการไมไดพาไปสถานที่เหลาน้ัน พา

ไปสถานที่ที่แตกตางกวา พาไปรูจักรานอาหารที่น้ัน และมักมีกิจกรรมแปลกๆที่ทางรายการจะคิดมา

ไมเหมือนกันในแตสนุกสนานละตอน เชน การโตพลังนํ้าโดยเอาเชือกมัดตัวแลวลองไปสูกับพลังนํ้า 

เปนตน ทั้งน้ีก็เพื่อความบันเทิง แตที่ทางผูศึกษาสนใจมากที่สุดคือชวงสุดทายของรายการ “ชวง ไม

รักษอยารั่ว” ชวงน้ีจะพาไปดูสิ่งที่ไมสวยงามที่พบในสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดน้ัน เชน พาไปดู
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กําแพงโบราณสถานที่ถูกขีดเขียนหรือพาไปดูขยะที่ลนถังในปา เปนตน ซึ่งชวงน้ีพิธีกรใชความตลกมา

อธิบายเชิงตําหนิ ประชด แตดวยความตลกทําใหเน้ือหาที่สื่อสารออกไปทําใหผูชมรูสึกวาดูแลวตลก

สนุกสนาน 

          สรุป เน้ือหาของรายการเปง ไป ปะ นําเสนอสถานที่กิน เที่ยว รวมถึงกิจกรรมที่

แตกตางจากรายการอื่น โดยมักเปนสิ่งคนรูจักหรือพบเห็นจากรายการทองเที่ยวอื่นๆนอย โดยชวง 

“ไมรักษอยารั่ว” น้ันเปนการพาไปดูสถานที่ที่คนเราทําลาย ตําหนิโดยใชคําพูดและบุคลิกที่ดูตลกของ

พิธีกรเพื่อลดความรูสึกของคนดูวาโดนตําหนิใหเปนตลกแทน 

          สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation) 

          การนําเสนอรายการจะใชพิธีกรทั้ง 4 คนจะพาไปพบและสะทอนผานความตลก ใน

ทุกๆชวง การภาพที่ใชมีลักษณะของกการถายก็จะมีทั้งกลองที่น่ิงๆภาพสวย กับกลองที่เคลื่อนที่ไมได

มุมกลองดีแตอาศัยความสมจริงเสียงประกอบจะทําใหต่ืนเตนในชวงที่ทํากิจกรรม หรือสวนที่ตลกก็มี

เสียงพิเศษ (Sound Effect) ประกอบเพื่อเพิ่มอรรถรสของความบันเทิงมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีก็มีการ

ใชภาพซุปเปอร สโลว โมช่ัน (Super Slow Motion) มาประกอบการนําเสนอในรายการดวย และคํา

ที่มักใชในรายการคือ “เปง” เปนคําที่แทนหลายความหมายในรายการในทัศนะของผูวิจัยเอง เขาใจ

วาหมายถึง กิจกรรมที่พิเศษ รูสึกประหลาดใจ ในชวง “ไมรักษอยารั่ว” น้ัน เปนชวงที่รายการพาไปดู

สิ่งที่นักทองเที่ยวไปทําลายสถานที่ทองเที่ยว ไมวาจะเปนโบราณสถานหรือธรรมชาติอยาง นํ้าตก 

ชายหาด โดยมีการตําหนิ หรือการประชดประชันเพื่อบอกแจง เตือนสติ หรือสะกิดใหเห็นความสําคัญ

ของสถานที่ทองเที่ยว ใหอนุรักษไวโดยอยามาทําลายดังตัวอยางเชนที่รายการพามาดูน้ี และใหขอมูล

หรือบางครั้งบอกวิธีการแกไขไปดวย โดยใชบุคลิกของพิธีกรที่มีความตลกสนุกสนาน เพื่อลดความรูสึก

โดนตําหนิของผูชมใหเกิดความตลก สนุกสนานเขาไปแทน 

          สรุปวิธีการนําเสนอของรายการเปง ไป ปะ น้ันเปนการนําเสนอสถานที่เทีย่ว สถานที่

กิน กิจกรรมตางๆ รวมถึงเสนอเรื่องการอนุรกัษสถานทีท่องเที่ยวในที่น้ันหรือจงัหวัดน้ันๆ โดยใชความ

ตลกของพิธีกรทั้ง 4 คน ตลอดรายการ นอกจากน้ียังมีการใชเทคนิค ซุปเปอร สโลว โมช่ัน (Super 

Slow Motion) มาประกอบ ในชวงไมรักษอยารั่วน้ัน ใชวิธีการพาไปใหเห็นความเสียหายจากการมา

ทําลายสถานที่ทองเที่ยวจากคนที่มาเที่ยว และตําหนิรวมถึงเสนอวิธีการแกโดยใชคําพูดและบุคลิก

ความตลกของพิธีกรมาเลา 

 

2.2 ผลวิจัยบทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูผลิตและผูท่ีมี

สวนเก่ียวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 2 คน 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูมีประสบการณดานสื่อสารมวลชนและทางดาน

การผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตทองเที่ยวเชิง
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อนุรักษ ในวันที่ 11 - 13 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3 วัน ซึ่งไดทําการสัมภาษณ 2 ทาน 

ดังน้ี 

1. นายปฎิภาณ จันทรโท  ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True Visions 73 

2. นายอาคเนย เช้ือขํา ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) และผูพัฒนา สรางสรรค

รูปแบบการนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการทํางานในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตช้ินงาน รวมถึงขอเสนอแนะเพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน

การสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อนสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว

ธรรมชาติ ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหแยกบทบทสัมภาษณของผูผลิตออกเปน 6 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ภาพรวมและความนิยมของรายการทองเที่ยวในปจจุบัน 

สวนที่ 2 กลุมเปาหมายของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

สวนที่ 3 ดานเน้ือหารายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

สวนที่ 4 รูปแบบการนําเสนอรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

สวนที่ 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

สวนที่ 6 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ผูวิจัยกําลังจะผลิต 

 

          2.2.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)              

นายปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก (Farang 

Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True Visions 73 

สวนท่ี 1 ภาพรวมและความนิยมของรายการทองเท่ียวในปจจุบัน 

          รายการทองเที่ยวในปจจุบันมีมาก ซึ่งสวนหน่ึงก็เปนเพราะวาจํานวนชองเพิ่มข้ึน 

การแขงขันก็เพิ่มข้ึนตามไปดวย ดังน้ันการแขงขันกันก็อยูในรูปแบบของการนําเสนอ เพราะหากพูด

กันตามความเปนจริงแลวรายการทองเที่ยวน้ีมีเน้ือหาในการนําเสนอไมมากนัก เน่ืองจากวา สถานที่

ทองเที่ยวน้ันก็มีจํากัดอยูแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ ดวยเหตุผลที่วาสถานที่

ทองเที่ยวธรรมชาติน้ันมนุษยไมสามารถที่สรางข้ึนมาใหมได เพราะฉะน้ันรูปแบบการนําเสนอของแต

ละรายการ จึงเปนตัวกําหนดใหรายการทองเที่ยวมีความหลากหลายมากข้ึน 

          “รายการทองเที่ยวในปจจุบัน มีเยอะมาก ย่ิงจํานวนชองที่มันเพิ่มข้ึน ย่ิงมีการ

แขงขันกันมากข้ึน ซึ่งการแขงขันกันมันก็อยูในรูปแบบของการนําเสนอ เพราะจริงๆแลวรายการ

ทองเที่ยวเองเน้ือหามันมีไมเยอะ อยางเชน สถานที่เที่ยวมันมีจํากัดอยูแลว มันไมสามารถที่สรางข้ึนมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

ใหมไดเพราะฉะน้ันรูปแบบการนําเสนอจะทาํใหรายการทองเที่ยวดูมีความหลากหลายมากข้ึน สวนตัว

มองวาเปนแบบน้ัน” (นายปฏิภาณ จันทรโท, สัมภาษณ, วันที่ 13 กันยายน 2556) 

          สวนท่ี 2 กลุมเปาหมายของรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

          แรกเริ่ม กลุมเปาหมายของรายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) น้ัน คือชาย

และหญิง อายุต้ังแต  18 – 35  ป ฐานะปานกลางจนถึงดี ที่สามารถเดินทางทองเที่ยวเองได ตองการ

หาความรูและสถานที่พักแบบโฮมสเตย (Home  Stay) และสนใจการทองเที่ยวแบบผจญภัย รวมทั้ง

ชอบในเสียงดนตรีและตัวศิลปน แตเมื่อรายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) ออกอากาศไปก็มี

กระแสตอบรับ (Feedback) จากคนทุกเพศทุกวัยต้ังแตเด็กวัยมัธยมจนถึงวัยสูงอายุ สาเหตุที่ทําให

รายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) มีกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึนเปนผูที่มีอายุ 40-50 ป ก็เพราะวา

เพลงที่ใชประกอบเน้ือหารายการน้ันเปนเพลงเกา ซึ่งมีสวนอยางมากที่ทําใหกลุมเปาหมายขยาย

ขอบเขตมากข้ึน เน่ืองจากเพลงเกาที่ทางรายการเลือกใชเปนสิ่งที่ผูที่มีอายุ 40-50 ป รูจักคุนเคยอยู

แลวจงึเกิดอารมณรวมกับรายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) ไดงายน่ันเอง 

         “เรามองต้ังแตวัยทํางาน (First Jobber) อายุ 20-25 ป จนถึง 35 ป 40-50 ป เลย

ครับ แลวก็มองวาเปนคนกรุงเทพ เพราะเราตองการใหคนกรุงเทพเห็นวาประเทศไทยมีอะไรสนุกกวา

การอยูกรุงเทพฯ น่ันคือกลุมเปาหมาย (Target) แรกที่เรามอง แตพอรายการออกอากาศแลว 

กลายเปนวากลุมผูชมกวางมากทั้งเด็กวัยมัธยม ก็จะ inbox ในเฟสบุคแฟนเพจของทางรายการ มาวา

มาเที่ยวบานหนูมั๊ย? แลวอยางคนทํางาน First Jobber เคาก็จะชอบอะไรลุยๆ เราเคย Research 

จากการที่เอาเคาออกรายการกับเราดวย มีทริปนึงที่ไปปลูกปา เราก็รับสมัคร ปรากฏไมมีผูชายเลยนะ 

เราก็แบบกลัวเคาจะลําบาก เคาไมบนสักคําเลยนะ คือบอกเคาวาจะพาไปดูพระอาทิตยตกที่ชายแดน 

พอข้ึนไปแลวพระอาทิตยตกจนดาวข้ึนแลว เคาก็ไมไดวาอะไรเรา คือกลุมผูชมจะเปนลักษณะชอบ

ลุยๆ สวนถาเปนโตข้ึนมาหนอยก็ชอบฟงเพลง เพราะรายการเราก็จะมีการเอาเพลงเกามาใชที่

สอดคลองกับเน้ือหารายการเรา” (นายปฏิภาณ จันทรโท, สัมภาษณ, วันที่ 13 กันยายน 2556) 

          สวนท่ี 3 ดานเน้ือหารายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

          วิธีการเลือกขอมูลเพื่อนํามาทํารายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ัน ก็เริ่มมาจากคําถาม

ที่ต้ังข้ึนมาถามทีมงานวา “อยากไปเที่ยวที่ไหนบาง” ตางคนตางมีคําตอบของตนเอง หลังจากน้ันจึงมา

คนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูล เชน ขอมูลจากเว็บไซต (Website) ตางๆ ซึ่งขอมูลที่ไดจากเว็บไซตน้ี

จะทําใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย (Home Stay) และสถานที่ใกลเคียง เมื่อไดรับขอมูลแลวจึง

ติดตอไปยังพื้นที่น้ันๆ เพื่อสอบถามรายละเอียดกบัคนทองถ่ินเพื่อคนหาเน้ือหาหรือประเด็นที่นาสนใจ 

โดยแบงเปนขอมูลเรื่องสถานที่ทองเที่ยว ขอมูลเรื่องอาหาร และขอมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 

หลังจากน้ันก็มาเขาสู ข้ันตอนกระบวนการสรางสรรครายการทั้ง ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-

production) ข้ันตอนการผลิต (Production) และข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) 
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          ซึ่งก็ตองมีการวางโครงรางคราวๆ (Treatment หรือ Synopsis) ซึ่งจะมีลักษณะ

เหมือนความเรียงสั้นๆ เพื่ออธิบายลักษณะของรายการที่จะผลิตใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพราะรายการ

ฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) ไมมีการเขียนบทโทรทัศน (Script) ไวกอน เน่ืองจากไมอยากตี

กรอบวาคาดหวังอยากไดสิ่งไหน เพราะหากทําเชนน้ัน ก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะไดขอมูลที่คาดไมถึง 

ซึ่งขอมูลเหลาน้ีไมมใีนขอมูลจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนจากทางอินเตอรเน็ต (Internet) หรือหนังสือ

แนะนําการทองเที่ยว (Guide Book) ใดๆ จะไดสิ่งที่เปนวิถีชีวิตที่แทจริงของชาวบาน และการ

เดินทางของทีมงานก็เดินทางดวยรถสาธารณะไมวาจะเปนรถทัวร รถตู รถไฟ ซึ่งการทําเชนน้ี 

เหมือนกับการที่ไดทองเที่ยวแบบแบคแพค (Backpack) โดยที่ไมรูวาจะเจอหรือเกิดอะไรข้ึนขางหนา 

แตทางรายการก็มีการวางแผนไวอยางหลวมเอาไว เพื่อใหมีโครงยึดในการถายทําเทาน้ัน ซึ่งตรงน้ีเอง

ที่ทําใหรายการเกิดความสนุก การคนขอมูล (Research) ของรายการคือการเขาไปคุยกับคนทองถ่ิน 

ซึ่งจะไดขอมูลที่ไมเคยรูมากอน แตการจะทําอยางน้ีตองมีหัวใจของรายการหรือแนวความคิดหลักของ

รายการ (Core Concept) ที่แข็งแรงกอนแลวเมื่อลงพื้นที่ก็จะมีหลักใหยึด ใหรายการไมหลุดกรอบ 

แมวาจะไมมีบทโทรทัศน (Script) แตกระบวนการกอนการผลิต (Pre-production) ของรายการตอง

ชัดเจนที่สุด เมื่อมาถึงข้ันตอนการผลิต (Production) แลว จะมีแกนใหยึด เจาะขอมูลเวลาที่ถายทํา

ไดตรงกับกรอบความคิดของรายการ จากน้ันจึงนํามาตัดตอใหกระชับ และเลือกเพลงประกอบใน

สอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอในขณะน้ันดวยซึ่งจะชวยใหเกิดความนาสนใจและไมนาเบื่อเวลารับชม

รายการ 

          “สําหรับรายการพี่นะ ถามันโดดเดนเพราะเรานําเสนอเรื่องจริงมากกวา เรื่องจริงใน

การเดินทาง มากกวาที่เราจะบอกวาที่น่ีมีน่ัน ที่น่ันมีน่ี อะไรแบบน้ี เพราะก็รูคนอยูแลว เราก็ตองดึง

ความโดดเดนของแตละที่มันออกมา อยางไปที่ Mass นะ อยางอัมพวาอยางน้ีเรารูจักกันอยูแลว คือพี่

ก็เคยทํารายการ Mass มากอน ทําไมไปอัมพวาตองล็อคคิวถายเสาร-อาทิตย เพราะตลาดนํ้ามีเสาร-

อาทิตยไง เราก็ต้ังคําถามวา แลวทําไมไมไปวันธรรมดาบางละ? ไปก็จะไปเจอที่เคาลองเรือกัน พวก

เที่ยวก็เที่ยวไปสิ แลวบางรานเคาก็ปดรานน่ังคุยกัน เราก็จะเจอมุมแบบน้ี ถาเราไปที่ Mass เราก็จะ

นําเสนออีกมุมมองหน่ึง น่ันคือวิธีการนําเสนอใหมันดูแตกตาง” (นายปฏิภาณ จันทรโท, สัมภาษณ, 

วันที่ 13 กันยายน 2556) 

          สวนท่ี 4 รูปแบบการนําเสนอรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

          วิธีการคิดรูปแบบการนําเสนอรายการใหนาสนใจและนาติดตาม ของรายการฝรั่ง

ปอก ปอก (Farang Pok Pok) คือเน่ืองจากวาเปนรายการที่มีพิธีกรเปนชาวตางชาติทั้งหมด โดย

ตอนน้ีมีพิธีกรทั้งสิ้น 6 คนในตอนน้ี ซึ่งก็ไดแก ลุค แคสซาดี ดอเรียน หรือ รุจ, อดัม แบรดชอว, มากิ 

โคโนะ, ยาสึอิโกะ มิยาอุซิ หรือ ยาสึ, เบททินา ไฮดรูน ฟรีดิช หรือ มีนา และ ลิเซย ดี ซิลเวรา หรือที่

แฟนๆรายการฝรั่งปอก ปอกรูจักในช่ือ ลิ้นจี่ ซึ่งพิธีกรแตละคนก็มีบุคลิก (Character) ที่แตกตางกัน 
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สัญชาติก็ตางกัน ทําใหวัฒนธรรมพื้นฐานแตกตางกันดวย เมื่อมาสัมผัสโดยการไปทองเที่ยวในโฮมส

เตย (Home Stay) ของประเทศไทยก็จะเกิดความสงสัย ซึ่งบางอยางคนไทยมองขามเพราะเห็นกัน

ประจําจนชินเลยไมเคยคิดสงสัย รวมทั้งความนารักเปนกันเอง ความตลกสนุกสนานของพิธีกรแตละ

คนทําใหผูชมไดเห็นความอบอุนที่ชาวบานมีใหกับชาวตางชาติดวย ในการเช่ือมรอยของรายการฝรั่ง

ปอก ปอก (Farang Pok Pok) น้ันนอกจากจะใชพิธีกรในการดําเนินแลวยังใชตัวอักษรชวยในการเลา

เรื่องดวย นอกจากน้ีการเพิ่มเหตุการณ (Insert) เพื่อเปนการพักสายตาของผูชมรายการที่ตองอาน

ตัวอักษรมามากกอนหนาน้ี และประโยชนที่ไดตามมาคือชวยสรางความนาสนใจใหสถานที่ทองเที่ยว

น้ันเพราะเปนการเพิ่มเหตุการณ (Insert) ประกอบเพลงที่ฟงแลวสอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอ

ขณะน้ันและชวยเพิ่มความสุนทรียะทางดนตรีใหผูชม เกิดความเพลิดเพลิน ไมรูสึกเบื่อหนาย ดวย

ความที่เพลงที่ทางรายการเลือกมาประกอบน้ันมักเปนเพลงเกาเสียสวนใหญหรือบางครั้งเปนเพลง

ลูกทุงซึ่งตรงน้ีเอง ที่ใหความรูสึกวาเปนสิ่งตรงกันขาม (Contrast) กับความเปนชาวตางชาติ แตใน

ขณะเดียวกันก็มีความคลอยตามเรื่องของวิถีชีวิตความเปนไทยแทๆ ของชาวบาน ไรการปรุงแตง ย่ิง

ทําใหการนําเสนอของรายการมพีลังในการสรางความอนุรักษในใจผูชมใหเกิดข้ึนมาและคลอยตาม ทํา

ใหรักเมืองไทย รักความเปนไทยมากย่ิงข้ึนโดยเทคนิคที่นํามาใชในรายการเพื่อใหกลุมเปาหมายซึ่งใน

ตอนแรก กําหนดไวที่อายุ 18-35 ป แตเมื่อรายการไดออกอากาศไปก็มีกระแสตอบรับ (Feedback) 

จากคนทุกเพศทุกวัยต้ังแตเด็กวัยมัธยมจนถึงคุณลุง คุณตา ที่มีอายุ 40-50 ป เพราะมีสองกลุมคือคน

ที่เขามาชมการทองเที่ยวและกลุมคนที่เขามาฟงเพลงน่ันเอง 

          “รายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) แตกตางในเรื่องของรูปแบบการ

นําเสนอคือเราเที่ยวจริง เรานําเสนอเรื่องจริงๆ ของนักทองเที่ยว เรามองวาเที่ยวคืออะไร เรา

เปรียบเทียบกับตัวเราเวลาเราไปเที่ยว มันสนุกอยูที่การเดินทาง มันสนุกกับการที่เราไมไดแพลนอะไร

ไวลวงหนา บางที่สิ่งที่เราเจอมันไมไดอยูใน Guide Book หรือวาสื่ออะไรมากอนที่เรารูอยูแลววาเฮย

ที่น่ีมันมี พูดงายๆคือเราไมมีกรอบของการที่เราจะไปที่ใดที่หน่ึง ไมไดขีดวาเราตองไปที่น้ีเปะๆ นะ ซึ่ง

มันก็อาจจะมีโครงของเราอยูวาเราตองไปที่ไหนยังไงบาง แตเราก็ไมไดแพลนที่จะเจออะไร ซึ่ง Point 

ของเราไมไดอยูแคน้ัน แตมันจะอยูที่พอเราไปถึงแลวเจออะไรที่นาสนใจเราก็ไปถายแลวก็นําเสนอ น่ี

คือสิ่งที่ทําใหฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) มันดูแตกตางจากรายการทองเที่ยวอื่นๆ ไมมีสคริป

เลยครับ” (นายปฏิภาณ จันทรโท, สัมภาษณ, วันที่ 13 กันยายน 2556) 

          สวนท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการผลิตรายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

          เน่ืองจากรายการ ฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) ใชการถายนอกสถานที่ เขาไป

ถายทําในพื้นที่จริงจึงเกิดปญหาในเรื่องของการสื่อสารกับชาวบานไมเขาใจตรงกัน หรือบางครั้งเรียก

ไดวาเกือบขัดแยงกันในข้ันติดตอประสานงานในข้ันกอนการผลิต (Pre-production) แตเมื่อไปถึง
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พื้นที่จริงในข้ันผลิตรายการ (Production) ดวยลักษณะนิสัยของทีมงานที่มีความตลก สนุกสนาน จึง

ทําใหสามารถปรับตัวเขากับชาวบานไดและสือ่สารกันเขาใจได ทําใหไมมีปญหาในการถายทําอีกทัง้ยัง

ไดชาวบานเปนผูอํานวยความสะดวกในการถายทําเปนอยางดี การดูแลควบคุมในข้ันกอนการผลิต

รายการ (Pre-production) และข้ันการผลิตรายการ (Production) ซึ่งเนนเรื่องของขอมูลและ

แนวคิดหลักของรายการ (Core Concept) ก็ทําใหรายการมีประเด็นที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 

         “ข้ัน Post-production ไมมีปญหาเลยตัดตออะไรน้ีไมมีเลย แตจะมีปญหาเรื่องของ

ความเหน่ือยของทีมงาน ปญหาเรื่องเวลา เพราะเลือกไปรถทัวร เราไปรถไฟ เราไมเคยเชารถตู 

เพราะฉะน้ันสวนใหญก็มีปญหาเรื่องน้ี ปญหาตอนการถายทํามันก็มีปญหาบางที่ไปถึงแลวชาวบานยัง

ไมพรอม เราก็ตองแบบไป Improvise ดนสดเลย ถึงแมจะเปนการแกปญหาเฉพาะหนา แตเราก็ผาน

ไปไดเพราะเรายึด Core Concept ของรายการ” (นายปฏิภาณ จันทรโท, สัมภาษณ, วันที่ 13 

กันยายน 2556) 

         สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษากําลังจะผลิต 

          การที่เปลี่ยนทัศนคติผูอื่นน้ันเปนเรื่องที่ลําบากพอสมควร เน่ืองจากคนทั่วไปตีความ

เรื่องการอนุรักษไวต้ืนมาก คือ ถาถามคนทั่วไปวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคืออะไรมักจะตอบวา การ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือ การไมทิ้งขยะการรักษาสภาพใหมันเหมือนเดิม แตแทจริงแลวการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษความหมายมากกวาน้ัน ซึ่งสามารถตีความไดหลากหลายอยาง แตก็ข้ึนอยูกับการตีโจทย

ของผูผลิตรายการเอง ควรต้ังโจทยในการคนหาคําตอบใหรายการที่ผูวิจัยจะผลิตใหดี เมื่อต้ังโจทยไว

แลวก็จะเดินตามหาคําตอบใหโจทยเพื่อใหไดตรงประเด็นและถูกตอง 

         “พี่วาถาเปลี่ยนทัศนคติคน อยางที่เราคุยวาคนตีความเรื่องการอนุรักษเบามาก ถา

ถามเคาก็จะตอบกันวาการอนุรักษคือการไมทิ้งขยะการรักษาสภาพใหมันดี แตจริงๆแลวมันมากกวา 

มันพูดไดหลายอยางเลยละ อยางอนุรักษวัฒนธรรมอะไรอยางน้ี อยาง season4 เราต้ังโจทยวา 

“วัฒนธรรมคืออะไร?” “วิถีชีวิตคืออะไร?” อะไรอยางน้ี มันอนุรักษไดหมดเลยนะ วัฒนธรรมคือ

ประเพณี วิถีชีวิตคือ สิ่งที่ผูคนเลือกปฏิบัติกัน ทําไมคนไทยภาคเหนือพูดภาษาเหนือ คนภาคใตก็พูด

ภาษใตละ น่ีก็อนุรักษนะ ทําไมคนใตที่อยูกรุงเทพฯ เวลาเจอคนใตดวยกันตองพูดภาษาใตใสกันละ พี่

วาทําโครงแบบน้ีนาสนใจแตจะดึงออกมายังไง มันก็ข้ึนอยูกับการตีความของเราดวย” (นายปฏิภาณ 

จันทรโท, สัมภาษณ, วันที่ 13 กันยายน 2556) 

          2.2.2 วิ เคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)                     

คุณอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนาสรางสรรครูปแบบการ

นําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 
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          สวนท่ี 1 ภาพรวมและความนิยมของรายการทองเท่ียวในปจจุบัน 

          หากพูดถึงความนิยมของรายการทองเที่ยวในทัศนะของคุณอาคเนยคิดวา อยางไร

รายการทองเที่ยวก็เปนที่นิยมเสมอถึงแมวาปจจบุันจะมีอยูมากก็ตาม เพราะอยางไรคนก็ตองการ การ

ทองเที่ยว ตองการเปลี่ยนบรรยากาศและพักผอนเสมอ รายการทองเที่ยวจําเปนตองมีภาพที่แสดงให

เห็นถึงความสวยงามเพื่อดึงดูดใหผูชมไปเที่ยวในสถานที่น้ันๆ นอกจากน้ีรายการทองเที่ยวสวนใหญก็

มักจะบอกขอมูลคลายๆ กัน คือ สถานที่กิน สถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก เหมือนๆ กันไปหมดแทบ

ทุกรายการ 

         “รายการทองเที่ยวในปจจุบันสําหรับพี่แลวแบงได 3 รูปแบบคือ รูปแบบแรกเปน

รายการทองเที่ยวที่ชวนคนไปเที่ยวใหมากๆ โดยแนะนําสถานที่ทองเที่ยว แนะนําที่พักหรือโรงแรม 

แนะนํารานอาหาร ซึ่งตรงน้ีรายการก็จะไดสปอนเซอรรายการจากการโฆษณา โรงแรมตางๆ แลวอาจ

มีการจัดแพ็คเกจทัวรของสายการบินรวมกับทางรายการ ซึ่งเปนการเนนผลประโยชนเชิงพาณิชย 

รูปแบบที่สองคือ รายการทองเที่ยวแนว Sightseeing คือการพาไปชมวิวทิวทัศน ซึ่งจะไมเนนที่กินที่

เที่ยวในเมืองมากนัก แตจะเนนการทองเที่ยวธรรมชาติ การพาไปสัมผัสวัฒนธรรมเพื่อใหคนดูรายการ

เกิดความสนใจแลวอยากไปทองเที่ยวตาม ซึ่งก็ยังเปนรายการที่นําเสนอเพื่อตองการใหคนไปเที่ยวเพื่อ

ผลประโยชนในเชิงพาณิชยอยูดี ซึ่งรายการทองเที่ยวสวนใหญมักเปนแบบที่ไดกลาวไปขางตน และ

รูปแบบสุดทายคือ รายการทองเที่ยวที่ทําใหผูชมที่ดูรายการเห็นคุณคาในการทองเที่ยว เห็นคุณคาใน

สถานที่ทองเที่ยว รวมไปถึงเห็นคุณคาในประเพณีและวัฒนธรรมในที่น้ันๆ ที่ถูกนํามาเสนอผาน

รายการทองเที่ยว เริ่มมีมากข้ึนแตก็ยังนอยอยู ซึ่งรายการสุขตางองศาเปนแบบหลังน้ี” (นายอาคเนย 

เช้ือขํา, สัมภาษณ, วันที่ 11 กันยายน 2556) 

          สวนท่ี 2 กลุมเปาหมายของรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

         สําหรับกลุมเปาหมายของรายการสุขตางองศาน้ันอยูในชวงอายุ 30 ปข้ึนไป โดย

กลุมเปาหมายไมจําเปนตองมีการศึกษาที่สูง อาจเปนชาวบานธรรมดาก็ได เพียงแตเปนบุคคลที่มีการ

ตกตะกอนของความคิดในระดับหน่ึงและรักการเดินทาง โดยทางคุณอาคเนยบอกวารายการสุขตาง

องศา ไมไดเรียกกลุมเปาหมายรายการวานักทองเทีย่ว แตเรียกวา “นักเดินทาง” เน่ืองจากนักเดินทาง

จะเดินทางเพื่อแสวงหาอะไรบางอยาง ซึ่งแตละคนก็มีสิ่งที่แสวงหาตางกัน บางคนอาจแสวงหาความ

สงบและเรียบงาย บางคนแสวงหาการซึมซับวัฒนธรรม และบางคนแสวงหาประสบการณในที่ใหมๆ 

ซึ่งจะแตกตางจากการเปนนักทองเที่ยว เพราะเมื่อเรียกตนเองหรือถูกเรียกวาตนเองเปนนักทองเที่ยว

วัตถุประสงคของการมาก็แตกตางกับนักเดินทาง ซึ่งถาพูดถึงความลึกซึ้งแลวนักทองเที่ยวมาเพียงผิว

เผินมากกวาที่จะมาสัมผัสอะไรลึกซึ้ง แมสถานที่ที่มาจะเปนสถานที่เดียวกันก็ตาม 

         “กลุมเปาหมายของรายการสุขตางองศา 30 ป ข้ึนไป เน่ืองจากวา ตองมีการ

ตกตะกอนทางความคิดในระดับหน่ึงแลว จริงๆตองเรียกวานักเดินทางไมใชนักทองเที่ยว เน่ืองจากนัก
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เดินทางเคาเดินทางเพื่อแสวงหาอะไรบางอยางทีเ่คาไป แลวก็ไมจําเปนตองเปนคนที่มีการศึกษาที่จะมี

การตกตะกอนทางความคิดได เพราะบางคนที่พี่ไปสัมภาษณเคาก็ไมไดจบสงูแตวาเคามีใจทีเ่หน็คุณคา

ทองถ่ินที่เคาอยูตรงน้ัน ” (นายอาคเนย เช้ือขํา, สัมภาษณ, วันที่ 11 กันยายน 2556) 

         สวนท่ี 3 ดานเน้ือหารายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

         การผลิตรายการสุขตางองศาน้ันเปนความรวมมือกันระหวางสถานีโทรทัศนทีวีไทย 

(Thai PBS) รวมกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวย่ังยืนรวมกันผลิตข้ึนมาเพื่อ

สงเสริมและสรางความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวชุมชนอยางย่ังยืน โดยมีการผลิตจํานวน 13 ตอนซึ่ง

ไดแก มรดกโลกมรดกใคร, เผาเทียน เลนไฟ, ตามกระแส, ทวนกระแส, ตลาดยอนยุค, ฤ ประวัติสา

สตร ยังไมตาย, เชียงคาน, ภูกระดึง, เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา, Low Carbon, จิตรกรรมวาดลาย สืบสาน

ลานนา, ไหวพระ 9 วัด ธรรมมะสูทองเที่ยว และเจริญ...เติบโต 

         โดยวิธีการเลือกขอมูลเพื่อนํามาผลิตรายการสุขตางองศาน้ีมีขอมูลเบื้องตนจากทาง

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. แลว

ก็มาจากการเลือกชุมชนกอน โดยชุมชนที่เลือกน้ีตองเปนชุมชนที่เขมแข็ง เปนชุมชนที่มีเปาหมาย

ชัดเจนวาตองการจะทําอยางไรกับชุมชนของเขาเอง เมื่อจะมีการทองเที่ยวเขามาในชุมชนของตน 

         “การผลิตรายการสุขตางองศาน้ันเปนความรวมมือกันระหวางสถานีโทรทัศนทีวีไทย 

(Thai PBS) รวมกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวย่ังยืนรวมกันผลิตข้ึนมาเพื่อ

สงเสริมและสรางความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวอยางย่ังยืน โดยมีการผลิตจํานวน 13 ตอน โดยที่

ขอมูลเบื้องตนของทางรายการสุขตางองศาก็ไดรับมาจาก อพท. แลวหลังจากน้ันก็มาคัดเลือกที่ชุมชน 

วาชุมชนไหนเขมแข็ง หรือจะมีการสรางอะไรใหม เชน บนเกาะชางมีปญหาเยอะมาก จนชาวบาน

บอกกันวา เกาะชางน้ีมี 2 ฝง คือ ฝงที่เปนเมืองนอกกับฝงที่เปนบานนอก คือสวนเมืองที่มีความเจริญ

มีนักทองเที่ยวมาก นํ้าไฟ สาธารณูปโภคถูกดึงไปใชเพื่อฝงน้ีหมด ชาวบานฝงที่ไดรับความเดือดรอน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเปนคนที่ไมไดรับรายไดจากการทองเที่ยวก็จะรูสึกวาตนไดรับผลกระทบจากการ

ทองเที่ยวมาก เพราะวาชีวิตของเขาเปลี่ยนไป การใชชีวิตของเขายากข้ึน ในขณะเดียวกันกับคนที่ได

ผลประโยชนจากการทองเทีย่วหรือไมมีสวนไดสวนเสียอะไรจากการทองเที่ยวก็ไมรูสกึและไมเขาใจผูที่

ไดรับความเดือดรอนน้ี ซึง่ฝงที่ยังมีวิถีชีวิตชาวบานแบบเดิมก็ขาดแคลนสาธารณูปโภคเหลาน้ี จึงมีการ

คิดของชาวบานเองวาจะมีการแยกขยะ ชุมชนจะใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อลดปริมาณการใช

กระแสไฟฟา” นายอาคเนย เช้ือขํา, สัมภาษณ, วันที่ 11 กันยายน 2556) 
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          สวนท่ี 4 รูปแบบการนําเสนอรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

          รูปแบบรายการสุขตางองศาน้ันสารคดีผสมเรียลลิต้ี สารคดีก็คือการนําเสนอความ

จริง ซึ่งทางรายการก็นําเสนอความจริงเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาในชุมชน แตในสวนที่เปนเรียลลิต้ีคือ

ทางรายการไมมีบทโทรทัศน (Script) ใหพิธีกร ซึ่งทางรายการจะเรียกพิธีกรวา “ผูรวมเดินทาง” 

ดังน้ันในการคัดเลือกพิธีการจําเปนตองเปนคนที่มีความสามารถในการสรุปความคิดตัวเองได และ

นอกจากน้ีตองมีใจในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในระดับหน่ึงเพราะหากไมมีใจในเรื่องการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลวก็จะไมเขาใจหัวใจของรายการ (Concept) แลวจะไมสามารถสื่อสารใหผูชม

รูได หรือหากสื่อสารไดก็อาจจะขาดการมีอารมณรวมกับรายการ ทําใหลดความนาสนใจของรายการ

ลงไป นอกจากเปดโอกาสใหพิธีกร ไดมีการแสดงความคิดเห็นแลวยังไดรับมุมมองของแตทานที่เขา

