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The purposes of this research are three folds: Firstly, to study performing art through
media using the case study of reality shows in the context of consumerism culture of
Thailand; Secondly, to study the relationship between media and performing art in the case of
reality shows in Thailand; and thirdly, to study the interrelationships between reality shows in
Thailand and the group of Thai people as well as the Thai community in the context of
consumerism culture of Thailand.
In execution, the researcher investigated the development of reality shows in Thailand
by emphasizing analytical studies in the case of the show “Academy Fantasia (AF): An act of
the Dream Catchers”. This is due to the fact that this show has gained highest popularity from
Thai viewers and has had continuous social impacts and roles in Thai society. In addition, the
show, more than any other shows, has brought about clear picture of gatherings of the group
of Thai people. By studying this show, it will lead to explanation and understanding of
performing art through media. In order to achieve the purposes of this research in terms of
space and time, the research chose to conduct analytical studies in the data relating to reality
shows in Thailand by indicating the period of time and the space for studies. The show
started broadcasting to the consumers in Thailand at the period of time in the year 1988
(B.E.2540) until the present time.
Moreover, the research studied the data in time of the final round when there was an
announcement of the show winner. Such study was pursued in an attempt to understand the
phenomenon. The research not only covered the studies of that final round, but also the
investigation of activities afterwards such as mini concerts as well as meet and greet sessions
of AF artists and AF fan clubs, the investigation of which benefited in behavioral studies of
viewers and artists, as well as in explanation of the interactions/interrelationships of the reality
shows in Thailand and the group of Thai people as well as the Thai community in the context
of consumerism culture of Thailand.

The results of this research are 1) reality show is the reflection of complex mythologies in

Thai performing arts via media 2) the process of reality show is the practice of commodity to
become a culture and 3) reality show is the core of imagining community construction in Thai
consumerism culture context.
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ประกาศคุณูปการ
ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี เ้ ป็ นการรวบรวมสรรพความรู้ ที่ข้าพเจ้ าได้ รับความกรุ ณาอย่างสูงจาก
คณาจารย์ผ้ ูประสิทธิ ประสาทวิชาและให้ โอกาสข้ าพเจ้ าได้ ทํางานจนสําเร็ จสมดังตังใจ
้ ทัง้ นี ้ข้ าพเจ้ า
ขอกราบขอบพระคุณผู้มีคณ
ุ ปู การดังต่อไปนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ‘ครู’ ที่เคารพรักยิ่งทุกท่านที่ให้ ความรู้ และการศึกษาจนข้ าพเจ้ ามีวนั นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตังเจริ
้ ญ ผู้ให้ ความ
เมตตาและเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ง ามให้ กั บ ศิ ษ ย์ เ สมอมา ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ผู้พรํ่ าสอนให้ ความรู้และทําให้ ศิษย์พากเพียรและเป็ นแรงบันดาลใจผู้ผลักดันให้
ศิษย์ได้ ทํางานจนสําเร็ จลุล่วง ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ผู้ให้ ความรู้
และชี ้แนะวิธีคิด ตลอดจนให้ ประสบการณ์ในการทํางานที่มีคา่ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
กิ ติ ม า สุ ร สนธิ ที่ ไ ด้ กรุ ณ าให้ ความช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า และให้ คํ า ปรึ ก ษา ด้ วยความเอาใจใส่
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม ที่ได้ เพิ่มพูนความรู้และเติมเต็มประเด็น
ทางวิชาการซึง่ ทําให้ ปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี ้มีความสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ดร.เบญจพร ดีขุนทด ดร.หริ นทร์ สูตะบุตร ที่ได้
กรุ ณาให้ คําปรึกษาแนะนําในสิ่งที่เป็ นประโยชน์พร้ อมทังปรั
้ บปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องของปริ ญญานิพนธ์
เพิ่มประเด็นทางวิชาที่กว้ างไกลยิ่งขึ ้น ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยที่เป็ นแหล่งศึกษาที่ให้ โอกาสและ
สนับสนุนให้ ข้าพเจ้ าทําปริ ญญาจนสําเร็ จ
ขอขอบพระคุณผู้เกี่ ยวข้ องกับเรี ยลลิตี ้โชว์และรายการอคาเดมี แฟนเทเชียทุกท่านที่ได้ กรุ ณา
สละเวลาให้ สมั ภาษณ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นอย่างมาก
สุดท้ ายสิ่งที่ ผ ลักดันให้ ข้าพเจ้ าสามารถทําปริ ญญานิพ นธ์ สําเร็ จลงได้ นนั ้ ได้ แก่ บุพการี และ
ครอบครัว ทังครอบครั
้
วสุขบรรจงและครอบครัวดอกไม้ คุณอุดมพงษ์ ดอกไม้ คุณสิริพินท์ ดอกไม้ และ
มิ ต รสหายทุกคนที่ ใ ห้ ค วามรั กและความห่ว งใย รวมทัง้ สนับ สนุน ในทุก ภารกิ จ ในชี วิ ตของข้ า พเจ้ า
ขออํานาจคุณพระศรี รัตนไตรและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ ทกุ ท่านผู้มีคณ
ุ ูปการแก่ข้าพเจ้ า
ประสบแต่ความสุขและความเจริ ญทุกท่านด้ วยเทอญ
สามมิติ สุขบรรจง
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
“เรียลลิตี้โชว” เปนรายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมอยางสูงจากผูชม นับตั้งแตถือกําเนิดขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อหกทศวรรษที่ผานมา แอนเนทท ฮิล (Annette Hill) ศาสตราจารยดานสื่อ
และผู ช มสื่ อโทรทั ศน (media audiences) จากสถาบัน วิจัยดา นการสื่อสารและสื่อมวลชนศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ยเวสต มิ น ส เ ตอร (Westminster University) แหง สหราชอาณาจักร ไดนิยามรายการ
“เรียลลิตี้โชว” วา เปนรายการโทรทัศนที่มีลักษณะและเทคนิคการนําเสนอแตกตางไปจากรายการทั่วไป
โดยมี รู ป แบบย อ ยที่ ห ลากหลาย แต ทุ ก รายการต า งมี ลั ก ษณะร ว มที่ สํ า คั ญ คื อ การนํ า เสนอ
“ความจริง คนจริง และเรื่องจริง” (Annette Hill. 2005)
ขณะที่ ริชารด คิลบอรน (Richard Kilborn) นักผลิตรายการเรียลลิตี้โชว ผูมีชื่อเสียงแหง
สหรัฐอเมริกา ไดอธิบายความหมายของ ‘Reality TV’ วา เปนรายการโทรทัศนที่เกิดจากการบันทึก
เหตุการณในชีวิตประจําวัน ทั้งสวนบุคคลและกลุมคนอยางรวดเร็ว ดวยอุปกรณกลองวีดีโอที่มีน้ําหนัก
เบา โดยพยายามทําใหเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ผานรูปแบบ และเรื่องราวที่หลากหลาย
การรวมกันของปจจัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีวิธีการตัดตอใหเปนรายการที่นาดึงดูดตอผูชมเปาหมายของ
รายการ และสามารถทําใหผูช มเชื่อวา เหตุการณที่ถูกบันทึกและนําเสนอ คือ ‘ความเปนจริง’ หรื อ
‘Reality’ ดังนั้น คิลบอรนจึงเรียกรายการโทรทัศนประเภทนี้วา “Reality TV” ตอมาก็ไดถูกเรียกอีกนาม
วารายการ “Reality Show” (Kilborn.1994 : 423) สําหรับประเทศไทยไดเรียกรายการดังกลาวทับศัพท
วา “เรียลลิตี้โชว” ซึ่งหมายถึง รายการโทรทัศนตามนัยของนักวิชาการและนักปฏิบัติการสื่อโทรทัศน
ขางตน ที่ยังคงยึดมั่นในหลักการสะทอนใหเห็น ‘ความเปนจริง คนจริง และเรื่องจริง’ อันเปนเงื่อนไข
หลัก หรือเอกลักษณของรายการ ‘โชว’ หรือการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีนัยยะของ ‘ความเปนจริง’
กระบวนการในการทําหนาที่ของเรียลลิตี้โชว มีกลไกในการนําเสนอความจริงที่สลับซับซอน
แยบยล และแตกตางจากการนําเสนอ ‘เรื่องราวเกี่ยวกับความจริง’ ในแบบของศิลปะการแสดงประเภท
ละคร หรือนาฏศิลป กลาวคือ การนําเสนอ ‘เรียลลิตี้โชว’ ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ จะมีลักษณะ
เสมือนการบันทึกความจริงตามธรรมชาติ ไมมีการแตงเติมหรือทําใหดูเปน ‘การแสดง’ นักแสดงถูกทํา
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ใหเสมือนอยูในสภาพเดียวกับที่พวกเขาดําเนินชีวิตประจําวัน อาทิ การสนทนา การแสดงอากัปกิริยา
รวมไปถึงการแตงกาย และความเปนอยูที่ไมตางจากคนทั่วไปในสังคมไทย จึงทําใหผูชมมีสวนรวมกับ
ผูแขงขัน ในสถานการณตาง ๆ และไดรวมแสดงอารมณความรูสึกนึกคิด หรือแสดงอารมณรวมไปกับ
การแสดงที่ดูเหมือน ‘เปนเรื่องจริง’
จากพั ฒ นาการในด า นรู ป แบบที่ ห ลากหลายของเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว พบว า รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว
ทุกรายการตางก็มีองคประกอบตามหลักการของศิลปะการแสดงทั้ง 3 ประการ คือ ผูแสดง เรื่องราว
และผูชม กระนั้นก็ตาม เรียลลิตี้โชวยังมีอัตลักษณของตนที่แตกตางไปจากศิลปะการแสดงประเภทอื่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการนําเสนอเรื่องราวของตัวละคร และปฏิสัมพันธของตัวละครที่สัมพันธกับ
‘ความจริง’ โดยอาศัยสื่อโทรทัศนเปนเครื่องมือสําคัญ ตั้งแตกระบวนการถายทํา ตัดตอ และการสงสาร
ที่เปนภาพและเสียงของผูแสดงไปยังผูชม เรียลลิตี้โชวจึงถือเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ
การที่รายการเรียลลิตี้โชวมีรูปแบบการนําเสนอให ‘ดูเหมือนชีวิตจริง’ จึงสอดรับกับคําอธิบาย
ของคอนสแตนติน สตานิสลาฟสกี ผูนําคนสําคัญทางการแสดงแนวสัจนิยม (realism) ซึ่งถือหลักเกณฑ
วา ‘ละครคือชีวิต’ (Theatre is life itself) ซึ่งเปนการนําเสนอที่แตกตางจากลักษณะของศิลปะการแสดง
ในรูปแบบของ ‘ละครคือละคร’ (Theatre is Theatre) อันเปนขนบที่คุนชิน หลักเกณฑเกี่ยวกับการแสดง
ที่ส ตานิ ส ลาฟสกี นําเสนอไวนั้น ยัง อธิ บายถึง การสร างความเชื่ อในบทบาทและสภาพแวดล อมของ
เรื่อง การจําอารมณและอากัปกิริยาในชีวิตจริงเพื่อนํามาใชในการแสดง และเพื่อใหชีวิตของตัวละคร
ออกมาสู ส ายตาของผู ช มอย า งมี ศิ ล ปะ และเป น ธรรมชาติ แลดูป ราศจากการเสแสร ง หรื อปรุ ง แต ง
(Stanislavski, 1989)
คําอธิบายของสตานิสลาฟสกีสอดคลองกับนิโคไล นิโคเลวิช อีฟไรนอฟ (Nikolai Nikolayevich
Evreinov) ผูกํากับการแสดงและนักทฤษฎีดานการแสดงคนสําคัญในยุคสัจนิยม ไดนําเสนอความคิด
และถกเถียงกับนักคิดในยุคกอนหนาเขาเกี่ยวกับบทบาทของศิลปะการละครถึงประเด็นที่วา ละครเปน
การเลียนแบบธรรมชาติ อีฟไรนอฟกลาววาแทจริงแลว ‘ละครคือทุกอยางรอบตัวเรา’ โดยชี้ใหเห็นวา
ธรรมชาติเต็มไปดวยขนบที่มีความเปนละคร อาทิ ตนไมทะเลทรายพยายามแปลงสภาพใหเหมือนหิน
หรือหนูแกลงตายเพื่อจะหนีใหพนกงเล็บของแมว ฯลฯ อีฟไรนอฟสรุปความคิดเกี่ยวกับศิลปการละคร
และการแสดงไววา ละครคือสัญลักษณสากลของการดํารงอยู เขาอธิบายไวในหนังสือชื่อ Apology for
Theatricality วาในการทําละครของชีวิตนั้นหนาที่ของศิลปนทุกคนคือ ละครตองไมหยิบยืมจากชีวิตมาก
เกินไป ในขณะเดียวกันชีวิตก็ตองไมหยิบยืมจากละครมากเกินไปเชนเดียวกัน (Evreinov, 1908)
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จากทัศนะของนักวิชาการดานศิลปะการแสดงจึงสองสะทอนใหเห็นวา เรียลลิตี้โชว ในฐานะ
ศิลปะการแสดงผานสื่อมิไดเปนเพียงนาฏยลีลา หรือภาพยนตรที่หยุดนิ่ง แตเปนศิลปะการแสดงที่เปน
สวนหนึ่งของชีวิตและสังคม รวมทั้งยังมีพลังอํานาจสําคัญที่สามารถสรางกลุมคนในการบริโภคสินคา
ผานการบริโภคศิลปนที่ถูกผลิตสรางดวยกระบวนการของศิลปะการแสดงผานสื่อ จนกลายเปน ‘ดารา’
ที่ถูกชื่นชมถึงในระดับคลั่งไคล และศิลปนดังกลาว ไดโนมนําใหกลุมคนที่คลั่งไคลเหลานั้น ปฏิบัติการใน
รูปแบบต า ง ๆ รวมถึ ง บริ โภคสิ น ค า จนกระทั่ ง ก อให เ กิ ดพลวั ตด านต าง ๆ ของกลุ ม คนที่ รวมตั วกั น
สนับสนุนศิลปนในฐานะแฟนคลับ ในระดับที่เปน ‘ชุมชน’ อีกแบบหนึ่ง ประการสําคัญ ปรากฏการณ
ของชุมชนดังกลาวมีขนาดของมวลชนจํานวนมหาศาล ที่ถูกทําใหกลายเปนทั้งฐานของการบริโภคศิลปะ
ศิ ล ป น และสิ น ค า รวมทั้ ง สามารถสร า งผลกํ า ไรให กั บ ผู ล งทุ น และสนั บ สนุ น รายการอย า งคุ ม ค า
ขณะเดียวกัน ก็สามารถสนับสนุนและสราง ‘นักลาฝน’ ที่ตนสนับสนุนใหกลายเปนศิลปนได
ในเวลาอันจํากัด และสามารถสรางชุมชน ที่เกิดจากการรวมกลุมจากผูสนับสนุนศิลปนคนเดียวกันอยาง
มีพลวัตตอสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งนอกจากจะปรากฏในประเทศไทยแลว ในปจจุบัน ศิลปนที่ถูก
สรางจากรายการเรียลลิตี้โชวเหลานี้ ยังถูกผูกโยงกับการผลิตรายการ และบริโภคสินคาในระดับภูมิภาค
(region) ดวยวิธีการสงผานศิลปนที่ถูกสรางขึ้นจากเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย ไปเชื่อมโยงกับศิลปนที่
ถู ก สร า งขึ้ น จากรายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ใ นต า งประเทศเช น ประเทศเกาหลี ญี่ ปุ น และ จี น เป น ต น
เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย จึงกลายเปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ ที่เชื่อมตอศิลปะการแสดงภายใต
วั ฒ นธรรมบริ โภคนิ ยมในระดั บภู มิ ภ าค ที่ควรสนใจและควรถูกยกระดับการอธิบายใหเ ทียบทันกับ
ความสลับซับซอนของทั้งศิลปะการแสดงที่ผูกโยงกับสื่อ และถูกวางอยูในฐานของระบบธุรกิจการคา
และวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ในฐานะที่ผูวิจัยเปนนักวิชาการทางดานศิลปะการแสดง และเปนผูมีสวนรวมในฐานะผูฝกสอน
นักแสดง ซึ่งเรียกวา “acting trainer” ของรายการเรียลลิตี้โชว จึงเกิดความสนใจวา รายการเรียลลิตี้โชว
ในฐานะศิลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มีลักษณะรวม และ/หรือแตกตางจาก
ศิลปะการแสดงชนิดอื่นอยางไร คุณคาทางสุนทรียศาสตรของเรียลลิตี้โชวมีปจจัยใดเปนตัวกําหนด
คุณ คา และรายการเรี ย ลลิ ตี้โ ชว ใ นประเทศไทยมี ค วามเป น มาอย างไร มีป ฏิสั ม พั น ธ กับ เงื่ อนไขใน
พัฒ นาการทางสัง คม วั ฒนธรรม และเทคโนโลยีอยางไร นอกจากนี้ ดวยศิลปะการแสดงดัง กล าว
เกี่ยวของกับสื่อโดยตรง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําความเขาใจบทบาทของสื่อที่มีตอรายการเรียลลิตี้โชวใน
ฐานะที่เปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ วา สื่อมีกระบวนการและ/หรือกลไก ในการกําหนดและกํากั บ
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รูปแบบทางศิลปะการแสดงดังกลาวอยางไร อํานาจของสื่อไดสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางศิลปน
ผูชม ผูผลิตรายการ และกลุมผูสนับสนุนรายการอยางไร และในบริบทของโลกาภิวัตน ไดสงผลตอ
วัฒ นธรรมบริ โภคนิ ยมในสั ง คมไทยที่ กลายเปน เงื่อนไขในการเกิดขึ้น และดํารงอยูของเรียลลิตี้โชว
ขณะเดียวกันพลานุภาพของสื่อไดสงผลตอการบริโภคความเปนศิลปนและสินคาตางๆ นานา รวมทั้งได
สร า งให เ กิ ด กลุ ม คน และชุ ม ชนรู ป แบบใหม ใ นสั ง คมไทย ที่ เ กิ ด จากการเชื่ อ มโยงจิ น ตนาการด ว ย
ศิลปะการแสดงผานสื่ออยางไร
เพื่อคลี่คลายคําถามวิจัยขางตน ผูวิจัยไดใชแนวคิดสําคัญตอการศึกษาวิจัย 4 กลุมแนวคิด
ไดแก 1) แนวคิดที่เกี่ยวของกับเรียลลิตี้โชว เพื่อทําความเขาใจรายการเรียลลิตี้โชวซึ่งเปนตัวบทของ
การศึกษา 2) แนวคิดเรื่องศิลปะการแสดงและสุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง เพื่อทําความเขาใจ
เรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงรูปแบบหนึ่ง 3) แนวคิดที่เกี่ยวของกับสื่อ การใชสื่อ และมายาคติกับ
สื่อ เพื่อทําความเขาใจในเรื่องของ “ความจริง” ของรายการเรียลลิตี้โชวดังกลาว และ 4) แนวคิดเรื่อง
สั ง คม ชุ ม ชนจิ น ตนาการ วั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย ม เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจปรากฏการณ ข องผู ช มและ
ผูสนับสนุนศิลปนผานสื่อ ดังนําเสนอไวในบทที่ 2
ทั้งนี้ เมื่องานวิจัยเรื่องนี้ สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค จะกอประโยชนโดยตรงตอวงวิชาการดาน
ศิลปะการแสดงของประเทศไทย ที่ยังขาดองคความรูทั้งในสวนของกระบวนแบบของศิลปะ และมิติทาง
ประวั ติ ศ าสตร ข องศิ ล ปะการแสดงเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ซึ่ ง สามารถนํ า ไปพั ฒ นาเป น ตั ว แบบ (model)
ทางความคิดในการสรางศิลปน รวมถึงการเปนฐานความรูในการพัฒนารายวิชาเรียนระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ยังจะกอประโยชนตอวงวิชาการดานสื่อและวงวิชาการทางสังคมวัฒนธรรม ที่สามารถทํา
ความเขาใจปรากฏการณและการกําเนิดชุมชนรูปแบบใหม ในสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม ผานชุด
ความสัมพันธทางสังคม ที่ถูกยึดโยงกันไวดวยเรียลลิตี้โชว ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท
วัฒนธรรมบริโภคนิยม

