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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์” 
มุ่งศึกษาแนวทางในการการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงที่สื่อสารผ่านทางโทรทัศน์ไปยังกลุ่ม
ผู้รับสารที่จ าแนกเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟน และกลุ่มผู้รับสายโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผ่านกรณีศึกษา 2 กรณี คือกรณีการน าเสนอข่าวการทานยานอนหลับเกิน
ขนาดเพ่ือท าร้ายตัวเองจนถึงการยุติความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับ 
ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) และกรณีการน าเสนอข่าวการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจนเสียชีวิตของ 
ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ)  

ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดวาระข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ของบรรณาธิการข่าวบันเทิง
มีการน าเสนอไปยังผู้รับสารโดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือแนวทางในการน าเสนอที่ติดตามสถานการณ์
ก่อนและหลังเหตุกาณ์ท่ีเป็นกระแส และแนวทางในการน าเสนอที่ติดตามเฉพาะช่วงที่เป็นกระแส โดย
มีการก าหนดวาระการน าเสนอในเชิงการให้ความรู้ และการสื่อสารทางอารมณ์ โดยกรณีการน าเสนอ
ข่าวการทานยานอนหลับเกินขนาดเพ่ือท าร้ายตัวเองจนถึงการยุติความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของ ภัทรธิดา 
พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ผู้รับสารที่เป็นแฟนรับรู้ข้อมูลจากเหตุการณ์จริง
ก่อนการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ โดยรับรู้ข้อมูลที่ลึกกว่าในบางประเด็น และไม่
คล้อยตามในเรื่องของอารมณ์ที่ผ่านการก าหนดวาระการน าเสนอ ในขณะที่ผู้รับสารโดยทั่วไปมีการ
รับรู้ตามสิ่งที่สื่อก าหนดวาระการน าเสนอ และคล้อยตามในด้านอารมณ์ ส่วนในกรณีการน าเสนอข่าว
การป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจนเสียชีวิตของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ผู้รับสารที่เป็นแฟนจะรับรู้ข้อมูล
จากเหตุการณ์จริงและเป็นเชิงลึกกว่ารายการข่าวบันเทิง แต่ยังมีความคล้อยตามทางด้านอารมณ์จาก
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การน าเสนอเนื่องจากเป็นเรื่องราวของความเศร้าที่มีผลทางจิตใจผู้รับสารที่เป็นแฟน ในขณะที่ผู้รับ
สารโดยทั่วไปมีการรับรู้ตามการน าเสนอของรายการบันเทิงและมีอารมณ์เศร้าตามการก าหนดวาระ
การน าเสนอ 

ข้อค้นพบหลักของงานวิจัยมี 3 ประเด็น ในประเด็นแรก คือ การก าหนดวาระ
ข่าวสาร (Agenda Setting) สามารถสร้างให้ข่าวบันเทิง (Entertainment News) ซึ่งอยู่ในประเภท
ข่าวเบา (Soft News) เป็นความสนใจระดับสาธารณะ หรือวาระแห่งชาติ (Public Interest) ได้โดย
ผ่านปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดวาระข่าว และกระบวนการน าเสนอต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ข่าวเบาได้รับ
ความสนใจเป็นประเด็นที่กล่าวถึงในระดับสังคม 

ข้อค้นพบข้อที่สองนั้น คือ ผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่ติดตามข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ มีมุมมองแตกต่างจากการก าหนดวาระ ซึ่งจากงานวิจัยจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้รับสาร
โดยทั่วไปนั้น กลุ่มหนึ่งจะรับรู้และเห็นด้วยกับการน าเสนอ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการ
น าเสนอในบางประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบทางจิตใจ ส่วนในกลุ่มของผู้รับสารที่เป็น
แฟนการรับรู้ตามการก าหนดวาระจะน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าถึงข้อมูลได้ลึกกว่าสื่อมวลชน
ด้วยในหลายๆประเด็น 

และข้อค้นพบข้อสุดท้าย การก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) สามารถสร้าง
ให้ข่าวบันเทิง หรือข่าวประเภทข่าวเบา เป็นข่าวที่มีสาระความรู้ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวเบา  
เชิงสาระ (Serious Soft News) ที่ยังอยู่ในประเภทข่าวเบา แต่มีเนื้อหาที่ต้องคิด ต้องท าความเข้าใจ 
และเกิดเป็นความรู้จากการชมข่าวบันเทิง (Edutainment) 
 
ค าส าคัญ: การก าหนดวาระข่าวสาร, ข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์, ดราม่า, ดารา, บุคคลที่มีชื่อเสียง, 

วาระแห่งชาติ 
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 ABSTRACT 
 

The research “ The agenda issues celebrities through the news on 
television” to study ways to set the agenda, presenting news, entertainment, 
communication via satellite to an audience that is classified as a recipient of a fan 
(Fandom) and a general recipient. This qualitative research was done through case 
studies: 1 )  the attempted suicide by sleeping pills of Miss Pattaratida 
Pacharaweerapong (Tangmo) and her relationship problems with Mr. Pakin Kumwilaisak 
(Tono) and 2) the death by dengue fever of Mr. Tisadee Sahawong (Por) 

The result showed that the agenda of the television entertainment news 
editor was presented to the audience, divided into two approaches. Presenting the 
situation while the event was ongoing and shortly thereafter. Fans perceived some 
deeper issues from real events before the presentation of entertainment news showed 
on television and their emotion was not amenable to the proposed agenda. While the 
general audiences were perceived by the media set the agenda presented and 
reassessed in the mood in the case presented. In the case of the patient died of 
dengue was Mr. Tisadee Sahawong (Por), the audience who are fans will recognize from 
the real and deeper than entertainment news. But there are also amenable to the 
emotional presentation of the story of the tragedy that has resulted mentally audience 
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who are fans while the general audiences were perceived by the presentation of 
entertainment and depression according to the proposed agenda. 

The main findings of the research have three points in the first issue is 
the agenda setting can provide entertainment news which is a soft news type is a 
public interest or national agenda through a critical factor in determining the news 
agenda and the various presentations.  As a result, the soft news has reportedly been 
interested in social issues were discussed. 

The second discovery is the recipient of a fan and general audience 
follow the news on television have a different view from the agenda. The research 
shows that general audience , one group will recognize and agree with the presentation 
but there are some groups that disagree with some of the issues presented especially 
the issues that have psychological effects. Among the audience are fans perceived by 
the agenda will be minimal since the group was deeper than the media with access to 
information on many issues. 

And the last discovery, the agenda setting can provide entertainment. 
Or a soft news that educate or it is known as a serious soft news which is also in the 
soft news. But you have to think, to understand and educate from watching 
edutainment. 

 
Keywords: agenda news, entertainment news TV, drama, actresses, famous people, 
the national agenda. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ ได้ส าเร็จเป็นเล่มที่สมบูรณ์สมความตั้งใจของผู้วิจัย แต่งานวิจัยดังกล่าวจะส าเร็จตามความ
ตั้งใจไม่ได้เลย หากขาดบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการดูและซึ่งกันและกัน ทั้งในแง่มุมของ
ค าปรึกษา รวมถึงก าลังใจ ที่มอบให้ผู้วิจัยจนประสบความส าเร็จ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

กราบขอบพระคุณ รศ.ดร. สมสุข หินวิมาน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ที่
ให้ค าปรึกษาในงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ชี้แนะแนวทางให้ผู้วิจัยได้ก้าวไปในทิศทางการท าวิจัยอย่างลง
ตัว และชัดเจนในค าตอบ อาจารย์สามารถท าให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย และน าไปสู่การ
ท างานได้จริง ตลอดระยะเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วยรู้สึกอุ่นใจ และมั่นใจกับงานที่จะออกมา 
ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงด้วยครับ 

ท่านต่อมาที่ต้องขอบพระคุณและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์ในหลายๆ
ประการคือ ผศ.ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว ทั้งการดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ท าให้หลายๆครั้ง
ที่ท างานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยรู้สึกมีพลังแล้วพร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคหลายๆประการไปได้ มีความสุขกาย 
สบายใจที่ได้ร่วมท าวิจัยกับอาจารย์ 

นอกเหนือจากนั้นต้องขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พีรยุทธ์ โอรพันธ์ ที่ให้เกียรติมาเป็น
กรรมการและให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ สิ่งที่ได้จากอาจารย์นอกเหนือจากความรู้นั้น คือ
ก าลังใจในการกล่าวถึงผลงานและชื่นชมในความตั้งใจ ท าให้ผู้วิจัยรู้สึกดีใจที่ความตั้งใจในการท างาน
นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ีส่งผลให้เกิดก าลังใจอย่างยิ่งในการท างานต่อไปข้างหน้า 

ท่านต่อมาต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ก าจร หลุยยะพงศ์ กรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาแนะน าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ อาจารย์ได้ชี้แนวทางส าคัญในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยไม่มีอะไรตอบแทนได้นอกเหนือจากค าขอบคุณและการด าเนินงาน
ตามค าแนะน าให้ออกมาดีที่สุด 

อาจารย์อีกท่านที่ผู้วิจัยลืมไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้ง รศ.แอนนา จุมพลเสถียร 
ที่หลายครั้งช่วยผู้วิจัยให้ข้ามผ่านสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นได้ อีกท้ังยังคงมอบ
ความห่วงใยและก าลังใจให้กับผู้วิจัยอย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

ส าหรับคนต่อมานี้ถือเป็นคนส าคัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนผู้วิจัยนอกเหนืองานวิชาการ คือ
ท าให้ผู้วิจัยมีก าลังใจ มีเป้าหมาย ในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ส าเร็จนั่นก็คือคุณแม่ของผู้วิจัยเอง 
หลายครั้งที่ผู้วิจัยสับสนกับการด าเนินชีวิตในระหว่างการศึกษา คุณแม่จะเป็นคนที่คอยเข้าใจเสมอ
และให้ก าลังใจกับการตัดสินใจทุกครั้ง หรือทุกครั้งที่ผู้วิจัยเหนื่อย และขอเวลาในการท าวิทยานิพนธ์
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เล่มนี้ คุณแม่จะให้ก าลังใจและเข้าใจเสมอ การท างานทุกครั้งจึงหมดความกังวล และท าได้อย่างมี
ความสุข ต้องขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูง 

ในฐานะที่ผู้วิจัยเองก็อยู่ในแวดวงของข่าวบันเทิง รายการบันเทิง สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยสัมผัส
ได้จากงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือการรวมมุมมองที่ดีที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะท าข่าวบันเทิงอย่างแน่นอน 
ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นต้องขอบพระคุณบรรณาธิการข่าวบันเทิงและโปรดิวเซอร์ข่าวบันเทิงจากรายการ
ต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของข้อมูล ทั้ง พ่ีแหม่ม , พ่ีกิ๊ฟ , พ่ีเปิ้ล , พ่ีแจ๊กการีน , พ่ีหลาย , พ่ี
เต้ย และพ่ีบอย ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ในมุมมองของวงการข่าวบันเทิง รวมถึงกลุ่มแฟนคลับ
พ่ีแตงโม ได้แก่ พ่ีนิ้ง , พ่ีจิ้น และพ่ีก้อย ส าหรับมุมมองที่ดี แฟนคลับพ่ีโตโน่ ได้แก่ พ่ีเก่ง , น้องอาย , 
น้องเฟิร์น และอ๊อฟ ส าหรับมุมมองที่ดี แฟนคลับพ่ีปอ ได้แก่ พ่ีเจี๊ยบ , พ่ีดาพร และน้องฝ้าย ส าหรับ
มุมมองที่ดีเช่นกัน และต้องขอบคุณผู้รับสารที่ติดตามข่าวบันเทิงที่ถ่ายทอดข้อมูลที่ดี พ่ีมิ้ง , น้องเอพิว 
และคุณวิมล ทุกคนที่ได้ให้สัมภาษณ์มาท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ดังที่ตั้งใจ 

ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยท าศึกษาปริญญาโทและท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้ท างาน
ควบคู่กันไป ต้องขอบคุณทีมงานรายการบันเทิงทูเดย์ โดยเฉพาะพ่ีปกรณ์ บรรณาธิการ ในการอ านวย
ความสะดวกส าหรับการศึกษาหลายๆประการ และน้องจูน นักข่าวบันเทิงประจ าทีม ที่ช่วยเหลือใน
การหาวิธีติดต่อไปยังบรรณาธิการข่าวหลายๆคน  

ขอบคุณพ่ีชายที่แสนดีทั้ง 2 คน พี่ภัทร MCA 16 และพ่ียิม MCA 16 ที่ให้ก าลังใจท าให้
ผู้วิจัยข้ามผ่านความวิตกกังวลในหลายๆประการ เป็นพ่ีชายที่แสนดี ให้พลังใจเต็มที่ และมุมมองที่ดี 
ซึ่งบรรยายคงไม่พอ ขอขอบคุณจากใจผ่านพื้นที่ตรงนี้ครับ 

ที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มใจใจ ประจ า MCA 17 ส าหรับก าลังใจต่างๆที่มอบให้ ในหลายๆ
ครั้งที่ผู้วิจัยขาดความมั่นใจก็จะมีเพ่ือนๆที่ยังเชื่อและศรัทธาในตัวเรา ถือเป็นก าลังใจที่ดีในการก้าว
ข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ หรือเวลาต้องการความช่วยเหลือก็จะมอบให้ด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะ
พลอย MCA17 ที่เอ้ือเฟ้ือน้ าใจและให้ก าลังใจ รวมถึงพ่ีต้น MCA17 ที่คอยพูดคุย กระตุ้น และสร้าง
พลังกันอยู่ตลอดเวลา 

วันนี้งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ ต้องขอบคุณตัวเองที่มอบความตั้งใจ ความทุ่มเท 
และไม่ลดละความพยายาม ตั้งใจท าให้ส าเร็จ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้นอกจากผู้วิจัยจะ
ได้ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าแล้ว ผู้ที่เปิดอ่านอยู่ตอนนี้ ก็จะได้ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
ไม่มากก็น้อย ขอบพระคุณครับ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ความบันเทิง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นมนุษย์ในวัฒนธรรมไหนก็ตามจะต้องเรียนรู้อารมณ์ในแง่มุมของความบันเทิง ซึ่งในภาษาอังกฤษ 
ความบันเทิง คือค าว่า “Entertainment” ซึ่งหากกล่าวโดยนัยแล้วนั้นก็คือกิจกรรมต่างๆที่สร้างความ
สนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงเริงใจ เพลิดเพลิน ส าราญใจ ซึ่งจะเป็นในด้านบวก ด้านลบ หรือมีความเป็น
กลางๆก็เป็นไปได้ ซึ่งเรื่องราวของความบันเทิงนั้นมีเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานและมี
การถ่ายทอด สืบทอด ความรู้สึกของความบันเทิงมาจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงถึงผลงานของการ
ถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชนนั้น อาจสรุปออกมาได้ว่ามีการถ่ายทอดเรื่องราวบันเทิงมากกว่าเรื่องราวที่เป็น
สาระนั่นเอง แต่ว่า Arthur Berger ก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวความบันเทิงของ
สื่อมวลชนที่มองเห็นความส าคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของความบันเทิงมากกว่านักวิชาการสื่อมวลชน
ที่มองเห็นความส าคัญของความบันเทิงค่อนข้างน้อย 

หากกล่าวถึงความบันเทิงทางโทรทัศน์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้สังคมได้รับรู้และเรียนรู้
นั้น ก็ถูกสื่อสารผ่านวิธีการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นละคร เกมโชว์ เรียลลิตี้ หรือรายการวาไรตี้ต่างๆ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความบันเทิงที่ถูกถ่ายทอดออกมายังสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ ข่าวบันเทิง 
(Entertainment News) ได้อีกด้วย ซึ่งจัดว่าเป็น ข่าวเบา (Soft News) คือข่าวที่ไม่ต้องท าความ
เข้าใจมาก ไม่มีความซับซ้อน ง่ายต่อการรับรู้ เช่นเดียวกับข่าวบันเทิงที่น าเสนอเรื่องราวของคนใน
วงการบันเทิง ดารา นักแสดง ศิลปิน และบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ซึ่งข่าวบันเทิงในปัจจุบันนั้น
ถูกน าเสนอผ่านสื่อทั้งกระแสหลัก และกระแสรอง หลากหลายช่องทาง (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) 

หากกล่าวถึงความเป็นข่าวบันเทิงแล้วนั้น ถือได้ว่าเป็นข่าวที่มีอิทธิพลอย่างมากในการ
ติดตามจากประชาชนในสังคมไทย หรือได้รับการให้ความส าคัญจากสาธารณชน เนื่องจากมีพ้ืนฐาน
ส าคัญจากความเป็น ข่าว ซึ่งน าเสนอผ่านข้อเท็จจริง ความจริง เป็นเรื่องที่สังคมต้องติดตามให้ให้
ความส าคัญ ในขณะที่ผนวกกับความเป็นบันเทิง ซึ่งความเป็นบันเทิงนั้นเป็นก็เป็นเรื่องที่สากลต่างให้
การยอมรับ เพราะการด าเนินชีวิตของมนุษย์ต้องมีความบันเทิงเป็นองค์ประกอบหนึ่ง และ
นอกจากนั้นความบันเทิงในบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นที่เข้าใจเท่านั้น แต่ล้วนแล้วแต่ได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ซึ่งความบันเทิงเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย และไม่มีเรื่องของ
กาลเวลาเข้ามาเป็นอุปสรรค เพราะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนสิ่งที่สร้างบันเทิงก็จะจัดอยู่ในพ้ืนฐานการ
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ด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย รวมถึงความบันเทิงนั้นเป็นของชนชั้นต่างๆในสังคม และไม่จ ากัด
เพศ เพราะทุกชนชั้น ทุกเพศ ต่างหาความสุขจากความบันเทิงได้ ดังนั้นเมื่อมีข่าวบันเทิงเกิดขึ้นใน
สังคม ท าให้คนในสังคมต่างให้ความสนใจ เพราะส่วนหนึ่งนอกเหนือจากจะติดตามเพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์แล้ว ยังต้องการเพ่ิมเติมความสุขจากความบันเทิงที่ถูกถ่ายทอดออกมา ข่าวบันเทิงจึง
กลายเป็นที่นิยมของสังคมในทุกๆสังคม ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่จะช่วยผลักดันให้ข่าว
บันเทิงนั้นจัดเป็นวาระส าคัญขนาดไหน อย่างไร 

เมื่อกล่าวเชื่อมโยงถึง วัฒนธรรมของสังคมไทย กับความต้องการในเรื่องของข่าวบันเทิง
นั้น ข่าวบันเทิงถูกมอง และถูกจัดให้เป็นเรื่องราวที่อยู่ลักษณะเชิงลบ มากกว่าเชิงบวก คือเมื่อไรที่มี
การกล่าวถึงข่าวบันเทิงเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวอ่ืนๆ หรือประเด็นอ่ืนๆจะถูกมองในลักษณะของคู่ตรง
ข้าม กล่าวคือ ความบันเทิง เปรียบเป็น “การเล่น” ซึ่งตรงข้ามกับ “การท างาน” ในขณะที่ความ
บันเทิงต้องการความสนุกสนาน แต่ในทางตรงกันข้าม การท างานต้องการ ความเอาจริงเอาจัง , ความ
บันเทิงมีลักษณะไร้สาระ แต่การท างานมีลักษณะ มีสาระ , ความบันเทิงไม่มีประโยชน์ แต่การท างาน
มีประโยชน์ , ความบันเทิงไม่สมควรที่จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ แต่การท างานต้องการความเอาใจใส่ , 
ความบันเทิงท าให้ชีวิตคนเสียเวลา แต่ในการท างานให้ความคุ้มค่ากับชีวิต เป็นต้น ที่กล่าวมาข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความตรงกันข้ามกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ จึงเป็นที่มาของ
การมองข่าวบันเทิงในลักษณะที่เป็นลบมากกว่าบวก เช่น เปรียบเทียบกันระหว่างข่าวบันเทิง กับข่าว
เศรษฐกิจ ถ้าหากกล่าวถึงข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมของสาระจะถูกมองว่าเป็นข่าวที่มีสาระ น่าติดตาม แต่
ถ้าเป็นข่าวบันเทิงจะเป็นข่าวไร้สาระ ไม่จ าเป็นต้องติดตาม หรือแง่มุมของการใช้เวลา การติดตามข่าว
เศรษฐกิจจะมองว่าเป็นเรื่องของการใช้เวลาที่คุ้มค่า เพราะน าไปต่อยอดกับการด าเนินชีวิต วาง
แผนการใช้ชีวิตและท าธุรกิจได้ แต่ในขณะที่ข่าวบันเทิงนั้น เสียเวลาที่จะติดตาม ไม่มีความคุ้มค่า ไม่
ก่อเกิดผลที่จะน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต แต่ถึงแม้ข่าวบันเทิงจะจัดอยู่ในหลักการพิจารณาตาม
แนวคิดคู่ตรงข้ามก็ดี รวมถึงสังคมไทยเองที่ถ้าหากกล่าวถึงข่าวบันเทิงก็จะกล่าวในลักษณะที่เป็นไป
ตามแนวคิดคู่ตรงข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ข่าวบันเทิงกลับได้รับความนิยมในสังคมไทย ได้รับ
การติดตามและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง และในบางเรื่องของข่าวบันเทิงกลับได้รับการติดตาม
มากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ทั้งประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่มีความจ าเป็นในการรับรู้มากกว่า
ข่าวบันเทิงเสียอีก ซึ่งจะเห็นได้ว่าในสถานะของข่าวบันเทิงนั้น ตามหลักการถูกมองและจัดให้เป็น
สถานะที่ต่ า ไม่มีความจ าเป็นต่อการติดตามของชีวิต แต่ในการใช้ชีวิตจริง ข่าวบันเทิ งกลับถูกผลิต
ออกมาให้ติดตามในปริมาณที่มาก และได้รับการติดตามจากคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้กระท่ังคนที่
มองว่าสถานะของข่าวบันเทิงยังต่ ากว่ามาตรฐานก็ยังเลือกที่จะติดตาม จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึง
การพัฒนาของข่าวบันเทิงที่ก้าวไปเป็นข่าวที่ได้รับการติดตามจนเป็นกระแส และเป็นวาระแห่งชาติ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2545) 
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นอกจากนั้นมิติที่เห็นได้ชัดเจน และมีความน่าสนใจที่ถือได้ว่าเป็นเหตุผลของที่มาและ
ความส าคัญของงานวิจัยเล่มนี้อีกประเด็นหนึ่ง กล่าวคือ ข่าวบันเทิงที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความ
เป็นบันเทิง คนในวงการบันเทิง ดารา นักแสดง ศิลปิน และบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นข่าวที่ถูกจัดให้เป็น
ประเภท “ข่าวเบา” (Soft News) แต่ในปัจจุบันข่าวบันเทิงที่น าเสนอในช่วงรายการที่เน้นบันเทิง 
หรือน าเสนอภายใต้แนวคิดที่ว่าเป็นข่าวบันเทิง กลับเป็นข่าวที่ต่อยอดไปสู่เรื่องของชีวิต และการ
น าไปสู่การคิดแก้ไขในระดับสังคม ซึ่งเป็นระดับที่ใหญ่ รวมถึงส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
และสาธารณชน ซึ่งหลายๆข่าวบันเทิงที่มีการน าเสนอนั้นได้รับการกล่าวถึง และน าไปสู่วาระเร่งด่วน
กว่าข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นข่าวที่ถ้าหากกล่าวถึงแล้วนั้น เป็นประเภท 
“ข่าวหนัก” (Hard News) มากกว่าข่าวเบาอีกด้วย เช่น กรณีศิลปินดาราท าร้ายร่างกายตนเองจน
บาดเจ็บสาหัส หรือบางคนท าร้ายตัวเองจนถึงแก่ชีวิต ซึ่งถึงแม้จะถูกน าเสนอในช่วงเวลาของข่าว
บันเทิงที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวดารา แต่ผลกระทบที่น าเสนอออกมานั้นสามารถสะท้อนมุมมองส าคัญ
ในกับคนในสังคมได้คิดในหลากหลายประเด็น ทั้งที่มาของปัญหา อาจจะมาจากความรัก ชีวิตส่วนตัว 
หรือจะเป็นประเด็นวิธีการที่น าไปสู่การคิดท าร้ายตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องตระหนักคิด ท าให้
กรณีข่าวบันเทิงในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างความบันเทิงเท่านั้น บางข่าวมีผลกระทบที่ต้องคิด
ต่อยอดด้วยเช่นกัน 

ถึงกระนั้น ไม่ว่าข่าวบันเทิงที่ถูกน าเสนอออกมาจะเป็นทั้งข่าวเบา หรือเป็นข่าวหนัก 
และถูกมองว่าเป็นลบมากกว่าบวก แต่กระแสการติดตามก็ได้รับความนิยมจากประชาชน กลุ่มคนใน
สังคม รวมถึงสาธารณชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีรายการ
บันเทิงเกิดขึ้นหลากหลายรายการ หลากหลายรูปแบบการน าเสนอ ซึ่งเหตุผลของการเกิดและได้รับ
การตอบสนองในการติดตามจากผู้รับสารนั้น น าไปสู่ความเป็นธุรกิจข่าวบันเทิงในปัจจุบันด้วยเช่นกัน 
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจข่าวบันเทิงนี้ หรือมีลักษณะและคุณสมบัติของข่าวใน
ฐานะสินค้าหรือธุรกิจ (กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, 2558) คือ 

1. การผลิตในปริมาณมาก ซึ่งเห็นได้ว่ารายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ได้รับการผลิต
ออกอากาศ ออกทุกสื่อในปริมาณที่มากให้ประชาชนได้รับชมและติดตามกันอยู่ตลอดเวลา เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้รับสาร จนก่อเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีวัตถุดิบในการผลิต มีเครื่องมือ มี
แรงงานและบุคลากรในการผลิตด้วย 

2. การท าให้เป็นวิชาชีพ เมื่อมีความต้องการในการรับรู้ข่าวบันเทิงที่มากขึ้นจึงเกิดกลุ่ม
คนที่ถูกสร้างมาเพ่ือการผลิตงานข่าวบันเทิงโดยเฉพาะ น าไปสู่การเกิดสาขาวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียน
เกี่ยวกับวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รวมถึงสายงานสื่อสารมวลชน ซึ่งมีหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้าง
ทักษะในวิชาชีพ 
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3. การสร้างคุณค่าของตนเอง กล่าวคือ ข่าวบันเทิงเหมือนเป็นสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเพ่ือให้
ขายได้ และเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น หากการน าเสนอของผู้ผลิตให้ความส าคัญกับข่าวไหน ข่าวนั้นจะมี
มูลค่าและน าไปสู่การรับรู้ที่สังคมต้องให้ความส าคัญ 

4. การสร้างมาตรฐานการท างาน เมื่อมีองค์กรที่รองรับการท าหน้าที่ในจุดนี้ ก็คือ
สถานีโทรทัศน์เกิดขึ้น ก็ย่อมต้องมีการควบคุม ดูแล และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ได้
มาตรฐานโดยแผนกควบคุมคุณภาพ (quality control : QC) ซึ่งงานข่าวจะมีคุณภาพส าคัญที่สุดคือ
ความถูกต้องที่ออกไป กองบรรณาธิการจึงมีความส าคัญส าหรับภาคธุรกิจนี้ 

5. การซื้อขาย สิ่งส าคัญที่จะท าให้งานข่าวมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องมีการซื้อขาย 
เช่นปัจจุบันมีส านักข่าวที่รับผลิตเนื้อหาข่าว หรือดูแลการท าข่าว และขายต่อไปยังสื่อต่างๆ ยิ่งหาก
เป็นข่าวบันเทิงการซื้อขายอีกส่วนหนึ่งคือดาราผู้ตกเป็นข่าว หลายๆสื่อที่ติดตามไม่ทันก็จะต้องซื้อจาก
ส านักข่าว รวมถึงการจ้างสายข่าวเพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริงมาให้ 

6. การสร้างตลาดผู้บริโภค ซึ่งตลาดผู้บริโภคหรือผู้รับสารปัจจุบันนี้มีการก าหนดความ
สนใจเฉพาะเรื่อง ท าให้การท าข่าวในปัจจุบัน นอกเหนือจากรายงานเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ
ตามที่เกิดแล้ว ก็ต้องหาข่าวหรือเน้นการน าเสนอให้เข้ากับตลาดผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะข่าวบันเทิงมี
การน าเสนอค่อนข้างเหมือนกัน แต่ช่องไหน สถานีไหน ได้ข่าวที่เก่ียวเนื่องกับความเป็นดาราก็จะได้รับ
ความนิยม 

จากเหตุผลข้างต้นข่าวบันเทิงจึงกลายเป็นอีกอุตสาหกรรมของวงการสื่อที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของผู้ผลิต รวมถึงผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นดารา นักแสดง ศิลปิน 
และบุคคลที่มีชื่อเสียง ท าให้การน าเสนอข่าวมีมิติในการน าเสนอมากขึ้นกว่าอดีต แต่สิ่งส าคัญการจะ
น าเสนอความเป็นข่าวบันเทิงนั้น ก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเลือกสรรและน าเสนอให้เหมาะสมอยู่
เสมอ และมีองค์ประกอบอ่ืนๆนอกเหนือจากความคิดเห็น ความรู้สึก ที่เป็นส่วนตัวมาเป็นตัวก าหนด
ด้วยเช่นกัน 

การน าเสนอ ข่าวบันเทิง ของสื่อนั้นต่างมีวาระ (Agenda) ในการน าเสนอออกมา
แตกต่างกันออกไปภายใต้องค์ประกอบต่างๆของการน าเสนอข่าว อันได้แก่ 1. ความรวดเร็ว 
(Immediacy) ที่ข่าวต้องมีการน าเสนอให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็ตาม แต่เห็นได้ชัด
ในปัจจุบันจากการรายงานสดของสถานีโทรทัศน์ ที่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรที่ส าคัญเป็นพิเศษ จะ
หยุดการน าเสนอรายการที่ก าลังน าเสนอและตัดภาพเข้าการรายงานข่าว 2. ความใกล้ชิด (Proximity) 
ซึ่งถ้าหากมีการใกล้ชิดกับแหล่งข่าวก็จะท าให้การรายงานหรือเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นไปได้อย่าง
สะดวกและถูกต้อง 3. ความส าคัญหรือความเด่น (Prominence) ของเหตุการณ์ที่ถ้ายิ่งเหตุการณ์นั้น
มีความโดดเด่น ก็จะยิ่ งสร้างความมีคุณค่านั้นให้กับข่าวที่น า เสนอออกไป 4.  ผลกระทบ 
(Consequence or Impact) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรในสังคม ยิ่งถ้าหากมีผลกระทบใน
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วงกว้างก็จะมีคุณค่าแห่งความเป็นข่าวมาก แต่ถ้าหากกระทบกับประชากรในวงแคบก็จะมีคุณค่า
ความเป็นข่าวน้อยด้วยเช่นกัน 5. ความมีเงื่อนง า (Suspense or Mystery) กับเหตุการณ์ของความ
เป็นข่าวหรือมีคุณค่าข่าวมากนั้น ควรต้องมีความเป็นเงื่อนง าเพ่ือสร้างความสนใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าว
นั้นๆ 6. ความผิดธรรมดา (Oddity or Unusualness) หรือความเป็นเรื่องที่แปลก ผิดไปจาก
ธรรมชาติ หรือผิดแปลกไปจากสิ่งที่น่าจะเป็น ก็จะท าให้ประชาชนสนใจข่าวนั้นมากกว่าข่าวที่น าเสนอ
เรื่องราวธรรมดา หรือพบเห็นได้ทั่วไป 7. ความขัดแย้ง (Conflict) ซึ่งความน่าสนใจของข่าวนั้นหาก
เป็นเรื่องที่ด าเนินไปอย่างสงบเรื่องนั้นจะไม่มีคุณค่าความเป็นข่าว แต่เมื่อเทียบกับการด าเนินเรื่องของ
ข่าวที่มีเนื้อหาของความขัดแย้ง จะเป็นจุดเริ่มต้นของความน่าสนใจ และชวนให้เกิดการติดตาม  
8. องค์ประกอบทางเพศ (Sex) กับการน าเสนอเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องทางเพศถือเป็นความสนใจ
เบื้องต้นของมนุษย์ ถ้าเรื่องใดมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะท าให้เกิดคุณค่าความเป็นข่าวมากขึ้น  
9. ความเร้าอารมณ์ (Human Interest or Emotion) เป็นส่วนหนึ่งของข่าวที่มีความส าคัญเพราะ
นอกเหนือจากการน าเสนอของข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแล้วนั้น ในมุมของ
อารมณ์ที่ถูกซ่อนไว้ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีความส าคัญในแง่มุมของการกระตุ้นอารมณ์ให้ข่าวนั้นมี
ความน่าสนใจในการติดตามขึ้นมา และ 10. ความก้าวหน้า (Progress or Development) เป็น
เรื่องราวพ้ืนฐานที่เข้าถึงคนทั่วไป เพราะทุกคนต่างสนใจในเรื่องของความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
ดังนั้นหากสื่อมีความก้าวหน้าในการน าเสนอทั้งเรื่องราวและเทคนิค ข่าวนั้นก็จะมีความน่าสนใจขึ้น
และมีความเป็นคุณค่าข่าว 

อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์ประกอบของความเป็นข่าวได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการ
แล้วนั้น ก็น าไปสู่วาระในการน าเสนอข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้ติดตามรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
การน าเสนอข่าวนั้น โดยเฉพาะข่าวบันเทิง ตามแต่ละนโยบายขององค์กรสื่อก็มีความแตกต่างกัน
ออกไปในการน าเสนอ ขึ้นอยู่กับเรื่องแนวคิด ทุน รวมถึงปัจจุบันก็มีภาวการณ์แข่งขันของแต่ละสื่อเข้า
มาเป็นปัจจัยในการน าเสนอข่าว โดยเฉพาะวงการบันเทิงที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ ดารา ศิลปิน บุคคลที่
มีชื่อเสียง ต่างมีเรื่องราวเกิดขึ้นในทุกวันซึ่งมีเรื่องราวให้ติดตามกันตลอด โดยอีกปัจจัยที่มีผลต่อการ
น าเสนอควบคู่กันไป คือ การน าเสนอภายใต้พ้ืนของสื่อแต่ละประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติหรือวิธีการในการ
น าเสนอแตกต่างกันออกไป แต่ต้องแข่งขันกันด้วยความรวดเร็วภายใต้ความสามารถของแต่ละสื่อ 
รวมถึงเวลาในการถ่ายทอดซึ่งแต่ละสื่อก็มีเวลาแตกต่างกันออกไป และอีกประเด็นส าคัญที่เป็นปัจจัย
ในการก าหนดวาระการน าเสนอข่าว และข่าวบันเทิง ก็คือทัศนคติของเจ้าของหรือกองบรรณาธิการ 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดวาระการน าเสนอ โดยการน าเสนอข่าวบันเทิงนั้นจะประกอบ
ไปด้วยมุมมองหลากหลายที่สามารถท าให้ผู้ที่ติดตามข่าวบันเทิง มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้สึก
สัมผัสได้ถึงความบันเทิง (นรินทร์  น าเจริญ, 2549) 
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แต่ทั้งนี้ ความเป็นข่าวบันเทิงที่เกิดขึ้นในงานวิจัยเล่มนี้ จะเป็นข่าวที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับดารา นักแสดง รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นคนที่ได้รับความนิยมจากภาคสังคม ทั้งการติดตาม
ผ่านผลงานต่างๆ รวมถึงการติดตามจากช่องทางส่วนตัวของกลุ่มคนเหล่านี้ จนเกิดความสนิทสนมใน
ระดับหนึ่งและเรียกผู้รับสาร และผู้ติดตามในลักษณะนี้ว่าแฟนคลับ ซึ่งข่าวบันเทิงที่ถูกส่งต่อจาก
สื่อมวลชนไปยังผู้รับสารเหล่านี้นั้นก็จะได้รับการติดตาม การรับรู้ และน าไปสู่การบอกต่อจนเกิดเป็น
วาระส าคัญ ซึ่งนอกเหนือจากการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนแล้วนั้น กลุ่มผู้รับสารที่มีความสนิทก็มักจะรับรู้
เรื่องราวบางเรื่องผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผ่านการบอกต่อของดาราผู้มีชื่อเสียง หรือรับรู้ก่อนการที่
สื่อจะก าหนดวาระเพ่ือส่งต่อมายังผู้รับสารนั่นเอง จึงเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดค าถามตามมาหลากหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะเรื่องการรับรู้ของผู้รับสารผ่านเหตุการณ์จริง กับการก าหนดวาระของข่าวบันเทิง
นั้น จะเป็นอย่างไร 

หากกล่าวถึงการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงในปัจจุบันนั้น เกิดประเด็นที่ผู้วิจัย
สังเกตและเห็นถึงความน่าสนใจในการศึกษา คือการน าเสนอข่าวบันเทิงที่เรียกกันอยู่ทั่วไปในสังคมว่า 
ดราม่า (Drama) ซึ่งหากกล่าวถึงความหมายโดยทั่วไปของค านี้ ก็เปรียบเป็นละคร หรือภาพยนตร์ ที่
เกิดจากการแสดง แต่ความหมายในบริบทของสังคมปัจจุบันนั้น ดราม่า คือ เรื่องราวของคนสองคน
หรือสองกลุ่มขึ้นไป ที่เอาความคิดหรือมุมมองของตนมาปะทะถกเถียงกับอีกฝ่ายโดยขาดเหตุผลที่
แท้จริง หรือใช้เหตุผลตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ซึ่งเมื่อดราม่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
น าเสนอข่าวบันเทิง ท าให้หลายกรณีที่ได้น าเสนอออกไป หรือมีการสร้างวาระในการน าเสนอออกไป
นั้น กลายเป็นประเด็นทางสังคมให้ได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในอดีตยังคงอยู่ในวงแคบๆ 
แต่ปัจจุบันดราม่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้ จนบางเรื่องเกิดเป็นกระแสสังคมที่
โดดเด่นกว่าเรื่องอ่ืนๆ 

ยิ่งหากเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของสังคมไทยด้วยแล้ว จากบริบทความเป็นวัฒนธรรมของ
สังคมไทยจากดราม่าในข่าวบันเทิงหลายๆเรื่อง มาจากพ้ืนฐานความเชื่อของคนไทยจะไม่ได้เชื่อตาม
หลักเหตุผล แต่จะเชื่อตามหลักบุคคล กล่าวคือ ก่อนที่จะพิจารณาถึงเนื้อหาที่มีการอ้างถึงถูกต้อง
หรือไม่ คนไทยจะพิจารณาในส่วนอ่ืนๆเป็นอันดับต้นๆ เช่น ใครเป็นคนพูด มีความเชื่อถือได้มากน้อย
อย่างไร คนที่พูดมีชื่อเสียงหรือมีคุณงามความดีมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ซึ่งด้วยแนวคิดนี้เองที่ส่งผลให้คน
ไทยเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องราวหรือสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงเรื่องราวของข่าวบันเทิงมาโดยตลอด 
เมื่ อ ได้ ข้ อ เท็ จจริ งแล้ วก็น า เอามา พูดหรื อสร้ า ง เป็ นประเด็น โต้ แย้ งจน เกิด เป็ นดราม่ า  
(จ่าพิชิต ขจัดพาลชน, 2559) 

จากความเป็นดราม่า หรือกล่าวได้ว่าวาระแห่งชาติที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นถึง
อิทธิพลที่เกิดขึ้นในข่าวบันเทิง ซึ่งกลุ่มคนแรกที่มีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดขึ้นคือผู้ที่ส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร นั่นหมายถึง บรรณาธิการข่าวบันเทิง หรือนักข่าวบันเทิง ซึ่งความน่าสนใจที่ผู้วิจัยให้
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ความส าคัญคือการก าหนดวาระข่าวสารในการน าเสนอข่าวบันเทิงออกไปจนเกิดเป็นเรื่องราวที่สังคม
ให้การติดตาม และน ามาซึ่งการติดตามของผู้รับสารในข่าวบันเทิงนั้น โดยที่ผ่านมาก็มีข่าวบันเทิงที่ถูก
ก าหนดวาระจนเป็นประเด็นที่ใหญ่ระดับชาติ หรือเรียกกันว่า “วาระแห่งชาติ”เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมี
ความเกี่ยวเนื่องกับดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นที่โต้แย้งของประชาชนในสังคมจน
หลายๆคนมักนิยมเรียกกระแสเหล่านี้ว่า “ดราม่า” 

โดยเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยได้สังเกตถึงความเป็นดราม่า จนเกิดเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งถือเป็น
วาระส าคัญระดับประเทศของข่าวบันเทิงชัดเจน ทั้งสิ้น 2 กรณี  และเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วง 
มิถุนายน 2558 - ธันวาคม 2558 ในกรณีแรก และช่วงพฤศจิกายน 2558 - เมษายน 2559 ในกรณีที่ 
2 โดยกรณีแรกคือการน าเสนอข่าวบันเทิงอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่เป็นกระแสขั้นรุนแรงใน
สังคมไทย คือการกินยานอนหลับเกินขนาดเพ่ือมุ่งหวังฆ่าตัวตายของ ภัทรธิดา  พัชรวีระพงษ์  หรือที่
คนไทยรู้จักกันในนาม ว่า “แตงโม” โดยที่สื่อมีการน าเสนอว่าที่ของเหตุการณ์ครั้งนี้อาจมาจากการที่
สามีอย่าง ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ ได้ประกาศบนเวทีคอนเสิร์ต 7 wonder ว่าตนเองโสด 
หลังจากนั้นก็เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์ และสื่อก็น าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องทั้งจากการสัมภาษณ์ฝ่าย
หญิงหลังจากที่ฟ้ืนจากอาการป่วย และจัดให้ฝ่ายชายแถลงข่าวประกาศยุติความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นที่
สนใจของสังคมไทย โดยมีสื่อทั้งรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอข่าวบันเทิง สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นผู้ท าหน้าที่น าเสนอจนกลายเป็นประเด็นทางสังคม ซึ่งโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์อย่าง
สถานีโทรทัศน์ช่อง One ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการถ่ายทอดสดการ
แถลงข่าว ซึ่งท าให้ได้รับความสนใจจากประชาชนในสังคม และเกิดการติดตามกัน จนประเด็นนี้มี
ความส าคัญในฐานะที่เป็นวาระแห่งชาติอีกหนึ่งกรณี  
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ภาพที่ 1.1 แสดงแถลงข่าวของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
(http://women.kapook.com/view123447.html, 2558) 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 แสดงการแถลงข่าวของ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่)  
(http://www.siamdara.com/hot-news/thai-news/1062050, 2558) 
 

และกรณีที่ 2 ที่ผู้วิจัยเห็นถึงความน่าสนใจในการน ามาเป็นประเด็นน าเสนอ และท าการ
วิจัย คือกรณีการท าหน้าที่รายงานข่าวอาการป่วยของพระเอกชื่อดัง สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
3 อย่างทฤษฎี  สหวงษ์  หรือ ปอ ที่ประสบปัญหาอาการป่วยจากโรคไข้เลือดออก และได้การรักษา
อาการป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงแรกที่ประสบปัญหา



9 
 

อาการป่วย จนมาถึงช่วงที่ต้องตัดข้อเท้าซ้ายเพ่ือรักษาให้อาการดีขึ้น พ้นจากขีดอันตราย จนกระทั่ง
ตัดปอดซ้ายเพ่ือรักษาชีวิต ก็มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง และสื่อมวลชนได้น าเสนอบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง
กับผู้ที่เป็นข่าว ซึ่งเห็นได้ชัดคือลูกสาวอย่าง พาขวัญ สหวงษ์ “น้องมะลิ” ที่ส่งผลให้ผู้ที่ติดตามข่าวสาร
เกิดความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจ บางคนก็เกิดเป็นความเศร้า และเกิดการพูดถึงมากมายในสังคม 
ทั้งกระแสที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง จนในที่สุด ทฤษฎี  สหวงษ์ ก็ถึงแก่กรรม ซึ่งยังมีการ
น าเสนออยู่อย่าต่อเนื่อง ตั้งแต่การรับศพในตอนเช้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จนกระทั่งเคลื่อนศพไป
บ าเพ็ญกุศลที่  วัดกลางพระอารามหลวง จ.  บุรีรัมย์ ก็มีการรายงานข่าวตลอดพิธี จนถึงวัน
พระราชทานเพลิงศพ สถานีโทรทัศน์ต่างๆก็ให้ความส าคัญในการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ซึ่งถือเป็น
วาระส าคัญ หรือจะเรียกว่าวาระแห่งชาติก็สามารถกล่าวได้ ท าให้เห็นถึงอิทธิพลในการก าหนดวาระ
การน าเสนอข่าวสาร ในขณะเดียวกันก็เห็นความส าคัญของผู้ที่ติดตามรับชมข่าวบันเทิงที่กล่าวมา 
 

 
 
ภาพที่ 1.3 แสดงการแถลงข่าวของทีมแพทย์หลังเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนจากโรคไข้เลือดออก 
ของทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) (http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=
9580000125587, 2558) 
 

นอกเหนือจากการศึกษาในประเด็นการก าหนดวาระข่าวบันเทิงแล้วนั้น ความน่าสนใจที่
เห็นได้ชัดเป็นพิเศษในกรณีของการติดตามข่าวบันเทิงนั้น ถึงแม้ในทุกวันนี้รายการโทรทัศน์จะมีการ
น าเสนอข่าวบันเทิงต่อเนื่องไปยังทุกครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ แต่ผู้รับสารแต่ละครัวเรือนนั้นๆก็มีความ
แตกต่างกันไป ซึ่งท าให้เกิดความน่าสนใจของการก าหนดวาระข่าวบันเทิง โดยทุกการก าหนดวาระ
ข่าวเพ่ือน าเสนอนั้นจะต้องส่งไปยังผู้รับสาร ท าให้มีประเด็นของผู้รับสารเข้ามามีส่วนส าคัญใน
การศึกษา เนื่องจากผู้รับสารที่รับรู้การน าเสนอข่าวบันเทิงนั้น ไม่ได้มีผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าว



10 
 

จากรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ หรือช่องทางอ่ืนๆ แต่ยังมีกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟน หรือแฟนคลับ
ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาเรื่องของการก าหนดวาระข่าวบันเทิงของรายการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ 

ผู้รับสารที่เป็นแฟน (Fandom) มีความน่าสนใจในมิติที่เป็นกลุ่มผู้รับสารที่เข้าถึงดาราที่
เป็นข่าว หรือมีความใกล้ชิดกับดารา (Inside) เมื่อมีความใกล้ชิดก็อาจเป็นไปได้ว่าการรับรู้เรื่องราวที่
เกิดขึ้นกับดารานั้นมีมิติที่ลึก เร็ว รอบด้าน เช่นกัน ซึ่งถ้าหากผู้รับสารที่เป็นแฟนมีการรับรู้เหตุการณ์
ต่างๆที่เกี่ยวกับดารา เมื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามจากรายการข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ก็อาจจะเห็นปรากฏการณ์บางอย่างจากการศึกษาในด้านของผู้รับสาร ที่อาจมีการ
รับรู้ในมุมมองต่างกันออกไป ผู้รับสารจึงเป็นอีกตัวแปรส าคัญที่ท าให้งานวิจัยนี้มีความชัดเจนมากขึ้น
ในด้านของการก าหนดวาระข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ซึ่งทั้ง 2 กรณีศึกษาที่เลือกมาข้างต้น ต่างมีกลุ่ม
ผู้รับสารที่เป็นแฟน หรือแฟนคลับ ทั้งกลุ่มของแตงโม กลุ่มของโตโน่ และกลุ่มของปอ  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงเรื่องราวการน าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นส่วนส าคัญมา
จากการก าหนดวาระในการน าเสนอข่าวสารโดยสื่อมวลชน ซึ่งสร้างความสนใจในการติดตามให้ กับ
สังคม กับบุคคลที่ไม่เคยสนใจก็หันมาให้ความส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการก าหนดวาระข่าวสารนั้นมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างดราม่าให้กับข่าวบันเทิง ซึ่งเมื่อน าเสนอผ่านช่องทางโทรทัศน์ไปยัง
ผู้รับสารทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็นแฟน และกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไป ก็จะเกิดความน่าสนใจและความ
ชัดเจนในด้านของผลการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาและวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องที่ศึกษา
ต่อไป 

                           
1.2 ปัญหำน ำวิจัย 
 

1. การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ของสื่อมวลชน 
มีกระบวนการอย่างไรในการน าเสนอตั้งแต่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น จนสู่การก าหนดวาระการน าเสนอ และ
ขั้นตอนการน าเสนอในรูปแบบข่าว 

2. ผู้รับสารที่รับรู้เกี่ยวกับดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์กับผู้รับสารที่เป็น
แฟน จะมีการรับรู้เนื้อหาที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงวิธีการก าหนดวาระในการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ อันมี
ความเกี่ยวเนื่องกับดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียง 
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2. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ของผู้รับสาร 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไปที่รับสาร
จากการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ กับกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟน  
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

ในการการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ 
เป็นหลัก และศึกษาหนังสือพิมพ์กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นบริบทประกอบ โดยก าหนดออกเป็นวาระ
การน าเสนอผ่านมุมมองและประเด็นต่างๆ รวมทั้งข่าวบันเทิงที่ได้ศึกษาเป็นข่าวบันเทิงซึ่งเป็นกระแส
หรือเป็นวาระส าคัญที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งศึกษาผ่านงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับข่าวบันเทิงด้วยเช่นกัน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือศึกษาการ
ก าหนดวาระข่าวสารเกี่ยวกับดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านการน าเสนอของข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ทั้งหมด 2 
กรณีศึกษาด้วยกัน 

1. กรณีศึกษาจากเหตุการณ์การกินยานอนหลับเพ่ือท าร้ายตัวเองของ ภัทรธิดา  
พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ซึ่งมีที่มาจากการที่สามี ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ต 
7 Wonder ว่าโสด โดยเป็นช่วงที่ทั้งคู่ต่างมีปัญหาในด้านความรัก ส่งผลให้แตงโมกินยานอนหลับเกิน
ขนาดเพ่ือหวังท าร้ายตัวเอง และเป็นผลให้มีการแถลงข่าวทั้งฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย จนเกิดเป็น
ประเด็นที่เป็นวาระส าคัญของข่าวบันเทิงระดับประเทศ โดยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือน 
กรกฎาคม 2558 ถึง เดือนธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

2. กรณีศึกษาจากเหตุการณ์การป่วยหนักของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) จากโรคไข้เลือดออก
ชนิดรุนแรง จนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเวลา 70 วันก่อนเสียชีวิต ซึ่งระหว่างการ
รักษาก็ต้องยื้อชีวิตด้วยการตัดข้อเท้าซ้าย และปอดข้างซ้าย เพ่ือป้องกันการลุกลามของเชื้อโรค แต่ก็
เสียชีวิตในที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นวาระส าคัญของข่าวบันเทิงที่ประชาชนทั้งประเทศต่างให้ความ
สนใจ โดยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559 เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน 

จากทั้ง 2 กรณีศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นประเด็นข่าวบันเทิงที่ได้รับความสนใจ
หรือเป็นกระแสที่เกิดขึ้นระดับประเทศทั้งสิ้น ซึ่งเป็นอีกเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญ
ในการเลือกทั้ง 2 กรณีมาท าการศึกษา เพราะเป็นเหตุการณ์การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับดาราผู้มีชื่อเสียง
ในลักษณะของความเป็นข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ และเกิดผลกระทบในวงกว้าง จนน าไปสู่การ
ออกอากาศสด หรือถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับรู้ความเคลื่อนไหว และถ้าหากกล่าวไปแล้ว ข่าวที่มี
ความส าคัญในระดับชาติหลายๆประเด็นยังไม่ได้ความสนใจทั้งจากสื่อมวลชน และผู้รับชม เท่ากับ
กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยเลือกมาข้างต้น   ซึ่งจะใช้ประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการวาระข่าวสารของ
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สื่อมวลชน และโดยจะเริ่มรวบรวมข้อมูลทั้งในอดีตที่ผ่านมาที่สื่อมวลชนได้น าเสนอจากรายการข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ เพ่ือศึกษากลวิธีการน าเสนอ รวมถึงสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ และกลุ่มผู้รับสารในกลุ่มที่เป็นแฟนคลับดาราผู้มีชื่อเสียงที่เป็นข่าวในกรณีศึกษา เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 
1.5 นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กำรก ำหนดวำระ  หมายถึง  การจัดองค์ประกอบพ้ืนที่ของข่าว ก าหนดความเข้มข้น
ของข่าว มุมมองการน าเสนอของข่าว และต าแหน่งของเนื้อหาข่าว รวมถึงความเข้มข้นในการใช้ภาษา
สื่อความหมาย ของการรายงานข่าวบันเทิงผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์  เป็น
การศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการก าหนดวาระข่าวสารที่กล่าวถึง โลกจริง โลกของสื่อ และโลกของ
ผู้รับสาร 

โลกจริง คือ วาระ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีการเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง 
และดับไป ตามความเป็นจริงของโลก เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

โลกของสื่อ คือ วาระการน าเสนอของสื่อมวลชน ที่น าเสนอภายใต้ข้อมูลที่ได้รับจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นจึงมาสู่กระบวนการการน าเสนอซึ่งมีการก าหนดวาระข่าวในการ
น าเสนอออกไปแตกต่างมุมมองของแต่ละสื่อแต่มีพ้ืนฐานจากความเป็นจริง 

โลกของผู้รับสาร คือ การรับรู้ ข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ โดยผ่านการรับรู้ที่แตกต่าง
กันออกไป ทั้งจากการรับรู้ด้วยตนเองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ และรับรู้เหตุการณ์นั้นๆผ่านการ
น าเสนอของสื่อมวลชน 

ข่ำวบันเทิง  หมายถึง  เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดารา นักแสดง บุคคลที่มี
ชื่อเสียง และบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยมีองค์ประกอบของความเป็น
คุณค่าข่าว 

ข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์   หมายถึง  รายการข่าวบันเทิงที่น า เสนอผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 , ช่องไทยรัฐทีวี , ช่องวัน , ช่องในเครือทีวีพูล , ช่องโมเดิร์นไนน์ , ช่อง 
ไทยพีบีเอส ซึ่งครอบคลุมข่าวบันเทิงที่น าเสนอผ่านช่วงต่างๆของแต่ละช่อง โดยมีเนื้อหาที่น าเสนอ
เกี่ยวเนื่องกับดาราผู้มีชื่อเสียงที่เป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยเล่มนี้ 

ดรำม่ำ หมายถึง  เรื่องราวของคนสองคนหรือสองกลุ่มขึ้นไป ทีเอาความคิดหรือมุมมอง
ของตนมาโต้แย้งกับอีกฝ่ายโดยขาดเหตุผลที่แท้จริง หรือใช้เหตุผลตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง จน
กลายเป็นกระแสสังคมหรือได้รับความสนใจจากประชาชน รวมถึงเรื่องราวนั้นมีการส่งผลทางอารมณ์
ของผู้รับสารในการติดตามและเป็นเหตุให้เกิดความสนใจที่ต้องการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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วำระแห่งชำติ หมายถึง ประเด็นส าคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนใหญ่ใน
ประเทศรวมถึงเป็นกระแสการพูดถึงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ 

ดำรำ หมายถึง  บุคคลที่ท าหน้าที่เปรียบเป็นภาพของตัวแทนในการถ่ายทอดบทบาท 
เรื่องราวต่างๆ โดยผ่านช่องทางหลากหลายช่องทางไปยังผู้รับสาร ซึ่ง ดารา ไม่ได้ใช่แค่เพียงเป็น
นักแสดงที่เห็นได้จากการแสดงบทบาทต่างๆผ่านทางสื่อโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ต่างๆ แต่ยังรวมถึง
บทบาทหน้าที่การเป็น นักร้อง หรือนักแสดง ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวในมิวสิควิดีโอ (MV) หรือใน
การแสดงภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงการแสดงละครเวที ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง 

บุคคลมีชื่อเสียง หมายถึง  บุคคลที่มีพฤติกรรม หรือการกระท าที่ท าให้สังคมได้รู้จัก ซึ่ง
การจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่จ าเป็นต้องมีมาแต่ก าเนิด สามารถที่จะสร้างขึ้นได้โดยผ่านสื่อมวลชนที่
น าเสนอเรื่องราวอันท าให้เกิดความนิยมชมชอบจากคนในสังคม ซึ่งผ่านการประกอบสร้างขึ้นและการ
เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนั้น จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆซึ่งถูกลดค่าจากการเป็นวีรบุรุษ หรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นเพียงบุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะการสนับสนุนผ่านทางสื่อมวลชน 

กำรเปิดรับ หมายถึง พฤติกรรมการติดตามเพ่ือเข้าถึงข้อมูล เหตุการณ์ และสถานการณ์ 
อันเกี่ยวเนื่องกับดาราผู้มีชื่อเสียง ได้แก่ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) , ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
และ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) โดยการเปิดรับผ่านรายการข่าวบันเทิงที่ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ 

กำรรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกของผู้รับสารที่เกิดข้ึนหลังจากการก าหนดวาระการน าเสนอ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับดาราผู้มีชื่อเสียง ได้แก่ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) , ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์  
(โตโน่) และ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ผ่านการรับชมข่าวบันเทิงที่ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ 

ผู้รับสำร หมายถึง กลุ่มคนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดารา นักแสดง บุคคลที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งมีต้นทุนในการรับรู้แตกต่างกันออกไป กล่าวคือผู้รับสารในงานวิจัยเล่มนี้มีการศึกษา 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

ผู้รับสารโดยทั่วไป คือ ผู้รับสารที่รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ตามวาระการ
น าเสนอท่ีรายการบันเทิงโทรทัศน์น าเสนอแตกต่างกันออกไป 

ผู้รับสารที่เป็นแฟน คือ ผู้รับสารที่รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับดาราผู้มีชื่อเสียง จากเหตุการณ์จริงๆ หรือแหล่งข่าวที่มีความใกล้ชิดกันจริง ซึ่งอาจมี
การรับรู้ที่แตกต่างจากการน าเสนอของสื่อก็เป็นได้ และเป็นกลุ่มผู้รับสารที่มีความจงรักภักดีต่อดารา 
นักแสดง ศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่ตนชื่นชม ชื่นชอบ 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
ประโยชน์ในทำงวิชำกำร 

1. เกิดองค์ความรู้ในการคิด สร้างสรรค์ และต่อยอดทางการศึกษา โดยเกิดการ
เรียนรู้วิธีในการคิด เขียน และก าหนดประเด็นน าเสนอข่าว จากประเภทข่าวเบาแบบข่าวบันเทิง ให้
พัฒนาเป็นประเภทข่าวหนักที่มีสาระ และความรู้ ภายใต้ความเป็นข่าวบันเทิง 

2. ผลจากการวิจัยจะท าให้ทราบถึงแนวทางในการก าหนดวาระการน าเสนอเนื้อหา
ข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการก าหนดกรอบจรรยาบรรณในการท าหน้าที่ของสื่อ
บันเทิง 

3. ท าให้ทราบถึงการเปิดรับสาร และการรับรู้ของผู้รับสารที่มีต่อการน าเสนอข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ โดยรู้ถึงพฤติกรรม วิธีการ และการเลือกรับรู้ของกลุ่มผู้รับสาร 2 กลุ่ม ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาจากการรับสื่อ 

ประโยชน์ในทำงวิชำชีพ 
1. ผู้ผลิต , บรรณาธิการ , โปรดิวเซอร์ และผู้มีส่วนในการก าหนดวาระข่าว 

สามารถคิดสร้างสรรค์ และสร้างประเด็นการน าเสนอใหม่ๆ ที่พัฒนาจากความเป็นข่าวบันเทิงหรือข่าว
เบา ไปสู่ความเป็นข่าวหนักท่ีมีสาระและความรู้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับผู้รับชมรายการข่าวบันเทิง 

2. ผลจากการวิจัยจะท าให้ผู้ผลิตรายการบันเทิงทางโทรทัศน์  บรรณาธิการข่าว
บันเทิง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าเสนอ รับรู้ถึงวิธีการน าเสนอข่าวบันเทิงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการรับชมของผู้บริโภค 

3. ผู้ผลิตข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และลักษณะของ
การรับรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่รับชมข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ส่งผลให้สามารถต่อยอดการน าเสนอให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนผู้รับสารโดยทั่วไป และผู้รับสารที่เป็นแฟนคลับของดาราผู้มีชื่อเสียง 
เพ่ือสร้างฐานการรับชมจากผู้รับสารทั้ง 2 กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงำนวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์”  

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงการน าเสนอข่าวบันเทิงจากสื่อประเภทโทรทัศน์เป็นหลัก และศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นบริบทประกอบ โดยศึกษาถึงการสื่อสารข่าวบันเทิงโดยการก าหนดวาระการ
น าเสนอ ทิศทางในการน าเสนอ รวมถึงผู้ที่ถูกน าเสนอ จนข่าวนั้นกลายเป็นประเด็นใหญ่ทางสังคมให้
ได้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในวงกว้าง และกลายเป็นส่วนหนึ่งและส่วนส าคัญในชีวิตของผู้รับ
ข่าวสาร ซึ่งมีทั้งผู้รับสารโดยทั่วไป และผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนในตัวดาราผู้มีชื่อเสียง ซึ่งในบทนี้
ผู้วิจัยจะท าการทบทวนแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบแนวคิดประกอบการศึกษา ดังนี้ 
คือ 

2.1 แนวคิดการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) 
2.2 แนวคิดเรื่องข่าวบันเทิง 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นดารา (Stardom) และบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้รับสาร 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นแฟน (Fandom) 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดกำรก ำหนดวำระข่ำวสำร (Agenda Setting) 

 
การศึกษาในเรื่องของการก าหนดวาระข่าวสารนั้น มีการพัฒนาในแต่ละช่วงยุคสมัย

แตกต่างกันออกไป แต่พ้ืนฐานของการก าหนดวาระข่าวสารนั้น เป็นการศึกษาในเรื่องราวอันเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อผู้รับสาร ซึ่งหากย้อนกลับไปในยุคแรกที่มีการศึกษาเรื่องนี้นั้น ทฤษฎี
ที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาผลกระทบคือ ทฤษฎีกระสุนปืน (Magic Bullet) หรือทฤษฎีเข็มฉีดยา ที่
อธิบายถึงลักษณะของการสื่อสารโดยกล่าวถึงการสื่อสารที่ส่งต่อไปยังผู้รับสารแล้วผู้รับสารเชื่อในสิ่งที่
สื่อมวลชนสื่อสารเรื่องราวนั้นๆออกมา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของความรู้ความเข้าใจ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านของทัศนคติที่มีต่อเรื่องราวที่น าเสนอ และที่ส าคัญส่งผลต่อผู้รับสารให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนว่ามีผลต่อผู้รับสาร
หรือประชาชนในยุคนั้นด้วยเช่นกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2556, น.77) 

แต่หลังจากที่ผ่านในยุคที่เชื่อว่าสื่อมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงผู้รับสารตั้งแต่ความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม ก็เข้าสู่ยุคท่ียังเชื่อในเรื่องของผลกระทบจากสื่อที่มีต่อผู้รับสารอยู่
เหมือนในอดีต เพียงแต่ความเชื่อ หรือผลกระทบจากสื่อที่มีต่อผู้รับสารในยุคถัดมานั้นไม่ได้มีความ
เข้มข้นเหมือนในอดีต จึงเป็นที่มาของทฤษฎีการไหลสองจังหวะ (Two Step Flow) หรือเป็นยุคที่
กล่าวได้ว่าผลกระทบของสื่อที่มีต่อผู้รับสารนั้นมีอย่างจ ากัด ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนเท่ากับใน
อดีตก่อนหน้า กล่าวคือการไหลสองจังหวะนั้นเทียบเท่ากับว่า ในจังหวะแรกเปรียบเสมือนการน าเสนอ
ของสื่อมวลชน แต่ในจังหวะที่สองนั้นจะมีตัวแปรอ่ืนๆเข้ามามีอิทธิพลต่อสิ่งที่สื่อมวลชนได้ท าการ
สื่อสาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสารที่ได้ออกจากสื่อมาก่อนก็เป็นได้ โดยเฉพาะตัวแปรที่มีความน่าสนใจใน
จังหวะที่สองของการสื่อสารนั่นก็คือ ตัวแปรที่เก่ียวเนื่องกับตัวบุคคล  

ในที่สุดจากการพัฒนาตามช่วงเวลาที่ผ่านมาของการสื่อสารที่ศึกษาในเรื่องของ
ผลกระทบสื่อ ก็ท าให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดวาระสื่อ (Agenda setting) เพ่ือมาตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กล่าวคือ จากยุคแรกที่มองเห็นว่าสื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อและการด าเนิน
ชีวิตของผู้รับสารเป็นอย่างมาก จนต่อมาการสื่อสารของสื่อไม่ ได้มีผลกระทบทันทีหากแต่ต้องผ่านตัว
แปรบางอย่างในการสร้างความเชื่อ และท าให้ในยุคปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่มองว่าสื่อมีอิทธิพลแค่ใน
ระดับปานกลางเท่านั้น หมายถึง จากอดีตที่สื่อสามารถเปลี่ยนผู้รับสารทั้งในแง่ของความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมได้ แต่ในยุคการก าหนดวาระข่าวสารนี้ สิ่งที่สื่อน าเสนอออกไปนั้นให้เพียง
ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้น แต่สิ่งที่สื่อถ่ายทอดออกมาจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการน าเสนอของสื่อเสมอไป และในยุคนี้ในมิติของความรู้
ความเข้าใจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะสื่อมีการชงวาระในการน าเสนออยู่ตลอดเวลา
นั่นเอง 

โดยหากกล่าวถึงการก าหนดวาระข่าวสารตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบันนั้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น
เป็นตัวน าเรื่องราว แต่ในหลายๆครั้งก็เกิดจากสื่อมวลชน หรือผู้ส่งสารเลือกที่จะก าหนดทิศทางการ
น าเสนอเพ่ือให้ข่าวสารที่ถูกส่งไปยังผู้รับสารเป็นไปอย่างที่ผู้ส่งต้องการ ทั้งในแง่ของการรับรู้ และผลที่
ตามมาจากการรับรู้ ซึ่งวิธีเหล่านั้นคือการก าหนดวาระในการน าเสนอข่าวสารออกไปให้ประชาชน
ได้รับรู้ และมีวิธีการในการน าเสนอโดยดูจากสาระและประเด็น ทั้งการน าเสนอผ่านข้อเท็จจริง และ
การสร้างมุมมองหรือประเด็นการน าเสนอที่น่าสนใจ โดยเป็นลักษณะการก าหนดวาระของการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสื่อสามารถที่จะสื่อสารออกไปด้วยวิธีการน าเสนอ (Display) ของตามแต่ที่
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ต้องการเพ่ือส่งไปยังสาธารณะให้ ต้องคิด (think about) ต้อง “พูดถึง” (talk about) ตามวาระข่าว
ที่สื่อได้ก าหนดไว้ 

Walter Lippmann  ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดวาระข่าวสารในประเด็น “มติ
สาธารณะ” (Public Opinion) โดยถึงการรับรู้ของประชาชนจริงๆแล้วไม่ได้พบเจอเหตุการณ์จริง 
หรือได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดข้ึนนจริง แต่สิ่งที่ท าให้ประชาชนเกิดปฏิกิริยาการรับรู้ก็คือ ภาพของความจริง
ที่ยังคงอยู่ในความนึกคิดของประชาชน เนื่องจากความจริงที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับรู้ในตอนนั้นมี
เรื่องความซับซ้อนเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญ เพราะประชาชนจะไม่สามารถรับความซับซ้อนจากความ
จริงทั้งหมดได้ ก็จะเกิดการลดทอนความจริงขึ้น นั่นหมายถึงท าให้เรื่องที่ประชาชนสื่อสารกันออกไป
อาจคลาดเคลื่อน ไม่เป็นผลดีถ้าประชาชนจะแสดงทัศนคติในพ้ืนที่สาธารณะเพียงล าพัง จ าเป็นต้องมี
องค์กรที่มีความรู้ในการถ่ายทอดเรื่องราว หรือความจริงที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน หรือเป็นภาพความคิดที่ไว้ถ่ายทอดหรือท าหน้าที่แทนเรื่องจริงทุก
ประการ องค์กรนั้นคือ สื่อมวลชน ที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดออกไป แต่ทั้งนี้ ความคิดชุดนี้ยังเป็นเพียง
แนวคิดในเบื้องต้นท่ีเกิดข้ึน (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น.210-213) 

เบอร์นาร์ด ซี. โคเฮน (Cohen, 1963, p. 13 อ้างถึงใน จิตระพี บัวผัน, 2554, น.13) 
เป็นผู้ที่เริ่มท าให้รู้จักทฤษฎี การก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) โดยกล่าวถึงใจความส าคัญ
ในเรื่องของ ผลกระทบ (Effect) ของสื่อแต่ละประเภทที่มีการสื่อสารออกไปนั้น ต้องมีการวิเคราะห์
แยกแยะมิติที่สื่อได้ท าการสื่อสารออกมา ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปนั้น มีผล 
หรือ ไม่มีผล เพราะผู้รับสารจะต้องมีการท าความเข้าใจ โดยไม่ผสมผสานกับทัศนคติของตนเอง ซึ่ง
เมื่อน ามาเชื่อมโยงกับแนวคิดล าดับชั้นผลกระทบของสื่อ (Hierarchy of Media Effect) แล้วนั้น จะ
กล่าวถึงลักษณะของสื่อที่ท าหน้าที่ออกไปโดยสื่อสารให้ผู้รับเกิด ความรู้ (Knowledge) เกิด ความ
เข้าใจ (Cognition) ที่มีต่อ ทัศนคติ (Attitude) หรือต่อ การกระท า (Behavior) นั่นหมายถึงว่า สื่อจะ
ท าให้สารเข้าไปมีผลต่อผู้รับในแง่มุมของความรู้ ได้ง่ายกว่าแง่มุมของทัศนคติ ซึ่งสรุปออกมาได้คือ 
การที่ผู้รับสารจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสนใจเบื้องต้นของแต่ละคนเท่านั้น หากแต่
ขึ้นอยู่กับบรรณาธิการ นักเขียน นักโฆษณา นักหนังสือพิมพ์ หรือผู้ที่ใช้สื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้คัด
สรรเรื่องราวในแต่ละช่วงเวลามาให้ผู้รับสื่อได้เลือกรับสาร โดยที่สื่อไม่ประสบความส าเร็จในมุมมองที่
จะท าให้คนคิดตามสื่อ แต่สื่อประสบความส าเร็จในการท าให้ผู้รับสารคิดถึงเรื่องที่สื่อเลือกมาน าเสนอ 

ในขณะที่ แมคคอมบ์ส และ ชอว์ (M.McCombs & D.Shaw) ได้ท าการพิสูจน์แนวคิด
เรื่องการก าหนดวาระข่าวสารของสื่อ โดยมองทั้งด้านของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ซึ่งผลการวิจัยในส่วน
ของผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะเป็นการท างานของบรรณาธิการ ทีมงาน หรือผู้ที่มีส่วนในการส่งสาร ล้วนแต่
เลือกข่าว และเลือกวิธีการน าเสนอ โดยมีการตกแต่งเนื้อหา เพ่ิมเติมหรือลดทอนภายใต้กรอบการ
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น าเสนอ ในขณะที่ผู้รับสาร ก็ไม่ใช่เพียงแค่เปิดรับข่าวสารเท่านั้น หากแต่เรียนรู้ด้วยเช่นกันว่าข่าวไหน
มีความส าคัญ มีการน าเสนอก่อนและหลัง (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 

โดยที่เรื่องราว ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและได้น าเสนอนั้นเป็นประเด็น
ส าคัญและได้รับการน าเสนออย่างต่อเนื่อง เรื่องนั้นก็จะกลายเป็นประเด็นส าคัญส าหรับผู้รับสารหรือ
ประชาชนตามไปด้วย เพราะผู้รับสารจะคิดถึงสิ่งที่ผู้ส่งสารเลือกมาส่งนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ส่งผลให้
เรื่องดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและเกิดการติดตามจากผู้รับสารซึ่งก็คือประชาชนที่ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวเหล่านั้นจะถูกน าไปขยายต่อโดยการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการ
สื่อสารระหว่างกลุ่ม ในสังคมนั้นๆด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปได้ว่า เรื่องท่ีสื่อน ามาสื่อสารให้
ประชาชนได้รับทราบนั้นอาจจะไม่เป็นเป็นเรื่องราวที่มีความส าคัญเลยก็เป็นได้ ดังจะกล่าวตาม
แบบจ าลองการจัดวาระสารของ McCombs and Shaw 
 

 
ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการจัดวาระสารของ McCombs and Shaw  
ที่มา : จิตระพี บัวผัน. (2554). การวิเคราะห์การจัดวาระและเนื้อหาของการน าเสนอข่าวภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์ 
และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

แบบจ าลอง X ทางซ้ายมือ คือ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง หรือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้น
ในสังคมทั้งที่ส าคัญและไม่ส าคัญ โดยสื่อมวลชนเลือกน ามาเสนอโดยให้ความส าคัญมากน้อยแตกต่าง
กันออกไป ตามการจัดสรรในการน าเสนอของสื่อมวลชน ซึ่งผลที่ตามมาคือการรับรู้ของสาธารณชน 
ประชาชน และคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆ ซึ่งแต่ละเหตุการณ์หรือประเด็นต่างๆ มีการรับรู้แตกต่างกัน 
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ออกไปขึ้นอยู่กับการน าเสนอของสื่อมวลชนว่าประเด็นใดหรือเหตุการณ์ใดจะได้รับการน าเสนอ
มากกว่ากัน จากแบบจ าลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า X ทางขวามือสุดคือระดับความสนใจที่สาธารณชน
ให้ความสนใจแตกต่างกันออกไป ทั้งสนใจมาก รวมถึงสนใจน้อย ซึ่งตามรูปแบบของแบบจ าลองการ
จัดวาระสารของ McCombs and Shaw แสดงให้เห็นว่า X1 X4 และ X6 เป็นประเด็นหรือเหตุการณ์
ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากว่าประเด็นอ่ืนๆ จึงท าให้สื่อมวลชนมีการสื่อสารออกไปมาก และ
ส่งผลให้ X1 X4 และ X6 ที่อยู่ทางขวามือสุด เปรียบเป็นประชาชนที่ได้รับสารในประเด็นนี้มาก 
แตกต่างจาก X2 X3 และ X5 ซึ่งเป็นประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนน้อย จึง
ท าให้สื่อมวลชนมีการสื่อสารออกไปน้อยตามล าดับ และส่งผลให้ X2 X3 และ X5 ที่อยู่ทางขวามือสุด 
เปรียบเป็นประชาชนที่ได้รับสารในประเด็นนี้น้อย กลายเป็นประเด็นและเหตุการณ์ที่มีความส าคัญ
รองลงไปตามล าดับ ซึ่งในกรณีข้างต้นที่กล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นถึง ความหมายของค าว่า Agenda 
Setting ซึ่งมีความหมายที่อธิบายว่า ความสามารถในการน าเสนอของสื่อมวลชนนั้น ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ใด สถานการณ์ใด หรือประเด็นใด สื่อมวลชนมีความสามารถในการท าหน้าที่ก าหนด (Set) 
เรื่องราวต่างๆเหล่านั้น เพ่ือส่งสารไปยังประชาชน และคนในสังคมนั้นๆให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
ประชาชนเหล่านั้นก็เปรียบได้กับเป็นผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมที่จะต้องท าความเข้าใจกับเนื้อหาใน
การประชุมตามที่ได้มีการวางแผนและก าหนดไว้เป็นวาระการประชุม (Agenda) โดยเมื่อสื่อมวลชน
ท าหน้าที่ในการจัดสรรวาระสารหรือประเด็นต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว ผลที่เกิดคือประชาชน
ก็จะปฎิบัติตามวาระเหล่านั้น เช่น ในการน าเสนอข่าวสารวงการบันเทิง มีการน าเสนอเรื่องราวของ
ดาราชายที่ป่วยหนักจากโรคไข้เลือดออก เมื่อสื่อก าหนดวาระการน าเสนอข่าวโดยพูดถึงสาเหตุของ
การเป็นไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายกัด เมื่อสื่อน าเสนอออกไปมากๆก็ท าให้ผู้ที่ติดตามข่าวดาราชาย
คนนี้นอกเหนือจากการติดตามความคืบหน้าของอาการแล้ว ยังย้อนกลับมาดูตนเองถึงความปลอด
จากโรคไข้เลือดออกด้วยเช่นกัน เป็นต้น (จิตระพี บัวผัน, 2554) 

Dearing และ Rogers (สุปรียา กลิ่นสุวรรณ, 2554) กล่าวถึงแนวคิดการจัดการวาระ
ข่าวสารว่าเป็นกระบวนการมีองค์ประกอบส าคัญ อยู่ทั้งหมด 3 ประการ คือ 

- ประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความส าคัญ (Media Agenda) เป็นประเด็น หรือ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่สื่อมวลชนให้ความส าคัญกับการที่จะน าเสนอหรือส่ง
สารไปยังผู้รับสารซึ่งก็คือประชาชน และคนในสังคมนั้นได้รับรู้โดยทั่วกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญมากเพียงพอที่จะส่งสารไปยังผู้รับสารด้วย 

- ประเด็นที่สาธารณชนให้ความส าคัญ (Public Agenda) คือประเด็น หรือ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่สาธารณชน ประชาชน และคนในสังคมนั้นๆต่างให้
ความส าคัญ หรือสนใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยสิ่งที่สนใจนั้นก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบหรือมีความ
เชื่อมโยงกับสังคมโดยรวมด้วยเช่นกัน ซึ่งสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะน าเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอด
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ข้อมูลอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจตรงกัน โดยที่สื่อมวลชนน าความคิดเห็นดังกล่าวซึ่ง
ถือว่าเป็นความคิดเห็นสาธารณมาน าเสนอแทนที่จะเป็นผู้น าท าหน้าที่ก าหนดประเด็นเอง 

- ประเด็นที่ผู้ก าหนดนโยบายให้ความส าคัญ (Policy Agenda) ผู้ที่มีอ านาจจะท า
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายการน าเสนอ หรือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการจัดวาระการ
น าเสนอของสื่อ ซึ่งผลที่ออกมาจะมาในรูปของนโยบายตามองค์กรสื่อต่างๆ 

จากทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็น
ถึงจุดยืนของแนวคิดทฤษฎีที่มองถึงเรื่องของการน าเสนอของสื่อมวลชนว่ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการ
รับรู้ของประชาชนหรือสาธารณชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญโดยเฉพาะอิทธิพลของการน าเสนอ
ของสื่อท่ีมีต่อการรับรู้ของผู้รับสาร โดยหน้าที่ของความเป็นสื่อมวลชนหรือผู้ที่ท าหน้าที่ส่งสารนั้น มีทั้ง
ในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฎิบัติการ ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อข้อมูลข่าวสารทั้งสิ้น เพราะหากสิ่ง
ที่สื่อมาน าเสนอนั้นเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นที่ประชาชนจะต้องรับรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
เหมาะสม แต่หากเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องราวส าคัญหรือเป็นประเด็นส าคัญแต่อย่างไร แต่สื่อ
เลือกที่จะสร้างกระแส เพ่ิมเติม ปรุงแต่ง ให้กับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์เหล่านั้น และก าหนดวาระ
ข่าวสารออกไปยังผู้รับสาร ถึงผู้รับสารจะมีทัศนคติเป็นของตนเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รับสารหลีกหนีไม่ได้
คือการรับสารนั้นจนคิดว่าเรื่องที่ถูกส่งไปนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ทั้งที่ความจริงแล้วนั้น 
เรื่องนั้นอาจไม่มีประโยชน์เลยก็เป็นได้ 

โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดวาระข่าวสารของข่าวบันเทิง 
ซึ่งปัจจุบันการรับรู้เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในวงการบันเทิงนั้น นอกเหนือจากการรับรู้ข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลข่าวสารแล้วนั้น ข่าวบันเทิงยังถูกน าเสนอผ่านรูปแบบต่างๆซึ่งอีกหนึ่งรูปแบบที่เข้ามามี
อิทธิพลกับข่าวบันเทิงเป็นอย่างมากคือการน าเสนอเชิงดราม่า โดยมีการก าหนดวาระการน าเสนอข่าว
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ ท าให้เรื่องราวบางเรื่องในวงการบันเทิงเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในสังคม และท่ีส าคัญข่าวบันเทิงบางข่าวกลายเป็นกระแสสังคม จนผู้รับสาร หรือประชาชน
ตลอดจนสาธารณชนต่างให้ความส าคัญมากกว่าข่าวที่มีความส าคัญระดับประเทศข่าวอื่นอีก จึงเป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจว่าท าไมการน าเสนอข่าวบันเทิงจึงท าให้ประชาชนให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ ซึ่งการ
น าเสนอของสื่อมวลชนทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบายในกองบรรณาธิการมีวิธีการอย่างไรใน
การก าหนดวาระข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนให้ติดตามและให้ความส าคัญกับสิ่งที่น าเสนอ 

 
2.2 แนวคิดเรื่องข่ำวบันเทิง 
 

ข่าวบันเทิง เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิง ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ หรืออาจจะเป็นการน าเสนอเรื่องราวภายนอกวงการบันเทิงแต่เรื่องราวที่น าเสนอนั้นมี
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ความบันเทิง ซึ่งหากถึงค าว่า “ข่าวบันเทิง” นั้น มีการรวมกันระหว่าง ข่าว และบันเทิง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ค าที่มีความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ ข่าวคือการน าเสนอเรื่องราวความจริง ข้อเท็จจริง อารมณ์ที่
น าเสนอออกมาจะมีความน่าเชื่อถือเป็นหัวใจส าคัญ ในขณะที่ บันเทิง คือเรื่องราวที่สนุกสนาน ไม่
จ าเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ แต่น าเสนอออกมาให้ผู้รับชมมีความสุขในการรับชมเป็นหลัก 

การกล่าวถึงความบันเทิงนั้น มีเรื่องของวัฒนธรรมการเปิดรับจากประชาชนหรือผู้รับ
สารเข้ามาส่วนส าคัญในการวิเคราะห์วิจัยด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ความบันเทิงเป็นเรื่องที่ไม่จริง ขาด
เหตุผล ไร้สาระ และอาจจะไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม หากกล่าว
โดยตรงแล้วถือว่าความบันเทิงเป็นสิ่งที่ไม่มีรสนิยมหรือไม่มีจุดเด่น หรือความน่าสนใจที่จะติดตาม ซึ่ง
มุมมองเหล่านี้เป็นกรอบความคิดทางสังคมส่วนรวมที่ถูกก าหนดขึ้นมา และเป็นการเปรียบเทียบใน
ลักษณะที่ตรงกันข้าม โดยไม่ได้วิเคราะห์ในตัวของความบันเทิงเอง แต่วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
กับสิ่งอ่ืนๆ ท าให้เกิดการให้ความหมายของความบันเทิงในเชิงลบ รวมถึงเกิดการจัดวางคุณค่าของ
ความบันเทิง ที่ลดน้อย 

ถึงความบันเทิงสิ่งจะมีสถานะในเชิงลบมากกว่าบวก แต่ก็เป็นสิ่งที่คนในสังคมต่างเลือก
ที่จะให้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตแทบทั้งสิ้น เพราะในความบันเทิงได้น าเสนอ ความสนุก ซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเป็นสังคมไทย เนื่องจากงานวิจัยที่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับสังคมไทยได้ให้
ข้อสรุปที่ตรงกันของสังคมไทยคือ เป็นสังคมที่รักสนุก ซึ่งจะได้ยินค านี้มาเป็นเวลาช้านาน 
นอกเหนือจากนั้นความสนุกยังเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยเพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่ของ
คนในสังคมไทยให้หลีกหนีจากความขัดแย้ง และน าไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่มีความจริงจัง 
เคร่งเครียด กับสิ่งที่ไม่จริงจัง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย เช่น การท านาเหน็ด
เหนื่อยยังมีการร้องเพลงเกี่ยวข้าวกัน ดังนั้นความสนุกจึงถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้สังคมไทยหลีกหนี
จากความทุกข์ได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2545, น.8-10) 

โดยจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าถึงแม้ ข่าวบันเทิง จะน าเสนอเรื่องราวที่สังคม
มองว่าไม่มีคุณค่า หรือในแง่มุมของรสนิยมไม่เป็นในเชิงบวก แต่ข่าวบันเทิงก็ยังคงได้รับการติดตาม
อย่างต่อเนื่องเพราะมีพ้ืนฐานการน าเสนอที่มาพร้อมความสนุก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเปิดรับของ
สังคมไทย ในขณะที่ข่าวชนิดอ่ืนๆ ที่เป็นข่าวในเชิงคุณภาพ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ภาพของสังคมมอง
ความรสนิยมที่ดี และมีคุณค่าในการติดตาม แต่กลับมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ติดตาม ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวบันเทิงว่า เพราะเหตุใดข่าวบันเทิงจึงกลายเป็นกระแส หรือเป็นวาระส าคัญ
ระดับประเทศที่ถึงภาพของสังคมมองในมุมไม่มีคุณค่า แต่ยังคงได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยใน
งานวิจัยนี้จะได้ค้นคว้าและหาค าตอบของความเป็นข่าวบันเทิงจากกรณีศึกษาที่เป็นวาระส าคัญ
ระดับประเทศ 
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2.2.1 ควำมหมำยของ ข่ำว 
ค าว่า “ข่าว” (พิสิธฐ์  ชวาลาธวัช, 2543) หมายถึง ความจริงที่มีความสมบูรณ์ 

เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มีการเกิดขึ้นตั้งแต่อดีต สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีความสั มพันธ์
ต่อเนื่อง เป็นเรื่องจริงที่จะสมมติให้เกิดขึ้นเองไม่ได้ ซึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติของประชากรในสังคม 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 

ตามมุมมองของ Ralph S.Lzard กล่าวถึงความหมายของ ข่าว หมายถึง 
เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือก าลังเกิด และท่ีส าคัญมีการสร้างความสนใจให้กับผู้
ที่ติดตามเป็นจ านวนมาก และข่าวที่มีความส าคัญคือข่าวที่สามารถท าให้ประชากรจ านวนมาก หรือคน
ในสังคมจ านวนมาก ให้ความสนใจและการติดตามและ Apillip H. Ault ศาสตราจารย์ทางวารสาร
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมินเนโตตา ในสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายหรือค านิยามของค าว่า “ข่าว” 
ไว้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ข่าวคือการรายงานเหตุการณ์ๆหนึ่ง ที่มีความกระชับ ชัดเจน และน าเสนอ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ท าให้การที่จะน าเสนอข่าวนั้น จึงต้องน าเสนด้วยความกระชับ ชัดเจน
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และอยู่ในช่วงเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆยังผ่านมาได้ไม่นาน หรือเป็นเหตุการณ์ที่
ก าลังอยู่ในการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าสถานการณ์ 

(2) ต้องผ่านกระบวนการเรียบเรียงข้อมูลที่ใช้ประกอบเหตุการณ์นั้นๆอย่างถูกต้อง
ก่อนจะน าเสนอหรือรายงานข่าว กล่าวคือ การน าเสนอข่าวนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่
เกิดชึ้นจริงหรือมีที่มาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง การจะน าเสนอข่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
กลั่นกรองข้อมูล และน ามาเรียบเรียงล าดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะน าเสนอข่าวนั้นๆ
ออกไป 

(3) การรายงานข่าวให้มีความเหมาะสมในด้านเวลา โดยมีความกระชับ ชัดเจน 
เป็นผลสืบเนื่องมากจากผู้ที่ท าหน้าที่ในการน าเสนอข่าวนั้นๆ หรือเป็นผู้ที่มีส่วนในการเรียบเรียงหรือ
เขียนข่าว นั่นหมายถึง การน าเสนอเนื้อหาข่าวที่ดี ส่วนส าคัญอยู่ที่ตัวบุคคลในการท าหน้าที่ถ่ายทอด
เรื่องราวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ถ้าหากผู้ที่ท าหน้าที่เขียนข่าว เรียบเรียงข่าว มีความรู้ความเข้าใจในข่าว
นั้นๆ ก็จะส่งผลให้ผู้ที่ท าหน้าที่สืบต่อในการรายงานข่าวสามารถถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมในด้าน
เวลา และมีความชัดเจนในด้านเนื้อหา 

(4) เนื้อหาของข่าว หรือมุมมองที่น าเสนอ ก่อให้เกิดความสนใจแก่ผู้อ่าน ผู้ฟัง และ
ผู้ชม กล่าวคือ การจะสร้างสรรค์เนื้อหาความเป็นข่าว นอกเหนือจากการถ่ายทอดโดยอ้างอิงข้อมูล
จากความจริง ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆแล้ว ยังต้องมีความน่าสนใจ มีมุมมองที่
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ถ่ายทอดเพ่ือเป็นประโยชน์ในการต่อยอดของผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม ถ้าหากเรื่องราวมีความน่าสนใจใน
ลักษณะนี้ก็จะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวเหล่านั้น 

2.2.2 กำรแบ่งตระกูลของข่ำว 
การจัดแบ่งประเภทของข่าว หรือตระกูลของข่าวนั้น สามารถจ าแนกได้

หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับน าอะไรมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งหากแบ่งในลักษณะของเนื้อหา
ข่าว จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ศิวนารถ หงษ์ประยูร, 2550) ดังนี้ 

(1) ข่าวหนัก (Hard News) หมายถึง ข่าวหรือเหตุการณ์ รวมถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ และทั่วโลก และมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากอย่างทันทีทันใด 
นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ต้องอาศัยความคิด ความรู้ รวมทั้งความสนใจ 
และจะต้องมีภูมิหลังความเข้าใจในเรื่องนั้นๆด้วย หรือจะเรียกว่าเป็นข่าวหนักสมองก็สามารถเรียกได้ 
เช่น ข่าวการเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวภัยพิบัติ เป็นต้น 

(2) ข่าวเบา (Soft News) หมายถึง ข่าวหรือเหตุการณ์ รวมถึงสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนหรือคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีคุณค่า มีความส าคัญ หรือ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนน้อยกว่าข่าวหนัก เป็นข่าวที่ท าความเข้าใจในเนื้อหาได้
ง่ายและมีเป้าหมายในการสร้างการคล้อยตามของผู้ที่ติดตามข่าว มากกว่าที่จะมาให้ความรู้และ
การศึกษา เช่น ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวการศึกษา เป็นต้น  

สิ่งที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานั้น เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดารา นักแสดง หรือเป็น
คนในวงการบันเทิง ก็หมายถึงได้ว่าการน าเสนอข่าวเหล่านี้ จัดเป็นประเภทข่าวเบาที่สามารถรับรู้
เนื้อหาได้อย่างง่าย โดยไม่มีความซับซ้อน แต่ก็มีในบางแง่มุมที่สื่อน าเสนอเกี่ยวกับดารา นักแสดง โดย
มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่ออกไปในลักษณะของการให้ความรู้ที่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจใน
ข้อมูลข่าวสารก็อาจน ามาสู่ประเภทของความเป็นข่าวหนักได้ เช่น กรณีข่าวของคุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ 
หากน าเสนอเรื่องราวอัพเดทข้อมูลอาการป่วยโดยทั่วไป หรือเหตุการณ์ความคืบหน้าจากการเข้ารักษา
อาการป่วยโรคไข้เลือดออกโดยทั่วไปแล้วนั้น ถือได้ว่าเป็นข่าวเบา แต่หากมีการเชื่อมโยงจากเรื่องราว
ของคุณปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ที่ป่วยจากอาการไข้เลือดออกไปสู่การน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรค
ไข้เลือดออก หรือเรื่องราวอาการป่วยในลักษณะทางวิทยาศาสตร์ หรือเรื่องราวที่ซับซ้อนต้องท าความ
เข้าใจ ก็จะถือได้ว่าเป็นข่าวหนักอีกข่าว 

แต่ในการจัดแบ่งประเภทอีกลักษณะหนึ่ง กล่าวคือเป็นการแบ่งที่ใช้ผู้รับสารเป็น
เกณฑ์ในการก าหนด โดยอาศัยการตอบสนองหรือการรับรู้ข่าวสารจากผู้รับสาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) ข่าวที่ผู้รับสารมีกิริยาตอบสนองทันที ( immediate-reward news) หมายถึง 
ข่าวที่มีเนื้อหาสาระที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสารทันทีหลังจากที่ได้รับรู้ข่าวสาร เกิดปฏิกิริยา
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การตอบสนองทันที ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่มีลักษณะของความหวาดเสียว หรือสร้างความสนุกสนาน
ให้กับผู้รับข่าวสาร 

(2) ข่าวที่ผู้รับสารมีอารมณ์ตอบสนองช้า (delay-reward news) หมายถึง ข่าวที่
มีเนื้อหา สาระ ที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือสร้างการรับรู้จากข่าวนั้นๆก่อนจึงจะท าให้ผู้รับสาร
เกิดอารมณ์การตอบสนองจากข่าวนั้นๆ หรือเรียกได้ว่าเป็น ข่าวหนัก นั่นเอง (ภาคภูมิ หรรนภา , 
2554) 

2.2.3 องค์ประกอบข่ำว (News Element) 
การที่จะก าหนดว่าเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือเรื่องราวใดที่เกิดขึ้นนั้นหรือได้

รายงานให้ผู้รับสารรับรู้นั้น มีความเป็นข่าวมากน้อยอย่างไร นอกเหนือจากการวัดความเป็นคุณค่าข่าว
แล้วนั้น องค์ประกอบของความเป็นข่าวก็จะเป็นเกณฑ์อีกส าคัญ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย 10 ปัจจัย
ดังต่อไปนี้  

(1) ความรวดเร็ว (Immediacy) ที่ข่าวต้องมีการน าเสนอให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่
ว่าจะเป็นสื่อไหนก็ตาม แต่เห็นได้ชัดในปัจจุบันจากการรายงานสดของสถานีโทรทัศน์ ที่ถ้าหากเกิด
เหตุการณ์อะไรที่ส าคัญเป็นพิเศษ จะหยุดการน าเสนอรายการที่ก าลังน าเสนอและตัดภาพเข้าการ
รายงานข่าว หรือในปัจจุบันที่เห็นมีการน าเสนออย่างรวดเร็วคือการน าเสนอผ่านสังคมออนไลน์ แต่
ต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเช่นกันเพราะบางช่องทางก็อาจจะเป็นการสร้างกระแส แต่ขาดความจริง ซึ่ง
ความจริง ข้อเท็จจริง จัดเป็นประเด็นส าคัญของความเป็นข่าว 

(2) ความใกล้ชิด (Proximity) ซึ่งถ้าหากมีการใกล้ชิดกับแหล่งข่าวก็จะท าให้การ
รายงานหรือเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นไปได้อย่างสะดวกและถูกต้อง และการอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งข่าว
นั้นจะท าให้ได้รับข้อมูล ที่เก่ียวกับข่าวนั้นๆมากขึ้น และน าไปสู่การถ่ายทอดข่าวออกมาได้หลากหลาย
มิติ สร้างความน่าสนใจให้กับงานข่าวได้ดีอีกด้วย 

(3) ความส าคัญหรือความเด่น (Prominence) ของเหตุการณ์ที่ถ้ายิ่งเหตุการณ์นั้น
มีความโดดเด่น ก็จะยิ่งสร้างความมีคุณค่านั้นให้กับข่าวที่น าเสนอออกไป โดยเฉพาะเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมขนาดใหญ่ หรือเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีชื่อเสียง ก็จะท าให้ยิ่งเพ่ิมความ 
โดดเด่นของความเป็นข่าวด้วย 

(4) ผลกระทบ (Consequence or Impact) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากร
ในสังคม ยิ่งถ้าหากมีผลกระทบในวงกว้างก็จะมีคุณค่าแห่งความเป็นข่าวมาก แต่ถ้าหากกระทบกับ
ประชากรในวงแคบก็จะมีคุณค่าความเป็นข่าวน้อยด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากเป็นระดับประเทศมี
ผลกระทบต่อคนทั้งประเทศก็จะได้รับความสนใจมากกว่าระดับจังหวัด หรือต าบล หรืออาจเป็น
เหตุการณ์ที่รุนแรงที่คนทั้งประเทศต้องให้ความส าคัญก็เป็นได้ 
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(5) ความมีเงื่อนง า (Suspense or Mystery) กับเหตุการณ์ของความเป็นข่าวหรือ
มีคุณค่าข่าวมากนั้น ควรต้องมีความเป็นเงื่อนง าเพ่ือสร้างความสนใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวนั้นๆ 
โดยเฉพาะข่าวที่มีการสืบสวนและเชื่อมโยงไปยังหลายฝ่ายจะท าให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ 
ซึ่งถ้ามีเงื่อนง ามากก็จะเกิดการติดตามหาค าตอบจากคนในสังคมด้วย 

(6) ความผิดธรรมดา (Oddity or Unusualness) หรือความเป็นเรื่องที่แปลก ผิด
ไปจากธรรมชาติ หรือผิดแปลกไปจากสิ่งที่น่าจะเป็น ก็จะท าให้ประชาชนสนใจข่าวนั้นมากกว่าข่าวที่
น าเสนอเรื่องราวธรรมดา หรือพบเห็นได้ทั่วไป 

(7) ความขัดแย้ง (Conflict) ซึ่งความน่าสนใจของข่าวนั้นหากเป็นเรื่องที่ด าเนินไป
อย่างสงบเรื่องนั้นจะไม่มีคุณค่าความเป็นข่าว แต่เมื่อเทียบกับการด าเนินเรื่องของข่าวที่ มีเนื้อหาของ
ความขัดแย้ง จะเป็นจุดเริ่มต้นของความน่าสนใจ และชวนให้เกิดการติดตาม 

(8) องค์ประกอบทางเพศ (Sex) กับการน าเสนอเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องทาง
เพศถือเป็นความสนใจเบื้องต้นของมนุษย์ ถ้าเรื่องใดมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะท าให้เกิดคุณค่า
ความเป็นขา่วมากขึ้น 

(9) ความเร้าอารมณ์ (Human Interest or Emotion) เป็นส่วนหนึ่งของข่าวที่มี
ความส าคัญเพราะนอกเหนือจากการน าเสนอของข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแล้ว
นั้น ในมุมของอารมณ์ที่ถูกซ่อนไว้ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีความส าคัญในแง่มุมของการกระตุ้น
อารมณ์ให้ข่าวนั้นมีความน่าสนใจในการติดตามขึ้นมา 

(10) ความก้าวหน้า (Progress or Development) เป็นเรื่องราวพ้ืนฐานที่เข้าถึง
คนทั่วไป เพราะทุกคนต่างสนใจในเรื่องของความทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นหากสื่อมี
ความก้าวหน้าในการน าเสนอทั้งเรื่องราวและเทคนิค ข่าวนั้นก็จะมีความน่าสนใจขึ้นและมีความเป็น
คุณค่าข่าว 

จากองค์ประกอบของข่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนี้ว่า 
องค์ประกอบของข่าวที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจจะไม่ได้มีครบทั้งหมดทุกองค์ประกอบก็เป็นได้ เพราะ
ลักษณะของข่าวบันเทิงก็มีความมแตกต่างจากข่าวประเภทอ่ืน แต่ทั้งนี้ต้องท าการศึกษาในแต่ละ
กรณีศึกษา และพิจารณาว่าองค์ประกอบใดจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้ท าการเลือก
มาใช้ศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้ เพราะข่าวบันเทิงที่น ามาเป็นกรณีศึกษานั้น ก็มีรายละเอียดการน าเสนอ
หลายๆอย่างแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้ใช้องค์ประกอบของ
ความเป็นข่าวมาวิเคราะห์ในขั้นของการศึกษาผลการศึกษาต่อไป (นรินทร์  น าเจริญ, 2549) 

2.2.4 ควำมหมำยของ ข่ำวบันเทิง 
ข่าวบันเทิง หมายถึง  การรายงานข่าวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ ดาราภาพยนตร์ 

นักร้อง นักแสดง หรือดนตรี และหนังสือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้รับข่าวสารได้รับรู้ถึงความ
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เคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิง และมีความต้องการให้ผู้ที่ติดตามได้รับความเพลิดเพลิน มี
ความสนุกสนาน มีความบันเทิง และเกิดความชื่นชอบในตัวผลงานและบุคคลเหล่านั้นด้วย 

ข่าวบันเทิง ในความหมายหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทของ ข่าวพิเศษ (Special Story 
Types) คือเป็นข่าวที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่ในการรายงานข่าวประเภทนี้ไม่เพียงแต่ต้ อง
อาศัยความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างสูงแล้ว ยังต้องมีความสนใจพิเศษและติดตามเรื่องดังกล่าวอยู่
สม่ าเสมอ โดยหากกล่าวถึงข่าวบันเทิง นอกเหนือจากเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวงการบันเทิง ดารา 
นักแสดง ศิลปิน แล้ว ข่าวบันเทิงยังหมายรวมกับ เรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม ศิลปะ 
และการวิจารณ์งานศิลปวัฒนธรรมต่างๆด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกเหนือจากข่าวบันเทิงจะจัดอยู่ในข่าว
ประเภท ข่าวพิเศษ แล้ว ยังมีข่าวสังคม – สตรี (Society-Women’s Section) ซึ่งน าเสนอเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม และข่าวสตรีซึ่งมีเนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ผู้หญิง โดยเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีผลกระทบกับการด าเนินชีวิตของผู้หญิงในสังคม (นรินทร์  
น าเจริญ, 2549) 

หากกล่าวถึงข่าวบันเทิง ถือได้ว่าเป็นข่าวที่มีการน าเสนอผ่านทางหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ ซึ่งความ
จริงแล้วเป็นข่าวที่มีช่องทางการน าเสนอไม่แตกต่างจากข่าวประเภทอ่ืน แต่เป็นข่าวที่สามารถอ่านและ
รับรู้ท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าข่าวประเภทอ่ืนๆ และที่ส าคัญข่าวบันเทิงกลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนในการท าข่าวก็จะต้องศึกษาถึงประเด็นที่น่าสนใจ และ
รายละเอียดของงานแต่ละงานเป็นอย่างไร เนื่องจากแต่ละงานก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าหาก
เป็นผู้ประกาศข่าวสายบันเทิงด้วยแล้ว ความแตกต่างจากข่าวอ่ืนๆนั้น คือการรายงานที่ต้องมีความ
เป็นกันเอง รวมถึงการท าข่าวบันเทิงนั้นต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือล าดับของงานซึ่งไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ก็ต้องศึกษาและ
เรียนรู้ที่จะพลิกประเด็นการน าเสนอโดยที่ยังคงความน่าสนใจอยู่ และในขณะเดียวกันก็ต้องตามให้ทัน
กับกระแสโลกปัจจุบัน โดยที่ไม่ทิ้งอุดมการณ์ของรายการข่าวบันเทิงที่ท าอยู่ด้วย (หัทยา ภาสกร , 
2544) 

2.2.5 คุณลักษณะของข่ำวบันเทิง  
คุณลักษณะของความเป็นข่าวบันเทิงนั้น สืบเนื่องมาจากลักษณะของข่าวบันเทิง

ทางโทรทัศน์ที่มีการน าเสนออย่างไม่เป็นทางการเมื่อมีการเปรียบเทียบกับข่าวประเภทอ่ืนๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ประเภท (วิไลพร หวังบุญชัย, 2552, น.31-33) ดังนี้ 

(1) น าเสนอเฉพาะข่าวเบา (Soft News) เป็นส่วนมาก จะเห็นได้ว่าการน าเสนอ
ข่าวบันเทิงจะมีลักษณะของการน าเสนอเนื้อหาข่าวที่ไม่มีความซับซ้อน หรือท าความเข้าใจได้ยาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับข่าวการเมือง และข่าวเศรษฐกิจ การรายงานข่าวประเภทนี้จะน าเสนอด้วยการด าเนิน
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เรื่องที่ท าความเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องคิด วิเคราะห์ หรือแยกประเด็น และเพราะเนื้อหาข่าวบันเทิงเป็น
ข่าวเบาจึงท าให้มีรายการข่าวบันเทิงค่อนข้างมาก เพราะสามารถน าเสนอตลอดทั้งรายการโดยที่ ไม่
รู้สึกเบื่อ หรือเครียด เพราะเนื้อหาข่าวง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

(2) เนื้อหาข่าวมีความเก่ียวเนื่องกับชีวิตดารา เบื้องหลังละคร ศิลปวัฒนธรรม และ
ดนตรี กล่าวคือข่าวบันเทิงมีความเก่ียวเนื่องกับเรื่องราวที่สร้างความบันเทิง รื่นรมย์ อาจไม่จ าเป็นต้อง
มีศิลปิน ดารา นักแสดง หรือคนดัง เสมอไป หากแต่เรื่องนั้นสามารถสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมได้ 
ซึ่งในรายการข่าวบันเทิง หากมีเวลาในการน าเสนอมากเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการน าเสนอข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง หรือเรื่องราวบันเทิง ก็จะมีการน าเสนอในรูปแบบของสกู๊ปพิเศษ รายงาน
พิเศษ เป็นการเพ่ิมความน่าสนใจ และเพ่ิมสีสันให้กับรายการ รวมทั้งในบางโอกาสยังเป็นการน าเสนอ
ที่มีโฆษณาแฝงอยู่อีกด้วย 

(3) วิธีการน าเสนอมีผู้ด าเนินรายการเป็นพิธีกร 
1. พิธีกรหลัก 1-4 คน เป็นการน าเสนอข่าวบันเทิงที่มีผู้ด าเนินรายการที่มีความ

คล่องตัว มีประสบการณ์ในด้านวงการบันเทิง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการน าเสนอข่าวบันเทิงเพ่ือ
สร้างความน่าสนใจให้เกิดกับรายการ ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการน าเสนอที่คิดใหม่ ท าใหม่ ตามเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชม 

2. มีความพิเศษในเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากเนื้อหาข่าวบันเทิงไม่หนัก ไม่เป็น
ทางการในการน าเสนออย่างที่ข่าวประเภทอ่ืนๆเป็น ท าให้การแต่งกายในการรายงานข่าวบันเทิงของผู้
ด าเนินรายการ สามารถสร้างสีสันและความน่าสนใจให้เกิดขึ้นได้ และสร้างความน่าสนใจมากกว่าเดิม
ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการรับชมมากข้ึนเป็นพิเศษ 

3. พิธีกรเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการน าเสนอข่าว ซึ่งการน าเสนอข่าว
ประเภทอ่ืนนั้นผู้ประกาศ หรือผู้ด าเนินรายการ มีความจ าเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ หรือบุคลิกมาก
เป็นพิเศษ ต้องมีความนิ่ง น่าเชื่อถือ ในขณะที่การรายงานข่าวบันเทิงนั้น มีความเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย หรือการใช้อวัจนภาษาได้มากกว่า เพ่ือประกอบการน าเสนอข่าวและท าให้การรายงานข่าว
บันเทิงมีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นพิเศษ นอกเหนือจากนั้นยังใช้สีหน้า แววตา ในการสื่อสารกับผู้ชม
ได้มากเป็นพิเศษตามเนื้อหาข่าวบันเทิงที่น าเสนอ 

4. พิธีกรมีทั้งผู้หญิงและชาย จากการรายงานข่าวบันเทิงซึ่งเป็นข่าวเบา มี
เนื้อหาสาระที่ไม่ซับซ้อน การรายงานข่าวที่มีพิธีกรหญิงและชาย รับและส่งกันอย่างน่าสนใจจะท าให้
การรับชมข่าวบันเทิงเป็นไปอย่างสบายๆ มีความน่าสนใจ บางข่าวอาจเป็นพิธีกรหญิงเป็นผู้น าในการ
รายงาน บางข่าวอาจเป็นพิธีกรชายเป็นผู้น าในการรายงาน ซึ่งแบ่งรับกันให้สอดคล้อง น่าสนใจ และ
ตื่นเต้น ตามเนื้อหาข่าวที่เกิดข้ึน 
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5. การรายงานข่าวที่มีเสียงบรรยายประกอบภาพ และรายงานภาคสนาม ซึ่ง
การรายงานข่าวบันเทิงนั้นนอกเหนือจากการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการแล้ว การสร้างความ
น่าสนใจให้กับข่าวบันเทิงคือมีการลงเสียงประกอบภาพเพ่ิมเติมด้วย หรือการรายงานจากสถานที่
นอกเหนือจากสตูดิโอ หรือสถานที่ออกอากาศ เพ่ืมสร้างความน่าสนใจในการติดตามรับชมกันด้วย 

6. การเคลื่อนไหวร่างกายของพิธีกร และผู้ด าเนินรายการ ท าได้มาก เนื่องจาก
การรายงานข่าวบันเทิงอาจมีการใช้อวัจนภาษาในการสื่อความมากเป็นพิเศษ การเคลื่อนไหวร่างกาย
หรือการย้ายต าแหน่งเพ่ือรายงานก็สามารถท าได้มาก ซึ่งมีความอิสระ ผู้รับชมก็จะรู้สึกสบาย และมี
อิสระ คล่องตัว และไม่เครียดกับการน าเสนอข่าวบันเทิง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งในการน าเสนอ
ข่าวบันเทิงซึ่งเป็นข่าวเบา และง่ายต่อความเข้าใจ 

(4) การเปลี่ยนจากผู้ประกาศมาเป็นผู้ด าเนินรายการ เป็นการท าหน้าที่ที่มีความ
แตกต่างกันออกไปจากการที่ประกาศข่าวแบบทั่วไป ก็ต้องท าหน้าที่ด าเนินรายการ และสัมภาษณ์
แหล่งข่าวไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการรายงานให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยมีความน่าสนใจ มีลีลาใน
การน าเสนอ สนุกสนาน ในแบบของข่าวบันเทิง 

(5) รูปแบบการน าเสนอสนุก ตลก หลุดๆ โดยการน าเสนอข่าวบันเทิ ง
นอกเหนือจากการน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆ หรือข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวแล้ว
นั้น การเก็บบรรยากาศที่สนุกสนานจากงานมาออกอากาศในตอนท้ายของรายการเพ่ือสร้างสีสันและ
ความน่าสนใจ หรือน ามาสร้างสรรค์ในลักษณะของสกู๊ปข่าว วิเคราะห์ข่าว รายงานพิเศษ และคอลัมน์
พิเศษ เป็นต้น 

(6) ภาษาในการน าเสนอไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นรายการข่าวบันเทิงที่มี
เนื้อหาค่อนข้างเบา ท าความเข้าใจได้ง่าย การน าเสนอหรือการเล่าเรื่องจึงสามารถใช้ภาษาพูดหรือ
ภาษาท่ีท าความเข้าใจได้ง่ายในการน าเสนอ เพ่ือสร้างความเป็นกันเองให้เกิดกับผู้รับชมรายการ 

(7) องค์ประกอบในการน าเสนอทางด้าน ภาพ เสียง และคอมพิวเตอร์กราฟิก 
1. สร้างภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นการสร้างสีสันให้เกิดกับการน าเสนอ

ข่าว ซึ่งข่าวบันเทิงเป็นข่าวที่น าเสนอเรื่องราวที่ต้องการความสวยงาม และการสื่อสารที่เข้าใจง่าย 
คอมพิวเตอร์กราฟิกจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการน าเสนอท่ีช่วยท าให้ผู้ชมรับชมได้อย่างง่าย 

2. การเปลี่ยนแปลงภาพการน าเสนอ เนื่องจากรายการข่าวบันเทิงหรือการ
น าเสนอมีความเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ ดังนั้นการเปลี่ยนขนาดภาพ เปลี่ยนมุมกล้อง ในลักษณะที่
หลากหลายจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยท าให้รายการมีการสื่อสารที่น่าติดตามรับชม ซึ่งในหลายๆครั้ง
สามารถที่จะถ่ายทอดผ่านมุมกล้องที่มีความแปลกใหม่ และตื่นเต้นได้ด้วยเช่นกัน 

3. มีเพลงประกอบ ด้วยความที่ข่าวบันเทิงเป็นข่าวเบา ประกอบกับการ
น าเสนอต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มาประกอบกับข้อเท็จจริงในการน าเสนอ อีกทั้งเพลงยังเป็นอีก
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ส่วนประกอบส าคัญในการเล่าเรื่อง สร้างอารมณ์ในการรับชมให้เข้าใจง่ายมากข้ึน และเพ่ิมอรรถรสใน
การรับชมด้วยเช่นกัน 