มารวมในรายการดวย รายการจึงมีการสัมภาษณและการสนทนาเปนสวนใหญในรูปแบบการนําเสนอ 

โดยจะมีเสียงบรรยาย (Voice Over) เพื่อเช่ือมรายการ บางครั้งใชเพื่อต้ังคําถามกอนจะนําเสนอ

คําตอบในมุมมองของพิธีกรและผูรวมรายการ หากเปนขอยอยของคําถามก็ใชตัวอักษรในการต้ัง

คําถามแทนเสียงบรรยาย (Voice Over) รายการสุขตางองศามุงเนนที่จะทําใหผูชมเห็นคุณคาใน

สถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ วิธีการที่จะทําใหเกิดการเห็นคุณคา คือการเลาความเปนมาประวัติศาสตรของ

สิ่งน้ันๆ เพราะการที่คนเราจะเห็นคุณคาสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือการที่เราจะเห็นวาสถานที่น้ันสวยงามได 

เราตองรูประวัติศาสตรของมัน สมมุติวามีวัดขนาดเล็กของชาวบานที่ดูดวยตาน้ันธรรมดามาก แตเมื่อ

ทราบวาวัดน้ีถูกสรางข้ึนต้ังแตสมัยที่หมูบานน้ียังไมมีถนนตัดผาน ไดมาจากการลงทุนลงแรงของทุก

คนในหมูบาน สรางมาดวยความยากลําบาก ใชความพยายามอยางมากถึงจะไดวัดน้ีมา ก็จะทําใหเห็น

คุณคาข้ึนมา แลวก็จะสรางความรูสึกวา จริงๆ แลววัดน้ีน้ันมีสวยงามมากเพียงใด 

          “รูปแบบรายการสุขตางองศาเปนเชิง Reality และก็เปนสารคดีดวย สารคดีน้ีคือ

เปนลักษณะที่เรามีเน้ือหาทีจ่ะนําเสนออยูแลว แตที่เปน Reality คือเราเปดโอกาสใหทุกคนไดพูด เรา

ไมมีบทใหพิธีกร เราอยากใหพิธีกรไดพูดไดแสดงความคิดเห็น ช่ือรายการสุขตางองศาก็คือความสุข

ของแตละคนที่เวลาไดไปเที่ยวที่ใดที่หน่ึง ซึ่งมันไมเหมอืนกัน บางคนมีความสุขในการไปดูวัด บางคนมี

ความสุขในการกินขนม บางคนมีความสุขในการถายรูป ธรรมชาติ ทุกคนมีมุมมอง จังหวัดเดียวกัน 

พื้นที่เดียวกัน ไมเหมือนกัน” (นายอาคเนย เช้ือขํา, สัมภาษณ, วันที่ 11 กันยายน 2556) 

          สวนท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการผลิตรายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

          รายการสุขตางองศาน้ันไมมีพิธีกรประจํา แตเปนการใชคนจากหลากหลายอาชีพที่มี

การตกตะกอนเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แลวรายการไมมีบทพูดซึ่งตรงน้ีก็จําเปนอยางย่ิงที่ทาง

รายการตองคัดเลือกพิธีกรซึ่งถือเปนการยากพอสมควร 
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          “รายการสุขตางองศาก็มีอุปสรรคมากพอสมควร สวนแรกเลยคือพิธีกรดวยความที่

เราไมมีพิธีกรประจํา เราใชพิธีกรจากคนหลากหลายอาชีพ แลวรายการเราไมมีบท (Script) ดังน้ัน

พิธีกรเราจําเปนตองมีความสามารถในการสรุปความคิดตัวเองไดอยางชัดเจน แลวก็ตองคิดในเชิง

อนุรักษดวยเพราะถาหากพิธีกรไมมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษเลย เขาก็จะไมเขาใจหัวใจ (Concept) 

ของรายการ ไมเขาใจในสิ่งที่รายการเราตองการจะสือ่สาร เขาจะสงสัยวาเราจะทาํอะไรกนั สวนที่สอง 

คือ ปญหาเรื่องผูชมเพราะรายการเรา ยกตัวอยาง ตอน นาน แทบไมมีการบอกในรายการเลยวาคุณ

ไปนานจะพบอะไร จะตองไปเที่ยวที่ไหนบาง แตเน้ือหาจะพูดถึงคุณคาของการเขาใจจิตรกรรมฝาผนัง

ของวัดภูมินทร วาเปนอยางไร แลวมีคุณคากับคนรุนใหมอยางไร ซึ่งเปนเน้ือหาที่คอนขางลึก

พอสมควร ดังน้ันก็จะเปนการคัดกลุมผูชมของรายการเรา ซึ่งก็คอนขางเปนกลุมเฉพาะและมีจํานวน

นอยกวารายการทองเที่ยวทั่วไปก็ถือวาดีเพราะเราจะไดกลุมเปาหมายทีต่รงกบัรายการของเรา” (นาย

อาคเนย เช้ือขํา, สัมภาษณ, วันที่ 11 กันยายน 2556) 

          สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษากําลังจะผลิต 

          ควรหาพิธีกรที่มีบุคลิก (Character) ชัดเจน เพราะเมื่อใดที่พิธีกรแสดงความคิดเห็น

จะชัดเจน อาจเปนคนที่มีบุคลิกที่ไมชอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเลย ชอบความสะดวกสบาย ยินดีที่

จะเที่ยวทั่วไปอยางที่สวนใหญทํากัน กับคนที่มีความสนใจในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เมื่อถึงเวลา

แสดงความคิดเห็นสองคนน้ีจะแสดงชัดเลยวาชอบหรอืไมชอบเพราะอะไร ซึ่งสวนน้ีพอไดความคิดเห็น

มาก็ทําใหเห็นวาไมวาจะชอบหรือไมชอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษก็ไมใชความผิด เพราะเปนเรื่อง

ความนิยมสวนบุคคล รายการไมตองไปตัดสินวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ใหรายการเปนพื้นที่แสดงความ

หลากหลายทางความคิด มุมมองหลากหลายในที่เดียวกันมีสีสัน สรางความสนุกได เพราะที่ที่เดียวกัน

แตละคนมีมุมมองที่ตางกันไป 

          “ก็หาเพื่อนที่มาเปนพิธีกรที่มีแนวคิดชัดๆ หาบุคลิก (Character) ชัดๆ เน่ืองจากวา

พอเวลาเขาแสดงความคิดมันจะไดชัดๆ เชน ถาเปนแนวไมเอาความลําบาก ชอบสบายก็เอาใหมัน

ชัดๆ ไปเลย เขาจะไดบอกไดจะไดอธิบายไดซึ่งมันก็ไมใชความผิดของเขาที่เราอยากไดอยางหน่ึง

เหมือนรายการสุขตางองศา เพราะใครๆ ก็อยากพัฒนาอยากเจริญข้ึน ซึ่งก็น่ีแหละมันก็จะไดมุมมองที่

หลากหลาย พี่มองวาไมตองไปตัดสินวาน่ีถูกหรือน่ีผิดแตวาเรามีมุมมองที่หลากหลายในที่เดียวกันพี่วา

มันสนุก ทําใหเรารูสึกวาจริงดวยนะที่ที่เดียวกันใหความรูสึกแตละคนออกมาไมเหมือนกันเลย” (นาย

อาคเนย เช้ือขํา, สัมภาษณ, วันที่ 11 กันยายน 2556) 

 

          จากผลวิจัยบทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ผูผลิตและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนท้ัง 2 คนสรุปไดวา การ

สรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษควรเปนรายการที่สรางใหคนเห็นถึงคุณคาของการทองเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

โดยการที่คนเราจะเห็นคุณคาของการอนุรักษสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดตองรูจักประวัติศาสตรความเปนมาของ

สิ่งน้ันเสียกอน เมื่อเราเห็นคุณคาก็จะเกิดการอนุรักษข้ึน เพราะเราไมอยากเห็นสิ่งมีคาน้ันสูญสลายไป 

พิธีกรรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันตองแสดงความคิดเห็นของตนตอสถานที่ วัฒนธรรม ที่ตนไดไป

พบไดอยางชัดเจน โดยผูที่จะมาทําหนาที่พิธีกรรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันควรเปนผูที่มีบุคลิก 

(Character) ชัดเจน และควรมีพื้นฐานเรื่องของการอนุรักษอยูบางในระดับหน่ึง เพื่อที่เวลาพิธีกร

ถายทอดกับผูชมจะไดมีอารมณรวม สรางความนาสนใจและสรางความตระหนักในการอนุรักษ

ทางออมแกผูชมได 

 

          2.3 ผลวิจัยบทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูมี

สวนเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จํานวน 1 คน 

          ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทํางานดานการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชองอนุรักษ วันที่ 3 

ตุลาคม พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 1 วัน ซึ่งไดทําการสัมภาษณ 1 คน ดังน้ี 

          นายพรชัย ศรีศักด์ิ ตําแหนง นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาอุทยานแหงชาติ

ตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ 

         ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและความ

คิดเห็นตางๆ เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสราง

ความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะห

แยกบทบทสัมภาษณที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปน 3 สวนคือ 

          สวนที่ 1 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษคืออะไร เหมือนหรือตางกันอยางไรกับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

         สวนที่ 2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

         สวนที่ 3 ผลดี ผลเสีย ของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

         สวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ผูศึกษากําลังจะผลิต 

 

         2.3.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)                 

นายพรชัย ศรีศักด์ิ ตําแหนง นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาอุทยานแหงชาติตาดหมอก 

จังหวัดเพชรบูรณ 

        สวนท่ี 1 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษคืออะไร เหมือนหรือตางกันอยางไรกับการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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        ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ น้ันมีหลายอยางมาก คนมีความเขาใจผิดในเรื่องของการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยูมาก ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันเปนเหมือนลําตนของตนไมที่มี

กิ่งกานสาขาแตกออกไปเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงผจญภัย การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนตน ดังน้ันการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

เปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน่ันเอง ซึ่งคําวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศถูกบัญญัติศัพทข้ึนมา

ในประเทศไทยโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งหากจะอธิบายความหมายของการทองเที่ยวเชิง

นิเวศงายๆ คือการอนุรักษรวมโดยมนุษย 

การที่จะเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดจะตองมีสวนประกอบหลัก 4 สวน ไดแก 

1. ตองทําในพื้นที่ธรรมชาติ (Nature Base Tourism) 

2. มีการจัดการอยางย่ังยืน (Sustainable Management) 

3. มีกิจกรรมและกระบวนการ เชน สิ่งแวดลอมศึกษา (Environment Education Base) 

4. การมีสวนรวมของชุมชน (community Base Tourism) เชน ชุมชนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ, ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว, ชุมชนไดรับผลประโยชนทางออมจากการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ โดยมีนักทองเที่ยวมาปลูกปาชวยชุมชน 

“การที่จะเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดน้ันตองประกอบไปดวย 4 สวน คือ ทําในพื้นที่

ธรรมชาติ มีการจัดการอยางย่ังยืน มีกิจกรรมและกระบวนการ และการมีสวนรวมของชุมชน หากขาด

ขอใดขอหน่ึงไมถือวาเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ” (นายพรชัย ศรีศักด์ิ, สัมภาษณ, วันที่ 2 ตุลาคม 

2556) 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

นักทองเที่ยวที่เขามาในอุทยานแหงชาติ ตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ น่ันสวนใหญเปน

นักทองเที่ยวที่สวนใหญมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัวในการมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติในประเทศไทยกันเปนอยางดี ดังน้ันปญหาการเสื่อมโทรมที่เกิดกับพื้นอุทยานฯ จึงเกิดนอย 

“นักทองเที่ยวที่เขามาอุทยานแหงชาติปจจุบันน้ีสวนมากใหเที่ยวเปน คือมาเที่ยวแบบไม

สรางภาระใหธรรมชาติ พกสิ่งใดมาก็เก็บเอาขยะกลับออกจากอุทยานฯ ไปดวย แตก็ยังมีบางสวนที่

เล็ดลอดสายตาเจาหนาที่เขามาไดบางแลวทิ้งเอาไวใหเปนภาระของธรรมชาติ โดยเฉพาะชวงเทศกาล

ที่คนจะมามากทําใหเจาหนาที่ดูแลไมทั่วถึง แตพฤติกรรมทําลายธรรมชาติก็ถือวานอยลงไปมาก คน

ปจจุบันน้ีใสใจธรรมชาติ ใสใจสิ่งแวดลอมกันมากข้ึน” (นายพรชัย ศรีศักด์ิ, สัมภาษณ, วันที่ 2 

ตุลาคม 2556) 

สวนท่ี 3 ผลดีผลเสียของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ชาวบานไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม โดยผลประโยชนทางตรงก็คือรายไดที่

ไดรับจากการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ผลประโยชนทางออมก็คือ มีคนเขามาเขามาชวยดูแล
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ธรรมชาติชวย คนในชุมชนมากข้ึน อาจจะชวยปลูกปา ปลูกพืชนํ้า ปลูกตนโกงกาง ซึ่งสวนน้ีหากมีแต

เพียงชาวบานคนในชุมชนทําแตเพียงฝายเดียวก็จะเห็นผลชา แตถามีนักทองเที่ยวเขามาชวยก็จะเห็น

ผลรวดเร็วข้ึนเปนการลดภาระในการปลูกปาของชุมชนไปได เปนตน ปาก็สมบูรณเร็วข้ึน ชาวบานก็มี

แหลงอาหารที่สมบูรณตามไปดวย 

สวนผลเสียของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ัน คือการที่ระบบนิเวศโดนทําลายจากการเขามา

ของมนุษย  แตกรณีน้ีจะเกิดข้ึนหากชุมชนไมมีความรูที่ความสามารถในการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในชุมชนของคนที่ดีพอ แลวผลที่ตามมาคือเกิดปญหาปาเสื่อมโทรม นํ้าทะเลกัดเซาะชายฝง สัตว

ปาสูญพันธ เปนตน อีกผลกระทบที่ตามมาเมื่อเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือนักทองเที่ยวเขามา

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชุมชน อาจเปนลักษณะนิสัย พฤติกรรม รวมไปจนถึงเครื่องนุงหม ที่อาจถูก

นักทองเที่ยวเขามาเปลี่ยนแปลง เพราะชาวบานทองถ่ินอาจเกิดการเลียนแบบทําตัวเหมือน

นักทองเที่ยวที่เขามา หรือจากที่ชาวบานเคยหาปลาดวยการหวานแห ก็หันมาใชอวนลากเพราะได

ปลาจํานวนมาก วิถีชีวิตการประมงของชาวบานก็เปลีย่นไป ระบบนิเวศก็เปลี่ยนตามดวยคือ พันธุปลา

ในนํ้าก็จะสูญพันธไมมีใหลูกหลานไดกินในอนาคต ดังน้ันจึงตองมีการจัดการบริหารใหสมดุลระหวาง

การอนุรักษคูขนานกับการพัฒนา เพราะอนุรักษมากไปก็ไมมีการเจริญ การพัฒนามากเกิดก็ไปทําลาย

สิ่งที่ดีงามตามธรรมชาติ 

“ชาวบานไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการทําการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผลประโยชนทางตรงก็คือรายไดที่ไดรับจากการเขามาทองเที่ยวของเหลานักทองเที่ยว ผลประโยชน

ทางออมคือ มีคนเขามาเขามาชวยดูแลธรรมชาติ อาจจะชวยลูกปา ปลูกพืชนํ้า ปลูกตนโกงกาง เพราะ

หากมีแตชาวบานหรือคนในชุมชนทําเพียงฝายเดียวก็จะเห็นผลชา แตถามีนักทองเที่ยวเขามาชวยก็จะ

เห็นผลรวดเร็วข้ึนเปนการลดภาระในการปลูกปาของชุมชนไปได ปาก็สมบูรณเร็วข้ึน ชาวบานก็มี

แหลงอาหารที่สมบูรณตามไปดวย สวนผลเสียของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ัน กรณีน้ีจะเกิดข้ึนหาก

ชุมชนไมมีความรูที่ความสามารถในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนของคนที่ดีพอ แลวผลที่

ตามมาคือเกิดปญหาปาเสือ่มโทรม นํ้าทะเลกัดเซาะชายฝง สัตวปาสูญพันธ อีกผลกระทบทีต่ามมาเมื่อ

เกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือนักทองเที่ยวเขามาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชุมชน เชน ชาวบาน

ทองถ่ินอาจเกิดการเลียนแบบทําตัวเหมือนนักทองเที่ยวที่เขามา หรือจากที่ชาวบานเคยหาปลาดวย

การหวานแหก็หันมาใชอวนลากเพราะไดปลามาก วิถีชีวิตการประมงของชาวบานก็เปลี่ยนไป ระบบ

นิเวศก็เปลี่ยนตามดวยคือพันธปลาในนํ้าก็จะสูญพันธุ ไมมีใหลูกหลานไดกินกัน เพราะฉะน้ันแลวเรา

ตองมีการจัดการบรหิารใหสมดุลระหวางการอนุรักษกับการพัฒนา เพราะอนุรักษมากไปมันก็ไมมีการ

เจริญ การพัฒนามากเกิดก็ไปทําลายสิ่งที่ดีงาม” (นายพรชัย ศรีศักด์ิ, สัมภาษณ, วันที่ 2 ตุลาคม 

2556) 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษากําลังจะผลิต 

รายการทองเที่ยวสวนใหญที่มีในโทรทัศนน่ัน มักเปนรายการที่พาไปชมสถานที่ทองเที่ยวที่

คนรูจักดีอยูแลว นอกจากน้ันก็พาไปรานอาหารในยานน้ัน เพื่อแนะนําสถานที่ในการรับประทาน

อาหารใหกับผูชม สวนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสวนใหญก็จะเห็นพิธีกรเปนผูชายมากกวาที่จะมี

พิธีกรคูชายหญิง เพราะการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมักพาไปเขาปา พาไปอุทยานแหงชาติในประเทศไทย 

การที่มีพิธีกรชายจึงนาจะมีความเหมาะสมมากกวา 

“รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษก็พาเขาปา พาไปสองสัตว รูปแบบรายกรก็จะเรียบๆนะ เทาที่

เห็น เพราะฉะน้ันก็อยากใหรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีความสนุกสนานมากกวารายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษที่เคยเห็นประจํา” (นายพรชัย ศรีศักด์ิ, สัมภาษณ, วันที่ 2 ตุลาคม 2556) 

 

จากการผลวิจัยวิเคราะหขอมูลและความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของกับการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ  1  คน สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษไมไดมีขอดีอยางที่หลายคนทราบเพียงดาน

เดียวแตก็ยังมีดานลบดวยเชนกัน แตก็ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ หากมีความรูก็จะมีการบริหาร

จัดการที่ดี แตหากไมมีความรูก็จะเกิดปญหา ตองใหชุมชนในทองที่น้ันเขามามีสวนรวมเพื่อการ

ทองเที่ยวที่ย่ังยืน นอกจากน้ียังตองรูจักจัดการอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาไปอยางสมดุลกัน ใน

สวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ผูศึกษากําลังจะผลิตวาพิธีกรควรใชเปน

พิธีกรชาย เพราะผูชายมีความอดทน สมบุกสมบันมากกวาผูหญงิ แตขณะเดียวกันก็อยากใหรายการมี

ความสนุกสนานดวย 

 

          2.4 ผลวิจัยบทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) คน

ในชุมชนท่ีมีการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) เขามา จํานวน 1 คน 

          ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกคนในชุมชนที่มีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ(เชิง

นิเวศ) เขามา เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชองอนุรักษ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.

2556 เปนระยะเวลา 1วัน ซึ่งไดทําการสัมภาษณ 1 คน ดังน้ี 

          นายสมพงษ ตุมคํา ตําแหนง ประธานกลุม ชุมชนคนรักปาตําบลบานหนองแมนา 

อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

          ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนที่มีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ

ความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อ

สรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย ผูศึกษาจึงไดทําการ

วิเคราะหแยกบทบทสัมภาษณของผูผลิตออกเปน 3 สวน 

          สวนที่ 1 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเขามาในชุมชนไดอยางไร 
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          สวนที่ 2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

          สวนที่ 3 ผลดีผลเสียของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

          สวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ผูศึกษากําลังจะผลิต 

 

          2.4.1 ผลวิจัยบทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)               

นายสมพงษ  ตุมคํา ตําแหนง ประธานกลุม ชุมชนคนรักปาตําบลบานหนองแมนา อําเภอเขาคอ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

          สวนท่ี 1 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเขามาในชุมชนไดอยางไร 

          การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสําหรับชุมหนองแมนา คือการตอนรับนักทองเที่ยวที่เขามา

เยือนหมูบานหนองแมนาอยางเปนมิตร ดูแลกันเสมือนญาติสนิทที่มาเย่ียมเยือนเรา เพราะการที่ดูแล

คนที่เขามาเยือนในหมูบานเสมือนญาติก็จะไดรับความใกลชิดกับชาวบานและซึมซับความเปนกันเอง

ของชาวบาน โดยไมมีความรูสึกแบงแยกกันระหวางนักทองเที่ยวหรือชาวบาน เหมือนเปนพวก

เดียวกันมากกวา สวนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเริ่มเขามาในหมูบานหนองแมนาไดโดยเริ่มจาก ชุมชน

หนองแมนาเปนหมูบานทหารพราน การทองปาลาสัตวก็เปนเรื่องปกติ เดิมสภาพพื้นที่ในชุมชนเปน

พื้นที่ปาที่ถูกทําลาย จนสงผลใหสภาพอากาศในพื้นที่รอนและแลงอยางมาก เน่ืองจากมีการบุกรุก

พื้นที่ปาและมีการทําการเกษตร ลาสัตว จนกระทั่งอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงไดเปดโอกาสให

ชุมชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อป พ.ศ.2544 ในหลายๆ 

ลักษณะ ทั้งการเปนลูกหาบ การบริการรถยนตรับสงและการจําหนายสินคา จนทําใหชุมชนมองเห็น

สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และมีความหวงใยวาพื้นที่ปาของชุมชนและแหลงทองเที่ยวจะถูก

ทําลายไป จึงไดรวมตัวกันในรูปแบบขององคกรชุมชนทองถ่ินในการเขามามีบทบาทในการสงเสริม

ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดวยการอาศัยศักยภาพของชุมชนมาเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน

รวมทั้งเปนผูถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ 

แรกเริ่มจัดต้ังกลุมช่ือวา “ชุมชนคนรักษปาหนองแมนา-ทานตะวัน” เพราะวาหมูบานหนองแมนากับ

หมูบานทานตะวันติดกันสองหมูบาน แตสมาชิกทางหมูบานทานตะวันคอยลดลง จึงเปลี่ยนเปนชุมชน

คนรักษปาบานหนองแมนา และเปน "กลุมชุมชนคนรักษปาตําบลบานหนองแมนา" จนถึงปจจุบัน 

โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินใหย่ังยืนสบืตอไปปจจุบันน้ีทํากัน

มา 10 ปแลว แลวก็เริ่มมีนักทองเที่ยวสนใจมาที่ชุมชนหนองแมนาต้ังแตเมื่อประมาณ ปพุทธศักราช 

2548 เพราะนายสมพงษ  ตุมคํา เองไดรับรางวัลผูนําชุมชนดีเดนระดับอําเภอ ตอมาในป พุทธศักราช 

2549 ไดรางวัลผูนําเขียวขจีดีเดน เรื่องกาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และก็เรื่องของการทองเที่ยว ก็

อยูในระดับประเทศ แลวก็มาไดที่โดดเดนที่สุดในป พุทธศักราช 2550 รางวัลแรกที่กลุมไดรับเกี่ยวกับ

การทองเที่ยว ไดจากกระทรวงทองเที่ยวและกฬีา คือกลุมชุมชนคนรักษปาตําบลบานหนองแมนา โดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 

ไดรับรางวัล 1 ใน 11 ชุมชนทองเที่ยวทั่วประเทศ ที่จัดการการทองเที่ยวชุมชนดีเดน ชวงเดือน

กรกฎาคม แลวตอมาเดือนพฤศจิกาปเดียวกันน้ี ชุมชนหนองแมนาก็ไดรับรางวัล Thailand Tourism 

Award รางวัลกินรี และไดรับรางวัลกินนรีรางวัลเดียวกันน้ีอีกครั้งในป พุทธศักราช 2552 อีกครั้ง ก็

ทําใหเริ่มมีคนสนใจมาทองเที่ยวเชิงนิเวศที่หนองแมนามาข้ึนเรื่อยๆจากป พุทธศักราช 2548  

สวนมากคนที่มาเยือนที่ชุมชนหนองแมนามักจะเปนนักศึกษาหรือขาราชการที่มาศึกษาดูการของ

ชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

          สวนท่ี 2 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

          นักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนหนองแมนา สวนใหญจะเขาใจอยูแลววาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศหรือวาเชิงอนุรักษตองปฏิบัติตัวอยางไร ดังน้ันจึงไมคอยมีปญหาวานักทองเที่ยวเขามาแลวจะ

ตองการเหมือนไปทองเทีย่วแบบธรรมดาทั่วไป เขาใจวาการมาพักแบบโฮมสเตยของชาวบาน อยูแบบ

ชาวบานเปนอยางไร คือไมไดมีความสะดวกสบายแตเปนการอยูอาศัยแบบที่ชาวบานอยูจริงๆ ปญหา

ที่กระทบกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่น่ันแทบจะไมมีเลย มีเพียงแตบางครั้งในชวงที่มีนักทองเที่ยวเขามา

มาก ในสวนของหองนํ้าที่ไมเพียงพอ ทําใหมีนักทองเที่ยวบางสวนที่มาอาบนํ้าสระผมที่แหลงนํ้า

ธรรมชาติ หรือจะมีปญหาเรื่องของขยะบาง แตก็ถือวามีนอยมาก 

          สวนท่ี 3 ผลดีผลเสียของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

          ในสวนของผลเสียน้ันตนยังมองไมเหน็มากนัก มีเพียงแตปญหาเรื่องขยะที่ตนถือวามี

นอยมาก เพราะนักทองเที่ยวที่มาเยือนรูอยูแลววามาทองเที่ยวเชิงนิเวศนตองรักษาสิ่งแวดลอม สวน

ผลดีน้ัน การที่ชุมชนไดทําการทองเที่ยวก็ทําใหชุมชนตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการปรับปรุง

ดูแลบานเรื่อนของตนใหสะอาดนามอง ทําใหชาวบานมีรายไดเสริมเพิ่มมากข้ึนจากการทองเที่ยว และ

ยังเปนการลดลงของการเขาปาลาสัตวจนปจจุบันน้ีไมมีแลว นอกจากน้ียังทําใหชาวบานสนใจ ใสใจที่

จะอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน เพราะปกติแลวสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมน้ีชาวบานเห็นเปน

ประจําจนมองขามที่จะใหความสําคัญไป แตพอเกิดการทองเที่ยวเขามาก็สรางความตระหนัก สราง

ความสนใจของชาวบานใหชวยกันอนุรักษมากข้ึน 

          สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษากําลังจะผลิต 

หากมีรายการทองเที่ยวที่นําเสนอในสวนของชุมชนก็นาจะทําใหคนสนใจในชุมชนเรามากข้ึน 

แลวย่ิงมีการนําเสนอในแนวทางอนุรักษก็ย่ิงทําใหคนรูและเขาใจถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ถูกตอง 

 

จากความคิดเห็นของผูมีอาชีพท่ีเก่ียวของกับการผลิตรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ผูท่ีมี

สวนเก่ียวของโดยตรงเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และชาวบานท่ีอยูในชุมชนท่ีเปดใหมีการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศน ท้ัง 4 คน สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ น้ันมีทั้งผลดีและผลเสียแตจาก

ความคิดเห็นโดยรวมของทั้ง 4 คน สวนใหญแลวเห็นวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันมีผลดีในแงของ
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การสงเสริมรายไดใหกับชาวบานทองถ่ิน สงผลใหมีการฟนฟูสิ่งแวดลอม แตในทางกลับกันก็อาจเปน

การทําลายสิ่งแวดลอมมากกวาเดิมก็เปนได ข้ึนอยูกับการจัดการของคนทองถ่ินและหนวยงานทาง

ภาครัฐ ดังน้ันจากขอมูลที่ได ผูศึกษาจะนําไปเปนแนวทางในการเพิ่มเติมสวนของเน้ือหาของรายการ

และวิธีการอนุรักษใหถูกตอง เพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

2.5 ผลวิจัยผลจากการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไป และความ

ตองการในดานรูปแบบรายการ เน้ือหา การนําเสนอ ตลอดจนความคิดเห็นในการรับชมของ

กลุมเปาหมาย ท่ีมีตอรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานท่ี

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ อายุ 18-35 ป จํานวน 100 ชุด 

ผู ศึ กษา ได ใช วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามช นิดให กลุ ม ตั วอย า งกรอก คําตอบ เอ ง                      

(Self-administered) ผูศึกษาไดเริ่มตนการสุมตัวอยางชายและหญิง ที่มีอายุระหวาง 18-35 ป โดย

การทําแบบสอบถามออนไลนและแจกแบบสอบถามบริเวณสวนสาธารณะจตุจักร ต้ังแตวันที่ 11-27 

กันยายน พ.ศ.2555 เปนระยะเวลา 7 วัน จํานวนทั้งสิ้น 100 ชุด โดยผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมา

ประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดพฤติกรรมการเปดรับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของกลุมเปาหมาย

และความตองการในดานเน้ือหา รูปแบบรายการ รวมถึงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิต

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเน้ือหาของรายการใหมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย การแจกแบบสอบถามน้ัน แยกแบบสอบถามไดเปน 

สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมในการเปดรับสื่อโทรทัศนในแตละวัน 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สวนท่ี 4 ความตองการเก่ียวกับรูปแบบรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

แสดงผลออกมาดังตารางตาง ๆ ตอไปน้ี 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่ 4-3 แสดงคารอยละของเพศ 

เพศ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ชาย 30 30 

หญิง 70 70 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 4-3 ผลการวิจัยพบวาจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คนจํานวน

กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชาย คือมีจํานวน 70 คนคิดเปนรอยละ 70 และเพศ

ชายมีจํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 30 

 

ตารางที่ 4-4 แสดงคารอยละของอายุ                    

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4-4 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน มีอายุ

ระหวาง 18-23 ป ที่ชมรายการโทรทัศนมากที่สดุ จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 78 อายุระหวาง 24-

29 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11 ชวงอายุ 29-35 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 2 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

อาย ุ
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

18-23 87 78 

24-29 11 11 

29-35 2 2 

รวม 100 100 
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ตารางที่ 4-5 แสดงสถานะภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4-5 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คน มีสถานภาพ

โสดสูงสุดถึง 98 คน คิดเปนรอยละ 98 รองลงมาคือสถานภาพสมรส 2 คน คิดเปนรอยละ 2 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-6 แสดงระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4-6 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คน มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาสูงสุดถึง 93 คน คิดเปนรอยละ 93 รองลงมาคือระดับมัธยมปลาย

หรือปวช. 4 คน คิดเปนรอยละ 4 ถัดมาคือระดับสูงกวาปริญญาตรี 2 คน คิดเปนรอยละ 2 และ

อนุปริญญา 1 คน คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

สถานภาพ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

โสด 98 98 

สมรส 2 2 

หยาราง 0 0 

รวม 100 100 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

มัธยมตอนปลาย/ปวช. 4 4 

อนุปรญิญา 1 1 

ปริญญาตรี/เทียบเทา 93 93 

สูงกกวาปรญิญาตร ี 2 2 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

ตารางที่ 4-7 แสดงอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4-7 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน พบวา

มีอาชีพนักเรียนนักศึกษามากที่สุดจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 74 มีอาชีพพนักงาน ลูกจางเอกชน

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11 มีอาชีพอื่นๆจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 มีอาชีพคาขายปรก

อบธุรกืจสวนตัวจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 มีจํานวนอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจ 

 

ตารางที่ 4-8 แสดงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท 64 64 

10,001-20,000 บาท 28 28 

20,001-30,000 บาท 5 5 

30,001-40,000 บาท 2 2 

มากกวา 40,001 บาท 1 1 

รวม 100 100 

 จากตารางที่ 4-8 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทมากที่สุดจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64 มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-

30,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 2 

อาชีพ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 3 3 

พนักงาน/ลกูจางเอกชน 11 11 

คาขาย/ประกอบธุรกจิสวนตัว 6 6 

นักเรียน/นักศึกษา 74 74 

แมบาน 0 0 

อื่นๆ 7 7 

รวม 100 100 
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คน คิดเปนรอยละ 2 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,001 บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

1 ตามลําดับ 

 

 สรุปผลจากการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษในสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 100 คน พบวาเปนเพศหญิงมาก

ถึงรอยละ 70 มีอายุอยูในชวง 18-23 ป มากที่สุดรอยละ 87 มีสถานะภาพโสดมากกวาสถานภาพ

อื่นๆ รอยละ 98 โดยมีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษามากที่สดุรอยละ 74 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย

กวา 10,000 บาท มากที่สุดรอยละ 64ซึ่งมีความสอดคลองกันของขอมูล สามารถอธิบายไดวาผูที่มี

ความสนใจรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนหญิงมากกวาเพศอื่น และสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา 

ซึ่งสอดคลองกับชวงอายุที่มากที่สุด 18-23 ป และสอดคลองกับรายไดคือมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย

กวา 10,000 บาทมากที่สุดน่ันเอง 

 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมในการเปดรับสื่อโทรทัศนในแตละวัน 

ตารางที่ 4-9 แสดงคาชองโทรทัศนที่รับชม 

ชองโทรทัศนท่ีรับชม 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ชอง 3 75 75 

ชอง 5 2 2 

ชอง 7 6 6 

ชอง 9 MCOT 3 3 

ชอง Thai PBS 5 5 

อื่นๆ 9 9 

รวม 100 100 

                       จากตารางที่ 4-9 ผลการวิจัยพบวา จากลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน มีการ

รับชมโทรทัศนชอง 3 มากที่สุดจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 75 มีการรับชมโรทัศนชองอื่นๆจํานวน 

9 คน คิดเปนรอยละ 9 มีการรับชมโทรทัศนชอง 7 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 มีการรับชม

โทรทัศนชอง Thai PBS จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 มีการรับชมโทรทัศนชอง 9 จํานวน 3 คน คิด

เปนรอยละ 3และสุดทายมีการรับชุมโทรทัศนชอง 5 นอยที่สุดจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 

ตามลําดับ 

ตารางที่ 4-10 แสดงคารอยละวันในการรับชมโทรทัศน 
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วันในการรับชมโทรทัศน 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

วันจันทร 8 8 

วันอังคาร 9 9 

วันพุธ 10 10 

วันพฤหัส 10 10 

วันศุกร 15 15 

วันเสาร 18 18 

วันอาทิตย 20 20 

วันหยุดนักขัตฤกษ 10 10 

รวม 100 100 

            จากตารางที่ 4-10 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน มี

การเปดรับโทรทัศนในวันอาทิตยมากที่สุด รอยละ 20 ถัดมาคือวันเสารรอยละ 18 ถัดมาคือวันศุกร

รอยละ 14 ถัดมาคือวันพุธวันพฤหัสและวันหยุดนักขัตฤกษ รอยละ 10 วันอังคารรอนละ 9 และ

สุดทายวันจันทรรอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-11 แสดงชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน 

แสดงชวงเวลาในการรับชมโทรทัศน 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

06.00-09.00 น. 6 6 

09.01-12.00 น. 2 2 

12.01-15.00 น. 6 6 

15.01-18.00 น. 6 6 

18.01-21.00 น. 37 37 

21.01-24.00 น. 42 42 

อื่นๆ 1 1 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          จากตารางที่ 4-11 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวทั้งหมด 100 คน พบวาชวงเวลาใน

