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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิง
ให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน สามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจ าวันของประชาชน     
และประชาชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ
กฎหมาย ให้มีความหลากหลาย ใช้เทคนิคการน าเสนอที่แปลกใหม่ เช่น การใช้การตัดต่อรูปแบบ
วัยรุ่นที่มีความทันสมัยในรายการ เพ่ือให้กลุ่มคนที่ไม่สนใจกฎหมายและวัยรุ่นหันมาสนใจกฎหมาย
มากขึ้น โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มากสุด ทั้งยังได้ท าการประเมินผล ของรายการที่ได้ผลิตขึ้นเพ่ือให้
ทราบถึงประโยชน์และความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังจาก รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว   

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การผลิตรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายส าหรับผู้ไม่สนใจ
กฎหมาย ให้หันมาสนใจกฎหมายได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคที่หลากหลาย และตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเนื้อหาต้องมีประโยชน์แก่ผู้รับชม ตลอดจนให้ความส าคัญกับงาน
ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการตัดต่อซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยท าให้รายการไม่น่าเบื่อ ผ่าน
กระบวนการวางแผนที่ต้องมีความละเอียด ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ื อน ามาคิด
สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวันขึ้นมา โดยมีรูปแบบรายการและเนื้อหารายการที่ตอบเสนอความต้องการของผู้ที่ไม่
สนใจกฎหมายให้สามารถดูได้อย่างไม่น่าเบื่อ และจากกระประเมินประสิทธิภาพรายการ รู้ไว้ ไม่โดน
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกับรายการ และมีความสนใจที่จะรับชมรายการต่อหากมีการ
ผลิตรายการกฎหมายรูปแบบนี้ขึ้นจริง โดยให้เหตุผลว่า เป็นรายการกฎหมาย ที่สามารถท าให้คนที่ไม่
สนใจกฎหมาย รู้สึกสนใจ สามารถดูได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อ ไม่ว่าจะเพศใด หรือวัยใดก็สามารถดูได้ 
รายการเข้าใจง่าย มีประโยชน์ เป็นรายการที่ให้ความรู้ไปพร้อมๆกับความบันเทิงได้อย่างลงตัว มี
เทคนิคการตัดต่อที่สนุกกระชับ น่าสนใจ และรายการไม่เครียดเท่ากับการรับชมรายการกฎหมาย
ทั่วไป 
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์      
ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนช่วยเติมเต็มใน
จุดอ่อนต่าง ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนทําให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี  

ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ทั้ง 5 ท่านได้แก่ อาจารย์วิทยา พานิชล้อเจริญ 
อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ อาจารย์ฐานวดี สถิตยุทธการ อาจารย์รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ ที่กรุณาให้
คําแนะนํา ชี้แนะข้อบกพร่อง และให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ องานวิจัยฉบับนี้ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณพ่ีชายของผู้ศึกษา ที่เสียสละเวลาในการช่วยเป็นธุระในการอํานวยความ
สะดวกขับรถพาไปถ่ายทําในที่ต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต และช่วยเป็นนักแสดงใน
รายการ รวมถึงเพ่ือนที่น่ารักทั้งสองคน นายพูลศักดิ์ เฉลิมชัย และนางสาวพัทนินทร์ ลิ้นนาคแก้ว ที่
ช่วยสละเวลามาเป็นพิธีกรในรายการด้วยความเต็มใจตลอดจนให้ความร่วมมือในการถ่ายทําอย่าง
เต็มที่ และขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ ญาติๆ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา และให้
กําลังใจ จนทําให้รายการออกมาสมบูรณ์ และสําเร็จลุล่วงมาได้ 

ขอขอบคุณพันตํารวจเอกปรีชา เอ่ียมนุ้ย  พันตํารวจเอกสมศักดิ์ หน่องพงศ์ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ผู้ศึกษา ซึ่งเป็นช่วงสําคัญในรายการ  
อีกทั้งยังเอ้ือเฟ้ือสถานที่ และช่วยอํานวยความสะดวกในการถ่ายทํา จนทําให้การถ่ายทําสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี รวมถึงผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายคุณชวน งามขํา และผู้อํานวยการผลิตรายการคน
หัวหมอ คุณศุภชญา วัฒนกูล ที่สละเวลาให้คําแนะนํา ให้ความรู้ และแง่คิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เ ป็น
ประโยชน์แก่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นอย่างดี  

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ที่ช่วยจุดประกายความคิด คอยให้คําแนะนํา 
ให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ให้กําลังใจ ให้การสนับสนุน และความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ ศึกษา
เสมอมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของหัวข้อโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การที่มนุษย์อยู่รวมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ แต่ละคนย่อมมีนิสัย 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกต่างกัน และความแตกต่างกันนั้น ส่งผลให้เราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าทุกคนจะ
ท าแต่สิ่งที่ถูกต้อง การที่คนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันย่อมต้องมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น สังคมจึงต้อง
ก าหนดกฎเกณฑ ์ระเบียบข้อบังคับหรือกติการ่วมกันขึ้นมา เพ่ือควบคุมคนในสังคมให้ปฏิบัติไปในทาง
เดียวกัน หากใครไม่ปฏิบัติตามคนนั้นจะถูกลงโทษตามเกณฑ์ที่สังคมก าหนด เพราะเหตุนี้ในสังคมเรา
จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือเป็นบรรทัดฐานส าคัญในการควบคุมความประพฤติของคนและช่วยรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม เพ่ือให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไมเ่กิดความวุ่นวาย ดังค า
กล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ใด ย่อมมีกฎหมายที่นั่น” 

อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายเปรียบเสมือนเครื่องควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ที่
พัฒนามาจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และกฎข้อบังคับ ที่ผู้คนพึงปฏิบัติกันมาช้านาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสมาชิกในสังคม เพ่ือให้การ
อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นไปโดยราบรื่น สนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังค า
กล่าวที่ว่า “ที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีสังคม ที่ใดมีสังคมที่นั่นต้องมีกฎหมาย ดังนั้น ที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นจึงมี
กฎหมาย”  ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงได้ชื่อว่าเป็น “บรรทัดฐานของสังคม”    

อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ใช่สิ่งเดียวที่สามารถท าให้ทุกคนในสังคมมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้ แตจ่ะต้องอาศัย “จิตส านึกและความตระหนัก” ของบุคคลในสังคมนั้นๆ ด้วย หากบุคคล
ไร้ซึ่งจิตส านึกที่ดี ขาดความตระหนักในกฎหมายแล้ว ต่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ก็ย่อมไร้
ความหมาย  ยิ่งในสังคมปัจจุบันของเรานั้นทุกวินาทีคือการแข่งขัน เร่งรีบ ต่างคนต่างเอาตัวรอด 
ส่งผลให้ยังมีบุคคลที่ละเมิดสิทธิ์ สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนอยู่ร่ าไป ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ และ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเหล่านี้ก็คือเหล่าผู้ไม่รู้ซึ่งกฎหมายนั่นเอง 

แม้ในตัวบทกฎหมายจะไมไ่ด้มีการก าหนดว่าทุกคนต้องรู้กฎหมาย แต่ในหนังสือประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 64 ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพ่ือให้พ้นจากความรับผิด
ในทางอาญาไม่ได้” ซึ่งนั่นหมายถึง ทุกคนต้องรู้กฎหมายนั่นเอง หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ถือเป็น
เรื่องยาก ที่จะให้คนในสังคมรู้กฎหมายทั้งหมด เพราะกฎหมายนั้นมีมากมายหลายชนิด ซับซ้อนและ
ยุ่งยากจนคนหมู่มากเลือกที่จะมองข้ามไป 

ดร.คมน์ทนงชัยกล่าวว่า ทุกวันนี้ แม้จะมีคนเรียนกฎหมายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จนเป็น
เครื่องยืนยันได้ดีอย่างหนึ่งว่า ในปัจจุบันหลายคนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้กฎหมายมากขึ้น ทั้ง
นักเรียนที่เก่งท่ีสุดของประเทศจ านวนมากที่มุ่งสอบเข้าคณะนิติศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งต่างจากในอดีต
ที่เลือกเรียนนิเทศศาสตร์ คณะวิศวะ คณะสถาปัตย์ หรือคณะแพทย์ ตลอดจนคนวัยท างานทั้งภาครัฐ
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และเอกชน นักการเมือง ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่หันมาเรียนนิติศาสตร์นอกเวลา อย่างมีนัยส าคัญ 
(คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 2556 : 5)  

แต่ท่ามกลางสังคมอันกว้างใหญ่ของเรานั้น ยังคงมีคนอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่รู้กฎหมาย
และยังขาดความตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น แม้แต่กฎหมายง่ายๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ที่
เรียกว่า “กฎหมายใกล้ตัว” หลายคนกลับมองข้ามไป ทั้งที่เขาเหล่านั้น มีโอกาสพบเจอได้ใน
ชีวิตประจ าวันไม่วันใดก็วันหนึ่ง และคนเหล่านั้นเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงแล้ว กลับไม่รู้ว่าควรแก้ไข 
อย่างไร ยิ่งในปัจจุบันที่สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ที่ไม่รู้กฎหมายมักตกเป็นผู้เสียเปรียบหรือด้อย
โอกาสในสังคม ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมไปจนได้  

ความไม่รู้กฎหมายไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ าในสังคม
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนหมู่มาก และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ จากการ
กระท าความผิดของผู้ไม่รู้กฎหมายบ่อยครั้ง อาทิ “การน าแผ่นซีดีมีลิขสิทธิ์มาขายมือสอง” แต่ปรากฏ
ว่าโดนจับ ถูกปรับเป็นแสน เพียงเพราะความคิดที่ว่า การน าแผ่นซีดีที่ตนเองมีอยู่ในบ้านหรือเคยซื้อ
มานานมาขายต่อไม่น่าจะเป็นอะไร แต่ผลปรากฏอย่างที่ เห็นทั่วไปตามข่าวคือ โดนจับข้อหาละเมิด
ลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด
ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจ าหน่าย ด้วยประการใดๆ ซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการในรูปของค่าธรรมเนียมสมาชิกหรือด้วย
วิธีการอ่ืนใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน” (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พ.ร.บ.
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
www.krisdika.go.th) เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ แม้เราจะเป็นเจ้าของแผ่นซีดี แต่สิทธิ์ของเราคือได้แค่ 
ฟัง ดู ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานในแผ่นซีดีและไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในผลงานนั้น การน าแผ่นซีดีถูกลิขสิทธิ์ที่
เรามีอยู่ไปขายจึงถือเป็นการน าเอาผลงานที่อยู่ในแผ่นซีดีไปขายนั่นเอง  

“เพราะไม่รู้กฎหมาย จึงรู้เท่าไม่ถึงการณ์” จากปัญหาข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
การขาดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายในสังคมปัจจุบันที่ยังมีน้อย และยังไม่มีวิธีการ
สื่อสารให้คนส่วนใหญ่ของสังคมเข้าใจได้ง่าย ผลคือกฎหมายเข้าไม่ถึงประชาชน และประชาชนไม่
พยายามที่จะเข้าถึงกฎหมาย กลายเป็นการใช้ชีวิตประจ าวันที่ห่างไกลจากกฎหมาย 

สาเหตุอันดับต้นๆ ของการไม่รู้กฎหมาย มักมาจากการมองว่ากฎหมายเป็นเรื่องยากและ
ไกลตัว และความยากของข้อกฎหมายที่เด่นชัด คือด้านภาษาที่มีการใช้ส านวนของกฎหมายยากเกิน
กว่าที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจได้ ยกตัวอย่างภาษากฎหมายจากหนังสือประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง “ความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่อง มาตรตราที่ 472” กล่าวว่า 

“ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นช ารุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคา
หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดีท่าน
ว่าผู้ขายต้องรับผิด ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความช ารุด
บกพร่องมีอยู่”  

มาตรา 473 บัญญัติไว้ว่า“ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้” คือ 
(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขาย ว่ามีความช ารุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้   
ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 
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(2) ถ้าความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้
โดยมิได้อิดเอ้ือน 
(3) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา . ประมวลกฎหมาย 
[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก www.krisdika.go.th) 

จากมาตรากฎหมายทั้ง 2 มาตรา ที่ยกตัวอย่างมานั้น เราจะเห็นว่ามีการใช้ศัพท์และ
ภาษาทางกฎหมายที่เข้าใจยาก ไม่สามารถเข้าใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่าน ต้องท าความเข้าใจ ต้องอาศัย
การตีความจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยและการอ่านซ้ าหลายๆ รอบ จึงจะสามารถเริ่มเข้าใจได้ แต่ก็
ใช่ว่าท าเช่นนั้นแล้วจะสามารถเข้าใจได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทาง
กฎหมาย หรือมีความรู้ทางกฎหมายน้อยเป็นคนอ่าน 

หากลองเปลี่ยนภาษากฎหมายในมาตราที่ 472 ให้เป็นค าพูดที่ธรรมดาว่า “ถ้าของหรือ
สินค้าที่ขาย มีต าหนิหรือช ารุด จนท าให้ราคาตกหรือใช้การไม่ได้ตามที่บอก หรือตามสัญญาที่ได้ระบุ
ไว้ กรณีนี้คนขายต้องรับผิดชอบ” จะเห็นได้ว่า เป็นภาษาที่อ่านครั้งแรกก็สามารถเข้าใจได้เลยเพราะ
ใช้ค าท่ีคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้นั่นเอง 

ส่วนมากภาษาในข้อกฎหมายมักจะเป็นส านวนที่เยิ่นเย้อ ใช้ค าฟุ่มเฟือย เล่นส านวน อาทิ 
การใช้ค าว่า “หาได้ไม่” เพ่ือให้ได้ภาษาที่ดูเป็นทางการ ซึ่งหากเป็นค าที่คนทั่วไปใช้พูดกันนั้น ค าว่า 
“หาได้ไม”่  ก็คือค าเดียวกับค าว่า “ไม่ได้” นั่นเอง หรือการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เช่น “ห้ามมิ
ให้” แต่ในภาษาธรรมดาแล้ว ค าว่า “ห้ามมิให้” ก็คือค าว่า “ห้าม” เป็นต้น 

จากตัวอย่างความยากของภาษากฎหมายหรือ ข้อกฎหมายที่ถูกตราขึ้นมามากมายหลาย
ฉบับ หลายพันมาตราที่ยากต่อการเข้าใจหรือจดจ าแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว การให้ความรู้ด้ าน
กฎหมายที่ไม่ตรงต่อความจ าเป็นและไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริงเท่าที่ควร ก็เป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ท าให้คนไม่รู้กฎหมาย อย่างกรณีงานวิจัยของ ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“สภาพปัญหาทางกฎหมายในชีวิตประจ าวันของประชาชนและแนวทางการใช้หลักกฎหมายเบื้องต้น
ในการแก้ไขปัญหา”  โดยได้ให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงเรียนวิชากฎหมาย เขียนความเรียงถึง
ประสบการณ์สะเทือนใจทางด้านกฎหมายที่เคยพบเจอ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า สถิติของคดีความ
ทางกฎหมายที่กลุ่มตัวอย่างพบเจอ กับสถิติคดีความที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางกฎหมาย นั้นมีความ
สอดคล้องกัน สิ่งที่นักศึกษาพบเจอ เป็นสิ่งที่ถูกร้องเรียนเข้าไปยังศาลหรือสถานีต ารวจบ่อยๆ แต่
ตรงกันข้าม ผลตัวอย่างจากการเทียบหลักสูตรที่ใช้สอนวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์ของ 3 
มหาวิทยาลัยที่สุ่มมาเป็นตัวอย่าง ตลอดจนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไป กับคดีความที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้พบจริงๆ ปรากฏว่า ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า สิ่งที่หลักสูตรเน้นสอน บางครั้งก็ไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างพบเจอในชีวิตจริง และไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างที่ควรจะเป็น 

ดังนั้นการน าเสนอกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และมีความเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิต
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันของประชาชนจึงถือเป็นสิ่งส าคัญซึ่ง “กฎหมายใกล้
ตัวหรือกฎหมายประชาชน” นี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่ตอบโจทย์ กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เหล่านั้นได้ดี เพราะมีความใกล้ตัวของคนในสังคมสูงนั่นเอง  

หากเราสามารถท าให้การมองว่ากฎหมายคือความยุ่งยาก กฎหมายคือเรื่องไกลตัว หรือ
กฎหมายเป็นเรื่องของนักกฎหมายกับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นของคนในสังคมให้หมดไปได้ และ
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หันมาสร้างความตระหนักด้านกฎหมายให้แก่ทุกคนในสังคม บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่มากขึ้น สังคม
ปลอดภัยมากขึ้นและมีระเบียบมากข้ึนอย่างแน่นอน 

การศึกษาการจัดท ารายการโทรทัศน์รายการนี้  ผู้ศึกษาคิดว่าจะเป็นการเพ่ิมความ
ตระหนักแก่คนในสังคม ทั้งประชาชนทั่วไป เยาวชน คนหนุ่มสาว ตลอดจนผู้ที่อ่านหนังสือไม่คล่อง
ยากท่ีจะเข้าใจต่อภาษากฎหมาย ให้เห็นถึงความส าคัญของกฎหมายมากขึ้น เข้าใจถึงข้อกฎหมายง่าย
ขึ้นและเข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้น ผ่านการน าเสนอทางโทรทัศน์ในรูปแบบปกิณกะบันเทิง ซึ่งเป็น
รูปแบบรายการที่มีความหลากหลายของประเด็นเรื่องราวได้ทั้งความรู้และความบันเทิง สามารถ
น าเสนอด้วยวิธีที่หลากหลายในรายการเดียวกัน เช่น มีทอล์คโชว์ ละครสั้น สัมภาษณ์ ฯลฯ รวมอยู่ใน
รายการเดียวกัน ท าให้รายการมีหลากหลายอรรถรส สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีความ
สนใจในการชมที่แตกต่างกันออกไปได้   

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาและผลิตรายการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน โดยท าเป็นรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายแบบง่ายๆ เน้น
ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และเรื่องราวที่เกิดใกล้ตัว เพื่อรองรับกลุ่มคนทุกสถานภาพ  โดยในรายการ
จะใช้คนหนุ่มสาวและวัยรุ่นมาช่วยเป็นสื่อในการให้ความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าเป็น
อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเรียกความสนใจจากเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจด้านกฎหมายด้วย 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้ันตอนและกระบวนการในการผลิตรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้าน
กฎหมายใกล้ตัวทางโทรทัศน์ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับชมรายการ “ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน 
 
ลักษณะและขอบเขตของหัวข้อโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การศึกษานี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ที่ทุกคนมีโอกาส
พบเจอได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งจากเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวในแต่ละวัน ซึ่งผู้ชมสามารถน าไปใช้แก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้จริง โดยจะผลิตชิ้นงานตัวอย่างจ านวน 2 ตอน ตอนละ 15 
นาท ีทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มคนที่ไมส่นใจกฎหมายและบุคคลทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง  
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ขั้นที่ 1  ก่อนผลิตรายการ (Pre-production) 

1.  ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากตาราง เอกสาร หนังสือ คดีความที่เกิดขึ้นจริง และสื่อต่างๆ มาใช้ในการเขียนรายงาน
และผลิตรายการ  

2.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจากการแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์และผู้ผลิตรายการ 
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3.  สร้างสรรค์โครงการผลิตรายการ (Proposal) โดยมีหัวข้อในการท าคือ รูปแบบ
รายการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารายการ พิธีกร  

4. หา คัดเลือกข้อมูลและเขียนบทรายการ (Script) โดยการคัดเลือกประเด็นทาง
กฎหมายที่น่าสนใจ และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ที่สอดคล้องกับความต้องการในแบบส ารวจที่ได้
สอบถามกลุ่มเป้าหมายมา ก่อนน ามาเขียนบทรายการ 

5.  วางแผนถ่ายท ารายการสถานที่ถ่ายท า วันเวลาการออกอากาศ และ งบประมาณ 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. ก า ห น ดปั ญห า  ที่ ม า ค ว า ม ส า คั ญ 
วัตถุประสงค์ลักษณะและขอบเขตของ
โครงการ 

        

2. ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

        

3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์         

4. ระเบียบวิธีวิจัยหรือเก็บข้อมูลเพ่ือผลิต
ชิ้นงาน (ท าแบบสอบถาม) 

        

5. คิดและเขียนโครงการผลิตรายการ 
 (ท า Proposal) 

        

6. เตรียมการก่อนการถ่ายท า (Pre-
Production) 

        

7. ถ่ายท ารายการ (Production)         

8. หลังการผลิตรายการ(Post-
Production)  

        

9. ประเมินผลและเสนอแนะ รวมถึงแก้ไข
งาน 

        

10. สรุปผลการด าเนินการ         
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นผลิตรายการ (Production)  
- ด าเนินการผลิตและถ่ายท ารายการกฎหมาย  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังการผลิตรายการ (Post-production)  
- หาเพลงประจ ารายการ  
- ตัดต่อ และ ท ากราฟิกต่างๆ ในรายการ 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นทดสอบชิ้นงาน (ประเมินผล และสรุปผลการศึกษา)  
- น ารายการที่ผลิตจ านวน 2 ตอน ไปให้กลุ่มเป้าหมายรับชมและประเมินผลการผลิต

รายการ (Evaluation Research) ด้วยการน าเทปที่ผลิตแล้วไปให้กลุ่มเป้าหมายชม เพ่ือให้ได้
ข้อคิดเห็นและน าข้อคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป  

- สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์และสามารถน าความรู้ความที่ได้ไป
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถตอบสนองความพอใจ ให้แก่กลุ่มคนที่สนใจกฎหมายและประชาชนทั่วไปได้ 
 

ข้อจ ำกัดทำงกำรศึกษำ 
1. เนื้อหากฎหมายบางส่วนอาจไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนทุกระดับ 
2. การผลิตรายการในบางส่วน อาทิ การจ าลองเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไม่สามารถ

จ าลองได้จริงเนื่องจาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 

นิยำมศัพท์ 
กฎหมำยใกล้ตัวในชีวิตประจ ำวัน หมายถึง กฎหมายที่คนทุกคนมีโอกาสพบเจอได้ ใน

ชีวิตประจ าวันไม่วันใดก็วันหนึ่ง จากเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นเพศใด สถานภาพ
ใด การศึกษาระดับใด ฐานะใดก็ตาม  ก็สามารถพบเจอกับกฎหมายเหล่านี้ได้  ตั้งแต่อยู่ในบ้าน 
ตลอดจนก้าวเท้าออกจากบ้านเพ่ือไปท าธุระข้างนอก ซึ่งกฎหมายใกล้ตัวนั้นจะอยู่ในกรอบของ
กฎหมายประชาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ. ต่างๆ ที่
มีความเก่ียวข้องกับชีวิตคนในสังคมเช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ฯลฯ 

รำยกำรปกิณกะ เป็นรายการที่มีประเด็น เนื้อหาสาระและเทคนิคการน าเสนอที่
หลากหลายรูปแบบรวมอยู่ในรายการเดียวกัน เสมือนคลังความรู้และความบันเทิง เพราะรายการ
ประเภทนี้จะมีเนื้อหาสาระ และเรื่องราวบันเทิงที่ประมวลมาจากแหล่งต่างๆ เข้ามาร้อยเรียงอย่างลง
ตัว เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่หลากหลาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและมีพิธีกรเป็นผู้
เป็นผู้สร้างสีสันให้กับรายการ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับคนดู 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษา “การการสร้างสรรค์รายปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ทางด้านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวัน” ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

1. ทฤษฎีของกฎหมาย 
2. แนวคิดการผลิตรายการปกิณกะ 
3. ทฤษฎีการรับรู้และการเข้าใจภาพ 
4. ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 
5. ผลงานที่เก่ียวข้อง 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ทฤษฎีของกฎหมาย 
1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย 

ประเทศไทยมีการวิวัฒนาการทางด้านกฎหมายมาช้านาน เช่นเดียวกับกฎหมาย
ของประเทศต่างๆ ก่อนที่ประเทศไทยจะใช้ระบบประมวลกฎหมาย ไทยก็มีระบบกฎหมายใช้เป็นของ
ตนเองเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในรูปของกฎหมายจารีตประเพณี อันถูกปฏิบัติสืบต่อกันมาจนยอมรับว่าเป็น
กฎหมายในที่สุดและได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกาลต่อมา เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้รู้
และปฏิบัติตาม รวมถึงมีความส าคัญระหว่างบุคคลกับรัฐ กฎหมายจึงต้องมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบ
ส าคัญ ที่จะท า ให้ต่างกับศีลธรรมคือ กฎหมายจะต้องเป็นรัฎฐาธิปัตย์ที่มีสภาพบังคับใช้ให้ประชาชน
ยอมรับและต้องปฏิบัติตาม  ในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ชนชาติไทยเรามีกฎหมายใช้อยู่แล้ว ทั้ง
ที่สร้างขึ้นเอง และได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ  ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กฎหมายที่ใช้กันนั้นได้รับ
สืบทอดมาจากสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ได้มีการรวบรวมและตรวจความถูกต้องให้เหมาะสม 
เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” จนสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปศาลและกฎหมาย ประกาศใช้
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย และได้มีการ
พัฒนามาเรื่อยๆ (ประวัติและความเป็นมาของกฎหมายไทย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://dreamtodo.com/wp-content/uploads/downloads/2012/10/4.ประวัติ
และความเป็นมาของกฎหมายไทย.pdf) 

 
1.2  กฎหมายคืออะไร 

กฎหมาย คือ บรรดาค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ใช้บังคับความ
ประพฤติทั้งหลายของบุคคลอันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
จะต้อง มีความผิดและถูกลงโทษในทางอาญาอาจจะมีโทษปรับเป็นเงิน โทษจ าคุกในทางแพ่ง ถูก
บังคับให้ช าระหนี้ หรือชดใช้ค่าเสียหาย 
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-  ความหมายของกฎหมายตามแนวความคิดเดิม 
1) กฎหมาย คือ ค าบัญชาของผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐ 
2) กฎหมาย คือ ค าสั่งของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎร เมื่อไม่ท าตามต้องถูก

ลงโทษ 
-  ความหมายของกฎหมายตามแนวความคิดใหม่ 
1) กฎหมาย คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งมีลักษณะเป็นสากลและพบเห็นได้ในทุก

สังคม 
2) กฎหมาย คือ ระบบที่มีอ านาจโดยชอบธรรมซึ่งมีการรับรองไว้แล้ว 
3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์สูงสุดของสังคมและเป็นตัวควบคุมกฎเกณฑ์อ่ืนๆ 
4) กฎหมาย คือ ระบบกฎเกณฑ์ที่มีการจัดท าการตีความและการบังคับใช้เป็น

กิจจะลักษณะ 
1.3  กฎหมายและล าดับศักดิ์ของกฎหมายในประเทศไทย 

ในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ  
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายแต่
ละรูปแบบมีวิธีการจัดท าแตกต่างกันซึ่งเมื่อเรียงตามล าดับศักดิ์ความสูงต่ าของกฎหมายแล้วจะได้ดังนี้ 

1.3.1 กฎหมายแม่บทท่ีมีศักดิ์สูงที่สุด ได้แก่ รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายที่
วางหลักเกณฑ์การปกครองและก าหนดโครงสร้างในการจัดตั้งองค์กรบริหารของรัฐ ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของประชาชนรวมไปถึงให้ความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว กฎหมายอ่ืนๆ  ที่ออกมา
จะต้องออกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีผลใช้บังคับได้ เรา
อาจเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ โดยนึกไปถึงผู้ว่าจ้างคนหนึ่ง จ้างผู้รับจ้างให้ก่อสร้างบ้าน โดยให้หัวข้อมา
ว่าต้องการบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง รูปแบบบ้านเป็นทรงไทย ผู้รับจ้างก็ต้องท าการออกแบบ
และก่อสร้างให้โครงสร้างบ้านแข็งแรงและออกเป็นแบบทรงไทย ถ้าบ้านออกมาไม่ตรงตามที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องการ ก็อาจถือได้ว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาได้ หัวข้อที่ผู้ว่าจ้างให้มาอาจเปรียบได้กับรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เพียงแต่ก าหนดกฎเกณฑ์หรือรูปแบบเอาไว้เป็นแนวทางหรือเป้าหมาย ส่วนการออกแบบและการ
ก่อสร้างอาจเปรียบได้กับกฎหมายอ่ืนๆ ที่ต้องออกมาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ถ้าออกแบบมาหรือ
สร้างมาไม่ตรงกับความต้องการ ก็เปรียบเทียบได้กับการออกกฎหมายอ่ืนๆ มาโดยไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ก็จะมีผลเป็นการผิดสัญญาหรืออาจเปรียบเทียบในทางกฎหมายได้ว่ากฎหมายนั้นๆ ใช้
ไม่ได้ 

1.3.2 กฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อ านาจแก่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก 
ได้แก่ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด กฎหมายเหล่านี้ถือว่ามีศักดิ์เป็นล าดับที่
สองรองจากรัฐธรรมนูญ 

1) ประมวลกฎหมาย  
เป็นการรวมรวบเอาหลักกฎหมายในเรื่องใหญ่ๆ ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปมาจัดเป็น

หมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ 
ประมวลกฎหมายต่างๆ ถือเป็นกฎหมายที่เป็นหลักท่ัวๆ ไป ที่กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละ
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คน บุคคลในสังคมต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรและห้ามประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง รวมไปถึง
การให้ความคุ้มครองต่อสิทธิต่างๆ ของบุคคลแต่ละคนด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
รัฐธรรมนูญวางไว้ 

2) พระราชบัญญัติ  
เป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คือเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น พระราชบัญญัติล้มละลาย ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับการ
ล้มละลาย หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการพนัน 
ฯลฯ   

3) พระราชก าหนด  
เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารหรือก็คือรัฐบาล เป็นกฎหมายที่ออกใช้ไป

พลางก่อนในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หลังจากมีการใช้ไปพลางก่อนแล้ว ในภายหลังพระราช
ก าหนดนั้นก็อาจกลายเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะมีผลบังคับเป็นการถาวรได้ถ้าสภานิติบัญญัติให้การ
อนุมัติ แต่ถ้าสภาไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นก็ตกไป แต่จะไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระท า
ไปในระหว่างใช้พระราชก าหนดนั้น ซึ่งพระราชก าหนดจะออกได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้เท่านั้น คือ กรณีที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ เพ่ือรักษาความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือจะป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีความจ าเป็นต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา 

1.3.3 กฎหมายที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
  1) พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งจะออกได้เฉพาะ
ในกรณีต่อไปนี้คือ 

 - รัฐธรรมนูญก าหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในกิจการอันส าคัญที่
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ 

 - โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บทซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติ หรือ พระ
ราชก าหนด คือจะต้องมีพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดให้อ านาจในการออกไว้ เช่น 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร พ.ศ. 2528 ก าหนดว่าหากจะเปิดศาลภาษีอากรจังหวัดเมื่อใด 
ต้องประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ ด้วยการที่พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ า กว่า
พระราชบัญญัติและพระราชก าหนด ดังนั้นจะออกมาขัดกับพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดซึ่ง
เป็นกฎหมายแม่บทนั้นไม่ได้ 

 - กรณีท่ีจ าเป็นอื่นๆ ในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  
 2) กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเป็นผู้ออก โดยอาศัย

อ านาจจากกฎหมายแม่บทซึ่งก็คือพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดจะก าหนดกฎเกณฑ์
กว้างๆ เอาไว้ ส่วนกฎกระทรวงก็จะมาก าหนดรายละเอียดอีกชั้นหนึ่ง เช่น ในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดว่า ในกรณีที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลใดเพื่อขายทอดตลาด ผู้ที่มีอ านาจสั่งให้ยึด อายัดหรือขายทอดตลาด
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ทรัพย์สินนั้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เราก็ต้องไปศึกษาในกฎกระทรวงอีกชั้นหนึ่งว่า
ผู้ที่มีอ านาจสั่งนั้นคือใครบ้าง ฯลฯ 

 1.3.4 กฎหมายที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก ได้แก่ เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยาเป็นกฎหมาย
ที่ออกมาใช้บังคับโดยเฉพาะในแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือในกรณีที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ก็ท าการออกได้เช่นกันเช่น
ข้อบัญญัติกรุ ง เทพมหานคร  เป็นกฎหมายที่กรุ ง เทพมหานครตราขึ้นเ พ่ือใช้บั งคับในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้นหรือเทศบัญญัติก็เป็นกฎหมายที่เทศบาลบัญญัติขึ้นใช้บังคับเฉพาะในเขต
เทศบาลของตน (กนกวรรณ เจนปรุ. ล าดับความเป็นมาของกฎหมายไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/prachidtinnabutr/kittisak) 
 

ภาพที่ 2-1 ตารางการจัดล ากับศักดิ์ทางกฎหมายโดยแบ่งตามระดับ 
ที่มา : http://www.ie.eng.chula.ac.th/academics/course/2104328/chap-02.php 

 
1.4  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  

ข้อบัญญัติกฎหมายประเภทต่างๆ ที่ถูกตราขึ้นหรือถูกบัญญัติขึ้นมานั้น  แม้จะมี
หลายประเภทหากแต่กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องและส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในสังคมจริงๆ นั้นมีอยู่เพียงไม่อย่าง คือ กฎหมายในประมวลกฎหมาย และ กฎหมายใน
พระราชบัญญัติ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคนในสังคมมากท่ีสุดนั่นเอง  
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กฎหมายภายในประมวลกฎหมาย สามารถแบ่งกฎหมายย่อยๆ ได้อีก 6 ประเภท 
แต่กฎหมายใน 6 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุดนั้นคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญานั่นเอง 

ส่วนพระราชบัญญัตินั้น ก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องต่างๆ มากมายหลายร้อย
ชนิด ซึ่งพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนในสังคมจริงๆ นั้นมีเพียงไม่กี่บท เช่น 
พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ยาเสพย์ติด 
เป็นต้น  

1.4.1  ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอาญา  
 คือกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเอกชนมีหน้าที่

ต้องเคารพต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งก าหนดให้การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความผิด ใครฝ่า
ฝืนต้องได้รับโทษ ความผิดทางอาญาส่วนมากมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของผู้เสียหาย มีผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของคน เช่น การลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การยักยอกทรัพย์ 
การหมิ่นประมาท การท าร้ายร่างกาย หรือการท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มัก
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมนั่นเอง 

อาจสรุปได้ว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ก าหนดว่า สิ่งที่บุคคลกระท า
การหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นความผิด และก าหนดโทษทางอาญาที่จะลงแก่
ผู้กระท าความผิดไว้ (มาตรา 2) หรือเรียกอีกอย่างคือ ประมวลกฎหมายที่รวบรวมความผิดทางอาญา
ทั่วๆ ไปมารวมเข้าไว้ด้วยกัน  

โทษทางอาญา มี 5 สถาน   เรียงจากโทษหนักที่สุดไปยังโทษที่เบาที่สุด 
(มาตรา 18) ได้แก่  1. ประหารชีวิต  2. จ าคุก  3. กักขัง  4. ปรับ  5. ริบทรัพย์สิน  อาจกล่าวได้ว่า 
กฎหมายใดก็ตามที่มีโทษใน 5 ลักษณะนี้ ถือได้ทันทีว่าเป็นโทษกฎหมายอาญานั่นเอง 

ประเภทของกฎหมายอาญา   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. พระราชบัญญัติต่างๆ  และกฎหมายอ่ืนๆ ที่บัญญัติถึงความผิดและ

ก าหนดโทษทาง อาญา เช่น พ.ร.บ.การพนัน, พ.ร.บ.ศุลกากร, พ.ร.บ.ป่าไม้, พ.ร.บ.ยาเสพย์ติดให้โทษ 
เป็นต้น 

2. ประมวลกฎหมายอาญา เป็นประมวลกฎหมายที่รวบรวมเอาความผิดทาง
อาญาทั่วๆ ไปอาทิ การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อทรัพย์ ยักยอก
ทรัพย์ การท าร้ายร่างหาย การล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการลงโทษรวมไว้เป็น
หมวดหมู่ในเล่มเดียวกัน มีอยู่ 398 มาตรา  

ลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา  คือ 
1. เป็นกฎหมายมหาชน คือ เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐกับราษฎร 
2. เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความผิด และโทษในทางอาญา 
3. โดยปกติบังคับเฉพาะการกระท าในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น   เว้น

แต่การกระท าความผิดนอกราชอาณาเขตบางประการ (ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 – 9) 
4. บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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5. จะต้องตีความตามตัวบทกฎหมายโดยเคร่งครัด จะตีความในทางขยาย
ความเพ่ือเป็นผลร้ายแก่จ าเลยหรือผู้ต้องหาไม่ได้  เว้นแต่จะตีความในทางที่เป็นคุณ 

6. ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษแก่บุคคล เว้นแต่จะย้อนหลังไปเป็นคุณ
แก่บุคคลผู้กระท าความผิด (ตาม ประมวลกฎหมายอาญา.มาตรา 2 วรรค 2 และมาตรา 3) 

1.4.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายแพ่ง คือ เป็นกฎหมายเอกชนว่าด้วยเรื่องสิทธิ หน้าที่  และ

ความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย อาทิ สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา
ที่มีต่อบุตร การสมรส การหย่า มรดก ภูมิล าเนาของบุคคล ซึ่งในประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายแพ่ง
ในรูปของประมวลกฎหมายรวมกับกฎหมายพาณิชย์  กลายเป็น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

กฎหมายพาณิชย์  คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า โดยวางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่าง
บุคคล เช่น การตั้งหุ้นส่วนบริษัท การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช่น เช็ค) 
กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจ านอง การจ าน า เป็นต้น         

เราอาจสรุปความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ คือกฎหมาย
แพ่งเป็นกฎหมายก าหนดสถานะบุคคล ส่วนกฎหมายพาณิชย์ใช้บังคับผู้ผลิต และ ผู้บริโภคนั่นเอง      

ในปัจจุบัน “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” แบ่งออกเป็น 6 บรรพ คือ 
บรรพ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา บรรพ 4 ว่าด้วย
ทรัพย์สิน บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวและบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก              

ดังนั้นเมื่อกฎหมายทั้งสองได้มารวมกันจนกลายเป็นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายนี้จึงมีขึ้นมาเพ่ือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เอกชนคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ  
ซึ่งอาจได้รับความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  ความเสียหายได้
เกิดขึ้นอย่างใด  กฎหมายจะต้องให้ผู้เสียหายเหล่านั้นได้รับการชดใช้ในสิ่งเหล่านั้น  หากท าชดใช้คืน
ในสภาพเดิมไม่ได้ก็จะต้องชดใช้ให้ใกล้เคียงมากที่สุด เช่นการชดใช้ด้วยจ านวนเงินมหาศาล อันเป็น
กฎหมายที่มีความเก่ียวข้องกับประชาชนในเรื่องท่ีเราพบเจอได้บ่อยนั่นเอง 

หลักส าคัญในกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ที่ควรรู้ คือ 
- ความผิดทางแพ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน ไม่มีผลเสียหาย

ต่อสังคมแต่อย่างใด 
- ความผิดทางแพ่งเป็นเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งเป็น

เรื่องเก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคล  ไม่มีการก าหนดโทษ  ดังเช่นคดีอาญา (ประหารชีวิต  จ าคุก กักขัง  
ปรับ  ริบทรัพย์สิน) ดังนั้น  เมื่อผู้กระท าผิดหรือผู้ละเมิดตายลง ผู้เสียหายย่อมฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายต่างๆ  จากกองมรดกของผู้กระท าผิดหรือผู้ละเมิดได้  เว้นแต่จะเป็นหนี้เฉพาะตัว  เช่น  
แดงจ้างด าวาดรูป  ต่อมาด าตายลง  ถือว่าหนี้ระงับลง 

- ส่วนความรับผิดทางแพ่งนั้น ไม่ว่ากระท าโดยเจตนาหรือประมาทผู้กระท า
ก็ต้องรับผิดทั้งนั้น แตกต่างจากความรับผิดทางอาญา คือ รับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดย
เจตนา เว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาท 
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- กฎหมายแพ่งต้องตีความตามตัวอักษร หรือตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นๆ ดังนั้นการที่จะเป็นความผิดทางแพ่งนั้น ศาลอาจตีความขยายได้ (ความแต่งต่าง
ระหว่างกฎหมายแพ่งและอาญา .  เข้ าถึ ง เมื่ อวันที่  26 กรกฎาคม 2556.  เข้ าถึ ง ได้จาก 
https://sites.google.com/site/social8007/bth-thi4) 

1.4.3 กฎหมายจราจร หรือ พ.ร.บ.การจราจรทางบก  
 ในชีวิตของเราทุกคน การเดินทางหรือการใช้รถใช้ถนนถือเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในแต่ละวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเดินทางหรือการใช้รถใช้ถนนนั้นมี
ความอันตราย ดังนั้นจึงต้องมีกฎเกี่ยวกับการใช้รถและถนนออกมา เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนและความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งกฎหมายนั้นก็คือกฎจราจร หรือ พ.ร.บ.
การจราจรทางบก นั่นเอง  
 กฎจราจร คือ ส่วนหนึ่งของกฎหมายจราจร ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการ
บังคับควบคุมการจราจรให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความ เป็นระเบียบ กฎหมายจราจรที่ใช้
เป็นหลักในประเทศก็คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2535    
 องค์ประกอบของกฎหมายจราจร มี 6 อย่างดังนี้ 

1. ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะก าหนด สิทธิ และหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ คนขับรถทุกชนิด (รวมถึงคนนั่งหรือซ้อนรถ
ด้วย) คนที่ต้องใช้ถนน (เดินเท้าข้ามถนน จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์) 

3. ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน ฯลฯ 

4. เครื่องมือในการใช้บังคับได้แก่ เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจร 
ฯลฯ 

5. เครื่องมือในการจับกุม ได้แก่ เครื่องจับความเร็ว เครื่องตรวจแอลกอฮอล์
เครื่องตรวจวัดควัน เครื่องตรวจวัดเสียง เครื่องตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 

6. วิธีการบั งคับหรือการลงโทษ ได้แก่  การว่ากล่ าวตักเตือน การ
เปรียบเทียบปรับ การลงโทษจ าคุก การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

1.4.4 กฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีเพ่ือก าหนด
ความผิดในการกระท าที่มี “ระบบคอมพิวเตอร์” เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นี้ เป็นได้ทั้ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์วางตัก คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟน 
รวมถึงระบบต่างๆ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบควบคุมไฟฟ้า น้ าประปา ธนาคาร 
ฯลฯ 
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 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นส่วนส าคัญในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนในสังคม 
คนจ านวนมากใช้อินเทอร์เน็ตเป็นดังห้องสมุดขนาดใหญ่ในการแสวงหาความรู้หรือการกระท าต่างๆ 
นานา และการที่เราสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ย่อมมีกลุ่มหรือบุคคลที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการ
กระท าความผิด หรือกระท าความผิดผ่านระบบเหล่านี้ เช่น ขโมยข้อมูล ป่วนข้อมูลและระบบให้
เสียหาย การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีลักษณะลามกอนาจาร ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง โดยสรุปแล้ว ทุกวันนี้เราเลี่ยงไม่พ้นระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่รอบตัวเรา และนั่นท าให้  พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายที่ใกล้ตัวเรามากเช่นกัน 
 อาจสรุปได้ว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นมีไว้
เพ่ือ ควบคุมไม่ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ 
และใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัยคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการก่ออาชญากรรม 
หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  
  สรุปแนวความคิดทางด้ านกฎหมายได้ว่ า  กฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกฎหมายใกล้ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปควรรู้ ที่หลักๆ
ประกอบด้วย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายที่อยู่ใน พ.ร.บ. ต่างๆ นั่นเอง 
อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องรู้กฎหมาย แต่ก็มีหลักกฎหมายอยู่ว่า “ความไม่
รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว” เพราะหากมีคนกล่าวเช่นนั้นได้ การบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ได้ผล  
  ดังนั้นเราทุกคน ควรรู้กฎหมายไว้เพ่ือเป็นความรู้และเป็นอาวุธทางความคิดที่ใช้
ต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมในสังคม การเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เท่าเทียมในสังคม เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
สิทธิ์ของตน และความถูกต้องของตัวเราเอง และกฎหมายแรกที่ทุกคนควรรู้คือ กฎหมายที่มี
ความส าคัญในชีวิตประจ าวัน หรือกฎหมายใกล้ตัวนั่นเอง  
  จากทฤษฎีด้านกฎหมายข้างต้น ผู้ศึกษาจะน ามาประยุกต์ใช้ในขั้นการเตรียมการ
ก่อนการผลิตรายการหรือการจัดท าโครงการผลิตรายการ โดยใช้ทฤษฎีของกฎหมายเป็นแนวทางใน
การก าหนดขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายที่จะใช้ในการผลิตชิ้นงานของผู้ศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือ
เนื้อหาทางกฎหมายที่ถูกต้อง เหมาะสม อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยตรง  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับรายการปกิณกะ 

รายการปกิณกะ (Variety Programme) 
รายการปกิณกะ (Variety Programme) หรือที่นิยมเรียกกันว่ารายการวาไรตี้ (variety) 

เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ประกอบไปด้วยเรื่องย่อยต่างๆ กันหลายเรื่อง หลายรสรวมอยู่ใน
รายการเดียวกัน โดยจะมีวิธีการในการน าเสนอหลายรูปแบบ เป็นรายการที่เสมือนคลังความรู้และ
ความบันเทิง เพราะรายการประเภทนี้จะน าเนื้อหา สาระ และการบันเทิงท่ีประมวลมาจากแหล่งต่างๆ 
เข้ามาร้อยเรียงอย่างลงตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า “รายการบันเทิงแบบ
เบ็ดเตล็ด” เพราะเป็นรายการที่รวบรวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างความ
เพลิดเพลินสนุกสนานที่เกิดจากการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ แก่กลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่หลากหลาย      
ทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีความสนใจในการชมทีแ่ตกต่างกันออกไปได้  
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ลักษณะเด่นของรายการประเภทนี้อยู่ที่รูปแบบการน าเสนอเนื้อที่หลากหลาย โดย
รูปแบบรายการจะมีทั้งการสนทนา การสัมภาษณ์ การอภิปราย ละครสั้น สาธิตหรือการแสดงอ่ืนๆ 
อยู่ในรายการ มีพิธีกรเป็นผู้ด าเนินรายการและสร้างสีสันให้กับรายการ ผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร
จะต้องมีทักษะในการเชื่อมประสานกิจกรรมตลอดจนเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกันให้ลงตัวมากที่สุด 
เพ่ือให้รายการสร้างความสนใจให้กับกลุ่มผู้รับชมได้ตลอดเวลา โดยจะมีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น 
เนื้อหาจากบทความ บทวิเคราะห์วิจารณ์ บทสัมภาษณ์สรุปข่าว คอลัมน์ สารคดีเฉพาะเรื่องต่างๆ 
หรือเนื้อหาจากเรื่องสั้น เรื่องแปล นวนิยาย แฟชั่น ความงาม อาหาร การบ้านการเรือน ฯลฯ  

สาเหตุที่รายการวาไรตี้ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นรายการที่สามารถให้ความบันเทิง
ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในรายการ อาทิ พิธีกร แขกรับเชิญ ตลก ฉาก แสง สี เสียง การแสดง 
ฯลฯ และในขณะเดียวกันก็สามารถสอดแทรกสารประโยชน์เข้าไปในรายการได้ด้วย (ชีวิตต้องสู้ 2542 
: 41) 

เทคนิคการจัดรายการปกิณกะ 
ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ 
1) การก าหนดโครงสร้างของรายการ รายการวาไรตี้จะต้องก าหนดโครงสร้างการ

น าเสนอรูปแบบและเนื้อหา รวมทั้งกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ตามแต่วัตถุประสงค์ของการผลิตลักษณะ
พิเศษของการผลิตรายการวาไรตี้คือ เป็นการผลิตเพ่ือมวลชน ผลิตออกมาในรูปของเนื้อสารเพ่ือส่งไป
ยังมวลชนเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของมวลชนเหล่านั้นในด้านต่างๆ เช่นเพ่ือความ
บันเทิง เพื่อการพักผ่อน เพ่ือความรู้ 

2) การก าหนดรูปแบบของรายการ รายการวาไรตี้ ผู้จัดรายการจะต้องค านึงถึงรูปแบบ
รายการเนื้อหาของรายการเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของรายการ ส่วนวิธีการน าเสนอให้
น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของผู้จัดแต่ละคน แต่ละทีม แต่ละค่ายซึ่ง
ไม่ได้มีการก าหนดตายตัวว่าต้องใช้เทคนิคการจัดรายการอย่างไรให้น่าสนใจ เช่น เน้นการสนทนา
เพ่ือให้ได้แนวคิด แรงบันดาลใจ คนดูรายการได้ข้อคิดกลับไปก าเนินชีวิตให้ดีขึ้น รูปแบบรายการ
ยืดหยุ่น มีความหลากหลายของรายการ ในบางครั้งอาจจะเป็นรายการที่เน้นการน าเสนอแบบอารมณ์
สร้างความประทับใจ ความน่ารัก การสร้างสรรค์ การร่วมแก้ไขปัญหา การเป็นเพ่ือน การสร้างแรง
บันดาลใจ ก็ได้ 

3) ขั้นตอนการจัดรายการวาไรตี้ เป็นรายการที่สร้างบนความหลากหลาย เพ่ือเชื่อมร้อย
ให้ได้อย่างลงตัวที่สุด เพ่ือประสิทธิภาพในการน าเสนอทั้งสาระและความบันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมายของ
รายการ 

องค์ประกอบส าคัญของรายการประเภทปกิณกะ 
1) วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของรายการว่าต้องการที่จะเน้นในเรื่องสาระ หรือบันเทิง

เป็นหลัก หรือจะมุ่งท้ังสองเป้าหมายก็ได้ คือทั้งสาระและบันเทิง 
2) กลุ่มเป้าหมาย ต้องชัดเจนก่อนที่จะมีการออกแบบรายการ เพราะจะเกี่ยวพันกับ

สาระ เนื้อหา ความชอบ ความสนใจที่แตกต่างกันออกไป ฯลฯ 
3) ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนวิสัยทัศน์และมุมมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ

เป็นผู้อ านวยการผลิต ผู้สร้างสรรค์รายการ ผู้ผลิต ฯลฯ ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น เวลาที่รายการจะออกอากาศ 
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เพราะจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้รับชมเป้าหมายด้วย การวางแผน การประชุมรวมกัน 
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลต่างๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550: 15-33-34) 

การเขียนบทรายการปกิณกะ 
บทรายการปกิณกะบันเทิงมีความยุ่งยากซับซ้อน มากกว่ารายการประเภทอ่ืนๆ เพราะ

รายการมีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย บทแต่ละรูปแบบการน าเสนอนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป 
และการเขียนบทในแต่ละรูปแบบย่อมไม่เหมือนกัน อาทิ บทละคร บทสัมภาษณ์ บทการแสดงโชว์
ต่างๆ บทตลก สกู๊ปนอกสถานที่ต่างๆ ดังนั้น ผู้เขียนจึงควรมีความรู้รอบตัวเยอะ และมีความสามารถ
หลากหลาย หากไม่มีผู้เขียนบทที่มีความสามารถหลากหลาย ก็ต้องอาศัยการเขียนบทจากผู้ช านาญ
หลายๆ คน 

แนวทางในการเขียนบทรายการปกิณกะ มีดังนี้ 
1. ศึกษาโครงสร้างรายการให้เข้าใจด้วยความหลากหลายของรูปแบบปกิณกะ ผู้เขียนบท

ต้องท าความเข้าใจในโครงรายการทั้งหมดอย่างถ่องแท้ ว่าการเล่าเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างไร เล่าด้วยวิธี
ไหน และช่วงใดมีน้ าหนักในการน าเสนอมากกว่ากัน อารมณ์ของแต่ละช่วงรายการเป็นอย่างไรส่งผ่าน
กันอย่างไร เนื่องจาก หากทุกช่วงอารมณ์เดียวกันหมด รายการก็อาจจะขาดความน่าสนใจได้หากคน
เขียนบทหลายๆ คน ในตอนเดียวกัน ต้องท าความเข้าใจและตกลงให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือเขียน 
ตัวอย่างเช่น รายการ “07 โชว”์ ได้มีการวางโครงสร้างรายการเป็น 4 ช่วงหลักๆ คือ 

ช่วง 1 เป็นการน าเสนอเรื่องราวข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ในความสนใจของผู้ชมในปัจจุบัน 
ช่วง 2 เป็นการเสนอบทเพลงจากนักร้องที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น 
ช่วง 3 เป็นการแข่งขันร้องเพลง จากเหล่านักแสดงรับเชิญ 
ช่วง 4 เป็นการแข่งขันเกมรอบโบนัส 
ทั้ง 4 ช่วงนี้จัดน้ าหนักและอารมณ์รายการแตกต่างกัน ดังนี้ ช่วงที่ 1 เปรียบเสมือนการ

เรียกน้ าย่อยเนื้อหาเบาๆ แต่น่าสนใจ ทันสมัย ในขณะที่ช่วงที่ 2 ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับนักร้อง
คนดังท่ีมารวมรายการ แต่ยังไม่ใช้เนื้อหาหลัก เนื้อหาหลักมาอยู่ในช่วงที่ 3 คือการแข่งขันร้องเพลงที่
จะเข้มข้นที่สุด มีผู้ร่วมรายการที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ใช้เนื้อเวลากับรายการมากที่สุด ส่วนช่วงสุดท้าย 
เป็นบทสรุปของรายการในด้านเงินรางวัล 

2. หาแก่นของเนื้อหารายการ ต้องค้นหาให้เจอว่ารายการต้องการน าเสนออะไร อาจจะ
มีหลายประเด็นก็ได้ แต่ต้องมีประเด็นหลัก และประเด็นรอง จากนั้นจึงควบคุมการเขียนบทให้
สอดคล้องกับแก่นนั้น ตัวอย่างรายการ “07 โชว์” มีการสร้างแก่นรายการเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ      
“ภัยใต้” จึงให้มีเนื้อหาถึงเรื่องการรวมใจให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ถูกไฟไหม้ ด้วยการบริจาค
เงินและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ ในส่วนของการแข่งขันร้อง เพลงก็เป็นนักแสดงที่มีถิ่นฐานจากทางใต้ 
เงินรางวัลที่แข่งขันในวันนั้นก็บริจาคช่วยโรงเรียนภาคใต้ เป็นต้น 