4. ฉากรายการสื่อความหมาย เพราะถ้าหากกล่าวถึงรายการข่าวบันเทิงแล้ว
นั้น การสร้างสรรค์ฉากรายการให้มีความแปลก ใหม่ ทันสมัย น่าสนใจ ก็สร้างความน่าสนใจในการ
รับชม และท่ีส าคัญฉากยังเป็นส่วนส าคัญในการสื่อความหมายได้อีกด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

4.1 ฉากที่สื่อความหมาย เป็นฉากที่ถูกสร้างขึ้นหรือประกอบสร้างขึ้นเพ่ือ
สื่อความหมายในรายการข่าวบันเทิง ซึ่งเป็นข่าวเบา ข่าวเข้าใจง่าย และง่ายต่อการรับชม ดังนั้นฉาก
จะเป็นลักษณะการประกอบสร้างที่สื่อความหมายออกมาอย่างมีสีสัน สดใส ชวนให้เกิดการติดตาม
รับชม 

4.2 ฉากที่สื่อความหมายเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์  ซึ่งในการน าเสนอข่าว
บันเทิงนอกเหนือจากฉากที่ประกอบสร้างมาแบบเป็นประจ าแล้ว ยังมีฉากเหตุการณ์ของงานในวงการ
บันเทิง มาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน เป็นการสร้างความน่า
ติดตามตามแตล่ะงานที่แตกต่างกันออกไป 

จากคุณลักษณะของข่าวบันเทิงที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความเป็น
ข่าวบันเทิงว่ามีลักษณะแบบไหน อย่างไหน ท าหน้าที่อย่างไร หรือถูกประกอบสร้างขึ้นมาให้เป็นได้
อย่างไร ซึ่งข่าวบันเทิงนั้นยังเป็นข่าวที่มีความน่าสนใจในหลายมิติแตกต่างจากข่าวประเภทอ่ืนๆ
ออกไป ท าให้การสร้างสรรค์รายการ หรือการสร้างสรรค์วิธีการน าเสนอ มีผลต่อความน่าสนใจด้วย
เช่นกัน ข่าวบันเทิงจึงมีกลวิธีในการสร้างการติดตามจากผู้ชมได้อย่างสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น (วิไลพร  
หวังบุญชัย, 2552) 

อย่างไรก็ดี มีประเด็นความน่าสนใจส าหรับการท าวิจัยนี้ในส่วนของความเป็นข่าว
บันเทิงที่ปกติ ความเป็นข่าวบันเทิงนั้นมักจะจัดให้เป็นข่าวเบา คือข่าวที่ไม่ต้องท าความเข้าใจกับ
เนื้อหาหรือสิ่งที่สื่อสารออกมามาก ไม่มีความลึกลับซับซ้อน แต่ในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีของงานวิจัย
เล่มนี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นเบื้องต้นก่อนค้นหาค าตอบของงานวิจัย กล่าวคือ กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีนั้น
ล้วนเป็นข่าวบันเทิงที่ในระยะแรกอาจท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่าย แต่เมื่อมีการน าเสนออย่าง
ต่อเนื่องและผ่านมาสักระยะ ข่าวกรณีศึกษาเหล่านั้น สามารถจัดให้เป็น ข่าวหนัก (Hard News) ได้
เช่นกัน เนื่องจากเริ่มมีความซับซ้อน มีผู้เกี่ยวข้อง มีความหมายในหลายมิติ ต้องมีการท าความเข้าใจ
และอาศัยประสบการณ์เข้ามาร่วมในการพิจารณาติดตามข่าวนั้นๆด้วย จึงเป็นไปได้ว่างานวิจัยเล่มนี้ 
ก าลังศึกษาข่าวบันเทิงที่มีมิติทั้ง การเป็นข่าวเบา และพัฒนาต่อเนื่องจนเป็น ข่าวหนัก ได้เช่นกัน 

จากแนวคิดของความเป็นข่าวบันเทิงข้างต้น ผู้วิจัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้
ประกอบกับการตัดสินใจ หรือวิเคราะห์พิจารณาถึงรายการต่างๆ หรือการน าเสนอข่าวต่างๆที่ปัจจุบัน
มีอยู่มากโดยเฉพาะข่าวบันเทิง จ าเป็นต้องมีแนวทางในการวิเคราะห์ว่าลักษณะไหนที่เป็นการน าเสนอ
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ข่าวบันเทิงโดยผ่านการน าเสนอทางโทรทัศน์ เพ่ือที่จะได้เชื่อมโยงไปยังแนวคิดอ่ืนๆในการวิเคราะห์
การน าเสนอข่าวบันเทิงในแต่ละประเด็นหรือกรณีศึกษาที่ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการท าการวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องของการก าหนดวาระข่าวสารประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เพ่ือ
ด าเนินได้ถูกต้องตามแนวทางความเป็นข่าวบันเทิง และส่งผลให้การค้นหาค าตอบในงานวิจัยเป็นไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับควำมเป็นดำรำ (Stardom) และบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 

 
หากกล่าวถึงความเป็นดารา นักแสดง ศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่ ได้รับความนิยมหรือ

เป็นที่รู้จักของคนในสังคมนั้น มีพ้ืนฐานการเกิดที่เกิดจากการประกอบสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปสู่
ผลประโยชน์ในหลายๆประการ ซึ่งหากกล่าวถึงความนิยม หรือความมีชื่อเสียงนั้นไม่ได้สามารถเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติได้ ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดที่เข้ามามีผลประโยชน์ เมื่อเกิดความมีชื่อเสียงขึ้นกับใคร หรือ
เมื่อดารา นักแสดง ได้รับความนิยมมากขึ้นสังคม ก็จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจในล าดับต่อไป 

หากกล่าวถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคนในวงการบันเทิง ก็สามารถ
กล่าวได้ว่าเป็น ธุรกิจบันเทิง อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งถ้าหากกล่าวถึงธุรกิจบันเทิงนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่อง
และคลอบคลุมทั้งธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจละคร รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆที่อาจไม่ใช่เกี่ยวเนื่อ งกับ
ดารา นักแสดง ศิลปิน แต่สิ่งเหล่านั้นมีความเป็นบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจความงาม 
ธุรกิจสวนสนุก และอีกมากมายหลายธุรกิจ แต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามก็นิยมสร้างความน่าสนใจ
ให้ธุรกิจนั้นด้วยการใช้ ดารา นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง เข้ามามีส่วนหนึ่งในการท าธุรกิจนั้นๆเพ่ือ
สร้างการรับรู้ให้กลับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งเหตุผลที่ธุรกิจเหล่านั้นจ าเป็นต้องมีดารา 
นักแสดง ศิลปิน และบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นองค์ประกอบ เพราะเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

(1) ธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในสังคม หรือเรียกได้ว่าเข้ามา
มีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมนั้นๆด้วย และในยุคสังคมสมัยใหม่ที่คนต่างใช้เวลาเวลาอยู่
กับธุรกิจบันเทิงเพ่ิมมากข้ึนด้วยนั่นเอง 

(2) ธุรกิจบันเทิงเป็นอีกธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างมาก และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการบริโภค (consumer society) และมีการขยายอย่าง
กว้างขวางในระดับโลก ซึ่งเห็นได้จากกระแสความนิยมจากฝั่งตะวันตก รวมถึงความนิยมในธุรกิจ
บันเทิงจากเกาหลีใต้ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

(3) ธุรกิจบันเทิงในลักษณะหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับธุรกิจบันเทิงอ่ืนๆด้วยเช่นกัน 
รวมถึงมีความสัมพันธ์กับธุรกิจอ่ืนๆในส่วนของสินค้า และบริการต่างๆ ซึ่งในส่วนของการที่ ได้ดารา 
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นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงจากธุรกิจบันเทิงอย่างหนึ่ง มาร่วมในการสร้างความน่าสนใจให้กับ
ธุรกิจสินค้าและบริการอ่ืนๆ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 

(4) ธุรกิจบันเทิงมีความเกี่ยวพันกับมิติ อ่ืนๆทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นมิติการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี เพราะในความบันเทิงล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลกับบริบทอ่ืนในสังคม 
โดยเฉพาะความเป็นดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ก็เป็นภาพตัวแทนของมิติอ่ืนๆได้ด้วย
เช่นกัน ด้วยเหตุผลที่ใช้ความเป็นที่นิยมในตัวบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์กันอย่างลงตัว (สมสุข  
หินวิมาน, 2558) 

หากกล่าวถึง ความเป็นดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ในมิติที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจ
บันเทิง  ท าให้ผู้วิจัยมองสิ่งที่เกิดข้ึนในเรื่องของการประกอบสร้างความเป็นดารา นักแสดง หรือบุคคล
ที่มีชื่อเสียง ได้ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ การที่บุคคลเหล่านี้จะมีภาพลักษณ์หรือได้รับการยอมรับให้
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือได้รับความนิยม ก็ต้องเกิดจากการประกอบสร้างขึ้น ซึ่งการจะประกอบ
สร้างเหล่านั้นก็ต้องผ่านธุรกิจบันเทิงต่างๆมากมายที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดชัดเจนขึ้นกับดารา 
นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น และเมื่อประสบความส าเร็จภายในธุรกิจบันเทิงแล้วก็จะ
พัฒนาไปยังมิติของธุรกิจอ่ืนๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบันเทิงและมีดารา นักแสดง และบุคคลที่มี
ชื่อเสียง เป็นตัวแทนในการสร้างความนิยมให้กับธุรกิจเหล่านั้น รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆ ดังนั้น
การจะเป็นดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากคนในสังคม ต้องผ่านการ
ประกอบสร้างขึ้นจากองค์ประกอบหลายๆอย่าง โดยมีผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การประกอบสร้าง 

 
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับควำมเป็นดำรำ (Stardom) 

ดารา (Star) (จุติมาศ  เกลี้ยงเกลา, 2556) คือสื่อประเภทสื่อบุคคลที่ท าหน้าที่
เปรียบเป็นภาพของตัวแทนในการถ่ายทอดบทบาท เรื่องราวต่างๆ โดยผ่านช่องทางหลากหลาย
ช่องทางไปยังผู้รับสาร ซึ่ง ดารา ไม่ได้ใช่แค่เพียงเป็นนักแสดงที่เห็นได้จากการแสดงบทบาทต่างๆผ่าน
ทางสื่อโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ต่างๆ แต่ยังรวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็น นักร้อง หรือนักแสดง ที่ท า
หน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวในมิวสิควิดีโอ (MV) หรือในการแสดงภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงการแสดง
ละครเวที ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง และในบางครั้งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยใหม่ จะเรียกดารา
เป็น บุคคลที่น่าหลงใหล (Idol) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในการเรียกดาราที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบ
ให้ผู้ที่ติดตามผลงานอยากปฏิบัติตาม 

ในตัวของดาราทุกคนจะมีลักษณะ ความเป็นดารา (Stardom) เพราะเหตุผลของการท า
ให้บุคคลในสังคม หรือผู้ชม ผู้ติดตามผลงาน ได้ให้ความสนใจในการติดตามดารา โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างดาราและผู้ชมผ่านช่องทางต่างๆ หรือสื่อประเภทต่างๆ 
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หากกล่าวถึงสังคมไทยในปัจจุบัน ดารามีบทบาทมากเพราะดาราคือต้นแบบของการ
ประพฤติ ปฏิบัติตามของคนในสังคม ซึ่งเรื่องใดที่ดาราได้ให้ความสนใจหรือเกิดกระแสในกลุ่มดารา
ด้วยกันเอง เรื่องนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่สังคมต่างให้ความส าคัญ และกลายเป็นเรื่องที่สังคมจะน ามา
ประพฤติ ปฏิบัติ ท าให้หลายๆเรื่องเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ดาราจึงเปรียบเป็นสื่อกลางที่
สะท้อนออกมาเป็นแนวความคิดท าให้ประชาชนในสังคมเกิดความเชื่อและความศรัทธาในตัวดารา 
และก็เลือกที่จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นออกมา จึงมีค ากล่าวที่ว่า “ดาราคือคนของประชาชน” ไม่ว่า
ดาราจะท าเรื่องอะไร หรือสนใจอะไร ก็จะมีผลมายังประชาชน ด้วยเหตุนี้ ดาราจึงมีบทบาทที่ส าคัญ
ในสังคม ทั้งบทบาทการเป็นสื่อกลางไปยังประชาชน บทบาทในการสร้างความบันเทิง บทบาทในการ
สร้างความรู้ บทบาทในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ของประชาชน รวมถึง
บทบาทในการโฆษณาชวนเชื่อ และที่ส าคัญส่งผลไปยังอุดมการณ์ความคิดของประชาชนด้วย 
เพราะฉะนั้น ชีวิตประจ าวันของประชาชนในสังคมไทยจึงมักมีผลมาจากการเลียนแบบ หรือใช้ชีวิต
ตามการแนะน าหรือชักจูงจากดารานั่นเอง (ทัศนีย์ สมมิตร์, 2551) 

จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ดาราจึงกลายเป็นบุคคลส าคัญที่เจ้าของสินค้าและบริการต่าง
ให้ความส าคัญในการเลือกเป็นส่วนหนึ่งของการท าการตลาดให้กับสินค้าและบริการ เนื่องจากดารา
คือส่วนหนึ่งของสังคมและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา และ
อุดมการณ์ ของคนในสังคม จึงเป็นเหตุให้ดารารับอีกบทบาทนอกเหนือจากการสร้างความบันเทิงแล้ว 
คือการท าหน้าที่ชวนเชื่อและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม โดยผ่านการเป็นพรีเซนเตอร์
สินค้าและบริการ แต่การที่ดาราจะก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลส าคัญและมีผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนในสังคมได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ผ่านกระบวนการประกอบสร้างขึ้นเพ่ือ
น าไปสู่ผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นเบื้องหลังของดารา เช่น การที่ดาราผู้หญิงมีพฤติกรรมโพสต์
ข้อความพาดพิงบุคคลที่ 3 ท าให้เป็นในพ้ืนที่ส่วนตัวอย่าง “อินสตาแกรม” (IG) ประเด็นชวนติดตาม 
และสังคมเกิดการติดตามข่าวเกี่ยวกับดาราหญิงท่านนั้น แต่ไม่กี่วันมีการเปิดตัวสินค้าและบริการที่
ตนเองลงทุน นั่นหมายถึงผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างกระแสประเด็นนี้
นั่นเอง สังคมก็เกิดการรับรู้ กลายเป็นการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้า สร้างการจดจ า ในขณะที่
สื่อมวลชนก็ให้ความส าคัญและชี้น าให้สังคมเกิดความสนใจที่จะติดตามด้วย เป็นต้น 

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 
2.3.2.1 ควำมหมำยของบุคคลที่มีชื่อเสียง 

บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ A celebrity is person who is known for his 
well-knowness : บุคคลที่เป็นที่รู้จักเพราะการมีชื่อเสียง ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มที่มีชื่อเสียงออกเป็น
ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
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(1) Actor , Actress คือ กลุ่มดารานักแสดง หากกล่าวถึงกลุ่มนี้หมายรวมถึง 
นักแสดงที่มีผลงานผ่านทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ในฐานะของการเป็นนักแสดง เพราะภาพที่ติดตัว
บุคคลเหล่านี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นนักแสดงและมีภาพติดตัวต่อเนื่องมา ซึ่งภาพลักษณ์จากการ
แสดงเป็นเรื่องส าคัญเพราะจะท าให้ผู้ที่ติดตามรับชมติดภาพลักษณ์นั้นจากการแสดงในละครหรือ
ภาพยนตร์ ซึ่งบทบบาทการแสดงจึงเป็นเรื่องส าคัญ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความมี
ชื่อเสียงในงานอ่ืนๆอีก เช่น การรับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ เป็นต้น 

(2) Singer คือ ศิลปินนักร้อง นักดนตรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายใน
การก้าวเข้ามาท าหน้าที่การเป็นศิลปิน มาจากการประกวดผ่านเวทีการประกวดต่างๆมากมาย หรือมา
จากการพบเจอผ่านแมวมองและต้องอบรม ฝึกซ้อม จนสามารถออกมาสร้างผลงาน มีค่ายให้สังกัด 
และมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความแตกต่างของศิลปินกับนักแสดงนั้นจะเป็นในแง่มุมของการ
มีผู้จัดการ มีค่าย หรือมีต้นสังกัด ที่ศิลปินชัดเจนกว่านักแสดง โดยที่ต้นสังกัดจะพัฒนาบทบาทและ
ภาพลักษณ์ของศิลปินไปในทิศทางที่วางไว้แต่แรก ทั้งเรื่องของการแต่งกาย เรื่องของค่าตัว เรื่องของ
ผลงานเพลง จะมีความชัดเจนมากกว่าการเป็นนักแสดง 

(3) Singers – Actor , Actress ; Actor , Actress – Singers คือ กลุ่มของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องและก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดง หรือจากการเป็นนักแสดงก้าวสู่
การมีผลงานการร้องเพลง เห็นได้จากหลากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง
และมีชื่อเสียงก็จะได้รับการติดต่อให้มารับบทบาทโดยเฉพาะการแสดงในงานภาพยนตร์ และในส่วน
ของการเป็นนักแสดงและมีความสามารถในด้านการร้องเพลง ก็จะได้มาร่วมร้องเพลงประกอบละคร
บ้าง ประกอบภาพยนตร์ ที่ตนแสดง และก้าวสู่การท าอัลบั้ม เหตุผลที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
หลายประเภทเพราะชื่อเสียงที่ส่งต่อจากผลงานหนึ่งไปสู่ผลงานหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลที่มีชื่อเสียง
หรอืเซเลบริตี้กลุ่มนี้ต้องมีการจัดการภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

(4) Sport Figures คือกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงจากความสามารถทางกีฬา หรือ
มีผลงานเกี่ยวกับการเล่นหรือแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นความส าเร็จในระดับสากลเป็นที่รู้จักน ามาซึ่งชื่อเสียง
ให้กับตนเองและสังคม กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงกลุ่มนี้จะมีชื่อเสียงเป็นช่วงเวลาขึ้นอยู่กับการแข่งขัน 
และผลงานที่ดีจากการแข่งขัน โดยถ้าแข่งขันและมีผลชนะอย่างต่อเนื่อง ชื่อเสียงก็จะมีอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่รู้จักของคนในสังคม แต่ถ้าหากมีการแข่งขันที่น้อยลงตามอายุ หรือมีผลงานที่แพ้มากขึ้น ก็จะ
เป็นผลให้ชื่อเสียงลดลงไปตามล าดับ 

(5) News Anchors & MC คือ กลุ่มที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว ผู้ด าเนิน
รายการ พิธีกร เป็นกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงจากการท าหน้าที่ผ่านโทรทัศน์ท าให้เกิดความนิยมจากการ
ติดตามรับชมจากประชาชน เมื่อเกิดการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องก็ได้รับความนิยม และกลายเป็น
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บุคคลที่มีชื่อเสียงขึน้มา โดยเฉพาะหากใครท าหน้าที่ได้ดี มีลักษณะเฉพาะตัวที่ง่ายต่อการจดจ า หรือมี
รูปร่างหน้าตาที่ดี ก็จะสร้างความโดดเด่นให้จ าได้ง่าย 

(6) Beauty คือ กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในลักษณะของนางงามจากเวทีการ
ประกวดต่างๆ หรือจากการคัดสรร โดยมีคุณลักษณะของรูปร่าง หน้าตา น้ าเสียง ที่งดงาม โดดเด่น ก็
จะได้รับความสนใจจากสังคม จากประชาชน และเมื่อมีความนิยมกลุ่มนี้ก็มักจะได้รับการต่อยอดใน
สายงานอ่ืนๆที่สร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นนางแบบ หรือเป็นนักแสดงในบทบาทต่างๆ 

(7) High-So คือ กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเรียกได้ว่าเป็นเซเลบริตี้จริงๆ มี
ทั้งรูปลักษณ์ รูปทรัพย์ ชาติตระกูล ที่ดีในระดับหนึ่ง แต่กลุ่มนี้เพ่ิงเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมไทยในช่วง
หลังเพราะในอดีตกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีชื่อเสียงในแวดวงของสังคมที่ตนเองอยู่เท่านั้น แต่ช่วงหลังเมื่อมี
ทายาทคนรุ่นใหม่ก็มีการเปิดตัวกันมากขึ้นท าให้เริ่มเป็นที่รู้จัก ข้อแตกต่างของกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง
กลุ่มนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆคือเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่เกิดเพราะวงศ์ตระกูล แต่ในขณะที่กลุ่ม
อ่ืนๆต้องผ่านการสร้างสมโดยตนเองทั้งสิ้น 

ทั้ง 7 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการจัดกลุ่มบุคคลที่มี
ชื่อเสียง กลุ่มคนดัง หรือเรียกได้ว่าเป็นเซเลบริตี้ (ดารณี  สังข์เจริญ, 2551) 

2.3.2.2 แนวคิดเรื่องกำรสร้ำงช่ือเสียง 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นได้มีก ารพัฒนาทาง

ความคิดและเปลี่ยนแปลงไป จากในอดีตที่ “ผู้มีชื่อเสียง” (The Celebrition) หมายถึง “ผู้ยิ่งใหญ่” 
(Big man) ที่จะเกิดข้ึนกับบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะ ดังนี้ 

(1) ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยชาติก าเนิด คือ ผู้ที่เกิดมาภายในครอบครอบครัวที่ฐานะ
ทางการเงินที่ดี มีชาติตระกูลที่ดีจากรุ่นต่อรุ่น และเป็นตระกูลที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมหรือ
เป็นที่รู้จักในสังคมระดับเดียวกัน 

(2) ผู้ที่ได้กระท าการยิ่งใหญ่ คือ ผู้ที่มีชื่อเสียงจากการสร้างผลงานให้เป็นที่
รู้จักและได้รับชื่อเสียง การชื่นชม ในผลงานนั้นๆจากคนในสังคม ท าให้บุคคลนั้นมีชื่อเสียงและ
กลายเป็นที่นิยมชมชอบจากสังคม 

(3) ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาว่ายิ่งใหญ่ คือ ผู้ที่มีผลมาจากการได้สร้าง
ผลงาน เกียรติประวัติ หรือเป็นผู้น า จนได้รับความไว้วางใจจนก่อเกิดศรัทธาจากคนในสังคม และ
น าไปสู่การด าเนินรอยตาม 

แต่หากกล่าวถึงในปัจจุบันนั้น “ผู้ที่มีชื่อเสียง” เป็นที่มาจากบุคคลที่มี
พฤติกรรม หรือการกระท าท่ีท าให้สังคมได้รู้จัก ผ่านการน าเสนอหรือส่งสารเรื่องราวโดยสื่อมวลชน ซึ่ง
จากการศึกษาข้างต้นสามารถที่จัดแบ่งลักษณะของความมีชื่อเสียง 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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(1) บุคคลที่มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือวีรบุรุษ (Hero) หมายถึง 
บุคคลที่มีอ านาจซึ่งมีผลมาจากการกระท าของตนเองเป็นผลท าให้คนในสังคม หรือคนรอบข้าง ให้การ
ยอมรับและให้ความเชื่อถือมากเป็นพิเศษ ซึ่งการที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่ 
หรือการเป็นวีรบุรุษ (Hero) นั้น ก็ต้องมีผลงาน หรือมีการกระท าในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยากแก่การท าให้เกิด 
หรือเป็นพ้ืนฐานทางครอบครัวและชาติตระกูลที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ยากกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ทหาร
หรือผู้น าทัพ ผู้น าชาติ รวมถึงผู้น าทางศาสนาของแต่ละศาสนา เป็นต้น 

(2) บุคคลที่มีชื่อเสียงจากการเป็นคนดัง (Celebrity or Big name) โดยที่
การสร้างชื่อเสียงในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายและใช้เวลารวดเร็ว เนื่องจากการจะท าให้ใครรู้จักใน
ฐานะคนดังจะมีการเผยแพร่จากผู้ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อมวลชน ท าให้ประชาชนรับรู้ได้รวดเร็วและเกิดขึ้น
ได้ทุกวัน ตลอดเวลา ซึ่งความมีชื่อเสียงที่เกิดกับบุคคลในลักษณะนี้จะเป็นทิศทางที่ดี เป็นเรื่องที่ดี 
และน ามาซึ่งความนิยมชมชอบจากประชาชน แต่ไม่ได้หมายรวมถึงการถูกกล่าวถึงในทางลบ เพราะ
ถึงแม้การกล่าวถึงของสื่อมวลชนในทางลบจะท าให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น แต่ไม่ใช่การกล่าวถึงใน
เชิงที่สร้างชื่อเสียง แต่เป็นผู้ถูกกล่าวถึงในทางที่เรียกอีกอย่างว่า ฉาวโฉ่ (Noriety) ซึ่งไม่ใช่ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง (Celebrity) 

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากการเป็นคนดัง (Celebrity or Big name) โดยที่
การสร้างชื่อเสียงในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายและใช้เวลารวดเร็ว เนื่องจากการจะท าให้ใครรู้จั กใน
ฐานะคนดังจะมีการเผยแพร่จากผู้ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อมวลชน ท าให้ประชาชนรับรู้ได้รวดเร็วและเกิดขึ้น
ได้ทุกวัน ตลอดเวลา ซึ่งความมีชื่อเสียงที่เกิดกับบุคคลในลักษณะนี้จะเป็นทิศทางที่ดี เป็นเรื่องที่ดี 
และน ามาซึ่งความนิยมชมชอบจากประชาชน แต่ไม่ได้หมายรวมถึงการถูกกล่าวถึงในทางลบ เพราะ
ถึงแม้การกล่าวถึงของสื่อมวลชนในทางลบจะท าให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น แต่ไม่ใช่การกล่าวถึงใน
เชิงที่สร้างชื่อเสียง แต่เป็นผู้ถูกกล่าวถึงในทางที่เรียกอีกอย่างว่า ฉาวโฉ่ (Noriety) ซึ่งไม่ใช่ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง (Celebrity) (อ้างถึงใน พัชริดา วัฒนา, 2552) 

สืบเนื่องต่อมาจึงมีการพัฒนาการของความเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งสิ่งที่
พัฒนาเข้ามานั้นคือการเข้ามามีบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงส าคัญที่ท าให้บุคคล
ธรรมดามีชื่อเสียงได้ ซึ่งในยุคนี้เป็นการพัฒนาจากอดีตขึ้นมา กล่าวคือ การจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
นั้น ถ้าหากเป็นยุคก่อนหน้านี้ต้องเกิดจากการเป็นวีรบุรุษ แต่ยุคนี้เมื่อมีสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาท 
การจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่สร้างวีรกรรม สร้างเรื่องราว หรือมีผลงานที่
กล่าวถึงในวงกว้างของสังคม หากแต่เป็นเพียงบุคคลธรรมดาแต่ได้รับการกล่าวถึงโดยสื่อมวลชนก็
สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ ซึ่งนั่นก็หมายถึงมีสื่อมวลชนเข้ามาเป็นช่องทาง
ส าคัญในการสร้างความมีชื่อเสียงให้เกิดขึ้น ซึ่งยุคท่ีสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมนี้ก็ได้พัฒนารูปแบบมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแนวคิดนี้ก็ยังคงได้รับการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นแนวคิดที่เห็นผล
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ชัดที่สุดอีกทางในการสร้างความมีชื่อเสียงให้เกิดกับบุคคล เพราะช่องทางการน าเสนอผ่านสื่อนั้น รับรู้
ได้อย่างรวดเร็วและรับรู้โดยวงกว้าง 

อย่างไรก็ดี หากกล่าวถึงลักษณะของการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
ยังคงมีอีกมิติหนึ่งที่มีความน่าสนใจ คือนอกเหนือจากการที่สื่อมวลชนจะเป็นช่องทางส าคัญในการ
สร้างการรับรู้ในตัวของบุคคลแล้ว ในด้านตัวบุคคลเองก็ยังสามารถที่จะสร้างการรับรู้ไปยังสังคม หรือ
สาธารณชนได้ด้วยตนเองด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องของช่องทางในการสื่อสาร
ออนไลน์ หรือสังคมออนไลน์ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และรับรู้กันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ความเป็นตนเองให้สังคมรับรู้ ท าให้จากการเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปก็เกิดการรับรู้ในตัวตนและ
ประกอบกับสิ่งที่ตนเองน าเสนอมีความน่าสนใจ เป็นประเด็นทางสังคม ก็จะท าให้สังคมเกิดความสนใจ
ในตัวของบุคคลนั้นๆ ส่งผลให้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงขึ้นมา ซึ่งเกิดได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพา
สื่อมวลชน และในทางกลับกันสื่อมวลชนอาจใช้ความเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของคนนั้นๆในการสร้าง
ความน่าสนใจให้กับสิ่งที่สื่อมวลชนน าเสนอแทนด้วย 

จากมุมมองที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความมีชื่อเสียง ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลจนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้น มีจากหลากหลายลักษณะ แต่ปัจจุบันการจะเป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียงไม่จ าเป็นต้องมีมาแต่ก าเนิด สามารถที่จะสร้างขึ้นได้โดยผ่านสื่อมวลชนที่น าเสนอเรื่องราวอัน
ท าให้เกิดความนิยมชมชอบจากคนในสังคม ซึ่งผ่านการประกอบสร้างขึ้นและการเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนั้น 
จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆซึ่งถูกลดค่าจากการเป็นวีรบุรุษ หรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เพราะการสนับสนุนผ่านทางสื่อมวลชน และการสร้างความเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยบุคคลผู้นั้นซึ่ง
อาจจะชัดเจนขึ้นต่อไปในอนาคตก็เป็นได้ 

ซึ่งผู้วิจัยเลือกที่แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นแนวคิด
หลักอีกแนวคิดในการวิจัย เพราะสามารถที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง หรือ
ข่าวบันเทิงได้ เพราะการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็คือบุคคลที่ประชาชนต่างให้ความสนใจหรือรู้จักเป็น
พิเศษ ซึ่งวงการบันเทิงหรือข่าวบันเทิงนั้นก็ล้วนแต่เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับตัวบุคคลผ่านสื่อมวลชนที่
ท าหน้าที่เสนอข่าวบันเทิง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับ
วงการบันเทิง หรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากวงการอ่ืนๆแต่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวงการ
บันเทิง หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการบันเทิง เพ่ือน ามาสู่กรณีศึกษาตามประเด็นวิจัยที่ได้ตั้งไว้แต่
ต้น  
 
 
 



37 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสำร 
 
หากกล่าวถึง “ผู้รับสาร” (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยมีผลมาจาก 2 ปัจจัยหลัก โดยปัจจัยแรกนั้นกล่าวถึงผู้รับสารที่เปลี่ ยนแปลงไปตาม
สภาพของโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งนั่นหมายถึงตัวผู้รับสารก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัย
ที่สองนั้นก็คือ ตัวผู้วิจัยทีการเปลี่ยนแปลงทางทัศนะและความคิดอยู่ตลอด  ซึ่งแนวคิดของผู้รับสาร
นั้นจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะดังนี้ 

(1) ผู้รับสารในฐานะผู้ดูผู้ชม (Spectator) คือ ผู้รับสารที่เข้าไปติดตามรับชม
รายการโดยตรงและมีส่วนร่วมกับการแสดงนั้นๆ ตัวอย่างเห็นได้จากรายการโทรทัศน์ต่างๆที่น าเสนอ
เนื้อหาและเรื่องราวโดยมีความจ าเป็นที่ต้องการอารมณ์ร่วมจากผู้รับสารเพ่ือสร้างความน่าสนใจใน
การน าเสนอ หรือเมื่อน าเสนอเนื้อหาแล้วต้องการการตอบรับจากผู้รับสาร จึงเห็นได้ว่าในรายการ
โทรทัศน์จะมีผู้ที่รับชมอยู่ในพ้ืนที่การถ่ายท านั้นด้วย เพ่ือสร้างการตอบรับและมีส่วนร่วมกับการ
น าเสนอเนื้อหานั้นๆ เช่น รายการตลก ก็จะมีผู้ที่เข้าไปรับชมและท าหน้าที่หัวเราะ หรือปรบมือ 
หลังจากการแสดงหรือการถ่ายทอดเรื่องราวของนักแสดงตลก เป็นต้น 

(2) ผู้รับสารในฐานะ “สาธารณะ” (Public) คือ ผู้รับสารที่เริ่มจากการรับรู้เนื้อหา 
เรื่องราว จากสิ่งที่สื่อได้น าเสนอออกไป และเมื่อรับสารแล้วก็จะน าไปสู่การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือส่ง
ต่อเรื่องราวในเชิงสาธารณะ หรือน าเสนอความคิดเห็นโดยการสร้างมีส่วนร่วมให้เกิดในสังคม ซึ่งการ
ส่งต่อเรื่องราวของผู้รับสารในฐานะสาธารณะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่มีมุมในด้านของการใช้
อ านาจต่างๆ รวมถึงเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเมืองด้วยเช่นกัน ปัจจุบันเราจะเห็นการส่งต่อ
ของผู้รับสารในฐานะสาธารณะได้จาก การเสนอประชามติในประเด็นต่างๆของประชากร เป็นต้น 

(3) ผู้รับสารในฐานะ “มวลชน” (Mass) คือ เป็นมุมมองที่อ้างอิงจากทฤษฎีสังคม
มวลชน (Mass society) ที่อธิบายเรื่องผู้รับสารในแง่ของปริมาณ และคุณภาพ กล่าวคือถ้าเป็นใน
แง่มุมของปริมาณผู้รับสาร จะมีปริมาณที่มาก ในสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งจะรวมถึงกลุ่มผู้รับสารที่
หลากหลายประเภทในสังคมนั้นๆ การส่งสารจึงควรส่งสารให้เข้าถึงกลุ่มที่หลากหลาย ในขณะที่ถ้า
กล่าวถึงในแง่มุมของคุณภาพนั้น ก็จะอธิบายจากความเป็นลักษณะสังคมใหญ่ ที่ผู้รับสารต่างไม่มี
ความเกี่ยวเนื่อง ไม่รู้จัก หรือต่างคนต่างใช้ชีวิตภายใต้การด ารงชีวิตในเมืองใหญ่ 

(4) ผู้รับสารในฐานะ “ตลาด” “ผู้บริโภค” (Market) คือ เป็นการมองผู้รับสารใน
ฐานะที่มีอ านาจในการซื้อของสื่อมวลชน  โดยที่มุมมองการสื่อสารของสื่อในลักษณะนี้เกิดจากการที่
สื่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นธุรกิจ ซึ่งมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงบทบาทการท าหน้าที่ของ
สื่อมวลชน โดยกล่าวคือ จากการที่สื่อจะท าหน้าที่ในการน าเสนอเรื่องราวหรือเนื้อหานั้นๆโดยมาจาก
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พ้ืนฐานความต้องการของ “ผู้ส่งสาร” เป็นหลัก ก็เปลี่ยนเป็นการน าเสนอเรื่องราวหรือเนื้อหานั้นๆ
ภายใต้ความต้องการของ “ผู้รับสาร” แทน (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ ก็มีลักษณะของผู้รับสารที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 4 ประเภท ก็มีอยู่ตาม
ลักษณะของการรับสารแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผลกระทบหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ส่งสารโดยสื่อมวลชนอย่างแน่นอน เพราะผู้รับสารทั้ง 4 ประเภท จะเป็นอีกตัวก าหนดบทบาทการ
น าเสนอของสื่อมวลชน รวมถึงการท าหน้าที่สื่อมวลชนอีกด้วย 

2.4.1 พัฒนำกำรของกำรวิจัย ผู้รับสำร 
ในการจัดแบ่งประเภทของการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ “ผู้รับสาร” นั้น จะสามารถ

จัดแบ่งได้โดยอาศัยมุมมองที่เก่ียวเนื่องกับ ทัศนะของผู้รับสาร ซึ่งใช้หน่วยการวิเคราะห์ออกมาดังนี้ 
(1) การวิจัยผู้รับสารที่เน้นผลกระทบ ที่สื่อมวลชนสามารถก่อให้เกิดแก่ผู้รับสารที่มี

ลักษณะเป็นมวลชน (Mass) ซึ่งการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนมองผู้รับสารในฐานะของมวลชนที่เชื่อใน
พลังอิทธิพลของสื่อ โดยที่มีทฤษฎีผลกระทบ (Impact Study) เป็นพื้นฐานของการวิจัย 

(2) การวิจัยที่ใช้แนวทาง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร” การ
วิจัยผู้รับสารในประเด็นนี้จะตรงข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้นในข้อ (1) เนื่องจากจะมองผู้รับสารเป็น
ผู้กระท า ไม่ใช่ผู้ถูกกระท า เพราะความต้องการของผู้รับสารมีความต้องการแตกต่างกันออกไป นั่น
หมายถึงการที่ผู้รับสารจะพึงพอใจการน าเสนอของสื่อนั้นก็แตกต่างกันออกไป ท าให้การวิจัยผู้รับสาร
ในลักษณะนี้จะวิจัยในเชิงปัจเจกบุคคล เพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน 

(3) การวิจัยที่ใช้หน่วยการวิเคราะห์เป็นกลุ่ม กล่าวคือ จากข้อ 2 ที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นท าให้เข้าใจได้ว่าการวิจัยผู้รับสารในลักษณะของที่ผู้รับสารที่มีอ านาจในการเปิดรับสื่อ หรือมีความ
พึงพอใจส่วนตัวในการที่จะเลือกรับสื่อ แต่สืบเนื่องต่อมามีการพัฒนาทางสังคมเกิดกลุ่มคนที่มีความ
ต้องการในการน าเสนอของสื่อมารวมตัวกันขึ้นในสังคมนั้นๆ จะมีลักษณะบางอย่างที่มีความคล้ายกัน 
หรือเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ท าให้ต้องมีการจัดกลุ่มเพ่ือ
ศึกษา ซึ่งต้องมีเกณฑ์ในการวิจัยโดยศึกษาถึงลักษณะทางประชากร หรือลักษณะของการด าเนินชีวิต 
เป็นต้น 

นอกจากนั้น Clausse (1968) (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2552) ยังได้
น าเสนอในเรื่องของเกณฑ์การแบ่งผู้รับสารโดยใช้เกณฑ์ เรื่อง “การรับสารอย่างจริงๆ” มาเป็นเกณฑ์
ในการแบ่ง มีอยู่ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) กลุ่มผู้รับสารที่ถูกคาดว่าจะสามารถคลอบคลุมการส่งสารไปได้ (Potential 
public) กล่าวคือ เป็นการประมาณการจากผู้ส่งสารที่จะมองถึงปริมาณของผู้รับสารที่จะได้รับสาร
จากการส่งสารนั้นๆ นอกเหนือจากนั้นยังรวมถึงการศึกษาตัวผู้รับสารว่ามีช่องทางไหนที่สามารถรับ
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สารได้อย่างดีที่สุด สะดวกที่สุด หรือเป็นช่องทางที่นิยมที่สุดในกลุ่มผู้รับสารนั้นๆ เพ่ือท าให้ประบรรลุ
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อส่งสารออกไป 

(2) กลุ่มผู้รับสารที่เปิดรับสารนั้นจริงๆ (Effective Public) คือกลุ่มคนที่มีวิถีใน
การรับสารนั้นอยู่บ่อยๆ หรือเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อแต่ละสื่อจริงๆ เช่น กลุ่มคนที่นิยม
ซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน หรือนิยมเปิดวิทยุในการติดตามรับฟัง ทั้งข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมถึงรับฟังเรื่องราวบันเทิงต่างๆ หรือการเปิดดูโทรทัศน์อย่างจริงๆ ไม่ใช่การเปิดไว้แล้วตัวบุคคลนั้น
ไปท าภารกิจอ่ืนๆ 

(3) กลุ่มผู้รับสารที่เปิดรับแต่เนื้อหาเฉพาะๆ แบบประจ ารายการ (Particular 
message public) คือกลุ่มผู้รับสารที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือเนื้อหานั้นๆอยู่เป็นประจ า จนเป็น
กลุ่มที่สามารถวัดค่าความนิยมในการติดตาม หรือเรตติ้ง ออกมาเป็นตัวเลขได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังเพลง
รายการวิทยุ หรือแฟนๆที่ติดตามละครทางโทรทัศน์ หรือผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายสัปดาห์ 
รวมถึงนิตยสารรายปักษ์ รายเดือน ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต วงการบันเทิง สุขภาพ ความงาม เป็นต้น 

(4) กลุ่มผู้รับสารที่ได้รับผลอย่างแท้จริงจากสื่อ (Actually affected public) คือ
กลุ่มผู้รับสารในลักษณะพิเศษที่มีเรื่องของมิติความสัมพันธ์กับสื่อนั้นๆ หรือรายการนั้นๆ รวมถึง
เนื้อหาต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านสื่อออกมา จนเมื่อมีการรับสารเข้าไปแล้วจะเกิดพฤติกรรมหลายๆอย่าง
ตามมา ทั้งการส่ง SMS เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมแฟนเพจเพ่ือติดตามความ
เคลื่อนไหวในช่องทางออนไลน์เพ่ิมเติม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สถานีนั้นๆ รายการนั้น หรือ
สื่อนั้นๆจัดขึ้น เป็นมิติในด้านความสัมพันธ์ที่เกิดแท้จริงกับผู้รับสาร 

อย่างไรก็ตามจากการแบ่งประเภทของผู้รับสารที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น
การแบ่งโดยใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งก็ตาม ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นที่ตัวผู้รับสารเองจะมีคุณสมบัติ 
หรือมีความเป็นผู้รับสารที่จัดอยู่ในหลายประเภท มากกว่าที่จะเป็นแบบข้อใดข้อหนึ่ง เพราะการ
ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้น โดยเฉพาะข่าวบันเทิงที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับกรณีศึกษาทั้ง 2 
กรณี เป็นเรื่องที่โดดเด่นกว่าข่าวบันเทิงในประเด็นอ่ืนๆ และเป็นเรื่องที่จัดว่าเป็นวาระแห่งชาติโดยมี
การน าเสนอในวงกว้างและได้รับความนิยมในการติดตาม ซึ่งผู้ศึกษาในประเด็นดังกล่าวก็จะต้องมีการ
พิจารณาและวิเคราะห์ในเรื่องของผู้รับสารให้มีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ หรือตัว
แปรอื่นๆมาร่วมวิเคราะห์ความเป็นผู้รับสารนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง 

2.4.2 แบบกำรวิเครำะห์ผู้รับสำร 
ในการวิเคราะห์ผู้รับสารนั้น จะต้องมีการจัดแบ่งการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้รับ

สาร ซึ่งมีลักษณะการแบ่งที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ทั้งการมองผู้รับสารในบทบาทที่ท า
หน้าที่เป็นผู้เลือกรับสารจากสื่อ หรือมองผู้รับสารในบทบาทที่ท าหน้าที่รับตามสิ่งที่สื่อน าเสนอมาให้ก็
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สามารถมองได้ แต่ที่จะกล่าวต่อไปข้างต้นเป็นการแบ่งที่สามารถน ามาประกอบกับการศึกษาผู้รับสาร
ในงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

(1) แบ่งตามลักษณะเกณฑ์ของประชากร (Demographic aspect) คือการศึกษา
เกี่ยวกับผู้รับสารในด้านของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
การศึกษาทางการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านตัวแปรที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ ภูมิล าเนา การศึกษา 
รายได้ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาแต่ละตัวแปรตามลักษณะเกณฑ์ของประชากรนั้น จะอธิบายความ
เกี่ยวกับข้องกับการรับรู้ในตัวสารแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

1. ตัวแปรเรื่อง “อายุ” เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญในวิถีของการเปิดรับข่าวสาร
เป็นอย่างมาก เนื่องจาก อายุ เป็นตัวที่บอกถึงประสบการณ์ทางความคิด หรือภูมิหลังของบุคคลนั้นๆ 
ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงเวลา นั่นหมายถึง อายุเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆเป็นคน 
รุ่นไหน (Generation) ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็มีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม
ของสังคมในระดับกว้างที่แตกต่างกันกออกไป ซึ่งการใช้ตัวแปรเรื่องของอายุในการวัดการรับรู้ของ
ผู้รับสาร บริบทของสภาพสังคมของคนอายุที่แตกต่างกันออกไปก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องรับรู้ด้วยเช่นกัน 

2. ตัวแปรเรื่อง “อาชีพ” เป็นอีกตัวแปรส าคัญซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวแปร
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ ระดับการศึกษา รวมถึงเรื่องของสถานภาพทางสังคม แต่การศึกษาอาชีพของ
ผู้รับสารนั้นมีความน่าสนใจในส่วนที่อาชีพของแต่ละคนนั้นจะส่งผลต่อคุณลักษณะทางจิตวิทยาของ
คนในแต่ละอาชีพซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ท าให้การเปิดรับ และการรับรู้ในข้อมูลข่าวสาร มีความ
แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์ ก็จะมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษ หรือ
ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ก็จะมีความช่างสังเกต และละเอียดกับเรื่องราวที่น าเสนอ เป็นต้น 

3. ตัวแปรเรื่อง “การศึกษา” หากกล่าวถึงเรื่องของการศึกษาสามารถศึกษาได้ 
2 มิติที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานบุคคลในการเปิดรับและน าไปสู่การรับรู้ในข้อมูลข่าวสาร คือการศึกษาที่
กล่าวถึงปริมาณที่แต่ละบุคคลได้รับแตกต่างกันออกไป และในมิติที่เกี่ยวกับประเภทของการศึกษาที่
เลือกศึกษา ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีพ้ืนฐานวิชาความรู้ในส่วนนี้ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน 

4. ตัวแปรเรื่อง “ระดับรายได้” ในการศึกษาเรื่องรายได้ของผู้รับสารต้องมีการ
ท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ต้องไม่สับสนระหว่าง รายได้ส่วนบุคคล หรือ รายได้ของครอบครัว เพราะใน
ตัวแปรเรื่องรายได้ก็มีผลต่อการเลือกรับสื่อ เพราะการจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารผ่านแต่ละสื่อก็ต้องมี
มิติเรื่องการใช้จ่ายเพ่ือรับสื่อเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรายได้กับการใช้สื่อนั้น มีการค้นพบว่า เมื่อบุคคลมีรายได้สูงมากขึ้นก็จะมีการเปิดรับจากสื่อ
หลายประเภทมากขึ้น และเมื่อการรับสื่อมีมากขึ้น การรับรู้ในข้อมูลข่าวสารก็มีแตกต่างกันออกไปกับ
ผู้ที่รับสื่อน้อยกว่า และหากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับหน้าที่การงานนั้น เมื่อมีรายได้ที่
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สูงขึ้นในบริบทของหน้าที่การงานก็มักจะมีมากขึ้น ก็ส่งผลให้มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง คนใน
ครอบครัวก็จะเบี่ยงเบนวิถีชีวิตไปมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อมากขึ้น 

5. ตัวแปรเรื่อง “องค์ประกอบของครอบครัว” เป็นอีกตัวแปรที่สามารถศึกษา
ได้หลากหลายมิติ ทั้งในส่วนประชากรที่อยู่ในครอบครัว หรือใครเป็นผู้น าครอบครัว หรือการท าหน้าที่
ของแต่ละบุคคลในครอบครัว ซึ่งทั้งนี้องค์ประกอบของครอบครัวเหล่านี้ จะสามารถเชื่อมโยงมาถึง
เรื่องของการสื่อสารกันภายในครอบครัวได้ว่าเป็นอย่างไร และมีโครงสร้างอ านาจในการเปิดรับ
ข่าวสารอย่างไร เช่น ใครมีสิทธิในการก าหนดตารางการรับชมข่าวสารผ่านโทรทัศน์ หรือใครท าหน้าที่
ในการเปลี่ยนช่องของโทรทัศน์ เป็นต้น 

จากตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้การศึกษาผู้รับสารมี
ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะในการวิเคราะห์การเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการรับรู้และ
น าไปสู่การตีความข่าวสารเหล่านั้นที่ผู้ส่งสารส่งมายังมาผู้รับสาร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้บริบทของผู้รับ
สารเพ่ืออธิบายถึงเหตุผลต่างๆในการเลือกรับข่าวสาร โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดรับข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงตัวแปรเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรส าคัญที่จะอธิบายการเปิดรับ และการรับรู้ ที่
มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 

(2) แบ่งตามคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา (Psychological aspect) คือการศึกษา
ผู้รับสารในแง่มุมที่วัดจากตัวแปรในเรื่องของแบบแผนการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพต่างๆของผู้รับสาร 
ลักษณะทางอารมณ์ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้โดยเฉพาะในเรื่องของวิถีการด าเนินชีวิตที่ผู้รับสารแต่ละคนมี
ในส่วนนี้ค่อนข้างแตกต่างกันออไป 

Mitchell (1983) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับ วิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ไว้ว่าเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาบุคคลที่นอกเหนือจากการท ากิจกรรมทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ
นอกเหนือกับพฤติกรรมด้านการบริโภค ซึ่งถ้าหากศึกษาเกี่ยวกับผู้รับสารและท าความเข้าใจในวิถีชีวิต
ของแต่ละบุคคลได้ ก็จะท าให้เข้าใจผู้รับสารได้ว่าท าไมถึงมีวิธีการแสดงหรือมีแบบแผนชีวิตแตกต่าง
กันออกไป 

(3) ใช้เกณฑ์การแสวงหาข่าวสารของผู้รับสาร (Information Acquisition) เกณฑ์
นี้มีพ้ืนฐานจากแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการรับสาร เพราะผู้รับสารแต่ละคน
มีวิธีการในการเปิดรับสารที่แตกต่างกันออกไป และมีความพอใจในช่องทางการเปิดรับสารที่แตกต่าง
กันออกไปด้วยเช่นกัน 

ซึ่ง Atkin (1973) กล่าวถึงการเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ กล่าวคือ บุคคลที่
ยิ่งเปิดรับสารข่าวสาร หรือมีวิธีการในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มากเท่าใด ก็จะยิ่งท าให้มี
ความรู้และรู้เท่าทันสภาวะแวดล้อมที่อาศัยอยู่มากข้ึนเป็น (กาญจนา  แก้วเทพ, 2552) 

2.4.3 กระบวนกำรเปิดรับข่ำวสำรของผู้รับสำร 



42 
 

ในการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสารนั้น มีปัจจัยหรือวิธีการในการสนใจหรือเลือกที่จะ
รับรู้แตกต่างกันออกไป ถึงแม้ในบางครั้งการส่งสารจะถูกส่งมาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันมากมายเพ่ือให้
เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารให้มากที่สุด หรือตรงกลุ่มที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการส่งสารนั้นจะส าเร็จ
ขึ้นอยู่จากกระบวนการเลือกรับข่าวสารของผู้รับสารที่แตกต่างกันตาม ประสบการณ์ ความรู้ ความ
ต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ รวมถึงเหตุผลอีกหลายประการที่ผู้รับสารแต่
ละกลุ่ม แต่ละคน มีแตกต่างกันออกไป ผู้รับสารจะมีวิธีการเลือกสรรข่าวสารเพ่ือการรับรู้แตกต่างกัน
ออกไป 

โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T.,1960 อ้างถึงใน วิไลพร  หวังบุญชัย, 2552, 
หน้า 23-24) กล่าวถึงลักษณะของกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร หรือการเปิดรับข่าวสาร ของ
ผู้รับสารที่เปรียบเสมือนเครื่องกรองที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เพ่ือคัดกรองการรับรู้ ซึ่งประกอบด้วยการ
กลั่นกรองออกมาในลักษณะ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) ขั้นตอนนี้การเลือกที่จะเปิดรับ
ข่าวสารนั้น ถือเป็นขั้นตอนแรกในการเลือกที่จะท าการสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งถ้าหากผู้รับสารมีความ
สนใจในเนื้อหาหรือเรื่องราวนั้นๆ ผู้รับสารก็จะแสวงหาช่องทางการเลือกรับสารที่แตกต่างกันออกไป 
ในหลากหลายช่องทาง หลากหลายสื่อที่น าเสนอตามความสนใจ และความต้องการของตนเอง แต่
ทั้งนี้นอกเหนือจากความต้องการในเลือกรับสารจากช่องทางต่างๆแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและความ
ถนัดในการเลือกรับสารจากช่องทางต่างๆด้วยเช่นกัน เพราะผู้รับสารบางกลุ่ม บางคน อาจมีความ
ถนัดในด้านการรับชม รับฟัง แต่ในขณะที่บางกลุ่ม บางคน อาจจะมีความถนัดในด้านการอ่านมากกว่า
ก็เป็นได ้

(2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) หากกล่าวถึงผู้รับสารแล้วจะมี
ความคิดเห็นและความสนใจของตนเองอยู่แล้ว ซึ่งส่งผลให้การที่จะเลือกรับข่าวสารจากช่องทางต่างๆ 
หรือแหล่งข่าวต่างๆ จะเป็นช่องทางที่ตอบสนองกับทัศนคติเดิมของผู้รับสารที่มีอยู่แล้ว เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่อาจะเกิดจากการขัดแย้งทางใจ หรือภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุล หรือไม่มีความสบายใจ ซึ่ง
สามารถเรียกได้ว่าเป็น ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance) 

( 3 )  ก า ร เ ลื อ ก รั บ รู้ แ ล ะก า รตี ค ว ามหมาย  ( Selective Perception and 
Interpretation) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตอบสนองต่อการรับรู้สารที่ผู้ส่งสารส่งมา กล่าวคือการส่ง
สารมามานั้น เมื่อผู้รับสารมีการเปิดรับข่าวสารแล้ว ก็ไม่จ าเป็นเสมอไปที่ผู้รับสารจะรับรู้ข่าวสารนั้นๆ
ทั้งหมดตามสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งมา เพราะมนุษย์โดยทั่วไปจะเลือกรับรู้และตีความสารที่ส่งมาแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งจะมีการตีความตามการรับรู้ของตน โดยอาศัยปัจจัยต่างๆในการตีความสารเหล่านั้นโดยมี
ความสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้รับสาร รวมถึงสอดคล้องในด้านของความเชื่อ ทัศนคติ 
ประสบการณ์ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงสภาวะ
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ทางอารมณ์ของผู้รับสารในเวลานั้นๆ ซึ่งหมายถึงได้ว่าการตีความสารที่ส่งมาของแต่ละคนนั้นก็จะมี
การตีความที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหมายรวมไปถึงการบิดเบือนข่าวสารที่ได้รับมา รวมถึงการตีความ
ตามความพอใจของแต่ละบุคคลอีกด้วย 

(4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) ในการรับข้อมูลข่าวสารมาจากการส่ง
สารของผู้รับสารนั้น ผู้รับสารจะเลือกจดจ าในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ ตรงกับความต้องการ ตรงกับ
ทัศนคติ ความเชื่อ ความคาดหวัง ของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากผู้ ที่รับสาร
มาก่อนนั้นอาจมีการลดทอนบางส่วนที่ส าคัญของสาร ทั้งนี้อาจน าไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งและมี
สิ่งที่ท าให้ไม่สบายใจมากข้ึน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ
ผู้รับสารที่จะน ามาประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษา
ทั้ง 2 กรณี ซึ่งการเปิดรับข่าวบันเทิงนอกเหนือจากปัจจัยอ่ืนๆที่เข้ามามีผลกับตัวผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็น
จากการก าหนดวาระข่าวสารของกองบรรณาธิการ การน าเสนอผ่านสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายแล้ว ในส่วนของ
ตัวผู้รับสารเองก็เป็นสิ่งที่งานวิจัยเล่มนี้จะท าการศึกษาว่าผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีความแตกต่างในด้าน
ของตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีพฤติกรรมการเปิดรับ รวมถึงลักษณะของการ
เลือกรับข่าวบันเทิง เพราะกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไปกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่มีการเปิดรับ รวมถึงการรับรู้ ที่
ควรแก่การศึกษาเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับการรับรู้ของกลุ่มผู้รับสารอีกกลุ่มที่เรียกว่าแฟน แฟนคลับ 
หรือมีความจงรักภักดีในดารา นักแสดง ศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียง ในกรณีศึกษานั้นมากกว่ากลุ่มผู้รับ
สารโดยทั่วไป ซึ่งแนวคิดเบื้องต้นนี้จะท าให้เห็นถึงการเป็นผู้รับสารโดยทั่วไปในสังคม 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับควำมเป็นแฟน (Fandom) 

 
เมื่อกล่าวถึง แฟน หรือ แฟนคลับ แล้วนั้น จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของสิ่งที่บุคคลหนึ่ง

จะพึงมีต่อบุคคลที่เป็นที่รักซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับดารา นักแสดง ศิลปิน ตลอดจนบุคคลที่มี
ชื่อเสียง ที่จะมีทั้งบุคคล รวมถึงกลุ่มคนมาแสดงออกซึ่งความรักแตกต่างวิธีการ แต่ท าเพ่ือคนที่รักคน
เดียวกัน ซึ่งการเป็นแฟนนั้นมีวิธีการมองที่แตกต่างกันออกไป 

“แฟน” ตามความหมายของ Henry Jenkins (1992 อ้างถึงใจ สุปรีดา ช่อล าใย, 2549,  
หน้า 14-15) กล่าวถึงไว้ว่ามีรากฐานมาจากค าว่า “Fantastic” ซึ่งหมายถึง หลงใหล คลั่งไคล้ โดย
เป็นค าที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 19 เกิดจากวงการกีฬาอาชีพ โดยการที่นักหนังสือพิมพ์ได้อธิบายถึง
กลุ่มคนที่คอยติดตามนักกีฬาอาชีพ จึงได้นิยามคนกลุ่มนี้ว่า“แฟน” จากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ยุค
ต่อๆมามีการพัฒนาค าว่า “แฟน” ในวงกว้างมากขึ้น และเริ่มใช้ค านี้มากขึ้น ซึ่งเริ่มขยายความถึงโดย
กล่าวถึงความจงรักภักดีของแฟนที่มีต่อผู้ที่อุทิศตนเพ่ือการกีฬา และงานในวงการบันเทิง หากกล่าวถึง
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แฟนของแต่ละกลุ่มแล้วนั้นจะมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปในด้านของลักษณะ ภาพลักษณ์ 
และพฤติกรรม เช่น แฟนคลับศิลปินเพลง ก็จะมีการแสดงออก มีการเลียนแบบการร้อง การเต้น หรือ
เลือกใช้สีในการสร้างความเป็นฐานแฟนคลับ ให้รู้ว่าถ้าเห็นสีนี้คือสีของการรวมกลุ่มแฟนของศิลปิน
คนนี้ หรือกลุ่มนี้ เป็นต้น  

Lisa A. Lewis (สิฎาพัณณ์ จงรักษ์, 2549, น.26) กล่าวถึงลักษณะของแฟน ว่าทุกคน
ต่างมีความเป็นแฟนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในกรณีที่เรามีความชื่นชม ชื่นชอบ นับถือ หรือปรารถนาในสิ่ง
นั้นๆ ส่งผลให้เราแยกแยะความรู้สึกและสร้างข้อผูกมัดของตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวเอง ท า
ให้เห็นว่าการเป็นแฟนสามารถท าให้ตนเองสร้างความนับถือให้กับตนเองได้ เป็นการแสดงออกให้เห็น
ถึงอ านาจที่ก่อเกิดในสังคมนั้นๆ เพราะเกิดจากการเป็นผู้น าผ่านมิติของสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น การ
เป็นแฟนในสิ่งที่ตนชื่นชอบจึงมีส่วนในการสร้างความหมายของการมีตัวตนในสังคม  และน าไปสู่
ประสบการณ์ทางสังคมท่ีตนสนใจและมีหน้าที่ต้องท า 

ดังในกรณีศึกษาที่เก่ียวกับประเด็นเกี่ยวกับดาราผู้มีชื่อเสียงทั้ง 2 กรณีศึกษาข้างต้น ต่าง
เป็นคนที่มีตัวตนอยู่ในสังคมและได้รับการติดตามจากกลุ่มคนในสังคมท าให้ก่อเกิดเป็นพลังมวลชน
ลักษณะหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับดาราผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้ก็จะได้รับการติดตามและน าไปสู่การ
พูดถึงในสังคม ซึ่งสร้างให้กลุ่มแฟนปรากฏเป็นภาพและมีตัวตนในสังคม ได้รับการพูดถึง และเป็น
ก าลังส าคัญในการผลักดันให้เกิดสังคมได้รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นไปด้วย จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษา
ความเป็นแฟนในกรณีศึกษาของวิจัยเล่มนี้ด้วยนั่นเอง 

McQuail (1994) ได้กล่าวถึงประเภทของ “แฟน”(จุติมาศ เกลี้ยงเกลา, 2556) ไว้อยู่  
2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) แฟน (Fans) คือ กลุ่มที่ท าหน้าที่ในการติดตามความเคลื่อนไหว และผลงาน
ของสื่อมวลชน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและยึดติดกับเนื้อหาที่มีผู้น าเสนอ กลุ่มแฟนกลุ่ม
นี้สามารถที่จะสลายตัว แยกย้ายจากกันได้ ในกรณีที่เนื้อหาที่ติดตามนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้วคนในสังคมโดยทั่วไปมักจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีการรวมกลุ่มกันในฐานะ
ของความเป็น “แฟน” ได้เพราะได้รับแรงกระตุ้นจากการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน รวมถึงการเป็นด้วย
ความสมัครใจ 

(2) กลุ่มผู้รับสารจากสื่อมวลชน (Medium Audience) คือ กลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์
ในด้านของความจงรักภักดีที่มีต่อสื่อชนิดนั้นๆอย่างจริงจัง โดยอาจมีที่มาของความจงรักภักดีจากแรง
กระตุ้นของสื่อ กลุ่มแฟนเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มที่ติดอยู่กับสื่อใดสื่อหนึ่ง หรือช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่ง
คุณสมบัติของคนกลุ่มนี้ที่ชัดเจนและเป็นความโดดเด่นมากท่ีสุดคือกลุ่มแฟนประเภทนี้จะมีการรวมตัว
กันอยู่กันในระยะเวลายาวนาน ไม่สลายตัว หรือสลายกลุ่มไปโดยง่าย 
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นอกเหนือจากนั้น Joli Jenson (1992) นักวิชาการด้านจิตวิทยา ยังได้แสดงให้เห็น
ในทางจติวิทยาเกี่ยวกับ “แฟน” ความมีชื่อเสียงและอิทธิพลของความเป็น “แฟน” ว่ามักจะเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เพียงพอในด้านของจิตวิทยา กิจกรรมต่างๆที่แฟนได้ร่วมกันท า
กับบุคคลที่ตนเองชื่นชอบนั้น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชื่นชอบ จะเป็นเหมือนการชดเชยทางด้านจิ ตวิทยา
อีกอย่างหนึ่ง ซึ่ง “แฟน” จะตกอยู่ภายใต้การน าของสื่อ หรือความมีอิทธิพลของสื่อ และได้
แพร่กระจายส่งต่อไปยังกลุ่มคนอีกมากมาย โดยที่ในความจริงแล้วนั้น “แฟน” จะค้นหาวิธีการติดต่อ
กับบุคคลที่มีชื่อเสียงเพ่ือเป็นการทดแทนความไม่พอเพียงในชีวิต เนื่องมาจากความแปลกแยกรวมถึง
สภาวะของความไร้กฎเกณฑ์ที่มาจากการขาดสายสัมพันธ์ทางสังคมในการด าเนินชีวิตร่วมกับสังคมใน
ยุคใหม ่

และ Joli Jenson ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “แฟน” (สุปรีดา ช่อล าใย , 2550,  
น.15-16)  โดยการจัดลักษณะของแฟนซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภท คือ 

(1) แบบปัจเจกชน (Individual) กล่าวคือ เป็นแฟนที่มีลักษณะของการแยกตัว
ออกจากความเป็นสังคม ครอบครัว รวมถึงถึงลักษณะของการด าเนินชีวิตของแฟนประเภทนี้จะถูก
ครอบง าชีวิตอย่างไร้ซึ่งเหตุผล รวมถึงคนกลุ่มนี้ยังถูกสื่อมวลชนท าหน้าที่ในการล่อลวงและท าให้
หลงเชื่อ และที่ส าคัญยังถูกกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงล่อลวงให้เกิดความสนใจและติดตามอีกกลุ่มด้วย 

(2) แบบกลุ่ม (Group) กล่าวคือ เป็นแฟนในลักษณะที่มีความจงรักภักดีต่อสิ่งที่ชื่น
ชอบ หลงใหล และต่อจากนั้นก็จะเกิดการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มที่หลงใหลในสิ่งที่ชื่นชอบ
เหมือนกัน และท่ีส าคัญ แฟนในลักษณะแบบกลุ่มยังมีความจงรักภักดีต่อชื่อเสียงของดารานั้นๆ 

นอกจากนั้นหากกล่าวถึงค าว่า “แฟน” ผ่านความคิดของ Joli Jenson (สิฎาพัณณ์  
จงรักษ,์ 2549, น.27) ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือสนองตอบกับระบบดารา (Star System) และกลุ่มคนที่ชื่น
ชอบผู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม โดยผ่านการน าเสนอของสื่อมวลชน นอกจากนั้นก็ยังแบ่งแฟน
ในลักษณะของอาการทางสังคม ที่สามารถจัดออกเป็นย่อยๆได้ 2 ลักษณะ  

(1) กลุ่มแฟนผู้หลงใหลแต่เพียงล าพัง (Obsessed Loner) มีความเกี่ยวข้องในแง่
ของความรู้สึกที่ปรารถนาจะให้ตนแตกต่างจากผู้อ่ืน (Alienate) ต้องการท าให้ความเป็นมวลชนของ
ชีวิตลดน้อยลง กล่าวคือ ตัวบุคคลนั้น จะถูกตัดออกจากครอบครัว เพ่ือน และชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 
โดยที่ชีวิตของตนเองนั้นจะถูกครอบง ามากขึ้นจากความโด่งดังและความมีชื่อเสียงของดารา รวมถึง
นักกีฬา ส่งผลให้ตนเองนั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง คนกลุ่มนี้จะถูกสื่อมวลท าหน้าที่ในการลวง
ล่อให้ชีวิตก้าวไปสู่โลกของวงการมายา หรือวงการที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง จนสามารถน าพาคนๆนั้นไปสู่
ความคิดท่ีคิดว่าตนเองมีความเป็นเจ้าของ ยอมท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาครอบครองตามความปรารถนา
ของตนเอง 
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(2) กลุ่มแฟนผู้บ้าคลั่ง (Frenzied Fan) เป็นกลุ่มคนรวมตัวกันเป็นแฟนซึ่งหลงใหล
ในบางสิ่ง หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเข้าสู่ขั้นของความบ้าคลั่ง หรือกล่าวได้ว่าคลั่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มี
เหตุผลมารองรับความคลั่ง หรือความชื่นชอบเหล่านั้น รวมถึงเป็นกลุ่มคนที่มีความจงรักภักดีต่อผู้ที่มี
ชื่อเสียง ข้อสังเกตของแฟนกลุ่มนี้อีกประการก็คือ เป็นกลุ่มแฟนที่ได้รับการชักจูง หรือถูกครอบง าโดย
อิทธิพลที่มาจากภายนอกได้ง่าย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นแฟนนี้ ท าให้ได้เห็นภาพของกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่
นอกเหนือจากการติดตามข่าวบันเทิงโดยปกติแล้วนั้น ยังมีเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ 
บางประเด็นที่โดดเด่นและท าให้มีลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความจงรักภักดีซึ่งเห็นได้ชัดจากหลายๆ
มุมมองของนักวิชาการที่สร้างกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งออกมาในลักษณะของความเป็นแฟน ซึ่งความ
จงรักภักดีเหล่านั้นน าไปสู่ความบ้าคลั่งที่ไม่สนเหตุผลบางประการจากการน าเสนอของข่าว สนใจแต่
เพียงความรู้สึกชื่นชม ชื่นชอบ ของตนเองที่มีต่อบุคคลนั้นๆ และนอกจากความจงรักภักดีแล้ว คนกลุ่ม
นี้ยังสร้างโลกของตนเองขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความรู้สึกของตนที่มีต่อบุคคลนั้นๆ และเป็นที่มาของการ
สร้างความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นๆ โดยที่ความชัดเจนอีกประการคือการปกป้อง
คนที่ตนชื่นชอบ ชื่นชม และมีอารมณ์ที่ขัดแย้งกับคนที่กล่าวหาบุคคลที่ตนชื่นชอบด้วย ซึ่งจาก
กรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ ต้องมีการศึกษาในมิติของกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวเนื่องในลักษณะความเป็น
แฟน เพ่ือน าไปสู่การค้นหาค าตอบของการวิจัยว่าความเป็นแฟนเหล่านั้นมีการรับรู้ในฐานะผู้รับสารที่
เหมือนหรือแตกต่างจากผู้รับสารโดยทั่วไปอย่างไร และมีการรับรู้จากโลกจริงเหมือนหรือต่างจากโลก
ที่สื่อเลือกน าเสนอออกมาในรูปแบบข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ 

 
2.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาและวิจัยในเรื่อง การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ เป็นการศึกษาเก่ียวกับวาระในการน าเสนอข่าวบันเทิงซึ่งได้เลือกกรณีศึกษาที่เป็น
วาระแห่งชาติอยู่ 2 กรณี กล่าวคือเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในสังคมเป็นอย่างมาก 
โดยศึกษาในกระบวนการจัดการวาระข่าวสาร รวมถึงการรับรู้ของผู้รับสารจากวาระการน าเสนอ
ข่าวสารของสื่อมวลชน และการรับรู้ของผู้รับสารในลักษณะของความเป็นแฟนของดาราผู้มีชื่อเสียง 
ซึ่งการน าเสนอในเรื่องของการจัดการวาระข่าวสารนั้น เป็นการศึกษาในส่วนของกระบวนการผลิตซึ่งมี
สื่อมวลชนในด้านงานข่าวเป็นตัวก าหนด รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่มีความเก่ียวเนื่องกับวงการบันเทิง 
ทั้งในเรื่องของข่าวบันเทิง และบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งผู้วิจัยจะขอน าเสนอ ดังนี้ 
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2.6.1 งำนวิจัยท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดวำระข่ำว 
สุปรียา กลิ่นสุวรรณ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การก าหนดวาระข่าวสารทาง

การเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น” เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงจากการก าหนดวาระ
ข่าวสารทางการเมืองที่อยู่ในบล็อกโอเคเนชั่น กับการก าหนดวาระข่าวสารทางการเมืองใน
หนังสือพิมพ์กระแสหลัก เป็นการวิจัยคุณภาพและปริมาณที่ศึกษาเนื้อหาและสัมภาษณ์บล็อกเกอร์
และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 

 โดยผลการศึกษาที่ออกมานั้นจะมีความเชื่อมโยงกันโดยมีปัจจัยหลายด้าน โดย
มาจากการท าหน้าที่ของบล็อกเกอร์ ไม่ว่าจะเป็น เกณฑ์การคัดเลือกประเด็น การใช้แหล่งข่าวในการ
เขียน ภูมิหลังความเป็นนักวิชาชีพด้านข่าว นโยบายขององค์กรสื่อสารมวลชน โครงสร้างขององค์กร
เจ้าของบล็อก และความเป็นชุมชนออนไลน์ และพบว่าเนื้อหาทางการเมืองในเว็บไซต์โอเคเนชั่นมา
จากประเด็นที่น าเสนอผ่านสื่อกระแสหลัก มากกว่าประเด็นสาธารณะ และประเด็นเหล่านั้นยังมาจาก
ความสนใจส่วนตัวของบล็อกเกอร์ นอกจากนั้นยังน าเสนอด้วยขอมูลที่ผ่านบล็อกโอเคเนชั่นมีแหล่ง
สารจากสื่อกระแสหลัก และมีความคิดเห็นของบล็อกเกอร์ซึ่งน าเสนอมุมมองเพียงด้านเดียว 

โดยที่บทบาทของบล็อกถึงจะเป็นช่องทางในการสื่อสารของประชาชนที่เป็นผู้
ก าหนดวาระด้วยตนเอง แต่วาระข่าวการเมืองที่อยู่ในบล็อกโอเคเนชั่นมาจากคนหลายกลุ่มรวมถึง
สื่อมวลชนที่น าเสนอ การก าหนดวาระข่าวที่มาจากประชาชนมีไม่มาก เนื่องจากบล็อกเกอร์มองนิยาม
การเมืองที่ใหญ่ระดับประเทศ แต่ประชาชนมองการเมืองเป็นการเมืองภาคบังคับซึ่งใช้ในการสื่อการ
เพ่ือการต่อรองเป็นหลัก 

จากงานวิจัยดังกล่าว เมื่อน าเป็นการศึกษาการก าหนดวาระจากสื่อที่เป็นกระแส
รองอย่างบล็อกซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งพิมพ์ ซึ่งถึงแม้จะมุ่งศึกษาเรื่องทางการเมือง ซึ่งไม่ตรงกับงานวิจัย
เล่มนี้ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือของปัจจัยที่มีผลในการก าหนดวาระข่าวทางบล็อก โดยเมื่อน ามาศึกษา
ร่วมกับงานวิจัยเล่มนี้ที่มุ่งศึกษาในประเด็นข่าวบันเทิงที่เป็นวาระส าคัญระดับประเทศเช่นกัน คาดว่า
จะสามารถน ามาประยุกต์ศึกษาในด้านของปัจจัยที่มีผลต่อการน าเสนอได้เช่นกัน และนอกเหนือจาก
นั้น งานวิจัยที่ศึกษาข้างต้นนี้ยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ข้ามสื่อกัน ระหว่างสื่อกระแสะหลักกับสื่อ
กระแสรอง ซึ่งคาดว่าจะน ามาประยุกต์ในการสนับสนุนงานวิจัยเล่มนี้ ถึงการน าเสนอข่าวบันเทิงที่ผ่าน
ทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลัก และอาจมีปัจจัยที่มีผลของความเชื่อมโยงกับสื่อกระแสรองก็เป็นได้ 

พรทิพย์ ชนะค้า (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “การก าหนดวาระข่าวสารออนไลน์กับ
การก่อตัวของสาธารณมติในสังคมไทย” ซึ่งการวิจัยดังกล่าวนี้เป็นการวิจัยในลักษณะการศึกษาผ่าน
กรณีศึกษาตัวอย่าง โดยผ่านวิธีการวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
และสัมภาษณ์เจาะลึกเพ่ืออธิบายถึงการก าหนดวาระข่าวสารทางออนไลน์ รวมถึงน าไปสู่การเชื่อมโยง
ในภาคสังคมและเกิดเป็นสาธารณมติในสังคมไทย 
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 ผลการศึกษาพบว่า วาระข่าวสารออนไลน์ที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาจากข่าวสารใน
สังคมออนไลน์ซึ่งเกิดจากเว็บไซต์ข่าว บุคคลออนไลน์ และกลุ่มออนไลน์ ซึ่งมีความแตกต่างจากยุค
ของสื่อกระแสหลัก เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างเนื้อหาและเผยแพร่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งหาก
ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาและเลือกสรรเนื้อข่าวแล้ว สิ่งพบคือมีการชี้น าในเรื่อง
ของประเด็นและตกแต่งเนื้อหาข่าว เพ่ือน าไปสู่เนื้อหาที่มีทั้งข้อเท็จจริง มีทั้งอารมณ์ และการแสดง
ความคิดเห็นในตัวข่าว โดยการเลือกสรรเหล่านี้น าเสนอผ่านองค์ประกอบส าคัญของการสื่อสาร
ออนไลน์คือการแลกเปลี่ยนข่าวกับเว็บไซต์ต่างๆ และเกิดการส่งต่อในระดับสังคม เกิดการ
แพร่กระจายในวงกว้างและเกิดเป็นวาระข่าวสารออนไลน์ในสังคมไทย  

โดยที่การเชื่อมโยงจากวาระข่าวสารทางออนไลน์ไปสู่สังคมไทยจนเกิดเป็น 
สาธารณมตินั้น มีทั้งที่เกิดการเชื่อมโยง และไม่เชื่อมโยงไปสู่สังคม ซึ่งสาเหตุที่ไม่เชื่อมโยงนั้นเป็น
เพราะนโยบายขององค์กรสื่อมวลชน จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน และบริบททางสังคม ทางด้าน
การเชื่อมโยงไปสู่สังคมระดับต่างๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงสู่วาระแห่งข่าว , วาระแห่งสื่อ , วาระสาธารณะ 
และวาระเชิงนโยบาย โดยจุดเชื่อมที่ส าคัญท่ีเชื่อมวาระข่าวสารออนไลน์ไปยังสังคม ได้แก่ สื่อมวลชน , 
บุคคลที่อยู่ในวาระข่าวสารออนไลน์ และบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในวาระข่าวสารออนไลน์ และในด้าน
ของสาธารณมติในสังคมไทยนั้น พบว่าในสังคมออนไลน์เป็นมีความคิดเห็นต่อการก าหนดวาระ
ข่าวสารผ่านทางออนไลน์ทั้งในส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และในส่วนที่แสดงออกเป็นกลาง 

จากงานวิจัยข้างต้น เป็นงานวิจัยที่เน้นการศึกษาผ่านการก าหนดวาระข่าวสาร
ทางออนไลน์ ซึ่งถึงแม้จะเป็นการศึกษาสื่อคนละประเภทกับงานวิจัยเล่มนี้นั้น แต่การสื่อออนไลน์กับ
สื่อโทรทัศน์ ต่างก็มีเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมไทย ทั้งการท าหน้าที่ในการสนับสนุน
เนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร หรือท าหน้าที่ในการสร้างความเห็นที่แตกต่างในบางกรณี โดยเฉพาะเมื่อ
วาระข่าวสารในสังคมออนไลน์ที่ออกมาอาจขัดแย้งกับความจริง สื่อโทรทัศน์ก็มีหน้าที่ในการช่วย
ยืนยันความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ด้วยเพราะสื่อโทรทัศน์ต้องมีการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาสารที่
มากกว่าสื่อออนไลน์ การศึกษางานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงคิดว่าจะส่งผลดี และเป็นประโยชน์ในการน ามา
อภิปรายผลในล าดับต่อไป 

2.6.2 งำนวิจัยท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนอข่ำวบันเทิง และกำรรับรู้ข่ำวบันเทิง
ของผู้รับสำร 

ดวงกมล เทวพิทักษ์ (2542) ได้ศึกษาในเรื่อง “ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและ
จินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทย” ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือการวิเคราะห์
เนื้อหาข่าวบันเทิงว่ามีการประกอบด้วยลักษณะของเนื้อหาอย่างไร ประเภทใดบ้าง รวมถึงมี
จินตนาการบันเทิงอย่างไร ตลอดจนมีการน าเสนอผ่านรูปแบบอย่างไรบ้าง โดยการการศึกษาและเก็บ
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ข้อมูลจากรายการข่าวบันเทิงที่ออกอากาศในช่วงค่ า จ านวนทั้งสิ้น 150 ตอน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
ข่าว 462 เรื่อง 

จากการศึกษาในเรื่องนี้ ได้ผลการศึกษาออกมาคือ เนื้อหาของข่าวบันเทิงที่มีการ
น าเสนออกไปนั้นมีส่วนที่เป็นเนื้อหาข่าวสาร และส่วนที่เป็นเนื้อหาทางจินตนาการ ผสมผสานกันอยู่ 
แต่ถ้าพิจารณาถึงสิ่งที่น าเสนอออกมาอย่างชัดเจนนั้น ข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยมีเนื้อหาที่
สร้างจินตนาการความเป็นบันเทิงถึงร้อยละ 66 โดยเป็นข่าวที่อัพเดทความเคลื่อนไหวของวงการ
บันเทิง ถัดจากนั้นจึงเป็นข่าวบันเทิงท่ีมีความเกี่ยวกับเบื้องหลังของกองละครต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบในการ
น าเสนอแบบเป็นกันเองโดยการเล่าข่าวสั้นๆ ประมาณ 3-5 นาที ซึ่งมีวิธีการสร้างความแตกต่างในแต่
ละวันโดยมีวิธีการเปิดรายการและด าเนินรายการที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นในรายการยังประกอบไป
ด้วยการน าเสนอผ่านการวิเคราะห์และมุมของตัวพิธีกรเองด้วย โดยท้ายรายการจะปิดท้ายด้วยข่าว
ประชาสัมพันธ์ ส่วนในเรื่องของผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประกาศก็มีบุคลิกที่ดีดึงดูดใจให้ผู้ชมติดตาม แต่ง
กายไม่เป็นทางการ ในส่วนของฉากรายการก็เน้นสีที่ฉูดฉาด สีสันสะดุดตา และมีการใช้เทคนิคทาง
ภาพเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้เหมาะสม และมีเสียงผสานในรายการ เพ่ือสร้างความบันเทิง ซึ่ งข่าว
บันเทิงมีความแตกต่างจากรายการข่าวและรายการบันเทิง โดยโครงสร้างรายการข่าวเพ่ือรายงานข่าว 
แต่เป็นข่าวที่มีลักษณะของจินตนาการบันเทิง และน าเสนอต่างจากรายการข่าวเพ่ือให้ผู้ชมเกิด
จินตนาการบันเทิงจากการรับชม หรือจะเรียกได้ว่าเป็นรายการประเภท “การรายงานเหตุการณ์จริงที่
มีลักษณะจินตนาการบันเทิง” หรือ “Fantasy – entertainment / reality report” 

จากงานวิจัยข้างต้นนี้ ถือได้ว่าเป็นการศึกษาให้เห็นถึงภาพของความเป็นข่าว
บันเทิง เห็นถึงคุณลักษณะของการน าเสนอในลักษณะของข่าวบันเทิง ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญที่จะ
น ามาปรับ และประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยเล่มนี้ เพราะเป็นการศึกษาเรื่องของรายการข่าวบันเทิง
เหมือนกัน จึงสามารถน าในแง่มุมของรูปแบบการน าเสนอ วิธีการน าเสนอ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ
ของรายการข่าวบันเทิง มาร่วมวิเคราะห์กับงานวิจัยเล่มนี้ที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอของข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ และนอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้ว ในแง่มุมที่เป็นเรื่องของการ
ก าหนดการคัดเลือกรายการข่าวบันเทิงที่มีมากในปัจจุบัน ก็สามารถน าคุณลักษณะจากงานวิจัยที่
กล่าวมาข้างต้น มาร่วมจ าแนก และแบ่งรายการเพ่ือท าการศึกษาได้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นอีกงานวิจั ย
หนึ่งที่เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาความเป็นข่าวบันเทิง 

วิไลพร  หวังบุญชัย  (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การรับรู้เนื้อหาและวิธีการ
น าเสนอของผู้ชมที่มีต่อรายการบันเทิงทางโทรทัศน์”  โดยสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้นเลือกศึกษาเกี่ยวกับ
การรายการบันเทิงที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่องต่างๆทางฟรีทีวี ซึ่งมีทั้งรายการที่น าเสนอข่าวบันเทิง
โดยตรง รวมถึงรายการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวเชิงบันเทิง หรือมีความเป็นข่าวบันเทิง โดยเน้น
ศึกษาผ่านรายการทางโทรทัศน์เป็นหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ (1) เพ่ือศึกษาเนื้อหา
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รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ (2) เพ่ือศึกษาวิธีการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ (3) เพ่ือศึกษา
การรับรู้เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของผู้ชมที่มีต่อรายการบันเทิงทางโทรทัศน์  โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ที่ใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร มาเป็นกรอบส าคัญในการ
วิเคราะห์ และนอกเหนือจากนั้นยังมีแนวคิดอ่ืนๆประกอบการวิเคราะห์ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องข่าว
บันเทิง ซึ่งเป็นกรอบส าคัญในการให้นิยามของ ข่าวบันเทิง ซึ่งรายการที่ได้คัดเลือกมานั้น มีทั้งสิ้น 23 
รายการจากช่องฟรีทีวี และศึกษาในระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้คือตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2552 ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้นเป็นกลุ่มผู้ที่รับชมรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ โดยมีช่วงอายุอยู่ที่
15-60 ปี จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

จากการศึกษานั้นได้ผลวิจัยออกมาโดยพบว่า จริงๆแล้วข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ที่
น าเสนอนั้นมีการจัดแบ่งประเภทออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภท (1) การน าเสนอเก่ียวกับเบื้องหลังละคร 
(2) การน าเสนอเรื่องราวที่ช่วยประชาสัมพันธ์สถานีนั้นๆ (3) การน าเสนอความเป็นบันเทิงในเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี และ (4) การน าเสนอเกี่ยวกับชีวิตของศิลปิน ดารา และจากการวิจัยยัง
พบว่า ข่าวบันเทิงที่น าเสนอผ่านโทรทัศน์ออกมานั้นมีลักษณะของวิธีที่ใช้ในการน าเสนอแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งสิ้น 3 วิธี คือ (1) วิธีที่มีพิธีกรผู้ด าเนินรายการเป็นหลัก และแทรกเรื่องราวจากผู้สื่อข่าว 
พร้อมทั้งสร้างความน่าสนใจด้วยองค์ประกอบทาง คอมพิวเตอร์กราฟิกและการใช้เสียงประกอบการ
น าเสนอ (2) วิธีที่ใช้การน าเสนอผ่านลักษณะของสกู๊ปข่าวบันเทิง คือเป็นประเด็น หรือเป็นมุมมองที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความเป็นบันเทิง (3) วิธีที่น าเสนอโดยข่าวบันเทิงนั้นอยู่ในรายการข่าว และข่าว
บันเทิงนั้นเป็นรายการที่แยกออกมาจากรายการข่าว ซึ่งผลของการรับชมรายการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์นั้น ผู้ชมมีการรับรู้เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป 
เป็นผลมาจากปัจจัยภูมิหลังทางเศรษฐกิจ การศึกษา พฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ สภาวะทางสังคม
รอบข้าง และจิตใจ รวมถึงความชอบส่วนบุคคลในการรับชมที่แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งข้อสรุปใน
เรื่องประโยชน์ที่ได้จากการรับชมข่าวบันเทิงนั้นคือ (1) ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (2) เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน หรือคนในครอบครัว ผ่านการรับชมพร้อมกัน และ (3) เพ่ือแก้อาการเหงา 

จากงานวิจัยดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าข่าวบันเทิงที่ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยผ่านการน าเสนอด้วยวิธีการหลากหลายวิธีเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับสารได้อย่างดีที่สุด ซึ่งผู้รับสารหรือผู้ชมเองก็มีวิธีการในการรับรู้ที่แตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับภูมิหลังและสิ่งแวดล้อมรอบข้างของแต่ละคนด้วยนั่นเอง แสดงให้เห็นว่าข่าวบันเทิง
ทางโทรทัศน์นั้นจะเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือสร้างการรับรู้ได้ ไม่ได้เป็นเพราะสื่ออย่างเดียว ตัวของ
ผู้ชมก็มีส่วนส าคัญที่พร้อมจะตามการน าเสนอข่าวบันเทิงเหล่านั้นได้มากน้อยในระดับไหน แตกต่าง
กันออกไปนั่นเอง 
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ธรรณพ  ศิริธรรมวิไล (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การยอมรับและความ
เชื่อถือข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์” เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์น าการศึกษาในครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องกับข่าวบันเทิง เพ่ือให้ผู้รับสารนั้นมี
ความสนใจในเรื่องข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ มีการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้ที่ท าหน้าที่การประชาสัมพันธ์ในสายงานบันเทิง (2) นักข่าวสายบันเทิง และ 
(3) ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีวิธีการศึกษาใน 2 ขั้นตอน คือ (1) การใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในนัก
ประชาสัมพันธ์งานสายงานบันเทิง จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จาก 6 องค์กร และสัมภาษณ์นักข่าวสาย
บันเทิง จ านวน 2 ท่าน จาก 2 องค์กร ที่มีบทบาทในการน าเสนอเกี่ยวกับข่าวบันเทิง (2) สนทนา
ระดับกลุ่มกับประชาชนทั่วไป ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 24 คน  และน าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ผลการศึกษาในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

โดยผลการศึกษาท่ีออกมานั้น พบว่า การที่จะท าการประชาสัมพันธ์ในข่าวบันเทิง
และให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ ยอมรับ และเชื่อถือในข่าวบันเทิงนั้น  ก็คือต้องน าเสนอข่าวด้วยความ
น่าสนใจ และท่ีส าคัญเรื่องราวในข่าวนั้นมีมุมมองตามความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มผู้รับสารที่มีต่อบุคคลที่
อยู่ในข่าวนั้น ซึ่งสามารถที่จะสรุปสาระส าคัญในการสร้างการยอมรับ และความน่าเชื่อถือออกมาได้  
7 ประการ คือ (1) นักประชาสัมพันธ์ข่าวบันเทิงต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสายงานการบริหาร  
(2) นักประชาสัมพันธ์ต้องดูแลภาพลักษณ์ของศิลปิน นักแสดง ดารา ให้มีความคงที่ และต้องมีส่วน
ร่วมในงานที่ศิลปินนั้นๆได้ท า (3) นักประชาสัมพันธ์ต้องมีการวางแผนสื่อให้เหมาะสม (4) ในการ
น าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งให้ทราบถึงใจความส าคัญ และค านึงในเรื่องจริยธรรม  
( 5 )  นั กป ร ะช าสั ม พัน ธ์ ต้ อ งน า เ สนอข่ า ว โ ดยมี อ ง ค์ ป ระกอบที่ ท า ใ ห้ ข่ า วนั้ น มี คุณค่ า  
(6) นักประชาสัมพันธ์ต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้ประชาชนยอมรับ และมีความเชื่อถือในข่าวบันเทิง 
และ (7) นักประชาสัมพันธ์ต้องติดตามการยอมรับ และความเชื่อถือในข่าวบันเทิงที่ได้น าเสนออยู่
ตลอดเวลา และนอกเหนือจากนั้น ผลการวิจัยจากการศึกษาในเรื่องนี้ยังสรุปได้อีกว่า ในกรณีที่ถึงแม้
จะมีการน าเสนอเรื่องราวที่ขัดแย้งกับความคิดดั้งเดิมของผู้รับสารที่มีต่อศิลปิน ดารา บุคคลนั้นๆ ถ้า
หากมีการน าเสนอด้วยความเป็นเหตุเป็นผล ก็สามารถท าให้ผู้รับสารมีความเชื่อถือในข่าวบันเทิงนั้นๆ
ได้ และหากการน าเสนอข่าวด้วยความเป็นเหตุเป็นผล ในด้านลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ของศิลปิน 
ดารา บุคคลนั้นๆอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถส่งผลให้ประชาชนผู้รับสารเชื่อในการน าเสนอนั้นๆ ด้วย
เช่นกัน 

นอกเหนือจากนั้นในด้านของรูปแบบการน าเสนอข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีผล
ต่อการรับรู้และเชื่อถือของผู้รับสารในข่าวบันเทิงนั้นๆด้วย ซึ่งถ้าหากเป็นข่าวที่มีบทสัมภาษณ์ของ
ศิลปิน ดารา บุคคล นั้นๆก็จะได้รับความเชื่อถือมากที่สุด โดยที่รูปแบบข่าวบันเทิงรองลงมาที่ ได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้รับสาร คือข่าวที่เล่าเรื่องทั่วไป แต่ข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ



52 
 

น้อยที่สุดคือข่าวซุบซิบ และที่ส าคัญในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มียอดจ าหน่ายดี จะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้รับ
สารมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวัน แต่ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยอดจ าหน่ายน้อยความเชื่อถือ
จากผู้รับสารก็น้อยลงไปด้วย โดยเฉพาะนิตยสาร 

จากการศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้จะเห็นได้ว่าการที่จะสื่อสารข่าวบันเทิงออกไปให้
เกิดความน่าเชื่อถือหรือเป็นที่ยอมรับของผู้รับสารนั้น นอกเหนือจากเรื่องของการจัดการวาระการ
น าเสนอที่ดีแล้ว ยังจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆด้วยเช่นกัน เพราะในความคิดเบื้องต้นของ
ผู้รับสารจะมีศรัทธาในตัวศิลปิน ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองชื่นชอบอยู่ ซึ่งปัจจัยในการ
น าเสนอข่าวบันเทิงให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่น าเสนอ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการเปลี่ ยนแปลงความเชื่อ 
หรือศรัทธาของผู้รับสารที่มีต่อศิลปิน ดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการ และอาศัย
รูปแบบต่างๆในการน าเสนอด้วยนั่นเอง 

วันทนา  คณานุรักษ์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าว
บันเทิงออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร” โดยที่การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษา
ลักษณะทางประชากรของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความสนใจในเนื้อหา
ข่าวบันเทิงออนไลน์ รวมถึงศึกษาในความต้องการข้อมูลปัจจุบัน และต้องการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ที่ส ารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยที่ออกมานั้น พบว่า (1) ในเรื่องของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครต่างกัน ก็มีผลต่อการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มเพศหญิง จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์มากกว่าเพศชาย และใน
กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือมีธุรกิจส่วนตัว รวมถึงพนักงานบริษัทเอกชน จะมีพฤติกรรมใน
การเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์มากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง (2) ในด้านของความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหา
และวิธีการในการน าเสนอข่าวบันเทิงออนไลน์ 

ด้านความสนใจในการเปิดรับเนื้อหาข่าวบันเทิงออนไลน์  ด้านรูปแบบความสนใจ
ภาษาเนื้อหาข่าวบันเทิงออนไลน์  รวมทั้งด้านความสนใจในรูปแบบหัวข้อข่าวบันเทิงออนไลน์ และ
ด้านความสนใจในการจัดวางเนื้อหาข่าวบันเทิงออนไลน์  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจใน
เนื้อหาวิธีการน าเสนอของข่าวบันเทิงออนไลน์ แบบผสมผสานในหลายๆอย่าง มากกว่าแบบที่มี
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ และในส่วนของที่มาของข่าว ถ้าเป็นข่าวที่มาจากส านักข่าว มีพฤติกรรมใน
การเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์มากกว่าข่าวที่มาจากคนใกล้ชิด หรือคนสนิท และในส่วนของภาษาที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้รับสารได้ดีคือภาษาทางราชการมากกว่าภาษากึ่งราชการ อีกท้ัง
ในส่วนของหัวข้อข่าวบันเทิงออนไลน์ที่ให้สาระส าคัญเกี่ยวเนื่องกับข่าว จะได้รับความสนใจมากกว่า
หัวข้อข่าว ที่สั้น กระชับ และอยู่ในจุดที่สร้างความสนใจ (3) ในด้านความต้องการรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พบว่า  กลุ่มประชากรต้องการข่าวบันเทิงออนไลน์ที่น าเสนอข้อมูลที่สามารถ
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เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ มากกว่าข่าวบันเทิงที่ให้แง่คิดหรือประโยชน์ หรือให้ความ
เพลิดเพลิน ซึ่งในช่วงเวลา 06.01 น. – 12.00 น. กับช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. จะสามารถเข้าถึง
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ได้มากกว่าช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. ซึ่งความต้องการข่าว
ที่มีความใหม่ จะมีมากกว่าข่าวที่อยู่ในกระแสนิยม และต้องเป็นข่าวบันเทิงออนไลน์ที่มีความกระชับ 
ชัดเจน มากกว่าข่าวที่มีความละเอียด 

โดยหากวิ เคราะห์ การ เปิ ดรับข่ าวบั น เทิ งออนไลน์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครนั้น ข่าวที่มีลักษณะ 5 ประการต่อไปนี้ เป็นข่าวที่ได้รับการเปิดรับมากกว่าที่ (1) ข่าว
ทันต่อเหตุการณ์ (2) ข่าวที่มีภาพประกอบในการน าเสนอเหมาะสม (3) ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ  
(4) ข่าวที่มีความถูกต้องชัดเจน และ (5) ข่าวที่มีเนื้อหาครบถ้วน เปิดง่าย แสดงผลเร็ว 

หากกล่าวถึงงานวิจัยงานนี้แล้วนั้น ในส่วนตัวของผู้ท าการวิจัยที่ได้ศึกษางานวิจัย
นี้ท าให้เห็นแนวคิดและมุมมองการน าเสนอข่าวบันเทิงในช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การน าเสนอนอกเหนือจากการจัดการวาระในด้านมิติของเนื้อหา
ข่าวแล้วนั้น ต้องมองถึงในมิติของผู้รับสารด้วยเช่นกัน ซึ่งช่องทางในการรับข่าวจากทางออนไลน์ก็จะมี
วิธีการหรือพฤติกรรมในการเปิดรับแตกต่างจากสื่ออ่ืนๆ นอกเหนือจากรูปแบบการน าเสนอแล้วนั้น 
ช่วงเวลาในการเปิดรับก็มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลดีที่จะช่วย
เสริมให้งานวิจัยในเรื่องของการจัดการวาระข่าวสารในวงการบันเทิง ผ่าน 2 กรณีศึกษาของผู้วิจัย ได้
น ามาประกอบการอ้างอิงผลการศึกษาด้วย 

นิพนธ์ นาคสมภพ (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การศึกษาความเป็นวิชาชีพ
ขององค์กรข่าว” โดยน าเสนอซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการท าหน้าที่ขององค์กร
สื่อสารมวลชน รวมถึงศึกษาไปยังการท างานของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ท างานอยู่ในองค์กรข่าว
เพ่ือให้บรรลุกกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ขององค์กร  และงานวิจัยเล่มนี้ยังศึกษารวมไปถึงแนวทางในการ
ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะส่ง่ผลให้ผู้รับสารมีความสนใจและเป็นการสร้างความเข้าใจ ต่อผู้ที่
ติดตามข่าวด้วย ซึ่งการศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและท าการรวบรวม
ข้อมูลจากทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายของรัฐ นโยบายองค์กร และนักวิชาการ กลุ่ม
สื่อมวลชนไทยและนานาชาติ และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปและข้ันพื้นฐาน 

ผลการศึกษาที่ออกมาพบว่า องค์กรข่าววิชาชีพ ควรมีรูปแบบการบริการงานข่าว
ออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่สามารถผลิตข่าวได้ทุกสื่อที่ต้องมีการก าหนดแนวทางและการ
วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า และประเภทที่ผลิตข่าวเจาะจงส่งถึงสมาชิกข่าวหรือสื่อสารไปยังแต่ละ
ช่องทาง โดยนโยบายขององค์กรข่าววิชาชีพ ควรมีนโยบายที่สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งมีผู้รับสารเป็น
ตัวชี้วัดเรื่องความน่าเชื่อถือ และการน าเสนอข่าวต้องมีความจริงเป็นล าดับแรก และตามด้วยเรื่องของ
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ความครบถ้วนและความยุติธรรม ซึ่งนักข่าว รวมถึงบรรณาธิการ ต้องรักษาชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือ 

ส่วนในกรณีของความรวดเร็วที่เป็นองค์ประกอบของข่าวนั้น ต้องมีอยู่ในทุก
องค์กรสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งต้องก าหนดเป็นพันธกิจขององค์กร รวมถึงตัวของนัก
สื่อสารมวลชนก็ต้องมีการจัดคุณสมบัติอยู่ 3 ระดับ คือระดับจรรยาบรรณ ระดับนักวิชาชีพ และระดับ
ความรับผิดชอบ ซึ่งในแง่มุมของการบริหารองค์กรนักสื่อสารมวลชนต้องจงรักภักดีในองค์กร 
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และนักสื่อสารมวลชนต้องมีการพัฒนาโดยผ่านแผนฝึกอบรมที่ชัดเจนจาก
ทางองค์กร ซึ่งหากกล่าวสรุปโดยรวมแล้วนั้น องค์กรข่าววิชาชีพทีน่าเชื่อถือ คือ องค์กรข่าวสาธารณะ
ที่เป็นอิสระ น าเสนอข่าวโดยมีพ้ืนฐานความจริงที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เนื้อหามีความ
ครบถ้วน มีความยุติธรรม มีคุณค่า มีมาตรฐานของความรู้ สามารถพ่ึงพาตนเอง เข้าถึงประชาชนทุก
ระดับ เป็นที่สนใจ รับรู้ มีส่วนร่วม เกิดประโยชน์สาธารณะ และเป็นการน าไปสู่การพัฒนาของสังคม 

อย่างไรก็ดีในงานวิจัย “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิง
ทางโทรทัศน”์ เล่มนี้นั้น จะสามารถน าข้อมูลและความรู้ในงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นมาวิเคราะห์ได้ใน
ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทการท าหน้าที่ขององค์กรข่าว ถึงแม้งานวิจัยที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่นั้นจะ
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวบันเทิง และแต่เป็นข่าวบันเทิงที่มีความเชื่อมโยงกับสังคม มีผลกระทบทางด้าน
การใช้ชีวิตและจิตใจของผู้รับสาร และถึงแม้จะเป็นข่าวบันเทิงคือข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลส าคัญหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงคนเดียว แต่ก็เป็นเรื่องราวที่สังคมต่างต้องการที่จะรับรู้และให้ความสนใจ การ
น างานวิจัยดังกล่าวมาประกอบจะเป็นเรื่องของบทบาทการท าหน้าที่ในการน าเสนอซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วย ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งท าให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เรื่องดังกล่าว จะเป็นอีกพ้ืนฐานในการสนับสนุนผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

2.6.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนอภำพควำมเป็น ศิลปิน ดำรำ และบุคคลที่มี
ชื่อเสียง 

พัชริดา วัฒนา (2536) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ศิลปินเพลงไทยและสากล : 
วิถีทางในการสร้างความมีชื่อเสียง” ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยมีความมุ่งหวังที่จะศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมถึงวิธีการหรือแนวทางใน
การสร้างความมีชื่อเสียงให้เกิดกับศิลปินเพลงไทยสากล และที่ส าคัญศึกษาถึงบทบาทการท าหน้าที่
ของสื่อมวลชนในการมีส่วนร่วมอย่างไรกับการสร้างชื่อเสียงให้เกิดกับศิลปินเพลงไทยสากล 

จากผลการศึกษาที่ได้ออกมานั้น ในส่วนของรูปแบบเพลงไทยสากลที่เกิดขึ้นมี
การเปลี่ยนแปลงโดยมีอิทธิพลจากงานดนตรีที่เกิดขึ้นในชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทที่ท า ให้
เปลี่ยนแปลง และที่ส าคัญยังถูกก าหนดโดยตลาดของผู้ที่ฟังเพลงไทยสากลด้วย ที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากกลุ่มคนที่มีอายุมากมาเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยหรือวัยรุ่น และในด้านการสร้างความมีชื่อเสียงของ
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ศิลปินเพลงไทยนั้น หากย้อนไปในอดีตยังคงเป็นที่รู้จักกันในวงแคบเท่านั้น เพราะการสร้างภาพลักษณ์
ยังอยู่ในวงจ ากัด เพราะช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อยังมีเพียงแค่สื่อวิทยุกระจายเสียงเท่านั้น แต่
ต่อมามีการพัฒนาธุรกิจเพลง ก็เกิดการสื่อสารในตัวศิลปินมากขึ้น นอกเหนือจากการพัฒนาในเรื่อง
ของคุณภาพของงานเพลง รูปแบบเพลงหรือดนตรีแล้ว ก็มีการพัฒนาไปยังศิลปินด้วย ซึ่งท าให้ศิลปิน
เป็นที่สนใจกับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น และเกิดความสนิทสนม และการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่ท าให้
ศิลปินเข้ามามีบทบาทกับแฟนๆมากขึ้น คือการที่ค่ายเทปน านักแสดง ดารา นายแบบ มาฝึกฝนใน
เรื่องของการร้องเพลง และสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กลุ่มคนเหล่านี้ ท าให้แฟนๆที่เคยติดตามอยู่
เบื้องต้นแล้ว ก็เลือกให้ความสนใจมากขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถสร้างขึ้นได้ 
โดยเฉพาะผ่านทางการสื่อสารของค่ายเทปซึ่งเป็นกระบวนการผลิตขั้นต้น และเม่ือผ่านสื่อหลากหลาย
ช่องทาง หรือรูปแบบ ก็ท าให้บุคคลที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียง ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักขึ้นมาได้ และบุคคล
ที่มีชื่อเสียงจากบทบาทอ่ืนแล้ว ก็ยิ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าความมี
ชื่อเสียงของบุคคลนั้นสามารถสร้างขึ้นได้ ทั้งในกระบวนการผลิต และการสื่อสารของสื่ อมวลชน
นั่นเอง 

2.6.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนอภำพควำมเป็นแฟนคลับ 
สุปรีดา ช่อล าใย (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “เครือข่ายการสื่อสารและการ

ด ารงอยู่ของแฟนคลับ ธงไชย แมคอินไตย์” โดยงานวิจัยดังกล่าวนี้วัตถุประสงค์ในการศึกษาที่มุ่งหวัง
ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์กับการท าหน้าที่ในฐานะแฟนคลับ และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความ
เป็นเครือข่ายของ ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็น
หลัก ประกอบกับวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงศึกษาบริบทประกอบจากเอกสารต่างๆ โดยมี
การจ าแนกแฟนคลับออกเป็นทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1. สมาชิกแฟนคลับที่ก้าวเข้าสู่การเป็นแฟนคลับตั้งแต่ 
ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นนักแสดง 2. สมาชิกแฟนคลับที่ก้าวเข้าสู่การเป็นแฟนคลับตั้งแต่ ธงไชย 
แมคอินไตย์ เป็นนักร้อง และ 3. สมาชิกแฟนคลับที่ก้าวเข้าสู่การเป็นแฟนคลับตามที่สมาชิกใน
ครอบครัว 

โดยผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะและพฤติกรรมการสื่อสารของแฟนคลับทั้ง 3 
กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันในเรื่องของเวลาที่เข้ามาเป็นแฟนคลับ และระยะเวลาที่
อยู่ในฐานะแฟนคลับ โดยแฟนคลับมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อกิจกรรม สื่อเฉพาะกิจ 
สื่อมวลชน รวมถึงสื่อบุคคลด้วยเช่นกัน เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ซึ่งการสื่อสารทั้งเวลา
อยู่ร่วมกัน และในชีวิตประจ าวัน ท าให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงมากเป็นพิเศษ  โดยหากกล่าวถึง
ระยะเวลาของการเข้ามาเป็นแฟนคลับนั้นอยู่ที่ระหว่าง 5 – 25 ปีขึ้นไป ซึ่งถึงแม้จะเข้ามาเป็นแฟน
คลับด้วยเวลาต่างกันแต่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไปจะมีความคล้ายกัน ต่างกันในส่วนอายุ ที่
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กลุ่มแรกจะมีอายุแฟนคลับประมาณ 30 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 2 มีออายุ 20 - 30 ปี และกลุ่มสุดท้ายคือ
กลุ่มที่มีอายุ 7 – 20 ปี ซึ่งส่วนมากจะเป็นเพศหญิง ซึ่งขนาดของกลุ่มขึ้นอยู่กับการมีชื่อเสียงและ
ระยะเวลาในวงการ โดยช่วงแรกมีกลุ่มแฟนคลับ 5-10 คนในยุคแรกที่เพ่ิงเข้าวงการ และเมื่อเป็นที่
รู้จักจ านวนแฟนคลับจึงมากตาม โดยแฟนคลับกลุ่มที่สองมีประมาณมี 50 – 100 คน  ซึ่งจริงๆแล้ว
นั้นแฟนคลับของธงไชย แมคอินไตย์ มีทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยที่เป็นแฟนคลับก็มีเป้าหมาย
หลักคือการใกล้ชิดและเข้าถึงศิลปิน และงานวิจัยเล่มนี้ยังได้ผลการศึกษาถึงหน้าที่ของแฟนคลับ ได้แก่ 
1. บทบาทหน้าที่ต่อศิลปิน คือการท าหน้าที่ในการดูแลและปกป้องศิลปินเวลาที่มีข่าวในทางลบ  
2. บทบาทหน้าที่ต่อกลุ่มแฟนคลับ ช่วยสานสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้น และ 3. บทบาทหน้าที่ต่อสังคม เป็นการสร้างพ้ืนที่การสื่อสารให้
เกิดในสังคมมากขึ้น นอกจากนั้น ผลจากการวิจัยยังพบว่า สังคมในปัจจุบันมองค าว่า “แฟนคลับ” 
เป็นภาพลบ แต่ในมุมของแฟนคลับเองให้วามหมายของกลุ่มแฟนคลับในอีกมุมหนึ่ง คือ “แฟนคลับ” 
เป็นการชื่นชอบคนๆหนึ่งโดยไม่ได้มีการหวังอะไรตอบแทน รัก หวังดี และศรัทธาในตัวศิลปิน คอย
ติดตามเบื้องหลังของความส าเร็จ โดยมีศิลปินที่ชื่นชอบเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย และนอกจากนั้น
แฟนคลับ ธงไชย แมคอินไตย์  ยังมีการรวมกลุ่มผ่านครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นครอบครัวระดับ
ชนชั้นกลาง เห็นได้จากหลายครอบครัวใช้พื้นที่ของแฟนคลับนั้นท ากิจกรรมร่วมกัน 

จากงานวิจัยข้างต้นเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาถึงกลุ่มแฟนคลับของธงไชย 
แมคอินไตย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นแฟนคลับที่เกิดขึ้นในการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ซึ่ง
มีความเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนที่ดาราผู้มีชื่อเสียงในงานวิจัยเล่มนี้ ทั้ง  ภัทรธิดา 
พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) , ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) และ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ต่างก็เป็นคนที่มีกลุ่ม
แฟนคลับคอยท าหน้าที่ดูแล ปกป้อง และมีความจงรักภักดี หรือกล่าวได้ว่าล้วนแล้วแต่แสดงบทบาท
ความเป็นแฟนคลับ ซึ่งเป็นผลให้ผู้วิจัยสามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติม ท าการวิเคราะห์จากผลการวิจัย 
และต่อยอดในการวิเคราะห์ความเป็นแฟนคลับในอีกมุมมอง คือความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารที่
เกี่ยวเนื่องกับดาราที่ตนเอง หรือกลุ่มของตนเอง จากการก าหนดวาระการน าเสนอของรายการข่าว
บันเทิง จนเป็นที่รับรู้ของสังคมซึ่งจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับบทบาทหน้าที่ในความเป็นแฟนคลับด้วยเช่นกัน 

ภัทรนันท์ หนุนภักดี (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “แฟนคลับ : กระบวนการ
กลุ่มและพฤติกรรมสมาชิก” โดยศึกษาถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเป็นกลุ่มแฟนคลับ 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของสมาชิกแฟนคลับ รวมถึง ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แฟนคลับ ซึ่งได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แฟนคลับอย่าง
เจาะลึก 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มแฟนคลับมีความหมายคือกลุ่มคนที่ชื่นชอบในศิลปินคน
เดียวกันรวมกลุ่มกันเพ่ือท าให้เกิดพ้ืนที่ในสังคมเพ่ือแสดงตัวตน เป็นเหมือนเครื่องที่ใช้ต่อรองเรียกร้อง
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การกระท าตอบอันเหมาะสมจากประชาชนในสังคม โดยผ่านศูนย์กลางที่เป็นเว็บไซต์กลุ่มในการ
ขับเคลื่อนความเป็นกลุ่ม ซึ่งหากกลุ่มแฟนคลับจะมีความแข็งแรงนั้น สมาชิกในกลุ่มต้องความผูกพัน
เหนียวแน่น และสมาชิกต้องมีการแสดงบทบาทของตนเอง ที่ส าคัญแนวคิดหรือบรรทัดฐานในกลุ่มไม่
ขัดต่อหลักของสังคมนั้นๆ และยังท าให้ผู้อ่ืนสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกได้ ซึ่งพฤติกรรมในการ
แสดงออกอย่างเห็นได้ชัด คือการกรีดร้อง เฝ้าติดตามตาม สนับสนุนเงิน สิ่งของ หรือแสดงออกเป็น
นัยให้รู้ว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับศิลปินนั้นๆ โดยมีสื่อเป็นปัจจัยในการเผยแพร่ และปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก ปัจจัยแรกคือ ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปิน ปัจจัยในอันดับต่อมาเป็น
เรื่องของความคาดหวังที่ต้องการใกล้ชิดกับศิลปิน รวมถึงอัพเดทข้อมูล เหตุการณ์ ข่าวสาร เกี่ยวกับ
ศิลปิน และปัจจัยสุดท้ายคือความต้องการผ่อนคลายจากความเครียดด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่ม
แฟนคลับจัดขึ้น 

จากการศึกษาในงานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ในแง่มุมของการเรียนรู้พฤติกรรม 
บทบาท และความมุ่งหวังของการเข้ามาร่วมเป็นแฟนคลับ ซึ่งสามารถน าร่วมวิเคราะห์ในงานวิจัยที่
ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่ในประเด็น และมุมมองที่เกี่ยวกับแฟนคลับดาราผู้มีชื่อเสียงว่ามีพฤติกรรมการ
รวมกลุ่ม การรับรู้ข่าวสาร หรือจากความใกล้ชิดดาราผู้มีชื่อเสียงนั้นมีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
แตกต่างไปจากการก าหนดวาระในการน าเสนอของสื่อหรือไม่ ซึ่งจะสามารถน าผลการศึกษามา
วิเคราะห์และอ้างอิงกันถึงกันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 3 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทาง

โทรทัศน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือวิเคราะห์ถึงการก าหนดวาระการ
น าเสนอข่าวบันเทิง ในลักษณะขอข่าวบันเทิงที่เป็นกระแสสังคม หรือกลายเป็นวาระแห่งชาติที่
ประชาชนและสังคมต่างให้ความสนใจ ผ่านกรณีศึกษาข่าวบันเทิงทั้ง 2 กรณีศึกษา ก็คือ 

(1) กรณีศึกษาจากเหตุการณ์การกินยานอนหลับท าร้ายตัวเองของ ภัทรธิดา  
พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ซึ่งมีที่มาจากการที่สามี ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ต 
7 Wonder ว่าโสด โดยเป็นช่วงที่ทั้งคู่ต่างมีปัญหาในด้านความรัก และเป็นผลให้มีการแถลงข่าวทั้ง
ฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย 

(2) กรณีศึกษาจากเหตุการณ์การป่วยหนักของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) จากโรค
ไข้เลือดออกชนิดรุนแรง จนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเวลา 70 วันก่อนเสียชีวิต ซึ่ง
ระหว่างการรักษาก็ต้องยื้อชีวิตด้วยการตัดข้อเท้าซ้าย และปอดข้างซ้าย เพ่ือป้องกันการลุกลามของ
เชื้อโรค แต่ก็เสียชีวิตในที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นวาระส าคัญของข่าวบันเทิงที่ประชาชนทั้งประเทศ
ต่างให้ความสนใจ 

โดยศึกษาแนวทางการน าเสนอของทั้ง 2 กรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาของการก าหนด
วาระข่าวสารของทั้ง 2 กรณีจนกลายเป็นประเด็นสังคม โดยใช้การวิเคราะห์จากข่าวบันเทิงที่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์เป็นหลัก และวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นบริบทประกอบ ซึ่งการ
วิเคราะห์มาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) บรรณาธิการข่าวบันเทิงในการ
น าเสนอข่าวบันเทิง และศึกษาผู้รับสารโดยการวิเคราะห์ผู้รับสารในมุมของผู้รับสารที่เป็นผู้รับสาร
โดยทั่วไป กับผู้รับสารที่เป็นแฟนของดาราผู้มีชื่อเสียงในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี โดยน าเสนอข้อมูลด้วย
การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

ในการท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล โดยการจ าแนกตามปัญหา
น าการศึกษา และจ าแนกย่อยในลักษณะของ ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลที่มาจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยจะมีการรวบรวม ดังนี้ 
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จำกปัญหำน ำกำรศึกษำข้อที่ 1 การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ของสื่อมวลชน มีกระบวนการอย่างไรในการน าเสนอตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จน
สู่การก าหนดวาระการน าเสนอ และข้ันตอนการน าเสนอในรูปแบบข่าว 

3.1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
แหล่งข้อมูลรายการข่าวบันเทิง  ในการศึกษา ค้นคว้า และท าการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาการรายงานข่าวบันเทิงท่ีเกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ได้แก่ กรณีศึกษาการแถลง
ข่าวการยุติบทบาทความรักหลังจากเหตุการณ์ท าร้ายร่างกายตนเองเพ่ือให้ถึงแก่ความตายของ  
ภัทรธิดา  พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) และการแถลงข่าวยุติความสัมพันธของ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
และกรณีศึกษาการน าเสนอข่าวอาการป่วยหนักจนเสียชีวิตของ คุณทฤษฎี  สหวงษ์ (ปอ) โดยท าการ
เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ กรกฎาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 รวมทั้งสิ้น 8 เดือน เพ่ือให้ได้ข้อมูลใน
แง่มุมต่างๆ ดังนี้ 

(1) รายการข่าวบันเทิงทางฟรีทีวี และทีวีดิจิตอล ที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการ
รายงานข่าวเหตุการณ์การน าเสนอข่าวบันเทิง เกี่ยวกับกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีที่กล่าวมาข้างต้น โดย
ศึกษาผ่านช่องต่างๆ ดังนี้ 

1. รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ออกอากาศทุก
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 09.30 น. น าเสนอการเล่าข่าวที่เป็นประเด็นและกระแสสังคม ซึ่งใน
ทั้ง 2 กรณีศึกษานี้ถึงแม้จะเป็นข่าวบันเทิง แต่เป็นข่าวบันเทิงที่มีองค์ประกอบในมิติที่เหมาะกับการ
น าเสนอให้ประชาชนได้รับรู้ และได้รับการน าเสนอในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากช่วงข่าวบันเทิง 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ น าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
(https://www.youtube.com/watch?v=X3Uplwvf1RU) 
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2. รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ออกอากาศทุกวันจันทร์ – 
ศุกร์ เวลา 11.30 – 11.35 น. และไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ เวลา 21.25 – 21.45 น. และในวัน
เสาร์ – อาทิตย์ ออกอากาศ เวลา 11.35 – 12.05 น. และไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ เวลา 20.30 – 
20.50 น. ซึ่งน าเสนอเรื่องราวในวงการบันเทิง อัพเดทเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวงการบันเทิง และมีความ
เกี่ยวข้องกับคนบันเทิง มีทั้งข่าวที่เป็นกระแสการพูดถึง และการสร้างประเด็นในลักษณะสกู๊ปข่าว 

 

 
 
ภาพที่ 3.2 รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 
(https://www.youtube.com/user/nineentertain9) 

 
3. รายการ พาเหรดบันเทิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ออกอากาศทุกวัน 

เวลา 21.30 – 22.00 น. น าเสนอข่าวบันเทิงตามกระแส อัพเดททันต่อสถานการณ์ในวันนั้นๆ ผ่าน
การน าเสนอของพิธีกรทีเป็นผู้หญิงเล่าเหตุการณ์ 

 

 
 
ภาพที่ 3.3 รายการ พาเหรดบันเทิง น าเสนอข่าวภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
(https://www.youtube.com/watch?v=a-iX-YHQDQM) 
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4. รายการ วันบันเทิง ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง One ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ 
– ศุกร์ เวลา 18.35 – 18.55 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 12.30 น. น าเสนอในลักษณะ
วาไรตี้ข่าวบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ ที่มาพร้อมความสนุกสนานพาไปเจาะลึกเบื้องหลังการท างานใน
วงการบันเทิง อัพเดทวงการแฟชั่น รวมไปถึงไลฟ์สไตล์เรื่องราวของเหล่าศิลปินดารา นักแสดง นักร้อง 

 

 
 
ภาพที่ 3.4 รายการ One บันเทิง น าเสนอข่าวเกี่ยวกับ แตงโม และโตโน่ 
(https://www.youtube.com/watch?v=on4DBpYYFn8) 

 
5. รายการ ไทยบันเทิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศ ทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 09.00 น. น าเสนอในลักษณะของบันเทิงเชิงสาระ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ไม่เน้นการน าเสนอประเด็นที่มีกระแสหาก
กระแสนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคม 

 

 
 
ภาพที่ 3.5 รายการ ไทยบันเทิง น าเสนอเก่ียวกับการเคลื่อนศพ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
(https://www.youtube.com/watch?v=QipaPsJPBGI) 
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6. รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 ออกอากาศ ทุก
วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 20.20 – 20.30 น. น าเสนอข่าวบันเทิงโดยไม่สังกัดค่าย น าเสนอข่าวบันเทิง
ที่ประเด็นอยู่ในกระแส และข่าวบันเทิงที่ประเด็นอยู่นอกกระแส  

 

 
 

ภาพที่ 3.6 รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 
(https://www.youtube.com/watch?v=ECO2xKk7o9I) 

 
(2) สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ผู้ที่มีส่วนในการก าหนดวาระข่าวสารกับ

ข่าวบันเทิง และผู้รับสารที่เป็นกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไป และกลุ่มผู้รับสารที่มีความเป็นแฟน ของ
กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี โดยมีการสัมภาษณ์ บรรณาธิการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เพ่ือให้เห็นถึงวิธีการ
ก าหนดวาระข่าวสารของข่าวบันเทิง เพ่ือวิเคราะห์ถึงวิธีการก าหนดวาระข่าวบันเทิง เหตุผลและ
องค์ประกอบในการก าหนด โดยสัมภาษณ์บรรณาธิการของสื่อท้ัง 3 ประเภท ดังนี้ 

1. เฉลิมพล พูลสวัสด์ (เต้ย) โปรดิวเซอร์ช่วงครอบครัวบันเทิง รายการ เรื่อง
เล่าเช้านี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพ่ือเก็บข้อมูลถึงการก าหนดวาระข่าวบันเทิงในรายการ เรื่อง
เล่าเช้านี้ รวมถึงมุมมองของการท าข่าวบันเทิงในสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

2. ธิติพร จุติมานนท์ ผู้จัดการทีมผลิตไนน์เอ็นเตอร์เทน รายการไนน์เอ็นเตอร์
เทน โมเดิร์นไนน์ทีวี เก็บข้อมูลในเชิงการบริหารและแนวทางการท างานการวางนโยบายในการ
ก าหนดวาระข่าวบันเทิง 

3. ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล ผู้จัดการแผนกข่าวบันเทิง - กีฬา สถานีโทรทัศน์
ไทยรัฐทีวี เก็บข้อมูลถึงแนวทางในการก าหนดวาระข่าวบันเทิงของช่องไทยรัฐทีวี วิธีการท างานภายใต้
บทบาทของสถานีที่มีการพัฒนาในการน าเสนอข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มี
การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพของปอ 
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4. สุวภัทร พันธ์ปภพ บรรณาธิการกลุ่มข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
One เก็บข้อมูลถึงแนวทางในการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งมีทั้งการน าเสนอข่าวที่เป็นประเด็น 
รวมถึงข่าวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับดาราในสังกัด ซึ่งช่อง One คือผู้น าในการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว
ของ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 

5. พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิงสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดวาระข่าวบันเทิงในรูปแบบการด าเนินงานของทีวีสาธารณะ 
และการวางทิศทางของข่าวบันเทิงในเชิงสาระความรู้ 

6. อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดวาระข่าวบันเทิง รวมถึงบทบาทของการท า
หน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ ไทยบันเทิง  

7. จักริน อดิเรก หัวหน้าฝ่ายข่าวบันเทิง บริษัท ทีวีพูล จ ากัด เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการก าหนดวาระข่าวบันเทิง และการคัดเลือกลักษะของข่าวที่น าเสนอในรูปแบบทีวีพูล 

3.1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  
(1) หนังสือพิมพ์รายวัน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการน าเสนอข่าวบันเทิง โดย

ศึกษาจากการพาดหัวข่าวเพ่ือน าเสนอและเนื้อหาข่าวที่น าเสนอ โดยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่ได้รับ
ความนิยมและมีการจัดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงเกี่ยวกับทั้ง 2 กรณีศึกษา โดยเก็บข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ ที่มีการพาดหัวข่าวและ
น าเสนอข่าวเกี่ยวกับวงการบันเทิง โดยเฉพาะกรณีที่  2 อย่างกรณี ปอ ทฤษฎี อย่างต่อเนื่องด้วย
ประเด็นที่แตกต่างกันออกไป แต่น าเสนอด้วยความถี่ที่เห็นได้ชัดที่สุด 

2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณที่ได้รับความนิยมในการ
ติดตามจากประชาชน ซึ่งจากกรณีศึกษาทั้ง 2  กรณี ในงานวิจัยเล่มนี้ก็เป็นข่าวที่หนั งสือพิมพ์ไทยรัฐ
เลือกพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่ง 

3. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  เป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณที่ได้รับความนิยมจาก
ผู้อ่านอันดับต้นๆ และเป็นหนังสือพิมพ์ที่ติดตามและน าเสนอข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่อง หรือข่าวที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ ดารา นักแสดง ศิลปิน และบุคคลที่มีชื่อเสียง ภาพที่ปรากฏค่อนข้างให้ความส าคัญ
ในเรื่องของบันเทิงในระดับหนึ่ง และจากกรณีศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้ก็มีการน าไปพาดหัวข่าวและ
น าเสนอเนื้อหาค่อนข้างมาก 

4. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณท่ีน าเสนอเรื่องราวที่เน้น
ทางสาระและน าไปสู่ผลกระทบทางสังคม แต่ในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีต่างเป็นกรณีที่มีความเชื่อมโยง
กับสังคม คมชัดลึก จึงเป็นอีกสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วย 
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5. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ที่น าเสนอเรื่องราวเน้น
ไปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ในกรณีศึกษาของงานวิจัยเล่มนี้ ถึงจะเป็นดารา นักแสดง 
ศิลปิน แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนมีผลกระทบหรือเป็นประโยชน์กับสังคม จึงท าให้หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
มีการน าเสนอข่าวด้วยเช่นกัน 

6. หนังสือพิมพ์มติชน  เป็นหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ที่เน้นการน าเสนอ
เรื่องราวการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ รวมถึงเนื้อหาอ่ืนๆแต่เป็นการน าเสนอเชิงลึก ซึ่งจาก
กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี มีมิติเชิงลึกที่เหมาะกับการน าเสนอตามแนวทางของหนังสือพิมพ์ มติชนจึงเป็น
อีกหนังสือพิมพ์ที่มีการพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่ง แต่อาจกรอบเล็กกว่าข่าวชนิดอื่นๆ 

7. หนังสือพิมพ์สยามดารา  เป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ และมีเนื้อหาหลักใน
การน าเสนอเรื่องราวของวงการบันเทิงเท่านั้น หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดารา นักแสดง ศิลปิน 
บุคคลที่มีชื่อเสียง และมีลักษณะของการพาดหัวที่ค่อนข้างชัดเจน ใช้ค าง่ายๆ โดยที่กรณีศึกษาทั้ง 2 
กรณีนี้ ก็ได้รับการน าเสนอเม่ือเกิดเหตุการณ์ส าคัญๆขึ้นในแต่ละจังหวะ แต่ละช่วงเวลา 

(2) สื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการน าเสนอข่าวบันเทิง จาก
สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อที่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์ ถือเป็นอีกสื่อ
ที่มีการจัดการวาระข่าวสารที่สมควรกับการศึกษา โดยเฉพาะกรณีศึกษาทั้ง 2 ที่อยู่ในยุคของสังคม
ออนไลน์ หรือยุคที่อัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาจากสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือวิเคราะห์ประกอบถึงเหตุการณ์จากกรณีศึกษาที่เป็นวาระส าคัญในประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ซ่ึงศึกษาเป็นองค์ประกอบผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ 

1. www.khaosod.co.th  เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีการก าหนดวาระในการน าเสนอ
ข่าวถี่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีศึกษาที่ 2 กรณีของ ทฤษฏี สหวงษ์ (ปอ) มีการน าเสนอข่าวทั้งเกิด
เหตุการณ์ใหญ่และเหตุการณ์ที่ก าหนดประเด็นขึ้นมาเป็นพิเศษ จึงมีความน่าสนใจในการติดตาม 

2 .  www.thairath.co.th  เป็น เว็บ ไซต์ข่ าวที่ ได้ รั บความนิยมจากผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ต และกลุ่มคนในสังคมออนไลน์มากเป็นอันดับหนึ่ง และมีการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับ
กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน นอกเหนือจากนั้นยังต่อยอดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
กรณีศึกษาทั้ง 2 จนเกิดเป็นประเด็นการน าเสนออ่ืนๆในเชิงสังคมเพ่ิมเติมอีกด้วย 

3. www.manager.co.th  เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีการน าเสนอในเชิงลึก ความถี่
ในการน าเสนออาจน้อยกว่าเว็บไซต์อ่ืนๆ แต่ความลึกในเนื้อหาที่น าเสนอนั้นมีค่อนข้างมาก และบาง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ถูกจัดไปน าเสนอในลักษณะของประเด็นอ่ืนๆเพ่ิมเติม
ด้วย 

4. www.sanook.com เป็นเว็บไซต์ที่น าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในสังคม 
แต่จะมีลักษณะในทางวาไรตี้ คือเน้นทุกเรื่อง ทุกมุม ที่มีความบันเทิงเป็นหลัก รวมถึงบางเรื่องบาง
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ประเด็นก็เป็นที่น่าสนใจและประโยชน์กับสังคม ซึ่งจากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีนั้นต่างก็จัดอยู่ในหมวด
บันเทิงของเว็บไซต์และมีการอัพเดทข่าวอยู่ตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นใหม่ๆด้วย 

5. www.kapook.com  เป็นเว็บไซต์ทีเน้นเรื่องราวความบันเทิง ทั้งการ
น าเสนอเก่ียวกับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ข่าว คลิป รูปภาพ เป็นต้น และมีการน าเสนอเหตุการณ์
ในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 กรณีศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้
ตลอดเวลา ทั้งในแง่มุมของความเป็นข่าว และสกู๊ปมุมมองเก่ียวกับเหตุการณ์นั้นๆ 

จำกปัญหำน ำกำรศึกษำข้อที่ 2 ผู้รับสารที่รับรู้เกี่ยวกับดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิง
ทางโทรทัศน์กับผู้รับสารที่เป็นแฟน จะมีการรับรู้เนื้อหาที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(1) สื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการน าเสนอข่าวบันเทิง โดยที่

กลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไป และกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟน จะมีการติดตาม เข้าถึงการน าเสนอของเนื้อหา 
และมีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผลต่อการศึกษาค้นคว้า และท าการวิจัยผลการศึกษา ของ
ผู้วิจัย ได้รวบรวมศึกษาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ  

(2) สัมภาษณ์ แฟนคลับ ของดาราผู้มีชื่อเสียงจากกรณีศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้รับสารอีก
กลุ่มที่มีความส าคัญ นอกจากมีการรับรู้ข้อมูลแล้ว ยังมีมิติของความเป็นแฟนในตัวดารา นักแสดง 
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยจะมีความจงรักภักดีในบุคคลที่ชื่นชอบด้วย และหากกล่าวถึงแฟนคลับนั้นก็
มีลักษณะหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทั้ง แฟนคลับที่ติดตามตัวของคนที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด แฟน
คลับที่ติดตามเพียงผลงานแต่ติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแฟนคลับที่จะสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 

1. ผู้รับสารที่เป็นแฟน หรือแฟนคลับของ ภัทรธิดา พัชระวีระพงษ์ (แตงโม) 
คือมีการติดตามความเคลื่อนไหวของแตงโมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดตามผลงาน การติดตามผ่านสังคม
ออนไลน์ ติดตามไปตามงานต่างๆที่แตงโมไปออกงาน นอกจากนั้นยังมีความจงรักภักดีในตัวของ
แตงโม พร้อมอยู่เคียงข้าง และจากเหตุการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาดังกล่าวก็มีแฟนคลับอยู่ในเหตุการณ์นั้น
ไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นจ านวน 3 คน ได้แก่ 

1.1 ปริญญา มั่นสวัสดิ์ (นิ้ง) พนักงานบริษัทเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม มีการติดตามแตงโมมาตลอด โดยการติดตามผ่านทาง IG ของแตงโม 
เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นจึงมีการติดตามแตงโมตามงานอีเว้นท์ต่างๆ และยังมีการสร้าง IG ส่วนตัวที่
โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับแตงโม  

1.2 สุพรรณวดี ทองพรหม (ก้อย) พนักงานบริษัทเอกชน ติดตามผลงาน
ของแตงโมมาอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกลุ่มจากการติดตามผ่านไอจีจนได้เพ่ือนที่เป็นแฟนคลับร่วมกัน 
ชักชวนร่วมกรุ๊ปไลน์ แล้วก็สื่อสารผ่านกันเพ่ือติดตามความเป็นไปของแตงโม 



66 
 

1.3 ธัญญรัศม์ บุญญาสิรนนท์ (จิ้น) พนักงานขาย (เซลล์) บริษัทเอกชน 
ติดตามชื่นชอบทั้งแตงโมและโตโน่ เนื่องจากเป็นคู่รักที่รู้สึกว่ามีความลงตัว ติดตามและให้ก าลังใจอยู่
เรื่อยมา 

2. ผู้รับสารที่เป็นแฟน หรือแฟนคลับของ ภาคิน ค าวิลัยศักด์ (โตโน่) คือมีการ
ติดตามโตโน่โดยติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มประกวดหรือเข้าวงการ จนเข้าสู่ช่วงก่อนการแต่งงาน 
จนกระทั่งช่วงที่โตโน่ก าลังมีปัญหาเรื่องของความรักก็มีแฟนคลับกลุ่มดังกล่าวที่คอยให้ก าลังใจอย่าง
ต่อเนื่อง จนทุกวันนี้ยังติดตามอย่างต่อเนื่อง 

2.1 วรรณี สิงห์โต (เก่ง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์วายยู ทรานสปอต จ ากัด 
เริ่มติดตามโตโน่ตั้งแต่ประกวดเดอะสตาร์ 6 จนกระทั่งปัจจุบัน รับหน้าที่เป็นเฮดควอเตอร์ของแฟน
คลับ ประสานงานระหว่างค่ายที่โตโน่สังกัดเพ่ือน าตารางงานมาบอกต่อ รวมถึงเป็นตัวแทนของแฟน
คลับในการสื่อสารไปยังฝ่ายต่างๆที่เก่ียวกับโตโน่ 

2.2 กัลยา ค าผิว (เฟิร์น) พนักงานบัญชี บริษัทเอกชน ติดตามโตโน่ตั้งแต่
ตอนประกวดเดอะสตาร์ ในบางครั้งที่มาร่วมงานก็จะท าหน้าที่ช่วยถ่ายภาพในกิจกรรมนั้นๆด้วย 
ติดตามทุกผลงานที่สะดวกเข้าร่วม ทั้งคอนเสิร์ต มีตติ้ง นอกจากนั้นเหตุผลที่ชอบเพราะยังเป็นคน
ขอนแก่นเหมือนกันด้วย 

2.3 ธนิต น่วมศรี (อ๊อฟ) พนักงานบริษัทเอกชน ติดตามโตโน่ตั้งแต่ตอน
ประกวดเดอะสตาร์ 6 จนกระทั่งมีโอกาสเคยได้ท างานใกล้ชิดกับโตโน่ และติดตามผลงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลงานคอนเสิร์ตต่างๆที่โตโน่ได้แสดง 

2.4 อรนิช ใหญ่เสมอ (อาย) เลขานุการ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้รับสารที่
เป็นแฟนโตโน่ ติดตามผลงานตั้งแต่ตอนประกวดเดอะสตาร์ 6 ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ทั้ง
การร่วมชมคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงงานมีตติ้งที่จัดโดยแฟนคลับโตโน่ 

3. ผู้รับสารที่เป็นแฟนของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) คือมีการติดตามความ
เคลื่อนไหว และผลงานต่างๆของปอตั้งแต่อดีต มาจนกระทั่งถึงป่วย จนกระทั่งปอเสียชีวิต มีความ
จงรักภักดี และเสียใจกับการเสียชีวิตของปอ 

3.1 ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ (เจี๊ยบ) เจ้าของธุรกิจหมูย่างเกาหลีชาชูดัง 
ติดตามปอมาตั้งแต่ปอเริ่มเข้าวงการบันเทิงในยุคแรกๆ มีบทบาทเป็วหัวหน้ากลุ่มแฟนคลับ 
ประสานงานในการท ากิจกรรมระหว่างปอกับแฟนคลับปอ 

3.2 ธารญา กิตินฤเมศร์ (ดาพร) พนักงาน บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส ผู้รับ
สารที่เป็นแฟนปอ ติดตามความเคลื่อนไหวของปออย่างต่อเนื่องผ่านทางข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ และ
สังคมออนไลน์ ชื่นชอบในผลงาน และเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกับปอ 
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3.3 ชลธิชา อินทรโชติ (ฝ้าย) พนักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้รับ
สารที่เป็นแฟนปอ ติดตามมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนและร่วมกิจกรรมกับปอท าให้เกิดความ
ประทับใจและติดตามความเคลื่อนไหวผ่านแฟนเพจมาตลอด ซึ่งในช่วงปอป่วยก็ติดตามรายการข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ และติดตามข่าวสถานการณ์ประจ าวันที่น าเสนอเก่ียวกับปอ 

(3) สัมภาษณ์ ผู้รับสารโดยทั่วไป เป็นผู้รับสารอีกกลุ่มที่เป็นผู้รับสารกลุ่มใหญ่ใน
การติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เป็นผู้รับสารที่ไม่ได้มีความชื่นชอบดารา นักแสดง บุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่เป็นข่าวจากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี แต่มีบทบาทในการติดตามความเคลื่อนไหวตลอด ทั้ง
เหตุการณ์ที่มีความส าคัญเป็นหลัก รวมถึงเหตุการณ์ที่มีความส าคัญรองลงมา นอกเหนือจากนั้นยังมี
การติดตามการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ส าคัญของทั้ง 2 กรณีศึกษาด้วย ซึ่งผู้รับสารโดยทั่วไป ได้แก่ 

1. กุลธิดา ศรีสินสมุทร (มิ้ ง )  พนักงาน Cutomer Service Supervisor 
เว็บไซต์ www.kaidee.com เป็นผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ และสังคม
ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเหตุการณ์ทั้ง 2 กรณีศึกษา เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในการติดตามความ
เคลื่อนไหวและเป็นไปโดยตลอด 

2. วิมล ยะก๊บ (แจ้) อาจารย์ 3 ระดับ 8 ประจ าวิชาการงานอาชีพ โรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นผู้รับสารโดยทั่วไปที่มีพฤติกรรมการติดตามรายการ
ข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง  

3. ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต (เอพิว) เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด บริษัท มีเดีย
สตูดิโอ จ ากัด ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่อง และติดตามการถ่ายทอดสดในทุก
เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับกรณีศึกษา 

3.1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟนของดาราผู้มีชื่อเสียงในกรณีศึกษา

ของงานวิจัยเล่มนี้ ในการวิเคราะห์ผลผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลจากการโพสต์ข้อความ การตั้งสเตตัส
ความรู้สึก หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสังคมออนไลน์ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับดาราผู้มีชื่อเสียงจาก
กรณีที่ศึกษาทั้ง 2 กรณี เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ผลของการศึกษาที่มาจากผู้รับสารที่เป็นแฟนของ
ดาราผู้มีชื่อเสียง โดยสังเกตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) แฟนคลับ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
1. IG : melony_forfan (แตงโม ท าให้แฟนคลับ) 
2. IG : melony_iloveyou (แฟนคลับเป็นผู้สร้างขึ้น) 
3. IG : lovelove_melony (แฟนคลับเป็นผู้สร้างขึ้น) 

(2) แฟนคลับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
1. www.tonoclub.com 
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2. Facebook : Lovetonoclub 
(3) แฟนคลับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 

1. Facebook : ปอ ทฤษฎี แฟนคลับ 
2. IG : Portid 

จากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบการน าเสนอข่าวบันเทิงทั้ง 2 กรณีศึกษา เพ่ือศึกษาถึง
วิธีการในการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวสารว่ามีลักษณะอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกันตรง
ส่วนไหน อย่างไร เพ่ือน ามาวิเคราะห์และหาผลของการศึกษา นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้วก็จะมี
การหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
 

ส าหรับวิธีการศึกษาและการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลหลากหลายเครื่องมือ
ด้วยกัน และแต่ละเครื่องมือก็มีรายละเอียดในการเก็บข้อมูลแตกต่างกันออกไป โดยมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บมูลงานวิจัย ดังนี้ 

(1) การศึกษาจากการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์  
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงเนื้อหาในการน าเสนอข่าวบันเทิงภายใต้กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้

เลือกมาศึกษาทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยศึกษาการน าเสนอย้อนหลังไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประเด็น , 
ระหว่างที่เป็นประเด็น และจนจบประเด็น ของแต่ละกรณีศึกษา เพ่ือศึกษาถึงการจัดวาระการน าเสนอ
ของสื่อมวลชนผ่านรายการ และศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
วิเคราะห์การน าเสนอในบริบทของเหตุการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและสื่อมวลชนมีการน าเสนอออกมา
ในลักษณะไหน อย่างไร รวมถึงศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย ของการน าเสนอตามวาระข่าวสารของกรณีทั้ง 2 
ผ่านรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษาจากหลายรายการ หลายสถานีที่ออกอากาศ โดย
การศึกษาจากคลิปรายการย้อนหลัง หรือการรับชมย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
พิจารณา เปรียบเทียบ และหาข้อสรุปในเรื่องของการจัดวาระข่าวสารจนเป็นข่าวบันเทิงที่สังคมให้
ความสนใจหรือกลายเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นกระแสงสังคมตามมา 

โดยที่รายการที่เลือกศึกษา เป็นรายการบันเทิงที่ได้รับความนิยมในการติดตาม
จากประชาชน และสาธารณชน ด้วยเหตุผลที่เป็นรายการที่มีการน าเสนออย่างอัพเดทในวงการบันเทิง 
รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดารา นักแสดง ศิลปิน และบุคคลที่มีชื่อเสียง ผ่านวิธีการน าเสนอที่
น่าสนใจ ทั้งการรายงานและการเล่าเรื่อง และที่ส าคัญเป็นรายการที่สามารถรับชมได้ง่ายผ่านทาง
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โทรทัศน์ ส่งผลให้ได้รับความนิยม ซึ่งน าไปสู่เหตุผลที่เหมาะสมในการศึกษาการน าเสนอที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาของวิจัยเล่มนี้ด้วย เพ่ือเป็นองค์ประกอบประกอบกับการรายงานผลการวิจัย 

(2) การศึกษาจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาการน าเสนอข่าวบันเทิง ในส่วนที่มาจากสื่อสิ่งพิมพ์ใน

ลักษณะของการเป็นบริบทประกอบการศึกษาการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีเรื่องของช่วงเวลามาเป็นตัวก าหนดวาระการน าเสนอด้วย 
เนื่องจากหนังสือพิมพ์จะมีกรอบเช้า และกรอบบ่าย ซึ่งมีผลต่อการสร้างประเด็นในการน าเสนอ โดย
จะศึกษาถึงการจัดการวาระการน าเสนอของบรรณาธิการ นักข่าว นักเขียน ซึ่งถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ
ในประเด็นใด สื่อสารด้วยแนวคิดไหน ทั้งช่วงที่เหตุการณ์ของกรณีศึกษาทั้ง 3 นั้น เกิดข้ึนในระยะแรก 
หรือจุดเริ่มต้นของการเกิด , ระหว่างที่เหตุการณ์ด าเนินไป และหลังจบเหตุการณ์นั้นๆ เป็นการศึกษา
ให้เห็นถึงความส าคัญของเหตุการณ์นั้นๆ เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

โดยหนังสือพิมพ์ที่จะศึกษาข้างต้นนั้น จะเป็นบริบทประกอบกับการศึกษาเรื่อง
ของการก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ซึ่งในสื่อหนังสือพิมพ์ จะ
ช่วยสนับสนุน และยืนยัน แนวคิดและผลการศึกษา ทั้งในส่วนของการการก าหนดวาระการน าเสนอ 
รวมถึงสนับสนุนเรื่องการรับรู้จากกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไปและกลุ่มผู้รับสารที่มีความเป็นแฟน ทาง
ผู้วิจัยจึงมีการติดตาม และสืบค้นข้อมูล จากสื่อหนังสือพิมพ์ที่กล่าวมาข้างต้นย้อนหลังอีกครั้ง 

(3) การศึกษาจากเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาการน าเสนอข่าวบันเทิงในส่วนของการน าเสนอผ่าน

เว็บไซต์ข่าวออนไลน์หลากหลายเว็บไซต์ในลักษณะบริบทประกอบการศึกษาการน าเสนอข่าวบันเทิง
ทางโทรทัศน์ เพ่ือศึกษาถึงการก าหนดวาระข่าวสารของกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี โดยที่การน าเสนอผ่าน
เว็บไซต์ข่าวออนไลน์นั้น จะมีเรื่องของพ้ืนที่ (Space) และระยะเวลา (Time) เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในการสร้างประเด็นข่าวสาร เพราะการน าเสนอผ่านเว็บไซต์สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา จึง
เกิดการแข่งขันในการก าหนดวาระและประเด็นการน าเสนอกันสูง เพ่ือให้ผู้อ่านได้ติดตามกันอย่ าง
รวดเร็ว และสามารถสร้างวาระการน าเสนอออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการศึกษาจากเว็บไซต์
หลากหลายเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ จะน าไปสู่การเปรียบเทียบวิธีการน าเสนอ แนวทางในการสร้าง
ประเด็น ผ่านกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี 

รวมถึงศึกษาจากการแสดงทัศนคติและความคิดเห็นของผู้รับสาร ที่เป็นทั้งผู้รับ
สารโดยทั่วไป และผู้รับสารที่แสดงออกถึงความเป็นแฟน เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และการ
รับรู้ของผู้รับสาร เพราะในสังคมออนไลน์จะมีส่วนที่แสดงออกถึงผู้รับสาร ก็คือการโพสต์โต้ตอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าวนั้นๆ จึงเป็นอีกช่องทางในการติดตามกลุ่มผู้รับสารที่เป็นทั้งผู้รับ
สารโดยทั่วไป และผู้รับสารที่เป็นแฟน หรือแฟนคลับ ของดาราผู้มีชื่อเสียงทั้ง 2 กรณีศึกษา 
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โดยการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ข้างต้นนี้จะเป็นบริบทประกอบส าคัญ
เกี่ยวกับการก าหนดวาระในการน าเสนอของทั้ง 2 กรณีศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งในการศึกษาผู้รับสารที่
เป็นทั้งผู้รับสารโดยทั่วไป และผู้รับสารที่มีความเป็นแฟน เพราะข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นการ
แสดงความคิดเห็นและการตอบกลับของผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมได้ 

(4) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
1. บรรณาธิการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ทั้งในด้านการก าหนดวาระข่าวสารซึ่งมีแนวคิด มี
กระบวนการ และวิธีการในการก าหนดประเด็นในการน าเสนอข่าวนั้นๆอย่างไร เหตุผลและปัจจัย
ส าคัญอะไรที่มีผลต่อการก าหนดวาระของกรณีศึกษา 

2. ผู้รับสารที่เป็นแฟน เป็นการรวบรวมข้อมูลการรับรู้ข่าวสารที่มาจากกลุ่ม
ผู้รับสารที่มีความแตกต่างต่างกับผู้รับสารโดยทั่วไป ในประเด็นที่มีความจงรักภักดีต่อดาราผู้มีชื่อเสียง
ในกรณีศึกษา และมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้รับสารกลุ่มนี้จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์เป็นช่องทางหนึ่ง และมีการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับดาราผู้มีชื่อเสียง
จากแหล่งของข้อมูลจริง ซึ่งจะท าให้ได้รับรู้มิติของผู้รับสารที่มีผลต่อการก าหนดวาระข่าวสารของ
สื่อมวลชน 

3. ผู้รับสารโดยทั่วไป เป็นการรวบรวมข้อมูลการรับรู้ข่าวสารที่มาจากกลุ่มผู้รับ
สารโดยทั่วไปที่ไม่ได้มีความชื่นชอบตัวบุคคลที่เป็นข่าวฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นพิเศษ นอกเหนือจากนั้น
ผู้รับสารโดยทั่วไปเป็นผู้ที่มีการติดตามข่าวเหตุการณ์กรณีศึกษาท้ัง 2 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะติดตาม
การถ่ายทอดสด หรือการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงในเหตุการณ์ท่ีส าคัญ หรือได้รับความนิยมใน
การติดตามจากสังคม 

 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินงานเพ่ือเก็บข้อมูล โดย
การใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการศึกษาการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงผ่านโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของ 
ฟรีทีวี ทีวีดิจิตอล และโทรทัศน์ดาวเทียม ศึกษาผ่านงานเขียนและบทสัมภาษณ์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์
รายวันและอยู่ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เป็นบริบทประกอบ ซึ่งมีการสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลและบท
สัมภาษณ์จากบรรณาธิการข่าวบันเทิง และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการก าหนดวาระข่าวสารการ
น าเสนอข่าวบันเทิง ทั้งในส่วนของรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ฟรีทีวี ทีวีดิจิตอล 
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ตารางที่ 3.1 
 
แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ บรรณาธิการ 

ประเด็นที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ บรรณำธิกำรข่ำวบันเทิง (ผู้ก ำหนดวำระสำร) 
แนวค าถามที่ทราบภมูิหลัง 1. ช่ือ – นามสกุล , ระดับการศึกษาหรือสายการศึกษา , ประสบการณ์

ในสายงานวิชาชีพ 
2. รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ท่ีมีส่วนในการผลิตและดูแล3. 
มุมมองในการท าข่าวบันเทิงในปัจจุบัน (สภาพการณ์โดยรวม)  
4. บทบาทการท าหน้าท่ีบรรณาธกิารข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ปัจจุบนั 

1. Plot การน าเสนอ - ข่าวบันเทิงมีองค์ประกอบอย่างไรที่แตกต่างจากข่าวอ่ืนๆ 
- แนวคิดในการเลือกประเด็นมาน าเสนอเป็นอย่างไร 
- จากกรณีทั้ง 2 มีการวางเรื่องราว หรือคัดเลือกประเด็นเพื่อน าเสนอ
อย่างไร 
- มีการก าหนดวาระให้เป็นเรื่องราว หรือมีนีเนื้อหาในการติดตาม
ต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 
- มีการวางประเด็นให้มีเรื่องราวตอ่เนื่องเป็นระยะๆในการติดตาม
หรือไม่ อย่างไร 
- เทคนิคในการสร้างความน่าสนใจให้กับประเด็น / ดราม่ามีผลหรือไม่  
 

2. ตัวละครที่อยู่ในข่าว - ตัวละครที่ข่าวบันเทิงต้องน าเสนอน้ัน แตกต่างหรือเหมือนกับการท า
ข่าวประเภทอื่น อย่างไรบ้าง 
- จากกรณีทั้ง 2 ตัวละครที่ส าคญัในมุมมองของบรรณธิการ มีใคร
อย่างไรบ้าง 
- จากกรณีทั้ง 2 ตัวละครมีส่วนอยา่งไรในการก าหนดประเด็น 
- นอกจากตัวละครหลักแล้ว มีตัวละครอื่นๆที่ให้ความสนใจในการ
น าเสนอบ้างไหม 
- จากกรณีทัง้ 2 ตัวละครประกอบมีส่วนในการสร้างประเด็นในการ
น าเสนออย่างไร 

3. ฉากเหตุการณ์และการสื่อ
ความหมาย 

- พูดถึงมุมมองของฉากเหตุการณ์ ในข่าวบันเทิงมีทิศทาง หรือ
ความส าคญัอย่างไร 
- จากกรณีทั้ง 2 ฉากท่ีมีความส าคญัในมุมของบรรณาธิการคือตรงไหน 
อย่างไร สื่อความหมายอย่างไรเปน็พิเศษ 
- แล้วฉากไหนท่ีเป็นองค์ประกอบ หรือไม่ควรขาด ต้องมไีว้ของกรณทีั้ง 
2 กรณ ี
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ตารางที่ 3.1 
 
แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ บรรณาธิการ (ต่อ) 

ประเด็นที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ บรรณำธิกำรข่ำวบันเทิง (ผู้ก ำหนดวำระสำร) 
4. ประเด็นการน าเสนอ - การต่อยอดประเด็นมีวิธีการมองให้นอกเหนือจากการอัพเดท

เหตุการณ์อย่างไร 
- จากกรณีทั้ง 2 มีการต่อยอดอยา่งไรบ้าง 
- การต่อยอดประเด็นไปเชื่อมโยงกับข่าวอื่นๆมีการท างานอย่างไรกบั
กอง บก.อื่นๆ 
 

5. วิธีการน าเสนอ โทน / น้ าเสียง / 
ลีลา 

- รูปแบบรายการที่น าเสนอมีผลตอ่ความสนใจของคนรับชมอย่างไร 
- จากกรณีทั้ง  2 มีการก าหนดองค์ประกอบอย่างไรในรายการเป็น
พิเศษ 
- การสร้าง MV หรือประมวลภาพ มีเทคนิคอย่างไร หรือต้องการสื่อ
อะไรเป็นพิเศษ 
 

6. แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพื่อ
น าเสนอ 

- การหาแหล่งข่าวเบื้องต้นในวงการบันเทิง มีวิธีการเข้าถึงอย่างไร 
- จากกรณีทั้ง 2 มีแหล่งข่าวหลักๆคือใคร อย่างไร 
- จากกรณีทั้ง 2 แหล่งข่าวอื่นๆที่นอกเหนือจากแหล่งข่าวหลักจะไดจ้าก
ไหน 
-  การคิดต่อยอดในการหาแหล่งข่าวมีวิธีการอย่างไรเป็นพิเศษ 
- ช่องทางการสื่อสารของแฟนคลบัถือเป็นแหล่งข่าว หรือได้ใช้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 

7. นโยบายและทิศทางในการน าเสนอ
ข่าวของช่อง 

- นโยบายขององค์กรกับข่าวบันเทิงเป็นอย่างไรบ้าง 
- จากกรณีทั้ง 2 มีนโยบายขององค์กรในการก าหนดทิศทางอย่างไร 
- ต้องมีการปรับตัวอย่างไรภายใตน้โยบายนี ้
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ตาราง 3.2 
 
แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้รับสารที่เป็นแฟน 

ประเด็นที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน / แฟนคลับ 
แนวค าถามที่ทราบภูมิหลัง 1. ชื่อ – นามสกุล , ระดับการศึกษา , อาชีพ 

 2. ความชื่นชอบ ชื่นชม ในดาราและบุคคลผู้มีชื่อเสียงนั้นๆ 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม / จุดเริ่มต้นในการติดตาม ดาราผู้
มีชื่อเสียง 
 4. บทบาท หน้าที่ ในกลุ่มแฟนคลับที่ท าในปัจจุบัน 
 

1. Plot การน าเสนอ - จากการรับชมข่าวบันเทิงปัจจุบันคิดว่าการก าหนดวาระท่ี
น าเสนอออกมาในรายการบันเทิงเป็นอย่างไร 
- การติดตามรายการบันเทิงของกรณีศิลปินที่ชื่นชอบเป็น
อย่างไรบ้าง 
- จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา สื่อน าเสนอเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้าง 
- การน าเสนอของสื่อเหมือนหรือต่างจากสิ่งที่รับรู้ในกลุ่มแฟน
อย่างไรบ้าง 

2. ตัวละครที่อยู่ในข่าว - ตัวละครที่แฟนคิดว่าได้ถูกน าเสนอจนเป็นตัวละครหลักคือ
ใคร เพราะอะไร 
- ตัวละครประกอบที่น าเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ของศิลปินที่
ชื่นชอบ เป็นใคร อย่างไร 
- เห็นด้วยกับการสื่อสารผ่านตัวละครเหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร 
- ในมุมมองของแฟนคลับ คิดว่ารายการบันเทิงน าเสนอ
เกี่ยวกับตัวละครเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

3. ฉากเหตุการณ์และการสื่อ
ความหมาย 

- รายการบันเทิงน าเสนอฉากของเหตุการณ์ต่างๆ สิ่งที่ได้รับรู้
เป็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ 
- มีฉากของเหตุการณ์ไหนไหม ที่แฟนคลับไม่เห็นด้วยกับการ
น าเสนอ 
- มีฉากไหนไหม ที่แฟนคลับคิดว่าควรมีในการน าเสนอของข่าว
บันเทิงด้วย 
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ตาราง 3.2 
 
แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้รับสารที่เป็นแฟน (ต่อ) 

ประเด็นที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน / แฟนคลับ 
4. ประเด็นการน าเสนอ - นอกเหนือจากประเด็นที่เกี่ยวกับตัวดารา แฟนคลับได้รับรู้

มุมอ่ืนๆอีกบ้างไหม 
- แฟนคลับได้รับชมรายการแล้วคิดว่าประเด็นไหนที่สื่อควร
น าเสนอต่อยอดจากเรื่องราวของดาราที่ตนชื่นชอบ 

5. วิธีการน าเสนอ โทน / น้ าเสียง 
/ ลีลา 

- รายการบันเทิงที่น าเสนอตอนไหน มีความน่าสนใจในแง่มุม
ของรูปแบบรายการหรือไม่ อย่างไร 
- การน าเสนอรูปแบบไหนที่แฟนคลับติดตามหรือสนใจเป็น
พิเศษ 
- รูปแบบไหนที่แฟนคลับไม่เห็นด้วยที่น าเสนอ 
- พิธีกรคนไหน หรือผู้ประกาศคนที่ท าหน้าที่ได้ดี 

6. แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอ 

- แหล่งข่าวที่แฟนคลับรับรู้ข่าวของดาราศิลปินที่ตนชื่นชอบมา
จากไหน อย่างไร 
- กลุ่มแฟนมีช่องทางในการสื่อสารกี่ช่องทาง / ช่องทางไหน
บ้าง / ความถี่ใช้สื่อสาร 
- การรวมตัวของกลุ่มแฟน อย่างไร / สถานที่พบกัน / ความถ่ี
ในการพบกัน 
- การตอบโต้ หรือแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทาง
ไหน อย่างไร 
 

7. นโยบายและทิศทางในการ
น าเสนอข่าวของช่อง 

- แฟนคลับมองนโยบายของช่องไหน มีผลต่อการน าเสนอของ
ดาราศิลปินที่ตนชื่นชอบ เพราะอะไร 

 
 
 
 
 



75 
 

ตาราง 3.3 
 
แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้รับสารโดยทั่วไป 

ประเด็นที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 
แนวค าถามที่ทราบภูมิหลัง 1. ชื่อ – นามสกุล , ระดับการศึกษา , อาชีพ 

2. ความชื่นชอบ ชื่นชม ในดาราและบุคคลผู้มีชื่อเสียงนั้นๆ 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม / จุดเริ่มต้นในการติดตาม ดาราผู้
มีชื่อเสียง 
 4. พฤติกรรมการติดตามรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ 

1. Plot การน าเสนอ - จากการรับชมข่าวบันเทิงปัจจุบันคิดว่าการก าหนดวาระท่ี
น าเสนอออกมาในรายการบันเทิงเป็นอย่างไร 
- การติดตามรายการบันเทิงของกรณีท้ัง 2 เป็นอย่างไร 
ความถี่การรับชม หรือติดตาม 
- จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาของกรณีท้ัง 2 สื่อน าเสนอเรื่องราว
เป็นอย่างไรบ้าง น่าเชื่อถือ / น่าสนใจ / เห็นด้วยมากน้อย
อย่างไร 
- สื่อน าเสนอออกมาเปรียบเป็นละคร หรือเป็นเรื่องราวเชิง
ไหน อย่างไรบ้าง 

2. ตัวละครที่อยู่ในข่าว - ตัวละครที่แฟนคิดว่าได้ถูกน าเสนอจนเป็นตัวละครหลักคือ
ใคร เพราะอะไร 
- ตัวละครประกอบที่รับรู้จากการน าเสนอเป็นใครอย่างไร 
- เห็นด้วยกับการสื่อสารผ่านตัวละครเหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร 
- การสื่อสารผ่านตัวละครเป็นอย่างไรบ้าง มีความเหมาะสม / 
น่าสนใจ / น่าเชื่อถือ อย่างไรบ้าง 

3. ฉากเหตุการณ์และการสื่อ
ความหมาย 

- รายการบันเทิงน าเสนอฉากของเหตุการณ์ต่างๆ สิ่งที่ได้รับรู้
เป็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ / เหมาะสมหรือไม่ / น่าสนใจ / 
น่าเชื่อถือ อย่างไรบ้าง 
- มีฉากของเหตุการณ์ไหนที่ได้รับรู้เป็นพิเศษ 
- มีฉากไหนไหม ที่ขาดไปและคิดว่าควรมีในรายการด้วย 
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ตาราง 3.3 
 
แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้รับสารโดยทั่วไป (ต่อ) 

ประเด็นที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน / แฟนคลับ 
4. ประเด็นการน าเสนอ - นอกเหนือจากประเด็นที่เกี่ยวกับตัวดารา ในฐานะผู้รับสาร

ได้รับรู้อะไรอีกบ้าง 
- มีประเด็นไหน หรือเรื่องไหน ที่ผู้รับสารต้องการ
นอกเหนือจากสิ่งที่สื่อน าเสนอ 

5. วิธีการน าเสนอ โทน / น้ าเสียง 
/ ลีลา 

- รูปแบบรายการที่ติดตามมีความเหมาะสม / น่าสนใจ / 
น่าเชื่อถือ อย่างไรบ้าง 
- รูปแบบการน าเสนอแบบไหนที่สร้างความสนใจเป็นพิเศษ 
- พิธีกรคนไหน หรือผู้ประกาศคนที่ท าหน้าที่ได้ดี มีความเหมะ
สม 
 

6. แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอ 

- แหล่งข่าวส าคัญที่คิดว่าสื่อควรสืบค้นข้อมูลคือ ใคร / ที่ไหน 
อย่างไร 
- นอกเหนือจากติดตามข่าวบันเทิงทั้ง 2 กรณีผ่านโทรทัศน์ มี
ช่องทางไหนอีกบ้าง 
- มีการรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งไหน อย่างไร / น่าเชื่อถือ
มากน้อยอย่าไร 
- มีโอกาสได้แสดงทัศนคติ ผ่านช่องทางไหน อย่างไร เพ่ือ
สื่อสารมุมมองของตนในฐานะผู้รับสารบ้าง 
 

7. นโยบายและทิศทางในการ
น าเสนอข่าวของช่อง 

- ในฐานะผู้รับสารมองนโยบายของรายการบันเทิง หรือช่อง
โทรทัศน์ น าเสนอข่าวกรณีท้ัง 2 นี้ อย่างไรบ้าง 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการท าการศึกษาและวิจัยในเรื่อง “การก าหนดวาระประเด็น
ดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์”  นั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบทในการน าเสนอ
ของสื่อมวลชน และการสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ รวมถึงผู้รับสารที่เป็นผู้รับสาร
โดยทั่วไป และผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนของดาราผู้ชื่อเสียงทั้ง 2 กรณีศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด
หลักของการศึกษาในครั้งนี้ที่ศึกษาเจาะลึกใน แนวคิดการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวบันเทิง แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นดารา / บุคคลที่มีชื่อเสียง แนวคิดเกี่ยวกับผู้รับ
สาร และแนวคิดเก่ียวกับความเป็นแฟนโดยแบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ความหมายของ ข่าวบันเทิง ได้แก่ โครงสร้างของข่าวบันเทิง / ความเก่ียวเนื่อง
ระหว่างข่าวบันเทิง กับความเป็นดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียง 

(2) วิธีการจัดการวาระข่าวสารในการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียง จนเกิดเป็นกระแสสังคมหรือวาระแห่งชาติ  

(3) การรับรู้ของผู้รับสาร ทั้งในผู้รับสารโดยทั่วไป และผู้รับสารที่เป็นแฟน การ
เข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นจากเหตุการณ์จริง กับการรู้ผ่านการน าเสนอของสื่อมวลชน 
 
3.5 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
 

การน าเสนอข้อมูลของผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการน าเสนอข้อมูลจาก
การศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ
วิจัย โดยผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการ พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical  Description) ซึ่ง
แบ่งประเด็นการน าเสนอข้อมูลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(1) วิธีการจัดการวาระข่าวสารของข่าวบันเทิง ผ่านทางโทรทัศน์ จากกรณีศึกษา
ทั้ง 2 กรณ ี

(2) การรับรู้ของผู้รับสาร ทั้งผู้รับสารโดยทั่วไป กับผู้รับสารที่เป็นแฟนของดาราผู้มี
ชื่อเสียงจากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี โดยผ่านการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยง ของผู้วิจัยกับแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ประกอบกับแนวคิดและบริบทต่างๆในสังคม 
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3.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.7 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข่าวบนัเทงิ 
ทางโทรทัศน์  
- ฟรีทีวีและดิจิตอล  

- โทรทศัน์ดาวเทียม 

การก าหนดวาระประเด็นดารา
ผู้มีชื่อเสียง 2 กรณีศึกษา 
- การยตุิความสมัพนัธ์ของ  

ภทัรธิดา พชัรวีระพงษ์ (แตงโม) 

กบัภาคิน ค าวิลยัศกัดิ์ (โตโน)่  

- การป่วยโรคไข้เลอืดออกและ

เสยีชีวติ ของทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 

เหตุการณ์ส าคัญของวงการ
บันเทิง 
- การยตุิความสมัพนัธ์ของ  

ภทัรธิดา พชัรวีระพงษ์ (แตงโม) 

กบัภาคิน ค าวิลยัศกัดิ์ (โตโน)่  

- การป่วยโรคไข้เลอืดออกและ

เสยีชีวติ ของทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 

ศึกษาผู้รับสาร  

- ผู้ รับสารโดยทัว่ไป 

- ผู้ รับสารท่ีเป็นแฟน 
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บทที่ 4 
กำรก ำหนดวำระประเด็น กำรน ำเสนอกำรท ำร้ำยตัวเองและยุติควำมสัมพันธ์ 

ทำงควำมรัก ของ ภัทรธดิำ พัชระวีรพงษ์ (แตงโม)  
กับภำคิน ค ำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 

 
จากการศึกษาในหัวข้อ “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทาง

โทรทัศน์”กรณีศึกษา : การน าเสนอการท าร้ายตัวเองและยุติความสัมพันธ์ทางความรัก ของ ภัทรธิดา 
พัชรวีรพงษ์ (แตงโม) กับภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การน าเสนอถึงเนื้อหาที่น าเสนอ
ผ่านทางรายการข่าวบันเทิงของ 6 สถานีโทรทัศน์  

1. รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ออกอากาศ ช่อง 3 
2. รายการข่าวและรายการพาเหรดบันเทิง ออกอากาศ ช่อง ไทยรัฐทีวี 
3. รายการ One บันเทิง ออกอากาศ ช่อง One 
4. รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ออกอากาศ ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 
5. รายการทีวีพูลไลฟ์ ออกอากาศ ช่อง 5 
6. รายการข่าวบันเทิง และไทยบันเทิง ออกอากาศ ช่อง ไทยพีบีเอส 
จากทั้งรายการข่าวบันเทิงที่ออกอากาศผ่านทั้ง 6 ช่องทางโทรทัศน์นั้น ต่างเป็นช่องที่

ได้รับความนิยมในการติดตาม และเป็นที่รู้จักของผู้รับสารในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละรายการ แต่ละ
ช่องนั้นก็มีลักษณะการบริหารและการจัดการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่งผลไปยังการน าเสนอประเด็น 
การท าร้ายตัวเองและยุติความสัมพันธ์ทางความรัก ของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับภาคิน  
ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) โดยผู้วิจัยจะแบ่งการศึกษาออก ตามการวิเคราะห์ และอภิปรายเป็นหัวข้อต่างๆ
ดังนี้ 

4.1 การน าเสนอ การก าหนดวาระประเด็นการน าเสนอของกรณีศึกษา 
4.1.1 การเปิดประเด็น / ปมปัญหาที่เกิด 
4.1.2 เหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหามากข้ึน 
4.1.3 จุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ 
4.1.4 จุดคลี่คลายของเหตุการณ์ 
4.1.5 เหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

4.2 การน าเสนอผ่านบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
4.2.1 บุคคลหลัก 
4.2.2 บุคคลประกอบ 
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4.2.3 บุคคลในบางเหตุการณ์ 
4.3 การน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์ 
4.4 การน าเสนอประเด็นจากกรณีศึกษา 

4.4.1 ประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับดาราและบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นหลัก 
4.4.2 ประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับความรู้และแง่คิดการใช้ชีวิตเป็นหลัก 

 4.5 รูปแบบของรายการในการน าเสนอ 
4.6 แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพื่อน าเสนอ 
โดยในงานการวิเคราะห์ผลการวิจัย จะด าเนินการวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ระหว่าง ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ตั้งแต่ช่วงที่มีกระแสการ
แยกกันอยู่ จนเป็นประเด็นการน าไปสู่การท าร้ายตนเองของแตงโม จนกระทั่งโตโน่ออกมาแถลงข่าว
ถึงความรู้สึก ซึ่งประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ขอล าดับเหตุการณ์ไว้ ดังต่อไปนี้  (ติดตามรายละเอียดที่
ภาคผนวก ก.) 

 

 
 
ภาพที่ 4.1 ไทม์ไลน์เหตุการณ์กรณีของ ภัทรธิดา (แตงโม) กับภาคิน (โตโน่) 

 
จากแนวทางในการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ือประกอบกับการ

วิเคราะห์ โดยกลุ่มที่สัมภาษณ์ ได้แก่ บรรณาธิการข่าวบันเทิงของรายการข่าวบันเทิงทั้ง 6 ช่อง , กลุ่ม
ผู้รับสารที่เป็นแฟน ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) , กลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟน ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์  
(โตโน่) และกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไป ซึ่งผลของการศึกษาทั้งในส่วนของเนื้อหาของรายการและในส่วน
ของการให้สัมภาษณ์ออกมาเป็นดังตารางต่อไปนี้ 
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4.1 กำรน ำเสนอ กำรก ำหนดวำระประเด็นกำรน ำเสนอของกรณีศึกษำ 
 

จากกรณีการน าเสนอการท าร้ายตัวเองและยุติความสัมพันธ์ทางความรัก ของ ภัทรธิดา 
พัชระวีรพงษ์ (แตงโม) กับภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ในด้านของการน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงนั้นก็มี
การก าหนดวาระออกมาเป็นล าดับของเหตุการณ์ที่มีตั้งแต่ ก่อนจะเป็นประเด็นที่มีกระแส จนพัฒนา
มาถึงช่วงเหตุการณ์ที่เป็นกระแส ซึ่งกลายเป็นวาระแห่งชาติ หรือวาระที่สังคมให้ความสนใจ และ
น ามาสู่เหตุการณ์ที่คลี่คลายจากกระแส ซึ่งแต่ละช่วง แต่ละเวลา โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง 
ซึ่งจะมีลักษณะการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

4.1.1 กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด    
4.1.1.1 กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำว

บันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในเหตุการณ์ที่เป็นการเปิดประเด็นหรือเป็นปมปัญหาของการน าเสนอ

ข่าวในกรณีศึกษานี้ มาจากเรื่องของความสัมพันธ์ทางความรักของ แตงโม และโตโน่ ที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางความรักท่ีเป็นปัญหาเกิดขึ้น ท าให้ชีวิตคู่ไม่ราบเรียบ ก็มีทั้งรายการที่น าเสนอในช่วง
ดังกล่าว และรายการท่ีไม่ได้น าเสนอในประเด็นดังกล่าว จะเห็นได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาในด้านการ
เปิดประเด็น หรือปมปัญหาของกรณีศึกษา ดังตาราง 4.1 ต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 4.1 
 
วิเคราะห์การเปิดประเด็นในการน าเสนอเหตุการณ์ / ปมปัญหาที่เกิดขึ้น จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ กำรเปิดประเด็นในกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ /  
ปมปัญหำที่เกิดขึ้น 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม  
น าเสนอจากเหตุการณ์ที่มีกระแสข่าว และคลิปการรักษาจากแพทย์
หลังการทานยานอนหลับเกินขนาด และตามด้วยประเด็นการ
ติดตามการแถลงข่าว 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง  

(ไทยรัฐทีวี) 

เร่ิมต้นเหตุกำรณ์ที่ ยังไม่เป็น กระแสสังคม 
รายการข่าวเปิดประเด็นจากกรณีการให้สัมภาษณ์ของโตโน่ ภาคิน 
ถึงชีวิตคู่ที่แยกกันอยู่ ณ ตอนนั้น โดยแฟนคลับของทั้ง แตงโม ภัทร
ธิดา กับแฟนคลับของโตโน่ ภาคิน ต่างให้ก าลังใจ 
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ตารางที่ 4.1 
 
วิเคราะห์การเปิดประเด็นในการน าเสนอเหตุการณ์ / ปมปัญหาที่เกิดขึ้น จากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ กำรเปิดประเด็นในกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ /  
ปมปัญหำที่เกิดขึ้น 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

เร่ิมต้นเหตุกำรณ์ที่ ยังไม่เป็น กระแสสังคม  
รายการได้อัพเดทข่าวประเด็นจากโตโน่ ภาคิน เกี่ยวกับเหตุการณ์
การแยกกันอยู่ของทั้งคู่ว่ามีความจริงอย่างไร โดยกล่าวถึงประเด็น
มือท่ี 3 ซึ่งไม่มีแน่นอน 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

เร่ิมต้นเหตุกำรณ์ที่ ยังไม่เป็น กระแสสังคม 
- น าเสนอประเด็นที่โตโน่ ภาคิน ออกมาพูดถึงเรื่องของการแยกกัน
อยู่กับแตงโม ภัทรธิดา และอัพเดทเรื่องงาน 
- น าเสนอประเด็นอัพเดทจากแตงโมด้วยเพื่อยืนยันว่าก าลังมีปัญหา
กัน และแยกกันอยู่จริง 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) เร่ิมต้นเหตุกำรณ์ที่ ยังไม่เป็น กระแสสังคม  
น า เสนอโตโน่  ภาคิน ออกมาพูดถึ งก ระแสข่าวที่ ลดระดับ
ความสัมพันธ์กับแตงโม ภัทรธิดา 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม  
น าเสนอประเด็นที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์มีภาพหลุดที่แจงว่า
เป็นแตงโม ภัทรธิดา ทานยาเกินขนาดโดยคาดว่ามีสาเหตุจากโตโน่ 
ภาคิน พูดบนเวทีคอนเสิร์ต 7 wonders ว่าโสด 
 

 
จากตาราง 4.1 สรุปได้ว่า จะเห็นได้ว่าการน าเสนอประเด็นที่ถือว่าเป็น

การเริ่มเปิดประเด็น หรือเป็นการเริ่มต้นในการน าเสนอกรณีศึกษานี้ของแต่ละรายการมีความแตกต่าง
กัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีน าเสนอเรื่องราวตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นกระแส
สังคม หมายถึง มีการเริ่มน าเสนอประเด็นความสัมพันธ์ของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับ
ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ตั้งแต่เริ่มมีให้สัมภาษณ์ถึงการแยกกันอยู่ บางช่องก็น าเสนอการให้
สัมภาษณ์ของฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียว บางช่องก็น าเสนอการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายชายเท่านั้น หรือบาง
ช่องก็น าเสนอการให้สัมภาษณ์ของทั้ง 2 คน โดยรายการที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ รายการ พาเหรด
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บันเทิง (ไทยรัฐทีวี) , รายการ One บันเทิง (ช่อง One) , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน (โมเดิร์นไนน์ทีวี) 
และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) ส่วนกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่น าเสนอเหตุการณ์เปิดประเด็น หรือ
จุดเริ่มต้นโดยเริ่มตั้งแต่เกิดกระแสการทานยานอนหลับเกินขนาดของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
ซึ่งไม่มีการน าเสนอเหตุการณ์ก่อนหน้า โดยรายการที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ คือ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ (ช่อง 
3) และรายการ ไทยบันเทิง (ไทยพีบีเอส)  

จากการศึกษาพบว่า เหตุผลของบางรายการข่าวบันเทิงที่ไม่มีการไม่
น าเสนอเหตุการณ์อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เริ่มมีประเด็นทางความรัก หรือเหตุการณ์
หลังจากการแถลงข่าวของภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) มีเพียงการน าเสนอประเด็นการกินยานอนหลับ
เกินขนาดจนน าไปสู่การแถลงข่าวทั้ง 2 คนนั้น แต่ละรายการข่าวบันเทิงก็มีเหตุผลในการน าเสนอ
แตกต่างกันออกไป อย่างกรณีของ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 มองในมุมที่ถึงแม้จะเป็นผู้น า
ในทางรายการข่าวบันเทิง หรือข่าวที่เป็นกระแสสังคม แต่ถ้าหากข่าวนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่สังคม
ต้องการรับรู้จริงๆ แต่อาจจะน าไปสู่การสร้างผลประโยชน์ทางการตลาดให้กับผู้ที่เป็นข่าว ก็จะไม่มี
การน าเสนอ 

ถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องเล่าเช้านี้จะน าเสนอข่าวนี้น้อยมาก แทบจะไม่ได
น าเสนอเลย คือเราจะน าเสนอคือ ความจริงข่าวมันต้องเป็นเหมือนกับว่า
ข่าวร้อนข่าวเร็วเป็นการแข่งขันกัน แต่ว่าทางของเราประเมินก่อนเราไม่
จ าเป็นว่าจะต้องเป็นผู้น าทางด้านข่าวบันเทิงตลอด เพราะว่าบางข่าวมัน 
Sensitive เรื่องมันเป็นกระแส เราต้องดูก่อนว่าออกไปแล้วเราเป็น
เครื่องมือของแหล่งข่าวหรือเปล่า เพราะสมัยนี้มันมีการตลาดแนวนี้เยอะ 
อันนี้เป็นเรื่องที่รายการนี้ค่อนข้างเข้มงวดและก็แบบให้ความใส่ใจมาก
เป็นพิเศษ ฉนั้นข่าวโตโน่กับแตงโมเราจะไม่ได้น าเสนอตั้งแต่แรกเริ่มเลย 
ใครน าเสนอไปก่อนไม่เป็นไร ( เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ , สัมภาษณ์ , 31 
พฤษภาคม 2559) 
ในด้านของรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส มองเรื่องการ

น าเสนอข่าวบันเทิงในมุมที่ท าไปแล้วผู้ชมได้รับอะไรจากข่าวนั้นๆ ส่งเสริมผู้ชมอย่างไร หรือให้
ประโยชน์อะไรกับผู้ชม ซึ่งถ้าหากในกรณีไหน หรือประเด็นไหน ไม่ได้เป็นไปในแนวทางที่วางไว้ก็ไม่มี
การน าเสนอออกมา ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าจะเกิดการกินยานอนหลับเกินขนาด และการแถลงข่าวของ
ทั้ง 2 คน รวมถึงเหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จึงไม่มีการน าเสนอ  

เราต้องถามว่าเราต้องการท าข่าวนี้เพ่ืออะไร เพราะอะไร คือต้องมีเหตุ
และผลในการเลือกไปท า เพราะว่ามันมีข่าวเยอะแยะมากมายาเลยข่าว
บันเทิง และทุกวันนี้มันเป็นเรื่องพ้ืนที่ส่วนตัวของเขามากๆ ทีนี้เราต้อง
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ตอบให้ได้ว่าเราท าอันนี้ เราตอบความกระหายใคร่รู้ของผู้ชมทั่วๆไป หรือ
คนทั่วๆไปที่อยากรู้เรื่องราวส่วนตัวของคนสองคนนี้ ซึ่งจะว่าไปเรื่องราว
ของคนสองคนนี้ก็เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายเลิกกัน แต่มันท าให้มาเป็นวาระ
ที่มันเป็นวาระที่คนสนใจมากๆ (พรรณี รุ่ งสว่าง , สัมภาษณ์ , 16 
พฤษภาคม 2559) 
ในขณะเดียวกัน ธิติพร จุติมานนท์ มองในอีกมุมในการน าเสนอเนื้อหา

และประเด็นของทั้งคู่ ซึ่งรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี มองเห็นถึงการน าเสนอที่
เลือกน าเสนอในเนื้อหาตั้งแต่ช่วงที่มีกระแสความสั่นคลอนด้านความสัมพันธ์ทางความรัก ท าให้มีการ
น าเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของทั้ง 2 คน เพ่ือน าเสนอ ซึ่งมีเหตุผลของการตอบสนองความ
ต้องการในการรับรู้ของผู้รับสาร ซึ่งเป็นแนวทางในการท าข่าวตั้งแต่อดีต และส่งผลถึงปัจจุบันที่ดู
รายการแล้วต้องรู้ก่อนที่อ่ืนๆ จึงท าให้การท าข่าวบันเทิงค่อนข้างครอบคลุมในทุกเหตุการณ์  

เราเป็นรายการข่าวบันเทิงรายการแรกที่เราท าข่าวบันเทิงในเชิงลึก ใน
เชิงเอ็กคลูซีฟ ไม่เฉพาะกอสซิปอย่างเดียว คือไนน์เอ็นฯมีมากกว่า 
กอสซิป  เพราะฉนั้นคือสิ่งที่เราท า แล้วเมื่อก่อนจะมีจุดข่ายของเราคือ
การสร้างประเด็นข่าวว่าเราจะมีค่านิยม หรือว่าภาพที่นักข่าวทุกในไนน์
เอ็นฯต้องท าในสมัยก่อนเราก็จะบอกว่า “เราท าข่าวที่คนอยากรู้” สนอง
ความอยากรู้ของคน และท าข่าวที่คนควรจะรู้ เราท าข่าวที่คุณไม่อยากรู้
หรอก แต่คุณก็ควรที่จะรู้ มันก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหนัง เรื่อง
ของมิติกฎหมายบันเทิง เรื่องของการเอ็กพอต อิมพอต คอนเท้นบันเทิง 
นี่คือเรื่องที่คุณควรรู้ เรื่องที่คนอยากรู้เราก็ท าและนี่คือการตอบสนอง  
ถัดมาเราก็บอก “ดูก่อน รู้ก่อน ที่นี่ ที่เดียว” ไนน์เอ็นฯคือรายการข่าวที่
เราสด เราเอารถโอบีออกไปรายงานข่าวบันเทิงซึ่งในยุคนั้น การเอารถโอ
บีออกมันต้องเรื่องแบบใหญ่มาก และไนน์เ อ็นเตอร์เทนลงทุน และ
ปัจจุบันเราก็ก้าวมาอยู่เฟสใหม่ เราจะใช้คอนเซปต์หรือคีย์แมสเสจในการ
ท างานของเราก็คือ “สาดความสุข สนุกทุกเรื่องบันเทิง” เรามองว่า 
แบรนด์โลโก้ไนน์เอ็นฯ ถ้าคุณเห็นเราคุณจะได้รับความสุขจากเรา คุณจะ
ได้รู้เรื่องบันเทิงจากเรา อันนี้ก็คือคอนเซปต์ 3-4 ตัวที่ไนน์เอ็นก็เป็นมา 
เพราะฉนั้น DNA ของคนที่เป็นนักข่าวไนน์เอ็นฯ หรือนักข่าวบันเทิง เขา
ก็รู้ว่ากอสซิปเราท าไหม เราท า เราอาจจะไม่ได้ออกที่แรกแต่เมื่อไรที่เรา
ออกแปลว่าจริง หรือเราออกท่ีแรก ถ้ามันลือเราไม่ออก เราก็ต้องเช็คซอท
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ที่จะออก หรือถ้ามันน่าสนใจ เป็นข่าวลือ เราจะพูดว่ามันคือข่าวลือ ยังไม่
มีการยืนยัน (ธิติพร จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559) 

4.1.1.2 กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน
และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอที่เป็นการเปิดประเด็น หรือเป็นปม
ปัญหา สรุปดังตาราง 4.2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอการเปิดประเด็น / น าเสนอปมปัญหา จากกรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

- ผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโม ยังไม่เห็นด้วยกับ
การน าเสนอ 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ ไม่ติดขัดกับการ
น าเสนอของสื่อในช่วงแรกๆ 

 

ไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอในส่วนที่เห็นถึงสภาพ
ของฝ่ายหญิงที่อยู่ในอาการป่วย 
 

 
จากการก าหนดวาระการน าเสนอในการเปิดประเด็น ปมปัญหาที่เกิดขึ้น

นั้น จะเห็นว่าในด้านของ ธัญญรัศม์ บุญญาพรสิรนนท์ ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโมนั้น ไม่เห็นด้วย
กับการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงหลายๆรายการที่น าเสนอเพ่ือสร้างการติดตามข่าวโดยไม่มีการ
ดูแลผู้ที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะรายการที่เปิดประเด็นด้วย 

พ่ีว่ามันก็ไม่สมควรเอาออก รู้สึกว่าไม่ใช่ภาพที่ต้องมานั่งเอามาเผยแพร่ 
มันเหมือนกับเป็นการท าร้ายน้อง หรือว่าถ้าจะเอาออกก็ต้อง มันบอกไม่
ถูก มันไม่สมควรที่จะเอาออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ไม่มีการเซนเซอร์ เขาจะ
สร้างกระแสและให้คนติดตาม ติดตามข่าวของเขา เพราะว่าถ้าเกิดบาง
สื่อเซนเซอร์ สมมติถ้าเป็นเราเราก็ไม่อยากจะดู เราอยากจะดูแบบนี่ใคร 
เป็นอะไรยังไง แล้วสื่อนี้ไม่ได้เซนเซอร์เราก็อยากจะไปดูสื่อนี้ มีผล  
(ธัญญรัศม์ บุญญาพรสิรนนท์, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559) 
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นอกเหนือจากนั้น กุลธิดา ศรีสินสมุทร ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามการ
น าเสนอในด้านของการเปิดประเด็นการน าเสนอในหลายๆรายการ โดยเฉพาะการน าเสนอเรื่องของ
การเผยแพร่ภาพที่เห็นถึงการรักษาแตงโมโดยมีอุปกรณ์การแพทย์ ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม  

คือจริงๆแล้วถ้าไม่เหมาะสมก็น่าจะเป็นภาพที่ออกมา ภาพของแตงโมที่
น าเสนอออกมาที่แบบว่า หน้าตาเขาตอนร้องไห้อะไรแบบนี้ ตอนพาส่ง
โรงพยาบาล ไม่ควรจะเผยแพร่นะที่คิดส่วนตัว (กุลธิดา ศรีสินสมุทร, 
สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

4.1.2 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำกขึ้น 
4.1.2.1 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำกขึ้น ใน

มุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงในช่วงที่เหตุการณ์เริ่มเป็นกระแส 

หรือเป็นปมปัญหามากข้ึนนั้น จะมีความแตกต่างในบางประการแต่เนื้อหาในการน าเสนอจะอยู่ภายใต้
เหตุการณ์ที่เริ่มมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการกินยานอนหลับเกินขนาดของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 
(แตงโม) จนน าส่งโรงพยาบาลเพ่ือท าการรักษา และน ามาซึ่งการแถลงข่าวเกี่ยวกับอาการโดยแพทย์
ผู้รักษา และการแถลงความรู้สึกของแตงโมเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแต่ละรายการก็จะมีการจับ
ประเด็นและน าเสนอออกไปต่างมุมมอง ดังจะเห็นได้จากตาราง 4.3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.3  
 
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปัญหามากข้ึนจากกรณีศึกษา 
ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ที่เร่ิมเป็นกระแส หรือเป็นปัญหำมำกขึ้น 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

ประเด็นหลักคือกำรแถลงข่ำวจำก แพทย์ที่รักษำ และแตงโม 
การแถลงข่าวจากทีมแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน
เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น พร้อมการแถลงข่าวจากแตงโม ภัทรธิดา ถึง
การตัดสินใจทานยานอนหลับเกินขนาด รวมถึงความรู้สึกของคุณพ่อ
โสภณที่มีต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งก็มีการเช่ือมโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกับท้ัง แตงโม ภัทรธิดา และโตโน่ ภาคิน 
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ตารางที่ 4.3  
 
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปัญหามากข้ึนจากกรณีศึกษา (ต่อ) 
ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ที่เร่ิมเป็นกระแส หรือเป็นปัญหำมำกขึ้น 
2 รายการข่าวและ 

รายการพาเหรดบันเทิง 
(ไทยรัฐทีวี) 

ประเด็นหลักคือกำรแถลงข่ำวจำก แพทย์ที่รักษำ และแตงโม 
อัพเดทเหตุการณ์ตอนแรกก่อนสั้นๆ เกี่ยวกับการทานยานอนหลับเกิด
ขนาด แต่ให้รอการแถลงข่าว / อัพเดทการแถลงข่าวอาการจากแพทย์
ที่ท าการรักษา แล้วการออกมาขอโทษกับคลิปท่ีหลุด พร้อมการแถลง
ความรู้สึกท่ีมีต่อโตโน่ โดยมีการจัดท าเนื้อหาลักษณะของสกู๊ปไทมไ์ลน์
ของเหตุการณ์ และเช่ือมโยงไปยังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

ประเด็นหลักคือกำรแถลงข่ำวจำก แพทย์ที่รักษำ และแตงโม 
เหตุการณ์ที่แตงโม ภัทรธิดา มีกระแสข่าวว่าทานยานอนหลับเกิด
ขนาด ท าให้ช่อง One เตรียมติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
การออกมาแถลงข่าวของแตงโม ภัทรธิดา และน าเสนอการแถลงข่าว
ทีมแพทย์ท่ีอัพเดทอาการ รวมถึงแตงโมก็ออกมาขอโทษแทนเพื่อน 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

ประเด็นหลักคือกำรแถลงข่ำวจำก แพทย์ที่รักษำ และแตงโม 
น าเสนอปัญหาการตัดสินใจทานยานอนหลับเกินขนาด โดยสอบถาม
จากเพื่อนสนิทของแตงโม (แปะซะ) ตามต่อด้วยการแถลงข่าวของ
แตงโม โดยขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกล่าวถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่ท า ซึ่งมีการท าสกู๊ปย้อนรอยความรักและปัญหา
ของทั้งคู ่

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

ประเด็นหลักคือกำรแถลงข่ำวจำก แพทย์ที่รักษำ และแตงโม 
น าเสนอตามกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมถึงการตัดสินใจทานยานอนหลับ
เกินขนาดของแตงโม ภัทรธิดา จนเป็นประเด็นทางสังคม และการ
ออกมาแถลงข่าวของแตงโม ภัทรธิดา ท่ีตัดสินใจท าร้ายตัวเอง และ
ขอให้แฟนๆอย่าว่าโตโน่ ภาคิน 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

ประเด็นหลักคือกำรแถลงข่ำวจำก แพทย์ที่รักษำ และแตงโม 
น าเสนอการแถลงข่าวของแตงโม ภัทรธิดา ถึงเหตุการณ์ที่ทานยานอน
หลับเกินขนาด โดยระบุถึงความรู้สึกและการตัดสินใจท าในสิ่งที่
ผิดพลาด นอกจากนั้นยังสัมภาษณ์แพทย์ เกี่ยวกับอาการและ
สัมภาษณ์นักวิชาการด้านความสุข 
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จากตาราง 4.3 สรุปได้ว่า เป็นการต่อยอดการน าเสนอของรายการข่าว

บันเทิงทั้ง 6 รายการ ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกันคือการน าเสนอข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในตอนนั้นซึ่งก็คือการที่ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ออกมาแถลงข่าวร่วมกับทีมแพทย์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น พร้อมคุณพ่อ ถึงอาการและความรู้สึกต่างในตอนนั้น ซึ่งกรณี
ดังกล่าวนี้ในทุกๆรายการข่าวบันเทิงก็น าเสนอตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแถลงข่าว และใน
หลายๆรายการก็มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาบางส่วนเพ่ือน าเสนอ อย่าง รายการพาเหรดบันเทิง ทางช่อง 
ไทยรัฐทีวี , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ก็มีการน าเสนอสกู๊ปย้อนรอยความรักที่ผ่านและปมปัญหาที่
เกิดขึ้นของทั้งคู่ และที่ส าคัญในส่วนของช่องไทยรัฐทีวี ได้ให้พ้ืนที่ในการน าเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
การแถลงข่าว เพ่ืออัพเดทเรื่องราวให้ทันสถานการณ์ และกลายเป็นกระแสในการติดตาม ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของค าว่า “วาระแห่งชาติ” อีกประเด็นหนึ่ง แต่ในส่วนของ รายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง 
ไทยพีบีเอส มีการน าเสนอท่ีแตกต่างไปในส่วนที่น าเสนอข่าวบันเทิงในเชิงสาระ ที่มีการต่อยอดในการ 
สัมภาษณ์นักวิชาการเพ่ือเชื่อมโยงไปยังประเด็นที่เป็นความรู้กับผู้รับสาร 

จากการศึกษา พบว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของ  
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) โดยช่องไทยรัฐทีวีนั้นเป็นเรื่องของการอัพเดทเหตุการณ์และ
สถานการณ์โดยการมองความต้องการในการรับรู้ของผู้รับสารเป็นหลัก ควาต้องการในการรับรู้อาการ 
ความต้องการในการรับรู้เหตุผลของการกระท า และอีกหลายๆประการ เมื่อมีกระแสตอบรับหรือให้
ความสนใจมากขึ้น ช่องไทยรัฐทีวีก็พร้อมที่จะตอบสนองผู้รับสารเพ่ือการรับรู้ที่รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ ์

ก าหนดวาระมันก็เป็นปกติครับเพราะว่ามันเป็นข่าว Human Interest 
เพราะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง แน่นอนพอท าสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าทานยาแล้วต้อง
ส่งโรงพยาบาล แน่นอนทุกคนเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่เสพข่าวบันเทิง
เท่านั้น คนทั่วไปก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ท าไมถึง
เป็นอย่างนั้น เธอคิดอะไรยังไงอยู่ แล้วก็เราก็รายงานตามปกติ ตามท่ีเห็น
ว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคม ก็เริ่มมาตรงนั้นปั๊ป มันก็กระแสที่
ได้รับการตอบรับในเรื่องของฟีดแบ็คเข้ามาทางช่องทางต่างๆในช่อง
ไทยรัฐเอง ก็ได้เห็นถึงว่าคนสนใจจริงๆ การรับการติดตามก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ
ตามกระแสที่กระจายอยู่ในสังคม ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของการแถลง ข่าว 
แน่นอนมันอาจจะได้รับความนิยม หรือว่าการติดตามมากเพราะว่าเราก็
เป็นช่องที่ถ่ายทอดสดวันนั้นก็ได้รับการติดตาม คือคนไทยเสพข่าว ณ 
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เวลานี้พฤติกรรมเนี่ยถ้าตอบสนองเขาได้เร็ว ความรับรู้เขาก็จะมากขึ้น 
(ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้น หากกล่าวถึงรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะมี

มุมมองในการน าเสนอข่าวบันเทิงที่แตกต่างออกไปจากรายการอื่นๆ ในส่วนที่เป็นการสร้างการรับรู้ใน
แง่มุมของการใช้ชีวิตให้มีความสุข มีการสัมภาษณ์นักวิชาการที่มีมุมมองในด้านนี้ เพ่ือท าให้ผู้รับสาร
ได้รับความรู้ ด้วยแนวคิดของบรรณาธิการข่าวบันเทิงที่จะสร้างมาตรฐานของข่าวบันเทิงแบบใหม่ใน
แบบทีไ่ทยพีบีเอสต้องการน าเสนอ  

เราไม่ได้ตั้งเกณฑ์ว่ามีข่าวหนึ่งแล้วเราจะฉีกอย่างไร แต่เราต้องบอกว่า
ข่าวนั้นให้คุณค่าอย่างไร คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันหลงลืมกันไปด้วยจังหวะ
ของที วี ดิ จิ ต อลมั น แข่ ง ขั น กั นสู ง ม าก  ที นี้ เ ร าต้ อ งม าทบ ทวน 
ตัวเอง คือถ้าเราหวังกระแสตามอย่างนั้น ถามว่าท าง่ายไหม ส าหรับพี่ง่าย
มากเลยนะ วิ่งไปแล้วไมค์จ่อท าไมเลิกกันคะ ได้ข่าวว่าอย่างนั้นมา อย่างนี้
มา เขี่ยไปทางนั้นทีทางนี้ที ก็เรียกว่าเป็นข่าวหรือเปล่าพ่ีไม่แน่ใจเลยนะ 
คือที่พ่ีเคยท างานมาชั่วชีวิตพ่ีก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันจะเป็นข่าว 
เป็นเรื่องเป็นประเด็นได้มากขนาดนี้ เพียงแต่ว่าเราไปแล้วตรงนี้มันจะให้
คุณค่าอย่างไร ให้คุณค่าความเป็นข่าวอย่างไร เราต้องหาความเป็นข่าว
จากสิ่งที่เราไปท า เราไม่ได้ตั้งต้นว่าจะท าอันนี้ต้องฉีก แต่เราต้องท าว่าเรา
รู้เท่าทัน เท่าทันกับสิ่งที่เราท างานกันอย่างไรบ้างด้วยในกระแสที่คนยิ่ง
แย่งกันเนี่ย เราจะสร้างมาตรฐานข่าวบันเทิงอย่างไร ทุกวันนี้ข่าวบันเทิง
ถูกมองในแง่ท่ีลบสุดๆ (พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 

4.1.2.2 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำกขึ้น ใน
มุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ที่รับชมผ่ำนข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปมปัญหามาก
ขึ้น สรุปดังตาราง 4.4 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.4 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นที่เป็นกระแส / น าเสนอปมปัญหาที่มากขึ้นจาก
กรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

- ผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโม ยังไม่เห็นด้วยกับ
การน าเสนอ ห่วงเรื่องความรู้สึก 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ ไม่ติดขัดกับการ
น าเสนอ และไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ 
 

ไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอในส่วนที่เห็นถึงความ
เสียใจ ห่วงเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้น สงสาร 
 

 
ในด้านของผู้รับสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟน หรือเป็นผู้รับสาร

โดยทั่วไปก็มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่เริ่มเป็น
กระแส หรือเป็นช่วงที่ปมปัญหาเริ่มเกิดมากข้ึน น ามาซึ่งความต้องการในการรับรู้ข้อมูลหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นว่ามีสถานการณ์ไปในทิศทางไหน ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มท าให้ข่าวเป็นที่สนใจของสังคม แต่ใน
มุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโมนั้นยังมีความห่วงใย กังวล ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
การน าเสนอข่าวของดาราที่ตนชื่นชอบในช่วงเวลาที่ฟ้ืนจากอาการป่วยในวันแรกๆ เพราะห่วง
ผลกระทบทางจิตใจ แต่อีกมุมก็เชื่อว่าการแถลงของแตงโมนั้นเพ่ือคลายปัญหาที่อยู่ในจิตใจ สอดคล้อง
กับผู้รับสารโดยทั่วไปที่ห่วงเรื่องผลกระทบทางจิตใจของแตงโม แต่ก็มีความต้องการในการรับรู้
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนอยู่ด้วยนั่นเอง 

โดยในมุมมองของ ปริญญา มั่นสวัสดิ์ เป็นผู้รับสารที่เป็นแฟน ภัทรธิดา 
พัชรวีระพงษ์ มองการท างานของนักข่าวบันเทิง หรือการน าเสนอในรายการข่าวบันเทิงว่าต้องการ
น าเสนอมากเกินไปซึ่งไม่มองถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตัวผู้เป็นข่าวยังอยู่ในความเศร้า เสียใจ และยัง
เพ่ิงฟ้ืนจากอาการป่วย แต่อีกมุมก็มีความเข้าใจในตัวของดาราที่ชื่นชอบว่าอยากจะพูด อยากจะได้เล่า
ให้ทุกคนเข้าใจ  

อยากเอาข่าวมากเลยนะ เหมือนเขาเพ่ิงป่วย เพ่ิงไม่สบาย แต่ก็พยายาม
จะต้องมาแถลงข่าว พ่ีว่าบางที มันก็มากไป มันแค่วันเดียวเอง พ่ีได้ข่าว
ตอนประมาณ 5 โมง  ประมาณ 6  โมง เย็ น  พ่ีขั บรถอยู่ แถวนี้   
(เกษตรนวมินทร์) พี่ยังต้องจอดเลย รู้ว่าน้องอยู่โรงพยาบาล พอวันรุ่งขึ้น
รู้สึกว่าจะแถลงข่าวเลย ประมาณบ่าย 2 พี่ลางานไปด้วย พ่ีจ าได้ประมาณ 
5-6 โมงพ่ีได้รับข่าว พ่ีอยู่ตรงแยกสุคนธสวัสดิ์ น้องๆไลน์มาบอกไอจีของ
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แป๊ะ ขึ้นแบบนี้ มีคลิปมีอะไรด้วย พ่ีก็ยังไม่รู้เพราะพ่ียังคุยยังไลน์กับโมอยู่
เลย ก็คุยกันธรรมดา ปกติ เสาร์อาทิตย์ยังคุยอยู่เลย แล้วพอมาวันจันทร์
ได้ข่าว วันอังคารแถลงข่าว มันเร็วไปเปล่า อยากได้ข่าวมากไป (ปริญญา 
มั่นสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้นในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปมองถึงการน าเสนอของรายการ

ข่าวบันเทิงบางรายการที่นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาข้างต้น มีบางรายการที่สร้างกระแสด้วยการ
น าคลิป น าภาพการรักษาตัวของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) มาน าเสนอผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ 
เพ่ือให้เห็นบรรยากาศรอบข้าง เห็นอาการเสียใจ ในฐานะคนติดตามข่าวจริงๆก็ไม่ได้อยากรู้ลึกขนาด
นั้นมีเพียงแค่ต้องการว่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้น 

คือจริงๆแล้วถ้าไม่เหมาะสมก็น่าจะเป็นภาพที่ออกมา ภาพของแตงโมที่
น าเสนอออกมาที่แบบว่า หน้าตาเขาตอนร้องไห้อะไรแบบนี้ ตอนพาส่ง
โรงพยาบาล ไม่ควรจะเผยแพร่นะที่คิดส่วนตัว เพราะถ้าคิดในแง่ถ้าเรา
เป็นญาติเขาเขาก็คงรู้สึกไม่ดี ก็ในความคิดคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร 
แต่ว่าเราในฐานะคนที่อยากจะดูข่าวเราแค่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
(กุลธิดา ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

4.1.3 กำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ 
4.1.3.1 กำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้ก ำหนด

วำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอข่าวในช่วงที่เป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ เป็นการ

น าเสนอข่าวบันเทิงที่พัฒนากลายเป็นวาระส าคัญแห่งชาติ ที่ได้รับการติดตามจากสังคม หรือได้ความ
สนใจในการติดตาม จนเกิดการถ่ายทอดสดและจัดแถลงข่าวใหญ่ คือเหตุการณ์การแถลงข่าวของฝ่าย
ชายอย่าง ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ที่ออกมาแถลงข่าวต่อจากการแถลงข่าวของแตงโม ซึ่งเป็นที่
สนใจถึงประเด็นที่ฝ่ายชายจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการกินยานอนหลับเกินขนาดของฝ่าย
หญิง รวมถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ทางความรัก ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร โดยช่องที่ถ่ายทอดสด
อย่างเป็นทางการคือ ช่อง One ซึ่งเป็นช่องที่โตโน่เป็นดาราและศิลปินในสังกัด 
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ตารางที่ 4.5 
 
วิเคราะห์จุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ ของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุการณ์ จาก
กรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง  กำรน ำเสนอ จุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์  

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

ประเด็นหลักคือเหตุกำรณ์โตโน่แถลงข่ำว : 
การแถลงข่าวของโตโน่ ภาคิน อดีตคนรักท่ีตกเป็นประเด็นว่า
มีส่วนท าให้ แตงโม ภัทรธิดา ตัดสินใจทานยานอนหลับเกิด
ขนาด และพูดการยุติความสัมพันธ์ทางความรัก 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

ประเด็นหลักคือเหตุกำรณ์โตโน่แถลงข่ำว : 
การออกมาแถลงข่าวของโตโน่ ภาคิน โดยให้พ้ืนที่ทั้งในการ
แถลงข่าวสด และน าเสนอด้วยวิธีการตัดสลับค าสัมภาษณ์
ของแตงโม ภัทรธิดา ที่เคยแถลงก่อนหน้านี้ กับค าตอบของ
โตโน่ ภาคิน ที่ได้แถลงไป โดยระหว่างโตโน่แถลงมีทีมข่าว
เก็บบรรยากาศท่ีหน้าบ้านของแตงโม 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

ประเด็นหลักคือเหตุกำรณ์โตโน่แถลงข่ำว : 
ช่อง One น าเสนอการแถลงข่าวของโตโน่ ภาคิน อย่างเต็ม
เวลาตั้งแต่โตโน่ ภาคิน เดินลงมาจนถึงเข้านั่งประจ าที่ แล้ว
ตอบค าถามทุกค าถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยุติ
ความสัมพันธ์ทางความรักกับแตงโม  ภัทรธิดา 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 

ประเด็นหลักคือเหตุกำรณ์โตโน่แถลงข่ำว : 
การออกมาแถลงข่าวของโตโน่ที่อัพเดทเรื่องการยุติบทบาท
และความสัมพันธ์ต่อหน้าบาทหลวงและขอโทษกับการพูดไม่
เหมาะบนเวทีคอนเสิร์ต ส่งผลต่อจิตใจของแตงโม ซึ่งมีแฟน
คลับมาร่วมให้ก าลังใจ 
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ตารางที่ 4.5 
 
วิเคราะห์จุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ ของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุ การณ์จาก
กรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง  กำรน ำเสนอ จุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์  

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

ประเด็นหลักคือเหตุกำรณ์โตโน่แถลงข่ำว : 
การแถลงข่าวโตโน่ ภาคิน ถึงเหตุผลที่ยุติความสัมพันธ์ทาง
ความรักกับแตงโม ภัทรธิดา ซึ่งน าเสนอในประเด็นการขอ
โทษที่พูดร้ายจิตใจบนเวทีคอนเสิร์ต และพูดถึงการพบ
บาทหลวงเพ่ือท าพิธีโดยคุณพ่อของแตงโม และคุณแม่ของ 
โตโน่ รับรู้ 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

ประเด็นหลักคือเหตุกำรณ์โตโน่แถลงข่ำว : 
น าเสนอการแถลงข่าวของโตโน่ถึ งการตัดสินใจที่ ยุติ
ความสัมพันธ์ทางความรัก และแฝงการน าเสนอมุมมองการ
แย่งชิงเรตติ้งจากการถ่ายทอดการแถลงข่าวของโตโน่ 
 

 
จากตารางที่ 4.5 สรุปได้ว่า จากเหตุการณ์ที่มีการน าเสนอข่าวบันเทิง

อย่างต่อเนื่องจนมาถึงช่วงที่ถือว่าเป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ก็ว่าได้ คือการที่รายการข่าวบันเทิง
ทุกรายการต้องน าเสนอ นอกจากนั้นผู้รับสารทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีความเป็นแฟนกับกลุ่มผู้รับสาร
โดยทั่วไป ต่างติดตามและความส าคัญ คือการออกมาแถลงข่าวของ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการน าเสนอผ่านรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ของทุกช่องจึงน าเสนออย่าง
เห็นได้ชัด เนื้อหาหลักคือการให้พ้ืนที่ในการน าเสนอการแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนรัก แต่
ในบางช่อง บางสถานี ได้ให้พ้ืนที่ช่วงเวลาข่าวอ่ืนๆในการน าเสนอผ่านการถ่ายทอดสด ได้แก่ ช่อง  
One และช่องไทยรัฐทีวี โดยเฉพาะช่อง One ที่ถือได้ว่าเป็นช่องโทรทัศน์ที่ผู้เป็นข่าวเป็นนักแสดง 
และศิลปิน ในสังกัดการดูแล จึงมีการจัดการแถลงข่าวพร้อมทั้งเชิญสื่อในทุกส านัก ทุกสถานี ทุก
รายการ ที่ติดตามประเด็นนี้มาร่วมท าข่าว นอกจากนั้นยังเปิดพ้ืนที่ให้แฟนคลับของผู้ ที่เป็นข่าวเข้า
มาร่วมให้ก าลังด้วยเช่นกัน ท าให้วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 4 โมงเย็น กลายเป็น
ช่วงเวลาที่เป็น “วาระแห่งชาติ” กันเลย 
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จากการศึกษาพบว่า รายการข่าวบันเทิง อย่าง รายการ One บันเทิง 
รวมถึงช่อง One ต่างให้ความส าคัญเป็นพิเศษส าหรับเหตุการณ์นี้เนื่องจากการแถลงข่าวของ ภาคิน 
ค าวิลัยศักดิ์ มีการปรึกษาจากบุคคลากรภายในช่อง และนอกเหนือจากนั้นเป็นช่วงของการแข่งขันใน
ด้านทีวีดิจิตอลที่ต้องการความรวดเร็วด้วยการถ่ายทอดสด เป็นช่วงเวลาที่ต้องการพื้นที่จึงน าไปสู่การ
ตัดสินใจให้โตโน่ออกมาแถลงข่าวโดยไม่สคริปต์แต่อย่างใด 

โตโน่โชคดีว่า โตโน่ก็เป็นเด็กในสังกัด มันก็มีการวางแผนขึ้นมาว่า ถ้าจ า
ไม่ผิดคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดิจิตอลแย่งกันถ่ายทอดสด เป็นช่วงที่ก าลัง
สร้างการตอบรับ แล้วมันก็เกิดกระแสขึ้นมาจากคอนเสิร์ตของทางค่าย
เองด้วยซ้ า ก็มีการประชุมทั้งตึกเนี่ยแหละว่าเราจะเอาอย่างไร เพราะ
ตอนนั้นมันก็มีการแย่งชิงพ้ืนที่สื่อค่อนข้างเยอะ เพราะว่าอย่างแตงโมเนี่ย
ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการถ่ายทอดสดอะไรขนาดนั้น ทุกช่องแบบเอา 3G 
ไป กลายเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ถ้า 
ถ่ายทอดสดมันก็จะเป็นแบบเหตุการณ์ส าคัญ ใหญ่ๆ พิธีการ แต่นี่มันเป็น
แบบเปิดพ้ืนที่ให้หน้าสื่อบันเทิงในการแถลงข่าว เราก็ใช้จังหวะช่วงนี้
แหละ เมื่อเรามีช่องของเราก็ใช้ตรงนี้เป็นข่องทาง ก็ตัดสินใจตกลงกันว่า
เราจะให้โตโน่แถลงข่าว ก็เลยได้แถลงข่าวออกไปซึ่งก็ปล่อยให้เป็น
ธรรมชาติของเขาที่เขาจะว่ายังไงว่ากัน (สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 
18 พฤษภาคม 2559) 

4.1.3.2 กำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่
เป็นแฟนที่รับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ สรุปดัง
ตาราง 4.6 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.6 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นจุดส าคัญสูงสุดจากกรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโม ยังไม่เห็นด้วยกับ
การน าเสนอ ห่วงเรื่องความรู้สึก 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ ไม่ติดขัดกับการ
น าเสนอ และไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ 
 

ไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอในส่วนที่เห็นถึงความ
เสียใจ ห่วงเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้น สงสาร 
 

 
การน าเสนอข่าวบันเทิงในช่วงที่เป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์นั้น ใน

ทุกรายการข่าวบันเทิงต่างให้ความส าคัญของการน าเสนอไปในเรื่องของการแถลงข่าวโดยโตโน่ ถึงกับ
มีการถ่ายทอดสดใจช่วงเวลาข่าวสถานการณ์ประจ าวันตอนเย็นของวันนั้นเพ่ือให้เกิดการติดตาม หรือ
เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งผู้รับสารที่เป็นแฟนโดยเฉพาะแฟนคลับของโตโน่ก็ให้ก าลังใจ และเห็น
ด้วยกับการออกมาแถลงข่าว และยังมีมุมมองในเชิงลึกเก่ียวกับการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย 

โดยในมุมของ ธนิต น่วมศรี ผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนของ ภาคิน  
ค าวิลัยศักด์ มองถึงการออกมาแถลงข่าวด้วยเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความต้องการของช่อง หรือ
ต้นสังกัดแล้ว การแถลงข่าวครั้งนั้นเป็นเหมือนกับการออกมาขอโทษผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ที่เคยดูแลโตโน่
เอง ซึ่งจากการแต่งงานหรือช่วงที่มีความรักตอนนั้นไม่ได้มีการบอกอย่างเป็นทางการ การแถลงข่าว
ครั้งนี้จึงเป็นเหมือนสัญญาณของการกลับมาท าหน้าที่ในสังกัดนั้นอย่างเต็มตัว  

มองว่าการที่โตโน่ได้แถลงข่าววันนั้น ที่แถลงข่าวว่าเลิกกับแตงโมแล้ว วัน
นั้นเป็นวันที่ผู้ใหญ่รับพ่ีโน่เข้าไปอยู่ในบริษัทเหมือนเดิม และพ่ีโน่เริ่มมี
งานเยอะขึ้นเหมือนเดิม ก็คือเหมือนพ่ีโน่เข้ามาขอโทษผู้ใหญ่จากสิ่ งที่
พลาดไป ไม่ฟัง และผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะให้อภัย ก็จัดงานแถลงข่าว พอ
แถลงข่าวแล้วสิ่งที่สื่อออกมาเรารู้สึกว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องดราม่า มันเป็น
เรื่องที่คนต้องการจะรู้ด้วยซ้ า คือเวลาคนมองมันจะมอง “ไปยุ่งเรื่องเขา
ท าไม ไปขุดคุยเขาท าไม ท าไมจะต้องมาประจานกัน ดราม่ากันในสื่อ” 
แต่ถามเข้าไปในขั้วหัวใจลึกๆของคนทุกคน มันมีความอยากจะรู้เรื่องของ
เขาทั้งหมด เพราะว่ามันคลุมเครือมาตั้งแต่ต้น ถ้าถามว่าสื่อดราม่าไหม 
สื่อไม่ได้ดราม่า ธรรมชาติของสื่อคือต้องหาความสดความใหม่ ในเมื่อ
ความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้มันคลุมเครือ พอมันคลุมเครือสื่อก็ต้องการ
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ที่จะเอาความคลุมเครือมาตีแผ่ ซึ่งสื่อต้องการน าเสนอสิ่งนี้เพ่ือขายข่าว 
คนรับสื่อ พวกเราเอง ชาวบ้านเอง ก็ต้องอยากจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว 
แล้วการที่พ่ีโน่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันคือความตั้งใจที่เขาตั้งใจจะแถลงข่าว
อยู่แล้ว สื่อไม่ได้ไปรุกล้ าอ านาจในการท าหน้าที่ สื่อมีหน้าที่อยากได้ข่าว  
(ธนิต น่วมศรี, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559) 

4.1.4 กำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์   
4.1.4.1 กำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระ

ข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอเหตุการณ์หลังจากจุดสูงสุดของเหตุการณ์ก็เป็นจุดคลี่คลาย

หรือช่วงเวลาที่สถานการณ์นั้นเริ่มผ่อนคลายจากความกดดัน หรือกระแสที่คนต้องการรับรู้ ซึ่ง
ช่วงเวลานี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งแตงโม และโตโน่ โดยเกิดจากหลังการแถลงข่าวโตโน่ถึงการ
ยุติความสัมพันธ์ทางความรัก ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นในแง่มุมของความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นทั้งแตงโม 
หรือโตโน่ก็ตาม ซึ่งลักษณะการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงเป็นไปดังตาราง 4.7 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.7 
 
วิเคราะห์จุดคลี่คลายของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุการณ์จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ จุดคลี่คลำยของกำรก ำหนดวำระกำรน ำเสนอ
ของเหตุกำรณ์ 

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

มุมมองของ พ่อโสภณ : 
การน าเสนอประเด็นที่คุณพ่อโสภณ คุณพ่อของแตงโม 
ออกมาแสดงความรู้สึกผ่านการโพสต์อินสตาแกรม ยอมรับ
และชื่นชมในการแถลงข่าวของโตโน่ ภาคิน 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง  

(ไทยรัฐทีวี) 

มุมมองและควำมรู้สึกของ แตงโม : 
น าเสนอข่าวการออกงานครั้งแรกของแตงโมพร้อมการเปิดใจ
ที่ยินดีหากโตโน่จะมีรักใหม่ โดยมีที่มาจากการที่โตโน่ไปเยี่ยม 
เกรซ เดอะสตาร์ จึงกลายเป็นประเด็น 
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ตารางที่ 4.7 
 
วิเคราะห์จุดคลี่คลายของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุการณ์จากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ จุดคลี่คลำยของกำรก ำหนดวำระกำรน ำเสนอ
ของเหตุกำรณ์ 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

ไม่มีกำรน ำเสนอประเด็นของท้ังคู่ต่อ : 
หลังจากการน าเสนอข่าวการแถลงข่าวของโตโน่ ภาคิน ก็ไม่
มีการน าเสนอวาระประเด็นอะไรต่อเลย การน าเสนอข่าวของ
โตโน่ 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 

มุมมองและควำมรู้สึกของ แตงโม : 
มีการน าเสนอมุมมองของแตงโม ภัทรธิดา หลังจากออกงาน 
อีเว้นท์ถึงความรู้สึกที่ท าใจได้แล้วกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และ
มุมมองความรักท่ียังไม่พร้อมมีคนใหม่ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

มุมมองและควำมรู้สึกของ แตงโม : 
น าเสนอมุมของแตงโม ภัทรธิดา ที่มาร่วมถ่ายแบบกับทีวีพูล
และพูดถึงการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมท างานตามปกต ิ
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

มุมมองของ นักวิชำกำร : 
การน าเสนอประเด็นมุมมองที่ส าคัญทั้งในมุมมองที่สื่ อ
น า เสนอเกี่ ยวกับภาวะซึ ม เศร้ า  และซ้ า เติมจนขาด
จรรยาบรรณหรือไม่ 
 

 
จากตาราง 4.7 สรุปได้ว่า เมื่อผ่านช่วงเวลาที่ข่าวบันเทิงของกรณีศึกษา

ถึงจุดสูงสุดของเหตุการณ์ไปแล้วนั้นก็จะเข้าสู่เรื่องราวการน าเสนอลักษณะประเด็นที่ค่อนข้างคลี่คลาย
ปัญหา หรือคลายความตึงเครียดลงไป โดยการน าเสนอของแต่ละรายการข่าวบันเทิงนั้นก็จะมีแนวทาง
ในการน าเสนอแตกต่างกันออกไปตามแต่ละแนวคิดของแต่ละรายการ โดยส่วนใหญ่แล้วทั้ง รายการ 
เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
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ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี , รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 และรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง  
ไทยพีบีเอส ที่มีการน าเสนอข่าวบันเทิงที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
หลังจากที่ได้รับรู้ความรู้สึกหลังการแถลงข่าวของอดีตคนรักแล้ว  ส่วนในกรณีของ รายการ One 
บันเทิง ทางช่อง One ก็ไม่ได้มีการน าเสนอประเด็นต่อในกรณีท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับฝ่ายหญิง 

จากการศึกษา พบว่า หลังจากช่วงนั้นถึงแม้จะลดระดับความแรงของ
เหตุการณ์ลง แต่ในเรื่องของความสนใจในการติดตามความเป็นไปหลังเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นของ
ผู้รับสารก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของ รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ถือว่าเป็นรายการข่าวบันเทิงแรกที่
ได้สัมภาษณ์ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) หลังจากที่พักรักษาอาการป่วยจนหายแล้วกลับมา
ท างานในวงการบันเทิง ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ได้กลับมาถ่ายแบบปกนิตยสารทีวีพูล จึงมีการอัพเดทความ
เป็นไปของความรู้สึก ซึ่งก็เป็นการตอบผู้รับสารที่ติดตามความรู้สึกหลังการแถลงข่าวของฝ่ายชาย 

ลักษณะของการเลือกประเภทข่าวที่มันน่าสนใจก็ ตามที่เรียนมามันก็  
1. เลือกข่าวที่มันเป็น Human Interest ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสนใจ
ของมนุษย์ มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะสนก็ 1. ความรัก 2. เรื่องความ
ขัดแย้ง 3. เรื่องความแปลก พิสดาร ทุกอย่าง เรื่องที่มันเหนือธรรมชาติ 
ไม่คาดฝัน อย่างเช่น อุบัติเหตุ ดังนั้นก็จะเห็นว่าข่าวดาราส่วนใหญ่จะ
วนเวียนเกี่ยวกับเรื่อง รัก โลภ โกรธ หลง มือที่สาม หรือกรณีที่สองก็คือ
เกาเหลา ทะเลาะกัน  ความขัดแย้งเต็มไปหมด อันที่สามก็คือ อุบัติเหตุ 
ตาย ป่วย ก็จะเป็นหลักในการเลือกข่าว แตว่่าเมนพ้อยท์เลยต่อให้ดังหรือ
อะไรก็ตามแต่ ถ้าประชาชนไม่สนใจ เราก็ไม่ไปท าให้เสียเวลา ท ามาแล้ว
ไม่มีคนดูมันก็แย่ค่ะ (จักริน อดิเรก, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559) 

4.1.4.2 กำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็น
แฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอจุดคลี่คลายของเหตุการณ์ สรุปดังตาราง 
4.8 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.8 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นจุดคลี่คลายจากกรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม ให้ก าลังใจ
แตงโม และอยากให้รายการข่าวบันเทิงน าเสนอ
เชิงความรู้และอัพเดทอาการป่วยมากกว่า 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ ให้ก าลังใจฝ่ายชาย
และไม่ได้สนใจประเด็นน าเสนอเพราะถือว่าฝ่าย
ชายได้พูดแล้ว 
 

การติดตามมีการลดน้อยลง เพราะผ่านวาระ
ส าคัญที่ ได้ เห็นค าตอบกันแล้ว ยอมรับการ
ตัดสินใจของคนท้ังคู ่
 

 
การรับชมข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ของผู้รับสารในช่วงที่เป็นจุดคลี่คลาย

ของเหตุการณ์นั้น เห็นได้ชัดในแง่มุมของความต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกของแตงโม แต่ใน
มุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนก็มีความห่วงใยนอกเหนือจากเรื่องของความรู้สึกที่เกิดกับแตงโมแล้ว ก็
ต้องการรับรู้อาการและสุขภาพร่างกายหลังกินยานอนหลับเกินขนาด ซึ่งก็ไม่มีรายการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์รายการไหนที่น าเสนอในมุมนี้ได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการน าเสนอความรู้สึกของแตงโมที่
มีต่อโตโน่ 

โดย ปริญญา มั่นสวัสดิ์ ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม มีความคิดเห็น
คล้ายกับการน าเสนอของรายการ ไทยบันเทิง ทางไทยพีบีเอส และอยากให้รายการข่าวบันเทิงอ่ืนๆ
น าเสนอในลักษณะของผลจากอาการป่วย ผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เพราะทุกคนมีความเครียดแล้ว
ก็อาจจะคิดว่าจะท าแบบนี้ แล้วก็อัพเดทชีวิตกันต่อไป 

น่าจะมีนะ เจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมา หลังจากนั้นพอดีขึ้นแล้วเป็นอย่างไร 
น่าจะมีสรุป อาจจะมีมั้งเพราะพ่ีก็ไม่ได้ติดตามตลอด หลังจากป่วยเป็น
อย่างไร เพราะว่าทุกคนก็เป็นได้ ดาราทุกคนเครียดก็คิดจะท าแบบนี้
แหละ แต่พอท าไปแล้วผลที่รักษามันเป็นอย่างไรก็ควรจะมีบอก เพราะโม
ก็ไม่สบายอยู่แล้ว (ปริญญา มั่นสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559) 
ในด้านของผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามเรื่องนี้ก็มองว่าเป็นเมื่อผ่าน

จุดสูงสุดเข้าสู่การคลี่คลายสถานการณ์แล้วนั้น ก็มีการติดตามที่น้อยลงไปตามล าดับ เพราะในปัจจุบัน
เรื่องของข่าวบันเทิงค่อนข้างมีเข้ามาในทุกๆวัน และก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน 
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รายการข่าวบันเทิงยังมีน าเสนอเป็นบางช่วง ไม่มากเหมือนตอนแรก ไม่ 
มีการแข่งขันการน าเสนอเท่ากับตอนแรก หลังจากโตโน่ออกมาพูดแบบ
ลูกผู้ชาย ไม่ทับถมฝ่ายหญิงเรื่องก็จบ การน าเสนอไม่มาเหมือนช่วงแรก 
ทุกคนก็เข้าใจ (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 

4.1.5 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว   
4.1.5.1 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วในมุมมองของ ผู้

ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
หากกล่าวถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างแตงโม และโตโน่  หลัง

สถานการณ์คลี่คลายแล้วนั้น คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของคนทั้งคู่ ทั้งการท างานใน
วงการบันเทิง การใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึงการพบกันในชีวิตการท างาน ซึ่งแต่ละรายการข่าวบันเทิงก็มี
การน าเสนอแตกต่างกันออกไป และในบางรายการก็ไม่มีการน าเสนออีกหากไม่ได้เป็นประเด็นที่มี
ความน่าสนใจ 

