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ค ำน ำ  

 ผู้เขียนได้มีโอกาสสอนวิชา วส 334 การวิจัยทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นคร้ังแรกในภาคการ 
ศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในเวลานั้นได้พยายามค้นคว้าหนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชานีท้ี่มุ่งเน้นเน้ือหา “การวิจัยส าหรับการผลิตรายการ” ซึ่งต้อง
น าไปประยุกต์ใช้ในโลกการท างานจริงได้ด้วย โดยหวังว่าจะน าข้อมูลจากหนังสือต่างๆเหล่านั้นมา
สร้างเป็นกรอบการเรียนการสอน (course outline) ในระยะเวลา 16 สัปดาห์อย่างละเอียดและรอบด้าน 
แต่หลังจากค้นหารายชื่อหนังสือในห้องสมุดพบว่าเอกสารภาษาไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีการเขียนอย่างเป็น
ระบบและมักเน้นการวิจัยผู้รับสารเชิงสถิติเท่านั้น หนังสือที่สามารถใช้ได้มีเพียงสองสามเล่มที่ล้วนเป็น
หนังสือต่างประเทศที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์การท างานของผู้ผลิตรายการในประเทศยักษ์ใหญ่ด้าน
สื่อมวลชนอย่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่ได้วางโครงเนื้อหาหลักๆที่น่าสนใจเอาไว้หลายหัวข้อ ซึ่ง
ผู้เขียนได้น าแนวคิดเหล่านั้นมาใช้สอนในบางส่วน ทว่าในหลายๆส่วนน้ันก็ไม่สามารถน ามาใช้กับการ
ผลิตรายการของสังคมไทยได้ เน่ืองจากระบบฐานข้อมูลในการสืบค้น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัด 
เก็บข้อมูลต่างๆ ระบบกฎหมาย ระบบความปลอดภัยในการท างาน และอ่ืนๆ ของประเทศฝั่งตะวันตกมี
การบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบอย่างมาก ท าให้ตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือไม่สามารถน ามาใช้จริง
ได้ในสังคมไทย  

 ด้วยเหตุนี ้ผู้เขียนจึงได้มอบหมายให้นักศึกษาที่ลงเรียนในวิชา วส 334 ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา2554 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555ไปช่วยกันเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
บรรดาผู้ผลิตรายการต่างๆเพื่อช่วยกันเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับสังคมไทยมากยิ่งขึ้น หลังจากได้สอนมาได้หนึ่งปีจึงเล็งเห็นว่าข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในมือ 
ได้แก่ ประสบการณ์การท างานด้านวิทยุและโทรทัศน์ของผู้เขียนกว่า 20 ปี การรวบรวมข้อมูลหนังสือ
จากไทยและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์บุคคลในแวดวงผู้ผลิตรายการมากกว่า 50 คน น่าจะเพียงพอ
ส าหรับการเขียนต าราวิชาเล่มนี้ให้เป็นรูปเป็นร่าง เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อๆไปได้มีโอกาสใช้ประกอบ 
การเรียนต่อไป ผู้เขียนจึงได้ตัดสินใจลงมือเขียนต าราวิชา วส 234 “การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุ
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และโทรทัศน์” เล่มนี้ขึ้นมาในที่สุด โดยหวังให้นักศึกษาได้น าไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอน และ
เหนือสิ่งอื่นใดผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ “ข้อมูล” และรู้จักวิธีการค้นคว้าข้อมูล
อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อน าไปผลิตรายการที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส านึกของนัก
สื่อสารมวลชนที่ดีต่อไป 

ผู้เขียนต้องขอบคุณหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ช่วยกัน
เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพของผู้เขียน จนท าให้สามารถมาสอนและเขียนต าราเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย
ส าหรับการผลิตรายการเล่มนี้ได้ รวมถึงขอขอบใจลูกศิษย์ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเพิ่มเติมข้อมูลให้
ต าราเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสุดท้ายขอขอบคุณคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่
ได้ให้ทุนสนับสนุนการเขียนต าราในคร้ังนี้ด้วย  

 

ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 

4 พฤศจิกายน 2556 
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บทท่ี 1 
แนะน ำต ำรำวิชำ “กำรวิจัยเพื่อกำรผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์” 

 
หัวข้อกำรเรียน 

 ที่มาและความส าคัญของต าราวิชา 
 เป้าหมายของต าราวิชา 
 ข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับเนื้อหาต าราวิชา 

o ความหมาย “การวิจัย” เพื่อการผลิตรายการ 
o ความหมาย “ผู้วิจัย” ในฝ่ายผลิตรายการ 
o จุดเน้นเนื้อหาต าราวิชา 

 กรอบเนื้อหาต าราวิชา 
o ส่วนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยข้อมูล  
o ส่วนด้านเทคนิควิธีค้นคว้าวิจัยข้อมูล  

 ประโยชน์ที่คาดหวังไว้ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของต ำรำวิชำ 

วิชา วส 334 การวิจัยทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นหนึ่งในวิชา “บังคับเลือก” ของหลักสูตร
วารสารศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 25471 ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี
พุทธศักราช 2552 ทางกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ได้เปลี่ยนสถานะวิชานี้จาก “วิชาบังคับเลือก” ให้เป็น 
                                                           

1
 หลักสูตรปีพุทธศักราช 2547 ก าหนดผู้ลงเรียนวิชา วส 334 ต้องผ่านวิชาบังคับ วส 230 ความรู้เบื้องต้นทางวทิยุและ

โทรทัศน์ โดยเนื้อหาสังเขปรายวิชา ระบุไว้ดังนี้ “ศึกษาความส าคัญและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการวิจัยด้านวิทยุและโทรทัศน์ เทคนิค
การวิจัยในรปูแบบต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานวิทยุและโทรทัศน์ เช่น การส ารวจทัศนคติผู้ฟังและผู้ชมรายการ การ
สัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์องค์กรด้านกระจายเสียง เป็นต้น ตลอดจนฝึกฝนทดลองออกแบบวิจัยดา้นวทิยุและโทรทัศน์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัตสิัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)  
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“วิชาบังคับ” ของกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์แทน พร้อมกับเพิ่มเนื้อหาวิชาให้เน้นการวิจัยค้นคว้า
ส าหรับการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้น2 เน่ืองด้วยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่สนใจลงเรียน
วิชาด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ มักใส่ใจเทคนิคการผลิตรายการมากกว่าการค้นคว้าหาข้อมูล
เพื่อเตรียมผลิตรายการและการเขียนบทรายการ ท าให้ไม่มีระบบการท างานที่ดีและเน้ือหาสาระของ
รายการที่ผลิตออกมาก็ไร้น้ าหนักทางความคิดอย่างน่าเสียดาย  

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2556 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ัง ซึ่งทางกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ได้ขอปรับชื่อรหัสวิชาดังกล่าวไปเป็น
วิชา วส 234 การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (research for radio and television 
production)3  เพื่อวางรากฐานส าคัญเกี่ยวกับการท างานบนข้อมูลให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่สอง ก่อน
ก้าวขึ้นไปเรียนวิชาด้านปฏิบัติในกลุ่มวิชาการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในชั้นปีที่สามและสี่ต่อไป 
โดยแนวสังเขปวิชาได้เขียนไว้ว่า “ ความส าคัญในการวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ศึกษา
เทคนิคการค้นคว้าหาข้อมูลในรายการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการส ารวจความนิยมรายการของสถานี
วิทยุและโทรทัศน์เพื่อวางยุทธศาสตร์และวางแผนรายการ ตลอดจนฝึกฝนปฏิบัติ การหาข้อมูลเพื่อผลิต
รายการวิทยุและโทรทัศน์” ส าหรับกรอบเนื้อหาวิชาที่เขียนขึ้นใหม่นี้ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยใน
งานวิทยุและโทรทัศน์ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการวิจัยเพื่อการผลิตรายการ และการวิจัยผู้รับสาร  

                                                           
2

 หลักสูตรปีพุทธศักราช 2552 ก าหนดผู้ลงเรียนวิชา วส 334 ต้องผ่านวิชาบังคับ วส 230 ความรู้เบื้องต้นทางวทิยุและ
โทรทัศน์ โดยเนื้อหาสังเขปรายวิชา ระบุไว้ดังนี้ “ความส าคัญและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านวิทยุและโทรทัศน์ เทคนิคการ
วิจัยในรูปแบบตา่งๆที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานวิทยุและโทรทัศน์ เช่น การแสวงหาแหล่งข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่ประเด็นการวิจัยหรอืการเลือกเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลงข้อมูลสู่การผลิตรายการ การส ารวจทศันคติและ
ความพึงพอใจของผู้รับสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การวัดความนิยมรายการ การจัดผังรายการ เป็นต้น ตลอดจนฝึกปฏิบัติด้านงานวิจัย
และจัดระบบข้อมูลเพือ่ผลิตรายการดา้นวิทยุและโทรทศัน์” (บรรยายสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง) 

3
 ความหมายของเลขรหัสวิชาสามตัวมีดังนี้ หลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่แนะน าให้ลงเรียน หลักสิบ หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา 

โดยสาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์จะใชร้หัสเลข 3 และ 4 และหลักหน่วย คือ การระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือบังคับเลือก เลข 0-5 เป็น
วิชาบังคับ ส่วนเลข 6-9 เป็นวิชาบังคับเลือก ดังนั้นรหัส 234 จึงหมายถึงเป็นวิชาบังคับของกลุ่มสาขาวิชาวิทยแุละโทรทัศน์ ที่
นักศึกษาในสาขาฯควรลงเรียนในชั้นปีที่สอง เป็นต้น  
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อย่างไรก็ดี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ผู้เขียนได้มีโอกาสสอนวิชาดังกล่าวเป็นคร้ังแรก จึงได้พยายามค้นคว้าต าราการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวสังเขปวิชา ซึ่งพบว่าต าราการวิจัยทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการวิจัย
ส ารวจความนิยมรายการ (rating) เพื่อวางยุทธศาสตร์และวางแผนรายการเกือบทั้งสิ้น หรือมิเช่นน้ันก็
เป็นต าราด้านระเบียบวิธีวิจัยในโลกวิชาการ ในขณะที่ต าราการวิจัยเพื่อการผลิตรายการมีจ านวนน้อย
มาก เท่าที่พบเป็นต าราภาษาอังกฤษเพียงไม่กี่เล่ม ส่วนต าราภาษาไทยมีเขียนแทรกไว้เพียงเล็กๆน้อยๆ
ไม่กี่หน้าภายในเล่มเท่านั้น ทั้งๆที่การค้นคว้าวิจัยข้อมูลส าหรับการผลิตรายการถือเป็นหัวใจหลักที่
ส าคัญมากในการผลิตรายการ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้ลองย้อนกลับไปอ่านหลักสูตรของคณะฯแต่ละ
รายวิชาอีกคร้ัง พบว่าแม้แต่หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯเอง ก็ให้ความส าคัญกับการวิจัยทาง
วิชาการและการวิจัยผู้รับสารเช่นกัน อาทิ การก าหนดให้วิชา วส 302 ความรู้เบื้องต้นทางวิจัยการ
สื่อสาร4 เป็นวิชาบังคับในคณะ และเปิดวิชา  วส 367 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร5  (เทียบเท่าวิชา 
กต. 311 พฤติกรรมผู้บริโภค) เป็นวิชาบังคับเลือกในกลุ่มวิชาโฆษณา  

ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้ังใจว่าจะเขียนต าราวิชานี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาในวิชาการวิจัยเพื่อการผลิต
รายการวิทยุและโทรทัศน์ ได้มีต าราในส่วนเน้ือหาการวิจัยเพื่อการผลิตรายการเอาไว้ใช้อ้างอิงและ
ประกอบการเรียนการสอนให้มากขึ้น โดยหลักสูตรในอนาคตข้างหน้าก าลังด าเนินเร่ืองเพื่อขอแก้ไข
แนวสังเขปรายวิชาในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับวิชาบังคับและวิชาเลือกอื่นๆของคณะฯที่มีอยู่แล้ว  

ทั้งนี้ แนวสังเขปรายวิชา วส 234 การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ในฉบับที่
เตรียมเสนอแก้ไขใหม่มีดังนี้ “ความส าคัญ หลักการ และเทคนิควิธีในการค้นคว้าวิจัยส าหรับการผลิต
                                                           

4
 หลักสูตรปีพุทธศักราช 2552 ระบุเนื้อหาสังเขปรายวิชาวส 302 ความรู้เบื้องต้นทางวิจยัการสื่อสาร ไว้ดงันี้ “แนวคิด

และหลักการระเบียบวิธีวิจัยต่างๆทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประยุกต์ใช้กับการสือ่สาร วิชานี้มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและวิธีการ
วิจัย เพื่อสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพสื่อสารมวลชน” 
  

5
 หลักสูตรปีพุทธศักราช 2552 ระบุเนื้อหาสังเขปรายวิชาวส 367 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูร้ับสาร ไว้ดังนี้ “ปัจจัย

ภายในตัวผูร้ับสาร คือ ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการเรียนรู้ของผู้รับสารและปัจจัยภายนอก
ทางด้านกลุ่มสงัคม ครอบครัว รวมทัง้วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกรับสารและกระบวนการตดัสินใจของผู้รับสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดัสินใจซื้อสนิค้า/บริการ” 
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รายการวิทยุและโทรทัศน์ในขั้นตอนต่างๆของการท างาน ตั้งแต่การพัฒนาความคิด (initiation) การ
เตรียมการผลิต (pre-production) การผลิตรายการ (production) หลังการผลิตรายการ (post-production) 
ไปจนถึงการเก็บรวบรวมเอกสารส าคัญต่างๆให้เป็นระบบ (filing) ตลอดจนฝึกฝนการปฏิบัติงานค้นหา
ข้อมูลส าหรับการผลิตรายการในด้านต่างๆ ทั้งการวิจัยข้อมูลส าหรับการเขียนบท การวิจัยบุคคลใน
รายการ การส ารวจสถานที่ถ่ายท า การวิจัยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง พร้อมกับให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายและจริยธรรมที่จ าเป็นส าหรับการท างานค้นคว้าวิจัยเพื่อการผลิตรายการ”   

เป้ำหมำยของต ำรำวิชำ 
  เน่ืองจากวิชา วส 234 การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นวิชาบังคับของกลุ่ม
วิชาวิทยุและโทรทัศน์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อปูพื้นฐานก่อนขึ้นไปเรียนในวิชาการผลิตรายการ
อ่ืนๆต่อไป ต าราเล่มนี้จึงเหมาะส าหรับนักศึกษาหรือบุคคลที่ยังไม่มีประสบการณ์การผลิตรายการมา
ก่อน อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตรายการที่มีประสบการณ์การท างานแล้วอาจใช้ข้อมูลบางส่วนส าหรับการท างาน
ได้เช่นกัน โดยเป้าหมายของต าราเล่มนี้ คือ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลเพื่อการผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายรายการและการท างานของทีมงานฝ่ายผลิตรายการ  

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ และกรอบการท างานของผู้วิจัยในฝ่ายผลิตรายการ  
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบเทคนิคการแสวงหาแหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกจับ

ประเด็น การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การประมวลผล และการจัดเก็บฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ส าหรับ
การเขียนบท การเตรียมงานการผลิตรายการ การผลิตรายการ และการตัดต่อ  

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดต่อขอข้อมูล การสัมภาษณ์ การวิจัย
เอกสาร การวิจัยผู้แสดง การส ารวจสถานที่ถ่ายท า การค้นหาภาพและเสียงประกอบรายการ และอ่ืนๆ    

5. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ “ข้อมูล” และรู้จักวิธีการค้นคว้าข้อมูลอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อน าไปผลิตรายการที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส านึกของนักสื่อสารมวลชนที่
ดีต่อไป 
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ข้อตกลงเบื้องต้นส ำหรับเนื้อหำต ำรำวิชำ 
ต าราด้านการวิจัยสื่อที่มักเน้นระเบียบวิธีวิจัยในโลกวิชาการ อาจท าให้หลายคนคาดหวังว่า

ต าราเล่มนี้จะมีเนื้อหาลักษณะดังกล่าวอยู่ แต่ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป้าหมายของต าราเล่มนี้ต้องการเติม
เต็มในส่วนที่ขาดหายไปของต ารา “การวิจัย” ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียน
จึงต้องขอท าความตกลงในเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจใน 3 ประเด็น คือ  

1. ควำมหมำย “กำรวิจัย” เพื่อกำรผลิตรำยกำร  
 ค าว่า “การวิจัย” อาจท าให้หลายคนขยาด เพราะคิดถึงการวิจัยที่ใช้วิธีการค านวณตัวเลขเชิง
สถิติหรือการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ซึ่งเปรียบเสมือน “ยาขม” ส าหรับนักศึกษาสาย
สังคมศาสตร์หลายๆคน อย่างไรก็ดี ต าราวิชา “การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์” เล่มนี้ 
เป็น “การวิจัย” ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตรายการ (production team) ที่สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกของการท างานจริง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยใน
โลกวิชาการแต่อย่างใด  

ภาพที่ 1.1 การเปรียบเทียบการวิจัยในโลกวิชาการ และการผลิตรายการ 

กำรวิจัยในโลกวิชำกำร กำรวิจัยในโลกผลิตรำยกำร 
เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เน้นการน าไปปฏิบัติเพื่อการผลิตรายการ 
เน้นการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เน้นการศึกษาข้อมูลกว้างๆอย่างรอบด้าน 
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเคร่งครัด ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีความยืดหยุ่นตาม

สถานการณ์ 
ผู้วิจัยเชี่ยวชาญในการแสวงหาความจริง ผู้วิจัยเชี่ยวชาญในการค้นหาผู้เชี่ยวชาญมาให้

ข้อมูล 
ใช้หลักเหตุและผลในการพิสูจน์ความจริง ใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจท างาน 
 

อย่างไรก็ดี กุลนารี เสือโรจน์ (2554, น. 343-344) ได้อ้างนิยามจากเพอร์ร่ี (Perry, 1996) ว่า การ
วิจัย หมายถึง การสร้างและการจัดระบบความรู้ใหม่ๆ ด้วยกระบวนการหาค าตอบที่เหมาะสม ซึ่งเป็น
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นักวิจัยต้องคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎี
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กับปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การวิจัยไม่จ าเป็นต้องเป็นการวิจัยในโลกวิชาการเพียงอย่าง
เดียว เนื่องจากนิวแมน (Neuman, 2003) กล่าวว่า ชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ 
ผู้บริหาร พนักงานของรัฐ นักธุรกิจ รวมถึงนักสื่อสารมวลชนที่ท างานด้านวิทยุและโทรทัศน์ ทุกคนต่าง
ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผลงานและกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ 

จากนิยามข้างต้น เห็นได้ว่าการวิจัยมีทั้งการวิจัยในโลกวิชาการ (academic research) และการ
วิจัยในโลกวิชาชีพ (professional research) แม้การวิจัยทั้งสองส่วนมีความแตกต่างกันบางประการดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 1.1 แต่ในความแตกต่างกันก็มีความเหมือนกัน คือ การมุ่งแสวงหาค าตอบที่ต้องการ
เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาด้วยกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบ
ดังนั้น “ผู้วิจัยในโลกวิชาชีพ” ของต าราเล่มนี้จึงต้องการยกสถานะของ “คนค้นหาข้อมูลทั่วไป” ไปสู่
การเป็น “ผู้วิจัย” ที่มีวิธีคิดในการท างานด้วยเหตุและผลอย่างเป็นระบบมากขึ้น มิใช่ท าหน้าที่เพียงแค่ 
“หา” ข้อมูล แต่ต้อง “คิด” ให้เป็นระบบได้ด้วย  

2. ควำมหมำย “ผู้วิจัย” ในฝ่ำยผลิตรำยกำร 
ค าว่า “ผู้วิจัย” ในต าราเล่มนี้ หมายถึง ผู้วิจัยในทีมงานฝ่ายผลิตรายการ มิใช่ผู้วิจัยในโลก

วิชาการ และมิใช่ผู้วิจัยในฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนรายการของทางสถานี ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของ
ผู้วิจัยในฝ่ายผลิตรายการมีความแตกต่างจากผู้วิจัยของทางสถานี ดังนี้  

 
ภาพที่ 1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

ผู้วิจัยในฝ่ายผลิตรายการกับผู้วิจัยในฝ่ายยุทธศาสตร์และการวางแผนรายการของทางสถานีฯ 
ผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำร ผู้วิจัยในฝ่ำยยุทธศำสตร์และกำรวำงแผน 

ท างานระดับปฏิบัติการด้านการผลิตรายการ ท างานระดับบริหารในฝ่ายวางแผนรายการ 
ท างานเกี่ยวกับการผลิตรายการ ท างานเกี่ยวกับการจัดและวางผังรายการ 
ค้นคว้าวิจัยข้อมูลเพื่อน าไปผลิตเนื้อหารายการ
ตามที่ทีมงานต้องการ 

ค้นคว้าวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับเรตติ้งเพื่อน าไป
ปรับปรุงรายการและผังรายการให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับสื่อ 
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อย่างไรก็ดี แม้ต าแหน่ง “ผู้วิจัย” (research) ในฝ่ายผลิตรายการ คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ค้นคว้าหา
ข้อมูลมาให้ทีมงานฝ่ายผลิตรายการ แต่เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าวอาจไม่ได้มีปรากฎอยู่ในโครงสร้าง
องค์กรของหลายบริษัท เพราะได้มีการกระจายหรือควบรวมหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการค้นคว้าวิจัย
ข้อมูลต่างๆไปให้กับต าแหน่งอื่นๆแทน เช่น โปรดิวเซอร์ ผู้จัดการกองถ่ายท า ผู้จัดหาสถานที่ถ่ายท า 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ และผู้ช่วยฝ่ายผลิตรายการ เป็นต้น ดังนั้น นิยามต าแหน่ง “ผู้วิจัย” ในต าราเล่มนี้จึงมีความ
ยืดหยุ่นพอสมควรขึ้นกับว่าบริษัทนั้นๆได้มอบหมายงานวิจัยค้นคว้าข้อมูลส่วนใดให้กับต าแหน่งใดเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 นอกจากนี้ เน้ือหาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ “ผู้วิจัย” ในต าราเล่มนี้ ยังมีลักษณะ
ครอบคลุมกว้างขวางกว่าการท าหน้าที่เฉพาะการหาข้อมูลส าหรับการเขียนบท และการค้นหาผู้ให้
สัมภาษณ์ในรายการ แต่ได้รวมการค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจสถานที่ถ่ายท า และการวิจัย
เพื่อจัดหาภาพและเสียงมาประกอบในรายการอีกด้วย ซึ่งงานหลายอย่างอาจมีความคาบเกี่ยวกับ
ต าแหน่งอ่ืน เช่น ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ผู้จัดการกองถ่ายท า ผู้ก ากับ คนเขียนบท ผู้จัดหาสถานที่ถ่ายท า 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ และผู้ช่วยฝ่ายผลิตรายการ เป็นต้น สาเหตุเพราะต้องการให้ผู้เรียนมองไกลออกไป
มากกว่าการท างานเฉพาะในต าแหน่ง “ผู้วิจัยทั่วๆไป” เน่ืองด้วยลักษณะงานของต าแหน่ง “ผู้วิจัย”
สามารถเชื่อมโยงกับต าแหน่งอื่นๆดังที่ได้กล่าวมาได้ หากผู้วิจัยได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้กว้างขวาง
ขึ้นก็จะก้าวไปสู่งานต าแหน่งอ่ืนๆได้ไม่ยาก   
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ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างภาระหน้าที่ของต าแหน่งผู้วิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่ต าแหน่งอ่ืนๆได้ 

 
 

3. จุดเน้นเน้ือหำต ำรำวิชำ 
ต ารา “การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์” อาจเน้นเน้ือหาการวิจัยส าหรับการผลิต

สื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่อวิทยุกระจายเสียง ด้วยเหตุผลว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง 
ในขณะที่สื่อวิทยุเป็นสื่อเสียง ท าให้สื่อโทรทัศน์มีความซับซ้อนในการผลิตรายการมากกว่ารายการวิทยุ 
นอกจากนี้ งบประมาณในการผลิตรายการวิทยุมีน้อยกว่ารายการโทรทัศน์หลายเท่าตัว ท าให้ทีมงาน
ผลิตรายการวิทยุมีจ านวนไม่กี่คน โดยผู้จัดรายการอาจเป็นทั้งผู้ด าเนินรายการ คนหาข้อมูล และควบคุม
การผลิตเองแบบเบ็ดเสร็จภายในคนเดียว วิธีการน าเสนอรายการนิยมใช้การสัมภาษณ์ การเล่าข้อมูลจาก
สื่อต่างๆที่มีอยู่ การเปิดเพลง และการเสนอข่าวจากส านักข่าวต่างๆ ท าให้กระบวนการท างานด้านการ
วิจัยข้อมูลเพื่อการผลิตรายการของสื่อวิทยุมีรายละเอียดและขั้นตอนการท างานที่น้อยกว่าสื่อโทรทัศน์ 
ดังนั้น แม้เน้ือหาต าราอาจอ้างอิงถึงการวิจัยในการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถ
ครอบคลุมถึงการท างานค้นคว้าวิจัยข้อมูลส าหรับการผลิตรายการวิทยุได้ด้วย  
 
 

การค้นหาข้อมูล เพ่ิมทักษะการสร้างความหมาย
ด้วยภาพ ผู้ก ากับ 

การค้นหาข้อมูล เพ่ิมทักษะการเล่าเรื่องด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ คนเขียนบท 

การส ารวจสถานที่ถ่ายท า เพ่ิมทักษะการติดต่อประสานงาน
และการเจรจาต่อรอง ผู้จัดหาสถานที่ถ่ายท า  

การสรรหาผู้แสดง เพ่ิมทักษะการตัดสินใจ ผู้ช่วยผู้ก ากับ 
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กรอบเน้ือหำต ำรำวิชำ 
แนวสังเขปลักษณะวิชานี ้เน้นความส าคัญ บทบาทหน้าที่ กรอบการท างาน และเทคนิควิธีการ

ค้นคว้าวิจัยข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในฝ่ายผลิตรายการ อันได้แก่ การวิจัยส าหรับการเขียนบทรายการ การ
วิจัยผู้แสดงในรายการ การส ารวจสถานที่ถ่ายท า การวิจัยภาพและเสียงประกอบรายการ และอ่ืนๆ  

จากกรอบการเรียนการสอนข้างต้น ต าราเล่มนี้จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยข้อมูล และส่วนด้านเทคนิควิธีค้นคว้าวิจัยข้อมูลเฉพาะด้าน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในฝ่ายผลิตรายการ เนื้อหา
ส่วนน้ีมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของบทบาทหน้าที่การท างานของผู้วิจัยในฝ่ายผลิต
รายการว่าต้องมีความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยข้อมูลอย่างไรบ้าง โดย
ความรูท้ั่วไปที่ควรทราบ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัย แหล่งข้อมูลส าหรับการค้นคว้า และเทคนิค
การติดต่อสอบถามและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งเน้ือหาต่างๆเหล่านี้ได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่บทที่ 2-4  

ส่วนที่ 2 เทคนิควิธีค้นคว้าวิจัยข้อมูลเฉพาะด้าน เน้ือหาส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานของผู้วิจัยฝ่ายผลิตรายการเกี่ยวกับการค้นคว้าหาข้อมูลในองค์ประกอบส าคัญๆที่
มักได้รับมอบหมายจากโปรดิวเซอร์รายการ โดยเจาะเน้ือหาลงลึกไปทีละส่วน ได้แก่ การวิจัยข้อมูล
ส าหรับการเขียนบทรายการ การวิจัยผู้แสดง การส ารวจสถานที่ถ่ายท า และการจัดหาภาพและเสียง
ประกอบต่างๆในรายการ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่บทที่ 5-13  

ประโยชน์ท่ีคำดหวังไว้  
1. ผู้อ่านเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายข้อมูลว่าเป็นผู้ค้นหาข้อมูล เปลี่ยนไปเป็น

ผู้วิจัยข้อมูลมากขึ้น 
2. ผู้อ่านมองเห็นความส าคัญของการค้นคว้าวิจัยให้รายการมีคุณภาพขึ้นได้ 
3. ผู้อ่านมีทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ เลือกจับประเด็น ตรวจสอบ ประมวลผล 

และจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. ผู้อ่านสามารถพัฒนาเส้นทางอาชีพจากต าแหน่งผู้วิจัยในฝ่ายผลิตรายการ ไปเป็นโปรดิวเซอร์ 
ผู้จัดการกองถ่ายท า ผู้จัดหาสถานที่ถ่ายท า หรือคนเขียนบทรายการ ที่มีต าแหน่งสูงขึ้นได้  

5. ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานค้นคว้าวิจัยในรายการต่างๆ 
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บทท่ี 2 

บทบาทหน้าท่ีของผู้วิจัยในฝ่ายผลิตรายการ 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 บทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยในกระบวนกำรผลิตรำยกำร 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขอบเขตและแนวทำงปฏิบัติหน้ำที่ของผู้วิจัย 
 คุณสมบัติของผู้วิจัย 

เกร่ินน า 

ผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำรมีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกระบวนกำรผลิตรำยกำรแต่ละขั้นตอนไม่มำกก็
น้อย เน้ือหำส่วนนี้จึงต้องกำรให้ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆของผู้วิจัยในกระบวนกำรผลิตรำยกำร  
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้วิจัยแต่ละแห่งมีขอบเขตหน้ำที่กำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน และคุณสมบัติของผู้วิจัย ซึ่ง
ทั้งหมดจะน ำไปสู่ควำมเข้ำใจภำพรวมเกี่ยวกับต ำแหน่งของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำรมำกขึ้น 

บทบาทหน้าท่ีของผู้วิจัยในกระบวนการผลิตรายการ 

กระบวนกำรผลิตรำยกำรโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ที่สำมำรถจดจ ำได้ง่ำยๆ
ผ่ำนตัวอักษร “P” 3 ตัว คือ Pre-production, Production และ Post-production อันหมำยถึงขั้นตอนก่อน
กำรผลิต ขั้นตอนกำรผลิต และขั้นตอนหลังกำรผลิต ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ 
(2554, น. 194-208) ได้แบ่งกระบวนกำรผลิตรำยกำรออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนพัฒนำควำมคิด 
(initiation) ขั้นตอนเตรียมงำนก่อนกำรผลิต (pre-production) ขั้นตอนลงมือผลิต (production) ขั้นตอน
หลังลงมือผลิต (post-production) และขั้นตอนกำรประเมินผลงำน (evaluation) โดยได้เน้นเนื้อหำ
ควำมส ำคัญของขั้นตอนก่อนกำรลงมือผลิตและหลังจำกผลิตรำยกำรออกอำกำศไปแล้วเพิ่มมำกขึ้น นั่น
คือ ขั้นตอนกำรพัฒนำควำมคิด (initiation) ขั้นตอนกำรเตรียมงำนก่อนกำรผลิต (pre-production) และ



 
12 

 

 
 

ขั้นตอนกำรประเมินผล (evaluation) ซึ่งในขั้นตอนกำรพัฒนำควำมคิดและขั้นตอนกำรเตรียมงำนก่อน
กำรผลิตมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำร (production 
researcher)  

ภำพที่ 2.1 แผนผังแสดงกระบวนกำรผลิตรำยกำร 

 

ที่มำ : ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ (2554, น. 207) 

จำกกำรก ำหนดกรอบกำรศึกษำที่กล่ำวมำแล้วในบทที่ 1 ต ำรำวิชำเล่มนี้ได้เน้นกำรท ำหน้ำที่
ของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำร ซึ่งจะมีบทบำทหน้ำที่ในแต่ละขั้นตอนของกำรผลิตมำกน้อยแตกต่ำงกัน
ไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนที่ผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่ำงมำก คือ 
ขั้นตอน “กำรเตรียมงำนก่อนกำรผลิต” (pre-production) ซึ่งสำเหตุที่ผู้เขียนได้แบ่งกระบวนกำรผลิตจำก 
3 ขั้นตอนที่รับรู้กันกลำยไปเป็น 5 ขั้นตอน เนื่องจำกเล็งเห็นถึงปัญหำที่ผู้สนใจเรียนด้ำนวิทยุและ
โทรทัศน์มักทุ่มเทควำมสนใจไปกับ “กำรลงมือผลิตรำยกำร” เป็นส่วนใหญ่ โดยละเลยควำมส ำคัญของ
กำรท ำงำนด้ำน “ข้อมูล” ในช่วงก่อนกำรผลิตรำยกำร ซึ่งถือเป็นรำกฐำนส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนใน
ขั้นตอนอ่ืนๆอย่ำงมำก ทั้งๆที่ผู้ผลิตรำยกำรมืออำชีพส่วนใหญ่ล้วนค้นคว้ำหำข้อมูลก่อนลงมือผลิต

initiation 

pre-
production 

production post-
production 

evaluation 
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รำยกำรทั้งสิ้น เพื่อให้กำรผลิตรำยกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ผลิต
รำยกำรที่ดีต้อง “คิดจำกข้อมูลก่อนลงมือท ำ” ไม่ใช่ “กำรลงมือท ำโดยปรำศจำกข้อมูล”  

กำรท ำงำนในกองถ่ำยท ำรำยกำรจะมีบุคลำกรต่ำงๆมำกมำย ซึ่งแต่ละคนมีหน้ำที่ตำมควำม
เชี่ยวชำญของตนเอง อย่ำงไรก็ดี กำรระหว่ำงกระบวนกำรผลิตรำยกำรในขั้นตอนต่ำงๆนั้น มักมีค ำถำม
ที่เกิดขึ้นกับทีมงำนแต่ละฝ่ำยอยู่ตลอดเวลำ เช่น ทุกคนอำจรู้ว่ำในรำยกำรต้องมีกำรถ่ำยท ำบน
เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอำกำศ แต่ค ำถำมของแต่ละคนในทีมงำนอำจแตกต่ำงกันไป บำงคนอยำกรู้ว่ำ
ตนต้องเตรียมอุปกรณ์ยึดกล้องพิเศษไปหรือไม่ ใครจะขึ้นไปนั่งบนเฮลิคอปเตอร์บ้ำง เฮลิคอปเตอร์ขึ้น
ได้กี่คน ควรใช้กล้องกี่ตัวในกำรรับภำพ ทีมงำนเข้ำไปอยู่ที่ลำนจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ในระยะใกล้แค่
ไหน ควรแต่งกำยอย่ำงไรให้ปลอดภัย ที่ครอบหูกันเสียงอุดหูจ ำเป็นหรือไม่ ผู้หญิงควรใส่ชุดอย่ำงไร วิธี
ปีนขึ้นปีนลงเฮลิคอปเตอร์ท ำอย่ำงไร ถ้ำขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ต้องระวังเร่ืองอะไรบ้ำง พิธีกรจะขึ้นไป
ด้วยหรือไม่ เสียงพิธีกรบนเฮลิคอปเตอร์จะถูกเสียงเคร่ืองกลบจนหมดไหม เคร่ืองจะขึ้นตอนกี่โมงและ
ลงจอดตอนกี่โมงตรงจุดเดิมหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งค ำถำมเหล่ำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภำพที่ต้องกำรบันทึกเพื่อ
ตัดต่อในรำยกำรเลยสักนิด แต่กลับเป็นข้อมูลที่ส ำคัญต่อกำรเตรียมตัวของทีมงำนฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งผู้ที่ต้อง
ท ำหน้ำที่ตอบค ำถำมมำกมำยเหล่ำนี้ ก็คือ ผู้วิจัย นั่นเอง  

ผู้วิจัยจึงเหมือนเป็นแหล่งข้อมูลในกำรตอบข้อสงสัยต่ำงๆให้กับทีมงำนในกำรเตรียมงำนถ่ำย
ท ำรำยกำร นอกจำกนี้ยังเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆอีกด้วย เช่น กำรเตรียมสถำนที่ถ่ำยท ำ กำร
เตรียมพร้อมผู้ร่วมรำยกำรก่อนถ่ำยท ำ กำรจัดหำภำพและเสียงประกอบบำงส่วนไปให้คนตัดต่อ เป็นต้น 
บทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยจึงมีหลำกหลำย ซึ่งในที่นี้ขอแบ่งหน้ำที่ของผู้วิจัยในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนกำรผลิตรำยกำร1 เอำไว้ดังนี้ 

 

 

                                                           
1 โปรดทบทวนเนื้อหำในต ำรำวิชำ ควำมรู้เบื้องต้นทำงวิทยุและโทรทศัน์ (ศริิมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2554, น.194-208) 
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รำยกำรทั้งสิ้น เพื่อให้กำรผลิตรำยกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ผลิต
รำยกำรที่ดีต้อง “คิดจำกข้อมูลก่อนลงมือท ำ” ไม่ใช่ “กำรลงมือท ำโดยปรำศจำกข้อมูล”  

กำรท ำงำนในกองถ่ำยท ำรำยกำรจะมีบุคลำกรต่ำงๆมำกมำย ซึ่งแต่ละคนมีหน้ำที่ตำมควำม
เชี่ยวชำญของตนเอง อย่ำงไรก็ดี กำรระหว่ำงกระบวนกำรผลิตรำยกำรในขั้นตอนต่ำงๆนั้น มักมีค ำถำม
ที่เกิดขึ้นกับทีมงำนแต่ละฝ่ำยอยู่ตลอดเวลำ เช่น ทุกคนอำจรู้ว่ำในรำยกำรต้องมีกำรถ่ำยท ำบน
เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอำกำศ แต่ค ำถำมของแต่ละคนในทีมงำนอำจแตกต่ำงกันไป บำงคนอยำกรู้ว่ำ
ตนต้องเตรียมอุปกรณ์ยึดกล้องพิเศษไปหรือไม่ ใครจะขึ้นไปนั่งบนเฮลิคอปเตอร์บ้ำง เฮลิคอปเตอร์ขึ้น
ได้กี่คน ควรใช้กล้องกี่ตัวในกำรรับภำพ ทีมงำนเข้ำไปอยู่ที่ลำนจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ในระยะใกล้แค่
ไหน ควรแต่งกำยอย่ำงไรให้ปลอดภัย ที่ครอบหูกันเสียงอุดหูจ ำเป็นหรือไม่ ผู้หญิงควรใส่ชุดอย่ำงไร วิธี
ปีนขึ้นปีนลงเฮลิคอปเตอร์ท ำอย่ำงไร ถ้ำขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ต้องระวังเร่ืองอะไรบ้ำง พิธีกรจะขึ้นไป
ด้วยหรือไม่ เสียงพิธีกรบนเฮลิคอปเตอร์จะถูกเสียงเคร่ืองกลบจนหมดไหม เคร่ืองจะขึ้นตอนกี่โมงและ
ลงจอดตอนกี่โมงตรงจุดเดิมหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งค ำถำมเหล่ำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภำพที่ต้องกำรบันทึกเพื่อ
ตัดต่อในรำยกำรเลยสักนิด แต่กลับเป็นข้อมูลที่ส ำคัญต่อกำรเตรียมตัวของทีมงำนฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งผู้ที่ต้อง
ท ำหน้ำที่ตอบค ำถำมมำกมำยเหล่ำนี้ ก็คือ ผู้วิจัย นั่นเอง  

ผู้วิจัยจึงเหมือนเป็นแหล่งข้อมูลในกำรตอบข้อสงสัยต่ำงๆให้กับทีมงำนในกำรเตรียมงำนถ่ำย
ท ำรำยกำร นอกจำกนี้ยังเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆอีกด้วย เช่น กำรเตรียมสถำนที่ถ่ำยท ำ กำร
เตรียมพร้อมผู้ร่วมรำยกำรก่อนถ่ำยท ำ กำรจัดหำภำพและเสียงประกอบบำงส่วนไปให้คนตัดต่อ เป็นต้น 
บทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยจึงมีหลำกหลำย ซึ่งในที่นี้ขอแบ่งหน้ำที่ของผู้วิจัยในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนกำรผลิตรำยกำร1 เอำไว้ดังนี้ 

 

 

                                                           
1

 โปรดทบทวนเนื้อหำในต ำรำวิชำ ควำมรู้เบื้องต้นทำงวิทยุและโทรทศัน์ (ศริิมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2554, น.194-208) 
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1. บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยในขั้นตอนพัฒนาความคิด (Initiation) 

ผู้มีบทบำทส ำคัญในขั้นตอนพัฒนำควำมคิด คือ โปรดิวเซอร์รำยกำร ที่จะเป็นผู้ออกควำมคิด
และเขียนร่ำง “ข้อเสนอโครงงำนกำรผลิตรำยกำร” (proposal) ที่ระบุให้ทรำบว่ำต้องกำรผลิตรำยกำร
อะไร ที่มำและควำมส ำคัญของรำยกำร วัตถุประสงค์รำยกำร กลุ่มเป้ำหมำย ควำมคิดหลักของรำยกำร 
รูปแบบกำรน ำเสนอ ตัวอย่ำงตอนหรือเน้ือหำโดยสังเขป จ ำนวนตอนและควำมยำว ประโยชน์ที่คำดว่ำ
จะได้รับ และงบประมำณโดยประมำณ เป็นต้น เมื่อข้อเสนอโครงงำนกำรผลิตได้รับกำรอนุมัติให้ผลิต
ได้ หัวหน้ำทีมงำนฝ่ำยผลิตรำยกำรจะมำประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรำยกำรที่ต้องกำรผลิตจริงกัน 
เพื่อช่วยกันออกแบบรำยละเอียดในส่วนต่ำงๆของรำยกำรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ บท
รำยกำร รำยชื่อทีมงำน ตัวแสดงหลัก ฉำก สถำนที่ถ่ำยท ำ และงบประมำณในแต่ละส่วน เป็นต้น  

ในขั้นตอนกำรเขียนโครงร่ำงข้อเสนอรำยกำร กำรเขียนตัวอย่ำงบทรำยกำร และกำรออกแบบ
งำนด้ำนต่ำงๆให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้น กำรค้นหำ “ข้อมูล” (data) และ “ข้อมูลอ้ำงอิง” (reference) เป็น
สิ่งส ำคัญที่เข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนให้มีควำมหนักแน่น มีเหตุผล น่ำเชื่อถือ และท ำให้ทีมงำน
เห็นภำพต่ำงๆได้ชัดเจนขึ้นเร่ือยๆในกำรสร้ำงสรรค์งำนออกมำ โดยส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบงำนแต่ละ
ฝ่ำยจะท ำหน้ำที่ค้นหำข้อมูลในส่วนของตนเองเป็นหลัก เช่น ผู้ผลิตรำยกำรต้องกำรน ำนิยำยย้อนยุคมำ
ผลิตเป็นละคร ฝ่ำยคัดเลือกนักแสดงต้องหำข้อมูลว่ำใครน่ำจะเหมำะกับกำรเล่นละครย้อนยุค โดยไป
ค้นข้อมูลว่ำมีดำรำคนไหนที่เคยผ่ำนกำรแสดงละครย้อนยุคมำบ้ำง ใครก ำลังมำแรง คิวดำรำคนนั้นว่ำง
หรือไม่ ฝ่ำยสถำนที่ก็ต้องไปค้นหำว่ำสถำนที่ย้อนยุคนั้นเป็นยุคสมัยใดเพื่อไปค้นข้อมูลต่อว่ำตึกอำคำร
และบรรยำกำศเช่นน้ันมีอยู่ที่ไหน ใช้ถ่ำยท ำได้หรือไม่  ฉำกละครย้อนยุคที่ผ่ำนๆมำมีเร่ืองไหนที่ใช้
อ้ำงอิงเทียบเคียงเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำได้หรือไม่ ผู้เขียนบทก็ต้องไปท ำควำมเข้ำใจนวนิยำยเร่ืองนั้น และ
ศึกษำแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสำรจำกหนังสือที่เกี่ยวข้อง พิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้อมูลเร่ือง
เสื้อผ้ำโบรำณ สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนประวัติศำสตร์ และอื่นๆ เพื่อท ำควำมเข้ำใจกับวิถีชีวิต ภำษำพูด 
ควำมสัมพันธ์ของคนในกลุ่มนั้น ยุคนั้น กับบริบทต่ำงๆทำงสังคม เป็นต้น  
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อย่ำงไรก็ดี ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยอำจได้รับมอบหมำยจำกโปรดิวเซอร์ให้ไปช่วยค้นคว้ำหำข้อมูล
มำสนับสนุนช่วงกำรพัฒนำควำมคิดรำยกำรให้มีควำมชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นก็ได้ เช่น กำรหำตัวอย่ำงกำร
เขียนข้อเสนอโครงงำนกำรผลิต กำรหำหลักฐำนสถิติและตัวอย่ำงมำสนับสนุนหัวข้อที่มำและ
ควำมส ำคัญของรำยกำรในข้อเสนอโครงงำนกำรผลิต กำรหำตัวอย่ำงรำยกำรจำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพื่อน ำมำประยุกต์กำรออกแบบรำยกำร กำรค้นหำข้อมูลส ำหรับกำรเขียนบทรำยกำร กำร
ค้นหำรำยชื่อบริษัทหรือผู้รับจ้ำงอิสระในออกแบบฉำก/กรำฟฟิค/ไตเต้ิล/เพลงประกอบ/อ่ืนๆ กำรค้นหำ
รำยชื่อสตูดิโอถ่ำยท ำ และกำรจัดหำตัวอย่ำงภำพอ้ำงอิงมำประกอบในข้อเสนอโครงงำนกำรผลิต      
เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเข้ำใจ “ควำมคิด” (ideas) ต่ำงๆของผู้ริเร่ิมสร้ำงสรรค์รำยกำร
ตั้งแต่เร่ิมต้นเพื่อให้กำรค้นหำข้อมูลนั้นสอดคล้องกับเป้ำหมำยรำยกำรที่วำงไว้ โดย ผู้วิจัยต้องเข้ำใจ
กรอบควำมคิดเบื้องต้นของรำยกำรว่ำ รำยกำรต้องกำรน ำเสนออะไร ท ำไม เพื่อใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน 
และอย่ำงไร  

2. บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยในขั้นตอนเตรียมงานก่อนการผลิต (Pre-production)  

ในขั้นตอนกำรพัฒนำควำมคิดเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ “ควำมคิด” และ “กำรออกแบบ” แต่ส ำหรับใน
ขั้นตอนที่สองของกระบวนกำรผลิตรำยกำรหรือ “ขั้นตอนกำรเตรียมงำนก่อนกำรผลิต” เป็นงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรติดต่อประสำนงำน งำนส ำคัญๆในขั้นตอนนี้ ได้แก่ กำรประสำนงำน 
(coordinating) กำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ (recce) กำรจัดตำรำงเวลำกำรท ำงำน (production scheduling) 
และกำรนัดหมำยถ่ำยท ำรำยกำร เอกสำรส ำคัญที่ต้องจัดท ำในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ใบนัดหมำยงำน หนังสือ
ขออนุญำตและแสดงควำมยินยอมต่ำงๆ และใบประเมินควำมเสี่ยง  

ผู้มีบทบำทส ำคัญในขั้นตอนนี้ คือ ผู้จัดกำรกองถ่ำยท ำ (production manager) และผู้ช่วยฝ่ำย
ผลิต (production assistance) ซึ่งหลำยๆบริษัทอำจมอบหมำยให้ผู้วิจัยกับผู้ช่วยฝ่ำยผลิตช่วยกันท ำหน้ำที่
ติดต่อประสำนงำน จัดหำผู้ร่วมรำยกำร ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ จัดท ำหนังสือขออนุญำตต่ำงๆ พิมพ์ใบ
นัดหมำยงำน และจัดตำรำงกำรท ำงำน แต่จะแบ่งงำนกันอย่ำงไรขึ้นกับกำรแบ่งงำนกันท ำของบริษัท
นั้นๆ  
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3. บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยในขั้นตอนลงมือผลิตรายการ (Production)  

ขั้นตอนถัดมำหลังจำกกำรเตรียมวำงแผนผลิตรำยกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ขั้นตอนลงมือผลิต 
กิจกรรมหลักๆของขั้นตอนนี้เมื่อทีมงำนไปถึงสถำนที่บันทึกรำยกำร คือ กำรเตรียมงำน (preparing) 
กำรซักซ้อม (rehearsal) และกำรถ่ำยท ำจริง (shooting) หรือบันทึกเสียงจริง (recording) 

เน่ืองจำกผู้วิจัยท ำหน้ำที่ค้นหำข้อมูล สอบถำม สัมภำษณ์ และติดต่อประสำนงำนบุคคลและ
ส ำรวจสถำนที่มำตั้งแต่ต้น จึงเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลในภำพรวมของกำรท ำงำนได้ดีที่สุด ว่ำในวันบันทึก
รำยกำรนั้น เมื่อเดินทำงไปถึงสถำนที่ผลิตรำยกำรต้องประสำนงำนกับใครบ้ำง ใครจะมำถึงตอนกี่โมง 
มำท ำอะไร และต้องเสร็จภำยในเวลำเท่ำไหร่ตำมที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้น วันนัดหมำยบันทึกรำยกำร
ขณะที่ฝ่ำยอ่ืนๆก ำลังง่วนกับกำรท ำหน้ำที่ของตน ผู้วิจัยจึงมักได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้คอยอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้แสดงและผู้ร่วมรำยกำร โดยท ำหน้ำที่ต้อนรับ พูดคุยให้เกิดควำมผ่อนคลำย แจ้ง
ก ำหนดเวลำกำรท ำงำน นัดแนะคิวถ่ำยท ำให้ทรำบ พำไปแต่งหน้ำท ำผม ซักซ้อมบทรำยกำรคร่ำวๆ และ
ตอบค ำถำมข้อสงสัยต่ำงๆให้กับทีมงำน ผู้ร่วมรำยกำร และผู้ดูแลสถำนที่ถ่ำยท ำ รวมไปถึงอำจต้องท ำ
หน้ำที่ในกำรยื่นเอกสำรยินยอมฯส ำหรับกำรบันทึกรำยกำรเพื่อออกอำกำศให้แก่บุคคลต่ำงๆได้เซ็นชื่อ
รับรองไว้ พร้อมกับจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ได้ตกลงกันไว้ 

4. บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยในขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 

ขั้นตอนหลังจำกบันทึกรำยกำรเรียบร้อยแล้วเป็นเร่ืองของกำรตัดต่อภำพ/เสียง (editing) งำน
กรำฟฟิค (graphics) และกำรผสมเสียง (mixing sound) ซึ่งอำจดูเหมือนว่ำไม่น่ำจะเกี่ยวข้องกับงำนของ
ผู้วิจัย อย่ำงไรก็ดี ในขั้นตอนกำรตัดต่อผู้วิจัยอำจได้รับมอบหมำยให้หำภำพประกอบและเสียงบำงอย่ำง
มำเติมเต็มให้เกิดควำมสมบูรณ์ เช่น ภำพถ่ำยที่เป็นอัตชีวประวัติของบุคคล ภำพคลิปข่ำวที่อ้ำงถึง 
เสียงดนตรีพื้นเมืองของสถำนที่ถ่ำยท ำ ตัวอย่ำงภำพจ ำลองเหตุกำรณ์กำรเกิดบิ๊กแบง ฯลฯ ซึ่งไม่ได้มีกำร
บันทึกมำในขั้นตอนลงมือผลิตรำยกำร ผู้วิจัยจึงต้องช่วยติดต่อประสำนงำนแหล่งข้อมูลต่ำงๆเพื่อหำ
ภำพและเสียงประกอบที่ต้องกำรมำใส่ไว้ในรำยกำร โดยอำจติดต่อขอยืม ขออนุญำตเจ้ำของลิขสิทธิ์ 
หรือเดินทำงไปเก็บภำพและเสียงจริงเพิ่มเติมก็ได้  
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ในกรณีขอยืมผู้อ่ืนมำใช้ ผู้วิจัยต้องเก็บรักษำและส่งคืนให้เจ้ำของอย่ำงดี ห้ำมสูญหำยโดย
เด็ดขำดเพรำะของบำงอย่ำงมีคุณค่ำและไม่สำมำรถหำสิ่งอื่นมำทดแทนได้ กำรท ำควำมช ำรุดเสียหำย
หรือสูญหำยนอกจำกอำจถูกฟ้องร้องตำมกฎหมำยได้แล้ว ยังเป็นกำรท ำลำยควำมไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อ
รำยกำรและตัวผู้วิจัยอีกด้วย ส่วนกำรขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ผู้วิจัยต้องศึกษำเงื่อนไขต่ำงๆใน
กำรใช้งำนให้ดี และต้องปรึกษำโปรดิวเซอร์ให้ทรำบก่อนด ำเนินกำรใดๆทุกคร้ัง สุดท้ำยกำรเก็บ
บันทึกภำพและเสียงเพิ่มเติม ขึ้นกับว่ำมีเวลำเพียงพอทันเวลำออกอำกำศและคุ้มค่ำหรือไม่ หำกมี
ควำมส ำคัญต่อรำยกำรอำจจ ำเป็นต้องหำวิธีที่เหมำะสมที่สุด เช่น หำกแหล่งภำพและเสียงนั้นอยู่ไกล
มำก อำจใช้วิธีค้นหำคนรู้จักที่อยู่ใกล้ๆ ให้เดินทำงไปเก็บภำพและเสียง โดยส่งเป็นไฟล์หรือไปรษณีย์
ด่วนลงทะเบียนมำให้ และจ่ำยค่ำตอบแทนไป หรือกรณีเป็นภำพส่วนตัวที่เจ้ำของไม่ต้องกำรให้ยืมออก
นอกสถำนที่ ผู้วิจัยอำจต้องใช้วิธีขออนุญำตไปบันทึกภำพในสถำนที่แห่งนั้นแทนกำรยืม เป็นต้น ที่
ส ำคัญกำรด ำเนินกำรแบบใดผู้วิจัยต้องให้โปรดิวเซอร์เป็นผู้ตัดสินใจก่อนเสมอ 

5. บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยในขั้นตอนประเมินผล (Evaluation) 

หลังจำกรำยกำรออกอำกำศไปแล้ว ผู้ผลิตรำยกำรจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินงำนและผลงำนเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในคร้ังต่อๆไป กำรประเมินงำน (job evaluation) เป็นกำรตรวจสอบผลของกำรท ำงำนว่ำ
ได้เป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำยที่วำงเอำไว้หรือไม่ และอะไรคือปัญหำและอุปสรรคที่ท ำให้ไม่
สำมำรถท ำงำนเป็นไปตำมแผนได้ ซึ่งสำมำรถเรียกข้อมูลตรวจสอบได้จำกเอกสำรส ำคัญในกำรผลิต
รำยกำรต่ำงๆ ได้แก่ ตำรำงเวลำกำรผลิตรำยกำร  ใบนัดหมำยงำน  หนังสือขออนุญำตและแสดงควำม
ยินยอมต่ำงๆ ใบประเมินควำมเสี่ยง เอกสำรข้อมูลเนื้อหำ  เอกสำรสถำนที่ถ่ำท ำ บทรำยกำร และรำยชื่อ
ติดต่อบุคคล เป็นต้น ผู้วิจัยซึ่งท ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนเอกสำรต่ำงๆดังกล่ำวจึงต้องเก็บรวบรวมให้เป็น
ระบบ แล้วจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลเอำไว้หลังจำกเสร็จสิ้นงำนในแต่ละตอน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น
ย้อนหลัง รวมถึงกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนคร้ังต่อๆไป     
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 หำกกล่ำวในภำพกว้ำงๆ บทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำรสำมำรถสรุปได้ดังนี ้

1) แสวงหำข้อมูล เพื่อสนับสนุนกำรเขียนข้อเสนอโครงงำนกำรผลิต และกำรเขียนบท 
2) น ำเสนอประเด็นที่น่ำสนใจส ำหรับกำรผลิตรำยกำรในแต่ละตอนให้กับโปรดิวเซอร์ 
3) ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ และติดต่อสถำนที่ถ่ำยท ำ 
4) จัดหำ ติดต่อประสำนงำน และนัดหมำยผู้ร่วมรำยกำร  
5) จัดท ำเอกสำรส ำคัญส ำหรับกำรผลิตรำยกำร และนัดหมำยทีมงำน 
6) สนับสนุนข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำตำรำงเวลำกำรท ำงำน (production scheduling) ใบนัด

หมำยงำน (call sheet) หนังสือขออนุญำตและแสดงควำมยินยอมต่ำงๆ (release form) และ
กำรประเมินควำมเสี่ยง (risk assessment) 

7) อ ำนวยควำมสะดวก และตอบค ำถำมข้อสงสัยต่ำงๆให้กับทีมงำน ผู้ร่วมรำยกำร และ
เจ้ำของสถำนที่ถ่ำยท ำในวันถ่ำยท ำ/บันทึกรำยกำร  

8) จัดเตรียมและยื่นหนังสือยินยอมฯส ำหรับกำรบันทึกรำยกำรเพื่อออกอำกำศให้แก่บุคคล
ต่ำงๆเซ็นชื่อรับรองไว้ พร้อมกับจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ได้ตกลงกัน 

9) จัดหำภำพ เสียง และกรำฟฟิคบำงส่วนมำใช้ในงำนตัดต่อ 
10) เก็บรวบรวม และจัดท ำฐำนข้อมูลที่ส ำคัญ ได้แก่ รำยชื่อผู้ร่วมรำยกำร สถำนที่ถ่ำยท ำ ใบ

นัดหมำยงำน ตำรำงเวลำกำรผลิตรำยกำร และหนังสือขออนุญำตและแสดงควำมยินยอม
ต่ำงๆ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม บทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยในแต่ละองค์กรอำจมีจุดเน้นและภำรกิจแตกต่ำงกันไป
ตำมปัจจัยต่ำงๆ อันได้แก่ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำยองค์กร งบประมำณ ประเภทรำยกำร และ
รูปแบบรำยกำร เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อขอบเขตและแนวทางปฏิบัติหน้าท่ีของผู้วิจัย 

จำกหัวข้อที่แล้ว เรำได้ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยหลำยประกำร แต่ในโลกกำรท ำงำน
จริง ต ำแหน่ง “ผู้วิจัย” ภำยในองค์กรต่ำงๆอำจมีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และจุดเน้นในกำรท ำงำน
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แตกต่ำงกันไป รวมไปถึงบำงแห่งแม้ภำระงำน “กำรวิจัยข้อมูล” มีอยู่ แต่กลับไม่ปรำกฎชื่อต ำแหน่ง 
“ผู้วิจัย” อยู่ในทีมงำนฝ่ำยผลิตรำยกำรของบริษัท ซึ่งสำเหตุมำจำกปัจจัยหลักๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร  

จำกกำรเก็บข้อมูลสัมภำษณ์บริษัทผู้ผลิตรำยกำรจ ำนวนประมำณ 40 บริษัท และรำยกำรต่ำงๆ
เกือบ 100 รำยกำร พบว่ำ บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีชื่อต ำแหน่งผู้วิจัยรำยกำร ผู้ท ำหน้ำที่แสวงหำข้อมูลตำม
บทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนั้นได้กระจำยควำมรับผิดชอบให้กับต ำแหน่งอ่ืนๆ
แทน ได้แก่ ต ำแหน่งผู้จัดกำรกองถ่ำยท ำ (production manager) ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (assistant producer) 
ผู้ช่วยผู้ก ำกับ (assistant director) และผู้ช่วยฝ่ำยผลิตรำยกำร (production assistant) เป็นต้น ยกเว้นใน
บริษัทขนำดใหญ่ไม่กี่แห่งเท่ำนั้นที่ให้ควำมส ำคัญโดยมีกำรก ำหนดต ำแหน่ง “เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยข้อมูล” 
ขึ้นมำท ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนงำนข้อมูลให้กับทีมงำนรำยกำร  

จำกกำรเก็บข้อมูลสัมภำษณ์บริษัทผู้ผลิตรำยกำรของไทย (2555) พบว่ำ สำเหตุที่ต ำแหน่ง 
“ผู้วิจัย” ในฝ่ำยผลิตรำยกำร ไม่ได้ถูกแยกออกมำเป็นแผนกในโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงเด่นชัด เนื่องจำก
ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำงำนดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรผลิตในทุกขั้นตอน โปรดิวเซอร์รำยกำร
ที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบภำพรวมรำยกำรอยู่แล้วจึงได้รับควำมไว้วำงใจให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวมำกกว่ำ2 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคคลำกรได้อีกด้วย ดังนั้นขอบเขตและหน้ำที่
ของท ำงำนของต ำแหน่งผู้วิจัยในแต่องค์กรจึงขึ้นกับนโยบำยว่ำองค์กรน้ันมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร
อย่ำงไร 

 

                                                           
2

 ต ำแหน่งผู้วิจยัหรือฝ่ำยหำข้อมูลรำยกำรมักมีอัตรำเงินเดือนไม่สูงมำกนัก งำนต ำแหนง่นี้ส่วนใหญ่จึงตกเป็นของ
นักศึกษำจบใหมห่รือผู้มปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนมำไม่มำกนัก ซึ่งผลทีต่ำมมำคือประสิทธิภำพของงำนข้อมูลทีอ่อกมำมักไม่เป็นที่พึง
พอใจของโปรดิวเซอร์รำยกำร จนในที่สุดโปรดิวเซอร์จ ำเป็นต้องลงมำท ำงำนในส่วนของงำนผู้วิจัยเองหรือใช้วธิีมอบหมำยให้
บุคคลำกรในฝ่ำยต่ำงๆไปค้นคว้ำข้อมลูมำแล้วน ำมำระดมสมองร่วมกัน ต ำแหน่งผู้วิจัยหรือฝ่ำยข้อมูลจึงกลำยเป็นเพียงผู้คอย
สนับสนุนกำรหำข้อมูลและกำรติดตอ่ประสำนงำนจุกจิกตำมที่ฝ่ำยอื่นๆมอบหมำยอีกทอดหนึ่ง  
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 2. ปัจจัยเกี่ยวกับประเภทเน้ือหำของรำยกำร  

กรรณิกำ รุ่งเจริญพงษ์ (2554, น.76-77) กล่ำวว่ำรำยกำรวิทยุ และโทรทัศน์มีอยู่หลำกหลำย
ประเภท แต่หำกแบ่งรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ตำมลักษณะคู่ตรงข้ำม (binary opposition) จะจัดแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ รำยกำรบันเทิง และรำยกำรสำระ ประเภทรายการบันเทิง คือ รำยกำรที่เน้นกำร
น ำเสนอเร่ืองรำวที่เป็นเร่ืองแต่งหรือสมมติ (fiction) เน้ือหำสร้ำงจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
จินตนำกำรเพื่อควำมบันเทิงใจเป็นหลัก ได้แก่ รำยกำรซิตคอม ละคร และเกมโชว์ ส่วนประเภทรายการ
สาระเป็นรำยกำรที่มีเน้ือหำมำจำกเร่ืองจริง (factualness) หรือเหตุกำรณ์จริง มีวัตถุประสงค์ในกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำร และควำมรู้แก่ผู้ดูผู้ฟัง โทนรำยกำรเน้นควำมจริงจัง (seriousness) เพื่อควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อมูล ตัวอย่ำงประเภทรำยกำรสำระ ได้แก่ ข่ำว สำรคดี และรำยกำรเพื่อกำรศึกษำ เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ดี เส้นแบ่งคู่ตรงข้ำมของลักษณะประเภทรำยกำรโทรทัศน์ไม่ได้แบ่งเป็นสองกลุ่ม
แยกขำดกันอย่ำงชัดเจน รำยกำรส่วนใหญ่มีรูปแบบผสมระหว่ำงสำระควำมรู้กับควำมบันเทิง กำรระบุ
ให้ชัดเจนลงไปว่ำรำยกำรใดจัดอยู่ในประเภทใดจึงอำจเป็นเร่ืองยำก เพรำะขึ้นอยู่รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์
รำยกำรออกมำว่ำเป็นอย่ำงไร เช่น รำยกำรคุยข่ำว ข่ำวบันเทิง ข่ำวกีฬำ ข่ำวเก็บตก สำรคดีพำชิม พำเที่ยว 
ละครอิงประวัติศำสตร์ ฯลฯ ล้วนเป็นลูกผสมระหว่ำงสำระและบันเทิงทั้งสิ้น ดังน้ันเรำอำจพบว่ำรอย
เส้นแบ่งระหว่ำงประเภทรำยกำรสำระและรำยกำรบันเทิงนั้นยังมีรูปแบบรำยกำรอ่ืนๆอีกมำกมำยที่มี
ลักษณะเป็นลูกผสม ซึ่งมีส่วนผสมและจุดเน้นในเร่ืองสำระและบันเทิงมำกน้อยแตกต่ำงกันไปตำม
เป้ำหมำยกำรน ำเสนอรำยกำร หำกน ำเส้นแบ่งสองขั้วมำยืดขยำยออกให้กว้ำงขึ้นในเส้นแบ่งระหว่ำง 
“เร่ืองแต่ง-เร่ืองจริง” และ“ควำมเป็นสำระ-ควำมบันเทิง” เรำจะพบประเภทลักษณะรำยกำรที่มีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้น ดังตัวอย่ำงภำพที่ 2.2 
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ภำพที่ 2.2 ตัวอย่ำงลักษณะลูกผสมระหว่ำงประเภท เร่ืองแต่ง-เร่ืองจริง และสำระ-บันเทิง  

       เร่ืองแต่ง/ควำมคิด 

 

       

บันเทิง                     สำระ 

 

     

 

           

     เร่ืองจริง/ข้อเท็จจริง 

  จำกภำพที่ 2.2 เห็นได้ว่ำหำกยืดขยำยเส้นแบ่งควำมบันเทิง-สำระ และเร่ืองแต่ง-เร่ืองจริง แล้ว 
เรำจะพบรำยกำรลักษณะลูกผสมอีกหลำกหลำยลักษณะ ดังนี ้ 

กลุ่มที่ 1 รำยกำรบันเทิงที่เป็นเร่ืองแต่ง ลักษณะเด่นของรำยกำรกลุ่มนี้เน้นอำรมณ์ควำมรู้สึก
และสุนทรียภำพ (emotional and aesthetic) ที่เพลิดเพลินสนุกสนำน โทนรำยกำรมีลักษณะเกินจริงและ
ใช้จินตนำกำรในกำรสร้ำงเร่ืองรำวสูง อย่ำงไรก็ดี พบได้ว่ำรำยกำรบันเทิงที่เป็นเร่ืองแต่งบำงรำยกำรก็มี
ส่วนผสมของสำระที่ให้แง่คิดส ำหรับผู้ดูผู้ฟังรำยกำรเข้ำไปได้ด้วย เช่น ละครสอนใจ เป็นต้น  

กลุ่มที่ 2 รำยกำรบันเทิงที่เป็นเร่ืองจริง/ข้อเท็จจริง ลักษณะเด่นของรำยกำรกลุ่มนี้เน้นควำม
บันเทิงสนุกสนำนจำกเร่ืองรำวในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก โทนรำยกำรเน้นกำรแต่งแต้มสีสัน
ให้กับข้อเท็จจริงเพื่อสร้ำงควำมบันเทิงให้กับผู้ชมโดยมีตั้งแต่กำรสร้ำงจำกข้อเท็จจริงล้วนๆไปจนถึง

                        รำยกำรสอนภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ 

               รำยกำรสำรคดีท ำนำยอนำคต      

รำยกำรสอนกำรท ำอำหำร 

กำร์ตูน  

                   ละครดรำม่ำ  

                                   ละครสอนใจ  
 1  4 

 2 ควิซโชว์ 

รำยกำรพำชิม พำเที่ยว 

           ละครอิงประวัติศำสตร์ 

    รำยกำรแข่งขันควำมสำมำรถ 

รำยกำรแข่งขันกีฬำ   

        ข่ำวบันเทิง 

            คุยข่ำว                  

รำยกำรสนทนำเรื่องหนักๆ 

                        

                                สำรคดีประวัติศำสตร์ 

 3 
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กำรแต่งแต้มจินตนำกำรเข้ำไปบ้ำง ได้แก่ ควิซโชว์ พำชิมพำเที่ยว ละครอิงประวัติศำสตร์ รำยกำร
แข่งขันกีฬำ รำยกำรเกมวิบำก และรำยกำรแข่งขันควำมสำมำรถ เป็นต้น  

กลุ่มที่ 3 รำยกำรสำระที่เป็นเร่ืองจริง/ข้อเท็จจริง ลักษณะเด่นของรำยกำรกลุ่มนี้เน้นกำรอ้ำงอิง
หลักฐำนข้อมูล ข้อเท็จจริง (fact) ของเร่ืองรำว/เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งเป็นรำยกำรมีสำระที่อิงข้อเท็จจริง
มำกเท่ำไหร่โทนรำยกำรมักจะมีลักษณะจริงจังขึงขัง (seriousness) มำกขึ้นเท่ำนั้น เพื่อสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับเน้ือหำรำยกำร เช่น รำยกำรข่ำว รำยกำรสัมภำษณ์ประเด็นหนักๆ และสำรคดี อย่ำงไรก็
ดี รำยกำรสำระบำงรำยกำรอำจใช้วิธีกำรน ำข้อเท็จจริงมำน ำเสนอในรูปแบบรำยกำรบันเทิงที่เน้นควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลินมำกกว่ำกำรมุ่งเสนอข้อเท็จจริงเพียงอย่ำงเดียว ได้แก่ รำยกำรประเภทเตือนภัย 
ข่ำวบันเทิง และรำยกำรคุยข่ำว เป็นต้น 

กลุ่มที่ 4 รำยกำรสำระที่เป็นเรื่องแต่ง ลักษณะเด่นของรำยกำรกลุ่มนี้เน้นกำรให้สำระแก่ผู้ดูผู้ฟัง
แต่ข้อมูลที่น ำมำใช้ได้ถูกดัดแปลงเป็นกำรเล่ำเร่ืองจำกจินตนำกำร เพื่อให้เกิดควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลินไปพร้อมๆกับกำรได้รับสำระควำมรู้ โทนรำยกำรเน้นสีสันแต่เนื้อหำรำยกำรเน้น
สำระประโยชน์และควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ได้แก่ รำยกำรสอนท ำอำหำร รำยกำร
สำรคดีท ำนำยอนำคต และรำยกำรเพื่อกำรศึกษำแบบสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง เป็นต้น 

กำรแสดงให้เห็นถึงเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนของกลุ่มประเภทลักษณะรำยกำรต่ำงๆ จะช่วยท ำให้
เข้ำใจว่ำเหตุใดผู้วิจัยในแต่ละรำยกำรจึงมีบทบำทหน้ำที่แตกต่ำงกันไป กล่ำวคือ สัดส่วนควำมมำกน้อย
ของรำยกำรที่เน้นสำระ บันเทิง ข้อเท็จจริง และเร่ืองแต่ง ที่มีส่วนผสมแตกต่ำงกันจะส่งผลต่อควำม
เคร่งครัดส ำหรับกำรน ำข้อมูลไปใช้ไม่เหมือนกันด้วย โดยกลุ่มรำยกำรที่เน้นสำระและเร่ืองจริงมำก
เท่ำใด กำรท ำงำนของผู้วิจัยจะยิ่งเคร่งครัดกับกำรค้นหำหลักฐำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง กำรอ้ำงอิงบุคคล/
เอกสำรที่น่ำเชื่อถือ และกำรตรวจสอบข้อมูลอย่ำงรอบคอบและจริงจัง ก่อนน ำเสนอเนื้อหำข้อมูลไปสู่ผู้
ดูผู้ฟังรำยกำร 

แต่หำกเป็นกลุ่มรำยกำรที่เน้นบันเทิงและเร่ืองแต่งมำกเท่ำใด กำรท ำงำนของผู้วิจัยจะใช้ข้อมูล
เพื่อออกแบบองค์ประกอบต่ำงๆโดยอำศัยจินตนำกำรผสมผสำนกับข้อเท็จจริงเข้ำไปด้วย ดังนั้น ควำม
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เคร่งครัดส ำหรับกำรน ำข้อมูลไปใช้จึงสำมำรถยืดหยุ่นได้มำกกว่ำรำยกำรที่มุ่งน ำเสนอสำระและควำม
จริง ตัวอย่ำงเช่น กำรวิจัยในงำนด้ำนกำรผลิตละครอำจเน้นเร่ืองกำรเลือกบทประพันธ์ กำรเลือก
นักแสดง กำรส ำรวจฉำกสถำนที่ถ่ำยท ำ กำรจัดหำเสื้อผ้ำและอุปกรณ์ประกอบฉำกต่ำงๆให้ถูกต้องตำม
บทประพันธ์ แต่ผู้วิจัยอำจตีควำมตัวบทโดยอำศัยจินตนำกำรของตนเองเข้ำไปช่วยด้วยส่วนหน่ึงโดยไม่
จ ำเป็นต้องให้ถูกต้องตำมข้อมูลที่ได้มำทุกกระเบียดนิ้ว  

3. ปัจจัยด้ำนรูปแบบรำยกำร  

รูปแบบรำยกำร เป็นอีกปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้ต ำแหน่งของผู้วิจัยมีชื่อเรียกและจุดเน้น
ในบทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยที่มีควำมแตกต่ำงกันไป ดังนี้  

1) รำยกำรแมกกำซีนหรือปกิณกะบันเทิง ภำระงำนของผู้วิจัยเน้นไปที่กำรค้นหำและติดต่อ
บุคคลที่จะมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรหรือกลุ่มแสดงโชว์ต่ำงๆบนเวทีในแต่ละสัปดำห์ หำกบริษัทผู้ผลิต
รำยกำรแมกกกำซีน/ปกิณกะบันเทิงแห่งใดไม่มีต ำแหน่งผู้วิจัย ต ำแหน่งโปรดิวเซอร์ (producer) ผู้ช่วย
โปรดิวเซอร์ (assistant producer) กับผู้ช่วยฝ่ำยผลิต (production assistant) จะเป็นผู้ร่วมกันรับผิดชอบ
งำนของผู้วิจัยแทน  

2) รำยกำรเกมโชว์ ภำระงำนของผู้วิจัยเน้นไปที่กำรคัดเลือกและประสำนงำนผู้เข้ำแข่งขันใน
รำยกำร กำรจัดหำค ำถำม-ค ำเฉลยในรำยกำร และอำจรวมไปถึงกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้สนับสนุน
ป้ำยโฆษณำต่ำงๆในรำยกำร หำกบริษัทผู้ผลิตรำยกำรเกมโชว์แห่งใดไม่มีต ำแหน่งผู้วิจัย ก็มักจัดต้ัง 
“ฝ่ำยประสำนงำนผู้เข้ำแข่งขัน” มำรับผิดชอบงำนต่ำงๆแทน  

3) รำยกำรสำรคดี ภำระงำนของผู้วิจัยเน้นไปที่กำรค้นหำข้อมูลเอกสำรและสัมภำษณ์บุคคลที่มี
ควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญในเร่ืองนั้นๆ หำกบริษัทผู้ผลิตรำยกำรสำรคดีแห่งใดไม่มีต ำแหน่งผู้วิจัย คนเขียน
บทและโปรดิวเซอร์รำยกำรมักท ำหน้ำที่วิจัยข้อมูลแทน  
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4) รำยกำรข่ำว ภำระงำนของผู้วิจัยเน้นไปที่กำรค้นหำข้อเท็จจริงและประจักษ์พยำนเอกสำร
และบุคคลต่ำงๆที่รู้เห็นและเกี่ยวข้อง ในรำยกำรข่ำวนิยมเรียกต ำแหน่งผู้วิจัยในลักษณะดังกล่ำวว่ำ 
“ผู้สื่อข่ำว” หรืออำจจัดจ้ำงสำยข่ำวไปประจ ำอยู่ในสถำนที่ต่ำงๆก็ได้  

5) รำยกำรละคร ภำระงำนของผู้วิจัยเน้นไปที่กำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ กำรท ำข้อมูลเกี่ยวกับ
เสื้อผ้ำและอุปกรณ์ประกอบฉำกตำมบุคคลิกตัวละครและยุคสมัย และกำรจัดหำนักแสดงที่ไม่ใช่ตัว
แสดงหลัก ต ำแหน่งในกองถ่ำยท ำละครจะไม่มีต ำแหน่งผู้วิจัย แต่มักมอบหมำยให้ “ผู้จัดกำรกองถ่ำย
ท ำ” (production manager) ผู้ช่วยฝ่ำยผลิตรำยกำร (production assistant) ผู้จัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำ 
(location manager) ฝ่ำยออกแบบเสื้อผ้ำ (costume designer) หรือผู้ช่วยผู้ก ำกับ (assistant director) เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบค้นคว้ำข้อมูลในส่วนงำนของฝ่ำยตนเอง  

6) รำยกำรสัมภำษณ์ ภำระงำนของผู้วิจัยเน้นไปที่กำรแสวงหำประเด็นหัวข้อที่น่ำสนใจส ำหรับ
กำรสัมภำษณ์ในรำยกำร พร้อมกับค้นหำและติดต่อบุคคลที่เหมำะสมมำร่วมให้สัมภำษณ์ในรำยกำร 
หำกบริษัทผู้ผลิตรำยกำรสัมภำษณ์แห่งใดไม่มีต ำแหน่งผู้วิจัย ต ำแหน่งโปรดิวเซอร์ (producer) ผู้ช่วย
โปรดิวเซอร์ (assistant producer) กับผู้ช่วยฝ่ำยผลิต (production assistant) จะเป็นผู้ร่วมกันรับผิดชอบ
งำนของผู้วิจัยแทน 

7) รำยกำรเพลงและดนตรี ภำระงำนของผู้วิจัยเน้นไปที่กำรแสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับนักร้องนัก
ดนตรี แนวเพลง กำรเปิดตัวอัลบั้ม กำรสัมภำษณ์บุคคลทำงด้ำนดนตรี และกิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ 
รวมไปถึงกำรติดต่อด้ำนลิขสิทธิ์เพื่อขออนุญำตใช้เพลงต่ำงๆมำประกอบในรำยกำร ในรำยกำรเพลงทำง
วิทยุ บุคคลที่ท ำหน้ำที่วิจัยข้อมูลทั่วไปมักเป็นต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสร้ำงสรรค์รำยกำร (creative staff) 
งำนข้อมูลด้ำนเพลงและงำนด้ำนลิขสิทธิ์เพลงรับผิดชอบโดยผู้ควบคุมเพลง (music director) ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆของผู้สนับสนุนรำยกำรรับผิดชอบโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด ที่จะส่งข้อมูลไป
ให้ผู้ด ำเนินรำยกำร (on-air personalities) ซึ่งบำงคร้ังผู้ด ำเนินรำยกำรก็จะท ำหน้ำที่ค้นหำข้อมูลที่
น่ำสนใจมำพูดคุยในรำยกำรเองด้วย  
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8) รำยกำรคุยข่ำว ภำระงำนของผู้วิจัยคือกำรตัดเก็บข่ำวในหนังสือพิมพ์ นิตยสำร หนังสือ และ
ติดตำมข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมออนไลน์ต่ำงๆ เพื่อน ำเร่ืองรำวต่ำงๆนั้นมำให้ผู้ด ำเนิน
รำยกำรพูดคุยในรำยกำร ในรำยกำรคุยข่ำวผู้ท ำหน้ำที่วิจัยค้นหำข้อมูลและคัดเลือกข่ำวมำน ำเสนอ คือ 
ต ำแหน่งกองบรรณำธิกำรข่ำว ซึ่งผู้ด ำเนินรำยกำรมักเป็นส่วนหน่ึงของทีมบรรณำธิกำรข่ำวด้วย 

ดังนั้น นโยบำยของบริษัท กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ประเภทรำยกำร และรูปแบบรำยกำร จึง
เป็นเหตุผลว่ำท ำไม ค ำว่ำ “ผู้วิจัย” ในต ำรำเล่มนี้จึงมีควำมยืดหยุ่น และอำจใช้สลับไปมำกับต ำแหน่ง
อ่ืนๆ รวมถึงขอบเขตหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้วิจัยในแต่ละแห่งก็มีควำมแตกต่ำงกันไปจนไม่สำมำรถระบุ
ขอบเขตที่แน่ชัดได้ทั้งหมด   

คุณสมบัติของผู้วิจัย 

ผู้วิจัยมีบทบำทหน้ำที่ในกระบวนกำรกำรผลิตรำยกำรตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ำย 
ได้แก่ กำรค้นหำข้อมูล กำรติดต่อบุคคล กำรส ำรวจสถำนที่ กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และกำร
ประสำนงำน เป็นต้น ผู้วิจัยที่ดีจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐำนส ำคัญอย่ำงน้อย 4 ประกำร คือ ควำมรอบรู้ 
ควำมมุ่งมั่น มนุษยสัมพันธ์ดี และบริหำรจัดกำรงำนได้อย่ำงเป็นระบบ ดังนี้ 

1) ควำมรอบรู้ 

ในกำรเผยแพร่รำยกำรใดๆผู้ที่คอยตรวจสอบควำมถูกต้องอยู่เสมอก็คือผู้ดูผู้ฟังนั่นเอง และ
เน่ืองจำกวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง จึงมีกลุ่มผู้ดูผู้ฟังที่มีควำมหลำกหลำย
นับตั้งแต่คนมีกำรศึกษำสูงไปจนถึงคนมีกำรศึกษำต่ ำ คนที่ผ่ำนชีวิตมำมำกไปจนถึงคนที่ผ่ำนชีวิตมำ
น้อย ผู้เชี่ยวชำญในศำสตร์ต่ำงๆไปจนถึงบุคคลธรรมดำทั่วไป เป็นต้น กำรน ำเสนอข้อมูลในรำยกำรจึง
ต้องใช้ควำมรู้ และควำมละเอียดรอบคอบ เพรำะผู้ดูผู้ชมจ ำนวนหนึ่งที่มีควำมรู้ในเร่ืองนั้นๆอำจรู้ว่ำ
ผู้ผลิตรำยกำรไม่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองรำวที่ผลิตอยู่อย่ำงแท้จริง ท ำให้ขำดควำมน่ำเชื่อถือและ
ถูกต ำหนิในกำรท ำหน้ำที่ของสื่อมวลชนได้ ดังนั้น “ควำมรอบรู้” จึงเป็นคุณสมบัติส ำคัญอย่ำงหนึ่งใน
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กำรท ำหน้ำที่ของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำร วิธีกำรฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้ต้องใช้หลักหัวใจ
นักปรำชญ์ หรือ สุ จิ ปุ ลิ อันประกอบไปด้วย  

 สุตตะ หมำยถึง กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้วยกำรฟังและกำรอ่ำน ผู้ที่จะเรียนรู้ได้ดีต้องฟัง
มำก อ่ำนมำก ฟังอย่ำงตั้งใจ อ่ำนอย่ำงตั้งใจ ต่อเน่ือง มีสมำธิ  

 จิตตะ หมำยถึง กำรสร้ำงควำมรอบรู้จำกกำรขบคิดอย่ำงรอบคอบโดยใช้หลักเหตุและ
ผล ที่สำมำรถใช้วิจำรณญำนน ำข้อมูลต่ำงๆมำเปรียบเทียบเชื่อมโยงกัน จนก่อให้เกิด
จินตนำกำรสร้ำงสรรค์งำนขึ้นมำได้ว่ำสิ่งที่ตัดสินใจคัดเลือกมำนั้นมีควำมเหมำะสม
มำกน้อยเพียงใด เชื่อถือได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด และจะส่งผลกระทบอย่ำงไรตำมมำ
บ้ำง  

 ปุจฉำ หมำยถึง กำรสร้ำงควำมรอบรู้ได้ด้วยกำรสอบถำม สัมภำษณ์ ค้นคว้ำ สืบค้นหำ
ควำมรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบควำมถูกต้องได้มำกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยที่ดี
จึงต้องเป็นคนช่ำงสังเกต ช่ำงสงสัย และช่ำงซักช่ำงถำม เพือ่ให้เกิดควำมรู้ควำม
กระจ่ำงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว  

 ลิขิต หมำยถึง กำรสร้ำงควำมรอบรู้ได้ด้วยกำรจดบันทึกควำมรู้ ด้วยควำมเข้ำใจจำก
กำรฟัง กำรคิด และกำรถำม กำรเขียนถือเป็นหัวใจส ำคัญของนักปรำชญ์ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ำผู้นั้นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นระบบต่อสิ่งที่ฟัง พูด ถำม อ่ำน มำมำกน้อย
เพียงใด ถ้ำสำมำรถเขียนได้อย่ำงเป็นระบบก็จะสำมำรถน ำเสนอควำมคิดออกมำให้
ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่ำงเป็นระบบเช่นกัน และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำงๆอย่ำงเป็นระบบ
แล้ว ข้อมูลต่ำงๆนั้นก็สำมำรถน ำกลับมำทบทวน น ำมำใช้ หรือน ำมำต่อยอดกับข้อมูล
ใหม่ๆได้ง่ำยจนเกิดเป็นองค์ควำมรู้สะสมที่น ำไปต่อยอดได้  

หัวใจนักปรำชญ์เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำร เพรำะควำมรอบรู้ของผู้วิจัยจะ
ช่วยสนับสนุนข้อมูลที่สร้ำงควำมมั่นใจในกำรท ำงำนของทีมงำนฝ่ำยต่ำงๆได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ควำม
รอบรู้ของผู้วิจัยยังอำจช่วยท ำให้เกิดข้อเสนอในมุมใหม่ๆเกี่ยวกับประเด็นกำรน ำเสนอของรำยกำรให้มี
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ควำมน่ำสนใจและแตกต่ำงจำกผู้อ่ืนๆได้มำกขึ้นด้วย และที่ส ำคัญที่สุด “ควำมรอบรู้ ของผู้วิจัย” คือ ฐำน
ก ำลังส ำคัญในกำรช่วยกันสร้ำงรำกฐำน “สังคมแห่งควำมรอบรู้” ให้กับผู้คนในสังคมไทยได้เติบโต
เข้มแข็งด้วยสติและปัญญำมำกขึ้น หำกสื่อวิทยุและโทรทัศน์ขำดผู้วิจัยซึ่งมี “หัวใจนักปรำชญ์” แล้ว สิ่ง
ที่น ำเสนอออกมำสู่ผู้ดูผู้ฟังย่อมเป็นเร่ืองที่ “คับแคบ” ทั้งข้อมูล ควำมคิด และกำรสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ 
เพรำะผู้ผลิตรำยกำรจะเน้นใช้ข้อมูลเฉพำะส่วนที่ตนคุ้นเคย และอยู่ใกล้ๆตัวมำกกว่ำกำรเปิดโลกทัศน์
ในมุมมองใหม่ๆออกไป ปัญหำที่ตำมมำคือ กำรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรที่ซ้ ำไปซ้ ำมำจนผู้ดูผู้ฟังคับแคบ
ตำมไปด้วย ปัญหำนี้เป็นเร่ืองส ำคัญที่ต้องเร่งแก้ปัญหำกันต่อไป ซึ่งทำงออกประกำรหนึ่งคือผู้วิจัย
จะต้องสร้ำงควำมรอบรู้ให้กับตนเองให้มำกที่สุดก่อนออกไปประกอบอำชีพผลิตรำยกำรวิทยุและ
โทรทัศน์ต่อไป 

2) ควำมมุ่งมั่นในควำมส ำเร็จของงำน 

กำรท ำงำนเป็นผู้วิจัยในกำรผลิตรำยกำรเป็นงำนที่เหนื่อย จุกจิก ต้องใช้ควำมอดทนสูง เพรำะ
ผู้วิจัยมีหน้ำที่รับผิดชอบทั้งกำรค้นหำข้อมูล กำรเดินทำงส ำรวจ กำรสัมภำษณ์ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรประสำนงำน และกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี กำรวิจัยถือเป็นงำนท้ำทำย
ควำมสำมำรถ ไม่จ ำเจ และเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีของกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้ก้ำวหน้ำไปสู่ต ำแหน่ง
โปรดิวเซอร์ได้ เพรำะผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีควำมรู้รอบด้ำนเกี่ยวกับกำรผลิตรำยกำร ต้องรับแรงกดดันต่ำงๆได้ 
และมีปฎิภำณไหวพริบในกำรแก้ไขปัญหำอยู่ตลอดเวลำเช่นเดียวกับโปรดิวเซอร์รำยกำร แต่สิ่งพิสูจน์
อย่ำงหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่ำผู้วิจัยคนนั้นสำมำรถพัฒนำตนเองไปสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นได้หรือไม่ ก็คือ ควำม
มุ่งมั่นในควำมส ำเร็จของงำน ซึ่งผู้วิจัยต้องมีคุณสมบัติตำม “หลักอิทธิบำท 4” อันได้แก่ 

 ฉันทะ หมำยถึง พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ผู้วิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมพึงพอใจในหน้ำที่กำร
งำนของตนที่ได้รับมอบหมำยมำเป็นอันดับแรก หำกรู้สึกไม่ชอบงำนตั้งแต่แรกแล้ว
ก ำลังใจในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จก็เกิดขึ้นได้ยำก ผู้ที่ต้องกำรมำท ำงำนนี้จึงต้องส ำรวจ
ตนเองเสียก่อนว่ำมีควำมชอบในงำนลักษณะนี้หรือไม่ ผู้วิจัยไม่จ ำเป็นต้องพอใจทุกๆ
อย่ำงเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยทั้งหมด แต่ควรมีควำมพอใจในงำนที่ต้องท ำอยู่
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บ้ำงโดยอำจมองหำประโยชน์ของงำนที่ท ำอยู่ว่ำมันส่งผลดีต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น
อย่ำงไรบ้ำง และสิ่งนั้นได้สร้ำงควำมสุขให้กับชีวิตได้หรือไม่ ถ้ำเร่ิมมองเห็นข้อดี
ควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำอยู่นั้นก็สำมำรถเกิดขึ้นได้  

 วิริยะ หมำยถึง เพียรประกอบในสิ่งนั้น ควำมพึงพอใจในงำนอย่ำงเดียวไม่เพียงพอต่อ
ควำมส ำเร็จของงำน ผู้วิจัยต้องมีควำมพำกเพียรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ
ลุล่วง ควำมขยันขันแข็งในกำรท ำงำนเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรผลิตรำยกำรอย่ำงมำก 
เพรำะรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ล้วนต้องท ำงำนแข่งกับเวลำให้ทันออกอำกำศ ยิ่งขยัน
มำกเท่ำใดโอกำสที่จะท ำงำนทันเวลำก็มีมำกขึ้นเท่ำนั้น แต่คุณสมบัติควำมขยันในข้อนี้
มิใช่กำรขยันแบบเอำเป็นเอำตำยเมื่อถึงครำวจวนตัว หำกแต่เป็นผู้ที่มีควำม
ขยันหมั่นเพียรอย่ำงต่อเน่ือง สม่ ำเสมอ ไม่สุมงำนทิ้งไว้ ซึ่งจะช่วยให้กำรท ำงำน
เป็นไปได้อย่ำงรำบรื่นไม่สะดุดขำดตอน นอกจำกนี้ค ำว่ำ “วิริยะ” ยังแฝงนัยยะของ 
“ควำมกล้ำหำญ” เอำไว้อีกด้วย กล่ำวคือ ผู้วิจัยต้องมีควำมกล้ำหำญในกำรเอำชนะ
อุปสรรคต่ำงๆที่เกิดขึ้นด้วย 

 จิตตะ หมำยถึง เอำใจใส่รับผิดชอบกับงำนที่ตนท ำอยู่ ผู้วิจัยต้องมีจิตใจจดจ่อ มีสต ิ
และสมำธิกับงำนที่ท ำ มิใช่ท ำให้เสร็จๆไปตำมหน้ำที่เท่ำนั้น หำกแต่ต้องกระท ำด้วย
ควำมรอบคอบและควำมผิดชอบไม่วอกแว่กออกนอกลู่นอกไปทำงจำกเป้ำหมำยของ
งำนและรำยกำรที่ท ำอยู่ ผู้วิจัยต้องตระหนักว่ำตนเองก ำลังท ำอะไรอยู่ เช่น ขณะ
สัมภำษณ์เก็บข้อมูล ผู้วิจัยควรจดจ่อกับกำรฟังว่ำได้ประเด็นครบตำมที่ต้องกำรหรือไม่ 
ไม่ใช่พูดเร่ือยเปื่อยไปเร่ือยๆ เป็นต้น 

 วิมังสำ หมำยถึง หมั่นตริตรองพิจำรณำเหตุผลในสิ่งนั้น หรือกำรใช้ปัญญำพินิจ
พิจำรณำตรวจสอบงำน คุณสมบัติข้อน้ีถือเป็นจุดที่สร้ำงควำมแตกต่ำงระหว่ำง “คนหำ
ข้อมูล” กับ “ผู้วิจัย” เพรำะผู้วิจัยเมื่อค้นหำและเก็บรวบรวมข้อมูลมำได้แล้ว จะต้อง
รู้จักใช้ปัญญำพินิจพิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆที่ได้มำว่ำถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ตรงตำมเป้ำหมำย 
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และมีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และผู้ดูผู้ฟังรำยกำรมำกน้อยเพียงไร และหำกต้องกำร
ปรับปรุงแก้ไขควรจัดกำรอย่ำงไรต่อไปได้บ้ำง เป็นต้น   

หลักอิทธิบำท 4 เป็นคุณสมบัตเิบื้องต้นที่ผู้วิจัยทุกคนควรสั่งสมเอำไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ นั่นคือ 
ต้องรักในงำนที่ท ำ ขยันหมั่นเพียร มสีมำธิ และใช้ปัญญำในกำรท ำงำน ซึ่งเคร่ืองมืออิทธิบำท 4 นี้จะ
สนับสนุนให้ผู้วิจัยประสบควำมส ำเร็จในอำชีพกำรงำนได้  

3) กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

งำนของผู้วิจัยฝ่ำยผลิตรำยกำรไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง “กำรติดต่อ” ผู้คนได้เลย เช่น กำรติดต่อขอ
ข้อมูล กำรขอสัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมูล กำรประสำนงำนทีมงำน กำรติดต่อผู้ร่วมรำยกำร และกำรขอยืม
สิ่งของมำประกอบใช้ในรำยกำร เป็นต้น ดังนั้น คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของผู้วิจัย คือ 
กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดย “สังคหวัตถุ 4” เป็นตัวอย่ำงหลักธรรมง่ำยๆที่ผู้วิจัยสำมำรถน ำไปปฏิบัติต่อ
บุคคลต่ำงๆ เพื่อยึดเหนี่ยวน้ ำใจและผูกมิตรไมตรีกับผู้อ่ืนได้โดยองค์ประกอบของสังคหวัตถุ 4 มีดังนี ้
(www.learntripitaka.com) 

 ทำน หมำยถึง กำรเสียสละ กำรให้ หรือกำรเอ้ือเฟื้อแบ่งปัน ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ำย
เดียว คุณสมบัติข้อนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มุ่งแต่
ผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก เน่ืองด้วยผู้วิจัยมีบทบำทหน้ำที่ในกำรแสวงหำข้อมูล
จำกผู้อื่น กำรคอยมุ่งตักตวงข้อมูลจำกผู้อื่นถ่ำยเดียวโดยไม่ค ำนึงถึงว่ำคนอื่นจะเป็น
อย่ำงไรหรือไม่ จะท ำให้ไม่มีใครอยำกผูกมิตรด้วย จนในที่สุดไม่มีใครต้องกำรมำร่วม
แบ่งปันข้อมูลให้อีก  

 ปิยวำจำ หมำยถึง กำรพูดจำสื่อสำรด้วยถ้อยค ำที่ไพเรำะอ่อนหวำน พูดด้วยควำมจริงใจ 
พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมำะส ำหรับกำลเทศะ กำรพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้ำง
มนุษยสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น กำรติดต่อกับบุคคลต่ำงๆผู้วิจัยต้องเว้นจำกกำรพูดเท็จ 
พูดส่อเสียด พูดค ำหยำบคำย และพูดเพ้อเจ้อ 
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 อัตถจริยำ หมำยถึง กำรประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ได้แก่ กำรบ ำเพ็ญ
สำธำรณะประโยชน์ และกำรขวนขวำยช่วยเหลือผู้อ่ืน งำนของผู้วิจัยคือผู้สนับสนุน
กำรท ำงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปอย่ำงรำบร่ืนเพื่อน ำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยต้องมีคุณสมบัตินี้ติดตัวเอำไว้ว่ำหน้ำที่ของตนเองคือกำร
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนที่ต้องกำรควำมข้อมูลต่ำงๆในท ำงำน ผู้วิจัยที่ดีจึงต้องคิดค ำถำม
แทนไว้ล่วงหน้ำว่ำทีมงำนฝ่ำยต่ำงๆ รวมถึงผู้ร่วมรำยกำรนั้น น่ำจะอยำกรู้หรือมีค ำถำม
เร่ืองเกี่ยวกับอะไรบ้ำง เพื่อไปหำข้อมูลเหล่ำนั้นมำแจ้งให้กับแต่ละคนได้ทรำบอันเป็น
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนให้กับผู้อ่ืนต่อไป ผู้วิจัยจึงมักเป็นคนที่ค ำนึงถึง
ควำมทุกข์ของคนอ่ืน อยำกช่วยเหลือ มิใช่คอยแต่ต้ังแง่ว่ำ “ธุระไม่ใช่” อย่ำงเดียว 

 สมำนัตตำ หมำยถึง กำรเป็นผู้มีควำมประพฤติเสมอต้นเสมอปลำย มีควำมสม่ ำเสมอ 
และปฏิบัตติัวเหมำะสมตำมกำลเทศะ คุณสมบัติข้อน้ีจะช่วยสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ
ต่อตัวผู้วิจัยว่ำมีควำมจริงใจต่อกัน เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องติดต่อกับบุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยมำกมำย ผู้วิจัยจึงต้องรู้จักวำงตัวให้เหมำะสมกับกำลเทศะ และ
ปฏิบัติตัวอย่ำงไรกับใครแบบไหนมำก็ควรเสมอต้นเสมอปลำย มิใช่ตอนติดต่อขอ
ข้อมูลพูดจำไพเรำะแสดงกิริยำเป็นมิตร แต่พอหลังจำกได้ข้อมูลมำแล้วกลับท ำตัว   
เฉยชำท ำเป็นเหมือนไม่รู้จักกัน ซึ่งในอนำคตหำกจ ำเป็นต้องกลับไปขอสัมภำษณ์ใน
ประเด็นอ่ืนๆอีกก็อำจจะไม่ได้รับควำมร่วมมือได้ อย่ำงไรก็ดี ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องวำงตัว
ให้พอเหมำะพอดีด้วย ผู้วิจัยควรเว้นระยะห่ำงพอประมำณกับบุคคลที่ให้ข้อมูล ไม่ควร
ท ำตัวสนิทสนมมำกเกินไป เพรำะบทบำทหน้ำที่อีกอย่ำงหนึ่งของผู้วิจัยคือกำรมุ่ง
น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ ควำมใกล้ชิดมำกเกินไปในบำงครั้งจะ
ก่อให้เกิดอคติในกำรเลือกน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรได้ 

คุณสมบัติทั้งสี่ประกำรข้ำงต้น ถือเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ ำใจระหว่ำงบุคคลให้เกิดควำมไว้เนื้อ
เชื่อใจและรู้สึกถึงควำมเป็นมิตรไมตรี ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงแรกส ำหรับผู้วิจัยที่ต้องพยำยำมให้
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แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเกิดควำมไว้เนื้อเชื่อใจให้ได้เสียก่อน ยิ่งผู้ให้ข้อมูลรับรู้ถึงกำรมีมนุษย
สัมพันธ์ของผู้วิจัยมำกเท่ำใด ผู้วิจัยจะยิ่งได้รับควำมร่วมมือจำกแหล่งข้อมูลมำกยิ่งขึ้นเท่ำนั้น     

4) กำรจัดระบบข้อมูล และกำรน ำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ 

หำกพิจำรณำภำระหน้ำที่กำรงำนของผู้วิจัยอย่ำงละเอียด จะพบว่ำผู้วิจัยไม่ได้ท ำหน้ำที่เพียง “ผู้
ค้นหำวิจัยข้อมูล” แต่ยังต้องเก็บและรวบรวมข้อมูลอีกด้วย ซึ่งในขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะมี
กำรจดบันทึกข้อมูลต่ำงๆมำกมำย เช่น รำยชื่อบุคคลที่ติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำ วันเวลำนัด
หมำย ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ และอื่นๆ ข้อมูลต่ำงๆเหล่ำนี้มีคุณค่ำส ำหรับกำรท ำงำนวิจัยและอำจ
จ ำเป็นต้องน ำกลับมำใช้อีกในอนำคต เนื่องจำกรำยกำรหนึ่งๆจะมีแนวคิดประจ ำรำยกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งเป็นตัวก ำหนดแนวทำงกำรน ำเสนอรำยกำรไว้ ท ำให้ข้อมูลที่ได้มำมักมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ทำงใดทำงหนึ่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน เช่น บริษัทแห่งหนึ่งถ่ำยท ำละครย้อนยุคจนเสร็จสิ้นไปแล้ว ใน
อนำคตหำกบริษัทต้องผลิตละครย้อนยุคในช่วงยุคใกล้เคียงกับเร่ืองที่เคยท ำ ผู้วิจัยอำจต้องติดต่อขอใช้
สถำนที่ถ่ำยท ำที่เคยถ่ำยท ำมำแล้วอีกครั้งก็ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยมืออำชีพจึงต้องรู้จักเก็บข้อมูลต่ำงๆอย่ำงเป็น
ระบบเพื่อให้สะดวก และง่ำยต่อกำรค้นหำและเรียกใช้งำน รวมไปถึงจัดระบบข้อมูลส ำหรับกำรน ำมำ
เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยๆอย่ำงรวดเร็ว 

ข้อมูลที่ผู้วิจัยนิยมเก็บรวบรวมเอำไว้ ได้แก่ ที่อยู่ติดต่อบุคคล (contacts) ข้อมูลสถำนที่ถ่ำยท ำ/
บันทึกรำยกำร (location profiles) เอกสำรนัดหมำยทีมงำน (call sheet) เอกสำรข้อมูลอ้ำงอิง (reference) 
และตำรำงกำรผลิตรำยกำร (program shedulling) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยต้องรู้จักจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆให้เป็น
ระบบ ไม่ใช่บันทึกข้อมูลลงในเศษกระดำษและทิ้งไปเมื่อเสร็จงำน  

กล่ำวโดยสรุป ในหัวข้อบทบำทหน้ำที่ของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำร พบว่ำภำระงำนเกี่ยวกับ
กำรวิจัยข้อมูลมีควำมเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิตรำยกำรขั้นตอนต่ำงๆ ตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนำควำมคิด
ไปจนถึงขั้นตอนประเมินผล ได้แก่ กำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรเขียนบท กำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ กำร
ประสำนงำนติดต่อ กำรจัดท ำเอกสำรส ำคัญส ำหรับกำรผลิตรำยกำร กำรจัดหำภำพและเสียงประกอบ 
และกำรจัดเก็บข้อมูลที่ส ำคัญๆ เป็นต้น โดยขอบเขตภำระงำนและจุดเน้นของลักษณะงำนหำข้อมูล
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ขึ้นอยู่กับนโยบำยและกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ประเภทรำยกำร และรูปแบบรำยกำร ทั้งนี้ในบำงองค์กร
อำจไม่ได้มีต ำแหน่ง “ผู้วิจัย” ขึ้นมำโดยเฉพำะ แต่ได้กระจำยงำนต่ำงๆของผู้วิจัยไปอยู่กับต ำแหน่งอ่ืนๆ 
เช่น โปรดิวเซอร์ ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ผู้จัดกำรกองถ่ำยท ำ ผู้ช่วยฝ่ำยผลิตรำยกำร และผู้ประสำนงำน   
เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม คุณสมบัติของผู้ที่มีบทบำทส ำหรับงำนวิจัยในกำรผลิตรำยกำรนั้นจ ำเป็นต้องมี
คุณสมบัติส ำคัญ 4 ประกำร คือ ควำมรอบรู้ ควำมมุ่งมั่นในควำมส ำเร็จ ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ควำมสำมำรถในกำรจัดระบบข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทท่ี 3 

แหล่งข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 ประเภทของข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล 
 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เกร่ินน า 

ปัญหำกำรน ำเสนอเน้ือหำในรำยกำรของไทยจ ำนวนไม่น้อย เกิดจำกผู้วิจัยไม่ได้ท ำหน้ำที่ 
“ค้นคว้ำวิจัย” แต่มักเป็น “คนดึงข้อมูล” ท ำให้เมื่อคิดอะไรได้แค่ไหนก็หยิบจับข้อมูลตรงนั้นขึ้นมำ
น ำเสนอทันที ข้อมูลที่ได้มำจึงเป็นเหมือน “ข้อมูลดิบ” แต่ละส่วนที่น ำมำแปะเข้ำไว้ด้วยกันโดยขำด
ควำมเชื่อมโยงให้เป็นเร่ืองเดียวกันได้ และเน้ือหำรำยกำรที่ได้ส่วนใหญ่เป็นกำรบอกเพียงว่ำมี “อะไร” 
(what) บ้ำง แต่มักไม่ได้ลงลึกว่ำ “ท ำไม” (why) และ “อย่ำงไร” (how) ซึ่งกำรตั้งค ำถำมว่ำ “ท ำไม” และ 
“อย่ำงไร” ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรศึกษำข้อมูลจำกหลำยส่วนจนเกิดข้อสงสัยบำงอย่ำงขึ้นมำ ไม่ใช่รูแ้ค่ว่ำ
มี “อะไร” เกิดขึ้นบ้ำง แต่จะสงสัยว่ำ “ท ำไม” จึงเกิดขึ้น และเกิดขึ้นได้ “อย่ำงไร” จนน ำไปสู่แรง
บันดำลใจในกำรน ำเสนอหรือต้องกำรบอกให้สังคมรับรู้บำงสิ่งบำงอย่ำงในเชิงลึก ซึ่งช่วยสร้ำงสังคม
อุดมปัญญำให้เกิดขึ้นได้  

ตัวอย่ำงเช่น คนหำข้อมูลได้รับโจทย์ให้หำข้อมูลเร่ืองกำรทอดไข่เจียวให้ฟู ถ้ำไม่ได้ใส่ใจมำก
เพียงเปิดอินเทอร์เน็ตดูข้อมูลในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง แล้วลอกข้อมูลนั้นทั้งหมดมำเขียนเป็นบท
รำยกำรก็ได้ แต่รำยกำรที่ออกมำย่อมแห้งแล้งเพรำะคนหำข้อมูลไม่ได้มีแรงบันดำลใจใดๆว่ำท ำไมจึง
ต้องท ำเร่ืองกำรทอดไข่เจียวให้ฟู ปัญหำมันคืออะไร ท ำไมอยู่ดีๆจึงต้องท ำหัวข้อนี้ ฯลฯ เมื่อไม่มีค ำถำม
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ใดๆในหัวสมองจึงเป็นเพียงกำรรับค ำสั่งแล้วท ำตำมหน้ำที่แค่ “หำข้อมูล” แล้วใส่ภำพใส่เสียงลงไป
แทนตัวหนังสือเท่ำนั้น  

กำรสร้ำงสรรค์รำยกำรให้มีควำมแปลกใหม่น่ำสนใจ ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องรู้จักค้นคว้ำหำข้อมูล
มำกกว่ำหนึ่งแหล่งเพื่อให้เกิดควำมคิดและสร้ำงประเด็นที่น่ำสนใจของตนเองขึ้นมำให้ได้ ตัวอย่ำงเช่น 
เมื่อค้นคว้ำหำข้อมูลจำกหลำยๆแหล่งอำจพบว่ำมีวัตถุดิบหลำยอย่ำงที่ช่วยให้ไข่ฟูได้ ดังนั้น แทนที่จะ
น ำเสนอเร่ืองสูตรกำรท ำให้ไข่เจียวให้ฟูเพียงสูตรเดียว อำจเปลี่ยนเป็นเร่ือง “วัตถุดิบ” ที่ช่วยให้ไข่ฟูมี
อะไรบ้ำง และวัตถุดิบแต่ละอย่ำงมีคุณสมบัติอย่ำงไรจึงท ำให้ไข่ฟูขึ้นมำได้ ซึ่งจะท ำให้เร่ืองรำวมีควำม
น่ำสนใจ และแปลกใหม่ขึ้นได้ นอกจำกนี้กำรศึกษำข้อมูลมำกกว่ำหนึ่งแหล่ง ยังเป็นกำรช่วยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลส ำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยเพื่อกำรผลิต
รำยกำรมีมำกมำยหลำยแหล่งที่ผู้วิจัยควรรู้ ซึ่งแต่แหล่งมีประโยชน์กำรใช้สอยแตกต่ำงกันไป รวมไปถึง
ข้อควรค ำนึงถึงกำรใช้แหล่งข้อมูลในแต่ละประเภทว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือหรือไม่ และสำมำรถน ำไปใช้ได้
อย่ำงไรบ้ำง ดังนั้นก่อนกล่ำวถึงขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้อ่ำนจึงควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูล เสียก่อน 

ประเภทของข้อมูล1 

ข้อมูลที่ใช้ในกำรผลิตรำยกำรมีทั้งข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งสัดส่วนกำรใช้ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบและเนื้อหำรำยกำรที่ต้องกำรน ำเสนอออกไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ที่
ไม่ใช่ประเภทรำยกำรเล่ำข่ำวมักเลือกใช้ข้อมูลปฐมภูมิมำกกว่ำข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทมี
รำยละเอียด และข้อดี-ข้อเสียแตกต่ำงกันไป ดังนี้ 

 

 

                                                           
1

 อ่ำนเพ่ิมเติมได้ใน สุชำต ประสิทธิ์รฐัสินธุ์ (2550, น. 288-294)  
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1) ข้อมูลทุติยภูมิ  

ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ผู้จัดรำยกำรและผู้วิจัยในฝ่ำยข้อมูลรำยกำรได้รวบรวมข้อมูลที่ผู้อื่น
เผยแพร่ไวแ้ล้วมำเล่ำให้ฟังหรือเผยแพร่ในรำยกำร ได้แก่ ข้อมูลจำกหนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสำร 
เว็บไซต์ เอกสำรทำงรำชกำร สถิติรำยงำนต่ำงๆ และรำยงำนกำรประชุม เป็นต้น  

ข้อดีของกำรใช้ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ประหยัดเวลำ ไม่สิ้นเปลืองทุนทรัพย์และก ำลังคน และ
สำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังไปได้ไกลเท่ำที่เอกสำรหรือข้อมูลนั้นได้มีกำรบันทึกเอำไว้ใน
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ  

ส่วนข้อเสียและข้อจ ำกัด คือ หนึ่ง ข้อมูลที่ได้อำจมีเนื้อหำยำกแก่กำรท ำควำมเข้ำใจ เนื่องจำก
ข้อมูลนั้นอำจไม่ได้จัดท ำขึ้นมำเพื่อเผยแพร่ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ท ำให้ผู้ผลิตรำยกำรต้องพยำยำม
ปรับเนื้อหำและภำษำต่ำงๆให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น เช่น งำนวิจัยวิชำกำรต่ำงๆ สอง ผู้ผลิตรำยกำรมักตั้ง
ประเด็นกำรน ำเสนอของตนไว้ก่อนแล้ว แต่ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ในแหล่งต่ำงๆนั้นอำจไม่มีอะไรที่ตรง
กับเป้ำหมำยรำยกำรพอดิบพอดี เนื่องจำกข้อมูลนั้นก็มีเป้ำหมำยของตนเองในกำรจัดท ำขึ้นมำ ท ำให้
ผู้วิจัยต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีประเด็นใกล้เคียงจำกหลำยๆแหล่งเพื่อเลือกหยิบในส่วนที่ใช้ได้กับ
เป้ำหมำยของรำยกำรมำน ำเสนอ  

สาม ข้อมูลทุติยภูมิมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยแตกต่ำงกัน บำงอันได้มำจำกวิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลตำมหลักวิชำกำร บำงอันเป็นกำรเล่ำข้อเท็จจริงจำกประสบกำรณ์ของคนอ่ืน บำงอันแสดงควำม
คิดเห็นส่วนตัว บำงอันผู้เขียนอำจมีผลประโยชน์แอบแฝง ฯลฯ ผู้วิจัยจึงควรพิจำรณำข้อมูลจำกแหล่ง
ต่ำงๆว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยเพียงใด สิ่งใดอ้ำงจำกข้อเท็จจริง และสิ่งใดเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และ สี่ ข้อมูลทุติยภูมิส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ผู้วิจัยจึงควรดูวันเวลำที่ข้อมูลนั้นได้เผยแพร่
ออกมำและตรวจสอบควำมถูกต้องจำกแหล่งอ่ืนๆด้วย เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลที่น ำเสนอออกไปนั้นไม่ได้
ล้ำสมัย  
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2) ข้อมูลปฐมภูมิ  

ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องเก็บขึ้นมำใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรผลิตรำยกำรตอน
นั้นโดยเฉพำะ เอดีลี เอมม์ (Emm, 2002) กล่ำวว่ำรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ทุกรำยกำรที่ผู้วิจัยเข้ำไป
ค้นหำและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเป็นคนแรกล้วนเป็นกำรวิจัยปฐมภูมิ (primary research) อัน
ได้แก่ กำรพบปะพูดคุยกับผู้คน กำรโทรศัพท์ติดต่อ กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรสัมภำษณ์แบบ
เผชิญหน้ำ กำรสนทนำกลุ่ม กำรสังเกต กำรทดลอง และกำรลงพื้นที่ส ำรวจสถำนที่ด้วยตนเอง เป็นต้น 
หลังจำกวิจัยปฐมภูมิมำแล้วก็จะน ำข้อมูลต่ำงๆมำเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภำพต่อไป  

ข้อดีของกำรใช้ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ผู้วิจัยสำมำรถเก็บได้ตรงตำมที่ตนต้องกำรหรือสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องกำรน ำเสนอ ส่วนข้อเสียของข้อมูลปฐมภูมิ คือ กำรสิ้นเปลืองเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร
เก็บข้อมูล และถ้ำผู้วิจัยมีอคติและขำดควำมช ำนำญในกำรเก็บข้อมูล ก็อำจท ำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
รอบด้ำน  รวมไปถึงอำจตกเป็นเคร่ืองมือของผู้ให้ข้อมูลที่เชี่ยวชำญในกำรให้ข้อมูลบำงส่วนที่จะสร้ำง
ผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและตนเองได้ 

ผู้วิจัยอำจใช้วิธีกำรเก็บและรวบรวมข้อมูลจำกประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภทก็ได้ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับส่วนต่ำงๆของรำยกำร ได้แก่ 
แนวคิดรำยกำร หัวเร่ือง ประเด็นกำรน ำเสนอ วัตถุประสงค์รำยกำร กลุ่มเป้ำหมำย และเป้ำหมำยกำร
น ำเสนอเน้ือหำของตอนนั้นๆ ข้อมูลที่ดีต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ (reliability) และแม่นย ำ (validity) ดังนั้น
ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนน ำไปเสนอทีมงำนทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผู้ที่น ำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนกำรผลิตต่ำงๆ  

แหล่งข้อมูล 

ผู้วิจัยท ำงำนเกี่ยวข้องกับข้อมูลอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งข้อมูลต่ำงๆนั้นได้มำจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 
ได้แก่ บุคคล หนังสือพิมพ์ นิตยสำร อินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภำพยนตร์ และอ่ืนๆ ควำมยำก
ของกำรหำข้อมูลก็คือกำรไม่รู้ว่ำข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหน ดังน้ัน ในหัวข้อนี้จึงขอแนะน ำแหล่งที่สำมำรถ
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เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องกำรค้นคว้ำใน 2 ลักษณะ คือ กำรค้นหำข้อมูลจำกแหล่งเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ และกำรค้นหำจำกแหล่งเก็บข้อมูลต่ำงๆ 

1) การค้นหาข้อมูลจากแหล่งเบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อ  

เคธี่ ชำเตอร์ (Chater, 1995, p.10) กล่ำวว่ำควำมแตกต่ำงของผู้วิจัยทำงด้ำนกำรผลิตรำยกำรกับ
ผู้วิจัยทำงด้ำนวิชำกำร ก็คือ ผู้วิจัยทำงด้ำนกำรผลิตรำยกำรไม่ได้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเหมือน
นักวิชำกำร แต่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรค้นหำผู้เชี่ยวชำญ  (an expert at finding experts) ที่จะมำตอบ
ค ำตอบที่ต้องกำรให้ได้ เวลำส่วนใหญ่ของผู้วิจัยในฝ่ำยผลิตรำยกำรมักใช้ไปกับกำรโทรศัพท์ติดต่อขอ
ข้อมูลหรือสัมภำษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญ มำกกว่ำกำรลงมือค้นคว้ำวิจัยข้อมูลอย่ำงลุ่มลึกจริงจังแบบ
นักวิชำกำร ดังนั้นกำรค้นหำเบอร์โทรศัพท์ติดต่อจำกแหล่งต่ำงๆจึงเป็นหนทำงน ำไปสู่ข้อมูลต่ำงๆ
ให้กับผู้วิจัยได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งแหล่งค้นหำเบอร์โทรศัพท์ ได้แก่  

1.1) สมุดโทรศัพท์ ในที่นี้หมำยถึงสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของบุคคล หน่วยงำน และองค์กร
ต่ำงๆที่ผู้วิจัยบันทึกเก็บเอำไว้ทั้งในสมุดโทรศัพท์ที่เป็นเล่ม และในเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ สมุดโทรศัพท์
ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงมำกต่อผู้วิจัย เพรำะทันทีที่ได้รับมอบหมำยให้ค้นหำข้อมูลใดๆ ผู้วิจัยที่
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำนำนจะเปิดดูรำยชื่อในสมุดโทรศัพท์ของตน ว่ำที่ผ่ำนมำมีใครบ้ำงที่
สำมำรถให้ข้อมูลในเร่ืองนั้นๆได้ หำกไม่พบในสมุดโทรศัพท์ของตนเองก็จะเร่ิมโทรศัพท์สอบถำมจำก
คนใกล้ชิดที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของแหล่งข้อมูลที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเร่ืองนั้นๆ  

ข้อดีของกำรใช้แหล่งข้อมูลจำกสมุดโทรศัพท์ คือ ควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถอ้ำงถึง
ควำมสนิทสนมหรือควำมสัมพันธ์ในทำงใดทำงหนึ่งกับแหล่งข้อมูลได้ แต่ข้อเสีย คือ ผู้วิจัยอำจคุ้นเคย
กับกำรใช้แหล่งข้อมูลเดิมๆของตนที่มีอยู่ในสมุดโทรศัพท์ จนละเลยกำรแสวงหำข้อมูลจำกแหล่งอ่ืนๆ
เพิ่มเติม ท ำให้แหล่งข้อมูลในรำยกำรวนเวียนซ้ ำไปซ้ ำมำได้  

1.2) ศูนย์บริกำรค้นหำและสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ วิธีหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วส ำหรับกำรค้นหำ
หน่วยงำนหรือบุคคลที่ต้องกำรติดต่อขอข้อมูล คือ สอบถำมจำก “ศูนย์บริกำรสอบถำมเลขหมำย” หรือ
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ค้นหำจำก “เว็บไซต์บริกำรค้นหำเบอร์โทรศัพท์ด้วยระบบออนไลน์” ได้แก่ สมุดโทรศัพท์ระบบ
ออนไลน์ของเยลโล่เพจที่ www.yellowpages.co.th บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ที่ www. 
phonebook.tot.co.th  ศูนย์บริกำรสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประเภทข้อมูลทั่วไป หมำยเลข 1133 
ศูนย์บริกำรสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประเภทข้อมูลธุรกิจ หมำยเลข 1799 และศูนย์บริกำรข้อมูล
ภำครัฐ หมำยเลข 1111  

ข้อดีส ำหรับกำรใช้บริกำรศูนย์บริกำรกำรค้นหำและสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คือ ข้อมูลได้
มีกำรจัดระบบให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ หรือสำมำรถสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรฝึกอบรมให้ช่วยค้นหำได้
อย่ำงรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริกำร ข้อเสีย คือ เบอร์ที่ได้มักเป็นเบอร์ส่วนกลำง แต่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของ
บุคคลที่ต้องกำรมักไม่มีปรำกฎอยู่ และชื่อเจ้ำของโทรศัพท์เดิมอำจย้ำยที่อยู่หรือเปลี่ยนไปใช้หมำยเลข
อ่ืนแล้ว นอกจำกนี้ศูนย์บริกำรสอบถำมบำงแห่งอำจมีกำรคิดค่ำบริกำรในกำรค้นหำอีกด้วย   

1.3) สมุดนำมำนุกรม เป็นแหล่งที่ใช้ค้นหำรำยชื่อและเบอร์ติดต่อที่มีประโยชน์อีกทำงหนึ่งของ
ผู้วิจัย “สมุดนำมำนุกรม” หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ “ท ำเนียบนำม” (directories) ซึ่งเป็นสมุดรวบรวม
โทรศัพท์ส ำหรับกำรค้นหำชื่อ ต ำแหน่ง สถำนที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลจ ำเป็นอ่ืนๆของ
บุคคล หน่วยงำน ห้ำงร้ำน บริษัท และองค์กำรต่ำงๆ ที่มีกำรเรียงล ำดับข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้
สะดวกต่อกำรค้นหำ  

นำมำนุกรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ หนึ่ง นำมำนุกรมท้องถิ่น (local directories) เป็นนำมำ
นุกรมที่จัดท ำขึ้นในท้องถิ่นต่ำงๆ เช่น ท ำเนียบนำมโรงเรียนในท้องถิ่น สอง นำมำนุกรมสถำบัน 
(institutional directories) เป็นนำมำนุกรมที่รวบรวมรำยชื่อสถำบัน สมำคม มูลนิธิ โรงพยำบำล ฯลฯ 
เช่น ท ำเนียบวัดในประเทศไทย สาม   นำมำนุกรมรัฐบำล (government directories) เป็นนำมำนุกรมที่
รวบรวมรำยชื่อที่อยู่ของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ท ำเนียบข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร สี่ นำมำนุกรม
บุคคลในอำชีพใดอำชีพหนึ่ง (professional directories) เป็นนำมำนุกรมที่รวมรวมรำยชื่อบุคคลในอำชีพ
ต่ำงๆ เช่น ท ำเนียบสมำชิกสมำคมแพทย์ และ ห้า นำมำนุกรมด้ำนธุรกิจกำรค้ำ (trade and business 
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directories) เป็นนำมำนุกรมที่รวบรวมรำยชื่อบริษัท โรงงำน ธุรกิจกำรค้ำ ท ำเนียบโรงงำนอุตสำหกรรม 
(www.gotoknow.org/posts/233861)  

นำมำนุกรมที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรท ำงำนของผู้วิจัยที่ควรเก็บสะสมเอำไว้ ได้แก่ นำมำนุ
กรมของหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
หน่วยงำนด้ำนกฎหมำย สถำนทูต สถำบันทหำร สถำบันต ำรวจ สภำหอกำรค้ำ บริษัทใหญ่ๆ องค์กำร
ด้ำนกำรขนส่ง สถำบันกำรศึกษำ สหพันธ์กีฬำและสโมสรกีฬำต่ำงๆ กลุ่มเครือข่ำยสังคมต่ำงๆ และ
สถำบันและหน่วยงำนด้ำนสื่อสำรมวลชน เป็นต้น 

ข้อดีของนำมำนุกรม คือ ผู้วิจัยสำมำรถเห็นรำยนำมภำยในหมวดหมู่ต่ำงๆทั้งในภำพรวมและ
เจำะเฉพำะส่วนได้พร้อมๆกันซึ่งช่วยท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่ำงๆของกลุ่ม
นั้นๆได้มำกขึ้น แต่ข้อเสีย คือ ประเทศไทยมีกำรจัดท ำนำมุกรมค่อนข้ำงน้อย ไม่ครอบคลุม และข้อมูล
ไม่ค่อยได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัย ดังนั้น รำยชื่อ ที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์จึงอำจล้ำสมัย  

2) การค้นหาจากแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆ 

ผู้วิจัยที่ดีไม่ควรหวังพึ่งข้อมูลด้วยวิธีกำรโทรศัพท์สอบถำมผู้อื่นทุกสิ่งทุกอย่ำง เพรำะบำงครั้ง
ผู้ให้ข้อมูลก็ไม่มีเวลำมำกพอในกำรตอบค ำถำมได้อย่ำงละเอียด ผู้วิจัยจึงควรค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นๆไปก่อนบ้ำง เพื่อช่วยกระชับเวลำกำรพูดคุยและสอบถำมข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นในส่วนที่สงสัย
หรือต้องกำรค ำอธิบำยเพิ่มเติมเท่ำนั้น ซึ่งแหล่งที่ใช้ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลของผู้วิจัย ได้แก่ 

2.1) โลกออนไลน์ ในที่นี้หมำยถึงข้อมูลที่ได้มำจำกกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือกำรใช้
แอพพลิเคชั่นต่ำงๆ ในปัจจุบันผู้วิจัยหันมำค้นหำข้อมูลต่ำงๆในโลกออนไลน์มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ค้นหำรำยชื่อของบุคคลที่ต้องกำรติดต่อ กำรค้นหำข้อมูลส ำหรับกำรเขียนบท กำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับ
สถำนที่ถ่ำยท ำ กำรค้นหำต ำแหน่งกำรเดินทำง กำรค้นหำภำพและเสียงประกอบ และอื่นๆ เว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยในกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆมีให้เลือกหลำกหลำยแบบ ผู้วิจัยต้องเลือกใช้ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรค้นหำว่ำต้องกำรค้นหำเกี่ยวกับอะไร เช่น กำรค้นหำข้อมูลควำมรู้คร่ำวๆสำมำรถ
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ค้นได้จำก www.wikipedia.org กำรค้นหำข้อมูลทั่วไปจำกค ำส ำคัญ (keyword) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง
เว็บไซต์ต่ำงๆสำมำรถเข้ำไปที่ www.google.co.th  กำรค้นหำช่องทำงติดต่อบุคคลจำก Facebook, 
Twitter และ Instagram กำรค้นหำสถำนที่และเส้นทำงกำรเดินทำงสำมำรถเข้ำไปเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
เกี่ยวกับ map และ navigator ได้ กำรค้นหำคลิปภำพ แฟ้มภำพ และไฟล์เสียงเข้ำไปที่ youtube และอ่ืนๆ
อีกมำกมำยได้ เป็นต้น  

ข้อดีของกำรค้นหำข้อมูลจำกโลกออนไลน์ คือ ค้นหำได้ง่ำย มีให้เลือกหลำกหลำย สำมำรถ
สื่อสำรโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ข้อเสีย คือ ข้อมูลที่ล้นเกินจะท ำให้ผู้วิจัยเสียเวลำค้นหำนำน นอกจำกนีข้้อมูล
ในโลกออนไลน์ตรวจสอบควำมถูกต้องและระบุต้นทำงของข้อมูลได้ยำก เพรำะโดยส่วนใหญ่มัก
คัดลอกส่งต่อกันมำ ผู้วิจัยจึงควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลของเว็บไซต์ที่มีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำที่มีควำม
ชัดเจนและน่ำเชื่อถือ รวมถึงควรขออนุญำตเจ้ำของลิขสิทธิ์ก่อนน ำผลงำนนั้นๆไปเผยแพร่ออกอำกำศ  

2.2) สื่อมวลชนต่ำงๆ แหล่งข้อมูลที่ได้รับควำมนิยมในล ำดับต้นๆส ำหรับผู้วิจัยในกำรหยิบ
ข้อมูลมำเป็นประเด็นในกำรน ำเสนอรำยกำร นั่นคือ ข้อมูลจำกสื่อมวลชนต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสำร ภำพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี และโฆษณำ คุณสมบัติส ำคัญประกำรหนึ่งของผู้วิจัย
ทำงด้ำนวิทยุและโทรทัศน์ คือ ควำมสนใจติดตำมเร่ืองรำวที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรับสื่อ
ทุกๆประเภท เพื่อท ำให้ทรำบว่ำในขณะนั้นมีเร่ืองรำวใดที่มีควำมส ำคัญที่ประชำชนควรรับรู้ เร่ืองรำว
ใดน่ำสนใจที่น่ำประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต และเร่ืองรำวใดก ำลังเป็นที่สนใจเพื่อเลือกน ำตอบสนอง
ควำมอยำกรู้ของผู้ดูผู้ฟัง ผู้ผลิตสื่อส ำหรับมวลชนในประเภทต่ำงๆล้วนพยำยำมเลือกน ำเสนอประเด็น
และข้อมูลที่น่ำสนใจ ส ำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสำร ซึ่งผู้วิจัยทำงวิทยุและโทรทัศน์ในฐำนะ
ผู้ผลิตและเสพสื่อต่ำงๆ เมื่อพบเร่ืองรำวหรือบุคคลที่น่ำสนใจก็อำจเกิดควำมสนใจ และใช้ข้อมูลจำกสื่อ
ดังกล่ำวมำเป็นต้นเร่ืองส ำหรับกำรน ำเสนอในรำยกำรของตน  

ข้อดีของกำรใช้ข้อมูลจำกสื่อมวลชน คือ  ข้อมูลได้รับกำรรับประกันควำมถูกต้อง ควำม
น่ำสนใจ และควำมน่ำเชื่อถือมำจำกผู้ผลิตงำนก่อนหน้ำแล้ว เพรำะกำรผลิตงำนด้ำนสื่อมวลชนต้อง
อำศัยควำมเป็นมืออำชีพในกำรท ำงำนจำกนักสื่อสำรมวลชน แต่ข้อเสีย คือ หำกผู้ผลิตรำยกำรและผู้วิจัย
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ไม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรค้นหำแง่มุมใหม่ๆของเร่ืองนั้น ก็จะเป็นกำรน ำเสนอเร่ืองซ้ ำๆที่คนส่วน
หนึ่งเคยได้อ่ำน ได้ฟัง ได้ดู มำแล้วจำกสื่ออ่ืนๆ จนต้องเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนคลื่นไปดูและฟังรำยกำร
อ่ืนแทน  

2.3) ข้อมูลจำกทำงรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กระทรวง กรม กอง สมำคม สถำนทูต 
มูลนิธิ สมำพันธ์ และองค์กรอิสระ เป็นต้น หน่วยงำนที่เป็นองค์กรต่ำงๆเหล่ำนี้มักมีกำรจัดท ำหนังสือ 
วิดีทัศน์ เพลง รำยงำนประจ ำปี หนังสือครบรอบวันสถำปนำ แผ่นพับเอกสำรให้ควำมรู้ส ำหรับ
ประชำชน ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนของตนให้บุคคลภำยนอกได้รับรู้ ได้แก่ ประวัติ
ควำมเป็นมำ โครงสร้ำงองค์กร พันธกิจ ภำรกิจ รูปถ่ำยผู้บริหำร ที่อยู่ เบอร์ติดต่อและช่องทำงติดต่อ 
ผลงำน ข้อมูลสถิติตัวเลขต่ำงๆ และรูปถ่ำยกิจกรรม เป็นต้น ข้อมูลเหล่ำนี้ผู้วิจัยสำมำรถน ำมำใช้เป็น
ข้อมูลอ้ำงอิง รวมไปถึงอำจน ำภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว และเสียงต่ำงๆมำใช้ประกอบในรำยกำรได้  

ปัจจุบันหน่วยงำนรำชกำรได้พัฒนำระบบข้อมูลจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลออนไลน์ส ำหรับให้
ประชำชนทั่วไปเข้ำไปสืบค้นข้อมูลบำงอย่ำงได้ด้วย เช่น ผู้วิจัยต้องกำรทรำบข้อมูลสถิติประชำกร กำร
เกิด กำรตำย และกำรย้ำยเข้ำออก สำมำรถเข้ำไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมกำรปกครอง กระทรวง 
มหำดไทย (www.dopa.go.th) อย่ำงไรก็ดี ผู้วิจัยต้องมีพื้นควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินพอสมควรจึงจะช่วยค้นหำได้ง่ำยขึ้น ว่ำข้อมูลที่ต้องกำรน้ันหน่วยงำนใดมีหน้ำที่รับผิดชอบเร่ือง
ใด  ซึ่งผู้วิจัยอำจสอบถำมไปยังศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐ 1111 หรือติดต่อไปยังฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของ
หน่วยงำนนั้นๆโดยตรง เพื่อสืบทรำบว่ำข้อมูลที่ต้องกำรนั้นมีเก็บอยู่ที่ใดบ้ำงจะได้ด ำเนินกำรติดต่อ
ต่อไป เช่น หำกต้องกำรค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองรำวของประเทศหนึ่งๆในต่ำงแดน ผู้วิจัยอำจติดต่อ
สอบถำมไปยังสถำนทูตของประเทศนั้นๆ เพรำะสถำนทูตแต่ละแห่งจะมีคลังข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของ
ตนไว้ แต่บำงอย่ำงอำจเป็นข้อมูลภำษำถิ่นที่ผู้วิจัยไม่เข้ำใจ ซึ่งกำรผูกสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้ำหน้ำที่สถำนทูต
อำจช่วยให้ได้รับควำมสะดวกในใช้บริกำรหรือให้ค ำแนะน ำส ำหรับกำรแปลข้อมูลต่ำงๆได้ 

ข้อดี คือ ข้อมูลกลุ่มนี้มักถูกจัดท ำอย่ำงดีและเป็นข้อมูลเฉพำะเจำะจงขององค์กรนั้นๆที่เป็น
เอกสำรทำงกำร ผ่ำนกำรตรวจสอบ และมีควำมน่ำเชื่อถือซึ่งผู้วิจยัสำมำรถน ำมำใช้อ้ำงอิงได้ แต่ข้อเสีย 
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คือ หำกไม่ได้รู้จักใครเป็นกำรส่วนตัว กำรขอเข้ำไปค้นข้อมูลในหน่วยงำนจ ำเป็นต้องท ำหนังสือขอ
อนุญำตก่อน นอกจำกนี้ หน่วยงำนส่วนใหญ่มักไม่ได้เก็บข้อมูลหนังสือ เอกสำร ภำพ วิดีทัศน์ และอ่ืนๆ
อย่ำงเป็นระบบ เมื่อจัดท ำเสร็จแล้วมักไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรเก็บรักษำโดยตรงเอำไว้ ดังนั้น
ข้อมูลจึงเกิดกำรสูญหำยและยำกต่อกำรค้นหำ แตกต่ำงจำกกำรเก็บรวบรวมเอกสำรในห้องสมุดที่มี
ระบบกำรจัดเก็บหนังสือและข้อมูลต่ำงๆอย่ำงดี อีกทั้งมีบรรณำรักษ์คอยให้ค ำแนะน ำในกำรค้นหำได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็วมำกกว่ำ  

2.4) ห้องสมุดภำยในองค์กร แหล่งข้อมูลใกล้ตัวและขอใช้ได้อย่ำงไม่ค่อยยุ่งยำก ก็คือ ห้องสมุด
ภำยในองค์กร (in-house libraries) ในบริษัทผลิตรำยกำรใหญ่ๆจะมีห้องสมุดส ำหรับกำรค้นหำข้อมูล
เอกสำร ข้อมูลภำพ และข้อมูลเสียงต่ำงๆไว้ เพื่อให้พนักงำนในบริษัทสำมำรถยืมไปใช้ได้ โดยรำยกำร
โทรทัศน์ที่ออกอำกำศไปแล้วมักถูกเก็บเอำไว้พร้อมกับสต็อกภำพบำงส่วน ซึ่งบำงครั้งข้อมูล ภำพ และ
เสียงที่เก็บไว้อำจถูกน ำกลับมำใช้ได้ในบำงโอกำส นอกจำกนี้ห้องสมุดภำยในองค์กรในที่นี้หมำย
รวมถึงกำรเก็บแฟ้มข้อมูลตัดข่ำว (clipping or cutting news) ต่ำงๆที่ฝ่ำยประชำสัมพันธอ์งค์กรมักท ำ
หน้ำที่ตัดเก็บเอำไว้พร้อมระบุวันเวลำและแหล่งข้อมูลที่ตัดข่ำวมำ  

ข้อดี คือ สะดวกไม่ต้องเดินทำงไกล และเอกสำรใดที่หน่วยงำนผลิตเองก็ไม่ต้องกังวลเร่ือง
ลิขสิทธิ์มำกนัก แต่ข้อเสีย คือ หำกหน่วยงำนไม่ได้จัดเก็บข้อมูลไว้อย่ำงเป็นระบบ ผู้วิจัยจะต้องเสียเวลำ
ค้นหำข้อมูลอย่ำงมำก อีกทั้งข้อมูลที่มีอยู่อำจมีจ ำกัดและไม่ตรงกับควำมต้องกำร นอกจำกนี้กำรจัดท ำ
ห้องสมุดที่มีคุณภำพต้องใช้เงินลงทุนสูงบริษัทส่วนใหญ่จึงไม่นิยมจัดท ำระบบห้องสมุดภำยในองค์กร
ขึ้นมำ 

2.5) ห้องสมุดบริกำรสำธำรณะ ผู้วิจัยรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์มักไม่ค่อยได้ใช้บริกำร
ห้องสมุดในกำรท ำงำนหำข้อมูลมำกนัก เนื่องจำกไม่มีเวลำมำกพอในกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆที่มีอยู่เป็น
จ ำนวนมำกมำศึกษำอ่ำนท ำควำมเข้ำใจได้หมด อีกทั้งเวลำที่เสียไปจำกกำรเดินทำง เงื่อนไขกำรยืม-คืน
ของห้องสมุดที่ต้องมีค่ำธรรมเนียม หรือไม่สำมำรถยืมออกได้ ท ำให้ผู้วิจัยนิยมใช้วิธีติดต่อกับผู้รู้
ผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆมำเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบแทน อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรบำงประเภท
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อย่ำงเช่นสำรคดี ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องศึกษำข้อมูลในประเด็นที่ต้องกำรน ำเสนอล่วงหน้ำก่อนไปสัมภำษณ์
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชำญ เพื่อให้ตนเองมีพื้นควำมรู้มำกพอในกำรตั้งค ำถำมและเข้ำใจในสิ่งที่ผู้ให้สัมภำษณ์
พูดออกมำ ในกรณีเช่นนี้ห้องสมุดบริกำรสำธำรณะอำจเป็นแหล่งข้อมูลที่มีควำมเหมำะสมส ำหรับผู้วิจัย
ในกำรท ำงำน  

ข้อดี คือ ห้องสมุดมีกำรเก็บเอกสำร  หนังสือ หนังสืออ้ำงอิง หนังสือพิมพ์ รำยงำนประจ ำปี 
สำรำนุกรม แผนที่ ต ำรำวิชำกำร งำนวิจัย วัสดุภำพและเสียง และอื่นๆมำกมำย ทั้งที่เป็นข้อมูลใน
ปัจจุบันและอดีตซึ่งส่วนใหญ่มีกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงเอำไว้ ท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถสืบค้นและตรวจสอบ
ควำมถูกต้องได้สะดวก ข้อมูลมีควำมรอบด้ำน ลุ่มลึก และสำมำรถย้อนดูกลับไปกลับมำตำมล ำดับ
เหตุกำรณ์ตำมเวลำได้อีกด้วย ข้อแนะน ำส ำหรับกำรประหยัดเวลำในกำรค้นหำข้อมูลจำกห้องสมุด 
ผู้วิจัยควรโทรศัพท์สอบถำมวันเวลำท ำกำร พร้อมกับตรวจสอบคร่ำวๆว่ำข้อมูลหรือวัตถุดิบที่ต้องกำร
นั้นมีอยู่ในห้องสมุดนั้นๆหรือไม่ และเมื่อเดินทำงไปด้วยตนเองแล้วควรใช้บริกำรให้ค ำแนะน ำจำก
บรรณำรักษ์เพื่อสืบค้นว่ำสิ่งที่ต้องกำรนั้นสำมำรถค้นหำได้ที่ไหน อย่ำงไร  

2.6) แหล่งสะสมข้อมูลทำงด้ำนประวัติศำสตร์ ได้แก่ เอกสำร วัตถุสิ่งของ ภำพนิ่ง วิดีทัศน์ 
ภำพยนตร์ เสียง และโบรำณสถำนต่ำงๆ กำรใช้ข้อมูลเหล่ำนี้ผู้วิจัยควรมีที่ปรึกษำเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน
โบรำณคดีหรือประวัติศำสตร์เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่น ำไปใช้โดยเฉพำะรำยกำรที่
ต้องกำรน ำเสนอข้อมูลในเชิงลึกอย่ำงรำยกำรสำรคดี เป็นต้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรช่วยประหยัดเวลำ
ให้กับกำรท ำงำนของผู้วิจัยอีกด้วย โดยผู้เชี่ยวชำญในด้ำนนั้นๆจะสำมำรถแนะน ำผู้วิจัยได้ว่ำประเด็น
หรือสิ่งที่ต้องกำรนั้นควรไปค้นหำข้อมูลจำกที่ไหน หนังสือชื่อเรื่องอะไร สิ่งของนั้นมีเก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ใด และภำพที่ต้องกำรนั้นจะค้นหำได้จำกที่ไหนบ้ำง เป็นต้น  

ข้อดีของกำรใช้ข้อมูลแหล่งสะสมข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ คือ ควำมน่ำสนใจของควำมเป็น
ต้นฉบับในสิ่งที่น ำมำอ้ำงอิง และควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล แต่ข้อเสีย คือ ข้อจ ำกัดของกำรเข้ำใช้
และบันทึกภำพ เพรำะส่วนใหญ่เอกสำรและสิ่งส ำคัญทำงประวัติศำสตร์มักไม่ได้รับอนุญำตให้
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บันทึกภำพ เพรำะอำจเกิดควำมเสียหำย หรือหำกอนุญำตถ่ำยท ำก็มักห้ำมเคลื่อนย้ำยไปจำกจุดเดิม ท ำให้
เป็นอุปสรรคต่อกำรถ่ำยท ำที่จะได้ภำพที่สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ต้องกำร 

2.7) เหตุกำรณ์รอบตัว เหตุกำรณ์และปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรำล้วนเป็นแหล่งข้อมูลได้
ทั้งสิ้น รำยกำรข่ำวเป็นรำยกำรที่ใช้วิธีน ำเสนอโดยอำศัยแหล่งข้อมูลจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่ำง
มำก และเน้ือหำรำยกำรของหลำยรำยกำรก็ได้มำจำกกำรสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของผู้วิจัยเองว่ำมีสิ่ง
ใดที่น่ำสนใจและเลือกมำน ำเสนอ ดังนั้นคุณสมบัติที่ดีของผู้วิจัยประกำรหนึ่ง ก็คือ ควำมสนใจ ช่ำง
สังเกต ช่ำงซักช่ำงถำม และชำ่งสงสัย ต่อสิ่งที่อยู่รอบๆตัว 

ข้อดี คือ เหตุกำรณ์รอบตัวเกิดขึ้นได้ไม่มีวันหมด แต่ปัญหำใหญ่ของกำรน ำเหตุกำรณ์รอบตัว
มำเป็นแหล่งข้อมูล คือ กำรเลือกและกำรตีควำมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยปกติมนุษย์เรำแต่ละคนมีวิธีกำร
ตีควำมต่อสิ่งที่พบเห็นแตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นขณะที่ผู้วิจัยเกิดมุมมองควำมคิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและ
พยำยำมตีควำมหมำยออกมำ แต่ขณะเดียวกันบทบำทของสื่อมวลชนต้องพยำยำมท ำหน้ำที่เป็นกลำง
โดยพูดจำกมุมมองของคนอ่ืนออกไปมำกกว่ำกำรพูดจำกกำรตีควำมของตนเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้อง
พยำยำมใส่ใจเร่ืองกำรเลือกและตีควำมข้อมูลของเหตุกำรณ์ด้วยใจที่เป็นธรรมและเป็นกลำงให้มำก 

2.8) ประสบกำรณ์ตรงของทีมงำนและคนรู้จัก ประเด็นกำรน ำเสนอในรำยกำรจ ำนวนไม่น้อย
มำจำกเร่ืองรำวประสบกำรณ์ใกล้ตัวของทีมงำนและคนรู้จัก ซึ่งรวมถึงแฟนรำยกำรด้วย ตัวอย่ำงเช่น 
รำยกำรประเภทเตือนภัย เมื่อรำยกำรน ำเสนอออกอำกำศไปแล้วคนในทีมงำน พนักงำนในบริษัท 
เพื่อนๆ ผู้ติดตำมรำยกำร ฯลฯ มักจะมำเล่ำประสบกำรณ์ที่ตนเคยประสบมำให้ฟัง ผ่ำนกำรสนทนำ กำร
โทรศัพท์เข้ำมำแจ้ง กำรเขียนข้อควำม และอ่ืนๆ ซึ่งหำกประเด็นใดน่ำสนใจผู้วิจัยก็จะติดต่อ สัมภำษณ์
ตรวจสอบ และคัดเลือกมำน ำเสนอในรำยกำร  

ข้อดีของข้อมูลจำกประสบกำรณ์ตรง คือ ควำมมีชีวิตชีวำของข้อมูล ควำมสะดวกในกำรติดต่อ 
และสำมำรถเจำะข้อมูลที่มีรำยละเอียดได้ค่อนข้ำงดี แต่ข้อเสีย คือ ผู้วิจัยต้องตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลให้รอบคอบ และกระท ำอย่ำงระมัดระวัง โดยไม่ให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่ำก ำลังถูก
จับผิด แต่ขณะเดียวกันผู้วิจัยต้องเอำจริงเอำจังกับข้อมูลที่แสดงได้ว่ำเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองจริง และไม่ได้ถูก
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ใช้เป็นเคร่ืองมือกำรแสวงหำผลประโยชน์ของใคร นอกจำกนี้ข้อมูลประเภทนี้เมื่อใช้ไปจนถึงจุดหนึ่ง
จะเร่ิมซ้ ำเดิมหำกไม่มีคนใหม่ๆเข้ำมำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์   

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สุชำต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2550, น. 287) ได้แบ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็นสองประเภท คือ 
กำรเก็บข้อมูล (data collection) และกำรรวบรวมข้อมูล (data compilation) กำรเก็บข้อมูล หมำยถึง กำร
เก็บข้อมูลใหม่หรือที่เรียกว่ำ “ข้อมูลปฐมภูมิ” (primary data) ซึ่งอำจท ำได้หลำยวิธี เช่น กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกตุ กำรทดลอง กำรส่งแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์เจำะลึก กำรสนทนำกลุ่ม และกำรประชุม
ระดมสมอง เป็นต้น ส่วนกำรรวบรวมข้อมูล หมำยถึง กำรที่ผู้วิจัยได้น ำเอำข้อมูลต่ำงๆที่ผู้อ่ืนได้ท ำกำร
เก็บมำแล้วหรือได้รำยงำนแล้วเพื่อน ำมำท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ต่อ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลประเภทที่ได้มีกำรตีพิมพ์หรือรำยงำนไว้ในเอกสำรต่ำงๆซึ่งเรียกว่ำ “ข้อมูลทุติยภูมิ” (secondary 
data)  

รำยกำรที่ผลิตขึ้นแต่ละรำยกำรอำจใช้วิธีกำรเก็บและรวบรวมข้อมูลได้หลำยวิธี และอำจใช้ทั้ง
ข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกันได้ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นงำนส ำคัญของผู้วิจัยในทีมผลิต
รำยกำรที่ต้องท ำอย่ำงถูกต้อง (validity) เชื่อถือได้ (reliability) และสอดคล้อง (conformity) เหมำะสม
กับรำยกำรที่ต้องกำรผลิต ซึ่งผู้วิจัยต้องท ำอย่ำงเป็นระบบและมีขั้นตอน เพื่อให้งำนด ำเนินไปอย่ำง
รำบรื่นและเป็นไปตำมกรอบแนวคิดของกำรผลิตรำยกำร (proposal) ควำมผิดพลำดในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกระบวนกำรผลิตรำยกำรในขั้นตอนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรวำงแผนงำน 
กำรก ำหนดประเด็นน ำเสนอ กำรออกแบบงำน และกำรลงมือผลิตรำยกำร ที่ส ำคัญหำกข้อมูลผิดๆนั้น
เป็นเนื้อหำที่แพร่ภำพแพร่เสียงออกไปยังผู้ดูผู้ชมจ ำนวนมำกย่อมส่งผลต่อควำมเข้ำใจผิดในวงกว้ำงได้ 

ฝ่ำยข้อมูลในทีมผลิตรำยกำรบำงรำยอำจท ำหน้ำที่เป็น “ผู้หยิบข้อมูล” เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่
ผ่ำนกำรเก็บรวบรวมหรือวิเครำะห์ข้อมูลใดๆ ซึ่งกำรกระท ำนี้ไม่จัดอยู่ในนิยำม “กำรค้นคว้ำวิจัย” ของ
ต ำรำเล่มนี้ เพรำะผู้ผลิตรำยกำรท ำหน้ำที่เป็นเพียง “ร่ำงทรง” ของข้อมูลนั้นแล้วส่งผ่ำนออกไปเฉยๆ 
เท่ำนั้น ควำมหมำยของกำรค้นคว้ำวิจัยส ำหรับกำรผลิตรำยกำรในเล่มนี้เป็น “กำรเก็บรวบรวมข้อมูล” 
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ของผู้ผลิตรำยกำรในฐำนะผู้วิจัยที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้หยิบข้อมูลอะไรก็ได้ หำกแต่ต้องกระท ำอย่ำงมี
เป้ำหมำยหรือมีประเด็นที่ต้องกำรน ำเสนออย่ำงชัดเจน อีกทั้งต้องผ่ำนกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และ
ประมวลผลข้อมูลนั้นๆเสียก่อน โดยขั้นตอนทั่วๆไปส ำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำเสนอเนื้อหำ
รำยกำร มีดังนี้  

1) ท าความเข้าใจในประเด็นการน าเสนอ เมื่อได้รับมอบหมำยให้หำข้อมูลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เกี่ยวกับกำรผลิตรำยกำรแล้ว ผู้วิจัยไม่ควรผลีผลำมลงมือหำข้อมูลในทันทีทั้งๆที่ยังไม่ได้เข้ำใจเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ท ำอยู่ สิ่งแรกที่ผู้วิจัยควรท ำคือกำรท ำควำมเข้ำใจและรู้ประเด็นกำรน ำเสนอ เป้ำหมำยรำยกำร 
รูปแบบกำรน ำเสนอ และกลุ่มเป้ำหมำย เป็นต้น หลังจำกนั้นอำจใช้วิธีกำรหำเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับผู้รู้
หรือศึกษำข้อมูลทุติยภูมิจำกแหล่งต่ำงๆเพิ่มเติมว่ำมีน ำเสนอออกไปแล้วอย่ำงไรบ้ำง ใครน ำเสนอ และ
บ่อยครั้งแค่ไหน เพื่อท ำให้เห็นภำพกว้ำงก่อนลงลึกเจำะลงไปในบำงประเด็นที่สร้ำงควำมแตกต่ำงจำก
ผู้อ่ืนได้ ซึ่งในภำษำกำรวิจัยทำงวิชำกำรเรียกว่ำ “กำรทบทวนวรรณกรรม” (literature review)  

2) ศึกษาภูมิหลังของแหล่งข้อมูล ก่อนกำรลงมือ “เก็บข้อมูล” อย่ำงจริงจังผู้วิจัยควรศึกษำภูมิ
หลังของแหล่งข้อมูลที่ต้องกำรน ำมำใช้ ว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยเพียงใด หำกเป็นแหล่งข้อมูล
ประเภทบุคคลหรือสถำนที่ ควรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนทั่วๆไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น ลักษณะ สถำนะทำง
สังคม เวลำเปิด-ปิดท ำงำน และสภำพแวดล้อมของสถำนที่ เป็นต้น  

กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับแหล่งข้อมูลที่เป็นเป้ำหมำยจะช่วยท ำให้ผู้วิจัยเกิดควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับบุคคลหรือเขตพื้นที่ที่ต้องกำรเข้ำไปศึกษำเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งช่วยในกำรรำยงำนผลและ
กำรตีควำมหมำยข้อค้นพบใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ดีขึ้นด้วย รวมทั้งช่วยชี้ให้เห็นหนทำงที่เหมำะสมในกำร
เข้ำไปเก็บข้อมูลจำกบุคคลและสถำนที่นั้นด้วย ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผู้วิจัยได้รับมอบหมำยให้หำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรท ำพิธีกรรมในโรงเจแห่งหนึ่ง เมื่อศึกษำข้อมูลทั่วไปแล้วทรำบว่ำกำรเข้ำไปโรงเจแห่งนั้น
ต้องแต่งกำยชุดสีขำวเท่ำนั้น ผู้วิจัยจะได้เตรียมตัวใส่ชุดสีขำวเข้ำไปในวันนัดหมำยสัมภำษณ์เพื่อขอ
ข้อมูลและส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ เป็นต้น ในกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับพื้นที่และบุคคลที่ต้องกำรใช้
ส ำหรับกำรผลิตรำยกำรนี้มีควำมหมำยรวมไปถึงกำรท ำควำมรู้จักสิ่งแวดล้อมทำงสังคม วัฒนธรรม และ
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ทำงด้ำนวัตถุของผู้ที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยด้วย โดยควำมรู้ดังกล่ำวจะช่วยชี้แนะกำรเก็บข้อมูลให้กับ
ผู้วิจัยว่ำควรวำงตัวอย่ำงไร พูดจำอย่ำงไร ปฏิบัติตัวอย่ำงไร และถำมอย่ำงไร ให้เหมำะสมไม่
กระทบกระเทือนควำมรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งท ำให้มองเห็นจุดยืนทำงควำมคิดและตีควำมข้อมูล
ต่ำงๆได้ง่ำยขึ้นอีกด้วย  

3) การลงมือเก็บข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเข้ำใจประเด็นกำรน ำเสนอ และทรำบข้อมูลภูมิหลังของ
แหล่งข้อมูลแล้ว จ ำเป็นต้องติดต่อแหล่งข้อมูลเพื่อขอสัมภำษณ์หรือส ำรวจสนำม โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัย
รำยกำรวิทยุและโทรทัศน์นิยมใช้กำรติดต่อทำงโทรศัพท์เพื่อนัดสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ แต่หลำยคร้ัง
ผู้วิจัยไม่มีเวลำมำกพอในกำรค้นหำข้อเท็จจริงด้วยตนเอง จึงจ ำเป็นต้องอำศัยแหล่งข้อมูลบุคคลเป็น
ผู้ช่วยค้นหำค ำตอบนั้นให้ โดยสัมภำษณ์พูดคุยขอข้อมูลผ่ำนทำงโทรศัพท์แทน ดังนั้นกำรติดต่อสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์จึงเป็นทักษะพื้นฐำนที่ส ำคัญของผู้วิจัย ซึ่งเทคนิควิธีกำรติดต่อและสัมภำษณ์บุคคลจะ
กล่ำวอย่ำงละเอียดในบทถัดไป เพื่อให้ผู้วิจัยสำมำรถลงมือเก็บข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

4) การตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความเป็นไปได้ เมื่อเก็บ
ข้อมูลมำได้แล้ว ผู้วิจัยต้องตรวจสอบควำมครบถ้วน ควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือ และควำมเป็นไปได้
อีกครั้ง โดยดูว่ำข้อมูลที่ได้มำนั้นสัมพันธ์กับประเด็นกำรน ำเสนอและเป้ำหมำยที่รำยกำรต้องกำร
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ข้อมูลที่ได้นั้นมีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ มำกน้อยเพียงใด โดยอำจเทียบเคียงกับ
ข้อมูลในขั้นตอนกำรศึกษำข้อมูลภูมิหลังว่ำเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร หำกมีสิ่งใดไม่ตรงกัน
จ ำเป็นต้องสอบถำมยืนยันอีกครั้งจำกแหล่งข้อมูล พร้อมกับต้องตรวจสอบข้อมูลจำกแหล่งอ่ืนๆว่ำมี
ควำมสอดคล้องกันหรือไม่ด้วย  

ผู้วิจยัข้อมูลต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้มำด้วยว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
หรือไม่ โดยเฉพำะประเภทรำยกำรข่ำวและสำระต่ำงๆ อย่ำงไรก็ดี แม้รำยกำรละครซึ่งถูกมองว่ำเป็น
ควำมบันเทิงที่ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถใส่จินตนำกำรเข้ำไปได้อย่ำงเต็มที่มำกกว่ำ แต่รำยกำรละครก็ไม่ได้
เป็นข้อยกเว้นว่ำผู้วิจัยสำมำรถเขียนหรือแต่งเร่ืองรำวขึ้นมำอย่ำงไรก็ได้โดยไม่ต้องอิงควำมจริง เพรำะ 
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“ละครก็คือภำพตัวแทนของโลก” ไม่ด้ำนใดก็ด้ำนหน่ึง และด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยข้อมูลในงำนละครจึงยังต้อง
ค ำนึงถึงเร่ือง “ควำมถูกต้อง” ตำมควำมเป็นจริงด้วยไม่มำกก็น้อย 

ตัวอย่ำงเช่น ละครเร่ือง “ฟ้ำจรดทรำย” ที่เป็นนวนิยำยของโสภำค สุวรรณ ที่บริษัทผู้ผลิต
รำยกำรละครแห่งหนึ่งน ำมำผลิตเป็นละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2556 ได้ถูกมูลนิธิมุสลมิเพื่อสันติใน
ประเทศไทยออกมำร้องเรียนให้สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ยุติกำรออกอำกำศละครเร่ืองดังกล่ำว 
โดยให้เหตุผลว่ำละครมีเนื้อหำที่เป็นกำรบิดเบือนหลักกำรศำสนำอิสลำม และเป็นกำรใส่ร้ำยต่อหลัก
ปฎิบัติที่ถูกต้องของชำวมุสลิมเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ผู้ที่ชมละครเร่ืองนี้มีควำมเข้ำใจต่อหลักกำรศำสนำ
อิสลำมในทำงที่ผิดไปจำกควำมเป็นจริง ( ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์, 22 สิงหำคม พ.ศ. 2556) ผลที่
ตำมมำของกำรเรียกร้องเร่ือง “ควำมถูกต้อง” เกี่ยวกับหลักศำสนำอิสลำมในละครเร่ืองฟ้ำจรดทรำย    
ท ำให้ผู้ผลิตละครและสถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ต้องปรับแก้เน้ือหำและภำพบำงส่วนออกไป 
เช่น ในฉำกจุมพิตของพระนำง ซึ่งมีผ้ำฮิญำบคลุมศีรษะอยู่ หรือกำรจับมือกันในขณะคลุมผ้ำฮิญำบซึ่ง
ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมำะสมตำมหลักศำสนำอิสลำม เป็นต้น จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่
แสดงให้เห็นว่ำแม้แต่เร่ืองรำวควำมรักโรแมนติกในละครก็ไม่อำจหลีกเลี่ยงกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูลได้ แม้ว่ำข้อมูลส่วนนั้นจะไม่ใช่ประเด็นหลักของแก่นเร่ืองที่รำยกำรต้องกำรน ำเสนอก็ตำม 
และหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องเล็กๆน้อยๆเหล่ำนี้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้วิจัยที่ต้องช่วยทีมงำน
สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดไปจำกข้อเท็จจริงมำกนัก 

5) การประมวลผล และการน าเสนอ ขั้นตอนสุดท้ำยของกำรเก็บข้อมูล คือ กำรประมวลผลและ
กำรน ำเสนอข้อมูลให้กับทีมงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปใช้ผลิตรำยกำรต่อไป ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยควร
ประมวลผลเป็นหมวดหมู่และล ำดับหัวข้อให้ง่ำยต่อกำรสื่อสำร และควรบอกให้ทรำบถึงปัญหำและ
อุปสรรคต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นได้ พร้อมหำข้อเสนอแนะอื่นๆเป็นทำงเลือก เป็นต้น ผู้วิจัยไม่ควรน ำเสนอ
โดยกำรน ำเอกสำร ภำพถ่ำย เสียงสัมภำษณ์ สมุดจดบันทึก ฯลฯ ที่เป็นข้อมูลดิบมำน ำเสนอไปเร่ือยๆ ซึ่ง
นอกจำกสร้ำงควำมสับสนแล้วยังแสดงให้เห็นว่ำผู้วิจัยไม่ได้ใส่ใจในกำรวิเครำะห์และประเมินข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบมำก่อนล่วงหน้ำ 
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จำกที่กล่ำวมำเห็นได้ว่ำข้อมูลกับผู้วิจัยมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงแนบแน่น ทั้งนี้กำรสร้ำงสรรค์
รำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ไม่ว่ำจะประเภทสำระหรือบันเทิง ล้วนต้องอำศัยข้อมูลมำสนับสนุนกำรผลิต
รำยกำรทั้งสิ้น เคธี่ ชำเตอร์ (Charter, 1989, p.10) กล่ำวว่ำในขณะที่ผู้ก ำกับรำยกำรโทรทัศน์มุ่งเน้นใช้
จินตนำกำรสร้ำงสรรค์เร่ืองรำวให้ปรำกฎออกมำเป็นภำพ แต่ผู้วิจัยท ำงำนมุ่งค้นหำข้อมูลเพื่อดูว่ำ
จินตนำกำรนั้นสำมำรถท ำให้ปรำกฎขึ้นมำในควำมเป็นจริงได้อย่ำงไร  

ส ำหรับข้อควรระวังในกำรใช้ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ หนึ่ง ผู้วิจัยควรค้นคว้ำข้อมูล
มำกกว่ำหนึ่งแหล่งไม่ว่ำจะเป็นเอกสำร หนังสือ บุคคล เว็บไซต์ สถำนที่ และอื่นๆ เพรำะข้อมูลที่มำจำก
แหล่งที่แตกต่ำงกันจะท ำให้รับรู้เนื้อหำและมุมมองที่รอบด้ำนและลึกซึ้งต่อเร่ืองรำวนั้นๆมำกขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยสร้ำง “ควำมสมดุล” “ควำมถูกต้อง” และ “ควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่” ในกำรน ำเสนอได้มำกขึ้นด้วย 
สอง เร่ืองลิขสิทธิ์ ซึ่งในประเด็นนีจ้ะกล่ำวถึงในบทต่อๆไป และสำม ผู้วิจัยต้องตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลำ
ว่ำข้อมูลทุติยภูมิอำจไม่ได้ถูกต้องเสมอไปทั้งหมด และข้อมูลปฐมภูมิมักมีเร่ืองอคติส่วนบุคคล วำระ
ซ่อนเร้น และกำรตีควำมจำกตัวบุคคลเข้ำมำเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องใช้วิจำรณญำณในกำรกลั่นกรองและ
พยำยำมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมีเวลำท ำได้ ทั้งนี้ กำรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับมำกเท่ำใด โอกำสที่ข้อมูลจะถูกต้องมีมำกขึ้นเท่ำนั้น (Emm, 2004, p.33) 

กล่ำวโดยสรุป ในหัวข้อแหล่งข้อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ชี้ให้เห็นว่ำกำรท ำงำนของ
ผู้วิจัยมีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลอย่ำงแนบแน่น โดยข้อมูลสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐม
ภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้ลงมือเก็บข้อมูลเอง แต่ข้อมูลทุติยภูมิคือ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของผู้อ่ืนที่เผยแพร่ไปแล้วมำใช้ซ้ ำ ซึ่งกำรผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์
ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลทั้งสองประเภทแต่มีสัดส่วนมำกน้อยแตกต่ำงกันไป ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูลของ
ผู้วิจัยมีสองวิธีหลักๆ คือ กำรหำเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ที่มีข้อมูลในสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องกำร และกำรค้นหำจำกแหล่งเก็บข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน หน่วยงำนต่ำงๆ 
ประสบกำรณ์ส่วนบุคคล แหล่งสะสมข้อมูลทำงด้ำนประวัติศำสตร์ และห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้ขั้นตอน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย เร่ิมจำกกำรท ำควำมเข้ำใจในประเด็นกำรน ำเสนอ ตำมด้วยกำรศึกษำ
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ภูมิหลังของแหล่งข้อมูล กำรลงมือเก็บข้อมูล กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดได้แล้วจึงน ำข้อมูลมำประเมินผลและน ำเสนอให้กับทีมงำนได้ทรำบต่อไป  
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บทท่ี 4 

เทคนิคการติดต่อสอบถาม และการสัมภาษณ์บุคคล 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 เทคนิคกำรค้นหำบุคคล 
 เทคนิคกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ 
 ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์บุคคล 
 เทคนิคกำรตั้งค ำถำมสัมภำษณ์ 
 กำรติดต่อนัดหมำยผู้ให้สัมภำษณ์มำบันทึกรำยกำร 
 เทคนิคกำรเจรจำกับผู้ปฏิเสธกำรให้สัมภำษณ์ 

เกร่ินน า 

 ภำรกิจอย่ำงหนึ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยำกส ำหรับผู้วิจัย คือ กำรติดต่อสอบถำม และกำรสัมภำษณ์
บุคคล ค ำถำมส ำคัญของผู้วิจัยมือใหม่ก็คือ “จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำข้อมูลที่ต้องกำรนั้นควรไปสอบถำมใคร” 
หรือแม้บำงคร้ังได้รำยชื่อมำแล้ว แต่กลับไม่รูว่้ำจะต้องเร่ิมต้นติดต่อพูดคุย หรือสัมภำษณ์อย่ำงไรดี 
ดังนั้นในบทนี้จึงได้น ำเทคนิคง่ำยๆบำงประกำรมำแนะน ำ เพื่อช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้กับผู้วิจัยมำกขึ้น 

เทคนิคการค้นหาบุคคล 

กำรโทรศัพท์ติดต่อกับแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้สัมภำษณ์ที่มีประสบกำรณ์หรือควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญเป็นวิธีที่นิยมมำกที่สุดส ำหรับกำรท ำงำนของผู้วิจัย เพรำะไม่มีผู้วิจัยคนไหนสำมำรถรู้ไปได้
หมดทุกเร่ืองจึงต้องอำศัยคนที่มีข้อมูลควำมรู้มำช่วยสร้ำงควำมกระจ่ำงให้ ดังนั้นผู้วิจัยฝ่ำยผลิตรำยกำร
จึงไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชำญอย่ำงลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนเองต้องกำรค้นคว้ำ แต่กลับเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำร
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ค้นหำและติดต่อกับ “บุคคล” ต่ำงๆที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้นๆ งำนของผู้วิจัยจึงมักเร่ิมต้นโดยกำร
ค้นหำเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้องกำร และพูดคุยสอบถำมข้อมูลที่สงสัยออกไป  

จุดเร่ิมต้นของกำรค้นหำว่ำบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับควำมต้องกำรอยู่ที่ใด เป็นเร่ืองของ 
ประสบกำรณ์ กำรคิดวิเครำะห์ และโชค กำรได้เร่ิมพูดคุยกับใครสักคนในคร้ังแรกจะเป็นเส้นทำง
น ำไปสู่กำรสืบค้นข้อมูลในจุดอ่ืนๆต่อไปได้ โดยบุคคลแต่ละคนที่ได้ติดต่อพูดคุยด้วยจะช่วยเชื่อมต่อ
ข้อมูลจำกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง จนในที่สุดก็น ำไปสู่กำรค้นหำบุคคลที่ต้องกำรได้ในที่สุด (Emm, 2004, 
p.21) และแหล่งข้อมูลกว้ำงๆที่สำมำรถใช้ค้นหำรำยชื่อบุคคลที่ต้องกำรติดต่อ ซึ่งขึ้นกับประเด็นข้อมูลที่
ต้องกำรค้นหำ ได้แก่ 

 ค้นหำจำกสมุดโทรศัพท์ส่วนตัว  
 สอบถำมบุคคลที่ใกล้ชิด 
 สอบถำมหน่วยงำนที่บุคคลนั้นสังกัดท ำงำนอยู่  
 สอบถำมศูนย์บริกำรสอบถำมเลขหมำยต่ำงๆ 
 สอบถำมจำกหน่วยงำนองค์กรเครือข่ำยต่ำงๆ เช่น สมำคม สมำพันธ์ มูลนิธิ  
 ติดต่อผ่ำนองค์กรสื่อต่ำงๆ  
 ติดต่อผ่ำนรำยชื่อผู้เผยแพร่ผลงำนของบุคคลนั้น 
 ค้นหำจำกค ำส ำคัญ (key word) ในกูเกิล 
 ค้นหำจำกรำยชื่อในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
 ค้นหำจำกท ำเนียบนำม 
 ค้นหำจำกเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเฉพำะทำง เช่น เว็บไซต์ด้ำนภำพยนตร์ กีฬำ 
รัฐบำล ข่ำว ดำรำ ฯลฯ 

 อ่ืนๆ 

กำรค้นหำเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ท ำงำนในองค์กรต่ำงๆไม่ได้ยำกเท่ำกับกำรสืบหำเบอร์
โทรศัพท์บ้ำนหรือมือถือ เพรำะหำกทรำบว่ำบุคคลนั้นท ำงำนองค์กรใดผู้วิจัยสำมำรถสืบค้นได้จำก
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เว็บไซตห์น่วยงำน สมุดหน้ำเหลืองออนไลน์ ระบบกำรค้นหำเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จ ำกัด 
(มหำชน) และสอบถำมศูนย์บริกำรสอบถำมเลขหมำยต่ำงๆ เช่น 1133, 1111 และ1799 เป็นต้น หลังจำก
นั้นติดต่อเข้ำไปยังเบอร์โทรศัพท์ส่วนกลำง/เบอร์ส่วนตัวโดยตรงเพื่อติดต่อกับชื่อบุคคลที่ต้องกำร กำร
ค้นหำบุคคลต่ำงๆในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องอดทน เพรำะหลำยคร้ังกำรติดตำมหำตัวบุคคลที่ต้องกำรนั้น
จะต้องโทรศัพท์ไปหลำยแห่ง หลำยคร้ัง โอนสำยไปมำหลำยรอบ กว่ำจะทรำบว่ำตัวบุคคลที่ต้องกำรนั้น
เป็นใคร อยู่ที่ไหน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สะดวกที่สุดคือเบอร์อะไร 

กำรค้นหำบุคคลที่ยังไม่ทรำบแน่ชัด ว่ำผู้ใดเหมำะสมส ำหรับกำรให้ข้อมูลในเร่ืองนั้นๆได้ 
ผู้วิจัยต้องใช้วิธีสุ่มโทรศัพท์สอบถำมไปเร่ือยๆ ระหว่ำงที่โทรศัพท์ติดต่อใครไปบ้ำงควรจดชื่อและเบอร์
โทรศัพท์ของทุกคนเอำไว้ เพรำะในอนำคตชื่อและเบอร์โทรศัพท์เหล่ำนั้นอำจย้อนกลับมำมีประโยชน์
ในภำยหลังได้ 

เทคนิคการติดต่อทางโทรศัพท์ 

กำรโทรศัพท์ติดต่อบุคคลมีข้อดีกว่ำกำรหำข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลมำกมำยก่ำยกอง 
เพรำะสำมำรถดึงค ำตอบจำกค ำถำมที่ชี้เฉพำะเจำะจงลงไปได้ดีกว่ำ อีกทั้งทรำบด้วยว่ำใครเป็นผู้ให้
ข้อมูล และอย่ำงน้อยที่สุดหำกบุคคลที่ติดต่ออยู่ไม่มีข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำร ผู้วิจัยอำจขอให้ช่วย
แนะน ำคนอ่ืนๆต่อไปได้ นอกจำกนี้กำรติดต่อพูดคุยแนะน ำตัวทำงโทรศัพท์ก่อน จะช่วยท ำให้ผู้ให้
ข้อมูลรู้สึกสบำยใจ และไม่ถกูคุกคำมเหมือนกับวิธีกำรเข้ำถึงตัวโดยตรงในทันที 

กำรพูดคุยกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมำก่อนอำจสร้ำงควำมกังวลใจให้กับผู้วิจัยที่ไม่มีประสบกำรณ์
โทรศัพท์ติดต่อเร่ืองงำนมำก่อน ดังนั้นกำรเตรียมตัวก่อนยกหูโทรศัพท์ขึ้นมำพูดคุยไปจนถึงกำรจบกำร
สนทนำจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น ซึ่งมีข้อแนะน ำเบื้องต้นส ำหรับผู้วิจัย ดังนี ้(Orlebar, 2002 และธีรำรักษ์ โพธิ
สุวรรณ, 2549)   

1) ศึกษำภูมิหลังของบุคคล และตรวจสอบชื่อ-นำมสกุล ยศ ต ำแหน่งที่ถูกต้อง  
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2) เตรียมร่ำงค ำพูดคร่ำวๆพร้อมประเด็นหรือแก่นค ำถำมเอำไว้ว่ำต้องพูดอะไร อย่ำงไรบ้ำง 
โดยเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญเพื่อจัดระเบียบควำมคิดและไม่พูดคุยออกนอกเร่ืองมำกไป พร้อม
คำดกำรณ์ค ำตอบล่วงหน้ำเพื่อตั้งค ำถำมต่ออย่ำงต่อเนื่องและคืบหน้ำ ไม่วกไปวนมำ  

3) แนะน ำตัวเองด้วยควำมสุภำพ ว่ำชื่ออะไร มำจำกสังกัดใด เหตุผลในกำรโทรศัพท์มำ ท ำไม
จึงเลือกโทรหำบุคคลผู้นั้น และจะขอใช้เวลำสักถำมประมำณเท่ำใด ขณะพูดควรพยำยำมยิ้มเข้ำไว้เพื่อ
ลดควำมประหม่ำลง หำกผู้ให้สัมภำษณ์ไม่สะดวกพูดคุยด้วยในขณะนั้น ผู้วิจัยควรสอบถำมเวลำที่
สะดวกเพื่อขออนุญำตติดต่อกลับอีกครั้ง  

4) ผูกมิตรกับคนทุกคนในสำยโทรศัพท์ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ รวมถึงพนักงำนรับโทรศัพท์
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรติดต่อ 

5) เลือกใช้สรรพนำมแทนให้ถูกต้องเหมำะสม โดยบุคคลที่มีต ำแหน่งทำงกำรควรเรียกชื่อ
ต ำแหน่งมำกกว่ำชื่อจริง แต่ถ้ำเป็นบุคคลธรรมดำที่ไม่เคยคุยกันมำก่อนให้ใช้ค ำว่ำ “คุณ...”  

6) ถำมและตั้งใจฟังค ำตอบ โดยควรเลือกถำมค ำถำมส ำคญัๆก่อน แตไ่ม่จ ำเป็นว่ำต้องถำมเรียง
ตำมล ำดับที่เตรียมมำเสมอไป เพรำะจะท ำให้กำรพูดคุยไม่เป็นธรรมชำติ ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยพะวงกับกำร
ถำมค ำถำมข้อต่อไปมำกกว่ำกำรตั้งใจฟังว่ำผู้ที่คุยด้วยก ำลังพูดอะไร ซึ่งอำจไปถำมซ้ ำกับสิ่งที่ได้พูด
มำแล้ว และหำกมีประเด็นใดฟังแล้วรู้สึกสงสัยควรจดไว้แล้วค่อยถำม ไม่ควรตั้งหน้ำต้ังตำถำมเฉพำะ
ค ำถำมที่เตรียมมำเท่ำนั้น เพรำะบำงค ำตอบอำจน ำไปสู่ข้อมูลที่น่ำสนใจอย่ำงคำดไม่ถึง 

7) ระหว่ำงกำรพูดคุยควรเตรียมสมุดและปำกกำจดบันทึกประเด็นส ำคัญต่ำงๆไว้เสมอ และ
กระดำษจดบันทึกควรเป็นเล่มสมุดส่วนตัวที่ไม่ใช่เป็นเศษกระดำษ โดยหัวกระดำษสมุดบันทึกควร
เขียนวันที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ของผู้ที่ติดต่อ เบอร์ติดต่อ และข้อมูลในประเด็นต่ำงๆที่ได้มำ ส่วนท้ำย
อำจบันทึกหมำยเหตุที่เป็นข้อสังเกตต่ำงๆ เพื่อช่วยบันทึกควำมจ ำต่ำงๆเอำไว้ไม่ให้หลงลืมเมื่อกลับมำ
ค้นดูอีกคร้ัง เช่น หำกต้องกำรเชิญบุคคลผู้นั้นมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรจะต้องท ำหนังสือแจ้งไปที่ใคร 
เป็นต้น 
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8) ตรวจสอบควำมครบถ้วนของประเด็นค ำตอบที่ต้องกำร กล่ำวขอบคุณเมื่อเสร็จสิ้นกำรพูดคุย 
และขออนุญำตติดต่อกลับหำกมีข้อสงสัยเพิ่มเติมภำยหลัง พร้อมให้ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของตน
ไว้เผื่อผู้ที่ติดต่อด้วยต้องกำรติดต่อกลับ  

9) หลังกำรพูดคุย ผู้วิจัยควรรีบรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่จดมำให้เป็นระเบียบอ่ำนง่ำย อย่ำ
ทิ้งวันข้ำมวันเพรำะจะท ำให้ตกหล่นหลงลืมข้อมูลส ำคัญไปได้ง่ำยๆ หำกพบว่ำข้อมูลไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนหรือไม่แน่ใจให้ “ตรวจสอบ” อีกครั้งกับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆหรือติดต่อสอบถำมไปยังผู้ให้
สัมภำษณ์อีกครั้งเพื่อควำมแน่ใจ 

10) กรณีได้รับกำรปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล อำจขอควำมช่วยเหลือให้แนะน ำบุคคลอ่ืนที่สำมำรถให้
สัมภำษณ์ข้อมูลในเร่ืองนั้นๆแทน 

11) อย่ำเสียเวลำกับบุคคลที่ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบค ำถำมหรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ เช่น กำรพูดคลุมเครือ กำรไม่ยอมแสดงควำมเห็น กำรหลอกลวง กำรไม่ยอมพูดเข้ำประเด็น 
กำรเลี่ยงตอบค ำถำมโดยพูดออกนอกเร่ือง กำรพูดยอกย้อนเสียดสีผู้สัมภำษณ์ กำรเลื่อนนัดสัมภำษณ์ไป
เร่ือยๆ เป็นต้น ในกรณีเช่นน้ีผู้วิจัยควรพิจำรณำหำแหล่งข่ำวหรือแหล่งข้อมูลใหม่ 

ส ำหรับ ตัวอย่ำงเทคนิคกำรพูดคุยติดต่อทำงโทรศัพท์กับบุคคลที่ไม่รู้จักมำก่อน เจรีมี โอรีบำร์ 
(Orebar, 2004) ได้เสนอแนวทำงกำรสนทนำส ำหรับผู้วิจัย ดังนี้ 

สถานการณ์ที่คนอ่ืนรับสายแทน  

1) หำกพนักงำนต้อนรับเป็นผู้รับสำยโทรศัพท์ ผู้วิจัยควรขอพูดกับผู้จัดกำรหรือคนที่
รับผิดชอบเร่ืองนั้นๆโดยตรง  

2) กรณีผู้ที่ต้องกำรสัมภำษณ์ไม่อยู่หรือไม่ว่ำง ผู้วิจัยควรสอบถำมคนรับสำยโทรศัพท์ว่ำ 
 เมื่อไหร่จึงจะกลับมำ 
 ขอเบอร์โทรศัพท์มือถือติดต่อได้หรือไม่ 
 มีใครที่สำมำรถให้ข้อมูลในเร่ืองที่ต้องกำรได้อีกหรือไม่ 
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 ทำงเลือกสุดท้ำย คือ ฝำกข้อควำมเอำไว้ 

สถานการณ์ที่ได้พูดคุยกับบุคคลที่ต้องการโดยตรง 

1) กำรเปิดกำรสนทนำที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 
 สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันชื่อ...... เป็นทีมงำนผลิตรำยกำร.....ของหน่วยงำน....... ผม/
ดิฉันก ำลังผลิตรำยกำรเกี่ยวกับเร่ือง....เพื่อน ำไปออกอำกำศทำง...... ผม/ดิฉันรู้มำ
ว่ำคุณ....เป็นผู้เชี่ยวชำญในเร่ืองนี้ จึงอยำกขอข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ได้ไหมครับ/คะ 

 สวัสดีครับผม/ดิฉัน.......เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย.....ก ำลงัเรียนวิชำกำรผลิต
รำยกำรอยู่ และทำงกลุ่มรู้สึกสนใจอยำกน ำเสนอเร่ืองรำวเกี่ยวกับ...ของบริษัท... 
จึงอยำกเรียนถำมว่ำจะเป็นไปได้ไหมครับ/คะ ถ้ำผม/ดิฉันจะขอเข้ำไปสัมภำษณ์
พูดคุยในเร่ืองนี้ 

 สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันมีเร่ืองรบกวนขอควำมช่วยเหลือสักหน่อยครับ/นะคะ คือ 
ผม/ดิฉันเพิ่งมำท ำงำนรำยกำรโทรทัศน์ และรู้สึกสนใจเร่ืองรำว..(ประวัติชีวิต,
ผลงำน,โครงกำร,อื่นๆ) ของคุณ.... มำกครับ/ค่ะ จะเป็นไปได้ไหมครับ/คะ ที่จะ
เปิดโอกำสให้ผม/ดิฉันได้พูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลมำท ำรำยกำร 

2) กรณีเป็นนักศึกษำในวิชำผลิตรำยกำรได้รับกำรปฏิเสธเพรำะไม่ต้องกำรให้น ำเสนอผ่ำน
สื่อมวลชน นักศึกษำสำมำรถใช้ตัวอย่ำงประโยคเหล่ำนี้ได้  

 รำยกำรที่ผลิตจะไม่ได้น ำไปออกอำกำศจริงครับ/ค่ะ และถ้ำจะน ำไปให้คนดู
คนฟังผม/ดิฉันจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำครับ/ค่ะ 
 รำยกำรที่ผลิตเป็นผลงำนนักศึกษำเท่ำนั้น จะไม่ได้เผยแพร่ออกไปข้ำงนอก
ครับ/ค่ะ 
 ผม/ดิฉันเข้ำใจครับ/ค่ะว่ำทำงคุณอำจยังลังเลอยู่ แต่ถ้ำงำนเสร็จออกมำ ผม/
ดิฉันจะส ำเนำรำยกำรให้คุณ...เก็บไว้ เผื่อเอำไว้ใช้งำนในอนำคต (อย่ำสัญญำ
โดยไม่สำมำรถท ำตำมสัญญำได้) 
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3) กรณบีุคคลที่ต้องกำรยังลังเลใจที่จะตอบตกลง ผู้วิจัยสำมำรถโน้มน้ำวใจด้วยกำรพูด
ข้อเสนอต่ำงๆ ดังนี้ 

 พวกเรำพร้อมไปถ่ำยท ำในเวลำที่คุณสะดวกครับ/ค่ะ 
 ผม/ดิฉันทรำบดีว่ำคุณอำจไม่ค่อยมีเวลำว่ำงมำกนัก แต่ผม/ดิฉันจะใช้เวลำให้
น้อยที่สุดและดีที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ครับ/ค่ะ 

 พวกเรำเป็นทีมงำนเล็กๆมีไม่กี่คน อุปกรณ์ถ่ำยท ำมีไม่กี่อย่ำงเท่ำนั้น...รับรอง
ว่ำจะไม่สร้ำงควำมรบกวนมำกนัก 

 ถ้ำผม/ดิฉันต้องกำรสัมภำษณ์คุณ...จริงๆ ช่วยกรุณำบอกสักนิดเถอะครับ/ค่ะ
ว่ำต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง ผม/ดิฉันอำจยินดีท ำตำมเงื่อนไขที่เสนอ  

4) กรณีได้รับกำรตอบปฏิเสธอย่ำงสิ้นหวัง ผู้วิจัยอำจลองเป็นคร้ังสุดท้ำยด้วยวิธีกำรเล่นบท
ขอควำมเห็นใจ หรือท ำให้บุคคลที่ต้องกำรเห็นว่ำเขำมีคุณค่ำมำกเพียงใด ตัวอย่ำงเช่น 

 ผม/ดิฉันเชื่อว่ำคุณคงเคยผ่ำนช่วงชีวิตในวัยเรียนแบบนี้มำแล้ว ขอโอกำสผม/
ดิฉันสักหน่อยนะครับ/นะคะ 

 ผม/ดิฉันเชื่อว่ำคุณคงอยำกให้เด็กๆได้มีประสบกำรณ์ที่จะก้ำวหน้ำในชีวิตกำร
ท ำงำน แต่คงเป็นไม่ได้ถ้ำไม่มีใครช่วยสนับสนุน 

 ผม/ดิฉันเชื่อว่ำถ้ำคุณได้ออกรำยกำรจะดูดีมำกๆเลย 
 คงเป็นเร่ืองน่ำเสียดำยถ้ำประเด็นที่ต้องกำรน ำเสนอไม่มีคุณอยู่ด้วยในรำยกำร 
เพรำะคุณเหมำะสมที่สุดแล้ว 

 หำกได้รับกำรปฏิเสธจริงๆ ควรสอบถำมว่ำ “คุณพอมีคนอ่ืนที่สำมำรถช่วยใน
เร่ืองนี้ได้หรือไม่” 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์บุคคล 

ในโลกควำมเป็นจริง กำรได้พบปะพูดคุยกับผู้ให้สัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (face-to-face) เพื่อ
เก็บข้อมูลก่อนผลิตรำยกำรนั้นเป็นเร่ืองยำกมำกส ำหรับกำรผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยเงื่อนไข
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ของเวลำที่จ ำกัด โดยเฉพำะประเภทรำยกำรข่ำวที่มักจบลงในขั้นตอนกำรติดต่อทำงโทรศัพท์โดย
สอบถำมข้อมูลและติดต่อเชิญมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำร อย่ำงไรก็ดี รำยกำรบำงประเภทอย่ำงเช่นสำร
คดี ผู้วิจัยมักมีโอกำสได้ไปพบสัมภำษณ์พูดคุยกับแหล่งข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลก่อนล่วงหน้ำ  

ข้อดีส ำหรับกำรนัดหมำยสัมภำษณ์เก็บข้อมูลก่อนล่วงหน้ำ คือ  

 ผู้วิจัยจะได้เห็นบุคลิกท่ำทำง หน้ำตำ และกำรพูดจำของผู้ให้สัมภำษณ์ว่ำเป็นอย่ำงไร บำงคนมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเร่ืองนั้นแต่ไม่มีเสน่ห์ดึงดูด ไม่สำมำรถสื่อสำรให้เข้ำใจได้อย่ำง
ชัดเจนด้วยภำษำง่ำยๆ เป็นคนพูดน้อยเกินไป พูดมำกเกินไป ชอบพูดออกนอกเร่ืองไม่ตรง
ประเด็น พูดติดๆขัดๆไม่ชัดเจน คุยโม้โอ้อวดแต่เร่ืองตัวเอง ก้ำวร้ำว ไม่มีควำมมั่นใจในกำรพูด 
ประหม่ำเมื่อพูดคุยกับคนแปลกหน้ำ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลต่ำงๆเหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลใน
กำรตัดสินใจว่ำบุคคลนั้นควรเชิญมำร่วมรำยกำรหรือไม่อย่ำงไร  

 ผู้วิจัยจะทรำบว่ำบุคคลนั้นมีควำมรู้ในเร่ืองนั้นลึกซึ้งจริงๆมำกน้อยแค่ไหน ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีพูด
ได้แต่ข้อเท็จจริงในเชิงเทคนิค แต่ไม่มีความรู้สึก ไม่มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ และไม่มีความเห็นใดๆ
เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ ผู้วิจัยไม่ควรเลือกมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการเนื่องจากข้อเท็จจริงอาจ
ค้นหาได้จากเอกสารและใช้วิธีการเขียนเป็นบทบรรยายให้เข้าใจง่ายๆได้ดีกว่า แต่ข้อมูลความ
คิดเห็น การประเมิน การเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ต่างๆ ต้องใช้บุคคลมาให้สัมภาษณ์ใน
รายการจึงจะดูมีชีวิตชีวาน่าเชื่อถือมากกว่าการบรรยายด้วยเสียง 

 ผู้วิจัยจะได้เห็นสถำนที่ที่อำจจะใช้เป็นสถำนที่ส ำหรับถ่ำยท ำได้ เช่น กำรสังเกตเห็นควำมรู้สึก
ผ่อนคลำยของผู้ให้สัมภำษณ์เมื่ออยู่ในบ้ำนซึ่งตรงกับควำมต้องกำรของรำยกำร ผู้วิจัยอำจใช้
บ้ำนมุมต่ำงๆเป็นตัวเลือกสถำนที่ถ่ำยท ำสัมภำษณ์ก็ได้ 

 ผู้วิจัยอำจมีโอกำสได้เห็นสิ่งที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรขยำยประเด็นค ำถำมที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หรือใช้เป็นส่วนประกอบในรำยกำรได้ เช่น เมื่อผู้วิจัยได้ไปสัมภำษณ์เก็บ
ข้อมูลที่บ้ำนของผู้ให้สัมภำษณ์ อำจพบว่ำมีภำพถ่ำย โล่ห์รำงวัล อุปกรณ์ท ำมำหำกิน สภำพชีวิต
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ควำมเป็นอยู่ และอ่ืนๆ ที่ช่วยเพิ่มควำมน่ำสนใจในเนื้อหำรำยกำรและใช้เป็นภำพประกอบใน
รำยกำรได้ 

 ผู้วิจัยสำมำรถเลือกคนที่เหมำะสมที่สุดมำเป็นผู้ให้สัมภำษณ์ได้ เช่น กำรลงพื้นที่ในชุมชนหนึ่ง
เพื่อสัมภำษณ์ชำวนำเกี่ยวกับประเพณีกำรลงแขก เมื่อผู้วิจัยลงไปพูดคุยกับชำวนำหลำยๆคนจะ
เร่ิมเห็นว่ำใครมีแววน่ำจะเป็นผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรได้บ้ำง ซึ่งในระหว่ำงเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะ
บันทึกรำยชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อและอ่ืนๆของคนที่พูดคุยมำเอำไว้ด้วย เพื่อใช้ส ำหรับ
พิจำรณำบุคคลที่น่ำจะเชิญมำร่วมรำยกำรต่อไป  

ส ำหรับขั้นตอนกำรเตรียมกำรและกำรนัดหมำยสัมภำษณ์บุคคลในงำนสื่อมวลชนมีลักษณะ
กว้ำงๆที่คล้ำยคลึงกัน และผู้วจิัยสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรนัดหมำยสัมภำษณ์บุคคลเพื่อเก็บ
ข้อมูล ได้ดังนี้ (ดัดแปลงจำกธีรำรัตน์ โพธิสุวรรณ, 2549, น.47-52 และพิศิษฐ์ ชวำลำธวัช, 2546, น.106-
110) 

ภำพที่ 4.1 ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์บุคคล 

 

ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและประเด็นกำรสัมภำษณ์ 

หำข้อมูลภูมิหลัง 

นัดหมำยสัมภำษณ์ 

วำงแผนในกำรเข้ำสัมภำษณ์ 

พบผู้ให้สัภำษณ์ 

เร่ิมต้นสัมภำษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล 

สร้ำงไมตรีระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ 

จบกำรสัมภำษณ์ 

เรียบเรียงและตรวจสอข้อมูล 
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1) ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและประเด็นกำรสัมภำษณ์  

เร่ิมแรกผู้ผลิตรำยกำรต้องก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรสัมภำษณ์โดยตั้งค ำถำมกับตนเองก่อนว่ำ
ต้องกำรสัมภำษณ์ประเด็นอะไร (what) ใครเหมำะสมเป็นผู้ให้สัมภำษณ์ (who) และ “ท ำไม” (why) จึง
ต้องกำรสัมภำษณ์เร่ืองนั้น พร้อมกับศึกษำว่ำโปรดิวเซอร์ ทีมงำน และผู้ดูผู้ฟังต้องกำรอยำกรู้เร่ือง
อะไรบ้ำง แล้วจดเป็นค ำถำมเอำไว้ 

2) หำข้อมูลภูมิหลัง 

ผู้วิจัยต้องค้นคว้ำข้อมูลจำกหลำยๆแหล่งทั้งเร่ืองที่จะสัมภำษณ์ และประวัตบิุคคลที่จะให้
สัมภำษณ์ อุปนิสัย ประวัติกำรท ำงำน โดยใช้วิธีสอบถำมเพื่อนร่วมงำน ผู้ใกล้ชิด ผู้รู้จักคุ้นเคย หรือจำก
เอกสำร เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำได้เลือกบุคคลให้สัมภำษณ์ที่เหมำะสมกับประเด็นกำรน ำเสนอ 
และเร่ืองรำวมีควำมน่ำสนใจแปลกใหม่  

3) นัดหมำยสัมภำษณ์ 

หลังจำกนั้น เข้ำสู่ขั้นตอนกำรติดต่อนัดหมำยวันเวลำ (when) และสถำนที่ (where) กับบุคคลที่
ให้สัมภำษณ์ พร้อมแจ้งประเด็นกำรสัมภำษณ์และข้อมูลที่ต้องกำร วิธีกำรนัดหมำยเพื่อขอข้อมูลนิยมนัด
คุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร แตบ่ำงกรณอีำจต้องท ำหนังสือหรือยื่นจดหมำยแจ้งไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด
ของบุคคลนั้นเสียก่อน โดยส่งข้อควำมยืนยันวัน เวลำ และสถำนที่นัดพบให้ชัดเจน หำกเป็นไปได้ควร
เลือกนัดในสถำนที่ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับเร่ืองรำวที่ต้องกำรสัมภำษณ์ได้ เพื่อให้ผู้ให้สัมภำษณ์พำไปชม
สถำนที่ตำมที่อ้ำงถึง ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นภำพต่ำงๆได้ชัดเจนและซักถำมข้อสงสัยต่ำงๆได้มำก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรเตรียมงำนถ่ำยท ำรำยกำร 

สถำนที่นัดหมำยควรเป็นสถำนที่ที่มีผู้คนเห็น ไม่เปลี่ยวและอันตรำยเกินไป ถ้ำไม่ปลอดภัยควร
หำเพื่อนไปด้วย วิธีกำรเตรียมตัวก่อนเดินทำงไปยังสถำนที่นัดหมำยกับบุคคลที่ไม่รู้จัก ผู้วิจัยควรเตรียม
ตัวดังนี้ (Emm, 2002) 
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 แจ้งให้บุคคลใกล้ชิดหรือทีมงำนได้ทรำบว่ำเดินทำงไปไหนและก ำหนดกลับเมื่อไหร่ 
 น ำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย และเปิดเคร่ืองไว้ตลอดเวลำ 
 จอดรถไว้ในที่ที่มีแสงสว่ำง 
 ไม่ควรนัดหมำยสัมภำษณ์ที่รโหฐำนในเวลำกลำงคืน ถ้ำจ ำเป็นต้องหำเพื่อนเดินทำงไป
ด้วยทุกคร้ัง 

 ตรวจสอบว่ำน้ ำมันรถมีเพียงพอ 
 ศึกษำข้อห้ำม สิ่งควรท ำ และสิ่งไม่ควรท ำส ำหรับกำรเข้ำไปยังสถำนที่ต่ำงๆ  
 ควรประเมินควำมเสี่ยงก่อนลงพื้นที่ พร้อมให้ผู้บังคับบัญชำเซ็นชื่อรับทรำบ 

4) วำงแผนในกำรเข้ำสัมภำษณ์ 

เมื่อนัดหมำยสัมภำษณ์ได้แล้ว ผู้วิจัยต้องวำงแผนในกำรเข้ำสัมภำษณ์ว่ำควรต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง 
(how) โดยเร่ิมจัดล ำดับควำมคิดว่ำจะแนะน ำตัวอย่ำงไรประเด็นค ำถำมมีอะไร ครอบคลุมหรือไม่ ควร
เรียงล ำดับอย่ำงไร อุปกรณ์ที่ควรจัดเตรียมไป พร้อมกับจินตนำกำรถึงค ำตอบและสถำนกำรณ์ที่ไม่
คำดคิดเอำไว้ล่วงหน้ำเพื่อหำหนทำงแก้ไข หลังจำกนั้นจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่ำงให้พร้อมก่อนพบผู้ให้
สัมภำษณ์ ได้แก่ ล ำดับค ำถำมสัมภำษณ์ อุปกรณ์บันทึกกำรสัมภำษณ์ ชุดแต่งกำยที่เหมำะสมกับสถำนที่
สัมภำษณ์ สมุดจดบันทึก ปำกกำ และจดหมำยอนุญำตจำกหน่วยงำนของผู้ให้สัมภำษณ์ เป็นต้น  

5) พบผู้ให้สัมภำษณ์ 

ในวันนัดหมำยสัมภำษณ์ ผู้วิจัยควรไปถึงก่อนเวลำเล็กน้อยเพื่อจัดเตรียมและทดสอบอุปกรณ์
เคร่ืองมือกำรสัมภำษณ์ต่ำงๆให้พร้อม พูดจำสุภำพ แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมกำละเทศะ ใน
ระหว่ำงนั้นควรพูดคุยแนะน ำตัวและสนทนำเบำๆในเร่ืองทั่วๆไป ก่อนน ำเข้ำสู่เร่ือง เพื่อสร้ำง
ควำมคุ้นเคยกันก่อน ผู้วิจัยอำจใช้โอกำสนี้เล่ำให้ฟังว่ำได้ติดตำมผลงำนของผู้ให้สัมภำษณ์อะไรมำบ้ำง
ก่อนเร่ิมต้นค ำถำมควรบอกกล่ำวถึงแนวทำงในกำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์สั้นๆ รวมทั้งย้ ำจุดประสงค์และ
ประเด็นที่ต้องกำรสัมภำษณ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้ค ำตอบออกนอกประเด็น  
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6) เร่ิมต้นสัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยต้องแนะน ำตัว หำกมีกำรบันทึกเสียงควรขออนุญำตเสียก่อน หลังจำกนั้นไล่เรียงค ำถำม
ไปตำมล ำดับที่ได้เตรียมเอำไว้ให้ครอบคลุมและตรงประเด็นที่ต้องกำร แต่ถ้ำเป็นค ำถำมที่ได้ตอบไป
แล้วให้ข้ำมข้อนั้นไป หำกมีค ำถำมเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่เตรียมไว้ไม่ควรโพล่งถำมออกไปขณะที่
ผู้ให้สัมภำษณ์ยังพูดอยู่ ควรให้พูดจบเสียก่อนจึงค่อยถำมแทรก ควรถำมค ำถำมไปทีละข้อไม่ใช่ถำม
หลำยๆค ำถำมไปครั้งเดียว เพรำะจะท ำให้ผู้ตอบสับสน จ ำไม่ได้ว่ำประเด็นใดตอบไปแล้วบ้ำง 

7) สร้ำงไมตรีระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ 

ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ผู้วิจัยต้องสร้ำงบรรยำกำศกำรสนทนำที่ดี ค ำถำมที่คุกคำม ก้ำวร้ำว จ้วง
จำบ สร้ำงควำมกระอักกระอ่วน ย่อมบั่นทอนควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ค ำถำมส ำคัญแต่ล่อแหลมต่อ
ควำมสัมพันธ์อันดี ควรถำมหลังจำกได้พูดคุยกันไปสักระยะก่อน และควรตั้งค ำถำมแบบอ้อมๆไม่ท ำ
ให้ผู้ให้สัมภำษณ์รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ ผู้วิจัยต้องท ำให้รู้สึกว่ำเรำอยู่ฝ่ำยเดียวกับเขำเพื่อให้ผู้ให้
สัมภำษณ์รู้สึกสบำยใจที่จะเล่ำออกมำมำกที่สุด ผู้วิจัยไม่ควรคำดคั้นเอำค ำตอบเพรำะผู้ให้สัมภำษณ์
ไม่ใช่จ ำเลยจึงมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้ กำรสร้ำงควำมล ำบำกใจต่อผู้ให้สัมภำษณ์จะท ำให้ผู้วิจัย
ไม่ได้ข้อมูลแล้วยังอำจท ำให้ไม่ได้พูดคุยในประเด็นอ่ืนๆต่อ 

ผู้วิจัยต้องให้เกียรติผู้ให้สัมภำษณ์ ใช้ภำษำให้เหมำะสมกับต ำแหน่ง หน้ำที่ หรือฐำนันดร 
พยำยำมสร้ำงควำมไว้วำงใจ ท ำกำรสัมภำษณ์อย่ำงสุภำพ ไม่อวดรู้ ไม่ชี้น ำ ไม่แสดงท่ำทีต่อต้ำน 
ปรำศจำกอคติ และตรงประเด็น ในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ผู้วิจัยไม่ควรก้มหน้ำจดทุกค ำพูดตลอดเวลำ 
ต้องตั้งใจฟังและคิดตำมด้วยควำมอยำกรู้เพื่อเสริมควำมมั่นใจให้กับผู้พูด จดให้สั้นๆเฉพำะประเด็น
ส ำคัญๆ จ ำให้มำกๆ และคอยสังเกตอำรมณ์ผู้ให้สัมภำษณ์ จงเลือกที่จะเงียบ เพรำะบำงคร้ังผู้ให้
สัมภำษณ์อำจก ำลังรวบรวมควำมคิดหรือก ำลังตัดสินใจว่ำจะเล่ำให้ฟังดีหรือไม่ กำรหยุดให้ผู้ให้
สัมภำษณ์ได้มีเวลำคิดอำจท ำให้ผู้วิจัยได้เร่ืองดีๆเพิ่มเติม และไม่ควรขัดจังหวะผู้ให้สัมภำษณ์ที่ชอบพูด
ออกนอกเร่ือง ผู้วิจัยที่ท ำหน้ำที่เก็บข้อมูลควรปล่อยให้พูดเพื่อให้เกิดควำมผ่อนคลำย สบำยๆ แต่เมื่อได้
จังหวะต้องรีบตะล่อมกลับเข้ำมำสู่ประเด็นค ำตอบที่ต้องกำร  
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กำรสัมภำษณ์ควรควบคุมให้อยู่ในกรอบเวลำที่นัดหมำยไว้ยกเว้นผู้ให้สัมภำษณ์เต็มใจที่จะ
ขยำยเวลำต่อได้ ถ้ำผู้วิจัยคิดว่ำได้ข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็นแล้วสำมำรถเสร็จสิ้นกำรสัมภำษณ์ก่อน
เวลำได้ แต่หำกผู้ให้สัมภำษณ์ยังพูดติดลมจนล่วงเวลำอันควร ผู้วิจัยอำจส่งสัญญำณโดยพูดว่ำ “ขอสัก
อีกค ำถำมเป็นค ำถำมสุดท้ำยแล้วกันนะครับ/นะคะ..”  หรือใช้โอกำสนี้ในกำรขอเดินส ำรวจสถำนที่
รอบๆเพื่อมองหำสิ่งที่อำจเป็นประโยชน์ต่อกำรผลิตรำยกำรหรือกำรตั้งค ำถำมอื่นๆที่น่ำสนใจเพิ่มเติม 
เช่น ภำพถ่ำยติดผนัง ของในตู้โชว์ หนังสือสะสมในชั้นวำงหนังสือ สัตว์ที่เลี้ยงอยู่ ผลงำนในอดีต ฯลฯ 
ซึ่งอำจต้องขออนุญำตถ่ำยภำพเก็บเอำไว้อ้ำงอิงให้ทีมงำนได้เห็นภำพคร่ำวๆก่อนกำรบันทึกรำยกำรจริง    

8) จบกำรสัมภำษณ์ 

ก่อนจบกำรสัมภำษณ์ หำกมีประเด็นใดตอบค ำถำมยังไม่ชัดเจนให้ถำมซ้ ำด้วยกำรเปลี่ยนรูป
ประโยคค ำถำมให้ผู้ตอบค ำถำมไม่รู้สึกว่ำตนเองพูดไม่รู้เร่ือง และหำกไม่แน่ใจในค ำสะกดต่ำงๆควรให้
ช่วยสะกดค ำเพื่อจดบันทึกได้ถูกต้องโดยเฉพำะชื่อ นำมสกุล ยศ ต ำแหน่ง ชื่อเฉพำะ และศัพท์วิชำกำร 
ที่อำจต้องใช้เขียนบทบรรยำยหรือพิมพ์เป็นตัวหนังสือบนหน้ำจอโทรทัศน์ เมื่อเสร็จสิ้นกำรสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยควรแลกเปลี่ยนช่องทำงกำรติดต่อส่วนตัว รวมทั้งขออนุญำตติดต่อกลับหำกมีสิ่งใดยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมกล่ำวขอบคุณส ำหรับกำรสละเวลำให้ข้อมูล 

ข้อควรจ ำ ผู้วิจัยต้องไม่รับสิ่งของมีค่ำจำกผู้ให้สัมภำษณ์ เพรำะอำจน ำไปสู่ควำมเกรงใจในกำร
ต้องน ำเสนอหรือไม่น ำเสนอเร่ืองรำวบำงอย่ำงในภำยหลัง นอกจำกนี้ผู้วิจัยไม่สัญญำหรือให้ควำมหวัง
ใดๆที่ไม่แน่ใจว่ำจะท ำได้ เช่น กำรสัญญำว่ำจะเชิญมำร่วมรำยกำร เป็นต้น ผู้วิจัยควรพูดให้ชัดเจนว่ำมำ
ท ำหน้ำที่เก็บข้อมูลตั้งแต่แรก เพื่อไม่ให้ผู้ให้สัมภำษณ์คนใดคนหนึ่งตั้งควำมหวังไว้ว่ำจะได้ออกรำยกำร 
เพรำะหำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับผู้ให้สัมภำษณ์อำจรู้สึกเสียควำมมั่นใจ และผู้วิจัยอำจได้รับควำม
ร่วมมือน้อยลงในภำยหลังหำกต้องกำรขอควำมช่วยเหลืออีก  
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9) เรียบเรียงและตรวจสอบข้อมูล 

หลังกำรสัมภำษณ์แล้ว ผู้วิจัยควรรีบรวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อมูลของประเด็นต่ำงๆ
โดยสังเขป ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่น่ำสนใจ และไม่ตรงประเด็นให้ตัดออกไป และควรบันทึกลักษณะ
บุคลิกท่ำทำง อำกัปกิริยำ รสนิยม และของประดับตกแต่งห้อง ฯลฯ ที่อำจน ำไปเป็นส่วนประกอบใน
รำยกำรได้ ข้อมูลที่บันทึกควรจดให้สมบูรณ์สวยงำมอ่ำนง่ำย อย่ำทิ้งวันข้ำมวันเพรำะจะท ำให้ตกหล่น
หลงลืมข้อมูลส ำคัญไปได้ง่ำยๆ หำกพบว่ำข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่แน่ใจให้ติดต่อสอบถำมไป
ยังผู้ให้สัมภำษณ์อีกครั้ง รวมถึง “ตรวจสอบ” ข้อมูลอีกคร้ังกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ถ้ำพิจำรณำแล้วว่ำ
บุคคลนี้มีข้อมูลน่ำเชื่อถือเหมำะส ำหรับกำรพูดให้สัมภำษณ์ในรำยกำรจะมีกำรโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัด
หมำยสัมภำษณ์ออกอำกำศต่อไป แต่หำกเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลจำกกำรเดำหรือฟังคนอ่ืนมำอีกทีหนึ่งไม่
ควรเลือกมำเป็นผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรโดยเฉพำะในรำยกำรข่ำว 

ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์ข้ำงต้น ถือเป็นกำรค้นคว้ำวิจัยข้อมูลที่มีควำมส ำคัญต่อเน้ือหำรำยกำร ซึ่ง
ผู้ผลิตรำยกำรหลำยรำยอำจไม่ได้สนใจเท่ำที่ควร เพรำะเป็นงำนที่ต้องใช้ “สมอง” มำกเกินไป จึงมุ่งเน้น
สร้ำงสีสันควำมเพลิดเพลินด้วยกำรแสดงกิริยำท่ำทำงและค ำพูดค ำจำแปลกๆตั้งแต่ต้นจนจบรำยกำร 
เพื่อบดบังไม่ให้ผู้ดูผู้ฟังเห็นจุดด้อยของกำรเตรียมงำนค้นคว้ำด้ำนเนื้อหำรำยกำร แต่ค ำถำมคือ “ผู้ดู
ผู้ฟัง” จะได้ประโยชน์อะไรไปบ้ำงหรือไม่ และถ้ำหำกมีหลำยรำยกำรใช้ควำมง่ำยเช่นนี้ “สังคมไทย” 
จะเป็นอย่ำงไรต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยในฐำนะสื่อมวลชนจึงควรท ำกำรบ้ำนโดยกำรค้นคว้ำข้อมูล ศึกษำภูมิ
หลัง หำประเด็นที่น่ำสนใจ เลือกบุคคลที่เหมำะสม และเลือกประเด็นที่ดี เพื่อช่วยกันจรรโลงสังคม
มำกกว่ำกำรเน้นเฉพำะเร่ืองควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินแต่เพียงอย่ำงเดียว  

เทคนิคการตั้งค าถามสัมภาษณ์ 

 ข้อมูลที่ดีส่วนหนึ่งได้มำจำกกำรตั้งค ำถำมที่ดีของผู้วิจัย ข้อแนะน ำวิธีกำรตั้งค ำถำมส ำหรับกำร
เก็บข้อมูลมีดังนี้ (ธีรำรักษ์ โพธิสุวรรณ, 2549)  

1) ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเป้ำหมำยสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องกำรน ำเสนอ  
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2) ตั้งประโยคค ำถำมให้สั้น กะทัดรัด ฟังเข้ำใจง่ำย  

3) เรียงล ำดับค ำถำมให้มีควำมต่อเนื่องไม่วกวนไปทีละประเด็น ไม่ถำมเร่ือยเปื่อย  

4) เร่ิมจำกค ำถำมสบำยๆ พื้นๆไปก่อน เพื่อค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวเข้ำหำกัน  

5) รู้จักสร้ำงประเด็นค ำถำมใหม่ๆที่ไม่ซ้ ำซำก เพรำะจะท ำให้ผู้ดูผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่ำยกับค ำถำม
และค ำตอบเดิมๆ เช่น ท ำไมถึงมำเวียนเทียนในเทศกำลเข้ำพรรษำ วันแม่อยำกพูดอะไรกับแม่ และรู้สึก
อย่ำงไรกับรถติด เป็นต้น ผู้สัมภำษณ์ควรสังเกตสภำพแวดล้อมข้ำงเคียงว่ำมีอะไรที่เป็นประเด็นใหม่
ขึ้นมำบ้ำงแล้วตั้งเป็นค ำถำม เช่น รู้สึกอย่ำงไรกับเทียนพรรษำที่หล่อเป็นหน้ำดำรำเกำหลี เหตุกำรณ์
อะไรบ้ำงที่ท ำให้คุณแม่ภูมิใจในตัวคุณมำกที่สุด และถ้ำคุณเป็นผู้ว่ำกรุงเทพมหำนครคุณจะแก้ปัญหำรถ
ติดอย่ำงไรดี เป็นต้น  

6) ตั้งค ำถำมปลำยเปิดมำกกว่ำปลำยปิดโดยใช้สลับกันไปอย่ำงเหมำะสม กรอบค ำถำม
ปลำยเปิดที่ใช้โดยทั่วไปในกำรสัมภำษณ์ คือ ใคร (who) ท ำอะไร (what) เมื่อใด (when) ที่ไหน (where) 
ท ำไม (why) และอย่ำงไร (how) เพื่อท ำให้ทรำบเร่ืองรำวข้อเท็จจริงและควำมคิดเห็นต่ำงๆที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพำะค ำถำมเพรำะเหตุใด (why) และอย่ำงไร (how) จะท ำให้ได้ข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้ให้
สัมภำษณ์ออกมำได้มำก ส่วนค ำถำมปลำยปิดใช้เฉพำะเมื่อต้องกำรกำรยืนยันค ำตอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
จำกผู้ให้สัมภำษณ์ เช่น ใช่หรือไม่ ยอมรับหรือปฏิเสธ ท ำหรือไม่ท ำ ท ำมำกี่ปี มีจ ำนวนเท่ำไหร่ มำกกว่ำ
หรือน้อยกว่ำ ฯลฯ 

7) ไม่ตั้งหลำยค ำถำมในค ำถำมเดียวกัน เช่น “โครงกำรนี้มีประวัติควำมเป็นมำอย่ำงไร มี
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร และแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง” เพรำะจะท ำให้ผู้ให้สัมภำษณ์สับสน
และลืมตอบบำงค ำถำมไป ผู้สัมภำษณ์ควรถำมไปทีละประเด็นเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกกว่ำ  

8) ระหว่ำงสัมภำษณ์เก็บข้อมูลต้องตั้งค ำถำมที่มีกำรทบทวนล ำดับเหตุกำรณ์เสมอ เช่น คุณ
แต่งงำนก่อนหรือหลังจำกรับรำชกำร” “กำรให้อำหำรเสริมกับลูกควรให้ก่อนอำยุ 6 เดือนหรือหลังอำยุ 
6 เดือนไปแล้ว” เป็นต้น  
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9) รู้จักตั้งค ำถำมเพื่อให้ขยำยควำมเฉพำะจุดที่ต้องกำรเพิ่มขึ้นด้วยกำรรบกวนให้ยกตัวอย่ำง
อธิบำย ถำมหำตัวอย่ำงหลักฐำนข้อมูล ถำมถึงล ำดับเวลำ ถำมด้วยค ำถำมเพรำะเหตุใดและอย่ำงไร ถำม
ถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกในขณะนั้นของเหตุกำรณ์ที่เล่ำอยู่  

10) ในกรณีผู้ให้สัมภำษณ์ตอบค ำถำมกว้ำงมำกเกินไป ผู้วิจัยต้องรู้จักตั้งค ำถำมเพื่อให้ได้
ค ำตอบที่แคบลงด้วยกำรก ำหนดกรอบของค ำตอบเอำไว้ เช่น มำกกว่ำ...น้อยกว่ำ...ก่อนเดือนมกรำคม...
หลังจำกมีชื่อเสียง… จัดอยู่ในอันดับที่เท่ำไหร่...สูงกว่ำ...ต่ ำกว่ำ...ระหว่ำงทำงเลือกนี้กับทำงเลือกนี้คุณ
จะเลือกอะไร...ที่ว่ำธนำคำรถูกปล้นหลำยคร้ังเมื่อเดือนที่แล้วมันเกิดขึ้นกี่คร้ังที่ไหนบ้ำง...  

