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ใหความสําคัญกับเน้ือหาวาตองมีความนาสนใจ  เลาประวัติความเปนของเมื่อแรกมีสิง่ตางๆเขามาครั้ง

แรกในประเทศไทย รูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ไมนาเบื่อ มีรูปภาพภาพกราฟกประกอบ ซึ่ง

กลุมเปาหมายเห็นดวยกับการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย เพราะทาํ

ใหไดรูจักขอมูลดานประวัติศาสตรเพิ่มมากข้ึน โดยมีเน้ือหาที่เปนประโยชนและช้ีใหเห็นถึงความสาํคัญ

ของสิ่งของ สถานที่ที่อยูใกลตัวเราแตไมเคยใหความสําคัญและจากช้ินงานการผลิตผูศึกษาไดสํารวจ

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยการประเมินประสิทธิผลรายการ พบวา 

รายการ “แรกมีในสยาม” มีความนาสนใจในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอ กลุมเปาหมายมีความ

พึงพอใจตอเน้ือหา แมจะเปนรายการเกี่ยวกับประวัติศาสตรแตดูแลวไมรูสึกเบื่อ  รูสึกเพลิดเพลินไป

กับช้ินงาน และไดรับความรูจากการรับชม ซึ่งตอบสนองและเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูศึกษาไดต้ังไว 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ประวัติศาสตร เรื่องราวในอดีตจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากกับชีวิตของมนุษย 

เพราะประวัติศาสตรจะเปนตัวชวยใหมนุษยรูจักตัวเอง ทําใหรูบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับขอบเขตของ

ตน ขณะเดียวกันก็รูเกี่ยวขอบเขตของตน กลาวคือชวยใหมนุษยรูจักและเขาใจตัวเองมากข้ึน รวมทั้ง

เขาใจสังคมของมนุษยโดยสวนรวม ประวัติศาสตรชวยใหเกิดความเขาใจในมรดก วัฒนธรรมของ

มนุษยชาติ ความรู ความคิดอานกวางขวาง ทันเหตุการณ ทันสมัย ทันคน และสามารถเขาใจคุณคาสิ่ง

ตางๆในสมัยของตนได 

ประวัติศาสตรเปนเหตุการณในอดีตที่มนุษยสามารถนํามาเปนบทเรียนใหแกปจจุบัน โดย

บทเรียนประวัติศาสตร อาจใชเปนประสบการณพื้นฐานการตัดสินใจ เหตุการณปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน

ในปจจุบันหรืออนาคต และประยุกตใชในกระบวนการแกไขปญหาและวิกฤตการณตางๆ ใหเปนไป

ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม ประวัติศาสตรสอนใหคนรูจักคิดเปน ไมหลงเช่ือสิ่งใดงายๆ โดยมิได

ไตรตรองพิจารณาใหถ่ีถวนเสียกอน ประวัติศาสตรของชาติยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบรุษุ 

ในตระกูล และในความเปนชาติประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความรักชาติและชวยกันรักษาชาติบานเมืองให

คงอยู ทั้งกาวไปสูความเจริญ (วีณา เอี่ยมประไพ 2535: 6-8) 

การรักษาประวัติศาสตรใหคงอยูน้ันเปนสิ่งที่ดี เพราะวัยรุนในปจจุบันมักขาดความสนใจไมเขาใจใน

เรื่องราวเกาๆ ในอดีต ไมคอยรูจักตนกําเนิดของสิ่งน้ันๆ เมื่อเริ่มมีสิ่งแรกของสิ่งตางๆ มีประวัติความ

เปนมาอยางไร ไมรูจักที่มาตนกําเนิดตางๆของสิ่งที่มีอยูปจจุบัน กอนที่จะพัฒนามาเปนแบบที่เปนอยู

ในปจจุบัน จะมีวัยรุนไทยกี่คนที่จะรูจักเรื่องราวในสมัยกอนที่มักจะหางไกลตัว  เพราะดวยสังคมที่เริ่ม

พัฒนาเขาสูยุคโลกาภิวัฒน วัยรุนที่มีความสนใจหรือรูจักเรื่องราวเหลาน้ันจึงเริ่มนอยลง ทั้งๆที่สิ่ง

เหลาน้ันมีความสําคัญ ปจจุบันประวัติศาสตรไทยก็ย่ิงจางหายและคอยๆลบเลือน ถาไมมีอยูในการ

เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร หรือในวิชาตางๆ วัยรุนหลงลืมสิ่งที่ทําใหเรามีไดอยางทุกวันน้ี จึงทํา

ใหเกิดการหลงลืม ไมสนใจในเรื่องน้ันไปโดยปริยาย 

แตการดําเนินชีวิตของเราทุกคนถูกนําทางโดยความทรงจําของเรามาตลอด ไมมีใครอยูใน

ปจจุบันโดยไมอยูกับอดีต ทุกอยางมักจะมีอดีตมากํากับตัวเราเสมอ ความทรงจําเหลาน้ีบอกกับเราวา
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เราเปนใคร มาจากไหน และควรทําอะไรตอไป ถาเราลืมอดีตทุกอยางหมดชีวิตของเราจะเกิดความ

วุนวายข้ึน (อรรถจักร สัตยานุรักษ 2553: 30)  

สิ่งแรกถือเปนสิ่งสําคัญที่เกิดข้ึนในชีวิตของคนเรา เพราะถาไมมีสิ่งแรกเกิดข้ึนมาก็จะไมเกิด

การพัฒนาตอๆมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

เทาใด ก็จะเกิดการพัฒนามากข้ึนเทาน้ัน  สิ่งแรกจึงเปนสิ่งสําคัญที่เราควรจะรูถึงตนกําเนิดของสิ่ง

น้ันๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งๆน้ันมากข้ึน และไดรวมยอนถึงเรื่องราวประวัติศาสตรของสิ่ง

น้ันๆ แตทวาก็ยังมีเรื่องราวที่นาสนใจอีกมากมาย(โกสินทร รตนประเสริฐ2555: 2) 

ดวยเหตุน้ีผูศึกษาเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรชาติอันย่ิงใหญควรที่จะบอกกลาว  

บอกเลาเรื่องราวในอดีตใหกับวัยรุน คนรุนหลัง ไดรูจัก  รูถึงประวัติความเปนมาเกี่ยวกับสิ่งตางๆของ

ประเทศไทยวาเปนอยางไร    สิ่งตางๆมีการพัฒนามาจากสิ่งแรกอยางไร ไดรวมยอนรอยไปในอดีตใน

สมัยกอนน้ันวาสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนและมีมาจนถึงปจจุบันน้ี มีความเปนมาเปนไปอยางไร เพื่อเปนแนว

ทางการพัฒนาการเรียนรูประวัติศาสตร  และนําไปใชเปนเกร็ดความรูติดตัวใหผูที่สนใจประวัติศาสตร 

สนใจเรื่องราวในอดีต ไดรวมยอนไปในเรื่องราวในอดีตและตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งแรกในสยาม

ดวยจึงจะผลิตรายการสารคดี เพื่อถายทอดความสําคัญ ความรูเกี่ยวกับสิ่งแรกในประเทศไทยซึ่งใน

ประเทศไทยรายการสารคดีเริ่มเขามามีบทบาทมากข้ึน ผูคนเริ่มรับชมรายการประเภทน้ีกันแพรหลาย 

ซึ่งความหมายของรายการสารคดี เปนรายการโทรทัศนประเภทหน่ึงที่มุงเสนอขอเท็จจริงเปนสําคัญ 

เมื่อผูชมดูแลวรูสึกวาเน้ือหา ของรายการคอนขางจะมีสาระและความรูเปนหลัก  ซึ่งจริงๆแลวรายการ

สารคดีสามารถใหไดทั้งความรูและความบันเทิงซึ่งความบันเทิงในที่น้ีอาจเปนการพูดคุยในรายการ

อยางสนุกสนาน ดูแลวเพลิดเพลิน เสียงดนตรีที่เราใจครึกครื้นทําใหเขากับเรื่องราวที่นําเสนอ 

ลักษณะของรายการสารคดีน้ันเปนรายการที่แตกตางจากรายการประเภทอื่น คือ จะนําเสนอเรื่องราว

ที่เปนขอเท็จจริงและลึกซิ้งถึงที่มาที่ไป และรายละเอียดของเรื่องราวน้ันๆ ไมใชเรื่องราวที่สรางจาก

จินตนาการ เมื่อถายทอดสารคดีไปแลวผูชมจะตองรูสึกเพลิดเพลินและไดสาระความรูไปในเวลา

เดียวกัน การทํารายการสารคดีจึงตองมีเทคนิค กลวิธีที่จะทําใหผูชมเขาใจและจดจําในเรื่องราวที่

นําเสนอไดอยางงายดาย และในปจจุบันรายการสารคดีก็เริ่มเปนที่นิยมเปนรายการหน่ึงที่คนใหความ

สนใจในการรับชม แตสารคดีที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร ยังมีไมมากพอ ไมคอยมีการกลาวเกี่ยว

ประวัติศาสตรเรื่องเล็กๆนอยๆที่เปนสื่งใกลตัวเรา      

   

วัตถุประสงค 

1.เพื่อศึกษาการสรางสรรครายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย 

   2.  เพื่อเผยแพรเปนเกร็ดความรูรวมถึงตระหนักถึงที่มาตนกําเนิดสิ่งแรกในประเทศไทย 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาเน้ือหาและสรางสรรครายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยเปน

รายการที่นําเสนอสถานที่ สิ่งของ เมื่อแรกมีในประเทศไทย เพื่อสงเสริมความรูและเปนเกร็ดความรู  

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. กําหนดปญหาและหัวขอโครงการจุลนิพนธที่สนใจ กําหนดที่มาความสําคัญ  

วัตถุประสงคตางๆ  กําหนดลักษณะ ประโยชน และขอบเขตของโครงการ ศึกษารายการเกี่ยวของ         

เพื่อเปนแนวทาง 

2. ศึกษาคนควาหาขอมูลตางๆที่จะนํามาใชในโครงการจุลนิพนธ และเสนอแผนโครงการ

ผลิตรายการใหกับอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ 

3. จัดทําเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามเกี่ยวกับสารคดี 

4. ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ (Pre - Production)  

 - สํารวจสถานที่กอนถายทํา หาขอมูล ประสานงานตางๆกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอน

การถายทํา 

  -เขียนบทรายการ จัดหาอุปกรณ 

5. ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production)         \ 

  - ถายทํารายการตามที่ไดวางแผน      

 6.  ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post – Production)      

  - ประมวลผลจากการถายทํา ตัดตอ      

  - ประเมินผล สรุปผล และขอเสนอแนะ 
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   

ตารางที่ 1-1แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและคนควาขอมูล          

ศึกษาและคนควาวรรณกรรม งานวิจัย 

และผลงานที่ เกี่ยวของ 
         

นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ          

จัดทําเครื่องมือการวิจัย          

สํารวจพื้นที่กอนถายทํา ประสานงาน

ตางๆกอนการถายทํา 
         

ถายทํารายการ          

ประมวลผลจากการถายทํา ตัดตอ

ผลงาน 
         

นําเสนอกลุมเปาหมาย สรุป อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ 
         

จัดทํารปูเลม          
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถสรางสรรครายการสารคดีไดตรงตามวัตถุประสงคที่ศึกษา  

 2. สามารถใหความรูรวมถึงการตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแรกในประเทศไทย เรื่องราวในอดีต

ของสิ่งตางๆเหลาน้ี          

นิยามศัพท 

1. รายการสารคดี     หมายถึง    รายการประเภทหน่ึงซึ่งนําเสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงอยาละเอียดต้ังแตตนจนจบรายการ อาศัยการยึดหลักการนําเสนอเรื่องราวความเปนจริง โดยใช

เทคนิคการนําเสนอหลายลักษณะมาผสมกัน เพื่อใหเกิดจินตนการที่ดีและจูงใจใหผูชมเกิดความสนใจ  

2. ประวัติศาสตร     หมายถึง    การศึกษาเรื่องราวในอดีต ความตองการที่จะรูถึง

พฤติกรรมและความนึกคิดของมนุษยในอดีต ดวยการศึกษาจากหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ

ประวัติศาสตรเปนการเช่ือมโยงอดีตถึงปจจุบัน คือเปนการใชขอมูล จากหลักฐานในอดีต  

3. สิ่งแรกในประเทศไทย     หมายถึง สถานที่ สิ่งของ อาหาร ยานพาหนะ ที่เขามาใน

ประเทศไทยหรือผลิตข้ึนในประเทศไทยเปนครั้งแรก 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง "การสรางสรรครายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย"               

ไดอาศัยหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่ใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยดังน้ี คือ                              

1.  แนวคิดเรื่องการผลิตรายการสารคดี           

2.  แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร      

   3.  ผลงานที่เกี่ยวของ                

   4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กรอบที่กําหนดดังกลาวจะศึกษาเพื่อประโยชนในการประมวลความรู เพื่อจัดทําช้ินงาน

ตอไป 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1.  แนวคิดเรื่องสารคดี               

        1.1  ความหมายของสารคดีและความสําคัญของสารคดี   

     ความหมายของสารคดี       

              คํานิยามของสารคดีมีหลายความหมายดังน้ี (Berger, Arthur A. 1990, อางถึงใน 

รัชดาภรณ มอญขาม: 12-14)        

     -  “สารคดี คือ เรื่องจริง” ซึ่งตรงขามกับเรื่องแตง(fiction)โดยสิ้นเชิง การนิยาม

ดังกลาวจะมีประโยชนกรณีที่เรื่องราวน้ันมีสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องจริง (reality) ซึ่งตรงกันขามกับ

เรื่องที่ถูกสรางข้ึน (made-up stories) โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อพิจารณางานสารคดีลูกผสมในยุคหลัง 

     - “สารคดี คือ การตีความเหตุการณจริงอยางสรางสรรค” ขณะเดียวกันคําวา 

"การตีความ" ไดต้ังคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความเปนวัตถุวิสัย (objective) และอัตวิสัย (subjective) 

ของผูผลิตสารคดีแตละคนดวย        

     - “สารคดี คือ ประวัติศาสตรอันมีลักษณะเปนปจจุบัน เน่ืองจากมีความสัมพันธ

กับวิถีดํารงชีวิตมนุษย ความตองการของมนุษย และวิธีที่มนุษยจะนํามาเพื่อสิ่งน้ัน” เปนคํานิยามของ
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นักสรางภาพยนตรสารคดีชาวฝรั่งเศส Jean Rouch แสดงใหเห็นวาสารคดีมักจะกลาวถึงเพียง

เปาหมายหลักของมนุษยเทาน้ัน แตไมไดกลาวถึงวิธีการที่มนุษยจะไดมาอยางชัดเจน  

     -  สารคดีเกี่ยวของกับทุกวิธีการการบันทึกความเจริญทุกรูปแบบ คํานิยามมาจาก

สหพันธนักสรางภาพยนตร สารคดีโลกป ค.ศ.1948 ใหความเห็นวาในวิธีที่จะบันทึกความจริงลงบน

แถบเซลลูลอยดน้ันตองมีการตีความความจริง โดยการถายทําจริงหรือสรางความจริงข้ึนดวยความ

ซื่อสัตยและยุติธรรม รวมถึงการใชวิธีดึงดูดใจทั้งดานเหตุผล และอารมณเพื่อจุดมุงหมายในการ

กระตุนความตองการกระหายใครรู ดวยการนําเสนอปญหา และการแกปญหาอยางถูกตองในมิติของ

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา     

     -  สารคดี คือ รายงานการวิจัยที่ถูกสรางข้ึนจากการใชภาพและเสียง สารคดีอยู

บนพื้นฐานของการวิจัย ซึ่งเปนวิธีเดียวเทาน้ันที่จะนําเสนอสิ่งที่คนพบ แตขอแตกตางของงานสารคดี

น้ันอยูในรูปแบบของบทบรรยายมากกวาในรูปแบบของบทความขนาดยาว   

     งานสารคดีเปนงานเขียนที่เพงเล็งเชิงความรู ถือเปนหนังสือความรูหรือบทความ

วิชาการ งานเขียนที่ผูเขียนเจตนาใหความรู แตโดยบังเอิญงานเขียนน้ันทําใหเกิด "รส" กระทบอารมณ

ผูอานดวยสิ่งสุนทรบางอยาง หรือสิ่งที่เกิดมาจากความงามของรูปหรือแบบที่ประกอบข้ึน (บุญเหลือ 

เทพยสุวรรณ 2522, อางถึงใน ปราณี  สุรสิทธ์ิ 2541: 322)     

     รายการสารคดี หมายถึง รายการประเภทหน่ึงที่มุงเสนอขอเท็จจริงเปนสําคัญ 

เมื่อผูชมดูแลวรูสึกวาเน้ือหา ของรายการคอนขางจะมีสาระและความรูเปนหลัก  แตจริงๆแลว

รายการสารคดีสามารถใหไดทั้งความรูและความบันเทิงซึ่งความบันเทิงในที่น้ีอาจเปนการพูดคุยใน

รายการอยางสนุกสนาน ภาพที่นําเสนอในรายการอาจดูแลวเพลิดเพลิน เสียงดนตรีที่เราใจ ครึกครื้น

ทําใหเขากับเรื่องราวที่นําเสนอ ลักษณะของรายการสารคดีน้ันเปนรายการที่แตกตางจากรายการ

ประเภทอื่น คือ จะนําเสนอเรื่องราวที่เปนขอเท็จจริงและลึกซิ้งถึงที่มาที่ไป และรายละเอียดของ

เรื่องราวน้ันๆ ไมใชเรื่องราวที่สรางจากจินตนาการ เมื่อถายทอดสารคดีไปแลวผูชมจะตองรูสึก

เพลิดเพลินและไดสาระความรูไปในเวลาเดียวกัน การทํารายการสารคดีจึงตองมเีทคนิค กลวิธีที่จะทํา

ใหผูชมเขาใจและจดจําในเรื่องราวที่นําเสนอไดอยางงายดาย (นพวรรณ ตอแสงศรี 2553: 9) 

     สารคดี คือ การนําเสนอเหตุการณ หรือขอเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยอาศัย

ศิลปะในการนําเสนออยางไรก็ตาม  เน้ือหาของรายการสารคดียังปรากฏในสื่อหลายประเภท 

โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน (Hilliard, Robert L. 1971, อางถึงใน ณัชชา วานิชอังกูร 2546: 22-24) 

     สารคดีโทรทัศน หมายถึง รายการประเภทหน่ึงซึ่งนําเสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงอยางละเอียดต้ังแตตนจนจบรายการ อาศัยการยึดหลักการนําเสนอเรื่องราวความเปนจริง 

ขณะเดียวกันก็ใชเทคนิควิธีการนําเสนอหลายลักษณะมาผสมกัน เพื่อใหเกิดจินตนาการที่ดีและจูงใจ

ใหผูชมเกิดความสนใจ (Brown, Josep T. 1971, อางถึงใน ณัชชา วานิชอังกูร 2546: 22-24)  
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      การเขียนสารคดีเปนการเขียนสรางสรรคชนิดหน่ึง แสดงความสามารถของผูเขียน

ในการสื่อความหมายใหผูอานเกิดจินตนาการ อารมณรวมกับผูเขียน ผูเขียนสารคดีจึงตองมีจินตนการ

จากความคิดริเริ่มของตนเอง สามารถถายทอดความคิดคํานึงไดอยางสละสลวย แปลกใหม โดยการ

เลือกใชถอยคํา ภาษา และขอมูลที่เสริมสรางสติปญญา ความเพลิดเพลินและประทับใจใหกับผูอานใน

เวลาเดียวกัน (มาลี บุญศิริพันธ 2535: 10)       

              จากคํานิยามอันหลากหลายจะเห็นไดวาสารคดีมีพื้นฐานมาจากการนําเสนอความ

จริง ซึ่งมีขอมูลที่สามารถอางอิงได โดยผานการตีความในมุมองเฉพาะ เรียงรอยผานวิธีการนําเสนอที่

ใชจินตนาการในการสรางสรรคโดยใหความสําคัญตอสัมผัสทางอารมณ (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 39) 

     กลุมผูปฏิบัติงานในแวดวงสารคดีในประเทศไทย ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับงาน

สารคดีไวไดอยางนาสนใจวา คําจํากัดความของสารคดี คือ เขียนเรื่องจากชีวิตจริง โดยผาน

กระบวนการสรางสรรค เพราะสารคดีคือการนําเสนออยางสรรค  สิ่งที่นําเสนออยูบนพื้นฐานความ

เปนจริง กลวิธีการนําเสนอที่จะสามารถใสศิลปะเขาไป หลักสําคัญ คือ ใสศิลปะอยางไรใหความจริง

ถูกนําเสนอออกมาแลวผูอานสามารถอานไดอยางรื่นรมย  ผูอานตองไดอรรถรสจากการอาน (ธีรภาพ 

โลหิตกุล 2552: 32)         

     งานสารคดีตองอยูบนพื้นฐานความจริง ไมใชอารมณความรูสึก ซึ่งเปนขอเท็จจริง

ทางสังคมที่มีอยูจริง เปนเรื่องที่สมควรรู ไมไดรายงานเฉพาะสิ่งที่เห็น แตรายงานสิ่งที่อยูเบื้องหลงัสิง่ที่

เห็นโดยที่มาที่ไปและเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดข้ึน สารคดีเปนเรื่องจริงและองคความรู แตตอง

ประกอบดวยเครื่องมือการสื่อสาร ตองมีกลวิธีในการนําเสนอ จะเลาเรื่องอยางไรแลวแตสไตลแตละ

คน (รัชดาภรณ มอญขาม 2544: 14)       

     แมวารายการสารคดีจะเปนการนําเสนอขอมูลที่ยึดหลักความเปนจริง เห็นไดวา

ขอมูลเหลาน้ีเปนเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ และมีผลกระทบตอประชาชน ดังเชนรายการขาว            

แตรายการขาวเปนเพียงการรายงานเหตุการณโดยอาศัยหลัก 5W เพื่อความกระชับ ชัดเจนของ

เน้ือหา และไมเนนเรื่องจินตนาการ สวนรายการสารคดีจะนําเสนอในมุมลึกซึ้งกวาดวยการสืบคน

เรื่องราว สาเหตุ ตลอดจนทัศนคติและความรูสึกของบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิกิริยาตอบสนองของ

บุคคลและสังคมไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว (Leslie. F 1990, อางถึงใน ณัชชา วานิช

อังกูร 2546: 22-24)         

     ความสําคัญของสารคดี       

           เปนงานเขียนที่ไดรับความนิยมมาแตโบราณกาล โดยเฉพาะในประเทศที่การอาน

พัฒนาฝงรากลึกมานาน เน่ืองจากงานเขียนสารคดีเปนการนําเสนอขอมูลความรูขอเท็จจริงอัน

ตอบสนองธรรมชาติของมนุษย ซึ่งประกอบดวยความอยากรูอยากเห็น อยากมีสวนรวมทั้งความ

ปรารถนาที่จะเขาใจในสิ่งแวดลอม สภาวะ หรือปญหาตางๆ ความความจําเปนหรือความสนใจของตน 
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(วนิดา บํารุงไทย 2545, อางถึงใน นพวรรณ ตอแสงศร:ี 11-12)    

       โดยเฉพาะอยางย่ิงในโลกยุคปจจุบัน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงผันแปรอยางรวดเร็ว

และกวางไกลดวยกระแสโลกาภิวัฒน การเขาถึงหรือรับรูขอมูลอยางทันทวงทีและกวางขวาง

หลากหลายก็ย่ิงเปนความจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ และการ

ประกอบอาชีพการงานที่ทันโลกทันเหตุการณ งานเขียนสารคดีเปนสื่อประเภทหน่ึงที่มีบทบาทอยาง

สําคัญ เพราะเปนรูปแบบหน่ึงที่สามารถใหความรูตางๆโดยไมจํากัดแกผูสนใจ ทั้งเปนการใหสาระ

ความรูที่ใหความเพลิดเพลิน ในการอานพรอมๆกันไป ไมเครียด เชน ตําราวิชาการ              

        1.2  มิติของสารคดี                         

              มิติของสารคดี “สารคดีเปนงานที่มีมิติ” คือ เปนเหมือนภาพหน่ึงภาพที่มีครบทั้ง

เรื่องราวการจัดวาง คอมโพสิชัน แสงเงา ใหความหมายลึกซึ้ง กินใจ กอใหเกิดอารมณความรูสึก

ในทางสรางสรรค ในดาน ใดดานหน่ึงแกผูชม (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 26-31)   

     1.2.1  มิติดานที1่        

    1)  ดานกวาง หมายถึง เสนอเรื่องราวอยางรอบดาน ทุกประเด็นสําคัญ           

ที่ลอมรอบขอมูลที่จะนําเสนอ        

    2)  ดานยาว หมายถึง การนําเสนอภาพที่ทําใหมองเห็น และเขาใจ

พัฒนาการ อันยาวไกลจากอดีตสูปจจุบัน จากยุคหน่ึงสูอีกยุคหน่ึง    

    3)  ดานลึก หมายถึง การนําเสนอเรื่องที่ลึกลงไปในจิตวิญญาณของผูชมที่

มีความผูกพันอยูกับสถานที่น้ันๆหรือสิ่งน้ันๆ       

    ทั้งน้ีมิติของสารคดีทั้งสามดานควรถูกนําเสนออยางเหมาะสมเพื่อใหเขากบั

แกนเรื่องที่ผูเขียนบทตองการนําเสนอ โดยแกนเรื่องของสารคดีในที่น้ีอาจเปนมิติที่สี่ก็ได ซึ่งหมายถึง

ทิศทางของสารคดี ที่ผูเขียนบทตองยึดไวไมใหพลัดหลงผิดทาง หรือเปลี่ยนไปมาจนขาดความเอกภาพ 

     1.2.2  มิติดานที2่       

    1)  รูปแบบในการนําเสนอที่ดี ผูชมไดรับอรรถรส ความบันเทิง ความ

เพลิดเพลินที่เกิดจากการดําเนินเรื่องที่ดี การใชภาษา การเคลื่อนไหวของกลองสอดคลองกับเน้ือหา 

การลําดับภาพดี ดนตรีประกอบรับกับภาพ และเน้ือหาอยางกลมกลืน ผูบรรยายใหเสียงไดอารมณมี 

ความนาเช่ือถือ  

             2)  เน้ือหาที่ดี ผูชมไดรับสาระทางปญญา ไดรับความรูใหมๆ อันเกิดจาก 

ความคิดสรางสรรคในการจับประเด็นของผูเขียนบท ขอมูลถูกตองแมนยํา รอบดาน ไมดวนสรุปใน 

ประเด็นที่มีขอโตแยง  
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   3)  แงคิดมุมมองที่ดี ผูชมไดรับแงคิดใหมๆ หรือไดแงคิดอันกอใหเกิด

สํานึก ในทางสรางสรรคไมไดหมายความวาจะตองมีการสรุป หรือช้ีนําความคิดของผูชมไปทางใดทาง

หน่ึง แนนอนตายตัว อาจมีหลายแงคิดมุมมองที่ใหผูชมไดใชวิจารณญาณเอง    

        1.3  องคประกอบของรายการสารคดี      

     เพื่อเสริมสรางความสมบูรณใหกับรายการสารคดี ที่นอกจากจะมุงเสนอขอเท็จ

จริงแกผู ชมแลว ยังมีความพยายามในการสรางจินตนาการรวมอยูดวย โดยใชองคประกอบ ดังน้ี            

(ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 26-31)        

     1.3.1  กําหนดวัตถุประสงคของรายการ คือ เราตองการใหผูชมไดอะไรจากการ

รับชม สารคดี เชน เพื่อตองการปลูกจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เพื่ออนุรักษ หรือใหความรูดานสิ่งแวด  

ลอม เปนตน           

     1.3.2  การเลือกเรื่องและเน้ือหา (Subject) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการผลิต

รายการ สารคดี เรื่องและเน้ือหาควรเปนเหตุการณ หรือสถานการณที่คนกําลังใหความสนใจใน

ขณะน้ัน สารคดีไมจําเปนตองเกี่ยวกับบุคคล แตอาจเปนเหตุการณ สถานที่ หรือระยะเวลาใดเวลา

หน่ึงของ ประวัติศาสตรก็ได เรื่องในสารคดีจะเนนเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางลึกซึ้ง โดยทั่วไปจะมีเพียง

เรื่องเดียว แตประกอบดวยหัวขอเรื่อง (Topic) หลายหัวขอ      

     1.3.3  แหลงขอมูลที่ใชในการผลิต (Source) คือแหลงความรูเบื้องตนที่จะนํามา

พัฒนา เปนบท เชน หนังสือพิมพ วารสาร ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ หรือผูที่อยูในพื้นที่ และชาวบาน 

เปนตน            

     1.3.4  ประเด็นที่นําเสนอ คือ อะไรเปนประเด็นหลัก อะไรเปนประเด็นรอง 

เน่ืองจาก รายการสารคดีที่ใหนํ้าหนักทุกเรื่อง ทุกประเด็นเทากันหมด จะทําใหสารคดีไมนาสนใจ 

     1.3.5  กลุมเปาหมายและปฏิกิริยา กลุมเปาหมายทุกรายการ คือ ประชาชน           

เราควร ทราบเปาหมายวาเสนอใหใครชม ซึ่งมักจะนึกถึงเพศ และอายุ สวนระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได จะพิจารณารองลงมา         

     1.3.6  หัวขอเรื่อง (Topic) คือ สวนประกอบยอยของเรื่องที่เราจะนําเสนอ      

ยกตัวอยาง รายการสารคดีทองเที่ยว เรื่อง “เข่ือนปาสัก” เปนสารคดีทองเที่ยวที่นําเสนอเกี่ยวกับ

เข่ือน ปาสัก เราจะนําเสนออะไรบาง       

     -  เข่ือนปาสักอยูที่ไหน ทําไมเรียกเข่ือนปาสัก    

              -  สถานที่เที่ยว เข่ือนปาสักมีอะไรบาง     

              -  สถานที่พักเปนอยางไร ติดตอที่ไหน    

     -  การเดินทาง และการทองเที่ยวที่เข่ือนปาสัก    

     -  การเตรียมตัวเดินทาง      

   ส
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              -  สรุปการเที่ยวเข่ือนปาสัก ไดอะไรบาง    

     1.3.7  แกนเรื่อง (Theme) คือ ทัศนะหรือปรัชญาที่ผูเขียนตองการสื่อไปยังผูชม 

โดย ถายทอดผานโครงเรื่อง ตัวละคร คําพูด สถานที่ และการกระทําของตัวละคร แกนของเรื่องใน

สารคดี จะสะทอนใหมีความคิดเห็นในเรื่องน้ัน ๆ ในดานใด ประเด็นใด สวนใหญมักจะสะทอนใหเห็น

ถึง สภาพจิตใจ กิเลส ตัณหา อารมณ ความรูสึก หรือการตอสูของมนุษย สรุปงายๆ ก็คือ แกนของ

เรื่อง คือ เรื่องที่เราตองการจะนําเสนอในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ     

     1.3.8  โครงเรื่อง (Plot) คือ ขอมูลที่ถูกเลือกจัดเรียงลําดับเหตุการณ เพื่อใหได 

เรื่องราวและสามารถปลูกเราผูชมใหมีอารมณรวมตอเรื่องราว ไปจนถึงตอนจบของเรื่องได การสราง 

โครงเรื่องน้ันถือเปนภารกิจสําคัญของรายผลิตรายการสารคดี เพราะโครงเรื่องแสดงถึงศิลปะและ 

กลวิธีในการเลาเรื่อง ลักษณะของการวางโครงเรื่องมีหลายรูปแบบ แตกตางกันไปตามความคิดสราง

สรรคของแตละคน แตโดยสรุปสามารถแบงออกไดกวาง ๆ ดังน้ี     

    1)  การเริ่มเรื่อง (Exposure) เปนการเปดรับเรื่องเพื่อใหผูชมทราบถึง

ความ เปนมาตางๆของเรื่อง เชน แนะนําตัวละครสําคัญวาเปนใครมาจากไหน ฐานะความเปนอยู                 

อยางไร เปนตน           

    2)  การดําเนินเรื่องไปสูปมปญหา (Development and Rising Action) 

เปนข้ันการดําเนินเรื่องไปอยางเหตุสมผล โดยมีการพัฒนาบางอยางเกิดข้ึน ซึ่งทําใหการดําเนินชีวิต 

ของตัวละครเปลี่ยนไป เชน เมื่อแมกับลูกเจอกัน และเกิดการเขาใจผิดกัน ในข้ันน้ีจะมีการสรางความ 

ขัดแยง (Conflict) ข้ึนมา เรื่องราวก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ ความขัดแยงดังกลาวก็จะเพิ่มข้ึน ทําใหตัว 

ละครตองอยูในสถานการณที่ยุงยากข้ึน เปนตน       

    3)  ภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) เปนชวงที่สถานการณ      

ยุงยากที่ เกิดข้ึนขมวดเกลียวรุนแรงถึงข้ันสูงสุด ทําใหตัวละครตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหน่ึง  

    4)  จุดจบของเรื่อง (Ending) เปนชวงของการคลี่คลายปญหา โดยเมื่อ

เหตุการณไดพัฒนาไปถึงข้ันรุนแรงสุดแลว และตัวละครไดมีการแกไขปญหา ปมสถานการณดังกลาว 

กลับเขาสูภาวะปกติอีกครั้ง         

     1.3.9  ตัวละคร(Character) คือผูประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณในเรื่องไดแก 

บุคคล สัตว สิ่งของที่ปรากฏในสารคดี ตัวละครจะเปนผูที่ทําใหการเดินเรื่อง ตัวละครมีความตอง    

การอยางใดอยางหน่ึง (Motivation) และสารคดีจะติดตามตัวละครวาจะบรรลุเปาหมายไดอยางไร  

เชน เกิดข้ึนจากกิจกรรมที่ตัวแสดงการกระทํา เพื่อบรรลุเปาหมาย และอุปสรรคที่ไมบรรลุเปาหมาย 

หรือเกิดการข้ึนลงของเหตุการณหักมุมตางๆ หากไมมีอุปสรรค เรื่องที่เลาจะไมนาสนใจ เปนตน  

     1.3.10  ฉากและสถานที่ (Setting) ฉากในที่น้ีไมไดหมายความถึงเพียงแตสถานที่

ที่เหตุการณตางๆเกิดข้ึนเทาน้ัน แตยังหมายถึงการจัดองคประกอบของภาพทั้งหมดที่เราเห็นบนจอ
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โทรทัศนในแตละฉาก ฉากจึงเปนองคประกอบสําคัญในการสื่อความหมายของเรื่องใหไปสู บรรยากาศ

อันเหมาะสมตามเน้ือเรื่อง ดังน้ันหนาที่ของฉากและสถานที่ คือ การใหสิ่งแวดลอม ทางกายภาพและ

ทางจิตวิทยาของตัวละคร สรางบรรยากาศใหตัวละครไดรับสิ่งแวดลอมตามที่บท ไดรับในที่สุดแล

วองคประกอบทุกดานจะมาประกอบกัน เพื่อใหผูชมบรรลุถึงความหมายและอรรถรส ที่ผู สรางตอง

การนําเสนอ           

     1.3.11  เสียงบรรยาย เสียงสนทนา และเสียงสัมภาษณ (Narration Dialogue 

and Interview) เปนองคประกอบสําคัญในรายการผลิตรายการสารคดี เน่ืองจากภาษาสามารถเติม

เต็ม เน้ือหาที่ภาพไมสามารถสื่อสารได ไมวาจะเปนรายละเอียดเชิงตัวเลข ประสาทสัมผัสบางประเภท 

เชน กลิ่น หรือความคิดที่เปนนามธรรม และประเภทที่ภาพไมสามารถสื่อสารไดดวยตัวของมันเอง   

เปนตน สิ่งที่นาสังเกตคือ ภาษาจะไมใชในการบรรยายภาพที่มองเห็น แตภาษาจะใชบรรยายภาพที่ไม

สามารถ บอกเรื่องราวได เพราะฉะน้ันเราจะเห็นภาษาในสารคดีจะถูกถายทอดสามวิธีหลักๆ คือ เสียง

บรรยาย ทําการบรรยายขอมูลเชิงประจักษตาง ๆ เสียงสนทนา เกิดข้ึนจากการสนทนาของตัวแสดง

ใน เหตุการณจริง สวนเสียงสัมภาษณ คือ เสียงสัมภาษณจากตัวแสดงหลัก ๆ ถึงประเด็นที่เกี่ยวของ

แลวนํามาประกอบกับบทบรรยายของสารคดี       

     1.3.12 เสียงและประกอบและดนตรี (Sound and Music) ถือเปนอีกองค

ประกอบ สําคัญที่ชวยสรางอรรถรสใหกับรายการ โดยเปนสิ่งที่ทําใหเกิดอารมณตางๆในแตละชวง

ของเรื่องน้ันๆ ใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน ทําใหผูชมเขาถึงกับเน้ือหาของภาพที่นําเสนอ และคลอยตามไปกับ

การดําเนินเรื่องอยางเต็มที่ ดังน้ันในรายการสารคดีที่ดีน้ัน เสียงประกอบและดนตรีตองกลมกลืนเปน  

สวนหน่ึงของบท มิใชเปนเพียงนํามาสอดแทรกเพื่อเปนการค่ันเวลาเทาน้ัน    

     1.3.13  กราฟกและไตเต้ิล (Graphic and Title) ตัวอักษรและภาพอีกลักษณะ

หน่ึงที่ ปรากฏในสารคดี ใชในการบอกถึงช่ือผูใหสัมภาษณ บอกเวลา จํานวน และสถานที่ หรืออาจใช

บอก สัญลักษณ เชน แผนที่ แผนภูมิตาง ๆ เปนตน       

     1.3.14  ปจจัยที่สนับสนุนในการผลิต คือ ผู อุปถัมภของรายการ ซึ่งนับวาเปน     

ปจจัยที่ สําคัญที่สุดของการผลิตรายการสารคดี       

     1.3.15  งบประมาณในการผลิต คือ งบประมาณจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับความ

ยาว ของรายการ ถางบในการถายทําสารคดีนอย ก็ทําใหเกิดขอจํากัดในการถายทํา (ธีรภาพ โลหิตกุล 

2552: 26-31)          