 
ตารางที่ 4.9 
 
วิเคราะห์เหตุการณ์ของสถานการณ์หลังคลี่คลายแล้วจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ของสถำนกำรณ์หลังคลี่คลำยแล้ว 
1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  

(ช่อง 3) 
ไม่น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ แตงโม และโตโน่ : 
ไม่มีการน าเสนอเนื้อหาทางด้านความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ แตงโม และโตโน่ :  
มีการน าเสนอข่าวแตงโม กับโตโน่ อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ไม่
เป็นวาระส าคัญ และน าเสนอเพียงช่วงรายการบันเทิง เป็น
การอัพเดทวงการบันเทิง 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ โตโน่ :  
เปลี่ยนประเด็นการน าเสนอเรื่องของโตโน่ ภาคิน เป็นมุมมอง
อ่ืนเลยนอกเหนือจากความรัก 
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ตารางที่ 4.9 
 
วิเคราะห์เหตุการณ์ของสถานการณ์หลังคลี่คลายแล้วจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ของสถำนกำรณ์หลังคลี่คลำยแล้ว 
4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 
น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ แตงโม และโตโน่ :  
น าเสนอเรื่องราวที่แตงโม ภัทรธิดา ยอมให้โตโน่ มีคนใหม่ได้ 
/ โตโน่ออกมางานมีกระแสรักครั้งใหม่กับรุ่นน้องเดอะสตาร์ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ 
 (ช่อง 5) 

น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ แตงโม และโตโน่ :  
ไม่ได้มีการน าเสนอต่อเพราะก่อนหน้านี้ทีวีพูลได้สัมภาษณ์
ความรู้สึกเป็นสื่อแรกไปแล้ว / น าเสนอประเด็นหลังจากผ่าน
มาสักระยะแล้ว 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

ไม่น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ แตงโม และโตโน่ : 
ไม่มีการน าเสนอต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในวงการบันเทิงทั่วไป  
ไทยพีบีเอส ไม่เน้นเท่ามุมมองความรู้ทางบันเทิง 
 

 
จากตาราง 4.9 สรุปได้ว่า การน าเสนอข่าวบันเทิงจากกรณีศึกษาหลังจาก

ที่เหตุการณ์คลี่คลายไปแล้ว เรื่องราวหลังจากนั้นที่เกิดขึ้นกับทั้ง 2 คนนั่นก็คือ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 
กับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ยังมีทั้งที่ยังน าเสนอ และมีทั้งที่ไม่ได้น าเสนออะไรแล้ว กล่าวคือ 
รายการข่าวบันเทิงท่ียังน าเสนอข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับท้ังคู่ ได้แก่ รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง 
ไทยรัฐทีวี , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 
ส่วนใน รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 และรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส ไม่ได้มีการ
น าเสนอในประเด็นที่มีความเก่ียวเนื่องกับท้ังคู่ต่อ ในขณะที่รายการ One บันเทิง ทางช่อง One มีการ
น าเสนอข่าวบันเทิงที่เน้นไปทางโตโน่ และไม่มีการน าเสนอเกี่ยวกับความรัก หรือข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับ
คนทั้งคู่เลย และข่าวที่เกี่ยวข้องกับโตโน่ส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางผลงานละคร หรือผลงานที่ร่วมกับ
ช่อง One เป็นหลัก 

จากการศึกษา พบว่า จากการที่รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ไม่ได้มี
การน าเสนอต่อนั้นเป็นเพราะเนื่องจากประเด็นข่าวที่น าเสนอนั้นได้จบแล้ว บรรณาธิการ หรือผู้มีส่วน
ในการจัดวาระข่าวนั้นมองว่าประเด็นได้ถึงที่สิ้นสุดแล้วจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องติดตามอะไรต่อ 
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นอกจากนั้นไม่ควรตามต่อเพราะข่าวที่ออกมาไม่ได้ส่งผลหรือให้อะไรกับผู้รับชมแล้ว อาจจะกลายเป็น
การไปบังคับให้ผู้ชมต้องรับชมมากว่าความต้องการในการรับชมก็เป็นได้ อีกทั้งเนื่องจากทั้งแตงโม 
และโตโน่ ไม่ได้เป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง 3 อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องน าเสนออยู่ตลอดเวลา  

อีกอย่างหนึ่งก็ไม่เชิงนโยบายแต่ว่ามันก็ตอบรับช่องคือ แตงโมก็ไม่ได้อยู่
ช่อง 3 อยู่แล้ว และก็โตโน่ก็ไม่ใช่ช่อง 3 อยู่แล้ว ซึ่งมันเป็นทอล์คออฟ
เดอะทาวน์ก็จริง แต่ว่ามันก็ไม่มีความจ าเป็นอะไรขนาดนั้น ในมุมของ
ฐานะคนท ารายการในช่อง 3 นะ บางทีข่าวแตงโมโตโน่มันเล่นกันทุกวันๆ 
ภายในหนึ่งเดือนนั้นมันเล่นกันทุกวันๆ เราคนท าเรายังรู้สึก “เฮ้ย คนดูไม่
เบื่อเหรอ” ท าไมข่าวถึงเล่นกันตลอด เราท าแค่ในระยะเดียวอาจจะแค่
น าเสนอครั้งสองครั้ง เราก็ปล่อยไปก็ในเมื่อข่าวเขาเลิกกันมันแค่นี้แล้ว 
มันจะมีการไปพาดพิงบุคคลนั้นบุคคลนี้ มือที่สามอะไรก็ตาม ปล่อยไป 
เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ให้อะไรกับสังคมละ มันเป็นการตอบสนองกลุ่ม
คนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ที่เขาคงรู้สึกสะใจกับคู่กรณีที่เป็นข่าวกัน เลิกกัน 
มากกว่า เรารู้สึกว่าเราแค่น าเสนอให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ตกข่าวนี้นะ กระแส
สังคมหลักเราก็มี เราก็จะเล่นอยู่ประมาณแค่สองครั้ง สามครั้ง แค่นี้ใน
การน าเสนอ ว่าแตงโมโพสต์ไปยังไงแค่นั้น ประมาณ 3 วันเราก็จะหยุดละ 
ทั้งๆที่อ่ืนยังเล่นต่อไป ซึ่งเราก็มองว่ามันน่าจะจบแล้ว ข่าวมันไม่ควร 
ฟอลโล่เพราะมันไม่ได้ให้อะไรกับคนดูเลย แล้วอีกอย่างเรามองว่ามันเป็น
เรื่องส่วนตัวของเขามากกว่า เพราะถามไปเขาก็ไม่ได้อยากตอบ ไม่ได้
อยากอะไรอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้ว เราก็ปล่อยไป เพราะฉนั้นข่าวแตงโม
กับโตโน่ เราจะเสนอแบบเป็นระยะๆ ช่วงที่เป็นกระแสพีคเราก็จะ
น าเสนอแค่ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แค่นั้น เราจะไม่ได้ฟอลโล่ยาวทุกวันๆๆ 
เรารู้สึกว่ามันเป็นการยัดเยียดให้ผู้ชมมากกว่า ผู้ชมบางคนก็เบื่อที่
รับทราบข่าวอย่างนี้ (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 
2559) 
ในส่วนของ พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง 

ไทยพีบีเอส มองถึงการน าเสนอต่อยอดในเรื่องของคนทั้งคู่ ทั้งแตงโม และโตโน่ โดยดูจากงานที่แต่ละ
คนท าว่าส่งผลประโยชน์อย่างไรต่อผู้ชม ถ้ามีประโยชน์มากกว่าเรื่องส่วนตัวของพร้อมที่น าเสนอ 

มันก็แล้วแต่นะ คือ ถ้านับจากนี้เราก็คุยในแง่ที่แบบว่างานของแต่ละคน
มันมีประโยชน์กับคนอ่ืนอย่างไร อย่างโตโน่มาเป็นพรีเซนเตอร์แทนปอ 
เพราะฉนั้นโตโน่เองก็ต้องเป็นคนที่ไม่แย่ ถึงมีอะไรที่คนเลือกมาเป็น 
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พรีเซนเตอร์แทนปอ อย่างแตงโมเองก็ท ามาหากินไป ก็เริ่มแบบมีสมาธิ
กับงานมากขึ้น รับงานจริงจังๆก็ที่พีพีทีวี อะไรแบบนี้ คือเราก็มองเป็น
งานไปเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องส่วนตัวน้องสามารถหาได้ทั่วไป (พรรณี  
รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 

4.1.5.2 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วในมุมมองของ 
ผู้รับสำรที่เป็นแฟนซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
สรุปดังตาราง 4.10 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.10 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นเหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายจาก
กรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม ไม่เห็นด้วยที่จะ
น าเสนอมุมมองความรัก การคบหาคนใหม่  
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ ไม่มีปัญหาที่สื่อจะ
น าเสนอโตโน่กับใคร แต่ไม่เห็นด้วยที่จะน าเสนอ
เกี่ยวกับทั้ง 2 คนอีก 
 

มีการติดตามบ้างบางประเด็นที่เกี่ยวกับทั้ง 2 
คน แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญมากเท่าไร เนื่องจาก
เป็นประเด็นทั่วไป ถึงแม้สื่อจะยังมีการน าเสนอ
เป็นระยะก็ตาม 
 

 
ในด้านของการติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์หลังสถานการณ์

คลี่คลายแล้วนั้น คือช่วงเหตุการณ์ที่ทั้งแตงโม และโตโน่ ต่างมีการใช้ชีวิตส่วนตัวแตกต่างกันออกไป 
อาจมีกลับมาพบกันบ้างในบางโอกาส แต่ส่วนใหญ่ต่างมีชีวิตส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนๆมากกว่า 
โดยเฉพาะความรักใหม่ที่มีกระแสเกิดขึ้นกับคนทั้งคู่อยู่ตลอดเวลา รวมถึงเรื่องราวของผลงานการ
แสดงหรืองานในวงการบันเทิงที่ทั้งแตงโม และโตโน่ต่างก็มีงานมากกว่าในช่วงเวลาที่คบกันอีกด้วย 

โดยในกรณีดังกล่าวนี้ ในมุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโม ก็เห็นด้วย
กับการน าเสนอหลังจุดคลี่คลายผ่านไปแล้ว หากจะมีการน าเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคนทั้ง
คู่อีกควรเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากความรัก ความสัมพันธ์ ที่จะกระทบอารมณ์และความรู้สึ กของ
คนทั้งคู่ ควรเป็นไปในทิศทางที่เก่ียวเนื่องกับผลงานของทั้งคู่มากกว่า 
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ในมุมที่เขาเลิกกันเพราะอะไร น้องโน่ไปกิ๊กกับใคร น้องโมไปกิ๊กกับใคร 
อันนี้ไม่ควรน ามาเสนอ ที่ควรน าเสนอคือน้องโมมีผลงานตอนนี้อะไรบ้าง  
ในส่วนของน้องโน่เองมีออกทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนยังไง อัพเดทพัฒนาการ
ในการท างานของเขาดีกว่า คือไม่ว่าจะเป็นตัวของโน่เอง ตัวน้องโมเอง 
ถ้าจะมีเหตุการณ์ไหนยังไง อาจจะน าเสนอได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นดราม่า 
หรือว่าเขียนซะเว่อร์ หรือสร้างให้สะเทือนอารมณ์ขนาดนั้น ก็ไม่อยากให้
น า เสนอข่าวแบบว่า  จะต้องรี เทิ ร์นนะ คนนั้นคิดถึ งคนนี้  คนนี้ 
คิดถึงคนนั้น กลายเป็นว่าเวลาท าอะไรในไอจี จะโดนท าข่าวอะไรอีกไหม 
เบื่อที่ต้องนั่งตอบค าถาม (สุพรรณวดี ทองพรหม, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 
2559) 
ด้านของ วิมล ยะก๊บ ผู้รับสารโดยทั่วไป มองถึงประเด็นหลังสถานการณ์

คลี่คลายยังคงเห็นการน าเสนอเรื่องราวของคนทั้งคู่เป็นระยะๆ เหมือนยังมีการน าเสนอเมื่อมี
เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันได้ 

รายการยังมีการน าเสนอปกติและน้อยลงกว่าช่วงที่เป็นกระแสค่ะ เหมือน
ดาราทั่วไปที่น าเสนอ การน าเสนอเหมือนกระตุ้นผู้ชมบ้างค่ะ ให้คนไม่ลืม
เรื่องนี้ และก็ดูความก้าวหน้าในชีวิตของเขามากกว่าค่ะ และยิ่งคนไทยให้
โอกาสก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร แม้แต่แตงโมเองก็ไม่ได้มีใครว่าทับถมจนจม
ดิน โตโน่เองก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาทับถมแตงโม สื่อเองยังมีสร้าง
กระแสเป็นระยะ ไม่ได้ท าให้คนลืม (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 
2559) 

 
4.2 กำรน ำเสนอผ่ำนบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

 
การน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้นความน่าสนใจอีกประเด็นในการน าเสนอ คือ

บุคคลที่อยู่ในข่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นข่าว
อยู่ ท าให้ในหลายๆรายการข่าวบันเทิงนั้นจึงมีการน าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมาน าเสนอผ่านทาง
หน้าจอโทรทัศน์เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการรับชม ซึ่งหากกล่าวถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนั้น ไม่
จ าเป็นต้องเป็นแหล่งข่าวของผู้ก าหนดวาระข่าว ขอให้มีความเกี่ยวข้องกับผู้เป็นข่าวและน าไปสู่
เรื่องราวที่มีความน่าสนใจนั่นเอง ซึ่งในมุมมองผู้รับสารจะเรียกกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นเหมือนตัวละครที่
เกิดขึ้นในเรื่องราวนั้นๆ โดยการแบ่งประเภทของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนั้น ก็แบ่งได้เป็นทั้ง  
(1) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก (2) บุคคลประกอบในกรณีศึกษา / ตัวละคร
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ประกอบ และ (3) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์ / ตัวละครบางเหตุการณ์ ซึ่งในมุมของ
กรณีศึกษานี้ก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในหลากหลายรูปแบบ ทั้งญาติของดาราผู้เป็นประเด็น แพทย์ผู้รักษา 
แฟนคลับ รวมถึงดาราที่เป็นเพ่ือนในวงการด้วยเช่นกัน โดยวิเคราะห์ออกมาใน 2 ส่วน คือส่วนแรก
เป็นด้านของก าหนดวาระข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ และส่วนที่สองเป็นผู้รับสารที่รับรู้จากการก าหนด
วาระผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ 

4.2.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก 
4.2.1.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก ใน

มุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนั้น หรือที่ผู้รับสารจะ

เรียกกันว่าตัวละครหลัก มีความแตกต่างกันไปในแต่ละรายการข่าวบันเทิง ขึ้นอยู่กับแนวคิดของ
รายการ บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในกรณีศึกษานี้จะได้รับการน าเสนอผ่านทางรายการข่าวบันเทิง
โดยมีความถี่ที่มากเป็นพิเศษ เห็นได้อยู่บ่อยครั้งในการน าเสนอข่าวบันเทิง ซึ่งอธิบายดังตาราง 4.11 
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.11  
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลที่เก่ียวข้องเป็นหลักจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก 

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

ดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนสนิทที่อยู่ในเหตุกำรณ์ : 
- แตงโม ภัทรธิดา  
- โตโน่ ภาคิน 
- คุณพ่อโสภณ 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

ดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนสนิทที่อยู่ในเหตุกำรณ์ : 
- แตงโม ภัทรธิดา 
- โตโน่ ภาคิน 
- คุณพ่อโสภณ 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

เฉพำะดำรำที่อยู่ในประเด็น : 
- แตงโม ภัทรธิดา 
- โตโน่ ภาคิน 
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ตารางที่ 4.11  
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลที่เก่ียวข้องเป็นหลักจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก 
4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 
ดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนสนิทที่อยู่ในเหตุกำรณ์ : 
- แตงโม ภัทรธิดา 
- โตโน่ ภาคิน 
- คุณพ่อโสภณ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

เฉพำะดำรำที่อยู่ในประเด็น : 
- แตงโม ภัทรธิดา 
- โตโน่ ภาคิน 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

เฉพำะดำรำที่อยู่ในประเด็น : 
- แตงโม ภัทรธิดา 
- โตโน่ ภาคิน 
 

 
จากตารางที่ 4.11 สรุปได้ว่า การน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์โดย

นอกจากประเด็นในการน าเสนอจะมีการจัดวาระการน าเสนอแล้ว ในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ข่าวที่เป็นหลัก คือมีการน าเสนอด้วยความถี่ที่เห็นได้ชัด เห็นได้บ่อยๆ หรือเป็นประจ า ซึ่งแต่ละ
รายการข่าวบันเทิงก็มีความแตกต่างกันออกไป แต่ที่เห็นได้ชัดจากตารางข้างต้นนี้ คือ รายการ เรื่อง
เล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี และรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี ได้น าเสนอข่าวบันเทิงโดยมีบุคคลหลักที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาอยู่ 3 คน 
ได้แก่ 1. ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 2. ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) และ 3. โสภณ พัชรวีระพงษ์ 
(คุณพ่อของแตงโม) ในขณะที่อีกกลุ่มคือ รายการ One บันเทิง ทางช่อง One และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ 
ทางช่อง 5 น าเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องหลักกับกรณีศึกษา คือ 1. ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) และ 
2. ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 

จากการศึกษา พบว่า การน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องเป็นหลักนั้น หรือผู้รับสาร รวมถึงผู้ชมจะเรียกว่าคนกลุ่มนี้เหมือนกับเป็นตัวละคร เพราะเป็น
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ผู้ที่ท าหน้าที่ในการด าเนินเรื่องให้มีความเป็นไป ในทัศนคติของคนที่ประกอบวิชาชีพข่าวอย่าง พรรณี 
รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง ไทยพีบีเอส ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ และให้
กลุ่มท่ีท าหน้าที่นี้ว่าเป็นแหล่งข่าว 

ส่วนตัวจะไม่เรียกตัวละคร เพราะนั่นคือความไม่จริง นี่คือแหล่งข่าว
เพราะข่าวของพ่ีคือความจริง เพราะฉนั้นพ่ีจะไม่เซ็ทอะไรขึ้นมาเป็น 
ดราม่าทั้งสิ้น ก็ถ้าเกิดผู้ชมตามข่าวของโต๊ะบันเทิงก็จะเห็นว่าเรา 
ไม่เคยที่จะปิงปองให้คนทะเลาะกันในงานเรา แต่งานของเราเป็นงานเพ่ือ
สร้างความเข้าใจมากกว่าและถ้าเกิดกลับไปเช็คดูจะเห็นว่ามีการสร้าง
ความเข้าใจอย่างไรให้เกิดขึ้น (พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 
2559) 
โดยการน าเสนอข่าวบันเทิงที่ต้องมีการเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นบุคคลหลักที่มี

ความเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นๆก็เพ่ือความสมบูรณ์ของข่าว เพ่ือตอบสนองความต้องการในการรับรู้ของ
ผู้ชม โดยได้ข้อมูลเพื่อน าเสนอได้อย่างถูกต้อง และท่ีส าคัญในการท าข่าวบันเทิงนั้นนอกจากตอบสนอง
ความอยากรู้อยากเห็นแล้ว ต้องตอบสนองความพึงพอใจของผู้ชมด้วยเช่นกัน โดยในบางครั้งก็เป็นเหตุ
ให้น าไปสู่ความดราม่าในการน าเสนอข่าวบันเทิง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและการรับรู้ของผู้ชมที่
ได้รับรู้ข้อมูลที่ถ่ายทอดผ่านตัวของบุคคลหลักที่มีความเกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้การน าเสนอ
ผ่านตัวบุคคลหลักในข่าวนั้นๆต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันปัญหาตามมา 

แน่นอนมันก็มีแหละ โตโน่ ว่าอย่างนี้ แตงโมว่าอย่างไร หรือแตงโม ว่า
อย่างนี้ โตโน่ ว่าอย่างไร มันมีอยู่แล้ว แต่ถามว่าถ้าในแง่ของคนที่  
Conservative หน่อย หรือคนที่อาจจะไม่ชอบอะไรที่เป็นดราม่า หรือไม่
ชอบอะไรที่เป็นกอสซิป เขาจะพูดว่า “นักข่าวเสี้ยม” แต่ในแง่ของการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์ในการท าข่าว เราต้องหาข้อมูลที่ครบถ้วน 
ความอยากรู้อยากเห็นเป็นการตอบสนองพ้ืนฐานการรับรู้ของมนุษย์ 
ดังนั้นการที่เราน าเสนอมุมมองในเรื่องนั้นที่คนสนใจในมิติอ่ืนๆมันก็คือ
การท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ถามว่าความสมบูรณ์หรือการคาดหวังของ
ผู้ชมกับแต่ละกรณี แต่ละข่าว ไม่เหมือนกัน บางกรณีอาจจะบอกท าไม
ต้องยุ่งเรื่องส่วนตัวดารา นี่คือความสนใจของคนไม่ต่างกันละ แต่บางคน
อาจจะบอกว่าแต่ฉันอยากรู้นะ แต่พ้ืนฐานของข่าวบันเทิงที่มีมากกว่าข่าว
อ่ืนๆคือ “การตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ตอบสนองความพึง
พอใจ” ซึ่งบางเรื่องคนๆนี้พึงพอใจ คนๆนี้ไม่พึงพอใจ ดาราพูด 1 ประโยค 
1 ครั้ง 1 กรณี มีทั้งคนรัก คนไม่รัก มีทั้งคนชอบสิ่งนั้น และคนไม่ชอบสิ่ง
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นั้น นักข่าวบันเทิงก็ต้องพยายามที่จะ Balance ในแง่ของค าว่า Balance 
ก็คือ ต้องระมัดระวังว่า มากไปไหม น้อยไปไหม เยอะไปไหม (ธิติพร  
จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559) 

4.2.1.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก ใน
มุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หรือ
ตัวละครหลัก โดยสรุปดังตาราง 4.12 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.12 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลักจาก
กรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม ไม่เห็นด้วยที่
น าเสนอผ่านบุคคลหลัก เพราะถึงจะได้รู้ความ
จริงแต่ก็มีผลกระทบทางจิตใจ และยิ่งน าเสนอ
ผ่านคุณพ่อด้วย ยิ่งมีผลกระทบทางอารมณ์ 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ เห็นด้วยที่น าเสนอ
เพราะเจ้าตัวจะได้พูดความจริง ไม่ใช่น าเสนอแค่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพูดเท่านั้น 
 

มองว่าการน าเสนอผ่านบุคคลหลัก หรือตัว
ละครหลัก ผู้ชมสนใจอยู่แล้ว แต่ต้องมีขอบเขต 
เพราะการไปน าเสนอผ่านคุณพ่อก็มีผลทาง
อารมณ์มากเกินไป และพ่อเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
ของลูกสาว 
 

 
การน าเสนอข่าวบันเทิงโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หรือตัวละคร

หลัก นั้น ในมุมมองของผู้รับสารจะรับรู้ถึงความเป็นบุคคลหลักสอดคล้องกับการน าเสนอของรายการ
ข่าวบันเทิงที่มีการก าหนดให้เห็นผ่านข่าว ก็คือทั้งแตงโม และโตโน่ ต่างก็เป็นบุคคลหลักเพราะเป็นผู้ที่
ตกเป็นข่าว นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อของแตงโม หรือ โสภณ พัชรวีระพงษ์ ที่ถูกจัดว่าเป็นบุคคลหลัก
ของเหตุการณ์ แต่สิ่งที่ได้รับรู้นอกเหนือจากความส าคัญของบุคคลหลักนั้น คือเรื่องของอารมณ์ที่ถูก
ถ่ายทอดออกมาถึงผู้รับสารทั้งผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนของแตงโม และผู้รับสารโดยทั่วไป แต่ในมุม
ของผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ มีการรับรู้ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก แต่ไม่มีมิติทางอารมณ์และ
ความรู้สึกเข้ามามีความเกี่ยวข้อง 
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โดยหากกล่าวถึงในมุมของผู้รับสารที่เป็นแฟนของ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์  
(โตโน่) ก็จะมีมุมมองในการน าเสนอศิลปินที่ชื่นชอบมาน าเสนอ ถึงจะมีการกล่าวถึงในมุมไหน หรือมี
การน าบุคคลหลักๆข้างต้นมาอยู่ในการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเป็น
พิเศษ มีการตอบสนองความต้องการในการรับรู้ตามความต้องการพ้ืนฐาน แต่ไม่ได้ส่งผลทางอารมณ์
ให้รู้สึกดราม่าในตัวบุคคลนั้นๆ หรือเรื่องราวนั้นๆเป็นพิเศษ เพราะผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่จะมี
ความเข้าใจในหลายๆเรื่องที่นอกเหนือจากการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงอยู่แล้ว ท าให้การ
น าเสนอของรายการข่าวบันเทิงสนองความต้องการที่อยากให้มีการน าเสนอ แต่ไม่ส่งผลกระทบทาง
อารมณ ์

สบายใจค่ะ เหมือนได้ออกมาระบาย ได้พูดความจริง เพราะว่ามีแต่คนๆ
หนึ่งพูดแล้วเอาอีกคนมาตีข่าว อีกคนไม่ได้พูด ตอนนั้นก็โอเค เขาเป็นคน
จริงถ้าเขาพูดอะไรแปลว่าจริง (กัลยา ค าผิว, สัมภาษณ์, 29  พฤษภาคม 
2559) 
ในขณะที่ วรรณี สิงห์โต ผู้รับสารที่เป็นแฟน ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 

มองถึงอีกมุมว่าถึงแม้การน าเสนอผ่านตัวบุคคลหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับข่าว โดยเฉพาะกับโตโน่เอง
แล้วนั้น ก็ท าให้ผู้รับสารได้รับรู้ข้อมูลตามปกติ แต่ไม่มีผลทางด้านอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสาร 
เพราะท่ีผ่านมาต้องก้าวข้ามปัญหาต่างๆมามากมายกว่านี้ เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะดราม่าหรือมีผลทาง
อารมณ ์

เราอยู่ตรงนี้มานานมากจนแบบคือย่างที่พ่ีบอกแฟนคลับโตโน่จริงๆ
แข็งแรงทุกคน แล้วยิ่งคนที่ผ่านสองปีมาได้แข็งแรงมาก คือคนที่ไปแล้ว
หลุดแล้วเราไม่นับนะ คืออันนั้นหลุดแล้วหลุดตั้งแต่ตอนเขาแต่งงานแล้ว 
อันนี้พ่ีไม่นับ เพราะพวกนี้เหมือนเขาก็อาจจะมีฟีลลิ่งแบบศิลปินของฉัน
ต้องไม่แต่งงาน ศิลปินต้องโสดสิ เขาก็ไปเลยก็มี แต่อย่างพวกพ่ีอยู่ผ่าน
สองปีนี้มาได้มันเหมือนกับเราเจอมาหลายเรื่องมากจริงๆ พ่ีก็ไม่รู้จะพูด
ยังไงเพราะบางทีก็จ าไม่ได้หมด เราโดนมาจนเยอะ โดนคนมาว่าน้องเรา 
เราก็เห็นน้องเราเคยเดินไปไหนมีแต่คนแห่แหน พอสองปีนั้นคนไม่สนใจ
น้องเราเลย เราก็เห็นภาพนี้ ตอนแต่ก่อนคนวิ่งตามกันขาขวิด ตอนนี้มัน
เป็นเหมือนภาพเมื่อ 6 ปี ที่แล้วมันย้อนกลับมา ซึ่งเมื่อสองปีที่แล้วหมายัง
เมิน ไม่มีใครสนใจเลย มันก็เป็นวัฏจักรของตรงนี้ (วรรณี  สิงห์โต, 
สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2559) 
อย่างไรก็ตามในทัศนคติของผู้รับสารที่เป็นแฟน ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 

(แตงโม) กลับมีมุมมองที่แตกต่างจากผู้รับสารที่เป็นแฟน ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ โดยผู้รับสารที่เป็นแฟน
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แตงโมนั้น มองว่าการที่รายการข่าวบันเทิงมีการน าเสนอผ่านบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นหลัก หรือ
ตัวละครหลัก โดยเฉพาะอย่าง โสภณ พัชรวีระพงษ์ คุณพ่อของแตงโม ก็มีความเกินขอบเขต เพราะ
บางเรื่องเป็นเรื่องภายในครอบครัว อาจจะไม่จ าเป็นต้องน าเสนอเพราะจะท าให้ยิ่งส่งผลเสียไปยังตัว
ของแตงโมเองด้วยก็เป็นได้ 

มองว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขานะ คือถ้ามองตามหลักความเป็น
จริงแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องภายในครอบครัว คือพ่อโสเขา
อาจจะเอ็นดูโน่ เขารักโน่ เขาอาจจะออกมาพูด คือคนรอบข้างอาจจะพูด 
แต่อย่ างที่บอกเราห้ ามความคิดนักข่าวไม่ ได้  มันก็ เป็นกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ไป สิ่งที่เราท าได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวน้องโมเอง ทั้งตัวพ่อเอง 
หรือตัวแฟนคลับเอง ก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ก็คือนิ่ง 
ปล่อยให้มันผ่านไป พยายามโตไปด้วยกัน ส่วนตัวมองว่ามันดราม่าอยู่
แล้ว คือมันมีความที่ เป็นข่าวที่วงการบันเทิงไทยไม่เคยมี พอเจอ
เหตุการณ์แบบนี้ แล้วเจอข่าวดราม่าแบบนักข่าวน าเสนออะไรที่ไม่เป็น
ประเด็น หรือบิดเบือนความจริงนิดหนึ่ง มันยิ่งดราม่าหนักเข้าไปใหญ่ คน
ที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาอาจจะแบบด่าหนักเข้าไปใหญ่ ด้วยความที่มีมา
กดดันมากมายก็ ว่ ากันไป (สุพรรณวดี  ทองพรหม , สั มภาษณ์ ,  
4 มิถุนายน 2559) 
อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากมุมมองของความเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟนของ

ทั้ง 2 คนแล้วนั้น ยังมีกลุ่มผู้รับสารที่เป็นผู้รับสารโดยทั่วไป ซึ่งไม่ได้มีความชื่นชอบในตัวของทั้งแตงโม 
และโตโน่ เป็นกรณีพิเศษ แต่มีการติดตามการน าเสนอข่าวบันเทิงของสื่อที่น าเสนอผ่านตัวบุคคลหลัก
ของข่าว โดยมุมมองจากผู้รับสารโดยทั่วไปนั้นจะมองว่า วิธีการน าเสนอโดยผ่านบุคคลหลักตอบสนอง
ความต้องการในการรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ ในขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงอารมณ์ความดราม่าที่ถูก
ถ่ายทอดผ่านมาจากความเป็นพ่อ 

ถ้าเอาพ่อออกมาน าเสนอคนก็สนใจแหละ แต่ก็ท าให้รู้ถึ งสภาพของ
แตงโมด้วย ก็น่าสงสารแหละ สภาพครอบครัวที่ เขารักพ่อของเขามาก 
เหมือนแตงโมครอบครัวก็แยกมาแต่เล็กก็น่าสงสาร ยิ่งแม่ไม่อยู่ด้วย อยู่
กับพ่อ อายุน้อยๆก็มาท างาน ถูกคนหลอกก็เยอะ จุดนี้ก็น่าสงสาร แต่ว่า
นักข่าวก็เอาจุดปัญหาของเขามาพูด มันก็ แล้วเขาจะดราม่ามากจาก
ปัญหาครอบครัวด้วยแหละ แล้วก็ผู้ชายที่จะมาลักษณะว่าจะต้องดูแลเขา
ได้เหมือนพ่อ เหมือนพ่ี เหมือนสามี มันจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้  
(วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 
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อีกทั้งในมุมมองของ ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต ผู้รับสารโดยทั่วไป ที่ติดตาม
การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ โดยมีมุมมองเกี่ยวกับการน า คุณพ่อ ของแตงโม 
มาน าเสนอเป็นตัววละครหลัก ซึ่งโดยส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยกับการน าเสนอผ่านคุณพ่อโสภณ เพราะ
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของคน 2 คนที่ไม่ควรมีผู้ใหญ่มาเกี่ยว เมื่อสื่อไปสัมภาษณ์ก็จะส่งผล
ทางอารมณ์ หรือมีความดราม่าเกิดขึ้นในข่าวนั้นๆ และที่ส าคัญในบางค าถามตัวคุณพ่อโสภณเองก็ไม่
สามารถที่จะตอบได้หมดเพราะสุดท้ายคนที่รู้เรื่องราวมากที่สุดก็คือคน 2 คนที่เป็นข่าว 

คือไม่น่าไปสัมภาษณ์ เพราะว่าอยากรู้อะไรก็ต้องถามโตโน่กับแตงโมเลย 
เพราะคุณพ่อเขารับรู้ว่ารักกัน คบกันก็จริง แต่ถ้าถามรายละเอียดลึกแบบ
นั้นเขาอาจจะตอบไม่ได้ แล้วบางทีไปถามอาจจะไม่ได้อะไรหรอก เพราะ
พ่ออาจจะไม่รู้อะไรเยอะ แต่ถ้าไปถามเรื่องอ่ืนก็อาจจะได้ ความรู้สึก
ทั่วไป ครอบครัวเป็นอย่างไรก็อาจจะได้ แต่ถ้าไปถามว่า “มีสิทธิ์จะคบกัน
ต่อไหม” คิดว่าไม่น่าจะได้ คิดว่าไม่สมควรจะเข้าไปสัมภาษณ์เรื่องพวกนี้  
รู้สึกดราม่า เพราะว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกที่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องต้อง
ถึงผู้ใหญ่เลยเหรอ ถึงขั้นพ่อแม่ต้องออกมาเลยเหรอ เพราะว่าข่าวดารา
ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องออกมาพูดถึงกันขนาด
นี้  ส าหรับเคสนี้มันเป็นเรื่องแค่แตงโมกินยา เขาจะทะเลาะกัน
ระหองระแหงกัน อะไรมันเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขึ้นต้องเอาพ่อแม่ออกมา
เลยเหรอ มาพูด มามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย  (ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต , 
สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 

4.2.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ   
4.2.2.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ ในมุมมองของ 

ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบ เป็นการ

น าเสนอของข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ที่นอกเหนือจากจะมีคู่กรณี หรือบุคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลั กจาก
กรณีศึกษาแล้ว บุคคลประกอบหรือตัวละครประกอบนั้นเป็นคนที่อยู่รอบข้างของ ภัทรธิดา  
พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) และภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของความ
ใกล้ชิด หรือเก่ียวข้องในลักษณะที่รู้เรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์น าเสนอ
บุคคลประกอบในบางช่วง บางตอน เพ่ือท าให้การน าเสนอข่าวนั้น มีทั้งความน่าสนใจ และมีความรอบ
ด้าน นอกเหนือจากการน าเสนอแค่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเท่านั้น 
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ตารางที่ 4.13  
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอตัวละครประกอบ 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
คนสนิทของแตงโม : 
- แป๊ะซะ เพื่อนสนิทแตงโม 
- อมีนา พินิจ (โม) รุ่นน้องใน วงการบันเทิง 
 

2 รายการข่าวและรายการ
พาเหรดบันเทิง (ไทยรัฐทีวี) 

คนสนิทของแตงโม : 
- แป๊ะซะ เพื่อนสนิทแตงโม 
- อ้วน รีเทิร์น (แตงโมให้ความเคารพ) 
- อมีนา พินิจ (โม) รุ่นน้องในวงการบันเทิง 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

คนสนิทของโตโน่ : 
- แสงรวี ค าวิลัยศักดิ์ (ต้องตา) น้องสาวของโตโน่ ภาคิน 
- คุณแม่ของโตโน่ ภาคิน 
- แฟนคลับของโตโน่ ภาคิน 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

คนสนิทของแตงโม และโตโน่ : 
- แป๊ะซะ เพื่อนสนิทแตงโม 
- กลุ่มแฟนคลับ 
- ถกลเกียรติ วีรวรรณ (บอย) ผู้บริหารค่ายที่โตโน่สังกัด 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) คนสนิทของโตโน่ : 
- คุณพ่อโสภณ คุณพ่อของแตงโม 
- คุณแม่ของโตโน่ 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

นักวิชำกำร ไม่มีควำมสนิทท้ังแตงโม และโตโน่ : 
- นพ.คมสัน อังคณานุพงศ์ แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านอายุรกรรม ผู้ดูแล
อาการป่วย 
- จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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จากตารางที่ 4.13 สรุปได้ว่า การน าเสนอข่าวบันเทิง โดยถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านบุคคลที่มึความเกี่ยวข้องประกอบข่าว หรือถือได้ว่าเป็นตัวละครประกอบการน าเสนอ
ข่าวนั้น มีความแตกต่างกันในแต่ละรายการอย่างเห็นได้ชัด มีการกระจัดกระจายในการเข้าถึงกลุ่มคน
แต่ละคน ซึ่งหากสังเกตจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องประกอบกับข่าว หรือตัวละครประกอบ
นั้น หรือแหล่งข่าวนั้น ในมุมมองของ รายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะมีความแตกต่างกับ
รายการข่าวบันเทิงอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นว่ากลุ่มบุคคลที่มาอยู่ในช่าวนั้นเป็นกลุ่มคนที่มี
ระยะห่างทั้งกับตัวของข่าวเอง และมีระยะห่างในแง่มุมของความสนิทกับผู้ที่เป็นข่าวอย่างแตงโมและ
โตโน่  ซึ่งท าให้การก าหนดวาระการน าเสนอมีความแตกต่างไปจากรายการข่าวบันเทิงอ่ืนๆ ในขณะที่
รายการข่าวบันเทิงอ่ืนๆนั้นจะน าเสนอถึงบุคคลประกอบข่าว หรือตัวละครประกอบที่มีความใกล้ชิด
กับแตงโม หรือโตโน่ ซึ่งวาระในการน าเสนอข่าวนั้นก็จะท าให้เห็นถึงการอัพเดทเหตุการณ์ความเป็นไป 
และกระแสต่างๆที่เก่ียวข้องกับผู้ที่ตกเป็นข่าว 

จากการศึกษา พบว่า การน าเสนอผ่านบุคคลประกอบข่าว ที่มีระยะห่าง
กับตัวของผู้เป็นข่าว ส่งผลถึงวาระการน าเสนอข่าวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในรายการ ไทยบันเทิง ทาง
ช่อง ไทยพีบีเอส นั้น ได้มีการน าเสนอถึง จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุข
มนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว. ซึ่งเป็นบุคคลที่มีมิติของความสัมพันธ์ห่างกันกับแตงโมและโตโน่ ท าให้
ข่าวบันเทิงที่น าเสนอออกมานั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ในช่วงเวลานั้น แต่เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เป็นความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีวีสาธารณะต้องสร้างสรรค์ให้กับผู้ชมได้รับรู้ในแง่มุม
ของความรู้และมุมมองความคิด 

อันนั้นเป็นวันแรกที่เราพูดถึงเรื่องมิติของคน ท าไมแบบให้คนฆ่าตัวตาย
มันต้องมีความพึงพอใจอะไร อันนั้นเป็นวันแรกของแตงโม วันที่สองก็จะ
มีเรื่องนี้ เรื่องการรู้เท่าทันธุรกิจสื่อ อันนี้คือสิ่งที่ในสิ่งที่ไปเหมือนๆกัน 
ออกในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ในวันนั้นเลยมันมีความต่างอย่างไรของทีวี
สาธารณะกับตรงอ่ืน อันนี้จะเห็นความชัดเจน (พรรณี รุ่ งสว่าง , 
สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 
ในขณะที่รายการบันเทิงอ่ืนๆ อย่างรายการ One บันเทิง ทางช่อง One 

มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่ประกอบอยู่ในเหตุการณ์นี้ โดยเป็นบุคคลที่มีมิติของความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้เป็นข่าวมากกว่าที่จะไปกล่าวถึงคนที่อยู่ในระยะความสัมพันธ์ที่ห่างไกล ซึ่งการถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านบุคคลประกอบของเรื่องเหล่านี้ ก็จะท าให้สิ่งที่สื่อสารออกไปนั้นคือมุมมองของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ความเป็นไปของสถานการณ์ และเป็นความต้องการในการรับรู้เบื้องต้นของผู้รับสาร 
นอกเหนือจากนั้นที่ถูกส่งต่อไปยังผู้รับสารคือการตอบสนองทางอารมณ์ เพราะบุคคลประกอบเหล่านี้
เป็นเหมือนกับคนท่ีมีความใกล้ชิดก็จะมีผลทางอารมณ์ในการน าเสนอ 



114 
 

ตัวละครที่จะอยู่กับเขาตลอดไม่ว่าจะมีข่าวแง่ลบหรือแง่บวก คือแฟน
คลับ มันก็คงต้องเป็นความคิดเห็นของแฟนคลับ เพราะมันก็มีข่าวมาโดย
ตลอดว่า ตอนที่แต่งแฟนคลับก็ไม่พอใจ แอนตี้ แต่สุดท้ายก็ยืนอยู่มา
ด้วยกันจนวันนี้ ถึงจุดนี้ แฟนคลับเขารู้สึกอย่างไร  หรือแม้แต่เพ่ือนสนิท 
อย่างเช่นที่รู้ว่าเป็นดราม่าแน่นอนก็ ริท กัน อะไรอย่างนี้ มันก็คงเป็น
ลักษณะของ จริงๆถ้าพูดถึงตามสไตล์ของเสพข่าวก็คงอยากรู้แหละว่าคน
นี้ว่าอย่างไร แล้วคนนี้เห็นหรือเปล่า ได้ระแคะระคายอะไรมาบ้างไหม 
หรือว่าอะไรอย่างนี้ เพราะว่าแน่นอนว่าการแถลงข่าวของเวลาเลิกรา
สังเกตไหมว่า ถ้าเวลาแต่งงานกันบอกได้นะท าไมถึงรักกัน ท าไมถึงมี
ความประทับใจ ท าไมถึงตกลงใช้ชีวิต แต่พอเวลาเลิกกันไม่ใครบอก 
เลยว่า เหตุผลแท้จริงคืออะไร แล้วเป็นสิ่งที่คนอยากรู้มาก ฉันไม่ต้องการ
ที่บอกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน เธอทะเลาะกันเพราะอะไรฉันอยากรู้ ไม่มี
ใครบอก!! ขอให้เป็นเรื่องของคนสองคน เพราะฉนั้นตรงนี้มันก็จะเป็น
เหมือนแบบจิ๊กซอว์ที่เราสื่อ จิ๊กซอว์ที่เราพยายามจะแบบเอ๊ะ หรือมันจะ
อย่างนี้ เพราะว่าอย่างนี้ เป็นไปได้หรือเปล่า เราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้ 
(สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 

4.2.2.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ ในมุมมองของ 
ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ หรือตัวละคร
ประกอบ โดยสรุปดังตาราง 4.14 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.14 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบจาก
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

ผู้รับสารที่เป็นแฟนของทั้ง 2 กลุ่ม มองว่าการ
น าเสนอผ่านบุคคลประกอบโดยเฉพาะแฟน
คลับท าให้เป็นประเด็นความดร่าม่า และอารมณ์
จากการรับชมเกิดมากขึ้น 

มองการน าเสนอผ่านตัวบุคลคลประกอบ หรือ
ตัวละครประกอบ เป็นการเพ่ิมเติมเนื้อหาท าให้
รับรู้ข้อมูลเพ่ิมมากกขึ้น และก็มีส่วนส าคัญใน
การสร้างอารมณ์ให้เกิดการติดตาม 
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ในการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ของกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟนและ
ผู้รับสารโดยทั่วไป ในประเด็นที่มีการน าเสนอถึงบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบ จะส่งผลทาง
อารมณ์ท าให้เกิดความรู้สึกในเชิงดราม่า หรือความสะเทือนใจ โดยเฉพาะหากบุคคลเหล่านั้นมี
ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นข่าวในเชิงสายสัมพันธ์ทางสายเลือด ย่อมน ามาซึ่งความรู้สึกหดหู่ หรือในขณะ
ที่บุคคลประกอบเป็นการน าเสนอผ่านกลุ่มคนที่ต่างมีความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคู่กรณี ก็
อาจจะสร้างความขัดแย้งทางความรู้สึกในการรับชมข่าวนั้นๆได้เช่นกัน 

โดย อรนิช ใหญ่เสมอ ผู้รับสารที่มีความเป็นแฟน ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ ยัง
มีความรู้สึกถึงการน าแฟนคลับมาเป็นบุคคลประกอบในการน าเสนอข่าวบันเทิงด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้ข่าวนั้นมีความเป็นดราม่า เข้าถึงอารมณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากภูมิหลังของเหตุการณ์มีเรื่องมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับโตโน่ กับตัวของแตงโม ที่มีระยะห่าง และไม่สนับสนุนในความรักของ
ทั้งคู่มาตั้งแต่ครั้งแรกๆ ซึ่งถ้าข่าวบันเทิงน าแฟนคลับมาเป็นบุคคลที่ประกอบลงไปในข่าวก็จะท าให้
ส่งผลทางอารมณ์ได้ 

อายว่าแฟนคลับถูกน าเสนอเพ่ือเรียกดราม่า คือความไม่พอใจกันของ
แฟนคลับ ก็คือช่วงที่เหมือนมันมีช่วงที่คบกันแรกๆจนถึงแต่งงานกันไป ก็
เลยเหมือนว่ามีกระแสแฟนคลับไม่สนับสนุน แฟนคลับเลิกเป็นแฟนคลับ
ไป แล้วก็ ไปด่าอะไรท านองนี้ อะค่ะ แฟนคลับถูกดึง เป็นดราม่า  
(อรนิช ใหญ่เสมอ, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2559) 
นอกเหนือจากนั้นการน าเสนอผ่านแฟนคลับยังเป็นการน าเสนอในเชิง 

ดราม่า เพ่ือท าให้การน าเสนอข่าวมีสีสัน มีอารมณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างอารมณ์ให้เกิดกับแฟน
คลับ ซึ่งเป็นบุคคลประกอบของสถานการณ์ หรือตัวละครประกอบของเรื่อง  

บางคนถึงกับขั้นนี้เลยนะ มาคุยกับพ่ี “เฮ้ย พ่ีเก่งใส่เต็ม พ่ีเก่งใส่เต็มมา
เลย” พ่ีก็บอกว่าไม่ได้ ถ้าใส่เต็มภาพลักษณ์แฟนคลับเสีย เพราะถ้าใส่เต็ม
แล้วแฟนคลับเสียพ่ีไม่ท านะ เขาก็รู้นิสัยพ่ี พ่ีก็มองหน้าเขาก่อน แต่
นักข่าวน่ารักนะ แต่บางทีเขาก็พูดกับพ่ีว่า พี่เก่งปิดไมค์แล้วลองพูดอีก
แบบ อันนี้เขาต้องเข้าใจว่าภาพลักษณ์ก็คือภาพลักษณ์ พ่ีมองก่อนว่าคือ
ความในใจบางทีโอเคเราต้องตรง แต่มันก็ไม่ใช่ต้องตรงทั้งหมด แล้วยิ่งพูด
ท าให้ผู้หญิงยิ่งเสียมันก็ไม่ดีกับน้องเรา พ่ีก็จะมีลิมิตของการพูดเหมือนกัน 
บางคนจะขอให้ใส่เต็มบางทีพ่ีก็จะ “เฮ้ย พ่ีใส่เต็มได้แค่นี้นะ” คือถ้าใส่
เต็มมากเพราะคุณออกทีวี คุณออกหนังสือหนิ ใส่เต็มมากคนที่เสียคือโน่ 
และคนที่เสียคือแฟนคลับทั้งหมดมวลรวม มันไม่ดี พ่ีก็เลยดูตรงนี้เป็น
หลักด้วย (วรรณี สิงห์โต, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2559) 
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ในประเด็นดังกล่าว วิมล ยะก๊บ ผู้รับสารโดยทั่วไปมองถึงการน าเสนอ
ของรายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอผ่านบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบว่าเป็นส่วนส าคัญที่
น าไปสู่การสร้างดราม่าให้กับข่าว และน ามาซึ่งการติดตาม ซึ่งแฟนคลับถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างดราม่า
ได้เพราะเคยมีประเด็นขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มาก่อน เมื่อสื่อหรือรายการข่าวบันเทิง
น ามาถ่ายทอดก็เกิดเป็นประเด็นได้ 

ก็มีความดราม่าได้ ถ้ามีตัวประกอบ ก็เหมือนหมอออกมายืนยัน ออกมา
พูด ว่าเขากินยาจริงๆ แต่จริงๆติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่แฟนคลับของทั้งคู่ไม่
พอใจกัน โดยเฉพาะแฟนคลับโตโน่จะแสดงออกเยอะ แล้วตอนนั้นยังคิด
อยู่เลยว่าโตโน่เขาก็ไม่น่ามาอยู่กับแตงโมเลยเพราะดูจากสภาพสังคม
ทั่วไป ซึ่งแตงโมก็มีความรักมาเยอะ แต่ไม่เคยเจอคนรักจริง หรืออาจจะ
มาจากตัวเองเขาก็ได้ พอแตงโมกับโตโน่แต่งกันก็ยังคิดว่าไม่รอด ก็จริง 
(วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 

4.2.3 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์   
4.2.3.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ ในมุมมอง

ของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอเกี่ยวกับ บุคคล หรือตัวละคร ในบางเหตุการณ์ เป็นการ

น าเสนอเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแตงโม หรือโต
โน่ โดยจะมีอยู่ในบางเหตุการณ์ที่ต้องมีบุคคล หรือตัวละคร กลุ่มนี้ออกมามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็น
ในการน าเสนอของผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง ท าให้เรื่องราวนั้นมีความน่าสนใจ มีข้อมูลข้อเท็จจริง 
เพ่ือตอบความต้องการในการรับรู้ของผู้รับสารมากขึ้น หรืออาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ของผู้รับสาร โดยบุคคล หรือตัวละคร ในบางเหตุการณ์นั้นแต่ละรายการก็มีการน าเสนอแตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง หรือแนวทางของการน าเสนอในรายการด้วย ดังตาราง 4.15 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.15 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคล / ตัวละคร ในบางเหตุการณ์จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอตัวละครในบำงเหตุกำรณ์ 

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

บุคคลใกล้ชิดกับ แตงโมและโตโน่ : 
- นพ.คมสัน อังคณานุพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 
ผู้ดูแลอาการป่วย 
- แสงรวี ค าวิลัยศักดิ์ (ต้องตา) น้องสาวของ 
โตโน่ ภาคิน 
- คุณแม่ของโตโน่ ภาคิน 
- เอลิกา พลอยอัมพร (บลู) 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง  

(ไทยรัฐทีวี) 

บุคคลใกล้ชิดกับ แตงโมและโตโน่ : 
- นพ.คมสัน อังคณานุพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 
ผู้ดูแลอาการป่วย 
- แสงรวี ค าวิลัยศักดิ์ (ต้องตา) น้องสาวของโตโน่ ภาคิน 
- คุณแม่ของโตโน่ ภาคิน 
- แอน วริษฐา เพ่ือนในวงการบันเทิง 
- เกรซ เดอะสตาร์ 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

แพทย์ผู้ท ำกำรรักษำแตงโม : 
- นพ.คมสัน อังคณานุพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 
ผู้ดูแลอาการป่วย 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 

บุคคลใกล้ชิดกับ แตงโมและโตโน่ : 
- นพ.คมสัน อังคณานุพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
อายุรกรรม ผู้ดูแลอาการป่วย 
- เกรซ เดอะสตาร์ 
- แกรนด์ เดอะสตาร์ 
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ตารางที่ 4.15 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคล / ตัวละคร ในบางเหตุการณ์จากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอตัวละครในบำงเหตุกำรณ์ 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

ไม่มีกำรน ำเสนอ : 
ไม่มีตัวละครอ่ืนๆ เนื่องจากน าเสนอเป็นประเด็นสั้นๆ และไม่
มีการลงรายละเอียด 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

นักวิชำกำร : 
- บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
- มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์  
ม.หอการค้า 
- พญ.พรพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 

   
จากตารางที่ 4.15 สรุปได้ว่า จากการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ยัง

มีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เพียงแต่ถูกถ่ายทอดผ่านบางเหตุการณ์จริงๆ ไม่มี
มีการย้ าในการน าเสนอ มีเพียงการน าเสนอแค่ครั้งเดียว หรือเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ซึ่งความถี่ในการ
น าเสนอน้อยกว่าบุคคลที่ประกอบในเหตุการณ์ต่างๆด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วนอกเหนือจะน าเสนอเพียง
ไม่กี่ครั้งผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ในหลายๆคนยังไม่มีการน าเสนอในลักษณะการสัมภาษณ์ หรือเป็น
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวเลย มีเพียงแค่การกล่าวถึงประกอบการน าเสนอของพิธีรายการ หรือผู้
ประกาศข่าวบันเทิงเพียงเท่านั้น โดยเฉพาะในรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 เป็นรายการเดียวที่ไม่มี
การน าเสนอในส่วนของบุคคลที่อยู่บางสถานการณ์ เพราะด้วยการน าเสนอเหตุการณ์กรณีศึกษานี้ก็
ไม่ได้น าเสนอบ่อย เนื่องจากเวลาในการน าเสนอมีจ ากัด อีกท้ังเมื่อได้ได้น าเสนอบ่อย และมีระยะเวลา
สั้นแล้ว จึงไม่มีโอกาสที่จะกล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในบางสถานการณ์ หรือจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวละครบาง
สถานการณ์อย่างแน่นอน 

จากการศึกษา ยังพบว่า เมื่อสัมภาษณ์แล้วในมุมของบรรณาธิการมองว่า
กลุ่มคนที่เป็นบุคคลที่อยู่ในบางสถานการณ์ของการน าเสนอนั้น ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาจากการพบ
กันหน้างาน หรือช่วงเวลาที่พบเจอระหว่างการถ่ายท าข่าว เมื่อเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับตัวผู้เป็นข่าว
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ก็จึงไปสัมภาษณ์มาน าเสนอ กลุ่มคนกลุ่มนี้จึงมีการกล่าวถึงแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับแต่ละช่องที่จะเข้าถึง 
หรือมีความต้องการตามแต่ละแนวคิดของรายการ 

ต้องมีค่ะ ต้องมีอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ทีวีพูลนะคะ อย่างเช่นโรงพยาบาล 
เพ่ือนซี้แตงโม เราก็ต้องพยายามหาข้อมูล รวมไปถึงน้องสาวโตโน่  
แม่โตโน่ เพ่ือนโตโน่ ว่าอย่างไรบ้าง เขายังไงรู้ข่าวก่อนยังไง รวมจนโน้น
ไปถึงคนข้างบ้าน ทุกอย่างส าคัญหมดค่ะ (จักริน อดิเรก , สัมภาษณ์,  
30 พฤษภาคม 2559)  

4.2.3.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ ในมุมมอง
ของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบาง
เหตุการณ ์โดยสรุปดังตาราง 4.16 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.16 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นบุคคล หรือตัวละคร ในบางเหตุการณ์ ของ
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

-  ผู้ รับสารที่ เป็นแฟนของแตงโม มองการ
น า เสนอที่ มีบุ คคล หรือตั วละคร ในบาง
เหตุการณ์น าไปสู่การจุดชนวนความเห็นในทาง
ลบที่มีต่อตัวแตงโม 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ ไม่มีปัญหากับ
การน าเสนอในประเด็นดังกล่าว 
 

มองการน าเสนอผ่านบุคคล หรือตัวละคร ใน
บางเหตุการณ์ว่า ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้อง
กับแตงโม หรือโตโน่ ถ้าเก่ียวข้องกับใครก็จะเอน
เอียงความเห็นใจไปทางด้านนั้น 
 

 
ในด้านของผู้รับสารที่เป็นแฟน โดยเฉพาะผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม 

สุพรรณวดี ทองพรหม มองถึงการน าเสนอโดยมีบุคคลที่อยู่ในบางเหตุการณ์มาอยู่ในการน าเสนอของ
รายการบันเทิงว่าเป็นการสร้างประเด็นให้มีความหนัก มีความดราม่าในเหตุการณนั้นๆมากขึ้นไปอีก 
เหมือนเป็นการตอกย้ าจากกลุ่มบุคคลที่มีอยู่ในบางเหตุการณ์ 
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หนักมากค่ะ อย่างบางคนที่เห็นในเฟซ คนภายนอกที่เขาไม่ได้มาสนิท
ด้วย เขาก็ด่าน้องโม คือพ่ีมองว่ามันดราม่าอยู่แล้ว คือมันมีความที่เป็น
ข่าวที่วงการบันเทิงไทยไม่เคยมี พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วเจอข่าวด
ราม่าแบบนักข่าวน าเสนออะไรที่ไม่เป็นประเด็น หรือบิดเบือนความจริง
นิดหนึ่ง มันยิ่งดราม่าหนักเข้าไปใหญ่ คนที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาอาจจะ
แบบด่าหนักเข้าไปใหญ่ ด้วยความที่มีมากดดันมากมายก็ว่ากันไป 
(สุพรรณวดี ทองพรหม, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2559) 
นอกจากนั้น วิมล ยะก๊บ ผู้รับสารโดยทั่วไปมองถึงประเด็นการน าเสนอ

ผ่านบุคคลในบางสถานการณ์ หรือในบางเหตุการณ์ว่า บุคคลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนฝ่ายที่ตนเอง
สนิทอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดภาพลบ แต่จะไม่ต าหนิอีกฝ่ายผ่านสื่อ 

ถ้าเป็นเพ่ือนไหนก็จะน าเสนอแง่บวกของฝ่ายนั้นๆ ไม่มีการโจมตี ฝ่าย
ของตัวเองเป็นด้านบวก ให้ความเห็นใจ แต่เรื่องความจริงคงไม่บอก ข่าว
ที่น าเสนอจะสร้างภาพลักษณ์ช่วยสนับสนุนฝ่ายที่เขาสนับสนุน แต่เขาก็
ไม่กล้าว่าอีกฝ่ายแน่นอน (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 
 

4.3 กำรน ำเสนอผ่ำนฉำกเหตุกำรณ์ 
 

การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้น สิ่งที่ผู้ก าหนดวาระข่าวได้น าเสนอ
ออกไปผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ นอกเหนือเหตุการณ์ความเป็นไปที่เกิดข้ึน ก็จะมีองค์ประกอบในเรื่อง
ของฉาก ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากเป็นสถานที่ที่ท าให้รู้ถึง
สถานที่เกิดเหตุแล้วนั้น ยังมีเป็นอีกองค์ประกอบที่สื่อสารออกมาให้เห็นถึงมิติต่างๆที่มีความสัมพันธ์
กับเหตุการณ์นั้นๆอีกด้วย ซึ่งหากกล่าวถึงฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความผ่านการน าเสนอของข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ ซึ่งถ้าหากกล่าวถึงฉากเหตุการณ์ที่ผ่านมาของทั้งแตงโม และโตโน่ นั้น จุดเริ่มต้น
ที่เห็นชัดเจนคือการแต่งงานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จนมาถึงวันที่โตโน่เริ่มมีการประกาศผ่าน
เวทีคอนเสิร์ต 7 Wonder ว่าตนเองเป็นโสดแล้ว จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่เป็นกระแสคือการกินยา
นอนหลับเกินขนาด โดยมีฉากโรงพยาบาลเป็นหลัก และพัฒนาสู่การแถลงข่าวของฝ่ายชายภายใต้
สถานที่ที่ตนเองได้ท างานอยู่ โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าว
บันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะการน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 
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4.3.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับฉำก เหตุกำรณ์ และกำรสื่อควำมหมำย ในมุมมองของ ผู้
ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับฉาก 
กับเหตุการณ์ และการสื่อความหมายของเรื่องราวนั้นๆ ต่างก็มีลักษณะการน าเสนอถ่ายทอดเรื่องราว
ผ่านฉาก ผ่านเหตุการณ์หลักๆของคนทั้ง 2 คน และเนื่องจากทั้งแตงโมและโตโน่เอง ต่างก็เคยใช้ชีวิต
ร่วมกัน จึงท าให้ฉากและเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ในสถานที่เดียวกัน เช่น งานแต่งงาน 
โดยได้มีการวิเคราะห์เก่ียวกับ ฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมาย ดังตาราง 4.17 ข้างต้นนี้  

 
ตารางที่ 4.17  
 
วิเคราะห์ฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมายที่อยู่ในกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอฉำกและกำรสื่อควำมหมำย 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

น ำเสนอผ่ำนฉำกและเหตุกำรณ์หลัก : 
- คอนเสิร์ต 7 Wonder อิมแพ็คอารีน่า โตโน่ ภาคิน ประกาศโสด 
เป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ 
-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน สถานที่รักษาอาการของแตงโม 
ภัทรธิดา 
- อาคาร GMM Grammy สถานที่เปิดตัวโตโน่หลังเกิดเหตุการณ์เพื่อ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง  

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอผ่ำนฉำกและเหตุกำรณ์หลัก กับเหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจ : 
- งานอีเว้นท์ที่โตโน่ ภาคิน มาร่วมงานและให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้ง
แรกว่ามีการแยกกันอยู่ 
- คอนเสิร์ต 7 Wonder อิมแพ็คอารีน่า โตโน่ ภาคิน ประกาศโสด 
เป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ 
-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน สถานที่รักษาอาการของแตงโม 
ภัทรธิดา 
- อาคาร GMM Grammy สถานที่เปิดตัวโตโน่หลังเกิดเหตุการณ์เพื่อ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
- งานอีเว้นท์ที่แตงโมไปออกเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับการรักษา
สุขภาพ ถือเป็นจุดยืนทางด้านความรักอีกมุมของแตงโม 
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ตารางที่ 4.17  
 
วิเคราะห์ฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมายที่อยู่ในกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอฉำกและกำรสื่อควำมหมำย 
3 รายการ One บันเทิง  

(ช่อง One) 
น ำเสนอผ่ำนฉำกและเหตุกำรณ์หลัก : 
- งานอีเว้นท์ที่โตโน่ ภาคิน มาร่วมงานและให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้ง
แรกว่ามีการแยกกันอยู่ 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน สถานท่ีรักษาอาการของแตงโม 
ภัทรธิดา 
- อาคาร GMM Grammy สถานที่เปิดตัวโตโน่หลังเกิดเหตุการณ์เพื่อ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
- คอนเสิร์ต 7 Wonder อิมแพ็คอารีน่า โตโน่ ภาคิน ประกาศโสด 
เป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

น ำเสนอผ่ำนฉำกและเหตุกำรณ์หลัก กับเหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจ : 
- งานอีเว้นท์ ของโตโน่ และงานอีเว้นท์ของแตงโม ที่ทั้งคู่เริ่มให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแยกกันอยู่ 
-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน สถานที่รักษาอาการของแตงโม 
ภัทรธิดา 
-อาคาร GMM Grammy สถานที่เปิดตัวโตโน่หลังเกิดเหตุการณ์เพื่อ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
- งานอีเว้นท์ของแตงโม หลังจากหายป่วย เป็นการเปิดใจครั้งแรก สื่อ
ความหมายถึงความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ 
- โบสถ์ เป็นฉากที่ถูกกล่าวถึงโดยนัย หมายถึงมีการท าพิธีหย่าตาม
ศาสนาคริสต์แล้ว 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

น ำเสนอผ่ำนฉำกและเหตุกำรณ์หลัก กับเหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจ : 
- งานอีเว้นท์ของโตโน่ ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการลดระดับ
ความสัมพันธ์ เป็นจุดเริ่มต้น 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน สถานท่ีรักษาอาการของแตงโม 
ภัทรธิดา 
- อาคาร GMM Grammy สถานที่เปิดตัวโตโน่หลังเกิดเหตุการณ์เพื่อ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
- สตูดิโอทีวีพูล ที่แรกและสื่อแรกที่แตงโมมาถ่ายแบบ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการเปิดใจ แสดงความหมายถึงความพร้อมหลังฝ่าวิกฤติ
ชีวิตมาได้ 
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ตารางที่ 4.17  
 
วิเคราะห์ฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมายที่อยู่ในกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอฉำกและกำรสื่อควำมหมำย 
6 รายการข่าวบันเทิง  

(ไทยพีบีเอส) 
น ำเสนอผ่ำนฉำกและเหตุกำรณ์หลัก : 
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน สถานท่ีรักษาอาการของแตงโม 
ภัทรธิดา 
- คอนเสิร์ต 7 Wonder อิมแพ็คอารีน่า โตโน่ ภาคิน ประกาศโสด 
เป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ 
- อาคาร GMM Grammy สถานที่เปิดตัวโตโน่หลังเกิดเหตุการณ์เพื่อ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 
 

 
จากตารางที่ 4.17 สรุปได้ว่า การน าเสนอข่าวบันเทิงของรายการข่าวบันเทิงนั้น 

หากศึกษาถึงเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน ฉาก เหตุการณ์ และการวิเคราะห์ความหมายที่
เกิดขึ้นนั้นจะเห็นได้ว่า ในทุกรายการข่าวบันเทิงมีการน าเสนอผ่านฉาก ผ่านเหตุการณ์ ที่คล้ายกัน 
เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการน าเสนอโดยการติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ที่เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เบื้องต้นในทุกๆรายการข่าวบันเทิงจึงมีรายละเอียดของฉากหลักๆ เหตุการณ์
หลักๆ ที่เหมือนกัน เห็นได้ชัดว่า ทุกรายการข่าวบันเทิงต้องน าเสนอเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับ
ฉากและเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 1. คอนเสิร์ต 7 Wonder ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพคอารีน่า เมืองธองธานี  
2. การแถลงข่าวของภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล ประชาชื่น เกษมราษฎร์ และ 3. 
การแถลงข่าวของ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ที่เกิดขึ้นที่อาคาร GMM Grammy แต่ในส่วนของฉาก
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะประเด็นใหญ่นี้ คือการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อของโตโน่ และแตงโม 
เกี่ยวกับการแยกกันอยู่ ในงานอีเว้นท์ จะมี 2 ช่องที่น าเสนอเป็นหลักคือ รายการ พาเหรดบันเทิง ทาง
ช่อง ไทยรัฐทีวี และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ และในส่วนของการติดตามความ
คืบหน้าของเหตุการณ์หลังการคลี่คลายแล้วนั้น คือการแถลงข่าวเปิดใจความรู้สึกของแตงโมหลังจาก
เหตุการณ์ที่ผ่านมา ที่งานอีเว้นท์ที่เชิญแตงโมไปร่วมงาน ก็จะมีรายการหลักอย่าง พาเหรดบันเทิง ทาง
ช่อง ไทยรัฐทีวี และรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี ที่ยังคงน าเสนอให้ได้ติดตาม
กัน 

โดยจากการศึกษา พบว่า การน าเสนอผ่านฉาก ผ่านเหตุการณ์ ต่างๆเหล่านี้ต่างมี
การสื่อสารความหมายของเนื้อหา และอารมณ์ออกมาอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ บางเหตุการณ์ที่
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น าเสนอเหมือนเป็นต้นเรื่องให้น ามาซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ๆ หรือบางฉากบางเหตุการณ์อาจเป็นจุดที่ท าให้
เกิดอารมณ์การรับรู้และจดจ ามากที่สุดของสถานการณ์ในเวลานั้นๆก็เป็นได้ 

ในมุมมองของ จักริน อดิเรก หัวหน้าฝ่ายข่าวบันเทิงทีวีพูล ได้มีทัศนคติถึง
เหตุการณ์ที่แตงโมกินยานอนหลับเกินขนาดจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์นั้นเหมือนเป็นสิ่งที่ท า
ให้เกิดประเด็นใหญ่เริ่มต้นในสังคม และมาเข้าถึงอารมณ์อีกครั้งในฉาก ในเหตุการณ์การแถลงข่าวของ
โตโน่ เพราะมีความหมายถึงเปรียบเทียบเป็นเหมือนเกมที่ต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่า ผลที่ออกมาจะ
ส่งผลดีในด้านบวกให้ใคร หรือส่งผลในเชิงลบให้กับในคร  

ก็เป็นเหตุการณ์ที่ เขาเลิกกันแล้วแตงโมเข้าโรงพยาบาล แล้วก็เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์มากมายมีทั้งลบและบวก ทั้งทางการแพทย์เต็มไปหมด แล้วจะมา
พีคก็ตรงที่โตโน่ออกมาแถลงข่าวซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนกับแม็ทวัดใจ
เหมือนกันว่า หมากเกมนี้โตโน่ หรือ แตงโม คืออันนี้พูดตามลักษณะของข่าวว่า
เรื่องมันจะพลิกหรือเปล่า ใครจะได้ ใครจะเสีย อะไรท านองนี้ ก็จุดนั้นคือโตโน่
คือมันก็ลุ้นว่าโตโน่แถลงออกมาจะเป็นบวกหรือลบแต่ปรากฎว่าเขาก็ผ่านมา
ด้วยดี นั่นหมายถึงว่าการตอบค าถามชีวิตเขาก็ช่วยชีวิตเขาได้ (จักริน อดิเรก, 
สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559) 

4.3.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับฉำก เหตุกำรณ์ และกำรสื่อควำมหมำย ในมุมมองของ 
ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีการ
ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับฉาก เหตุการณ์ และการสื่อ
ความหมาย โดยสรุปดังตาราง 4.18 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.18 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมาย ของ
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

-  ผู้ รับสารที่ เป็นแฟนของแตงโม มองการ
น าเสนอผ่านการแถลงข่าวพร้อมคุณพ่อ เป็น
การสื่อความหมายที่ชัดเจน และอารมณ์ 
- ผู้ รับสารที่ เป็นแฟนของโตโน่ไม่ค่อยมอง
ประเด็นนี้หรือเข้าถึงจากการน าเสนอ เพราะ
ส่วนตัวรู้เรื่องราวจากความใกล้ชิดโตโน่อยู่แล้ว 
  

มองประเด็นการน าเสนอท้ังในการแถลงข่าวของ
ทั้ง 2 ฝั่ง ให้การสนใจในการติดตาม และมองว่า
เป็ นการสื่ อคว ามหมายที่ น า ไปสู่ ก ารยุ ติ
ความสัมพันธ์ 
  

 
นอกจากการรับรู้เรื่องราวความเป็นไปของฉากและเหตุการณ์แต่ละประเด็นแล้ว

นั้น ยังส่งผลกระทบในเรื่องของอารมณ์ให้กับผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโมด้วยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าแต่
ละฉาก แต่ละเหตุการณ์ก็มีความแตกต่างทางอารมณ์กันออกไป แต่ที่สร้างความหมายทางอารมณ์ได้
สูงสุด หรือเป็นจุดที่ท าให้ผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนของแตงโมรู้สึกถึงดราม่านั้น คือการน าเสนอฉาก
และเหตุการณ์ของการแถลงข่าวที่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น หลังจากพ้นขีดอันตราย ด้วย
ภาพที่ออกมาท าให้ความรู้สึกในความเป็นแฟนมันยิ่งมีมากขึ้น ยิ่งมีอารมณ์ความห่วงใยเกิดมากขึ้น 
เป็นฉากและเหตุการณ์ท่ีการถ่ายทอดให้เห็นมีลักษณะเหมือนกัน แต่ความหมายของการรับรู้ที่แฝงอยู่
แต่ละกลุ่มนั้นไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะแฟนคลับ 

ตั้งแต่น้องออกมาแถลงข่าวนะ ช่วงตอนน้องกินยายังไม่เห็นภาพ ยังไม่รับรู้
อารมณ์ คือพ่ีจะมารับรู้อารมณ์ในช่วงตอนที่น้องเขาออกมาแถลงข่าว แล้วตัวคุณ
พ่อเองที่ออกมานั่งด้วย คือเรารู้จิตใจนคนเรารู้น้องเขาเจ็บ เราก็จะสัมผัสได้ว่าคน
อกหักกับคนนอกใจมันไม่เหมือนกัน มันแยกได้ ถ้าคนนอกใจไปมีคนอ่ืนเราจะไม่
มานั่งเสียใจอยู่อย่างนี้ แต่นี่แบบเป็นคนอกหักคือบางทีพ่ีมองว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่โต ในเรื่องประเด็นของการเลิกของคน 2 คน เพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพูด
ตรงนั้น ให้ความจริงมันเริ่มปรากฏดีกว่า และทุกวันนี้เริ่มปรากฏละว่ามันคืออะไร 
(สุพรรณวดี ทองพรหม, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2559) 
นอกเหนือจากความรู้สึกของผู้รับสารที่แฟนของแตงโมจะมีความคิดเห็นว่าฉาก

และเหตุการณ์ของการแถลงข่าวของแตงโม และคุณพ่อ ที่รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์น าเสนอ
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ออกมา เป็นเหตุการณ์ที่เข้าถึงการรับรู้ทางอารมณ์แล้ว ในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไป ที่ติดตามข่าวนี้
อย่างต่อเนื่องก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า วันที่แตงโมออกมาแถลงข่าวทั้งน้ าร่วมกับคุณพ่อนั้นยัง
เป็นฉากและเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการรับรู้ความเป็นไปของอาการป่วยในเวลานั้นแล้ว ยังรับรู้ถึง
สภาพจิตใจ โดยเฉพาะการมีคุณพ่อมานั่ งแถลงข่าวข้างๆนั้นยิ่งท าให้มีมิติทางด้านอารมณ์และ
ความหมายหลายๆอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะความหมายของความเป็นพ่อที่เมื่อเข้ามามีความเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ที่ลูกเสียใจ ย่อมมีผลกระทบทางจิตใจของผู้รับสารด้วยเช่นกัน 

ก็เป็นตรงที่ถึงขั้นต้องให้คุณพ่อของแตงโมออกมาพูดเหมือนประมาณว่า ต้องเอา
ผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวด้วย ท าไมต้องถึงขั้นพ่อออกมาคุย พ่อออกมาบอก ท าไมคน
สองคนถึงไม่จัดการเรื่องของตัวเอง เรื่องนั้นแหละที่คุณพ่อออกมาพูด “กินข้าว
กับลูก” “ทอดไข่ให้กิน” ที่คุณพ่อออกมาโพสต์กิจวัตรประจ าวันตอนที่อยู่ด้วยกัน 
มั นก็ เ ล ย รู้ สึ ก ว่ า ขนาดนั้ น เ ลย เหรอ  ก็ มี ค ว ามสะ เทื อน ใจ  ( ต่ อศั ก ดิ์   
แก้วดวงจิต, สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 
ถึงแม้ในมุมของผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม กับในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปจะ

รับรู้เกี่ยวกับฉากและเหตุการณ์จากการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงในทิศทางทางที่ดราม่า 
สะเทือนใจ หรือเข้าถึงอารมณ์ แต่ในทัศนคติของผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่นั้นกลับมองต่างออกไป 
ไม่ว่าจะเป็นฉาก หรือเหตุการณ์ไหนในช่วงที่เป็นกระแสนั้นไม่ได้ท าให้รู้สึกถึงความเป็นดราม่าเลย ต่อ
ให้รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์จะน าเสนอในลักษณะไหนก็ตาม เพราะเนื่องจากผู้รับสารที่เป็น
แฟนโตโน่นั้นมีการเข้าถึงการรับรู้ในกลุ่มที่แตกต่างจากการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง อีกทั้ง
เหตุการณ์ที่ผู้รับสารรู้สึกว่าเป็นฉากและเหตุการณ์ที่เข้าถึงอารมณ์และการสื่อความหมายไหนๆ คือ
การน าเสนอข่าวของทั้งคู่ที่พบกันที่สนามบินหลังที่เหตุการณ์คลี่คลายไปนานแล้ว โดยการน าเสนอของ
รายการข่าวบันเทิงนั้นน าเสนอในมุมของความน่ารักที่เกิดจากพบกันโดยบังเอิญที่สนามบินของทั้ง 2 
คน โดยมีการลูบหัวกันด้วยความน่ารัก และมีรอยยิ้มให้กัน ซึ่งถ้าเป็นผู้รับสารโดยทั่วไปก็จะเข้าใจใน
มุมนั้น ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโมของก็มีความสุข แต่ในขณะที่ผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ไม่เห็น
ด้วยกับการน าเสนอข่าวของรายการข่าวบันเทิง 

แฟนคลับอย่างเราเรารู้เรื่องจริงอยู่แล้ว แฟนคลับส่วนมากอย่างที่บอกค่ะ อย่างพ่ี
เก่ง พ่ีเป็นหัวหน้า คนก็จะกริ๊งมาหาพ่ีเลยซึ่งการติดต่อกับพ่ีมันไม่ได้ยาก 
โทรศัพท์มี ทวิตเตอร์ได้ ไอจีได้ ไลน์ได้ คือพวกนี้เขาอยากรู้เรื่องจริงเขาก็ถามพ่ี
เลย เราก็เหมือนกับว่าเราจะอยู่เหนือข่าวอยู่แล้ว เราอยู่เหนือกระแส เราจะรู้
อะไรที่เกินกว่ากระแสอยู่แล้ว เราเลยรับมือได้ แต่แฟนคลับที่เขาอยู่วงนอกอันนี้
น่าคิดว่าบางทีเขาไม่รู้ แล้วเขาไม่รู้จากพ่ี เขาก็ไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรจริง อะไร
ปลอม ก็มีไปตามกระแสบ้าง ซึ่งถ้าผ่านมาเรื่องล่าสุดพ่ีว่าที่สนามบิน ถ้าอันอื่นมัน
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ก็ไม่ค่อยเท่าไรนะ เพราะว่าไม่เคยเจอโมเลยตั้งแต่เลิกกัน เพ่ิงมาเจอคือผู้หญิงดัก
รอแล้ววิ่งมา คือวันนั้นพ่ีมีเด็กๆของพ่ีไปส่งหลายคนแล้วอยู่ในเหตุการณ์กันหมด
เลย ก็เลยเล่าแล้วเราแฟนคลับกันไม่โกหกกันอยู่แล้ว เราจะรู้เหตุการณ์มันเป็น
อย่างไร เราจะรู้หมดเลย (วรรณี สิงห์โต, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2559) 
 

4.4 กำรน ำเสนอประเด็นจำกกรณีศึกษำ 
 

น าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์จากกรณีศึกษาข้างต้นนี้ ที่มีผู้ที่เป็นข่าวคือ ภัทรธิดา  
พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) และภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) มีการน าเสนอประเด็นจากกรณีศึกษา โดย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ประเด็นที่น าเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ของดาราผู้มีชื่อเสียง 
คือการอัพเดทสถานการณ์ความเป็นไปของดาราผู้มีชื่อเสียงที่เป็นข่าวในกรณีศึกษา เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้รับชม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ท่ีเกิด และ (2) ประเด็นที่น าเสนอ
เพ่ือสร้างความรู้และแง่คิดในการใช้ชีวิตแก่ผู้รับชม คือการน าเสนอมุมมองความรู้หรือแง่คิดที่จะส่ง
ให้ผู้รับสาร ทั้งผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ได้ความรู้จากเหตุการณ์ เป็นบันเทิงเชิง
สาระและน าไปสู่การปรับใช้กับการด าเนินชีวิตของผู้รับชมด้วย โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง 
ซึ่งจะมีลักษณะการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 
4.4.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์ของ

ดำรำผู้มีชื่อเสียง   
4.4.1.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน

เหตุกำรณ์ของดำรำผู้มีชื่อเสียง ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอประเด็นที่น าไปสู่การสร้างความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องโดยรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้น มีการติดตามน าเสนอเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นทุกรายการข่าวบันเทิง เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สังคมมีความต้องการในการ
รับรู้ เพียงแต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นในลักษณะรายละเอียดลึกลงไปที่รายการนั้นสามารถ
น าเสนอได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับดาราผู้มีชื่อเสียงคือ เหตุการณ์ก่อนการกินยานอนหลับเกิน
ขนาด จนกระทั่งถึงการยุติความสัมพันธ์ทางความรักของแตงโม และโตโน่ ซึ่งนอกจากตัวดาราผู้มี
ชื่อเสียงแล้ว อาจมีผู้ที่เก่ียวข้องกับตัวดาราด้วย ดังตาราง 4.19 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.19 
 
วิเคราะห์การน าเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับดารา ผู้มีชื่อเสียง จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอประเด็นที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับดำรำ  
ผู้มีชื่อเสียง 

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

น ำเสนอรอบด้ำนทั้งตัวดำรำผู้มีชื่อเสียง และคนรอบข้ำง : 
มีการน าเสนอในมุมมองที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
แตงโม ภัทรธิดา และโตโน่ ภาคิน อัพเดทเหตุการณ์ที่เกิด 
รวมถึงเจาะลึกในแง่มุมความคิดเห็นของคนรอบข้าง 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอรอบด้ำนทั้งตัวดำรำผู้มีชื่อเสียง และคนรอบข้ำง : 
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแตงโม ภัทรธิดา และโตโน่ ภาคิน 
โดยเป็นประเด็นต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงถึงคนรอบข้าง 
และยังมีสกู๊ปข่าวที่เล่าถึงไทม์ไลน์ความรักและการวิเคราะห์ 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอรอบด้ำนทั้งตัวดำรำผู้มีชื่อเสียง และคนรอบข้ำง : 
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแตงโม ภัทรธิดา และโตโน่ ภาคิน 
โดยเป็นประเด็นต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงถึงคนรอบข้าง 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 

น ำเสนอรอบด้ำนทั้งตัวดำรำผู้มีชื่อเสียง และคนรอบข้ำง : 
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวดาราอย่างแตงโม ภัทรธิดา และ
โตโน่ ภาคิน โดยน าเสนอตามเหตุการณ์ที่เกิด เกาะติด
สถานการณ์ และมีการน าเสนอผ่านสกู๊ปการวิเคราะห์ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

น ำเสนอเน้นดำรำผู้มีช่ือเสียง : 
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวดาราอย่างแตงโม ภัทรธิดา และ
โตโน่ ภาคิน เป็นหลักเลย อัพเดทเหตุการณ์ท่ีเกิด 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอเน้นดำรำผู้มีช่ือเสียง : 
น าเสนอเรื่องราวการแถลงข่าวทั้งของแตงโม ภัทรธิดา และ
โตโน่ ภาคิน เป็นหลัก เพื่อเป็นการอัพเดทเรื่องราวที่เกิดข้ึน 
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จากตาราง 4.19 สรุปได้ว่า การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ในกรณีศึกษานี้ หากกล่าวถึงลักษณะการน าเสนอข่าวบัน เทิงนั้น ในประเด็นที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับตัวดาราที่เป็นข่าว หมายถึง ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์  
(โตโน่) ในทุกๆรายการบันเทิงข้างต้นนี้มีการน าเสนอประเด็นอัพเดทเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตัวของดารา
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการน าเสนอข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวดารา รวมถึงคนรอบข้างที่
ความเกี่ยวเนื่องกับดารา ก็จะมีอยู่ในทุกๆรายการข่าวบันเทิง ผ่านวิธีการน าเสนอเชิงข่าว แต่ความ
แตกต่างของแต่ละรายการมาจากความเข้มข้นของประเด็นที่มากขึ้น ท าให้มีการพัฒนาไปออกอากาศ
นอกเหนือจากช่วงเวลาของรายการข่าวบันเทิง ซึ่งในกรณีที่มีการน าเสนอนอกเหนือจากช่วงเวลาของ
ข่าวบันเทิงนั้น ได้แก่ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ที่มีวาระในการน าเสนออยู่การน าเสนอช่วง
ต้นๆของรายการ , รายการข่าวทางช่อง ไทยรัฐทีวี ที่นอกจากมีการน าเสนอในรายการพาเหรดบันเทิง
แล้วนั้น ยังมีการอัพเดทเป็นข่าวล าดับแรกๆของการน าเสนอข่าวในแต่ละช่วง , รายการข่าวทางช่อง 
One ที่นอกเหนือจาการน าเสนอในรายการ One บันเทิงแล้วนั้นยังน าเสนอในข่าวรอบวันเพ่ืออัพเดท
เหตุการณ์ และรายการข่าวทางช่อง ไทยพีบีเอส ที่นอกเหนือจากการน าเสนอผ่านทางรายการ ไทย
บันเทิง แล้วยังมีการน าเสนอในช่วงต้นๆของรายการข่าวอีกด้วย แต่ในส่วนของ รายการ ไนน์เอ็นเตอร์
เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 ไม่มีการประสานงานกับการน าเสนอ
ข่าวทางช่อง รายการตนเองมีสิทธิในการก าหนดวาระการน าเสนอได้ด้วยตนเอง 

จากการศึกษา พบว่า การน าเสนอในรายการข่าวบันเทิงในลักษณะของ
การติดตามประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวดารา ก็มีการก าหนดวาระการน าเสนอเป็นไปตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามลักษณะของการน าเสนอการรายงานนข่าวให้เห็นความเป็นไป ซึ่ง
เนื่องจากเหตุการณ์ของกรณีดังกล่าวเริ่มมีความเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างหนักมากขึ้นกว่าความเป็นข่าว
บันเทิง ท าให้หลายรายการข่าวบันเทิงต้องยกข่าวที่เกี่ยวกับกรณีศึกษานี้ไปออกาอากาศในช่วงเวลาที่
เป็นรายการข่าว มากกว่ามาออกอากาศในช่วงรายการข่าวบันเทิง ซึ่งในหลายๆสถานีสามารถท าได้
โดยมีการรวมศูนย์การท างานไว้ด้วยกัน ประชุมร่วมกัน และร่วมกันก าหนดวาระข่าวทั้งในตัวรายการ
ทั้งรายการ รวมถึงในตัวของสถานีนั้น 

ก็คือปกติเราจะมีประชุมกันตอนเย็นอยู่แล้วครับ ข่าวบันเทิงอยู่ในช่วง
ครอบครัวบันเทิง แต่ว่าข่าวไหนที่เป็นกระแสสังคมหลัก คือว่าบันเทิง
รับผิดชอบไปท ามา แต่จะน าเสนอในช่วงข่าวทั่วไปเพระว่าเรารู้สึกว่าบาง
ข่าวมันหนักเกินไปที่จะมาไว้ในช่วงของบันเทิง แล้วก็ช่วงครอบครัว
บันเทิงของเราใช้คนอ่านเป็นดาราอยู่แล้ว เราก็ไม่อยากให้มีความขัดแย้ง
เกิดขึ้น เพราะว่าตัวพิธีกรอาจจะไม่สบายใจด้วย หรือว่าเขาอาจจะรู้สึก
กระดากใจที่จะพูดเรื่องราว “ฉันรู้จักคนนี้ แต่ฉันต้องอ่านข่าวอย่างนี้ของ
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เขาเหรอ” อะไรอย่างนี้ เช่นข่าวยาเสพติดในดารา เราก็จะเซฟพิธีกรของ
เราในระดับหนึ่ง ฉะนั้นในช่วงบันเทิงก็จะเป็นข่าวซอฟท์เลย คือแบบ
น่ารัก หรือจะเป็นเม้าท์นี่นั่นก็ว่าไป หรืออะไรที่แบบไม่ได้แรงจนเกินไป 
แต่อะไรที่แรงจนเกินไปเราจะไว้ช่วงข่าวทั่วไปในการน าเสนอ เราจะแบ่ง
แบบนี้มากว่า (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 
โดยในมุมมมองของ ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล ผู้จัดการแผนกข่าวบันเทิง-

กีฬา ไทยรัฐทีวี มองถึงในมุมของการน าเสนอข่าบันเทิงที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
โดยกล่าวถึงการท างานของไทยรัฐทีวีกับการรายงานข่าวที่ผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหว ไม่ได้อยู่แค่
ภายในช่วงของรายการข่าวบันเทิงเท่านั้น หากแต่ข่าวนั้นเป็นกระแสสังคมและได้รับความสนใจก็จะ
ถูกก าหนดวาระประเด็นในการน าเสนอแตกต่างกันออกไป 

เคสแตงโมเริ่มต้นมาจากที่มีกระแสในโซเชียลว่าเธอกินยาเพ่ือจะท าร้าย
ตัวเองอะนะ ก าหนดวาระมันก็เป็นปกติครับเพราะว่ามันเป็นข่าว 
Human Interest เพราะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง แน่นอนพอท าสิ่งที่เกิดขึ้น
เรียกว่าทานยาแล้วต้องส่งโรงพยาบาล แน่นอนทุกคนเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะ
คนที่เสพข่าวบันเทิงเท่านั้น คนทั่วไปก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น เธอคิดอะไรยังไงอยู่ แล้วก็เราก็รายงาน
ตามปกติ ตามที่เห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคม ก็เริ่มมาตรง
นั้นปั๊ป มันก็กระแสที่ได้รับการตอบรับในเรื่องของฟีดแบ็คเข้ามาทาง
ช่องทางต่างๆในช่องไทยรัฐเอง ก็ได้เห็นถึงว่าคนสนใจจริงๆ โดยหลักการ
ก็คือว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในข่าวสายไหน โต๊ะไหน ก็ตามแต่ถ้าเกิดข่าวชิ้น
นั้นเป็นที่สนใจของสังคมคุณอาจจะโดนโยกมาอยู่ในเบรกหลักๆ ในเบรก
ต้นๆ เพ่ือจะตอบสนองคนดูเช่นเดิม พอเราจบลงตรงนี้ปั๊ปเราอาจจะโยน
ไปที่พาเหรดบันเทิงบอกว่าจะมีประเด็นอ่ืนๆอยู่ในพาเหรดบันเทิงอีก มัน
ก็เป็นการติดตามต่อเนื่องของผู้รับสื่อ แต่นั่นคือที่บอกตอบสนองผู้ชมให้
ตรงจุดเรตติ้งมันก็มาเอง (ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล , สัมภาษณ์, 25 
พฤษภาคม 2559) 
อย่างไรก็ตามในส่วนของรายการข่าวบันเทิงบางรายการนั้น ก็มีการ

ก าหนดวาระข่าวบันเทิงที่แตกต่างหรือแยกส่วนจากการน าเสนอโดยรวมของช่อง โดยมีการจัดการ
บริหารภายในรายการกันเอง ไม่จ าเป็นต้องมีการประชุมหรือท างานร่วมกับกองข่าวบรรณาธิการของ
ช่องนั้น ก็จะมีวิธีการในก าหนดวาระแตกต่างกันออกไป อย่างกรณีของรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทาง
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ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี ก็จะมีวิธีการในการน าเสนอที่แตกต่าง หากในรายการข่าวหลักของช่องมีการน า
ประเด็นที่เก่ียวกับกรณีของแตงโมและโตโน่ ไปน าเสนอก่อน 

ก็ต่างคนต่างน าเสนอ และพ่ีเชื่อว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันมีมุมมีมิติที่
ต่างคนต่างท าอยู่แล้ว เราก็มีวิธีการน าเสนอ ไนน์ เ อ็นฯอาจจะมี
ประสบการณ์มากกว่าในการที่จะประมวลภาพ หรืออะไรก็ตาม คือพ่ีคิด
ว่าใน 1 ประเด็น ถ้าเราไปดูใน 1 ข่าว หรือ 1 กรณีจริงๆ ที่เป็นประเด็น
สถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ มีรายละเอียดในการท างานหรือในข่าวนั้น
มากกว่า 1 ประเด็นอยู่แล้ว อาจจะมี 1-10 เราต้องรู้ว่าใครเล่น 1 2 3 4 
5 ... ตรงไหน เราอาจจะไปเล่นประเด็นที่ 8 ก็ได้ เรามาท าประเด็นที่ 8 
ให้ใหญ่กว่าประเด็นที่ 1 2 ก็ได้ มันอยู่ที่วิธีการ ประสบการณ์ในการที่จะ
ดึงน าเสนอในการที่จะดึงข่าวมาท า (ธิติพร จุติมานนท์ , สัมภาษณ์,  
1 มิถุนายน 2559) 

4.4.1.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
เหตุกำรณ์ของดำรำผู้มีชื่อเสียง ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซ่ึง
รับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ของ
ดาราผู้มีชื่อเสียง โดยสรุปดังตาราง 4.20 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.20 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นเพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ของดาราผู้มี
ชื่อเสียง จากกรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม มองว่ารายการ
ข่าวบันเทิงน าเสนอบางประเด็นเกินความจริง 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ไม่ได้เชื่อการ
น าเสนอข่าวเกี่ยวกับตัวโตโน่เพราะเข้าถึงชีวิต
โตโน่มากกว่ารายการที่น าเสนอ 
  

ยังสนใจการน าเสนอจากรายการข่าวบันเทิง 
โดยเฉพาะการอัพเดทความเป็นไป ทั้งเรื่อง
อาการป่วย และการออกมาแถลงข่าว 
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ส่วนในด้านผู้รับสารนั้นก็มีความแตกต่างในการรับสารที่รายการข่าว
บันเทิงน าเสนอแตกต่างกันออกไป แต่ในมุมของผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนนั้น จะมีลักษณะในการรับรู้
ที่มีทั้งส่วนที่คล้าย และแตกต่างออกไปจากการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง เนื่องจาก ความเป็น
ผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้น จะมีลักษณะการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลจากตัวดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง
นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้รับสารที่มีเป็นแฟน ของ แตงโม หรือ โตโน่ ต่างก็มีการรับรู้ที่มาก และรวดเร็ว
กว่าสื่อหรือการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงในหลายๆครั้ง เพราะมิติของความสัมพันธ์ และความ
ใกล้ชิด กับดาราคนนั้นๆที่ได้เปรียบมากกว่าสื่อมวลชน 

มันก็มีคล้ายบ้าง แต่ว่าข่าวน าเสนออาจจะเสนอโอเว่อร์ (เกินจริง) ไป
หน่อย ตามความคิดของพ่ีนะ มันอาจจะเกินไปหน่อยทั้งที่ความจริงมัน
ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้น คือบางอย่างที่เรารู้มามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น แต่
เขาก็ไปน าเสนอซะจนเว่อร์ เกินไป (ธัญญรัศม์ บุญญาพรสิรนนท์ , 
สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559) 
เรารู้เรียลลิตี้เขามากกว่า รู้ว่าเรียลลิตี้ของโน่ เป็นอย่างไร เราจะรู้กันอยู่
แล้วของเราเองเพราะว่าเราฝากงานกันบ่อย งานเยอะ งานบ่อย มีการคุย
กันด้วย มันเลยกลายเป็นว่าบางทีข่าวมาพ่ีไม่รู้นะว่าข่าวมันงอกมาได้
อย่างไร อย่างกองก็งงเหมือนกัน แต่อย่างที่บอกเหมือนเราเชื่อมั่น มันมี
ตรงจุดนี้ เราเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างไร ข่าวเลยท าอะไร
เลยไม่ได้ จะมาแบบไหนก็ท าอะไรไม่ได้ โน่เขามีอะไรพ่ีก็ถาม ที่ส าคัญโน่
เป็นคนที่ถ้าพ่ีถามแล้วเขาตอบไง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าพ่ีถามแล้วเขาก็
จะตอบเลย “มันไม่ใช่อย่างนี้นะพ่ีเก่ง มันอย่างนี้...” พ่ีก็มีหน้าที่ไปเคลียร์
กับคนที่ไมเข้าใจแล้วมาถามพ่ี แต่คนที่ไม่เข้าใจแล้วไปคิดเองเนี่ยอันนี้ก็
ช่วยไม่ได้ (วรรณี สิงห์โต, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้นหากกล่าวถึงการรับรู้ของผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีการติดตาม

ข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่องนั้น การรับรู้ส่วนใหญ่ที่รับรู้ผ่านทางโทรทัศน์ก็จะเป็นไปตามการก าหนดวาระ
การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการอัพเดทสถานการณ์ ความเป็นไป ความ
คืบหน้า ที่รายการแต่ละรายการต่างได้น าเสนออย่างต่อเนื่อง 

ก็อาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแบบว่าคนเป็นโรคนี้ เขามีรายละเอีดยยังไง แล้ว
กินยายังไง ถ้าไม่กินยาจะเป็นยังไง อะไรประมาณนี้ ก็คงรู้เรื่องภาวะ
ซึมเศร้าของแตงโมบ้าง ซึ่งกรณีนี้จะอ่านเอาจากในออนไลน์ แต่ในทีวีไม่
เห็นนะ คือถ้าดูทีวีแบบที่เป็นภาพเราจะสนใจในตัวดารามากกว่าว่าจะ
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แถลงอะไร อาการเป็นยังไง ดูในเรื่องของความคืบหน้า เพ่ือติดตาม
อัพเดท (กุลธิดา ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

4.4.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมรู้และแง่คิดในกำรใช้
ชีวิตแก่ผู้รับชม 

4.4.2.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมรู้และแง่คิดใน
กำรใช้ชีวิตแก่ผู้รับชม ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

การน าเสนอข่าวบันเทิงในกรณีศึกษข้างต้น ที่เกี่ยวเนื่องกับ ภัทรธิดา 
พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) และภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) นอกเหนือจากการเป็นเหตุการณ์ที่ต้องอัพเดท
ความเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามความต้องการในการรับรู้ของผู้รับสารแล้วนั้น การน าเสนอประเด็นที่
เป็นความรู้ ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ หรือแง่คิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้รับสารได้ก็ถูก
ก าหนดเป็นอีกวาระส าคัญในการน าเสนอผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ โดยแต่ละรายการมีการ
น าเสนอท้ังเหมือนและแตกต่างกันออกไป ดังนี้   

 
ตารางที่ 4.21  
 
วิเคราะห์การน าเสนอประเด็นความรู้เพิ่มเติมจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอประเด็นที่เป็นควำมรู้ แง่คิด เพ่ิมเติม 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
เน้นเร่ือง สิทธิของผู้ป่วย : 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่คลิปการรักษาที่เห็นเครื่องช่วยหายใจ 
หรือการต่อสายยางเพื่อช่วยชีวิตแตงโม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางการไม่แพทย์
ไม่อนุญาตให้ท าการบันทึกคลิปได้ 
 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

เน้นเร่ือง ผลกระทบของยำนอนหลับ : 
ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับการทานยานอนหลับเกินขนาดที่
ร่างกายรับไหว ก็จะส่งผลเสียอย่างเช่นอาการที่เกิดขึ้นกับแตงโม ภัทร
ธิดา 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

เน้นเร่ือง สิทธิของผู้ป่วย : 
มีมุมมองของสิทธิผู้ป่วยท่ีไม่ควรถูกถ่ายภาพมาน าเสนอ และก็จะเนน้
การน าเสนอในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 
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ตารางที่ 4.21  
 
วิเคราะห์การน าเสนอประเด็นความรู้เพิ่มเติมจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอประเด็นที่เป็นควำมรู้ แง่คิด เพ่ิมเติม 
4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 
เน้นเร่ือง พิธีกรรมทำงศำสนำ : 
ความรู้ในเรื่องของการเลิก หรือหย่ากัน ตามหลักศาสนาคริสต์ที่ทั้งคู่
นับถืออยู่ ต้องมีการท าพิธีหย่าต่อหน้าบาทหลวงที่โบสถ์ ถือว่าได้ยุติ
ความสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา 

 
5 รายการทีวีพูลไลฟ์  

(ช่อง 5) 
ไม่มีกำรน ำเสนอที่เป็นควำมรู้ : 
ไม่มีการความรู้เพิ่มเติมเลยเนื่องจากน าเสนอด้วยเวลาที่น้อยมากๆ 
แม้แต่การอัพเดทเหตุการณ์ยังไม่ละเอียดหรือได้ใจความที่มากพอ 

 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

เน้นเร่ือง สิทธิของผู้ป่วย และกำรดูแลตัวเองจำกควำมเครียด : 
- ความรู้ในเรื่องการโพสต์ภาพผู้ป่วยที่ไม่มีความยินยอมในสังคม
ออนไลน์ไม่ควรกระท า 
- ความรู้ในเรื่องของภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวัง ดูแล
ตัวเอง ในขณะที่การน าเสนอของสื่อก็ต้องไม่ซ้ าเติม 
- ความรู้และมุมมองในด้านของการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุข 

 

   
จากตาราง 4.21 สรุปได้ว่า การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงนั้น 

นอกเหนือจากการน าเสนอในประเด็นที่เป็นการอัพเดทเหตุการณ์ต่างๆแล้ว การน าเสนอต่อยอดใน
มุมมองของความรู้ ความเข้าใจ หรือในเชิงสาระความรู้ ก็จะมีสอดแทรกอยู่ในการน าเสนอของแต่ละ
รายการแตกต่างกันออกไป ซึ่งรายการข่าวบันเทิงท่ีมีองค์ประกอบการน าเสนอในเชิงความรู้นั้น จะพบ
ได้จาก รายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส และรายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี ที่มี
การน าเสนอค่อนข้างชัดเจนเป็นหลักกว่ารายการอ่ืนๆ แต่ในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , 
รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และ รายการ One บันเทิง ทางช่อง One นั้น มี
การน าเสนออยู่ในระดับหนึ่งเพ่ือให้เกิดมิติครอบคลุมในตัวเนื้อหา หรือเป็นการสอดแทรกแง่คิดเพ่ือใช้
ในการด าเนินชีวิต ในชณะที่ รายการ ทีวิพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 ไม่เน้นการน าเสนอในแง่มุมของความรู้ใน
รายการข่าวบันเทิง 

จากการศึกษา พบว่า ส าหรับมุมมองของ รายการข่าวบันเทิง ที่เน้นใน
เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ หรือแง่มุมทางวิชาการนั้น จะมองถึงผู้ชมที่ควรจะได้รับจากการรับชม
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ข่าวในเชิงที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของผู้ชมเอง และด้วยบทบาทของความเป็นทีวีสาธารณะที่ต้องมองถึง
เรื่องประโยชน์ที่จะให้คืนกลับไปสู่สังคม ซึ่งจะน ามาซึ่งวิธีคิดและการต่อยอดทางความคิดจากประเด็น
ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสอยู่ในสังคม โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
กับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ซึ่งมีปัจจัยของการแข่งขันและการแย่งพ้ืนที่สื่อความเป็นทีวีดิจิตอลเข้า
มาก าหนดบทบาทและการน าเสนอในเชิงความรู้ให้กับผู้รับชมด้วย 

เราในฐานะที่เป็นทีวีสาธารณะเราจะท าอย่างไร เราก็จะต้องทบทวนหลัก
ของเราเองด้วย เราไม่ต้องเอาไปเปรียบกับช่องอ่ืนเพราะช่องอ่ืนอาจจะมี
เงื่อนไขของเขาอีกอย่างหนึ่งในการที่น าเสนอ แต่ส าหรับเราเราต้องมา
ถามตัวเอง ถามทุกคน ก็จะต้องหนักใจแล้วว่ากรณีนี้จะอย่างไรกันต่อดี 
คือมันดูเป็นข่าวที่แบบล่อแหลมมาก เราจะพลิกอย่างไรให้มีความเป็น
แบบเป็นประโยชน์กับคนดู ทีนี้เราก็เห็นเราก็รายงานอย่างเรื่องของ
แตงโม มันก็เป็นเรื่องของสิทธิผู้ป่วย คือก็ต้องเห็นว่า ณ เวลาหนึ่ง ไม่ว่า 
ตอนนั้นเขาเป็นอย่างไรก็ตามแต่มีสิทธิผู้ป่วย อันนั้นคือวันแรกที่แตงโม
ออกมา แต่วันที่สองทุกคนก็จับจ้องว่าโตโน่จะไปงานแถลงข่าวอะไรสัก
งานหนึ่ง ในที่สุดโตโน่ล้มกระดานไม่ไปงานที่ตัวเองรับไว้ แต่กลับตั้งโต๊ะ
แถลงที่แกรมมี่ เราก็เห็นเลย นอกจากแถลงแล้วมีถ่ายทอดสดเรียบร้อย
ด้วย แล้วตอนนั้นเป็นยุคเริ่มต้นของทีวีดิจิตอล แล้วเขาก็เลยให้ทุกสื่อไป
รวมที่ตรงนั้นแล้วจัดการแถลง แล้วถ่ายทอดสดภายในตึก ภายในช่องนั้น
ด้วย เราเห็นแล้วว่านี่คือการฉกฉวยเวลาไทม์มิ่งซึ่งไม่ได้มองว่าดีหรือไม่ 
แต่เรามองว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเนี่ยแทนที่ภาพจะไปอยู่ที่คนสองคน ไม่ใช่ละ มัน
เป็นกลไกของใครก็ไม่รู้เข้ามา เป็นเรื่องของผลประโยชน์ เรื่องของธุรกิจ
สื่อ คือเรื่องของคนสองคนกลายเป็นตัวละครหนึ่งในธุรกิจสื่อชิ้นนั้นที่เรา
เสนอออกไป คือด้วยเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็เอาเรื่องของโตโน่ขึ้นมาเป็น
วาระในการเหมือนเปิดตัวสถานีด้วยซ้ า หรืออะไรแบบนี้ มันก็อีกมุมหนึ่ง
ที่เราอยากให้สังคมเห็นว่า จริงๆแล้ว ณ เวลานั้นเราต้องรู้ทันกับอะไรได้
บ้างนอกจากเรื่องส่วนตัวของคนคู่หนึ่ งเลิกกัน (พรรณี รุ่ งสว่าง , 
สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้น รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มี

การน าเสนอข่าวกรณีนี้ที่เน้นไปในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของคนทั้ง
คู่ แต่ในมุมหนึ่งของรายการนั้น ก็มีการน าเสนอในเชิงที่เป็นสาระ หรือมุมมอง ที่ผู้ชมควรได้รับรู้ แต่
ไม่ได้น าเสนอเป็นหลัก และไม่ได้เข้มข้นในเรื่องเนื้อหาเชิงความรู้มากเมื่อเปรียบเทียกับ รายการ ไทย
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บันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส เพราะด้วยรูปแบบของทางรายการ รวมถึงแนวคิดในการท างานต่างๆ 
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ที่เป็นข่าวด้วยเช่นกัน 

มุมมองอ่ืนๆเราเห็นที่อ่ืนเขาน าเสนอเกี่ยวกับ พอแตงโมท าร้ายตัวเองก็จะ
มีเรื่องเกี่ยวกับหมอ จิตแพทย์ ออกมา เราก็คือไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้น
เพราะว่าเราบอกแล้วเราน าเสนอแค่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ไปตอกย้ าเขาแล้ว 
คือให้สังคมเป็นคนตัดสินเองว่าเกิดแบบนี้เพราะอะไร เขาเป็นอะไรยั งไง
บ้าง เพราะว่าเหมือนเรายิ่งไปตามดึงคนอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย มัน
ยิ่งท าให้เรื่องยังไม่จบหรือเปล่า มันยิ่งบานปลาย เหมือนพอหมอออกมา
พูดมันกลายเป็นจิตหรือเปล่า มันก็เหมือนกับว่าไปต่อว่าหรือตอกย้ าอะไร
เขาอีก นอกจากบางกรณีจะมีแบบหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์คุณหมอ
มาแล้วเราเห็นมันโอเค เราอาจจะหยิบยกจากตรงนี้มาพูด แล้วมันไม่
สร้างผลกระทบอะไรถึงจะพูดได้ (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ , สัมภาษณ์ ,  
31 พฤษภาคม 2559) 
อย่างไรก็ดีในส่วนของ จักริน อดิเรก หัวหน้าฝ่ายข่าวบันเทิงทีวีพูล มอง

ถึงลักษณะการน าเสนอว่าแต่ละรายการก็มีแนวคิด หรือมีทิศทางในการน าเสนอที่แตกต่างไป 
เหมือนกับถ้าหากติดตามรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ก็จะเน้นความเป็นข่าวบันเทิง มากกว่ามุมมองอ่ืนๆ และ
ความต้องการในการรับรู้ก็มาจากผู้ชมด้วยส่วนหนึ่ง จึงเป็นการน าเสนอที่ออกมาในความเป็น  
ทีวีพูลไลฟ์ 

จริงๆแล้วมันอยู่กับคนดูนะ คนท าไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไร คนดูมันจะ
มีฟีดแบ็คมาเอง ยิ่งในสมัยโซเชียลเขาบอกมาเลยว่าอยากรู้เรื่องนี้ อยากรู้
เรื่องนั้น ท าไม ยังไง ซึ่งเราสามารถไปเช็คฟีดแบ็คได้เลย เพราะสมัยนี้มี
การคอมเม้นท์กันตลอดเวลา ซึ่งถ้าถามคร่าวๆก็คือเราเอาลึก เอาประเด็น
ที่คนอ่ืนไม่ค่อยท ากัน ความสนิทสนมความใกล้ชิดเราก็จะได้ข้อมูลที่ 
“อ่านทีวีพูล ดูทีวีพูล แล้วไม่เหมือนคนอ่ืน” (จักริน อดิเรก, สัมภาษณ์, 
30 พฤษภาคม 2559) 

4.4.2.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมรู้และแง่คิดใน
กำรใช้ชีวิตแก่ผู้รับชม ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเพ่ือสร้างความรู้และแง่คิดในการใช้ชีวิต
แก่ผู้รับชม โดยสรุปดังตาราง 4.22 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.22 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นเพ่ือสร้างความรู้และแง่คิดในการใช้ชีวิตแก่ผู้รับ
ชม จากกรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม ก็ได้รับความรู้
เกี่ยวกับมุมมองความเครียดที่เกิดกับแตงโม 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ มองว่าได้แง่คิด
ในการใช้ชีวิตมากกว่าความรู้ 
  

ได้รับทั้งความรู้เรื่องความเครียดที่เกิดกับแตงโม 
และแง่คิดการใช้ชีวิต แต่ในมุมความรู้ผ่านข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ยังน้อยอยู ่
  

 
การน าเสนอประเด็นที่เป็นองค์ความรู้ และแง่คิดในการใช้ชีวิตจากข่าว

บันเทิงทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะกรณีศึกษานี้ มีการน าเสนอในหลากหลายมุมมองจากรายการข่าว
บันเทิง ซึ่งส่งมายังผู้รับสารที่เป็นแฟนและผู้รับสารโดยทั่วไป โดยส่วนใหญ่นั้นถึงแม้จะมีการสื่อสารที่
เป็นความรู้แต่ยังไม่ถึงผู้รับสารเท่าที่ควรจะเป็น เพราะผู้รับสารส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารที่เป็น
แฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป จะรับรู้ถึงประสบการณ์ที่เกิดกับคนทั้งคู่เพ่ือน าไปสู่การปรับใช้ชีวิต 
โดยเฉพาะการใช้ชีวิตกับความรัก มากกว่าการได้รับความรู้ทางวิชาการ หรือความรู้ทางการแพทย์
เหมือนที่รายการข่าวบันเทิงพยายามน าเสนอ รวมถึงเรื่องสิทธิของผู้ป่วยที่ยังส่งมาไม่ถึงผู้รับสารได้ดี
เท่าท่ีควร 

ในประเด็นนี้ ปริญญา มั่นสวัสดิ์ ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโมมองถึง
ความรู้หรือแง่คิดที่ได้เพ่ิมเติมจากการน าเสนอข่าวที่ติดตามกระแส คือความรู้ในการดูแลตัวเองใน
ภาวะที่มีความเครียด 

มีที่หมอบอกต้องท าตัวอย่างไรเวลาที่เราอยู่ในภาวะที่มีความเครียด เวลา
หมอพูดกับสื่อก็จะบอกอาการแบบนี้เกิดอย่างไร ต้องท าแบบไหน 
(ปริญญา มั่นสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559) 
โดยในมุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ มองถึงเรื่องความรู้ที่ได้ยัง

ไม่ชัดเจน แต่เรื่องของประสบการณ์ชีวิต หรือแง่คิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตจะชัดเจนกว่า 
โดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตที่ถ่ายทอดออกจากฝ่ายของโตโน่ในเรื่องความรัก 

ถามว่าความรู้ที่มันจะเปิดกิจลักษณะมันคงไม่ใช่หรอก แต่มันได้
ประสบการณ์ชีวิตมากกว่า มันได้ประสบการณ์ชีวิตว่าคนๆหนึ่ง ผู้ชายคน
หนึ่งเลือกผู้หญิงคนหนึ่งด้วยความแบบในที่คนคัดค้านทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
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ทั้งแฟนคลับ หรือพ่ีน้อง หรือบริษัท แต่คนจะเอาคนนี้ให้ได้ เพราะคน
บางทีมันท าให้รู้เลยว่าจริงๆหัวใจมันใช้กับทุกเรื่องไม่ได้ สมองมันก็ต้องมา
ด้วย ถามว่ามันได้ความรู้ไหมมันไม่ได้ความรู้เลย แต่มันเป็นเหมือน
ประสบการณ์ชีวิต ชีวิตโน่เป็นการตีแผ่ให้เห็นว่า “เห็นไหม การตัดสินใจ
อะไรโดยที่คุณไม่ฟังใครเลย มันเป็นยังไง แล้วสุดท้ายวันหนึ่งคุณก็อยู่
ด้วยกันไม่ได้จริงๆ” พ่ีว่าคนเอาตรงนี้ไปใช้กับการด าเนินชีวิตได้  
นอกจากนั้นในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป  