11) ตั้งค ำถำมด้วยกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำ ดีกว่ำบอกว่ำเป็นค ำถำมจำกมุมมองของผู้วิจัยเอง  

12) ไม่ควรถำมค ำถำมชี้น ำ เช่น “คุณก็รู้ดีว่ำสูบบุหรี่ไม่ดี แล้วสูบท ำไม” ค ำถำมลักษณะน้ี
สะท้อนถึงทัศนคติของผู้สัมภำษณ์ที่มีต่อผู้ให้สัมภำษณ์ หำกผู้ให้สัมภำษณ์ตอบค ำถำมไปย่อมเป็นกำร
ท ำลำยตนเอง ซึ่งสร้ำงควำมอึดอัดบำดหมำงมำกกว่ำสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรสัมภำษณ์พูดคุยกัน 

13) ตรวจสอบสถิติและข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบอีกครั้งหลังกำรสัมภำษณ์ หรือ
ให้ผู้ให้สัมภำษณ์ช่วยแนะน ำแหล่งค้นหำข้อมูลเพิ่มเติม 

การติดต่อนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์มาบันทึกรายการ 

หน้ำที่ของผู้วิจัยในทีมงำนผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ อำจไม่ได้จบลงเพียงกำรสัมภำษณ์
เก็บข้อมูลเหมือนสื่อหนังสือพิมพ์ แต่ผู้วิจัยต้องท ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนเชิญบุคคลที่พิจำรณำแล้วว่ำ
มีควำมเหมำะสมให้มำร่วมรำยกำรอีกด้วย ซึ่งบทบำทหน้ำที่ผู้วิจัยส ำหรับกำรนัดหมำยผู้ให้สัมภำษณ์
มำร่วมรำยกำร มีดังนี้   

1) จัดส่งแนวค ำถำมสัมภำษณ์พร้อมหนังสือขออนุญำตถ่ำยท ำหรือบันทึกกำรสัมภำษณ์ แผนที่
เดินทำง และระบุวัน เวลำ และสถำนที่กำรสัมภำษณ์ที่แน่นอน  

2) แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อผู้วิจัยหรือผู้ประสำนงำนได้ตลอดเวลำ  
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3) แจ้งเร่ืองค่ำตอบแทนให้ทรำบว่ำมีให้หรือไม่ อย่ำงไร  

4) แนะน ำเร่ืองเสื้อผ้ำที่เหมำะสมส ำหรับกำรถ่ำยท ำรำยกำร  

5) ย้ ำเตือนในกรณีที่ต้องกำรให้ผู้ให้สัมภำษณ์เตรียมน ำสิ่งของใดๆมำใช้ในกำรสัมภำษณ์  

6) หำกเป็นกำรสัมภำษณ์ในสตูดิโอ ควรสอบถำมวันเวลำออกเดินทำงและยำนพำหนะที่ใช้ใน
กำรเดินทำงจำกต้นทำงมำถึงปลำยทำงว่ำจะมำถึงเมื่อไหร่และที่ไหน เพื่อให้มั่นใจว่ำแขกรับเชิญ
สำมำรถมำบันทึกกำรสัมภำษณ์รำยกำรได้ตำมวันเวลำและสถำนที่ที่นัดหมำยกันไว้อย่ำงปลอดภัยและ
อยู่ในสภำพพร้อมพูดคุยในรำยกำร  

7) หำกเปน็กำรถ่ำยท ำสัมภำษณ์นอกสถำนที่ ผู้วิจัยตรวจสอบด้วยว่ำสถำนที่ใดต้องขออนุญำต
ก่อนกำรถ่ำยท ำ มีค่ำใช้จ่ำยหรือไม่ ฉำกหลังเป็นอย่ำงไร และสะดวกต่อกำรใช้เป็นพื้นที่ถ่ำยท ำมำกน้อย
เพียงใด สถำนที่ที่นิยมใช้ถ่ำยท ำ ได้แก่ บ้ำน สถำนที่ท ำงำน สถำนศึกษำ และสถำนที่ทีผู่้ให้สัมภำษณ์ไป
อยู่เป็นประจ ำ ข้อดีของกำรใช้สถำนที่ที่ผู้ให้สัมภำษณ์คุ้นเคย คือ ควำมรู้สึกสบำยใจ ท ำให้กำรสนทนำดู
เป็นธรรมชำติไม่เกร็งมำกเกินไป  

8) สอบถำมควำมต้องกำรพิเศษอ่ืนๆของแขกรับเชิญ เช่น ยี่ห้อเคร่ืองส ำอำง เฉดสีลิปสติก 
อำหำรและเคร่ืองดื่มที่รับประทำนได้และไม่ได้ ที่จอดรถ ฯลฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆให้กับแขก
รับเชิญจะได้สร้ำงบรรยำกำศกำรถ่ำยท ำให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่นที่สุด 

9) ก่อนวันสัมภำษณ์ ควรโทรศัพท์ยืนยันอีกคร้ังเสมอ  

10) ในวันบันทึกรำยกำร เมื่อผู้ให้สัมภำษณ์เดินทำงมำถึง ผู้วิจัยมีหน้ำที่เตรียมต้อนรับ คลำย
ควำมประหม่ำของผู้ให้สัมภำษณ์ และเมือ่ใกล้ถึงคิวถ่ำยท ำผู้วิจัยควรแจ้งให้ผู้ก ำกับเวทีเข้ำมำซักซ้อมคิว
ต่ำงๆก่อน  

11) หำกมีสิ่งของมำประกอบกำรสัมภำษณ์ด้วย ผู้วิจัยต้องดูแลรักษำข้ำวของต่ำงๆอย่ำงดี  
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12) หำกแขกรับเชิญแจ้งว่ำต้อไปท ำธุระที่อ่ืนต่อ ผู้วิจัยต้องย้ ำเตือนให้ผู้ก ำกับทรำบว่ำผู้ให้
สัมภำษณ์จะสำมำรถอยู่ได้ถึงกี่โมงเพื่อจะได้แจ้งให้ทีมงำนเร่งด ำเนินกำรให้เสร็จตำมเวลำ 

13) เสร็จสิ้นกำรถ่ำยท ำ กล่ำวขอบคุณ และเซ็นเอกสำรรับค่ำตอบแทน และอ่ืนๆให้เรียบร้อย 

เทคนิคการเจรจากับผู้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ 

เอดีลี เอมม์ (Emm, 2002, p.61-62) กล่ำวว่ำโดยปกติคนส่วนใหญ่จะเต็มใจให้สัมภำษณ์ออก
รำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ แต่บำงคร้ังเมื่อผู้วิจัยขอสัมภำษณ์เพื่อออกอำกำศกลับได้รับกำรปฏิเสธ ซึ่ง
สำเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ ผู้ให้สัมภำษณ์ไม่ต้องกำรพูดถึงควำมทรงจ ำที่ตอกย้ ำควำมเจ็บปวดในอดีตต่อ
สำธำรณชน ผู้ให้สัมภำษณ์ไม่ต้องกำรเปิดเผยตัวต่อที่สำธำรณะ ผู้ให้สัมภำษณ์เคยได้รับประสบกำรณ์ที่
ไม่ดีจำกคนท ำสื่อมำก่อน ผู้ให้สัมภำษณ์คิดว่ำเร่ืองของตนยังไม่น่ำสนใจพอ และผู้ให้สัมภำษณ์ขำด
ควำมมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเอมม์ ได้แนะน ำวิธีกำรเจรจำกับบุคคลที่ปฏิเสธกำรให้สัมภำษณ์เอำไว้ว่ำ 

เมื่อผู้วิจัยได้รับกำรปฏิเสธจำกผู้ให้สัมภำษณ์ ผู้วิจัยควรสอบถำมสำเหตุเพื่อเจรจำต่อรองอีกครั้ง
หนึ่ง อำทิ หำกผู้ให้สัมภำษณ์ไม่ต้องกำรพูดถึงควำมทรงจ ำที่เจ็บปวด ผู้วิจัยอำจใช้วิธีพูดโน้มน้ำวให้เห็น
ว่ำกำรเล่ำเร่ืองรำวนั้นออกมำให้คนอื่นได้รับรู้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปอย่ำงไร แต่หำกผู้ให้
สัมภำษณ์ให้เหตุผลว่ำไม่ต้องกำรเปิดเผยตัวต่อสำธำรณชนเพรำะเกรงว่ำจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ปัญหำนี้แก้ไขได้ด้วยกำรเสนอและ
ยืนยันว่ำทำงรำยกำรจะถ่ำยท ำสัมภำษณ์แบบไม่ให้คนจ ำหน้ำจ ำเสียงได้ โดยกำรถ่ำยใบหน้ำย้อนแสง
เป็นภำพเงำและปรับแต่งเสียงพูดให้ไม่เหมือนเสียงจริง หรือใช้วิธีกำรถ่ำยภำพขนำดใกล้มำก (extreme 
close up) ตรงบริเวณตำและปำกแทน1 ทั้งนี้หำกเร่ืองใดที่ผู้ให้สัมภำษณ์ไม่ต้องกำรให้เปิดเผย ทีมงำน
ทุกคนต้องรักษำสัญญำนั้น 

                                                           
1

 อย่ำงไรก็ดี กำรบิดบังตัวตนผู้ให้สัมภำษณ์ด้วยเทคนิคภำพและเสียงดังกล่ำว ผู้สัมภำษณ์ต้องท ำบันทึกแจ้งเตือนให้เจ้ำหน้ำที่
ตัดต่อและเจ้ำหน้ำที่ออกอำกำศทรำบว่ำทีมงำนถ่ำยท ำได้มีกำรปรับแสงให้มืดและดัดเสียงสัมภำษณ์ตรงจุดใด เพรำะเหตุใด เพื่อไม่ให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นปัญหำในขั้นตอนถ่ำยท ำและตัดต่อ ซึ่งอำจท ำให้ช่ำงเทคนิคที่ไม่ทรำบสำเหตุไปปรับแก้แสงและเสียงให้มคีวำม
ชัดเจนขึ้นจนผู้ดูผู้ฟังจดจ ำบุคคลนั้นได้ 
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 หำกกำรปฏิเสธมีสำเหตุเน่ืองจำกผู้ให้สัมภำษณ์เคยได้รับประสบกำรณ์ที่ไม่ดีจำกคนท ำสื่อมำ
ก่อน ผู้สัมภำษณ์ควรสอบถำมปัญหำว่ำเกิดจำกอะไรเพื่อหำทำงป้องกันและยืนยันว่ำปัญหำนั้นจะไม่
เกิดขึ้นซ้ ำอีก ส่วนสำเหตุผู้ให้สัมภำษณ์คิดว่ำเร่ืองของตนยังไม่น่ำสนใจพอ ทำงออกที่ช่วยได้คือกำร
เสนอค่ำตอบแทนให้ เพื่อยืนยันว่ำเร่ืองนั้นมีค่ำมำกพอส ำหรับรำยกำร แต่หำกผู้ให้สัมภำษณ์ปฏิเสธ
เพรำะกลัวว่ำกำรสัมภำษณ์ออกรำยกำรท ำให้ตัวเองดูเป็นคนโง่ แม้ผู้สัมภำษณ์จะพูดโน้มน้ำวใจสัก
เท่ำไหร่แล้วก็ตำมก็ยังยืนยันเช่นเดิม ในกรณีนี้ควรปล่อยไปแล้วหำคนอ่ืนที่เหมำะสมแทน เพรำะบุคคล
ที่ไม่เต็มใจให้สัมภำษณ์และขำดควำมมั่นใจในตัวเอง ย่อมส่งผลกระทบตำมมำในกำรสัมภำษณ์
ออกอำกำศจริงที่อำจดูไม่เป็นธรรมชำติ จนโปรดิวเซอร์จ ำเป็นต้องตัดสินใจตัดต่อทิ้งไปในที่สุด ดังน้ัน
กำรตัดไฟแต่ต้นลมจึงอำจเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุด  

สิ่งส ำคัญที่ควรรู้ คือ หำกผู้ให้สัมภำษณ์ยังไม่เต็มใจให้สัมภำษณ์ ผู้วิจัยไม่ควรใช้วิธีคุกคำมหรือ
ล่วงละเมิดควำมเป็นส่วนตัวด้วยวิธีกำรใดๆที่ไม่ตรงไปตรงมำ เช่น กำรแอบบันทึกภำพและเสียงเอำไว้
โดยไม่ให้รู้ตัว กำรข่มขู่ กำรปลอมตัวเป็นผู้อ่ืน กำรสร้ำงสถำนกำรณ์บีบบังคับให้พูด และกำรบุก
ประชิดในสถำนกำรณ์ที่ท ำให้ผู้ให้สัมภำษณ์กลืนไม่เข้ำคำยไม่ออก เป็นต้น ผู้วิจัยที่ดีต้องพยำยำมโน้ม
น้ำวให้ผู้ให้สัมภำษณ์รู้สึกสบำยใจและเต็มใจที่จะพูดออกอำกำศเอง นอกจำกนี้กำรสัมภำษณ์ข้อมูลกับ
กลุ่มบุคคลที่มีเปรำะบำง เช่น เด็ก กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มเพศทำงเลือก กลุ่มศำสนำ กลุ่มคนด้อยโอกำส 
กลุ่มคนพิกำร และอื่นๆ ผู้วิจัยต้องค ำนึงถึงหลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขัน้พื้นฐำนของ
ปัจเจกบุคคลในฐำนะมนุษย์ที่เท่ำเทียมกันด้วย2  

กล่ำวโดยสรุป กำรติดต่อสอบถำม และกำรสัมภำษณ์บุคคล ถือเป็นทักษะส ำคัญของผู้วิจัยฝ่ำย
ผลิตรำยกำรทุกคน ข้อมูลในรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ได้มำจำกกำรสัมภำษณ์ข้อมูลจำกบุคคล
ต่ำงๆไม่มำกก็น้อย โดยผู้วิจัยต้องแสวงหำช่องทำงกำรติดต่อกับบุคคลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
ต้องกำร หลังจำกนั้นจึงใช้เทคนิคกำรโทรศัพท์ติดต่อไปยังบุคคลที่ต้องกำรเพื่อขอข้อมูลทำงโทรศัพท์

                                                           
2

 สนใจอ่ำนเพ่ิมเติมได้ใน “จริยธรรมสื่อมวลชน” โดย ชเนตตี ทินนำม ใน คู่มือกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำยและ
จริยธรรมสื่อมวลชน (2554) 
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หรืออำจเดินทำงสัมภำษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเองก็ได้ หำกบุคคลใดที่สำมำรถให้ข้อมูลได้ดี ผู้วิจัยอำจ
เลือกเชิญบุคคลนั้นมำให้สัมภำษณ์ออกรำยกำร   

ภำพที่ 4.2 กำรค้นหำ ติดต่อ สัมภำษณ์บุคคลในงำนวิจัยส ำหรับกำรผลิตรำยกำร 

 

 

จำกภำพที่ 4.2 อธิบำยได้ว่ำ เมื่อผู้วิจัยทรำบประเด็นที่รำยกำรต้องกำรน ำเสนอแล้ว ก็จะค้นหำ
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อขอสัมภำษณ์ข้อมูลหรืออำจเชิญมำร่วมรำยกำรก็ได้ ทั้งนี้ บำงเร่ืองบำง
ประเด็นที่ผู้วิจัยมีข้อมูลอยู่แล้วว่ำเร่ืองนั้นต้องสอบถำมใคร ก็สำมำรถข้ำมไปยังขั้นตอนอ่ืนๆได้เลย เช่น
เร่ืองที่ท ำเป็นประจ ำและติดต่อกับผู้ร่วมรำยกำรคนนั้นตลอดอยู่แล้วก็เพียงโทรศัพท์ติดต่อนัดหมำยให้
มำร่วมรำยกำรอีกเท่ำนั้น  

 

 

 

 

 

ผู้วิจัย 
ค้นหำ
รำยช่ือ
บุคคล 

ติดต่อ สัมภำษณ์
ข้อมูล 

เชิญชวน
มำร่วม
รำยกำร 
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บทท่ี 5 

การวิจัยส าหรับบทรายการ1 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 ต ำแหน่งที่มีบทบำทส ำคัญส ำหรับกำรวิจัยในขั้นตอนพัฒนำควำมคิด 
 องค์ประกอบโครงงำนกำรผลิตรำยกำร  
 ตัวอย่ำงโครงงำนผลิตรำยกำร 

o ละครซีรีส์เร่ือง “ฮอร์โมน...วัยว้ำวุ่น” 
o สำรคดี “ดอยตุง” 

 ขั้นตอนกำรค้นคว้ำวิจัยข้อมูลจำกโครงงำนกำรผลิตรำยกำรสู่กำรเขียนบทรำยกำร  
 ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรค้นหำข้อมูลเพื่อเขียนบทรำยกำร 

o ซีร่ีส์เร่ือง “ฮอร์โมน...วัยว้ำวุ่น” 
o สำรคดีเร่ือง “ดอยตุง” 

เกร่ินน า 

 บทรำยกำรถือเป็นหัวใจส ำคัญของรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ บทรำยกำรที่ดีนั้นนอกจำกมำจำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ดีแล้ว ส่วนหน่ึงต้องมำจำกกำรวิจัยข้อมูลที่ดีด้วย หำกพิจำรณำกระบวนกำรผลิต
รำยกำรในขั้นตอนพัฒนำควำมคิด (initiation) จะพบว่ำขั้นตอนดังกล่ำวเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรสร้ำง
บทรำยกำรแต่ละตอนขึ้นมำ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

                                                           
1

 วิชำ วส 231 กำรเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ เป็นวิชำบังคับของกลุ่มวิชำวทิยุและโทรทัศน์ เนื้อหำวิชำครอบคลมุ
หลักกำรเขียนบทรำยกำรประเภทต่ำงๆ รวมถึงแนวทำงในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเพื่อกำรเขียนบทรำยกำรแต่ละประเภท ดังนั้นต ำรำ
วิชำ วส 234 เล่มนี้จึงขอกล่ำวเพียงหลักกำรกว้ำงเท่ำนั้น นักศึกษำสำมำรถศึกษำและอ่ำนเพ่ิมเติมได้ใน “หลักกำรเขียนบทโทรทัศน์” 
(อรนุช เลิศจรรยำรักษ์, 2556) 
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ภำพที่ 5.1 ขั้นตอนพัฒนำควำมคิด 

  

ที่มำ : ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ (2554, น. 199) 

 ในขั้นตอนพัฒนำควำมคิดตั้งแต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึงกำรสร้ำงบทรำยกำรขึ้นมำ เห็นได้ว่ำกำร
ค้นคว้ำวิจัยข้อมูลเป็นส่วนส ำคัญส ำหรับกำรเขียนบทรำยกำรขึ้นมำ โดยบทรำยกำรมีควำมสัมพันธ์อย่ำง
ใกล้ชิดกับข้อเสนอโครงงำนกำรผลิตรำยกำร กล่ำวคือ บทรำยกำรจ ำเป็นต้องสอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกันกับควำมคิดในกำรออกแบบรำยกำรที่ได้ก ำหนดเอำไว้ในโครงงำนกำรผลิตรำยกำร (program 
proposal) ข้อมูลที่เลือกน ำมำใช้ส ำหรับกำรเขียนบทรำยกำรจึงต้องยึดแนวควำมคิดต่ำงๆจำกโครงงำน
กำรผลิตมำเป็นกรอบในกำรท ำงำนทุกครั้ง  

ต าแหน่งท่ีมีบทบาทส าคัญส าหรับการวิจัยในข้ันตอนพัฒนาความคิด 

ผู้อ ำนวยกำรผลิตรำยกำร (executive producer) หรือโปรดิวเซอร์ (producer) มักจะเป็นผู้จุด
ประกำยควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรใหม่ๆขึ้นมำ หลังจำกนั้นจึงค่อยๆลงรำยละเอียดจัดท ำเป็น 
“โครงงำนกำรผลิตรำยกำร” (program proposal) ขึ้นมำ เพื่อน ำเสนอต่อสถำนีออกอำกำศ หรือหัวหน้ำ

จุดริเริ่มทางความคิดด้านรายการ (program ideas) 

research 

การก าหนดกระบวนการสาร (defined process message) 

research 

การเขียนโครงงานการผลิตรายการ/ข้อเสนอผลิตรายการ  

(program proposal) 
research 

การสร้างบทรายการ (script) 



 
73 

 

ฝ่ำยรำยกำร เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วจึงเร่ิมต้นจัดท ำบทรำยกำรแต่ละตอน (script) เพื่อผลิตรำยกำร
ออกอำกำศตำมโครงงำนกำรผลิตรำยกำรที่ได้เสนอไป  

ขั้นตอนจำกโครงงำนกำรผลิตรำยกำรแปลงไปสู่บทรำยกำรน้ัน จะต้องมีกำรค้นคว้ำหำข้อมูล
ในรำยละเอียดเพิ่มเติมเพื่อน ำมำจัดท ำเป็นบทรำยกำรให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละตอน ซึ่งหำก
บริษัทใดมีกำรจัดแบ่งต ำแหน่งหน้ำที่เอำไว้ชัดเจนก็จะสำมำรถจัดแบ่งหน้ำที่ได้ดังนี้ 

ภำพที่ 5.2 กำรแบ่งแยกต ำแหน่งหน้ำที่โปรดิวเซอร์ ผู้วิจัย และคนเขียนบท 

 

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทผลิตรำยกำรหลำยแห่งได้รวมต ำแหน่งผู้วิจัยเข้ำไว้กับต ำแหน่งผู้เขียนบท 
และบำงแห่งมอบหมำยหน้ำที่หำข้อมูลและเขียนบทให้อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของ “โปรดิวเซอร์” 
เพียงคนเดียวก็ได้ ขึ้นกับควำมยำกง่ำยของกำรผลิตรำยกำรและงบประมำณกำรจ้ำงพนักงำนของบริษัท
นั้นๆ แต่ไม่ว่ำจะมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรอย่ำงใด งำนกำรวิจัยเพื่อกำรเขียนบทรำยกำรยังเป็นสิ่ง
ส ำคัญต่อกำรผลิตรำยกำร ซึ่งการท าหน้าท่ีวิจัยข้อมูลส าหรับการเขียนบทรายการ ผู้วิจัยจ าเป็นต้อง
เข้าใจแนวคิดรายการ วัตถุประสงค์รายการ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการน าเสนอ ความยาวรายการ และ
อื่นๆ ท่ีได้มีการเขียนเอาไว้ใน “โครงงานการผลิตรายการ” ของรายการนั้นๆให้ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อจะ

โปรดิวเซอร์ 

• ริเริ่มจัดท าข้อเสนอ
โครงการซึ่งเป็นแนว
ทางการน าเสนอ
รายการในภาพกว้าง
โดยระบุถึงแนวคิด
รายการ วัตถุประสงค์
รายการ กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบรายการ ความ
ยาว และงบประมาณ 

ผู้วิจัยข้อมูล 

• ค้นคว้าหาข้อมูลตาม
ข้อเสนอโครงการเพื่อน า
ข้อมูลต่างๆไปให้คน
เขียนรายการ 

คนเขียนบท 

• น าข้อเสนอโครงการกับ
ข้อมูลต่างๆจากผู้วิจัย
มาลงรายละเอียด 
สร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดเป็นเรื่องราว
อย่างมีศิลปะในรูปแบบ
บทรายการ 
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ได้หำข้อมูลได้ตรงประเด็น ตรงเป้ำหมำย ไม่หลงทิศหลงทำง ผู้วิจัยที่ไม่ตระหนักถึงกรอบกำรน ำเสนอ
รำยกำรที่เขียนเอำไว้ในโครงงำนกำรผลิตรำยกำร มักจะค้นหำข้อมูลแบบไร้ทิศทำง คว้ำข้อมูลทุกอย่ำงที่
หำได้ส่งต่อให้คนเขียนบทไปเลือกเองโดยไม่ได้กลั่นกรองและวิเครำะห์ข้อมูลว่ำใช้ได้หรือไม่ ซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อกำรเขียนบทอย่ำงมำก เพรำะแท้จริงแล้วโครงงำนกำรผลิตรำยกำร กำรค้นหำข้อมูล และ
กำรเขียนบท งำนทั้งสำมส่วนนี้ต้องมีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกัน เพียงแต่บทรำยกำรคือ
ควำมคิดของโครงงำนกำรผลิตรำยกำรที่แสดงออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้นก่อนลงมือค้นหำข้อมูล
เพื่อเขียนบทรำยกำร ผู้วิจัยจึงควรรู้ข้อมูลต่ำงๆภำยในโครงงำนกำรผลิตรำยกำรของตนเสียก่อน  

องค์ประกอบโครงงานการผลิตรายการ 

แม้รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรเขียนโครงงำนกำรผลิตรำยกำร จะแตกต่ำงกันไปแต่ละรำยกำร
และแต่ละบริษัทที่จะสร้ำงแบบฟอร์มกำรเขียนของตนขึ้นมำ แต่โดยทั่วไปโครงงำนกำรผลิตรำยกำร 
(program proposal) 2 จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดรำยกำร (concept)  วัตถุประสงค์รำยกำร (objective) 
กลุ่มเป้ำหมำยรำยกำร (target audience) รูปแบบกำรน ำเสนอ (format & style) ควำมยำวรำยกำร 
(duration) งบประมำณกำรผลิต (budgeting) และข้อมูลผลงำนบริษัทและทีมงำน (credit) 

โครงงำนกำรผลิตรำยกำร คือ กรอบควำมคิดในกำรน ำเสนอรำยกำรเพื่อท ำให้เข้ำใจตรงกันว่ำ
รำยกำรที่ต้องกำรผลิตนั้นต้องกำรน ำเสนอประเด็นเรื่องอะไร ประเด็นนั้นส ำคัญ และน่ำสนใจอย่ำงไร 
แก่นของเร่ืองเป็นอย่ำงไร ใครเป็นผู้ดูผู้ฟัง และน ำเสนอออกมำในรูปแบบไหน เป็นต้น โดยโครงงำน
กำรผลิตรำยกำรนิยมก ำหนดหัวข้อกำรเขียนรำยละเอียด ดังนี้ 

ชื่อรายการ : เป็นกำรตั้งชื่อรำยกำรสั้นๆเพื่อให้ง่ำยต่อกำรจดจ ำและดึงดูดควำมสนใจได้ตรง
ตำมแนวคิดหลักของรำยกำร 

 แนวคิดรายการ : เป็นกำรเขียนโดยสังเขปให้ทรำบว่ำแก่นหรือสำระส ำคัญของรำยกำร (theme) 
ที่ผู้ผลิตรำยกำรต้องกำรน ำเสนอคืออะไร ทั้งนี้ผู้ผลิตอำจเขียนเพิ่มเติมพอสังเขปให้ทรำบว่ำจะน ำเสนอ
                                                           

2
 ดูตัวอย่ำงโครงงำนกำรผลิตรำยกำร Music Party โดยนุชรัตน์ อุดมสมหวัง (2548) ได้ที่ภำคผนวก  
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ออกมำอย่ำงไร (how) ท ำไมจึงมีควำมคิดที่ต้องกำรน ำเสนอเร่ืองนั้น หรือประเด็นเร่ืองนั้นมีควำมส ำคัญ
และควำมน่ำสนใจอย่ำงไร (why) ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย (why) สถำนที่และเหตุกำรณ์ในเร่ืองอยู่ที่ใด 
(where) และช่วงเวลำไหน (when) ทั้งนี้ไม่จ ำเป็นต้องตอบค ำถำมครบทั้งหมดก็ได้ เพรำะค ำถำมเกี่ยวกับ 
ท ำไม (why) ใคร (who) เมื่อไหร่ (when) และที่ไหน (where) ส่วนใหญ่จะต้องไปเขียนในหัวข้ออ่ืนๆ
ของโครงงำนกำรผลิตรำยกำรอีก   

 ที่มาและความส าคัญ : เป็นกำรเขียนให้ทรำบถึงแรงบันดำลใจว่ำเหตุใด (why) ประเด็นหรือ
เร่ืองที่ต้องกำรน ำเสนอจึงมีควำมส ำคัญหรือควำมน่ำสนใจที่จะผลิตเป็นรำยกำรขึ้นมำ โดยเน้ือหำส่วนน้ี
มักมีข้อมูลหลักฐำนหรือข้อเท็จจริงมำสนับสนุนเพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้อนุมัติโครงกำรหรือผู้สนับสนุน
รำยกำรมองเห็นควำมส ำคัญของข้อเสนอรำยกำรที่ต้องกำรผลิต 

 วัตถุประสงค์รายการ : เป็นกำรเขียนเหตุผลให้ทรำบว่ำผู้ผลิตรำยกำรมีเป้ำหมำยอะไรบ้ำงใน
กำรผลิตรำยกำรนั้นขึ้นมำ 

 กลุ่มเป้าหมายรายการ : เป็นกำรเขียนให้ทรำบว่ำเนื้อหำรำยกำรมุ่งสื่อสำรกับกลุ่มผู้ดูผู้ฟังกลุ่ม
ใดเป็นกลุ่มหลัก และกลุ่มรอง 

 รูปแบบการน าเสนอ : เป็นกำรเขียนให้ทรำบว่ำแนวควำมคิดรำยกำรที่เสนอไปนั้นจะน ำเสนอ
ออกมำในรูปแบบรำยกำรใด เช่น รำยกำรข่ำว รำยกำรสัมภำษณ์ รำยกำรสนทนำ รำยกำรตอบปัญหำ 
รำยกำรสำรคดี รำยกำรปกิณกะ และรำยกำรละคร เป็นต้น และอำจมีกำรระบุควำมยำวรำยกำร วิธีกำร
ถ่ำยท ำ ชื่อผู้ด ำเนินรำยกำร สถำนที่ถ่ำยท ำ กำรแบ่งช่วงรำยกำร และอ่ืนๆที่เกี่ยวกับแนวทำงกำรผลิต
รำยกำรไว้ให้ทรำบพอสังเขปด้วย 

 วันเวลาออกอากาศ และสถานีออกอากาศ : ส่วนใหญ่ในโครงงำนกำรผลิตรำยกำรจะไม่นิยม
ระบุชัดเจนลงไป เนื่องจำกผู้ผลิตรำยกำรอิสระจะน ำข้อเสนอรำยกำรไปยื่นกับสถำนีใดก็ได้ที่สนใจ กำร
ระบุวันเวลำออกอำกำศ และสถำนีออกอำกำศจะเขียนก็ต่อเมื่อผู้ผลิตรำยกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร
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ให้กับหน่วยงำนที่เปิดว่ำจ้ำงผู้ผลิตรำยกำรให้ส่งข้อเสนอรำยกำรมำ หรือที่เรียกว่ำ TOR (term of 
reference) หรือส่งให้กับสถำนีวิทยุและโทรทัศน์ที่ตนสังกัดท ำงำนอยู่เท่ำนั้น  

 เร่ืองย่อ : เป็นกำรเขียนให้เห็นภำพกำรเดินเร่ืองหรือกำรเล่ำเร่ืองของรำยกำรว่ำจะด ำเนินไป
อย่ำงไรบ้ำงตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนจบเร่ือง (ส ำหรับละครเร่ืองยำว) แต่หำกเป็นรำยกำรจบในตอนจะเป็น
กำรเขียนให้ทรำบว่ำในแต่ละตอนนั้นต้องกำรน ำเสนอประเด็นเร่ืองอะไร ใครเป็นตัวเดินเร่ือง เดินเรื่อง
จำกไหนไปไหน ล ำดับและส่วนประกอบรำยกำรมีอะไร อะไรเป็นจุดเร่ิมต้นของตอน อะไรเป็นจุดดึง
ควำมสนใจ อะไรเป็นจุดไคลแมกซ์ และจบตอนอย่ำงไร เป็นต้น  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เป็นกำรเขียนให้ทรำบว่ำผู้ดูผู้ชม ผู้สนับสนุนรำยกำร หรือสังคม
จะได้รับประโยชน์อะไรบ้ำงจำกกำรติดตำมรำยกำร 

ตัวอย่างโครงงานผลิตรายการ 

ในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงโครงงำนผลิตรำยกำรประเภทละคร และสำรคดี อย่ำงละหนึ่งรำยกำรเพื่อ
ท ำให้ทรำบว่ำกำรค้นคว้ำวิจัยในขั้นตอนกำรพัฒนำควำมคิดจำกโครงงำนกำรผลิตรำยกำรไปสู่กำรเขียน
บทรำยกำรน้ัน ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องใช้กรอบโครงงำนกำรผลิตรำยกำรเป็นแนวทำงส ำหรับกำรวิจัยข้อมูล
อย่ำงไรบ้ำงต่อไป  

ตัวอย่างโครงงานผลิตละคร “Hormones…วัยว้าวุ่น” 

ชื่อเร่ือง   “Hormones...วัยว้ำวุ่น” 

ช่องออกอำกำศ  ช่อง ONE 

ออกอำกำศ  ทุกวันเสำร ์เวลำ 22.00 น. 

รูปแบบรำยกำร  ละครชุด (series) 

กลุ่มเป้ำหมำย  วัยรุ่น 
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ควำมยำว      60 นำที 

โดย   ค่ำย GTH นำดำวบำงกอก 

แนวคิดรำยกำร 

 กลุ่มหนุ่มสำววัยฮอร์โมนพลุ่งพล่ำนกลุ่มหนึ่ง เดินทำงมำถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่เต็มไปด้วยควำม
สนุก ควำมคะนอง ควำมผิดหวัง ควำมสมหวัง ควำมรัก ควำมเกลียด ควำมฝัน อำรมณ์และเร่ืองรำว
สับสนต่ำงๆ ซัดเข้ำมำในชีวิตอย่ำงจัง ปัญหำของเด็กวัยรุ่นอย่ำงพวกเขำก็เกิดขึ้น  แต่ไม่ว่ำชีวิตพวกเขำ
จะพบเจออะไร จะเลือกทำงออกอย่ำงไร สุดท้ำยพวกเขำจะได้เรียนรู้ผลของกำรกระท ำ ก้ำวผ่ำน และ
เติบโตขึ้นในที่สุด 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้เข้ำใจควำมคิดควำมรู้สึกของวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีเต็มไปด้วยควำมวุ่นวำย
และควำมไม่ลงตัว แต่ในที่สุดประสบกำรณ์ต่ำงๆจะสอนให้พวกเขำได้เติบโตเข้มแข็งต่อไปได้ 

โทนรำยกำร 

ละครซีร่ีส์...ที่ให้คุณสัมผัสชีวิตวัยรุ่น...แบบตรงไปตรงมำ 

เร่ืองย่อ 

 วินเด็กหนุ่มที่ป๊อบปูล่ำร์ที่สุดในโรงเรียน ชอบควำมท้ำทำยและเล่นสนุกกับควำมสัมพนัธ์
รอบตัว ขวัญ เธอผู้แสนเพอร์เฟ็กซ์ แต่กลับต้องเผชิญหน้ำกับควำมไม่สมบูรณ์แบบ ต้ำ เด็กหนุ่มผู้มี 
กีต้ำร์ เป็นควำมฝัน และใช้ควำมรักเป็นแรงผลักดัน หมอก เด็กที่ชอบหมกตัวอยู่ในโลกส่วนตัวมำกกว่ำ
ใช้ชีวิตในโลกควำมเป็นจริง ภู เขำน่ำรัก เขำเฟรนด์ลี่ อำรมณ์ขัน แต่เขำเป็นเกย์ เต้ย เธอไม่เข้ำใจนิสัย
เพื่อนผู้หญิง เธอสบำยใจเมื่ออยู่กับเพื่อนผู้ชำย แต่ก็ท ำให้ใครมองว่ำเธอ แรด ดำว โลกของเธอสวย ใส 
จนเมื่อเจอเขำ โลกของเธอก็เปลี่ยนไป ไผ่ เด็กหนุ่มเลือดร้อน ที่คิดว่ำกำรใช้ก ำลัง คือ กำรแก้ไขปัญหำที่
ดีที่สุด สไปร์ท ส ำหรับเธอควำมรักและเซ็กซ์คือสิ่งสวยงำม โดยเร่ืองรำวจะถูกถ่ำยทอดผ่ำนชีวิตวัยรุ่น
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กลุ่มหนึ่ง ที่ล้วนมีควำมแตกต่ำง และสิ่งนี้เอง ท ำให้พวกเขำเจอเร่ืองรำวมำกมำย ไม่ซ้ ำกัน แต่ไม่ว่ำชีวิต
พวกเขำจะพบเจออะไร จะเลือกทำงออกอย่ำงไร สุดท้ำยพวกเขำจะได้เรียนรู้ผลของกำรกระท ำ ก้ำวผ่ำน 
และเติบโตขึ้นในที่สุด 

ที่มำ : www.movie.sanook.com 

ตัวอย่างโครงงานผลิตสารคดี 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ชื่อสำรคด ี  “ดอยตุง” 

ควำมยำว      30 นำที 

โดย   บริษัท พำโนรำม่ำ เวิลด์ไวด์ จ ำกัด 

วัตถุประสงค์  

           เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ำใจควำมเป็นมำเป็นไปและสิ่งที่เกิดขึ้นบนดอยตุง ว่ำไม่ใช่แค่เป็นเพียง
สถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยงำมติดอันดับโลกเท่ำนั้น แต่เป็นกระบวนกำรพัฒนำและสร้ำงอำชีพเพื่อให้
ชำวเขำและชนกลุ่มน้อยมีทำงเลือกในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงยั่งยืน อันเกิดข้ึนจำกพระรำชปณิธำนของ
สมเด็จย่ำ 

กลุ่มเป้ำหมำย  

           คนไทยทุกหมู่เหล่ำ โดยเฉพำะคนหนุ่มสำวรุ่นใหม่ ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

          คนรุ่นใหม่จะเข้ำใจเร่ืองรำวที่เกิดขึ้นบนดอยตุงอย่ำงกระจ่ำงชัด และเห็นน้ ำพระรำชหฤทัยของ
สมเด็จย่ำ ที่มีต่อพสกนิกรที่ยำกไร้และขำดโอกำส ด้วยหวังจะให้พวกเขำได้มีที่ยืนอย่ำงมีศักดิ์ศรีใน
สังคม 

แนวคิดกำรผลิตสำรคดีชุด “ดอยตุง” 

 สำรคดีชุดนี้จะพูดถึงผลส ำเร็จของโครงกำรพัฒนำดอยตุงอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยหลีกเลี่ยงที่จะ
พูดถึงพระรำชประวัติของสมเด็จย่ำ ซึ่งมีผู้คนกล่ำวถึงกันมำกและเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว แต่จะเน้นที่ชีวิต
ของชำวเขำที่เปลี่ยนไปและควำมภูมิใจของพวกเขำบนดอยตุง โดยน ำเสนอผ่ำนสำยตำและควำมคิดของ
ช่ำงภำพชำวอเมริกำที่บังเอิญเขำไปดื่มกำแฟในร้ำนกำแฟดอยตุงและสังเกตเห็นโปสเตอร์รูปชำวเขำเก็บ
เมล็ดกำแฟ และเร่ิมเดินทำงไปดอยตุงเพื่อค้นหำค ำตอบให้กับข้อสงสัยของเขำ ช่ำงภำพคนนี้จะเล่ำเร่ือง
ถึงควำมรู้สึกนึกคิดของเขำในฐำนะคนต่ำงชำติ ควบคู่ไปกับเร่ืองรำวของดอยตุงที่เล่ำผ่ำน กำรเล่ำเร่ือง
ของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำดอยตุงและชำวเขำแต่ละคนที่ช่ำงภำพอเมริกันคนน้ีเขำไปสัมผัส ผู้ชมจะ
ค่อยๆเรียนรู้พร้อมๆไปกับช่ำงภำพอเมริกัน ถึงควำมเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง 
ทีละเล็กละน้อย จนสำมำรถปะติดปะต่อ จิ๊กซอว์เป็นรูปเป็นร่ำงเห็นภำพของโครงกำรดอยตุงทั้งหมด  

 แก่นของเร่ือง  

           โครงกำรพัฒนำดอยตุง โครงกำรที่เกิดขึ้นจำกพระรำชด ำริของสมเด็จย่ำ เพื่อช่วยเหลือชำวเขำ
และชนกลุ่มน้อย 6 เผ่ำที่อำศัยอยู่บนดอยตุง จำกโครงกำรปลูกพืชทดแทนฝิ่นสู่รูปแบบกำรพัฒนำ
ทำงเลือกในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงยั่งยืนให้กับพวกเขำ โดยทรงมีปรัชญำว่ำ “ช่วยเหลือพวกเขา เพื่อให้พวก
เขาช่วยเหลือตัวเองได้” 
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กำรด ำเนินเร่ือง 

 จะเดินอยู่บนแกนเร่ืองที่ เน้นเร่ืองของ “การช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้” ให้เห็น
กระบวนกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงคน สร้ำงสิ่งแวดล้อม อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจนประสบผลส ำเร็จอย่ำง
ยั่งยืน 

เร่ืองย่อสำรคดีชุด “ดอยตุง” 

 นักเขียนสำรคดีอิสระชำวอเมริกัน ติดใจในรสชำติกำแฟ”ดอยตุง”ที่กรุงเทพ และสังเกตุเห็นว่ำ 
กำแฟเหล่ำนี้ปลูกโดยชำวเขำบนดอยสูงของประเทศไทย เขำออกเดินทำงไปดอยตุง เพื่อค้นหำเร่ืองรำว
ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงกำแฟ และชำวเขำเหล่ำนั้น สิ่งที่เขำค้นพบ ท ำให้มุมมองของเขำ เกี่ยวกับภูเขำสูง
ทำงภำคเหนือของประเทศไทยท่ีช่ือ “ดอยตุง” เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จำกจุดเร่ิมต้น จำกโครงกำรค้นหำ
พืชเพื่อปลูกทดแทนฝิ่น สู่กำรพัฒนำทำงเลือกในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงหลำกหลำย เขำค้นพบว่ำ ทุกวันนี้
ชำวเขำบนดอยตุง สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี  

ที่มำ : บริษัท พำโนรำม่ำ เวิลด์ไวด์ จ ำกัด 

ขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยข้อมูลจากโครงงานการผลิตรายการสู่การเขียนบทรายการ  

จำกตัวอย่ำงโครงงำนกำรผลิตรำยกำรของสองรำยกำรข้ำงต้นนั้น หลังจำกผู้วิจัยได้ศึกษำท ำ
ควำมเข้ำใจเรียบร้อยแล้ว จะเข้ำสู่ขั้นตอนของกำรค้นคว้ำหำข้อมูลจนกลำยเป็นบทรำยกำร ได้ดังภำพที่ 
5.3 
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ภำพที่ 5.3 ขั้นตอนกำรค้นคว้ำวิจัยข้อมูลจำกโครงงำนกำรผลิตรำยกำรสู่บทรำยกำร 
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 จำกภำพที่ 5.3 อธิบำยได้ว่ำกำรท ำงำนวิจัยข้อมูลส ำหรับก่อนกำรเขียนบทรำยกำร ผู้วิจัย
จ ำเป็นต้องทรำบว่ำรำยกำรที่ผลิตน้ันต้องกำรน ำเสนอเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองอะไร วัตถุประสงค์คืออะไร 
ใครเป็นกลุ่มเป้ำหมำย ออกอำกำศเมื่อไหร่ ที่ไหน มีรูปแบบกำรน ำเสนออย่ำงไร และอ่ืนๆ ตำมที่
โครงงำนกำรผลิตรำยกำรได้เขียนเอำไว้เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรค้นหำข้อมูลที่มีควำมสอดคล้องกัน 
เมื่อได้รับมอบหมำยหัวข้อหรือเร่ืองที่ต้องกำรผลิตแล้ว ผู้วิจัยจะเร่ิมต้นลงมือค้นหำข้อมูลโดยข้อมูลแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้วิจัยจะ
ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในบทที่ 4 ด้วยกำรอ่ำน พูดคุย สัมภำษณ์ 
ติดตำมสื่อต่ำงๆ สังเกต ทดลอง และอื่นๆ เท่ำที่เวลำจะเอ้ืออ ำนวย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องกำรน ำเสนอเอำไว้  

รำยกำรที่มีรูปแบบและเนื้อหำรำยกำรแตกต่ำงกันจะใช้แหล่งข้อมูลในกำรเขียนบทที่ต่ำงกันไป 
เช่น กำรเขียนบทส ำหรับรำยกำรเด็ก ผู้วิจัยต้องศึกษำกลุ่มผู้ชมให้ถ่องแท้ก่อนเพรำะเด็กในกลุ่มอำยุ
ต่ำงกันเพียงเล็กน้อย ควำมสนใจจะต่ำงกันไป ระยะเวลำของควำมสนใจก็ต่ำงกันด้วย โดยแหล่งค้นคว้ำ
เพื่อท ำควำมเข้ำใจส ำหรับกำรผลิตรำยกำรเด็ก สำมำรถศึกษำได้จำกหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยำเด็ก 
หนังสือเกี่ยวกับเด็ก ต ำรำแพทย์ กุมำรแพทย์ และอ่ืนๆ กำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจะท ำให้เข้ำใจว่ำ
ข้อมูลใดควรน ำมำสื่อสำรกับเด็ก และจะสื่อสำรด้วยวิธีอย่ำงไรให้เด็กเข้ำใจได้ง่ำย เป็นต้น หรือหำก
ต้องกำรผลิตรำยกำรส ำหรับผู้หญิง ผู้วิจัยสำมำรถศึกษำค้นคว้ำประเด็นต่ำงๆที่เกี่ยวกับผู้หญิง ได้แก่ 
ควำมสวยควำมงำม กำรท ำอำหำร บทบำทของผู้หญิงยุคใหม่ กิจกรรมยำมว่ำงของผู้หญิง ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัย
ต้องพิจำรณำว่ำควำมรู้อะไรบ้ำงที่ผู้หญิงควรรู้เพื่อส่งเสริมบทบำทและคุณภำพชีวิตของผู้หญิงในสังคม
ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นไป เป็นต้น (อรนุช เลิศจรรยำรักษ์, 2556, น. 63-71) 

หลังจำกนั้นข้อมูลต่ำงๆที่ได้มำจะถูกพิจำรณำกลั่นกรอง วิเครำะห์ และตรวจสอบ ว่ำตรงกับ
ประเด็นที่ต้องกำรหรือไม่ (theme) ตรงกับวัตถุประสงค์รำยกำรหรือไม่ (objective) ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำยหรือไม่ (target audience) ข้อมูลทันสมัยต่อเหตุกำรณ์หรือไม่ (timeliness) น่ำสนใจ
หรือไม่ (interesting) มีควำมส ำคัญมำกน้อยแค่ไหน (significance) เป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ผลิต
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เป็นรำยกำรจริงๆได้มำกน้อยแค่ไหน (possibility) ควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลเป็น
อย่ำงไร (correctness and credibility) เมื่อพิจำรณำวิเครำะห์ข้อมูลในเกณฑ์ต่ำงๆแล้วจะแยกข้อมูลส่วน
ที่ใช้ไม่ได้ทิ้งไป (delete) บำงส่วนน่ำสนใจแต่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของรำยกำรมำกนักในตอนนี้ก็จะ
เก็บใส่แฟ้มเอำไว้ใช้ประโยชน์ในครำวต่อๆไป  และส่วนที่ใช้ได้ตรงกับควำมต้องกำรของรำยกำรก็จะ
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องในทีมงำนต่อไป หำกข้อมูลไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบ ผู้วิจัยจะต้อง
เร่ิมต้นค้นหำข้อมูลใหม่อีกคร้ัง แต่หำกได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบว่ำข้อมูลนั้นๆใช้ได้ก็จะน ำไปใช้เป็น
ข้อมูลในกำรเขียนบทรำยกำรต่อไป  

ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่หำมำได้จะใช้ได้ส่วนหน่ึง แต่อำจยังไม่สมบูรณ์มำกนัก ผู้วิจัยจึง
จ ำเป็นต้องกลับไปค้นหำรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกแหล่งข้อมูลที่ต้องกำรอีกครั้ง ก่อนน ำข้อมูลต่ำงๆไปใช้
ในกำรเขียนบทและผลิตรำยกำรจริงต่อไป 

ตัวอย่างขั้นตอนการค้นหาข้อมูลเพื่อเขียนบทรายการ 

 หำกน ำตัวอย่ำงโครงงำนกำรผลิตรำยกำร “Hormones...วัยว้ำวุ่น” และสำรคดี “ดอยตุง” มำ
อธิบำยขั้นตอนกำรค้นคว้ำข้อมูลของผู้วิจัยตำมภำพที่ 5.3 สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

1) ตัวอย่ำงละครซีรีส์ “Hormones…วัยว้ำวุ่น”  

แนวคิดของละครได้ก ำหนดไว้ว่ำเป็น เร่ืองรำวของกลุ่มหนุ่มสำววัยฮอร์โมนพลุ่งพล่ำนกลุ่ม
หนึ่ง ที่เดินทำงมำถึงช่วงหนึ่งของชีวิตที่เต็มไปด้วยควำมสนุก ควำมคะนอง ควำมผิดหวัง ควำมสมหวัง 
ควำมรัก ควำมเกลียด ควำมฝัน อำรมณ์และเร่ืองรำวสับสนต่ำงๆที่ได้ซัดเข้ำมำในชีวิตอย่ำงจัง พร้อมกับ
ปัญหำของเด็กวัยรุ่นอย่ำงพวกเขำ แต่ไม่ว่ำชีวิตพวกเขำจะพบเจออะไร จะเลือกทำงออกอย่ำงไร สุดท้ำย
พวกเขำจะได้เรียนรู้ผลของกำรกระท ำ ก้ำวผ่ำน และเติบโตขึ้นในที่สุด  

เมื่อผู้วิจัยได้ทรำบถึงแนวคิดของละครแล้ว กำรค้นหำข้อมูลเพื่อกำรเขียนบทละครท ำได้หลำย
ช่องทำงพร้อมๆกัน เช่น อ่ำนหนังสือต่ำงๆเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่ำงกำยที่ส่งผลต่ออำรมณ์และพฤติกรรม
ของวัยรุ่น กำรสัมภำษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนฮอร์โมน กำรสัมภำษณ์นักจิตวิทยำที่ให้ค ำปรึกษำปัญหำ
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วัยรุ่น กำรติดตำมข่ำวเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ก่อปัญหำต่ำงๆซึ่งปรำกฎให้เห็นอยู่ตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ และกำร
พูดคุยกับวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมน่ำสนใจเพื่อน ำมำเป็นกรณีตัวอย่ำง เป็นต้น  

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมำได้ในระดับหนึ่ง ผู้วิจัยจะเร่ิมกลั่นกรอง วิเครำะห์ และตรวจสอบ
ข้อมูลต่ำงๆว่ำข้อมูลใดบ้ำงที่น่ำสนใจ ก ำลังอยู่ในกระแส ตรงตำมวัตถุประสงค์รำยกำร ตอบสนอง
ควำมสนใจของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น เป็นเร่ืองรำวที่เป็นประโยชน์ให้แง่คิด เพื่อน ำไปเสนอเป็นข้อมูลส ำหรับ
กำรเขียนเป็นบทละครต่อไป และหลังจำกวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดแล้วอำจเกิดควำมคิดว่ำใน
แต่ละตอนควรเน้นแก่นของเร่ือง (theme) ไปที่กำรแสดงออกทำงอำรมณ์และพฤติกรรมที่เกิดจำก
ฮอร์โมนแต่ละตัว เพรำะฮอร์โมนในช่วงปรับตัวเป็นวัยรุ่นมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่ำงมำก  

ผู้วิจัยละครเร่ืองนี้อำจเสนอประเด็นส ำหรับกำรเขียนบทแต่ละตอน จนไดช้ื่อตอนเป็นชื่อ
ฮอร์โมนต่ำงๆ ได้แก่ ตอนที่ 1 เทสโทสเตอโรน ตอนที่ 2 โดพำมีน ตอนที่ 3 เอ็นโดฟิน ตอนที่ 4 เซโร
โทนิน ตอนที่ 5 เอสโตรเจน ตอนที่ 6 โดพำมีน ตอนที่ 7 อะดรีนำลิน ตอนที่ 8 โปรเจสเตอโรน และ
ตอนที่ 9 คอร์ติซอล เป็นต้น และแน่นอนชื่อเหล่ำนี้ย่อมได้มำจำกกำรค้นคว้ำหำข้อมูลมำกมำย รวมไป
ถึงกำรศึกษำพฤติกรรมของตัวละครที่มีพฤติกรรมแตกต่ำงหลำกหลำยที่ปรำกฎอยู่ในเร่ืองย่อ จนน ำ
ข้อมูลสองส่วนมำบรรจบกันกลำยเป็นแก่นเร่ืองในแต่ละตอนของซีรีส์เร่ืองนี้  

ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลเร่ืองย่อของละคร “hormones…วัยว้ำวุ่น” ได้สร้ำงบุคคลิกให้ตัวละครวัยรุ่น
ตัวหนึ่งที่ชื่อว่ำ “ไผ่” เป็นเด็กหนุ่มเลือดร้อน ที่คิดว่ำกำรใช้ก ำลัง คือ กำรแก้ไขปัญหำที่ดีที่สุด ซึ่งจำก
กำรเก็บข้อมูลพบว่ำบุคลิกดังกล่ำวเกิดจำกอิทธิพลของฮอร์โมนที่ชื่อ “อะดรีนำลิน” ผู้วิจัยได้เชื่อมโยง
บุคลิกของตัวละคร “ไผ่” ที่วำงไว้ และค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ 
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์นักจิตวิทยำวัยรุ่น ข้อมูลจำกชีวิตจริงของวัยรุ่นที่เป็นกรณีตัวอย่ำงแสดง
พฤติกรรมก้ำวร้ำว และอ่ืนๆ เพื่อน ำไปเป็นข้อมูลส ำหรับผู้เขียนบทให้มีตัวอย่ำงแนวทำงกำรผูกเร่ือง
และน ำไปเขียนเป็นเร่ืองย่อของตอนนั้นๆต่อไปได้ 
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ตัวอย่างเร่ืองย่อ ตอน “อะดรีนาลิน” 

 “อะดรีนำลิน” เป็นฮอร์โมนที่สร้ำงขึ้นจำกต่อมหมวกไต อะดรีนำลินจะหลั่งออกมำขณะที่ 
โกรธ ตกใจ ตื่นเต้น อย่ำงรุนแรง ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย เพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน และเพิ่มประสิทธิภำพทำงร่ำงกำยในระยะเวลำอันสั้น 

 ไผ่ โดนเพื่อนทั้งหมดในกลุ่มเลิกคบ ท ำให้เขำเหลือเพียงควำมสัมพันธ์กับสไปร์ทเท่ำนั้น เขำ
พยำยำมท ำให้ดีที่สุด แต่เมื่อได้เห็นภำพ วิน เข้ำใกล้สไปร์ท ก็หวนให้ไผ่นึกได้ว่ำทั้งคู่เคยมี
ควำมสัมพันธ์กันมำก่อน ไผ่จึงเร่ิมไม่ไว้ใจกัน และไม่วำงใจสไปร์ท ส่งผลให้ไผ่กับสไปร์ทระหอง
ระแหงกันมำกขึ้น 

 แท้ที่จริงแล้ว วินในตอนนี้ไม่ได้สนใจใครอ่ืนเลยนอกจำก ขวัญ เขำเร่ิมรุกเข้ำใกล้ขวัญมำกขึ้น
แต่ขวัญเองก็ยังสงวนท่ำทีอยู่เหมือนเคย และขณะที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ดำว กับดิน เร่ิมคืบหน้ำขึ้น
เร่ือยๆ ในอีกด้ำนหนึ่ง ภู ยังคงตกอยู่ในช่วงเวลำที่อึดอัดทุกครั้งที่ได้พบธีร์ รวมถึงเต้ยด้วย 

 สงครำมระหว่ำงไผ่กับปั้น ยังไม่จบสิ้น ต่ำงฝ่ำยยังพลัดกันเอำคืนทวงแค้นอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด 
และยิ่งทวีควำมรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ จนลุกลำมไปจนถึงชีวิตครอบครัวของไผ่ เขำทะเลำะกับพ่อรุนแรงทุก
คร้ังที่เกิดเร่ือง และแม่เองก็เป็นห่วงเขำอย่ำงหนัก จนตัดสินใจพำไผ่เข้ำวัดไปพบกับท่ำนเจ้ำอำวำส ผู้ซึ่ง
ท ำนำยทำยทักไว้ว่ำ ดวงชะตำของไผ่ก ำลังจะถึงฆำต ! 

ที่มำ : www.movie.sanook.com 

2) ตัวอย่ำงรำยกำรสำรคดี “ดอยตุง”  

สำรคดีเร่ือง “ดอยตุง” ผลิตโดยบริษัท พำโนรำม่ำ เวิลด์ไวด์ จ ำกัดซึ่งมีแนวทำงในกำร
ค้นคว้ำวิจัยข้อมูลที่อิงกับโครงงำนกำรผลิตรำยกำรเช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของสำรคดีเร่ืองนี้ต้องกำร
ท ำให้คนรุ่นใหม่เข้ำใจควำมเป็นมำเป็นไปและสิ่งที่เกิดขึ้นบนดอยตุง ว่ำไม่ใช่แค่เป็นเพียงสถำนที่
ท่องเที่ยวที่สวยงำมติดอันดับโลกเท่ำนั้น แต่เป็นกระบวนกำรพัฒนำและสร้ำงอำชีพเพื่อให้ชำวเขำและ
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ชนกลุ่มน้อยมีทำงเลือกในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงยั่งยืน ที่เกิดขึ้นจำกพระรำชปณิธำนของสมเด็จย่ำ โดยทรง
มีปรัชญำว่ำ “ช่วยเหลือพวกเขา เพื่อให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองได้”  

แนวคิดกำรผลิตสำรคดีเร่ืองนี้จะไม่ใช่กำรน ำเสนอในรูปแบบพระรำชประวัติของสมเด็จย่ำ ซึ่ง
มีผู้คนกล่ำวถึงกันมำกและเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว แต่จะเน้นไปที่เร่ืองรำวชีวิตของชำวเขำที่เปลี่ยนไปในทำง
ที่ดีขึ้น โดยน ำเสนอผ่ำนสำยตำและควำมคิดของช่ำงภำพชำวอเมริกำที่บังเอิญเขำไปดื่มกำแฟในร้ำน
กำแฟดอยตุงที่กรุงเทพฯแล้วติดใจในรสชำติกำแฟ และสังเกตเห็นว่ำกำแฟเหล่ำนี้ปลูกโดยชำวเขำบน
ดอยสูงของประเทศไทย จึงออกเดินทำงไปดอยตุงเพื่อค้นหำเร่ืองรำวควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงกำแฟและ
ชำวเขำ  

ประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงท ำให้เขำได้พบชำวเขำและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ที่ได้น ำเร่ืองรำว
ต่ำงๆควำมเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนดอยตุงมำเล่ำให้ฟัง จนสำมำรถปะติดปะต่อ จิ๊ก
ซอว์เป็นรูปเป็นร่ำงเห็นภำพของโครงกำรดอยตุงทั้งหมดว่ำโครงกำรนี้ได้ช่วยเหลือชำวเขำให้ช่วยเหลือ
ตัวเองอย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร ท ำให้มุมมองของเขำเกี่ยวกับภูเขำสูงทำงภำคเหนือของประเทศไทยที่ชื่อ 
“ดอยตุง” เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จำกจุดเร่ิมต้น จำกโครงกำรค้นหำพืชเพื่อปลูกทดแทนฝิ่น สู่กำรพัฒนำ
ทำงเลือกในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงหลำกหลำย เขำค้นพบว่ำ ทุกวันน้ีชำวเขำบนดอยตุง สำมำรถด ำรงชีวิต
อยู่ได้อย่ำงยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี 

เมื่อผู้วิจัยได้ทรำบข้อมูลต่ำงๆเกี่ยวกับสำรคดี “ดอยตุง” จำกโครงกำรผลิตรำยกำรสำรคดีแล้ว 
กำรเร่ิมต้นค้นหำข้อมูลเพื่อกำรเขียนบทแต่ละตอน ผู้วิจัยต้องอำศัยแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือ
เกี่ยวกับโครงกำรต่ำงๆของดอยตุง พระรำชประวัติสมเด็จย่ำ ส ำรวจร้ำนกำแฟดอยตุงและผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆของร้ำนกำแฟดอยตุง สัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรฯ ศึกษำข้อมูลภูมิหลังของช่ำงภำพชำว
อเมริกันที่จะมำเป็นตัวเดินเร่ือง ค้นหำรำยชื่อบุคคลที่น่ำสนใจที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงกำร
ดอยตุง ศึกษำข้อมูลประวัติศำสตร์ ลงพื้นที่ส ำรวจสภำพทำงภูมิศำสตร์ ภูมิอำกำศ อำชีพ ชีวิตควำม
เป็นอยู่ วิถีชีวิตในครอบครัวและชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมของชำวเขำ เป็นต้น  
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เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมำได้ในระดับหนึ่ง ผู้วิจัยจะเร่ิมกลั่นกรอง วิเครำะห์ และตรวจสอบ
ข้อมูลต่ำงๆว่ำข้อมูลและบุคคลใดบ้ำงที่สอดคล้องกับแนวคิดที่ได้วำงไว้ในโครงงำนกำรผลิตรำยกำร ก็
จะน ำมำใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งส ำหรับกำรวำงแนวทำงกำรเขียนบทสำรคดีควำมยำว 30 นำทีต่อไป ซึ่ง
จำกกำรศึกษำวิจัยข้อมูลต่ำงๆมำกมำยผู้วิจัยสำรคดี “ดอยตุง” ได้รวบรวมข้อมูล คัดแยก และจัดกลุ่มเป็น
ประเด็นที่น่ำสนใจเอำไว้ 10 ประเด็น ดังนี้ 

1.สภำพดอยตุงในอดีต 

2.กำรปลูกพืชทดแทนฝิ่น 

3.กำรช่วยเหลือชำวเขำที่เคยปลูกฝิ่น 

4.ปรัชญำของสมเด็จย่ำ เร่ือง เจ็บ จน ไม่รู้ 

5.กำรส่งเสริมกำรปลูกกำแฟบนดอยตุง 

6.กำรพัฒนำอำชีพที่หลำกหลำย 

7.โครงกำรส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ 

8.ควำมรู้สึกที่ชำวเขำมีต่อสมเด็จย่ำ 

9.โครงกำรพัฒนำทำงเลือกในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

10.โรงงำนคั่วกำแฟ “ดอยตุง” 

หลังจำกนั้นผู้วิจัยได้น ำข้อมูลต่ำงๆที่ค้นคว้ำมำได้มำประสำนเข้ำกันกับแนวทำงกำรน ำเสนอที่
ได้เขียนไว้โครงงำนกำรผลิตรำยกำรที่ต้องกำรเสนอเร่ืองรำวผ่ำนช่ำงภำพชำวอเมริกันคนหน่ึงที่ได้
เดินทำงไปค้นหำค ำตอบต่ำงๆที่เขำสงสัยเกี่ยวกับ “ดอยตุง” จนได้มองเห็นภำพควำมสัมพันธ์ทั้งหมด
ของโครงกำรดอยตุงว่ำโครงการนี้ได้ช่วยเหลือชาวเขาให้ช่วยเหลือตัวเองอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งเป็น
แก่นหลัก (theme) ของสำรคดีเร่ืองนี้ ประเด็นต่ำงๆทั้งสิบประเด็นนั้นได้ถูกน ำมำร้อยเรียงเข้ำเป็นโครง
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เร่ือง (plot) เดียวกัน ภำยใต้ชื่อสำรคดีชุด “ดอยตุง” ซึ่งเน้ือหำของบทรำยกำรแต่ละตอนจะค่อยๆผูกเป็น
เร่ืองขึ้นมำตำมโครงที่วำงไว้โดยรำยละเอียดของเนื้อหำแต่ละตอนได้มำจำกกำรค้นคว้ำวิจัยตำมขั้นตอน
นั่นเอง 

โครงเร่ืองสารคดีชุด “ดอยตุง” 

 Allan R.long ช่ำงภำพและนักเขียนสำรคดีชำวอเมริกัน สังเกตเห็นโปสเตอร์รูปชำวเขำเก็บ
กำแฟ ที่ร้ำนกำแฟดอยตุง ในลุมพินีไนท์บำร์ซำร์ ขณะที่เขำก ำลังนั่งดื่มกำแฟอยู่ในร้ำน ภำพนั้นสะกิด
ใจเขำ ให้ตั้งค ำถำมว่ำ กำแฟรสชำติเยี่ยมนี้เป็นผลงำนของชำวเขำเหล่ำนี้หรือ ส ำหรับ Steve แล้วเขำเคย
ได้ยินมำบ้ำงเร่ืองดอยตุง แต่ก็เป็นเพียงสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทำงภำคเหนือของประเทศไทย แต่
เร่ืองที่เป็นแหล่งปลูกกำแฟรสชำติดี จนมีร้ำนกำแฟชื่อดอยตุง เขำยังไม่เคยทรำบเร่ืองมำก่อน ในฐำนะ
นักเขียนเร่ืองสำรคดี ภำพนั้นท ำให้ Allan เกิดควำมสนใจอยำกที่จะรู้เร่ืองรำวควำมเป็นมำของดอยตุง
มำกขึ้น 

  เขำเดินทำงขึ้นเหนือ เพื่อหำค ำตอบให้กับข้อสงสัยของเขำว่ำ กำแฟและชำวเขำมีควำมเกี่ยวข้อง
เป็นมำอย่ำงไร บนดอยตุงเขำได้พบกับม.ล.ดิศปนัดดำ ดิศสกุล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ดูแลศูนย์
เผยแพร่และเรียนรู้กำรพัฒนำทำงเลือกในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงยั่งยืน ม.ล.ดิศปนัดดำได้เล่ำให้เขำฟังถึง
ควำมเป็นมำของกำแฟบนดอยตุง ว่ำโครงกำรพัฒนำดอยตุง ส่งเสริมให้เกษตรกรชำวเขำปลูกทดแทน
กำรปลูกฝิ่นมำกว่ำ 20 ปีแล้ว สิ่งที่ได้ยินท ำให้ Allan แปลกใจมำกขึ้น เพรำะสิ่งที่เขำเคยได้ยินมำว่ำ 
หลำยประเทศในโลกจะใช้วิธีปรำบปรำมเผำท ำลำยไร่ฝิ่น อย่ำงสิ้นซำก แต่ท ำไมที่นี่ถึงเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของชำวเขำได้ โดยไม่เสียเลือดเน้ือได้ ท ำให้เขำสนใจอยำกที่จะรู้ควำมเป็นมำของโครงกำรที่ดอยตุงมำก
ขึ้นอย่ำงที่ไม่เคยคิดมำก่อน  

 ม.ล.ดิศปนัดดำ พำ Allan ไปดูโรงงำนคั่วกำแฟที่เชิงดอย เขำได้พบเห็นชำวเขำหลำยคน
สำละวนอยู่กับกำรคัดเลือกเมล็ดกำแฟที่มีคุณภำพ เข้ำเคร่ืองคั่วและบด เพื่อส่งให้ลูกค้ำทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ณรงค์เล่ำว่ำ กำแฟของดอยตุงเพิ่งได้รับอนุญำตให้ใช้ตรำสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
(Geographical Indication) ในฐำนะผู้ผลิตกำแฟที่มีลักษณะเฉพำะบนดอยตุง  
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 Allan ได้มีโอกำสได้พูดคุยกับคนงำนคนหนึ่ง เป็นชำวเขำเผ่ำอำข่ำ ชื่อธงชัย ธงชัยได้เล่ำให้ฟัง
ว่ำ เขำปลูกกำแฟมำหลำยปีแล้ว มีรำยได้ดีขึ้นกว่ำแต่ก่อนมำก สมัยก่อนครอบครัวของเขำก็ปลูกฝิ่น แต่
รำยได้ไม่มั่นคง อดอยำกมำก หน ำซ้ ำคนในหมู่บ้ำนก็ติดฝิ่นกันเยอะ เขำยังบอก Allan อีกว่ำสมเด็จย่ำ
เป็นคนช่วยพวกเขำขึ้นมำจำกขุมนรก   

 Allan เร่ิมสงสัย ใครกันนะ สมเด็จย่ำ ท่ำนเป็นใคร ท ำไมชำวเขำเหล่ำนี้ถึงพูดถึงท่ำนด้วยควำม
เทิดทูน ม.ล.ดิศปนัดดำ เดำใจ Allan ออก เลยเล่ำให้ฟังว่ำ สมเด็จย่ำ คือพระบรมรำชชนนีใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวของประเทศไทย ท่ำนขึ้นมำที่ดอยตุงเมื่อปี 2530 ทอดพระเนตรเห็นป่ำต้น
น้ ำถูกท ำลำยจนหมดสิ้นเป็นเขำหัวโล้น เพรำะกำรท ำไร่เลื่อนลอย ชำวเขำและชนกลุ่มน้อยต่ำงๆอยู่กัน
อย่ำงล ำบำกยำกแค้น ท ำไร่ฝิ่นกันอย่ำงแพร่หลำย พระองค์ทรงเชื่อว่ำ ไม่มีใครอยำกเกิดมำเป็นคนไม่ดี 
และปัญหำทั้งหมดที่เกิดขึ้นมำจำก ควำมเจ็บ ควำมจน ควำมไม่รู้ จึงตั้งโครงกำรพัฒนำดอยตุงขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือพวกเขำเหล่ำนั้น และปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำล ำธำร และให้คนเหล่ำนั้นอยู่ร่วมกับป่ำได้  
โดยเร่ิมต้นจำกกำรเยียวยำรักษำให้ร่ำงกำยคนแข็งแรง ปลอดโรค แล้วส่งเสริมอำชีพให้เขำมีงำนท ำ เพื่อ
ช่วยเขำเพื่อช่วยตัวเอง สุดท้ำยจึงส่งเสริมเร่ืองกำรศึกษำให้คนมีปัญญำ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
อย่ำงแท้จริง ในระยะแรกโครงกำรได้จ้ำงชำวบ้ำนเข้ำมำเป็นคนงำนปลูกป่ำ เป็นกำรเปลี่ยนที่ให้พวกเขำ
มีรำยได้อย่ำงทันทีทันใด 

 Allan รู้สึกประทับใจในสิ่งที่สมเด็จย่ำทรงกระท ำ เพรำะสิ่งท่ีเขำเห็นอยู่ตรงหน้ำ คือป่ำไม้ท่ี
อุดมสมบูรณ์อย่ำงยิ่ง ไม่เหลือภำพเดิมอย่ำงที่ม.ล.ดิศปนัดดำบอกว่ำ เป็นเขำหัวโล้นเมื่อ 20 ปีก่อน  

 ธงชัยชวน Allan ไปเที่ยวที่บ้ำนเขำ ที่บ้ำนอำข่ำป่ำกล้วย ที่นั่น Allan ได้เห็นผู้คนในหมู่บ้ำนอยู่
ด้วยควำมเป็นสุข และสงบ เขำเห็นชำวบ้ำนหลำยคน ก ำลังรูดเมล็ดกำแฟ ตำกกำแฟอยู่หน้ำบ้ำน เด็กๆ
ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่หมู่บ้ำน สิ่งที่ท ำให้ Allan ทึ่งก็คือ เด็กที่นี่เรียนหนังสือในระบบใหม่ที่
เรียกว่ำ Montessori คือกำรให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยกำรปฎิบัติและให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำง 

 Allan ได้พบกับภรรยำและลูกของธงชัย พวกเขำชวน Allan ให้ทำนข้ำวด้วยกัน ภรรยำของ
ธงชัยเล่ำว่ำ พืชผักที่เห็น ก็ปลูกเองไม่มีสำรพิษ ของให้ Allan สบำยใจได้ ภรรยำของธงชัย เป็นคนงำน
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ทอผ้ำอยู่ที่โรงงำนเชิงดอยตุง ท่ีนั่นมีหญิงหลำกหลำยอำยุ หลำยร้อยคน ท ำงำน ผลิตผ้ำทอ ผ้ำฝ้ำย 
ลวดลำยสวยงำม พวกเขำเป็นชำวเขำท่ีอยู่ในโครงกำรพัฒนำดอยตุง ซึ่งโดยปกติ หญิงชนเผ่ำเหล่ำนี้มี
ฝีมือทำงเย็บปักถักร้อยเป็นภูมิปัญญำดั่งเดิมอยู่แล้ว แต่โครงกำรหำผู้เชี่ยวชำญ มำออกแบบดัดแปลง
ลวดลำยเสียใหม่ เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งก็ได้ผล ผลงำนของพวกเขำเป็นท่ีต้องกำร
ของตลำดทั้งในประเทศไทยเองและส่งออกไปต่ำงประเทศด้วย  

 Allan สังเกตเห็นว่ำ ครอบครัวของธงชัย อยู่อย่ำงมีควำมสุข เขำเองก็อดดีใจไปกับพวกเขำด้วย
ไม่ได้ พิชัยยังเล่ำให้ Allan ฟังว่ำ บนดอยตุงไม่ได้ส่งเสริมกำรปลูกกำแฟอย่ำงเดียว แต่มี Macadamia 
ด้วย Allan แปลกใจ Macadamia มันเป็น Nut ชนิดหน่ึงที่ปลูกในประเทศของเขำน่ี ปลูกบนดอยตุงได้
ด้วยหรือ ณรงค์อำสำพำ Allan ไปดูโรงงำน Macadamia เล็กๆ เปิดด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2538 เขำเห็น
ชำวอำข่ำ ก ำลังแบกตะกร้ำแมคคำดำเมีย มำส่งในโรงงำน มันเป็นภำพที่ไม่น่ำเป็นไปได้เลย ในสำยตำ
ของ Allan  

 พิชัยพำ Allan ไปดูธุรกิจเพื่อนบ้ำนของเขำ อำเสำะ เขำมีแปลงไม้ดอกไม้ประดับเล็กๆอยู่บน
ดอยตุง อำเสำะก ำลังยุ่งอยู่กับกำรขนกระถำงไม้ดอกสีสวยจ ำนวนมำกขึ้นรถบรรทุก Allan ถำมเขำว่ำ จะ
ขนไปขำยที่ไหน อำเสำะบอกว่ำจะขนไปที่สวนแม่ฟ้ำหลวง เพื่อเปลี่ยนต้นไม้รุ่นใหม่ ต้อนรับฤดูร้อนที่
จะมำถึง Allan เลยช่วยอำเสำะขนต้นไม้ขึ้นรถและขอตำมไปด้วย สวนแม่ฟ้ำหลวงรับซื้อต้นไม้จำกพวก
เขำตลอดทั้งปี เพื่อเปลี่ยนให้ต้นไม้ในสวนดูสวยงำมอยู่เสมอ ท ำให้พวกเขำมีรำยได้ตลอดปีเช่นกัน อำ
เสำะเล่ำว่ำเดิมที เขำเป็นคนงำนรับจ้ำงปลูกดอกไม้ในสวนแม่ฟ้ำหลวง ต่อมำโครงกำรส่งเสริมให้พวก
เขำมีธุรกิจของตนเอง ลงทุนให้ก่อนขำยให้โครงกำรได้แล้วค่อยมำจ่ำย ท ำให้ชีวิตของเขำดีขึ้นมำก เขำ
บอกว่ำเขำมีควำมสุขมำกที่ได้มีอำชีพที่มั่นคง ผิดกับตอนเด็กๆที่ล ำบำกยำกจน ไม่มีอะไรจะกิน 

 ที่โรงงำนทอผ้ำ Allan รู้จักกับหญิงชำวอำข่ำคนหนึ่ง ชื่ออรวรรณ เธอมีลูกสำว 3 คน ลูกทั้ง 3 
ได้เรียนหนังสือในโครงกำรดอยตุง คนโตจบมัธยมปลำยแล้ว ก ำลังเรียนต่อระดับปวส. ยำมว่ำ พวกเธอ
จะช่วยแม่ท ำงำนในโรงงำนทอผ้ำ ท ำให้มีรำยได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เดือดร้อนเหมือนตอน
ปลูกฝิ่น Allan ถำมเธอว่ำ อะไรคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิต เธอบอกว่ำ เธอไม่มีควำมรู้ ไม่ได้เรียนหนังสือ 
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กำรที่ลูกทั้งสำมคนได้เรียนสูงๆ เป็นสี่งที่เธอภูมิใจมำก เงินทุกบำททุกสตำงค์ที่เธอหำมำได้ จะเก็บ
เอำไว้ให้ลูกเรียนหมดเลย เธอกล่ำวถึงสมเด็จย่ำด้วยน้ ำเสียงสั่นเครือว่ำ ถ้ำไม่มีสมเด็จย่ำ ไม่รู้ว่ำป่ำนนี้
ชีวิตเธอและลูกจะเป็นอย่ำงไร 

 ตลอดระยะเวลำสั้นๆที่อยู่บนดอยตุง สิ่งส ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่งที่ Allanสังเกตเห็นและสัมผัสได้ก็
คือ คนเหล่ำนี้ไม่มีทำงที่จะหวนกลับไปหำสิ่งที่ผิดกฎหมำยได้อีกเลย พวกเขำตระหนักถึงผลเสียในอดีต 
ผลดีและวิถีแห่งควำมสุขในปัจจุบัน และควำมมุ่งมั่นที่จะรักษำสิ่งเหล่ำนี้เอำไว้ให้ได้ในอนำคต ที่
กระมัง ที่เขำเรียกว่ำ ควำมยั่งยืน  

 Allan เห็นกระบวนกำรสร้ำงคนของโครงกำรพัฒนำดอยตุง ที่มุ่งท ำทุกอย่ำงที่จะท ำให้พวกเขำ
ยืนหยัดได้ด้วยขำตนเอง ไม่ใช่กำรเอำเงินมำแจก หรือกำรให้เปล่ำ แต่ให้เขำเรียนรู้ท่ีจะอุ้มชูตัวเองได้ 
รู้เท่ำทันกำรพัฒนำทำงธุรกิจ และพิทักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  

           ม.ล.ดิศปนัดดำ บอกว่ำ  อีก  10ปี  โครงกำรพัฒนำดอยตุงจะสิ้นสุดลง    ธุรกิจบำงส่วนเช่นธุรกิจ
กำแฟ จะโอนเข้ำไปอยู่ในควำมดูแลของพวกเขำเองทั้ง 6 เผ่ำ 29 หมู่บ้ำนเพื่อบริหำรจัดกำรกันเอง เขำ
เชื่อว่ำสิ่งที่ท ำมำทั้งหมด พวกเขำจะอยู่กันได้อย่ำงยั่งยืน Allan เองก็มีควำมเชื่อแบบนั้นเช่นกัน 

บนยอดดอยตุง Espresso ร้อนที่อยู่ในมือของ Allan มันมีควำมหมำยส ำหรับเขำมำกขึ้นกว่ำเดิม 
วินำทีนี้ มันไม่ใช้แค่กำแฟหอมกรุ่นรสชำติเยี่ยมที่อยู่ตรงหน้ำ แต่มันคือวิถีชีวิตของผู้คน ที่มีควำมหวัง มี
ศักดิ์ศรี มันคือทำงเลือกของชีวิตใหม่ที่จะด ำรงอยู่ต่อไปอย่ำงยั่งยืน เขำเชื่อเช่นนั้นจริงๆ 

ที่มำ : บริษัท พำโนรำม่ำ เวิลด์ไวด์ จ ำกัด 

จำกตัวอย่ำงทั้งสองรำยกำรเห็นได้ว่ำกำรค้นคว้ำหำข้อมูลส ำหรับกำรเขียนบทรำยกำรนั้น ผู้วิจัย
ข้อมูลต้องมีควำมชัดเจนก่อนว่ำตนเองต้องกำรผลิตเรื่องอะไร เป้ำหมำยเพื่ออะไร ประเด็นอะไร 
รูปแบบไหน และผลิตให้ใครดูใครฟัง เป็นต้น ควำมชัดเจนที่มีต่อแนวคิดกำรผลิตรำยกำรจะช่วยท ำให้
กำรค้นหำข้อมูลไม่สะเปะสะปะ คนเขียนบทสำมำรถผูกเป็นเร่ืองได้ง่ำย น่ำสนใจ และมีข้อมูลมำ
สนับสนุนเร่ืองรำวที่น ำเสนอได้อย่ำงสอดคล้องและสมเหตุสมผล เน่ืองจำกกำรค้นหำข้อมูลมีจุดยืน
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ชัดเจนตั้งแต่แรก ข้อมูลได้ผ่ำนกำรค้นคว้ำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรกลั่นกรอง และกำรแยกแยะ จนง่ำย
ส ำหรับกำรน ำข้อมูลต่ำงๆมำเรียบเรียงและต่อยอดเป็นประเด็นใหม่ในกำรเขียนบทรำยกำร  

กล่ำวโดยสรุป ปัญหำกำรเขียนบทรำยกำรของไทยจ ำนวนไม่น้อย เกิดจำกผู้ผลิตรำยกำรไม่ได้
ท ำหน้ำที่ “วิจัย” แต่นิยมเป็นแค่ “ผู้หยิบข้อมูลของคนอ่ืน” มำเขียนเป็นบทรำยกำรโดยไม่ได้ตระหนักว่ำ
แนวคิดหลักของรำยกำรตนเองนั้นต้องกำรน ำเสนออะไรให้กับผู้ชม ท ำให้เนื้อหำรำยกำรเต็มไปด้วย 
“ข้อมูลดิบ” หลำยๆอันน ำมำวำงปะเข้ำไว้ด้วยกันโดยไม่ได้มีกำรเชื่อมโยงควำมคิดเข้ำไว้ด้วยกัน หรือที่
เรียกว่ำ “ขำดแก่นของรำยกำร” (lack of theme) กำรสร้ำงธีมที่ดีในบทรำยกำรนั้น ผู้วิจัยต้องรู้จักใช้ 
“ควำมคิดสร้ำงสรรค์” สร้ำงข้อมูลที่มีอยู่ให้กลำยเป็น “ประเด็นใหม่” ขึ้นมำ ไม่ใช่ท ำหน้ำที่เพียงหยิบ 
“ข้อมูลเก่ำ” ต่ำงๆมำ “ต่อ” เข้ำไว้ด้วยกันโดยไม่สำมำรถเชื่อมโยงหรือบอกเหตุผล “ควำมสัมพันธ์” ใดๆ
ได้เลย และเมื่อหำเหตุผลให้กับค ำตอบไม่ได้แล้ว บทที่เขียนออกมำจึงเต็มไปด้วยรอยปะที่ขำดวิ่น ไม่ได้
กลมกลืนเป็นเร่ืองเดียวกัน จนส่งผลกระทบต่อคุณภำพของรำยกำรอย่ำงมำก  
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บทท่ี 6 

การวิจัยผู้แสดง 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 ประเภทของบุคคลำกรในกำรผลิตรำยกำร 
 ต ำแหน่งที่มีบทบำทในกำรคัดเลือกบุคคลเบื้องหน้ำในรำยกำร 
 ขั้นตอนทั่วไปส ำหรับกำรคัดเลือกผู้แสดง 

เกร่ินน า 

รำยกำรต่ำงๆส่วนใหญ่มีบุคคลเข้ำมำเป็นองค์ประกอบอยู่ในรำยกำรเกือบทั้งสิ้น ได้แก่ 
นักแสดง ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ให้สัมภำษณ์   ผู้แข่งขันเล่นเกม ผู้ประกำศข่ำว ผู้ชมในห้องส่ง ฯลฯ บุคคล
เหล่ำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ หำกแตม่ีผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเลือกบุคคลมำออกรำยกำร ดังนั้น
เน้ือหำตั้งแต่บทที่ 6 ถึงบทที่ 9 จึงมุ่งน ำเสนอกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลประเภทต่ำงๆใน
รำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ว่ำมีเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกอย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้นเข้ำมำท ำ
หน้ำที่ต่ำงๆในรำยกำรตำมควำมเหมำะสม โดยในบทที่ 6 นี้ จะกล่ำวถึงกรอบกว้ำงๆให้ทรำบว่ำบุคคลที่
ปรำกฎในรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์น้ันมีกี่ประเภท และขั้นตอนทั่วๆไปในกำรคัดเลือกผู้แสดงนั้นเป็น
อย่ำงไร เสียก่อน หลังจำกนั้นในบทที่ 7 ถึงบทที่ 8 จึงค่อยลงรำยละเอียดให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของ
กำรคัดเลือกผู้แสดงในแต่ละประเภทต่อไป  

ประเภทของบุคคลากรในการผลิตรายการ 

  บุคคลำกรในกำรผลิตรำยกำรสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเบื้องหน้ำและกลุ่ม
เบื้องหลัง กำรคัดเลือกบุคลำกรเบื้องหลังหรือทีมงำนฝ่ำยผลิตเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของผู้บริหำรองค์กร
และฝ่ำยบุคคล แต่กำรคัดเลือกบุคลำกรเบื้องหน้ำ อันได้แก่ ตัวละคร (characters) ตัวแสดง (performers) 
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ผู้ด ำเนินรำยกำรวิทยุ (on-air personalities) แขกรับเชิญ (guests) และผู้ประกำศ (announcers) ฯลฯ จะมี
บุคคลเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรคัดเลือกแตกต่ำงกันไปขึ้นกับว่ำผู้แสดง (talents) กลุ่มนั้นๆมีบทบำท
ควำมส ำคัญต่อรำยกำรมำกน้อยเพียงใด โดยในที่นี้ได้แบ่ง “บุคคลเบื้องหน้า” ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ   

  1) ผู้แสดงหลัก หรือบุคคลที่เป็นตัวหลักประจ ำรำยกำร ในที่นี้หมำยถึง บุคคลเบื้องหน้ำที่มี
บทบำทส ำคัญในกำรเดินเรื่อง มักเป็นตัวที่ปรำกฎอยู่ในรำยกำรเป็นประจ ำทุกตอน หรือเป็นระยะๆอย่ำง
ต่อเนื่อง ได้แก่ พิธีกร ผู้ช่วยพิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ประกำศข่ำว นักแสดงหลัก นักแสดงสมทบ ตัว
เดินเร่ืองประจ ำในรำยกำรสำรคดี และนักแสดงประกอบที่พบเห็นเร่ือยๆในละครเร่ืองนั้นๆ เป็นต้น  

  2) ผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ ในที่นี้หมำยถึง บุคคลเบื้องหน้ำที่เป็นแขกรับเชิญมำพูดคุยประเด็น
เน้ือหำต่ำงๆในตอนนั้น มักเป็นบุคคลที่เข้ำมำแล้วจำกไปในแต่ละตอน ได้แก่ ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร
ทอล์คโชว ์ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรสำรคดี และประชำชนที่ให้สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นสั้นๆ เป็นต้น  

  3) ผู้แสดงประกอบฉาก ในที่นี้หมำยถึง บุคคลเบื้องหน้ำในรำยกำรที่ปรำกฎอยู่ในฉำกแต่ไม่มี
บทบำทส ำคัญในเร่ืองหรือตอนนั้นๆ เป็นเพียงตัวเสริมควำมสมจริงหรือเพิ่มอำรมณ์ในกำรเดินเร่ือง
เท่ำนั้น ได้แก่ นักแสดงที่เดินผ่ำนฉำกเพียงครู่เดียวโดยไม่มีแม้กระทั่งบทพูดใดๆ และผู้ชมในห้องส่ง 
เป็นต้น 

ภำพที่ 6.1 กลุ่มบุคลำกรในกำรผลิตรำยกำร 

 

 

บุคลากร 

เบื้องหน้า 

ผู้แสดงหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ ผู้แสดงประกอบฉาก 

เบื้องหลัง 
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ต าแหน่งท่ีมีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลเบื้องหน้าในรายการ  

ผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรตัดสินใจเลือกผู้แสดงหลัก อันได้แก่ พิธีกรรำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำร
วิทยุ กรรมกำรตัดสินประจ ำรำยกำร ผู้ประกำศข่ำว และนักแสดงหลักในรำยกำรละคร ฯลฯ ส่วนใหญ่
เป็นหน้ำที่กำรพิจำรณำของผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนีฯ ผู้อ ำนวยกำรผลิตรำยกำร ผู้ก ำกับ 
และโปรดิวเซอร์ แต่หำกเป็นผู้ร่วมรำยกำร และผู้แสดงประกอบฉำก อันได้แก่ ผู้ให้สัมภำษณ์ แขกรับ
เชิญ ดำรำรับเชิญ ตัวแสดงประกอบเล็กๆน้อยๆ และผู้ชมในสตูดิโอ ฯลฯ มักปล่อยให้เป็นภำระหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิตรำยกำร ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ก ำกับ ผู้ช่วยฝ่ำยผลิตรำยกำร ครีเอทีฟรำยกำร และทีม
ประสำนงำน เป็นต้น ทั้งนี้ต ำแหน่งใดท ำหน้ำที่คัดเลือกผู้แสดงประเภทใด ขึ้นกับรูปแบบรำยกำรและ
กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรในทีมงำนฝ่ำยผลิตรำยกำร เช่น นักแสดงตัวประกอบเล็กๆในละครนิยมให้
ผู้ช่วยผู้ก ำกับหรือผู้จัดกำรกองถ่ำยท ำรับผิดชอบ เป็นต้น 

ภำพที่ 6.2 ผู้มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรคัดเลือกบุคลำกรเบื้องหน้ำ 

ประเภทผู้แสดง ผู้มีบทบำทในกำรคัดเลือก  
ผู้แสดงหลัก ผู้บริหำรสถำนี  

ผู้บริหำรรำยกำร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร 
ผู้แสดงประกอบฉำก 

ผู้ช่วยผู้ก ำกับ  
ผู้จัดกำรกองถ่ำยท ำ 
ผู้ช่วยฝ่ำยผลิตรำยกำร  
ครีเอทีฟรำยกำร  

 

ขั้นตอนท่ัวไปส าหรับการคัดเลือกผู้แสดง 

กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกผู้แสดงให้มำท ำหน้ำที่เบื้องหน้ำในรำยกำร มีขั้นตอน
โดยทั่วไป ดังนี ้ 
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1) วิเครำะห์รำยกำรเพื่อวำงแผนเกี่ยวกับผู้แสดง เร่ิมแรกผู้คัดเลือกต้องศึกษำแนวทำงจำก
โครงงำนกำรผลิตรำยกำร (proposal) และบทรำยกำร (script) ว่ำรำยกำรต้องกำรผู้แสดงที่มี
คุณสมบัติอย่ำงไรบ้ำง จ ำนวนทั้งหมดกี่คนในแต่ละฉำกแต่ละตอน เพื่อเตรียมจัดหำผู้แสดง
ให้ได้ตำมจ ำนวนและตรงกับควำมต้องกำรของรำยกำร  

2) ส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนควำมเป็นไปได้ ได้แก่ ส ำรวจงบประมำณที่ตั้งเอำไว้ว่ำมี
หรือไม่และเท่ำไหร่ ค่ำตัวที่นักแสดงก ำหนดไว้ คิวว่ำงที่ได้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆส ำหรับกำร
ว่ำจ้ำงผู้แสดงในกลุ่มต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อจะได้น ำข้อมูลต่ำงๆไปเจรจำต่อรองกับผู้แสดงและ
ผู้บริหำรงำนฝ่ำยผลิตรำยกำรต่อไป  

3) กำรเลือกผู้แสดง เป็นขั้นตอนกำรค้นหำและติดต่อผู้แสดงจำกแหล่งต่ำงๆ แล้วกลั่นกรองดู
ว่ำผู้แสดงคนใดควรได้รับกำรเลือกเข้ำมำอยู่ในรำยกำร กำรเลือกมีได้ 2 ลักษณะ คือ กำร
เลือกแบบเฉพำะเจำะจง หมำยถึง กำรแสวงหำผู้แสดงที่ผู้บริหำรระดับสูงได้ระบุชื่อชัดเจน
มำให้เรียบร้อยแล้ว1 วิธีนี้นิยมใช้กับกลุ่มผู้แสดงหลักที่มีชื่อเสียงและสนิทคุ้นเคยกันดีอยู่
แล้ว โดยผู้คัดเลือกเพียงแค่ติดต่อว่ำผู้แสดงยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆในกำรท ำงำนได้หรือไม่ 
โดยไม่จ ำเป็นต้องผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกแต่อย่ำงใด อีกแบบหนึ่ง คือ กำรเลือกโดยกำร
คัดเลือก หมำยถึง กำรแสวงหำผู้แสดงโดยผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกผู้ปฏิบัติงำนใน
ทีมงำนฝ่ำยผลิตรำยกำรที่รับผิดชอบ ว่ำบุคคลนั้นมีควำมเหมำะสมหรือไม่ วิธีกำรคัดเลือก
อำจใช้กำรทดสอบ พูดคุย และสัมภำษณ์ ก่อนตัดสินใจเลือกให้มำอยู่ในรำยกำร  

4) ตัดสินใจ ว่ำจ้ำง และนัดหมำยวันถ่ำยท ำ เมื่อได้ตัดสินใจเลือกผู้แสดงมำแล้วก็นัดหมำยคิว
ถ่ำยท ำกันต่อไป โดยผู้แสดงหลัก ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร และผู้แสดงประกอบฉำก อำจมี
กำรท ำข้อตกลงในสัญญำกำรว่ำจ้ำงเกิดขึ้นด้วย 

                                                           
1

 ในกำรผลิตรำยกำรละครของไทยบำงเรื่องจะมีกำรก ำหนดดำรำนักแสดงน ำมำให้ก่อนวำ่เป็นใคร หลังจำกนั้นทีมงำนจึง
ค่อยเลือกเรื่องที่เหมำะสม หรืออำจเขียนบทขึ้นใหม่เพื่อสร้ำงบทให้เหมำะสมกับนักแสดง เรียกว่ำ “กำรเลือกบทประพันธ์ให้เข้ำกับ
นักแสดง” ตัวแสดงหลักๆของไทย อย่ำงเช่น พิธีกำรรำยกำร นักแสดงน ำ ผู้ประกำศข่ำว และนักแสดงสมทบ สว่นใหญ่ใช้
ควำมสัมพันธ์ส่วนตวัและระบบอุปถัมภ์ (patronage system) ในกำรก ำหนดตัวผู้แสดงหลัก ท ำให้บำงครัง้ก็ส่งผลต่อควำมรู้สึก
ของคนดูว่ำบุคคลนั้นอำจยังไม่เหมำะสมพอที่จะรับบทบำทหน้ำที่นั้น (ปำรฉิัตร เศวตเศรนี, 2541)  
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ภำพที่ 6.3 ผังขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้แสดง 

 
 อย่ำงไรก็ดี กระบวนกำรคัดเลือกผู้แสดงในแต่ละประเภท ได้แก่ ผู้แสดงหลัก ผู้ให้สัมภำษณ์ใน
รำยกำร และผู้แสดงประกอบฉำก มีควำมแตกต่ำงกันไปในรำยละเอียดและเทคนิควิธีกำรคัดเลือก 
ดังนั้นเนื้อหำในส่วนกำรวิจัยผู้แสดงจึงได้แบ่งแยกออกไปอีกสำมบท คือ กำรวิจัยผู้แสดงหลัก กำรวิจัย
ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร และกำรวิจัยผู้แสดงประกอบฉำก ซึ่งจะได้กล่ำวอย่ำงละเอียดต่อไปในบท
ต่อๆไป  

 

 

วิเคราะห์รายการเพื่อวางแผนเกี่ยวกับผู้แสดง 

ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ 

สรรหาและคัดเลือก 

ตัดสินใจ และว่าจ้าง 
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บทท่ี 7 

การวิจัยผู้แสดงหลัก 

หัวข้อการเรียน 

 ความหมายของผู้แสดงหลัก 
 ต าแหน่งที่มีบทบาทในการคัดเลือกผู้แสดงหลัก 
 การสรรหาผู้แสดงหลัก 
 การแสวงหาช่องทางการติดต่อผู้แสดงหลัก 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แสดงหลัก 
 วิธีการคัดเลือกผู้แสดงหลัก 

ความหมายของผู้แสดงหลัก 

กลุ่มผู้แสดงหลัก ในที่นี้หมายถึงผู้แสดงที่มีบทบาทส าคัญในการเดินเร่ือง มักเป็นตัวที่
ปรากฎอยู่ในรายการเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ พิธีกรหลัก นักแสดงน า นักแสดงสมทบ ตัว
ละครประจ า ผู้ช่วยพิธีกร ผู้ประกาศข่าว กรรมการตัดสินในรายการเกมโชว์ ผู้แสดงหลักในรายการ
สารคดี ทั้งนี้ให้รวมนักแสดงรับเชิญตัวหลักในซีรีส์จบในตอนเข้าไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการเดินเรื่องตลอดทั้งตอนของตอนนั้นๆ 

ต าแหน่งท่ีมีบทบาทในการคัดเลือกผู้แสดงหลัก 

ผู้วิจัยที่มีบทบาทส าคัญในการคัดเลือกผู้แสดงหลักในรายการแบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้อ านวยการบริหารสถานี ผู้อ านวยการฝ่ายรายการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายรายการข่าว และผู้อ านวยการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

2) กลุ่มผู้ผลิตรายการได้แก่ ผู้บริหารของบริษัท โปรดิวเซอร์ ผู้ก ากับ ผู้ช่วยผู้ก ากับ และฝ่าย
คัดเลือกผู้แสดง  
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โดยหากรายการใดเป็นรายการที่ทางสถานีผลิตเองหรือว่าจ้างให้บริษัทภายนอกผลิต การ
คัดเลือกผู้แสดงหลักจะเป็นอ านาจตัดสินใจของทางสถานีหรือช่องรายการนั้นๆ โดยผู้รับจ้างผลิต
อาจเป็นเพียงผู้เสนอแนะหรือช่วยเหลือด าเนินการติดต่อประสานให้ แต่หากเป็นรายการที่
บริษัทผู้ผลิตรายการเช่าเวลาจากทางสถานี บริษัทผู้ผลิตรายการจะมีอ านาจตัดสินใจเลือกผู้แสดง
หลักได้เอง โดยทางสถานีหรือช่องรายการเป็นเพียงผู้ให้ความเห็น (ปาริฉัตร เศวตเศรนี, 2541)  

ผู้แสดงหลัก แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผู้แสดงน า ได้แก่ พระเอก นางเอก ตัวเอก พิธีกร
รายการ และผู้จัดรายการวิทยุช่วงที่มีคนฟังมาก (prime-time) เป็นต้น และอีกกลุ่มคือผู้แสดงสมทบ 
ได้แก่ พระรอง นางรอง ผู้ช่วยพิธีกร ผู้ประกาศ และผู้สื่อข่าว เป็นต้น ผู้แสดงน าถือเป็นจุดขายของ
รายการที่ส่งผลต่อเรตต้ิง และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท างานของทีมงาน การคัดเลือกผู้แสดงน า
จึงเป็นอ านาจตัดสินใจของบุคคลในระดับบริหารเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการคัดเลือกผู้แสดงสมทบอาจ
ปล่อยให้ผู้ผลิตรายการมีอ านาจตัดสินใจเลือกเองได้มากขึ้น 

ภาพที่ 7.1 ต าแหน่งที่มีบทบาทในการคัดเลือกผู้แสดงหลัก 

 

การคัดเลือกผู้แสดงหลักไม่จ าเป็นว่าต้องเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาทที่วางไว้เสมอ
ไป เพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้แสดงหลัก ได้แก่ ความเป็นเจ้าของทุน 
กระแสความนิยม ความมีชื่อเสียง รูปร่างหน้าตา ความรู้ความสามารถของผู้แสดง นโยบายของทาง
สถานีฯ ประวัติภูมิหลัง อัธยาศัยใจคอ ความมีระเบียบวินัยในการท างาน การสังกัดค่ายบริษัท การ
ส่งเสริมนักแสดงหน้าใหม่ในสังกัด อัตราค่าจ้าง ความเหมาะสมทางการตลาด คิวถ่ายท า และระบบ
อุปถัมภ์ เป็นต้น 

 

ผู้
แสดง
สมทบ 

ผู้
แสดง
น ำ 

ระดับบริหาร ฝ่ายผลิตรายการ 
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การสรรหาผู้แสดงหลัก 

การสรรหาผู้แสดงหลักมีได้  2 แนวทาง คือ หนึ่ง สรรหาจากผู้แสดงมืออาชีพ และสอง 
สรรหาจากผู้แสดงหน้าใหม่ๆ  

1) การสรรหาจากผู้แสดงมืออาชีพ 

ผู้แสดงมืออาชีพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนักแสดงละครที่เป็นดาราเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ด าเนิน
รายการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่มีผลงานผ่านตาผู้ดูผู้ฟังมาแล้ว    
ผู้แสดงมืออาชีพส่วนใหญ่มีชื่อเสียงที่ผู้คนรู้จักกันดี มีประสบการณ์ในการแสดงและการจัดรายการ 
ท าให้ผู้ผลิตรายการไม่ต้องกังวลฝีมือและการยอมรับจากผู้ดูผู้ฟัง 

แหล่งสรรหาผู้แสดงมืออาชีพ ได้แก่ คนดังในแวดวงบันเทิง เช่น ดารา นักร้อง นายแบบ 
นางแบบ คนดังที่ชอบออกงานสังคม และรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่มีประสบการณ์ท างาน
ในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผู้ผลิตรายการนิยมน ามาใช้เป็นผู้แสดง
หลักในรายการวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งมีทั้งผู้แสดงที่มีค่ายสังกัด และผู้แสดงอิสระ  

ข้อดีของการน าผู้แสดงมืออาชีพมาเป็นผู้แสดงหลักในรายการ คือ ผลงานได้คุณภาพ กล้า
แสดงออก ผู้ดูผู้ฟังรายการมีความสนใจ ความคล่องตัวในการท างาน และการช่วยเหลือทีมงานใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็นต้น ส่วนข้อเสีย คือ หน้าซ้ าไปซ้ ามา คิวว่างค่อนข้างน้อย ค่าตัว
สูง ติดปัญหาเร่ืองค่ายสังกัด นัดคิวแทรกหรือขอเลื่อนคิวได้ยาก เลือกงานที่สร้างชื่อเสียง และมีงาน
รัดตัวท าให้ต้องรีบบันทึกรายการไม่สามารถพิถีพิถันได้มากนัก (ปาริฉัตร เศวตเศรนี, 2541, น.143) 

2) การสรรหาจากผู้แสดงหน้าใหม่ 

ผู้แสดงหน้าใหม่ในที่นี้หมายถึงผู้แสดงหลักในรายการต่างๆที่เพิ่งมีประสบการณ์ในการ
ท างานเบื้องหน้าในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ผู้แสดงหน้าใหม่สามารถสร้างสีสันให้รายการได้ด ีเพราะ
ผู้แสดงมืออาชีพมักปรากฎหน้าตาและเสียงผ่านสื่อต่างๆจนไม่มีความแปลกใหม่ คน “หน้าใหม่” 
จึงมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้ดูผู้ฟังสนใจลองติดตามดูความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร  
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แหล่งสรรหาผู้แสดงหน้าใหม่ ได้แก่ เวทีการประกวดต่างๆ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
เฉพาะทางด้านต่างๆ คนในทีมงาน และบริษัทโมเดลลิ่ง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้แสดงหน้าใหม่ที่ผู้ผลิต
รายการไทยนิยมน ามาเป็นผู้แสดงหลัก คือ ผู้แข่งขันจากเวทีประกวดต่างๆ เนื่องจากรับประกัน
ความสามารถ ความมีชื่อเสียง และความกล้าแสดงออกได้ระดับหนึ่ง บทบาทที่ผู้ผลิตรายการมัก
เลือกให้ผู้แสดงหน้าใหม่มาท าหน้าที่ ได้แก่ ตัวแสดงในละคร พิธีกรรายการใหม่ ผู้ช่วยพิธีกร 
ผู้สื่อข่าวสนาม และผู้ด าเนินรายการเพลงทางวิทยุ เป็นต้น  

ข้อดีของการใช้ผู้แสดงหน้าใหม่ คือ ความสดใหม่ ไม่ซ้ าซาก คิวไม่แน่น และอัตราค่าจ้าง
ถูกกว่าผู้แสดงมืออาชีพ แต่ข้อเสีย คือ ความเสี่ยงต่อความนิยมรายการ และทีมงานอาจต้องใช้เวลา
ในการให้ผู้แสดงปรับตัวให้ชินกับการท างานจนอาจเกิดความล่าช้าได้  

การแสวงหาช่องทางการติดต่อผู้แสดงหลัก 

การแสวงหาช่องทางติดต่อผู้แสดงหลักมีหลายวิธีขึ้นกับแหล่งการสรรหาของบุคคลนั้นว่า
มาจากคนกลุ่มใด ซึ่งหากผู้แสดงหลักเลือกมาจากคนในทีมงานหรือคนใกล้ตัวก็ง่ายต่อการติดต่อ 
แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่ได้รู้จักใกล้ชิดด้วยก็จ าเป็นต้องแสวงหาช่องทางการติดต่อด้วยวิธีการต่างๆ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดงันี้ 

1) การติดต่อผ่านต้นสังกัด 

ผู้แสดงในแวดวงบันเทิงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ  ผู้แสดงที่มีต้นสังกัด 
และผู้แสดงอิสระ ผู้แสดงที่มีต้นสังกัด ได้แก่ ศิลปิน นักร้อง นายแบบ นางแบบ และนักแสดง ที่ได้
เซ็นสัญญากับค่ายบริษัทต่างๆ รวมไปถึงผู้แสดงที่มาจากหน่วยงานต่างๆที่ขอตัวมาท ารายการใน
เวลาท างาน เช่น แพทย์ นักวิชาการ นักกีฬาของสมาคม ทหาร ต ารวจ ฯลฯ การติดต่อผู้แสดงที่มีต้น
สังกัดเหล่านี้จ าเป็นต้องติดต่อผ่านต้นสังกัดเพื่อขออนุญาตเสียก่อน เพราะผู้แสดงไม่สามารถ
ตัดสินใจรับงานใดๆได้เองจนกว่าต้นสังกัดจะอนุญาต  
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2) การติดต่อผ่านผู้จัดการส่วนตัว 

ในแต่ละวันคนดังในวงการบันเทิงอาจรับงานมากกว่าหนึ่งแห่ง และมีคิวจองยาวตลอดทั้ง
ปี ท าให้ไม่สามารถจดจ าได้หมด เพราะล าพังเดินทางและการท างานให้เสร็จสิ้นแต่ละวันก็เหน็ด
เหนื่อยจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ดังนั้น คนดังในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังจึงนิยมจ้าง
ผู้จัดการส่วนตัวมาดูแลคิวงาน หางาน และรับงานต่างๆให้แทน เพื่อผ่อนแรงและไม่ให้เกิดคิวหลุด
คิวซ้อนในการรับงานต่างๆ แม้ว่าผู้วิจัยจะได้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของคนดังคนนั้นมาแล้ว แต่การ
ติดต่อเร่ืองงานกับคนดังที่มีผู้จัดการส่วนตัว ผู้วิจัยจ าเป็นต้องติดต่อผ่านผู้จัดการส่วนตัวเพื่อป้องกัน
ปัญหาการรับคิวงานซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม คนดังบางคนอาจยินดีรับงานผ่านทั้งสองทาง คือ ติดต่อ 
ผ่านตนเองโดยตรง หรือผ่านผู้จัดการส่วนตัว ก็ได้   

3) การติดต่อผ่านตัวกลาง  

บุคคลหลายคนที่มีความน่าสนใจและเร่ิมเป็นที่รู้จักของผู้คนแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์
การท างานในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์ อย่างเช่น บุคคลที่มาจากเวทีการประกวดต่างๆ และบุคคลที่
มีผลงานออกตามสื่ออ่ืนๆ การติดต่อบุคคลกลุ่มนี้ผู้วิจัยนิยมติดต่อผ่าน “ตัวกลาง” นั่นคือ หน่วยงาน
ที่สนับสนุนการจัดประกวดหรือผู้จัดการประกวด หรือหน่วยงานที่น าผลงานของบุคคลนั้นออกมา
เผยแพร่ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดหรือการ
เผยแพร่ผลงานของบุคคลนั้น ซึ่ง “ตัวกลาง” สามารถอาจช่วยบอกข้อมูลและแนะน าช่องทางการ
ติดต่อไปยังบุคคลที่ต้องการติดต่อได้  

4) การติดต่อผ่านบริษัทรับจัดหานักแสดง 

การคัดเลือกผู้แสดงหลักจากโมเดลลิ่งนิยมใช้กับกลุ่มผู้แสดงตัวประกอบมากกว่าผู้แสดง
หลัก แต่บางคร้ังเมื่อมีความจ าเป็นผู้ผลิตรายการอาจใช้บริการบริษัทรับจัดหานักแสดงหรือที่เรียกว่า
บริษัทโมเดลลิ่งก็ได้ เช่นซีรีส์เร่ือง เซ็น...สื่อรัก สื่อวิญญาณ นักแสดงรับเชิญที่เป็นตัวเอกในบาง
ตอนได้คัดเลือกมาจากบริษัทโมเดลลิ่งเช่นกัน การติดต่อนักแสดงจากโมเดลลิ่ง ผู้วิจัยเพียงค้นหา
รายชื่อบริษัทโมเดลลิ่งที่มีอยู่ว่าโมเดลลิ่งใดมีกลุ่มนักแสดงที่มีหน้าตาบุคคลิก และความสามารถ
ตรงกับความต้องการของรายการบ้าง หลังจากนั้นแจ้งความต้องการไปยังบริษัทโมเดลลิ่งแห่งนั้น
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เพื่อให้ส่งรูปภาพและประวัติของนักแสดงในสังกัดบางส่วนมาให้คัดเลือก เพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ว่าจ้างต่อไป  

5) การติดต่อโดยตรง   

ผู้แสดงหลายคนไม่มีสังกัด ไม่มีผู้จัดการส่วนตัว รับจ้างอิสระ และใช้วิธีรับงานเองโดยตรง 
การติดต่อคนกลุ่มนี้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องพยายามหาช่องทางการติดต่อเพื่อพูดคุยกันเอง โดยหากบุคคล
นั้นเป็นผู้เขียนใบสมัครเข้ามาในรายการ ผู้วิจัยเพียงน าข้อมูลประวัติมาดูและติดต่อไปตามช่องทางที่
ผู้สมัครได้เขียนแจ้งเข้ามา แต่หากเป็นบุคคลที่ผู้ผลิตรายการสนใจและต้องการติดต่อด้วย ผู้วิจัย
สามารถลองใช้วิธีค้นหาช่องทางการติดต่อด้วยวิธีการต่างๆได้ ดังนี้ 

 ตรวจดูจากสมุดโทรศัพท์ของบริษัทว่ามีรายชื่อของบุคคลนั้นหรือไม่ 
 สอบถามคนใกล้ตัวว่ามีใครรู้จักและสามารถติดต่อบุคคลนั้นได้บ้าง 
 ค้นหาว่าบุคคลนั้นท างานอยู่ที่ใด เพื่อติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานนั้น  
 ค้นหารายชื่อและช่องทางติดต่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 สอบถามจากคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน  

การติดต่อโดยตรงเหมาะใช้กับบุคคลที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาก่อน หรือบุคคลที่เปิดเผย
ช่องทางการติดต่อส่วนตัวของตนออกสู่สาธารณะ แต่โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักไม่ให้เบอร์
โทรศัพท์ส่วนตัวกับคนไม่รู้จัก ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยสอบถามใครก็ตามที่อาจมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
ของบุคคลที่ต้องการค้นหาจึงอาจไม่ได้รับความร่วมมือจนกว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์จะอนุญาต
เสียก่อน ผู้วิจัยจึงควรใช้วิธีแจ้งความประสงค์ในการติดต่อให้ทราบ พร้อมกับฝากเบอร์โทรศัพท์
ของตนไว้ให้สามารถติดต่อกลับได้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แสดงหลัก 

การคัดเลือกผู้แสดงหลักใช้เกณฑ์การคัดเลือกได้หลากหลายวิธี ซึ่งผลของการตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรผสมกันไปในการพิจารณาแต่ละคร้ัง แล้วแต่ว่าผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
เลือกผู้แสดงหลักนั้นให้ความส าคัญกับปัจจัยใดมากน้อยกว่ากัน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ
คัดเลือกผู้แสดงหลักได้แก่   
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1) หลักการตลาด เป็นแนวทางที่นิยมมากที่สุดส าหรับการคัดเลือกผู้แสดงน าในรายการ
ละครและช่วงที่มีคนนิยมดูหรือฟังมากที่สุด (prime-time) หลักเกณฑ์การคัดเลือกในแนวทางนี้
พิจารณาจาก ความมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของประชาชน (celebrity) รูปร่างหน้าตาที่ดี (look) และ
น้ าเสียงที่ดี (voice) เพื่อสร้างจุดขายทางการตลาด เช่น ละครที่ใช้ดาราดังๆเป็นผู้แสดงน า เป็นต้น 
การเลือกด้วยหลักคิดนี้รับประกันได้ว่ารายการมีโอกาสได้รับความสนใจจากผู้ดูผู้ฟังค่อนข้างมาก 
แต่ข้อเสีย คือ ค่าจ้างมีราคาแพง และคนดังมีคิวว่างค่อนข้างน้อย 

 2) หลักอุปถัมภ์ 1 เป็นแนวทางที่พิจารณาจากสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดรายการกับผู้
แสดงหลัก เช่น การคัดเลือกผู้แสดงหลักจากคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัว หรืออาจเป็น
นักร้องนักแสดงภายในค่ายสังกัดของตน โดยดูว่าช่วงนั้นคนไหนมีคิวว่างก็จะป้อนงานให้ นิยมใช้
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกทั้งผู้แสดงหลักเกือบทุกกลุ่มในสังคมไทย เช่น ละครบริษัท เอ็ก
แซกท์ จ ากัด เป็นต้น ข้อดี คือ ความอะลุ่มอล่วยในการท างานโดยไม่ปริปากบ่น แต่ข้อเสีย คือ 
บทบาทนั้นอาจมีคนอ่ืนท าได้ดีกว่าแต่ไม่ได้รับคัดเลือก ท าให้คุณภาพของงานไม่สมบูรณ์แบบ 

3) หลักความเป็นเจ้าของ เป็นแนวทางที่เจ้าของรายการใช้วิธีเลือกตนเองหรือคนใกล้ชิดมา
เป็นผู้แสดงหลักในรายการ นิยมใช้กับการคัดเลือกผู้แสดงหลักประเภทผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร
รายการโทรทัศน์ เช่น รายการทูไนท์โชว์ ครัวคุณหรีด สมุดโคจร พลพรรคนักปรุง โลก 360 องศา 
และหนังพาไป เป็นต้น เป็นต้น ข้อดี คือ การลดต้นทุนค่าจ้างนักแสดงที่มีราคาแพง ความทุ่มเท
ให้กับงาน และความเข้าใจความต้องการของรายการ แต่ข้อเสีย คือ ทีมงานไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์
มากนัก 

4) หลักอุปนิสัยใจคอ เป็นแนวทางที่พิจารณาคัดเลือกผู้แสดงหลักจากประวัติภูมิหลัง 
(background) ระเบียบวินัยในการท างาน และมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น นิยมใช้กับการคัดเลือกผู้แสดง

                                                           
1

  การคัดเลือกผู้แสดงในระบบอุปถัมภ์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ ระบบค่ายสังกัดที่ผู้อุปถัมภ์ คือ ทีมงาน
ผู้ผลิตหรือสถานีโทรทัศน์มหีน้าที่สรรหางานมาให้กับนักแสดงที่ได้เซ็นสญัญากับค่ายของตนเอาไว้ ความสัมพันธ์จึงเป็นไปใน
ลักษณะตอบแทนกัน และลักษณะที่สอง คือ ระบบอุปถัมภ์ส่วนตัว กล่าวคือ ไม่มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงใดๆระหว่างผู้อุปถัมภ์
และผู้ได้รับการอุปถัมภ์ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวจึงชักชวนใหม้าร่วมงาน ทั้งๆที่อาจไม่
เหมาะสมมากนักเมื่อเทียบกับบางคน โดยระบบอุปถัมภ์นีม้ีอิทธิพลมากในการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศนไ์ทย (ปาริฉตัร 
เศวตเศรนี, 2541)  
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หลักประเภทตัวแสดงสมทบ และนักแสดงสมทบ ข้อดีในการเลือกด้วยวิธีนี้ คือ ความสบายใจใน
การท างานร่วมกัน แต่ข้อเสีย คือ ความเหมาะสมและคุณภาพของงานที่ออกมาอาจไม่ดีเท่าที่ควร    

5) หลักความรู้ความสามารถ เป็นแนวทางที่พิจารณาจากผลงานต่างๆที่ผ่านมา แต่หากเป็น
นักแสดงหน้าใหม่อาจจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ นิยมใช้กับการคัดเลือกผู้ด าเนิน
รายการสาระความรู้ หรือรายการที่ต้องใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญใน
แขนงต่างๆ เช่น รายการพบหมอรามา รายการจอโลกเศรษฐกิจ และ กรรมการตัดสินในรายการเกม
โชว์ต่างๆ เป็นต้น ข้อดี คือ ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล แต่ข้อเสีย คือ หากไม่มี
ประสบการณ์การท างานกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์มาก่อนอาจต้องรอเวลาปรับตัวให้คุ้นเคยกับ
เทคนคิการผลิตรายการสักระยะ และเมื่อมีชื่อเสียงมากขึ้นเร่ือยๆจะท าให้เร่ิมนัดคิวได้ยากขึ้นเพราะ
ต้องท าอาชีพประจ าและออกงานอื่นๆเพิ่มเติม 

จากตัวอย่างการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ผลิตละครของไทย พบว่า แนวทางการ
คัดเลือกนักแสดงน าและนักแสดงสมทบในละครช่องต่างๆของไทย มีลักษณะดังนี้ สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้จัดละครแต่ละคนจะเสนอชื่อนักแสดงน าไปยังหัวหน้าฝ่ายรายการของสถานีฯเพื่อ
รอการอนุมัติก่อน โดยแนวคิดหลักจะดูที่ความเหมาะสมทางการตลาด ในขณะที่ละครของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่วนใหญ่คณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์จะ
วางตัวนักแสดงหลักในสังกัดให้กับผู้รับจ้างผลิตละคร แต่ทางผู้ผลิตละครอาจมีสิทธิ์เสนอชื่อ
นักแสดงหลักไปอย่างละ 3-4 ชื่อ ด้วยก็ได้ แล้วให้คณะกรรมการฯพิจารณาตามความเหมาะสมอีก
คร้ังหนึ่ง โดยดูจากบทบาทและกระแสนิยมของดาราคนนั้นในตอนนั้นว่ามีการออกสื่อมากน้อย
เพียงใด รวมถึงคิวนักแสดงที่ว่าง เป็นต้น (ปาริฉัตร เศวตเศรนี, 2541)  

ส่วนการคัดเลือกนักแสดงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ที่ผลิตโดยบริษัท เอ็ก
แซกท์ จ ากัด มีอิสระในการคัดเลือกเร่ืองและตัวแสดงค่อนข้างมาก เพราะเป็นผู้เช่าเวลาของสถานีฯ
มาผลิตรายการ การคัดเลือกนักแสดงเน้นเลือกจากศิลปินในสังกัดเป็นหลัก โดยพิจารณาจาก
บทบาทและคิวงานของนักแสดง ทั้งนี้ตัวละครบางตัวอาจใช้นักแสดงอิสระที่ไม่สังกัดค่ายใดมา
ร่วมงานด้วย (สัมภาษณ์โดยฌัชฌา วิเศษปรีชา และคณะ, 2554) ในกรณีละครของสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี บริษัทผู้ผลิตละครที่เช่าเวลาสถานีจะมีอิสระในการคัดเลือกนักแสดงเองเช่นกัน
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โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตเน้นความเหมาะสมทางการตลาด คิวว่าง และดาราในสังกัด (ปาริฉัตร เศวต
เศรนี, 2541) ส าหรับละครของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนิยมคัดเลือกนักแสดงหลักตามความ
เหมาะสมในเนื้อเร่ืองโดยใช้ผู้มีชื่อเสียงที่อาจไม่ต้องโด่งดังมากในขณะนั้น แต่ต้องไม่มีประวัติด่าง
พร้อยในด้านคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นแบบอย่างไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน (สัมภาษณ์โดยฌัชฌา 
วิเศษปรีชา และคณะ, 2554)   