คําถามการวิจัย
1. รายการเรียลลิตี้โชว ใ นฐานะศิ ลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิล ปะ (art style) ที่มี
ลั ก ษณะร ว ม และ/หรื อ แตกต า งจากศิ ล ปะการแสดงชนิ ด อื่ น อย า งไร คุ ณ ค า ทางสุ น ทรี ย ภาพของ
เรียลลิตี้โชวมีปจจัยใดเปนตัวกําหนดคุณคา รายการเรียลลิตี้โชวในประเทศไทยมีความเปนมาอยางไร
มีปฏิสัมพันธกับเงื่อนไขในพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอยางไร
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2. บทบาทของสื่ อที่มี ตอเรียลลิตี้โชวใ นฐานะที่เปน ‘ศิล ปะการแสดงผานสื่อ’ มีกระบวนการ
และ/หรือกลไก ในการกําหนดและกํากับกระบวนแบบศิลปะการแสดงอยางไร และปจจัยหรืออิทธิพล
ของอํานาจของสื่อไดสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางศิลปน ผูชม ผูผลิตรายการ และกลุมผูสนับสนุน
รายการอยางไร
3. บริบทของโลกาภิวัตนไดสงผลตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย และวัฒนธรรมดังกลาว
ไดกลายเปนเงื่อนไขตอการเกิดขึ้น และดํารงอยูของเรียลลิตี้โชว ขณะเดียวกันพลานุภาพของสื่อในบริบท
วัฒนธรรมบริโภคนิยม ไดสงผลตอการบริโภคความเปนศิลปนและสินคาตางๆ นานา รวมทั้งไดสรางให
เกิดกลุมคนและชุมชนรูปแบบใหมในสังคมไทย ที่เกิดจากการเชื่อมโยงจินตนาการดวยศิลปะการแสดง
ผานสื่ออยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาศิลปะการแสดงผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิตี้โชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ของสังคมไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อกับศิลปะการแสดงกรณีรายการเรียลลิตี้โชวในประเทศ
ไทย
3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางรายการเรียลลิตี้โชวในประเทศไทยกับกลุมคนและชุมชนใน
บริบทของวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย

ขอบเขตของการวิจัย
ผู วิ จั ย ศึ ก ษาพั ฒ นาการของเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ใ นประเทศไทย โดยเน น การศึ ก ษาวิ เ คราะห ก รณี
รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) เนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการที่มีผูชมในประเทศ
ให ความนิ ยมสู ง สุดและเปน รายการที่มีบทบาททางสัง คมอยางตอเนื่อง รวมถึง รายการดังกลาวยัง
กอใหเกิดการรวมกลุมคนที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากกวาทุกรายการ การเลือกศึกษากรณี
รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว อคาเดมี แฟนเทเชี ย นี้ จึ ง สามารถนํ า ไปสู ก ารอธิ บ ายและทํ า ความเข า ใจ
ศิลปะการแสดงผานสื่อในภาพรวม เพื่อตอบวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตั้งไว
ในดานขอบเขตเรื่องพื้นที่และเวลา ผูวิจัยเลือกศึกษาวิเคราะหขอมูลที่สัมพันธกับเรียลลิตี้โชวใน
ประเทศไทยโดยกําหนดชวงเวลาและพื้นที่ที่จะศึกษา คือ เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนปที่เรียลลิตี้โชว
เริ่ ม เผยแพร สู ผู บ ริ โ ภคในประเทศไทยเป น ต น มา จนถึ ง ป จ จุ บั น นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาข อ มู ล
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ในวันประกาศผลการตัดสิน ผูชนะของรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณ
รวมทั้งศึกษาขอมูลในวันที่มีการจัดกิจกรรมหลังจบรายการเรียลลิตี้โชวอาทิ มินิคอนเสิรต และการจัด
คายศิลปนอคาเดมี แฟนเทเชียพบแฟนคลับ เปนตน เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาพฤติกรรมของผูชม
และศิลปน รวมทั้งเพื่อนําขอมูลมาใชอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยในมิติเรื่องปฏิสัมพันธระหวาง
รายการเรี ย ลลิ ตี้ โชว ใ นประเทศไทยกั บกลุ ม คนและชุม ชนในบริ บ ทของวั ฒ นธรรมบริโ ภคนิ ย มของ
สังคมไทย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
งานวิจัยเรื่อง “เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” เปนงานวิจัยที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอวงวิชาการดาน
ศิลปะการแสดง สื่อและสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งเปนประโยชนตอภาครัฐ ดังนี้
1. วงวิชาการดานศิลปะการแสดงสามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใชประโยชน
เพื่อทําใหเกิดความเขาใจทั้งในมิติทางประวัติศาสตร หรือพัฒนาการของศิลปะการแสดงในรายการ
เรียลลิตี้โชวในประเทศไทยโดยภาพรวมที่ถูกถักทอเชื่อมโยงกับรายการเรียลลิตี้โชวในตางประเทศ ซึ่ง
สามารถที่จะนําไปใชเปนตัวแบบ หรือโมเดลทางความคิดในการสรางศิลปน เพื่อนําไปบูรณาการเปน
องคความรูในระดับสูงตอไป
2. วงวิชาการดานสื่อ สามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใชประโยชนในการทําความ
เขาใจเรื่องของพลัง อํานาจ และปฏิสัมพันธของของสื่อที่เกี่ยวของกับศิลปะการแสดงผานสื่อ ทั้งนี้อาจ
เอื้ อประโยชน ใ ห กับการศึ กษาระดั บพื้น ฐาน ไปจนถึง การศึกษาดานนวัตกรรมการสื่ อสารสั ง คมใน
ระดับสูง
3. วงวิชาการดานสังคมวัฒนธรรมไทย สามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้ไปทําความ
เข า ใจกั บ ปรากฏการณ ท างสั ง คมที่ เ กิด ขึ้น ภายใตบริ บทบริ โภคนิ ยมผา นศิ ล ปะการแสดงที่เ รีย กว า
เรียลลิตี้โชว
4. รัฐ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้มาใชเปนขอมูล
พื้ น ฐานในการทํ า ความเข า ใจสภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย ของไทย และสามารถนํ า ไปสู
การถกเถียงทางวิชาการ อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบ และ/หรือเปนแบบรางแนวคิดในการศึกษาชุมชน
รูปแบบใหมที่เปนสวนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมโลก

7

นิยามศัพท
1. เรียลลิตี้โชว ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง ศิลปะการแสดงผานสื่อที่ถูกนํามาใชนําเสนอภาพ
เหตุการณที่อางถึง ‘ความเปนจริง’ ที่เกี่ยวกับบุคคล และกลุมคน ผูถูกคัดเลือกเขาไปใชชีวิตรวมกัน ณ
สถานที่และสถานการณชุดหนึ่งที่ถูกกําหนดขึ้นโดยกลุมผูผลิตรายการ ซึ่งไดใชกลองถายภาพเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ และเผยแพรสูผูบริโภคผานสื่อโทรทัศนเปนชวงเวลาตอเนื่องกัน โดยมีเปาหมายเพื่อกระตุน
ใหเกิดการบริโภคสินคาและบริการของผูสนับสนุนรายการ
2. สื่อ ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง ตัวกลางที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการผลิตและสงสารใน
รายการเรียลลิตี้โชว เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ ในเงื่อนไขของการผลิต การนําเสนอและสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางผูชม ผูบริโภค ผูผลิตรายการและศิลปนในรายการเรียลลิตี้โชว โดยมีสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก
3. ศิลปน ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง ผูเขาแขงขันในรายการเรียลลิตี้โชว ที่ไดรับการฝกฝนและ
กําหนดสถานการณใหไดรับความรูความสามารถในสาขาการแสดง การขับรอง และการเตน จนเปนที่
รูจักและยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศ
4. แฟนคลับหรือผูสนับสนุนศิลปน ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่ชม
รายการเรี ยลลิ ตี้ โชว จนมี ความชื่ น ชมศิล ปน รายใดรายหนึ่ง เป น พิ เ ศษในระดับ คลั่ ง ไคล และได ใ ห
การสนั บ สนุ น ศิ ล ป น ดั ง กล า วในรู ป แบบต า งๆ อาทิ การโหวต การส ง ข อ ความสั้ น ๆ ผ า นสื่ อ
(SMS-Short Message Service) การบริจาคเงิน ทรัพยสิน ของขวัญ ของกํานัลตางๆ ฯลฯ ทั้งโดย
ความสัมพันธสวนบุคคลและมีความสัมพันธภายใตการเปนสวนหนึ่งของกลุมแฟนคลับ
5. นายทุนและผูสนับสนุนรายการ ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง บริษัท หรือกลุมบริษัทที่ลงทุน
หลัก และเปนผูกําหนดนโยบาย รูปแบบการผลิต และบริหารรายการ ตลอดจนสนับสนุนทั้งในรูปของเงิน
สินคาและบริการ ในการผลิตรายการเรียลลิตี้โชว
6. วัฒนธรรมบริโภคนิยม ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง วัฒนธรรมของการบริโภคสินคาและ
บริ การที่เ กินความจํ าเป นพื้ นฐานของชีวิตและสัง คม ซึ่งเกิดจากการกระตุน ผานสื่ อในรูปแบบตางๆ
รวมทั้งรายการเรียลลิตี้โชว จนทําใหบุคคลเกิดการบริโภคสินคา และบริการทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว อยาง
ไมมีขอบเขตและขอจํากัด
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บทที่ 2
เอกสาร งานวิจยั ที่เกีย่ วของและกรอบความคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมกับสังเคราะหขอมูล แนวคิด
และวิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว เพื่อพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบาย
ปรากฏการณเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย ซึ่งไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรียลลิตี้โชว
2.เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งศิ ล ปะการแสดงและสุ น ทรี ย ศาสตร ใ น
ศิลปะการแสดง
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องสื่อ การใชสื่อ และมายาคติกับสื่อ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องชุมชนจินตนาการและวัฒนธรรมบริโภคนิยม