แต่ในแง่มุมที่เป็นความรู้ยังเห็นไม่ชัดเท่ากับโลกออนไลน์ สิ่งที่ได้จากในรายการข่าวบันเทิงจะเป็นเรื่อง
ของแง่คิดการใช้ชีวิตมากกว่า โดยเฉพาะชีวิตของคนในวงการบันเทิง ซึ่งการมีความรักนั้น ถ้าเป็นใน
ชีวิตของคนปกติทั้งคู่อาจจะไม่เลิกกันก็ได้ 

แง่คิดอย่างหนึ่งที่เวลาท าไมดารามีคู่ครองท าไมต้องปกปิด ในส่วนของ
โลกมายารับความจริงไม่ได้ ถ้าโตโน่รักกับแตงโม ซึ่งแตงโมเป็นคน
ธรรมดาเขาอาจจะอยู่กันได้ยืด (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 
2559) 
 

4.5 รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ 
 

รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ที่น าเสนออยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะรายการที่อยู่ใน
การศึกษาข้างต้นนี้ มีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละแนวคิดของรายการที่มีความ
ต้องการในการน าเสนอ ซึ่งหากศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่าการน าเสนอของข่าวบันเทิงจะมีทั้งในส่วนของ
รายการข่าวที่เป็นทางการ คือมีการรายงานข่าว ประกอบภาพ และรายงานด้วยข้อเท็จจริง แต่ในขณะ
ที่รายการข่าวบันเทิงที่มีความเป็นวาไรตี้ จะมีการเล่าข่าวประกอบภาพ มีการแสดงออกถึงความ
คิดเห็นในระดับหนึ่ง และมีความหลากในวิธีการน าเสนอ สร้างความน่าสนใจในการรับชมเพ่ิมมากข้ึน 
นอกเหนือจากนั้นรายการข่าวบันเทิงยังมีการผลิตสกู๊ปข่าว ทั้งสกู๊ปลงเสียง หรือสกู๊ปเล่าภาพประกอบ
เพลง เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้เกิดกับรายการอีกด้วย โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่
เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมี
ลักษณะการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
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4.5.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ ในมุมมองของ ผู้
ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในการก าหนดวิธีการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ มีการน าเสนอผ่านรูปแบบ
ของรายการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละแนวคิดของรายการ ท าให้รูปแบบที่ออกมามีความ
หลากหลายเพ่ือสร้างความแตกต่าง และสร้างความน่าสนใจ แต่ในกรณีศึกษาการก าหนดวาระ
ประเด็นข่าวของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) รายการข่าวบันเทิง
ยังคงท าหน้าที่ในการน าเสนอตามรูปแบบที่รายการเป็นอยู่ คือในส่วนของรายการที่มีลักษณะการ
น าเสนอเป็นทาง และรายการท่ีมีลักษณะการน าเสนอเป็นวาไรตี้ ดังจะเห็นได้จากตาราง 4.23 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.23 

 
วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง รูปแบบกำรน ำเสนอของรำยกำร 
1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  

(ช่อง 3) 
น ำเสนอในลักษณะ เป็นทำงกำร : 
ในรายการน าเสนอด้วยวิธีการเล่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยมีภาพประกอบตามสิ่งที่เล่า / น้ าเสียงในการน าเสนอ
สุขุม หนักแน่น และมีจังหวะในการน าเสนอที่เรียบง่าย แต่
เน้นครอบคลุมและเชื่อมโยงให้ครบทุกประเด็น 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นทำงกำร : 
- น าเสนอในลักษณะของการายงานข่าว พร้อมภาพประกอบ 
โดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น าเสียงที่ใช้คุมโทน ไม่แสดงออก
ถึงความรู้สึกส่วนตัว 
- น าเสนอผ่านสกู๊ปข่าวที่มีการลงเสียงประกอบภาพข่าว โดย
มีลีลาในการลงเสียงที่สร้างความน่าสนใจ ตื่นเต้น 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นวำไรตี้ : 
การน าเสนอของรายการนี้เน้นการรายงานข่าวบันเทิงแบบ
เล่าข่าว ซึ่งจะมีความสดใสในองค์ประกอบต่างๆของรายการ 
ด้วยบทบาทของพิธีกรจะมีความสนุกสนานตั้งแต่เข้ารายการ 
แต่เมื่อถึงข่าวก็มีการรายงานตามปกติ แต่น าเสียง และลีลา 
ไม่นิ่ง ไม่สุขุม เน้นการดูแล้วสบายๆ 
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ตารางที่ 4.23 
 

วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง รูปแบบกำรน ำเสนอของรำยกำร 
4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 
น ำเสนอในลักษณะ เป็นวำไรตี้ : 
รายการมีสีสันตามบุคลิกของรายการบันเทิง มีพิธีกรที่มีความ
สด ทั้งน้ าเสียง รวมถึงอวัจนภาษาต่างๆที่ท าให้เห็นถึงความ
สนุก สบาย แต่ในกรณีข่าวนี้ก็มีการวางตัวที่นิ่ง เล่าข่าวด้วย
ความสุขุม แต่โทนเสียงยังตื่นเต้น สร้างความน่าสนใจอยู่ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นวำไรตี้ : 
น าเสนอผ่านพิธีกรผู้หญิง 2 คน ที่เน้นความสดใส เน้นความ
ตื่นเต้น ด้วยน้ าเสียงที่เปิดรายการ สร้างความน่าสนใจ และ
ส่งต่อด้วยการน าเสนอเป็นข่าวลงเสียง ที่เน้นความตื่นเต้น 
น าเสียงแหลม ชัด สร้างจุดสนใจ 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นทำงกำร : 
- น าเสนอโดยการรายงานเหตุการณ์ของผู้ประกาศข่าว และ
พิธีกรข่าว ซึ่งน้ าเสียงและลีลาในการน าเสนอมีความส ารวม 
น าเสนอเป็นจังหวะ ไม่เร่งรีบ มีความน่าสนใจในการติดตาม  
- ในสกู๊ปรายงานพิเศษ มีการลงเสียงผู้บรรยายที่น่าฟัง โทน
เสียงนุ่ม ไม่เร่งรีบ บรรยายประกอบกับภาพได้ลงตัว 
 

 
จากตารางที่ 4.23 สรุปได้ว่า รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ หรือรายการข่าวที่

มีการน าเสนอช่วงของบันเทิงอยู่ในรายการนั้นๆด้วย ก็จะมีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับแนวคิดของรายการนั้นๆ เป็นตัวก าหนดให้รูปแบบการน าเสนอมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
หากกล่าวโดยรวมแล้วนั้น รูปแบบของการน าเสนอมีความคล้ายกันในแง่มุมของการเล่าข่าว แต่จะมี
ความแตกต่างในองค์ประกอบที่เป็นรายละเอียดย่อยๆลงไป ทั้งในส่วนของ อารมณ์รายการ พิธีกร 
การแต่งกาย รวมถึงฉากของรายการ โดยหากจัดกลุ่มแล้วนั้น รายการข่าวบันเทิงท่ีมีรูปแบบของความ
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เป็นข่าวมากกว่าความวาไรตี้ มีการน าเสนอผ่านพิธีกรที่เน้นความสุขุม การเล่าข่าวแบบเป็นทางการ 
และมีฉากของรายการเป็นทางการ ได้แก่ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง 
ทางช่อง ไทยรัฐทีวี และรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส ในขณะที่อีกกลุ่ มนั้น เป็นรายการ
ข่าวบันเทิงที่มีความเป็นวาไรตี้เข้ามาสร้างสีสันและความสนุก พิธีกรมีความสนุกมากกว่าความเป็น
ทางการ และฉากหรือสีสันของรายการที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ รายการ One บันเทิง ทางช่อง One , 
รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5  

จากการศึกษา พบว่า ในทุกๆรายการข่าวบันเทิงที่กล่าวมาข้างต้น ก็มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอเฉพาะหน้าขึ้นอยู่กับลักษณะของข่าวบันเทิงที่ต้องน าเสนอด้วยเช่นกัน 
เหมือนกับกรณีการน าเสนอข่าวของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) และภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความละเอียดอ่อนในแง่ของความรู้สึก ส่งผลให้รูปแบบการน าเสนอของข่าว หรือ
การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านวิธีการต่างๆนั้น ต้องมีการคิดพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นหลักด้วยใน
ระดับหนึ่ง 

โดยหากกล่าวถึงรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส มีแนวทางชัดเจนใน
การน าเสนอ เพราะการถ่ายทอดเรื่องราวจะน าเสนอด้วยความจริงใจของผู้ประกาศเอง ไม่ต้องสื่อสาร
เรื่องราวหรือเนื้อหานั้นๆผ่านการแสดงออกมา ใช้ความจริงใจในการสื่อสารกับผู้ชมก็จะท าให้เกิด
ความเข้าใจได้เอง ส่วนหนึ่งของการน าเสนอด้วยวิธีนี้นั้นเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานของการถ่ายทอด
เรื่องราวที่ดี 

ด้วยความที่ข่าวเรามันมีลักษณะการคิดและการน าเสนอรอบด้าน เพราะฉนั้นเรา
ไม่ได้เสนอการแสดงอะไรเท่าไรเหมือนกับช่องอ่ืน ก็คือถ้าถามตัวพ่ีเองพ่ีจะ
ท างานด้วยความรู้สึกมากกว่า แต่ว่าถ้าพูดถึงของทางช่องก็ใช้ความรู้สึก พ่ีว่า
ความจริงใจคนดูน่าจะสื่อกับเราได้ แววตาหรือว่ารอยยิ้มนะในความรู้สึก เพราะ
ฉนั้นไม่ต้องไปสร้าง อาจจะเห็นบางช่องมีใส่หู ต้องแต่งหน้าแต่งตาดูผิดปกติไป
เยอะ ไม่น่าจะใช่ อีกอย่างเพราะว่าอย่างเราไม่จ าเป็นต้องน าเสนอเพ่ือดึงเรตติ้ง
โฆษณาด้วยไง เพราะฉนั้นเราก็สามารถท าในสิ่งที่มันมีมาตรฐานของมันอยู่ได้ แต่
ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่องที่อาจจะต้องเรียกโฆษณา มันอาจจะต้องดราม่าหนักไหม ต้อง
ดึงความลับสุดๆของเขามาพูดหรือเปล่า ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็แล้วแต่ของใครของ
มัน ทางใครทางมัน (อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559 ) 
คือเขาเป็นคนน าเสนอข่าวไม่ใช่นักแสดง จะไม่มีมาแบบฟูมฟายหรือแต่งเติม ใส่
ความเห็นส่วนตัวอะไรมากมาย ถ้าสิ่งที่มีอาจจะเป็นแบบรู้อะไรบ้างนิดหน่อยก็
เติมไปแต่ว่าจะไม่อวดหรือสอนคนเพราะว่าหน้าที่พิธีกรก็คือคนน าเสนอเรื่องตรง
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นั้ น  ไ ว้ แบบ เป็ น เ คสสั มภาษณ์ เ ข าจ ะท า อี กวิ ธี หนึ่ ง คื อ รู้ ก าล ะ เท ศ ะ  
(พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 
นอกเหนือจากรูปแบบของการด าเนินรายการด้วยพิธีกร หรือผู้ประกาศแล้ว 

รูปแบบของการน าเสนอผ่านสกู๊ปลงเสียง หรือสกู๊ปรายงานพิเศษในแบบที่ รายการ ไทยบันเทิง ทาง
ช่อง ไทยพีบีเอส น าเสนอนั้น จะมีความน่าติดตามหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับตัวผู้ลงเสียงแต่อยู่ในความพอดี 
ไม่บิดเบือน หรือให้มิติในเรื่องของอารมณ์เกินความจริง 

แล้วแต่สไตล์ของใครของมัน คือก็มีลักษณะเฉพาะของนักข่าว คนที่ท าข่าว
วัฒนธรรมเขาก็จะรู้ว่าข่าวบ้านๆของเขาควรจะลงเสียงอย่างไร หรือถ้าเกิดเป็น
บันเทิงให้สนุกขึ้นมานิดอาจจะต้องเป็นอย่างไร คือเป็นเรื่องจริตของคนกับข่าว
ตรงนั้นแต่ไม่เว่อร์ คือไม่เว่อร์จนเสียงวี้ด แบบแหลม มันน่าร าคาญมากกว่าน่าฟัง 
ดูแล้วสนุกคือดูแล้วเข้าใจเรื่องอย่างไม่ขัดเขิน (พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 16 
พฤษภาคม 2559) 
ในขณะที่รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ก็เป็นอีกรายการที่มีรูปแบบการ

น าเสนอโดยรวมที่มีความเป็นทางการมากกว่าความเป็นวาไรตี้ ซึ่งความสนุกสนาน หรือเป็นวาไรตี้
ผ่อนคลายจะอยู่เพียงแค่ช่วงของแขกรับเชิญ แต่หากเป็นการน าเสนอข่าวจะมีความจริงจังในข่าวนั้นๆ
เป็นหลัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับตัวบุคคลอย่างพิธีกรรายการ สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ด้วย ที่มีแนวทางในการท า
หน้าที่ที่ค่อนข้างชัดเจน ท าให้การน าเสนอข่าวของแตงโมและโตโน่นั้นก็มีความจริงจังมากกว่ารายการ
ข่าวบันเทิงเชิงกอสซิปอื่นๆ 

ในตัวพ่ียุทธ์เองเขาจะมีวิธีการพูดของเขาที่เป็นสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้ว
ในการน าเสนอ มันจะไม่มีรูปแบบ ไม่มีแพทเทิล สมมติมีสคริปต์มาให้รูปแบบจะ
ขึ้นอยู่กับเขาในการน าเสนอแต่ละครั้ง จะพูดอะไรยังไง โน้มน้าวคนให้เห็นอกเห็น
ใจอะไร ยังไงบ้าง มันจะขึ้นอยู่กับวาระตรงนั้นมากกว่า จะไม่ได้บอกว่าเรามี
รูปแบบที่เราต้องเลือกตรงนี้ๆออกมานะ มันเป็นการกรองโดยตัวเขาเองมากกว่า 
แต่ถ้ามองในมุมบันเทิงที่เราคัดเลือกประเด็นมา เราก็จะกรองประเด็นที่มัน
น่าสนใจ เช่นแบบถ้าวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆ ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอก็ได้ เพราะมันไม่
มีอะไรที่จะมานั่งบอกผู้ชมอีกแล้ว บางทีให้ผู้ชมได้พักบ้าง (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, 
สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 
อย่างไรก็ตามในส่วนของรูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงที่มีความ

เป็นวาไรตี้มากกว่าทางการ โดยการน าเสนอของพิธีกรมีความสนุกมากกว่าความเป็นทางการ และฉาก
หรือสีสันของรายการที่สดใส อย่างรายการ One บันเทิง ทางช่อง One ที่เน้นในเรื่องของความบันเทิง
เป็นหลัก เพราะโดยปกติรายการนี้จะน าเสนอเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับช่อง One ซึ่งเป็นช่องที่มี
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ความเป็นละคร ดนตรี คอนเสิร์ต และเรื่องราวบันเทิงต่างๆมากมาย แต่ถึงอย่างไรก็ดีหากมีข่าวที่มี
เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการน าเสนอ ก็จะมีการปรับการน าเสนอ
รวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์โดยพิธีกร 

บันเทิงของ One มันอย่างแรกมีความสนุก คือพ่ีมองว่าคอนเท้นท์มันเหมือนๆกัน 
แต่รูปแบบการน าเสนอ หรืออะไรที่มันจะดึงดูด เสน่ห์ของเฉพาะที่มันจะดึงดูด
คนดูได้ พิธีกรก็ส าคัญ พิธีกรของ One พ่ีว่าเป็นสนุกแต่สมาร์ท แล้วก็เป็น
ลักษณะของคนรุ่นใหม่ มีสไตล์ของตัวเอง คือถ้าเทียบกับข่าวบันเทิงอ่ืนๆพ่ีก็มอง
ว่าพิธีกรของพ่ีจะเรียกว่าใกล้บ้าอีกนิดนึง แต่ยังไม่บ้า แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ถึงแบบ
ต้องเม้าท์ หรือเล่ากันแบบเม้าท์ ของพ่ีจะไม่ได้เป็นสไตล์เม้าท์มอยขนาดนั้น คือ
สนุกสนานแต่ไม่แขวะ จิก กัด หรือว่าเรามีข้อมูลเอ็กคลูซีฟว่าเรารู้จักคนนี้คนนั้น
ก็พูดถึงได้ พิธีกรเขาจะรู้อยู่แล้วหล่ะว่าข่าวไหนที่เขาควรจะวาง Position ในการ
น าเสนออย่างไร ข่าวไหนซีเรียสมากซีเรียสน้อย ข่าวไหนสนุกได้แซวได้มันก็
ปรับตัวไป เขาก็จะรู้ มันก็เป็นลักษณะของกาละเทศะ พ่ีว่าพิธีกรคือคนที่สื่อ เขา
เรียกว่าอะไร ควบคุมอารมณ์ของรายการ และก็อารมณ์ร่วมของผู้ชมอยู่แล้วว่า
ข่าวนี้เขาควรจะยังไง แล้วก็มันก็จะมีการแสดงความคิดเห็น ในส่วนของที่เขารู้สึก
กับข่าวๆนั้น (สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 

4.5.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ ในมุมมองของ ผู้รับ
สำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีการ
ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นรูปแบบของรายการในการน าเสนอ โดยสรุปดังตาราง 4.24 
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.24 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นรูปแบบของรายการในการน าเสนอ จาก
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม มองรูปแบบ
การน าเสนอในเชิงวาไรตี้บางรายการพูดถึงตัว
ของแตงโม ไม่เหมาะสม 
- ผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ มองรูปแบบ
รายการที่น าเสนอออกมา มีความเหมาะสม ไม่
ติดขัด (แต่อีกฝ่ายอาจไม่คิดเช่นนี้) 
 

มองการน าเสนอโดยภาพรวมของรายการข่าว
บันเทิงเหมือนจะเห็นอกเห็นใจโตโน่มากกว่า
แตงโม 
  

 
หากกล่าวถึงผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้น ได้รับรู้ในการน าเสนอจากรูปแบบในรายการ

ข่าวบันเทิง ทั้งในส่วนของการน าเสนอโดยผ่านพิธีกร ผ่านผู้ประกาศ องค์ประกอบต่างๆของรายการ 
รวมถึงการน าเสนอผ่านสกู๊ปพิเศษ ผ่านสกู๊ปที่มีการลงเสียง ซึ่งการรับรู้ของผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้นก็มี
ความคิดเห็นจากการน าเสนอแตกต่างกันออกไป โดยในกลุ่มผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนของ ภาคิน ค า
วิลัยศักดิ์ (โตโน่) มองการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงผ่านรูปแบบต่างๆ เป็นการท าหน้าที่ของสื่อ
โดยปกติที่ต้องมีการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการรายงานข่าวความคืบหน้าต่างๆ รวมถึง
การน าเสนอผ่านสกู๊ป ซึ่งในกลุ่มแฟนคลับมองว่าการน าเสนอที่ออกมานั้นโดยภาพรวมเห็นด้วยทุก
อย่าง แต่ในมุมแฟนคลับของอีกฝ่ายอาจไม่เห็นด้วยก็เป็นได้ ซึ่งความรู้สึกในกลุ่มแฟนคลับไม่ค่อย
สนใจในบางมุมที่ข่าวน าด้วย ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอ เพียงแต่อาจจะมีภูมิหลังที่ท าให้ไม่สนใจ
บางเรื่องที่สื่อน าเสนอเท่าที่ควรโดยเฉพาะการน าเสนอสกู๊ปแนวไทม์ไลน์ชีวิตรักของคนท้ังคู่ 

ถ้าพ่ีในมุมที่เป็นแฟนคลับโตโน่มันจะไม่มีอะไรเลย จะโอเคหมด เพราะคนรักโน่ 
พิธีกรก็รักโน่ นักข่าวก็รักโน่ แต่ถ้าเป็นมุมของแฟนคลับผู้หญิงพ่ีจะรู้สึกว่ามีการ 
แซะ มันจะมีการแซะ บางคนอาจจะมีมุมอคติอยู่แล้ว ถึงบอกว่าถ้าพ่ีอยู่ในฐานะ
แฟนคลับโตโน่พ่ีถือว่าไม่มีอะไร ธรรมดามาก เขาก็ไม่ได้มาย้ าว่าน้องพ่ีโง่ หรือ
ผิดพลาด เขาไม่ได้มองอย่างนั้น พ่ีว่าเขาจะไปน าเสนอทางอีกฝ่ายมากกว่า 
หลายๆรายการเหมือนเห็นควรที่เลิกกันอีก เป็นในแบบนี้มากกว่า (วรรณี สิงห์โต, 
สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2559) 
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โดย ธนิต น่วมศรี ผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนของโตโน่ ยังแสดงความคิดเห็นถึง
การน าเสนอสกู๊ปที่มีการย้อนความตั้งแต่การเริ่มต้นของความรักทั้งคู่ จนถึงการยุติสัมพันธ์ หรือเรียก
ได้ว่าเป็นการน าเสนอไทม์ไลน์ชีวิตรักของ แตงโมและโตโน่ ซึ่งมีให้เห็นในรายการข่าวบันเทิงในหลายๆ
รายการ ซึ่งมองว่าการน าเสนอในลักษณะนี้ท าให้คนที่อาจไม่ได้ติดตามข่าวในช่วงแรกๆทราบเรื่อง
ทั้งหมด โดยที่วิธีการน าเสนอแบบนี้ก็ไม่ได้มีผลทางอารมณ์แต่อย่างไร 

เฉยๆนะ เพราะมันเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มาทุกคนรับรู้อยู่แล้ว แล้วพอมันเกิด
จุดจบที่เกิดขึ้น สื่อไปย้อนถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดและออกมาเป็นบทสรุป
สุดท้าย เราว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดอะไรนะ เพราะว่าเขาแค่รีมายด์ว่าก่อนที่จะ
เกิดเหตุการณ์จบสิ้นวันนี้ ก่อนหน้านี้เคยเป็นอย่างไรมาก่อนมาจบที่ตรงนี้ ในแง่
ของการน าเสนอของสื่อ สื่อท าถูกต้อง ถ้าถามว่าบิ้วไหมเราว่ามันไม่มีส่วนบิ้วนะ 
เพราะว่าคนทุกคนไม่ได้ติดตามข่าว พอมาดูแถลงข่าววันนั้นก็ไม่รู้ว่าแตงโมโตโน่
เกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ท าไมถึงต้องมาแถลงข่าววันนี้ มันเป็นการรีมายด์ว่าสิ่งที่
เกิดข้ึนเป็นอย่างไร ต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไร เกิดปัญหาอะไรมา ก็แค่สรุปให้
ฟังเข้าใจง่ายเพ่ือคนรับสารเข้าใจ สื่อไม่ได้ไปบิ้ว ยกเว้นว่าสื่อน าเสนออย่าง
บิดเบือน หรือต่อเติม หรือยุให้เขา เช่น “อย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ ไปไม่รอด” 
อะไรแบบนี้ การใช้ค าพูดแบบนี้ไม่ควร (ธนิต น่วมศรี, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 
2559) 
ถึงกระนั้นในมุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม กลับมีความคิดเห็นที่

แตกต่างไปจากผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ คือหลายๆรายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอนั้น รูปแบบของ
การเล่าข่าวผ่านพิธีกรเป็นสิ่งที่ไม่สนับสนุน หรือไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอ เพราะจากการติดตามใน
หลายๆรายการโดยเฉพาะรายการที่มีความเป็นข่าวในเชิงวาไรตี้ หรือกอสซิป ก็จะใช้การพูด การ
กล่าวถึงแตงโม ในทางที่ไม่เหมาะสม เมื่อรับชมโดยภาพรวมแล้วมองว่าเป็นการอคติกับผู้ที่เป็นข่าว
ด้วย 

การพูดกระแหนะกระแหนแหละ พูดเหมือนๆแบบว่าแดกว่าดัน  จิกๆกัดๆ กับ
บางทีบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบ แล้วโดยส่วนตัว เวลาอ่านข่าวก็จะเอนเอียง
ไปบ้าง ก็จะแบบพูดเกินจริงไป หรือแบบพูดในสิ่งที่แบบประมาณนั้น บางคนก็
อ่านตามเนื้อข่าว แต่บางคนก็แบบว่าอ่านจิกกัด ถ้าพวกจิกกัดก็จะเป็นรายการ
แบบกอสซิป ดูแล้วมีความอคติ ถ้าสมมติว่าเขาชอบคนไหนเขาก็จะเยินยอ พ่ีว่า
น่าจะมีคนเคยเห็นแบบ สมมติว่าพ่ีรักโม เราก็จะรู้สึกได้ เพราะเราก็จะรู้ว่าตรงนี้
มันไม่ใช่นะ แต่บางทีเราก็แบบถ้าเขาชอบคนนี้เขาก็จะเยินยอ พูดไปซะจนแบบ
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ให้ดูดีได้ แต่ถ้าเขาไม่ชอบพ่ีโม เขาก็อ่านข่าวคืออ่านตามที่ต้องอ่าน แต่ก็แบบว่า
มันดูออกอ่ะ (ธัญญรัศม์ บุญญาพรสิรนนท์, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559) 
อีกทั้งในการน าเสนอผ่านรูปแบบของสกู๊ปลงเสียงเกี่ยวกับไทม์ไลน์ชีวิตรัก ในมุม

ของผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม มีการให้ความสนใจในการติดตามรับชม แต่เข้าใจในการน าเสนอใน
เนื้อหาเพราะก็น าเสนอตามความเป็นไปจริงๆ โดยในด้านอารมณ์ของเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีผล
ทางอารมณ์ความรู้สึกนระดับหนึ่งเช่นกัน 

ก็รู้สึกเสียดาย เสียใจ ท าไมต้องเลิกกัน ท าไมไม่ผ่านปัญหาอะไรไปด้วยกัน มีผล
ต่ออารมณ์ของพ่ีด้วย มันก็ไม่ถึงกับดราม่าแต่ก็ซึ้ง ก็เศร้า ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น 
(ธัญญรัศม์ บุญญาพรสิรนนท์, สัมภาษณ์,  26 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้นในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าวโดยปราศจากความ

เห็นชอบในตัวดาราคนใดคนหนึ่ง มองรูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงหลายๆรายการ ที่
อาจจะแสดงออกด้วย สีหน้า น าเสียง หรือลักษณะค าพูดที่สามารถสร้างผลกระทบทางจิตใจได้กับตัว
แตงโม 

มันก็มีหลายช่อง ถ้าเป็นลักษณะการเสนอข่าวให้โตโน่ก็เป็นเห็นอกเห็นใจ แต่ว่า
ถ้าเป็นของแตงโมก็รู้อยู่ว่าพ้ืนฐานความรู้สึกของนักข่าวที่มีในแง่ลบกับแตงโมก็มี
อยู่ บางทีก็พูดเหน็บๆ เจ็บๆ ก็มี ซึ่งผลที่ออกมาอย่างนั้นแตงโมท าไวก่อนหน้านั้น 
แล้วการน าเสนอข่าวมันก็มีเหน็บบ้าง มีหลุดๆ ก็มีหลุดมาบ้าง แต่จริงๆก็บางจุดก็
ไม่ค่อยเหมาะ ไม่สมควร (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 
นอกจากนั้นในมุมของสกู๊ปเอง วิมล ยะก๊บ ยังให้มุมมองว่าเป็นเรื่องของการ

สร้างดราม่าให้เกิดการติดตามต่อ โดยเฉพาะการน าเสนอช่วงที่เคยรักกันจนมาถึงวันหนึ่งที่ต้องเลิกกัน 
สร้างการติดตามนะ มีผลในการติดตาม ถ้าน าเสนอในลักษณะดราม่าก็อยากจะ
ติดตามต่อ คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเลิก แต่บางทีน าเสนอข่าวว่าเลิกกันเพราะอะไร
คนก็สนใจ ถ้าเกิดว่ามีดราม่าขึ้นมา มีช่วงเคยรักกัน เคยจัดพิธีหมั้นกัน มีเสียงพูด
ออกมาว่าเป็นยังไง แล้วก็ตอนที่ออกมาร้องไห้ มันก็สะท้อนออกมา (วิมล ยะก๊บ, 
สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 

 
4.6 แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพื่อน ำเสนอ 
 

หากกล่าวถึงแหล่งข่าวกับการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก 
โดยเฉพาะกรณีการน าเสนอข่าวของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) กับ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
เป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางด้านอารมณ์และจิตใจ ทั้งต่อตัวของดาราผู้มีชื่อเสียงที่เป็นข่าว



147 
 

เอง และผู้รับสารที่เป็นแฟน กับผู้รับสารโดยทั่วไปด้วย แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่ง
ความหมายของแหล่งข่าวในงานวิจัยนี้นั้น คือผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ อัพเดทสถานการณ์ และ
บอกต่อเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ แตงโม และโตโน่ เพ่ือให้รายการข่าวบันเทิงนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาสรุป และถ่ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน์ ซึ่งแหล่งข่าวที่กล่าวมาข้างต้น จะท าหน้าที่ถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านทางโทรทัศน์เองก็ได้ หรือจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับนักข่าวเพ่ือน ามาเสนอต่อผ่านทางรายการ 
โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง และในส่วนที่เป็นของ
ผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 
4.6.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูล ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระ

ข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในการท าหน้าที่ของบรรณาธิการข่าวบันเทิงนั้นกับการหาแหล่งข่าวเพ่ือมา

น าเสนอข่าวบันเทิง แหล่งข่าวแรกและดีที่สุดคือผู้ที่เป็นเจ้าของประเด็น หรือเป็นดาราที่เป็นประเด็น 
ก็คือแตงโม และโตโน่ ซึ่งหากในกรณีที่เข้าถึงแหล่งข่าวเบื้องต้นไม่ได้ ก็จะต้องมองหาคนใกล้ชิดที่อยู่
ในเหตุการณ์ หรือมีการรับรู้ความเป็นไปของดาราที่เป็นประเด็นนั้นๆ แต่นอกเหนือจากนั้นการเข้าหา
แหล่งข่าวอ่ืนๆรองลงมาของแต่ละรายการก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแนวคิดของรายการในการ
น าเสนอ ดังตาราง 4.25 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.25  
 
วิเคราะห์แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพื่อน าเสนอจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพ่ือน ำเสนอ 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
แหล่งข่ำวจำก ดำรำผู้เจ้ำของประเด็น แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด  
- ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
- ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
- ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาการและการรักษา ของแตงโม ภัทรธิดา 
- แป๊ะซะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเหตุการณ์เพราะเป็นเพื่อนสนิท
ของแตงโม ภัทรธิดา และเป็นคนน าแตงโม ส่งโรงพยาบาล 
-  แส งรวี  ค า วิ ลั ยศั กดิ์  น้ อ งส าวของ โต โน่  ที่ ออกมา โพสต์    
อินสตาแกรมถึงความรู้สึกหลังเกิดเหตุการณ์นี้ข้ึน 
 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

แหล่งข่ำวจำก ดำรำผู้เจ้ำของประเด็น แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด  
- ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
- ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
- ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาการและการรักษา ของแตงโม ภัทรธิดา 
- แป๊ะซะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเหตุการณ์เพราะเป็นเพื่อนสนิท
ของแตงโม ภัทรธิดา และเป็นคนน าแตงโม ส่งโรงพยาบาล 
- แอน วริษฐา เพื่อนสนิทในวงการบันเทิงที่ร่วมอัพเดทเหตุการณ์การ
ทานยานอนหลับเกินขนาดของแตงโม ภัทรธิดา 
 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

แหล่งข่ำวจำก ดำรำผู้เจ้ำของประเด็น แพทย์ผู้ดูแล และแฟนคลับ  
- ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
- ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
- ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาการและการรักษา ของแตงโม ภัทรธิดา 
- แฟนคลับในการแสดงความคิดเห็นและการให้ก าลังใจ 
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ตารางที่ 4.25  
 
วิเคราะห์แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพื่อน าเสนอจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพ่ือน ำเสนอ 
4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 
แหล่งข่ำวจำก ดำรำผู้เจ้ำของประเด็น แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด 
: 
- ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
- ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
- ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาการและการรักษา ของแตงโม ภัทรธิดา 
- แป๊ะซะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเหตุการณ์เพราะเป็นเพื่อนสนิท
ของแตงโม ภัทรธิดา และเป็นคนน าแตงโม ส่งโรงพยาบาล 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

แหล่งข่ำวจำก ดำรำผู้เจ้ำของประเด็น แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด 
: 
- ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
- ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
- ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาการและการรักษา ของแตงโม ภัทรธิดา 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

แหล่งข่ำวจำก ดำรำผู้เจ้ำของประเ ด็น แพทย์ ผู้ ดูแล และ
นักวิชำกำร : 
- ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
- ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
- ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาการและการรักษา ของแตงโม ภัทรธิดา 
- จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มศว 
- บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย 
- มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้า 
- พญ.พรพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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จากตาราง 4.25 สรุปได้ว่า การน าเสนอเนื้อหาในกรณีศึกษาข้างต้นผ่านรายการ
ข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้น ในทุกๆรายการจะมีการเข้าถึงแหล่งข่าวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเข้าถึง
แหล่งข่าวในการท าข่าวนั้น อาจไม่จ าเป็นต้องมีตัวของแหล่งข่าวมาน าเสนออยู่หน้าจอ หรือจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่อยู่หน้าจอด้วยก็ได้ แต่แหล่งข่าวในกรณีนี้นั้นคือส่วนของการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงๆต่างๆ
เพ่ือมาประกอบการน าเสนอผ่านรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ โดยในทุกๆรายการข่าวบันเทิงนั้นจะ
มีการเข้าถึงแหล่งข่าวหลักๆเหมือนกัน คือ คู่กรณีของเหตุการณ์ นั่นก็คือ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 
(แตงโม) , ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) และทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ซึ่งทั้ง 3 
แหล่งข่าวนี้คือการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน าเสนอความเป็นไปของสถานการณ์ในเวลานั้นๆ รวมถึง
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของคู่กรณี เพ่ือติดตามข่าวให้ทันกระแส ส่วนแหล่งข่าวอ่ืนๆที่หลายๆรายการ
ได้มานั้นและมีความแตกต่างกันออกไป เป็นแหล่งข่าวที่จะให้ข้อมูลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ารายการข่าวนั้นๆมี
แนวคิดในการน าเสนออย่างไร ก็จะไปเลือกแหล่งข่าวที่สนับสนุนแนวคิดของรายการมาน าเสนอ 

อย่างกรณีการน าเสนอของรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะมีความ
ชัดเจนในแนวทางการน าเสนอตามแนวคิดของรายการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแหล่งข่าวที่น าเสนอนั้นมีการต่อ
ยอดออกไปในลักษณะเชิงวิชาการ และความรู้ ซึ่งเป็นการก าหนดวาระการน าเสนอโดยตัวรายการเอง
นอกเหนือจากการตามวาระที่มีเป็นกระแสสังคม ซึ่งการท างานในลักษณะนี้มาจากการท าตามแนวคิด
ของรายการ แม้ว่าผู้ที่มองถึงการเข้าถึงแหล่งข่าวในลักษณะนี้อาจจะยากกว่าแหล่งข่าวในสายบันเทิง 
แต่ส าหรับบรรณาธิการและทีมงานมองว่าแหล่งข่าวในลักษณะดังกล่าวเป็นแนวทางที่รายการท ามา
ตลอด ท าให้มีความเชี่ยวชาญกว่ารายการข่าวบันเทิงอ่ืนๆในการเข้าถึง และถ่ายทอดออกมาเป็นวาระ
รูปแบบดังกล่าว 

เราไม่ได้ท าข่าวตามวาระ ตามหมายข่าวที่มี หรือเกิดข่าวแล้ววิ่งตามแล้วก็ขยี้มัน
ออกมา อันนั้นไม่ใช่ คือส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่เราก าหนดวาระของเราเอง คือถ้า
เป็นข่าวค่ าแต่ละวันจะมีสกู๊ปประจ าหลากหลายมากเลย นั่นต่างหากเป็นสิ่งที่เรา
ก าหนดวาระของเราเอง เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นวาระที่ตามพีอาร์บ้าง 
ใครบ้างที่ให้ไปมีหมายนั้นหมายนี้ ซึ่งของเราที่มีกลางคืนที่ เห็นเนี่ยก็คือก าหนด
เป็นวาระ ในขณะที่ข่าวตอนเช้า 11.00 น. ก็จะเป็นตามกระแสที่สนใจ แต่เป็น
ข้อมูลที่ท าให้ครบมุมมากที่สุด เพราะฉนั้นจะเห็นเลยว่ามันมีความต่างอยู่ (พรรณี 
รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 
ส าหรับเราพวกอาจารย์ นักวิชาการ เพราะมีฐานของความน่าเชื่อถือในข่าวอยู่
แล้วเขาจะรู้ว่าข่าวของไทยพีบีเอสเป็นอย่างไร อันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก บางทีคนที่
ท าบันเทิงจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าไม่ได้มีความคิดว่าจะท าเรื่องพวกนี้ แต่เราคิด
กันมาตั้ งแต่แรกว่าเราท างานแนวนี้  เพราะฉนั้นพวกอาจารย์ เหล่านี้คือ
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กัลยาณมิตรมากกว่า เพราะฉนั้นเขาจะรู้และเป็นคนที่แบบคุยกันแล้วคลิก
มากกว่า อันนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากอาจจะเป็นเรื่องของดารา ดาราที่เบอร์
ใหญ่ๆมีผู้จัดการส่วนตัวอย่างนี้ แบบนี้คือไม่ค่อยอยากจะมาพูดในนามของทีวี
สาธารณะเพราะรู้ว่าขายของไม่ได้ (อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์ , สัมภาษณ์, 16 
พฤษภาคม 2559 ) 
ในด้านของ จักริน อดิเรก หัวหน้าฝ่ายข่าวบันเทิงทีวีพูล ที่รับหน้าที่ในการดูและ

การก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงในรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 กลับมองอีกมุมในการ
เข้าถึงแหล่งข่าวตามลักษณะของรายการ ซึ่งแตกต่างออกไปในมุมมองการน าเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส โดยรายการ ทีวีพูลไลฟ์ นั้น มีแนวทางในการน าเสนอที่ทัน
ต่อกระแส สถานการณ์ และความเป็นไปของวงการบันเทิง ท าให้การเข้าถึงแหล่งข่าวของทีวีพูลไลฟ์
นั้นจะไม่เน้นในทางวิชาการ หรือในมุมมองที่ต้องใช้ความคิดหนักเป็นพิเศษ แต่กลับมองแหล่งข่าวที่จะ
ให้ข้อมูลกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้รู้ลึก รวดเร็ว แต่ถูกต้อง 

แหล่งข่าวอ่ืนๆต้องมีค่ะ ต้องมีอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ทีวีพูลนะคะ อย่างเช่นโรงพยาบาล 
เพ่ือนซี้แตงโม เราก็ต้องพยายามหาข้อมูล รวมไปถึงน้องสาวโตโน่ แม่โตโน่ เพ่ือน
โตโน่ ว่าอย่างไรบ้าง เขายังไงรู้ข่าวก่อน ยังไง รวมจนโน้นไปถึงคนข้างบ้าน ทุก
อย่างส าคัญหมดค่ะ จริงๆเรื่องแหล่งข่าวมันก็ต้อง บางทีแหล่งข่าวมันมีมั่วด้วย
ต้องเช็คให้ดีค่ะ (จักริน อดิเรก, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559) 

4.6.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูล ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็น
แฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีการ
ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นแหล่งข่าวในการให้ข้อมูล โดยสรุปดังตาราง 4.26 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.26 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นแหล่งข่าวในการให้ข้อมูลจากกรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 
-  ผู้ รั บสารที่ เป็นแฟนของแตงโม มองถึ ง
แหล่งข่าวโดยภาพรวมเหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่
เป็นข่าวเอง / แฟนคลับตอบได้บ้าง เพราะไม่ได้
รู้ไปหมดทุกเรื่อง 
- ผู้รับสารที่ เป็นแฟนของโตโน่ แหล่งข่าวที่
ออกมามีความเหมาะสม โดยเฉพาะโตโน่เอง
เป็นแหล่งข่าวที่ดีที่สุด / แฟนคลับตอบได้บ้าง 
ต้องรักษาภาพ 
 

แหล่งข่าวที่ออกมานั้นเหมาะสมโดยเฉพาะเจ้า
ตัว เพราะคนอ่ืนอาจไม่รู้จริง ประเด็นนี้ต้องการ
ความน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นแหล่งข่าวอ่ืนต้องมีระยะ
ความสนิทสนม ไม่ใช่แหล่งข่าวไกลๆ 

 
จากประเด็นการแหล่งข่าวในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีศึกษาการ

น าเสนอ เรื่องราวของแตงโม และโตโน่นั้น ในมุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม มองถึง
บทบาทของการเป็นแหล่งข่าวซึ่งตนเอง ซึ่งถึงแม้จะยังไม่มีนักข่าว หรือผู้สื่อข่าวคนไหนเข้ามา
สัมภาษณ์ แต่ถึงเข้ามาก็คงไม่สามารถให้ข้อมูลบางอย่างได้ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ
ทางจิตใจ แล้วคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดก็คือตัวของผู้เป็นข่าวเอง 

เรื่องอ่อนไหวบางเรื่องเขาก็บอกแต่ว่าเราก็พูดต่อไม่ได้ มันเหมือนเป็นการคุยกัน
แบบพ่ีน้อง ซึ่งก็ไม่มีผู้สื่อข่าวบันเทิงมาถามพ่ีหรอก ถึงมาถามพ่ีก็บอกไม่ได้อยู่ดี 
แล้วเราก็เป็นการคุยเล่น จะเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันก็อยู่ที่ตัวเขา เราก็
คุ ย เ ล่ น กั น เ หมื อน เ พ่ื อนกั น  เ อ า ไปบอกมั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ น อะ  ( ป ริ ญญา  
มั่นสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นนี้ กุลธิดา ศรีสินสมุทร ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามการน าเสนอของ

รายการข่าวบันเทิงมองถึงการน าเสนอเกี่ยวกับแหล่งข่าวที่ได้ข้อมูลมาว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
เหตุการณ์ของข่าวนั้นๆ และด้วยความเป็นข่าวบันเทิงอาจจะไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงแหล่งข่าวทุกช่องทาง
เกินความจ าเป็นจะท าให้ไม่เกิดความน่าเชื่อถือกับข่าว 

แหล่งข่าวบางแหล่งมองว่าไม่จ าเป็น อย่างคนข้างบ้าน ไม่มีความจ าเป็นเลย
เพราะเขาอาจจะไม่รู้จริงด้วยก็ได้ มันเหมือนกอสซิปเกินไป ดูไม่มีความน่าเชื่อถือ 
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คือไม่จ าเป็นจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะไม่ใช่ข่าวอาชญากรรม 
(กุลธิดา ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

 
โดยสรุป การการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ของรายการข่าว

บันเทิงทั้ง 6 รายการ 6 ช่องนั้น ต่างมีแนวคิดพ้ืนฐานในการน าเสนอที่มีความคล้ายกันคือความ
ต้องการในการติดตามความเคลื่อนไหว ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นกระแสที่สังคมต้องการรับรู้เพราะเป็น
เรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับดาราที่มีชื่อเสียง แต่ในด้านของความแตกต่างกันนั้น จะอยู่ที่แนวทาง
ต่อไปในการน าเสนอที่มีทั้งน าเสนอเพ่ือสร้างอารมณ์ในการติดตาม , น าเสนอเพ่ือสร้างความรู้ความ
เช้าใจในเหตุการณ์ และน าเสนอเพ่ือสร้างประโยชน์และความรู้ให้เกิดกับผู้ชม หรือผู้รับสาร 

การรับรู้ของผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่ จะเห็นได้ว่า เป็นการรับรู้โดยทั่วไปไม่มีอารมณ์
ร่วม เพราะมีการรับรู้ภูมิหลังของเหตุการณ์ที่มากกว่าการน าเสนอของข่าว เนื่องจากปัจจัยของความ
ใกล้ชิด และความผูกพันส่วนตัวที่ท าให้ผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่รับรู้ถึงเรื่องราวชีวิตของโตโน่ จึงมีผล
ทางความคิดที่ขัดแย้งในหลายๆประเด็นจากการก าหนดวาระของข่าวบันเทิง ทั้งประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
กับโตโน่เอง และประเด็นที่รายการน าเสนอเกี่ยวกับแตงโม และกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่จะไม่
นิยม หรือให้ความสนใจน้อย ในการติดตามข่าวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแตงโม ส่งผลให้การก าหนด
วาระของเนื้อหา และการน าเสนอผ่านวิธีการต่างๆ ไม่ได้มีผลต่อความสนใจของผู้รับสารที่เป็นแฟน 
โตโน่ ถึงแม้ว่าจะเป็นการน าเสนอท่ีส่งผลทางอารมณ์ก็ตาม  

ในขณะที่ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม ถึงจะมีการรับรู้ภูมิหลังของแตงโมในระดับหนึ่ง 
แต่ก็ยังมีอารมณ์ร่วมกับการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เพราะสามารถสัมผัสได้ถึง
มุมมองที่ขัดแย้งกับการรับรู้ส่วนตัว รวมถึงมุมมองของความอคติบางประการที่ถูกถ่ายทอดผ่านการ
น าเสนอของรายการ อีกทั้งประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาสะเทือนใจไปยังฝ่ายแตงโม
มากกว่า จึงท าให้มีอารมณ์ร่วมกับการน าเสนอ ในขณะที่ผู้รับสารโดยทั่วไปนั้นต่างมีอารมณ์ร่วมกับ
การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีเรื่องของชีวิตเข้ามาเกี่ยว และยังมีการ
น าเสนอผ่านมุมมองต่างๆของชีวิตคู่ แต่ในประเด็นที่มีผลต่อความรู้สึกของดาราที่ตนรักผู้รับสารกลุ่มนี้
ก็ไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง เพราะประเด็นในการน าเสนอมีผลกระทบทาง
จิตใจต่อดาราที่ตนรัก  

นอกจากนั้นผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าวบันเทิงในประเด็นที่เกี่ยวกับแตงโม และ 
โตโน่ ซึ่งไม่ได้ชื่นชอบใครเป็นพิเศษ ต่างมีอารมณ์ร่วมกับการน าเสนอขึ้นอยู่ว่าจะมีมากหรือน้อยก็
เป็นไปตามทัศนคติเดิมที่มีต่อผู้ตกเป็นข่าว และวิธีการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงที่สร้างการ
ดึงดูด ทั้งการรายงานในเชิงข่าว รวมถึงการน าเสนอในลักษณะวาไรตี้ ซึ่งสิ่งที่ผู้รับสารโดยทั่วไปแสดง
ความคิดเห็นออกมา ถึงแม้จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อยู่ตลอดตามการก าหนด
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วาระของรายการข่าวบันเทิง ตั้งแต่เริ่มประเด็น จนคลี่คลาย แต่ในบางประเด็นผู้รับสารโดยทั่วไปยัง
มองถึงความไม่เหมาะสมในการน าเสนอ เช่น กรณีการน าเสนอการแถลงข่าวทั้งที่ร่างกายและจิตใจยัง
ไม่พร้อม รวมถึงการน าเสนอที่เอนเอียงไปทางฝ่ายชายของหลายๆสถานี รวมถึงการน าเสนอผ่าน
บุคคลหรือตัวละครที่มีความใกล้ชิด เพราะมีผลต่อความรู้สึกของผู้เป็นข่าว โดยเฉพาะการน าเสนอ
ผ่านคุณพ่อของแตงโม 
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บทที่ 5 
กำรก ำหนดวำระประเด็น กำรน ำเสนอกำรเข้ำรับกำรรักษำโรคไข้เลือดออก  

จนกระทั่งเสียชีวิต ของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
 

จากการศึกษาในหัวข้อ “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์”กรณีศึกษา : การน าเสนอการเข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดออก จนกระทั่งเสียชีวิต ของ 
ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) มีการศึกษาโดยผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์การน าเสนอถึงเนื้อหาที่น าเสนอผ่าน
ทางรายการข่าวบันเทิงของ 6 สถานีโทรทัศน์  

1. รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ออกอากาศ ช่อง 3 
2. รายการข่าวและรายการพาเหรดบันเทิง ออกอากาศ ช่อง ไทยรัฐทีวี 
3. รายการ One บันเทิง ออกอากาศ ช่อง One 
4. รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ออกอากาศ ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 
5. รายการทีวีพูลไลฟ์ ออกอากาศ ช่อง 5 
6. รายการข่าวบันเทิง และไทยบันเทิง ออกอากาศ ช่อง ไทยพีบีเอส 
จากทั้งรายการข่าวบันเทิงที่ออกอากาศผ่านทั้ง 6 ช่องทางโทรทัศน์นั้น ต่างเป็นช่องที่

ได้รับความนิยมในการติดตาม และเป็นที่รู้จักของผู้รับสารในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละรายการ แต่ละ
ช่องนั้นก็มีลักษณะการบริหารและการจัดการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่งผลไปยังการน าเสนอประเด็น 
การน าเสนอการเข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดออก จนกระทั่งเสียชีวิต ของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ)   โดย
ผู้วิจัยจะแบ่งการศึกษาออก โดยการวิเคราะห์ และอภิปรายเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้ 

5.1 การน าเสนอ การก าหนดวาระประเด็นการน าเสนอของกรณีศึกษา 
5.1.1 การเปิดประเด็น / ปมปัญหาที่เกิด 
5.1.2 เหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหามากข้ึน 
5.1.3 จุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ 
5.1.4 จุดคลี่คลายของเหตุการณ์ 
5.1.5 เหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

5.2 การน าเสนอผ่านบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
5.2.1 บุคคลหลัก 
5.2.2 บุคคลประกอบ 
5.2.3 บุคคลในบางเหตุการณ์ 

5.3 การน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์ 
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5.4 การน าเสนอประเด็นจากกรณีศึกษา 
5.4.1 ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับดาราและบุคคลผู้มีชื่อเสียง 
5.4.2 ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้และแง่คิดการใช้ชีวิต 

5.5 รูปแบบของรายการในการน าเสนอ 
5.6 แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพ่ือน าเสนอ 
โดยในงานการวิเคราะห์ผลการวิจัย จะด าเนินการวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของ 

ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ตั้งแต่มีกระแสการขอรับบริจาคเลือด จนกระทั่งพบว่าปอป่วยเป็นเป็น
ไข้เลือดออก และเข้ารับการรักษาจนในที่สุดเสียชีวิต และมีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งขอ
ล าดับเหตุการณ์ไว้ ดังต่อไปนี้ (ติดตามรายละเอียดที่ภาคผนวก ข.) 
 

 
 
ภาพที่ 5.1 ไทม์ไลน์เหตุการณ์กรณีของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
 

จากแนวทางในการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ือประกอบกับการ
วิเคราะห์ โดยกลุ่มที่สัมภาษณ์ ได้แก่ บรรณาธิการข่าวบันเทิงของรายการข่าวบันเทิงทั้ง 6 ช่อง , กลุ่ม
ผู้รับสารที่เป็นแฟน ของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) และกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไป ซึ่งผลของการศึกษาท้ังใน
ส่วนของเนื้อหาของรายการและในส่วนของการให้สัมภาษณ์ออกมาเป็นดังตารางต่อไปนี้ 
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5.1 กำรน ำเสนอ กำรก ำหนดวำระประเด็นกำรน ำเสนอของกรณีศึกษำ 
 

จากกรณีการข่าวการป่วยเป็นไข้เลือดออกจนเสียชีวิต และน าไปสู่การจัดงานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ ของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ในด้านของการน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงนั้นก็มีการ
ก าหนดวาระออกมาเป็นล าดับของเหตุการณ์ที่มีตั้งแต่ ก่อนจะเป็นประเด็นที่มีกระแส จนพัฒนามาถึง
ช่วงเหตุการณ์ที่เป็นกระแส ซึ่งกลายเป็นวาระแห่งชาติ หรือวาระที่สังคมให้ความสนใจ และน ามาสู่
เหตุการณ์ที่คลี่คลายจากกระแส ซึ่งแต่ละช่วง แต่ละเวลา ในการน าเสนอข่าวของปอนั้น มีเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา แต่มีการจ าแนกการก าหนดวาระออกมา โดยการวิเคราะห์จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนด
วาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 
5.1.1 กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด   

5.1.1.1 กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำว
บันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากการน าเสนอข่าวในการเปิดประเด็นของเหตุการณ์การป่วยเป็น
ไข้เลือดออกของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) เริ่มจากการที่มีกระแสการขอรับบริจาคเลือดโดย วิทยา  
วสุไกรไพศาล (อ๋ัน) เพ่ือนสนิทของปอ ที่โพสต์เฟซบุ๊คของรับบริจาคเลือดช่วยปอ ท าให้เป็นกระแสที่
ถูกกล่าวถึงอย่างรวดเร็ว น ามาซึ่งการติดตามความเคลื่อนไหวของแต่ละรายการข่าวบันเทิง รวมทั้ง
รายการข่าวสถานการณ์ของวันอีกด้วย ซึ่งเรื่องราวถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในช่วงค่ าของวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 และจึงมีการติดตามเพ่ือรายงานในคืนวันนั้นเลย และน าไปสู่อีกวัน โดยมีการหนด
วาระการน าเสนอท่ีคล้ายกัน ต่างกันที่เวลาในการน าเสนอ ดังตาราง 5.1 ต่อไปนี้  
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ตารางที่ 5.1  
 
วิเคราะห์การเปิดประเด็นในการน าเสนอเหตุการณ์ / ปมปัญหาที่เกิดขึ้น จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ กำรเปิดประเด็นในกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ /  
ปมปัญหำที่เกิดขึ้น 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม เช้ำวันใหม่ : 
น าเสนอประเด็นการเข้ารักษาด่วนเกี่ยวกับอาการไข้เลือดออกของ 
ปอ ทฤษฎี โดยมีอาการตกเลือดและไตวายเฉียบพลัน โดยมีเพื่อนๆ
ในวงการเข้าเยี่ยม โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวตลอด
ระยะเวลาที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรามาธิบดี 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง  

(ไทยรัฐทีวี) 

เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม ค่ ำวันเกิดเหตุ : 
น าเสนอประเด็นในสังคมออนไลน์ที่โพสต์ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A 
เพื่อช่วยเหลือปอ ทฤษฎี หลังจากเข้ารับการรักษาโดยด่วนจาก
อาการของโรคไข้เลือดออก และมีการติดตามข่าวโดยการส่งนักข่าว
ไปประจ าตั้งแต่คืนแรกที่มีข่าวและอัพเดทอาการมาอย่างต่อเนื่อง 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม ค่ ำวันเกิดเหตุ : 
น าเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดกับปอ ทฤษฎี กรณีการป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกโดยมีเกล็ดเลือดต่ า ซึ่งมีการรายงานถึงอาการแต่ก็เป็น
การรายงานเรื่องนี้สั้นๆในช่วงแรก โดยการรับข้อมูลเบื้องต้นจากทีม
แพทย์ท่ีท าการรักษา และอธิบายอาการ 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม เช้ำวันใหม่ : 
น าเสนอประเด็นการแถลงจากโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยน าเสนอ
ข้อมูลการแถลงของแพทย์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่รุนแรง โดย
อธิบายการใช้เครื่องช่วยหายใจ การฟอกไต และระวังโรคแทรกซ้อน
ที่อาจเกิด 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม : ค่ ำอีกวัน 
น าเสนออัพเดทสั้นๆเกี่ยวกับการเข้าโรงพยาบาลเพื่อท าการรักษา
โดยปอ ทฤษฎี มีอารการแทรกซ้อนไตวาย จากภาวะโรคไข้เลือดออก 
และไม่มีการอธิบายรายละเอียดในเบื้องลึก 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

เร่ิมต้นกับเหตุกำรณ์ที่ เป็น กระแสสังคม ค่ ำวันเกิดเหตุ : 
น าเสนอเหตุการณ์ด่วน รายงานสดทางโทรศัพท์ ถึงการเข้ารับรักษา
อาการป่วยของปอ ทฤษฎี จากโรคไข้เลือดออก ซึ่งทรุดหนัก เกล็ด
เลือดต่ า และอัพเดทข้อมูลการขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A 
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จากตารางที่ 5.1 สรุปได้ว่า การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ในประเด็นของเหตุการณ์ที่มีการเปิดประเด็นในการน าเสนอ หรือปมปัญหาที่น ามาสู่การ
น าเสนอข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ก็คือเหตุการณ์ที่มีกระแสการเข้ารับการรักษา
ด่วนของปอที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีกระแสออกมามากมายหลากหลายประเด็น โดยมีกระแสว่า
ปอป่วยด้วยไข้เลือดออก อาการทรุด เกร็ดเลือดต่ า เป็นที่มาของการรับบริจาคเลือก ซึ่งสิ่งที่พบได้จาก
ตารางดังกล่าวจะเห็นถึงลักษณะของความแตกต่างกันในวาระแรกการน าเสนอข่าว คือรายการข่าว
บันเทิงที่ออกอากาศกลางคืนของวันนั้น อย่าง รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี , รายการ 
One บันเทิง ทางช่อง One และรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะมีการติดตาม อัพเดท 
และน าเสนอเหตุการณ์ในเวลานั้นโดยเร่งด่วน ส่วนรายการอ่ืนๆที่มีการออกอากาศในช่วงเช้าและ
กลางวัน จะน าเสนอเรื่องนี้ในวันต่อมาพร้อมทั้งน าเสนอถึงข้อมูลที่ลึกขึ้น ทั้งรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ 
ทางช่อง 3 , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5  

จากการศึกษา พบว่า เมื่อเกิดประเด็นจากกระแสการขอรับบริจาคเลือด
กรุ๊ป A ให้ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ท าให้มีการตามติดอย่างต่อเนื่องว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ซึ่งเหตุการณ์
เกิดตอนช่วงค่ าท าให้รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี มีการติดตามความเคลื่อนไหวด้วย
การส่งนักข่าวเพ่ือเข้าไปหาข่าวแล้วทราบถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับดาราคนมีชื่อเสียงแล้ว ยังส่งผลต่อ
ภาคสังคมในด้านสาธารณสุขด้วยเช่นกัน 

กรณีนี้เป็นเคสที่ผลกระทบในเชิงสาธารณสุขด้วย ที่ผ่านมาพอเราเห็นข่าว
นี้ปั๊ปเราก็ “โอ้ รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอไข้เลือดออก” ตอนแรกเราก็ไม่
เชื่อว่าสถานการณ์ของปอจะรุนแรงขนาดนั้น พอตรวจสอบเข้าไปลึกๆ
เนี่ยก็พบว่าความรุนแรงมาก 2.ประเด็น ปอ เป็นคนที่มีชื่อเสียง และมี
กรณีนี้มีผลกระทบต่อสาธารณสุขในเชิงระดับประเทศ เพราะฉะนั้นเราก็
ต้องมีการวางแผนในการท างานว่าเกาะติดเรื่องนี้ เพราะว่าไม่ใช่แค่ดารา
นักแสดงคนหนึ่งที่มีข่าวทั่วไป แต่เป็นเรื่องสาธารณสุขของประเทศด้วย 
(ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้นใน รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ซึ่งน าเสนอในอีกวัน

ต่อมาโดยเป็นวาระเร่งด่วนเช่นกัน ก็มีการเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกหลังจากท าการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
เพราะหลังจากมีกระแสก็มีการส่งนักข่าวเข้าไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเลย แต่ในความจริงมีข้อมูลที่ลึก
มากกว่าช่องอ่ืนๆด้วย แต่ยังไม่สามารถน าเสนอได้เท่าที่ควรเพราะห่วงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับญาติ
ในช่วงวันแรกๆ 
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หลายเรื่องด้วยความที่เราสนิทกับทางผู้จัดการ ทางเราตัวพ่ีเองจะรู้เป็น
ระยะๆ รู้หลายๆอย่าง รู้ตั้งแต่วันแรกเพราะวันแรกเราก็ไปเฝ้ าอยู่ที่
โรงพยาบาล แต่สิ่งที่เรารู้บางที่เราไม่อยากน าเสนอไป เพราะว่ามันมี
ผลกระทบต่อญาติเขาแน่นอน จิตใจ ญาติบางคนยังไม่รู้ หรือเรื่องบาง
เรื่องเรารู้สึกว่าถ้าญาติไม่พูด เราก็ไม่ควรพูด เพราะอย่างที่บอกว่า 
อินฟอร์มเราต้องได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่ยินยอม (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, 
สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 

5.1.1.2 กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน 
และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอที่เป็นการเปิดประเด็น หรือเป็นปม
ปัญหา สรุปดังตาราง 5.2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.2 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอการเปิดประเด็น / น าเสนอปมปัญหา จากกรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 
รับรู้ข่าวนี้ผ่านทางสังคมออนไลน์ และโทรทัศน์ 
ไปพร้อมๆคนอ่ืนๆ เพราะในตอนแรกญาติยังไม่
ต้องการจะบอกให้ใครรู้ 

 

รับรู้ผ่านการแชร์ในสังคมออนไลน์ แต่ติดตาม
ข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา 
 

 
จากการก าหนดวาะของรายการข่าวบันเทิงนั้น ในวาระทีเป็นการเปิด

ประเด็น หรือน าเสนอปมปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ในมุมของ ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ ผู้รับสารที่เป็น
แฟนของปอ มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ด่วนจริงๆ ในการเข้าถึงข้อมูลก็รับรู้พร้อมๆกับรายการโทรทัศน์
ต่างๆ ผ่านการโพสต์เพ่ือขอรับบริจาคเลือดจาก “อ๋ัน วิทยา วสุไกรไพศาล” ซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของปอ 
ท าให้แฟนคลับไปโรงพยาบาลและนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเฝ้าอาการป่วยของปอ อย่างใกล้ชิด ซึ่ง 
ลภัสรดา บอกว่าในตอนแรกยังไม่มีใครรู้เพราะญาติยังไม่ต้องการให้รู้ 

ตอนนั้นยังไม่มี ใครรู้ เลย รู้พร้อมๆกันหลังจาก อ๋ัน เขาโพสต์บน 
อินสตาแกรมขอรับบริจาคเลือด ซึ่ งแฟนคลับก็ ไปกันแต่วันนั้น
โรงพยาบาลรามาธิบดีเขาปิดให้รับบริจาคแล้ว แต่แฟนคลับก็พยายามอยู่
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แถวโรงพยาบาล ลงมารอเซเว่นเหมือนนักข่าวที่มีบางสถานีส่งนักข่าวมา
อยู่ด้วย ซึ่งสาเหตุที่ไม่รู้เพราะว่าญาติยังไม่อยากให้ใครรู้ ตอนที่อยู่
โรงพยาบาลเดิมก่อนย้ายมาที่รามาธิบดีก็ยังไม่รู้กัน แต่หลังจากนั้นก็อยู่
เฝ้าอาการปอมาตลอด (ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 
2559) 
ในขณะที่ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าวนี้นั้น ก็มีการรับรู้จากกระแสใน

โลกสังคมออนไลน์ที่มีการรับบริจาคขอเลือดให้กับปอ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ตกใจ และไม่
คาดคิด แต่ทั้งนี้จะมีการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการรับฟังจากคนรอบข้างเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการรับ
ฟังผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 

ครั้งแรกที่รู้ก็รู้สึกตกใจนะ วันแรกๆท่ีได้ยินข่าวได้ยินมาจากการไปซื้อของ
แล้วแม่ค้ามีการเล่ากัน ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ดูรายการข่าวทางทีวีนะ แต่ว่า
จะเปิดติดตามทางสังคมออนไลน์และดูกระแสที่มีการพูดถึงเรื่องวงในกัน 
แต่ที่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง เพราะสิ่งที่แม่ค้าพูดนั้นมาจากการ
รับชมผ่านทางโทรทัศน์ (กุลธิดา ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 
2559) 

5.1.2 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำกขึ้น   
5.1.2.1 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำกขึ้น ใน

มุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
จากที่เริ่มมีการน าเสนอประเด็นอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของ 

ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) มาสักระยะแล้วนั้น ก็น าไปสู่เหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปมปัญหามาก
ขึ้น ซึ่งโดยในกรณีศึกษานี้เหตุการณ์ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องของ
อาการท่ีบางช่วงเป็นไปในทิศทางทางที่ดี และบางช่วงเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดี แต่กรณีที่เริ่มเป็นกระแส 
หรือเป็นปัญหามากขึ้น คือการช่วงจังหวะของการสูญเสียขาซ้ายเหนือข้อเท้าเพ่ือป้องกันปัญหาที่
ตามมาจากโรคไข้เลือดออก โดยทุกรายการน าเสนอประเด็นนี้เป็นหลัก แต่มีความแตกต่างใน
รายละเอียดอื่นๆออกไป เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการรับชม ดังตาราง 5.3 ต่อไปนี้ 
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ตารางที ่5.3 
 
 วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปัญหามากข้ึนจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็น
ปัญหำมำกขึ้น 

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

ประเด็นหลัก กำรสูญเสียขำซ้ำยเหนือข้อเท้ำ :  
การน าเสนอประกาศของทีมแพทย์ฉบับที่ 14 เกี่ยวกับ
การตัดขาซ้ายเหนือข้อเท้าเพ่ือควบคุมการติดเชื้อที่รุนแรง 
ที่มีการออกมาแสดงความรู้สึกของผู้จัดการและคนใน
ครอบครัว รวมถึงยังคงน าเสนอความรู้สึกของแฟนคลับ 
และความไร้เดียงสาของน้องมะลิ ลูกสาวปอ ทฤษฎี และ
ยังมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเหตุการณ์การผ่าตัด
ปอดซ้าย ซึ่งประกาศออกมาเป็นฉบับที่ 18 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

ประเด็นหลัก กำรสูญเสียขำซ้ำยเหนือข้อเท้ำ :  
น าเสนอประกาศจากทางโรงพยาบาลฉบับที่ 14 เกี่ยวกับ
การตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้าเพ่ือรักษาการติดเชื้อ 
รวมถึงผ่าตัดหยุดเลือดในช่องปอดซ้าย จากเหตุการณ์นี้มี
การอัพเดทอาการอย่างต่อเนื่องจนถึงประกาศฉบับที่ 18 
ที่มีการผ่าตัดปอดข้างซ้ายออก โดยมีความต้องการเลือด 
อยู่ในภาวะวิกฤติ 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

ประเด็นหลัก กำรสูญเสียขำซ้ำยเหนือข้อเท้ำ :  
น าเสนอบางมุมหลังจากการผ่าตัดใหญ่ของปอ ทฤษฎี ที่
ต้องสูญเสียขาซ้ายเหนือขอเท้า น าเสนอในมุมการให้
ก าลังใจจากครอบครัว คนใกล้ตัว และคนในวงการบันเทิง 
โดยเล่าถึงการโพสต์ความรู้สึกของภรรยาที่มีต่อเหตุการณ์
นี้ จากนั้นจึงมีการน าเสนอต่ออีกในเหตุการณ์ปอดซ้ายตก
เลือดในเยื่อหุ้มปอด จนกระทั่งถุงลมรั่วในเนื้อปอด จึง
ต้องมีการผ่าตัดปอดเพ่ือช่วยหายใจ 
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ตารางที่ 5.3 
 
 วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปัญหามากข้ึนจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็น
ปัญหำมำกขึ้น 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 

ประเด็นหลัก กำรสูญเสียขำซ้ำยเหนือข้อเท้ำ :  
น าเสนอประเด็นการผ่าตัดขาซ้ายเหนือระดับข้อเท้าของ
ปอ ทฤษฎี เพ่ือท าการยื้อชีวิต รวมถึงป้องกันการติดเชื้อ 
แต่ต้องผ่าตัดหยุดเลือดในจากภาวะตกเลือดในเยื้อหุ้ม
ปอดด้านซ้าย โดยมีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากคุณ
พ่อและผู้จัดการส่วนตัว จากนั้นก็มีการติดตามอาการ
จนกระทั่งมีการผ่าตัดปอดซ้ายเนื่องจากเกิดถุงลมรั่วใน
เนื้อปอด คนในครอบครัวจึงตัดสินใจจะเปลี่ยนชื่อให้เพ่ือ
แก้เคล็ด 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) ประเด็นหลัก กำรสูญเสียขำซ้ำยเหนือข้อเท้ำ :  
น าเสนอเหตุการณ์สั้นมากๆ โดยการพาดหัวข่าวประเด็น
ตามสถานการณ์ว่าเกิดเหตุช็อคเกี่ยวกับการตัดขาซ้าย
เหนือข้อเท้าเพ่ือยื้อชีวิต โดยที่คุณพ่อท าใจไว้เบื้องต้น 
หลังจากเหตุการณ์นี้ก็มีการน าเสนออีกครั้งสั้นๆคือการ
น าเสนอเหตุการณ์ช็อคอีกรอบที่แพทย์ตัดปอด มะลิเอา
ใจช่วยพ่อ เป็นการพาดหัวในรายการและน าเสนอสั้นๆ 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

ประเด็นหลัก กำรสูญเสียขำซ้ำยเหนือข้อเท้ำ :  
น าเสนอเหตุการณ์อัพเดทอาการหลังการตัดขาซ้ายเหนือ
ข้อเท้า ถึงสัญญาณท่ีดีแต่โดยรวมยังอยู่ในภาวะวิกฤติ แต่
ก็ลดยากระตุ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องระวังคือภาวะแทรกซ้อน 
โดยมีการน าเสนอมุมมองความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิด
ไม่ได้เกิดจากโรคไข้เลือดออกเกิดจากภาวะ แทรกซ้อน 
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จากตาราง 5.3 สรุปได้ว่า รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ที่น าเสนอข่าว
เกี่ยวกับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ในประเด็นของเหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแสดัง หรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็น
ปัญหามากขึ้น ซึ่งในทุกๆรายการข่าวบันเทิง รวมถึงข่าวประจ าวันต้องน าเสนอ คือเหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความเสียใจ และไม่คาดคิดของผู้ชมกับการน าเสนอประกาศของทีมแพทย์ฉบับที่ 14 เกี่ยวกับการตัด
ขาซ้ายเหนือข้อเท้าเพ่ือควบคุมการติดเชื้อที่รุนแรง ซึ่งในทุกรายการข่าวบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นข่าว
บันเทิงรูปแบบไหนต่างมีการน าเสนอในประเด็นนี้ แต่จะมีความแตกต่างในมุมมองบางมุมมองที่
เพ่ิมเติมเข้ามาตามแนวคิดของรายการ รวมถึงมิติในเรื่องของเวลาที่น าเสนอ หากเป็นรายการ เรื่อง
เล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 และ รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี จะเป็นรายการที่ให้พ้ืนที่ในการ
น าเสนอมากเป็นพิเศษเพราะด้วยเวลาของรายการที่มีมาก และนอกจากนั้นยังมีการน าเสนออย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี ที่ถึงแม้จะไม่ได้เวลาในการ
น าเสนอมากเท่า 2 รายการข้างต้น แต่ก็เป็นรายการที่ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางข่อง 5 น าเสนอประเด็นนี้เพียงแค่การพาดหัวสั้นๆในช่วงต้นรายการ  ท าให้
เห็นว่ามีการน าเสนอ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเท่ากับรายการอ่ืนๆ 

จากการศึกษา พบว่า เหตุการณ์ในช่วงนี้เริ่มเป็นเหตุการณ์ที่มีความส าคัญ
มากขึ้น มีการติดตามจากผู้ชมมากขึ้น นักข่าวมีความต้องการในข้อมูลข่าวสารมากขึ้น แต่สิ่งที่จะ
ยืนยันได้ดีที่สุดคือการรอการแถลงข่าวจากแพทย์ที่ท าการรักษา ซึ่งแพทย์ผู้รับรักษาถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดวาระในการน าเสนอ รายการข่าวบันเทิงทุกช่องต่างมีการติดตามความเคลื่อนไหว
ที่โรงพยาบาล ส่วนส าคัญท่ีมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะอาการไม่ทรงตัวของปอเองด้วย 

มันเป็นช่วงที่คนอยากรู้ เราก็จะจัดวาระของข่าวคือ หมอแถลงไหม เกิด
อะไรขึ้นที่โรงพยาบาลบ้าง คือมันจะเป็นการอัพเดทรายวันมากกว่าว่า 
“วันนี้เกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาล” แต่ว่าจะสังเกตว่าข่าวนี้จะพีคมากช่วง 
2 สัปดาห์แรก ที่ว่าอาการมันยังไม่ทรงตัวมันจะมีคนอยากรู้ที่มาที่ไป 
ท าไมถึงเป็นอะไรแบบนี้ อาการนี้เป็นแล้วยังไงบ้าง ตรงนี้ก็ต้องมีเรื่องของ
ทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าไมเป็นแล้วถึงได้หนักขนาดนี้ถึงขั้นจะ
เสียชีวิตเลยเหรอ หลังจากนั้นอาการเขาก็จะทรง (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, 
สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นนี้ สุวภัทร พันธ์ปภพ บรรณาธิการข่าวบันเทิง ช่อง One 31 

มองถึงการน าเสนอข่าวประเด็นนี้ว่ามีความส าคัญมากในความต้องการของผู้ชมที่จะรับรู้ เพราะ
เรื่องราวเริ่มเป็นกระแสมากขึ้น ซึ่งแนวทางในการท างานหรือการก าหนดวาระนั้นมาจากการติดตามที่
โรงพยาบาลเพ่ือการอัพเดท ถึงแม้จะไม่ได้ไปอยู่ตลอดแต่เมื่อเกิดประเด็นนี้ก็ต้องมีการติดตามและ
น าเสนออย่างต่อเนื่อง 
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ยอมรับว่าข่าวนี้ไม่ได้ถึงขนาดไปนั่งเฝ้าทุกวันนะ เพราะรู้สึกว่ามันก็ยังมี
ข่าวอ่ืนๆที่น่าสนใจ แล้วเราก็มองว่าเขามีคนที่เขารอเฝ้าอยู่แล้วหล่ะ เขา
สังกัดช่อง 3 เพราะฉนั้นช่อง 3 ก็ต้องรายงานอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราจะตก
ไม่ได้คือเมื่อมันเกิดอะไรที่มันอัพเดทหรือ อย่างช่วงแรกๆคนก็อยากรู้ว่า
อาการเขาเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้น ตามมาด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์การ
เปิดตัวลูก กับเปิดตัวภรรยา จากนั้นก็เป็นการผ่าตัดขาซ้ายเหนือข้อเท้า 
ซึ่งอันนี้เราก็ต้องเกาะติดเพราะคนดูก็อยากรู้ และอยากรู้ก่อน อยากรู้ไว
ด้วย (สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 
โดยในประเด็นดังกล่าวนี้ถือเป็นประเด็นปัญหาที่เห็นได้ว่าทุกรายการข่าว

บันเทิงต่างให้ความส าคัญในการที่จะน าเสนอ อัพเดท เกาะติดสถานการณ์ เพ่ือน าเสนอให้ รวดเร็ว
ที่สุดภายใต้ความถูกต้อง และการได้รับอนุญาติจากญาติ ซึ่งรายการ พาเหรดบันเทิง รวมถึงรายการ
ข่าวและสถานการณ์ จากช่อง ไทยรัฐทีวี ก็จะมีการอัพเดทกระแสที่ได้ยินก่อนการแถลงในลักษณะ
ของการน าค าพูดของแหล่งข่าวมาอัพเดทด้วย 

อย่างผู้จัดการน้ าอ้อยเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทสนมกับฝั่งนักข่าวของเรา พอเรา
ได้ข่าวมาว่ารุนแรงขึ้นเนี่ย เราก็เช็คไปทางผู้จัดการ “อืม ขอก่อนนะ อันนี้
อยากให้ออกจากปากคุณหมอดีกว่า” เราก็เสนอไปแบบนี้ “กรณีนี้นะ
ครับเรามีการสอบถามมาแล้ว แต่คุณอาน้ าอ้อยบอกว่า ต้องไปฟังคุณ
หมอ อย่าเพ่ิงไปตกใจอะไร” เราก็น าเสนอตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เรา
ต้องตรวจสอบตลอดเวลาว่างั้นเถอะ (ผดุงศักดิ์  เหล่ากิจไพศาล , 
สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 

5.1.2.2 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำกขึ้น ใน
มุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ที่รับชมผ่ำนข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปมปัญหามาก
ขึ้น สรุปดังตาราง 5.4 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.4 
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วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นที่เป็นกระแส / น าเสนอปมปัญหาที่มากขึ้นจาก
กรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

รับรู้ประเด็นความเป็นไปในเชิงลึกของ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน แต่ที่ติดตามจากรายการข่าว
บันเทิงจะเห็นประเด็นที่เน้นการให้ก าลังใจเป็น
หลัก ทั้งๆที่รับรู้ปัญหาอยู่แล้ว 

เกิดความรู้สึกหดหู่ สะเทือนใจ สงสาร และมอง
ถึงอนาคตต่อไปของปอ พร้อมทั้งเริ่มกลับมา
สนใจและติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้
ก าลังใจ 

 
ในประเด็นของเหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปมปัญหามากขึ้นนั้น 

นอกเหนือจากการเข้าถึงแหล่งข่าวของนักข่าว หรือรายการข่าวบันเทิงแล้วนั้น ยังมีแฟนคลับที่เป็นอีก
กลุ่มที่มีการรับรู้ภายในกลุ่มถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นของเหตุการณ์ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เริ่มเป็น
กระแสมากข้ึน หรือเป็นประเด็นมากขึ้นนั้น แฟนคลับมีการรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าการรายงานของ
ข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เพราะส่วนใหญ่ข่าวจะน าเสนอในทิศทางของการให้ก าลังใจเพ่ือให้ผู้ที่ติดตาม
รับชมรู้สึกมีก าลังใจ ที่ส าคัญรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วย ในขณะที่การรับรู้ของแฟนคลับเป็นในอีก
ทิศทางแต่ก็ไม่สามารถท่ีจะกล่วถึงได้ 

ในพวกของแฟนคลับมันนจะมีเบื้องลึกกว่านี้ค่ะ เบื้องลึกที่ข่าวออกไม่
หมด มันมีเบื้องลึกเยอะกว่านั้น ก็เลยท าให้เรารู้เยอะกว่าข่าวอย่างนี้เหรอ 
คือพ่ีปอเป็นหนักมากขนาดไหนแต่ข่าวออกมาเหมือนเป็นแนวทางการให้
ก าลังใจมากกว่า เป็นเหมือนการให้ก าลังใจครอบครัวเขาเองด้วย เหมือน
พยายามสร้างไม่ให้ครอบครัวเขามีแต่ความหดหู่ คือจริงๆในกลุ่มมีแต่
ความหดหู่ มันละเอียดค่ะ อาการค่อนข้างแย่ แต่ข่าวที่ออกมาคือบอก
อาการก็จริงแต่เขาไม่ได้บอกละเอียด บอกแค่บางส่วนบวกกับการให้
ก าลังใจ พอฟังเอง ดูข่าวเอง ก็เอ้ยพี่ปอดีแล้ว พอย้อนกลับมาดูในกลุ่มคน
ละเรื่องเลย (ชลธิชา อินทรโชติ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
โดยประเด็นการน าเสนอในเหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเป็นปัญหานี้

เมี่อถ่ายทอดมาถึงผู้รับสารโดยทั่วไป ย่อมท าให้เกิดอารมณ์ที่สงสารผู้เป็นข่าว โดยในช่วงแรกจากการ
น าเสนอของรายการข่าวบันเทิงคือที่มีการตัดขาซ้ายเหนือข้อเท้าก็ อารมณ์หดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในขณะที่ยังมีบางมุมที่รู้สึกรับรู้ได้ถึงก าลังใจที่ดีจากคนรอบข้าง แต่ก็เริ่มมีอารมณ์สะเทือนใจมากขึ้น
เป็นล าดับจนถึงการน าเสนอข่าวการผ่าตัดปอดข้างซ้าย ซึ่งผู้รับสารมีการรับรู้อารมณ์ที่มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความสะเทือนใจที่เกิดข้ึน 



167 
 

ช่วงนี้เขาโดนตัดขาแล้วฟ้ืน อันนั้นน่าจะรู้สึกไปเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้
เกี่ยวกับการน าเสนอมั้ง แต่ว่ารู้จากข่าวนี่แหละว่าแบบ สงสาร แล้วเขา
จะใช้ชีวิตอย่างไร แล้วก็ออกแนวซึ้งๆด้วยเพราะผู้จัดก็ออกมาบอกว่า 
“ไม่เป็นไรจะยังให้เขาเป็นพระเอกต่อไป...” ก็รู้สึกแบบซาบซึ้งใจ รู้สึกว่า
เขาจะด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไรนะ เป็นพระเอกที่แบบพิการ และอีกรอบ
หนึ่งที่ท า สารพัดอย่างมากเลยอ่ะ แล้วก็ฉุดไม่อยู่ ในที่สุดก็ไป ตัดจนจะ
ไม่เหลือแล้วอ่ะ  คือแบบอันนั้นรู้สึกสะเทือนใจ (กุลธิดา ศรีสินสมุทร, 
สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

5.1.3 กำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์   
5.1.3.1 กำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้ก ำหนด

วำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในประเด็นที่เป็นการน าเสนอจุดสูงสุดของเหตุการณ์นั้นเนื่องจากประเด็น

การน าเสนอเรื่องของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) เป็นเรื่องอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษา
ตัวอยู่เป็นเวลานาน จนกระทั่งการรักษาไม่เป็นผลท าให้เสียชีวิตในที่สุด การน าเสนอประเด็นการ
เสียชีวิตของปอจึงเปรียบเป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ที่มีผลต่อการน าเสนอของผู้ก าหนดวาระ
ข่าว รวมถึงการรับรู้ของผู้รับสาร โดยจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของปอ ก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็ น
ทางการโดยทีมแพทย์ที่ท าการรักษา จึงมีการน าเสนอค าประกาศจากทีมแพทย์ รวมถึงเหตุการณ์การ
เคลื่อนย้ายศพเป็นวาระต่อจากการเสียชีวิต รวมถึงการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ แต่ยังอยู่ในช่วง
ของความเป็นกระแส ซึ่งแต่ละรายการก็มีแนวทางในการน าเสนอแตกต่างไปเพ่ือสร้างความสนใจ
ให้กับรายการด้วยเช่นกัน ดังตาราง 5.5 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.5  
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วิเคราะห์จุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ ของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุการณ์ 
ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ จุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

ประเด็นหลักคือกำรเสียชีวิตของ ปอ : 
น าเสนอประกาศฉบับที่ 19 จากทีมแพทย์ที่ท าการรักษาปอ ทฤษฎี 
ถึงการเสียชีวิต โดยมีการสอบถามไปยังความรู้สึกของคนรอบข้าง 
จากนั้นจึงน าเสนอเหตุการณ์ตั้งแต่การเคลื่อนศพกลับจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยตั้งบ าเพ็ญกุศลศพที่วัดกลางพระอารามหลวง โดยมีแฟนคลับ 
ชาวบ้าน และคนในวงการมาร่วม และได้รับประทานน้ าหลวงอาบศพ 
และน าเสนอพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมีประชาชน แฟนคลับ 
และคนในวงการมาร่วมพิธีส่งปอ ทฤษฎี เป็นครั้งสุดท้าย 
 
 

2 รายการข่าวและรายการ
พาเหรดบันเทิง (ไทยรัฐทีวี) 

ประเด็นหลักคือกำรเสียชีวิตของ ปอ : 
มีการรายงานเหตุการณ์ที่ท าให้แฟนๆตกใจ คือการเสียชีวิตของปอ 
ทฤษฎี โดยมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง ทั้งการน าเสนอในลักษณะของ
การรายงานเหตุการณ์ และการสร้างสกู๊ปประเด็นต่างๆในการ
น าเสนอ รวมถึงน าเสนออย่างต่อเนื่องในลักษณะรายงานสดการ
เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปบ า เพ็ญกุศลที่บุรีรัมย์ 
จนกระทั่งถึงงานพระราชทานเพลิงศพปอ ทฤษฎี ก็มีการถ่ายทอดสด
งานซึ่งมีทั้งคนในวงการ แฟนคลับ ชาวบ้าน มาร่วมงาน 
 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

ประเด็นหลักคือกำรเสียชีวิตของ ปอ : 
น าเสนอการประกาศฉบับที่ 19 จากทีมแพทย์แจ้งการจากไปอย่าง
สงบของปอ ทฤษฎี จากอาการปอดขวาติดเช้ือรุนแรงและการรักษา
ไม่ตอบสนอง / น าเสนอความรู้สึกของสื่อมวลชนที่ติดตามอาการ
ป่วยมา 70 วัน / และน าเสนอต่อเนื่องมาถึงการติดตามการ
เคลื่อนย้ายศพมาบ าเพ็ญกุศล และมีการเล่าเรื่องถึงนางเอกที่เคย
ท างานร่วมกับปอผ่านสกู๊ปพิเศษ และน าเสนอพิธีพระราชทานเพลิง
ศพของปอ ทฤษฎี 
 
 

ตารางที่ 5.5  
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วิเคราะห์จุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ ของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุการณ์ (ต่อ) 
ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ จุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

ประเด็นหลักคือกำรเสียชีวิตของ ปอ : 
ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนออกอากาศก่อนการเสียชีวิต ท าให้
ประเด็นที่ต้องน าเสนออีกวัน คือข่าวการเสียชีวิต และเน้นที่การ
เคลื่อนย้ายศพตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเดินทางไปยังวัดกลางพระอาราม
หลวง ที่ จ. บุรีรัมย์ โดยเล่าถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมทั้ง
ส่งผู้สื่อข่าวประจ ายังสถานที่จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลศพและรายงานมา
อย่างต่อเนื่อง จนถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพ และประมวลภาพชีวิต 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) ประเด็นหลักคือกำรเสียชีวิตของ ปอ : 
น าเสนอสั้นๆด้วยการพาดหัวก่อนเข้ารายการ ว่าช็อคกับเหตุการณ์
การเสียชีวิตของ ปอ ทฤษฎี และมีการน าเสนอต่อในวันนต่อไปซึ่งให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพ โดยมีการสัมภาษณ์ อา
น้ าอ้อย / หน่อง อรุโณชา และ บุ๋ม ปนัดดา และน าเสนอเหตุการณท์ี่
แฟนคลับร่วมไว้อาลัยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

ประเด็นหลักคือกำรเสียชีวิตของ ปอ : 
น าเสนอเหตุการณ์การเสียชีวิตของปอ ทฤษฎี โดยสรุปเหตุการณ์
ป่วยมาตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมถึงต่อจากนั้น
น าเสนอการเคลื่อนย้ายศพไปยัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกจัดไปอยู่
ในวาระของข่าวช่วงต่างๆ และน าเสนอพิธีพระราชทานเพลิงศพของ
ปอ ทฤษฎี โดยมีแฟนคลับมาร่วมจ านวนมาก 
 

 
จากตาราง 5.1.3 ก. สรุปได้ว่า รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ทุก

รายการ ก าหนดวาระการน าเสนอจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
คือการน าเสนอประกาศฉบับที่ 19 จากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี เกี่ยวกับการเสียชีวิตของปอ 
ซึ่งทุกรายการข่าวบันเทิง รวมถึงข่าวสถานการณ์ประจ าวันก็จะน าเสนอข่าวนี้เป็นวาระแรก และใน
ทุกๆรายการข่าวบันเทิงก็จะมีการอัพเดทในทุกระยะ ทุกวัน รวมถึงการน าเสนอการเคลื่อนย้ายศพ
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ไปยัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งความแตกต่างในการน าเสนอนั้นจะอยู่ที่แหล่งข่าว หรือ
บุคคลที่เข้ามาอยู่ในข่าวของแต่ละรายการมีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงการน าเสนอในเชิงสกู๊ป 
ซึ่งรายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี จะมีความรวดเร็วในการออกอากาศสกู๊ปพิเศษต่างๆที่



170 
 

เกี่ยวกับปอ มากกว่ารายการอ่ืนๆ แต่ประเด็นหลักคือการเสียชีวิต และการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศล จนถึง
พิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งมีความเหมือนกันในทุกรายการข่าวบันเทิง 

นอกเหนือจากนั้นจากตารางดังกล่าวยังสรุปได้อีกมุมหนึ่ง คือ การ
น าเสนอการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นจุดสุดของเหตุการณ์อีกระยะหนึ่ง เพราะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะได้
พบปอ ได้ส่งไปสู่ภพภูมิที่ดี ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้น าเสนอการถ่ายทอดสดบางช่วงบาง
ตอน ออกาอากาศผ่านเรื่องเด่นเย็นนี้ ในขณะที่ สถานีทีวีดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี ได้น าเสนอการ
ถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลาของพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งเป็น 2 สถานีที่ให้ความส าคัญในวาระการ
ถ่ายทอดสดนี้ 

จากการศึกษา พบว่า เหตุการณ์ที่เปรียบได้ว่าเป็นจุดส าคัญสูงสุดของ
การศึกษาในกรณีนี้ หรือเรียกได้ว่ามีผลทางอารมณ์สูงสุดคือ การน าเสนอข่าวการเสียชีวิตของทฤษฎี 
สหวงษ์ (ปอ) ซึ่งเป็นเหมือนการติดตามเหตุการณ์มาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 70 วัน โดยที่ก่อน
หน้าจะมีข่าวก็มีกระแสการเสียชีวิตที่ออกมาจากโรคออนไลน์มาโดยตลอด รายการข่าวบันเทิงก็ต้องมี
การน าเสนอเพ่ือแก้ข่าวซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเมื่อมีการเสียชีวิตจริงๆ ผู้ ชมที่
ติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องก็มีความรู้สึกทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้การน าเสนอข่าวในช่วงนี้เรียกว่า
เป็นจุดส าคัญสูงสุดไปจนถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพเลยก็ว่าได้ 

เราเป็นคนอยู่กับข่าวตรงนี้ เราก็ติดตามถึงแหล่งข่าวได้ คือญาติเขา 
ผู้จัดการเขา ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเราก็ต้องมาเสนอออกมาว่า มันไม่จริง
นะ จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่โรงพยาบาลจะมีข่าวพวกนี้ออกมา 
แล้วข่าวจะน าเสนอแก้อยู่ตลอดเวลา คือมันก็ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้กับประชาชน เพราะว่าข่าวเว็บไซต์มันไปเร็วเดี๋ยวนี้ ถ้ามันไปแล้วมัน
ไปเลย คนเข้าใจผิดไปเลยถึงขั้นบางคนแบบปอยังไม่ตายขึ้น RIP เราก็เลย
ถือเป็นการแจ้งสังคมให้รู้เหมือนกันก็เลยติดตามน าเสนอข่าวนี้มาเรื่อยๆ 
จนกระท่ังเสียชีวิต เสียชีวิตมันก็เป็นผลกระทบต่อจิตใจผู้คนเหมือนกัน ที่
เป็นแฟนคลับหรือที่รู้จักปอ คือทุกคนหลังจากที่รับรู้มานานมันก็รู้สึก
เหมือนมันเป็นส่วนหนึ่ง “เออเห็นข่าวอยู่ ตายแล้วเหรอ ในที่สุดก็ตาย” 
มันกลายเป็นว่าอยู่ในความรู้สึกของคนไปแล้ว เหมือนเขาโดนตอกย้ าๆ 
โดนป้อนทุกวันๆ ไปทางไหนก็จะเห็นข่าวปอจนรู้สึกแบบชิน พอมาวัน
หนึ่งเขาเสียชีวิตไปจริงๆมันก็ยิ่งแบบ เออ เห็นใจนะ มันก็จมีส่วน คือข่าว
ก็เลยน าเสนอต่อยอดไปได้จนถึงพิธีพระราชเพลิง (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, 
สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 
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ในประเด็นนี้ ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล ผู้จัดการแผนกข่าวบันเทิง และ
กีฬา ไทยรัฐทีวี เห็นด้วยกับตัวเหตุการณ์ที่เป็นกระแส หรือเป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ซึ่งมีผล
ทางอารมณ์ผู้รับสาร และเกิดความต้องการในการติดตามรับชม ซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลช่วงนี้เป็นส าคัญ 
ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแน่ชัด ซึ่งในความเป็นจริงนั้น เหตุการณ์การเสียชีวิตก็มีกระแสข่าวในวง
ในออกมาแล้วแต่ต้องรอการยืนยันจากทีมแพทย์ ท าให้ในช่วงนั้นมีการเตรียมน าเสนอสกู๊ปประกอบ
การรายงานข่าว ถือได้ว่าเป็นสถานีที่มีการน าเสนอรวดเร็วและถึงอารมณ์อีกสถานีก็ว่าได้ และจาก
เหตุการณ์เสียชีวิตยังส่งผลให้มีประเด็นในการน าเสนอไปต่อได้จนถึงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

ตอนที่เราถ่ายทอดสดที่หมอแถลงข่าวอาการของคุณปอครับ แล้ว
จนกระทั่งมาถึงวันที่มีข่าวว่าคุณปอเสีย ถ้าจ าไม่ได้ผิดน่าจะเป็นข่าว
ในช่วงบ่ายๆ ตอนนั้นเราได้ข้อมูลมาแล้วว่าคุณปอเสียแต่เราไม่สามารถ
ท าอะไรได้จนว่าได้รับการคอนเฟิร์มอย่างแน่ชัด เพราะว่าสิ่งที่เรายึดถือ
มาตลอดคือข่าวมันต้องถูกต้อง ต้องน่าเชื่อถือส าหรับไทยรัฐ เราก็
ตรวจเช็คใช้เวลานานพอสมควรเป็นที่ยืนยันว่าคุณปอเสียจริงๆ ตรงนั้น 
แล้วเราก็อัดสิ่งที่เราด าเนินเรื่องมาตลอดในวันนั้น พอข่าวคุณปอเสียปั๊ป 
สิ่งที่คุณปอท าให้กับสังคมเราก็เข้ามาวันนั้นเลย ประวัติคุณปอ อะไรที่
เกี่ยวกับคุณปอ เราท าเร่งออกมาเป็นซีรีส์ทุกวันๆ ตรงนั้นถือว่าเป็นจุดพีค
ที่สุด (ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 
อีกประเด็นส าคัญที่ยังกล่าวได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจุดสูงสุดทาง

อารมณ์และมีการน าเสนอผ่านการถ่ายทอดสด คือพิธีพระราชทานเพลิงศพของทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
ซึ่งกรณี รายการข่าวสถานการณ์ประจ าวันทางช่อง ไทยรัฐทีวี มีการถ่ายทอดสดครอบคลุมเวลาของ
พิธีในช่วงบ่าย ซึ่งไทยรัฐทีวีถึงจะไม่ใช่ช่องต้นสังกัดแต่ก็ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของปอ ได้รับ
ความไว้วางใจในการน าเสนอ ซึ่งเรื่องที่ท าเพราะต้องการท าให้ผู้ชมได้รับรู้เพราะผู้ชมมีความต้องการ
อยากท่ีจะรู้  

ไทยรัฐทีวีเป็นช่องที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของคุณปอเป็นที่สุด 
เราสามารถเข้าไปวางกล้อง วางไลน์กล้อง ถ่ายทอดสด มีการท าสกู๊ปที่
ครอบครัวเขาเอาไปเปิดในงานพิธีศพด้วย เป็นสกู๊ปข่าวช่องเดียวที่ได้รับ
การไปน าเสนอในพิธีการของเขา นั่นสะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานการ
ท างานของเรา ไม่ว่าจะเป็นตัวพิธีกร หรือว่าเป็นการน าเสนอเรื่อง เรา
ไม่ได้ไปละเมิดใดๆทั้งสิ้นนอกจากแสดงให้เห็นว่าคุณปอเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม มันก็เลยได้รับความน่าเชื่อถือ ไม่เฉพาะคนดูแต่ครอบครัวของ
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เ ข า ก็ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ  ค น อย า ก รู้  เ ร า ท า ใ ห้ เ ข า ดู  ( ผ ดุ ง ศั ก ดิ์   
เหล่ากิจไพศาล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 
อย่างไรก็ตามในทัศนคติของ เฉลิมพล พูลสวัสดิ์  โปรดิวเซอร์ช่วง

ครอบครัวบันเทิง รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ มีความคิดเห็นที่คล้ายกันในเรื่องของการน าเสนอโดยมองผู้
รับชมมีความสนใจเป็นหลัก มองถึงกระแสที่คนอยากรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น แต่ในการน าเสนอ
ภาพงานศพทางช่อง 3 เลือกที่จะไม่ถ่ายทอดสดตลอดเวลา น าภาพบางช่วงบางตอนมาให้ได้รับรู้ตาม
กระแสเท่านั้นเพราะไม่คิดว่าผู้รับชมจะอยากเห็นภาพของงานศพ 

บางที่เขาก็จะน าเสนอแบบถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงเพ่ือจะดึงคน
ดูให้ความสนใจ แต่อีกมุมหนึ่งเราก็มองว่า “เอ๊ะ คนดูเขาอยากจะดู 
อยากจะเห็นภาพงานศพแบบนี้เหรอ” คือช่อง 3 เลยไม่ได้เกาะติด
ตลอดเวลา ก็มีแค่บางช่วงที่ถ่ายทอดสดให้เห็น ช่วงพิธีอะไรแบบนี้  
(เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 

5.1.3.2 กำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่
เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไปท่ีรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ สรุปดัง
ตาราง 5.6 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.6 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นจุดส าคัญสูงสุดจากกรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

รับรู้การเสียชีวิตก่อนการน าเสนอข่าวของ
รายการข่าวบันเทิง หรือรายการข่าวสถานการณ์
ประจ าวัน เพราะมีแหล่งข่าวที่เข้าถึง เห็นสื่อ
น าเสนอในประเด็นที่ดีเกี่ยวกับปอ น าเสนอ
ความน่ารักของลูก แฟนคลับเห็นด้วยถึงแม้จะ
เป็นเรื่องที่ท าให้เศร้า 
 

ท าใจตั้งแต่การสูญเสียอวัยวะต่างๆแล้ว 
จนกระท่ังเสียชีวิตจริงๆ ก็เศร้า สลดใจ สะเทือน
ใจ และยิ่งรายการน าเสนอภาพความประทับใจ 
ภาพของความดี ยิ่งเศร้าใจ 
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หากกล่าวถึงประเด็นการน าเสนอที่เป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ คือ
การเสียชีวิตของทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) นั้น ในด้านผู้รับสารที่มีเป็นแฟนของปอ ก็มองเรื่องการน าเสนอ
ของรายการข่าวบันวันที่ปอเสียชีวิตถือว่าเป็นจุดส าคัญสูงสุดในด้านอารมณ์ เข้าใจการน าเสนอข่าว
บันเทิงทุกอย่างถึงแม้จะมีการสร้างให้เป็นดราม่า ให้เป็นกระแส แต่ก็ดีใจที่น าเสนอข่าวในความคนดี
ของปอ รวมถึงถ่ายทอดความน่ารักของน้องมะลิ จะมีที่ไม่เห็นด้วยก็คือเพจปลอมทางสังคมออนไลน์ที่
เกิดข้ึนเยอะมากกว่า 

ตอนแรกๆที่ว่าปอเสียชีวิตแล้วค่ะ ตอนนั้นก็รู้สึกไม่ดีมากเลย แล้วก็มีข่าว
เพจปลอมต่างๆคือบั่นทอนมากเลย อันนั้นเรื่องของเพจปลอม แต่เรื่อง
ของนักข่าว เรื่องของการน าเสนอของน้องมะลิก็เป็นความน่ารักของน้อง
ก็ไม่มีอะไร แล้วนักข่าวทุกคนก็เหมือนเป็นญาติพ่ีน้อง มาอยู่รวมกันก็
อบอุ่น ดีใจที่นักข่าวทุกส านักมาท าข่าวกัน ข่าวน้องมะลิ มาให้ความสนใจ 
แฟนคลับก็ดีใจ เรื่องการน าเสนอที่แต่ละส านักอยากได้ข่าวมันก็แล้วแต่
ของละส านักที่จะน าเสนอในรูปแบบไหน ทางสร้างสรรค์ หรือทางดราม่า 
บางทีข่าวก็อาจจะบิดพลิ้วไปบ้าง แต่แล้วแต่ค่ะ เพ่ือที่จะสร้างให้เป็น 
ดราม่า ให้เป็นกระแส เพ่ือให้ขายข่าวได้ อันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งของนักข่าว 
แต่นักข่าวที่น าเสนอความน่ารักของน้องมะลิ ที่น าเสนอในความที่ปอเป็น
คนดี น าเสนอเรื่องความผูกพัน แล้วก็ท าให้แฟนคลับรู้สึกดี  ที่ไม่อยู่โดด
เดี่ยว (ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้นในมุมของ ธารญา กิตินฤเมศร์ ผู้รับสารที่มีความเป็นแฟน

ของปอ อีกคนหนึ่งยังบอกถึงเหตุการณ์เสียชีวิตของปอในมุมของแฟนคลับที่รับรู้ได้เร็วกว่าการ
น าเสนอของรายการข่าวบันเทิง ที่มีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนอกเหนือจากในกลุ่มแล้ว ก็ยังมีการติดตาม
จากคนใกล้ตัวที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งอารมณ์ที่ตามมาก็เป็นเรื่อง
ของความเครียดและความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

เอาจริงๆตอนนั้นน้องสาวท างานที่ธนาคารกรุงไทย แล้วแม่พ่ีปอก็โทรให้
เพ่ือนเขาที่บุรีรัมย์ ไปหาศาลาวัด พอช่วงเย็นก็แถลงข่าวว่าเสีย พอดีพวก
ผู้ใหญ่ที่ท าอยู่ธนาคารเขาก็บอก เพราะว่าธนาคารกรุงไทยเขาต้องไปอยู่
แล้ว และตอนนั้นพ่ีอยู่ที่บ้านด้วยพ่ีอยู่ที่บุรีรัมย์ ตกใจคือแบบไม่ท าอะไร
เ ลยวั นนั้ น   เ ค รี ยด เลย  ท า ไมต้ อ ง เป็ น อย่ า งนี้ ด้ ว ย  ( ธ า รญา  
กิตินฤเมศร์, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) 
ในขณะที่การรับรู้ข่าวในจุดที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญสูงสุดของผู้รับสาร

โดยทั่วไปนั้น ก็มีความเสียใจที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงนั้นท าให้รับรู้
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เหตุการณ์มาเป็นระยะๆ เป็นล าดับจนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ท าให้รู้สึกเสียใจที่สุด นอกจากนั้นจากการ
รับรู้ของข่าวมาอย่างต่อเนื่องก็มีความคิดที่หวั่นใจแต่แรกว่าถ้าอาการในลักษณะนี้จะยังไหวไหม แล้ว
สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆ ซึ่งก็เสียใจ 

มันก็เป็นล าดับขั้นไปเรื่อยๆนะ ถ้าพูดถึงท่ีเสียใจที่สุดก็คือตรงจุดที่ว่าบอก
มาว่า ปอตายแล้ว อันนั้นคือหมดแล้ว แต่มันก็เตรียมใจมาตั้งแต่แรกแล้ว 
แต่ที่ตกใจว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คือ เข้าโรงพยาบาลเพราะโรคนี้ คือช่วงที่
บอกตัดขา ตัดปอด มันหมดแล้ว สงสารสุดๆเลย จะรอดไหม ถึงตอนนั้น
ยังลุ้น ก็รอดมาแล้วจะเป็นคนปกติเหมือนคนอ่ืนเขาไหม ถ้าเกิดเขาไม่ไหว
จริงๆก็ปล่อยเขาไปเถอะ คือไม่ได้แช่งแต่ก็สงสารคือตัดขนาดนั้น แต่ที่มา
สลดก็ตรงท่ีบอกตายจริงๆ (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 
นอกเหนือจากประเด็นการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ โดยการ

รายงานข่าวเป็นระยะแล้วนั้น ก็มีการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วย ซึ่งเป็นการติดตาม
อย่างต่อเนื่องในวาระสุดท้าย โดยที่ในด้านของผู้รับสารที่เป็นแฟนและผู้รับสารโดยทั่วไปนั้น ก็มีความ
สนใจในการถ่ายทอดสด เพราะต้องการติดตามความเคลื่อนไหว และอยากให้ดาราที่ตนรักได้อยู่ในใจ
ของประชาชนในวาระสุดท้ายด้วยเช่น 

ในมุมมองของ ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ ผู้รับสารที่มีความเป็นแฟน เป็นอีก
หนึ่งคนที่อยู่ภายในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของปอด้วย และเห็นถึงรายการโทรทัศน์ต่างให้
ความส าคัญในการถ่ายท าบรรยากาศ เพ่ือไปออกอากาศในล าดับต่อไป ในขณะก็มีทั้ง ช่อง 3 และ
ไทยรัฐ ที่เตรียมพร้อมในการออกอากาศสดด้วยเช่นกัน ซึ่งก็มองถึงข้อดีในการถ่ายทอดสด เพราะเชื่อ
ว่าแฟนๆที่รักปอ คนที่รักปอ หรือผู้รับชมที่ไม่ได้มางานก็อยากติดตามความเคลื่อนไหว ส่วนตัวเห็น
ด้วยกับการถ่ายทอดสด 

เห็นหมดเลยเรานั่งอยู่ตรงหน้า นั่งอยู่ข้างช่อง 3 จะนั่งอยู่ปรัมพิธีที่คุณพ่อ
อ่าน โฆษกอ่าน จะเห็นนักข่าวมาท าข่าวเยอะมากเลย แต่ในส่วนที่ไม่
สามารถเข้ามาในเต้นท์ได้ก็จะอยู่ด้านนอกที่เขาจัดไว้ให้ ส่วนด้านในจะมี
ช่อง 3 เป็นช่องหลัก และไทยรัฐ นักข่าวมากันมากเลยก็ดีใจค่ะ ทุกคนให้
ความสนใจเป็นข่าวใหญ่มากเลย ก็ดีใจที่นักข่าวมาน าเสนอข่าวมา
น าเสนอเรื่องราวของพ่ีปอให้คนอ่ืนได้ดู เพราะทุกคนก็อยากดู บางคนไม่
มีโอกาสได้มาก็ดูตามรายการ (ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ , สัมภาษณ์ ,  
28 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้นในด้านผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามการถ่ายทอดสด ต่างมี

ความเห็นในลักษณะเดียวกันคือภาพที่ถูกถ่ายทอดมาออกอากาศทางโทรทัศน์วันนั้นเป็นเรื่องที่ท าให้ดู
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แล้วเศร้า สะเทือนใจ ยิ่งเห็นบรรยากาศที่มีคนไปร่วมงานเยอะ มีแต่คนรักยิ่งเสียดาย ในขณะที่เห็น
ความเสียใจจากภรรยาก็ยิ่งกระตุ้นความเศร้าในการับชมด้วยเช่นกัน แต่ไม่ได้ติดขัดอะไรในการที่
รายการจะน าเสนอ เพราะก็ติดตามอยากรู้บรรยากาศตอนนั้นอยู่แล้วด้วยเช่นกัน 

วันนั้นก็ยังสะเทือนใจอยู่เพราะมันเหมือนกับเรื่องจริงๆแน่ๆ เพราะเผา
วันนี้ละ ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรละ แต่ถ้าจ าไม่ผิดในงานนั้นเหมือนโบว์จะไม่
ค่อย เหมือนเขาอาจจะท าใจได้หรือยังไงพอไม่ได้เห็นเขาเศร้ามากหรือ
ร้องไห้ ตาแดง เศร้ามาก ก็เลยไม่ได้รู้สึกจะเศร้าสะเทือนใจมากก็รู้มาสัก
พักแล้วตั้งแต่ในโรงพยาบาลว่าเขาเสียแล้วจากข่าว ก็เลยไม่ค่อยเท่าไร 
แต่สิ่งสะเทือนใจจะเป็นพวกแนวแบบว่ารวบรวมว่าพ่ีปอดีอย่างนั้น อย่าง
นี้ ชาวบุรัมย์ท าป้ายให้ต้อนรับ ไว้อาลัย ร าลึกภาพอะไรพวกนี้อันนี้จะ
สะเทือนใจ ถ้าเป็นแบบพวกร าลึกภาพ ร าลึกความดีของพวกเขา 
โครงการที่พวกเขาเคยไปท า ถ้าน าเสนออันนี้จะสะเทือนใจเยอะ (กุลธิดา 
ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

5.1.4 กำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ 
5.1.4.1 กำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระ

ข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
หลังจากเหตุการณ์ที่เป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์คือการเสียชีวิตจน

น าไปสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพของปอแล้วนั้น ก็พัฒนาเรื่องราวการน าเสนอข่าวมาสู่มุมมองที่เป็นจุด
คลี่คลายของเหตุการณ์ในการก าหนดวาระข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์การเก็บอัฐิใน
วันต่อมา ท าให้การก าหนดวาระรายการข่าวบันเทิงเป็นในทิศทางเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนที่
เป็นรูปแบบการน าเสนอ หรือมีประเด็นรองท่ีแตกต่างกันไป ดังตาราง 5.7 ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

ตารางที่ 5.7 
 
วิเคราะห์จุดคลี่คลายของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุการณ์จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ จุดคลี่คลำยของกำรก ำหนดวำระกำรน ำเสนอ
ของเหตุกำรณ์ 

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

ประเด็นหลักคือกำรเก็บอัฐิของปอ : 
น าเสนอเหตุการณ์การเก็บอัฐิในวันต่อมาหลังพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ  โดยมีคุณพ่อของปอ เป็นตัวแทนครอบครัวในการ
ขอบคุณแฟนๆ และประชาชน รวมถึงทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือ
กันมาตลอด 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

ประเด็นหลักคือกำรเก็บอัฐิของปอ : 
น า เสอนการ เก็บ อัฐิ ในตอน เช้ าตรู่ ของ อีกวั นหลั ง พิธี
พระราชทานเพลิงศพ และมีการน าเสนอเหตุการณ์จนกระทั่ง
ครอบครัวและเพ่ือนในวงการลอยอังคารปอ ทฤษฎี และมีการ
ติดตามชีวิตของโบว์ แวนด้า และน้องมะลิ ที่ออกงานอีกเว้นท์
อย่างต่อเนื่อง 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

ประเด็นหลักคือกำรเก็บอัฐิของปอ : 
น าเสนอในช่วงของข่าวเที่ยงวันโดยอัพเดทเหตุการณ์ในช่วง
เช้าที่ผ่ามาเกี่ยวกับการท าพิธีเก็บอัฐิ และฉลองอัฐิ โดยมีการ
เล่าความรู้สึกของคุณพ่อถึงสิ่งที่ปอ ทฤษฎี ได้ท าไว้ในครั้งยัง
อยู่จนเสียชีวิต และอัพเดทถึงการแบ่งอัฐิไปท าเป็นส่วนต่างๆ
นอกเหนือจากลอยอังคารที่ทะเลสัตหีบ 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 

ประเด็นหลัก จำกพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ และจึงน ำเสนอ
กำรเก็บอัฐิ : 
น าเสนอประมวลเหตุการณ์ความเสียใจในงานพิธีพระราชทาน
เพลิงศพที่ผ่านมา โดยเปิดประเด็นความเสียใจของครอบครัว 
จากนั้นเป็นการน าเสนอความรู้สึกจากแพนเค้ก เขมนิจ ที่มา
ร่วมงาน ความรู้สึกของแฟนคลับ และความรู้สึกของคุณพ่อ 
และอัพเดทเหตุการณ์การเก็บอัฐิและการลอยอังคาร 
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ตารางที่ 5.7 
 
วิเคราะห์จุดคลี่คลายของการก าหนดวาระการน าเสนอของเหตุการณ์จากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ จุดคลี่คลำยของกำรก ำหนดวำระกำรน ำเสนอ
ของเหตุกำรณ์ 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

ไม่มี กำรน ำเสนอประเด็นใดที่เกี่ยวกับปอ :  
หลังจากการน าเสนอถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้ว ไม่มีการ
น าเสนอต่อ จึงเหมือนกับว่าถึงจุดส าคัญของสถานการณ์นี้แล้ว 
ก็จบไม่มีการน าเสนอต่ออีกเลย 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