        1.4  ประเภทของสารคดี       

     ประเภทของสารคดี ถาเราแบงรายการสารคดีที่มีอยูในปจจุบันน้ี โดยอาศัย

เน้ือหาเปนหลัก สามารถแบง ได 5 ประการดังน้ี คือ      

     1.4.1  สารคดีสาระความรู (Feature) คือ ความเรียงที่ผูเขียนมุงแสดงขอคิดเปน
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หลัก ขอคิดอันเปนขอคิดของชีวิต เปนกระแสความริเริม่หรือพัฒนาตนเองและสังคมใหดีข้ึนในรปูแบบ

การนําเสนอแบบบอกเลา แนะนํา สั่งสอน หรือใชวิธีประมวลกรอบความคิดตาง ๆ เสนอแกผูอาน

     1.4.2  สารคดีทั่วไป (General Feature) เน้ือหาจะเปนเรื่องทั่วไป ไมจําเพาะ

เจาะจงวา จะเปนเรื่องบุคคล สัตว สิ่งของ หรือพืช แลวแตผูจัดรายการเห็นวา เน้ือหาน้ันเกี่ยวของกัน

กับความสนใจ ความรู หรือมีประโยชนตอผูฟงอยางไร และที่สําคัญคือ ตองการเนนที่ความประทับใจ

มากกวา แสดงขอเท็จจริงจนเกินไป        

     1.4.3  สารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ (Special Occasion Feature) เน้ือหามักจะ

เกี่ยวของกับงานเทศกาลพิเศษ บุคคลที่นาสนใจเปนสวนใหญ เน้ือหาของสารคดีเน่ืองในโอกาสพิเศษ

น้ัน สามารถคนควาหรือหาขอมูลไดงาย มาก ทั้งน้ีเพราะโอกาสพิเศษตางๆน้ัน มีผูบันทึกหรือเก็บ

หลักฐานไวมากมาย เชนสารคดีที่เกี่ยวของ กับเทศกาลตางๆ วันสาคัญของชาติ วันเกิดหรือวันตาย

ของบุคคลสําคัญตางๆ เปนตน ซึ่งการจัดลําดับเน้ือหาอาจจะทําไดในลักษณะของการเลาถึงประวัติ

ความเปนมาของวันหรือโอกาสพิเศษน้ัน ความสําคัญที่จําตองมีการจัดรายการใหเปนพิเศษเพราะ

อะไร เกี่ยวของกับผูชมอยางไร การสรุปมักจะเปนการยกยอง หรือช้ีใหเห็นเปนตัวอยาง หรือใหระลึก

ถึงความสําคัญของวันน้ัน ในแงประเพณีอันดีงาม เปนวัฒนธรรมที่นายกยอง เปนลักษณะของความ

สามัคคีของคนในชาติ หรือเปนบุคคลตัวอยาง       

     1.4.4  สารคดีเชิงวิเคราะห (Investigative Documentary) เน้ือหามักจะเปน

เรื่องที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษย หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ตองเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอม        

และแมกระทั่งตนเองทุกๆ เรื่อง เน้ือหาของรายการสารคดีประเภทน้ีมักจะเนนออกมาใหเห็นในแง

ขอเท็จจริงมาก ทั้งน้ีสวนใหญตองการแสดงใหเห็นการตอสูของมนุษย เพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพ

สิ่งแวดลอมตางๆและในสภาวะที่ไมเหมือนกัน นอกจากน้ี ยังมุงที่จะช้ีใหมนุษยทั้งหลายไดใช

ความสามารถของตนเอง เอาชนะสิ่งที่เปนปญหาทุกรูปแบบ ดวยวิธีการอันชาญฉลาดและอดทน   

การเสนอรายการบางครั้งอาจจะช้ีใหเห็นถึง ความออนแอ หรือการแกปญหาอยางไรสติของมนุษย   

แตก็ไมไดหมายความวาจะทําใหผูชมเกิดความทอถอยตอการดําเนินชีวิต ตรงกันขามกลับจะเอาชนะ

ปญหาเหลาน้ันไดดวยความเปนมนุษย ซึ่งมีมันสมอง มีความคิด และการดํารงชีวิตที่เจริญกวา

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รายการประเภทน้ีจึงมักเปนไปในรูปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การวิเคราะห การ

แกปญหา การทานายเหตุการณที่เกิดข้ึนในอนาคตของผูที่มีสวนเกี่ยวของ และของตัวผูจัดเอง กอน

จบรายการมักจะทิ้งเน้ือหาเรื่องราวเอาไวใหคิดตอไปอีก นอกจากน้ี บางครั้งเน้ือหาก็อาจจะพูดถึง 

สิ่งแวดลอม หรือสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต แตมีความเกี่ยวของกับมนุษยในแงใดแงหน่ึง   

     1.4.5 สารคดีเชิงขาว (News Documentary) เน้ือหาจะมีความเกี่ยวเน่ืองมาจาก

ขาวทีเ่กิดข้ึนมาแลวและจะเปนการสืบหาสาเหตุเรื่องราวความเปนมาอยางละเอียด เน้ือหารายการ

สารคดีเชิงขาวทุกรายการจะสืบเน่ืองมาจากขาวทั้งสิ้น ซึ่งแตกตางจากรายการสารคดีพิเศษ (Special 
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Occasion Documentary) ที่เรื่องราวไมไดสืบเน่ืองมาจากขาว การเสนอเน้ือหาในรายการสารคดีเชิง

ขาวมักจะทําในลักษณะของการเสนอเบื้องหลังขาววามีขอเท็จจริงและเรื่องราวเปนมาอยางไร                   

มีสาเหตุมาจากอะไรในแงไหนบาง สาเหตุอะไรคืบหนามาบาง ผูจัดรายการจะตองพยายามวิเคราะห

เน้ือหาออกมาใหเห็นถึงปญหาหลายๆดาน ในชวงสุดทายของรายการจะตองสรุปขอคิดเห็นในเชิง

วิเคราะหมิใชวิจารณขาว พยายามช้ีใหเห็นขอเท็จจริงทุกๆดานอยางเปนธรรม พรอมทั้งช้ีแนวทางหรอื

สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคต          

          1.4.6  สารคดีทองเที่ยว(Touring Feature) เน้ือหาเปนเรื่องการเดินทางไปเที่ยว 

จะตองเตรียมตัวอยางไรกันบาง จะพบจะเห็นอะไรบาง เน้ือหารายการสารคดีทองเที่ยวคอนขางจะ 

มองเห็นไดชัด เน้ือหาสวนใหญจะเนนในเรื่อง สถานที่ทองเที่ยว ประวัติความเปนมาและสิ่งที่นาสนใจ 

ที่สมควรจะเดินทางไปเที่ยวกัน วิธีการเดินทาง การเตรียมตัวเดินทาง พาหนะ ที่พัก ฯ   

        1.5  คุณลักษณะของสารคดี      

              คุณลักษณะของสารคดี คือเรื่องสรางสรรค บางครั้งมีความเปนอัตวิสัย เปน

ขอเขียนที่มุงใหความบันเทิงและใหขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน สถานการณ หรือแงมุมชีวิตที่

นาใจ  คําจํากัดความน้ีสามารถบอกลักษณะไดดังตอไปน้ี (Williamson, Daniel R. 1975, อางถึงใน 

ปราณี สุรสิทธ์ิ 2541: 322)           

     1.5.1  ความคิดสรางสรรค      

             มีความอิสระในการผูกเรื่อง ลําดับความไดตามที่ปรารถนา สามารถคิด

รูปแบบไดหลากหลาย ไมตองคํานึงถึงขอจํากัดดานเวลาและเน้ือที่ ทําใหมีโอกาสรางสรรคไดมาก 

สามารถเสาะแสวงหาขอมูลไดอยางเต็มที่ เพื่อเสนอเรื่องราวที่แปลกนาสนใจ แตไมผิดพลาด แงมุมแต

ละคนยอมตางกัน  สารคดีเปนการสรางสรรคทั้งรูปแบบและเน้ือหาอยางแทจริง  

     1.5.2  ความเปนอัตวิสัย      

    ผูเขียนไดเขียนอยางใจคิด แตกตางจากขาวที่ตองเขียนเฉพาะขอเท็จจริง 

สารคดีหลายเรื่องมีขอมูลจากขาว สารคดีเปนทางหน่ึงที่ผูเขียนสามารถบรรยายถายทอดอารมณ 

ความรูสึกนึกคิดของตนใหผูอานทราบได  เลือกใชภาษาที่เหมาะสม ความสามารถทางภาษาจะชวยให

สัมผัสเรื่องราวตางๆไดราวกับรวมอยูในเหตุการณและรูสึกเขนเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

     1.5.3  ความมีสาระ       

             ความจริงบางเรื่องไมมีคุณสมบัติพอที่จะเปนขาวได หรือนํามาเขียนขาว

ไมได แตสามารถหยิบมาเขียนเปนสารคดีที่ใหสาระและแงคิดอยางนึกไมถึง   

              1.5.4  ความบันเทิง       

             ความเพลิดเพลินจากเรื่องเบาสมอง เปนการผอนคลายความเครียด และ

ซาบซึ้งกับอรรถรสของภาษา หรือสนุกกับอารมณขันของผูเขียน สารคดีทําหนาที่ใหทั้งสาระเกร็ดนารู 
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และไดความเพลิดเพลิน สารคดีทุกเรื่องไมจําเปนตองเปนเรื่องบันเทิงเสมอไป ข้ึนอยูกับประเภทของ

สารคดีดวย          

     1.5.5  ไมลาสมัย       

             สารคดีตองไมเสื่อมไปตามกาลเวลา กลั่นกรองขอเท็จจริงไดมากกวาขาว   

มีโอกาสรวบรวมขอมูลนาน เรียบเรียงขัดเกลาภาษาที่ใชใหสละสลวยนาอาน   

       1.6  การออกแบบเน้ือหาสารโทรทัศน     

     1.6.1  ในการสงสารน้ัน ผูตองการทําการสื่อสารตองรูจักการออกแบบสาร 

เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ผูรับสารจึงจะเกิดความเขาใจ และทําใหการสื่อสารน้ันบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว สิ่งที่ควรพิจารณามีดังน้ี    (J Morley. 1992, อางถึงในณัชชา วานิชอังกูร  

2546: 21-22)          

    1)  เปาหมายหรือวัตถุประสงค (Goal or Purpose) ผูผลิตรายการ

โทรทัศนตองมีการต้ังเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการผลิตรายการ เน่ืองจากวัตถุประสงคน้ันเปน

กรอบพื้นฐานในการกําหนดเน้ือหาและวิธีการนําเสนอรายการใหมีทิศทางเปนไปตามที่ผูผลิตรายการ

    2)  ผูชม (Audience) ในการผลิตรายการโทรทัศนผูผลิตจําเปนตองรูเรื่อง

องคประกอบของผูชม จะทําใหผูผลิตสามารถผลิตรายการไดตรงตามความตองการของผูชม สามารถ

นําเสนอสารที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือทัศนคติของผูชมไดตามเปาหมายที่

ตองการ ซึ่งลักษณะองคประกอบของผูชมที่ควรรู เชน การดําเนินชีวิต เพศ วัย การศึกษา เวลาในการ

ชมรายการ เปนตน         

    3)  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) วัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมน้ันเปนความมุงหมายที่ผูผลิตรายการโทรทัศนตองการใหผูชมรายการเกิดทัศนคติหรือ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงน้ีเปนไปตามความมุงหมายของผูผลติ 

    4)  เน้ือหา (Content) เน้ือหาของรายการโทรทัศนที่นําเสนอน้ันมาจาก

ลักษณะของผูชมและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ผูผลิตรายการไดวางไว ระดับความเขาใจของผูชมก็

มีความสําคัญอยางย่ิง และเปนสิ่งที่ผูผลิตควรพิจารณา กลาวถึงความสนใจของเน้ือหารายการวา

เน้ือหารายการควรจะตองมีสวนเกี่ยวของกับผูชม เพราะจะทําใหผูชมรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของเรื่อง 

หรือแมแตเน้ือหาที่เปนเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงทางความคิดระหวางมนุษย มนุษยกับธรรมชาติ 

มนุษยกับสังคม ลวนเปนเน้ือหาที่นําไปสูการทาทายเพื่อหาคําตอบ อยางไรก็ตามไมวาผูสงสารจะสราง

เน้ือหาลักษณะใดทั้งน้ีจะตองเปนเน้ือหาที่เขาใจงาย พรอมทั้งใหแงคิดแกผูชม   

    5)  วิธีสรางสรรค (Creative approach) วิธีการสรางสรรคจะตองมีการ

กําหนดแกน (Theme) และโครงเรื่อง (Plot) ซึ่งใชเปนหลักในการกําหนดรายละเอียดตางๆของ

เน้ือหารายการโทรทัศนทั้งหมด        
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    6)  บท (Script) เริ่มจากแนวคิดที่ไดพัฒนาและกลั่นกรองจากคําพูดมาสู

ภาพและสูสายตาผูชมตามลําดับ ซึง่ผูเขียนจะตองใชทักษะและความชํานาญในดานภาษาเขียนและ

ภาษาภาพ เน่ืองจากเปนสิ่งสําคัญในการสื่อความหมายในรายการโทรทัศน อยางไรก็ดีบทเปนข้ันตอน

สุดทายที่แปรเปลี่ยนมาจากกลวิธีสรางสรรคกอนจะนําไปสูข้ันตอนการวางแผนกระบวนการผลิต 

     1.6.2  รายการสารคดีทางโทรทัศน อาจมีเน้ือหาเปนในรูปการแสดงความคิดเห็น 

เพื่อใหแงคิดคติสอนใจ และใหผูชมตระหนัก สํานึกในสิ่งใดสิ่งหน่ึงรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศนและ

รายการสารคดีทั่วไปมีเน้ือหาการนําเสนอเรื่องเดียวกัน แตกตางกันเพียงเรื่องระยะเวลาการนําเสนอ 

รายการสารคดีสั้นทางโทรทัศนเสนอเน้ือหาที่เปนประเด็นหลักของเรื่องเพียง  ประเด็นเดียว และใช

วิธีการนําเสนอหลายวิธีเชนเดียวกับรายการสารคดีโทรทัศนทั่วไป วิธีการนําเสนอหลายวิธีดังกลาว

ไดแก            

    1)  มีเสียงบรรยายประกอบ (narration) มีเสียงบรรยายรายละเอียดของ

เรื่องที่นําเสนอและมีภาพประกอบที่สอดคลองกัน โดยภาพประกอบน้ันเปนการลําดับ  

    2)  พิธีกรดําเนินรายการ (on-camera spokesperson) พิธีกรหรือ        

ผูดําเนินรายการ (Host) เปนผูดําเนินการ       

    3)  การสัมภาษณ (interview)  อาศัยเทคนิคสัมภาษณ นอกจากมีผู

ดําเนินรายการเปนผูเดินเรื่อง อาจมีการแทรกชวงสัมภาษณเพื่อสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณ

เปนการเพิ่มความนาเช่ือถือ และเสนอแนะมุมมองใหมใหกับผูชม    

    4)  การใชรูปแบบละคร  (drama)  มีการสมมติเหตุการณตัวละคร โดย

ถายทอดเน้ือหาที่ตองการนําเสนอผานตัวละคร เชน รูปแบบละครสั้น ทําใหผูชมเขาใจเน้ือหางายข้ึน 

และไดรับความเพลิดเพลิน         

   จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดี ซึ่งเกี่ยวของกับช้ินงานของผูศึกษา

โดยตรง เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสารคดี การนําเอาข้ันตอนในการผลิตรายการสารคดีไปใช

ประยุกตกับรายการของผูศึกษา รวมถึงการออกแบบรายการสารโทรทัศน องคประกอบของรายการ

สารคดีต้ังแตข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ที่จะตองมีการเตรียมตัวตางๆ เชน การเขียนบท 

สรางสรรครายการ ข้ันตอนผลิตรายการ ปญหาที่เกิด สิ่งที่ตองรูระหวางการถายทํา และข้ันตอนหลัง

การผลิตรายการ การนํามาประยุกตใชในการเรียงการเลาเรื่องดวยภาพ  วิธีการเขียนสารคดี 

คุณลักษณะของสารคดี การผนวกรูปแบบเน้ือหาใหเขากับกลุมเปาหมาย  
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2.  แนวความคิดเก่ียวกับประวัติศาสตร      

       2.1  ความหมายของประวัติศาสตร                       

        ความตองการที่จะรู ถึงพฤติกรรมและความนึกคิดของมนุษยในอดีต ดวย

การศึกษาจากหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ ประวัติศาสตรเปนการเช่ือมโยงอดีตถึงปจจุบัน คือเปนการใช

ขอมูลจากหลักฐานในอดีตตามความเชาใจของคนทั่วไป ประวัติศาสตร หมายถึง การศึกษาเรื่องราว

ในอดีต นักประวัติศาสตรจึงพยายาม กําหนดความหมายใหชัดเจนย่ิงข้ึน  (วีณา เอี่ยมประไพ 2535: 

1-3)            

     ประวัติศาสตร คือ ศาสตรที่วาดวยความพยายามที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของมนุษยในอดีต        

     ประวัติศาสตร  คือ การศึกษาความเปนมาของมนุษยชาติ หรือสังคมใดสังคมหน่ึง 

ต้ังแต อดีต ปจจุบัน ถึงอนาคต        

     ประวัติศาสตร คือ ความทรงจําวาดวยประสบการณของมนุษย ซึ่งหากถูกลืมหรือ

ละเลย เทากับวาเราไดยุติแนวทางอันบงช้ีวาเราคือมนุษย     

     จากทัศนะของนักประวัติศาสตร ดังกลาว จะเห็นไดวาความหมายของ

ประวัติศาสตรเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย อดีตและผลตอสังคม ดังน้ี    

     1.  พฤติกรรมของมนุษย       

         ประวัติศาสตรเปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยทั้งการกระทํา ความคิด 

และความรูสึกที่ผลักดันใหเกิดเหตุการณข้ึน ทุกสิ่งที่มนุษยไดทํา ไดคิด ไดหวัง ความหมายจึง

ครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางของมนุษย      (James H. Robison, อางถึงใน วีณา เอี่ยมประไพ   

2535: 1-3)          

     2.  อดีต        

         พฤติกรรมที่นักประวัติศาสตรสนใจ คือ พฤติกรรมที่เกิดข้ึนในอดีต ซึ่งตอง

เขาใจวาเหตุการณในอดีตที่ ถือวาเปนประวัติศาสตรน้ันผานไปแลวเปนเวลา 10 ปข้ึนไป                      

นักประวัติศาสตรมีแนวคิดเกี่ยวกับ อดีต พิจารณาวาปจจุบันเปนเพียงจุดผานช่ัวคราวจากอดีตสู

อนาคต เหตุการณที่เกิดข้ึนแลวทั้งหมดจึงเปนเหตุการณในอดีต    

     3.  ผลตอสังคม       

         พฤติกรรมของมนุษยในอดีต ชวงเวลาที่ผานมาพฤติกรรมของมนุษยในอดีจมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม ประวัติศาสตรคือ เรื่องราวของชีวิตของประเทศชาติ และมนุษยชาติ 

สรุปเปนคําพูดไดวา การบรรยายชีวิตของผูคนเพียงกลุมเดียวโดยมิไดรวมถึงมนุษยชาติน้ัน ดูจะเปนไป

ไมได ในชวงเวลาที่ผานมา พฤติกรรมของมนุษยในอดีตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมตาม

ความหมายโดยกวางของประวัติศาสตรไดเกิดข้ึนอยางมากมาย   และตอเน่ืองอยูตลอดเวลา 
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เหตุการณเหลาน้ีถาไมมีการบันทึกรวบรวมไว นานเขาก็จะถูกลืมเลือนไป จึงปรากฏวานับต้ังแตอดีต

พฤติกรรมของมนุษยที่เห็นวามีความสําคัญไดถูกจดบันทึกไว ดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน จะโดย

ต้ังใจใหคนรุนหลังไวศึกษาหรือไมก็ตาม รวมทั้งรองรอยของสิ่งตางๆที่มนุษยไดสรางข้ึน เพื่อใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันน้ัน ไดกลายเปนหลักฐานที่ใชในการศึกษาอดีต   

     ความหมายของประวัติศาสตร พิจารณาได 2 แนวทาง คือ ประวัติศาสตร 

หมายถึง ประสบการณทั้งมวลในอดีตของมนุษยและประวัติศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการรวบรวม

ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร ซึ่งมนุษยในอดีตไดทิ้งรองรอยไว เรียบเรียงข้ึนใหใกลเคียงกับความ

จริง ตีความหลักฐานตางๆใหออกมาเปนเรื่องราวที่คนปจจุบันรับรูได การศึกษาประวัติศาสตรจึงมิใช

การเลารายละเอียดของเหตุการณ แตเปนการฝกใหรูจกคิดหาสาเหตุและผลของแตละเหตุการณที่

เกิดข้ึน           

       2.2  ความสําคัญของประวัติศาสตร              

    ประวัติศาสตรชวยใหมนุษยรูจักตัวเอง ทําใหรูบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับขอบเขต

ของตน ขณะเดียวกันก็รูเกี่ยงกับขอบเขตของคนอื่น กลาวคือชวยใหมนุษยรูจักและเขาใจตัวเองมาก

ข้ึน รวมทั้งเขาใจสังคมของมนุษยโดยสวนรวม ประวัติศาสตรชวยใหเกิดความเขาใจในมรดก 

วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู ความคิดอานกวางขวาง ทันเหตุการณ ทันสมัย ทันคน และสามารถ

เขาใจคุณคาสิ่งตางๆในสมัยของตนได  (วีณา เอี่ยมประไพ 2535: 6-8)   

    ประวัติศาสตรชวยเสริมสรางใหเกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ฝกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอที่จะ

เขาใจปญหาสลับซับซอน          

    ประวัติศาสตรเปนเหตุการณในอดีตที่มนุษยสามารถนํามาเปนบทเรียนแกปจจุบัน 

โดยบทเรียนประวัติศาสตร อาจใชเปนประสบการณพื้นฐานการตัดสินใจ เหตุการณปญหาตาง ๆ ที่

เกิดข้ึนในปจจุบันหรืออนาคต และประยุกตใชในกระบวนการแกไขปญหา และวิกฤตการณตางๆ ให

เปนไปตามหลักจริยธรรมคุณธรรม ทั้งนีเพื่อสันติสุขและพัฒนาการของสังคมมนุษยเอง ประวัติศาสตร

สอนใหคนรูจักคิดเปน ไมหลงเช่ือสิ่งใดงาย ๆ โดยมิไดไตรตรองพิจารณาให ถ่ีถวนเสียกอน 

ประวัติศาสตรของชาติยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ในตระกูล และในความ เปนชาติ

ประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความรักชาติและชวยกันรักษาชาติบานเมืองใหคงอยู ทั้งกาวไปสูความเจริญ

    ประวัติศาสตรจะเกิดข้ึนไดดวยองคประกอบสําคัญ ไดแก สังคมมนุษย หลักฐาน 

มิติของเวลา และวิธีการทางประวัติศาสตร โดยข้ันแรกตองมีเหตุการณหรือพฤติกรรมในสังคมมนุษย

เกิดข้ึน ความจริงในอดีตจึงตองอาศัยรองรอยหลักฐานทาง ประวัติศาสตร ซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติ

หรืออาจเกิดจากสิ่งที่มนุษยต้ังใจหรืออาจไมต้ังใจจะสรางหลักฐานข้ึน และเมื่อเกิดหลักฐานข้ึนแลว

ตองอาศัยนักประวัติศาสตร หรือผูที่สนใจศึกษาประวัติศาสตรทําหนาที่รวบรวม ตรวจสอบ พิจารณา 
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ไตรตรอง วิเคราะห ตีความ วินิจฉัย และเรียบเรียงขอเท็จจริงที่คนพบ เพื่ออธิบายเรื่องราวในสังคม

น้ัน ๆ วาเกิดข้ึนเพราะเหตุใด และผลของเหตุการณน้ันเปนอยางไร อยางไรก็ตามไมมีผูใดสามารถ

จําลองอดีตไดอยางครบถวนสมบูรณ ฉะน้ันเหตุการณที่เรียบเรียงข้ึนเปนประวัติศาสตรน้ี จึงเปน

เรื่องราวเพียงสวนหน่ึงของพฤติกรรมมนุษยในอดีตเทาน้ัน โดยผูศึกษาเห็นวาเหตุการณน้ันมี

ความสําคัญตอสังคม และควรเรียนรู ถือเปนบทเรียนของอดีตที่มีผลถึงปจจุบันและอนาคต การสืบคน

อดีต เพื่อเขาใจสังคมปจจุบันและเห็นแนวทางปฏิบัติในอนาคตคือ คุณคาสําคัญของประวัติศาสตร 

              นอกจากน้ีประวัติศาสตรยังชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ ความรัก และความภูมิใจใน

ชาติของตน เขาใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษยที่อยูในพื้นที่ตาง ๆ กัน และที่สําคัญผู

ศึกษาประวัติศาสตรจะไดรับการฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะห การแยกแยะขอเท็จจริงจากขอมูล

หลักฐานที่หลากหลาย ไดฝกฝนการอาน การเขียน การเลาเรื่อง และการนําเสนออยางมีเหตุผล     

อันเปนกระบวนการสรางภูมิปญญาอยางแทจริง (วีณา เอี่ยมประไพ 2535: 6-8)   

       2.3  คุณคาของประวัติศาสตร       

    ประวัติศาสตร การศึกษาเรื่องราวในอดีตมีสวนสัมพันธกับวิธีการดํารงชีวิตใน

ปจจุบันอยางมากเราสามารถจําแนกคุณคาของประวัติศาสตรไดดังน้ี    

    2.3.1  ประวัติศาสตรมุงศึกษาพฤติกรรมของมนุษยทั้งการกระทํา ความคิดและ

ความรูสึก คุณคาอันสําคัญอยางหน่ึงของประวัติศาสตร คือชวยใหเราเขาใจความเปนมนุษยอยางถอง

แท ทั้งพฤติกรรมและความคิดอันนําไปสูพฤติกรรมน้ันๆ ประสบการณน้ัน ชวยช้ีใหเห็นถึงเหตุผล

ปจจุบันวามนุษยเปนอยางไร ทั้งในฐานะสวนตัวและสวนรวม     

    2.3.2  ในฐานะที่มนุษยเปนสวนหน่ึงของสังคม จึงตองเขาใจสิ่งแวดลอมทางสังคม

ใหชัดเจน วิธีการที่ด่ีที่สุด วิธีหน่ึงคือ การศึกษาประวัติศาสตร  เพราะจุดมุงหมายของประวัติศาสตร 

คือ การมองภาพรวมของสังคม มองความสัมพันธดานตางๆ ของมนุษย เพื่อเปาหมายสุดทาย คือ 

เขาใจสังคมทั้งหมด  ดังน้ันคุณคาของประวัติศาสตรอยางหน่ึง คือ ชวยใหเราเขาใจความเปนมาดาน 

ตางๆของสังคมต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน        

    2.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษาประวัติศาสตรใชวิธีการวิเคราะหหลักฐานและขอมูลที่

ไดรวมทั้งถึงการตีความทางประวัติศาสตรเปนการฝกวธิกีารคิดอยางมีเหตุผลเที่ยงธรรมเปนกลาง 

ใจกวางขวาง เขาใจอดีต คุณคาของการศึกษา       

    2.3.4  ประวัติศาสตรยังมีประโยชน ในการสรางความสามัคคีใหคนนในชาติดวย

เสนอเรื่องประสบการณรวมเชนเดียวกับการสรางคานิยมที่ดีงาม    

    2.3.5  ประวัติศาสตมีสวนกําหนดบทบาทของมนุษยในปจจุบันและอนาคตได ทํา

ใหสามารถคาดการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อเตรียมการสําหรับสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได                                     

           

   ส
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   จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร ซึ่งมีความเกี่ยวของกับช้ินงานของผูศึกษา 

เพราะขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย เปนขอมูลที่มีเน้ือหาไปในทางประวัติศาสตร  

การศึกษาทางประวัติศาสตร มีประวัติความเปนมาและพัฒนามาต้ังแต อดีตจนถึงปจจุบัน รวมไปถึง

การรวบรวมขอมูล แหลงขอมูลที่ผูศึกษาตองทําการเก็บรวมรวมขอมูล 
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3.  ผลงานท่ีเก่ียวของ        

  

    3.1  กระจกหกดาน 

ภาพ 2-1 แสดงตัวอยางรายการกระจกหกดาน      

   

          รูปแบบการนําเสนอ : ใชวิธีการเลาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ เกร็ดความรู 

ประกอบภาพที่เนนขอมูลแบบเจาะลึก โดยใชเสียงบรรยายที่นาเช่ือถือเปนเอกลักษณ  

          เน้ือหา : เลาเรื่องราวที่นาสนใจทั้งในอดีตและปจจุบันทั่วประเทศ  

          จุดเดน : ใชเสียงบรรยายที่เปนเอกลักษณของรายการ ทําใหผูชมคุนเคยกับ

รายการที่มีมานาน    

 

    3.2  The List อัศจรรยความรู 

  
ภาพ 2-2 แสดงตัวอยางรายการ The List อัศจรรยความรู 

  

          รูปแบบการนําเสนอ : มีผูดําเนินรายการเปดผูเปดปดรายการ และใชเสียงบรรยาย

ในการเลา 

          เน้ือหา : เลาเรื่องราวที่เปนความรูตางๆ โดยไมจํากัดดาน โดยเลือกที่นํามาเลา 

เชน เรื่องวันลอยกระทง 

          จุดเดน : เปนรายการที่นําเรื่องเกี่ยวกับความรูในทุกดานมาเลา  
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    3.3  พินิจนคร 

ภาพ 2-3 แสดงตัวอยางรายการพินิจนคร       

  

          รูปแบบการนําเสนอ : สารคดีขนาดยาว โดยมีนิธิ สมุทรโคจรเปนผูดําเนินรายการ 

จะเปนเลาเกี่ยวกับประวัติศาสตร และนําผูเช่ียวชาญมาเลาในรายการใหนาเช่ือถือย่ิงข้ึน    

          เน้ือหา : รายการพินิจนคร มีเน้ือหาเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ ในประเทศไทยและ  

มาคิดใหเห็นวาสถานที่เหลาน้ันมีความสําคัญกับคนไทยอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิงในแงของ

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งควรคาแกการอนุรักษเอาไว  

   จุดเดน : เปนรายการที่เลาเกี่ยวกับประวัติศาสตรไดอยางรูลึกรูจริงในเรื่องน้ันๆ 

 

    3.4  กบนอกกะลา 

ภาพ 2-4 แสดงตัวอยางรายการกบนอกกะลา      

           

             รูปแบบการนําเสนอ : เปนรายการมีทั้งพิธีกรเปด - ปดรายการ และพิธีกร

ภาคสนาม ที่ออกไปทํารายการ ตามที่ตางๆ เปนรายการสารคดีที่จะพาไปพบกับโลกกวาง เกี่ยวกับ

ชีวิตประจําวัน เพื่อคนหา ความแปลกใหม และความอัศจรรยใจที่คาดไมถึง ใหความรูที่มากกวาใน

ตํารา เนนเน้ือหาที่เปนความรู ผานการนําเสนอที่สนุกสนานและชักชวนผูชมต้ังคําถามและหาคําตอบ  

    เน้ือหา :  เปนรายการสารคดีที่นําเสนอผานความสนุกสนาน นาดึงดูดใจ นําเสนอ

จากเรื่องในชีวิตประจําวัน         

    จุดเดน : ประเด็นที่นํามาเลาเปนประเด็นที่บางครั้งอาจไมคิดถึง  
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    3.5  วัฒนธรรมชุบแปงทอด 

ภาพ 2-5 แสดงตัวอยางรายการวัฒนธรรมชุปแปงทอด     

           

    รูปแบบการนําเสนอ  : รายการที่นําเอาวัฒนธรรมรอบตัวมาทําใหเกิดคุณคา       

มีเน้ือหาที่เต็มไปดวย   ประเด็นในเชิงลึกอยางถึงแกนจะถูกเลาผานการนําเสนอที่ไมนาเบื่อ พรอม

อินโฟกราฟกที่ชวยยอยเน้ือหา  ซับซอนใหเขาใจงายที่มีทั้งเน้ือหาและลีลาที่นาติดตาม 

          เน้ือหา : เปนรายการที่ชวนใหเราไดสังเกต และชวนกันมาหาคําตอบในเรื่องตางๆ

ที่เราอาจลืมต้ังคําถาม ภายใตปรากฏการณของวัฒนธรรมรวมสมัยวามีอะไรลึกซึ้งมากกวาสิ่งที่เห็น 

          จุดเดน : นําอินโฟกราฟคมาใชประกอบในงานทําใหดูนาสนใจมากข้ึน 

  

    3.6  รายการของดีประเทศไทย 

ภาพ 2-6 แสดงตัวอยางรายการของดีประเทศไทย      

   

          รูปแบบการนําเสนอ :  เลาเรื่องรายละเอียดที่เปนของดีไดอยางละเอียด การตัด

ภาพ มีภาพประกอบของสิ่งน้ันมาประกอบ การตัดสลับภาพแบบรวดเร็ว    

    เน้ือหา : เปนสารคดีที่เลาของดีที่มีอยูในประเทศไทยในทุกๆดาน เชน ประวัติ

เกี่ยวกับธง ประเพณีเทศกาลตางๆ เอกลักษณ วัฒนธรรม อาหาร สิ่งของ ตางๆที่ควรรู   

             จุดเดน : การเจาะลึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสิ่งน้ันอยางละเอียด การเลาโดยใช

ภาพสลับกับเสียง  รวมถึงการตัดภาพแบบเร็ว และใชเทคนิคกราฟก 

   ส
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    3.7  ยอนสยามผานฟลมจ๋ิว 

 

ภาพ 2-7 แสดงตัวอยางรายการยอนสยามผานฟลมจิ๋ว     

  

          รูปแบบการนําเสนอ : สารคดีที่เลาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรตางๆโดยผาน

รูปภาพ และกราฟก โดยมีพิธีกร 2 คน เปนคนดําเนินเรื่อง รวมดําเนินรายการ 

          เน้ือหา : เลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยในสมัยกอน ในดานตางๆที่

นาสนใจ 

          จุดเดน : นําประวัติศาสตรมาเลาในแบบภาพจริง ภาพการตูน ตัวหนังสือ รวมถึงมี

พิธีกรรวมเลาไปดวย         

  

    3.8  A History of Britain 

ภาพ 2-8 แสดงตัวอยางสารคดีเรื่อง A History of Britain     

  

          รูปแบบการนําเสนอ : การเลาเรื่องโดยไมมีผูดําเนินรายการ มีเพียงเสียงบรรยาย

รายการ           

     เน้ือหา : เปนสารคดีของชอง bbc ที่เลาถึงประวัติของประเทศอังกฤษในสมัยกอน 

การใชภาพเลาเรื่องยอนอดีต การแทรกคําพูดอางอิงเรื่องราวในอดีตแทรกเขามาบางจังหวะ ทําใหดูมี

ชีวิต เปน เรื่องจริง                        

     จุดเดน : การใชภาพเลาเรื่องยอนอดีต โดยไมเนนที่ตัวพิธีกรมากแตจะเนนคอยๆ

เลาเรื่องไป 

   ส
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    3.9  The World without Romania 

ภาพ 2-9 แสดงตัวอยางสารคดีสั้นเรื่อง The World with out Romania   

   

          รูปแบบการนําเสนอ : สารคดีสั้นๆที่นําเสนอโดยใชรูปภาพ ภาพถายผสมกับวิดีโอ

    เน้ือหา : สารคดีสั้นๆที่นําเสนอเกี่ยวโรมาเนีย โดยใชรูปภาพ รูปวาดตางๆ วิดีโอ 

มาผสมผสานกัน แตก็สามารถทําใหรูเรื่องราวเกี่ยวกับโรมาเนียได     

     จุดเดน : เปนสารคดีที่สามารถทําใหรูจักโรมาเนียไดภายในเวลาไมนาน 

 

  3.10  Fifty People One Question - Bucharest  

ภาพ 2-9 แสดงตัวอยางสารคดีสั้นเรื่อง Fifty People One Question - Bucharest  

   

          รูปแบบการนําเสนอ  : เปนสารคดีที่เลาเรื่องของผูคนเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

    เน้ือหา : เปนสารคดีที่ใหคนเลาเรื่องความทรงจําตางๆ จํานวน 50 คน กับคําถาม

เพียงคําเดียว ซึ่งก็จะเลาเรื่องที่แตกตางกันออกไป      

     จุดเดน :  ถึงจะเปนการถามอะไรแคคําถามเดียว แตคําถามน้ันถาเปนเรื่อง

เกี่ยวกับความทรงจํา คนเราแตละคน ถาอาศัยอยูกะคนละที่ความทรงจําก็แตกตางกัน แลวตัดภาพให

เร็วๆ 
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4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    นนทวรรณ ดิษฐแยม (2540) ไดศึกษาเรื่อง "การวิเคราะหเทคนิคการสรางความหมาย

ในรายการความรูขนาดสั้นทางโทรทัศน" พบวารูปแบบการนําเสนอของรูปแบบรายการดังกลาวมีอยู 

4 ประเภท ไดแก รูปแบบการบรรยาย รูปแบบการพูดคุยโดยตรง รูปแบบการสัมภาษณ และรูปแบบ

ละคร โดยในสวนของรูปแบบละครน้ันมีทั้งใชละครทั้งรายการ การใชละครเพื่อเปดเรื่อง และการใช

ละครเพื่อเปนตัวเดินเรื่อง งานวิจัยช้ินน้ีชวยใหเห็นถึงการใชรูปแบบละครในงานสารคดี และใชเปน

แนวทางในการเปรียบเทียบในการศึกษา       

       จิตตโสภิณ รัตนเสรี(2549) ไดศึกษาเรื่อง "ปจจัยบางประการที่มีผลตอการรับชม

รายการสารคดีทางโทรทัศน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"  โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางซึ่งเปนตัว

แทนของประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 408 คน พบวาประชาชนสวนใหญใหความสนใจใน