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรียลลิตี้โชว
1.1 การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเรียลลิตี้โชว
‘เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ’ เป น ปรากฏการณ ห นึ่ ง ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในสั ง คมโลกป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น สั ง คม
โลกาภิวัตน อันมี ‘ทุน’ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม เรียลลิตี้โชวไดเขามาสราง
ประสบการณที่แ ปลกใหมใหกับคนในสัง คม โดยเฉพาะสัง คมกระแสบริโภคนิยมที่ผูคนทุกระดับชั้น
รวมกันสรางสังคมจากการบริโภคสินคาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนรูปธรรม เชน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ
และสินคาในเชิงสัญลักษณ เรียลลิตี้โชวเปนปรากฏการณที่ผนึกตัวอยูในสังคมดังกลาวและมีสวนใน
การกําหนดการบริโภคและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของผูคนจนเกิดการยอมรับวาเปน
‘วิถี หรือกระแสใหม’ ซึ่งอาจนําไปสูการประกอบสรางเปนวัฒนธรรมที่การดําเนินชีวิตของผูคนตองอาศัย
‘สื่อ’ เปนเครื่องเชื่อมโยงความสัมพันธและเปน ‘แกนสาร’ ใหกับการดํารงอยู อิทธิพลของเรียลลิตี้โชว
มิเพียงแตมีผลตอพฤติกรรมของผูคนในแตละภาคสวนทั่วประเทศเทานั้น แตยังเปนปรากฏการณที่มีการ
แพรขยายอิทธิพลไปยังสวนอื่นๆ ทั่วโลก จนมีผูกลาวไววาเมื่อโลกกาวเขาสูศตวรรษใหมของการสื่อสารที่
ไรพรมแดน ไมมีสิ่งใดที่จะไดรับความสนใจมากไปกวารายการเรียลลิตี้โชว
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เจมส ฟรีดแมนนักวิชาการดานวงการโทรทัศนในประเทศอเมริกาไดแสดงความคิดเห็นไววา
“นับตั้งแตเริ่มศตวรรษใหมของรายการวิทยุโทรทัศน เห็นไดชัดเจนวาไมมีรูปแบบหรือรายการโทรทัศน
ชนิ ด ใด ที่ ไ ด รั บ การต อนรั บ อย างใจจดใจจ อจากผูช ม ดัง เช น รายการประเภทเรี ยลลิตี้ ที วีอี กแลว ”
(Friedman. 2002: 6)
สวนคริสโตเฟอร ดังคลีนักวิจารณสื่อโทรทัศนชาวอเมริกันไดแสดงความเห็นไวทํานองเดียวกัน
ในหนังสือ Financial Times วา “ทุกแหงหนในอุตสาหกรรมโทรทัศน จะไดยินการปรึกษาเจรจาถึง
สิ่ง ใหม ที่เ รียกวา เรี ยลลิตี้ ทีวี ซึ่ ง อาจจะมาแทนที่ล ะครน้ําเนา กีฬ า ละครเกี่ยวกับตํารวจ และซีรีย
ทั่ ว ๆไป อาจกล า วได ว า หากคุ ณ ไม มี ร ายการเรี ย ลลิ ตี้ ซี รี ย ดี ๆ ก็ เ ท า กั บ คุ ณ ไม มี อ ะไรเลย”
(Dunkley. 2001: 22)
จากความคิดเห็นขางตนแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของรายการ ‘เรียลลิตี้ โชว’ ที่เขามามี
บทบาทและเป น ส ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต มนุ ษ ย ใ นยุ ค หลั ง สมั ย ใหม แ ละก อ ให เ กิ ด คํ า ถามว า แท จ ริ ง แล ว
เรี ยลลิ ตี้โชว ห มายถึ ง สิ่ ง ใดและมี ลั กษณาการเชน ไร ในประเด็น นี้ไ ดมีนักวิช าการและผูผ ลิตสื่อและ
รายการโทรทัศนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของคําวา เรียลลิตี้โชวไว ดังนี้
ริชารด คิลบอรน (Richard Kilborn) นักผลิตรายการเรียลลิตี้โชว ผูมีชื่อเสียงแหงสหรัฐอเมริกา
อธิบายความหมายของ “Reality TV” วาเปน รายการโทรทัศนที่เกิดจากการบัน ทึกเหตุการณ
ในชีวิตประจําวัน ทั้งสวนบุคคลและกลุมคนอยางรวดเร็ว ดวยอุปกรณกลองวีดีโอที่มีน้ําหนักเบา โดย
พยายามทํ า ให เ หมื อ นเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต จริ ง ผ า นรู ป แบบ และเรื่ อ งราวที่ ห ลากหลาย
การรวมกันของปจจัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีวิธีการตัดตอใหเปนรายการที่นาดึงดูดตอผูชมเปาหมายของ
รายการและสามารถทําให ผูช มเชื่อว า เหตุการณที่ถูกบัน ทึกและนําเสนอ คือ “ความเปนจริง ” หรือ
‘Reality’ ดังนั้นคิลบอรนจึงเรียกรายการโทรทัศนประเภทนี้วา “Reality TV” ตอมาก็ไดถูกเรียกอีกนาม
วารายการ “Reality Show” (Kilborn.1994: 423)
ศาสตราจารย โ จนาธาน บิ ก เนลล ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสื่ อ โทรทั ศ น แ ละภาพยนตร ศึ ก ษาแห ง
มหาวิ ทยาลั ยรีดดิ้ง ประเทศสหราชอาณาจักรใหคํานิยามเรียลลิตี้โชวไวอยางสั้นๆวา “เปน รายการ
โทรทัศนที่ใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่ไมมีการเขียนบทของบุคคลธรรมดา” (Bignell. 2004 : 184)
ในขณะที่ แอนเน็ ท ท ฮิ ล ล (Annette

Hill) ศาสตราจารย ด า นสื่ อ และผู ช มสื่ อ โทรทั ศ น

(media audiences) จากสถาบันวิจัยดานการสื่อสารและสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยเวสตมินสเตอร

10

(Westminster University) แหง สหราชอาณาจักร ไดนิยามรายการเรียลลิตี้โชวไววา เปนรายการ
โทรทั ศ น ที่ มี ลั ก ษณะและเทคนิ ค การนํ า เสนอแตกต า งไปจากรายการทั่ ว ไป โดยมี รู ป แบบย อ ยที่
หลากหลาย แตทุกรายการตางมีลักษณะรวมที่สําคัญคือ การนําเสนอ “ความจริง คนจริง และเรื่องจริง”
(Hill. 2000)
จากความคิดเห็นของนักวิชาการและผูรูในแวดวงบันเทิงและอุตสาหกรรมโทรทัศนทําใหไ ด
ทราบถึงความหมายของรายการเรียลลิตี้โชวพอสรุปประเด็นสําคัญไดวา สิ่งที่เรียกวาเรียลลิตี้โชวนั้น
หมายถึง รายการโทรทัศนที่แสดงเรื่องราวของบุคคลธรรมดาผานเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลายโดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห ผู ช มเข า ใจและยอมรั บ ว า สิ่ ง ที่ ต นได รั บ ชมนั้ น คื อ ‘ความจริ ง ’ เฉกเช น ความจริ ง ใน
ชีวิตประจํ าวั น การศึ กษาข อมู ลเกี่ยวกับความหมายของรายการเรียลลิตี้โชวจ ากนักวิช าการและผู รู
ดัง กล าวข างต น นี้ เพื่ อทํ าให ผู วิจั ยสามารถตอบคําถามการวิจัยในขอที่ 1ในประเด็น ที่วารายการ
เรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มีลักษณะรวม และ/หรือ
แตกตางจากศิลปะการแสดงชนิดอื่นอยางไร และสามารถทําใหผูวิจัยมองเห็นการสรางความหมายของ
ศิ ล ปะการแสดงดั ง กล า ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความเชื่ อ มโยงของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งศิ ล ปะการแสดง
สื่อโทรทัศนและผูชม การศึกษาขอมูลในประเด็นนี้จึงชวยใหผูวิจัยมีความกระจางและนําไปสูการตอบ
คําถามการวิจัยในประเด็นอื่นๆ ไดตอไป
1.2 การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนแบบและความเปนเรียลลิตี้โชว
จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวงการสื่อโทรทัศนและสังคมโลกปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการให
ความหมายและความสําคัญกั บเรี ยลลิตี้โชว รวมไปถึงมีการถกเถียงทางวิช าการเกี่ยวกับความเป น
เรียลลิตี้โชว วามีลักษณะและรูปแบบอยางไร และอาจนําไปสูการอภิปรายอยางกวางขวางเกี่ยวกั บ
ความแตกตางของเรียลลิตี้โชวกับศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทอื่นๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกลาวไดมี
นั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ ง 3

กลุ ม หลั ก ได แ ก 1) กลุ ม ของนั ก วิ ช าการด า นโทรทั ศ น แ ละภาพยนตร

2) กลุ มนักวิชาการดานการเมืองและการสื่อสารมวลชน และ3) กลุม นักวิชาการดานวัฒนธรรม
แสดงทัศนะไวดังนี้
แอนนา แมคคารที (Anna McCarthy) นักวิชาการและรองกรรมการดานภาพยนตรศึกษาแหง
มหาวิ ท ยาลั ย นิ ว ยอร ก สหรั ฐ อเมริ ก า อธิบ ายโดยใช มุม มองทางประวั ติศ าสตร เ พื่อ ทํา ความเขา ใจ
เรี ยลลิตี้โชว โดยศึ กษารากเหง าของเรี ยลลิตี้โชวเ พื่อหาความเกี่ ยวพั นของนักปฏิรูปวัฒ นธรรมสาย
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เสรีนิยมกับนักวิทยาศาสตรดานสังคมวิทยาในชวงสงครามเย็น และผูผลิตรายการ Candid Camera
อลัน ฟนท บทความของแมคคารทีถกเถียงวา ถาเรียลลิตี้ทีวีในปจจุบันถูกขับใหเปนสิ่งที่ดอยราคาและ
ไรคา มนุษยเราควรยอนกลับไปดูกําเนิดแรกหรือคลื่นลูกแรกของเรียลลิตี้วาเปนชัยชนะที่มีเกียรติของ
มูลนิธิฟอรด นักวิจารณชั้นสูง และนักวิจัยดานพฤติกรรมศาสตรเห็นวา ความเปน ‘ภาพตัวแทนของ
ชีวิตจริง’ นั้นปรากฏในผลงานของฟนทที่ทําหนาที่เปนทั้งแบบอยางทางศิลปะ ที่นาเชื่อถือและเปน
ประโยชนตอระบอบเสรีประชาธิปไตย ขณะที่บทบาทในฐานะวัฒนธรรมชั้นสูงของเรียลลิตี้ทีวีถูกดึงให
ต่ําลง แมคคารทีเห็นวา รายการโทรทัศนในปจจุบันยังคงมีรองรอยของความสัมพันธระหวางผูผลิต
รายการเรี ย ลลิ ตี้ ที วี แ ละนั ก วิ ท ยาศาสตร ด า นสั ง คมวิ ท ยาในภาพที่ ป รากฎผ า นสื่ อ ช ว งต น ๆ ของป
(McCarthy. 2009: 23)
ดิเรค คอมแพร (Derek Kompare) ผูชวยศาสตราจารยของแผนกภาพยนตรและโทรทัศน
วิท ยาลั ยศิ ลปะมี โดว แห ง มหาวิ ทยาลัยเซาวเทิน เมโธดิส ยอนศึกษาถึง ความสําคัญ ของมรดกทาง
ความคิดอยางรายการ An American Family โดยคอมแพรเปรียบเทียบสารคดีชุดนี้ในฐานะเปน
ภาพเสมือนของครอบครัวที่ดึงดูดความสนใจของผูชมอยางสูงสุด และเปรียบเทียบรายการดังกลาวกับ
รายการ The Osbournes จากการกําเนิดและการตอนรับของผูชมที่มีตอรายการทั้งสองนี้ เปนสิ่งที่
คอมแพรโตเถียงวา ขึ้นอยูกับความสามารถในการนําทางของการวัดและใหคาที่เปนบรรทัดฐานของ
กระบวนแบบหรื อ ลั ก ษณะของรายการทั้ ง สอง รวมทั้ ง คุ ณ ค า ของสถาบั น ครอบครั ว บทความของ
คอมแพรยังแสดงใหเห็นวารายการทั้งสองนี้มีความเหมือนและตางในเวลาเดียวกัน เพื่อเปนการขยายให
เห็นวา ‘ความเปนจริง’ ของครอบครัวนี้ถูกผลิตและทําความเขาใจไดดวยการแปรรหัสและธรรมเนียม
ปฏิบัติ (Kompare. 2009: 100)
จอหน คอรเนอร (John Corner) ศาสตราจารยวิทยาลัยการเมืองและการสื่อสารศึกษาแหง
มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษวางตําแหนงของเรียลลิตี้ทีวีปจจุบันไวในบริบทของหนาที่และ
แบบแผนของโทรทัศนในลักษณะมิใชเรื่องเลาที่ถูกแตงขึ้น (nonfiction) หรือเปนสารคดี (documentary)
บทความของคอร เ นอร แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความเป น ไปได ว า มนุ ษ ย อ าจก า วไปสู ช ว งเวลาที่ เ รี ย กว า
‘หลั ง สารคดี ’ (post-documentary)ในวั ฒ นธรรมของมนุษ ย ตามที่ค อร เ นอรเ สนอในบทสง ท ายของ
บทความ โดยเขาอางวา “เกือบถึงจุดอวสานของสารคดีแลว” แตคอรเนอรชี้ใหเห็นวา เขาไดใหนิยามบาง
สิ่ ง ที่ ซั บซ อนมี พ ลวั ต ยิ่ ง ไปกว าอดี ตและยัง คงอยูใ นกระบวนการของวัฒ นธรรมการเห็น และการฟ ง
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(Corner. 2009: 44)
นิค คูดรี (Nick Couldry) ศาสตราจารยดานสื่อและการสื่อสารแห ง วิท ยาลัยโกลด ส มิท
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษมุงเนนอธิบายถึง การที่เรียลลิตี้ทีวีเปลี่ยนรูปแบบจากสารคดีได
อยางไร คูดรีเสนอวาสารคดีที่มีรูปแบบเปนเกม หรือที่เรียกวา ‘เกมดอค’ (gamedoc) นั้นเปนเทคโนโลยี
ของการสังเกต ระมัดระวังตัว การผลิตซ้ําของความสัมพันธเชิงอํานาจ และการขอความรวมมือจากผูชม
ใหมีสวนรวมในการรวมมายาคติทางสังคมเขาไวดวยกัน เชนในรายการ Big Brother, Castaway และ
The Experiment เปนตน แมวาคูดรีจะกลาววา เกมดอคทุกรายการมีมายาคติเฉพาะของตน หรือมีวิถี
ในการแสดงใหเห็นถึงโลกนี้ก็ตาม แตเกมดอคทั้งหมดลวนเสริมความคิดที่วา เรียลลิตี้ที่เปนกลาง จะมี
ความสูงสง หรือสําคัญกวา เรียลลิตี้ที่ขาดความเปนกลาง (Couldry. 2009: 82)
ซูซาน เมอรเรย (Susan Murray) รองศาสตราจารยดานสื่อ วัฒนธรรม และการสื่อสารแหง
มหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบศิลปะ 2 ประเภท คือ สารคดีและเรียลลิตี้ทีวี
และถกเถี ย งว า การรั บรู เ กี่ ย วกั บ ความแตกต า งของศิ ล ปะทั้ง สองนั้ น บ อยครั้ ง มั ก ขึ้ น อยู กั บ การให
ความสําคั ญกับระดับชั้นทางสุ นทรียศาสตร ภาพลักษณของตราสินคา และความคาดหวังของผูช ม
ซึ่งมากพอๆ กับการแบงแยกความแตกตางตามลักษณะของตนกําเนิด (Murray. 2009: 65)
ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นจากการทบทวนกลุมวรรณกรรมขางตนไดดังนี้ กระบวนแบบหรือ
ลักษณะเฉพาะของเรียลลิตี้โชวมีตนกําเนิดคลายคลึงกับกระบวนแบบของสารคดี โดยมีลักษณะของ
การผลิตความเปน ‘ภาพตัวแทนความจริง’ อยางไรก็ตาม เรียลลิตี้โชวมีกระบวนการทํางานที่ซับซอน
และแตกตางกวาสารคดี จึงทําใหเรียลลิตี้โชวพัฒนาไปไดไกลกวาสารคคีและมีรูปแบบที่หลากหลาย
จนไดรับการขนานนามวา ปจจุบันเปนยุคหลังสารคคี (post-documentary) นอกจากนี้การกําเนิดของ
เรี ยลลิ ตี้โชว ยัง เป นการแสดงให เ ห็ นถึง กระบวนการทํางานในเชิง ของศิล ปะกับสื่อที่แสดงใหเ ห็นถึง
สุนทรียภาพ และสะทอนธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมของคนในปจจุบัน รวมถึงเปนการผลิตซ้ําของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ และความสําเร็จของการดึงผูชมใหมีสวนรวมในมายาคติผานสื่อ
1.3 การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของทุนกับอุตสาหกรรมการผลิตเรียลลิตี้โชว
การศึกษาเรื่องเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท
บริ โ ภคนิ ย มนี้ มี ค วามจํ า เป น ต อ งเข า ใจบทบาทและความสั ม พั น ธ ห รื อ ความเกี่ ย วโยงของทุ น กั บ
การปรากฎและดํารงอยูของเรียลลิตี้โชวในสังคม ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการและ
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ผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวไว โดยพบวามีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญอยู 2 กลุมไดแก กลุมการสื่อสาร
และกลุมวัฒนธรรมศึกษาใหทัศนะและอธิบายประเด็นดังกลาวไวดังนี้
แชด ราฟาเอล (Chad Raphael) รองศาสตราจารยดา นการสื่อสารแหง มหาวิท ยาลั ย
ซานตา คลาราอธิ บายว า การกํ าเนิ ดของเรียลลิตี้ทีวีนั้น มาจากปจ จัยสํา คัญ อัน ไดแก การตอสูของ
สมาพัน ธ การออกจากกฎเกณฑ ขอบั งคับ การแขงขันที่เพิ่มขึ้นของสถานีโทรทัศนเคเบิ้ล และความ
ขาดแคลนดานการเงินในการผลิต จึงสงผลใหในชวงทศวรรษ 1980 มีการออกอากาศรายการประเภท
ที่มิใชเรื่องที่แตงขึ้น (non-fiction) เชนรายการ COPS’ และ Unsolved Mysteries ราฟาเอลยังได
ถกเถียงประเด็นเรื่องมายาคติไวดวยวา ความตองการของผูชมคือ ความรับผิดชอบตอความเติบโตของ
เรียลลิตี้ทีวี และราฟาเอลยังไดแสดงใหเห็นถึง พลังบีบจากเศรษฐกิจการเมืองของสวนกลางมีผลตอการ
พัฒนาของเรียลลิตี้โชว (Raphael. 2009: 123)
เทด แมกเดอร (Ted Magder) ประธานกรรมการแผนกสื่อ วัฒนธรรม และการสื่อสารแหง
มหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาเกี่ยวกับการปรากฎของเรียลลิตี้โชวในชวงฤดูรอนป
ค.ศ. 2000 และผลของเรียลลิตี้โชวที่มีตออุตสาหกรรมโทรทัศน แมกเดอรเชื่อวามีกลยุทธเฉพาะที่เปน
เอกลั ก ษณ ข องธุ ร กิ จ ด า นเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว อ ยู 3 ประการที่ ทํ า ให เ หตุ ผ ลในการผลิ ต รายการโทรทั ศ น
เปลี่ ย นแปลงไป คื อ 1)