ประเด็นหลัก จำกพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ และจึงน ำเสนอ
กำรเก็บอัฐิ : 
ย้อนรอยเล่าถึงเหตุการณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพปอ ทฤษฎี 
โดยน าเสนอถึงการเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึง
เวลาเผาจริง และน าเสนอต่อถึงการเก็บอัฐิของปอ ทฤษฎี โดย
ครอบครัวสหวงษ์ 

 
จากตาราง 5.7 สรุปได้ว่า การก าหนดวาระการน าเสนอของรายการข่าว

บันเทิง ถึงจุดคลี่คลายในเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ซึ่งประเด็นส าคัญที่รายการ
ข่าวบันเทิง รวมถึงรายการข่าวสถานการณ์ประจ าวันน าเสนอ คือการเก็บอัฐิหลังพิธีพระราชทานเพลิง
ศพที่ผ่านไป ซึ่งเป็นจุดที่ถือได้ว่าคลี่คลายลงในเรื่องของอารมณ์ เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยการน าเสนอก็ไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่ว่าแต่ละรายการจะมีความแตกต่าง
กันในมุมของวิธีการน าเสนอ แต่รายการข่าวบันเทิงที่ไม่ได้น าเสนอประเด็นนี้เลย คือ รายการ ทีวีพูล
ไลฟ์ ทางช่อง 5 จะไปเน้นเป็นประเด็นดาราคนอื่นๆมากกว่า 

จากการศึกษา พบว่า วาระในการน าเสนอข่าวของรายการข่าวบันเทิง
เกี่ยวกับกรณีศึกษานี้ หลังจากที่ผ่านจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์แล้ว ก็จะเข้าสู่จุดที่คลี่คลายทาง
สถานการณ์ และอารมณ์ต่างๆ ซึ่งรายการข่าวบันเทิง หรือรายการข่าวสถานการณ์ของทุกสถานีก็มี
การติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อ เพ่ือมาน าเสนอ จะมีรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 ที่ไม่ได้น า
ประเด็นการเก็บอัฐิมาน าเสนอ เพราะมองว่าด้วยลักษณะการน าเสนอของรายการที่จะต้องน าเสนอใน
วงการบันเทิงอ่ืนๆด้วยเช่นกัน ไม่สามารถจะเลือกน าเสนอได้เพียงแค่ประเด็นเดียว  ก็ต้องมีการ
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เคลื่อนไหวตามวงการบันเทิงด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากจะน าเสนอให้มีความละเอียดมากขึ้นก็มีช่องทาง 
สังคมออนไลน์ บล็อกเกอร์ หรือนิตยสาร ที่รองรับการน าเสนอ  

มันเป็นสไตล์ของทีวีพูล คือเราเอาแบบค าว่าทีวีพูล มันมาจากค าว่าเป็น
กลางค่ะ คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าพ่ีปอเสียแล้วเราจะอยู่กับพ่ีปอคนเดียว 
เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องสนใจพ่ีปอ แต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ต้องเป็นกลาง คือ
โลกคือการเคลื่อนไหว เราก็ต้องท าไปทั้งหมด ไม่ใช่แบบจะเลือกแค่พ่ีปอ 
เราก็สามารถคือเอาจุดของพ่ีปอไปขยายในส่วนอ่ืนๆ ขยายในโซเชียล  
ทีวีพูลบุฟเฟ่ต์ หรือว่าหนังสือ หรือว่าบล็อกเกอร์ ที่มันจะเสนอได้เยอะ
กว่านี้ ทีวีพูลไลฟ์ไม่ได้แบบว่าจะลงลึกอะไรได้มากขนาดนั้น เพราะว่ามัน
เป็นแบบช่วงสั้นๆ (จักริน อดิเรก, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559) 

5.1.4.2 กำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็น
แฟนที่รับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอจุดคลี่คลายของเหตุการณ์ สรุปดังตาราง 
5.8 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 5.8 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นจุดคลี่คลายจากกรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

ยังคงเศร้า และเสียใจกับการน าเสนอการจากไป
ของปอ แต่ก็ต้องการให้น าเสนอสิ่งดีๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์กับผู้รับสาร 
 

การติดตามยังมีแต่ลดลง ผู้รับสารเริ่มเปิดรับข่าว
บันเทิงอ่ืนๆเพิ่มมากขึ้น 
 

 
จากประเด็นการน าเสนอจุดคลี่คลายของเหตุการณ์ที่เน้นการน าเสนอ

เกี่ยวกับการเก็บอัฐิเป็นหลักในมุมของ ชลธิชา อินทรโชติ ผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอ มีความคิดเห็นว่า
ในวาระการ านเสนอจุดคลี่คลายของเหตุการณ์อยากให้น าเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่สังคมได้อะไรจากปอ ได้
อะไรน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  

ถ้าเพ่ือสังคม เพราะพ่ีปอก็เป็นเหมือนคนอุทิศร่างกายให้สังคม อยากให้มี
โครงการที่ปอท าทุกโครงการ อยากให้คนไปท าต่อ เหมือนที่ดินที่พ่ีปอให้
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คนอ่ืนท าอย่างนั้น อยากให้คนที่มีชีวิตอยู่เอาพ่ีปอเป็นต้นแบบก็ได้ในการ
ด าเนินชีวิตต่างๆ (ชลธิชา อินทรโชติ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
ในมุมของ ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต ผู้รับสารโดยทั่วไป มองการน าเสนอช่วง

ของเหตุการณ์คลี่คลายเป็นช่วงที่ข่าวยังน าเสนออยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะเหมือนเหตุการณ์ยังไม่หมด
จนกว่าจะถึงการลอยอังคาร ซึ่งการติดตามยังมีแต่ไม่ได้จดจ่อเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ 

การน าเสนอของข่าวตอนนั้นส่วนใหญ่เขาก็เศร้าเนอะ เป็นช่วงท าใจนะ 
ความรู้สึกของคนไทย พอเผาแล้วก็ไปหมดแล้ว สื่อก็น าเสนอทั่วไปให้จบ
กระบวนการ ถ้าจะน าเสนอว่าตายแล้วจบมันไม่จบไง ก็เลยต้องมีลอย
อังคาร คนที่ดูหนังมันก็เหมือนดูหนังจบม้วนอ่ะ เราก็ไปโฟกัสเรื่องอ่ืนแล้ว 
ข่าวมันเยอะนะวงการบันเทิง (ต่อศักดิ์  แก้วดวงจิต , สัมภาษณ์ ,  
31 พฤษภาคม 2559) 

5.1.5 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว   
5.1.5.1 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วในมุมมองของ ผู้

ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในด้านของการน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หลังสถานการณ์มี

การคลี่คลายแล้วนั้นจะเน้นในเรื่องของการลอยอังคารเถ้าอัฐิกระดูกของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ที่
รายการข่าวบันเทิงยังให้การติดตามอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางรายการที่ไม่ได้ติดตามเหตุการณ์นี้ ก็จะ
น าเสนอเหตุการณ์หลังที่สถานการณ์คลี่คลายเป็นชีวิตของ แวนด้า สหวงษ์ (โบว์) และ พาขวัญ 
สหวงษ์ (น้องมะลิ) ภรรยาและลูกสาวของปอ เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิอปอ แต่เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีปอมา
คอยดูแลเหมือนในอดีต อีกทั้งน้องมะลิยังกลายเป็นคนที่สังคมให้ความสนใจด้วยเช่นกัน ดังตารางที่ 
5.9 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.9  
 
วิเคราะห์เหตุการณ์ของสถานการณ์หลังคลี่คลายแล้วจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ของสถำนกำรณ์หลังคลี่คลำยแล้ว 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
ประเด็นกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์เกี่ยวกับปอ : 
น าเสนอเหตุการณ์การลอยอังคารที่สัตหีบ โดยมีครอบครัวและดารา
เพื่อนสนิทร่วมพิธี จากนั้นจึงน าเสนอเรื่องราวอัพเดทเกี่ยวกับลูกสาว 
ภรรยา และครอบครัว จนมีการท าบุญร้อยวันปอ ทฤษฎี ซึ่งนอกจามี
การท าบุญแล้ว ยังมีการสร้างที่บรรจุอัฐิด้วย 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

ประเด็นกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์เกี่ยวกับปอ : 
น าเสนอในช่วงข่าวเช้าเกี่ยวกับการลอยอังคารปอ ทฤษฎี ภายใต้การ
ดูแลของกองทัพเรือ และหลังจากนั้น ติดตามการออกงานอีเว้นท์ของ
น้องมะลิ และคุณแม่อย่างโบว์ แวนด้า จนกระทั่งเข้าสู่พิธีบรรจุอัฐิ ใน
สถูปและเป็นการท าบุญร้อยวันปอ ทฤษฎี โดยมีแฟนคลับเข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก และตามความเคลื่อนไหวการออกงานของน้องมะลิกับแม่
โบว์เป็นระยะๆ และเป็นการท าบุญร้อยวัน 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

ประเด็นหลักน ำเสนอเหตุกำรณ์เกี่ยวกับ โบว์ แวนด้ำ และ 
น้องมะลิ : 
ติดตามอัพเดทการออกงานต่างๆของโบว์ แวนด้า และน้องมะลิ แต่
เป็นเพียงบางส่วน ไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญที่น าเสนอ เพราะข่าวส่วนใหญ่
เน้นศิลปินท่ีมีชื่อเสียง และอัพเดทศิลปินช่องตัวเอง 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

ประเด็นกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์เกี่ยวกับปอ : 
น าเสนอประเด็นการลอยอังคารของปอ ทฤษฎี ที่สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย
มีครอบครัว และแฟนคลับไปร่วมลอยอังคารเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็น
การน าเสนอสั้นๆ และเป็นการส่งให้เห็นถึงการจากไปอย่างไม่มีวัน
กลับ รวมถึงอัพเดทบางเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับน้องมะลิกับแม่โบว์ออก
งานอีเว้นท์ รวมถึงการท าบุญร้อยวันของปอ ท่ี จ.บุรีรัมย์ 
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ตารางที่ 5.9  
 
วิเคราะห์เหตุการณ์ของสถานการณ์หลังคลี่คลายแล้วจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ของสถำนกำรณ์หลังคลี่คลำยแล้ว 
5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) ประเด็นหลักน ำเสนอเหตุกำรณ์เกี่ยวกับ โบว์ แวนด้ำ และ 

น้องมะลิ : 
ไม่มีการน าเสนอต่อในประเด็นของปอ ทฤษฎี จะมีบ้างเพียงแค่
ประเด็นที่เกี่ยวกับการออกงานของโบว์แวนด้า และน้องมะลิ แต่ไม่
บ่อยมาก 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

ประเด็นกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์เกี่ยวกับปอ : 
น าเสนอเหตุการณ์การลอยอังคารของปอ ทฤษฎี น าโดยครอบครัว 
สหวงษ์ และแฟนคลับได้มาร่วมส่งปอ ทฤษฎี เป็นครั้งสุดท้ายที่ 
อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี รวมถึงอัพเดทเรื่องราวของมะลิบ้างโดยผ่านการ
ท าสกู๊ปท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท างานในภาวะความเป็นเด็ก 

 
จากตารางที่ 5.9 พบว่า การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ 

ในวาระท่ีเป็นสถานการณ์หลังการคลี่คลายแล้ว ก็ยังมีหลายๆรายการข่าวบันเทิงท่ีจะน าเสนอคล้ายกัน 
คือการติดตามความเคลื่อนไหวตั้งแต่เหตุการณ์การลอยอังคาร ที่ทะเลสัตหีบ ต่อเนื่องถึงการออกงาน
อีเว้นท์ของน้องมะลิและแม่โบว์ และเมื่อถึงการท าบุญร้อยวันของปอ ก็มีการน าเสนอ ซึ่งรายการที่
น าเสนอวาระดังกล่าวนี้ ได้แก่ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง 
ไทยรัฐ , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพี
บีเอส ในขณะที่รายการ One บันเทิง ทางช่อง One และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 มีเพียงการ
น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับโบว์ แวนด้า และน้องมะลิ ในเรื่องการออกงานอีเว้นท์บ้างเล็กน้อย แต่ใน
กรณีอ่ืนๆไม่ได้ติดตามอยู่ในรายการข่าวบันเทิงทั้ง 2 รายการ 

จากการศึกษา พบว่า การก าหนดวาระการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายแล้วนั้น ในทุกๆช่องจะมีการน าเสนอในมุมที่แตกต่างกันไปเป็น
ระยะๆ ทั้งเก่ียวกับตัวของปอ หรือเก่ียวกับครอบครัว อย่างโบว์ แวนด้า และลูกสาว ตามแนวทางของ
รายการในการน าเสนอ แต่ทั้งนี้ก็มีลิมิตในการน าเสนอเพราะถ้าหากประเด็นนั้นไม่มีความส าคัญ ซึ่ง
หากกล่าวไปแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องมะลิและคุณแม่โบว์ แวนด้า ออกงานอีเว้นท์อยู่เป็นระยะๆ มี
ความถี่ที่ถือได้ว่ามากกว่าดาราดังหลายๆคนอีก ท าให้มุมมองการน าเสนอชองสื่อแตกต่างกันออกไป 
อย่างรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ถึงจะเป็นช่องต้นสังกัดของปอ แต่ว่าก็มีการก าหนดวาระข่าว
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ตามความต้องการของผู้รับชม กล่าวคือในช่วงแรกก็มีการน าเสนอเพราะคนทั้งคู่คือคนที่สังคมต้องการ
การรับรู้ แต่เมื่อผ่านไปสักระยะก็หมดวาระที่จะน าเสนอ ยกเว้นว่าจะมีการอัพเดทชีวิตในมุมอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมถึงค่อยกลับมาน าเสนออีกครั้ง 

แน่นอนว่าพ่ีโบว์กับมะลิจะเป็นที่จับจ้องของผู้คนในสังคม มีกลุ่มแฟน
คลับชื่นชอบ โอเคเราก็ท าข่าวตรงนี้แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการออก  
อีเว้นท์บ่อย ในมุมของเรามองเรื่องประเด็นมากกว่า ไม่ได้มองว่าต้องท า
ข่าวคนนี้ตลอดเวลา เรามองว่าเขามีประเด็นเรื่องนี้เราไปท าช่วง 1-2 วัน 
หลังจากนั้นอาจจะปล่อยไปเลยก็ได้เขาจะไปไหนก็ไม่เป็นไร เขาต้องท า
มาหากิน ชีวิตเขาก็ต้องอยู่ต่อไป อยู่เพ่ือลูก เราก็ปล่อยไปเป็นชีวิตของ
เขามากว่า เราจะเป็นมุมแบบนี้ บางคนเห็นตามตลอด แล้วยังไง มันให้
อะไรกับสังคม ตอนแรกเราท าเพราะคนชื่นชอบน้องมะลิ เวลาเห็นเอ็นดู 
น่ารัก เด็กคนนี้ แต่พอหลังจากนั้นแล้วยังไง นอกจากว่าเขาจะมีผลงาน
อะไรใหม่ๆ ค่อยมาเป็นวาระอีกที (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ , สัมภาษณ์,  
31 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นนี้ พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวศิลปและวัฒนธรรม

บันเทิง ไทยพีบีเอส และ อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการกลุ่มข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง มี
ความคิดเห็นในการจัดวาระการน าเสนอเหตุการณ์หลังการคลี่คลายทางอารมณ์แล้ว ว่าการน าเสนอ
เรื่องของน้องมะลิ กับแม่โบว์ แวนด้า ก็ยังเป็นกระแสให้น าเสนอ เพียงแต่ว่าในลักษณะการสร้างสรรค์
ประเด็นของความเป็นสื่อสาธารณะจะมองถึงแนวทางการใช้ชีวิตต่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูก 
โดยขาดหัวหน้าครอบครัวแต่ตนเองต้องท าหน้าที่ตรงนั้นแทนปอ รวมถึงการท างานในวัยเด็กแบบนี้ที่
ต้องออกอีเว้นท์ด้วยความถี่ที่มากกว่าดาราดังๆอีกหลายคน เหล่านี้ถือเป็นวาระส าคัญในการน าเสนอ
ตามมุมมองของไทยพีบีเอส 

ก็ตามเป็นแต่ละเรื่องไป ก็อย่างเช่นว่าโอเคนับจากนี้ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้อง
ออกมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วต้องท างานอะไร และก็มามองว่าอย่าง
ตอนนั้นที่ตามมะลิกับโบว์ไปท างานอะไรกันบ้าง และมีวิธีการรับงาน
อย่างไรให้กับเด็กอายุไม่กี่ขวบอย่างนี้ เราก็ออกเป็นระยะ ไม่ได้เอาใช้ทุก
ครั้ง เราก็รู้กระแสยังตามต่อแต่เราไม่ได้แบบไม่ส่องอินสตาแกรมเขาว่า
เขาเอาอะไรขึ้นมา ไม่ถึงขนาดนั้น (พรรณี รุ่งสว่าง , สัมภาษณ์, 16 
พฤษภาคม 2559) 
การท าหน้าที่แทน ความภาคภูมิใจในตัวของปอ คือเขาเป็นมากกว่าคน
ของประชาชนในฐานะสามีการสร้างความภาคภูมิใจ การทิ้งความดีเอาไว้ 
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คืออะไร และท่ีน่าสนใจอย่างท่ีพ่ีแหม่มบอกผู้หญิงคนหนึ่งต่อจากนี้คงต้อง
ลุกขึ้นมาแล้ว เขาดูแลตัวเองอย่างไร เรื่องของการรับงานเอย หรือว่า
อะไรต่อมิอะไรที่เราน าเสนอ ก็คือถามว่าโบว์กับลูกเนี่ย ควรต้องมีข่าว
ไหม ควร ช่องอ่ืนก็ตีประเด็นหมด เราก็คุยกันมันก็ควรมีแต่มันต้องมี
ออกมาอย่างไร (อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 

5.1.5.2 กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วในมุมมองของ 
ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
สรุปดังตาราง 5.10 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.10 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นเหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายจาก
กรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

ยังเห็นการน าเสนอที่เกี่ยวกับพ่ีปอ ทั้งในส่วน
ของละครที่ยังมีอยู่ น าเสนอเก่ียวกับภรรยา และ
ลูกสาว เป็นระยะๆ 
 

การน าเสนอน้อยลง เน้นการน าเสนอที่เกี่ยวกับ
ภรรยา และลูกสาว เพราะยังมีกระแสความ
คิดถึงที่ยังอยู่ 
 

 
หากกล่าวถึงในด้านของผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอ ยังมองถึงการน าเสนอ

ข่าวหลังจากที่สถานการณ์ความเครียดทุกอย่างได้คลี่คลายแล้ว ก็ยังมีเกี่ยวกับตัวพ่ีปออยู่ เพราะช่วง
หลังจากเสียชีวิตก็มีละครสาวน้อยร้อยล้าน , คุณชายก ามะลอ ที่เป็นผลงานสุดท้ายก็ยังออกอากาศให้
ได้รับชม ก็ยังมีให้เห็นอยู่ต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีเรื่องราวของ แม่โบว์ แวนด้า กับน้องมะลิ ที่น าเสนอ โดย
มีการกลับมาย้อนความน าเสนอเรื่องราวก่อนการพบรักกันของคนทั้งคู่ ก็ยังเห็นจากทุกสื่อ 

มีการน าเสนอเรื่องของพ่ีปออีก มีเกือบทุกช่องนะคะ เพราะว่าละครของ
พ่ีปอยังอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาน าเสนอเนี่ย เพราะตอนนั้นโบว์ แวนดา 
กับน้องมะลิ ก็เป็นลูกปอ เป็นเมียพ่ีปอ ก็มีการโยงเข้าเรื่องพ่ีปอ มีการ
น าเสนอท้ังสื่อในทีวี ทั้งในหนังสือต่างๆ เราเห็นได้หมดเลย อย่างเช่นการ
ตั้งกระทู้ว่า เปิดตัวกันยังไง มารักกันได้อย่างไร ส าหรับโบว์กับปอ มันมีให้
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อ่านตลอด  คือชื่อพ่ีปอไม่เคยเลือนลางจากในทีวี จากในหนังสือเองก็ตาม 
(ชลธิชา อินทรโชติ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
ด้าน วิมล ยะก๊บ ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าวของปอมาอย่างต่อเนื่อง 

ก็เห็นได้ว่าถึงแม้หลังการจากไปของปอ การน าเสนออาจจะน้อยลงแล้วนั้น แต่ก็ยังไม่หมดหรือหายไป 
ยังมีการน าเสนอข่าวโดยใช้คนที่มีความสัมพันธ์กับปอมาเป็นข่าว อย่างโบว์ แวนด้า ซึ่งเป็นภรรยา กับ
น้องมะลิ ซึ่งเป็นลูกสาว เพราะด้วยกระแสความคิดถึงและการพูดถึงยังมีอยู่ ท าให้รายการข่าวบันเทิง
ก็ต้องมีการก าหนดวาระการน าเสนอ แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างจากช่วงสถานการณ์ก่อนหน้า
นี้ คือช่วงหลังจะเป็นอารมณ์ของความคิดถึงกัน มากกว่าอามณ์เศร้าหรือสงสาร 

ช่วงที่ดังๆน้องมะลิไปฝันเห็นคุณพ่อ เป็นเรื่องเล่าทางไสยศาสตร์ เข้ามา
เกี่ยวข้อง เป็นการพูดกันปากต่อปากว่าน้องมะลิเห็นพ่อของตัวเอง ซึ่งก็
เข้าใจการน าเสนอของข่าวถึงแม้จะไปเล่าตรงๆกับปอไม่ได้ ก็ดันเรื่องนี้
ขึ้นมาให้คนยังคิดถึง เล่าเรื่องความเป็นอยู่ของโบว์ แวนด้า , การเชิญโบว์
และลูกออกรายการแทนพ่อ คนก็สนใจ ซึ่งก็เข้าใจการน าเสนอเป็นการ
สร้างการติดตาม เอาใจคนติดตาม ไม่ได้ว่าหายไปเลย ยังมีภาพของ
ตัวแทนให้คนหายคิดถึง เป็นส่วนหนึ่งให้คลายความเศร้า แต่ยังคงคิดถึง
กันอยู่ แต่ไม่ได้เป็นประเด็นของความน่าสงสารเหมือนสถานการณ์ก่อน
หน้านี้ (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 

 
5.2 กำรน ำเสนอผ่ำนบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
    

การน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้นความน่าสนใจอีกประเด็นในการน าเสนอ คือ
บุคคลที่อยู่ในข่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นข่าว
อยู่ ท าให้ในหลายๆรายการข่าวบันเทิงนั้นจึงมีการน าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมาน าเสนอผ่านทาง
หน้าจอโทรทัศน์เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการรับชม ซึ่งหากกล่าวถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนั้น ไม่
จ าเป็นต้องเป็นแหล่งข่าวของผู้ก าหนดวาระข่าว ขอให้มีความเกี่ยวข้องกับผู้เป็นข่าวและน าไปสู่
เรื่องราวที่มีความน่าสนใจนั่นเอง ซึ่งในมุมมองผู้รับสารจะเรียกกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นเหมือนตัวละครที่
เกิดขึ้นในเรื่องราวนั้นๆ โดยการแบ่งประเภทของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนั้น ก็แบ่งได้เป็นทั้ง  
(1) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก (2) บุคคลประกอบในกรณีศึกษา / ตัวละคร
ประกอบ และ (3) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์ / ตัวละครบางเหตุการณ์ ซึ่งในมุมของ
กรณีศึกษานี้ก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในหลากหลายรูปแบบ ทั้งญาติ ทั้งผู้จัดการส่วนตัวของดาราผู้เป็น
ประเด็น แพทย์ผู้รักษา แฟนคลับ คนที่เคยมีส่วนร่วมในบางมุมบางช่วงของชีวิต  และรวมถึงดาราที่
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เป็นเพ่ือนในวงการด้วยเช่นกัน โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าว
บันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะการน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก   

5.2.1.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก ใน
มุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หรือจะเรียก
ได้ว่าเป็นตัวละครหลักที่อยู่ในเรื่องราวของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) จากการน าเสนอของรายการข่าว
บันเทิงอย่างเห็นได้ชัดจะเน้นที่ญาติของปอซึ่งเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดที่ติดตามความเคลื่อนไหวอาการจาก
ทีมแพทย์อยู่ตลอดเวลา และใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงผู้จัดการส่วนตัวของ
ปออย่างอาน้ าอ้อย เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่แสดงออกทางด้านความรู้สึก และ
อารมณ์ ด้วยนั่นเอง ดังตาราง 5.11 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.11 
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลหลัก หรือตัวละครหลัก ที่เกี่ยวข้องจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลหลัก / ตัวละครหลัก 

1 รายการเรื่องเล่าเช้านี้  
(ช่อง 3) 

น ำเสนอดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนใกล้ชิด : 
- ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี 
- แวนด้า สหวงษ์ (โบว์) ภรรยาของปอ ทฤษฎี 
- พาขวัญ สหวงษ์ (น้องมะลิ) ลูกสาวของปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนใกล้ชิด : 
- ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี 
- แวนด้า สหวงษ์ (โบว์) ภรรยาของปอ ทฤษฎี 
- พาขวัญ สหวงษ์ (น้องมะลิ) ลูกสาวของปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
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ตารางที่ 5.11 
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลหลัก หรือตัวละครหลัก ที่เกี่ยวข้องจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลหลัก / ตัวละครหลัก 
3 รายการ One บันเทิง  

(ช่อง One) 
น ำเสนอดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนใกล้ชิด : 
- ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี 
- แวนด้า สหวงษ์ (โบว์) ภรรยาของปอ ทฤษฎี 
- พาขวัญ สหวงษ์ (น้องมะลิ) ลูกสาวของปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดิร์นไนน์ทีวี) 

น ำเสนอดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนใกล้ชิด : 
- ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี 
- แวนด้า สหวงษ์ (โบว์) ภรรยาของปอ ทฤษฎี 
- พาขวัญ สหวงษ์ (น้องมะลิ) ลูกสาวของปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

น ำเสนอดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนใกล้ชิด : 
- ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอดำรำที่อยู่ในประเด็น และคนใกล้ชิด : 
- ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา พิชัยศรแผลง ผู้จัดการส่วนตัวของปอ 
ทฤษฎี 
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จากตาราง 5.11 สรุปได้ว่า การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีภาพการน าเสนอถึงบุคคลหลัก หรือตัวละครหลัก จากการน าเสนอนั้น มีความ
คล้ายกันทุกๆรายการข่าวบันเทิงในด้านที่บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีการพูดถึงอยู่ในทุกวาระที่
น าเสนอข่าวของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ซึ่งในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรด
บันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี , รายการ One บันเทิง ทางช่อง One และรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทาง
ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี มีการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลหลักถึง 5 บุคคล ได้แก่ 1. ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ)   
2. อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี  3. แวนด้า สหวงษ์ (โบว์) ภรรยาของปอ 
ทฤษฎี  4. พาขวัญ สหวงษ์ (น้องมะลิ) ลูกสาวของปอ ทฤษฎี และ 5. สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ 
ทฤษฎี แต่มีอยู่ 2 รายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอบุคคลหลักเพียง 3 บุคคล คือ 1. ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
2. สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี และ 3. อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี  
ที่อยู่ในเนื้อหาของการน าเสนอข่าว ได้แก่ รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 และรายการ ไทยบันเทิง 
ทางช่อง ไทยพีบีเอส  

จากการศึกษา พบว่า การน าเสนอบุคคลหลัก หรือตัวละครหลักของทุก
รายการมีความเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหากกล่าวถึงบุคคลหลัก หรือตัวละครหลักที่มี
ความสัมพันธ์กับปอ เป็นผู้มีความใกล้ชิดในระดับความสัมพันธ์ทางครอบครัว ซึ่งการถ่ายทอดผ่าน
บุคคลที่เป็นหลักของข่าวเหล่านี้ นอกเหนือจากการเข้าถึงทางด้านข้อมูลแล้ว กลุ่มบุคคลที่เร าเห็น
รายการข่าวบันเทิงน าเสนออยู่ตลอดยังช่วยท าให้ข่าวมีอารมณ์เกิดขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนในการ
สร้างการติดตามให้เกิดขึ้นนั่นเอง 

อย่างพ่ีปอแน่นอนว่ามันเป็นข่าวที่เต็มไปด้วย Emotion ของความแบบ
ทั้งสุข ทั้งเศร้า ทั้งคิดถึง ทั้งประทับใจ  ทั้งเป็นความทรงจ า ซึ่งมันเป็น
แหล่งข่าวชั้นดี เป็นชั้นดีที่จะต่อยอดให้เราแบบสามารถแบบท าให้ ภาษา
ละครเนอะคือท าให้ไปถึงจุดไคลแม็กซ์ คือดูไปแล้วแบบน้ าตาไหลด้วย 
เวลาสัมภาษณ์เราก็รู้แหละว่าเราจะเอาอะไรจากเขา แต่เราต้องไม่ถามใน
ส่วนเฉพาะของ Information ไม่ได้เฉพาะแค่ข้อมูล แต่เราต้องถามถึง
อารมณ์ความรู้สึกบิ้วออกมาให้ได้ (สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 18 
พฤษภาคม 2559) 

5.2.1.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก ใน
มุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หรือ
ตัวละครหลัก โดยสรุปดังตาราง 5.12 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.12 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลักจาก
กรณีศึกษา 

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

ภาพที่สื่อสารออกมาจะเป็น ภรรยา เป็นลูก 
และเป็นผู้จัดการส่วนตัว โดยบุคคลหลักที่
อัพเดทเหตุการณ์ในทุกวันคือผู้จัดการส่วนตัว 
 

ผู้จัดการ ภรรยา และน้องมะลิ ถูกน าเสนอให้
ได้รับชมบ่อย สร้างอารมณ์ให้กับการรับชม 
ความน่าสงสารของญาติ และลูกสาว 
 

 
ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หรือตัวละคร

หลักนี้ ในด้านของ ชลธิชา อินทรโชติ ผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอ มีการรับรู้เกี่ยวกับการน าเสนอบุคคล
หลัก หรือตัวละครหลักที่อยู่ในข่าวตั้งแต่การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จนเสียชีวิตของทฤษฎี สหวงษ์ 
(ปอ) ในภาพของบุคคลที่เป็นคนในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกัน
ออกไปในการน าเสนอของสื่ออย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งคนที่เป็นประเด็นหลักและสื่อน าเสนอบ่อยที่สุดก็
คือคนที่เป็นข่าวนั่นก็คือปอ ในขณะที่คนที่ออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องก็คืออาน้ าอ้อยที่มาอัพเดท
อาการอยู่เป็นระยะ ส่วนโบว์ แวนด้า กับน้องมะลิยังไม่โดดเด่นในตอนแรก แต่กลับมาเป็นบุคคลที่ถูก
น าเสนอหลักและบ่อยในช่วงหลังๆ และคุณหมอก็ถือว่าเป็นบุคคลหลักในการน าเสนอของรายการ
บันเทิง 

มีภรรยาเขาค่ะ โบว์ แวนด้า มีอาน้ าอ้อย และก็พ่อกับแม่เขาค่ะ แต่ส่วน
ใหญ่ที่เห็นหลักๆก็จะเป็นอาน้ าอ้อยกับในส่วนของโบว์ แวนด้า อาน้ าอ้อย
จะเป็นคนอัพเดทเหตุการณ์ อัพเดทสถานการณ์ทุกอย่างเลย และก็โบว์ 
แวนด้า แรกๆก็ยังไม่ค่อยกล้าออกสื่อเนอะ หลังๆมามันก็ต้องพร้อมที่จะ
เปิด เหมือนที่ข่าวหลายๆช่องออกมาว่าท าไมตอนแรก โบว์ แวนด้า ถึงไม่
ออก น้องมะลิถึงไม่เปิดเผยตัว ที่เขาบอกว่าเขาต้องยอมเปิดแล้ว เพราะ
ถ้าวันหนึ่งพ่ีปอไม่อยู่แล้วมันอะไรแบบนี้อ่ะค่ะ สองคนนี้จะเป็นตัวหลักใน
การเป็นสื่อบอกให้เรารู้ว่าพ่ีปอสถานการณ์เป็นอย่างไร แล้วก็อีกอย่าง
หนึ่งก็คือ โรงพยาบาล หมอประจ าตัวพี่ปอ ทฤษฏี ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็น
สื่อช่องทางบอกได้ว่าตอนนี้อาการของพ่ีปอเป็นอย่างไร ( ชลธิชา  
อินทรโชติ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
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นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับมุมมองของผู้รับสารโดยทั่วไป ที่ รับรู้การ
น าเสนอของสื่อเกี่ยกับบุคคลหลัก หรือตัวละครหลัก ของเหตุการณ์กรณีศึกษาดังกล่าว คือภรรยา 
อย่างโบว์ แวนด้า และลูกสาวอย่างน้องมะลิ ซึ่งในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวหรือที่รู้จักกันคือ อาน้ าอ้อย 
นั้นเห็นจนมีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลหลักของการน าเสนอ หรือเป็นตัวละครหลัก แต่อาจจะลดบทบาท
การน าเสนอบ้างก็ยังสามารถ 

น้องมะลิ กับแม่ของเขาก็รองลงมาจากพ่ีปอนะ อาน้ าอ้อยเนี่ยไม่ต้องมีทุก
ครั้งได้ มาเป็นระยะๆ เขาจะเหมือนเป็นคนให้ข้อมูล พูดถึง อะไรแบบนี้
ม า กกว่ า  แต่ ป ร ะ เ ด็ น อ า รมณ์ มั น ไ ม่ ชั ด เ ท่ า กั บ ลู ก กั บภ ร ร ย า  
(กุลธิดา ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 
โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จากการน าเสนอเกี่ยวกับตัวละครหลัก

อย่าง แม่โบว์ และน้องมะลิ ในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปอย่าง ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต มองว่าน้องมะลิถูก
น าเสนอผ่านรายการข่าวบันเทิงมากเกินความพอดี เหมือนต้องการเน้นเรื่องอารมณ์ท่ีเกิดกับข่าว 

ก็น่าจะมีน้องมะลิ จริงๆน าเสนอได้แต่มันเยอะไป แล้วน้องก็ยังเด็กอยู่ ซึ่ง
มันน ามาซึ่งอารมณ์และความดราม่าของข่าว (ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต, 
สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 
นอกเหนือจากนั้น วิมล ยะก๊บ ยังแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้รับสาร

โดยทั่วไปเกี่ยวกับการน าเสนอบุคคลหลัก หรือตัววละครหลักของกรณีศึกษาอย่างน้องมะลิ ถึงความ
ต้องการทางอารมณ์ท่ีออกมาผ่านน้องมะลิ ซึ่งเป็นการท าข่าวที่ดึงดูดความสนใจด้วยการสร้างความน่า
สงสาร โดยเฉพาะการแสดงออกของน้องมะลิอย่างไร้เดียงสาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ ์

ก็ดราม่าในบางส่วน เวลาที่เห็นลูก ถ่ายน้องมะลิร้องเพลง วิ่งเล่น เรียก
พ่อปอ มันก็ท าให้คนเขายิ่งเสียดาย สงสาร เกิดดราม่าสงสาร ไม่อยากให้
ปอต้องจากไป (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 

5.2.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ 
5.2.2.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ ในมุมมองของ 

ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบ 

ของเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ ทฤษฎ สหวงษ์ (ปอ) มีการน าเสนอเกี่ยวกับแพทย์ที่ดูแลรักษา
อาการของปอ ซึ่งในความส าคัญของแพทย์มีบทบาทที่ส าคัญในการบอกอาการ แต่ที่จัดเป็นบุคคล
ประกอบ เพราะรายการข่าวบันเทิงน าเสนอออกมาบางสถานการณ์ บางช่วงเวลาที่จ าเป็น 
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นอกเหนือจากแพทย์ที่ท าการรักษาแล้ว ก็ยังมีญาติ เพ่ือนสนิท หรือบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ แต่เป็น
บางช่วงเวลาของการน าเสนอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากตาราง 5.13 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.13 
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
น ำเสนอญำติ คนใกล้ตัว และบุคคลที่มีชื่อเสียง : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- ชวนันท์ สหวงษ์ (ปิล) น้องชายของปอ ทฤษฎี 
- วิทวัส สหวงษ์ (ป๊อปปี้) พี่ชายของปอ ทฤษฎี 
- สราวุฒิ พุ่มทอง (ทีน) เพื่อนสนิทเป็นพิเศษของปอ ทฤษฎี 
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ ผู้
ประทานน้ าหลวงอาบศพ พวงมาลาตั้งหน้าศพ และดอกไม้จันทน์ 
 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอญำติ คนใกล้ตัว และบุคคลที่มีชื่อเสียง : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- ชวนันท์ สหวงษ์ (ปิล) น้องชายของปอ ทฤษฎี 
- วิทวัส สหวงษ์ (ป๊อปปี้) พี่ชายของปอ ทฤษฎี 
- แฟนคลับปอ ทฤษฎี 
- ผู้ดูแลไร่นาสวนผสมของ ปอ ทฤษฎี 
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ ผู้
ประทานน้ าหลวงอาบศพ พวงมาลาตั้งหน้าศพ และดอกไม้จันทน์ 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอแพทย์ที่ท ำกำรรักษำ และบุคคลส ำคัญ : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาต ผู้
ประทานน้ าหลวงอาบศพ พวงมาลาตั้งหน้าศพ และดอกไม้จันทน์ 
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ตารางที่ 5.13 
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ 
4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 
น ำเสนอญำติ คนใกล้ตัว และบุคคลที่มีชื่อเสียง : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- นพ.พอพล โรจนพันธ์ ผู้ที่ดูแลอาการของปอ ทฤษฎี 
- ชวนันท์ สหวงษ์ (ปิล) น้องชายของปอ ทฤษฎี 
- วิทวัส สหวงษ์ (ป๊อปปี้) พี่ชายของปอ ทฤษฎี 
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ ผู้
ประทานน้ าหลวงอาบศพ พวงมาลาตั้งหน้าศพ และดอกไม้จันทน์ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) น ำเสนอผู้จัดกำรส่วนตัว : 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ทฤษฎี 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอญำติ คนใกล้ตัว และบุคคลที่มีชื่อเสียง : 
- แวนด้า สหวงษ์ (โบว์) ภรรยาของปอ ทฤษฎี 
- พาขวัญ สหวงษ์ (น้องมะลิ) ลูกสาวของปอ ทฤษฎี 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- นพ.พอพล โรจน์พันธุ์ แพทย์ผู้ดูแลอาการปอ ทฤษฎี 
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ ผู้
ประทานน้ าหลวงอาบศพ พวงมาลาตั้งหน้าศพ และดอกไม้จันทน์ 
- ชิษณุพงศ์ รัตนบรรณกิจ เพื่อนสนิทของปอ ทฤษฎี 
 

 
จากตาราง 5.13 สรุปได้ว่า การน าเสนอบุคคลประกอบ หรือตัวละคร

ประกอบกับการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงนั้น มีความเหมือนกันในบางบุคคล และแตกต่างกันใน
หลายๆบุคคลขึ้นอยู่กับแนวทางในการน าเสนอของแต่ละรายการ ถ้าหากกล่าวถึงตัวละครประกอบที่มี
ความเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด คือ 1. รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดี ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี ซึ่งจัดเป็นบุคคลประกอบในเหตุการณ์มากกว่าเป็นบุคคลหลัก เพราะ
รายการข่าวบันเทิงน าเสนอในวาระที่มีความจ าเป็นต้องอ้างอิงผลการรักษาแต่ไม่ได้อยู่ในทุกๆวาระ
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การน าเสนอ และ 2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ ผู้ประทานน้ า
หลวงอาบศพ พวงมาลาตั้งหน้าศพ และดอกไม้จันทร์ โดยเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วงพิธีพระราชทาน
เพลิงศพของปอ ซึ่งทุกรายการข่าวบันเทิงจัดให้เป็นบุคคลประกอบในการน าเสนอข่าวบันเทิง ยกเว้น 
รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ที่ไม่ได้น าเสนอเป็นบุคคลประกอบการน าเสนอข่าว เนื่องด้วยเวลาและแนว
ทางการน าเสนอของรายการที่แตกต่างไปจากรายการอ่ืนๆ  

จากการศึกษา พบว่า การน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบหรือตัวละคร
ประกอบในบางเหตุการณ์ ค่อนข้างมีความเหมือนและคล้ายกันในแต่ละรายการ มีแตกต่างบางช่วง
บางตอน ทั้งนี้การจะน าเสนอได้มากหรือน้อยนั้นมีปัจจัยหลายยอย่างเป็นตัวก าหนด ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของเวลา เรื่องของแนวคิดของรายการในการน าเสนอ ซึ่งเห็นได้ชัดจากรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทาง
ช่อง 5 ที่จะมีองค์ประกอบในเรื่องของบุคคลประกอบการน าเสนอน้อยมากกว่ารายการอ่ืนๆ แต่สิ่ งที่
น าเสนอเพียงเพ่ือไม่ให้ตกข่าว หรือตกประเด็นทางสังคม ติดตามเท่าที่ในฐานะความเป็นสื่อจะท าได้ 

เราก็ทราบข่าวที่มันลึกไปมากกว่าที่น าเสนอในช่วงแรก แต่ว่าเราไม่
สามารถที่จะน าเสนออะไรแบบนั้น ได้ขนาดนั้น เพราะมันเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาในช่วงนั้น ถ้าพูดกันตามตรงในช่วงนั้นเรื่องของพ่ี 
ปอ เราก็ตามท าน้ า ท าตามที่น าเสนอได้ อาจจะมีแง่มุมของน้องมะลิ ของ
ครอบครัวเข้ามาเพ่ิมเติมเสริมเข้าไป ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รบกวนชีวิตเขา
มากค่ะ เพราะว่าคือคนไทยค่อนข้างจะเปราะบางในการที่เราจะน าเสนอ
ข่าวของคนที่ป่วย และก็จะไปลุกลามอะไรเขามาก มันท าอะไรมากได้
หรอก เราก็ท าได้ตามที่สังคมควรจะรู้ ที่เราไม่ตกข่าว ในฐานะที่เป็นสื่อ 
(จักริน อดิเรก, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559) 

5.2.2.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ ในมุมมองของ 
ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเก่ียวกับบบบุคคลประกอบ หรือตัวละคร
ประกอบ โดยสรุปดังตาราง 5.14 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.14 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบจาก
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

ญาติของปอ เช่น น้องชาย  พ่ีชาย ก็ถูกถ่ายทอด
ออกให้เห็นอย่างต่อเนื่อง แฟนคลับก็ได้ถูก
ถ่ายทอดผ่านรายการ แต่จะให้ข้อมูลมากไม่ได้
ทั้งๆท่ีรู้ข้อมูล ต้องให้ญาติเป็นผู้สื่อสาร 
 

ก็เป็นญาติๆ ห่างๆที่ไม่ค่อยได้ถูกน าเสนอ เช่น 
น้องชาย พ่ีชาย ของปอ และแฟนคลับ ก็มา
น าเสนอให้เห็นบ้าง รับรู้ถึงอารมณ์เพ่ิมมากข้ึน 
 

 
จากมุมมองข้างต้นของผู้ก าหนดวาระ ท าให้ในประเด็นนี้  ธารญา  

กิตินฤเมศร์ ผู้รับสารที่มีความเป็นแฟนของปอ มองเห็นถึงการน าเสนอและมองเห็นถึงบทบาทว่า
บุคคลที่ประกอบข่าว หรือตัวละครประกอบ ที่เห็นในการน าเสนอของสือและมีบทบาทในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของอาการ คือหัวแฟนคลับอย่าง ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ (เจี๊ยบ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่ วน
ส าคัญของแฟนคลับที่เป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์แสดงถึงความรู้สึกด้วยเช่นกัน 

ก็มีพ่ีเจี๊ยบนะ ที่แบบว่าชวนแฟนคลับ ก็คือชวนน้องๆไป เสื้อก็ขอให้พ่ี
แอดมินเขาท า ถ้าไม่มีพวกพ่ีเจี๊ยบพวกเราก็อาจจะไม่ได้ไปนะ ซึ่งพ่ีเจี๊ยบก็
มีให้สัมภาษณ์ (ธารญา กิตินฤเมศร์, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) 
โดยความเห็นข้างต้นยังสอดคล้องกับมุมมองของ ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ 

ผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอ ซึ่งมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่เข้ามาท าช้อมูล โดยเรื่องข้อมูลที่ให้ไปนั้น
ก็ให้เพียงเท่าที่ได้ตามความเหมาะสม และต้องระมัดระวังคอยดูด้วย เพราะแฟนคลับของปอจริงๆมีไม่
มากส่วนใหญ่เพ่ิงมาหลังจากเริ่มป่วย แต่ส่วนใหญ่นักข่าวจะสัมภาษณ์ในเชิงของความรู้สึก 
ความสัมพันฺธ์ที่มีกับปอ ซึ่งการสัมภาษณ์ของแต่ละสื่อจะเน้นทางอารมณ์เป็นหลัก 

ก็มีอยู่ที่นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์แฟนคลับ ก็คือมาขอสัมภาษณ์เราก็ให้
ส่วนที่เรารู้แค่นั้นได้ บางครั้งเราก็ไม่สามารพูดอะไรมากมายกว่านี้ได้ค่ะ 
แฟนคลับส่วนมากที่ตามจริงๆมีไม่กี่คนที่เข้าตามหาปอ นอกนั้นจะเป็น
แฟนคลับที่มาทีหลังปอป่วย เกิดแฟนคลับขึ้นมามากมาย ถ้าตามจริงๆมี
ประมาณ 20 กว่าคนเท่านั้นที่ตามปอจริงๆเลย เวลาถามก็จะถาม
ความรู้สึกว่า “รู้สึกอย่างไร” แล้วก็ถามปอเป็นอย่างไร เรื่องความดีความ
งามต่างๆของปอ และก็เรื่องความสัมพันธ์ที่ปอมีให้แฟนคลับ แล้วรู้สึก



194 
 

อย่างไรกับการที่ปอป่วย แล้วท าอะไรให้ปอบ้าง ประมาณนี้ค่ะ (ลภัสรดา 
ทรัพย์สมบัติ, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นดังกล่าว วิมล ยะก๊บ ผู้รับสารโดยทั่วไป มองถึงการน าเสนอ

ของรายการผ่านแฟนคลับสามารถสื่อสารทางอารมณ์ได้ เพราะแฟนคลับคือคนใกล้ชิดกับปอ เป็นอีก
กลุ่มคนที่ห่วงใยปอ แต่เมื่อต้องสูญเสียก็เป็นเรื่องน่าเศร้า และนอกจากแฟนคลับก็เห็นการน าเสนอใน
ส่วนของน้องชายปอ  

ก็สูญเสียคนที่เป็นที่รักเขาก็แสดงออกมาเยอะ อารมณ์มันก็เศร้านะ ทุก
คนมีความหวัง มันก็สะท้อนความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งนะให้คนอ่ืนรับรู้ว่า
ปอเป็นคนยังไง มันสะท้อนความรัก แต่เชื่อว่าแฟนคลับเขาก็ต้องรู้อยู่แล้ว
แหละว่าจะเป็นยังไง เป็นช่วงที่รอความหวังอย่างเดียว ส่วนอย่างน้องปิน
ก็มีเห็นบ้างนะ มันก็กระตุ้นความสุขให้คนกลุ่มหนึ่งได้เนอะ ยิ่งตอนเขา
บวช เหมือนเขาท าทุกอย่างอ่ะ ก็เป็นการสร้างความสุขเล็กๆให้คนมีหวัง
นะ (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 

5.2.3 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ 
5.2.3.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ ในมุมมอง

ของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
หากกล่าวถึงการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ที่มีอยู่ในบาง

เหตุการณ์นั้น จะเป็นบุคคลที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับปอ ในบางช่วง บางตอน บางเหตุการณ์ เท่านั้น 
ท าให้รายการข่าวบันเทิงได้น ามาเสนอเพ่ือให้ข่าวนั้นๆมีมิติ หรือมีความน่าสนใจมากขึ้น และท าให้
เนื้อหามีการอัพเดทเรื่องราวในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการน าเสนอบุคคลในบางเหตุการณ์ หรือตัว
ละครในบางเหตุการณ์นั้น นอกเหนือจากความใกล้ชิดกับตัวของผู้ที่เป็นข่าวแล้ว บางคนอาจจะมาจาก
ความใกล้ชิดของนักข่าวที่เลือกมาน าเสนอด้วยเช่นกัน ดังตาราง 5.15 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.15  
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์ หรือตัวละครในบางเหตุการณ์จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องในบำงเหตุกำรณ์ / ตัวละครในบำง
เหตุกำรณ์ 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

น ำเสนอ เน้นบุคคลที่ใกลช้ิดปอ และสังกัดช่องเป็นส่วนใหญ่ :  
- กรุณพล เทียนสุวรรณ (เพชร) เพื่อนสนิทในวงการ 
- ปิยวดี มาลีนนท์ (ตู่) ผู้จดัละครของช่อง 3 
- วิทยา วสุไกรไพศาล (อั๋น) เพื่อนสนิทในวงการของปอ ทฤษฏี 
- ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง (มิ้นท์) รุ่นน้องในวงการบันเทิง 
- เนาวรัตน์ ยุกตระนันท์ (จิ๊ก) รุ่นพี่ในวงการบันเทิงที่แต่งหน้าปอ 
ทฤษฎี เป็นครั้งสุดท้าย 
- โบ๊ท วิบูลย์นันท์ รุ่นพี่ในวงการบันเทิงผู้ที่ขับรถมาส่งปอที่วัดกลาง
ราชวรมหาวิหาร 
- กรุณา ชิดชอบ (ต่าย) ภรรยาเนวิน ชิดชอบ เจ้าของทีมฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมประจ าบ้านเกดิปอ ทฤษฎี 
- ณปภา ตันตระกลู (แพท) ดาราหญิงท่ีเล่นกับปอเป็นคนแรก และ
สร้างช่ือเสียงร่วมกันมา 
- ทาริกา ธิดาทิตย์ (ก้อย) ผู้จัดละครที่ท างานร่วมกับปอ ทฤษฎ ี
- เกียรติกมล ล่าทา (ตุ้ย) รุ่นน้องในวงการ 
- แอน ทองประสม ผู้จัดละครและเพื่อนร่วมวงการ 
- นพ.มารุต จันทรา แพทย์ผู้ท าการรักษา 
- สมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัทตน้
สังกัดของปอ ทฤษฎี 
- นนทวรรณ ทองเหล็ง (เมญา่) รุน่น้องที่แสดงละครร่วมกัน 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอ เน้นบุคคลที่ใกลช้ิดปอ ไม่สังกัดช่อง :  
- ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง (มิ้นท์) รุ่นน้องในวงการบันเทิง 
- เนาวรัตน์ ยุกตระนันท์ (จิ๊ก) รุ่นพี่ในวงการบันเทิงที่แต่งหน้าปอ 
ทฤษฎี เป็นครั้งสุดท้าย 
- โบ๊ท วิบูลย์นันท์ รุ่นพี่ในวงการบันเทิงผู้ที่ขับรถมาส่งปอที่วัดกลาง
ราชวรมหาวิหาร 
- วิทยา วสุไกรไพศาล (อั๋น) เพื่อนสนิทในวงการของปอ ทฤษฏี 
- สราวุฒิ พุ่มทอง (ทีน) เพื่อนสนิทเป็นพิเศษของปอ ทฤษฎี 
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ตารางที่ 5.15  
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์ หรือตัวละครในบางเหตุการณ์จากกรณีศึกษา 
(ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องในบำงเหตุกำรณ์ / ตัวละครในบำง
เหตุกำรณ์ 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอ เน้นบุคคลที่ใกลช้ิดปอ ไม่สังกัดช่อง :  
- เนาวรัตน์ ยุกตระนันท์ (จิ๊ก) รุ่นพี่ในวงการบันเทิงที่แต่งหน้าปอ 
ทฤษฎี เป็นครั้งสุดท้าย 
- โบ๊ท วิบูลย์นันท์ รุ่นพี่ในวงการบันเทิงผู้ที่ขับรถมาส่งปอที่วัดกลาง
ราชวรมหาวิหาร 
- วิทยา วสุไกรไพศาล (อั๋น) เพื่อนสนิทในวงการของปอ ทฤษฏี 
- สราวุฒิ พุ่มทอง (ทีน) เพื่อนสนิทเป็นพิเศษของปอ ทฤษฎี 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

น ำเสนอ เน้นบุคคลที่ใกลช้ิดปอ ไม่สังกัดช่อง และหลำกหลำยกลุม่ 
:  
- ยายแจ่ม โรจนดิษฐ์ แฟนคลับปอ ทฤษฎี 
- เนาวรัตน์ ยุกตระนันท์ (จิ๊ก) รุ่นพี่ในวงการบันเทิงที่แต่งหน้าปอ 
ทฤษฎี เป็นครั้งสุดท้าย 
- โบ๊ท วิบูลย์นันท์ รุ่นพี่ในวงการบันเทิงผู้ที่ขับรถมาส่งปอที่วัดกลาง
ราชวรมหาวิหาร 
- ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) นักแสดงรว่มวงการบันเทิง 
- ชลดา เมฆราตรี (เก๋) นักแสดงรว่มวงการบันเทิง 
- รอง เค้ามูลคดี ดาราอาวุโสที่ปอ ทฤษฎี ให้ความเคารพ 
- อรุโณชา ภาณุพันธ์ (หน่อง) ผู้จัดละครที่ปอ ทฤษฎี ให้ความเคารพ 
- ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (บอย) นักแสดงร่วม ร่วมช่อง 3 
- ดาราณีนุช โพธิปิติ (ท็อป) รุ่นพี่ในวงการบันเทิงที่เคยร่วมงาน 
- ปิยะมาศ โมนยะกุล ดาราอาวุโสท่ีปอ ทฤษฎี ให้ความเคารพ 
- นนทวรรณ ทองเหล็ง (เมญา่) รุน่น้องในวงการที่มีผลงานด้วยกัน 
- อี๊ด โปงลางสะออน ดารารุ่นพ่ีทีท่ างานร่วมกัน 
- อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (จี๊ด) ดาราอาวุโสที่ปอ เคารพ 
- เพ็ญพักตร์ ศิริกลุ (ต่าย) ดาราอาวุโสที่ปอ เคารพ 
- เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดารารุ่นน้องที่เคยร่วมงานกัน 
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ตารางที่ 5.15 
 
วิเคราะห์การน าเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์ หรือตัวละครในบางเหตุการณ์จากกรณีศึกษา 
(ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องในบำงเหตุกำรณ์ / ตัวละครในบำง
เหตุกำรณ์ 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) น ำเสนอ เน้นบุคคลที่ใกลช้ิดปอ : 
- ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) นักแสดงรว่มวงการบันเทิง 
- อรุโณชา ภาณุพันธ์ (หน่อง) ผู้จัดละครที่ปอ ทฤษฎี ให้ความเคารพ 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอ เน้นบุคคลที่ใกลช้ิดปอ เน้นแฟนคลับ : 
- จิราพร ศรีภักดี แฟนคลับของปอ ทฤษฎี 
- สมควร อร่ามเจรญิ แฟนคลับปอ ทฤษฎี 
- ณัฎฐกัลย์ ลัทธิธนธรรม แฟนคลบัปอ ทฤษฎี 
- ผศ. เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดี ม.ราชภัฎบรุีรัมย์ 

 
จากตาราง 5.15 สรุปได้ว่า การน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในบาง

เหตุการณ์ หรือตัวละครในบางเหตุการณ์ของการน าเสนอในรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ มีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละรายการข่าวบันเทิง ทั้ง 6 ช่อง เนื่องจากบุคคลประกอบในบาง
สถานการณ์เหล่านี้เป็นคนที่อยู่หน้าเหตุการณ์หรือหน้างานของการน าเสนอ นอกจากนั้นยังรวมถึง
แนวทางการน าเสนอของรายการด้วย โดยเฉพาะรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะมีความ
แตกต่างจากรายการบันเทิงทางช่องอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์ของ
รายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะเน้นคนที่อยู่นอกวงการบันเทิง เช่น แฟนคลับ และ
นักวิชาการ ในขณะที่ รายการข่าวบันเทิงรายการอ่ืนๆจะเน้นการน าเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องบาง
เหตุการณ์ หรือตัวละครประกอบบางเหตุการณ์ เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิง ซึ่งคนที่ได้รับการ
กล่าวถึงเหมือนกัน ในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี 
, รายการ One บันเทิง ทางช่อง One และรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี ได้แก่ 
1. เนาวรัตน์ ยุกตระนันท์ (จิ๊ก) รุ่นพ่ีในวงการบันเทิงที่แต่งหน้าปอ ทฤษฎี เป็นครั้งสุดท้าย  และ  
2. โบ๊ท วิบูลย์นันท์ รุ่นพ่ีในวงการบันเทิงผู้ที่ขับรถมาส่งปอที่วัดกลางราชวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็น
คนที่มีส่วนส าคัญในการเคลื่อนย้ายศพของปอ ทฤษฎี และรายการข่าวบันเทิงที่ยังน าเสนอแตกต่าง
จากรายการอ่ืนๆคือ รายการทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 ซึ่งไม่ได้เน้นในเรื่อง ของบุคคลประกอบ 
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บางเหตุการณ์ หรือตัวละครในบางเหตุการณ์ เนื่องด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา และแนวทางการ
น าเสนอของรายการ 

จากการศึกษา พบว่า การน าเสนอเกี่ยวกับบุคลที่เกี่ยวข้องในบาง
เหตุการณ์ หรือตัวละครที่อยู่บางเหตุการณ์นั้น เป็นตัวละครที่อยู่แค่ 1-2 เหตุการณ์ ไม่ได้เห็นบ่อย 
ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่อยู่หน้างานจากการไปท าข่าวของนักข่าว เป็นคนที่มาเยี่ยมไข้บ้าง เป็นบุคคล
ที่ร่วมส่งปอเดินทางมายังบุรีรัมย์บ้าง หรือเป็นบุคคลที่มาร่วมงานพิธีบ าเพ็ญกุศลศพบ้าง ซึ่งถึงแม้จะ
ไม่ได้น าเสนอผ่านรายการข่าวบันเทิงอยู่บ่อยๆแต่บุคคลเหล่านี้หรือตัวละครในบางเหตุการณ์นี้ ก็มี
อิทธิพลในแง่มุมของความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาแล้วเห็นถึงอารมณ์ แต่ในด้านข้อมูลนั้น บุคคลกลุ่มนี้
ไม่สามารถให้รายละเอียดได้มาก 

ย้อนกลับไปจะเห็นว่าเราส่งที่เกาะติดปอตลอดเวลา ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล
เราก็เกาะติดทุกวัน และก็รายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์โดยหวังว่า
อาการของปอจะดีขึ้น และก็มีการเวลาคุณหมอแถลงข่าว เราก็
ถ่ายทอดสด เช้าเราส่งทีมเข้าไปแล้วดูว่าใครมาเยี่ยมบ้างเพ่ือจะเกาะติด
สถานการณ์ แน่นอนความเป็นดราม่ามันเกิดขึ้นจากเนื้อหา คนที่ไปเยี่ยม
คุณปอออกมาก็จะพูดว่า “คุณปอตอนนี้ ทรงๆนะ” หรือ “ดีขึ้นนะ 
กระพริบตานะ” สิ่งเหล่านี้ถ้าจะนิยามค าว่าดราม่ามันดราม่าในกรณีไหน 
กรณีที่ผมไปใส่สีตีไข่หรือเปล่า “ไม่มี” มันเป็นดราม่าโดยเหตุการณ์โดย
ที่ว่ามันมีอารมณ์ของคนเข้าไปเยี่ยมรู้สึกยังไง แต่เราไม่ได้ไปเซ็ทว่าควรจะ
พูดอย่างนั้น อย่างนี้ (ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 
2559) 

5.2.3.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ ในมุมมอง
ของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบาง
เหตุการณ ์โดยสรุปดังตาราง 5.16 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.16 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นบุคคล หรือตัวละคร ในบางเหตุการณ์ ของ
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาเยี่ยมปอ ก็มีการให้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับปอ จะเน้นเรื่องของการให้
ก าลังใจเป็นพิเศษ 
 

เป็นบุคคลที่สื่อสารออกมาแล้วท าให้ เสียใจ 
สะเทือนใจ เป็นกลุ่มคนที่สื่อสารแล้วท าให้เกิด
ความรู้สึกกับผู้รับชม 
 

 
จากกรณีการศึกษาข้างต้น ในมุมของผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอก็มี

ความเห็นสอดคล้องในเรื่องของบุคคลที่อยู่ในบางเหตุการณ์ หรือเป็นตัวละครบางเหตุการณ์ กับการ
ถูกน าเสนอผ่านรายการข่าวบันเทิงว่าเป็นกลุ่มดารานักแสดงที่มาเยี่ยมปอ โดยหลังจากเสร็จจากการ
เยี่ยมก็ต้องมีการให้สัมภาษณ์ซึ่งถือเป็นตัวละครบางเหตุการณ์ และการให้สัมภาษณ์นั้นๆก็น าไปสู่การ
สื่อสารทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นทางผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป 
แต่อาจจะไม่เหมาะสมถ้าหากจะมีการน าเสนอเกี่ยวกับความคิดเห็นถึงเรื่องของอาการป่วย เพราะ
บทบาทนี้ควรจะเป็นหมอมากกว่า 

ดาราศิลปินที่มาเยี่ยมนะคะ คือเห็นหลายคนแล้วเวลาออกมาจาก
โรงพยาบาลหรือออกมาจากการเยี่ยมพ่ีปอเขาก็จะมาแสดงความรู้สึกว่า
ตอนนี้ พ่ีปอสีหน้าดีขึ้นนะ พ่ีปอดีข้ึน อะไรแบบนี้ ให้ก าลังใจ โดยลึกๆก็ด
ราม่า ดราม่าเพราะว่าถ้าเขาเข้าไปดูแล้วขนาดนี้เลยเหรอ แต่ว่าก็อย่างที่
ดาราอาจจะไม่ได้บอกความดราม่า ไม่ได้แสดงความดราม่าออกมาชัดเจน
เพราะเขาก็เก็บเอาไว้ เพ่ือปกป้องตัวพี่ปอเองและก็ตัวครอบครัวของพ่ีปอ
เองค่ะ ส่วนเรื่องอาการอยากให้หมออัพเดทอาการหรือว่าการบอกทุก
อย่างเองมากกว่าเพราะว่าหมอเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะว่าอยู่
กับพ่ีปอและก็รู้อาการของพ่ีปอมากที่สุดว่าเป็นอะไร แต่อีกมุมหนึ่งก็บอก
ได้ แต่เป็นแนวการให้ก าลังใจมากกว่า ไม่ควรเอาอาการของเขามาพูด 
(ชลธิชา อินทรโชติ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นนี้ ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต มีความเห็นสอดคล้องกับการที่รายการ

ข่าวบันเทิงน าเสนอเนื้อหาผ่านบุคคลในบางเหตุการณ์ หรือตัวละครบางเหตุการณ์ว่าเป็นส่วนที่ท าเกิด
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อารมณ์ของความดราม่า เสียใจ สะเทือนใจ เพราะสิ่งที่บุคคลเหล่านี้พูดหรือแสดงออกแสดงออกถึง
อารมณ์อย่างชัดเจน 

สื่อน าเสนอผ่านคนเหล่านี้มันเราท าให้เราดราม่า เสียใจ สะเทือนใจ มี
ส่วนค่ะ เพราะว่าเราดูแล้วเรารู้สึกอย่างที่บอกว่าเสียดาย เสียความรู้สึก 
เสียคนดีๆไป แล้วก็สงสารครอบครัวเขา (ต่อศักดิ์ แก้วดวงจิต, สัมภาษณ์, 
31 พฤษภาคม 2559) 

 
5.3 กำรน ำเสนอผ่ำนฉำกเหตุกำรณ์ 
 

5.3.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับฉำก เหตุกำรณ์ และกำรสื่อควำมหมำย ในมุมมองของ ผู้
ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากกรณีการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ในประเด็นที่น าเสนอผ่านฉาก ผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆนั้น ถือเป็นอีกส่วนส าคัญในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจข่าวบันเทิงนั้น รวมถึง
สร้างความหมายบางประการทีสอดแทรกมาจาก ฉาก หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการสื่อความหมาย
ให้กับผู้รับสารทั้งผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ซึ่งจากวาระการน าเสนอข่าวอาการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกจนกระทั่งเสียชีวิต และน าไปสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
มีฉากที่เกิดขึ้น และเหตุการณ์ต่างๆ ที่สื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะอารมณ์ของ
ความเสียใจที่เกิดกับผู้ติดตามข่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารกลุ่มใดก็ตาม ดังตาราง 5.17 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.17  
 

วิเคราะห์ฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมายที่อยู่ในกรณีศึกษา 
ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอฉำกและกำรสื่อควำมหมำย 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

น ำเสนอครบทุกฉำก และเหตุกำรณ์ : 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลที่ท าการรักษาอาการป่วยของปอ 
ทฤษฎี 
- วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ สถานที่บ าเพ็ญกุศลศพและท า
พิธีพระราชเพลงศพของปอ ทฤษฎี 
- ทะเลสัตหีบ สถานท่ีลอยอังคารปอ ทฤษฎี เป็นแหล่งสุดท้ายที่แสดง
ให้เห็นถึงว่าปอจากไปอย่างสงบ 
 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอครบทุกฉำก และเหตุกำรณ์ : 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลที่ท าการรักษาอาการป่วยของปอ 
ทฤษฎี 
- วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ สถานที่บ าเพ็ญกุศลศพและท า
พิธีพระราชเพลงศพของปอ ทฤษฎี 
- ไร่นาสวนผสม พื้นที่การเกษตรที่ปอ ทฤษฎี ให้ชาวบ้านได้เช่า 
ในขณะที่ตนเองก็ท าการเกษตรด้วยตนเองด้วย 
- ทะเลสัตหีบ สถานท่ีลอยอังคารปอ ทฤษฎี เป็นแหล่งสุดท้ายที่แสดง
ให้เห็นถึงว่าปอจากไปอย่างสงบ 
 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอครบทุกฉำก และเหตุกำรณ์ : 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลที่ท าการรักษาอาการป่วยของปอ 
ทฤษฎี 
- วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ สถานที่บ าเพ็ญกุศลศพและท า
พิธีพระราชเพลงศพของปอ ทฤษฎี 
- ทะเลสัตหีบ สถานท่ีลอยอังคารปอ ทฤษฎี เป็นแหล่งสุดท้ายที่แสดง
ให้เห็นถึงว่าปอจากไปอย่างสงบ 
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ตารางที่ 5.17  
 

วิเคราะห์ฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมายที่อยู่ในกรณีศึกษา (ต่อ) 
ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอฉำกและกำรสื่อควำมหมำย 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

น ำเสนอครบทุกฉำก และเหตุกำรณ์ : 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลที่ท าการรักษาอาการป่วยของปอ 
ทฤษฎี 
- วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ สถานที่บ าเพ็ญกุศลศพและท า
พิธีพระราชเพลงศพของปอ ทฤษฎี 
- ทะเลสัตหีบ สถานท่ีลอยอังคารปอ ทฤษฎี เป็นแหล่งสุดท้ายที่แสดง
ให้เห็นถึงว่าปอจากไปอย่างสงบ 
- จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านเกิดของปอ ทฤษฎี ซึ่งได้สัมภาษณ์ประชาชนใน
บุรีรัมย์ถึงความรู้สึกท่ีปอ จากไปอย่างไม่มีวันกลับ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

น ำเสนอ ไม่ครบทุกฉำก ทุกเหตุกำรณ์ : 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลที่ท าการรักษาอาการป่วยของปอ 
ทฤษฎี 
- วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ สถานที่บ าเพ็ญกุศลศพและท า
พิธีพระราชเพลงศพของปอ ทฤษฎี 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอครบทุกฉำก และเหตุกำรณ์ : 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลที่ท าการรักษาอาการป่วยของปอ 
ทฤษฎี 
- วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ สถานที่บ าเพ็ญกุศลศพและท า
พิธีพระราชเพลงศพของปอ ทฤษฎี 
- ทะเลสัตหีบ สถานท่ีลอยอังคารปอ ทฤษฎี เป็นแหล่งสุดท้ายที่แสดง
ให้เห็นถึงว่าปอจากไปอย่างสงบ 
 

 
จากตาราง 5.17 สรุปได้ว่า การน าเสนอเกี่ยวกับกับฉาก เหตุการณ์ และการสื่อ

ความหมายของเหตุการณ์ที่อยู่ในรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้น ต้องกล่าวถึงเหตุการณ์นี้เป็น
เหตุการณ์ที่มีการเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาหลักๆโดยมีอยู่เพียงแค่ 2 สถานที่เป็นหลัก คือ 1. 
เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และ 2. เหตุการณ์ที่วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นฉาก 
เป็นเหตุการณ์ที่รายการข่าวบันเทิงทุกรายการน าเสนอเป็นหลักเหมือนกัน เพราะเรื่องราวหลักๆ
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เกิดขึ้นตามทั้ง 2 ที่นี้ และอีกฉาก หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทุก
รายการ ยกเว้น รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 คือ เหตุการณ์การลอยอังคารที่ทะเลสัตหีบ  ส่วนใน
ฉากอ่ืนๆ หรือเหตุการณ์อ่ืนๆที่เกิดขึ้นในรายการแตกต่างกันออกไปนั้นขึ้นอยู่กับแนวทางในการ
น าเสนอของรายการนั่นเอง 

จากการศึกษา พบว่า การก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านฉาก ผ่าน
เหตุการณ์ และการสื่อความหมายของช่วงที่ปอเข้ารับการรักษา จนกระทั่งมีการลอยอัฐิ ของปอนั้น 
การน าเสนอของทุกรายการข่าวบันเทิงมีการน าเสนอที่ค่อนข้างคล้ายกัน ซึ่งวาระของฉากหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกน าเสนอ และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่
สามารถสือความหมายมากจะเป็นในช่วงการเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ถือว่าเป็น
ช่วงที่เป็นประเด็นส าคัญ ที่มีการเคลื่อนศพเป็นช่วงที่อารมณ์ของครอบครัวสื่อสารออกมาอย่างเห็นได้
ชัด ผนวกกับความต้องการในการเก็บภาพของสื่อ นั่นหมายถึงความต้องการในสื่อสารจนลืมความ
เหมาะสมในบางประการ และความถูกต้อง ซึ่งประเด็นนี้ยังน าไปสู่ความหมายในเรื่ องจริยธรรม หรือ
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนอีกด้วย 

มันก็น่าจะเป็นวันที่รู้ว่าเขาไป ที่ทุกคนก็แบบ ภาพที่เศร้ามากก็คือภาพแม่โบว์
กอดมะลิร้องไห้ โอเคอาจจะเป็นที่โจษจันมากก็คือภาพการเคลื่อนศพที่แบบถึง
กัน แต่ถามในมุมพ่ีพ่ีก็มองว่า มันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ เราไม่จ าเป็นจะต้องไปเอา
กัน แต่ว่าคือเข้าใจว่ามันหลายช่องมันก็ต้องการภาพที่ดีที่สุด อยากเห็นเขาร้องไห้ 
อยากเห็นทุกอารมณ์ ทุก Emotion ของ ณ ตรงนั้น แต่พ่ีมองว่าภาพความรู้สึก
ของคนท่ีสูญเสีย ภรรยาหรือลูก ชีวิตฉันก าลังจะดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่ว่าวัน
หนึ่งหัวหน้าครอบครัวจากไป (สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 
2559) 

5.3.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับฉำก เหตุกำรณ์ และกำรสื่อควำมหมำย ในมุมมองของ 
ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีการ
ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับฉาก เหตุการณ์ และการสื่อ
ความหมาย โดยสรุปดังตาราง 5.18 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.18 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นฉาก เหตุการณ์ และการสื่อความหมาย ของ
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

เห็นในทุกๆฉาก แต่ฉากที่สร้างการจดจ าคือการ
เคลื่อนศพที่มาเห็นผ่านทางโทรทัศน์ แล้วรู้สึก
เสียใจกับสิ่ งที่ เกิดขึ้น  เป็นฉากที่ สื่ อความ
หมายถึงการขาดจรรยาบรรณ และเป็นภาพ
ตอกย้ าความเสียใจ 
  

ติดตามเห็นทุกฉาก แต่ที่สื่อความหมายชัดและ
รู้สึกถึงความไม่เหมาะสม คือช่วงการเคลื่อนศพ 
ที่ท าให้เห็นถึงการกระท าที่ไม่คิดถึงความรู้สึก
ของญาต ิ
 

 
นอกจากมุมมองของผู้ก าหนดวาระข่าวแล้ว ในด้านของผู้รับสารที่เป็นแฟนของ

ปอนั้น มองถึงฉากและเหตุการณ์ที่ถือว่าสื่อความหมายและเป็นประเด็นจากที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อน
ศพของปอออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นภาพความชุลมุนในการท าข่าวของนักข่าว ซึ่งฉากนั้น 
เหตุการณ์นั้น เป็นการสื่อความหมายในหลายลักษณะที่มองนักข่าวในมิติที่ขาดจรรยาบรรณ ขาด
ความพอดีในการท าหน้าที่ของการเป็นนักข่าว  สร้างความเสียใจให้กับกลุ่มแฟนคลับ 

วันนั้นพ่ีเจี๊ยบก าลังไปบุรีรัมย์ ไม่เห็น มาดูข่าวทีหลังที่ว่านักข่าวรุมกัน แย่งที่จะ
ถ่ายภาพพ่ีปอ ในส่วนนี้ไม่ดีมากเลย ก็รู้สึกเสียใจท าไมต้องเป็นอย่างนี้ ท าไมต้อง
ขนาดนั้น ถ่ายพองามก็พอไหม ไม่ต้องรุมอะไรขนาดนั้น รุมที่เอาข่าว แย่งที่จะ
เอาข่าว อะไรขนาดนั้น มันก็มีมีนะที่เขาแซว “ถ้าอยากได้นัก เข้าไปในเตาเลย
ไหม” เขามีล้อกันอยู่ ถ้าอยากได้ขนาดนั้นไปถ่ายในเตาเลยดีไหม (ลภัสรดา 
ทรัพย์สมบัติ, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นนี้ กุลธิดา ศรีสินสมุทร ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามรับชมข่าวบันเทิง

ทางโทรทัศน์ มองฉากและเหตุการณ์การเคลื่อนศพของปอออกมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นภาพ
ที่ไม่เหมาะสม ขาดระเบียบและสิ่งที่ควรจะเป็นคือมารยาทและให้ความเคารพคนที่เสียชีวิต ซึ่งมิติที่
สื่อความหมายอีกประการคือมองในมุมกลับกันกับกรณีถ้าเกิดกับตัวนักข่าวจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไร 
นั่นหมายถึงการสื่อความหมายถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

มีความรู้สึกไม่ชอบสื่อที่เป็นแบบนั้น คือถ้าเขากลั้นไว้แล้วก็อยากให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ควรจะให้ความเคารพคนตายกับครอบครัว เวลาที่ดูจะชอบ
เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นตัวเอง เป็นครอบครัวตัวเองจะรู้สึกยังไง เออเราคงไม่อยาก
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ให้ใครมาวุ่นวายขนาดนี้ ก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นที่รู้จัก แต่ต้องควรมีการก าหนด
ขอบเขตที่ชัดเจน เราคนที่ปฏิบัติก็ควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่งั้นถ้าเป็น
ตัวเองจะด่าตรงนั้นเลย (กุลธิดา ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 
 

5.4 กำรน ำเสนอประเด็นจำกกรณีศึกษำ 
 

การน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์กรณีการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจนเสียชีวิตของ 
ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่ความเคลื่อนไหวที่สังคมต่างให้ความสนใจในการ
ติดตาม เนื่องจากส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญคือความเป็นดารา หรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของปอ
ด้วย ซ่ึงการน าเสนอในประเด็นดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ประเด็นที่น าเสนอเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในเหตุการณ์ของดาราผู้มีชื่อเสียง คือการอัพเดทเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ดาราที่เป็นประเด็นนั้นๆ และรับรู้เรื่องราวอย่างถูกต้องตามเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (2) ประเด็นที่
น าเสนอเพ่ือสร้างความรู้และแง่คิดในการใช้ชีวิตแก่ผู้รับชม คือนอกเหนือจากการอัพเดทเหตุการณ์
ต่างๆที่เก่ียวกับดาราผู้มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีการก าหนดวาระการน าเสนอที่ให้ช้อมูลความรู้ หรือแง่คิด ที่
เกิดจากเหตุการณ์กรณีศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ได้ความรู้จาก
เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการน าเสนอข่าวบันเทิงเชิงสาระ พร้อมกับท าให้ผู้รับสารน าไปปรับใช้กับการ
ด าเนินชีวิตด้วย โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง และใน
ส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 

5.4.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์ของ
ดำรำผู้มีชื่อเสียง   

5.4.1.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
เหตุกำรณ์ของดำรำผู้มีชื่อเสียง ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

การน าเสนอประเด็นเพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ของดาราผู้มี
ชื่อเสียง มีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวของ
ดาราผู้มีชื่อเสียงที่เป็นประเด็น ซึ่งหากกล่าวถึงประเด็นที่น าเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตการณ์
ของกรณีศึกษานี้นั้น คือการน าเสนอตั้งแต่ช่วงที่ปอป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จนกระทั่งผ่านการรักษา
ในทุกวิธีการ จนเสียชีวิตในที่สุด และหลังจากนั้นยังมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งประเด็นดังกล่าว
ล้วนมีความเก่ียวเนื่องกับดาราผู้มีชื่อเสียงทั้งสิ้น โดยในรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ก็น าเสนออย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังตารางที่ 5.19 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.19 
   
วิเคราะห์การน าเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับดารา ผู้มีชื่อเสียง จากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอประเด็นที่มีควำมเกีย่วเนื่องกับดำรำ ผู้มีชื่อเสียง 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
น ำเสนอทั้งตัวดำรำท่ีเป็นประเด็น ดำรำรอบข้ำง และแฟนคลับ : 
- น าเสนอเกี่ยวกับปอ ทฤษฎี ในการอัพเดทอาการหลังเข้ารับการ
รักษา จนกระทั่งเสียชีวิตและจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ก็มีการ
น าเสนออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปอ ทฤษฎี 
- น าเสนอเช่ือมโยงไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับปอ ทฤษฎี ทั้ง
เพื่อนร่วมงาน รุ่นน้องรุ่นพี่ในวงการ ผู้ที่เคยท างานร่วมกับปอ ทฤษฎี 
รวมถึงเพื่อนสนิท 
- น าเสนอเกี่ยวกับแฟนคลับ คนรู้จัก คนในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงคนที่
มีส่วนร่วมกับงานพระราชทานเพลิงศพปอ ทฤษฎี 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอทั้งตัวดำรำท่ีเป็นประเด็น และดำรำรอบข้ำง : 
- เสนอเกี่ยวกับ ปอ ทฤษฎี ตั้งแต่การรายงานสถานการณ์ป่วยตั้งแต่
แรก จนถึงเสียชีวิต และได้รับพระราชทานเพลิงศพ จนกระทั่งเก็บอัฐิ
เพื่อลอยอังคารส่วนหนึ่ง และเก็บส่วนหนึ่งไว้บรรจุอัฐฺพร้อมกับท าบุญ
ร้อยวัน 
- น าเสนอเกี่ยวกับเพื่อนดาราในวงการมีการกล่าวความรู้สึกถึงปอ 
ทฤษฎี ทั้งการน าเสนอแบบอัพเดทในลักษณะของข่าว รวมถึงการ
น าเสนอแบบสกู๊ปพิเศษถึงปอ ทฤษฎี โดยคนในวงการบันเทิง 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอทั้งตัวดำรำท่ีเป็นประเด็น และดำรำรอบข้ำง : 
- น าเสนอเกี่ยวกับปอ ทฤษฎี เป็นหลักตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ จนกระทั่ง
ลอยอังคารของปอ ทฤษฎี ที่ทะเลสัตหีบ จ.ชลบุรี 
- น าเสนอเกี่ยวกับดาราและบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการบันเทิงที่แสดง
ความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปอ ทฤษฎี 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

น ำเสนอทั้งตัวดำรำท่ีเป็นประเด็น ดำรำรอบข้ำง และแฟนคลับ : 
- น าเสนอเกี่ยวกับปอ ทฤษฎี ในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่ป่วย เข้ารับการ
รักษา จนเสียชีวิต และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ จนกระทั่งเก็บอัฐิ
และลอยอังคารที่ทะเลสัตหีบ 
- น าเสนอเกี่ยวกับดาราและคนในวงการบันเทิงที่แสดงออกถึง
ความรู้สึกท่ีมีต่อปอ ทฤษฎี 
- น าเสนอความรู้สึกของแฟนคลับที่มีปอ ทฤษฎี ท้ังแฟนคลับรุ่นเล็ก
และรุ่นใหญ่ 



207 
 

ตารางที่ 5.19 
   
วิเคราะห์การน าเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับดารา ผู้มีชื่อเสียง จากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอประเด็นที่มีควำมเกีย่วเนื่องกับดำรำ ผู้มีชื่อเสียง 
5 รายการทีวีพูลไลฟ์  

(ช่อง 5) 
น ำเสนอเกี่ยวกับตัวดำรำท่ีเป็นประเด็น : 
น าเสนอเกี่ยวกับตัวของปอ ทฤษฎี และดาราที่รู้จักปอ เน้นการอัพเดท
เรื่ องราวของปอ ทฤษฎี  เหตุการณ์ตามวาระส าคัญ ไม่ ได้ลง
รายละเอียดของเหตุการณ์ แต่แจ้งให้ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
 

6 รายการ ไทยบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอทั้งตัวดำรำท่ีเป็นประเด็น ดำรำรอบข้ำง และแฟนคลับ : 
- น าเสนอเกี่ยวกับ ปอ ทฤษฏี และครอบครัวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นหลังปอ เข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดออก 
- น าเสนอเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงรักในตัวปอ ทฤษฎี 
- น าเสนอเกี่ยวกับแฟนคลับที่มาให้ก าลังใจปอ ทฤษฏี อยู่เป็นระยะ 
 

 
จากตาราง 5.19 สรุปได้ว่า รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์มีการน าเสนอ

เกี่ยวกับวาระหรือประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวดาราผู้เป็นข่าว รวมถึงดาราที่มีความเกี่ยวข้อง 
โดยรายการข่าวบันเทิงทุกช่องมีการน าเสนอในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องทุกรายการ แม้แต่รายการ ไทย
บันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส ที่ถึงแม้จะมีแนวทางในการน าเสนอที่ค่อนข้างแตกต่างจากรายการอ่ืนๆ 
แต่ในประเด็นนี้ก็มีการน าเสนอเกี่ยวกับตัวของปอที่เป็นข่าว และยังมีการน าเสนอเกี่ยวกับดาราคน
อ่ืนๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปออีกด้วย ในตารางข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าเหมือนกันทุกรายการ เพียงแต่
การอธิบายรายละเอียดในรายการที่ต่างกันจะมีเพียงแค่ รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 ที่น าเสนอ
แตกต่างจากรายการอื่นๆคือการไม่ลงละเอียดในประเด็นให้ทราบเท่ากับรายการอ่ืนๆ  

จากการศึกษา พบว่า การน าเสนอในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตัวดาราผู้
เป็นข่าว หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวกับผู้เป็นข่าว ในการน าเสนอของรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 
มีการติดตามและอัพเดท แต่ไม่ได้น าเสนอรายละเอียดอย่างชัดเจน เนื่องจากต้องให้เวลาในการ
น าเสนอเก่ียวกับดาราคนอื่นๆ อีกท้ังเนื้อหาที่มีมากก็น าไปออกในสื่ออย่างอ่ืนๆที่มีพ้ืนที่มากกว่า 

คือเราก็ไม่ได้เน้นแค่ดาราดัง เราก็เน้นดาราที่จะเกิดใหม่ด้วย ก็เป็นการ
เปิดโอกาส มีความหลากหลาย มีความเป็นกลาง คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้
แบบว่าถึงพริกถึงขิงตามเจาะลึกอะไรขนาดนั้น สืบเนื่องมาจากระยะเวลา 
พูดตรงๆเราก็สู้เขาไม่ได้แล้วค่ะ สองด้วยอย่างที่บอกถ้าเราจะลงลึก เรา
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ไปในสื่ออ่ืนดีกว่า ที่มันสามารถให้รายละเอียดได้มากกว่า พ้ืนที่แบบไม่
จ ากัดขนาดนี้ (จักริน อดิเรก, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559) 

5.4.1.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
เหตุกำรณ์ของดำรำผู้มีชื่อเสียง ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซ่ึง
รับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ของ
ดาราผู้มีชื่อเสียง โดยสรุปดังตาราง 5.20 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.20 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นเพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ของดาราผู้มี
ชื่อเสียง จากกรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

น าเสนอครอบคลุมเกี่ยวกับตัวปอ ทั้งวิถีชีวิต 
เส้นทางในวงการบันเทิง ชีวิตส่วนตัว ชีวิต
ครอบครัว น าเสนออกไปในทิศทางท่ีดี 
  

การน าเสนอครบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปอ แต่มีความต้องการรู้ในรายละเอียดในเรื่อง
โรงพยาบาลที่ปอเคยรักษาตัวก่อนหน้านี้ 
  

 
จากประเด็นการน าเสนอข้างต้นนี้ ในมุมมองของ ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ 

ผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอก็มีความคิดเห็นในภาพรวมถึงการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงที่
น าเสนอข่าวโดยมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับปอ รวมถึงประด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคนรอบข้างของปอที่เป็นที่
รู้จัก ซึ่งก็น าเสนอครอบคลุม ในทุกด้านทุกมุม ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนหรือรายการไหนก็
จะเป็นไปในทางทิศทางข่าวที่ดี  

เขาก็เสนอทุกมุมแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นมุมด้านชีวิตความเป็นส่วนตัว หรือ
ชีวิตครอบครัว หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต ในการท างานหรือคุณงามความ
ดีที่ปอท ามา ทุกอย่างก็เสนอทุกด้าน ทุกมุม มาหมดแล้ว แล้วแต่ว่าจะ
มองมุมไหน เน้นมุมไหนกัน แต่ทุกอย่างก็เห็นเสนอมาทุกมุม มีแต่มุมดีๆ
ของพ่ีปอ เพราะช่าวของพ่ีปอก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้น (ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ , 
สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559) 
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ในด้านของผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามข่าวในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับปอ
นั้น ก็มองว่าประเด็นที่น าเสนอค่อนข้างครบในทุกประเด็น ถ้าจะมีเสริมในสิ่งที่อยากรู้คือการเข้ารับ
การรักษาในครั้งแรก ที่โรงพยาบาลแรก ไม่ค่อยเห็นรายการข่าวบันเทิงหรือรายการข่าวสถานการณ์มี
การน าเสนอถึงตรงนั้นบ้างเลยเพื่ออาจเป็นแง่มุมในการตัดสินใจเข้ารักษาของผู้ชม 

โรงพยาบาลไหนที่เข้าไปตอนนั้น ท าไมไม่ได้แจ้ง โรงพยาบาลแรกที่แบบ
อาการแรกเลย อาการเริ่มแรกเลยว่าเป็นอย่างไร แล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาล
ไหน โรงพยาบาลที่ดูแลไม่ดี โรงพยาบาลนั้นท าไมไม่ไปท าให้ดังขึ้นมา คน
อ่ืนจะได้รู้ว่าโรงพยาบาลนี้ไม่สมควรที่จะเข้า แล้วโรงพยาบาลนั้นก็ทุก
วันนี้ก็รู้กันอยู่ รู้กันเงียบๆว่าเป็นโรงพยาบาลไหน แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะ 
เหมือนสื่อเขาจะไม่น าเสนอตรงนั้นเลย ถ้าลองเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลสิ
โดนไปแล้ว นี่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนไง (วิมล ยะก๊บ , สัมภาษณ์ ,  
3 มิถุนายน 2559) 

5.4.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมรู้และแง่คิดในกำรใช้
ชีวิตแก่ผู้รับชม   

5.4.2.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมรู้และแง่คิดใน
กำรใช้ชีวิตแก่ผู้รับชม ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากการน าเสนอในประเด็นของกรณีศึกษาข้างต้นนี้ นอกเหนือจากการ
น าเสนอในการติดตามความเป็นไปของเหตุการณ์ หรือการอัพเดทเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับปอแล้ว
นั้น ยังมีการก าหนดวาระการน าเสนอในประเด็นที่สร้างความรู้และแง่คิดในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้รับชม
จากเหตุการณ์การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จนเสียชีวิตของปอด้วย ซึ่งในแต่ละรายการข่าวบันเทิงนั้น
ก็จะมีการน าเสนอที่คล้ายกัน และต่างกันออกไป ตามแนวคิดในการน าเสนอของรายการ ซึ่งรายการที่
เน้นเรื่องราวที่เป็นทางการก็จะน าความรู้ในเชิงวิชาการมาน าเสนอได้มากเป็นพิเศษ ในขณะที่รายการ
ที่มีแนวคิดการน าเสนอที่มีลักษณะในเชิงวาไรตี้นั้น ก็จะมีเนื้อหาในเชิงความรู้ที่ค่อนข้างน้อย หรือ
อาจจะไม่มีเลย ดังตารางที่ 5.21 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.21 
 
วิเคราะห์การน าเสนอประเด็นความรู้เพิ่มเติมจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง กำรน ำเสนอประเด็นที่เป็นควำมรู้ แง่คิด เพ่ิมเติม 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
น ำเสนอควำมรู้เร่ือง ไข้เลือดออกเป็นหลัก : 
- น าเสนอความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ท าให้ปอ 
ทฤษฎี ป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษาโดยมีการให้ข้อมูลของโรค 
สถิติ รวมถึงวิธีการดูแลป้องกันเบื้องต้น 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอควำมรู้เร่ือง ไข้เลือดออกเป็นหลัก : 
- น าเสนอความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก น าเสนอผ่านวิธีการส ารวจซอย 
และรายงานเป็นสถิติถึงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
- น าเสนอความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ปอ ทฤษฎี น ามาใช้ในการท าไร่นา
สวนผสมของตัวเองที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอควำมรู้เร่ือง ไข้เลือดออกเป็นหลัก : 
- ความรู้ในทางวิชาการที่ได้เพิ่มเติมไม่เห็นชัดเจน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
การรายงานข่าว และอัพเดทสถานการณ์ความคืบหน้าของเหตุการณ์เปน็
หลักเท่านั้น มีเพิ่มเติมบ้างในเรื่องของไข้เลือดออก 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

ไม่มีกำรน ำเสนอควำมรู้ 
- ในแง่มุมของความทางวิชาการ หรือความรู้ที่เป็นสาระประโยชน์ทาง
สังคมยังไม่ชัดเจน มีเพียงบางประเด็นที่รับฟังแล้วถือเป็นเกร็ดความรู้ 
เช่น การจัดดอกไม้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์ (ช่อง 5) ไม่มีกำรน ำเสนอควำมรู้ 
ไม่มีการน าเสนอเรื่องราวความรู้ในทางสาระประโยชน์เลย เน้นแค่การ
อัพเดทข่าวในวงการบันเทิงเท่านั้น 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอควำมรู้เร่ือง ทำงกำรแพทย์ และจริยธรรมสื่อ: 
- น าเสนอมุมมองจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อในการน าเสนอข่าว
ของปอ ทฤษฎี 
- น าเสนอมุมมองความรู้ทางการแพทย์ เช่น การตัดขาซ้ายเหนือข้อเท้า 
ไม่ได้เกิดจากโรคไข้เลือดออกแต่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน 
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จากตาราง 5.21 สรุปได้ว่า รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์มีการก าหนด

วาระการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็นความรู้จากกรณีศึกษาหรือน าเสนอในเชิงแง่คิด จะพบเห็นได้ใน
หลายๆรายการ อย่างที่เห็นได้นชัด คือวาระการน าเสนอความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไข้เลือดออก จะพบเห็น
ได้จาก รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี , รายการ 
One บันเทิง ทางช่อง One และรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้
ในการน าเสนอ ส่วนในมุมของรายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี จะเน้นในมุมที่เป็นวิถีชีวิต
ของปอเพ่ิมเติมด้วย ในขณะที่รายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะเน้นการน าเสนอเนื้อหา
ความรู้ในเชิงคุณธรรมจริยธรรมการน าเสนอของสื่อ และประเด็นอ่ืนๆ ส่วนในรายการ ไนน์เอ็นเตอร์
เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 จะไม่มีการน าเสนอในมุมของความรู้
ทางวิชาการ หรือความรู้ที่เป็นหลักการ เนื่องจากรูปแบบรายการของทั้ง 2 รายการไม่ได้มีลักษะการ
น าเสนอในเชิงนี้ 

จากการศึกษา พบว่า การก าหนดวาระข่าวในประเด็นการให้ความรู้
เพ่ิมเติมจากกรณีศึกษาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจนเสียชีวิตของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ในแต่ละ
ช่องจะแตกต่างกันตามแนวทางรายการ แต่เรื่องของไข้เลือดออกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
ของปอในครั้งนี้ ก็ได้น ามากล่าวถึงผ่านรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการ
น าเสนอนั้นก็เป็นทั้งการเตือน การป้องกัน การระวัง หรือการแก้ไขกับปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งใน
รายการข่าวบันเทิงมีการน าเสนอในระดับหนึ่ง แต่มีการต่อยอดออกมาในรายการข่าวสถานการณ์
ประจ าวัน เพื่อให้พ้ืนที่ในการน าเสนอต่าง 

ก็น่าจะพูดถึงเรื่องไข้เลือดออกเนอะ ก็จะเป็นการพูดถึงแบบภาวะ
อันตราย แต่อันนี้จะไม่ได้อยู่ในส่วนของบันเทิงก็จะเป็นทางทีมข่าวเขาก็
จะมาเจาะเรื่องนี้ เพราะเป็นประเด็นว่า ก่อนหน้านี้คนก็รู้แหละว่า
ไข้เลือดออกมันรุนแรง มันน่ากลัว แต่มันไม่ได้มีคนใกล้ตัวที่ที่เป็นขนาด
ถึงเสียชีวิต บางคนก็รักษาได้ แต่เรารู้ว่ามันรักษายาก จนกระทั่งปอเสีย
มันค่อนข้างที่จะสร้างความตระหนักให้กับคนทั่วไปว่า “เฮ้ย ไข้เลือดออก
มันไม่ได้หายง่ายๆแล้วหล่ะ” ณ ตรงนี้ ซึ่งก็คงเป็นเรื่องของการให้ความรู้ 
(สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นเดียวกันนี้ เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ มองว่าการให้ความรู้เรื่อง

ไข้เลือดออกนั้นถือว่าเป็น การก าหนดวาระส าคัญาตามแนวทางการน าเสนอข่าว เป็นรูปแบบของการ
น าเสนอที่ต้องเสนอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนเป็นข่าว ซึ่งช่วงแรกของการน าเสนอเหตุการณ์จะเป็นการให้
ความรู้ข้อมูล เมื่อถึงช่วงสุดท้ายก็จะไม่มีแล้ว 
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ก็จะอยู่ในช่วงของการรักษาตัวระยะแรกๆ เรื่องของโรคไข้เลือดออก ถ้า
จะมองในมุมมองความรู้นะครับมันก็ต้องให้ความรู้ทางด้านการแพทย์  
การรักษา การเยียวยาประเภทของเชื้ออะไรอย่างนี้ มันจะอยู่ในช่วงนั้น
ช่วงอินฟอร์ม เพราะมันเป็นอะเจนด้าของข่าวอยู่แล้ว ข่าวทุกประเภทมัน
จะเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นปอหรือเป็นใครที่จะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้น  
อะเจนด้าการวางข่าวก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวสังเกตได้เลย พออินฟอร์ม
ไปหมดทุกอย่างละมันก็ไม่มีอะไรละ มันก็จะไปทางอ่ืนละ ไปเรื่อย จนถึง
ช่วงพีคสุดท้าย พอพีคสุดท้ายเสร็จก็ ไม่มี ใครมาอินฟอร์ม อีกว่ า
ไข้เลือดออกเป็นยังไง ไม่มีละ คือมันเป็นวาระของมันไป (เฉลิมพล  
พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 

5.4.2.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ ประเด็นที่น ำเสนอเพื่อสร้ำงควำมรู้และแง่คิดใน
กำรใช้ชีวิตแก่ผู้รับชม ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่
มีการติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นการน าเสนอเพ่ือสร้างความรู้และแง่คิดในการใช้ชีวิต
แก่ผู้รับชม โดยสรุปดังตาราง 5.22 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.22 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นเพ่ือสร้างความรู้และแง่คิดในการใช้ชีวิตแก่ผู้รับ
ชม จากกรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

ประเด็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกจะเห็น
ชัดเจน ซึ่งเป็นโรคที่ปอป่วย จนกระทั่งเสียชีวิต 
ท าให้ตระหนัก ตื่นตัว 
  

น าเสนอเรื่องไข้เลือดออกค่อนข้างเป็นหลักใน
การน าเสนอ ท าให้ตระหนักในการใช้ชีวิตมาก
ขึ้น 
  

 
ในประเด็นการน าเสนอที่ให้ความรู้และแง่คิดในการด าเนินชีวิตของ

รายการข่าวบันเทิงหากกล่าวถึงในการรับรู้ของผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอ ก็รับรู้ในประเด็นความรู้จาก
กรณีดังกล่าวในเรื่องของไข้เลือดออกเป็นหลัก โดยรับรู้ถึงความรุนแรงของการเป็นโรคไข้เลือดออก 
ทั้งเรื่องของที่มาก และการป้องกันดูแลตัวเองจากโรคนี้ และที่ส าคัญตระหนักในปัญหาและผลที่จะ
ตามจากโรคนี้มากขึ้น 
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เคยเห็นในส่วนของไข้เลือดออกนี่แหละค่ะ ช่องอะไรสักอย่างยามเช้าเป็น
เหมือนกับการเล่าเรื่องไข้เลือดออกนี่แหละค่ะ ที่ท าไมพ่ีปอถึงเป็นถึงขั้น
หนักขนาดนี้ได้ อันนั้นได้รับความรู้แต่ว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้เป็นเรื้อรัง
จนถึงขั้นหลายเดือนผ่านไปให้เชื้อทุกอย่างมันแพร่กระจายในสายเลือด 
จนท าให้เสียชีวิต อันนี้ได้ความรู้เต็มๆ ท าให้เรารู้จักป้องกันตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้เรารู้จักวิธีของการดูแลเป็นอย่างไร แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามี
อาการข้างต้นแล้ว มันเป็นมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ควรปล่อยไว้
นะ (ชลธิชา อินทรโชติ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากมุมมองความรู้ที่เป็นหลักการ เป็นเรื่องราว

ทางวิชาการแล้ว สิ่งที่ได้จากการรับชมข่าวกรณีดังกล่าว ผู้รับสารที่เป็นแฟนยังได้เข้ าใจ ได้แง่คิด 
ทัศนคติ มุมมอง จากชีวิตของดาราที่ท าให้มีคนชื่นชม และเป็นที่รักของคนท้ังประเทศ  

น่าจะเป็นในเชิงให้เราไปปฏิบัติตาม ให้เรารู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือคนอ่ืน
บ้าง ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียว และอีกเรื่องคือไข้เลือดออก คิดมากเลย พ่ีก็
ได้ดูว่ า เหมือนท าให้สั งคมตระหนัก ตื่นตัว อีกครั้ งหนึ่ ง  ( ธารญา  
กิตินฤเมศร์, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นนี้ วิมล ยะก๊บ มองเรื่องของความรู้ที่ได้รับชัดเจนที่สุดคือเรื่อง

ของไข้เลือดออกซึ่งท าให้เกิดการตระหนักทั้งๆที่ก่อนหน้าคิดว่าไม่อันตราย แต่พอเห็นกรณีของปอก็
เริ่มให้ความส าคัญกับโรคนี้เหมือนกัน 

เรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ดีเลยนะ สร้างกระแส กระตุ้น ให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่เรื่อง
เล็กๆแล้ว เมื่อก่อนคิดว่าไปหาหมอก็หาย แต่ใครจะรู้ว่าไข้เลือดออกท า
คนตายได้ขนาดนี้ ยิ่งระดับนี้ด้วย ไม่ใช่ตาสีตาสา ถ้าแบบเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาโอกาสตายสูง แต่ว่าคนระดับปอมาตายเพราะไข้เลือดออกเนี่ย 
มันก็เลยกลายเป็นกระแสตื่นตัวนะ เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย มันเป็นสิ่งที่น่ากลัว
เลยนะ งานนี้กระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุขยังออกมาเลย กระตุ้น
ชาวบ้านชาวเมือง (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 
 

5.5 รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ 
 
จากรายการข่าวบันเทิงข้างต้นที่น าเสนอเนื้อหาในประเด็นอาการป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออก จนเสียชีวิต และน าไปสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ซึ่งรูปแบบ
รายการในการน าเสนอนั้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยมีลักษณะที่เห็นได้ชัดในรูปแบบของรายการ
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ที่มีความเป็นทางการในการน าเสนอ คือมีการน าเสนออย่างจริงจังในเนื้อหา น าเสนอด้วยข้อเท็จจริง
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ โดยปราศจากข้อคคิดเห็น หรือทัศนคติในแสดงออก และรูปแบบที่เป็นวาไรตี้ คือ
มีความไม่เป็นทางการ มีความหลากหลายรูปแบบในการน าเสนอ สร้างความน่าสนใจให้กับรายการ
จากน้ าเสียงและลีลาการน าเสนอ แต่ความน่าสนใจของกรณีนี้ ถึงแม้จะเป็นรายการที่มีรูปแบบการ
น าเสนอในเชิงวาไรตี้ แต่เนื่องจากข่าวของปอมีความละเอียดอ่อนทางด้านความรู้สึก และอารมณ์ ท า
ให้การน าเสนอต้องอยู่ในกรอบของความเหมาะสมด้วย โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่
เป็นผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมี
ลักษณะการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 
5.5.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ ในมุมมองของ ผู้

ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ในรูปแบบของรายการที่

แตกต่างกันออกไป แต่ถึงจะแตกต่างในลักษณะของความเป็นทางการ หรือในเชิงวาไรตี้ แต่ในการ
น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับอาการป่วย จนเสียชีวิตก็จะมีกรอบในการน าเสนอที่เหมาะสม ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของเนื้อหา ในส่วนของพิธีกรรายการ ในส่วนของการผลิตสกู๊ปลงเสีย ง รวมถึง
องค์ประกอบเรื่องฉาก แสง สี และเสียง ที่ใช้ในการประกอบข่าวของปอ เป็นต้น  

 
ตารางที่ 5.23 
 
วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง รูปแบบกำรน ำเสนอของรำยกำร 
 

1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  
(ช่อง 3) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นทำงกำร : 
- รายการน าเสนอด้วยการเล่าข่าวโดยมีรูปแบบรายการในลักษณะของ
ข่าวเป็นหลัก น าเสนอพร้อมภาพประกอบ โดยพิธีกรมีน้ าเสียงท่ีสุขุม ไม่
เสียงดัง หรือสร้างความตื่นเต้น เน้นการรายงานที่ครบด้าน และมี
จังหวะในการรายงานที่ดีตามภาพประกอบ 
- ในช่วงบันเทิงการน าเสนอยังมีความคล้ายช่วยข่าว เนื่องจากยังเป็น
พิธีกรคนเดิม อารมณ์และโทนในการน าเสนอยังคล้ายแบบเดิม 
- น าเสนอผ่าน การร้อยภาพประกอบเพลง (MV) เพื่อสร้างความ
น่าสนใจในการติดตาม สร้างความประทับ และอารมณ์ซึ้งให้เกิดกับผู้ที่
รับชม 
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ตารางที่ 5.23 
 
วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง รูปแบบกำรน ำเสนอของรำยกำร 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นทำงกำร : 
 
- น าเสนอผ่านทั้งรายการข่าวที่มีลักษณะของผู้ประกาศข่าว อ่านและ
รายงานเหตุการณ์ โดยน้ าเสียงที่สุขุม มีจังหวะในการอ่านที่น่าติดตาม 
ลีลาในการอ่านค่อนข้างนิ่งเนื่องจากเป็นรายการข่าว และมีฉากรายการ
ไม่เป็นสีสันจัดจ้าน 
- ในรายการข่าวบันเทิงต่อจากรายการข่าวท่ัวไป น าเสนอโดยผู้ประกาศ
ข่าวหญิง มีน้ าเสียงและลีลาที่ดีในการรายงาน ภาพรวมน้ าเสียงมีความ
น่าสนใจ แต่ยังใช้ 
อวัจภาษาน้อยถ้าหากเปรียบกับรายการบันเทิงอื่นๆ 
- น าเสนอในลักษณะของสกู๊ปข่าว หรือสกู๊ป ลงเสียงซึ่งมีจังหวะ 
น้ าเสียง และลีลา น่าสนใจ มีความตื่นเต้นและน่าสนใจ และเป็นสกู๊ปที่
น าประเด็นท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมมาวิเคราะห์ 
 
 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นวำไรต้ี : 
 
- น าเสนอผ่านช่วงรายการ One บันเทิง ซึ่งเป็นรายการบันเทิงของช่อง 
One ก็จะมีความสดใสฉากรายการ พิธีกรก็มีความสดใส แต่เมื่ออยู่ใน
ข่าวของปอ ทฤษฎี ก็จะเล่าบรรยากาศอย่างเหมาะสม โทนเสียงไม่
ตื่นเต้นเกิดขอบเขต 
- ในกรณีช่วงที่เป็นข่าวประจ าวันก็เป็นการรายงานข่าว ภาพของ
รายการมีความน่าเช่ือถือ ตรงประเด็น และรายงานด้วยน้ าเสียงสุขุม 
ชัดเจน ลักษณะคล้ายการอ่านข่าว 
- กรณีที่เป็นสกู๊ปข่าวก็เป็นสกู๊ปที่เน้นตรง จริง น าเสียงที่ถ่ายทอด
ออกมาก็มีจังหวะสร้างความน่าสนใจ แต่ไม่ถึงกับสร้างความตื่นเต้นจน
เกิดความจริง 
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ตารางที่ 5.23 
 
วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง รูปแบบกำรน ำเสนอของรำยกำร 
 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นวำไรต้ี : 
- น าเสนอผ่านการรายงานของพิธีกร เป็นลักษณะรายการบันเทิงที่
เรียบ หรู ไม่ฉูดฉาด พิธีกรน าเสนอออกมาเรียบง่าย วางตัวดี และมีน า
เสียงท่ีน่าฟัง ไม่แสดงออกเกินจริง และสื่อสารอย่างชัดเจน 
- น าเสนอผ่านสกู๊ปเป็นการน าเสนอที่เช่ือมโยงประเด็น เป็นประเด็นที่
เน้นเรื่องความรู้สึก มีบทสัมภาษณ์แสดงความรู้สึกจากบุคคลที่มี
ช่ือเสียง และมีการร้อยเรียงเรื่องราวน่าสนใจ กระชับ อัพเดท เข้าใจ 
 

5 รายการทีวีพูลไลฟ์  
(ช่อง 5) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นวำไรต้ี : 
- ในรายการน าเสนอผ่านพิธีกรประจ าหญิง 2 คน บุคลิกมีความมั่นใจ 
น้ าเสียงชัดเจน โทนเสียงในการพูดหนักแน่น เน้นความบันเทิงในการ
พูดและสื่อความ 
- สกู๊ปลงเสียงเน้นเสียงสบายๆ ใส่แอ็คช่ันในการพากย์เสียงให้น่าสนใจ 
มีจังหวะสูงต่ าในเชิงประดิษฐ์ให้ดึงดูด 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

น ำเสนอในลักษณะ เป็นทำงกำร : 
- ในรายการข่าวประจ าวันน าเสนอด้วยความเป็นรายการข่าว มีความ
เป็นทางการ น าเสียงของผู้ประกาศข่าวสุขุม นุ่ม และมีจังหวะที่ดีในการ
อ่าน 
- ในรายการไทยบันเทิง ข่าวบันเทิงน าเสนอโดยผู้ประกาศผู้หญิง 
น้ าเสียงและลีลาการน าเสนอมีจังหวะที่ดี มีโทนเสียงที่น่าฟัง ไม่เร่งรีบ
จนเกินไป 
- ในรายงานพิเศษใช้การลงเสียงที่บรรยายประกอบกับภาพได้ตรง
ประเด็น เล่าได้อรรถรส และมีโทนเสียงต่ าสูงแตกต่างกันไป 
 

 
จากตาราง 5.23 สรุปได้ว่า รูปแบบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงทาง

โทรทัศน์ในกรณีที่เป็นปกตินั้น จะมีความแตกต่างด้วยรูปแบบการน าเสนอของแต่ละรายการ แต่ใน
กรณีเป็นข่าวบันเทิงที่มีเรื่องของชีวิต และความเสี่ยงในเรื่องอาการป่วยเข้ามาเป็นตัวก าหนดบทบาท 
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ท าให้ในทุกๆรายการมีการระวังการน าเสนอค่อนข้างเห็นได้ชัด ในขณะที่รายการที่มีรูปแบบในเชิงที่
เป็นทางการมากกว่าวาไรตี้ ก็ไม่ต้องมีการปรับอะไรมาก ได้แก่ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , 
รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี 
และรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส แต่ในกรณีของ รายการ One บันเทิง ทางช่อง One 
และรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 ซึ่งเป็นรายการที่เน้นการน าเสนอโดยลีลาความสนุกและมีความ
เป็นวาไรตี้มากกว่าความเป็นทางการ ต้องมีการปรับการน าเสนอเมื่อถึงข่าวของปอ ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วง
การเสียชีวิตที่พิธีกรค่อนข้างอยู่ในวความสงบเป็นพิเศษ  

ในส่วนของรูปแบบสกู๊ปที่น าเสนอนั้น จากตาราง 5.23 นั้น สรุปได้ว่า ในทุก
รายการมีการน าเสนอในลักษณะของสกู๊ปลงเสียงบ้าง สกู๊ปพิเศษบ้าง ซึ่งมีอยู่ในทุกรายการ แต่ใน
รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ทางช่อง 5 การลงเสียงจะฉูดฉาดในน้ าเสียงมากกว่ารายการอ่ืนๆ ในขณะที่
รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ทางช่อง ไทยรัฐทีวี , รายการ One 
บันเทิง ทางช่อง One จะเน้นในเรื่องของอารมณ์การบรรยาย มีความซึ้ง มีความคิดถึง ห่วงใย อบอุ่น 
ผสมผสานกับเพลงที่ประกอบในการน าเสนอ ในขณะที่รายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะ
ถ่ายทอดผ่านการบรรยายที่หนักแน่น และเน้นความชัดเจนในการให้แง่คิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการด าเนินเสนอในลักษณะของการรายงานข่าว 
หรือการท าหน้าที่ของพิธีกร รวมถึงรูปแบบองค์ประกอบต่างๆ ทั้งฉาก ทั้งการแต่งกาย และรวมถึงการ
จัดวาระในการวางประเด็นข่าว ล้วนแต่มีการคิดวิเคราะห์ในการน าเสนอถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่าง
ที่กล่าวข้างต้นว่าในทุกๆรายการถึงจะมีรูปแบบหลักของรายการเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เมื่อ
ต้องน าเสนอข่าวประเด็นของปอนั้นต้องมีการปรับ ซึ่งรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์
ทีวี นั้น ก็มีกรอบแนวคิดในรูปแบบการน าเสนอตั้งแต่ การให้ความรู้สึกในการถ่ายทอด , เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายที่ต้องใส่โทนสีให้เหมาะกับเหตุการณ์ และการวางล าดับการน าเสนอข่าวที่ต้องมีการวางล าดับ
อารมณ์ของผู้ชมด้วยเช่นกัน 