การรับชมรายการสารคดี โดยใหเหตุผลวา รายการสารคดีใหความรูในเรื่องนาที่สนใจโดยมุงเนนเน้ือ

หารายการสารคดีเปนสําคัญ สวนชวงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศคือชวงหลัง เวลาทํางาน และ

วันเสาร- อาทิตย โดยรายการที่สนใจจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว สิ่งแวดลอม และสภาพ 

เศรษฐกิจ ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีผลตอการรับชมสารคดี พบวาพฤติกรรมการรับชม และปจจัยดาน

คุณสมบัติ ของผูชมมีอิทธิพลตอการรับชมรายการสารคดี ซึ่งจําแนกออกไดเปน เพศ อายุ การศึกษา 

รายไดและอาชีพ  จากงานวิจัยปจจัยบางประการที่มีผลตอการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนของ

ประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ทําให ตองใหความสําคัญกับรูปแบบเน้ือหาของรายการ เพราะ

ประชาชนสวนใหญใหความสนใจ และชวยใหกําหนดชวงเวลาการออกอากาศตรงตามกลุมเปาหมาย

       ปณฑิตา บุญญฤทธ์ิ (2550) ไดศึกษาเรื่อง "การรับชมรายการสารคดีโทรทัศนของชาว

กรุงเทพมหานคร" ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับชมรายการสารคดีโทรทัศนของ

ชาวกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรของผูชมรายการสารคดีโทรทัศนชาว

กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/

นักศึกษา และมีรายไดอยูในชวง 5,000-15,000 บาท สวนปจจัยที่มีผลตอการรับชมโดยมากไดแก 

ปจจัยดานเน้ือหารายการ ปจจัยดานเทคนิค และปจจัยดานชวงเวลาในการออกอากาศ ความยาว 

และความถ่ี ประเภทรายการที่มีผลตอการรับชม ไดแก สารคดีธรรมชาติ และสารคดีสิ่งแวดลอม 

รูปแบบรายการที่มีผลตอการรับชม ไดแก แบบบรรยายประกอบภาพ สวนเน้ือหารายการที่มีผลตอ

การรับชม ไดแก เทคโนโลยี หรือสิ่งที่แปลกใหมทันสมัย รองลงมา ไดแก เรื่องราวใกลตัวในชีวิตประ

จาวัน สวนเทคนิคการผลิตรายการที่มีผลตอการรับชม ไดแก มุมกลอง รองลงมา ไดแก เสียงบรรยาย 

สาหรับชวงเวลาในการออกอากาศ ความยาวและความถ่ี ไดแกชวงเวลากลางคืน (19.00-22.00) มี

ความยาวประมาณ 15-30 นาที และมีความถ่ีในการออกอากาศ 1-3 ครั้ง/สัปดาห 
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 สรุปไดวาผลวิจัยทั้งหมดดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับหัวขอจุลนิพนธอยางมากเพราะมีการวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีของกลุมเปาหมาย เชน รูปแบบของรายการ  เทคนิคของ

การดําเนินรายการสารคดี 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรครายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย”         

ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยมุงเนนศึกษารูปแบบเน้ือหาของรายการและ

วิธีการนําเสนอรายการสารคดีทางโทรทัศนที่เหมาะสม ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากผูผลิตรายการ

โทรทัศนเพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชม เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคในช้ินงานดังกลาว   และการวางแผนผลิตช้ินงาน ในบทน้ีจะกลาวถึงเรื่องระเบียบ

วิธีวิจัย รวมถึงการวางแผนผลิตช้ินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี     

                                   

รูปแบบในการศึกษาวิจัย                                                              

   การศึกษาและผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยในครั้งน้ี ผูศึกษาได

นําการวิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชใหเปนประโยชน

ในทางปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารงานวิจัย เอกสารงานที่

เกี่ยวของ ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวของ  ผลงานที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ (Interview) และรวมถึงการ

แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิธีการสนทนาแบบกลุม(Focus Group)  หลังจากน้ันจึงนํา

ขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกใน

ประเทศไทย ใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงทําการประเมินผล

รายการที่ผลิตข้ึนใหม ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง

แกไขช้ินงานใหดีย่ิงข้ึน ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิจัย โดยแบงเปน 2 ตอนดังน้ี                

   1.  การศึกษาวิจัยกอนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่

เกี่ยวของ ผลงานที่เกี่ยวของ แจกแบบสอบถาม(Questionnaire) และคัดเลือกกลุมตัวอยางมาทําการ

สนทนาแบบกลุม(Focus Group)  และการสัมภาษณ(Interview) กับผูผลิตรายการสารคดีและ

ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และการศึกษา

วิจัยตอไปในตอนทาย                                
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2.  การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-Test) ดวยวิธีการประเมินผล

รายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยในลักษณะการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) 

                           

ประชากรและกลุมตัวอยาง         

   1.  ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี แบงเปน 2 กลุมดังน้ี 

        1.1 ประชากรที่ทําการสัมภาษณ (Interview) คือ ผูผลิตรายการสารคดี                   

และผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย ที่มีลักษณะแนวทางการผลิตรายการที่ใกลเคียง

กับรายการของตัวผูศึกษา                

       1.2  ประชากรที่เปนผูตอบแบบสอบถาม(Questionnaire) กอนการผลิตรายการ (Pre-

test) และคัดเลือกประชากรที่เปนผูตอบแบบสอบถามมาทําการสนทนาแบบกลุม (Focus Group)  

ทั้งกอนและหลังการผลิตรายการ(Post-Test) คือกลุมประชากรที่มีอายุระหวาง 18-25 ป       

   2.  กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี ผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

       2.1  กลุมตัวอยางที่ใหการสัมภาษณ(Interview)  คือ     

    2.1.1  ดานการผลิตรายการสารคดี     

    -  คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา 

ทางสถานทีโทรทัศนโมเดิรนไนน        

    -  คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ  ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย 

ทางชองNext Step         

    -  คุณบุษลักษณ  บัตรมาก    ครีเอทีฟและเขียนบทรายการ The list 

อัศจรรยความรู ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3      

    - คุณกิ ติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนครทาง

สถานีโทรทัศนThai PBS         

             -  คุณจุฬิศพงศ  จุฬารัตน ที่ปรึกษาฝายสรางสรรครายการกระจกหกดาน 

ทางสถานีโทรทัศนชอง 7            

    2.1.2   ดานขอมูลเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย  

             -  คุณอเนก  นาวิกมูล ผู เ ขียนสารคดีและผูเ ช่ียวชาญเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรในประเทศไทย                 

   การสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดี จะสัมภาษณความคิดเห็น และเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

รายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโครงสรางของรายการ 

ตลอดจนการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีในการสื่อสาร เน้ือหา หลักสําคัญในการผลิต
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รายการสารคดีที่ดี การเลาเรื่องภาพตางๆ ลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการสารคดี การพูดโนม

นาวที่ใชในการสื่อสารเน้ือหาไปยังกลุมเปาหมายอยางไรใหดีที่สุด ใหไดขอมูลตางๆอยางครบถวน การ

มีสวนรวมของผูชม สามารถนําไปพัฒนางานสารคดีของผูศึกษา และดานขอมูลเน้ือหาเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรในประเทศไทยจะสัมภาษณขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับเน้ือหาตางที่เกี่ยวกับขอมูลที่จะนําไป

ผลิต เพื่อการเจาะลึกขอมูลเกี่ยวกับขอมูลน้ันๆมากข้ึน               

       2.2  กลุมตัวอยางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม(Questionnaire)ของรายการ คือกลุม

ประชากรที่มีอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 110 คน และคัดเลือกจํานวน 10 คน มาทําการโดย

วิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) ทั้งกอนและหลังการผลิตรายการ ดังน้ี  

    -  คุณเฉลิมลาภ  วิวัฒนอานุภาพ      

                อายุ 22 ป อาชีพ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การ ชอบดูรายการสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรทั้งในและตางประเทศ สารคดีประวัติศาสตร  สิ่งของ 

ชอบชมภาพยนตรไดทุกแนว         

    -  คุณณัฐวุฒ ิ ทองพอง                       

       อายุ 25 ป  อาชีพ ครีเอทีฟ รายการลุยไมรูโรย จบการศึกษาดานวิทยุและดูสาร

คดีเกือบทุกประเภท ไมวาจะเปนประวัติศาสตร สัตว เปนตน     

    -  คุณสายรุง  วุฒิมานพ       

                อายุ 23 ป   อาชีพ รัฐวิสาหกิจ การไฟฟาสวนภูมิภาคจบการศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชอบชมมรายการสารคดีหลายประเภท เชน สารคดี

ประวัติศาสตร สัตวโลก          

    -  คุณศศิวรรณ  ฐานเจริญวิทย      

       อายุ 20 ป อาชีพ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เวลาวางชอบไปเที่ยว อยูกับเพื่อน ดูรายการสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร สารคดีความรู 

    -  คุณพัลลีพร จันทรสนิท      

       อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ชอบดูรายการสารคดีทองเที่ยวและสารคดีความรูตางๆ    

    -  คุณหทัยชนก   พุมเกตุ        

       อายุ 20  ป อาชีพ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ชอบดูรายการสารคดีประวัติศาสตรจําพวกสิ่งของเกา ประวัติศาสตรสมัยกอนที่เกี่ยวกับ

ชาติตางๆ            
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    -  คุณจิตวิสุทธ์ิ  เขียวสะอาด             

       อายุ 22  ป อาชีพ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ชอบดูรายการสารคดีประวัติศาสตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ ชอบทองเที่ยว  

    -  คุณกนกวรรณ    มีวาส           

       อายุ 24  ป อาชีพ พนักงานบริษัท  เวลาวางชอบทองเที่ยว ชอปปง ชอบสิ่งของ

เกา ชอบดูรายการสารคดีทองเที่ยว สารคดีที่ใหความรูใหมๆ     

    -  คุณนัทธพงศ      สุรภาคยพงศ      

       อายุ 22  ป อาชีพ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ชอบชมภาพยนตร อานบทความหนังสือ สนใจกีฬาบีบีกัน เทคโนโลยี ทหาร เครื่องบิน 

ประวัติศาสตร          

    -  คุณเพ็ญจันทร    บุญเกษม      

       อายุ 19  ป อาชีพ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ชอบอานความหนังสือ และชอบชมรายการสารคดีเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ      

สารคดีทองเที่ยว          

  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย  

ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย แบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ

ดังตอไปน้ี          

   1.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังน้ี  

       1.1  การสัมภาษณ (Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดี และ

ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย  มาเปนแนวทางในการดําเนินงานผลิตรายการของผู

ศึกษาตอไป โดยมีแนวคําถามดังตอไปน้ี        

    1.1.1  ดานการผลิตรายการสารคดี     

    คําถามดานแนวคิดเกี่ยวกับเน้ือหา รูปแบบ    

    -  รูปแบบของรายการสารคดีประวัติศาสตร ควรนําเสนออยางไร 

    -  การกําหนดประเด็นที่ครบถวน รอบดาน ของเน้ือหารายการสารคดีที่ดี 

และควรเปนในรูปแบบใด         

    -  หลักสําคัญและสิ่งที่ควรมีในรายการสารคดี 
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   -  การวางแนวคิดและรูปแบบของรายการสารคดีใหนาสนใจและโดดเดน

แตกตางจากรายการทั่วไป         

    -  ลักษณะเน้ือหาที่นาสนใจเกี่ยวกับสารคดี   

    -  ลักษณะของบทบรรยายรายการที่นาสนใจ    

    -  วิธีการนําเสนอภาพ หรือเรื่องราวใหนาสนใจ   

    -  ความเหมาะสมในเรื่องของความยาวในการออกอากาศ และความยาว

ในแตละชวง           

    -  กลุมเปาหมายของรายการควรเปนรูปแบบใด   

    -  การหาและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึก    

    -  บุคลิกของผูดําเนินรายการควรมีลักษณะใด   

    -  เทคนิคการใชภาษาและทาทางในการดําเนินรายการ  

    คําถามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต    

    -  การหาแหลงขาว การเขาถึงขอมูลเชิงลึก และการสืบหาขอมูลตางๆ

    -  ข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production)   

    -  ข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการสารคดี    

    -  เทคนิคการเลาเรื่องใหตรงกับกลุมเปาหมายของรายการ  

    -  การเรียงลําดับ การเลาเรื่องอยางไรใหมีความนาสนใจ   

    -  อุปสรรคในการทํางาน วิธีการแกไข    

    1.1.2  ดานขอมูลเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย  

    - ความนาสนใจในเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรสิ่ งแรกใน              

ประเทศไทย          

    - แหลงการหาขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกใน             

ประเทศไทย          

    -  ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย 

     -  การเลือกสิ่งแรกในสยามที่จะนําเสนอควรเลือกจากอะไร  

    -  จุดเดนของ จุดสําคัญของสิ่งน้ัน     

    -  การเลาเรื่องที่นาสนใจของสิ่งน้ัน ควรเลารูปแบบใด ทําเลาอยางไรให

นาสนใจ           

              -  การนําเสนอประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยใหเขาใจงาย  

    -   เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยที่นาสนใจ 

    -  การเลาเรื่องของประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยควรเนนไป
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ทางดานใด เชน ประวัติ ความเช่ือมโยง ความสัมพันธตางๆที่เกี่ยวของกับสิ่งน้ัน   

       1.2  แบบสอบถาม ใชศึกษาถึงพฤติกรรมการชมรายการสารคดี  ความตองการทางดาน

รูปแบบและลีลาการนําเสนอของรายการ โดยมีแนวคําถามดังน้ี    

    สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง     

    สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมสื่อ   

    สวนที่ 3 แบบสอบถามความตองการเกี่ยวกับเน้ือหารายการสารคดีประวัติศาสตร

       1.3  การสนทนาแบบกลุม (Focus Group) ใชศึกษาถึงพฤติกรรมชมรายการสารคดี

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ความตองการทางดานรูปแบบและ

ลีลาการนําเสนอรายการสารคดี โดยมีแนวคําถามดังน้ี     

    -  พฤติกรรมการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย    

    -  ลักษณะความพึงพอใจในรายการประวัติศาสตรในปจจุบัน   

    -  ปจจัยที่ทําใหสนใจและเลือกรับชมสารคดีประวัติศาสตร   
      -  วัตถุประสงคของการรับชมสารคดีประวัติศาสตร    

    -  สิ่งที่นาสนใจในรายการสารคดีประวัติศาสตร    

    -   แนวคิดเกี่ยวกับเน้ือหา รูปแบบของรายการและอยากเห็นในรายการสารคดี    

ประวัติศาสตร                      

    -  ความคิดเห็นตอการนําเสนอเรื่องประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย โดยการ

เลาถึงตนกําเนิดของสิ่งตางๆ        

             -  ความเหมาะสมของชวงเวลาและความยาวในการออกอากาศของรายการ   

   2.  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ   

       2.1  การสนทนาแบบกลุม (Focus Group) โดยใหกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผล

รายการที่ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ โดยจะทําการ

สนทนาในหัวขอความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่ง

แรกในประเทศไทย ประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี     

    สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)   

    -  รูปแบบของรายการ       

    -  ความยาวของรายการ       

    สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content)  

    -  เน้ือหาของรายการ       

    -  สาระประโยชนที่ไดรับจากรายการ     
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    สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอ (Style)    

    -  ภาพ กราฟก และการตัดตอของรายการ    

    -  เสียงบรรยายของรายการ      

    -  เพลงประกอบรายการ      

    ส วนที่  4 ค ว าม คิด เ ห็ น เ กี่ ย วกั บ ควา มพึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต อ ภ าพร ว มขอ ง                    

รายการ (overview)         

    -  ภาพรวมของรายการ       

    สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอรายการ (suggestion) 

             

การทดสอบเครื่องมือการวิจัย                                              

   ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาใชเครื่องมือการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใช

เครื่องมือการสัมภาษณ (Interview)  แจกแบบสอบถาม(Questionnaire) และการสนทนาแบบกลุม

(focus group) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการสารคดีน้ี ดังน้ัน

การทดสอบเครื่องมือจึงตองใหความสนใจกับประเด็นคําถามที่จะใชในการสัมภาษณ โดยนําคําถามที่

เรียบเรียงไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นคําถาม ความเหมาะสม

ของเน้ือหาและภาษาที่ใช เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขคําถามกอนสัมภาษณ    

    

ขั้นตอนและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล        

   ในการศึกษาและสรางสรรครายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย ผูศึกษาได

วางแผนข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล

กอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ    

   1.  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ     

       ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา ขอมูลและเอกสารตางๆ ทั้งจากหนังสือและ

บทความตางๆ วิทยานิพนธ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลจากทางอินเทอรเน็ต ที่เกี่ยวของและ

เปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งน้ี เพื่อเปนการพัฒนารูปแบบรายการ และแนวทางในการผลิต

รายการของผูศึกษาเอง          

       ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ (Interview)  เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็น

จากผูผลิตรายการโทรทัศน รายการสารคดี ซึ่งไดนําผลการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร

ทางดานวิชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการวิเคราะห เน้ือหาของรายการมาเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบ และเน้ือหาที่ดี ขอมูล 

หลักการในการผลิตสารคดีที่ ดี  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสารคดี                    
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แจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง และคัดเลือกกลุมตัวอยางมาทําการสนทนา

แบบกลุม (Focus Group) จากกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน แลวจึงทําการรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมด

มาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ ตอไป   

       ข้ันตอนที่ 3 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยนํา

ขอมูลทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดทําโครงสราง (Proposal) ของรายการ หาขอมูลเพื่อเขียน

บทรายการ (Script) ตลอดจนจัดทําตารางการดําเนินงานผลิตดังกลาวทั้งหมด   

       ข้ันตอนที่ 4  ข้ันผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย  

   2.  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ    

       ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน รายการสารคดีสิ่ประวัติศาสตรสิง่แรกในประเทศไทยตอกลุม

ตัวอยางจํานวน 10 คน ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group)ในหัวขอความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการสารคประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย หลังจากน้ันจึงนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ทั้งในดานรูปแบบ เน้ือหา การนําเสนอ

รายการ รวมถึงผูดําเนินรายการ ดนตรีประกอบ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะนําไปสูการ

ปรับปรุงแกไขช้ินงานใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากที่สุด                                        

                         

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล       

   ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใน

แตละสวน ดังตอไปน้ี         

   1.  ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ (Interview)เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิต

รายการสารคดีและรายการโทรทัศน แจกแบบสอบถามกลุมตัวอยาง(Questionnaire) และคัดเลือก

กลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายมาสนทนาแบบกลุม(Focus Group) ในชวง เดือนกันยายาน – เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2556              

   2.  ผูศึกษาไดเตรียมการข้ันตอนกอนการผลิตรายการ เริ่มต้ังแตการวิเคราะหขอมูล จัดทํา

โครงสราง รางรูปแบบรายการ หาขอมูลที่เกี่ยวกับรายการ ตลอดจนการเขียนบทรายการ  ในชวง

เดือนกันยายน พ.ศ.2556         

   3.  ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม(Focus Group) 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2556         

                      

การวิเคราะหขอมูล         

   ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการ

ผลิตรายการ โดยผลการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาจะสามารถสรุปและวิเคราะหกลุมตัวอยางที่ศึกษา  
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แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ และการ

วิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี      

   1.  การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ     

       ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) โดยการนําบท

สัมภาษณผูผลิตรายการสารคดีที่ไดจากการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียงมาวิเคราะหรูปแบบ และ

เน้ือหารวมถึงลีลาการนําเสนอทั้งหมดที่ผูผลิตรายการใชในรายการ ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นน้ี จะ

อาศัยแนวคิด ดานกระบวนการสื่อสารมาประกอบใชในการวิเคราะห แลวนํามาสรุปแนวทางในการ

ผลิตรายการตอไป วิเคราะหขอมูลจากการแจกแบบสอบถามเชิงสถิติข้ันพื้นฐาน โดยนําคําตอบที่กลุม

ตัวอยางตอบในแบบสอบถาม มาทําการคํานวณผลทางสถิติ  เพื่อหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถ่ี และ 

วิเคราะหขอมูลจากวิธีกการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางดวย

วิธีการบันทึกเสียง จดบันทึกและนํามาวิเคราะหรูปแบบเน้ือหาการนําเสนอ รวมถึงการนําความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชในการพิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ    

   2.  การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ     

       ผู ศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนาแบบกลุม (Focus Group)                     

เพื่อประเมินผลรายการที่ไดผลิตข้ึนโดยนําคําตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย และขอเสนอแนะมาศึกษาวิเคราะห เพื่อ

เปนแนวทางในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายใหมากที่สุด         

                

การนําเสนอขอมูล                       

   ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจาก

การวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ   โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอน       

กอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอรายการที่

เสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปน้ี    

   1.  การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิต

รายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี     

       นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ(Interview)ของกลุมตัวอยางผูผลิต

รายการโทรทัศนตามประเด็นคําถามที่ไดกําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสาร

คดีทางโทรทัศนในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาที่ดี ผูดําเนินรายการ หลักการใน

การผลิตสารคดีที่ ดี จากการแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย และการสนทนาแบบกลุมกับ

กลุมเปาหมาย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการสารคดี เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน
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การผลิตรายการ           

   2.  การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิต

รายการน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อนํามาใชในการวางแผนการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี  

       สวนที่ 1 นําเสนอโครงสราง (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะประกอบดวยองคประกอบ

ทุกสวนของรายการ เชน เน้ือหา รูปแบบ โครงสรางรายการ            

       สวนที่ 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ซึ่งจะประกอบดวยบทถายทํารายการบทพูดของ

ผูดําเนินรายการ รวมถึงเพลงประกอบในแตละชวงของรายการ    

       สวนที่3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Schedule) เพื่อใหทราบถึง

ระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผลรายการ

   3.  การนําเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ                      

       นําเสนอตัวรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยที่เสร็จสมบูรณ ความยาว 

5 นาที จํานวน 1 ตอน         

   4.  การนําเสนอผลการประเมินรายการ      

       นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

จากการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่

ไดรับจากการชมรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เน้ือหา และลีลาการนําเสนอรายการ

แลวนําผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป 

                   

การวางแผนการผลิตชิ้นงาน        

   ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี          

   1.  รวบรวมผลจากการขอมูลจากการสนทนาแบบกลุมและการวิจัยที่ไดการสัมภาษณแบบ

(Interview)  เพื่อวิเคราะหและนําผลมาจัดทําโครงรางรายการ รวมถึงการเตรียมกอนการถายทํา 

โครงสรางรูปแบบของรายการ (Proposal)        

   2.  จัดทําตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Schedule) เพื่อทราบถึงระยะเวลา

และเปาหมายในการดําเนินงานของผูศึกษา ต้ังแตข้ันตอนการเก็บขอมูล การผลิตรายการที่เสร็จ

สมบูรณ ตลอดจนการประเมินผลรายการ 
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ตารางที่ 3-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและคนควาขอมูล           

ศึกษาและคนควาวรรณกรรม งานวิจัย 

และผลงานที่ เกี่ยวของ  

         

นําเสนอแผนโครงการผลิตรายการ           

จัดทําเครื่องมือการวิจัย          

สํารวจพื้นที่กอนถายทํา ประสานงาน

ตางๆกอนการถายทํา 

         

ถายทํารายการ          

ประมวลผลจากการถายทํา  ตัดตอ

ผลงาน 

         

นําเสนอกลุมเปาหมาย สรุป อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ  

         

จัดทํารูปเลม          
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 

 

การศึกษาและผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย ใชวิธีการศึกษาวิจัย

แบบประยุกต (Appiled Research) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา วิธีการนําเสนอ เพื่อใหได

แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด โดย

แบงการนําเสนอเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ ออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี   

   1.  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต     

   2.  ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ      

   3.  การนําเสนอช้ินงานรายการ       

                              

การนําเสนอเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ     

   1.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิต                      

       1.1  บทวิเคราะหเน้ือหาหรือรูปแบบรายการที่เกี่ยวของกับการผลิตสารคดี สารคดี

ประวัติศาสตร จํานวน  3 รายการ         

       1.2  บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดี จํานวน 5 คน และผูเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย จํานวน 1 คน      

       1.3 ผลการสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการสารคดี

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยจํานวน 110 คน และคัดเลือกทําสนทนาแบบกลุม จํานวน       

10 คน           

       1.4  การนําเสนอช้ินงานรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเปนสาร

คดีประวัติศาสตร          

   2.  ผลการวิจัยกอนการผลิตรายการ      

       2.1  ผลการวิเคราะหเน้ือหาหรือรูปแบบรายการที่เกี่ยวของกับการผลิตสารคดี สารคดี

ประวัติศาสตร จํานวน  3 รายการ ดังน้ี 
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   รายการพินิจนคร       

    รายการพินิจนคร ผลิตโดยบริษัท สานฟา จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

Thai PBS ควบคุมการผลิตรายการโดยคุณกิติศักด์ิ สักขพันธ  ออกอากาศในฤดูกาลลาสุด คือ ทุกวัน

พุธเวลา 20.25 น. - 21.10 น. เพราะเวลาในแตละฤดูกาลที่ออกอากาศไมเทากัน รายการพินิจนคร

เปนรายการโทรทัศนประเภทสารคดีประวัติศาสตร โดยรายการมีมาทั้งหมด 3 ฤดูกาลและกําลังจะ

ออกอากาศในฤดูกาลที่ 4 ซึงรูปแบบการเลาจะตางจากในฤดูกาลอื่นๆ ในฤดูกาลอื่นจะมีคนใหความรู 

คือคุณนิธิ สมุทรโคจร ที่เปนพิธีกร มีการสัมภาษณบุคคลรวม แตฤดูกาลใหมจะใหคุณนิธิ สมุทคร

โคจร เปนเสมือนเปนผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตร ใหโจทยกับเด็กวัยรุนแลวออกไปตามหา แลว

นํากลับมาใหคุณนิธิ กลุมเปาหมายของรายการคือดูไดทุกเพศทุกวัย สามารถดูไดทุกชวงอายุ สามารถ

ดูไดทุกกลุม มีการใสภาพเคลื่อนไหว เพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายที่เปนเด็ก หรือวัยรุน การสัมภาษณ

คนรวม  เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือในรายการ รวมทั้งมีเสียงบรรยายของพิธีกรผูหญิง เพื่อใหดูมีความ

นุมนวลกับรายการ มีการสรางคาแรกเตอรของรายการโดยเน้ือหาของรายการจะเลาเกี่ยวกับสถานที่

ตางๆ แลวมาพินิจพิเคราะหแลวมาดูความนาสนใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในแงของประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม ซึ่งควรคาแกการอนุรักษเอาไว มีการเลือกใชภาษาเปนคํายากในภาษาไทย คําคลองจอง 

เปนกาพยโคลงกลอนเพื่อใหเปนเอกลักษณ เปนลักษณะเดนของรายการ ไมมีโฆษณา เพราะเปนชอง

ที่มาจากภาษีของประชาชน เปนรายการที่ใชเทคนิคในการเลาเรื่องหลายแบบ เพื่อใหตรงกับกลุมเปา

ของรายการมากที่สุด ในแตละเทปจะเลือกนําสถานที่ที่อยากเลามานําเสนอใหผูชมไดรูจัก แลวอยาก

ไปเห็นในสถานที่น้ันๆที่นํามานําเสนอ รายการพินิจนครเปนรายการสารคดีทางประวัติศาสตรที่เลา

เรื่องไดครบในหลายๆดาน เปนรายการที่มีคุณคาใหไดเห็นเรื่องราวในสมัยกอน   

    รายการกบนอกกะลา       

    รายการกบนอกกะลา ผลิตโดยบริษัท ที วีบูรพา จํากัด ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี  เปนรายการโทรทัศน ประเภทสารคดี  ควบคุมการผลิตโดย              

คุณภัทราภรณ สังขพวงทอง  ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา14.05 - 15.00 น. พิธีกรในรายการกบ

นอกกะลา มีอยูสองสวน คือพิธีกรเปด - ปดรายการ และพิธีกรภาคสนาม ที่ออกไปทํารายการตามที่

ตางๆ โดยมีพิธีกรหลายคนในชวงเวลาตางๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพิธีกตามความเหมาะสม โดยมีผู

พิธีกรนําพาผูชมไป พบกับ ความจริง ของจริงในพื้นที่จริงจากบุคคลจริง    

    รายการกบนอกกะลา เปนรายการสารคดีประเภทความรูที่จะพาไปพบกับโลก

กวาง เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เพื่อคนหาความแปลกใหม และความอัศจรรยใจที่คาดไมถึง เรื่องราวที่

เปนเรื่องใกลตัวแตเราอาจมองขาม มุมมองที่นาสนใจในเรื่องน้ันๆมาเลา ใหความรูที่มากกวาในตํารา 

และหองเรียน   เนนเน้ือหาที่เปนความรู ผานการนําเสนอที่สนุกสนาน นาสนใจ เพลิดเพลิน และ

ชักชวนผูชมต้ังคําถามและหาคําตอบเกี่ยวกับในเรื่องที่นําเสนอ   โดยรายการมีลีลาการนําเสนอแบบ
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รายการสารคดี จึงทําใหเปนรายการความรูที่ผสมกับความจริง เพราะรายการสารคดีตองเสนอแต

เรื่องจริง โดยเลาใหผูชมไดติดตามหาตนเรื่องหรือแหลงผลิตรวมถึงวิธีการผลิตสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ

และอีกหลายสิ่งมากมาย โดยกลุมเปาหมายของรายการเปนเด็ก และวัยรุน ซึ่งดูจากวิธีการเลา 

เทคนิคลูกเลนตางๆที่นํามาใชในรายการ  และจากช่ือรายการก็สามารถรูไดวาเปนรายการที่พยายาม

ทําใหคนไดรูขอมูลที่เพิ่มเติมมากข้ึน มากกวาการถูกจํากัดความคิดไวแคเพียงกรอบๆหน่ึง และ

รายการกบนอกกะลามีการจัดโครงการตางๆมากมายเพื่อเปนการสงเสริมความรูใหกับเด็กไดลอง

พัฒนาความคิด           

   รายการกระจกหกดาน       

   รายการกระจกหกดาน ผลิตโดยบริษัท ทริลเลี่ยนส แอนดทรีไลออนส จํากัด 

ออกอากาศทุกวันจันทร-อังคาร เวลา 16.00-16.15 น.เปนรายการโทรทัศนประเภทสารคดีสั้น 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 โดยมีคุณสุชาติ มณีวงศซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัทผูผลิต

รายการ รับหนาที่บรรยาย และคัดสรรขอมูลที่นํามาผลิต และคุณจุฬิศพงศ จุฬารัตน เปนที่ปรึกษา

ฝายสรางสรรครายการ ควบคุมทุกข้ันตอนในการผลิตรายการ รายการกระจกหกดานคลายๆหนังสือ

สารานุกรมความรูที่นําเสนอในเรื่องตางๆ เน้ือเรื่องที่นํามาเสนอ กระจกหกดานเลือกเรื่องอะไรก็ไดที่

สามารถนํามานําเสนอได  เรื่องเล็กๆไปจนเรื่องใหญๆ ก็สามารถนําเสนอได ซึ่งสามารแบงออกเปน   

6 ประเภท ไดแก ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตและสิ่งแวดลอม อาหารและโภชนาการ สุขภาพและ

วิทยาศาสตร บุคคลและสังคม รวมถึงปกิณกะ  โดยมีเสียงผูบรรยายรายการเปนเสียงที่เปนเอกลักษณ

ประจํารายการใครฟงก็จะตองจําไดวาเสียงผูบรรยายเปนอยางไร และยังมีเพลงไตเต้ิลเขารายการที่

เปนเอกลักษณใชประกอบในทุกๆตอน ในรายกาจะใชเสียงในการบรรยายภาพ ไมมีพิธีกร ลักษณะ

การถายภาพก็จะเนนถายจากภาพมุมสูง หรือดานหนา ภาพจะไมเนนถายในมุมกวางจะเนนถายในมุม

แคบมากกวา  ในปจจุบันรายการกระจกหกดานมีการพัฒนาจากสมัยกอน เพราะสังคมที่เปลี่ยนไป   

จึงทําใหรายการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเน้ือหา รูปแบบรายการ มีความสนใจในตามยุคน้ันๆ  ความ

หลากหลายของเรื่องที่นํามาเลาในรายการ   ใหมีความนาสนใจย่ิงข้ึน   เชน กระจกหกดานตอน

อาหารโภชนาการ  กระจกหกดานตอนเลาเรื่องประวัติศาสตร เปนตน    

      2.2  ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ ผูผลิตรายการสารคดีและผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรในประเทศไทย          

   ผลการวิจัยจากวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดี และผูเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย เพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในการ

สรางสรรครายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย               

   2.2.1  ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ ผูผลิตรายการสารคดี จํานวน 5 คน 

   1)  คุณกิตติศักด์ิ สักขพันธ  ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร โดยเนน
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ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกกลุมเปาหมาย ประเด็นการนําเสนอ วิธีการหาขอมูลเชิงลึก เทคนิคการเลา

เรื่องใหนาสนใจนาสนใจ          

   2)  คุณภัทราภรณ สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา

โดยเนนขอมูลเกี่ยวกับการเลือกกลุมเปาหมาย ประเด็นการนําเสนอ วิธีการหาขอมูลเชิงลึก เทคนิค

การเลาเรื่องใหนาสนใจ และเทคนิคการนําเสนอภาพ     

   3)  คุณณัฐวุฒิ จรีะสมบัติ ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย โดย

เนนขอมูลเกี่ยวกับการเลือกกลุมเปาหมาย ประเด็นการนําเสนอ วิธีการหาขอมูลเชิงลึก เทคนิคการ

เลาเรื่องใหนาสนใจ          

   4) คุณบุษลักษณ บัตรมาก ครีเอทีฟและเขียนบทรายการThe List 

อัศจรรยความรู             

  5)  คุณจุฬิศพงศ จุฬารัตน ที่ปรึกษาฝายสรางสรรครายการกระจกหกดาน 

   2.2.2  ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศ

ไทย จํานวน 1 คน         

   คุณอเนก นาวิกมูล ผูเขียนสารคดีและผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรใน

ประเทศไทย          

     ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหา 

กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน และนําขอมูลที่ได

ทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรก

ในไทย ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหแยกบทสัมภาษณของผูผลิตรายการสารคดี จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 

และ ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย 1 คน     

    โดยเน้ือหาในการสัมภาษณของผูผลิตรายการสารคดี สารคดีประวัติศาสตร แบง

ออกเปน  3 สวน ไดแก ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ข้ันตอนการผลิตรายการ และ ข้ันตอนหลังการ

ผลิตรายการ ซึ่งแบงไดดังน้ี        

   ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตรายการสารคดี สารคดีประวัติศาสตร 

   สวนท่ี 1 ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ(pre-production)   

   -  การเลือกกลุมเปาหมายของรายการ     

   คุณกิติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ไดขอสรุปดังน้ี 

   การเลือกกลุมเปาหมายของรายการ การกําหนดกลุมเปาหมายเปนสิ่งสําคัญในการ

ทํารายการ เน่ืองจากจะทําใหสามารถกําหนดรูปแบบของรายการ และลักษณะของรายการวา

ประเภทใดเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย       
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       คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   เปนหนาที่ของผูผลิตที่เปนคนกําหนด จากน้ันจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมการรับชม

รายการสารคดีของผูชมกลุมน้ันใหละเอียด แลวนํามาวิเคราะห เพื่อผลิตรายการใหมีเน้ือหา และ

รูปแบบการนําเสนอใหสอดคลองพฤติกรรมในการเปดรับขอมูลขาวสารของคนกลุมน้ัน   เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของพวกเขา       

   คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย ไดขอสรุปดังน้ี

   จําเปนตองกําหนดโครงสรางของเรื่องใหชัดเจน เพราะจะทําใหสามารถกําหนด

กลุมเปาหมายของรายการได หรือถากําหนดกลุมเปาหมายได จะทําใหสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ

เลาเรื่อง ลักษณะของรายการ ซึ่งเปนกฎขอบังคับในการที่จะผลิตรายการ   

   -  การเลือกประเด็นการนําเสนอในรายการ รูปแบบรายการ  

   คุณกิติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ไดขอสรุปดังน้ี 

   การเลือกประเด็นในการนําเสนอ แนวคิดในการเลือก คือผูผลิตตองมีความชอบใน

เรื่องน้ัน แลวสามารถนํามาหาขอมูลเพิ่มเติมได และพยายามเลือกเรื่องที่นาสนใจที่เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย           

     คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   ในการเลือกประเด็น พิจารณาจากพฤติกรรมการรับสื่อของผูชม คือ ความสนใจ

ของมนุษย ความอยากรูอยากเห็นเรื่องตางๆ  เชน เรื่องที่เขาไมรูมากอน ไมคาดคิดวามีอยูจริง  เรือ่งที่

ทําใหสนุก ดูแลวต่ืนตาต่ืนใจต่ืนเตน หรือเปนเรื่องที่ดูแลวเพลิดเพลิน เปนตน ตองพยายามหาขอมูล 

หรือประเด็นในเรื่องน้ัน ๆ ที่ผูชมสวนใหญไมรูจัก ซึ่งสวนใหญหาขอมูลเบื้องตนมาจากอินเตอรเน็ต  

ซึ่งไมเพียงพอตองมีการลงพื้นที่หาขอมูลมากกวาที่มีในอินเตอรเน็ต หาประเด็นที่ผูชมไมคาดคิดวามี

อยูจริง  จะทําใหผูชมสนใจรับชมรายการ        

   คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย ไดขอสรุปดังน้ี

   กําหนดเรื่องที่ตองทําเปนความคิดเดียวกัน สารคดีสั้นเหมือนสกูปเรื่องหน่ึง ถามี

ขอมูลมากตองเลือกสวนสําคัญของเรื่องน้ันมานําเสนอหรือเรื่องจะนํามาเสนอเปนเรือ่งทีผู่อืน่เคยเสนอ