ความแตกต่างระหว่างการคัดเลือกนักแสดงน ากับนักแสดงสมทบในละครของไทย คือ 
นักแสดงน าเน้นหลักการตลาดและระบบอุปถัมภ์เป็นหลัก แต่นักแสดงสมทบเน้นหลักความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาท ระบบอุปถัมภ์ และอุปนิสัยใจคอที่ดีไม่มีปัญหาในการท างาน 
แต่หากเป็นประเภทรายการอ่ืนๆอย่างเช่น สารคดี วาไรตี้ ทอล์โชว์ รายการสอนท าอาหาร รายการ
ท่องเที่ยว และอื่นๆ มีข้อสังเกตว่าหลักการตลาดอาจไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือกผู้แสดง
หลักในรายการ เนื่องจากรายการที่ไม่ใช่ประเภทละครและข่าวมักอยู่ในช่วงเวลาที่มีคนดูน้อย 
(non-primetime) ท าให้การคัดเลือกผู้แสดงหลักใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากความรู้
ความสามารถของผู้แสดงมากขึ้น หรือมิเช่นนั้นก็มักจะเป็นรายการที่เจ้าของเป็นผู้ด าเนินรายการเอง 
เช่น รายการพลพรรคนักปรุง เป็นต้น 

วิธีการคัดเลือกผู้แสดงหลัก 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แสดงหลักด้วยหลักการตลาด หลักความเป็นเจ้าของรายการ หลัก
อุปถัมภ์ หลักความรู้ความสามารถ และหลักอุปนิสัยใจคอ มีผลต่อวิธีการศึกษาข้อมูลส าหรับการ
พิจารณาคัดเลือกผู้แสดงหลักแตกต่างกันไป เช่น การเลือกโดยพิจารณาจากหลักการตลาด ผู้
คัดเลือกต้องตรวจสอบดูเรตติ้งของผลงานแสดงล่าสุดที่ผ่านมา รูปร่างหน้าตาที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดี 
และจ านวนความถี่บ่อยในการปรากฎตัวให้เห็นตามสื่อต่างๆ หลักอุปถัมภ์ใช้วิธีการตรวจสอบคิว
ว่าง หลักอุปนิสัยใจคอใช้การสืบประวัติย้อนหลังและสอบถามคนที่เคยร่วมงานด้วย และหลัก
ความรู้ความสามารถใช้การพิจารณาจากผลงานและรางวัลที่ผ่านมา และการทดสอบความสามารถ 
เป็นต้น 

วิธีการคัดเลือกผู้แสดงหลักสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ การทดสอบหน้ากล้อง และการพิจารณาจากประวัติผลงานที่ผ่านมา โดยหากแบ่งกลุ่มผู้
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แสดงหลักตามประสบการณ์ท างาน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้แสดงมืออาชีพ กับกลุ่มผู้แสดงหน้า
ใหม่ วิธีการที่นิยมใช้ในการคัดเลือกผู้แสดงหลักแต่ละกลุ่ม มีดังนี้  

1) กลุ่มผู้แสดงหลักมืออาชีพ ผู้แสดงกลุ่มนี้ผู้ผลิตรายการไม่นิยมใช้วิธีทดสอบความ 
สามารถต่อหน้ากล้อง แต่ใช้วิธีการพิจารณาผลงานที่ผ่านมาและการสัมภาษณ์พูดคุยมากกว่า สาเหตุ
เน่ืองจากผู้แสดงหลักที่เป็นมืออาชีพมีผลงานสู่สายตาประชาชนมาแล้ว อีกทั้งอาจได้เคยร่วมงานกัน
มาก่อนท าให้รู้ประวัติ นิสัยใจคอ ศักยภาพในการแสดง และความรู้ความสามารถพิเศษต่างๆ  

2) ผู้แสดงหลักหน้าใหม่ ได้แก่ กลุ่มที่ได้มาจากผู้แข่งขันในเวทีประกวดต่างๆ บริษัทจัดหา
นักแสดงแนะน ามา ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเลือกส่งให้กับทีมงาน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญใน
แวดวงสาขาต่างๆมาร่วมด าเนินรายการ เป็นต้น เนื่องจากผู้แสดงกลุ่มนี้มีประสบการณ์การแสดงไม่
มากนัก ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจมากขึ้น ได้แก่ หนึ่ง 
การพิจารณาจากความเหมาะสมทางการตลาดโดยดูรูปร่างหน้าตาและประวัติภูมิหลังต่างๆเพื่อให้
ง่ายต่อการสร้างภาพลักษณ์ต่อไป สอง การพิจารณาจากพื้นฐานลักษณะอุปนิสัยใจคอที่ดีโดยการ
สัมภาษณ์พูดคุยกัน และสาม การพิจารณาจากความรู้ความสามารถทางการแสดง  

วิธีการคัดเลือกผู้แสดงหลักหน้าใหม่ ผู้คัดเลือกอาจดูจากรูปถ่ายและอ่านประวัติข้อมูล
ส่วนตัว (resume) ก่อน หลังจากนั้นจึงนัดหมายมาพูดคุยกันเพื่อสังเกตดูบุคลิกลักษณะ ท่าทาง และ
หน้าตาจริงๆของบุคคลนั้นว่ามีความเหมาะสมกับรายการหรือไม่ หรืออีกกรณีหนึ่งอาจพบเห็นตาม
งานต่างๆแล้วเกิดความสนใจจึงลองพูดคุยและทาบทามดู หลังจากนั้นจึงติดต่อนัดหมายมาคุย
รายละเอียดกันอีกคร้ังก็ได้ 

ข้อน่าสังเกตประการหนึ่ง คือ ผู้ผลิตรายการของไทยไม่ค่อยเน้นทดสอบความสามารถมาก
นัก เนื่องจากเห็นว่าผู้แสดงหน้าใหม่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางการแสดงมาก่อน และคิดว่า
ความสามารถทางการแสดงเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนพัฒนาในภายหลังได้ จึงนิยมติดต่อมาเจรจา
พูดคุยกันเท่านั้น ท าให้หลายคร้ังผู้แสดงหลักในรายการอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงกับรายการ ซึ่งทีม
ผู้ผลิตรายการมีสองแนวทางในการปรับให้เหมาะสม คือ การปรับรายการให้เข้ากับผู้แสดงหลัก 
และการฝึกฝนพัฒนาผู้แสดงหลักให้เข้ากับรายการ (ปาริฉัตร เศวตเศรนี, 2541)  
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กล่าวโดยสรุป ในหัวข้อการวิจัยผู้แสดงหลักได้แบ่งผู้แสดงหลักไว้สองกลุ่ม คือ ผู้แสดงน า
กับผู้แสดงสมทบ ซึ่งต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกผู้แสดงน า คือ ฝ่าย
บริหาร ส่วนผู้แสดงสมทบมักปล่อยให้ทีมงานฝ่ายผลิตเป็นผู้ตัดสินใจ การคัดเลือกผู้แสดงน าใช้
เกณฑ์การคัดเลือกจากแนวคิดการตลาดเป็นหลัก ส่วนผู้แสดงสมทบใช้ระบบความรู้ความสามารถ
เป็นหลัก แต่ไม่ว่าเป็นกลุ่มผู้แสดงหลักกลุ่มใดรายการต่างๆของไทยนิยมใช้ระบบอุปถัมภ์มาเป็น
เกณฑ์พิจารณาตัดสินใจคัดเลือกด้วย แหล่งสรรหาผู้แสดงหลัก ได้แก่ ดาราอาชีพ เวทีการประกวด 
บรษิัทโมเดลลิ่ง และเจ้าของรายการ เป็นต้น โดยอาจใช้ช่องทางการติดต่อโดยตรง การติดต่อผ่าน
ผู้จัดการส่วนตัว การตัดต่อบริษัทต้นสังกัด และการติดต่อผ่านตัวกลาง ขึ้นกับแต่ละกรณีไป  
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บทท่ี 8 

การวิจัยผูใ้หส้ัมภาษณ์ในรายการ 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 รูปแบบรำยกำรที่มีกำรสัมภำษณ์บุคคล 
 ประเภทของบุคคลที่ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร 
 หลักเกณฑ์กำรเลือกบุคคลให้สัมภำษณ์ในรำยกำร 
 วิธีกำรสรรหำผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร 
 แหล่งค้นหำและช่องทำงกำรติดต่อผู้ให้สัมภำษณ์ 
 แนวทำงกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์ในรูปแบบรำยกำรต่ำงๆ 

o รูปแบบรำยกำรสนทนำบันเทิง 
o รูปแบบรำยกำรข่ำว 
o รูปแบบรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ 
o รูปแบบกำรสัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นของประชำชน 

เกร่ินน า 

รูปแบบรำยกำรที่มีกำรสัมภำษณ์บุคคลมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรสัมภำษณ์ในรำยกำรสนทนำ
ข่ำว กำรสัมภำษณ์ในรำยกำรสำรคดี กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชน และกำรสัมภำษณ์ใน
รำยกำรทอล์คโชว์ เป็นต้น กำรค้นหำผู้ให้สัมภำษณ์ในประเด็นที่น่ำสนใจไม่ได้เป็นเรื่องง่ำยและเป็น
งำนที่มีขั้นตอนจุกจิกเกินกว่ำผู้บริหำรงำนจะเข้ำมำควบคุมดูแลเองทั้งหมดได้ ดังนั้น งำนวิจัยเกี่ยวกับ
ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรจึงถือเป็นงำนที่ผู้วิจัยมีบทบำทค่อนข้ำงมำก ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำ 
คัดเลือก ติดต่อประสำนงำน และนัดหมำยถ่ำยท ำ  
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ทั้งนี้ ก่อนขยำยควำมถึงกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรต่ำงๆ จะขออธิบำยถึงภำพรวม
เกี่ยวกับรูปแบบรำยกำรที่มีกำรสัมภำษณ์บุคคล ประเภทของบุคคลที่ให้สัมภำษณ์ หลักเกณฑ์กำรเลือก
ผู้ให้สัมภำษณ์ วิธีกำรสรรหำผู้ให้สัมภำษณ์ แหล่งค้นและช่องทำงกำรติดต่อผู้ให้สัมภำษณ์  ซึ่งจะช่วย
เป็นพื้นฐำนท ำให้เข้ำใจเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงในกำรวิจัยผู้ร่วมรำยกำรในแต่ละประเภทรำยกำรได้ดีขึ้น 

รูปแบบรายการท่ีมีการสัมภาษณ์บุคคล 

 กำรสัมภำษณ์บุคคลในงำนผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ไม่จ ำเป็นต้องเป็นรำยกำรสัมภำษณ์ที่
มีพิธีกรและผู้ให้สัมภำษณ์ถำม-ตอบค ำถำมไปมำเสมอไป กำรสัมภำษณ์เกิดขึ้นได้ในรำยกำรประเภท
อ่ืนๆที่มีผู้ให้สัมภำษณ์แต่ไม่ปรำกฎตัวผู้สัมภำษณ์ในรำยกำรก็ได้ โดยในที่นีไ้ด้แบ่งรูปแบบรำยกำรที่มี
บุคคลให้สัมภำษณ์ในรำยกำรออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

1) รำยกำรสนทนำบันเทิง (chat show) เป็นรำยกำรสนทนำพูดคุย “ประเด็นเบำๆ” (soft talk) หรือ
เร่ืองส่วนตัวที่ผู้คนสนใจใคร่รู้ (human interest) ได้แก่ เร่ืองรำวของคนแปลกๆ และเร่ืองรำว
ชีวิตของคนดัง กำรสัมภำษณ์เน้นให้ควำมบันเทิงกับผู้ดูผู้ฟัง โดยอำศัยกำรสัมภำษณ์ข้อมูลที่
เป็นเรื่องรำวหรือประสบกำรณ์ส่วนตัว (experience) ที่ชวนติดตำมของผู้ให้สัมภำษณ์มำ
น ำเสนอ ได้แก่ รำยกำรสุริวิภำ ตีท้ำยครัว คลับฟรำยด์เดย์ และวีไอพี เป็นต้น บุคคลที่ให้
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เป็นดำรำ คนดัง และชำวบ้ำนที่มีเร่ืองรำวน่ำสนใจ เหลือเชื่อ และมีควำม
พิเศษแตกต่ำงจำกคนทั่วไป  

2) รำยกำรข่ำว (news program) เป็นกำรแจ้งข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวเร่ืองต่ำงๆในสังคมที่
เกิดขึ้นจริง เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬำ วัฒนธรรม ฯลฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ (กรรณิกำ รุ่งเจริญพงษ์, 2554, น.86)  
รวมไปถึงรูปแบบกำรสนทนำข่ำวและสกู๊ปข่ำว (news talk and scoop) ซึ่งจัดอยู่ในตระกูล
รำยกำรข่ำวเช่นเดียวกัน แต่เป็นกำรขยำยประเด็นข่ำวในเชิงวิเครำะห์เจำะลึกมำกกว่ำกำร
รำยงำนแต่เพียงข้อเท็จจริงเท่ำนั้น เช่น รำยกำรตอบโจทย์ เร่ืองเด่นเย็นนี้ เปิดปม และสถำนี
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ประชำชน เป็นต้น บุคคลที่เป็นกลุ่มผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรข่ำว ได้แก่ ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชำญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น  

3) รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ (knowledge program) เป็นรำยกำรที่มุ่งเน้นเสนอสำระและควำมรู้แก่ผู้ดู
ผู้ฟังแบบละเอียดและเจำะลึกโดยอำจมีกำรสัมภำษณ์ข้อเท็จจริง (fact) ประสบกำรณ์จริง 
(experience)หรือข้อมูลงำนวิจัยของผู้เชี่ยวชำญ (expert) และผู้มีประสบกำรณ์ตรงในเร่ืองนั้นๆ
มำอ้ำงอิงเป็นหลักฐำนในกำรให้สำระควำมรู้ ได้แก่ รำยกำรทุ่งแสงตะวัน คนค้นคน ครัวคุณ
ต๋อย และกบนอกกะลำ เป็นต้น คุณสมบัติของผู้ให้สัมภำษณ์ต้องเป็นผูม้ีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
มีประสบกำรณ์ เป็นคนในพื้นที่ หรือมีควำมน่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในแวดวง
นั้นๆ  

4) กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชน (vox pop) เป็นกำรสัมภำษณ์สั้นๆที่ผู้ผลิตรำยกำร
น ำมำใช้เป็นส่วนประกอบอย่ำงหนึ่งภำยในรำยกำรของตน ด้วยวิธีกำรตั้งค ำถำมสั้นๆเกี่ยวกับ
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแล้วให้ประชำชนทั่วไปร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นนั้น พบเห็นได้
บ่อยๆในรำยกำรแมกกำซีน รำยกำรข่ำว และรำยกำรบันเทิง  

ประเภทของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ 

 จำกกำรแบ่งประเภทรูปแบบรำยกำรที่มีบุคคลให้สัมภำษณ์ในรำยกำรออกเป็น 4 กลุ่ม จะพบว่ำ
ในแต่ละรูปแบบรำยกำรอำจมีบุคคลที่มำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรได้หลำกหลำย แต่หำกแบ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลหลักๆที่นิยมเชิญมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรอำจแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 

1) คนดัง (celebrity) ได้แก่ ดำรำ นักร้อง นำงแบบ นำยแบบ นำงงำม และคนในแวดวงชั้นสูง
ที่ชอบออกงำนสังคม เป็นต้น รำยกำรที่นิยมน ำคนดังไปสัมภำษณ์ในรำยกำร ได้แก่ 
รำยกำรสนทนำบันเทิง และข่ำวบันเทิง  

2) ผู้เชี่ยวชำญ (expert) ได้แก่ นักวิชำกำร นักวิจัย และนักวิชำชีพต่ำงๆ เป็นต้น รำยกำรที่นิยม
น ำผู้เชี่ยวชำญไปสัมภำษณ์ในรำยกำร ได้แก่ รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ รำยกำรสำรคดี และ
รำยกำรสนทนำข่ำว  
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3) ตัวแทนหน่วยงำน (representative of organization) ได้แก่ บุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรเอกชน และหน่วยงำนเอกชน เป็นต้น รำยกำรที่นิยมเชิญ
ตัวแทนหน่วยงำนมำสัมภำษณ์ในรำยกำร ได้แก่ รำยกำรสนทนำข่ำว รำยงำนข่ำว สกู๊ปข่ำว 
และรำยกำรส่งเสริมควำมรู้  

4) ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) ได้แก่ กลุ่มผู้ได้ประโยชน์ กลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
และกลุ่มสนับสนุนต่ำงๆ รำยกำรที่นิยมเชิญตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์มำสัมภำษณ์ใน
รำยกำร ได้แก่ รำยกำรสนทนำข่ำว รำยงำนข่ำว สกู๊ปข่ำว และกำรสัมภำษณ์แสดงควำม
คิดเห็นของประชำชน  

5) ประชำชน (citizen) ได้แก่ ประชำชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ ประชำชนที่อยู่ในเหตุกำรณ์
ข่ำว ประชำชนในพื้นที่ และประชำชนที่มีเร่ืองรำวชีวิตน่ำสนใจ รำยกำรที่นิยมเชิญ
ประชำชนมำสัมภำษณ์ในรำยกำร ได้แก่ รำยงำนข่ำว สกู๊ปข่ำว สำรคดี สนทนำบันเทิง 
สนทนำข่ำว และกำรสัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นของประชำชน 

ภำพที่ 8.1 กำรแบ่งประเภทบุคคลที่ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร 

 

หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลให้สัมภาษณ์ในรายการ 

 กำรสัมภำษณ์ในงำนวิทยุและโทรทัศน์มีควำมแตกต่ำงจำกกำรสัมภำษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
เน่ืองจำกผู้ให้สัมภำษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ผู้อ่ำนไม่ได้เห็นอำกัปกิริยำท่ำทำงและน้ ำเสียงจริงในกำร
สัมภำษณ์ ควำมบกพร่องใดๆสำมำรถเทคนิคกำรเขียนช่วยได้ แต่ส ำหรับสื่อวิทยุผู้ฟังจะได้ยินน้ ำเสียง
ทุกค ำพูด ยิ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ด้วยแล้วผู้ชมจะได้เห็นทั้งใบหน้ำ อำกัปกิริยำกำรเคลื่อนไหว ท่ำทำงกำร

ผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ 

คนดัง ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนหน่วยงาน กลุ่มผลประโยชน์ ประชาชน 
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พูด น้ ำเสียงที่เปล่งออกมำ คนสองคนอำจให้ข้อมูลได้เหมือนกันแต่คนหนึ่งอำจมีควำมเหมำะสมในกำร
ให้สัมภำษณ์ออกอำกำศทำงโทรทัศน์มำกกว่ำ ดังนั้น ขณะที่ผู้วิจัยสัมภำษณ์เก็บข้อมูลอยู่นั้น นอกจำก
ต้องพิจำรณำข้อมูลที่จะน ำมำใช้เป็นเนื้อหำกำรน ำเสนอแล้ว หำกต้องกำรน ำบุคคลใดมำให้สัมภำษณ์
ออกอำกำศ ผู้วิจัยจะต้องพิจำรณำคุณสมบัติอ่ืนๆให้เหมำะสมด้วย ซึ่งแนวทำงกำรเลือกบุคคลให้
สัมภำษณ์ในรำยกำรได้แก่  

1) พูดตำมควำมจริง คุณสมบัติส ำคัญอย่ำงแรกสุดของบุคคลที่ควรเลือกมำให้สัมภำษณ์ใน
รำยกำรคือเป็นผู้ที่ไม่โกหกหลอกลวง พูดด้วยควำมจริงใจ และหำกเป็นรำยกำรสำระควำมรู้ ผู้ให้
สัมภำษณ์ควรต้องรู้จริงในเร่ืองที่พูดด้วย  

2) สื่อสำรได้เข้ำใจ ผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญหรือมีประสบกำรณ์ในเร่ือง
นั้นมำกจนคิดว่ำผู้อ่ืนจะเข้ำใจในสิ่งที่ตนพูด จึงเล่ำอย่ำงข้ำมๆไม่ได้อธิบำยบริบทควำมสัมพันธ์ของ
เร่ืองรำวมำกนัก รวมไปถึงใช้ค ำศัพท์เฉพำะกลุ่ม ค ำศัพท์วิชำกำร ค ำศัพท์ภำษำถิ่น ค ำศัพท์
ภำษำต่ำงประเทศ พูดไทยค ำอังกฤษค ำ สบถค ำติดปำกของตัวเองอยู่เป็นนิจ ฯลฯ ซึ่งผู้ฟังผู้ชมอำจไม่
เข้ำใจ คิดตำมไม่ทัน รู้บ้ำงไม่รู้บ้ำง จนเกิดควำมร ำคำญและเปลี่ยนไปติดตำมรำยกำรอ่ืนแทน กำรเลือก
ผู้ให้สัมภำษณ์จึงต้องพิจำรณำด้วยว่ำบุคคลนั้นเป็นนักเล่ำเร่ืองให้ผู้อ่ืนฟังได้เข้ำใจและเกิดจินตภำพต่อ
เร่ืองที่เล่ำได้ดีเพียงใด   

3) น้ ำเสียงชัดเจน ผู้อ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์สำมำรถย้อนกลับไปอ่ำนทบทวนในสิ่งที่ไม่เข้ำใจได้ แต่
ส ำหรับสื่อวิทยุและโทรทัศน์เมื่อพูดผ่ำนไปแล้วจะย้อนกลับมำฟังอีกครั้งไม่ใช่เร่ืองง่ำย  ดังนั้นกำร
คัดเลือกผู้ให้สัมภำษณ์จึงต้องพิจำรณำเร่ืองน้ ำเสียงที่ฟังชัดเจนด้วย เช่น ไม่พูดรัว ไม่พูดเร็วเกินไปจนฟัง
ไม่ทัน ไม่พูดตะกุกตะกัก ไม่ใช้เสียงตะคอกโวยวำย ไม่พูดเสียงเบำในล ำคอจนฟังไม่รู้เรื่อง ไม่พูดเสียง
เนือยจนเกินไป ไม่พูดยำนคำง ฯลฯ โดยเฉพำะสื่อวิทยุที่ผู้ฟังใช้โสตสัมผัสเพียงอย่ำงเดียวในกำรติดตำม
ฟังเนื้อหำรำยกำร หำกผู้พูดมีปัญหำเรื่องกำรพูดจะส่งผลต่อกำรฟังอย่ำงมำก เพรำะผู้ดูผู้ฟังสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์นั้นท ำกิจกรรมอย่ำงอื่นไปพร้อมๆกับกำรรับสื่อ หำกฟังไม่รู้เร่ืองก็อำจเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนช่อง
ไปติดตำมรำยกำรอ่ืนแทน  
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4) บุคลิกหน้ำตำท่ำทำงไม่มีอะไรมำรบกวนสำยตำหรือเบี่ยงเบนควำมสนใจจำกเน้ือหำกำร
พูดคุยมำกเกินไป ในสื่อโทรทัศน์ผู้ชมจะได้เห็นหน้ำตำท่ำทำงของผู้ให้สัมภำษณ์ได้อย่ำงชัดเจน 
โดยเฉพำะในกำรสัมภำษณ์ที่นิยมจับภำพขนำดปำนกลำงถึงใกล้ ผู้ชมจึงเห็นหน้ำได้ชัดเจนมำกขึ้น กำร
ขยิบตำบ่อยๆ โยกตัวไปมำ สะบัดหน้ำสะบัดหัวอยู่ตลอดเวลำ พูดไม่สบตำใคร สำยตำไม่ประสำนกัน 
ฯลฯ ปัญหำเหล่ำนี้อำจส่งผลต่อกำรเบี่ยงเบนควำมสนใจของผู้ชมไปคอยจับผิดในเร่ืองนั้น แทนที่จะฟัง
เน้ือหำกำรพูดคุย ผู้วิจัยจึงควรแนะน ำวิธีแก้ปัญหำให้ทีมงำนได้ทรำบก่อนล่วงหน้ำ เช่น กำรใช้เทคนิค
กำรถ่ำยท ำเข้ำช่วย และกำรเตือนผู้ให้สัมภำษณ์มีควำมระมัดระวังยิ่งขึ้น เป็นต้น 

5) มีควำมมั่นใจในตัวเอง กล้ำพูด กล้ำแสดงออก กำรผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์จะมี
อุปกรณ์เคร่ืองมือและบุคลำกรเข้ำมำเกี่ยวข้องจ ำนวนมำกในวันบันทึกรำยกำร ผู้ให้สัมภำษณ์บำงคน
สำมำรถพูดคุยได้อย่ำงเป็นธรรมชำติก่อนเข้ำรำยกำร แต่เมื่อถึงเวลำบันทึกรำยกำรจริงๆกลับตื่นเต้น
ประหม่ำพูดไม่ออก ผู้วิจัยจึงต้องคอยสังเกตด้วยว่ำบุคคลที่คุยด้วยตอนเก็บข้อมูลนั้นมีควำมมั่นใจใน
กำรพูดมำกน้อยแค่ไหน ถ้ำเป็นคนขี้อำยก็มีแนวโน้มจะมีปัญหำกำรพูดในวันสัมภำษณ์จริง อย่ำงไรก็ดี 
คนที่กล้ำพูดกล้ำแสดงออกหลำยคนเมื่อไปอยู่ในสตูดิโอ กลับเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่ง และบำงคนดูขี้อำย
กลับควบคุมอำรมณ์และพูดให้สัมภำษณ์ได้ดีกว่ำ ผู้วิจัยจึงควรท ำหน้ำที่ชวนผู้ให้สัมภำษณ์พูดคุยเล่น
ก่อนกำรถ่ำยท ำเพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยและลดควำมกังวลลงไป  

6) มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ หรือควบคุมอำรมณ์ได้พอสมควร ผู้ให้สัมภำษณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุม
อำรมณ์ได้ย่อมท ำให้บรรยำกำศกำรพูดคุยตึงเครียด บรรยำกำศไม่ผ่อนคลำย โดยเฉพำะกำรสัมภำษณ์
แบบเผชิญหน้ำที่เป็นประเด็นโต้เถียงของคู่กรณีหรือฝ่ำยที่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน ผู้วิจัยควรเน้น
เลือกบุคคลที่มีวุฒิภำวะอำรมณ์มำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรโดยศึกษำภูมิหลังของบุคคลนั้นเสียก่อน อีก
วิธีหนึ่งในกำรสัมภำษณ์คู่กรณีที่ไม่ให้เกิดปัญหำทะเลำะเบำะแว้งรุนแรงเกิดขึ้น คือ กำรแยกสัมภำษณ์
กันคนละวัน หรืออำจเชิญคนหนึ่งมำที่สตูดิโอและอีกคนหนึ่งใช้วิธีต่อสำยโทรศัพท์คุยสดๆหรือตัดเป็น
ภำพบันทึกกำรสัมภำษณ์ของคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมำให้อีกฝ่ำยได้ฟังค ำสัมภำษณ์ เพื่อให้อีกฝ่ำยได้พูด
แก้ต่ำงในประเด็นต่ำงๆ  
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7) มีเวลำว่ำงพอให้สัมภำษณ์ได้ แม้ผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนเหมำะสมส ำหรับพูดออกอำกำศ แต่
ผู้วิจัยต้องสอบถำมด้วยว่ำผู้ให้สัมภำษณ์มีเวลำว่ำงพอหรือไม่ เพรำะกำรถ่ำยท ำในบำงรูปแบบรำยกำร
ต้องใช้เวลำนำน ผู้ให้สัมภำษณ์อำจไม่สะดวกหรือจ ำเป็นต้องเดินทำงไปท ำธุระที่อื่นในวันถ่ำยท ำ  

วิธีการสรรหาผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ 

กำรผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ที่มีกำรสัมภำษณ์บุคคล ผู้ผลิตรำยกำรต้องพยำยำมค้นหำ
ประเด็นและเร่ืองรำวใหม่ๆจำกบุคคลต่ำงๆมำน ำเสนอต่อคนดูคนฟังรำยกำร เพรำะปกติธรรมดำทั่วไป
คนแต่ละคนจะมีข้อมูล ควำมรู้ มุมมอง และประสบกำรณ์ชีวิตที่ไม่ได้แตกต่ำงไปจำกเดิมมำกนัก ดังนั้น
กำรใช้บุคคลเดิมๆให้สัมภำษณ์ในรำยกำรจึงมักเป็นข้อมูลเดิมที่ผู้ดูผู้ฟังเคยได้ยินได้ฟังกันมำแล้ว จึงอำจ
ก่อให้เกิดควำมซ้ ำซำกน่ำเบื่อได้ ทว่ำกำรเฟ้นหำบุคคลใหม่ๆที่มีมุมมองและเร่ืองรำวใหม่ๆไม่ใช่เร่ือง
ง่ำย แต่เป็นสิ่งจ ำเป็นที่ผู้วิจัยรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ต้องพยำยำมสรรหำเพื่อน ำข้อมูลใหม่ๆมำเสนอ
แก่ผู้ดูผู้ฟังรำยกำร ทั้งนี้วิธีกำรสรรหำผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรแบ่งได้เป็น 2 วิธี  

1) ผู้ให้สัมภำษณ์ได้เสนอตัวมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรเอง เช่น ค่ำยเพลงได้เสนอนักร้องใน
สังกัดให้กับผู้ผลิตรำยกำรที่สนใจเพื่อสัมภำษณ์ออกอำกำศในช่วงที่นักร้องคนนั้นก ำลังมีผลงำนเพลงอยู่ 
หรือดำรำที่ต้องกำรโปรโมทธุรกิจของตนผ่ำนสื่อ ก็อำจติดต่อมำยังผู้ผลิตรำยกำรที่รู้จักกันเพื่อให้
สัมภำษณ์เร่ืองรำวชีวิตส่วนตัวพร้อมสอดแทรกเป้ำหมำยธุรกิจกำรค้ำของตนเข้ำไปด้วยในกำรสัมภำษณ์ 
รวมไปถึงประชำชนทั่วไปที่ได้รับควำมเดือดร้อนและต้องกำรร้องเรียนผ่ำนสื่อก็อำจเสนอเร่ืองรำวของ
ตนมำยังรำยกำรเองก็ได้ เป็นต้น กำรตัดสินใจเลือกบุคคลมำให้สัมภำษณ์หรือไม่ขึ้นกับว่ำบุคคลและ
เร่ืองรำวนั้นมีควำมน่ำสนใจเพียงไร หำกทำงรำยกำรสนใจ ผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงต่ำงๆให้ถูกต้องอีกคร้ัง เพื่อน ำประเด็นค ำถำมที่น่ำสนใจส่งให้กับผู้ด ำเนินรำยกำรหรือผู้จัด
รำยกำรต่อไป 

 2) ผู้ผลิตรำยกำรเป็นผู้สรรหำและคัดเลือกบุคคลให้สัมภำษณ์เอง รำยกำรที่มีกำรสัมภำษณ์
โดยทั่วไปใช้วิธีนี้ในกำรสรรหำบุคคลให้สัมภำษณ์ โดยเร่ิมจำกผู้ผลิตรำยกำรเป็นผู้ก ำหนดประเด็นกำร
เร่ืองรำวส ำหรับกำรสัมภำษณ์ขึ้นมำ และค้นหำว่ำบุคคลที่มีควำมเหมำะสมมำให้สัมภำษณ์ กรณีผู้ผลิต
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รำยกำรรู้จักหรือเคยร่วมงำนกับบุคคลนั้น ผู้วิจัยเพียงโทรศัพท์ติดต่อนัดหมำยมำร่วมรำยกำร แต่หำก
เป็นบุคคลที่ไม่รู้จักมำก่อนต้องสืบค้นจำกช่องทำงต่ำงๆซึ่งจะกล่ำวถึงในหัวข้อต่อไป  

แหล่งค้นหาช่องทางการติดต่อผู้ให้ภาษณ์ 

กำรค้นหำและติดต่อผู้ให้สัมภำษณ์ ผู้วิจัยสำมำรถใช้วิธีกำรใดวิธีหนึง่หรือหลำยวิธีพร้อมๆกัน
จนกว่ำสำมำรถติดต่อบุคคลนั้นได ้แหล่งข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปที่ผู้วิจัยนิยมใช้ในกำรค้นหำผู้ให้สัมภำษณ์
มีดังนี้ 

1) กำรค้นหำจำกสมุดโทรศัพท์ติดต่อ โดยปกติผู้วิจัยและบริษัทผู้ผลิตรำยกำรต้องมีสมุด
โทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภำยนอกเอำไว้ โดยรวบรวมรำยชื่อต่ำงๆที่ต้องติดต่อด้วยหรือเคยติดต่อด้วย
เอำไว้ ซึ่งหลำยคร้ังประเด็นกำรน ำเสนอเร่ืองหนึ่งอำจมีควำมคำบเกี่ยวกับอีกเร่ืองหนึ่งที่เคยน ำเสนอไป
แล้วก็ได้ ผู้วิจัยจึงสำมำรถค้นหำข้อมูลได้ว่ำรำยชื่อใดในสมุดโทรศัพท์สำมำรถกลับน ำมำเป็นผู้ให้
สัมภำษณ์ในรำยกำรได้อีกบ้ำง นอกจำกนี้บำงคร้ังอำจขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลที่อยู่ในรำยชื่อสมุด
โทรศัพท์เป็นผู้ช่วยแนะน ำรำยชื่ออ่ืนๆที่อยู่ในแวดวงเดียวกันให้ด้วยก็ได้  

2) กำรค้นหำจำกสื่อต่ำงๆที่เคยเสนอผลงำนของบุคคลนั้น โดยปกติผู้วิจัยรำยกำรวิทยุและ
โทรทัศน์มักจะติดตำมสื่อต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ และเมื่อพบประเด็นหรือเร่ืองรำวของบุคคลใดที่
น่ำสนใจก็จะเก็บข้อมูลไว้ ทว่ำ ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งช่องทำงติดต่อของบุคคลนั้นไว้ แต่ผู้วิจัย
สำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือผ่ำนหน่วยงำนที่ได้เผยแพร่ผลงำนหรือเคยได้สัมภำษณ์บุคคลนั้น
มำแล้วได้ ซึ่งหลำยคร้ังอำจพบว่ำหน่วยงำนที่น ำเสนอผลงำนของบุคคลนั้น แท้จริงแล้วก็คือต้นสังกัด
หรือสถำนที่ท ำงำนของบุคคลนั้นน่ันเอง เช่น ดำรำ นักร้อง และผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ      
เป็นต้น 

3) กำรสอบถำมจำกบุคคลใกล้ชิดในทีมงำนและเพื่อนๆในแวดวงสื่อ หรือคนรู้จักใกล้ชิดสนิท
สนม คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงำน เพื่อนบ้ำน เพื่อนในสถำบันกำรศึกษำ ผู้จัดกำรส่วนตัว และอ่ืนๆ 
ของบุคคลที่ต้องกำรสัมภำษณ์ เป็นอีกหนึ่งวิธีกำรหนึ่งในกำรหำช่องทำงกำรติดต่อ โดยผู้วิจัยอำจต้อง



 
117 

 

สุ่มสอบถำมไปเร่ือยๆก่อน แต่ในที่สุดจะพบว่ำในสมุดโทรศัพท์ติดต่อของใครบำงคนอำจช่วยท ำให้
กำรเสำะหำแคบเข้ำมำจนสำมำรถติดต่อกับบุคคลที่ต้องกำรสัมภำษณ์ได้ในที่สุด  

4) กำรค้นหำจำกระบบสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ ปัจจุบันผู้คนหันมำใช้กำรติดต่อผ่ำนระบบสื่อ
สังคมออนไลน์มำกขึ้น ผู้วิจัยสำมำรถสืบหำบุคคลที่ต้องกำรได้จำกระบบกำร “ค้นหำ” (search) ที่เชื่อม
ต่อไปยังระบบเครือข่ำยติดต่อสื่อสำรในโลกออนไลน์รูปแบบต่ำงๆได้ อย่ำงไรก็ดี กรณีนี้ใช้ได้เฉพำะ
ในบุคคลที่ใช้กำรติดต่อสื่อสำรในสังคมเครือข่ำย และใช้ข้อมูลจริงในกำรสมัครทะเบียนรำยชื่อเอำไว้จึง
สำมำรถช่วยในกำรค้นหำให้กับผู้วิจัยได้ หรือมิฉะนั้นผู้วิจัยต้องทรำบนำมแฝงหรือชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ใน
โลกออนไลน์ของผู้นั้นเสียก่อน 

5) กำรค้นหำจำกศูนย์บริกำรข้อมูลต่ำงๆ โดยปกติหน่วยงำนใหญ่ๆจะมีพนักงำนรับโทรศัพท์
ส่วนกลำงเอำไว้ เพื่อบริกำรถำม-ตอบ รับฝำกเร่ือง และช่วยโอนสำยไปยังบุคคลที่ต้องกำรติดต่อ 
นอกจำกนี้ปัจจุบันมีหน่วยงำนหลำยแห่งจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลและสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของ
หน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆที่มีอยู่ในฐำนข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริกำรทั่วไป ซึ่งผู้วิจัยสำมำรถลองโทรศัพท์ไป
สอบถำมในเบื้องต้นได้ว่ำถ้ำหำกต้องกำรสัมภำษณ์บุคคลในประเด็นนั้นๆ สำมำรถพูดคุยกับใครหรือ
หน่วยงำนใดได้บ้ำง ศูนย์บริกำรข้อมูลที่นิยมใช้กัน ได้แก่ ศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐ 1111 ศูนย์บริกำร
สอบถำมเบอร์โทรศัพท์ 1133 และ 1799 เว็บไซต์ของเยลโล่เพจเพจ และอื่นๆ แต่รำยชื่อที่ปรำกฎใน
ฐำนข้อมูลอำจไม่ได้มีปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เน่ืองจำกอำจมีกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล กำรย้ำยที่อยู่ กำร
เปลี่ยนที่ท ำงำน กำรโยกย้ำยต ำแหน่ง และอ่ืนๆ ท ำให้เบอร์โทรศัพท์ที่ได้มำไม่ตรงกับบุคคลที่ต้องกำร
ค้นหำได้ 

6) กำรสอบถำมจำกสำยข่ำวที่ประจ ำอยู่ในพื้นที่ต่ำงๆ วิธีกำรนี้นิยมใช้ในกำรผลิตรำยกำรข่ำว
อย่ำงมำก เน่ืองจำกรำยกำรข่ำวต้องกำรควำมสด ดังนั้นกำรเข้ำถึงแหล่งข่ำวจึงต้องอำศัยควำมใกล้ชิด
และรวดเร็วให้มำกที่สุด ผู้ผลิตรำยกำรข่ำวจึงใช้วิธีส่งผู้สื่อข่ำวหรือสำยข่ำวของตนไปประจ ำตำมพื้นที่
ต่ำงๆที่มีแหล่งข่ำวส ำคัญๆอยู่ เช่น หน่วยงำนรำชกำร สถำนีต ำรวจ สถำนที่จัดงำนใหญ่ๆ และอ่ืนๆ เพื่อ
หำข่ำว  ผู้สื่อข่ำวจึงเป็นแหล่งข้อมูลอย่ำงดีที่รู้ว่ำมีใคร อยู่ที่ไหน และท ำอะไรกันบ้ำง ดังนั้น เมื่อต้องกำร
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สัมภำษณ์ประเด็นเร่ืองอะไรสำยข่ำวในพื้นที่ต่ำงๆจะช่วยแนะน ำได้ว่ำควรสัมภำษณ์ใคร และจะติดต่อ
บุคคลนั้นได้อย่ำงไร 

7) ค้นหำจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน วิธีนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมำกนักเพรำะต้องอำศัยพื้น
ฐำนควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรงำนองค์กำรมำพอสมควร แต่หำกผู้วิจัยคนใดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระบบกำรบริหำรในรูปแบบต่ำงๆของโครงสร้ำงกำรบริหำรภำครัฐ เอกชน และเครือข่ำยทำงสังคม
ต่ำงๆ ก็จะได้เปรียบในกำรเลือกผู้ให้สัมภำษณ์ที่เหมำะสมกับเร่ืองนั้นๆ และสำมำรถจับประเด็นกำร
สัมภำษณ์ที่มีควำมลุ่มลึกกว่ำผู้อ่ืน เพรำะสำมำรถเห็นภำพรวมที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันว่ำประเด็น
นั้นน่ำจะมีควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใดบ้ำงที่ต้องเข้ำมำรับผิดชอบ และ “ใคร” ในโครงสร้ำงองค์กร
นั้นควรเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด  

8) กำรค้นหำจำกกำรลงพื้นที่ กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ข่ำวประจ ำวันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่ำง ๆ พยำน
ในที่เกิดเหตุหรือผู้เห็นเหตุกำรณ์ คือ ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร ซึ่งผู้สื่อข่ำวจะต้องลงพื้นที่ไปรำยงำน
ข่ำวและอำจต้องสัมภำษณ์ชำวบ้ำนในพื้นที่ วิธีนี้กำรค้นหำบุคคลให้สัมภำษณ์ใช้เวลำไม่มำกและใช้วิธี
ขอสัมภำษณ์แบบเข้ำถึงตัวทันที อย่ำงไรก็ตำม ผู้สัมภำษณ์ก็ยังจ ำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่ำบุคคลนั้น
สำมำรถให้ข้อเท็จจริงได้จริงๆ หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ บุคคลที่ทำงรำยกำรต้องกำรสัมภำษณ์นั้นไม่มี
ช่องทำงติดต่อสื่อสำรใดๆ นอกจำกกำรลงพื้นที่ไปพบเจอตัวจริงๆเท่ำนั้น เช่น รำยกำร “วงเวียนชีวิต” ที่
น ำเสนอชีวิตของผู้คนยำกจนที่เครำะห์ซ้ ำกรรมซัด บุคคลเหล่ำนี้มักไร้ที่อยู่อำศัยถำวร ไม่มีทะเบียนบ้ำน 
ไม่มีโทรศัพท์ติดต่อ ไม่รู้จักโลกออนไลน์ ไม่เคยเรียนหนังสือ และไม่มีญำติพี่น้องเหลียวแลใส่ใจ 
หนทำงในกำรติดต่อจึงต้องลงพื้นที่ด้วยตนเอง  

9) กำรค้นหำจำกกำรประกำศ รำยกำรประเภทรำยงำนสภำพกำรจรำจร รำยกำรเตือนภัย กำร 
ตำมหำตัวผู้สูญหำย หรือกำรตำมหำบุคคลที่ก ำลังเป็นข่ำว บำงคร้ังผู้ผลิตรำยกำรอำจใช้วิธีกำรประกำศ
ผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆรวมถึงรำยกำรของตนเอง เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเหตุกำรณ์ ทรำบเบำะแส หรือก ำลังอยู่ใน
สถำนกำรณ์นั้นได้แจ้งกลับมำยังทำงรำยกำร ซึ่งผู้ให้ข้อมูลกับทำงรำยกำรบำงส่วนที่ยินดีให้สัมภำษณ์
หรือพูดคุยออกอำกำศก็จะกลำยเป็นหนึ่งใน “ผู้ให้สัมภำษณ์” กับทำงรำยกำร รำยกำรที่ใช้วิธีกำรน้ีใน
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กำรค้นหำผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ ได้แก่ รำยกำรนำทีฉุกเฉิน รำยกำรวันนี้ที่รอคอย รำยงำนข่ำวสภำพ
กำรจรำจรของ วิทยุ จส. 100 และ สวพ. 91 เป็นต้น 

โดยหำกระบุกว้ำงๆถึงแหล่งกำรค้นหำเพื่อกำรติดต่อสัมภำษณ์ แยกตำมประเภทผู้ให้สัมภำษณ์ 
ที่นิยมใช้กันในกำรท ำงำน สำมำรถเขียนได้ดังนี้ 

ภำพที่ 8.2 ประเภทของบุคคลให้สัมภำษณ์กับแหล่งค้นหำต่ำงๆ 

ประเภทบุคคล แหล่งค้นหำเพื่อกำรติดต่อสัมภำษณ์ 
คนดัง  สมุดโทรศัพท์ติดต่อ 

 ผู้ผลิตสื่อบันเทิง 
 ค่ำยสังกัดต่ำงๆ 
 ผู้จัดกำรส่วนตัว 
 สื่อที่เคยลงผลงำน 
 สื่อสังคมออนไลน์ 

ผู้เชี่ยวชำญ  สถำบันกำรศึกษำ และวิจัย 
 สถำนที่ท ำงำน 
 เว็บไซต์ 
 สื่อที่เคยลงผลงำน 
 สมุดโทรศัพท์ติดต่อ 

ตัวแทนหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 

 สำยข่ำวที่ประจ ำตำมพื้นที่ต่ำงๆ 
 ศูนย์บริกำรข้อมูลและสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนรำชกำร 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร 
 องค์กรเครือข่ำยทำงสังคม 
 สมุดโทรศัพท์ติดต่อ 
 เว็บไซต์ 
 สื่อต่ำงๆ 
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กลุ่มผลประโยชน์  สำยข่ำวที่ประจ ำตำมพื้นที่ต่ำงๆ 
 สมุดโทรศัพท์ติดต่อ  
 แหล่งข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ 
 แหล่งข่ำวบุคคล 

ประชำชน  ผู้ที่อยู่ในเหตุกำรณ์ หรือคนในพื้นที่ 
 คนใกล้ชิด 
 สำยข่ำวที่ประจ ำตำมพื้นที่ต่ำงๆ 
 สื่อต่ำงๆ 
 กำรประกำศค้นหำในรำยกำร 

   

ทั้งนี้รำยละเอียดของกำรค้นหำและติดต่อบุคคลต่ำงๆในรำยกำรแต่ละประเภท จะได้อธิบำย
ต่อไปในหัวข้อแนวทำงกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์ในรูปแบบรำยกำรต่ำง 

แนวทางการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ในรูปแบบรายการต่างๆ 

 รูปแบบรำยกำรแต่ละแบบมีเป้ำหมำยและแบบแผนจัดวำงองค์ประกอบบำงอย่ำงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพำะตัว รำยกำรที่มีกำรสัมภำษณ์บุคคลก็เช่นกัน ถ้ำรูปแบบรำยกำรแตกต่ำงกันวิธีกำร
ออกแบบกำรสัมภำษณ์บุคคลก็จะแตกต่ำงกันไปด้วย ด้วยเหตุนี้กำรสัมภำษณ์บุคคลในรำยกำรสนทนำ
บันเทิง (chat show) รำยกำรข่ำว (news) รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ (knowledge program) และกำร
สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชน  จึงมีรำยละเอียดบำงอย่ำงเกี่ยวกับกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์แตกต่ำง
กันไป ดังจะอธิบำยให้เห็นดังต่อไปนี้  

1) รายการสนทนาบันเทิง (chat show) 

รำยกำรสนทนำบันเทิงเป็นรำยกำรสนทนำพูดคุยประเด็นเบำๆ (soft talk) หรือเร่ืองส่วนตัวที่
ผู้คนสนใจใคร่รู้ (human interest) รำยกำรประเภทนี้มุ่งเสนอควำมบันเทิงเป็นหลัก ประเด็นกำรน ำเสนอ
จะใช้วิธีกำรขับเน้นอำรมณ์ควำมรู้สึกให้กับผู้ดูผู้ฟัง อำทิ กำรเสนอเร่ืองรำวของคนดัง กำรเสนอชีวิตที่
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พลิกผันของคน กำรเสนอเร่ืองของคนแปลกๆ เร่ืองรำวกำรประสบควำมส ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคน และ
เร่ืองของคนที่มีประสบกำรณ์ชีวิตจริงยิ่งกว่ำนิยำย เป็นต้น ดังนั้นบุคคลที่นิยมน ำมำใช้สัมภำษณ์ใน
รำยกำรกลุ่มนี้ คือ คนดัง ได้แก่ ดำรำ นักร้อง นักกีฬำ และผู้ที่โดดเด่นอยู่ในแวดวงสังคมหรือเป็นที่จับ
ตำของผู้คน เป็นต้น หรือคนอีกจ ำพวกหนึ่งก็คือ คนธรรมดำที่มีเร่ืองไม่ธรรมดำ ที่จะมำเล่ำ
ประสบกำรณ์ชีวิตที่ตื่นตำต่ืนใจให้ฟัง ตัวอย่ำงรำยกำรเช่น ช่วงสัมภำษณ์ในรำยกำรตีสิบ วีไอพี และ
เจำะใจ เป็นต้น 

รำยกำรสนทนำบันเทิงจะเลือกวิธีกำรน ำเสนอจำกควำมเด่นของบุคคล หรือเร่ืองรำวที่น่ำสนใจ
ที่มีอยู่ในบุคคลคนนั้น ข้อมูลกำรสัมภำษณ์จึงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งอำจเป็นประวัติภูมิหลังที่
น่ำสนใจ กำรสร้ำงผลงำนที่มีชื่อเสียง ผลงำนที่อยู่ในกระแสควำมสนใจ สภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่สุด
บรรยำย ควำมสำมำรถอันพิสดำร และอ่ืนๆ ดังนั้น ลักษณะกำรค้นหำบุคคลจึงเป็นกำรค้นหำแบบ
เฉพำะเจำะจง (specific person) ที่จะมีกำรก ำหนดชี้ชัดลงไปได้ว่ำจะน ำใครมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำร
ด้วยประเด็นเร่ืองอะไร ซึ่งแนวทำงกำรค้นคว้ำวิจัยคนดังและคนทั่วไปที่นิยมเชิญมำออกรำยกำร
สัมภำษณ์ในแต่ละกลุ่ม มีดังนี ้

1.1) กำรวิจัยคนดังในรำยกำรสนทนำบันเทิง  

รูปแบบรำยกำรสนทนำบันเทิง (chat show) มักเชิญคนดังมำเป็นแขกรับเชิญในช่วงสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยมีหน้ำที่เลือกบุคคลและเลือกประเด็นน ำเสนอที่น่ำสนใจในขณะนั้น โดยคอยติดตำมควำม
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงคนดังจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่   

 ข่ำวตำมหน้ำนิตยสำรและหนังสือพิมพ์ต่ำงๆ เช่น นิตยสำรแวดวงบันเทิง นิตยสำรกีฬำ 
นิตยสำรวงกำรดนตรี คอลัมน์ข่ำวซุบซิบคนดัง ข่ำวกีฬำ ข่ำวแฟชั่น ข่ำวกำรประกวด
ควำมงำม และเว็บไซต์ของสถำนีโทรทัศน์และวิทยุต่ำงๆ เป็นต้น  

 เอกสำรเชิญสื่อมวลชนเข้ำร่วมงำนอีเว้นท์ต่ำงๆ ซึ่งปัจจุบันผู้จัดงำนมักจ้ำงคนดังที่อยู่
ในกระแสมำร่วมงำนด้วย เพื่อดึงดูดให้ผู้สื่อข่ำวมำท ำข่ำวกันมำกๆ  
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 เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของคนดังและกลุ่มแฟนคลับ ได้แก่ เฟซบุ๊ค อินสตำแกรม 
ทวิตเตอร์ และบล็อกต่ำงๆ  

 รำยกำรละคร รำยกำรโทรทัศน์ เคเบิลทีวี เพลง ละครเวที และภำพยนตร์ 
 นิทรรศกำรแสดงผลงำนของคนดัง และกำรมอบรำงวัลในเวทีต่ำงๆ 
 พูดคุยกับผู้จดักำรส่วนตัวคนดัง และบริษัทจัดหำนักแสดงต่ำงๆ 

กำรติดตำมแหล่งข้อมูลข้ำงต้น จะท ำให้ทรำบว่ำคนดังคนไหนที่อยู่ในกระแส ใครก ำลังมำแรง 
ใครก ำลังตกเป็นข่ำว ใครก ำลังมีผลงำนใหม่ๆออกมำ ฯลฯ ซึ่งท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถเลือกน ำเสนอต่อ
โปรดิวเซอร์เพื่อตัดสินใจว่ำควรน ำเสนอประเด็นใดบ้ำง และด้วยเหตุผลใด อย่ำงไรก็ดี กำรสัมภำษณ์คน
ดังบำงคร้ังอำจเกิดจำกคนดัง ผู้จัดกำรส่วนตัว หรือบริษัทต้นสังกัดของคนดังเป็นผู้ติดต่อมำยังรำยกำร
เอง เพรำะต้องกำรโฆษณำผลงำนหรือรักษำสถำนภำพควำมดังเอำไว้ไม่ให้หำยไปจำกควำมทรงจ ำของ
ผู้คน ซึ่งหำกทำงรำยกำรสนใจประเด็นที่คนดังเสนอเข้ำมำก็จะเชิญมำสัมภำษณ์ แต่ต้องระวังว่ำเร่ืองนั้น
จะไม่ได้ถูกน ำเสนอจน “ช้ ำ” ไปหมดแล้ว และต้องไม่ให้ดูเป็นกำรสัมภำษณ์เพื่อ “ขำย” มำกจนเกินไป  

การคัดเลือก 

กำรเลือกคนดังมำสัมภำษณ์พูดคุยในรำยกำร ควรเลือกคนหรือประเด็นที่สอดคล้องกับควำม
สนใจของกลุ่มเป้ำหมำยรำยกำร แต่ปัญหำที่พบบ่อยๆในกำรดึงคนดังมำกๆมำร่วมรำยกำร คือ “คิวไม่
ว่ำง” โดยเฉพำะผู้ที่อยู่ในกระแสควำมนิยมมำกๆ อำทิ นักกีฬำที่เพิ่งคว้ำเหรียญทองโอลิมปิค นำงงำมที่
เพิ่งคว้ำรำงวัลมิสยูนิเวิร์ส และดำรำน ำในละครยอดฮิต เป็นต้น เพรำะคนดังที่อยู่ในกระแสควำมสนใจ
ของประชำชนจะมีหน่วยงำนและบุคคลเชิญให้ไปร่วมงำนและกิจกรรมต่ำงๆมำกมำยจนบำงรำยอำจมี
คิวยำวข้ำมปี ดังนั้น กรณีเป็น “คนดังยอดฮิต” ที่มีกระแสควำมนิยมแรงมำกๆในขณะนั้น ไม่ว่ำจะเป็น
ประเด็นที่ผู้คนทรำบดีอยู่แล้วหรือไม่ก็ตำม รำยกำรสนทนำบันเทิงส่วนใหญ่จะไม่ปฏิเสธ เน่ืองจำกคิว
คนดังถือเป็น “คิวทอง” ที่รำยกำรใดได้มำก็ต้องฉกฉวยโอกำสเอำไว้ก่อน ซึ่งนอกจำกช่วยยกระดับ
ควำมเป็นผู้น ำด้ำนรำยกำรสนทนำบันเทิงแล้ว ยังท ำให้รำยกำร “ไม่ตกกระแส” อีกด้วย วิธีกำร “แก้
เอียน” บุคคลและเร่ืองรำวที่ซ้ ำไปซ้ ำมำของคนดังในกระแสควำมสนใจ ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องค้นหำข้อมูลใน
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รำยละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดแง่มุมสัมภำษณ์ใหม่ๆที่แตกต่ำงไปจำกเดิมๆที่ผู้คนรับรู้กันอยู่แล้ว 
แต่โดยส่วนใหญ่กำรสัมภำษณ์คนดังจะมีกำรคัดกรองค ำถำมโดยผู้จัดกำรส่วนตัวหรือบริษัทต้นสังกัดไว้
ล่วงหน้ำแล้วว่ำอะไรอนุญำตให้ถำมได้และอะไรไม่อนุญำตให้ถำม  

ค่าตอบแทน 

ส ำหรับค่ำตอบแทนของคนดังที่มำให้สัมภำษณ์ในรำยกำร มีควำมแตกต่ำงจำกค่ำตอบแทนใน
กำรแสดงละครที่ยึดหลักว่ำดังมำกเท่ำไหร่ค่ำตัวแพงมำกขึ้นเท่ำนั้น กำรปรำกฏตัวของคนดังในรำยกำร
สัมภำษณ์ขึ้นอยู่กับควำมสนิทสนมกับผู้ผลิตรำยกำร กำรมีผลงำนแสดงในช่วงเวลำนั้น กำรเคยร่วมงำน
กันมำก่อน คิวว่ำง ควำมดังของรำยกำร และบำงกรณีอำจยินดีมำออกรำยกำรสัมภำษณ์โดยไม่คิดค่ำตัว
แม้แต่บำทเดียว เช่น กำรสัมภำษณ์ที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีในอำชีพกำรงำนของตน กำรสัมภำษณ์
เพื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ผลงำนใหม่ที่วำงตลำดอยู่ รวมไปถึงกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิต
รำยกำรเพื่อต่อยอดไปสู่งำนอ่ืนๆในอนำคต เป็นต้น ค่ำตอบแทนกำรเชิญคนดังมำร่วมรำยกำรสัมภำษณ์
จึงต้องอำศัยทักษะกำรเจรจำต่อรองและอ้ำงเหตุผลที่เป็นแรงจูงใจให้คนดังมองเห็นควำมส ำคัญของกำร
มำร่วมรำยกำร หำกเป็นรำยกำรที่มีเรตติ้งสูงสำมำรถอ้ำงควำมนิยมของผู้ชม แต่ถ้ำเป็นรำยกำรเล็กๆอำจ
ต้องโน้มน้ำวด้วยวิธีอ่ืนๆที่สร้ำงจุดสนใจขึ้นมำได้ เช่น กำรเชิญนำงงำมจักรวำลมำร่วมพูดคุยในรำยกำร
เด็ก กำรเชิญนักกีฬำเหรียญทองมำร่วมรำยกำร To Be Number One และกำรเชิญดำรำดังมำร่วมพูดคุย
ถึงกำรรับเด็กก ำพร้ำมำเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งไม่เคยมีใครทรำบมำก่อน เป็นต้น 

การติดต่อ 

กำรติดต่อคนดังมี 3 ช่องทำงใหญ่ๆ คือ หนึ่ง กำรติดต่อผ่ำนต้นสังกัด สอง กำรติดต่อโดยตรง 
และสำม กำรติดต่อผ่ำนผู้จัดกำรส่วนตัว  

หนึ่ง กำรติดต่อผ่ำนต้นสังกัด (agent) กำรติดต่อคนดังที่มีค่ำยสังกัดเป็นเร่ืองง่ำยและยำกใน
เวลำเดียวกัน กล่ำวคือ ถ้ำผู้ผลิตรำยกำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับต้นสังกัดของคนดังคนนั้นก็สำมำรถ
ติดต่อและขอคิวได้สะดวกอย่ำงเป็นกันเอง แต่ถ้ำไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยต้องท ำหนังสือติดต่อ
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ขออนุญำตจำกต้นสังกัดเสียก่อนว่ำให้อนุญำตได้หรือไม่ กำรสังเกตว่ำคนดังคนนั้นมีค่ำยสังกัดหรือไม่ 
สำมำรถดูได้จำกผลงำนที่ผ่ำนมำว่ำคนดังคนนั้นมีผลงำนประจ ำอยู่กับบริษัทใดหรือไม่ ถ้ำผู้วิจัยไม่
แน่ใจก็สำมำรถสอบถำมไปยังบริษัทที่คำดว่ำเป็นต้นสังกัดของคนดังคนนั้นก่อนก็ได้  

สอง กำรติดต่อโดยตรง (direct-dial phones) ผู้แสดงอิสระมักรับงำนเองโดยตรง กำรติดต่อด้วย
วิธีนี้ผู้วิจัยจะต้องสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้ได้ ง่ำยที่สุดคือสอบถำมจำกหน่วยงำนที่คนดังคนนั้น
มีผลงำนออกมำ ซึ่งโดยปกติผู้ทรำบเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของคนดังจะให้ฝำกหมำยเลขติดต่อกลับ
เอำไว้ เพื่อให้คนดังคนนั้นเป็นผู้ตัดสินใจเองว่ำจะติดต่อกลับไปหรือไม่ ผู้วิจัยจึงควรแจ้งรำยละเอียด
คร่ำวๆให้ทรำบว่ำตนเองชื่ออะไร มำจำกรำยกำรอะไร รำยกำรเป็นประเภทไหน ต้องกำรสัมภำษณ์
ประเด็นอะไร และฝำกเบอร์โทรศัพท์มือถือเอำไว้ให้ติดต่อกลับได้ พร้อมกับแจ้งผู้รับฝำกข้อควำมว่ำ
อำจขอรบกวนโทรศัพท์ติดต่อสอบถำมควำมคืบหน้ำประมำณวันไหน เมื่อติดต่อคนดังได้แล้วจึงเจรจำ
พูดคุยกันในรำยละเอียดต่อไป  

สาม กำรติดต่อผ่ำนผู้จัดกำรส่วนตัว (personal managers) กรณีคนดังไม่ได้มีต้นสังกัด แต่ได้
ว่ำจ้ำงผู้จัดกำรส่วนตัวมำเป็นผู้ประสำนงำน หำงำน รับงำน ปฏิเสธงำน และจัดคิวงำนต่ำงๆให้ กำรเชิญ
คนดังคนน้ันมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำร ผู้วิจัยต้องติดต่อไปยังผู้จัดกำรส่วนตัวของคนดังคนนั้นเพื่อ
ทรำบคิวและค่ำตัว แม้ผู้วิจัยบำงคนอำจติดต่อคนดังได้เองโดยตรง แต่ปัญหำที่เกิดขึ้นบ่อยๆจำกกำร
ติดต่อกันเองโดยไม่ผ่ำนผู้จัดกำรส่วนตัว คือ กำรรับงำนชนกันของคนดังกับผู้จัดกำรส่วนตัวซึ่งจะท ำให้
เกิดปัญหำขัดแย้งขึ้นมำได้ ดังนั้นทำงที่ดีผูว้ิจัยจึงควรติดต่อนัดหมำยจองคิวกับผู้จัดกำรส่วนตัวที่จะมัก
จดจ ำตำรำงคิวได้แม่นย ำมำกกว่ำ   

1.2) กำรวิจัยบุคคลทั่วไปในรำยกำรสนทนำบันเทิง  

กำรสัมภำษณ์บุคคลทั่วไปอำจพบได้ในรำยกำรสนทนำบันเทิง (chat show) เช่นกัน แม้บุคคล
นั้นไม่ใช่คนดังแต่ควำมไม่ธรรมดำบำงอย่ำงเกี่ยวกับบุคคลนั้นอำจมีควำมน่ำสนใจไม่แพ้เร่ืองรำวของ
คนดัง ทำงรำยกำรจึงได้เชิญมำสัมภำษณ์ในรำยกำรได้ด้วย ซึ่งอำจใช้ได้กับบุคคลทั่วไปที่สังคมไม่เคย
รู้จักกันมำก่อน ได้แก่ ปู่เย็น น้องอ้อมเด็กดักแด้ และวัลลี ฯลฯ หรือในทำงตรงข้ำมอำจเสนอบุคคลที่ทุก
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คนก ำลังพูดถึงกันอย่ำงมำกมำยในขณะนั้น (talk of the town) ตัวอย่ำงเช่น คนดังชั่วข้ำมคืนในโลก
ออนไลน์ต่ำงๆ ได้แก่ เร่ืองนี้ถึงครูอังคณำแน่ จ๊ะคันหู และก็อตยำมหล่อขั้นเทพ เป็นต้น ประเด็นกำร
น ำเสนอบุคคลกลุ่มนี้เน้นกำรตอบสนองเร่ืองรำวควำมอยำกรู้อยำกเห็นของมนุษย์ (human interest) และ
เค้นอำรมณ์ควำมรู้สึกให้กับคนดูคนฟังได้ (the touch of the emotions) ที่ส ำคัญต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้
ถูกสัมภำษณ์จำกสื่ออ่ืนๆจน “ช้ ำ”มำแล้ว  

กรณีกำรสัมภำษณ์คนธรรมดำที่ดังชั่วข้ำมคืน ผู้วิจัยต้องท ำงำนแข่งกับเวลำในกำรติดต่อเชิญ
บุคคลนั้นมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรโดยเร็วที่สุดก่อนที่รำยกำรอ่ืนๆจะทยอยตัดหน้ำน ำไปออกอำกำศ
จนหมด อย่ำงไรก็ดี ในควำมรวดเร็วนั้นต้องพยำยำมให้เกิดควำมผิดพลำดน้อยที่สุดด้วย โดยต้อง
ตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆว่ำไม่ได้เป็นข่ำวโคมลอยหรือเร่ืองหลอกลวงของคนอยำกดัง หรือล้อเล่นเท่ำนั้น 
รำยกำรสนทนำบันเทิงที่มักออกอำกำศสัปดำห์ละคร้ังและคิวถ่ำยท ำเดือนละคร้ังมักเสียเปรียบรำยกำร
ข่ำวที่เป็นกำรสัมภำษณ์สด ซึ่งโปรดิวเซอร์รำยกำรพิจำรณำเองว่ำควรน ำเสนอเร่ืองรำวของคนดังชั่ว
ข้ำมคืนคนนั้นดีหรือไม่  

ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดำที่สังคมยังไม่รู้จักในวงกว้ำงมำก่อนผู้วิจัยจะต้องใช้เวลำเก็บข้อมูล
เชิงลึกด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์แบบตัวต่อตัว คิดประเด็น ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ และต้องไม่ให้เร่ือง
ของบุคคลที่ต้องกำรสัมภำษณ์แพร่งพรำยออกไปสู่รำยกำรอ่ืน ขั้นตอนกำรวิจัยเพื่อเลือกบุคคลให้
สัมภำษณ์ ขึ้นกับควำมน่ำสนใจของเร่ืองรำวชีวิตในตัวบุคคลนั้น สูตรส ำเร็จของรำยกำรสนทนำบันเทิง
ที่นิยมใช้กันก็คือยิ่งเหลือเชื่อมำกเท่ำใดยิ่งเป็นที่สนใจของผู้คนมำกขึ้นเท่ำนั้น เช่น บุคคลที่รอดชีวิตจำก
เหตุกำรณ์เคร่ืองบินตก อดีตนักโทษแหกคุก 7 แห่ง คนกินซำกทำรก และชีวิตรันทดของผู้ค้ำประเวณีใน
ต่ำงแดน เป็นต้น  

แหล่งค้นหา  

กำรริเร่ิมค้นหำคนที่มีเร่ืองแปลกเหลือเชื่อเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ไม่ใช่เร่ืองง่ำย ดังนั้นกำรค้นหำ
ข้อมูลจึงต้องมำจำกหลำยๆแหล่ง ได้แก่ กำรพูดคุยกับผู้คนต่ำงๆ สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเวลำไปไหนมำ
ไหนอยู่เสมอ ติดตำมข้อมูลจำกทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่อย่ำงเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร โทรทัศน์ วิทยุ 
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อินสตำแกรม ยูทูป เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอ่ืนๆ รวมไปถึงกำรประกำศให้ผู้ชมผู้ฟังที่พบหรือมีเร่ืองรำว
ที่น่ำสนใจให้ติดต่อมำยังรำยกำรได้ตำมช่องทำงต่ำงๆที่แจ้งไว้ในรำยกำรด้วย 

การตรวจสอบข้อมูล  

กำรตรวจสอบหลักฐำนข้อเท็จจริง (to verify) ว่ำเร่ืองเหล่ำนั้นไม่ได้เป็นกำรกุเร่ืองหรือเล่ำลือ
ขึ้นมำลอยๆเป็นสิ่งส ำคัญมำก เพรำะต้องจ ำไว้ว่ำเร่ืองยิ่งเหลือเชื่อมำกเท่ำไหร่ ก็ยิ่งมีแนวโน้มว่ำเร่ืองนั้น
ถูกกุขึ้นมำด้วยเจตนำแอบแฝงบำงอย่ำง ดังนั้น ผู้วิจัยไม่ควรตกเป็นเหยื่อของเร่ืองหลอกลวงทั้งหลำย
โดยพยำยำมรีบเร่งดึงตัวบุคคลนั้นมำให้สัมภำษณ์เพรำะเกรงว่ำรำยกำรอ่ืนจะตัดหน้ำชิงตัวไปก่อน หรือ
เพียงเพรำะต้องกำรให้เร่ืองรำวดูสนุกมีสีสันจะได้ฉุดเรตติ้งรำยกำร เพรำะผลร้ำยที่ตำมมำเมื่อถูกพบ
ภำยหลังว่ำเป็นเรื่องไม่จริงอำจสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงมำกได้โดยเฉพำะควำมน่ำเชื่อถือของรำยกำร 
ส ำหรับรำยกำรของ BBC ในประเทศอังกฤษจะมีกลไกกำรตรวจสอบข้อมูลบุคคลและเร่ืองรำวต่ำงๆ
อย่ำงรอบคอบพร้อมกับให้ผู้ให้สัมภำษณ์ลงนำมในเอกสำรรับรองว่ำข้อมูลต่ำงๆที่พูดไว้ในรำยกำรเป็น
ควำมจริง (honesty clause) แต่ก็ยังพบว่ำผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนได้กุเร่ืองขึ้นมำเอง เช่น หญิงเสริฟ์ในบำร์
คนหน่ึงอ้ำงว่ำตนเองเป็นผู้คลั่งไคล้กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สำมำรถเลิกได้ แม้ผู้วิจัยจะมีกำรตรวจสอบชื่อ
และที่อยู่จำกจดหมำยหน้ำประตูว่ำมีตัวตนอยู่จริง ตรวจดูว่ำไม่ได้เป็นนักแสดงจำกท ำเนียบนำม
นักแสดง และพูดคุยกับคนที่เธอเล่ำว่ำเป็นเพื่อนที่ท ำงำนด้วย แต่กำรออกอำกำศต้องยกเลิกในที่สุด
เพรำะพบว่ำเร่ืองของหญิงเสริฟ์คนนั้นเป็นเร่ืองหลอกลวงทั้งๆที่ได้ถ่ำยท ำไปเรียบร้อยแล้ว (Emm, 
2002, p.35)    

ส ำหรับวิธีกำรตรวจสอบข้อมูลว่ำเร่ืองรำวกับบุคคลนั้นเป็นจริงตำมที่ได้รับข้อมูลมำหรือไม่ 
ผู้วิจัยตอ้งเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยลงพื้นที่หรือส่งสำยข่ำวเข้ำไปสอบถำมชำวบ้ำนบริเวณรอบๆและคน
ใกล้ชิดที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องกำรเชิญมำให้สัมภำษณ์ เพื่อให้ทรำบว่ำข้อมูลที่ได้มำนั้นมีมูลควำม
จริงมำกน้อยเพียงใด หำกพบว่ำเป็นเร่ืองโคมลอยไม่มีประจักษ์พยำนแวดล้อมหรือหลักฐำนใดๆยืนยัน
ได้ ควรยุติเร่ืองนั้นไปก่อน แต่หำกมีมูลควำมจริงพอสมควรจึงค่อยเร่ิมต้นติดต่อสัมภำษณ์พูดคุยและขอ
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อนุญำตไปเยี่ยมบ้ำนที่อยู่อำศัยของผู้ที่จะเชิญมำให้สัมภำษณ์ เพื่อตรวจสอบ พูดคุยกับสมำชิกในบ้ำน 
และเก็บข้อมูลเชิงลึกต่ำงๆอันเป็นประโยชน์ต่อประเด็นค ำถำมสัมภำษณ์ในรำยกำรต่อไป  

กำรตรวจสอบหลักฐำนของผู้ให้สัมภำษณ์ ผู้วิจัยต้องชวนพูดคุยตัวต่อตัวเพื่อดูบุคลิกลักษณะ
หน้ำตำ กำรพูดจำ ทัศนคติต่ำงๆ ว่ำจะออกมำดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจส ำหรับกำรออกรำยกำรหรือไม่ และท ำที
ขอให้ช่วยแสดงหลักฐำนต่ำงๆมำให้ดูเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในรำยกำร ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้ผู้วิจัย
ได้ข้อมูลที่มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้นแล้ว ยังช่วยส ำหรับกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆได้อีกด้วยว่ำ
เร่ืองรำวต่ำงๆนั้นมีมูลควำมจริงมำกน้อยเพียงใด กำรขอให้แสดงหลักฐำนต่ำงๆขึ้นอยู่กับประเด็น
เน้ือหำกำรน ำเสนอของรำยกำร ได้แก่ รูปถ่ำยในอดีตกับบุคคลต่ำงๆ บัตรประชำชน ทะเบียนบ้ำน 
หลักฐำนกำรศึกษำ รำงวัลที่ได้รับ ใบสูติบัตร กำรแสดงควำมสำมำรถพิเศษ กำรแสดงสิ่งของเคร่ืองใช้
ในชีวิตประจ ำวัน กำรเปิดเผยให้เห็นสภำพร่ำงกำยที่เป็นอยู่ และอ่ืนๆ ในบำงกรณีหำกเป็นไปได้อำจ
ขอให้บุคคลนั้นพำไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ำ พบปะพูดคุยกับคุณครูที่เคยสอน เพื่อนเก่ำ เพื่อนบ้ำนที่สนิท
สนม แพทย์และพยำบำลที่รักษำอำกำรป่วย และอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้ำนซึ่งช่วยเป็นประโยชน์ใน
กำรหำมุมมองของกำรน ำเสนอที่ลุ่มลึกและมีประเด็นที่น่ำสนใจมำกขึ้น ที่ส ำคัญผู้วิจัยจะได้ทรำบว่ำ
บุคคลและสถำนที่ที่อ้ำงถึงนั้นมีอยู่จริง แต่หำกผู้ให้สัมภำษณ์ไม่สะดวก ผู้วิจัยจะต้องจดบันทึกสิ่งที่ถูก
น ำมำอ้ำงเป็นหลักฐำนเอำไว้ และสืบค้นข้อเท็จจริงด้วยตนเองต่อไป เช่น เมื่อมีกำรอ้ำงถึงปริญญำเอก
สิบใบที่ได้รับ ผู้วิจัยต้องขอดูและจดว่ำใบปริญญำทั้งสิบใบนั้นได้มำจำกคณะใดสถำบันใดและจบปี
กำรศึกษำใด หลังจำกนั้นจะต้องสืบค้นไปยังฐำนข้อมูลของแต่ละสถำบันว่ำมีรำยชื่อของบุคคลนั้นที่ได้
กล่ำวอ้ำงเอำไว้หรือไม่ 

ข้อแนะน ำประกำรหนึ่งส ำหรับกำรสัมภำษณ์ชีวิตคนไม่ธรรมดำ ผู้วิจัยไม่จ ำเป็นต้องเลือก
บุคคลที่มีเร่ืองรำวหวือหวำทุกตอนก็ได้ เพรำะยิ่งหวือหวำก็ยิ่งต้องใช้เวลำตรวจสอบ ดังนั้นผู้วิจัยอำจ
สลับเร่ืองรำวที่เพลิดเพลินก ำลังพอดีๆแต่น่ำสนใจบ้ำงน่ำจะดีกว่ำ นอกจำกนี้กำรตั้งเป้ำหมำยว่ำต้อง
พยำยำมเลือกบุคคลให้สัมภำษณ์ที่มีเร่ืองรำวตื่นเต้นเร้ำใจให้ได้มำกที่สุดเพื่อให้ผู้ดูผู้ฟังชอบ อำจน ำไปสู่
กำรบิดเบือนเร่ืองรำวจนท ำให้ตัวผู้วิจัยกลำยเป็น “ผู้ปั้นแต่งเร่ืองรำว” ให้เกินเลยขึ้นมำเสียเอง ซึ่งถือว่ำ
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ผิดจริยธรรมทำงวิชำชีพของสื่อมวลชน และบำงกรณีอำจน ำไปสู่กำรท ำผิดกฎหมำยได้ด้วย หำกถูกจับ
ได้จะถูกสังคมประณำมและเสื่อมศรัทธำต่อรำยกำรในที่สุด 

2) รายการข่าว (news)1 

รูปแบบรำยกำรข่ำว มีทั้งกำรน ำเสนอในรูปแบบกำรรำยงำนข่ำวข้อเท็จจริง (facts) ที่เกิดขึ้น 
เช่น กำรรำยงำนข่ำวอุบัติเหตุรถตกจำกบนทำงด่วน กำรวิเครำะห์ข่ำวที่นิยมน ำเสนอในรูปแบบกำร
สัมภำษณ์เจำะลึกหรือที่เรียกว่ำสกู๊ปข่ำว (scoop)2 เช่น สกู๊ปน้ ำมันร่ัวลงทะเลที่อ่ำวพร้ำว เกำะเสม็ด และ
กำรสนทนำข่ำวที่เชิญบุคคลต่ำงๆมำพูดคุยในรำยกำร (news talk) 3 เช่น กำรสนทนำแนวทำงปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำของเด็กไทย เป็นต้น 

บุคคลที่ให้ข้อมูลส ำหรับกำรรำยงำนข่ำวเรียกว่ำ “แหล่งข่ำวบุคคล” ประกอบด้วยแหล่งข่ำวเปิด 
(open news sources) และแหล่งข่ำวปิด (closes news sources) ซึ่งในกระบวนกำรข่ำวนั้นจะใช้เทคนิค
วิธีกำรสัมภำษณ์แหล่งข่ำวแตกต่ำงกัน แหล่งข่ำวบุคคลส ำหรับในกำรผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ไม่
                                                           

1
 กำรวิจัยและกำรสัมภำษณ์บุคคลในงำนข่ำวมีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก และเป็นงำนในเชิงวำรสำรศำสตร์ที่มีควำมส ำคัญ

ยิ่ง คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชนจึงได้จัดหลักสูตรให้เนื้อหำวิชำดังกล่ำวเป็นวิชำบังคับของคณะฯ ชื่อวิชำ “วำรสำรศำสตร์
เบื้องต้น” และ “หลักกำรรำยงำนข่ำว” อีกทั้งในกลุ่มวิชำวิทยุและโทรทัศนไ์ด้เห็นควำมส ำคัญของกำรผลิตรำยกำรข่ำววิทยุและ 

โทรทัศน์เช่นกัน จึงได้ก ำหนดให้วิชำ “ข่ำววิทยุและโทรทัศน์” เป็นวิชำบังคับของสำขำอีกด้วย ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนที่มำก
เกินไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ต ำรำวิชำวส 234 กำรค้นคว้ำวิจัยส ำหรับกำรผลิตรำยกำร จึงขอเสนอเนื้อหำไว้เพียงสังเขป
เท่ำนั้น นักศึกษำที่สนใจสำมำรถค้นคว้ำอ่ำนเพ่ิมเติมได้ในต ำรำและเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนในวิชำ วส 210 วส 211 

และวส 232 หรือหนังสือที่นำ่สนใจ ได้แก่ วิ่งไปกับข่ำวก้ำวไปกับโลก (พิศิษฐ์ ชวำลำธวัช, 2546) กำรรำยงำนข่ำวเชิงสืบสวนแบบ
ประยุกต์ (พีระ จิรโสภณ และมำลี บญุศิริพันธ์, 2538) ข่ำวสืบสวน (เสนะ สุขเจริญ, 2549) กำรข่ำวขั้นสูงและกำรบรรณำธิกำร 
(มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช, 2548)   

2
 สกู๊ปข่ำวเป็นกำรน ำเสนอในรูปแบบของสำรคดีเชิงข่ำว กล่ำวคือ เป็นรำยกำรที่น ำเสนอล ำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงเจำะลกึ 

โดยมีกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และเสนอภำพข่ำวประกอบกำรบรรยำยเรื่อง ทั้งนี้ลกัษณะกำรสัมภำษณ์บุคคลต่ำงๆในรำยกำรสกู๊ป
ข่ำวนิยมถ่ำยท ำสัมภำษณ์ในสถำนที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ข่ำวใดที่มีคุณค่ำข่ำวสูง มีควำมส ำคัญ เป็นที่สนใจอย่ำงมำก หรือ
ส่งผลกระทบในวงกว้ำงมักถูกน ำไปขยำยเนื้อหำโดยน ำเสนอในรูปแบบของสกู๊ปข่ำวและสนทนำข่ำว 

3
 กำรสนทนำข่ำว (news talk) เป็นรำยกำรสัมภำษณ์โดยมีกำรเชิญผู้เกี่ยวข้องหลำยๆฝ่ำยมำร่วมกันอภิปรำยถกเถียงปญัหำ เพื่อ

แสดงข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น และเสนอแนะทำงออกต่ำงๆ ให้ประชำชนได้เกดิควำมกระจ่ำงและเห็นข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน กำรสนทนำ
ข่ำวนิยมเชิญบุคคลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องมำพูดคุยกันในรำยกำรแบบเผชิญหน้ำโดยมีผู้ด ำเนินรำยกำรเป็นผู้ตั้งค ำถำมสัมภำษณ์ ได้แก่ รำยกำร
สถำนีประชำชน เวทีสำธำรณะ และเถยีงให้รู้เรื่อง เป็นต้น 
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จ ำเป็นต้องเป็นผู้ร่วมรำยกำรหรือผู้ให้สัมภำษณ์ออกรำยกำรทุกคนเสมอไป ผู้ผลิตรำยกำรข่ำวจะใช้
แหล่งข่ำวส ำหรับกำรอ้ำงอิงและเลือกบำงคนมำให้สัมภำษณ์เพื่อเป็นหลักฐำนยืนยันข้อมูลที่น ำเสนอว่ำ
เป็นเรื่องจริงไม่ได้กล่ำวอ้ำงขึ้นมำลอยๆเอง ต ำแหน่งที่มีบทบำทส ำคัญในกำรแสวงหำ “แหล่งข่ำว
บุคคล” เพื่อน ำมำให้กองบรรณำธิกำรข่ำวตัดสินใจเลือกว่ำควรน ำบุคคลนั้นมำอ้ำงอิงหรือให้สัมภำษณ์
ในรำยกำรข่ำวของตนหรือไม่ นั่นคือ “ผู้สื่อข่ำว” 

ประเภทของผู้สื่อข่าว 

“ผู้สื่อข่ำว” มีหน้ำที่ป้อนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองรำวหรือเหตุกำรณ์จำกแหล่งข่ำวต่ำงๆ
ทุกระยะให้กองบรรณำธิกำรข่ำวรับทรำบ โดยประเภทผู้สื่อข่ำวแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (พิศิษฐ์ 
ชวำลำธวัช, 2546)  

1. ผู้สื่อข่ำวประจ ำ (beat reporter หรือ Run) หมำยถึงผู้สื่อข่ำวที่ท ำหน้ำที่เฝ้ำข่ำวประจ ำสถำนที่
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของรัฐบำลหรือเอกชน เพื่อติดตำมสอดส่องเบำะแสของข่ำว ตลอดจน
สัมภำษณ์บุคคลส ำคัญที่รับผิดชอบ ณ สถำนที่นั้น เช่น กระทรวง สถำบันกำรเงิน ตลำดหุ้น และ
ท ำเนียบรัฐบำล เป็นต้น นิยมใช้กับกำรรำยงำนข่ำวประจ ำวัน 

2. ผู้สื่อข่ำวทั่วไป (general assignment reporter) หมำยถึงผูส้ื่อข่ำวที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำงำน
เป็นเรื่องๆไปเป็นคร้ังครำว หรืองำนเฉพำะกิจ ได้แก่ กำรสัมภำษณ์บุคคล งำนพิธีกำรต่ำงๆ กำรอภิปรำย 
กำรสัมมนำ และกำรประชุม เป็นต้น อำจเรียกอีกอย่ำงว่ำผู้สื่อข่ำวจเร 

3. ผู้สื่อข่ำวพิเศษ (special assignment reporter) หมำยถึง ผู้สื่อข่ำวที่มีประสบกำรณ์ที่ได้รับ
มอบหมำยให้หำข้อมูลหรือสืบเสำะที่มำหรือเบื้องหลังของข่ำวนั้นๆเฉพำะด้ำน อำจเป็นข่ำวเศรษฐกิจ 
กำรเงิน กำรธนำคำร ตลำดหุ้น กำรทหำร กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยรำชกำร ซึ่งข้อมูลที่ได้มำมักเป็น
เน้ือหำเจำะลึกและถูกน ำเสนอในรูปแบบของสกู๊ปข่ำว 

กรณีตัวอย่ำงกำรท ำงำนของผู้สื่อข่ำวประจ ำ เช่น ผู้สื่อข่ำวสำยกำรเมืองประจ ำท ำเนียบรัฐบำล 
ทุกเช้ำผู้สื่อข่ำวจะไปประจ ำอยู่ท ำเนียบรัฐบำลคอยติดตำมท ำข่ำวควำมเคลื่อนไหวและสัมภำษณ์
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นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ซึ่งกองงำนโฆษกจะมีก ำหนดกำรออกมำให้สื่อมวลชน
รับทรำบถึงภำรกิจประจ ำวัน รวมไปถึงกำรติดตำมบรรดำผู้บริหำรประเทศขณะเดินทำงไปปฏิบัติ
ภำรกิจที่ส ำคัญๆนอกท ำเนียบรัฐบำลด้วย เมื่อท ำข่ำวเสร็จแล้วผู้สื่อข่ำวจะรำยงำนข่ำวเข้ำไปยังกอง
บรรณำธิกำรข่ำวของทำงสถำนี ช่องทำงกำรส่งข่ำวมีทั้งส่งทำงโทรศัพท์ โทรสำร และปัจจุบัน
เทคโนโลยีก้ำวหน้ำมำกผู้สื่อข่ำวสำมำรถส่งข่ำวผ่ำนระบบออนไลน์ในรูปแบบภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว 
ข้อควำม และเสียงได้อย่ำงสะดวกสบำย เมื่อข่ำวถูกส่งไปที่โต๊ะข่ำวต่ำงๆแล้วบรรณำธิกำรข่ำวจะเป็น
ผู้ท ำหน้ำที่ในกำรคัดเลือกข่ำวและล ำดับควำมส ำคัญของข่ำวว่ำควรน ำเสนอข่ำวใดก่อนหลังในกำร
รำยงำนข่ำวออกไปสู่ผู้ดูผู้ฟังต่อไป4 

ประเภทของแหล่งข่าว 

กำรท ำงำนของผู้สื่อข่ำวต้องอำศัยแหล่งข่ำวต่ำงๆมำกมำยมำเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น กำรท ำให้ควำมจริงปรำกฎเป็นข่ำวเพื่อรำยงำนให้สังคมได้รู้ว่ำในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมงว่ำมี
เหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้ำง ผู้สื่อข่ำวต้องมีหน้ำที่ ถำม-ถำม-ถำม (ASK ASK ASK) หรือกำร
สัมภำษณ์แหล่งข่ำวนั่นเอง โดยปกติรำยกำรข่ำวจะมีเจ้ำหน้ำที่ไปประจ ำอยู่ตำมสถำนที่ต่ำงๆเพื่อ
แสวงหำข่ำว รวบรวมข้อมูลจำกกำรบันทึกเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ สัมภำษณ์แหล่งข่ำว รำยงำน
ข้อมูลข่ำวต่ำงๆที่เกิดขึ้นเข้ำไปที่ส ำนักงำน และลงมือสัมภำษณ์บุคคลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น 
แหล่งข่ำวต่ำงๆจะเป็นตัวชี้ว่ำประเด็นข่ำวนั้นๆมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้ำง เช่น ใครเป็นผู้กระท ำ ใครเป็นผู้
ผู้ถูกกระท ำ ใครคือผู้แจ้งข่ำว/เบำะแส หน่วยงำนใดที่ควรเข้ำมำรับผิดชอบ และผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญคนใดบ้ำง
ที่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อเร่ืองดังกล่ำวได้ เป็นต้น แหล่งข่ำวจึงมีควำมส ำคัญในกระบวนกำร  

                                                           
4

 หลักกำรประเมินคุณค่ำข่ำวใช้หลักเกณฑ์ 3 ประกำร คือ ควำมสดต่อสมัย (timeliness) ควำมน่ำสนใจ (interest) 

และควำมส ำคัญ (significance) โดยองค์ประกอบที่มักได้รับเลือกว่ำมีคุณค่ำ ได้แก่ ควำมรวดเร็ว (immediacy) ควำมใกล้ชิด 
(proximity or nearness) ควำมส ำคัญหรือควำมเด่น (prominence) ผลกระทบกระเทือน (consequence) ควำมลึกลับซ่อน
เงื่อน (mystery) ควำมผิดปกติ (unusual) ควำมขัดแย้ง (conflict) องค์ประกอบทำงเพศ (sex) อำรมณ์ (emotion) และ
ควำมก้ำวหน้ำ (progress) 
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สรรหำและก ำหนดว่ำใครคือผู้ที่เหมำะสมส ำหรับกำรให้สัมภำษณ์ข่ำวในประเด็นน้ันๆ และบอกได้ว่ำ
จะติดต่อบุคคลเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร โดยแหล่งข่ำวแบ่งออกได้เป็น (พิศิษฐ์ ชวำลำธวัช, 2546) 

1. แหล่งข่ำวส่วนกลำง เป็นแหล่งข่ำวประจ ำที่ผู้ผลิตรำยกำรข่ำวจัดก ำลังคนไว้ประจ ำแน่นอน
ตำมสถำนที่ส ำคัญทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ตัวอย่ำงเช่น สำยข่ำวกำรเมือง ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำที่
ท ำเนียบรัฐบำล สำยข่ำวเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำที่กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์ กระทรวง
อุตสำหกรรม ส ำนักงบประมำณ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำยข่ำว
อำชญำกรรม ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล กอง
ปรำบปรำม สถำนีต ำรวจนครบำล สำยข่ำวกำรศึกษำ ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำที่กระทรวงศึกษำธิกำร สำยข่ำว
ต่ำงประเทศ ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศ สำยข่ำวด้ำนสำธำรณสุข ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำ
กระทรวงสำธำรณสุข  สำยข่ำวสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำกระทรวงวิทยำศำสตร์ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เป็นต้น 

2. แหล่งข่ำวส่วนท้องถิ่น เป็นแหล่งข่ำวที่อยู่ทั่วรำชอำณำจักร โดยผู้ผลิตรำยกำรข่ำวได้
ก ำหนดให้ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำอยู่ในต่ำงจังหวัดทั่วประเทศ เรียกว่ำ “ผู้สื่อข่ำวส่วนภูมิภำค” แหล่งข่ำวที่
ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำ ได้แก่ สถำนีต ำรวจ ศำลำกลำงจังหวัด ศำล เทศบำล ศูนย์กำรค้ำ แหล่งชุมชน บ้ำน
ของผู้น ำท้องถิ่น เป็นต้น 

3. แหล่งข่ำวทำงโทรศัพท์ เป็นกำรได้รับแจ้งข่ำวจำกบุคคลภำยนอกทำงโทรศัพท์ โดยผู้ที่
โทรศัพท์มำอำจเปิดเผยตัวเองหรือไม่ก็ได้ ข่ำวที่บอกอำจเป็นเร่ืองธรรมดำที่เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ 
ฆำตกรรม ปล้น อุบัติเหตุ ฯลฯ ไปจนถึงกำรโทรศัพท์ชี้เบำะแสเร่ืองกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กำรค้ำของ
เถื่อน กำรวำงแผนก่อวินำศกรรม ฯลฯ ซึ่งแหล่งข่ำวปิดในเร่ืองที่มีควำมส ำคัญจะเปลี่ยนไปแหล่งข่ำว
พิเศษต่อไปได้ 

4. แหล่งข่ำวพิเศษ แหล่งข่ำวประเภทนี้แตกต่ำงจำกแหล่งข่ำวประจ ำที่ผู้สื่อข่ำวต้องไปพบปะ
ในสถำนที่หนึ่งๆเป็นประจ ำ ข่ำวที่ได้มำเป็นเร่ืองที่ไม่ได้คำดหมำยมำก่อน อำจเป็นข่ำวมำจำกแหล่งข่ำว
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ประจ ำที่ช่วยชี้เบำะแสบำงอย่ำงเพรำะมีควำมสัมพันธ์กันเป็นกำรส่วนตัวไว้ใจกันกับผู้สื่อข่ำว แต่ขอ
ไม่ให้เปิดเผยชื่อผู้ให้ข่ำวเพรำะมิฉะนั้นอำจเกิดผลร้ำยกับผู้ให้ข่ำวได้      

5. แหล่งข่ำวจำกเอกสำร หรือที่เรียกว่ำข่ำวแจก (press release) ผู้ผลิตรำยกำรข่ำวอำจจะได้รับ
ข่ำวแจกจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ ธนำคำร ผู้จัดงำนอีเว้นท์ บริษัทห้ำงร้ำนต่ำงๆ เพื่อขอควำม
ร่วมมือช่วยเผยแพร่ข่ำวหรือกิจกรรมต่ำงๆขององค์กรเพื่อประโยชน์ในแง่กำรประชำสัมพันธ์ แหล่งข่ำว
เหล่ำนี้มีประโยชน์ในแง่ข่ำวอยู่บ้ำงพอสมควร เช่น ข่ำวแจกงำนอีเว้นท์ที่มีรำยชื่อคนดังไปร่วมงำน สำย
ข่ำวบันเทิงจะดูว่ำคนดังที่รำยกำรต้องกำรสัมภำษณ์นั้นไปออกงำนที่ใดบ้ำงในแต่ละวัน เพื่อจะได้ส่ง
ผู้สื่อข่ำวไปร่วมงำนดังกล่ำว5 

6. แหล่งข่ำวจำกสื่อมวลชนและโลกออนไลน์ กำรน ำเสนอข่ำวของสื่อวิทยุและโทรทัศน์มักมี
กำรน ำแหล่งข่ำวมำจำกหนังสือพิมพ์ นิตยสำร ภำพยนตร์ ป้ำยโฆษณำ และข้อมูลในโลกออนไลน์ที่
เกิดขึ้น มำน ำเสนอเป็นประเด็นข่ำว ซึ่งข่ำววิทยุและโทรทัศน์จะมีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมรวดเร็ว
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกำรสื่อสำรถึงกันหมด ท ำให้ผู้สื่อข่ำว
สำมำรถรับรู้ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆได้มำกมำย รับส่งและรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วทันใจ รวมไปถึงกำร
ค้นหำและติดต่อบุคคลให้สัมภำษณ์ก็สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้นด้วย 

ประเภทของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าว 

                                                           
5

 กำรสัมภำษณ์คนดังในงำนกิจกรรมที่พบเห็นบ่อยๆในปัจจุบัน คือกำรสัมภำษณ์คนดังในงำนกจิกรรมส่งเสริมทำงกำรตลำด 
หรือที่เรียกว่ำ “งำนอีเว้นท์” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจ้ำภำพจัดงำนนิยมเชิญทั้งคนดัง สือ่มวลชน และแขกเหรื่อต่ำงๆมำร่วมงำน วิธีนี้ผู้ผลิตรำยกำร
สำมำรถใช้งำนอีเว้นท์เป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึงตัวคนดังที่ต้องกำรเพ่ือสัมภำษณ์ โดยกำรไปร่วมงำนตำมค ำเชิญของเจ้ำภำพผู้จัดงำนแล้ว
อำศัยจังหวะที่เหมำะสมในกำรขอเวลำสัมภำษณ์คนดังภำยในงำน ทั้งนี้กำรฉวยโอกำสสัมภำษณ์คนดังที่เป็นแขกรับเชิญในงำนของผู้อื่น
ควรดูกำละเทศะด้วยว่ำจะอำศัยจังหวะใด สถำนที่ใด และใช้เวลำมำกน้อยแค่ไหนจึงเหมำะสมพอดีโดยไม่เสียมำรยำทจนเกินไปในฐำนะ
แขกรับเชิญของเจ้ำภำพ นอกจำกนี้ ค ำถำมที่ผู้ผลิตรำยกำรข่ำววิทยุและโทรทัศน์ต้องระวัง คือ กำรให้พูดถงึสินค้ำและบริกำรที่คนดังเป็นพ
รีเซนเตอร์อยู่ เพรำะถ้ำหำกเนื้อหำข่ำวไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องใดๆกับสินค้ำนั้นๆ สื่อจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดได้โดยง่ำย วิธีหลบ
เลี่ยงเพ่ือรักษำสำยสัมพันธ์ต่อกันระหว่ำงเจ้ำภำพ คนดังที่มำร่วมงำน และผู้ผลิตรำยกำร คือ ปล่อยให้พูดไปแต่ไม่เลือกมำตัดต่อออกอำกำศ 
หรือใช้วิธีตัดภำพให้เห็นบรรยำกำศงำนเพียงเล็กน้อยเท่ำที่จ ำเป็นโดยไม่ตัดภำพใกล้ที่เห็นสินค้ำนั้นๆอยู่ 
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ข่ำวต่ำงๆที่เกิดขึ้นมำกมำยในแต่ละวัน แต่หำกพิจำรณำเฉพำะบุคคลที่ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร
ข่ำวอำจแบ่งบทบำทของผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรออกได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้  

1. บทบำทของผู้กระท ำกำร ในที่นีห้มำยถึง ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรข่ำวที่ออกมำให้สัมภำษณ์
ในฐำนะเป็นต้นเหตุของปัญหำหรือเร่ืองรำวที่เกิดขึ้น ได้แก่ กำรสัมภำษณ์ผู้ต้องสงสัยมียำเสพติดไว้ใน
ครอบครอง กำรสัมภำษณ์เจ้ำของโรงงำนที่ปล่อยน้ ำเสีย และกำรสัมภำษณ์สำมีที่ฆ่ำภรรยำตัวเอง ฯลฯ   

2. บทบำทของผู้ถูกกระท ำหรือได้รับผลกระทบโดยตรง ในที่นีห้มำยถึง ผู้ให้สัมภำษณ์ใน
รำยกำรข่ำวที่เป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำของผู้อ่ืน หรือตกเป็นข่ำวที่เสียหำย ได้แก่ กำรสัมภำษณ์ดำรำ
ที่ตกเป็นข่ำวเสพยำเสพติด กำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนที่ได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น้ ำมันร่ัวในทะเลที่
เกำะเสม็ด กำรสัมภำษณ์เจ้ำของโรงงำนที่ถูกชำวบ้ำนบุกเผำ ฯลฯ  

3. บทบำทของผู้แจ้งขำ่วหรือเบำะแส ในที่นี้หมำยถึง ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรข่ำวที่เป็นผู้มี
ส่วนรู้เห็นต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น อำจเป็นเหตุกำรณ์ปกติทั่วไป เช่น แฟนรำยกำรสถำนีวิทยุ จส 100 
โทรศัพท์เข้ำไปรำยงำนกำรจรำจรบนท้องถนนให้ทรำบ หรือเหตุกำรณ์ที่มีควำมผิดปกติบำงอย่ำง
เกิดขึ้นจึงแจง้ข่ำวหรือชี้เบำะแสให้ทรำบ เช่น กำรให้ข่ำวเกี่ยวกับกำรลักลอบล่ำสัตว์อย่ำงผิดกฎหมำย 
เป็นต้น  

4. บทบำทของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ ในที่นี้หมำยถึง ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร
ข่ำวที่เป็นตัวแทนของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำนั้นๆ เช่น กำร
สัมภำษณ์นำยกรัฐมนตรีถึงแนวทำงแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม กำรสัมภำษณ์อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกถึง
นโยบำยกำรคุมเข้มควำมเร็วรถตู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ ำซำก และกำรสัมภำษณ์รัฐมนตรีพำณิชย์ถึงกำร
ไม่เร่งรีบด ำเนินกำรเจรจำกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องกำรประกันรำคำยำงอย่ำงเร่งด่วน เป็นต้น  

5. บทบำทของผู้แสดงควำมคิดเห็น ในที่นี้หมำยถึง ผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรข่ำวที่ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ได้ให้สัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นหรือแสวงหำ
ทำงออกในฐำนะผู้มีประสบกำรณ์หรือผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในแขนงนั้นๆ ได้แก่ กำรสัมภำษณ์
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กลุ่มนักวิชำกำร นักวิชำชีพ และอดีตผู้น ำต่ำงๆเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เป็นต้น 

 ตัวอย่ำงเช่น กรณีข่ำวน้ ำมันดิบร่ัวไหลกลำงทะเลที่อ่ำวพร้ำว เกำะเสม็ด จังหวัดระยอง 
ผู้กระท ำกำร คือ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTCG) ผู้ได้รับผลกระทบ คือ ผู้ประกอบธุรกิจในอ่ำว
พร้ำว เกำะเสม็ด นักท่องเที่ยว และชำวประมง ผู้แจ้งข่ำว คือ ชำวบ้ำนและผู้สื่อข่ำวที่ประจ ำอยู่ใน
ท้องถิ่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำ คือ รองนำยกรัฐมนตรี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง 
และหน่วยงำนของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้เข้ำมำดูแลกำรแก้ไขปัญหำ และผู้แสดงควำมคิดเห็น คือ 
กลุ่มองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ เป็นต้น  

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าว 

ตำมที่ได้แบ่งประเภทบุคคลตำมบทบำทที่ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรข่ำวออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 
บทบำทผู้กระท ำ บทบำทผู้ถูกกระท ำ บทบำทผู้แจ้งข่ำว บทบำทหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และบทบำทผู้
แสดงควำมคิดเห็น ผู้วิจัยที่ท ำหน้ำที่คัดเลือกผู้ให้สัมภำษณ์ในกลุ่มต่ำงๆควรใช้หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
ในเบื้องต้น ดังนี้ 

1. หลักควำมสมดุล และเป็นธรรม  

กำรน ำเสนอข่ำวที่เป็นควำมขัดแย้งไม่ว่ำระหว่ำงบุคคล-บุคคล บุคคล-หน่วยงำน หน่วยงำน-
หน่วยงำน และกลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ กำรเลือกผู้ให้สัมภำษณ์จ ำเป็นต้องยึดหลักควำมสมดุล และเป็น
ธรรม กล่ำวคือ ต้องพยำยำมเปิดโอกำสให้ทั้งทุกๆฝ่ำยได้ออกมำให้สัมภำษณ์ด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ที่กล่ำวหำและถูกกล่ำวหำ ผู้กระท ำและผู้ถูกกระท ำ ผู้ได้ประโยชน์และผู้
เสียประโยชน์ อย่ำงไรก็ดี กำรติดต่อกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีควำมขัดแย้งมำสัมภำษณ์ในรำยกำรสนทนำ
ข่ำวอำจล ำบำกกว่ำกำรรำยงำนสกู๊ปข่ำว เนื่องจำกคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมักปฏิเสธเพรำะไม่ต้องกำรกำร
เผชิญหน้ำ กำรท ำให้เกิดควำมสมดุล ผู้ด ำเนินรำยกำรอำจต้องถำมค ำถำมจำกทัศนะตัวแทนของฝ่ำยที่ไม่
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ได้มำเพื่อให้อีกฝ่ำยตอบ และหำกฝ่ำยขัดแย้งต่ำงๆยินดีมำร่วมรำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำรจ ำเป็นต้อง
ควบคุมสถำนกำรณ์ขณะสัมภำษณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้ได้ 

ในกรณีกำรสัมภำษณ์ประเด็นที่เป็นควำมขัดแย้งทำงควำมคิด ผู้วิจัยควรเลือกผู้ให้สัมภำษณ์ที่
เป็นตัวแทนของกลุ่มที่เห็นด้วย กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย และอำจสัมภำษณ์นักวิชำกำรหรือผู้เชี่ยวชำญที่เป็น
คนกลำงมำขยำยแง่มุมอื่นๆให้รอบด้ำนและเกิดควำมสมดุลมำกขึ้น  

2. หลักกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง  

กำรรำยงำนข่ำวที่มีพยำนรู้เห็นในเหตุกำรณ์ หรือมีผู้แจ้งข่ำว/เบำะแสมำ หำกต้องกำรสัมภำษณ์
บุคคลเหล่ำนั้นออกอำกำศ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ำผู้นั้นได้เล่ำเร่ืองจริงและเป็นไปตำมควำม
จริงให้ฟังหรือไม่ เน่ืองจำกบำงคนอำจมีเจตนำไม่ดีแอบแฝงในกำรให้ข่ำวเพื่อต้องกำรท ำลำยคู่แข่งหรือ
ฝ่ำยตรงข้ำมให้เกิดควำมเสียหำย จึงกุเร่ืองหรือแต่งเติมเร่ืองรำวบำงอย่ำงเพิ่มเติมเข้ำไปจนท ำให้กำร
รำยงำนข่ำวคลำดเคลื่อนได้6 หรือบำงคนอำจไม่มีผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์นั้นก็จริง แต่
ด้วยสภำวะควำมตื่นเต้นต่อเหตุกำรณ์ที่ได้ประสบ จึงอำจให้ข้อมูลสับสน ถูกๆผิดๆ ทีค่ลำดเคลื่อนกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น ชำวบ้ำนหลำยๆคนที่เห็นเหตุกำรณ์รถแก๊สระเบิด แต่ละคนอำจเล่ำเร่ือง
บำงอย่ำงไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงควรสอบถำมชำวบ้ำนหลำยๆคนดู ข้อมูลที่เล่ำตรงกันคือข้อมูลที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ แต่ถ้ำมีข้อมูลที่เล่ำไม่ตรงกัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน หรือมิเช่นนั้นก็ต้องน ำเสนอ
ข้อมูลของผู้ให้สัมภำษณ์ที่เล่ำเร่ืองไม่ตรงกันออกมำให้ผู้ดูผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินใจเอง   

3. หลักควำมรอบด้ำน  

ส่วนใหญ่ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นสังคมจะมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลปัญหำเร่ืองนั้นๆอยู่ เช่น 
ช้ำงเร่ร่อน น้ ำท่วม กำรโฆษณำเกินจริง อุบัติเหตุรถไฟตกรำง สินค้ำรำคำแพง ฯลฯ ผู้คัดเลือกผู้ให้
สัมภำษณ์ในรำยกำรข่ำวต้องรอบด้ำนว่ำประเด็นปัญหำเร่ืองนั้น มีหน่วยงำนใด หรือตัวแทนกลุ่มใดบ้ำง
                                                           

6
 อ่ำนเทคนิคกำรสืบสวนเชิงลึก และแหล่งข่ำวปิด ได้ในกำรรำยงำนข่ำวเชิงสืบสวนแบบประยุกต์ (พีระ จิรโสภณ และ

มำลี บุญศิริพันธ์, 2538) ข่ำวสืบสวน (เสนะ สุขเจริญ, 2549) กำรข่ำวขั้นสูงและกำรบรรณำธิกำร (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
, 2548) 
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ที่เกี่ยวข้อง และจะสัมภำษณ์ใครในประเด็นอะไร รวมถึงคำดคะเนเหตุกำรณ์ข้ำงหน้ำต่อไปว่ำจะมีอะไร
เกิดขึ้นต่ออีกบ้ำง และหน่วยงำนใดและกลุ่มใดที่ต้องออกมำรับผิดชอบและเคลื่อนไหว ซึ่งโดยปกติ
บุคคลที่มักถูกเลือกมำสัมภำษณ์ในฐำนะตัวแทนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ผู้บริหำรของหน่วยงำน 
โฆษกของหน่วยงำน และผู้น ำกลุ่มตัวแทนต่ำงๆ 

กำรค้นหำบุคคลที่เป็นตัวแทนหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพื่อ
ติดต่อมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำรนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยำกมำก เพรำะโดยปกติผู้ผลิตรำยกำรข่ำวจะส่ง
ผู้สื่อข่ำวของตนไปประจ ำอยู่สถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ผู้สื่อข่ำวจึงรู้ว่ำใครและต ำแหน่งใดในหน่วยงำนนั้น
ต้องเป็นผู้ตอบค ำถำมสัมภำษณ์ในประเด็นนั้นๆ  อย่ำงไรก็ดี เหตุกำรณ์บำงอย่ำงเป็นเรื่องใหม่และไม่ได้
เกิดขึ้นบ่อยๆจึงไม่มีสำยข่ำวประจ ำอยู่ในหน่วยงำนนั้น ผู้วิจัยจึงต้องค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทรำบว่ำ
ควรติดต่อใครจำกหน่วยงำนใดอีกบ้ำง ซึ่งหำกผู้วิจัยมีควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆในระดับมหภำค7 ว่ำมีใครท ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบเร่ืองใดอยู่ ก็จะท ำให้
สำมำรถง่ำยต่อกำรสืบค้นว่ำข่ำวเร่ือนั้นควรติดต่อสัมภำษณ์ใคร และในประเด็นใดได้อีกบ้ำงเพื่อให้กำร
น ำเสนอมีควำมรอบด้ำนยิ่งขึ้น แต่หำกผู้วิจัยไม่แน่ใจว่ำต้องติดต่อหน่วยงำนใด และต้องกำรทรำบเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงำนนั้นๆเพื่อติดต่อขอสัมภำษณ์ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ อำจใช้วิธีสืบค้น
ในเบื้องต้น ดังนี้  

 สอบถำมฝ่ำยประสำนงำนและสมุดโทรศัพท์ของบริษัทตนเอง 
 ค้นหำจำกแหล่งข่ำวที่ระบุอยู่ในหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนต่ำงๆ 
 สอบถำมศูนย์บริกำรข้อมูลภำครัฐ 1111 ส ำหรับบุคคลที่เป็นตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ 

                                                           
7

 ผู้สนใจโครงสร้ำงกำรบรหิำรภำครัฐสำมำรถอำ่นรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ใน พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  และระบบบริหำรรำชกำรไทย (สุขสันติ์ บุญยำกร, 2550) ซึ่งประเทศไทยได้มีกำรแบ่งกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่น ส่วนองค์กรเอกชนในระดับมหภำค ได้แก่ กำร
รวมกลุ่มกันของหน่วยงำนธุรกิจเอกชนเป็นสมำคมต่ำงๆเพื่อช่วยเหลือและต่อรองผลประโยชน์ต่ำงๆ เช่น สมำคมหอกำรค้ำไทย 
สมำคมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย สมำคมค้ำทองค ำ สมำคมขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ไทย เป็นต้น สมำคมทำงธรุกิจจะมีข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ส ำหรับผู้วิจยัให้ทรำบได้ว่ำในธุรกิจนั้นๆมีใครเป็นตัวแสดงส ำคัญๆอยู่บ้ำง และตัวแสดงต่ำงๆมีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงไรในเชิงโครงสร้ำงหน้ำที่ และผูว้ิจัยสำมำรถใช้เป็นหนทำงในติดต่อกบัเครือข่ำยต่ำงๆภำยในองค์กรนั้นๆได้ด้วย 
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 สอบถำมเพื่อนร่วมวิชำชีพสำยข่ำว 
 ค้นหำจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 ติดต่อสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 
 ค้นหำจำกกูเกิล 
 สอบถำมศูนย์บริกำรสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ 1133 และ1799  

วิธีกำรค้นหำข้ำงต้นเป็นกำรสืบค้นไปยังหน่วยงำนของบุคคลที่ต้องกำรเชิญมำให้สัมภำษณ์ ซึ่ง
เบอร์โทรศัพท์ที่หำได้จะเป็นโทรศัพท์ที่ท ำงำนไม่ใช่โทรศัพท์ส่วนตัว ในช่วงแรกผู้วิจัยมักต้องใช้เวลำ
ติดต่อโอนสำยไปมำสักพักจึงสำมำรถพบบุคคลที่ต้องกำรสัมภำษณ์ได้ว่ำชื่ออะไร ต ำแหน่งอะไร 
หมำยเลขติดต่อที่ท ำงำนคือเบอร์ใด ดังนั้นภำยหลังกำรได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วผู้วิจัยควรขอเบอร์
โทรศัพท์มือถือที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกรวดเร็วที่สุด และควรจดบันทึกเอำไว้ในสมุดโทรศัพท์
ส่วนตัวของตนเองเอำไว้ติดต่อภำยหลังได้  

4. หลักควำมเหมำะสม และน่ำเชื่อถือ  

กำรสัมภำษณ์บุคคลในรำยกำรข่ำว บุคคลที่มีบทบำทเป็นผู้แสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ผู้วิจัยมักเลือกผู้ให้สัมภำษณ์จำก “ควำมเป็นตัวแทนกลุ่ม” ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ที่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นนั้นได้ หรือเป็นผู้ที่มีควำมสนใจ
ต่อประเด็นปัญหำนั้นๆ เช่น กลุ่มนักวิชำกำร กลุ่มนักวิชำชีพ กลุ่มผู้ประกอบกำร กลุ่มตัวแทนทำงอัต
ลักษณ์ต่ำงๆ และอ่ืนๆ เป็นต้น  