การรับชมโทรทัศนชวง 21.01-24.00 น. มากที่สุดรอยละ 42 ตามมาดวยเวลา 18.01-21.00 น. รอย

ละ 37 เวลา 06.00-09.00 น. 12.01-15.00 น. และเวลา 15.01-18.00 น. รอยละ 6 เทากัน ตามมา

ดวยเวลา09.01-12.00 น. รอยละ 2 และสุดทายคือเวลาอื่นๆรอยละ 1 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-12 แสดงระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน 

ระยะเวลาในการรับชมโทรทัศน 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

นอยกกวา 1 ช่ัวโมง 16 16 

1-2  ช่ัวโมง 31 31 

3-4 ชั่วโมง 39 39 

5-6ช่ัวโมง 8 8 

มากกวา 6 ช่ัวโมง 6 6 

รวม 100 100 

         จากตารางที่ 4-12 ผลการวิจัยพบวา จากลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน ใช

ระยะเวลาในการดูโทรทศันสูงสดุ 3-4 ช่ัวโมง รอยละ 39 รองลงมาคือระยะเวลาในการดูโทรทัศน 1-2 

ช่ัวโมง ถัดมาคือระยะเวลาในการดูโทรทัศน นอยกกวา 1 ช่ัวโมง ถัดมาคือระยะเวลาในการดูโทรทัศน 

5-6 ช่ัวโมงและระยะเวลาในการดูโทรทัศนมากกวา 6 ช่ัวโมง รอยละ8 และรอยละ 6 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

จากคําถามที่วา “ทานคิดวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคืออะไร” โดยใหตอบ

แบบสอบถามเอง วิเคราะหคําตอบไดวามี 4 แนวคําตอบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-13 แสดงแนวคําตอบ 

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทัศนะของทานคือ รอยละ 

ทองเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติ โดยไมทําลายเชนไมท้ิง

ขยะลงสถานท่ีทองเท่ียว 
70 

ทองเที่ยวแบบไปทํากิจกรรมฟนฟู  บํารุงรักษา

ธรรมชาติ เชน ปลูกปา เก็บขยะ ปลูกปะการัง 
20 

การทองเที่ยวแบบใชชีวิตพอเพียง 5 

การทองเที่ยวแบบรักษาระบบนิเวศและสรางรายได

ใหชุมชน 
5 

รวม 100 

           จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความเขาใจวาการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษวาทองเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ โดยไมทําลายเชนไมทิ้งขยะลงสถานที่ทองเที่ยว มากที่สุด รอย

ละ 70 รองลงมาคือเขาใจวาการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษคือทองเทีย่วแบบไปทาํกิจกรรมฟนฟู บํารุงรักษา

ธรรมชาติ เชน ปลูกปา เก็บขยะ ปลูกปะการัง รอยละ 20 และเขาใจวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือ

การทองเที่ยวแบบใชชีวิตพอเพียงและการทองเที่ยวแบบรักษาระบบนิเวศและสรางรายไดใหชุมชน 

รอยละ 5 เทากัน ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-14 แสดงวาเคยทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือไม 

เคยทองเท่ียวเชิงอนุรักษหรือไม 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

เคย 59 59 

41 41 41 

รวม 100 100 

       จากตารางที่ 4-14 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน เคยไป

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากกวาผูที่ไมเคยไปทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รอยละ 59 และรอยละ 41 ตามลําดับ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ที่ 4-15 แสดงการวาหากเคยมีโอกาสหรือถามีโอกาสไปทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะไปกับใคร 

หากเคยมีโอกาสหรือถามโีอกาสไป

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะไปกับใคร 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

คนเดียว 4 4 

ครอบครัว 32 32 

เพ่ือน 51 51 

คนรัก 13 13 

รวม 100 100 

       จากตาราง 4-15 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 หากเคยมี

โอกาสหรือถามีโอกาสไปทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะไปกับเพื่อนมากที่สุด รอยละ 51 ตามมาดวย

ครอบครัว รอยละ 32 คนรัก รอยละ 12 และคนเดียว รอยละ 4 ตามลําดับ 

 

ตาราง 4-16 แสดงจุดประสงคของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

จุดประสงคของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

เพื่อสมัผสักบัธรรมชาติที่แทจริง 16 16 

เพื่อชวยเหลือชุมชนในการอนุรักษสถานที่

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
18 18 

เพื่อสมัผสักบัชุมชนทองถ่ินและเรียนรูการ

ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
10 10 

เพื่อสงเสรมิการอนุรกัษสถานที่ทองเที่ยว

ทางธรรมชาติใหย่ังยืน 
24 24 

ทั้งหมดรวมกัน 31 31 

อื่นๆ 1 1 

รวม 100 100 

       จากตาราง 4-16 แสดงจุดประสงคสูงสุดของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษรอยละ 31 คือ

ทั้งหมดของวัตถุประสงคขางตนรวมกัน โดยมีจุดประสงในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติใหย่ังยืน รอยละ 24 ถัดมาคือวัตถุประสงคในการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษเพื่อชวยเหลือชุมชนในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ    รอยละ 18 ตามมาดวย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัตถุประสงคในการทองเทีย่วเชิงอนุรกัษเพือ่สัมผัสกับธรรมชาติที่แทจรงิ รอยละ 16 และวัตถุประสงค

อื่นๆอีกรอยละ 1 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 4 ความตองการเก่ียวกับรูปแบบรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ตารางที่ 4-17 แสดงความตองการวันออกอากาศของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากตารางที่ 4-17 แสดงความตองการวันออกอากาศรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมี

ความตองการใหออกอากาศในวันหยุดนักขัตฤกษสูงสุดรอยละ 38 รองลงมาคือวันอาทิตยรอยละ 32 

ถัดไปคือวันเสารรอยละ 21 ตามมาดวยวันศุกรรอยละ 6 และวันจันทร วันพุธ รอยละ 2 เทากัน 

ตามลําดับ สวนวันอังคารและวันพฤหัสน้ันกลุมตัวอยางไมมีความตองการใหออกอากาศในวันดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตองการวันออกอากาศของรายการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

วันจันทร 2 2 

วันอังคาร 0 0 

วันพุธ 2 2 

วันพฤหัส 0 0 

วันศุกร 6 6 

วันเสาร 21 21 

วันอาทิตย 32 32 

วันหยุดนักขัตฤกษ 38 38 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-18 แสดงความตองการใหรายการทองเที่ยวออกอากาศเวลาใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากตารางที่ 4-18 แสดงความตองการเวลาในการออกอากาศรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษในเวลา 09.01-12.00 น. มากที่สุด รอยละ 41 รองลงมาคือเวลา 12.01-15.00 น. รอยละ 25 

ถัดมาคือเวลา 15.01-18.00 น. รอยละ 16 ตามมาดวยเวลา 06.00-09.00 น. 18.01-21.00 น. และ 

21.01-24.00 น. รอยละ 8 รอยละ 7 รอยละ 3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-19 แสดงความตองการใหรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษออกอากาศทางสถานีโทรทัศนฟรี

ทีวีชองใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากตารางที่ 4-19 แสดงความตองการใหรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองThai PBS มากที่สุด รอยละ 31 รองลงมาคือชอง 3 รอยละ 30 ถัดมาคือชอง 

ความตองการวันออกอากาศของรายการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

06.00-09.00 น. 8 8 

09.01-12.00 น. 41 41 

12.01-15.00 น. 25 25 

15.01-18.00 น. 16 16 

18.01-21.00 น. 7 7 

21.01-24.00 น. 3 3 

ความตองการใหรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองใด 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ชอง 3 30 30 

ชอง 5 6 6 

ชอง 7 5 5 

ชอง 9 MCOT 26 26 

ชอง NBT 2 2 

ชอง Thai PBS 31 31 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9 MCOT รอยละ 26 ตามมาดวยชอง 5 ชอง 7 ชอง NBT รอยละ 6 รอยละ 5 และ รอยละ 2 

ตามลําดับ 

. 

ตารางที่ 4-20 แสดงความตองการของระยะเวลาการออกอากาศรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

       จากตารางที่ 4-20 แสดงความตองการของระยะเวลาการออกอากาศรายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษสูงสุด 20 นาที รอยละ 56 รองลงมาคือ 15 นาที รอยละ 40 และ 10 นาที รอยละ 4

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-21 แสดงความตองการรูปแบบและลกัษณะอารมณและโทนสี (Mood and Tone) ของ

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

   จากตารางที่ 4-21 แสดงความตองการรูปแบบและลักษณะอารมณและโทนสี (Mood 

and Tone) ของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตองการใหสนุกสนาน ภาพสีสันสดใส เห็นความ

สวยงามของธรรมชาติมากที่สุด รอยละ 66 รองลงมาคือเรียบงาย นําเนินเรื่องชาๆ แตเนนภาพความ

สวยงามของธรรมชาติรอยละ 24 ตามมาดวยอนุรักษ ดูเปนทางการ เครงขรึม ภาพสวนใหญไม

เคลื่อนไหวมาก เปนมุมกลองน่ิงๆและอื่นๆ รอยละ 5 เทากัน ตามลําดับ 

ความตองการของระยะเวลาการออกอากาศ

รายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

10 นาที 4 4 

15 นาท ี 40 40 

20 นาที 56 56 

รวม 100 100 

ความตองการรูปแบบและลักษณะอารมณและโทนส ี(Mood 

and Tone) ของรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

สนุกสนาน ภาพสีสันสดใส เห็นความสวยงามของธรรมชาติ 66 66 

อนุรักษ ดูเปนทางการ เครงขรึม ภาพสวนใหญไมเคลื่อนไหวมาก 

เปนมมุกลองน่ิงๆ 
5 5 

เรียบงาย นําเนินเรื่องชาๆ แตเนนภาพความสวยงามของธรรมชาติ 24 24 

อื่นๆ 5 5 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-22 แสดงความตองการในวิธีการนําเสนอของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

      จากตารางที่ 4-22 แสดงความตองการในวิธีการนําเสนอของรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษโดยการดําเนินรายการกระชับ การตัดตอรวดเร็วบางบางชวงเวลาที่ตองการใหต่ืนเตนหรือ

นาสนใจ แตบางชวงเวลาที่ตองการจะเนนหรือใหความสําคัญก็มีจังหวะในการตัดตอที่ชาลงมากที่สุด 

รอยละ 56 รองลงมาคือดําเนินเรื่องผานกิจกรรมหรือประสบการณที่พิธีกรไปพบเจอ และเช่ือมเรื่อง

ดวยตัวอักษรแทนเสยีงบรรยายประกอบ (Voice Over) รอยละ 13 ตามมาดวยการดําเนินรายการ

ผานพิธีกรชาๆ เปนเหมือนเชิง Reality  รอยละ 12 ตามมาดวยดําเนินรายการผานกิจกรรมที่พิธีกร

ทําประกอบเสียงบรรยายประกอบ(Voice Over) ของตัวพิธีกรเอง รอยละ 6 ตามมาดวยการดําเนิน

รายการกระชับรวดเร็ว มีการตัดตอรวดเร็วประกอบ Sound Effect ต่ืนเตนตลอดรายการ รอยละ 5 

เทากับดําเนินรายการผานกิจกรรมที่พิธีกรทําประกอบเสียงบรรยายประกอบ(Voice Over) และอื่นๆ 

รอยละ 3 ตามลําดับ 

 

 

ความตองการในวิธีการนําเสนอของรายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

การดําเนินรายการผานพิธีกรชาๆ เปนเหมอืนเชิง Reality 12 12 

การดําเนินรายการกระชับรวดเร็ว มีการตัดตอรวดเร็วประกอบ 

เสียงพิเศษ (Sound Effect) ต่ืนเตนตลอดรายการ 
5 5 

ดําเนินรายการกระชับ การตัดตอรวดเร็วบางบางชวงเวลาท่ี

ตองการใหต่ืนเตนหรือนาสนใจ แตบางชวงเวลาท่ีตองการจะ

เนนหรือใหความสําคัญก็มีจังหวะในการตัดตอท่ีชาลง 

56 56 

ดําเนินรายการผานกจิกรรมที่พิธีกรทําประกอบเสียงบรรยาย

ประกอบ(Voice Over) 
5 5 

ดําเนินรายการผานกจิกรรมที่พิธีกรทําประกอบเสียงบรรยาย

ประกอบ(Voice Over) ของตัวพิธีกรเอง 
6 6 

ดําเนินเรือ่งผานกิจกรรมหรือประสบการณทีพ่ิธีกรไปพบเจอ และ

เช่ือมเรื่องดวยตัวอักษรแทนเสียงบรรยายประกอบ(Voice Over) 
13 13 

อื่นๆ 3 3 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-23 แสดงรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษควรมีพิธีกรหรือไม 

 

 

 

 

 

 

     จากตารางที่ 4-23 แสดงวารายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษควรมีพิธีกร รอยละ 95 และไม

ควรมีพิธีกร รอยละ 5 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-24 แสดงจํานวนของพิธีกรในรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

     จากตารางที่ 4-24 แสดงจํานวนของพิธีกรในรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวาควรมี 2 คน

มากที่สุด รอยละ 56 รองลงมาคน 1 คน และสุดทายคือ 3 คน รอยละ 39 และ รอยละ 5 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษควรมีพิธีกร

หรือไม 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ควรมี 95 95 

ไมควรม ี 5 5 

รวม 100 100 

จํานวนของพิธีกรในรายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1 คน 37 39 

2 คน 54 56 

3 คน 4 5 

รวม 95 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-25 แสดงวารายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษควรมีกี่ชวง 

 จากตารางที่ 4-25 แสดงความตองการมีชวงรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3 ชวงรายการ 

รองลงมาคือ 2 ชวงรายการ และอื่นๆ รอยละ 54 รอยละ 45 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษควรมีก่ีชวง 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

2 ชวง โดยชวงที่หน่ึง บอกกิจกรรมหรือประสบการณที่ผูชมจะได

ดูในเทปน้ันๆคราวๆและบอกรายละเอียดการเดินทาง ชวงทีส่อง 

จะนําเสนอกจิกรรมหรือประการณที่ไดมีเกริ่นในชวงแรกและสรปุ

หรือขมวดสิ่งที่ไดที่ไดพบในเทปน้ันๆ 

45 45 

3 ชวง ชวงท่ีหน่ึง คือชวงแนะนําการเดินทางพ้ืนฐานท่ัวไป ชวง

ท่ีสอง จะนําเสนอความเปนทองถ่ินน้ันๆ และชวงสุดทาย สรุป

การเดินทางมาเยือนวาไดพบอะไรรูสึกอยางไรบางเก่ียวกับผูคน

และธรรมชาติ เปนเหมือน Diary บันทึกความประทับใจและ

ประสบการณการเดินทางท่ีไดพบครั้งน้ัน 

54 54 

อื่นๆ 1 1 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-26 แสดงความนาสนใจในตอนแรกของการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

      จากตารางที่ 4-26 แสดงความนาสนใจในตอนแรกของการผลิตรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษทั้ง 13 ตอน พบวาตอนลองลํานํ้าเข็ก...ตามหากระพรุนนํ้าจืด (หนองแมนา จังหวัดเพชรบูรณ) 

นาสนใจที่สุด รอยละ 13 รองลงมาคือตามหาเสนห...เชียงคาน (จังหวัดเลย) และปะการังคืนทะเล...ที่

เกาะสมุย (จังหวัดสุราษฏรธานี) รอยละ 12เทากัน ถัดไปคือเดินเทาอาวตะโละวาว...ชมปะการังออน

ที่เกาะจาบัง (อุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล) รอยละ 11 ถัดไป คือขยะลน...ภูทับเบิก (จังหวัด

เพชรบูรณ)การมาของกระเชาลอยฟา ณ ภูกระดึง (จังหวัดเลย)นาน...เมืองในหุบเขารอยละ 8 เทากัน 

ถัดไปคือ ชมปะการัง....ที่เกาะขาม (จังหวัดชลบุรี) รอยละ 7 ถัดไปคือปาย...ยังมีมนตขลัง (จังหวัด

แมฮองสอน) รอยละ6 ถัดไปคือบานชาวเรือปากแหลมสิงห (จังหวัดจันทบุรี) รอยละ 5 ถัดไปคือตาม

หาคุนหมิง...ที่บานผางาม (จังหวัดเลย)และปาชายเลน...คลองโคลน (ต.คลองโคลน จ.สมุทรสงคราม) 

รอยละ4 และรอยละ3ตามลําดับ 

ความนาสนใจในตอนแรกของการผลิตรายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ขยะลน...ภูทบัเบิก (จงัหวัดเพชรบรูณ) 8 8 

ปาย...ยังมีมนตขลงั (จงัหวัดแมฮองสอน) 6 6 

ตามหาเสนห...เชียงคาน (จังหวัดเลย) 12 12 

การมาของกระเชาลอยฟา ณ ภูกระดึง (จังหวัดเลย) 8 8 

ปะการงัคืนทะเล...ทีเ่กาะสมุย (จังหวัดสุราษฏรธานี) 12 12 

เกษตรยังมี...ที่พัทยา (จังหวัดชลบรุี) 3 3 

นาน...เมอืงในหบุเขา 8 8 

ปาชายเลน...คลองโคลน (ต.คลองโคลน จ.สมทุรสงคราม) 3 3 

ชมปะการงั....ที่เกาะขาม (จงัหวัดชลบุร)ี 7 7 

เดินเทาอาวตะโละวาว...ชมปะการงัออนที่เกาะจาบงั (อุทยาน

แหงชาติตะรเุตา จังหวัดสตูล) 
11 11 

ลองลํานํ้าเข็ก...ตามหากระพรุนนํ้าจืด (หนองแมนา จังหวัด

เพชรบูรณ) 
13 13 

ตามหาคุนหมงิ...ที่บานผางาม (จังหวัดเลย) 4 4 

บานชาวเรือปากแหลมสิงห (จังหวัดจันทบุร)ี 5 5 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-27 แสดงช่ือที่เหมาะสมกับรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จากตารางที่ 4-27 แสดงช่ือรายการที่เหมาะกับรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ช่ือที่มีคน

เลือกมากที่สุดคือ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ผูมาเยือนรอยละ 37 รองลงมาคือ ฮัลโหล เนเจอร

(Hello Nature) รอยละ 31 ถัดไปคือ เฟรนทราเวล (Friends Travel) รอยละ 18 และสวัสดีไทย

แลนด รอยละ 14 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรค

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทอเที่ยวธรรมชาติใน

ประเทศไทยโดยสรุปใจความจากผูตอบแบบสอบถามดังน้ี 

-ควรนําเสนอในหลายรูปแบบใหเขากับยุคสมัยเพื่อชวยในการสื่อสารใหเขาใจกันได

งายข้ึนและควรมคีวามนาสนใจในแตละสถานที ่ควรมีการนําเสนอที่แปลกใหม มีสิ่งที่ดึงดูดใหคน

สนใจดู รายการควรสนุก จะไดไมนาเบื่อและรูสึกวาเปนการอนุรักษจริงๆ  

- ไมควรบอกใหอนุรักษแบบตรงๆ แตใหใชวิธีอื่นในการแทรกเรื่องการอนุรักษ เชน 

การเขาไปคุยกับชาวบานในชุมชนน้ันๆ เพราะโดยธรรมชาติของคนไมชอบการถูกสั่งสอน 

- เน้ือหารายการตองมีเน้ือหาที่ไมซับซอนและควรมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลเพื่อให

เห็นการโตตอบบทสนทนา และจะย่ิงทําใหรายการดูนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

- ไมใชแคการแนะนําสถานที่แบบผานๆแตทําใหเห็นวาพิธีกรลงไปสัมผัสดวยตัวเอง

จริงๆ รูสึกอยางไรพูดไปอยางน้ันไมตองพยายามนําเสนอใหรูสึกวาจะมาเที่ยวทั้งทีตองแบกภาระ

การรวมดูแลที่ทองเที่ยวแตมาพรอมๆกับใจที่อยากมาทองเที่ยว 

 

จากผลการวิเคราะหการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษของกลุมเปาหมาย และความตองการในดานเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ และความ

คิดเห็นเพิ่มเติมสรุปไดวา จากที่ไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมาย อายุ 18-35 ป 

ชื่อท่ีเหมาะสมกับรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ฮัลโหล เนเจอร (Hello Nature) 31 31 

 เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)  37 37 

สวัสดีไทยแลนด 14 14 

เฟรนทราเวล (Friends Travel) 18 18 

รวม 100 100 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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จํานวนทั้งสิ้น 100 ชุด และเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาเพื่อใชในการวางแผน คิดโครงสราง 

รูปแบบและเน้ือหาของรายการใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหมาก

ที่สุด พบวากลุมเปาหมายมีความสนใจในการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งน้ีผู

ศึกษาจะเลือกประเด็นที่กลุมเปาหมายใหความสนใจคือ รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ไมช้ีนําให

อนุรักษอยางจงใจจนเกินไปและควรเปนรายการที่สนุกสนานไมนาเบื่อ จากน้ันจะนําผลสํารวจ

ดานพฤติกรรมการเปดรับชมสื่อการสอนภาษาไปปรับใชในการจัดทําโครงสรางรายการตอไป 

 

3. การนําเสนอชิ้นงานรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความตระหนักใน

การอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ “The Visitor ผูมาเยือน” 

3.1 การนําเสนอโครงรางรายการ (Proposal) และบทโทรทัศน (Script) กอน

การผลิตรายการ 

 

โครงรางรูปแบบ รายการ“The Visitor ผูมาเยือน” 

ท่ีมาของรายการ 

รายรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่นําเสนอแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปน

รายการเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย 

วัตถุประสงครายการ (Purpose) 

1. เพื่อเผยแพรและสงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย 

2. เพื่อสรางความตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติภายในประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย (Target): นักทองเที่ยว อายุ 18-35 ป 

ชองทางการนําเสนอ (Channel): สถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

ความยาวรายการ: 20 นาที 

ผูดําเนินรายการ: อดิพงษ   มาริกัน 

           ชนิดาภา พรหมิ 

กรอบความคิด (Concept) 

เปนรายการที่จะทําใหผูชมเกิดความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติมากข้ึน เมื่อมีโอกาสไปทองเที่ยวก็จะไมทําลายธรรมชาติ เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติอยู

ย่ังยืนตลอดไป 

แกนรายการ (Theme) 

การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบเริ่มมีความนิยมเพิ่มมากข้ึนในประเทศไทย 

ต้ังแตป พ.ศ. 2530 จนมาถึงปจจุบันน้ีทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเองก็มีการออกการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รณรงค (Campaign) ที่มีระยะเวลาต้ังแตป 2554-2556 ในช่ือ “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทย

ย่ังยืน” แตกลับยังไมไดรับการตอบรับมากเทาที่ควร การทองเที่ยวแบบเดิมที่เนนปริมาณยัง

ไดรับความนิยมมากกวาอยูมาก ซึ่งมันก็มาพรอมกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ

ทําลายแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งที่ต้ังใจและไมไดต้ังใจ 

ดังน้ันหากมีการทองเที่ยวที่สงเสริมการอนุรักษโดยโดยนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่

คนทองถ่ินอนุรักษประกอบกับการเขาไปอยูกับชาวบานในฐานะผูไปเย่ียมเยือนของพิธีกรเพื่อที่

อยางนอยสรางความตระหนักแกผูคนที่มาทองเที่ยววาไมควรทําลายทรัพยากรตางๆ ก็จะชวย

อนุรักษธรรมชาติได เพราะพลังการอนุรักษใหย่ังยืนไมใชแคคนทองถ่ินฝายเดียวยังรวมถึงผูไป

เยือนดวย นอกจากน้ีสิ่งที่จะไดรับกลับมายังมีวัฒนธรรม ความอบอุนและเปนกันเองของคนใน

แตละทองถ่ินน้ันๆ ผานการมาเยือนในแตละครั้งดวย 

โครงสรางรายการ (Structure) 

แมรายการที่นําเสนอผานทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) จะเปนการ

นําเสนอในครั้งเดียวจบตอน โดยไมมีโฆษณาค่ันรายการ แตรายการหน่ึงตอน จะแบงออกเปน 3 

ชวง คือ ชวงแนะนําการเดินทางพื้นฐานทั่วไป ชวงรูจักทองถ่ินและชวงบันทึกเดินทาง 

1. ชวงแรก แนะนําสถานที่ทองเที่ยวทั่วไปในที่น้ันๆ ใหขอมูลสั้นๆของแตละ

สถานที่ 

2. ชวงรูจักทองถ่ิน จะเปนการพาไปรูจักความเปนมาของผูคน ชุมชนทองถ่ินน้ันๆ 

และสัมผัสกับธรรมชาติแหงแรก ทํากิจกรรมตางๆที่คนในทองถ่ินเปดโอกาสใหผูมาเยือนไดไป

สัมผัสรวมดวย 

3. ชวงบันทึกเดินทาง จะนําหัวขอเดน (Highlight) ทั้งหมดของตอนน้ัน ๆ มา

รวบรวม สรุปการเดินทางมาเยือนของพิธีกรวาไดพบอะไรรูสึกอยางไรบาง ทั้งผูคน และ

ธรรมชาติ เปนเหมือนบันทึกประจําวัน (Diary) บันทึกความประทับใจและประสบการณการ

เดินทางที่ไดพบครั้งน้ันของพิธีกรทั้งคู 

รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 

การถายทํารายการจะเปนรายการทองเที่ยว ใชเสียงดนตรีจังหวะสนุกสนาน

ประกอบรายการนอกนอกจากน้ียังนําเสนอเน้ือหาใหเห็นและรับรูความเปนอยูระหวางมนุษยกับ

ธรรมชาติอยางกลมกลืน ไดเรียนรูวาชุมชนอยูและรักษาธรรมชาติอยางไงและในฐานะผูมาเยือน

ของพิธีกรไดรับอะไรและใหอะไรกับคนทองถ่ินและธรรมชาติบางเพื่อสรางการรับรู สรางความ

ตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ เห็นการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติอยางกลมกลืน 
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บทโทรทัศนรายการ The Visitor 

ตอน : ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา จังหวัด เพชรบูรณ 

ตารางที่ 4-28 บทโทรทัศนรายการ The Visitor 

 

คิว ภาพ เสียง 

1 Title เปดรายการ 

 

การเดินทาง เพื่อไปสัมผัสธรรมชาติ 

และวิถีชีวิต ของผูคนอันหลากหลาย 

ของสองเพื่อนซี้ 

อินยาส อดิพงษ มาริกัน 

จิน ชนิดาภา พรหมิ 

เพลง Title รายการ 

 

2 MSภาพธรรมชาติดอกหญายามเชา 

MS หยดฝนหลนจากใบไมสีเขียว 

MS ดอกบัวตองตองลมพัดไหว 

LS ดอกบัวตองดานหลังเห็นทิวทัศน

และหมอกยามเชา 

CU เทาของอายาสและจินกําลังเดิน

ผานไป 

MS จินและอินยาสทามกลางหมอก

ยามเชา 

Cut 

(เสียงดนตรีบรรเลง) 

VO. สายฝนกําลังออนแรงลง เปนสัญญาณวา

ลมหนาวกําลังจะมาเยือน ถือเปนยามดีในการ

เริ่มตนการเดินทางของ The Visitor และสอง

เพื่อนซี้อยางอินยาสและจินเปนครั้งแรก 

3 CU หยดนํ้าคางบนยอดไผ 

Text “ปลายฝน” 

Pan LS ภาพทิวทัศนยามเชา ตนไม 

ไหว 

Text “ปลายฝน และตนลมหนาว พัด

พาเรามาเยือนที่...” 

ภาพดอกไม Shift Focus เปนภาพ

ภูเขาที่อยูเบื้องหลัง 

Text “เขาคอ” 

VO. ปลายฝนและตนลมหนาว พัดพาเรามา

เยือนที่ “เขาคอ” 
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LS อินยาสและจินยืนมองทิวทัศนยาม

เชา (Silhouette) 

Cut 

4 MS อินยาส 

 

Freeze ภาพ ข้ึนตัวอักษรแนะนํา 

“อินยาส” อดิพงษ  มาริกัน 

 

MS จิน 

Freeze ภาพ ข้ึนตัวอักษรแนะนํา 

“จิน” ชนิดดาภา   พรหมิ 

Ins. MS จินยืนชมทิวทัศน 

Ins. CU มือถือที่กําลังถายภาพทิวทัศน 

 

MS จิน 

CUT 

MS อินยาส 

 

Cut 

อินยาส : ช่ือยาสครับ อดิพงษ มาริกัน 

 

 

 

อินยาส : ยังไมเคยครับ มาครั้งน้ีครั้งแรก 

 

จิน :จินคะ ชนิดาภา พรหมิ  

 

จิน :เคยมาเขาคอสองครั้งแลวคะ สวนใหญมา

เขาคอก็จะถายรูปอัพโหลดลงเฟซบุค อินสตา

แกรม 

 

จิน : วันน้ีมากับรายการ The Visitor มา

ทองเที่ยวเพื่อดูวิถีชาวชาว 

อินยาส : ตองลองดูครับวาการมาเขาคอครั้งน้ี

จะเปนยังไง 

5 ภาพทิวทัศน 

MS รานขายของที่ระลึกบนเขาคอ 

ภาพนักทอ ง เที่ ยวพอลูกถ ายภาพ

ทิวทัศน 

 

Pan ทิวเขา 

ภาพยอดดอกบัวตอง ภูเขา ทองฟา

และสายหมอก 

Pan นักทองเที่ยวมากมาย แลวตัดมา

ที่ นักทองเที่ยวถายภาพกับเด็กชาวเขา 

 

LS วัดพระธาตุผาแกว  

VO. ในชวงอากาศเย็นๆแบบน้ี เขาคอเปน

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมติดอันดับตนๆของ

ประเทศ 

 

 

VO. เปนดินแดนแหงขุนเขาและทะเลหมอก มี

สถานที่ทองเที่ยวหลากหลายใหนักทองเที่ยว

ไดมาพักผอนเชน  

 

 

 

VO. วัดพระธาตุผาซอนแกว 
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Text “วัดพระธาตุผาซอนแกว” 

แลวตัดมาที่ Pan นักทองเที่ยวภายใน

วัดพระธาตุผาซอนแก ว Dissolve  

เครื่องชามสังคโลกที่ประดับในวัดพระ

ธาตุผาซอนแกว แลว Dissolves เปน 

Establishing Shot ของวัดพระธาตุผา

ซอนแกว อีกครั้ง 

 

Till up พระบรมเจดียกาญจนาภิเษก 

แลวตัดไปที่ภาพนักทองเที่ยวตีระฆัง 

 

ตั ด ม า ที่  ฐ า น อิ ท ธิ 

Text “ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑอาวุธ)” 

ภาพบรรยายกาศนักทองเที่ยวในฐาน

อิทธิ 

 

Till up อนุสรณผูเสียสละเขาคอ 

แลวตัดมาที่ดอกไม  

 

MS นักทองเที่ยวน่ังชมทิวทัศน แลว 

Pan แลวจึง Dissolve เปนภาพ Pan 

ภูเขา แลวตัดไปที่ภาพดอกไมแลว 

Shift Focus ไปที่ภูเขาที่ยูดานหลัง 

 

ภาพใบไมสีเขียว 

CU แมงปอบนกิ่งไม 

CU แมงปอบิน 

Fade Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO. พระบรมเจดียกาญจนาภิเษก 

 

 

VO. ฐานอิทธิหรือพิพิธภัณฑอาวุธ เขาคอ 

 

 

 

 

VO. อนุสรณผูเสียสละเขาคอ 

 

 

VO. หากพูดถึงสถานที่ทองเที่ยวบนเขาคอ 

หลายคนคงจะนึกถึงสถานที่ทองเที่ยวเหลาน้ี

ใชมั๊ยคะ  

 

 

VO. แต The Visitor ในครั้งน้ี จะพามาเยือน

เขาคอในมุมที่ตางออกไป 

 

6 Fade In 

CU ธารนํ้า 

CU มวลผีเสื้อ แลว CU ดอกไมที่โขด
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หิน ดูชุมช้ืน 

 

ตัดมาที่ ปาย บานหนองแมนา 

 

 

Till up จากขาวโพดที่ตากหนาบานไป

ยังตัวบานบานชาวบาน 

 

ตัดมาที่ปาย “หมูบานทองเที่ยวโฮมส

เตย บานหนองแมนา หมู 6” 

MS ที่หนาบาน สมพงษ โฮมสเตย แลว 

pan ไปเห็น อินยาสและจินเดินเขาไป

ในบานพัก 

ภาพบรรยายกาศในบานพักโฮมสเตย 

ตัดมาที่ภาพใยแมงมุม 

MS อินยาสในหมูบาน 

LS ไกดชาวบานขับรถอีแตกมา 

 

 

MS ไกดชาวบาน  

Freeze ภาพแลวข้ึน Text “เดชา จัน

หอม ไกดชาวบาน” 

 

 

VO. พาอินยาสและจินมาที่บานหนองแมนา 

เปนชุมชนเล็กๆที่อยูในอําเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ  

Sound SFX : เสียงไกขัน 

 

 

 

 

VO.จิน: ตอนน้ีเราก็อยูกันที่บานหนองแมนา

แลวนะคะ และน่ีคือบานพักของเรา บานพัก

โฮมสเตยคะ 

 

 

อินยาส : แลววันน้ีเราก็จะไปชมรอบๆหมูบาน

หนองแมนาน้ีนะครับ แลวน่ีก็คือยานพาหนะ

ของเราครับ “สิงหหนองแมนา” 

 

VO.: พี่เดชา ไกดชาวบานจะพาอินยาสและจิน

ไปชมรอบๆหมูบานดวยสิงหหนองแมนาคันน้ี

แหละคะ 

7 CU ปายอนุสาวรียพันตรีทองแดง 

บุญญานุสนธ 

MS อินยาสและจินเขามาที่อนุเสาวรีย

พันตรีทองแดง บุญญานุสนธ 

 

 

MS Film Burn ปายเลาประวัติพันตรี

ทองแดง  

LS อนุสาวรียพันตรีทองแดง 

VO.อินยาส : ที่แรกที่พี่เดชาพาเรามาก็คือ 

อนุเสาวรียพันตรีทองแดง บุญญานุสนธ ซึงเปน

ผู สละ ชี วิต ในกา นํากํ าลั ง เข าปราบปราม

ผูกอการรายคอมมิวนิสต ทําใหเราไดทราบ

ประวัติความเปนมาของที่น่ี 

 

(เพลงบรรเลง แนวฮึกเหิม) 

VO. อินยาส : ในอดีตเมื่อประมาณ 30 ป

มาแลว หรือเมื่อประมาณ พุทธศักราช 2525 
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Till Up อนุสาวรียพันตรีทองแดง  

Till Down ทองฟามายังแปลงเกษตร

ของชาวบาน 

CU ผลเสาวรส 

CU ฟกขาวโพด 

Pan ตนไมผานชองลมของบาน แลว 

Dissolve เปนปายบานหนองแมนา 

บานหนองแมนาเปนพื้นที่สุดทายของเขาคอที่

ท า ง ภา ครั ฐ ยึ ด คื น ไ ด จ าก ผู ก อ ก า ร ร า ย

คอมมิวนิสต  

 

VO.จิน : และเพื่อปองกันการกลับมาของ

ผูกอการรายคอมมิวนิสต รัฐจึงไดจัดสรรพื้นที่

ทํากินใหกับทหารพรานที่มาต้ังรกรากที่น่ี จึง

เรียกในอีกช่ือหน่ึงวา หมูบานทหารพราน

น่ันเองคะ 

 

 

8 LS to MS ชาวบานขับรถอีแตก 

LS บานของชาวบาน 

Pan ปาทุงแสลงหลวง 

ภาพปาไมที่ถูกทําลาย 

ภาพเจ าหนาที่ ของกรมปาไม เ ดิน

สํารวจปา 

LS ฐานปฏิบัติการปองกันรักษาปาที่ 2 

(หนองแมนา) 

 

MS ภาพนํ้าตก 

LS นักทองเที่ยวเลนนํ้า 

Till down ปาย ชุมชนคนรักษปา 

(เปลี่ยนจังหวะดนตรีบรรเลง) 

VO. อินยาส : เดิมทีการเขาปาลาสัตวของ

ชาวบานที่น่ีถือเปนเรื่องปกติ จนปาไมเสื่อม

โทรมลง รัฐจึงสงเจาหนาที่มาสรางการมีสวน

รวมกันในการดุแลทรัพยากรธรรมชาติระหวาง

ชาวบานและภาครัฐ 

 

 

 

VO. จิน : ชาวบานหนองแมนาจึงไดเขารวม

ดวยต้ังแตน้ัน ปจจุบันใชช่ือวา กลุมชุมชนคน

รักษปาตําบลบานหนองแมนาคะ 

9 CU ขาวเหนียวที่ถูกน่ึงอยูบานเตาถาน

ของชาวบาน 

LS ชาวบานตักบาตรตอนเชาที่หนา

บาน 

MS และ LS ชาวบานคุยกัน 

(เปลี่ยนจังหวะดนตรีเร็วข้ึนมีความสนุก) 

 

VO. จิน : เราไดเห็นวิถีชีวิตของชาวบานที่อยู

อาศัยกันอยางเรียบงาย 

10 บริเวณแปลงเกษตรผสมผสานของ

ชาวบาน 

CU ตนละมุด 

VO. จิน : แลวพี่เดชาก็พาเราไปชมแปลง

เกษตรแบบผสมผสานของชาวบานดวยคะ 
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LS แปลงผัก 

MS ผลมะละกอที่ปลูกบนแปลง

เสาวรส 

LS อินยาสและจินเก็บผลเสาวบนที่พื้น

ข้ึนมา 

MS พี่เดชา 

CU มือพี่เดชาแกะเสาวรสใหพิธีกรทั้งคู 

 

 

 

 

CU อินยาส ตัดสลับกับ CU จิน และ 

MS อินยาสและจิน 

 

 

 

 

 

พ่ีเดชา : ลองแกะดูไดครับ รับรอง หวาน 

หวาน 

อินยาส : อยางน้ีเจาของสวนเคาไมวาเหรอ 

พ่ีเดชา : ไมครับ เพราะเก็บกินนิดหนอย เรา

ไมไดเก็บไปขาย 

 

อินยาส : ชิมเสาวรสไปรึยังจิน? 