ไว ตองหาประเด็นใหมๆที่ยังไมมีใครนําเสนอมากอน      

   คุณบุษลักษณ  บัตรมาก ครีเอทีฟ และเขียนบทรายการThe List อัศจรรยความรู  

ไดขอสรุปดังน้ี          

   เมื่อมีการกําหนดกลุมเปาหมายเปนวัยรุน จะตองหาวิธีการเลาเรื่องที่วัยรุนสามารถ

รับชม และเลือกประเด็นเรื่องที่เปนสิ่งใกลตัวสําหรับวัยรุน โดยนําเสนอเรื่องราวนารูงายๆที่อาจไมเคย
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รู เมื่อวัยรุนไดรับชมสามารถคิดตาม หรือนําเอามาประสบการณรวมมานําเสนอ เชน รองเทาผาใบ 

นําเสนอถึงตนกําเนิด แลวนํามาเช่ือมโยงกับเรื่องในปจจุบัน ความเปนที่นิยมของรองเทา อาจ

สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ นําเสนอรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ เปนตน เราตองนําเสนอเรื่องแปลกๆ เรื่อง

คนอื่นอาจไมเคยนําเสนอ หรือเรื่องที่ไมคิดวาจะเกี่ยวกับเรื่องน้ีมานําเสนอ พยายามเลือกการนําเสนอ

ใหแปลกเรื่องที่นําเสนอไมตองยากมาก เพราะถายาก เปนเรื่องเครงเครียด ผูชมจะไมสนุก เนนเลือก

เรื่องที่ใกลตัว แตตองทําใหดูแลวสนุก  นําเสนอเรื่องราวนารูงายๆที่อาจไมเคยรู   

   คุณจุ ฬิศพงศ จุฬารัตน  ที่ปรึกษาฝายสรางสรรครายการกระจกหกดาน              

ไดขอสรุปดังน้ี          

   วิธีการคิดเรื่อง ประเด็นเรื่องที่เลือกมานําเสนอตองเสนอสิ่งที่ผูชมสามารถรับชม 

เปนประเด็นที่สังคมมีความสนใจ ผูชมไดรับชมสามารถแลวฉุกคิด  ควรเลือกทําประเด็นเรื่องที่

ประหลาด  คนปจจุบันไมรูจัก  หรือประเด็นใหมๆถาจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับแรกมีตนกําเนิดตางๆ  

อาจเลือกประเภทที่เดนในเรื่องน้ันๆมานําเสนอ  ตองคิดอีกข้ันวาของที่ใชอยูทุกวัน แตกอนมีแลว

ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางไร  พยายามทําใหมีความทันสมัย ทําใหคนในสมัยน้ีเมื่อรับชมแลว

สามารถมีอารมณรวม          

   -  วิธีการหาขอมูลเชิงลึก       

   คุณกิติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ไดขอสรุปดังน้ี 

   การทําสารคดี ข้ันแรกคือ คิดเรื่องที่จะมานําเสนอ หลังจากน้ันเขาสูกระบวนการหา

ขอมูล ซึ่งการหาขอมูลไมไดหาเฉพาะอินเตอรเน็ต ตองหาจากหนังสือ หองสมุด หอสมุดแหงชาติ หอ

จดหมายเหตุ เขาไปคุยกับชาวบาน คุยกับผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่จะนํามาเสนอ สํารวจสถานที่ 

แลวนํามารวบรวมเรียงรอยเปนบทรายการ ตองมีขอมูลใหผูชมสามารถรับชมได ควรจะมีภาพ มีสิ่งที่

สามารถจับตองได เพื่อใหคนดูไดรูสึกตาม พยายามหาขอมูลสิ่งที่จะนํามาเสนอใหไดมากทีสุ่ด  

   คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   วิธีการหาขอมูลเชิงลึกในการนําเสนอเรื่องราวแตละเรื่อง โดยจุดเริ่มตนอาจเริ่ม

ขอมูลจาก อินเตอรเน็ต หนังสือ จากน้ันตอยอดจากขอมูลความจริงไปเรื่อย ๆ  เชน หากเปนขอมูล

จากหนังสือ ตองไปพบเพื่อขอมูลจากผูแตง เพื่อใหทราบวาผูแตงหาขอมูลจากแหลงใด หรือจากบุคคล

ไหน  โดยพยายามหาขอมูลจนเจอตนตอของแหลงขอมูลตัวแหลงขอมูลที่เรียกวา ปฐมภูม ิ

   คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย ไดขอสรุปดังน้ี

   การหาขอมูล เปนข้ันตอนกอนการถายทําที่ตองเตรียมและมีขอมูลใหมากที่สุด โดย

ควรหาขอมูลจากแหลงที่ เปนหนังสือ  เน่ืองจากมีกระบวนการกลั่นกรองจากบุคคลหลายคน สวน

อินเตอรเน็ตอาจหาขอมูลไดบางเรื่อง แตทายสุดตองหาขอมูลจากหลายแหลงที่มา เพื่อใหไดขอมูลที่
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ครบถวน ถูกตอง  ซึ่งการมีขอมูลมากทําใหเกิดผลดีตอการทํางาน เพราะสามารถนํามาคัดเลือกไดอีก

ที           

   คุณบุษลักษณ  บัตรมาก ครีเอทีฟ และเขียนบทรายการThe List อัศจรรยความรู  

ไดขอสรุปดังน้ี          

   ในบางครั้งเมื่อหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตหรือหนังสือไมได จําเปนตองโทรศัพทไป

สอบถามผูที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ันโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลมากทึ่สุด หรือถาพวกขอมูลที่เปนความจริง

ตางๆบางครั้งไมสามารถตรวจสอบความถูกตอง แตตองพยายามหาจากแหลงที่มาที่มีควาามนาเช่ือถือ

ที่สุด            

   -  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ     

   คุณกิติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ไดขอสรุปดังน้ี 

   เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ เชน สารคดีตอนถานไฟฉาย การเลาในเรื่องตน

กําเนิดเมื่อแรกมีถานไฟฉาย อาจเลาโดยการเกริ่นเรื่องราวกอน หาเรื่องเดนๆเรื่องที่นาสนใจในสิ่งน้ัน

มาเลา อาจเลาแบบวาใหมีคนเห็นสิ่งของสิ่งน้ัน ฟงเพลงเกี่ยวกับสิ่งของสิ่งน้ัน แลวรูสึกสงสัยพยายาม

ที่จะหาตนตอ ตนกําเนิดของสิ่งน้ัน อาจเช่ีอมจากตางประเทศแลวเขามาไทย หรือถาจะเรื่องเลาเรื่อง

แลวไมมีสิง่ของที่สามารถนํามาเลา แตในอดีตมันมีความสําคัญมาก ในปจจุบันสูญสลายไปแลว แตยัง

มีหลักฐานในบางสวนกสามารถนํามาเลาได ถาเลาเรื่องตนกําเนิดเมื่อแรกมีถนนอาจจะยากแตตองหา

วิธีการเลาดีๆ เนนเลาสิ่งของดีกวาอาจจะงายกวา หาประเด็นเรื่องเล็กมาเลาใหใหญ แตไมยากเพราะ

มีเน้ือหา แตยากที่จะเลาเรื่องอยางไร โดยมีวิธีการเลาหลายแบบ เชน  ใชถายภาพจริง ตัดสลับ

ภาพถายเกาภาพใหม ทําเปนวิดีโอ วาดภาพทําสตอปโมช่ัน โดยทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย  มีเสียง

บรรยาย(voice over) เลาเรื่องตามภาพ  ทําสมุดภาพคอยๆมีภาพข้ึนมา  มีลูกเลนในการเลาอาจเลา

ผสมลูกเลนในหลายๆแบบ การถายทําอาจไมตองยากมาก แตเอาวิธีการเลาใหงาย สดใส  ทําเปน    

ปอบอัพ วาดรูปตัดๆ กราฟคตางๆ เพื่อจะไดตรงกับกลุมเปาหมาย  กอนที่จะเริ่มเลาเรื่องควรเลาตน

กําเนิดของแตละเรื่อง แลวคอยเขาเรื่องจะทําใหดูนาสนใจย่ิงข้ึน เลาใหรูสึกคิดตามไดงาย ดูแลวสนุก 

ใชภาษาการเลาเรื่องเปนภาษาของตัวเองตางจากรายการอื่น มุมกลองตองมีความแตกตาง เปน

รายการสารคดีที่มีการเคลื่อนไหว  ลูกเลนที่จะใสในรายการ  ใชภาพเกาภาพใหมในการเลาเรื่อง แต

เลาในจัดสัดสวนในการเลา ซึ่งจริงๆอยูที่เขียนบทวาเลือกที่จะเลาอันไหนมากกวากัน อาจนําเอาภาพ

ในมุมเดียวกันทั้งในอดีตและปจจุบัน มาเปรียบเทียบใหเห็น  เลาเรื่องจากสถานที่ดวยภาพ การเลา

เรื่องดวย  จะทําใหดูมีความสําคัญ หาฟุตเทจที่เปนประวัติศาสตรสําคัญ พยายามอาจความเดนมาเลา

ใหมีคุณคา          

   คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           
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   เมื่อเลือกประเด็นเน้ือหาจากขอมูลที่คิดวาผูชมสนใจแลว ในการนําเสนอตองเลาให

เขาไปในเรื่องน้ันเลย ไมตองออมคอม  เพราะสารคดีสั้นเวลานอย ที่สําคัญที่สุด คือ ตองเปดเรื่องดวย

ประเด็นที่คาดวา ผูชมสนใจที่สุด ผูชมสามารถหยุดดู และดูตอจนจบ เมื่อเรารูวากลุมเปาหมายมี

ความชอบแบบไหน ซึ่งกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนไมชอบภาษาที่ยากตองใชคําที่งาย  แตสื่อความได

ชัดเจน  ตองทําประวัติศาสตรใหเปนเรื่องสนุก และนาสนใจ  อาจปรับบท จากภาษาวิชาการ

ประวัติศาสตร  เปนคํางาย ๆ ใหสามารถเขาใจไดทุกเพศทุกวัย หลังจากน้ันเลาเรื่องดวยภาพ เวลาเลา

เรื่องประวัติศาสตร  คนชอบใชภาพเกา หรือถาไมมีภาพ จะเลาดวยกราฟก ประกอบ เปนการตูน แต

ก็ไมใชวาทุกเรื่องทุกตอนจะใชการตูนได ตองดูเน้ือหาในแตละตอนที่นํามาเลา   

   คุณณัฐวุฒ ิ จีระสมบัติ ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย ไดขอสรุปดังน้ี

   ในการเลาเรื่อง ถาสมมติวาจะถายเกี่ยวกับสถานที่ เมื่อไปสถานที่จริงแลวยังมีอยู

แลวสามารถนํามาเลาได คือขอดี เพราะยังมีอะไรใหเห็นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตองเลาใหนาสนใจ 

เพื่อใหผูชมไดรับรูในสิ่งใหม แบบใหม ถาเลาเกี่ยวกับถนนเจริญกรุง ทําไมตองมีถนนเจริญกรุง เกิดข้ึน

พ.ศ.ใด อันน้ันคือการเลาแบบธรรมดา เราตองพยายามคิดเรื่องที่จะเลาแตกตางจากที่ผูอื่น หามุม

แปลกใหมที่นาสนใจ อาจเลาเปนเรื่องตํานานเกี่ยวกับสิ่งตางๆ แลวนํามาใชเปนลูกเลน จุดเดนของ

รายการ โดยใชวิธการอางอิงขอมูลแหลงตางๆ ควรจะมีไตเต้ิลเปดีรายการในแตละตอน  เพื่อดึงดูดให

ผูชมสนใจ  แตละตอนควรจะมีไตเต้ิลอันเดียวกันถาเรามีไตเต้ิลแลวเขาเรื่องของเราก็จะทําใหนาสนใจ

เพิ่มข้ึน ถาจะใชอินโฟกราฟคควรใชเปนตัวเลาในสิ่งที่ไมไดพูด ถามีการพูดไปแลวไมควรข้ึนอินโฟก

ราฟค ถาจะใสควรอินโฟกราฟคควรเปนเรื่องของสถิติตัวเลข  เพราะจะทําใหเกิดภาพจํามากกวา 

   คุณบุษลักษณ  บัตรมาก ครีเอทีฟ และเขียนบทรายการThe List อัศจรรยความรู  

ไดขอสรุปดังน้ี          

   อาจใชเทคนิคการตัดตอ ลูกเลนวิธีตางๆมาใชในการเลาเรื่องใหแตกตาง ใชภาษาที่

เขาใจงายไมซับซอน         

   คุณจุ ฬิศพงศ จุฬารัตน  ที่ปรึกษาฝายสรางสรรครายการกระจกหกดาน             

ไดขอสรุปดังน้ี          

   ถาจะทําเริ่องที่นาเบื่อมากๆ เชน ประติมากรรม ประวัติศาสตร ทําใหผูชมรับชม

แลวไมรูสึกเบื่อ วิธีการคือสลับใหภาพมีความนูนตํ่าแตกตางกัน อาจสลับภาพขาว ดํา ใหภาพมี

เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา นําไปสูวิธีคิดไมใชคิดแตบท ตองคิดวาบทน้ันสื่อออกมาเปนภาพไดอยางไร 

ตองกลอมเกลาใหเขาใจวานําเสนอแบบน้ี เพื่อใหคนดูดูแลวไดเน้ือหาที่แทจริง เหมือนอานหนังสือ

หน่ึงเลมแลวไดความรูเพิ่มข้ึน  คลายสารคดีนุกรม แบบความรูที่เยอะและหนัก ตองดูความถูกผิดของ

ภาษาในการเลาเรื่อง เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร เมื่อเลือกที่จะเลาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งน้ัน 

อาจเลาถึงตนกําเนิดแลวเช่ือมมาในยุคปจจุบัน แตถาจะเลาใหมีความแปลกคือตองเราจากยุคปจจุบัน
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ลงไปอดีตจะทําใหเรื่องนาสนใจ นาติดตามรายการมากข้ึน     

   -  เทคนิคการเขียนบทบรรยายรายการ     

   คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   ลักษณะของบทบรรยายรายการที่นาสนใจสําหรับรายการสารคดีสั้น ในเวลาที่มีอยู

จํากัด   บทสารคดีสั้นตองกระชับ และชัดเจน คือ ใชคํานอย ๆ แตมีความหมายที่ตรงไปตรงมา กับสิ่ง

ที่ตองการนําเสนอ ไมตองตีความซ้ําซอน หรือตองคิดเยอะ  แตตองมีลีลาหรือลูกเลนในการใชถอยคํา

ที่สละสลวย หรือใชภาษาที่ถูกตอง งดงามดวย  นอกจากการสื่อความหมายแลว การจะตรึงผูชมให

ต้ังใจฟง ก็จําเปนตองใชเสนห ในการใชภาษาไทย ควบคูกัน     

   คุณบุษลักษณ  บัตรมาก ครีเอทีฟ และเขียนบทรายการThe List อัศจรรยความรู  

ไดขอสรุปดังน้ี          

   เทคนิคในการเขียนบทบรรยายรายการ งานเขียนไมมีถูกไมมีผิดจากประสบการณ 

ข้ึนอยูกับการเขียนของตัวบุคคล อยูที่สไตลของแตละคน วาคนไหนชอบเลาเรื่องแบบไหน แตตองจับ

จุดใหตรงกับรายการของเราวารายการของเรามีmood and tone แบบน้ี ขอมูลที่เขียนตองมีความ

นาสนใจ ถาขาดอะไรก็ตองมีการอาน การแกไขหลายรอบ มีการเขียนเปด-ปดเรื่องทําใหดูนาสนใจ 

การเลาเรื่องเน้ือหาออกมาใหดูเขาใจงายที่สุด ถาขอมูลทําใหเปนภาษาพูด จะทําใหผูชมสามารถเขาใจ

งายที่สุด หรือเรื่องตางๆที่ไมรู อาจตองมีการสอบถามกับผูเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆเลย ถายทอดจาก

ความเปนจริงจากภาษาที่ยาก หรือขอมูลที่ยากและซับซอนมาเปนภาษาที่คนดูดูแลวเขาใจงาย อยา

ยากจนเกินไป งานเขียนอยูที่ประสบการณในการเขียน วิธีการเขียนบทบรรยาย เลาลําดับความสําคัญ

ในเรื่องตางๆ คอยๆเลาเปนลําดับข้ันตอน ถาเปนประวัติศาสตรอาจจะเลาวาเกิดปพ.ศ.ใด เรียบเรียง

เปนลําดับข้ันใหเขาใจงาย  บทบรรยายรายการตองมีความหลากหลายไมควรซ้ําจําเจแบบเดิม ถาทํา

เปนรายการสารคดีสั้น 5 นาที ซึ่งไมสามารถใสขอมลูไดพอสมควร ตองมีการสรุป เนนขอมูลเน้ือหาที่

สําคัญใหมาก  บทบรรยายรายการทําใหสั้นกระชับที่สุด  เพราะงานเขียนแลวแตมุมมองคน ความ

คิดเห็นของแตละคนยอมไมเหมือนกัน       

   -  การเลือกพิธกีร บุคลิกของพิธีกร      

   คุณกิติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ไดขอสรุปดังน้ี 

   ในการเลือกใชพิธีกร ผูผลิตสามารถเลือกได ในบางครั้งถึงแมวาจะเปนสารคดีสั้นที่

มีเวลานอย แตถามีพิธีกรก็อาจสามารถชวยใหมีผูชมมากข้ึน ข้ึนอยูกับที่การตัดสินใจของผูผลิต อาจ

ใหพิธีกรพูดเปดนําเขารายการ และปดรายการในระยะเวลาสั้น กระชับ เลาเรื่องใหงาย ไม

สลับซับซอน ยุงยาก บุคลิกของพิธีกร หลักในการวางคาแรกเตอรพิธีกรคือใหเหมาะกับรูปแบบ

รายการ และกลุมเปาหมายของรายการ ถาเปนรายการเกี่ยวกับความรู ประวัติศาสตร พิธีกรควรมี
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ความนาเช่ือถือ ตองอยูบนพื้นฐานของความจริง      

   คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   การเลือกใชพิธีกร เลือกที่จะมีพิธีกรหรือไมมีพิธีกรได โดยข้ึนอยูกับการกําหนด

บทบาทหนาที่ของพิธีกร  แตถามีบทบาทหนาที่น้ันจะตองทําใหรายการนาสนใจ นาติดตามมากข้ึน ใน

หลายรายการที่มีพิธีกร แตก็ไมสามารถชวยรายการได ทําไปหลายๆตอนไมมีคนจําได ตองสราง

บทบาทใหคนจําไดและเห็นวามีความจําเปนที่ตองอยู ในรายการ คาแรกเตอรของพิ ธีกร 

บุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีของพิธีกร จะใหรายการสามารถเปนที่ยอมรับของผูชมในสังคม โดยชวย

รายการ หรือดึงใหรายการไมมีใครอยากดู ข้ึนอยูกับวา พิธีกรคนน้ัน เหมาะกับบทบาท หนาที่ใน

รายการน้ัน ๆ หรือไม ประเด็นน้ี สําคัญที่สุด   เพราะฉะน้ันรูปแบบของรายการ เปนตัวกําหนด  

   คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย ไดขอสรุปดังน้ี

   รายการสารคดีสั้น 5 นาทีถาไมตองการความยุงยาก ไมมีจําเปนตองมีพิธีกร เพราะ

รายการเวลานอย หรืออาจจะเปนการดึงตัวรายการมากกวาดูเน้ือหาในรายการ  พิธีกรอาจจะเดนกวา

เน้ือเรื่องได ถาทําเชิงสารคดีไมมีพิธีกรจะดีกวา หรือถาพิธีกรไมเหมาะกับรายการอาจทําใหรายการไม

นาสนใจ           

   คุณบุษลักษณ  บัตรมาก ครีเอทีฟ และเขียนบทรายการThe List อัศจรรยความรู  

ไดขอสรุปดังน้ี          

    ในการวางคาแรกเตอรของพิธีกร เลือกใชพิธีกร บุคลิกพิธีกร เสียงบรรยาย(voice 

over)  รายการสั้น มีพิธีกรกลาวเปดปดจะทําใหดูนาสนใจย่ิงข้ึน จะทําใหดูนาดึงดูดมากกวา เพราะวา

ถาเปนภาพ และเสียงเฉยๆอาจทําใหดูนาเบื่อ ในตอนทายอาจใหกลาวปดรายการโดยใหแงคิดกับผูชม 

ถาเปนรายการความรูพิธีกรตองดูแบบทางการ นาเช่ือถือ แตไมจําเปนตองทางการมาก อาจมีการ

สอดแทรกความบันเทิง เสียง voice over ก็ลองวาเสียงไหนเหมาะสมกับงานมากที่สุดไมมีกฎตายตัว 

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆอยางๆ         

   คุณจุฬิศพงศ  จุฬารัตน  ที่ปรึกษาฝายสรางสรรครายการกระจกหกดาน              

ไดขอสรุปดังน้ี          

   การเลือกใชพิธีกรหรือไมใชพิธีกร  แลวแตผูผลิตกําหนด ความจริงไมจําเปนก็ได

   -  วิธีการกําหนด mood and tone ในรายการ    

   คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   การกําหนดmood and tone ของรายการ เปนไปไดในหลายแบบที่จะไมให

เครงเครียดหรือนาเบื่อ  ทําใหออกมาสนุกสนาน ย่ิงใหญ งดงาม หรือ อลังการ ต่ืนเตน ผจญภัย            
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แตตองเลาใหถึงใน Mood and tone น้ันจริง ๆ ในทุกองคประกอบ  คือ ถาออกแบบมาให

สนุกสนาน บท ภาพ เสียง เพลงประกอบ กราฟก พิธีกร ตองมีความสนุก เสื้อผาหนาผมพิธีกรตอง

แนวเดียวกันหมด ถาจะตองการแบบสวยงาม ตองสวงามทุกองคประกอบ ภาพสวย  ๆ  บทบรรยาย

สละสลวย การกําหนดmood and tone ไมใชวาทุกเรื่องจะ Mood เดียวกันหมด แตข้ึนอยูกับกรอบ

ของรายการ คือ ความรูดูสนุก เพราะตอนคิดรายการเห็นจุดออนวา คนไมชอบดูรายการสารคดี

ความรู เพราะไมสนุก          

   สวนท่ี 2 ขั้นตอนการถายทํารายการ (production)    

   -  เทคนิคการถายภาพ การนําเสนอภาพ ขั้นตอนการถายทํา  

   คุณกิติศักด์ิ สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ไดขอสรุปดังน้ี 

   เมื่อเปนรายการความรู เปนรายการเชิงประวัติศาสตร อาจนําเสนอภาพเกาสลับ

ภาพใหม นําเสนอภาพที่มีใหมากที่สุด เพราะรูปภาพเกาคนในสมัยน้ีมักไมเคยเห็น อาจเปนสิ่งดึงดูด

ทําใหเขามาสนใจในงานได        

   คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   วิธีการนําเสนอภาพ เทคนิคเกี่ยวการนํากับภาพหรือ เรื่องราวใหนาสนใจ ภาพเลา

เรื่อง ภาพภาพเดียวก็มีความหมาย  เพราะภาพหน่ึงภาพสามารถบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ แทนบท 

บรรยายได เชน รายการสารคดีหรือมิวสิควิดีโอที่ไมจําเปนตองมีบทพูดหรือบทบรรยายแตใชภาพใน

เลาเรื่องแทน เทคนิคในการถายภาพ เปนเรื่องความสามารถในการถายภาพ และใชกลองถายภาพ ซึ่ง

เปนเรื่องของทักษะสวนตัวของชางภาพแตละคน ในการสรางสรรคมุมกลอง และความสามารถในการ

ใชเครื่องมือ คือ กลอง  แตในสวนของคนที่ทําหนาที่ควบคุมการผลิต การกํากับภาพ หรือผูเขียนบท 

จะตองทํางานดวยจินตนาการ จากขอมูลหรือประเด็นที่ตองการนําเสนอในสารคดีวา จากเน้ือหาหรือ

ประเด็น ที่ตองการนําเสนอน้ัน จะใชภาพเลาเรื่องอยางไร สามารถ  สรางสรรคภาพในจินตนาการได

ตองการภาพแบบไหน มุมกลองแบบไหน ตองสื่อสารกับชางภาพเพื่อใหไดตรงตามความตองการ 

   คุณณัฐวุฒิ  จีระสมบัติ ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย ไดขอสรุปดังน้ี

   เทคนิคการถายภาพ ถาอยากตองภาพใหสวย ข้ึนอยูกับมุมมองแตละคน ตองดู

รายการตางๆที่เปนตนแบบที่มีความใกลเคียงกับสิ่งที่จะผลิตใหมากวาจะถายประมาณไหน ในการ

เลือกถายภาพในมุมใด อยากเลาภาพอะไรถายใหครบ ทําใหเลาไดรูเรื่อง และเลาเขาใจ เพราะถาเนน

ภาพสวยแตภาพที่ไดออกมาไมมีประสิทธิภาพผูชมก็จะไมเขาใจ ชางภาพควรเก็บภาพในวันถายทํา

ภาคสนามใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะถาถายไปนอยเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาที่นําภาพมาเลา

ไมได ควรเก็บใหตรงกับความตองการในบทบรรยายรายการ ซึ่งอาจเพิ่มเติมจากในน้ีได  
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   สวนท่ี 3 ขั้นตอนหลังการถายทํา (post-production)    

   -  เทคนิคในการตัดตอรายการสารคดี     

   คุณภัทราภรณ  สังขพวงทอง ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา ไดขอสรุป

ดังน้ี           

   เทคนิคในการตัดตอ คือ การเลือกภาพแตละภาพที่จินตนาการไว มารอยเรียงตอ

กัน โดยมีเพลงประกอบ ก็ตองยอนกลับไปที่การเลาเรื่องดวยภาพเหมือนเดิม  สวนเรื่องเทคนิค ใน

การตัดตอตาง ๆ หรือการใชคอมพิวเตอรกราฟก ไมจําเปนตองมีสําหรับสารคดี โดยเฉพาะ สารคดีสั้น 

เวลานอยอยูแลว ใชภาพจริงนาจะนาสนใจกวา โดยเฉพาะสิ่งแรกในสยาม ก็ตองอยากเห็นของจริง 

   -  อุปสรรคปญหาในการผลิตรายการ     

   คุณกิติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ไดขอสรุปดังน้ี 

   อุปสรรคปญหาระหวางการผลิตรายการ โดยเฉพาะในข้ันถายทํารายการ เพราะ

เปนรายการนอกสถานที่มักมีปญหา คือ ธรรมชาติ ฝนตก บทรายการที่เขียนมาไมสามารถใชถายทํา

ได ก็ตองมีการปรับแกบทรายการในขณะถาย  หรือเมื่อตอนไปสํารวจกับตองถายจริงไมเหมือนกัน ก็

ตองหาวิธีแกไขในการออกกอง ใหไดมากที่สุด เพื่อไมใหเปลืองงบประมาณ    

   คุณบุษลักษณ บัตรมาก ครีเอทีฟ และเขียนบทรายการThe List อัศจรรยความรู  

ไดขอสรุปดังน้ี          

  รายการเปนรายการที่ถายในสตูดิโอจะไมคอยมีปญหาเกี่ยวกับอากาศ แตบางครั้งมี

ปญหาในดานอื่น เชน ตองพยายามปรับแกใหรายการสามารถดําเนินงานไปได   

   ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกใน

ประเทศไทย           

   คุณอเนก นาวิกมูล ผูเขียนสารคดีและผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับประวัติศาสตรสิ่งแรก

ในประเทศไทย           

   -  คํานิยามของสิ่งแรกในประเทศไทย     

   สิ่งแรกในประเทศไทย คือ การเลาถึงตนกําเนิดของสิ่งตางๆที่ไดเขามาในสยาม

ประเทศ           

   -  การหาขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย  

   ตองอาศัยการอาน การหาขอมูลที่เยอะ ซึ่งหาไดจากหองสมุด หอสมุดแหงชาติ 

แมแตหนังสืองานศพก็อาจจะมีขอมูลที่เปนเกี่ยวกับสิ่งแรกในไทยได  ถาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีในสมัยกอนจะเขียนอยูในหนังสือพิมพ หรือสิ่งของจําพวกของเลน สิ่งของตางๆ จะเห็น

วิวัฒนาการของตางๆ ซึ่งมีในโฆษณาเกา หรอืแมแตขอความในหนังสือพิมพเกาอาจมีการกลาวพาดพิง

เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแรกในไทยได 
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                 - ประเด็นท่ีนาสนใจในการนํามาเลาเก่ียวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกใน               

ประเทศไทย          

   ในตนกําเนิดของสิ่งตางๆมีความนาสนใจ นาติดตาม แตตองดูวาเรื่องที่สนใจมี มี

ขอมูลใหเลาหรือไม ควรเลือกเรื่องที่มีสิ่งของใหเลาจะนาสนใจ เพราะบางทีเรื่องนาสนใจ มีขอมูลแต

ไมมีสิ่งของใหสามรถถายทํา  มีแตรูปเพียงอยางเดียวอาจทําใหดูไมนาสนใจ ดังน้ันเรื่องสิ่งแรกที่จะ

นํามาเลาควรมีทั้งของจริงและภาพถายผสมกัน ยกตัวอยางเรื่องหางขายแผนเสียง ในปจจุบันยังมี

เครื่องเลนยังมีอยู มีแผนเสียง สามารถใหเลาถายได ถาเลาเรื่องที่สามารถยังหาของทําใหการเลาเรื่อง

จะงายข้ึน   ถาเสนอเรื่องที่ใหญก็จะยาก ทําใหครอบคลุมในพื้นที่ที่สามารถทําได ตองตีกรอบใหเล็ก

แตมีคุณภาพ          

   -  วิธีการเขียนสารคดี        

   ควรจะบอกเลาเขียนในเรื่องที่ชอบ ชําระเรื่องเกาเพื่อไมซ้ํากับเรื่องที่คนอื่นเคย

เขียนมาซ้ําๆ ตองเขียนขอมูลในแงมุมใหม คือ ชําระเรื่องเกา เลาขอมูลใหม ชําระขอมูลเกาคือเรื่องที่

เขาเคยเขียน เขารูไดยังไงอางอิงมาจากไหนเราก็จะชําระใหม ใชภาษาที่เขาใจงาย อานรูเรื่องเขาใจ 

ไมวกไปวนมาเพราะจะทําใหกนาเบื่อ เขียนใหตรงประเด็นในเรื่องที่จะเลา   

   -  การเลาเรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย  

   ควรเลาเรื่องใหตรงประเด็น คลายกับการเขียนพาดหัวขาวหนังสือพิมพ ไมตองเลา

ดวยขอมูลมากมาย เชน ขาวจะบอกวาใครฆากันตาย ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร สําหรับสารคดีเชิง

ประวัติศาสตรควรเลาใหตรงประเด็น นําเสนอสิ่งที่แปลกแตกตาง แสวงหาเรื่องที่ยังไมมีคนรู หรือใช

ภาพที่ดีในการเลาเรื่อง การทํางานสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย ควรหาประเด็นที่ความ

สมบูรณ คนยังไมไดพูดถึงมากนัก หาขอมูลใหม นาสนใจ อาจทําสิ่งที่มีสีสัน เชน การเกิดข้ึนครั้งแรก

ของเทปเพลง นักรองลูกทุง ซึ่งคนสวนใหญจะชอบฟงเพลง ควรตองเลาเรื่องใหมีสีสัน ทั้งน้ีตองหมั่น

สังเกตวาเรื่องใดขอมูลนาสนใจ เปรียบเสมือนการปรุงรสอาหาร โดยวิธีการเลาอาจเลาจากปจจุบัน

ยอนไปในอดีต หรือกลับกัน รวมทั้งอาจเริ่มเลาเรื่องจากตรงกลางได อยางไรก็ตามตองพยายามทําให

ผูชมดูตอนตนรายการแลวไมรูสึกเบื่อ           

   2.3 ผลการสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการสารคดี

เกร็ดความรูสิ่งแรกในไทย ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จากกลุมเปาหมายทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ

ระหวาง 18-25 ป  จํานวนทั้งสิ้น 110 คน โดยที่ผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อ

วัดผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนและความตองการทั้งในดาน

เน้ือหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการ ใหสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมเปาหมาย การแจกแบบสอบถามน้ันผูศึกษาไดสุมตัวอยางกลุมวัยรุนที่มีอายุ 18-25 ป จาก

   ส
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การทําแบบสอบถามผานวิธีการออนไลนทางเว็บไซต Google การแจกแบบสอบถามน้ันผูศึกษาไดเริ่ม

จากการสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑล ทั้งหมดจํานวน 110 คน  สรุป

ผลไดดังน้ี 

      สวนท่ี 1ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง                    

ตารางที่ 4-1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 37 33.64 

หญิง 71 63.36 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

โดยเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ  33.64ตามลําดับ   

  

ตารางที่ 4-2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ  

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 18 ป 4 3.64 

18-21 ป 54 49.09 

22-25 ป 42 34.55 

25 ปขึ้นไป 10 12.73 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-2 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 18-21 ป 

คิดเปนรอยละ 49.09 รองลงมาคือ ชวงอายุ 22-25 ป คิดเปนรอยละ 34.55 ชวงอายุ 25ปข้ึนไป คิด

เปนรอยละ 12.73 และ ชวงอายุ ตํ่ากวา18 ป คิดเปนรอยละ 3.64 ตามลาดับ  

 

   ส
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ตารางที่ 4-3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 88 80 

พนักงานบริษัท 9 8.18 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 4.55 

ธุรกิจสวนตัว 2 1.82 

พอบาน/แมบาน 3 2.73 

อ่ืนๆ 3 2.73 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-3 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปน นักเรียน/

นักศึกษา คิดเปนรอยละ 80  รองลงมาคือ พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 8.18  ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 4.55    พอบาน/ แมบาน คิดเปนรอยละ 2.73 อาชีพอื่นๆ คิดเปนรอยละ 

2.73 และอาชีพธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 1.82 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 0 0 

มัธยมศึกษาตอนตน 0 0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 3.64 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 102 92.72 

 สูงกวาปริญญาตร ี 4 3.64 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 92.72 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิด

เปนรอยละ 3.64 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 3.64 ตามลาดับ    

  

ตารางที่ 4-5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุม

ตัวอยาง 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาท  33 30 

5,001- 10,000 บาท  48 43.64 

10,001 - 20,000 บาท  20 18.18 

20,001 - 30,000 บาท  3 2.73 

30,001 - 40,000 บาท  2 1.82 

40,000 ขึ้นไป  4 3.64 

รวม 110 100 
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จากตารางที่ 4-5  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5,001-10,000 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 92. รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปน

รอยละ 3.64 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 3.64 ตามลาดับ     

  

      สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับชมสื่อ                     

ตารางที่ 4-6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเปดรับชมสื่อ 

การเปดรับชมส่ือ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 19 17.27 

วิทยุ 0 2 

หนังสือพิมพ 0 2 

อินเตอรเน็ต 91 82.73 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ   เปดรับชมสื่อ 

ทางอินเตอรเน็ต มากสุด คิดเปนรอยละ 82.73 รองลงมาคือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 17.27  

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงวันที่รับชมรายการทาง

โทรทัศน 

วันที่รับชมรายการโทรทัศน จํานวน รอยละ 

จันทร 14 4.67 

อังคาร 13 4.33 

พุธ 15 5 

พฤหัสบดี 14 4.67 

ศุกร 39 13 

เสาร 77 25.66 

อาทิตย 82 27.33 

หยุดนักขัตฤกษ 45 15 

รวม 300 100 

จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับชมรายการ

โทรทัศนในวันอาทิตยมากที่สุด คือ คิดเปนรอยละ 27.88 รองลงมาคือวันเสาร คิดเปนรอยละ 25.66 

วันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 15 วันศุกร คิดเปนรอยละ 13 วันพุธ  คิดเปนรอยละ 5 วันจันทร

และวันพฤหัสบดี คิดเปนรอยละ 4.67 เทากัน และวันอังคาร คิดเปนรอยละ 4.33 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาเปดรับชมสื่อทาง

โทรทัศน 

ชวงเวลารับชมส่ือ จํานวน รอยละ 

06.00น. - 08.00น. 2 1.82 

08.01น. - 10.00น. 4 3.64 

10.01น. - 12.00น. 5 4.55 

12.01น. - 14.00น. 3 2.73 

14.01น. - 16.00น. 3 2.73 

16.01น. - 18.00น. 6 5.45 

18.01น. - 20.00น. 17 15.45 

20.01น. - 22.00น. 54 49.09 

22.00น. - 00.00น. 16 14.55 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ   เปดรับชมสื่อใน

ชวงเวลา 20.01-22.00 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.09  รองลงมาคือเวลา 18.01-20.00 คิดเปน

รอยละ15.45 เวลา  22.00-00.00 น. คิดเปนรอยละ 14.55 เวลา16.01-18.00 น. คิดเปนรอยละ 

5.45 เวลา 10.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 4.55  เวลา 08.01-10.00 น. คิดเปนรอยละ 3.64 เวลา 

12.01-14.00 และ 14.01-16.00 น. คิดเปนรอยละ 2.73 เทากัน และเวลา 06.00-08.00 น. คิดเปน

รอยละ 1.82 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานีโทรทัศนที่เปดรับชมรายการ

โทรทัศน 

สถานีที่เปดรับชมรายการ จํานวน รอยละ 

ชอง3 69 62.73 

ชอง5 1 0.91 

ชอง7 10 9.9 

ชอง9 MCOT 8 7.27 

ชอง11 NBT 0 0 

ชอง ThaiPBS 13 11.82 

อ่ืนๆ 9 8.18 

 รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ   เปดรับรายการ

โทรทัศนทางชอง 3 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.73  รองลงมาคือ ชอง ThaiPBS คิดเปนรอยละ

11.82 ชอง 7 คิดเปนรอยละ 9.9 อื่นๆ (เคเบิ้ลทีวี) คิดเปนรอยละ 8.18  ชอง 9 MCOT คิดเปนรอย

ละ 7.27  และชอง 5 คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ     

  

ตารางที่ 4-10  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับชมรายการสารคดี 

การรับชม จํานวน รอยละ 

เคย 90 81.82 

ไมเคย 20 18.18 

รวม 110 100 

   ส
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จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเคยรับชมรายการสารคดี

มากกวาไมเคย โดยเคยรับชม คิดเปนรอยละ 79.09 และไมเคยรับชม คิดเปนรอยละ 20.91 

ตามลําดับ โดยรายการเคยรับชมเปนรายการสารคดีโทรทัศนทั้งของในและตางประเทศ  ทั้งรายการ

สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีสัตว ซึ่งแบงออกไดเปนหลายประเภท เชน กบนอกกะลา 

วัฒนธรรมชุบแปงทอด ทองโลกกวาง สํารวจโลก มิติโลกหลังเที่ยงคืน พื้นที่ชีวิต เนวิเกเตอร กระจก

หกดาน พินิจนคร national geographic เดอะลิสต เปนตน     

  

ตารางที่ 4-11  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยการเลือกรับชมรายการ

สารคดี 

ปจจัยเลือกรับชมรายการ จํานวน รอยละ 

เนื้อหา 79 40.1 

รูปแบบ 44 22.34 

ชวงเวลาออกอากาศ 27 13.7 

เทคนิคการเลาเรื่อง 39 19.8 

ความยาวของรายการ 8 4.06 

รวม 197 100 

จากตารางที่ 4-11 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีปจจัยในการรับชมรายการ

สารคดีเกี่ยวกับเน้ือหามากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.1 รองลงมาคือ รูปแบบ คิดเปนรอยละ 22.34 

เทคนิคการเลาเรื่อง คิดเปนรอยละ19.8 ชวงเวลาออกอากาศคิดเปนรอยละ 13.7 และความยาวของ

รายการ คิดเปนรอยละ 4.06 ตามลําดับ 
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      สวนท่ี 3 ความตองการเก่ียวกับเน้ือหารายการสารคดีประวัติศาสตร 

ตารางที่4-12  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจรายการสารคดี

ประวัติศาสตร 5 นาที 

 ความสนใจ จํานวน รอยละ 

สนใจ 100 90.91 

ไมสนใจ 10 9.09 

รวม 110 100 

 จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีความสนใจมากกวาไม

สนใจ โดยสนใจ คิดเปนรอยละ 90.91 และไมสนใจ คิดเปนรอยละ 9.01 ตามลําดับ โดยสวนใหญให

เห็นผลวาเปนรายการที่ไมยาวจนเกินไป ใชเวลาในรับขอมูลนอย สั้นกระชับ  ทําใหรูประวัติศาสตร

โดยไมตองอานหนังสือเอง และยังไดเพิ่มเติมความรู เปนเกร็ดเล็กๆนอยๆ ความรูรอบตัวที่ดี  เวลา

ของรายการสารคดีคิดวากําลังเหมาะสมสําหรับจะเลาสารคดีประเภทน้ี เพราะจะทําใหไมรูสึกเบื่อ  

แตอยูกับเรื่องที่จะมานําเสนอ และการสรางสรรคในรายการดวย ตองทําใหผูชมไดรับประโยชนมาก

ที่สุด           

  

ภาพ 4-1 แสดงจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเน้ือหาของสารคดี 
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ตารางที่ 4-13 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําเสนอเน้ือหาของสารคดี 

ระดับความสนใจ/

ประ เภท  เ น้ือหา

การนําเสนอ 

  ข อ มูลประ วัติ

ความเปนมา 

รู ปภ าพ เ ก า ใ น

สมัยกอน 

ความสําคัญของส่ิง

น้ัน 

เรื่องราวกอนการ

เกิดส่ิงน้ัน 

ข อ มู ล ใ น

ปจจุบัน 

มากที่สุด 42 56 54 49 52 

ปานกลาง 42 45 48 52 51 

นอย 26 9 8 9 7 

คะแนนเฉล่ีย 2.15 2.52 2.42 2.36 2.41 

จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเลือกการนําเสนอเน้ือหาในดาน

รูปภาพเกาสมัยกอนมากที่สุด  คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 2.15 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน รองลงมาคือ

ความสําคัญของสิ่งน้ัน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยน 2.42 ขอมูลในปจจุบันคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 2.41 

เรื่องราวกอนการเกิดสิ่งน้ัน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 2.36 และขอมูลประวัติความเปนมาโดยละเอียด คิด

เปน 2.15 ตามลําดับ         

  

ตารางที่ 4-14  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจหากมีภาพกราฟค 

การตูนในรายการ 

 ความนาสนใจ จํานวน รอยละ 

นาสนใจ 103 93.64 

ไมนาสนใจ 7 6.36 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามคิดวามีความนาสนใจหากมี

ภาพกราฟก การตูนในรายการ  คิดเปนรอยละ 93.64 และไมนาสนใจคิดเปนรอยละ6.36 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4-15  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในเรื่องของ

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย 

ความนาสนใจของส่ิงแรกในประเทศไทย จํานวน รอยละ 

ส่ิงของ  65 24.25 

สถานที่ 73 27.24 

อาหาร 56 20.9 

ยานพาหนะ 53 19.78 

อ่ืน 21 7.83 

รวม 268 100 

จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีความสนใจเรื่องสิ่งแรกในไทย

เกี่ยวกับสถานที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.24 รองลงมาคือ สิ่งของ คิดเปนรอยละ 24.25 อาหารคิด

เปนรอยละ 56 ยานพาหนะคิดเปนรอยละ 53 และอื่นๆ(ประเพณี พิธีกรรม กิจกรรม บุคคล) คิดเปน

รอยละ 21 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-16  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีการนําเสนอของรายการ 

วิธีการนําเสนอ จํานวน รอยละ 

มีพิ ธีกรเปนผู นําเสนอทําหนาที่ เลาเรื่อง

ตลอดทั้งรายการ 

15 13.64 

ไมมีพิธีกร เปนรายการที่มีเสียงบรรยาย

ประกอบภาพที่เก่ียวของ 

38 34.55 

มีพิ ธีกรเปด -ปดรายการ ผสมกับเ สียง

บรรยายประกอบภาพ 

57 51.82 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-16 แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอยากใหมีพิธีกรเปด-ปด

รายการ ผสมกับเสียงบรรยายประกอบภาพ คิดเปนรอยละ 51.82 รองลงมาคือ ไมมีพิธีกร เปน

รายการที่มีเสียงบรรยายประกอบภาพที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 34.55 และมีพิธีกรเปนผูนําเสนอทํา

หนาที่เลาเรื่องตลอดทั้งรายการ คิดเปนรอยละ 13.64 
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ตารางที่ 4-17  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานีโทรทัศนที่เหมาะสมในกา

รับชมรายการสารคดีเกร็ดความรู ประวัติศาสตร 

สถานีที่ควรออกอากาศสารคด ี จํานวน รอยละ 

ชอง3 24 21.82 

ชอง5 5 4.55 

ชอง7 6 5.45 

ชอง9 MCOT 26 23.64 

ชอง11 NBT 2 1.82 

ชอง ThaiPBS 43 39.09 

อ่ืนๆ 4 3.64 

 รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-17 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ   คิดวาสถานีที่

เหมาะสมในการรับรายการสารคดีเกร็ดความรู ประวัติศาสตร คือ ชอง ThaiPBS มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 39.09  รองลงมาคือ ชอง 9 MCOT คิดเปนรอยละ 23.64  ชอง 3 คิดเปนรอยละ 21.82  

ชอง 7 คิดเปนรอยละ 5.45 ชอง 5 คิดเปนรอยละ 4.55 อื่นๆ (เคเบิ้ลทีวี) คิดเปนรอยละ 3.64 และ

ชอง 11 NBT คิดเปนรอยละ 1.82 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-18  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันที่เหมาะสมในการรับชมสาร

คดีเกร็ดความรู ประวัติศาสตร 

วันที่เหมาะสมในการรับชม จํานวน รอยละ 

จันทร 3 2.73 

อังคาร 2 1.82 

พุธ 1 0.91 

พฤหัสบดี 2 1.82 

ศุกร 19 17.27 

เสาร 42 38.18 

อาทิตย 24 21.82 

หยุดนักขัตฤกษ 17 15.45 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-18 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ   คิดวาวันที่

เหมาะสมในการรับรายการสารคดีเกร็ดความรู ประวัติศาสตร คือ วันเสารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

38.18  รองลงมาคือ วันอาทิตย คิดเปนรอยละ 21.82 วันศุกร คิดเปนรอยละ 17.27  วันหยุดนักขัต

ฤกษ คิดเปนรอยละ 15.45 วันจันทร คิดเปนรอยละ 2.73 วันอังคาร และวันพฤหัสบดีคิดเปนรอยละ 

1.82 เทากัน และวันพุธคิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ 
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ตารางที่4-19 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาที่เหมาะสมในการรับชมสาร

คดีเกร็ดความรู ประวัติศาสตร 

ชวงเวลารับชมส่ือ จํานวน รอยละ 

06.00น. - 08.00น. 1 0.91 

08.01น. - 10.00น. 11 10 

10.01น. - 12.00น. 7 6.36 

12.01น. - 14.00น. 7 6.36 

14.01น. - 16.00น. 8 7.27 

16.01น. - 18.00น. 22 20 

18.01น. - 20.00น. 29 26.36 

20.01น. - 22.00น. 14 12.73 

22.00น. - 00.00น. 11 10 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-19 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาเวลาที่

เหมาะสมในการรับรายการสารคดีเกร็ดความรู ประวัติศาสตร คือ เวลา18.00-20.00 น. มากที่สุด คิด

เปนรอยละ 26.36  รองลงมาคือเวลา 16.01-18.00น. คิดเปนรอยละ20 เวลา 20.01-22.00น. คิด

เปนรอยละ 12.73 เวลา 08.01-10.00 น. และเวลา 22.00-00.00 คิดเปนรอยละเทากัน คือ 10 เวลา 

14.01-16.00 น. คิดเปนรอยละ 7.27 เวลา 10.01-12.00 น. และเวลา 12.01-14.00 น. คิดเปนรอย

ละเทากัน คือ 6.36   และเวลา 06.00-08.00 น. คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ 
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ตารางที่4-20 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความตองการรับชม 

ความตองการรับชม จํานวน รอยละ 

มุงเนนเน้ือหาสาระ ขอมูล รูปภาพเกา 32 29.09 

มุงเนนความบันเทิง 5 4.55 

มุงเนนทั้งเนื้อหาสาระ และความบันเทิง 73 66.36 

รวม 110 100 

จากตารางที่ 4-20 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยากใหรายการ

มุงเนนทั้งเน้ือสาระ และความบันเทิงมากที่สุด คือ รอยละ 66.36 รองลงมาคือ มุงเนนเน้ือหาสาระ 

ขอมูล รูปภาพเกา รอยละ 29.09 และมุงเนนความบันเทิง รอยละ 4.55 ตามลําดับ  

  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการสารคดี     

   เน้ือหาตองสามารถเขาใจไดงาย ไมซับซอนจนเกินไป แตก็ตองมีความลึกซึ้งในตัวเน้ือหา ซึ่ง

เลาใหกระชับ รูปแบบของรายการทําใหนาสนใจ ไมนาเบื่อ  อาจใชภาพการตูนประกอบคําอธิบาย 

หรือบรรยายเรื่องราวความเปนมา จดจําไดเปนภาพ พิธีกรควรสอดแทรกเกร็ดความรูที่นาสนใจและ

สอดแทรกอารมณขันเขาไปดวยเพื่อใหเกิดความนาสนใจมากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูที่ผูบรรยาย รวมถึงบท

บรรยายที่นําเสนออกมา เพราะสมัยน้ีรายการสารคดีเริ่มมีการปรับเปลี่ยนใหมีความรูคูบันเทิงมากข้ึน 

เรื่องที่นําเสนอควรเลาในเรื่องที่ผูรับชมไมเคยรูมากอน หรือถารูแลวก็ตามทําใหมีความแตกตาง หรือ

นาใจย่ิงข้ึน ใชภาษาและเสียงบรรยายที่สามารถฟงและเขาใจไดงาย แตทั้งน้ีเน้ือหาทั้งหมดกตององิกบั

ประวัติศาสตรความเปนจริงทั้งหมด และรายการ 5 นาทีสามารถออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร หรือ

เสาร-อาทิตย จะทําใหผูชมไมลืมและผูชมจะไดรับความรูอยางสม่ําเสมอ   

   การวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการในการรับชมรายการสารคดีเกร็ดความรู

ประวัติศาสตรจากแบบสอบถามจํานวน 110 ชุด สามารถสรุปผลไดวากลุมเปาหมาย ซึ่งอยูในชวงอายุ 

18-25 ป สวนใหญเปน นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนอยูในชวง 5,001 – 10,000 บาท        

   ในดานพฤติกรรมในการเปดรับชมรายการทางโทรทัศน  พบวากลุมเปาหมายที่ตอบ

แบบสอบถาม โดยสวนใหญรับชมทางสถานีโทรทัศนชอง 3 รองลงมาคือ Thai PBS และในดานวัน

เวลาออกอากาศน้ันจากการตอบแบบสอบถามกลุมผูที่รับชมจะรับชมในชวงเวลา 20.01 -2200 น. 
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ในชวงวันศุกร-อาทิตยบอยที่สุด ซึ่งสวนใหญเคยรับชมรายการสารคดี โดยถาเปนผูรับชมซึ่งจากการ

สอบถามพบวาสวนมากชอบดูรายการสารคดีรายการกบนอกกะลา สํารวจโลก  และปจจัยที่ทําให

เลือกรับชมมากที่สุด ไดแก เน้ือหาขอมูลในรายการ      

   ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสารคดี พบวากลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามมี

ความช่ืนชอบรายการสารคดี 5 นาที โดยใหเหตุผลเปนรายการที่ใชเวลาในการรับชมนอย สั้น กระชับ 

อยากรูเรื่องสิ่งแรกในไทยเกี่ยวกับสิ่งของ อยากเห็นรูปภาพเกามาใชในการนําเสนอเน้ือหามากที่สุด 

และคิดวามีความนาสนใจหากรายการนําภาพกราฟค ภาพการตูน ภาพเกามาใชในรายการ ดาน

วิธีการนําเสนออยากใหมีพิธีกรพูดเปด -ปดรายการ ผสมกับเสียงบรรยายภาพ โดยในการรับชมมุงเนน

ในดานเน้ือหาสาระและความบันเทิงควบคูกัน ซึ่งเวลาที่คิดวาเหมาะสมในการออกอากาศสารคดี

เกร็ดความรู คือ ชวงเวลา 18.01-20.00  น. ทางชองThaiPBS และวันที่คิดวาควรออกอากาศมาก

ที่สุดคือ วันเสาร รองลงมาคือ อาทิตย และก็ไมจําเปนตองเลือกออกเพียงวันเดียวเพราะเปนสารคดี

สั้น ควรออกมากกวา 1 วัน เพื่อใหผูชมไมลืม จึงไดขอสรุปวาควรออกอากาศในวันเสาร-อาทิตย     

และตองเลาเน้ือหา ภาษาใหสามารถเขาใจไดงาย ไมซับซอน และไมมากจนเกินไป เน้ือหาตองมีความ

นาสนใจในการที่เลือกประเด็นน้ันมาเลา         

   หลังจากน้ันจึงเลือกกลุมเปาหมายจาก 110  คนมา 10 คนเพื่อมาสนทนาแบบกลุม (Focus 

Group) โดยกลุมตัวอยางที่มีความสนใจชมสารคดีเกร็ดความรูเชิงประวัติศาสตร ขอมูล โดยคัดเลือก

มาจาก110 คน ที่แจกแบบสอบถาม  ดวยวิธีแบบสอบถามปลายเปด เหลือจํานวน 10 คน มาทําการ

สนทนากลุม ในหัวขอ การศึกษาถึงพฤติกรรมชมรายการสารคดีทางโทรทัศน พฤติกรรมการรับชม

ของกลุมเปาหมาย ความตองการทางดานรูปแบบและลีลาการนําเสนอรายการสารคดีแรกมีใน

ประเทศไทย ซึงสามารถสรุปวิเคราะหไดจากกลุมตัวอยางได ดังน้ี    

   -  คุณเฉลิมลาภ     วิวัฒนอานุภาพ  นักศึกษา  อายุ 22 ป  

   -  คุณณัฐวุฒิ         ทองพอง   ครีเอทีฟ  อายุ 25 ป  

   -  คุณสายรุง      วุฒิมานพ  รัฐวิสาหกิจ อายุ 23 ป  

   -  คุณศศิวรรณ      ฐานเจริญวิทย นักศึกษา          อายุ 20 ป  

   -  คุณพัลลีพร      จันทรสนิท  นักศึกษา อายุ 21 ป  

   -  คุณหทัยชนก       พุมเกตุ   นักศึกษา อายุ 20 ป      

   -  คุณจิตวิสุทธ์ิ        เขียวสะอาด นักศึกษา อายุ 22 ป  

  -  คุณกนกวรรณ      มีวาส  พนักงานบริษัท  อายุ 24  ป  

  -  คุณนัทธพงศ        สุรภาคยพงศ นักศึกษา อายุ 22 ป   

  -  คุณเพ็ญจันทร      บุญเกษม   นักศึกษา อายุ 19 ป  
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พฤติกรรมการรับชมรายการของกลุมเปาหมาย       

   สําหรับพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุมตัวอยางเปาหมาย  โดยสวนใหญเวลาที่จะสาม

รถรับชมโทรทัศนได คือ ประมาณ18.00 น.เปนตนไป เพราะเปนเวลาหลังจากที่เลิกเรียนและเลิก

ทํางาน จึงจะสามารถกลับมารับชมได  และวันที่กลุมตัวอยางสามารถที่จะรับชมไดมากที่สุด คือ วัน

ศุกร - อาทิตย โดยเฉพาะวันเสาร-อาทิตย เพราะเปนเวลาที่ไมตองไปเรียนและทํางาน ซึ่งโดย

สวนมากถาเปนรายการรับชมรายการโทรทัศนทั่วไป จะชอบรับชมรายการจากทางชองสถานีโทรทศัน

ไทยทีวีสีชอง 3 มากที่สุด  และถาเปนรายการโทรทัศนประเภทสารคดีสวนใหญจะชอบรับชมทางชอง 

thai pbs และชอง 9 โมเดิรนไนน ทีวี       

  

ลักษณะความพึงพอใจในรายการประวัติศาสตรในปจจุบัน        

   รายการสารคดีน้ันเปนรายการที่ใหความรู ใหแงคิดในเรื่องตางๆ สวนมากมีความพึงพอใจ

ในรายการสารคดีประวัติศาสตรในปจจุบัน ซึ่งวิธีการเลา หรือเน้ือหาในบางรายการ มีวิธีการนําเสนอ 

วิธีการเลาที่นาสนใจ ทําใหอยากติดตามรับชมรายการตอ แตบางรายการก็มีวิธีการนําเสนอที่ไมคอย

ตรงกับความตองการ ทําใหบางครั้งรับชมแลวรูสึกเบื่อ รูสึกไมมีความสนุกในการรับชม   

  

ปจจัยท่ีทําใหสนใจและเลือกรับชมสารคดีประวัติศาสตร     

   กลุมตัวอยางสวนใหญช่ืนชอบสารคดี เพราะสารคดีเปนเรื่องของความจริง เมื่อไดดูสารคดี

แลวรูสึกชอบ สารคดีใหทั้งความรูหลายอยราง และสารคดีที่ชอบที่สุดคือ เกี่ยวกบัพวกประวัติศาสตร 

และจําพวกความรู ซึ่งความชอบน้ีเน่ืองมาจากวาชอบอานหนังสือประเภที้ จึงทําใหชอบดูรายการ

ประเภทแบบน้ีไปดวย  และคิดวารายการสารคดีก็ตรงกับความชอบโดยสวนตัว จึงเปนปจจัยที่เลือก

จะรับชม 

 

วัตถุประสงคของการรับชมสารคดีประวัติศาสตร        

   เหตุผลหลักในการเลือกรับชมรายการสารคดี คือ  ไดรับความรูเพิ่มเติมใหแกตัวเองที่เปน

ขอมูลเกี่ยวกับทางดานประวัติศาสตร จากการรับชมรายการสารคดีประเภทน้ี ซึ่งเปนการเช่ือมโยง

เรื่องของเกา อาจมีทางดานวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งการชมสารคดีประเภทน้ีคลายๆกับการ

อานหนังสือ แตหนังสือมีแคตัวภาพ และตัวหนังสือ เวลาอานเราอาจจะรูสึกเบื่อได แตถาเปนการ

รับชมทางสื่อโทรทัศนจะสามารถทําใหจดจําขอมูลไดงายกวาหนังสือ เพราะเราไดเห็นวิธีการเลาที่
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นาสนใจกวา          
  

สิ่งท่ีทําใหรูสึกสนใจในรายการสารคดีประวัติศาสตร     

   เปนรายการที่สั้นกระชับ ไมนาเบื่อเหมือนรายการขนาดยาว  รายการสารคดีสั้นเปน

รายการที่ดูแลวเราสามารถไดขอมูลครบถวน มีความนาสนใจกวารายการสารคดียาว ใชเวลาในการดู

ไมนาน แตรายการตองเลือกขอมูลที่นาสนใจ จับประเด็นใหถูก เพราะมีเวลาที่จะเลาไดไมเยอะกวา

สารคดียาว ตองเลือกเน้ือหาที่เปนสําคัญมานําเสนอมากกวาเน้ือหาที่ไมสําคัญ แตก็จะมีขอเสียที่วาถา

เวลานอย ถาเราไมไดต้ังใจรอดูเวลามันก็จะจบเร็ว เราอาจดูรายการไมทันก็ได แตขอดีของมันมี

มากกวาขอเสีย          
   

ความคาดหวังตอเน้ือหา รูปแบบของรายการ       

   ควรใหนําเสนอออกมาไมนาเบื่อ ถึงแมจะเปนรายการสารคดีสั้น หาลูกเลนมาใสใหนาสนใจ 

นาสนุก ถาทําไดดีก็จะเปนรายการที่นาดูอยากใหมีเน้ือหาที่นาสนใจ โดยเนนเปนเรื่องที่เราไมเคยรู 

หรือเรื่องที่รูแลวแตทําใหนาสนใจ เลาเกี่ยวกับวิวัฒนาความเปนมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน วาสิ่งที่

นํามาเสนอตางๆมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง มีรูปภาพเกา รูปภาพที่เปนช้ินแรกที่ไดนําเขามา 

ถาเห็นเปนของจริงที่สามารถจับตองไดจะย่ิงดี  ทําใหไมซ้ําซาก พยายามเลาใหเขาใจในเรื่องน้ันไดงาย 

ไมตองซับซอน ถามีพิธีกรอยากใหพิธีกรไมจําเปนตองเลาเรื่องตลอดทั้งรายการ เพราะอาจจะทําให

เน้ือหาที่จะเลาถูกเบี่ยงประเด็นไปโดยพิธีกร อาจใหพิธีกรมาพูดเปดเขาเน้ือหา และปดรายการ เพื่อ

สรุปเรื่องที่นําเสนอไปในแตละตอน ในสวนที่ไมมีพิธีกรก็นําเสียงของเขามาบรรยายภาพ เพื่อใหเปน

เอกลักษณบรรยายเสียงของรายการ และทําใหไมสับสนกับเสียงดวย โดยนํ้าเสียงของพิธีกรน้ันควร

ตองพูดรูเรื่อง มีอักขระชัดเจน มีโทนนํ้าเสียงเสียงสูงตํ่า เพื่อใหฟงแลวไมนาเบื่อ  ถามีนํ้าเสียงโทน

เดียวจะทําใหไมนาสนใจ และพิธีกรจะเปนเพศใดก็ได ขอใหบุคลิก ลักษณะการพูด นาสนใจไมนาเบื่อ

ก็เพียงพอ 

ความคิดเห็นตอการนําเสนอเรื่องประวัติศาสตรสิ่งแรกประเทศไทย โดยการเลาถึงตนกําเนิดของ

สิ่งตางๆ           

   เปนสิ่งที่นาสนใจ เพราะสวนมากเราไมคอยรูถึงตนกําเนิดของสิ่งตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน ใน

บางเรื่องเราอาจจะเคยเรียนในชวงประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเคยเห็นผานตามาบางในบางเรื่อง 

แตก็เปนเพียงสวนนอยนิด ถาจะนํามาเลาก็หาเรื่องที่ยังไมคอยเคยเห็น หรือหาของที่มานําเสนอใหได

ใกลชิดกับการใชชีวิตประจําวันของเรา เพราะพวกเราก็อาจไมเคยรูและมองขามไป  
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เรื่องแรกมีในไทยเก่ียวกับสิ่งของ สถานท่ี ท่ีสนใจ(รวบรวมเรื่องจากกลุมตัวอยาง  

   -  หวย          

   -  ถนน         

   -  จักรยาน         

   -  โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ       

   -  วิทยุ          

   -  โทรทัศน         

   -  รถไฟ         

   -  รถแทกซี่         

   -  คอมพิวเตอร         

   -  ถนนลอยฟา         

   -  สวนสาธารณะ        

   -  สวนสนุก         

   -  นาฬิกา         

   -  ธนบัตร         

   -  หนังสือพิมพ         

   -  แผนเสียง         

   - รถเมล         

  

ความเหมาะสมของชวงเวลาและความยาวในการออกอากาศ    

   จากการสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญบอกวา รายการสารคดีสั้น 5 นาทีน้ัน อยากให

ออกอากาศมากกวา 1 วัน  เพราะถาเราออกอากาศ 1 วัน ใน 1 อาทิตย  และรายการเวลานอย ถา

ออกเพียงแควันเดียว อาจทําใหพวกเขาไมสามารถจํารายการได ถาจะออกอากาศทุกวันก็สามารถ

ออกได หรือจะเลือกเปนชวงวัน เชน วันเสาร-อาทิตย จันทร-ศุกร ในเรื่องของเวลาอยากให

ออกอากาศหลังเวลา 18.00 น. เปนตนไป เพราะเปนเวลาที่สามารถรับชม ถาออกกอนเวลาหนาน้ีไม

สามารถรับชมได เพราะมีภารกิจที่จะตองทำ      

   จากการสรุปผลการวิจัยโดยใชวิธีการศึกษาแบบวิธีวิจัยประยุกต (Applied Research) 

ไดแก การสัมภาษณ และการโฟกัสกรุป เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา วิธีการนําเสนอกับผูผลิต

รายการสารคดี และผูเช่ียชาญดานประวัติศาสตรสิ่งแรกในไทย จากการสัมภาษณ(interview) จํานวน 

6 คน    แจกแบบสอบถาม(Questionnaire) จํานวน 110 คน และคัดเลือกมาสนทนาแบบกลุม

(focus group) จํานวน 10 คน ผูศึกษาไดนําคําแนะนามาปรับปรุงและพัฒนารายการสารคดี 
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การนําเสนอชิ้นงานรายการ 

การวางแผนการผลิตช้ินงาน 

ผูศึกษาไดวางแผนในการผลิตรายกาสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย จัดทํา

โครงสรางและโครงรางรูปแบบรายการ โดยมีองคประกอบตางๆตอไปน้ี    

    

Proposal รายการ 

 
 

ชื่อรายการ     แรกมีในสยาม              

ท่ีมารายการ    ปจจุบันวัยรุนรูจักประวัติศาสตรแทบไมรูจักตนกําเนิดของที่เราใชใน           

                    ปจจุบัน ซึ่งประวัติศาสตรจะทําใหเรารูจักอดีต บอกสถานะภาพหรือความ

   เปนอยูของเราในปจจุบันได จึงเกิดเปนรายการน้ีข้ึน มุงหวังที่จะใหผูรับชม

   รูที่มาของสิ่งของ สถานที่หน่ึง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดแตละชวงการ

   พัฒนาสังคมใหมีความเจริญและทันสมัย กระแสความเปลึ่ยนแปลงของ

   สังคม ต้ังแตตนกําเนิด การเกิดข้ึนครั้งแรกมีที่มาอยางไร มีการพัฒนาการ

   น้ันๆอยางไร ของสิ่งน้ันมีความสําคัญอยางไร  ปจจุบันสิ่งของสถานที่น้ันมี

   ความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต วิวัฒนาการของสิ่งน้ัน อยางไร  เปนเสมือน

   แหลงเรียนรูเพิ่มเติมที่จะทําใหวัยรุนไดรูจักมากข้ึน          

วัตถุประสงครายการ  เพื่อใหผูชมไดรูความเปนมาของสิ่งตาง เรื่องราวในอดีต ต้ังแตแรกมีข้ึน

   จนถึงปจจุบัน                       

กลุมเปาหมาย   กลุมเปาหมายหลัก  วัยรุน อายุ 18-25 ป    

   กลุมเปาหมายรอง ผูที่ ช่ืนชอบประวัติศาสตร เรื่องราวเกาในอดีต                  

วันเวลาออกอากาศ   วันเสาร-อาทิตย เวลา 18.30-18.35น. ความยาว 5 นาที ชอง Thai PBS 

   ส
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concept   ความเปนมาของการเกิดข้ึนของสิ่งของ สถานที่ แรกในประเทศไทย

theme   เรื่องราวในประวัติศาสตรของสิ่งแรกน้ัน โดยผานการเลาเรื่องแบบสารคดี

รูปแบบรายการ   สารคดีสั้นเชิงประวัติศาสตร ความยาว 5 นาที เลาดวยvoice over เสียง

    บรรยายประกอบ ภาพ graphic รูปภาพ พรอมเสียงประกอบ ไมมีผู

    ดําเนินรายการ                    

โครงสรางรายการ  เริ่มตนเลาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ ประวัติ ความสําคัญ ความเปนมา 

    รายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ่งของ ในที่นํามาเสนอในสวนของปจจุบันกอน  

    แลวคอยเลายอนกลับไปยังอดีตของสิ่งน้ันๆ วาจนพัฒนามาถึงยุคปจจุบัน

    เปนอยางไร โดยจะเลาผานvoice overไมมีดําเนินรายการ มี vox pop 

    แสดงความคิดเห็นของวัยรุน และ graphic อธิบาย       

Mood and Tone     ใชอารมณการเลาเรื่อง นํ้าเสียงที่มีไมราบเรียบของผูบรรยายรายการ              

    มีโทนเสียงสูงตํ่า เสมือนวาพาคนดูไปรูจักกับแรกเริ่มมีสิ่งตางๆ ดวยตนเอง

    โดยการเลาเรื่องที่เขาใจงาย                         

เน้ือหารายการ  เลาเรื่องประวัติ ความสําคัญ ความเปนมา รายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ่งของ 

          สถานที่ตางๆที่เปนสิ่งแรกในประเทศไทย เชน ถนนสายแรก ทางรถไฟสาย

    แรก โทรศัพทคันแรก จักรยานคันแรก โทรทัศนเครื่องแรก วิทยุเครื่องแรก

    เปนตน 
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                           บทรายการ                         

วันและเวลาออกอากาศ :ทุกวันเสาร -อาทิตย เวลา 18.30น.–18.35น.  ทางสถานีโทรทัศนThai PBS   

ความยาว 5  นาที                                                        

Open : Title รายการ 10 วินาที                          

Body : 4 นาที 40 วินาที                    

End Credit : 10 วินาที 

คิว ภาพ เสียง 

1 Title รายการ  เสียงดนตรีประจํารายการ  

2 LS ภาพผูคนถือโทรศัพทเดินไปมา 

เด็กนักเรียน นักศึกษาเดินเลน

โทรศัพท 

เสียงดนตรีประกอบ แนวดนตรี สนุกสนาน  

 

3 MS/CU  เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี

ตางๆ โทรศัพท คอมพิวเตอร ไอ

แพด  

MS คนคุยโทรศัพทหลายๆคน 

CU โทรศัพท  

รูปภาพ สัญญาณควัน 

รูปภาพนกพิราบสงสาร 

รูปภาพมาเร็ว 

รูปภาพโทรเลข 

 

Vo. : กวาจะไดใชโทรศัพทกันอยางงายดาย

แบบทุกวันน้ีไมใชเรื่องงายๆ  การสื่อสารยุคเกา

น้ันทําไดเพียงหาสิ่งของใกล ตัว เชน การตี

เกราะเคาะไม  การใชควัน จนเมื่อมนุษยมี

ตัวอักษรใช  การสื่อสารจึงพัฒนา ไปสูการสง

ขอความผานนกพิราบ มาเร็ว  จดหมาย และ

พัฒนาไปถึงยุคของโทรเลข แตสิ่งที่ยอโลกให

เล็กลงและสื่อสารเร็วข้ึนกวาวิธีเดิมๆ น่ันก็คือ 

การคิดคนโทรศัพทของ อเล็กซานเดอร เกร

แฮมเบล นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน  เมื่อ

ปค.ศ1876 หรือ พ.ศ.2419 น่ันเอง 

4 คําถามเกี่ยวกับแรกมีโทรศัพท 

-  รูปรางโทรศัพทรุนแรกคิดวาเปน

อยางไร 

- คิดวาโทรศัพทเริ่มใชในไทยตอน

ไหน 

*ตัดสลับทีละคําถาม 

 

 

เสียงดนตรีประกอบ แนวดนตรี สนุกสนาน  
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คิว ภาพ เสียง 

5 VTR Vox pop. 

ตัดแบบหลายๆคน 

ผูตอบ

voxpop : .......................................................
.................................. 