3. ท าความรู้จักผู้ร่วมรายการทุกคน รายการหลายช่วง มีผู้มาร่วมรายการหลายคน 
ผู้เขียนบทต้องท าความรู้จักผู้ร่วมรายการทั้งหมดให้มากที่สุด ว่าเป็นใครบุคลิกลักษณะอย่างไร การพูด
การแสดงออกเป็นอย่างไรมีเรื่องราวและความสามารถอะไร เพราะช่วยท าให้นึกภาพออกชัดเจนเวลา
เขียนบท นึกไปถึงแม้กระท่ังว่าต้องสวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ท่วงท่าเดินเป็นอย่างไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

4. ภาษา ภาษาที่ใช้เขียน โดยเฉพาะส าหรับบทของพิธีกรต้องเป็นตามบุคลิก ลักษณะ
และธรรมชาติของพิธีกรซึ่งสามารถปรุงแต่งภาษาให้สวยงาม ไพเราะได้ในจังหวะที่เหมาะสม ส่วน
ภาษาของรายการในช่วงต่างๆ ก็ให้เป็นไปตามบุคลิกของเนื้อหานั้น เช่น บทตลกต้องมีภาษาชวนหัว
เสียดสีคมคายบทการแข่งขันต้องมีภาษาที่กระชับชัดเจน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548: 
200-205)  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับรายการปกิณกะข้างต้น ผู้ศึกษาจะน ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการ
เตรียมการก่อนการผลิตรายการหรือการจัดท าโครงการผลิตรายการ โดยน ามาก าหนดรูปแบบและ
วิธีการน าเสนอของตัวรายการให้มีความเหมาะสม อาทิ ด้านการล าดับช่วงต่างๆ ในรายการแต่ละช่วง 
ให้มีความเหมาะสม การเลือกหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะมาน าเสนอในรายการ ตลอดจนการคัดเลือกพิธีกร 
เพ่ือให้โครงการผลิตรายการออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดในแบบของรายการปกิณกะที่สามารถให้ความรู้
ไปพร้อมกับความบันเทิงได้ 

 
3. ทฤษฎีการรับรู้และการเข้าใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication) 

3.1  หลักของการรับรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2-2 แผนภูมิแสดงการรับรู้ของคน 
ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/282194 

 
การรับรู้ หมายถึง การรู้สึกสัมผัสที่ได้รับการตีความให้เกิดความหมาย ซึ่งเป็นผล

เนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory Motor) ซึ่งเรียกว่า เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 
ชนิด ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยมีการค้นพบว่า การรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น 
75% จากการได้ยิน 13% การสัมผัส 6% การรับกลิ่น 3% และการรับรส 3% (กฤษณา ศักดิ์ศรี 
2530 : 487)  

กฤษณา ศักดิ์ศรี ได้กล่าวว่า การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล 
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถ

75% 

13% 

6% 3% 3% 
แผนภูมิแสดงการรับรู้ของคน 

ตา 
หู 
ผิวหนัง 
จมูก 
ลิ้น 
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ในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ 
และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ 

การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปัจจัยในการรับรู้ 
ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า หากมีสิ่งเร้ามาเป็นตัวก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ได้นั้น 
จะต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นก่อน เพราะการรับรู้เป็นหนทางที่น าไปสู่การแปลความหมายออกมาให้เข้าใจ
ได้ ซึ่งหมายถึงการรับรู้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้เกิดขึ้น การเรียนรู้จะไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้ ดังนั้นการรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้มนุษย์ เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งต่าง
ขึ้นมาได้อย่างไม่มีหมดสิ้น  

พัชนี เชยจรรยา , เมตตา กฤตวิทย์ และ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2534) ได้กล่าวถึง
กระบวนการรับรู้ไว้ดังนี้  

โดยทั่วไปการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจและมักเกิดตาม
การสะสมประสบการณ์ทางสังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้หมด แต่จะ
เลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนั้นเมื่อได้รับ
สารเดียวกันผู้รับสารสองคน อาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน โดยทั่วไปการรับรู้ที่
แตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอย่าง คือ  

3.1.1  แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่งที่เราต้องการเห็นและ
ได้ยินในสิ่งที่เราต้องการได้ยินเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง  

3.1.2 ประสบการณ์เดิม (Past Experience) คนเราต่างเติบโตขึ้นในสภาพ-   
แวดลอ้มต่างกัน ถูกเลี้ยงดูด้วยวิธีต่างกันและคบสมาคมกับคนต่างกัน  

3.1.3  กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทาง
ครอบครัวและสังคม ฉะนั้นคนที่มาจากต่างครอบครัว สถานภาพทางสังคมต่างกัน นับถือศาสนา
ต่างกัน จึงมีการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ต่างกัน 3.1.4   สิ่งแวดล้อม คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน 
เช่น อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะเปิดรับข่าวสารและตีความข่าวสารที่ได้รับต่างกัน  

3.1.5 สภาวะจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น 
เรามักมองปัญหาของตนเองเป็นปัญหาใหญ่ เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป การรับรู้ของบุคคลเป็นผลมาจากสภาพร่างกายหรือความสามารถ
ทางกายภาพของบุคคล (Individual Biology or Physical Ability) การเรียนรู้ทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Cultural Training) และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล (Personal Psychology) 
นั่นเอง 
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ภาพที่ 2-3 แผนภูมิกระบวนการรับรู้ของคน 

ที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/280445 

3.2  การจัดระบบการรับรู้          
มนุษย์เมื่อพบสิ่งเร้าไม่ได้รับรู้ตามที่สิ่งเร้าปรากฏแต่จะน ามาจัดระบบตามหลักดังนี้     

(สุวิสาข์ เหล่าเกิด ม.ป.ป.) 
3.2.1 หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of Similarity) สิ่งเร้าใดที่มีความ

คล้ายกันจะรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 
3.2.2 หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of Proximity) สิ่งเร้าที่มีความใกล้กันจะ

รับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน    
3.3.3 หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of Closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์

ให้สมบูรณ์ข้ึน   
3.3.4 ความคงที่ของการรับรู้ (Perceptual Constancy) ความคงที่ของการรับรู้         

มี 3 ประการได้แก่ การคงท่ีของขนาด การคงที่ของรูปแบบ รูปทรง การคงที่ของสีและแสงสว่าง  
การรับรู้ที่คนเราได้รับจากสิ่ งรอบตัว จะส่งผ่านไปยังสมอง และเกิดการ 

ตีความหมาย จนเข้าใจในสารที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิมของ
คนแต่ละคนด้วย ไม่ว่าจะเป็น สังคม ความเชื่อ เจตนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแต่ละ
บุคคล ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป จึงมีผลท าให้รับรู้และตีความหมายแตกต่างกันไป นอกจากนั้นแสง
และสีก็มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ด้วย  

3.3  การรับรู้ภาพ  
ในที่นี้หมายถึง การมองเห็นและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันใน ชีวิตประจ าวันของเรา

ด้วยความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งต่างๆ การรับรู้และส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ถ้าเราสามารถจดจ าสิ่งนั้นๆ ได้จะช่วยให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ ถ้าเราสามารถจดจ าสิ่งนั้นๆ ได้จะช่วยให้
การเรียนรู้ของเราก้าวหน้าเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจและสามารถรับรู้ได้ด้วยการรู้สึก ก็จะช่วยให้เรา
สามารถเลือกใช้ถ่ายทอดเพ่ือสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น 
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ฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2528) และ วไลพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (ม.ป.ป. : 
125) กล่าวว่า การที่จะเกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องอาศัยการรับรู้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
อันเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์ การรับรู้มีขบวนการที่ท าให้เกิดการรับรู้ โดยการน าความรู้
เข้าสู่สมองด้วยอวัยวะสัมผัส และเก็บรวบรวมจดจ าไว้ส าหรับเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดมโน
ภาพและทัศนคติ ดังนั้นการมีสิ่งเร้าที่ดีและมีองค์ประกอบของการรับรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้อง ก็จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่ดีด้วยซึ่งการรับรู้เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อการรับรู้ 

สรุปแนวคิดทฤษฎีการรับรู้และเข้าใจภาพ การสื่อสารความหมายด้วยภาพนั้น เป็น
การถ่ายทอดข้อมูลจากบุคคลหนึ่ง ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกกว่าผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งจาก
การจัดระบบการรับรู้ของมนุษย์แล้ว คือ มนุษย์จะเปิดรับเมื่อ 1.สิ่งเร้านั้นมีความคล้ายกับตัวเอง     
2.สิ่งเร้านั้นมีความใกล้ตัว และสุดท้ายคือ 3.มนุษย์จะรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งการสื่อ
ความหมายด้วยภาพ ในประเภทแบบที่เหมือนจริงนั้น จะเป็นการสื่อสารด้วยภาพที่สามารถเข้าใจได้
ง่ายทีสุ่ดทฤษฎีนี้ได้เชื่อมโยงกับวิธีการน าเสนอและการใช้เทคนิคของรายการ คือ เมื่อเราน าเสนอหรือ
ใช้ภาพเหตุการณ์จ าลองท่ีเรื่องราวที่มีความใกล้ตัว คล้ายคลึงกับผู้รับชม ท าให้ผู้รับชมจะรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของเหตุการณ์ที่เขาเคยพบเจอมาก่อน และเกิดอารมณ์ร่วม ซึ่งช่วยให้เหตุการณ์ทางกฎหมายที่
ต้องการสื่อนั้น มีความชัดเจนและกลุ่มเป้าหมายก็สามารถเข้าใจความหมายได้มากขึ้นจากการมีภาพ
เข้ามาประกอบ 

จากทฤษฎีการรับรู้และการเข้าใจภาพข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาประยุกต์ใช้ในขั้นการ
เตรียมการก่อนการผลิตรายการหรือการจัดท าโครงการผลิตรายการ  โดยใช้เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกเนื้อหาตลอดจนภาพที่ต้องการถ่ายทอดออกมาจากชิ้นงานโครงการผลิตรายการ เพ่ือให้
ขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผลิตออกมาแล้วชิ้นงานที่ผลิตสามารถสื่อสารให้ผู้ชม
เข้าใจได ้ทั้งจากการฟังและการรับรู้ภาพ เช่น การเลือกเนื้อหาที่ผู้คนทั่วไปสามารพบเจอและพบเห็น
ได้ในชีวิตประจ าวัน มีความใกล้ตัว และเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปอาจยังไม่รู้มาก่อน หรือยังเข้าใจไม่
ถูกต้องมาน าเสนอ ซึ่งจะช่วยท าให้ ผู้ชมเกิดการรับรู้ที่มากขึ้น  เกิดภาพจ าจนสามารถจดจ าสิ่งที่
น าเสนอได้ง่ายขึ้น และเกิดความสนใจใคร่รู้ต่อเนื้อหาที่น าเสนอมากข้ึน 

 
4. แนวคิด ทฤษฏีการโน้มน้าวใจ (The Theory of Persuasion) 

การโน้มน้าวใจ คือ การสื่อสารที่จูงใจของมนุษย์ซึ่งผู้ส่งสารโน้มน้าวใจมีความตั้งใจหรือมี
เจตนาที่จะส่งสาร โดยใช้วัจนภาษา อวัจนภาษา และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นตัวน าความหมายสาร
ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับสาร เพ่ือเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของ
ผู้รับสารให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ทั้งนี้ผู้ส่งสารจะต้องให้โอกาสผู้รับสารมีทางเลือกที่จะ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติ และการกระท าของตนด้วยความเต็มใจ การโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหนึ่งของการสื่อสาร จึงเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสารสารช่อง
ทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และปฏิกิริยาตอบกลับ 

4.1  การโน้มน้าวใจครอบคลุมถึงองค์ประกอบใน 5 เรื่อง (Gass & Seiter, 1999,         
pp.21 – 29) ได้แก่ 
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4.1.1  เจตนาของผู้ส่งสาร 
การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะท าการสื่อสารโน้มน้าวใจโดย

มีเจตนา (Intentionality) กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ว่าจะโน้มน้าวใจใคร และโน้มน้าวใจไปเพ่ืออะไร 
แต่บางครั้งการโน้มน้าวใจอาจเกิดขึ้นโดยผู้ส่งสารไม่มีเจตนาได้ (Unintentionality) ยกตัวอย่างเช่น 
ลูกมักได้รับอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมจากพ่อและแม่ ทั้งๆ ที่พ่อและแม่เองไม่ได้มีเจตนาจะ
ปลูกฝังให้เป็นไปเช่นนั้น 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการโน้มน้าวใจบางครั้ง “เกิดขึ้นเองโดย
ไม่ได้เจตนา” เช่น การที่ในบริเวณพ้ืนที่ย่านหนึ่งมีคนรวยอาศัยอยู่มาก ท าให้คนบางกลุ่มต้องการจะ
ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนั้นด้วย เพ่ือจะได้ถูกมองว่าเป็นคนมีฐานะในระดับเดียวกันกับผู้ที่อาศัยอยู่
เดิม เช่นเดียวกับคนที่รู้กฎหมาย ผู้ที่รู้กฎหมายจะดูเป็นคนที่ดูดีมีการศึกษา และเป็นคนที่รู้เท่าทันคน 
เมื่อคนบางกลุ่มเห็นว่าการรู้กฎหมายเป็นสิ่งที่ดี เสมือนมีเกราะป้องกันตัวเอง นอกจากจะท าให้ดูเป็น
คนมีการศึกษา แล้วยังท าให้ทันคนไม่หลงกลใครง่ายๆ อาทิ ไม่หลงกลหรือเสียรู้เมื่อถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
เอาเปรียบแล้ว คนบางกลุ่มนั้นก็ย่อมอยากรู้กฎหมายตามไปด้วย  

มากไปกว่านั้น การโน้มน้าวใจยังอาจ “เกิดขึ้นเกินไปจากเจตนา” และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เช่น การที่พ่อและแม่เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ลูก
ได้รับความเพลิดเพลินและนอนหลับไป แต่นอกจากลูกจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยั งได้เรียนรู้
ความเชื่อและคติต่างๆ จากนิทานนั้นด้วย  

4.1.2  ผลที่เกิดขึ้นจากการโน้มน้าวใจ 
แม้ว่าผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะมุ่งหวังผลในทางที่ตนต้องการอย่างหนึ่งอย่างใด

ให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร แต่ก็มีการสื่อสารโน้มน้าวใจจ านวนไม่น้อยที่ไม่ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว 
เนื่องจากการสื่อสารโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  ทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้รับสารซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยากและผลของการสื่อสารโน้มน้าวใจมักไม่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จ
สิ้นการสื่อสารทันที รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ยากต่อการสังเกตผล 

อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะประเมินและวัดผลว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจที่
กระท าเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ สามารถดูจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารว่า
ผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองตรงกับเจตนาและวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่ เช่น ผู้ส่งสารขอเงิน
บริจาคสมทบสร้างโรงพยาบาล หลังจากสื่อสารโน้มน้าวใจผู้รับสารแล้ว ผู้รับสารยินดีบริจาคเงิน หรือ
ปฏิเสธที่จะบริจาคเงิน เป็นต้น 

ถ้าต้องการเปรียบเทียบผลส าเร็จของการสื่อสารโน้มน้าวใจหลายๆ เรื่อง 
จะต้องน าประเด็นความยากง่ายของเรื่องที่น ามาโน้มน้าวใจแต่ละเรื่องมาพิจารณาประกอบ เช่น 
พนักงานขายสองคน คนหนึ่งขายรถยนต์ อีกคนหนึ่งขายเครื่องส าอาง ถ้าจะเปรียบเทียบว่าพนักงาน
ขายคนใดประสบความส าเร็จในการโน้มน้าวใจลูกค้ามากกว่ากัน จะเปรียบเทียบจากจ านวนสินค้าที่
ขายและยอดขายเพียงเท่านั้นไม่ได้ เพราะรถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าเครื่องส าอางมาก ย่อมจะ
มีความยากในการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อมากกว่า เป็นต้น 
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4.1.3  ทางเลือกท่ีผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร 
ความหลากหลายของทางเลือกที่ผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร และการที่ผู้รับ

สารมีอิสระในการที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ เป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งของการโน้มน้าว
ใจ ซึ่งองค์ประกอบข้อนี้จะแยกการโน้มน้าวใจออกจากการบีบบังคับให้ผู้อ่ืนท าตาม การสื่อสารโน้ม
น้าวใจจะมีทางเลือกอย่างน้อยสองทางขึ้นไป และนอกจากจะพิจารณาจากความหลากหลายของ
ทางเลือกแล้ว ยังจะต้องพิจารณาจากการให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะเลือกด้วย หากผู้ส่งสารเสนอให้
ทางเลือกแก่ผู้รับสาร แม้จะมีทางเลือกหลากหลาย แต่ถ้าผู้รับสารไม่อยากจะเลือกเลยสักทาง แล้วถูก
บังคับให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ย่อมจะไม่เป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจ การสื่อสารโน้มน้าวใจจะต้อง
ให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะปฏิเสธสารโน้มน้าวใจด้วย 

อย่างไรก็ตาม มีการยอมรับกันในหมู่นักวิชาการสื่อสาร (Gass & Seiter, 
2002, p. 26) ว่า ในการสื่อสารโน้มน้าวใจนั้น บางครั้งอาจจะมีการผลักดันให้ผู้รับสารยอมรับสารโน้ม
น้าวใจ ด้วยวิธีการที่ดูเหมือนเป็นการบังคับ อาทิ การใช้อ านาจที่เหนือกว่า และใช้อิทธิพลกลุ่ม เป็น
กลยุทธ์และเทคนิค เพ่ือสร้างผลส าเร็จในการสื่อสารโน้มน้าวใจได้ เช่น การที่พ่อและแม่ต้องการให้ลูก
กินผัก พ่อและแม่อาจจะสื่อสารถึงข้อดีของการกินผัก รวมทั้งบอกกับลูกว่าถ้าลูกไม่กินผัก จะไม่ให้กิน
ไอศกรีมด้วย ท าให้ลูกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง การกินผักแล้วได้กินไอศกรีม หรือไม่กินผัก
และไม่ได้กินไอศกรีม อีกตัวอย่างหนึ่ง เพ่ือนสนิทขอยืมเงิน แม้เราไม่อยากให้ยืม แต่ด้วยความเกรงใจ 
จึงไม่กล้าปฏิเสธ  ก็ต้องให้ยืม เป็นต้น 

4.1.4 การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในสารโน้มน้าวใจ 
โดยทั่วไปในการสื่อสารโน้มน้าวใจย่อมใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ภาษาในที่นี้

เป็นได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาท่าทาง หรือแม้แต่รูปภาพ สัญลักษณ์
ต่างๆ ที่สามารถสื่อความหมายตามท่ีผู้ส่งสารโน้มน้าวใจต้องการไปยังผู้รับสาร 

แรงค์ (Rank, 2004, p.1) นักภาษาศาสตร์ ได้ท าวิจัยและวิเคราะห์สารโน้ม
น้าวใจในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์จ านวนหลายพันชิ้น แล้วสรุปผลการวิจัยไว้ว่า ผู้ส่งสารโน้ม
น้าวใจจะใช้กลยุทธ์ในการสร้างสารโน้มน้าวใจ 2 แบบ ได้แก่ การขยายหรือเน้นสารโน้มน้าวใจ 
(Intensify) และการลดบทบาทสารโน้มน้าวใจ (Downplay) 

การขยายหรือเน้นสารโน้มน้าวใจ  คือ   การขยายข้อดีและข้อได้เปรียบ
ของฝ่ายผู้ส่งสารโน้มน้าวใจลงในเนื้อหาสารโน้มน้าวใจ ในขณะเดียวกันก็ขยายข้อด้อยและข้อเสีย
เปรียบของฝ่ายคู่แข่งที่เป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกับการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสาร โดยเสนอเนื้อหาสาร
โน้มน้าวใจนั้นซ้ าๆ (Repetition) การเชื่อมโยงสาร (Association) เข้ากับลักษณะดีอ่ืนๆ ที่จะมีผลต่อ
การโน้มน้าวใจ และการจัดองค์ประกอบในสาร (Composition) ให้น่าโน้มน้าวใจ 

ส่วนการลดบทสารโน้มน้าวใจ คือ การลดข้อดีและข้อได้เปรียบของคู่แข่ง
รวมทั้งลดข้อด้อยและข้อเสียเปรียบของตนเองลงในสารโน้มน้าวใจ โดยไม่น าเสนอข้อดีของคู่แข่งและ
ไม่น าเสนอข้อเสียของฝ่ายตน (Omission)  การหักเหและเบี่ยงเบนความสนใจ (Diversion) ของผู้รับ
สารออกจากเรื่องที่ดีของคู่แข่งและเรื่องที่ไม่ดีของฝ่ายตน รวมทั้งการสร้างความสับสน (Confusion) 
ในข้อดีเด่นของคู่แข่งและข้อเสียของฝ่ายตน 
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4.1.5 การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมของมนุษย์ 
 องค์ประกอบสุดท้ายของการสื่อสารโน้มน้าวใจ คือ การสื่อสารโน้มน้าวใจ

จะไม่นับรวมถึงการโน้มน้าวใจสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์ หรือการสื่อสารโน้มน้าวใจจะเป็นกระบวนการ
สื่อสารของมนุษย์เท่านั้น ซึ่งการสื่อสารโน้มน้าวใจสามารถจะเกิดขึ้นได้ภายในตัวบุคคลคนเดียว ซึ่ง
เรียกว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจตนเอง (Self – persuasion) หรือจะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคน
หรือมากกว่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างบุคคลกับบุคคล การสื่อสารโน้มน้าวใจ
ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม การสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือการสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่าง
กลุ่มกับบุคคลก็ตาม การสื่อสารโน้มน้าวใจจะได้รับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งปริบท
แวดล้อมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารและผู้รับสารโน้มน้าวใจนั้นด้วยเสมอ ดังนั้นการโน้มน้าวใจจึง
หมายถึง  การสื่อสารที่ผู้ส่งสารมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลต่อจิตใจและการกระท าของผู้รับสาร โดย
อาศัยสาร สื่อ และปริบทแวดล้อมในขณะที่ท าการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจ โดยผู้รับสาร
โน้มน้าวใจมีความสามารถท่ีจะประเมินและตัดสินใจเลือกรับสารโน้มน้าวใจได้อย่างอิสระในระดับหนึ่ง 

4.2  หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ             
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Human Motivation) หรือที่

เรียกกันว่าทฤษฎีล าดับความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง   มาสโลว์ ได้สรุปลักษณะการจูงใจไว้ว่า การจูงใจจะเป็นไปตามล าดับของ
ความต้องการอย่างมีระบบ ซึ่งล าดับขั้นของความต้องการนี้ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ (ปฐนียา ศิริ
ประพฤทธิ์, 254 หน้า 36-38) 

4.2.1 ความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกาย (The Physiological Needs) ความ
ต้องการในขั้นนี้ เป็นความต้องการเพ่ือการมีชีวิตอยู่ เช่น ต้องการอาหาร อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย เป็นต้น 

4.2.2  ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (The Safety Needs) มนุษย์ต้องการ
ความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิต เช่น ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โรคร้าย หรือจากภัยต่างๆ 
และความม่ันคงทางจิตใจ เช่น ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

4.2.3  ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (The Belongingness and 
Love Need) ได้แก่ความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับจากสังคม ความเป็นมิตร และการ
ยอมรับ และความรัก จากเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งความเป็นเจ้าของ 

4.2.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (The Esteem Needs) ความต้องการนี้มี
ความส าคัญมากในการท างาน ได้แก่ ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ และความต้องการมี
ชื่อเสียง การมีสถานภาพที่ดี มีต าแหน่งอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว การมีความรู้สึก ว่าตนเองเป็นบุคคล
ส าคัญ 

4.2.5  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (The Need for Self - Actualization) 
เป็นความต้องการข้ันสูงสุด มนุษย์ต้องการพัฒนาตนเองให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยไป ท า
ให้ตัวเองดีเด่นที่สุด เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เก่งที่สุด เป็นต้น มนุษย์จะแสวงหาความต้องการ 
ในขั้นนี้ก็เม่ือความต้องการทั้ง 4 ประการข้างต้นได้รับการตอบสนองแล้ว 
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4.3  กลวิธีในการโน้มน้าวใจ 
4.3.1 การแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจโดยธรรมดาบุคคล 

ที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีความรู้จริง มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดี ต่อผู้อ่ืน ย่อมได้รับ
ความเชื่อถือ จากบุคคลทั่วไป 

4.3.2 การแสดงให้เห็น ตามกระบวนการของเหตุผลผู้โน้มน้าวใจต้องแสดงให้เห็น
ว่าเรื่องท่ีตนก าลัง โน้มน้าวใจมีเหตุผลหนักแน่น และมีคุณค่าควร แก่การยอมรับ อย่างแท้จริง  

4.3.3 การแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก และอารมณ์ร่วม  บุคคลที่มีอารมณ์ร่วมกัน
คล้อยตามกัน ได้ง่ายกว่าบุคคล ที่มีความรู้สึกอคติต่อกัน เมื่อใดที่ผู้โน้มน้าวใจ ค้นพบ และแสดง
อารมณ์ร่วมออกมา การโน้มน้าวใจก็จะประสบความส าเร็จ  

4.3.4 การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย  ผู้โน้มน้าวใจต้องโน้มน้าว
ผู้รับสารให้เชื่อถือหรือปฏิบัติเฉพาะทางที่ตนต้องการ โดยชี้ให้เห็นว่าสิ่งนั้น มีด้านที่เป็นโทษอย่างไร 
ด้านที่เป็นคุณอย่างไร  

4.3.5 การสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสาร การเปลี่ยนบรรยากาศ ให้ผ่อนคลายด้วย
อารมณ์ขัน จะท าให้ผู้รับสารเปลี่ยนสภาพจากการต่อต้านมาเป็นความรู้สึกกลางๆ พร้อมที่จะคล้อย
ตามได้  

4.3.6 การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า เมื่อมนุษย์เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างแรงกล้า 
ไม่ว่าดีใจ เสียใจ โกรธแค้น อารมณ์เหล่านี้ มักจะท าให้มนุษย์ไม่ใช้เหตุผลอย่างถี่ถ้วน พิจารณาถึง
ความถูกต้องเหมาะควร เมื่อมีการตัดสินใจ ก็อาจจะคล้อยไปตามที่ผู้โน้มน้าวใจเสนอแนะได้ง่าย 

สิ่งส าคัญในการโน้มน้าวใจที่ขาดไม่ได้เลยคือ เราต้องรู้ว่า “ผู้ฟังต้องการอะไร” เรา
ต้องระลึกเสมอว่า คนจะเปิดใจรับข้อมูลข่าวสารได้ง่าย หากเรื่องนั้นอยู่ในความสนใจ ใกล้ตัว 
ตอบสนองความต้องการบางอย่างของเขาได้ ดังนั้น เราจึงควรรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับผู้ฟังในเรื่องต่างๆ 
อาทิ อาชีพของเขาเป็นอย่างไร ท าอะไร เขามีความต้องการ มีปัญหาอะไร ใครคือบุคคลที่คนเหล่านี้
ยกย่องชื่นชม เรื่องตลกๆ ที่เล่ากันในหมู่คนอาชีพนี้คืออะไร เพ่ือที่เราจะได้ยกตัวอย่าง ความ
ประทับใจหรือประสบการณ์ของเราบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือคนในวิชาชีพของเขา หรือ
กล่าวถึงเรื่องราวที่เก่ียวข้องใกล้ชิดกับผู้ฟังสอดแทรกเข้ามาในบทพูดของเราได้ 

เมือ่เรารู้จักผู้ฟังแล้ว สิ่งที่ควรใช้ในการพูดทุกครั้ง คือ ไม่ว่าหัวข้อการพูดของเราจะ
เป็นเรื่องใดก็ตาม ให้เราพยายามสอดแทรกในส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จะพูด ในเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ฟัง 
อาจจะเป็นเรื่องข าขันที่เหมาะกับรสนิยมของผู้ฟัง ปัญหาที่เขาก าลังสนใจ บุคคลที่พวกเขาชื่นชม สิ่ง
เหล่านี้จะเป็นพลังดึงดูดผู้ฟังให้เกิดความสนใจในสิ่งที่เราพูดได้เป็นอย่างด ี

การรู้จักผู้ฟังจะช่วยสร้างความใกล้ชิด ความรู้สึกเป็นกันเอง ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง 
อันช่วยส่งเสริมให้เกิดความสนใจฟังในสิ่งที่เราพูด เกิดความประทับใจในตัวเรา ที่ส าคัญจะตามมาด้วย
ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ ยอมรับและตอบสนองต่อสิ่งที่เราพูดได้โดยง่าย 

สรุปแนวคิดทฤษฎีการโน้มน้าวใจได้ว่า ผลจากการโน้มนาวใจนั้นอาจ “เกิดขึ้นเอง
โดยไม่ได้เจตนา” หรือ “เกิดขึ้นเกินจากเจตนา” ก็ได้ และจากหลักแนวคิดของมาสโลว์ ที่กล่าวไว้ว่า 
มนุษย์ต้องการความมั่นคงและปลอดภัย สามารถน ามาเชื่อมโยงกับรายการได้คือ  เมื่อคนเราต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต คนเรามักจะหาสิ่งใดก็ตามอันจะเป็นการปกป้องตัวเองและคนที่เขาไป
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ด้วย ดังนั้นการรู้กฎหมาย ที่เสมือนเป็นอาวุธทางความคิดเอาไว้ปกป้องตัว เองได้ ก็ย่อมท าให้บุคคลที่
ต้องการปกป้องตัวเอง ให้ความสนใจรับฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวพวกเขามากขึ้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง
ของการโน้มน้าวใจคือ การพูดซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ การพูดให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่กล่าวถึง 
จะท าให้ผู้ฟังนั้นมีความรู้สึกคล้อยตาม และเกิดอารมณ์ร่วม หรือ วิธีที่ 5 ในกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ ที่
กล่าวว่าการสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสาร การเปลี่ยนบรรยากาศให้ผ่อนคลายด้วยอารมณ์ขัน จะท าให้
ผู้รับสารเปลี่ยนสภาพจากการต่อต้านมาเป็นความรู้สึกกลางๆ พร้อมที่จะคล้อยตามได้  หากการที่คน
รู้สึกต่อต้านว่ากฎหมายเป็นเรื่องยาก น่าเบื่อ แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกนั้น เป็น
การสร้างความบันเทิง ด้วยอารมณ์ขันแทนที่จะเคร่งเครียดตามตัวกฎหมาย ก็จะช่วยท าให้คนพร้อมที่
จะเปิดรับและคล้อยตามได้ นั่นเอง 

จากแนวคิด ทฤษฏีการโน้มน้าวใจข้างต้น ผู้ศึกษาจะน าไปใช้เป็นแนวคิดหลักในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานการผลิต ทั้งในขั้นการเตรียมการก่อนการผลิตรายการหรือการจัดท าโครงการผลิต
รายการ ตลอดจนขั้นตอนหลังการผลิตรายการ โดยจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่อยู่ภายใต้การ
คัดเลือกเนื้อหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ที่สามารถจูงใจให้ผู้คนหันมาสนใจได้ จากองค์ประกอบ
ต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างการผลิตรายการที่สามารถจูงใจคนได้ ตลอดจน ชิ้นงานการผลิตที่สมบูรณ์ที่
สามารถจูงใจคนได้ เป็นต้น 

  
5. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาและรับชมรายการเกี่ยวกับกฎหมายทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและยกเลิกการ
ออกอากาศไปแล้ว ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระ และรูปแบบของรายการที่เคยมีมาได้ดังนี้ 

1. รายการกฎหมายประชาชน  
 ออกอากาศทางช่องอาร์เอสยู วิสดอมทีวี (RSU Wisdom TV) ทุกวันเสาร์ เวลา 

19.00 -20.00 น. เป็นรายการพูดคุยและสนทนา (Talk show) ระหว่างพิธีกรและผู้เชี่ยวชาญที่เชิญ
มาประจ าในแต่ละอาทิตย์ ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และเกี่ยวข้อง
กับประชาชนทั่วไป โดยในแต่ละตอนจะมีกรณีตัวอย่างเกีย่วกับกฎหมายประมาณ 4 – 5 กรณี มาเป็น
ประเด็นพูดคุย โดยในระหว่างนั้น จะมีการน าข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศมาบอกเล่า ก่อนที่จะโยงเข้าไปเกี่ยวกับกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญจะท าการวิเคราะห์
และวิจารณ์ถึงสาเหตุของปัญหาโดยรวม  

 จากการรับชมและวิเคราะห์รายการ ผู้ศึกษาเห็นว่ารายการที่ดีและมีประโยชน์แต่
ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่บางส่วน ข้อดีของรายการคือเป็นรายการพูดคุยสนทนา (Talk Show) มีเนื้อหา
ทันสมัยน่าสนใจ สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ดี ผู้เชี่ยวชาญมีการพูดคุยถึงข้อปัญหาซึ่งตัว
ผู้เชี่ยวชาญเคยพบมา ท าให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับตัวผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น ข้อบกพร่องของรายการนี้ คือ 
ตัวรายการดูเรียบ มีเพียงการพูดคุยระหว่างพิธีกรและแขกรับเชิญตลอดรายการ 1 ชั่วโมง ซึ่งให้
ความรู้สึกเป็นรายการเล่าข่าวสาร พร้อมปัญหาที่เกิดในสังคมมากกว่า แม้จะมีการบอกถึงวิธีการ
แก้ปัญหาตามกฎหมายบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย ไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายข้อไหน และเรื่องราวที่น ามา
เสนอ บางครั้งไม่ได้เป็นใกล้ตัวและเกิดขึ้นในประเทศไทย การด าเนินรายการเป็นไปอย่างเรียบๆ โดน
จะมีหัวข้อก าหนดในตอนต้นก่อนว่าสิ่งที่รายการจะน าเสนอในตอนนั้นๆ มีอะไรบ้าง พิธีกรกับ
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ผู้เชี่ยวชาญจะค่อยๆ ทยอยพูดตลอด 1 ชั่งโมงในฉากเดิมๆ หากตอนใดในรายการมีประเด็นกฎหมาย
น่าสนใจ ก็ท าให้ผู้ชมสามารถรบัชมรายการได้เรื่อยๆ แต่บางกรณีที่ประเด็นทางกฎหมายที่น ามาเสนอ
มีเนื้อหาค่อนข้างจริงจังเคร่งเครียด รายการจะดูเฉื่อยๆ และน่าเบื่อ แม้จะมีภาพประกอบแทรกบ้าง 
แตร่ายการนี้ ให้ความรู้สึกเป็นรายการส าหรับผู้ใหญ่ วัยรุ่นหรือเยาวชนตลอดจนคนหนุ่มสาวสมัยใหม่
อาจรู้สึกเบื่อได้เวลารับชม 

2. รายการคนหัวหมอ 
 ออกอากาศทางช่อง 3 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.20 - 10.25 จ านวน 5 นาที ทาง

ช่อง ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นรายการละครเวทีตลกที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
แม่บ้าน หรือคนท างานออฟฟิศ โดยในแต่ละตอนที่น าเสนอจะมีข้อกฎหมายกรณีต่างๆ ยกมา
น าเสนอตผ่านละครเวทีสมมติสั้นๆ ที่เริ่มจากมีตัวละครกลุ่มหนึ่งออกมาทะเลาะกันด้วยปัญหาต่างๆ 
จากนั้นอาจารย์ประมาณ ซึ่งเป็นนักกฎหมายจะเดินเข้ามาชี้แจง ถึงปัญหาที่พวกเขาทะเลาะกันหรือ
เกิดข้อพิพาทกันว่า ใครผิด แล้วผิดกฎหมายอย่างไร ยกตัวอย่างเป็นกรณีๆ ไป  

จากการรับชมและวิเคราะห์รายการนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่ารายการนี้มีทั้งข้อดีและ
ข้อบกพร่องบางส่วนคือ ข้อดี สามารถชี้แจงผู้รับชมรายการให้เข้าใจได้ถึงข้อกฎหมาย ผ่าน
สถานการณ์จ าลองที่ใกล้เคียงกับของจริง และผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย  ส่วนข้อบกพร่องคือ สถานที่
หรือฉากในรายการไม่มีความแปลกใหม่ อยู่แต่ในฉากเดิมๆ ซึ่งให้อารมณ์รายการตลกทั่วไป แม้รูปคดี
กฎหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน แต่ก็ยังขาดความตื่นเต้นของเหตุการณ์ที่สมจริง รายการออก
แนวผู้ใหญ่ ซึ่งจากกลุ่มเป้าหมายของรายการนี้ ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มแม่บ้านหรือคนท างาน ก็ท าให้กลุ่ม
คนที่เหลือ เช่น คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากเรื่องราวดูเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ใหญ่และตัวแสดงก็เป็นผู้ใหญ่อย่างเดียว  

3. รายการคดีเด็ด 
 ออกอากาศทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์ เวลา 13.50 - 14.50 น. จ านวน 1 ชั่วโมง เป็น

รายการยอดฮิตที่ออกอากาศทางฟรีทีวีมานานหลายปี โดยเป็นรายการที่น าเสนอคดีและเรื่องราวจริง
ที่แปลก และสนุกสนานที่เกิดขึ้น จากข้อมูลจริงของต ารวจ และเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ โดยในแต่
ละเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยกมา จะเป็นคดีเก่ียวกับการท าผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเกิดข้ึนทุกวันทั่วประเทศไทย  

 จากการรับชมและวิเคราะห์รายการนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดี เป็น
รายการตลกที่สอดแทรกเรื่องราวของกฎหมายเล็กน้อยๆ ผ่านเหตุการณ์สมมุติที่ ผิดกฎหมาย ผู้ที่
รับชมนอกจากได้รับความบันเทิงแล้ว ยังได้รับความรู้ที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยๆ เกี่ยวกับกฎหมายอีก
ด้วยว่าการกระท าใดผิดกฎหมายบ้าง อาจะกล่าวได้ว่ารายการนี้เป็นรายการตลก ที่น าความตลกมา
จากเหตุการณ์ที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง การท าผิดกฎหมาย หรือการไม่รู้กฎหมายของประชาชน      
ซึ่งหากรายการนี้สอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายว่า การกระท าที่เกิดในเหตุการณ์สมมติแต่ละอัน ผิด
กฎหมายข้อใดบ้าง และผิดอย่างไร รายการนี้อาจกลายเป็นรายการสอนกฎหมายที่ตลกท่ีสุดก็เป็นได้  

4. คุยกฎหมายกับทนายวันชัย 
 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ BlueSky ทุกวันเสาร์เวลา 10.00-12.00 น.มีพิธีกร

สองคนคือ ทนายวันชัย สอนศิริและสิรินทรา นิยากร ซึ่งเป็นรายการพูดคุยสนทนาในหัวข้อกฎหมาย
ต่างๆ ซึ่งตกเป็นประเด็นทางด้านการเมือง หรือเรื่องราวกฎหมายที่เป็นเรื่องราวในสาธารณะ โดยมี
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การวิจารณ์ วิเคราะห์ ถึงองค์ประกอบต่างๆ ในหัวข้อที่น ามาพูด ไม่ว่าจะเป็นวิจารณ์การกระท า 
วิจารณ์สถานการณ์ ก่อนชี้แจงว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายที่จะกล่าวในแต่ละตอนของรายการ
อย่างไร ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์การกระท าต่างๆ ของสิ่งที่อยู่ในข่าวว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง  

 จากการรับชมและวิเคราะห์รายการนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นรายการกฎหมายที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายการพูดคุยสนทนาประเด็นทางด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีเช่นเดียวกัน เพราะมีการน า
เรื่องราวสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่องราวสาธารณะ และการเมืองที่เกี่ยวกับกฎหมายมาวิจารณ์ 
ร่วมพูดคุยอย่างออกอรรถรส ท าให้ผู้ที่รับชมรายการรู้สึกคล้อยตาม การวิจารณ์สิ่งต่างๆ ในรายการมี
หลักการและเหตุผลดี การรับชมรายการท าให้ได้รู้กฎหมายมากขึ้น เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรู้ทัน
เรื่องทางการเมืองและความเป็นไปในสังคม และด้วยรายการนี้เป็นรายการที่ค่อนข้างจริงจัง ผู้มีจิตใจ
ไม่ม่ันคงอาจเกิดความเครียดได้หากรับชมรายการ บุคคลทั่วไปที่ไม่ชอบกฎหมาย ดูแล้วอาจเกิดความ
เบื่อหน่ายได้  

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์  (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพปัญหาทางกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชน และแนวทางการใช้หลักกฎหมายเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา” โดยมีการ
ศึกษาวิจัย 2 วิธี ผลจากการศึกษาวิจัยแบบแรกพบว่าสถิติคดีความที่นักศึกษาเคยพบเจอจริงๆ และ
สถิตคดีความที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย จากภาพรวมแล้วมีความสอดคล้องกัน คดีที่เกิดขึ้น 
เป็นไปในทางเดียวกัน ส่วนผลการศึกษาวิจัยอีกแบบ พบว่า คดีความทางกฎหมายที่นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างเคยพบเจอจริงๆ ในชีวิตประจ าวัน กับแนวทางการสอนของวิชากฎหมายที่มีอยู่เดิม ตลอดจน
เนื้อหาในหนังสือหรือแบบเรียนวิชานี้ที่มีอยู่ทั่วไปนั้น ไม่สอดคล้องกัน สิ่งที่หนังสือมีสอนไว้ ไม่
สามารถประยุกต์ใช้กับคดีความทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงเท่าที่ควร 

จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น จะสังเกตได้ว่ากฎหมายในต าราหรือกฎหมายที่ถูกใช้ใน
การศึกษาอาจไมส่ามารถประยุกต์ใช้ได้กับเหตุการณ์ทางกฎหมายที่ประชาชนพบเจอในชีวิตจริง หรือ
คดีความทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาการผลิตรายการกฎหมายของผู้
ศึกษาที่มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้ศึกษาสามารถน า
ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้ในโครงการผลิตรายการของผู้ศึกษา ในส่วนของการคัดเลือก
ประเด็นทางกฎหมายที่จะน าเสนอ ให้ตอบโจทย์กับคดีความที่ประชาชนพบเจอได้จริงและเป็นคดี
ความที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันให้มากที่สุด เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ (2554) ได้ท าการวิจัยในหัวข้อ
เรื่อง “ภัยไซเบอร์ : การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ” จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ว่ามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลภัยทางไซเบอร์มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลจาก
การวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนมากยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ รองลงมา พอรู้พอ
เข้าใจบ้างแต่ไม่ทั้งหมด และส่วนน้อยที่รู้เท่าทันกฎหมายคอมพิวเตอร์ 

จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น จะเห็นว่าประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก หากเทียบกับอัตราผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีจ านวนเยอะมากใน
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ปัจจุบัน และความส าคัญของคอมพิวเตอร์ตลอดจนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่กลายเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในเมือง  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจะน าข้อ
ค้นพบที่ได้จากงานวิจัยเรื่องภัยไซเบอร์นี้ ไปใช้เป็นประเด็นทางกฎหมายที่จะน าเสนอในโครงการผลิต
รายการของผู้ศึกษาต่อไป 

ว่าที่พันต ารวจตรีหญิง อรนุช งามขาว (2543) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคคติ และการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนคนเดินเท้าในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรของประชาชน และความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎจราจร 

จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาค้นพบว่า ประชาชนที่เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 
จะเกิดผลที่ดีต่อความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของประชาชน และเมื่อประชาชนมีความรู้ด้านกฎจราจร 
ความรู้เหล่านั้นจะส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชนชน  ซึ่งสิ่งนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับงานผู้ศึกษาได้โดยใช้หลักการเดียวกัน คือ ใช้สื่อมวลชนเป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
กฎหมายให้ประชาชน เพราะสื่อมวลชนยังคงเป็นตัวการส าคัญทุกยุคทุกสมัยที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา 
และน าข่าวสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปถึงประชาชน สร้างความรู้ให้กับประชาชน เมื่อประชาชนมี
ความรู้แล้ว ความรู้เหล่านั้นก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติของประชาชนอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย  

อลิสา  วรีพัฒนกุล (2540) ได้ศึกษา เรื่อง “การเปิดรับข่าวสารความรู้ ความตระหนัก 
และการปฏิบัติตามกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร” พบว่า การเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรจากวิทยุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ด้านจราจร, การเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับการจราจรจากโทรทัศน์ เพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนร่วมสถาบันศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การปฏิบัติตามกฎจราจร, ความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎจราจร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์หรือเพ่ือนซึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตจะส่งผลในด้านที่ดีต่อการปฏิบัติตามกฎจราจร และความ
ตระหนักในกฎจราจรของประชาชน จะส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชน ซึ่งข้อ
ค้นพบเหล่านี้ผู้ศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดโครงการผลิตรายการได้ อาทิ การ
ก าหนดเนื้อหาในรายการและการน าเสนอในรายการ ที่สามารถท าให้คนเกิดความตระหนัก และเกิด
การปฏิบัติตามได้ 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตรายการ 
 

การศึกษาและการผลิต “รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัว          
ในชีวิตประจ าวัน” ผู้ศึกษาได้ด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในบทนี้จะพูดถึง
ระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงานจริง (Pre – Production) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท “รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้าน
กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” ผู้ศึกษาได้เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยวิธี การส ารวจตัวอย่าง (Survey Research) จากการแจกแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในขั้นตอนก่อน
การผลิตรายการ เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแนวทางใน
การผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนท าการประเมินผลด้วยวิธีการ
การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ในขั้นตอนหลังการผลิตรายการการ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สรุปผลการศึกษาและส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อรายการ  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้คือ ประชากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจทางด้านกฎหมาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
และผู้ผลิตรายการด้านกฎหมายหรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

2.1 กลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) คือ กลุ่มคนทั่วไปหรือเป็นผู้สนใจด้านกฎหมายหรือก าลังศึกษากฎหมายใน
ระดับเบื้องต้น อายุระหว่าง 18-35 ปี จ านวนทั้งสิ้น 120 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้ผลิตรายการกฎหมายทางโทรทัศน์ซึ่งมีประสบการณ์
ด้านการผลิตรายการกฎหมายจ านวน 1 ท่าน และนักกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีประสบการณ์
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชนจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1) ผู้ผลิตรายการกฎหมายทางโทรทัศน์ 
-  คุณศุภชญา วัฒนกูล ผู้อ านวยการผลิตรายการคนหัวหมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และความช านาญด้านการผลิตรายการกฎหมาย ผู้
ศึกษาจะสัมภาษณ์ข้อมูล แนวคิด กระบวนการท างานในการผลิต และความคิดเห็น รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์รายการกฎหมายแนวบันเทิงทางโทรทัศน์ที่เข้าถึงประชาชน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการน ามาปรับใช้ในชิ้นงาน รวมถึงสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นงาน 
ขั้นตอนการผลิต และกระบวนการคิดของทีมงาน  

2) ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 
-  นายชวน งามข า ทนายความอิสระ 
-  พันต ารวจเอกปรีชา เ อ่ียมนุ้ย พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานี

ต ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ  
การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านกฎหมาย ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์

ข้อมูล ทางด้านแนวคิด การเรียนรู้ และมุมมองต่างๆ ตลอดจนคดีความที่เกิดขึ้นกับประชาชนจริงๆ 
ซึ่งจะสามารถน าไปใช้เป็นเนื้อหาในการผลิตรายการกฎหมายที่ใกล้ตัวประชาชนได้มากท่ีสุด 

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มผู้ประเมินผลการสร้างสรรค์รายการ
ปกิณกะให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่ง
เป็นผู้ไมส่นใจหรือสนใจกฎหมาย จ านวน 10 คน แบ่งออกเป็น 

1) บุคคลที่ไมส่นใจในด้านกฎหมายจ านวน 4 คน 
2) กลุ่มคนที่สนใจทางด้านกฎหมาย  จ านวน 4 คน 
3) บุคคลทั่วไป 2 คน 
โดยท าการเปิดชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้วให้กลุ่มตัวอย่างรับชม พร้อมสัมภาษณ์ถึง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจในการรับชมรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือประเมินผล  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย 3 ประเภท คือ คือการส ารวจ
ตัวอย่าง การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
และการสนทนากลุ่มซึ่งเป็นและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลก่อนการผลิตรายการ 
1. การส ารวจตัวอย่าง (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลของแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนคือ  
 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2: พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  
 ส่วนที่ 3: ทัศนคติและพฤติกรรมต่อกฎหมาย 
 ส่วนที่ 4: ความสนใจและความต้องการด้านรูปแบบหรือเนื้อหาในรายการ 
 ส่วนที่ 5: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
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การแจกแบบสอบถามนี้ เป็นการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับบุคคลทั่วไปจ านวน120 
คน เพ่ือศึกษาผลว่ารายการกฎหมายที่จะท านั้น ควรปรับแก้หรือเป็นไปในทิศทางใด ที่จะตอบโจทย์
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดี เมื่อท าการเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในสร้างสรรค์รายการ
กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันต่อไป 

2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้สาหรับการสัมภาษณ์นัก
กฎหมายและต ารวจ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็น และ
สภาพความเป็นจริงของกฎหมายที่เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลิต
รายการของผู้ศึกษาต่อไป โดยมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

แนวค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้อ านวยการผลิตรายการคนหัวหมอ 
- แนวค าถามด้านแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา 
1) แนวคิดและรูปแบบการน าเสนอรายการกฎหมาย 
2) การเลือกประเด็นกฎหมายในรายการ 
- แนวค าถามแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมกระบวนการผลิต 
3) กลวิธีที่ท าให้รายการกฎหมายน่าสนใจ   
4) แหล่งข่าวและการหาข้อมูล 
ค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
1) คดีความทางกฎหมายที่เข้ามาในสถานีต ารวจ/หรือคดีที่บุคคลน ามาปรึกษา

ทนายมากที่สุด 
2)  ปัญหาและสาเหตุทีป่ระชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ 
3)  สาเหตุที่ท าให้คนส่วนมากไม่รู้กฎหมาย 
4)  กฎหมายส าคัญที่ประชาชนควรรู้ไว้เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต 
5)  กลวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนรู้กฎหมาย และเข้าถึงกฎหมายมากข้ึน 
6)  ความคิดเห็นต่อรายการกฎหมายในมุมมองต ารวจ/นักกฎหมาย 

-  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เมื่อการผลิตรายการสมบูรณ์แล้ว ก็จะให้ผู้ชมกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ประเมินผลของรายการที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าผลเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
จากการสรุปผลและอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนา ในหัวข้อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และความพึงพอใจ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 
- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ 
- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอ 
- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ 
- ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไขในรายการ 
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การทดสอบเครื่องมือ 
ผู้ศึกษาท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม และค าถามในการสัมภาษณ์ดังนี้  
1. น าแบบสอบถามและแนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่ เรียบเรียงเสร็จแล้ว ไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้ค าถามครอบคลุมเนื้อหา สามารถสื่อความหมายได้เที่ยงตรง
ที่สุดก่อนน าไปใช้ในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจริง มีความครอบคลุมเนื้อหา สามารถสื่อความหมาย
ได้อย่างเที่ยงตรงที่สุดระหว่างผู้ศึกษาและผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์  

2. น าแบบสอบถามที่ท าขึ้นมาไปทดลองแจกแบบสุ่มกับกลุ่มประชากรก่อนการใช้จริง 
(Pre-Test) จ านวน 20 ชุด เพ่ือทดสอบหาความเชื่อมั่นของการตอบค าถาม (Reliability) ในแง่ของ
ความคงที่ของผลที่ได้รับ อาทิ ความสามารถน าไปใช้งานได้จริงของแบบสอบถาม และแนวค าตอบ
ของประชาชนส่วนมากที่สามารถน ามาปรับใช้ในชิ้นงานได้จริง 
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การแจกแบบสอบถามเพ่ือ
ทดสอบกับกลุ่มผู้ทดลองท าแบบสอบ การแจกแบบสอบถามจริง การสัมภาษณ์เชิงลึก และน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้คิดรูปแบบรายการ โดยสี่ขั้นตอนนี้ จะท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2556 
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 หลังจากผลิตรายการเสร็จสิ้นแล้วผู้ศึกษาจะใช้การสนทนากลุ่มเพ่ือ
ประเมินผลรายการ โดยท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2556 เป็นเวลา 3 วัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
ขั้นที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งจากหนังสือและ

บทความต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายใกล้ตัวประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบรายการ 
และแนวทางในการผลิตรายการของผู้ศึกษาเอง ประกอบกับการทดลองแจกแบบสอบถามที่ท าขึ้นกับ
กลุ่มทดลองจ านวน 20 คน เพ่ือทดสอบว่า ค าถามนั้นสามารถใช้ได้จริงหรือไม่และน ามาปรับแก้กับ
แบบสอบถามที่จะน าไปใช้ทดสอบจริงๆอย่างไร 

ขั้นที ่2 ผู้ศึกษาได้ท าการการส ารวจตัวอย่าง (Survey Research) โดยการแจก
แบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขเป็นเรียบร้อยแล้วแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายจ านวน
120 คน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ ความรู้ความตระหนักและ
มุมมอง ทางด้านกฎหมายของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรายการกฎหมายที่มี
อยู่ในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรและน าความเห็นของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก
แบบสอบถามน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 
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ขั้นที ่3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ ความช านาญด้านกฎหมาย และผู้ผลิตรายการกฎหมายบันเทิง ซึ่ง
ค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด (Open-end Question) เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถาม
ได้อย่างละเอียด และตรงประเด็น ผู้ศึกษาจะมีการบันทึกเสียงของการสนทนาลงในเครื่องบันทึกเสียง 
เพ่ือน ามาจับประเด็นและใช้ในการพัฒนาชิ้นงานต่อไป  

ขั้นที ่4 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่รวบรวมมาจัดท าโครงการผลิตรายการ (Proposal) หาข้อมูลเพ่ือเขียนบทรายการ (Script) 
และจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
ขั้นที ่5 หลังจากผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ศึกษาจะท าการประเมินผลรายการ

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน าข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้สนทนา
กลุ่มมาท าการสรุป และประเมินผลรายการ ว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้
หรือไม่ต่อไป 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้
ในการผลิตรายการ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

-  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1. ในการส ารวจตัวอย่าง (Survey Research) ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดประมาณ 3 สัปดาห์ ในตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 – เดือนกันยายน พ.ศ.2556 
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด

ประมาณ 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
-  การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตรายการ 

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งเป็นการประเมินผลงานการสร้างสรรค์รายการ 
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 3 วัน ในช่วงเดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2556  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ    
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้น