จิน : ชมไปแลว มันเปรี้ยวมากแตมันหอม 

อินยาส : มีลางสังหรณวาตองเขาหองนํ้าเกิน

รอยรอบแน 

11 CU มือหยิบเสาวรสจากพื้น 

LS พี่เดชาและอินยาสที่แปลงเสาวรส 

 

MS อินยาส 

 

 

Ins. แปลงเษตรแบบผสมผสาน ภาพ

ขนาด CU เบี้ยเสาวรสแลว Dissolve 

ภาพขนาด CU ของผักกาดขาว 

MS พี่เดชา  

 

Ins. ตนขาวที่แปลงเกษตรผสมผสาน 

 

 

MS พี่เดชา 

Ins. แหล ง นํ้าใกลแปลงเกษตร

 

พ่ีเดชา : เสาวรสเปนไงครับ หวานอยางที่

บอกมั๊ยครับ? 

อินยาส : หวานมากจนตาหยีเลยครับพี่ พี่เดชา

ครับทําไมตองทําเกษตรแบบผสมผสานดวย

ครับ 

พ่ีเดชา : เพราะวาเราสามารถปลูกพืชไดหลาย

ชนิดดีครับ คือเราจะไดผลผลิตตลอด พืชอีก

ชนิดหน่ึงตายก็จะพอดีกับที่พืชอีกชนิดหน่ึงโต

ครับ แลวเราก็ใชปุยคอดพวกข้ีไกข้ีวัวครับก็เลย

ไมมีสารเคมี 

อินยาส : แสดงวาเราก็สามารถปลูกพืชผล

ทางการเกษตรบนที่ดินเดิมของเราไดตลอดทั้งป

เลยใชมั๊ยครับ? 

พ่ีเดชา : ใชครับ อีกอยางหน่ึงคือเรามีพื้นที่อยู

ใกลนํ้ารดพืชผลการเกษตรไดตลอดทั้งปเลย
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ผสมผสาน ครับ 

12 CU ผลเสาวสรสุกสีเหลือง 

CU มือพี่เดชาที่บิดคันเรง/เปลี่ยนเกียร

รถอีแตก 

 

LS พี่เดชาขับรถพาอินยาสและจินไป

แกงบางระจัน 

 

LS ปายแกงบางระจัน 

MS นํ้าที่ไหลของแกงบางระจัน 

LS นักทองเที่ยวใสเสื้อชูชีพเดินลงมา

เพื่อเตรียมลองแกงบางระจัน 

 

 

 

LS พี่เดชาชวยจัดการใหนักทองเที่ยว

ลงเรืออยางเปนระบบ 

LS เรือที่พายโดยไกดชาวบานที่มี

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว น่ั ง บ น เ รื อ ชม แ ก ง

บางระจันหลายลําบนผืนนํ้า 

MS ปาย เขตอนุรักษและสงเสริมการ

ขยายพันธุแมงกะพรุนนํ้าจืด และปาย 

นกที่พบบนพื้นที่ตําบลหนองแมนา 

CU แมงปอขยับปกและโบยบินบริเวณ

แกงหิน 

VO. จิน : หลังจากทานสาวรสกันจนเข็ดฟน

แลว พี่เดชาก็พาเรามาที่แกงบางระจันคะ 

 

 

จิน : ขับรถแตกทุกวันน่ีเอวคอดเลยนะเน่ีย 

Sound SFX : ว๊ิดว๊ิว 

 

VO. อินยาส : แกงบางระจันเปนลําธารที่มีนํ้า

ไหลตลอดป มีลักษณะเปนเกาะแกงหินที่

สวยงาม แลวก็เปนแหลงที่พบแมงกะพรุนนํ้าจดื

ซึ่งถือวาเปนจุดเดนของการทองเที่ยวเชิงนิเวศน

ที่หนองแมนาครับ 

 

(ดนตรีบรรเลงประกอบ จังหวะสบายๆ) 

VO. จิน : เราแอบเห็นพี่เดชาชวยชาวบานคน

อื่นๆดูแลนักทองเที่ยวดวย 

VO. อินยาส : เรียกไดวาชาวบานที่น่ีทุกคน

รวมกันดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของบาน

ตนเองเปนอยางดีเลยละครับ 

13 CG แมงกะพรุนนํ้าจืด (ภาพและเสียง

สัมพันธกัน) 

 

 

VO. จิน : แมงกะพรุนนํ้าจืดที่หนองแมนา 

พบที่แกงบางระจัน ซึ่งเปนแมงกะพรุนนํ้าจืดที่

พบเปนอันดับที่ 5 ของโลกหลังจากที่พบใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ และ

ญี่ปุนคะ 

VO. อินยาส : นอกจากน้ีแมงกะพรุนนํ้าจืดที่
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หนองแมนายังเปนแมงกะพรุนนํ้าจืดสายพันธุ

นํ้าไหลที่พบเปนประเทศที่ 2 ของโลก 

VO. จิน : แมงกะพรุนนํ้าจืดมีรูปรางหนาตา

เหมือนแมงกะพรุนทะเลน่ีแหละคะ แตขนาดจะ

เล็กกวามาก โดยขนาดใหญสุดที่คนพบมีขนาด

เทาเหรียญสิบบาทเทาน้ันเอง นักทองเที่ยว

สามารถมาชมเจาแมงกะพรุนนํ้าจืดตัวจอยน้ีได

ต้ังแตเดือนกุมภาพันธแตเราจะพบแมงกะพรุน

นํ้าจืดไดมากที่สุดในชวงเดือนมีนาคมและ

เมษายนของทุกปคะ 

Sound SFX : ประกอบตามความเหมาะสม 

14 LS นักทองเที่ยวเลนนํ้า 

CU จิงโจนํ้าว่ิงอยูบนผืนนํ้า 

LS ดอกหญาแลว Shift Focus 

ชาวบานปนจักรยาน  

LS ไ ก คุ ย เ ข่ี ย 

 

MS อินยาส 

 

MS ลุงหลาด  

Text “หลาด ขันทอง รองประธาน

กลุมชุมชนคนรักษปาตําบลบานหนอง

แมนา” 

Ins. ภาพแมงกะพรุนนํ้าจืด 

 

LS อินยาสและลุ งหลาดที่ แก ง

บางระจัน 

MS อินยาส 

MS ลุงหลาด 

 

 

VO. อินยาส : แตเราเองก็อดสงสัยไมไดวาการ

เปดใหนักทองเที่ยวเขามาแบบน้ี มันจะสงผล

ยังไงกับธรรมชาติที่ น่ี รวมถึงวิถีชีวิตของคน

หนองแมนาเองจะเปลี่ยนไปบางรึเปลา เราไป

ฟงคําตอบจากลุงหลาดเลยดีกวาครับ 

 

อินยาส : ลุงหลาดครับอะไรที่พูดถึงแลวเรานึก

ออกเลยวาเปนที่หนองแมนาครับ? 

ลุงหลาด : ก็เปนแมงกะพรุนนํ้าจืดพันธุสายนํ้า

ไหลครับ เพราะวามีที่น่ีแหงเดียวในประเทศ

ไทย 

 

 

 

อินยาส : แลวหลังจากที่ชุมชนหนองแมไดได

เ ป ด ใ ห มี ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ข า ม า มี อ ะ ไ ร

เปลี่ยนแปลงไปบางหรือเปลาครับ? 

ลุงหลาด : กลุมชุมชนคนรักษปาเราเองก็มีราย

เสริมข้ึนมาจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึนมากกวา

การที่เราทําไรทําสวน ทําการเกษตรเพียงอยาง
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MS อินยาส 

Ins. แหลงนํ้า แกงบางระจันที่มีนํ้าไหล 

 

MS ลุงหลาด 

Ins. ภาพปลาซัคเกอรในตูปลา 

LS อินยาสและลุ งหลาดที่ แก ง

บางระจัน 

 

 

MS อินยาส ตัดสลับกับ LS อินยาส

และลุงหลาดที่แกงบางระจัน 

Ins. ภาพที่ชาวบานรวมกับทางประมง

จังหวัดเพชรบูรณจับปลาซัคเกอรใน

แหลงนํ้าธรรมชาติ 

MS ลุงหลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS ชาวบานที่รอรับนักทองเที่ยวที่จะ

มาลองแกงบางระจันบนเรือ 

LS นักทองเที่ยวมาลองแกงบางระจัน 

MS ดอกดินที่อยูในปา 

เดียวครับ 

อินยาส : แลวลุงหลาดคิดวาการทองเที่ยว

สงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมที่เราดูแลรักษาบาง

หรือเปลาครับ? 

ลุงหลาด : มันก็มีผลกระทบบางครับเพราะวาก็

มีคนเอาปลาตาง ถ่ินมาปลอยลงแหลง นํ้า

ธรรมชาติอยางปลาซัคเกอรครับ เพราะวามัน

จ ะ ดู ดกิ น ไ ข ข อ ง ป ล า ร วม ถึ ง ส ป อร ขอ ง

แมงกะพรุน นํ้าจืดดวย ซึ่ งก็ เปนผลใหพบ

แมงกะพรุนลดลง 

อินยาส : แลวชาวบานเองมีวิธีการแกไขปญหา

น้ีอยางไรบางครับ? 

ลุงหลาด : ทางประมงจังหวัดก็เอาตะขายลา

ปลามาสนับสนุนในชวงที่เราลาปลาซัคเกอรเมื่อ

ปที่แลวครับ ทางกลุมชุมชนคนรักษปาเราเองก็

เอาตาขายมาลงหรือบางครั้งก็ทอดแหบาง ก็ได

กําจัดปลาซัคเกอรไปจํานวนหน่ึงครับ แลวสิ่งที่

ผมอยากฝากนครับก็คือเรื่องพันธุปลาตางถ่ินที่

จะเอามาปลอยลงแหลงนํ้าธรรมชาติก็อยาเอา

มาปลอยเลยครับ เพราะมันจะทําลายสมดุล

ของระบบนิเวศนเดิมของแหลงนํ้าธรรมชาติ 

อยางกรณีของปลาซัคเกอรที่เปนปญหาอยูน่ีละ

ครับ  

 

VO. อินยาส : หลังจากที่ผมไดคุยกับลุงหลาด

นะครับ ก็ เห็นวาชาวบานที่ น่ีมีความต้ังใจ 

รวมกันดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง

เปนระบบทําใหเรายังคงเปนแมนํ้าใสๆและปา

ใบเขียวกันอยูและเราเองในฐานะเปนผูมาเยือน

ก็ควรจะมาอยางเปนมิตร 

VO. จิน : ไมเก็บอะไรออกไปหรือเพิ่มอะไรเขา
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มาเพื่อที่จะใหระบบนิเวศนของปาน้ันยังคง

สมดุลตามธรรมชาติ 

15 OS พี่เดชาตอนขับรถอีแตกกลับ

บานพัก 

MS ปานา อินยาส และจิน น่ัง

ทํากับขาว ตัดไป CU มือจินบีบมะนาว

ลงครก 

 

Top View กับขาวที่อินยาสและจิน 

ชวยปานาทําอาหารมื้อเย็น 

VO. จิน : หลังจากกลับมาจากแกงบางระจันก็

ถึงเวลาอาหารเย็นของเราพอดีเลยละคะ มื้อน้ี

เราอาสาเปนลูกมือชวยปานาเจาของบาน

ทํากับขาวมื้อเย็นเองเลยคะ 

จิน : มะนาวลูกละบาทใสเขาไป เด๋ียวกลับ

กรุงเทพก็ลูกละ 10 บาทละ 

16 LS อินยาสและจินน่ังกินขาว 

Ins. บานพัก 

Ins. หองนํ้าที่อยูนอกตัวบาน 

LS อินยาสและจินน่ังกินขาว 

 

 

MS อินยาส 

Ins. อินยาสเดินในบานพักโฮมสเตย 

Ins. ตนไมรอบบาน 

LS อินยาสและจินน่ังกินขาว 

 

MS อินยาส 

 

LS อินยาสและจินน่ังกินขาว 

 

 

 

 

Ins. ชาวบานใหของกับอินยาส 

LS อินยาสและจินน่ังกินขาว 

 

จิน : คือพอรูวาไดมาสิ่งแรกที่ คิดเลยก็คือ

คาดหวังความสนุก แตเห็นบานครั้งแรกก็อึ๊งอยู

เหมือนกัน คือไมคิดวามันจะบานจริงๆอะ แบบ

ชาวบานมากๆ หองนํ้าก็ตองเดินอยูแยกตัวบาน 

ที่นอนก็งายๆมีแคปูเสื่อ ปูที่นอน กางมุง แค

น้ันเอง 

ยาส : สวนเรานะคิดวาคงจะไดทํากิจกรรมที่มนั

สนุกสนานแตวันน้ีเรายังไมไดทําแตสิ่งที่เรา

ประทับใจครั้งแรกที่มาถึงเลยก็คือตัวบาน บาน

ที่เปนพื้นไม มีตนไมเยอะๆรอบๆบาน มันก็ทํา

ใหเรานึกถึงตอนเด็กๆที่ไปอยูกับยาย แลวก็วิถี

ชีวิตของชาวบานที่น่ีจากวันน้ีที่เราเห็นไมมาก

นะเราก็เห็นวาจะตางจากในเมืองที่เราอยู 

จิน : ใช ที่น่ี ชาวบานทุกคนใจดีมาก บานไม

จําเปนตองมีรั้วสูงๆกั้น บานแทบไมตองล็อค

ประตูไมตองกลัวของหายเหมือนในเมืองที่เรา

อยู ซึ่งตองล็อคกันหลายช้ันยังไมพอตองมีกลอง

วงจรปดอีก ก็ยังไมปลอดภัยอยูดี 

อินยาส : ใช ความมีนํ้าใจของชาวบานน่ีเราเหน็

จากโฮมสเตยแตละหลังที่เราไปเย่ียมไปคุยดวย

เคาก็มีกระติกนํ้าเอาไวรองรับแขกซึ่งมันเปนสิ่ง
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Ins. อินยาสเด็ดถ่ัวฟกยาวที่รั้วขางบาน

มากิน 

 

MS อินยาส 

Ins. จินและอินยาสเด็ดเสาวรสจากตน 

Ins. เด็กๆว่ิงเลน เด็กเลนโคลน 

MS อินยาส 

ที่เราประทับใจ 

จิน : เราเห็นการดําเนินชีวิตอยางเรียบงายไม

ตองด้ินรนอะไรมาก ของกินก็มีผักสวนครัวรั้ว

กินไดแบบน้ี 

อินยาส : ใช แลววันน้ีน่ีคือประทับใจเสาวรส ที่

เด็ดมาจากตนแลวก็กินสดๆซึ่งมันสด มันอรอย

มาก แลวเด็กๆที่น่ีนะเคาก็มีความผูกพนักับบาน

เกิดเมืองนอนของเคา คลุกคลีอยูกับดินกับ

โคลน กับธรรมชาติ ซึ่งทําใหเห็นเลยวาเด็กๆมี

ความผูกพันและรักษธรรมชาติซึ่งเราก็เห็นจาก

ที่มาสัมผัสวิถึชีวิตแบบน้ีแหละ 

17 ภาพพระจันทรที่ถายผานใบไม  

LS ทั้งสามคนน่ังคุยกันที่บานพัก 

 

 

 

 

 

 

 

MS อาสมพงษ 

 

 

Ins. ภาพหมูบาน 

 

LS ทั้งสามคนน่ังคุยกันที่บานพัก 

 

 

MS อาสมพงษ 

 

MS จิน 

Sound SFX : หริ่งหรีดเรไร 

จิน : แลวตอนน้ีเราก็อยูกับคุณอาสมพงษ    

แลวนะคะ ซึ่ ง คุณอาสมพงษ เปนเจ าของ      

บานที่เราพักกันอยูน้ีนะคะ แลวคุณอาสมพงษ            

ก็ ยั ง เ ป น ป ร ะ ธ า น ก ลุ ม ชุ ม ช น ค น                

รั ก ษ ป า  ตํ า บ ล บ า น    ห น อ ง แ ม น า 

อินยาส : หลังจากที่เปดใหมีการทองเที่ยวเขา

มามีผลตอบรับจากคนภายในและภายนอกเปน

ยังไงบางครับ? 

อาสมพงษ : การตอบรับของกลุมนักทองเที่ยว

ก็ยังมีกลุมนักทองเที่ยวที่ยังสนใจศึกษาการ

เปนอยูของชุมชนชาวบานเรา สวนคนใน

หมูบานเราก็เขาใจแลวก็ปรับปรุงใหชุมชน

สะอาดนาอยู 

อินยาส : เหมือนชาวบานตองการใหบานที่

ตนเองอยูนาอยูมากข้ึนเพื่อที่จะใหคนอื่นอยาก

มาอยูรวมกันดวยใชมั๊ยครับ 

อาสมพงษ : ก็ทําใหชาวบานเห็นคุณคาของสิ่ง

ที่ตนมีอยู 

จิน : ก็เรียกวาชาวบานไดเงินดวยและได
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อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยและธรรมชาติ 

18 Time lapse ยามเชา 

นํ้าคางบนยอดหญายามเชา 

ภาพธงผาปา 

MS แสงอาทิตยสองผานพระพุทธรูป  

MS จินใสบาตร 

CU มือที่พนมไหวพระ 

MS บาตรและควันขาวที่ออกจาก

บาตรพระ 

MS อินยาสและจิน ที่บันไดหนาบาน 

Ins. มือที่ตักบาตรภาพขนาด CU 

 

MS ตัดสลับ LS อินยาสและจิน ที่

บันไดหนาบาน 

Ins. บรรยายกาศทอดกฐินในวัด 

Ins. ชาวบานแบงปนอาหารกัน 

 

(ดนตรีบรรเลง มีเสียงนกรองยามเชา) 

 

 

 

VO.จิน : วันน้ีเราต่ืนมาตอนเชา มาทําบุญ

ทอดกฐินกันที่วัด 

 

 

อินยาส : ซึ่งเราเองก็เปนอิสลามนะก็เลยไมได

เขาไปขางใน ซึ่งก็เปนอะไรที่เราไมเคยเห็นพิธี

อะไรอยางน้ีมากอน 

จิน : อยางยาสเปนอิสลามก็จะอยูขางนอก

สังเกตการณดูเด็กเลนไป แตจินอยูในวัด อยูใน

โบสถ ก็จะเห็นชาวบานเคาเอื้อเฟอกัน มีอะไร

นอกจากจะเอามาทําบุญที่วัดแลวก็ยังก็เอามา

แบงกัน ใครทําอะไรอรอยก็ เอามาทําที่ วัด 

แบงปนกัน 

อินยาส : ก็ถือวาเปนการชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน 

19 ภายในปา 

LS นักทองเที่ยวชวยเหลืออินยาสและ

จินในการเดินขามนํ้า 

Ins. อินยาสและจินเดินปาพรอมกับ

นักทองเที่ยวคนอื่นๆ 

MS ตัดสลับ LS อินยาสและจิน ที่

บันไดหนาบาน 

Ins. ภาพขนาด MS ที่อินยาสและจิน

เดินปา 

 

 

Sound SFX : เสียงหริ่งหรีดเรไรในปา 

 

 

จิน : เราก็ไปเดินปากันที่อุทยานแหงชาติทุง

แสลงหลวง ซึ่งเปนครั้งแรกของจินเอง 

อินยาส : เราน้ีไมถือวาเปนครั้งแรกนะเพราะก็

เคยเดินปา รด. มาแลว 

จิน : คือเราครั้งแรกจริงๆ ก็รูตัววาตองมาเดิน

ปา แตพอมาจริงๆแลวก็ไมคิดวาจะหนัก จะดิบ

ขนาดน้ี เลนจริงเจ็บจริง ทากดูดเลือดจริงๆ 

อินยาส : ใช ทากน่ียาสโดนดูดมาแลวนะครับ 
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Ins. ขณะที่นักทองเที่ยวเอายาสูบผสม

นํ้าทากันทาก 

 

 

 

Ins. นักทองเที่ยวและสองพิ ธีกร

เพื่อนซี้อินยาสและจินเดินปา ที่มีทั้งปา

ทุงหญาสะวันนาและปาดิบช้ืน 

 

MS. จิน 

Ins. นักทองเที่ยวโอบตนไม 

Ins. ตนแอปเปลปา 

Ins. อินยาสกินแอปเปลปา 

Ins.วานหอม 

คือพี่ที่เปนไกดชาวบานที่นําเราเดินปานะครับก็

แนะนําใหเอายาสูบผสมกับนํ้าเปลาแลวเอามา

ทาบริเวณรองเทา ซึ่งทากมันจะไมชอบ เราก็ทา

นะ แตคงทานอยไปก็เลยโดนทากดูดเลือด แต

ไมรูตัวนะจนมาถึงบานถอดถุงเทาแลวถึงรูวา

โดดทากดูดเลือดไปแลว  

อินยาส : อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงมีความ

หลากหลายมากเลยครับ เพราะมีทั้งทุงหญาสะ

วันนาแลวก็ปาดิบช้ืน ซึ้งทําใหรูสึกวาไดมา

สัมผัสธรรมชาติแลวก็ผืนปาจริงๆ 

จิน : คือการเดินปาครั้งน้ีที่เราประทับใจอยาง

หน่ึงเลยก็คือตนไม เพราะเราไมมีโอกาสไดเห็น

ตนไมแบบน้ีมากอน ก็มีตนแอปเปลปา ซึ่ ง

สามารถใชเปนอาหารประทังหิวไดถาเราหลงใน

ปา แลวก็วานหอมหรือวาวานสาวหลงซึ่งชอบ

มากเพราะปกติเวลาเราจะเปนลมก็ตองซื้อยา

ดมจากรานสะดวกซื้อทั่วไปแตน่ีใบไมใบเดียว

แคเราขย้ีใหมันมีกลิ่น ซึ่งมันหอมใชแทนยาดม

ไดเลย ชอบมากมันกลิ่นหอมดี 

20  

LS อินยาสและจินเดินทางมาถึงจุดข้ึน

เรือลองแกงบางระจัน 

 

 

MS ไกดพายเรือ 

CU นํ้าที่ไหลและไมพายเรือ 

LS ไกดชาวบานบนเรือ 

LS พิธีกรทั้งคู บนเรือ 

 

Ins. ตนไครนํ้าหรือโกงกางนํ้าจืด 

Freeze ภาพ 

(ดนตรีบรรเลง) 

จิน : ถึงแลว 

อินยาสและจิน : เย  

อินยาส : ถึงซะทีนะครับ 

(เสียงบรรเลง ดนตรีดังข้ึนประกอบภาพ) 

 

 

ไกดชาวบาน : กลุมทองเที่ยวของเราเปดมา

เพื่ออนุรักษก็เลยไมมีการใชมอเตอรหรือเรือ

ยนต เพราะการใชเรือยนตจะทําลายกัดเซาะ

ตลิ่งครับ แลวที่เห็นอยูดานขางตลิ่งเรียกวา

โกงกางนํ้าจืดหรือตนไครนํ้าครับ เปนตนที่มีราก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 

 

Text “ตนไครนํ้าหรือโกงกางนํ้าจืด” 

 

ฝอยมากชวยยึดตลิ่งไมใหพังทลาย เพราะถา

ตลิ่งพังทลายก็จะทําใหนํ้าต้ืนเขินได ลองคิดดู

นะครับวาถาแหลงนํ้าต้ืนเขิน ชาวบานที่อาศัย

แหลงนํ้าน้ีก็จะลําบาก 

21 CU ผีเสื้อ 

MS จินยาส ที่บันไดหนาบาน 

 

Ins. ผีเสื้อนานาพันธ 

Ins. ผีเสื้อที่มาเกาะตัวอินยาส 

 

MS ตัดสลับ LS อินยาสและจิน ที่

บันไดหนาบาน 

 

จิน : แลวนอกจากน้ีเราก็ประทับใจผีเสื้อดวย 

เพราะวาเราไมเคยเห็นผีเสื้อที่รวมตัวกันไดเปน

ฝูงขนาดน้ี 

อินยาส : เพราะเราอยูที่น้ีไดเห็นผีเสื้อที่ราย

ลอมตัวเราไปรอบๆก็สวยมาก  

จิน : สวยมากเหมือนในหนังเลย 

อินยาส : น่ีขนาดวาอากาศไมเปนใจ ก็คือ แดด

ไมออกก็เลยทําใหผีเสื้ออกมานอย แตก็ไม

เปนไรเพราะขนาดน้ีเรายังรูสึกวามันเยอะ

สําหรับเราเลย แลวอีกอยางหน่ึงผีเสื้อก็ถือวา

เปนตัวช้ีวัดระบบนิเวศน ความอุดมสมบรูณของ

ปาผืนน้ันๆไดเปนอยางดี ย่ิงหลากหลากพันธุย่ิง

แสดงถึงความอุดมสมบูรณชองผืนปา  

22 LS สลับ MS ของผืนปา 

MS การเดินปาของนักทองเที่ยว 

Ins. แหลงนํ้าในปา 

Ins. ขนนกที่ถูกถอนในปา 

 

 

 

Ins. รองรอยของตนไมที่โดนเผา 

 

 

 

Ins. ตะปูที่ตอกลงบนตนไมเพื่อข้ึนไป

เอานกขุนทอง 

 

(ดนตรีบรรเลง เศรา หดหู) 

 

 

 

จิน : แตการมาหนองแมนาครั้งน้ีก็มีเรื่องที่ทํา

ใหเรารูสึกไมคอยดีอยูเหมือนกัน เราเห็นซาก

นกในปา ซึ่งรอยมันยังใหมๆอยูเลย 

อินยาส : แลวก็เห็นรองรอยของตนไมที่โดนไฟ

เผา ซึ่งเกิดจากการจุดไฟปาเพื่อลาสัตว แลวก็

ยังมีตนไม ใหญที่ โดนโคน เพื่ อที่ จะไปเอา

นกขุนทอง 

จิน : ใช คือตะปูที่ตอกลงตนไมมันแคตัวละ

บาทเอง ซึ่งมันเทียบไมไดเลยกับการที่ตนไม

โดนโคนเพราะกวาตนไมมันจะโตขนาดน้ีผาน
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Ins. ตนไมในปาใหญ 

 

 

 

MS ตัดสลับ LS อินยาสและจิน ที่

บันไดหนาบาน 

วันเวลาต้ังหลายป แมแตจะแลกกับการพราก

นกขุนทองออกไปจากปามันก็ยังไมคุมเลยสัก

นิด ย่ิงไปกวาน้ันคือกอนที่เราจะไปเดินปา เราก็

เตรียมตัวอยูดีๆ เจาหนาที่ก็เอาเน้ือกวางที่โดน

ลามาเมื่อเชามืดมา ซึ่งมันไมคิดวาจะไดเจอ เรา

ก็เห็นของกลาง  

อินยาส : ก็มีคนลักลอบลาสัตวปา แลวก็

ชําแหละเรียบรอยแลวพรอมขายเลยละ แตก็

จับคนรายไมไดพระกระโดดนํ้าหนีไปได 

จิน : เราก็ถามพี่เคาวาจะทํายังไงกับเน้ือกวาง

พวกน้ี พี่เคาก็บอกวาตองเอาไปฝง เพราะวาเคา

ไดปฏิญาณไวแลววาจะไมฆา ไมลา ไมกิน สัตว

ปาในอุทยานแหงชาติน้ี 

23 Till up จากนํ้าข้ึนไปยังยอดตนไมนํ้าที่

ข้ึนบริเวณแกงบางระจัน 

Pan ทิวทัศน ภูเขา ทะเลหมอก  

MS จิน บนรถอีแตก 

LS และ MS ของชาวบานและกลุม

นักทองเที่ยว 

ภ า พ ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  แ ห ล ง นํ้ า 

บรรยากาศภายในหมูบาน 

MS อินยาสและจินแบกเปออกจาก

บานพักโฮมสเตยที่หนองแมนา 

MS to LS อินยาสและจินเดินจากไป

บนถนนหนาบาน แลว Blur แลวจึง 

Fade out   

(ดนตรีบรรเลง มีจังหวะกลางๆ ฟงแลวสบายๆ) 

 

VO. การมาเขาคอของ The Visitor ในครั้งน้ี ผู

มาเยือนอยางเราเองก็ไดเห็นความต้ังใจของ

ชาวบานหนองแมนาที่ รวมตัวกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติมามากกวา 10 ปแลว ซึ่งก็

เปนสิ่งที่พิสูจนไดแลววา ชาวบานที่น่ีอยูรวมกับ

ธรรมชาติไดอยางลงตัว ถึงเวลาจากไปของผูมา

เยือนแลว กลับมาออกเดินทางกับเราใหมใน

ครั้งหนานะคะ สวัสดีคะ 

(ดนตรีบรรเลงเพลง ดังข้ึน) 

24  

ข้ึน Text คําพูดเกี่ยวกับธรรมชาติ การ

อนุรักษ 

(ดนตรีบรรเลงเพลง ตอเน่ือง) 

“คนสองคนไปเที่ยวปาดวยกัน 

คนหน่ึงพูดวา 

ไมเห็นมีอะไรเลย มีแตตนไม นาเบื่อจะตาย 

คนที่สองพูดวา 

   ส
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ดีจังเลย ตนไมเต็มไปหมด สดช่ืนจริงๆ 

สองคนน้ี คนไหนมองโลกแงราย หรือคนไหน

มองโลกแงจริง” 

#ประโยคยอนแสง#โดย ประภาส ชลศรานนท 

25 End credit (ดนตรีบรรเลงเพลง ตอเน่ืองจนจบเพลง) 

END 

 

4.รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

   4.1 ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-production) 

        4.1.1 การคิดชื่อรายการ 

ผูศึกษาก็ไดเริ่มคิดช่ือรายการที่เหมาะสมและสอดคลองกับกับรปูแบบของรายการโดยการคิด

ช่ือรายการน้ัน ตองเปนช่ือที่สามารถจดจําไดงายและเปนช่ือที่สอดคลองกับรูปแบบรายการผูวิจัยใช

เวลาคิดช่ือรายการเปนระยะเวลา1เดือนจากการคิดช่ือรายการหลายสิบช่ือรายการ ทั้งจากการศึกษา

วิธีการต้ังช่ือรายการจากรายการทองเที่ยวและรายการทองเชิงอนุรักษรวมถึงจากการระดมสมองจาก

กลุมเพื่อนจนสุดทายไดช่ือรายการที่คิดวาสามารถจดจําไดงายและเขากับรูปแบบรายการที่ผูวิจัยจะ

ผลิตจํานวน 4 ช่ือรายการ ไดแกHello Nature, The Visitor, สวัสดีไทยแลนด, Friends Travel

หลังจากน้ันแลวผูวิจัยจึงนําช่ือรายการทั้ง 4 รายการน้ีไปทําการสอบถามบุคคลทั่วไปที่มีชวงอายุ 18-

35 ป ถึงความคิดเห็นตอช่ือรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ผูวิจัยจะผลิตควรมีช่ือรายการวาอะไรแลว

กลุมเปาหมายผูตอบแบบสอบถามเลือกช่ือรายการ “The Visitor” มากที่สุด เปนอันสิ้นสุด

กระบวนการการต้ังช่ือรายการเพราะช่ือน้ีถือเปนช่ือที่ตอบโจทยรายการไดดีและเปนช่ือที่สามารถจํา

ไดงายจนในที่สุด ประกอบกับเปนช่ือที่ทางผูตอบแบบสอบถามกลุมเปาหมายช่ืนชอบ โดยช่ือรายการ 

“The Visitor” ซึ่งหมายถึงรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษซึ่งจะพาผูชมไปเยือนสถานที่ทองเที่ยว

ธรรมชาติในสถานที่ตางๆ ซึ่งการไปเยือนก็เหมอืนการไปเย่ียมซึ่งตรงกบัคําวา Visitor ในภาษาอังกฤษ

น่ันเอง  

4.1.2 การออกแบบโลโก 

สิ่งตอมาที่ทางผูวิจัยทําหลังจากไดช่ือรายการแลวคือการติดโลโกรายการ โดยอาศัยวาเปนโล

โกที่เรียบงายไมมีรายละเอียดมาก สามารถจดจําไดดีและสอดคลองกับรูปแบบรายการดวย และดวย

รูปแบบรายการที่เปนการทองเทีย่วเชิงอนุรกัษ ซึ่งโดยสวนใหญคนมักนึกถึงปาเขาหรือการผจญภัย จึง

เลือกฟอนต “28 Days Later” ซึ่งเปนฟอนตที่ใหความรูสึกผจญภัย เขากับรูปแบบรายการและ

สามารถจดจําไดงาย 
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1. การเขียนบทรายการ  

การเขียนบทรายการน้ันเปนไปตามที่ทางผูวิจัยไดระบุรายละเอียดไปแลวในตอนที่ 3 การ

นําเสนอช้ินงานรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ “The Visitor ผูมาเยือน”ในขอ 3.1 การนําเสนอโครงรางรายการ (Proposal) และบท

โทรทัศน (Script) กอนการผลิตรายการ 

2. วางแผนการผลิตรายการและติดตอประสานงาน 

หลังจากไดบทรายการมาแลวก็วางแผนในการผลิตรายการ ทางผู วิจัยจึงได ติดตอ

ประสานงานไปยังสถานที่ถายทํา น่ันคือ ชุมชนคนรักษปา ตําบลบานหนองแมนา อําเภอเขาคอ 

จังหวัดเพชรบูรณ และตกลงไดวาจะไปถายทํารายการในวันที่ 25-28 ตุลาคม พ.ศ.2557 

 