6 ภาพโทรศัพทรุนแรก  

ภาพของรัชกาลที่ 5 และ สมเด็จ

พระเจานองยาเธอ 

ภาพกราฟกแผนที่แสดงจุดการใช

โทรศัพท กรุงเทพ สมุทรปราการ 

ภาพเรือ 

vo. :กวา โทรศัพทเครืองแรกจะเขามาสู

ประเทศไทย ก็ชวงสมัยรัชกาลที่ 5   โดยสมเด็จ

พระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ 

เจากรมกลาโหม โดยติดต้ังที่กรุงเทพมหานคร

และปากนํ้าสมุทรปราการอยางละหน่ึงเครื่อง  

เรียกวา”เตลิโฟน”เพื่อแจงขาวการเขาออกของ

เรือสินคาและเรือสงคราม ระหวางสองเมือง 

 

7 ตัวหนังสือกราฟค อธิบาย รูปราง

หนาตาของโทรศัพท 

ช้ีบอกจากโทรศัพทตําแหนงตางๆ 

รูปภาพพนักงานไปถอดปลั๊ก 

 

vo. : โทรศัพทรุนแรกหนาตายังไมเหมือนกับที่

เราคุนเคยกัน เพราะยังตองใชไฟฟา และไมมี

หนาปดหมุนเลข แตตองใชมือหมุนที่คันหมุน 

เพื่อตอสายไปยังพนักงานสวนกลาง  จากน้ัน

พนักงานถึงจะตอสายเราไปยังปลายสาย  เมื่อ

จะเลิกใช ก็หมุนคันหมุนอีกครั้งใหเปนสัญญาณ 

เมื่อพนักงาน ปลดปลั๊กตอสายออก เปนอันจบ

การสนทนา 

 

8 รูปภาพพนักงานตอสายโทรศัพท 

รูปโทรสมัยแบบ central battery 

มีกราฟกอธิบาย  

vo. : ตอมาไมนาน โทรศัพทก็เปลี่ยนจากระบบ

ไฟฟา มาเปนแบตเตอรี่ แตการใชงานก็ยัง

ยุงยากอยูดี  เพราะไมมีหนาปดหมุนเลข ไมมี

คันหมุน  แถมยังตองใชพนักงานตอสายอยู

เหมือนเดิม จนกระทั่งพลเอก พระเจาบรมวงศ

เธอกรมพระกําแพงเพชร อัครโยธิน ทรงนํา

โทรศัพทแบบมีหนาปดเขามาจากประเทศ

อังกฤษ ซึ่งเปนแบบที่ไมตองพึ่งพนักงานตอสาย

อีกตอไป แตยังตองมีพนักงานคอยดูแลอยู 
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คิว ภาพ เสียง 

9 CU ภาพโทรศัพทแบบปุมกด แบบ

หมุน 

MS คนใชโทรศัพทแบบหมุน แบบ

กด 

 

 

   

vo. : แมวาเทคโนโลยีใหมในสมัยน้ันที่เขามาจะ

ยนระยะเวลาในการตอสายไดมากข้ึน แตกวา

จะหมุนหมายเลขไดครบทั้ ง 5 หลัก ก็ใช

เวลานานพอสมควร  ตอมาในปพ.ศ.2520 จึง

เริ่มมีการใชโทรศัพทแบบกดปุม พรอมกับ

โทรศัพทกดปุมแบบไรสายก็ถูกนําเขามาใชในป

ถัดมา   

10 MS/CU องคการโทรศัพท ใน

สมัยกอน 

ปจจุบัน 

 

กราฟกประกอบ 

vo. : ในสมัยกอนกวานะครับ จะไดใชโทรศัพท

แตละเครือ่งในสมัยน้ันถือยากลําบากกวาสมัยน้ี

มาก ตองเดินทางไปที่กรมไปรษณียโทรเลข 

เพื่อขออนุญาตใชทั้งตัวเครื่องและหมายเลข

โทร ศัพท เมื่อ ได รับการอนุญาตแลว กว า

เจาหนาที่จะมาติดต้ังใหที่บานก็ตองรอนานเปน

เดือนๆเลยทีเดียว ไมเหมือนอยางในปจจุบัน ที่

แคเดินไปซื้อโทรศัพทตามหางสรรพสินคา และ

ไปขอหมายเลขโทรศัพทที่องคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย ก็สามารถใชไดแลว สวนคาใช

บริการในสมัยน้ัน ก็แคครั้งละ25 สตางค และ

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆจนถึงราคาในปจจุบันอยูที่ครั้งละ

3บาท   แตราคาคาบริการน้ีจํากัดเฉพาะการใช

โทรศัพบานกับโทรศัพทบานในพื้นที่จังหวัด

เดียวกันเทาน้ัน 
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คิว ภาพ เสียง 

11 CU คนใชโทรศัพทเด็ก ผูใหญ  

 

vo. : จนถึงวันน้ี 132 ปแลว ต้ังแตมีโทรศัพท

เครื่องแรกในประเทศไทย โทรศัพทไดกลายเปน

สวนหน่ึงของการใชชีวิต ทําหนาที่ยนระยะทาง 

ใหคนที่อยูไกลไดมีโอกาสพูดคุยและสื่อสารกัน

มากข้ึน กวาจะมาเปนโทรศัพทแบบทุกวันน้ี ก็

ตองผานการพัฒนาและอุปสรรคมามากมาย 

ยังไงก็ตองขอบคุณโทรศัพทเครื่องแรกใน

ประเทศไทย ที่ทําใหเราไดมีโทรศัพทใชกัน

อยางในทุกวันน้ี   เพราะอดีตทําใหเรามีปจจุบัน  

และปจจุบันก็จะกลายเปนอดีตในวันขางหนา 

เรียนรูอดีตไว เพื่อปรับใชในปจจุบันนะครับ 

สวัสดีครับ 
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บทท่ี  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาและผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย ไดใชวิธีการ

ประเมินผล (Evaluation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลงานรายการสารคดี รายการแรกมีใน

สยาม ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนดวยวิธีการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) จากกลุมเปาหมาย จํานวน 

10 คน ในหัวขอ “ความพึ่งพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรก

ในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากการรับชมของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุป อภิปรายรายงานวิจัยตลอดจนปรับปรุงแกไข 

และผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ                              

  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการแรกมีในสยาม     

   1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการแรกมีในสยาม เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ

สนทนาแบบกลุม(focus group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชม

รายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยของกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-25 ป ทั้งหมด 10 

คน              

   2.  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพผลรายการแรกมีในสยาม    

  

เครื่องมือในการประเมินผลรายการ         

   เครื่องมือที่ใชเปนคําถามในการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) จะแบงคําถามออกเปน 5 

สวน โดยคํานึงถึงองคประกอบของรายการสารคดี แบงไดดังน้ี      

   สวนที่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)     

   สวนที่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (Content)     

   สวนที่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอ (Style)                  

   สวนที่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ (overview) 

   สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายการ (suggestion)    
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 ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ                      

   ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเปนการประเมินผล

ช้ินงานที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชนที่ไดรับ รวมไปถึง

ขอเสนอแนะที่ไดจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายที่มีอายุ 18-25 ป ทั้งหมด 10 ทาน ดังน้ี 

   -  คุณเฉลิมลาภ                 วิวัฒนอานุภาพ       นักศึกษา        อายุ 22 ป 

   -  คุณณัฐวุฒิ                    ทองพอง             ครีเอทีฟ        อายุ 25 ป 

   -  คุณสายรุง                    วุฒิมานพ          รัฐวิสาหกิจ      อายุ 23 ป 

   -  คุณศศิวรรณ                  ฐานเจริญวิทย       นักศึกษา         อายุ 20 ป                 

   -  คุณพัลลีพร                   จันทรสนิท           นักศึกษา         อายุ 21 ป 

   -  คุณหทัยชนก                 พุมเกตุ              นักศึกษา          อายุ 20 ป     

   -  คุณจิตวิสุทธ์ิ                  เขียวสะอาด         นักศึกษา          อายุ 22 ป 

   -  คุณกนกวรรณ                มีวาส                  พนักงานบริษัท   อายุ 24 ป 

   -  คุณนัทธพงศ                 สุรภาคยพงศ          นักศึกษา          อายุ 22 ป  

   -  คุณเพ็ญจันทร               บุญเกษม               นักศึกษา         อายุ 19 ป 

   โดยการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ ประโยชนที่

ไดรับ รวมไปถึงขอเสนอแนะที่ไดจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายแบงเปน 5 สวนดังน้ี  

   สวนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

   ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกชอบ 

พรอมใหเหตุผลวา เปนรายการที่ดูแลวสามารถเขาใจในเวลาจํากัด ถึงแมจะไมมีพิธีกร แตสามารถก็ใช

ภาพและเสียงในการดําเนินรายการไดอยางเขาใจ นําเสนอไดเปนลําดับข้ันตอน ลําดับเหตุการณได

เขาใจงาย มีการแบงยุคๆของการพัฒนาในสิ่งน้ันๆ ไดเรียนรูประวัติศาสตร ตนกําเนิดของสิ่งตางๆที่ยัง

เห็นไดในปจจุบัน มีการนํารูปภาพ กราฟก มาชวยในการอธิบาย                                

   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยาวของรายการ สวนใหญคิดวารายการ 5 นาทีน้ันมีความ

เหมาะสมเพราะเปนรายการที่สั้น กระทัดรัด ไมยาวจนเกินไป ดูแลวสามารถเขาใจในเวลาที่จํากัด

เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ถามีความยาวจนเกินไปอาจจะทําใหรูสึกเบื่อได  

   สวนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเน้ือหาของรายการ (content)

   ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเน้ือหารายการ สวนใหญกลุมตัวอยางรูสึกชอบ เพราะ

เปนรายการที่ใหสาระความรูที่ดี ใหประโยชนกับผูไดรับชม เน้ือหามีความนาสนใจ นําเรื่องใกลตัวที่

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยมาเลา ทําใหไดเห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งตางๆที่อาจจะไมให

ความสําคัญ เปนความรูรอบตัว รูขอมูลใหม รูที่มาของสิ่งตางๆ ในแบบไมเครงเครียด ถึงแมจะเปน

เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร มีเพียง 1 ใน 10 ที่รูสึกวายังขาดอะไรบางอยางในเน้ือหาของงาน  
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   ความคิดเห็นเกี่ยวสาระประโยชนที่ไดรับจากการชมรายการ กลุมตัวอยางทั้งหมดใหความห็น

วาไดรับความรูอยางมาก ทั้งความเปนมา รายละเอียดตางๆของสิ่งของที่ใช ที่รูจัก ในชีวิตประจําวันที่

ไมเคยไดรูมากอน หรือเกร็ดความรูที่ไมไดรูจากรายการอื่น ทําใหไดรับความรูใหมๆเพิ่มมากข้ึน เพราะ

อาจไมเคยไดสนใจ  แตจะไดรับความรูมากนอยแคไหนก็ข้ึนกับตัวของแตละบุคคล   

   สวนที่ 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอของรายการ (Style) 

   ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับภาพ กราฟกและการตัดตอของรายการ  กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับสูง โดยใหความเห็นวา ในดานการเลาเรื่องภาพเรียงเปนลําดับเปน

ข้ันเปนตอน มุมมองภาพในการเลาเรื่องดี ทุกภาพที่ถายออกมาสามารถเลาเราเรื่องไดหมด  ใชภาพ

แตละภาพไมเยอะจนเกินไป  ดูแลวไมสับสน เลาเรื่องไดอยางรวดเร็ว แตมีสวนนอยใหความเห็นวา

อาจจะมีภาพน่ิงเยอะในบางสวน  แตก็สามารถนําเอาเทคนิคตางๆ และเสียงประกอบมาชวยทําใหดู

ไมนาเบื่อ  กราฟกที่ใชดูสบายตา ไมหวือหวาจนเกินไป โดยเฉพาะกราฟกไตเต้ิลรายการทําใหรายการ

นาจดจําไดดี การนําภาพเกาและสีขาวดํา ทําใหสื่อถึงความเกาออกมาไดอยางน้ี สีสันและภาพมีความ

กลมกลืนกัน แตถามีการพัฒนาย่ิงๆข้ึนไป ก็จะทําใหรายการดูนาสนใจย่ิงข้ึนไปอีก   

   ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเสียงบรรยายของรายการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

มาก โดยใหความเห็นวา เสียงบรรยายมีความเหมาะสมกับรายการ เน้ือเสียงของผูบรรยายรายการ

เน้ือเสียงดี พูดไดชัดเจน ชัดถอยชัดคําไมเร็วหรือชาจนเกินไป แตยังขาดคําควบกล้ําในบางคํา สามารถ

ฟงไดสบายๆ  เหมือนมีคนเลาเรื่องใหฟงนํ้าเสียงเมื่อฟงแลวรูสึกไมนาเบื่อ ไมเปนโทนเดียว มีจังหวะ

การเวนวรรค มีความดังเบา สูงตํ่า การข้ึนลงของนํ้าเสียง  นํ้าเสียงใหความรูสึกวามีอายุใกลเคียงกัน 

ไมใหความรูสึกที่หางเหิน  และเสียงดูไมประดิษฐคํา ต้ังใจจนเกินไป      

   ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเพลงประกอบของรายการทั้งไตเต้ิลและตลอดรายการ 

กลุมตัวอยางทั้งหมดรูสึกวาเลือกเพลงไดเหมาะกับเน้ือหาที่เลา รวมถึงการดําเนินเรื่องของรายการ  

ฟงแลวรูสึกสบาย ไมขัดแยงกับตัวรายการ เหมาะกับการเปดคลอไปกับเสียงบรรยาย โดยเฉพาะเพลง

ไตเต้ิลของรายการฟงแลวใหอารมณเหมือนไดยอนยุคกลับไปในอดีต เขากับภาพกราฟกไตเต้ิลที่มีภาพ

ของสมัยกอนเขามา ดูมีความเปนไทยเขากับเน้ือหาของรายการ แตกมี 1 ใน 10 ใหความเห็นวาเพลง

ชวงสรุปของรายการ รูสึกวาเพลงน้ันไมเขากันกับภาพ เพราะฟงแลวรูสึกเศราเกินไป อยากใหดูนาฮึก

เหิมต่ืนเตนกวาน้ี จะย่ิงทําใหตอนจบของรายการสมบูรณย่ิงข้ึน     

   สวนที่ 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการ    

   ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้งหมดพอใจในระดับสูง โดยใหความเห็นวา ถึงจะมีบางจุดที่

ตกบกพรองไปบาง ทําออกมาไดนาสนใจ รายการมีสาระประโยชน ใหความเพลิดเพลินขณะดู 

นําเสนอกระชับ เปนรายการที่สั้น กระชับ ไมเย่ินเยอ ไมนาเบื่อ ทําใหไดความรูใหมๆเพิ่มข้ึน ลงตัว 

สามารถเขาใจงาย ภาพที่นําเสนอก็ไมขัดตา เสียงบรรยายเขากับงาน แตเรื่องเน้ือหาของรายการอยาก
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ใหแกไขอีกนิด เพื่อใหรายการสมบูรณย่ิงข้ึน        

   สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม       

   กลุมตัวอยาง 2 ใน 10 ใหความเห็นวา อาจจะมีการเพิ่มเรื่องราวบางชวงใหผูที่มาพูดมาเลา

เกี่ยวกับสิ่งตางๆสั้น ไมตองใสเพลงประกอบ แตจะใชเสียงของผูบรรยายเปนผูถามก็ได เพื่อใหคนดู

รูสึกวาขอมูลที่ไดน้ันนาเช่ือถือ มีที่มาจากคนที่มีตัวตน หรืออาจจะเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับผูที่ไดผ าน

เรื่องราวตางๆที่นํามาเสนอในแตละตอน ก็จะทํารายการจะดูนาเช่ือถือย่ิงข้ึน และอยากใหมีการสรุป

รายการเพิ่มข้ึน รวมถึงเช่ือมโยงใหกับปจจุบันเพิ่มข้ึนอีกนิด      

   จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการประเมินผลรายการ เพื่อใหทราบถึงความเห็น 

ความพึงพอใจที่และประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับจากการชมรายการสารคดีประวัติศาสตรสิง่แรกใน

ประเทศไทย อันนําไปสูบทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณตอไป  
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในบทสุดทายน้ี ผูศึกษาวิจัยไดสรุปภาพรวมของการวิจัยโครงการสรางสรรครายการสารคดี

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย ซึ่งไดสรุปผลการวิจัย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอปุสรรค

และขอเสนอแนะในการทําการศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งตอไป     

                     

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานสารคดี ในหัวขอเรื่อง "การสรางสรรครายการสารคดี

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย" เปนการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงาน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาวิเคราะหรูปแบบรายการ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่มีความเกี่ยวของกับสารคดีรูปแบบตางๆ 

ศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากผูผลิตรายการสารคดี และผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศ

ไทย รวมถึงการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน และความตองการในดานรูปแบบ

และเน้ือหารายการ ของกลุมเปาหมาย เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด และผู

ศึกษาไดผลิตรายการสารคดีไดขอสรุปดังน้ี        

   1.  สรุปผลเก่ียวกับปจจัยการผลิตรายการ     

   สวนที่ 1 การวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหาและวิธีการนําเสนอจากรายการสารคดีทางโทรทัศน 

จํานวน 3 รายการทั้ง 3 รายการมีความคลายกันก็คือ การเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนกําเนิด ความเปนมา 

ประวัติศาสตร ซึ่งจะเปนสารคดีที่เนนใชการเลาเรื่องราวตางๆ และดานเน้ือหารายการ จะมีการ

นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร เลาตนกําเนิดความเปนมา โดยเนนใหกลุมเปาหมายไดรับ

ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรที่มีการสอดแทรกภาพกราฟกมาเปนสวนประกอบในรายการ เพือ่ใหตรง

กับกลุมเปาหมายมากข้ึน                  

   สวนที่ 2 การวิเคราะหการสัมภาษณกับผูผลิตรายการสารคดี และผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย โดยสัมภาษณแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบเน้ือหารายการ วามี

หลักการในการ คิดอยางไรใหตอบโจทยกลุมเปาหมาย ขอมูลเหลาน้ีจะชวยนํามาแกไขปรับปรุงโครง

รางรายการ (Proposal) ในลําดับตอไป ซึ่งจากการสัมภาษณสรุปไดดังน้ี การผลิตรายการสารคดี
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ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย สารคดีประวัติศาสตรเปนเรื่องกลุมเปาหมายใหความสนใจ

พอสมควร ในการเลือกประเด็น พิจารณาจากพฤติกรรมการรับสื่อของผูชม ตองพยายามหาขอมูล 

หรือประเด็นในเรื่องน้ัน ๆ ที่ผูชมสวนใหญไมรูจัก ซึ่งวัดไดจากสวนใหญหาขอมูลเบื้องตนมาจาก

อินเตอรเน็ต  ตองมีการลงพื้นที่หาขอมูลมากกวาที่มีในอินเตอรเน็ต หาประเด็นที่ผูชมไมคาดคิดวามี

อยูจริง  จะทําใหผูชมสนใจรับชมรายการ เมื่อเลือกประเด็น เน้ือหา จากขอมูลที่คิดวา ผูชมสนใจแลว 

ในการนําเสนอ ตองเลาให เขาไปในเรื่อง น้ันเลย ไมตองออมคอม ลักษณะของบทบรรยาย         

รายการสั้น ในเวลาที่มีอยูจํากัด  บทสารคดีสั้นตองกระชับ และชัดเจน คือ ใชคํานอย ๆ แตมี

ความหมายที่ตรงไปตรงมา กับสิ่งที่ตองการนําเสนอ ไมตองตีความซ้ําซอน หรือตองคิดเยอะ  แตตอง

มีลีลาหรือลูกเลนในการใชถอยคําที่สละสลวย หรือใชภาษาที่ถูกตอง งดงามดวย  นอกจากการสื่อ

ความหมายแลว การจะตรึงผูชมใหต้ังใจฟง จําเปนตองใชเสนห ในการใชภาษาไทย ควบคูกัน 

อุปสรรคปญหาระหวางการผลิตรายการ โดยเฉพาะในข้ันถายทํารายการ เพราะถาเปนรายการนอก

สถานที่มักมีปญหา คือ ธรรมชาติ ฝนตก บทรายการที่เขียนมาไมสามารถใชถายทําได ก็ตองมีการ

ปรับแกบทรายการในขณะถาย    ตองบอกกลุมเปาหมายวาจะกลาวถึงอะไร เรื่องที่จะนํามาเลาเกี่ยว

สิ่งแรกในประเทศไทย  ในตนกําเนิดของสิ่งตางๆมีความนาสนใจ นาติดตาม แตตองดูวาเรื่องที่สนใจมี 

มีขอมูลใหเลาหรือไม ควรทําในเรื่องที่มีของจะนาสนใจ บางทีเรื่องนาสนใจ มีขอมูลแตไมมีสิ่งของ 

วัตถุดิบใหถาย  มีแตรูปเฉยๆ อาจทําใหดูไมนาสนใจ ดังน้ันเรื่องสิ่งแรกที่จะนํามาเลาควรมีทั้งของจริง

และภาพถายผสมกัน ยกตัวอยางเรื่องหางขายแผนเสียง ในปจจุบันยังมีเครื่องเลนยังมีของใหเห็นอยู 

ใหถาย มีแผนเสียง เทปใหพูด ถาเลาเรื่องที่สามารถยังหาของทําใหการเลาเรื่องจะงายข้ึน   ถาเสนอ

เรื่องที่ใหญก็จะยาก ทําใหครอบคลุมในพื้นที่ที่สามารถทําได ตองตีกรอบใหเล็กแตมีคุณภาพ 

   สวนที่ 3 การวิเคราะหการสนทนาแบบกลุมกับผูชมกลุมเปาหมาย (Focus Group)เน้ือหา

ของรายการการนําเสนอและชวงเวลาในการออกอากาศ โดยผูชมกลุมเปาหมายใหความเห็นวา การ

นําเสนอรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย เปนรายการที่ใหความรู ถารายการมี

วิธีการนําเสนอวิธีการเลาที่นาสนใจ ทําใหอยากที่จะติดตามรับชมรายการ โดยพฤติกรรมการรับชม

รายการของกลุมตัวอยางเปาหมาย การเลือกรับชมรายการสารคดี คือไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ทางดานประวัติศาสตร สารคดีเปนเรื่องของความจริงสารคดีใหทั้งความรูหลายอยางเปนสารคดีที่

เกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร อยากใหนําเสนอออกมาไมนาเบื่อ    ถาทําไดดีจะเปนรายการที่นาสนใจ 

เนนเปนเรื่องที่ไมเคยรู หรือเรื่องที่รูแลวแตนํามาทําใหนาสนใจอยากใหเลาเกี่ยวกับวิวัฒนาความ

เปนมาต้ังแตอดีตจนถึง ปจจุบันวาสิ่งที่นํามาเสนอตางๆมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบางมีรูปภาพ

เการูปภาพที่เปนช้ินแรกที่ไดนําเขามา ถามีเปนของจริงสามารถจับตองก็ดี  และพยายามหาลูกเลน

เทคนิคการเลาเรื่องใหสนุก ไมซ้ําซาก ดูแลวนาสนใจ นาติดตาม พยายามเลาใหเขาใจในเรื่องน้ันได

งาย ไมตองซับซอน         
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   2.  สรุปผลเก่ียวกับกระบวนการผลิต      

       2.1  ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) เปนกระบวนการที่ตอง

วางแผนในการผลิตโดยผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงๆตางจากหนังสือเอกสรายงานการ

วิจัยที่เกี่ยวของการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตรวมถึงจากผูที่เปนแหลงขอมูลจากน้ันเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณจากผูผลติรายการสารคดี และการสนทนาแบบกลุมกับกลุมเปาหมาย

ที่มีความสนใจชมรายการสารคดี  หลังจากน้ัน ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

และการสนทนาแบบกลุม เพื่อทําการคิดโครงสรางของรายการ (Proposal) เพื่อใหตรงกับความ

ตองการการของกลุมเปาหมาย และหลังจากน้ัน ผูศึกษาไดทําการศึกษาและเก็บรวมขอมูลเกี่ยวกับ

เรื่องราวตนกําเนิด ประวัติความเปนมา เมื่อมีสิ่งของและสถานที่ครั้งแรกในประเทศไทย ไปพูดคุยกับ

ผูที่เกี่ยวของ ในเชิงลึกมากข้ึน เพื่อนํามาเขียนบทรายการ(Script)     

       2.2  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) สามารถผลิตรายการสารคดี

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย โดยอาศัยขอมูลจาก

ข้ันตอนการเตรียมงานกอนการผลิตรายการ เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิต ซึ่งผูศึกษาสามารถทราบ

ถึงกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน การดําเนินงานการผลิต ปญหา อุปสรรคในการผลิตและ

วิธีการแกไขในการผลิต เพื่อใหรายการมีความสมบูรณที่สุด           

       2.3  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ(Post-Production) หลังจากผลิตรายการสารคดี

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยผูศึกษาไดทําการทดสอบช้ินงานน้ีโดยการสนทนาแบบกลุมกับ

กลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อใหทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับชมรายการ

และทราบถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอรายการอีกทั้งยังเปนการประเมินผลโครงการผลิต

รายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย เพื่อใหบรรลุตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ

โดยผลการสนทนาแบบกลุมจะทําใหผูศึกษาทราบวาตรงกับความ ตองการของกลุมเปาหมายหรือไม 

และไดนําขอเสนอแนะบางสวนไปปรับปรุงรายการ เพื่อใหรายการตัวอยางน้ีสมบูรณย่ิงข้ึน  

    

อภิปรายผล          

   จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา ของรายการสารคดีที่เกี่ยวของ วิเคราะหผล

สํารวจพฤติกรรมของผูชมกลุมเปาหมาย แนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย 

ผลงานที่เกี่ยวของ และคําแนะนําตางๆจากผูมีประสบการณในการผลิตรายการสารคดี ตลอดจนการ

วิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพของการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศ

ไทย รายการแรกมีในสยามซึ่งมีความสอดคลองกับสารคดีขางตน สามารถทําการอภิปราย ผลการ

ศึกษาวิจัยได ดังน้ี 
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   1. แนวคิดการผลิตรายการสารคดี         

       ผูวิจัยได อภิปรายผลการวิจัยจากกรอบการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูผลิต

รายการ การแจกแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายรวมถึงการสนทนาแบบกลุมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งตรง

กับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสารคดีที่วาในการคิดรายการสารคดีองคประกอบของสารคดี ที่จะตองมี

การกําหนดวัตถุประสงค กําหนดกลุมเปาหมาย โดยในข้ันตอนกอนผลิตรายการน้ันผูศึกษาตองศึกษา

หาขอมูลจากแหลงตางๆ  แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหทั้งการคิดโครงสรางของรายการ การเขียน

บทรายการ   เพื่อนําไปใชในการข้ันตอนการผลิตรายการ โดยกระบวนการกอนการผลิตรายการเปน

สิ่งที่สําคัญ ตองมีการวางแผนงาน  ข้ันตอนกระบวนการผลิตรายการ และในข้ันตอนสุดทาย คือ 

ข้ันตอนหลังผลิตรายการ ซึ่งสวนใหญจะเปนกระบวนการในการตัดตอ ในกระบวนการน้ีตองใชทั้ง

ความรูและความสามารถที่จะตัดตอรายการเพื่อใหผูชมเขาใจในรายการ กระบวนการสําคัญอีกอยาง

หน่ึงที่สําคัญตอรายการ คือ การสํารวจความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายที่ทางรายการไดกําหนดไว วา

มีความคิดเห็นอยางไรบาง เพื่อนําคําแนะนําไปใชในการปรับปรุงการผลิตรายการครั้งตอไป โดยจะ

คํานึงจากคําแนะนําจากการสัมภาษณ (Interview)ผูเ ช่ียวชาญการผลิตรายการสารคดีและการ

สนทนากลุม (Focus Group) เปนสําคัญ (ธีรภาพ โลหิตกุล 2552: 26-31)    

       จากการทดลองผลิตช้ินงาน ผูศึกษาไดพบวาการผลิตสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกใน

ประเทศไทย ไดสอดคลองกับกรอบแนวคิดขางตนเปนอยางย่ิง เริ่มจากการวางแผนการผลิตรายการที่

ผูศึกษาเริ่มหาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย ของเกา ของโบราณ รวมทั้งการหาขอมูลที่

หอสมุดแหงชาติ หองสมุดของสถาบันอุดมศึกษา และฐานขอมูลทางอิเล็คโทรนิคส เมื่อไดขอมูล

ครบถวนจึงนํามาวางแผนโครงสรางรายการโดยนําเรื่องการนําโทรศัพทเครื่องแรกเขามาในประเทศ

ไทย โดยกําหนดเปนสารคดีขนาดสั้นความยาว 5 นาที เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

กลุมเปาหมายของรายการ ทั้งน้ีการเริ่มตนวางแผนการทํางานที่รอบคอบมีผลตอการผลิตรายการสาร

คดีที่มีคุณภาพเปนอยางย่ิง        

       สวนกระบวนการหลังการผลิตผูศึกษาไดเห็นสอดคลองกับแนวคิดขางตนวาการใช

เทคนิคที่หลากหลายในสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยที่เลาเรื่องเกาแกที่อาจไมดึงดูดใจ

กลุมเปาหมายวัยรุน  แตเมื่อนําเทคนิคการตัดตอแบบกระชับ การใชกราฟค บทรายการที่ไมเย่ินเยอ 

ใชภาษาที่สามารถเขาใจไดงายจะทําใหกลุมเปาหมายเปดรับขอมูลขาวสารไดงายข้ึน  

       ในดานของมิติของสารคดีเปนสวนประกอบในการสรางสรรครายการ เพราะรายการสาร

คดีมีควรที่จะมีมิติของสารคดี เพื่อใหสารคดีที่จะผลิตมีความสมบูรณในทุกๆดาน สารคดีกอใหเกิด

อารมณความรูสึกในทางสรางสรรคในดานใดดานหน่ึงแกผูชม ทั้งความกวาง ยาว ลึกของสารคดีที่สาร

คดีจําเปนจะตองมีการนําเสนออยางรอบดาน เชน การเลาการเริ่มตนนําโทรศัพทเขามาใชในประเทศ

ไทยต้ังแตผูเริ่มนําเขา  เทคโนโลยีแบบเกาจนถึงพัฒนาการปจจุบัน วิธีการตอสายที่สะทอนใหเห็น
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ความยากลําบากในการใชงานในอดีตจนมาถึงความสะดวกสบายในปจจุบัน เปนตน   ทั้งน้ีนําเสนอ

ภาพที่มองเห็นและเขาใจ  มีการนําเสนอที่ดีใหผูชมสามารถไดรับอรรถรส ความเพลิดเพลินในการ

ดําเนินเรื่อง การใชภาษา ดนตรีประกอบภาพ รวมถึงเสียงของผูบรรยาย ดานเน้ือหาผูชมตองไดรับ

สาระ ไดรับความรูใหมๆ ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค      

       จากการทดลองผลิตช้ินงานดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดพบวาการผลิตรายการสารคดี

ประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยพบวามีความสอดคลองในมิติของสารคดีที่ในการผลิตรายการตอง

มีนําเสนออยางรอบดาน ผูศึกษาจึงพยายามนําเสนอเน้ือหาในรายการสารคดีอยางครบถวนรอบดาน 

เพื่อใหผูชมสามารถที่จะไดรับความรูจากรายการสารคดีมากที่สุด      

  

2.  แนวคิดประวัติศาสตร       

       ผูวิจัยได อภิปรายผลการวิจัยจากการทบทวนวรรณและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย โดยมีความสอดคลองกับการผลิตรายการสารคดีประวัติศาสตร

สิ่งแรกในประเทศไทย รายการแรกมีในสยาม ซึ่งเปนรายการที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร 

เลาเรื่องราวตนกําเนิดของสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร   และตรงกับขอมูลวิจัยเรื่อง  เพราะผูชมกลุมเปาหมายสามารถเลือกรับชมรายการได

ตรงตามที่ผูชม ซึ่งการสรางสรรครายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทยจะเกี่ยวกับ

ความสําคัญและคุณคาของประวัติศาสตรเพราะขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแรกในประเทศไทย ที่มีความ

สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว เปนขอมูลที่มีเ น้ือหาไปในทางประวัติศาสตร  การศึกษาทาง

ประวัติศาสตร มีประวัติความเปนมาและพัฒนามาต้ังแต อดีตจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงการรวบรวม

ขอมูล แหลงขอมูลที่ผูศึกษาตองทําการเก็บรวมรวมขอมูล ประวัติศาสตรชวยใหมนุษยรูจักตัวเอง ทํา

ใหรูบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับขอบเขตของตน ขณะเดียวกันก็รูเกี่ยวกับขอบเขตของคนอื่น กลาวคือ

ชวยใหมนุษยรูจักและเขาใจตัวเองมากข้ึน รวมทั้งเขาใจสังคมของมนุษยโดยสวนรวม ประวัติศาสตร

ชวยใหเกิดความเขาใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู ความคิดอานกวางขวาง ทัน

เหตุการณ ทันสมัย ทันคน และสามารถเขาใจคุณคาสิ่งตางๆในสมัยของตนได (วีณา เอี่ยมประไพ 

2535: 1-3)          

       จากการทดลองผลิตช้ินงานดังกลาวขางตน ผูศึกษามีความเห็นสอดคลองกับแนวคิด

เกี่ยวกับประวัติศาสตรดังกลาวขางตน  การผลิตช้ินงานที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร การศึกษา

ประวัติศาสตร และความสําคัญของประวัติศาสตรที่เปนการเลาเรื่องราวที่มีประวัติความเปนมา ต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบบัน จะสามารถเขาใจคุณคาของสิ่งตางๆได 
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ปญหาและอุปสรรค                              

   ปญหาและอุปสรรคในการผลิตช้ินงานตัวอยาง แบงออกเปน 3 สวนไดแก                        

   1.  ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ       

       ปญหาสวนใหญจะเปนเรื่องของการกําหนดแนวคิดหลักและรูปแบบของรายการที่

กําหนดไมชัดเจน เพราะเมื่อกําหนดไมชัดเจนจะทําใหเห็นภาพตัวอยางกอนการผลิตรายการยาก  

เน้ือหาที่เลือกมาเลาเรื่องตองมีความนาสนใจ เปนเรื่องที่ใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย การคนหาขอมูล

อางอิง ซึ่งเปนเรื่องเกา เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร ทําใหตองหาขอมูลเชิงลึก ตองหาขอมูลจาก

หลายๆแหลง ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต หนังสือ ผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เลือกมานําเสนอ ซึ่งคอนขางหา

ยาก และขอมูลที่นํามาตองมีความนาเช่ือถือ หลังจากน้ันตองนําขอมูลที่ไดมาสรุปรวบรวมเน้ือหาที่

ไดมาจากหลายๆแหลง  รูปแบบของรายการมีการปรับปรุงหลายรอบ ทําใหโครงสรางหลักของ

รายการไมชัดเจน เปลี่ยนความของรายการทําใหในตอนแรกที่วางโครงสรางไวจะเปนโครงสราง

รายการแบบยาว จึงตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางรายการ จากมีผูดําเนินรายการมาเปนไมมีผู

ดําเนินรายการ บทรายการเปนปญหาอีกสวนหน่ึงที่มีการปรับปรุงแกไขหลายรอบ จึงทําใหงานมคีวาม

ลาชาเพิ่มข้ึน           

   2.  ขั้นตอนการผลิตรายการ  

    เน่ืองดวยรายการมีการเปลี่ยนรูปแบบรายการไปหลายรอบ ทําใหตองมีการถายทํา

ทั้งหมด 2 รอบ  ในรูปแบบของรายการรอบแรก เปนรายการความยาว 20 นาที มีผูดําเนินรายการ 

ตอนถายทําครั้งน้ัน มีปญหาเรื่องสภาพอากาศที่ไมเอื้อตอการถายทํา ทําใหตองเพิ่มวันในการถายทํา 

และมีปญหาที่เวลาของผูดําเนินรายการที่มีเวลาวางนอย ในครั้งน้ันมีการถายบนรถเมล ภาพที่ไดจึงมี

ความสั่นคอนขางมาก เพราะสามารถควบคุมไดยาก แตเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบรายการเปน 5 นาที 

จึงทําใหสามารถตัดปญหาเรื่องคิวของผูดําเนินรายการออกไป แตมีปญหาในวันถายทํา เพราะที่ ผูที่

ดูแลสถานที่ที่จะถายทําจําเวลาในการขอสถานที่ในการถายทําผิด จึงทําใหเวลาในการถายทําลดลง 

แตสามารถแกไขปญหาในการถายทําในเวลาน้ันได สถานที่ถายเปนสถานที่ภายในรม แสงไฟบางสวน

สองสวางไมเพียงพอจึงตองใชไฟที่เตรียมไปเพื่อใหแสงสวางย่ิงข้ึน แตก็ยังไมสวางไดเทาที่ควร แตก็

พยายามถายทําใหออกมาดีที่สุด และจะมีบางสวนที่เราขออนุญาตแลวไมสามารถถายได เพราะเปน

สวนที่สําคัญเขาไมอนุญาต เราก็จะตองพยายามถายทําแบบหลบมุมใหมากที่สุด   

     3.  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ          

         การตัดตอมีปญหาสําคัญ ซึ่งปญหาที่พบสวนใหญเปนอาการขัดของของคอมพิวเตอรทํา

ใหลาชาในการตัดตอ และผูผลิตไมคอยชํานาญในการตัดตอทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางลาชา

เพราะศึกษาวิธีการทําตางๆเพิ่มมากข้ึน  และผูบรรยายรายการมีเวลาจํากัดในการอัดเสียง 
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ขอเสนอแนะ             

     1. ตองพยายามศึกษา หาขอมูลตางๆ และคิดสรางสรรครายการสารคดี ใหมีความแตกตาง

จากรายการที่มีอยูแลวในปจจุบัน เพื่อใหรายการมีความนาสนใจและแตกตางจากรายการอื่นมาก

ย่ิงข้ึน                           

     2. การผลิตรายการทุกงานตองมีทีมงาน ไมสามารถที่จะทําเพียงคนเดียวได ในฐานะที่เปนผู

ควบคุมการผลิต จะตองมีการวางแผนหนาที่ของทีมงานตองใหตรงกับความถนัดของแตละคน เพื่อที่

งานจะไดออกมาอยางมีประสิทธิภาพที่สุด        

     3. ผูผลิตรายการควรมีความรูความเขาใจในการผลิตรายการของตัวเองใหมากที่สุด 

เพื่อที่จะสามารถถายทอดและอธิบายใหกับผูอื่นสามารถเขาใจได     

     4. การวางแผนงานมีความสําคัญ ทุกๆงานจะสามารถสําเร็จไดเมื่อมีการวางแผนเตรียม

ความพรอมอยางดี  และทําใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด ถึงแมวาเมื่อถึงเวลาเจอปญหาอุปสรรค จะ

สามารถผานอุปสรรคที่มีน้ันได 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงานน้ัน ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงขอบกพรองที่

สามารถนํามาปรับปรุงแกไขใหรายการน้ันมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน อีกทั้งผูศึกษายังไดรับคําแนะนํา

จากกลุมตัวอยาง ซึ่งจะนําคําแนะนําเหลาน้ีไปใชในการทํางานในภายภาคหนา  
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สัมภาษณ                       

กิตติศักด์ิ สักพันธ, ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร. สัมภาษณ, 13 กันยายน 2556.            

จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ที่ปรึกษาฝายสรางสรรครายการกระจกหกดาน. สัมภาษณ 26 กันยายน 2556.

ณัฐวุฒิ จีระสมบัติ, ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย. สัมภาษณ 10 กันยายน 2556.              

บุษลักษณ บัตรมาก, ครีเอทีฟและเขียนบทรายการ The List อัศจรรยความรู. สัมภาษณ                                     

 18 กันยายน 2556.               

ภัทราภรณ สังขพวงทอง, ผูควบคุมการผลิตรายการกบนอกกะลา. สัมภาษณ 20 กันยายน 2556.

เอนก นาวิกมูล ผูเขียนสารคดีและผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย. สัมภาษณ 14 

 กันยายน 2556.   

                          

รายการโทรทัศน                   

กบนอกกะลา. “ดินสอ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน. 25 พฤษภาคม 2550.               

กระจกหกดาน. “บางกอกแหงมหานที” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7. 12 มีนาคม  

 2555.            

ของดีประเทศไทย. “ประวัติศาสตรความเปนมาของธงชาติสยามหรือธงชาติไทย ต้ังแตสมัยรัชกาล           

 ที่ ๑ จนถึงปจจุบัน” ออกอากาศทางชองNext Step. 21 พฤษภาคม 2554.                

พินิจนคร. “เจริญกรุง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนThai PBS. 2 กุมภาพันธ 2552.                

ยอนสยามผานฟลมจิ๋ว. "ไมขีดไฟ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนThai PBS. 22 มกราคม 2555. 

รายการ The List อัศจรรยความรู. “April fool's day” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี    

 ชอง 3. 2 เมษายน 2555.                 