พ้ืนฐาน น าค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามมาค านวณเป็นจ านวน ร้อยละแล้ววิเคราะห์ความต้องการ
ของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาทัศนคติและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นพ้ืนฐานในการแจกแจง บรรยาย
คุณลักษณะของข้อมูลโดยใช้แผนภูมิเพ่ือจ าแนกลักษณะข้องข้อมูลให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ซึ่งผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มา จะน ามาสรุปและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
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ทัศนคติและพฤติกรรมด้านกฎหมาย ตลอดจนความต้องการด้านรายการกฎหมายของกลุ่มตัวอย่าง 
เช่น รายการกฎหมายที่ประชาชนสนใจและอยากให้มี การน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบของรายการ
กฎหมายที่ประชาชนสนใจ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยการน า
บทสัมภาษณ์ที่ได้จากวิธีการบันทึกเสียงของผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย มาและวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนหรือปัญหาทางด้านกฎหมายของประชาชน แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรายการกฎหมาย 
เป็นต้น หรือการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการกฎหมายแนวบันเทิง 
โดยวิเคราะห์ถึง แนวคิดและรูปแบบการน าเสนอรายการกฎหมายให้เกิดความบันเทิงและน่าสนใจ 
วิธีการเลือกประเด็นทางกฎหมายในรายการ และแนวทางการเขียนบทให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่รายการ
ต้องการสื่อ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถน าเสนอเนื้อหาด้านกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพต้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของประชาชนได้มากที่สุด และสามารถพัฒนา
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของรายการกฎหมาย ให้สอดคล้อ งกับความต้องการ
กลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน 

- การวิเคราะห์รายการหลังการผลิตรายการ 
3. ผู้ศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น 

โดยน าค าตอบที่ได้ ในด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
รับชมรายการของกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาวิเคราะห์ถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในด้าน รูปแบบ 
รายการ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในรายการ ตลอดจนความสวยงามของภาพในรายการ หรือ 
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังจากชมรายการ และน าผลจากการวิเคราะห์นี้มาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนารายการให้ดีขึ้นต่อไป 
 
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การน าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอ
รายการที่เสร็จสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ 
ข้อมูลในขั้นตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางใน

การผลิตรายการดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 น าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอ กลวิธีในการสื่อสารของ

รายการกฎหมายเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ต่อไป 

ส่วนที่ 2 น า เ สนอผลการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล จากการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่างของรายการ จ านวน 120 คน เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิด
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รับชมรายการของประชาชน ความต้องการด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการกฎหมายของ
ประชาชน รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

ส่วนที่ 3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ของผู้ผลิตรายการกฎหมายแนวบันเทิงทางโทรทัศน์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทั้ง 
3 ท่าน ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการกฎหมาย ด้าน
กลวิธีในการ คัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี การน าเสนอเนื้อหากฎหมายที่เข้าถึงประชาชน ปัญหา
และอุปสรรคในการผลิตรายการกฎหมาย หรือสภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจริงๆ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวต่อไป 

2. การน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ 
  ข้อมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการวาง
แผนการผลิตรายการ ดังตอ่ไปนี้ 

 ส่วนที่  1 น าเสนอโครงสร้างและโครงการผลิตรายการ (Proposal) ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่จะท า
การผลิตขึ้น 

 ส่วนที่  2 น าเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบด้วยบทพูดของพิธีกรหรือผู้
ด าเนินรายการและข้อมูลสถานที่ถ่ายท า 
 ส่วนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time table) เพ่ือให้
ทราบถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแตก่ารเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 

3.  การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
 น าเสนอตัวรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันที่

เสร็จสมบูรณ์แล้ว  
4.  การน าเสนอผลการประเมินรายการ 

 น าเสนอผลการประเมินรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย จากการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ ได้รับจากการรับชม
รายการของกลุ่มเป้าหมายในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตาม
ประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายการตอ่ไป 
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บทที ่4 

การผลิตรายการ 
 

การศึกษาและผลิตรายการกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งได้แก่  

1.  การน าเสนอข้อมูล 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
4. รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

 
1.  การน าเสนอข้อมูล 

1.1  ผลการวิจัย การส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์ความต้องการด้าน
เนื้อหา รูปแบบ การน าเสนอ ความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมรายการปกิณกะบันเทิงให้
ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจทางด้านกฎหมาย  อายุ        
18 - 35 ปี จากแบบสอบถาม จ านวน 120 ชุด 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 

แผนภูมิที่ 4-1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

จากแผนภูมิที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีจ านวนมากกว่า
เพศหญิงคือมีจ านวน 64 คน คิดเป็น 53% และเพศหญิงมีจ านวน 56 คน คิดเป็น 47% 

 

หญิง [56] 

ชาย [64] 

ชาย      6      53% 

หญิง     56       47% 

  1.เพศ 
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31-35 ปี [22] 

มากกวา่ 35 ปี [12] 

16 - 20 ปี [10] 

26 - 30 ปี [24] 

21 - 25 ปี [52] 

แผนภูมิที่ 4-2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

จากแผนภูมิที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-25 ปี มีจ านวนมาก
ที่สุด มีจ านวน 52 คน คิดเป็น 43% รองลงมาคือ 26-30 ปี มีจ านวน 24 คน คิดเป็น 20% และอายุ 
16-20 ปี ทีมี่จ านวนน้อยที่สุดจ านวน 10 คน คิดเป็น 8%  

 

 

แผนภูมิที่ 4-3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

จากแผนภูมิที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มี
จ านวนมากที่สุด จ านวน 61 คน คิดเป็น 51% รองลงมาคือพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 16 คน คิด
เป็น 13% และกลุ่มตัวอย่าง 3 ที่มีน้อยที่สุดได้แก่อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้าง และอ่ืนๆ มี
จ านวนน้อยที่สุดเท่ากันแต่ละอันดับมีจ านวน 3 คน คิดเป็นอาชีพละ 3% 

 

นกัเรียน/นกัศกึษา  61 51% 
พนกังานบริษัทเอกชน  16 13% 
ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย  13 11% 
ข้าราชการ   12 10% 
ลกูจ้าง   9 8% 
รับจ้าง   3 3% 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  3 3% 
อ่ืนๆ   3 3% 

 

 

ธุรกิจสว่นตวั [13] 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ [3] 
ข้าราชการ [12] 

นกัเรียน/นกัศึกษา [61] 

ลกูจ้าง [9] 

พนกังานบริษัท [16] 

รับจ้าง [3] 

อ่ืนๆ [3] 

16 - 20 ปี 10 8% 

21 - 25 ปี 52 43% 
26 - 30 ปี 24 20% 
31 – 35 ปี 22 18% 
มากกวา่ 35 ปี 12 10% 

 

3.อาชีพ 

2.อาย ุ
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แผนภูมิที่ 4-4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

จากแผนภูมิที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอยู่ปริญญาตรี
มีจ านวนมากที่สุดจ านวน 91 คน คิดเป็น 76% รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 14 คน คิดเป็น 12% และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวนน้อย
ทีสุ่ด จ านวน 3 คน คิดเป็น 3%  

 
ตอนที ่2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และช่องทางการรับสื่อ 

 

แผนภูมิที่ 4-5 แสดงจ านวนร้อยละของช่องในการเปิดรับชมของกลุ่มตัวอย่าง 

จากแผนภูมิที่ 4-5 แสดงให้เห็นช่องที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับมากที่สุดคือช่อง 3 มี
จ านวน 69 คน คิดเป็น 58% รองลงมาคือ เคเบิ้ลทีวีต่างๆ มีจ านวน 19 คน คิดเป็น 16% และช่อง
รายการที่มีน้อยที่สุดคือ อื่นๆ ได้แก่ ช่องรายการบนสื่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 2 คน คิดเป็น 2% 
 
 

ช่อง 11 [0] 
 

 ปริญญาตรี  91 76% 

สงูกว่าปริญญาตรี  14 12% 

มธัยมศกึษา/เทียบเท่า  12 10% 

อนปุริญญา/ ปวส.  3 3 % 

Other   0 0% 
 

สูงกว่าปริญญาตรี [14] 

3 3% 

     ช่อง 3 69 58% 
     เคเบิล้ทีวี 19 16% 
     Thai PBS 18 15% 

     ช่อง 7 5   4% 
     ช่อง 9 4    3% 
     ช่อง 5 3 3% 
     อ่ืนๆ 2 2% 
     ช่อง 11 0  0% 

  

อ่ืนๆ 

ปริญญาตรี 91  76% 

สงูกวา่ปริญญาตรี 14  12% 

มธัยมศกึษา/เทียบเทา่  12  10% 

อนปุริญญา/ปวส. 3  3% 

อ่ืนๆ 0  0% 

ปริญญาตรี [91] 

 สงูกวา่ปริญญาตรี  [14] 

ปริญญาตรี [91]  อ่ืนๆ [0] 
    มธัยมศึกษา/เทียบเท่า [12] 

    อนปุริญญา/ปวส. [3] 

ช่อง7 [5] 

 ช่อง 9 [4] 

 
เคเบิล้ทีวี [19] 

 อื่นๆ [2] 

Thai PBS [18] 

ช่อง 5 [3] 

ช่อง 3 [69] 

5.ท่านรับชมรายการโทรทัศน์ทางช่องใดมากที่สุด 

4.ระดับการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 4-6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาในการรับชมสื่อ 

จากแผนภูมิที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาที่มีผู้ชมจ านวนมากที่สุด คือช่วง 22.01-
23.00 น.จ านวน 77 คน คิดเป็น 64% รองลงมาคือช่วงเวลา 17.01 - 20.00 น. จ านวน 14 คน คิด
เป็น 21% และช่วงเวลาที่มีผู้ชมน้อยที่สุดคือช่วง 14.00 - 17.00 น. จ านวน 1 คน คิดเป็น 1%  

 

 

แผนภูมิที่ 4-7 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวันที่รับชม 

จากแผนภูมิที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่า วันที่มีผู้ชมจ านวนมากที่สุดอันดับ 1 คือวันเสาร์-
อาทิตย์ รองลงมาอันดับ 2 คือ ดูทุกวัน และดับดับ 3 คือ วันศุกร์ 
 

 

อื่นๆ 

 
อ่ืนๆ 

 

จนัทร์ 4 3% 
องัคาร  2 1% 
พธุ  4 3% 
พฤหสับด ี  2 1% 
ศกุร์  16 11% 
เสาร์ - อาทิตย์ 75 53% 
ดทูกุวนั  33 23% 
อ่ืนๆ  5 4% 

จนัทร์ 

 
องัคาร 

 
พธุ 

 
พฤหสับดี 

 
ศกุร์ 

 
เสาร์ – อาทติย์ 

 
ดทูกุวนั 

 

ก่อน 11.00     น. 4 3% 
11.01 - 14.00 น. 3 3% 
14.01 - 17.00 น. 1 1% 
17.01 - 20.00 น. 25 21% 
20.01 - 23.00 น. 77 64% 
หลงั 5 ทุม่เป็นต้นไป 10 8% 

 ก่อน 11.00 น.  [4] 
 หลงั 5 ทุ่ม  [10] 

 11.00 - 14.00 น.  [3] 
 14.01 - 17.00 น.  [1] 
 17.01 - 20.00 น.  [25] 

 20.01 - 23.00 น.  [77] 

7.วันที่ท่านรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยที่สุด 

6.ช่วงเวลาในการรับชมโทรทศัน์เป็นประจ า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 4-8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางในการรับสื่อ 

จากแผนภูมิที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า ช่องทางในการรับสื่อที่มีผู้ชมใช้มากที่สุด ทั้งโทรทัศน์
และอินเทอร์เน็ตคู่กัน จ านวน 54 คน คิดเป็น 43% รองลงมาคือ โทรทัศน์อย่างเดียว จ านวน 43 คน 
คิดเป็น 33% และสื่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 23 คน คิดเป็น 19%  
 
ตอนที ่3 ทัศนคติและพฤติกรรมทางด้านกฎหมาย 

 

แผนภูมิที่ 4-9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามมุมมองด้านกฎหมาย 

จากแผนภูมิที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า มุมมองด้านกฎหมายที่มากที่สุดของกลุ่มเป้าหมายคือ 
กฎหมายเป็นสิ่งส าคัญที่ควรต้องรู้ จ านวน 77 คน คิดเป็น 64% รองลงมาคือ กฎหมายส าคัญปาน
กลาง รู้ไว้บ้างก็ดี จ านวน 43 คน คิดเป็น 36% และข้อที่ไม่มีผู้ตอบเลยคือ ส าคัญน้อยน่าเบื่อจ านวน 
0 คน คิดเป็น 0%  

 
 
 

 

 

ทัง้ 2 อยา่ง   54 45% 

สื่อโทรทศัน์  43 36% 

สื่ออินเทอร์เน็ต อาทิ YouTube 23 19% 

ทัง้ 2 อยา่ง [54] 

โทรทศัน์ [43] 

สื่ออินเทอร์เน็ต [43] 

ส าคญัปานกลาง [43] 

ส าคญัน้อย [0] 

เป็นสิ่งส าคญั [0] 

เป็นสิ่งส าคญัที่ควรต้องรู้ 54 45% 

ส าคญัปานกลาง รู้บ้างก็ดี 43 36% 

ส าคญัน้อยน่าเบื่อ ไมอ่ยากรู้ 23 19% 

9.ท่านคดิอย่างไรกับกฎหมาย (กฎหมายใกล้ตัวประชาชน) 

8.คุณใช้ช่องทางใดในการรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 4-10 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดต่อกฎหมายที่มีโอกาส
เกิดข้ึน 

จากแผนภูมิที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า โอกาสเกิดเหตุการณ์ด้านกฎหมายต่อตนเอง ที่
ประชาชนคาดการณ์มากที่สุด คือ พอมีโอกาสบ้าง จ านวน 62 คน คิดเป็น 56% รองลงมาคือ มี
โอกาสมาก จ านวน 52 คน คิดเป็น 43% และการคาดการณ์ที่น้อยที่สุดคือ โอกาสพบน้อยมาก  มี
จ านวน 1 คน คิดเป็น 1% 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4-11 แสดงจ านวนของเหตุการณ์ทางกฎหมายที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีโอกาสเกิดข้ึนมากที่สุด 

จากแผนภูมิที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ทางกฎหมาย ที่ประชาชนคิดว่ามีโอกาส
เกิดมากที่สุดอันดับ 1 คือ อุบัติเหตุทางถนน (กฎหมายจราจร) รองลงมาอันดับ 2 คือการถูกท าร้าย
ร่างกาย/ล่วงละเมิดทางเพศ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ รับของโจร อันดับที่ 3 คือ การกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์  

10. ท่านคิดว่าตนเองมีโอกาสเจอเหตุการณ์ที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันมากน้อยแค่ไหน 

พอมีโอกาสบ้าง[67] 

มีโอกาสมาก[52] 

อบุตัเิหตทุางถนนในระหว่างการเดนิทาง (จราจร)      84      35% 
การถกูท าร้ายร่างกาย/ลว่งละเมิดทางเพศ ถกูลกัทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รับของโจร เป็นต้น) 57      24% 
การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ไลค์ โพสข้อความ เม้น แชร์  สิง่ผิดกฎหมาย)   38     16% 
การท าการค้าซือ้-ขายแล้วไม่จ่ายเงิน กู้  ยืมเงินแล้วไม่คืนเงิน ท าสญัญาซือ้ขาย แล้วผิดสญัญา  มรดก 33      14% 
การละเมิดลขิสทิธ์ิ(ดดัแปล ก็อปปี ้ขายของปลอม) ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม    24     10% 
อ่ืนๆ            4        2% 

11.ในความคดิท่านเหตุการณ์ทางกฎหมายใดบ้างที่มีโอกาสเกิดกับตัวท่านง่ายที่สุด 

มีโอกาสมาก 52 43% 

พอมีโอกาสบ้าง 67 56% 

น้อยมาก  1 1% น้อยมาก [1] 

มีโอกาสมาก [52] 

     พอมีโอกาสบ้าง [67] 

การถกูท าร้ายร่างกาย 

การท าการค้าซือ้-ขาย 

อบุติัเหตทุางถนน 

การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ 

อ่ืนๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 4-12 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 

จากแผนภูมิที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า ประสบการทางด้านกฎหมายที่ประชนมีมากที่สุด 
คือ ไม่เคยเจอเหตุการณ์ทางด้านกฎหมาย จ านวน 65 คน คิดเป็น 54% และ เคยเจอเหตุการณ์
ทางด้านกฎหมาย จ านวน 55 คน คิดเป็น 46%  

เหตุการณ์ที่ กลุ่มตัวอย่างเคยเจอจ าแนกตามประเภท จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
1. อุบัติเหตุทางถนนในแบบต่างๆ  มีจ านวน 20 คนจาก 55 คน 
2. การโดนลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รับของโจร มีจ านวน 19 คน จาก 55คน 
3. การถูกข่มขู่ ท าร้ายร่างกาย และล่วงละเมิดทางเพศ มีจ านวน 9 คน จาก 55 คน 
4. การกระท าที่ผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีจ านวน 2 คน จาก 55 คน 
5. การละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ มีจ านวน 2 คนจาก 55 คน 
6. การถูก ฉ้อโกงทางเช็คและการท าธุรกิจ มีจ านวน 1 คน จาก 55 คน 
7. การถูกเจ้าหน้าที่รัฐ (ต ารวจ) ยัดข้อหา มีจ านวน 1 คน จาก 55 คน 
8. การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อหลักกฎหมาย มีจ านวน 1 คน  จาก 55 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไมเ่คย  65 54% 

เคย  55 45% 

เคย [55] 

ไมเ่คยเจอ [65] 

12.ท่านเคยเจอเหตุการณ์ที่มกีฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 4-13 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแหล่งข้อมูลในการหาความรู้ด้าน
กฎหมาย 

จากแผนภูมิที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่า แหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างหาความรู้ทางด้าน
กฎหมายมากที่สุด คือ ค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ต มีจ านวน 78 คน คิดเป็น 65% รองลงมาคือถามผู้รู้
โดยตรง จ านวน 21 คน คิดเป็น 18% และแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างหาความรู้ด้วยน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ 
คือการถามคนอื่นๆ มีจ านวน 4 คน คิดเป็น 3%  

 

 

แผนภูมิที่ 4-14 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้ทางด้านกฎหมาย 

จากแผนภูมิที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่า ระดับความรู้ทางด้านกฎหมายของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนมากคือ พอรู้บ้าง สามารถแก้ไขได้บางสถานการณ์ มีจ านวน 73 คน คิดเป็น 61% รองลงมาคือ รู้
น้อยมากแทบไม่รู้เลยว่าจะต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างไร จ านวน 42 คน คิดเป็น 35%  ระดับความรู้
ทางด้านกฎหมายของกลุ่มเป้าหมายที่น้อยที่สุดคือ คือ มีความรู้และสามารถเอาตัวรอดได้ จ านวน 5 
คน คิดเป็น 4%  
 

 

 

 

 

ค้นจากอินเทอร์เน็ต  78 65% 

ถามผู้ รู้โดยตรง  21 18% 

อา่นหนงัสือกฎหมาย  11 9% 

ดโูทรทศัน์ (รายการกฎหมาย)  6 5% 

อ่ืนๆ    4 3% 

พอรู้บ้าง แก้ไขได้บางสถานการณ์   73 61% 
รู้น้อยมาก แทบไมรู้่วา่จะแก้ไขสถานการณ์อยา่งไร 42 35% 
มีความรู้ และสามารเอาตวัรอดได้   5 4% 

 

 

รู้เยอะ [5] 

พอรู้บ้าง [73] 

   รู้น้อยมาก [42] 

 

 

อ่านหนงัสือ [11] 

ค้นอินเทอร์เน็ต [78] 

อ่ืนๆ [4] 

 ดโูทรทศัน์ [6] 

 ถามผู้ รู้โดยตรง  [21] 

15.ท่านคิดว่าตนเองมีความรู้ทางกฎหมายอยู่ในระดับใด 

14.เม่ือท่านต้องการความรู้ด้านกฎหมาย ท่านมักหาความรู้เร่ืองกฎหมายจากที่ใดมากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 4 ความสนใจและความต้องการ ด้านรูปแบบหรือเนื้อหาในรายการกฎหมาย 

 

แผนภูมิที่ 4-15 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์การรับชมรายการ
กฎหมาย 

จากแผนภูมิที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายที่เคยรับชมรายการกฎหมายมีจ านวน
มากที่สุด จ านวน 99 คน คิดเป็น 83% มากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยดูรายการกฎหมาย มีจ านวน 
21 คน คิดเป็น 18% 

 

 

แผนภูมิที่ 4-16 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการกฎหมายที่รับชม 

จากแผนภูมิที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่า รายการที่ กลุ่มตัวอย่างเคยรับชมมากที่สุดอันดับ1 
คือ รายการคนหัวหมอ ช่อง 3 รองลงมาอันดับ 2 คือ รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัย BlueSky 
Channel และอันดับ 3 คือรายการกฎหมายประชาชน ทาง RSU Wisdom TV 
 

อื่นๆ 

 

คนหวัหมอ 

คยุกฎหมายกบัทนายวนัชยั 

กฎหมายประชาชน 

อ่ืนๆ 

ไมเ่คยด ู[21] 

          เคยด ู[99] 

เคยดรูายการกฎหมาย  99 83% 
ไมเ่คยดรูายการกฎหมาย 21 18% 
 

 

คนหวัหมอ ช่อง 70          60% 
คยุกฎหมายกบัทนายวนัชยั ช่อง BlueSky Channel 35          30% 
กฎหมายประชาชน ทาง RSU Wisdom TV        9          8% 
อ่ืนๆ           3            3% 
 

 

17.หากเคยดู รายการกฎหมายที่ท่านเคยรับชมคือ 

16.ท่านเคยรับชมรายการกฎหมายหรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

 

แผนภูมิที่ 4-17 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจต่อรายการกฎหมาย 

จากแผนภูมิที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจต่อรายการกฎหมายของกลุ่มเป้าหมายที่
มีมากที่สุดคือ สนใจปานกลาง จ านวน 74 คน คิดเป็น 62 % รองลงมาคือ สนใจน้อย-ไม่สนใจเลย
จ านวน 25 คน คิดเป็น 25% และความสนใจต่อรายการกฎหมายที่มีน้อยที่สุดคือ สนใจมาก จ านวน
21 คน คิดเป็น 18%  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4-18 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจต่อรูปแบบรายการ 

จากแผนภูมิที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบรายการกฎหมายที่น่าดูมากที่สุดในความคิด
ของกลุ่มเป้าหมายอันดับ 1 คือ เป็นกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน รองลงมาอันดับ 2 คือ ภาษา
ง่าย ฟังแล้วเข้าใจ และอันดับที่ 3 คือ เนื้อหารายการไม่เคร่งเครียด สอดแทรกความบันเทิงเข้ามา 

 

สนใจปานกลาง  74 62% 

สนใจน้อย-ไมส่นใจเลย 25 21% 

สนใจมาก  21 18% 

สนใจน้อย [74] 

เป็นกฎหมายใกล้ตวั 

น าเสนอหลายรูปแบบ  

ภาษาง่าย  

เนือ้หาไมเ่ครียด  

พิธีกรน่าสนใจ 

อ่ืนๆ 

 
เป็นกฎหมายใกล้ตวั เกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนั 99      29%  
ภาษางา่ย ฟังแล้วเข้าใจ 78      23% 
เนือ้หาไมเ่คร่งเครียด สอดแทรกความบนัเทิงเข้ามา 67      20% 
มีการน าเสนอหลายรูปแบบ นอกจากการคยุกนัของนกักฎหมาย อาทิ มีสถานการณ์สมมตุิ 62      18% 
พิธีกรน่าสนใจ 33      10% 
อ่ืนๆ  0%      0% 

19.รายการกฎหมายที่น่าดูในความคดิของท่านควรเป็นแบบใด 

สนใจมาก [21] 

สนใจน้อย [25] 

สนใจปานกลาง [74] 

18.ท่านสนใจรายการกฎหมายมากน้อยแค่ไหน 
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แผนภูมิที่ 4-19 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจต่อเนื้อหารายการ 

จากแผนภูมิที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่า จากกลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการน าเสนอความรู้
ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับจราจร และ ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย กู้-ยืมเงิน ท าสัญญา มรดก เป็น
จ านวนมากที่สุด จ านวนอย่างละ 31 คนเท่ากัน คิดรวมเป็น 52% รองลงมาคือ ความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย/ล่วงละเมิดทางเพศ การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์  จ านวน 27 คน 
คิดเป็น 23 %   

 

 

แผนภูมิที่ 4-20 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความความยาวที่เหมาะสมของรายการ 

จากแผนภูมิที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่า จากกลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการมีความยาว 15 
นาที เป็นมากที่สุด จ านวนอย่างละ 65 คน คิดเป็น 54% รองลงมาคือ 10 นาที จ านวน 30 คน คิด
เป็น 25% 

 
 
 
 

ความรู้ด้านกฎหมาย เก่ียวกบัคดีจราจร กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัท้องถนน การเดินทาง  31          26% 

ความรู้ด้านกฎหมาย เก่ียวกบัเร่ืองการท าการค้าซือ้-ขาย กู้  ยืมเงิน ท าสญัญาซือ้ขาย การผิดสญัญา  มรดก 31          26% 

ความรู้ด้านกฎหมาย เก่ียวกบัการท าร้ายร่างกาย/ลว่งละเมิดทางเพศ การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลกัทรัพย์ 27          23% 

ความรู้ด้านกฎหมาย เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ      16          13% 

ความรู้ด้านกฎหมาย เก่ียวกบัการท าผิดทางคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ   14          12% 

อ่ืนๆ          1           1% 

คดีจราจร [31] 
  ลิขสิทธ์ิ [16] 

 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ [14] 

การซือ้-ขาย [31]  การท าร้ายร่างกาย/ลกัทรัพย์ [27] 

15 นาที  65 54% 
10 นาที  30 25% 
30 นาทีขึน้ไป 25 21% 
อ่ืนๆ    0 0% 

30 นาทีขึน้ไป [25] 

อ่ืนๆ [0] 

 อ่ืนๆ  [1] 

 10 นาที [30] 

 15 นาที [65] 

20.หากมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายและมีสถานการณ์จ าลอง ท่านอยากรู้เร่ืองอะไรมากที่สุด 

21.ความยาวที่เหมาะสมของรายการกฎหมายในความคดิท่านคือเท่าใด 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้
ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน 

กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับรายการ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

ด้านรูปแบบรายการกฎหมาย 
- ควรแทรกความบันเทิงเข้ามาให้เข้าใจง่าย และสนุก ตลก ดูเพลินๆ แต่จ าได ้
- ไม่ใช้ภาษากฎหมาย และอย่าท าให้เป็นรายการกฎหมายที่วิชาการเกินไป 
- เป็นรายการทีท่ันสมัยเพื่อคนหนุ่มสาวหรือวัยรุ่น 
- มีตัวอย่างสถานการณ์สมมตุิ เป็นกรณีประกอบค าอธิบาย 
- มีภาพจากวงจรปิดที่เป็นเหตุการณ์จริงจะท าให้ตระหนักมากยิ่งขึ้น 
- เป็นรายการกฎหมายที่ช่วยให้คนต่างชาติในประเทศไทยเข้าใจกฎหมายและรู้ทัน 

กฎหมายเอาไว้ป้องกันตัวบ้างได้ยิ่งดี อาทิ อาจจะมีซับไตเติลภาษาอังกฤษเข้ามาด้วย 
- ท าเป็นละครที่น่าติดตาม น าเสนอสถานการณ์เป็นละคร และมีข้อสรุปตอนท้ายเรื่อง 
ด้านเนื้อหารายการกฎหมาย 
- เป็นรายการกฎหมายที่ไม่เข้าข้างรัฐบาล 
- เนื้อหาให้ความรู้ที่เข้าใจได้ง่ายๆ  
- ท าเนื้อหารายการครอบคลุมทุกวัย เข้าถึงคนท่ัวไปได้ง่าย แล้วค่อยลงเนื้อหาลึกๆ 
- เรื่องท่ีน ามาเสนอไม่ยากต่อการน าไปใช้จริง และเกิดข้ึนจริงๆ ในชีวิตประจ าวัน 
- น าเสนอกฎหมายแปลกท่ีคนไม่คิดว่ามี หรือคาดไม่ถึง 
ด้านความยาวของรายการกฎหมาย 
- รายการไม่ยาวเกินไป สั้นๆ แต่เข้าใจง่าย 
ด้านช่วงเวลาในการน าเสนอรายการกฎหมาย 
- น าเสนอในช่วงภาคค่ าหลังข่าว  
- น าเสนอในหลายๆ ช่วงเวลา 
- อยากให้สอดแทรกในช่วงของรายการข่าว 
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1.2  บทวิเคราะห์ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
1.2.1  บทสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 

- นายชวน งามข า ทนายความอิสระ 
- พันต ารวจเอกปรีชา เอ่ียมนุ้ย พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สถานี

ต ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ  
เนื้อหาในการสัมภาษณ์มี 6 ข้อ ได้แก่ 1.คดีความทั่วไปที่เข้ามาในสถานี

ต ารวจหรือคดทีี่ประชาชนน ามาปรึกษากับทนายความ 2.ปัญหาและสาเหตุที่ประชาชนเข้ามาปรึกษา
ต ารวจหรือทนายความ 3.สาเหตุที่ประชาชนไม่รู้กฎหมายในความคิดของต ารวจหรือทนายความ     
4.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 5.กลวิธีที่ช่วยท าให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย 6.ความคิดเห็นต่อรายการ
กฎหมาย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1) ด้านคดีความท่ีประชาชนน ามาปรึกษาทนาย/เข้ามาในสถานีต ารวจ 
คดีที่ประชาชนน ามาปรึกษาทนายความมากที่สุดส่วนมากคือเรื่องสัญญากู้ 

สัญญาจ านอง สัญญาซื้อขายที่ดิน กับเรื่องมรดก ซึ่งเป็นคดีทางแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นปัญหาระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนด้วยกัน ส่วนคดีความที่เกิดขึ้นในโรงพัก พบว่าส่วนมากเป็นคดีอาญา          
ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน ได้แก่ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และคดีที่เกี่ยวกับร่างกาย 
ได้แก่ คดีท าร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ และสิ่งที่เกิดเป็นประจ าทุกวันเลยคือคดีจราจร  

2) ปัญหาหรือสาเหตุที่ประชาชนเข้ามาปรึกษาทนายความ/ต ารวจ 
 สาเหตุส่วนมากที่ประชาน าเข้ามาปรึกษาทนาย มักเป็นผู้ที่ต้องการ

เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ตนเอง ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้แบ่งได้ 2 ประเภท  คือผู้ที่ท าผิด
แล้วบอกว่าตัวเองถูกซ่ึงมีมากถึง 70% และ ผู้ที่ไม่ได้ท าผิด แต่ถูกกล่าวหาว่าผิด ส่วนเรื่องที่ประชาชน
มาขอความช่วยเหลือกับต ารวจมักไม่เกี่ยวกับคดีความอาญา แต่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ คดีทางแพ่ง
และพาณิชย์ ประเภทการซื้อขาย การเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ อาทิการเช่าซื้อรถ แล้วไม่ผ่อนต่อ หรือผู้
เดือดร้อนเป็นคนค้ าประกันให้ แล้วคนเช่าซื้อ ก็ไม่ผ่อนต่อ คนค้ าประกันจึงถูกบริษัทจึงฟ้อง และ
ประเภทปัญหาภายในครอบครัว เช่น การแบ่งทรัพย์สินเมื่อหย่าร้าง หรืออ านาจในตัวลูกเป็นของใคร 
เมื่อเลิกกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งจากทั้งหมดนี้จะสังเกตเห็นว่า ส่วนมากผู้ที่มาขอความ
ช่วยเหลือจะเป็นผู้เสียหาย หรือผู้ถูกกระท าเสียส่วนใหญ่ และคนเหล่านี้ส่วนมากมักจะไม่ค่อยรู้
กฎหมาย ไม่ค่อยรู้แนวทางแก้ไขท่ีถูกต้องก็เลยต้องมาขอให้ทนายหรือต ารวจช่วย 

“เพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม คนส่วนมากที่มาขอความช่วยเหลือจะ
เป็นผู้เสียหาย หรือผู้ถูกกระท าเสียส่วนใหญ่ และคนเหล่านี้ส่วนมากมักจะไม่ค่อยรู้กฎหมาย ไม่ค่อยรู้
แนวทางแก้ไขท่ีถูกต้องก็เลยต้องมาขอให้ต ารวจช่วย” (พันต ารวจเอกปรีชา เอี่ยมนุ้ย, สัมภาษณ์, วันที่ 
20 กันยายน 2556) 

3) สาเหตุที่ประชาชนไม่รู้กฎหมาย 
สาเหตุหลักที่ประชาชนไม่รู้กฎหมายนั้นเกิดจากการที่  ประชาชนไม่เข้าใจ

กฎหมายอย่างถ่องแท้ หรือลึกซึ้ง และยังไม่ตระหนักถึงโทษ ว่าเมื่อท าไปแล้วต้องได้รับโทษอย่างไร 
หรือเกิดผลอย่างไรกับตัวประชาชนบ้างหากกระท าความผิด สาเหตุรองคือการที่รัฐบาล  ไม่ได้เผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนมากพอที่จะท าให้ประชาชนตระหนักหรือรู้กฎหมายส าคัญๆ ได้ 
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เพราะสิ่งที่รัฐบาลท าเป็นเพียง การให้ความรู้ด้านกฎหมายธรรมดาทั่วไปแบบผิวเผิน เช่น เกิดแล้วต้อง
ไปแจ้งภายในกี่วัน ตายต้องแจ้งภายในกี่วัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องให้ความรู้ที่ลึกมากกว่านั้ น 
นอกจากนี้กฎหมายบางเรื่องท่ีน ามาให้ประชาชนศึกษาหรือเรียนรู้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของ
ประชาชนโดยตรงเท่าไรนัก ส่งผลให้ประชาชนไม่รู้กฎหมายที่ตนเองควรรู้อย่างแท้จริงได้ 

“อย่างชาวบ้านเขาคงไม่สนใจ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาโดยตรง        
และมันไม่ใช้สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต แต่ถ้ามันเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ เขาอาจจะพยามศึกษาก็ได้”         
(พันต ารวจเอกปรีชา เอ่ียมนุ้ย, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556)  

“คนเราไม่รู้ว่าผิดไม่มีหรอก ไปเอาทรัพย์เขามาก็รู้ว่ามันผิด เอามีดไปแทง
เขาก็รู้ว่ามันผิด แต่ยังไม่ตระหนักถึงโทษ ว่าจะมีผลอะไรกับตัวเขาแล้วก็รัฐ” (ชวน งามข า, สัมภาษณ์,  
วันที่ 9 กันยายน 2556) 

4) กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
กฎหมายที่ประชาชนในควรรู้  ทั้งนักศึกษา วัยรุ่น หรือคนทั่วไป คือ

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมด้านเทคโนโลยีต่างๆ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ส าคัญ
ในยุคที่เทคโนโลยีก าลังเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างปัจจุบันนี้  แต่กฎหมายที่ประชาชนจ าเป็นจะต้องรู้
คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตัวของประชาชนเอง อาจกล่าวได้ว่า เมื่อประชาชนคน
ใด ประกอบอาชีพอะไร ก็จ าเป็นจะต้องรู้กฎหมาย หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นส าคัญ 

“สิ่งที่ประชาชนควรรู้ก็คือ เขาประกอบอาชีพอะไรก็ควรรู้สิ่งที่มันเกี่ยวกับ
ตัวเขาเอง” (พันต ารวจเอกปรีชา เอี่ยมนุ้ย, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

“กฎหมายที่น่าสนใจในขณะนี้ ผมว่าน่าจะเป็นการท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทั้งหลายและกฎหมายคอมพิวเตอร์ เพราะว่ากฎหมายพ้ืนๆ เราอาจจะรู้อยู่แล้ว”        
(ชวน งามข า, สัมภาษณ์, วันที่ 9 กันยายน 2556) 

5) กลวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนรู้กฎหมาย 
กฎหมายใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของประชาชนเองหรือครอบครัวของ

ประชาชนโดยตรง ประชาชนมักจะไม่สนใจกฎหมาย ดังนั้นกลวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย
ง่ายที่สุดทางหนึ่ง ก็คือการอ่าน ทั้งการอ่านหนังสือ หรืออ่านข่าว โดยเฉพาะการแทรกกฎหมายที่ เข้า
ไปในต าราเรียนในระดับมัธยมศึกษายิ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะท าให้เด็กที่ได้อ่านใน
เวลาเรียน เกิดการเรียนรู้  ซึมซับ ตั้งแต่แรกเริ่มและจ าไปใช้ในภายภาคหน้าได้ นอกจากนี้การ
ประชาสัมพันธ์ก็ถือเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่ช่วยท าให้ประชาชนรู้กฎหมายได้ดีเช่นเดียวกับรายการทีวี แต่
สิ่งส าคัญที่จะท าให้ประชาชนรู้กฎหมายมากที่สุด คือประสบการณ์ชีวิต เพราะประสบการณ์จะช่วย
สอนประชาชน ให้ประชาชนจะเกิดการเรียนรู้และจดจ าได้มากที่สุด   

“ก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วย  รายการทีวีก็ดี แต่ประสบการณ์ชีวิตมันจะช่วย
สอนมากกว่า” (พันต ารวจเอกปรีชา เอี่ยมนุ้ย, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

“แทรกเข้าไปในต าราในระดับมัธยมศึกษานี่แหละดี เพราะเรื่องกฎหมาย
บางทีนี่ไม่เกิดกับตัวเขาเขาก็ไม่สนใจที่จะถามผู้รู้ มันต้องเกิดกับตัวเขาเกิดกับครอบครัวเขา เขาถึงจะ
มาถามผู้รู้ การแทรกเข้าไปในต าราศึกษาก็จะช่วยให้คนเกิดการซึมซับตั้งแต่เด็กๆ” (ชวน งามข า
สัมภาษณ์, วันที่ 9 กันยายน 2556) 
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6) ความเห็นต่อรายการกฎหมาย 
สื่อโทรทัศน์ถือเป็นเป็นสื่อที่ดีที่สุดส าหรับประชาชน เพราะโทรทัศน์เข้าถึง

ทุกซอกทุกมุม การเผยแพร่กฎหมายในทีวีนั้นจึงถือเป็นวิธีที่ดีเพราะสามารถน าเสนอข้อเท็จจริง
ออกมาให้คนเห็นภาพได้ เนื่องจากชาวบ้านในปัจจุบันนี้เริ่มสนใจที่จะดูรายการกฎหมายมากขึ้น และ
ชาวบ้านก็รู้กฎหมายมากขึ้น แต่ข้อควรระวังคือหากจะมีรายการกฎหมาย ตัวรายการควรให้ความรู้ที่
ถูกต้องชัดเจน หากรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอนั้นเป็นแบบผิวเผิน ไม่ลึกมาก หรือน าเสนอสั้นเกินไป 
ประชาชนอาจเกิดการจ าหรือเข้าใจทีไ่ม่ถูกต้อง และไปใช้ในทางผิดๆ ได้ เพราะกฎหมายบางอย่างนั้น
มีประเด็นค่อนข้างลึก ข้อมูลหรือขอเท็จจริงบางเรื่องก็ไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปคิด   

“รายการให้ความรู้มันต้องชัดเจน พวกความรู้รอบด้านยิ่งดี” (พันต ารวจ
เอกปรีชา เอี่ยมนุ้ย, สัมภาษณ์, วันที ่20 กันยายน 2556)  

“สื่อทีวีเป็นสื่อที่ดีส าหรับประชาชน ทีวีเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุม การเผยแพร่
กฎหมายในทีวี ทุกวันนี้ก็มีหลายรายการที่น่าสนใจ และชาวบ้านทุกวันนี้ก็สนใจที่จะดูและรู้มากขึ้น
บางรายการก็สร้างข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนก็เป็นสิ่งที่ดี ประชาชนจะรู้มากขึ้น และเรื่องจริงก็คือ ประชาชน
รู้เรื่องมากข้ึนจริงๆ” (ชวน งามข า, สัมภาษณ์, วันที่ 9 กันยายน 2556) 

 
1.2.2  บทสัมภาษณ์ผู้อ านวยการผลิตรายการกฎหมาย 

-  คุณศุภชญา วัฒนกูล ผู้อ านวยการผลิตรายการ คนหัวหมอ 
เนื้อหาในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ แนวคิดหรือรูปแบบ

รายการ และกระการผลิตรายการ ได้แก่ การเลือกประเด็นในรายการ กลวิธีในการท าให้กฎหมาย
น่าสนใจตลอดจนแหล่งข่าวและการหาข้อมูล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ สามารถน าข้อมูล มาสรุปเป็น
ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1) ด้านแนวคิด และรูปแบบรายการคนหัวหมอ 
แนวคิดของรายการกฎหมายคือท ารายการกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจ

กฎหมายได้ง่ายและเห็นภาพ รายการกฎหมายเปรียบเสมือนกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยต้องท าหน้าที่
ถ่ายทอดออกมาจากการจ าลองเหตุการณ์ ที่ผ่านการปรุงแต่งขึ้นมา ให้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายๆ และ
ควรใช้รูปแบบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชน ทั้งชั้นกลางไปถึงชั้นล่าง นอกจากนี้รายการกฎหมาย
ที่ตลก ไม่เครียด จะท าให้คนเกิดการจดจ า รู้สึกสนุกและก็ได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กันจากรายการได้  
หากตัวรายการสั้น ก็จะต้องเล่าเรื่องให้เร็วแต่ต้องสามารถท าให้คนเข้าใจได้ว่ารายการต้องการสื่ออะไร 

“กฎหมายไม่ใช่เรื่องล้าสมัย เพราะว่าคนเราตั้งแต่เกิดจนตายกฎต้องใช้
กฎหมาย เราก็ต้องใช้รูปแบบกฎหมายที่มันเอ้ือกับประชาชน ตั้งแต่ชั้นกลางถึงล่า ง ชั้นล่างขึ้นบนก็
ได้” (ศุภชญา วัฒนกูล, สัมภาษณ์, วันที่ 26 กันยายน 2556) 

2) การเลือกประเด็นในรายการ" 
รายการกฎหมายนั้นไม่สามารถอุปโลกน์ขึ้นโดนไร้ข้อมูลสนับสนุนได้ การ

เลือกประเด็น จะต้องมีประเด็นจากผู้รู้ก่อน ซึ่งอาจจะเป็นทนายความที่จะมีประเด็นที่มาจากของจริง 
หรือเป็นเรื่องที่ผ่านการว่าความมาแล้วให้ โดยจะต้องน ามาปรุงแต่ง ให้เข้าใจง่ายและให้สนุกขึ้นก่อน 
โดยที่ประเด็นทางกฎหมายจะต้องไม่หลุดจากความเป็นจริง  
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“จะเอาคดีมาดื้อๆไม่ได้ เราก็ต้องเอามาปรุงแต่ง ให้มันเข้าใจง่าย แต่
ประเด็นกฎหมายจะต้องไม่หลุดจากความเป็นจริง เราจะต้องไปถามคนทีเป็นทนายความ”, “เราไม่ใช่
นักกฎหมาย รายการกฎหมายเราไม่สามารถนั่งเทียนเขียนได้ เพราะเราไม่รู้กฎหมาย ทนายเขาก็จะมี
ประเด็นให้เรา” (ศุภชญา วัฒนกูล, สัมภาษณ์, วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556) 

3) กลวิธีที่ท าให้รายการกฎหมายน่าสนใจ 
วิธีน าเสนอให้คนสนใจ  สิ่งที่ต้องจะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ คือ 1.ชื่อรายการ 

ให้รู้ว่า รายการเราเกี่ยวกับอะไร และผู้ชมสามารถจดจ าชื่อรายการได้  2.วิธีการน าเสนอรายการ ควร
ท าให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ทีวีคือมายา เราจึงต้องน าเรื่องที่ในชีวิตจริงไม่ตลกมาท าให้ตลก 
ให้คนเกิดการจดจ า รู้สึกสนุกและก็ได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กันจากรายการนั้นด้วย และ 3.รูปแบบ
รายการและสีสันที่จะใส่เข้าไปในรายการ เช่น เพลงประจ ารายการที่ท าให้คนจ าได้ หรือค าพูดที่ท าให้
คนจ าได้ ที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดประจ ารายการหรือค าพูดประจ ารายการ   

“วิธีน าเสนอให้คนมาติด จะต้องคิดทั้งหมดเลย คือ อันที่1.ชื่อรายการ 2. 
วิธีการน าเสนอ 3.รูปแบบรายการและสีสันที่จะใส่เข้าไปในรายการ” (ศุภชญา วัฒนกูล, สัมภาษณ์, 
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556) 

4) แหล่งข่าวและการหาข้อมูล 
การหาข้อมูลบางครั้งจะหาจากทางอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ที่มีประชาชน

น าเรื่องราวมาเล่า และบางครั้งก็จะให้ประชาชนทีเป็นแฟนรายการเราก็จะเขียนข้อกฎหมายเข้ามา
ถาม  ทั้งคดีที่ตัดสินเสร็จแล้ว และคดีที่ยังตัดสินไม่เสร็จในชั้นสาร ซึ่งส่วนนี้จะท าให้เราได้รู้คดีที่
ประชาชนพบเจอจริงๆ อย่างไรก็ตามการท ารายการกฎหมายนั้นต้องยืนยันแหล่งข้อมูลนิดหนึ่งว่ามัน
เป็นเรื่องจริง  

“เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตบ้าง บางครั้งก็จะมีประชาชนทีเป็นแฟนรายการเราก็
จะเขียน กฎหมายเข้ามาถามคดี บางครั้งถ้าไม่ใช่คดีที่มันเสร็จสิ้นไปในชั้นศาลแล้ว ก็จะเป็นคดี
ประชาชนจริงๆนี่แหละ เขียนมาถามเรา”, “การท ารายการนั้นต้องยืนยันแหล่งข้อมูลนิดหนึ่งว่ามัน
เป็นเรื่องจริง” (ศุภชญา วัฒนกูล, สัมภาษณ์, วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556) 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ  

2.1  สรุปผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปีเพศชาย
และหญิง จ านวน 120 คน 

ในกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลโดยแบ่งประชากรศึกษาออกเป็น เพศชาย 53% เพศหญิง 47% พบว่า อาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือนักเรียนและนักศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี 

ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและช่องทางการรับสื่อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
รับชมรายการโทรทัศน์ช่อง 3 มากที่สุดรองลงมาคือทางเคเบิลทีวี ช่วงเวลาที่รับชมมากที่สุดคือเวลา 
20.01 - 23.00 น. แต่เนื่องจากว่าระยะเวลานี้เป็นช่วงเปิดรับสื่อที่เป็นละครเสียส่วนใหญ่ ตัวรายการ
จึงเลือกใช้เวลาในช่วงหลังเคารพธงชาติ ตั้งแต่ 18.00 น. ซึ่งถือเป็นเวลาหลังข่าวที่คนส่วนมากเปิดทีวี
รอเพ่ือเตรียมรับชมละครซึ่งจะท าให้รายการถูกเปิดผ่านและเป็นที่รู้จักได้ดี โดยกลุ่มตัวอย่างจะเปิด
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รับชมสื่อมากที่สุดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ รองลงมาคือทุกวัน โดยรับชมผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด 
รองลงมาคือ ทั้งโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตควบคู่กัน 

ด้านทัศนคติและพฤติกรรมทางด้านกฎหมายจากกลุ่มตัวอย่าง มุมมองทางด้าน
กฎหมายส่วนมากคิดว่ากฎหมายเป็นสิ่งส าคัญที่ควรต้องรู้ และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากคิดว่าตนเองมี  
โอกาสเจอเหตุการณ์ทางด้านกฎหมายได้บ้าง มากที่สุด โดยเรื่องที่คิดว่ามีโอกาสเจอง่ายที่สุดคือ
อุบัติเหตุทางถนน รองลงมาคือการท าร้ายร่างกาย/ล่วงละเมิดทางเพศ การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้ มีผู้เคยเจอเหตุการณ์ทางด้านกฎหมายน้อยกว่าผู้ไม่เคยเจอ ผู้ที่เคยเจอ
เหตุการณ์ทางด้านกฎหมายส่วนมากมักเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับ กฎหมายจราจรมากเป็นอันดับ 1 
รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับร่างกาย/เพศ และการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ แหล่งข้อมูลที่
กลุ่มเป้าหมายมักเข้าไปหาความรู้ด้านกฎหมายมากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต รองลงมาคือถามผู้รู้โดยตรง 
และจากทั้งหมดนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ประเมินระดับความรู้ทางด้านกฎหมายของตัวเองอยู่ใน
ระดับปานกลางคือ พอรู้บ้างและแก้ไขได้บางสถานการณ์ 

ด้านความสนใจและความต้องการด้านเนื้อหา ในรายการกฎหมาย กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากตอบว่าเคยรับชมรายการกฎหมายมากที่สุด และรายการกฎหมายที่กลุ่มตั วอย่างเคยรับชม
หรือรู้จัก มากที่สุดคือรายการ คนหัวหมอ ความสนใจในรายการกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างนั้น
ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางแม้จะไม่ได้อยู่ในระดับเป็นที่สนใจมาก แต่ก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
เกินกว่าครึ่งก็ยังมีการเปิดรับและให้ความสนใจทางด้านกฎหมายบ้าง ไม่ได้ละเลยการให้ความส าคัญ
กับรายการกฎหมาย รูปแบบรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าน่าสนใจมากที่สุดอับดับ 1 คือ กฎหมายใกล้
ตัวในชีวิตประจ าวัน รองลงมาคือรายการกฎหมายที่ใช้ภาษาง่าย ฟังเข้าใจง่าย ส่วนความรู้ด้าน
กฎหมายที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้น ามาเสนอมากที่สุดคือเรื่องความรู้ด้านกฎหมายจราจร และ 
กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย ท าสัญญา/มรดก รองลงมาคือ กฎหมายเกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย/ล่วง
ละเมิดทางเพศ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ รับของโจร ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมกับรายการ
กฎหมายมากท่ีสุดคือ 15 นาท ี

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาเป็นแนวคิดทางด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
รายการ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและสามารถผลิตรายการตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากยิ่งขึ้น 

2.2 สรุปผลบทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้าน
กฎหมาย และผู้ผลิตรายการ สามารถน าข้อมลูมาสรุปผลได้ ดังนี้ 

ในด้านรูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอประเภทกฎหมายนั้น เนื้อหาจะต้องมีความ
ใกล้ตัวประชาชน และเกี่ยวข้องกับประชาชน และภาษาต้องเข้าใจง่าย ถึงจะท าให้ประชาชนสนใจได้ 
โดยจะต้องมีรูปแบบการน าเสนอท่ีมีความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สาระด้วย
ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กันอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้รายการกฎหมาย จะต้องค านึงถึงชื่อรายการ ที่คนจ าได้ และสีสันอ่ืนๆ เช่น เพลงประจ า
รายการ เป็นต้น 
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การเลือกประเด็นกฎหมายในรายการ จะต้องถามจากผู้รู้ทางด้านกฎหมาย หรือ
น ามาจากคดีความที่เกิดขึ้นจริง ที่มีความถูกต้อง ชัดเจนแล้ว อาทิ เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริง ผ่านการตัดสิน
จากศาลเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น หรืออาจจะเป็นคดีที่ประชาชนพบเจอได้จริงแล้วน ามาเล่ามาถาม ซึ่ ง
ส่วนนี้จะยิ่งช่วยท าให้ทราบและเข้าถึงคดีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของประชาชนมากยิ่งขึ้น คดีความ
ทางกฎหมายในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ไม่ตลก ทีวีคือมายาดังนั้นสิ่งที่รายการกฎหมายต้องท าคือน า
ความจริงที่ไม่ตลกมาปรุงแต่งให้สนุก ปรุงแต่งให้เข้าใจง่ายและให้สนุกขึ้น โดยที่ประเด็นทางกฎหมาย
จะต้องไม่หลุดจากความเป็นจริง  

ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมดแล้วก็ท าให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งส าคัญที่รายการกฎหมายควรมี
คือเป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง ประเด็นที่น ามาเสนอประชาชน แม้ความจริงจะเป็น
เรื่องเครียด แต่รายการต้องท าให้สนุกขึ้น โดยไม่หลุดประเด็นทางด้านกฎหมายนั่นเอง   
 
3. การวางแผนการผลิตชิ้นงาน 

การวางแผนผลิตชิ้นงานหลังจากที่ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามและประมวลผล
แบบสอบถามจากกกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาได้น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาใช้ประกอบในการใน
การก าหนดรูปแบบรายการ และจัดท ารูปแบบโครงการผลิตรายการ (Proposal) ให้มีรูปแบบและ
เนื้อหารายการทีต่อบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และจากการประมวลผลท าให้
ได้แผนการผลิตชิ้นงานรูปแบบโครงการผลิตรายการ (Proposal) ดังน ี้ 
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โครงการผลิตรายการ “ปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” 
ชื่อรายการ   : รู้ไว้ไม่โดน.... 
ที่มาและความส าคัญ  : กฎหมายเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนจ าเป็นต้องรู้ แต่การจะให้รู้กฎหมาย
ทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้ ในปัจจุบันยังคงมีคนเป็นจ านวนมากที่ไม่รู้กฎหมาย แม้กระทั่งกฎหมายใกล้ตัว
ที่ส าคัญและจ าเป็นกับตัวประชาชนเอง สาเหตุเพราะความยากของกฎหมาย และความหลากหลาย
ของกฎหมายจนประชาชนไม่รู้ว่ามีกฎหมายใดที่ส าคัญกับตนเองบ้าง  ดังนั้นการจะให้ประชาชนรู้
กฎหมายได้จึงต้องเริ่มจากกฎหมายที่ใกล้ตัว มีความเกี่ยวข้องกับตัวประชาชนเป็นอันดับแรก ซึ่ง
รายการนี้จะช่วยท าให้ผู้ชมมีความรู้ ในเรื่องกฎหมายที่ ใกล้ตัวที่ส าคัญและเกิดขึ้นได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ชม และท าให้กฎหมายที่ดูเป็นเรื่องไกลตัว กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวในความรู้สึกของ
ประชาชน 
วัตถุประสงค์   : 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน 

  2. เพ่ือให้ความบันเทิง 
กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มผู้ไมส่นใจด้านกฎหมาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
รปูแบบรายการ  : เป็นรายการปกิณกะบันเทิง ที่ ให้ความรู้ด้ านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวันที่ทุกคนสามารถพบเจอได้ และแชร์ความเห็นของผู้คนที่หลากหลายต่อคดีต่างๆ ว่าคน
ส่วนใหญ่   เขาคิดอย่างไร ก่อนไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ที่จะมาไขความจริงให้ว่า สิ่ง
ที่ผู้คนคิด กับความจริงนั้น เป็นเช่นไรไปพร้อมๆ กับสถานการณ์สมมุต ิ
ความยาวรายการ : 15 นาท ี
เวลาออกอากาศ   : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 - 18.15  
สถานีโทรทัศน์ที่ออกกอากาศ  : ช่อง 3 
แนวคิด    : น าเสนอคดีความด้านกฎหมายใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ใน
ชีวิตประจ าวัน อย่างสนุกสนานให้ผู้ชมซึมซับความรู้ไปพร้อมกับความบันเทิง  
แก่นรายการ  : การ ให้ความรู้ ด้ านกฎหมาย ใกล้ตั วที่ ส ามารถเกิดขึ้น ได้จริ ง ใน
ชีวิตประจ าวัน  
เนื้อหารายการโดยรวม  : เนื้อหารายการทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายใกล้ตัวประชาชน โดยเป็น
กฎหมายที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นกฎหมายที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน โดยเนื้อหานั้นจะน ามาจากคดีความทางด้านกฎหมายที่ผ่านการตัดสินมาแล้ว หรือคดีที่ผู้มี
ประสบการณ์เคยเจอ ตลอดจนคดีที่ประชาชนพบเจอและเกิดเป็นคดีความขึ้น 
การน าเสนอ 

แบ่งเป็น 3 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ช่วงลอว์อะไร!! (เปิดรายการและเกร็ดความรู้)  
พิธีกรพูดเปิดรายการ เกริ่นถึงช่วงจ าลองสถานการณ์คร่าวๆ และเข้าสู่ช่วงเกร็ดความรู้ ที่

จะน าสาระเล็กเก่ียวกับกฎหมายมาน าเสนอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ผู้ชมได้ทราบกัน 
ช่วงที่ 2 ตระหนักไว้....ไม่โดน (เล่าข่าวและสอบถามความเห็นผู้คนเก่ียวกับกฎหมาย) 
พิธีกรเล่าข่าวตัวอย่างที่เกี่ยวกับคดีความทางกฎหมายในแต่ละสัปดาห์ที่น ามาเสนอเพ่ือ

น ามาเตือนและสร้างความตระหนักของผู้คนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือผลของการกระท าว่าเป็นอย่างไร 
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ก่อนตัดเข้าสู่การสอบถามความคิดเห็นของผู้คนด้านกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องที่รายการน ามาเสนอใน
ตอนนั้นๆ แล้วตัดกลับมาที่พิธีกรพูดสรุปความเห็นของผู้คนคนเล็กน้อย  

ช่วงที่ 3 อย่างนี้...ต้องเคลียร์ (ช่วงจ าลองสถานการณ์และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ) 
ตัดกลับมาที่พิธีกร เริ่มเกริ่นเข้าถึงคดีความที่จะมาน าเสนอในตอนนั้น ก่อนตัดเข้าสู่การ

จ าลองสถานการณ์ตัดสลับกับวิทยากรต ารวจพูดตอบ ชี้แจงว่าสิ่งนั้นผิดอย่างไรบ้าง กรณีใดบ้างถึงผิด 
ผิดอย่างไร ได้รับโทษอย่างไรบ้าง ก่อนตัดเข้ามาท่ีพิธีกร และกล่าวปิดรายการ  
โลโก้รายการ : 

 
 
 

 
 
 
 
พิธีกรรายการ  : พิธีกรชาย  พูลศักดิ์ เฉลิมชัย    (เปรม) 
     พิธีกรหญิง พัทนินทร์ ลิ้นนาคแก้ว (ฝ้าย) 
อารมณ์และโทนสี : อารมณ์และสีสันภายในรายการออกแนวธรรมชาติ สมจริง แต่ไม่เน้นสีสันจนมาก
เกินไป 
ตัวอย่างตอนต่างๆ ที่จะน าเสนอ 
ตอนที่ 1 เปิดประตูชนรถมอเตอร์ไซค์....ใครกันแน่ที่ผิด!?! 