การเพิ่ ม ขึ้ น ของการวางตํ า แหน ง สิ น ค า หรื อ การทํ า ให ค วามบั น เทิ ง มี

ตราสั ญ ลั ก ษณ (brand)

ควบคู ไ ปด ว ย โดยการนํ า สิ น ค า สอดแทรกเข า มาในรายการโทรทั ศ น

2) การขยายตัวของการขายสินคาโดยแฝง (tie-ins) ไวในรายการโทรทัศน เชน การผลิตเรียลลิตี้โชวที่
ออกแบบใหมีแนวคิดเกี่ยวกับสวนสนุก ดังตัวอยางในรายการ Fear Factor ที่มีการถายทอดสดใน
สวนสนุกยูนิเวิลดแซลสตูดิโอในรัฐฟลอริดา หรือรายการ Nestle’s

American Idol candy bars

ที่บริษัทเนสเลเปนผูสนับสนุน 3) การแผขยายขอบเขตของรายการผานไปยังสื่ออื่นที่นอกเหนือไปจาก
โทรทัศน เชน ผาน อินเทอรเนต ไอพอด ดีวีอาร และเทคโนโลยีในโลกดิจิตอลอื่นๆ แมคเดอยังเนนใหเห็น
ถึงความสําคัญของผูผลิตรายการโทรทัศนจากทวีปยุโรป ผูปอนรายการใหกับตลาดในอเมริกา และ
รายการดังกลาวประสบความสําเร็จอยางสูงสุดจากการสรางสรรครูปแบบของเรียลลิตี้โชวที่หลากหลาย
(Magder. 2009: 141)
อลิสัน เฮิรน (Alison Hearn) ผูเชี่ยวชาญดานทฤษฎีสื่อ และวัฒนธรรมศึกษาของคณะขอมูล
และสื่ อศึ กษา มหาวิ ทยาลัยเวสเทิ รน ออนตาริโอ อธิบายถึง การศึกษาเรื่อง เหตุผลของการสง เสริม
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การขายของเรียลลิตี้ทีวี โดยเฮิรนวิเคราะหโดยใชการวิจัยเชิงพรรณาใหเห็นประเด็นดังกลาวผานกรณี
ของรายการ Joe Schomo และ My Big Fat Obnoxious Finance ซึ่งเปนรายการที่มีผูรวมรายการ
ในลักษณะเสแสรง และสรางความอับอายใหกับตนเอง ขณะเดียวกันรายการดังกลาวไดใหบทเรียน
ราคาแพงและเปนปญหากับสังคม เฮิรนใหความสําคัญกับการศึกษาเรียลลิตี้โชววา แทจริงแลวทํางาน
อยางไรในฐานะที่เปนเรื่องราวเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตของรายการโทรทัศน ดังนั้นเขาจึงเปดเผยให
เห็นถึงการใชสื่อ กระบวนการผลิต และหนาที่ของการคา ตลอดจนการสงเสริมการขาย และกลไกใน
การสรางใหบุคคลมีชื่อเสียงในยุคของเรียลลิตี้ทีวี (Hearn. 2009: 165)
จอหน แมคเมอรเรีย (John McMurria) ผูชวยศาสตราจารยดานการสื่อสารแหงมหาวิทยาลัย
เดอพอล ศึกษาธุรกิจของเรียลลิตี้ทีวีในยุคโลกาภิวัตน และอธิบายใหเห็นถึงปจจัยหลักเบื้องหลังของ
ธุรกิจขามชาติ รวมถึงการไหลบาของเรียลลิตี้โชวจากอเมริกาเหนือ และยุโรปไปสูเอเชีย อาฟริกา ลาติน
อเมริกา และตะวันออกกลาง แมคเมอรเรียชี้ใหเห็นวา เรียลลิตี้ทีวีมีฐานะเปนผลผลิตของลัทธิบริโภค
และทุนนิยมของประเทศโลกที่หนึ่ง และเปนการใช ‘โลกาภิวัตนความทันสมัย’ มายกระดับใหประเทศ
ร่ํารวยและเปนการสรางอํานาจทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันงานของแมคเมอรเรียไดใหขอมูลความรู
ที่มีประโยชนเกี่ยวกับเรียลลิตี้ทีวีทองถิ่นและภูมิภาค โดยยกตัวอยางกรณีรายการ Who Wants to Be a
Millionaire ที่ลมเหลวในญี่ปุนเพราะเปนรายการที่ไมเขากับคานิยมของประเทศ หรือการที่ประเทศตางๆ
นับตั้งแตจีนจนถึงอิรัก มีการสรางสรรครายการเรียลลิตี้โชวที่เขากับวัฒนธรรมของตนเอง ปรากฏการณ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึง ความพยายามแขงขันและตอตานอํานาจโลกาภิวัตนของวัฒนธรรมทองถิ่น
(McMurria. 2009: 179)
เมื่อพิจารณาขอเสนอของนักวิชาการขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้ การกําเนิดและ
พัฒนาของเรียลลิตี้โชวเกิดจากปจจัยดานทุนและเศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ ขอจํากัดและ
ปญหาการลดตนทุนในอุตสาหรรมภาพยนตรและบันเทิงมีผลตอการเติบโตในดานการผลิตเรียลลิตี้โชว
นอกจากนี้ โลกาภิ วั ตน ทํ าใหเ รี ยลลิ ตี้โชวมีบ ทบาทในระดับ โลก โดยถูก นํามาใช เ ปน เครื่ องมื อและ
ชองทางการขายสินคาและการสอดแทรกอุดมการณความคิดของลัทธิบริโภคนิยมจากประเทศทุนนิยม
ใหแพรขยายไปยังทุกสวนของโลก อยางไรก็ตามบางประเทศที่เขมแข็งทางวัฒนธรรมไดพยายามตอสู
และแขงขันเพื่อใหพนจากการครอบงําทางวัฒนธรรมผานสื่อ
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1.4 การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม อํานาจ และอิทธิพลของเรียลลิตี้โชว
การศึกษาปรากฏการณเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย เปนสวนหนึ่งของการศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรม ที่ตองทําความเขาใจกับความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง สื่อ และสังคม เพื่อใหการ
วิเคราะหและมองปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแจมชัดยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมในกลุม
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม อํานาจ และอิทธิพลของเรียลลิตี้โชวจากงานของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญในกลุม
สื่อสารมวลชน โทรทัศน และภาพยนตรดังนี้
จอน เครสเซอร เวสกี (Jon Kraszeweski) ผู ช วยศาสตราจารย ภ าควิช าการสื่อสารแหง
มหาวิ ท ยาลั ยเซตั น ฮอล แสดงทั ศนะไว วา เรี ยลลิ ตี้ทีวี มีส ถานะเปน ที่ ตั้ง ของอุบ ายหรือเลหก ลทาง
ความคิด เพราะเรียลลิตี้แสดงวาทกรรมในรูปของ ‘ความจริง’ ซึ่งวาทกรรมดังกลาวนั้นยากที่จะมองเห็น
เครสเซอรเ วสกีอธิบายผานกรณีศึกษา การประกอบสรางของลัทธิการกดขี่ทางชาติพัน ธุใ นรายการ
The Real World เครสเซอรเวสกีโตแยงวา การรวมเอาความแตกตางทางเชื้อชาติของผูคนในรายการ
ของ MTV มาทําใหทุกคนกลายเปนสื่อและบรรจุความคิด รวมทั้งตองการที่จะบรรลุเรื่องการเหยียดผิว
และชาติพันธุ โดยรายการดังกลาวทําใหเกิดขอถกเถียงทางสังคมในกรณีเรื่อง การคัดเลือกใหคนผิวดํา
เชื้อสายอาฟริกัน อเมริกันมารับบทเปน คนรับใชในบาน การนําเสนอใหเห็นความพยายามของตัวละคร
ดังกลาวเพื่อใหตระหนักถึงการตอสูกับความไมเปนธรรมทางโครงสรางถูกจัดกระทําผานกระบวนการ
ตัดตอและประเพณีการเลาเรื่องที่เนนใหความสําคัญของมิตรภาพสวนบุคคลและขอบเขตของปญหา
เรื่องการเหยียดผิวตอการถูกเพิกเฉยของผูตั้งกฎผิวขาว (Kraszeweski. 2009: 205)
ลอรี เควเลท (Laurie Quellette) รองศาสตราจารยภาควิชาการสื่อสารศึกษาแหงมหาวิทยาลัย
มินิโซตา กล าวถึง เรี ยลลิตี้ทีวีในฐานะที่เ ปน เทคโนโลยีของความเปน พลเมืองที่ถูกปกครองทางออม
ดวยการทํางานไปพรอมกับวาทกรรมและนโยบายของเสรีนิยมใหม เควเลทโตแยงไวในบทความที่วา
ดวย รายการเรียลลิตี้โชวที่เกี่ยวกับการตัดสิน เชน Judge Judy เปนแบบอยางใหเห็นวาแนวโนม
ดังกลาวนี้นําเอาผูหญิงรายไดต่ําที่ตกอยูในความลําบากยากแคน ชีวิตของบุคคลในรายการมีลักษณะ
เหมือนละคร ถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อฝกใหผูชมโทรทัศนทําหนาที่ของพลเมืองในการเฝาดู โดยมิได
ถูกแทรกแซงจากคําพูดตรงๆ กระบวนการดังกลาวพยายามทําใหเสมือนเปนวินัยและการทํางานใน
หนาที่ประจําวันของผูคน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงเรียลลิตี้ทีวีใหเขาไปสูแนวคิดเรื่องเสรีภาพใหมของบริการ
สาธารณะ เควเลทถกเถียงอีกดวยวารายการเรียลลิตี้โชวอยาง Judge Judy เปนการพลิกแพลงเพื่อ
ลมลางอุดมการณประชาธิปไตยมากพอๆ กับการที่รายการดังกลาวไดประกอบสรางตัวแบบ (template)
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เพื่อใหกับพลเมืองและทําใหคิดไปวาสามารถทําความเปนสวนตัวของชีวิตสาธารณะนั้นไดอยางสมบูรณ
อย า งไรก็ ต ามได รายการดั ง กล า วแสดงใหเ ห็ น ถึ ง การลม สลายของสวั ส ดิก ารรั ฐ รวมถึ ง วาทกรรม
ที่เกี่ ยวกับทางเลือกของปจเจกชนและความรับผิดชอบส วนบุคคล อาจสรุ ปข อเสนอของเควเลทถึง
กรณีศึกษารายการ Judge Judy ไดวาเปนการสถาปนาตัวแบบของการปกครองเพื่อแทรกแซงรูปแบบ
การใชชีวิตที่หลากหลาย และเปนการเปลี่ยนแปลงเปลือกนอกดวยการประเมินของผูพิพากษารวมทั้ง
พยายามที่จะแกและควบคุมพฤติกรรมใหกับชีวิตประจําวันของประชาชน (Quellette. 2009: 223)
เฮทเธอร เฮนเดอรชอท (Heather Hendershot) ผูสอนภาพยนตรและสื่อของวิทยาลัยควีนส
แหงมหาวิทยาลัยประจําเมืองนิวยอรก ทําการศึกษานโยบายดานแรงงานของเรียลลิตี้ทีวีและแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนกังวลกับคนทํางานในสายการผลิตรายการที่ไมปรากฎตน โดยเขาไดตรวจสอบ
ไปถึงบุคคลผูมีชื่อเสียงและนักสื่อสารทางวัฒนธรรมทั้งหลาย ผูแสดงในรายการเรียลลิตี้โชว จากกลยุทธ
การใชเรื่องราวประเด็นรอนแรงในการดึงดูดความสนใจ เชน การแขงขันเกี่ยวกับการหาคูเพื่อนําไปสู
ภาระหนาที่ทางจิตใจ เชนในกรณีของรายการ The Apprentice ผูเขารวมในรายการดังกลาวจับใจผูชม
ในการเปลี่ยนมิติของชีวิตที่ถูกจับจองดวยกลองมากลายเปนคนใชแรงงาน หรือในกรณีของผูมีชื่อเสียง
อยาง ปารี ส ฮิ ล ตัน (Paris Hilton) และนิโคล ริชชี่ (Nicole Ritchie) ผูเปน ตัวแสดงในรายการ
The Simple Life เปนกรณียกเวนที่สําคัญ ในฐานะที่เปนตัวแทนของชนชั้นของผูมีอันจะกินที่ไมตอง
ทํ างานหนั ก แต ทั้ ง สองกลั บกลายเป นแบบอยางที่คัดค านทฤษฎีข องการเปน ผูใ ชแรงงานตามหลั ก
จริยธรรม เฮนเดอรชอท กลาวอีกวา ถากรณีของรายการ The Simple Life ใหกลิ่นอายของอภิสิทธิ์ทาง
ชนชั้นที่ยังคงอยู รายการที่นําเอาพรสวรรคมาใชเปนฐานอยาง Project Runway ก็ไดใชประโยชนจาก
ความ ‘หลงไหล’ (passion) มาทําใหเกี่ยวเนื่องกับคนใชแรงงานทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคเพื่อทํา
ให ม ายาคติ ข องความดี แ บบอเมริ กันยัง คงเปน ที่ยอมรับอีกครั้ง หนึ่ง (Hendershot. 2009: 243)
โจนาธาน เกรย (Jonathan Gray) ผูชวยศาสตราจารยดานการสื่อสารและสื่อศึกษา แหง
มหาวิทยาลัยฟอรดแฮม แสดงทัศนะและอธิบายโดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมายาคติตางๆ
ที่อยูในวัฒนธรรมอเมริกัน รวมถึงมายาคติที่พบในเรียลลิตี้ทีวี เชน มายาคติเรื่องความรักที่มีตอเพศตรง
ขาม มายาคติเรื่องเพศ และการคบหา เปนตน บทความของเกรยไมเพียงแตเปดเผยใหเห็นถึงลักษณะ
สามั ญ อั น เด น ชั ด ของรู ป แบบที่ ข ามผ านชวงเวลาสํ าคั ญ ทางประวั ติศาสตร แตเ กรย ยัง ไดค นพบ
ความหมายและหน า ที่ ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องรายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว อ ย า ง The