วัฒนธรรมชุบแปงทอด. "วัฒนธรรมไทย?" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนThai PBS. 17  

 กรกฎาคม2556.  
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ถอดเทปสัมภาษณผูชี่ยวชาญการผลิตรายการสารคดี     

   คุณกิติศักด์ิ  สักขพันธ ผูควบคุมการผลิตรายการพินิจนคร ทางสถานีโทรทัศน Thai 

PBS                    

   -  แนวการทํางานกระบวนการคิดตางๆ รายการพินิจนคร ผลิตโดยบริษัท สานฟา จํากัด 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนThai PBS ควบคุมการผลิตรายการโดยคุณกิติศักด์ิ สักขพันธ  รายการ

พินิจนครน้ันเปนรายการสารคดี ประวัติศาสตร ใหความรูโดยมีนิธิ สมุทรโคจร เปนพิธีกร มีอนิเมช่ัน 

การสัมภาษณคนรวมดวย รวมทั้งมีเสียงบรรยายของพิธีกรผูหญิง เพื่อใหดูนุมนวล     

   -  กลุมเปาหมายของรายการคือดูไดทุกเพศทุกวัย สามารถดูไดทุกชวงอายุ สามารถดูไดทุก

กลุม สรางคาแรกเตอรของรายการโดยเน้ือหาของรายการจะเลาเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ แลวมาพินิจ

พิเคราะหแลวมาดูวาความนาสนใจ มีการเลือกใชภาษาเปนคํายากในภาษาไทย คําคลองจอง เปน

กาพยโคลงกลอนเพื่อใหเปนเอกลักษณ เปนธีมเดนของรายการ เสมือนการแตงตัวของมนุษย ไมมี

โฆษณา เพราะเปนชองที่มาจากภาษีของประชาชน ในการทํารายการเราตองเลือกกลุมเปาหมาย 

เพื่อที่จะทําใหเรากําหนดรูปแบบรายการได ถาเรากําหนดกลุมเปาหมายไดคาแรกเตอรของรายการก็

จะมาวาแตละกลุมควรจะนําเสนอรูปแบบใด เชน เด็ก มีอนิเมช่ัน สัมภาษณนักวิชาการ ก็ดึงความ

นาเช่ือถือของรายการ มีการทําเดโมใหคนในกลุมที่ทําน่ังดูกันเองกอนแลววิเคราะห เปนการแชรไอ

เดีย เพื่อขยายไปใหคนไทยทั่วประเทศดู        

   -  ประเภทของรายการเปนรายการสารคดีที่ใหความรู ไดรับการตอบรับที่ดี เปนการตอ

ยอดตางๆใหคนอื่นไดเห็นวาในอดีตเปนอยางไร แตในทางกลับกันก็มีขอดอยจากการนําเสนอ คือ 

ความนาสนใจของการนําเสนอ ที่จะเสนอใหคนดูไมเปลี่ยนชอง ตองหาขอมูลที่คนไมเคยรูมากอน 

หรือวาจริงเปลา ขอโตเถียงตางๆ รายการจะไมโฟกัสวาอันไหนจริงเทจใหคนดูใชวิจารณญานของ

ตัวเอง  

-  ในการเลือกประเด็น หัวขอ แนวคิดในการเลือก คือเราตองชอบ พอชอบที่จะทําจะตอ

ยอดจะขวนขวายมันเยอะข้ึน ทําเพื่อใหคนไปดูไดวายังมีสิ่งเหลาน้ันเหลืออยู ข้ันแรกในการทําสารคดี 

คือ คิดวาจะทําอะไร หาขอมูล ไมไดหาเฉพาะอินเตอรเน็ต ตองอานหนังสือ คุยกับชาวบาน สํารวจ

สถานที่ ลงพื้นที่จริง แลวกลับมารวบรวมเรียงรอยเปนบทรายการ ถาขอมูลไมชัดเจนก็ตองมี

นักวิชาการมาชวย จะทําใหนาเช่ือถือย่ิงข้ึน นําขอมูลที่นักวิชาการใหสัมภาษณมานําเปนขอมูล

เรื่องราวได ตองมีขอมูลใหคนดูไดดูได ควรจะมีภาพ จับตองได เพื่อใหคนดูไดอินตาม วิธีการเลา ถา

ของไมมีแลว แตในอดีตมันมีความสําคัญมาก ปจจุบันสูญสลายไปแลว แตยังมีฐานเราก็ยังสามารถ

นํามาเลาได ใหคนทองถ่ินพาไปชม บทรายการสารคดีตองถูกตองสมบูรณ พินิจนครคือบทตองเปะ

แลวไปถายทํา เพื่อใหเห็นอารมณตางๆของผูถูกสัมภาษณ จะไดไมเสียเวลา ขนาดพยายามควบคุม

เวลาแลวการถายทํายังตองใชเวลาและนาน แตรายการสารคดีสวนมากใช voice over บางครั้งเขา
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อาจถายกอนแลวมาเรียบเรียงที่หลัง พินิจนครมีมาแลว 3 ซีซั่น จะเริ่มซีซั่นที่ 4  ในซีซั่น1-3 จะมีนิธิ 

สมุทรโคจรเปนคนเลา แตในซีซั่นที่ 4 นิธิ สมุทรโคจร จะเปนกูรูดานประวัติศาสตรที่อยูในสตูดิโอเพื่อ

หาขอมูลเปนภาพรวมแลวใหเด็กรุนใหมไปสืบหาขอมูลน้ันๆ      

   -  หลักในการวางคาแรกเตอรพิธีกรคือใหเหมาะกับรูปแบบรายการ พิธีกรมีความนาเช่ือถือ 

ตองอยูบนพื้นฐานของความจริง พิธีกรมีอายุ ดังเพื่อจูงใจใหคนเช่ือถือ                          

   -  ในข้ัน production รายการout door มักมีปญหาอยูแลว คือ ธรรมชาติ ฝนตก มีการ

แกบทรายการหนางาน  ในการสํารวจกับถายจริงไมเหมือนกัน เราก็ตองหาวิธี มีลูกเลน ในการออก

กองของพินิจนครมี 3 กอง คือ กองพิธีกร กองสัมภาษณ กองสต็อกชอตภาพตามบท กองละ 3-4 คน  

เทปหน่ึงถาย 2 วัน           

   -  mood and tone  รายการประวัติศาสตร คือ 100  ปที่คนสามารถนึกถึงได รัชกาลที่ 5 

ข้ึนไป มีหลักฐานบันทึกไว  ถา1000ปข้ึนไปใชหลักฐานตามพงศาวดารที่เขียนข้ึนมาใหม แลวเอามา

สรางเปนอนิเมช่ัน จะชวยยอเรื่องไดเร็วกวา หาขอมูลตามหอสมุด หอจดหมายเหตุ อาจารยอเนกที่

เก็บรูปภาพเกาเราก็ไปขอภาพ ขอขอมูล        

   -  เทคนิคการเลาเรื่องใหนาสนใจ ภาษาที่เปนของตัวเองตางจากรายการอื่น มุมกลอง ตอง

แนว เปนรายการสารคดีที่ไมเฉยไมใชกระดาษเกาๆมาข้ึนขอความ เทคนิคการตัดตอ ชาบาง เร็วบาง 

เลือกใชเพลงประกอบใหตรงจุดที่เราจะเอามาชวย เขียนบทก็จะเกลาใหดูเปนคําพูดของพิธีกรคนเดียว 

ใชถอยคําแตเปนสไตลของพิธีกร        

   -  ในการเลือกใชพิธีกรหรือไมเลือกใชน้ัน เราสามารถเลือกได แตในบางครั้งถึงแมวาจะเปน

สารคดีสั้นเวลานอย แตถาเรามีพิธีกรก็อาจจะสามารถชวยใหคนดูมากข้ึน แตอยูที่การตัดสินใจของเรา 

ใหพิธีกรพูดเปดเขาออกก็ได ไมนานบางทีอาจจะชวยมากข้ึน เลาเรื่องเล็กๆจะไมยากมาก เนนเทคนิค

การเลาใหนาสนใจ เชน ถานไฟฉาย แรกมีอาจเลาเปนเกริ่นเรื่องกอน หาเรื่องเดนๆมาเลา อาจเลา

แบบวาใหมีคนเห็นสิ่งของสิ่งน้ัน ฟงเพลงเกี่ยวกับสิ่งของสิ่งน้ัน แลวรูสึกสงสัยจึงพยายามที่จะหาตนตอ 

ตนกําเนิดของสิ่งน้ัน ข้ึนขอมูล อาจเช่ีอมจากตางประเทศแลวเขามาไทย แรกมีถนนอาจจะยากแตก็

ตองหาวิธีเลาดีๆ แตเนนเลาสิ่งของดีกวาอาจจะงายกวา หาเรื่องเล็กๆมาเลาใหมันใหญ แตมันไมยาก

เพราะเน้ือหา แตยากที่จะเลาเรื่องอยางไร มีวิธีการเลาหลายแบบ เชน  ถายภาพจริง วิดีโอ ตัดสลับ

ภาพถายเกา วาดภาพทําสตอปโมช่ันก็ได จะทําใหเรื่องยากเปนเรื่องงายได เราสนใจเรื่องอะไร แลว

นํามาเลาตอ กลุมเปาหมายก็อยูที่ลูกเลนที่เราจะเลา วาดรูปคอยๆเขียน มีเสียงบรรยายvoice over 

เลาเรื่องตางๆ คอยๆข้ึนภาพ  หรือทําเปนสแคปบุค คอยๆมีภาพข้ึนมา อยูที่เราจะเลายังไงมากกวา มี

ลูกเลนในการทํา พยายามทําใหไมยุงยากมาก โปรดัคช่ันอาจไมตองยากมาก แตเอาวิธีการเลาใหงาย 

สดใส เพื่อจะไดตรงกับกลุมเปาหมาย อาจเลาผสมลูกเลนในหลายๆแบบ หรือทําเปน  pop-up วาด

รูปตัดๆ กราฟคตางๆ แตทั้งหมดตองประเมินกําลังตัวเองวาเราสามารถทําไดหรือเปลา เราไม
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จําเปนตองเลาเรื่องแรกมีที่จับตองไดชัดเจน เนนที่เทคนิคลูกเลนใหมากที่สุด กอนที่จะเริ่มเรื่อง ตน

กําเนิดของแตละเรื่อง เลากอนแลวคอยเขาเรื่องจะทําใหดูนาสนใจย่ิงข้ึน เอาภาพเกาเลา การทํา

สิ่งของสิ่งน้ัน เกร็ดเล็กๆ ของสิ่งของ สถานที่ เลาใหอินตามไดงายๆดูแลวสนุกเมื่อนํามาถายทอดเปน

ขอมูลเปนภาพ ประวัติศาสตรไมจําเปนตองเปนสิ่งที่ย่ิงใหญ      

คุณ ณัฐวุฒิ   จีระสมบัติ  ผูควบคุมการผลิตรายการของดีประเทศไทย ทางชองNext 

Step                          

   - การกําหนดกลุมเปาหมาย เราตองทําเรื่องใหชัด เราใหคนดูปจจุบันไดดูดวย เราจะได

กําหนดกลุมได รูปแบบรายการเลาใหวัยรุนดูไดก็18-25 ก็ได เราอาจกําหนดกลุมเปาหมายรองเพิ่ม

ข้ึนมา เปนคําจํากัดความวานอกจากกลุมที่เราเจาะจง เพราะเวลาทําproposalเสนอตองชัดเจน   

   -  พิธีกรรายการสารคดีสั้น 5 นาที ถาไมอยากยุงยากก็ไมมีพิธีกรก็ได เพราะรายการเวลาไม

เยอะ ถามีพิธีกรอาจจะยุงยาก  หรืออาจจะเปนการดึงตัวรายการมากกวาดูเน้ือหาในรายการก็ได  

พิธีกรอาจจะเดนกวาเน้ือเรื่องก็ได ถาทําเชิงสารคดีไมมีพิธีกรก็จะดีกวา    

   -  วิธีการเลาเรื่อง ในกรุงเทพฯเรามีเรื่องใหเลาใหฟงมาก เปนคอนเซปเดียวกัน เปนสารคดี

สั้น ซึ่งเหมือนสกูปเรื่องหน่ึง เปนเรื่องที่ดี เพราะเปนเกร็ดความรูที่เราสามารถเลาไดเลยใน 5 นาที  

เพราะขอมูลมันมีมากจะใหเลาไมหมด เรามีโอกาสที่จะเลือกเอาสวนเดนๆ พูดใหเขาฟงในเวลา 5 

นาที การทําหลายๆเทป กรูปๆ ตอนๆ เราควรจะมีไตเต้ิล เราควรทําไตเต้ิล เพื่อดึงดูดใหคนดูสนใจ ให

เขามาดูสารคดี 5 นาที พอจะฉายอีกตอนหน่ึง เราก็มีไตเต้ิลอันเดียวกัน ควรจะมีจะไดนาสนใจ เพราะ

มีหลายตอนควรจะมีไตเต้ิลเพื่อคนดูจะไดสนใจ เลาควรที่จะทํามาเปนกรุปๆตอนๆ พอเราจะฉายตอน

หน่ึงควรจะใชไตเต้ิลเปนหัวเดียวกัน  ถาจะเลาเรื่องถนนเจริญกรุง เราตองรูวาเริ่มแรกถนนเจริญกรุง

มาจากไหน อาจทําใหแปลกกวาคนอื่น เพื่อคนดูครั้งแรกเขาจะไดสนใจเพราะมีสิ่งดึงดูด พอเราบอก

พบกันใหมครั้งหนาเขาจะไดสนใจติดตาม เหมือนกับรายการที่มีคนดูติดหู เชนกระจกหกดาน 

จดหมายเหตุกรุงศรี  ถาเรามีไตเต้ิลแลวเขาเรื่องของเราก็จะนาสนใจ  สารคดีถาจะเลา 20 นาทีตองมี

ความเช่ือมโยงกัน แลวจะเลาธนาคารกัมมาจล เราตองหาจุดเช่ือมใหได ทําเปนสารคดีสั้นนาสนใจกวา 

เพราะเรื่องบางเรื่องนาสนใจแตไมแข็งพอที่เราจะเลา 20 นาทีได   การเลาเรื่อง เราไดเปรียบตรงที่เรา

สามารถหาขอมูลไดเยอะแลวเรามาเลือก เราตองเปนคนตัดสินใจและเลือก ถาใหดีตองมีของในมือ มี

ขอมูลใหพรอม แลวนํามาคิดตอยอด ถาเช่ือมกันแตละเทปไดย่ิงดี ถาไมไดก็ไมซีเรียส เพราะถาเราทํา

ไตเต้ิล มันก็เปนตัวบอกอยูแลววามันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกัน ถาเราวางคอนเซปไวชัดมันจะเปนตัว

บอกวาขอดี จุดแข็ง จุดดอยอยางไร รายการแรกมีประเทศ ถาสมมติเราไปสถานที่จริงแลวมันยังมีอยู

แลวเราเลามันได น่ีคือขอดีของมัน มันยังมีอะไรใหเห็นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จุดดอย สิง่เราน้ีมันถูก

เลามาเยอะแลว เราจะทํายังไงใหนาสนใจ เพื่อใหคนรับรูในแบบใหม ถาเลาถนนเจริญกรุง ทําไมตองมี

ถนนเจริญกรุง เกิดข้ึนพ.ศ.ไหน อันน้ันคือสแตนดารด อยากรูเหมือนกันวาตอนที่ทําถนนเขาเอาหินดิน
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ทรายที่ทําถนนมาจากไหน คอนกรีต ปูน พยายามจะใหคิดแตกตางจากที่คนอื่นเลา ถนนเจริญกรุง

สวนมากรูกันเยอะ เราเลาสิ่งที่ควรจะเลาอยูแลวเพียงแคเราเพิ่มจุดแข็งของเราข้ึนมา ไมตองหวงเรื่อง

กลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนมากเกินไปหรือรุนไหน ไมก็ทําประวัติศาสตร กลุมเปาหมายผูใหญไปเลย ถา

เลือกวัยรุนตองเอาวัยรุนที่เขาถึงไดงายจะไดชัด เพราะเราไมไดเจาะเฉพาะหรือเจาะเฉพาะกลุมเรา

มองแคเทาที่มีกอน เรื่องแข็งแรงจะเปนตัวกําหนดกลุมเปาหมายเอง อินโฟกราฟคที่นํามาใชควรจะ

เอามาเปนตัวเลาในสิ่งที่เราไมไดพูด ถาเราพูดไปแลวไมควรข้ึน ถาจะใสควรเปนเรื่องของสถิติตัวเลข  

เพราะจะติดมากกวา ถาเขาจําสิ่งเหลาน้ีไดก็จะเปนความรูใหเขา ถาเปนบทบรรยายก็ไมตองเพราะเรา

ใหขอมูลไปแลว การถายสารคดีใหสวย จริงแลวสารคดีภาพไมตองสวยก็ได ควรมีภาพอะไรใหคนดู

เขาใจไดงายพรอมบทบรรยายที่เขาใจไดงายน่ันแหละคือสารคดี     

   - เทคนิคภาพในสารคดี ถาอยากเอาเรื่องภาพใหสวย มันข้ึนอยูกับมุมมองแตละคน ดูเรฟ

เยอะๆวาจะถายประมาณไหน ควรมีภาพอะไรก็ควรเก็บใหครบ ถาภาพสวยแตเก็บไมครบ เราไมรู

เรื่อง และถาภาพมันครบแตมันสามารถเลาไดรูเรื่องเลาเขาใจน่ันแหละ    

   - เทคนิคการคิด  ถาตองการใหแตกตางจากสารคดีทั่วไป คิดวาความแตกตางเกิดต้ังแต

ตอนคิดเรื่อง ถนนเจริญกรุงคนเลาประมาณน้ี แตถาคิดอีกมุม หามุมแปลกมันจะนาสนใจ หรือถา

รถไฟสายแรก การเลา รัชกาลที่ 5  สรางข้ึนเพื่อไปหาลูก เปนพวกตํานานจริงๆแลวเราเลาเรื่องพวกน้ี

ไมไดแตเอาไปใชบางเรื่องที่เราหาขอมูลมา แลวเอามาเปนกิมมิค มันจะทําใหนาสนใจใชวิธีอางอิง

ตางๆกับขอมูลน้ัน การทําสารคดีเรื่องที่มีก็ควรจะมี คนเราแตละยอมคิดไมเหมือนกัน เปนเพื่อนกัน 3  

คนยังไงแตละคนก็มองไมเหมือนกัน เมื่อเราคิดมันก็ตางกันอยูแลว เราในแบบที่เราถนัดมันก็ไมเหมือน

ใครอยูแลว มองที่เปนตัวเราแลวก็เราแบบที่เราคิด บางคนความคิด และรูปแบบอาจจะดีทุกอยาง  ถึง

บอกวาคิดและทําตามความคิดเรา วันถายเก็บใครไดครบที่สุดเทาที่จะทําได ถายเยอะไวกอน ภาพเกา

ก็หาฟุตเทจ รูปภาพเก็บไว ไปขอรูปภาพเกาตางมาเก็บไวเลย ภาพเกาภาพใหมคือลูกเลน เราควรบา

ลานซภาพใหดี แตจริงๆอยูที่เราเขียนบทวาเราเลือกที่จะเลาอันไหนมากกวากัน ลูกเลนที่เห็นบอยคือ

มุมเดียวกันทั้งในอดีตและปจจุบัน ภาพเปรียบเทียบ เราเลาเรื่องจากสถานที่มันดวยภาพของมัน คอน

เซปเลาเรื่องดวยภาพ ทําใหดูมีความสําคัญ หาฟุตเทจที่เปนประวัติศาสตรสําคัญ ของบางอยางเกิดมา

มีระยะเวลาเปนอายุแตก็ไมมีคุณคา ถามีคนเดนดังไปแตะก็มีคุณคา เราอาจความเดนความดังของมัน

มาเลาใหมีคุณคาถาเราสามารถกําหนดไดทุกข้ันตอนก็จะดี เราตองวางแผนกอนถายทํา เราตองมี

รูปแบบและสถานที่ เราตองกําหนดไว เมื่อถึงเวลาถายทําจะไดไมเสียเวลา เราตองมีความคิดของ

ตัวเอง มีโครงสรางและไฮไลทของเรื่อง อยางพี่ทําพี่จะหาขอมูลตางๆในสิ่งที่พี่จะทํา เชน พี่จะ

สัมภาษณรัฐมนตรีคนไหน พี่ก็จะหาขอมูลของรัฐมนตรีคนน้ัน และพี่จะไมกลัวที่จะสัมภาษณ เพราะ

เรามีขอมูลเขาแลว ถาจะใชเวลาเพียง 5 นาที เราตองใชคําใหคนสนใจจริงๆ เราจะเจาะกลุมเปาหมาย
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ใด ถาเราทําเรื่องใดที่เราคิด เราตองสื่อสารใหคนดูหรือคนฟงไมเบื่อ  เพราะคนเรามันแขงขันกัน 

    

คุณ บุษลักษณ  บัตรมาก  ครีเอทีฟและขอมูล รายการ The list อัศจรรยความรู          

ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3        

     -  การเลือกประเด็นที่จะเลา รายการThe List ประเด็นเรื่องที่นํามาเลา

น้ัน สวนมากจะข้ึนอยูกับสปอนเซอรของรายการ รายการออกอากาศทุกวันจันทรถึงวันพุธ ซึ่งแตละ

วันก็จะมีสปอนเซอรที่แตกตางกันออกไป ไมใชสปอนเซอรเดียวทุกวัน ทําใหเน้ือหาในแตละวันจะไม

เหมือนกัน เน้ือหาก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับอัศจรรยความรูตามconcept หลักของรายการ อาจเปนเรื่อง

ที่เปนความรู เปนเรื่องที่ไมเคยรูมากอน หรือรูแตวาเรามองขามไป  เพื่อใหเกิดการสังเกตการรูจักมาก

ข้ึน เพราะปจจุบันคนไทยเห็นแลวก็มองผานไป จึงอยากทําใหคนหันมามองสังคมมากข้ึน มองสิ่ง

รอบตัวมากข้ึน วาปจจุบันเปนอยางไร เราก็จะนําเอาเรื่องน้ันมาเปนหัวขอประเด็นในการเลาเรื่องแตก็

จะหาเรื่องที่มันมีความเกี่ยวของกับสปอนเซอรในแตละวัน  และก็จะมีในเรื่องของที่สุด รวมถึงการจัด

อันดับมาดวย ความเปนที่สุด ความเปนอันดับหน่ึงสองสาม  หัวขอที่จะคิดก็ตองมีความหลากหลาย 

เชน ที่สุดสวยแตหวาดเสียว นําเสนอจุดชมวิวที่หวาดเสียวจากการจัดอันดับ การกําเนิดขาวตมมัด ตน

กําเนิดนาฬิกา เปนสารคดีใหความรูไมไดใหความบันเทิงเพียงอยางเดียว นําเสนอเรื่องราวนารูงายๆที่

อาจไมเคยรู หรืออาจจะเปนทริปที่ดูแลวสามารถนําไปปรับใชได      

   -  การเลาเรื่อง เปนรายการใหความรู  ทุกอยางทําใหเช่ือมโยง สอดคลองกับสปอนเซอร 

แตเนนไปที่conceptของรายการ ถาthemeรายการหลักคืออัศจรรยความรู แตเราก็ตองตีหัวขอรับบ

รีฟจากสปอนเซอร mood and tone ทําใหงายๆ เรียบแตดูดี สีสันไมฉูดฉาด ดูแลวเขาใจงาย การหา

ขอมูลหาจากอินเตอรเน็ตจากหลายๆที่ไมใชเพียงแคที่เดียว หรืออาจหาจากหนังสือตางๆ ในการทํา

เรื่องราวที่เยอะๆ แลวตองทําใหมันสั้น  เราก็ตองเลือกประเด็นวาจะนําเสนอมุมไหน บางครั้งตองตัด

ใจ เลือกเอาสิ่งที่นาสนใจที่สุดมาอยูในรายการ อยางเน้ือหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ตํานานเน้ือหามัน

ยาว เราจะตองจับจุดใหได เรา เลือกเอาประเด็นที่นาสนใจในเรื่องมาสัก 3-4 ประเด็น สําหรับรายการ

สั้นๆ เพราะเราไมสามารถใสเน้ือหาไดหมด ไดครบถวน เราตองดูตามความเหมาะสม ความนาสนใจ

ของเน้ือหาวาคนดูแลวจะไดอะไรมากกวากัน เราตองช่ังนํ้าหนักของขอมูลดีๆ พวกขอมูลที่เปนความ

จริงบางครั้งอาจจะตองสอบยาก ซึ่งบางเรื่องเปนความเช่ือเราก็ตองมีเทคนิคการเขียนใหนาเช่ือถือ 

บางครั้งหาจากอินเตอรเน็ตหรือหนังสือไมได เราก็ตองโทรศัพทไปสอบถามผูที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน

โดยตรง พวกคําผิดบางครั้งก็มีปญหา เราอาจจะตองโทรไปเช็คกับราชบัณฑิตสถานโดยตรง ตองมีการ

ตรวจสอบกอนนําไปออกอากาศจริงเพื่อใหไดความถูกตองที่สุด     
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- เทคนิคในการเขียนบทบรรยายรายการ งานเขียนไมมีถูกไมมีผิดจากประสบการณ ข้ึนอยู

กับตัวบุคคล อยูที่สไตลของแตละคน วาคนไหนชอบเลาเรื่องแบบไหน แตตองจับจุดใหตรงกับรายการ

ของเราวารายการของเรามีmood and tone แบบน้ี ขอมูลตองนาสนใจ ถาขาดอะไรก็ตองมีการอาน 

การแกไขหลายรอบ มีการเขียนเปด-ปดเรื่องทําใหดูนาสนใจ การเลาเรื่องเน้ือหาทําออกมาใหดูเขาใจ

งายที่สุด ถาขอมูลที่ยาวเยอะ เราก็มาทําใหเปนภาษาพูด ทําใหคนดูเขาใจงายสุด หรือเรื่องตางๆที่เรา

ไมรู เราก็อาจตองมีการสอบถามกับผูเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆเลย ถายทอดจากความเปนจริงจากภาษา

ที่ยุงยาก หรือขอมูลที่ยุงยากซับซอนมาเปนภาษาที่คนดูดูแลวเขาใจงาย อยายากจนเกินไป งานเขียน

มันสรุปไมไดสรุปจากเน้ือหาทั้งหมด แตเปนการสรุปใหลิ้งคกับแนวคิดใหเกิดขอคิด มีสอดแทรก

เน้ือหา บุคลิกใหลิ้งคกับรายการ ถารายการความรูพิธีกรตองดูแบบทางการ นาเช่ือถือ แตอาจไมตอง

ทางการมาก อาจมีการสอดแทรกความบันเทิงไปบาง รายการ 5 นาที มีพิธีกรเปดปดก็ทําใหดู

นาสนใจย่ิงข้ึน การเขาเปดปดจะทําใหดูนาดึงดูดมากกวา เพราะวาถาเปนภาพ และเสียงเฉยๆอาจทํา

ใหดูนาเบื่อ แตก็อยูที่การตัดสินใจ  เสียง voice over ก็ลองวาเสียงไหนเหมาะสมกับงานของเรามาก

ที่สุดไมมีกฎตายตัว ข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆอยางๆ ขอมูลตางๆที่เราไปหามาจากแหลงไหนก็ตองข้ึน

ขอบคุณดวย จุดหลักของรายการตอมีการพัฒนาไมใหนาเบื่อ มีการปรับพัฒนาตลอด เพื่อไมใหจําเจ 

แตความเหมือนเดิมก็เปนเอกลักษณของรายการ แตเราก็เปลี่ยนหมดไมได การสรางบุคลิกใหพิธีกร 

จะทําใหเปนเอกลักษณ เกิดเปนภาพจํา สรางบุคลิกใหนาสนใจ    

   -  รายการ 5 นาทีก็โอเค เพราะสามารถใสขอมูลไดเยอะไมมากก็นอย แตอาจจะตองสรุป 

เนนขอมูลที่สําคัญใหมาก  บทบรรยายทําใหสั้นกระชับที่สุด ในบทนึงสามารถดูไดทุกตําแหนง มีความ

เขาใจดวยกันทั้งหมด ขอมูลที่หาจากหลายๆที่จะหาจากแหลงที่ดูนาเช่ือถือที่สุด ทําเปนข้ันๆ ตองคิด

เยอะ อาจมีการแชรไอเดียใหคนอื่นไดดู เพื่อดูแงคิด มุมมองของคนอื่นดวย เพราะงานเขียนมันแลว

มุมมองคน เราจมอยูกับงาน  เราอาจคิดวามันนาสนใจแลวแตพอเอาไปใหอีกคนดูเขาอาจไมสนใจก็ได 

ควรมีการแชรไอเดียถามไอเดีย ความคิดเห็นเพิ่มเติมดวย เพราะความคิดเห็นของคนเราไมเหมือนกัน 

ชวงเวลาออกอากาศก็มีความสําคัญ ควรออกในชวงที่พารมไทม เดยไทม ถามีการเปลี่ยนชวงเวลา

กลุมเปาหมายในแตละกลุมก็อาจจะเปลี่ยนไป ชวงเวลาก็มีความสําคัญ การเลือกเรื่องเอาเรื่องที่

นาสนใจมาทําใหเขาใจงาย สามารถนําไปใชได เปดปดทําใหคนอยากดู มีการสรุปใหแงคิด ขอคิด คํา

คม ภาษาที่ใชใหดูสวยงาม ปรับใหนาฟงมากข้ึน ใหเขากับตัวบุคลิกพิธีกร การเลาใหตรงกับ

กลุมเปาหมายก็หาวิธีเลาเรื่องที่วัยรุนสามารถดูได  หาเรื่องที่เปนสิ่งใกลตัวสําหรับวัยรุน ใหวัยรุน

สามารถคิดตามได เอามาประสบการณรวมมานําเสนอ เชน รองเทาผาใบ พูดถึงกําเนิด แลวมา

เช่ือมโยงกับเรื่องในปจจุบัน ความฮิตของรองเทา อาจสัมภาษณคนเกี่ยวของ รูปภาพเกี่ยวกับเรื่อง

น้ันๆ เปนตน ดึงเรื่องแปลกๆ เรื่องคนอาจไมเคยเลา หรือที่ไมคิดวาจะเกี่ยวกับเรื่องน้ีได มาเลา  เรื่อง

ที่เลาอาจไมตองซีเรียสมาก เครงเครียดเอาใหมันใกลตัว ตองดูแลวใหความสนุก แตจริงๆเรื่องของ
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ความรู สารคดีสามารถดูไดทุกเพศทุกวัยไมจํากัดอายุเพศ เพราะผูใหญบางคนอาจไมเคยรูก็ได 

พยายามฉีกการเลาใหแปลก อาจใชเทคนิคการตัดตอ ลูกเลนวิธีตางๆมาใชใหแตกตาง การเขียนใช

เวลาแตละเรื่องไมเทากัน ตองหาขอมูลรวบรวมกลั่นกรองมาเขียน ถามีความถนัดในเรื่องน้ันๆจะทําได

ดีกวาความไมถนัด อยูที่เรียนรูของเรา แตถาเขากําหนดโจทยมาใหเราก็จะมีการจํากัดความคิดได

ดีกวา แตการทํางานเกี่ยวกับดานน้ีมันทําใหเราเปนคนชางสังเกตมากข้ึน สังเกตสิ่งรอบตัว มันจะทําให

เราเปนคนคิด ฝกตัวเองใหคิดวาทําไม แตเมื่อเราคิดเราก็ตองมาหาขอมูลวามีคําตอบในเรื่องน้ันๆ

หรือไม เพราะบางเรื่องอาจไมมีคําตอบ การคิดช่ือตอน ช่ือเรื่องก็คือคิดช่ือใหกระชับแลวสามารถสื่อ

ถึงเรื่องที่จะเลาใหไดมากที่สุด 

                     

   คุณ ภัทร าภรณ   สั ง ข พว งทอง  ผู ควบ คุม กา รผลิ ต ร า ยกา รกบนอกกะล า                            

ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน        

   -  ลักษณะของบทบรรยายรายการที่นาสนใจสําหรับรายการสารคดีสั้น ในเวลาที่มีอยูจํากัด 

บทสารคดีสั้น จะตองกระชับ และชัดเจน คือ ใชคํานอย ๆ แตมีความหมายที่ตรงไปตรงมา กับสิ่งที่

ตองการนําเสนอ ไมตองตีความซ้ําซอน หรือตองคิดเยอะ  แตขณะ เดียวกัน ก็ตองมีลีลาหรือลูกเลนใน

การใชถอยคําที่สละสลวย หรือใชภาษาที่ถูกตอง งดงามดวย  เพราะไมวาจะเปนสารคดีสั้นหรือยาว ที่

มีการนําเสนอโดยบทบรรยาย นอกจากการสื่อความหมายแลว การจะตรึงผูชมใหต้ังใจฟง ก็

จําเปนตองใชเสนห ในการใชภาษาไทย ควบคูกันไปดวย       

   -  วิธีการนําเสนอภาพ เทคนิคตางๆ หรือ เรื่องราวใหนาสนใจ  “ภาพ”  ใชหลักการ

เบื้องตนเลย คือ “ภาพเลาเรื่อง” ภาพภาพเดียวมีความหมาย มากกวาคําพูดเปนรอยเปนพันคําได 

เพราะภาพหน่ึงภาพสามารถบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ แทนบท บรรยายได เชน รายการสารคดีหรือมิว

สิควิดีโอที่ไมจําเปนตองมีบทพูดหรือบทบรรยายแตใชภาพ เลาเรื่องแทน   ปญหา คือ จะถายภาพ

อยางไร และเลือกภาพในข้ันตอนตัดตออยางไร เทคนิคในการถายภาพ เปนเรื่องความสามารถในการ

ถายภาพ และใชกลองถายภาพ เปนเรื่องของ ทักษะสวนตัวของชางภาพแตละคน ในการสรางสรรค

มุมกลอง และความสามารถในการใชเครื่องมือ คือ กลอง  แตในสวนของคนที่ทําหนาที่ Producer 

กํากับภาพ หรือคนเขียนบท จะตองทํางานดวยจินตนาการ จากขอมูลหรือประเด็นที่ตองการนําเสนอ

ในสารคดีวา จากเน้ือหา หรือประเด็น ที่ตองการนําเสนอน้ัน จะใชภาพเลาเรื่องอยางไร สามารถ ถา

คิดได สรางสรรคภาพในจินตนาการไดตองการภาพแบบไหน มุมกลองแบบไหน ก็ Brief ชางภาพ

ตามน้ัน                                  

   -  เทคนิคในการตัดตอ คือ การเลือกภาพแตละภาพที่จินตนาการไว มารอยเรียงตอกัน โดย

มีเพลงประกอบ ก็ตองยอนกลับไปที่การเลาเรื่องดวยภาพเหมือนเดิมคะ สวนเรื่องเทคนิค ในการตัด

ตอตาง ๆ หรือการใชคอมพิวเตอรกราฟก ไมจําเปนตองมีสําหรับสารคดี โดยเฉพาะ สารคดีสั้น เวลา
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นอยอยูแลว ใชภาพจริงนาจะนาสนใจกวา โดยเฉพาะสิ่งแรกในสยาม ก็ตองอยากเห็นของจริง  

   -  วิธีการเลือกประเด็นที่นําเสนอในรายการมีแนวคิดในการเลือก งาย ๆ ก็คือ เลือก

ประเด็นที่นาสนใจ คําวา นาสนใจ ตัดสินจากอะไรบาง พิจารณาจากพฤติ กรรมการรับสื่อของผูชมนะ 

เบื้องตนงาย ๆ พื้น ๆ คือ ความสนใจของมนุษย อยากรูอยากเห็นเรื่อง อะไรบาง  เชน เรื่องที่เขาไมรู

มากอน ไมคาดคิดวามีอยูจริง  เรื่องที่ทําใหสนุก เรื่องที่ดูแลว ต่ืนตาต่ืนใจต่ืนเตน เรื่องที่ดูแลว

เพลิดเพลิน เปนตน เชน กรณีของกบนอกกะลา ทีมขอมูล ก็จะพยายามหาขอมูล หรือประเด็นในเรื่อง

น้ัน ๆ ที่คนดูสวนใหญไมเคยรูมากอน ไมเคยรูมากอนวัดจากอะไร เชน สวนใหญ เบื้องตนขอมูลมา

จาก อินเตอรเนต กบฯ ตองลงพื้นที่หาขอมูลมากกวาที่มีในอินเตอรเนตใหได หาประเด็นที่คนดูไม

คาดคิดวา มีอยูจริง  คนดูก็จะโอโห จริงเหรอ ต่ืนเตน ๆๆๆๆ ก็จะทําใหคนดูสนใจดูรายการ ในกบฯ 

เวลาพิธีกรเดินทาง ก็จะเห็นภาพสองขางทางสวย ๆ คนดูไมเคยไปไมเคยเห็นมาดวย   คนดูก็จะ

เพลิดเพลินไปดวย เปนตน                         

   - กลุมเปาหมายของรายการ ชวงอายุของกลุมเปาหมายก็แลวแตผูผลิตเลือกคะ วา  

อยากจะสื่อสารกับผูชมกลุมไหน   คิดแบบไมมีเงื่อนไขทางธุรกิจ การตลาด หรือสถานีมากําหนดเลย 

ซึ่งการจะสื่อสารกับคนกลุม ไหนก็ตองไปศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการสารคดีของคนกลุมน้ันให

ละเอียด แลวผลิตรายการให มีเน้ือหา และรูปแบบการนําเสนอใหสอดคลองกับพฤติกรรมการดูทีวร

ของคนกลุมน้ัน หรือพฤติกรรม ในการเปดรับขอมูลขาวสารของคนกลุมน้ัน   ใหตอบสนองตอความ

ตองการของคนกลุมน้ัน ถากําหนดแลว  ก็ตองไปดูวา คนอายุ 18-25 ป เคาชอบดูสารคดีแบบไหน 

 -  รูปแบบ และวิธีการนําเสนอแบบใดที่เหมาะสมกับรายการสารคดีสั้น สารคดีสั้นสวนใหญที่

มีอยู จะใชแคบทบรรยาย และภาพประกอบ แตก็ไมจําเปนวา เปน วิธีการนําเสนอที่เหมาะสมที่สุด  

อาจจะมีพิธีกร หรือแทรกสัมภาษณก็ได ข้ึนอยูกับวา จะจัดการ อยางไร (ตัดตอ) ใหสวนผสมตาง ๆ 

ลงตัวในเวลา 5 นาทีแลว นาสนใจ จริง ๆ แลวก็ไมไดข้ึนอยูกับวา สารคดีสั้นหรือสารคดียาว แตข้ึนอยู

กับเน้ือหา และประเด็นดวย เพราะถาเปนทองเที่ยว หรือศิลป วัฒนธรรม ก็ภาพสวย ๆ บทบรรยาย ๆ  

ดี ๆ เอาอยู แตถาเปน ประวัติศาสตร ควรจะมีคนมาเลาเรื่อง       

 -  mood and tone ของรายการควรออกมาในรูปแบบประมาณใด เพื่อไมใหดูเครงเครียด 

นาเบื่อจนเกินไปตอบเปนไปไดหลายแบบที่จะไมใหเครงเครียดหรือนาเบื่อ  ทําใหออกมาสนุกสนานก็

ได ย่ิงใหญ งดงาม เท ๆ  หรือ อลังการก็ได ต่ืนเตน ผจญภัย ก็ได  แตมันตองถึงใน Mood and tone 

น้ันจริง ๆ ทุกองคประกอบ  คือ ถาออกแบบมาใหสนุกสนาน บท ภาพ เสียง เพลงประกอบ CG 

พิธีกร ถามีก็ตองสนุกสนานกันหมด เสื้อผาหนาผมพิธีกรก็ตองแนวเดียวกันหมด   ถาจะงดงงาม ก็

ตองงดงามทุกองคประกอบ ภาพสวย  ๆ  บทบรรยายสละสลวย เปนตน      

   -  การกําหนด Mood ของกบนอกกะลาแลวแตเรื่อง ไมใชวาทุกเรื่องจะ Mood เกียวกัน

หมดนะคะ แตกรอบของรายการ คือ ความรูดูสนุก เพราะตอนคิดรายการเห็นจุดออนวา คนไมชอบดู
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รายการสารคดีความรู เพราะไมสนุก เครียดน้ันแหละ ทีน้ีสนุกแตละตอนไมเหมือนกัน ตอนทํา