จะบอกทีมงานและพิธีกรเสมอว่า ข่าวบันเทิงคือข่าวที่ต้องอาศัยอารมณ์
ความรู้สึก Emotional การเรียงล าดับข่าวแต่ละวันก็มีความส าคัญ การใช้น า
เสียงของพิธีก็มีความส าคัญ การใส่เสื้อผ้าของพิธีกรก็มีความส าคัญ ถ้าคนใน
วงการบันเทิงเสียชีวิตคุณก็จะต้องใส่เสื้อผ้าสีขรึม โทนเศร้า ด าได้ ขาวได้ ท า ถ้า
คุณเปลี่ยนชุดทัน ถ้าคุณมีชุดที่เตรียมมา อันนี้คือสิ่งที่ต้องท า 2.โปรดิวเซอร์หรือ
คนที่อยู่ในทีมโปรดักชั่นงาน คุณต้องล าดับข่าวที่เหมาะสม เช่น ปอ ทฤษฎี 
เสียชีวิต ข่าวปอ ทฤษฏี เสร็จ คุณไม่สามารถเอาข่าวความรักดารามาต่อได้ คุณ
ต้องมี Emotional ในการท าเพราะการเรียงล าดับข่าว ในการน าเสนอ 1 
โปรแกรม มันก็คือการร้อยเรียงอารมณ์ความรู้สึกของคน เพราะฉนั้นเราก็จะมี
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เทคนิคในการโปรดักชั่นต่างๆที่จะเข้าไปให้ข่าวๆหนึ่งน่าสนใจ หรือวันนั้นมีข่าวที่
หลากหลายอารมณ์ท าอย่างไร พิธีกรก็จะต้องไม่เศร้าจนเกินไป แต่ก็ต้องไม่ยิ้ม 
วิธีการเล่าก็จะต้องให้ความส าคัญกับทุกๆรายละเอียด เพราะคนดูมี Emotional 
ร่วมกับเราอยู่แล้ว ในเนื้อข่าว ในดนตรีข่าว ภาษาข่าว ชุดพิธีกรมันคืออวัจน
ภาษาที่เราใส่เข้าไปใน 1 โปรแกรม มันจึงจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญและใส่ใจ 
(ธิติพร จุติมานนท,์ สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2559) 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) นั้น 

นอกเหนือจากรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานโดยตัวพิธีกรแล้ว ยังมีการน าเสนอรายงานความ
คืบหน้า หรือเป็นการประมวลภาพต่างๆเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปอ กับครอบครัว รวมถึงคนรอบ
ข้าง ซึ่งน าเสนอในลักษณะของสกู๊ปพิเศษ โดยการท าของแต่ละช่องนั้นก็มีความต้องการในการ
น าเสนอที่แตกต่างไป อย่างรายการ One บันเทิง ทางช่อง One มองเห็นในมุมของการสกู๊ปลงเสียง 
หรือสกู๊ปพิเศษรวมภาพความประทับใจว่าเป็นการให้ความรู้สึกในด้านอารมณ์ ภาพและเพลง รวมถึง
น้ าเสียงของผู้ลงเสียง สามารถสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปได้ 

มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการน าเสนอท่ีท าให้คนดูคล้อยตาม เล่าเรื่องด้วยภาพและ
บทเพลง บางอย่างมันไม่ต้องมีค าพูดใดๆแต่ว่าด้วยภาพ ด้วยอารมณ์เพลง มันก็
สามารถท าให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปได้ ส่วนในสกู๊ปลงเสียง มันแล้วแต่ข่าวด้วย
แหละว่าถ้าแบบเป็นก็อสซิปจะจ๋า ก็จะเสียงแบบจิกกัดเล็กน้อยใส่อารมณ์ไปเยอะ
หน่อยอย่างนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นข่าวปอ ทฤษฎี มันก็ต้องให้อารมณ์ ความรู้สึกที่อาจ
ตรงนี้เศร้า หรือจะให้ความรู้ หรือจะบิ้วอัพให้ก าลังใจ มันก็เป็นลักษณะน้ าเสียงที่
เราจะตีความ ตีความกับข่าวนั้นๆ ต้องการให้คนดูรู้สึกร่วม มีอารมณ์ร่วมไปยังไง
ค่ะ (สุวภัทร พันธ์ปภพ, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 

ในมุมมองดังกล่าว เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ โปรดิวเซอร์ช่วงครอบครัวบันเทิง 
รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ก็เป็นอีกคนที่มีความเห็นชอบในการสกู๊ปพิเศษ หรือเป็น MV 
ประกอบเพลง แต่ท าโดยไม่ได้มองถึงความดราม่าที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับชมทั้งหมด แต่มันเป็นลักษณะ
และวิธีการน าเสนอข่าวอีกวิธีหนึ่ง และเป็นเหมือนการไว้อาลัยปอซึ่งถือเป็นดาราของช่องที่มีความ
ผูกพันธ์กับรายการมาตลอด 

วันที่ปอเสียเราท า MV ตัวหนึ่งเลยะหล่ะ 4-5 นาที เป็นการรวบรวมภาพพ่ีปอ
ตั้งแต่วันแรกๆ ก่อนเริ่มเข้าวงการเป็นยังไงบ้าง และผลงาน ถามว่ามีความ
ต้องการจะให้คนดูมีส่วนร่วมอะไรไหม มีบ้างแต่คงไม่ถึง 50% เรารู้สึกว่าที่เราท า
มันเป็นรูปแบบการท าข่าวอย่างหนึ่งที่ และด้วยตัวรายการด้วยที่แบบสนิทกันอยู่
แล้ว เราก็เป็นการไว้อาลัยเขา ดังนั้นถ้าคิดว่าจะให้คนดูร้องไห้ตาม มันก็ไม่ขนาด
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นั้นเพราะว่าบางคนเขาจะอินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ แต่อย่างเราคนท าเราอิน
เพราะว่าใกล้ชิดกับตัวผู้เสียชีวิต เราสนิทกัน เราก็รู้ว่าอะไรยังไง เราก็ท าออกมา
ทั้งหมดแต่เราไม่รู้หรอกว่าผลตอบรับคนดูเขาจะรู้สึกอย่างไร เพราะเราไม่ได้
คาดหวังไปให้คนดูร้องไห้ มีน้ าตา แต่เรารู้สึกว่า เราจะน าเสนอยังไง เราก็จะบอก
ว่า “ทางครอบครัวบันเทิงก็ได้รวบรวมภาพความประทับใจ ผลงานของพ่ีปอ 
มาร่วมไว้อาลัยด้วย เพราะว่าพ่ีปอก็มีความสนิทกับรายการ” จะเป็นในมุมนี้
มากกว่า (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2559) 

5.5.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ ในมุมมองของ ผู้รับ
สำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีการ
ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นรูปแบบของรายการในการน าเสนอ โดยสรุปดังตาราง 5.24 
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.24 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นรูปแบบของรายการในการน าเสนอ จาก
กรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 

รายการข่าวบันเทิงน าเสนออย่างให้เกียรติ  
น าเสนอด้วยน าเสียง ลีลา ที่ เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ แฟนคลับไม่ติดขัดในการน าเสนอ 
 

การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงให้เกียรติ 
น้ าเสียงการน าเสนอมีความเหมาะสม แสดงออก
ถึงความเป็นห่วง และให้ก าลังใจ 
 

 
นอกเหนือจากมุมมองจากบรรณาธิการผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิงแล้วนั้น จาก

ประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการน าเสนอของรายการก็มีผลต่อผู้รับสาร ทั้งผู้รับสารที่เป็น
แฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ทั้งการน าเสนอในเชิงที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวมถึงการ
ถ่ายทอดผ่านพิธีกรรายการนั้นๆ 

ในประเด็นนี้ ชลธิชา อินทรโชติ ผู้รับสารที่มีเป็นแฟนของปอนั้น รูปแบบการ
น าเสนอด้วยการเล่าเรื่องจากพิธีกร หรือผู้ประกาศ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆของรายการข่าวบันเทิง 
ซึ่งมองว่าในสถานการณ์การรายงานความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับปอ รวมถึงช่วงเวลาของการจากไป ทุก
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รายการ ทุกข่อง มีวิธีการเล่าข่าว อ่านข่าว ให้สุภาพ มีโทนเสียงที่ต่ า ฟังแล้วรู้สึกมีความดราม่า สร้าง
ให้เกิดความตั้งใจในการรับชม 

เขาพูดจาให้สังคมรู้ คือถ้าข่าวบันเทิงที่เรารู้ทั่วไปมันต้อง “เอาหล่ะค่ะคุณผู้ชมขา
....” (เสียงสูงๆ) อะไรอย่างนี้ แต่ว่าพอมาถึงข่าวพ่ีปอเท่าที่สังเกตได้เกือบทุกช่อง
นะ ไม่ว่าจะเป็นข่าวตอนเช้าหรือข่าวตอนกลางคืน เขาจะลดโทนเสียงของตัวเอง 
ให้มีความสุภาพมากยิ่งขึ้น แล้วก็ให้ออกดราม่านิดๆ “แล้วตอนนี้คุณปอก็จะได้
จากเราไป....” (เสียงทุ้มต่ า) อะไรอย่างนี้ มันดึงโทนเสียงมาเป็นโทนต่ า เราฟัง
แล้วเราเข้าถึงอารมณ์ของพิธีกรเอง แล้วก็พร้อมที่จะดูข่าวนี้ต่อไป อันนี้เท่าที่ดู
จากทุกช่องนะ หนูว่าด้วยแต่ละช่องเนี่ยไม่มีช่องไหนเลยที่แบบไม่ให้เกียรติอะค่ะ 
ทุกช่องให้เกียรติหมด แม้กระทั่งในการพูดถึงครอบครัวเอง ก็ใช้เสียงอีกโทนหนึ่ง
เลย ช่างแตกต่างจากโทนรายการบันเทิงท่ีเราเคยฟังทั่วไปค่ะ (ชลธิชา อินทรโชติ, 
สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2559) 
นอกจากนั้นในมุมมองของผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามในเรื่องของรูปแบบของ

รายการข่าวบันเทิง โดยเฉพาะการรายงานข่าวจากผู้ประกาศ หรือพิธีกรด าเนินรายการต่างๆ ก็มองว่า
โดยภาพรวมของการน าเสนอ หรือกล่าวถึงปอก็มีความเหมาะสม แสดงออกถึงความเป็นห่วง 

เหมือนๆกันนะช่วงของปอถึงบอกว่า ถึงเวลาออกมาพูดเหมือนๆกัน ก็เอาภาพ
ออกมา ภาพมะลิออกมา ภาพโบว์ออกมา ภาพพ่อ ภาพผู้จัดการ มาคุยว่าอาการ
เป็นอย่างไรบ้าง น้ าเสียงการน าเสนอของนักข่าวก็มีความเหมาะสม มีการใช้เสียง
เรียบๆ มีความสุภาพ ก็แสดงความเป็นห่วง (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 
2559) 
ในขณะที่การติดตามรับชมสกู๊ปพิเศษ หรือสกู๊ปลงเสียง ในมุมของผู้รับสารที่เป็น

แฟนนั้นมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่น าเสนอ ทั้งมีความสุข ซึ้ง คิดถึง หรือโดยเฉพาะอาการเศร้า
จากการต้องเสียพระเอกท่ีตนนิยมไป ด้วยพื้นฐานของความใกล้ชิดผูกพัน และเม่ือรับรู้ในสิ่งที่น าเสนอ 
เพียงแค่การใช้ค าบางค าที่มีผลต่อจิตใจก็ท าให้ผู้รับสารที่เป็นแฟนเข้าไปอยู่ในการน าเสนอนั้นๆ  

ได้ดู VTR ต่างๆที่น าเสนอออกมาบ้าง มีความรู้สึก ก็ท าให้คิดถึง ท าให้เศร้าได้ 
ตามข่าวที่เป็นอย่างนี้ค่ะ บางทีใช้ค าว่า “ไว้อาลัย” เราก็ยังรับไม่ได้ ท าไมต้องใช้
ค านีด้้วย มันถึงเวลาแล้วเหรอ ค าว่า “ไว้อาลัย แด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว” มันไม่ใช่ ปอ
ยังไม่เสียนะ ยังไม่ตายนะ ความรู้สึกของเรายังเป็นอย่างนั้น อย่ามาใช้ค านี้ได้ไหม 
อะไรแบบนี้ ยังต่อต้าน “ไม่ใช่นะ ปอยังไม่ได้ตาย ไปงานศพปอ ไม่ใช่ อย่าเรียก
ศพได้ไหม เขายังอยู่” ความรู้สึกเป็นอย่างนั้น (ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ, สัมภาษณ์, 
28 พฤษภาคม 2559) 
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จากมุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนก็มีความสอดคล้องกับ กุลธิดา ศรีสินสมุทร 
ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามการน าเสนอเรื่องราวผ่านสกู๊ปลงเสียง สกู๊ปพิเศษ หรือ MV รวมภาพความ
ประทับใจ ก็มีความรู้สึกเสียใจ และเสียดาย ต่อจากจากไปของปอจนถึงว่ามีอาการร้องไห้ตามด้วย 

สกู๊ปลงเสียง วิธีการน าเสนอ เพลง และอ่ืนๆ มีส่วนในการสร้างอารมณ์  ก็ท าให้
ร้องไห้ได้ ยิ่งย้อนให้เห็นภาพตอนที่เขามีผลงาน หรือว่าพอให้เห็นว่าเขาท าดี มัน
ยิ่งคิดว่าเขาเป็นคนดี น่าสงสารไม่น่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย ก็ยิ่งเศร้ามากๆเลย 
เอาความดีมาคือปกติคนนี้ไม่ต้องตายเอาความดีมาน าเสนอเราก็จะซึ้งละใช่ไหม 
แบบไปช่วยสัตว์ป่า ช่วยคนนั้นคนนี้ แต่นี่ดันเสียชีวิตอีกยิ่งเศร้าเพ่ิมมาก (กุลธิดา 
ศรีสินสมุทร, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 
 

5.6 แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพื่อน ำเสนอ 
 
   ในด้านของแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลในการน าเสนอเนื้อหาข่าวนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก 
โดยเฉพาะกรณีการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จนกระท่ังเสียชีวิตของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) เป็นเรื่องที่มี
ความละเอียดอ่อนในการน าเสนอ แหล่งข่าวที่ดี และเชื่อใจได้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยการท า
หน้าที่ของแหล่งข่าว คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับปอในช่วงเวลานั้นๆ หรืออาจจะเก่ียวเนื่อง
กับครอบครัวของปอ หรือข้อมูลใดก็ตามที่น าไปสร้างสรรค์น าเสนอผ่านรายการข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ โดยที่ผู้ที่เป็นแหล่งข่าวไม่จ าเป็นต้องให้ข้อมูลผ่านหน้าจอรายการเสมอไป แหล่งข่าวอาจจะมี
ทั้งที่เปิดเผย และไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นผู้ก าหนด
วาระข่าวบันเทิง และในส่วนที่เป็นของผู้รับสารจากการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะการ
น าเสนอดังต่อไปนี ้
 

5.6.1 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูล ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระ
ข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในการน าเสนอเก่ียวกับแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนด
วาระข่าวสารเพ่ือน าเสนอ โดยเฉพาะเรื่องราวของปอนั้น แหล่งข่าวแต่ละแหล่งล้วนมีความจ า เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะแหล่งข่าวทางการแพทย์ที่ต้องให้การสนับสนุนเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยที่
เป็นไปในแต่ละวัน แต่ละเวลาของปอ และนอกเหนือจากแหล่งข่าวที่เป็นแพทย์แล้วนั้น บุคคลที่อยู่
ใกล้ชิดปอที่สามารถรับรู้ข้อมูลในเชิงลึกก็สามารถเป็นแหล่งข่าวที่ดีในการบอกต่อเรื่องราวตามความ
เหมาะสมได้ รวมถึงแหล่งข่าวที่มีระยะห่างออกไปจากปอ แต่มีมุมมองที่ต่อยอดในการน าเสนอข่าวได้
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ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งข่าวที่แต่ละรายการต่างให้ความส าคัญขึ้นอยู่กับความต้องการในการน าเสนอของ
แต่ละรายการ หรือแนวคิดในการน าเสนอของรายการนั้น ดังตารางที่ 5.25 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.25 
 
วิเคราะห์แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพื่อน าเสนอจากกรณีศึกษา 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพ่ือน ำเสนอ 
1 รายการเรื่องเลา่เช้านี้  

(ช่อง 3) 
แหล่งข่ำวจำก แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นอาของ ปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
- ทาริกา ธิดาทิตย์ (ก้อย) ผู้จัดละครที่ท างานร่วมกับปอ ทฤษฎี 
- แอน ทองประสม ผู้จัดละครและเพื่อนร่วมวงการ 
 

2 รายการข่าวและ 
รายการพาเหรดบันเทิง 

(ไทยรัฐทีวี) 

แหล่งข่ำวจำก แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นอาของ ปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
- สราวุฒิ พุ่มทอง (ทีน) เพื่อนสนิทเป็นพิเศษของปอ ทฤษฎี 
- ผู้ที่ท าหน้าท่ีดูแลไร่นาสวนผสม ของปอ ทฤษฎี 

3 รายการ One บันเทิง  
(ช่อง One) 

แหล่งข่ำวจำก แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นอาของ ปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 

4 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
(โมเดริ์นไนน์ทีวี) 

แหล่งข่ำวจำก แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นอาของ ปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
- ยายแจ่ม โรจนดิษฐ์ แฟนคลับปอ ทฤษฎี 
- นพ.พอพล โรจนพันธ์ ผู้ที่ดูแลอาการของปอ ทฤษฎี 
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ตารางที่ 5.23 
 
วิเคราะห์แหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพื่อน าเสนอจากกรณีศึกษา (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำรข่ำวบันเทิง แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพ่ือน ำเสนอ 
5 รายการทีวีพูลไลฟ์ 

 (ช่อง 5) 
แหล่งข่ำวจำก แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นอาของ ปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
 

6 รายการข่าวบันเทิง  
(ไทยพีบีเอส) 

แหล่งข่ำวจำก แพทย์ผู้ดูแล และคนใกล้ชิด : 
- รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 
- อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นอาของ ปอ ทฤษฎี 
- สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี 
- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
- ธาม เช้ือสถานปนศิริ นักวิชาการสื่อสาธารณะ สสท. 
 

 
จากตาราง 5.25 สรุปได้ว่า จากการเข้าถึงแหล่งข่าวในการน าเสนอ หรือเพ่ือ

น าไปสู่การก าหนดวาระในการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์นั้น ในทุกรายการมีการเข้าถึง
แหล่งข่าวที่เหมือนกันอยู่ทั้งสิ้น 3 คน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการน าเสนอออกอากาศใน
รายการ แหล่งข่าวที่เหมือนกันดังกล่ าว ได้แก่ 1. รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ดูแลปอ ทฤษฎี 2. อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นอาของ ปอ 
ทฤษฎี และ 3. สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ทฤษฎี ซึ่งทั้ง 3 คนที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในบางครั้งไม่ได้
ให้ข้อมูลในเชิงสัมภาษณ์ออกรายการ แต่เป็นการพูดคุยเบื้องหลังกับนักข่าวเพ่ือให้ข้อมูลมา
ประกอบการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงต่างๆ ในขณะที่แหล่งข่าวคนอ่ืนๆนั้น ก็จะมีการเข้าถึงที่
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางในการน าเสนอของแต่ละรายการ และการติดต่อรู้จักแหล่งข่าว
เป็นการส่วนตัวของรายการนั้นๆ แต่ในทุกๆรายการที่เข้าถึงแหล่งข่าวจะเป็นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิด มี
ความสนิท หรือรู้จักกับปอ แต่แหล่งข่าวของรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส จะแตกต่าง
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ออกไปโดยเป็นแหล่งข่าวทางวิชาการที่ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัว หรือมีความใกล้ชิดปอแต่
อย่างไร แต่เป็นแหล่งข่าวที่จะให้ข้อมูลต่อยอดในเชิงความรู้ ความเข้าใจ จากกรณีของปอนั่นเอง 

จากการศึกษา พบว่า การเข้าถึงแหล่งข่าวในการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง
นั้น แต่ละรายการ หรือแต่ละช่องก็จะมีวิธีการเข้าหาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
รูปแบบรายการในการน าเสนอ อย่างในกรณีของ รายการ พาเหรดบันเทิง หรือรายการข่าว
สถานการณ์ประจ าวันทางช่อง ไทยรัฐทีวี ก็จะมีการเข้าถึงแหล่งข่าวอีกกลุ่ม อาจจะเป็นผู้ที่พบได้หน้า
งาน หรือมีการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ 

ก็ทุกคนที่แวดล้อมคุณปอเราก็เจาะเข้าไปหมด คุณหมอ เพราะว่าเราเองเวลาเรา
จะคิดจะท าอะไรยังไงจริงๆแล้วเราก็ประสานกับคุณหมอที่โรงพยาบาลตลอด
เพราะค่อนข้างสนิทกับทางนักข่าว และส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหน้างาน ที่สนิทๆ
กับคุณปอเราก็ แน่นอนเราก็มีการโทรศัพท์พูดคุยบ้างเพ่ือหาแหล่งข่าว เป็นการ
ท างานข่าวปกต ิ(ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 
ในประเด็นดังกล่าวนี้ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ยังถือว่ามีความได้เปรียบ

ในเรื่องของแหล่งข่าวเพราะด้วยความที่ปอเป็นดาราในสังกัดของช่อง 3 ท าให้การเข้าถึงแหล่งข่าว
อย่างครอบครัวสามารถท าได้ แต่สิ่งส าคัญที่ต้องระวังส าหรับรายการอ่ืนๆที่จะเข้าถึงแหล่งข่าว คือ
เรื่องของจรรยาบรรณและการสร้างความเชื่อใจให้กับแหล่งข่าว ซึ่งจากการน าเสนอข่าวนี้ รายการ 
เรื่องเล่าเช้านี้ จะรายงานความคืบหน้าในบางกรณีต้องรอความพร้อมจากแหล่งข่าวด้วย 

มีหลายกรณีที่เราเห็นว่าญาติเขาโกรธนักข่าวบางที่ คือเหมือนเขาพูดกัน มาคุย
กันอย่างนี้ แต่คือคุณเข้ามาในรูปแบบพ่ีน้องมาปลอบประโลม มาแลกเปลี่ยน 
เห็นอกเห็นใจ แต่คุณกลับดึงข้อมูลที่เขาไว้ใจออกไปเป็นข่าว ซึ่งเราเห็นว่ามัน
ไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งมันก็ท าให้แหล่งข่าวรู้สึกหมดความเชื่อใจในตัวเรา 
แต่ส่วนเราเองเรารู้เราก็เก็บไว้เองจนถึงเวลาที่เหมาะสมว่าโอเค ญาติเขาพร้อมที่
จะให้ปล่อย เราค่อยน าเสนอ มันเป็นการไม่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วยด้วย และก็ไม่
ละเมิดสิทธิของครอบครัวเขา  (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 
2559) 

5.6.2 กำรน ำเสนอเกี่ยวกับ แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูล ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็น
แฟน ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารนั้น จะมีผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ที่มีการ
ติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ในประเด็นแหล่งข่าวในการให้ข้อมูล โดยสรุปดังตาราง 5.26 ต่อไปนี้ 
 
 



225 
 

ตารางที่ 5.26 
 
วิเคราะห์ผู้รับสารจากการรับชมการน าเสนอประเด็นแหล่งข่าวในการให้ข้อมูลจากกรณีศึกษา  

ผู้รับสำรที่เป็นแฟน ผู้รับสำรโดยท่ัวไป 
ส่วนมากเป็นแพทย์ กับญาติ ที่ให้ข่าว ซึ่งตัว
แฟนคลับก็รู้แต่จะให้ข้อมูลมากไม่ได้ ในขณะที่
การให้ข้อมูลของแฟนคลับคือกรณีการแก้ข่าวว่า
เปิดเพจปลอมรับบริจาคเงิน ประเด็นนี้แฟน
คลับจะให้ข้อมูลได้ดีและเหมาะสมสุด 
 

เป็นเคสที่แหล่งข่าวมีความส าคัญเป็นพิเศษ
เพราะเกี่ยวกับชีวิต แพทย์ และญาติ จะเห็นได้
ชัดเจน 
 

 
จากการน าเสนอเกี่ยวกับแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลนั้น ในประเด็นดังกล่าว ลภัสรดา 

ทรัพย์สมบัติ ก็เป็นผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอ และถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวของการน าเสนอผ่าน
รายการข่าวทางโทรทัศน์ มีทัศนคติกับการท างานของสื่อมวลชนที่ถูกสร้างเป็นดราม่า น าเสนอในทาง
ที่ผิด คือการน าเสนอการแก้ข่าวเกี่ยวกับเฟซบุ๊คปลอมของปอที่ขอรับบริจาคเงิน ซึ่งตนเป็นผู้ออกมา
บอกความจริง แต่เมื่อสื่อน าเสนอกลับกลายเป็นจะสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับชมว่าตนเป็นผู้ที่ท าเอง 

บางทีสร้างข่าวมากกว่า บางทีไม่ใช่อย่างนั้นก็ไปท าอีกอย่าง คือคนละประเด็นกัน 
อย่างเราเป็นตัวแทนมาบอกว่ากลุ่มแฟนคลับไม่มีการเรี่ยไรเงินนะ แต่เพจปลอมมี 
แต่เขาไปน าเสนอว่าเรามาโต้ข่าวว่าเราไม่ได้เป็นคนเรี่ยไรเงิน มันคนละเรื่องกับ
เนื้อข่าวที่ออกไป แล้วเอาภาพเราสลดๆไปออกอย่างนั้น (ลภัสรดา ทรัพย์สมบัติ, 
สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559) 
ในมมุของ วิมล ยะก๊บ มองถึงแหล่งข่าวคือคนใกล้ตัวกับปอเป็นแหล่งข่าวส าคัญ  
มองว่าหมอ พ่อ ผู้จัดการ และน้องโบว์ คนเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่เห็นบ่อย 
ทุกวันในช่วงแรกๆ แล้วก็มีแฟนคลับถือเป็นอีกส่วนที่ส าคัญที่มีข้อมูลน่าสนใจ
ด้วย (วิมล ยะก๊บ, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) 

 
โดยสรุป การการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ของรายการข่าว

บันเทิงทั้ง 6 รายการ 6 ช่องนั้น ในกรณีศึกษาดังกล่าว ต่างมีเป้าหมายในการติดตามความเคลื่อนไหว
เพ่ือรายงาน หรือน าเสนอไปยังผู้ชมให้ไวและเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด ซึ่งการท าหน้าที่โดยรวมนั้ น
เป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องด้วยผู้ที่เป็นข่าวอย่าง ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) เป็นดาราที่มีพ้ืนฐานด้านความ
ประพฤติท่ีดี ท าให้สิ่งที่รายการข่าวบันเทิงต่างน าเสนอนั้นจะเน้นไปเรื่องราวที่ดี ซึ่งรายการบันเทิงต่าง
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มีวาระในการน าเสนอที่เร่งด่วนและอัพเดทสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะรายการข่าวที่
ออกอากาศทางช่อง 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จะมีความได้เปรียบในบางกรณี ในขณะที่รายการ
ทางไทยรัฐทีวีนั้น ก็ท าหน้าที่เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวและใช้การถ่ายทอดสดเข้ามาสร้างการรับชม
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ช่องอ่ืนๆก็จะมีวาระในการน าเสนอค่อนข้างคล้ายๆกัน คือมีการน าเสนอราย
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดประเด็นใหญ่ๆ และมีการน าเสนอในลักษณะของสกู๊ปข่าวพิเศษ  
สกู๊ปลงเสียง เพ่ือสร้างการติดตามและได้ผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับสารที่เป็นแฟน
ของปอ รวมถึงผู้รับสารโดยทั่วไปด้วย จะมีเพียงรายการ ไทยบันเทิง หรือรายการข่าวทางช่อง  
ไทยพีบีเอส ที่ติดตามเหตุการณ์เช่นกัน แต่จะสะท้อนมุมมองความรู้ หรือสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไป
ทางผู้ชม ซึ่งหากกล่าวโดยรวมการน าเสนอข่าวของปอผ่านทางโทรทัศน์นั้น มีความดราม่าหรือเข้าถึง
อารมณ์ทั้งในความเป็นปอเอง รวมถึงความเป็นข่าวของการสูญเสีย ผนวกกับการน าเสนอคนรอบข้าง
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยเฉพาะน้องมะลิ ที่เป็นลูกสาว ท าให้ตลอดระยะเวลาการน าเสนอ
ข่าวของปอจึงมีแต่เรื่องที่ท าให้สะเทือนในด้านอารมณ์ 

ในด้านการรับรู้ของผู้รับสารที่เป็นแฟน จะเห็นได้ชัดว่ามีการเข้าถึงเหตุการณ์ต่ างๆที่
เกี่ยวกับปอได้มากกว่าสื่อมวลชน เข้าถึงได้ลึก และเร็ว ท าให้บางเหตุการณ์ที่รับชมผ่านทางรายการ
ข่าวบันเทิงนั้น เป็นประเด็นที่รู้ก่อนแล้ว แต่สิ่งที่ส่งผลต่อผู้รับสารที่เป็นแฟนหลังการรับชมรายการคือ
อารมณ์ความรู้สึกที่เสียใจจากการสูญเสียดาราที่ตนรัก แต่ในบางประเด็นจากการน าเสนอก็สร้างความ
ไม่เห็นด้วยให้กับผู้รับสารที่เป็นแฟน โดยเฉพาะการพยายามเข้าถ่ายท าเพ่ือต้องการภาพจากการ
เคลื่อนย้ายศพของปอ ผู้รับสารที่เป็นแฟนมองถึงความไม่เหมาะสม และไม่ได้เป็นสิ่งที่ตนต้องการ
รับชม 

ส่วนผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามรับชมการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับปอนั้น ต่างเสียใจและ
ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยอัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆผ่าน
รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ แต่ก็มีหลายๆประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอโดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนย้ายศพ และสื่อมวลชนต่างพยายามจะน าภาพจากเหตุการณ์มา
ถ่ายทอดให้ได้รับชมท าให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งผู้รับสารไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอในส่วนนี้  

โดยสิ่งที่ผู้รับสารที่เป็นแฟนและผู้รับสารโดยทั่วไปได้รับนอกเหนือจากการรับรู้
สถานการณ์ของปอ ยังได้ตระหนักถึงความส าคัญของโรคไข้เลือดออกซึ่งถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่
ในการก าหนดวาระข่าวบันเทิงของแต่ละรายการ ท าให้ผู้รับสารทั้งที่เป็นแฟนของปอ และผู้รับสาร
โดยทั่วไปต่างกลับมาดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน  

การก าหนดวาระข่าวของปอนั้น เป็นเหตุการณ์ที่มีผลทางอารมณ์กับผู้รับสารในทุกกลุ่ม 
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการสูญเสียคนที่รักอย่างไม่มีวันกลับ หรือการเสียชีวิต หาก
กล่าวแล้วถือเป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่จะเสียใจกับประเด็นดังกล่าวมากกว่ากรณีอ่ืนๆเป็นพิเศษ เมื่อ
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น ามาสู่การก าหนดวาระข่าวที่ผ่านวิธีการน าเสนอ ทั้งการรายงาน การเล่าเหตุการณ์ การท าสกู๊ปพิเศษ 
การท าภาพประกอบเพลง และปอเองก็ได้รับความนิยมจากคนในสังคม ยิ่งส่งผลให้ข่าวปอนั้นมีผลต่อ
การติดตามรับชมของผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญด้วย 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์” 

เป็นการศึกษาการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เนื่องจากข่าวบันเทิงในปัจจุบัน
เข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะมีการติดตามในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
วงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง และได้รับการผลิตออกมาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวถึง
ข่าวบันเทิงว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ก็ได้รับการผลิตในปริมาณที่มากข้ึน โดยเฉพาะปัจจุบันที่ข่าวบันเทิง
มีการสอดแทรกอารมณ์ และความรู้สึก เข้ามาอยู่ในการน าเสนอนอกเหนือจากการน าเสนอเพียง
ข้อเท็จจริง หรือจะเรียกได้ว่า “ดราม่า” (Dramatic) คือมีเรื่องของอารมณ์เศร้า สะเทือนใจ และเข้า
ไปอยู่ในความรู้สึกของผู้รับชม โดยเฉพาะการน าเสนอผ่านรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ซึ่งมี
องค์ประกอบทั้งภาพ และเสียง ในการสร้างการรับรู้ให้เกิดกับผู้รับชมด้วย ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันนั้น ข่าว
บันเทิงหลายข่าวได้กลายเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึง และได้รับการติดตามจากผู้ชมมากกว่าประเด็น
ข่าวที่เหตุการณ์ระดับชาติหลายๆเรื่อง จนท าให้นิยมเรียกข่าวบันเทิงประเภทนี้ว่ามีความส าคัญเป็น 
“วาระแห่งชาติ” หรือกล่าวได้ว่าท าให้รายการข่าวบันเทิง หรือสื่อมวลชนให้ความส าคัญไปถึงการ
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์เหล่านี้ เพ่ือเกาะติดทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผนวกกับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลที่มีเรื่องของธุรกิจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ท าให้
หลายๆรายการข่าวบันเทิง และหลายๆสถานีโทรทัศน์ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดสดด้วยเช่นกัน 

นอกเหนือจากนั้นสิ่งส าคัญที่ท าให้คนสังคมเกิดความสนใจในการติดตามรับชมข่าว
บันเทิงอย่างต่อเนื่อง คือการก าหนดวาระข่าวโดยผู้มีหน้าที่ในรายการข่าวบันเทิงนั้นๆ ทั้งบรรณาธิการ
ข่าวบันเทิง หรือจะเป็นโปรดิวเซอร์ข่าวบันเทิง ที่ท าหน้าที่ในการก าหนดวาระในการน าเสนอแต่ละวัน 
หรืออาจจะมีการคาดการณ์ในบางเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าเพ่ือแย่งชิงความรวดเร็วในการน าเสนอ ท า
ให้งานวิจัยเล่มนี้ได้ศึกษาภายใต้แนวคิดการก าหนดวาระข่าว (Agenda Setting) เป็นหลักในการ
วิเคราะห์ โดยที่แนวคิดดังกล่าวนี้ กล่าวโลกของเหตุการณ์จริง โลกของสื่อ และโลกของผู้รับสาร ซึ่งสื่อ
มีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลจากโลกจริงมาผ่านการก าหนดวาระในโลกของสื่อ เพ่ือส่งสารนั้นไปยัง
โลกของผู้รับสาร โดยจากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าถ้าสื่อมวลชนให้ความส าคัญกับประเด็นใดเป็น
พิเศษนั้น การรับรู้ของผู้รับสารก็จะเห็นถึงความส าคัญเหมือนกับสิ่งที่สื่อน าเสนอ ซึ่งในความจริงแล้ว
นั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่เป็นเหมือนที่สื่อน าเสนอเสมอไป ในแนวคิดดังกล่าวจึงน ามาเป็น
แนวทางส าคัญในการศึกษา ประกอบกับแนวคิดอ่ืนๆเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกมิติของการศึกษา  
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นอกเหนือจากนั้นยังมีแนวคิดที่ใช้ในการประกอบกับการท าวิจัย ทั้งแนวคิดเรื่องข่าว
บันเทิง ที่ศึกษาลักษณะของความเป็นข่าวบันเทิง ซึ่งแต่ละรายการข่าวบันเทิงก็มีความแตกต่างในทั้ง
รูปแบบการน าเสนอ วิธีการน าเสนอ รวมถึงองค์ประกอบทั้งภาพ แสง สี เสียง และฉาก ที่แตกต่างกัน
ออกไป จึงต้องมีกรอบแนวคิดมาใช้ในการศึกษา ส่วนแนวคิดความเป็นดารา และบุคคลผู้มีชื่อเสียง ก็
เป็นแนวคิดส าคัญที่จะมายืนยันความเป็นดาราและความมีชื่อเสียงของ ผู้ที่อยู่ในกรณีศึกษาข้างต้น 
เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญในการเลือกศึกษาเพราะนอกจากประเด็นจะมีความน่าสนใจแล้ว ตัวของผู้ที่อยู่ใน
ประเด็น หรือดาราคนนั้นๆ ก็เป็นบุคคลที่ท าให้งานวิจัยนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น และนอกจากนั้นใน
งานวิจัยเล่มนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสาร ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส าคัญอีกแนวคิด เพราะการเปิดรับและ
การรับรู้ของผู้รับสารมีความแตกต่างกันออกไป จึงต้องมีแนวคิดมาก าหนดกรอบในการศึกษาด้วย
เช่นกัน และแนวคิดสุดท้ายคือแนวคิดความเป็นแฟน ซึ่งถือเป็นอีกแนวคิดที่มีความจ าเป็นกับงานวิจัย
นี้ เนื่องจากในงานวิจัยนี้ต้องมีการแบ่งผู้รับสารออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟน และ
กลุ่มที่เป็นผู้รับสารโดยทั่วไป แนวคิดดังกล่าวจะมาสร้างความเข้าใจในการจ าแนกกลุ่มผู้รับสารที่จะ
ศึกษาด้วยนั่นเอง เนื่องจากในการศึกษาการก าหนดวาระข่าวบันเทิงนั้นมีผลกับการรับรู้ของผู้รับสาร
ด้วย เพราะการรับรู้ของผู้รับสารที่เป็นแฟน จะมีความแตกต่างกับผู้รับสารโดยทั่วไปในด้านการรับรู้ 
เพราะความต่างในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างเป็นส าคัญ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยเล่มนี้ จึงท าให้
น าไปสู่การเลือกประเด็น หรือกรณีศึกษาในการน าเสนอ อยู่ทั้งสิ้น 2 กรณีด้วยกัน ซึ่งเป็นกรณีที่จัดได้
ว่ามีความส าคัญและกลายเป็นวาระแห่งชาติที่คนในสังคมติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การ
น าเสนอข่าวกรณี การกินยานอนหลับเกินขนาดเพ่ือหวังท าร้ายตัวเอง ของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 
(แตงโม) จนน าไปสู่การออกมาแถลงข่าวถึงความรู้สึกของคนรัก และยุติความสัมพันธ์ทางความรัก โดย 
ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีชนวนเหตุจากการออกมาแสดงคอนเสิร์ตของโตโน่ และ
กล่าวบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตถึงสถานะตนเองว่าโสด ท าให้แตงโมเกิดความน้อยใจ และน ามาซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวจนกลายเป็นวาระแห่งชาติ และ (2) การน าเสนอข่าวกรณี การป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก จนกระท่ังเสียชีวิต และน าไปสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพ ของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ชนวนเหตุจากการขอรับบริจาคเลือดอย่างกระทันหันเพ่ือใช้ในการรักษาอาการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกของปอ จนกระทั่งในระหว่างที่รักษาก็มีการตัดอวัยวะหลายส่วนเพ่ือยื้อชีวิต จนกระทั่ง
เสียชีวิต และน าไปสู่การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งท าให้ผู้รับสารที่ติดตามข่าวดังกล่าวให้ความ
สนใจ และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นอีกประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติด้วยเช่นกัน 

โดยวิธีวิจัยจากการศึกษาการน าเสนอของกรณีดังกล่าวทั้ง 2 กรณีนั้น จะใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาข่าวบันเทิงทั้ง 2 กรณีจากรายการ
ข่าวบันเทิง ได้แก่ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ช่อง ไทยรัฐทีวี , รายการ 
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One บันเทิง ช่อง One , รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี และรายการ ไทยบันเทิง 
ช่อง ไทยพีบีเอส และสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ผู้ก าหนดวาระข่าวสารของรายการ
ข่าวบันเทิง , ผู้รับสารที่เป็นแฟนของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) , ผู้รับสารที่เป็นแฟนของ ภาคิน 
ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) , ผู้รับสารที่เป็นแฟนของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ และผู้รับสารโดยทั่วไป ซึ่งหาก
กล่าวถึง ผู้รับสารที่เป็นแฟน (Fandom) จะเป็นกลุ่มผู้รับสารที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวของดารา 
ศิลปิน บุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ชื่นชอบ ในหลากหลายช่องทาง มีการเข้าถึงมากกว่าผู้รับสารโดยทั่วไป มี
การติดตามข่าวผ่านทางรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆ รวมถึงมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ 
และที่ส าคัญผู้รับสารที่เป็นแฟนจะมีความจงรักภักดีในบุคคลที่ตนชื่นชอบ ชื่นชม หรืออาจเรียกผู้รับ
สารกลุ่มนี้ว่าเป็นแฟนคลับ (Fanclub) ก็ได้ ในขณะที่ผู้รับสารโดยทั่วไป จะเป็นผู้รับสารที่มีการ
ติดตามข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ ติดตามความเคลื่อนไหวของกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี แต่ในมิติของ
ความสัมพันธ์นั้นจะมีระยะห่างจากตัวดารา ไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือชื่นชอบใครเป็นพิเศษ แต่ต้องการ
ติดตามเพ่ือให้ทันสถานการณ์และสนองการรับรู้ของตนเอง รวมถึงอาจน าไปสู่การบอกต่อให้ผู้อ่ืน
รับทราบข่าวดังกล่าวต่อไป 

อย่างไรก็ตามในการสรุปผลการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้สรุปภายใต้แนวคิดต่างๆที่ทบทวนไว้
ในบทที่ 2 ของงานวิจัยเล่มนี้ มาประกอบกับผลจากการวิเคราะห์รายการข่าวบันเทิง และมุมมองของ
ผู้ก าหนดวาระข่าวบันเทิง หรือบรรณาธิการข่าวบันเทิง รวมถึงผู้รับสารที่เป็นแฟนและผู้รับสาร
โดยทั่วไป โดยวิเคราะห์ถึงแนวทางในการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ 
รวมถึงการรับรู้ของผู้รับสารทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร และความแตกต่างในการรับรู้แตกต่าง
กันอย่างไรบ้าง ซึ่งจะสรุปผลให้เห็นชัดเจน และค้นพบสิ่งที่น่าสนใจการศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้ 
 
6.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 

งานวิจัย เรื่อง “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์” 
นั้น มีการศึกษาถึง วิธีการในการก าหนดวาระการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ ที่มีความเก่ียวเนื่อง
กับ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) และ ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) จากเหตุการณ์การกินยานอน
หลับเกินขนาดเพ่ือท าร้ายตัวเอง และการยุติความสัมพันธ์ทางความรักของทั้ง 2 คน รวมถึงการ
น าเสนอที่เกี่ยวเนื่องกับ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) จากกรณีการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จนเสียชีวิตใน
ที่สุด ซึ่งเมื่อศึกษาถึงวิธีการก าหนดวาระข่าวของรายการข่าวบันเทิงแล้ว ก็จะพัฒนาไปถึงการเปิดรับ
และการรับรู้ของผู้รับสารที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกรณีทั้ง 2 กรณี ผ่านข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ 
และเปรียบเทียบการรับรู้ของกลุ่มผู้รับสารทั้ง กลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟน ที่มีการเข้าถึงข้อมูลจริง
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นอกเหนือจากการรับชมข่าวผ่านทางโทรทัศน์ และการรับรู้ของผู้รับสารโดยทั่วไปที่รับรู้ผ่านทาง
โทรทัศน์ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

6.1.1 สรุปกำรก ำหนดวำระประเด็นกำรน ำเสนอข่ำวบันเทิง 
ในการก าหนดวาระประเด็นการน าเสนอข่าวบันเทิงนั้น เนื่องจากช่วงเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นของทั้ง 2 กรณีศึกษา มีช่วงเวลาและความรู้สึกทางอารมณ์ทั้งในการน าเสนอ และการรับรู้ของ
ผู้ชม จึงมีการก าหนดแบ่งการศึกษาออกเป็นช่วงๆ ได้แก่ ช่วงการเปิดประเด็น / ปมปัญหาที่เกิด , ช่วง
เหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหามากขึ้น , ช่วงจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ , จุดคลี่คลาย
ของเหตุการณ์ และช่วงเหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยทั้ง 2 กรณีมีการน าเสนอที่
แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 

6.1.1.1 สรุปผลกำรน ำเสนอ กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด  
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอ กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด ในมุมมองของ

ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในการเปิดประเด็นการน าเสนอนั้นของทั้ง 2 กรณี นั้นมีความแตกต่าง

กันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส าคัญ เพราะเหตุการณ์ของด้าน แตงโมและโตโน่ นั้นได้มีระยะของการ
เกิดขึ้นที่พัฒนามาเรื่อยๆเป็นระยะ หรือในด้านความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นั้นต่างเริ่ มมีระยะห่างมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะที่เหตุการณ์เริ่มแรกของปอนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับไว ในช่วงเวลา
รวดเร็ว การก าหนดวาระในการเปิดประเด็น หรือปมปัญหาที่เกิดขึ้นจากท้ัง 2 กรณี จึงมีความแตกต่าง
กัน ดังตาราง 6.1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.1  
 
เปรียบเทียบการเปิดประเด็น และปมปัญหาที่เกิด ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

การเปิดประเด็น และ
ปมปัญหาที่เกิด 

น ำเสนอไม่ตรงกันทุกรำยกำร : 
รายการ เรื่องเล่าเช้านี้  ช่อง 3 และ
รายการ ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบีเอส 
น าเสนอไม่ตรงกัน โดยเริ่มที่เป็นประเด็น
การกินยา เลย  แต่ ไม่ น า เสนอเรื่ อง
ความสัมพันธ์ก่อนหน้าเหตุการณ์การกิน
ยานอนหลับเกินขนาดของแตงโม 
 

น ำเสนอตรงกันทุกรำยกำร : 
ในทุกรายการมีการน าเสนอเกี่ยวกับ
เหตุการณ์การขอรับบริจาคเลือด และ
การเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วยของปอ จาก
โรคไข้เลือดออก โดยต่างกันเพียงเวลาใน
การน าเสนอ 
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จากตาราง 6.1 สรุปได้ว่า การน าเสนอในประเด็นการเปิดประเด็นของทั้ง 
2 กรณีนั้น การน าเสนอของแต่ละรายการข่าวบันเทิงจะแตกต่างกันออกไป โดยดูจากประเด็นความ
น่าสนใจ หรือความส าคัญของประเด็นนั้นๆ ถ้าประเด็นที่เริ่มต้นมีความน่าสนใจ เป็นประเด็นที่ต้อง
ติดตามจะมีการน าเสนอในทุกรายการข่าวบันเทิง ถ้าเป็นประเด็นที่ยังไม่น่าสนใจหรือไม่ได้มีผลกระทบ
ในระดับท่ีสังคมควรรับรู้ก็ยังไม่มีการน าเสนอ 

ปัจจัยเรื่องความเป็นดาราในสังกัด ก็เข้ามามีส่วนส าคัญในการก าหนด
วาระการน าเสนอปมประเด็น หรือปมปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะถ้าหากไม่ได้เป็นดาราในสังกัด เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มีความส าคัญหรือมีผลกระทบในสังคมก็จะไม่ถูกน าเสนอ เช่น 
เดียวกับกรณีของแตงโมและโตโน่ ที่ถึงแม้จะมีระดับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อประเด็นนั้นไม่
มีความน่าสนใจหรืแผลกระทบในระดับสังคม และไม่ได้เป็นดาราในสังกัด ส่งผลให้รายการ เรื่องเล่า
เช้านี้ ช่อง 3 และรายการ ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบีเอส เลือกที่จะไม่น าเสนอ แต่ในกรณีของปอนั้น 
ถึงแม้ปอจะเป็นดาราที่อยู่ในสังกัดช่อง 3 แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต และความ
ปลอดภัย ที่ส าคัญมาจากเรื่องของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีผลกระทบในเชิงสาธารณสุขด้วย ท าให้ในทุก
ช่องต่างๆให้ความสนใจและแข่งขันกันน าเสนอ 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอ กำรเปิดประเด็น / ปมปัญหำที่เกิด ในมุมมองของ
ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมผ่ำนข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของความเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟน หากเป็นในกรณีของแตงโม
และโตโน่นั้น ในช่วงแรกเรื่องราวของความสนใจยังมีน้อย โดยเฉพาะผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่มีการ
ติดตาม และใกล้ชิดกับโตโน่อยู่ตลอดเวลาก็จะรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไป ท าให้ช่วงแรกการเปิด
ประเด็นของรายการข่าวยังไม่ได้เกิดความสนใจในกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟนมาก ต่างจากกรณีของปอ ที่
เมื่อมีข่าวว่าต้องการการบริจาคเลือดก็ท าให้ผู้รับสารที่เป็นแฟนตกใจ เพราะในช่วงนั้นผู้รับสารที่เป็น
แฟนถึงแม้จะใกล้ชิดกับปอ และญาติ แต่ประเด็นนี้มีการปิดข่าวจากทางญาติท าให้ไม่มีใครรับรู้เลย ท า
ให้รู้พร้อมกันกับรายการข่าวบันเทิง จากการโพสต์ขอรับบริจาคเลือดผ่านสื่อของดาราที่เป็นเพ่ือนสนิท
ปอ 

ในขณะที่ผู้รับสารโดยทั่วไปนั้น ในกรณีการน าเสนอข่าวการเปิดประเด็น
หรือปมปัญหาที่เกี่ยวกับ แตงโมและโตโน่ ในช่วงที่ความสัมพันธ์ทางความรักเริ่มมีปัญหานั้น ก็เริ่ม
ได้รับความสนใจในการติดตามอยู่ระดับหนึ่ง ซึ่งในการติดตามให้ความสนใจนั้นมาจากเหตุผลที่ก่อน
หน้าทั้งคู่เคยคบกันด้วยความรักที่อยู่บนความไม่เห็นด้วยของคนหลายกลุ่ม เมื่อมีการน าเสนอใน
ประเด็นที่ความรักเริ่มมีปัญหาจึงท าให้ผู้รับสารโดยทั่วไปติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีกระแสมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับการน าเสนอปมประเด็นปัญหาของปอ ที่ผู้รับสารโดยทั่วไปติดตามด้วยความตกใจ
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด และเป็นช่วงที่มีการแชร์ผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งปัจจัยส าคัญใน
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สังคมออนไลน์คือเรื่องของความเท็จจริง ว่าสิ่งที่เกิดข้ึนและมีการบอกต่อนั้นมีข้อมูลความจริงมากน้อย
อย่างไร ท าให้เกิดการติดตามและตรวจสอบข่าวผ่านรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ รวมถึงการ
น าเสนอผ่านรายการข่าวสถานการณ์ประจ าวันด้วยเช่นกัน 

6.1.1.2 สรุปผลกำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแสหรือมีปมปัญหำมำกขึ้น 
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำก

ขึ้น ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในด้านของการน าเสนอเหตุการณ์ที่เป็นกระแส เป็นปมปัญหา จากทั้ง 2 

กรณีศึกษานั้นจะมีความสอดคล้องในแง่ของเหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือปมปัญหา มีเรื่องของ
ความสะเทือนใจ หรือการน าเสนอข่าวมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ท าให้การน าเสนอของรายการข่าว
บันเทิงจะเน้นตรงประเด็นนั้นๆในระดับหนึ่งเพื่อสร้างการรับชมให้เกิดขึ้น ดังตาราง 6.2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.2  
 
เปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีเริ่มเป็นกระแส เป็นปมปัญหา ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

เหตุการณ์ที่เริ่มเป็น
กระแสหรือเป็นปม
ปัญหามากข้ึน 

น ำเสนอตรงกันทุกรำยกำร : 
ประเด็นหลักที่น าเสนอในช่วงนี้จะ
เป็นการกินยานอนหลับเกินขนาด
เพ่ือท าร้ายตัวเองของแตงโม จนมี
การแถลงข่าวอาการจากทีมแพทย์ 
และแถลงถึงความรู้สึกของแตงโม 
กับคุณพ่อ 
 

น ำเสนอตรงกันทุกรำยกำร : 
ประเด็นหลักที่ส าเสนอในช่วงนี้คือ 
ประกาศจากทีมแพทย์ที่ท าการ
รักษาปอ ฉบับที่ 14 เกี่ยวกับการตัด
ขาซ้ายเหนือข้อเท้า เพ่ือควบคุมการ
ติดเชื้อที่รุนแรง  

 
จากตาราง 6.2 สรุปได้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กลายเป็นกระแส 

และเป็นปมปัญหามากขึ้นที่ท าให้สังคมให้ความสนใจ ในกรณีที่เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับแตงโมและโต
โน่ คือการที่แตงโมกินยานอนหลับเกินขนาดจนแพทย์ต้องออกมาแถลงข่าว พร้อมกับแตงโมและคุณ
พ่อ ที่ออกมาแถลงข่าวด้วย จนมีการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีเพื่อให้รับชม ในขณะที่กรณีของปอ
นั้น เป็นเรื่องการสูญเสียขาซ้ายเหนือข้อเท้า ซึ่งน ามาซึ่งความเสียใจให้กับญาติ ผู้รับสารที่เป็นแฟน 
รวมถึงผู้รับสารโดยทั่วไป 
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ปัจจัยที่มีส่วนในการท าให้ประเด็นทั้ง 2 กรณี ดังกล่าวได้รับความสนใจ
จากผู้รับสารในทุกกลุ่มนั้น เรื่องราวที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะเป็นเรื่องของการผลกระทบที่
เสี่ยงต่อชีวิต ซึ่งในความเป็นมนุษย์เม่ือมีเรื่องที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือเรื่องของการสูญเสียบางอย่าง
เกิดข้ึน ก็ย่อมน ามาซึ่งความสนใจ เศร้าใจ และสะเทือนใจในล าดับแรกๆ 

นอกจากนั้นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการก าหนดวาระข่าวที่ท าให้ความ
สนใจมากขึ้น คือความรวดเร็วในการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของแตงโมกับโตโน่ หรือกรณีของปอ 
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนและเป็นเรื่องราวส าคัญ ผู้รับสารต่างก็มีความต้องการในการรับรู้ เมื่อ
รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ต้องการให้เกิดการรับชมต้องชิงพ้ืนที่ในการน าเสนอด้วยความเร็ว 
และมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแย่งชิงพ้ืนที่ความสนใจด้วยการถ่ายทอดสดการแถลง
ข่าวก็จะสร้างความสนใจในการติดตาม 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือมีปมปัญหำมำก
ขึ้น ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

หากกล่าวถึงการน าเสนอเหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแส หรือเหตุการณ์ที่
เกิดปมปัญหามากขึ้นนั้น ในมุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนจะสามารถสรุปแตกต่างกันออกไปตามแต่
ละกรณี ในกรณีของแตงโมและโตโน่นั้น การน าเสนอเหตุการณ์การกินยานอนหลับเกินขนาดจนมีการ
แถลงข่าวจากแพทย์ จากแตงโม และคุณพ่อของแตงโมนั้น ถ้าหากเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโม จะ
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้ก าลังใจแตงโมตลอด และยังไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอที่
รวดเร็ว แต่ก็เข้าใจในสิ่งที่ท าเพราะอยากให้ดาราที่ตนรักได้แสดงเหตุผลที่แท้จริง ขัดแย้งกับผู้รับสารที่
เป็นแฟนโตโน่ที่ไม่แสดงออกในประเด็นดังกล่าว เพราะในมุมลึกๆก็มีทัศนคติไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่น า
แตงโมเลือกท า ท าให้การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงในช่วงดังกล่าวจะไม่ได้รับความสนใจ
เท่าท่ีควรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม 

นอกเหนือจากนั้นในกรณีการน าเสนอประเด็นที่เป็นกระแส หรือเริ่มเป็น
ปมปัญหาเกี่ยวกับการประกาศของทีมแพทย์ฉบับที่ 14 ที่ต้องตัดขาซ้ายเหนือข้อเท้าของปอนั้น 
ส าหรับผู้รับสารที่เป็นแฟนปอรู้สึกสะเทือนใจ เสียใจ และติดตามการน าเสนอข่าวของรายการข่าว
บันเทิงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีผลกระทบทางจิตใจ และมีความรู้สึกหดหู่ 

จากกรณีดังกล่าว ในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปนั้น มีการรับรู้ตามการ
น าเสนอของสื่อและเสียใจ หดหู่ กับทั้ง 2 กรณี ไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวหลังการรักษาของแตงโม 
หรือการสูญเสียขาซ้ายเหนือข้อเท้าของปอ ต่างก็สร้างความเสียใจในการรับชม ซึ่งในมุมของผู้รับสาร
โดยทั่วไปถึงจะไม่เห็นด้วยกับการน าเสนอบางมุมที่ผลกระทบกับจิตใจ แต่ก็เป็นเรื่องที่ผู้รับสาร
โดยทั่วไปต้องการที่จะรับรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
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6.1.1.3 สรุปผลกำรน ำเสนอ จุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ 
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้

ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในประเด็นการน าเสนอจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์นั้น จากกรณีศึกษา

ทั้ง 2 กรณี มีความสอดคล้องในด้านของเหตุการณ์ที่มีการด าเนินมาเรื่อยๆจนถึงเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ หรือเกิดความรู้สึกจากการติตตามความเคลื่อนไหว ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 2 
กรณีนั้นมีความเชื่อมโยงในประเด็นที่เกิดการสูญเสีย ดังจะเห็นได้จากตาราง 6.3 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6.3  
 
เปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีเป็นจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 
ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  

แตงโม - โตโน่ 
กรณีกำรน ำเสนอ  

ปอ ทฤษฎี 
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ ป็ น
จุดส าคัญสุงสุดของ
เหตุการณ ์

น ำเสนอตรงกันทุกรำยกำร : 
น าเสนอประเด็นการแถลงข่าวจาก 
ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์  โดยเป็นการ
แถลงข่าวถึงความรู้สึกในมุมมอง
ของความรัก จนน าไปสู่การสรุปยุติ
คว ามสั ม พันธ์ทางความรั กกั บ  
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) 
 

น ำเสนอตรงกันทุกรำยกำร : 
น าเสนอประเด็นการประกาศฉบับที่ 
19 จากทีมแพทย์ถึงการ เสียชีวิต 
ของทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) จนกระทั่ง
น าไปการเคลื่อนย้ายศพ และเข้าสู่
พิธีพระราขทานเพลิงศพ  

 
จากตาราง 6.3 สรุปได้ว่า การน าเสนอข่าวจากกรณีการยุติความสัมพันธ์

ทางความรักของแตงโมและโตโน่ กับการเสียชีวิตของปอ เป็นประเด็นที่ทุกรายการข่าวบันเทิงต่างให้
ความสนใจในการน าเสนอ เนื่องจากมีการติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามาตลอดในทั้ง 2 
กรณี และเมื่อมาถึงบทสรุปก็เป็นประเด็นของการสูญเสีย ในกรณีของแตงโมและโตโน่ คือการสูญเสีย
ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ ในขณะที่ประเด็นของปอคือการสูญเสียชีวิต ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจของคน
รอบข้าง และท้ัง 2 กรณี ก็มีผลกระทบต่อการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้รับสารทุกกลุ่มด้วยเช่นกัน 

นอกจากนั้นปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนดวาระข่าวนั้น ส่วนหนึ่งเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการสูญเสีย ในกรณีแรกของแตงโมและโตโน่ ปัจจัยในเรื่องของดาราในสังกัด 
หรือศิลปินที่อยู่ในสังกัดล้วนมีผลต่อการน าเสนอ โดยเฉพาะโตโน่เป็นดาราที่อยู่ในสังกัดของช่อง One 
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การออกมาแถลงข่าวนั้นก็มีการถ่ายทอดสดทางช่อง One ดังนั้นในระดับหนึ่งจึงมีการดูแลหรือวาง
ทิศทางในการน าเสนอไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงของโตโน่ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สร้างผลกระทบในทางลบ
ให้กับคู่กรณีอย่างแตงโม ตามจรรยาบรรณการท าหน้าที่ของสื่อ 

เช่นเดียวกับกรณีการน าเสนอเกี่ยวกับปอในเรื่องของการเสียชีวิตและ
เกาะติดทุกสถานการณ์จนไปถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพ ช่อง 3 ในฐานะช่องต้นสังกัดก็มีการติดตาม
การน าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องในทุกๆเหตุการณ์ที่มีการอัพเดท จนกระทั่งมีการถ่ายทอดสดสั้นๆให้
เห็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ แต่ไม่ได้ถ่ายทอดสดตลอด เพราะก็ไม่ต้องการให้ผู้รับสารรู้สึกหดหู่ สิ่ง
เหล่านี้แสดงถึงการดูแลดาราในสังกัดจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายด้วย 

ในขณะที่การแข่งขันทางธุรกิจก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญในการก าหนดวาระ 
ทั้งในประเด็นการแถลงข่าวของโตโน่ และพิธีพระราชทานเพลิงศพของปอ ต่างเป็นวาระที่มีการ
ก าหนดให้มีการถ่ายทอดสดเพ่ือให้เกิดการรับชมจากผู้รับสารทุกกลุ่ม ซึ่งโดยเฉพาะในกรณีการแถลง
ข่าวของโตโน่นั้น เป็นช่วงที่ทีวิดิจิตอลได้เกิดขึ้นมาใหม่ จึงท าให้เกิดการแย่งชิงพ้ืนที่ในการสร้างการ
รับรู้ในสถานีโทรทัศน์แต่ละสถานี ซึ่งถึงแม้จะมีช่อง One ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดโดยเป็นช่องหลัก 
เนื่องจากมีการแถลงข่าวในอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึงเป็นที่ตั้งของช่อง One แต่ก็มีช่องไทยรัฐทีวี
ถ่ายทอดสัญญาณสดออกอากาศในเวลานั้นด้วยเช่นกัน 

นอกจากนั้นปัจจัยที่ส าคัญและมีผลกับการท าหน้าที่ผ่านรายการข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์ คือเรื่องของความถูกต้องและการสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจากเหตุการณ์การ
เสียชีวิตของปอนั้น ในความเป็นจริงมีแหล่งข่าวหลายรายการที่ยืนยันมาทางบรรณาธิการแล้วว่าปอได้
เสียชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่ท าให้รายการข่าวบันเทิง หรือรายการข่าวประจ าวันยังน าเสนอไม่ได้ คือความถูก
ต้องในการรายงานข่าว หรือความน่าเชื่อถือของข่าว ซึ่งข่าวการป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตนั้น การที่จะ
ยืนยันหรือสร้างความเชื่อถือให้กับผู้รับชมได้คือการรายงานข่าวผ่านทางแพทย์ผู้รักษาเป็นผู้ออกมาพูด 
แต่ข้อดีของการรู้ข่าวล่วงหน้าท าให้หลายสถานีมีการผลิตเนื้อหาที่พร้อมออกอากาศเม่ือมีการประกาศ
อย่างเป็นทางการ จะเห็นได้ชัดในรายการข่าวสถานการณ์ประจ าวันของไทยรัฐ ที่มีประเด็นอ่ืนๆ
ออกมาร าลึกย้อนรอยถึงคุณความดีของปอหลังการประกาศเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอจุดส ำคัญสูงสุดของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้รับ
สำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารที่เป็นแฟนในกรณีการแถลงข่าวของโตโน่นั้น ผู้รับ
สารที่เป็นแฟนของโตโน่ และผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม ต่างเห็นด้วยกับการน าเสนอของข่าว
เพราะในทุกรายการข่าวบันเทิงมีการน าเสนอสิ่งที่โตโน่ได้พูดจริงๆ ซึ่งในมุมของผู้รับสารที่ เป็นแฟน
ของโตโน่ก็มองว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เหมือนเป็นการที่โตโน่ได้ตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการ
เปิดทางกลับมาในวงการอีกครั้ง ซึ่งเข้าใจในการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงเพราะก็ต้องการให้
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สังคมรับรู้ด้วย ซึ่งเช่นเดียวกับผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม ก็ไม่ได้มีส่วนขัดแย้งในการน าเสนอแต่
อย่างไร เพราะไม่ได้มีผลกระทบความจริงก็ยังเป็นความจริง 

ในขณะที่การรับรู้จุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์ในกรณีของปอนั้น คือ
การน าเสนอข่าวการเสียชีวิตของปอ จนกระท่ังถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งในการรับรู้ของผู้รับสาร
ที่เป็นแฟนปอก็มีความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่สื่อน าเสนอ และในความจริงแล้วผู้รับสารที่มีแฟนมีการรับรู้
ข้อมูลการเสียชีวิตในเบื้องต้นก่อนแล้ว แต่ก็ยังรอการน าเสนอผ่านรายการโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ 
ซึ่งในช่วงแรกยังอยู่ในภาวะที่ท าใจไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความใกล้ชิดกับปอเป็นพิเศษ ถึงแม้ข่าวจะ
น าเสนอว่าเสียชีวิตแต่ในใจก็ยังไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนั้น ซึ่งส่งผลกระทบทางความรู้สึก แต่ผู้รับ
สารที่เป็นแฟนก็เข้าใจในการน าเสนอของสื่อและปรับตัวไปพร้อมกัน อีกท้ังยังดีใจกับการน าเสนอของ
สื่อในประเด็นที่เป็นการรวมเรื่องราวดีๆที่ปอเคยท าไว้ ท าให้เกิดความสนใจในการรับชม 

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นก็มีสิ่งที่ผู้รับสารที่เป็นแฟนไม่เห็นด้วยกับ
การน าเสนอของสื่อคือเรื่องของบทบาทที่สื่อทุกส านัก หรือทุกรายการต้องการน าข่าวการเคลื่อนย้าย
ศพของปอมาน าเสนอ แต่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของญาติและผู้ที่ท าหน้าที่ในการเคลื่อนศพปอ โดย
การพยายามเข้าไปถ่ายให้ใกล้ที่สุด รวมถึงพยายามที่จะถ่ายให้เห็นศพของปอ ซึ่งในมุมของผู้รับสารที่
เป็นแฟนของปอไม่เห็นด้วยอย่างมาก และไม่ต้องการให้น าเสนอภาพเหล่านั้น ถึงมีการน าเสนอจริงก็
ไม่รับชมเพราะอยากจะจดจ าภาพของปอในวันที่ยังมีความสุขอยู่ 

นอกจากผู้รับสารที่เป็นแฟนที่ติดตามจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์แล้ว 
ผู้รับสารโดยทั่วไปก็ติดตามการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าเสนอ
ประกาศฉบับที่ 19 ของทีมแพทย์ที่ท าให้ผู้รับสารโดยทั่วไปรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อเนื่อง
ไปจนถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพที่สร้างความเสียใจ เศร้าใจ ให้เกิดกับผู้รับสาร ซึ่งเหตุผลที่สร้างความ
เสียใจหรือสะเทือนใจเพ่ิมมากขึ้นให้เกิดกับผู้รับสารโดยทั่วไปคือการน าเสนอที่มี ภรรยา ลูกสาว และ
ครอบครัว ซึ่งมีการน าเสนอเรื่องความรักความผูกพันมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมาถึงช่วงสุดท้ายยิ่ งท า
ให้ความรู้สึกเสียใจ สงสาร และสะเทือนใจ มีมากข้ึนหลังจากการติดตามข่าวของปอ ซึ่งความรู้สึกของ
ผู้รับสารโดยทั่วไปมีความคล้ายกับผู้รับสารที่เป็นแฟน แต่จะต่างกันในมิติของระดับความผูกพัน ซึ่ง
ผู้รับสารโดยทั่วไปอาจจะเสียใจแต่ยังไม่เท่ากับผู้รับสารที่เป็นแฟน เพราะผู้รับสารโดยทั่วไปมีความ
ผูกพันที่น้อยกว่าผู้รับสารที่เป็นแฟน 

6.1.1.4 สรุปผลกำรน ำเสนอ จุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ 
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้

ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การท าหน้าที่ในการก าหนดวาระที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับจุดคลี่คลายจาก

ทั้ง 2 กรณีศึกษา จะพบถึงความแตกต่างที่เริ่มเกิดขึ้น เพราะบางช่อง บางรายการ อาจมองข้ามการ
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น าเสนอไปและเลือกท่ีจะน าเสนอในประเด็นอ่ืนๆที่แตกต่างกันออกไป หรือเลือกน าเสนอประเด็นใหม่
เลย ดังตาราง 6.4 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.4  
 
เปรียบเทียบประเด็นเป็นจุดคลี่คลายของเหตุการณ์ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

ประ เ ด็ นที่ เ ป็ น จุ ด
ค ลี่ ค ล า ย ข อ ง
เหตุการณ ์

น ำเสนอไม่ตรงกันทุกรำยกำร : 
การน าเสนอในประเด็นนี้ค่อนข้าง
แตกต่างกันออกไปในแต่ละรายการ 
แต่ส่วนใหญ่จะน าเสนอถึงความรู้สึก
ของแตงโมหลังจากการแถลงข่าว
ของโตโน่ แต่ในมุมมของรายการ 
ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบีเอส จะเน้น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าและการน าเสนอของสื่อที่
ขาดจรรยาบรรณ 
 

น ำเสนอไม่ตรงกันทุกรำยกำร : 
ประเด็นหลักในการน าเสนอเป็น
เรื่องของการเก็บอัฐิ ที่เกิดขึ้นในวัน
ต่ อ ม า  แ ล ะอ า จ มี ก า ร ย้ อนถึ ง
เหตุการณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพ
ด้วย แต่มีเพียงรายการ ทีวีพูลไลฟ์ 
เท่านั้นที่ไม่น าเสนอเนื้อหาใดๆที่
เกี่ยวกับปอ 

 
จากตาราง 6.4 สรุปได้ว่า การน าเสนอในประเด็นที่เป็นที่เป็นจุด

คลี่คลายของเหตุการณ์ จากทั้ง กรณีของแตงโมและโตโน่ กับกรณีของปอนั้น สิ่งที่เหมือนกันคือเมื่อ
เริ่มเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดคลี่คลายแล้วนั้น การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงเริ่มต่างกันออกไป 
อย่างในกรณีของแตงโมและโตโน่นั้นก็มีมุมของความรู้เข้ามาอยู่ในวาระการน าเสนอ หรือในกรณีของ
ปอนั้น รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ช่อง 5 เลือกที่จะไม่น าเสนอเลย เพราะเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป ระดับ
ความส าคัญในการที่จะน าเสนอก็ลดลงตามไป ประกอบกับในเวลานั้นก็ยังมีข่าวบันเทิงในเรื่องอ่ืนๆให้
น าเสนอด้วยเช่นกัน การก าหนดวาระเพ่ือให้ความส าคัญจึงน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน าเสนอของ
แตงโมและโตโน่ หรือกรณีการน าเสนอของปอก็ตาม 
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(2) สรุปผลกำรน ำเสนอจุดคลี่คลำยของเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้รับ
สำรโดยท่ัวไป และผู้รับสำรที่เป็นแฟน ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ประเด็นการน าเสนอข่าวของกรณีแตงโมและโตโน่ กับการน าเสนอข่าว
กรณีของปอ เมื่อน าเสนอช่วงของจุดคลี่คลายของเหตุการณ์แล้วนั้น ในมุมของผู้รับสารสรุปได้ว่าผู้รับ
สารที่เป็นแฟนของแตงโมกับโตโน่ และผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอนั้น ยังมีการติดตามข่าวอย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ความต้องการในการติดตามข่าวดาราที่ตนรักยังมีอยู่ 
แต่จะแตกต่างกันในด้านของความต้องการในการติดตาม โดยเฉพาะแฟนคลับของโตโน่ จะต้องการ
ติดตามประเด็นอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวกับการน าเสนอความรู้สึกของแตงโม ในขณะที่ผู้รับสารที่เป็นแฟน
แตงโมต้องการติดตามความรู้สึก หรือความรู้สึกของแตงโมว่าเป็นอย่างไร เพราะช่วงที่แตงโมป่วยก็
เป็นช่วงพักซึ่งผู้รับสารที่เป็นแฟนจะเข้าไม่ถึง การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงจึงท าให้ผู้รับสารที่
เป็นแฟนรับรู้ได้ดีข้ึน  

ในขณะเดียวกันกรณีการน าเสนอข่าวของปอนั้นในประเด็นที่เป็นจุด
คลี่คลายของเหตุการณ์ ส าหรับผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้นก็ยังมีการติดตามและรับชมข่าวบันเทิงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ผ่อนคลายความเศร้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงเข้าถึงอารมณ์กับการน าเสนออยู่ ซึ่งในมุม
ของผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้น ก็มีความต้องการในการน าเสนอนอกเหนือจากการอัพเดทข่าวแล้ว อยาก
ให้รายการข่าวบันเทิงน าเสนอสิ่งที่ปอท าซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของคนในสังคม ซึ่ง
เป็นความคิดเห็นของผู้รับสารที่เป็นแฟนที่ต้องการเห็นในข่าวบันเทิงมากกว่าที่เป็นอยู่ 

นอกเหนือจากมุมมองของผู้รับสารที่เป็นแฟนแล้ว ในประเด็นการ
น าเสนอจุดคลี่คลายของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน าเสนอเกี่ยวกับแตงโมกับโตโน่ และกรณี
การน าเสนอเก่ียวกับปอนั้น ทั้ง 2 กรณี ได้รับความสนใจจากผู้รับสารโดยทั่วไปน้อยลง เนื่องจากความ
ต้องการในการรับรู้ของผู้รับสารโดยทั่วไปได้ถึงจุดส าคัญสูงสุดของเหตุการณ์มาแล้ว ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่
ผู้รับสารโดยทั่วไปไม่ได้ติดตามมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ซึ่ง
ความส าคัญในการต้องการรับรู้ลดน้อยลง เช่นเดียวกับประเด็นความน่าสนใจที่สื่อน าเสนอไปยังผู้รับ
สารก็น้อยลงเช่นกัน 

6.1.1.5 สรุปผลกำรน ำเสนอ เหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว 
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วในมุมมอง

ของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
จากการน าเสนอข่าวกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี เมื่อผ่านจุดคลี่คลายของ

สถานการณ์มาแล้วนั้น ก็เปรียบเสมือนเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในการด าเนินชีวิต ซึ่งเรื่องราวที่
เคยเข้มข้นในองค์ประกอบของเนื้อหาก็จะมีความน่าสนใจน้อยเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดมาก่อน
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หน้า ท าให้การน าเสนอของแต่ละรายการข่าวบันเทิง มีการน าเสนอที่ให้ความส าคัญน้อยลง และให้
ความส าคัญต่างประเด็นกันไป ดังตาราง 6.5 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6.5 
 
 เปรียบเทียบการน าเสนอเหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ห ลั ง
สถานการณ์คลี่คลาย 

น ำเสนอแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง
ในทุกรำยกำร : 
หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่
ละรายการมีการน าเสนอที่แตกต่าง
กันออกไปในทุกรายการ โดยช่อง 3 
และไทยพีบีเอส ไม่มีการน าเสนอ
ต่อทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับแตงโมและ
โตโน่ 

น ำเสนอไม่ตรงกันทุกรำยกำร : 
หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ยังมี
การน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปอ โดยประเด็นหลักๆคือการลอย
อังคารอัฐิของปอที่ทะเลสัตหีบ 
รวมถึงการท าบุญร้อยวันของปอ แต่
มีรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ที่ไม่น าเสนอ
แล้ว 
 

 
จากตาราง 6.5 สรุปได้ว่า การน าเสนอในช่วงหลังสถานการณ์คลี่คลาย

แล้วของรายการข่าวบันเทิง ในกรณีที่เป็นประเด็นการน าเสนอของแตงโมและโตโน่นั้น แต่ละรายการ
มีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ที่จะน าเสนอ 
ในขณะที่การน าเสนอข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับปอนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของแตงโมและโตโน่ 
ถึงแม้จะมีการน าเสนออยู่ แต่เป็นการน าเสนอเพียงสั้นๆ และไม่ได้ให้ความส าคัญเทียบเท่ากับช่วงก่อน
หน้าที่ผ่านมา 

ปัจจัยที่ท าให้การน าเสนอของเหตุการณ์ทั้ง 2 กรณีนั้น มีการลดระดับ
ความส าคัญลง คือการน าเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้รับสาร (Human Interest) ซึ่งในช่วง
เวลานั้นต่างก็มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นและผู้ก าหนดวาระข่าวมองเห็นว่าน่าจะเป็นที่สนใจของผู้รับสาร
ก็จะมีการน าเสนอประเด็นอ่ืนๆทันที โดยเฉพาะรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ช่อง 5 ที่ในช่วงการน าเสนอ
เหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้วนั้น ในทั้ง 2 กรณี ไม่มีการน าเสนอต่อในระดับความส าคัญที่
มากเท่ากับรายการอ่ืนๆ  เพราะรายการ ทีวีพูลไลฟ์ มองถึงความเป็นกลางในการน าเสนอ เนื่องจาก
เรื่องราวในวงการบันเทิงยังมีเรื่องอ่ืนๆอยู่ด้วย และน่าจะได้รับความสนใจจากผู้รับสารมากกว่าการ
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น าเสนอข่าวเดิมๆ ถึงแม้ในกรณีของปอนั้นจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวของปอแล้ว จะเป็นในด้านของภรรยา
และลูกสาว แต่ก็ไม่ได้จะน าเสนอได้ทุกวัน ได้เพียงแค่บางโอกาส บางประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของ
ผู้รับสาร  

ในขณะที่เรื่องของสังกัดที่ดารานั้นๆอยู่ก็มีผลอย่างมาก เหมือนในกรณี
ของรายการ One บันเทิง ช่อง One ที่เมื่อเข้าสู่เหตุการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายแล้วนั้นจะเลือก
น าเสนอข่าวเพียงโตโน่ โดยไม่มีแตงโม และเรื่องที่น าเสนอก็จะเน้นในด้านผลงานละครมากกว่าเรื่อง
ความรัก หรือเรื่องที่ท าให้เสียชื่อเสียง เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาด้านภาพลักษณ์ท่ีอาจเกิดกับดาราใน
สังกัดของตนเอง เช่นเดียวกับกรณีของปอ หลังจากที่เหตุการณ์เริ่มนิ่งแล้วนั้นการน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับปอ รวมถึงครอบครัวก็น้อยลงตามไปด้วย เพราะส่วนหนึ่งภาพลักษณ์ของปอ หรือครอบครัว
ของปอ แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นช่อง 3 ซึ่งถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ส าคัญก็จะไม่มีรายการบันเทิง
ไหนเลือกมาน าเสนอ 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้วในมุมมอง
ของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

ในการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายของ
ทั้ง 2 กรณีศึกษานั้น ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับสารที่เป็นแฟน คือผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโมและ  
โตโน่ ต่างมีการติดตามการน าเสนออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของผลงานเพราะในมุมความรู้สึก
ของแฟนคลับทั้ง 2 ฝ่าย ต่างเข้าใจและยอมรับในการตัดสินใจของคนทั้งคู่และพร้อมที่จะก้าวต่อไป ซึ่ง
ผู้รับสารที่เป็นแฟนของแต่ละคนก็ต่างติดตามและให้ก าลังใจคนทิ่ตนเองชื่นชอบ และไม่เห็นด้วยกับ
การน าเสนอของข่าวบันเทิงหลายๆรายการที่น าประเด็นมุมมองความรักใหม่ๆมาน าเสนอแล้วมีการ
พาดพิง หรือมีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการรีเทิร์น โดยเฉพาะแฟนคลับของแตงโมมองว่าเหตุการณ์ที่
เกิดในลักษณะนี้การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงจะพาดพิงแตงโมมากเป็นพิเศษ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้รับ
สารที่เป็นไม่เห็นด้วย เพราะรับรู้ความคิดและการด าเนินชีวิตต่างจาดสิ่งที่รายการน าเสนอ 

นอกจากนั้นในด้านผู้รับสารที่เป็นแฟนของปอนั้นก็มองถึงเรื่องการ
น าเสนอประเด็นหลังสถานการณ์คลี่คลายว่าเหตุการณ์ว่าการน าเสนอข่าวของปอนั้นน้อยลง แต่ยังมี
ให้เห็นอยู่เป็นระยะๆเนื่องจากผลงานของปอยังออกอากาศอยู่ในเวลานั้นอย่างละครเรื่อง สาวน้อย
ร้อยล้าน และละครเรื่อง คุณชายก ามะลอ ท าให้ความรู้สึกของแฟนๆคือดีใจที่ยังได้เห็นอยู่เป็นระยะๆ
ซึ่งก็เห็นด้วยกับการน าเสนอ เพราะท าให้หายคิดถึง และนอกเหนือจากนั้นประเด็นที่เห็นอีกจะมีความ
เกี่ยวเนื่องกับภรรยาและลูกสาว ซึ่งถึงแม้แฟนคลับจะมีความใกล้ชิด แต่ทุกครั้งที่เห็นการน าเสนอที่
เกี่ยวกับปอ รวมถึงภรรยาและลูกสาว ก็คิดถึงและมีความสุข 

เช่นเดียวกับผู้รับสารโดยทั่วไปที่การเข้าถึงเหตุการณ์ต่างๆจะน้อยลง
ตามวาระการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงที่น้อยลงเพราะเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว 



242 
 

เมื่อมาถึงช่วงนี้ระดับความส าคัญก็จะน้อยลงไป ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน าเสนอเกี่ยวกับแตงโมและโตโน่ 
ก็มีการรับรู้ที่น้อย ถึงจะมีประเด็นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่กลายเป็นวาระแห่งชาติอีกแล้ว ในขณะที่
ประเด็นการน าเสนอที่เกี่ยวกับความรักของโตโน่และแตงโมก็ได้รับความสนใจไม่มาก เหมือนดังที่เคย
เป็นมา ในขณะที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีการน าเสนอของปอ ก็น้อยลงด้วยเช่นกัน เพราะการ
ก าหนดวาระของรายการข่าวบันเทิงมายังผู้รับสารโดยทั่วไปมีน้อยลง เพราะไม่ได้น าเสนอเกี่ยวกับปอ
แต่ประเด็นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ภรรยากับลูกสาว ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของปอ ท าให้การติดตาม
ประเด็นดังกล่าวยังได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนั่นเอง 

6.1.2 สรุปผลกำรน ำเสนอผ่ำนบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
จากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับแตงโม

และโตโน่ กับกรณีการน าเสนอที่เกี่ยวกับปอนั้น ต่างต้องมีการน าเสนอโดยมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการน าเสนอข่าว ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูล หรือไม่ได้ข้อมูล แต่รายการข่าวบันเทิง
ต่างน ามาเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งไว้ 3 กลุ่ม คือ  
(1) บุคคลหลัก (2) บุคคลประกอบ และ (3) บุคคลในบางเหตุการณ์ ดังการสรุปผลต่อไปนี้ 

6.1.2.1 สรุปผลกำรน ำเสนอ เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก  
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก 

ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ในการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง

ทั้ง 2 กรณีนั้น เห็นได้ชัดว่า ตัวของผู้ที่เป็นข่าว หรือดาราที่เป็นข่าว เป็นบุคคลหลักในการน าเสนอ
ผ่านหน้าจอ แต่ในองค์ประกอบอ่ืนๆ อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางรายการขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
แตกต่างกันออกไป ดังตาราง 6.6 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6.6  

 
เปรียบเทียบการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลหลัก ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎ ี

น าเสนอเกี่ยวกับบุคคล
หลักของเหตุการณ์ 

น ำเสนอคล้ำยกัน แตกต่ำงเล็กน้อย : 
การน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลหลักมีความ
เหมือนกันในทุกรายการคือ มีแตงโมและ
โตโน่ เป็นบุคคลหลัก แต่บางรายการนั้น 
จะเน้นการน าเสนอไปที่ตัวของ โสภณ 
พัชรวีระพงษ์ คุณพ่อของแตงโมด้วย 

น ำเสนอคล้ำยกันทุกรำยกำร : 
การน าเสนอเหมือนกันในทุกรายการคือ 
น าเสนอปอ เป็นบุคคลหลัก และในส่วนท่ี
คล้ายกันคือทุกรายการน าเสนอเกี่ยวกับ
ญาติผู้ใกล้ชิดเป็นหลักก่อน ทั้งคุณพ่อ 
ภรรยา ลูกสาว และผู้จัดการ 
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จากตาราง 6.6 สรุปได้ว่า การน าเสนอเกี่ยวกับตัวของบุคคลหลักในทั้ง 2 
กรณีศึกษานั้น บุคคลที่เป็นข่าว หรือดาราที่เป็นข่าวคือบุคคลหลักท่ีชัดเจนที่สุด และบุคคลหลักที่เห็น
ได้ชัดเจนและได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอคือ ญาติ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของแตงโมและโตโน่ ก็จะมีการ
น าเสนอเกี่ยวกับคุณพ่อของแตงโม เป็นหลักด้วยเช่นกัน รวมถึงกรณีของปอ ญาติ ก็เป็นบุคคลหลักที่
สื่อน าเสนอ เพราะมีความใกล้ชิด และท าให้เรื่องราวสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณี
ของปอนั้น ตัวบุคคลหลักอย่างปอ ไม่สามารถท่ีจะให้ความคืบหน้าได้ ถ้าไม่มีญาติเป็นผู้ด าเนินไป 

โดยความเป็นบุคคลหลัก หรือในทางของนักข่าว บรรณาธิการอาจจะ
เรียกว่าเป็นแหล่งข่าวก็ได้ และในอีกมุมก็มีบรรณาธิการหลายคนมองว่าเป็นตัวละครได้เช่นกัน เพราะ
หน้าที่ในการเล่าเรื่อง หรือด าเนินเรื่องไป มาจากกลุ่มบุคคลหลักกลุ่มนี้ หรือเรียกได้ว่าเป็นตัวละคร
หลักของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเอง 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก / ตัวละครหลัก 
ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากกรณีการน าเสนอผ่านบุคคลหลัก ในทั้ง 2 กรณีศึกษานั้น จะเห็นได้ว่า
ผู้รับสารที่เป็นแฟนจะเห็นเหมือนกันกับสิ่งที่รายการข่าวบันเทิงน าเสนอ คืออย่างกรณีของแตงโมและ
โตโน่นั้น ผู้รับสารที่เป็นแฟนก็เห็นด้วยว่าบุคคลหลักของเรื่องคือ แตงโม โตโน่ และคุณพ่อของแตงโม 
เหมือนกับที่รายการข่าวบันเทิงน าเสนอ แต่ในมุมมองความเห็นด้วยนั้นก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
กับการน าเสนอดังกล่าว ซึ่งในส่วนของผู้รับสารที่เป็นแฟนโตโน่จะเห็นด้วยกับการน าเสนอ โดยเฉพาะ
การน าเสนอผ่านตัวของโตโน่ซึ่งถือเป็นบุคคลหลัก หรือตัวละครหลักที่ส าคัญ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ในการ
สื่อสารความจริง ซึ่งกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโมนั้นก็เห็นด้วยกับการน าเสนอผ่านบุคคล 2 คน 
แต่ไม่เห็นด้วยกับการน าคุณพ่อมาเสนอ เพราะมีผลกระทบทางจิตใจเนื่องจากเป็นเรื่องที่ท าให้การรับรู้
สะเทือนใจในเบื้องต้นอยู่แล้ว 

ในขณะที่กรณีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับปอนั้น ผู้รับสารที่เป็นแฟนก็เห็น
สอดคล้องกับการน าเสนอของสื่อว่าบุคคลหลักที่ชัดเจนคือตัวของปอเอง และเป็นญาติของปอ ทั้งคุณ
พ่อ ภรรยา ลูกสาว และผู้จัดการส่วนตัว ซึ่งในมุมของผู้รับสารที่เป็นแฟนก็มีความเศร้าจากการ
น าเสนอของสื่อโดยเฉพาะการน าเสนอเกี่ยวกับลูกของปอ ยิ่งสร้างความสะเทือนใจมากขึ้นผ่านความ
น่ารักและน่าเอ็นดูของเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้สถานการณ์ของคุณพ่อตนเอง อีกทั้งผู้รับสารที่เป็นแฟนของ
ปอยังมีความใกล้ชิดกับน้องมะลิซึ่งเป็นลูกสาวของปอ ท าให้ความรู้สึกที่รับชมผ่านข่าวบันเทิงทาง
โทรทัศน์ยิ่งตอกย้ าอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ หดหู่ เป็นต้น 

นอกจากนั้นผู้รับสารโดยทั่วไป ก็เห็นสอดคล้องกับการน าเสนอของ
รายการข่าวบันเทิงในทั้ง 2 กรณีดังกล่าว คือในกรณีการน าเสนอของแตงโมและโตโน่ก็มี แตงโม โตโน่ 
และคุณพ่อของแตงโม เป็นบุคคลหลัก หรือตัวละครหลักของเรื่อง ในขณะที่กรณีการน าเสนอเกี่ยวกับ
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ปอนั้น ก็มีปอเป็นบุคคลหลัก หรือตัวละครหลัก ของเรื่อง และมีญาติที่เป็นตัวละครหลักท าให้เรื่อง
ด าเนินต่อไป ด้วยการอัพเดทและเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่ผู้รับสารโดยทั่วไปรับรู้นั้น คือ
เรื่องของอารมณ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ก็มีความหดหู่ สะเทือนใจ และเสียใจ โดยเฉพาะการ
น าเสนอผ่านตัวละครที่เป็นพ่อ เป็นญาติ เป็นคนใกล้ชิด ยิ่งท าให้มีผลกระทบกับอารมณ์ความรู้สึกเป็น
อย่างมากเช่นกัน 

6.1.2.2 สรุปผลกำรน ำเสนอ เกี่ยวกับบุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ 
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับ บุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ ใน

มุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
จากการน าเสนอผ่านกรณีศึกษาทั้ง 2 นั้น ในการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคล

ประกอบ หรือตัวละครประกอบในเหตุการณ์ กล่าวคือเป็นกลุ่มที่คนที่เป็นได้ทั้งแหล่งข่าว และไม่ใช่
แหล่งข่าว แต่มีการน าเสนอบุคคลดังกล่าวผ่านหน้าจอโทรทัศน์ แต่เป็นแค่การประกอบในเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนเท่านั้น เพ่ือเสริมความเข้มข้นและเรื่องราวในการน าเสนอดังตาราง 6.7 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.7  
 
เปรียบเทียบการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

น า เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ
บุคคลประกอบของ
เหตุการณ ์

น ำเสนอคล้ำยกัน แตกต่ำงชัดเจน
ในรำยกำร ไทยบันเทิง : 
การน าเสนอเก่ียวกับบุคคลประกอบ
มีความคล้ายกันคือเน้นคนสนิทที่
ลดระดับลงจากญาติ จะเป็นเพ่ือน
ของทั้งสองฝ่าย แต่ในรายการ ไทย
บันเทิง ช่อง ไทยพีบีเอส จะเน้น
บุคคลประกอบเป็นนักวิชาการ 

น ำ เสนอคล้ ำยกันทุ กรำยกำร 
แตกต่ำงใน รำยกำร ทีวีพูลไลฟ์ : 
การน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ
มีความคล้ายกัน คือคนที่น าเสนอ
นั้นเน้นที่ น้องชาย พ่ีชาย ของปอซึ่ง
บทบาทจะน้อยกว่าภรรยาและลูก
สาว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแพทย์
ที่ออกมาไม่มาก แต่ทุกครั้งที่ออกมา
แสดงให้ เห็ความชัดเจน มี เพียง 
รายการ ทีวีพูลไลฟ์ ที่จัดผู้จัดการ
ส่วนตัวเป็นบุคคลประกอบ  
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จากตาราง 6.7 สรุปผลได้ว่า การน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ หรือ
ตัวละครประกอบในเหตุการณ์นั้นของทั้ง 2 กรณีศึกษา จะมีการลดระดับความสัมพันธ์ลงอย่างเห็นได้
ชัด ถึงจะเป็นญาติกันก็จะมีระดับความใกล้ชิดที่ห่างมากอีกระยะ ในกรณีของแตงโมและโตโน่ จะเน้น
ที่เพ่ือนสนิท หรือคนที่ร่วมงานด้วย เป็นส่วนใหญ่ ส่วนในกรณีของปอนั้น จะเน้นที่แพทย์ผู้ท าการ
รักษา และพ่ีชาย น้องชาย ซึ่งไม่ได้ออกสื่อมากเท่าไหร แต่ในกรณีที่แตกต่างไปเลยคือรายการ  
ไทยพีบีเอส ที่จะมองนักวิชาการเป็นบุคคลประกอบของเรื่อง 

ปัจจัยในการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ในเรื่องของแนวคิดรายการ ก็เป็น
ส่วนส าคัญในการเลือกบุคคลเพ่ือน าเสนอ อย่างที่เห็นได้ชัดว่าแนวคิดของรายการ ไทยบันเทิง ช่อง 
ไทยพีบีเอส นั้นมองถึงผลกระทบที่จะเกิดในภาคสังคมว่าสังคมได้รับอะไรจากเรื่องดังกล่าวบ้าง ท าให้
บุคคลที่อยู่ในข่าวนอกเหนือจากญาติ จะเป็นนักวิชาการท่ีให้ความรู้ ซึ่งเป็นแหล่งข่าวในตัวด้วยเช่นกัน 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับ บุคคลประกอบ / ตัวละครประกอบ ใน
มุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากกรณีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับแตงโมและโตโน่ กับการน าเสนอ
เกี่ยวกับปอ ผ่านบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบของเหตุการณ์นั้น ในด้านของผู้รับสารที่เป็น
แฟนจากทั้ง 2 กรณีมองเห็นถึงการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการ
น าเสนอเสนอผ่านตัวเองซึ่งเป็นแฟนคลับของดารานั้นในฐานะบุคคลประกอบ หรือตัวละครประกอบ 
ซึ่งเมื่อน าเสนอออกมา ในมุมของผู้รับสารที่เป็นแฟนซึ่งมีความใกล้ชิดกับดาราศิลปินที่ชื่นชอบ 
นอกเหนือจากการถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้รับสารโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดอารมณ์และ
ความรู้สึกที่มาจากคนใกล้ชิด ไปยังผู้รับชมด้วย ซึ่งท าให้ข่าวนั้นๆเข้าไปอยู่ในความสนใจของผู้รับชม
ด้วย โดยเฉพาะในกรณีการน าเสนอของแตงโมและโตโน่ เนื่องจากก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้ง
นี้ที่เป็นวาระแห่งชาติ มิติของความสัมพันธ์ของแฟนคลับทั้งคู่เป็นไปในทางทิศทางที่มองต่างกัน ท าให้
เมื่อเกิดเป็นประเด็นดังกล่าว การน าเสนอของสื่อผ่านมุมมองของแฟนคลับนั้น น าไปสู่ความเป็น  
ดราม่า หรือความสะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ ให้เกิดกับผู้รับชมได้เช่นกัน 

ในขณะเดียวกันด้านผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามการน าเสนอผ่าน
กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีในประเด็นผ่านบุคคลประกอบหรือตัวละครประกอบ ก็มีการรับรู้เหมือนกับการ
น าเสนอของรายการ คือเป็นบุคคลที่ลดระดับลงจากญาติสนิท มาเป็นเพ่ือน เป็นแฟนคลับ ซึ่งการ
น าเสนอผ่านแฟนคลับของทั้ง 2 กรณี ผู้รับสารโดยทั่วไปมองเห็นสอดคล้องกับผู้รับสารที่เป็นแฟนว่า
เป็นประเด็นที่น าไปสู่ความสะเทือนใจ หดหู่ เศร้า หรือเป็นประเด็นดราม่า ในการติดตามข่าวนั่นเอง 
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6.1.2.3 สรุปผลกำรน ำเสนอ เกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ 
(1) สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ ใน

มุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
 
ตารางที่ 6.8  
 
เปรียบเทียบการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลประกอบ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 
ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  

แตงโม - โตโน่ 
กรณีกำรน ำเสนอ  

ปอ ทฤษฎี 

น า เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ
บุ ค ค ล ที่ มี ใ น บ า ง
เหตุการณ ์

น ำเสนอแตกต่ำงกันทุกรำยกำร 
และไม่น ำเสนอเลย 1 รำยกำร : 
การน าเสนอของบุคคลที่อยู่ในบาง
เหตุการณ์นั้น แต่ละรายการอาจจะ
เหมือนแค่บางคน แต่โดยภาพรวม
แตกต่างกันออกไปในทุกรายการ 
โดยเป็นบุคคลที่มีระยะห่างจากตัว
บุคคลที่ เป็นข่าว หรือได้รับการ
น าเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์ใน
ความถี่ที่น้อยมาก หรือเพียงแค่ครั้ง
เดียว  
 

น ำเสนอแตกต่ำงกันทุกรำยกำร : 
การน า เสนอบุคคลที่ อยู่ ในบาง
เหตุการณ์นั้น จะมีความคล้ายใน
บางคน แต่โดยรวมต่างกัน เพราะ
เป็นการค้นพบหน้างานของการ
น าเสนอ ซึ่งแต่ละรายการต้องการ
สร้ า งความแตกต่ างกันออกไป 
โดยเฉพาะ รายการ ไทยบันเทิง จะ
เน้นแฟนคลับซึ่งมีฐานะเป็นคนนอก
วงการบันเทิง 

   
จากตาราง 6.8 สรุปผลได้ว่า ในการน าเสนอผ่านกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี 

ในประเด็นที่มีการน าเสนอผ่านตัวบุคคล หรือตัวละคร ที่มีอยู่ในบางเหตุการณ์ มีความเหมือนกันในทั้ง 
2 กรณีเลย คือแต่ละรายการน าเสนอกลุ่มบุคคล หรือตัวละคร กลุ่มนี้แตกต่างกันออกไป อาจจะมีบ้าง
ที่มีบางตัวละครคล้ายกัน แต่โดยภาพรวมแล้วนั้น จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆประการ 

ปัจจัยในด้านของแนวคิดรายการก็มีส่วนในการก าหนดวาระการน าเสนอ
ของบุคคล หรือตัวละครในบางเหตุการณ์ กล่าวคือ ถ้าแนวคิดของรายการต้องการน าเสนอในมิติที่เน้น
เรื่องราวของวงการบันเทิง หรือเน้นความเป็นบันเทิง หรือเน้นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าของ
เหตุการณ์ บุคคลหรือตัวละครในบางเหตุการณ์จะเป็นคนในวงการบันเทิงที่หลากหลายกันไป แต่ถ้า
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หากเน้นในเรื่องขององค์ความรู้ หรือความเข้าใจในประเด็นนั้นๆมากขึ้น บุคคลหรือตัวละครในบาง
เหตุการณ์จะเป็นได้ท้ังนักวิชาการ หรืออาจจะเป็นคนนอกวงการที่มีความใกล้ชิด เป็นต้น 

นอกเหนือจากนั้นปัจจัยในด้านของสังกัดก็มีส่วนเกี่ยวข้อง หากในการ
น าเสนอเกี่ยวกับบุคคลหรือตัวละครในบางเหตุการณ์ ที่แตกต่างกันออกไป เพราะในบางรายการไม่
ต้องการน าเสนอกลุ่มบุคคลที่เป็นภาพ หรือตัวละครที่เป็นตัวแทนจากช่องคู่แข่งช่องอ่ืนๆ ท าให้การ
น าเสนอค่อนข้างจะเน้นบุคคล หรือตัวละคร ที่ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องภาพลักษณ์ของความเป็นศิลปิน
ในสังกัด อีกทั้งตัวละครที่อยู่ในบางเหตุการณ์ต้องให้การสนับสนุนดาราที่อยู่ในสังกัดของรายการ
บันเทิงนั้นๆด้วย จึงถูกน ามาเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน ์

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละคร ในบำงเหตุกำรณ์ ใน
มุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงผ่ำนทำงโทรทัศน์ 

การน าเสนอในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคล หรือตัวละคร ที่อยู่ในบาง
เหตุการณ์จากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ในด้านของผู้รับสารที่เป็นแฟนมองเห็นเช่นเดียวกับสิ่งที่สื่อ
น าเสนอ และสิ่งที่ตนได้สัมผัส คือการน าเสนอผ่านบุคคลที่เข้ามามีส่วนในบางเหตุการณ์ เช่น การให้
ก าลังใจ การมาเยี่ยม ซึ่งมีการน าเสนอสั้นๆ และบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคล หรือตัวละคร ที่มีความ
หลากหลาย ตามการน าเสนอของแต่ละรายการแตกต่างกันออกไป 

ในขณะที่ผู้รับสารโดยทั่วไปนั้น รับรู้การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง
เกี่ยวกับบุคคล หรือตัวละครในบางเหตุการณ์ จากทั้ง 2 กรณี ว่าเป็นบุคคลเหล่านี้จะเป็นการให้
ก าลังใจ ซึ่งเมื่อสื่อถ่ายทอดออกมาท าให้ผู้รับสารเข้าถึงอารมรณ์ความรู้สึ ก ซึ่งทั้ง 2 กรณีมีความ
เกี่ยวเนื่องกับการสูญเสีย ทั้งการสูญเสียความรักในฐานะคู่ครอง จากการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับแตงโม
และโตโน่ และการสูญเสียชีวิตของบุคคลที่รักของครอบครัว อย่างกรณีการน าเสนอเกี่ยวกับปอ ท าให้
ตัวละครที่เข้ามาประกอบในบางสถานการณ์มีส่วนส าคัญในการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก ให้เกิดกับผู้รับ
สาร 

6.1.3 สรุปผลกำรน ำเสนอผ่ำนฉำกเหตุกำรณ์ 
6.1.3.1 สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับฉำกเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้ก ำหนด

วำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
การน าเสนอผ่านฉากต่างๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ของกรณีศึกษาทั้ง 2 

กรณีนั้น เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ฉาก ไม่ก่ีเหตุการณ์เท่านั้น แต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นจากทั้ง 2 กรณีมีผลต่อ
การสื่อความหมายและการรับรู้ทางอารมณ์ในตัวของผู้รับสารที่เป็นแฟน และเข้าถึงอย่างมากในกลุ่ม
ผู้รับสารโดยทั่วไป ดังตาราง 6.9 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6.9  
 
เปรียบเทียบการน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

น าเสนอเกี่ยวกับฉาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

น ำ เ สนอฉำก เหตุ ก ำ รณ์ ห ลั ก 
เหมือนกันในทุกรำยกำร : 
การน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์หลัก
ของประเด็นที่เกิดขึ้นนั้น น าเสนอ
เหมือนกันในทุกรายการ เนื่องจาก
การน าเสนอข่าวไม่สามารถสร้าง
ฉากหรือเหตุการณ์ขึ้นมาได้ ต้อง
อาศัยพ้ืนฐานความจริง จะมีบาง
รายการที่อาจประยุกต์เหตุการณ์ใน
อดีตกลับเข้ามาเพ่ือสื่อความหมาย
ทางอารมณ์บ้าง 
  

น ำ เ สน อฉ ำ ก เ หตุ ก ำ รณ์ หลั ก 
เหมือนกันในทุกรำยกำร: 
การน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์หลัก
เหมือนกันในทุกรายการ เพราะการ
ด าเนินไปของกรณีนี้  เป็นไปตาม
ขั้นตอนและพิธีการ ซึ่ งท าให้ทุก
รายการต้ องมี ฉากหลั ก ในการ
น าเสนอ จะมีเพียงบางรายการที่
เลือกสรรหาฉากและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับปอ เพ่ือสร้างการรับรู้
ในประเด็นอ่ืนๆ 

 
จากตาราง 6.9 สรุปผลได้ว่า การน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์ของกรณี

การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับแตงโมและโตโน่ กับกรณีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับปอ ทั้ง 2 กรณีนี้ รายการ
ข่าวบันเทิงมีการน าเสนอในประเด็นของฉากและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกัน โดยเฉพาะฉากเหตุการณ์หลัก 
ซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ตกเป็นข่าวเป็นผู้ก าหนด ในส่วนของนักข่าว หรือบรรณาธิการข่าวจะต้องน าเสนอ
โดยหลักๆตามสถานที่ของที่ผู้ตกเป็นข่าวอยู่ในนั้น ในส่วนของฉากเหตุการณ์อ่ืนๆที่เสริม ก็ดูความ
เหมาะสมและการสื่อสารความหมายที่น ามาสร้างความน่าสนใจได้ 

6.1.3.2 สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับฉำกเหตุกำรณ์ ในมุมมองของ ผู้ รับสำรที่
เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากประเด็นดังกล่าวในด้านของผู้ รับสารที่ เป็นแฟนนั้น ในทั้ง 2 
กรณีศึกษา มีการรับรู้ในสิ่งที่รายการข่าวบันเทิงน าเสนอผ่านฉากต่างๆ โดยในกรณีที่เกี่ยวกับแตงโม
และโตโน่นั้น ผู้รับสารที่เป็นแฟนของโตโน่ รับรู้การน าเสนอเกี่ยวกับฉากการแถลงข่าวที่โรงพยาบาล 
โดยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับการน าเสนอของสื่อเพราะเชื่อในการรับรู้ที่เข้าถึงลึกกว่า และไม่มีผลทาง
อารมณ์ แต่ในกรณีของผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโมนั้น รับรู้ในสิ่งที่ข่าวน าเสนอ เพราะส่วนตัวก็อยู่
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ในวันแถลงข่าวและรับรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งการน าเสนอออกมาผ่านสื่อยิ่งตอกย้ าในเรื่องของอารมณ์
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 

ในขณะเดียวกันการน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์ของปอนั้น ผู้รับสารที่เป็น
แฟนของปอมองถึงทุกฉากเป็นหลักส าคัญเหมือนที่สื่อน าเสนอ ทั้งเหตุการณ์ในโรงพยาบาล และวัดที่
จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อความหมายของความห่วงใย ความเสียใจ 
โดยเฉพาะภาพสุดท้ายของการส่งปอสู่สวรรค์ ยิ่งตอกย้ าในเรื่องของอารมณ์ที่มีกับแฟนคลับ  แต่ใน
ฉากและเหตุการณ์ของการเคลื่อนย้ายศพเป็นอีกฉากที่ท าให้สื่อความหมายได้มากเช่นกัน แต่เป็นควา
หมายที่ไม่ได้อยู่ในประเด็นของปอ แต่เป็นประเด็นที่เก่ียวกับสื่อเอง เกี่ยกับจริยธรรมของการท าหน้าที่
สื่อ ซึ่งแฟนคลับต่างไม่พอใจเป็นเหตุการณ์พิเศษ 

นอกเหนือจากผู้รับสารที่เป็นแฟนแล้ว ผู้รับสารโดยทั่วไปก็รับรู้ฉากและ
เหตุการณ์เหมือนกับการน าเสนอของข่าว ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน าเสนอเกี่ยวกับแตงโมและโตโน่ที่เน้น
การแถลงข่าวทั้งจากโรงพยาบาลและอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ หรือกรณีการน าเสนอเกี่ยวกับปอที่เน้น
ฉากเหตุการณ์ในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลารักษาตัว 70 วัน และฉากเหตุการณ์ในวัดที่จัดพิธี
พระราชทานเพลิงศพ แต่ทุกฉากที่ถ่ายทอดออกมานั้น สิ่งที่ผู้รับสารโดยทั่วไปรับรู้เหมือนกันคือเรื่อง
ของอารมณ์ท่ีสะเทือนใจและหดหู่ใจเป็นหลัก 

6.1.4 กำรน ำเสนอประเด็นจำกกรณีศึกษำ 
การน าเสนอประเด็นในกรณีการน าเสนอทั้ง 2 กรณีศึกษานั้น สามารถจัดแบ่ง

ออกเป็นประเด็นที่น่าสนใจใน 2 ประเด็น คือ (1) ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับดาราและบุคคลผู้มีชื่อเสียง
เป็นหลัก คือการน าเสนอเกี่ยวกับตัวของดาราผู้เป็นข่าว หรือดาราคนอ่ืนๆที่มีความเกี่ยวข้องกับดารา
ผู้เป็นข่าว และ (2) ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้และแง่คิดการใช้ชีวิตเป็นหลัก คือประเด็นที่ต่อ
ยอดจากเหตุการณ์มาเป็นการน าเสนอความรู้ ความเข้าใจในปัญหา และแง่คิดท่ีน าไปปรับใช้ในชีวิตได้
จริง 

6.1.4.1 สรุปผลกำรน ำเสนอ ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับดำรำและบุคคลผู้มีชื่อเสียง
เป็นหลัก 

(1) สรุปผลกำรน ำเสนอประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับดำรำและบุคคลผู้มีชื่อเสียง
เป็นหลัก ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีนั้น การน าเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ดาราและบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นหลัก คือการน าเสนอของรายการข่าวที่เน้นประเด็นที่เกี่ยวกับแตงโม 
โตโน่ และปอ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือน าเสนอเกี่ยวกับคนรอบข้าง แต่เป็นความสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา ดังตารางที่ 6.10 ต่อไปนี้ 
 



250 
 

ตารางที่ 6.10  
 
เปรียบเทียบการน าเสนอผ่านฉากเหตุการณ์ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

น า เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
กับดาราและบุคคลผู้
มีชื่อเสียงเป็นหลัก 

น ำเสนอประเด็นหลักเหมือนกันทุก
รำยกำร ต่ำงกันในประเด็นย่อย : 
การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง
นั้ น มี ค ว าม เหมื อนกั น  เ พ ร า ะ
เนื่องจากเป็นรายการข่าวจึงมีการ
อัพเดทเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไปตลอด ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับแตงโม และโตโน่ มี
บางรายการที่เพ่ิมเติมประเด็นพิเศษ
เข้าไปเพื่อสร้างความน่าสนใจ 
  

น ำเสนอประเด็นหลัก และประเด็น
ย่อย เหมือนกันทุกรำยกำร : 
การน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง
กรณีของปอนั้นมีความเหมือนกันใน
ประเด็นที่ต้องอัพเดทเหตุการณ์ 
แม้แต่ประเด็นย่อยที่เชื่อมโยงกับ
ครอบครัว แฟนคลับ และคนอ่ืนๆที่
เ กี่ ยวกับปอก็ เหมือนกัน  แต่ จะ
ต่ างกัน ในส่ วนของ เทคนิ คการ
น าเสนอ หรือองค์ประกอบอื่นๆ 
 

   
จากตาราง 6.10 สรุปผลได้ว่า การน าเสนอประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่อง

กับดาราและบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่เป็นข่าวนั้น ไม่ว่าจะกรณีของแตงโมโตโน่ หรือกรณีของปอ การ
น าเสนอในประเด็นหลักๆมีความเหมือนกัน เนื่องจากทุกรายการต้องน าเสนอข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และน าเสนอให้ทันต่อสถานการณ์ออกไป แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ประเด็นย่อยลงไปที่
น าเสนอในกรณีของแตงโมโตโน่ เพราะเป็นเรื่องราวที่ เกิดขึ้นมาก่อนหน้าจึงมีการย้อนเวลาการ
น าเสนอออกไปหลากหลายมุม แต่ในกรณีของปอนั้น ประเด็นย่อยมีความใกล้เคียงกันเพราะเป็น
เทคนิคของการน าเสนอข่าวที่ต้องน าเสนอถึงคนใกล้ตัว น าเสนอถึงเพ่ือนร่วมวงการ ดังนั้นเรื่องราวที่
เกี่ยวกับปอจึงมีความใกล้เคียงแต่จะต่างในแง่มุมของเทคนิคการน าเสนอ การวางบุคคลหรือตัวละครที่
ด าเนินเรื่องแทน 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับดำรำและบุคคลผู้มีชื่อเสียง
เป็นหลัก ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยทั่วไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำง
โทรทัศน์ 

ในด้านของผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟนของ 
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) , ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) และทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ต่างมีการรับรู้
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดาราที่ตนชื่นชอบต่างจากรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ เพราะการเข้าถึง
วิถีชีวิตของดาราที่ตนชื่นชอบมากกว่า ท าให้สิ่งที่สื่อน าเสนอหรืออัพเดทนั้นผ่านทางโทรทัศน์นั้น 
อัพเดทช้ากว่าการรับรู้ของผู้รับสารกลุ่มนี้ 

ปัจจัยอีกประการที่ท าให้กลุ่มผู้รับสารอัพเดทสถานการณ์ที่น าเสนอ
เกี่ยวกับดาราที่ตนรักได้ไวกว่าทั้งสื่อมวลชน และผู้รับสารโดยทั่ วไป คือการมีช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในกลุ่ม เมื่อการส่งต่อในกลุ่มเกิดขึ้น ก็น าไปสู่การรับรู้ที่เร็วมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ในด้านของผู้รับสารโดยทั่วไปจากทั้ง 2 กรณีศึกษานี้ ก็เห็นด้วยกับการ
น าเสนอของรายการข่าวบันเทิง เพราะการท าหน้าที่ในการอัพเดทข่าวนั้นเป็นสิ่งที่รายการข่าวบันเทิง
ต้องท า ซึ่งก็เป็นช่องทางส าคัญในการที่ผู้รับสารโดยทั่วไปจะได้ติดตามรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ครอบคลุมในทุกประเด็นความต้องการในการรับรู้ แต่ก็มีบางจุดที่ผู้รับสารอยากรู้ข้อมูลด้วยแต่ไม่ได้
อยู่ในประเด็นน าเสนอ เช่น กรณีการรักษาในโรงพยาบาลแห่งแรก ของปอ ก่อนจะย้ายมารักษาที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น 