จะเป็นสถานการณ์ด้านกฎหมายบนท้องถนนที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจ าวันของผู้คน ที่
ผู้คนส่วนมากมักมองข้ามและขาดความตระหนักในด้านนี้ โดยรายการจะน าสถานการณ์ต่างๆ 
เกี่ยวกับการเปิดประตูรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่มาน าเสนอให้เห็นว่า กรณี
ใดบ้างท่ีฝ่ายไหนเป็นคน ผิดเพ่ือให้คนได้เห็นและเกิดความเข้าใจในสถานการณ์มากข้ึน 

วัตถุประสงค์เฉพาะตอน : เพ่ือน าเสนอกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่
เกิดข้ึนบ่อยในชีวิตประจ าวัน มาเป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนได้เกิดความตระหนัก 

ล าดับการน าเสนอเฉพาะตอน 
- เกร็ดความรู้เรื่อง “เหล่าแท็กซี่เอ๋ย...แต่งตัวไม่เรียบร้อยระวังโดนจับ” 
- ช่วงเล่าข่าวและ Vox Pop ความเห็นประชาชนว่า ส่วนมากคิดว่าใครกันแน่ที่ผิด 
- ช่วงสถานการณ์จ าลอง และไขข้อข้องใจกับต ารวจ เรื่องคดีเปิดประตูไปชนมอเตอร์ไซค์

กรณีต่างๆ  
ตอนที่ 2 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แจ๊คพ็อตที...มีเฮ  

จะเป็นสถานการณ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นได้บ่อย
และเป็นสิ่งที่คนไม่รู้หรือมองข้าม โดยการน าสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นคดีความจริงๆ ที่
เกิดขึ้นมาจ าลองสถานการณ์ให้คนได้เห็นว่า การกระท าใดบ้างที่เป็นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการผิด
กฎหมายคอมพิวเตอร์ หากกระท าการต่างๆ โดยขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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วัตถุประสงค์เฉพาะตอน : เพ่ือน าเสนอความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่คนส่วนมากมักมองข้าม
และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้ตระหนักถึงและระมัดระวังมากขึ้น 

ล าดับการน าเสนอเฉพาะตอน 
- เกร็ดความรู้เรื่อง “ภาพถ่ายแบบไหน..ไม่เข้าข่ายอนาจาร” 
- ช่วงเล่าข่าวและ Vox Pop ความเห็นประชาชน ว่าเขาจะรู้จักการกระท าความผิดผิด

ทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหน 
- ช่วงสถานการณ์จ าลอง และไขข้อข้องใจกับต ารวจ เรื่องการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ในกรณีต่างๆ  
 
4. รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) 
- การคิดชื่อรายการ 
ผู้ศึกษาก็ได้เริ่มคิดชื่อรายการ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของรายการ โดยเน้น

หลักว่า“ต้องเป็นชื่อสามารถท าให้คนจดจ าได้” และ “โดนใจ” แม้การคิดชื่อรายการให้สอดคล้องกับ
ตัวรายการจะเป็นสิ่งที่ยากแล้ว แต่การคิดชื่อรายการที่ท าให้คนจ าได้ และสอดคล้องกับรูปแบบ
รายการ โดยเริ่มคิดว่า เมื่อดูรายการแล้วผู้ชมจะได้อะไรและเมื่อผู้ชมดูรายการได้ความรู้ ไปแล้ว รู้
กฎหมายในตอนที่น าเสนอแล้ว จะเกิดอะไรต่อไป จนกลายเป็นที่มาของชื่อรายการว่า “รู้ไว้ไม่ติดคุก” 
ซึ่งหมายถึงเมื่อดูรายการแล้วจะไม่ติดคุก แต่ด้วยค าว่าติดคุกอย่างเดียวดูไม่ครอบคลุมตัวรายการ
เท่าไรนักจึงได้ปรับเปลี่ยน จนกลายเป็นค าว่า “รู้ไว้ไม่โดน...” ซึ่งหมายถึง รายการกฎหมายที่ดูแล้ว 
จะท าให้คุณเกิดความรู้ และความรู้นั้น จะท าให้คุณไม่โดนสิ่งต่างๆ นานาจากกฎหมาย คือ ไม่โดนจับ 
ไม่โดนปรับ ไม่ติดคุก หรือโดนเอาเปรียบ ซึ่งชื่อนี้ ถือเป็นชื่อที่ตอบโจทย์รายการได้ดีที่สุด เป็นชื่อที่
สามารถจ าง่าย และสามารถอธิบายภาพของรายการได้เป็นอย่างดี 

- การออกแบบสัญลักษณ์ประจ ารายการ  
หลังจากท่ีได้ชื่อรายการแล้ว ผู้ศึกษาได้เริ่มคิดโลโก้รายการโดยอาศัยหลักการออกแบบที่ 

เรียบแต่สามารถจดจ าได้ง่าย และที่ส าคัญจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบรายการ โดยเลือกฟอนต์ที่จะใช้
ท าตัวโลโก้รายการทีม่ีความเด่น อ่านชัดเจน และท่ีส าคัญจะต้องดูมีความเป็นหนุ่มเป็นสาว และไม่เป็น
ทางการจนเกินไป ซึ่งในส่วนฟอนต์ของรายการนี้  ผู้ศึกษาเลือกใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่มีชื่ อว่า 
“2005_iannnnnTKO” ซึ่งแม้จะเป็นฟอนต์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ แต่ก็เป็น
ฟอนต์ที่เข้ากับรูปแบบของรายการ ทางด้านสีของฟอนต์ที่ใช้เป็นโลโกใ้นรายการ ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นสี
ขาวด าซึ่งท าให้ตัวอักษรนั้น ดูเด่นขึ้นมา และสามารถอ่านได้ง่าน และผู้ศึกษาเลือกที่จะเพ่ิมความเด่น 
เข้าไปโดยการน าโลโก้สีแดงรูปมือที่เป็นนิ้วชี้มาใส่เพ่ิมเข้าไป เพ่ือให้โลโก้ดูมีความเด่น ทั้งจากสีขาว สี
ด า และสีแดง ซึ่งนิ้วชี้สีแดงในรายการนี้ ก็เป็นที่มาของท่าเปิดรายการเวลาพิธีกรพูดชื่อรายการนั่นเอง 
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- การเขียนบทรายการ 
ตอนที่ 1 เปิดประตูชนรถมอเตอร์ไซค์ ...ใครกันแน่ที่ผิด! 

 
ภาพ เสียง เวลา 

Title เข้ารายการ 
 

เพลงประจ ารายการ  Flow – Go! 40 
วินาที 

เปิดรายการ  
MS 2 Shot ตัดสลับ MCU พิธีกรชาย
และหญิง 

เปรม/ฝ้าย (พร้อมกัน): สวัสดีครับ/ค่ะ ขอ
ต้อนรับเข้าสู่รายการ “รู้ไว้ไม่โดน” 
เปรม:  รายการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวดี
ดี ที่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ สามารถเจอได้ 
จริงในชีวิตประจ าวัน!  
ฝ้าย: ไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายทั่วไป หรือว่า
กฎระเบียบต่างๆ รายการเราก็จะสรรหาความรู้
ในเรื่อง กฎ กฎ กฎ มาแชร์ให้ทุกท่านทราบกัน
เพ่ือให้ทุกๆ ท่าน 
เปรม: ไม่โดนหลอก 
ฝ้าย: ไม่โดนจับ 
เปรม :ไม่โดนปรับ 
ฝ้าย: ไม่ติดคุก  
เปรม :หรือโดนเอาเปรียบ ครับ ผม เปรม  
พูลศักดิ์ เฉลิมชัย 
ฝ้าย: และฝ้าย....พัทนินทร์ ลิ้นนาคแก้วค่ะ 
เปรม: เอาละครับ ตอนนี้ก็ถือเป็นตอนแรกของ
รายการเรา เรื่องกฎหมายที่อยากจะมาแชร์กัน
ครั้ งแรกในวันนี้  ก็ เลยเป็นเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นอันดับต้นๆ ในการด าเนินชีวิตแต่
ละวันของพวกเราเลย ทั้งวัยรุ่น หนุ่มสาวจนถึง 
อาม่า อาแปะกันเลยทีเดียว 
ฝ้าย: มาเต็มเลย ชักอยากจะรู้แล้วสิว่าจะเป็น
อันดับต้นๆ ขนาดไหนกันเชียว  
เปรม: พูดถึงสิ่งแรกที่จะเจอในแต่ละวันอันดับ
ต้นๆ ฝ้ายนึกถึงอะไร 
ฝ้าย: ถ้าเป็นอันดับต้นๆ เหรอ ก็คงจะเป็น
อุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางมั้ง 
เปรม: ถูกต้องครับ วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง 
คดีจราจร หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทาง  

1 นาที 
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ฝ้าย: ขอเกริ่นสั้นๆ ว่าคดีนี้เป็นเรื่อง “เปิดแล้ว
ชนค่ะ” แตก่่อนที่เราจะไปดูว่าเหตุการณ์อันดับ
ต้นๆนั้นมันคืออะไร เดี๋ยวเราไปชมสาระน่ารู้
เกี่ยวกับกฎหมายกันก่อนดีกว่าค่ะ 
เปรม: ไปชมพร้อมกันเลยฮะ 
ฝ้าย: ไปกันเลย! 

ช่วงที่ 1 “ลอว์อะไร๊!”    
- CG ชื่อตอน “เหล่าแท็กซี่เอ๋ย...แต่งตัว
ไม่เรียบร้อย ระวังโดนจับ!  
- ภาพรถวิ่งในถนนมากมาย 4 -5 ช็อต 
 
 
- ภาพแอบถ่ายการแต่งกายของคนขับ
แท็กซี่  
 
- ภาพกฎหมายจราจรฉบับปัจจุบันตาม
ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
- ภาพเสื้อเชิ้ต แบบต่างๆ 
 
 
 
 
- ภาพแท็กซี่ใส่เสื้อสีฟ้าและ CG ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เสียงพากย์) 
 เกร็ดความรู้เรื่อง “เหล่าแท็กซี่เอ๋ย...แต่งตัวไม่
เรียบร้อย ระวังโดนจับ!”  
- ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในเมืองคงจะคุ้นชินกับ
ภาพแท็กซี่ สีต่างๆ นานา ทั้งแท็กซี่สหกรณ์ 
หรือแท็กซ่ีส่วนบุคคล หรือแท็กซี่บริษัทต่างๆ 
- แต่จะมีใครสังเกตไหมเอ่ยว่าแท็กซี่ เขาจะมี
การแต่งตัวยังไงกันบ้าง อ่ะฮ้ออ และ! กฎหมาย
ที่เราจะมาพูดกันวันนี้คือ…. 
- กฎหมาย ที่ก าหนดให้คนขับแท็กซี่ต้องแต่ง
กายให้เรียบร้อย ตามประกาศส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  เรื่องการก าหนดลักษณะเครื่องแต่ง
กายและเครื่องหมายของผู้ขับขี่รถแท็กซี่  ตาม
กฎหมายจราจรที่มีมาน๊านนานและถูกปรับปรุง
ล่าสุดเมื่อเดินกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ก าหนด
วิธีการแต่งตัวของเหล่าแท็กซี่เอาไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 
- หนึ่งนะครับต้องใส่เสื้อเชิ้ตคอพับแขนยาว 
หรือแขนสั้น ไม่มีลวดลาย และต้องเอาเสื้อใส่ใน
กางเกงตลอดเวลาที่ขับรถ เว้นเสียแต่จะเป็น
เสื้อที่ไม่ต้องสอดชายล่างให้อยู่ในกางเกงเช่น 
เสื้อซาฟารี เป็นต้น  
- และส าหรับแท็กซี่คนไหน หรือประชาชนคน
ใด ที่ยังเข้าใจว่าคนขับแท็กซี่ จะต้องใส่เสื้อสีฟ้า
เท่านั้น ขอบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมา
แต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะเจ้าหน้าที่ กรมการ
ขนส่งทางบกได้ชี้แจงมาแล้วว่า ไม่ได้ห้ามให้ใส่
เสื้อสีอ่ืนสีใด ขอแค่เป็นเสื้อเชิ้ตสีเรียบ แบบ
สุภาพปราศจากลวดลาย เท่านั้นก็ โอเค!!!  
- หากต ารวจจะมาจับคุณเพียงเพราะเสื้อไม่ใช่สี
ฟ้าแล้วล่ะก็ บอกไปเลยว่า ผมไม่ผิด! (หัวเราะ) 

2 นาที 
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- ภาพกางเกงขายาวส าด า 
 
- ภาพรองเท้าประกอบ 
- ภาพเสื้อที่ปักชื่อของแท็กซ่ี + CG 
ค าอธิบายประกอบ 
 
 
- ประกาศอันใหญ่ๆ ลอยเข้ามา + ภาพ
เสื้อยืดคอกลม/ เสื้อมีลาย/ เอาเสื้อออก
นอกางเกง/ เกงขาสั้น /กางเกงมีลาย/
รองเท้าหลายแบบ + CG ค าอธิบาย
ประกอบ 

- สอง ต้องใส่กางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อ ไม่มี
ลวดลาย หรือเดียวกับเสื้อหรือสีเข้มกว่าเสื้อก็ได้  
- และข้อสาม ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ  
- นอกจากนี้ที่อกเสื้อด้านซ้ายของพ่ีๆ แท็กซี่
จะต้องปักชื่อ-นามสกุลภาษาไทย  ให้อ่านได้
ง่าย และสีตัวอักษร จะต้องต่างจากสีเสื้ออีก
ด้วยนะครับ  
- ซึ่งประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติฉบับนี้ 
หากมีใครฝ่าฝืนขับรถแท็กซี่โดยที่…ใส่เสื้อยืด 
เสื้อลาย เอาเสื้อออกนอกกางเกง ใส่กางเกงขา
สั้น กางเกงมีลาย รองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ า 
รองเท้าบู๊ทยาง หรือรองเท้าคิขุ   ถือว่าผิด
กฎหมาย จราจรทางบก ปรับไม่เกิน 500 บาท
ครับผม 

กลับมาที่พิธีกร 
- MS 2 Shot และ Zoom in สลับ 
Zoom out พิธีกรชายและหญิง 

ฝ้าย: เป็นยังไงกับบ้างคะเกร็ดความรู้เล็กๆ 
เกี่ยวกับการแต่งการให้เรียบร้อยของพ่ีๆ แท็กซี่ 
เปรม เป็นเราตอนเราขึ้นแท็กซี่เราก็ไม่ได้สังเกต
มากนะว่าพี่เขาจะใส่ บ็อกเซอร์สีอะไรลายหัวใจ
หรือเปล่า หรือว่าใส่รองเท้ายังไง 
เปรม:  ใครมันจะไปบ้าบอขนาดนั้น..แต่ยังไงก็
ตาม ก็ขอให้พ่ีๆ แท็กซี่ช่วยระวังเรื่องการแต่ง
กายนิดนึง เพราะว่าเมื่อพ่ีต ารวจจะมาจับ คุณก็
ไม่สามารถอ้างได้ว่ าไม่รู้ กฎหมาย เพราะ
กฎหมายเขาระบุไว้อย่างนั้นจริงๆ แหละคุณก็
ผิดจริงๆ นะครับ!  

 

- - - - - -  พักโฆษณา 1 นาที - - - - - 

ช่วงที่ 2 ตระหนักไว้ ไม่โดน… 
MS 2 Shot พิธีกรเล่าข่าว 
 
 
 
 
- Insert คลิปข่าว กรณี รถหาเสียง ส.ส. 
เปิดประตูประตูออกมาชนหญิงสาวที่
ก าลังขับมอเตอร์ไซค์ 

 
เปรม : กลับมาที่ เรื่องของเรากันเลยดีกว่า 
ส าหรับเรื่องที่เราจะ มาน าเสนอวันนี้เป็นคดี
เปิดแล้วชนครับ เป็นคดีของรถยนต์ที่พบได้
บ่อยตามท้องถนน ซึ่งบางกรณีก็รุนแรงถึงขั้น
เป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์กันเลยทีเดียว 
ฝ้าย: อย่าเช่นในกรณีนี้เลย เคยเป็นประเด็นดัง
อยู่ในอินเทอร์เน็ต ก็คือเป็น รถหาเสียง ส.ส. ซึ่ง
ท าผิดกฎจราจรโดยการจอดรถในที่ที่ห้ามจอด 

1 นาที 
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- Insert คลิปข่าวรถกระบะเปิดประตู
ออกไปชนมอเตอร์ไซค์ล้ม จนโดนรถอีก
คันวิ่งมาทับเสียชีวิต  
 
- Insert คลิปจากกล้องวงจรปิดใน 
ยูทูป ซึ่งบันทึกภาพนาทีที่รถยนต์เปิด
ประตูออกไปชนมอเตอร์ไซค์ล้มและโดน
รถอีกคันวิ่งมาทับ 
- Insert หน้าจอผลการ Search หาค าว่า 
“ เ ปิ ด ป ร ะ ตู ช น ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์ ”  ใ น
อินเทอร์เน็ต 
- MS 2 Shot ตัดกลับมาที่พิธีกรพูดสรุป 
 
 

หน าซ้ ายังไม่พอ ได้ไปเปิดประตูรถชนสาวนาง
หนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ ผ่านมาอีก  
เปรม: ครับผม และในเรื่องที่สองนะครับก็เป็น
เป็นเรื่องของรถกระบะเปิดประตูออกไป ชน
มอเตอร์ไซค์ที่ขับตามมาล้ม ท าให้รถที่ขับตาม
ข้างหลังมาอีกทีหนึ่ง เบรกไม่อยู่ ผลก็คือ คนขับ
มอเตอร์ไซค์ถูกเหยียบซ้ าเสียชีวิตคาท่ี   
ฝ้าย: ซึ่งในกรณีเปิดประตูไปชนรถมอเตอร์ไซค์
หรือชนอะไรก็ตามนี่นะคะ เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้
บ่อยครั้ง และหลายคนก็ยังมีข้อสงสัยว่า ใครกัน
แน่ที่เป็นฝ่ายผิด 
เปรม: หากใครลองหาในอินเทอร์เน็ตค าว่า 
“เปิดประตูชนมอเตอร์ไซค์” ก็จะเห็นกระทู้
ขึ้นมามากมายเลยและในแต่ละกระทู้ ก็จะมี
ประเด็นที่แตกต่างกันออกไป เช่น อยู่ดีๆ 
มอเตอร์ไซค์เข้ามาชนเอง อย่างนี้ใครผิด หรือ
ก่อนจะเปิดประตู มองซ้ายมองขวาดีแล้ว แต่
พอจะเปิด มอเตอรไซค์ก็มาจากไหนไม่รู.้.... 

ภาพสอบถามผู้คนทั่วไปด้านความคิดเห็น
ประเด็น “กรณีเปิดประตูชนมอเตอร์ไซค์ 
ส่วนมากใครกันแน่ที่ผิดจากสถานที่ต่างๆ  

Vox Pop เสียงสัมภาษณ์ความเห็นคนเสียงจริง
ในประเด็นค าถาม “กรณีเปิดประตูออกไปชน
มอเตอร์ไซค์ ส่วนมากคิดว่าใครเป็นฝ่ายผิด? 

2 นาที 

MS 2 Shot ตัดสลับ MCU พิธีกรชาย
และหญิง 

เปรม : ครับผมก็จากกลุ่มตัวอย่างที่ เราไป
สอบถามมาก็จะมีความคิดที่ต่างกันออกไป แต่
ส่วนมากที่เราดูเมื่อกี.้.. 
ฝ้าย: จะบอกว่าคนที่เปิดประตูส่วนมากนั้นเป็น
ฝ่ายผิด 
เปรม: ใช้ครับอาจจะเป็นเพราะว่า คนเปิด
ประตูนั้น ต้องระวัง เป็นคนระวังมากกว่า 
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขับตรงมาปกติ แต่บาง
กรณี มอเตอร์ไซค์อาจจะแซงขึ้นมาในจุดที่
อันตรายจริงๆ 
ฝ้าย: เอ้อ อย่างนี้เราก็ไม่รู้เนอะ 
เปรม ใช่ครับ  เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังค าตอบ
จากปากของคุณต ารวจกันดีกว่าครับว่า กรณี
ไหนใครผิดบ้าง 
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ช่วงที3่ อย่างนี้ต้องเคลียร์ 
- วิทยากรต ารวจแนะน าตัว 
กรณีที่ 1 (จอดชิดริมของทาง แต่เปิด
ประตูขวาไปชน) 
 
 
- เปิดประตูออกไปอย่ารวดเร็วไม่ดูรถ 
- เจ้าม้าขี่รถจักรยานมา ชนเข้ากับประตู
เตม็ๆ 
- ตัดมาท่ีต ารวจไขข้อข้องใจ 
กรณีที่ 2 (จอดชิดริมขอบทาง แต่เปิด
ประตูซ้ายไปชน) 
 
 
 
 
- ชุเปิดประตูออกไปชน 
- ตัดมาท่ีต ารวจไขข้องข้องใจ 
 
กรณีที่ 3 (จอดรถไม่ชิดริมขอบทาง) 
- รถของเจ้าม้าจอดเสียกลางทาง 
- เจ้าม้าตัวที่ 2 เปิดประตูออกมาชน
คนขับมอเตอรณ์ไซค์  
- ตัดมาท่ีต ารวจ 
 
กรณีที่ 4 (เปิดประตูออกไปชนคน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าม้าก าลังเดินมาถูกประตูที่แฟนเปิด
ชนล้มลงไปที่พ้ืน 

 
ต ารวจ : แนะน าตัว....... 

--------------------------------------------- 
ชุ: ชิบหายแล้ว สายแล้ว ไม่ทันแน่ๆ เลยเวลา
แล้วไม่ทัน  แล้ว ฮัลโหลครับบอส ถึงแล้วครับๆ 
อยู่หน้าลิฟท์แล้วครับพ่ี ก าลังขึ้นไปครับ แปป
เดียวๆ งั้นเดี๋ยวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ 
ชุ: เห้ยย!!! ชน!! 
ต ารวจ: ตอบในหัวข้อกรณีการเปิดประตูขวา
ออกไป ใครกันแน่คือคนที่ผิด 

--------------------------------------------- 
ชุ(เมา): ทะเลาะกับแฟนทั้งวัน ไม่เข้าใจ จะ
งอนไปไหนวะ 
เพื่อน: เห้ย เดี๋ยวก็ดีกันๆ ผู้หญิงก็อย่างนี้แหละ 
เอ็งก็คิดมากเกิน ดูซิเมาแล้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะ
เว้ย  เห้ย!ไหวป่ะเนี่ย 
ชุ(เมา): ไม่ไหวแล้ว(ก าลังจะอ้วก) เดี๋ยวผมมา  
ต ารวจ: ตอบกรณีการเปิดประตูซ้ายออกไป 
ใครกันแน่คือคนที่ผิด 

--------------------------------------------- 
ม้าตัวที่1: ตายแล้วรถเสีย ไหนลองลงไปตรวจ
รถข้างนอกดูหน่อยซิ 
ม้าตัวที2่: โอเคได้เลย 
ต ารวจ: ตอบกรณีการจอดไม่ชิดริมขอบทาง 
แต่เปิดประตูซ้ายหรือขวาออกไปชน ว่าใครผิด 

--------------------------------------------- 
ชุ: เธอเป็นอะไรรึเปล่าเนี่ยเจน เธอโกรธอะไร
เราเหรอ มีอะไรก็พูดกันตรงๆ สิ 
แฟน: เมื่อคืนไปไหนมา 
ชุ: เอ่อ..เมื่อคืน..คือเรา…คือเมื่อคืนเรา... 
แฟน: พอเถอะชุ เราไม่อยากฟังค าแก้ตัวของ
เธอ เหตุผลก็เหตุผลเดิมๆ ชุท าแบบนี้มากี่ครั้ง
แล้ว 
ชุ: โธ่เจน...เธอฟังเราหน่อยได้ไหมล่ะ 
แฟน: เราไม่อยากฟังแล้วชุ 
ชุ: เดี๋ยวก่อนสิเจน! เจนอย่าเพ่ิงไป!! 

4 นาที 
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- ตัดมาที่ต ารวจ 
 

ต ารวจ: ตอบกรณีการเปิดประตูออกไปชนว่ามี
โทษอย่างไร และโทษของผู้ เปิดประตูดูจาก
อะไร 

ปิดรายการ 
- MS 2 Shot ตัดสลับ MCU พิธีกร ชาย
และหญิง 
 

เปรม: ครับ ก็จบไปส าหรับ คดีของวันนี้ ใน
เรื่องของคดีเปิดแล้วชน ไม่ว่าจะชนมอเตอร์ไซค์ 
ชนคน ชนจักรยาน ต่างๆ นานา  ผมก็หวังว่า
ทุกคนจะเคลียร์กับสถานการณ์ต่างๆ ที่ เรา
จ าลองขึ้นมาและหันมาตระหนักในเหตุการณ์
ต่างๆ รอบตัว ที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมาก
ขึ้นนะครับ  
ฝ้าย: ถ้าหากเราให้ความตระหนักในเรื่องของ
การเปิดประตูรถมากขึ้นกว่านี้  เหตุการณ์
เลวร้ายต่างๆ ก็อาจจะไม่เกิด จะเห็นได้ว่าถ้า
เรามีความตระหนักในเรื่องเหล่านี้แล้ว  ก็จะ
ช่วยปกป้องเราจากอุบัติเหตุต่างๆ ได้ และยัง
ช่วยปกป้องผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้อีกด้วย  
เปรม: อย่าลืมนะครับว่า ถ้าทุกคนในสังคม
ช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามกฎหมายกัน
อย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยท าให้สังคม
ของเรามีระเบียบ และน่าอยู่ขึ้น แน่นอนครับ 
เปรม:  แต่ตอนนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วครับ 
พบกับพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 
ฝ้าย: เวลานี้ (ชี้มือที่โต๊ะ) หลังเคารพธงชาติกับ
รายการที่ดูแล้ว จะท าให้คุณ 
เปรม: ไม่โดนหลอก 
ฝ้าย: ไม่โดนจับ 
เปรม: ไม่โดนปรับ 
ฝ้าย: ไม่ติดคุก  
เปรม: หรือโดนเอาเปรียบกับพวกเราในรายการ 
เปรม/ฝ้าย (พร้อมกัน):“รู้ไว้ไม่โดน…!”  สวัสดี
ครับ/ค่ะ 

1 นาที 

End Credit 
- End Credit/Insertเบื้องหลังการถ่าย
ท ารายการ 
- ไตเติ้ล ออกรายการ 

 
เพลงประจ ารายการ 
 
เพลงปิดท้ายการ 

------ จบรายการ ตอนที่ 1 ----- 

40 วิ 
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ตอนที่ 2 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์...แจ็คพ๊อตที...มีเฮ! 
 

ภาพ เสียง เวลา 
Title เข้ารายการ 
 

เพลงประจ ารายการ  Flow – Go! 40 
วินาที 

เปิดรายการ  
MS 2 Shot ตัดสลับ MCU พิธีกรชาย
และหญิง 

 
เปรม/ฝ้าย (พร้อมกัน): สวัสดีครับ/ค่ะ ขอ
ต้อนรับเข้าสู่รายการ “รู้ไว้ไม่โดน” 
เปรม:  รายการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวดี
ดี ที่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ สามารถเจอได้ 
จริงในชีวิตประจ าวัน!  
ฝ้าย: ไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายทั่วไป หรือว่า
กฎระเบียบต่างๆ รายการเราก็จะสรรหาความรู้
ในเรื่อง กฎ กฎ กฎ มาแชร์ให้ทุกท่านทราบกัน
เพ่ือให้ทุกๆ ท่าน 
เปรม : ไม่โดนหลอก 
ฝ้าย: ไม่โดนจับ 
เปรม :ไม่โดนปรับ 
ฝ้าย: ไม่ติดคุก  
เปรม: หรือโดนเอาเปรียบครับ... ผมเปรม  
พูลศักดิ์ เฉลิมชัย. 
ฝ้าย: : และฝ้าย....พัทนินทร์ ลิ้นนาคแก้วค่า 
เปรม : วันนี้นี้ถือเป็นตอนที่  2  เดินทางมา
ค่อนข้างไกลนะครับ และวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ 
Neolution E-sport by Diamond Online 
ครับผม แต่ก่อนอ่ืนขอนอกเรื่องนิดนึง ขึ้นชื่อว่า
เป็นรายการ กฎหมาย หลายคนอาจจะเกิด
ความรู้สึกว่า มันน่าเบื่อ แต่ เอาจริงๆ แล้ว 
กฎหมายนี่มันเหมือนกับเงาตามตัวเรา ใกล้ตัว
ตลอดเวลา อย่างเช่นว่าเดินไป เจอผู้คน เจอ
ผู้หญิงถูกใจชอบ เอาเลยช่วงนี้ของขาด  จัดเลย 
ปรากฏว่าโดนจับ พอโดนจับท าไง บอกว่าผมไม่
รู้กฎหมาย อย่างนี้ไม่ได้นะ เราจะบอกว่าเราท า
ไปเพราะเราไม่รู้กฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง 
ฝ้าย: ดังนั้น เราก็ควรที่จะมีความรู้ในเรื่องของ
กฎหมายไว้บ้าง เพ่ือที่จะเป็นเกราะป้องกันทาง

2.30 
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ความคิดทั้งตัวเราเองและคนที่เรารักอีกด้วย  
เปรม: ครับผม แต่อย่างที่เกริ่นไปว่าคดีของเรา
ในวันนี้เป็นคดีเก่ียวของกับคนรุ่นใหม่เลย  
ฝ้าย: ดูจากสถานที่ ที่เรามาถ่ายท าก็น่าจะพอ
เดากันได้แล้วเนอะ ว่าเกี่ยวกับอะไร 
เปรม: เป็นเด็กติดเกมส์แน่นอน 
ฝ้าย: ไม่ใช่ค่ะ เป็นคดีเกี่ยวกับคนที่มีใจรักใน
โลกอินเทอร์เน็ต หรือโซเชี่ยลทั้งหลายแหล่ 
เปรม: ครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูว่าคดีความ
ทางกฎหมายที่เราจะมาแชร์วันนี้คืออะไร เราไป
ชมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายกันก่อนครับ 

ช่วงที่ 1 “ลอว์อะไร๊!”    
- CG ประกอบ  
 
 
- ภาพรถไฟฟ้า และสถานที่ๆ มีผู้คนทั้ง
ชายและหญิงเดินขวักไขว่ 
 
- ภาพกลุ่มคนที่ชอบถ่ายรูป ทั้งดาราและ
บุคคลทั่วไป 
- ภาพกลุ่มคนที่ชอบถ่ายภาพล่อแหลมเข้า
ข่ายอนาจาร 
 
 
- เปรียบเทียบภาพถ่ายที่อนาจารและไม่
ไม่อนาจารอย่างง่ายๆ ว่าต่างกันอย่างไร 
 
 
- ภาพผู้หญิงเปลือยหน้าอกทั้งเต้า และ
สแกนหัวนมเอาไว้ 
- ภาพผู้ชายเปลือยท่อนลาง สแกนท่อน
ล่างเอาไว้ 
 
 
- ภาพคนที่ชอบถ่ายภาพอนาจารแบบ
ต่างๆ แต่เซ็นเซอร์ไว้ 

(เสียงพากย)์      
- และในวันนี้ เ ร าจะมาพูดกับถึ งนั่ นก็คื อ 
ภาพถ่ายแบบไหน...ที่จะไม่เข้าข่ายอนาจาร กัน
ล่ะ ฮ่าๆ 
- ในปัจจุบันนี้เราคงเห็นกันนะครับว่า ไม่ว่าเป็น
ผู้หญิง ผู้ชายหรือว่าเพศไหนก็ตามล้วนแล้วแต่
ชอบถ่ายรูปบางคนก็ถ่ายเก็บไว้เองแต่บางคนก็
ชอบถ่ายแล้วอัพโพสต์ให้คนอ่ืนเขาดู ซึ่งใน
บรรดาผู้ที่ชื่นชอบการอัพภาพของตัวเองให้คน
อ่ืนดูนั้น  ก็จะมีคนอยู่บางประเภทที่ชอบอัพ
ภาพที่ล่อแหลม ชวนจิตนาการ ให้ชาวบ้าน
ได้ต๊กกะใจกัน เอาล่ะครับคุณผู้ชม จริงๆ เรื่องนี้
เป็นเรื่องที่ตัดสินยากล ายากล าบากมากครับ ว่า
ภาพไหนเข้าข่ายอนาจารหรือไม่อนาจาร แต่
เพ่ือความเข้าใจที่ง่าย เราจะพูดถึงภาพรวมของ
การถ่ายของของคนทั่ ว ไปกันนี่ แหละ ซึ่ ง
หลักการง่ายๆ ให้ภาพถ่ายของท่าน ไม่เข้าข่าย
อนาจารนั่นก็คือ....หนึ่ง หากท่านเป็นผู้หญิง
จะต้องไม่เห็นในส่วนของ หน่มน๊มทั้งเต้า และ
ของสงวน และ สอง หากท่านเป็นชายจะต้องไม่
เห็นในส่วนของมังกือ..เอ้ย..มังกรน้อยของท่าน 
เพียงเท่านี้ก็เรียกได้ว่าไม่เข้าข่ายอนาจารแล้ว
ครับ แต่...ถ้าหากใครอดใจไม่ไหวจริงๆ แล้วล่ะ
ก็... อยากจะโชว์...ไม่อัพเนี่ย มันอดไม่ได้...ก็
อย่าลืม..ท าเซนเซอร์ให้ตัวเองในส่วนของสงวน

2 นาที 
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กันด้วยนะครับ โดยเฉพาะเหล่าชะนี เอ๊ย ! คุณ
ผู้หญิง ก็เซ็นเซอร์หน่มน๊ม ของคุณกันด้วยนะ
ครับ บั่ยบาย 

กลับมาที่พิธีกร 
MS 2 Shot ตัดสลับ MCU พิธีกรชาย
และหญิง 

เปรม: เอาล่ะครับส าหรับตอนนี้ ใครที่รู้ตัวว่า
ตัวเองเป็นคนชอบถ่ายรูป อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะ
เป็นชายหญิงฉิ่งตุ๊ด ที่แบบว่า มี อยากจะอวด
อยากจะโชว์ร่างกายนะครับ ท าอะไรก็ควรท า
อยู่ในขอบเขต เพราะว่ากฎหมายเองเนี่ย เขาก็
มีขอบเขต ของเขาอยู่แล้ว และถึงแม้ว่าจะใช้
ตัวเองเป็นแบบนะครับก็อย่าให้เข้าข่ายของค า
ว่าอนาจาร 
ฝ้าย: ใช่ค่ะ หรือพูดสั้นๆ ง่ายๆ ก็คือ โป๊อย่างมี
คุณภาพ ลามก แต่ไม่อนาจารค่ะ 
เปรม: แท็ก...ให้ถูกที่ถูกทางนะครับ 
ฝ้าย: ค่ะ แท็กมาที่พิธีกรชายของเราเลย 

30 
วินาที 

- - - - - -  พักโฆษณา 1 นาที - - - - - 
ช่วงที่ 2 ตระหนักไว้ ไม่โดน… 
MS 2 Shot ตัดสลับ MCU พิธีกรชาย
และหญิง 

 
เปรม: เอาล่ะครับมาที่คดีความทางกฎหมาย
ของเราในวันนี้กันเลยนะครับ วันนี้คดีความของ
เราเป็นการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์
หรือกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
ฝ้าย: ซึ่งการละเลย และไม่ใส่ใจถึงผลที่จะ
ตามมาจากการท าความผิดทางคอมพิวเตอร์นี่
นะคะอาจจะท าให้เราเจอแจ๊คพ็อตได้ อย่างเช่น
ในกรณีนี้เลย เป็นกรณี วัยรุ่นเกาหลี อายุเพียง 
16 แต่โดนต ารวจจับ จับในข้อหาอะไรรู้ไหม 
เปรม: ซื้อขีปนาวุธเหรอ? 
ฝ้าย: ไม่ใช่ ถูกจับในข้อหาที่เขาไปตัดต่อภาพ
ของแพซูจี 
เปรม: อันนี้ ใครเนี่ย 
ฝ้าย: แพซูจีก็คือ อยู่ในวงมิสเอ นี่ไม่ใช่ติ่ง
เกาหลี.... ผู้ชายคนนี้เค้าไปตัดต่อภาพของแพซู
จีกับบอสของเขาก็คือเจวายปาร์ค ตัดต่อภาพ
ในทางทางลามกอนาจารก็เลยโดนจับไปเลย 
เปรม: ของไทยก็มีครับ ผมขอยกตัวอย่างกรณี
หนึ่ง เป็นของนางสาวนพวรรณ ตั้งอุดมสุข เธอ

1 นาท ี
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ไปโพสต์ ข้อความหมิ่นเบื้องสูงในเว็บไซต์
ประชาไทย ซึ่งถูกศาลพิพากษาจ าคุกเป็นเวลา 
5 ปีเลยครับ ซึ่งแม้เจ้าตัวจะบอกว่าหนูไม่รู้หนู
เปล่า ใครท าไม่รู้ แต่เมื่อสืบไปสืบมาก็ปรากฏว่า 
ไอพีแอดเดรสตรงกับของเธอคนนี้พอดีก็เลยไม่
รอดนะครับ ถูกจับ 

ภาพผู้คนทั่วไปจากสถานที่ต่างๆ ตอบ
ค าถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็น 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

Vox Pop เสียงสัมภาษณ์ความเห็นคนเสียงจริง
จากค าถาม 2 ข้อ ได้แก่ 
1. คิดว่าการแชร์ต่อข้อความหมิ่นประมาทมี
ความผิดหรือไม่   
2. คิดว่าการโพสต์ภาพโป๊ของตัวเองลงเฟสบุ๊ค
ของตัวเองมีความผิดหรือไม่?  

2 นาที 

MS 2 Shot ตัดสลับ MCU พิธีกรชาย
และหญิง 

ฝ้าย: และจากผลส ารวจที่ไปสอบถามมาว่าการ
แชร์ข้อความหมื่นผู้ อ่ืนนั้นมีความผิดหรือไม่ 
หรื อ ไม่ ก็ ก ารแชร์ ภ าพโป๊ ของตั ว เ อง  ล ง
Facebook นั้นมีความผิดหรือเปล่า ก็มีคนตอบ
ว่าทั้งผิดและไม่ผิดและยังเป็นห้าสิบ ห้าสิบอยู่ 
เปรม:  ครับ เพราะว่าเฟสผม เฟสชั้นจะท า
อะไรก็ได้ อาเป็นว่า เราไปชมเหตุการณ์สมมุติ 
และเราไปฟังค าตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับ
ว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้นมีบทลงโทษแบบไหน
ส าหรับผู้กระท าความผิดบ้าง ในชื่อตอน 
ฝ้าย/เปรม: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แจ๊คพ็อตทีมี
เฮ! 

30 
วินาที 

ช่วงที3่ อย่างนี้ต้องเคลียร์ 
- วิทยากรต ารวจแนะน าตัว 
กรณีที่ 1 (แอบล็อคอินเข้าระบบคนอ่ืน) 
 
 
 
กรณีที่ 2 (แอบอ่านข้อมูลของผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต) 
- ฝากคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนลุกไปเข้าห้องน้ า 
- เจ้าม้าพยักหน้า นั่งลง แล้วแอบอ่าน
ข้อความในเฟสบุ๊คของชุ 
 

 
ต ารวจ : แนะน าตัว......... 

--------------------------------------------- 
นิ: เราเลิกกันเหอะ เราเข้ากันไม่ได้ เธอดีเกินไป 
ชุ: เห้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ อยู่ๆ ก็มาบอกเลิกเรา 
เราต้องแอบเช็คเฟสซะหน่อยละ 

--------------------------------------------- 
 
ชุ: ฝากเฝ้าคอมแปปนึงนะ 
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- ต ารวจไขข้องข้องใจ 
 
 
กรณีที่ 3 (การแฮ็กเกมส์ออนไลน์) 
- แล้วเปิดคอมพิวเตอร์ล่นเกมส์ออนไลน์ 
แต่ปรากฏว่าของในตัวละครหายไปหมด
เงินก็หาย 
 
- ตัดกลับมาที่ต ารวจ 
 
กรณีที่ 4 (สาวก Free Wifi) 
- สาว 2 คนนั่งเล่นคอมพิวเตอร์แล้วเจอ 
สัญญาณ Free Wifi  
- ตัดกลับมาที่ต ารวจ 
กรณีที่ 5 (แชร์ภาพโป๊/ข้อความหม่ิน) 
- นั่งดูภาพโป๊กับเจ้าม้า 2 คน แล้วส่งต่อ
ภาพโป๊นั้นไปให้เพ่ือนอีกคน 
- ตัดกลับมาที่ต ารวจ 

ต ารวจ: ตอบในหัวข้อกรณีความผิดฐานล็อคอิน
เข้ารหัสและอ่านข้อความหรือข้อมูลของผู้ อ่ืน
โดนที่ผู้อ่ืนไม่อนุญาตไป 

--------------------------------------------- 
ชุ: เฮ้อ สอบเสร็จแล้ว ดีใจจังเลย เล่นเกมส์ก่อน
ดีกว่า...เลเวล 29 แลวเหรอวะ...ใครมาเล่นให้กู
เนี่ย...เอ้ยแต่ของหายอ่ะ...เฮ้ย หายหมดเลย...
ไอ้เหี้ยเกมส์ก!ู!! 
ต ารวจ: ตอบในหัวข้อกรณีความผิดฐานแฮ็ก
เกมส์ของผู้อ่ืน 

--------------------------------------------- 
กาฟิว: เฮ้ย! ฟรีไวไฟ 
พลอย: เฮ้ย ฟรีไวไฟ...ขอเล่นหน่อยนะ... 
ต ารวจ: เตือนเรื่องอันตรายของ Free Wifi 

--------------------------------------------- 
ชุ: อู้ย...เด็ดทุกคนเลย...อย่านี้ต้องแชร์ 
 
ต ารวจ: ตอบกรณีความผิดฐานแชร์ต่อข้อความ
หมิ่นและภาพโป๊ และพ่วงด้วยความผิดฐาน   
โพสภาพโป๊ลง Facebook ของตัวเอง 

ปิดรายการ 
 

ฝ้าย : เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ เราได้ไปดู
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เฮ้ย 
เปรม เป็นเรา เราก็เงิบนะ เพราะว่าไม่ใช่แค่จะ
โดนปรับอย่างเดียว บางกรณีนี่อาจจะโดนจับ
ติดคุกกันเลยทีเดียว  เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่าง
นี้แล้ว เราก็ควรที่จะมีความระมัดระวังมีความ
ระหนักในการใช้คอมพิวเตอร์ของเราเพ่ือที่จะ
ไม่ให้ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
เปรม:  ใช่เลยครับ แล้วยิ่งตอนนี้ ผบก.ปอท 
หรือ ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี เขาได้แจ้งเตือนไปยังเหล่าผู้ ใช้
โซเชียลมีเดียทั้งหลายว่า การโพสต์ข้อความ ด่า 
หมิ่นประมาท หรือโพสต์รูปตัดต่อให้ผู้ อ่ืนนั้น
เกิดความเสียหาย จะได้รับการด าเนินคดี ได้รับ
บทลงโทษ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
ฝ้าย: ทางที่ดีไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ท า
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อะไรก็ตาม ก็ควรจะมีความระมัดระวัง ท าให้
ถูกกฎหมายคอมพิวเตอร์ และก็ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน ป้องกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด 
เปรม:  ครับผมอย่าปล่อยให้ความคึกคะนอง
ครอบง าคุณนะครับ...และสุดท้ายนี้นะครับ ก็
ต้องขอขอบคุณสถานที่สวย เท่ๆ อาร์ตๆ จากพ่ี
เพรช ร้าน Neolution E-sport By Diamond 
Online ครับผม ขอบคุณครับ 
ฝ้าย:  ขอบคุณมากค่ะ....ก็เอาเป็นว่าในสัปดาห์
หน้านะคะ กลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใน
เวลานี้หลังเคารพธงชาติ กับรายการให้ความรู้
ทางกฎหมายใกล้ตัวดีๆ ที่จะท าให้คุณ 
เปรม:   ไม่โดนหลอก  
ฝ้าย: ไม่โดนจับ   
เปรม:   ไม่โดนปรับ 
ฝ้าย: ไมต่ิดคุก 
เปรม:   หรือโดนเอาเปรียบ  
ฝ้าย: กับรายการ...รู้ไว้ ไม่โดน..แล้วพบกันให้ได้
นะคะในสัปดาห์หน้า  

End Credit 
- End Credit/Insert เบื้องหลังการถ่าย
ท ารายการ 
- ไตเติ้ล ออกรายการ 

 
เพลงประจ ารายการ 
 
เพลงปิดท้ายการ 

------ จบรายการ ตอนที่ 2 ----- 

40 วิ 
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ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)  
- แผนการถ่ายท า 
ส าหรับขั้นตอนนี้ จะเป็นการผลิตรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน 

ผู้ศึกษาได้จัดสรร และก าหนดวันในการถ่ายท าดังนี้ เนื่องจากการสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้
ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจ าวันนี้ มีทั้งหมด 2 เทป และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ต่อเนื่องกัน
ทั้งหมด 3 ช่วง ซึ่งเนื้อหาในแต่ละช่วงมีการน าเสนอในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่มีส่วน
เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้  

การถ่ายท า : เริ่มถ่ายท าในช่วงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556 
คิวที่ 1 พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เป็นการถ่ายท า “ช่วงสอบถามความเห็นของ

ผู้คน” ที่อยู่ในช่วงที่ 2 ของรายการ โดยถ่ายทั้งของ เทป 1 และเทป 2 ไปพร้อมๆกัน เพ่ือรักษาเวลา
และเพ่ือให้การถ่ายท าเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะในช่วงสอบถามความเห็นของผู้คนนี้ จ าเป็น
จะต้องถ่ายให้เสร็จก่อนที่จะถ่ายพิธีกร เพื่อที่พิธีกรจะได้สามารถสรุปความคิดของคนได้ ซึ่งการถ่ายคิว
ที่ 1 นี้ จะเป็นการตระเวนถามความเห็นของผู้คนทั่วไปโดยเลือกสุ่มในสถานที่ต่างๆ และแต่ละคนก็จะ
มีสถานภาพ  ช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นถามพนักงานขับรถประจ าทาง ถามนักศึกษา
แพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาล ถามพยาบาล ถามคนขับรถ  ถามทหาร ถามแคดดี้สนามกอล์ฟ เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ ในคิวที่ 1 ช่วงออกไปสอบถามความเห็นของผู้คนนี้ ผู้ศึกษา
ได้ด าเนินงานด้วยตัวเองเพียงคนเดียวทั้งสิ้น เพ่ือประหยัดบุคลากรในการถ่ายท าและการท างานที่
รวดเร็ว ปัญหาที่พบมีเพียงอย่างเดียวคือ การขนอุปกรณ์กล้องและไวเลสที่ท าได้ล าบาก เพราะมี
น้ าหนักท่ีมาก บางครั้งการสอบถามความเห็นต้องอย่างทุลักทุเล เช่น ในกรณีสอบถามคนขับรถเมล์ ผู้
ศึกษาจ าเป็นจะต้องใช้มือขวาถือกล้อง ส่วนมือซ้าย ถือไมค์ เพราะคนขับรถไม่สามารถถือไมค์ได้เอง 
หรือการเข้าไปถ่ายในค่ายทหาร หรือโรงพยาบาล ก็ท าให้นายทหาร หรือ รปภ .ในโรงพยาบาลเกิด
ความสงสัยว่าเราจะมาท าอะไร เราก็ต้องอธิบายไป เป็นต้น 

 
คิวที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เป็นการถ่ายท าใน “ช่วงสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้คน”เช่นเดียวกับคิวที่ 1 โดยถ่ายในส่วนสอบถามผู้คนทั้งของเทปที่ 1 และเทป ที่ 2 พร้อมกัน เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว โดยตระเวนถามความเห็นของผู้คนในสถานที่ ที่แตกต่างไปจากคิวแรกที่ไปถ่าย
ท า เช่น การไปสอบถามความเห็นของคนในร้านอาหาร การไปสอบถามความเห็นของคนขับรถ        
วินมอเตอร์ไซค์  การเข้าไปในฟิตเนสเพ่ือสอบถามความเห็นทางด้านกฎหมายของคนท่ีเล่นฟิตเนส  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในคิวที่ 2 คือปัญหาด้านการขนย้ายอุปกรณ์เช่นเดียวกันคิว
ที่ 1 แต่สิ่งที่ยากเพ่ิมขึ้นมาคือ ในคิวที่ 2 การถ่ายท าในบางจุดเป็นการเข้าไปถ่ายท าในที่ๆ ผู้คน
ต้องการความเป็นส่วนตัวเช่น ร้านอาหาร หรือในฟิตเนส ผู้ศึกษาก็จะต้องอธิบายเหตุผลในการท างาน
มากกว่าการสอบถามผู้คนตามท้องถนนทั่วไป และหลังจากถ่ายเสร็จ บุคคลที่เราขอสัมภาษณ์ อาจจะ
ไม่พอใจที่สิ่งที่เราถ่าย เขาอาจจะขอตอบใหม่ หรือขอดูภาพที่เราบันทึกไว้ ท าให้เราเสียเวลาไปในส่วน
นี้มาก 
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คิวที่ 3 ถ่ายท าวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 จะเป็นการ “ถ่ายท ารายการในเทปที่ 1” 
ช่วงพิธีกรพูดทั้งหมดในรายการ ตั้งแต่ช่วงที่ 1 ถึง 3  ซึ่งถ่ายท าในสตูดิโอทั้งหมด สถานที่ถ่ายท าคือ 
ห้องสตูดิโอ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์ โดยการถ่ายท านั้นจะถ่าย
ตามบทของรายการ ในส่วนของพิธีกรตามล าดับ ช่วงแรกจะเป็นบทในส่วนของพิธีกรพูดเปิดรายการ
น าเข้าสู่เกร็ดความรู้ ต่อมาเป็นการถ่ายบทพูดพิธีกรในช่วงที่ 2 ของรายการซึ่งเป็นช่วงเล่าข่าวใน
รายการและพิธีกรพูดเกริ่นเข้าสู่การไปสอบถามผู้คน และล าดับสุดท้ายเป็นการถ่ายบทพูดของพิธีกร
ในช่วงที่ 3 ของรายการ คือช่วงพิธีกรพูดถึงความเห็นของประชาชนที่ได้ไปส ารวจมาสรุปเล็กน้อยก่อน
เกริ่นเข้าสู่ช่วงของต ารวจ และช่วงท้ายของรายการ 

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 3 เทปที่ 1 
 (ในสตูดิโอ/อาคาร กสท โทรคมนาคม CAT ชั้น 8 คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

เวลา รายละเอียด 
8.30 น. – 9.30 น. นัดรวมตัวกันที่บ้านพิธีกรชาย และขับรถมายังสถานที่ถ่ายท า 
9.30 น. – 12.00 น. - จัดฉากภายในห้องสตูดิโอ / แต่งหน้าท าผมให้พิธีกรในรายการ 