กำรคัดเลือกผู้ให้สัมภำษณ์ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของกลุ่ม (representative of the group) ผู้วิจัย
ต้องคิดใคร่ครวญมำกกว่ำกำรเลือกบุคคลแบบเฉพำะเจำะจง (specific person) เพรำะประเด็นที่ชี้ชัดได้
ว่ำต้องไปสัมภำษณ์ใคร ชื่ออะไร ต ำแหน่งอะไรในโครงสร้ำงองค์กร ท ำงำนอยู่ที่ไหน ผู้วิจัยเพียงตำมหำ
และติดต่อบุคคลนั้นให้เจอ  แต่ในขณะที่กำรเลือกบุคคลสัมภำษณ์ในฐำนะตัวแทนกลุ่ม หรือควำมเป็น
ตัวแทนกลุ่ม (representative of the group) ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องกลั่นกรองมำกขึ้นว่ำคนในกลุ่มนั้นใครคือผู้
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ที่เหมำะสมน ำมำสัมภำษณ์ในรำยกำรได้ดีที่สุด เพรำะเหตุใด เขำอยู่ที่ไหน และสำมำรถติดต่อได้
อย่ำงไร ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจเลือกมำกขึ้น  

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเลือกผู้ให้สัมภำษณ์ที่มีลักษณะเป็น “ตัวแทน” ที่จะมำให้ควำมเห็นหรือ
เสนอทำงออกของปัญหำในประเด็นข่ำวที่เกิดขึ้น8 โดยเน้นหลักควำมเหมำะสม และควำมน่ำเชื่อถือ 
ได้แก่   

 บุคคลนั้นต้องเป็นทีย่อมรับของกลุ่มนั้นๆ ว่ำมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
มำกพอที่จะพูดให้ข้อมูลต่ำงๆในฐำนะตัวแทนของกลุ่มได้ ได้แก่ ผู้น ำที่เป็นตัวแทนอัต
ลักษณ์ของกลุ่ม  

 บุคคลนั้นควรท ำงำนคลุกคลี หรือเคลื่อนไหวรณรงค์ในประเด็นน้ันๆมำก่อน ได้แก่ 
กลุ่มเคลื่อนไหวทำงสังคม 

 บุคคลนั้นควรเป็นผู้ศึกษำเรียนรู้ หรือท ำงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหำน้ันมำก่อน ได้แก่ กลุ่มนักวิชำกำร และกลุ่มนักวิจัย 

 บุคคลนั้นควรมีผลงำนเกี่ยวข้องที่น่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคม  
 บุคคลนั้นควรมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเร่ืองนั้นมำน ำเสนออย่ำงเป็นรูปธรรมได้  
 บุคคลนั้นควรมีควำมเป็นธรรมชำติ พูดจำสื่อสำรได้เข้ำใจ น้ ำเสียงชัดเจน กล้ำแสดง

ควำมคิดเห็น และยอมรับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงได้  

ส ำหรับแนวทำงกำรค้นหำเพื่อติดต่อสอบถำมว่ำใครน่ำจะเป็นผู้ที่เหมำะสมเชิญมำสัมภำษณ์ให้
ควำมคิดเห็นในรำยกำร ผู้วิจัยสำมำรถใช้วิธีติดต่อสอบถำมผ่ำนองค์กรกลุ่มเครือข่ำยทำงสังคมที่
เกี่ยวข้อง กำรสอบถำมจำกคนที่มีอัตลักษณ์ร่วม กำรค้นหำในงำนวิจัย กำรค้นหำในเว็บไซต์ กำรค้นหำ
ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มักมีกำรจัดท ำช่องทำงติดต่อสื่อสำรภำยในกลุ่มขึ้นมำ และกำรสอบถำมจำกคน

                                                           
8

 ตัวแทนในที่นี้ ไม่ได้หมำยถึงตัวแทนของหน่วยงำนทีต่้องเข้ำมำดูแลรับผดิชอบต่อประเด็นปัญหำนั้นโดยตรง แต่เป็น
ตัวแทนของกลุ่มที่ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือช่วยแสวงหำ/เสนอแนะทำงออกของปัญหำนั้นๆในฐำนะของ “คนวงนอก” ที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์เชี่ยวชำญต่อประเด็นปัญหำนั้น เช่น นักวิชำกำร นักวิจัย และกลุ่มเครือข่ำยทำงสังคม เป็นต้น 
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ในแวดวงวิชำชีพเดียวกันกับบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งวิธีกำรสอบถำมผ่ำนองค์กรกลุ่ม
เครือข่ำยทำงสังคม และบุคคลในแวดวงวิชำชีพเดียวกัน ถือเป็นวิธีค้นหำที่มีแนวโน้มว่ำผู้วิจัยจะได้
รำยชื่อบุคคล และสถำนที่ติดต่อของตัวแทนกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและน่ำเชื่อถือส ำหรับกำรให้
สัมภำษณ์ในประเด็นนั้นๆได้ค่อนข้ำงดี 

ข้อแนะน าการเตรียมตัว และการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

กำรหำช่องทำงติดต่อกับแหล่งข่ำวเปิดโดยทั่วไปไม่ได้เป็นเร่ืองยำกส ำหรับผู้ผลิตรำยกำรข่ำว 
เพรำะผู้ผลิตรำยกำรข่ำวมีสำยสัมพันธ์กับแหล่งข่ำวต่ำงๆที่มีผู้สื่อข่ำวไปประจ ำตำมจุดต่ำงๆอยู่ทุกๆวัน 
จึงรู้จักสนิทสนมกับแหล่งข่ำวทั่วไปค่อนข้ำงดี ทว่ำ ผู้สื่อข่ำวที่มีประสบกำรณ์น้อยมักกังวลว่ำ “จะท ำ
อย่ำงไรเขำถึงให้สัมภำษณ์และควรตั้งค ำถำมอย่ำงไรดี” พิศิษฐ์ ชวำลำธวัช (2546) ได้บอกถึงแนวทำง
ปฏิบัติของผู้สื่อข่ำวเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรท ำงำน ดังนี้  

1. ต้องศึกษำเร่ืองนั้นๆล่วงหน้ำอย่ำงดีเสียก่อน รวมไปถึงกำรรอบรู้และสำมำรถเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ของเหตุกำรณ์และตัวแสดงต่ำงๆที่อยู่ในเร่ืองรำวนั้นๆ ผู้สื่อข่ำวที่ดีต้องเข้ำใจประเด็นข่ำว
ก่อนกำรสัมภำษณ์ และมองเห็นแง่มุมของข่ำว ซึ่งต้องอำศัยกำรหมั่นหำควำมรู้ในหลำยๆด้ำน เช่น 
ประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ รัฐศำสตร์ สังคมวิทยำ ปรัชญำ และจิตวิทยำ เป็นต้น 

2. สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ โดยรู้จักแหล่งข่ำวและสร้ำงควำมสนิทสนมส่วนตัวเพื่อช่วยให้กำรหำ
ข่ำวรวดเร็ว ลดอุปสรรค และให้แหล่งข่ำวมีกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือแง่มุมของข่ำวต่ำงกว่ำผู้สื่อข่ำว
คนอ่ืนๆ เช่น กำรสร้ำงควำมสนิทสนมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ผู้น ำนักกำรเมือง นักกำรเมือง ผู้บริหำร
บริษัท นำยธนำคำร เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล ชำวบ้ำนในพื้นที่ และบุคคลตำมสถำนที่ที่มักจะมีเร่ืองรำว
เกิดขึ้นเป็นข่ำวอยู่บ่อยๆ รวมไปถึงกำรผูกสัมพันธ์กับเพื่อนนักข่ำวด้วยกันเองด้วย วิธีกำรผูกมิตรและท ำ
ตัวกลมกลืนไปกับกลุ่ม  
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3. จดจ ำและแม่นย ำต่อกำรล ำดับเหตุกำรณ์ วันเวลำ ชื่อ ต ำแหน่ง สถำนที่ รำยละเอียดของ
เหตุกำรณ์ ซึ่งต้องจดจ ำและจดบันทึกให้ถูกต้องว่ำมีใคร ท ำอะไร ที่ไหน เหตุผลใด ด้วยวิธีอย่ำงไร    
เป็นต้น  

4. รักษำค ำมั่นสัญญำที่ให้ไว้กับแหล่งข่ำว ทั้งนี้สิ่งใดที่สัญญำแล้วเป็นกำรกระท ำที่ผิด กฎหมำย
และผิดศีลธรรมไม่ควรให้สัญญำโดยเด็ดขำด 

5. ตรวจสอบรำยชื่อ เน่ืองจำกแหล่งข่ำวบำงคนไม่ได้เป็นบุคคลสำธำรณะ กำรตรวจสอบรำยชื่อ 
ต ำแหน่ง อำชีพ ที่ท ำงำน ที่อยู่ ของบุคคลที่ให้ข้อมูลและบุคคลที่ถูกกล่ำวถึงในข่ำวนั้น ผู้สื่อข่ำวต้อง
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และตัวสะกดต่ำงๆ วิธีที่รวดเร็วอำจตรวจจำกบัตรประชำชน ใบขับขี่ บัตร
เครดิต บัญชีกรรมกำร 

ขั้นตอนการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์รายการข่าว 

ขั้นตอนกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์รำยกำรข่ำวมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของกำรน ำเสนอ
ข่ำว โดยในที่นี้สำมำรถแบ่งออกอย่ำงกว้ำงๆเป็น 3 ลักษณะ คือ รำยงำนข่ำวประจ ำวัน กำรสนทนำข่ำว 
และสกู๊ปข่ำว ซึ่งแต่ละรูปแบบมีขั้นตอนกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์แตกต่ำงกัน ดังนี้  

1. รำยงำนข่ำวประจ ำวัน เป้ำหมำยกำรน ำเสนอเน้นกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นในแต่
ละวัน โดยสัมภำษณ์บุคคลเพียงสั้นๆไม่ได้เป็นกำรเจำะลึกแต่อย่ำงใด กระบวนกำรผลิตข่ำวประจ ำวัน
ตั้งแต่เร่ิมถ่ำยท ำจนถึงน ำออกอำกำศใช้เวลำไม่ถึงหนึ่งวันเพื่อให้ข่ำวนั้นมีควำมสดใหม่ ดังนั้นผู้ผลิต
รำยกำรจึงนิยมใช้ผู้สื่อข่ำวไปประจ ำอยู่ในพื้นที่ต่ำงๆแล้วมอบหมำยให้ถ่ำยท ำและตัดต่อคลิปเสียง
สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่ำวนั้นมำให้กับกองบรรณำธิกำรข่ำวที่รออยู่ที่ส ำนักงำนวันละ
คร้ังหรือวันละหลำยๆคร้ัง เพื่อพิจำรณำคัดเลือกข่ำวและล ำดับกำรน ำเสนอหัวข้อข่ำวออกอำกำศในแต่
ละช่วงของวัน ผู้สื่อข่ำวซึ่งมีบัตรประจ ำตัวผู้สื่อข่ำวส่วนใหญ่จะได้รับอนุญำตให้เข้ำไปสัมภำษณ์บุคคล
ได้ภำยใต้สิทธิเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้  เช่น กำรสัมภำษณ์นำยกรัฐมนตรีที่ท ำเนียบรัฐบำล กำร
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สัมภำษณ์ชำวบ้ำนที่เห็นเหตุกำรณ์ไฟไหม้ และกำรสัมภำษณ์โค้ชนักกีฬำและนักกีฬำในสนำมแข่งขัน 
เป็นต้น  

2. กำรสนทนำข่ำว เป็นกำรเชิญแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องกับข่ำวใดข่ำวหนึ่งมำให้สัมภำษณ์ใน
รำยกำร นิยมน ำเสนอในรูปแบบที่มีผู้ด ำเนินรำยกำรเป็นผู้ถำมค ำตอบ และเชิญผู้ให้สัมภำษณ์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอำจมีได้มำกกว่ำหนึ่งคนมำตอบค ำถำมเพื่อขยำยควำมชัดเขนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ควำมยำวรำยกำร
ลักษณะนี้ประมำณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ประเด็นกำรสัมภำษณ์จะเลือกมำจำกข่ำวประจ ำวันที่มี
ควำมส ำคัญและส่งผลกระทบมำกๆ โดยโทรศัพท์ติดต่อเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่ำวนั้นมำให้สัมภำษณ์
ร่วมกันในห้องส่งรำยกำร เช่น ผู้กระท ำ ผู้ถูกกระท ำ ตัวแทนหน่วยงำน และบรรดำนักวิชำกำรที่มำ
แสดงทัศนะต่อเร่ืองนั้น กระบวนกำรผลิตรำยกำรสนทนำข่ำวไม่ได้เร่งด่วนเท่ำกำรรำยงำนข่ำว
ประจ ำวัน ทีมงำนบรรณำธิกำรข่ำวพอมีเวลำส ำหรับกำรโทรศัพท์ติดต่อนัดหมำยให้ผู้สัมภำษณ์เดินทำง
มำบันทึกรำยกำรได้บ้ำง แต่หำกเป็นกรณีเร่งด่วนและผู้ให้สัมภำษณ์ไม่สะดวกเดินทำงมำอำจใช้วิธีกำร
สัมภำษณ์สดออกอำกำศทำงโทรศัพท์ก็ได้ 

3. สกู๊ปข่ำว เป็นกำรน ำเสนอข่ำวลักษณะเจำะลึกมีกลิ่นอำยของกำรสืบสวนสอบสวน 
กระบวนกำรผลิตใช้เวลำค่อนข้ำงมำกกว่ำรูปแบบอ่ืนๆ จุดเน้นของสกู๊ปข่ำวไม่ได้อยู่ที่ควำมสดเท่ำกับ
กำรรำยงำนข่ำวประจ ำวัน แต่เป็นควำมลึกของข้อมูล ดังนั้น ผู้ผลิตรำยกำรสกู๊ปข่ำวจึงต้องใช้เวลำค้นหำ
ข้อมูลและสืบหำบุคคลให้สัมภำษณ์ที่รู้ลึกรู้จริงแล้วน ำมำร้อยเรียงสิ่งต่ำงๆเป็นเร่ืองรำวขึ้นมำอีกครั้ง 
แหล่งข่ำวบุคคลของสกู๊ปข่ำวเป็นได้ทั้งแหล่งข่ำวเปิดและแหล่งข่ำวปิด แหล่งข่ำวที่ไม่ต้องกำรเปิดเผย
ตัวหรือแหล่งข่ำวปิดผู้วิจัยต้องปกปิดแหล่งข่ำวเป็นควำมลับเสมอ แต่กำรใช้แหล่งข่ำวปิดต้องใช้ควำม
ระมัดระวังและตรวจสอบอย่ำงรอบคอบเสมอ รูปแบบกำรน ำเสนอสกู๊ปข่ำวนิยมเสนอแบบสำรคดีเชิง
ข่ำวที่มีกำรล ำดับเหตุกำรณ์และสอดแทรกค ำสัมภำษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำไปเพื่อให้ผู้ชมได้รับฟัง
ข้อเท็จจริงจำกหลำยๆแง่มุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรติดต่อประสำนงำนกับผู้ให้สัมภำษณ์อำจกระท ำผ่ำน
สำยข่ำว กำรโทรศัพท์นัดหมำยสัมภำษณ์ กำรส่งหนังสือขอสัมภำษณ์ และอ่ืนๆ โดยอำจใช้สถำนที่นัด
หมำยสัมภำษณ์เป็นที่ใดก็ได้ที่ผู้ให้สัมภำษณ์สะดวก หรืออำจเจรจำต่อรองตำมควำมเหมำะสม 
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ภำพที่ 8.3 ขั้นตอนกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรข่ำวรูปแบบต่ำงๆ 

 
 

 

 

 

แหล่งข่าว 

เหตุการณ์ 

ทีมบรรณาธิการข่าว 

รายงานข่าวประจ าวัน 

• ส่งผู้สื่อข่าวไปประจ า/ลงพ้ืนที่ 
• สัมภาษณ์แบบทันควัน 
• เขียนข่าวและตัดต่อสัมภาษณ์
ทันที 

• ส่งข่าวให้บก. 
• ทีมบก. คัดเลือกข่าวน าเสนอ 
• ออกอากาศ 

สนทนาข่าว 

• บก.เลือกประเด็นที่มีความส าคัญที่
ประชาชนควรรู้ 

• โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

• กรณีที่เป็นกระแสดังจะสัมภาษณ์
สดในสตูดิโอหรืออาจสัมภาษณ์สด
ทางโทรศัพท์เป็นบางกรณี 

• กรณีข่าวที่มีความส าคัญแต่ไม่
จ าเป็นต้องสดมากนักนิยมบันทึก
รายการในสตูดิอิโอ ตัดต่อ แล้วจึง
ค่อยน าออกอากาศ  

สกู๊ปข่าว 

• บก.เลือกประเด็นการน าเสนอข่าว
ที่ต้องเจาะลึกและมีประเด็น
เง่ือนง าที่ต้องสืบสวนสอบสวน 

• ก าหนดโครงเร่ืองล าดับเหตุการณ์
และประเด็นสงสัย 

• ตรวจสอบข้อเท็จจริง และบุคคลใน
ข่าว 

• ติดต่อนัดหมายสัมภาษณ์บุคคล
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

• ถ่ายท าตามวันเวลาและสถานที่ที่
นัดหมายไว้ 

• เรียบเรียงเรื่องราวและค า
สัมภาษณ์ของบุคคลต่างๆอีกครั้ง 

•  ตัดต่อรายการ 
• ออกอากาศ 
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3) รายการส่งเสริมความรู้ (knowledge program)  

รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ เป็นรำยกำรที่เน้นกำรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นสำระประโยชน์ต่อผู้ดูผู้ฟัง 
เน้ือหำในรำยกำรต้องแสดงให้เห็นข้อเท็จจริง (facts) ที่เพิ่มพูนกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงสติปัญญำโดย
ใช้กลวิธีกำรน ำเสนอที่ดูแล้วเพลิดเพลิน ตัวอย่ำงเช่น รำยกำรสำรคดี รำยกำรเพื่อกำรศึกษำ รำยกำร
ส่งเสริมอำชีพ รำยกำรเพิ่มพูนควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และรำยกำรสำธิตต่ำงๆ เป็นต้น  

วิธีกำรน ำเสนอรำยกำรประเภทส่งเสริมควำมรู้อำจใช้บทบรรยำยล้วน กำรด ำเนินรำยกำรด้วย
พิธีกรพูดเพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบรำยกำร กำรใช้พิธีกรตัดสลับกับเสียงบรรยำย และกำรบรรยำย
สลับกำรสัมภำษณ์บุคคล เป็นต้น โดยหำกกล่ำวถึงเฉพำะองค์ประกอบผู้แสดงที่มีบทพูดในรำยกำรอำจ
แบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ “ตัวแสดงหลัก” และ “ผู้ร่วมรำยกำร” ได้แก่ แขกรับเชิญ และผู้ให้
สัมภำษณ์ในรำยกำรสำรคดี ซึ่งเน้ือหำในส่วนนีจ้ะกล่ำวถึงเฉพำะผู้แสดงที่เป็น “ผู้ร่วมรำยกำร” เท่ำนั้น 

แนวทำงกำรน ำเสนอของรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ มักใช้วิธีกำรสร้ำงประเด็นหัวข้อใหม่ๆขึ้นมำ
น ำเสนอในแต่ละตอนโดยอยู่ภำยใต้แนวคิดหลักของรำยกำร กำรเปลี่ยนหัวข้อกำรน ำเสนอแต่ละตอน
ไปเร่ือยๆ ท ำให้ผู้วิจัยต้องแสวงหำ “ผู้ร่วมรำยกำร” ใหม่อยู่เสมอ เช่น รำยกำรสำธิตกำรท ำอำหำรอำจ
เลือกเมนูอำหำรที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละสัปดำห์ โดยพิธีกรรำยกำรจะเชิญพ่อครัวที่เก่งในกำรท ำอำหำร
แต่ละชนิดมำปรุงให้ดูกันในแต่ละตอน หรือรำยกำรสำรคดีช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยง อำจน ำเสนอ “ผู้ร่วม
รำยกำร” ในแต่ละกรณีศึกษำของผู้เป็นเจ้ำของสัตว์เลี้ยงที่น ำมำรักษำในโรงพยำบำลสัตว์ของทำง
รำยกำร เป็นต้น  

ผู้ร่วมรำยกำรที่พบเห็นได้บ่อยๆในรำยกำรประเภทส่งเสริมควำมรู้แบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ 
คือ ผู้ร่วมรำยกำรที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญ และผู้ร่วมรำยกำรที่ขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งแนวทำงกำร
ค้นหำบุคคลทั้งสองกลุ่มมีวิธีกำรแตกต่ำงกัน ดังน้ี 
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3.1) การวิจัยผู้ร่วมรายการท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ (expert/professional/ specilist)  

ผู้ร่วมรำยกำรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ในที่นี้หมำยถึงผู้ให้สัมภำษณ์ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ในทำงใดทำงหนึ่ง หรือผู้มีประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ ที่ผู้ผลิตรำยกำรเลือกมำร่วมรำยกำรหรือ
ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรเพรำะเล็งเห็นว่ำตรงกับหัวข้อกำรน ำเสนอ ผู้ร่วมรำยกำรที่มีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญไม่จ ำเป็นต้องเป็นนักวิชำกำรหรือนักวิชำชีพเสมอไป ชำวบ้ำนที่มีประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นๆก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชำญในเร่ืองนั้นๆได้ด้วย เช่น รำยกำรสำรคดีเร่ือง “กำรผลิตดินสอพอง” ผู้ผลิต
รำยกำรอำจสัมภำษณ์ได้ทั้งชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนที่ผลิตดินสอพอง นักวิชำกำรที่วิจัยเร่ืองกำรท ำดินสอ
พอง และผู้น ำชุมชนที่ส่งเสริมอำชีพกำรท ำดินสอพอง เป็นต้น รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ที่มีผู้ร่วมรำยกำร
เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญ ได้แก่ สำรคดีกบนอกกะลำ รำยกำรตลำดสดสนำมเป้ำ รำยกำรศิลป์สโมสร และ
รำยกำรคัมภีร์วิถีรวย ฯลฯ ที่นิยมให้พิธีกรเข้ำไปเสำะหำควำมรู้ในเร่ืองต่ำงๆมำน ำเสนอให้ผู้ชมได้ชม
กัน  

คุณสมบัติผู้ร่วมรายการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ผู้ร่วมรำยกำรที่มีบทบำทเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญในรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ ควรมีคุณสมบัติใน
เบื้องต้น ดังน้ี 

 รู้จริงในเร่ืองที่พูด  
 มีประสบกำรณ์ตรงในเร่ืองที่พูดมำพอสมควร 
 มีข้อมูลพิสูจนย์ืนยันในสิ่งที่พูดได้  
 บุคลิกดูจริงใจ เป็นธรรมชำติ มีอำรมณ์ขัน และมีเสน่ห์น่ำสนใจ 
 กล้ำแสดงออก และสื่อสำรได้เข้ำใจพอสมควร 
 ยินดีสละเวลำให้กับกำรถ่ำยท ำได้ เน่ืองจำกรำยกำรส่งเสริมควำมรู้บำงประเภทต้องใช้เวลำ

ถ่ำยท ำนำนหลำยวัน 
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 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพื้นที่และคนรอบข้ำง เน่ืองจำกบำงครั้งอำจต้องใช้
ภำพประกอบเร่ืองรำวของผู้ร่วมรำยกำรมำเสริม ซึ่งต้องอำศัยสถำนที่และบุคคลต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องมำร่วมเป็นตัวแสดงประกอบในกำรถ่ำยท ำด้วย 

แหล่งค้นหาและติดต่อผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ 

โดยทั่วไปขณะที่ผู้วิจัยค้นหำข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆเพื่อน ำมำเป็นข้อมูลเนื้อหำรำยกำร ผู้วิจัย
จะพบรำยชื่อของบุคคลต่ำงๆที่มีควำมเชี่ยวชำญในเร่ืองนั้นไปพร้อมๆกันด้วย จึงช่วยให้ง่ำยต่อกำร
ค้นหำและติดต่อให้บุคคลนั้นมำเป็นผู้ร่วมรำยกำร แต่บำงกรณีผู้วิจัยอำจต้องใช้วิธีกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พร้อมกับตำมหำผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำรที่อยู่ในพื้นที่ต่ำงๆ เช่น เร่ืองรำวของชำวบ้ำนในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมำกนัก ดังนั้นกำรค้นหำและติดต่อกับผู้ร่วมรำยกำรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จึงสำมำรถท ำได้มำกกว่ำหนึ่งวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันมีดังนี ้ 

ก. ค้นหำจำกโลกวิชำกำร ผู้วิจัยสำมำรถค้นหำรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญในศำสตร์ต่ำงๆทำงด้ำน
วิชำกำรได้จำกฐำนข้อมูลงำนวิจัยของสภำวิจัยแห่งชำติ รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยแห่งชำติในสำขำ
ต่ำงๆ ฐำนข้อมูลในห้องสมุดเกี่ยวกับผลงำนเขียน งำนวิทยำนิพนธ์ และผลงำนวิจัยต่ำงๆ รำยชื่อ
นักวิชำกำรในสถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิจัยของสถำบันหรือหน่วยงำน และรำยชื่อผู้เขียน
บทควำมในสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โดยมีข้อสันนิษฐำนเบื้องต้นว่ำผู้ใดมีผลงำนวิจัย งำนสอน งำนประจ ำ งำน
เขียน และผลงำนที่ได้รับรำงวัลในสำขำนั้นๆมำพอสมควร ผู้นั้นน่ำจะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพียงพอส ำหรับกำรเลือกมำเป็นผู้ร่วมรำยกำรได้ เมื่อได้รำยชื่อมำแล้วก็ติดต่อผ่ำนหน่วยงำนที่เสนอ
ผลงำนของบุคคลนั้น หรือติดต่อผ่ำนสถำนที่ที่บุคคลนั้นท ำงำนอยู่ก็ได้ 

ข. ค้นหำจำกโลกวิชำชีพ ผู้วิจัยสำมำรถค้นหำรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญในสำยวิชำชีพต่ำงๆได้จำกกลุ่ม
สภำวิชำชีพต่ำงๆ เช่น สภำทนำยควำม แพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สภำเภสัชกรรม ทันตแพทยสภำ 
สภำวิศวกร สภำสถำปนิก และอ่ืนๆ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มที่ได้มีกำรจัดตั้งเป็นสภำวิชำชีพของตัวเองขึ้น
มำแล้วได้พยำยำมรวบรวมกลุ่มต่ำงๆเข้ำมำเป็นเครือข่ำยใหญท่ี่เรียกว่ำ สมำพันธ์สภำวิชำชีพแห่ง
ประเทศไทย องค์กรต่ำงๆเหล่ำนี้ส่วนใหญ่มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับรำยชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
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ของบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเอำไว้ ซึ่งผู้วิจัยอำจโทรศัพท์เข้ำไปขอควำมช่วยเหลือจำก
เจ้ำหน้ำที่ให้ช่วยแนะน ำรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญในหัวข้อที่รำยกำรต้องกำรน ำเสนอ พร้อมบอกช่องทำงที่
สำมำรถติดต่อกับบุคคลนั้นได้โดยตรง แต่หำกวิชำชีพใดไม่ได้มีกำรรวมกลุ่มกันเป็นองค์กร ผู้วิจัย
สำมำรถสอบถำมผู้ประกอบวิชำชีพในแวดวงนั้นๆ เพื่อให้ช่วยแนะน ำรำยชื่อบุคคลที่มีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนนั้นๆ หลังจำกนั้นจึงค่อยหำช่องทำงกำรติดต่อด้วยวิธีกำรต่ำงๆที่ได้เคยน ำเสนอไปแล้ว  

ค. ค้นหำจำกโลกรอบตัว รำยกำรส่งเสริมควำมรู้บำงรำยกำรไม่นิยมน ำผู้เชี่ยวชำญที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักมำออกรำยกำร เนื่องจำกถูกน ำเสนอมำบ่อยคร้ังแล้วในสื่ออ่ืนๆ กำรค้นหำคนใหม่ๆเป็น
หน้ำที่ของผู้วิจัยที่จะต้องหมั่นสังเกตโลกรอบตัว เดินทำงไปสถำนที่ต่ำงๆ เพื่อพบปะผู้คน เพื่อค้นหำสิ่ง
ใหม่ๆ เร่ืองรำวใหม่ และคนใหม่ๆ ที่เป็นเรื่องที่น่ำสนใจมำน ำเสนอในรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ของตน 
ตัวอย่ำงเช่น รำยกำรสำรคดีท่องเที่ยว รำยกำรแนะน ำร้ำนอำหำร รำยกำรสำธิตกำรท ำผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน ฯลฯ  

กำรค้นหำข้อมูลด้วยกำรลงพื้นที่จริงเป็นวิธีกำรหนึ่งที่นิยมใช้กันมำก เพรำะผู้วิจัยจะได้พบทั้ง
เร่ืองรำวแปลกใหม่และบุคคลธรรมดำๆที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้ำงมำ
น ำเสนอในรำยกำร กำรวิจัยด้วยกำรใช้ประสบกำรณ์โดยตรงของตัวผู้วิจัยต้องอำศัยทักษะกำรวิจัยเชิง
มำนุษยวิทยำ คือ กำรจุ่มตัวลงไปในพื้นที่นั้นๆเพื่อซึมซับกำรรับรู้ควำมจริง/ควำมหมำยต่ำงๆออกมำ 
ผู้วิจัยจึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน เรียนรู้และเคำรพวิธีคิดต่ำงๆของบุคคลในพื้นที่หรือบุคคลที่ได้
พูดคุยด้วย จนตกผลึกออกมำเป็นเรื่องรำวถ่ำยทอดให้กับผู้ดูผู้ฟัง วิธีกำรนี้ระหว่ำงผู้วิจัยใช้เวลำคลุกคลี
อยู่กับแหล่งข้อมูลบุคคลจะต้องมีกำรจดข้อมูลต่ำงๆของบุคคลเอำไว้ เช่น ชื่อ-นำมสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ 
เบอร์ติดต่อ อุปนิสัย ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่มี ฯลฯ ซึ่งถ้ำผู้วิจัยใช้เวลำเก็บข้อมูลนำนเท่ำใด ก็มี
แนวโน้มว่ำจะคุ้นเคยสนิทสนมกับคนในพื้นที่นั้นๆจนได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีเมื่อถึงเวลำต้องเตรียม
งำนถ่ำยท ำจริง อีกทั้งช่วยให้รู้ได้ว่ำใครควรเลือกน ำมำเป็นผู้ร่วมรำยกำร และใครเหมำะสมให้สัมภำษณ์
ในเร่ืองใดได้บ้ำง 
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3.2) การวิจัยผู้ร่วมรายการท่ีขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ (unskilled/ amateur)  

นอกจำกผู้ร่วมรำยกำรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญแล้ว รำยกำรประเภทส่งเสริมควำมรู้บำง
รำยกำรได้มีกำรผูกเร่ืองให้มีผู้ร่วมรำยกำรอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมำเสริม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญดูโดดเด่นและ
พูดคุยให้ข้อมูลต่ำงๆได้อย่ำงเป็นธรรมชำติมำกขึ้น ผู้ร่วมรำยกำรกลุ่มนี้ คือ “ผู้ร่วมรำยกำรที่ขำดควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ” ได้แก่ บุคคลที่เข้ำฉำกมำเพื่อรับบทบำทเป็นผู้ขอค ำแนะน ำช่วยเหลือ ตัวอย่ำงเช่น ใน
สำรคดีเร่ือง “Dog Whisperer” “It’s me or the Dog” “Pawn Stars” และ “Bodi Vet” สำรคดีเหล่ำนี้จะมีผู้
ร่วมรำยกำรที่เป็นแขกรับเชิญที่เรียกว่ำ “ขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ” เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนิน
เร่ืองพร้อมๆกับตัวแสดงหลักที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในรำยกำร ได้แก่ เจ้ำของสุนัขที่มีปัญหำกับสุนัขของ
ตนเอง จนต้องไปพึ่งพำผู้ฝึกสุนัขคนเก่งอย่ำง ซีซำร์ มิลำน ในรำยกำร “Dog Whisperer”  และวิคตอเรีย 
สติลเวล ในรำยกำร “It’s Me or the Dog” มำช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมสัตว์เหล่ำนั้น หรือชำวบ้ำนที่
ต้องกำรน ำของเก่ำในบ้ำนมำให้ร้ำนรับซื้อของเก่ำของตระกูลแฮริสันที่ชื่อ Gold & Silver Pawns Shop 
ช่วยตีรำคำและรับซื้อในรำยกำร “Pawn Star” และเจ้ำของสัตว์ป่วยที่เดินทำงมำให้สัตวแพทย์รักษำใน
รำยกำร “Bondi Vet” เป็นต้น  

ผู้ร่วมรำยกำรที่ขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ หรือเรียกสั้นๆว่ำ “เคส” ในที่นี้ หมำยถึงผู้แสดงใน
รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ที่มีบทบำทเด่น แต่อยู่ในฐำนะของผู้ที่ขำดประสบกำรณ์ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญใน
เร่ืองที่เป็นหัวข้อของกำรน ำเสนอเน้ือหำของตอนนั้น และต้องให้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญในรำยกำรเข้ำมำเพิ่มพูน
ควำมรู้และทักษะต่ำงๆให้ ผู้ร่วมรำยกำรที่ขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญถือเป็นแขกรับเชิญที่น ำมำเสริม
ควำมเด่นให้กับผู้เชี่ยวชำญในรำยกำร และมีบทบำทกำรแสดงและบทที่ต้องพูดค่อนข้ำงมำก   

คุณสมบัติของผู้ร่วมรายการที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 

กำรค้นหำผู้ร่วมรำยกำรที่ขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ หรือ “เคส” ที่มีคุณภำพในรำยกำรประเภท
สำระควำมรู้ ผู้วิจัยต้องใช้ทักษะกำรค้นคว้ำวิจัยอย่ำงมำก อำจกล่ำวได้ว่ำกำรค้นหำผู้แสดงในกลุ่มนี้เป็น
งำนหนักและใช้เวลำมำก โดย “เคส” ที่เลือกต้องพิจำรณำสิ่งส ำคัญสองอย่ำงไปพร้อมๆกัน คือ 
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“คุณสมบัติของตัวคนนั้น” และ “ตัวเร่ืองที่เกิดขึ้นกับคนนั้น” ซึ่งทั้งคู่ต้องมีควำมน่ำสนใจไปด้วยกัน 
หลักเกณฑ์กว้ำงๆในกำรเลือก “เคส” ส ำหรับรำยกำรส่งเสริมควำมรู้ มีดังนี้ 

 เร่ืองรำวของบุคคลนั้นมีควำมน่ำสนใจ แปลกใหม่ 
 เป็นผู้มีประสบกำรณ์ตรงกับปัญหำนั้นๆ หรือสนใจเรียนรู้สิ่งนั้นจริงๆ  
 กล้ำแสดงออก ดูเป็นธรรมชำติ และเป็นตัวของตัวเอง  
 ยินดีเซ็นรับรองว่ำสิ่งที่ให้สัมภำษณ์ข้อมูลต่ำงๆกับทำงรำยกำรนั้นเป็นควำมจริง 
 ยินดีเซ็นรับรองว่ำจะให้ควำมร่วมมือในกำรถ่ำยท ำจนกว่ำจะเสร็จสิ้นก ำหนดที่ได้ตกลงกัน

กับบริษัทผู้ผลิตรำยกำรเอำไว้  
 ยินดีอนุญำตให้ใช้สถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำรได้   
 ยอมอุทิศเวลำให้กับกำรถ่ำยท ำรำยกำรที่ต้องใช้เวลำนำน  
 ยินยอมให้น ำเร่ืองรำวออกอำกำศได้ 

แหล่งค้นหาและติดต่อผู้ร่วมรายการที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 

กำรค้นหำ “เคส” ที่สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับรำยกำรสำระควำมรู้ ผู้วิจัยต้องไม่เลือกเพียงแค่รู้
ว่ำคนนั้นมีปัญหำในเร่ืองนั้นอยู่ แล้วติดต่อให้มำร่วมรำยกำรทันที แต่ต้องพิจำรณำว่ำบุคคลนั้นมี
ควำมรู้สึกต่อปัญหำนั้นจริงๆมำกน้อยแค่ไหน เร่ืองรำวปัญหำมีควำมเป็นมำอย่ำงไร และบุคลิกลกัษณะ
ดึงดูดใจผู้ชมได้หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้วิจัยต้องใช้เวลำในกำรพูดคุยสัมภำษณ์อย่ำงละเอียดพร้อมลง
พื้นที่ไปดูสภำพปัญหำจริงๆก่อน จึงค่อยตัดสินใจว่ำควรเลือก “เคส” นั้นมำน ำเสนอดีหรือไม่ 

แหล่งการค้นหา  

ผู้ผลิตรำยกำรบำงรำยอำจใช้วิธีตบตำให้แลดูว่ำ “เคส” ที่เลือกมำมีปัญหำอย่ำงมำกโดยอำศัย 
“ทักษะกำรแสดง” เข้ำช่วย ไปจนถึงกำรใช้นักแสดงจำกบริษัทจัดหำนักแสดงมำแสดงละครให้ดู แต่
ปัญหำที่เกิดขึ้นคือควำมไม่เป็นธรรมชำติเพรำะผู้แสดงไม่ได้รู้สึกถึงปัญหำนั้นจริงๆ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำร
เลือก “คนที่มีปัญหำจริงๆ” และต้องกำรผู้ที่มำช่วยเหลือแก้ไขหรือให้ควำมกระจ่ำงต่อปัญหำที่เกิดขึ้น 
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ยิ่งทนทุกข์มำกเท่ำใด ยิ่งท ำให้คนดูมีอำรมณ์ร่วมพร้อมติดตำมไปกับเร่ืองรำวปัญหำของคนๆนั้นมำกขึ้น 
เพรำะทุกอย่ำงคือกำรแสดงออกมำจำกข้ำงในจึงท ำให้ดูเป็นธรรมชำติสมจริงและคอยอยำกเอำใจช่วย 
“เคส” นั้นๆ โดยแหล่งกำรค้นหำ “เคส” มีได้หลำยเส้นทำง ได้แก่  

 กำรสอบถำมผู้เชี่ยวชำญที่มำร่วมรำยกำรถึงกลุ่มลูกค้ำที่มปีัญหำในเร่ืองนั้นๆอยู่ วิธีนี้มีข้อดี
หลำยประกำร ได้แก่ ควำมสะดวกรวดเร็ว ลดกำรเสียเวลำค้นหำ “เคส” ด้วยตัวเอง และ
ไว้ใจได้ว่ำบุคคลที่ผู้เชี่ยวชำญในรำยกำรเลือกมำให้นั้นน่ำจะเป็น “เคส” ที่มีเร่ืองรำว
น่ำสนใจ เพรำะผู้เชี่ยวชำญเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับ “เคส” ต่ำงๆมำในระดับหนึ่งจึงสำมำรถมี
ข้อมูลเปรียบเทียบได้ว่ำเคสใดมีควำมน่ำสนใจมำกกว่ำกัน เพรำะเหตุใด นอกจำกนี้ยังช่วย
ลดควำมรู้สึกเป็นคนแปลกหน้ำต่อกันระหว่ำง “เคส” กับ “ผู้เชี่ยวชำญ” ในรำยกำรได้อีก
ด้วยเน่ืองจำกทั้งสองฝ่ำยได้รู้จักกันมำก่อนหน้ำนี้แล้ว 

 กำรประกำศทำงรำยกำรเพื่อให้คนที่มีคุณสมบัติตรงกับ "เคส” ที่ทำงรำยกำรต้องกำรให้
ติดต่อเข้ำมำยังรำยกำร แล้วท ำกำรคัดเลือกด้วยวิธีกำรอ่ำนประวัติ กำรสัมภำษณ์ และกำร
ส ำรวจข้อมูลต่ำงๆในสถำนที่จริงอย่ำงละเอียด ข้อดี คือ มีโอกำสได้ “เคส” ที่มีควำมสด
ใหม่ ข้อเสีย คือ ต้องสร้ำงวิธีจูงใจให้ “เคส” นั้นรู้สึกว่ำคุ้มค่ำส ำหรับกำรออกมำเปิดเผย
เร่ืองส่วนตัวให้ได้ และหำกมีผู้ติดต่อเข้ำมำมำกก็จะท ำให้เสียเวลำกลั่นกรองเลือกเคสมำ
ออกรำยกำรมำกขึ้น  

 กำรติดตำมสื่อต่ำงๆว่ำมีใครบ้ำงที่มีปัญหำเกี่ยวกับเร่ืองนั้นอยู่ วิธีกำรน้ีผู้วิจัยต้องเป็นผู้ที่
ติดตำมสื่ออย่ำงต่อเน่ืองและเก็บสะสม “เคส” ที่น่ำสนใจไปเร่ือยๆ และเมื่อเลือกท ำหัวข้อ
ใดหัวข้อหนึ่งขึ้นมำอำจจะช่วยท ำให้นึกถึง “เคส” ที่เคยผ่ำนหูผ่ำนตำและเลือกขึ้นมำใช้ได้ 
ไม่ใช่เมื่อต้องกำรท ำประเด็นใดแล้วจึงค่อยเร่ิมออกค้นหำจำกสื่อที่มีอยู่ในขณะนั้น เพรำะ
นอกจำกจะเสียเวลำแล้วยังอำจไม่มีเคสที่ตรงกับควำมต้องกำรอีกด้วย วิธีนี้มีข้อดี คือ เคส
นั้นได้ผ่ำนสื่อมำแล้วท ำให้ผู้คนจดจ ำได้และอำจรู้สึกสนใจอยำกติดตำมเร่ืองรำวจริงๆใน
รำยกำร ข้อเสีย คือ “เคส” มีแนวโน้มจะเล่ำเร่ืองเหมือนที่เคยเล่ำผ่ำนสื่ออ่ืนๆมำแล้ว ผู้วิจัย
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จึงต้องพยำยำมหำมุมใหม่เพิ่มเติมเข้ำไป นอกจำกนี้ หำก “เคส” ได้รับประสบกำรณ์ที่ไม่ดี
หลังจำกออกสื่อคร้ังแรกไปแล้ว โอกำสถูกปฏิเสธกำรให้สมัภำษณ์มีควำมเป็นไปได้สูง 

 กำรสรรหำจำกกลุ่มลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรในสถำนที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำเร่ืองนั้นจริงๆ 
วิธีกำรนี้แม้จะท ำให้ได้ “เคส” ที่ตรงกับเป้ำหมำยของรำยกำรอย่ำงมำก แต่ปัญหำหลัก คือ 
หน่วยงำนและสถำนที่ที่ให้บริกำรลูกค้ำต้องเก็บข้อมูลของลูกค้ำหรือผู้มำใช้บริกำรไว้เป็น
ควำมลับ ดังนั้น ผู้วิจัยบำงคนจึงใช้วิธีแฝงตัวเข้ำไปเป็นผู้รับบริกำร และพยำยำมชวนคุยกับ
ลูกค้ำหรือผู้ให้บริกำรที่อยู่ในนั้น หำกมีโอกำสจึงค่อยลองทำบทำมดูว่ำมีผู้ใดสนใจมำร่วม
รำยกำรหรือไม่ ข้อควรระวังส ำหรับกำรแฝงตัวเพื่อค้นหำ “เคส” ในลักษณะนี้ คือ เร่ือง
จริยธรรมทำงวิชำชีพของสื่อมวลชน ซึ่งต้องลองไตร่ตรองให้ดีก่อนว่ำเร่ืองกระท ำอยู่นั้น
สมควรท ำหรือไม่ อย่ำงไร 

ภำยหลังได้รำยชื่อของ “เคส” ที่มีควำมน่ำสนใจมำจ ำนวนหนึ่งแล้ว ผู้วิจัยต้องพิจำรณำ
คุณสมบัติเบื้องต้นดังที่กล่ำวมำแล้ว เพื่อดูว่ำผู้ใดเหมำะส ำหรับกำรเลือกมำเป็นกรณีศึกษำของรำยกำร
ได้บ้ำง เมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้วจึงค่อยติดต่อนัดหมำยถ่ำยท ำ พร้อมกับท ำสัญญำข้อตกลงและ
ค่ำตอบแทนต่ำงๆ ต่อไป 

4) การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชน 

กำรสัมภำษณ์เพื่อต้องกำรให้บุคคลทั่วไปแสดงควำมคิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือที่เรียกว่ำ 
“vox pop” ย่อมำจำก “voice of the people” ซึ่งแปลว่ำเสียงของสำธำรณชน บุคคลที่ให้สัมภำษณ์ควำม
คิดเห็นในที่นี้ต้องพูดในฐำนะประชำชนคนเดินถนนธรรมดำทั่วไป พบเห็นได้บ่อยๆในกำรถ่ำยท ำนอก
สถำนที่ที่ผู้สัมภำษณ์เลือกผู้คนที่เดินผ่ำนไปมำตำมย่ำนชุมชนต่ำงๆเพื่อตอบค ำถำมต่อประเด็นใด
ประหนึ่งในเวลำเพียงสั้นๆ กำรสัมภำษณ์แบบนี้ผู้สัมภำษณ์ไม่มีกำรนัดหมำยบุคคลผู้ให้สัมภำษณ์
ล่วงหน้ำ และไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทน 

การเลือกประเด็นค าถามสัมภาษณ์ 
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ค ำถำมสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชน (vox pop) ส่วนใหญ่เป็นค ำถำมสั้นๆเพียงประโยค
เดียวที่ตั้งขึ้นมำเพื่อให้ผู้คนได้แสดงควำมเห็นต่อเร่ืองๆนั้นๆ แนวทำงที่ดีส ำหรับกำรตั้งค ำถำมสัมภำษณ์
ควำมคิดเห็นของประชำชน มีดังนี้ 

 เป็นค ำถำมที่มีแง่คิดหรือมีประโยชน์ต่อสังคม โดยถำมตัวเองก่อนว่ำถำมไป “เพื่ออะไร” 
และผู้ดูผู้ฟังหรือสังคมจะได้ “ประโยชน์” อะไรหรือไม่ 

 เป็นค ำถำมที่เปิดกว้ำงให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงหลำกหลำย 
 ควรตั้งค ำถำมที่เป็นประเด็นเร่ืองสำธำรณะมำกกว่ำเร่ืองส่วนตัว 
 ไม่ตั้งค ำถำมที่ชี้น ำค ำตอบ หรือมีอคติ 
 เป็นค ำถำมปลำยเปิด 
 เป็นค ำถำมสั้น กระชับ และเข้ำใจได้ง่ำย 

การเลือกสถานที่ถ่ายท าสัมภาษณ์ 

เป้ำหมำยกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง
หลำกหลำยของผู้คนในสังคมที่มีต่อประเด็นปัญหำใดปัญหำหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยต้องเตรียมค ำถำมสัมภำษณ์ 
เลือกสถำนที่ถ่ำยท ำ และอำจต้องเป็นผู้ออกไปสัมภำษณ์ในวันถ่ำยท ำด้วย9 โดยลักษณะของค ำถำมจะมี
ผลต่อกำรเตรียมงำนสัมภำษณ์ ดังนี้ 

ก) ค ำถำมประเภทส่งเสริมกิจกรรมและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน ตัวอย่ำงเช่น กำรสัมภำษณ์
นักท่องเที่ยวในตลำดน้ ำอัมพวำว่ำรู้สึกอย่ำงไรบ้ำงที่ได้มำท่องเที่ยวสถำนที่แห่งนี้ กำรสัมภำษณ์
ประชำชนที่ไปร่วมงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ และกำรสัมภำษณ์ผู้ชมในงำนคอนเสิร์ต เป็นต้น  

ค ำถำมประเภทส่งเสริมกิจกรรมและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน นิยมน ำไปใช้ประกอบเป็นส่วน
หนึ่งของรูปแบบรำยกำรสำระบันเทิง รำยกำรบันเทิง หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและสร้ำงภำพลักษณ์

                                                           
9

 ประเด็นค ำถำมสัมภำษณ์ของ vox pop มักก ำหนดข้ึนโดยโปรดิวเซอรห์รือครีเอทีฟรำยกำร หลังจำกนั้นผู้วิจัยที่ท ำ
หน้ำที่เตรียมงำนผลิตรำยกำรจะเป็นผูเ้ลือกสถำนที่สัมภำษณ์และออกไปสัมภำษณ์ผู้คนให้  
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ให้องค์กร ค ำถำมลักษณะนี้มักได้รับกำรเชิญจำกหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งให้เข้ำไปถ่ำยท ำกิจกรรมที่
ตนเองจัดขึ้น ดังน้ัน กำรเตรียมงำนถ่ำยท ำจึงไม่ได้มีควำมยุ่งยำก ผู้วิจัยไม่จ ำเป็นต้องท ำหนังสือขอ
อนุญำตถ่ำยท ำ เพียงแต่โทรศัพท์ยืนยันและน ำจดหมำยเชิญไปแสดงในงำนให้ทรำบว่ำเป็นสื่อมวลชนที่
ได้รับเชิญมำ และประชำชนที่ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ก็มักยินดีตอบค ำถำมเพรำะเป็นค ำถำมเบำๆไม่ได้
สร้ำงควำมอึดอัดต่อกำรแสดงควำมคิดเห็น  

ข) ค ำถำมประเภทที่เป็นประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือสังคมในวงกว้ำง ได้แก่ กำร
สัมภำษณ์คนในชุมชนเร่ืองกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ กำรสัมภำษณ์ประชำชนเร่ืองสินค้ำมี
รำคำแพงขึ้น และกำรสัมภำษณ์นักศึกษำเร่ืองระเบียบข้อบังคับกำรแต่งกำยชุดนักศึกษำ เป็นต้น   

ค ำถำมที่เป็นประเด็นปัญหำควำมขัดแย้ง นิยมใช้กับรูปแบบรำยกำรข่ำวและสำระควำมรู้ ซึ่งมี
แนวทำงกำรท ำงำนแตกต่ำงจำกค ำถำมประเภทส่งเสริมกิจกรรมและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน เพรำะ
ค ำถำมประเภทนี้ต้องกำรค ำตอบที่มีควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุ
นี้ เจ้ำของสถำนที่ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆจึงมักไม่อนุญำตให้ใช้สถำนที่ของตนเป็นพื้นที่
สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชน เพรำะเกรงว่ำอำจมีผลกระทบอ่ืนตำมมำได้ ดังนั้น ทีมงำนผลิต
รำยกำรจึงนิยมเลือกใช้สถำนที่สำธำรณะที่เป็นพื้นที่เปิดที่มีประชำชนทั่วไปสัญจรไปมำ มำกกว่ำกำร
เลือกสถำนที่เอกชนหรือสถำนที่รำชกำรเป็นพื้นที่สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นประชำชนทั่วไป  

สถำนที่ที่นิยมใช้สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชน ได้แก่ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนบริเวณ
ใกล้แหล่งศูนย์กำรค้ำดังๆ สวนจตุจักร ป้ำยสถำนีรถไฟฟ้ำ ป้ำยหยุดรถประจ ำทำง แหล่งย่ำนชุมชน 
ถนนคนเดิน เป็นต้น ซึ่งหำกกำรถ่ำยท ำไม่ได้กีดขวำงกำรสัญจรไปมำของผู้คน เจ้ำหน้ำที่รัฐส่วนใหญ่ก็
มักอนุโลมปล่อยให้ถ่ำยท ำได้ แต่หำกเห็นว่ำกำรสัมภำษณ์นั้นอำจส่งผลต่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ เจ้ำหน้ำที่รัฐในท้องที่ก็มีสิทธิ์เข้ำมำขอดูหนังสือได้รับอนุญำตกำรถ่ำยท ำ ซึ่งหำกทีมงำนไม่ได้
ท ำเร่ืองขออนุญำตไว้ก็จ ำเป็นต้องระงับกำรถ่ำยท ำ อย่ำงไรก็ดี โดยทั่วไปแล้วกำรถ่ำยท ำสัมภำษณ์ควำม
คิดเห็นประชำชนทั่วไป ทีมงำนไม่นิยมท ำหนังสือขออนุญำตล่วงหน้ำ เพรำะเสียเวลำไม่ทันต่อกำร
ท ำงำนอีกทั้งมีแนวโน้มถูกปฏิเสธมำกกว่ำได้รับอนุญำต ทีมงำนจึงมักใช้วิธีถ่ำยท ำไปก่อนจนกว่ำจะมี
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เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบมำแสดงตน จึงค่อยถอนตัวออกจำกพื้นที่และเลือกไปถ่ำยท ำสัมภำษณ์ในสถำนที่
อ่ืนต่อไป 

ข้อควรระวังประกำรหนึ่ง ส ำหรับกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วไปในประเด็นที่
มีควำมขัดแย้ง ผู้วิจัยต้องสร้ำงควำมสมดุลด้วยกำรเลือกผู้ให้สัมภำษณ์ที่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำง
หลำกหลำยโดยไม่เลือกสถำนที่หรือพื้นที่เพียงแห่งเดียวที่มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำรวมตัวกันเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มโดยเด็ดขำด เพรำะมิเช่นน้ันจะท ำให้ผลของควำมคิดเห็นออกมำขำดควำมสมดุล 
ผู้วิจัยต้องพยำยำมเลือกใช้ส่วนผสมควำมหลำกหลำยทั้งผู้ได้ประโยชน์ ผู้เสียประโยชน์ และอำจรวมไป
ถึงกลุ่มที่เป็นกลำงที่ไม่ได้มีสว่นได้ส่วนเสียใดๆเกี่ยวกับเร่ืองนั้นมำแสดงควำมคิดเห็นด้วย  

ดังนั้น กำรเลือกสถำนที่สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชนจึงไม่ได้เน้นที่ “ปริมำณจ ำนวน
คนมำกๆ” ที่อยู่ในสถำนที่นั้น แต่สิ่งส ำคัญมำกกว่ำที่ต้องค ำนึงถึงมำกกว่ำ คือ “ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง
หลำกหลำย” ที่เป็นตัวพิจำรณำว่ำผู้วิจัยควรเลือกไปสัมภำษณ์ ณ สถำนที่แห่งใดบ้ำง ซึ่งอำจเป็นสถำนที่
แห่งเดียวหรือหลำยแห่งก็ได้เพียงแต่ต้องท ำให้ “ผลรวมของค ำตอบ” สำมำรถเป็นตัวแทนสะท้อนควำม
คิดเห็นของค ำว่ำ “เสียงของประชำชน” ได้ นอกจำกนี้แล้วผู้วิจัยต้องพิจำรณำในเร่ืองควำมสะดวกต่อ
กำรเดินทำงไปถ่ำยท ำ กำรไม่มีเสียงดังรบกวนมำกเกินไป และสถำนที่สัมภำษณ์กับที่จอดรถไม่ควรไกล
มำกเกินไปด้วย เป็นต้น 

การเลือกบุคคล และขั้นตอนการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชน 

หลังกำรตัดสินใจเลือกสถำนที่สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นประชำชนทั่วไปได้แล้ว งำนต่อมำของ
ผู้วิจัย คือ “กำรมองหำบุคคลให้สัมภำษณ์” โดยกำรถ่ำยท ำมักต้องใช้ทีมงำนอย่ำงน้อย 2 คน (ในกรณีไม่
ใช้พิธีกรสัมภำษณ์) คือ ช่ำงกล้อง และผู้วิจัยซึ่งมักเป็นต ำแหน่งผู้ช่วยผู้ก ำกับ ที่จะเดินทำงไปถ่ำยท ำเพื่อ
เก็บค ำสัมภำษณ์ของประชำชนในสถำนที่ต่ำงๆมำให้ โดยขั้นตอนหลักๆมีดังต่อไปนี้  

1. เร่ิมจำกกำรเลือกจุดที่เหมำะสมในกำรต้ังกล้องสัมภำษณ์ แล้วมองหำคนเดินผ่ำนไปผ่ำนมำ
ในบริเวณนั้นที่คำดว่ำมีเวลำและยินดีให้สัมภำษณ์โดยดูกำละเทศะ หำกสังเกตจำกกิริยำท่ำทำงรีบเร่ง
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เหมือนต้องกำรไปท ำธุระหรือก ำลังวุ่นอยู่กับกำรท ำกิจกรรมส่วนตัวอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอยู่ ผู้วิจัยไม่ควร
เข้ำไปขัดจังหวะเพื่อขอสัมภำษณ์  

2. เลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่ดูมีแนวโน้มสนใจอยำกให้สัมภำษณ์ แต่ต้องสังเกตด้วยว่ำบุคคลนั้นดู
ปกติธรรมดำหรือไม่ ผู้วิจัยไม่ควรเลือกคนที่ดูแปลกประหลำดเกินไปเพรำะเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยใน
กำรถ่ำยท ำ และอำจดึงควำมสนใจผู้ชมไปกับส่วนอ่ืนๆแทนที่จะเป็นเน้ือหำควำมคิดในกำรให้สัมภำษณ 

3. หลังจำกพิจำรณำบุคคลที่เหมำะสมได้แล้ว ผู้วิจัยต้องเข้ำไปทำบทำมเพื่อขอเวลำสัมภำษณ์ 
โดยแนะน ำชื่อรำยกำร ขออนุญำตสัมภำษณ์ และแจ้งประเด็นค ำถำมให้ทรำบ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
ตัดสินใจอีกคร้ังว่ำต้องกำรตอบค ำถำมนั้นหรือไม่  

4. หำกผู้ได้รับกำรทำบทำมยินดีให้ควำมร่วมมือ ผู้วิจัยควรซักซ้อมสั้นๆถึงเทคนิควิธีกำรตอบ
ค ำถำมต่อหน้ำกล้องก่อนว่ำต้องท ำอย่ำงไรบ้ำงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำต้องถ่ำยท ำใหม่อีกคร้ัง เช่น ผู้ให้
สัมภำษณ์ต้องยืนตรงไหน หันหน้ำไปไหนขณะตอบค ำถำม เร่ิมตอบค ำถำมได้เมื่อไหร่ และควรพูดยำว
แค่ไหน เป็นต้น ส ำหรับผู้ไม่ประสงค์แสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นค ำถำม ผู้วิจัยไม่ควรฉุดร้ังหรือยื้อ
ถำมเหตุผลใดๆเพรำะถือเป็นสิทธิส่วนตัว  

5. หลังตอบค ำถำมเสร็จ กล่ำวขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือ 

6. หลังกำรสัมภำษณ์แต่ละคนเสร็จสิ้น ผู้วิจัยควรจดบันทึกข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลอย่ำงสั้นๆเพื่อ
ช่วยจดจ ำว่ำคนไหนได้ตอบค ำถำมแบบไหนไปบ้ำงไว้ในใบจดช็อต (log sheet) พร้อมท ำเคร่ืองหมำย
คร่ำวๆว่ำค ำตอบของคนใดน่ำสนใจ และภำพรวมของค ำตอบที่ได้ทั้งหมดมีควำมหลำกหลำยมำก
เพียงพอแล้วหรือไม่ หำกสำมำรถเลือกใช้ค ำตอบดีๆได้ประมำณ 15-20 คนแล้ว ก็น่ำจะเพียงพอส ำหรับ
กำรน ำไปเลือกตัดต่อต่อไปได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยควรสัมภำษณ์จ ำนวนคนเผื่อไว้เล็กน้อยเนื่องจำกภำพและเสียง
ของผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนอำจมีปัญหำไม่สำมำรถน ำมำตัดต่อได้  

7. น ำข้อมูลในใบจดช็อต (log sheet) ที่จดไว้ไปให้เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อ เพื่อเลือกตัดต่อค ำพูดของแต่
ละคน โดยควำมยำวรวมทั้งสิ้นไม่ควรเกิน 2 นำที 
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ภำพที่ 8.4 กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วไป (vox pop) 

 

 

  

กล่ำวโดยสรุป ในหัวข้อกำรวิจัยผู้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร ได้แบ่งกำรวิจัยตำมประเภทรูปแบบ
รำยกำรออกเป็น 4 ประเภท คือ รำยกำรสนทนำบันเทิง รำยกำรข่ำว รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ และกำร
สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของประชำชน ซึ่งประเด็นกำรน ำเสนอ ประเด็นค ำถำม และรูปแบบรำยกำรจะ
ส่งผลต่อกำรค้นคว้ำวิจัยและกำรเตรียมจัดหำผู้ให้สัมภำษณ์ที่แตกต่ำงกันไป เช่น รำยกำรสนทนำบันเทิง
นิยมเลือก “คนดัง” มำให้สัมภำษณ์ รำยกำรข่ำวนิยมเลือก “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ เหตุกำรณ์”มำให้
สัมภำษณ์ รำยกำรส่งเสริมควำมรู้นิยมเลือก “ผู้เชี่ยวชำญ” มำร่วมสัมภำษณ์พูดคุยในรำยกำร และกำร
สัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นนิยมเลือกจำกประชำชนทั่วไป เป็นต้น โดยผู้วิจัยสำมำรถค้นหำช่อง
ทำงกำรติดต่อกับบุคคลต่ำงๆเพื่อให้มำสัมภำษณ์ในรำยกำรได้จำกหลำยๆแหล่ง อำทิ สมุดโทรศัพท์
ติดต่อ สื่อมวลชนที่เคยลงผลงำน หน่วยงำนที่เป็นต้นสังกัด บุคคลใกล้ชิดในทีมงำน สำยข่ำว เว็บไซต์ 

ประเด็นค าถาม 

ค าถามส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 

สถานท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีเอกชนท่ีสนับสนุนการถ่ายท า หรือ
พื้นท่ีสาธารณะ 

ค าถามประเด็นปัญหา 

สถานท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะในระบบเปิด 

เลือกบุคคลให้สัมภำษณ์ที่เดินผ่ำนไปผ่ำนมำ 
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เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำนของผู้ให้สัมภำษณ์ ศูนย์บริกำรข้อมูลต่ำงๆ นำมำนุกรม กำรประกำศในรำยกำร 
และกำรลงพื้นที่ด้วยตนเอง หลักเกณฑ์กำรเลือกบุคคลสัมภำษณ์ควรเลือกผู้ที่พูดตำมควำมจริง สื่อสำร
ได้เข้ำใจ พูดชัดเจน กล้ำพูดคุย มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ และมีเวลำให้สัมภำษณ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องค ำนึง
ควำมสมดุล เป็นธรรม รอบด้ำน น่ำเชื่อถือ และถูกต้อง เป็นหลักในกำรท ำงำน โดยหมั่นศึกษำหำข้อมูล
ในประเด็นสัมภำษณ์ สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จดจ ำและแม่นย ำต่อเหตุกำรณ์ รักษำค ำมั่นสัญญำกับ
แหล่งข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบเสมอ 
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บทท่ี 9 

การวิจัยผู้แสดงประกอบฉาก 

หัวข้อการเรียน 

 ประเภทของผู้แสดงประกอบฉาก 
 แนวทางและขั้นตอนการคัดเลือกผู้แสดงประกอบฉากประเภทต่างๆ 

o การคัดเลือกผู้ชมในห้องส่ง 
o การคัดเลือกตัวแสดงประกอบฉาก 
o การคัดเลือกนักแสดงประกอบฉาก 

ประเภทของผู้แสดงประกอบฉาก 

ผู้แสดงประกอบฉากเป็นกลุ่มผู้แสดงที่ไม่ได้มีบทบาทส าคัญในแก่นของรายการ แต่เป็นเพียง
องค์ประกอบเสริมให้ฉากนั้นๆดูมีชีวิตชีวาสมจริงมากขึ้นโดยไม่มีการเขียนบทพูดแบบละเอียดให้ โดย
ในที่นี้ได้จัดประเภทผู้แสดงประกอบฉากที่พบบ่อยๆในรายการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ชมในห้องส่ง ตัว
แสดงประกอบฉาก และนักแสดงประกอบฉาก ดังนี้  

1) ผู้ชมในห้องส่ง หมายถึง กลุ่มผู้ชมที่เดินทางเข้ามาชมรายการจริงๆขณะถ่ายท า รายการที่
นิยมให้ผู้ชมทางบ้านเข้ามานั่งร่วมรับชมรายการในขณะถ่ายท า ได้แก่ รายการสนทนาบันเทิง (chat 
show)  เกมโชว ์(game show) ปกิณกะบันเทิง (light entertainment) และซิทคอม (sitcom)1 ข้อดีของการ
มีผู้ชมเข้ามาดูขณะถ่ายท า คือ การรับส่งอารมณ์ของผู้แสดงหลักกับผู้ชมรายการมีความสมจริงมากขึ้น 
เพราะแทนที่จะพูดต่อหน้ากล้องอย่างเดียวก็จะมีคนดูจริงๆมานั่งอยู่ด้วย ท าให้อารมณ์การสื่อสารดูเป็น
ธรรมชาติและสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ตัวอย่างรายการที่มีผู้ชมเข้ามาดูในรายการ ได้แก่ ตีสิบ เกม
พันหน้า เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว เวทีสาธารณะ และเจ็ดสีคอนเสิร์ต เป็นต้น 
                                                           

1
 ละครซิทคอมของอเมริกานิยมแจกตั๋วให้ผู้ชมเข้ามานั่งชมในสตูดโิอขณะถ่ายท าจริง แต่ส าหรบัซิทคอมในประเทศไทย

ไม่นิยมใช้วธิีนี ้
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2) ตัวแสดงประกอบฉาก หมายถึง ผู้แสดงที่มีบทบาทการแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์เพียง
เล็กน้อย ไม่ใช่บทเด่นแตใ่ส่เข้ามาเพื่อเสริมบรรยากาศของฉากนั้นๆให้ดูสมจริง ทั้งนี้ตัวแสดงประกอบ
ฉากยังคงแสดงบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวเองออกมา มิได้สวมบทบาทเป็นคนอ่ืน (non-dramatic) นิยมใช้
กับรายการทั่วไปที่ไม่ใช่รายการละคร  

3) นักแสดงประกอบฉาก หมายถึง หมายถึง ผู้แสดงที่มีบทบาทการแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์
เพียงเล็กน้อยใช้กับรูปแบบรายการละคร โดยนักแสดงประกอบฉากต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครอ่ืนๆ
ที่ไม่ใช่ตัวเอง (dramatic) แต่ไม่ใช่บทบาทส าคัญต่อการเดินเร่ือง และใส่เข้าไปเพียงเพื่อเสริมบรรยากาศ
ของฉากนั้นๆให้ดูสมจริงเท่านั้น  

แนวทางและขั้นตอนการคัดเลือกผู้แสดงประกอบฉากประเภทต่างๆ 

 วิธีการสรรหา การได้มา และการคัดเลือกของผู้แสดงประกอบฉากประเภทต่างๆนั้นมีความ
แตกต่างกัน เน่ืองจากเป้าหมายของการน าบุคคลเหล่านั้นมาอยู่ในรายการมีความแตกต่างกันไป อาทิ 
ผู้ชมในห้องส่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้ด าเนินรายการบนเวทีกับผู้ชมในห้อง
ส่งแบบทันทีทันใด ตัวแสดงประกอบฉากมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสมจริงให้กับเร่ืองราวที่เกิดขึ้น 
และนักแสดงประกอบฉากมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอารมณ์และความสมจริงให้กับฉากนั้นๆ ดังนั้น แนวทาง
และขั้นตอนการคัดเลือกผู้แสดงประกอบฉากกลุ่มต่างๆจึงมีความแตกต่างกันไป ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. ผู้ชมในห้องส่ง  

การจัดหาผู้ชมมาร่วมรายการอยู่ภายในห้องส่งหรือในสถานที่ถ่ายท าเป็นงานอย่างหนึ่งของ
ผู้วิจัย ซึ่งต้องค านึงถึงเร่ืองต่างๆตั้งแต่การเตรียมจัดหาคนไปจนถึงเสร็จสิ้นการถ่ายท า โดยมีแนวทาง
และขั้นตอนในการท างานดังนี้  

1) ก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ชมทางบ้านที่ต้องการน าเข้ามาร่วมรายการ เนื่องจาก
รายการต่างๆอาจมีเป้าหมายในการน าผู้ชมเข้ามาอยู่ในห้องส่งแตกต่างกันไป บางรายการก าหนด
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บทบาทให้เป็นเพียงผู้นั่งชมทั่วไป บางรายการต้องการให้ร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุย และบางรายการ
ต้องการให้เป็นผู้ช่วยโหวตให้คะแนน เป็นต้น การก าหนดบทบาทผู้ชมในห้องส่งที่แตกต่างกันท าให้
ผู้วิจัยต้องพิจารณาว่าควรต้องเตรียมการจัดหาผู้ชมจากที่ไหน และอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุดกับรายการ  

 ถ้าเป็นผู้นั่งชมธรรมดาสามารถเลือกใครมาก็ได้ เพราะต้องการแค่ให้มาช่วยปรบมือ 
และส่งเสียงในจังหวะอารมณ์ต่างๆที่ผู้ก ากับต้องการ  

 ถ้าเป็นรายการที่ต้องการให้มาร่วมพูดคุยด้วยกับผู้ด าเนินรายการบนเวที ผู้วิจัยควร
เลือกผู้ชมที่กล้าแสดงความคิดเห็น และเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
น าเสนอนั้นๆมาร่วมรายการ 

 ถ้าเป็นรายการที่ต้องการให้มาร่วมโหวตให้คะแนนในห้องส่ง ผู้วิจัยต้องคัดเลือกผู้คน
ที่มีความหลากหลายและมาจากหลายๆที่ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่รู้จักกันมาก่อน เพื่อ
ป้องกันการสมรู้ร่วมคิดกันจนท าให้เกิดปัญหาต่อความยุติธรรมในการให้คะแนน 

2) กะจ านวนคนอย่างน้อยที่ต้องการ ผู้วิจัยต้องทราบขนาดของพื้นที่ที่ใช้ถ่ายท าว่าบริเวณที่
ต้องการให้ผู้ชมไปนั่งอยู่ในห้องส่งนั้นมีพื้นที่ขนาดเท่าใด เพื่อสามารถกะปริมาณจ านวนคนที่ต้องการ
ว่าควรใช้ประมาณกี่คนจึงเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งไม่ควรให้ล้นมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายท า
หรือน้อยเกินไปจนดูโหรงเหรง อย่างไรก็ดี บางคร้ังหากไม่สามารถจัดหาคนมาได้เพียงพอกับขนาดของ
พื้นที่ ทีมงานฝ่ายผลิตรายการอาจมีวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้มุมกล้องเข้าช่วยให้ดูเหมือนว่ามีผู้ชมเต็มห้อง
ส่ง การน าทีมงานบางส่วนไปนั่งเสริมบริเวณเก้าอี้ที่ว่างอยู่ และการให้ค่าตอบแทนหรือของที่ระลึก
เล็กๆน้อยๆส าหรับผู้ที่นั่งชมอยู่จนถึงช่วงท้ายของการถ่ายท า เป็นต้น  

นอกจากนี้กลยุทธ์ที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมทางบ้านเดินทางมาร่วมรายการจ านวนมากๆ 
ได้แก่ หนึ่ง การเชิญผู้มีชื่อเสียงที่เป็นกระแสดังในขณะนั้นมาร่วมรายการ ซึ่งจะดึงดูดให้บรรดาแฟน
คลับเดนิทางมาให้ก าลังใจ สอง จัดตารางถ่ายท าวันเดียวแต่หลายๆตอน อาทิ รายการเกมโชว์นิยมถ่าย
ท าวันเดียวหลายๆตอน ท าให้จ านวนผู้แข่งขันและญาติๆที่มาให้ก าลังใจมารวมอยู่ด้วยกันในวันถ่ายท า 
ซึ่งแบ่งเบาภาระการจัดหาผู้ชมได้ส่วนหนึ่ง และสาม การน าเสนอเน้ือหาที่มีตัวแทนหรือผู้น ากลุ่มของ
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กลุ่มต่างๆมาเป็นผู้ร่วมรายการหลัก อาทิ การแข่งขันประกวดร้องเพลงระหว่างสถาบัน การเชิญตัวแทน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสัมภาษณ์ในรายการ เพื่อดึงให้สมาชิกของกลุ่มนั้นๆเข้ามาร่วมฟังในรายการ
ด้วย ทั้งนี้ต้องระวังด้วยว่าต้องสามารถควบคุมกลุ่มคนต่างๆให้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ตลอดการถ่าย
ท า 

3) ติดต่อจัดหาผู้ชมในห้องส่งและจัดเตรียมรถรับส่ง วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ การประสานงานติดต่อ
ไปยังตัวแทนกลุ่มของหน่วยงานต่างๆ เครือข่ายประชาชน บุคคลที่อยู่ในละแวกสถานที่ถ่ายท า 
สถานศึกษา บริษัทจัดหานักแสดง การประกาศเชิญชวนในรายการ และง่ายที่สุดคือการให้ผู้ร่วมรายการ
ในแต่ละตอนเป็นผู้ชักชวนคนรู้จัก เพื่อนๆในโรงเรียน ญาติๆ แฟนคลับ และคนในครอบครัวให้เข้ามาดู
การถ่ายท ารายการได้ ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมกับรายการแตกต่างกันไป 

 รายการที่ถ่ายท าเป็นตอนแรกๆอาจต้องใช้วิธีจ้างคนบางส่วนให้มานั่งอยู่ในรายการตลอดการ
ถ่ายท า  เพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้ชมจ านวนหนึ่งสามารถนั่งชมอยู่ได้ต้ังแต่ต้นจนจบ อย่างไรก็ดี วิธีนี้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายพอสมควร ผู้ผลิตรายการจึงอาจจ้างคนมาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหน่ึงใช้วิธีอ่ืนๆที่ไม่ต้องเสียเงิน 
ในอดีตผู้จัดรายการอาจจัดรถรับ-ส่งให้กับผู้มาชมรายการในห้องส่ง แต่ปัจจุบันนิยมให้ผู้ชมทางบ้าน
เดินทางกันมาเอง สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการนัดหมาย คือ การแจ้งให้ผู้ชมที่ประสงค์เดินทางมาชม
รายการทราบเร่ืองความปลอดภัยว่าไม่ควรน าเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงมาด้วย เน่ืองจากสถานที่ถ่ายท ามี
อุปกรณ์เคร่ืองมือและสายไฟต่างๆเป็นจ านวนมากอาจเป็นอันตรายกับเด็กและผู้อ่ืนได้ แต่ในกรณีที่เป็น
รายการเด็กหรือจ าเป็นต้องมีเด็กมาด้วย ทีมงานอาจต้องจัดหาพี่เลี้ยงพิเศษและให้ผู้ปกครองอีกคนดูแล
อย่างใกล้ชิดเสมอ  

4) นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ถ่ายท า เน่ืองจากจ านวนผู้ชมในห้องส่งมีเป็นจ านวนมาก การ
นัดหมายจึงไม่นิยมนัดเป็นรายบุคคล แต่ผู้วิจัยอาจใช้วิธีโฆษณาผ่านทางรายการให้ผู้ชมทราบ หรือ
ติดต่อผ่านตัวแทนกลุ่มคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้ประสานให้อีกทอดหนึ่ง เช่น บริษัทจัดหานักแสดง ผู้น า
กลุ่มแฟนคลับ ผู้น าหนว่ยงาน สมาคม มูลนิธิ และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้การจ่าย
ค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไรขึ้นกับการเจรจาต่อรอง การนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ถ่ายท าต้องแจ้ง
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เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งยืนยันไปตามช่องทางต่างๆที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมจัดส่งแผนที่เดินทางและ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ให้ด้วย ก่อนวันถ่ายท าควรโทรศัพท์ขอค ายืนยันการเดินทางอีกคร้ังว่าทุกอย่าง
เรียบร้อยดีอยู่หรือไม่ และหากเป็นสถานศึกษาจ าเป็นต้องให้ทางโรงเรียนท าหนังสือยืนยันการอนุญาต
จัดส่งนักเรียนให้เข้ามาร่วมชมรายการในห้องส่งด้วย 

5) ต้อนรับ และซักซ้อมคิวต่างๆในวันถ่ายท า ก่อนผู้ชมเดินทางมาถึงสถานที่ถ่ายท า ผู้วจิัยควร
จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ เช่นพื้นที่นั่งรอการถ่ายท า ห้องน้ า ที่จอดรถ 
พื้นที่สูบบุหรี่ และจุดบริการน้ าและของว่าง เมื่อกลุ่มผู้ชมเดินทางมาถึงควรเตรียมต้อนรับโดยให้ทุกคน
มานั่งรวมอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและไม่เข้าไปรบกวนการท างานของฝ่ายอ่ืนๆ ทั้งนี้
สตูดิโอถ่ายท าบางแห่งอาจต้องมีการแลกบัตรก่อนเข้าไปในสถานที่ถ่ายท า ผู้วิจัยควรแจ้งให้ตัวแทน
ของกลุ่มที่เดินทางมาทราบล่วงหน้า ระหว่างรอการถ่ายท าผู้วิจัยต้องซักซ้อมคิวและแจ้งข้อมูลต่างๆที่
จ าเป็นให้ผู้เดินทางมาได้รับทราบ เช่น จุดบริการน้ าดื่มและของว่าง ห้องน้ า จุดที่ห้ามเข้าไป คิวการถ่าย
ท า การห้ามพกพาอาวุธและสัตว์เลี้ยงเข้าไป มาตรการความปลอดภัย สิ่งที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ และข้อ
ปฏิบัติต่างๆในการเข้าไปชมรายการในห้องส่ง เป็นต้น 

 บุคคลที่ท าหน้าที่ต้อนรับผู้ชมรายการในห้องส่งควรเป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน มี
พลัง สื่อสารได้เข้าใจ คล่องแคล่ว ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เน่ืองจากกว่ารายการจะเร่ิมถ่ายท าได้ต้องมีการซ้อมคิวต่างๆค่อนข้างนาน ท าให้ผู้ชม
ในห้องส่งมักเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆในการดึงอารมณ์ผู้ชมในห้องส่งให้
พร้อมตลอดเวลาเมื่อเร่ิมต้นบันทึกรายการจริง เช่น การเล่าเร่ืองตลกให้ฟังขณะรอถ่ายท า การซ้อมคิว
ปรบมือและอ่ืนๆเพื่อให้ผู้ชมตื่นตัว การเล่าขั้นตอนการถ่ายท าเพื่อสร้างความเข้าใจและท าให้ผู้ชมรู้สึก
ว่าตนได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการ การเชิญคนดังในรายการมาแนะน าตัวต่อผู้ชม และการใช้ของรางวัล
ล่อใจ เป็นต้น  

6) นัดแนะกับทีมงานฝ่ายผลิตก่อนการถ่ายท า ผู้วิจัยควรสอบถามความต้องการของผู้ก ากับ
รายการว่าต้องการให้ผู้ชมในห้องส่งท าอะไรในช่วงจังหวะไหนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไร เช่น การยก
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มือถามค าถามพิธีกรบนเวที การปรบมือตอนเข้ารายการ การท าเสียงหวาดเสียวในชุดการแสดงผาดโผน 
การยกป้ายไฟเชียร์ตอนดารารับเชิญคนนั้นออกมา และอื่นๆ เพื่อจะได้น าไปซักซ้อมคิวกับผู้ชมในห้อง
ส่งเสียก่อนจะได้ไม่เสียเวลาผิดคิวตอนถ่ายท าจริง และหากผู้ก ากับต้องการให้มีผู้ชมในห้องส่งบางส่วน
มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับผู้ด าเนินรายการบนเวที ผู้วิจัยควรเตรียมจัดหาและนัดแนะกับผู้ชมในห้องส่งที่
เล็งเห็นว่ามีแววกล้าแสดงออกและสามารถท าในสิ่งที่ผู้ก ากับต้องการได้ไว้ล่วงหน้า2 พร้อมจัดที่นั่งแถว
หน้าให้กับผู้ชมที่เตรียมเอาไว้ให้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความขลุกขลักขณะถ่ายท าจริงทั้งเร่ืองต าแหน่งที่
กล้องจะจับภาพ ต าแหน่งไฟ และการตอบค าถามต่างๆ โดยผู้วิจัยต้องแจ้งให้ผู้ก ากับรายการทราบ
ล่วงหน้าว่าได้เตรียมคนผู้ชมในห้องส่งคนไหนไว้ให้แล้วและนั่งอยู่ในต าแหน่งไหน 

7) กล่าวขอบคุณ และมอบสิ่งตอบแทน (ถ้ามี) เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายท า ผู้วิจัยควรเตือนผู้ชมที่
เดินทางมาให้ตรวจสอบสิ่งของว่าหลงลืมอะไรทิ้งไว้หรือไม่ หากมีการแลกบัตรเข้า-ออก ผู้วิจัยควรน า
บัตรไปแลกคืนให้เรียบร้อยก่อนผู้ชมเดินทางกลับบ้าน พร้อมกล่าวค าขอบคุณทุกๆคนด้วยไมตรีจิต ใน
กรณีที่มีการตกลงค่าจ้าง การจัดหารถรับส่ง หรือสัญญาให้ของที่ระลึกใดๆจากทางรายการ ผู้วิจัยต้อง
จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยตามที่ได้สัญญาไว้ให้เรียบร้อย  

ดังนั้น ขั้นตอนการท างานต่างๆของผู้วิจัยเกี่ยวกับการจัดหาและเตรียมงานเกี่ยวกับผู้ชมในห้อง
ส่ง สามารถสรุปเป็นแผนผังภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

                                                           
2

 ในระหว่างการต้อนรับและซักซ้อมคิวผู้ชม ผู้ประสานงานผู้ชมจะคอยสังเกตดูว่าผู้ชมวา่คนไหนเป็นอย่างไรบ้าง เผื่อ
กรณีผู้ก ากับต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในรายการ จะได้ทราบได้ทนัทีว่าควรจัดหาใครให้ท าหน้าที่นั้นๆได้บ้าง เช่น คนหน้าตาดี คน
พูดเก่ง หัวโจกของทีม คนดูฉลาดมีไหวพริบ คนกล้าแสดงออก คนแต่งตัวเปรี้ยวๆ คนกรี๊ดกร๊าด และอื่นๆ   
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ภาพที่ 9.1 ขั้นตอนการท างานของผู้วิจัยในการจัดหาผู้ชมในห้องส่ง 

  
2. ตัวแสดงประกอบฉาก  

การผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ว่ารูปแบบรายการใดๆล้วนมีการจัดฉากเกิดขึ้นทั้งสิ้น เพียงแต่ว่า
จะมากหรือน้อย รูปแบบรายการที่เน้นข้อเท็จจริงอย่างรายการสารคดีก็มีการปรุงแต่งให้ดูน่าสนใจ
เช่นกัน เช่น การถ่ายภาพ “ของจริง” ด้วยมุมที่สวยงาม การร้อยเรียงข้อเท็จจริงค าบรรยายที่สละสลวย 
การจัดฉากหลังผู้ให้สัมภาษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ3 เป็นต้น  

ตัวแสดงประกอบฉาก เป็นอีกองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่นิยมน ามาจัดวาง
ไว้ในฉากรายการที่น าเสนอข้อเท็จจริง เพื่อเสริมบรรยากาศหรือสร้างความสมจริงให้เกิดขึ้นในฉาก
นั้นๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายบิดเบือนความจริงของเนื้อหาสาระ ตัวอย่างเช่น ทีมงานรายการสารคดี

                                                           
3

 ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์แพทย์ดีเดน่ อาจต้องย้ายข้าวของที่อยูใ่นฉากหลงัการสัมภาษณ์ใหดู้ดี ด้วยการน าต ารา
วิชาการแพทย์เล่มโตๆหลายเล่มมาวางบนชั้นหนังสือ เติมกรอบรปูประกาศนียบัตรจากต่างประเทศที่ไปรับรางวัลใหญ่ๆมา เป็นต้น  

ก ำหนดคุณสมบัติผู้ชมในห้องส่ง 

ค ำนวณจ ำนวนท่ีต้องกำร 

ติดต่อจัดหำผู้ชมตำมแหล่งตำ่งๆ 

นัดหมำยวันเวลำและสถำนท่ีถ่ำยท ำ และ
จัดเตรียมรถ (ถ้ำตกลงกันไว้) 

ต้อนรับและซักซ้อมคิวผู้ชมในฉำก
รำยกำร 

นัดแนะกับทีมงำนถ่ำยท ำ 

กล่ำวขอบคุณเมื่อเสร็จส้ินกำรถ่ำยท ำ  
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ต้องการถ่ายท าเร่ืองราวชีวิตการท างานของพนักงานดับเพลิง แต่ฉากปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงจริงๆนั้นไม่
สามารถก าหนดเวลาการเกิดที่แน่นอนได้ อีกทั้งการถ่ายท าในเหตุการณ์จริงๆให้ได้ภาพสวยๆตามที่
ต้องการเป็นเร่ืองเสี่ยงอันตรายทั้งต่อทีมงานถ่ายท าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ดังนั้นฉากดับเพลิงจึงต้องจัด
ฉากจ าลองสถานการณ์ขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สามารถถ่ายท าได้ตามที่ต้องการด้วยความปลอดภัย 
ด้วยเหตุนี้ ตัวแสดงประกอบฉาก อย่างเช่นคนที่ก าลังหนีจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
และคนมุงดูเหตุการณ์ ที่ปรากฎอยู่ในฉากจึงเป็นสิ่งที่ถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อให้ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์จริง  

การจัดหาตัวแสดงประกอบฉาก ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ก ากับจัดเตรียมหาคนแสดงที่
อยู่ในบริเวณแถวๆนั้นให้มาร่วมถ่ายท าด้วย โดยคนที่เลือกมาเข้าฉากมักเป็นคนที่ต้องท าสิ่งนั้นหรืออยู่
ในสถานการณ์นั้นๆเป็นประจ าอยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน เพียงแต่ผู้ผลิตรายการต้องจัดฉากการแสดง
ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้ถ่ายภาพต่างๆได้ตามที่ต้องการ เช่น การถ่ายท าฉากในห้องการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยนักวิจัยที่มาท างานอยู่แล้วส่วนหนึ่ง มานั่งท างานเป็นฉากหลังเพื่อให้
ห้องทดลองนั้นดูมีชีวิตชีวาของการท างานขึ้นมา หรือในฉากสัมภาษณ์วิศวกรที่คุมงานก่อสร้างตึกที่สูง
ที่สุดในโลก ผู้ก ากับรายการอาจต้องการใช้พื้นที่ก่อสร้างจริงๆเป็นฉากหลังในการสัมภาษณ์ แต่ปัญหา
คือขณะที่เคร่ืองจักรก าลังท างานจริงๆนั้นมีเสียงดังมากจนไม่สามารถบันทึกเสียงสัมภาษณ์ได้ ดังนั้น 
ทางออกจึงอาจต้องใช้วิธีถ่ายท าตอนพักกลางวันขณะเคร่ืองจักรหยุดท างาน แล้วขอความร่วมมือให้
คนงานก่อสร้างบางส่วนที่อยู่บริเวณนั้นมาช่วยเป็นตัวแสดงประกอบอยู่ในฉากหลังการสัมภาษณ์เพื่อ
ท าให้ดูเหมือนว่าเป็นเวลาท างานอยู่ทั้งๆที่ความจริงเป็นเวลาพักเที่ยงที่ทุกคนไปพักกินข้าวหมดแล้ว 
เป็นต้น 

ตัวแสดงประกอบฉากอีกลักษณะหนึ่ง คือ ผู้แสดงที่มาเข้าร่วมฉากอยู่กับผู้แสดงหลักหรือผู้ร่วม
รายการหลักที่คอยตอบค าถามหรือแสดงความเห็นเล็กๆน้อย พบบ่อยๆในรายการประเภทสาระความรู้ 
เช่น รายการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีเด็กๆมาเข้าฉากฟังผู้เชี่ยวชาญอธิบายความรู้ต่างๆ รายการสอน
พับกระดาษที่มีคุณครูมาสาธิตการพับกระดาษไปพร้อมๆกับเด็กนักเรียนที่ก าลังหัดพับตาม และรายการ
ท่องเที่ยวที่พิธีกรก าลังพากลุ่มผู้พิการไปทัศนาจรตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น ตัวแสดงประกอบรายการ
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เหล่านี้มีความส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาต่อการเรียนรู้ และมีหน้าที่แสดงปฏิสัมพันธ์
ตอบโต้ถาม-ตอบไปมาในฐานะผู้เรียนรู้จากผู้ด าเนินรายการหรือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาให้ความรู้ใน
รายการ ส่วนใหญ่นิยมเชิญมาแสดงเป็นกลุ่มๆมากกว่าคนเดียว โดยอาจได้มาจากการจ้างบริษัทจัดหา
นักแสดง การติดต่อสถานศึกษา การติดต่อหน่วยงานและชุมชนเครือข่ายต่างๆ และการใช้คนภายใน
สมาชิกของประเด็นเร่ืองราวที่น าเสนอมาร่วมรายการ เป็นต้น 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแสดงประกอบฉาก 

การคัดเลือกตัวแสดงประกอบฉากไม่ได้ยุ่งยากมากนัก แต่ก็ต้องให้ส าคัญเน่ืองจากตัวแสดง
ประกอบฉากมักอยู่ร่วมฉากกับผู้แสดงหลัก และอาจต้องสื่อสารถาม-ตอบกันไปมาบ้างเล็กน้อย ด้วย
เหตุน้ีหลักเกณฑ์การเลือกตัวแสดงประกอบฉากจึงควรพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 

 รูปร่างหน้าตาดูดี มีเสน่ห์ แต่ต้องไม่สวยไม่หล่อจนเกินไป  
 ดูมีแววฉลาด เรียนรู้ได้เร็ว 
 พูดจาชัดเจน 
 มีสมาธ ิ
 มีเวลาว่างพอส าหรับการถ่ายท า 
 มีความอดทนต่อการถ่ายท าได้นานๆ 
 กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถาม แต่ต้องไม่กล้าจนโดดเด่นเกินตัวหลักในรายการ 
 ดูเป็นธรรมชาติ 

ส าหรับแหล่งสรรหาตัวแสดงประกอบฉาก ได้แก่ คนในพื้นที่ คนรู้จัก สถานศึกษา หน่วยงาน
และชุมชนเครือข่ายต่างๆ และบริษัทจัดหานักแสดง เป็นต้น ข้อดีและข้อเสียจากแหล่งต่างๆ มีดังนี้ 
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ภาพที่ 9.2 ตารางเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสีย ของแหล่งสรรหาตัวแสดงประกอบฉาก 

แหล่งค้นหา ข้อดี ข้อเสีย 
คนในพื้นที่จริง  สะดวก 

 สมจริง 
 ช่วยตรวจสอบถูกต้องได้ 

 

 ต้องให้เวลาท าความคุ้นเคย
กับการถ่ายท า 

 ติดขัดในเร่ืองเวลาท างาน 
เพราะผู้แสดงมีงานประจ า
ต้องท าอยู่ในเวลานั้น 

คนใกล้ชิดของรู้จัก  ได้คนที่ใกล้เคียงกับความ
ต้องการ 

 เจรจาได้ง่ายเมื่อมีปัญหา 

 ต้องให้เวลาท าความคุ้นเคย
กับการถ่ายท า 

 จ านวนมีจ ากัด 
บริษัทจัดหานักแสดง  สะดวก ไม่เหนื่อย 

 มีจ านวนคนใหม่ๆ
หมุนเวียนมาให้ได้เร่ือยๆ 

 กล้าแสดงออก 

 มีค่าใช้จ่าย  
 การแสดงดูจงใจมากไป 

สถานศึกษา  ได้คนที่ดูมีความรู้ 
 มีความกระตือรือล้น 

 ใช้เวลาติดต่อนาน 
 ติดขัดในเร่ืองเวลาเรียน 

หน่วยงานและชุมชน
เครือข่ายต่างๆ 

 สามารถเลือกหน่วยงาน
และชุมชนได้ตรงกับ
ประเด็นการน าเสนอ 

 สมจริง 

 ติดขัดในเร่ืองการนัดหมาย
เวลาให้ทุกคนว่างตรงกัน 

 กระทบต่อความรู้สึกได้ง่าย
ส าหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าฉาก 

 ต้องให้เวลาท าความคุ้นเคย
กับการถ่ายท า  

 

ข้อสังเกต คือ ตัวแสดงประกอบฉากส่วนใหญ่ไม่มีบทพูด หรือหากมีบทพูดก็เป็นเพียงบท
เล็กๆน้อยๆ เน่ืองจากผู้แสดงสวมบทบาทเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้ว วิธีการคัดเลือกตัวแสดงประกอบ
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ฉากไม่ได้มีความยุ่งยากมากเพราะส่วนใหญ่นิยมน าบุคคลจริงๆตามอัตลักษณ์นั้นๆมาเข้าฉากโดยเล่น
ไปตามบทบาทในชีวิตจริงของตนเอง หลังจากได้นัดหมายเวลาและสถานที่ถ่ายท าที่แน่นอนชัดเจนแล้ว
ก่อนเข้าฉากผู้ช่วยผู้ก ากับอาจต้องพาไปแต่งหน้าท าผมเล็กน้อย ตรวจดูชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ให้เหมาะสม
กับบท แนะน าเทคนิคการแสดงเล็กๆน้อยๆ เช่น ให้แสดงอยู่เฉพาะในบริเวณที่จะไม่หลุดออกไปจาก
กล้อง และไม่ท าเสียงดังมากเกินไปจนรบกวนเสียงหลักที่ต้องการ เป็นต้น และเมื่อถ่ายท าเสร็จแล้วควร
กล่าวขอบคุณ จ่ายค่าตอบแทน (ถ้ามี หรือตกลงกันไว้) พร้อมกับบอกชื่อรายการและวันเวลาออกอากาศ
ให้ทราบ เพราะผู้แสดงเหล่านั้นย่อมต้องการอยากเห็นตัวเองในขณะออกอากาศรายการ 

3. นักแสดงประกอบฉาก 

ในรายการที่น าเสนอข้อเท็จจริงเรียกผู้แสดงตัวประกอบฉากว่า “ตัวแสดงประกอบฉาก” แต่
หากเป็นรูปแบบรายการละครจะเรียกว่า “นักแสดงประกอบฉาก” การคัดเลือกนักแสดงประกอบฉาก
ต้องเตรียมงานมากกว่าการค้นหาตัวแสดงประกอบฉาก จากงานสารนิพนธ์ของณัฎฐ์ภัสสา แจ่มจันทร์ 
(2554) ได้แบ่งประเภทของนักแสดงประกอบฉากตามแหล่งที่มาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักแสดงตัว
ประกอบจากบริษัทจัดหานักแสดง นักแสดงสมัครเล่นที่เป็นชาวบ้านจริงๆ และนักแสดงจ าเป็นที่เป็น
บุคลากรของทีมงานถ่ายท า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้      

3.1) นักแสดงตัวประกอบจากบริษัทจัดหานักแสดง  

ในฉากละครใหญ่ๆที่ต้องการใช้นักแสดงตัวประกอบฉากจ านวนมากๆเข้าฉาก ผู้วิจัยใน
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ก ากับหรือผู้จัดละครนิยมใช้บริการจากบริษัทจัดหานักแสดง(modeling) ที่ท าหน้าที่คน
กลางในการรับบริการจัดหานักแสดงให้กับผู้ผลิตรายการต่างๆ ทั้งละคร ภาพยนตร์ เวทีเดินแบบ และ
ผู้ผลิตโฆษณา บริษัทจัดหานักแสดงเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมนักแสดงแบบต่างๆไว้เป็นจ านวนมาก 
ทั้งนักแสดงหน้าใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียง นักแสดงที่เคยมีผลงานมาบ้าง ไปจนถึงมีนักแสดงตัว
ประกอบที่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งเพศ วัย อาชีพ ความสามารถ รูปร่างหน้าตา และบุคลิกท่าทาง ฯลฯ  
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บริษัทจัดหานักแสดงมีการแข่งขันกันอย่างสูง ท าให้แต่ละแห่งพยามยามคัดกรองและฝึกฝน
ความสามารถนักแสดงในสังกัดให้มีศักยภาพเหนือคู่แข่ง และบางแห่งอาจวางต าแหน่งทางการตลาด
ของตนที่ชัดเจนโดยการเน้นความต้องการของลูกค้าเฉพาะด้าน เช่น นักแสดงบู๊ในฉากเสี่ยงๆ นักแสดง
หน้าตาชาวบ้าน นักแสดงหน้าตาแบบคุณหญิงคุณนายในวงสังคมชั้นสูง นักแสดงวัยรุ่น นักแสดงใน
บทต ารวจ และนักแสดงในฉากที่มีรถปอเต๊กตึ๊ง เป็นต้น4  

การใช้นักแสดงตัวประกอบผ่านบริษัทจัดหานักแสดงเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก โดยผู้วิจัยที่มี
หน้าที่รับผิดชอบจัดหานักแสดงตัวประกอบ5 เพียงติดต่อไปยังบริษัทจัดหานักแสดง แล้วแจ้ง
รายละเอียดคุณสมบัติของนักแสดงตัวประกอบที่ต้องการ ทั้งบุคลิก รูปร่างหน้าตา ความสามารถพิเศษ 
และบทบาทที่ต้องการให้แสดง เพื่อให้ทางบริษัทจัดหานักแสดงจัดหาบุคคลตามที่ทางรายการต้องการ
มาให้ในวันถ่ายท า6 การให้บริษัทจัดหานักแสดงเป็นผู้ช่วยคัดกรองและติดต่อมาเข้าฉาก สามารถช่วยลด
เวลาการท างานที่จุกจิกไปได้อย่างมาก และทางบริษัทจัดหานักแสดงสามารถช่วยสร้างความมั่นใจได้
ระดับหนึ่งว่านกัแสดงที่จัดหามาให้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกมาให้ตรงกับความต้องการของรายการ 
เพราะหากบริษัทจัดหานักแสดงใดร่วมงานแล้วไม่มีปัญหา ผู้ผลิตละครมักใช้บริการต่อกลายเป็นลูกค้า
ประจ า แต่หากจัดหานักแสดงที่ไร้คุณภาพและไม่ตรงกับความต้องการมาให้ ก็อาจไม่ได้รับการติดต่อ
จากผู้ผลิตรายการอีกเลย  
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 ตัวอย่างเช่น ด าโมเดลลิ่งเน้นนักแสดงที่เหมาะใช้ในฉากบู๊ คุณอาร์ทเน้นนักแสดงที่เป็นต ารวจ คุณแบงค์เน้นฉากที่มีรถ
มูลนิธิช่วยเหลือและป้องกันสาธารณภัยฉุกเฉิน พี่จิ๋มโมเดลลิ่งเน้นฉากตัวประกอบที่มีคุณหญิงคุณนาย โดยทีมงานไม่ต้องเตรียมชุด
เสื้อผ้า เครื่องประดับ และอุปกรณ์ประกอบ เพราะทางบริษัทจัดหานักแสดงเฉพาะด้านมีการจดัเตรียมไว้ให้พร้อมแล้ว 

5
 ส่วนใหญ่ในกองถ่ายท าละคร บุคคลในระดับผู้บริหารหรือผู้ก ากับจะเป็นผู้ท าการคัดเลือกนักแสดงสมทบที่มี

ความส าคัญ แต่ในส่วนการสรรหา ตดิต่อ และจัดหานักแสดงตัวประกอบฉาก (extra) จะเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยในต าแหน่งผู้ช่วยผู้
ก ากับ ทีมงานธรุกิจกองถ่าย และฝ่ายจัดหานักแสดง โดยจะติดต่อตามแหลง่สรรหาต่างๆเพื่อให้ผู้ก ากับเลือก เช่น บริษัทจัดหา
นักแสดง หรือบุคคลที่รู้จัก โดยระบุรายละเอียดความต้องการ นัดหมายวันถ่ายท า และตกลงอัตราค่าจ้างกันก่อน  

6
 เนื่องจากนักแสดงตัวประกอบไม่มีบทบาทหรือบทพูดน้อย อีกทั้งข้อจ ากัดด้านเวลาในการท างานของผู้ผลติละคร ท าให้

การคัดเลือกส่วนใหญ่เป็นเพียงการติดต่อพูดคุยกับบริษัทจัดหานักแสดงทางโทรศัพท์ หรืออยา่งมากก็ให้จดัส่งรูปถ่ายและข้อมูล
ประวัตินักแสดงมาให้ดโูดยไม่นิยมน านักแสดงตัวประกอบมาดูตัวและทดสอบหน้ากล้องก่อนวันถ่ายท า 
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 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริษัทจัดหานักแสดง ได้แก่ ชื่อเสียงด้านความรับผิดชอบในการ
ท างาน โดยต้องมีวินัยตรงต่อเวลา รอบคอบในการจัดหานักแสดงให้ครบและตรงตามคุณสมบัติที่
ต้องการ และซื่อสัตย์ในการท างาน ซึ่งสามารถสอบถามประวัติได้จากผู้ผลิตรายการอ่ืนๆที่เคยใช้บริการ
มาแล้ว  

3.2) นักแสดงสมัครเล่นที่เป็นชาวบ้านจริงๆ 

นอกจากนักแสดงประกอบฉากที่สามารถหาจากบริษัทจัดหานักแสดงแล้ว แหล่งที่มาของ
นักแสดงประกอบฉากในรายการละครอีกส่วนหนึ่ง คือ กลุ่มนักแสดงสมัครเล่น โดยนักแสดง
สมัครเล่น หมายถึง นักแสดงที่เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณสถานที่ถ่ายท า7 หรืออาจเป็นชาวบ้านแถว
นั้นน่ันเอง  

 เน่ืองจากการถ่ายท าละครนอกสถานมีเงื่อนไขข้อจ ากัดมากมาย ได้แก่ การเคลื่อนย้ายคนและ
สิ่งของไปตามสถานที่ต่างๆ การถ่ายท าในเวลาดึกดื่นในสถานที่เปลี่ยวๆ งบประมาณการผลิตและค่าตัว
นักแสดงน าที่สูงจนท าให้ไม่มีงบประมาณมากพอในการจ้างนักแสดงตัวประกอบจากบริษัทจัดหา
นักแสดงได้ในทุกๆฉาก ท าให้ผู้จัดละครส่วนใหญ่เลือกใช้นักแสดงสมัครเล่นในบางฉาก เพราะสะดวก
กว่า ง่ายกว่า และประหยัดกว่า เช่น การถ่ายท าฉากบนดอยที่ต้องการใช้ตัวแสดงชาวเขากลุ่มหนึ่งมาช่วย
นางเอกปลูกดอกไม้บนดอย หากใช้นักแสดงตัวประกอบที่จ้างมาจากกรุงเทพฯเพื่อถ่ายท าฉากนี ้ย่อมไม่
คุ้มค่ากับเวลาการเดินทาง เงินที่ต้องเสียไป และยังได้คนที่ไม่เหมือนชาวเขาจริงๆอีกด้วย ผู้วิจัยอาจใช้
วิธีเลือกติดต่อชาวเขาที่อยู่บริเวณนั้นมาเข้าฉากในฐานะของ “นักแสดงสมัครเล่น” โดยจ่ายค่าตอบแทน
เล็กๆน้อยๆให้ ซึ่งนอกจากสร้างสะดวกสบายแล้ว ผลงานที่ออกมายังดูกลมกลืนสมจริงอีกด้วย  
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 ในปัจจุบันแฟนคลับมักมีการนัดหมายกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพื่อไปรอให้ก าลังใจคนที่ตนชื่นชอบในวันถ่ายท า บางครั้ง
ผู้วิจัยก็ใช้กลุ่มแฟนคลับมาเป็นนักแสดงสมัครเล่นด้วย ซึ่งวธิีนี้บางครัง้ก็มผีลดีต่อการท างาน เพราะทีมงานไม่ตอ้งมาคอยกั้นแฟน
คลับว่าจะติดเข้ามาในฉากขณะถ่ายท าหรือส่งเสียงดังรบกวนสมาธิในการท างานตลอดเวลา แต่ส่งเสรมิให้แฟนคลับเข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการท างานซึ่งเบี่ยงเบนจดุสนใจจากเดิมใหม้ีสมาธิกับงานแสดงที่ได้รับมอบหมายแทนโดยอาจไมต่อ้งเสียเงินค่าจ้าง
นักแสดงเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงาน แฟนคลับ และดารานักร้อง ได้อกีด้วย ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กาละเทศะ และความหมาะสมต่อสถานการณ์ในเรื่องที่น าเสนอด้วย   
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หรือในกรณีการถ่ายท าฉากในโรงพยาบาลที่มีการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย ผู้วิจัย
อาจติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีความช านาญในการใช้เคร่ืองมือนั้นมาเข้าฉากในฐานะนักแสดง
สมัครเล่น แม้นักแสดงสมัครเล่นจะประหม่าต่อการแสดงหน้ากล้องบ้าง แต่อย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่า
อุปกรณ์นั้นใช้ได้อย่างถูกวิธี น่าเชื่อถือ และมีผู้ดูแลเคร่ืองมือตลอดเวลาการถ่ายท า ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกว่า
การใช้นักแสดงตัวประกอบที่มีความสามารถด้านการแสดงแต่ไม่เชี่ยวชาญการใช้เคร่ืองมือจนท าให้
เคร่ืองมือเสียหายได้ เป็นต้น  

ดังนั้นข้อดีของการใช้นักแสดงสมัครเล่น ได้แก่ ความสะดวก ความประหยัด ความสมจริง ลด
อุปสรรคเร่ืองเวลาและสถานที่การถ่ายท าส าหรับนักแสดงลงได้ระดับหนึ่ง แต่ข้อเสีย คือ นักแสดง
สมัครเล่นไม่ได้ผ่านการฝึกฝนทักษะการแสดงมาก่อน ท าให้มีปัญหาเร่ืองความกล้าแสดงออก ความ
ประหม่าต่อหน้ากล้องและทีมงานที่อยู่รอบๆ และการแสดงผิดคิวเพราะไม่มีความรู้เร่ืองมุมกล้องและ
การวางบล็อกกิ้งต่างๆ จึงอาจท าให้เสียเวลาได้ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากนักแสดงประกอบฉากนิยมใช้กับตัว
ละครที่ไม่มีความส าคัญในเร่ือง เดินไปเดินมา ท าท่าทางเล็กๆน้อยๆ มีบทพูดไม่กี่ค าไปจนถึงไม่มีบท
พูดเลย และปรากฎตัวเพียงคร้ังสองครั้งในฉากแล้วจบไป ท าให้สามารถมองข้ามข้อบกพร่อง
เล็กๆน้อยๆในการแสดงของนักแสดงสมัครเล่นไปได้  

2.3) นักแสดงจ าเป็นที่เป็นบุคลากรของทีมงานถ่ายท า 

 นักแสดงจ าเป็น หมายถึง นักแสดงประกอบฉากที่เป็นบุคลากรของทีมงานในกองถ่ายท าที่ต้อง
เข้าฉากเพราะสถานการณ์จ าเป็นแล้วแต่กรณีไป นักแสดงจ าเป็นเหล่านี้ ได้แก่ ช่างไฟ ช่างแต่งหน้า 
ผู้ช่วยผู้ก ากับ คนเขียนบท คนขับรถ นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยฝ่ายผลิตรายการ และอ่ืนๆ 

สาเหตุของการเลือกใช้ทีมงานในกองถ่ายท ามาเป็นนักแสดงจ าเป็นเกิดได้หลายกรณี เช่น การ
คิดค านวณคลาดเคลื่อน งบประมาณที่เหลืออยู่อย่างจ ากัด นักแสดงตัวประกอบที่จ้างมาแสดงไม่ได้ และ
ผู้ก ากับมีความต้องการนักแสดงประกอบฉากโดยปัจจุบันทันด่วนเพื่อเพิ่มอารมณ์ความสมจริงในฉาก 
เป็นต้น 
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ตัวอย่างเช่น ในวันถ่ายท าผู้จัดการกองถ่ายละครนัดนักแสดงตัวประกอบมาเข้าฉากจ านวน 10 
คน โดยให้รับบทเป็นผู้สื่อข่าวรุมสัมภาษณ์ผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายในสถานที่เกิดเหตุ แต่ต่อมาผู้ก ากับ
ต้องการเพิ่มฉากชาวบ้านที่อยู่ในร้านอาหารข้างทางที่เห็นเหตุการณ์เหยื่อก าลังวิ่งหนีผู้ร้ายในตอนหัวค่ า
ก่อนถูกยิงตาย ซึ่งนักแสดงตัวประกอบทั้ง 10 คนที่ได้จ้างมาเป็นผู้สื่อข่าวได้ถ่ายจนเห็นหน้ากันไป
หมดแล้ว ฉากที่เพิ่มเข้ามาจึงไม่สามารถใช้นักแสดงตัวเดิมมาเล่นเป็นชาวบ้านได้อีกเพราะคนดจูะจ าได้ 
แต่ปัญหาคือ ฉากที่เพิ่มขึ้นมานี้คิดได้ตอนเย็นใกล้ค่ าซึ่งผู้จัดการกองถ่ายท าละครไม่มีเวลาจัดหา
นักแสดงได้ทัน กรณีนี้สามารถใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในทีมงานมาเล่นเป็นชาวบ้านได้ 

ข้อดีของการใช้ทีมงานในกองถ่ายท ามาเป็นนักแสดงประกอบฉากในฐานะนักแสดงจ าเป็น คือ 
การประหยัดงบประมาณ การสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับทีมงาน และการแสดงที่ได้ดั่งใจมากกว่า
กลุ่มนักแสดงสมัครเล่น เน่ืองจากทีมงานถ่ายท าอยู่คลุกคลีอยู่กับกองถ่ายท าตลอดทั้งวัน จึงคุ้นเคยกับ
การแสดงอยู่บ้าง เพราะได้เห็นประสบการณ์การแสดงของคนอ่ืนๆและวิธีการก ากับของผู้ก ากับการ
แสดงจนค่อยๆซึมซับทักษะความรู้เกี่ยวกับการแสดงต่างๆเข้าไป นอกจากนี้ ความคุ้นเคยกับทีมงาน
และอุปกรณ์ถ่ายท าต่างๆท าให้ลดความกดดันไปได้มากเมื่อต้องแสดงอยู่หน้ากล้อง แต่ข้อควรระวัง คือ 
หากใช้ซ้ าบ่อยๆจนผู้ชมจดจ าหน้าตาได้ก็จะท าให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของการผลิตรายการลดลงได้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดงประกอบฉาก 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดงประกอบฉากแตกต่างจากนักแสดงหลัก เน่ืองจากนักแสดง
ประกอบฉาก อันได้แก่ นักแสดงตัวประกอบจากบริษัทจัดหานักแสดง นักแสดงสมัครเล่น และ
นักแสดงจ าเป็น ไม่ได้เป็นจุดขายที่ส่งผลต่อเรตต้ิงรายการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการจึงมีอ านาจ
ตัดสินใจคัดเลือกได้เอง ซึ่งแนวทางที่ใช้ในการคัดเลือกมีดังนี้ 

 ความเหมาะสมกับตัวละครในเร่ือง การคัดเลือกนักแสดงประกอบฉากสามารถเลือกนักแสดงที่
มีความเหมาะสมกับบทบาทได้มากกว่านักแสดงหลัก เน่ืองจากไม่ต้องค านึงถึงการแข่งขันทาง
การตลาดดังเช่นนักแสดงหลักที่ต้องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้ชม หลักเกณฑ์การคัดเลือกจึง
เน้นความสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะหน้าตาตามบทละคร เช่น ฉากงานเลี้ยงกลางคืนที่มีการ
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เปิดฟลอร์เต้นร าในยุคสุนทราภรณ์ ผู้วิจัยสามารถแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทจัดหานักแสดงให้หา
นักแสดงตัวประกอบที่ดูมีอายุประมาณ 50-65 ปี บุคลิกดูเป็นคุณหญิงคุณนาย และพูดจาดูมี
จริตจะก้าน มาให้กับทีมงาน เป็นต้น ทว่า การคัดเลือกต้องค านึงว่านักแสดงประกอบฉากไม่
ควรดูโดดเด่นเกินนักแสดงน า ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณบุคลิกลักษณะ และการ
แสดง 