อาจารยใหญ  ก็ไมไดใช Mood สนุกสนานเฮฮา แตใชย่ิงใหญ อบอุน ผสมนากลัวดวยบางฉาก ก็ผสม

ทุกอารมณในเรื่องเดียวกันก็ได ทําเรื่อง จระเข  หรือเซรุม ก็ ใช Mood  นากลัว ต่ืนเตน สยองขวัญ 

ทําเรื่อง พิธีพระราชทานเพลิงศพ ใชย่ิงใหญอลังการงดงาม ทําเรื่อง พระพุทธรูป ใชย่ิงใหญ ขลัง

สะทอน ศรัทธา เปนตน            

   -  คิดเห็นอยางไรหากรายการสารคดีน้ีนําเสนอในหวขอแตละเรื่อง เรื่องละ 5 นาที ควรมีผู

ดําเนินรายการหรือไม อันไหนที่จะทําใหรายการมีความนาสนใจกวากัน หรือข้ึนอยูกับการตัดสินใจ

ของเรา และถามบีุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการสารคดีทางโทรทัศนที่ดีควรเปนอยางไร         

   -  พิธีกร จะมีหรือไมมีก็ได ข้ึนอยูกับการกําหนดบทบาทหนาที่ของพิธีกร  แตถามีบทบาท

หนาที่น้ัน ก็จะตองทําใหรายการนาสนใจ นาดู นาติดตามมากข้ึน หลายรายการซึ่งก็นาจะเคยเห็นมี

พิธีกร ไมไดชวยอะไร ทําไปกี่รอยตอนก็ไมมีคนจําได ในการทําหนาที่พิธีกร เชน รายการ จอจี ้มีพิธีกร 

เปนอั้ม ดาราดังมาก แตบทบาทหนาที่และการทําหนาที่ของอั้ม มีอั้มหรือไมมีก็ได ไมไดทําให รายการ

น้ัน ดีข้ึน ดังข้ึน หรืออั้ม เองก็ไมเคยมีใครจดจําช่ืนชมในการทําหนาที่พิธีกร    

   -  บุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีของพิธีกร ก็คงรู ๆ กัน แตจะใหเกิดหรือไมเกิด ชวยรายการ 

หรือฉุดใหรายการไมมีใครอยากดู ข้ึนอยูกับวา พิธีกรคนน้ัน เหมาะกับบทบาท หนาที่ในรายการน้ัน ๆ 

หรือไม ประเด็นน้ี สําคัญที่สุด  เชน ลองคิดเลน  ๆ วา เอาต๊ิก เจษฏาภรณ มาทําวูดด้ี เกิดมาคุย แลว

เอา วูดด้ี ไปทําเนวิเกเตอร  ก็จะดับทั้งสองรายการ ไมใช 2 คนน้ี ไมเกงในการทําหนาที่พิธีกร หรือไม

มีพื้นฐานการเปนพิธีกร แตดับเพราะวา เคาเปนพิธีกรผิดรายการ  เน้ือหาและรูปแบบรายการ กับ

พิธีกรมันไปดวยกันไมได ไมลงตัว ก็พังกันทั้งหมด เปนตน เพราะฉะน้ัน Concept ของรายการ เปน

ตัวกําหนด พิธีกร ไมมีขอกําหนดตายตัววา รายการตองมีหรือไมมีพิธีกร    

   -  ในการรอยเรียงเรื่องที่จะเลามีวิธีการเทคนิคอยางไรในการรอยเรียงใหดูนาสนใจ นา

ติดตาม และทําอยางไรใหตรงกับกลุมเปาหมาย เมื่อเราเลือกประเด็น เน้ือหา จากขอมูลที่คิดวา คนดู

สนใจแลว ในการนําเสนอ ก็เขาเปาจุดน้ันเลย ไมตองเว่ินเวอ วกวน เกริ่นเยอะ ออมคอม  เพราะ สาร

คดีสั้นเวลาก็นอย ที่สําคัญที่สุด คือ ตองเปดเรื่องดวยประเด็นที่คาดวา คนดูสนใจที่สุด   เคาจึงจะหยุด

ดู และดูตอจนจบ / สมมติวา รูแลว วา กลุมเปาหมายของเราชอบแบบไหน วัยรุน ไมชอบภาษายาก 

ๆ ชอบขอ 3 คํา ดังน้ัน  ก็ตองใชคํางาย  ๆ แตสื่อความไดชัดเจน เปนตน    

   -  รูปแบบของรายการสารคดีเชิงประวัติศาสตร เกร็ดความรู ปกติประวัติศาสตร เปนเรื่อง

นาเบื่อ คนไทย คนดูทีวี ไมคอยอยากดูหรือชอบดู จริง ๆ แลว ย่ิงถาทําบทโดย ลอกอินเตอรเนต หรือ

หนังสือมาเขียน ก็จะย่ิงนาเบื่อ ตอบงาย ๆ คือ ตองทําประวัติศาสตรใหสนุก และนาสนใจ  เชน  ถา

เปนกบฯ อยางแรกก็ คือ ปรับบท จากภาษาวิชาการประวัติศาสตรที่ลอกมาทั้งหลาย  เปนคํางาย ๆ 

เขาใจไดทุกเพศทุกวัย กอนเปนอันดับแรก  จากน้ันก็เลาเรื่องดวยภาพ เวลาเลาปวศ คนชอบใชภาพ
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เกา หรือไมมีภาพ กบฯ ก็จะเลาดวย CG ประกอบ เปนการตูน แตก็ไมใชวาทุกเรื่องทุกตอนจะใช

การตูนได เชน เรื่องพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จะมา CG การตูนก็ไมได เรื่องประวัติวัด 

จะการตูนก็ไมเหมาะ เปนตน เพราะฉะน้ัน ก็ตองดูเน้ือหาดวย      

   -  วิธีการหาขอมูลเชิงลึกในการนําเสนอเรื่องราวแตละเรื่อง ตามหาจากจุดเริ่มตนที่เปน

อินเตอรเนต หรือหนังสือ ก็หาคนเขียนหรือแหลงที่มา จากน้ันก็ตอยอดจากขอมูลไปเรื่อย ๆ  เชน 

หนังสือก็หาคนเขียน จากคนเขียนก็หาใหไดวา คนเขียนเอาขอมูล มาจากไหน จากใคร แลวก็ด้ันดน 

พยายาม หาจนเจอตนตอของ แหลงขอมูลตัวจริง ของจริง สถานที่จริงใหได (ตอยอดขอมูล)  จนกวา

จะไดจะเจอ แหลงขอมูลที่เรียกวา ปฐมภูมิจริง ๆ         

  -  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการทําสารคดีสั้นทําการบานเยอะ ๆ คะ ศึกษาหาความรู 

เรื่องการผลิตรายการสารคดีเยอะ ๆ ดูรายการสารคดีเยอะ ๆ และหลากหลายรูปแบบ ดูเพื่อศึกษาวา 

เคาทําอยางไร ใชภาพเลาเรื่องแบบไหน ภาพประกอบกับบททําอยางไร  บทเปนอยางไร เรื่องแบบ

ไหน ที่เคาทํากันแลว เยอะแยะ ทําแบบไหน ดูแบบวิเคราะหจริง ๆ แลวนํามาปรับใช วาแลวเราจะทํา

อยางไร เชน ดูวา รูปแบบแบบน้ีนาเบื่อ เราก็ไมทํา รูปแบบแบบน้ี นาสนใจก็เอามาปรับ ผสมผสาน

หลากหลายรูปแบบ ดูวา แบบไหนจะลงตัวกับเน้ือหา และกลุมเปาหมายรายการเรา ดูรายการที่มี

พิธีกร มีกับไมมีมีผลกับเราหรือไม เอาตัวเองทดสอบได ก็อายุเทากับกลุมเปาหมายอยูแลว   

 

คุณ จุ ฬิศพงศ  จุ ฬา รั ตน  ท่ี ปรึ กษาฝ า ยส ร า งส รรค ร ายการกระจกหกด า น                   

ทางสถานีโทรทัศนชอง 7         

   -  แนวคิดต้ังแตกระบวนการทํางาน การคิดเรื่อง เน้ือหา  ข้ันตอนการถายทํา และหลังการ

ถายทํา กระบวนการ เริ่มตนจะประชุม ระดมสมอง เริ่มจากที่มีเรื่องกอน เน้ือเรื่องเยอะมาก บางที

เรื่องซ้ําแตเราหาวิธีการเลาแบบใหม มุมมองใหม เวลาในการคิดรูปแบบคอนเทน เวลาประชุมจะคิด

เปนตัวสารคดีหน่ึงเรื่องออกมาเลย แตคนอื่นหนาที่อื่นจะคิดเปนสวนๆ ทําใหเกิดเรื่องที่วาบางเรื่องนา

ทํามากแตไมสามารถสื่อมันออกมาใหชัดเจน เชน เรื่องทางดานประวัติศาสตร นามธรรม จะสื่อยาก 

เราจะพยายามประมวลทุกอยากที่ทีมงานนําเสนอแลวฉายภาพใหทีมงานเห็นวาจะนําเสนอไปใน

ทิศทางใด เวลาทําเลยมีลักษณะเราจะมาดูวาเคยทําเรื่องน้ีไหม วิธีการทํางานโดยสวนตัวจะไมใส

ตัวเองลงไปในงานของทุกคน แตใหทุกคนเสนอวาอยากทําอะไร แลวเรามาดูวาสามารถทําไดไหม ฐาน

มาจากความคิดแตละคน เรื่องจะมีความหลากหลายมากโดยความคิด     

   -  การเลือกประเด็น เรื่องหลากหลายกระจกหกดาน คือ อะไรก็ไดที่สามารถนํามานําเสนอ 

เรื่องเล็กๆไปจนเรื่องใหญ เราสามารถนําเสนอได บางเรื่องเล็กมากเราก็ไมสามารถนําเสนอได เปน

เรื่องที่ตองผานกระบวนการคิด เรื่องตางๆทั้งหมดมีความเปนไปไดไหม ประเด็นที่สองคือดูบริบท
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สังคมในชวงเวลาน้ัน เพราะมีการรับรู กระจกหกดานมีพัฒนาการ ความรูของคนที่เสพสารคดี ไมใช

ทําสารคดีอยางดีแตคนดูดูไมรูเรื่อง เพราะถาเปนสารคดีตอยอดทางความคิดคนดูจะไมคอยดู ถาเรา

นําเสนอแบบฝรั่งดีมาก คนก็ไมดู เราตองทําอะไรที่สังคมเสพได สารคดีโตไปตามลักษณะของสังคม ดู

เรื่องวาเปนประเด็นที่สังคมจะสนใจ สังคมดูแลวไดฉุกคิดไหม เชน ความสวยความงาม เราควรทํา

ประเด็นเรื่องที่ประหลาด คนปจจุบันไมรู มันมีประเด็นอะไรใหม ทําใหกระตุนคนดูวาทําไดแบบน้ีหรอ

คนก็จะติดตาม           

   -  วิธีการเลาถาเราจะทําเรื่องที่นาเบื่อมากๆ เชน ประติมากรรม เราทําไงใหดูดูแลวไมเบื่อ

วิธีการคือสลับใหภาพมันลอยมา สลับภาพblack white ใหภาพมีmovement อยูตลอดเวลา นําไปสู

วิธีคิด ไมใชคิดแตบท เราตองคิดวาบทน้ันสื่อออกมาเปนภาพไดอยางไร เราตองกลอมเกลาใหเขาใจวา

นําเสนอแบบน้ี กระจกหกดานบริบทคือดูแลวเขาใจงาย สะทอนสังคมทั่วไป สิ่งมีชีวิตประจําวัน 

สิ่งมีชีวิตที่ดูอาจไมนาสนใจแตเราก็นํามา ตองการใหคนรูสิ่งใกลตัวที่คนมองขามไป หลังจากน้ันก็มีซี

รียเกิดข้ึนมา สังคมไทยฉลาดข้ึน เสพงานมากข้ึน บางคนไมตองการความรูแคผิวเผิน ตองการความรูที่

ลึกซึ้งข้ึน เราก็มีการพัฒนาเพิ่มข้ึน สมัยกอนมีกรอบรัฐบาลใหสรางสารคดี รายการเด็ก เราจึงทําเปนซี

รียข้ึนมา เราทําทั้งสองแบบ สารคดีชุดความรู เพื่อใหคนดูดูแลวไดเน้ือและนํ้า เหมือนอานหนังสือหน่ึง

เลมแลวไดความรูเพิ่มข้ึน  คลายสารคดีนุกรม แบบความรูที่เยอะและหนัก ตองดูความถูกผิดของ

ภาษาในการเลาเรื่องดวย เราตองมีการพัฒนา ทําใหเกิดสารคดีเพิ่มข้ึน เกิดสารคดีที่เปนความรู

สารานุกรมเยอะ องคความรูของสังคม สถาบันความรูที่เลาผานสารคดี การทําสารคดีทําสื่อเราจะต้ัง

ตัวเปนคนมองแลวตัดสิน แลวนํามาเขียนมุมของเราเอง เราลองไปน่ังไฟคนที่อยูตามชนบท ถาเราจะ

ทําเรื่องของเขา เขาอยากนําเสนออะไร เขาอาจไมอยากนําเสนอในเรื่องที่เราอยากเลา กระจกหกดาน

กําลังเปลี่ยนผาน ของเดิมทุกคนเสนอเรื่องมาแลวเขาที่ประชุม แลวไปเขียนเรื่องยอ เรื่องยอคือ

ความคิดรวบยอดของแตละตอน สมมติจะทําเรื่องวัดประจํารัชกาล ก็จะเขียนเรื่องยอวาจะทํา

อะไรบาง ประมาณ4-5บรรทัดเหมือนเปนตัวคุมคอนเซป เรื่องยอสวนหน่ึงเราตองสงสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธวาจะออกอากาศตรงน้ี สงชอง 7  สงลวงหนา เรื่องเราตองประชุมใหได   

   -  ข้ัน production การคนขอมูลอางอิงจะเปนชวงเวลาที่คอนขางชา การถายทําจะตอง

ปรับ เพราะบางทีเราดูจากขอมูล ขอมูลไมอัพเดท เราก็ตองปรับบทแลวคอยสง ตรวจขอมูลทั้งหมด ก็

อัดเสียงแลวเขาสูกระบวนการตัดตอ วิธีการตัดตอจะมีหลักของมัน คอนเซปงายๆคือภาพกับเสียงตอง

ไปดวยกัน นอยสุดคือตองตรงกัน วิธีการใชภาพ เลาภายในก็ภายในตอไมใชสลับภายในภายนอก มัน

ขามไปขามมา จะเอาอันใดก็อันหน่ึง จริงการเลาเรื่องเลายังไงก็ไดข้ึนอยูกับมุมมอง  บางครั้งโจทยใน

แตละเรื่องอาจจะมาจากลูกคา จากสปอนเซอร สารคดีอยูดวยปจจัย 3  อัน คือ สถานี สปอนเซอร 

คนดู พยายามทําใหไมนาเบื่อ คือประเด็นสําคัญ กระจกหกดานอยูไดเพราะไมตายตัว เปลี่ยนแปลง

ตามสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
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-  คําแนะนําเพื่อมาปรับปรุงในรายการ การที่จะเราสารคดีสั้น 5 นาที เกี่ยวกับแรกมีใน

สยาม แรกมตนกําเนิดตางๆ ตอนน้ีคิดถึงกระดานชนวนกับไอแพดที่มีขนาดเทากัน เราจับประเภทที่

เดนก็ได เราตองคิดอีกระดับวาของที่เราใชอยูทุกวัน แตกอนก็มี มือถือเราก็ไมเคยเห็นรุนเกา ในยุคน้ัน

เราอาจไมเห็นวามันตลก แวนตาก็ได เราตองพยายามทําใหมันอินเทรนด ทําใหคนสมัยน้ีเมื่อดูแลว

สามารถหัวเราะได แรกมีจักรยานที่บอกมาก็นาสนใจ ไมเลว เพราะมันเช่ือมกับปจจุบัน ถาเราอดีตมา

ปจจุบันมางาย แตมันดูเลาธรรมดาไป  ถาเราเลือกจากปจจุบันมาอดีต หรือ สวนกอนปจจุบันมาเลา

มันดูนาสนใจกวา ยอนไปสูเรื่องเกา นาเลามากกวา รูหรือไมวาเครื่องปจจุบันไปอดีตนาสนใจมากกวา 

ถาเราย่ิงมีภาพที่คนไมเคยเห็นมากอน ภาพเกาก็นาสนใจ สวนสนุกก็นาสนใจ มันจะใหความรูสึก

แปลกใจ ต่ืนเตนมากกวา เราเอาไคลแมกมาใหเห็นตอนหลังวาสมัยกอนกับสมัยน้ีมันตางกันเทาไหร 

มันจะวาว นาต่ืนเตนกวา ถาเปนชุดก็อาจเรากระโดดไปกระโดดมาก็ได หรือเราเรื่องแบบซีรียฝรั่งที่มี

ความซับซอน มีพิธีกรหรือไมมีพิธีกรก็แลวแต จริงไมจําเปนก็ได เราใชตัวเรื่องในการเลา ใหมันเลา 

เปนตัวหนังสือ คําบรรยายที่ไมใชเสียง บางทีมันจะใหอิสระในการบรรยาย หรือทําเปนจิ๊กซอว ทําให

คนดูใหครบถึงจะเขาใจ เราพยายามศึกษา ทําใหหลุดโลก 4 ตอนเราทําเปนซีรียตอกันหรือใหสามารถ

กลับมาดูยอนกลับดูเรื่องกอนหนาได อาจทําใหดูตอกันทุกตอนแลวถึงจะเขาใจ มันจะตองทําใหตอๆ

กัน เหมือนนิทานไมรูจบ ใหดูวาตองการบอกอะไรทั้ง4  ตอน ไมใชจบในตอน แตมันเปนโจทยที่ยาก 

หรือแตละตอนเปนช้ินจิ๊กซอว วาแตอันเปนอยางไร แลวตอนสุดทายคือจิ๊กซอวสุดทายมันพูดถึงอะไร 

น่ีคือวิธีการนําเสนอของพวกซีรีย 

 

ถอดเทปสมัภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับประวัติศาสตรในประเทศไทย    

   คุณ อเนก นาวิกมูล นักเขียนสารคดีและผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับประวัติศาสตรในประเทศ

ไทย           

   -  การเขียนหนังสือแรกมีในประเทศไทยมีความคิดที่วาสมัยกอนในตอนเด็กอานหนังสือมี

เรื่องนํ้าแข็งที่อานแลวสนุกแตยังไมไดคิดอะไรมาก เห็นวามันเปนเรื่องแปลก พอโตข้ึนรูสึกสนใจใน

ดานสารคดีต้ังแตสมัยเรียนมหาวิทยาลัย สารคดีจําพวกเรื่องเกา เชนถายรูปจิตรกรรมฝาผนัง เพลง

พื้นบาน และคิดวาตองชําระเรื่องเกาๆดวยเวลาไปพิพิธภัณฑ และพวกหนังสือสมัยกอนไมคอยมีรูป 

ไมคอยมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน จึงทําใหเราตองมาน่ังคิดวาแตละอยางเปนอยางไร น่ีคือขอจํากัด

เรื่องภาพ และขอจํากัดเรื่องของ คนไทยไมคอยเก็บของ ตามพิพิธภัณฑก็มีแสดงบาง แตบางที่ก็ไม

อนุญาตใหถายรูป การที่มีปญหาในเรื่องตางๆ จึงคิดวาการชําระเรื่องเกาเปนเรื่องที่ตองทําแลวคิดวา

ทําได อาจจะมีภาพมากนอยก็ไมรูแตก็พยายามเสาะหาจากที่ตางๆมาใหไดมากที่สุด บางที่อาจจะ

อาศัยจากของตางประเทศดวย น่ันก็คือปญหาที่ตองทําใหมาชําระเรื่องเกา และเรื่องแรกมีในสยามซึ่ง
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เปนสาขาหน่ึงของเรื่องเกา        

   -  การหาขอมูลเรื่องเกา การหาขอมูลเรื่องพวกน้ีตองอาศัยอานขอมูลเยอะมากอาจหาจาก

หองสมุด หองสมุดแหงชาติ ก็ตองอานเยอะ จากที่ตางๆ หนังสืองานศพบางทีก็อาจจะมีขอมูล ถาเปน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีมักจะเขียนอยูในหนังสือพิมพ หาเรื่องรอบตัวเทาที่หาได พวกของเลน สิ่งของตางๆ

เราก็จะเห็นวิวัฒนาการของตางๆ อยางนอยก็มีในโฆษณาเกา ขอความในหนังสือพิมพเกาอาจมีการ

กลาวพาดพิง บางทีอาศัยอานจากบางกอกรีคอดเดอร พงศาวดารตางๆ วามีเริ่มตนกําเนิดของแตละ

อยางอยางไรบาง  การนําเขาสิ่งของแปลก ของตางๆเขามาในประเทศในสมัยกอนเขามาเยอะ มีหลาย

อยาง เชน กลองถายรูป กลองสองทางไกล แวนตาก็มี  ซึ่งสวนมากประเทศไทยไมคอยเก็บ เปน

ปญหาใหญมาก ราชการมีแตมีไมครบ ไมไดสนใจ มีแตไมใหถายรูปก็เปนปญหา สิ่งของที่เขาไมคอย

เก็บ สิ่งของที่เปนของชาวบาน ไมคอยรักษาของ หรือขอมูลตางๆน้ันไว     

   -  หลักการเลือกเรื่องที่จะเลา คือ เลาเรื่องที่ตัวเองชอบ สนใจอยูแลว มีวัตถุดิบพอที่จะทํา 

แรกมีที่นาสนใจจริงๆกวางและเยอะมาก  สิ่งของอาจจะเลายากถาพยายามจะหาสิ่งของเกาน้ันมา  

อยางเรื่องนาสนใจ มีรูปแตไมมีของ ของที่นาสนใจ ของเลนคนก็ทําไปเยอะแลว อาจจะเลาเรื่อง

สถานที่ก็ได หรือเรื่องเล็กๆนอยๆที่ปรากฎอยู แรกมีโทรศัพทถาจะถายของจริงอานจะตองไปที่

พิพิธภัณฑการสื่อสารที่แจงวัฒนะ หรือศูนยบริภัณฑที่ทองฟาจําลอง ทําเรื่องการไปรษณีย การสื่อสาร 

ทําเรื่องปจจุบันแลวยอนไปอดีต หรือทําสิ่งที่มีสีสัน เชน มีเทปเสียง เพราะวาฟงเพลิน คนเราชอบ

เพลง แรกมีนักรองแนวลูกทุง  ถามาเกาะกับการรองรําทําเพลงมักจะมีสีสัน หรือของเลนจีนวาเขามา

ในไทยเยอะ ของจํานวนมากผลิตจากจีน         

   -  วิธีการเลาเรื่อง อาจเลาวามาเขามาจากไหน ใครเอามันเขามาในไทย พูดถึงเรื่องโฆษณา

ขายของ รถขายของ การดึงดูดคนใหซื้อก็นาสนใจ ตองสังเกตวาอะไรที่มีความนาสนใจแลวมีขอมูล 

เหมือนกับการทําครัว เราตองมีเครื่องปรุงใหครบกอนเราถึงจะทํามันออกมาไดอยางอรอย เราจะเลา

อดีตไปถึงปจจุบัน ปจจุบันไปอดีต หรือเลาจากตรงกลางก็ได ทําใหตอนตนดูแลวไมนาเบื่อ ใชตัวอักษร

ที่เรียบงาย browallia ในคอมพิวเตอรดูสะอาด คนไมคอยใช มันอานงายตัวหัวกลม ทําใหเรียบงาย 

สวยสะอาด แลวแตสไตล บางทีใชแคเสียงเพลงประกอบ ของเลนเคลื่อนไหวเลาดวยคําบรรยาย คอย

ไขลานทําใหเด็กดู ทําในสิ่งที่สนใจดีที่สุด นําเสนอใหตรงเปาตรงประเด็นที่สุดในการเขียนแตละเรื่อง 

   -  หลักการเขียนสารคดี บทบรรยาย การเขียนสารคดีมีจุดเดนจุดดอยในแตละรูปแบบ ถา

สิ่งของวิธีนําเสนอก็จะเปนอีกรูปแบบหน่ึง สิ่งของเราก็พาเขาไปดูของสิ่งน้ัน ตองสรางสีสันเพิ่มข้ึน 

อาจตองใชคน เชน ของเลน พูดถึงนักสะสม คนขาย ราน บรรยากาศรานหรือแหลงผลิต โรงงาน ถา

เราต้ังโจทยกวางมากก็จะเหน่ือยมาก ถาเสนอเรื่องที่ใหญก็จะยาก ทําใหครอบคลุมในพื่นที่ที่เรา

สามารถทําได ตองตีวงใหเล็กแตมีคุณภาพ เลาอะไร ที่ไหน ทําไม เมื่อไหร อยางไร ตอบใหไดวามัน

นาสนใจอยางไร ดูแลวมันเพลิน ใหคนอื่นดูแลวชอบไมชอบใหเขาลอง เลาเรื่องรอบตัว สิ่งที่ใช ใน
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ชีวิตประจําวัน  ตูเย็นนํ้ามันกาซใชยังไงมีมายังไงคนอื่นอาจไมรูวามันทํางานอยางไรแลวเช่ือมมาพูดถึง

ตูเย็นในปจจุบัน ก็สามารถเลาเปนเรื่องแรกมีตูเย็นได ซึ่งจริงๆแลวแตภูมิหลังของแตละคนวาเขารู

เรื่องตางๆมากนอยแคไหน เรื่องเกามีความนาสนใจ อยูที่นําเสนอยังไง ถามีแตคนพูดอยางเดียวไม

สนุก เราตองพาไปเดินดู ใกลชิด ใหไดเห็นมันนาสนใจ ใหนึกถึงตัวเราวาเวลาดูสารคดีมันนาเบื่อไหม 

ชอบเพราะอะไร บางคนชอบเพราะกราฟคดี สนุก มีของใหดู รูปใหดูเยอะ ชอบเน้ือเรื่อง  

   -  การเลือกพิธีกรหรือไมมีพิธีกร ถามีพิธีกรก็ตองใหพิธีกรพูดเกงพูดดี ถาไมใชพิธีกรก็เปน

เสียงvoice over ถาเสียงดีก็ไมเปนไรแทนกับพิธีกรได บางทีพิธีกรอาจจะไปดึงทําใหคนไมสนใจ

เน้ือหาก็ได และถาพิธีกรไมดีก็ย่ิงทําใหไมนาติดตาม พิธีกรพูดเกงเกินไปก็ไมดี นาเบื่อ ตองมีความพอดี 

ไมตองโผลหนามาบอย เปนเสียงและภาพสวยก็นาจะดึงดูดกวา อยากดูสบายๆ ไมตองมีเสียงมากมาย 

มีดนตรีประกอบ ดูใหสบายๆเหมือนมิวสิควิดีโอ แตไดความรู มีภาพกราฟคประกอบ ถาเราจะเลา

เกริ่นเปนภาพการตูนเราก็ใชไดแคบางสวนไมสามารถใชไดหมด เทคนิคกราฟคนาจะใชประโยชนได 

เรียนรูของเกามันมีสีสันบนถนนเจริญกรุงคลองถมก็เรื่องเลานาสนใจ  แรกมีหนังสืองานศพก็นาสนใจ 

ถายไดทุกวัน ข้ันตอนการทําหนังสือ เราจะดึงสวนประกอบของแตละเรื่องมาทําใหมันนาสนใจ เรื่องที่

คนไมสงสัยแตเราเอามุมแปลกๆมาเลา เริ่มเขามาเมื่อไหร ใครนําเขามา เมื่อนอกเปนอยางไรทํายังไง

ใหคนรุนหลัง วัยรุนมาสนใจเรื่องพวกน้ี เราตองปลูกฝง ชวยกันถายทอด    

   -  คําแนะนําเพื่อปรับปรุงรายการ การทําสารคดีเปนตอนๆ 5 นาที หรือแรกมีเจริญกรุงเรา

แยกเปน 3 ตอน ก็ได แยกเปนสวนๆ เลือกจุดสําคัญบนถนนเจริญกรุงบนถนนสายน้ัน เราหาประเด็น

เดนๆมาเลา หรือแยกเลาเปนแตเรื่องไมตองเรื่องใหญก็ได ถาเราจะเลาแรกมีในโทรศัพทเราก็เลายอน

ไลจากปจจุบันลงไปหาอดีต แตของจริงเราจะไมคอยมี รูปก็จะดูแบน แตปญหาอาจจะหาของเกาที่

เปนสิ่งของน้ันจริงๆยาก ในศูนยบริภัณฑทองฟาจําลองสมัยกอนจะมี แตปจจุบันไมแนใจ เราตอง

ดูกอนวาเรื่องที่เราจะทําน้ันมีวัตถุดิบใหทําหรือไม ควรทําในเรื่องที่มีของจะนาสนใจ บางทีเรื่อง

นาสนใจแตไมมีขาวของ วัตถดิบใหถาย  เห็นรูปเฉยๆอาจจะดูแบนๆไป ควรมีทั้งของจริงและภาพถาย

ผสมกัน อยางเรื่องหางขายแผนเสียง ยังมีเครื่องเลนยังมีของใหเห็นอยู ใหถาย มีแผนเสียง เทปใหพูด 

มันยังหาได ถาทําในสิ่งที่หาของไดจะงาย วิธีการเขียนสารคดี เขียนหนังสือ เราควรจะบอกเลาเขียน

ในเรื่องที่เราชอบ ชําระเรื่องเกาเพื่อไมซ้ํากับเรื่องที่คนอื่นเคยเขียนมาซ้ําๆ เราตองใหขอมูลใหม คือ 

ชําระเรื่องเกา เลาขอมูลใหม ชําระขอมูลเกาคือเรื่องที่เขาเคยเขียน เขารูไดยังไงอางอิงมาจากไหนเรา

ก็จะชําระใหม ใชภาษาที่มันเขาใจงาย อานแลวรูเรื่อง เพราะถาเปนเรื่องที่วกไปวนมาก็นาเบื่อ มันยุง 

เราก็อยากรูอยากอานในสิ่งใดเราก็อยากรูเลย ไมตองเลาอะไรที่มันเย่ินเยอ ควรเลาใหตรงประเด็นไป

เลย บางทีเราก็อาจเขียนวาเราจะพูดถึงเรื่องน้ี อาจพูดถึงเรื่องเครื่องเลนแผนเสียง พูดถึงเจริญกรุง 

กลาวถึงรานแผนเสียงวากําลังจะหมดไปจากเมืองไทย เหมือนกับการจั่วหัวหนังสือพิมพ ตองสรุปกอน 

เชน ขาวน้ีใครฆากันตายที่ไหนเมื่อไหร แลวก็ทําใหรูไปเลยวาเลาจะพูดอะไร แตการที่เราเลาเรื่อง
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ยาวๆก็อาจจะใชไดกับสารคดีอีกแบบหน่ึง เชน พวกสารคดีชีวิต หรือสารคดีทองเที่ยว แตสารคดีเชิง

ประวัติศาสตร สารคดีแบบน้ีควรพูดตรงๆ บอกใหรูประเด็นปญหาที่จะทํา  จริงอยูวาเราอาจพูดถึง

เรื่องหน่ึงๆ เชน เรื่องการถายรูป เราอาจจะรูวามันมีมาอยางไร แตวามันอาจมีปญหาอะไรหรือเรื่องที่

นาสนใจที่ควรจะรู คือตองเอาชองวางที่คนอื่นไมรูมาเลา เราควรเลาใหมันแตกตางกันออกไป เราตอง

นําเสนอขอมูลที่ใหมกวา หรือใหภาพที่มันดูดีกวา พยายามเลิกในเรื่องที่มีชองวาง  ตองรูวาในแตละ

เรื่องมีปญหาอะไร พยายามทําใหแหวกออกมา  พยายามแสวงหาในเรื่องสิ่งที่เขาไมรู เพราะถาทําใน

เรื่องที่รูแลวมันจะจืด แตที่สําคัญเราตองชอบในเรื่องน้ันๆดวย พรอมที่จะทําไมใชวาไมชอบไมอยาก

ทํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัรายการสารคดีประวัตศิาสตรสําหรับกลุมเปาหมาย 
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แบบสอบถาม 

คําชี้แจง  

1.  แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการจลุนิพนธของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร เอกวิทยุและโทรทัศน มหาวิทยาลัยศิลปากร              

   2.  แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุงหมายเพือ่จะทราบขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นและความ

ตองการในการรบัชมรายการสารคดีประวัติศาสตรสิง่แรกในประเทศไทย เพื่อใชประโยชนใน

การศึกษาและนํามาสรางสรรคเน้ือหา และรปูแบบรายการใหมีประสิทธิภาพและตรงตอความตองการ

ของทานตอไป                  

   3.  คําตอบในแบบสอบถามน้ี จะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ดังน้ันจึงใครขอ

ความรวมมือจากทานในการตอบคําถาม ทุกขอตามความจรงิ 

กรุณาใสเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา 

สวนท่ี1 : ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 

1.1 เพศ 

  ชาย  หญิง   

1.2 อายุ   

   ตํ่ากวา 18 ป         18 -21ป   22-25ป              25 ปข้ึนไป 

1.3 ระดับการศึกษา   

  ประถมศึกษา        มัธยมศึกษา                   ปวส/อนุปริญญา 

  ปริญญาตรี              สูงกวาปริญญาตรี   อื่นๆ  

1.4 อาชีพ   

  นักเรียน         นักศึกษา      พนักงานบริษัท  

  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ  พอบาน/แมบาน      ธุรกิจสวนตัว 
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  อื่นๆ ........................... 

1.5 รายไดตอเดือน   

  ตํ่ากวา5,000    5,000 - 10,000         10,001 - 20,000 

  20,001 - 30,000     30,001 – 40,000    40,001 ข้ึนไป 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศน 

2.1 ทานเปดรับชมสื่อทางใดมากท่ีสุด 

 โทรทัศน       วิทยุ          อินเตอรเน็ต          หนังสือพิมพ                     

 อื่นๆ................... 

2.2 ชวงวันใดท่ีทานรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนมากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

 วันจันทร     วันอังคาร              วันพุธ        วันพฤหัส  

 วันศุกร       วันเสาร    วันอาทิตย           วันหยุดนักขัตฤกษ 

2.3 ชวงเวลาท่ีทานเปดรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนเปนประจําคือชวงเวลาใด 

 06.00น. - 08.00น.     08.01น. - 10.00น. 

 10.01น. - 12.00น.    12.01น. - 14.00น. 

 14.01น. - 16.00น.     16.01น. - 18.00น. 

 18.01น. - 20.00น.     20.01น. - 22.00น. 

 22.01น. - 24.00น.     24.01น. - 02.00น. 

2.4 สถานีโทรทัศนใดท่ีทานเปดรับชมรายการสารคดีทางโทรทัศนมากท่ีสุด 

 ชอง3     ชอง5    ชอง7 

 ชอง9 MCOT             ชอง11 NBT   ชอง ThaiPBS 

 ชองเคเบิล้ทีวี 
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2.5 ปจจัยใดท่ีมีผลในการเลือกรับชมรายการสารคดี 

  เน้ือหา                     รูปแบบ    

 ชวงเวลาออกอากาศ     เทคนิคการเลาเรื่องตัดตอ 

           ความยาวของรายการ 

ชวงท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย 

3.1 ถามีรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย5 นาที ทานมีความสนใจท่ีจะรับชม

หรือไม  

 สนใจ        ไมสนใจ  

3.2 ถาทานเลือกรับชมทานมีความสนใจดานใดมากท่ีสุดตามลาํดับ (1=สนใจมากท่ีสุด,5=สนใจ

นอยท่ีสุด) 

 เน้ือหาและขอมลูในรายการ           รูปแบบของรายการ การดําเนินเรื่อง 

 ความนาสนใจของสิ่งที่นํามาเปนหัวขอ         เทคนิคในการถายภาพและตัดตอ กราฟค 

  เพลงประกอบของรายการ 

 

3.3 ทานคิดวาวันท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการออกอากาศรายการสารคดีประวัติศาสตรสิ่งแรกใน

ประเทศไทยคือวันใด 

 วันจันทร     วันอังคาร              วันพุธ        วันพฤหัส  

 วันศุกร       วันเสาร    วันอาทิตย           วันหยุดนักขัตฤกษ 

3.4 ในรายการสารคดีเประวัติศาสตรสิ่งแรกในประเทศไทย ทานอยากใหเน้ือหาในสารคดีนําเสนอ

เรื่องอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 ขอมูลประวัติความเปนมา โดยละเอียด         รูปภาพเกาในสมัยกอน 

 ความสําคัญของสิ่งน้ัน     ขัอมูลปจจบุัน       
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 เรื่องราวกอนจะเกิดสิง่น้ัน 

3.5 ทานคิดวาหากรายการนําภาพกราฟค ภาพการตูน ภาพเกา  มาเลาเรื่องประกอบกับสถานท่ี

น้ันๆ ทานคิดวานาสนใจหรือไม 

 นาสนใจ    ไมนาสนใจ เพราะ 

3.6 ถารายการสารคดีมีการเลาเรื่องเก่ียวกับตนกําเนิดของสิ่งน้ันๆ ทานอยากรูขอมูลเก่ียวกับดาน

ใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 สิ่งของ เชน หวย สคส. โทรศัพท เครื่องบิน แสตมป เปนตน 

 สถานที่ เชน ถนน โรงแรม ธนาคาร โรงภาพยนตร 7-eleven เปนตน 

 อาหาร เชน ทองหยิบทองหยอด  ผัดไท เปนตน 

 ยาพาหนะ  เชน รถยนต รถตุก รถไฟ  รถราง เปนตน 

 อื่นๆ  

 

3.7 ถาคิดวารายการสารคดีสั้น 5 นาที ควรมีผูดําเนินรายการหรือไม  

 ควร เพราะ .................. 

 ไมควร เพราะ................... 

3.8 ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการท่ีทานอยากใหมีในรายการ 

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

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

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

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

 

 ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่งสาหรับขอมูลและความคิดเห็นสาหรับแบบสอบถามที่ผูศึกษาจัดทําขึ้น  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Bibliography