- พิธีกรฝึกซ้อมพูดรับส่งมุขตลกกัน 
12.00 น. - 12.30 น พักเท่ียง 
13.00 น. - 15.30 น. - เริ่มถ่ายท าในช่วงที่ 1 ของรายการ พิธีกรพูดเปิดรายการและ

เกริ่นเข้าสู่เกร็ดความรู้ 
15.00 น. -  16.30 น. เริ่มถ่ายท าช่วงพิธีกรเล่าข่าวในช่วงที่ 2 ของรายการ 
16.00 น. – 18.00 น. เริ่มถ่ายท าช่วงสุดท้ายของรายการคือ 

- ช่วงพิธีกรพูดสรุปคนที่ไปท าการสัมภาษณ์มาและเกริ่นเข้าช่วง
ต ารวจและสถานการณ์สมมุติ  
- พิธีกรพูดปิดรายการ 

รายชื่อต าแหน่งและทีมงาน 
- พิธีกรชาย          พูลศักดิ์  เฉลิมชัย (เปรม)       
 พิธีกรหญิง         พัททนินทร์ ลิ้นนาคแก้ว (ฝ้าย) 
 ชายหัวม้า         พณพงษ์  พิสมยรมย์ 
- ผู้ควบคุมการผลิต   อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ช่างกล้อง 1    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ช่างกล้อง 2    ปริภัทร์    กิตติสันต์ 
- ผู้ก ากับภาพ/บทรายการ    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ประสานงาน    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- จัดสถานที่       อลิสา  พิสมยรมย์ 
          พิชญา พชรเศรษฐ์ 
- สวัสดิการ    พณพงษ์   พิสมยรมย์ 
     ประพันธ์   พิสมยรมย์ 
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ปัญหาและอุปสรรคที่พบในคิวที่ 3 ซึ่งเป็นการถ่ายท าในเทปที่ 1 นี้ อยู่ที่การจัดไฟ และ
ตัวพิธีกรเป็นหลัก ปัญหาทางด้านการจัดไฟคือ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาเอกวิทยุและ
โทรทัศน์ เริ่มออกไปถ่ายท ารายการ อุปกรณ์ในที่เปิดให้ยืมในคณะโดยเฉพาะ ไฟ จึงไม่เพียงพอต่อการ
ยืม ท าให้การจัดแสงเป็นไปอย่างล าบาก ไฟไม่พอใช้ ท าให้ต้องใช้เท่าที่มี ส่วนปัญหาด้านพิธีกรคือ 
พิธีกรไม่เคยเข้ากล้องมาก่อน ท าให้พิธีกรเกร็งไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ และเวลาพูดจะไม่สามารถมอง
กล้องได้มากนัก จะก้มลงมองบทเสียเป็นส่วนใหญ่ อีกอย่างหนึ่งคือพิธีกรทั้งชายและหญิงตื่นเต้นและ
ลืมบท ท าให้เสียเวลาในแต่ละเทค แต่ละช่วงไปมาก เพียงแค่ค าพูดไม่กี่ประโยค ก็กินเวลาไปหลาย
ชั่วโมง 

 
คิวที่ 4 ถ่ายท าวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นการถ่ายท าช่วง “อย่างนี้ต้องเคลียร์” 

เป็นช่วงสัมภาษณ์วิทยากรในเทปที่ 1 ซึ่งให้วิทยากรต ารวจออกมาชี้แจง อธิบายเกี่ยวกับกรณีต่างๆ
ของการเปิดประตูออกไปชนรถมอเตอร์ไซค์ โดยสถานที่ถ่ายท าคือสถานที่สถานีต ารวจซึ่งถ่ายในห้อง
ท างานของวิทยากรในรายการเอง โดยการถ่ายท านั้นจะเป็นการยกคดีความทางกฎหมายเป็นกรณีขึ้น
มาแล้วถามทีละค าถามให้วิทยากรตอบ ค่อยๆถามค าถามต่อไปเรื่อยๆ จนครบหัวข้อที่เตรียมไป   

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในคิวที่ 4 ซึ่งเป็นการถ่ายท าวิทยากรต ารวจในเทปที่ 1 นี้ 
โดยรวมไม่มีปัญหามากนัก เพราะในช่วงนี้ผู้ศึกษาไม่ได้เขียนบทเอง มีเพยงแค่ประเด็นหัวข้อที่
จ าเป็นต้องใช้ในการถามค าถามต่อวิทยากรเท่านั้น โดยในส่วนของค าตอบ วิทยากรจะเป็นคนตอบเอง
ตามหัวข้อที่เราถามไป ปัญหาเพียงอย่างเดียวในช่วงนี้ก็คือ การที่วิทยากรไม่คุ้นชินกับการเข้ากล้องมา
ก่อน ท าให้เกร็งไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ กระพริบตาบ่อย และเวลาพูดจะไม่สามารถมองกล้องได้มากนัก 

 
คิวที่ 5 ถ่ายท าวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 จะเป็นการถ่ายท ารายการในตอนที่ 2 ช่วง

พิธีกรพูดทั้งหมดในรายการ ตั้งแต่ช่วงที่ 1 ถึง 3  ซึ่งถ่ายท าในสตูดิโอทั้งหมด สถานที่ถ่ายท าคือ ร้าน
เกมส์ออนไลน์ ร้าน Neolution E-sport By Diamond online ซึ่งเจ้าของที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ให้ถ่าย
ท าฟรี โดยการถ่ายท านั้นจะถ่ายตามบทของรายการเช่นเดียวกับการถ่ายท าในเทปแรก โดยถ่ายใน
ส่วนของพิธีกรพูดทั้งหมดในแต่ละช่วง แตใ่นเทปที่ 2 นี้จะมีการเตรียมงานที่รวดเร็วและลงตัวมากกว่า
ในเทปแรก ซึ่งยังค่อนข้างติดขัดไม่เป็นไปตามกระบวนการ ช่วงแรกที่เริ่มถ่ายท าจะเป็นบทในส่วนของ
พิธีกรพูดเปิดรายการน าเข้าสู่เกร็ดความรู้ ต่อมาเป็นการถ่ายบทพูดพิธีกรในช่วงที่ 2 ของรายการซึ่ง
เป็นช่วงเล่าข่าวในรายการและพิธีกรพูดเกริ่นเข้าสู่การไปสอบถามผู้คน และล าดับสุดท้ายเป็นการถ่าย
บทพูดของพิธีกรในช่วงที่ 3 ของรายการ คือช่วงพิธีกรพูดถึงความเห็นของประชาชนที่ได้ไปส ารวจมา
สรุปเล็กน้อยก่อนเกริ่นเข้าสู่ช่วงของต ารวจ และช่วงท้ายของรายการ 
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ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 5 เทปที่ 2  
(นอกสถานที/่ร้านเกมส์ Neolution E-sport By Diamond Online)  

เวลา รายละเอียด 
9.00 น. -10.30 น. นัดรวมตัวที่บ้านผู้ศึกษาเพื่อแต่งหน้าให้พิธีกรชายและหญิง 
10.30 น. – 13.00 น. - เซ็ตฉาก ในร้านเกมส์ 

- เซ็ตไฟและกล้อง 
- ทีมงานรับประทานอาหาร 

13.00 น. 14.30 น. - เริ่มถ่ายท าในช่วงที่ 1 ของรายการ พิธีกรพูดเปิดรายการ
และเกริ่นเข้าสู่เกร็ดความรู้ 

12.00 น -14.00 น. - ถ่ายท ารายการในช่วงพิธีกรพูดในสตูดิโอ 
15.00 น. 16.00 น. - ถ่ายเก็บภาพส าหรับตัดต่อเปิดรายการ พิธีกรไปเดินแถว

สยามและบริเวณใกล้เคียง 

รายชื่อต าแหน่งและทีมงาน 
- พิธีกรชาย    พูลศักดิ์   เฉลิมชัย (เปรม)       

พิธีกรหญิง    พัททนินทร์  ลิ้นนาคแก้ว (ฝ้าย) 
ชายหัวม้า    พณพงษ์   พิสมยรมย์ 

- ผู้ควบคุมการผลิต   อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ช่างกล้อง 1    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ช่างกล้อง 2    แพร    ยิงแม่น 
- ผู้ก ากับภาพ    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ผู้ช่วยก ากับภาพ    ตรัย ภูอภิรมย์ 
- บทรายการ    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ประสานงาน    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- จัดสถานที่       อลิสา  พิสมยรมย์ 
         ตรัย    ภูอภิรมย์ 
- สวัสดิการ    พณพงษ์   พิสมยรมย์ 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในคิวที่ 5 ซึ่งเป็นการถ่ายท าในเทปที่ 2 นี้ อยู่ที่แสง เสียง และ

อุปกรณ์เป็นหลัก ปัญหาทางด้านแสงก็คือ เนื่องจากเป็นการถ่ายท านอกสถานที่ เมื่อถ่ายไปนานเข้าก็
เริ่มเย็นท าให้แสงแดดเปลี่ยน ส่งผลให้ภาพมืด ผู้ศึกษาจึงต้องท าการเปิดไฟเพ่ิมเข้าไปที่ตัวพิธีกร ให้
พิธีกรสว่างข้ึนโดยแลกกับ สีที่ไม่ต่อเนื่องในรายการ เพราะเจ้าของร้านอนุญาตให้ถ่ายที่ร้านได้ฟรีโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ศึกษาไม่กล้าถ่ายเกิน 2 วัน จึงต้องเร่งถ่ายวันเดียวให้เสร็จ ปัญหาทางด้านเสียงคือ
ในช่วงที่ไปขอทางร้านเกมส์ถ่ายเป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดี ซึ่งท าให้ร้านมีผู้มาใช้บริการ
จ านวนมาก จนไม่สามารถควบคุมเสียงให้เงียบได้ตลอด ท าให้บางช่วงของเทป มีเสียงพูดของคนใน
ร้านแทรกเข้ามาบ้างประปราย และสุดท้ายคือปัญหาทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้มีปัญหา โดยกล้อง Canon 
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7D ที่ผู้ศึกษาใช้ถ่ายจ านวน 2 กล้องนั้นเกิดอาการเครื่องร้อนจัด ปิดตัวเองลงจากอากาศที่ร้อนของ
ทางร้านเกม ท าให้ผู้ศึกษาต้องเสียเวลาไปกับการรอกล้องกลับมาท างานตามปกติหลายครั้ง  

คิวที่ 6 ถ่ายท าวันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นการถ่ายท าช่วงจ าลองสถานการณ์ใน
เทปแรก ตอน เปิดประตูชนมอเตอร์ไซค์...ใครกันแน่ที่ผิด โดยถ่ายท าทั้งหมด 4 สถานการณ์ตามบทที่
ได้เขียนไว้ และสอดคล้องกับค าอธิบายของต ารวจ อาทิ สถานการณ์เปิดประตูออกมาชนรถจากทาง
ประตูซ้าย และ เปิดประตูออกไปชนกับรถทางประตูขวา 

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 6 เทปที่ 1  
(นอกสถานที่ ลานจอดรับส่งคนหน้าตึก CAT)  

เวลา รายละเอียด 
11.00 น. - 12.30 น. - นัดรวมตัวที่ตึก CAT และเซ็ทฉากในรถ 
12.30 น. - 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน/ของว่าง 
13.30 น. - 17.00 น. - เริ่มถ่ายท าสถานการณ์ในฉากท่ี 1 ถึง 4 ภายในเวลาที่ก าหนด 

รายชื่อต าแหน่งและทีมงาน 
- นักแสดง    ชุติพงศ์ จงอรุณงามแสง 

   ปริภัทร์ กิตติสันต์ 
   ธนากร  เหรียญรุ่งเรือง 
   สัจจธร ก าสุวรรณ 

- ผู้ควบคุมการผลิต   อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ช่างกล้อง 1    อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ช่างกล้อง 2    แพร    ยิงแม่น 
- ผู้ก ากับภาพ/บทรายการ   อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ประสานงาน/จัดสถานที่   อลิสา  พิสมยรมย์ 
- สวัสดิการ    ประพันธ์   พิสมยรมย์ 
ปัญหาและอุปสรรคในคิวที่ 6 ช่วงถ่ายท าสถานการณ์จ าลองของเทปที่ 1 นี้ถือเป็นช่วงที่

ถ่ายท ายากมากที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงที่ใช้บุคลากรเยอะ ทั้งตากล้องและนักแสดง และสิ่งที่เป็นปัญหา
ในการถ่ายท าสถานการณ์สมมุติตอนที่ 1 ที่มากท่ีสุดคือ “สถานที่ถ่ายท า”เพราะเนื่องจากสถานการณ์
ที่จ าลองเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างถนน แต่เนื่องด้วยผู้ศึกษาไม่สามารถไปถ่ายท าข้างถนนจริงๆได้
เพราะ อาจเกิดอันตราย ดังนั้นจึงต้องใช้มุมถ่ายหลอกท่ีคล้ายถนนจริงให้มากที่สุด ปัญหารองลงมาคือ
เรื่องการรักษาเวลา เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนตัวนักแสดงกะทันหัน ท าให้ต้องถ่ายใหม่ทั้งหมดการถ่าย
ท าจึงถูกยืดออกไป ล่าช้าไปหลายชั่วโมง ส่งผลให้ปัญหาด้านแสงตามมา เพราะแสงที่ใช้ในการถ่ายท า
เริ่มหมด แสงในภาพเลยไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้มีผลกับรายการมากนัก เพราะไม่ได้เน้น
ความต่อเนื่องเรื่องแสง แต่เราเน้นเนื้อหาของภาพที่สื่อออกมา 
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คิวที่ 7 ถ่ายท าวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เป็นการถ่ายท าช่วง “อย่างนี้ต้องเคลียร์” 
เป็นการถ่ายท าในช่วง สัมภาษณ์ต ารวจเทปที่ 2 ซึ่งจะคล้ายกับการไปถ่ายท าวิทยากรใน

เทปแรก โดยให้วิทยากรต ารวจออกมาชี้แจง อธิบายเกี่ยวกับกรณีของการกระท าความผิดที่มักพบเจอ
ได้บ่อยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยสถานที่ถ่ายท าคือภายในห้องประชุมซึ่งไม่ได้ใช้งาน ท างานของ
วิทยากรในรายการเอง โดยการถ่ายท านั้นจะเป็นการยกคดีความทางกฎหมายเป็นกรณีขึ้นมาแล้วถาม
ที่ละค าถามให้วิทยากรตอบ ค่อยๆ ถามค าถามต่อไปเรื่อยๆ จนครบหัวข้อที่เตรียมไป   

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในคิวที่ 7 โดยรวมไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับการถ่ายท าวิทยากรใน
เทปแรก  และมีความง่ายมากขึ้นเพราะวิทยากรที่ผู้ศึกษาถ่ายท าในเทปที่สองนี้ เคยถูกรับเชิญไปเป็น
วิทยากรในรายการกฎหมายหลายรายการ อาทิ รายการคดีเด็ด เป็นต้น วิทยากรจึงมีความคุ้นเคยกับ
การถ่ายท า ไม่เกร็ง พูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถปล่อยมุขตลกได้อย่างไหลลื่น 
 

คิวที่ 8 ถ่ายท าวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 เป็นการถ่ายท าช่วงจ าลองสถานการณ์ใน
เทปที่ 2 ตอน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แจ๊คพ็อตที...มีเฮ! โดยถ่ายท าทั้งหมด 7 สถานการณ์ตามบทที่
สอดคล้องกับค าอธิบายของต ารวจ  

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 8 เทปที่ 2  
(นอกสถานที่ ลานจอดรับส่งคนหน้าตึก CAT)  

เวลา รายละเอียด 
11.00 น. - 12.30 น. นัดรวมตัวที่ตึก CAT และนัดบทนักแสดง 
12.30 น. - 13.30 น. ถ่าย 4 สถานการแรกได้แก่ 

- สถานการแอบล็อคอินเข้าเฟสบุ๊คแฟนทางโทรโทรศัพท์ 
- สถานการณ์แอบดูภาพโป๊และส่งต่อภาพโป๊ 
- สถานการฟรีไวไฟ 

13.30 น. - 17.00 น. เริ่มถ่ายท าสถานการณ์ที่เหลือ 
- สถานการณ์โดนแฮ็กเกมส์ 
- สถานการแอบอ่านข้อความทางเฟสบุ๊ค 

รายชื่อต าแหน่งและทีมงาน 
- นักแสดง    ชุติพงศ ์ จงอรุณงามแสง 

   พณพงษ์ พิสมยรมย์ 
   พิชญา พชรเศรษฐ์ 
   วิลาสิน ี ภัคดีสอน 

         ปริภัทร ์ กิตติสันต์ 
   ธนากร เหรียญรุ่งเรือง 
   อัญณิการ์ จันทวงษ์ 

- ผู้ควบคุมการผลิต   อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ช่างกล้อง 1    อลิสา   พิสมยรมย์ 
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- ช่างกล้อง 2    แพร  ยิงแม่น 
- ผู้ก ากับภาพ/บทรายการ  อลิสา  พิสมยรมย์ 
- ประสานงาน/จดัสถานที่  อลิสา  พิสมยรมย์ 
- สวัสดิการ    ประพันธ์ พิสมยรมย์ 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในคิวที่ 8 นี้มีไม่มาก มีเพียงเล็กน้อยนั่นคือ ปัญหาด้านนักแสดง 

เนื่องจากนักแสดงที่นัดมาถ่ายท าในคิวที่ 8 นี้ติดธุระกะทันหันท าให้ไม่สามารถมาถ่ายท าได้ ผู้ศึกษาจึง
ต้องรีบหาตัวนักแสดงสถานการณสมมุติคนใหม่มารับบทแทน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ท าให้เวลาในการ
ถ่ายท าล่าช้า และถูกยืดออกไป  
 

คิวที่ 9 ถ่ายท าวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เป็นการถ่ายท าช่วงเก็บตกฉากที่ยังไม่ได้
ถ่ายและฉากภาพประกอบแทรกในรายการ โดยถ่ายเพ่ิมในส่วนของภาพประกอบค าอธิบายของ
วิทยากร และสถานการณ์สมมุติ เพื่อน ามาแทรกในรายการให้คนเกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น 

ก าหนดการถ่ายท าคิวที่ 8 เทปที่ 2  
(ในบ้าน/นอกสถานที่ ตามท้องถนนทั่วไป4)  

เวลา รายละเอียด 
10.00 น. -12.00 น. ถ่ายฉากเก็บตกในเทปที่ 2  

- ภาพล็อคอินเข้าเกมส์ 
- ภาพล็อคอินเข้าเฟสบุ๊ค 
- ภาพการเล่นไวไฟ 

13.00 น. -15.00 น. ถ่ายฉากเก็บตกในเทปที่ 1 
- ถ่ายฉากรถวิ่งไปมาและท้องถนนทั่วไป 

รายชื่อต าแหน่งและทีมงาน 
รับผิดชอบทุกหน้าที่โดย อลิสา พิสมยรมย์ 
ปัญหาและอุปสรรคในคิวที่ 9 ซึ่งถือเป็นการถ่ายท าที่อุปสรรคมีน้อยมาก เนื่องจากผู้

ศึกษาลงมือจัดการทุกอย่างด้วยตัวผู้ศึกษาเอง การถ่ายท าจึงราบรื่นไปด้วยดีตรงกับความต้องการของ
ผู้ศึกษา มีอุปสรรคทางด้านแสงเล็กน้อย เนื่องจากช่วงที่ถ่ายท าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน ฟ้ามือ
เหมือนฝนจะตก แสงของสถานที่ ที่ผู้ศึกษาไปถ่ายนั้น จึงไม่ค่อยสว่างมากนัก  

 
แนวทางส าหรับการแก้ไข  
1. ควรท าเบรกดาวน์ให้ละเอียดกว่านี้ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดหรือการลืมขั้นตอนใน

การถ่ายท า  
2. ควรเช็คสภาพอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนการถ่ายท า เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการถ่ายท า  
3. ควรนัดหมายกองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือที่จะได้ถ่ายงานได้นาน ไม่ต้องเร่งใน

ตอนท้าย 
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4. ควรหาสถานที่ส ารองในการถ่ายท าล่วงหน้า เผื่อในกรณีฉุกเฉินจะได้มีสถานที่ส ารอง 
ในการถ่ายท าในทันที  

5. ควรเตรียมความพร้อมกองถ่ายให้ดีกว่านี้ เช่น ซ้อมการถ่ายท า ซ้อมบทพูดของพิธีกร 
ตลอดจน ก าหนดฉากที่จะใช้ถ่ายและอุปกรณ์ที่จะใช้ถ่ายให้ดีกว่านี้  เพ่ือตอนถ่ายท าจริง จะได้ไม่
เสียเวลา  

 
ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post Production)  
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการล าดับภาพและตัดต่อเสียง และใช้เทคนิคต่างๆ ในการ

ตัดต่อล าดับเรื่องราว เพ่ือให้ภาพมีความต่อเนื่อง และสื่อความหมายได้ตามเรื่องราว ชัดเจน รวมถึง
การใส่เสียงเพลงประกอบต่างๆ ปรับระดับความเบา-ดังของเสียง ปรับแต่งสี โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Premiere pro เพ่ือให้รายการน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดท าไตเติ้ลรายการ และคอมพิวเตอร์
กราฟิกท่ีใช้ประกอบรายการโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect และ Adobe Photoshop  

- ขั้นตอนของการล าดับภาพและตัดต่อเสียง  
ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการตัดต่อล าดับเรื่องราว เพ่ือให้ภาพมีความต่อเนื่องและสื่อ

ความหมายได้ชัดเจนตามบท ส าหรับการตัดต่อรวมถึงการใส่เสียงเพลงประกอบต่างๆ ปรับระดับ
ความเบา-ดังของเสียง ปรับแต่งสี โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพ่ือให้รายการมีความ
น่าสนใจมากข้ึน ซึ่งส่วนที่เป็นเนื้อหาของรายการ พิธีกรจะพูดที่ไม่ตรงตามสคริปมากนักเพราะเป็นกึ่ง
บทพูดแบบเปิดเพ่ือให้พิธีกรพูดได้ถนัดและมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่ใจความส าคัญและ
คีย์เวิร์ดที่เป็นแก่นส าคัญที่ต้องสื่อไปถึงผู้ชมยังคงอยู่ โดยไม่ได้ส่งผลหรือท าให้รายการเกิดความ
เสียหาย หรือผิดวัตถุประสงค์ใดๆ ฟุตเทจของเนื้อหาที่ตัดครั้งแรก เทปที่ 1 มีความยาวทั้งหมด 
ประมาณ 18 นาที และเทปที่ 2 มีความยาวประมาณ 19 นาที โดยจะต้องท าการตัดต่อให้แต่ละเทป
เหลือ ไม่เกิน 15 นาที หรือเลย 15 นาทีมาประมาณหนึ่งได้ โดยหลังจากการด าเนินการตัดต่อและ
ล าดับเสียงแล้ว เนื้อหาของรายการเทปที่ 1 มีความยาวรวม 14.00 นาที ส่วนเทปที่ 2 มีความยาว 
15.20 นาท ี

การตัดต่อ : เริ่มตัดต่อตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 – 5 ธันวาคม 2556 
ขั้นตอนและแผนด าเนินงาน ตัดต่อของ รายการ รู้ไว้ ไม่โดน... 

วันที่  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
11  ตุลาคม  2556      - ดูฟุตเทจที่ไปถ่ายท ามาในช่วงสอบถามความเห็นของผู้คน

ทั้งหมดครึ่งแรก โดยการแยกไฟล์วิดีโอว่าไฟล์ไหนใช้กับช่วงสอบถาม
ความเห็นผู้คนในรายการตอนที่ 1 กับ 2  
     - เรียบเรียง และตัดต่อความเห็นของผู้คนที่ต้องใช้ในเทปที่ 1 
ครึ่งแรก 
     - ท าซับไตเติ้ลค าพูดในช่วงที่เสียงสัมภาษณ์เบาใส่เข้าไป 

13  ตุลาคม  2556     - ตรวจฟุตเทจช่วงสัมภาษณ์คนที่ไปถ่ายมาครึ่งหลัง และแยกไฟล์
วิดีโอทีใ่ช้ในช่วงสอบถามความเห็นผู้คนในรายการตอนที่ 1 กับ 2  
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     - เริ่มตัดต่อช่วงสอบถามคนโดยการน าไฟล์ช่วงสอบถามคนที่ตัด
ต่อเสร็จแล้วครึ่งแรก มารวมกับ ไฟล์สอบถามความเห็นคนที่เพ่ิงถ่าย
มา เพ่ือเตรียมน าไปฉายให้พิธีกรดู ในการถ่ายท าเทปที่ 1 และเทปที่ 
2 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 
     - ใส่ซับไตเติ้ลในช่วงค าที่ฟังยากเพ่ือที่พิธีกรจะได้สามารถดูได้ ใน
การถ่ายท าในเทปแรก 

18 ตุลาคม  2556      - ตรวจเช็คฟุตเทจรายการในเทปที่ 1ช่วงพิธีกรพูดทั้งหมด ที่ถ่าย
ท าในสตูดิโอเทคที่ดีที่สุด แต่เนื่องจากฟุตเทจที่ถ่ายจากกล้องที่2 ซึ่ง
ถ่ายมุมด้านข้างของพิธีกรในสตูเทปที่ 1 นั้นไม่สวย และไฟล์บางส่วน
หายไปผู้ศึกษาจึงตัดสินใจใช้แค่มุมตรงจากกล้องหลักเพียงมุมเดียว 
ในการตัดต่อ 
     - ตัดต่อช่วงพิธีกรทั้งรายการคร่าวๆ เพ่ือวางโครงรายการว่าจะ
เป็นไปในทิศทางไหน  
      - เช็คฟุตเทจของวิทยากรต ารวจที่ไปสัมภาษณ์มาในเทปที่ 1 
และตัดเรียงค าพูดของวิทยากร ให้กระชับเข้าใจง่ายแบบคร่าวๆ  
     - น าช่วงที่สัมภาษณ์ต ารวจในเทปที่ 1 มาเรียงต่อในช่วงที่ 3 ของ
รายการเพื่อกะระยะเวลาว่าเทปที่ 1 จะมีความยาวเท่าไร 

19  ตุลาคม  2556      - ตรวจเช็คฟุตเทจรายการในเทปที่ 2 ที่ถ่ายท าในร้านเกมส์ จาก
กล้องทั้ง 2 กล้อง ในช่วงพิธีกรพูดทั้งหมดในรายการว่าเทค ไหน
สามารถใช้ได้และดีที่สุด  ซึ่งมีทั้งมุมตรงและมุมด้านข้าง 
      - น าฟุตเทจในเทปที่ 2 ในช่วงที่พิธีกรพูดซึ่งมีทั้งหมด 3 ช่วงใน
รายการ ได้แก่ ช่วงพูดเปิดรายการ ช่วงที่พิธีกรเล่าข่าว และช่วงพูด
ปิดรายการ มาตัดคร่าวๆ เพื่อวางโครงรายการว่า จะเป็นไปในทิศทาง
ไหน โดยในเทปที่ 2 นี้จะมีการตัดสลับมุมกล้องช่วงที่พิธีกรพูดไปมา 
จากมุมตรงไปมุมด้านข้าง เพ่ือปรับเปลี่ยนมุมภาพไม่ให้น่าเบื่อ และ
ต้องตัดค าพูดของพิธีกรให้กระชับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือให้
รายการไม่ยาวจนเกินไป 

20  ตุลาคม  2556      - ท าไตเติ้ลเปิดรายการ  
     - ตัดต่อช่วงพิธีกรพูด อย่างละเอียด ทั้งในเทปที่ 1 และเทปที่ 2 
และแก้ไขตามค าแนะน าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะน ามา เช่น การตัด
ค าพูดที่ไม่ส าคัญ หรือประเด็นที่ไม่เก่ียวข้องในรายการออกไป 

26  ตุลาคม  2556      - เช็คฟุตเทจช่วงสถานการณ์สมมุติ ในเทปที่ 1 ตอน เปิดประตู
ชนมอเตอร์ไซค์ 
     - ตัดต่อช่วงสถานการณ์สมมุติ  ตอนเปิดประตูออกไปชน
มอเตอร์ไซค์ ทั้ง 4 สถานการณ์ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต ารวจอธิบาย 
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28  ตุลาคม  2556      - เช็คฟุตเทจที่ ไปสัมภาษณ์ต ารวจเทปที่  2 ตอน พ.ร .บ .
คอมพิวเตอร์ และตัดต่อช่วงต ารวจให้สัมภาษณ์อย่างคร่าวๆ 
     - พากษ์เสียง ช่วงเกร็ดความรู้ด้านกฎหมาย ในเทปที่ 1 และ 2 

30  ตุลาคม  2556      - เช็คฟุตเทจช่วงสถานการณ์สมมุติตอน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ
ตัดต่อให้สอดคล้องกับค าตอบที่วิทยากรต ารวจตอบมา 
     - ท าอินเทอลูท 2 ช่วงโดยการเลือกใช้ภาพที่ใช้ในตอนเปิด
รายการมาท าเป็นอินเทอลูท ซึ่งช็อตภาพที่เลือกมาใช้คือฉากพิธีกรทั้ง 
2 คนและคนหัวม้ายืนเรียงกัน 3 คน ดูเป็นสไตล์พาวเวอร์เรนเจอร์ 
เพ่ือสร้างจุดเด่นให้คนจดจ าได้  

5  พฤศจิกายน  2556      - ปรับแก้ช่วงในรายการให้กระชับขึ้นตามที่คณะกรรมการได้
แนะน ามา เช่นปรับแก้มุมกล้องในเทปที่ 1 ตอนเปิดประตูไปชน
มอเตอร์ไซค์ ปรับฉากพิธีกรทั้งหมด ที่มีเพียงแค่มุมตรงเพียงมุมเดียว 
ให้มีการซูมเข้า-ออก เลื่อนทางซ้ายและขวา ให้ภาพน่าสนใจมากขึน้ 

15  พฤศจิกายน  2556      - หลังจากที่ตัดต่อทั้งหมดเสร็จแล้วก็น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า โดยได้น าค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาปรับแก้ คือ ตัด
เรื่องคุยที่ไม่ส าคัญในช่วงพิธีกรออกไปและท าให้กระชับมากขึ้น
กว่าเดิม  

20  พฤศจิกายน  2556      - ปรับเสียง ปรับสีภาพให้เท่ากัน และใส่เสียงประกอบ รายการ 
และเสียงในช่วงต่างๆ ก่อนตรวจสอบความเรียบร้อยพรอ้มส่งตรวจ  

12  ธันวาคม  2556 
 
 
 

     - น าค าแก้ไขของอาจารย์ในห้องตรวจจุลนิพนธ์มาปรับปรุง
รายการ โดยท าการสลับช่วงใหม่ คือน าเอาช่วงสอบถามความเห็น
ผู้คนมาไว้ต่อจากช่วงเล่าข่าวเลย และปรับแก้ให้ช่วงสถานการณ์
สมมุติสลับกับวิทยากรต ารวจพูดตอบ เพราะการไล่สถานการณ์สมมุติ
ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาให้ต ารวจตอบยาวๆ ทั้งหมดแบบครั้งแรกที่
น าเสนอนั้นท าให้น่าเบื่อ  

20  ธันวาคม  2556 เก็บรายละเอียดช่วงวิทยากรต ารวจพูด โดย 
     - คัดกรองค าพูดของต ารวจอย่างละเอียดช่วงไหนเดทแอร์ ตัด
ออก ค าพูดไหนไม่ตรงประเด็นตัดออกให้หมดเท่าที่เป็นไปได้เพ่ือให้
ตัวรายการสั้นลงมาอยู่ในเวลา 15 ให้ได้มากที่สุด 
     - ใส่ภาพประกอบ Insert ที่ต ารวจพูดทั้งหมดให้ครบทั้งเทปที่ 1 
และเทปที่ 2 

28  ธันวาคม 2556      - ตรวจเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดในรายการเทปที่ 1 และเทปที่ 
2 อีกครั้ง ในด้าน ภาพ เสียง และสี ก่อนส่ง 
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-  เพลงประกอบในรายการ  
หลักการเลือกเพลงที่น ามาใช้ประกอบในรายการ จะเลือกเพลงสากล หรือเพลงการ์ตูน

ญี่ปุ่นจังหวะสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีบางช่วงที่กระตุ้นคนดู อย่างเช่น เปิดรายการ จะใช้เพลงที่
ให้จังหวะตื่นเต้น กระตุ้นคนดูให้เกิดความสนใจ โดยใช้เพลงการ์ตูนแนวต่อสู้ผจญภัย เพ่ือให้อารมณ์
สนุกสนาน ท าให้รายการดูไม่เคร่งเครียด ช่วงเกร็ดความรู้ของรายการ จะใช้เพลงแนวทันสมัย ที่คนฟัง
ฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน เพราะในช่วงนี้มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ เพลงประกอบจึงต้องท าให้คนดูไม่รู้สึก
ง่วง และในช่วงสถานการณ์สมมุติจะใช้เพลงประกอบซึ่งเป็นเพลงประกอบการ์ตูนอีกเช่นกัน เนื่องจาก
เพลงประกอบในการ์ตูน จะเป็นเพลงประกอบน่ารักๆ และมีท านองที่ตลกฟังแล้วเพลินเพลิน 
สนุกสนาน ซึ่งประกอบด้วย 5 บทเพลงหลักท่ีใช้ในรายการดังต่อไปนี้  

1. Go! - Flow  
2. Pump it – Black Eyed Peas  
3. Funny Soundtrack – Assox 
4. Naruto Funny Soundtrack (มีหลายเพลงรวมกัน) 
5. In der Halle des Bergkönigs - Funny Games Soundtrack 

-  ปัญหาและอุปสรรค  
1. การล าดับเรื่องราว เนื่องจากเทปที่ถ่ายท ามีค่อนข้างเยอะ และมีปัญหาท าให้ต้อง

คิด วิธีการเล่าเรื่องใหม่ และเรียงช่วงในรายการใหม่ 
2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมมีปัญหาท าให้ไฟล์ไม่สามารถเซฟได้ ต้องตัดใหม่ใน

ช่วงแรกๆ  
3. การท ารายการปกิณกะ 2 เทป นั้นมีเนื้อหาที่หลากหลายและเยอะมาก ท าให้การ

ตัดต่อล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะเวลาในการตัดต่อไม่เพียงพอที่จะสามารถเก็บ
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในรายการให้ครบถ้วนได้  

4. ฟุตเทจที่ใช้ถ่ายในเทปที่ 1 ช่วงพิธีกรซึ่งถ่ายในสตูดิโอ สามารถใช้ได้เพียงแค่มุม
ตรงมุมเดียว ท าให้ภาพดูนิ่งและน่าเบื่อ 

5. บางช่วงในเทปที่ 2 การเล่าเรื่องราวไม่กระชับ ไม่น่าสนใจ ระยะเวลานาน และ
ภาพในบางช่วงไม่ต่อเนื่อง 

6. สีของภาพในรายการมีความแตกต่างกันไม่สามารถปรับสีให้เหมือนกันได้ 
7. เสียงช่วงพิธีกรพูดในเทปที่ 1 มีปัญหาเสียงออกแค่ล าโพงซ้ายด้านเดียว เสียงบาง

ช่วงในรายการมีความดังเบาไม่เท่ากัน  บางช่วงมีเสียงรบกวนเยอะ เช่น ช่วงสถานการณ์สมมุติ แต่ไม่
สามารถลบเสียงรบกวนออกไปได้ท าให้ รายการช่วงนั้นมีเสียงรบกวนเยอะน่าร าคาญ 

-  แนวทางส าหรับการแก้ไข  
1. คิดวิธีการเล่าเรื่องใหม่และเรียงช่วงรายการใหม่ แต่เนื้อหาและใจความส าคัญต้อง

ไม่เปลี่ยน ต้องตรงตามจุดประสงค์เดิมที่วางไว้  
2. เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัดต่อและลงโปรแกรมใหม่ 
3. ลดระดับการท ากราฟิกในรายการ โดยใช้เพียงแค่กราฟิกขั้นเบสิกทั้งหมดใน

รายการ เพราะการใส่กราฟิกเท่ๆ สวยๆ หรือท ากราฟิกขั้นสูงจะส่งผลให้ตัดรายการเทปที่ 2 ไม่ทัน 
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เนื่องจากทั้งสองเทปต้องมีกราฟิกประกอบเป็นช่วงๆในรายการ และช่วงแรกของรายการแต่ละเทปนั้น
เป็นภาพกราฟิกเคลื่อนไหวทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เวลานาน  

4. ใช้การซูมเข้า-ออกหน้าพิธีกรแทน เพ่ือช่วยท าให้รายการลดความน่าเบื่อลงไปได้ 
แต่ต้องแลกกับคุณภาพภาพที่ลดลงนั่นคือ ภาพแตก ท าให้ภาพไม่คมชัด 

5. ตัดเนื้อหาที่ไม่จ าเป็นออกไป อาทิ สถานการณ์สมมุติในเทปที่ 2 เลือกใช้แค่ 
สถานการณ์ท่ีส าคัญ น่าสนใจจริงๆมาน าเสนอ รวมถึงตัดค าพูดที่ยืดเยื้อของพิธีกรและวิทยากรต ารวจ
ออกไปให้มากที่สุดเท่าทีเป็นไปได้ เพื่อความกระชับในเนื้อหา  

6. ปรับสีในรายการให้ออกมาใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
7. แก้เสียงทีละฟุตเทจในโปรแกรมตัดต่อ นั่งปรับเสียงในรายการให้ใกล้เคียงกันที่สุด

เท่าท่ีจะเป็นไปได ้
-  ขั้นตอนของการท าไตเติ้ลและคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 เมื่อท าการตัดต่อภาพและเสียงทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ก็เริ่มจัดท าในส่วนของ

คอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งกราฟิกถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้รายการมีความน่าสนใจ ดูทันสมัย 
และเพ่ิมความตื่นเต้นให้กับกลุ่มคนดูในขณะรับชมมากขึ้น และเกิดความเข้าใจมากข้ึน   

การท ากราฟิก : เริ่มท ากราฟิกตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2556 – 5 ธันวาคม 2556 
ขั้นตอนและแผนด าเนินงาน ท ากราฟิก รายการ รู้ไว้ ไม่โดน... 

วันที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
20 - 30  ตุลาคม  2556 - ท ากราฟิกเคลื่อนไหวในช่วง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั้งใน

เทปที่ 1 และเทปที่ 2 ทั้งหมด 
- ใส่กราฟิกประกอบในช่วงต่างๆ ที่พิธีกรพูด 

6 - 10  พฤศจิกายน  2556 - ใส่กราฟิกประกอบค าพูดของต ารวจ ในเทปที่ 1 และ 2 
22  ธันวาคม 2556 - ใส่กราฟิกในช่วงสอบถามความเห็นผู้คนทั้งหมด เช่น กราฟิก

ประกอบค าพูด ภาพเคลื่อนไหวที่ตื่นตาตื่นใจเพื่อท าให้ไม่น่าเบื่อ 
25 ธันวาคม 2556 Insert ภาพ ประกอบค าพูดของต ารวจให้ครบ ทั้งในเทปที่ 1 และ 2 
30 ธันวาคม 2556 ตรวจเช็ครายละเอียดกราฟิกทั้งหมดในเทปที่ 1 
31 ธันวาคม 2556 ตรวจเช็ครายละเอียดกราฟิกทั้งหมดในเทปที่ 2 

งบประมาณในการผลิต  
ค่าสวัสดิการกอง    5,000 บาท  
ค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการถ่ายท า 2,500 บาท  
ค่ารถของพิธีกรและทีมงาน  5,000   บาท 
ค่าถ่านและอุปกรณ์จิปาถะ  4,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด   16,000 บาท 
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บทที ่ 5 

การประเมินผลรายการ 
 

จากการศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้
ตัวในชีวิตประจ าวัน” ในบทที่ 4 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา และวิเคราะห์ผลของการศึกษา แล้วจึงน าผล
ของการวิเคราะห์การศึกษา ไปจัดท าโครงการผลิตรายการ (Proposal) และบท (Script) โทรทัศน์
ส าหรับการถ่ายท ารายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันและการผลิต
ชิ้นงาน 

ในส่วนของขั้นตอนต่อไปนี้ บทที่ 5 เป็นการศึกษาและผลิต “การสร้างสรรค์รายการ
ปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” รายการ รู้ไว้ไม่โดน... ได้ใช้วิธีวิจัย 
ประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินชิ้นงานรายการทางโทรทัศน์     
ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นด้วยวิธีสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม 
รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น 
ความพึง พอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
การประเมินประสิทธิผล การสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวัน รายการ รู้ไว้ไม่โดน... 

การประเมินประสิทธิผล การสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันนั้น ได้น าชิ้นงานที่ผลิต คือรายการ รู้ไว้ไม่โดน... ไปให้กลุ่มตัวอย่างรับชม ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชม มีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี โดยมีผู้น าสนทนากลุ่มเป็นตัวแทนผู้ศึกษาในการ
น าสนทนา เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้ตามความรู้สึกจริงหลังจากการรับชมรายการ    
ผู้ศึกษาเป็นเพียงผู้คอยสังเกตพฤติกรรมคนดูเท่านั้น  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลรายการ  รู้ไว้ ไม่โดน... 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้

รับชมรายการรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ระหว่าง 18 - 35 ปี จ านวน 10 คน  

2. สรุปผลการประเมิน รายการ รู้ไว้ ไม่โดน... 
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ 

เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสนทนากลุ่ม แบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น 5 ส่วน
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1: ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของรายการ (Format)  
ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกร วิทยากร และนักแสดงในรายการ (Style)  
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ส่วนที่ 4: ความพึงพอใจ ต่อภาพรวมของรายการ (Overview)   
ส่วนที่ 5: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ   
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ 

ได้รับชมรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน”เพ่ือเป็นการ
ประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี ได้รับจากการชมรายการจ านวน 10 คน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

- กลุ่มตัวอย่างท่ัวไป 
1. นายสหรัฐ  ต่ายสกุลทิพย์      อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
2. นายปริวรรษ เจียมจิตต์      อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
3. นางสาวกัญญาวีร์ นาแพง       อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
4. นายสหวิชญ์ ต่ายสกุลทิพย์      อายุ 18 ปี อาชีพ นักเรียน 
5. นายภาณุพล อัครเดโชชัย      อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 
6. นายเอกฤทธิ์ บุญประเสริฐโพธิ์      อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท       
7. นางสาวแคทรียา สุดตาสอน      อายุ 32 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการ  
8. นางนิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์      อายุ 43 ปี อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 
9. นายประวีณ ศานติวงษ์การ      อายุ 36 ปี อาชีพ ที่ปรึกษาทนายความ 
10. พ.ต.อ.ปรีชา เอ่ียมนุ้ย       อายุ 58 ปี อาชีพ รับราชการ 
สรุปผลการประเมินการสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับชม

รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” ของกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 18-35 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม เพ่ือเป็นการประเมินผลรายการที่ได้ผลิตขึ้น 
ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ         
18-35 ปี ได้จากการรับชมในรายการในวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556  วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 และวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของรายการ (Format) 
- รูปแบบวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ได้แสดง

ความคิดเห็นว่า รู้สึกพึงพอใจในวิธีการน าเสนอของรายการในแต่ละช่วง วิธีการน าเสนอมีความ
หลากหลายและแบ่งช่วงได้ค่อนข้างลงตัว แต่ละช่วงไม่ยัดเยียดเนื้อหาที่เป็นความรู้มากจนเกินไป มี
กราฟิกและภาพประกอบสอดแทรกเข้ามาให้รายการในแต่ละช่วงดูไม่น่าเบื่อ วิธีการน าเสนอของ
รายการแต่ละช่วงมีความเหมาะสม และในแต่ละช่วงต่างก็ให้สาระ ความรู้และความบันเทิงที่แตกต่าง
กันออกไป แต่ละช่วงมีความชัดเจน ท าให้คนดูเข้าใจง่าย การน าเสนอของรายการไม่เป็นทางการ
จนเกินไป นอกจากนี้ด้วยรูปแบบรายการยังช่วยให้รายการสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นและคน
หนุ่มสาวอีกด้วย  
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“รายการน่าสนใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาได้ดี” โดยให้
เหตุผลว่าแม้มีเนื้อหารายการจริงจัง แต่ก็ไม่หนักจนเกินรับไหว” (ปริวรรษ เจียมจิตต์, สัมภาษณ์, 
วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

- ความดึงดูดใจและความน่าสนใจของรายการนั้น  กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คนได้แสดง
ความเห็นว่า เป็นรายการกฎหมายที่น่าสนใจ เพราะเป็นรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวัน ที่ท าออกมาแบบไม่เครียด ไม่ว่าจะวัยรุ่น หนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่ก็สามารถดูได้ต่างจาก
รายการกฎหมายในปัจจุบันที่ท าออกมาค่อนข้างวิชาการ ผู้ที่ไม่สนใจกฎหมาย หรือวัยรุ่นอาจเกิด
ความรู้สึกเบื่อได้นอกจากนี้การออกไปส ารวจความคิดเห็นของผู้คนต่อความคิดเห็นด้านกฎหมาย
ส าหรับรายการกฎหมายทั่วไปนั้นยังมีไม่มากนัก ซึ่งการที่รายการรู้ไว้ไม่โดนมีช่วงสอบถามความเห็น
คนเข้ามา ก็ช่วยท าให้รายการเข้าถึงความคิดของคนท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายมากข้ึนอีกด้วย 

นอกจากนี้เพราะทั้ง 3 ช่วงนั้น มีการน าเสนอที่หลากหลายและตอบโจทย์ในเรื่องของ
กฎหมายที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวัน และช่องทางของการน าเสนอรายการนั้นเป็นสื่อฟรีทีวี ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นประชาชนระดับใดก็ตามล้วนเปิดรับชมกันเป็นจ านวนมาก ท าให้รายการนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่ม
คนในทุกระดับได้ดี  รายการนี้นอกจากจะเป็นรายการที่ท าขึ้นมาเพ่ือผู้ที่ไม่สนใจด้านกฎหมายให้หัน
มาสนใจรายการกฎหมายได้บ้างแล้ว ยังเป็นรายการที่รองรับกลุ่มคนที่สนใจหรืออยากเรียนรู้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย แต่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความเห็นว่ายังขาดความ
น่าสนใจในบางส่วน ที่จะสามารถนั่งดูอย่างจดจ่อจนจบรายการได้ เว้นเสียแต่รายการในส่วนไหนจะ
ตรงกับความต้องการหรือความชอบเป็นการส่วนตัวของแต่ละคนที่ดู ซึ่งช่วงที่กลุ่มคนดูให้ ความสนใจ
มาก จะเป็นช่วงที่ 2 ช่วงเล่าข่าวและออกไปสอบถามความคิดเห็นของคน และช่วงที่ 3 สถานการณ์
สมมุติซึ่งเป็นช่วงที่คนดูจะตั้งใจดู จนจบ 

“ดีครับรายการน่าสนใจ เข้าใจง่ายดีนะ จริงๆ  ผมว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลย      
เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ และเราอาจจะท าผิดโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ช่วงรายการก็ล าดับแต่ละช่วง      
ได้ ดี แล้ ว  ตั วรายการ เองก็น่ าสนใจแปลกดี ไม่ เคย เห็นรายการกฎหมายแนวนี้ มาก่อน ”                              
(สหรัฐ ต่ายสกุลทิพย์, สัมภาษณ์, วันที่  26 ธันวาคม 2556) 

“รายการกฎหมายแบบนี้ช่วยท าให้ความน่าเบื่อของกฎหมายลดไปได้เยอะเลย เป็น
รูปแบบการน าเสนอแบบใหม่ที่คิดว่าน่าจะช่วยให้คนที่ไม่สนใจกฎหมาย หรือคนธรรมดาทั่วไปดูแล้วไม่
รู้สึกเบื่อ เผลอๆ อาจจะช่วยท าให้เขาหันมาชอบกฎหมายกันก็ได้  ในมุมมองของนักกฎหมายก็คิดว่า
การท ารายการกฎหมายแนวใหม่แบบนี้เป็น วิธีที่ดีเลยที่จะให้คนหันมาดูรายการเกี่ยวกับกฎหมายมาก
ขึ้น” (ประวีณ ศานติวงษ์การ, สัมภาษณ์ 28 ธันวาคม 2556) 

“รายการสนุกสนานมากๆ ค่ะ แทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นรายการกฎหมาย สื่อสารก็ไม่ยากเกิน
ดูแล้วได้ความรู้เยอะดี เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ” (แคทรียา  สุ ดตาสอน ,  สัมภาษณ์ ,  วันที่  28 
ธันวาคม 2556) 

- มุมกล้องกล้อง การตัดต่อ และคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ และไตเติ้ลของรายการ
นั้น ในเรื่องของมุมกล้องกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจ เพราะมีมุมกล้องที่ดี เหมือน
รายการโทรทัศน์จริง ไม่หวือหวามากนักแตก่็ไม่เรียบจนเกินไป  
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การตัดต่อมีความต่อเนื่องดี มีการตัดต่อสลับไปมาอย่างลงตัวท าให้ไม่รู้สึกเบื่อต่อมุมภาพ 
แม้จะมีการตัดกระโดดข้ามไปบ้างในบางส่วน แต่ก็ไม่ท าให้คนดูเกิดความสับสน เพราะดูแล้วเข้าใจ  
สื่อความหมายได้ครบ  

ด้านกราฟิกในรายการ มีความลงตัวพอดี มีภาพประกอบสอดแทรกเป็นระยะ ขึ้น
ประกอบค าพูดของพิธีกร ท าให้เข้าใจง่าย การสื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น รายการดูไม่แห้งจนเกินไป 
แม้กราฟิกบางอันจะขึ้นเร็วไปบ้าง อ่านไม่ทันและการเลือกใช้ตัวอักษรในรายการท าให้อ่านไม่ออกใน
บางส่วน  แต่ภาพรวมถือว่าเหมาะสมกับรายการ   

ไตเติ้ลเปิดรายการดึงดูดคนดูได้มาก แม้ไตเติ้ลรายการจะไม่สามารถสื่อให้คนดูรู้ทันทีว่า
เป็นรายการการกฎหมาย แต่ด้วยเพลงเปิดรายการที่เร้าอารมณ์ คึกคัก และการตัดต่อเปิดรายการที่
น่าตื่นเต้น ก็ท าให้ผู้ชมเกิดความสงสัยว่าเป็นรายการเกี่ยวกับอะไร และเป็นสิ่งที่โน้มน้าวคนให้อยากดู
รายการมากขึ้น ซึ่งส่วนนี้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 คนได้แสดงความเห็นว่า ชอบส่วนนี้ เป็นพิเศษ
เหมือนกันทุกคน  

- ความยาวของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมากแสดงความเห็นว่า ความยาวรายการ
ประมาณนี้ก าลังดี ไม่ยาวเกินไป และไม่สั้นจนเกินไป ดูแล้วไม่หลับ เป็นความยาวที่เหมาะสมกับ
รายการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพราะถ้าหากยาวกว่านี้อาจดูน่าเบื่อ และอาจจะท าให้ผู้ชมหลับได ้

- เพลงและเสียงดนตรีประกอบในรายการ กลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีความพึงพอใจใน
ระดับที่ดี เพลงเปิดรายการคักคัก เร้าใจ ท าให้รายการกฎหมายสนุกขึ้นมาได้ เพลงประกอบช่วง
สถานการณ์สมมุติมีลงตัว เข้ากับเหตุการณ์ที่มีไม่ขัดกัน แม้เสียงเอฟเฟคประกอบบางช่วงอาจดังกลบ
เสียงพิธีกรที่ก าลังพูดในบางช่วง แต่โดยรวมก็ถือว่าดี เหมาะสมกับรายการและอารมณ์ในรายการ 

“ไตเติ้ลรายการชอบครับดึงดูดดีถึงจะดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นรายการกฎหมายในตอนแรก แต่
เพลงประกอบมันเร้าใจคนดู ก็ดึงให้ต้องดู ครับ แต่ละช่วยลงตัวดี ดูได้เรื่อยๆ ส่วนความยาวรายการดี
มากครับเวลาส าหรับรายการกฎหมายเท่านี้ถือว่าดีเลย ดูแล้วไม่หลับ” (สหวิชญ์ ต่ายสกุลทิพย์, 
สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

“กราฟิกผมว่ามีความเป็นมืออาชีพเหมือนอย่างรายการโทรทัศน์เลย เนียนไม่หลอกตา 
ถึงบ้างจุดอาจมีสั่นๆ บ้าง กระตุกบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา ด้านความยาวกับเนื้อหาสัมพันธ์กันดี ดึงดูด
และไม่น่าเบื่อ อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่คนจะติดตามชม เพลงประกอบเร้าใจและเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นดี มี
จังหวะที่เร็วและแรง ถูกใจครับ” (ปริวรรษ เจียมจิตต์, สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
- เนื้อหาของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความคิดเห็นว่า พึงพอใจค่อนข้างมาก โดย

ให้เหตุผลว่าเนื้อหาในรายการให้ความรู้และสาระเกี่ยวกับกฎหมายที่สามารถเกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่ค่อยรู้ว่ากฎหมายอะไรส าคัญกับตัวเองบ้าง หรือกฎหมาย
อะไรบ้างที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของพวกเขา ดังนั้นการได้รับชมรายการความยาวประมาณ 15 
นาที ก็เป็นการช่วยเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี และผู้ชมก็สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ เพราะเนื้อหาของรายการเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว สามารถพบเจอได้จริง ไม่ว่าจะเป็น 
การถ่ายภาพของตัวเองในอินเทอร์เน็ตเพ่ือไม่ให้เข้าข่ายอนาจารต้องท าอย่างไร การเปิดประตูออกไป
ชนมอเตอร์ไซค์ กรณีไหนใครมีความผิดบ้าง หรือการท าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่คนทั่วไปมักท า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

บ่อยๆ แต่กลับไม่รู้หรือมองข้ามไป มีอะไรบ้าง ก็เป็นการช่วยสร้างความตระหนักและความรู้ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างได้เป็นอย่างดี  

ในช่วงแรกของรายการนั้น เรื่องเกร็ดความรู้ กลุ่มตัวอย่างหลายๆ คนกล่าวว่า หากไม่ได้ 
รับชมรายการก็คงจะยังไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วแท็กซี่ไม่จ าเป็นต้องใส่เสื้อสีฟ้า ก็ได้เพราะในกฎหมาย
ไม่ได้มีก าหนดไว้ หรือการถ่ายภาพอนาจาร กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งเพ่ิงทราบถึงวิธีการท าภาพอนาจารให้
ไม่อนาจาร และเพ่ิงทราบว่าการถ่ายภาพแบบใดบ้างท่ีเข้าข่ายอนาจาร เป็นต้น 