Bachelor และ
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Joe Millionaire การศึกษากรณีร ายการดังกลาวเพื่อบรรจุความเกี่ยวเนื่องที่ซับซอนของการแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับเพศ เทพนิยาย ผูหญิงแพศยา และไพร เกรยยังไดโตเถียงวาผูชมหลายคนอานรายการ
เหลานี้วาเปนเสมือนความรื่นเริง และเปนการหลีกหนีตนเอง จากรูปแบบของชายหญิงและความรักที่ถูก
สะกัดกั้นและพบเห็นไดทั่วไป (Gray. 2009 : 260)
เฮทเธอร ออสบอรน ทอมสัน (Heather Osborne-Thompson) ผูชวยศาสตราจารยแผนกวิทยุ
โทรทัศนและภาพยนตร แหงมหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอรเนีย ถกเถียงเรื่องเพศในเรียลลิตี้ทีวี โดยศึกษา
รายการที่มีลักษณะเปนลูกผสมของเรียลลิตี้โชว เชน Fat Actress และ Kathy Griffin: My Life on the
D-list ออสบอรน ทอมสันพบวา รายการทั้งสองดัง กลาวนี้ อยูในหวงโซของความสัมพันธที่ยืนยาว
ระหว างการเป นตั วตลกหญิง และการเปน คนที่นาอับอายซึ่งฝง อยูกับบุคลิกที่ปรากฎบนจอโทรทัศน
ออสบอรน ทอมสันสืบคนไปถึงตนตอในการผสมผสานกันของการทํางานดานตัวบทที่มีการอธิบายอยาง
แจมชัดและซับซอนในเรื่องของความสัมพันธระหวางการแสดงที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ อารมณขัน และการใช
ชีวิตจริงๆ ของบุคคลมีชื่อเสียง (Thompson. 2009: 278)
จากการทบทวนวรรณกรรมข า งต น ผู วิ จั ย สามารถสรุ ป ประเด็ น ได ดั ง นี้ เรี ย ลลิ ตี้ ที วี ห รื อ
เรียลลิตี้โชวเปนปรากฏการณที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชอํานาจผานวาทกรรมและสื่อ โดย
การสรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบของเรียลลิตี้โชวที่สามารถนําเสนอมายาคติที่ดูเหมือนเปนความจริงใน
เรื่องตางๆ เพื่อตองการควบคุมความคิด จิตใจของผูคนในสังคมใหเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นผานสื่อเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตประจําวัน
1.5 การศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของผูชมกับเรียลลิตี้โชว
การศึกษาเรื่องเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท
บริโภคนิยมนี้ ผูวิจัยไดระบุไวในความมุงหมายของการศึกษาขอ 3 ในการที่จะศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง
รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ใ นประเทศไทยกั บกลุ ม คนและชุ ม ชนในบริ บ ทของวั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ยมของ
สังคมไทย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ
ในกลุ ม สื่ อ สารมวลชน ในประเด็ น เรื่ อ งปฏิ สั ม พั น ธ ข องผู ช มกั บ เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว โดยนั ก วิ ช าการและ
ผูเชี่ยวชาญในกลุมดังกลาวไดใหทัศนะไวดังนี้
แอมเบอร วัทส (Amber Watts) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษของภาควิชาการสื่อสารศิลปะแหง
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล แมดดิสัน กลาววาการสรางปฏิสัมพันธมิใชสิ่งใหมสําหรับโทรทัศน เฉกเชน
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เรี ยลลิ ตี้โชว ที่ใ ห ความสนใจกั บความทุกขยาก ความนาสงสารเห็น อกเห็ น ใจ และความนาอับอาย
วัทสอธิบายโดยใหรายละเอียดถึงประวัติศาสตรของการมีสวนรวมของผูชมในยุคหลังสงคราม ในกรณี
รายการเชน Queen for a Day, The Big Payoff และ Strike It Rich ซึ่งเปนตัวอยางรายการที่นําเสนอ
ชีวิตการตอสูของผูประทวง ซึ่งพวกเขาเหลานี้ยอมเลาเรื่องราวของตนในชวงที่ยากลําบากของชีวิตโดย
หวังจะไดรับสิ่งของเพื่อการยังชีพและการบริการเปนการแลกเปลี่ยน วัทสยังไดถกเถียงวา ‘บทเรียนของ
การไวใจ’ ที่เปนผลจากรายการทั้งหลายในอดีตรับหนาที่เปนสวนที่ค้ําจุนคําสั่งตางๆ ทางสังคมและ
การเมืองโดยตรงในยุคหลังสงคราม และรายการดังกลาวยังเลนกับความกังวลเกี่ยวกับการบริโภคนิยม
และความมั่นคงทางการเงิน (Watts. 2009: 301)
มารค แอนเดรเจวิค (Mark Andrejevic)