 ความสามารถทางด้านการแสดง นักแสดงประกอบฉากต้องสามารถแสดงได้กลมกลืนไปกับ
ตัวละครอ่ืนๆ โดยไม่แย่งความเด่นจากนักแสดงหลักแต่ต้องไม่ดูด้อยทางการแสดงในบทบาท
ที่ตนได้รับ แม้กล้องนิยมจับภาพนักแสดงประกอบฉากในขนาดปานกลางถึงไกลมาก รวมไป
ถึงการวางไว้ในต าแหน่งที่ไม่ใช่จุดเด่น แต่ความสามารถทางการแสดงยังมีความส าคัญต่อการ
คัดเลือก เนื่องจากการแสดงเป็นการเล่นร่วมกันของตัวละครทุกๆตัวที่จะส่งอารมณ์ความรู้สึก
ให้ถึงกัน หากนักแสดงเล่นไม่ถึงบทบาท ขาดความเป็นธรรมชาติ ก็อาจส่งผลต่อการแสดงของ
คนอ่ืนๆในฉากนั้นได้ ดังนั้นหากผู้คัดเลือกนักแสดงสามารถเลือกคนที่เคยมีประสบการณ์การ
แสดงและถ่ายท ารายการมาบ้าง ก็จะท าให้เข้าใจค าสั่งการแสดง รู้มุมกล้อง และรู้จังหวะการ
แสดงต่างๆ ซึ่งช่วยให้การถ่ายท าราบร่ืนและรวดเร็วมากขึ้น  

 การตั้งงบประมาณค่าจ้างนักแสดง อัตราค่าจ้างนักแสดงหลักมีราคาสูงซึ่งผู้ผลิตรายการยินดี
ลงทุนเพื่อเรียกความนิยมจากผู้ชม ในขณะที่ค่าจ้างนักแสดงประกอบฉากไม่สูงมากนัก
ประมาณ 500-2,000 บาท/คิว ตามแต่ลักษณะงานและบทบาทที่ได้รับ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
นักแสดงประกอบฉากในละครมักมีจ านวนหลายคน และไม่นิยมใช้ซ้ าๆในฉากต่างๆ ท าให้
งบประมาณสูงขึ้นมาได้ ผู้จัดละครจึงต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด และหนึ่งใน
นั้นก็คือการจ ากัดงบประมาณของการจ้างนักแสดงประกอบฉาก ท าให้ผู้วิจัยจ าเป็นต้อง
พิจารณาว่าควรใช้บริษัทจัดหานักแสดงแห่งใดภายในงบประมาณที่ได้มาโดยไม่กระทบต่อ
คุณภาพของผลงาน บางคร้ังอาจเลือกใช้บริษัทจัดหานักแสดงเกรดเอแทนนักแสดงมืออาชีพใน
บทตัวประกอบที่มีบทพูด แต่ถ้าไม่เน้นอะไรเป็นพิเศษอาจเลือกบริษัทที่มีราคาถูกแต่ไว้ใจได้
แทน และรวมไปถึงการค านวณว่าฉากใดบ้างที่สามารถขอความช่วยเหลือจากบรรดานักแสดง
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สมัครเล่น แฟนคลับ และนักแสดงจ าเป็นให้มาช่วยเข้าฉากโดยความสมัครใจ เพื่อเป็นการ
ประหยัดงบประมาณลง  

 คิวว่างตรงกับนักแสดงหลักในรายการ การก าหนดตารางการถ่ายท าในแต่ละวัน ผู้จัดการกอง
ถ่ายท าจะเป็นผู้ติดต่อขอเวลาว่างจากนักแสดงหลักก่อน จึงสามารถจัดคิวถ่ายท าอื่นๆตามมา 
ดังนั้นผู้วิจัยต้องทราบเสียก่อนว่าคิวถ่ายท าคือวันเวลาใด หลังจากนั้นจึงนัดหมายคิวถ่ายท า
นักแสดงประกอบฉากให้ตรงกับนักแสดงหลัก ส่วนใหญ่การนัดหมายนักแสดงประกอบฉากที่
เป็นนักแสดงจ าเป็นมีปัญหาน้อยที่สุดเพราะท างานอยู่ในกองถ่ายท าอยู่แล้ว แต่หากเป็น
นักแสดงตัวประกอบจากบริษัทจัดหานักแสดงอาจมีปัญหาบ้างซึ่งหากบริษัทใดผิดนัดบ่อยๆก็
มักถูกเลิกจ้างไป ส่วนนักแสดงสมัครเล่นการนัดคิวเป็นเร่ืองที่ไม่ควรไว้วางใจเต็มที่ เพราะ
นักแสดงสมัครเล่นมักมีงานประจ าท าอยู่หรือพร้อมจะไปท าธุระส่วนตัวของตนเอง ดังนั้น 
ผู้วิจัยต้องตื่นตัวอยู่ตลอดว่านักแสดงสมัครเล่นที่นัดหมายไว้นัดยังอยู่ในบริเวณที่ถ่ายท าอยู่
หรือไม่ และควรหาส ารองไว้เสมอ  

กล่าวโดยสรุป ในหัวข้อการวิจัยผู้แสดงประกอบฉากได้แบ่งผู้แสดงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ชม
ในห้องส่ง ตัวแสดงประกอบฉาก และนักแสดงประกอบฉาก ผู้แสดงแต่ละกลุ่มมีแนวทางและขั้นตอน
การคัดเลือกแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและความจ าเป็นส าหรับประโยชน์ใช้สอยที่มีมากน้อยแตกต่าง
กันไป กล่าวคือ ผู้ชมในห้องส่งใช้ส าหรับการเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นอารมณ์ร่วมระหว่างผู้ด าเนิน
รายการกับตัวแทนผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งจริงๆ การคัดเลือกเน้นจ านวนคนที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่
โดยอาจใช้วิธีการจ้างบริษัทโมเดลลิ่งหรือการติดต่อเชิญหน่วยงานขององค์กรต่างๆก็ได้ ส่วนนักแสดง
ประกอบฉากใช้ส าหรับการเสริมสร้างความสมจริงให้กับฉากนั้นๆซึ่งใช้กับรายการที่น าเสนอ
ข้อเท็จจริงเป็นหลัก แนวทางการคัดเลือกนิยมเลือกคนในพื้นที่นั้นจริงๆมาร่วมแสดงในลักษณะการจัด
ฉากแสดงซ้ าของจริงอีกครั้ง (re-make) หรืออาจใช้วิธีการจัดหาผู้แสดงให้เข้ามาร่วมรายการในลักษณะ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชดิกับผู้แสดงหลักในรายการ ทั้งนี้ตัวแสดงจะแสดงออกตามบุคลิกจริงของ
ตนเอง และส าหรับนักแสดงประกอบฉาก เป็นการคัดเลือกผู้แสดงที่อาศัยความเหมาะสมตามบทบาท
ในละครเป็นหลัก ดังนั้น แหล่งในการสรรหาจึงนิยมใช้บริการบริษัทจัดหานักแสดงมืออาชีพ แต่ในบาง
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เงื่อนไขที่ไม่สะดวกอาจใช้นักแสดงสมัครเล่นที่เป็นชาวบ้านแถวๆนั้น หรือนักสมัครจ าเป็นที่เป็น
บุคลากรของทีมงานถ่ายท าก็ได้  

 



 
175 

 

บทท่ี 10  

การส ารวจสถานท่ีถ่ายท า  

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 ต ำแหน่งผู้รับผิดชอบกำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ 
 ประเภทสถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำร 
 เทคนิคทั่วไปส ำหรับกำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ 

เกร่ินน า 

 สื่อวิทยุเป็นสื่อเสียง ส่วนสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อภำพและเสียง ด้วยควำมแตกต่ำงดังกล่ำว    
ท ำให้กำรวิจัยข้อมูลด้ำน “สถำนที่ถ่ำยท ำ” หรือ “ฉำก” ส ำหรับกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์มี
ควำมส ำคัญมำกกว่ำวิทยุ เน่ืองจำกสื่อโทรทัศน์ต้องมีกำรบันทึกให้เห็นภำพ ภำพแต่ละภำพจึงต้องมี 
“ฉำก” หรือ “สถำนที่ถ่ำยท ำ” มำเกี่ยวข้อง ในขณะที่สื่อวิทยุใช้โสตประสำทในกำรฟังและใช้เสียง
ในกำรสร้ำงจินตนำกำรขึ้นมำ เช่น กำรน ำเสนอสำรคดีเร่ือง “พุทธคยำดินแดนตรัสรู้ของพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ” ผู้ผลิตรำยกำรวิทยุสำมำรถสร้ำง “ฉำก” โดยใช้เสียงดนตรีอินเดียพื้นเมืองเพื่อสื่อ
ควำมหมำยถึงประเทศอินเดีย โดยไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงไปประเทศอินเดียจริงๆ ดังนั้นสถำนที่/ฉำก
ในส่วนน้ีจึงมิได้หมำยถึงกำรสร้ำงด้วยเสียงแต่หมำยถึงกำรน ำเสนอฉำกผ่ำน “สถำนที่ถ่ำยท ำ” ซึ่ง
ผู้ผลิตรำยกำรจ ำเป็นต้องทรำบข้อมูลของสถำนที่เพื่อเตรียมกำรถ่ำยท ำต่อไป1   

 

                                                           
1 เนื่องจำกส่วนใหญ่กำรผลิตรำยกำรวทิยุเกิดขึ้นในสตูดิโอภำยในห้องบันทกึเสียง ซึ่งผู้ผลิตรำยกำรจะเลือกใช้

สถำนที่ห้องบันทึกเสียงทีส่ำมำรถรองรับจ ำนวนคนและเครื่องมือต่ำงๆที่ใช้ในกำรบันทึกเสียงได้เพียงพอกับรูปแบบกำรผลิต
รำยกำรที่ตนต้องกำรผลิต ข้อพิจำรณำหลักๆ คือ ห้องบันทึกต้องเก็บเสียงได้ดี รองรับจ ำนวนคนได้เพียงพอ และเครื่องมือ
บันทึกเสียงมีคุณภำพดี เป็นต้น แต่หำกเป็นกำรบันทึกรำยกำรนอกสถำนที่ ข้อควรค ำนึงถึงคือเรื่องเสียงรบกวนต่ำงๆ เพรำะวิทยุ
สื่อควำมหมำยด้วยเสียงเพียงอยำ่งเดียว หำกเสียงมีปัญหำจะท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรรับฟังได้ ในขณะที่รำยกำรโทรทศัน์ต้อง
ค ำนึงทั้งเรื่องภำพและเสียง ดังนั้น กำรวิจัยสถำนที่ส ำหรับกำรผลิตรำยกำรที่จะเขียนถึงต่อไปนี้ จึงเน้นกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์
เป็นหลัก  
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ต าแหน่งผู้รับผิดชอบการส ารวจสถานท่ีถ่ายท า  

 ภำยหลังจำกทีมงำนคิดเร่ืองรำวกำรน ำเสนอรำยกำรได้แล้ว โปรดิวเซอร์กับคนเขียนบทจะ
ช่วยกันวำงโครงเร่ือง (plot) ว่ำจะน ำเสนออะไรและอย่ำงไรไปตำมล ำดับ ในขั้นแรกควำมคิด
เกี่ยวกับฉำกต่ำงๆในเร่ืองจะถูกคิดไว้คร่ำวๆตำมโครงเร่ืองมำกกว่ำกำรคิดถึงข้อมูลต่ำงๆเกี่ยวกับ
สถำนที่ถ่ำยท ำว่ำมีควำมเป็นไปได้มำกน้อยเพียงใด แต่เมื่อเข้ำสู่ขั้นตอนกำรเตรียมงำนถ่ำยท ำ (pro-
production) กำรก ำหนดว่ำฉำกแต่ละฉำกต้องใช้สถำนที่ใดในกำรถ่ำยท ำเป็นเร่ืองที่มีควำมส ำคัญยิ่ง
ส ำหรับรำยกำรโทรทัศน์  

ขั้นตอนกำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ (recce) ผู้ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำต้องศึกษำบท แตกฉำก
ต่ำงๆในบทออกมำ และสอบถำมควำมต้องกำรของโปรดิวเซอร์ให้ชัดเจนว่ำฉำกแต่ละฉำกที่คิด
เอำไว้เป็นอย่ำงไร เมื่อได้ข้อมูลรำยละเอียดมำแล้วจึงเร่ิมท ำกำรค้นหำสถำนที่ต่ำงๆที่มีควำม
ใกล้เคียงกับควำมต้องกำรของโปรดิวเซอร์ และที่ส ำคัญ คือ “ควำมเป็นไปได้ในกำรถ่ำยท ำ” ซึ่งจุดน้ี
ผู้ส ำรวจสถำนที่ต้องศึกษำค้นคว้ำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนเพื่อให้โปรดิวเซอร์ใช้เป็นข้อมูลในกำร
ตัดสินใจเลือก ฉำกในควำมคิดของโปรดิวเซอร์สร้ำงขึ้นด้วยจินตนำกำร แต่ฉำกส ำหรับกำรถ่ำยท ำ
จริงต้องอำศัย “ผู้วิจัย” เพรำะสถำนที่ที่ “คิดไว้” อำจไม่ใช่สถำนที่ที่เหมำะสมกับกำรถ่ำยท ำรำยกำร
ก็ได้ เนื่องจำกกำรถ่ำยท ำรำยกำรจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดด้ำนอ่ืนๆอีกมำกมำย อำทิ ควำม
ยินยอมของเจ้ำของสถำนที่ ระยะทำงในกำรเดินทำง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรท ำงำน เสียง
บริเวณรอบๆ ควำมปลอดภัย และค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น ดังนั้น ผู้มีหน้ำที่ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ จึงเป็น
คนส ำคัญที่จะให้ข้อมูลต่ำงๆก่อนกำรตัดสินใจว่ำสถำนที่นั้นๆเหมำะส ำหรับใช้ถ่ำยท ำรำยกำร
หรือไม่ อย่ำงไร 

ผู้มีภำระงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำรดังกล่ำว ขึ้นกับว่ำบริษัทนั้นๆได้
มอบหมำยอ ำนำจให้กับต ำแหน่งใด ซึ่งโดยปกติต ำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรงคือ “ผู้จัดหำสถำนที่
ถ่ำยท ำ” (location manager) แต่หำกไม่มีต ำแหน่งดังกล่ำว “ผู้จัดกำรกองถ่ำยท ำ” (production 
manager) และ “ผู้ช่วยฝ่ำยผลิต” (production assistant) จะช่วยกันจัดหำและจัดเตรียมสถำนที่ถ่ำยท ำ
มำให้กับทีมงำน 
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ประเภทสถานท่ีถ่ายท ารายการ 

ฉำกถ่ำยท ำรำยกำรมีหลำยแบบ แต่หำกจัดกลุ่มตำมลักษณะพื้นที่กำรถ่ำยท ำซึ่งสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับระบบกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์แล้ว สำมำรถแบ่งออกได้แบ่ง 2 กลุ่มใหญ่ คือ กำรถ่ำย
ท ำในสตูดิโอ และกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ ดังนี้ 

1) กำรถ่ำยท ำในสตูดิโอ (studio production) คือ กำรถ่ำยท ำในพื้นที่ที่ถูกจัดสร้ำงขึ้นมำเพื่อ
รองรับกำรถ่ำยท ำโดยเฉพำะ ลักษณะทั่วไปของสตูดิโอส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 

 พื้นที่ถ่ำยท ำ หรือเวทีสตูดิโอ (studio floor) ได้แก่ ส่วนที่เป็นพื้นที่ติดตั้งเวที ฉำก 
กล้อง และไฟต่ำงๆ เป็นต้น 

 พื้นที่ห้องควบคุม (control room) ได้แก่ ส่วนควบคุมรำยกำร (the program 
control) มีกำรติดต้ังเคร่ืองควบคุมกำรเปลี่ยนภำพ (the visual switcher) เคร่ือง
ควบคุมเสียง (sound mixer) และระบบสื่อสำรภำยใน (intercommunication 
system) 

 พื้นที่สนับสนุนกำรถ่ำยท ำ (studio support areas) ได้แก่ ห้องเก็บฉำก เก็บอุปกรณ์
ประกอบฉำก และห้องแต่งตัว เป็นต้น 

ภำพที่ 10.1 สตูดิโอถ่ำยท ำรำยกำร  

                     

                พื้นที่ถ่ำยท ำ   พื้นที่ห้องควบคุม         พื้นที่สนับสนุนกำรถ่ำยท ำ
ที่มำ: Zettl (2006), p.25 และ 20 และ http://www.wiu.edu/theatre/facil ตำมล ำดับ  

เรำสำมำรถแบ่งสตูดิโอถ่ำยท ำออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆ คือ 

1.1) สตูดิโอแบบปิด หมำยถึง สถำนที่ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อใช้ถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์ใน
ลักษณะป้องกันสิ่งรบกวนจำกภำยนอกทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่ผ่ำนไปผ่ำนมำ แสงแดด และเสียง
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รบกวนต่ำงๆ เช่น สตูดิโอถ่ำยท ำรำยกำรข่ำวภำคเช้ำ เป็นต้น ข้อดีของสถำนที่ถ่ำยท ำลักษณะนี้ คือ 
ทุกอย่ำงสำมำรถควบคุมได้ตำมต้องกำร แต่ข้อเสีย คือ ต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมำกในกำรท ำให้
ฉำกๆนั้นดูเป็นธรรมชำติ 

1.2) สตูดิโอแบบเปิด2  หมำยถึง สถำนที่ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อใช้ในกำรถ่ำยท ำรำยกำร
โทรทัศน์ โดยมีกำรสร้ำงฉำกในพื้นที่เปิดที่สำมำรถเห็นท้องฟ้ำสำยลม แสงแดด และเสียงจำก
ธรรมชำติได้ เช่น โรงถ่ำยท ำละครจักรๆวงศ์ๆ เป็นต้น ข้อดีของสถำนที่ถ่ำยท ำแบบนี้ คือ 
ประหยัดเวลำไม่ต้องเดินทำงไปถ่ำยท ำนอกสถำนที่หลำยๆแห่ง และฉำกมีควำมเป็นธรรมชำติ
มำกกว่ำสตูดิโอแบบปิด นอกจำกนี้สตูดิโอแบบเปิดถูกออกแบบมำให้สำมำรถติดต้ังอุปกรณ์ถ่ำยท ำ
ต่ำงๆได้สะดวกกว่ำกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ (field production)  ส่วนข้อเสีย คือ กำรลงทุนสูง และ
ควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมภำยนอกได้ไม่เต็มที่ 

ภำพที่ 10.2 ชนิดของสตูดิโอถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์ 

                                  

           สตูดิโอแบบปิด               สตูดิโอแบบเปิด  
ที่มำ: http://portal.idc.ac.il/en/school/rris/acad            ที่มำ: http://maodaltee.multiply.com  
 
  

                                                           
2 คนทั่วไปนิยมเรียกสตูดิโอแบบนี้วา่ “โรงถ่ายท าละคร” ซึ่งในประเทศไทยมีโรงถ่ายท าละครเพียงไม่กี่แห่ง ได้แก่ โรงถ่าย 

ละครที่ลาดหลุมแก้วของบริษัท ดาราวดิีโอ จ ากัด โรงถ่ายละครที่มูฟวี่ทาวน์ ศาลายา ของบริษัท กันตนากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวรของบริษัท พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ จ ากัด ข้อสังเกต คือ โรงถ่ายละครต่างๆสว่นใหญ่มีการสร้างฉาก
บรรยากาศที่หลากหลายและมีฉากย้อนยุคผสมอยู่ด้วย เช่น วัด วัง แม่น้ า ศาลาเรือนไทย ท้องพระโรง ป่าไม้ และกระท่อมปลายนา 
ฯลฯ โรงถ่ายท าละครสร้างขึ้นมาเพ่ือการถ่ายท าโดยเฉพาะ ข้อดี คือ มีความสะดวกสบายในการถ่ายท าไม่ต้องเดินทางไปมาหลาย
แห่ง ไม่ต้องกังวลเร่ืองคนมามุงดู ไม่ต้องกลัวเห็นเสาไฟและตึกสูง เพราะโรงถ่ายละครส่วนใหญ่มีพ้ืนที่กว้างขวางมากเพียงพอที่จะ
หลบมุมจากสิ่งไม่พึงปรารถนาต่างๆ รวมถึงเสาไฟฟ้าที่จะใช้วิธีการวางสายไฟไว้ใต้ดินทั้งหมด อย่างไรก็ดี ฉากที่ใชใ้นโรงถ่ายท า
ละครมักซ้ าไปซ้ ามาจนคนดูจ าได้ และสถานที่แต่ละแห่งมีเง่ือนไขการขอเช่าสถานที่ถ่ายท าแตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงต้องศึกษา
รายละเอียดข้อตกลงการใชส้ถานที่ตา่งๆ และตรวจดวู่าสถานที่นั้นมีคิวว่างตรงกับก าหนดการถ่ายท ารายการของตนหรือไม่ 
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รูปแบบรำยกำรที่นิยมถ่ำยท ำในสตูดิโอ ได้แก่ รำยกำรซิตคอม รำยกำรทอล์กโชว์ รำยกำร
แข่งขันตอบค ำถำม รำยกำรเพลง และรำยกำรข่ำวในช่วงของผู้ประกำศข่ำว เป็นต้น รำยกำรเหล่ำนี้
ส่วนใหญ่มีกำรจัดสร้ำงฉำกประจ ำรำยกำรสองสำมฉำกขึ้นมำในสตูดิโอ ก่อนถึงก ำหนดวันถ่ำยท ำ
จริงทีมงำนฝ่ำยฉำกจะน ำแผ่นฉำกที่เก็บไว้ในห้องเก็บฉำกมำประกอบเป็นฉำกในเวทีของสตูดิโอ 
แต่หำกเป็นสตูดิโอรำยกำรข่ำวที่ต้องใช้เป็นประจ ำทุกวันมักติดต้ังฉำกถำวรเอำไว้ภำยในสตูดิโอเลย  

2) กำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ (on location or field production ) คือ กำรถ่ำยท ำตำมสถำนที่ 
ต่ำงๆทั้งภำยใน (indoor) และภำยนอกอำคำร (outdoor) ซึ่งสถำนที่เหล่ำนั้นไม่ได้ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อ
เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำโดยเฉพำะ ดังนั้นกำรควบคุมปัจจัยเร่ืองสภำพแวดล้อม แสง สี และเสียงต่ำงๆท ำ
ได้น้อยกว่ำกำรถ่ำยท ำในสตูดิโอ กำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
หนึ่ง กำรถ่ำยท ำภำยนอก (outdoor) คือ สถำนที่ที่อยู่ภำยนอกอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ เช่น ถนน สนำม
หญ้ำหน้ำบ้ำน สวนสำธำรณะ ฯลฯ และสอง กำรถ่ำยท ำภำยใน (indoor) คือ สถำนที่ที่อยู่ภำยใน
อำคำรหรือสถำนที่ต่ำงๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ ำ โรงสนุ๊กเกอร์ ห้องเรียน ฯลฯ 

ภำพที่ 10.3 ประเภทกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ (field production) 

                

    กำรถ่ำยท ำภำยนอกอำคำร (outdoor)         กำรถ่ำยท ำภำยในอำคำร (indoor) 

ที่มำ: Zettl (2006), p.312            ที่มา: http://www.museum.coj.go.th/nineplus.html 

รูปแบบรำยกำรที่นิยมถ่ำยท ำนอกสถำนที่ ได้แก่ ละครดรำม่ำ สำรคดี รำยงำนข่ำวนอก
สถำนที่ และรำยกำรท่องเที่ยว เป็นต้น รำยกำรเหล่ำนี้ต้องใช้เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือควำม
สมจริงที่เกิดขึ้นในฉำกนั้นๆในกำรด ำเนินเร่ืองรำว ข้อดีของกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่คือควำมสมจริง 
แต่เน่ืองจำกสถำนที่ถ่ำยท ำไม่ได้ถูกสร้ำงขึ้นมำเหมือนสตูดิโอซึ่งควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆในกำร
ท ำงำนได้ง่ำยกว่ำ อีกทั้งกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่มักมีกำรเปลี่ยนฉำก/สถำนที่กำรถ่ำยท ำไปเร่ือยๆ ท ำ
ให้กำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ (recce) เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกมำกกว่ำกำรถ่ำยท ำในสตูดิโอ 
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โดยเฉพำะกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ในต่ำงประเทศที่ผู้ส ำรวจข้อมูลด้ำนสถำนที่ต้องเตรียมงำนหนัก
มำกขึ้นอีกหลำยเท่ำตัว  

ภำพที่ 10.4 ประเภทสถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำร 

 

เทคนิคท่ัวไปส าหรับการส ารวจสถานท่ีถ่ายท า 

 ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำ ประเภทสถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำรแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กำรถ่ำยท ำ
ในสตูดิโอ และกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ ซึ่งกำรถ่ำยท ำในสตูดิโอเป็นกำรสร้ำงฉำกต่ำงๆขึ้นมำเอง
ภำยในสตูดิโอถ่ำยท ำ ในขณะที่กำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่เป็นกำรขอใช้สถำนที่จริงมำใช้ในกำรถ่ำยท ำ
รำยกำร กำรส ำรวจและเตรียมงำนด้ำนสถำนที่ถ่ำยท ำในแต่ละประเภทมีจุดเน้นบำงอย่ำงที่แตกต่ำง
กันไป เช่น กำรถ่ำยท ำในสตูดิโอเน้นกำรส ำรวจสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในมำกกว่ำสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพภำยนอก เพรำะสตูดิโอถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อให้สำมำรถควบคุมสิ่งรบกวนจำกภำยนอกใน
กำรถ่ำยท ำได้ แต่หำกเป็นกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ กำรส ำรวจสถำนที่ต้องพิจำรณำสิ่งรบกวน
ภำยนอกมำกขึ้น เพื่อจะได้หำทำงเตรียมกำรป้องกันเอำไว้ล่วงหน้ำ ผู้วิจัยที่ได้รับมอบหมำยให้ไป
ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำจึงควรมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ ดังนี้  

สถานที่ถ่ายท า
รายการ 

สตูดิโอ 

ระบบปิด ระบบเปิด 

นอกสถานที ่

ในอาคาร นอกอาคาร 
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1. ถ้ำเป็นไปได้ ผู้วิจัยควรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำทุกฉำกก่อน เพรำะเมื่อตัดสินใจเลือกใช้เป็น
สถำนที่ถ่ำยท ำใดแล้ว สถำนที่นั้นไม่ควรสร้ำงปัญหำส ำหรับกำรถ่ำยท ำที่ท ำให้ทีมงำนต้องเสียเวลำ
และเสียค่ำใช้จ่ำยโดยใช่เหตุ 

2. ถ้ำมีเวลำเดินทำงไปส ำรวจสถำนที่ด้วยตนเองก่อนวันถ่ำยท ำ ผู้วิจัยควรเตรียมอุปกรณ์
ถ่ำยภำพ และสมุดบันทึกข้อมูลไปด้วยทุกคร้ัง ซึ่งในปัจจุบันแท็บเล็ตส่วนใหญ่สำมำรถถ่ำยรูปได้ทั้ง
ภำพถ่ำยและภำพเคลื่อนไหวพร้อมจัดเก็บข้อมูลไว้ภำยในเคร่ืองให้สำมำรถเปิดดูได้ทันที อีกทั้งยัง
ส่งภำพและเสียงต่อไปให้คนอ่ืนๆได้ด้วย บำงรุ่นอำจระบุวัน เวลำ และสถำนที่ถ่ำยท ำในพิกัดแผนที่
ไว้ให้ และยังสำมำรถจดบันทึกหรือพิมพ์ข้อควำมต่ำงๆลงไปในภำพได้อีกด้วย ซึ่งช่วยสร้ำงควำม
สะดวกสบำยอย่ำงยิ่งให้กับกำรส ำรวจสถำนที่ในยุคนี้ 

3. แสงและเสียงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ ผู้วิจัยจึงต้องใส่ใจตรวจดูว่ำแสง
เวลำใดส่องเข้ำมำยังทิศทำงใดในฉำกบ้ำง พระอำทิตย์ขึ้น-ลงประมำณกี่โมง และเงำของตึกพำดผ่ำน
ลงมำยังบริเวณใดในช่วงเวลำใดของกำรถ่ำยท ำ ส่วนเรื่องเสียง ควรฟังอย่ำงสงบว่ำบริเวณโดยรอบ
นั้นมีเสียงใดปรำกฎอยู่บ้ำง ดังมำกน้อยเพียงใด เกิดขึ้นเป็นประจ ำหรือชั่วครำว เพื่อพิจำรณำว่ำเสียง
เหล่ำนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อกำรบันทึกเสียงในกำรถ่ำยท ำหรือไม่ แต่หำกถ่ำยท ำภำยในอำคำรหรือ
ห้องต่ำงๆ ควรตรวจสอบเร่ืองเสียงสะท้อนเพิ่มเติม โดยกำรยืนกลำงห้องแล้วปรบมือหนึ่งคร้ังเพื่อ
ฟังดูกำรสะท้อนของเสียง 

4. สถำนที่ถ่ำยท ำภำยนอก ผู้วิจัยต้องตรวจสอบว่ำจ ำเป็นต้องขออนุญำตเจ้ำของสถำนที่
หรือไม่ โดยปกติหำกเป็นกำรถ่ำยท ำตำมท้องถนนทั่วไปที่ไม่มีกำรแสดง ไม่มีเจ้ำของครอบครองอยู่ 
และไม่ได้ขวำงทำงสัญจรไปมำ ก็ไม่จ ำเป็นต้องขออนุญำต แต่ถ้ำฉำกที่ถ่ำยท ำมีกำรแสดงเกิดขึ้น
ควรแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท้องที่ทรำบเสียก่อนโดยเฉพำะกำรแสดงละครในฉำกใหญ่ๆจ ำเป็นต้อง
ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในท้องที่เสียก่อน หำกไม่ทรำบสำมำรถสอบถำมได้ที่ศูนย์บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ 1111 

5. ผู้วิจัยต้องส ำรวจพื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรถ่ำยท ำอื่นๆด้วย เช่น ที่จอดรถ สถำนที่
เปลี่ยนเสื้อผ้ำ ห้องน้ ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนสะดวกซื้อ เป็นต้น สถำนที่ต่ำงๆไม่ควรห่ำงไกลจำกจุด
ถ่ำยท ำมำกนัก รำคำที่จอดรถอำจต้องเจรจำขอจอดเป็นรำยวันแทนรำยชั่วโมง นอกจำกนี้ ควร
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ส ำรวจแหล่งจ่ำยไฟและเต้ำปลั๊กไฟมีเพียงพอกับกำรใช้อุปกรณ์จ ำเป็นต่ำงๆหรือไม่ เช่น ดวงไฟ
ส ำหรับกำรถ่ำยท ำ กำรชำร์ตแบตเตอร่ีกล้อง และกำรชำร์ตแบตเตอร่ีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ 
เป็นต้น หำกไม่เพียงพอจ ำเป็นต้องแจ้งทีมงำนที่เกี่ยวข้องให้จัดหำมำเพิ่มเติม 

6. สถำนที่ที่ได้รับอนุญำตให้ถ่ำยท ำได้ ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องน ำหนังสือนั้นติดตัวไปแสดงในวัน
ถ่ำยท ำด้วยทุกครั้ง แต่หำกไม่มีเพรำะติดต่อขออนุญำตทำงโทรศัพท์ ผู้วิจัยควรจดชื่อ นำมสกุล 
ต ำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สะดวกที่สุดของบุคคลนั้นไว้เสมอ เพื่อยืนยันกับเจ้ำหน้ำที่ที่
ต้องกำรขอหลักฐำนกำรอนุญำตให้ใช้สถำนที่ถ่ำยท ำได้ 

7. สถำนที่ถ่ำยท ำทุกแห่งโดยเฉพำะสถำนที่ส่วนบุคคล ผู้วิจัยต้องดูแลรักษำควำมเรียบร้อย
ขณะถ่ำยท ำ รักษำเวลำกำรถ่ำยท ำตำมที่ได้ตกลงกันไว้ สร้ำงควำมรบกวนต่อผู้อำศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
ให้น้อยที่สุด และเมื่อถ่ำยท ำเสร็จต้องจัดทุกอย่ำงกลับคืนสู่สภำพเดิม ควำมเสียหำยใดๆที่เกิดขึ้น
ขณะถ่ำยท ำจ ำเป็นต้องแจ้งให้โปรดิวเซอร์ทรำบเพื่อน ำเงินไปชดใช้ค่ำเสียหำย 

กล่ำวโดยสรุป ในหัวข้อกำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำได้แบ่งสถำนที่ถ่ำยท ำออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ สตูดิโอถ่ำยท ำ และสถำนที่ถ่ำยท ำภำยนอก เทคนิคทั่วๆไปส ำหรับกำรส ำรวจสถำนที่ 
ได้แก่ กำรส ำรวจเร่ืองแสง เสียง พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวก กำรจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำ 
กำรขออนุญำตใช้สถำนที่ และกำรดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนที่ให้อยู่ในสภำพเดิม เป็นต้น ซึ่งใน
บทเรียนอีกสองบทถัดไป จะกล่ำวถึงกำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำแต่ละประเภท นั่นคือ กำรส ำรวจ
สตูดิโอถ่ำยท ำรำยกำร และกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ เพื่อให้ผู้อ่ำนทรำบรำยละเอียด
ขั้นตอนกำรจัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำแต่ละประเภทอย่ำงลึกซึ้งต่อไป 
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บทท่ี 11 

การส ารวจสตูดิโอถ่ายท า 

หัวข้อการเรียนรู้ 

 เกร่ินน ำ 
 ขั้นตอนกำรส ำรวจสตูดิโอถ่ำยท ำ 

o ช่วงก่อนตัดสินใจเลือกสตูดิโอถ่ำยท ำ 
o ช่วงหลังกำรตัดสินใจเลือกใช้สตูดิโอ 

เกริ่นน า 

หำกเปิดรำยกำรโทรทัศน์ดู เรำจะพบว่ำมีรำยกำรมำกมำยใช้วิธีกำรถ่ำยท ำในสตูดิโอ ได้แก่ 
รำยกำรชิงร้อยชิงล้ำน รำยกำรผู้หญิงถึงผู้หญิง ละครบ้ำนนี้มีรัก รำยกำรตอบโจทย์ และรำยกำรตีสิบ 
เป็นต้น โดยรูปแบบรำยกำรที่นิยมถ่ำยท ำในสตูดิโอมักเป็นรำยกำรเกมโชว์ รำยกำรตอบค ำถำม รำยกำร
ทอล์กโชว์ และรำยกำรซิทคอม เป็นต้น สถำนีโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีสตูดิโอผลิตรำยกำรเป็นของตัวเอง 
ตัวอย่ำงเช่น รำยกำรตอบโจทย์ ผลิตโดยสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รำยกำรผู้หญิงถึงผู้หญิง ผลิตโดย
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ฯลฯ แต่ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรำยใหญ่อย่ำงเช่นบริษัทกันตนำกรุ๊ปจ ำกัด 
(มหำชน) บริษัท เวิร์คพอยต์ เอ็นเทอร์เม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ำกัด ฯลฯ บริษัทเหล่ำนี้มีสตูดิโอผลิตรำยกำรเป็นของตนเองเช่นกัน 
ส่วนผู้ผลิตรำยกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กนิยมเช่ำสตูดิโอถ่ำยท ำจำกผู้ให้บริกำรเช่ำสตูดิโอที่มีอยู่
มำกมำย ได้แก่ มีเดียสตูดิโอ เจเอสแอลสตูดิโอ มูนสตำร์สตูดิโอ มนตรีสตูดิโอ พร้อมมิตรฟิล์มสตูดิโอ 
โรงถ่ำยละครกันตนำ (กันตนำมูฟวี่ทำวน์ศำลำยำ) และโรงถ่ำยละครดำรำวิดีโอ (โรงถ่ำยละครลำดหลุด
แก้ว) เป็นต้น 

แม้คุณลักษณะของสตูดิโอถ่ำยท ำส่วนใหญ่มีควำมคล้ำยคลึงกัน แต่คุณสมบัติของสตูดิโอแต่ละ
แห่งอำจมีควำมเหมำะสมกับกำรถ่ำยท ำรำยกำรแต่ละแบบแตกต่ำงกันไปตำมขนำดและสิ่งอ ำนวยควำม
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สะดวกต่ำงๆ เชน่ หำกต้องกำรผลิตรำยกำรทอล์กโชว์ที่มีเฉพำะพิธีกรกับผู้ร่วมรำยกำรเพียง 1-2 คน 
ควรเลือกใช้สตูดิโอขนำดเล็กๆเพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย แต่หำกเป็นรำยกำรตีสิบที่มีผู้ชมทำงบ้ำนนั่งชมอยู่
ในสตูดิโอด้วย ควรใช้สตูดิโอขนำดใหญ่ให้เพียงพอกับจ ำนวนคน หรือหำกเป็นรำยกำรแสดงคอนเสิร์ต
ก็ควรใช้สตูดิโอที่มีพื้นที่กว้ำงขวำงรองรับคนและกำรติดตั้งอุปกรณ์ถ่ำยท ำใหญ่ๆได้ เป็นต้น ดังนั้นก่อน
กำรตัดสินใจเลือกใช้สตูดิโอใดๆในกำรถ่ำยท ำรำยกำร ประกำรแรกสุดที่ต้องท ำ คือ กำรรู้ข้อมูลควำม
ต้องกำรของกำรใช้งำนของรำยกำรที่จะผลิต หลังจำกนั้นจึงค่อยค้นหำและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
สตูดิโอที่คำดว่ำน่ำจะเหมำะสมกับกำรใช้ถ่ำยท ำรำยกำรของตน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ สตูดิโอที่ดีที่สุดคือ
สตูดิโอที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับกำรใช้งำนของเรำมำกที่สุดนั่นเอง  

ขั้นตอนการส ารวจสตูดิโอถ่ายท า 

โดยปกติ รำยกำรที่ถ่ำยท ำในสตูดิโอจะมีฉำกหลักประจ ำอยู่ หลังจำกนั้นอำจมีกำรเสริมแต่ง
ฉำกหรือเพิ่มเติมบำงสิ่งลงไปในฉำกเพื่อสร้ำงสีสันให้กับรำยกำรแต่ละตอน กำรหำข้อมูลในช่วงแรก
ก่อนกำรตัดสินใจเลือกสตูดิโอแห่งใดแห่งหนึ่งมำเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำ ผู้จัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำต้อง
ด ำเนินกำรหำข้อมูลอย่ำงหนักเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมำะสมที่สุดส ำหรับรำยกำร พร้อมทั้งต้องท ำนำย
แนวโน้มในอนำคตของตอนต่อๆไปด้วยว่ำน่ำจะไปในทิศทำงใด ควำมถี่บ่อยในกำรใช้งำนแต่ละอย่ำงมี
มำกน้อยเพียงใด เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ว่ำสตูดิโอที่ต้องกำรใช้นั้นมีขีดควำมสำมำรถมำกน้อยแค่ไหน 
หำกสิ่งใดต้องท ำเป็นประจ ำแต่ศักยภำพของสตูดิโอไม่สำมำรถรองรับได้ ก็ควรเลือกใช้สตูดิโอแห่งอ่ืน
ที่รองรับกำรท ำงำนนั้นๆได้ แต่หำกควำมคิดสร้ำงสรรค์บำงอย่ำงในรำยกำรไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอำจเลือก
วิธีปรับเปลี่ยนควำมคิดให้สอดคล้องกับสภำพของสตูดิโอที่ใช้แทน เพรำะกำรเปลี่ยนสตูดิโอบ่อยๆเป็น
เร่ืองยำกล ำบำกในกำรขนย้ำยฉำก ทีมงำนต้องปรับตัวในกำรท ำงำน และอำจท ำให้กำรนัดหมำยของ
ทีมงำนสับสนได้ง่ำย ดังนั้นภำยหลังกำรตัดสินใจเลือกใช้สตูดิโอใดเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำรไปแล้ว
จะไม่นิยมเปลี่ยนแปลงสถำนที่ถ่ำยท ำเท่ำใดนัก  

ส ำหรับค ำแนะน ำทั่วไปส ำหรับกำรจัดหำสตูดิโอถ่ำยท ำรำยกำร แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อน
กำรตัดสินใจเลือกสตูดิโอถ่ำยท ำ และช่วงหลังกำรตัดสินใจเลือกใช้สตูดิโอ ดังนี้ 
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1) ช่วงก่อนตัดสินใจเลือกสตูดิโอถ่ายท า 

เมื่อผู้ผลิตรำยกำรตัดสินใจเลือกผลิตรำยกำรในสตูดิโอแล้ว ค ำถำมต่อมำคือควรใช้สตูดิโอแห่ง
ใดถ่ำยท ำ ผู้ผลิตรำยกำรขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มีสตูดิโอเป็นของตนเองจ ำเป็นต้องเช่ำสถำนที่จำก
บริษัทผู้ให้บริกำรเช่ำสตูดิโอ แต่หำกเป็นรำยกำรของสถำนีโทรทัศน์หรือผู้ผลิตรำยกำรขนำดใหญ่นิยม
ใช้สตูดิโอของตนเองที่มีอยู่ อย่ำงไรก็ดี กำรส ำรวจสตูดิโอถ่ำยท ำมีควำมส ำคัญกับทุกๆรำยกำร ซึ่ง
ข้อแนะน ำส ำหรับขั้นตอนกำรเลือกใช้สตูดิโอ มีดังนี้ 

1. ศึกษำขอบเขตกำรใช้งำนสตูดิโอในรำยกำรที่ต้องกำรผลิต  

ผู้วิจัยควรส ำรวจดูว่ำสตูดิโอที่ต้องกำรใช้นั้นสำมำรถรองรับกำรผลิตรำยกำรที่ต้องกำรได้
หรือไม่ ข้อควรพิจำรณำ ได้แก่ ขนำดพื้นที่ตั้งฉำกและอุปกรณ์ถ่ำยท ำต่ำงๆ กำรรองรับพื้นที่กำรแสดง
และจ ำนวนผู้ร่วมรำยกำร กำรท ำเทคนิคพิเศษ และกำรน ำสิ่งพิเศษต่ำงๆเข้ำฉำก เป็นต้น1 หำกคุณสมบัติ
ของสตูดิโอมีศักยภำพต่ ำกว่ำที่ต้องกำรจนไม่สำมำรถใช้ถ่ำยท ำรำยกำรได้ ให้ค้นหำรำยชื่อสตูดิโออ่ืนๆ
จำกประสบกำรณก์ำรใช้งำนในอดีต สอบถำมเพื่อนๆในวงกำร ดูฐำนข้อมูลรำยชื่อผู้ให้บริกำรสตูดิโอ
ถ่ำยท ำ2 และเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำรสตูดิโอถ่ำยท ำต่ำงๆ เป็นต้น  

ส ำหรับสตูดิโอที่มีแนวโน้มว่ำน่ำจะใช้ได้ ให้ผู้วิจัยบันทึกชื่อบริษัท ชื่อสตูดิโอ ที่อยู่ ช่อง
ทำงกำรติดต่อต่ำงๆ ชื่อเจ้ำของผู้ประกอบกำร ชื่อติดต่อของผู้ประสำนงำนของสตูดิโอ และแผนที่กำร
เดินทำง ทั้งนี้สตูดิโอแต่ละแห่งอำจมีคุณสมบัติกำรใช้งำนและควำมถนัดในกำรท ำงำนต่ำงกัน เช่น บำง
แห่งเหมำะกับกำรถ่ำยท ำคอนเสิร์ต บำงแห่งเหมำะกับกำรถ่ำยท ำซิตคอม บำงแห่งเหมำะกับกำรถ่ำยท ำ
เรียลลิตี้ และบำงแห่งเหมำะกับรำยกำรทอล์กโชว์ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยต้องสืบค้นข้อมูลประวัติกำรใช้งำน
ถ่ำยท ำที่ผ่ำนๆมำเพื่ออ้ำงอิง และสอบถำมผู้ที่เคยใช้บริกำรมำก่อน 

 

                                                           
1 เช่น กำรติดโคมระย้ำ กำรใส่แท้งค์น้ ำ กำรจอดรถโอบี ฯลฯ 
2 สำมำรถดูได้ทีเ่ว็บไซต์กองกิจกำรภำพยนตร์ (Thailand Film Office) กรมกำรท่องเที่ยว http://www.thailandfilmoffice.org 
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2. ติดต่อขอข้อมูลทั่วไป  

หลังจำกได้รำยชื่อสตูดิโอที่ใกล้เคียงกับควำมต้องกำรมำได้จ ำนวนหน่ึง ผู้จัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำ
ควรติดต่อขอข้อมูลทั่วไปจำกผู้ให้บริกำรสตูดิโอก่อนลงส ำรวจสถำนที่จริง ซึ่งสิ่งที่ควรพิจำรณำ
เบื้องต้น ได้แก่ 

 ตารางการจองเวลาถ่ายท า ผู้วิจัยต้องดูว่ำตำรำงกำรจองเวลำถ่ำยท ำของสตูดิโอนั้นยังมีว่ำง
เหลืออยู่หรือไม่ เวลำเร่ิมต้นและสิ้นสุดกำรท ำงำนในแต่ละกะคือเวลำใด ควำมเป็นไปได้
ในกำรจองล่วงเวลำหรือขอจองกรณีพิเศษเป็นไปได้มำกน้อยแค่ไหน ฯลฯ เพื่อน ำมำ
เปรียบเทียบกับตำรำงกำรถ่ำยท ำของตนว่ำสำมำรถปรับให้ตรงกันกับตำรำงเวลำกำรจองที่
เหลือได้อยู่หรือไม่ ส่วนใหญ่ระบบกำรจองสตูดิโอจะเป็นกำรจองต่อเนื่องของรำยกำร
ประจ ำต่ำงๆที่ใช้บริกำรอยู่ ส่วนกำรจองหนึ่งกะหรือหนึ่งคิวคิดเป็นเวลำ 9 ชั่วโมง ตั้งแต่ 
9.00-18.00 น. ถ้ำเกินเวลำ 18.00 น. แต่ไม่เกิน 24.00 น. คิดเป็นหนึ่งคิวคร่ึง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อก ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนของแต่ละแห่ง กำรใช้สตูดิโอเกินก ำหนดเวลำผู้ผลิต
รำยกำรต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม  

 ค่าใช้จ่าย ค่ำเช่ำสตูดิโอส่วนใหญ่คิดเป็นรำคำเหมำจ่ำยต่อคร้ัง/ต่อคิว โดยรวมค่ำแรง ค่ำ
อุปกรณ์ถ่ำยท ำ ค่ำไฟ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ผลิตรำยกำรบำง
รำยต้องกำรเช่ำเฉพำะพื้นที่ถ่ำยท ำสตูดิโอ โดยน ำอุปกรณ์เคร่ืองมือถ่ำยท ำ และเจ้ำหน้ำที่
ของตนมำเองก็ได้ ซึ่งค่ำบริกำรจะคิดแยกแต่ละรำยกำรไป อย่ำงไรก็ดี กำรจ่ำยเหมำรวม
อำจไม่รวมค่ำใช้จ่ำยบำงอย่ำง เช่น ค่ำติดต้ังและเก็บฉำก ค่ำล่วงเวลำเจ้ำหน้ำที่ ค่ำท ำเทคนิค
พิเศษ ค่ำใช้อุปกรณ์พิเศษที่เกินกว่ำข้อตกลง ค่ำบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำเปิดห้อง
บริกำรแขกพิเศษ ค่ำประกันควำมเสียหำย และอ่ืนๆ ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษำรำยละเอียดเหล่ำนี้
ในเอกสำรสัญญำและสอบถำมข้อตกลงต่ำงๆให้รอบคอบเสียก่อน 

 อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆในการถ่ายท า หำกทำงผู้ผลิตรำยกำรต้องกำรใช้บริกำรอุปกรณ์
เคร่ืองมือถ่ำยท ำของผู้ให้บริกำรสตูดิโอด้วย ผู้วิจัยควรตรวจสอบระบบและรุ่นของอุปกรณ์
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เคร่ืองมือ เคร่ืองเล่น และเคร่ืองบันทึกต่ำงๆว่ำใช้ได้กับเคร่ืองมือและวัสดุต่ำงๆที่บริษัทใช้
ท ำงำนอยู่หรือไม่  

หำกส ำรวจข้อมูลแล้วพบว่ำสตูดิโอแห่งใดมีคุณสมบัติสอดคล้องกับรำยกำรที่ต้องกำรผลิต 
ผู้วิจัยควรติดต่อขอนัดหมำยเข้ำไปดูสถำนที่จริงต่อไป เพื่อพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติม ถ่ำยภำพ และสังเกต
บรรยำกำศกำรท ำงำนต่ำงๆ ซึ่งจะน ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรตัดสินใจในภำยหลัง  

3. กำรลงส ำรวจพื้นที่  

เมื่อผู้วิจัยสนใจสตูดิโอแห่งใดควรลงไปส ำรวจพื้นที่จริงสักครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ำแต่ละอย่ำง
เป็นไปตำมข้อมูลที่ได้มำ กำรส ำรวจสถำนที่ที่ให้บริกำรสตูดิโอนั้นผู้วิจัยต้องนัดหมำยวันเวลำและขอ
เข้ำไปส ำรวจพื้นที่ต่ำงๆให้ได้มำกที่สุด ได้แก่ ห้องสตูดิโอถ่ำยท ำ ห้องควบคุม ห้องแต่งตัว ห้องเก็บฉำก
และอุปกรณ์ประกอบฉำก ห้องพักรับรองแขก ห้องสุขำ สถำนที่รับประทำนอำหำร และที่จอดรถ โดย
ควรบันทึกภำพถ่ำย วำดต ำแหน่งและระยะทำงของสถำนที่ต่ำงๆพร้อมขนำดของพื้นที่ส ำคัญๆ
โดยประมำณ ส ำหรับข้อแนะน ำในกำรส ำรวจแต่ละพื้นที่มีดังนี้ 

ห้องสตูดิโอถ่ายท า (studio floor) ผู้วิจัยควรตรวจสอบขนำดพื้นที่และควำมสูงของห้องสตูดิโอ 
ขนำดของพื้นที่ที่ใช้ตั้งฉำก ขนำดของพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ำยท ำ ควำมสูงของสตูดิโอ ขนำดพื้นที่
รองรับผู้ชมในห้องส่ง ขนำดของประตูสตูดิโอในกำรขนย้ำยของเข้ำฉำก ควำมแข็งแรงของพื้นเวที 
ระบบไฟ สภำพเคร่ืองปรับอำกำศ กลิ่น ระบบเคร่ืองมือสื่อสำรในกำรถ่ำยท ำ ระบบป้องกันเสียงรบกวน 
และสิ่งใช้สอยที่อำจเป็นประโยชน์ในกำรถ่ำยท ำอย่ำงบลูสกรีนและผ้ำม่ำน เป็นต้น  

ในกรณีที่ต้องกำรน ำสิ่งพิเศษบำงอย่ำงเข้ำฉำก ผู้วิจัยต้องสอบถำมข้อมูลต่ำงๆกับทีมงำนให้
เรียบร้อยเพื่อส ำรวจดูว่ำสตูดิโอสำมำรถรองรับกำรถ่ำยท ำได้หรือไม่ เช่น กำรน ำรถโอบีคันใหญ่เข้ำมำ
ในสตูดิโอ ผู้วิจัยต้องดูว่ำขนำดรถที่จะน ำเข้ำมำในสตูดิโอนั้นสำมำรถผ่ำนประตูชั้นต่ำงๆเข้ำไปได้
หรือไม่ และหำกเข้ำไม่ได้จะสำมำรถจอดไว้ได้ที่ไหน อีกตัวอย่ำงหนึ่ง เช่น กรณีมีสัตว์เข้ำฉำก ผู้วิจัย
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ต้องดูว่ำก่อนเข้ำฉำกจะน ำสัตว์เหล่ำนั้นไปไว้ที่ไหนไม่ให้ตื่นตกใจกลัวและท ำอันตรำยคนอ่ืนๆ สิ่ง
เหล่ำนี้ผู้วิจัยต้องคิดเผื่อไว้ล่วงหน้ำ      

ห้องควบคุมรายการ (control room) ผู้วิจัยควรตรวจสอบขนำดพื้นที่ สภำพ ศักยภำพของ
เคร่ืองมือในกำรรองรับกำรถ่ำยท ำ ระบบ รุ่น และจ ำนวน ว่ำตรงกับควำมต้องกำรหรือไม่ และระยะห่ำง
ระหว่ำงห้องสตูดิโอและห้องควบคุมอยู่ไกลกันเพียงใด ฯลฯ  

ห้องแต่งตัว สตูดิโอโดยทั่วไปห้องแต่งตัวกับห้องแต่งหน้ำจะอยู่ในห้องเดียวกัน สิ่งที่ผู้วิจัยควร
ตรวจสอบ ได้แก่ สภำพห้องแต่งตัว จ ำนวนห้องแต่งตัว ขนำดพื้นที่ กำรแบ่งสัดส่วนพื้นที่ พื้นที่ฝ่ำย
เสื้อผ้ำ พื้นที่แต่งหน้ำ พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้ำ ควำมมิดชิดของห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ล็อกเกอร์เก็บสิ่งของมีค่ำ 
ควำมสะอำด สภำพเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวนที่นั่งในห้อง พื้นที่ส ำหรับสูบบุหรี่นอกห้อง และปลั๊กไฟ 
เป็นต้น ห้องแต่งตัวมักถูกใช้เป็นห้องซ้อมบทพูด หรือ “พูดต่อบท”ก่อนเข้ำฉำกถ่ำยท ำจริงของผู้แสดง
น ำ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้แสดงน ำมักต้องกำรห้องแต่งตัวที่เป็นส่วนตัวมำกกว่ำห้องแต่งตัวรวม ด้วยเหตุผล
สมำธิในกำรท่องบท กำรรักษำภำพลักษณ์ และรวมไปถึงกำรป้องกันกำรถูกรบกวนจำกกำรถ่ำยภำพที่
ไม่พึงประสงค์เผยแพร่ออกสู่สำธำรณะโดยไม่ทันระวังตัว เช่น ขณะเปลี่ยนเสื้อผ้ำ หรือสูบบุหรี่อยู่   
เป็นต้น นอกจำกนี้ห้องแต่งตัวควรมีพื้นที่ส ำหรับเก็บของมีค่ำ เน่ืองจำกขณะถ่ำยท ำผู้แสดงต้องทิ้งข้ำว
ของไปเข้ำฉำกในสตูดิโอ ซึ่งระหว่ำงนั้นหำกไม่มีคนช่วยเฝ้ำของอำจมีคนอ่ืนเดินเข้ำมำหยิบของไปได้
ตลอดเวลำ ดังนั้นหำกห้องแต่งตัวของสตูดิโอมีล็อคเกอร์ที่ปลอดภัยก็สำมำรถป้องกันไว้ได้ระดับหนึ่ง 
และแน่นอนกำรมีกล้องวงจรปิดเอำไว้ภำยในห้องแต่งตัวเพื่อดูแลควำมปลอดภัยของทรัพย์สินคงไม่ใช่
ทำงเลือกที่ดีส ำหรับพื้นที่ที่ต้องมีกำรเปลี่ยนเสื้อผ้ำ 

ห้องเก็บฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ก่อนอ่ืนผู้วิจัยต้องสอบถำมว่ำสตูดิโอแห่งนั้นรับฝำก
เก็บฉำกด้วยหรือไม่ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไร มีเจ้ำหน้ำที่ขนย้ำยและติดตั้งฉำกให้ด้วยหรือไม่ และกรณี
เกิดควำมเสียหำยใครเป็นผู้รับผิดชอบค่ำซ่อมแซม ในกรณีสตูดิโอมีพื้นที่ไม่เพียงพอส ำหรับเก็บฉำกได้
จะเป็นเร่ืองยุ่งยำกส ำหรับกำรขนย้ำยฉำกใหญ่ๆไปที่อื่น เพรำะนอกจำกต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรขนย้ำย
แล้ว ยังท ำให้ฉำกพังเสียหำยได้ง่ำยอีกด้วย ดังนั้นหำกเป็นฉำกใหญ่ๆควรเลือกสตูดิโอที่มีให้บริกำรเก็บ
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ฉำกรำยกำรด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องส ำรวจด้วยว่ำพื้นที่ที่เก็บฉำกเป็นอย่ำงไร ลักษณะกำรจัดเก็บเป็น
กำรเก็บรวมกับรำยกำรอ่ืนหรือแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน ขนำดพื้นที่ใหญ่เพียงพอส ำหรับฉำกรำยกำร
หรือไม่ สถำนที่มีหลังคำคลุมหรือเปิดโล่ง และรถขนย้ำยฉำกเข้ำออกได้สะดวกหรือไม่ เป็นต้น  

สถำนที่เก็บฉำกที่ดีควรเป็นอำคำรที่กันแดด ลม ฝน และน้ ำท่วมได้ โดยมีหลังคำคลุม แยก
พื้นที่เป็นสัดส่วน พื้นยกสูงจำกถนนและเป็นทำงลำดให้รถขนฉำกเข็นขึ้นลงได้สะดวก  มีระบบแสง
สว่ำง ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบป้องกันสัตว์รบกวน เพื่อป้องกันควำมเสียหำยกับฉำกรำยกำร 
กำรรับฝำกเก็บฉำกไว้นอกชำยคำสตูดิโอ สำมำรถท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับฉำกได้ง่ำย ด้วยเหตุนี้กำร
เสียค่ำบริกำรส ำหรับสตูดิโอที่มีสถำนที่เก็บฉำกและมีประกันควำมเสียหำยอำจคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรปล่อย
ให้ฉำกถูกแดดถูกฝนอยู่ภำยนอกอำคำร โดยเฉพำะฉำกรำยกำรที่ลงทุนสูงๆ ยิ่งฉำกเสียหำยมำกเท่ำใดก็
จะท ำให้เสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมมำกขึ้นเท่ำนั้น 

พื้นที่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ได้แก่ ที่จอดรถ ห้องรับประทำนอำหำร ห้องรับรองแขกพิเศษ 
และพื้นที่สูบบุหรี่ เป็นต้น ผู้วิจัยควรตรวจสอบที่จอดรถว่ำวันถ่ำยท ำนั้นจะมีรถเข้ำมำจอดมำกน้อย
เพียงใด มีรำยกำรอ่ืนมำถ่ำยท ำวันเดียวกันหรือไม่ และหำกที่จอดรถไม่เพียงพอจะมีพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงที่ใดให้จอดรถได้บ้ำง นอกจำกนี้ต้องส ำรองที่จอดรถให้กับบุคคลส ำคัญๆของรำยกำรเอำไว้
ด้วย เช่น โปรดิวเซอร์รำยกำร พิธีกร แขกรับเชิญคนส ำคัญ และดำรำนักแสดงน ำ รวมถึงรถขนอุปกรณ์
จ ำเป็นส ำหรับกำรถ่ำยท ำรำยกำร เป็นต้น  

ห้องน้ ำและร้ำนอำหำร เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีควำมส ำคัญไม่แพ้พื้นที่อ่ืนๆ ผู้วิจัยควรตรวจดูเรื่อง
ควำมสะอำด จ ำนวนห้องน้ ำ กำรแบ่งแยกห้องชำยหญิง อ่ำงล้ำงหน้ำ ก๊อกน้ ำ ฯลฯ นอกจำกนี้กำรถ่ำยท ำ
รำยกำรในสตูดิโอมักใช้เวลำนำนต้ังแต่เช้ำถึงเย็น สถำนที่รับประทำนอำหำรจึงเป็นอีกแห่งหน่ึงที่ต้อง
ตรวจสอบดูว่ำสตูดิโอนั้นมีห้องอำหำรบริกำรหรือไม่ รองรับคนได้กี่คน ร้ำนอำหำรมีอะไรบ้ำง มีร้ำน
มังสวิรัติและร้ำนอำหำรอิสลำมหรือไม่ สถำนบริกำรน้ ำดื่มมีอะไร สะอำดมำกน้อยเพียงใด เปิด-ปิดครัว
กี่โมง ในกรณีไม่มีโรงอำหำรควรส ำรวจดูว่ำมีพื้นที่ใดที่สำมำรถใช้รับประทำนอำหำรได้ สภำพเป็น
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อย่ำงไร มีโต๊ะเก้ำอ้ีให้นั่งหรือไม่ และหำกต้องกำรจ้ำงร้ำนจัดบริกำรอำหำรนอกสถำนที่ (catering) มำ
เองจะได้ไหม มีพื้นที่ตรงไหนให้ปรุงและจัดตั้งอำหำรเสริฟได้บ้ำง เป็นต้น  

ส ำหรับรำยกำรบำงตอน หำกมีกำรเชิญแขกระดับวีไอพีมำบันทึกรำยกำรในสตูดิโอ เช่น 
นำยกรัฐมนตรี ซุปเปอร์สตำร์จำกเกำหลี ผู้น ำจำกต่ำงประเทศ ฯลฯ ผู้วิจัยควรตรวจสอบดูว่ำสตูดิโอที่
ต้องกำรใช้นั้นมีห้องใดสำมำรถใช้เป็นห้องรับรองแขกคนส ำคัญๆได้บ้ำง สภำพห้องมีควำมปลอดภัยแค่
ไหน สะดวกสบำยเพียงใด ที่นั่งเป็นอย่ำงไร เคร่ืองปรับอำกำศยังคงใช้งำนได้ดีหรือไม่ และอำจรวมไป
ถึงกำรตรวจดูว่ำภำยในห้องว่ำมีหนังสือพิมพ์ นิตยสำร และสัญญำณอินเตอร์เน็ตให้ใช้ได้หรือไม่     
เป็นต้น  

ภำพที่ 11.1 พื้นที่ส ำคัญของสตูดิโอที่ผู้วิจัยควรส ำรวจ 

 

4. ประเมินตัวเลือก  

เมื่อส ำรวจข้อมูลและลงพื้นที่ดูสตูดิโอถ่ำยท ำในแต่ละแห่งที่เข้ำข่ำยกำรใช้งำนจริงได้เรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยควรประมวลข้อมูลเพื่อกำรประเมินผลว่ำสตูดิโอแห่งใดควรเลือกใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำมำก
ที่สุด เพรำะเหตุใด แล้วน ำไปเสนอกับโปรดิวเซอร์รำยกำรเพื่อท ำกำรตัดสินใจอีกครั้ง โดยเกณฑ์ที่ใช้

สตูดิโอ 

พื้นท่ีถ่ายท า 

ห้องสตูดิโอถ่าย
ท า ห้องควบคุม ห้องแต่งตัว ห้องเก็บฉาก 

พื้นท่ีอ านวย
ความสะดวก 

ท่ีจอดรถ/ท่ีกิน
อาหาร/ห้องน้ า/

อื่นๆ 
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ประเมินตัวเลือก ได้แก่ รำคำค่ำบริกำร ระบบกำรจองคิว ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรใช้ถ่ำยท ำรำยกำร 
ระยะทำง ควำมสะดวกในกำรเดินทำง ควำมคุ้นเคยรู้จักกัน ควำมพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือต่ำงๆ 
สถำนที่เก็บฉำก ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน คุณภำพกำรให้บริกำร ระบบควำมปลอดภัย ควำม
สะอำด กำรเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลำกำรยื่นบิลและช ำระเงิน ที่จอดรถ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ เงื่อนไขข้อจ ำกัดต่ำงๆ และค ำติชมจำกผู้ที่เคยใช้บริกำร เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่ำงกำรส ำรวจ
สถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำร ผู้วิจัยสำมำรถรำยงำนข้อมูลเป็นระยะๆ และอำจประเมินตัวเลือกไปพร้อมๆกับ
หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำและโปรดิวเซอร์เพื่อช่วยกันเลือกสตูดิโอที่เหมำะสมกับรำยกำรมำก
ที่สุด ส่วนตัวเลือกอ่ืนๆที่ไม่ได้ใช้ ผู้วิจัยควรเก็บรำยชื่อเอำไว้ในฐำนข้อมูลเผื่อใช้เป็นตัวเลือกส ำรองใน
ยำมฉุกเฉิน  

2) ช่วงหลังการตัดสินใจเลือกใช้สตูดิโอ 

เมื่อโปรดิวเซอร์รำยกำรตัดสินใจเลือกสตูดิโอแห่งใดแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ถ้ำสตูดิโอที่
เลือกใช้เป็นของบริษัทผู้ผลิตรำยกำรเอง ผู้วิจัยเพียงประสำนงำนแจ้งไปยังหัวหน้ำฝ่ำยดูแลสตูดิโอให้
ทรำบว่ำต้องกำรใช้สตูดิโอใด และจองวันถ่ำยท ำอย่ำงไรบ้ำง แต่หำกเช่ำสตูดิโอภำยนอก ผู้ผลิตรำยกำร
จะต้องท ำสัญญำข้อตกลงกับบริษัทผู้ให้เช่ำสตูดิโอ ซึ่งงำนในส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย แต่ผู้วิจัยต้อง
ควรอ่ำนละเอียดสัญญำข้อตกลงต่ำงๆให้เข้ำใจและจดจ ำเอำไว้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับฝ่ำยต่ำงๆท ำตำม
เงื่อนไขสัญญำกำรเช่ำสตูดิโอ เช่น ก ำหนดเวลำกำรใช้งำน เงื่อนไขกำรยกเลิกโดยไม่ถูกหักเงิน กำรคิด
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นในกรณีต่ำงๆ รำยกำรค่ำบริกำรเพิ่มพิเศษ และข้อห้ำมต่ำงๆ เป็นต้น 

หลังจำกนั้น ในขั้นตอนกำรเตรียมงำนผลิตรำยกำร ผู้วิจัยควรแจ้งยืนยันกำรใช้สตูดิโออีกครั้ง
กับผู้ดูแลกำรจองคิวสตูดิโอ หำกมีสิ่งใดที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนต้องรีบแจ้งให้โปรดิวเซอร์และทีมงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบเพื่อหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป หลังจำกลงมือถ่ำยท ำในสตูดิโอที่เลือกแล้ว กำรถ่ำยท ำครั้ง
ต่อๆไปจะง่ำยขึ้นเพรำะรูปแบบรำยกำรที่ถ่ำยท ำในสตูดิโอส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้ำงฉำกหลักแบบเดิม 
เปลี่ยนแปลงเฉพำะส่วนที่เป็นเน้ือหำและองค์ประกอบย่อยๆภำยในฉำกเท่ำนั้น เช่น กำรเปลี่ยนผู้ให้
สัมภำษณ์ กำรเปลี่ยนบทพูด และกำรเปลี่ยนตัวอย่ำงกำรสำธิตต่ำงๆ เป็นต้น โดยผู้วิจัยที่ท ำหน้ำที่ส ำรวจ
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สตูดิโอถ่ำยท ำไม่จ ำเป็นต้องตรวจสอบทุกรำยละเอียดแบบช่วงก่อนกำรตัดสินใจเลือกสตูดิโอถ่ำยท ำ
รำยกำรอีก 

ภำพที่ 11.2 ขั้นตอนกำรวิจัยสตูดิโอถ่ำยท ำรำยกำร 

 
กล่ำวโดยสรุป ในหัวข้อกำรส ำรวจสตูดิโอถ่ำยท ำ ได้แบ่งขั้นตอนกำรส ำรวจสตูดิโอออกเป็น

สองช่วงใหญ่ๆ คือ หนึ่ง ช่วงก่อนกำรตัดสินใจเลือกสตูดิโอถ่ำยท ำ เป็นขั้นตอนกำรศึกษำขอบเขตกำร
ใช้งำนว่ำต้องกำรสตูดิโอแบบใด โดยขอข้อมูลรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ ค่ำใช้จ่ำย ระบบกำรจองคิว 
และอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ของสตูดิโอแห่งนั้นได้จำกผู้ให้บริกำร หลังจำกนั้นควรลงไปส ำรวจของจริง
อย่ำงน้อยหนึ่งคร้ังก่อนตัดสินใจ ซึ่งพื้นที่ที่ควรดู ได้แก่ ส่วนพื้นที่ถ่ำยท ำ และพื้นที่อ ำนวยควำมสะดวก
ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนจริง และสองช่วงหลังกำรตัดสินใจเลือกใช้สตูดิโอ เป็น
ขั้นตอนของกำรท ำสัญญำตกลงต่ำงๆ และจองคิวกำรถ่ำยท ำตำมตำรำงกำรถ่ำยท ำ 

 

ก่อนตัดสินใจเลือกสตูดิโอถ่ายท า 

ส ารวจขอบเขตการใช้งานจริง 

ติดต่อขอข้อมูลทั่วไป 

ส ารวจศักยภาพของสตูดิโอ 

ประเมินตัวเลือกต่างๆ 

หลังตัดสินใจเลือกสตูดิโอถ่ายท า 

ตกลงท าสัญญา 

จองคิว 

ถ่ายท าจริง 
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บทท่ี 12 

การส ารวจการถ่ายท านอกสถานท่ี 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 ต ำแหน่งที่มีบทบำทในกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ 
 แนวทำงกำรเตรียมงำนส ำหรับกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ 

o รำยกำรต้องกำรใช้สถำนที่อะไรบ้ำง (what)  
o วิธีกำรส ำรวจสถำนที่ต้องท ำอย่ำงไร (how) 
o สถำนที่นั้นอยู่แห่งใด (where)  
o ใครที่เรำต้องติดต่อขออนุญำตใช้สถำนที่ (who)  
o เหตุผลใดจึงต้องเลือกใช้สถำนที่แห่งนั้น (why) 
o วันเวลำที่ใช้ส ำหรับถ่ำยท ำรำยกำร (when)  

 ประเภทกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ 
o กำรส ำรวจโดยลงพื้นที่ก่อนล่วงหน้ำ 
o กำรส ำรวจหน้ำงำนก่อนกำรถ่ำยท ำจริง 

เกร่ินน า 

รูปแบบกำรถ่ำยท ำรำยกำรอีกประเภทหนึ่ง คือ กำรถ่ำยท ำรำยกำรนอกสถำนที่ซึ่งพบได้บ่อยๆ
ในรูปแบบรำยกำรท่องเที่ยว ละคร สำรคดี และรำยงำนข่ำวนอกสถำนที่ กำรถ่ำยท ำรำยกำรนอกสถำนที่
เป็นแรงดึงดูดอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้บำงคนสนใจมำท ำงำนด้ำนโทรทัศน์ เพรำะได้ตื่นเต้นสนุกสนำนกับกำร
สัมผัสกับโลกใหม่ๆอยู่เสมอ อย่ำงไรก็ดี บนควำมสนุกสนำนของกำรออกกองถ่ำยท ำนั้นต้องแบกควำม
รับผิดชอบบำงอย่ำงเอำไว้ด้วย นั่นคือ กำรถ่ำยท ำรำยกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดเอำไว้ 
กำรไม่เตรียมกำรถ่ำยท ำล่วงหน้ำให้ดีจะสร้ำงแรงกดดันในกำรท ำงำนอย่ำงมำก ดังนั้นผู้วิจัย จึงเข้ำมำมี
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บทบำทในขั้นตอนกำรเตรียมงำนถ่ำยท ำค่อนข้ำงมำก เน่ืองจำกก่อนถึงวันถ่ำยท ำทีมงำนต้องกำรทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรถ่ำยท ำและสถำนที่ถ่ำยท ำต่ำงๆว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งผู้วิจัยต้องเป็นผู้ตอบค ำถำม
ต่ำงๆแก่ทีมงำน  

กำรส ำรวจข้อมูลของผู้วิจัยส ำหรับกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ บำงคร้ังไม่ได้ดูเพียงสถำนที่ถ่ำยท ำ 
แต่รวมถึงกำรค้นหำบุคคลที่สำมำรถน ำมำเป็นผู้ร่วมรำยกำรได้ด้วย เช่น รำยกำรตลำดสดสนำมเป้ำ 
ต้องกำรถ่ำยท ำร้ำนขนมในตลำดน้ ำดอนหวำย ผู้วิจัยต้องลงพื้นที่ส ำรวจว่ำร้ำนใดน่ำจะเหมำะกับกำร
ถ่ำยท ำ และเมื่อพูดคุยกับเจ้ำของร้ำนแล้วต้องพิจำรณำดูว่ำทั้งสถำนที่และบุคคลเหมำะน ำมำถ่ำยท ำ
รำยกำรหรือไม่ ถ้ำไม่ได้อำจต้องเดินส ำรวจเพื่อพูดคุยกับร้ำนอ่ืนๆจนกว่ำจะลงตัวทั้งบุคคลที่ร่วม
รำยกำรและสถำนที่ที่ต้องกำรใช้ถ่ำยท ำ เป็นต้น 

ข้อดีของกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ คือ กำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิดส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ให้เกิดขึ้นในรำยกำรไปตำมสถำนที่ต่ำงๆได้อย่ำงมีชีวิตชีวำและสมจริง แต่กำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ 
ผู้วิจัยต้องแสวงหำข้อมูลบำงอย่ำงมำกขึ้นกว่ำกำรถ่ำยท ำในสตูดิโอ เนื่องจำกพื้นที่ถ่ำยท ำมีบริบท
แวดล้อมภำยนอกที่คำดเดำได้ยำกไปจนถึงคำดเดำไม่ได้เลยเข้ำมำเกี่ยวข้อง ได้แก่ คนเดินถนน สภำพ
อำกำศ เสียงรบกวน และอ่ืนๆ ซึ่งท ำให้ผู้วิจัยเพิ่มภำระงำนหลำยอย่ำงมำกขึ้น ได้แก่ กำรส ำรวจสถำนที่ 
กำรค้นหำชื่อผู้เป็นเจ้ำของสถำนที่ กำรประสำนงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรถ่ำยท ำให้แก่
ทีมงำน กำรวิเครำะห์ควำมเป็นได้และควำมเหมำะสมส ำหรับกำรถ่ำยท ำ และกำรแจ้งข้อมูลส ำคัญๆให้
ทีมงำนถ่ำยท ำทรำบล่วงหน้ำ เป็นต้น    

ต าแหน่งท่ีมีบทบาทในการส ารวจการถ่ายท านอกสถานท่ี 

ต ำแหน่งที่มีบทบำทส ำคัญในกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ ขึ้นอยู่กับนโยบำยและกำรจัด
โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท หำกทีมงำนมีจ ำนวนเพียงไม่กี่คนต ำแหน่งผู้จัดกำรกองถ่ำย (production 
manager) อำจต้องท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดหำและส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำเองโดยมีผู้วิจัย (researcher) เป็นผู้ช่วย
ค้นหำข้อมูลต่ำงๆ แต่หำกเป็นกองถ่ำยท ำละครมักมีกำรแยกต ำแหน่งฝ่ำยจัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำออกมำ
ชัดเจน นั่นคือ ต ำแหน่ง “ผู้จัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำ” (location manager) ซึ่งมักมีต ำแหน่งผู้ช่วยผู้ก ำกับ 
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(assistant director) และผู้ช่วยฝ่ำยผลิต (production assistant) คอยเป็นผู้ประสำนงำน เก็บข้อมูลส ำรวจ 
จองที่พัก จัดเตรียมกำรเดินทำง และจัดเตรียมเอกสำรขออนุญำตใช้สถำนที่ให้  

ทั้งนีเ้น้ือหำในบทนี้ขอเรียกต ำแหน่งที่มีหน้ำที่ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำรวมๆว่ำ “ผู้วิจัย” ซึ่งมี
หน้ำที่จัดหำและเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำก่อนกำรถ่ำยท ำรำยกำร ได้แก่ กำรส ำรวจ
สถำนที่ถ่ำยท ำ กำรขออนุญำตใช้สถำนที่ กำรจัดท ำเอกสำรกำรออกกองต่ำงๆ และกำรจัดเตรียมสถำนที่
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆให้กับทีมงำน เป็นต้น 

แนวทางการเตรียมงานส าหรับการส ารวจการถ่ายท านอกสถานท่ี 

ผู้วิจัยที่ดีไม่ควรให้ทีมงำนมำสอบถำมข้อสงสัยทุกอย่ำงกอ่นจึงค่อยไปหำค ำตอบ แต่ควรรู้ว่ำ
สิ่งใดน่ำจะเป็นค ำถำมที่ทีมงำนอยำกรู้แล้วรีบออกไปหำค ำตอบนั้นๆมำให้ทีมงำนได้ทรำบ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงต้องหำข้อมูลต่ำงๆล่วงหน้ำให้พร้อมก่อนกำรถ่ำยท ำรำยกำรโดยเฉพำะเร่ืองกำรจัดเตรียมควำมพร้อม
สถำนที่ถ่ำยท ำให้กับทีมงำน ซึ่งแนวทำงกำรเตรียมงำนส ำหรับกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ สำมำรถเร่ิมต้น
ด้วยกำรตั้งค ำถำม 5 W+1H คือ รำยกำรต้องกำรใช้สถำนที่อะไรบ้ำง (what) วิธีกำรส ำรวจสถำนที่ต้อง
ท ำอย่ำงไร (how) สถำนที่นั้นอยู่แห่งใด (where) ใครที่เรำต้องติดต่อขออนุญำต (who) เหตุผลใดจึง
เลือกใช้สถำนที่แห่งนั้นถ่ำยท ำ (why) และวันเวลำที่ต้องกำรใช้ส ำหรับถ่ำยท ำคือเมื่อใด (when)  

1) รายการต้องการใช้สถานท่ีอะไรบ้าง (what)  

กำรส ำรวจข้อมูลสถำนที่ถ่ำยท ำเป็นงำนส ำคัญส ำหรับกำรถ่ำยท ำรำยกำรนอกสถำนที่ ประกำร
แรกผู้วิจัยต้องทรำบก่อนว่ำ รำยกำรในตอนนั้นๆจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่ถ่ำยท ำกี่แห่ง อะไรบ้ำง เพื่อจะได้
เร่ิมต้นส ำรวจสถำนที่แต่ละแห่งได้ตรงตำมบทรำยกำร อย่ำงไรก็ดี งำนส ำรวจสถำนที่ของผู้วิจัยมิได้ดู
เพียงพื้นที่ที่ใช้ถ่ำยท ำรำยกำรเท่ำนั้น เพรำะกำรท ำงำนจริงมีพื้นที่อ่ืนๆที่ทีมงำนอำจต้องกำรทรำบข้อมูล
ด้วยเช่นกัน ได้แก่ พื้นที่ท ำงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ห้องน้ ำ ที่จอดรถ ที่วำงอุปกรณ์ของทีมงำน ร้ำนอำหำร 
เส้นทำงกำรเดินทำง ปั๊มน้ ำมัน และอ่ืนๆ ดังนั้น พื้นที่กำรส ำรวจของผู้วิจัยจึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
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1.1) พื้นที่ส ำหรับถ่ำยท ำรำยกำร  

พื้นที่ส ำหรับถ่ำยท ำรำยกำร ในที่นี้หมำยถึงพื้นที่ที่ปรำกฎให้เห็นบนหน้ำจอโทรทัศน ์โดย
ภำยหลังจำกได้โครงบทรำยกำร ผู้วิจัยต้องพยำยำมท ำควำมเข้ำใจกับบทและแตกบทให้เรียบร้อยเพื่อ
จ ำแนกฉำกต่ำงๆออกมำว่ำ สถำนที่ที่ต้องกำรใช้ถ่ำยท ำมีกี่แห่ง อะไรบ้ำง ก่อนลงไปส ำรวจพื้นที่ถ่ำยท ำ
จริง หลังจำกนั้นให้เข้ำไปสอบถำมควำมต้องกำรของโปรดิวเซอร์ /ผู้ก ำกับ/คนเขียนบท ว่ำสถำนที่ใน
ควำมคิดนั้นอยำกได้แบบไหน  

กำรเขียนบรรยำยฉำกสถำนที่ถ่ำยท ำในบทรำยกำรมี 2 ลักษณะ คือ กำรเขียนระบุชื่อเฉพำะของ
สถำนที่มำให้ เช่น วัดอรุณรำชวรำรำม ร้ำนกำแฟดอยค ำ ย่ำนเยำวรำช ฯลฯ และกำรเขียนฉำกสถำนที่
อย่ำงกว้ำงๆนิยมใช้กับกำรเขียนบทละคร เช่น บ้ำนนำงเอก บ้ำนพระเอก ที่ท ำงำนพ่อนำงเอก ร้ำนกำแฟ 
ฯลฯ  ในกรณีที่มีกำรระบุสถำนที่ถ่ำยท ำมำอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นที่ใด เช่น บ้ำนของผู้ร่วมรำยกำร ตึกคณะ
วำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน ศูนย์รังสิต ตลำดนำงเลิ้ง ฯลฯ ผู้วิจัยเพียงเข้ำไปส ำรวจเพิ่มเติมและ
ประสำนงำนติดต่อขอใช้สถำนที่ถ่ำยท ำ แต่หำกระบุสถำนที่ถ่ำยท ำมำอย่ำงกว้ำงๆโดยไม่ได้บอกชัดเจน 
เช่น โรงเรียนในชนบท โรงพยำบำล ตลำด บ้ำนพระเอก ฯลฯ ผู้วิจัยควรสอบถำมรำยละเอียดของฉำกที่
ต้องกำรว่ำเป็นอย่ำงไร โดยอำจขอภำพตัวอย่ำงอ้ำงอิง (reference) ที่ใกล้เคียงกับควำมต้องกำร เพื่อใช้
เป็นแนวทำงค้นหำสถำนที่ลักษณะนั้นต่อไป 

ส ำหรับรำยกำรละคร ผู้วิจัยต้องจ ำแนกฉำกและสถำนที่ต่ำงๆในละครออกมำให้ชัดเจนว่ำมีกี่
ฉำก รวมไปถึงพื้นที่ย่อยๆที่มีควำมส ำคัญในฉำกกำรแสดง เช่น ห้องนอนนำงเอก ห้องน้ ำ ห้องครัว ฯลฯ 
เพรำะกำรถ่ำยท ำละครสำมำรถใช้เทคนิคกำรถ่ำยท ำที่ท ำให้ฉำกสองฉำกที่อยู่ห่ำงกันคนละแห่งมำเป็น
สถำนที่แห่งเดียวกันได้ เช่น ถ่ำยหน้ำบ้ำนพระเอกที่บ้ำนหลังหนึ่ง แต่เมื่อเข้ำฉำกห้องนอนบ้ำนพระเอก
อำจเลือกสถำนที่ถ่ำยท ำเป็นบ้ำนอีกหลังหนึ่งก็ได้ แต่คนดูเข้ำใจว่ำเป็นบ้ำนหลังเดียวกัน เป็นต้น ดังนั้น 
ทุกๆฉำกที่มีกำรแสดงส ำคัญๆเกิดขึ้นจึงต้องมีกำรจัดแยกออกมำอย่ำงละเอียด 
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1.2) พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทีมงำน  

พื้นที่อีกส่วนหน่ึงที่ผู้วิจัยต้องให้ควำมสนใจ คือ พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทีมงำน ซึ่ง
ในที่นี้หมำยถึงพื้นที่ที่ไม่ได้ปรำกฎบนจอโทรทัศน์ แต่เป็นพื้นที่จ ำเป็นส ำหรับทีมงำนถ่ำยท ำ ได้แก่ พื้น
ที่ตั้งกล้องและอุปกรณ์ถ่ำยท ำ พื้นที่ส ำหรับแต่งหน้ำ-แต่งตัวนักแสดง ที่จอดรถ ห้องน้ ำ ร้ำนอำหำร ห้อง
รับรองแขก ที่พักค้ำงแรม ปั๊มน้ ำมัน และร้ำนสะดวกซื้อ เป็นต้น กำรถ่ำยท ำแต่ละตอนมีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรใช้พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกแตกต่ำงกันไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องดูว่ำฉำกใดจ ำเป็นต้องใช้พื้นที่อ ำนวย
ควำมสะดวกใดบ้ำงตำมควำมเหมำะสม และด ำเนินกำรเตรียมหำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่นั้นๆต่อไป 

2) วิธีการส ารวจสถานท่ีต้องท าอย่างไร (how)  

ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นว่ำ กำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 พื้นที่
ใหญ่ๆ คือ พื้นที่ส ำหรับถ่ำยท ำรำยกำร และพื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทีมงำน ข้อพิจำรณำส ำหรับ
กำรส ำรวจพื้นที่ทั้งสองส่วนมีจุดเน้นแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ พื้นที่ส ำหรับถ่ำยท ำรำยกำรเน้นภำพและเสียง
ที่จะปรำกฎออกมำทำงจอโทรทัศน์ แต่พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทีมงำนเน้นกำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนให้กับทีมงำน ข้อแนะน ำเบื้องต้นส ำหรับวิธีกำรส ำรวจพื้นที่แต่ละส่วน มีดังนี้  

2.1) กำรส ำรวจพื้นที่ส ำหรับถ่ำยท ำรำยกำร 

ส่วนใหญ่รำยกำรที่ถ่ำยท ำนอกสถำนที่ยกเว้นรำยกำรข่ำว ผู้วิจัยมีหน้ำที่ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ
รำยกำรล่วงหน้ำ โดยอำจศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรหรือลงพื้นที่จริงก็ได้ หลังจำกนั้นจึงน ำข้อมูลที่ส ำรวจ
ได้จำกแต่ละแห่งมำน ำเสนอให้ทีมงำนได้ทรำบเพื่อเตรียมกำรถ่ำยท ำให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไป ซึ่ง
ข้อพิจำรณำกว้ำงๆส ำหรับกำรส ำรวจพื้นที่ถ่ำยท ำรำยกำร มีดังนี้  

2.1.1) ควำมใกล้เคียงกับภำพอ้ำงอิง (frames of reference) หรือควำมคิด (idea) ของผู้ผลิต
รำยกำร โปรดิวเซอร์และผู้ก ำกับภำพมักมีภำพในควำมคิดเกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำรเอำไว้คร่ำวๆ 
ว่ำควรมีหน้ำตำออกมำอย่ำงไร ผู้วิจัยจึงควรเห็นภำพในควำมคิดนั้นๆให้ชัดเจนก่อนลงมือส ำรวจพื้นที่
ถ่ำยท ำจริงเพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ กำรใช้ภำพอ้ำงอิง (frames of reference) จะท ำให้ทุกฝ่ำยเห็นภำพ
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ได้ใกล้เคียงกันมำกที่สุด หลังจำกนั้นผู้วิจัยจึงค่อยๆค้นหำดูว่ำสถำนที่แห่งใดและบริเวณใดบ้ำงที่ตรงกับ
ควำมคิดของรำยกำรมำกที่สุด ในกรณีเป็นฉำกย้อนอดีตหรือฉำกเร่ืองรำวในประวัติศำสตร์ที่อิง
ข้อเท็จจริง ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญด้ำนประวัติศำสตร์ โบรำณคดี ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม 
หรือผู้ที่มีประสบกำรณ์ร่วมในเวลำนั้นมำร่วมให้ข้อมูลเพื่อควำมถูกต้องด้วย      

2.1.2) ควำมเป็นไปได้ส ำหรับกำรขออนุญำตใช้สถำนที่ถ่ำยท ำ (permission) กำรใช้สถำนที่
อ่ืนๆที่ผู้ผลิตรำยกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของพื้นที่เอง จ ำเป็นต้องขออนุญำตเจ้ำของเสียก่อน และไม่ใช่ทุก
พื้นที่ที่สำมำรถใช้ถ่ำยท ำรำยกำรได้เสมอไป อย่ำงเช่น ศำล คลังแสงอำวุธ และมัสยิดทีเ่คร่งครัด สถำนที่
เหล่ำนี้ส่วนใหญ่ไม่อนุญำตให้ถ่ำยท ำรำยกำรได้ นอกจำกนี้สถำนที่หลำยแห่งยังมีควำมยำกล ำบำก
ส ำหรับกำรขออนุญำตถ่ำยท ำรำยกำร เช่น หำกรำยกำรต้องกำรน ำเสนอชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 
ควำมคิดในกำรน ำเสนอเร่ืองรำวดังกล่ำวอำจเป็นเร่ืองง่ำย แต่เมื่อต้องกำรถ่ำยท ำเป็นรำยกำรจริงๆขึ้นมำ 
จะพบว่ำมีควำมล ำบำกอย่ำงยิ่งเพรำะทัณฑสถำนต้องรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด อีกทั้งกำรถ่ำยท ำ
ต้องระวังเร่ืองกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักโทษคนอ่ืนๆและญำติๆที่อำจไม่ยินดีให้ปรำกฎใน
รำยกำร ดังนั้นผู้ผลิตรำยกำรจ ำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมจำกกรมรำชทัณฑ์ ผู้ต้องขัง และญำติของ
ผู้ต้องขังที่ปรำกฎในภำพ เป็นต้น  

2.1.3) ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนที่ (facility fees) กำรถ่ำยท ำรำยกำรในสถำนที่รำชกำรและ    
เอกชนที่ผู้ผลิตรำยกำรได้รับกำรเชิญจำกเจ้ำของสถำนที่ให้ไปถ่ำยท ำรำยกำร ผู้ผลิตรำยกำรไม่ต้องเสีย
ค่ำขอใช้สถำนที่ถ่ำยท ำ แต่ในกรณีที่ผู้ผลิตรำยกำรขอใช้อำคำรสถำนที่เพื่อถ่ำยท ำรำยกำรเอง บำงแห่ง
อำจมีเงื่อนไขก ำหนดให้ต้องเสียค่ำธรรมเนียมบำงอย่ำง ได้แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำธรรมเนียม ค่ำไฟ ค่ำน้ ำ 
ค่ำประกันควำมช ำรุดเสียหำย ค่ำล่วงเวลำส ำหรับผู้ดูแลกำรถ่ำยท ำ และค่ำบ ำรุงต่ำงๆ ส่วนกำรถ่ำยท ำใน
สถำนที่ส่วนบุคคลของผู้ร่วมรำยกำร ผู้ผลิตรำยกำรอำจช่วยเหลือค่ำน้ ำค่ำไฟให้แก่ผู้ร่วมรำยกำร
ประมำณ 1,000-1,500 บำท ขึ้นกับงบประมำณที่โปรดิวเซอร์วำงไว้ ผู้วิจัยจึงต้องสอบถำมค่ำใช้จ่ำยใน
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ส่วนน้ีเอำไว้ด้วย เพื่อเข้ำไปเจรจำต่อรองรำคำให้อยู่ภำยในงบประมำณที่จ ำกัดเอำไว้ หรืออำจเสนอเป็น
กำรขึ้นเครดิตขอบคุณก็ได้1  

2.1.4) เสียงรบกวน (noise)2 ส ำหรับกำรถ่ำยท ำที่ต้องกำรบันทึกเสียงเพื่อน ำไปตัดต่อ ผู้วิจัยต้อง
ให้ควำมสนใจกับเร่ืองเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นด้วย เพรำะเมื่อเกิดเสียงรบกวนอำจต้องหยุดพักกำรถ่ำยท ำ
เปน็ระยะๆจนกว่ำเสียงนั้นจะหำยไป เน่ืองจำกเสียงนั้นอำจส่งผลให้ฟังไม่รู้เร่ืองว่ำผู้แสดงพูดอะไร 
รวมถึงเสียงที่ตัดต่อจะขำดควำมต่อเน่ืองได้ เช่น กรณีสัมภำษณ์ผู้ท ำอำชีพตีบำตรที่บ้ำนบำตร ซึ่งบริเวณ
โดยรอบมีกำรตีบำตรเสียงดังตลอดเวลำ แม้บ้ำนที่ให้สัมภำษณ์ไม่ได้ตีบำตร แต่บ้ำนข้ำงๆที่ยังเคำะเหล็ก
อยู่นั้นก็เป็นเสียงดังรบกวน ฝ่ำยเสียงส่วนใหญ่จะขอให้หยุดบันทึกรำยกำรเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้น3 และ
ถ่ำยซ้ ำในประโยคก่อนสั่งคัทอีกครั้ง กำรส ำรวจสถำนที่ผู้วิจัยจึงควรพิจำรณำดูแหล่งที่มำของเสียงต่ำงๆ
ที่รบกวนกำรถ่ำยท ำว่ำมำจำกแหล่งใดบ้ำง เพื่อเลี่ยงหลบและเสนอแนะจุดถ่ำยท ำที่ห่ำงจำกเสียงรบกวน
เหล่ำนั้น หำกเลี่ยงไม่ได้และจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่นั้นควรเตือนให้ผู้ก ำกับและฝ่ำยเสียงทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อเตรียมกำรแก้ไขต่อไป 

2.1.5) แสง (lighting) โดยทั่วไปกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ที่ไม่ใช่กำรถ่ำยท ำละครฉำกใหญ่ๆ มัก
ใช้ไฟเพียงไม่กี่ดวง ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ทีมงำนด้ำนแสงจะเตรียมไปอยู่แล้ว แต่หำกผู้วิจัยพบว่ำพื้นที่ถ่ำย
ท ำมีขนำดค่อนข้ำงกว้ำง และแสงไม่พอส ำหรับกำรถ่ำยท ำ ควรแจ้งให้ทีมงำนถ่ำยท ำทรำบล่วงหน้ำ 
นอกจำกนี้ผู้วิจัยควรบันทึกทิศทำงของแสงอำทิตย์ที่สัมพันธ์กับแสงและเงำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำต่ำงๆ

                                                           
1

 สถำนที่เอกชนบำงแห่งยินดใีห้ผู้ผลิตรำยกำรไปถ่ำยท ำรำยกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์โดย
ขอให้ทำงรำยกำรข้ึนโลโก้ หรือถำ่ยภำพป้ำยร้ำนของตนแทน สว่นใหญ่ผู้ผลิตรำยกำรนิยมเลือกใช้สถำนที่ประเภทนี้ในกำรถ่ำยท ำ 
เพรำะจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรถ่ำยท ำอย่ำงดี 

2
 เสียงรบกวนในที่นี้ไม่จ ำเป็นว่ำต้องเป็นเสียงคนเอะอะดังลั่น แต่อำจเป็นเสียงบรรยำกำศ (ambient) เครื่องจักรใน

โรงงำน เสียงเครื่องปรับอำกำศ เสียงเครื่องบินที่บินผ่ำนเหนือศีรษะ เสียงแออัดของฝูงชนในโรงอำหำร เสียงประกำศใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ และอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อกำรรับฟังเนื้อหำและอรรถรสในกำรรับชมรับฟังรำยกำรของผู้ดูผู้ชม ผู้วจิัยควรดูว่ำช่วงเวลำ
ใดที่เสียงดังน้อยที่สุด บริเวณใดที่หลบเล่ียงเสียงได้บ้ำง หรือสำมำรถเจรจำขอให้เงียบเสียงนั้นลงได้หรือไม่  

3
 แม้กระทั่งเสียงเครื่องปรับอำกำศทีด่งัหึ่งๆ ขณะถ่ำยท ำสัมภำษณ์ฝ่ำยบันทกึเสียงมักขอให้ปิดเครื่องปรับอำกำศก่อน เพื่อ

ไม่ให้เสียงหึง่ๆเข้ำมำรบกวนเสียงของผู้ให้สัมภำษณ์  
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ของพื้นที่นั้นเอำไว้ด้วย ซึ่งอำจมีประโยชน์ต่อกำรวำงต ำแหน่งกล้องและกำรจัดช่วงเวลำกำรถ่ำยท ำให้
เหมำะสมเพื่อให้ภำพได้แสงออกมำดีที่สุด 

2.1.6) ขนำดพื้นที่ส ำหรับกำรถ่ำยท ำ (space) กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์ไม่เพียงใช้สถำนที่
ส ำหรับถ่ำยท ำเท่ำนั้น แต่ยังต้องมีกำรติดต้ังอุปกรณ์กล้อง ขำตั้งกล้อง ไฟ เสียง และอ่ืนๆ นอกจำกนี้
จ ำนวนผู้แสดงในฉำกและกำรวำงต ำแหน่งกำรเคลื่อนที่ของผู้แสดง (blocking) มีควำมสัมพันธ์กับขนำด
พื้นที่ถ่ำยท ำอย่ำงมำก ผู้วิจัยจึงควรส ำรวจว่ำพื้นที่ที่ใช้ถ่ำยท ำนั้นกว้ำงเพียงพอให้ถ่ำยท ำได้หรือไม่ เช่น 
กำรสัมภำษณ์บุคคลหลำยคนในห้องท ำงำนแคบมำกๆ อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดเฟรมภำพและกำรจัด
แสงที่อำจมีเงำตกกระทบอยู่พื้นหลังอย่ำงชัดเจน 

2.1.7) แหล่งจ่ำยไฟ (power supplies) กำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่บำงครั้งจ ำเป็นต้องจัดไฟเพื่อ
ควำมสวยงำมและสร้ำงบรรยำกำศให้กับเร่ืองรำว ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรพิจำรณำดูว่ำบริเวณนั้นมี
แหล่งจ่ำยไฟที่มีก ำลังไฟเพียงพอส ำหรับกำรรองรับอุปกรณ์กำรถ่ำยท ำต่ำงๆหรือไม่ และจ ำเป็นต้องใช้
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ำเกินหรือไม่ หำกมีก ำลังไฟไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับอนุญำตให้เสียบปลั๊กไฟได้ 
ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องแจ้งหัวหน้ำช่ำงไฟเพื่อให้เช่ำเคร่ืองปั่นไฟมำใช้งำน นอกจำกนี้หำกต้องใช้รถถ่ำยท ำ
นอกสถำนที่ หรือรถโอบี (OB Van) ควรดูระยะห่ำงของสถำนที่ถ่ำยท ำกับรถโอบี เช่น รถโอบีจอดอยู่
ชั้นล่ำงของลำนจอดรถโรงพยำบำล ขณะที่สถำนที่ถ่ำยท ำอยู่ชั้น 5 ผู้วิจัยควรแจ้งทีมช่ำงไฟให้เตรียม
สำยไฟเผื่อไว้ให้ยำวเพียงพอกับกำรใช้งำน  

2.1.8) ควำมปลอดภัยส ำหรับกำรถ่ำยท ำ กำรถ่ำยท ำรำยกำรนอกสถำนที่หลำยๆฉำก มีควำม
เสี่ยงอันตรำย เช่น กำรถ่ำยท ำฉำกเสี่ยงภัย กำรถ่ำยท ำกีฬำวบิำก กำรถ่ำยท ำข่ำวเดินประท้วง และกำรถ่ำย
ท ำในภูมิประเทศสุดขั้ว เป็นต้น สิ่งที่ผู้วิจัยควรค ำนึงถึงอย่ำงมำก คือ เร่ืองสุขภำพและควำมปลอดภัย  
ในประเทศที่มีมำตรฐำนคุณภำพชีวิตสูงจะมีข้อบังคับให้ผู้วิจัยต้องส่งข้อมูลด้ำนควำมเสี่ยงต่ำงๆหลัง
กำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำให้กับโปรดิวเซอร์รำยกำร เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ว่ำควรเดินทำงไปถ่ำยท ำ
หรือไม่ หำกประเมินควำมเสี่ยง (risk assessment) แล้วมั่นใจว่ำปลอดภัยเพียงพอ ผู้บังคับบัญชำจะ
เซ็นชื่ออนุมัติให้ทีมงำนไปถ่ำยท ำได้  
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อย่ำงไรก็ดี กำรวำงระบบกำรท ำงำนเพื่อควำมปลอดภัยส ำหรับกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ของไทย
ยังไม่ค่อยได้รับควำมใส่ใจจำกองค์กรมำกนัก ส่วนใหญ่เป็นกำรดูแลควำมปลอดภัยที่เรียนรู้กันเองอย่ำง
ไม่เป็นทำงกำร ท ำให้ผู้วิจัยไม่ทรำบว่ำควรประเมินควำมเสี่ยงของสถำนที่ถ่ำยท ำในด้ำนต่ำงๆอย่ำงไร
บ้ำง อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลแนะน ำที่เหมำะสมให้กับทีมงำนได้ทรำบว่ำหำกต้องไปถ่ำยท ำในสถำนที่ที่มี
ควำมเสี่ยงควรต้องป้องกันตัวเองอย่ำงไร ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ผู้สนใจสำมำรถดูตัวอย่ำงได้จำกหน่วยงำน 
Health and Safety Executive (HSE) ที่ www.hse.gov.uk เพื่อน ำมำพัฒนำมำตรฐำนระบบควำม
ปลอดภัยส ำหรับกำรท ำงำนของสื่อมวลชนไทยต่อไป 

ตัวอย่างแนวทางการเลือกสถานที่ถ่ายท า 

 รำยกำรละคร  

ข้อควรพิจำรณำสถำนที่ถ่ำยท ำละคร คือ สถำนที่นั้นต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับฉำกเน้ือหำใน
ละครและควำมคิดของผู้สร้ำงละคร ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องมองเห็นฉำกต่ำงๆในควำมคิดของผู้สร้ำงละคร
เสียก่อน โดยอำจต้องอำศัยภำพอ้ำงอิงมำช่วยเหลือกำรท ำงำน ภำพอ้ำงอิงสำมำรถได้มำจำกแฟ้มภำพ
สถำนที่ที่เคยใช้ถ่ำยท ำละครมำแล้ว ภำพในเว็บไซต์ นิตยสำรด้ำนกำรออกแบบบ้ำน ฯลฯ หลังจำกได้ดู
ภำพอ้ำงอิงร่วมกันกับทีมงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยจึงค่อยส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำเพื่อพิจำรณำว่ำสถำนที่
ใดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับควำมต้องกำรของผู้ผลิตรำยกำรมำกที่สุดต่อไป โดยสถำนที่ที่นิยมเลือกใช้
เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำ ได้แก่ สถำนที่ที่ไม่มีกำรใช้งำนในชีวิตประจ ำวันจริงๆ หรือสำมำรถเลือกถ่ำยท ำใน
ช่วงเวลำที่ไม่มีคนใช้พื้นที่มำกนัก เพื่อป้องกันปัญหำอุปสรรคภำยนอกที่เข้ำมำรบกวนกำรถ่ำยท ำให้
มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เจ้ำของสถำนที่อนุญำตให้ใช้ถ่ำยท ำได้ เดินทำงได้สะดวกปลอดภัย รำคำเช่ำ
พื้นที่ไม่แพงเกินไป และเป็นสถำนที่ที่ไม่มีเสียงดังรบกวน เช่น ไม่ควรใกล้สนำมบิน ใกล้เรือด่วนคลอง
แสนแสบ และติดถนนใหญ่ เป็นต้น 
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 รำยกำรที่น ำเสนอเหตุกำรณ์จริงในสถำนที่จริง 

ในกรณีกำรถ่ำยท ำรำยกำรที่เป็นเหตุกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นในสถำนที่หนึ่งๆ เช่น รำยกำรข่ำว และ
สำรคดี เป็นต้น เหตุกำรณ์ (events) เป็นตัวก ำหนดควำมเป็นไปในสถำนที่ถ่ำยท ำ ดังนั้น แนวทำงกำร
ส ำรวจจึงต้องเร่ิมพิจำรณำจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในสถำนที่นั้นๆก่อน หลังจำกนั้นจึงค่อยก ำหนดจุด
สถำนที่ถ่ำยท ำที่เหมำะสม ว่ำควรตั้งกล้องที่ใด กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เหตุกำรณ์เป็นตัวก ำหนดสถำนที่ 
ถ่ำยท ำแก่ผู้ผลิตรำยกำร ผู้วิจัยมีหน้ำที่เพียงพิจำรณำว่ำบริเวณจุดใดในสถำนที่นั้นน่ำจะมีควำมเหมำะสม
ในกำรต้ังกล้องถ่ำยท ำเพื่อเล่ำเร่ืองรำวที่เกิดขึ้น  

กำรส ำรวจสถำนที่ที่ใช้เหตุกำรณ์จริงเป็นตัวเล่ำเร่ืองนั้น ผู้วิจัยต้องดูว่ำเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นตรง
จุดใดและเมื่อไหร่ ยิ่งหำกเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวยิ่งจ ำเป็นต้องไปส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ
ก่อน เช่น กำรถ่ำยท ำกำรแข่งขันเรือยำว ผู้วิจัยควรไปส ำรวจดูว่ำเหตุกำรณ์ในวันแข่งเรือจะมีอะไรบ้ำง 
อะไรก่อนและหลัง และเหตุกำรณ์นั้นๆเกิดขึ้น ณ จุดใด เช่น จุดกล่ำวเปิดงำน จุดปล่อยเรือ จุดเส้นชัย ที่
นั่งกองเชียร์ ที่นั่งผู้พำกย์เสียงกำรแข่งขัน จุดมอบถ้วยรำงวัล ฯลฯ หลังจำกส ำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยก็น ำมำเรียบเรียงล ำดับเหตุกำรณ์และจุดถ่ำยท ำต่ำงๆ เพื่อไม่ให้ทีมงำนพลำดภำพเหตุกำรณ์ส ำคัญ
ไป พร้อมกับเสนอแนะว่ำจุดใดบ้ำงที่อำจมีปัญหำส ำหรับกำรบันทึกรำยกำร เช่น จุดที่มีล ำโพงตั้งอยู่ซึ่ง
อำจมีปัญหำกับกำรบันทึกเสียงผู้สื่อข่ำว ฝั่งแม่น้ ำที่ย้อนแสงส ำหรับกำรจับภำพ และบริเวณที่มีกำรติด
ป้ำยโฆษณำเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกฮอล์ที่ไม่สำมำรถตัดต่อออกอำกำศได้ เป็นต้น 

2.2) พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทีมงำน 

พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทีมงำนเป็นพื้นที่ที่เน้นกำรสนับสนุนกำรท ำงำนให้กับทีมงำน 
ได้แก่ ที่จอดรถ ห้องน้ ำ ที่เก็บของ ร้ำนอำหำร ที่พัก และอื่นๆ ข้อแนะน ำเบื้องต้นส ำหรับกำรส ำรวจ
พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวก มีดังนี้ 

2.2.1) ที่จอดรถ ผู้วิจัยควรศึกษำดูว่ำสำมำรถหำที่จอดรถส ำหรับทีมงำนได้ที่ไหน ค่ำบริกำรที่
จอดรถรำคำเท่ำไหร่ ระยะทำงจำกจุดถ่ำยท ำและที่จอดไกลแค่ไหน ควำมปลอดภัยมำกน้อยแค่ไหน 
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ควำมสูงของรถโอบีสำมำรถเข้ำไปในตึกได้หรือไม่ และหำกต้องกำรขออนุญำตจอดรถเป็นกรณีพิเศษ
ต้องติดต่อใคร เป็นต้น  

2.2.2) ห้องน้ ำ ในกรณีกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ที่เป็นส ำนักงำน อำคำร และห้ำงสรรพสินค้ำจะ
ไม่ใช่ปัญหำมำกนัก ผู้วิจัยเพียงดูว่ำห้องน้ ำอยู่ที่จุดใดบ้ำง หำกเป็นบ้ำนพักอำศัยส่วนตัวสอบถำมเจ้ำของ
บ้ำนว่ำขออนุญำตใช้ห้องน้ ำห้องใดได้บ้ำง แต่ส ำหรับกำรถ่ำยท ำในที่ห่ำงไกลควำมเจริญ เช่น กลำงท้อง
ทุ่ง ผู้วิจัยควรส ำรวจดูว่ำห้องน้ ำสะอำดที่ใกล้ที่สุดส ำหรับทีมงำนโดยเฉพำะสุภำพสตรีอยู่ที่ใด และห่ำง
จำกจุดถ่ำยท ำมำกน้อยแค่ไหน4  

2.2.3) ร้ำนอำหำร กรณีเป็นทีมงำนใหญ่อย่ำงละคร ส่วนใหญ่ใช้บริกำรร้ำนรับจัดอำหำรนอก
สถำนที่ (catering) แต่หำกกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ที่มีทีมงำนไม่กี่คน ส่วนใหญ่จะกินตำมร้ำนอำหำร
ต่ำงๆ ซึ่งเป็นหน้ำที่ที่ผู้วิจัยต้องไปส ำรวจดูว่ำร้ำนอำหำรที่เหมำะสมที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนบ้ำง โดย
พิจำรณำจำกควำมสะอำด ควำมรวดเร็ว รำคำ เวลำเดินทำงจำกจุดถ่ำยท ำ เวลำเปิด-ปิดร้ำนอำหำร ที่จอด
รถ กำรสั่งจองอำหำร และอำหำรกินได้ทุกคนหรือไม่  

2.2.4) ที่พัก ในกรณีกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ที่มีควำมจ ำเป็นต้องค้ำงแรม ผู้วิจัยต้องศึกษำว่ำ
สำมำรถพักค้ำงคืนได้ที่ไหน โดยพิจำรณำจำกระยะทำงจำกจุดพักกับสถำนที่ถ่ำยท ำ ควำมปลอดภัย สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก และค่ำใช้จ่ำย แต่หำกเป็นกำรถ่ำยท ำในสถำนที่ที่ไม่สะดวกกลับเข้ำไปพักในเมือง 
เช่น อุทยำนแห่งชำติ วัดห่ำงไกลชุมชน โรงเรียนบนดอย ฯลฯ ควรดูว่ำสำมำรถขอพักที่ใดได้บ้ำง อำทิ 
บ้ำนพักอุทยำนแห่งชำติ ศำลำโรงทำน อำคำรโรงเรียน ศำลำอเนกประสงค์ และบ้ำนพักของผู้น ำชุมชน 
ฯลฯ โดยพิจำรณำจำกควำมปลอดภัย ห้องน้ ำ ไฟฟ้ำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอ่ืนๆ หำกขำดสิ่งใด
ควรแจ้งให้ทีมงำนเตรียมไปเพิ่มเติม เช่น เต้นท์ อุปกรณ์กำรกิน ถุงนอน กระบอกกรองน้ ำ ถังน้ ำ ไฟฉำย 
ฉำกกั้นอำบน้ ำ สิ่งป้องกันสัตว์อันตรำยและแมลงรบกวน และอ่ืนๆ  

                                                           
4

 ส ำหรับทีมงำนถำ่ยท ำ ขอแนะน ำว่ำในสถำนที่ถ่ำยท ำห่ำงไกลควรเข้ำห้องน้ ำทุกครั้งที่มีโอกำส เพรำะบำงครั้งสถำนที่
ถ่ำยท ำอยู่หำ่งจำกห้องน้ ำสะอำดมำก ต้องขับรถออกไปไกล ดังนั้นผู้จัดกำรกองถ่ำยท ำจึงมักก ำหนดช่วงพักกำรถำ่ยท ำ เพื่อรวบรวม
คนให้เดินทำงไปพร้อมๆกันในครำวเดียว เพื่อไม่ให้เสียเวลำกำรถ่ำยท ำ  
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กำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ ผู้วิจัยไม่ควรพิจำรณำแตค่วำมต้องกำรในกำรผลิตรำยกำร
ของตนแต่เพียงฝ่ำยเดียวเท่ำนั้น เนื่องจำก “พื้นที่” แต่ละแห่งมีควำมเป็นมำเป็นไปของวิถีชีวิตชำวบ้ำนที่
อยู่อำศัยในบริเวณนั้นด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจ ำเป็นต้องส ำรวจ “บริบทแวดล้อมทำงสังคมและวัฒนธรรม” 
ของพื้นที่นั้นๆก่อนกำรถ่ำยท ำ เนื่องจำกบำงคร้ังกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่เป็นกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
สถำนที่นั้นๆ หรืออำจเป็น “กำรสร้ำงควำมหมำย” ลงไปใน “พื้นที่” ดังกล่ำวด้วยกำรประกอบสร้ำงขึ้น
จำกควำมคิดของผู้ผลิตรำยกำร ซึ่งหำกควำมหมำยที่ใส่เข้ำไปนั้นไม่สอดคล้องกับควำมคิดควำมเชื่อและ
ไม่เป็นที่ยอมรับของชำวบ้ำนในพื้นที่ อำจท ำให้เกิดกำรประท้วงและขัดขวำงกำรถ่ำยท ำรำยกำรได้ 

กำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ถ่ำยท ำ จะช่วยท ำให้ทีมงำน
รู้ว่ำสิ่งใดควรท ำและสิ่งใดไม่ควรท ำ เช่น ผู้หญิงห้ำมเข้ำ ให้แต่งกำยชุดสำกลเท่ำนั้น ห้ำมสวมกำงเกง
ยีนส์ ห้ำมดื่มสุรำ ห้ำมถ่ำยฉำกพรอดรักในที่สำธำรณะ ห้ำมถ่ำยภำพบุคคลในขณะท ำพธิีทำงศำสนำ 
และห้ำมออกนอกพื้นที่ที่ก ำหนดหลังพระอำทิตย์ตก เป็นต้น กำรกระท ำใดๆที่ต้องระวังเอำไว้ ผู้วิจัย
ควรจดบันทึกเพื่อน ำไปกล่ำวเตือนให้ทีมงำนได้ทรำบก่อนเดินทำงเข้ำไปถ่ำยท ำรำยกำร  

ภำพที่ 12.1 สิ่งที่ควรส ำรวจส ำหรับกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ 

 

ส่ิงที่ควรส ำรวจส ำหรับกำรถ่ำยท ำ
นอกสถำนท่ี 

พื้นที่ถ่ำยท ำ 

ควำมใกล้เคียงกับภำพอ้ำงอิง / 
กำรขออนุญำตใช้สถำนท่ี / ขนำด
พื้นท่ี / เสียง/ แสง / แหล่งจ่ำยไฟ / 
ควำมปลอดภัย/ ค่ำธรรมเนียม 

พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวก 

ท่ีจอดรถ/ ห้องน้ ำ/ ร้ำนอำหำร/      
ท่ีพัก 

บริบทแวดล้อมทำงสังคม
และวัฒนธรรม 
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3. สถานท่ีนั้นอยู่แห่งใด (where)  

กำรน ำเสนอรำยกำรจำกเร่ืองจริงที่ต้องกำรแสดงข้อเท็จจริง (non-fiction) กับรำยกำรที่เกิดจำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่เป็นเร่ืองแต่ง (fiction) มีผลต่อกำรค้นหำสถำนที่ถ่ำยท ำ โดยรำยกำรที่มุ่งน ำเสนอ
ข้อเท็จจริงไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบสำระบันเทิงหรือสำระควำมรู้ สถำนที่ถ่ำยท ำนิยมอ้ำงอิงจำกสถำนที่จริง
ซึ่งมีกำรระบุเอำไว้ชัดเจนในบทรำยกำรที่ท ำให้ผู้วิจัยทรำบได้ว่ำสถำนที่นั้นอยู่แห่งใด แต่หำกเป็น
รำยกำรประเภทเร่ืองแต่ง เช่น ละคร หรือกึ่งละคร สถำนที่ถ่ำยท ำคือตัวแทนภำพจ ำลองควำมคิดที่
เลียนแบบขึ้นมำจำกจินตนำกำรที่มองเห็นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องจินตนำกำรไปตำมบท
ละครที่เขียนขึ้นโดยอำจไม่รู้ว่ำสถำนที่จริงๆนั้นอยู่ที่ใด  

ในกรณีที่บทรำยกำรไม่ได้ระบุสถำนที่ถ่ำยท ำที่ชัดเจนไว้ให้ วิธีกำรค้นหำสถำนที่ในเบื้องต้น
ผู้วิจัยควรขอค ำแนะน ำจำกโปรดิวเซอร์ ผู้ก ำกับ และฝ่ำยจัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำ ซึ่งสำมำรถช่วยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำที่ต้องกำรได้ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงกำรแนะน ำรำยชื่อสถำนที่ต่ำงๆให้ผู้วิจัยลองไป
ส ำรวจดูอีกครั้ง เช่น ผู้จัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำละคร (location manager) มักเก็บแฟ้มภำพฉำกละครที่เคยใช้
ถ่ำยท ำมำแล้วเอำไว้ ผู้วิจัยอำจน ำมำเป็นตัวเลือกส ำหรับกำรค้นหำและส ำรวจจริงต่อไปได้ นอกจำกนี้
ผู้วิจัยสำมำรถค้นหำภำพจำกอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์บริษัทน ำเที่ยว สอบถำมข้อมูลที่ต้องกำรจำก
ศูนย์บริกำรกำรท่องเที่ยวประจ ำจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
ผู้ผลิตรำยกำรในท้องถิ่นต่ำงๆ ฯลฯ เพื่อขอข้อมูลสถำนที่ถ่ำยท ำที่น่ำสนใจและจุดพื้นที่อ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆว่ำมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับกำรถ่ำยท ำรำยกำรได้หรือไม่ อย่ำงไร  

เมื่อผู้วิจัยรวบรวมตัวเลือกรำยชื่อสถำนที่ต่ำงๆทั้งพื้นที่ถ่ำยท ำรำยกำร และพื้นที่อ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับทีมงำนมำบำงส่วนได้แล้ว ผู้วิจัยต้องก ำหนดพิกัดสถำนที่ต่ำงๆว่ำแต่ละแห่งอยู่ที่ใดบ้ำง 
กำรเลือกสถำนที่ถ่ำยท ำผู้วิจัยควรจัดให้สถำนที่ต่ำงๆอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือเป็นเส้นทำงผ่ำนจำกจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่ต้องเสียเวลำเดินทำงย้อนกลับไปกลับมำ ต ำแหน่งของพื้นที่ถ่ำยท ำมี
ควำมส ำคัญกว่ำพื้นที่อ ำนวยควำมสะดวก ดังนั้น กำรก ำหนดต ำแหน่งแผนที่เดินทำงต้องจัดวำงให้พื้นที่
ถ่ำยท ำเป็นหมุดหลัก หลังจำกนั้นจึงค่อยค้นหำพื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆตำมมำ โดยในปัจจุบัน
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ผู้วิจัยสำมำรถใช้วิธีกำรค้นหำต ำแหน่งสถำนที่ต่ำงๆได้จำกเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่หลำกหลำย
เกี่ยวกับแผนที่กำรเดินทำง (navigator) หรือสถำนที่ (location) ได้แก่ www.mapmagic.co.th ซึ่งจะระบุ
ต ำแหน่งพิกัด สถำนที่ส ำคัญใกล้เคียง พื้นที่อ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงทำง เส้นกำรเดินทำงด้วย
ยำนพำหนะต่ำงๆ ฯลฯ และยังสำมำรถแบ่งปันข้อมูลส่งให้เพื่อนในทีมงำนทรำบได้ด้วย   

อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลกำรค้นหำเส้นทำงในระบบออนไลน์ส่วนใหญ่เหมำะส ำหรับกำรใช้เป็น
ข้อมูลส ำรวจเบื้องต้นเท่ำนั้น เพรำะเมื่อค้นหำเข้ำไปในจุดที่มีควำมละเอียดมำกขึ้นมักจะมีควำม
คลำดเคลื่อน และมีรำยละเอียดไม่เพียงพอส ำหรับใช้ถ่ำยท ำรำยกำร เช่น กำรถ่ำยท ำที่วัดแห่งหน่ึง แผนที่
ส่วนใหญ่จะไม่มีกำรระบุรำยละเอียดลงไปว่ำภำยในวัดนั้นกุฏิเจ้ำอำวำสอยู่ที่ใด ห้องน้ ำอยู่จุดใดบ้ำง 
ดังนัน้ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องเป็นผู้ส ำรวจและเขียนรำยละเอียดแผนที่ของสถำนที่ต่ำงๆ ระยะห่ำง ควำมสูง
ป้ำยสังเกต ชื่อสถำนที่ ที่อยู่ หน่วยงำน และผู้ที่สำมำรถติดต่อได้ ฯลฯ แล้วแจกจ่ำยให้ทีมงำนได้รับ
ทรำบ ทั้งนี้หำกขณะส ำรวจสถำนที่พบว่ำสถำนที่นั้นมีแผ่นพับแผนที่บอกต ำแหน่งต่ำงๆ ผู้วิจัยควรเก็บ
แผ่นพับแผนที่มำแจกจ่ำยให้ทีมงำน เช่น แผนผังร้ำนค้ำต่ำงๆของห้ำงสรรพสินค้ำ แผนผังโรงพยำบำล 
แผนผังตลำดน้ ำ แผนผังสวนสนุก แผนผังสวนสัตว์ แผนผังโรงงำน ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ถ่ำยท ำที่ต้องมีกำรเคลื่อนย้ำยจำกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง 

ผู้วิจัยที่ดีควรจัดท ำแฟ้มประวัติสถำนที่ถ่ำยท ำเอำไว้โดยระบุข้อมูลส ำคัญๆ พร้อมภำพ และหำก
พบสถำนที่ถ่ำยท ำใหม่ๆที่น่ำสนใจที่ปรำกฎตำมนิตยสำร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หรือในระหว่ำง
เส้นทำงกำรเดินทำง ฯลฯ ควรเก็บภำพและจดบันทึกข้อมูลส ำคัญๆเอำไว้ด้วย เช่น สถำนที่ตั้ง ช่อง
ทำงกำรติดต่อ และวันที่บันทึกภำพไว้ เพรำะในอนำคตเมื่อต้องค้นหำสถำนที่ถ่ำยท ำ อย่ำงน้อยผู้วิจัยก็มี
แหล่งเค้นหำข้อมูลที่มีอยู่ในมือเอำไว้บำงส่วน อย่ำงไรก็ดี กำรส ำรวจสถำนที่อีกคร้ังยังคงเป็นสิ่งจ ำเป็น
เน่ืองจำกสถำนที่และบริเวณโดยรอบอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 

4) ใครท่ีเราต้องติดต่อขออนุญาตใช้สถานท่ี (who)  

บำงคร้ังอำจดูเหมือนว่ำสถำนที่บำงแห่งนั้นไม่มีผู้ใดเป็นเจ้ำของและน่ำจะเข้ำไปถ่ำยท ำได้ แต่
จริงๆแล้วสถำนที่ต่ำงๆส่วนใหญ่ล้วนมีเจ้ำของหรือมีหน่วยงำนรับผิดชอบดูแลอยู่ทั้งสิ้น ดังน้ัน หำก
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สถำนที่ใดที่ผู้ผลิตรำยกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เอง และไม่ได้รับเชิญจำกเจ้ำของสถำนที่ให้ไป
ถ่ำยท ำรำยกำร อำจจ ำเป็นต้องขออนุญำตจำกเจ้ำของหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบสถำนที่
นั้นๆเสียก่อน ซึ่งลักษณะของสถำนที่ถ่ำยท ำแบ่งตำมกำรติดต่อขออนุญำตใช้สถำนที่อำจแบ่งออกได้
เป็น 5 ลักษณะกว้ำงๆ คือ 

 4.1) สถำนที่รำชกำร 

สถำนที่รำชกำร ในที่นี้หมำยถึง อำคำรส ำนักงำนที่เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนต่ำงๆของหน่วยงำน
รำชกำรและของหลวง เช่น รัฐสภำ ศำล กระทรวง กรม กอง กองทัพ ส ำนักพระรำชวัง สถำนีต ำรวจ 
โรงพยำบำลรัฐ สถำนศึกษำของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรบริหำรส่วนภูมิภำค และองค์กรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ สถำนที่รำชกำรบำงแห่งแทบไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอกถ่ำยท ำรำยกำรได้เลยหรืออำจ
อนุญำตให้ถ่ำยท ำได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น เช่น ศำล ทัณฑสถำน และคลังเก็บสรรพำวุธต่ำงๆ เป็นต้น แต่
หำกเป็นสถำนที่รำชกำรทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของชำติหรือต้องใช้มำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถติดต่อขออนุญำตถ่ำยท ำได้ง่ำยกว่ำ 

จุดเร่ิมต้นของช่องทำงกำรติดต่อในกรณีที่ผู้ผลิตรำยกำรไม่ได้มีสำยสัมพันธ์ใดๆกับ
ผู้บังคับบัญชำระดับสูงของหน่วยงำนนั้นๆ ผู้วิจัยสำมำรถติดต่อสอบถำมกับฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของ
หน่วยงำนถึงขั้นตอนกำรขออนุญำตใช้สถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำร หรือสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์บริกำร
ข้อมูลภำครัฐเพื่อประชำชน เบอร์โทรศัพท์ 1111 ก็ได้ กำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในช่วงต้นอำจมีกำร
โอนสำยไปมำหลำยคร้ัง ก่อนกำรโอนสำยทุกคร้ังผู้วิจัยควรสอบถำมชื่อของแผนกที่ก ำลังคุยด้วยและ
เบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อบุคคลที่ก ำลังโอนสำยไป เผื่อในกรณีสำยหลุดจะได้สำมำรถติดตำมเร่ืองต่อได้
โดยไม่ต้องกลับไปที่เร่ิมต้นที่เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลำงอีกครั้ง เมื่อต่อสำยโทรศัพท์จนได้พบกับแผนก
และบุคคลที่ท ำหน้ำที่รับเร่ืองขออนุญำตใช้สถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำรได้แล้ว เจ้ำหน้ำที่ของแผนกนั้นจะเป็น
ผู้ให้ค ำแนะน ำว่ำผู้วิจัยต้องส่งหนังสือถึงใคร และต้องระบุข้อมูลอะไรบ้ำงลงไปในหนังสือขออนุญำต 
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัตติ่อไป ที่ส ำคัญผู้วิจัยต้องไม่ลืมถำมชื่อ-นำมสกุล และขอ
เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลที่มีหน้ำที่รับเร่ืองนั้นโดยตรงเอำไว้เสมอ  
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หนังสือขออนุญำตใช้สถำนที่ถ่ำยท ำรำยกำร ผู้วิจัยควรใช้หัวจดหมำยของบริษัทที่มีที่อยู่และ
ช่องทำงกำรติดต่อกลับได้ ข้อควำมในจดหมำยต้องระบุชื่อรำยกำร ชื่อบริษัทผู้ผลิตรำยกำร 
วัตถุประสงค์ส ำหรับกำรถ่ำยท ำ เนื้อหำรำยกำร วันเวลำและสถำนที่ที่ต้องกำรใช้ถ่ำยท ำรำยกำร ชื่อผู้
ประสำนงำนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และอื่นๆ ตำมที่เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองได้แนะน ำมำ หลังจำกส่ง
หนังสือขออนุญำตแล้ว ผู้วิจัยต้องคอยติดตำมงำนจนกว่ำผู้มีอ ำนำจจะเซ็นชื่ออนุมัติลงมำจึงสำมำรถเข้ำ
ไปถ่ำยท ำรำยกำรได้ 

ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรที่มีควำมเข้มงวด เมื่อผู้ผลิตรำยกำรได้รับหนังสืออนุญำตให้ถ่ำยท ำ
รำยกำรได้แล้ว ส่วนใหญ่มักได้รับแจ้งให้ระบุจ ำนวนทีมงำนที่เดินทำงไปถ่ำยท ำด้วยอีกครั้ง พร้อมให้
พิมพ์รำยชื่อผู้เดินทำงที่สะกดชื่อและนำมสกุลอย่ำงถูกต้องไปให้ เมื่อเดินทำงไปถึงสถำนที่ถ่ำยท ำ
ทีมงำนต้องน ำบัตรประชำชนไปแลกบัตรผ่ำน (security pass) พร้อมกับแสดงหนังสือที่ได้รับแจ้งว่ำ
ได้รับอนุญำตให้ถ่ำยท ำรำยกำรได้ ยิ่งเป็นสถำนที่ที่มีควำมอ่อนไหวเร่ืองควำมปลอดภัยมำกเท่ำใด 
ทีมงำนยิ่งต้องถูกตรวจสอบว่ำรำยชื่อตรงกับบัตรประชำชนหรือไม่ เมื่อผ่ำนเข้ำไปได้แล้วทีมงำน
จ ำเป็นต้องติดบัตรอนุญำตบุคคลภำยนอก (visitor) ไว้กับตัวตลอดเวลำ เมื่อถึงเวลำเดินทำงกลับจึงค่อย
แลกบัตรคืน 

4.2) สถำนที่ของเอกชน 

สถำนที่ของเอกชน ในที่นี้หมำยถึง อำคำรส ำนักงำนนิติบุคคลหรือพื้นที่ที่เอกชนเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจกำรค้ำหรือสร้ำงผลก ำไร ได้แก่ ส ำนักงำนเอกชน หอพัก คอนโดมิเนียม 
ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงงำน โรงเรียนเอกชน โรงพยำบำลเอกชน ตลำดเอกชน ร้ำนขำยของ ฯลฯ สถำนที่
เอกชนที่เป็นสถำนประกอบกำรที่มีเจ้ำของเพียงผู้เดียวด ำเนินกำรอยู่ สำมำรถติดต่อขออนุญำตถ่ำยท ำได้
สะดวกกว่ำสถำนประกอบกำรที่มีเจ้ำของร่วมกันหรือมีลักษณะผสมแบบเปิดให้เช่ำพื้นที่บำงส่วนและ
พื้นที่บำงส่วนให้ใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลำงร่วมกัน เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำด และคอนโดมิเนียม เป็นต้น  

ในกรณีสถำนที่นั้นมีเจ้ำของด ำเนินกำรเพียงผู้เดียว เช่น โรงเรียนเอกชน ปั๊มน้ ำมัน และ
ร้ำนอำหำรตึกแถว เป็นต้น กำรติดต่อสำมำรถติดต่อกับเจ้ำของสถำนที่หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ดูแล
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สถำนที่นั้นๆได้โดยตรง ส ำหรับกำรขออนุญำตถ่ำยท ำอำจต้องท ำหนังสือหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำม
ต้องกำรของเจ้ำของสถำนที่นั้นๆ  

แต่หำกเป็นสถำนที่แบ่งให้เช่ำหรือมีกำรใช้พื้นที่ร่วมกันมำกกว่ำหนึ่งรำย ได้แก่ ตลำด สวน
สนุก ห้ำงสรรพสินค้ำ ถนนในหมู่บ้ำนจัดสรร อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ฯลฯ กำรขออนุญำตถ่ำยท ำใน
สถำนที่เอกชนลักษณะนี้ ถึงแม้ผู้ผลิตรำยกำรถ่ำยท ำเฉพำะภำยในพื้นที่เช่ำพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ได้ขอ
อนุญำตกับเจ้ำของผู้เช่ำพื้นที่แล้ว แต่ก็จ ำเป็นต้องท ำหนังสือขออนุญำตอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อ
ผู้บริหำรพื้นที่ส่วนกลำงอีกด้วย และถ้ำหำกเป็นกำรถ่ำยท ำเฉพำะพื้นที่ส่วนกลำงโดยได้รับอนุญำตจำก
ผู้บริหำรพื้นที่ส่วนกลำงแล้วแต่ไม่ได้เข้ำไปถ่ำยท ำในพื้นที่เช่ำของผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้วิจัยไม่จ ำเป็นต้องท ำ
หนังสือขออนุญำตจำกเจ้ำของร้ำนเช่ำหรือผู้จัดกำรร้ำน เพียงแต่โดยมำรยำทควรเดินเข้ำไปแจ้งให้ทรำบ
ว่ำจะมีกำรถ่ำยท ำรำยกำรภำยนอกร้ำนที่อำจเป็นกำรรบกวนลูกค้ำหรือผู้มำติดต่อบ้ำงเล็กน้อย หรืออำจ
ใช้วิธีติดประกำศแจ้งผู้คนบริเวณนั้นทรำบล่วงหน้ำก็ได้ ซึ่งโดยปกติหำกทีมงำนถ่ำยท ำไม่ได้กีดขวำง
ทำงเข้ำออกคนเดินผ่ำนไปผ่ำนมำมำกมำยนัก  ผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันในสถำนที่นั้นๆมักเพลิดเพลินไปกับ
กำรได้เห็นทีมงำนโทรทัศน์มำถ่ำยท ำในบริเวณร้ำนของตน มำกกว่ำรู้สึกว่ำถูกรบกวนอยู่  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยสำมำรถสอบถำมรำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ที่มีอ ำนำจให้อนุญำตใช้
สถำนที่ถ่ำยท ำนั้นๆ ได้จำกฝ่ำยประชำสัมพันธ์ หรือผู้จัดกำรร้ำน ของสถำนที่แห่งนั้น ที่ส ำคัญอย่ำลืมจด
ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ที่ได้พูดคุยตกลงกันเอำไว้ เผื่อกรณีวันถ่ำยท ำ
เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนบำงคนไม่ทรำบเร่ืองจะได้อ้ำงชื่อและโทรศัพท์ติดต่อได้ 

 4.3) สถำนที่สำธำรณะ 

สถำนที่สำธำรณะ ในที่นี้หมำยถึง สถำนที่ของรัฐที่ให้บริกำรประชำชนทั่วไปเข้ำไปใช้
ประโยชนพ์ื้นที่ของส่วนรวมร่วมกันได้ เช่น ถนนทำงหลวง ชำยทะเล สวนสำธำรณะ สถำนีรถไฟ 
ตลำดนัด ถนนคนเดิน วนอุทยำน สะพำนข้ำมแม่น้ ำ ฯลฯ พื้นที่เหล่ำนี้อำจดูเหมือนว่ำไม่มีผู้ใดเป็น
เจ้ำของ แต่จริงๆแล้วจะมีหน่วยงำนรัฐบำงแห่งดูแลรับผิดชอบควำมเรียบร้อยในพื้นที่อยู่ทั้งสิ้น ผู้วิจัย
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ต้องสืบหำว่ำพื้นที่สำธำรณะนั้นใครเป็นผู้ดูแลอยู่เพื่อติดต่อขออนุญำตถ่ำยท ำ โดยส่วนใหญ่สำมำรถ
ติดต่อสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในท้องที่นั้นๆได้ว่ำต้องปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำงในกำรใช้สถำนที่ถ่ำยท ำ 

โดยปกตหิำกเป็นกำรถ่ำยท ำตำมถนนข้ำงทำงทั่วไป ซึ่งไม่ได้รบกวนกำรสัญจรไปมำและใช้
เวลำไม่นำนมำกนัก ทีมงำนนิยมใช้วิธีรีบถ่ำยท ำโดยไม่ได้ขออนุญำตผู้ใด จนกว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
ท้องที่จะมำขอดูใบอนุญำตถ่ำยท ำจึงค่อยใช้วิธีเจรจำต่อรอง ถ้ำไม่ได้ผลทีมงำนต้องยกกองไปถ่ำยท ำที่
อ่ืนแทน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วหำกกำรถ่ำยท ำไม่ได้สร้ำงควำมเดือดร้อนกับผู้ใด เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
ท้องที่มักอนุโลมให้ถ่ำยท ำได้  

 4.4) สถำนที่ส่วนบุคคล 

สถำนที่ส่วนบุคคล ในที่นี้หมำยถึง สถำนที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลใช้ส ำหรับพักอำศัย ท ำมำ
หำกิน หรือพักผ่อน เช่น บ้ำนส่วนบุคคล บ้ำนพักตำกอำกำศ ร้ำนค้ำตึกแถวส่วนตัว และที่ไร่ที่นำส่วน
บุคคล เป็นต้น พื้นที่เหล่ำนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ำมบุคคลภำยนอกเข้ำไปโดยไม่ได้รับอนุญำต ส ำหรับ
สถำนที่ส่วนบุคคลที่มีเจ้ำของพักอำศัยอยู่แล้วตำมปกติ ผู้วิจัยสำมำรถลองเข้ำไปพูดคุยได้โดยตรง แต่
หำกไม่มีผู้พักอำศัยอยู่สำมำรถสอบถำมเพื่อนบ้ำนใกล้ชิดเพื่อสอบถำมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของ
เจ้ำของสถำนที่นั้น  

โดยปกติ รำยกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ที่เป็นเร่ืองรำวเกี่ยวกับผู้ร่วมรำยกำร ผู้ผลิตรำยกำรนิยมใช้
สถำนที่ส่วนตัวของผู้ร่วมรำยกำรเป็นส่วนประกอบในฉำกกำรถ่ำยท ำรำยกำรด้วย เช่น กำรสัมภำษณ์
เจ้ำของโรงงำนท ำโอ่ง กำรถ่ำยทอดชีวิตของปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรสำธิตกำรปลูกสวนทุเรียน และกำร
สัมภำษณ์เจ้ำของธุรกิจร้ำนค้ำ เป็นต้น กำรติดต่อขออนุญำตถ่ำยท ำสถำนที่ส่วนบุคคลของผู้ร่วมรำยกำร
หรือผู้สัมภำษณ์ในรำยกำร ผู้วิจัยสำมำรถติดต่อพูดคุยกับผู้ร่วมรำยกำรหรือผู้ให้สัมภำษณ์ที่เป็นเจ้ำของ
สถำนที่ได้ตั้งแต่ช่วงกำรสัมภำษณ์เก็บข้อมูล หำกผู้ร่วมรำยกำรที่เป็นเจ้ำของสถำนที่นั้นๆไม่ขัดข้อง
ผู้วิจัยอำจขอส ำรวจสถำนที่เพิ่มเติมหรือสำมำรถนัดหมำยถ่ำยท ำรำยกำรได้เลย แต่หำกผู้ร่วมรำยกำรไม่
สะดวกให้ใช้สถำนที่ส่วนตัวในกำรถ่ำยท ำรำยกำรได้ โดยสถำนที่นั้นเป็นฉำกส ำคัญต่อกำรเดินเร่ืองของ
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ผู้ร่วมรำยกำรคนนั้น ผู้ผลิตรำยกำรอำจจ ำเป็นต้องจัดหำสถำนที่ที่เทียบเคียงได้5หรือบำงคร้ังอำจต้อง
ยกเลิกบุคคลที่ให้สัมภำษณ์คนนั้นไปเลย  

นอกจำกนี้ บำงคร้ังสถำนที่ที่ผู้ร่วมรำยกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น ผู้ร่วมรำยกำรกลับไม่ได้เป็น
เจ้ำของสถำนที่เอง เช่น กำรน ำเสนอเรื่องรำวชีวิตและกิจวัตรประจ ำวันของนักแสดงที่มีชื่อเสียง ผู้ผลิต
รำยกำรจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่ถ่ำยท ำอื่นๆมำกกว่ำที่บ้ำนเท่ำนั้น ได้แก่ กองถ่ำยท ำ บ้ำนพ่อแม่ โรงเรียนที่
เคยเรียน ร้ำนอำหำรที่ชอบไป ฯลฯ ผู้ผลิตรำยกำรไม่สำมำรถเข้ำไปถ่ำยท ำผู้ร่วมรำยกำรในสถำนที่อื่นๆ
ได้จนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของสถำนที่นั้นๆก่อน  

4.5) ศำสนสถำน 

ศำสนสถำน ในที่นี้หมำยถึง สถำนทำงศำสนำที่ใช้ประกอบพิธีกรรม หรือที่พ ำนักอำศัยศึกษำ
เพื่อปฏิบัติธรรมของศำสนำต่ำงๆ ได้แก่ วัด มัสยิด และโบสถ์ เป็นต้น หำกผู้ผลิตรำยกำรต้องกำรใช้
สถำนที่เหล่ำนี้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำจ ำเป็นต้องขออนุญำตเจ้ำอำวำส โต๊ะอิหม่ำม หรือบำทหลวงที่มี
อ ำนำจสูงสุดของศำสนสถำนนั้นๆ แต่หำกเป็นวัดที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติที่เป็น
โบรำณสถำนไม่มีพระสงฆ์จ ำวัดอยู่ อย่ำงเช่น วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม วัดไชยวัฒนำรำม วัดพระศรี
สรรเพชญ์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ) ฯลฯ ผู้วิจัยสำมำรถติดต่อสอบถำมขั้นตอนกำรขออนุญำตใช้
สถำนที่ถ่ำยท ำได้จำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลโบรำณสถำนของชำตใินแต่ละแห่งได้ เช่น กรมกำร
ท่องเที่ยว ส ำนักพระรำชวัง และส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำประจ ำจังหวัด เป็นต้น ซึ่งโดยปกติศำสน
สถำนจะมีควำมอ่อนไหวต่อเร่ืองศรัทธำและควำมเชื่อของผู้คนอย่ำงมำก ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้พิจำรณำ
อนุญำตใช้สถำนที่ถ่ำยท ำจึงมักขอให้ผู้ผลิตรำยกำรส่งบทสมบูรณไ์ปพร้อมๆกับกำรยื่นเร่ืองขออนุญำต
ใช้สถำนที่ล่วงหน้ำ 

 

                                                           
5

 ตัวอย่ำงเช่น กำรสัมภำษณ์นักวิทยำศำสตร์ที่ท ำกำรทดลองยำชนิดหนึ่ง ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถเลือกใช้วิธีน ำผู้ให้
สัมภำษณ์มำถ่ำยท ำกับพื้นหลังที่กั้นฉำกทึมๆที่ไหนก็ได้ แล้วค่อยเลือกไปถ่ำยท ำห้องทดลองที่อื่นๆที่สำมำรถขออนุญำตถ่ำยท ำได้
แทน 
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5) เหตุผลใดจึงต้องเลือกใช้สถานท่ีแห่งนั้น (why)  

หลังกำรติดต่อส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำมำเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยควรประเมินผลว่ำสถำนที่แต่ละแห่ง  
มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรถ่ำยท ำมำกน้อยเพียงใด โดยสรุปออกมำเป็นประเด็นหลักๆให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ช่วยกันประเมินผลต่อไปว่ำควรใช้สถำนที่แห่งนั้นเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำหรือไม่ ประเด็นที่ควรน ำมำ
เป็นเหตุผลส ำหรับกำรตัดสินใจ ได้แก่ 

 ควำมใกล้เคียงกับจินตภำพในบทรำยกำร  
 เจ้ำของสถำนที่อนุญำตให้ถ่ำยท ำได้ 
 กำรเกำะกลุ่มกับสถำนที่ถ่ำยท ำอื่นๆ  
 ลักษณะพื้นที่ทำงกำยภำพ และสภำพภูมิอำกำศสำมำรถเข้ำถึงได้ 
 ควำมสะดวกส ำหรับกำรเดินทำง 
 ค่ำใช้จ่ำยอยู่ภำยในงบประมำณ 
 ปัจจัยภำยนอกที่เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรถ่ำยท ำสำมำรถควบคุมได้ 
 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 ควำมปลอดภัย 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรค้นคว้ำวิจัยของผู้วิจัยในเร่ืองต่ำงๆข้ำงต้น โปรดิวเซอร์รำยกำรจะน ำไป
วิเครำะห์เพื่อตัดสินใจเลือกสถำนที่ถ่ำยท ำในขั้นตอนสุดท้ำยอีกครั้ง หลังจำกนั้นจึงเข้ำสู่ขั้นตอนกำร
วำงแผนก ำหนดวันถ่ำยท ำรำยกำรที่แน่นอนต่อไป  

6) วันเวลาท่ีใช้ส าหรับการถ่ายท ารายการ (when) 

หลังจำกโปรดิวเซอร์รำยกำรตัดสินใจเลือกสถำนที่ถ่ำยท ำเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยต้องติดต่อขอ
อนุญำตใช้สถำนที่อย่ำงเป็นทำงกำรด้วยวำจำหรือหนังสือที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันกำรนัดหมำย
ต่ำงๆให้วันถ่ำยท ำด ำเนินไปอย่ำงรำบร่ืน กำรก ำหนดวันเวลำและสถำนที่ถ่ำยท ำที่แนน่อนผู้จัดท ำผัง
ตำรำงกำรถ่ำยท ำจะดูควำมพร้อมของหลำยๆปัจจัยไปด้วยกัน เช่น คิวว่ำงของผู้แสดง คิวกำรใช้อุปกรณ์ 
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คิวกำรท ำงำนของทีมงำน คิวว่ำงของสถำนที่ที่ต้องกำรใช้ถ่ำยท ำ และอื่นๆ บำงครั้งผู้จัดท ำตำรำงถ่ำยท ำ
ไม่สำมำรถจัดคิวได้ลงตัวก็จะต้องเจรจำต่อรองขอขยับคิวตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้คิวทุกอย่ำงมำอยู่ตรงกัน
ให้ได้ในวันใดวันหน่ึงของคิวที่ก ำหนดไว้คร่ำวๆ หลังจำกนั้นจึงยืนยันนัดหมำยวันเวลำถ่ำยท ำให้ทุกๆ
ฝ่ำยทรำบ รวมถึงกำรติดต่อแจ้งให้เจ้ำของสถำนที่นั้นๆได้ทรำบด้วย  

ก่อนกำรวำงคิวถ่ำยท ำ ผู้วิจัยควรหำข้อมูลด้วยว่ำพื้นที่บริเวณนั้นในวันนัดหมำย จะมีอะไรเป็น
อุปสรรคต่อกำรถ่ำยท ำหรือไม่ โดยอำจสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในท้องที่ ผู้อนุญำตให้ใช้สถำนที่ถ่ำย
ท ำ หรือสังเกตดูป้ำยประกำศ ใบปลิว เอกสำรแจกฟรี ฯลฯ ตำมท้องถนน ว่ำวันที่เลือกถ่ำยท ำจะมีงำน
หรือกิจกรรมพิเศษอะไรเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคต่อกำรถ่ำยท ำบ้ำงหรือไม่ เช่น กำรปิดถนน กำรจัดงำน
กีฬำสี กำรซ่อมถนน ฯลฯ ซึ่งท ำให้มีเสียงดังรบกวนกำรสัมภำษณ์ หรือทีมงำนไม่สำมำรถเข้ำถึงพื้นที่
ถ่ำยท ำได้ เป็นต้น เพื่อให้ทีมงำนได้เตรียมกำรป้องกันปัญหำไว้ล่วงหน้ำ แต่หำกเป็นปัญหำใหญ่ที่ไม่
สำมำรถแก้ไขได้ควรเปลี่ยนวันเวลำนัดหมำยใหม่ 

ทั้งนี้หำกต้องยื่นหนังสือหรือจดหมำยขออนุญำตใช้สถำนที่ถ่ำยท ำ ผู้วิจัยต้องรอกำรพิจำรณำ
หนังสือหรือจดหมำยตอบกลับมำว่ำจะได้รับอนุญำตให้ใช้สถำนที่ได้หรือไม่ และหำกได้รับหนังสือ
หรือจดหมำยตอบรับแล้วให้ผู้วิจัยน ำเอกสำรดังกล่ำวติดตัวไปด้วยในถ่ำยท ำ เพื่อแสดงให้เจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยหรือผู้รับผิดชอบดูแลอำคำรสถำนที่ได้รับทรำบและอนุญำตให้ผ่ำนเข้ำไปได้ 

ประเภทการส ารวจการถ่ายท านอกสถานท่ี 

ในโลกกำรท ำงำนจริง กำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำอำจไม่ได้ด ำเนินไปทุกขั้นตอนตำมหลักกำร 
เน่ืองจำกกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ต้องท ำงำนแข่งกับเวลำ รำยกำรโทรทัศน์ส่วนใหญ่ต้องผลิตรำยกำร
ออกอำกำศอย่ำงน้อย 1 ตอนต่อสัปดำห์ ผู้วิจัยจึงไม่มีเวลำมำกพอส ำหรับลงไปส ำรวจสถำนที่จริงและ
ไม่สำมำรถรอกำรอนุมัติให้ใช้สถำนที่ถ่ำยท ำได้ในทุกๆฉำก กำรส ำรวจสถำนที่อย่ำงจริงจังตำมหลักกำร
มักเลือกเฉพำะในฉำกส ำคัญๆของเร่ืองและต้องใช้ถ่ำยท ำเป็นเวลำนำน อย่ำงเช่น รำยกำรละคร และ
รำยกำรสำรคดี  



 
214 

 

ในโลกปฏิบัติจริงผู้ผลิตรำยกำรส่วนใหญ่มักเลือกสถำนที่ถ่ำยท ำที่มีควำมสะดวก และไม่ต้อง
ผ่ำนขั้นตอนกำรท ำหนังสือขออนุญำตให้เสียเวลำมำกมำยนัก ทั้งนี้หำกแบ่งลักษณะกำรส ำรวจกำรถ่ำย
ท ำนอกสถำนที่ตำมสถำนกำรณ์โลกควำมเป็นจริงอำจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

1. กำรส ำรวจโดยลงพื้นที่ก่อนล่วงหน้ำ 

กำรส ำรวจโดยลงพื้นที่ก่อนล่วงหน้ำ นิยมใช้ในฉำกกำรถ่ำยท ำที่ต้องมีกำรจัดฉำกใหม่ ฉำกที่
เน้นควำมประณีต ฉำกใหญ่ๆที่ต้องลงทุนสูง ฉำกที่เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำหลักของรำยกำร และฉำกที่มีกำร
ท ำเทคนิคพิเศษ เป็นต้น กำรลงพื้นที่ส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำก่อนวันถ่ำยท ำพบได้ในรำยกำรละคร รำยกำร
ถ่ำยทอดกีฬำ และสำรคดี เน่ืองจำกรำยกำรเหล่ำนี้ต้องใช้ควำมประณีตและลงทุนสูงท ำให้ผู้ผลิตรำยกำร
ต้องแบ่งปันเวลำกำรท ำงำนส่วนหนึ่งส ำหรับกำรส ำรวจสถำนที่ล่วงหน้ำ โดยแนวทำงกำรส ำรวจและ
ขั้นตอนกำรเตรียมงำนเกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำนิยมท ำตำมขั้นตอนของกำรถำมด้วย 5W+1H ดังที่กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น  

ทั้งนี้กำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำที่ใช้เหตุกำรณ์เป็นตัวเดินเรื่อง ถ้ำเป็นไปได้ผู้วิจัยควรเลือก
ส ำรวจให้ตรงกับวันถ่ำยท ำ ตัวอย่ำงเช่น หำกต้องกำรถ่ำยท ำสถำนีรถไฟฟ้ำบำงซื่อในวันศุกร์ เวลำ 8.00 
น. ถ้ำเป็นไปได้ผู้วิจัยควรลงส ำรวจพื้นที่ในวันศุกร์ก่อนหน้ำในเวลำเดียวกัน เพื่อท ำให้มองเห็นภำพ
เหตุกำรณ์บำงอย่ำงที่เกิดขึ้นได้ใกล้เคียงกับวันถ่ำยท ำจริง เช่น กำรใช้เวลำเดินทำง ควำมพลุกพล่ำนของ
ผู้คน จ ำนวนขบวนรถไฟฟ้ำเข้ำออก กำรยืนเข้ำคิวซื้อตั๋ว และอื่นๆ หลังจำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้ไปเสนอต่อ
ทีมงำนให้วำงแผนเตรียมกำรถ่ำยท ำต่ำงๆล่วงหน้ำได้  

2. กำรส ำรวจหน้ำงำนก่อนถ่ำยท ำจริง 

รำยกำรที่มีเวลำกำรเตรียมงำนถ่ำยท ำน้อย เช่น รำยกำรที่ออกอำกำศเป็นประจ ำทุกวัน หรือ
แม้แต่สัปดำห์ละตอนแต่ทีมงำนอ้ำงว่ำไม่สำมำรถจัดหำเวลำลงพื้นที่ส ำรวจได้ วิธีกำรที่นิยมมำกที่สุด 
คือ กำรโทรศัพท์สอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำ หรือกำรส ำรวจหน้ำงำนจริงก่อนกำรถ่ำยท ำ 
โดยไม่ได้มีกำรลงส ำรวจสถำนที่จริงด้วยวิธีกำรต่ำงๆที่ได้น ำเสนอมำข้ำงต้นทุกประกำร เหตุผลหลักๆ
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ส ำหรับกำรตัดสินใจไม่ลงพื้นที่ส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ล่วงหน้ำก่อน ได้แก่ มีเวลำไม่เพียงพอ 
ฉำกที่ถ่ำยท ำไม่ได้มีควำมซับซ้อน สถำนที่แห่งนั้นอยู่ไกลไป คุ้นเคยกับสถำนที่ถ่ำยท ำนั้นมำก่อน ฉำกที่
ใช้เป็นสถำนที่ส่วนตัวของผู้ผลิตรำยกำรเอง ฉำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สำมำรถคำดเดำสถำนที่เกิด
เหตุก่อนได้  และเหตุกำรณ์ในฉำกที่ต้องกำรถ่ำยท ำเป็นภำพคุ้นตำที่เกิดขึ้นซ้ ำๆทุกวันจนคำดเดำได้ว่ำ
จะเกิดอะไรตรงไหนบ้ำง เป็นต้น ฉำกที่นิยมส ำรวจหน้ำงำน หรือใช้กำรโทรศัพท์สอบถำมแล้วค่อยไป
ส ำรวจสถำนที่หน้ำงำนจริง ได้แก่ รำยกำรข่ำว ฉำกสัมภำษณ์บุคคล กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น
ประชำชนทั่วไป กำรเก็บภำพประกอบรำยกำร และกำรเก็บภำพบรรยำกำศทั่วไป เป็นต้น  

ผู้วิจัยที่มีประสบกำรณ์ในกำรถ่ำยท ำรำยกำรมำนำนจะสำมำรถประเมินสถำนที่ถ่ำยท ำได้
รวดเร็วว่ำจุดใดบ้ำงที่สำมำรถถ่ำยท ำได้ และควรตั้งกล้องไว้ที่ไหน โดยใช้แวลำส ำรวจก่อนกำรถ่ำยท ำ
จริงเพียงเล็กน้อย กล่ำวคือ เมื่อเดินทำงไปถึงสถำนที่ถ่ำยท ำขณะที่ทีมงำนถ่ำยท ำก ำลังติดตั้งอุปกรณ์
ต่ำงๆ  ผู้วิจัยจะเร่ิมสังเกต สอบถำมเจ้ำของสถำนที่หรือผู้ดูแลสถำนที่ และออกส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำ
อย่ำงรวดเร็ว แล้วตัดสินใจในตอนนั้นได้ว่ำควรถ่ำยท ำอะไรและอย่ำงไรบ้ำงในฉำกนั้น หรือหำกเป็น
ผู้วิจัยที่มีกำรเตรียมงำนมำกขึ้นอำจใช้วิธีกำรโทรศัพท์สอบถำมพูดคุยรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่ถ่ำยท ำ
ล่วงหน้ำก่อน เมื่อเดินทำงไปถึงสถำนที่ถ่ำยท ำจริงก็จะสำมำรถท ำงำนได้รวดเร็วและประณีตมำกขึ้น  

ภำพที่ 12.2 ประเภทของกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ 

 

กำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนท่ี 

ส ำรวจล่วงหน้ำ 

ละคร สำรคดี 

ส ำรวจหน้ำงำน 

ข่ำว เก็บภำพประกอบ ฉำกสัมภำษณ์
ง่ำยๆ 
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กล่ำวโดยสรุป ในหัวข้อกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ ต ำแหน่งผู้รับผิดชอบกำรส ำรวจ
สถำนที่ถ่ำยท ำอำจเป็นผู้จัดกำรกองถ่ำย ผู้จัดหำสถำนที่ถ่ำยท ำ และผู้ช่วยผู้ก ำกับ ก็ได้ ขึน้กับกำรบริหำร
จัดกำรโครงสร้ำงองค์กร ซึ่งในบทนี้เรียกรวมๆว่ำ “ผู้วิจัย” กำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่ต้อง
เตรียมกำรมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเวลำ รำยกำรที่มีเวลำเตรียมงำนได้มำก อย่ำงเช่น รำยกำรละคร และ
รำยกำรสำรคดี ผู้วิจัยสำมำรถใช้ควำมประณีตในกำรส ำรวจสถำนที่ถ่ำยท ำได้มำกกว่ำรำยกำรที่มีเวลำ
เตรียมตัวน้อย เช่น รำยกำรข่ำว ทั้งนี้หลักกำรส ำรวจกำรถ่ำยท ำนอกสถำนที่อย่ำงกว้ำงๆ ผู้วิจัยสำมำรถ
ถำมด้วยค ำถำมเหล่ำนี้ ได้แก่ รำยกำรต้องกำรใช้สถำนที่อะไรบ้ำง (what) วิธีกำรส ำรวจสถำนที่ต้องท ำ
อย่ำงไรบ้ำง (how) สถำนที่แห่งนั้นอยู่แห่งใด (where) ใครที่เรำต้องติดต่อขออนุญำตใช้สถำนที่ (who) 
เหตุผลใดจึงต้องเลือกใช้สถำนที่นั้นถ่ำยท ำรำยกำร (why) และวันเวลำที่ใช้ส ำหรับกำรถ่ำยท ำคือวันใด 
(when)   
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บทท่ี 13 

การวิจัยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงท่ีใช้ประกอบในรายการ 

หัวข้อการเรียน 

 เกร่ินน ำ 
 กำรวิจัยภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในรำยกำร 

o แนวทำงค้นหำภำพ 
o แหล่งค้นหำภำพ 

 แหล่งภำพใกล้ตัว 
 แหล่งภำพไกลตัว 

 กำรวิจัยเสียงต่ำงๆที่ใช้ประกอบในรำยกำร 
o แนวทำงค้นหำเสียง 
o แหล่งค้นหำเสียง 

 แหล่งค้นหำภำยใน 
 แหล่งค้นหำภำยนอก 

 ข้อควรค ำนึงถึงส ำหรับกำรใช้ภำพ และเสียงต่ำงๆ 
o ควำมสอดคล้องกลมกลืน 
o ควำมถูกต้อง 
o ลิขสิทธิ ์
o ค่ำใช้จ่ำย 
o คุณภำพของภำพ และเสียง 
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เกร่ินน า 

 ภำพถ่ำย ภำพเขียน รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว ภำพอะนิเมชั่น ภำพกรำฟฟิค และเสียงต่ำงๆที่
ปรำกฎในรำยกำรหนึ่งๆ ผู้ผลิตรำยกำรอำจไม่ได้เป็นผู้สร้ำงสรรค์ขึ้นมำเองทั้งหมด ยกตัวอย่ำงเช่น ภำพ
ข่ำวจำกต่ำงประเทศ ภำพถ่ำยในอดีตของบุคคลในสำรคดีอัตชีวประวัติ และเพลงที่เปิดในรำยกำรวิทยุ 
เป็นต้น บำงคร้ังผู้ผลิตรำยกำรจ ำเป็นต้องน ำผลงำนของผู้อื่นเข้ำมำประกอบในรำยกำรให้มีควำม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่กำรใช้ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว และเสียงต่ำงๆของผู้อ่ืน ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องมีควำมรู้
พื้นฐำนบำงอย่ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น แหล่งค้นหำ ควำมถูกต้องและสอดคล้องกับเร่ืองรำวที่เสนอ 
ลิขสิทธิ์ ประเภทของวัสดุที่พบ วิธีกำรแปลงสัญญำณ และกำรชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีช ำรุดและสูญหำย 
เป็นต้น ดังนั้นในบทนี้จึงขอแนะน ำควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับกำรท ำงำนวิจัยภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว และ
เสียงต่ำงๆ ว่ำผู้วิจัยควรมีแนวทำงปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวเร่ืองใหญ่ คือ 

1. กำรวิจัยภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในรำยกำร 
2. กำรวิจัยเสียงต่ำง ๆ ที่ใช้ประกอบในรำยกำร 
3. ข้อควรค ำนึงถึงส ำหรับกำรใช้ภำพ และเสียงต่ำงๆ  

1. การวิจัยภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบในรายการ 

ภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหว ในที่นี้หมำยถึง ภำพที่ถูกถ่ำย ถ่ำยท ำ หรือตีพิมพ์ โดยบุคคลอ่ืน 
แต่ผู้ผลิตรำยกำรได้เลือกน ำมำใช้ประกอบแทรกอยู่ในรำยกำรของตนบำงส่วนหรือทั้งหมด ภำพที่นิยม
น ำมำใช้ได้แก่ ภำพจำกหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์ ภำพแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ภำพถ่ำยและคลิปในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  รำยกำรทุกรูปแบบสำมำรถใช้วิธีน ำภำพจำกที่อื่น
เข้ำมำแทรกในรำยกำรของตนได้ เช่น รำยกำรสำรคดีเชิงประวัติศำสตร์ รำยกำรข่ำวต่ำงประเทศ รำยกำร
ละครย้อนยุคสมัยสงครำมโลก รำยกำรเกมทำยชื่อคนจำกรูปถ่ำยใบหน้ำ รำยกำรย้อนร ำลึกถึงบุคคล
ส ำคัญในอดีต และรำยกำรคุยข่ำวที่เสนอคลิปภำพจำกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
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1.1. แนวทำงในกำรค้นหำภำพ 

ค ำสั่งให้ค้นหำภำพที่ต้องกำรใช้สักสองสำมวินำทีเพื่อน ำมำเป็นภำพประกอบในรำยกำรอำจฟัง
ดูเป็นเร่ืองง่ำย แต่ผู้วิจัยที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติภำรกิจย่อมรู้ดีว่ำควำมยำวภำพที่ใช้แทรกในรำยกำร
ไม่ใช่เงื่อนไขส ำคัญของควำมง่ำยหรือควำมยำกในกำรท ำงำน หำกแต่ภำพที่ต้องกำรนั้นคือภำพอะไร 
หำได้จำกที่ไหน ใครเป็นเจ้ำของ อนุญำตให้ใช้ได้หรือไม่ มีเงื่อนไขกำรใช้อย่ำงไร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรเล่นภำพและแปลงสัญญำณภำพจะมีหรือไม่และหำได้จำกที่ไหน ฯลฯ สิ่งเหล่ำนี้คือควำมท้ำทำย
ส ำหรับกำรค้นคว้ำวิจัยเกี่ยวกับภำพถ่ำยและภำพเคลื่อนไหวของผู้วิจัย เพรำะภำพที่ใช้เพียงสองสำม
วินำทีเพียงภำพเดียวอำจต้องใช้เวลำไม่ต่ ำกว่ำครึ่งเดือนก็เป็นได้  

แนวทำงส ำหรับกำรค้นหำภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหวเพื่อน ำมำใช้ประกอบรำยกำร ผู้วิจัย
ควรสอบถำมรำยละเอียดของภำพที่ต้องกำรใช้ให้มำกที่สุดว่ำต้องกำรภำพอย่ำงไรมำประกอบใน
รำยกำร เช่น ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว รูปภำพ ภำพช่วงเวลำไหน ใช้ประกอบในรำยกำรควำมยำว
ประมำณเท่ำไหร่ ภำพใครบ้ำง ภำพเดี่ยวหรือภำพครอบครัว ภำพในเหตุกำรณ์บุคคลนั้นก ำลังท ำอะไร
อยู่ อำรมณ์ภำพแบบไหน ภำพจำกกำรแสดงเร่ืองอะไรและฉำกไหน บรรยำกำศภำพกลำงคืนในเมือง
หรือชนบท ในประเทศหรือต่ำงประเทศ ฯลฯ ยิ่งได้รำยละเอียดชัดมำกเท่ำใดจะท ำให้กำรค้นหำมีควำม
ชัดเจนมำกขึ้นว่ำจะต้องหำภำพแบบไหน มีเร่ืองรำวในภำพอย่ำงไรและปริมำณจ ำนวนมำกน้อยแค่ไหน 
โดยไม่ต้องเสียเวลำกลับไปค้นหำใหม่อีก  

เมื่อผู้วิจัยได้รับมอบหมำยให้ค้นหำภำพต่ำงๆ ผู้วิจัยต้องสอบถำมและจดรำยละเอียดภำพต่ำงๆ
เอำไว้ ได้แก่ 

 ภำพที่ต้องกำรคือภำพถ่ำย รูปภำพ หรือภำพเคลื่อนไหว 
 ภำพที่ต้องกำรมีรำยละเอียดภำพอย่ำงไร และน ำมำใช้กับงำนอะไร 
 จ ำนวนภำพอย่ำงน้อยที่ต้องกำรใช้ 
 งบประมำณที่ก ำหนดไว้ 
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 ขอค ำแนะน ำเกี่ยวกับแหล่งภำพที่สำมำรถติดต่อขออนุญำตมำใช้กับรำยกำรได้ 

เมื่อจดรำยละเอียดต่ำงๆแล้ว ถ้ำภำพที่ต้องกำรมีหลำยประเภทและน่ำจะมำจำกหลำยแหล่ง
ผู้วจิัยควรจ ำแนกภำพออกเป็นกลุ่มๆเพื่อให้สะดวกต่อกำรค้นหำและตรวจสอบจ ำนวนที่ต้องกำรใช้ เช่น 

 กำรแบ่งตำมแหล่งค้นหำ ได้แก่ ภำพส่วนตัวของผู้ร่วมรำยกำร ภำพจำกหนังสือพิมพ์เก่ำๆ 
ภำพจำกหนังสือรวบรวมภำพ และภำพจำกภำพยนตร์เก่ำที่หอภำพยนตร์ เป็นต้น  

 กำรแบ่งตำมประเภทของภำพ ได้แก่ ภำพถ่ำยในอดีต ภำพถ่ำยในปัจจุบัน ภำพเคลื่อนไหว
ในอดีต และภำพเคลื่อนไหวในปัจจุบัน เป็นต้น 

 กำรแบ่งตำมรำยชื่อของบุคคล/สัตว์/สิ่งของ ได้แก่ ภำพสมำชิกในรำชสกุลต่ำงๆ  ภำพ
ภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีของไทยแต่ละบุคคล และภำพสตัว์แต่ละประเภท เป็นต้น 

 กำรแบ่งตำมควำมยำกง่ำยในกำรพบเห็น ได้แก่ ภำพที่เห็นได้ทั่วๆไป เช่น ภำพธรรมชำติ 
ภำพท้องถนน ภำพสถำนที่ท ำงำน ภำพคนกินข้ำว ฯลฯ และภำพที่ต้องใช้เวลำค้นหำ เช่น 
ภำพเคลื่อนไหวของดอกไม้ก ำลังบำน ภำพเมฆก ำลังเคลื่อนตัวอย่ำงรวดเร็ว และภำพกำร
วำงศิลำฤกษ์สถำนีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย ฯลฯ  

วิธีกำรแบ่งหมวดหมู่ภำพขึ้นอยู่กับว่ำวิธีใดที่ช่วยท ำให้กำรค้นหำสะดวกรวดเร็วมำกที่สุด โดย
อำจใช้กำรแบ่งกลุ่มได้มำกกว่ำหนึ่งวิธี  ตัวอย่ำงเช่น ผู้ผลิตรำยกำรต้องกำรผลิตสกู๊ปช้ำงเร่ร่อน โดย
เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อต้องกำรภำพป่ำธรรมชำติ ภำพช้ำงป่ำของไทยในอดีตจ ำนวนมำก ภำพข่ำวช้ำงถูกฆ่ำเอำ
งำ ภำพสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อ่ืนๆที่อยู่ในชะตำกรรมเดียวกับช้ำง ฯลฯ ผู้วิจัยต้องลองจ ำแนกดูว่ำภำพอะไร
หำง่ำยหำยำก หำได้จำกที่ไหน แล้วแยกออกมำเพื่อตำมหำภำพเหล่ำนั้นในแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

 

 

 



 
221 

 

ภำพที่ 13.1 ตัวอย่ำงกำรจ ำแนกกลุ่มภำพที่ต้องกำรค้นหำ 

 
1.2. แหล่งค้นหำภำพ 

ในโลกปัจจุบันผู้วิจัยหลำยคนอำจเร่ิมต้นค้นหำภำพจำกอินเทอร์เน็ตเพรำะมีควำมสะดวก
รวดเร็ว ค้นหำได้ง่ำย และมีเป็นจ ำนวนมำก แต่ปัญหำที่พบคือเมื่อลองเข้ำไปค้นหำแล้วกลับต้องใช้
เวลำนำนในกำรค้นหำภำพที่ต้องกำร เน่ืองจำกภำพมีจ ำนวนมำกเกินไปทั้งที่ใช่และไม่ใช่ กำรเลือกค ำที่
ใช้ค้นหำไม่ตรงภำพที่ต้องกำร ภำพที่พบมีควำมหมำยไม่ตรงกับที่ต้องกำรสื่อ ภำพที่พบมีคุณภำพไม่ดี
พอส ำหรับกำรตัดต่อออกกอำกำศ และภำพนั้นมีเจ้ำของลิขสิทธิ์อยู่ เป็นต้น ข้อแนะน ำส ำหรับกำร
เร่ิมต้นลงมือค้นหำภำพ ควรเร่ิมจำกแหล่งที่ใกล้ตัวเพรำะไม่ยุ่งยำกในกำรติดต่อขออนุญำตใช้ภำพต่ำงๆ 
แต่หำกไม่มีภำพที่ต้องกำรจึงค่อยๆขยำยออกไปค้นหำแหล่งภำพไกลตัวที่ต้องติดต่อกับหน่วยงำนหรือ
บุคคลภำยนอก  

การค้นหาภาพสกู๊ปตอนช้างเร่ร่อน 

ภาพท่ีมีอยู่ใน สต๊อกเก่า 

ภาพป่าธรรมชาติ 

ภาพท่ีต้องค้นหาท่ีอื่น 

ภาพถ่าย 

ช้างถูกฆ่าเอางาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ 

ภาพเคลื่อนไหว 

ช้างในอดีตที่มีช้างป่า
จ านวนมาก 

สัตว์ใกล้สูญพันธ์
อื่นๆ 
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1.2.1. แหล่งภำพใกล้ตัว ในที่นี้หมำยถึงแหล่งภำพที่ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถใช้ควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันในกำรติดต่อขอยืมและขออนุญำตน ำภำพไปใช้ประกอบในรำยกำร โดยนิยมใช้กำรเจรจำ
ติดต่อแบบเป็นกันเอง ได้แก่ ภำพจำกผู้ร่วมรำยกำร และห้องสมุดภำพของบริษัท  

ก) อัลบั้มภำพส่วนบุคคล  

อัลบั้มภำพส่วนบุคคล คือ ภำพส่วนตัวที่เจ้ำของเก็บสะสมเอำไว้ดู ได้แก่ ภำพตอนเด็กๆ ภำพใน
วัยเรียนกับเพื่อนๆ ภำพกับครอบครัว ภำพกับที่ท ำงำน ภำพรับรำงวัลต่ำงๆ ภำพช่วงชีวิตที่ก ำลังรุ่งโรจน์
ภำพขณะท ำงำน ภำพท ำกิจกรรมส ำคัญๆ ภำพท่องเที่ยวเดินทำง ภำพเดินทำงไปต่ำงประเทศ ภำพรับ
ต ำแหน่งส ำคัญๆ ฯลฯ รำยกำรที่น ำเสนอเร่ืองรำวส่วนตัวของบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บุคคล
เหล่ำนั้นย่อมจะมีภำพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเองเก็บเอำไว้จ ำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยสำมำรถขออนุญำต
น ำภำพมำใช้ประกอบในรำยกำรได้ เช่น รำยกำรสนทนำชีวิตคนดัง รำยกำรสำรคดีอัตชีวประวัติบุคคล 
และรำยกำรสัมภำษณ์กิจกรรมของกลุ่มรณรงค์ต่ำงๆ เป็นต้น เร่ืองรำวเหล่ำนี้ผู้วิจัยสำมำรถติดต่อขอยืม
และขออนุญำตจำกเจ้ำของภำพเพื่อน ำภำพไปใช้ประกอบในรำยกำรได้โดยตรง หรือหำกผู้นั้นล่วงลับ
ไปแล้วก็สำมำรถติดต่อกับทำยำทหรือสมำชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเพื่อขอยืมและน ำภำพไปใช้
ต่อไป ซึ่งในต่ำงประเทศอำจจ ำเป็นต้องยื่นหนังสือแสดงควำมยินยอมให้เจ้ำของภำพลงชื่อรับรองกำร
ให้อนุญำตน ำภำพไปใช้ได้เพื่อป้องกันกำรฟ้องร้องในภำยหลัง1  

ข้อดีของกำรใช้ภำพส่วนตัวของบุคคล ได้แก่  

 มีโอกำสได้ภำพที่มีเร่ืองรำวรำยละเอียดบำงอย่ำงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้หรือเห็นมำก่อน 
 มีภำพให้เลือกได้หลำกหลำยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน  
 ผู้ร่วมรำยกำรให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ภำพต่ำงๆค่อนข้ำงดี เพรำะถือว่ำเป็นหน้ำตำของ

ตนเอง  

                                                           
1

 ทั้งนี้สังคมไทยนยิมใช้ควำมสัมพันธอ์ย่ำงไม่เป็นทำงกำรในกำรเจรจำตกลงกันด้วยวำจำ ดังนั้นกำรเซ็นชื่อในเอกสำร
ยินยอมให้อุนญำตจึงไม่ค่อยนิยมท ำกนัมำกนัก เนื่องจำกอำจเป็นกำรแสดงควำมไม่ไว้วำงใจกันได้  
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 เชื่อใจได้ระดับหนึ่งว่ำภำพมีควำมถูกต้อง เพรำะเจ้ำของภำพเป็นผู้ยืนยันด้วยตนเอง 
 เจรจำขออนุญำตใช้ภำพได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ 

ข้อเสียของกำรใช้ภำพส่วนตัวของบุคคล ได้แก่ 

 คุณภำพของภำพมักไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่สำมำรถน ำมำใช้ตัดต่องำนได้ 
 องค์ประกอบอ่ืนๆในภำพอำจมีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถใช้ออกอำกำศได้ เช่น กำรมี

ภำพคนอื่นๆอยู่ร่วมในภำพในสถำนที่ที่อำจท ำให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อบุคคลนั้น ทำง
รำยกำรอำจถูกฟ้องร้องได้ ผู้วิจัยจึงต้องติดต่อขออนุญำตไปยังบุคคลอ่ืนๆที่อยู่ในภำพด้วย 
หรือมิฉะนั้นต้องท ำภำพเบลอเอำไว้ เพื่อป้องกันกำรฟ้องร้อง 

 ภำพส่วนบุคคลมักไม่ได้เก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ ไม่ได้มีวันเวลำระบุเอำไว้แน่ชัดว่ำเร่ืองรำว
ในภำพใดมำก่อนมำหลัง ท ำให้อำจเรียงล ำดับภำพส ำหรับกำรเล่ำเร่ืองรำวผิดจำก
ข้อเท็จจริงได้ ผู้วิจัยต้องใช้เทคนิคสัมภำษณ์ซ้ ำไปซ้ ำมำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องเพิ่มเติม 
(re-check)  

 ภำพส่วนบุคคลมักเกิดกำรสูญหำยในระหว่ำงช่วงชีวิตต่ำงๆหรืออำจจดจ ำไม่ได้ว่ำเก็บไว้ที่
ไหนท ำให้เจ้ำของภำพอำจต้องเสียเวลำในกำรร้ือค้น หรือเลือกภำพเท่ำที่หำเจอเท่ำนั้นท ำ
ให้ภำพอำจมีไม่เพียงพอส ำหรับกำรเล่ำเร่ืองในรำยกำร 

 ผู้วิจัยต้องดูแลไม่ให้ภำพที่ยืมมำสูญหำยหรือช ำรุดโดยเด็ดขำด เพรำะภำพบำงภำพมีคุณค่ำ
ทำงจิตใจและไม่สำมำรถหำสิ่งใดมำทดแทนได้ กำรสูญหำยหรือช ำรุดย่อมท ำให้ไม่ได้รับ
ควำมไว้วำงใจให้ยืมสิ่งใดๆอีก และอำจถูกฟ้องร้องค่ำเสียหำยได้ ทำงออกผู้วิจัยอำจขอ
อนุญำตบันทึกภำพต่ำงๆในสถำนที่นั้นๆ โดยถ้ำไม่จ ำเป็นก็ไม่ควรยืมออกมำเพื่อให้คนอ่ืน
น ำไปใช้ต่อ เพรำะเสี่ยงต่อกำรเกิดควำมเสียหำยและกำรสูญหำยได้ 

 ภำพถ่ำยที่ถ่ำยท ำมำอำจมีทั้งภำพแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งภำพที่เหมำะกับงำนโทรทัศน์คือ
ภำพแนวนอนตำมลักษณะของหน้ำจอโทรทัศน์ ดังน้ัน หำกเรียงล ำดับเร่ืองรำวของภำพที่
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ต้องกำรใช้ในกำรตัดต่อแล้วมีภำพแนวตั้งและแนวนอนสลับไปมำอำจรับชมได้อย่ำงไม่
รำบรื่นนัก 

 ภำพบำงภำพเป็นภำพที่คนอ่ืนอำจเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ได้ด้วย เช่น ภำพยนตร์ผลงำนกำร
แสดงของบุคคลนั้นที่ผลิตโดยบริษัทภำพยนตร์แห่งหนึ่ง แม้บุคคลนั้นร่วมแสดงด้วยแต่
ผลงำนภำพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้สร้ำงภำพยนตร์ไม่ใช่นักแสดง กำรน ำ
ภำพไปใช้จึงต้องขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงเสียก่อน 
 

ข) ห้องสมุดภำพภำยในบริษัท 

บริษัทผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีกำรเก็บภำพบำงส่วนที่ถ่ำยท ำมำเอำไว้ในห้องสมุด
ภำพภำยในบริษัท (in-house footage library) ซึ่งห้องดังกล่ำวเป็นคลังเก็บภำพต่ำงๆ (archive) ที่ผู้ผลิต
รำยกำรคำดว่ำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนำคต ได้แก่ ภำพเหตุกำรณ์ส ำคัญ ภำพเหตุกำรณ์ใน
ชีวิตประจ ำวัน ภำพบรรยำกำศทั่วไปที่มักใช้เป็นภำพคั่นระหว่ำงกำรเปลี่ยนฉำก ภำพธรรมชำติที่ต้องใช้
เวลำถ่ำยท ำ ภำพสุนทรพจน์ของคนส ำคัญ ภำพกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ ภำพในชีวิตประจ ำวัน ภำพที่
เดินทำงไปถ่ำยท ำในต่ำงประเทศ ภำพในเหตุกำรณ์ที่หำได้ยำก ภำพอำกัปกิริยำและอำรมณ์ของคนใน
แบบต่ำงๆ ฯลฯ  

ห้องสมุดภำพของบริษัทเป็นแหล่งแรกๆที่ผู้วิจัยควรเข้ำไปค้นหำหรือสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแล
อยู่ เพรำะเป็นภำพที่หยิบมำใช้ได้สะดวกเนื่องจำกไม่ต้องกังวลเร่ืองกำรละเมิดลิขสิทธิ์ อย่ำงไรก็ดี ควำม
ยำกง่ำยในกำรค้นหำภำพในห้องสมุดภำพของบริษัท ขึ้นอยู่กับระบบกำรจัดเก็บว่ำบริษัทได้จัดท ำ
ฐำนข้อมูลส ำหรับกำรค้นหำดีเพียงใด บริษัทที่ไม่ได้ใส่ใจเร่ืองกำรท ำฐำนข้อมูลภำพมำกนัก กำรค้นหำ
จะใช้เวลำค่อนข้ำงมำกเพรำะผู้วิจัยต้องค้นหำภำพไปทีละม้วนหรือทีละไฟล์ แตกต่ำงจำกบริษัทที่มีกำร
จัดเก็บระบบภำพให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ เช่น กำรระบุให้ทรำบว่ำภำพม้วนใดไฟล์ใดมีภำพอะไรอยู่
ตรงไหนบ้ำง ควำมยำวเท่ำใด หรือสร้ำงระบบค้นหำภำพจำกค ำส ำคัญ (keyword) ในคอมพิวเตอร์ได้ วิธี
นี้ผู้วิจัยจะค้นหำภำพได้สะดวกรวดเร็วมำก  
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ในกรณีบริษัทผู้ผลิตรำยกำรไม่มีระบบฐำนข้อมูลภำพที่ดี ผู้วิจัยควรสอบถำมทีมงำนคนอ่ืนๆที่
มีส่วนเกี่ยวข้องและพอจ ำได้ว่ำภำพที่ก ำลังค้นหำนั้นถ่ำยท ำไว้เมื่อใด และเป็นภำพแบบไหน เพื่อตีกรอบ
กำรค้นหำให้แคบลงมำจะได้ประหยัดเวลำในกำรท ำงำนลง  

ข้อดีของกำรใช้ห้องสมุดภำพของบริษัท ได้แก่  

 รับประกันได้ระดับหนึ่งว่ำภำพมีคุณภำพดีพอส ำหรับกำรตัดต่องำนโทรทัศน์ได้ 
 ท ำให้ได้เห็นข้อมูลภำพอื่นๆในห้องสมุดภำพของบริษัท ซึ่งผู้วิจัยสำมำรถจดจ ำและเลือก

น ำมำใช้ในอนำคตได้  
 ไม่ต้องยุ่งยำกเร่ืองกำรขออนุญำตใช้ลิขสิทธิ์ภำพ เน่ืองจำกพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ. 

2537 ของไทย มำตรำ 11 ระบุว่ำ “งำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยกำรรับจ้ำง
บุคคลอ่ืน ให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงำนนั้น เว้นแต่ผู้สร้ำงสรรค์และผู้ว่ำจ้ำงจะได้ตกลง
กันไว้เป็นอย่ำงอ่ืน”  

 สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของภำพได้จำกทีมงำนของบริษัทที่ไปถ่ำยท ำภำพมำ 

ข้อเสียของกำรใช้ห้องสมุดภำพของบริษัท ได้แก่ 

 บำงคร้ังภำพที่ต้องกำรมีอยู่ในห้องสมุดภำพของบริษัท แต่กำรน ำมำใช้เป็นเร่ืองยำกล ำบำก
เน่ืองจำกวัสดุบันทึกวีดิทัศน์ที่ใช้เก็บภำพนั้นล้ำสมัยไปแล้ว จึงจ ำเป็นต้องหำเคร่ืองเล่นและ
อุปกรณ์ที่สำมำรถแปลงสัญญำณภำพเหล่ำนั้นออกมำเพื่อให้ใช้ได้กับเคร่ืองมือกำรตัดต่อ
รุ่นใหม่ที่มีอยู่  

 บริษัทที่ไม่ได้เก็บภำพไว้อย่ำงเป็นระบบ ม้วนเทปสูญหำยและลบทิ้งไปบำงส่วนโดยไม่
แจ้งให้ใครทรำบ รวมถึงไม่ได้มีกำรแปลงภำพที่มีอยู่ให้ใช้ได้กับเคร่ืองมือตัดต่อรุ่นใหม่ จะ
ท ำให้เสียเวลำในกำรค้นหำภำพ และวิธีแปลงสัญญำณภำพอย่ำงมำก 

  หำกระบุรำยละเอียดภำพไม่ดีพอหรือเขียนผิด จะส่งผลต่อควำมถูกต้องของข้อมูลภำพที่
น ำใช้ได้ เช่น ระบุว่ำเป็นบรรยำกำศภำยในวัดรำชนัดดำแต่แท้จริงแล้วภำพนั้นเป็นวัดรำช
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บพิตร เมื่อน ำภำพนั้นไปใช้โดยไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกคร้ังเพรำะเชื่อใจในข้อมูล
ของบริษัทที่ระบุเอำไว้ย่อมเกิดควำมผิดพลำดตำมมำ 

 หำกห้องสมุดภำพในบริษัทไม่ได้มีกำรแยกควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์เอำไว้ จะท ำให้เกิด
ปัญหำควำมยุ่งยำกตำมมำภำยหลังได้ กล่ำวคือ บำงครั้งในห้องสมุดภำพของบริษัทอำจน ำ
ภำพที่ผู้อ่ืนถ่ำยท ำมำเก็บเป็นตัวอย่ำงเอำไว้ดู แต่กลับรวมไว้อยู่กับคลังภำพของบริษัทโดย
ไม่ได้เขียนบอกเอำไว้ ผู้วิจัยอำจไม่ทรำบและน ำไปใช้จนถูกฟ้องเร่ืองละเมิดลิขสิทธิ์ได้  

 ภำพที่มีอยู่ในห้องสมุดภำพมักไม่กลมกลืนและไม่ตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงพอดิบพอดี 
เช่น แสงไม่เท่ำกัน สีต่ำงกัน ยุคสมัยของแฟชั่นเปลี่ยนไปไม่ตรงกับเนื้อเร่ือง และควำมยำว
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้งำน เป็นต้น 

 ภำพที่เก็บไว้ส่วนใหญ่มักเป็นภำพข่ำว ซึ่งมุ่งน ำเสนอข้อเท็จจริงมำกกว่ำควำมสวยงำมของ
ภำพ ดังนั้นหำกน ำไปใช้กับรำยกำรอ่ืนๆที่ต้องกำรภำพที่สวยงำมจะไม่ค่อยมีให้เลือกใช้
มำกนัก 

 ภำพบำงภำพเป็นภำพที่มีเจ้ำของลิขสิทธิ์ส่วนอ่ืนอยู่ เช่น ทีมงำนไปเก็บภำพคอนเสิร์ตของ
ค่ำยเพลงหนึ่ง ในเวลำนั้นอำจได้รับอนุญำตให้น ำไปตัดต่อได้ แต่ในเวลำต่อมำหำกน ำภำพ
นั้นไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญำตอำจละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขทำงกฎหมำย
ก ำหนด 

1.2.2. แหล่งภำพไกลตัว ในที่นี้หมำยถึงแหล่งภำพที่ผู้ผลิตรำยกำรต้องใช้ควำมสัมพันธ์ที่เป็น
ทำงกำรในกำรติดต่อขอใช้ภำพน ำมำประกอบในรำยกำร เนื่องจำกไม่ได้มีสำยสัมพันธ์ที่สนิทสนม
ใกล้ชิดกันมำก่อน แหล่งภำพกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำไปใช้บริกำร
ในกำรขอดูภำพ ได้แก่ ภำพจำกเอกสำรในห้องสมุดต่ำงๆ ภำพจำกเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนงำน
ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ ภำพจำกส ำนักข่ำวต่ำงๆ ภำพจำกหอภำพยนตร์ และภำพของนักสะสม เป็นต้น กำรใช้
แหล่งภำพกลุ่มนี้ผู้วิจัยต้องให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองลิขสิทธิ์โดยหำกน ำภำพใดไปใช้งำนจ ำเป็นต้องค้นหำ
ว่ำใครคือเจ้ำของลิขสิทธิ์ภำพเพื่อท ำเร่ืองขออนุญำตหรือจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ให้กับผู้เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์นั้น
เสียก่อน โดยผู้วิจัยควรติดต่อสอบถำมข้อมูลและขั้นตอนต่ำงๆไปยังฝ่ำยกฎหมำยหรือที่ปรึกษำด้ำน



 
227 

 

กฎหมำยของบริษัท บริษัทของเจ้ำของลิขสิทธิ์ หน่วยงำนตัวแทนเจรจำค่ำลิขสิทธิ์ หรือกรมทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ เพื่อรับทรำบข้อมูลที่ถูกต้องในกำรน ำภำพเหล่ำนั้นไปใช้โดยไม่ผิดกฎหมำย ในที่นี้จะขอ
ยกตวัอย่ำงแหล่งภำพที่เป็นประโยชน์บำงส่วนให้รู้จัก ได้แก่  

ก) บริษัทผู้ประกอบกำรด้ำนสื่อมวลชน  

แหล่งภำพใหญ่แหล่งหนึ่งที่รำยกำรโทรทัศน์นิยมน ำมำใช้เป็นภำพประกอบในรำยกำร คือ 
บริษัทผู้ประกอบกำรด้ำนสื่อมวลชน เช่น ส ำนักข่ำว รำยกำรโทรทัศน์ ละคร ภำพยนตร์ นิตยสำร 
หนังสือพิมพ์ หนังสือภำพ ภำพในหนังสือ และอ่ืนๆ  

กำรน ำภำพจำกสื่อมวลชนมำใช้ ส่วนใหญ่นิยมวิธีติดต่อท ำหนังสือขออนุญำตใช้งำนอันมีสิทธิ์ 
หรือใช้เพียงกำรติดต่อพูดคุยกันเพื่อท ำข้อตกลงกำรน ำภำพไปใช้ ซึ่งบำงคร้ังอำจไม่ต้องเสียเงินเพรำะ
ถือเป็นกำรช่วยเหลือกัน เช่น ผู้ผลิตรำยกำรรำยกำรหนึ่งของสถำนีโทรทัศน์ ก. ต้องกำรน ำภำพบำงส่วน
จำกละครหรือข่ำวที่ออกอำกำศในช่องเดียวกันไปประกอบในรำยกำรของตน ผู้ผลิตรำยกำรสำมำรถ
ลองโทรศัพท์ติดต่อและท ำหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ำฝ่ำยรำยกำรของสถำนีโทรทัศน์ ก. เพื่อขอน ำภำพ
ไปใช้ โดยแจ้งชื่อรำยกำร วันเวลำที่ภำพตอนนั้นออกอำกำศ รำยละเอียดฉำกที่ต้องกำร และควำมยำวที่
ต้องกำรใช้โดยประมำณ ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับกำรใช้ดุลยพนิิจของฝ่ำยบริหำรว่ำจะให้ใช้ได้หรือไม่ และ 
ในเงื่อนไขอย่ำงไร 

โดยปกตสิถำนีโทรทัศน์ ส ำนักข่ำว และบริษัทบำงแห่งที่มีนโยบำยหำรำยได้จำกงำน
สร้ำงสรรค์ของตนก็จะคิดค่ำลิขสิทธิ์และอัตรำค่ำบริกำรต่ำงๆตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดเอำไว้ อย่ำงไรก็ดี 
ถ้ำไม่จ ำเป็นผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของไทยมักไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ แต่นิยมใช้วิธีขออนุญำตกับ
เจ้ำของลิขสิทธิ์โดยแลกกับกำรขึ้นเครดิตในรำยกำรว่ำภำพนั้นเป็นของใคร เช่น กำรใช้ตัวอย่ำง
ภำพยนตร์ กำรใช้ภำพแฟชั่นในนิตยสำร และกำรใช้ภำพประกอบจำกละคร เป็นต้น ซึ่งหำกเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้ำ ส่วนใหญ่ก็ยินดีให้น ำไปใช้เผยแพร่ในรำยกำรโทรทัศน์ได้เพรำะถือเป็นกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทำงหนึ่ง  
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ข้อดีของกำรใช้ภำพจำกหน่วยงำนด้ำนสื่อมวลชน 

 ควำมช่วยเหลือสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืออ่ืนๆระหว่ำงสื่อด้วยกันในอนำคต 
 บริษัทสื่อที่เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์มีควำมเข้ำใจในงำนที่ต้องกำรน ำไปใช้ และอำจสำมำรถให้

ค ำแนะน ำปรึกษำอื่นๆได้ 
 เป็นกำรช่วยส่งเสริมผลงำนระหว่ำงสื่อมวลชนด้วยกันเอง 

ข้อเสียของกำรใช้ภำพจำกหน่วยงำนด้ำนสื่อมวลชน 

 กำรแข่งขันระหว่ำงกันอำจท ำให้ไม่ได้รับควำมร่วมมือ 
 ภำพที่หำได้ยำกมักจะไม่ได้รับอนุญำตให้น ำไปใช้ 
 ภำพที่ได้มักเป็นภำพที่ใช้เพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผลงำน ซึ่งแจกจ่ำยให้กับ

สื่อมวลชนอ่ืนๆอยู่แล้ว จึงท ำให้ไม่มีควำมแตกต่ำงจำกรำยกำรอ่ืนๆ 
 ภำพบำงภำพต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้เจ้ำของลิขสิทธิ์ก่อนจึงสำมำรถน ำไปใช้ได้ 
 ภำพในสื่อที่เห็นนั้นอำจได้รับสิทธิในกำรใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์อีกทอดหน่ึงจำกเจ้ำของ

ลิขสิทธิ์ จึงไม่ใช่เจ้ำของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง ซึ่งรำยละเอียดข้อตกลงในสัญญำมีควำมซับซ้อน
แตกต่ำงกันไป ผู้วิจยัต้องศึกษำให้ดี ตัวอย่ำงเช่น ภำพกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิคที่มีหลำย
ประเทศร่วมกันเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน ลิขสิทธิ์ในกำรถ่ำยทอดสดอำจเป็นของประเทศ
เจ้ำภำพประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในกำรถ่ำยทอดร่วมกัน แต่เมื่อ
บุคคลใดต้องกำรน ำภำพไปออกอำกำศซ้ ำ ลิขสิทธิ์นั้นอำจกลำยเป็นของคณะกรรมกำร   
โอลิมปิคสำกล (IOC) ซึ่งผู้ที่ต้องกำรน ำภำพไปใช้ ต้องจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์กำรแพร่ภำพซ้ ำ
ให้กับคณะกรรมกำรโอลิมปิคสำกลมิใช่ประเทศเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นหำก
งำนสร้ำงสรรค์มีผู้เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์มำกเท่ำใด ควำมยุ่งยำกในกำรสะสำงเร่ืองลิขสิทธิ์
ยิ่งมีควำมยุ่งยำกมำกขึ้นเท่ำนั้น 
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ข) หน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ 

บำงคร้ังผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์จ ำเป็นต้องใช้ภำพประกอบที่มำจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ซึ่งมีภำรกิจ
เกี่ยวข้องกับเร่ืองรำวที่ทำงรำยกำรต้องกำรน ำเสนอ แตก่ำรน ำภำพของผู้อ่ืนไปเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
ผู้ผลิตรำยกำรต้องได้รับควำมยินยอมจำกหน่วยงำนนั้นๆเสียก่อน อย่ำงไรก็ดี แม้ภำพจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆมักจะระบุสงวนลิขสิทธิ์ แต่หำกมีกำรติดต่อขออนุญำตน ำไปใช้ด้วยกำรแจ้งหนังสือไปยังผู้บริหำร
ของหน่วยงำนนั้นๆในเร่ืองที่ไม่ได้สร้ำงควำมเสียหำย ก็มักได้รับควำมยินดีให้น ำไปใช้ได้โดยไม่ต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพียงแต่ต้องขึ้นเครดิตแหล่งที่มำของภำพบนหน้ำจอโทรทัศน์ให้ทรำบ ภำพประกอบ
ที่ใช้ในรำยกำร ได้แก่ ภำพโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร ภำพผู้บริหำรองค์กร และภำพถ่ำยตึก
อำคำรส ำนักงำนต่ำงๆ เป็นต้น  

ข้อดีของกำรใช้แหล่งภำพขององค์กำรต่ำงๆ 

 หน่วยงำนต่ำงๆ มักยินดีอนุญำตให้น ำภำพของตนไปใช้เพื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์องค์กร 
รวมถึงอำจช่วยเจรจำกับเจ้ำของลิขสิทธิ์ภำพนั้นๆให้ด้วย 

 หน่วยงำนแต่ละแห่งมักมีกำรรวบรวมภำพต่ำงๆ แล้วตีพิมพ์ออกมำเป็นหนังสือ หรือ
จัดเก็บเอำไว้เป็นระบบ ท ำให้ประหยัดเวลำในกำรค้นหำมำกขึ้น 

 ผู้วิจัยสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลภำพได้จำกผู้ช ำนำญกำรของหน่วยงำน
นั้นๆได้  

ข้อเสียของกำรใช้แหล่งภำพขององค์กำรต่ำงๆ 

 หำกผู้ผลิตรำยกำรน ำภำพของหน่วยงำนไปใช้ในทำงเสื่อมเสียให้กับองค์กรน้ัน มักจะ
ไม่ได้รับควำมยินยอมและอำจถูกฟ้องกำรละเมิดลิขสิทธิ์ภำพได้ 

 ระบบกำรจัดเก็บภำพต่ำงๆของไทยยังคงถูกมองข้ำม ท ำให้ค้นหำหรือตรวจสอบภำพได้
ยำก 
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 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและกำรอ้ำงอิงวันเวลำของภำพต่ำงๆยังขำดกำรหลักกำรตรวจสอบที่ดี
พอ ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรล ำดับเวลำของเร่ืองรำวต่ำงๆในกำรน ำเสนอด้วยภำพได้ 

 หน่วยงำนส่วนใหญ่ไม่อนุญำตให้น ำภำพออกนอกสถำนที่เพื่อป้องกันกำรช ำรุดสูญหำย 

ค) ภำพจำกห้องสมุดของหน่วยงำนอ่ืนๆ 

ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ที่มีหนังสืออยู่เป็นจ ำนวนมำก เช่น หนังสือเล่ม 
หนังสือพิมพ์ จุลสำร นิตยสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมไปถึงวัสดุบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ หนังสือ
มักมีภำพประกอบที่ใช้ในรำยกำรโทรทัศน์ได้โดยเฉพำะหนังสือภำพ กำรค้นหำภำพหรือภำพข้อควำม
จำกหนังสือในห้องสมุดนิยมใช้กับงำนที่ผู้วิจัยทรำบชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ชื่อเร่ือง ชื่อฉบับ ปีที่พิมพ์ 
หรือช่วงเวลำของเหตุกำรณ์จำกภำพที่ต้องกำร เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ อย่ำงไรก็ดี กำรค้นหำภำพหรือ
ภำพข้อควำมจำกหนังสือในห้องสมุดเพื่อน ำไปใช้เป็นภำพประกอบในรำยกำรโทรทัศน์โดยเฉพำะ
รำยกำรสำรคดี อำจจ ำเป็นต้องจ้ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำนน้ันๆมำเป็นที่ปรึกษำเพื่อแนะน ำแหล่งหนังสือที่มีภำพ
และข้อควำมที่ต้องกำร เนื่องจำกกำรค้นหำหนังสือจ ำนวนมำกมำยมหำศำลในห้องสมุดต่ำงๆเป็นเรื่อง
เสียเวลำอย่ำงมำก ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงซึ่งค้นคว้ำหำควำมรู้ในเร่ืองนั้นๆมำย่อมแนะน ำได้ว่ำควรไปหำ
ในห้องสมุดไหน หนังสือเล่มไหน หรือมีใครเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้บ้ำง และถ้ำโชคดีผู้เชี่ยวชำญผู้นั้น
อำจมีเก็บเอำไว้เป็นสมบัติส่วนตัวซึ่งสำมำรถยืมน ำไปใช้ถ่ำยเป็นภำพประกอบในรำยกำรได้  

ตัวอย่ำงเช่น กำรผลิตรำยกำรสำรคดีเชิงประวัติศำสตร์หำกจ้ำงที่ปรึกษำที่เป็นนักประวัติศำสตร์
มำช่วยแนะน ำหนังสือหรือหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ย่อมท ำให้กำรท ำงำนของผู้วิจัยที่ไม่ได้เป็น
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนั้นง่ำยขึ้นและถูกต้องมำกขึ้น เพรำะนักประวัติศำสตร์สำมำรถแนะน ำได้ว่ำหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ค ำจำรึก ต ำนำน พงศำวดำร จดหมำยเหตุ หนังสือรวบรวม
ภำพโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ และอ่ืนๆในช่วงเวลำนั้น ตอนนั้น ค ำพูดนั้น ค้นหำได้จำกที่ไหน หรือมี
นักประวัติศำสตร์คนไหนที่แนะน ำได้บ้ำง หลังจำกนั้นผู้วิจัยค่อยติดต่อค้นหำในแหล่งต่ำงๆจำกหนังสือ
ที่ได้รับค ำแนะน ำมำ วิธีนี้ประหยัดเวลำ และรับประกันควำมถูกต้องได้ค่อนข้ำงดี แต่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญมำเป็นที่ปรึกษำ 



 
231 

 

นอกจำกนี้ ห้องสมุดควำมรู้อีกประเภทหนึ่งที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลภำพที่ส ำคัญ คือ องค์กรที่ท ำ
หน้ำที่เก็บรวบรวมงำนและรักษำองค์ควำมรู้ต่ำงๆของชำติเอำไว้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ หอจดหมำย
เหตุ และหอศิลป์ เป็นต้น สถำนที่เหล่ำนี้มักมีกำรแสดงและเก็บภำพต่ำงๆเอำไว้ให้ประชำชนได้ศึกษำ
ค้นคว้ำ พร้อมมีข้อมูลบรรยำยภำพและกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำให้ได้ทรำบ เว็บไซต์ที่ผู้วิจัยสำมำรถสืบค้น
ฐำนข้อมูลรำยชื่อพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆในประเทศไทย เพื่อดูว่ำพิพิธภัณฑ์นั้นๆได้เก็บของสะสมอะไรไว้บ้ำง 
สำมำรถเข้ำไปค้นหำได้ที่ www.sac.or.th/databases/museumdatabase/ ซึ่งศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร 
(องค์กรมหำชน)ได้รวบรวมจัดท ำข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ภำยในประเทศไทยกว่ำ 1,000 แห่ง ทั้งของ
ชุมชน วัด เอกชน รำชกำร ฯลฯ แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญำ โบรำณคดี งำนอนุรักษ์
สถำปัตยกรรม ผ้ำ/สิ่งทอ วัด กำรแพทย์และสำธำรณสุข บ้ำนประวัติศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ชำติพันธุ์ 
ศิลปะ/กำรแสดง บุคคลส ำคัญ กำรทหำร/สงครำม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรสื่อสำร/ไปรษณีย์ 
เงนิตรำ/กำรเงินกำรธนำคำร เป็นต้น (วันที่ 15 สิงหำคม 2556) นอกจำกนี้ได้จัดท ำฐำนข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ 
งำนวิจัยทำงชำติพันธุ์ จำรึกในประเทศไทย แหล่งโบรำณคดีที่ส ำคัญในประเทศไทย จดหมำยเหตุทำง
มำนุษยวิทยำ หนังสือเก่ำชำวสยำม และภำพยนตร์ชำติพันธุ์ เป็นต้น 

กำรใช้ข้อมูลและภำพถ่ำยจำกหนังสือเล่มใดมำ ผู้วิจัยต้องจดชื่อผู้แต่ง เจ้ำของลิขสิทธิ์ ผู้จัดพิมพ์ 
ผู้ออกแบบปก และกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของภำพที่น ำไปใช้ เพื่อติดต่อกับเจ้ำของลิขสิทธิ์ในส่วนต่ำงๆ
ต่อไป 

ข้อดีของกำรใช้แหล่งค้นหำภำพในห้องสมุดอ่ืนๆ 

 หน่วยงำนแต่ละแห่งมีควำมเฉพำะเจำะจงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เช่น พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจะ
เน้นเก็บรักษำสมบัติแต่ละชนิดเอำไว้ ท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถค้นหำภำพประเภทเดียวกันใน
แหล่งเดียวกันได้เป็นจ ำนวนมำกๆโดยไม่ต้องเสียเวลำเดินทำงไปหลำยแห่ง 

 จ ำนวนหนังสือมีหลำกหลำยมำกกว่ำห้องสมุดภำพของบริษัทอย่ำงมำก ท ำให้มีโอกำสพบ
ภำพที่ต้องกำรค้นหำได้ 
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 ปัจจุบันห้องสมุดใหญ่ๆที่มีหนังสือเป็นจ ำนวนมำก มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ ท ำให้สะดวกต่อกำรค้นหำในเบื้องต้น  

 ผู้วิจัยสำมำรถโทรศัพท์สอบถำมข้อมูลหรือขอค ำแนะน ำจำกบรรณำรักษ์ของห้องสมุด 
เกี่ยวกับหนังสือที่ต้องกำรว่ำมีหรือไม่ วันเวลำท ำกำร กำรยืม-คืนส ำหรับบุคคลภำยนอก 
กำรเสียค่ำปรับ กำรเดินทำงไป ฯลฯ ก่อนกำรตัดสินใจว่ำควรเดินทำงไปใช้บริกำรหรือไม่ 

 ผู้วิจัยอำจพบภำพในหนังสือเล่มอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งเป็นภำพที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็น
ภำพที่น ำไปประกอบในรำยกำรโทรทัศน์ได้ดีกว่ำที่คำดไว้ 

ข้อเสียของกำรใช้แหล่งค้นหำภำพในห้องสมุดอ่ืนๆ 

 ถ้ำผู้วิจัยไม่มีควำมเชี่ยวชำญกำรค้นหำจะเสียเวลำจมอยู่กับกองหนังสือจ ำนวนมหำศำล 
 ห้องสมุดบำงแห่งไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอกยืมหนังสือได้ และกำรเข้ำใช้บริกำรต้องเสีย

ค่ำธรรมเนียมก่อน  
 ห้องสมุดหลำยแห่งไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพได้ ผู้วิจัยต้องลองเจรจำขออนุญำตดูว่ำหำก

ถ่ำยภำพจำกหนังสือโดยไม่ใช้แฟลชจะท ำได้หรือไม่ ซึ่งภำพบำงภำพจัดอยู่ในตู้แสดง
กระจกที่มีไฟส่องและห้ำมเคลื่อนย้ำย ท ำให้ล ำบำกต่อกำรหลบแสงสะท้อนในกำรถ่ำยท ำ
เพื่อให้ได้ภำพที่คมชัด  

 สถำนที่นั้นอยู่ห่ำงไกลไม่คุ้มค่ำกับกำรเดินทำง 
  ภำพจำกหนังสืออ้ำงอิงที่หำยำกมักไม่ได้รับอนุญำตให้ถ่ำยภำพเองได้ เนื่องจำกอำจเกิด

กำรช ำรุดเสียหำย กำรถ่ำยภำพหรือส ำเนำภำพออกมำต้องมีขั้นตอนและค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น 
 กำรใช้ภำพจำกหนังสือในห้องสมุดยังคงต้องค ำนึงถึงเร่ืองลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้วิจัยถ่ำยภำพจำก

หนังสือเล่มใดออกมำประกอบในรำยกำร จ ำเป็นต้องขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ภำพ 
เจ้ำของวรรณกรรม หรือเจ้ำของลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นเสียก่อน  
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ง) หอภำพยนตร์  

หอภำพยนตร์ จัดเป็นห้องสมุดประเภทพิพิธภัณฑ์อย่ำงหนึ่งดังที่ได้กล่ำวไว้ในหัวข้อที่แล้ว แต่
ในที่นี้ได้แยกออกมำกล่ำวโดยเฉพำะ เน่ืองจำกเล็งเห็นว่ำเป็นแหล่งเก็บภำพขนำดใหญ่ที่มีของสะสม
น่ำสนใจ สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เป็นภำพประกอบในรำยกำรได้ค่อนข้ำงดี เพรำะหอภำพยนตร์เป็น
แหล่งเก็บรักษำภำพยนตร์ต่ำงๆของไทย ซึ่งจ ำแนกเป็นภำพยนตร์ข่ำวโทรทัศน์ ประมำณ 50,000 เร่ือง 
ภำพยนตร์สำรคดีประมำณ 8,000 เร่ือง ภำพยนตร์เร่ืองหรือหนังไทยประมำณ 1,500 เร่ือง และวีดีทัศน์
ประมำณ 100,000 เร่ือง สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภำพยนตร์ ได้แก่ บทภำพยนตร์ 200 เร่ือง รูปนิ่ง 23,000 รูป ใบ
ปิดหรือโปสเตอร์ 2,500 เร่ือง หนังแผ่นหรือโชว์กำร์ด 1,000 เร่ือง สูจิบัตรภำพยนตร์ 350 เร่ือง 
แผ่นเสียง 700 แผ่น แผ่นวัตถุพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ 600 ชิ้น นอกจำกนี้หอภำพยนตร์ยังได้รวบรวมองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับภำพยนตร์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือ วำรสำร นิตยสำร 
บทควำม วิทยำนิพนธ์ เอกสำรข้อมูลทำงวิชำกำร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของทั้งไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งหอ
ภำพยนตร์จัดให้บริกำรท ำนองเดียวกับหอสมุด ผู้สนใจสำมำรถขอข้อมูลและติดต่อสอบถำมได้ที่ 
www.fapot.org หรืออีเมล filmarchivethailand@fapot.org หรือเดินทำงไปด้วยตนเองได้ที่ห้องสมุดและ
โสตทัศนสถำน เชิด ทรงศรี หอภำพยนตร์แห่งชำติ พุทธมณฑลสำย 5 จังหวัดนครปฐม 
(www.fapot.org) 

ตัวอย่ำงเช่น หำกผู้วิจัยต้องกำรค้นหำภำพของนักแสดงรุ่นต่ำงๆ ภำพฉำกต่ำงๆในอดีต ภำพข่ำว
เกี่ยวกับพระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจ แฟชั่นกำรแต่งกำยแต่ละยุค ภำพข่ำวสำรคดีในเหตุกำรณ์
ส ำคัญต่ำงๆ ภำพในเพลงประกอบภำพยนตร์ ใบปิดภำพยนตร์ ตัวอย่ำงโฆษณำหนังกลำงแปลง ภำพกำร
แสดงทำงวัฒนธรรม ฯลฯ ผู้วิจัยสำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นได้ว่ำภำพที่ต้องกำรน้ันมีอยู่
หรือไม่ ทั้งนี้หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) มีให้บริกำรท ำส ำเนำภำพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้ด้วย 
โดยผู้ใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมระเบียบและเสียค่ำบริกำร   

ข้อดีของกำรใช้แหล่งภำพจำกหอภำพยนตร์ 

 มีผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรค้นหำภำพ 
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 มีภำพที่หำดูได้ยำกเป็นจ ำนวนมำก 
 เป็นศูนย์กลำงสะสมและเก็บรักษำภำพยนตร์และวีดิทัศน์ของชำติ ท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำไป

ติดต่อหลำยๆแห่ง 

ข้อเสียของกำรใช้แหล่งภำพจำกหอภำพยนตร์ 

 กำรใช้บริกำรต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ภำพที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่อนุญำตให้ยืมออกนอก
สถำนที่แต่ให้ใช้วิธีส ำเนำออกไป ดังนั้นจึงต้องเสียค่ำบริกำรต่ำงๆเพิ่มเติม 

 กำรส ำเนำภำพในฟิล์มเพื่อน ำไปใช้ในรำยกำรโทรทัศน์มีค่ำใช้จ่ำยในกำรแปลงสัญญำณ
ค่อนข้ำงสูง และมีกรรมวิธีที่ค่อนข้ำงยุ่งยำก เว้นแต่ว่ำฟิล์มนั้นได้มีกำรส ำเนำออกมำแล้ว
ในรูปแบบไฟล์หรือดีวีดีที่พร้อมใช้งำน  

 ฟิล์มหรือวัสดุบันทึกภำพและเสียงบำงระบบล้ำสมัยไปแล้ว จึงไม่สำมำรถหำเคร่ืองเล่น
และเคร่ืองแปลงสัญญำณ เพื่อท ำส ำเนำออกมำใช้กับรำยกำรโทรทัศน์ได้ 

 ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ และบุคลำกร ท ำให้หอภำพยนตร์ยังไม่สำมำรถพัฒนำเป็น
ศูนย์กลำงเก็บสะสมและดูแลรักษำภำพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งหลำยของชำติได้อย่ำงเป็น
ระบบที่สมบูรณ์เหมือนในประเทศอุตสำหกรรมภำพยนตร์ทั้งหลำย ท ำให้กำรค้นหำและ
กำรใช้บริกำรยังไม่สะดวกรวดเร็วเท่ำที่ควร 

 กำรค้นหำช็อตภำพที่ต้องกำรเป็นเรื่องที่เสียเวลำมำกกว่ำที่คิด เพรำะฐำนข้อมูลมักบอก
กว้ำงๆเพียงว่ำเป็นภำพยนตร์เร่ืองอะไร ถ่ำยท ำปีไหน แต่จะไม่ได้มีกำรบอกว่ำภำพที่อยู่ใน
ฟิล์มเร่ืองนั้นมีภำพอะไรอยู่บ้ำง ผู้วิจัยจะต้องนั่งดูไปเร่ือยๆ ดังนั้นกำรค้นหำภำพเพียงภำพ
เดียวอำจต้องค้นหำหลำยชั่วโมงก็ได้ เชน่ ภำพอดีตของรถขำยยำที่ฉำยหนังกลำงแปลงใน
ต่ำงจังหวัด เป็นต้น ข้อแนะน ำหำกผู้วิจัยต้องกำรค้นหำภำพจำกภำพยนตร์หลำยเร่ืองหลำย
ฉำกที่ต้องใช้เวลำมำกๆ อำจเสนอให้โปรดิวเซอร์ตั้งงบประมำณจ้ำงเจ้ำหน้ำที่มำช่วยค้นหำ  

 ในอดีตที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนรัฐไม่ได้ใส่ใจเร่ืองกำรเก็บรักษำฟิล์มภำพยนตร์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภำพยนตร์มำกนัก ฟิล์มและวัสดุต่ำงๆมักถูกทิ้งไว้กระจัดกระจำยไม่ได้รับ
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กำรดูแล ดังนั้น หลังจำกหอภำพยนตร์มีด ำริเก็บรวบรวมสมบัติเหล่ำนั้นขึ้นมำ จึงพบว่ำมี
เป็นจ ำนวนไม่น้อยที่สูญหำยและช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

 ภำพที่ได้ส ำเนำออกมำอำจใช้ได้ส ำหรับกำรศึกษำหำควำมรู้เท่ำนั้น แต่หำกต้องกำร
น ำไปใช้ส ำหรับกำรออกอำกำศในรำยกำรโทรทัศน์ ต้องขออนุญำตหรือจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรใช้ลิขสิทธิ์ภำพนั้นกับเจ้ำของลิขสิทธิ์เสียก่อน ซึ่งหำกใช้มำกค่ำใช้จ่ำยจะสูงมำก ยกเว้น
เป็นภำพที่หมดอำยุแห่งกำรคุ้มครองสิทธิ์2 หรือเป็นข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ตำม
พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   

จ) บริษัทบริกำรภำพทำงธุรกิจ 

ผู้สร้ำงสรรค์งำนของเอกชนจ ำนวนไม่น้อยมุ่งผลทำงกำรค้ำในงำนที่ตนได้สร้ำงสรรค์ขึ้น จึงได้
เปิดบริกำรทำงธุรกิจโดยอนุญำตให้ผู้อ่ืนสำมำรถน ำภำพอันมีสิทธิ์ต่ำงๆของตนไปใช้ในงำนต่ำงๆตำม
เงื่อนไขสัญญำที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้วิจัยลองค้นหำภำพต่ำงๆในอินเทอร์เน็ตจะพบว่ำภำพหลำยภำพ
เป็นภำพที่มีบริษัทลิขสิทธิ์และหน่วยงำนตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ภำพนั้นอยู่ โดยหำกลูกค้ำต้องกำรน ำภำพ
ไปใช้จะต้องจ่ำยค่ำตอบแทน (royalty)ให้กับเจ้ำของลิขสิทธิ์เสียก่อน ดังนั้นกำรน ำภำพลักษณะนี้ไปใช้ 
เจ้ำของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนจะต้องท ำสัญญำอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์ได้เสียก่อน ซึ่งในสัญญำจะมีเงื่อนไข
กำรให้ใช้ลิขสิทธิ์แตกต่ำงกันไปตำมที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรท ำซ้ ำ กำร
ดัดแปลง กำรรวบรวมหรือประกอบเข้ำด้วยกัน กำรโอนลิขสิทธิ์ กำรให้เช่ำต้นฉบับ กำรให้ใช้ลิขสิทธิ์
เด็ดขำด3 และกำรให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่เด็ดขำด4 เป็นต้น 

                                                           
2

 อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 4 อำยุแห่งกำรคุ้มครองสิทธิ์ โดยเงื่อนไข
ทั่วๆไปก ำหนดให้คุ้มครองตลอดอำยขุองผู้สร้ำงสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลำ 50 ปี นับแต่ผู้สรำ้งสรรค์ถึงแก่ควำมตำย  

3
 สัญญำอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์เด็ดขำด (exclusive copyright licensing agreement) คือ สัญญำที่มีข้อก ำหนดให้

ผู้รับอนุญำตแต่เพียงผู้เดียวมีสทิธิ์น ำงำนอันมีสิทธิไ์ปท ำซ้ ำ ดัดแปลง หรือน ำออกเผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดยเจ้ำของลิขสิทธิ์ไม่มี
สิทธิ์ที่จะอนุญำตให้บุคคลอื่นน ำงำนนั้นไปท ำซ้ ำ ดัดแปลง หรือน ำออกเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้อีก แม้แต่เจ้ำของลิขสิทธิ์ก็ไม่สิทธิ์
เช่นกัน (พิศิษฐ์ ชวำลำธวัช, 2555, น. 449) 
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ในรำยกำรข่ำวมักต้องใช้ภำพข่ำวทั้งในและต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำก ส่วนใหญ่สถำนีข่ำวจึง
มักใช้วิธีท ำสัญญำแลกเปลี่ยนภำพข่ำวระหว่ำงส ำนักข่ำวใหญ่ๆทั่วโลก หรืออำจใช้วิธีจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ใน
กำรน ำภำพบำงภำพไปใช้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญำข้อตกลงกัน ส ำนักข่ำวที่ท ำธุรกิจบริกำรภำพข่ำวให้ลูกค้ำ 
ได้แก่ ส ำนักข่ำวไทย CNN, CCTV, NHK, BBC และ ITN เป็นต้น ส่วนรำยกำรอ่ืนๆอย่ำงสำรคดีที่
เน้ือหำรำยกำรมีกำรเปลี่ยนประเด็นไปเร่ือยๆมักใช้วิธีขออนุญำตหรือจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์เฉพำะส่วนที่
ต้องกำรใช้ให้กับเจ้ำของลิขสิทธิ์5 

หน้ำที่ของผู้วิจัยในกำรค้นหำแหล่งภำพจำกบริษัทที่ให้บริกำรภำพถ่ำยต่ำงๆ ได้แก่ กำรค้นหำ
ภำพในเบื้องต้นว่ำบริษัทนั้นๆมีภำพที่ต้องกำรอยู่หรือไม่ หลังจำกนั้นติดต่อขอดูภำพจำกอัลบั้มที่มีอยู่
โดยแจ้งให้ทรำบถึงภำพที่ต้องกำรหรือประเภทของภำพที่ต้องกำร ลักษณะของงำนที่ต้องกำรน ำไปใช้
เพื่อผู้ให้บริกำรได้ทรำบว่ำ ในทำงเทคนิคภำพที่มีอยู่นั้นภำพใดใช้ได้ ภำพใดใช้ไม่ได้ แล้วให้ส่งภำพ
ค่ำใช้จ่ำย และข้อมูลทำงเทคนิคภำพ มำในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องกำรใช้งำนได้เห็นภำพและ
เลือกภำพที่ต้องกำร หำกต้องกำรน ำภำพใดไปใช้ก็จะติดต่อท ำสัญญำเร่ืองลิขสิทธิ์กันต่อไป 

ข้อดีของกำรใช้ภำพจำกบริษัทบริกำรภำพทำงธุรกิจ 

 มีเว็บไซต์ต่ำงประเทศที่รวบรวมคลังภำพ (stock archive) ต่ำงๆจ ำนวนมำกไว้ให้บริกำร
ลูกค้ำที่ต้องกำรใช้ภำพถ่ำย และภำพฟุตเทจต่ำงๆ ผู้วิจัยสำมำรถเข้ำอินเทอร์เน็ตค้นหำได้
อย่ำงสะดวก ซึ่งภำยในเว็บไซต์มีกำรจัดหมวดหมู่ภำพ ช่องกำรค้นหำภำพ และแจ้งข้อมูล
รำยละเอียดต่ำงๆให้ลูกค้ำได้ทรำบ 

                                                                                                                                                                             
4

 สัญญำอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่เด็ดขำด (non-exclusive copyright licensing agreement) คือ สัญญำที่ผู้เป็น
เจ้ำของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะอนุญำตใหบุ้คคลอื่นใช้งำนอันมีสิทธิ์ของตนไปท ำซ้ ำ ดัดแปลง หรือน ำออกเผยแพร่ตอ่สำธำรณชนโดยไม่
จ ำกัดจ ำนวนครั้ง รวมทั้งเจ้ำของลิขสิทธิ์ก็ยังมีสิทธิ์ดังกล่ำวอยู่ด้วย (พิศิษฐ์ ชวำลำธวัช, 2555, น. 450) 

5
 ผู้สนใจสำมำรถลองคลิกเข้ำไปชมตัวอย่ำงผู้ใหบ้ริกำรภำพฟุตเทจ (foogtage) ภำพถ่ำย (photos) ได้แก่ ภำพข่ำว 

ภำพเหตุกำรณ์ ภำพสำรคดี ภำพประวตัิศำสตร์ ภำพคนดัง ภำพสัตว์ป่ำในธรรมชำติ ฯลฯ ได้ที่ www.itnsource.com , 

footage.shuttlestock.com, www.globleimageworks.com/stock, www.istockphoto.com  และอีกมำกมำย 
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 ภำพที่ได้เป็นภำพที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สูง สวยงำม และคุณภำพดี เนื่องจำกผลิตขึ้นมำ
โดยมีเป้ำหมำยทำงธุรกิจเพื่อให้บริกำรลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ 

ข้อเสียของกำรใช้ภำพจำกบริษัทบริกำรภำพทำงธุรกิจ 

 ค่ำลิขสิทธิ์ส ำหรับกำรน ำไปใช้ในรำยกำรโทรทัศน์มักมีรำคำแพงเสมอ โดยเฉพำะภำพจำก
ต่ำงประเทศ ภำพกำรแข่งขันกีฬำของสโมสรดัง และภำพกำรประกวดแข่งขันในเวทีใหญ่ๆ 
ดังนั้นจึงอำจไม่เหมำะกับผู้ผลิตรำยกำรที่มีงบประมำณน้อย 

 บำงคร้ังภำพลิขสิทธิ์ที่ต้องกำรนั้นไม่มีตัวแทนในประเทศไทย ผู้วิจัยต้องติดต่อทำง
โทรศัพท์หรืออีเมลกับบริษัทต่ำงชำติน้ันโดยตรง 

 ถ้ำไม่เคยติดต่อกันมำก่อน กำรติดต่ออำจใช้เวลำนำนพอสมควร  
 ภำพกำรแข่งขันในต่ำงประเทศมักมีป้ำยโฆษณำมำกมำย เช่น กำรแข่งรถฟอร์มูล่ำวัน กำร

แข่งขันฟุตบอล และกำรแข่งขันจักรยำนวิบำก เป็นต้น ท ำให้สถำนีโทรทัศน์ประเภท
บริกำรสำธำรณะไม่นิยมน ำภำพมำใช้ เพรำะต้องท ำภำพเบลอป้ำยโฆษณำทั้งหมด 

 ผู้ให้บริกำรภำพทำงธุรกิจมักเป็นผู้ประกอบกำรจำกนำนำชำติ ดังนั้นหำกต้องกำรน ำภำพ
มำใช้เพื่อประกอบในบริบทแบบไทยๆอำจดูไม่กลมกลืนกบัเร่ืองรำวได้ 

 หลำยประเทศที่ประเทศไทยไม่ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ หรือไม่มั่นใจใน
ควำมคุ้มครองในงำนมีอันสิทธิ์ของตน จะสร้ำงเงื่อนไขมำกมำยจนเป็นอุปสรรคต่อกำร
ท ำงำนได้ 