4.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

4.2.1 แผนการถายทํา 

ข้ันตอนน้ีผูวิจัยสําหรับข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดวางแผนและติดตอประสานงานกับทางเจาของพื้นที่

เรียบรอยแลว ไดจัดสรรและกําหนดวันในการถายทํา เน่ืองจากการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย จํานวน 1 

ตอน และมีเน้ือหาที่หลากหลายตอเน่ืองกันทั้งหมด 3 ชวงรายการ ซึ่งเน้ือหาในแตละชวงมีการ

นําเสนอในลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

การถายทําครั้งที่ 1 : วันที่ 25-28 ตุลาคม 2556 

รายช่ือตําแหนงและทีมงาน 

- พิธีกร นายอดิพงษ มาริกัน 

         นางสาวชนิดาภา พรหมิ 

- ผูควบคุมการผลิต นางสาววิลาสินี ภักดีสอน 

- ชางกลอง 1 นายณัฐวุฒ ิกุลศรีสุวรรณ 

- ชางกลอง 2 นางสาวพิชญา พชรเศรษฐ 

- ประสานงาน นางสาวชญานิศ  ฤกษอราม 

ปญหาการถายทําครั้งที่ 1 น้ันเปนปญหาในสวนที่ไมสามารถควบคุมได คือตอนถาย

ทําในชวงเดินปา เน่ืองจากทางทีมงานไดรวมเดินปากับนักทองเที่ยวที่มาจากทีอ่ื่นดวย เกิดปญหา 

คือ การเดินปาของทางทีมงานน้ันชากวานักทองเที่ยวที่รวมเดินปาดวย เน่ืองจากตองถายทํา

ระหวางทางไปดวย จึงตองเรงในการถายทําทําใหเกิดขอผิดพลาดหลายประการที่เกิดจาก

ความเรงรีบ เชน เสียงในตอนถายทําหายไปบางสวน เพราะความเรงรีบจึงไมมีเวลาในการ

ตรวจสอบหลังการถายทําอีกครั้ง   
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การถายทําครั้งที่ 2 : วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 

รายช่ือตําแหนงและทีมงาน 

- พิธีกร นายอดิพงษ มาริกัน 

- ผูควบคุมการผลิต นางสาววิลาสินี ภักดีสอน 

- ชางกลอง 1 นางสาวพิชญา พชรเศรษฐ 

ปญหาการถายทําครั้งที่ 2 น้ัน เน่ืองจากพิธีกรหญิงไมสามารถเดินทางมาถายทําได

ในวันที่กําหนด ทําใหตองแกไขสถานการณ โดยดูเรื่องของความตอเน่ืองของรายการ เพื่อใหดู

แลวภาพไมกระโดดจนเกินไป ไมวาจะเปนชวงเวลาในการถายทํา สถานที่ในการถายทํา เสื้อผา

ของพิธีกรชาย รวมไปถึงเสื้อผาของไกดชาวบานดวย การมาถายทําครั้งที่สองน้ีเปนการมาถาย

เพื่อแกไขบางชวงที่ไดถายทําไปครั้งที่ 1 แลวเกิดปญหา และเปนการมาเก็บภาพกวางๆของ

สถานที่ถายทําดวย และดวยจํานวนทีมงานที่มีจํากัด ทุกคนจึงตองทําหลายหนาที่ในคราว

เดียวกัน 
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บทที่ 5 

การประเมินผลรายการ 

ผลการวิเคราะหขอมูลรายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) การศึกษาและการผลิต “การ

สรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว

ธรรมชาติในประเทศ” รายการ The Visitorไดใชวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินช้ินงานรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนดวยวิธีการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ รายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชนที่ไดรับ จากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปและการอภิปราย

งานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานทีเ่สร็จสมบูรณ โดยการประเมินผลรายการในครั้งน้ี โดยใชหลักการ

ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ ที่มองวาบุคคลจะใชสื่อเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตนเองดวยเหตุผลทีแ่ตกตางกัน จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดรับมาสรุปผลการประเมินรายการ

ตอไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

          1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) 

       2. เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

       3. ผลการประเมินประสิทธิผลการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการ

เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) 

      4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล

รายการในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการการสรางสรรครายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” 

1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) 

          1.1 เก็บรวบรวมขอมูลดวยการทําแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึง

พอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการเดอะวิสิทเตอร (The 

Visitor)” ของกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-35 ป จํานวนทั้งสิ้น 8 คน 

          1.2 เปดรายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ใหกลุมเปาหมายไดรับชมรับชมกอน

เริ่มสนทนากลุม (Focus Group) 

           1.3 วิเคราะหและสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ เดอะวิสิทเตอร (The 

Visitor) 
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2. เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

         2.1 เครื่องมือท่ีใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม จะแบงขอคําถามออกเปน 6 

สวนไดดังน้ี 

         สวนที่ 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ (Format) 

         สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

         สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

         สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟกและการตัดตอรายการ (Graphic and Edit) 

         สวนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

         สวนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอรายการ (Advice) 

 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลการสรางสรรครายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เดอะวิสิทเตอร 

(The Visitor) 

ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการ

รับชมรายการการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ รายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)”ของ

กลุมตัวอยางชวงอายุระหวาง 18-35 ป จํานวน 8 คน 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการรับชมรายการการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการเดอะวิสิทเตอร (The 

Visitor)” เพื่อเปนการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึง

พอใจ และประโยชนที่กลุมเปาหมายในชวงอายุระหวาง 18-35 ป ไดรับจากการรับชมรายการจํานวน

ทั้งสิ้น 8 ทาน ดังน้ี 

1. คุณณัฐวดี  ดังกระโทก อายุ 19 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

1. คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

2. คุณกิตติ  กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

3. คุณธนวัฒน  วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

4. คุณสุนทรี  จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการคร ู

5. คุณนิธิ  ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาที่จัดซื้อ บริษัทเอกชน 

6. คุณวัชญะ  ผูกฤทธ์ิ  อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

7. คุณจันทิพย  จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 
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สวนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับรูปแบบของรายการ 

(Format) 

ในดานของการนําเสนอน้ัน กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจในดานเทคนิคการ

นําเสนอที่ใชเสียงบรรยายในบางชวงและเปนบทพูดจริงของพิธีกรในบางชวง การนําเสนอโดยมีพิธีกร

เพื่อนซี้สองคนพาไปพบกับชาวบานหรือเหตุการณตางๆ จะติอยูที่ชวงตนรายการดูเนิบชาเกินไปแต

พอดําเนินรายการไปเรื่อยๆ ย่ิงมีความสนุกตาราง 

 

5-1 ตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) หลัง

การรับชม รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ The Visitor ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา จังหวัด 

เพชรบูรณ 

ลําดับ กลุมตัวอยาง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเก่ียวกับรูปแบบ

ของรายการ (Format) 

1 คุณณัฐวดี  ดังกระโทก “ชอบรูปแบบรายการตรงที่พาไปดูวิถีชีวิตของชาวบาน 

สวนตัวอยากใหมีชวงที่นําเสนอวิถีชีวิตชาวบานมากกวาน้ี แต

โดยรวมแลวตนเองพึงพอใจ” 

2 คุณหทัยภัทร  สุธรรมแจม “ชอบชวงที่พิธีกรเดินปา แลวก็ตอนพาไปดูผีเสื้อ แตวา

นําเสนอสวนน้ีนอยไปหนอย แตโดยรวมแลวถือวามีรูปแบบ

ในการนําเสนอที่ตนเองรูสึกพึงพอใจ” 

3 คุณกิตติ  กุจพิพัฒน “นําเสนอใหเห็นถึงธรรมชาติซึ่งทําใหสนใจไดเปนอยางดี 

โดยรวมแลวพอใจ” 

4 คุณธนวัฒน  วงษบํารุงจิตร “พอใจมาก โดยเฉพาะการนําเสนอวิถีชีวิตเล็กๆนอยๆของ

ชุมชน ดูแลวนารักมีชีวิตชีวา” 

5 คุณสุนทรี  จันทรพงษศร ี “รูปแบบการนําเสนอของรายการคอนขางพอใจ มีเน้ือหาที่

หลากหลายในรายการ มีเพียงชวงตนของรายการที่รูสึกวา

เสียงบรรยายประกอบและดนตรีประกอบเนิบชาเกินไป ซึ่ง

ทําใหรูสึกเบื่อหนายได แตมีความสนุกสนานมากข้ึนเรื่อยๆ” 

6 คุณนิธิ  ทองเปยม “รูสึกวาโดยรวมแลวมันมันก็สะทอนวัฒนธรรมบางอยางของ

ชุมชนได อยางบานที่ไปอยูมันก็สะทอนวัฒนธรรมได ซึ่งตน

พึงพอใจ” 

7 คุณวัชญะ  ผูกฤทธ์ิ “พึงพอใจรูปแบบรายการโดยรวม แตที่ชอบเปนพิเศษคือชวง

ที่พิธีกรทั้งคูปรากฏตัวพรอมกัน พาไปในที่ตางๆรูสึกวามี
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ชีวิตชีวาดี มีการเรียงลําดับของเน้ือหาไดดีไมทําใหรูสึกจําเจ” 

8 คุณจันทิพย  จันทรสัษะ “พึงพอใจในการนําเสนอ ทําใหรูสึกหวนรํารึกอดีตของตน 

สรางแรงบันดาลใจใหตนอยากมีชีวิตที่ เ รียบงายและมี

ความสุข” 

 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

ในดานเน้ือหารายการ กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเ น้ือหาชองรายการ โดย

กลุมเปาหมายกลาววา เน้ือหามีความหลากหลายดี นําเสนอถึงความงามของธรรมชาติไดอยางดี รวม

ถึงเน้ือหาในสวนของการอนุรักษก็ทําใหคนดูกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู

ในธรรมชาติและการอนุรักษมากย่ิงข้ึน 

 

ตาราง 5-2 ตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ 

(Content) หลังการรับชม รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ The Visitor ตอน ชุมชนรักษปา บานหนอง

แมนา จังหวัด เพชรบูรณ 

ลําดับ กลุมตัวอยาง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเก่ียวกับเน้ือหาของ

รายการ (Content) 

1 คุณณัฐวดี  ดังกระโทก “ชอบเน้ือหาที่นําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบานมาก และจาก

คําโปรยของรายการใน Tittle ของรายการ ที่วาจะพาไป

สัมผัสวิถีชีวิต น้ัน ทําใหตนมีความคาดหวังวาจะไดเห็นวิถีชีวิต

ชาวบานมากกวาที่รายการนําเสนอ” 

2 คุณหทัยภัทร  สุธรรมแจม “ชอบเน้ือหาของรายการที่พิธีกรพาไปสัมผัสกับประสบการณ

ตางๆ รูสึกวาสนุกดี” 

3 คุณกิตติ  กุจพิพัฒน “พึงพอใจในสวนของเน้ือหาที่นําเสนอเรื่องความสวยงามของ

ธรรมชาติบางอยางที่ตนไมเคยเห็น ไดอยางนาประทับใจ” 

4 คุณธนวัฒน  วงษบํารุงจิตร “พึงพอใจเน้ือหาที่นําเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนไดออกมาอยางนารัก แตในสวนของการสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษน้ันตนยังไมคอยรูสึก แตตนก็รูสึกวาได

ทองเที่ยวตาม” 

5 คุณสุนทรี  จันทรพงษศร ี “พึงพอใจเน้ือหาโดยรวมของรายการ ซึ่งทําใหตนรูสึกวาการที่

ปาจะอุดมสมบูรณไดขนาดน้ีเพราะเกิดจากความรวมมือกัน

ของชาวบาน” 
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6 คุณนิธิ  ทองเปยม “พอใจในเน้ือหาที่รายการนําเสนอเพราะมีการเรียงลําดับ

ความนาสนใจของเน้ือหาไดดี สะทอนเรื่องของการอนุรักษได

พอสมควร แตหาสรางอารมณรวมของผูชมในชวงทายรายการ

ไดมากกวาน้ีจะย่ิงดีมากช้ีน” 

7 คุณวัชญะ  ผูกฤทธ์ิ “พึงพอใจในเน้ือที่นําเสนอ และตนคิดวาหากทายรายการมีวิธี

สรางการมีอารมณรวมของผูชมไดมากกวาน้ีจะดีย่ิงข้ึน” 

8 คุณจันทิพย  จันทรสัษะ “พอใจในเน้ือหาแตตนอยากใหเพิ่มมุมมองเรื่องของการ

อนุรักษในสวนของชาวบานมากกวาน้ี เพราะรายการนําเสนอ

ในสวนพิธีกรมากกวา” 

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

       ในดานการนําเสนอของรายการกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวาลีลาการ

นําเสนอของรายการทําใหกลุมเปาหมายมีความรูสกึรวมในเน้ือหาของรายการและลีลาการนําเสนอทํา

ใหมีความชัดเจนของขอมูลหรอืเน้ือหามากข้ึน โดยการใชเสียงบรรยายประกอบ รวมถึงเพลงบรรเลงก็

มีความพอเหมาะกับรายการไมมากหรือนอยเกินไป 

      

ตาราง 5-3 ตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอของรายการ 

(Style) หลังการรับชม รายการทอง เที่ยวเ ชิงอนุรักษ  The Visitor ตอน ชุมชนรักษป า              

บานหนองแมนา จังหวัด เพชรบูรณ 

ลําดับ กลุมตัวอยาง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเก่ียวกับ

ลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

1 คุณณัฐวดี  ดังกระโทก “พึงพอใจในลีลาการนําเสนอของรายการ ในสวนของการ

นําเสนอภาพของวิถีชีวิตชาวบาน ทําใหตนคิดถึงวิถีชีวิตที่ตน

จากมา” 

2 คุณหทัยภัทร  สุธรรมแจม “พึงพอใจลีลาการนําเสนอ โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงที่พิธีกรเดิน

ปา ที่มีการสอดแทรกความตลก ดูมีความเปนธรรมชาติ” 

3 คุณกิตติ  กุจพิพัฒน “พึงพอใจในลีลาการนําเสนอ ทําใหตนไดเห็นความงามของ

ธรรมชาติ แลวรูสึกประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติ 

เพลงที่นํามาประกอบก็เหมาะสมกับเน้ือหารายการดี” 

4 คุณธนวัฒน  วงษบํารุงจิตร “พึงพอใจในลีลาการนําเสนอของรายการ ชวยกระตุนอยากให

ตนออกเดินทางตามรอยทั้ง 2 พิธีกรเพื่อนซี้ โดยเฉพาะอยาง
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ย่ิงความสวยของภาพ” 

5 คุณสุนทรี  จันทรพงษศร ี “การลําดับและลีลาในการนําเสนอน้ันพึงพอใจ แตอยางไรก็

ตามตนคิดวาในสวนของการสรางความตระหนักในการ

อนุรักษธรรมชาติชวงทายๆ นาจะทําใหคนดูมีสวนรวม

มากกวาน้ีไดจะดีมาก” 

6 คุณนิธิ  ทองเปยม “ช่ืนชอบและพึงพอใจลีลาในการนําเสนอของรายการ ดนตรี

ในแตละชวงสงเสริมกับเน้ือหาของรายการ ทําใหตนรูสึกวาจะ

ไมสนับสนุนของที่ทําสิ่งที่เปนการสนับสนุนใหคนตัดไมทําลาย

ปา เชน การซื้อนกขุนทองมาเลี้ยง เปนตน” 

7 คุณวัชญะ  ผูกฤทธ์ิ “พึงพอใจลีลาในการนําเสนอของรายการ ในสวนของบท

รายการโทรทัศน บางชวงใชคําเปรียบเทียบไดดีทําใหฟงแลว

ส ง เ ส ริ ม ให เห็ นภาพของการอ นุรั กษ ม าก ข้ึน  เ ช น  ที่

เปรียบเทียบตะปูดอกละบาทกับการตัดตนไมหรือพราก

นกขุนทองออกจากปา” 

8 คุณจันทิพย  จันทรสัษะ “ลีลาการนําเสนอน้ันตนคอนขางพอใจ แตอยากใหเพิ่มการมี

บทบาทของชาวบานใหมากข้ึน นาจะชวยใหรายการดูจริง

ข้ึนมากวาน้ีอีก” 

 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับกราฟกและการตัดตอรายการ (Graphic and Edit)      

ในดานกราฟกและการตัดตอรายการน้ัน กลุมเปาหมายมคีวามพึงพอใจกราฟกรายการดี ดูไม

มากไปมีความเหมาะสมกับลักษณะของรายการที่เปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สวนการตัดตอ

กลุมเปาหมายกลาววา ชวงแรกของรายการดูเนิบชา ทั้งดนตรีที่มาประกอบและเสียงบรรยายที่ดูเรียบ

มากเกินไป แตหลังจากน้ันรายการก็มีความสนุกมากย่ิงข้ึนตาราง  

 

5-4 ตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเกีย่วกับกราฟกและการตัดตอรายการ 

(Graphic and Edit) หลงัการรบัชม รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ The Visitor ตอน ชุมชนรักษปา 

บานหนองแมนา จังหวัด เพชรบรูณ 

ลําดับ กลุมตัวอยาง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเก่ียวกับ

กราฟกและการตัดตอรายการ (Graphic and Edit) 

1 คุณณัฐวดี  ดังกระโทก “พึงพอใจกับการตัดตอของรายการ กราฟกการตูนในบางชวง

ชวยดึงความสนใจในเน้ือหาขอมูลได เชน ชวงที่ใหขอมูล
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เกี่ยวกับแมงกะพรุน” 

2 คุณหทัยภัทร  สุธรรมแจม “การตัดตอที่มีการแทรกเสียงที่สรางความตลกชวยใหรายการ

มีความสนุกสนานข้ึนมาไดมากข้ึน” 

3 คุณกิตติ  กุจพิพัฒน “พึงพอใจตอการตัดตอและเลือกภาพของผูจัดทํา ภาพที่เลือก

มาใชในรายการสวยงาม สงเสริมเน้ือหารายการ เพลงประกอบ

ก็ไพเราะเขากับรายการดี” 

4 คุณธนวัฒน  วงษบํารุงจิตร “การแทรกภาพเวลาพิธีกรเลาประสบการณตัวเอง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงภาพที่แสดงกิจกิจกรรม หรือสิ่งที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิต

ของชาวบาน ชวยสงเสริมทําใหรายการมีความอบอุน” 

5 คุณสุนทรี  จันทรพงษศร ี “มีการลําดับเน้ือหาและภาพของรายการไดดี การลําดับเน้ือหา

เพื่อจะมาโยงในตอนสุดทายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ อาจจะเวน

ระยะหรือเพิ่มระยะเวลาในการปูเรื่องเขาสูชวงอนุรักษมากกวา

น้ี เพื่อสรางอารมณรวมใหกับคนดูมากกวาน้ี” 

6 คุณนิธิ  ทองเปยม “การตัดตอดูเพลินๆมาเรื่อยๆ แตพอตอนจบรูสึกวาตัดหวน

เกินไป นาจะเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติใหมันสะเทือน

อารมณคนดูมากกวาน้ีอีกจะดีมาก” 

7 คุณวัชญะ  ผูกฤทธ์ิ “กราฟกและการตัดตอมีความพึงพอใจปานกลาง เพราะรูสึก

วาบางชวงอยางเชนชวงเริ่มตนน้ัน ชาเกินไป ทําใหรูสึกไมยา

สนใจ แตหลังจากน้ันก็มีการใชเพลงรวมถึงเสียงบรรยายที่มี

จังหวะที่ไมเนิบชา จึงมีความสนุกของรายการข้ึนมา” 

8 คุณจันทิพย  จันทรสัษะ “มีความพึงพอใจตอกราฟกรายการดี และรูสึกวาเพลง

ประกอบรวมถึงการตัดตอของรายการดีแลว เลาเรื่องไดเขาใจ

ดี” 

 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

ในดานภาพรวมของรายการน้ัน กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจสูง โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงความพึงพอใจเกี่ยวกบัภาพ โดยกลุมเปาหมายกลาววาภาพมีความสวยงามทําใหตนอยากเดินทาง

ไปสัมผัสสถานที่ทีร่ายการนําเสนอจริงๆ เพลงที่ใชมีความเหมาะสม การตัดตอมีความพึงพอใจปาน

กลาง มเีพียงชวงทายรายการที่เปนเน้ือหาเกี่ยวกับการอนุรกัษเทาน้ันที่กลุมเปาหมายยังคอนขางรูสึก

เฉยๆ อยากใหเพิ่มระยะเวลาในการปูเรื่องเขาสูการอนุรักษมากกวาน้ีหรืออาจจะหาเพลงประกอบมา

ประกอบชวงน้ีเพิ่มข้ึนอีกเลก็นอย เพื่อใหคนดูมีสวนรวมกับเน้ือหารายการชวงทายรายการมากย่ิงข้ึน 
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ตาราง 5-5 ตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเกี่ยวกับความพึงพอใจตอภาพรวม

ของรายการ (Overview) หลังการรับชม รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ The Visitor ตอน ชุมชนรักษ

ปา บานหนองแมนา จังหวัด เพชรบูรณ 

ลําดั

บ 

กลุมตัวอยาง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเก่ียวกับ

ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

1 คุณณัฐวดี  ดังกระโทก “ภาพรวมของรายการดี ทําใหคนดูหวนนึกถึงบานเกิดเมือง

นอนของตน ละอยากที่จะกลับไปอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ของบานตนเอง” 

2 คุณหทัยภัทร  สุธรรมแจม “ภาพรวมของรายการดี พิธีกรพาคนดูไปสัมผัสประสบการณ

ตางๆ ทําใหรูสึกวาเหมือนตนไดรวมเดินทางไปดวย” 

3 คุณกิตติ  กุจพิพัฒน “ภาพรวมของรายการนําเสนอความสวยงามของธรรมชาติได

ดี ทําใหคนดูคลอยตามในเรื่องของการอนุรักษได” 

4 คุณธนวัฒน  วงษบํารุงจิตร “ภาพรวมของรายการสามารถดึงดูดใหคนดูสนใจชมรายการ

ไดจนจบ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาพความนารักและวิถีชีวิตของ

ชาวบาน ทําใหตนเกิดความอยากที่จะไปสัมผัสและออกไป

เยือนสถานที่ที่รายการนํามาเสนอบาง แตในสวนของการสราง

ความตระหนักในการอนุรักษน้ันตนยังรูสึกวายังเขาไมถึงมาก

นักโดยเฉพาะอยางย่ิงชวงทายๆของรายการ” 

5 คุณสุนทรี  จันทรพงษศร ี “ภาพรวมของรายการนําเสนอเรื่องของความนารักความเปน

กันเองของชาวบานไดเปนอยางดี ถือวาพึงพอใจ รวมไปถึง

ภาพความสวยงามของธรรมชาติ รวมไปถึงตัวพิธีกรเองที่ถาม

บางสิ่งที่ไมรู เหมือนเปนตัวแทนของคนดูเพราะคนดูเองก็ไม

ทราบเชนเดียว ทําใหเหมือนตนไดเดินทางไปดวย” 

6 คุณนิธิ  ทองเปยม “ภาพรวมของรายการพึงพอใจ ตนรับรูไดถึงการสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติแตในชวงทายรายการนาจะ

ทําใหคนดูมีความรูสึกรวมกับเน้ือหารายการมากกวาน้ี” 

7 คุณวัชญะ  ผูกฤทธ์ิ “รายการมีการเรียงลําดับในการเลาไดในระดับที่ตนพึงพอใจ 

เพราะมีการคอยๆเลาไปจาก ชุมชน ใหผูชมไดรูจักความ

เปนมาของชุมชนกอน เพราะเมื่อเห็นความเปนมาของชุมชน

ย่ิงตรงกันขามกับการอนุรักษมากเทาไหรก็จะย่ิงสงเสริมเมื่อ
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ชุมชนน้ันไดหันมาอนุรักษธรรมชาติมากย่ิงข้ึน” 

8 คุณจันทิพย  จันทรสัษะ “พึงพอใจภาพรวมของรายการ ดูแลวมีความรูสึกรวมดวย 

อยากจะสัมผัสและเขาไปใชชีวิตที่ธรรมดาเรียบงายของ

ชาวบานที่นําเสนอ แตหากสรางใหชวงทายคนดูมีอารมณรวม

มากกวาน้ีนาจะสรางความประทับใจในการดูรายการและ

สรางความตระหนักในการอนุรักษปาและสิ่งแวดลอมไดมาก

ย่ิงข้ึน” 

 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะตอรายการ (Advice) 

 ในสวนของขอเสนอแนะตอรายการน้ัน กลุมเปาหมายรูสกึวาการนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของชาวบานนาจะเพิม่ข้ึน รวมถึงแกไขชวงทายของรายการใหจบแลวสรางความประทบัใจแกผูชม

เกี่ยวกับการอนรักษไดมากกวาน้ี 

 

ตาราง 5-6 ตารางแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอรายการ 

(Advice) หลังการรบัชม รายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ The Visitor ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแม

นา จังหวัด เพชรบูรณ 

ลําดั

บ 

กลุมตัวอยาง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละทานเก่ียวกับ

ขอเสนอแนะตอรายการ (Advice) 

1 คุณณัฐวดี  ดังกระโทก “ควรเพิ่มเน้ือหาและภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบานใหมากข้ึน” 

2 คุณหทัยภัทร  สุธรรมแจม “ควรเพิ่มความสนุกของรายการใหมากกวาน้ี อาจจะเพิ่มที่ตัว

บทพิธีกรทั้งคูใหดูข้ีเลนกวาน้ีอีกเล็กนอย” 

3 คุณกิตติ  กุจพิพัฒน “อยากเห็นความงามของธรรมชาติใหมีชวงยาวกวาน้ี เพราะ

ตนรูสึกวาความสวยงามแตละชวงมาในระยะเวลาที่สั้นไปจึง

ทําใหคนดูซึมซับความงามของธรรมชาติไดไมมากเพียง

พอที่จะกอใหเกิดความอยากที่จะดูแลรักษาธรรมชาติ หาก

เพิ่มระยะเวลาใหเห็นธรรมชาติไดยาวๆอาจสงผลใหชวง

ตอนทายรายการกระทบจิตใจคนดูมากกวาน้ีก็อาจเปนได” 

4 คุณธนวัฒน  วงษบํารุงจิตร “ในเรื่องของการอนุรักษน้ันตนเองรูสึกเฉยๆ จึงอยากใหมีการ

ตัดตอ หรื่อลดหรือเพิ่มบางสวนเพื่อใหความรูสึกเกี่ยวกับการ

อนุรักษกระทบใจคนดูมากข้ึน” 

5 คุณสุนทรี  จันทรพงษศร ี “ในชวงทายของรายการอาจตองเพิ่มในเรื่องของดนตรี
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ประกอบหรือไม เชนน้ันอาจจะเปนการเพิ่มการทิ้ งชวง

ระยะเวลา โดยมีเวลาปูเขาเรื่องการอนุรักษใหมันมากกวาน้ี 

เพื่อจะทําใหคนดูมีอารมณรวมย่ิงข้ึน” 

6 คุณนิธิ  ทองเปยม “อยากใหพิธีกรมีบทบาทในการดําเนินรายการมากกวาน้ี 

เพราะรายการที่ ดู น้ั นรู สึ ก ว า เหมือนมาฟ งพิ ธีกร เ ล า

ประสบการณตนเองใหฟงมากกวา หากเพิ่มบทบาทใหพิธีกร

ไปรูไปสัมผัส ณ วินาทีน้ันเลย ก็จะสงผลตอความรูสึกคนดูวา

ตนรับรูพรอมกันกับพิธีกร รายการก็อาจจะสนุกกวาน้ีย่ิงข้ึน 

แลวพอถึงชวงทายรายการที่จะพูดถึงการอนุรักษคนดูก็อาจจะ

มีอารมณรวมมากกวาน้ี เพราะเหมือนไดไปดู ไดไปรู ไดไปเห็น

พรอมกันกับพิธีกร ซึ่งจะไดความรูสึกสดใหมกวาการมาน่ังเลา

ใหฟง” 

7 คุณวัชญะ  ผูกฤทธ์ิ “สวนตัวแลวตนมองวาชวงรายการที่มีพิธีกรเขามาเลาหรือพูด

ในสถานการณน้ันๆดูมีชีวิตชีวากวาตอนที่มาเลาใหฟง จึง

อยากจะใหพิธีกรมีบทบาทในการดําเนินรายการมากกวามาน่ัง

สรุปใหฟงวาไปเจออะไรมาบาง” 

8 คุณจันทิพย  จันทรสัษะ “นาจะเพิ่มบทบาทของชาวบานเขามามากย่ิง ข้ึน เพื่อ

ความรูสึกสมจริงของคนดู จะไดไมรูสึกวาไดรับขอมูลจากการ

บอกเลาจากปากพิธีกรมากจนเกินไป เพราะบางเรื่องที่ฟงจาก

ปากของชาวบาน คนในทองถ่ินโดยตรงใหความรูสึกสมจริง

และสามารถสรางความเ ช่ือ ความประทับใจและความ

กระทบกระเทือนใจไดมากกวา ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากกับ

รายการในชวงทายที่พูดถึงการอนุรักษ” 

      

4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือประเมินผล

รายการในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมการสรางสรรครายการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” 

 

ตาราง 5-7 ตารางสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล

รายการในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการการสรางสรรครายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) 
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ลําดับ เน้ือหาท่ีตองการสรุป

ขอมูล 

ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus 

Group) 

1 ความ คิด เห็นของกลุ ม

ตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบ

ของรายการ (Format) 

กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจในดานเทคนิคการ

นําเสนอที่ใชเสียงบรรยายในบางชวงและเปนบทพูดจริงของ

พิธีกรในบางชวง การนําเสนอโดยมีพิธีกรเพื่อนซี้สองคนพาไป

พบกับชาวบานหรือเหตุการณตางๆ แตชวงตนรายการดูเนิบชา

เกินไปแตพอดําเนินรายการไปเรื่อยๆ ย่ิงมีความสนุก 

2 ความ คิด เห็น เกี่ ย วกั บ

เ น้ื อ ห า ข อ ง ร า ย ก า ร 

(Content) 

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาชองรายการ เพราะ 

เน้ือหามีความหลากหลายดี นําเสนอถึงความงามของธรรมชาติ

ได ดี  และ เ น้ือหาในส วนของการอ นุ รั กษ ก็ ทํ า ให คน ดู

กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยูใน

ธรรมชาติและการอนุรักษมากย่ิงข้ึน 

3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลา

การนําเสนอของรายการ 

(Style) 

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวาลีลาการ

นําเสนอของรายการทําใหกลุมเปาหมายมีความรูสึกรวมใน

เน้ือหาของรายการและลีลาการนําเสนอทําใหมีความชัดเจน

ของขอมูลหรือเน้ือหามากข้ึน โดยการใชเสียงบรรยายประกอบ 

รวมถึงเพลงบรรเลงก็มีความพอเหมาะกับรายการไมมากหรือ

นอยเกินไป  

4 ความ คิด เห็น เกี่ ย วกั บ

กราฟกและการ ตัดต อ

รายการ (Graphic and 

Edit) 

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจกราฟกรายการดี ดูไมมากไปมี

ความเหมาะสมกับลกัษณะของรายการที่เปนรายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ สวนการตัดตอกลุมเปาหมายกลาววา ชวงแรกของ

รายการดูเนิบชา ทั้งดนตรีที่มาประกอบและเสียงบรรยายที่ดู

เรียบมากเกินไป  

5 ความ คิด เห็น เกี่ ย วกั บ

ความพึงพอใจตอภาพรวม

ของรายการ (Overview) 

กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจสูง โดยเฉพาะอยางย่ิง

ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพ โดยกลุมเปาหมายกลาววาภาพมี

ความสวยงามทําใหตนอยากเดินทางไปสัมผัสสถานที่ที่รายการ

นําเสนอจริงๆ เพลงที่ใชมีความเหมาะสม การตัดตอมีความพึง

พอใจปานกลาง มีเพียงชวงทายรายการที่เปนเน้ือหาเกี่ยวกับ

การอนุรักษเทาน้ันที่กลุมเปาหมายยังคอนขางรูสึกเฉยๆ  

 

   ส
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

     การศึกษาและการผลิตช้ินงานรายการ ในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรครายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ  รายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor)”เปนการศึกษาและการผลิตช้ินงาน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ ที่ปรากฏในรายการทองเที่ยว

ทางสื่อโทรทัศน โดยจะทําการศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการทองเที่ยวทางโทรทัศนและ

ผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมถึงสํารวจพฤติกรรมการเปดรับชมรายการทองเที่ยว

และรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางโทรทัศน และความตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาของ

กลุมเปาหมาย ที่มีตอรายการการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสรางความตระหนักใน

การอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย รายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) เพื่อให

ไดแนวทางในการผลิตรายการใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนการ

ประเมินผลช้ินงานรายการ ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสัมภาษณ (Interview) และวิธีการสนทนา

กลุม (Focus Group) ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลและศึกษาถึงผลการศึกษาดังกลาวน้ัน ทําใหสามารถ

สรุป อภิปรายผล และอธิบายขอเสนอแนะไดดังน้ี  

1. สรุปผลการวิจัย 

2. อภิปรายผล 

3. ขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1.1 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการทองเท่ียว

และรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จํานวนท้ังสิ้น 4 รายการ 

     จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่เกิดข้ึนในรายการ

ทองเที่ยวและรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโทรทัศนและชมจากในเว็บไซตยูทูป (YouTube) รวมถึง

ศึกษารูปแบบและเน้ือหาของรายการทองเที่ยวและรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อใหไดแนวทางใน

การผลิตรายการในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา 1 เดือน ทั้ง 4 รายการ สามารถ

สรุปผลไดดังน้ี 
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     1.1.1 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการ  

เนวิกเกเตอร (Navigator) 

     รายการเนวิเกเตอร (Navigator) มีระยะเวลาในการออกอากาศประมาณ 45 นาที      

ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ เวลาประมาณ 10.00 น. เปนตนไป ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 3 

     สวนท่ี 1 รูปแบบรายการทองเท่ียว ( Format) 

     รูปแบบรายการเนวิกเกเตอร (Navigator) น้ัน จะเปนรายการสารคดีนําเสนอสถานที่

ธรรมชาติที่อยูในธรรมชาติรวมถึงสัตวปาของประเทศไทย ระหวางการเดินทางไปถึงจุดหมาย

ปลายทาง โดยมีพิธีกรคือ “ต๊ิก” เจษฎาพร ผลดี เปนผูนําทางของผูชม 

    สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

    เน้ือหารายการเนวิกเกเตอร (Navigator) น้ัน จะนําเสนอสถานที่ธรรมชาติที่อยูใน

ธรรมชาติรวมถึงสัตวปาของประเทศไทย นอกจากน้ีบางเทปยังมีการนําเสนอเรื่องราวของเจาหนาที่

คนสําคัญ เชน สืบ นาคะเสถียร เปนตน ดวยและยังนําเสนอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ที่ไดพบ

กันระหวางการเดินทางกอนไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยมีสโลแกนประจําของรายการคือ “เดินตาม

รอยทางของเรา เดินตามรอยทางของเนวิเกเตอร” ซึ่งเปนสโลแกนที่สรางการจดจําของผูชมไดเปน

อยางดี 

    สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอรายการ (Presentation) 

    วิธีการนําเสนอรายการเนวิกเกเตอร (Navigator) คือ พิธีกรเปนผูพาผูชมเดินทางรวมถึง

บอกเลาขอมูล รวมถึงการบรรยายประกอบภาพธรรมชาติหรือสัตวปาซึ่งพิธีกรมีความสําคัญเทาเทียม