ส่วนในช่วงที่ 2 นั้น การเล่าข่าวของพิธีกรที่เป็นอุทาหรณ์เตือนสติถึงการท าผิดหรือความ
ประมาทจนก่อให้เกิดความผิดนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมากรู้สึกพึงพอใจต่อเนื้อหาในช่วงนี้ เพราะ
สามารถท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักและเริ่มฉุกคิดในเรื่องที่น ามาเล่า ว่าผลของการท าผิดจะ
เป็นเช่นไร กลุ่มตัวอย่างบางคนให้ความเห็นว่า เพ่ิงรู้ว่าการเปิดประตูออกไปชนมอเตอร์ไซค์จะส่งผล
ร้ายแรงได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อน และในส่วนของการสอบถามความเห็นของคนทั่วไปนั้น 
กลุ่มเป้าหมายบอกทั้ง 10 คนบอกว่าชอบเป็นเสียงเดียวกัน แม้จะไม่ได้ชอบมาก แต่ก็คิดว่าการมีช่วง
สอบถามความเห็นคนเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องที่เอามาน าเสนอนั้นช่วยท าให้กลุ่มตัวอย่าง ทราบถึง
ความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ ว่าเป็นเช่นไร มีความคิดที่เหมือนหรือต่างจากตัวเองมากน้อยเพียงใด ท าให้
รายการดูเป็นรายการกฎหมายที่เปิดกว้างท าให้ผู้คนมีส่วนร่วมในกฎหมายมากขึ้น  

ส่วนในช่วงที่ 3 นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้ความเห็นว่าดี เพราะแค่การพูดของวิทยากร
เพียงคนเดียวก็สามารถเข้าใจกฎหมายที่น ามาเสนอได้แล้ว ยิ่งมีสถานการณ์สมมุติประกอบด้วยก็ยิ่ง
ช่วยท าให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกมากข้ึน ช่วยท าให้เห็นภาพได้มากกว่าเดิม ซึ่งนอกจากจะเกิดความ
เข้าใจแล้ว ยังสามารถจดจ าเป็นภาพจ าติดตาได้อีกด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งให้ความเห็นว่า
วิทยากรในบางครั้งอธิบายยืดยาวเกินไป แต่โดยรวมก็ถือว่าพอดีกับรายการ 

“เรื่องท่ีน ามาเสนอเป็นเรื่องใกล้ตัวดี เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเจอได้” (สหวิชญ์ ต่ายสกุลทิพย์, 
สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

“เนื้อหารายการนี้ดูเบสิกดี ดูแล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากกว่าการฟ้องร้องของนักกฎหมาย
หรือทนายความ เพราะบางทีคดีฟ้องร้องมันก็ไม่สามารถเกิดได้กับทุกคน อย่างคดีฟ้องสามีภรรยา เด็ก 
หรือคนไหนโสดยังไม่ได้แต่งงานก็คงไม่เจอหรอก แต่เรื่องที่รายการนี้น ามาเสนอมันเป็นอะไรที่หลาย
คนเจอได้จริงๆ จะเด็กจะแก่มีสิทธิ์เจอหมด” (กัญญาวีร์ นาแพง, สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

- ความน่าเชื่อถือของรายการ ในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมากแสดงความเห็นว่า 
เนื้อหา ของรายการสามารถเชื่อถือได้ดี เนื้อหาสาระในช่วงที่ 1 คือเกร็ดความรู้ ก็มีการอ้างอิงจากหลัก
ที่เป็นข้อกฎหมาย มีการอ้างที่มาของเนื้อหาที่น าเสนอ ท าให้ข้อมูลที่น ามากล่าวมีความน่าเชื่อถือ 
ในช่วงที่ 2 มีความน่าเชื่อถือเพราะข่าวที่น ามาเล่าเป็นข่าวที่เกิดข้ึนจริง และผ่านการกรองมาเรียบร้อย
แล้ว แม้จะไม่ได้เป็นข่าวที่อัพเดทในเวลาแต่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ของกลุ่มตัวอย่างไม่วันใดก็วันหนึ่ง ส่วนของการสอบถามความคิดเห็นของคนก็ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ได้
เซ็ตฉากขึ้นมา ค าตอบที่ได้ มีหลากหลาย ค าตอบมาจากความรู้สึกของคนถูกสัมภาษณ์จริงๆ  แต่กลุ่ม
ตัวอย่างบางคนไดเ้สนอเพ่ิมมาว่าน่าจะสอบถามความเห็นคนให้เยอะกว่านี้เพราะจะได้ดูเป็นความเห็น
ของผู้คนที่หลากหลายมากขึ้น ที่รายการสัมภาษณ์มาดูน้อยเกินไป ในช่วงที่ 3 ก็มีความน่าเชื่อถือ
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เพราะวิทยากรที่เชิญมาแนะน า เป็นผู้ที่มีความรู้จริงในเรื่องกฎหมายนั้นๆ และตอบค าถามได้อย่าง
น่าเชื่อถือมีหลักการและเหตุผลประกอบที่ดี 

“น่าเชื่อถือเพราะไม่ได้พูดลอยๆ มีการน าหลักกฎหมายมาอ้าง มีการอ้างอิงที่มาด้วย และ
มีวิทยากรต ารวจช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ” (เอกฤทธิ์ บุญประเสริฐโพธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 
2556) 

“ความน่าเชื่อถือต้องมีอยู่แล้วล่ะเพราะเรายึดหลักกฎหมายมาพูดมาบอก เราไม่ได้อยู่ๆ 
เขียนขึ้นมาเองถูกไหม” (พันต ารวจเอกปรีชา เอ่ียมนุ้ย, สัมภาษณ์, วันที่ 29 ธันวาคม 2556) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ได้รับประโยชน์จากการรับชม 
รายการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเนื้อหาของรายการเป็นเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ 
สามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่างทุกคน ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เหมือนเป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองไปในตัว ช่วงที่ 1 ช่วงเกร็ดความรู้ ถือเป็นช่วงเกร็ดวามรู้จริงๆ แม้จะ
ไม่ได้ส าคัญมาก แต่รู้การได้รู้ไว้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี แม้จะไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทุกคน แต่
เกร็ดความรู้นี้อาจจะมีประโยชน์ส าหรับใครบางคนก็ได้ อย่างเช่น ช่วงเกร็ดความรู้เรื่องการแต่งกาย
ของคนขับแท็กซี่ หรือช่วงที่ 2 การเล่าข่าวของพิธีกรนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยเตือนสติและฉุกให้คนดูเกิด
ความตระหนักถึงผลที่จะตามมาของความไม่รู้กฎหมายนั้นๆ หรือขาดความตระหนักในกฎหมายนั้น 
จะตระหนักมากหรือน้อยก็แล้วแต่คนส่วนการสอบถามความเห็นคนนั้นก็เป็นเพียงแค่การท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้รู้และเห็นถึงความคิดเห็นของกลุ่มคนในสังคมที่หลากหลายมากขึ้นเท่านั้น ช่วงที่ 3 เป็นการ
น าช่วยท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ดูรายการ เกิดความเข้าใจและกระจ่างในสิ่งที่วิทยากรชี้แจงมากขึ้น ช่วยท า
ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทราบข้อมูลข่าวสาร และได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งบางข้อนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างหลายคนให้ความเห็นว่า เข้าใจอีกอย่างมาตลอด แต่พอฟังวิทยากรเฉลยประกอบกับ
สถานการณ์สมมุติ ก็เพ่ิงรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดมาโดยตลอด หรือ ไม่เคยรู้เลยเป็นต้น ซึ่งช่วงไขขอข้องใจ
ด้านกฎหมายกับวิทยากรนี้เรียกได้ว่า ช่วยไขข้อสงสัยต่างๆ ในหลายๆ กรณ ีได้เป็นอย่างด ี

“หากใครขับแท็กซี่หรือมีคนรู้จักเป็นคนขับแท็กซี่ก็สามารถน าความรู้นี้ปฏิบัติหรือบอก
ต่อได้เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้กับต ารวจได้” (ปริวรรษ เจียมจิตต์, สัมภาษณ์, วันที่ 27 
ธันวาคม 2556) 

“มีความแปลกใหม่ไม่ค่อยเหมือนรายการกฎหมายที่เคยมี และน่าคิดตามในหลายๆ 
อย่างที่น ามาเสนอ อย่างการเปิดประตูออกไปชนมอเตอร์ไซค์ ปกติไม่เคยนึกถึงเลยนะว่าเหตุการณ์
แบบนี้จะเกิด พอดูรายการมันก็ช่วยท าให้เราเริ่มตระหนัก และช่วยเตือนเราว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็มีอยู่
ด้วย ท าให้เราระวังมากขึ้นในชีวิตจริงเอามาใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีเลย” (เอกฤทธิ์ บุญประเสริฐ
โพธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

“ดีครับ เอาเรื่องที่คนไม่ค่อยนึกถึงหรือมองข้ามไปมาน าเสนอ ท าให้คนตระหนักและ
ระวังมากขึ้น ดูมีประโยชน์เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีครับ และก็มีความน่าเชื่อถือเพราะน า
ต ารวจมาชี้แจง อย่างง่ายๆ เข้าใจง่ายดี เห็นภาพด้วย บางเรื่องนักกฎหมายก็ใช่ว่าจะรู้หมดนะ อย่าง
กฎจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอก” (ประวีณ ศานติวงษ์การ, สัมภาษณ์, 
28 ธันวาคม 2556) 
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ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกร วิทยากรของรายการและนักแสดง (Style)  
- บุคลิกและวิธีการสื่อสารของพิธีกร กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้แสดงความเห็นว่า ชอบทั้ง

พิธีกรชายและหญิง โดยให้ความเห็นว่ารูปลักษณ์ของพิธีกรทีห่ล่อ สวย บุคลิกดี ท าให้รายการน่าดูมาก
ขึ้น สิ่งเหล่านี้ช่วยท าให้เวลาที่พิธีกรพูดเรื่องกฎหมายที่เป็นวิชาการ กลายเป็นเรื่องที่ไม่วิชาการเท่าไหร่
นักจากบุคลิกของพิธีกรทั้งสอง นอกจากจะช่วยให้ผู้ชมไม่เกิดความเครียดแล้ว ยังท าให้ผู้ชมเกิดความ
สนใจได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วย 

“ความกวนและดูตุ้งติ้งสลับแมนของพิธีกรชายท าให้คนดูเกิดความข าขันในท่าทาง” 
(กัญญาวีร์ นาแพง, สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

“พิธีกรหญิง พูดจาดีน่าฟังท าให้รายการน่าดูมากขึ้น” (สหวิชญ์ ต่ายสกุลทิพย์ , 
สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

“เพ่ิงเคยเห็นรายการกฎหมายที่มีพิธีกรเป็นวัยรุ่นขนาดนี้ ปกติถ้าไม่แก่ไปเลยก็จะมีอายุ
นิดนึง การที่รายการนี้ใช้พิธีกรวัยรุ่นก็ท าให้รายการกฎหมายดูน่าสนใจและดูไม่น่าเบื่อดี เป็นกา ร
เปลี่ยนอารมณ์รายการกฎหมายไปเลย” (เอกฤทธิ์ บุญประเสริฐโพธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 
2556) 

- บุคลิกและวิธีการวิทยากรในรายการ กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นคล้ายกันว่า 
วิทยากรมีความน่าเชื่อถือ สามารถอธิบายได้เห็นภาพ ใช้ภาษาที่ไม่เป็นกฎหมายจนเกินไปท าให้ผู้ชมที่
รับชม สามารถเข้าใจได้ง่าย เรื่องใดทีก่ลุ่มตัวอย่างบางคนรู้อยู่แล้ว การพูดของวิทยากรสามารถช่วยให้
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นหรือบางเรื่องที่ผู้ชมยังไม่รู้ การอธิบายของวิทยากรก็สามารถ
ท าให้ให้ผู้ชมได้ความรู้ใหม่ และเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะอธิบายแล้วเห็นภาพ มีเหตุผลที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง  

“ต ารวจที่มาพูดเก่งดี พูดอธิบายเข้าใจง่ายดี พูดแล้วผมก็เข้าใจ ถึงผมจะเป็นวัยรุ่น แต่ก็
เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดมา” (สหวิชญ์ ต่ายสกุลทิพย์, สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

“วิทยากรต้องขอชมครับว่าอธิบายดีมาก ใช้ภาษาง่ายเข้าใจง่ายและเห็นภาพมากขึ้น  ฟัง
เฉยๆ ก็เข้าใจได้” (เอกฤทธิ์ บุญประเสริฐโพธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

“วิทยากรพูดจาดีมีหลักการมีเหตุผล” (ประวีณ ศานติวงษ์การ, สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 
2556) 

- การแสดงของนักแสดง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ชอบ เพราะนักแสดงแสดงได้ดี 
อารมณ์สมจริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตลกแอบแฝงอยู่ในท่าทางและสีหน้า  ท าให้คนดูรู้สึก
เพลิดเพลินได้ และการมีคนหัวม้าเข้ามาสร้างสีสันในรายการ ก็ช่วยท าให้รายการดูไม่น่าเบื่ออีกด้วย 

“นักแสดงก็ยอดเยี่ยมมากแสดงเต็มที่ดี เห็นมีคนหัวม้าด้วย ดูแล้วตลกดี” (ภาณุพล อัคร-
เดโชชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจ ต่อภาพรวมของรายการ (Overview)  
- ช่วงในรายการที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบมากที่สุดนั้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงความเห็น

ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีช่วงที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไป กันตามความสนใจส่วนตัว 
สรุป ได้ดังนี้  
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กลุ่มตัวอย่างท่ีชื่นชอบทุกช่วงของรายการนั้นมีจ านวน 2 คน โดยได้ให้เหตุผลว่า ชอบทุก
ช่วงของตัวรายการ เนื่องจากตัวรายการมีความลงตัวและเหมาะสมดีแล้ว  

“ชอบที่สุดตรงความเป็นวัยรุ่นของรายการที่มีทั้งเอฟเฟคต่างๆ ขึ้นมาท าให้ดูกวนๆ ฮาๆ   
ไม่น่าเบื่อ มันท าให้รายการกฎหมายที่น่าเบื่อในความรู้สึกของคนหนุ่มสาว ดูเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว      
และน่าดูมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น ช่วงที่ชอบมากที่สุดในรายการไม่มีนะชอบทุกช่วงเลย ลงตัวดีแล้ว”       
(สหรัฐ ต่ายสกุลทิพย์, สัมภาษณ์, วันที่  26 ธันวาคม 2556) 

“ช่วงที่ชอบ ชอบทุกช่วงในรายการเลยนะ มันลงตัวดีแล้ว ขาดช่วงไหนไปก็คงรู้สึก
แปลกๆ” (ภาณุพล อัครเดโชชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

ชอบช่วงที่ 2 มีจ านวน 3 คน โดยทั้งสามได้ให้เหตุผลว่า เป็นช่วงที่มีการน าข่าวมาเล่า
เตือนเพ่ือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้คนเห็นถึงความอันตรายหากไม่รู้กฎหมายหรือกระท าการต่างๆ โดย
ประมาท และการออกไปสอบถามความเห็นของคนทั่วไป ท ากลุ่มเป้าหมายได้ทราบความคิดและ
มุมมองของคนทั่วไปที่หลากหลาย ว่าเขาเหล่านั้นมีความคิดเห็นเช่นไรบ้าง   

“ช่วงที่ชอบที่สุดคือ ช่วงที่ 2 ช่วงเล่าข่าวกับถามความเห็นคนครับ ท าให้เราเกิดความ
ตระหนักจากข่าวที่เห็น และได้รู้ความเห็นในมุมมองคนอ่ืนอีกด้วย” (ปริวรรษ เจียมจิตต์, สัมภาษณ์, 
วันที่ 27 ธันวาคม 2556) 

ชอบช่วง 3 มีจ านวน 5 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งห้าคนให้เหตุผลว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่
เพลิดเพลินได้ความรู้และความสนุกไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นละครที่ให้ความรู้ผ่านการกระท าของตัว
ละคร เวลาวิทยากรที่เป็นต ารวจอธิบายเพ่ิมตอนท้ายก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้น  มีการยกตัวอย่างที่
เข้าใจได้ชัด เห็นภาพมากขึ้น สามารถได้รับทั้งความรู้ไปพร้อมกับความบันเทิง นอกจากนี้การที่
วิทยากรต ารวจไม่ได้ใช้ภาษาเป็นทางการมากนักในการอธิบาย และบางช่วงก็มีการปล่อยมุขตลกบ้าง 
ท าให้ผู้ชมดูได้อย่างไม่เครียด  

“ช่ ว งที่ ชอบที่ สุ ดชอบช่ ว ง  3  ครั บ  ได้ความรู้ เ ยอะดี มี ประ โยชน์สนุ กด้ วย ”            
(ประวีณ ศานติวงษ์การ, สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2556) 

“ช่วงที่ชอบที่สุดชอบช่วงที่ 3 ค่ะ มีความตลก สนุกและได้ความรู้ ให้ความรู้สึกเหมือนดู
ละครสั้นอีกด้วย” (นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีมากที่สุดในรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากได้
แสดงความเห็นว่าชอบความแปลก และแหวกแนวของรายการ ทั้งรูปแบบรายการ การน าเสนอใน
รายการ ตลอดจนพิธีกรทั้งสองคนและคนหัวม้า ผู้ที่พึงพอใจพิธีกรมากที่สุดได้ให้เหตุผลว่า พิธีกรมี
ความน่ารักเป็นกันเอง พูดคุยด้วยบรรยากาศสบายๆ เชิงเพ่ือนปรึกษาปัญหาหรือถกเถียงกัน
แลกเปลี่ยนความเห็นกัน การเสนอความเห็นของพิธีกรในรายการไม่เป็นการยัดเยียดความเห็นส่วนตัว
ของพิธีกรมากจนเกินไป มีความเป็นกลางพอดีๆ ส่วนชายหัวม้า แม้จะไม่ได้พูดอะไรมากนัก แต่
เปรียบเสมือนจุดสนใจและจุดเด่นของรายการ ที่เข้ามาสร้างสีสัน ที่ท าให้คนจ าได้ว่ารายการนี้ มีม้า 
และเจ้าม้าจะมีส่วนร่วมในทุกช่วงในรายการ ซ่ึงท าให้รายการนี้เป็นรายการกฎหมายที่แปลกแหวก
แนวที่สุดเท่าที่กลุ่มตัวอย่างเคยเห็นมา 
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“รายการน่าสนใจดี ชอบที่สุดตรงแนวความคิดของรายการ ความสร้างสรรค์ความแปลก
ใหม่หลายๆ อย่างในรายการ โดยเฉพาะพิธีกร” (ปริวรรษ เจียมจิตต์, สัมภาษณ์, วันที่ 27 ธันวาคม 
2556) 

“ชอบที่สุดตรงความแหวกแนวของรายการ ที่แหวกแนวรายการกฎหมายเดิมๆ ออกไป 
การตัดต่อก็ดูเป็นรายการวัยรุ่นไม่เหมือนรายการกฎหมายทั่วไป ช่วยดึงความน่าเบื่อของรายการ
กฎหมายออกไปได”้ (ประวีณ ศานติวงษก์าร, สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2556) 

- ความน่าสนใจโดยรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าภาพรวมของรายการ
นั้นมีความน่าสนใจและน่าติดตาม ตัวรายการมีความหลากหลายแปลกใหม่ ฉีกกรอบรายการกฎหมาย
รูปแบบเดิมที่เคยมีมา เป็นรายการกฎหมายที่ไม่เหมือนรายการกฎหมาย และสิ่งนี้เองท าให้คนที่ไม่
สนใจทางด้านกฎหมาย สามารถดูได้ โดยไม่รู้สึกเบื่อเหมือนรายการกฎหมายทั่วๆ ไป นอกจากนี้การ
ท ารายการกฎหมายออกมาในรูปแบบนี้ ยังรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นให้มาสนใจได้อีกด้วย  

“ความเป็นวัยรุ่นของรายการที่มีทั้งเอฟเฟคต่างๆ ขึ้นมาท าให้ดูกวนๆ ฮาๆ ไม่น่าเบื่อ 
ช่วยท าให้รายการกฎหมายที่น่าเบื่อในความรู้สึกของคนหนุ่มสาว ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวและน่าดูมากขึ้น” 
(สหรัฐ ต่ายสกุลทิพย์, สัมภาษณ์, วันที่  26 ธันวาคม 2556) 

“ ไ ม่ คิ ด ว่ า จ ะ เ ป็ น ร า ย ก า ร ก ฎ ห ม า ย ด้ ว ย ซ้ า  มั น ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ สึ ก นั้ น เ ล ย ”                 
(กัญญาวีร์ นาแพง, สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556)  

“รายการกฎหมายแบบนี้น่าสนใจแน่นอน โดยส่วนตัวชอบนะ เพราะมันแปลกดีไม่เคย
เห็น มีคนใส่หัวม้าด้วย ถ้ามีมาก็ดูนะ” (ภาณุพล อัครเดโชชัย, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อภาพรวมของรายการค่อนข้างมาก โดยให้ความเห็นว่าตัวรายการมีเนื้อหาสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน แต่กระนั้นก็มีความตลกและเพลิดเพลินสอดแทรกเข้า
มา ท าให้รายการไม่ดูวิชาการจนเกินไปจนคนดูรู้สึกถูกยัดเยียดเนื้อหาทางกฎหมาย ดูแล้วไม่รู้สึก
เครียด แม้กลุ่มผู้ชมจะไม่มีความสนใจทางด้านกฎหมายเลย ก็สามารถดูรายการกฎหมายได้อย่างไม่
รู้สึกเบื่อ และเครียดเกินไป  

“โดยรวมเป็นรายการที่น่าสนใจดีครับ เพราะดูแล้วไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ ดูได้เรื่อยๆ 
ส่วนตัวเพ่ิงเคยเห็นรายการกฎหมายแนวนี้เป็นครั้งแรง ก็คิดว่ามันแปลกใหม่ดี ปกติไม่ค่อยสนใจด้าน
กฎหมายเท่าไหร่ แต่รายการนี้เป็นรายการกฎหมายที่ผมดูแล้วไม่เบื่อ ผมว่าก็ดีเลย” (เอกฤทธิ์ บุญ-
ประเสริฐโพธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

“ได้ความรู้ด้วย และคิดว่าวัยรุ่นก็ดูได้ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆ คน”     
(สหวชิญ์ ตา่ยสกลุทิพย์, สัมภาษณ์, วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556) 
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ส่วนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ (รู้ไว้ไม่โดน) 
1. อยากให้มีการสรุปสิ่งที่ต ารวจพูดอีกทีไว้ในตอนท้ายของรายการ 
2. อักษรที่ใช้ในรายการควรจะมีหลากหลายมากกว่านี้ บางช่วงอ่านยาก 
3. การถามความเห็นคนทั่วไปน่าจะถามให้เยอะกว่านี้ 
4. อยากให้ปรับซาวด์เอฟเฟคน้อยลงกว่านี้ มีถี่เกินไป 
5. พิธีกรพูดไม่ชัดควรมีค าควบกล้ าบ้าง 
“เสียงเอฟเฟคเสียงบางช่วงถี่เกินไปหน่อย พิธีกรชายพูดไม่ค่อยชัดน่าจะควบกล้ าบ้าง 

เช่นค าว่า เรา แต่พิธีกรออกเสียงว่า เลา แบบนี้ ถ้าพูดชัดน่าจะดีกว่านี้นะ แต่ก็ฟังรู้เรื่องอยู่แหละ
โดยรวมไม่มีปัญหา” (สหวิชญ์ ต่ายสกุลทิพย์, สัมภาษณ์, วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

“พิธีกรชายพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และไม่น่าใส่แว่นตาด า แต่โดยรวมก็ถือว่าฟังรู้เรื่อง และ
แว่นตาด าไม่ได้มีผลต่อความเข้าใจหรือความรู้ในด้านกฎหมายแต่อย่างใด” (เอกฤทธิ์ บุญประเสริฐ-
โพธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 28 ธันวาคม 2556) 

จากผลการประเมินข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ประเมินผลรายการ เพ่ือให้ทราบถึง 
ความเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการ “รู้ไว้ ไม่โดน” 
ที่ผลิตขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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บทที ่ 6 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการและความ
ต้องการ ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือการสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการ
กฎหมาย เพ่ือให้ได้แนวทางส าหรับการผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด ตลอดจนการประเมินผลของชิ้นงานรายการทางโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีสนทนา
กลุ่ม และการประเมินประสิทธิผล ของรายการ ซึ่งการเก็บข้อมูลและศึกษาผลการวิจัยดังกล่าว ท าให้
สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
         
  สรุปผลการวิจัย 

การสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ใน
ส่วนของสรุปผลการศึกษาวิจัยนั้นประกอบด้วย2ส่วนคือ  

1.  สรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตรายการปกิณกะให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายใกล้ตัวทางโทรทัศน์ 

2.  สรุปผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับชมรายการ “ให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” 

 

1.  สรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายใกล้ตัวทางโทรทัศน์ 

ในการผลิตชิ้นงานรายการ “รู้ไว้ไม่โดน...” มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ใหญ่ๆ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิตรายการ ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ และขั้น
ทดสอบชิ้นงาน โดยสรุปผลได้ดังนี้คือ 

1.1  ขั้นตอนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-production) 
1.1.1  การค้นคว้าข้อมูล: เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนตั้งแต่ขั้นเริ่มคิดที่จะ

ผลิตรายการ ซึ่งจากความคิดริเริ่มของผู้ศึกษา ที่ต้องการศึกษากระบวนการผลิตรายการที่ให้ความรู้
ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันนั้น ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ ทั้งหนังสือกฎหมายของไทยและของต่างประเทศ ต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆ ข่าว
หรือประเด็นของกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษาถึงข้อกฎหมายที่
ส าคัญในประเทศและข่าวที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และทฤษฎีส าคัญๆ ที่จะสามารถน ามาใช้
ประกอบการสร้างสรรค์รายได้ ตลอดจนศึกษารายงานการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่ว่าจะ
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เป็น งานวิจัยด้านสภาพปัญหาทางกฎหมายในชีวิตประจ าวันของประชาชนและแนวทางการใช้หลั ก
กฎหมายเบื้อต้นในการแก้ไขปัญหา รายงานการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม การรับรู้กฎหมาย 
และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งจากการค้นคว้าหาข้อมูลเหล่านี้ท าให้ผู้ศึกษาเกิด
ความเข้าใจในด้านกฎหมาย เข้าใจถึงสภาพปัญหาของกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และเข้าใจถึง
ความคิด พฤติกรรมของผู้คนมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ศึกษาเริ่มรู้แนวทางในการท ารายการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ท าการศึกษารูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอของ
รายการกฎหมายทางโทรทัศน์ ที่มีอยู่ในประเทศไทยจ านวน 3 รายการ ได้แก่รายการคนหัวหมอ 
รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัย และรายการกฎหมายประชาชน ซึ่งเป็นรายการที่มาจากทั้งสื่อฟรี
ทีวี เคเบิ้ลทีวี และอินเทอร์เน็ต ซึ่งจากการทดลองศึกษารายการกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
แล้ว ก็ท าให้ผู้ศึกษาสามารถจับแนวทางของรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ และวิธีกรน าเสนอของ
รายการกฎหมายได้กฎหมายมากยิ่งขึ้น และเริ่มเล็งเห็นข้อบกพร่องหรือส่วนที่ยังขาดไปในการ
กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการน าไปปรับใช้ในรายการของผู้ศึกษาโดยเติมเต็ม
ส่วนที่ผู้ศึกษาคิดว่ายังขาดไปในรายการกฎหมายของไทย ลงมาในรายการกฎหมายของผู้ศึกษาเอง 

1.1.2  การเก็บรวมรวมข้อมูล: จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทัศคติและพฤติกรรม
ด้านกฎหมาย ความต้องการด้านรูปแบบ และเนื้อหาเกี่ยวกับรายการกฎหมายของกลุ่มเป้าหมาย และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและผู้ผลิตรายการกฎหมาย  

1) การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทัศคติและพฤติกรรมด้านกฎหมาย ความ
ต้องการด้านรูปแบบ และเนื้อหาเกี่ยวกับรายการกฎหมายของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ศึกษาได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากการแจกแบบสอบถามจ านวน 120 ชุดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 5 
กันยายน ถึง 15 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ ซึ่งสามารถสรุปผล ได้ดังนี้   

ด้านทัศนคติทางกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
กฎหมายมากพอสมควร ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน ที่ส ารวจมานั้นจ านวน 77 คน คิดเป็น 
64% มีมุมมองต่อกฎหมายว่า เป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องรู้ รองลงมาคือ ส าคัญปานกลางควรรู้ไว้บ้าง
จ านวน 43 คน คิดเป็น 36% 

เหตุการณ์ด้านกฎหมายที่กลุ่มเป้าหมายคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวเองมาก
ที่สุด 3 อันดับจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 120 คน นั้นคิดว่าอุบัติเหตุทางถนนสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย
ที่สุด รองลงมาคือ การถูกท าร้ายร่างกาย และการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์เป็นอันดับสุดท้าย  

พฤติกรรมการรับชมรายการกฎหมาย เ พ่ือศึ กษาหาความรู้ ของ
กลุ่มเป้าหมายนั้น โดยส่วนใหญ่เคยรับชมรายการโทรทัศน์ ที่มีรูปแบบหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย โดยตรง และอยากให้รายการกฎหมายรูปแบบใหม่ที่ออกมานั้น เป็นกฎหมายที่มีความใกล้
ตัวสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาไม่เคร่งเครียด และมีการ
น าเสนอที่หลากหลายรูปแบบนอกจากการมานั่งคุยกันของนักกฎหมายเพียงอย่างเดียว และพิธีกร
จะต้องมีความน่าสนใจ  

เรียงล าดับความต้องการด้านเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชมมากที่สุด 
3 อันดับ จาก กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 120 คน มีความสนใจรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคดีจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เป็นจ านวนที่เท่ ากัน จ านวนอย่างละ 31 คน    
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คิดเป็น 26% รองลงมาคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท้ายร่างกาย/ล่วงละเมิดทางเพศ การปล้น
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ จ านวน 27 คน คิดเป็น 23% และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์จ านวน 16 คน   
คิดเป็น 13% ตามล าดับ 

จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้  ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ได้กับ 
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอในรายการกฎหมายของผู้ศึกษา ให้ตอบโจทย์ สอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและผู้ผลิตรายการ
กฎหมาย จ านวน 3 ท่าน ซึ่งจากการสัมภาษณ์โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ในเรื่องของ
กฎหมายที่มักพบเจอได้บ่อยของประชาชน และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จากผู้มีความรู้ทางด้าน
กฎหมายทั้งสองคน นั้นพบว่า กฎหมายที่มักเกิดขึ้นบ่อยในทุกวัน นั้นส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สิน  ได้แก่ คดีการลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์  ปล้นทรัพย์ และคดีที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทาง
ร่างกายอาทิเช่น คดีท าร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศและอุบัติเหตุทางท้องถนน ส่วนกฎหมายที่
ประชาชนควรรู้ไว้เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันเลยก็คือ กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของ
บุคคล หมายถึง ประชาชนคนใดประกอบอาชีพอะไร ในชีวิตประจ าวันนั้นมีความเกี่ยวของกับสิ่งใด
มากเป็นพิเศษ ก็ควรที่จะรู้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพของตัวเอง และสิ่งที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุด
ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนจ านวนมาก 
และมีความเกี่ยวข้องอยู่แทบจะตลอดเวลา ผู้มีประสบการณ์จึงให้ค าแนะน ามาว่ากฎหมายใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อย่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์หรือกฎหมายคอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นสิ่งส าคัญที่ควร
จะต้องรู้ด้วยในปัจจุบัน เพ่ือมิให้ตนเองกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่อจากการท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ เป็นต้น 

และจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการกฎหมายรายการคนหัวหมอ  ผู้ผลิต
รายการได้ให้ สัมภาษณ์ในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา ลีลาการน าเสนอ และสิ่งส าคัญในรายการ
กฎหมายที่ดี โดยได้ข้อสรุปว่า รูปแบบรายการหากต้องการให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป ก็ควรน าเสนอใน
รูปแบบที่ไมดู่เป็นทางการหรือเคร่งเครียดจนเกินไป มีเนื้อหาทางกฎหมายหรือประเด็นทางกฎหมายที่
ใกล้ตัวคน เพ่ือให้คนรู้สึกว่ากฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น สิ่งส าคัญคือ ต้องใช้ภาษาที่ไม่ยาก
เกินไป ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน สามารถท าให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย จะต้องมี
การใส่มุขตลกเข้ามาในรายการด้วย เพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ชม  เนื้อหาการน าเสนอ จะต้อง
น าเสนอเรื่องของกฎหมายที่ใกล้ตัวของประชาชนยิ่งใกล้ตัวคนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท าให้คนสนใจได้มาก
ขึ้นเท่านั้น การเลือกประเด็นในรายการ จะต้องถามจะผู้รู้ทางด้านกฎหมาย หรือน ามาจากคดีความที่
เกิดขึ้นจริงซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน อาทิ เช่นเป็นคดีที่ผ่านการตัดสินของศาลแล้วเป็นต้น ส่วนผู้
ด าเนินรายการก็ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้รายการเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่
ควรมีในรายการไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตาม คือ ควรจะมีจุดเด่นในรายการ อาทิ ชื่อรายการต้อง
โดนใจ คนสามารถจดจ าได้ง่าย และเพลงในรายการก็เช่นกัน จะต้องมีเอกลักษณ์ และสามารถท าให้
ติดหูก็จะช่วยให้คนจดจ ารายการได้  
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1.1.3  การออกแบบโครงการผลิตรายการ: ผู้ศึกษาได้ เริ่มร่างโครงการผลิต
รายการกฎหมายขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มเป้าหมายและความรู้ที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาประยุกต์รวมเข้าด้วยกัน ท าออกมาเป็นโครงสร้างรายการปกิณกะด้าน
กฎหมาย ที่ยึดความคิดสร้างสรรค์ในแบบของเราและในขณะเดียวกันก็ตอบความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายด้วย ก่อนจะน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจ ซึ่งหลังจากที่ได้ รับ
ค าแนะน าและชี้แนะแนวทางมาแล้ว ผู้ศึกษาก็ได้น าค าแนะน าเหล่านั้นมาปรับเปลี่ยนอีกครั้ง จนใน
ที่สุดโครงร่างที่ได้ก็คือ เป็นรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวส าหรับผู้ที่ไม่มีความ
สนใจทางด้านกฎหมาย ให้หันมาสนใจกฎหมาย ซึ่งในตัวรายการ จะมีความหลากหลายในแต่ละช่วง 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจ ช่วงน าข่าวมาเล่าเพ่ือเป็นอุทาหรณ์สอนใจ 
และการออกไปสอบถามความเห็นผู้คนต่อกฎหมาย การมีสถานการณ์สมมุติด้านกฎหมาย และการมี
วิทยากรผู้รู้ด้านกฎหมายมาตอบค าถาม ซึ่งความหลากหลายนี้จะท าให้ ตัวรายการไม่น่าเบื่อมากนัก
อย่างรูปแบบรายการกฎหมายเดิมๆ และสามารถท าให้กลุ่มผู้ชมได้รับความรู้ไปพร้อมๆ  กับความ
บันเทิงที่หลากหลายรูปแบบด้วย  

หลังจากที่ได้โครงร่างรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาก็ได้เริ่มคิดชื่อรายการ 
ที่เหมาะสมกับรูปแบบของรายการ และต้องเป็นชื่อสามารถท าให้คนจดจ าได้ และโดนใจซึ่งการคิดชื่อ
รายการที่จ าท าให้คนจดได้ว่ายากแล้ว แต่การคิดชื่อรายการที่ท าให้คนจ าได้ และสอดคล้องกับรูปแบบ
รายการ ถือเป็นเรื่องที่ยากกว่า ผู้ศึกษาใช้เวลาคิดชื่อรายการทั้งหมด 2 เดือน จากการคิดชื่อรายการ
หลายร้อยชื่อ จนในที่สุดก็ได้ชื่อรายการออกมาคือ รายการ รู้ไว้ ไม่โดน... ซึ่งหมายถึง รายการ
กฎหมายที่ดูแล้ว จะท าให้คุณเกิดความรู้ และความรู้นั้น จะท าให้คุณไม่โดนสิ่งต่างๆ  นานาจาก
กฎหมาย คือ ไม่โดนจับ ไม่โดนปรับ ไม่ติดคุก หรือโดนเอาเปรียบ นั่นเอง พอได้ชื่อรายการแล้ว ผู้
ศึกษาก็เริ่มคิดโลโก้รายการ โดยอาศัยหลักการออกแบบที่ว่า เรียบแต่จ าได้ง่าย และต้องสอดคล้องกับ
รูปแบบรายการที่ออกแนวหนุ่มสาวผสมวัยรุ่น โดยเลือกฟอนต์โลโก้รายการที่จ าได้ง่าย มีความเด่น 
อ่านง่าย ชัดเจน และที่ส าคัญจะต้องดูมีความเห็นหนุ่มเป็นสาว และเป็นฟอนต์ที่ไม่เป็นทางการจนดู
เหมือนเอาไปใช้ในรายการวิชาการ สีของโลโก้เลือกเป็นสีขาวด าซึ่งท าให้เด่น และผู้ศึกษาเลือกที่จะ
เพ่ิมความเด่น โดยการน าโลโก้สีแดงรูปมือที่เป็นนิ้วชี้ใส่เพ่ิมเข้าไป เพ่ือให้โลโก้ดูมีความเด่น ทั้งจากสี
และลักษณะของโลโก้นั่นเอง 

การเลือกพิธีกร ผู้ศึกษายึดรูปแบบรายการที่ดูไม่เป็นทางการมากนัก และ
เพ่ือที่จะไม่ให้รายการดูเป็นทางการมากเกินไป รายการจึงต้องมีพิธีกรที่สามารถท าให้ความ
เคร่งเครียดดูเป็นทางการของรายการกฎหมายดูเบาลง โดยเลือกคัดพิธีกรหญิงที่มีความน่ารักตัวเล็ก
น่าเอ็นดูและเสียงใสๆ มาในรายการ ส่วนพิธีกรชาย จะเลือกคนที่บุคลิกดูไม่เคร่งขรึมจนมากเกินไปนัก 
โดยจะเลือกพิธีกรชายที่มีความขี้เล่น น่ารักออกแนวตุ้งติ้งผสมอยู่ในความเป็นผู้ชาย มาเพ่ือท าให้ตัว
พิธีกรชายมีความน่าเอ็นดูในรายการ โดยทั้งสองคนนี้ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
กฎหมายบ้างเพ่ือให้สามารถพูดเรื่องกฎหมาย และถ่ายทอดประสบการณ์ทางกฎหมายออกมาให้กับ
ผู้ชมได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
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1.1.4  การคัดเลือกข้อมูลและเขียนบทรายการ: หลังจากที่ได้โครงร่างรายการกับ
ชื่อรายการมาแล้วผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกประเด็นทางกฎหมายที่เหมาะสมกับ รูปแบบรายการ โดย
ประเด็นหรือเนื้อหาทางกฎหมายนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยตอนแรกรายการเลือกน าเสนอ อุบัติ เหตุทางรถยนต์ หรือกฎหมายจราจร  ซึ่งเป็นสิ่งที่
กลุ่มเป้าหมายสนใจจะรู้เป็นอันดับ 1 มาเป็นตอนที่ 1 ของรายการ โดยคัดเลือกประเด็นกฎหมาย
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่หลายคนไม่ค่อยรู้หรือขาดความตระหนักถึงมาน าเสนอ ส่วนในตอนที่ 2 
ของรายการ ผู้ศึกษาได้รับค าแนะน าท่ีได้จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายมาว่า ในสมัยนี้ควรจะ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยี อาทิ กฎหมายคอมพิวเตอร์ ไว้บ้างเป็นเรื่องดี ประกอบกับผล
การแจกแบบสอบถามถึงกฎหมายที่มีโอกาสเกิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดคืออะไร ค าตอบที่ว่า การ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นติด 1 ใน 3 สถานการณ์ จาก 5 สถานการณ์ทางกฎหมายที่
กลุ่มเป้าหมายคิดว่ามีโอกาสเจอ ดังนั้น ในตอนที่ 2 นี้ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกเขียนบท ในประเด็นที่เป็น
ความผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ โดยคัดเลือกประเด็นที่คนไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยระวังกับการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์  ตลอดจนอันตรายจากการตกเป็นเหยื่อของผู้กระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์มาบอกกล่าว ซึ่งหลังจากเลือกเรื่องได้แล้ว ผู้ศึกษาก็ได้เริ่มเขียนบทรายการทั้ง 2 ตอน 
โดยการเขียนบทรายการ จะไม่เน้นวิชาการหรือดูเป็นกฎหมายมากเกินไป แต่จะเป็นการพูดคุยเหมือน
เพ่ือนคุยกันเก่ียวกับปัญหาทางกฎหมายโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของรายการก็ตาม 
แต่ในช่วงของการมีวิทยากรเข้ามาอธิบายปัญหาข้อกฎหมาย ตัวผู้ศึกษาไม่ได้เป็นคนเขียนบทพูดให้ ผู้
ศึกษาเพียงแค่ก าหนดหัวข้อที่เป็นประเด็น และประชาชนสงสัยแยกเป็นกรณีๆ ไปให้วิทยากรดูแล้ว
ตอบตามหัวข้อ ภายใต้การตกลงที่ว่า ขอภาษาที่ไม่เป็นทางการจนมากเกินไปนัก ซึ่งในส่วนของ
วิทยากรนี้ เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกเรื่องท่ีจะน ามาเขียนบทแล้ว ผู้ศึกษาก็ต้องหาตัววิทยากรที่จะ
น ามาอธิบายข้อกฎหมายในช่วงกฎหมายของรายการ ซึ่งวิทยากรที่หามาตอบปัญหาด้านกฎหมายของ
ทั้งสองตอนนี้ ล้วนเป็นต ารวจทั้งคู่ ต ารวจที่ใช้ในรายการตอนที่ 1 จะเป็น พนักงานสอบสวนที่มี
ความรู้และมีประสบการณ์ในด้านการท าคดีต่างๆ รวมไปถึงอุบัติเหตุทางถนน และต ารวจในรายการ
ตอนที่สอง จะเป็นต ารวจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ  

1.1.5 การวางแผนการถ่ายท า: หลังจากได้บทรายการและรูปแบบรายการที่แน่ชัด
แล้วผู้ศึกษาได้เริ่มวางแผนถ่ายท ารายการ โดยก าหนดสถานที่ วันเวลาในการถ่ายท าของพิธีกร 
นักแสดง ที่มีในแต่ละช่วง ไม่ว่าจะเป็นช่วงของพิธีกร ช่วงสอบถามวามเห็นคน ช่วงสถานการณ์สมมุติ 
ส่วนช่วงของวิทยากรนั้น ไม่ต้องล าบากมากนักเพราะเราสามารถใช้สถานที่ ของวิทยากรในรายการที่
เราขอไปสัมภาษณ์ได้เลย    

1.2  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
ในขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการถ่ายท ารายการตามที่ได้ว่างแผนการถ่ายท าไว้ โดยได้

เรียนรู้การท างานเป็นตากล้องด้วยตัวเอง และเป็นผู้ก ากับด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ก็ท าให้ได้
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดี นอกจากการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ผู้ศึกษายังได้เรียนรู้ถึงอุปสรรค์ของการผลิต
รายการในแต่ละช่วงอีกด้วย อย่างเช่น การถ่ายท าตอนที่ 1 ช่วงพิธีกร สิ่งส าคัญคือเราถ่ายในสถานที่
ของคนอ่ืน ซึ่งนั่นท าให้ต้องมีการถ่ายท าภายในเวลาที่จ ากัด การเตรียมแผนการถ่ายท าที่ ไม่
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เตรียมพร้อมไป นอกจากการถ่ายท าจะไม่ตรงตามถ่ายท าที่วางไว้แล้ว คุณภาพงานที่ออกมาก็ไม่ค่อยดี
เท่าที่ควรอีกด้วย ซึ่งตรงส่วนนี้ส่งผลให้ขั้นตอนการผลิตรายการล่าช้า นอกจากนี้ภาพของพิธีกรที่วาง
ไว้เกิดความคลาดเคลื่อน เพราะพิธีกรชายประสบปัญหาเส้นเลือดฝอยในตาแตกข้างหนึ่งกะทันหัน จึง
ต้องแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าคือการให้พิธีกรชายใส่แว่นไป นอกจากนี้ จากขั้นตอนการผลิตรายการ
ยังท าให้ผู้ศึกษา รู้ว่าบทรายการที่วางไว้นั้นยังไม่ละเอียดและครอบคลุมพอ โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์สมมุติ ที่ท าให้ผู้ศึกษาไม่สามารถควบคุมเวลาในการถ่ายท าและการถ่ายท าให้เป็นไปอย่าง
ที่ต้องการได้ ซึ่งในจุดนี้ ก็ท าให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงปัญหาข้อบกพร่องของตัวเองว่ายังไม่รอบคอบมาก
พอ ดังนั้นในตอนที่ 2 ของรายการ ผู้ผลิตจึงน าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการถ่ายท าในวันแรกนั้น 
มาปรับปรุงและท าให้ดีขึ้น ซึ่งผลจากการเรียนรู้ในความผิดพลาดของวันแรก ก็ท าให้รายการในเทปที่  
2 ของผู้ศึกษามีกระบวนการผลิตที่ราบรื่นกว่า เทปแรกอย่างเห็นได้ชัด และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
การถ่ายท า และท าให้ผู้ศึกษารู้จักแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีขึ้น และสามารถน าไปแก้ไขการ
วางแผนงาน หรือการเขียนบทรายการ ในวันอื่นๆ ได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

1.3  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-production) 
หลังการผลิตรายการเสร็จแล้วผู้ศึกษาได้ท าการตัดต่อและท ากราฟิก ให้กับรายการ

เพ่ือให้รายการออกมาสมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปให้กลุ่มเป้าหมายดู ซึ่งในระหว่างการตัดต่อนั้น ผู้ศึกษา
ได้น าตัวรายการที่ตัดต่อไปให้เพ่ือนๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาดู ท าให้ผู้ศึกษาได้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเพ่ือนของผู้ศึกษา ท าให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงมุมมอง
ของคนอ่ืนที่มีต่อรายการเรา และสามารถน าเอาความคิดท่ีแตกต่างเหล่านั้น มาปรับและแก้ไขรายการ
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก  

1.4  ขั้นตอนทดสอบชิ้นงาน  
หลังจากการผลิตรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน

ชีวิตประจ าวันที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นรูปร่างแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการท าการ
สนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจในการรับชมรายการ
ปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน และทราบถึงความคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อรายการ อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลโครงการผลิตรายปกิณกะบันเทิงให้
ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการ
สนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่มนี้ ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่า รายการ
ปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันนี้ ตรงกับความต้องการของพวกเขา 
และได้น าข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายไปใช้ปรับปรุงรายการเพ่ือให้รายการตัวอย่างนี้ มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
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2.  ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับชมการ
สร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน” ของกลุ่ม
ตัวอยา่งที่มีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี  

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สนทนากลุ่มเพ่ือเป็นการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้
ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ถูกกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 18-35 ปี 
จากการรับชมรายการ จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ส่วนที่ 1 ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของรายการ (Format)  
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า รู้สึกพึงพอใจในวิธีการน าเสนอและรูปแบบของรายการ 

เพราะมีการน าเสนอที่หลากหลาย สร้างสรรค์ ไม่เครียดหรือดูเป็นทางการจนเกินไป เป็นรายการ
กฎหมายสามารถได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กับความบันเทิงดูแล้วไม่น่าเบื่อเหมือนรายการกฎหมาย
ทั่วไปที่มีความชัดเจนในแต่ละช่วง ท าให้คนดูมีความเข้าใจได้ง่าย เวลาแต่ละช่วงของรายการไม่ยาว
จนเกินไป แต่ละช่วงของรายการมีความเหมาะสม มีความดึงดูดและความน่าสนใจ ก็อยากให้มีการ
จัดท าต่อ เพราะรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ที่น าไปใช้ได้จริง  

ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาของรายการ (Content)  
เนื้อหาของรายการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เนื้อหารายการสามารถให้ความรู้ด้าน

กฎหมายใกล้ตัวที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันได้จริง และมีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่ได้รับชม เพราะ
เป็นรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ไม่ยาวมากจนเกินไป มีเนื้อหาที่พอประมาณ ไม่หนักหรือน้อย
จนเกินไป สามารถดูเพ่ือเป็นความรู้ใส่ตัวได้ในเวลาที่ไม่มาก เพียงแค่ 15 นาที ก็สามารถท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและวิทยากรและนักแสดงในรายการ (Style)  
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า พิธีกรมีความโดดเด่นในเรื่องของความน่ารัก ตลกขบขันและ

มีความเป็นกันเอง ท าให้ผู้ชอบรู้สึกสนุกได้ และเกิดความเอ็นดูในท่าทาง ของพิธีกร ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อ
มากนักเวลาพูดถึงข้อกฎหมาย ส่วนวิทยากรรับเชิญนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีความพึงพอใจใน
การอธิบายให้ความรู้ของวิทยากร เพราะใช้ค าพูดที่ไม่เป็นทางการจนมากเกินไป สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ 
ในภาษาท่ีคนทั่วไปใช้สื่อสาร มีการยกตัวอย่างประกอบเหตุผลที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่ายไม่งง และบางครั้งมี
การเล่นมุขตลกในรายการ ท าให้บรรยากาศของความเป็นวิชาการดูผ่อนคลายลง ไม่จริงจังมาก
จนเกินไป ในส่วนของนักแสดงกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าชอบ เพราะมีการแสดงที่ เข้าถึงอารมณ์ มี
ความตลกในท่าทางสามารถท าให้คนดูเกิดความข าขันได้ 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ต่อภาพรวมของรายการ (Overview)    
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า รู้สึกชอบ และพอใจต่อภาพรวมของรายการ ช่วงในรายการ

ที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบมากที่สุดคือช่วงที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์สมมุติประกอบค าอธิบายของ
วิทยากร โดยให้เหตุผลว่า เป็นช่วงที่ท าให้รู้สึกเหมือนดูละครดูเพลินๆ การจ าลองสถานการณ์ดูมีความ
ตลกน ามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สามารถท าให้คนรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว หรือบางสถานการณ์ท า
ให้ผู้ชมรู้สึกว่าคือตัวของผู้ชมเอง ท าให้ผู้ชมเกิดการจดจ าได้ดีมากขึ้น ยิ่งมีวิทยากรมาอธิบายเพ่ิมเติม 
และมีภาพประกอบแทรกอีก ก็ช่วยท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นการเติมเต็มความ
เข้าใจให้กับคนดอีูกด้วย 
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อภิปรายผล 
รายการกฎหมายที่มุ่งผลิตเพื่อประชาชนมีประโยชน์ต่อประชาชน แต่ประชาชนกลับไม่สนใจ 

จากการแจกแบบสอบถาม ผู้ศึกษาค้นพบว่า สถานการณ์ทางกฎหมายที่กลุ่มเป้าหมาย
คิดว่าตนเองมีโอกาสเจอมากที่สุดในชีวิตประจ าวัน ติดอันดับดับหนึ่ง 1 ใน 3 จาก 5 สถานการณ์ คือ
การกระท าผิดทางกฎหมายคอมพิวเตอร์ แต่เรื่องที่น่าสังเกตคือ การกระท าความผิดกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ที่กลุ่มเป้าหมายลงความเห็นว่าเป็นกฎหมายที่คนคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด
ติดอันดับ 1 ใน 3 จาก 5 สถานการณ์นั้น กลับกลายเป็นเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายส่วนมากอยากรู้น้อย
ที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่า แม้กลุ่มเป้าหมายจะคิดว่าตนเองมีโอกาสท าผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์มากติด
อันดับ 1 ใน 3 จาก 5 อันดับก็จริง แต่กลุ่มเป้าหมายยังคงละเลย มองข้าม และยังความตระหนักใน
เรื่องของ กฎหมายคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด   

นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายของรายการทั้ง 120 คน เคยดูรายการ
กฎหมายมากเกินครึ่งคิดเป็น 83% จากที่ได้ท าการส ารวจ แต่กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น กลับมีความ
สนใจน้อยทางด้านกฎหมายหรือไม่สนใจเลยถึง 62% เกินกว่าครึ่ง สิ่งนี้อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า
รายการกฎหมายในประเทศไทยที่มีอยู่นั้น ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีพอ ซึ่งหากจะมองใน
แง่ของเนื้อหา และวิธีการน าเสนอ ของรายการกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแล้วจะพบว่า ตัว
รายการกฎหมายนั้นมีแต่รูปแบบเดิมๆ ไม่มีความแปลกใหม่มากนัก ผู้ผลิตรายการกฎหมายในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ ยังคงเน้นตัวรายการที่มีนักกฎหมายมานั่งคุยและนั่งตอบปัญหาตลอดเวลาและมีเนื้อหา
ที่เน้นหนักไปทางกฎหมายจริงๆ ตลอดจนตัวของผู้ร่วมรายการที่ส่วนมากเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ ซึ่ง
ด้วยอายุของผู้ร่วมรายการประกอบกับเนื้อหาที่เป็นกฎหมายแบบวิชาการนี้ ก็ยิ่งท าให้ ตัวรายการดู
เป็นทางการ จริงจัง และเครียด หากไม่ใช่ผู้ที่สนใจทางด้านกฎหมายดูแล้ว ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ ดู วัยรุ่น
หรือคนหนุ่มสาวอาจดูไม่สนุกและเกิดความเบื่อหน่ายได้ ดังนั้นหากจะให้รายการกฎหมายในปัจจุบัน
น่าสนใจก็ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบ เนื้อหา และโครงสร้างรายการแบบใหม่บ้างเพ่ือเพ่ิม
ความน่าสนใจและความแปลกใหม่ให้แก่วงการรายการกฎหมาย 
 