รองศาสตราจารยในแผนกการสื่อสารศึกษาแหง

มหาวิทยาลัยไอโอวา เชื่อวาเรียลลิตี้ทีวีทําใหวัฒนธรรมเปนประชาธิปไตย โดยการเชื้อเชิญมวลชนใหเขา
สูอาณาจักรของการผลิตทางวัฒนธรรมเพื่อเฝาระวัง แอนเดรเจวิคมุงเนนอธิบายใหเห็นถึงการบรรจบ
หรือเชื่อมกันของเรียลลิตี้ทีวีในเรื่องกลยุทธของการออกอากาศ (on-air) และไมไดออกอากาศ (off-air)
ในประเด็นเรื่องการตรวจจับและระมัดระวังสวนบุคคล แอนเดรเจวิคยังไดโตแยงอีกวาการมีปฏิสัมพันธ
ของคลื่นลูกปจจุบันในวงการเรียลลิตี้ทีวีนั้นเปนการหลอมรวมของปฏิบัติการถ้ํามอง ซึ่งเปนองคประกอบ
ของระบอบการปกครองในลัทธิเสรีใหม เรียลลิตี้โชวอยางกรณีรายการ Room Raiders, One Bad Trip
และ Spying on Myself เชื้อเชิญใหผูชมรวมเลนไปกับเกมในลักษณะถ้ํามองที่ตางฝายสามารถ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันได หรือการใชเครื่องมือในยุคดิจิตอลเพื่อนําเทคนิค ‘ทําไดดวยตนเอง’ มาใชกับ
คูรัก พอแม และความสัมพันธที่เปนสวนตัวในลักษณะอื่นๆ ซึ่งแอนเดรเจวิคเรียกเรียลลิตี้ประเภทยอยนี้
วาเปนแนวสืบสวนสอบสวนที่ไดเชื้อเชิญใหผูชมเกิดความรูสึกราวกับวาเปนคน ‘ฉลาด’ และไดรับอํานาจ
ใหเปนบุคคลผูไมถูกหลอกลวงดวยโทรทัศนหรือสถาบันทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในขณะเดียวกันเรียลลิตี้โชว
ลักษณะนี้ไดผูกมัดผูชมไวดวยรูปแบบใหมๆ ที่ดูเปนการเฝาระวังและครอบงําที่ดูมีเหตุผลตามที่รายการ
ดังกลาวสงเสริมใหเปน (Andrejevic. 2009: 321)
เฮนรี เจนคินส (Henry Jenkins) ผูอํานวยการรวมของสถาบัน MIT หลักสูตรสื่อเปรียบเทียบ
ศึกษาอธิบายวา พัฒนาการของปฏิสัมพันธและการสรางตราสินคาถูกพัฒนาจากการเปลี่ยนผานของ
มือหนึ่งไปสูอีกมือหนึ่ง เจนคินสนํารายการ American Idol มาใชเปนกรณีศึกษา และเขาไดอธิบายวา
ผูบริหารสถานีโทรทัศนและฝายการตลาดของสินคาตางตองการผูชมที่มีความ ‘ภักดี’ ผูยินยอมจายเงิน
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ใหกับการชมรายการในชองพิเศษ นอกจากนี้ผูบริหารฯ และฝายการตลาดยังหวังวาผูชมดังกลาวจะ
ไมเพียงติดตามชมรายการจากทางชองสถานีเทานั้น แตผูชมเหลานี้ตองพัฒนาไปสูการมีความรูสึกที่ดี
จนถึงขั้นสนับสนุนสินคาที่ปรากฏในรายการ กรณีเรียลลิตี้โชวรายการ American Idol สงเสริมใหเกิด
ความภักดี ดวยการยอมใหผูชมกลายมาเปนผูกระทําโดยการมอบสถานะเปนผูแขงขัน และเปนผูตัดสิน
และด ว ยการรวบรวมความพึ ง พอใจที่ มี ต อการแสดงของผู แ ขง ขัน เปน ชว งๆ ไวกั บตราสิ น ค า ที่เ ป น
วัฒนธรรมของรายการ เชน โคคาโคลา ฟอรด และสินคาผูสนับสนุนรายอื่นๆ ผูชมถูกสัญญาวาจะไดเปน
สวนหนึ่งที่มีความหมายในวัฒนธรรมของการผลิตรายการ American Idol และเรียลลิตี้ทีวีรายการอื่นๆ
และด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วผู ช มจึ ง ยอมบริ โ ภคสิ น ค า และเข า ไปร ว มในกลอุ บ ายของการตลาด
เมื่อปฏิสัมพันธถูกจํากัดดวยการควบคุมของสวนกลาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในกรณีการโหวตที่ผิดปกติใน
รายการ American Idol ผูชมอาจแผขยายความไมพอใจไปสูเจาของสินคาผูสนับสนุนรายการที่ประจุ
ความหมายและตราสินคาไวรวมกับความบันเทิง (Jenkins. 2009: 343)
จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุมที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธของผูชมกับเรียลลิตี้โชว ผูวิจัยสามารถ
สรุปประเด็นไดดังนี้ การสรางปฏิสัมพันธกับคนและชุมชนผานสื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อโทรทัศนนั้น
ปรากฎให เ ห็ น ในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย อย า งไรก็ ต ามกระบวนการในการสร า งปฏิ สั ม พั น ธ นั้ น มี วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ยิ่งในยุคปจจุบันที่สังคมในบริบทของวัฒนธรรมบริโภคนิยม สื่อทําหนาสําคัญในการสราง
ปฏิสัมพันธระหวางคนกับสินคาโดยมีความบันเทิงรูปแบบตางๆ เรียลลิตี้โชวก็เปนกลไกสําคัญหนึ่งใน
ฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อที่เชื่อมรอยความสัมพันธของคนและการบริโภค นอกจากนั้นกลไกของ
เรียลลิตี้โชวยังมีสวนชวยสรางความภักดีและนําไปสูการบริโภคสินคาอยางไมสิ้นสุด
1.6 การศึกษาเกี่ยวกับเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย
การศึกษาเรื่องเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท
บริโภคนิยมนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการศึกษาปรากฏการณที่สัมพันธกับศิลปะการแสดง สื่อ และ
ปฏิ สั ม พั น ธ ข องผู คน สั ง คมและวั ฒ นธรรม ผู วิ จั ย จึ ง เน น การศึ กษาและเก็ บรวบรวมข อมู ลโดยผ า น
การศึกษาหนวยวิเคราะห (unit analysis) โดยรายการเรียลลิตี้โชวที่มีความสําคัญกับสังคมไทยมากที่สุด
รายการหนึ่งคือ อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) การศึกษาเกี่ยวกับกรณีรายการดังกลาวนี้ ผูวิจัย
เชื่อวาจะมีสวนชวยใหสามารถอธิบายปรากฏการณทางสัง คมของไทยในปจจุบันได ดังนั้นผูวิจัยจึง
ทํ า การศึ ก ษาค น คว า และสั ง เคราะห ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว กรณี ร ายการ
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อคาเดมี แฟนเทเชี ย หรื อ ปฏิ บัติการลาฝน ที่มีผู ศึกษาในประเด็น ตางๆ ไว โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อ
ตองการเขาใจ ‘ตัวบท’ และขอมูลในสวนของภูมิหลัง และกระบวนการเกิดขึ้นของกรณีรายการดังกลาว
กอนที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาความหมายทางวัฒนธรรมในขั้นตอไป นอกจากนี้การสังเคราะหงานวิจัย
ที่เกี่ยวของยังชวยใหทราบถึงทัศนคติของนักวิชาการที่ไดตั้งประเด็นปญหาเกี่ยวกับตัวบทไวบางสวนเพื่อ
ลดความซ้ําซอนของขอมูลที่มีคําตอบอยูแลว
สํ า หรั บ แวดวงวิ ช าการในประเทศไทย ได มี ผู ศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ กรณี ร ายการอคาเดมี
แฟนเทเชียไวจํานวนหนึ่ง โดยแบงออกเปน 3 กลุมหลักไดแก 1) กลุมที่ศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางดาน
วารสารศาสตรและสื่อมวลชน 2) กลุมที่ศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางดานการเมืองและรัฐศาสตร และ
3) กลุมที่ศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร โดยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1) การศึกษาเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียผานกรอบทฤษฎีทางดาน
วารสารศาสตรและสื่อมวลชน
พรปราโมทย สายเกษม ศึ ก ษา ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชมรายการ
อคาเดมี แฟนเทเชีย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยเกี่ยวกับ
แรงจูงใจของแตละบุคคล ไมวาจะทําใหคลายเครียด ทําใหไดรับการตอบสนองความอยากรูอยากเห็น
ทํ าให ตอบสนองความสนใจของตนเองในประเด็น ตางๆ มี อิท ธิ พ ลต อกลุ ม ตัว อยา งในการเลือ กชม
รายการในระดับสูง เชนเดียวกับสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ ไดแก การไดรับชมโฆษณาตามสื่อตางๆ
และปจจัยเกี่ยวกับองคประกอบของรายการ เชน การแสดงคอนเสิรตของนักลาฝน เพลงที่นํามารอง
ในแตละสัปดาห เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนแตมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือกชมรายการใน
ระดับสูงทั้งสิ้น (พรปราโมทย สายเกษม. 2549: บทคัดยอ)
ปภั ง กร ป าสิ ง ห ศึ กษา พฤติ กรรมการสื่อสาร วิธีการรวมกลุม และการมีสวนรวมของกลุ ม
แฟนคลับรายการเรียลลิตี้โชวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษารายการ อคาเดมี แฟนเทเชียปที่ 1-3
งานวิจัยเรื่องนี้ ไดนําทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศนแนวความจริง (reality TV) แนวคิด
เกี่ยวกับผูดูผูชมของสื่อมวลชน (audience) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับกลุม (group)
และเครือขายของการสื่อสาร (communication network) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมรวม และแนวคิด
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการสื่อสาร โดยผูวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 26-35 ปมากที่สุ ด กลุมตั วอยางสวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท/หางราน เอกชน
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มีรายไดเ ฉลี่ยตอเดือนส วนใหญคือ 10,000 บาทหรือต่ํากวา การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ พบวาคุณลักษณะทางอายุและรายไดที่แตกตางกันทําใหการสื่อสารระหวางบุคคล
ของกลุ มแฟนคลั บแตกตางกัน ส วนเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาที่ตางกันไมไ ดทําใหการสื่อสาร
ระหวางบุคคลของกลุมแฟนคลับแตกตางกัน สวนเพศ อายุ รายได การศึกษาและอาชีพที่แตกตางกัน
ไมไดทําใหการสื่อสารกลุมของแฟนคลับแตกตางกัน โดยเพศ อายุ รายได การศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับวิธีการรวมกลุมของกลุมแฟนคลับ (ปภังกร ปาสิงห. 2550: บทคัดยอ)
วีณา วัฒนาศิริพานิช ศึกษา พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจของวัยรุน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณใชวิธีการวิจัยเชิง
สํ า รวจเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องผู ช มกั บ พฤติ ก รรมการ
เปดรับชมรายการ การใชประโยชนและความพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมกับ
การใชประโยชนและความพึงพอใจที่มีตอรายการ (วีณา วัฒนาศิริพานิช. 2549: บทคัดยอ)
เสาวภา พั น ธุ พ งศ สิ ริ ศึ ก ษา ทัศ นคติแ ละพฤติกรรมของวั ยรุน ไทยที่ มีต อรายการ อคาเดมี
แฟนเทเชีย ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเหลานั้น โดยใชทฤษฎีตางๆ เชน ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อและ
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในรายการโทรทัศนและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
(เสาวภา พันธุพงศสิริ. 2005 : บทคัดยอ)
สรินยา เศวตธรรม ศึกษา ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของรายการ ปฏิบัติการลาฝน อคาเดมี
แฟนเทเชีย ในฤดูกาลที่ 2 ปพ.ศ. 2548 การศึกษาวิจัยชิ้นนี้จึงมุงศึกษาวาเพราะเหตุใดผูชมจึงสนใจ
รับชมรายการนี้ เพื่ อให เขาใจความต องการของผูรับชมรายการโทรทัศน อันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาธุรกิจรายการโทรทัศนตอไปในอนาคต ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พบวาปจจัยที่สงผลตอความนิยมของ
รายการปฏิ บัติการล าฝน อคาเดมี แฟนเทเชีย ในฤดูกาลที่ 2 คือ เนื้อหาและรูปแบบของรายการ
บรรยากาศของรายการ การใหผูชมมีสวนรวม ความสามารถของผูเขาแขงขัน ความสามารถของครูฝก
และแขกรับเชิญ ตลอดจนระยะเวลาในการออกกาศ ตามลําดับ (สรินยา เศวตธรรม. 2005: บทคัดยอ)
ปยมาศ พวงศรี ศึกษาเรื่อง ลักษณะของวัยรุนไทยที่ชมรายการเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย
เฉพาะฤดูกาลที่สาม ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมผูชมไว ไมวาจะ
เปนอายุ ระดับการศึกษา รายได ตลอดจนการเขาถึงรายการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก จากผล
การศึกษาพบวากลุมวัยรุนไทยที่มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ใชเวลาดูรายการมากกวากลุม
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วัยรุนที่มีรายไดสูงขึ้น นอกจากนั้น กลุมวัยรุนที่มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ยังสงขอความสั้น
เพื่ อ ลงคะแนน เสนอความคิ ด เห็ น และให กํ า ลั ง ใจผู เ ข า แข ง ขั น มากกว า กลุ ม ที่ มี ร ายได สู ง กว า ด ว ย
(ปยมาศ พวงศรี. 2007: บทคัดยอ)
จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุมผูศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางวารสารศาสตรและสื่อมวลชน
ผู วิจั ยพบว าวรรณกรรมส วนใหญ ใ นกลุม ดัง กลาวนี้ ยัง จํ ากัดอยู ที่ ประเด็น ที่เ กี่ยวขอ งกับพฤติกรรม
การสื่อสาร และการรับสื่อ รวมถึงวิธีการรวมกลุม และการมีสวนรวมของผูชมเปนหลัก
2) การศึกษาเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียผานกรอบทฤษฎีทางดาน
รัฐศาสตรและการเมือง
ณัฏฐชา วงษวานิช ศึกษาเรื่อง ความเปนการเมืองในสื่อบันเทิงไทย : กรณีศึกษาปรากฏการณ
แฟนคลับ รายการปฏิ บัติการลาฝ น อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 4 การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ตองการ
นําเสนอปฏิสัมพันธระหวางรายการโทรทัศนที่เปนการประกอบสรางความจริงและแฟนคลับในรายการ
ดังกลาว ผานกรณีศึกษารายการปฏิบัติการลาฝน อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 4 (เอเอฟ4) ซึ่งจะ
คลี่คลายมาสูขอถกเถียงเรื่องความเปนการเมืองในรายการโทรทัศนประเภทเรียลลิตี้โชว วัตถุประสงค
ของการศึกษาคือ การปะทะกับขอเสนอเชิงทฤษฎีของโบดริยารด ในประเด็นที่มวลชนคือ กลุมคนที่รับ
ข อ มู ล ข า วสารจากสื่ อ เพี ย งทางเดี ย วในภาวะการทํ า งานของความจริ ง จํ า ลองที่ ส มบู ร ณ แ บบ
ในกรณีศึกษาของเอเอฟ 4 พบวาในสภาวะการทํางานของความจริงจําลองของมวลชนนั้น ผูชมและ
แฟนคลับมิไดเปนเพียงมวลชนผูเงียบงันภายใตขอนิยามของโบดริยารด ฉะนั้น ‘ความเปนการเมือง’
ในความหมายของการศึกษาของณัฏฐชา จึงหมายถึง สภาวะการณที่เปลี่ยนไปของผูชมจากการถูกผลัก
ใหเปนเพียงผูรับรูขาวสารที่ไมสามารถมีปฏิสัมพันธกับรายการ (spectacle) ไดมาสูการมีสวนรวมกับ
รายการ ขอคนพบของการศึกษานี้เปนการยืนยันถึงการทํางานของความจริงจําลองอันเปนความเปน
การเมือง ซึ่งก็คืออํานาจในการดึงดูดใหผูชมคลอยตามกับสิ่งที่สื่อตองการนําเสนอ อันเปนปฏิบัติการ
ของอํานาจในพื้นที่ที่ดูราวกับวาไมมีความเปนการเมืองอยู (ณัฏฐชา วงษวานิช. 2552: บทคัดยอ)
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ของณั ฏ ฐชา วงษ ว านิ ช ตั ว แทนในกลุ ม ผู ศึ ก ษาผ า นกรอบทฤษฎี ท างด า น
รัฐศาสตรและการเมือง มุงศึกษาความเปนการเมืองในสื่อบันเทิงไทย และสะทอนใหเห็นถึงความสนใจ
ในการศึกษาในประเด็นเดียวคือเรื่อง ปฏิบัติการของอํานาจ และการทํางานของความจริงจําลองในพื้นที่
ของสื่อเปนหลัก
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3) การศึกษาเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียผานกรอบทฤษฎีทางดาน
เศรษฐศาสตร
ธีระยุส วัฒนาศุภโชค ศึกษาเรื่อง การตลาดสรางความหลงใหล กรณีศึกษา ความสําเร็จของ
เรี ยลลิ ตี้โชว กรณี ร ายการอคาเดมี แฟนเทเชียหรือ AF พบวาความสําเร็ จ ของรายการดัง กลาวเปน
ผลจากกระบวนการสรางกลยุทธทางการตลาดที่มีเปาหมาย เริ่มจากการสรางความผูกพัน หลงใหล
(passion

marketing)

และเป น การต อ ยอดจากการทํ า การตลาดที่ สั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า