 กำรท ำข้อตกลงจ ำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกฎหมำยลิขสิทธิ์และเข้ำใจกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ กำรท ำผิดสัญญำย่อมน ำปัญหำอ่ืนๆตำมมำ ทั้งกำรฟ้องร้อง กำรจ่ำยค่ำเสียหำย 
และค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆในรำคำแพง รวมไปถึงกำรถูกคัดชื่อให้อยู่ในกลุ่มบัญชีด ำ 
(blacklist)ได้  

ฉ) ภำพจำกนักถ่ำยภำพมือสมัครเล่น และกล้องวงจรปิด  
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แหล่งภำพที่นิยมมำกขึ้นเร่ือยๆในรำยกำรข่ำว รำยกำรอำชญำกรรม และรำยกำรสัมภำษณ์ที่เป็น
ประเด็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทำวน์ คือ กำรน ำเสนอภำพและเร่ืองรำวที่ปรำกฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ 
และกล้องวงจรปิด เน่ืองจำกกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์และกล้องวงจรปิดของโลกปัจจุบันมีมำกขึ้น ผู้คน
สำมำรถถ่ำยภำพและถูกถ่ำยภำพด้วยอุปกรณ์ถ่ำยภำพบนมือถือ แท็บเล็ต และกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้
ตำมจุดต่ำงๆ แล้วอัพโหลดผ่ำนสื่อเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่กระจำยตัวออกไปได้อย่ำงรวดเร็ว ชั่วเวลำ
สั้นๆ เร่ืองบำงเร่ือง ภำพบำงภำพ จะกลำยเป็นประเด็นร้อนที่พูดและส่งต่อกันไปเร่ือยๆสื่อสมัยใหม่ จน
กลำยเป็นกระแสควำมสนใจของสังคม ท ำให้สื่อกระแสหลักอย่ำงวิทยุและโทรทัศน์ต้องหันมำเกำะ
กระแสข่ำวในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

ภำพที่อยู่ในยูทูป และภำพจำกกล้องวงจรปิด ส่วนใหญ่เป็นภำพที่ถ่ำยด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ใช่กล้อง
ถ่ำยท ำส ำหรับใช้ในงำนโทรทัศน์โดยมือสมัครเล่น ท ำให้บำงคร้ังภำพและเสียงมีคุณภำพต่ ำกว่ำ
มำตรฐำน ทว่ำเมื่อเปรียบเทียบควำมส ำคัญระหว่ำงประเด็นเน้ือหำในภำพกับเร่ืองคุณภำพของภำพและ
เสียงแล้ว หลำยคร้ังผู้ผลิตรำยกำรให้ควำมส ำคัญกับประเด็นเนื้อหำมำกกว่ำ เช่น รำยกำรอำชญำกรรม
เสนอภำพอุบัติเหตุกลำงสี่แยกในเวลำกลำงคืนจำกกล้องวงจรปิด รำยกำรข่ำวบันเทิงน ำเสนอภำพคน
หน้ำเหมือนดำรำก ำลังเสพยำเสพติดจำกยูทูป และรำยกำรวำไรต้ีน ำเสนอภำพเด็กวัยรุ่นถ่ำยคลิปตัวเอง
ด้วยท่ำเต้นยอดฮิตเพื่อแบ่งกันดูสนุกๆในอินสตำแกรม เป็นต้น  

กำรใช้ภำพจำกแหล่งมือสมัครเล่นเหล่ำนี้หำได้ไม่ยำก เพรำะส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่สังคม
ก ำลังให้ควำมสนใจอยู่ ทว่ำผู้วิจัยต้องค ำนึงถึงเร่ืองกฎหมำยและจริยธรรมให้มำก เพรำะกำรน ำบุคคลที่
อยู่ในภำพมำเผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดยไม่ได้รับควำมยินยอม และท ำให้บุคคลนั้นได้รับควำมอับอำย
เสื่อมเสียชื่อเสียง ทำงรำยกำรอำจถูกฟ้องร้องทำงกฎหมำยในกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และข้อหำอื่นๆ
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้นก่อนน ำภำพใดๆ
มำเผยแพร่ออกอำกำศต่อ ผู้วิจัยควรปรึกษำนักกฎหมำยว่ำท ำได้ในระดับแค่ไหนเพียงใดเสียก่อน  
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ข้อดีในกำรใช้แหล่งภำพจำกมือสมัครเล่น 

 หำภำพได้ง่ำย และมีเป็นจ ำนวนมำกให้เลือก 
 มือสมัครเล่นของไทยที่แบ่งปันภำพให้กับผู้อื่นในโลกออนไลน์ มักส่งภำพที่แสดง

ข้อเท็จจริงต่ำงๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่ำวสำรจึงไม่ถือว่ำเป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์ ตำมมำตรำ 7 
 สำมำรถติดต่อสื่อสำรและสอบถำมข้อมูลต่ำงๆกับผู้คนในโลกออนไลน์ได้อย่ำงรวดเร็ว 

ข้อเสียในกำรใช้แหล่งภำพจำกมือสมัครเล่น 

 ภำพและเสียงมีคุณภำพไม่ได้มำตรฐำน ขำดควำมคมชัด 
 แม้ว่ำภำพอำจเป็นงำนอันไม่มีลิขสิทธิ์ แต่มีควำมสุ่มเสี่ยงต่อควำมผิดตำมกฎหมำยอ่ืนๆ 
 ภำพที่ได้มำอำจเกิดจำกกำรตัดต่อ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงบำงอย่ำง หำกน ำมำใช้อย่ำงไม่

ระมัดระวังอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย และถูกลงโทษทำงกฎหมำยและกำรประณำมจำก
สังคม 

 กำรส่งต่อข้อมูลกันมำเร่ือยๆท ำให้บำงครั้งกำรค้นหำว่ำใครคือเจ้ำของลิขสิทธิ์ภำพนั้น
กลำยเป็นเร่ืองเหนื่อยยำกในกำรสะสำงงำนเร่ืองลิขสิทธิ์ 

2. การวิจัยเสียงต่างๆท่ีใช้ประกอบในรายการ 

ประเภทของเสียงในรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ เสียงบรรยำย  
เสียงดนตรี เสียงประกอบ เสียงพูด และเสียงเงียบ ส ำหรับประเภทของเสียงที่ผู้วิจัยมักได้รับมอบหมำย
ให้ไปช่วยค้นหำ ได้แก่ เสียงดนตรี เสียงเพลง และเสียงประกอบ ที่น ำเข้ำมำใส่ในรำยกำรภำยหลังเพื่อ
เสริมสร้ำงบรรยำกำศและอำรมณ์ของเร่ืองรำว ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้เสียงดนตรีคลอไปกับเสียงบรรยำย
สำรคดี กำรใช้เสียงประกอบเพิ่มเข้ำไปในจุดที่พระเอกก ำลังถูกชกหน้ำ กำรใช้เพลงของนักร้องดังที่
เสียชีวิตอย่ำงกะทันหันมำประกอบสกู๊ปข่ำวกำรจำกไป และกำรน ำคลิปเสียงในอดีตของบุคคลส ำคัญมำ
ใส่แทรกในรำยกำร เป็นต้น เสียงที่ใส่เข้ำไปในรำยกำรโดยผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้สร้ำงสรรค์ขึ้น ผู้วิจัยควร
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ทรำบแหล่งในกำรค้นหำ พร้อมกับค ำนึงถึงเร่ืองลิขสิทธิ์ ค่ำใช้จ่ำย ควำมถูกต้องและคุณภำพ 
เช่นเดียวกับกำรน ำภำพจำกแหล่งต่ำงๆไปใช้ประกอบในรำยกำร 

2.1. แนวทำงในกำรค้นหำเสียง  

เสียง ในที่นี้หมำยถึง เสียงที่ถกูสร้ำงสรรค์ขึ้นมำโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งผู้ผลิตรำยกำรได้เลือก
น ำมำใช้ประกอบแทรกอยู่ในรำยกำรของตนบำงส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นจิงเกิ้ลรำยกำร 
เพลงธีมรำยกำร ดนตรีประกอบ เสียงประกอบ มิวสิควิดีโอ เสียงเพลงในฉำกละคร เพลงที่ใช้ในรำยกำร
ประกวดร้องเพลง และกำรเปิดเพลงในรำยกำรวิทยุ เป็นต้น ดังน้ันเสียงที่น ำมำใช้ในรำยกำรวิทยุและ
โทรทัศน์จึงมีควำมหลำกหลำย ซึ่งอำจได้มำจำกกำรร้องสด แผ่นซีดี และกำรโหลดเพลงจำก
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

กำรค้นหำเสียงดูเหมือนง่ำยกว่ำกำรค้นหำภำพ แต่จริงๆแล้วบำงครั้งกำรค้นหำเสียงให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรยำกกว่ำกำรค้นหำภำพ ตัวอย่ำงเช่น เสียงปิดประตู ผู้วิจัยจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำเสียงที่ผู้
ก ำกับหรือเจ้ำหน้ำที่ตัดต่อต้องกำรให้ค้นหำนั้นเป็นแบบใด ช้ำๆ เร็วๆ เบำๆ ดังปัง ปิดด้วยอำรมณ์แบบ
ไหน ประตูเป็นประตูไม้หรือประตูสังกะสี ฯลฯ ยิ่งเสียงที่ต้องกำรใช้ไม่ได้ชี้เฉพำะเจำะจงมำมำกเท่ำใด 
กำรค้นหำให้ตรงกับควำมต้องกำรเป็นเร่ืองยำกมำกขึ้นเทำ่นั้น 

โดยปกติรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่ได้เป็นประเภทรำยกำรเพลง นิยมสร้ำงสรรค์เพลงและ
ดนตรีประจ ำรำยกำรขึ้นมำเอง โดยจ้ำงนักร้องนักดนตรีมำแต่งและผลิตให้กับทำงรำยกำรซึ่ง
บริษัทผู้ผลิตรำยกำรนั้นจะเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ อย่ำงไรก็ดี ฉำกบำงฉำกและเน้ือหำบำงส่วนบำงตอน 
อำจจ ำเป็นต้องใช้เสียงจำกแหล่งอ่ืนๆมำประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหำรำยกำรมำกขึ้น กำรน ำ
เสียงอื่นๆมำประกอบในรำยกำรมักเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผสมเสียงซึ่งมีไฟล์เสยีงและแผ่นซีดี
บำงส่วนเก็บเอำไว้ใช้งำน ทว่ำบำงคร้ังไม่สำมำรถหำเสียงที่เหมำะสมได้ ผู้วิจัยจึงได้รับมอบหมำยให้
ออกไปช่วยค้นหำเสียงที่ต้องกำรจำกแหล่งอื่นๆแทน เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผสมเสียงต้องท ำงำนตัดต่อเสียง
ส่วนอ่ืนๆเพื่อให้ทันออกอำกำศ 
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เมื่อผู้วิจัยได้รับมอบหมำยให้ค้นหำเสียงต่ำงๆ ผู้วิจัยต้องสอบถำมและจดรำยละเอียดเสียงต่ำงๆ
ที่ต้องกำรเอำไว้ โดยควรสอบถำมรำยละเอียดของเสียงที่ต้องกำรใช้ให้ชัดเจนมำกที่สุดว่ำต้องกำรเสียง
แบบไหนมำประกอบในรำยกำร เช่น ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง ชื่ออัลบั้ม เคร่ืองดนตรี ท่วงท ำนอง จังหวะ  
อำรมณ์ของเสียง ใช้ประกอบฉำกไหน ประโยคค ำพูดที่ต้องกำร เสียงผู้พูด วันที่พูด เสียงจำกรำยกำร
อะไร ออกอำกำศทำงช่องไหน เมื่อไหร่ เสียงที่หำมำต้องอยู่ในรูปแบบ (format) ใดได้บ้ำง มี
งบประมำณให้เท่ำใด ฯลฯ ยิ่งได้รำยละเอียดชัดมำกเท่ำใดจะท ำให้กำรค้นหำมีควำมชัดเจนมำกขึ้นว่ำ
จะต้องหำเสียงแบบไหน โดยไม่ต้องเสียเวลำกลับไปค้นหำใหม่อีก  

2.2 แหล่งค้นหำเสียงประเภทต่ำงๆ 

 ผู้คนส่วนใหญ่มีเพลงและดนตรีเก็บไว้ฟังในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เทป แผ่นซีดี และกำรโหลด
ไฟล์เพลงเก็บไว้ในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่วนตัวต่ำงๆ แต่ส่วนใหญ่เพลงและดนตรีที่เก็บไว้ไม่สำมำรถ
น ำไปท ำซ้ ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ออกอำกำศทำงรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ได้จนกว่ำเจ้ำของลิขสิทธิ์จะ
อนุญำตเสียก่อน ซึ่งไม่ใช่เพียงเสียงเพลงและดนตรีเท่ำนั้น แต่รวมถึงเสียงทุกๆประเภทที่มีเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ด้วย  

ผู้ผลิตรำยกำรส่วนใหญ่นิยมใช้เสียงที่บริษัทของตนเองเป็นผู้ผลิตขึ้นมำเพื่อแก้ปัญหำกำรถูก
ฟ้องร้องเร่ืองกำรละเมิดลิขสิทธิ์ แต่เสียงที่ใช้ประกอบในรำยกำรอำจมีรำยละเอียดมำกมำยเกินกว่ำ
ผู้ผลิตรำยกำรจะผลิตเองขึ้นมำได้เองทั้งหมด จึงจ ำเป็นใช้แหล่งเสียงจำกที่อ่ืนๆมำประกอบในรำยกำร 
ได้แก่ เสียงสัมภำษณ์ของบุคคลส ำคัญในอดีต เสียงดนตรีประกอบฉำก และเสียงประกอบเล็กๆน้อยๆ 
เปน็ต้น ซึ่งในที่นี้ได้แบ่งแหล่งกำรค้นหำเสียงออกเป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ แหล่งค้นหำภำยใน และ
แหล่งค้นหำภำยนอก ดังนี้ 

2.2.1.แหล่งค้นหำภำยใน 

ผู้ผลิตรำยกำรส่วนใหญ่มีกำรเก็บเสียงลักษณะต่ำงๆเอำไว้ในห้องสมุดของบริษัท (in-house 
sound department)โดยอำจเป็นเสียงที่ได้มำจำกกำรออกไปถ่ำยท ำรำยกำรเอง เสียงที่ผู้ผลิตได้ไปจัดจ้ำง
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ให้ผู้อื่นผลิตขึ้นมำใหม่เพื่อใช้งำน6 และเสียงจำกแผ่นซีดีต่ำงๆที่บริษัทได้จ่ำยค่ำลิขสิทธิใ์ห้กับเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วตำมเงื่อนไขสัญญำ กำรใช้เสียงที่บริษัทผู้ผลิตรำยกำรเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือ
ได้รับอนุญำตให้ใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์นั้นด้วยกำรท ำสัญญำข้อตกลงกับเจ้ำของลิขสิทธิ์ ถือเป็นแหล่งเสียง
แรกๆที่ผู้วิจัยควรพิจำรณำเลือกน ำมำใช้ในล ำดับต้นๆ เพรำะไม่ต้องด้ันด้นไปไหนไกล ไม่ต้องวุ่นวำย
กับกำรติดต่อขออนุญำต และสำมำรถสอบถำมทีมงำนในบริษัทเกี่ยวกับเสียงที่ต้องกำรค้นหำว่ำเก็บอยู่ที่
ใดได้สะดวก 

เสียงในห้องสมุดของบริษัทที่นิยมน ำมำใช้ประกอบในรำยกำร ได้แก่ เสียงสัมภำษณ์บุคคลที่
เคยถ่ำยท ำไว้ในอดีต เสียงต่ำงๆที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำเอง เสียงบรรยำกำศของสถำนที่ต่ำงๆที่บันทึกมำ
หลังจำกถ่ำยท ำเสร็จ เสียงจำกแผ่นซีดีที่ได้จ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ให้กับเจ้ำของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วตำม
เงื่อนไขสัญญำ เป็นต้น 

ส ำหรับกำรหำเสียงดนตรี ผู้วิจัยที่มีควำมรู้ด้ำนดนตรีจะได้เปรียบเพรำะเข้ำใจเร่ืองกำรสื่อสำร
ด้วยดนตรีที่จะน ำเสียงดนตรีไปประกอบรำยกำรได้อย่ำงถูกจังหวะ ถูกอำรมณ์ ถูกบรรยำกำศ และถูกยุค
ถูกสมัย ซึ่งโดยปกติหำกบริษัทผู้ผลิตรำยกำรเป็นค่ำยเพลงย่อมมีผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำน
ดนตรีเป็นที่ปรึกษำอยู่แล้ว แต่ถ้ำเป็นรำยกำรอ่ืนๆทีมงำนอำจไม่มีควำมรู้มำกนัก ผู้วิจัยอำจต้องขอ
ค ำแนะน ำปรึกษำจำกเจ้ำหน้ำที่ห้องเสียงของบริษัท ที่มีควำมรู้ด้ำนดนตรเีพื่อจัดหำเสียงที่เหมำะสมให้ 
แต่ถ้ำไม่มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องสมุดเสียงของบริษัท ผู้วิจัยต้องลองค้นหำและเลือกฟังเสียงเพลงในคลัง
เสียงของบริษัทแล้วจินตนำกำรตำมไปเร่ือยๆว่ำแทรคใดบ้ำงที่เข้ำกับเร่ืองรำวที่ต้องกำรน ำเสนอมำก
ที่สุด วิธีง่ำยที่สุด คือ ถ้ำฟังแล้วรู้สึกซำบซ่ำขนตั้งชัน ก็แสดงว่ำน่ำจะพอใช้ได้  เมื่อพบแล้วจึงค่อยจด
อัลบั้ม ชื่อเพลง หมำยเลขแทรค ท่อนที่น่ำน ำไปใช้ แล้วส่งไปให้เจ้ำหน้ำที่ผสมเสียงลองเลือกฟังอีกที 
ทั้งนี้ควรเลือกมำกกว่ำหนึ่งแทรคเพื่อเป็นตัวเลือกส ำรองเอำไว้ 

                                                           
6

 เสียงที่ไปถ่ำยท ำเก็บมำและเสียงที่ว่ำจ้ำงให้ผู้อื่นผลิตให้นั้นโดยปกติถือเป็นลขิสิทธิ์ของบริษัท ยกเว้นว่ำมีข้อตกลงสญัญำ
กำรว่ำจ้ำงเป็นอย่ำงอ่ืน 
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อย่ำงไรก็ดี ผู้วิจัยต้องศึกษำพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ดี เน่ืองจำกกำรใช้เสียงในบำง
ลักษณะอำจละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้ เช่น กำรถ่ำยท ำงำนคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งที่มีนักร้องขึ้นไปร้อง
เพลง แล้วผู้ผลิตรำยกำรน ำเสียงเพลงทั้งหมดในคอนเสิร์ตนั้นมำออกอำกำศ แม้ผู้ผลิตรำยกำรเป็นผู้ลง
มือถ่ำยท ำรำยกำรเอง แต่เพลงต่ำงๆที่อยู่ในรำยกำรนั้นเป็นงำนลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน จึงอำจถูกฟ้องร้องได้
หำกน ำเพลงๆนั้นไปออกอำกำศโดยไม่ได้ขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์เพลงนั้นก่อน ทั้งนี้รำยละเอียด
ว่ำสำมำรถใช้เสียงต่ำงๆได้ในเงื่อนไขอย่ำงไรบ้ำงนั้น มีรำยละเอียดปลีกย่อยในทำงกฎหมำยซึ่งต้องดู
เป็นกรณีๆไป ดังนั้นก่อนน ำเสียงใดๆที่มีเก็บเอำไว้ในห้องสมุดของบริษัทผู้วิจัยจึงควรสอบถำมที่
ปรึกษำทำงกฎหมำยของบริษัทหรือดูเงื่อนไขกำรน ำไปใช้ให้รอบคอบเสียก่อน 

ข้อดีของกำรใช้แหล่งค้นหำเสียงภำยในบริษัท 

 สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องของเสียงที่ต้องกำรใช้ จำกทีมงำนของบริษัทที่ไป

ถ่ำยท ำมำได้ 
 ในบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทผู้ผลิตรำยกำรที่เป็นค่ำยเพลงมักมีกำรจัดต้ังแผนกด้ำน

เสียงเพลงภำยในบริษัท (in-house sound department) หรือห้องสมุดเพลง (music library) 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้บริกำรยืม-คืนแผ่นซีดีหรือไฟล์เพลงภำยในบริษัทที่สำมำรถ
น ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ค ำแนะน ำปรึกษำต่ำงๆด้ำนเพลงและดนตรี
ที่จะน ำไปใช้ในแต่ละรำยกำร ท ำให้ผู้วิจัยที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนดนตรีท ำงำนได้อย่ำงมั่นใจมำก
ขึ้น 

ข้อเสียของกำรใช้แหล่งค้นหำเสียงภำยในบริษัท 

 เสียงที่มำจำกสต็อกภำพรำยกำรมักถูกผสมกับเสียงอื่นๆในขั้นตอนตัดต่อเรียบร้อยแล้ว   
ท ำให้ไม่สำมำรถแยกเสียงต่ำงๆออกจำกกันได้ เช่น ผู้วิจัยต้องกำรดึงเฉพำะเสียงฝูงชนใน
เหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬโดยภำพในช่วงนั้นมีเสียงบรรยำยผสมอยู่ด้วย กำรแยกเสียงฝูงชน
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ออกจำกเสียงบรรยำยไม่สำมำรถท ำได้ ถ้ำเสียงนั้นได้ผสมรวมเข้ำไว้ด้วยกันแล้ว เว้นแต่
ผู้วิจัยจะไปหำเทปภำพหรือไฟล์ต้นฉบับที่เป็นสต็อกภำพต้นฉบับที่ไปถ่ำยท ำมำได้ 

 บริษัทที่ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงไว้อย่ำงเป็นระบบ อำจท ำให้เสียเวลำในกำรค้นหำโดยเปล่ำ
ประโยชน์ได้ เพรำะเสียงบำงส่วนอำจสูญหำยและถูกลบทิง้ไปแล้วก็ได้ 

 บำงคร้ังเสียงที่ต้องกำรมีอยู่ในห้องสมุดของบริษัท แต่กำรน ำมำใช้เป็นเร่ืองยำกล ำบำก
เน่ืองจำกเคร่ืองที่ใช้เล่นล้ำสมัยไปแล้ว จึงต้องยุ่งยำกหำเคร่ืองเล่นและอุปกรณ์ที่สำมำรถ
แปลงสัญญำณเสียงเหล่ำนั้นออกมำให้ใช้ได้กับเคร่ืองตัดต่อเสียงในปัจจุบัน  

 หำกห้องสมุดภำยในบริษัทไม่ได้มีกำรแยกควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์เอำไว้ ควำม
รู้เท่ำไม่ถึงกำรของผู้วิจัยที่หยิบไปใช้โดยไม่ได้ศึกษำสัญญำกำรอนุญำตน ำงำนอันมีลิขสิทธิ์
นั้นไปใช้ ย่อมท ำให้เกิดปัญหำกำรฟ้องร้องจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ตัวจริงได้ 

 หำกฐำนข้อมูลระบุรำยละเอียดไม่ดีพอหรือเขียนผิด จะส่งผลต่อควำมถูกต้องของข้อมูล 
เช่น ระบุว่ำเป็นเสียงลิง แต่แท้จริงแล้วเป็นเสียงชะนี เมื่อน ำเสียงนั้นไปใช้กับภำพฝูงลิง
ผู้ชมที่มีควำมรู้เกี่ยวกับเสียงลิงและเสียงชะนีก็จะทรำบถึงควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น  

 เสียงที่มีอยู่ไม่กลมกลืนไปกบัเน้ือหำที่ต้องกำรใส่เข้ำไปในฉำกนั้น   

2.2.2 แหล่งค้นหำภำยนอก 

แหล่งค้นหำเสียงภำยนอก ได้แก่ เว็บไซต์ผู้ให้บริกำรคลังภำพและเสียงต่ำงๆ ห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมภำพยนตร์ วีดิทัศน์ และวัสดุแถบบันทึกเสียงต่ำงๆ และบริษัทผู้ผลิตผลงำนเพลง
ประเภทต่ำงๆ ซึ่งเสียงเหล่ำนั้นส่วนใหญ่มีเจ้ำของลิขสิทธิ์อยู่ ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องขออนุญำตเจ้ำของลิขสิทธิ์
เสียงนั้นก่อนน ำไปใช้ออกอำกำศ ควำมยำกง่ำยในกำรค้นหำเสียงแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเสียงแต่ละ
ประเภทที่ต้องกำรใช้ ดังนี้ 
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ก) แหล่งค้นหำเสียงประกอบ  

แหล่งเสียงประกอบ (SFX) ที่นิยมน ำไปใช้ประกอบในรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์มำจำกแผ่น
ซีดีหรือไฟล์เสียงซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ให้บริกำรด้ำนเสียงกับลูกค้ำที่สนใจ เสียงประกอบที่ผลิตโดยผู้อ่ืน
ถือเป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์แต่ผู้ผลิตรำยกำรส่วนใหญ่มักไม่ค่อยตระหนักถึงควำมส ำคัญในเร่ืองนี้มำกนัก 
เพรำะเสียงประกอบนั้นจับได้ยำกว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน เน่ืองจำกเสียงประกอบเป็นเสียงที่
ใช้ในช่วงเวลำสั้นๆและแยกแยะควำมแตกต่ำงได้ไม่ชัดเจน เช่น เสียงแก้วแตก เสียงบีบแตรรถ เสียง
ฟ้ำผ่ำ ฯลฯ ยิ่งเมื่อน ำเสียงนั้นเข้ำสู่กระบวนกำรทำงด้ำนเทคนิคของกำรผสมเสียงแล้ว ยิ่งมีโอกำสจดจ ำ
ได้ยำก ว่ำเสียงนั้นใครเป็นผู้บันทึกเสียงมำ ซึ่งแตกต่ำงจำกเสียงเพลงที่มีท ำนองและผู้ร้องที่ง่ำยแก่กำร
จดจ ำได้มำกกว่ำ  

ส ำหรับกำรใช้งำนเสียงประกอบต่ำงๆของบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนเสียงทำงธุรกิจ ขึ้นกับว่ำทั้งคู่
ได้ตกลงท ำสัญญำกันไว้อย่ำงไร บริษัทผู้ผลิตเสียงประกอบทำงธุรกิจจะมีเสียงให้ลูกค้ำเลือกจ ำนวน
มหำศำล โดยจัดหมวดหมู่เสียงออกเป็นกลุ่มๆ เช่น หมวดเสียงสัตว์ป่ำ หมวดเสียงบรรยำกำศยำมเช้ำ 
หมวดเสียงบรรยำกำศในเมือง หมวดเสียงสยองขวัญ หมวดเสียงตลกขบขัน ฯลฯ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมี
เสียงย่อยๆให้เลือก  

ภำพที่ 13.2 ตัวอย่ำงกำรแบ่งหมวดเสียงของผู้ให้บริกำรด้ำนเสียงประกอบ 

 

หมวดตลกขบขัน 

เสียงดนตรีตลก 
ตลกคาเฟ่ 
ตลกการ์ตูน 

อื่นๆ อีกมากมาย 

เสียงคนหัวเราะ 

เด็กทารกหัวเราะ 
ผู้ชายอ้วนหัวเราะ 
เสียงหัวเราะแม่มด 
เสียงหัวเราะใน

ล าคอ 
อื่นๆ อีกมากมาย 
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กำรเลือกเสียงใดเสียงหนึ่งมำใช้จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับฉำกนั้นๆด้วย 
เช่น ไฟล์เสียงประกอบคนปรบมือในงำนคอนเสิร์ตที่ต่ำงประเทศไม่สำมำรถน ำมำใช้กับภำพเวทีร้อง
เพลงงำนวัดของไทย หรือเสียงหัวเรำะของชำยอ้วนในแผ่นซีดีอำจเป็นเสียงหัวเรำะของชำวตะวันตก ซึ่ง
แตกต่ำงจำกเสียงหัวเรำะของคนไทย หรือแม้แต่เป็นเสียงหัวเรำะของคนไทยแต่เสียงนั้นอำจไม่สัมพันธ์
กับจังหวะของภำพก็ได้ 

กำรใช้เสียงประกอบในรำยกำร ผู้วิจัยต้องพยำยำมหำเสียงที่ใกล้เคียงกับภำพหรือฉำกใน
เร่ืองรำวให้ได้มำกที่สุด แน่นอนว่ำเสียงประกอบนั้นๆคงไม่สัมพันธ์พอดีกับจังหวะของภำพที่เกิดขึ้น 
ทว่ำเสียงที่ค้นหำมำหำกพอเข้ำกันได้กับภำพบ้ำง เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อสำมำรถใช้เทคนิคขยับเสียงให้มี
จังหวะที่ใกล้เคียงมำกขึ้นได้ ส ำหรับแหล่งค้นหำเสียงประกอบในปัจจุบัน ได้แก่ กำรค้นหำใน
แอพพลิเคชั่นต่ำงๆด้วยค ำว่ำ Sound Effect และกำรค้นหำในเว็บไซต์ของผู้ให้บริกำรด้ำนเสียงประกอบ
ต่ำงๆซึ่งมักให้บริกำรครบวงจรทั้งเพลง ดนตรี และเสียงประกอบด้วย ได้แก่ บริษัท BBC และ MPC 
เป็นต้น 

ข) แหล่งค้นหำเสียงเพลงและเสียงดนตรี 

กำรค้นหำเพลงที่มีเสียงนักร้องท ำได้ไม่ยำกนัก ผู้วิจัยสำมำรถค้นหำและฟังได้ในโลกออนไลน์ 
หำกเป็นงำนที่ต้องกำรใช้จริงๆจึงค่อยติดต่อขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ แต่หำกเป็นกำรค้นหำท ำนอง
ดนตรีที่น ำไปใช้ประกอบในรำยกำร ส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะได้รับค ำสั่งกว้ำงๆ เช่น ดนตรีท ำนองเศร้ำๆ 
ดนตรีแขกๆ ดนตรีฟังเย็นๆสบำยๆ ดนตรีตื่นเต้น ฯลฯ ค ำสั่งในท ำนองนี้เปิดโอกำสให้ผู้วิจัยเป็นผู้
ตัดสินใจเลือกก็จริง แต่โอกำสเลือกเสียงดนตรีที่ไม่ตรงกับอำรมณ์ภำพหรือเร่ืองรำวในฉำกนั้นๆเป็นไป
ได้สูง ผู้วิจัยจึงควรตีกรอบกำรค้นหำให้แคบลงโดยสอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับบริบทต่ำงๆเพิ่มเติม 
เช่น ต้องกำรน ำไปใช้กับฉำกใด เหตุกำรณ์เป็นอย่ำงไร เคร่ืองดนตรีกลุ่มไหน จังหวะเร็วหรือช้ำ ควำม
ยำวที่ต้องกำรใช้ประมำณเท่ำใด ยุคสมัย ฯลฯ และทำงที่ดีที่สุดผู้วิจัยควรไปดูภำพและเร่ืองรำวในฉำก
นั้นว่ำเป็นอย่ำงไร เพื่อจะได้เข้ำใจอำรมณ์และบรรยำกำศของเร่ืองให้ได้ถูกต้องมำกที่สุด  
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เพลงและดนตรีดังๆที่วำงขำยตำมท้องตลำดมักต้องจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์แพง ซึ่งบำงคร้ังผู้ผลติ
รำยกำรอำจต้องกำรเพียงเพลง/ดนตรีมำคลอเบำๆเพื่อเป็นตัวเสริมเท่ำนั้น จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
เพลงที่คุ้นหูซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยแพง แหล่งส ำหรับกำรค้นหำเพลงและดนตรีที่นิยมใช้กัน ก็คือ กำรใช้บริกำร
ห้องสมุดดนตรีของผู้ผลิตเสียงดนตรีเพื่อบริกำรลูกค้ำทำงธุรกิจ หรือที่เรียกว่ำ “library music” 
“production music” หรือ “stock music” ซึ่งภำยในคลังเพลงประกอบด้วยแทรคเพลงและดนตรีมำกมำย
ที่แต่งขึ้นมำแล้ววำงเอำไว้ให้ลูกค้ำได้เลือกใช้ ได้แก่ จิงเกิ้ล ดนตรีประกอบโฆษณำ ดนตรีประกอบ
กรำฟฟิค  ดนตรีคั่นรำยกำร ดนตรีประกอบรำยกำร ดนตรีประกอบละคร ฯลฯ ลูกค้ำที่ต้องกำรใช้
บริกำรสำมำรถเข้ำไปเลือกฟังได้เหมือนกับกำรเข้ำไปจับจ่ำยซื้อของในร้ำนขำยของ ถูกใจเพลง/ดนตรี
อัลบั้มใด แทรคใด ก็จ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงในกำรท ำธุรกรรม กำรใช้บริกำรเพลง/ดนตรี
ในรูปแบบ library music มีรำคำค่อนข้ำงถูกกว่ำกำรใช้เพลง/ดนตรีจำกธุรกิจค่ำยเพลง อีกทั้งมี
เสียงดนตรีที่ให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย และเพลงหนึ่งเพลงมีให้เลือกได้หลำยเวอร์ชั่น เช่น เวอร์ชั่นควำม
ยำว 10, 15, 30, 45, 60 วินำที เวอร์ชั่นที่ใช้เคร่ืองดนตรีเด่ียว แบนด์ใหญ่ แบนด์เล็ก  เวอร์ชั่นที่ใช้เคร่ือง
ดนตรีประจ ำชำติต่ำงๆ เวอร์ชั่นในท่วงท ำนองจังหวะต่ำงๆ และเวอร์ชั่นในอำรมณ์แบบต่ำงๆ เป็นต้น  

ข้อแนะน ำในกำรเลือกเพลง/ดนตรีจำกคลังเพลงข้ำงต้น คือ ผู้วิจัยต้องก ำหนดกรอบเสียงดนตรี
ที่ต้องกำรค้นหำว่ำเป็นเช่นใด เน่ืองจำกคลังเพลงลักษณะนี้มีเพลงให้เลือกเป็นจ ำนวนมหำศำล ผู้
ให้บริกำรจึงต้องกำรให้ลูกค้ำระบุรำยละเอียดของเสียงเพลง/ดนตรีที่ต้องกำรให้ทรำบก่อน เพื่อจะได้
จัดส่งตัวอย่ำงเพลงบำงส่วนมำให้ฟัง หำกก ำหนดกรอบกว้ำงเกินไปจะท ำให้เสียเวลำอย่ำงมำกในกำรน่ัง
ฟังไปเร่ือยๆทีละแทรค เมื่อผู้บริกำรส่งตัวอย่ำงเสียงมำให้แล้ว ผู้วิจัยอำจใช้วิธีกำรอ่ำนข้อมูลจำกปก
แผ่นซีดีหรือในเว็บไซต์ที่ให้บริกำรค้นหำอย่ำงคร่ำวๆ ว่ำดนตรีในอัลบั้มนั้นมีอะไรใกล้เคียงกับที่
ต้องกำรบ้ำงหรือไม่ แล้วจึงค่อยเลือกฟังจริงๆเฉพำะบำงแทรค หลังจำกนั้นค่อยเลือกแทรคที่น่ำสนใจ
จ ำนวนหนึ่งไปให้ผู้มอบหมำยงำนได้ลองฟังดูว่ำเพลงใดเหมำะสมมำกที่สุด กำรใช้บริกำรดังกล่ำว
ผู้ผลิตรำยกำรต้องจ่ำยค่ำใช้บริกำรและค่ำลิขสิทธิ์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด เช่น กำรจ่ำยตำมจ ำนวนคร้ังที่
ออกอำกำศ กำรจ่ำยแบบเหมำจ่ำยรำยปี และกำรจ่ำยตำมลักษณะของสื่อที่น ำไปใช้ เป็นต้น ตัวอย่ำง
เว็บไซต์ผู้ให้บริกำรคลังเพลงในต่ำงประเทศที่ผู้วิจัยสำมำรถเข้ำไปค้นหำข้อมูล ได้แก่ 
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www.apmmusic.com, www.audionetwork.com, www.istockphoto.com/audio, 
www.stockmusicstore.com และ www.stockmusic.com เป็นต้น 

ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจเพลงรำยใหญ่ ไม่ค่อยมีปัญหำเร่ืองกำรน ำเพลง/ดนตรีไปใช้ในกำรผลิต
รำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ของตนเอง แต่ส ำหรับผู้ผลิตรำยกำรอ่ืนๆที่ไม่ได้เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์เพลง กำร
น ำเพลงของค่ำยเพลงใดๆ หรือบุคคลใดๆไปใช้ต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์เสียก่อน 
โดยเฉพำะกำรน ำเพลง/ดนตรีของค่ำยเพลงยักษ์ใหญ่ซึ่งมีศักยภำพเพียงพอในกำรติดตำมฟ้องร้องผู้ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ของตนได้อย่ำงเข้มงวด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของงำนเพลง
และดนตรีที่น ำมำใช้ประกอบรำยกำรให้มำก ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้คลอในรำยกำร กำรน ำไปใช้ส ำหรับ
กำรร้องประกวดในรำยกำร กำรใช้ส ำหรับวงดนตรีเล่นสดในสตูดิโอ และกำรน ำไปขับร้องในรำยกำร
เพลงและดนตรี เป็นต้น เพรำะหำกถูกฟ้องร้องจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำกำรจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ตั้งแต่แรก 

จำกคู่มืองำนดนตรีกรรม ที่จัดท ำโดยกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้กล่ำวถึงควำมคุ้มครองทำง
กฎหมำยของลิขสิทธิ์เพลง (song) ได้แก่ ลิขสิทธิ์ในค ำร้อง/เนื้อเพลง (lyric)7 ลิขสิทธิใ์นท ำนอง 
(melody)8 ลิขสิทธิใ์นกำรเรียบเรียงเสียงประสำน (arranging) ลิขสิทธิ์ในกำรบันทึกเสียง (sound 
recording)9 สิทธินักแสดง (performer’s right)10 กำรน ำเพลงใดเพลงหนึ่งไปใช้ออกอำกำศผู้ผลิตรำยกำร
ต้องขออนุญำตกับเจ้ำของหรือตัวแทนลิขสิทธิ์ในงำนต่ำงๆของเพลงนั้นๆ อย่ำงไรก็ดี ควำมยุ่งยำก

                                                           
7

 เป็นของผู้แต่งเนื้อร้อง ในกรณีเฉพำะเนื้อเพลงหรือโน้ตเพลง งำนกล่ำวถือเป็น “งำนวรรณกรรม” แต่หำกน ำตวั
โน้ตเพลงหรือเนื้อร้องมำรวมกับท ำนองจะเกิดงำนใหม่ซึ่งเรียกว่ำ “งำนดนตรีกรรม”  

8
 เป็นของผู้แต่งท ำนอง จัดอยู่ในกลุ่มงำนดนตรีกรรม คือ งำนเก่ียวกับเพลงที่แต่งข้ึนเพ่ือบรรเลงหรือขับร้องจะมีท ำนอง

และค ำร้องหรือมีท ำนองอยำ่งเดียวก็ได้ และให้หมำยควำมรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสำน
แล้ว 

9
 สิ่งบันทึกเสียง หมำยถึง งำนอันประกอบด้วยล ำดับของเสียงดนตรี เสียงกำรแสดง หรือเสียงอื่นใดโดยบันทึกลงในวัสดุ

ไม่ว่ำจะมีลักษณะใดๆ อันสำมำรถที่จะน ำมำเล่นซ้ ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรใช้วัสดุนัน้  
10

 ประกอบด้วยสิทธิของนักร้อง/นักดนตรี และสิทธิของผู้แสดง โดยนักแสดง ในที่นี้หมำยถึง ผู้แสดง นักดนตรี นักเต้น 
นักร ำ และผู้ซึ่งแสดงท่ำทำง ร้อง กล่ำว พำกย์ แสดงตำมบทหรือในลักษณะอื่น   
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ดังกล่ำวได้ลดน้อยลงเมื่อรำยชื่อเพลงต่ำงๆได้มีบริษัทหรือตัวแทนบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดเก็บ
ค่ำลิขสิทธิ์  

ข้อมูลล่ำสุดจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 พบว่ำรำยชื่อบริษัท
ที่จัดเก็บค่ำลิขสิทธิ์งำนดนตรีกรรมและงำนสิ่งบันทึกเสียงในประเทศไทยมีทั้งสิ้น18 บริษัท บริษัท
เหล่ำนั้น ได้แก่ บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จ ำกัด บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ ำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับ
ลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด บริษัท บริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ จ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล บริษัท ซี.เอ็ม.ซี เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ำกัด บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จ ำกัด 
บริษัท อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จ ำกัด บริษัท พำร์ทเนอร์ สมำย จ ำกัด บริษัท วี.พี.พี เซนเตอร์ มิวสิค จ ำกัด 
บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จ ำกัด บริษัท ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จ ำกัด บริษัท 
อินเตอร์ มิวสิค ก๊อปปี้ไรท์ จ ำกัด บริษัท เค-ที พับลิชชิ่ง จ ำกัด บริษัท เสียงสยำมแผ่นเสียง-เทป จ ำกัด 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค.วี โปรโมชั่น บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด และบริษัท 
สหพันธ์ลิขสิทธิ์เพลงไทย จ ำกัด (www.ipthailand.go.th)   

แต่ละบริษัทได้แจ้งรำยชื่องำนดนตรีกรรมและงำนสิ่งบันทึกเสียงที่ถือครองลิขสิทธิ์อยู่ไว้ให้กับ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำเก็บข้อมูลเอำไว้ พร้อมกับระบุรำยละเอียดอัตรำกำรจัดเก็บค่ำลิขสิทธิ์ส ำหรับ
กำรน ำไปใช้ในลักษณะต่ำงๆ เช่น ร้ำนคำรำโอเกะ ผับ ลำนเบียร์ เล่นคอนเสิร์ต โรงแรม ตู้เพลง สำยกำร
บิน ห้ำงสรรพสินค้ำ ฯลฯ รวมไปถึงอัตรำค่ำลิขสิทธิ์กำรแพร่เสียงแพร่ภำพ ตัวอย่ำงเช่น สถำนีวิทยุ
ระบบดิจิตอลที่ใช้งำนเพลงของบริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จ ำกัด11 ในปริมำณร้อยละ 1-50 ของช่วงเวลำ
ออกอำกำศ สถำนีวิทยุต้องจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ในอัตรำร้อยละ 15 ของรำยได้ทั้งหมดก่อนหักค่ำใช้จ่ำย ขั้นต่ ำ 
25,000 บำท/เดือน/สถำนี แต่หำกเป็นสถำนีโทรทัศน์ช่อง MV 24 ชั่วโมง อัตรำกำรจัดเก็บคิดเป็นร้อยละ 
5 ของรำยได้ทั้งหมดก่อนหักค่ำใช้จ่ำย ขั้นต่ ำ 5 ล้ำนบำท/ช่อง/ปี และหำกเป็นรำยกำรทั่วไป อัตรำกำร
จัดเก็บคิดเป็นร้อยละ 5 ของรำยได้ของรำยกำรนั้นๆ หรือ 5,000 บำท/เพลง/วัน หรือ 20,000 บำท/เพลง/
                                                           

11
 บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จ ำกัด มงีำนลิขสทิธิ์ประเภทงำนดนตรีกรรมและงำนสิ่งบันทึกเสียง ของบริษัทโซนี่ มิวสิค เอนเทอร์

เทนเม้นต์ โอเปอร์เรติง้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เวอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ที่อยู่ในควำมดูแลจ ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 5,600,000 เพลง  



 
250 

 

เดือน เป็นต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2556)  ทั้งนี้รำยละเอียดว่ำรำยชื่อเพลงใดอยู่ในควำมดูแลของ
บริษัทใด กำรคิดอัตรำค่ำลิขสิทธิ์ เงื่อนไขข้อก ำหนดกำรน ำไปใช้12 วิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดเก็บ
ค่ำลิขสิทธิ์ และสถำนที่ติดต่อบริษัทนั้นๆ สำมำรถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
www.ipthailand.go.th หัวข้อตรวจสอบรำยชื่อเพลงลิขสิทธิ์ และข้อมูลกำรจัดเก็บค่ำลิขสิทธิ์เพลง หรือ
สอบถำมได้ที่ฮอตไลน์ 1368 เพื่อช่วยประสำนงำนกับเจ้ำของลิขสิทธิ์ต่อไป13 

งำนดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่มีบริษัทดูแลผลประโยชน์อยู่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรท ำงำนให้กับผู้วิจัยส ำหรับกำรติดต่อขออนุญำตน ำงำนลิขสิทธิ์นั้นมำใช้ประกอบในรำยกำรได้
ง่ำยขึ้น และช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยจริงหำกทำงรำยกำรต้องเป็นผู้ผลิตผลงำนเพลงนั้นเอง ทั้งนี้ไม่จ ำเป็น
ว่ำกำรขออนุญำตน ำงำนลิขสิทธิ์ไปใช้ต้องจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์เสมอไป เพรำะบำงครั้งเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้
มุ่งแสวงหำก ำไรทำงกำรค้ำ หรือบำงรำยต้องกำรใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่
ผลงำนเพื่อต่อยอดทำงธุรกิจอยู่แล้วก็อำจให้น ำไปใช้ได้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย  

ส ำหรับกรณีงำนดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงใดที่ไม่ปรำกฎผู้เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ให้ทรำบ
ชัดเจน เช่น เพลงที่ไม่สำมำรถตำมหำตัวผู้ผลิตผลงำนเพลงนั้นได้แล้ว เพลงพื้นบ้ำน เพลงบรรเลง
ท้องถิ่นจำกต่ำงประเทศที่ผู้ผลิตเลิกกิจกำรไปแล้ว ฯลฯ กำรติดต่อเจ้ำของลิขสิทธิ์ในลักษณะนี้เป็นเร่ือง
ยำกและเสียเวลำมำก ผู้ผลิตอำจตรวจสอบดูว่ำบริษัทใดในประเทศไทยเป็นตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์เพลง/
ดนตรนีั้นอยู่หรือไม่ หำกไม่พบสำมำรถติดต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำให้เป็นผู้ช่วยเหลือติดต่อเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ในประเทศนั้นๆให้ได้ หรือบำงรำยอำจใช้วิธีตัดสินใจเสี่ยงใช้ไปก่อนโดยให้เจ้ำของลิขสิทธิ์นั้น
ตำมมำฟ้องร้องและจ่ำยค่ำเสียหำยให้ในภำยหลังก็ได้ 

  
                                                           

12
 เงื่อนไขกำรอนุญำตข้ึนอยู่กับควำมยินยอมของเจ้ำของลิขสิทธิ์ เช่น บำงรำยไม่อนุญำตใหม้ีกำรดดัแปลงหรือตัดต่อ

เนื้อขึ้นใหม่ บำงรำยไม่อนุญำตใหน้ ำไปใช้ประกอบโฆษณำบำงประเภท บำงรำยไม่อนุญำตให้เปิดในสถำนีวทิยุเพื่อกำรค้ำ เป็นต้น  
13

 ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้วิจัยควรเตรียมไว้ก่อนโทรศัพท์ตดิต่อขอควำมช่วยเหลือ ได้แก่ ชื่อของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ ประเภท
สื่อที่ออกอำกำศ ประเภทใบอนุญำตประกอบกิจกำร จ ำนวนช่องที่ใช้ออกอำกำศ ชื่ออัลบั้ม/ชื่อเพลง ผู้จัดจ ำหนำ่ย ผู้ประพันธ์เพลง/
เรียบเรียงเสียงประสำน เจ้ำของลิขสิทธิ์ เป็นต้น  
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ค) แหล่งค้นหำเสียงพูด 

โดยปกติเสียงของบุคคลที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยงำนต่ำงๆ มุ่งเก็บรักษำไว้เพื่อเป็นบันทึกส ำคัญ
ในทำงประวัติศำสตร์ของชำติ หรือภำยในองค์กรของตนเอง โดยเก็บไว้เฉพำะค ำพูดของบุคคลในวำระ
ส ำคัญๆเท่ำนั้น กำรน ำคลิปเสียงพูดของบุคคลส ำคัญมำออกอำกำศในรำยกำรเป็นงำนที่ใช้เวลำทั้งกำร
เลือกค้นหำประโยคค ำพูดที่ต้องกำร กำรแปลงสัญญำณให้มีคุณภำพเสียงที่ดีออกมำ และกำรขออนุญำต
จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ แต่ที่ส ำคัญที่สุด คือ กำรเก็บเสียงสัมภำษณ์ของบุคคลไม่ค่อยเป็นที่นิยมมำกนัก 
เพรำะพื้นที่กำรเก็บมีจ ำกัดและโอกำสน ำกลับมำใช้มีน้อยมำก ยกเว้นเป็นเสียงพูดของบุคคลที่มีคุณค่ำ
ในทำงประวัติศำสตร์ซึ่งจะถูกเก็บเอำไว้ในหน่วยงำนที่ดูแลรักษำมรดกของชำติ เช่น กองงำนส่วน
พระองค์ในฝ่ำยภำพยนตร์ส่วนพระองค์ หอภำพยนตร์  สถำนีโทรทัศน์แห่งชำติ และพิพิธภัณฑ์ที่สะสม
งำนด้ำนภำพและเสียงของบุคคลส ำคัญต่ำงๆ เป็นต้น ควำมยำกล ำบำกในกำรน ำเสียงต้นฉบับมำใช้
ประกอบรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ ท ำให้ผู้ผลิตรำยกำรส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีกำรบรรยำยหรือขึ้น
ข้อควำมตัวหนังสือที่เป็นค ำพูดนั้นๆแทน แต่หำกต้องกำรน ำเสียงของบุคคลนั้นจริงๆมำออกอำกำศ 
แหล่งที่อำจมีกำรเก็บเอำไว้ ได้แก่  

 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงและสถำนีโทรทัศน์ ที่บุคคลผู้นั้นได้พูดออกอำกำศ 
 ผู้ผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ที่ได้เคยเชิญบุคคลนั้นมำให้สัมภำษณ์ในรำยกำร 
 คลังภำพและเสียงของส ำนักข่ำวใหญ่ๆ 
 หน่วยงำนที่บุคคลผู้นั้นเป็นเจ้ำของ หรือท ำงำนอยู่  
 หน่วยงำนเก็บรักษำภำพและเสียงของบุคคลส ำคัญของชำติ ได้แก่ หอภำพยนตร์ 

พิพิธภัณฑ์กำรกระจำยเสียงและหอจดหมำยเหตุ กรมประชำสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ธงสยำม 
และอ่ืนๆ  ซึ่งค้นหำรำยชื่อเบื้องต้นได้ในจำกฐำนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์
มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กรมหำชน) หรือที่ www.sac.or.th/databases/museumdatabase/ 

กำรน ำเสียงพูดใดๆที่มีเจ้ำของลิขสิทธิ์ครอบครองอยู่ ผู้ที่น ำไปใช้ออกอำกำศจะต้องขออนุญำต
จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์เสียก่อน นอกจำกนี้ควรแจ้งให้เจ้ำของเสียงพูดได้ทรำบด้วย หรือในกรณีผู้นั้น
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เสียชีวิตไปแล้วควรแจ้งให้ทำยำทหรือคนในครอบครัวได้รับรู้เพื่อป้องกันกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับกำร
เผยแพร่ค ำพูดที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยให้กับครอบครัวหรือบุคคลนั้นได้ ยกเว้นบุคคลนั้นพูดในฐำนะ
ของบุคคลสำธำรณะ 

ส ำหรับข้อมูลเสียงพูดที่อยู่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่มีกำรส่งต่อกันมำเร่ือยๆ ข้อมูลใน
รูปแบบเสียงเช่นนี้ไม่ควรน ำมำใช้ในรำยกำรอย่ำงเด็ดขำด เพรำะไฟล์เสียงนั้นอำจเกิดจำกกำรตัดต่อเพื่อ
หวังผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และยิ่งหำกเป็นกำรลักลอบแอบบันทึกเสียงของบุคคลอ่ืนในสถำนที่ส่วนตัว 
กำรน ำเสียงมำเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเสียงหรือผู้ที่ถูกพำดพิงถึงแล้วย่อมเสี่ยง
ต่อควำมผิดทำงกฎหมำย 

ข้อควรค านึงถึงส าหรับการใช้ภาพและเสียงต่างๆ  

กำรค้นหำว่ำภำพและเสียงที่ต้องกำรอยู่ที่ใดเป็นเร่ืองหนึ่ง แต่ควำมเป็นไปได้ส ำหรับกำร
น ำไปใช้ผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง หลำยคร้ังแม้ผู้วิจัยทรำบดีว่ำภำพและเสียงที่
ต้องกำรสำมำรถหำพบได้ที่ใดบ้ำง แต่กลับไม่สำมำรถน ำสิ่งเหล่ำนั้นมำใช้ได้ อุปสรรคใหญ่ๆมีสอง
ประกำร คือ เร่ืองลิขสิทธิ์ และเร่ืองเทคนิคในกำรแปลงสัญญำณเพื่อน ำไปใช้ตัดต่อ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้
มักเกี่ยวข้องกับเร่ืองงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมมำ ดังนั้น หลังทรำบว่ำภำพและเสียงที่ต้องกำรอยู่ที่ไหน
แล้ว ผู้วิจัยต้องตรวจสอบและสะสำงเร่ืองลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนน ำไปใช้ และต้องสอบถำมว่ำภำพ
และเสียงนั้นอยู่ในสภำพมำตรำฐำนที่ใช้ได้กับเคร่ืองมือตัดต่อของบริษัทหรือไม่ และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
นั้นอยู่ในงบประมำณที่ตั้งไว้หรือไม่ นอกจำกนี้แล้วผู้วิจัยจะต้องพิจำรณำเร่ืองข้อมูลต่ำงๆของภำพและ
เสียงที่น ำไปใช้ด้วยว่ำมีควำมถูกต้องเหมำะสมกับเนื้อหำในรำยกำรหรือไม่ ดังนี้ 

1) ควำมสอดคล้องกลมกลืน 

ภำพและเสียงที่น ำมำประกอบในรำยกำรต้องค ำนึงว่ำสอดคล้องกลมกลืนไปกับรำยกำรได้
หรือไม่ ได้แก่ อำรมณ์ ยุคสมัย บรรยำกำศ จังหวะ สี เสียง ขนำด ควำมคมชัด และอ่ืนๆ อำทิ กำรน ำภำพ
สงครำมจริงในอดีตมำแทรกเข้ำไปในฉำกละคร ซึ่งภำพฟิล์มเก่ำขำวด ำกับภำพในละครที่เป็นภำพสีอำจ
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ดูขัดแย้งกันได้ หรือกำรน ำเสียงประกอบงำนเทศกำลปีใหม่ของต่ำงประเทศมำใส่ประกอบเสียง
บรรยำกำศปีใหม่ของไทยอำจท ำให้ฟังดูขัดหู เป็นต้น ผู้วิจัยจึงควรศึกษำบริบทในเร่ืองและฉำกที่
ต้องกำรใช้ภำพและเสียงมำประกอบให้เข้ำใจเสียก่อนว่ำเป็นอย่ำงไร จะได้พอจินตนำกำรออกว่ำสิ่งที่
ค้นหำอยู่นั้น ถ้ำน ำไปใส่ในฉำกดังกล่ำวแล้วจะดูกลมกลืนต่อเนื่องไปกับเร่ืองรำวทั้งฉำกก่อนหน้ำและ
ฉำกหลังต่อไปหรือไม่ อย่ำงไร  

2) ควำมถูกต้อง  

นอกจำกกำรเลือกใช้ภำพและเสียงให้สอดคล้องกับอำรมณ์และบรรยำกำศของเร่ืองรำวที่
น ำเสนอแล้ว ปัจจัยส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องตระหนักถึงส ำหรับกำรท ำงำนค้นหำภำพและเสียง
เพื่อน ำไปใช้ประกอบในรำยกำร คือ เร่ืองควำมถูกต้องของข้อมูลภำพและเสียงว่ำตรงกับเนื้อเร่ืองที่
ต้องกำรน ำเสนอหรือไม่ กำรตรวจดูในบัญชีรำยชื่อของรำยกำรภำพและเสียงที่มีอยู่ในหน้ำปกต่ำงๆ 
หรือค ำบรรยำยใต้ภำพต่ำงๆอำจไม่เพียงพอ เพรำะหำกควำมผิดพลำดเกิดขึ้นที่ต้นฉบับที่เขียนไว้ไม่
ชัดเจน ครอบคลุมกว้ำงเกินไป หรือคลำดเคลื่อนก็อำจท ำให้เกิดควำมผิดพลำดได้ หำกภำพใดที่ผู้วิจัยไม่
แน่ใจและมีควำมรูไ้ม่มำกพอ ควรสอบถำมผู้รู้หรือตรวจสอบจำกหลำยๆแหล่งให้แน่ใจเสียก่อน   

ตัวอย่ำงเช่น อดีตนำยกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษ มำร์กำเร็ต แธตเชอร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม 
สถำนีโทรทัศน์อย่ำงน้อยสองแห่งได้น ำเสนอภำพข่ำวผิดพลำด โดยส ำนักข่ำวเอพีได้รำยงำนว่ำสถำนี
ข่ำวของไต้หวันได้แพร่ภำพผิดโดยน ำภำพวีดิทัศน์สมเด็จพระรำชินีนำถเอลิซำเบธที่ 2 แห่งรำชวงศ์
อังกฤษก ำลังทักทำยกับพสกนิกรมำน ำเสนอประกอบข่ำว และสถำนีโทรทัศน์ของไทยแห่งหน่ึงได้ขึ้น
รูปกรำฟฟิคประกอบข่ำวที่เป็นใบหน้ำของ เมอรีล สตรีฟ ซึ่งรับบทเป็นนำงมำร์กำเรต แธตเชอร์ ใน
ภำพยนตร์เร่ือง “The Iron Lady”14 ท ำให้สถำนีโทรทัศน์ทั้งสองแห่งต้องรีบออกมำกล่ำวขออภัยกับ
สำธำรณชนในควำมผิดพลำดของภำพข่ำวที่เกิดขึ้น ทว่ำควำมผิดพลำดดังกล่ำวก็ได้ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์
และส่งข้อควำมต่อกันไปเร่ือยๆในเครือข่ำยสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

                                                           
14

 ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 9 เมษำยน 2556 “ใครๆก็พลำดได้ สื่อเทศเผย บีบีซี-ไต้หวัน-ช่อง 5 เสนอข่ำวเลดี้แธตเชอร์
เพี้ยน  
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อีกตัวอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ ภำพสัตว์ต่ำงๆที่ผู้วิจัยอำจไม่คุ้นเคยหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันมำก 
ผู้วิจัยควรสอบถำมนักวิชำกำรด้ำนสัตววิทยำให้แน่ใจ หรือตรวจจำกเว็บไซต์หน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือใน
เร่ืองนั้นๆ เช่น งูหลำมกับงูเหลือม แกะกับแพะ จระเข้กับตะโขง ช้ำงแอฟริกันกับช้ำงเอเชีย นกชนิด
ต่ำงๆ ฯลฯ เพื่อจะได้ไม่น ำภำพและเสียงมำประกอบผิดเร่ืองรำว อย่ำงเช่น เล่ำถึงช้ำงที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แต่กลับน ำภำพถ่ำยของช้ำงป่ำแอฟริกำมำใช้ ซึ่งในรำยชื่อในปกอำจเขียนแค่ค ำว่ำ 
“ช้ำง” ผู้วิจัยจึงน ำมำใช้ทันทีโดยไม่ตรวจสอบเพรำะคิดว่ำช้ำงที่ไหนก็เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วลักษณะ
ของช้ำงแอฟริกำและช้ำงเอเชียจะมีควำมแตกต่ำงกัน ผู้ชมที่มีควำมรู้ย่อมเห็นควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น
และไม่เชื่อถือรำยกำรได้ 

หรือในกรณีของเสียงดนตรีที่น ำไปประกอบรำยกำรสำรคดีท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ แต่
ทีมงำนผู้ผลิตชำวตะวันตกซึ่งไม่คุ้นเคยกับเคร่ืองดนตรีในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มำกนัก จึงได้เลือก
อัลบั้มเพลงที่เขียนครอบคลุมควำมหมำยกว้ำงๆว่ำเป็น “Asian music” มำใช้ ซึ่งดนตรีที่เลือกมำกลับ
เป็นท่วงท ำนองเพลงไทยเดิมและใช้เคร่ืองดนตรีไทยเดิม หำกรำยกำรน้ีน ำไปออกอำกำศในโลกฝั่ง
ตะวันตกน้อยคนอำจจะทรำบถึงควำมไม่ถูกต้อง แต่เมื่อสำรคดีเร่ืองนี้น ำมำฉำยในช่องสำรคดีของ
ประเทศไทย คนไทยย่อมรู้ดีว่ำผู้ผลิตรำยกำรไม่ได้รู้จักประเทศสิงค์โปร์อย่ำงถ่องแท้  

ดังนั้นก่อนน ำภำพและเสียงใดๆไปใช้ออกอำกำศ อย่ำหลงเชื่อสำรบัญรำยกำรชื่อต่ำงๆส ำหรับ
ช่วยในกำรค้นหำอย่ำงสนิทใจ ผู้วิจัยต้องตรวจสอบซ้ ำอีกคร้ังเพื่อควำมถูกต้องโดยเฉพำะภำพและเสียง
ที่ตนมีควำมรู้ไม่มำกพอ 

3) ลิขสิทธิ์  

กฎหมำยลิขสิทธิ์ของไทยฉบบัที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุ
ให้งำนสร้ำงสรรค์ประเภทงำนภำพถ่ำย ภำพยนตร์ งำนแพร่เสียงแพรภ่ำพ งำนภำพประกอบ แผนที่ 
โครงสร้ำง ภำพร่ำงหรืองำนสร้ำงสรรค์ รูปทรงสำมมิติอันเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ ภูมิประเทศ หรือ
วิทยำศำสตร์ ล้วนเป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งเจ้ำของลิขสิทธิย์่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในกำรท ำซ้ ำหรือ
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสำธำรณชน ให้เช่ำต้นฉบับหรือส ำเนำงำน ให้ประโยชน์อันเกิดจำกลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
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และอนุญำตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตำมก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกำรจ ำกัดกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ดังนั้น หำกผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้ำของลิขสิทธิ์ต้องกำรน ำงำนเหล่ำนั้นไปท ำซ้ ำหรือ
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสำธำรณชนจึงต้องขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์เสียก่อน พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 ได้ให้ควำมคุ้มครองงำนอันมีลิขสิทธิ์แก่เจ้ำของลิขสิทธิ์ ได้แก่ ดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุ 
ภำพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง วรรณกรรม นำฎกรรม ศิลปกรรม งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์15 กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
โดยไม่ได้รับอนุญำตให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ กำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน ให้เช่ำต้นฉบับหรือส ำเนำงำนดังกล่ำว และแพร่ภำพแพร่เสียงซ้ ำไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ดี พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 6 ได้ก ำหนดให้มีข้อยกเว้นกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ ในบำงกรณี เพื่อให้สังคมได้ใช้ประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ์นั้นๆได้ตำมควำมเหมำะสม โดย
ไม่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำง16 ได้แก่ 

มำตรำ 32 “กำรกระท ำแก่งำนอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตำมพระรำชบัญญัติน้ี หำกไม่ขัดต่อ
กำรแสวงหำประโยชน์จำกงำนอันมีสิทธิ์ตำมปกติของเจ้ำของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ภำยใต้บังคับ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง” โดยได้บัญญัติว่ำหากกระท าโดยการติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงาน หรือการ
เสนอรายงานข่าวทางสื่อมวลชน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เช่น กำรน ำคลิปจำกภำพยนตร์ตัวอย่ำงมำแนะน ำให้ผู้ชมได้รับทรำบว่ำสัปดำห์นี้มีภำพยนตร์
เร่ืองใดออกฉำยบ้ำงโดยขึ้นเครดิตให้ทรำบบนหน้ำจอโทรทัศน์ เป็นต้น 

มำตรำ 33 “กำรกล่ำว คัด ลอก เลียน หรืออ้ำงอิงงำนบำงตอนตำมสมควรจำกงำนอันมีลิขสิทธิ์
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี โดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในงำนนั้น มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
                                                           

15
 นิยำมควำมหมำยของงำนลิขสิทธิ์แตล่ะประเภทสำมำรถอ่ำนไดใ้นพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มำตรำ 4  

16
 อ่ำนเพ่ิมเติมได้ในคู่มือ “กำรใช้งำนลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม” โดยกรมทรัพย์สนิทำงปัญญำ  
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ลิขสิทธิ์ หำกกำรท ำซ้ ำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหำก ำไร และได้ปฏิบัติตำมมำตรำ 32 วรรคหนึ่ง” 
ตัวอย่ำงเช่น 

กรณีภำพวำดอำจขึ้นเครดิตว่ำ ชื่อภำพ....ผู้สร้ำงสรรค์...จำกหนังสือ.... 

กรณีภำพยนตร์อำจขึ้นเครดิตว่ำ ภำพจำกภำพยนตร์เร่ือง...ผู้สร้ำง... 

กรณีภำพเหตุกำรณ์อำจขึ้นเครดิตว่ำ เอ้ือเฟื้อภำพจำก... 

กรณีดนตรีกรรมอำจขึ้นเครดิตว่ำ ชื่อเพลง...ผู้แต่งค ำร้อง/ท ำนอง/ผู้เรียบเรียงเสียงประสำน... 

กรณีวรรณกรรมอำจขึ้นเครดิตว่ำ ข้อควำมจำกหนังสือ...ผู้ประพันธ์... 

กรณีข้อมูล/ตัวเลขอำจขึ้นเครดิตว่ำ ข้อมูลจัดท ำโดย...จำกหนังสือ... 

ดังนั้น เมื่อน ำงำนอันมีลิขสิทธิ์ใดๆมำใช้ผู้วิจัยควรจดรำยชื่อต่ำงๆเอำไว้ให้ถูกต้อง แล้วส่ง
ให้กับเจ้ำหน้ำกรำฟฟิคเพื่อพิมพ์เครดิตบนภำพหรือกล่ำวขอบคุณในตอนท้ำยรำยกำรทุกคร้ัง  

มำตรำ 36 “กำรน ำงำนนำฎกรรม หรือดนตรีกรรม ออกแสดงเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชนตำม
ควำมเหมำะสมโดยมิได้จัดท ำขึ้น หรือด ำเนินกำรเพื่อหำก ำไรเนื่องจำกกำรจัดให้มีกำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนนั้น และมิได้จัดเก็บค่ำเข้ำชมไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม และนักแสดงไม่ได้รับ
ค่ำตอบแทนในกำรแสดงนั้น มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์” ทั้งนี้ กำรน ำไปใช้ต้องไม่ขัดต่อกำร
แสวงหำประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมปกติของเจ้ำของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

มำตรำ 39 “กำรถ่ำยภำพหรือกำรถ่ำยภำพยนตร์หรือกำรแพร่ภำพซึ่งงำนใดๆ อันมีศิลปกรรมใด
รวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
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มำตรำ 42 “ในกรณีที่อำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ในภำพยนตร์ใดสิ้นสุดลงแล้ว มิให้ถือว่ำกำร
น ำภำพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสำธำรณชนเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นำฎกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียง หรืองำนที่ใช้จัดท ำภำพยนตร์นั้น” 

ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่ำวข้ำงต้น เกิดจำกเจตนำรมย์ของกฎหมำยที่ต้องกำรให้สังคม
ได้ใช้ประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ์นั้นๆด้วย เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยบุคคล
อ่ืนสำมำรถที่จะใช้งำนลิขสิทธิ์ได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ เรียกว่ำ “กำรใช้
ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม” ทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขส ำคัญ 2 ประกำร คือ หนึ่ง ต้องไม่ขัดต่อกำรแสวงหำ
ประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมปกติของเจ้ำของลิขสิทธิ์ และสอง ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

ในคู่มือกำรใช้สิทธิ์ที่เป็นธรรม จัดท ำโดยกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ก ำหนดเกณฑ์กำร
พิจำรณำไว้กว้ำงๆ ดังนี้  (www.ipthailand.go.th/manual-fair-use.doc)  

(1) วัตถุประสงค์และลักษณะของกำรใช้งำนลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนโดยไม่ต้องแจ้งเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์จะต้องมีลักษณะดังนี้ หนึ่ง ไม่มีลักษณะเป็นกำรกระท ำเพื่อกำรค้ำหรือหำก ำไร 
หำกน ำไปใช้เพื่อกำรค้ำหรือหำก ำไรผู้ใช้จะต้องจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้ำของลิขสิทธิ์ สอง 
ไม่มีเจตนำทุจริตที่ท ำให้คนเข้ำใจว่ำเป็นงำนของผู้ใช้งำนลิขสิทธิ์เอง และสำม กำรน ำไปใช้
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

(2) ลักษณะงำนอันมีสิทธิ์ที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น กำรรำยงำนข่ำว จะถือว่ำเป็นกำรใช้งำน
ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมได้มำกกว่ำงำนที่มีระดับกำรสร้ำงสรรค์สูง  

(3)  ปริมำณและเน้ือหำที่เป็นสำระส ำคัญที่ถูกน ำไปใช้เมื่อเทียบกับเน้ือหำทั้งหมด เช่น กำรน ำ
ภำพในละครสั้นควำมยำว 30 นำทีของคนอ่ืนมำใช้ เพื่อมำเป็นภำพประกอบในรำยกำร
สำระควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 15 นำที เช่นน้ีถือว่ำเป็นกำรใช้ลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็น
ธรรม หรือหำกน ำมำใช้เพียงเล็กน้อยแต่เนื้อหำส่วนนั้นเป็นสำระส ำคัญหรือหัวใจของงำน
ชิ้นนั้นอำจเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 
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(4) กำรกระทบต่อตลำดหรือมูลค่ำของงำนอันมีลิขสิทธิ์ กำรใช้งำนลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อตลำดของงำนนั้น ยกตัวอย่ำงเช่น กำรรำยงำนข่ำวบันเทิงเกี่ยวกับ
ภำพยนตร์เร่ืองหนึ่งที่ก ำลังออกฉำย ซึ่งมีเนื้อหำกำรฆำตกรรมและสืบหำตัวคนร้ำย แต่กำร
รำยงำนข่ำวได้มีกำรเปิดเผยว่ำใครคือคนร้ำยซึ่งถือว่ำเป็นสำระส ำคัญของภำพยนตร์เร่ือง
ดังกล่ำว ท ำให้ผู้ชมรำยกำรที่ทรำบเร่ืองแล้วไม่ต้องกำรไปชมภำพยนตร์เร่ืองนั้นเพรำะ
ทรำบตอนส ำคัญไปแล้ว กำรกระท ำดังกล่ำวจึงไม่เข้ำหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ตำมมำตรำ 32 วรรคแรก เพรำะอำจถือได้ว่ำเป็นกำรกระทบกระเทือนสิทธิของ
เจ้ำของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

ส ำหรับกำรรำยงำนข่ำวที่มีลักษณะเป็นเพียงข้อเท็จจริง หรือข่ำวสำรประจ ำวันที่ไม่ใช่งำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ ถือเป็นรำยกำรที่ได้สิทธิยกเว้นเร่ืองกำรใช้งำน
ลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องขออนุญำตเจ้ำของลิขสิทธิ์ เรียกว่ำ “กำรใช้งำนลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในกำรรำยงำน
ข่ำว” ซึ่งผู้รำยงำนข่ำวสำมำรถน ำเสนอข้อเท็จจริงเหล่ำนั้นได้อย่ำงเสรีโดยไม่ต้องขออนุญำตผู้ใดก่อน 
ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ว่ำต้องไม่ขัดต่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมปกติของ
เจ้ำของลิขสิทธิ์ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำของลิขสิทธิ์เกิน
สมควร อย่ำงไรก็ดี กำรกล่ำว คัด ลอก เลียน อ้ำงอิง เผยแพร่เสียง รูปภำพ หรือข้อควำมจำกงำนลิขสิทธิ์
ของบุคคลอ่ืนมำใช้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ต้องมีปริมำณสัดส่วนที่ไม่มำกเกินไปจนไม่เป็น
ธรรมกับผู้เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์  โดยกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ก ำหนดเกณฑ์สัดส่วนกำรใช้งำน
ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมไว้ในท ำคู่มือ “กำรใช้งำนลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม” ดังนี้ 

(1) ภำพเคลื่อนไหว สำมำรถท ำซ้ ำหรือเผยแพร่ได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 3 นำทีของแต่ละเร่ือง 
ขึ้นกับว่ำจ ำนวนใดน้อยกว่ำกัน 

(2) ดนตรีกรรม และมิวสิควีดิโอ สำมำรถท ำซ้ ำหรือส ำเนำงำนได้ไม่เกินร้อยละ 10 แต่ต้องไม่
มำกกว่ำ 30 วินำทีของแต่ละงำน และจะดัดแปลงท ำนองหรือส่วนอันเป็นสำระส ำคัญไม่ได้ 
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(3) รูปภำพและภำพถ่ำย สำมำรถใช้ได้ไม่เกิน 5 ภำพ ต่อผู้สร้ำงสรรค์ 1 รำย หำกเป็นกำรใช้
ภำพจำกงำนวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์สำมำรถใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 15 ภำพของจ ำนวน
ภำพทั้งหมดที่ปรำกฎในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์นั้น แล้วแต่ว่ำจ ำนวนใดน้อยกว่ำกัน 

(4) ข้อควำม สำมำรถท ำซ้ ำหรือเผยแพร่ได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 1,000 ค ำ ของแต่ละเร่ืองหรือ
แต่ละบทควำม แล้วแต่ว่ำจ ำนวนใดน้อยกว่ำกัน 

ผู้วิจัยด้ำนวิทยุและโทรทัศน์ควรมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยลิขสิทธิ์เอำไว้บ้ำง โดยสำมำรถหำ
อ่ำนได้จำกพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆได้ที่เว็บไซต์กรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ www.ipthailand.go.th  

4) ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญในงำนวิจัยเกี่ยวกับภำพและเสียงต่ำงๆทีน่ ำไปผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์
เพื่อออกอำกำศ คือ ค่ำลิขสิทธิ์ ยิ่งรำยกำรออกอำกำศในครอบคลุมพื้นที่และจ ำนวนผู้ชมได้มำกเท่ำใด 
กำรคิดค่ำลิขสิทธิ์ยิ่งมีโอกำสแพงมำกขึ้นเท่ำนั้น หำกเป็นสถำนีโทรทัศน์หรือรำยกำรโทรทัศน์ที่ต้องใช้
ภำพประกอบจำกแหล่งอ่ืนๆเป็นประจ ำ อย่ำงเช่น รำยกำรข่ำว และรำยกำรสำรคดีที่ต้องใช้ภำพประกอบ
ในอดีต จะมีกำรต้ังงบประมำณในส่วนน้ีไว้ อย่ำงไรก็ดี หลำยรำยกำรต้องกำรน ำภำพและเสียงมำ
ประกอบในรำยกำรเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นจึงไม่ได้มีกำรตั้งงบประมำณไว้ ผู้วิจัยจึงต้องพยำยำมค้นหำว่ำ
ภำพและเสียงที่ต้องกำรน้ันควรหำจำกแหล่งใดและอย่ำงไรที่จะท ำให้ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเสีย
ค่ำใช้จ่ำยให้น้อยที่สุด ซึ่งวิธีกำรต่ำงๆได้แก่ กำรใช้แหล่งภำพและเสียงจำกห้องสมุดบริษัท กำรเจรจำกับ
เจ้ำของลิขสิทธิ์เพื่อขออนุญำตใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์โดยขึ้นเครดิตขอบคุณให้แทน กำรท ำสัญญำ
แลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์ภำพระหว่ำงกัน และพยำยำมศึกษำดูวำ่กำรน ำไปใช้อย่ำงไรที่ไม่ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์จำกพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นต้น  

หำกไม่สำมำรถเลี่ยงค่ำลิขสิทธิ์ได้จึงค่อยสอบถำมค่ำลิขสิทธิ์ต่ำงๆตำมขอบเขตของกำร
น ำไปใช้งำนเท่ำที่จ ำเป็น โดยอำจติดต่อสอบถำมข้อมูลและขั้นตอนต่ำงๆไปยังฝ่ำยกฎหมำยภำยใน
บริษัทของตนเอง ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยของบริษัท บริษัทของเจ้ำของลิขสิทธิ์ หน่วยงำนตัวแทนเจรจำ
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ค่ำลิขสิทธิ์ หรือกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ หลังจำกนั้นผู้วิจัยต้องตรวจสอบด้วยว่ำภำพและเสียงที่
ต้องกำรใช้นั้นสำมำรถน ำมำใช้ได้ทันทีหรือจ ำเป็นต้องมีกำรแปลงสัญญำณใดๆเพื่อน ำมำใช้ตัดต่อก่อน
หรือไม่ ค่ำใช้จ่ำยในส่วนนั้นใครเป็นผู้ด ำเนินกำรและรำคำเท่ำไหร่ หลังจำกนั้นจึงแจ้งข้อมูลต่ำงๆไปให้
โปรดิวเซอร์รำยกำรทรำบเพื่อพิจำรณำตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่ำยังต้องกำรใช้ภำพหรือเสียงนั้นหรือไม่
อย่ำงไร     

ในกรณีเป็นภำพและเสียงทั่วๆไปที่สำมำรถออกไปถ่ำยท ำได้เอง เช่น ภำพต้นไม้ ภำพตึก เสียง
กำรจรำจรติดขัด เสียงบีบแตรรถ ภำพท้องนำ ภำพคนกินข้ำว ฯลฯ ทำงเลือกหนึ่งที่ดีกว่ำกำรไปหยิบ
ภำพและเสียงคนอ่ืนมำใช้ซึ่งต้องวุ่นวำยกับเร่ืองกำรขอลิขสิทธิ์  นั่นคือ กำรไปเก็บภำพและเสียงเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง ซึ่งจะท ำให้ได้ภำพและเสียงที่ตรงกับควำมต้องกำรมำกกว่ำ ซึ่งปัจจุบันกล้องและเคร่ือง
บันทึกเสียงมีขนำดเล็กและคุณภำพดีท ำให้พกพำออกไปบันทึกภำพและเสียงนอกสถำนที่ได้สะดวก
มำกขึ้น หรือมิเช่นนั้นอำจติดต่อคนรู้จักในทีมงำนที่อยู่ใกล้ๆสถำนที่แห่งนั้นช่วยถ่ำยภำพหรือ
บันทึกเสียงที่ต้องกำรมำให้ โดยใช้มือถือ แท็บเล็ต กล้องถ่ำยภำพ เคร่ืองบันทึกเสียง ฯลฯ ที่มีควำม
ละเอียดสูง แล้วส่งข้อมูลภำพและเสียงนั้นมำทำงระบบอินเทอร์เน็ตหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษก็ได้ 

นอกจำกค่ำใช้จ่ำยเร่ืองลิขสิทธิ์ กำรใช้ภำพและเสียงจำกแหล่งต่ำงๆเช่นในห้องสมุดหรือ
พิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ มักมีค่ำใช้จ่ำยอื่นๆตำมมำด้วย ได้แก่ ค่ำใช้บริกำรห้องสมุด ค่ำถ่ำยส ำเนำ ค่ำรับส่ง
ข้อมูล ค่ำเข้ำชม ค่ำเปิดดู/เปิดฟังในแต่ละม้วน ค่ำเช่ำอุปกรณ์ ค่ำแปลงสัญญำณภำพและเสียง ค่ำส ำเนำ
เทปตำมควำมยำว ค่ำบริกำรยืม-คืน ค่ำเช่ำยืม และค่ำปรับ เป็นต้น เงื่อนไขกำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆมีควำมแตกต่ำงกันไป ผู้วิจัยต้องสอบถำมข้อมูลอย่ำงละเอียดและแจ้งให้โปรดิวเซอร์ทรำบเพื่อ
ตัดสินใจก่อน  

5) คุณภำพของภำพและเสียง  

รูปแบบ (format) ของวัสดุบันทึกที่น ำมำใช้เป็นภำพและเสียงประกอบในรำยกำรวิทยุและ
โทรทัศน์ จ ำเป็นต้องใช้ได้กับเคร่ืองมือหรือโปรแกรมกำรตัดต่อภำพและเสียงที่บริษัทใช้อยู่ ดังนั้น เมื่อ
ผู้วิจัยพบภำพและเสียงที่ต้องกำรแล้วต้องแน่ใจว่ำวัสดุภำพและเสียงที่พบเจอนั้นสำมำรถมีเคร่ืองเปิด
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เล่นได้จริง ไม่เพียงเท่ำนั้นต้องสำมำรถแปลงเป็นสัญญำณที่ใช้กับอุปกรณ์ตัดต่อของบริษัทได้ด้วย 
ตัวอย่ำงเช่น เสียงเพลงที่ต้องกำรใช้ถูกเก็บไว้ในรูปแผ่นเสียงไวนิล แต่บริษัทมีเคร่ืองมือตัดต่อแบบนอน
ลิเนียร์ซึ่งไม่มีเคร่ืองเปิดแผ่นเสียงไวนิลอีกด้วย กำรท ำหน้ำที่ของผู้วิจัยไม่ใช่เพียงน ำแผ่นเสียงไวนิล
แผ่นน้ันมำให้เจ้ำหน้ำที่ตัดต่อเพรำะเจ้ำหน้ำที่ไม่มีเคร่ืองมือที่สำมำรถน ำเสียงเพลงนั้นออกมำจำกแผ่น
ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องหำวิธีว่ำจะน ำแผ่นเสียงนั้นไปเปิดและถ่ำยสัญญำณเสียงจำกแผ่นเสียงให้อยู่ในรูป
ของไฟล์เสียงที่ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อของบริษัทได้ด้วย  

ภำพที่น ำมำใช้ประกอบรำยกำรเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีที่พัฒนำไปเร่ือยๆท ำให้วัสดุกำร
บันทึกภำพเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัยเหมือนกับวัสดุบันทึกเสียง จำกระบบบันทึกภำพด้วยฟิล์มกลำย
มำเป็นระบบเทป ซึ่งระบบเทปบันทึกภำพก็มีกำรพัฒนำออกเป็นหลำยรุ่น เช่น เทป U-Matic เทป Beta 
เทป MII เทป Hi-8 ฯลฯ จนกลำยมำเป็นระบบกำรเก็บภำพและเสียงด้วยระบบดิจิตอลที่ใช้แผ่นกำร์ด
บันทึกควำมจ ำรูปแบบต่ำงๆ รวมไปถึงเก็บไว้ในฮำร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต 
โน้ตบุ๊ค และอ่ืนๆ ยังไม่นับรวมเกี่ยวกับสัญญำณเทปในอดีตที่มีระบบ PAL SECAM และ NTSC ซึ่งมี
ควำมแตกต่ำงกันอีกด้วย  

ดังนั้น สิ่งที่ผู้วิจัยต้องกำรไม่ใช่เพียงภำพและเสียงที่ก ำลังตำมหำ แต่ต้องรู้ด้วยว่ำภำพและเสียงที่
ต้องกำรนั้นอยู่ในรูปแบบใด (format) ที่สำมำรถน ำไปใช้กับเคร่ืองมือตัดต่อของบริษัทที่มีอยู่ได้ ถ้ำใช้
ไม่ไดก้็ต้องพยำยำมหำว่ำมีสถำนที่ใดบ้ำง ที่สำมำรถแปลงสัญญำณภำพและเสียงให้อยู่ในรูปแบบตำม
มำตรฐำนที่ใช้ได้กับเคร่ืองมือตัดต่อของบริษัท ทั้งนี้ผู้วิจัยสำมำรถสอบถำมช่ำงเทคนิคด้ำนตัดต่อภำพ
และเสียงว่ำภำพและเสียงที่ต้องกำรน้ันจะต้องเก็บมำให้ในรูปแบบใด (format) คุณภำพของภำพและ
เสียงขั้นต่ ำสุดที่ยอมรับได้คือเท่ำไหร่ เช่น ควำมละเอียด ควำมคมชัด ขนำดภำพ และอื่นๆตัวอย่ำงเช่น 
ภำพที่โหลดจำกอินเทอร์เน็ตหลำยภำพอำจใช้ไม่ได้กับงำนโทรทัศน์เพรำะภำพมีขนำดเล็กเมื่อน ำมำ
ขยำยใหญ่ท ำให้ภำพเป็นเกรนแตกไม่คมชัด เป็นต้น กำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคตัดต่อจะไม่ท ำ
ให้เสียเวลำเปล่ำถ้ำมำรู้ภำยหลังว่ำภำพและเสียงที่ไปบันทึกมำให้ หรือสิ่งหำมำได้นั้นไม่สำมำรถ
น ำไปใช้ตัดต่อได้ 
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กล่ำวโดยสรุป ในหัวข้อกำรวิจัยส ำหรับภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว และเสียงต่ำงๆที่ใช้ประกอบ
ในรำยกำร ได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรค้นหำภำพและเสียงโดยยึดหลักเบื้องต้น 5 ประกำร คือ ควำม
สอดคล้องกลมกลืนกับเร่ืองรำว ควำมถูกต้อง ลิขสิทธิ์ ค่ำใช้จ่ำย และคุณภำพของภำพและเสียง ส ำหรับ
แหล่งค้นหำภำพและเสียงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ กำรค้นหำจำกแหล่งภำยในกับกำรค้นหำ
จำกแหล่งภำยนอก หรือแหล่งใกล้ตัวกับแหล่งไกลตัว ผู้วิจัยควรเลือกใช้วิธีกำรค้นหำจำกแหล่งภำยใน
ก่อน หำกไม่มีจึงค่อยค้นหำจำกแหล่งภำยนอก ด้วยเหตุผลของควำมสะดวกรวดเร็ว อย่ำงไรก็ดี แหล่ง
ภำยในมีคลังภำพและเสียงทีไ่ม่ครอบคลุมควำมต้องกำร ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องออกไปแสวงหำภำพและ
เสียงประกอบรำยกำรจำกภำยนอกด้วย โดยแหล่งในกำรค้นหำภำพและเสียงจำกภำยนอก ได้แก่ 
ห้องสมุดภำยนอก พิพิธภัณฑ์ หอภำพยนตร์ บริษัทและเว็บไซต์ที่ให้บริกำรทำงธุรกิจ หน่วยงำนต่ำงๆ 
บริษัทค่ำยเพลง บริษัทผู้ผลิตงำนด้ำนเสียง แอพพลิเคชั่นด้ำนภำพและเสียง งำนสะสมสว่นบุคคล และ
องค์กรด้ำนสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 
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บทท่ี 14 
บทสรุป 

 

 ทีมงานเบื้องหลังด้านการผลิตรายการมีบุคลากรหลายต าแหน่งท างานร่วมกัน แต่อาจแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มฝ่ายผลิตรายการ (production team) และกลุ่มฝ่ายเทคนิค (technical crew) 
โดยมีข้อสังเกตว่า ขณะท างานบุคลากรฝ่ายผลิตรายการไม่ถืออะไรที่ใหญ่ไปกว่าแฟ้มเอกสาร เอกสาร 
หรือโทรศัพท์มือถือ1  เพราะหน้าที่หลักของกลุ่มนี้ คือ การบอกให้คนอื่นรู้ว่าต้องท าอะไรกันบ้าง ได้แก่ 
โปรดิวเซอร์ ผู้วิจัย ผู้จัดการกองถ่ายท า คนเขียนบท และผู้ก ากับ เป็นต้น ส่วนบุคลากรที่อยู่นอกเหนือ 
จากกลุ่มฝ่ายผลิตรายการ เรียกว่า ลูกทีมหรือกลุ่มฝ่ายเทคนิค (technical crew) มีหน้าที่สนับสนุนความ
ต้องการของฝ่ายผลิตรายการ โดยกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและท างานเชิงปฏิบัติการกับเคร่ือง
ไม้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ผู้ก ากับแสง ช่างกล้อง  เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง ช่างไฟ เจ้าหน้าที่กราฟฟิค 
เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ประกอบฉาก (properties person) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย และช่าง
แต่งหน้า เป็นต้น (ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2554, น. 273) 

 การค้นคว้าวิจัยข้อมูลเป็นงานส าคัญของทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายผลิตรายการที่เป็นผู้ควบคุมทิศ
ทางการผลิตรายการให้เป็นไปตามแนวคิดที่เขียนไว้ในโครงงานการผลิตรายการ (program proposal) 
ซึ่งในทีมงานผลิตรายการอาจก าหนดต าแหน่ง “ผู้วิจัยรายการ” (program researcher) ขึ้นมาช่วยเหลือ
การท างานด้านต่างๆให้กับทีมงานฝ่ายผลิตรายการก็ได้   

 ผู้วิจัยรายการท าหน้าที่จัดหาและสนับสนุนการท างานของโปรดิวเซอร์ และทีมงานผลิตรายการ 
หน่วยงาน AGCAS ของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ภาระงานของผู้วิจัยรายการวิทยุและโทรทัศน์นั้นมี
ความหลากหลายขึ้นอยู่กับการมอบหมายของโปรดิวเซอร์ บริษัทที่ว่าจ้าง ขนาดของทีมงาน ประเภท

                                                           
1

 ปัจจุบันจะรวมถึงแท็บเล็ตต่างๆซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารและการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ด้วย  
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ของลูกจ้าง และลักษณะการว่าจ้าง2 แต่หากกล่าวโดยรวมๆที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป ภาระงานของ
ผู้วิจัย ได้แก่ (AGCAS & Graduate Prospects Ltd) 

 ประชุมกับโปรดิวเซอร์ ผู้ก ากับ ผู้ออกแบบ ผู้แสดง และคนเขียนบท เพื่อพูดคุยถึงความ
จ าเป็นของการค้นคว้าวิจัยส าหรับการผลิตรายการ 

 ให้ก าเนิดและพัฒนาความคิดส าหรับรายการใหม่  
 ถ่ายทอดสิ่งที่ค้นหามาได้อย่างถูกต้องไปสู่คนอ่ืนๆด้วยแบบฟอร์มการรายงานสรุปสั้นๆ 
 ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต คลังภาพ ห้องสมุด และหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง (facts) รูปภาพ (figures) และข้อมูล (information) ที่ต้องการ 

 ประเมินผู้ร่วมรายการให้เหมาะสมกับรายการ พร้อมนัดหมายบุคคลและสถานที่ให้ลงตัว 
 นัดหมายจองทรัพยากรจ าเป็นส าหรับการผลิตล่วงหน้า ได้แก่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆในการผลิตรายการ เป็นต้น 

 สรรหาผู้รับจ้างท างานอิสระ และต่อรองค่าตอบแทน 
 สนับสนุนงานด้านธุรการ เช่น การพิมพ์เอกสาร การพูดคุยตอบค าถามทางโทรศัพท์ และ
จัดการเร่ืองสัญญาข้อตกลงต่างๆให้เรียบร้อย 

 สรุปประเด็นให้คนเขียนบทและผู้แสดงทราบถึงหัวข้อส าคัญต่างๆ ติดตามบทและการ
รายงานข่าวต่างๆล่าสุด 

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์วรรณกรรม ภาพ และเพลงต่างๆที่รายการต้องการน าไปใช้ว่าต้อง
จัดการอย่างไรบ้าง 

  ค้นคว้าวิจัยและตามหาแหล่งภาพ และเสียงต่างๆที่ต้องการน าไปประกอบรายการให้ตรง
กับความต้องการของทีมงาน และอยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ได้ 

                                                           
2

 ผู้วิจัยบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จ้างมาท างานเฉพาะด้านในการผลิตรายการ แต่บางคนอาจเป็นแค่พนักงาน
ระดับปฏิบัติการทั่วไป หรือผูฝ้ึกงานที่ให้หาข้อมูลและติดต่อประสานงานทั่วไป 
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 ค้นหาบุคคลให้สัมภาษณ์เพื่อน าไปสู่การสัมภาษณ์ในเบื้องต้น และสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ประชาชนทั่วไป (vox pop) 

 ก ากับการถ่ายท าเล็กๆน้อยๆเพื่อน าภาพไปตัดต่อให้สมบูรณ์ขึ้น 

ดังนั้น งานของผู้วิจัยจึงเกี่ยวข้องกับการรวบรวมให้เป็นระบบ (organizing) การวางแผน 
(planning) และการวิจัย (researching) เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตรายการ 
เช่น การส ารวจสถานที่ถ่ายท า การจัดหาภาพและเสียงประกอบ การค้นหาข้อเท็จจริง การสรรหาและ
ติดต่อประสานงานผู้ร่วมรายการ และการน าข้อมูลต่างๆไปแจ้งแก่ทีมงาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ เน้ือหาต าราที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถใช้ต่อยอดไปสู่วิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการของกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการเขียนบท
และการเตรียมงานการผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นงานส าคัญหลักๆของการผลิตรายการ
วิทยุและโทรทัศน์ทุกๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นข่าว สาระความรู้ สาระบันเทิง บันเทิง รายการทั่วไป และ
รายการเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้เรียนในวิชาอ่ืนๆต่อไป ได้แก่ วส 231 การเขียนบทวิทยุและ
โทรทัศน์ วิชา วส 232 ข่าววิทยุและโทรทัศน์ วส 330 การผลิตรายการวิทยุ วส 331 การผลิต
รายการโทรทัศน์ วส 337 ข่าววิทยุและโทรทัศน์ขั้นสูง วส 436 การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง วส 
438 การสร้างสรรค์และผลิตรายการเฉพาะกลุ่ม และ วส 447 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 
นักศึกษาจะได้มีทักษะและความรู้ความข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น  

โดยเน้ือหาในบทที่ 3 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล และบทที่ 4 เทคนิคการติดต่อ
สอบถาม และการสัมภาษณ์บุคคล เป็นความรู้ที่ช่วยส าหรับการเริ่มต้นค้นหาข้อมูลต่างๆว่ามีแหล่ง
ใดบ้างที่สามารถใช้ค้นคว้าและเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ และจะมีวิธีการอย่างไรส าหรับการติดต่อ
แหล่งข้อมูลเหล่านั้น  

บทที่ 5 การวิจัยส าหรับบทรายการ เป็นประโยชน์ส าหรับการท างานในขั้นตอนพัฒนาความคิด 
(development ideas) และการเขียนบทรายการ (script writing) ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนอย่างลุ่มลึกต่อไป
ในวิชา วส 231 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 
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ส่วนบทที่ 6 ถึง 12 ได้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยผู้แสดงประเภทต่างๆ และการส ารวจ
สถานที่ถ่ายท า ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปฝึกปฏิบัติได้จริงในขั้นตอนการเตรียมงานผลิตรายการ (pre-
production) และขั้นตอนการลงมือผลิตรายการ (production) ในวิชา วส 232 ข่าววิทยุและโทรทัศน์ 
วส 330 การผลิตรายการวิทยุ วส 331 การผลิตรายการโทรทัศน์ วส 337 ข่าววิทยุและโทรทัศน์
ขั้นสูง วส 436 การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง วส 438 การสร้างสรรค์และผลิตรายการเฉพาะกลุ่ม และ 
วส 447 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง  

และบทที่ 13 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ใช้ประกอบใน
รายการ ซึ่งเป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับการท างานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดต่อภาพและเสียงได้ (post-production) 

 จากเนื้อหาทั้ง 13 บทดังกล่าว ท าให้เห็นได้ว่าการวิจัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิต
รายการทุกขั้นตอน ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานส าหรับทีมงาน แต่ยังช่วย
พัฒนาการท างานอย่างมืออาชีพในการสร้างสรรค์เน้ือหารายการที่ผ่านกระบวนการทางความคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล โดยอาศัย “ข้อมูลที่ดี” เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของการท างานอย่างมืออาชีพ 
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              สัมภาษณ. 17 กุมภาพันธ. 

ทายาท เดชเสถียร. ผูผลิตรายการหนังพาไป. สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 2555. สัมภาษณ.  

              14 มีนาคม. 

ทิพยวรรณ เทพศิริ. โปรดิวเซอรละครบานน้ีมีรัก. บริษัท เอ็กแซกท จํากัด. 2555. สัมภาษณ. กุมภาพันธ 

ทีมขาวจราจรสถานีวิทยุ สวพ.91. 2555. สัมภาษณ. กรกฎาคม. 

ธนพงษ ภูอากาศ. ครีเอทีฟรายการครัวอินด้ี. 2555. สัมภาษณ. 2 กุมภาพันธ. 

ธนพล เลิศธนาผล. โปรดิวเซอรรายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย. 2555. สัมภาษณ. 30 มกราคม. 

ธนิดา เกลอแกว. โปรดิวเซอรรายการวันน้ีที่รอคอย. 2555. สัมภาษณ. มกราคม. 

นครินทร เศรษฐศักด์ิโร. ฝายผลิตรายการ Acting Queen. 2555. สัมภาษณ. 1 มีนาคม. 

นนทวัฒน ต้ังวีระเกียรติ. รายการเจาสัวพาชิม. 2555. สัมภาษณ. 9 มีนาคม. 

นัทนวัฒน ต้ังวีระเกียรติ. พิธีกรและเจาของรายการคูหูทองเที่ยว. 2555. สัมภาษณ. 9 มีนาคม. 

นารถ. ผูชวยโปรดิวเซอรรายการพื้นที่ชีวิต. 2555. สัมภาษณ. มีนาคม. 
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นิธิมา อินทรโบราณ. ผูควบคุมการผลิตรายการ Smart Chef. 2555. สัมภาษณ. 24 กุมภาพันธ. 

นิราวุฒิ สกุลแกว. โปรดิวเซอร บริษัท รักลูกกรุป จํากัด. 2555. สัมภาษณ. กรกฎาคม. 

บริพันธ ชัยภูมิ. ผูกํากับละครเพลงรักบานนา. 2555. สัมภาษณ. 17 กุมภาพันธ. 

บุหลง ศรีกนก. ฝายวิชาการและเขียนบทรายการจดหมายเหตุกรุงศรี. 2555. สัมภาษณ. 23 กุมภาพันธ. 

เบญจวรรณ สมสิน. โปรดิวเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นน้ี. 2555. สัมภาษณ. มกราคม. 

ปณิธิ ปรัชญาภรณ. โปรดิวเซอร ครีเอทีฟ และขอมูลรายการอมยิ้ม. 2555. สัมภาษณ. 23 กุมภาพันธ. 

ประภาวรรณ จตุรชาติ. ครีเอทีฟรายการคนสูโรค. 2555. สัมภาษณ. 18 มีนาคม. 

ประสิทธิ์ พูนสิริไพบูลย. ผูประกาศขาวสถานีวิทยุ FM 96 Sport Radio. 2555. สัมภาษณ. กรกฎาคม. 

ปรารถนา วิโนทพรรษ. โปรดิวเซอรรายการคริสเดลิเวอรร่ี. 2555. สัมภาษณ. 23 มีนาคม. 

ปาริชาติ เทพพิมาน. ครีเอทีฟรายการสมุดโคจร. 2555. สัมภาษณ. 1 มีนาคม. 

ปยะพงษ โพธิ์เย็น. นักวรรณศิลปปฏิบัติการ ผูกํากับรายการพูดจาภาษาไทย. 2555. สัมภาษณ.  

             13 มีนาคม. 

พรรณี รุงสวาง. บรรณาธิการขาวศิลปวัฒนธรรม รายการศิลปสโมสร. 2555. สัมภาษณ.  

             13 กุมภาพันธ. 

พล ตัณฑเสถียร. พิธีกรและเจาของรายการพลพรรคนักปรุง. 2555. สัมภาษณ. 2 มีนาคม. 

พศมนตร ตีนบริภัณฑ. ประสานงานรายการยุทธการกูโลก. 2555. สัมภาษณ. 11 กุมภาพันธ. 

พัชชา ลักษาวิน และตอตระกูล อินคต. ครีเอทีฟรายการคลับมันตรา. 2555. สัมภาษณ. 16 มีนาคม. 

พัชรินทร เชยกลิ่นเทศ. ผูอํานวยการสวนผลิตรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย. 2555. 

             สัมภาษณ. กรกฎาคม 

พัฒนิภร นวลแพง. โปรดิวเซอรและครีเอทีฟรายการดอกไมใตหมอน. 2555. สัมภาษณ. 22 กุมภาพันธ. 

พิมพไทย โลหิตคุปต. ครีเอทีฟรายการคนละดาวเดียวกัน. 2555. สัมภาษณ. 8 กุมภาพันธ. 

เพ็ญลักษณ อุดมสิน. ผูกํากับละครทวิภพ. 2555. สัมภาษณ. 23 กุมภาพันธ. 

เพ็ญวิสา ประกอบการ. ครีเอทีฟชอง Panda Channel. 2555. สัมภาษณ. 28 กุมภาพันธ. 

ไพสิฐ กุลละวณิชย. รายการเปร้ียวปาก. 2555. สัมภาษณ. 6 มีนาคม. 

ภัคพล ติฎฐโชติ. ผูสื่อขาวสถานีวิทยุครอบครัวขาว FM 106 . 2555. สัมภาษณ. กรกฎาคม. 

ภาณิศา ภูวภิรมยขวัญ และดนัย อัมพรดนัย. โปรดิวเซอรรายการสามแชะ. 2555. สัมภาษณ.  

             13 กุมภาพันธ. 
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ภานิชา ปาลวิวัฒนไทย และยวากุล ทิมแสง. ฝายจัดหานักแสดงละครชีวิตจริง ชุด 84000. 2555.  

             สัมภาษณ. 17 กุมภาพันธ.  

ภูมินทร สิงหกวาง. ครีเอทีฟรายการวูดด้ีเกิดมาคุย. 2555. สัมภาษณ. มกราคม. 

มนตฤดี อัครราช. ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธรายการศึก 12 ราศี. 2555. สัมภาษณ.  

               11 กุมภาพันธ.  

มารุต สาโรวาท. ผูกํากับละครพริกกะเกลือ. 2555. สัมภาษณ. 17 กุมภาพันธ. 

ลักษณา จีระจันทร. รองกรรมการผูจัดการฝายผลิตบริษัท พาโนรามาเวิลดไวด จํากัด. 2555. สัมภาษณ.  

              16 มีนาคม. 

วรเชษฐ น่ิมสุวรรณ. ผูชวยผูกํากับละครรอยไหม. สัมภาษณ. 20 มีนาคม. 

วรวุฒิ หวังวุฒิธร. ฝายหาสถานที่ละครชีวิตจริง ชุด 84000. 2555. สัมภาษณ.  16 กุมภาพันธ. 

วรัญญา คลังวิจิตร. ฝายประสานงานรายการตายตามติด.2555. สัมภาษณ. มีนาคม. 

วรินทรเนตร เติมศิริกมล. โปรดิวเซอรรายการ World Why วิทย. 2555. สัมภาษณ. 18 มีนาคม. 

วษวรรณ รองเดช. ฝายรายการรายการทุงแสงตะวัน. 2555. สัมภาษณ. มีนาคม. 

วัชระ แสงชมพู. โปรดิวเซอรรายการ KPN ชวงเดลี่ ไฮไลท. 2555. สัมภาษณ. 28 กุมภาพันธ. 

วัชรี คุปตารักษ. โปรดิวเซอรรายการตีสิบ. 2555. สัมภาษณ. 26 มกราคม. 

วันจันทร สิงหละชาติ. โปรดิวเซอรรายการ VIP และราตรีสโมสร. 2555. สัมภาษณ. 7 กุมภาพันธ. 

วันชัย จิระกุลชัยนันท. โปรดิวเซอรรายการเอ็กซเกม และเกมเศรษฐี. 2555. สัมภาษณ. 8 กุมภาพันธ. 

วันวิสา ปานเพ็ชร. หัวหนาฝายรายการโทรทัศน. รายการแมดอกโสนบานเชา และรายการนับหน่ึงถึง 

              ฝน. 2555. สัมภาษณ. 3 มีนาคม. 

วัลภา หงสศุภางคพันธุ. ผูควบคุมการผลิตรายการเวทีไท. 2555. สัมภาษณ. 5 มีนาคม. 

วิชญ มั่นคง. โปรดิวเซอร กรุปเฮด รายการ To Be Number One. 2555. สัมภาษณ. 20 มกราคม. 

วิทยา ภิญโญวิศาล. โปรดิวเซอรรายการเที่ยวละไมไทยแลนด. 2555. สัมภาษณ. มีนาคม. 

วินัย ปฐมบูรณ. ผูกํากับละครโหมโรง. 2555. สัมภาษณ. 24 กุมภาพันธ. 

วิมลรัตน เซ็มเมนหมัด. โปรดิวเซอรรายการมุสลิมไทม.2555. สัมภาษณ. 20 มีนาคม. 

วิไลรัตน ญัตติณรงค. ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชมเมืองชลบุรี. 2555. สัมภาษณ. กรกฎาคม. 

ศิรินทรา แกวเขื่อน. หัวหนาฝายประสานงานรายการกับขาวของพอ. 2555. สัมภาษณ. 5 มีนาคม. 

ศิรินยา แกวเนิน. ผูชวยผูผลิตรายการ ฝายรายการ สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2555. 

             สัมภาษณ. กรกฎาคม. 
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สถาปตย ไกรทอง. ผูสื่อขาวกลุมขาว อาเซียนทีวี บริษัท เนชั่น บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด  

              (มหาชน). 2555. สัมภาษณ. มีนาคม. 

สมนึก เขมาชีวะ. โปรดิวเซอรรายการชีวิตไมสิ้นหวัง. 2555. สัมภาษณ. 26 มกราคม. 

สมุทร นวมเศรษฐี. ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร กรุปเฮด รายการคนอวดผี ราชรถมาเกย ชิงชาสวรรค อัจฉริยะ 

              ขามคืน วิทยสัประยุทธ Thailand’s got talent เกมเผาขน เกมทศกัณฐ แฟนพันธุแท. 2555.  

              สัมภาษณ.10-13 กุมภาพันธ. 

สาธิกา ราชอาภัย. ผูอํานวยการบริหารสมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ งานเทศกาลภาพยนตร 

              นานาชาติหัวหิน. 2555. สัมภาษณ. 27 กุมภาพันธ. 

สิรินันท จิระราชวโร. ผูจัดการกองถายรายการเกมเนรมิต รายการ 5 มหานิยม และรายการศึกนํ้าผึ้ง 

               พระจันทร. 2555. สัมภาษณ. 9 กุมภาพันธ. 

สุจิรา ลามอ. ฝายหาสถานที่ละครดอกสมสีทอง. 2555. สัมภาษณ. 16 กุมภาพันธ. 

สุธิดา ฝายพุฒ. ผูชวยควบคุมการผลิตรายการและเขียนบทรายการพันแสงรุง. 2555. สัมภาษณ. มีนาคม. 

สุธีรัชย ชานุกูล. โปรดิวเซอรรายการจันทรพันดาวโจะ พรึม พรึม. 2555. สัมภาษณ. 9 กุมภาพันธ. 

สุภัทรา วรรณา. ฝายประสานงานและหาขอมูลรายการทั่วถิ่นแดนไทย. 2555. สัมภาษณ. 6 มีนาคม. 

สุมลพันธ โกศลสิริเศรษฐ. ผูอํานวยการสวนการผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  

              ชอง 11. 2555. สัมภาษณ. 18 กุมภาพันธ. 

สุรีรัตน สุริยสัตย. ครีเอทีฟอาวุโส สวนการตลาดวิทยุและกิจกรรมพิเศษ สํานักวิทยุ สถานีวิทยุอสมท. 

              2555. สัมภาษณ. กรกฎาคม. 

สุวิมล ผึ่งประเสริฐ. ที่ปรึกษารายการสารคดีเทิดพระเกียรติฯ บริษัท แปซิฟค กรุป จํากัด. 2555.    

              สัมภาษณ. 9 มีนาคม. 

ฬร ชินพันธ และนิตยา จินดาภาคย. รายการสานรักคนเกงหัวใจแกรง. 2555. สัมภาษณ. มีนาคม. 

อดิศร ไมประดิษฐ. ผูผลิตโครงการประกวดนางงามมิสไทยแลนดเวิลด. 2555. สัมภาษณ.  

               23 กุมภาพันธ. 

อดิสรณ วิริยภาษ. โปรดิวเซอรรายการที่น่ีตอบโจทย Thai PBS. 2555. สัมภาษณ. 30 มกราคม. 

อนุชิต ทับศรี. โปรดิวเซอรรายการยุทธการกูโลก. 2555. สัมภาษณ. 11 กุมภาพันธ. 

อรชร เพ็ชรคลาย. ผูชวยโปรดิวเซอรรายการขนมไทยอะไรเอย. สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 2555.  

              สัมภาษณ. 6 มีนาคม. 

อรัญญา พรหมเงิน. ผูควบคุมการดําเนินงานละครดอกสมสีทอง.2555. สัมภาษณ. 17 กุมภาพันธ. 
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อรุณวรรณ เอ่ียมนําผล และเพชรีพรมชวย. โปรดิวเซอรรายการธรรมในใจ. 2555. สัมภาษณ.  

              20 มกราคม. 

อัฐญา สงวนทองคํา. โปรดิวเซอรรายการอรอยแน. 2555. สัมภาษณ. 2 มีนาคม. 

อัฐวุฒิ กองมี. โปรดิวเซอรรายการโฟโตสตอร่ีชีส. 2555. สัมภาษณ. 14 มีนาคม. 

อิสราพร ยอดศรีมงคล. โปรดิวเซอรรายการ Living in Shape. 2555. สัมภาษณ. 23 กุมภาพันธ. 

โอปอลล ประภาวดี. โปรดิวเซอรและเขียนบทรายการลอ เลน โลก. 2555. สัมภาษณ. มนีาคม. 

 

เอกสารอางอิง 

คูมือ “งานดนตรีกรรม” ที่จัดทําโดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

คูมือ “การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม” โดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) 

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

หนังสือพิมพออนไลน 

ASTV ผูจัดการออนไลน, 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

ไทยรัฐออนไลน วันที่ 9 เมษายน 2556 “ใครๆก็พลาดได สื่อเทศเผย บีบีซี-ไตหวัน-ชอง 5 เสนอขาวเลด้ี 

                 แธตเชอรเพี้ยน 

 

เว็บไซตอางอิง 

http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=142 

http://www.thailandfilmoffice.org 

www.apmmusic.com 

www.audionetwork.com 

www.dopa.go.th 

www.fapot.org 

www.gotoknow.org 

www.hse.gov.uk  
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www.ipthailand.go.th 

www.ipthailand.go.th/manual-fair-use.doc 

www.istockphoto.com/audio 

www.learntripitaka.com 

www.movie.sanook.com 

www.prospects.ac.uk/programme_researcher_broadcasting_film 

www.sac.or.th 

www.stockmusic.com 

www.stockmusicstore.com 
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ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างโครงงานการผลิตรายการโทรทัศน์ “Music Party” 
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งบประมาณการผลิต (ต่อตอน) 

 ค่าถ่ายท าในสตูดิโอ    5,000  บาท 
 พิธีกร      5,000  บาท 
 ค่าถ่ายท านอกสถานที่    6,000  บาท 
 ค่าตัดต่อและกราฟฟิค    5,000  บาท 
 ค่าลงเสียง      2,000  บาท 
 อ่ืนๆ       5,000   บาท 
 ค่าเช่าเวลา   30,000  บาท 
 ค่าจ้าง (ร้อยละ 25)  21,500  บาท 

  
รวม  107,500  บาท 

  
 ผลงานและรางวัลที่ผ่านมาของบริษัท 

1. รายการ Music Box ทางสถานีโทรทัศน์...... (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) 
2. รายการ คนดนตรี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง.... (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน) 
3. รางวัลมิวสิควิดีโอยอดเยี่ยม เพลง “รักไม่ลง” จากสถาบัน...... (พ.ศ. 2547) 
4. รางวัลผู้ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม จากสถาบัน........ (พ.ศ. 2548)    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