สิ่งท่ีท าให้คนยังคงละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

จากผลการวิจัยที่พบว่า นอกจากความความไม่รู้กฎหมายคนที่ท าให้คนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย นั่นก็คือ “การบังคับใช้
กฎหมาย”ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งยังเลือกละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แม้จะรู้ว่า
การกระท านั้นผิดก็ตาม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลมาจากปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายใน
ประเทศไทยของเราที่ยังคงอ่อนแอ ไร้ประสิทธิภาพ แม้บ้านเมืองของเราในสังคมทุกวันนี้จะมี
กฎหมายมากมายหลายร้อยมาตราที่บัญญัติไว้ หากแต่ในสังคมไทยของเรานั้นยังคงมีการบังคับใช้
กฎหมายที่ขาดความเข้มงวด ขาดความน่าเชื่อถือ และขาดความยุติธรรม แม้กระทั่งผู้มีอ านาจทาง
กฎหมาย ยังคงละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือท าผิดเสียเอง ประชาชนที่ได้เห็นภาพการกระท าเหล่านั้น 
จึงเกิดความคิดที่ว่าหากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจทางกฎหมาย ยังละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วการ
ปฏิบัติติตามกฎหมายของพวกเขานั้นจะมีไปเพ่ืออะไร นี่เป็นเหตุให้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ยังคงเลือกจะ
ละเลยในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเอง ซึ่งจากทั้งหมดนี้ ก็ท าให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงต้นเหตุ
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ส าคัญ 2 ส่วน ที่ท าให้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและยังละเลยที่จะท าตามกฎหมาย นั่นคือความไม่รู้
ของคนและการที่มีผู้มีอ านาจทางกฎหมายละเลยกฎหมายเสียเอง  
 
กฎหมายไม่เครียด ถ้าเป็นปกิณกะ  

ผู้ศึกษาพบว่าแม้ว่าเนื้อหาที่เราต้องการน าเสนอ จะเป็นเรื่องที่เครียดหรือวิชาการมากแค่
ไหน แต่เมื่อใดก็ตาม ที่เราน ามาประยุกต์ ผสมหรือจัดท าออกมาในรูปแบบของรายการปกิณกะหรือ
รายการวาไรตี้ที่มีความหลากหลายในรายการแล้ว ความหลากหลายในรายการปกิณกะเหล่านั้น จะ
ช่วยสร้างความสนุกสนานขึ้นมาได้  

หากลองสังเกตรายการกฎหมายต่างๆ ส่วนมาก ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้คือความเป็นวิชาการ ความขึงขัง ความจริงจังในตัวรายการ และความยาก
ในเนื้อหารายการ ตลอดจนรูปแบบรายการซ้ าๆ ที่เห็นกันได้บ่อย คือ การน านักกฎหมายมานั่งคุยกัน 
หรือเอานักกฎหมายมานั่งตอบปัญหาในรายการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้กลุ่มเป้าหมายของรายการประเภท
นี้ค่อนข้างเป็นกลุ่มเฉพาะ นั่นคือ ผู้ที่รับชมรายการกฎหมาย หากไม่ได้เป็นผู้ที่สนใจทางด้านกฎหมาย
จริงๆ ก็จะต้องเป็นผู้ที่เจอเหตุการณ์ทางกฎหมายจนต้องมาเรียนรู้กฎหมาย ส่วนผู้ที่ไม่สนใจทางด้าน
กฎหมายหรือไม่เคยเจอเหตุการณ์ทางด้านกฎหมายมาก่อนเลย ไม่ว่าจะวัยใดก็ตามอาจเกิดความรู้สึก
เบื่อได้เมื่อรับชม 

การรับชมรายการกฎหมายก็เปรียบเสมือนกับการรับประทานอาหารเค็มๆ จานหนึ่ง ที่
ท าให้เรารู้รสชาติเค็มๆ เพียงอย่างเดียว ต่างจากการรับประทานอาหารหลายๆ อย่าง หลายๆ รสคู่กัน 
ทีท่ าให้เราไดร้ับรู้รสชาติของอาหารที่หลากหลายมากกว่า เช่นเดียวกับรายการกฎหมายที่ให้ความรู้สึก
เครียดเพียงอย่างเดียว การน าความเป็นปกิณกะเข้ามาในรายการ ก็เสมือนกับการช่วยเพ่ิมความหวาน 
เปรี้ยวและเผ็ดให้กับรายการ ช่วยปรุงแต่งรายการมีความหลากหลาย ท าให้รายการกฎหมายที่มีแต่
ความรู้สึกเครียดกลายเป็นรายการกฎหมายที่สนุก ตลกและเพลิดเพลินจากความหลากหลายที่เพ่ิม
เข้ามา เช่น การใช้พิธีกรสร้างสีสันรายการ การน าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายๆ ที่บางคนอาจไม่เคย
รู้มาน าเสนอ การออกไปสอบถามความเห็นของผู้คนในรายการท าให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมใน
กฎหมายมากขึ้น การมีช่วงสถานการณ์สมมุติเข้ามาในรายการท าให้คนเห็นภาพมากขึ้น  สิ่งเหล่านี้
นอกจากจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในด้านเนื้อหาที่ดูวิชาการหรือจริงจังให้น่าสนใจขึ้นมาได้แล้ว ยัง
ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับตัวรายการอีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบรายการคือปกิณกะ ฉะนั้น ตัว
รายการจึงสามารถน าเสนอความบันเทิงออกมาได้ในขณะที่สอดแทรกสาระประโยชน์เข้าไปในรายการ
ได้ด้วย อาจกล่าวได้ว่า  การใช้ปกิณกะเข้ามาในรายการกฎหมาย นอกจากจะได้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กันอีกด้วย  ซึ่งจากข้อค้นพบเหล่านี้ อาจกล่าวได้
ว่า “ทฤษฎีรายการปกิณกะที่น ามาใช้กับรายการกฎหมาย สามารถท าให้รายการกฎหมาย ที่ดูน่าเบื่อ 
กลายเป็นรายการที่ไม่น่าเบื่อได้”   

 
ความแปลก...คือจุดเด่นของรายการกฎหมาย 

การผลิตรายการโทรทัศน์ใดๆ ก็ตาม สิ่งส าคัญคือตัวรายการนั้นจะต้องมีจุดเด่น ไม่จุดใด
ก็จุดหนึ่ง อาจจะเป็นจุดเด่นทางด้านเนื้อหา จุดเด่นด้านรูปแบบรายการ จุดเด่นด้านฉากแสงสี
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เสียงเพลง จุดเด่นด้านพิธีกร ตลอดจนแขกรับเชิญที่มาในรายการ ซึ่งจุดเด่นที่ว่านี้ ก็อาจรวมถึงความ
แปลก ที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ตัวรายการ เป็นที่ชื่นชอบ และท าให้คนจดจ าได้ ซึ่งจากรายการ
ของผู้ศึกษานั้นพบว่า มีความแปลกอยู่ 3 ประเภทคือ แปลกทางด้านรูปแบบรายการ แปลกทางด้าน
เนื้อหา และแปลกทางด้านพิธีกรในรายการ ความแปลกในด้าน รูปแบบรายการก็คือ รายการของผู้
ศึกษาเป็นรายการด้านกฎหมาย แต่เป็นรายการกฎหมายที่ใช้รูปแบบของรายการปกิณกะ ที่มีความ
หลากหลายในรายการ ซึ่งรายการกฎหมายรูปแบบนี้ยังหาได้น้อยในประเทศไทยหรืออาจจะไม่มีเลย
ในประเทศไทย ตรงจุดนี้จึงท าให้รายการกฎหมายของผู้ศึกษาดูมีความเด่นขึ้นมาจากรายการกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่มี 

ในส่วนความแปลกทางด้านเนื้อหา รายการของผู้ศึกษาเลือกน าเสนอเนื้อหาที่แตกต่าง
ออกไป แม้หลักๆ จะเป็นการน ากฎหมายใกล้ตัวของประชาชนมาให้ความรู้เหมือนกับรายการ
กฎหมายอ่ืนๆ  แต่เนื้อหาที่น ามาเสนอนั้น จะไม่ใช่เนื้อหาทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับทนายความเท่านั้น 
แต่เป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับต ารวจด้วย เพราะในความเป็นจริงแล้ว คดีความทางกฎหมายที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันส่วนมากนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับต ารวจไม่น้อยไปกว่าทนายความ หรืออาจจะ
มากกว่าทนายความก็เป็นได้ ดังนั้นการที่เนื้อหารายการน าเสนอข้อกฎหมายที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับ
ทนายความอย่างเดียว แต่น าคดีความทางกฎหมายที่ข้องกับต ารวจมาด้วย จึงช่วยท าให้รายการของผู้
ศึกษามีความแปลกออกไปทางด้านเนื้อหา นอกจากนี้ การที่รายการของผู้ศึกษาน าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้มาเป็นเนื้อหาประกอบสั้นๆ ในรายการ ซึ่งโดยปกติรายการกฎหมายอ่ืนๆ ไม่มี 
ก็ยิ่งเป็นการท าให้เนื้อหารายการเกิดความแปลกยิ่งขึ้นกว่าเดิม และท าให้ดูน่าสนใจกว่ารายการ
กฎหมายที่มีแตเ่นื้อหาของกฎหมายที่ดูเคร่งเครียด 

ซึ่งในส่วนของเนื้อหาที่มีความแปลกของผู้ศึกษานี้ ก็มีความสอดคล้องกับหลักทฤษฎีที่ผู้
ศึกษาได้น ามาใช้กับงานวิจัยในด้านทฤษฎีทางด้านกฎหมาย ซึ่งก็คือ มีความใกล้ตัว และน าเสนออยู่
ภายในกรอบกฎหมายส าคัญที่ประชาชนคนควรรู้ในประเทศไทยซึ่งได้แก่กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และ กฎหมายที่อยู่ใน พ.ร.บ. ต่างๆ ที่มีความใกล้ตัวของประชาชน เช่น พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ในส่วนความแปลกทางด้านพิธีกร พิธีกรรายการกฎหมายของผู้ศึกษาจะเลือกใช้คนหนุ่ม
สาวที่ท าให้ตัวรายการดูไม่เหมือนรายการกฎหมายที่มีทั่วไปซึ่งมักจะใช้พิธีกรที่มีอายุ เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือ แต่บางครั้ง การที่รายการกฎหมายใช้แต่พิธีกรที่เป็นผู้ใหญ่ตลอด ก็อาจท าให้คนดูรู้สึกเบื่อ
รายการดูจริงจังเคร่งเครียดได้ รายการกฎหมายในประเทศไทยไม่ว่าจะรายการกฎหมายใดก็ตาม ล้วน
แต่ใช้ผู้ใหญ่ในรายการ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ดูรายการหากไม่ใช่คนที่ชอบกฎหมายหรือต้องการจะรู้
กฎหมายจริงๆ ก็จะเป็นกลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ไปเลย ไม่ใช่กลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวตลอดจนคนที่
ไม่สนใจด้านกฎหมาย เพราะพวกเขาเหล่านั้นขาดแรงจูงใจที่จะดูรับชม แต่การที่ผู้ศึกษาเลือกใช้พิธีกร
ที่เป็นคนหนุ่มสาว นอกจากผู้ใหญ่จะดูได้แล้ว วัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาว ก็ยังดูได้อีกด้วย เพราะด้วยช่วง
อายุของพิธีกรที่ไม่มากจนเกินไปและไม่เด็กจนเกินไปนั้น นอกจากจะสามารถท าให้ผู้ชมเป้าหมายที่
อายุน้อย รู้สึกว่า ไม่มีความห่างไกลจากตนเองมากแล้ว ความเคร่งเครียด ความจริงจังของรายการ
กฎหมายก็ยังลดลงอีกด้วย  
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นอกจากนี้ รายการกฎหมายของผู้ศึกษายังมีชายหัวม้าที่ท าหน้าที่เป็นมาสค็อตของ
รายการ มาเรียกร้องความสนใจ และมีส่วนร่วมในบางช่วงของรายการ เพ่ือวัตถุประสงค์เพียงอย่าง
เดียวคือ เพ่ือท าให้ตัวรายการดูแปลกไปจากรายการกฎหมายอ่ืนๆ ที่อาจกล่าวได้ว่าในประเทศไทย 
คงไม่มีรายการกฎหมายไหนมีมาก่อนแน่นอน 

และสุดท้ายสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญต่อความสนุกของรายการที่สามารถช่วยท าให้
รายการน่าเบื่อสามารถสนุกสนานได้นั่นคือการตัดต่อ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่า การตัดต่อถือ
เป็นส่วนส าคัญที่มีผลอย่างยิ่งในการท าให้รายการน่าดูหรือไม่น่าดู  หากพูดถึงรายการกฎหมาย
โดยทั่วไปแล้ว ส่วนมากรายการกฎหมายจะเป็นรายการที่มี เพียงพิธีกรสองคนมานั่งพูดคุยกันเรื่อง
กฎหมาย มุมกล้องไม่กี่มุม ตัดสลับกันไปมาและมีการตัดต่อที่เรียบง่าย กราฟิกในรายการแทบจะไม่มี
หรืออาจไม่มีเลย ตลอดทั้งรายการจนจบ แต่การตัดต่อของผู้ศึกษาได้เปลี่ยนรูปแบบการตัดต่อรายการ
กฎหมายเดิมๆ ให้เป็นแบบใหม่ โดยใช้แนวการตัดต่อที่ทันสมัยแบบวัยรุ่นทั้งหมด นั่นคือ มีการตัดต่อ
ที่กระชับรวดเร็ว เป็นคัทชนหรือการตัดแบบน าฟุตเทจมาชนกันในหลายๆ ช่วง และใช้กราฟิกลูกเล่น
ต่างๆ เข้ามาในรายการดังเช่นรายการวัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งนี้ท าให้รูปแบบการตัดต่อของรายการ
กฎหมายของผู้ศึกษาแตกต่างจาก การตัดต่อรายการกฎหมายเดิมๆ ที่เคยมีมาอย่างสิ้นเชิง  กลายเป็น
รายการกฎหมายแบบใหม่ท่ีสนุก น่าดู ไม่น่าเบื่อ และน่าสนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   

และจากความแปลกของรายการทั้งหมดนี้ก็ท าให้ ผู้ศึกษาได้ค้นพบข้อดีอย่างหนึ่งจาก 
การท าการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายก็คือ รายการกฎหมายที่ผู้ศึกษาได้ท าขึ้นมาภายใต้ความ
แปลกใหม่ที่รายการกฎหมายอ่ืนยังไม่เคยท านั้น สามารถท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจด้านกฎหมาย
และไม่ดูรายการกฎหมาย สามารถเปลี่ยนใจมาดูได้ ซึ่งพวกเขาบอกว่ารายการกฎหมายแบบใหม่นี้ท า
ให้เข้าเกิดความรู้สึกสนใจ และชอบ แม้จะไม่ได้ชอบมาก แต่ก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจส าหรับรายการ
กฎหมายแนวนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ท าให้ผู้ศึกษาค้นพบว่า รายการกฎหมายที่น่าเบื่อนั้น สามารถท า
ให้ไม่น่าเบื่อได้ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้มีความแปลกจากรูปแบบเดิม และมีความ
หลากหลายในเนื้อหา และการตัดต่อที่แปลกจากรูปแบบเดิมๆ จึงจะท าให้คนที่ไม่สนใจกฎหมายและ
ไม่คิดจะดูรายการกฎหมายเลย หันมาสนใจได้บ้างนั่นเอง     

 
การท ารายการที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลาย 

การจะสร้างสรรค์รายการอะไรก็ตาม ขึ้นมาสักรายการหนึ่งนั้น ผู้ศึกษาคนพบว่าการใช้
แนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลายมาผสมให้เข้ากันนั้น สามารถช่วยให้รายการออกมาดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งการน าแนวคิดและหลักทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่าถูกวิธี ใช้ให้เหมาะสม
และตรงกับรูปแบบรายการ สิ่งเหล่านั้นจะยิ่งช่วยท าให้รายการของเราสามารถตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเท่านั้น 

ซึ่งจากงานของผู้ศึกษานั้นได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ทั้งหมดด้วยกัน 4 
อย่าง ได้แก่ 1.ทฤษฎีของกฎหมาย 2.แนวคิดเกี่ยวกับรายการปกิณกะ 3.ทฤษฎีการรับรู้และเข้าใจ-
ภาพ 4.ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้
ศึกษาท้ังหมด และช่วยท าให้รายการของผู้ศึกษาเกิดประสิทธิภาพในด้านต่างๆ การน าทฤษฎีกฎหมาย
เข้ามาใช้นั้น ท าให้ผู้ สามารถก าหนดขอบเขตของกฎหมายที่มีความส าคัญ ต่อประชาชน ที่ประชาชน
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ควรรู้มาใช้และช่วยท าให้เนื้อหาด้านกฎหมายในรายการของผู้ศึกษา เป็นเนื้อหาที่มีหลักการมีเหตุผล 
มีความถูกต้องแม่นย า และเป็นเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ  

แนวคิดเกี่ยวกับรายการปกิณกะ ช่วยท าให้ผู้ศึกษารู้และเข้าใจถึงแนวทางการสร้างสรรค์
รายการให้มีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงแนวทางและ
องค์ประกอบที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องมีในรายการปกิณกะ ท าให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดและวางแผน
รูปแบบรายการให้ด าเนินไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม ส่วนแนวคิดหลักการรับรู้และเข้าใจภาพ ผู้ศึกษา
น ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการผลิตและตัดต่อซึ่งจ าช่วยท าให้ นั้นคือการค านึงถึงภาพของรายการที่
ออกมาโดยที่สามารถสื่อให้ คนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าใจได้ในแบบเดียวกันให้มากที่สุด โดยที่ภาพ
เรื่องราวของเนื้อหาที่น าเสนอนั้น จะต้องมีความใกล้ตัว ภาพที่สื่อออกมาจะต้องนั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่
เกิดข้ึนจริงที่ทุกคนสามารถพบเห็นเหมือนกันได้มากที่สุด เพราะสิ่งส าคัญในแนวคิดนี้คือ เมื่อใดก็ตาม 
ที่คนเราพบเห็นหรือรับรู้ สิ่งที่มีความ คล้ายกับสิ่งที่เคยเจอ เป็นสิ่งใกล้ตัว และเป็นสิ่งที่คนเรายังรู้ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ เขาเหล่านั้นก็จะมีความสนใจที่จะเปิดรับและรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นมากข้ึน  

และทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ซึ่งถือเป็นส่วนเสริมความแข็งแรงของแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
อีกทีหนึ่ง โดยยึดหลักว่า สิ่งที่จะน ามาใช้ในรายการและองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่รูปแบบ เนื้อหา
ตลอดจนภาษาที่ใช้ในรายการ จะต้องสามารถโน้นน้าวใจผู้ชมให้เกิดความสนใจได้ ผ่านการใช้กลวิธี
การโน้มนาวใจในแบบต่างๆ  

อาจสรุปได้ว่า เมื่อน าทฤษฎีและแนวคิดทั้ง 4 อย่างนั้นมาประยุกต์ใช้รวมกันแล้ว จะได้
หลักการและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อรายการของผู้ศึกษาที่ว่า “เป็นรายการกฎหมายที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายที่ส าคัญส าหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งน าเสนอในรูปแบบของรายการปกิณกะที่
สามารถให้ความรู้ไปพร้อมๆ กับความบันเทิง โดยอาศัยเรื่องราวใกล้ตัวและภาพเหตุการณ์ที่คนทั่วไป
สามารถพบเจอได้มาน าเสนอ ผ่านการโน้มน้าวใจแบบต่างๆ ที่สามารถท าให้ผู้ชมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และการกระท าได้” ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่มีประโยชน์ต่อผู้ศึกษา ผู้ศึกษาสามารถ
น ามาใช้ก าหนดรูปแบบ เนื้อหา และองค์ประกอบต่างๆ ในรายการให้มีประสิทธิภาพได้  

ดังนั้น ในอนาคตหากมีการผลิตรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวันขึ้นมาในฟรีทีวีในประเทศไทย ก็จะถือเป็นการเพ่ิมความหลากหลายและความแปลก
ใหม่ต่อรายการกฎหมายในฟรีทีวีไทยแน่นอน โดยเฉพาะการท าออกมาในรูปแบบที่รองรับกลุ่มคน
ในช่วงอายุที่น้อยด้วย อย่างวัยรุ่น คนหนุ่มสาว ซึ่งบางคนไม่มีความสนใจทางด้านกฎหมายเลย ให้
พวกเขาดูรายการกฎหมายได้อย่างไม่เบื่อ เพราะกฎหมายไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้มีอ านาจทางกฎหมาย
หรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่กฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคน ไม่ว่าจะเพศใด วัยใด ก็ควรที่จะรู้ไว้เป็นเกราะป้องกัน
ของตัวเอง โดยเริ่มจากการเรียนรู้กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวันก่อนได้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพ่ือให้คนรู้สึกถึงความใกล้ตัวของกฎหมายเหล่านั้นที่ อาจ
เกิดขึ้นได้จริง  จึงท าให้ผู้ศึกษาผลิตรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันที่
ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีความสนใจในเรื่องกฎหมายให้สามารถหันมาดูรายการกฎหมายหรือ
หันมาสนใจในเรื่องกฎหมายได้บ้าง และคาดหวังว่าในอนาคตจะมีรายการกฎหมายที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนดูได้หลากหลาย มากยิ่งขึ้น   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย  
ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัว

ในชีวิตประจ าวัน 
1. ในการผลิตรายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันนั้น 

ผู้วิจัยควรศึกษาและวางแผนในขั้นตอนก่อนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการหาข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ใน
การเขียนบท เพราะบทที่เขียนนั้นจะต้องตรงกับความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ท าวิจัยควร
หาข้อมูลของกฎหมายที่จะน ามาใช้ให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากกฎหมายบางอย่างบางข้อ และบางฉบับ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หากน าข้อมูลซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเก่ามาใช้ อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการเขียนบทได้ และอาจน าไปสู่การให้ข้อมูลทางกฎหมายที่ผิด 

2. การท ารายการปกิณกะนั้นมีองค์ประกอบในรายการที่หลากหลายและค่อนข้าง
ละเอียด ดังนั้นขั้นตอนในการผลิตและถ่ายท า อาจเยอะกว่าการท ารายการอ่ืน ทั้งในด้านอุปกรณ์  
สถานที่ บุคลากร ตลอดจนงบประมาณ ดังนั้นผู้ท าวิจัยควรวางแผนให้ละเอียดถี่ถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานในขั้นตอนการผลิตเป็นไปด้วยความล่าช้า  ผู้ท าวิจัย ควร
ตรวจสอบสถานที่ในการถ่ายท าก่อนเสมอ เพื่อสะดวกต่อการวางแผนต่างๆ เช่น การ นัดหมายทีมงาน 
การวางแผนการเดินทาง และสถานที่ในการถ่าย และควรมีแผนส ารองทุกครั้ง หากเกิดเหตุการณ์
เฉพาะหน้าจะได้แก้ไขได้ทันที เช่น ประสบปัญหาด้าน สถานที่ที่ใช้ในการถ่ายท า ประสบปัญหาด้าน
บุคลากรไม่เพียงพอ ตลอดจนอุปกรณ์ในการถ่ายท าไม่เพียงพอเช่น ไฟ เป็นต้น 

3. ในขั้นตอนการถ่ายท า ก่อนการอัดเทปผู้วิจัยควรเช็คองค์ประกอบในเฟรมภาพให้ดีว่า
มีส่วนขาดส่วนเกินออกมาจากฉากหรือไม่ เช่น มือของทีมงานโผล่เข้ามาในเฟรม หรืออุปกรณ์ไม่พึง
ประสงค์โผล่เข้ามาในเฟรม เป็นต้น เพ่ือจะได้ไม่เสียเวลาในการถ่ายท าใหม่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรเช็ค
ฟุตเทจ หลังการถ่ายท าทุกครั้ง ว่ามีครบตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ และฉากใดบ้างที่ยังไม่ได้ถ่ายท า 
เพราะรายการปกิณกะมีการถ่ายท าหลายช่วงและเยอะ บางครั้งผู้วิจัยอาจหลงลืมการถ่ายท าในบาง
ฉากหรือบางส่วนไปได้  

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงานนั้น ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงข้อบกพร่อง 
ที่สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้รายการนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการก่อนการผลิตที่เตรียมมาไม่ดี  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อและทัศนคติที่มีต่อ
เนื้อหาในการผลิต รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวใน

ชีวิตประจ าวัน 
___________________________________________________________________________________________________________

ค าชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ เรื่องการสร้างสรรค์
รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ทางด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ      ชาย        หญิง 
2. อายุ       21 – 25 ปี       26 – 30 ปี           31-35 ปี          มากกว่า 35 ปี 
3. ระดับการศึกษา  
( )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.     อนุปริญญา / ปวส.      ปริญญาตรี/เทียบเท่า  
     สูงกว่าปริญญาตรี      อ่ืนๆ ………………….. 
4. อาชีพ 
     นักเรียน/นักศึกษา       รับราชการ        พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
     ธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย       พนักงานบริษัทเอกชน      ลูกจ้าง 
     อ่ืนๆ………………….. 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และช่องทางของการรับสื่อ 
5. วันที่ท่านรับชมรายการโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด  
    จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี  
    ศุกร์       เสาร์ - อาทิตย์     ทุกวัน  
6. ช่วงเวลาในการรับชมโทรทัศน์เป็นประจ า  
    ก่อนเวลา 11.00 น.      11.01 - 14.00 น.       14.01 - 17.00 น.  
    17.01 - 20.00 น.      20.01 - 23.00 น.       23.00 น. เป็นต้นไป 
7. ท่านรับชมรายการโทรทัศน์ช่องใดมากที่สุด  
    Thai PBS       ช่อง 3       ช่อง 5        ช่อง 7   
    ช่อง 9       ช่อง 11        ทีวีเคเบิล คือ................................ 
8. คุณใช้ช่องทางไหนในการรับสื่อที่เป็นรายการโทรทัศน์ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

โทรทัศน์            สื่อ Internet (อาทิ ดูทีวีออนไลน์/ YouTube)                       
ทั้ง 2 อย่าง 

 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมด้านกฎหมาย 
9. ท่านคิดอย่างไรกับกฎหมาย  
     เป็นสิ่งส าคัญที่ควรต้องรู้    ส าคัญปานกลาง รู้ไว้บ้างก็ดี     ส าคัญน้อย ไม่อยากรับรู้ 
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10. .ท่านคิดว่าตนเองมีโอกาสเจอเหตุการณ์ที่มีกฎหมายมาเกี่ยวข้องในชีวิตแต่ละวันมากน้อยแค่
ไหน 
      มีโอกาสมาก เพราะสังคมทุกวันนี้อันตราย     พอมีโอกาส       น้อยมาก 

11. ในความคิดท่าน เหตุการณ์ทางกฎหมายใดบ้างท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวท่านง่ายท่ีสุด  

      ความรู้เกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย/ล่วงละเมิดทางเพศ การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ 

      ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท าการค้าซื้อ-ขาย กู ้ยืมเงิน ท าสัญญาซื้อขาย การผิดสัญญา  มรดก 

      ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับคดีจราจร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถนน การเดินทาง 

      ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการท าผิดทางคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ (ไลค์ เม้น แชร์ สิ่งผิด
กฎหมาย) 

      การละเมิดลิขสิทธิ์(ดัดแปลง ก็อปปี้ ขายของปลอม) ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................  

12. ท่านเคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับกฎหมายข้างต้นหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ บ้างหรือไม่  

      เคยเจอ  เหตุการณ์นั้นคือ.....................................................................................  
      ไม่เคย   
13. ท่านคิดว่าตนเองมีความรู้ทางกฎหมายอยู่ในระดับใด สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่มี
กฎหมายเข้ามาเกี่ยวเหล่านั้นหรือไม่ 
      รู้เยอะ สามารถแก้ไข / เอาตัวรอดได้ 

      พอรู้บ้าง แก้ไขได้บางสถานการณ์  

      รู้น้อยมาก แทบไม่รู้เลยว่าแก้ไขสถานการณ์อย่างไร 

14. เมื่อท่านต้องการศึกษาหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายท่านค้นหาจากที่ใด 

     หนังสือกฎหมาย    ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต      ดูจากทางโทรทัศน์  

     ถามผู้รู้โดยตรง(ต ารวจ หรือทนายความ)        อ่ืนๆ................... 

ส่วนที่ 4 ความสนใจและความต้องการด้านรูปแบบหรือเนื้อหาในรายการกฎหมาย 
15. ท่านสนใจรายการกฎหมายมากน้อยแค่ไหน 
      สนใจมาก       สนใจบ้าง      สนใจน้อย - ไม่สนใจเลย 
16. ท่านเคยรับชมรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่ 
      เคย       ไม่เคยรับชม (ท าต่อข้อ 18) 
17. รายการที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ท่านเคยรับชมหรือรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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      คนหัวหมอ                  คุยกฎหมายกับทนายวันชัย            รายการกฎหมายประชาชน  
      อ่ืนๆ........................................   
18. ท่านคิดว่าความยาวที่เหมาะสมส าหรับการรับชมรายการด้านกฎหมายคือเท่าใด 
     10 นาท ี         15 นาท ี     30 นาท ี
19. รายการกฎหมายที่น่าดูในความคิดของท่านควรเป็นแบบใด  
      ภาษาง่ายต่อการเข้าใจ  
      เป็นกฎหมายใกล้ตัว สามารถพบเจอได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
      เนื้อหาไม่เคร่งเครียด สนุกสนาน มีความบันเทิงเข้ามา  
      มีการน าเสนอหลายรูปแบบนอกจากการคุยกันของนักกฎหมาย (อาทิ มีสถานการณ์สมมุติ มีการ 

สัมภาษณ์ความเห็นประชาชนทั่วไป) 
      อ่ืนๆ.................................................................................... 
20. หากมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายและมีสถานการณ์จ าลอง ท่านอยากได้ความรู้เรื่องอะไรมาก
ที่สุด?  
      ความรู้เกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย/ล่วงละเมิดทางเพศ การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ 
      ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท าการค้าซื้อ-ขาย กู้ ยืมเงิน ท าสัญญาซื้อขาย การผิดสัญญา  มรดก 
      ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับคดีจราจร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถนน การเดินทาง 
      ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการท าผิดทางคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ 
      ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
      อ่ืนๆ..........................................................................................  
21.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ด้านรายการกฎหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บทวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็ นจากผู้มี
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทกฎหมาย ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

1. ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย  
-  พันต ารวจเอกปรีชา  เอ่ียมนุ้ย พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.เมืองสมุทรปราการ  
-  คุณชวน งามข า ทนายความ  
2. ผู้ผลิตรายการกฎหมาย  
-  คุณศุภชญา วัฒนกูล  ผู้อ านวยการผลิตรายการคนหัวหมอ   
ค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย(ต ารวจ) 

- คดีความทางกฎหมายที่มักเข้ามาที่สถานีต ารวจบ่อยท่ีสุด 
มันจะมี 2 อย่าง คือคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรง กับคดีที่ประชาชนเป็นผู้เสียหาย

โดยตรง คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงพวกคดียาเสพติดยังไม่เอานะ เอาคดีที่ประชาชนเป็นผู้เสียหาย
โดยตรงก่อน ก็มีลักทรัพย์ ท าร้ายร่างกาย สองอย่างนี้เยอะที่สุด เรียกว่าเป็นคดีโหมดเกี่ยวกับทรัพย์
แล้วก็ชีวิตร่างกาย 2 อย่าง ที่ว่าพบมากสุด ประกอบกับเหตุของทรัพย์ เกิดที่ว่า ประชาชนอยู่กันหนา 
แน่น เขาท างานแล้วเช้าไปเย็นกลับ ห้องพักมักจะเป็นห้องเช่ามันก็ไม่มีใครดูแลมันก็เกิดช่องว่าง ไม่มี
ใครดูและ ตอนเช้าก็ไปท างาน ตอนเย็นเขาก็กลับมา  บางทีห้อง อย่าง พ่ีเช่า น้องเช่า มันรู้ช่องทาง 
จุดอ่อนจุดแข็งเกี่ยวกับทรัพย์ แล้วก็พวกชีวิตร่างกายมันจะเกิดเยอะที่สุดเลยก็คือช่วงวันเสาร์ ศุกร์ 
เสาร์ วันศุกร์ เขาเลิกงาน ก็เอาละ ก๊งกันหน่อย ดึกๆ ก็มีเรื่องกัน นอกนั้นก็พวกเมาแล้วขับหรือพวก
คดีจราจรอย่างนี้ก็บ่อย 

- ปัญหาหรือสาเหตุส่วนมากที่ประชาชนมาขอความช่วยเหลือจากต ารวจ  
เอาปัญหาที่ประชาชนมาขอความช่วยเหลือก่อนนะ อย่างเรื่องที่ไม่ได้เป็นคดี เรื่องที่เขา

จะมาขอความช่วยเหลือมักเป็น เรื่องเช่าซื้อรถ อย่างเช่าซื้อเสร็จปุ๊บแล้ว เขาก็ไม่ผ่อนต่อ หรือไม่มี
ปัญญาผ่อนต่อ เขาก็ไปขายให้คนอ่ืนโดยเขาไม่ผ่านบริษัท และไม่รับความยินยอมจากบริษัท แล้วไอ้
คนที่ซื้อต่อก็ไม่ผ่อน ก็ขายต่อไปเรื่อย รถก็หาย คนผ่อนหรือคนซื้อช่วงต่อก็ไม่ได้ผ่อนอีก บริษัทขายก็
มาเล่นงานเอาต่อกับพวกนี้หรือคนมือแรกนี่แหละ ก็คุณไม่ได้ไปเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทอันนี้ มี
ปัญหาเยอะ เฉพาะในสมุทรปราการนะ พวกมอเตอร์ไซค์บางทีคนนี้ก็เป็นคนค้ าประกันให้ แล้วคนเช่า
ซื้อ กไ็ม่ผ่อนต่อบริษัท เขาก็ฟ้องเอากับคนค้ า นี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องซื้อขาย เรื่องเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ 
แล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัวก็คือ เขาอยู่ด้วยกันมาโดยไม่จดทะเบียน 5-6 ปี มีลูก แล้วเขา
ก็เลิกราต่อกัน เวลานี้จะแบ่งลูก แบ่งสมบัติยังไง ต ารวจก็ให้ค าแนะน าไป ที่มีบ่อยก็จะเกี่ยวกับพวก
สัญญาเช่าซื้อ เช่าทรัพย์  

ส่วนสาเหตุที่เขามักจะมาขอความช่วยเหลือเพราะส่วนมากเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม 
คนส่วนมากที่มาขอความช่วยเหลือจะเป็นผู้เสียหาย หรือผู้ถูกกระท าเสียส่วนใหญ่ และคนเหล่านี้
ส่วนมากมักจะไม่ค่อยรู้กฎหมาย ไม่ค่อยรู้แนวทางแก้ไขท่ีถูกต้องก็เลยต้องมาขอให้ต ารวจช่วย 
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- สาเหตุที่ประชาชนไม่ค่อยรู้กฎหมาย  
กฎหมายมันเป็นเรื่องละเอียด ที่จะต้องท าความเข้าใจอย่างที่คุณยกตัวอย่างมา เรื่อง

ลิขสิทธิ์เนี่ย มันเป็นเรื่องของ ภูมิปัญญาของแต่ละบุคคล ที่เขาคิดข้ึนมา อย่างโทรศัพท์หรือแผ่นซีดี ถ้า
เอาเรื่องโทรศัพท์เราไปลอกเลียนแบบเขาแตเ่ขาจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นการ
ผิด หรือว่าเราซื้อต่อๆ กันมาแล้วมันจะผิดไหม มันจะถูกคุ้มครองอยู่ไหม เราไม่รู้ ก็เอาง่ายๆ มันเป็น
กฎหมายที่ ถ้าคนที่เขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็ไม่รู้ อย่างเรื่องบัตร ATM ที่กดเงิน ตามกฎหมาย
อาญาเขาเรียกบัตรอิเล็กทรอนิคส์ อย่าง คนเอาไป แล้วก็ลักไป หรือไปท า ทุจริต หรือมีเพ่ือนเอามาให้
ไปกดเงินแค่ 5 พัน แล้วเราไปกดเกิน  ก็ผิดแล้วผิดกฎหมายอาญา เพราะใช้บัตรอิเล็กทรอนิคส์ ของ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ แล้วถ้าบัตรนั้นมันไปใช้ส าหรับช าระหนี้ ค่าสินค้า โทษมันก็จะหนักขึ้นอีก เขาก็ไม่รู้ 
ทั้งๆ ทีเ่ขาอาจจะไม่มีอะไร เขาก็อาจจะขอยืมหน่อย เห็นว่าคุณมีเงินเลยกดมาเกิน บางทีคุณให้เขากด    
5 พัน เขากฎมาหมื่น เดี๋ยวอีกหมื่นเขาตั้งใจจะยืมจากคุณ แต่จริงๆ มันผิดแล้วแหละ เพราะว่ามันใช้
บัตรอิเล็กทรอนิคส์ของผู้อ่ืนโดนมิชอบ อย่างนี้ ถ้าจะเอาเรื่องกันก็เอาได้ เพราะเขาไม่ได้สนใจไง 
เพราะว่าเขาคิดว่า การกระท าแบบนี้ อาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ได้ แล้วเขาก็ไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่อง
ที่ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตเขาโดยตรง อย่างผมจะไปรู้ได้ไงว่า สร้างตึกมันต้องท ายังไง ใช้
เหล็กกี่หุน มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตโดยตรงไง เราจะอยากรู้ก็ต่อเมื่อ เราจะสร้างบ้านสักทีจริงไหม? 

อย่างชาวบ้านเขาคงไม่สนใจ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาโดยตรง และมันไม่ใช้สิ่งจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต แต่ถ้ามันเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ เขาอาจจะพยามศึกษาก็ได้แต่อย่างเด็กอายุ 15 ปี
ต้องไปท าบัตร อันนี้เขารู้  ตายต้องไปแจ้ง 24 ชั่วโมง อันนี้เขารู้ อันนี้เขามีประสบการณ์ชีวิต  ขับรถ
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วถูกจับนี่มันก็เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ไอ้กฎหมายที่ละเอียดหรือลึกซึ้งขึ้นไปเขาไม่
มีความจ าเป็นต้องรู้หรอก เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาในชีวิตโดยตรง   

- กฎหมายส าคัญท่ีประชาชนควรรู้ไว้เป็นขั้นพื้นฐาน 
ก็บอกไปและว่าสิ่งที่ประชาชนควรรู้ก็คือเขาประกอบอาชีพอะไรก็รู้สิ่งที่มันเกี่ยวกับตัว

เขาเอง อย่างสมมติว่าคุณประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าแต่คุณไม่รู้ พ.ร.บ. เช็ค ตายเปล่า? แล้วคุณ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารโฆษณาคุณไม่รู้ว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาไหม   เราไปก็อปตัวอย่าง
เขามามันละเมิดลิขสิทธิ์ไหม หรือการท าป้ายแบบนี้ ผิด พ.ร.บ. แบบไปตั้งซะใหญ่โตทับฟ้าเลยกลางสี่
แยก คุณต้องขออนุญาตใคร เทศบาล หรือเทศกิจ มันเป็นอาชีพคุณ คุณก็ต้องรู้ แบบขอติดตั้งป้าย
โฆษณา  

ส่วนในกฎหมายจราจรเราต้องรู้นะ อย่างเรื่องคุณประกอบการค้าขายแต่คุณไม่รู้    
พ.ร.บ.เช็ค คุณรับเช็คมาคุณเช็คผิด ผู้ถือ หรือตั๋วแลกเงินคุณไม่รู้เลยต้องเอาเข้าภายในกี่วัน เช็คเด้ง 
ต้องแจ้งความในกี่วัน คุณไม่รู้  แต่ผมว่าน่าจะต้องรู้นะ เพราะคุณประกอบอาชีพค้าขาย อย่างคุณ
ประกอบอาชีพเป็นสื่อสารมวลชน คุณไปสัมภาษณ์เขา แล้วมันเป็นการหมิ่นประมาทเขาคุณจะเอาไป
ลงได้ไหม คุณก็ต้องรู้ พ.ร.บ. ว่าท าแบบนี้บรรณาธิการต้องรับโทษไหม อันนี้คุณต้องรู้พอสมควร อย่าง
คุณไปสัมภาษณ์ได้ข้อมูลมาว่าคนนี้ด่าคนนั้น คนนั้นมีชู้กับคนนี้ คุณมีสิทธิ์ลงไหมถ้ามันเสียหาย คุณก็
ต้องไปดู ไปศึกษาดูของอาชีพคุณ หรือไปสัมภาษณ์ดารา แล้วไปรู้ว่าคนนี้ผิดลูกผิดเมีย เขาคนนั้นเป็น
ชู้ จะเอาลงไหม ข่าวดังแต่ลงแล้วคนอ่ืนเสียหาย คุณลงได้ไหม โดนฟ้องหรือเปล่า คุณก็ต้องไปศึกษาด ู
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- กลวิธีที่จะช่วยท าให้คนรู้กฎหมายมากยิ่งข้ึน 
ก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วย  รายการทีวีก็ดี แต่ประสบการณ์ชีวิตมันจะช่วยสอนมากกว่า 

แต่ถ้าคนมีประสบการณ์ชีวิตที่เราจะต้องใช้ หรือเราจะประกอบอาชีพอะไร ผมว่าเราสมควรที่จะรู้ 
แล้วสมมุติว่า  ยิ่งวิธีการผ่านในการประกอบอาชีพอะไรที่ต้องมีใบอนุญาต อย่างประกอบอาชีพคารา
โอเกะ หรืออินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องจัดอบรบก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตคุณต้องรู้ 1 2 
3 4 นะ อย่างใบขับข่ีรถยนต์คุณก็ต้องรู้  อันนี้เขาก็ต้องผ่านการอบรมนะผมว่า เราต้องผ่านการอบรม 
เขาต้องอบรมว่าคุณท าได้ขนาดไหนต้องจดบันทึกไหม ต้องจดบันทึกแต่ละวันว่าไอ้ผู้มาใช้ บริการ ต้อง
จดชื่อข้อมูลไหม วันดีคืนดี สมมุตผิมไปใช้อินเตอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์คุณที่คุณใช้อยู่ แล้วผมไปด่า
ใคร ทั้งๆ ที่ไอพีแอดเดรสเป็นของคุณ แล้วจะรู้ได้ไง? เขาก็อ้างว่าอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ดังนั้นมันก็ต้องมี
ข้อมูลบ้างว่าวันที่เท่าไหร่ นาย ก.ไก่มาใช้อยู่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง เวลามีปัญหา ก.ไก่ ไปด่าใคร แต่ถ้า
เป็นไอพีแอดเดรสของคุณก็ซวยไป ถ้าถ่ายบัตรประชาชนเขามา จดเบอร์โทรเขามา คุณจะได้มีข้อมูล 
คือยังไงก็แล้วแต่ ใครประกอบอาชีพอะไรก็ต้องมีความรู้ด้านนั้น มันมีความเกี่ยวข้องมันมีผลเสียหาย 
คุณก็ต้องรับผิดชอบ รับผิดชอบในการกระท า หรืองานที่คุณบริการ 

- ความคิดเห็นต่อรายการกฎหมายในมุมมองของต ารวจ 
รายการกฎหมายก็ดี แต่มนัจะน าเสนอแบบผิวเผิน ไม่ลึกมาก ผมว่าบางสิ่งบางอย่างมันมี

ลึกกว่านั้นไง คนก็จ ากันผิดๆ ถูกๆ ข้อมูลหรือขอเท็จจริงบางเรื่องมันก็ไม่ใช่อย่างที่คนคิด บางคนบอก
ว่า อยู่ด้วยกันต้องจดทะเบียนสมรสกัน เขาบอกแค่ว่าต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหม แต่เขาไม่ได้บอกว่า 
ตอนแบ่งลูกแบ่งสมบัติลูกยังไงมันก็ต้องมาถกกันอีก บางครั้งรายการมันก็มีออกมาจริงแหละ แต่มัน
สั้น อาจจะจ าได้แค่ผิวๆ อาจจะจ าไปใช้ในทางผิดๆก็ได้ มันยังไม่ครอบคลุมมาก อย่างรายการคน
หัวหมอ  มันแค่ 3 นาทีสั้นๆ แต่ว่าจริงๆ แล้วเรื่องๆ ลึกๆ มันเป็นไงเราก็ไม่รู้ อย่างคนนี้โกง โดน
กล่าวหาว่าไม่ไปผ่อนต่อ เราก็ต้องดูว่าเขาผิดจริงๆ รึเปล่าที่มันไม่ไปผ่อนต่อ ผมว่ารายการให้ความรู้
มันต้องชัดเจน พวกความรู้รอบด้านยิ่งดี  
 

ค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย(ทนายความ) 
- คดีความทางกฎหมายที่ประชาชนมักน าเข้ามาปรึกษาทนายความบ่อยท่ีสุด 

ทั่วๆ ไปจะมาปรึกษาเยอะมักจะเป็นเรื่องสัญญากู้ สัญญาที่ดินแต่เรื่องที่มากที่สุดใน
ขณะนี้คือเรื่องผู้จัดการมรดก คดีในแต่ละปีอย่างเมื่อ ปี 40 จะมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินกันเยอะ 
อาทิเรื่อง ใครเป็นเจ้าของที่ดินรุกล้ ากัน เพราะช่วงปีนั้นที่ดินแถวสุวรรณภูมิค่อนข้างราคาแพง  แต่
โดยทั่วไปแล้วก็อย่างที่บอกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้สัญญาจ านอง สัญญาซื้อขายที่ดิน และ
ในขณะนี้จะมีเรื่องผู้จัดการมรดกค่อนข้างมาก  คดีผู้จัดการมรดกคือ กรณีที่ผู้ตายเป็นเ จ้าของ
ทรัพย์สินแล้วปรากฏว่าพอตัวเองตายแล้ว ชื่อยังเป็นของคนตายอยู่ การที่จะโอนให้เป็นของทายาท 
หรือลูก ก็ต้องร้องต่อศาลก่อนหรือ ผู้จัดการ มรดกก่อน ที่จริงแล้วในความเห็นของผมแล้วคดีมรดก
เนี่ยมันยุ่งยาก 

อีกคดีหนึ่งก็เรื่องเช็คหรือตั๋วเงิน แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้ว ที่มักมาหาทนายส่วนมาก
จะเป็นคดีแพ่ง แพ่งเป็นคดีประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง ส่วนรัฐกับประชาชนก็จะเป็น คดีอาญา 
ที่หลักๆ คือ ลัก วิ่ง ชิงปล้น ฆ่า พยามฆ่า พอระยะหลังๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาจะมีคดียาเสพติดค่อนข้าง
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เยอะ พวกจ าหน่ายยาบ้า  คือคดีอาญามันเป็นคดีของรัฐ ขั้นตอนของเขาก็มาจาก พนักงานสอบสวนที่
เป็นต ารวจก่อน เช่นมีการลักทรัพย์ ผู้เสียหายมาแจ้งว่ามีขโมยขึ้นบ้านเอา TV ไป ก็ต้องไปแจ้งความ
กับ พนักงานสอบสวน พนักงานก็ต้องมาดูที่เกิดเหตุมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สืบว่าใครเป็นคนร้าย เมื่อ
สืบได้ว่าใครเป็นคนร้ายก็จะสรุปส านวนว่าพยานหลักฐานที่ พนักงานต ารวจรวบรวมมาแล้ว เพียง
พอที่จะสั่งฟ้องได้ ก็สั่งฟ้อง เมื่อสั่งฟ้องแล้วก็เสนอไปยังพนักงานอัยการซึ่งเป็นพนักงานของรัฐกลั่น
กรอกอีกทีหนึ่ง กลั่นกรองว่า คดีนี้ พนักงานสอบสวน สั่งฟ้องมา พยานหลักฐานเพียงพอไหม ถ้าหาก
อัยการเห็นว่าพยานหลักฐานที่สอบสวนมานั้นเพียงพอ อัยการก็จะน าตัวผู้กระท าความผิดขึ้นฟ้องต่อ
ศาล ผู้ต้องหา หรือจ าเลย เมื่อถูกฟ้องต่อศาล หรือถูก พนักงานต ารวจจับ ก็จะน าคดีมาปรึกษา
ทนายความ สมมุติว่า เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลย ต ารวจจับเขามา ตอนนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัด ด้วยซ้ า 
เขาก็ต้องมาปรึกษาทนายว่า ตอนนี้ เขาถูกฟ้อง หรือถูกต ารวจจับมาด าเนินคดี เมื่อเขาไม่ได้กระท า
ความผิด เขาจะต่อสู้คดีเขาก็มาขอค าแนะน าจากทนายว่าเขาจะขอต่อสู้กับคดีได้ไหม วิธีต่อสู้กับคดีนั้น
เป็นอย่างไร เมื่อต่อสู้กับคดีแล้วชนะ ศาลจะยกฟ้อง แต่ถ้าเขาแพ้ เขาก็ต้องถูกศาลพิพากษาจ าคุกตาม
กฎหมาย อย่างคดีลักทรัพย์ ก็มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี นี่คือขั้นตอนในคดีอาญาที่เกี่ยวกับทนาย ต้อง
เริ่มจาก พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลก่อน แล้วถึงจะมาทนาย กรณีถ้าเขาท าผิดจริงๆ ก็ไม่
ต้องมาหาทนาย เขาก็รับสารภาพต่อศาลเลยว่าเขาท าผิดจริง พอเขารับสารภาพศาลก็ลดโทษให้เขากึ่ง
หนึ่ง ศาลจากลงโทษลงปี รับสารภาพอาจจะเหลือปีเดียว อันนี้ก็ไม่ต้องมาปรึกษาทนาย 

ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาทนายความเองก็จะส่งทนายความอาสาไปตามสถานที่ หน่วย
ราชการต่างๆ โรงพัก ศาล เรือนจ า เพ่ือให้ค าปรึกษากับ ผู้ต้องหาหรือจ าเลย สภาทนายความเองก็มี
การช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้อยู่แล้ว 

- สาเหตุที่ประชาชนมาขอความช่วยเหลือเป็นประจ า  
มาขอความช่วยเหลือเพราะเขาต้องการความเป็นธรรมนะส่วนมาก เพราะจาก

ประสบการณ์ที่ผมเป็นทนายมามากกว่า 30 ปี อย่างคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มาหาทนาย จะ
บอกทนายว่าตัวเองไม่ผิดประมาณ 70% เพราะเขามองว่า ถ้าเขาบอกว่าตัวเองผิด ทนายก็จะไม่ให้
ความช่วยเหลือเขา แตส่ าหรับทนาย เมื่อได้สอบข้อเท็จจริง ได้คุยเก่ียวกับคดีทีเ่ขาน ามาปรึกษาแล้วว่า 
ไอ้ทีเ่ขาแจ้งคุณข้อหาลักทรัพย์ ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนคุณสัมพันธ์กับผู้เสียหายยังไง บางทีทนายก็รู้ครับ 
รู้ว่าเขาโกหกทนาย ซึ่งในกรณีที่เขาโกหกทนาย แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ท า ทนายจะช่วยเหลือเขา
หรือไม่ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทนายเป็นคนเลือกเองครับ ทนายมันก็เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง สมมติว่า นี่พูด
ถึงทนายทั่วๆ ไปนะ ทนายบางคนเขาก็มองว่าเรื่องนี้ เหตุเกิดเวลากลางคืนนะ แล้ว ผู้เสียหายจะจ า
คนร้ายได้อย่างไร บางทีทนายเขาสอบข้อเท็จจริงทนายก็รู้ว่าจ าเลยกระท าความผิด แต่มันมีช่องว่าง
ของกฎหมาย เขาก็อาจจะต่อสู้คดีให้ นั่นคือวิชาชีพ เมื่อตัวจ าเลยเองหรือคู่ความเองต้องการที่จะจ้าง
เขาแล้วตัวทนายเองก็มีช่องทางออก เขาก็อาจจะท าคดีนี้ให้กับจ าเลยคนนั้น ทั้งๆ ที่เขารู้ว่าจ าเลยคน
นั้นกระท าความผิด แต่ก็มีทนายอีกอย่าง คือทนายที่ค่อนข้างมีความเที่ยงธรรมหรือยึดหลักนิติธรรม
ของนักกฎหมาย ก็อาจจะบอกว่า” คุณรับสารภาพไปเถอะ การกระท านี้รู้อยู่แก่ใจ คุณมาหาทนาย 
ทนายก็ไม่รู้หรอกว่าคุณท าผิด คุณก็บอกไม่ผิด ไปถึงศาล คุณก็บอกไม่ผิด แต่ตัวคุณรู้ งั้นคุณก็ต้องลอง
คิดดู” ประมาณนี้  ถ้าทนายที่ยึดหลักนิติธรรมเขาก็จะมีคติประจ าใจของเขา แต่ว่าอย่างที่ผมพูดว่า
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ทนายก็เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง ซ่ึงเขาด ารงอยู่ได้ก็เกิดจากการว่าความในการท าคดี มันก็เป็นอาชีพของ
เขาเมื่อเขามีช่องทางที่จะท าให้ลูกความเขาชนะคดี 

- สาเหตุที่ประชาชนยังคงไม่รู้กฎหมาย 
กฎหมายบอกว่าคนไหนท าความผิดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ทุกคนต้องรู้กฎหมาย