กับการเลาดวยภาพความสวยงามของธรรมชาติและสัตวปาประกอบเสียงดนตร ี

 

1.1.2 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการฝรั่ง 

ปอก ปอก (Farang Pok Pok) 

รายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) มีระยะเวลาในการออกอากาศ 20 นาที ทุก

วันจันทร เวลา 20.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True     

Visions 73  

สวนท่ี 1 รูปแบบรายการทองเท่ียว ( Format) 

รูปแบบรายการฝรั่งปอกปอก (Farang Pok Pok) เปนรายการ แนะนําการทองเที่ยวที่ 

นําเสนอเรื่องของการอยูแบบโฮมสเตย (Home Stay) โดยพิธีกร (Host) ชาวตางชาติ จะมาทําหนาที่ 

เที่ยวไปในแตละอาทิตย ไปใชชีวิตอยูในชุมชนน้ันๆ หากิจกรรมตางๆ ทํารวมกับคนในชุมชน อีกทั้ง

อาศัยอยูกับชุมชนอยางกลมกลืน มีการนําเสนอความรูสึกตางๆ ของพิธีกรชาวตางชาติ ที่ไดมาใชชีวิต

กับชาวบาน 

   ส
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สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

เน้ือหารายการฝรั่งปอก ปอก (Farang Pok Pok) ใหความรูเกี่ยวกับการเที่ยวโฮมสเตย

(Home Stay) รวมถึงยังนําเสนอวิถีชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมของชาวบานในแตละพื้นที ่

สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอรายการ (Presentation) 

วิธีการนําเสนอรายการฝรั่งปอกปอก (Farang Pok Pok) ใชมุมมองของพิธีกร

ชาวตางชาติแตละคนมาเลาประกอบเพลงซึ่งสอดคลองกบัเน้ือหาในขณะน้ัน และมีการใชตัวอักษรเลา

เช่ือมรายการแทนเสียงบรรยาย (Voice Over) 

 

1.1.3 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการสุข

ตางองศา 

รายการสุขต างองศา มี ร ะยะเวลาในการออกอากาศ 25 นาที  ทุก วันเสาร               

เวลา 10.05-10.30 น. ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

สวนท่ี 1 รูปแบบรายการทองเท่ียว ( Format) 

รูปแบบรายการสุขตางองศาน้ันใชการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของผูรวมเดินทาง

(พิธีกร)หลายๆอาชีพ รวมถึงการสะทอนความคิดเห็นของคนในทองถ่ินเองดวย 

สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

เน้ือหาของรายการสุขตางองศาน้ี เปนการนําเสนอองศาความสุขจากการทองเที่ยวของ

แตละคนที่ตางกัน นอกจากน้ีเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนทีมีความเขมแข็งเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาในชุมชน

ผานทัศนคติของผูรวมเดินทาง(พิธีกร)และผูรวมรายการทานอื่นดวย 

สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอรายการ (Presentation) 

วิธีการนําเสนอรายการสุขตางองศาใชเสียงบรรยาย (Voice Over) ซึ่งใชภาษาที่

สละสลวยเกริ่นนํา หากเปนประเด็นยอยหรือตองการต้ังคําถามบางครั้งใชตัวอักษรเปนตัวเช่ือม

รายการ และคําถามความสงสัยที่รายการถามจะถูกตอบดวยความคิดเห็นของผูรวมเดินทาง (พิธีกร) 

และคนที่เชิญมารวมรายการ 

 

1.1.4 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรายการเปง 

ไป ปะ 

รายการเปง ไป ปะ มีระยะเวลาในการออกอากาศ 20 นาที ทุกวันนักขัตฤกษ        

เวลา 14.00 น. ทางสถานีวิทยุและโทรทัศนโมเดิรนไนน (MCOT) 
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สวนท่ี 1 รูปแบบรายการทองเท่ียว ( Format) 

รูปแบบรายการเปง ไป ปะ เปนรายการทองเที่ยวที่นะเสนอสิ่งที่รายการอื่นอาจจะไม

นําเสนอหรือนําเสนอนอย (Unseen) บวกกับมุขหรือสถานดารณตลกที่คิดข้ึนมาในแตละตอนโดยไม

ซ้ํากัน เพื่อสรางความตลก สนุกสนาน และโดยเฉพาะชวง “ไมรักษอยารั่ว” น้ันเปนการสรางใหผูชม

ฉุกคิดเรื่องการไมทําลายแหลงทองไมวาจะเปนการขีดเขียนโบราณสถาน หรือการทิ้งขยะในธรรมชาติ 

ดวยวิธีการตําหนิหรือบางครั้งเปนคําพูดประชดประชันในรูปแบบที่ตลกเพื่อไมใหผูชมเกิดความรูสึกวา

โดนตําหนิ แตไดรับการแนะนําผานความตลก บันเทิงแทน 

สวนท่ี 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

เน้ือหาของรายการเปง ไป ปะ นําเสนอสถานที่กิน เที่ยว รวมถึงกิจกรรมที่แตกตางจาก

รายการอื่น โดยมัก เปนสิ่ งคนรู จักหรือพบเห็นจากรายการทอง เที่ยวอื่นๆ  นอย โดยชวง                 

“ไมรักษอยารั่ว” น้ันเปนการพาไปดูสถานที่ที่คนเราทําลาย ตําหนิโดยใชคําพูดและบุคลิกที่ดูตลกของ

พิธีกรเพื่อลดความรูสึกของผูชมวาโดนตําหนิใหเปนตลกแทน 

สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอรายการ (Presentation) 

วิธีการนําเสนอของรายการเปง ไป ปะ น้ันเปนการนําเสนอสถานที่เที่ยว สถานที่กิน กิจกรรมตางๆ 

รวมถึงเสนอเรื่องการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวในที่น้ันหรือจังหวัดน้ันๆ โดยใชความตลกของพิธีกร   

ทั้ง 4 คน ตลอดรายการ นอกจากน้ียังมีการใชเทคนิค ซุปเปอร สโลวโมช่ัน (Super Slow Motion) 

มาประกอบดวย ในชวง “ไมรักษอยารั่ว”น้ันใชวิธีการพาไปใหเห็นความเสียหายจากการมาทําลาย

สถานที่ทองเที่ยวจากคนที่มาเที่ยว และตําหนิรวมถึงเสนอวิธีกรแก โดยใชคําพูดและบุคลิกความตลก

ของพิธีกรมานําเสนอ 

 

1.2 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูผลิตและผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 2 คน 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูมีประสบการณดานสื่อสารมวลชนและทางดาน

การผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ในวันที่ 11 - 13 กันยายน พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 3วัน ซึ่งไดทําการสัมภาษณ 2 ทาน 

ดังน้ี 

1. นายปฏิภาณ จันทรโท  ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

จากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True Visions 73 
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2. นายอาคเนย เช้ือขํา ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) และผูสรางสรรครูปแบบ

รายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) โดยสามารถสรุปได

ดังน้ี 

 

1.2.1 นายปฏิภาณ จันทรโท  ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก 

ปอก จากสถานีวิทยุโทรทัศน Travel Channel (Thailand) หรือ True Visions 73 

สวนท่ี 1 ภาพรวมและความนิยมของรายการทองเท่ียวในปจจุบัน 

รายการทองเที่ยวในปจจุบันมีมาก เพราะวาจํานวนชองเพิ่มข้ึน การแขงขันก็เพิ่มข้ึนตาม

เน้ือหาในการนําเสนอไมมาก เพราะสถานที่ทองเที่ยวมีจํากัด โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานที่ทองเที่ยว

ธรรมชาติ เพราะไมสามารถที่สรางข้ึนมาใหมได เพราะฉะน้ันรูปแบบการนําเสนอน้ีเองจะเปนตัว

กําหนดใหรายการทองเที่ยวดูมีความหลากหลายมากข้ึน 

สวนท่ี 2 กลุมเปาหมายของรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ชายและหญิง อายุต้ังแต  18 – 35 ป ฐานะปานกลางจนถึงดี ที่สามารถเดินทางทองเที่ยวเอง

ได ตองการหาความรูและสถานที่พักแบบโฮมสเตย (Home Stay) และสนใจการทองเที่ยวแบบ   

ผจญภัย แตเมื่อรายการเราออกอากาศไปก็มีกระแสตอบรับ (Feed Back) จากคนทุกเพศทุกวัยต้ังแต

เด็กวัยมัธยมจนถึงวัยทํางานจนถึงวัยสูงอายุ เหตุที่รายการฝรั่ง ปอก ปอก (Farang Pok Pok)         

มีกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึนเปนผูที่มีอายุ 40-50 ป เพราะวาเพลงที่ทางรายการใชประกอบน้ันมีสวนอยาง

มาก ซึ่งมักเปนเพลงเกาหรือเพลงลูกทุง 

สวนท่ี 3 ดานเน้ือหารายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งจะไดขอมูลที่ไดเปนขอมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย (Home Stay) 

และสถานที่ใกลเคียง หลังจากน้ันจะติดตอไปยังพื้นที่น้ัน โดยแบงเปนขอมูลเรื่องสถานที่ทองเที่ยว 

ขอมูลเรื่องอาหาร และขอมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ก็มาเขาสูข้ันตอนกระบวนการสรางสรรค

รายการทั้งข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production) ข้ันตอนการผลิต (Production) และข้ันตอนหลัง

การผลิต (Post-production) 

สวนท่ี 4 รูปแบบการนําเสนอรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

รายการฝรั่งปอก ปอก เปนรายการที่มีพิธีกรเปนชาวตางชาติทั้งหมด ซึ่งพิธีกรแตละคนก็มี

บุคลิก ที่แตกตางกัน สัญชาติก็ตางกัน จึงมีวัฒนธรรมพื้นฐานแตกตางกัน เมื่อมาสัมผัสโดยการไป

ทองเที่ยวในโฮมสเตย (Home Stay) ในไทย แลวเกิดความสงสัย ซึ่งบางอยางเปนสิ่งที่คนไทย

มองขาม รวมทั้งความนารักเปนกันเอง ความตลกสนุกสนานของพิธีกรแตละคน ทําใหผูชมไดเห็น

ความอบอุนที่ชาวบานมีใหกับชาวตางชาติ 
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สวนท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการผลิตรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

เน่ืองจาก ลงไปถายทําในพื้นที่จริงจึงเกิดปญหาในเรื่องของการสื่อสารกับชาวบานทองถ่ิน   

ไมเขาใจตรงกัน ในข้ันติดตอประสานงาน ในข้ันกอนการผลิต แตเมื่อไปถึงพื้นที่จริงในข้ันผลิตรายการ 

ก็สามารถปรับตัวเขากับชาวบานทองถ่ินได และสื่อสารกันเขาใจได ทําใหไมมีปญหาในการถายทํา  

อีกทั้งยังไดชาวบานเปนผูอํานวยความสะดวกในการถายทําเปนอยางดี แตบางครั้งก็มีปญหาที่ตัว

ทีมงานเองคือบางครั้งตากลองลืมเปดเครื่องบันทึกเสียง (Wireless) สวนในข้ันตอนหลังการผลิต น้ัน

ไมมีปญหาเพราะมีผูตัดตอ ที่ตนไวใจได 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษากําลังจะผลิต 

เน่ืองจากคนทั่วไปตีความเรื่องการอนุรักษต้ืนมาก มักคิดวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคืออะไร

มักจะตอบกันวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือการไมทิ้งขยะการรักษาสภาพใหมันเหมือนเดิม แตจริงๆ

แลวการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีมิติที่มากกวาน้ัน อยูที่การตีโจทย ของผูผลิตเอง 

 

1.2.2 นายอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) และผูสรางสรรค

รูปแบบรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

สวนท่ี 1 ภาพรวมและความนิยมของรายการทองเท่ียวในปจจุบัน 

รายการทองเที่ยวก็เปนที่นิยมเสมอถึงแมวาปจจุบันจะมีอยูมาก เพราะคนตองการการ

ทองเที่ยว ตองการเปลี่ยนบรรยากาศและพักผอนเสมอ รายการทองเที่ยวจําเปนตองมีภาพที่แสดงให

เห็นถึงความสวยงามเพื่อดึงดูดใหผูชมไปเที่ยวในสถานที่น้ันๆ นอกจากน้ีรายการทองเที่ยวสวนใหญก็

มักจะบอกขอมูลคลายๆ กัน คือ สถานที่กิน สถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก เหมือนกันไปหมดแทบทุก

รายการ 

สวนท่ี 2 กลุมเปาหมายของรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

กลุมเปาหมายของรายการสุขตางองศาน้ันอยูในชวงอายุ 30 ปข้ึนไป โดยกลุมเปาหมายไม

จําเปนตองมีการศึกษาที่สูง อาจเปนชาวบานธรรมดาก็ได เพียงแตเปนบุคคลที่มีการตกตะกอนของ

ความคิดในระดับหน่ึง และรักการเดินทาง เปนนักเดินทางเดินทางเพื่อแสวงหาสิ่งที่แสวงหาตางกัน 

อาจเปนการแสวงหาความสงบและเรียบงาย บางคนแสวงหาประสบการณในที่ใหมๆ เปนตน 

สวนท่ี 3 ดานเน้ือหารายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

การผลิตรายการสุขตางองศาน้ันเปนความรวมมือกันระหวางสถานีโทรทัศนทีวีไทย       

(Thai PBS) รวมกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวย่ังยืน โดยเลือกขอมูลเพื่อ

นํามาผลิตรายการสุขตางองศาน้ี โดยมีขอมูลเบื้องตนจากทาง อพท. และเลือกจากชุมชนกอน โดยมี

เกณฑการเลือกชุมชนทีม่ีความเขมแข็งของชุมชน 
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สวนท่ี 4 รูปแบบการนําเสนอรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

รูปแบบรายการสุขตางองศาน้ันสารคดีเชิงเรียลลิต้ี สารคดีก็คือการนําเสนอความจริง ซึ่งทาง

รายการก็นําเสนอความจรงิเมือ่มีการทองเทีย่วเขามาในชุมชน แตในสวนที่เปนเรียลลิต้ีคือทางรายการ

ไมมีบท (Script) ใหพิธีกร ซึ่งทางรายการจะเรียกพิธีกรวาผูรวมเดินทาง ดังน้ันในการคัดเลือกพิธีการ

จําเปนตองเปนคนที่มีความสามารถในการสรุปความคิดตัวเองได และนอกจากน้ีตองมีใจในเรื่องของ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในระดับหน่ึงเพื่อสามารถสื่อสารใหผูชมรูได 

สวนท่ี 5 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการผลิตรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

รายการสุขตางองศาก็มีอุปสรรคมากพอสมควร สวนแรกคือพิธีกร เน่ืองจากทางรายการสุข

ตางองศาไมมีพิธีกรประจํา แตรายการสุขตางใชพิธีกรจากคนหลากหลายอาชีพ นอกจากน้ียังไมมีบท

โทรทัศน (Script) ดังน้ันพิธีกรจําเปนตองมีความสามารถในการสรุปความคิดของตนเองไดอยาง

ชัดเจน ซึ่งตองมีเปนแนวความคิดเกี่ยวกับเชิงอนุรักษ เพราะถาหากพิธีกรไมมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ

เลย ก็จะไมสามารถเขาใจหัวใจ (Concept) ของรายการ ไมเขาใจในสิ่งที่รายการสุขตางองศาตองการ

จะสื่อสาร สงผลใหไมสามารถถายทอดสูผูชมไดดีเทาที่ควร 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายการท่ีผูศึกษากําลังจะผลิต 

ควรหาพิธีกรที่มีบุคลิก (Character) ชัดเจน เพราะเมื่อใดที่พิธีกรแสดงความคิดเห็นจะมี

ความชัดเจน รูปแบบของรายการไมตองไปตัดสินวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ใหรายการที่ผูวิจัยจะผลิตน้ัน

เปนพื้นที่แสดงความหลากหลายทางความคิด มุมมองหลากหลายในที่เดียวกันน้ันสรางความมีสีสัน 

และสรางความสนุกได เพราะที่ที่เดียวกันแตละคนมีมุมมองที่ตางกันไป 

จากบทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูผลิตและผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนทั้ง 2 คน สรุปไดวา การสรางสรรครายการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษควรเปนรายการที่สรางใหผูชมเห็นถึงคุณคาของการทองเที่ยว โดยการที่จะสรางใหเห็น

คุณคาของการอนุรักษสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดตอง การทราบขอมูลที่มาที่ไป การรูจักประวัติศาสตรความ

เปนมาของสิ่งน้ันเสียกอน จะสามารถสรางอารมณรวม สรางคุณคาในที่แหงน้ัน เพราะเมื่อผูชมเห็น

คุณคา สิ่งที่ตามมาภายหลังก็คือจะเกิดการอนุรักษข้ึน เน่ืองจากไมอยางเห็นสิ่งมีคาน้ันสูญสลายไป 

พิธีกรรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันตองแสดงความคิดเห็นของตนตอสถานที่ วัฒนธรรม ที่ตนไดไป

พบไดอยางชัดเจน โดยผูที่จะมาทําหนาที่พิธีกรรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันควรเปนผูที่มี      

บุคลิก (Character) ชัดเจน และควรมีพื้นฐานเรื่องของการอนุรักษอยูบางในระดับหน่ึง เพื่อเวลา

พิธีกรถายทอดกับผูชมจะไดมีอารมณรวม นาเช่ือถือ ละมีความจิงใจ สรางความนาสนใจและสราง

ความตระหนักทางออมแกผูชมได 
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1.3 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จํานวน 1 คน ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูท่ีมีสวนเก่ียวของใน

การทํางานดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเท่ียวเชอ

งอนุรักษ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2556 เปนระยะเวลา 1วัน ซึ่งไดทําการสัมภาษณ 1 คน ดังน้ี 

นายพรชัย ศรีศักด์ิ ตําแหนง นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาอุทยานแหงชาติตาด

หมอก จังหวัดเพชรบูรณ 

ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและความคิดเห็นตาง ๆ 

เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนัก

ในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหแยกบทบท

สัมภาษณที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรุปไดดังตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษคืออะไร เหมือนหรือตางกันอยางไรกับการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันมีหลายอยางมาก คนมีความเขาใจผิดในเรื่องของการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษอยูมาก การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน่ันเองการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศงายๆก็คือการอนุรักษรวมโดยมนุษย การที่จะเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดจะตองมี

สวนประกอบหลัก 4 สวน ไดแก 

1. ตองทําในพื้นที่ธรรมชาติ มีการจัดการอยางย่ังยืน 

2. มีกิจกรรมและกระบวนการ การมีสวนรวมของชุมชน 

3. มีกิจกรรมและกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

นักทองเที่ยวที่เขามาอุทยานแหงชาติปจจุบันน้ีสวนใหเที่ยวเปน คือมาเที่ยวแบบไมสราง

ภาระใหธรรมชาติ พกสิ่งใดมาก็เก็บเอาขยะกลับออกจากอุทยานไปดวย แตก็ยังมีบางสวนที่เล็ดลอด

สายตาเจาหนาที่เขามาไดบางแลวทิ้งเอาไวใหเปนภาระของธรรมชาติ โดยเฉพาะชวงเทศการที่คนจะ

มามากทําใหเจาหนาที่ดูแลไมทั่วถึง แตพฤติกรรมทําลายธรรมชาติก็ถือวานอยลงไปมาก คนปจจุบันน้ี

ใสใจธรรมชาติ ใสใจสิ่งแวดลอมกันมากข้ึน 

สวนท่ี 3 ผลดีผลเสียของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันสงทั้งผลดีและผลเสีย โดยผลดีของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือ 

ชาวบานไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม โดยผลประโยชนทางตรงก็คือรายไดที่ไดรับจาก

การเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ผลประโยชนทางออมก็คือ มีคนเขามาเขามาชวยดูแลธรรมชาติ

ชวย คนในชุมชนมากข้ึนซึ่งสวนน้ีหากมีแตเพียงชาวบานคนในชุมชนทําแตเพียงฝายเดียวก็จะเห็นผล

ชา แตถามีนักทองเที่ยวเขามาชวยก็จะเห็นผลรวดเร็วข้ึนเปนการลดภาระในการปลูกปาของชุมชนไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129 

 

ได เปนตน ปาก็สมบูรณเร็วข้ึน ชาวบานก็มีแหลงอาหารที่สมบูรณตามไปดวยสวนผลเสียของการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ัน คือการที่ระบบนิเวศโดนทําลายจากการเขามาของมนุษย  แตกรณีน้ีจะ

เกิดข้ึนหากชุมชนไมมีความรูที่ความสามารถในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนของคนที่ดี

พอ แลวผลที่ตามมาคือเกิดปญหาปาเสื่อมโทรม 

จากการวิเคราะหขอมูลและความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 1 

คนน้ี สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษไมไดมีขอดีอยางที่หลายคนทราบทั่วไปแตก็ยังมีผลรายดวย 

แตอยางไรเสียก็ตองเกิดมาจากการบริหารจัดการที่ดี ใหชุมชนมีสวนรวมเพื่อการทองเที่ยวที่ยังยืน 

นอกจากน้ียังตองรูจัดอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาไปอยางสมดุลกัน 

 

1.4 บทวิเคราะหการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) คนในชุมชนท่ีมี

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) เขามา จํานวน 1 คน 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกคนในชุมชนที่มีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ(เชิง

นิเวศ) เขามา เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชองอนุรักษ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.

2556 เปนระยะเวลา 1วัน ซึ่งไดทําการสัมภาษณ 1 คน  

คนในชุมชนที่มีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) นายสมพงษ ตุมคํา ตําแหนง 

ประธานกลุม ชุมชนคนรักปาตําบลบานหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ สรุปไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเขามาในชุมชนไดอยางไร 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเริ่มเขามาในหมูบานหนองแมนาไดโดยเริ่มจาก ชุมชนหนองแม

นาเปนหมูบานทหารพราน การทองปาลาสัตวก็เปนเรื่องปกติ เดิมสภาพพื้นที่ในชุมชนเปนพื้นที่ปาที่

ถูกทําลาย จนสงผลใหสภาพอากาศในพื้นทีร่อนและแลงอยางมาก เน่ืองจากมีการบกุรกุพื้นที่ปาและมี

การทําการเกษตร ลาสัตว จนกระทั่งอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงไดเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินได

เขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อป พ.ศ.2544แรกเริ่มจัดต้ังกลุมช่ือวา “ชุมชนคน

รักษปาหนองแมนา-ทานตะวัน” และปจจุบันเปนเปลี่ยนช่ือเปน "กลุมชุมชนคนรักษปาตําบลบาน

หนองแมนา" 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

นักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนหนองแมนา สวนใหญจะเขาใจอยูแลววาการทองเที่ยวเชิง

เวศนหรือวาเชิงอนุรักษตองปฏิบัติตัวอยางไร ดังน้ันจึงไมคอยมีปญหาวานักทองเที่ยวเขามาแลวจะ

ตองการเหมือนไปทองเทีย่วแบบธรรมดาทั่วไป เขาใจวาการมาพักแบบโฮมสเตยของชาวบาน อยูแบบ

ชาวบานเปนอยางไร คือไมไดมีความสะดวกสบายแตเปนการอยูอาศัยแบบที่ชาวบานอยูจริงๆ ปญหา

ที่กระทบกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่น่ันแทบจะไมมีเลย 
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สวนท่ี 3 ผลดีผลเสียของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ในสวนของผลเสียน้ันตนยังมองไมเห็นมากนัก มีเพียงแตปญหาเรื่องขยะที่ตนถือวามีนอย

มาก เพราะนักทองเที่ยวที่มาเยือนรูอยูแลววามาทองเที่ยวเชิงนิเวศนตองรักษาสิ่งแวดลอม สวนผลดี

น้ัน การที่ชุมชนไดทําการทองเที่ยวก็ทําใหชุมชนตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการปรับปรุงดูแล

บานเรื่อนของตนใหสะอาดนามอง ทําใหชาวบานมีรายไดเสริมเพิ่มมากข้ึนจากการทองเที่ยว และยัง

เปนการลดลงของการเขาปาลาสัตวจนปจจุบันน้ีไมมีแลว นอกจากน้ียังทําใหชาวบานสนใจ ใสใจที่จะ

อนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน เพราะปกติแลวสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมน้ีชาวบานเห็นเปนประจํา

จนมองขามที่จะใหความสําคัญไป แตพอเกิดการทองเที่ยวเขามาก็สรางความตระหนัก สรางความ

สนใจของชาวบานใหชวยกันอนุรักษมากข้ึน 

จากความคิดเห็นของผูมีอาชีพที่เกี่ยวของกบัการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ ผูที่มสีวนเกี่ยวของ

โดยตรงเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และชาวบานที่อยูในชุมชนที่เปดใหมกีารทองเที่ยวเชิง

นิเวศน ทั้ง 4 คน สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ น้ันมทีั้งผลดีและผลเสียแตจากความคิดเห็น

โดยรวมของทัง้ 4 คน สวนใหญแลวเห็นวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันมผีลดีในแงของการสงเสรมิ

รายไดใหกับชาวบานทองถ่ิน สงผลใหมกีารฟนฟสูิ่งแวดลอม แตในทางกลับกันก็อาจเปนการทําลาย

สิ่งแวดลอมมากกวาเดิมกเ็ปนได ข้ึนอยูกับการจัดการของคนทองถ่ินและหนวยงานทางภาครัฐ ดังน้ัน

จากขอมลูที่ได ผูศึกษาจะนําไปเปนแนวทางในการเพิ่มเติมสวนของเน้ือหาของรายการและวิธีการ

อนุรักษใหถูกตอง เพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

1.5 ผลจากการสาํรวจพฤติกรรมการรับชมรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และความตองการในดาน

รูปแบบรายการ เน้ือหา การนําเสนอ ตลอดจนความคิดเห็นในการรับชมของกลุมเปาหมาย อายุ 

18-35ป จํานวน 100ชุด 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self-

administered) ชวงอายุ 18-35 ป ต้ังแตวันที่ 11-27 กันยายน พ.ศ.2555 เปนระยะเวลา 7 วัน 

จํานวนทั้งสิ้น 100 ชุดโดยผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของกลุมเปาหมายและความตองการในดานเน้ือหา รูปแบบ

รายการ รวมถึงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนาเน้ือหาของรายการใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

การแจกแบบสอบถามน้ัน ผูศึกษาไดเริ่มตนการสุมตัวอยางชายและหญิง ที่มีอายุระหวาง 18-35 ป 

โดยการทําแบบสอบถามออนไลน 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

สรุปผลจากการวิเคราะหผลการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน พบวาเปนเพศหญิงมากถึงรอยละ 

70 มีอายุอยูในชวง 18-23 ป มากที่สุดรอยละ 87 มีสถานะภาพโสดมากกวาสถานภาพอื่นๆ รอยละ 

98 โดยมีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษามากที่สุดรอยละ 74 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 

บาท มากที่สุดรอยละ 64ซึ่งมีความสอดคลองกันของขอมูล สามารถอธิบายไดวาผูที่มีความสนใจ

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนหญิงมากกวาเพศอื่น และสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับชวงอายุที่มากที่สุด 18-23 ป และสอดคลองกับรายไดคือมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 

10,000 บาทมากที่สุดน่ันเอง 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการเปดรับสื่อโทรทัศนในแตละวัน 

สรุปผลการวิจัยพบวา จากลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน มีการรับชมโทรทัศนชอง 

3 มากที่สุดรอยละ 75 เปดรับโทรทัศนในวันอาทิตยมากที่สุด รอยละ 20ชวงเวลาในการรับชม

โทรทัศนชวง 21.01-24.00 น. มากที่สุดรอยละ 42ระยะเวลาในการดูโทรทัศนสูงสุด 3-4 ช่ัวโมง รอย

ละ 39 

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สรุปผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความเขาใจวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวาทองเที่ยว

สถานที่ธรรมชาติ โดยไมทําลายเชนไมทิ้งขยะลงสถานที่ทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 70เคยไป

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากกวาผูที่ไมเคยไปทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รอยละ 59หากเคยมีโอกาสหรือถามี

โอกาสไปทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะไปกับเพื่อนมากที่สุด รอยละ 51จุดประสงคสูงสุดของการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษรอยละ 31 คือทั้งหมดของวัตถุประสงครวมกันไดแก เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติที่แทจริง, เพื่อ

ชวยเหลือชุมชนในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ, เพื่อสัมผัสกับชุมชนทองถ่ินและเรียนรู

การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและเพื่อสงเสริมการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติใหย่ังยืน 

ตอนท่ี 4 ความตองการเก่ียวกับรูปแบบรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สรุปผลการวิจัยพบวาความตองการวันออกอากาศรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีความ

ตองการใหออกอากาศในวันหยุดนักขัตฤกษสูงสุดรอยละ 38ความตองการเวลาในการออกอากาศ

รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเวลา 09.01-12.00 น. มากที่สุด รอยละ 41ความตองการใหรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษออกอากาศทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองThai PBS มากที่สุด รอยละ 31ความ

ตองการของระยะเวลาการออกอากาศรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสูงสุด 20 นาที รอยละ 56ความ

ตองการรูปแบบและมูดแอนโทน (Mood and Tone) ของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตองการให

สนุกสนาน ภาพสีสันสดใส เห็นความสวยงามของธรรมชาติมากที่สุด รอยละ 66ความตองการใน

วิธีการนําเสนอของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยการดําเนินรายการกระชับ การตัดตอรวดเร็วบาง
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บางชวงเวลาที่ตองการใหต่ืนเตนหรือนาสนใจ แตบางชวงเวลาที่ตองการจะเนนหรือใหความสําคัญก็มี

จังหวะในการตัดตอที่ชาลงมากที่สุด รอยละ56รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษควรมีพิธีกร รอยละ 95

จํานวนของพิธีกรในรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวาควรมี 2 คนมากที่สุด รอยละ 56ความตองการมี

ชวงรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3 ชวงรายการความนาสนใจในตอนแรกของการผลิตรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้ง 13 ตอน พบวาตอนลองลํานํ้าแข็ก...ตามหากระพรุนนํ้าจืด (หนองแมนา 

จังหวัดเพชรบูรณ) นาสนใจที่สุด รอยละ 13 และช่ือรายการที่เหมาะกับรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ช่ือที่มีคนเลือกมากที่สุดคือ The Visitor ผูมาเยือนรอยละ 37 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรครายการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานท่ีทอเท่ียวธรรมชาติในประเทศ

ไทยโดยสรุปใจความจากผูตอบแบบสอบถามดังน้ี 

- ควรนําเสนอในหลายรูปแบบใหเขากับยุคสมัยเพื่อชวยในการสื่อสารใหเขาใจกันไดงาย

ข้ึนและควรมีความนาสนใจในแตละสถานที ่ควรมีการนําเสนอที่แปลกใหม มีอะไรที่ดึงดูดใหคนสนใจ

ดู รายการควรสนุก จะไดไมนาเบื่อและรูสึกวาเปนการอนุรักษจริงๆ  

- ไมควรบอกใหอนุรักษแบบตรงๆ แตใหใชวิธีอื่นในการแทรกเรื่องการอนุรักษเชน การ

เขาไปคุยกับชาวบานในชุมชนน้ันๆ เพราะโดยธรรมชาติของคนไมชอบการถูกสั่งสอน 

- เน้ือหารายการตองมีเน้ือหาที่ไมซับซอนและควรมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลเพื่อใหเห็น

การโตตอบบทสนทนา และจะย่ิงทําใหรายการดูนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

- ไมใชแคการแนะนําสถานที่แบบผานๆแตทําใหเห็นวาพิธีกรลงไปสัมผัสดวยตัวเองจริงๆ

รูสึกอยางไรพูดไปอยางน้ันไมตองพยายามนําเสนอใหรูสึกวาจะมาเที่ยวทั้งทีตองแบกภาระการรวม

ดูแลที่ทองเที่ยวแตมาพรอมๆกับใจที่อยากมาทองเที่ยว 

จากผลการวิเคราะหการสํารวจพฤติกรรมการเปดรบัชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษของ

กลุมเปาหมาย และความตองการในดานเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ และความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได

วา จากที่ไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมาย อายุ 18-35 ป จํานวนทั้งสิ้น 100 ชุด และ

เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาเพื่อใชในการวางแผน คิดโครงสราง รูปแบบและเน้ือหาของรายการใหมี

ความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด พบวากลุมเปาหมายมีความสนใจใน

การสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งน้ีผูศึกษาจะเลือกประเด็นที่กลุมเปาหมายใหความ

สนใจคือ รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ไมช้ีนําใหอนุรักษอยางจงใจจนเกินไปและควรเปนรายการที่

สนุกสนานไมนาเบื่อ จากน้ันจะนําผลสํารวจดานพฤติกรรมการเปดรับชมสื่อการสอนภาษาไปปรับใช

ในการจัดทําโครงสรางรายการตอไป 
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1.6 การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการในหัวขอ 

“ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ The Visitor” 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ The Visitor” เพื่อประเมินผลรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลดานความพึงพอใจ ความคิดเห็นและประโยชนที่

กลุมเปาหมายในชวงอายุ 18-35ป ไดรับชมรายการจํานวนทั้งสิ้น 8ทาน ไดแก  

1. คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

2. คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

3. คุณกิตติ  กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพนิสิต นักศึกษา 

4. คุณธนวัฒน วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพพนักงานขาย 

5. คุณสุนทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพขาราชการคร ู

6. คุณนิธิ  ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพเจาหนาที่จัดซื้อ บริษัทเอกชน 

7. คุณวัชญะ ผูกฤทธ์ิ  อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

8. คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 น้ัน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

     สวนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับรูปแบบของรายการ 

(Format) 

     ในดานของการนําเสนอน้ัน กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจในดานเทคนิคการ

นําเสนอที่ใชเสียงบรรยายในบางชวงและเปนบทพูดจริงของพิธีกรในบางชวง การนําเสนอโดยมีพิธีกร

เพื่อนซี้สองคนพาไปพบกับชาวบานหรือเหตุการณตางๆ จะติอยูที่ชวงตนรายการดูเนิบชาเกินไปแต

พอดําเนินรายการไปเรื่อยๆ ย่ิงมีความสนุก 

     สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

     ในดานเน้ือหารายการ กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาชองรายการ โดย

กลุมเปาหมายกลาววา เน้ือหามีความหลากหลายดี นําเสนอถึงความงามของธรรมชาติไดอยางดี รวม

ถึงเน้ือหาในสวนของการอนุรักษก็ทําใหคนดูกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู

ในธรรมชาติและการอนุรักษมากย่ิงข้ึน 

     สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

     ในดานการนําเสนอของรายการ กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวาลีลาการ

นําเสนอของรายการทําใหกลุมเปาหมายมีความรูสกึรวมในเน้ือหาของรายการและลีลาการนําเสนอทํา
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ใหมีความชัดเจนของขอมูลหรอืเน้ือหามากข้ึน โดยการใชเสียงบรรยายประกอบ รวมถึงเพลงบรรเลงก็

มีความพอเหมาะกับรายการไมมากหรือนอยเกินไป  

     สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับกราฟกและการตัดตอรายการ (Graphic and Edit) 

     ในดานกราฟกและการตัดตอรายการน้ัน กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจกราฟกรายการดี 

ดูไมมากไปมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของรายการทีเ่ปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สวนการตัดตอ

กลุมเปาหมายกลาววา ชวงแรกของรายการดูเนิบชา ทั้งดนตรีที่มาประกอบและเสียงบรรยายที่ดูเรียบ