(Customer Relationship Management - CRM) การสรางความผูกพัน หลงใหลคือการพัฒนาใหลูกคา
หรือผูบริโภคมีความผูกพัน และนําไปสูขั้นตอนการเกิดความลุมหลง ทําใหลูกคาเกิดความผูกพันทาง
อารมณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพัฒนาลูกคาจากการเปนผูสนับสนุนซื้อสินคา (supporter) มาเปนผูที่มีความ
ชื่นชมสินคา (admirer) จนเกิดความลุมหลงในตัวสินคาจนแยกกันไมออก กระบวนการนี้อาจกลาวไดวา
เปนการผสมผสานระหวางอารมณ (emotional) กับจิตวิทยา (phychology) ธีระยุส วัฒนาศุภโชคยังได
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย หรือ ปฏิบัติการลาฝน มีสินคาที่ผลิตออกมา
อยางตอเนื่อง และหลากหลาย โดยไมไดคิดถึงเรื่องการผลิตศิลปนดานเพลงเพียงอยางเดียว แตเปน
ศิลปนที่ทําทุกอยางที่เกี่ยวของกับบันเทิง (entertainment related) เพื่อสงใหไดตามเปาหมาย เชน
สามารถเปนตัวแทนโฆษณาสินคาและบริการ หรือที่เรียกวา ‘พรีเซ็นเตอร’ ผูสามารถแสดงคอนเสิรต
และละครได ซึ่งเปนกิจกรรมที่สราง Brand Contact Point ดวยความบันเทิง (ธีระยุส วัฒนาศุภโชค.
2549: ออนไลน)
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ ศึกษาเรื่อง กลยุทธตราสินคา กรณีของอคาเดมี แฟนเทเชีย ผลการศึกษา
พบว า ความสํ าเร็ จ ของอคาเดมี แฟนเทเชีย สํ าหรั บนั ก การตลาดเป นผลผลิ ตที่ มี กระบวนการทาง
การตลาดผสมผสานทุกขั้นตอนและทุกชองทางไดแก 1) กลยุทธตราสินคา (branding) มีขบวนการสราง
กลยุท ธตราสิ นค าให รายการมี ชื่อเสี ยงเปน ที่รูจัก อยางเปนขั้น ตอนตั้ง แตเปน รายการเรียลลิตี้โชว
ออกอากาศ 24 ชั่วโมง จนขึ้นเวทีแสดงคอนเสิรตกอนและหลังประกาศผล และตอยอดไปจนกระทั่งผูเขา
แขงขันกลายเปนศิลปน ทําใหคนดูหรือกลุมเปาหมายเกิดการรับรูตราสินคา (brand awareness) อยาง
ตอเนื่อง 2) ผูสนับสนุน (sponsorship) ดึงมาเปนพันธมิตรสนับสนุนรายการ ทําใหมีรายไดเกิดขึ้น และ
สามารถนําสินคาที่มีตราสินคาของพันธมิตรมาโฆษณาแฝงไดอยางกลมกลืน 3) การสัมผัสผูบริโภค
(customer touch) เปนรายการที่สามารถดึงคนดูสัมผัสและเปนสวนหนึ่งกับรายการ และติดตาม
รายการอยางตอเนื่อง ตั้งแตตนจนจบรายการ และยังตอเนื่องไปเปนผูสนับสนุนหรือแฟนคลับของศิลปน
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นอกจากนี้ชื่นจิ ตต แจงเจนกิจ เพิ่มเติม ขอเสนอแนวคิด ‘การทําเรื่องเล็กใหเ ปนเรื่องใหญ ’
ที่เกี่ยวของกับการทําใหธุรกิจบริหารศิลปนของอคาเดมี แฟนเทเชีย สามารถพัฒนาขึ้นไปไดดวยการนํา
หลักการเรื่องการระบาดของโรค มาอธิบายปรากฏการณทางสังคมวา การที่สินคา หรือไอเดียบางอยาง
แพรหลายไปทั่วสังคมอยางคาดไมถึง เพราะวามี Tipping Point เกิดขึ้นกับพฤติกรรม ไอเดีย หรือสินคา
เหลานั้น กรณี รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ที่สามารถนําทฤษฎี Tipping Point มาอธิบายได เริ่มตั้งแต
สรางความผูกพันระหวางคนดูกับศิลปนดวยการถายทอดสด 24 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบไดกับ
การสราง “The Stickiness factor” อันเปน 1 ในลักษณะ 3 ขอ ที่เปนหลักการของ Tipping Point โดย
ทําใหผูชมรูสึกวามีสวนเกี่ยวของกับรายการโดยไมรูตัว ผูชมก็สามารถชมผูเขาแขงขันใชชีวิตอยูในบาน
ไดตลอดเวลาจนเกิดความรูสึกผูกพัน เสมือนวาเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของศิลปนเหลานี้ แมวา
รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย จะสิ้นสุดลง แตความผูกพันยังคงอยู ยอมหมายถึง โอกาสทางธุรกิ จ
ตอเนื่องตามมา ไมวาจะเปนเวทีคอนเสิรต ไปเลนละคร แสดงหนัง แมกระทั่งจัดทัวรไปเที่ยวตางประเทศ
เปนตน (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ. 2549: ออนไลน)
วรรณกรรมในกลุ ม ผู ศึ ก ษาผ า นกรอบทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร นี้ ผู วิ จั ย พบว า วรรณกรรม
สวนใหญในกลุมดังกลาวนี้ อธิบายในประเด็นที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางกลยุทธทางการตลาดผาน
สื่อบันเทิงที่มีความสัมพันธกับการสรางความสําเร็จทางธุรกิจเปนหลัก
สรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิช าการทั้งสามกลุม ขางตน ผูวิจัยเห็น ว าการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับกรณีเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย ยังขาดความลึกซึ้งในการอธิบายประเด็นสําคัญที่มีผลตอ
สังคมไทยโดยเฉพาะในแงมุมของความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง สื่อและความเปนวัฒนธรรม
โดยผูวิจัยเห็นวาตัวศิลปะการแสดงในรูปของเรียลลิตี้โชวชุดนี้เปนศิลปะการแสดงผานสื่อ ที่มีนัยสําคัญ
ตอปฏิบัติการทางการแสดงที่แตกตางจากศิลปะการแสดงทั่วไป รวมทั้งศิลปะการแสดงดังกลาวนี้ยัง
เชื่อมโยงและมีผลตอผูชมที่กลายมาเปนผูดูและผูคลั่งไคล ผูมีสวนรวมในการสรางศิลปน อีกนัยหนึ่งคือ
การบริโภคสินคาที่มีผลตอการกอเกิดชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย มุมมองที่กลาวมานี้ยังมิไดถูก
หยิบยกขึ้นมาศึกษาและอธิบายอยางจริงจัง อยางไรก็ตามการไดศึกษาวรรณกรรมในกลุมตางๆ เปน
ประโยชนอยางมากตอผูวิจัยในการศึกษา เนื่องจากทําใหผูวิจัยเห็นภาพกวางของสนามความรูที่ผูอื่นได
ศึกษามากอน ซึ่งจะชวยใหไมเกิดความซ้ําซอนในการคนควาวิจัย ตลอดจนผลการศึกษาที่มีอยูกอนหนา
สามารถนํามาใชเปนแนวทาง และเปนฐานความรูเ พื่อพัฒนามุมมองของผูวิจัยไดตอไป
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2. เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งศิ ล ปะการแสดงและ
สุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับศิลปะการแสดงและสุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง
เพื่อนํามาใชอธิบายกระบวนแบบ (art style) และรูปแบบศิลปะ (art form) ของรายการเรียลลิตี้โชว
รวมทั้งเปนฐานความคิดหลักในการวิเคราะหคุณคาทางสุนทรียภาพ การนําเสนอมิติทางประวัติศาสตร
และศิลปวิจารณ อยางมีปฏิสัมพันธกับเงื่อนไขในพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใน
บริบทตางๆ ทั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดในการอธิบายศิลปะการแสดงของนักวิชาการ นักปฏิบัติการ และ
นั ก สุ น ทรี ย ศาสตร ค นสํ า คั ญ โดยพิ จ ารณาเลื อ กศึ ก ษาในส ว นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ กระบวนแบบ
ศิลปะการแสดง ‘เรี ยลลิตี้โชว’ เป นสําคัญ คือ ลีโอ ตอลสตอย โรลองค บารธส เอดวิน วิลสัน และ
อัลวิน โกลดฟารบ รวมทั้งสดใส พันธุมโกมล
2.1 แนวคิดเรื่องความหมายของศิลปะ
ลีโอ ตอลสตอย (Leo Toystoy. 1828-1910) นักเขียนและนักสุนทรียศาสตรชาวรัสเซีย
ผูเปนแกนนําสําคัญของแนวคิด ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก หรือ Art as Expression เขาได
พิจารณาคุ ณค า และใหความสํ าคั ญกับศิล ปะไววา เปนเครื่ องมือในการรับใชศี ลธรรม หรือศิลปะมี
บทบาทหนาที่ในการสงเสริมและผลักดันใหคนกระทําความดี ดังนั้นเขาจึงถูกจัดใหเปนนักสุนทรียศาสตร
ลัทธิศีลธรรมนิ ยม (moralism) ไปพร อมกัน (ศุภชั ย สิ งหยะบุ ศย . 2543: 42-54) ตอลสตอลอธิ บาย
ความหมายของศิลปะไวในงานเขียนเชิงสุนทรียศาสตรเรื่อง What is art? โดยไดชี้ใหเห็นวา ศิลปะคือ
กิจกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นมาจากภายในออกไปสูภายนอกดวยสัญญะที่เขาใจได เปนการสงความรูสึก
(feeling) อันนํามาซึ่งประสบการณทางความรูสึกสูผูคนอื่นๆ จึงกลาวไดวา “Art is communication of
emotion experience” หรือ ศิลปะคือการสื่อสารเชิงอารมณ (Graham. 1997: 24-25)
จากความคิ ดของตอลสตอย ที่ ไ ด อธิ บายว าศิ ลปะคื อการแสดงออก (expression)

ของ

ความรูสึกหรืออารมณ ซึ่งเปนการสื่อสารระหวางศิลปนกับผูชม โดยผานงานศิลปะ กิจกรรมทางศิลปะจึง
เปนกระบวนการสรางสรรคที่ไมใชเพียงแคเกิดจากการปลดปลอยของศิลปนผูสรางสรรค และไมใชเพียง
ประสบการณที่เกิดขึ้นในตัวผูชมงานศิลปะ แตเปนกระบวนการสื่อสารที่ศิลปนมีความตองการที่จะให
ผูอื่นรู และเขาใจในสิ่งที่แสดงออกมาดวย งานศิลปะจึงเปนเครื่องมือที่จะใชกระตุน ใหผูรับสารไดรูถึง
ความรูสึกที่เขาตองการจะถายทอดความรูสึกนึกคิดของเขา โดยที่กระบวนการสรางสรรคศิลปะเกิดขึ้น
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จากความกดดันทางจิตใจของศิลปน ในการทําใหกระจางชัดกับตัวเองซึ่งเรื่องราวที่เคยเปนที่สงสัยกับตัว
เขา สื่อสารตัวมันโดยผานผลงานทางศิลปะไปสูผูรับ งานศิลปะสําเร็จลงเมื่อกระจางชัดจนสื่อสารตัวมัน
ไปสูคนอื่นๆ และปลุกอารมณความรูสึกแบบเดียวกับที่ศิลปนมีประสบการณมาระหวางการสรางสรรคมัน
ขึ้น (ถรินันท อนวัชศิริวงศ. 2547: 11)
โรลองด บาร ธส (Roland Barthes, 1915-1980) นั กภาษาศาสตร ที่เ ป นผู ทําให เ กิ ด
การเปลี่ ยนแปลงทางสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษยศาสตร จากการเสนอแนวคิ ดสั ญ วิ ท ยาและมายาคติ
ประการสําคัญ บารธสยังเปนแกนนําหลักในการกอตั้งคณะละครของมหาวิทยาลัยซอรบอนน ประเทศ
ฝรั่งเศส ชื่อ “Group de Theatre Antique” หรือ กลุมละครโบราณ ในบทบาทสวนนี้ บารธส ไดแสดง
ความคิดเห็น ที่ทําใหเกิดความกระจางชัดในประเด็นเรื่อง ‘ศิลปะเปนการสื่อสารประเภทหนึ่ง’ บารตได
อธิบายความคิดขางตน ผานการใหคําจํากัดความของศิลปะแขนงการละครไววา
ละครคืออะไร ละครก็คือ เครื่องจักรแหงการสื่อสารประเภทหนึ่ง ในขณะที่ไมไดทํางาน เครื่องจักรนี้
จะซอนอยูหลังมาน แตเมื่อมีการเปดตัวเครื่องจักรนี้จะสงสาร (message) จํานวนหนึ่งมายังเราทันที
สารเหลานี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ กลาวคือ มันถูกสงมาพรอมๆ กัน แตดวยจังหวะที่ตางกันในการ
แสดงแตละขณะ เราจะไดรับสารถึงหกหรือเจ็ดประการในเวลาเดียวกัน (จากฉาก เสื้อผา แสง ตําแหนง
ของนักแสดง กิริยาทาทาง ภาษาใบ คําพูด) สารบางประการคงที่ (กรณีของฉาก) ในขณะที่สารอื่นๆ
เปลี่ยนไป (คําพูด กิริยาทาทาง) นี่เปนเรื่องของการประสานสารอยางแทจริง และนี่คือความเปนละคร
ซึ่งเปนการสะทอนกลุมสัญญะกลุมหนึ่งออกมา (Barthes, 1957?)

สําหรับนัยยะของคําวา ‘กลุมสัญญะ’ ขางตน บารธสไดอธิบายวา โดยทั่วไปผูดูจะรับสารได
ดวยสายตาและหู ดังนั้น กลุมสัญญะเหลานี้จะประสาน สงเสริม สื่อสารซ้ํา ขัดแยง หรือกระทําการตางๆ
เพื่ อสร างสารที่ ตองการจะสื่ อสารไปยังผูดู ทุกหนวยที่ปรากฏตอผูดูเปนสัญญะที่มีความหมาย อาทิ
เครื่ อ งแต ง กายเป น สั ญ ญะบอกฐานะชนชั้ น หรื อ อื่ น ๆ เป น รหั ส ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ผู ดู เ ป น
ผูถอดรหัสสัญญะตางๆ เหลานี้ ผูดูที่อยูในกลุมวัฒนธรรมเดียวกับเรื่องราวที่แสดง หรือรูจักวัฒนธรรม
นั้นๆ จะไมมีปญหาในการถอดรหัส สวนผูดูตางกลุมวัฒนธรรม อาจเขาไมถึงสารทั้งหมดที่สัญญะสงมา
แตการถอดรหัสนี้ก็เปนสิ่งที่สามารถเรียนรูระหวางกันได
จากแนวคิดของตอลสตอย และบารธส ผูวิจัยจะใชการอธิบายศิลปะในฐานะการสื่อสาร อาจ
ทําใหสามารถนํามาพิจารณาไดวา ศิลปะในฐานะการสื่อสาร จากการแสดงออกของอารมณความรูสึก
ดวยรูปแบบการแสดงที่มีสัญญะ ที่จะตองมีการตีความหรือสรางความเขาใจของผูชม ที่มีตอสารที่ถูก