แต่ตอนนี้การรู้กฎหมายของประชาชน ผมว่าประชาชนรู้กฎหมาย เช่น ไปเอาทรัพย์ของคนอ่ืนมา เอา
มีดไปแทงเขา เอาปืนไปยิงเขา ผมว่าเขารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นการกระท าความผิด แต่ตัวเขาเอง อาจจะไม่
เข้าใจกฎหมายถ่องแท้ หรือลึกซึ้งว่า ไอ้การกระท าของคุณนั้น เมื่อท าไปแล้วต้องได้รับโทษ โทษ คือ
อะไรในคดีอาญา คือ กักขัง ปรับ จ าคุก ประหารชีวิต แต่บางคน อาจไม่รู้ว่าโทษนั้นขนาดไหน ไม่รู้
โทษเพียงพอ ว่าการกระท าแบบนี้ โทษมันหนักขนาดนี้นะ ฆ่าคนตาย อาจจะติดคุกตลอดชีวิต หรือถูก
ประหารก็ได้ หรือคดีลักทรัพย์ โทษสูงสุด 3 ปี ผมว่าเขายังไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้ ผมว่าคนเราไม่รู้ว่าผิดไม่
มีหรอก ไปเอาทรัพย์เขาก็รู้ว่ามันผิด เอามีดไปแทงเขาก็รู้ว่ามันผิด แต่ยังไม่ตระหนักถึงโทษ ว่าจะมีผล
อะไรกับตัวเขาแล้วก็รัฐเอง หรือผู้น าท้องถิ่นเอง ไม่ว่าก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ควรมีความรู้ในด้าน
กฎหมายซักนิดหนึ่ง เพ่ือจะได้บอกลูกบ้าน หรืออธิบายลูกบ้านถึงผลการกระท าเมื่อคุณท าผิดแล้ว
จะต้องถูกอะไรบ้าง อาทิบอกว่า ถูกจับ ถูกจองจ า ครอบครัวคุณก็เดือดร้อน ตรงนี้แหละ ผมว่าน่าจะมี
การเผยแพร่กฎหมายให้คนรู้มากๆ ว่าโทษมันเป็นยังไง อาทิ เรื่องยาเสพติดอย่างนี้ บางทีคนเราบอก
ว่า “โอ้ย ไปขโมยเงินเขามา พันสองพัน ติดคุกไม่กี่วันก็ออก” บางคนก็มองแบบนี้ แต่มันไม่จริง มันมี
โทษอยู่ คุณรับเงินบาทนึง โทษมันก็ 3 ปี ก็หมายสูงสุดต้อง 3 ปี เหมือนกัน โทษมันเท่ากัน คุณจะลัก
มากลักน้อย โทษมันก็ 3 ปีเท่ากัน ฉะนั้นผมว่ารัฐเองก็ต้องมีการเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนรู้มาก 
คนที่เรียนกฎหมายที่ผมเห็นส่วนมาก จะไม่ค่อยกระท าความผิด เพราะเขารู้ว่าผลของกฎหมายเป็น
ยังไง เพราะเขาเรียนแล้วเขารู้ว่าผลเป็นยังไง ฉะนั้น รัฐนี่ต้องเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนได้รู้ให้มาก
ที่สุด ว่าคุณและโทษของมันเป็นยังไง บางครั้ง รัฐเองอธิบายในกฎหมายทั่วๆ ไป บางทีเอาแต่อธิบาย
ว่า เกิดต้องไปแจ้งในกี่วัน ตายต้องไปแจ้งในกี่วัน มันน้อยเกิดไป ที่จริงมันต้องลึกกว่านั้นอีกซักนิดหนึ่ง
ให้คนเข้าใจกฎหมายมากขึ้น ยิ่งในปัจจุบันนี้ความผิดเกี่ยวกับเพศมันเยอะมาก ผมว่าน่าจะมีการ
สอดแทรกไปในชั้นมัธยมศึกษา พวกกฎหมายพวกนี้ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องมาเรียนในคณะนิติศาสตร์
หรอก เราต้องมีการสอดแทรกเข้าไปท าให้เขารู้ เพราะว่าเด็กบางคน เป็นเด็กเรียนเก่ง บางทีก็ไม่ได้
สนใจในกฎหมาย ก็เลยไม่ค่อยรู้ ฉะนั้นระดับมัธยมนี่ น่าจะมีการสอดแทรกเข้าไป ไปไม่ต้องให้ไปเรียน
นิติศาสตร์หรอก แค่ให้เขารู้เบื้องต้นก็ยังดี ว่าคุณและโทษของการกระท าความผิดมันเป็นยังอย่างไง 
พวกกฎหมายพวกนี้ไม่ยากหรอก อธิบายสั้นๆ ก็ได้ใจความแล้ว เกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ชีวิต ผมว่า เขาก็
จะได้มีความเข้าใจถึงคุณและโทษมันมากขั้น ในความเห็นของผมนะ หรืออาชีวะเองทีตีกันบ่อยๆ นี่ ก็
น่าจะมีกฎหมายเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ กฎหมายเบื้องต้น อย่างตีกัน มันก็สร้างความเสียหายต่อกัน
และกัน เมื่อไปยิงเขา ไอ้คนยิงก็ต้องถูกข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่อาชีวะนี่ บางทีผมบอกว่า 
ผู้กระท าความผิดที่อายุไม่เกิน 18 นี่ จะขึ้นศาลเยาวชน และครอบครัว ถ้าเกิน 18 จะขึ้นศาล จังหวัด 
การพิจารณาคดีของเยาวชนและครอบครัวนี่ ก็จะใช้ มาตรการกับเด็ก เหมือนยังเป็นเด็ก จะไม่ค่อย
รุนแรงเท่าไหร่ แต่จริงๆ ผมว่า โทษน่าจะก าหนดให้ไม่เกิน 14 ก็พอแล้ว ไม่ต้องถึง 18หรอกที่จริง 18 
นี่ก็รู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว  เด็กในสังคมทุนนิยมในปัจจุบันนี้ท าให้วัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปเร็วท าให้รู้มากขึ้น
อะไรขึ้น ฉะนั้นคดีเด็กนี่ผมว่าน่าจะมีการแก้ไข ให้ไม่เกิน 14-15 ก็พอ และพวกอายุ 18 นี่ ที่ผมเห็น 
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กระท ามาแล้วเกี่ยวกับศาลเด็ก ทั้งฆ่าคนตาย ทั้งที่คนปกติติดคุก 15ปี แต่เด็กติด 4-5 ปี พอออกมา 
ไม่ก่ีไปก็ท าความผิดอีก  

- กฎหมายส าคัญท่ีประชาชนควรรู้ไว้เป็นขั้นพื้นฐานในมุมมองของทนายความ 
ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสังคมอยู่ได้เพราะกฎหมาย กฎหมายเข้ามาจัดระเบียบของ

สังคม เมื่อสังคมเจริญขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามา ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้นักศึกษาเอง หรือ
วัยรุ่นเอง ควรจะศึกษาพวกกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมด้านเทคโนโลยีหรือกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้มาก
ขึ้น อาทิ การส่งคลิปหรืออะไรต่างๆ นี้ เนื่องจากพอมีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามา กฎหมายต่างๆ ก็พยาม
ออกมา เพื่อบังคับ เช่นคุณส่งคลิปไปสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น คุณก็ต้องถูกกฎหมายคอมพิวเตอร์มา
ด าเนินคดี ตัวนี้ผมว่าเป็นกฎหมายที่เยาวชน น่าจะเรียนรู้มากที่สุด ฉะนั้นกฎหมายที่น่าสนใจในขณะนี้ 
ผมว่าน่าจะเป็นการท าธุรกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลายและกฎหมายคอมพิวเตอร์ เพราะว่า
กฎหมายพ้ืนๆ เราอาจจะรู้อยู่แล้ว พวกลัก วิ่งชิง ปล้น กู้ยืมเงิน แต่กฎหมายใหม่ๆ ในทุกวันนี้ต้อง
อาศัยจากการอ่านหนังสือด้วยโดยเฉพาะคนในกรุงเทพที่เจริญๆ นี่จะมีเยอะสุด น่าจะเจอะได้เยอะสุด 

- กลวิธีที่จะช่วยให้คนรู้กฎหมายและเข้าถึงกฎหมาย 
ผมว่าวิธีที่ดีที่สุด และเข้าถึงง่าย ก็คือการอ่าน หรืออย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าแทรกเข้า

ไปในต าราในระดับมัธยมศึกษานี่แหละดี เพราะเรื่องกฎหมายบางทีนี่ไม่เกิดกับตัวเขาเขาก็ไม่สนใจที่
จะถามผู้รู้ มันต้องเกิดกับตัวเขาเกิดกับครอบครัวเขา เขาถึงจะมาถามผู้รู้ การแทรกเข้าไปในต ารา
ศึกษาก็จะช่วยให้คนเกิดการซึมซับตั้งแต่เด็กๆ เลยด้วย แต่เรื่องกฎหมายจะให้คนทั่วไป อยู่ดีๆ ไป
หยิบอ่านมันก็ยากใช่ไหม ฉะนั้นโทรทัศน์ก็จะเป็นอีกทางที่ช่วยท าให้กฎหมายเข้าถึงคน แทนที่จะให้
คนมาเข้าถึงกฎหมายอย่างเดียว เผลอๆ อาจเข้าถึงคนได้มากกว่าการอ่านด้วยซ้ า และเป็นอีกทางหนึ่ง
ที่จะท าให้คนเรียนรู้กฎหมายได้ แม้จะไม่ละเอียดครอบคลุมเท่ากับการอ่านก็ตาม 
 - ความคิดเห็นต่อรายการกฎหมายในมุมมองของทนายความ 

สื่อทีวีเป็นสื่อที่ดีส าหรับประชาชน ทีวีเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุม การเผยแพร่กฎหมายใน
ทีวี ทุกวันนี้ก็มีหลายรายการที่น่าสนใจ และชาวบ้านทุกวันนี้ก็สนใจที่จะดูและรู้มากขึ้น และเดียวนี้มี
การปรึกษาปัญหาทางกฎหมายออนไลน์ด้วย ผมว่าสื่อนั้นดีที่สุด บางรายการก็สร้างข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดี ประชาชนจะรู้มากขึ้น และเรื่องจริงก็คือ ประชาชนรู้เรื่องมากขึ้นจริงๆ แต่บางที
สื่อก็ท าไม่ได้บางเรื่อง บางทีสื่อก็มีข้อจ ากัด  

สิ่งท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 
- คนจะสนใจกฎหมายก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวเขา  
- กฎหมายที่คนทั่วไปควรรู้ คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองหรืออาชีพที่เขาท า  
- สาเหตุหลักที่คนยังคงกระท าผิด เป็นเพราะไม่ตระหนักถึงโทษของกฎหมาย ว่าจะมี

ผลอย่างไรกับตัวเองบ้าง มากกว่าไม่รู้ว่าท าแล้วผิด 
- ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความส าคัญ กฎหมายที่ควรรู้ไว้คือกฎหมายเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
- การให้คนเข้าถึงกฎหมายเองอาจจะเป็นเรื่องยาก ฉะนั้นการให้กฎหมายเข้าถึงคน

ก่อน อาจเป็นอีกวิธีที่ท าให้คนรู้กฎหมายมากขึ้น 
- รายการให้ความรู้มันต้องชัดเจน พวกความรู้รอบด้านยิ่งดี  
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พันต ารวจเอกปรีชา  เอี่ยมนุ้ย (สัมภาษณ์วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556)  
คุณชวน งามข า  (สัมภาษณ์วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556)  
 

ค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการกฎหมาย (รายการคนหัวหมอ) 
- แนวคิดและท่ีมาของรายการคนหัวหมอ 

โดยปกติแล้วอาชีพผลิตรายการอย่างพวกเรา มันจะมีโจทย์จากเจ้านาย เจ้านายตรงนี้
หมายถึง อาจจะเป็นสถานี สมมุติว่าพ่ีเป็นบริษัทกันตนา เขาก็จะให้โจทย์มาแล้วให้เรามาคิดรูปแบบ
รายการ ทีนี้โจทย์ที่พ่ีได้มานี่ มีประโยคเดียวเอง เขาให้โจทย์มาว่า ท ารายการอะไรก็ได้ที่มีสาระแต่
ต้องสนุก ให้เวลา 4 วัน คือมันเป็นรายการด่วน มีรายการสถานีนะแต่ไม่รู้จะเอาอะไรไปลง ก็เลยมาให้
โจทย์พวกเรา วันที่ 1-3 คิดไม่ออก วันที่ 4 พ่ีเลยไป se-ed เดินดูหนังสือไปเรื่อยๆ ปรากฏว่าเจอหนัง
สื่อของอาจารย์ ประมานกับวันชัย เขาจะเขียนหนังสือเวลาเขาไปทอล์คโชว์ตามจังหวัดต่างๆ เขาก็
ถอดเทปจากที่เขาไปทอล์คมาจากต่างจังหวัดแล้วเอามารวมเล่ม พออ่านไปอ่านมาก็เออ ทนายความ
สองคนนี้ตลอดดีนะ พ่ีก็เลยคิดถึงรายการกฎหมายขึ้นมา ว่าจะท ารายการกฎหมายยังไงดีให้มันตลก 
แล้วด้วยความที่อาจารสองคนนี้ไม่ใช่ดารา พอเอามาปั้นก็จะเหนื่อยหน่อย การท ารายการกฎหมายให้
ประชาชนรู้เราก็ต้องใช้ภาษากฎหมายง่ายๆ ในรายการ เราก็เลยท าโครงสร้างกับวิธีน าเสนอใน
รายการที่เป็นซิทคอมกฎหมาย  เป็นเหตุการณ์ซิทคอมเฉพาเหตุการณ์ทีเป็นคดีต่างๆ ที่มันเกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นค้ าประกัน เมียน้อยเมียหลวง เมียน้อยจะได้มรดกจะของสามีไหม รับรอง
บุตร ไม่รับรองบุตร ทายาทโดยธรรม  คือมันมีหลายประเด็นมาก พ่ีถึงบอกว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่อง
ล้าสมัย เพราะว่าคนเราตั้งแต่เกิดจนตายกฎต้องใช้กฎหมาย เราก็ต้องใช้รูปแบบกฎหมายที่มันเอ้ือกับ
ประชาชน ตั้งแต่ชั้นกลางถึงล่าง ชั้นล่างขึ้นบนก็ได้ ภาษากฎหมายมันยากไง ขนาดคนมีความรู้ยัง
ตีความกฎหมายแต่ละบรรทัดไม่เหมือนกัน คนชั้นกลางล่างจะไปรู้กฎหมายได้ยังไง ฉะนั้นพ่ีก็เลยท า
ซิทคอมกฎหมายขั้นมา เป็นคนหัวหมอ และน าเสนอให้ประชาชนรู้กฎหมายทุกๆ วัน คือตลกไปด้วย 
ได้สาระไปด้วย คลายเครียดไปด้วย แต่ว่าคุณก็รู้กฎหมายในแต่ละวัน  

แต่ว่าการน าเสนอรายการเราก็ต้องคิดทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นชื่อรายการ ให้คนมันรู้
ว่า พอเราตั้งชื่อรายการปุ๊บคนมันจะรู้ชื่อรายการเลย อย่างที่สองวิธีการน าเสนอก็ต้องฟังง่ายๆ ดูง่ายๆ 
พวกการน าเสนอรายการโครงสร้างรายการอะไรอย่างนี้ แล้วก็แพทเทิร์นรายการ ด้วยการที่รายการ
เราสั้น ค าว่ารายการ 5 นาท ีเนื้อรายการที่เราส่งนี่คือ 4 นาที อีก 1 นาทีคือสปอนเซอร์ เราก็ต้องเล่า
เรื่องให้เร็ว เรียงเรื่องให้ทัน ให้เขาเข้าใจใน 4 นาที 

- การเลือกประเด็นของกฎหมายมาน าเสนอในรายการคนหัวหมอ 
การเลือกประเด็น  โดนพื้นแล้วนี่ ทั้งอาจารประมาณและอาจารวันชัย ทั้งสองคน เป็น

ทนายความ เขาก็จะมีประเด็นที่มาจากของจริง เรื่องที่เกิดจริง ที่เป็นคดีความอะไรอย่างนี้ แต่จะเอา
คดีมาดื้อๆ ไม่ได้ เราก็ต้องเอามาปรุงแต่ง ให้มันเข้าใจง่าย แต่ประเด็นกฎหมายจะต้องไม่หลุดจาก
ความเป็นจริง เราจะต้องไปถามคนทีเป็นทนายความ ทีเป็นพิธีกรเรา เพราะเราไม่ใช่นักกฎหมาย 
รายการกฎหมายเราไม่สามารถนั่งเทียนเขียนได้ เพราะเราไม่รู้กฎหมาย ทนายเขาก็จะมีประเด็นให้เรา 
ก็จะเหมือน Brainstorm ร่วมกัน แล้วก็ตอนปิดรายการ ที่จะเฉลยว่า คดีนี้จะผิดรึเปล่า อาจารประ
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มานก็จะเป็นคนท า แต่ว่าสคริปตัวละครจะพูดอะไรบ้าง อันนั้นจะเป็นทางครีเอทีฟ เพราะแพทเทิร์น
บทของทุกวันจะเหมือนกันหมดเลย แต่ว่าคดีต่างกันทุกวัน 

- กลวิธีในการท าให้รายการกฎหมายน่าสนใจ 
วิธีน าเสนอให้คนมาติด พ่ีจะต้องคิดทั้งหมดเลย คืออันที่ 1 ชื่อรายการ 2. วิธีการ

น าเสนอ 3 รูปแบบรายการและสีสันที่จะใส่เข้าไปในรายการ เช่น เพลงประจ ารายการคนหัวหมอ คน
จะจะได้หมดเลย อันนั้นพ่ีไม่เคยอัดเทปเลยนะ เพลงรายการคนหัวหมอจะเล่นสดทุกเทป แล้วก็จะมี 
Wording ที่อาจารย์ประมาณชอบพูด เช่น อาจารย์ประมาณจะชอบพูดค าว่า “คดีนี้มันพลิก” เพราะ
พอรายการเราเฉลยแล้วนี่ ไอ้สิ่งที่คนหัวหมอ นักแสดงที่เป็นตัวแสดงเอากฎหมายมาเจ้าเล่ห์กับ
ประชาชนก็จะบอกอาจารประมาณอย่างนั้นอย่างนี้ พอตอนท้ายอาจารประมาณจะมาสรุปว่า แบบนี้
กฎหมายมันพลิก คือรายการของพ่ีจะมีคีย์เวิร์ดประจ ารายการด้วย และมีอีกตอนหนึ่งทีเป็นตอน
ปรับปรุงรายการ เนื่องจากรายการมันสั้น ทางช่องสามก็เลยบอกว่า ช่วยปรับปรุงรายการให้หน่อย 
เราก็เลยเพิ่มสีสันลงไปโดยการมีแด๊นซ์เซอร์ เปิดปิดรายการให้มันตลกๆ มีสาวๆ  

- การสืบค้นแหล่งข่าวและการหาข้อมูลส าหรับรายการกฎหมาย 
บางครั้งก็จะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตบ้าง บางครั้งก็จะมีประชาชนทีเป็นแฟนรายการเราก็

จะเขียน กฎหมายเข้ามาถามคดี  บางครั้งถ้าไม่ใช่คดีที่มันเสร็จสิ้นไปในชั้นศาลแล้ว ก็จะเป็นคดี
ประชาชนจริงๆ นี่แหละ เขียนมาถามเรา แล้วเราก็จะเป็นเหมือนกับที่ปรึกษากฎหมาย แล้วเราก็จะ
จ าลองเหตุการณ์ โดยการปรุงแต่งขึ้นมา ให้เป็นเรื่องราวที่ น าเสนอแบบนั้นด้วย  จะได้เข้าใจง่ายๆ ก็
เหมือนกับคดีเด็ด หัวใจของมันก็คือ ต ารวจจับผู้ร้ายได้ แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ตลกอย่างนั้น แต่เนื่องจาก
ทีวีมันคือมายาไง เราก็ต้องปรุงแต่ง แต่คอนเซ็ปต์ยังเป็นคอนเซ็ปต์ คือการท ารายการนั้นต้องยืนยัน
แหล่งข้อมูลนิดหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องจริง และก็ด้วยวิธีการท างานของแต่ละรายการนี่มันจะมีการแต่ง
เติม  เพราะทีวีมันคือภาพมายาไง ให้คนมันเกิดการจดจ า รู้สึกสนุกและก็ได้ประโยชน์จากรายการ
นั้นๆ 

สิ่งท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 
- รายการกฎหมายต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
- คดีทางกฎหมายไม่สามารถหยิบมาเล่าได้ทันที แต่จะต้องปรุงแต่ง ให้เข้าใจง่าย

ส าหรับคนดูก่อน โดยที่ประเด็นกฎหมายจะต้องไม่หลุดจากความเป็นจริง 
- รายการกฎหมายยิ่งใช้ภาษาง่าย ยิ่งท าให้คนเข้าใจมากข้ึนเท่านั้น 
- รายการกฎหมายที่ตลกและสนุกจะท าให้คนดูเพลินเพลินมากกว่ารายการกฎหมาย

เป็นทางการ 
- เรื่องราวของกฎหมายที่น ามาเสนอควรเป็นเรื่องใกล้ตัวในความรู้สึกของคนดู ให้คน

รู้สึกว่าสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
- พิธีกรในรายการกฎหมายควรมีจุดเด่น มีความตลกและน่าสนใจ  
- สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้รายการน่าสนใจ คือการใช้เพลงประกอบในรายการที่

มีเอกลักษณ ์
คุณศุภชญา วัฒนกูล ผู้อ านวยการผลิตรายการคนหัวหมอ (สัมภาษณ์วันที่ 26 กันยายน 

พ.ศ.2556) 
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บทสัมภาษณ์ผลการทดสอบชิ้นงานรายการโทรทัศน์ รายการ “รู้ไว้ไม่โดน” 

กลุ่มตัวอย่างผู้ท าการทดสอบชิ้นงานรายการโทรทัศน์นี้ มีช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี 
จ านวน 10 คน และกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 2 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ 

-  กลุ่มตัวอย่างท่ัวไป 
1. นายสหรัฐ  ต่ายสกุลทิพย์         อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
2. นายปริวรรษ เจียมจิตต์         อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
3. นางสาวกัญญาวีร์ นาแพง          อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
4. นายสหวิชญ์ ต่ายสกุลทิพย์         อายุ 18 ปี อาชีพ นักเรียน 
5. นายภาณุพล อัครเดโชชัย  อายุ 26 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 
6. นายเอกฤทธิ์ บุญประเสริฐโพธิ์  อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 
7. นางสาวแคทรียา สุดตาสอน         อายุ 32 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการ  
8. นางนิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์  อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
-  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
9. นายประวีณ ศานติวงษก์าร        อายุ 36 ปี  อาชีพ ที่ปรึกษาทนายความ 
10. พ.ต.อ.ปรีชา เอ่ียมนุ้ย        อายุ 58 ปี  อาชีพ รับราชการ 

 
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายการ 

-  กลุ่มตัวอย่างท่ัวไป 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1   
ดีครับรายการน่าสนใจ เข้าใจง่ายดีนะ จริงๆ ผมว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเพราะ

เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ และเราอาจจะท าผิดโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ช่วงรายการก็ล าดับแต่ละช่วงได้ดีแล้ว ตัว
รายการเองก็น่าสนใจแปลกดีไม่เคยเห็นรายการกฎหมายแนวนี้มาก่อน แต่ถ้าให้ดีกว่านี้ ใน ช่วงต ารวจ
มาเฉลย น่าจะมีการสรุปประเด็นอีกทีโดยพิธีกรในช่วงท้ายจะได้เข้าใจง่ายขึ้น  กราฟิกหรือไตเติ้ลการ
ตัดต่อรายการพวกนี้โดยรวมถือว่าดีเลย ชอบนะไตเติ้ลรายการถึงจะไม่ค่อยสื่อถึงรายการกฎหมาย
เท่าไหร่แต่สนุกดี เอฟเฟคต่างๆ ในรายการก็โอเคนะตื่นเต้นดี แต่ติดตรงใช้ฟ้อนต์เดียวตลอด บาง
ข้อความมันอ่านยาก แต่นอกนั้นก็โอเคแหละ ความยาวรายการผมว่า ก าลังดีเลย แต่ช่วงที่สองที่มี
ส ารวจความเห็นผู้คนมันสั้นไปนิดนึงน่าจะถามคนให้เยอะกว่านี้ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2   
ชอบครับรายการน่าสนใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาได้ดี 

เพราะมีความจริงจังในรายการพอสมควร แต่ผมว่าก็ไม่หนักจนเกินรับไหว น าเสนอได้อย่างไม่หนัก
เกินไป คือ ไม่เป็นวิชาการมากจนตึงเครียด และก็ไม่ได้เล่นทะลึ่งมากอย่างในรายการที่ออกอากาศ
ตามฟรีทีวีการเล่าข่าวท าได้ดี โดยพิธีกรไม่พยายามยัดเยียดหรือแสดงความเห็นลงไปในข่าว ซึ่งเป็นไป
จรรยาบรรณที่ดีของสื่อมวลชน การใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายได้ในระดับหนึ่ง อีกอย่างขอเสริมครับผมชอบชื่อรายการที่ดึงดูดกับ
สโลแกนที่เหมาะสม ฟังแล้วติดหูครับ นอกนั้นพวกมุมกล้อง กราฟิกผมว่ามีความเป็นมืออาชีพเหมือน
อย่างรายการโทรทัศน์เลย เนียนไม่หลอกตา ถึงบ้างจุดอาจมีสั่นๆ บ้าง กระตุกบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา 
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ด้านความยาวกับเนื้อหาสัมพันธ์กันดี ดึงดูดและไม่น่าเบื่อ อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่คนจะติดตามชม 
เพลงประกอบเร้าใจและเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นดี มีจังหวะที่เร็วและแรง ถูกใจครับ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3   
ก็ดีค่ะชอบนะแต่ละช่วงก็ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้ว ดูแล้วเข้าใจง่ายไม่เครียดด้วย แล้วก็

เป็นรายการกฎหมายในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็น่าสนใจและแปลกดีค่ะ พวกไตเติ้ลกราฟิก มุม
กล้องคนธรรมดาแบบเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่พอใจมากค่ะ ความยาวรายการก็ก าลังดี เพลง
ประกอบยอดเยี่ยมค่ะ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4   
รูปแบบรายการกฎหมายแบบนี้ถือว่าดีมากเลยชอบครับดูเพลินดี ดูแล้วไม่น่าเบื่อ 

น่าสนใจด้วย ถ้าจะให้สนุกกว่านี้อาจจะเพ่ิมมุขตลกเข้าไป ส่วนกราฟิกบางช่วงแวปไปมาเร็วไป น่าจะ
ค้างไว้สักหน่อยก าลังดี  ไตเติ้ลรายการชอบครับดึงดูดดถีึงจะดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นรายการกฎหมายในตอน
แรก แต่เพลงประกอบมันเร้าใจคนดู ก็ดึงให้ต้องดู ครับ แต่ละช่วยลงตัวดี ดูได้เรื่อยๆ ส่วนความยาว
รายการดีมากครับเวลาส าหรับรายการกฎหมายเท่านี้ถือว่าดีเลย ดูแล้วไม่หลับ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 
น่าสนใจ ได้ความรู้แบบสบายๆ ไม่เครียด และเข้าใจได้ง่ายการน าเสนอก็ดูน่าสนใจ 

ตื่นเต้นชวนติดตาม อย่างช่วงแรก ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ และสามารถเป็นความรู้ที่น ามาใช้ได้ใน
ปัจจุบัน ช่วงสอง แม้จะมีรายการรูปแบบนี้มาเยอะแล้ว แต่ส าหรับรายการกฎหมายก็ถือว่าดี เพราะได้
รู้ความเห็นด้านกฎหมายในมุมมองคนอ่ืนด้วย ช่วงสาม สนุก มีสาระ และเชื่อถือได้  รายการก็ยาว
ก าลังดีไม่ยาวมากเกินไปด้วย เพลงประกอบถือว่าดีเข้ากับรายการ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 
รูปแบบรายการน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ดูเข้าใจง่าย มีประโยชน์ทุกช่วง ชอบครับ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 
รายการสนุกสนานมากๆ ค่ะ แทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นรายการกฎหมาย สื่อสารก็ไม่ยาก

เกินดูแล้วได้ความรู้เยอะดี เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ อย่างแต่ละช่วงช่วงแรกก็สนุกสนานเข้าใจง่ายดี 
ช่วงที่ 2 ก็เห็นตัวอย่าง ของคนที่กระท าผิดชัดเจนค่ะมาเป็นข่าวเลย ช่วงที่ 3 เข้าใจง่ายค่ะ เพ่ิงทราบ
ว่าการเข้าไปดูข้อความคนอ่ืนก็ผิดกฎหมาย แม้กระท่ังการแชร์ภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะกราฟิกใน
รายการก็น่าสนใจแปลกตาตื่นเต้นตลอดไตเติ้ลท าสนุกดีค่ะเท่ห์ดี น าเสนอค่อนข้างสนุกเพลงกับดนตรี
สนุกสนาน เหมาะกับวัยรุ่นดี ส่วนเรื่องความยาวก็แทบไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ที่ 15-16 นาทีเพราะ
ความรู้สึกมันแบบ อ้าว แปบเดียวจบ ก าลังสนุกๆ กับกฎหมายใกล้ตัวที่ไม่เคยรู้มาก่อนอยู่เลย 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 
พอใจค่ะ ชอบมากค่ะ รูปแบบรายการน่าสนใจ ชวนติดตาม มีความรู้สอดแทรก ไม่น่า

เบื่อเลยเป็นรายการกฎหมายที่ดูได้แบบเพลินๆ ท าให้กฎหมายดูสนุกมากขึ้น 
-  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 
ชอบครับ สนุกดีดูเพลินเลย รายการกฎหมายแบบนี้ช่วยท าให้ความน่าเบื่อของ

กฎหมายลดไปได้เยอะเลย เป็นรูปแบบการน าเสนอแบบใหม่ที่คิดว่าน่าจะช่วยให้คนที่ไม่สนใจ
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กฎหมาย หรือคนธรรมดาทั่วไปดูแล้วไม่รู้สึกเบื่อ เผลอๆ อาจจะช่วยท าให้เขาหันมาชอบกฎหมายกันก็
ได้  ในมุมมองของนักกฎหมายก็คิดว่าการท ารายการกฎหมายแนวใหม่แบบนี้เป็น วิธีที่ดีเลยที่จะให้
คนหันมาดูรายการเกี่ยวกับกฎหมายมากข้ึนครับ 

กลุ่มตัวอย่างคนที ่10 
ดีๆ รูปแบบรายการน่าสนุกดีกระชับ ดูทันสมัยดี น่าจะช่วยท าให้คนดูแล้วเข้าใจง่าย 

ไม่น่าเบื่อ เพราะสมัยนี้คนไม่ค่อยสนใจเรื่องของกฎหมายถูกไหม ก็ดีนะ ท าแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้คน
เขาหันมาสนใจกฎหมายบ้าง  

 
2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการ  

-  กลุ่มตัวอยา่งทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  
ชอบและพอใจ ได้ทั้งความสนุก ได้สาระความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงจากต ารวจ แล้วก็เป็น

เรื่องที่ใกล้ตัวด้วย เรื่องที่น ามาเสนอก็มีความน่าเชื่อถือ เพราะช่วงเกร็ดความรู้ก็อ้างอิงจากข้อ
กฎหมายจริงๆ ช่วงข่าวก็น าข่าวหรือหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเสนอ ช่วงต ารวจพูดก็มีน้ าหนัก ยก
เหตุผลประกอบได้สอดคล้องกับความเป็นจริง มีเหตุผลดี น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยเพราะเป็น
เรื่องใกล้ตัว 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2  
ก็ชอบนะ ได้ทั้งสาระความรู้ แต่ก็ไม่เครียดเกินไป รายการก็น่าเชื่อถือดีในระดับหนึ่ง

เลย เพราะพิธีกรก็มีความรู้ความเข้าใจกับเหตุการณ์ ถ่ายทอดไหลลื่นดีเหมือนเคยเจอเหตุการณ์มา ยิ่ง
มีเจ้าหน้าที่ต ารวจพูดในรายการอีก ก็ยิ่งท าให้รายการดูหนักแน่น น่าเชื่อถือมากขึ้น  เรื่องที่น ามา
เสนอก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยอย่างช่วงเกร็ดความรู้หากใครขับแท็กซี่หรือมีคนรู้จักเป็นคนขับ
แท็กซี่ก็สามารถน าความรู้นี้ปฏิบัติหรือบอกต่อได้ เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้กับต ารวจได้  
การเปิดประตูออกไปชนมอเตอร์ไซค์ใครผิด หรือเรื่องการแชร์ข้อมูล ที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ความเดือนร้อน ใครได้ดูรายการก็จะเข้าใจมากขึ้น และเกิดความตระหนักมากขึ้น 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 
ชอบๆ ได้ความรู้เยอะดี เป็นความรู้ที่ไม่ค่อยมีคนน ามาเสนอในรายการทีวีด้วย อย่าง

รายการกฎหมายปกติก็น าแต่คดีเก่ียวกับศาลตัดสินฟ้องร้องมาซะส่วนใหญ่ใช่ไหม แต่เนื้อหารายการนี้
ดูเบสิกดี ดูแล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากกว่าการฟ้องร้องของนักกฎหมายหรือทนายความ เพราะบางทีคดี
ฟ้องร้องมันก็ไม่สามารถเกิดได้กับทุกคน อย่างคดีฟ้องสามีภรรยา เด็ก หรือคนไหนโสดยังไม่ได้
แต่งงานก็คงไม่เจอหรอก แต่เรื่องท่ีรายการนี้น ามาเสนอมันเป็นอะไรที่หลายคนเจอได้จริงๆ จะเด็กจะ
แก่มีสิทธิ์เจอหมด เราว่ามันมีประโยชน์ดีเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงด้วย ส่วนความน่าเชื่อถือก็
น่าเชื่อถือดี เพราะมีการสัมภาษณ์วิทยากรที่เป็นต ารวจเลยท าให้มีความน่าเชื่อถือ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4  
ชอบครับ เพราะเรื่องที่น ามาเสนอเป็นเรื่องใกล้ตัวดี เด็กวัยรุ่นก็มีโอกาสเจอได้อย่าง

เปิดประตูไปชน ก็ช่วยท าให้ผมเกิดความตระหนักกับเรื่องเปิดประตูรถมากขึ้นนะ เพราะปกติพ่อก็ขับ
รถไปส่งที่โรงเรียน แต่ผมไม่เคยนึกถึงเรื่องพวกนี้เลยว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้ หรืออย่างเรื่อง
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อินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องใกล้ตัววัยรุ่นดีด้วย ผมก็เล่นทุกวัน ดูแล้วก็ช่วยเตือนใจว่าไม่ควรท าอะไรบ้าง
เหมือนช่วยให้รู้จักป้องกันตัวเองไว้ก่อน มีประโยชน์ดีครับถ้าจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  แล้วก็ชอบ
ตอนไปสัมภาษณ์คนเยอะๆ ด้วย ท าให้เรารู้มุมมองของคนอ่ืนว่าเขามองกันยังไงบ้าง รายการ
น่าเชื่อถือครับ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 
เนื้อหามีประโยชน์ดี ดูเพลินด้วย ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งความสนุก ก็ดีครับ ชอบครับ ทั้ง

สองตอนก็เป็นเรื่องใกล้ตัวดี เอามาใช้กับการด าเนินชีวิตในแต่ละวันของเราได้ด้วย เพราะแต่ละวันเรา
ก็ต้องเดินทาง และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักอยู่แล้วด้วย ส่วนรายการก็น่าเชื่อถือนะมีต ารวจมาช่วยพูด
สรุปให้ฟัง รายการก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะคงไม่มีต ารวจคนไหนกล้าอธิบายผิดๆ หรอก อธิบายผิด
ต ารวจก็เสียชื่อเอง 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 
ชอบนะ ชอบเพราะมีความแปลกใหม่ไม่ค่อยเหมือนรายการกฎหมายที่เคยมี และน่า

คิดตามในหลายๆ อย่างที่น ามาเสนอ อย่างการเปิดประตูออกไปชนมอเตอร์ไซค์ ปกติไม่เคยนึกถึงเลย
นะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิด พอดูรายการมันก็ช่วยท าให้เราเริ่มตระหนัก และช่วยเตือนเราว่า
เหตุการณ์แบบนี้ก็มีอยู่ด้วย ท าให้เราระวังมากขึ้นในชีวิตจริงเอามาใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีเลย 
รายการน่าเชื่อถือดีครับ เพราะไม่ได้พูดลอยๆ มีการน าหลักกฎหมายมาอ้าง มีการอ้างอิงที่มาด้วย 
และมีวิทยากรต ารวจช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 
ชอบค่ะเป็นความรู้ใหม่เลยไม่เคยทราบมาก่อน เนื้อหารายการทันสมัยดีและใกล้ตัวดี

อย่างตอนกฎหมายคอมพิวเตอร์ก็เข้ากับยุคที่โลกอยู่แค่เอ้ือมแค่เราคลิก ถ้าไม่ระวังก็อาจจะผิด
กฎหมายได้ดิฉันเป็นแม่ค้าที่ต้องใช้เฟสบุ๊คในการขายสินค้าก็เพ่ิงจะทราบว่าการท าบางอย่างเพียงนิด
เดียวก็เป็นการละเมิดได้อย่างการต้องระวังการอัพถาพนางแบบในการขายสินค้า หรือการแชร์ภาพที่
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ รวมถึงการที่คนอ่ืนเข้ามาแฮค หรือใช้ข้อมูลสินค้าดิฉันก็ถือว่าเป็น
การละเมิดต้องขอบคุณรายการนี้มากค่ะ เพาะดิฉันใช้สื่อเหล่านี้ทุกวัน แต่แทบจะไม่มีความรู้ในเรื่อง
พวกนี้เลย ด้านความน่าเชื่อถือก็ชัดเจนมากๆ นะ เพราะคุณต ารวจเขามาช่วยยืนยันในการท าผิด
กฎหมายแต่ละข้อ ช่วยมาชี้แจงสิ่งที่ถูกต้อง และพวกโทษอะไรแบบนี้ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 
 เนื้อหามีประโยชน์ดีทั้งสองตอนเลย ชอบนะ ใกล้ตัวดีค่ะ ชอบหมดทั้งรายการเลย 

ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ ข่าว การไปถามความเห็นคน หรือสถานการณ์จ าลองที่มีต ารวจตอบ รู้สึกว่า
ได้ทั้งความสนุกไปพร้อมๆ กับความรู้ ดูแล้วไม่รู้สึกเครียดเลย เพลินๆ เรื่อยๆ แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆ 
ด้วย รายการน่าเชื่อถือดีค่ะ ต ารวจดูมีความรู้ดี ตอบดีด้วย มีเหตุมีผล  

-  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 
ดีครับดี เนื้อหาก็เข้าใจหามาดีเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม ไม่ทันระวังหรืออาจไม่เคย

นึกถึงมาก่อน อย่างผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็จริง แต่ เรื่องที่น ามาเสนออย่างเรื่องเปิดประตูไปชน
มอเตอร์ไซค์นี่ผมไม่เคยนึกถึงเลยจริงๆ นะ ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบที่น ามาเสนอเกิดขึ้นได้ด้วย มัน
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เป็นเรื่องเล็กๆ ที่คนมองข้ามหรือลืมคิดกัน ก็ดีครับ เอาเรื่องที่คนไม่ค่อยนึกถึงหรือมองข้ามไปมา
น าเสนอ ท าให้คนตระหนักและระวังมากข้ึน ดูมีประโยชน์เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีครับ และ
ก็มีความน่าเชื่อถือเพราะน าต ารวจมาชี้แจง อย่างง่ายๆ เข้าใจง่ายดี เห็นภาพด้วย บางเรื่องนัก
กฎหมายก็ใช่ว่าจะรู้หมดนะ อย่างกฎจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอก  

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10  
ดีนะ ดีเลยล่ะเนื้อหาใกล้ตัวเหมาะกับคนทั่วไปดี แล้วเราก็ไม่ได้ไปลงรายละเอียดลึก

จนเกินไปจนถึงข้อกฎหมายที่ละเอียด แค่เอามาให้เขาดูแล้วรู้ว่าอย่างนั้นผิดนะอย่างนี้ถูกนะ อย่างนั้น
ควรนะอย่างนี้ไม่ควรนะ เอาแค่ในเบื้องต้นก่อน คนเขาจะเข้าใจได้ง่าย และจ าได้ง่ายด้ วยว่ามันเป็น
ยังไง  ไว้ถ้าเขาอยากรู้ละเอียดหรือลึกๆ เมื่อไหร่ก็ค่อยไปหาเอาจากหนังสือเองอีกทีที่หลัง ความ
น่าเชื่อถือต้องมีอยู่แล้วล่ะเพราะเรายึดหลักกฎหมายมาพูดมาบอก เราไม่ได้อยู่ๆ  เขียนขึ้นมาเองถูก
ไหม  
 
3. ความพึงพอใจต่อพิธีกร นักแสดง และวิทยากรในรายการ  

-  กลุ่มตัวอย่างท่ัวไป 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  
ชอบพิธีกรนะวัยรุ่นดี ดูไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะพิธีกรสาวน่ารักมาก พิธีกรชายก็ตลกดี ไม่

รู้ว่าพิธีกรชายจัดฟันหรือเปล่าบางทีพูดไม่ค่อยชัด แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ ฟังรู้เรื่องอยู่ นักแสดงช่วง
สถานการสมมุติก็แสดงดีนะ ฮาดีตลกเข้าถึงบทดี ชอบๆ ส่วนต ารวจที่มาพูดก็ชอบนะพูดเข้าใจง่าย
มาก ฟังเฉยๆ ไม่ดูภาพก็เข้าใจ นอกนั้นชอบคนหัวม้า กวนดี ตลกด้วย 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2  
ก็ชอบหมดเลยนะ ทั้งพิธีกร นักแสดงหรือว่าต ารวจที่มาพูด มันก็ลงตัวดี พิธีกรน่ารัก 

พูดจาฉะฉานโดยเฉพาะพิธีกรหญิง เป็นกันเอง เฮฮา รู้จักเล่นรู้จักจริงจังฟังเพลินๆ ไม่น่าเบื่อ ส่วน
นักแสดงก็เล่นได้อารมณ์ดี คุณต ารวจก็พูดน่าเชื่อถือ อธิบายรายละเอียดได้ดี มีอารมณ์ขันบนความ
จริงจัง 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 
ชอบพิธีกรทั้งสองคนเลย โดยเฉพาะพิธีกรหญิงเพราะว่าพูดจาชัดเจนเป็นธรรมชาติน่า

ฟัง ชวนติดตาม ส่วนพิธีกรชายก็บุคลิกดีค่ะ ความกวนและดูตุ้งติ้งสลับแมนของพิธีกรชายท าให้คนดู
เกิดความข าขันในท่าทางแต่ติดตรงที่พูดจาติดๆ ขัดๆ ไปหน่อย แต่โดยรวมถือว่าดีค่ะ นักแสดงก็แสดง
ได้น่ารักดี เข้าถึงสถานการณ์ท าให้เห็นภาพชัดเจนมากข้ึนเยอะเลย แล้วก็วิทยากรพูดจาชัดเจน เข้าใจ
ง่าย ฟังแล้วเก็ททั้งความผิดแล้วก็โทษท่ีได้รับค่ะ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4  
ดีครับชอบ โดยเฉพาะพิธีกรหญิง พูดจาดีน่าฟังท าให้รายการน่าดูมากขึ้น พิธีกรชายก็

เท่ห์ดี ถึงตอนแรกพิธีกรชายจะเกร็งๆ ไปบ้าง แต่ตอนที่สองพิธีกรเริ่มไหลลื่นดีแล้ว โดยรวมพิธีกรก็
เหมาะสมกบัรายการดี ส่วนนักแสดงก็ดี แสดงตลกดี ดูแล้วท าให้เราอมยิ้มได้เพราะข ากับท่าทางที่เขา
แสดงออกมา ต ารวจที่มาพูดเก่งดี คือเขาพูดอธิบายเข้าใจง่ายดี พูดแล้วผมก็เข้าใจ ถึงผมจะเป็นวัยรุ่น 
แต่ก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดมานะ 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 
ชอบมากพิธีกรสาวน่ารักสุดๆ แต่คือดูดีทั้งสองคนเลยนะ พิธีกรหล่อสวยบุคลิกดี ท าให้

รายการน่าดูมากขึ้น นักแสดงก็ยอดเยี่ยมมากแสดงเต็มที่ดี เห็นมีคนหัวม้าด้วย ดูแล้วตลกดี ส่วน
วิทยากรก็พูดจาน่าเชื่อถือ อธิบายง่ายดีใช้ภาษาธรรมดาๆ ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 
ชอบพิธีกรนะ ถึงจะไม่ได้โปรขั้นมืออาชีพ แต่เพ่ิงเคยเห็นรายการกฎหมายที่มีพิธีกร

เป็นวัยรุ่นขนาดนี้ ปกติถ้าไม่แก่ไปเลยก็จะมีอายุนิดนึง พ่ีว่าการที่รายการนี้ใช้พิธีกรวัยรุ่นก็ท าให้
รายการกฎหมายดูน่าสนใจและดูไม่น่าเบื่อดี เป็นการเปลี่ยนอารมณ์รายการกฎหมายไปเลย นักแสดง
ชอบครับลงตัว และวิทยากรต้องขอชมครับว่าอธิบายดีมาก ใช้ภาษาง่ายเข้าใจง่ายและเห็นภาพมาก
ขึ้น  ฟังเฉยๆ ก็เข้าใจได้ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 
พิธีกรโดยรวมชอบนะ ผ่านค่ะ ถึงจะ ไม่ใช่พิธีกรมืออาชีพแต่ก็ถือว่าท าได้ดี ส าหรับคน

ไม่เคยท าพิธีกรแล้วมาเป็นพิธีกรท าได้แบบนี้ถือว่าเก่งแล้วค่ะ อีกอย่างพิธีกรก็หน้าตาดีทั้งคู่ด้วย 
บันเทิงตาดี นักแสดงเรื่องสมมุติก็ตลกดีค่ะ ชอบ ส่วนต ารวจนี่ชอบเป็นพิเศษ อธิบายดี ยกตัวอย่าง
ประกอบได้อย่างมีเหตุมีผล น่าเชื่อถือดีด้วย ส่วนตัวพ่ีเอ็นดูพิธีกรหญิงกับคนใส่หัวม้าค่ะ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 
ชอบพิธีกรทั้งสองคนเลยนะ พิธีกรดูคล่อง ดูเชี่ยวชาญในการพูด ให้ความรู้สึกเป็น

กันเองสบายๆ และพูดจาน่าฟังโดยเฉพาะพิธีกรสาว เทปแรกอาจจะดูเกร็งไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่ แต่
พอมาเทปสองไหลลื่นกันขึ้นเยอะอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เรียกว่าดี นักแสดงก็แสดงตลก อินกับบทที่
แสดงดูเพลินดี คุณต ารวจอธิบายเข้าใจง่ายดี พูดเคลียร์ดีมาก มีเหตุผลฟังแล้วรู้สึกเก็ท เข้าใจอย่าง
แท้จริง ถึงจะอธิบายยาวไปบ้างบางช่วงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะอธิบายแล้วเข้าใจมากขึ้น โดยรวมถือ
ว่าดี 

-  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 
ชอบครับ พิธีกรรายการดูวัยรุ่นดี ดูแล้วเพลินๆ ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ นักแสดง

สถานการณ์สมมุติก็แสดงตลกดี ส่วนวิทยากรก็พูดจาดีมีหลักการมีเหตุผล เข้าใจได้ง่าย มีมุขตลกดู
แล้วไม่เครียดครับ  

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 
พิธีกรดีเลยล่ะ ก็ดูหนุ่มสาวดี แปลกไปอีกแบบดูเป็นวัยรุ่นทันสมัย เฮฮาดี นักแสดงก็

ตลกดีดูมืออาชีพดีนะ ส่วนวิทยากรก็ตัวผมเอง ผมก็ ไม่รู้หรอกว่าดีหรือเปล่า ต้องถามคนอ่ืนดูว่าที่ผม
พูดไปน่ะเข้าใจไหม แต่เราก็ใช้ค าพูดง่ายๆ ไม่ได้ยึดหลักกฎหมาย แค่พูดอธิบายในหลักการทั่ว เหมือน
เพ่ือนอธิบายกันธรรมดา 
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4) ความพึงพอใจต่อภาพรวมในรายการ  

-  กลุ่มตัวอย่างท่ัวไป 
กลุ่มตัวอย่างคนที ่1  
รายการน่าสนใจครับ ชอบครับ ชอบที่สุดตรงความเป็นวัยรุ่นของรายการที่มีทั้งเอฟ

เฟคต่างๆ ขึ้นมาท าให้ดูกวนๆ ฮาๆ ไม่น่าเบื่อ มันท าให้รายการกฎหมายที่น่าเบื่อในความรู้สึกของคน
หนุ่มสาว ดูเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและน่าดูมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น ช่วงที่ชอบมากที่สุดในรายการไม่มีนะ
ชอบทุกช่วงเลย ลงตัวดีแล้ว 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2  
ชอบครับ รายการน่าสนใจดี ชอบที่สุดตรงแนวความคิดของรายการ ความสร้างสรรค์

ความแปลกใหม่หลายๆ อย่างในรายการ โดยเฉพาะพิธีกร และการถ่ายท าที่เนียน ไม่สะดุด ดูมือ
อาชีพดี ช่วงที่ชอบท่ีสุดคือ ช่วงที่ 2 ช่วงเล่าข่าวกับถามความเห็นคนครับ ท าให้เราเกิดความตระหนัก
จากข่าวที่เห็น และได้รู้ความเห็นในมุมมองคนอ่ืนอีกด้วย  

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 
ชอบมากค่ะ รายการน่าสนใจ ไม่คิดว่าจะเป็นรายการกฎหมายด้วยซ้ า มันไม่มี

ความรู้สึกนั้นเลยน่าจะมีรายการกฎหมายรูปแบบนี้เยอะๆ บ้างคนดูจะได้ไม่เบื่อ สิ่งที่ชอบที่สุดใน
รายการคือพิธีกร โดยเฉพาะพิธีกรสาวน่ารักมากๆ มีคนหัวม้าด้วย ตลกดี ท าให้รายการดูมีเอกลักษณ์
ไปเลย  และก็ชอบเสียงประกอบในรายการเป็นพิเศษ โดยรวมชอบหมดเลยนะ ช่วงที่ชอบที่สุดคือช่วง
ที ่3 ที่มีสถานการณ์สมมุติและต ารวจมาตอบ 

กลุ่มตัวอย่างคนที ่4  
รายการน่าสนใจดี ถ้ามีผมก็ดูนะ ชอบเพลินดี ได้ความรู้ด้วย และคิดว่าวัยรุ่นก็ดูได้ด้วย

น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆ คน สิ่งที่ชอบที่สุดในรายการคือรูปแบบและแนวคิดรายการนะ 
รู้จักเปลี่ยนรูปแบบรายการกฎหมายให้เป็นแนวใหม่ๆ  ให้มันน่าดูมากขึ้น  โดยส่วนตัวชอบช่วงที่ 2 ที่มี
ข่าวมาเล่าเตือน แล้วก็ถามคนเยอะๆ ครับ สนุกดีได้ความเห็นที่หลากหลาย 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 
รายการกฎหมายแบบนี้น่าสนใจแน่นอน โดยส่วนตัวชอบนะ เพราะมันแปลกดีไม่เคย

เห็น มีคนใส่หัวม้าด้วย ถ้ามีมาก็ดูนะ ช่วงที่ชอบ ชอบทุกช่วงในรายการเลยนะ มันลงตัวดีแล้ว ขาด
ช่วงไหนไปก็คงรู้สึกแปลกๆ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 
โดยรวมเป็นรายการที่น่าสนใจดีครับ เพราะดูแล้วไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ ดูได้เรื่อยๆ 

ส่วนตัวเพ่ิงเคยเห็นรายการกฎหมายแนวนี้เป็นครั้งแรง ก็คิดว่ามันแปลกใหม่ดี ปกติไม่ค่อยสนใจด้าน
กฎหมายเท่าไหร่ แต่รายการนี้เป็นรายการกฎหมายที่ผมดูแล้วไม่เบื่อ ผมว่าก็ดีเลย ช่วงที่ชอบ คิดว่า
ชอบช่วงที่3 สถานการณ์สมมุตินะ ตลกดี ได้ความรู้ด้วย  

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 
น่าสนใจดีค่ะ ไม่น่าเบื่อ ดูเพลินๆ ไม่เครียด ไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดความรู้ใส่ ชอบที่สุดก็

คงความแปลกใหม่ของรายการที่มีแนวคิดที่สร้างสรรค์ดีค่ะ เพราะไม่น่าเบื่อเหมือนรายการกฎหมาย
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อ่ืนๆที่มี ส่วนช่วง ชอบทุกช่วงนะคะขาดช่วงไหนไปคงแปลกๆ แต่ช่วงที่ชอบท่ีสุดชอบช่วง 3 ค่ะ ได้
ความรู้และความสนุกได้พร้อมๆ กัน 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 
รายการน่าสนใจดี เป็นรายการกฎหมายแนวใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อน ชอบที่สุดตรง

ความคิดสร้างสรรค์ในรายการ ที่ท าให้รูปแบบมันแปลกออกไปจากรายการกฎหมายเดิมๆ ช่วงที่ชอบ
ที่สุดชอบช่วงที่ 3 ค่ะ มีความตลก สนุกและได้ความรู้ ให้ความรู้สึกเหมือนดูละครสั้นอีกด้วย 

- กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 
ดีเลยครับ น่าสนใจดี ชอบที่สุดตรงความแหวกแนวของรายการ ที่แหวกแนวรายการ

กฎหมายเดิมๆ ออกไป การตัดต่อก็ดูเป็นรายการวัยรุ่นไม่เหมือนรายการกฎหมายทั่วไป ช่วยดึงความ
น่าเบื่อของรายการกฎหมายออกไปได้   ช่วงที่ชอบที่สุดชอบช่วง 3 ครับ ได้ความรู้เยอะดีมีประโยชน์
สนุกด้วย 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 
ก็ดีนะ น่าสนใจ รายการดูวัยรุ่นดี ชอบสุดก็ความแปลกใหม่นี่แหละ ไม่เคยเห็นรายการ

กฎหมายแนวนี้มาก่อน ช่วงที่ชอบท่ีสุดก็ช่วง 2 นะ มีข่าวมาเล่ามาเตือนคน แล้วก็มีการถามความเห็น
คนด้วย ดูสนุกดี  

 
5. ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อรายการ 

-  กลุ่มตัวอย่างท่ัวไป 
กลุ่มตัวอย่างคนที ่1  
ฟอนต์ที่ใช้ในรายการน่าจะหลากหลายกว่านี้ ที่เห็นส่วนมากใช้แต่ฟอนต์เดิมๆ แล้วก็

น่าจะถามความเห็นของคนให้เยอะกว่านี้ ส่วนในตอนท้ายรายการ น่าจะให้พิธีกรสรุปสิ่งที่ต ารวจพูด
อีกครั้ง 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2  
ไม่มีครบั  
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 
แม้ภาพรวมของรายการท าให้ผู้ชมอาจจะยังติดภาพของรายการคดีเด็ดกับ VRZO อยู่ 

แต่โดยรวมแล้วเป็นรายการที่ควรได้รับการสนับสนุนในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะ มีประโยชน์ดีมาก 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4  
มีติดนิดหน่อย ตรงบางช่วงรายการเสียงเอฟเฟคเสียงบางช่วงถี่เกินไปหน่อย พิธีกรชาย

พูดไม่ค่อยชัดน่าจะควบกล้ าบ้าง เช่นค าว่า เรา แต่พิธีกรออกเสียงว่า เลา แบบนี้ ถ้าพูดชัดน่าจะดีกว่า
นี้นะ แต่ก็ฟังรู้เรื่องอยู่แหละโดยรวมไม่มีปัญหา 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 
พิธีกรชายน่าจะพูดให้มีค าควบกล้ ามากกว่านี้หน่อย 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 
พิธีกรชายพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ และไม่น่าใส่แว่นตาด า แต่โดยรวมก็ถือว่าฟังรู้เรื่อง 

และแว่นตาด าไม่ได้มีผลต่อความเข้าใจหรือความรู้ในด้านกฎหมายแต่อย่างใด 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 
ไม่มีข้อเสนอแนะค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจ และชวนติดตามค่ะ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 
ไม่รู้คิดไปเองหรือเป่ามีแค่ช่วงหนึ่งที่เสียงบางช่วงดังเบาไม่เท่ากัน  

-  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก  
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 
ไมมีข้อเสนอแนะ 
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