มากเกินไป แตหลังจากน้ันรายการก็มีความสนุกมากย่ิงข้ึน  

     สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

     ในดานภาพรวมของรายการน้ัน กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจสูง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพ โดยกลุมเปาหมายกลาววาภาพมีความสวยงามทําใหตนอยาก

เดินทางไปสัมผัสสถานที่ที่รายการนําเสนอจรงิๆ เพลงที่ใชมีความเหมาะสม การตัดตอมีความพึงพอใจ

ปานกลาง มีเพียงชวงทายรายการที่เปนเน้ือหาเกี่ยวกับการอนุรักษเทาน้ันที่กลุมเปาหมายยังคอนขาง

รูสึกเฉยๆ อยากใหเพิ่มระยะเวลาในการปูเรื่องเขาสูการอนุรักษมากกวาน้ีหรอือาจจะหาเพลงประกอบ

มาประกอบชวงน้ีเพิ่มข้ึนอีกเล็กนอย เพื่อใหคนดูมีสวนรวมกับเน้ือหารายการชวงทายรายการมาก

ย่ิงข้ึน 

     สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะตอรายการ (Advice) 

     ในสวนของขอเสนอแนะตอรายการน้ัน กลุมเปาหมายรูสึกวาการนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของชาวบานนาจะเพิ่มข้ึน รวมถึงแกไขชวงทายของรายการใหจบแลวสรางความประทับใจแกผูชม

เกี่ยวกับการอนุรักษไดมากกวาน้ี 

 

2. อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะหรปูแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในรายการทองเที่ยว

และรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วิเคราะหบทสัมภาษณจากผูผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

รวมถึงการวิเคราะหผลสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และความตองการ

ดานรูปแบบและเน้ือหากลุมผูชมเปาหมายที่มีตอรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตลอดจนการวิเคราะห

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รายการเดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ที่

ผูวิจัยไดผลิตข้ึนน้ัน สามารถทําการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังน้ี 

 

 2.1 รายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีสาระแตมักไมนาสนใจ 

      จากการสนทนากลุม (Focus Group) กลุมตัวอยาง 8 คน คน อายุ 18-35 ป แสดง    

ผลวา กลุมเปาหมายมีความช่ืนชอบเกี่ยวกับธรรมชาติ การดูแลรักษา หรือการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



135 

 

แตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมักมีเน้ือหาและรูปแบบที่นําเสนอคลายๆ กัน คือ พูดถึงแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือนําเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษ โดยช้ีบอกกับผูชมโดยตรงวาใหมาอนุรักษ

สถานที่น้ัน เพื่อโลกสีเขียวหรอืเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งวิธีการเชนน้ี กลุมเปาหมายตัวอยางรูสกึ

กวาเปนการถูกบังคับใหอนุรักษ และเหตุผลที่ยกมาเพื่อบังคับใหอนุรักษน้ันไกลตัวกลุมเปาหมายมาก

เกินไป คือกลาวถึงความรับผิดชอบในระดับโลก อีกทั้งรูปแบบในการนําเสนอมักเปนการบอกเลาถึง

ผานเสียงบรรยายถึงสถานที่หรือแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหลงน้ัน ทําใหกลุมเปาหมายมีความรูสึก

รวมในเชิงของการอนุรักษนอย ประกอบกับความจริงจังของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันมีมาก 

หากเทียบกับรายการทองเที่ยวอื่นทั่วไปที่ใหความสนุกสนาน บันเทิงมากกวารายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ จึงทําใหรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดูนาเบื่อ ไมนาสนใจ แมวารายการจะเต็มไปดวยสาระ 

ประโยชนมากมายก็ตาม  

 

 2.2 ความเขาใจเรื่องการอนุรักษของคนท่ัวไปยังไมครอบคลุม และละเลยท่ีจะทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

      จากผลการวิจัยจากกลุมเปาหมายตัวอยาง 100 คน อายุ 18-35 ป พบวายังมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษเพียงมิติเดียว คือ กลุมตัวอยางมีความเขาใจวาการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษคือ การทองเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ โดยไมทําลายเชนไมทิ้งขยะลงสถานที่ทองเที่ยว มากที่สุด 

รอยละ 70 จากบทสัมภาษณของ นายปฏิภาณ จันทรโท ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่ง 

ปอกปอก (Farang Pok Pok) ที่วา คนสวนใหญมักเขาใจวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคือการไมทิ้งขยะ 

ซึ่งแทจริงแลว การทองเที่ยวเชิงอนุรักษยังมีมิติอื่นๆ ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชน 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี การทองเที่ยวอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไมไดมีเพียงการเก็บ

ขยะตามแหลงทองเที่ยวเที่ยวทางธรรมชาติเทาน้ัน หากแตยังมีมิติลึกไปถึงจิตใจของคนในชุมชน ซึ่ง

จะแยกยอยไปถึงระดับจิตใจ ดวยความเขาใจเพียงบางสวนของคนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ จึงทําให

การอนุรักษยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  

      มิติของการอนุรักษที่ลึกไปถึงจิตใจของคนในชุมชน คือการเห็นคุณคาของสถานที่ของ

ชุมชน แตกอนจะถึงการเห็นคุณคาน้ี จําเปนตองรูถึงที่มาที่ไปของสถานที่น้ันกอน ซึ่งสอดคลองกับคํา

ใหสัมภาษณของ นายอาคเนย เช้ือขํา ผูอํานวยการผลิต (Producer) และผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) ที่วา 

กอนที่จะเห็นคุณคาของสิ่งใด ก็ตองรูประวัติศาสตรความเปนมาของสิ่งน้ัน เพื่อจะไดทราบวากวาจะ

ไดสิ่งที่เห็นอยูตรงหนาน้ัน ตองผานความต้ังใจ หรือผานการเสยีเลอืดเน้ือ ผานความพยายามอะไรบาง 

กวาที่จะไดสิ่งน้ีข้ึนมา เมื่อรูแลววามีที่มาอยางไร ก็จะสงผลใหเห็นคุณคา ไมอยากใหสิ่งมีคุณคาน้ันสูญ

สลายไป ก็นําไปสูการอนุรักษไดในที่สุด 
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2.3 ทําอยางไรใหรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีความนาสนใจ 

      รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยสวนใหญจากการสังเกต และทําการวิจัยของผูวิจัยแลว 

พบวา เปนรายการที่มีรูปแบบรายการที่เรียบงาย ออกจะไปทางเนินชา เสียสวนใหญ ทําใหรายการ

ประเภทน้ีไมมีความนาสนใจ และจากผลการวิจัย จากกลุมตัวอยางเปาหมาย 100 คน อายุ 18-35 ป 

พบวา มีความตองการรูปแบบและลักษณะอารมณและโทนสี (Mood and Tone) ของรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่มีความสนุกสนาน ภาพสีสันสดใส เห็นความสวยงามของธรรมชาติสูงที่สุด 

รอยละ 66 และความตองการในวิธีการนําเสนอของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ การดําเนิน

รายการกระชับ การตัดตอรวดเร็วบางบางชวงเวลาที่ตองการใหต่ืนเตนหรอืนาสนใจ แตบางชวงเวลาที่

ตองการจะเนนหรือใหความสําคัญก็มีจังหวะในการตัดตอที่ชาลงมากที่สุด รอยละ 56 

     ดังน้ันหากตองการใหรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีความนาสนใจ ตอกลุมเปาหมาย 

ตองปรับรูปแบบรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจากเรียบงาย เนิบชา โดยใสความสนุกสนานลงไป ภาพ

ที่มีสีสันสดใส ใหเห็นความสวยงามของธรรมชาติ แตทั้งน้ีก็ไมควรมากจนเกินพอดี เพราะรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนรายการที่คอนขางมีเน้ือหาสาระอยูมาก หากใสความสนุกสนานจนเกินพอดี 

ก็อาจทําใหเน้ือหาสาระที่นําเสนอน้ัน ขาดความนาเช่ือถือจากผูชมได  

       

 2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

       2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทองเท่ียว 

     ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่ทางผูวิจัยไดยกมาเพื่อ

อภิปรายวา พฤติกรรมการทองเที่ยวของบุคคล สามารถอธิบายถึงความตองการออกไปทองเที่ยวของ

กลุมเปาหมายได คือมีทั้งแรงจูงใจในการทองเที่ยวจากภายใน 3 ปจจัยคือ เพื่อแสวงหาความต่ืนเตน

เราใจในการออกไปพบเจอในสถานที่ใหมๆ เชน หลีกหนีจากงานประจําที่ทํา เพื่อเขาสังคม เชน ได

พบเจอและมีปฏิสัมพันธกับแสวงหาประสบการณกับผูคนระหวางการทองเที่ยว และเพื่อเปนการ

รวมตัวของครอบครัว ซึ่งเรียกวาเปนแรงจูงใจแบบ หนี -แสวงหา ซึ่งผูวิจัยไดนําไปปรับใชในรูปแบบ

รายการ โดยใหพิธีกรเดินทางไปพบเจอประสบการณใหมๆ มีปฏิสัมพันธกับชาวบานรอบตัว เกิด

ประสบการณในการทองเที่ยวจากการผจญภัยไปยังจุดหมายปลายทางตางๆ สวนแรงจูงใจจาก

ภายนอกน้ันเกิดข้ึนจากปจจัยผลักดันที่เกิดข้ึนพรอมกับปจจัยดึงดูด เชน การทองเที่ยวผจญภัยและ

เชิงนิเวศน ถูกดึงดูดดวยเรื่องราวของสถานที่แตในขณะเดียวกันเพราะสังคมที่พบเจอในปจจุบันมีแต

การแขงข้ันกันทําใหบุคคลอยากออกหางสิ่งที่ตนประสบพบเจออยูเปนประจํา ออกไปทองเที่ยว    

เปนตน ซึ่งเรียกวาเปนแรงจูงใจแบบ ผลักดัน-ดึงดูด โดยรูปแบบที่เปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ของ รายการ “เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” ก็สอดคลองกับแรงจูงใจภายนอกตามแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเที่ยว 
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แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษน้ีทางผูวิจัยไดนํามาอธิบายในสวนของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใช

ในการนําเสนอเน้ือหา (Content) รายการของงานวิจัยเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคตามสิ่งแวดลอม

ศึกษา ซึ่งการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Conservation) หมายถึงการใชสิ่งแวดลอมใหมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมนอยที่สุด ดํารงธรรมชาติใหคงเดิมมากที่สุดรวมไปจนถึงลดหรือ

กําจัดและปองกันสิ่งแวดลอมไมใหเสียหายหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษโดยวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอม

ศึกษา ไมวาจะเปน ความตระหนัก ความรู ทัศนคติ ทักษะ และความรวมมือ ลวนแลวแตสงผลใหเกิด

ความสนใจและหวงใยสิ่งแวดลอม ตามแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากผูวิจัยจะนํา

แนวคิดน้ีไปประยุกตใชในสวนของเน้ือหา (Content) แลว ยังนําไปใชในสวนการเขียนบทโทรทัศน 

(Script) อีกดวย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่วา เพื่อสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย 

 

2.4.2 ทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation Theory) 

        ทฤษฎีการปลูกฝง (Cultivation Theory) สามารถนํามาใชในการนําเสนอรายการ 

รวมถึงใชในข้ันการนําเสนอผลงาน เพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ

ในประเทศไทยไดในงานของผูวิจัย เพราะทฤษฎีการปลูกฝง อธิบายผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรง

ทางโทรทัศนที่มีตอความเช่ือของประชาชนซึ่งโทรทัศนมีอิทธิพลและบทบาททําหนาที่ “ปลูกฝง” หรือ

สรางโลก “ที่แมวาจะไมตรงกับ โลกแหงความเปนจริงใหกลายเปนความเปนจริงของบุคคล” ได ใน

งานวิจัยน้ีทฤษฎีการปลูกฝงใชในการ “ปลูกฝง” ความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว

ธรรมชาติในประเทศไทย โดยหัวใจของทฤษฎีการปลูกฝงน้ี ก็คือ โทรทัศนไดมีบทบาทในการปลูกฝง

วัฒนธรรมดวยการสรางโลกทางวัฒนธรรม (ที่กลายเปน “ความเปนจริง”) ตามลักษณะ 3B คือ 

Blurring ลบภาพหรือทําใหโลกของความเปนจริงที่คนเคยมี, Blending ผสมความเปนจริงของคนเขา

กับกระแสหลักทางวัฒนธรรมที่มีอยูในโทรทัศนและ Bending โทรทัศนไดคอยๆโนมใหโลกของคน

เปนไปตามกระแสหลักที่ตอบสนองตอผลประโยชนของโทรทัศนเองซึ่งโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่มี

โอกาสไดปลูกฝงอบรมของเด็กๆต้ังแตระยะรุงอรุณของชีวิต จึงทําหนาที่ปลูกฝงอยูตลอดเวลาอยาง

ตอเน่ือง สั่งสมเปนระยะเวลานานไปจนกระทั่งลมหายใจสุดทายของชีวิต และยังเขาถึงไดทุกเพศทุก

วัย ทุกชวงอายุและคุณสมบัติการปลูกฝงของโทรทัศน คือ คุณสมบัติของโลกเหตุความจริงกับโลกผาน

สื่อ ซึ่งโลกผานสื่อเอื้ออํานวยตอการเรียนรู ขณะที่โลกแหงความเปนจริงน้ัน เปนสิ่งที่อยูหางไกล ดวย

เหตุน้ีจึงนาจะเปนเหตุผล ที่ทําใหคนถูกปลูกฝงโลกแหงโทรทัศนมากกวาโลกแหงความเปนจริงสื่อ

โทรทัศนจึงสามารถสรางการปลกูฝงการสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ

ในประเทศไทย โดยใชระยะเวลาในการสั่งสม เปรียบเสมือนนํ้าที่หยดลงหินทีละนอยๆแตยาวนาน

ตอเน่ือง เชนเดียวกับการสรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ของ
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รายการ “เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” ที่ตองอาศัยระยะเวลาในการบมเพาะตามหลักของทฤษฎี

ปลูกฝงน้ี เพื่อที่จะใหผลของการปลูกฝงเรื่องการอนุรักษน้ันงอกเงยแกผูชม 

 

      2.4.3 แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

      แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษน้ีทางผู วิจัยไดนํามาอธิบายในสวนของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ใชในการนําเสนอเน้ือหา (Content) รายการของงานวิจัยเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคตาม

สิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Conservation) หมายถึงการใช

สิ่งแวดลอมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมนอยที่สุด ดํารงธรรมชาติใหคงเดิมมากที่สุดรวมไป

จนถึงลดหรือกําจัดและปองกันสิ่งแวดลอมไมใหเสียหายหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษโดยวัตถุประสงคของ

สิ่งแวดลอมศึกษา ไมวาจะเปน ความตระหนัก ความรู ทัศนคติ ทักษะ และความรวมมือ ลวนแลวแต

สงผลใหเกิดความสนใจและหวงใยสิ่งแวดลอม ตามแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจาก

ผูวิจัยจะนําแนวคิดน้ีไปประยุกตใชในสวนของเน้ือหา (Content) แลว ยังนําไปใชในสวนการเขียนบท

โทรทัศน (Script) อีกดวย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่วา เพื่อ

สรางความตระหนักในการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย 

 

      การสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางความตระหนักในการอนุรักษ

สถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทย รายการ “เดอะวิสิทเตอร (The visitor)” น้ันไดบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ไดต้ังไวคือ เปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สามารถเผยแพรและสงเสริมแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยได ผลยืนยันจากการทําสนทนากลุม (Focus Group) หลังจาก

ชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ “เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” กลุมเปาหมายช่ืนชอบและอยากที่

จะไปสัมผัสแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ทางรายการนําเสนอ นอกจากน้ียังสามารถสรางความ

ตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติภายในประเทศไทยไดอยูบาง อีกทั้งรายการ“เดอะวิสิทเตอร      

(The Visitor)” น้ียังเปนรายการที่ผลิตข้ึนมาไดสอดคลองกับความตองการกลุมเปาหมายอีกดวย    

 

3. ขอเสนอแนะ 

     3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติในประเทศไทย 

          - ในชวงกอนผลิตรายการ (Pre-Production) รายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจําเปน

อยางย่ิงที่จะตองหาขอมูลใหถูกตอง เพื่อใชขอมูลน้ันนํามาเขียนโครงรางรายการ (Proposal) รวมไป

จนถึงการเขียนบทรายการโทรทัศน (Script) นอกจากน้ีในการลงพื้นที่กอนการถายทําจริงจําเปนตอง

มีการวางแผนอยารอบคอบรักกุม เพราะโอกาสที่จะมาถายซ้ําหรือแกไขน้ันเปนไปไดยากเพราะ
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นอกจากจะเปนในเรื่องของงบประมาณแลว ยังเกี่ยวของกับการเดินทางมาถายทําที่ยากลําบาก 

ประกอบกับเน้ือหารายการเองก็มีสวนที่ทําใหเราตองถาย ณ ชวงเวลาหน่ึงๆเทาน้ัน เชน ในกรณีของ

ผูวิจัยไปถายทําชวงที่ใกลชวงการเก็บเกี่ยว หากวาเรามีการนําเสนอเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรของ

ชาวบานในครั้งแรกแลวแตมีเหตุใหเราตองมาถายทําซ้ําครั้งที่สองแตปรากฏวาชาวบานไดเก็บเกี่ยว

พืชผลทางการเกษตรไปแลว เราก็จะไมมีเน้ือหาในสวนน้ันในการถายทําซอมครั้งที่สอง เปนตน มีแผน

สํารองใหกับงานเสมอ เพื่อใหในชวงถายทํา (Production) เปนไปตามแผนที่วางไวมากที่สุดตอง

ตรวจสอบอุปกรณการถายทําใหพรอม ในชวงเน้ือหาของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ันควรให

ความสําคัญกับการนําเสนอ วิถีชีวิตของผูคนที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่ทําการอนุรักษสิ่งแวดลอมน้ันๆ 

เพราะวิถีชีวิตของชาวบานจะเปนตัวชวยที่ทําใหผูชมมีอารมณรวมในการการคลอยตามการอธิบาย

การใชคําที่สามารถรถฟงแลวเขาใจไดงาย เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการทําความเขาใจไดตรงกัน 

      - ในชวงของการผลิตรายการ (Production) เน่ืองจากรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษน้ัน

ตองถายทําในสถานที่จริง ปจจัยภายนอกอื่นๆจึงมีผลกระทบมาก แมกระทั่งการติดตอกับบุคลก็

สามารถเกิดความผิดพลาดข้ึนได ทั้งในเรื่องของอากาศที่เราไมสามารถควบคุมได แมแตในเรื่องของ

ปญหาที่เกิดข้ึนกับอุปกรณในการถายทําดวยดังน้ันจําเปนตองมีไหวพริบแกไขสถานการณเบื้องตนให

ได และตองสติในการถายทําอยูเสมอ  

      - ในชวงหลังการถายทํา (Post-production) เปนสวนที่แกไขขอปกพรองของชวงที่ผาน

มาได  ทั้ งในเรื่องของภาพ เสียง แตอยาง ไรก็ ดีหากเตรียมพรอมมาดีต้ังแตกอนการผลิ ต             

(Pre-production) และถายทําดีมาต้ังแตชวงการผลิตรายการ (Production) ก็จะทําใหงานชวงหลัง

การผลิตงาย (Post-production) ข้ึน เพื่อใหรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

           จากการสํารวจพฤติกรรมและชองทางการเปดรับชมรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

พบวา กลุมตัวอยางอายุ 18-35 ป มีความสนใจในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากข้ึน และให

ความสําคัญตอการเกิดอารมณรวมกันของรายการ ดังน้ันเน้ือหาหรือวิธีการนําเสนอควรจะมีวิธี

นําเสนอวิถีชีวิตของชาวบาน โดยใหชาวบานทองถ่ินมีสวนรวมกันในรายการ เพราะการเลาผานคนใน

พื้นที่จริงๆจะสรางอารมณรวมใหกับผูชมไดมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการตัดตอก็ไมควรใสเน้ือหามาก

จนเกินไปเพราะอาจทําใหผูชมไมสามารถใหความสนใจกับประเด็นหลักที่เราตองการจะนําเสนอได 

รวมถึงการตัดตอเองก็ควรมีการเวนชวงระยะใหผูชมไดซึมซับกับภาพธรรมชาติ เพื่อใหรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่จะผลิตในอนาคตตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน 
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บรรณานกุรม  

ภาษาไทย 

กรุงเทพธุรกิจ. ทําไมถึงทํากับ ปาย ได. เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก  

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-

style/lifestyle/20090303/21044/ทําไมถึงทํากับ-ปาย-ได.html 

กาญจนา แกวเทพ. สื่อสารมวลชน: ทฤษฏีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภาพ 

พิมพ, 2553  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, กองอนุรักษ. “การทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย.” เอกสารการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2545 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร, 7-9 

มีนาคม 2545: 9. 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, กองอนุรักษ. รําไพพรรณ แกวสุริยะ. “การทองเที่ยวย่ังยืน  

(ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) ทองเที่ยวเชิงนิเวศ.” เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2545 ณ 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร, 7-9 มีนาคม 2545: 94-96. 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, กองอนุรักษ. “การทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย.” เอกสารการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2545 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร, 7-9 

มีนาคม 2545: 10. 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ทองเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ.”  

เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  5  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 6 .  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก 

http://etatjournal.com/mobile/index.php/menu-download-zone/menu-dl-

seminar-doc/2-255603-poll4-who-response 

เต็มดวง รัตนทัศนีย. สิ่งแวดลอมศึกษาและประชากรศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คุรุสัมมนาคาร, 2529 

ธงชัย พรรณสวัสด์ิ. เคล็ด (ไม) ลับ: จักรยานกับการทองเที่ยวที่ย่ังยืนและหมวกกันน็อก. เขาถึงเมื่อ  

   10 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaicycling.com/node/53 

นิวัติ เรืองพานิช. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: เฉลิมชาญการ 

             พิมพ, 2528: 15 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. การพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism Development).  

       กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพรส แอนด ดีไซน จํากัด, 2548 
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บรรณานกุรม (ตอ) 

วรรณพร วณิชชานุกรและสถาบันราชภัฎสวนดุสิต. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ : ECOTOURISM.  

กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

สายสุนีย สิงหทัศน. เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน. เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม 2556. เขาถึงไดจาก 

http://www.highlightthailand.com/th/main/detail_content/เที่ยวหัวใจใหม-เมืองไทยย่ังยืน/

133.html 

สุภาพร สุกสีเหลือง. การทองเที่ยวเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ: คูมือศึกษาสิ่งมีชีวิต 

             บริเวณชายฝงทะเล อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง. พิมพครั้งที่ 1. 2553 

 

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน). การทองเที่ยว                        

อยาง ย่ังยืน = งูที่ไมกินหางตัวเอง. เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

http://www.dasta.or.th/th/article/552-552.html 
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ภาคผนวก ก 

ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่

เกี่ยวของ 

 

 

        

จัดทําบทที่ 1 และนําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา 

  

 

        

จัดทําบทที่ 2 และนําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา 

  

 

       

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 1   
 

       

เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย

โดยใชแบบสอบถาม 

   

 

       

จัดทําบทที่ 3 และนําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา 

   

 

      

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 2    
 

      

จัดทําบทที่ 4 และนําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา 

    

 

     

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 3     
 

     

ผลิตรายการสอนภาษา     
 

    

จัดทําบทที่ 5 และนําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา 

     

 

    

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 4      
 

    

การลําดับภาพและเสียง      
 

   

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 5       
 

   

ประเมินผลงาน วิเคราะหและ

สรปุผลการทํางาน 

       

 

  

จัดทําบทที่ 6 และนําเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

ตรวจความกาวหนาครั้งที่ 6        
 

  

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 1         
 

  

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 2         
 

 

ตรวจรูปเลมครั้งที่ 3          
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณผูผลิตและผูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
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แบบสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรครายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติในประเทศไทย” 

ใชสัมภาษณผูผลิตและผูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 

 

 

1. คําถามทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

        - มีวิธีการเลือกขอมลูเพื่อนํามาทํารายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางไร 

        - กระบวนการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้งข้ันกอนการผลิต ข้ันการผลิต และข้ัน 

          หลังการผลิตมีวิธีการอยางไรบาง 

 

2. คําถามดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอ 

        - มีวิธีการคิดรูปแบบการนําเสนอรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางไรใหนาสนใจ 

        - วิธีการดําเนินรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษใหนาติดตามทําไดอยางไร 

        - อะไรทีเ่ปนจุดเดนของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษที่ทําใหกลุมเปาหมายจดจํา 

 

3. คําถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

        - ปญหาใดบางทีพ่บระหวางกระบวนการผลิตรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

        - แนวทางการแกปญหาที่เกิดข้ึน 

 

4. ความคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกบัรายการทีผู่ศึกษากําลงัจะผลิต 

        - เน้ือหาของรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษควรเปนอยางไร 
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ภาคผนวก ค  

แบบสัมภาษณผูท่ีมีผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



149 
 

แบบสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรครายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติในประเทศไทย”  

ใชสัมภาษณผูท่ีมีผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

 

1. ขอมูลเบื้องตนและคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคืออะไร 

        - ช่ือ-นามสกุล และอาชีพของผูถูกสมัภาษณ 

        - การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษคืออะไร 

        - การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษเหมือนหรือตางกันอยางไรกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

        - อยากใหชาวตางชาติพูดภาษาไทยคําไหนได 

 

3. ผลดีผลเสียของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

        - ผลดีของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

        - ผลเสียของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
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ภาคผนวก ง  

แบบสัมภาษณคนในชุมชนท่ีทําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ) ในชุมชน 
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แบบสัมภาษณจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรครายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความ

ตระหนักในการอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติในประเทศไทย”  

ใชสัมภาษณคนในชุมชนท่ีทําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (เชิงนิเวศ)ในชุมชน 

 

 

1. ขอมูลเบื้องตนและคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษคืออะไร 

        - ช่ือ-นามสกุล และอาชีพของผูถูกสมัภาษณ 

        - การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเขามาในชุมชนไดอยางไร 

 

2. พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

        -  นักทองเที่ยวเขามาสรางผลกระทบอะไรกบัชุมชนหรือไม 

 

3. ผลดีผลเสียของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในมุมมองของชุมชน 

        - ผลดีของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

        - ผลเสียของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามกลุมเปาหมายท่ีอาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีอายุ 18-35 ป จํานวน 100 คน 
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แบบสอบถามจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรครายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความตระหนัก

ในการอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติในประเทศไทย”  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ใชสอบถามกลุมเปาหมายท่ีอาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีอายุ 18-35 ป จํานวน 100 คน 

 

 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคทีจ่ะศึกษาเรื่อง “การเดินทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” โดย

ขอมูลที่ไดรับจากทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการทําวิจยัครั้งน้ี ซึ่งผูวิจัยจะเก็บขอมลูที่ไดรบัจาก

ทานไวเปนความลับ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เพศ  

 ชาย 

 หญิง 

 อื่นๆ 

อาย ุ 

 18 - 23 ป 

 24 - 29 ป 

 30 - 35 ป 

สถานภาพ  

 โสด 

 สมรส 

 หยาราง 

ระดับการศึกษา  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  

   ส
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 อนุปริญญา / ปวส. 

 ปริญญาตรี / เทียบเทา 

 สูงกวาปรญิญาตร ี

อาชีพ  

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 พนักงาน/ลูกจางเอกชน 

 คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 

 นักเรียน/นักศึกษา 

 แมบาน 

 อื่นๆ:  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 นอยกวา 10,000 

 10,001-20,000 บาท 

 20,001-30,000 บาท 

 30,001-40,000 บาท 

 40,001-50,000 บาท 

 มากกวา 50,000 บาท 

 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการเปดรับสื่อโทรทัศนในแตละวัน 

7. ทานรับชมโทรทัศนชองใดมากท่ีสุด  

 ชอง 3 

 ชอง 5 

 ชอง 7 

 ชอง 9 MCOT 
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 NBT 

 Thai PBS 

 อื่นๆ:  

8. ทานรับชมรายการโทรทัศนวันใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 วันจันทร 

 วันอังคาร 

 วันพุธ 

 วันพฤหัส 

 วันศุกร 

 วันเสาร 

 วันอาทิตย 

 วันหยุดนักขัตฤกษ 

9. ชวงเวลาใดท่ีทานรับชมโทรทัศนมากท่ีสุด  

 06.00 – 09.00 น. 

 09.01 – 12.00 น. 

 12.01 – 15.00 น. 

 15.01 – 18.00 น. 

 18.01 – 21.00 น. 

 21.01 – 24.00 น. 

 อื่นๆ:  

10. ทานรับชมโทรทัศนก่ีชั่วโมง/วัน  

 นอยกวา 1ช่ัวโมง 

 1-2 ช่ัวโมง 

 3-4 ช่ัวโมง 

 5-6 ช่ัวโมง 
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 มากกวา 6 ช่ัวโมง 

 

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมในการทองเท่ียวท่ีเชิงอนุรักษ 

11. ทานคิดวาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษคืออะไร  

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

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

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

12. ทานเคยทองเท่ียวเชิงอนุรักษหรือไม  

 เคย 

 ไมเคย 

13. หากทานมีโอกาสหรือเคยไปทองเท่ียวเชิงอนุรักษทานจะไปหรือเคยไปกับใครมากท่ีสุด  

 คนเดียว 

 ครอบครัว 

 เพื่อน 

 คนรัก 

 อื่นๆ:  

14. ทานคิดวาจุดประสงคในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษคืออะไร  

 เพื่อสัมผสักับธรรมชาติที่แทจริง 

 เพื่อชวยเหลอืชุมชนในการอนุรักษสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 เพื่อสัมผสักับชุมชนทองถ่ินและเรียนรูการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 

 เพื่อสงเสริมการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติใหย่ังยืน 

 ทั้งหมดทีก่ลาวไป 

 อื่นๆ:  
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ตอนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกบัรปูแบบรายการทองเที่ยวที่เชิงอนุรักษ 

15. ทานเคยรับชมรายการทองเท่ียวท่ีนําเสนอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษรายการใดบาง (ตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ)  

 สุขตางองศา  

 ฝรั่ง ปอก ปอก 

 เปง ไป ปะ ชวง ไมรักษอยารั่ว 

 เนวิเกเตอร 

 อื่นๆ:  

16. ทานดูรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพราะเหตุผลใด (โปรดยกตัวอยางรายการท่ีทานเคย

ชม)  

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

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

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

17. หากมีการผลิตรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ืออนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติโดยมีพิธีกร

พาไปสัมผัสแหลงทองเท่ียวน้ันๆ ทานคิดวานาสนใจหรือไม * 

 นาสนใจ (ขามไปขอ 19) 

 ไมนาสนใจ 

18. หากรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ืออนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติโดยมีพิธีกรพาไป

สัมผัสแหลงทองเท่ียวน้ันๆ ไมนาสนใจเพราะอะไร 

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

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

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

9. ทานอยากใหรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนําเสนอขอมูลใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) * 

 ขอมูลการเดินทาง 

 วิถีชีวิตชาวบานในชุมชนที่มีตอแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

 ประสบการณที่นักทองเที่ยวจะไดพบเมือ่มาสมัผสั 
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 ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

 ทัศนคติของชาวบานทองถ่ินที่มีตอการทองเทีย่วเชิงอนุรักษแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

 สอดแทรกการสรางความตระหนักในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

 อื่นๆ:  
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ภาคผนวก ฉ 

คําถามท่ีใชในการสนทนากลุมและคําถอดเทป 
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บทสัมภาษณผลการทดสอบชิ้นงานรายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางความตระหนักในการ

อนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติในประเทศไทย รายการ “เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” 

กลุมตัวอยางผูทําการทดสอบช้ินงานรายการโทรทัศนน้ี เปนการสนทนากลุมในหัวขอ “ความ

พึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการการสรางสรรครายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

รายการ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor)” ของกลุมตัวอยางชวงอายุระหวาง 18-35 ป จํานวน 8 คน 

และผูใหสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 2 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

- กลุมตัวอยางทั่วไป 

1. คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

2. คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

3. คุณกิตติ  กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

4. คุณธนวัฒน วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

5. คุณสุนทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการคร ู

6. คุณนิธิ  ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาที่จัดซื้อ บริษัทเอกชน 

7. คุณวัชญะ ผูกฤทธ์ิ  อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

8. คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

- ผูใหสัมภาษณเชิงลกึ 

1. คุณปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True 

Visions 73 

2. คุณอาคเนย เช้ือขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 

1. ความพึงพอใจตอรูปแบบของรายการ (Format) หลังการรับชม รายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา จังหวัด เพชรบูรณ 

 

- กลุมตัวอยางทั่วไป 

กลุมตัวอยางคนท่ี 1 คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ปอาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ชอบรูปแบบรายการตรงที่พาไปดูวิถีชีวิตของชาวบาน สวนตัวอยากใหมีชวงที่นําเสนอวิถีชีวิต

ชาวบานมากกวาน้ี เหมือนมันมีนะวิถีชีวิตสัมผัสไดวามี แตมันยังไมชัดมาก อาจจะเพิ่มวิถีชาวบานให

มากกวาน้ีอีก มันรูสึกวานอยไป แตรูสึกวารูปแบบรายการที่พิธีกรพาเราไปดู ไปเห็นตามสถานที่ตางๆ

ในหมูบานมันเพลินดี แตชวงที่คุยกันมันดูเบื่อๆไปหนอยคะ 
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กลุมตัวอยางคนท่ี 2 คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

รูปแบบที่พาคนดูไปชมปา ชมสถานที่ในชุมชน มันนารักดี ชอบนะ เหน็แลวอยากไปตามเลย

หละ มันไดเห็นความนารักของชาวบานดวย รูสึกอบอุนดี ชอบชวงที่พิธีกรเดินปา แลวก็ตอนพาไปดู

ผีเสื้อ แตวานําเสนอสวนน้ีนอยไปหนอย แตโดยรวมแลวถือวามีรูปแบบในการนําเสนอหนูชอบคะ 

กลุมตัวอยางคนท่ี 3 คุณกิตติ กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ชอบนะ ชอบภาพตอนที่เห็นคนในหมูบานเคาทํากิจวัตรประจําวัน มันอบอุน มันดูแบบเห็น

วิถีชีวิตจริงๆ แตวานําเสนอนอยกวาสวนที่เปนธรรมชาติ แตตอนที่ถายทอดภาพธรรมชาติก็ชอบนะ

ภาพสวย มีชีวิตชีวาดีนําเสนอใหเห็นถึงธรรมชาติซึง่ทําใหสนใจไดเปนอยางดี อยากไปตามเลย 

กลุมตัวอยางคนท่ี 4 คุณธนวัฒน วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

พอใจมาก โดยเฉพาะการนําเสนอวิถีชีวิตเล็กๆนอยๆของชุมชน อยางเชนเห็นการตักบาตร

ยามเชา เห็นงานบุญที่ชาวบานเคารวมแรงรวมใจกันทํา เห็นเด็กๆว่ิงเลน ตามประสา คลุกดินอะไร

แบบน้ี ดูแลวนารักมีชีวิตชีวา คือถาไมใสตรงน้ีเขามา นําเสนอแตเรื่องของธรรมชาติ ถึงแมวาภาพจะ

สวยชวยดึงความเพลิดเพลินได แตมันก็จะไมสดใส ดูแบบหนักๆ พอมเีด็กมรีอยย้ิม มันกเ็ลยเติมเต็ม

ความสดใสของรายการไดดีทเีดียวครับ 

กลุมตัวอยางคนท่ี 5 คุณสุนทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการคร ู