6.1.4.2 สรุปผลกำรน ำเสนอ ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับควำมรู้และแง่คิดกำรใช้
ชีวิตเป็นหลัก 

(1) สรุปผลกำรน ำเสนอประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับควำมรู้และแง่คิดกำรใช้
ชีวิตเป็นหลัก ในมุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากการน าเสนอในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับควารู้และแง่คิดเป็น
หลักนั้น จากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีจะเป็นการน าเสนอในสิ่งที่เป็นมุมมองความรู้ที่เกิดขึ้น เพราะทั้ง 2 
กรณีศึกษาล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในระดับสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชมรายการข่าวบันเทิง หรือชมรายการ
ข่าวสถานการณ์ประจ าวันควรได้รับรู้ไว้ด้วย ดังตารางที่ 6.11 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6.11  
 
เปรียบเทียบประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับความรู้และแง่คิดการใช้ชีวิตเป็นหลักของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

น า เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
กับความรู้และแง่คิด
การใช้ชีวิตเป็นหลัก 

น ำเสนอประเด็นควำมรู้เหมือนกัน
อยู่ 2 กรณี : 
การน าเสนอประเด็นที่เป็นความรู้
เห็นได้ชัดเจนคือ (1) การน าเสนอ
เรื่องของสิทธิความเป็นผู้ป่วยที่ไม่
ควรน าภาพในขณะที่ท าการรักษา
มาเผยแพร่ ให้ ได้ รับรู้  และ (2) 
ความรู้ในด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
การกินยานอนหลับ เกินขนาด 
นอกเหนือจากความรู้ดังกล่าวใน 
ไทยบั น เทิ ง  ช่ อ ง  ไทย พีบี เ อ ส 
น าเสนออย่างจริงจังในประเด็นอ่ืนๆ
อีกด้วย 
  

น ำเสนอประเด็นควำมรู้เหมือนกัน 
1 กรณี : 
การน าเสนอในประเด็นที่เป็นความรู้
นั้น และได้รับความสนใจในการ
ติดตามอย่างมาก คือ การดูแล
ตนเองให้พ้นจากโรคไข้เลือดออก 
และรู้จักกับโรคไข้เลือดออกมากขึ้น 
เพราะว่ า โรคไข้ เลือดออก เป็น
ต้ น เ ห ตุ ที่ ท า ใ ห้ ป อ ต้ อ ง เ ข้ า
โรงพยาบาลและมีอาการแทรกซ้อน
ตามมาอีกมากมาย 
 

   
จากตาราง 6.11 สรุปผลได้ว่า การน าเสนอประเด็นที่ให้ความรู้เป็นหลัก 

รวมถึงเรื่องของแง่คิดในการใช้ชีวิตนั้น จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 กรณีศึกษาข้างต้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าว
บันเทิงโดยทั่วไปที่มีการน าเสนอเพ่ืออัพเดทเหตุการณ์ แต่ยังสามารถต่อยอดประเด็นที่เป็นความรู้
ให้กับผู้รับสารทั้งที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไปได้อีกด้วย อย่างในกรณีของแตงโมและโตโน่ จะ
เป็นเรื่องความรู้ในการละเมิดสิทธิความเป็นผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในการรักษาไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้ 
เช่นเดียวกับความรู้จากการกินยานอนหลับเกิดขนาดที่มีผลอันตราย ซึ่งเป็นความรู้ทางการแพทย์ เป็น
ต้น ในขณะที่ความรู้จากกรณีศึกษาของปอนั้น เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของอันตรายจากโรคไข้เลือดออก 
ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะยังได้รับความสนใจน้อย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เข้าโรงพยาบาลด่วนของปอ 
ประเด็นเรื่องโรคไข้เลือดออกก็มีการน าเสนอ และได้รับการติดตามจากสังคม  

โดยปัจจัยที่ส าคัญในการน าเสนอประเด็นที่เป็นความรู้ หรือแง่คิดนั้น 
เรื่องของแนวคิดและรูปแบบรายการก็เป็นส่วนส าคัญในการน าเสนอ อย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีของ 
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รายการ ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบีเอส ที่ทั้ง 2 กรณีศึกษานอกเหนือจากกการให้ความรู้ในประเด็น
หลักๆเหมือนรายการอ่ืนๆแล้ว ยังน าเสนอในประเด็นที่เป็นความรู้ลึกๆลงไปอีก เช่นกรณีการน าเสนอ
ข่าวของแตงโม ก็มีประเด็นเรื่องความรู้ เกี่ยวภาวะโรคซึมเศร้า และอย่างในกรณีของปอนั้น 
นอกเหนือจากเรื่องโรคไข้เลือดออกก็จะมีประเด็นความรู้ทางการแพทย์ต่างๆ แต่ถ้าเป็นรายการที่มี
แนวคิดหรือรูปแบบที่ไม่ได้เน้นเรื่องของความรู้ก็จะไม่มีการน าเสนอ อย่างรายการ ทีวีพูลไลฟ์ ช่อง 5 
ที่เน้นเรื่องความบันเทิง ท าให้ไม่มีการก าหนดวาระการน าเสนอในประเด็นที่เป็นความรู้ 

(2) สรุปผลกำรน ำเสนอประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับควำมรู้และแง่คิดกำรใช้
ชีวิตเป็นหลัก ในมุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟนและผู้รับสำรโดยทั่วไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำง
โทรทัศน์ 

ในด้านการน าเสนอประเด็นมุมมองความรู้นั้น ถ้าเป็นมุมมองของผู้รับ
สารที่เป็นแฟนทั้งในกลุ่มแฟนคลับของแตงโม และแฟนคลับของโตโน่ ก็รับรู้เหมือนสิ่งที่สื่อน าเสนอ
โดยเฉพาะเรื่องของความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับการกินยานอนหลับ แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นในมุมของ
ผู้รับสารที่เป็นแฟนคือประเด็นแง่คิดที่ได้ดูจากข่าว ผนวกกับสิ่งที่ผู้รับสารที่เป็นแฟนรับรู้เรื่องราว
เบื้องหลังมาตลอด ก็เกิดมุมมองเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ และเรื่องของการท างานเข้ามาด้วย 

ในขณะที่ผู้รับสารที่เป็นแฟนปอนั้นก็รับรู้เช่นเดียวกับที่รายการข่าว
บันเทิงน าเสนอคือความรู้เรื่องของโรคไข้เลือดออก ซึ่งสามารถท าให้ป่วยและมีผลกระทบจากที่เห็น
อาการของปอ ซึ่งสิ่งที่ได้แง่คิดตามมา คือเรื่องของการใช้ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่คาดฝัน
ตลอดเวลา 

นอกเหนือจากนั้น ในมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปก็รับรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษา
ทั้ง 2 กรณี สอดคล้องกับการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง และสอดคล้องกับการรับรู้ของผู้รับสารที่
เป็นแฟน ซึ่งการรับรู้ในประเด็นความรู้จากกรณีของแตงโมและโตโน่ก็เป็นเรื่องของสิทธิผู้ป่วยที่รักษา
ตัวในโรงพยาบาล ว่าไม่ควรมีการน าภาพมาเผยแพร่ ในขณะเดียวกันก็เกิดมุมมองทางความรักที่
กลายเป็นปัญหาระดับชาติเพียงเพราะความมีชื่อเสียง ในขณะที่การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับปอ
นั้นเห็นได้ชัดเจน และสอดคล้องกับการน าเสนอของข่าวคือเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่มีผลกระทบ
รุนแรง และส่งผลให้เสียชีวิตได้ 

6.1.5 รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ 
6.1.5.1 สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับ รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ ใน

มุมมองของ ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
จากกรณีศึกษาในงานวิจัยเล่มนี้ทั้ง 2 กรณีนั้น การก าหนดวาระข่าวที่

เกิดขึ้นส่วนส าคัญก็มาจากรูปแบบของรายการ รวมถึงรูปแบบของรายการก็มีส่วนส าคัญในการสร้าง
การรับรู้จากผู้รับสาร โดยเฉพาะผู้รับสารโดยทั่วไปที่ต้องติดตามข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
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ซึ่งปกติแล้วการน าเสนอข่าวบันเทิงจากรายการข่าวบันเทิงข้างต้นจะเห็นได้ชัดในแบบที่เป็นทางการ 
และแบบที่เป็นวาไรตี้ แต่เนื่องจากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี เป็นเรื่องที่มีผลกระทบทางจิตใจจึงมีการ
ปรับการน าเสนอ ดังตาราง 6.12 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.12 

 
เปรียบเทียบรูปแบบการในการน าเสนอ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 
ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  

แตงโม - โตโน่ 
กรณีกำรน ำเสนอ  

ปอ ทฤษฎี 

รู ป แ บ บ ใ น ก า ร
น าเสนอของรายการ
ข่ า ว บั น เ ทิ ง ที่
เ กี่ ยวข้องกับทั้ ง  2 
กรณีศึกษา 

น ำเสนอผ่ำนรำยกำรที่เป็นทำงกำร
และวำไรตี้ ด้วยกำรเล่ำข่ำวและ
ผลิตสกู๊ป 
การน าเสนอถึงแม้จะเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบทางจิตใจ เนื่องจากเป็น
เรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์
ทางความรัก แต่ก็มีทั้งรายการที่
น าเสนอเป็นทางการ และน าเสนอ
ในเชิงวาไรตี้ เพียงแต่บางรายการดู
ความเหมาะสม บางรายการยังมี
การพูดถึงในเชิงวิพากษ์อยู่  และ
น า เสนอด้ วยการ เ ล่ า ข่ า ว และ
ผลิตสกู๊ป 
 

น ำเสนอผ่ำนรำยกำรที่เป็นทำงกำร
และวำไรตี้ ด้วยกำรเล่ำข่ำวและ
ผลิตสกู๊ป 
การน าเสนอถึงแม้จะเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบทางจิตใจ เนื่องจากเป็น
เรื่องของการสูญเสียชีวิตของคนที่
รัก แต่ก็มีทั้งรายการที่น าเสนอเป็น
ทางการ และน าเสนอในเชิงวาไรตี้ 
เพียงแต่รายการที่เป็นวาไรตี้ต้อง
ควบคุมความสนุกเป็นพิเศษเมื่ออยู่
ในการน าเสนอข่าวของปอ ซึ่งการ
น าเสนอมีทั้งเล่าข่าว และน าเสนอ
ผ่านสกู๊ป 

 
จากตาราง 6.12 สรุปผลได้ว่าการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์

นั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตาม รูปแบบรายการยังไว้ตามที่น าเสนอมาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่กรณีทั้ง 
2 เป็นกรณีที่มีเรื่องของการสูญเสีย ซึ่งในรายการข่าวบันเทิงที่มีรูปแบบที่เป็นทางการจึงไม่ต้องมีการ
ปรับตัวมาก แต่ในรายการที่เป็นเชิงวาไรตี้ ต้องมีการควบคุมอารมณ์ คุมโทน และปรับให้ลงตัวเวลาที่
น าเสนอ ส่วนในกรณีที่เป็นสกู๊ปข่าวลงเสียง ในรายการที่เป็นรูปแบบเป็นทางการการลงเสียงก็เป็น
ทางการ ในขณะที่รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ ก็ต้องมีการปรับโทนเสียง หรือคุมโทนเสียง ให้เข้ากับ
สถานการณ์นั้นๆ 
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ปัจจัยที่เห็นได้ชัดคือแนวคิดของรายการ ถ้าหากรายการมีแนวคิดที่มอง
ว่าข่าวบันเทิงเป็นเรื่องที่มีความสนุกสนาน หรือเรื่องบางเรื่องในวงการเป็นการแสดง เป็นการสร้าง
ขึ้นมา ก็ต้องมีการปรับมากเป็นพิเศษเพราะกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีผลในสังคมวงกว้าง ในขณะที่
รายการที่มีแนวคิดจริงในด้านการน าเสนอข่าวนั้น และเน้นข้อเท็จจริง การน าเสนอข่าวทั้ง 2 กรณีก็จะ
ไม่ต้องปรับตัวมาก 

6.1.5.2 สรุปผลกำรน ำเสนอเกี่ยวกับ รูปแบบของรำยกำรในกำรน ำเสนอ ใน
มุมมองของ ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากกรณีของรูปแบบในการรับชมรายการนั้น ในมุมของผู้รับสารที่เป็น
แฟนโตโน่ มองถึงความเหมาะสมและเห็นด้วยกับรูปแบบการน าเสนอว่าในการน าเสนอข่าวนั้นก็
เป็นไปตามปกติของการน าเสนอ แต่ก็มีความเห็นด้วยในมุมที่ว่าถ้าเป็นในมุมของแฟนคลับแตงโม
อาจจะไม่เห็นด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโมว่าไม่เห็นด้วยกับการ
น าเสนอจริงๆเนื่องจากบางรายการมีการกล่าวถึงดาราที่ตนชื่นชอบในทางที่ไม่ควร เหมือนมีอคติ
ประกอบการน าเสนอ 

ในขณะที่ผู้รับสารที่เป็นแฟนปอ มองการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับปอนั้นไป
ทิศทางท่ีปกติ ไม่เรื่องในทางลบ นักข่าว รวมถึงรายการข่าว ต่างให้เกียรติในการน าเสนอข่าว ให้ความ
เคารพกับตัวของปอ จึงไม่มีประเด็นไหนน่ากังวล  

อย่างไรก็ตามถ้ากล่าวถึงมุมของผู้รับสารโดยทั่วไปนั้นมองรูปแบบรายการ
ที่น าเสนอข่าวกรณีท่ีเกี่ยวกับแตงโมและโตโน่ ว่ารายการข่าวบันเทิงบางรายการมีอคติไปทางฝ่ายหญิง
มากเป็นพิเศษ และการแสดงออกบางอย่างของพิธีกรรวมถึงนักข่าวท าให้เห็นและรู้สึกว่าชอบฝ่ายชาย
เป็นพิเศษ แต่ในกรณีของปอนั้น นักข่าว พิธีกร รวมถึงตัวของรายการ ถูกถ่ายทอดออกมาอย่าง
เหมาะสมและลงตัว และเป็นไปตามมารยาทในการน าเสนอ 

6.1.6 แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพื่อน ำเสนอ 
6.1.6.1 สรุปผลเกี่ยวกับ แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพื่อน ำเสนอ ในมุมมองของ 

ผู้ก ำหนดวำระข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 
จากกรณีศึกษาข้างต้นทั้ง 2 กรณีนั้น หากกล่าวถึงแหล่งข่าวในการให้

ข้อมูลนั้น คือกลุ่มที่บอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือเกี่ยวกับตัวของดารา โดยการน าเสนอผ่าน
หน้าจอด้วยตนเอง หรือการบอกไปยังนักข่าว หรือผู้สื่อข่าว หรือบรรณาธิการข่าว เพ่ือน าเรื่องราว
เหล่านั้นมาเสนอผ่านหน้าจอ ดังตาราง 6.13 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6.13  
 
เปรียบเทียบแหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเพ่ือน าเสนอ ของทั้ง 2 กรณีศึกษา 

ลักษณะกำรน ำเสนอ กรณีกำรน ำเสนอ  
แตงโม - โตโน่ 

กรณีกำรน ำเสนอ  
ปอ ทฤษฎี 

แหล่งข่าวในการให้
ข้อมูลเพื่อน าเสนอ 

แหล่งข่ำวเหมือนกันทุกรำยกำร 
ยกเว้น ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบี
เอส 
แหล่งข่าวที่ได้ข้อมูลมาน าเสนอนั้น 
ในทุกๆรายการจะได้แหล่งข่าวจาก
ตัวดาราอย่ างแตงโมและโตโน่  
รวมถึงคนใกล้ตัวของแตงโมและ 
โตโน่ มีเพียงรายการ ไทยบันเทิง 
ทางช่อง ไทยพีบีเอส ที่ได้แหล่งข่าว
เชิงวิชาการเข้ามาในการน าเสนอ 
 

แหล่งข่ำวเหมือนกันทุกรำยกำร 
ยกเว้น ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบี
เอส 
แหล่งข่าวที่ได้ข้อมูลมาน าเสนอนั้น 
ในทุกๆรายการจะได้แหล่งข่าวจาก
คนใกล้ตัวของปอ มีเพียงรายการ 
ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส ที่
ได้แหล่งข่าวเชิงวิชาการเข้ามาใน
การน าเสนอ 
 

   
จากตาราง 6.13 สรุปได้ว่า แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับรายการข่าวบันเทิงใน

การน าเสนอนั้นจะเป็นแหล่งข่าวที่มาจากคนใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับดาราที่เป็นข่าว ยกเว้นกรณีของปอ 
ที่เจ้าตัวไม่สามารถท่ีจะให้ข้อมูลได้ แหล่งข่าวจึงเป็นคนใกล้ตัวทั้งสิ้น แต่สิ่งที่สังเกตได้ชัด คือแหล่งข่าว
ของรายการ ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบีเอส ที่ให้ความส าคัญกับแหล่งข่าวทางวิชาการนอกเหนือจาก
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดตัวของดาราเท่านั้น 

ปัจจัยในเรื่องของแนวคิดในการผลิตรายการถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
การเข้าถึงแหล่งข่าวของทางรายการ ไทยบันเทิง ช่อง ไทยพีบีเอส มีความแตกต่างไปจากรายการอ่ืนๆ 
เพราะแนวคิดของรายการ ไทยบันเทิง ต้องการมุ่งหวังให้เกิดสาระและความรู้กับผู้รับสาร ทั้งผู้รับสาร
ที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป 

นอกจากนั้นปัจจัยในการเป็นศิลปินต้นสังกัดก็มีส่วนในการเข้าถึง
แหล่งข่าว เพราะจะมีความสนิทสนมกับแหล่งข่าวต่างๆ โดยเฉพาะญาติ ซึ่งเมื่ อมีเรื่องของความ
ใกล้ชิดเข้ามาก็ต้องมีการรักษาน้ าใจและน าเสนอในสิ่งที่แหล่งข่าวเห็นว่าสมควร เพราะบางประเด็น
แหล่งข่าวให้ข้อมูลแต่ยังไม่พร้อมให้น าเสนอก็มีเช่นกัน 
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6.1.6.2 สรุปผลเกี่ยวกับ แหล่งข่ำวในกำรให้ข้อมูลเพื่อน ำเสนอ ในมุมมองของ 
ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยท่ัวไป ซึ่งรับชมข่ำวบันเทิงทำงโทรทัศน์ 

จากกกรณีการน าเสนอโดยมีข้อมูลจากแหล่งข่าวแล้วน าเสนอนั้น ในมุม
ของผู้รับสารที่เป็นแฟน ก็ต่างให้ความเห็นว่าตนเองก็คือแหล่งข่าวที่ส าคัญที่นักข่าวเข้ามาขอข้อมูล 
โดยเฉพาะกรณีที่น าเสนอเกี่ยวกับแตงโมและโตโน่นั้น ต่างมีนักข่าวเข้ามาขอข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งใน
ความเป็นแฟนคลับก็ให้ได้ในสิ่งที่รู้ ไม่สามารถพูดได้หมด เพราะถ้าพูดไปแล้วมีผลกระทบกับดาราของ
ตนก็จะไม่ขอเสนอความคิดเห็น เช่นเดียวกับผู้รับสารที่เป็นแฟนปอที่เข้ามาขอข้อมูล ในส่วนของผู้รับ
สารที่เป็นแฟนก็ให้ได้เท่าท่ีให้ได้ เพราะตอนนั้นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีท่ีสุดคือแพทย์และครอบครัว 

อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้รับสารโดยทั่วไปนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องการ
เข้าหาแหล่งข่าวของนักข่าว แต่ต้องการติดตามความคืบหน้า สิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนในประเด็น
ที่เกิด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวไหนข้อเน้นเรื่องข้อมูลการน าเสนอ 

 
6.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 
จากการวิจัยในประเด็น (1) การก าหนดวาระประเด็น การน าเสนอการท าร้ายตัวเอง

และยุติความสัมพันธ์ทางความรัก ของ ภัทรธิดา พัชระวีรพงษ์ (แตงโม) กับภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 
และ (2) การก าหนดวาระประเด็น การน าเสนอการเข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดออก จนกระทั่ง
เสียชีวิต ของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดที่ใช้การศึกษา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1 ข้อค้นพบแรก : กำรก ำหนดวำระข่ำวสำร (Agenda Setting) สำมำรถสร้ำง

ให้ข่ำวบันเทิง (Eentertainment News) ซึ่งอยู่ในประเภทข่ำวเบำ (Soft News) เป็นควำม
สนใจระดับสำธำรณะ หรือวำระแห่งชำติ (Public Interest)  

เมื่อกล่าวถึงการน าเสนอข่าวบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์นั้น ความบันเทิงของข่าว
สามารถสร้างการติดตามจากผู้รับชมได้อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างการติดตาม
ของรายการข่าวบันเทิงอีก คือการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ที่สามารถสร้างการ
ติดตามและน าไปสู่การให้ความส าคัญกับประเด็นนั้นๆระดับสาธารณะ หรือเป็นวาระแห่งชาติ 
ถึงแม้ว่าในข่าวที่น าเสนอนั้นจะจัดว่าเป็นข่าวเบา (Soft News) คือข่าวหรือเหตุการณ์ รวมถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนหรือคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีคุณค่า มี
ความส าคัญ หรือส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนน้อยกว่าข่าวหนัก  (ศิวนารถ  
หงษ์ประยูร, 2550) หากกล่าวโดยทั่วไปแล้วนั้น ประเด็นการน าเสนอเกี่ยวกับแตงโมและโตโน่ ใน
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ความเป็นจริงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางความรักของคนทั้ง 2 คน รวมถึงกรณีของปอเป็นเรื่องของผู้ที่
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  แต่ทั้ง 2 ประเด็นนั้นได้พัฒนาเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความส าคัญ 
(Public Agenda) คือประเด็น หรือเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่สาธารณชน 
ประชาชน และคนในสังคมนั้นๆต่างให้ความส าคัญ หรือสนใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารตามทัศนะ
ของ Dearing และ Rogers (สุปรียา กลิ่นสุวรรณ, 2554) ซ่ึงอธิบายว่า ความน่าสนใจในการท าให้ข่าว
บันเทิงซึ่งมีความเป็นข่าวเบาได้รับการติดตามจากประชาชนได้มาก ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขปัจจัย
ต่างๆของการก าหนดวาระข่าว และผ่านกระบวนการในการก าหนดวาระข่าว เพ่ือน าเสนอต่อผู้รับสาร 
ดังต่อไปนี้ 

จากกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีนั้น ปัจจัยที่ท าให้ท าให้การก าหนดวาระการน าเสนอ
ข่าวได้รับความสนใจในระดับแรกนั้นคือ “ความมีชื่อเสียงของบุคคลที่เป็นข่าว”  ไม่ว่าจะเป็น แตงโม 
โตโน่ และปอ ต่างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม มีบทบาทการเป็นดารา (Star) ซึ่งเมื่อกล่าวถึงในตัว
ของดาราทุกคนจะมีลักษณะ ความเป็นดารา (Stardom) เพราะเหตุผลของการท าให้บุคคลในสังคม 
หรือผู้ชม ผู้ติดตามผลงาน ได้ให้ความสนใจในการติดตามดารา โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างดาราและ
ผู้ชมผ่านช่องทางต่างๆ หรือสื่อประเภทต่างๆ (จุติมาศ  เกลี้ยงเกลา, 2556) ดาราจึงเปรียบเป็น
สื่อกลางที่สะท้อนออกมาเป็นแนวความคิดท าให้ประชาชนในสังคมเกิดความเชื่อและความศรัทธาใน
ตัวดารา และก็เลือกที่จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นออกมา จึงมีค ากล่าวที่ว่า “ดาราคือคนของ
ประชาชน” ไม่ว่าดาราจะท าเรื่องอะไร หรือสนใจอะไร ก็จะมีผลมายังประชาชน (ทัศนีย์ สมมิตร์, 
2551) เห็นได้ชัดว่าสอดคล้องกับกรณีการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับ แตงโม โตโน่ และปอ เพราะใน
การก าหนดวาระเพ่ือน าเสนอออกไปนั้นได้รับการติดตามเพราะทั้ง 3 คนเป็น “คนของประชาชน” 
เป็นคนที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากต้นทุนจากการมีชื่อเสียงผ่านผลงานต่างๆ ซึ่งเมื่อศึกษาถึง
ระดับความมีชื่อเสียงของทั้ง 3 คน (ดารณี  สังข์เจริญ, 2551) จะพบว่า แตงโมและปอ นั้นจัดเป็นผู้ที่
มีชื่อเสียงกลุ่มที่ 1 คือActor , Actress เป็นกลุ่มดารานักแสดง หากกล่าวถึงกลุ่มนี้หมายรวมถึง 
นักแสดงที่มีผลงานผ่านทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ในฐานะของการเป็นนักแสดง ซึ่งทั้งแตงโม และปอ 
นั้นได้ผ่านผลงานการแสดงละครโทรท ศน์ในช่องที่ได้รับความนิ ยมจากคนไทยในการติดตาม 
โดยเฉพาะช่อง 7 และช่อง 3 ซึ่งท าให้เป็นที่รู้จัก นอกเหนือจากนั้นในด้านของปอ ยังเป็นบุคคลที่ท า
สาธารณกุศลในหลายๆโครงการ ท าให้ความนิยมในตัวของปอ มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน สังคมจึงรู้จักและ
ให้ความส าคัญ ในขณะที่ความมีชื่อเสียงของโตโน่นั้น จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ Singers – Actor , 
Actress ; Actor , Actress – Singers เป็นกลุ่มของบุคคลที่มีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องและก้าวเข้า
สู่การเป็นนักแสดง หรือจากการเป็นนักแสดงก้าวสู่การมีผลงานการร้องเพลง เพราะโตโน่เคยผ่านการ
ประกวดร้องเพลงในรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 6 มาก่อน จนมีโอกาสได้มาแสดงละครเรื่อง
ต่างๆ ก็ท าให้ชื่อเสียงมีมากข้ึนและเป็นที่รู้จักของทั้งกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามและกลุ่มผู้รับสารกลุ่มอ่ืนๆ 
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จากความมีชื่อเสียงของทั้ง แตงโม โตโน่ และปอ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สังคมให้
ความสนใจ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของบุคคลธรรมดา
โดยทั่วไปก็ตาม 

ปัจจัยต่อมาที่ท าให้การก าหนดวาระข่าวในทั้ง 2 กรณีนั้นได้รับการติดตามจาก
สังคม คือ “ประเด็นได้รับความสนใจจากสังคม” กล่าวคือในประเด็นการน าเสนอของทั้ง 2 กรณีศึกษา
นั้นมี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแตงโมและโตโน่นั้นเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางความรัก ซึ่ง
เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่อยู่ในความสนใจของสังคม ในขณะที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปอนั้น เป็นเรื่องของ
ชีวิตซึ่งในมิติของสังคมไทย มองเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตเป็นเรื่องส าคัญ เพราะไม่ต้องการให้
เกิดการสูญเสีย โดยเมื่อน ามาก าหนดวาระความเป็นข่าวก็จะเห็นความส าคัญของประเด็นเหล่านี้มาก
ขึ้น และท าให้เห็นว่าท าไมประเด็นทั้ง 2 กรณีศึกษาจึงได้รับความสนใจในสังคม กล่าวคือหากอภิปราย
ร่วมกับแนวคิดในองค์ประกอบของความเป็นข่าวนั้น (นรินทร์  น าเจริญ, 2549) มีความสอดคล้องใน
องค์ประกอบ (1) ความส าคัญหรือความเด่น (Prominence) ของเหตุการณ์ที่ถ้ายิ่งเหตุการณ์นั้นมี
ความโดดเด่น ก็จะยิ่งสร้างความมีคุณค่านั้นให้กับข่าวที่น าเสนอออกไป ซึ่งเห็นได้ชัดว่าความจริงที่
เกิดข้ึน (Fact) ในกรณีของแตงโมและโตโน่ คือการที่แตงโมกินยานอนหลับเกินขนาดเพ่ือท าร้ายตัวเอง 
และในกรณีของปอ คือการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบ (2) ความเร้าอารมณ์ (Human Interest or Emotion) คือเป็นเหตุการณ์
ที่มีการต่อยอดทางอารมณ์ได้อีก ในทั้ง 2 กรณีนอกเหนือจากการน าเสนอความจริงที่เกิดขึ้นใน
เบื้องต้นแล้ว ทั้ง 2 องค์ประกอบของความเป็นข่าวเบื้องต้นนี้ท าให้ประเด็นทั้ง 2 ได้รับความสนใจจาก
สังคม และได้ถูกน ามาจัดเป็นวาระในการน าเสนอ 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก 2 องค์ประกอบของความเป็นข่าวข้างต้นแล้ว ยังมี
อีก 2 องค์ประกอบของความเป็นข่าวที่ท าให้ประเด็นของแตงโมและโตโน่ได้รับความสนใจจากสังคม 
คือ องค์ประกอบทางเพศ (Sex) และความขัดแย้ง (Conflict) เพราะเหตุการณ์ของแตงโมและโตโน่
นั้นเป็นเรื่องราวของความรัก การใช้ชีวิตคู่ แต่เป็นความรักและการใช้ชีวิตคู่ที่เริ่มต้นด้วยความขัดแย้ง
จากความรู้สึกไม่เห็นด้วยของคนรอบข้าง ทั้งคนในวงการบับเทิงบ้าง รวมถึงแฟนคลับหลายๆคน ท า
ให้องค์ประกอบความเป็นข่าวใน 2 ด้านนี้ ส่งผลให้ประเด็นข่าวอยู่ในความสนใจของคนในสังคมมาก
ขึ้น 

นอกจากนั้นปัจจัยที่ท าให้การก าหนดวาระข่าวเข้าถึงระดับสังคมอีก คือ “เวลาใน
การน าเสนอ” กล่าวคือ การก าหนดวาระข่าวบันเทิง ทั้ง 2 ข่าวนั้น ไม่ได้น าเสนอในทุกเวลา แต่ความ
น่าสนใจคือมีการก าหนดการน าเสนออยู่ในช่วงของเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปมของ
เรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร พัฒนาไปสู่เหตุการณ์ที่เริ่มเป็นกระแสอย่างไร และกลายเป็นจุดส าคัญ
สูงสุดของเหตุการณ์ (Climax) จนกระทั่งมีจุดคลี่คลายของการน าเสนอ แม้จะจบประเด็นนั้นๆแล้ว 



260 
 

แต่ก็ยังมีการต่อยอดในประเด็นอ่ืนๆเพ่ือให้วาระข่าวยังมีถึงแม้การติดตามข่าวจะน้อยลง อย่างในกรณี
ของแตงโมและโตโน่นั้น เมื่อมีการก าหนดการน าเสนอเหตุการณ์การกินยานอนหลับเกินขนาดจนเข้า
รับการรักษาตัวแล้ว วาระต่อไปจึงเป็นการน าเสนอการแถลงข่าวของแตงโม ส่งผลให้วาระต่อไปเป็น
การน าเสนอการแถลงข่าวของฝ่ายชาย ซึ่งในแต่ละวาระที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะมีช่วงจังหวะที่
เหมาะสม เช่นเดียวกับกรณีของปอ ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์การเข้ารับการรักษาตัว ก็มีการก าหนดวาระ
การรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงส าคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ทั้งการ
สูญเสียอวัยวะภายใน ภายนอก จนกระทั่งเสียชีวิต และน าไปสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพ ก าหนดวาระ
เหล่านี้ล้วนสร้างความสนใจในการติดตามของสังคมอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยส าคัญต่อมาที่มีผลต่อการก าหนดวาระข่าว “การสังกัดของดาราผู้ที่เป็น
ข่าวกับองค์กรข่าว” กล่าวคือ ถึงแม้จะไม่ได้มีผลโดยทางตรงในการวางแผนการก าหนดวาระของข่าว
บันเทิง แต่สิ่งที่ผู้ก าหนดวาระข่าวก็จะต้องมีการค านึงถึงภาพลักษณ์ของดาราที่มีสังกัดอยู่ในสถานีของ
ตนเองเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานี อย่างโตโน่ที่อยู่ในสถานีโทรทัศน์ช่อง One ก็ต้องมี
การน าเสนอในมุมที่ให้โตโน่ได้พูดความจริง จากนั้นไม่มีการน าเสนอในประเด็นความรักเลย ประเด็น
ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางละครซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองการน าเสนอ ในขณะที่ปอนั้นเป็นดาราในสังกัด
ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งนอกจากจะเป็นดาราที่มีชีวิตในทางที่ดีแล้ว ยังเป็นดาราที่มี
ผลงานมาก ท าให้การก าหนดวาระการน าเสนอนอกจากอัพเดทเหตุการณ์แล้ว จะเน้นเรื่องคุณความดี
และผลงานต่างๆ 

จากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การก าหนดวาระ
ข่าวบันเทิงนั้น ซึ่งจัดเป็นประเภทข่าวเบา (Soft News) ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องจากสังคม หรือ
สาธารณะ เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงและติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่นอกเหนือปัจจัย
ในการก าหนดวาระข่าวแล้วนั้น ในด้านของกระบวนการ หรือวิธีการในการ ก าหนดวาระข่าวสารเพ่ือ
น าเสนอให้เกิดความสนใจกับผู้รับสารก็มีส่วนส าคัญ และสร้างความสนใจในการติดตามเพ่ิมมากขึ้น
ด้วย 

การก าหนดวาระข่าวสารของทั้ง 2 ประเด็นที่ท าให้ ข่าวเบา (Soft News) 
กลายเป็นเรื่องที่สังคมติดตาม (Public Interest) มาจากการก าหนดวาระในการน าเสนอผ่านรูปแบบ
แต่ละรายการที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นรายการที่ “การน าเสนอข่าวบันเทิงเป็นทางการ” คือ
เป็นการน าเสนอด้วยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ด้วยน าเสียง ลีลาการน าเสนอที่เป็นกลาง ไม่เน้นเรื่อง
ของการวิเคราะห์ และรายการท่ี “การน าเสนอข่าวบันเทิงเป็นวาไรตี้” ซึ่งมีลักษณะของการน าเสนอที่
สร้างความน่าสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัย “การรับรู้เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของผู้ชมที่มีต่อรายการ
บันเทิงทางโทรทัศน์” (วิไลพร หวังบุญชัย, 2552) ที่การรายงานข่าวมีผู้ด าเนินรายการที่มีความ
คล่องตัวในการน าเสนอ มีการวิเคราะห์เนื้อหา ภาษาในการน าเสนอไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างความ
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เป็นกันเองให้เกิดกับผู้รับชมรายการ รวมถึงรูปแบบการน าเสนอสนุก ตลก หลุดๆ โดยการน าเสนอ
ข่าวบันเทิงนอกเหนือจากการน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งถึงแม้ในประเด็นทั้ง 2 ประเด็น
จะเป็นเรื่องที่ต้องน าเสนอด้วยอารมณ์ของความสุขุม แต่องค์ประกอบอ่ืนๆของรายการไม่ว่าจะเป็น
ฉาก แสง สี เสียง ต่างๆจะยังเป็นแนวคิดเดิมเพราะยังมีข่าวบันเทิงอ่ืนๆอีกที่ต้องน าเสนอ แต่ก็ให้
ความส าคัญในการระมัดระวังการน าเสนอ ซึ่งกระบวนการน าเสนอเหล่านี้สร้างให้ข่าวทั้ง 2 กรณีนั้น 
เป็นที่สนใจขึ้นมา 

นอกเหนือจากนั้นกระบวนการก าหนดวาระข่าว “การน าเสนอรายงานสดการ
แถลงข่าว” ก็เป็นอีกวิธีการในการสร้าง หรือท าให้ข่าวของแตงโม โตโน่ และปอ ได้รับความสนใจจาก
สังคม เพราะเป็นการแข่งขันในด้านของความไว ทันต่อสถานการณ์ ท าให้ประชาชนที่ติดตามข่าวก่อน
หน้านี้ต้องการติดตามและรู้ความเป็นไป ซึ่งนอกเหนือจากผู้รับสารที่ติดตามอย่างต่อเนื่องจะได้รับรู้
เหตุการณ์แล้ว ผู้รับสารกลุ่มอ่ืนๆก็จะเห็นถึงความส าคัญของการน าเสนอผ่านการถ่ายทอดสด ซึ่งตอก
ย้ าให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่สังคมต้องติดตามและรับรู้ด้วย  

ในขณะที่การก าหนดวาระข่าวบันเทิงอีกแนวทางที่สร้างความสนใจให้เกิดกับข่าว
ของแตงโม โตโน่ และปอ คือการท าสกู๊ปข่าวลงเสียง หรือการท ามิวสิควิดีโอที่มีภาพข่าวของดารา 
ประกอบกับเพลงที่สื่ อความหมายต่างๆด้วย สอดคล้องตามคุณลักษณะของข่าวบันเทิ ง  
(วิไลพร  หวังบุญชัย , 2552) ที่กล่าวถึงการมีเพลงประกอบ ด้วยความที่ข่าวบันเทิงเป็นข่าวเบา 
ประกอบกับการน าเสนอต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มาประกอบกับข้อเท็จจริงในการน าเสนอ อีกท้ัง
เพลงยังเป็นอีกส่วนประกอบส าคัญในการเล่าเรื่อง สร้างอารมณ์ในการรับชมให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และ
เพ่ิมอรรถรสในการรับชมด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงท าให้การน าเสนอข่าวบันเทิงในทั้ง 2 
กรณีศึกษาได้รับการกล่าวถึงและมีความน่าสนใจในการติดตาม และที่ส าคัญสร้างการจดจ าเพ่ิมขึ้น
ด้วย 

 



262 
 

 
 

ภาพที่ 6.1 แบบจ าลองปัจจัยส าคัญและกระบวนการในการก าหนดวาระข่าวสาร 

จากปัจจัยที่น าไปสู่การก าหนดวาระข่าว และกระบวนการในการก าหนดวาระ
ข่าวบันเทิงนั้นของทั้ง 2 กรณีศึกษานั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดการก าหนดวาระข่าวสาร 
(Agenda Setting) โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจ าลองการจัดวาระสารของ McCombs and 
Shaw ที่กล่าวถึงการก าหนดวาระประเด็นการน าเสนอ กล่าวคือ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจริง  
เมื่อโลกของสื่อมวลชนเลือกให้ความส าคัญและน าเสนอแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเด็น จะส่งผล
ต่อโลกของผู้รับสารที่จะรับรู้และเห็นถึงความส าคัญของประเด็นตามที่สื่อก าหนด ซึ่งในกรณีศึกษาทั้ง 
2 กรณีนั้น ถึงแม้จะเป็นข่าวบันเทิง (Entertainment News) ซึ่งจัดอยู่ในตระกูล ข่าวเบา (Soft 
News) แต่เมื่อรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ได้ให้ความส าคัญ โดยผ่านปัจจัยต่างๆทั้ง ความมี
ชื่อเสียงของบุคคลในข่าว , ประเด็นที่น าเสนอมีความน่าสนใจต่อสังคม , ช่วงเวลาในการน าเสนอ 
รวมถึงความเป็นดาราที่มีสังกัดเป็นสถานี โดยผ่านกระบวนการ ในการน าเสนอผ่านรายการที่มีทั้ง
รายการที่น าเสนอเชิงข่าว กับน าเสนอเชิงวาไรตี้ รวมถึงกระบวนการในการถ่ายทอดสดเหตุการณ์การ
แถลงข่าวของแตงโม โตโน่ และแพทย์ผู้รักษาปอ และการผลิตสกู๊ปภาพประกอบเพลง เป็นการ
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ก าหนดวาระข่าวออกไปยัง ผู้รับสาร ที่ติดตามรับชมข่าว ก็ท าให้การติดตามข่าวได้รับความสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง และผู้รับสารให้ความส าคัญตามสิ่งที่สื่อน าเสนอ ทั้งๆที่มีข่าวอ่ืนๆที่มีความส าคัญระดับชาติ
มากกว่า แต่ก็ท าให้ข่าวของแตงโม โตโน่ และปอ กลายเป็นวาระแห่งชาติแทนท่ีไปได้  

 
ภาพที ่6.2 แบบจ าลองการจัดวาระสารของ McCombs and Shaw 

 
จากแบบจ าลองข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่รายการข่าวบันเทิงก าหนดวาระไปยัง

ผู้รับสาร ซึ่งถึงแม้จะเป็นข่าวเบา หรือมีความเป็นข่าวน้อยกว่าข่าวการเมืองหรือข่าวระดับประเทศ แต่
ถ้ามีปัจจัยและกระบวนการในการก าหนดวาระข่าว ส่งไปยังผู้รับสารในฐานะ “สาธารณะ” (Public) 
คือ ผู้รับสารที่เริ่มจากการรับรู้เนื้อหา เรื่องราว จากสิ่งที่สื่อได้น าเสนอออกไป และเม่ือรับสารแล้วก็จะ
น าไปสู่การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือส่งต่อเรื่องราวในเชิงสาธารณะ หรือน าเสนอความคิดเห็นโดยการ
สร้างมีส่วนร่วมให้เกิดในสังคม ซึ่งการส่งต่อเรื่องราวของผู้ รับสารในฐานะสาธารณะนั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องราวที่มีมุมในด้านของการใช้อ านาจต่างๆ รวมถึงเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเมืองด้วย
เช่นกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) ซึ่งความน่าสนใจของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ถึงไม่ใช่ข่าว
หนักอย่างข่าวการเมือง หากมีการให้ความส าคัญของสื่อก็กลายเป็นวาระส าคัญระดับประเทศ หรือ
วาระแห่งชาติได้เช่นกัน 

 
 



264 
 

6.2.2 ข้อค้นพบที่สอง : ผู้รับสำรที่เป็นแฟน และผู้รับสำรโดยทั่วไป ที่ติดตำมข่ำว
บันเทิงทำงโทรทัศน์ มีมุมมองแตกต่ำงจำกกำรก ำหนดวำระ 

การก าหนดวาระข่าวบันเทิงของรายการโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าจะสอดคคล้องกับ
แนวคิดการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) กล่าวคือ เมื่อสื่อให้ความส าคัญกับประเด็นใด
แล้วนั้น ผู้รับสารที่ติดตามก็จะเห็นว่าประเด็นนั้นส าคัญด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องอย่างเห็นได้ชัด 
เพราะการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงที่ก าหนดวาระมานั้น ท าให้ผู้รับสารติดตามความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์อยู่ตลอด โดยเฉพาะกับกลุ่มของผู้รับสารโดยทั่วไป แต่ในกรณีของผู้รับสารที่เป็นแฟน
นั้น “แฟน” ตามความหมายของ Henry Jenkins (1992 อ้างถึงใน สุปรีดา ช่อล าใย , 2549 ,  
น.14-15) กล่าวถึงไว้ว่ามีรากฐานมาจากค าว่า “Fantastic” ซึ่งหมายถึง หลงใหล คลั่งไคล้ และงาน
ในวงการบันเทิง ซึ่งผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้นจะมีเรื่องของความใกล้ชิด มีความผูกพัน กับดาราที่เป็นข่าว
ท าให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลมีความลึก และเร็วกว่ารายการข่าวบันเทิง การก าหนดวาระข่าวบันเทิงใน
บางประเด็นจะมีมุมมองที่แตกต่างจากการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง โดย Joli Jenson ยังได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “แฟน” (สุปรีดา ช่อล าใย, 2550, น.15-16)  ในลักษณะแบบกลุ่ม (Group) 
กล่าวคือ เป็นแฟนในลักษณะที่มีความจงรักภักดีต่อสิ่งที่ชื่นชอบ หลงใหล และต่อจากนั้นก็จะเกิดการ
พัฒนาระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มที่หลงใหลในสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนกัน และที่ส าคัญ แฟนในลักษณะ
แบบกลุ่มยังมีความจงรักภักดีต่อชื่อเสียงของดารานั้นๆ ซึ่งผู้รับสารที่เป็นแฟนของดาราจากกรณีศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟนแตงโม โตโน่ และปอ ต่างเป็นแฟนลักษณะกลุ่ม และมีการเข้าถึงข้อมูล
เป็นกลุ่มผ่านการสื่อสารบนสังคมออนไลน์  

โดยการรวมตัวของผู้รับสารที่เป็นแฟนจากวิธีที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับ
งานวิจัย เรื่อง “แฟนคลับ : กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมสมาชิก” ของ ภัทรนันท์ หนุนภักดี 
(2550) ในประเด็นของการรวมกลุ่ม คือมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพ้ืนที่ในสังคมให้แสดงตัวตน ซึ่งสมาชิก
ในกลุ่มจะมีผู้น าและผ่านการสร้างความผูกพันกันเพ่ือความเหนียวแน่น แต่ความแตกต่างจากงานวิจัย
ที่น ามาประกอบการศึกษา คืองานวิจัยดังกล่าว กล่าวถึงเรื่องของการรวมกลุ่มภายใต้เว็บไซต์กลุ่ม ซึ่ง
ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารมีมากกว่าในอดีตที่ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารที่เป็นแฟนของแตงโม  
โตโน่ และปอ ต่างไม่มีเว็บไซต์กลุ่ม แต่ใช้การสื่อสารการรวมกลุ่มผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งแฟนเพจ
เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม (IG) และแอพลิเคชั่นไลน์  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงเห็นว่าผู้รับสารที่เป็นแฟนนั้น จะมีการติดตาม
ข่าวจากรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ โดยมีการรับรู้ที่แตกต่างจากผู้รับสารที่เป็นแฟนคือผู้รับสารที่
เป็นแฟนนั้นจะมีมิติของความผูกพัน (Involvement) เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่าการมีความผูกพัน
สัมพันธ์กับการรับรู้ ในขณะที่ผู้รับสารโดยทั่วไปจะรับรู้ผ่านคนทั่วไป หรือคนนอก (Outsider) รวมถึง
การก าหนดวาระข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ แต่ในผู้รับสารที่เป็นแฟนจะรับรู้ผ่านตัวดารา (Insider) หรือ
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ผ่านเครือญาติ และจะไม่รับรู้ตามการก าหนดวาระข่าวบันเทิง เพราะมิติของความผูกพันส่งผลให้กลุ่ม
ผู้รับสารที่เป็นแฟนมองเรื่องราวที่เกิดแทนตัวดารา หรือแทนเครือญาติของดาราคนนั้นๆ  ซึ่งส่งผลต่อ
การก าหนดวาระประเด็นโดยถึงแม้ว่าผู้รับสารโดยทั่วไป หรือสังคมจะมองการน าเสนอประเด็นนั้นว่า
เป็นอย่างไร แต่ผู้รับสารที่เป็นแฟนจะมองแตกต่างออกไปถ้าหากประเด็นนั้นผู้รับสารที่เป็นแฟนมีการ
เข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป 

ในด้านของผู้รับสารโดยทั่วไปนั้น ถึงแม้จะมองความส าคัญของเหตุการณ์จาก
วาระการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิง แต่ในด้านของเนื้อหาการน าเสนอนั้นผู้รับสารโดยทั่วไปก็
ไม่ได้เห็นด้วยกับรายการข่าวบันเทิงเสมอไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยเช่นกัน หากกล่าวถึง
กระบวนการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารนั้น โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T.,1960 อ้างถึงใน 
วิไลพร  หวังบุญชัย, 2552, น.23-24) ได้กล่าวถึงกระบวนการส าคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ (1) การเลือก
เปิดรับ (Selective Exposure) ขั้นตอนนี้การเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารนั้น ถือเป็นขั้นตอนแรกในการ
เลือกที่จะท าการสื่อสารของมนุษย์ (2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) หากกล่าวถึง
ผู้รับสารแล้วจะมีความคิดเห็นและความสนใจของตนเองอยู่แล้ว ตอบสนองกับทัศนคติเดิมของผู้รับ
ส า รที่ มี อยู่ แ ล้ ว  ( 3 )  ก า ร เ ลื อกรั บ รู้ แ ล ะก ารตี ค ว ามหมาย  ( Selective Perception and 
Interpretation) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตอบสนองต่อการรับรู้สารที่ผู้ส่งสารส่งมา ซึ่งจะมีการตีความ
ตามการรับรู้ของตน โดยอาศัยปัจจัยต่างๆในการตีความสารเหล่านั้นโดยมีความสอดคล้องกับ
ความรู้สึกของผู้รับสาร และ (4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) ในการรับข้อมูลข่าวสารมา
จากการส่งสารของผู้รับสารนั้น ผู้รับสารจะเลือกจดจ าในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ ตรงกับความ
ต้องการ ตรงกับทัศนคติ ความเชื่อ ความคาดหวัง ของแต่ละบุคคล 

โดยจากกระบวนการเปิดรับทั้ง 4 ขั้นตอน ผู้วิจัยค้นพบว่า ผู้รับสารโดยทั่วไปที่
ติดตามการน าเสนอข่าวกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับแตงโมและโตโน่ กับกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับปอ พบว่า
สอดคล้องกับกระบวนการเปิดรับ กล่าวคือในขั้นตอนที่ 1 นั้นซึ่งเป็นการเลือกเปิดรับในเรื่องที่สนใจ 
ซึ่งทั้ง 2 กรณีศึกษาถูกก าหนดวาระการน าเสนอให้เป็นที่น่าสนใจของสังคมผ่านปัจจัยและวิธีการต่างๆ
ตามข้อค้นพบแรกท่ีได้กล่าวไป ก็ท าให้ผู้รับสารโดยทั่วไปก็เลือกเปิดรับ และติดตาม แต่ในประเด็นที่ 2 
คือการเลือกให้ความสนใจ ผู้รับสารโดยทั่วไปที่ติดตามการน าเสนอก็จะมองในประเด็นนี้กันมากขึ้น 
ถึงแม้ว่าการก าหนดวาระจะท าให้เห็นถึงความส าคัญ แต่ถ้าหากสิ่งที่น าเสนอนั้นไม่ได้มีความน่าสนใจ 
หรือน าเสนอในทางที่ขัดแย้งกับความรู้สึก ความถูกต้อง ก็จะท าให้ความสนใจในการน าเสนอนั้นๆ
ลดลง ดังจะเห็นได้จากการน าเสนอข่าวกรณีมีคลิปหลุดแตงโมที่ก าลังรักษาตัวจากการกินยานอนหลับ
เกินขนาด รวมถึงกรณีแตงโมออกมาแถลงข่าวโดยมีคุณพ่อมานั่งอยู่ด้วยซึ่งมีผลกระทบทางจิตใจต่อ
ผู้รับสารโดยทั่วไป หรือกรณีของปอที่มีการเคลื่อนย้ายศพของปอออกจากโรงพยาบาลและเกิดความ
ชุลมุน ก็สร้างความไม่พอใจให้เกิดกับผู้รับสารโดยทั่วไปเช่นกันในการท าหน้าที่ของสื่อที่เอาภาพมา
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ออกรายการ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเด็นที่ 3 คือ การเลือกรับรู้และการ
ตีความหมาย โดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึก ถึงแม้จะมีการก าหนดให้วาระที่น าเสนอนั้นส าคัญแค่ไหน
ก็ตาม แต่สิ่งที่ผู้รับสารรับรู้นั้นจแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน และในประเด็นที่ 4 
คือการเลือกจดจ า เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากประเด็นที่ 3 กล่าวคือเมื่อผู้รับสารเลือกรับรู้และ
ตีความหมายอย่างไร ก็จะมีผลต่อการจดจ าเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งส าคัญมากเพราะถ้าหากสิ่งที่น าเสนอ
เป็นองค์ความรู้ผู้รับสารก็จะได้ความรู้ไปด้วย 

 

 
 
ภาพที ่6.3 แบบจ าลองการรับรู้ของผู้รับสารจากการก าหนดวาระ 
 

จากกรณีข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นว่าถึงแม้ว่ารายการข่าวบันเทิงจะก าหนดวาระ
ข่าวให้มีความส าคัญอย่างไร ก็ต้องมีการศึกษาถึงความเหมาะสมในการน าเสนอด้วย เพราะไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มผู้รับสารที่เป็นแฟน หรือกลุ่มผู้รับสารโดยทั่วไป ต่างมีมุมมองในการเข้าถึงหรือเลือกให้ความ
สนใจแตกต่างไปจากเดิม ถึงแม้จะมีบางกลุ่มเห็นความส าคัญและติดตามไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีผู้รับ
สารโดยทั่วไปอีกกลุ่มที่เลือกที่จะให้ความสนใจกับข่าวนั้นๆ เพราะผลของการน าเสนอที่ขัดแย้งต่อ
ความรู้สึก ส่งผลให้ผู้รับสารกลุ่มนั้นเลือกท่ีจะติดตามข้อมูลจากช่องทางอ่ืนๆนอกเหนือจากข่าวบันเทิง
ทางโทรทัศน์ เป็นอีกภูมิทัศน์ใหม่ของการติดตามข่าวจากการก าหนดวาระข่าว 

6.2.3 ข้อค้นพบที่สำม : กำรก ำหนดวำระข่ำวสำร (Agenda Setting) สำมำรถ
สร้ำงให้ข่ำวบันเทิง หรือข่ำวประเภทข่ำวเบำ เป็นข่ำวท่ีมีสำระควำมรู้ 

การก าหนดวาระการน าเสนอของข่าวบันเทิงนั้น ความน่าสนใจในการศึกษาคือ ข่าว
บันเทิงถึงแม้จะจัดว่าเป็นประเภทข่าวเบา (Soft News) แต่จากกรณีการน าเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับแตงโม
และโตโน่นั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัพเดทเหตุการณ์ แต่ยังมีการให้ความรู้ในด้านการดูแลตนเองให้
พ้นจากความเครียด หรือการใช้ชีวิตให้เป็นสุข  นอกเหนือจากนั้นในกรณีการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวเนื่อง
กับปอ จะมีความรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดกับปอและมีผลต่อการใช้ชีวิต โดย
หลายๆช่องต่างให้ความรู้ ความเข้าใจในตรงนี้ โดยเฉพาะเห็นได้ชัดในรายการ ไทยบันเทิง ช่อง  
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ไทยพีบีเอส ซึ่งน าเสนอข่าวบันเทิงในลักษณะดังกล่าว หากกล่าวเปรียบเทียบกับแนวคิด ลักษณะของ
ข่าวหนัก (Hard News) หมายถึงข่าวหรือเหตุการณ์ รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ 
และท่ัวโลก และมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากอย่างทันทีทันใด นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อ
สังคมเป็นอย่างมาก ต้องอาศัยความคิด ความรู้ รวมทั้งความสนใจ และจะต้องมีภูมิหลังความเข้าใจใน
เรื่องนั้นๆด้วย (ศิวนารถ หงษ์ประยูร, 2550) จะพบว่าการน าเสนอข่าวของทั้ง 2 กรณีศึกษานั้น  มี
ระดับความจริงจังของข่าวที่มากกว่าข่าวเบา แต่ยังไม่ถึงกับความเป็นข่าวหนัก เพราะข่าวหนักจะไม่มี
เรื่องของความบันเทิงอยู่เลย แต่ในข่าวทั้ง 2 กรณีศึกษานั้น ถึงแม้จะจริงจังกับการน าเสนอ แต่ก็ยังมี
หลายๆมุมท่ีผ่อนคลาย และประเด็นที่เกิดก็เกิดกับคนในวงการบันเทิง จึงถือว่ายังเป็นข่าวบันเทิง 

หากกล่าวถึงการค้นพบแล้วนั้นในความรู้ที่มากกว่าข่าวเบา แต่ยังมีความบันเทิงที่อยู่ใน
ข่าวท าให้กรณีศึกษาทั้ง 2 ยังไม่ถึงกับการจัดว่าเป็นข่าวหนัก จึงมีความน่าสนใจว่าลักษณะของข่าว
บันเทิงในเชิงที่ให้ความรู้จะจัดเป็น “ข่าวเบาเชิงสาระ” (Serious Soft News) กล่าวคือ เป็นข่าวที่
เกี่ยวเนื่องกับความบันเทิง คนในวารบันเทิง หรือความเป็นบันเทิงที่นอกเหนือจากดารา นักแสดง 
อาจจะเป็นความบันเทิงอ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร แต่สิ่งที่น าเสนอออกมานั้นได้สื่อสารให้เห็นถึง
ความบันเทิงที่ควบคู่กับสาระที่คิดและท าความเข้าใจได้ ซึ่งในประเด็นการน าเสนอของแตงโม โตโน่ 
และปอนั้น การก าหนดวาระข่าวของรายการ ไทยบันเทิง ทางช่อง ไทยพีบีเอส มีการก าหนดวาระใน
เชิงที่เป็นสาระโดยมีแหล่งข่าวเป็นนักวิชาการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วการน าเสนอ
ข่าวเบาให้เป็นข่าวที่มีสาระ ได้ความรู้ ก็สามารถท าได้  

โดยที่ข่าวบันเทิงอีกลักษณะการน าเสนอที่แตกต่างไปจาก 2 กรณีศึกษาข้างต้น ยังคง
ความเป็นข่าวเบา (Soft News) ได้แก่ข่าวบันเทิงทั่วไปที่อัพเดทเรื่องราวการใช้ชีวิตของดารา นักแสดง 
ศิลปิน รวมถึงน าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับละคร คอนเสิร์ต หรือปกิณกะบันเทิงต่างๆ ที่ให้ความบันเทิงโดย
ไม่ต้องท าความเข้าใจในเรื่องราวที่มีความซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความหมายของข่าวบันเทิง
อีกนัยของ (นรินทร์ น าเจริญ, 2549) ที่บอกว่าข่าวบันเทิงยังหมายรวมกับ เรื่องราวที่มีความเก่ียวเนื่อง
กับวรรณกรรม ศิลปะ และการวิจารณ์งานศิลปวัฒนธรรมต่างๆด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกเหนือจากข่าว
บันเทิงจะจัดอยู่ในข่าวประเภท ข่าวพิเศษ แล้ว ยังมีข่าวสังคม – สตรี (Society-Women’s Section) 
ซึ่งน าเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม และข่าวสตรีซึ่งมีเนื้อหาที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับผู้หญิง โดยเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีผลกระทบกับการด าเนินชีวิตของผู้หญิงใน
สังคม อีกทั้งในความเป็นข่าวบันเทิง ประเภทข่าวเบา ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดวงกมล  
เทวพิทักษ์ (2542) ได้ศึกษาในเรื่อง “ลักษณะเนื้อหาข่าวสารและจินตนาการบันเทิงในข่าวบันเทิงของ
สถานีโทรทัศน์ไทย” ที่กล่าวถึง โครงสร้างรายการข่าวเพ่ือรายงานข่าว แต่เป็นข่าวที่มีลักษณะของ
จินตนาการบันเทิง และน าเสนอต่างจากรายการข่าวเพ่ือให้ผู้ชมเกิดจินตนาการบันเทิงจากการรับชม 
หรือจะเรียกได้ว่าเป็นรายการประเภท “การรายงานเหตุการณ์จริงที่มีลักษณะจินตนาการบันเทิง” 
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หรือ “Fantasy – entertainment / reality report” ซ่ึงถ้าเป็นข้อค้นพบของ ข่าวเบาเชิงสาระ 
(Serious Soft News) จะมีเรื่องความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดวิชาการ และองค์ประกอบของข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ มากกว่าความเป็นจินตนาการบันเทิง 

จากข้อค้นพบข้างต้นท าให้เห็นได้ว่าการน าเสนอข่าวบันเทิงนั้น ก็สามารถที่จะน าไปสู่
การผลิตในลักษณะของการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้รับสารได้  เป็นข่าวบันเทิงที่ติดตามแล้วน าไปสู่
องค์ความรู้ต่างๆ (Edutainment) และเมื่อผ่านการก าหนดวาระข่าว (Agenda Setting) ก็ท าให้ผู้รับ
สารทั้งผู้รับสารที่เป็นแฟน และผู้รับสารโดยทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ ดังเห็นได้จากกรณีศึกษา
ทั้ง 2 กรณีท่ีผู้รับสารทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับความรู้จากการน าเสนอด้วย  
 
6.3 ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 
 

จากงานวิจัย “การก าหนดวาระประเด็นดาราผู้มีชื่อเสียงผ่านข่าวบันเทิงโทรทัศน์” จะ
น าเสนอในส่วนของข้อเสนอที่เกี่ยวกับงานวิจัยใน 2 มุมมอง คือ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้ง
ต่อไป และข้อเสนอแนะส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ โดยจะน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 

6.3.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาการศึกษาในการก าหนดวาระข่าวที่มา

จากผู้รับสารบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้รับสารที่มีการสื่อสารบนสังคมออนไลน์มีอิทธิพลที่ท าให้การก าหนด
วาระข่าวผ่านรายการโทรทัศน์ต้องเปลี่ยนไป เป็นมุมมองใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าก็มีผล
กับการก าหนดวาระข่าวด้วยเช่นกัน 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาต่อยอดในประเด็นการสร้างข่าวบันเทิง
ในเชิงความรู้ ซึ่งจะมีวิธีการเข้าถึงผู้รับสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การติดตามและรับรู้
ข่าวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคนในวงการได้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เป็นผนวกความรู้กับความบันเทิงเข้า
ด้วยกัน (Edutainment) 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไป การศึกษาในเรื่องของกรอบจรรยาบรรณก็เป็นสิ่งส าคัญ
ที่สามารถศึกษาได้ เพราะในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นผ่านการน าเสนอของข่าวบันเทิงมีเรื่อง
ของจรรยาบรรณ แต่สามารถศึกษาในกรณีของการก าหนดวาระข่าวบันเทิง ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ 
และความเหมาะสม เพ่ือให้การสื่อสารเกิดประโยชน์ทั้งผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และที่ส าคัญไม่กระทบกับผู้
เป็นข่าว 
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6.3.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรวิจัย 
1. ในด้านของผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ นอกเหนือจากการน าเสนอ

ข่าวบันเทิงในเชิงความสนุกสนาน หรือข่าวบันเทิงที่ดราม่า เข้าถึงอารมณ์ของผู้ รับสารแล้ว การ
น าเสนอในเชิงความรู้ในเชิงวิชาการ ก็สามารถสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของข่าวบันเทิงได้ โดยมีดารา 
นักแสดง ศิลปิน หรือกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นผู้สร้าง 

2. ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงนอกเหนือจากการก าหนดวาระการน าเสนอผ่านข่าว
บันเทิงทางโทรทัศน์แล้วนั้น ยังสามารถน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางการติดตามใหม่ๆ
ได้ ซึ่งน าข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอผ่านนรายการข่าวบันเทิงมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะข้อมูลที่ได้
จากผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์จะสร้างความน่าเชื่อถือในการรับชม มากกว่าการกล่าวอ้าง
ของบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีการคัดกรองก่อน ดังนั้น นอกจากความรวดเร็ว และความน่าสนใจของ
รายการแล้วนั้น การเข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจะสร้างการตอบรับในยุคที่กระแสข่าวเกิดขึ้น
หลายทาง 
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ล ำดับเหตุกำรณ์ กรณีกำรท ำร้ำยตัวเองและยุติควำมสัมพันธ ์
ทำงควำมรัก ของ ภัทรธดิำ พัชระวีรพงษ์ (แตงโม)  
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- เพ่ือนสนิทของแตงโม “แป๊ะซะ” ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอที่มีการช่วยชีวิตของ  

ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ในช่วงเวลาประมาณ  
17.30 น. ผ่านอินสตาแกรม @paezaa_pb 

- หลังจากที่มีการโพสต์ภาพและคลิปออกมา ก็เกิดการแชร์ต่อในสังคมออนไลน์ โดย
ชาวเน็ตสงสัยกับสิ่งที่เกิดกับแตงโม ว่าเป็นอะไร 

- สื่อต่างๆ ได้น าภาพ และคลิปนั้น ไปน าเสนอผ่านรายการข่าว ท าให้เกิดเป็นกระแส
ความสนใจของผู้รับชม แซงทุกกระแสข่าวในเวลานั้น 
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เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 ก.ค.) และจะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ก.ค. 

- ชาวเน็ตรุมวิจารณ์พฤติกรรมของแตงโม พร้อมติดแฮชแท็ก #ripbabymelony และมี
บางส่วนที่ให้ก าลังใจ ติดแฮชแท็ก #getwellsoonbabymelony 

- 'แอน วริษฐา' เพ่ือนสนิทแตงโม ให้สัมภาษณ์สื่อ เผยแตงโมป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และ
โรค แพนิก ดิสออเดอร์ 

- โลกโซเชียลและจิตแพทย์ชื่อดังรุมโพสต์วิจารณ์ แป๊ะซะ เพ่ือนรักของแตงโม ที่
ถ่ายภาพและคลิปในโรงพยาบาลมาโพสต์ลงไอจี ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย พร้อมตั้งค าถามรัก
เพ่ือนจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงต้องการสร้างกระแส 

- สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ‘จริยธรรม
วารสารศาสตร์’ วิจารณ์สื่อมวลชนที่น าภาพและคลิปของแป๊ะซะ มาเผยแพร่ต่อโดยขาดจริยธรรม เผย
ว่าเพ่ือนรักอาจท าร้ายแตงโมโดยไม่เจตนา แต่การที่สื่อหยิบมาน าเสนอถือว่า เป็นการขาดจริยธรรม 
โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง 

 

 
 

- พ่อของแตงโมโพสต์ไอจี @so_superdad ช่วงกลางดึก (21.00 น.) "น้องปลอดภัย
แล้วครับ ขอบคุณมากครับ" พร้อมกับภาพของ "แตงโม" นอนอยู่บนเตียงคนไข้ และข้อความ " เจ็บ
แทน หัวอกคนเป็นพ่อพูดได้สั้นๆ แค่นี้” 
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- ช่วงกลางดึก "โม อมีนา" โพสต์ภาพและข้อความให้ก าลังใจผ่านอินสตาแกรม 
@mo_amena พร้อมข้อความ "อีกหนึ่งก าลังใจ รักพ่ีเสมอ” โดยแตงโมฟ้ืนแล้ว และได้เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นเป็นอิโมติคอนรูปหัวใจ 3 ดวง ซึ่ง โม อมีนา ก็ตอบกลับไปว่า"@melony_official คนเก่ง
ของน้อง" 

 
 

- ช่วงกลางดึก อ้วน รีเทิร์น โพสต์ภาพให้ก าลังใจแตงโม ส่วนเจ้าตัวเข้ามาตอบว่า "แม่
ชีวิตหนูพังแล้ว" ก่อนที่ อ้วน รีเทิร์น จะตอบกลับว่า "มีชั้นอยู่ไม่ต้องกลัว” 

 
วันอังคำรที่ 7 กรกฎำคม 2558 
 

- โตโน่ ยังไม่ได้ออกมาปรากฏตัวให้สื่อสัมภาษณ์ แต่กดอันฟอลโล่เพื่อนทุกคนใน IG 
- ต้องตา แสงรวี ค าวิลัยศักดิ์ น้องสาวของโตโน่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว พูดแทนพ่ี ถาม

พ่ีชายท าผิดอะไร เพราะไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น 
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- แหล่งข่าววงในของโตโน่ ออกมาโพสต์แฉ กว่าที่โตโน่จะตัดสินใจเดินออกมาจาก
แตงโมได้นั้น โตโน่ได้ผ่านความเจ็บช้ าระก าทรวงมานับไม่ถ้วน 

- แตงโมแถลงทั้งน้ าตา ยอมรับกินยานอนหลับฆ่าตัวตายเพราะเจอปัญหารุมเร้า เรื่อง
โตโน่ประกาศโสดบนเวทีเป็นเพียงส่วนหนึ่ง พร้อมขอโทษทุกคนที่ท าให้ผิดหวัง 

- โลกโซเชียล-ดาราคนดัง แห่วิจารณ์และให้ก าลังทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมแฮชแท็ก #แตงโม #
โตโน่ #ทีมแตงโม #ทีมโตโน่ #TeamTono #ripbabymelony #getwellsoonbabymelony ล่าสุด 
#แตงโม กลายเป็นเทรนด์ติดอันดับต้นๆ ของทวิตเตอร์ประเทศไทย 

- แหล่งข่าวของโตโน่ นัดแถลงถึงกรณีที่เกิดขึ้น 17.00 น. วันที่ 8 ก.ค. พร้อมเผย
ข้อความจากฝ่ายชาย บอกว่าไม่หนีไปไหน ส่วนของที่ท้ิงไว้ที่บ้าน ไม่เคยคิดกลับไปเอา เพราะไม่อยาก
เข้าไป เรื่องจะกลับไปคืนดีนั้น มันเลยจุดๆ นั้นมาแล้ว 

 
วันพุธ ที่ 8 กรกฎำคม 2558 
 

- เวลาประมาณ 16.00 น. ภาคิน ค าวิลัยศักดิ์ (โตโน่) ออกมาแถลงข่าวเปิดใจครั้งแรก
ถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมแสดงความห่วงใยกับอาการป่วยของแตงโม 
และตัดสินใจประกาศยุติความสัมพันธ์ทางความรักกับแตงโม โดยไม่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 
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ล ำดับเหตุกำรณ์ กำรเข้ำรับกำรรักษำโรคไข้เลือดออก 
จนกระทั่งเสียชีวิต ของ ทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 

 

 
 
วันอังคำรที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 
 

ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังแหล่งข่าวใกล้ชิดของ ปอ ได้รับการยืนยันว่า ปอป่วยหนักมาก 
เป็นไข้เลือดออกระดับวิกฤติ เป็นมาเมื่อ 7 วันที่แล้ว แต่เริ่มมาทรุดเมื่อวันอาทิตย์ จนต้องย้ายมารักษา
ที ่รพ.รามาฯ และมาวิกฤติเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา และในเย็นวันที่ 10 พ.ย. รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ออกมายืนยันอาการ ปอ ทฤษฎี ว่า มีอาการไข้เลือดออก พักรักษาอยู่ที่ห้องไอซียู
ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพ อาการยังไม่พ้นขีดอันตราย เนื่องจากคนไข้มีภาวะเกล็ดเลือดต่ ามาก มี
อาการแทรกซ้อน เลือดออกในอวัยวะต่างๆ หลายส่วน ต้องใช้เครื่องช่วยหายหายใจ ขณะนี้ รพ.ต้อง
ระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเลือด ขณะนี้มีอาการไตวาย
เฉียบพลัน ตกเลือด 
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วันพุธที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 
 

- แพทย์ รพ.รามาธิบดี แถลง 'ปอ ทฤษฎี' พระเอกหนุ่ม ยังวิกฤติ เป็นไข้เลือดออก ท า
เลือดเป็นกรด ยังจับตาภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด ระบุมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ช่วง
เย็นทางโรงพยาบาลได้ออกแถลงการณ์ ฉบับ 2 "ปอ ทฤษฎี" ยังวิกฤติ ควบคุมเลือดออกได้ ไตวาย
เฉียบพลันคงที่ ฟอกไตต่อเนื่องช่วงบ่ายความดันโลหิตต่ า ต้องใช้เครื่องพยุงการท างานของปอดและ
หัวใจ 

- ช่วงค่ าวันเดียวกัน นพ.สุธี ยกส้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ส่งตัวอย่างเลือดของ
ปอ-ทฤษฎี เข้ามาตรวจหาสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้เลือดออก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ผลการตรวจ
พบว่า เป็นเชื้อไวรัสเดงก่ีสายพันธุ์ที่ 2 ความรุนแรงไม่ได้มีความแตกต่างจากสายพันธุ์อ่ืน 
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกำยน 2558 
 

- โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแถลงการณ์ ฉบับ 3 "ปอ ทฤษฎี" ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ยังมี
เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด ใช้เครื่องฟอกไต-สัญญาณชีพคงที่ แต่ตับท างานดีขึ้น ไม่พบติดเชื้อแทรก
ซ้อน ช่วงเย็นโรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแถลงการณ์ ฉบับ 4 "ปอ ทฤษฎี" เกล็ดเลือดคงที่ ยังฟอกไต 
เลือดออกเยื่อหุ้มปอดน้อยลง ตับดีขึ้นต่อเนื่อง สมองอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

- ช่วงเย็น วินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จ ากัด 
ที่เดินทางมาเยี่ยม ปอ ที่โรงพยาบาลได้เปิดเผยว่าการแสดง "พระมหาชนก Th e Phenomenon 
Live Show" ที่ ปอ ได้รับบทน าเป็น พระมหาชนก นั้นได้รับรางวัล AFECA Award 2015 (Asian 
Federation Exhibitions and Conventions Associations ผลงานการแสดงกลางแจ้งที่ดีที่สุดใน
เอเชีย (Event of the Year Award) 

- ส่วน ไก่ วรายุฑ ผู้ก ากับละครดัง เผยว่า ไปรับประทานรับสั่งจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถึง ปอ ทฤษฎี และคุณพ่อคุณแม่ว่า ให้ไปท าหลายสิ่งที่
พระองค์หญิงท่านปฏิบัติธรรม ซึ่งพระองค์หญิงทรงเป็นห่วง และให้กระซิบข้างหูว่าอย่าไปไหน พวก
เรารออยู่ทุกคน ขอให้กลับมา  
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วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 
 

- โรงพยาบาลรามาฯ นิมนต์พระจากวัดบุปผารามวรวิหารทุกวันศุกร์ เพ่ือให้ญาติผู้ป่วย
ทั้งหลายที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล มีโอกาสท าบุญใส่บาตรและนายสงวนได้นิมนต์พระขึ้นมาที่ชั้น 9 
ท าบุญใส่บาตรร่วมกับครอบครัว เพ่ือขอให้กุศลที่ท าเป็นแรงบุญช่วยให้ปอดีวันดีคืน หายป่วยเป็นปกติ 

- รพ.รามาฯ ออกประกาศฉบับที่ 5 ว่า อาการโดยทั่วไปคงที่ตลอดคืน สัญญาณชีพ
โดยทั่วไปคงท่ี แต่ยังต้องใช้ยากระตุ้นความดันอย่างต่อเนื่อง 

- ทั้งนี้ ท่านเจ้าคุณพระสิริธีรคุณ (พรหมา ชยานนโท) เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต 1 
พร้อมพระ 5 รูป เดินทางมาเยี่ยมมอบพระพุทธรูปปางชนะมาร พร้อมกับสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร 
19 จบ เพ่ือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้รับฟังพระธรรมเพ่ือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ 

- และในช่วงเย็นวันนั้นเอง ทางครอบครัว สหวงษ์ ได้ตัดสินใจเผยต่อสังคม และต่อแฟน
คลับของปอว่า ปอ-ทฤษฎี มีครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยมีลูกสาว 1 คน ที่เกิดกับโบ-แวนด้า 
แฟนสาว ชื่อน้องพาขวัญ หรือน้องมะลิ อายุ 2 ขวบ ซึ่งชื่อ “พาขวัญ” เป็นชื่อที่ปอตั้งให้ เพราะ
ต้องการให้ลูกมีชื่อแบบไทยๆ 

- จากนั้น ทาง รพ. ก็ออกประกาศฉบับที่ 6 ระบุอาการโดยทั่วไปคงท่ีตั้งแต่ช่วงเช้า 
 

วันเสำร์ที่ 14 พฤศจิกำยน 2558 
 

- แพทย์ รพ.รามาฯ ออกประกาศ ฉบับที่ 7 ว่า อาการโดยรวมมีความดันเลือดต่ าเป็น
ระยะ มีหัวใจเต้นผิดจังหวะระยะสั้นๆ ในช่วงเช้า การตอบสนองของม่านตาปกติ ภาวะเลือดออกใน
ช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายเท่าเดิม การท างานของตับ และภาวะไตวายเฉียบพลันคงเดิม ระดับเกล็ด
เลือดคงที่ ยังไม่พบการติดเชื้อแทรกซ้อนเพ่ิมเติม ขณะนี้ให้การรักษาด้วยยากระตุ้นความดันเลือด ยา
ต้านการอักเสบ การฟอกไต การพยุงการท างานของปอดและหัวใจด้วยเครื่อง Extracorporeal 
Membrane Oxygennator : ECMO อย่างต่อเนื่อง 

- โดยช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มีคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่ปอเคยเรียน น ากระเช้าบรรจุนกกระเรียนพับ จ านวน 1 พันตัว มามอบให้กับครอบครัว
ของปอ เพ่ือเป็นก าลังใจ โดยอดีตอาจารย์ที่ปรึกษาของปอ เผยด้วยว่า หลังจากท่ีปอป่วยทางโรงเรียน
ได้ให้เด็กนักเรียนสวดมนต์ให้ปอทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ เพ่ือให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ว 

- จากนั้นช่วงเย็น แพทย์ได้แถลงอาการของปอ ว่า ภาพรวม อาการยังวิกฤติ ต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจ และต้องประเมินเป็นรายชั่วโมง ส่วนโอกาสที่จะฟ้ืนกลับคืนมาเป็นปกตินั้นเร็ว
เกินไปที่จะตอบได้ ต้องดูอาการเป็นระยะๆ แต่โดยภาพรวมยังคงพอมีความหวัง ซึ่งอาการป่วยของปอ
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นี้ถือเป็นกรณีศึกษา เป็นผู้ป่วยที่พบได้น้อยรายมาก ต้องใช้เครื่องฟอกไตตลอด 24 ชั่วโมง ความเป็น
กรดในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ และดูอาการอีก 2 สัปดาห์ หากไตสามารถฟ้ืนตัวได้ ระบบการท างาน
อ่ืนๆ ของร่างกาย อาทิ หัวใจ ปอด ก็จะกลับคืนมา 

- ต่อมา อินสตาแกรมส่วนตัวของปอ “Portid” ได้มีการอัพเดตภาพที่พระเอกหนุ่มปอ 
ก าลังอุ้ม “น้องมะลิ” ลูกสาววัย 2 ขวบ อยู่ในอ้อมแขน พร้อมค าบรรยายภาพสุดซึ้งว่า “พ่อปอจ๋า 
สัญญากับมะลิแล้วว่าจะพาหนูไปเที่ยวอีก พ่อปอต้องรีบฟ้ืนขึ้นมา ท าตามสัญญาที่ให้กับมะลินะคะ 
มะลิรอนานแล้ว ตื่นได้แล้วค่ะ” 

 

  

 
วันอำทิตย์ที่ 15 พฤศจิกำยน 2558 
 

- แพทย์ รพ. ออกประกาศฉบับที่ 8 ว่า พบ หัวใจ ปอ เต้นผิดจังหวะมากขึ้น จ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาด้วยยาเพ่ือควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ความดันเลือดต่ าเป็นระยะ จ าเป็นต้องใช้
ยากระตุ้นความดันขนาดสูง สงสัยมีการติดเชื้อในปอดด้านขวา การท างานของตับและภาวะไต
เฉียบพลันยังคงเดิม 

- จากนั้นช่วงเย็น ทางโรงพยาบาลออกประกาศฉบับที่ 9 ระบุหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อย
และควบคุมได้ยากข้ึน จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา เพ่ือควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ความ
ดันเลือดต่ าเป็นระยะ จ าเป็นต้องใช้ยากระตุ้นความดันขนาดสูง การตอบสนองของม่านตาคงที่ การ
ท างานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันยังคงเดิม 
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วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกำยน 2558 
 

- รพ.รามาฯ ออกประกาศ ฉบับ 10 มาเพียงฉบับเดียว ว่า อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
และความดันเลือดควบคุมได้ดีขึ้น ยังมีเลือดที่ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย สรุป คือผู้ป่วยยังอยู่
ในภาวะวิกฤติที่อาการคงที่ และทางโรงพยาบาล จะไม่ขอชี้แจงความคืบหน้าของอาการทางคลินิก 
จนกว่าจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

- ด้าน อาน้ าอ้อย ผู้จัดการส่วนตัวของปอ ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า แพทย์เจอแล้วว่าปัญหา
อยู่ไหน ซึ่งก็จะเข้าไปจัดการแก้ไขทีละจุด ขณะที่ ปิน ชวนันท์ สหวงษ์ น้องชาย 

 
วันอังคำรที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 
 

- 'ปิน' ชวนันท์ สหวงษ์ น้องชาย 'ปอ' บวชเณรแล้ว 3 วัน ที่วัดพรหมวงศาราม หวังบุญ
กุศลช่วย 'ปอ ทฤษฎี' พ่ีชาย ฟ้ืนจากอาการป่วยหนัก โดยปินกล่าวว่า ตนตั้งใจจะมาบวช เป็นอีกบุญ
หนึ่งที่ช่วยพี่ปอ เป็นบุญใหญ่ โดยตั้งใจบวชเป็นเวลา 3 วัน จ าวัดอยู่ที่วัดพรหมวงศาราม 

- และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกประกาศ
อาการป่วยของ ปอ ทฤษฎี ว่า ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันเลือดควบคุมได้ยาก ขึ้น 
เนื่องจากมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีผลต่อการท างานของหัวใจ
และระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ความดันเลือดต่ า จึงจ าเป็นต้องท าการผ่าตัดเพ่ือระบาย
เลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายอย่างเร่งด่วนในเย็นวันนี้  

- หลังจากนั้นเวลา 21.30 น. ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกประกาศฉบับที่ 12 หลัง
ท าการผ่าตัดระบายเลือดช่องเยื่อหุ้มปอด ตั้งแต่เวลา 18.30 น. โดยผลผ่าตัดสามารถหยุดเลือดได้
ระดับหนึ่ง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันดีขึ้น แต่จ าเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกำยน 2558 
 

หลังจากท่ี หญิง รฐา และเป๊ก เปรมณัช ได้เข้าไปเยี่ยมปอ พร้อมกับออกมาให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนที่รอท าข่าวอยู่ข้างนอกว่า ปออาการดีขึ้น เริ่มรู้สึกตัวได้มากที่สุดแล้ว หลังจากที่มีค าพูดนี้
ออกมาทางคณะแพทย์ได้ยืนยันกับทางไทยรัฐออนไลน์ว่า เริ่มเห็นมีการขยับศีรษะบ้าง 2-3 ครั้ง ซึ่ง
เป็นสัญญาณที่ดี แต่เนื่องจากว่าขณะนี้ยังต้องใช้เครื่องควบคุมการหายใจอยู่ จึงจ าเป็นต้องให้ยาเพ่ือ
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กดการเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นอาจจะประเมินล าบากนิดนึง แต่ก็ถือว่าดีขึ้นเพราะการขยับศีรษะเป็น
การบ่งบอกไปในทางท่ีน่าจะดี 

ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้ออกไป จึงท าให้มีสื่อหลายส านักได้โทรศัพท์เพ่ือสอบถามกับทาง
โรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก งานนี้เลยท าให้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีออกประกาศมาอีกฉบับ เพ่ือ
ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า "ทางโรงพยาบาลขอท าความเข้าใจ การที่คุณปอมีการขยับกล้ามเนื้อบริเวณ
ศีรษะเล็กน้อย เนื่องจากหลังผ่าตัดสามารถลดยาคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะเล็กน้อย เนื่องจากหลัง
ผ่าตัดสามารถลดยาคลายกล้ามเนื้อและยากดความรู้สึก จึงท าให้ผู้ป่วยสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ขณะที่ถูกดูดเสมหะ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยรู้สึกตัว" 
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกำยน 2558 
 

10 วันแล้วที่ ปอ ทฤษฎี เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี วันนี้ยังคงมีเพ่ือนๆ 
ในวงการบันเทิงมาให้ก าลังใจ และทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นวันที่ยิ้มออก อาน้ าอ้อยเผย
เอาเครื่องพยุงการท างานของปอดและหัวใจออกแล้ว นอกจากนี้อาน้ าอ้อยเปิดเผยว่า โบ แวนด้า จะ
พาลูกสาว น้องมะลิ เข้าไปสัมผัส-เรียก พ่อปอ ทุกวัน ด้านครอบครัวยังตระเวนท าบุญเผยให้ ปอ 
กลับมาแข็งแรง ส่วนประเด็นที่ โบ ภรรยาปอ ต้องพ่ึงอย่านอนหลับเพราะอยากพักผ่อนให้เต็มที่
ตนเองก็เช่นกัน ด้านเมย์ เฟ่ืองอารมย์ ที่มาเยี่ยมปอ เผยว่าปอน่าจะมีอาการในทิศทางที่ดีขึ้น 
ครอบครัวเขาก็ยิ้ม เขาบอกว่าคุณหมอจากที่ไม่เคยยิ้มเลย วันนี้เป็นวันแรกที่ยิ้ม 
 
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 
 

โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีประกาศชี้แจงอาการป่วยของปอ ฉบับที่ 13 ว่ามีอาการแทรก
ซ้อนอื่นๆ มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ภาวะติดเชื้อและมีอาการขาดเลือดที่เท้าทัง้ 2 ข้าง 
 
วันเสำร์ที่ 21 พฤศจิกำยน 2558 
 

มีกระแสข่าวว่าวันนี้ทาง รพ.จะมีการย้ายผู้ป่วยหลายรายไปยังวอร์ดต่างๆ แต่ไม่ได้ระบุ
ว่าจะย้าย ปอ ทฤษฎี ด้วยหรือเปล่า และทาง รพ.มีการเอาพลาสติกสีขาวมาปิดทางที่เข้าไป CCU 
และมีเจ้าหน้าที่ขนเครื่องมือแพทย์เข้าทางหน้าห้อง ICU และในช่วงบ่ายทางโรงพยาบาลเชิญ
สื่อมวลชนลงมาเฝ้ารอท าข่าวบริเวณชั้นล่าง ก่อนที่เวลา 17.00 น. จะอนุญาตให้ขึ้นไปเฝ้าที่ชั้น 9 
ตามเดิม โดยบรรยากาศหน้าห้อง CCU มีคุณพ่อ โบ อาน้ าอ้อย ป๊อปปี้ น้องชายปอ กลับมาเฝ้าอยู่ใน
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ชั้น 9 โดยน้องมะลิได้ออกมาทักทาย เล่นกับสื่อมวลชน หลังจากนั้นคุณพ่อของปอ ออกมาพูดกับสื่อ
สั้นๆ ว่าวันนี้ "ขอตัวนะครับ ขอไม่พูดอะไร" 

 
วันอำทิตย์ที่ 22 พฤศจิกำยน 2558 
 

รพ.รามาธิบดี ประกาศความคืบหน้าอาการป่วยไข้เลือดออกของปอ ทฤษฎี ฉบับที่ 14 
ว่า ในคืนของวันที่ 20 พ.ย. 2558 ผู้ป่วยมีความดันเลือดที่ควบคุมได้ยากจากภาวะติดเชื้อที่เท้าซ้าย 
จ าเป็นต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้าเพ่ือควบคุมการติดเชื้อที่รุนแรง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2558 มี
ปัญหาตกเลือดซ้ าในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายจึงจ าเป็นต้องผ่าตัดหยุดเลือดในช่องปอดซ้ายในคืน
เดียวกัน อาการของผู้ป่วยในวันนี้ (22 พ.ย.2558) ความดันเลือดควบคุมได้ดี การตอบสนองของม่าน
ตายังคงปกติ การท างานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันคงที่ ยังต้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อเพ่ือให้
เครื่องช่วยหายใจท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่กับผู้ป่วย จึงไม่สามารถประเมินการรับรู้ของ
ผู้ป่วยได้ อาการแทรกซ้อนที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารลดน้อยลง 

 

 
 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2558 
 

อาน้ าอ้อยยืนยันโบว์ แวนดา เขียนข้อความในสมุดเยี่ยมของปอว่า "ขอให้ปอหาย โบว์
รอปอทุกวัน มะลิรอปอทุกวัน กลับมาท าตามสัญญาที่ปอเคยให้ไว้กับโบว์กับมะลินะ โบว์รักปอนะ รอ
ปอกลับมาทุกวินาที...โบว์+มะลิ" ด้าน ปิน น้องชายของปอ ได้บอกว่า "ก าลังใจครอบครัวตอนนี้ก็ดีขึ้น
ครับ ตัด (ข้อเท้า) ส่วนน้อยเพ่ือรักษาชีวิต ต้องเอาชีวิตไว้ก่อน ก็สงสารพ่ีปอครับ อย่างน้อยพ่ีปอก็ยัง
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อยู่กับเรา ท าให้เรามีพลัง ก าลังใจผมก็เยอะขึ้น วันนี้น้องมะลิก็เรียกพ่อจ๋าๆๆ ตามประสาเด็กแหละ
ครับ ถามหาพ่อ แต่ไม่ได้มีร้องไห้งอแงนะครับ" 

 
วันอังคำรที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 
 

อาน้ าอ้อย-ศรมนตรา พิชัยศรแผลง ออกมาเผยว่า ทีมแพทย์จะย้ายตัวปอลงไปรักษาชั้น
ล่างจริง แต่ชั้นใดยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด คาดว่าจะมีประกาศฉบับที่ 15 ออกมาให้ทราบ ถึง
ขณะนี้หากดูจากสีหน้าของทีมแพทย์ ยังไม่มีอะไรน่าเป็นกังวล มีเพียงบางจุดที่ต้องรักษาเพ่ิมเติม แต่
เป็นการผ่าตัดเล็กๆ บริเวณช่องท้อง ไม่ได้ร้ายแรงหรือเป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่ ซึ่งตนบอกมากไม่ไ ด้ 
เพราะอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้รอประกาศล่าสุดจากทีมแพทย์ผู้รักษาของ
โรงพยาบาลดีกว่า 

 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 
 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีฯ ระบุผ่าบริเวณล าไส้ใหญ่ที่มี
เลือดออก ซึ่งผ่านไปด้วยดี ไม่มีอะไรน่าห่วง พร้อมโต้ข่าวพระเอกหนุ่มถูกตัดขาอีกข้างไม่จริง วอน
ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือให้รอฟังแถลงจาก รพ. ส่วนค่ารักษาขณะนี้อยู่ที่ 4 ล้านบาท แต่เงินไม่ใช่
เรื่องใหญ่เท่าการรักษาชีวิตคน ด้านผู้จัดการส่วนตัวปอยัน อาการมีแนวโน้มดีขึ้น เชื่อผ่านจุดที่เลวร้าย
ที่สุดไปแล้ว ส่วนครอบครัวทุกคนสภาพจิตใจดี ขณะเดียวกัน สุดปลาบปลื้ม ผู้แทนของพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เข้าเยี่ยมสอบถามอาการ ระบุพระองค์โสมฯเป็น
ห่วงและให้รีบถวายรายงานทันที ขณะที่ “ประยุทธ์” อวยพรขอให้ “ปอ” หายป่วยเร็วๆ จากนั้นทีม
แพทย์พยาบาลได้จัดแถลงข่าวอาการ ปอ ว่าลืมตาหายใจเองได้ ขยับร่างกายบ้าง 
 
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
 

อาน้ าอ้อย เผย ปอ ทฤษฎี ตอบสนองมากขึ้น พยายามจะคุยและขยับมือ ท าให้คนใน
ครอบครัวยิ้มกว้างมากขึ้น ส่วนโบและน้องมะลิ ก็เข้าไปให้ก าลังใจพ่อปออย่างใกล้ชิด แจงหากปอ
อาการดีข้ึนและโบพร้อมกว่านี้อาจจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยตัวเอง 
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วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 
 

อาน้ าอ้อย ผู้จัดการส่วนตัวเผยว่าวันนี้การตอบสนองของปอยังคงดีขึ้น โบว์ แวนดา 
ภรรยาอยู่เฝ้าตลอดเวลา ปอ ส่งสัญญาณส่ายหน้าไม่ยอมให้ น้องมะลิ กลับ ด้าน ผศ.สงวน สหวงษ์ 
บิดา ปอ ทฤษฎี ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่แพทย์ได้มีการแถลง
ข่าวอาการของพระเอกหนุ่มไป อาการของปอดีขึ้นตามล าดับ มีส่งสัญญาณแสดงถึงการรับรู้ และ
ตอบสนอง ทั้งกะพริบตา และขยับแขนซ้าย ขวา แต่ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ 
 
วันเสำร์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2558 
 

อาน้ าอ้อยเผยอาการปอ ทฤษฎี ยังต้องเฝ้าระวัง หมอพบสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นไม่เชิงน่าวิตก-
รอผลตรวจก่อน ดีใจน้องมะลิไปเยี่ยมและกระซิบเรียกพ่อขาท าให้กราฟหัวใจพุ่งปรี๊ด ส่วนโบว์ แวนดา 
คอยให้ก าลังใจตลอด แย้มปอตอบกลับผ่านทางภาษากาย 
 
วันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2558 
 

อาการ ปอ ทฤษฎี ดีขึ้นเรื่อยๆ รับรู้ได้มากขึ้น ยิ้มได้ และเริ่มท าตามค าสั่ง หมอแนะให้
อัดคลิปให้ก าลังใจแทนการเข้าเยี่ยมเพ่ือเลี่ยงติดเชื้อ ช่วงเช้าคุณพ่อ ผศ.สงวน สหวงษ์ เผยว่าอาการ
ปอยังไม่มีคืบ ส่วนผลเอกซเรย์รอถามหมอ ขณะที่อาน้ าอ้อยบอกมะลิร้องหาพ่อ ส่วนอาการปอ อา
น้ าอ้อยเผยว่า เจอเชื้อโรคตัวใหม่ จนต้องภาวนาสวดมนต์ แต่เมื่อมีการตรวจอีกครั้งกลับไม่พบแล้ว 
เพราะอาจมาจากค าอธิษฐานที่คิดไปทางบวก 
 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 
 

อาน้ าอ้อยเปิดเผยว่า ยังมีจุดที่แพทย์ห่วงคือปอดและตับ พร้อมเผยต่อว่า ปอ จะกลัว
เวลาไม่เจอโบว์ ด้าน ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการของหนุ่มปอว่า ตอนนี้
ไตยังไม่ท างาน มีการติดเชื้อที่ปอดจริง บวกกับมีอาการดีซ่านและการท างานของตับยังไม่ค่อยดี  ต้อง
เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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วันอังคำรที่ 1 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อย เผยถึงอาการปอให้ฟังว่าตอนนี้ทางทีมแพทย์ก าลังรวบรวมหลายๆ อย่าง รอ
สรุปให้แน่ชัดก่อน ทางแพทย์ก าชับไม่อยากให้พูดอะไรมากเพราะกลัวข้อมูลจะผิด หมอเองก็ไม่ยอม
แพ้เฝ้าระวังตลอด เขาไม่ทอดทิ้ง ทีมแพทย์สู้ไปกับปอ ส่วนเรื่องปอดติดเชื้อไม่น่ากังวล สองวันที่ผ่าน
มาอาการคงที่ ต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิม นอกจากนี้ อาน้ าอ้อย ยังเผยต่อว่าน้องมะลิถูกคุมคามความ
เป็นส่วนตัวด้วย 
 
วันพุธที่ 2 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อยกล่าวถึงอาการพระเอกหนุ่มว่า ตนและครอบครัวของปอเข้าไปเยี่ยมภายใน
ห้อง CCU ได้เห็นการตอบสนองของปอ เวลาน้องมะลิเข้าไปพูดปอก็จะเงี่ยหูฟัง หรือตอนที่มะลิ
ตะโกนเรียก พ่อจะตอบสนอง ตนคิดว่าการตอบสนองของปอที่มีต่อลูกนั้น เป็นสิ่งอัศจรรย์มาก ปอ
พยายามหันหน้าเอียงไปตามเสียง แต่ติดที่สายยางที่ปากไม่สามารถมองเห็นได้ชัด ปอพยายามที่จะยิ้ม 
ส่วนเรื่องปอดที่ติดเชื้อนั้น ตอนนี้เบาบางลงแล้ว แพทย์ควบคุมได้ ทุกอย่างทรงตัวดีไม่มีการทรุด อยู่
ในช่วงเฝ้าระวังไม่สามารถวางใจได้ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อย ศรมนตรา อัพเดตอาการของปอ ทฤษฎี หลังจากที่ โบว์ แวนด้า ได้เข้าไป
เยี่ยมดูอาการ ก่อนจะบอกว่า วันนี้แพทย์จะยังไม่ออกมาพูด เพราะอาการยังทรงอยู่ ไม่มีอะไรน่าเป็น
ห่วง มีการกลับตัวเอนตัว เป็นวิธีการรักษา มีการคุยหยอกล้อปกติ โบว์คุยกับปอ แล้วให้พยักหน้า
ท านองนี้ แล้วให้เอียง กะพริบตา ก็ท าได้หมด ก็ท าได้หมด ดูเหมือนว่าจะคล่อง ขยับง่ายขึ้น 
 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม 2558 
 

ป๊อป ฐากูร พระเอกหนุ่มรุ่นน้องช่อง 3 ได้มาเยี่ยมและเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ฝันเห็น ปอ 
ทฤษฎี ว่าหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้ว เลยรีบรุดเยี่ยม พร้อมกล่าวระหว่างคุยกับครอบครัวปอ 
พยาบาลออกมาเรียกแม่และอาน้ าอ้อยให้เข้าไปหา บอกปอลืมตา พยายามมองหาคนในครอบครัว 
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วันเสำร์ที่ 5 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อย น้ าตาซึมตื้นตันใจ น้องมะลิเอาพวงมาลัยใส่ถุงไปให้ปอถึงขอบเตียง ร้องเรียก
พ่อ เผยปอพูดได้เอง เป็นเสียงกระซิบ บอกโบว์อยากดื่มเป๊ปซี่ ได้น าความสุขให้กับทุกคน หลังหมอ
ถอดท่อช่วยหายใจออก ขยับตัวจากนอนเป็นกึ่งนั่ง และพลิกตัว ด้านโบว์ แวนด้า ได้เผยภาพและ
ข้อความสุดซึ้งผ่านอินสตาแกรม @vanda29 เป็นภาพขณะพ่อปอก าลังอุ้มน้องมะลิ โดยระบุข้อความ
ว่า "มะลิมาแอบดูพ่อปอซ้อมพระมหาชนก พอพ่อปอรู้ว่าหนูมา พ่อปอแอบขี่จักรยานมาหามะลิ พ่อ
ปอ บอกว่า วันนี้ดีใจมากที่มะลิมาให้ก าลังใจ แล้วพ่อปอก็แสดงออกมาได้ดีมากๆ และวันนี้มะลิมาให้
ก าลังใจพ่อปอ มะลิก็หวังว่า พ่อปอจะฝ่าฟันอุปสรรคที่พ่อปอก าลังเผชิญอยู่ และกลับมามาหาหนูให้
ได้ มะลิคิดถึงพ่อปอ” 
 

  

 
วันอำทิตย์ท่ี 6 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อย ศรมนตรา เผยอาการของหนุ่มปอแบบคร่าวๆ ให้ฟังว่า ตอนนี้ยังมีการใช้
เครื่องพยุงการหายใจอยู่ สลับกับการฝึกหายใจเอง ส่วนสีหน้าของ โบว์ แวนด้า ภรรยาของ ปอ ทฤษฎี 
วันนี้ ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาก แต่ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 
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วันพุธที่ 9 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อย เผยถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มว่าเฝ้าระวังเรื่องปอด ส่วนอ่ืนๆ ยัง
เหมือนเดิม คือไม่มีอะไรทรุด เรื่องแจ้งปอว่าได้ตัดขาระดับเหนือข้อเท้า ทางแพทย์และหมอจิตวิทยา
ได้เข้าไปคุยเรียบร้อยแล้ว โดยมีโบว์ แวนด้า, คุณพ่อคุณแม่ เข้าไปด้วย ส่วนอาน้ าอ้อยอยู่ห่างๆ ซึ่งปอ
ไม่ได้แสดงความตกใจหรือเสียใจอะไรมาก 
 
วันอำทิตย์ท่ี 13 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อยเผยอาการปอโดยรวมว่ายังเหมือนเดิม คือทรงตัว มีการให้สารอาหารเพ่ิม 
น้ าหนักเพ่ิมมากขึ้น ความรู้สึกการตอบรับดี ซึ่งส่วนใหญ่คุยกับน้องโบว์ เนื่องจากวันนี้น้องมะลิไม่มาก็
เปิดเสียงให้ฟัง ทุกอย่างดีขึ้น การโต้ตอบดีขึ้น ตอนนี้พูดได้เป็นประโยคสั้นๆ ถ้าอาการเป็นแบบนี้ถือว่า
ดี คิดว่าเร็วๆ นี้คงได้ออกจากห้องซีซียู 
 
วันจันทร์ที่ 14 ธันวำคม 2558 
 

ประกาศฉบับที่ 16 จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เผยถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่ม ปอ 
ทฤษฎี สหวงษ์ ว่า มีปัญหาปอดขวาอักเสบรุนแรงขึ้นจากการติดเชื้อและลมรั่ วในช่องเยือหุ้มปอด
ด้านซ้าย จ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้ง ต้องผ่าตัดเพ่ือหยุดเลือดออกในล าไส้ 2 ครั้ง แต่ยังมี
เลือดออกซ้ าจากล าไส้บางส่วน โดยสรุปยังอยู่ในขั้นวิกฤติ และยังต้องได้รับการรักษา เฝ้าระวัง และ
ฟ้ืนฟูใน CCU อย่างต่อเนื่อง 
 
วันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2558 
 

โบว์ แวนด้า พร้อมด้วยครอบครัวเข้าไปฟังค าวินิจฉัยอาการของปอ จากนั้นเดินออกมา
พูดคุยกันเล็กน้อยด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก อีกทั้งโบว์ยังมีน้ าตาซึมออกมาเล็กน้อย ด้าน รศ.นพ.สุรศักดิ์ 
ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิเสธข่าวลือปอ ทฤษฎี ชีพจรต่ า มีการปั๊มหัวใจ ว่า
ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ไม่มีการปั๊มหัวใจใดๆ มีเพียงการเปลี่ยนท่อหายใจเท่านั้น 
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วันพุธที่ 16 ธันวำคม 2558 
 

มีประกาศฉบับที่ 17 จากโรงพยาบาลรามาธิบดีถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่ม ปอ 
ทฤษฎี สหวงษ์ ระบุว่า มีปัญหาปวดข้างขวาอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อลุกลามขึ้น ต้องได้รับการ
ปรับยาต้านจุลชีพและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อยเผยกับผู้สื่อข่าวถึงอาการของปอ ทฤษฎี ว่า ตอนนี้อาการยังทรงๆ อยู่ในขั้น
วิกฤติที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชั่วโมงต่อชั่วโมง แต่ยังมีการตอบสนองดี สื่อสารได้เล็กน้อย รวมถึง
ชี้แจงถึงกระแสข่าวลือการเสียชีวิตที่ถูกแชร์ผ่านโซเชียลเมื่อค่ าวานนี้ว่า ไม่มีมูลความจริง ข่าวลือแบบ
นี้ถูกปล่อยออกมา 2 ครั้งแล้ว ยืนยันครอบครัวมีก าลังใจดี ด้านการรักษาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
แพทย์ท าหน้าที่อย่างเต็มที่ ส่วนครอบครัวและคนใกล้ชิดท าได้เพียงส่งก าลังใจและพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้าน
โบว์ แวนด้า ถึงกับน้ าตาคลอด้วยความซึ้งใจ หลังเด็กๆ จากมูลนิธิศุภนิมิต มาร้องเพลงคริสต์มาสให้
ฟังที่หน้าห้องซีซียู ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กท่ีปอ ทฤษฎี รับอุปการะด้วย 
 
วันพุธที่ 23 ธันวำคม 2558 
 

อาน้ าอ้อยเผยได้รับค าแนะน าจากคนที่รู้จักให้เปลี่ยนชื่อให้ ปอ ทฤษฎี ตอนนี้ครอบครัว
ก าลังอยู่ในขั้นตอนการเลือกชื่อใหม่และฤกษ์ในการเปลี่ยนชื่อให้ปออยู่ ส่วนเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อนั้นเป็น
เพราะมีคนแนะน ามาว่าให้เปลี่ยนให้ปอ เป็นการแก้เคล็ด 
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวำคม 2558 
 

รพ.รามาธิบดี ออกประกาศฉบับ 18 แจงผ่าตัดปอดซ้ายปอเหตุลมรั่วรุนแรงมีผลต่อการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ ท าให้ไม่สามารถให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพได้ หลังผ่า 
สัญญาณชีพ ม่านตาตอบสนองคงท่ี ยังอยู่ขั้นวิกฤติ เฝ้าระวัง CCU ต่อ 
 
 
 
 



294 
 

วันพุธที่ 30 ธันวำคม 2558 
 

แต้ว ณฐพร เดินทางมาเยี่ยมปอ มาให้ก าลังใจครอบครัวก่อนปีใหม่ เผยอาการปอทุก
อย่างยังทรงตัวเหมือนเดิม บอกโบว์เข้มแข็งมาก และเป็นก าลังใจที่ดีมากๆ ให้กับปอ ด้านครอบครัวส
หวงษ์มอบของขวัญปีใหม่ให้สื่อมวลชนเป็นการขอบคุณส าหรับก าลังใจ โดยให้น้องมะลิมาแจก
ของขวัญให้สื่อมวลชน 
 
วันศุกร์ที่ 1 มกรำคม 2559 
 

อาน้ าอ้อย ศรมนตรา ได้เปิดเผยถึงอาการล่าสุดของพระเอกหนุ่มหลังจากที่นอนพัก
รักษาตัวมานานว่า อาการทรงตัวเหมือนเดิม หมอลดการให้ยาความดัน และยาคลายกล้ามเนื้อลง 
เพ่ือให้ผ่อนคลายขึ้น ปอดยังมีรูรั่วแต่ไม่เป็นที่น่ากังวล และปอดเริ่มขยายขึ้น ร่างกายอยู่ในระหว่างฟ้ืน
ตัว เหลือรอให้ปอดดีขึ้นอย่างเดียว ทางด้านพยาบาลจับพลิกตัวเพ่ือไม่ให้เกิดแผลกดทับ แต่ก็ยังต้อง
เฝ้าระวัง ทางด้านภรรยา โบว์ แวนด้า เข้าไปสวดมนต์ข้ามปีข้างเตียงปอ 
 
วันเสำร์ที่ 2 มกรำคม 2559 
 

อาน้ าอ้อยเผยอาการปอโดยรวมดีกว่าเมื่อวาน พยายามลืมตา ขยับมือและหันหาเสียง 
แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ปอดอยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟู คุณหมอลดยาคลายกล้ามเนื้อและลดความดัน เริ่ม
ถอดอุปกรณ์บางอย่าง 
 
วันจันทร์ที่ 4 มกรำคม 2559 
 

ครอบครัวสหวงษ์ใจชื้น ยิ้มได้ อาการปอ ทฤษฎี เริ่มดีขึ้น แม้ยังมีรูรั่วที่ปอดและ
เลือดออกเล็กน้อย แต่หมอระบุไม่น่ากังวลเพราะพระเอกหนุ่มหายใจเองได้แล้ว ส่วนการตอบสนอง
อ่ืนๆ ดีขึ้น ด้าน โบว์ แวนด้า โพสต์รูป ปอ-น้องมะลิ ช่วยกันหยอดกระปุกออมสิน พร้อมข้อความ 
หยอดกระปุกตามท่ีพ่อปอสอนเต็มแล้ว ให้พ่อตื่นมาดูเร็วๆ 
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วันอังคำรที่ 5 มกรำคม 2559 
 

ปิน ชวนันท์ น้องชาย พูดถึงอาการปอ ทฤษฎี ว่าอาการยังทรง เริ่มรู้สึกตัว แต่ปอดยัง
ต้องเฝ้าระวัง ปัดไม่ทราบเรื่องเจาะคอต้องถามจากคุณหมอ เผยเล่าเรื่องมะลิไปแจกตุ๊กตาวันเด็ก 
พ่ีชายน้ าตาไหล คาดว่าจะคิดถึงน้องมะลิ 
 
วันอังคำรที่ 12 มกรำคม 2559 
 

อาน้ าอ้อยเผยอาการป่วย ปอ ทฤษฎี มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ตอบรับดี รับรู้ทุกอย่าง ลืม
ตาได้เต็มที่เพราะหมดฤทธิ์ยานอนหลับพอดี ตอนนี้หมอให้ยานอนหลับเป็นเวลา และร่างกายค่อยๆ 
ฟ้ืนฟูเองขึ้นเรื่อยๆ ส่วนประกาศจากทางโรงพยาบาลต้องคอยติดตามจากทางทีมแพทย์อีกที ด้าน ผศ.
สงวน สหวงษ์ คุณพ่อของปอ ได้แจงถึงเรื่องที่แพทย์เจาะคอเพ่ือช่วยการหายใจของปอให้ดีขึ้น รักษา
ไปตามอาการ โดยรวมถือว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆ แต่จะออกจากห้อง CCU เมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบ ไม่
เครียดหลังเจอเพจปลอมปล่อยข่าวปอในทางไม่ด ี
 
วันเสำร์ที่ 16 มกรำคม 2559 
 

อาน้ าอ้อย ศรมนตรา กล่าวว่า เข้าไปเยี่ยมดูอาการปอในห้อง CCU 2 ครั้ง พบว่าปอยัง
นอนหลับอยู่ แต่มีหน้าตาสดใสขึ้น หลังจากท่ีโบว์พาน้องมะลิเข้าไปเยี่ยมพ่อของเขาในห้อง ปรากฏว่า
ปอตื่นขึ้นมาแล้วน้องมะลิเข้าไปเต้นโยกย้ายส่ายสะโพกให้ พ่อดู ตามประสาเด็ก ปอถึงกับยิ้ม เมื่อได้
เห็นความน่ารักของลูกสาว แสดงว่าสามารถรับรู้ได้มากขึ้น ส่วนรายละเอียดของอาการไม่สามารถพูด
ได้ ต้องสอบถามไปยัง รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดีกว่า เพราะท่านจะ
เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการได้ดีที่สุด 
 
วันจันทร์ที่ 18 มกรำคม 2559 
 

เวลา 10.45 น. ได้มีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้น าม่านสีขาวมากั้นบริเวณหน้าห้องซีซี
ยู โดยมีเจ้าหน้าที่แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า จะมีการย้ายผู้ป่วยใหม่เข้ามา และบอกผู้สื่อข่าวว่า งดถ่ายรูป 
จากนั้น 12.40 น. ผู้สื่อข่าวได้สอบถามอาน้ าอ้อยเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้น าม่านมากั้นใช่เคสของ
ปอไหม ซึ่งอาน้ าอ้อยเผยว่า "ใช่ แต่รายละเอียดยังไม่ทราบ" และในเวลา 14.00 น. ได้มีประกาศจาก
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โรงพยาบาลรามาฯ แจ้งว่า ภาวะปอดขวาที่ติดเชื้อลุกลามนั้น ท าให้อาการของปอทรุดลงมาโดยตลอด 
จนไม่ตอบสนองต่อการรักษา และถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเวลา 11.50 น. สิริอายุ 35 ปี. 

 
วันอังคำรที่ 19 มกรำคม 2559 
 

ช่วงเช้ามืดมีการแต่งหน้าให้ปอหลังจากการเสียชีวิต โดย จิ๊ก - เนาวรัตน์ ยุกตระนันท์ 
และเคลื่อนย้ายศพของปอออกจากห้องดับจิต (ห้องสุดท้าย) โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือเดินทาง
กลับไปพิธีบ าเพ็ญกุศลที่วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ นายสุริยะพันธ์ ประทานน้ าหลวงอาบศพ  

 

 
 
วันอำทิตย์ท่ี 24 มกรำคม 2559 
 

- ประชาชนนับแสนคนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็น
กรณีพิเศษ แก่นายทฤษฎี สหวงษ์ หรือ ปอ ในวันนี้ ที่เมรุวัดกลาง พระอารามหลวง อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์  

- เวลาประมาณ 15.00 น. มีการแสดงโขน หน้าเมรุ ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง มรดกทาง
วัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญา ชื่อชุดศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ เป็นโขนพระราชทานเมื่อปีที่แล้ว โดย
สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
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- จากนั้นน าหีบเพลิงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมดอกไม้จันทน์
ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขึ้นสู่เมรุ นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก้ครอบครัวสหวงษ์  

- เวลาประมาณ 18.00 น. ได้ท าพิธีประชุมเพลิงร่างปอ ทฤษฎี ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ โดย 
โบว์ แวนด้า และ คุณแม่ของปอ ร่ าไห้ตลอดเวลาจนเกือบเป็นลม  จากนั้นประชาชนได้แยกย้ายกัน
กลับด้วยความอาลัย 
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ประสบการณ์ท างาน    ปี พ.ศ. 2554 – 2555 : ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ บริษัท     
                  เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  
                 จ ากัด (มหาชน) 
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