รูปแบบการนําเสนอของรายการคอนขางพอใจ มเีน้ือหาที่หลากหลายในรายการ  มีทั้ง

นําเสนอกจิกรรมของชาวบาน มีทัง้แงของการเดินปา การอนุรักษ แตยังรูสึกวาชวงตนของรายการที่

รูสึกวาเสียงบรรยายประกอบและดนตรปีระกอบเนิบชาเกินไป ซึ่งทําใหรูสกึเบื่อหนายได แตพอผาน

มาเรื่อยๆ รายการก็มีความสนุกสนานมากข้ึนเรื่อยๆ เห็นอะไรๆมากข้ึนเรื่อยๆ สนุกดี 

กลุมตัวอยางคนท่ี 6 คุณนิธิ ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาท่ีจัดซื้อ บริษัทเอกชน 

รูสึกวาโดยรวมแลวมันมันก็สะทอนวัฒนธรรมบางอยางของชุมชนได อะไรเล็กๆนอยๆทีเ่ห็น

ในรายการน่ีมันสะทอนหมดเลยนะ อยางบานที่พิธีกรไปอยูมันก็สะทอนวัฒนธรรมได คือเห็นวาเห็น

บานยกสงู เห็นสภาพภายในบาน ทุกอยางมันสมัผสัความเรยีบงายของชาวบานไดเปนอยางดี สะทอน

ใหคนดูอยางเรารูสึกสบายๆ ชีวิตเคาไมตองยุงอยาก ไมตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกแตนาอยู นา

อยูเพราะบานทีส่รางแบบเรียบๆงายๆ นาอยูเพราะอัธยาศัย การชวยเหลอื ความมีนํ้าใจของชาวบาน 

มันมีอะไรมากกวาแคบอกวา วันน้ีเราจะพามอนุรักษปาตรงน้ีๆนะ คือพอมีชาวบานมามสีวนรวมมา

เลา มาพาพิธีกรไปมันก็รูสึกมีอารมณรวมมากกวา ปกติดูรายการพวกอนุรักษเราก็รูอยูแลวแหละวา

มันควรหรอืไมควรทํา ดูแลวก็เบื่อ ดูแลวรูสึกวาแลวยังไง ไมคอยเกี่ยวกับเราเทาไหร แตพอพิธีกรไป

กินไปอยูกับชาวบานมันรูสึกวาสรางความผกูพันเหมือนเราตามไปกับพิธีกรและชาวบานดวย พอ

ผูกพันแลวรูที่มาที่ไปวาทําไมตองอนุรักษ อยางน้ีมันมีอินเนอรมากกวาที่จะมาบอกวา เธอควรจะ

อนุรักษสิง่น้ัน สิ่งน้ีนะ 
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กลุมตัวอยางคนท่ี 7 คุณวัชญะ ผูกฤทธิ์ อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

พี่ชอบนะ โดยรวมของรายการพี่โอเคกับมัน แตที่ชอบเปนพเิศษคือชวงที่พิธีกรทัง้คูปรากฏตัว

พรอมกัน รูสกึวาเวลาทีเ่คาทําอะไรดวยกันมันรูสึกโอเคกวาที่ใครจะมาคนเดียว อยางชวงสัมภาษณที่

พูดเกี่ยวกับการอนุรักษแมงกะพรุนนํ้าจืดทีเ่ห็นแตพิธีกรชายคนเดียว พี่วามันเฉย อยากใหมีทัง้คู แลว

ก็อยากใหทัง้คูสนิทกันกวาน้ีอีก อันน้ีมันดูหางๆกันไปหนอย แตทุกครั้งที่พาไปในที่ตางๆรูสึกวามี

ชีวิตชีวาดี มีการเรียงลําดับของเน้ือหาไดดี ก็หลากหลายไมทําใหรูสึกจําเจ ไมนาเบื่อ ถาเทยีบกบั

ความรูสึกแรกที่พีรู่วาจะมาดูรายการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

กลุมตัวอยางคนท่ี 8 คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

 พอใจในการนําเสนอ ชอบที่เห็นชาวบาน เห็นวิถีชีวิตทําใหรูสึกหวนรํารึกอดีตของพี่ คิดถึง

ตอนตัวเองเด็กๆ ปลวก็รูสึกวา เออชาวบานเคาอยูกันเรียบงาย พี่ก็อยากไปอยูแบบน้ันบางในปนปลาย

ของพี่ มันสรางแรงบันดาลใจใหตนอยากมีชีวิตที่เรียบงายและมีความสุขแบบที่ชาวบาน แบบที่ชุมชน

แหงน้ีเคามกีัน แตก็รูสกึวากิจกรรมทีท่ี่พิธีกรทํารวมกบัชาวบานมันไมมี มีแตแบบชาวบานพาเที่ยว 

ชาวบานพาชม แตไมมีมีอะไรที่พิธีกรทํารวมกับชาวบาน เชน อาจจะต่ืนแตเชาไปชวยชาวบาน

ทํากับขาวไปวัด อะไรแบบน้ี นาจะย่ิงสรางความคุนชินแลวพิธีกรก็จะดูเรียลกวาน้ีอีก 

 

-.ผูใหสมัภาษณเชิงลึก 

1. คุณปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True 

Visions 73 

 วิธีการนําเสนอชวงแรกพี่วาไมจําเปนดวยซ้ํา เราสามารถเขามาพูดถึงชุมชนหนองแมไดเลย 

ไมจําเปนตองเกริ่นถึงเขาคอกอนหรอก ตอนทายๆของบทสรุปมันจบสั้นไปหนอย ทั้งที่เราปูทุกอยาง

ในรายการมาดีแลวถาตอนสุดทายทําใหมันสะกิดใจคนดูไดดีกวาน้ีจะดีมากๆ แตการนําเสนอโดยรวม

แลวถือวาทําออกมาไดดีพอสมควรเลยทีเดียว 

2. คุณอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 การนําเสนอโดยรวมแลวพี่วาทําออกมาไดดี แตติดตรงที่วาพิธีกรดูไมสนิทกันอยางที่ โปรยใน

ไตเต้ิลรายการ วา “รวมเดินทางไปกับ สองเพื่อนซี้” แลวก็เน้ือหาบางอยางนาจะตัดออกไดนะ เชน 

ชวงที่สัมภาษณเกี่ยวกับปลาซัคเกอร พี่วายาวไปหนอย แลวเอาไปเพิ่มในสวนของเน้ือหาที่นาสนใจ 

อยางชวงเดินปานาจะดี 
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2. ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาของรายการ (Content) หลังการรับชม รายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา จังหวัด เพชรบูรณ 

- กลุมตัวอยางทั่วไป 

กลุมตัวอยางคนท่ี 1 คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ปอาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ชอบเน้ือหาที่นําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบานมาก และจากคําโปรยของรายการใน Tittle 

ของรายการ ที่วาจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิต น้ัน ทําใหเรามีความคาดหวังวาจะไดเห็นวิถีชีวิตชาวบาน

มากกวาที่รายการนําเสนอ แตปรากฏวาการเห็นวิถีชีวิตชาวบานเปนเรื่องรอง เพราะเราเห็นวิถีชีวิต

ของพิธีกรที่มาอยูรวมกับชาวบานมากกวา นาจะใหชาวบานเดนกวาน้ี 

กลุมตัวอยางคนท่ี 2 คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ชอบเน้ือหาของรายการที่พิธีกรพาไปสัมผัสกับประสบการณตางๆ แบบพิธีกรพาไปลองเรือ 

พิธีกรพาไปเดินปาเห็นความลําบาก เห็นธรรมชาติแลวก็สอดแทรกเรื่องอนุรักษเอาไว รูสึกวาสนุกดี 

เพลินกับการเดินทางของคูพิธีกร 

กลุมตัวอยางคนท่ี 3 คุณกิตติ กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

พึงพอใจในสวนของเน้ือหาที่นําเสนอเรื่องความสวยงามของธรรมชาติบางอยางที่ตนไมเคย

เห็น ไดอยางนาประทับใจ ถึงแมในประเทศไทศไทยจะมีปาหลายที่ แตแตละที่กม็ีความเปนเอกลักษณ

สวนตัว ไมวาจะเปนลกัษณะของปาที่ไมเหมือนกันในแตละทองถ่ินแลวกเ็รื่องทีจ่ะไดเจอในแตละที่คง

ไมเหมอืนกัน แตที่คิดวารายการน้ีตองการจะใหเห็นก็คงเปนความนารักของชาวบานแตละที่แลวก็การ

อนุรักษ 

กลุมตัวอยางคนท่ี 4 คุณธนวัฒน วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

พึงพอใจเน้ือหาที่นําเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในชุมชนไดออกมาอยางนารัก แตใน

สวนของการสรางความตระหนักในการอนุรกัษน้ันตนยังไมคอยรูสกึเทาไหร ไมคอยรุสึกวาตองอนุรักษ

นะ แตอยากจะออกไปเที่ยวตามพิธีกรมากกวา 

กลุมตัวอยางคนท่ี 5 คุณสุนทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการคร ู

เน้ือหาโดยรวมของรายการ ทําใหตนรูสึกวาการที่ปาจะอุดมสมบูรณไดขนาดน้ีเพราะเกิดจาก

ความรวมมือกันของชาวบาน ถึงมันจะไมไดรูสึกวาตองอนุรักษนะ ไมงั้นโลกมันจะมีผลกระทบ ซึ่งมัน

เปนความรูสึกหางไกลเรา แตพอมานําเสนอแบบน้ีคือเรามาชวยอนุรักษนะ ชาวบานเคาจะไดมีสิ่งที่ดีๆ 

มีปาที่อุดมสมบูรณอยูกับเคาไปตลอด อยางน้ีมันรูสึกมีความอยากที่จะอนุรักษมากกวา 

กลุมตัวอยางคนท่ี 6 คุณนิธิ ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาท่ีจัดซื้อ บริษัทเอกชน 

พอใจในเน้ือหาที่รายการนําเสนอเพราะมีการเรียงลําดับความนาสนใจของเน้ือหาไดดี 

สะทอนเรื่องของการอนุรักษไดพอสมควร แตหากสรางอารมณรวมของผูชมในชวงทายรายการได
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มากกวาน้ีจะย่ิงดีมากข้ึน เพราะทุกอยางรายการปูทางมาดีแลว แตพอตอนจบมันสรุปไดไมตรง

ประเด็น คือถาพูดงายๆคือมันไมโดน มันไมสะกิดใจเทาที่ควร ทั้งๆที่ปูทางมาดีแลว 

กลุมตัวอยางคนท่ี 7 คุณวัชญะ ผูกฤทธิ์ อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

พึงพอใจในเน้ือที่นําเสนอ และตนคิดวาหากทายรายการมีวิธีสรางการมีอารมณรวมของผูชม

ไดมากกวาน้ีจะดีย่ิงข้ึน ซึ่งก็เห็นดวยกับคุณนิธิ เสียดายนาจะสรางใหมันโดนใจคนดู ใหมันสะกิดใจคน

มากกวาน้ี 

กลุมตัวอยางคนท่ี 8 คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

พอใจในเน้ือหาแตตนอยากใหเพิ่มมุมมองเรื่องของการอนุรักษในสวนของชาวบานมากกวาน้ี 

มันเห็นแตพิธีกรมากไปหนอย ถาเห็นชาวบานเสนอมุมมองของตน คือไมจําเปนตองเปนผูนําเรื่องการ

อนุรักษหรอก ลองไปถามคุณยาคุณยาย หรือวาเด็กๆดู เรื่องของธรรมชาติ เรื่องของการอนุรักษอยาง

น้ี นาจะทําใหสรางความรูสึกของการอนุรักษมากกวาน้ีละมั๊งพี่วานะ 

 

-.ผูใหสมัภาษณเชิงลึก 

1. คุณปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True 

Visions 73 

 อยางที่บอกวาเน้ือหาตอนตนรายการเลย ที่พูดถึงเขาคอพี่วาไมจําเปน พี่เขาใจนะวาเรา

ตองการจะบอกใหคนดูรูวา รายการเราไมไดจะพาไปเที่ยวเขาคอในแบบที่รายการอื่นๆ เคยทํานะ แต

ไมจําเปนเลย เราสามารถเขาไปที่เขาคอมุมตางที่เราตองการนําเสนอไดเลย เพราะวิธีการของเรา 

รูปแบบของเรามันตางอยูแลว สวนเน้ือหาอื่นๆ อยางชวงมุมตลก พี่วาปลอยไปตามธรรมชาติ พี่วาพี่

จะตลกกวาการที่เราไปเนน ไปใสซาวนเอฟเฟค อีกนะ มันดูเปนตลกสามชาไปหนอย แลวก็บางชองที่

เสียงเงียบ นาจะใสเสียงนอยซ เสียงธรรมชาติ เพื่อความสมจริงของรายการนะ 

2. คุณอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 เน้ือหาบางสวนยาวไป เน้ือหาบางสวนสั้นไป พี่วาเราตองเรียงลําดับความสําคัญวาเรา

ตองการที่จะใหเรื่องไหนเดน แลวนําเสนอสวนน้ันใหมากๆกวาน้ี ตรงน้ีมันดูเหมือนวาประเด็นที่เรา

บอกคนดูมันเยอะไป อาจทําใหคนดูจับประเด็นหลักๆ ที่ เราตองการเนนที่จะนําเสนอไม ได 

เพราะฉะน้ันเน้ือหาสวนไหนลดทอนไดใหลด แลวเอาเวลาไปเพิ่มใหกับเน้ือหาหลักที่เราตองการจะ

นําเสนอดีกวา 
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3. ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) หลังการรับชม รายการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา จังหวัด 

เพชรบูรณ 

- กลุมตัวอยางทั่วไป 

กลุมตัวอยางคนท่ี 1 คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ปอาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ลีลาการนําเสนอของรายการ ในสวนของการนําเสนอภาพของวิถีชีวิตชาวบาน ทําใหคิดถึงวิถี

ชีวิต คิดถึงบานที่ตนจากมา 

กลุมตัวอยางคนท่ี 2 คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ลีลาการนําเสนอ โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงที่พิธีกรเดินปา สนุกดีที่มีการสอดแทรกความตลก ดู

มีความเปนธรรมชาติมากกวาชวงอื่น 

กลุมตัวอยางคนท่ี 3 คุณกิตติ กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

พึงพอใจในลีลาการนําเสนอ ทําใหตนไดเห็นความงามของธรรมชาติ แลวรูสึกประทับใจกับ

ความสวยงามของธรรมชาติ เพลงที่นํามาประกอบก็เหมาะสมกับเน้ือหารายการดี 

กลุมตัวอยางคนท่ี 4 คุณธนวัฒน วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

พึงพอใจในลีลาการนําเสนอของรายการ ชวยกระตุนอยากใหตนออกเดินทางตามรอยทั้ง 2 

พิธีกรเพื่อนซี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงความสวยของภาพ ที่นําเสนอความสวยงามของธรรมชาติไดเปน

อยางดี 

กลุมตัวอยางคนท่ี 5 คุณสุนทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการคร ู

การลําดับและลีลาในการนําเสนอน้ันพึงพอใจ แตคิดวาในสวนของการสรางความตระหนักใน

การอนุรักษธรรมชาติชวงทายๆ นาจะทําใหคนดูมีสวนรวมมากกวาน้ีไดจะดีมาก อยางที่หลายๆคนพูด

วามันยังไมโดน มันยังไมกระตุกตอมที่ทําใหเราอยากอนุรักษ 

กลุมตัวอยางคนท่ี 6 คุณนิธิ ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาท่ีจัดซื้อ บริษัทเอกชน 

ช่ืนชอบและพึงพอใจลีลาในการนําเสนอของรายการ ดนตรีในแตละชวงสงเสริมกับเน้ือหา

ของรายการ ทําใหตนรูสึกวาจะไมสนับสนุนของที่ทําสิ่งที่เปนการสนับสนุนใหคนตัดไมทําลายปา เชน 

การซื้อนกขุนทองมาเลี้ยง เปนตน 

กลุมตัวอยางคนท่ี 7 คุณวัชญะ ผูกฤทธิ์ อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

พึงพอใจลลีาในการนําเสนอของรายการ ในสวนของบทรายการโทรทัศน บางชวงใชคํา

เปรียบเทียบไดดีทําใหฟงแลวสงเสริมใหเห็นภาพของการอนุรักษมากข้ึน เชน ที่เปรียบเทียบตะปูดอก

ละบาทกับการตัดตนไมหรือพรากนกขุนทองออกจากปา 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



166 
 

กลุมตัวอยางคนท่ี 8 คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

ลีลาการนําเสนอน้ันตนคอนขางพอใจ แตอยากใหเพิ่มการมีบทบาทของชาวบานใหมากข้ึน นาจะ

ชวยใหรายการดูจริงข้ึนมากวาน้ีอีก 

 

-.ผูใหสมัภาษณเชิงลึก 

1. คุณปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True 

Visions 73 

 นาจะนําเสนอเกี่ยวกับความเปนธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตชาวบานใหมากกวาน้ี จะไดดูสัมผัสได 

เขาถึง แลวคนดูจะมีอารมณรวมกับรายการเรามากกวาน้ี แตโดยรวมมันก็ถือวาดีเลยแหละ แตถาจะ

ใหดีกวาน้ี บางชวงที่มันยาวก็ตัดใหมันกระชับกวาน้ีไดอีก พิธีกรเลนกวาน้ีไดอีก จะไดสนุกๆกวาน้ี 

2. คุณอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 ถาใหชาวบานเดนกวาน้ีจะดีย่ิงกวาน้ีนะ คือใหชาวบานเปนพระเอกนางเอกไปเลย แลวให

พิธีกรเปนคนคอยติดตาม แบบน้ีจะย่ิงนาดู แลวก็เลือกเน้ือหาที่จะนําเสนอหลักมาสัก 2-3 เรื่อง หรือ 

เรื่องเดียวไปเลย แคน้ันพอ คนดูจะไดไดรับสิ่งที่เราตองการจะไดไดอยางเต็มที่ 

 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับกราฟกและการตัดตอรายการ (Graphic and Edit) หลังการรับชม 

รายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา 

จังหวัด เพชรบูรณ 

- กลุมตัวอยางทั่วไป 

กลุมตัวอยางคนท่ี 1 คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ปอาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ตัดตอของรายการ กราฟกการตูนในบางชวงชวยดึงความสนใจในเน้ือหาขอมูลได เชน ชวงที่

ใหขอมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุน นารักดี  

กลุมตัวอยางคนท่ี 2 คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

การตัดตอที่มีการแทรกเสียงที่สรางความตลกชวยใหรายการมีความสนุกสนานข้ึนมาไดมาก

ข้ึน อยางเชนตอนเดินปา 

กลุมตัวอยางคนท่ี 3 คุณกิตติ กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

พึงพอใจตอการตัดตอและเลอืกภาพของผูจดัทํา ภาพที่เลือกมาใชในรายการสวยงาม สงเสริม

เน้ือหารายการ เพลงประกอบก็ไพเราะเขากับรายการดี 
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กลุมตัวอยางคนท่ี 4 คุณธนวัฒน วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

การแทรกภาพเวลาพิธีกรเลาประสบการณตัวเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงภาพที่แสดงกิจกิจกรรม 

หรือสิ่งที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบาน ชวยสงเสริมทําใหรายการมีความอบอุน 

กลุมตัวอยางคนท่ี 5 คุณสุนทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการคร ู

มีการลําดับเน้ือหาและภาพของรายการไดดี การลําดับเน้ือหาเพื่อจะมาโยงในตอนสุดทายที่

เกี่ยวกับการอนุรักษ อาจจะเวนระยะหรือเพิ่มระยะเวลาในการปูเรื่องเขาสูชวงอนุรักษมากกวาน้ี เพื่อ

สรางอารมณรวมใหกับคนดูมากกวาน้ี 

กลุมตัวอยางคนท่ี 6 คุณนิธิ ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาท่ีจัดซือ้ บริษัทเอกชน 

การตัดตอดูเพลินๆมาเรื่อยๆ แตพอตอนจบรูสึกวาตัดหวนเกินไป นาจะเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับ

ธรรมชาติใหมันสะเทือนอารมณคนดูมากกวาน้ีอีกจะดีมาก 

กลุมตัวอยางคนท่ี 7 คุณวัชญะ ผูกฤทธิ์ อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

กราฟกและการตัดตอมีความพึงพอใจปานกลาง เพราะรูสึกวาบางชวงอยางเชนชวงเริ่มตน

น้ัน ชาเกินไป ทําใหรูสึกไมยาสนใจ แตหลังจากน้ันก็มีการใชเพลงรวมถึงเสียงบรรยายที่มีจังหวะที่ไม

เนิบชา จึงมีความสนุกของรายการข้ึนมา 

กลุมตัวอยางคนท่ี 8 คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

มีความพึงพอใจตอกราฟกรายการดี และรูสึกวาเพลงประกอบรวมถึงการตัดตอของรายการดี

แลว เลาเรื่องไดเขาใจดี 

 

-.ผูใหสมัภาษณเชิงลึก 

1. คุณปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True 

Visions 73 

 กราฟกพี่วาทําใหสวยกวาน้ีไดอีก แลวก็ทําใหมันดูมีสไตลกวาน้ีไดอีก คือเราเปนรายการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลวก็อาจจะทําใหมนัดูเทห ดูแลวมันรูเลยวารายการเรา ซึ่งที่เปนอยูตอนน้ีมันยัง

ดูงายเกินไป แลวก็ดูธรรมดาไปหนอย ถากราฟกดีนะย่ิงเสริมใหรายการเราออกมาสมบูรณข้ึน เพราะ

อยางนอยมันก็เปนสิ่งทีค่นเห็น ตอใหไมต้ังใจฟง เปดผานมาเห็นแลวก็ตองจาํกราฟกรายการเราได มัน

สรางแบรนด สรางภาพลักษณในการจดจําที่ดีได  

2. คุณอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 พี่วาก็โอเคแลว แตก็นาจะเพิ่มชวงตนรายการกอนที่จะเขาเน้ือหาใหมันสวยๆ กวาน้ีก็นาจะดี  
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5. ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) ) หลังการรับชม 

รายการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา 

จังหวัด เพชรบูรณ 

- กลุมตัวอยางทั่วไป 

กลุมตัวอยางคนท่ี 1 คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ปอาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ทํา ใหคน ดูหวนนึก ถึ งบ าน เกิด เมือ งนอนของตน ละอยากที่ จะกลับ ไปอนุรั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติของบานตนเอง 

กลุมตัวอยางคนท่ี 2 คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

พิธีกรพาคนดูไปสัมผัสประสบการณตางๆ ทั้งเดินปา ไปวัด ลองเรือ ทําใหรูสึกวาเหมือนเรา

ไดรวมเดินทางไปดวย 

กลุมตัวอยางคนท่ี 3 คุณกิตติ กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ภาพรวมของรายการนําเสนอความสวยงามของธรรมชาติไดดี ทําใหคนดูคลอยตามในเรื่อง

ของการอนุรักษได 

กลุมตัวอยางคนท่ี 4 คุณธนวัฒน วงษบํารงุจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

ภาพรวมของรายการสามารถดึงดูดใหคนดูสนใจชมรายการไดจนจบ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาพ

ความนารักและวิถีชีวิตของชาวบาน ทําใหตนเกิดความอยากที่จะไปสัมผัสและออกไปเยือนสถานที่ที่

รายการนํามาเสนอบาง แตในสวนของการสรางความตระหนักในการอนุรักษน้ันตนยังรูสึกวายังเขาไม

ถึงมากนักโดยเฉพาะอยางย่ิงชวงทายๆของรายการ 

กลุมตัวอยางคนท่ี 5 คุณสุนทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการครูภาพรวม 

รายการนําเสนอเรื่องของความนารักความเปนกันเองของชาวบานไดเปนอยางดี ถือวาพึง

พอใจ รวมไปถึงภาพความสวยงามของธรรมชาติ รวมไปถึงตัวพิธีกรเองที่ถามบางสิ่งที่ไมรู เหมือนเปน

ตัวแทนของคนดูเพราะคนดูเองก็ไมทราบเชนเดียว ทําใหเหมือนตนไดเดินทางไปดวย 

กลุมตัวอยางคนท่ี 6 คุณนิธิ ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาท่ีจัดซื้อ บริษัทเอกชน 

ภาพรวมของรายการพึงพอใจ ตนรับรูไดถึงการสรางความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติ

แตในชวงทายรายการนาจะทําใหคนดูมีความรูสึกรวมกับเน้ือหารายการมากกวาน้ี 

กลุมตัวอยางคนท่ี 7 คุณวัชญะ ผูกฤทธิ์ อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

รายการมีการเรียงลําดับในการเลาไดในระดับที่ตนพึงพอใจ เพราะมีการคอยๆเลาไปจาก 

ชุมชน ใหผูชมไดรูจักความเปนมาของชุมชนกอน เพราะเมื่อเห็นความเปนมาของชุมชนย่ิงตรงกันขาม

กับการอนุรักษมากเทาไหรก็จะย่ิงสงเสริมเมื่อชุมชนน้ันไดหันมาอนุรักษธรรมชาติมากย่ิงข้ึน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



169 
 

กลุมตัวอยางคนท่ี 8 คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

พึงพอใจภาพรวมของรายการ ดูแลวมีความรูสึกรวมดวย อยากจะสัมผัสและเขาไปใชชีวิตที่

ธรรมดาเรียบงายของชาวบานที่นําเสนอ แตหากสรางใหชวงทายคนดูมีอารมณรวมมากกวาน้ีนาจะ

สรางความประทับใจในการดูรายการและสรางความตระหนักในการอนุรักษปาและสิ่งแวดลอมไดมาก

ย่ิงข้ึน 

 

-.ผูใหสมัภาษณเชิงลึก 

1. คุณปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True 

Visions 73 

 โดยภาพรวมแลวถือวาทําออกมาไดดีเลย แตอยางที่บอกถาเพิ่มกราฟกที่เปนเอกลักษณ ตัด

วิธีการนําเสนอที่ยาวออกไป รายการมันจะดูมีเอกลักษณกวาน้ี แลวตอนจบนาจะทําใหมันพีคกวาน้ี 

จบอยางไรใหคนดูรูสึกประทับใจ สะกดิใจ ย่ิงกวาน้ี ทางแกทางหน่ึงที่พี่ไดบอกไปแลวคือ ตัดบางชวงที่

ไมกะชับแลวเอาเวลามาเพิ่มชวงทาย เพื่อชวงทายจะไดไมดูหวนเกินไปแบบน้ี 

2. คุณอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 รายการโดยรวมแลวถือวาดีนะ แตอยางที่บอกไปแลววา ใหเลือกประเด็นที่จะนําเสนอหลักๆ 

มาเลย จะทําใหเน้ือหาเราแข็งแรงกวาน้ี พอถึงทายรายการมันจะสะกิดใจคนดูได อันน้ีมีเกือบละ คือ

สะกิดใจคนดูไดอยูนะ แตยังไมสุด ความจริงมันทําไดกวาน้ีอีก  

 

6. ความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะตอรายการ (Advice) หลังการรับชม รายการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) ตอน ชุมชนรักษปา บานหนองแมนา จังหวัด เพชรบูรณ 

- กลุมตัวอยางทั่วไป 

กลุมตัวอยางคนท่ี 1 คุณณัฐวดี ดังกระโทก อายุ 19 ปอาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ควรเพิ่มเน้ือหาและภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบานใหมากข้ึน เพื่อสรางใหคนดูเขาถึง

จุดประสงคของรายการที่ตองการอนุรักษมากย่ิงข้ึน 

กลุมตัวอยางคนท่ี 2 คุณหทัยภัทร สุธรรมแจม อายุ 20 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

ควรเพิ่มความสนุกของรายการใหมากกวาน้ี อาจจะเพิ่มที่ตัวบทพิธีกรทั้งคูใหดูข้ีเลนกวาน้ีอีก

เล็กนอย 
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กลุมตัวอยางคนท่ี 3 คุณกิตติ กุจพิพัฒน อายุ 22 ป อาชีพ นิสิต นักศึกษา 

อยากเห็นความงามของธรรมชาติใหมีชวงยาวกวาน้ี เพราะตนรูสึกวาความสวยงามแตละชวง

มาในระยะเวลาที่สั้นไปจึงทําใหคนดูซึมซับความงามของธรรมชาติไดไมมากเพียงพอที่จะกอใหเกิด

ความอยากที่จะดูแลรักษาธรรมชาติ หากเพิ่มระยะเวลาใหเห็นธรรมชาติไดยาวๆอาจสงผลใหชวง

ตอนทายรายการกระทบจิตใจคนดูมากกวาน้ีก็อาจเปนได 

กลุมตัวอยางคนท่ี 4 คุณธนวัฒน วงษบํารุงจิตร อายุ 25 ป  อาชีพ พนักงานขาย 

ในเรื่องของการอนุรักษน้ันตนเองรูสึกเฉยๆ จึงอยากใหมีการตัดตอ หรื่อลดหรือเพิ่มบางสวน

เพื่อใหความรูสึกเกี่ยวกับการอนุรักษกระทบใจคนดูมากข้ึน 

กลุมตัวอยางคนท่ี 5 คุณสนุทรี จันทรพงษศรี อายุ 27 ป อาชีพ ขาราชการคร ู

ในชวงทายของรายการอาจตองเพิ่มในเรื่องของดนตรีประกอบหรือไมเชนน้ันอาจจะเปนการ

เพิ่มการทิ้งชวงระยะเวลา โดยมีเวลาปูเขาเรื่องการอนุรักษใหมันมากกวาน้ี เพื่อจะทําใหคนดูมีอารมณ

รวมย่ิงข้ึน 

กลุมตัวอยางคนท่ี 6 คุณนิธิ ทองเปยม อายุ 29 ป อาชีพ เจาหนาท่ีจัดซื้อ บริษัทเอกชน 

อยากใหพิธีกรมีบทบาทในการดําเนินรายการมากกวาน้ี เพราะรายการที่ดูน้ันรูสึกวาเหมือน

มาฟงพิธีกรเลาประสบการณตนเองใหฟงมากกวา หากเพิ่มบทบาทใหพิธีกรไปรูไปสัมผัส ณ วินาทีน้ัน

เลย ก็จะสงผลตอความรูสึกคนดูวาตนรับรูพรอมกันกับพิธีกร รายการก็อาจจะสนุกกวาน้ีย่ิงข้ึน แลว

พอถึงชวงทายรายการที่จะพูดถึงการอนุรักษคนดูก็อาจจะมีอารมณรวมมากกวาน้ี เพราะเหมือนไดไป

ดู ไดไปรู ไดไปเห็นพรอมกันกับพิธีกร ซึ่งจะไดความรูสึกสดใหมกวาการมาน่ังเลาใหฟง 

กลุมตัวอยางคนท่ี 7 คุณวัชญะ ผูกฤทธิ์ อายุ 32 ป อาชีพ นายชางโยธา 

สวนตัวแลวตนมองวาชวงรายการที่มีพิธีกรเขามาเลาหรือพูดในสถานการณน้ันๆดูมีชีวิตชีวา

กวาตอนที่มาเลาใหฟง จึงอยากจะใหพิธีกรมีบทบาทในการดําเนินรายการมากกวามาน่ังสรุปใหฟงวา

ไปเจออะไรมาบาง 

กลุมตัวอยางคนท่ี 8 คุณจันทิพย จันทรัสษะ อายุ 35 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

นาจะเพิ่มบทบาทของชาวบานเขามามากย่ิงข้ึน เพื่อความรูสึกสมจริงของคนดู จะไดไมรูสึก

วาไดรับขอมูลจากการบอกเลาจากปากพิธีกรมากจนเกินไป เพราะบางเรื่องที่ฟงจากปากของชาวบาน 

คนในทองถ่ินโดยตรงใหความรูสึกสมจริงและสามารถสรางความเช่ือ ความประทับใจและความ

กระทบกระเทือนใจไดมากกวา ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากกับรายการในชวงทายที่พูดถึงการอนุรักษ 
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-.ผูใหสมัภาษณเชิงลึก 

1. คุณปฏิภาณ จันทรโท ตําแหนง ผูอํานวยการผลิต (Producer) รายการฝรั่งปอก ปอก 

(Farang Pok Pok) จากจากสถานีวิทยุโทรทัศนTravel Channel (Thailand) หรือ True 

Visions 73 

 ทางแกที่บอกไปแลวทุกขอคือ สรางกราฟกใหนาสนใจและเปนเอกลักษณมากกวาน้ี เพิ่มชวง

ทายเพื่อที่ตอนจบคนดูจะไดประทับใจกวาน้ี แลวก็เพิ่มเรื่องของเสยีงบรรยากาศเพือ่ความสมจรงิ ภาพ

ที่ถายก็สามารถทําใหสวยไดกวาน้ีอีก พิธีกรมีความสนุกไดกวาน้ี จะไดไมดูกั๊กๆ รายการจะย่ิงดีข้ึน 

2. คุณอาคเนย เชื้อขํา ตําแหนงผูอํานวยการผลิต (Producer) และ ผูพัฒนา สรางสรรครูปแบบ

การนําเสนอรายการ (Creative) รายการสุขตางองศา จากสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) 

 เลือกประเด็นในการนําเสนอหลักๆ มา เพื่อคนดูจะรับสารที่ราตองการสงไดมากข้ึน ตรง

ประเด็นมากข้ึน เพิ่มใหชาวบานมีบทบาทมากข้ึน เปนตัวหลักในการดําเนินเรื่องราวของรายการ  

 

6. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลรายการใน

หัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการการสรางสรรครายการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เดอะวิสิทเตอร (The Visitor) 

- ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจในดานเทคนิคการนําเสนอที่ใชเสียงบรรยายใน

บางชวงและเปนบทพูดจริงของพิธีกรในบางชวง การนําเสนอโดยมีพิธีกรเพื่อนซี้สองคนพาไปพบกับ

ชาวบานหรือเหตุการณตางๆ แตชวงตนรายการดูเนิบชาเกินไปแตพอดําเนินรายการไปเรื่อยๆ ย่ิงมี

ความสนุก 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content) 

     กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอเน้ือหาชองรายการ เพราะ เน้ือหามีความหลากหลายดี 

นําเสนอถึงความงามของธรรมชาติไดดี และเน้ือหาในสวนของการอนุรักษก็ทําใหคนดูกลุมเปาหมายมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยูในธรรมชาติและการอนุรักษมากย่ิงข้ึน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

     กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวาลีลาการนําเสนอของรายการทําให

กลุมเปาหมายมีความรูสึกรวมในเน้ือหาของรายการและลีลาการนําเสนอทําใหมีความชัดเจนของ
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ขอมูลหรือเน้ือหามากข้ึน โดยการใชเสียงบรรยายประกอบ รวมถึงเพลงบรรเลงก็มีความพอเหมาะกับ

รายการไมมากหรือนอยเกินไป 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟกและการตัดตอรายการ (Graphic and Edit) 

     กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจกราฟกรายการดี ดูไมมากไปมีความเหมาะสมกับลักษณะ

ของรายการที่เปนรายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สวนการตัดตอกลุมเปาหมายกลาววา ชวงแรกของ

รายการดูเนิบชา ทั้งดนตรีที่มาประกอบและเสียงบรรยายที่ดูเรียบมากเกินไป 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ (Overview) 

     กลุมเปาหมายคอนขางมีความพึงพอใจสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพ 

โดยกลุมเปาหมายกลาววาภาพมีความสวยงามทําใหตนอยากเดินทางไปสัมผัสสถานที่ที่รายการ

นําเสนอจริงๆ เพลงที่ใชมีความเหมาะสม การตัดตอมีความพึงพอใจปานกลาง มีเพียงชวงทายรายการ

ที่เปนเน้ือหาเกี่ยวกับการอนุรักษเทาน้ันที่กลุมเปาหมายยังคอนขางรูสึกเฉยๆ 
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