27

สงออกมา ซึ่งการรับรูหรือการถอดรหัสความหมายจากสาร ยอมมีความสัมพันธกับพื้นฐานวัฒนธรรม
ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร (ผูชม) ทั้งนี้เพราะสารหรือศิลปะดังกลาว มีนัยยะของการดํารงในรูปของ
‘สัญญะ’ จากการที่ ตอลสตอยและบารธส ไดมองศิลปะการแสดงในฐานะของนักสุนทรียศาสตร และ
นั ก สั ญ วิ ท ยา ซึ่ ง ได ช ว ยเป ด มุ ม มองด า นศิ ล ปะการแสดงแก ผู วิ จั ย ให พิ จ ารณาการทํ า ความเข า ใจ
ปรากฏการณของการแสดงใหลึกซึ้งไปกวาภาพ เสียง และเรื่องราวที่ปรากฏบนเวทีแลว
ในสวนของการอธิบายความหมายของศิลปะการแสดงโดยเอดวิน วิลสัน (Edwin Wilson) และ
อัลวิน โกลดฟารบ (Alvin Goldfarb) ศาสตราจารยดานประวัติศาสตรการละครชาวอเมริกัน ที่ตีพิมพ
ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ Living Theatre ซึ่งตีพิมพครั้งแรกในป 1983 ขณะที่ตอลสตอยกลาววา ศิลปะคือ
การแสดงออกซึ่งความรูสึ ก และบาร ธสได อธิบายวา ศิลปะคือการสื่อสารประเภทหนึ่ง แตวิลสันและ
โกลดฟารบ เปดมุมมองใหมตอการละคร (theatre) ในฐานะศิลปะการแสดง (performing art) วา
‘Theatre as an Art Form’ หรือ ละครคือรูปแบบหนึ่งของศิลปะ
ทั้ งนี้ โกลด ฟาร บได เริ่ มต นการอธิบายความคิดของตน ดวยการชี้ ให เห็นถึง โครงสรางและ
องคประกอบของศิลปะการแสดง วามีทั้งลักษณะรวมและลักษณะที่แตกตางจากศิลปะแขนงอื่น ซึ่งในมิติ
ของคุณลักษณะรวมนั้น ศิลปะทุกแขนงกําเนิดจาก ‘การเลือกหรือคัดสรร’ ซึ่งศิลปะทุกแขนงตางถือกําเนิด
จากการที่มนุษย ได เลื อกสรรและคั ดกรองสวนที่เหมาะสม แลวนํามาประดิษฐสรางเปนงานศิลปะใน
รูปแบบต างๆ เพื่ อตอบสนองความต องการทางอารมณ การเลือกสรรดั งกล าวนี้ เองทํ าให งานศิลปะ
ทุกรูปแบบมีอัตลักษณของตนเองที่โดดเดน นอกจากคุณลักษณะในเรื่อง ‘การเลือกหรือคัดสรร’ แลว
คุณลักษณะรวมอีกประการหนึ่งของศิลปะทุกแขนงคือ ความสัมพันธกับเวลาและพื้นที่ (time & space)
ซึ่งคุณสมบัติรวมประการนี้ไดทําใหศิลปะแตละแขนงมีความแตกตางกันดวย อาทิ ทัศนศิลปสถิตอยูใน
พื้นที่ เห็นไดจากผลงานดานจิตรกรรม หรืองานสถาปตยกรรม เปนการทํางานบนพื้นที่ในลักษณะตางๆ
สวนดนตรีเปนศิลปะที่ดํารงอยูในบริบทของ ‘เวลา’ แมนักดนตรีจะบรรเลงอยูในหองที่ตองใชพื้นที่ แต
บทเพลงที่ไปสูผูฟงนั้น สถิตอยูในเวลาใดเวลาหนึ่ง ผลงานเพลงไมไดปรากฏในรูปที่จับตองไดในแบบของ
จิตรกรรม หรือสถาปตยกรรมแตจะถูกเก็บไวในรูปของความทรงจําที่เกี่ยวของกับเสียง เปนตน
ในด า นศิ ล ปะการแสดง เป น ศิ ล ปะที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต า งจากศิ ล ปะ
ทุกประเภทที่กลาวมาขางตน กลาวคือ ศิลปะการแสดงมีความสัมพันธทั้งกับเวลาและพื้นที่ และยังเปน
‘ศิลปะรวม’ (collaborative art) ที่รวมเอาศิลปะทุกแขนงเขาไวดวยกัน จึงเปนศิลปะที่มีอัตลักษณเฉพาะ
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ที่ตองเคลื่อนสูบริบทของเวลา นอกจากนี้ยังเปนศิลปะที่เรียกรองใหตองมีการ ‘ตีความ’ ในขณะเดียวกับ
ที่มีการสรางสรรค เชน กรณีกระบวนการทางดานการละคร มีจุดเริ่มตนจากผูเขียนบทละคร และเกิดเปน
การแสดงเมื่อนักแสดงนําบทมาแสดง ทั้งนี้นักแสดงดังกลาวจําเปนตองมีการตีความหรือทําความเขาใจ
บทเพื่อสามารถที่จะสื่อสารไดตรงเจตนารมณของผูกํากับการแสดงซึ่งดูเหมือนจะเปนผูสรางสรรคงาน
ละคร แตในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูตีความหมายบทจากผูเขียนกอนจะนํามาสรางสรรคในรูปของละคร
คุ ณ ลั กษณะเดี ยวกั น นี้ เ กิ ดขึ้ นกั บศิ ล ปะประเภทดนตรี ด ว ยเช น กั น ในกรณี ข องปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ผูประพันธเพลงและนักดนตรี หรือในกรณีของผูออกแบบทาเตนและนักเตน เปนตน บุคคลที่เกี่ยวของกับ
การสรางงานศิลปะการแสดงทุกประเภทลวนตองเกี่ยวของกับการทําหนาที่ตีความหมายในกระบวนการ
ทํางานสรางสรรคทั้งสิ้น
คุณลักษณะรวมอีกประการหนึ่งของศิลปะการแสดงคือ เปนศิลปะที่เรียกรองใหตองมี ‘ผูชม’
เพราะการแสดงที่ ปราศจากผู ชมนั้น ไมอาจถือเปนการแสดงที่สมบูรณได เนื่องจากหัวใจสําคัญของ
การแสดงคือ ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางนักแสดงกับผูชม การแสดงใดๆ ก็ตามจะมีความหมายและ
คุณคาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปฏิกิริยาและการแสดงออกของผูชม จากปรากฏการณทางประวัติศาสตรจะ
พบวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของศิลปะการแสดงในหลายกรณีลวนเกิดจากผูชมเปนผูกําหนด
การปฏิเสธหรือสนับสนุนที่จะรับชมการแสดงมีผลตอการสรางงาน และเชื่อมโยงไปถึงการกําหนดรูปแบบ
ใหกับตัวศิลปะ ดังนั้นพลังของผูชมจึงเปนพลังที่ยิ่งใหญที่มีผลตอการกําหนดใหศิลปะการแสดงดํารงอยู
และเปนแรงผลักดันใหศิลปะการแสดงมีพลวัตและไมสูญหายไปจากสังคมมนุษย นอกจากนี้ประเด็นดังที่
กลาวขางตน วิลสันและโกลดฟารบยังอธิบายถึงองคประกอบที่สําคัญของศิลปะการแสดงแขนงละครวา
จําเปนตองประกอบดวย 1) นักแสดง 2) ผูชม 3) ผูกํากับการแสดง 4) พื้นที่แสดง 5) การออกแบบ ฉาก
เสื้อผา แสง และเสียง และ6) บท หมายรวมถึง จุดเนน วัตถุประสงค ทัศนคติ นาฏการในดานโครงสราง
และตัวละคร (Wilson; & Goldfarb. 2002: 10-14)
ดังที่ไดกลาวไปแลววา ศิลปะการแสดงละคร เปนศิลปะรวมที่รวมเอาศิลปะหลายแขนงเขาไว
ด ว ยกั น นั บ ตั้ ง แต ศิ ล ปะการประพั น ธ การแสดง การกํ า กั บ การแสดง การออกแบบสร า งฉากและ
เครื่องแตงกาย การออกแบบและจัดแสง การแตงหนา ตลอดจนศิลปะดานอื่นๆ อีกมาก ซึ่งอาจรวมถึง
ศิลปะของการดนตรี การรายรํา หรือการเตนรํา ฯลฯ การสรางสรรคงานศิลปะการแสดงจึงเปนงานที่เกิด
จากการนํ าองคประกอบที่ หลากหลายมาผสานกันเพื่อใหเกิดเปน ‘ผลรวม’ ที่ใหประสบการณและ
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ความหมายแกผู สร างสรรคและผูชม การอธิบายของโกลดฟารบนั้นสอดคล องกับสดใส พั นธุมโกมล
(2524)

ศิ ล ป น แห ง ชาติ นั ก วิ ช าการด า นศิ ล ปะการแสดงคนสํ า คั ญ ผู บุ ก เบิ ก การเรี ย นการสอน

ศิลปะการแสดงในประเทศไทย ผู อธิ บายไว ถึงองค ประกอบหลั กของศิ ลปการแสดงละครโดยเฉพาะ
ประเด็นในเรื่องนักแสดง ผูชม และเรื่องหรือบทซึ่งเปนสิ่งที่กําหนดกระบวนแบบของศิลปะประเภทนี้ใหมี
ความแตกตางจากศิลปะในแขนงอื่น
นอกจากแนวคิดของ ตอลสตอย โรลองค บารธส และโกลดฟารบ รวมทั้งสดใส พันธุมโกมล
ยังปรากฎแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการแสดงแนวแสดงความจริง (art of reality show) ที่นาจะนํามาใชใน
การทาบมองปรากฏการณศิลปะการแสดงในปจจุบัน คําวา “ศิลปะแนวความจริง” เปนศิลปะการละคร
ที่ถูกอธิบายวา theater is life itself และเปนการนําเอาแผนภาพชีวิต หรือ slice of life ที่เหมือนจริงทุก
ประการโดยไมดัดแปลง ในขณะที่ อริสโตเติลพูดวา “ละครเปนศิลปะที่เลียนแบบธรรมชาติ” ขณะที่
เชคเป ย ร ก ล า วว า “ละครคื อ กระจกสะท อ นชี วิ ต ” แต ก ลุ ม นั ก การละครและการแสดงแนวสั จ นิ ย ม
(realism)

ได ก า วไปไกลถึ ง ขนาดยกชี วิ ต จริ ง มานํ า เสนอ เป น การสร าง “ภาพลวงที่ เ หมื อ นจริ ง ”

(illusion of reality) เพื่อสอดคลองกับหลักเกณฑที่ยึดถือกันวา ‘ละครคือชีวิต’ ซึ่งเปนที่มาของแนวคิดที่
อธิ บ ายศิ ล ปะการแสดงในกลุ ม แนวความจริ ง ซึ่ง ผู วิ จัย ได ม องรายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ใ นประเทศไทย
ในแนวทางของศิลปะการแสดงแนวแสดงความจริง แตเปนการแสดงความจริงผานสื่ออีกชั้นหนึ่ง
ดังที่ แพทเทอรสัน ที่ไดใหความหมายของศิลปะการแสดงชุดนี้ไววา เปนรายการเรียลลิตี้ทีวี
ดวยเปนการนําเสนอ ‘การแสดงความเปนจริง’ ผานสื่อโทรทัศน เขาอธิบายใหเห็นถึงความแตกตางดาน
‘ความเปนจริง’ ระหวางกลองรักษาความปลอดภัย ที่จับภาพความเปนจริงตาง ๆ ที่ปรากฏในพื้นที่ ที่ถูก
จับจอง กับรายการเรียลิตี้ ทีวี วา “หากจะนิยามคําวา เรียลลิตี้ ทีวี ขาพเจาอาจจะเคยกลาววานั่นเปน
คําอธิบายถึงประเภทของภาพอาชญากรรมที่ปรากฏในกลองรักษาความปลอดภัย แตทวาขาพเจ า
คิดผิด มันคือรายการที่มีเพลงประกอบ มีการตัดตอ และการจัดการกับความโกรธดวยวิธีการทั้งหมดนี้
แสดงโดยผู แ สดงที่ ป รารถนาจะ เป น นาง แบบ นั ก แสดง และเจ า ของ รายการเกมโชว ”
(Patterson. 2001: 12)
การอธิบายคุณลักษณะรวมและแตกตางระหวางศิลปะการแสดงกับศิลปะแขนงอื่นๆ รวมทั้ง
การอธิ บ ายของอั ล วิ น โกลฟาร บ และสดใส พั น ธุ ม โกมลในประเด็ น เรื่ อ งองค ป ระกอบสํ า คั ญ ของ
ศิล ปะการแสดง ทํ าให ผู วิจั ยได เ ห็ น ถึ ง มิ ติใ นเชิ งหลักการและโครงสราง ตลอดจนกระบวนแบบของ

30

ศิลปะการแสดงเพื่อนํามาใชทําความเขาใจและทาบมองเกี่ยวกับคุณลักษณะของเรียลลิตี้โชวในฐานะที่
เปนศิลปะการแสดงไดในชวงทําการศึกษาวิจัยในลําดับตอไป
2.2. แนวคิดเรื่องคุณคาและสุนทรียภาพของศิลปะ
การศึกษาปรากฏการณรายการเรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงใหเกิดความกระจาง
ชัดยิ่งขึ้น จําเปนตองศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคุณคาหรือการประเมินคุณคาของศิลปะ
ซึ่งในที่นี้คือ ศิลปะการแสดงเรียลลิตี้โชว เพื่อนํามาใชเปนฐานความคิดหลักในการวิเคราะหคุณคาเชิง
สุนทรียภาพของศิลปะการแสดงผานสื่อดังกลาว ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาและ
สุนทรียศาสตร ที่ไดกลาววา การประเมินคุณคาของศิลปะยอมขึ้นอยูกับความเชื่อวา “ศิลปะคืออะไร”
หรื ออะไรคื อศิ ล ปะ นํ ามาซึ่ ง การกลายเป นทฤษฎี ท างสุ น ทรี ยศาสตร ใ หญ 4

กลุ ม คื อ ศิ ล ปะคื อ

การเลียนแบบ (Art as Representation) ศิลปะคือรูปทรง ( Art as Form) ศิลปะคือการแสดงออกซึ่ง
ความรูสึก (Art as Expression) และศิลปะคือความคิด (Art as Thinking) (ศุภชัย สิงหยะบุศย. 2543:
28-54) ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวของสัมพันธกับการประเมินคุณคาทางสุนทรียะในกรณีรายการเรียลลิตี้โชว คือ
ศิลปะคือการเลียนแบบกับศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก ดังนี้
ทฤษฎีศิลปะคือการเลียนแบบ (Art as Representation)
ทฤษฎีศิลปะคือการเลียนแบบ เปนทฤษฎีที่เชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบ ซึ่งพยายามอธิบาย
คุณค าของงานศิลปะผูกพั นไว กับการเลียนแบบ อยางไรก็ตาม นัยยะของคําวา “การเลียนแบบ” ก็ มี
ความหมายแตกตางกันออกไป
ทฤษฎีการเลียนแบบเปนทฤษฎีทางศิลปะที่เกาแก มีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ แตมีนัยสําคัญ
ของแนวคิดเชิงความงามในการสรางสรรคศิลปะทั้ง ทัศนศิลป โสตศิลป วรรณกรรม และศิลปะการแสดง
มาจนกระทั่งปจจุบัน มีผูนําทางความคิดที่สําคัญในความเชื่อนี้ 2 คน คือ เพลโต (Plato. 427-338 B.C.)
กับอริสโตเติล (Aristotle. 384-322 B.C.) นักปรัชญาผูยิ่งใหญของกรีกและของโลก
ทั้งเพลโตและอริสโตเติล เชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบโลกภายนอก (external world) ทั้งที่
เปนวัตถุหรือการกระทําของมนุษย ซึ่งในการเลียนแบบนั้น ศิลปนไดพยายามเลียนแบบใหคลายคลึงหรือ
ใกลเคียง หรือเหมือนกับตนแบบของมัน การเลียนแบบในทัศนะของบุคคลทั้งสอง มีลักษณะสําคัญอยูที่
ความสัมพันธ ระหว าง “ศิลปะ” กับ “โลกภายนอก” โดยศิลปะที่เกิดขึ้นยังคงลักษณะที่เหมือนหรือ
คลายคลึงกับโลกภายนอกอันเปนตนแบบ ซึ่งเราอาจจะเรียกทฤษฎีศิลปะของเพลโตและอริสโตเติลวา

31

“ทฤษฎีคลายคลึง” ก็ได
อยางไรก็ตาม ถึงแมนักปรัชญาดังกลาวจะมีความเชื่อเหมือนกันวา ศิลปะคือการเลียนแบบ
โลกภายนอก แตทั้งสองก็มีความคิดที่แตกตางกันในเรื่องของ “โลกภายนอก” ที่ถูกศิลปะเลียนแบบและ
เรื่องผลลัพธ หรือการประเมินคุณคาของศิลปะที่เกิดจากการเลียนแบบโลกภายนอก ซึ่งสงผลสําคัญตอ
การทํางานศิลปะของศิลปนที่แตกตางกัน ดังนี้
เพลโตและอริสโตเติลเชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบโลกภายนอก แตโลกภายนอกมีทั้งสภาพที่
ปรากฎ (appearance) และสภาพที่มีความเปนจริง (reality) ดวยเหตุผลดังกลาวเปนเหตุใหเพลโต ตําหนิ
ศิลปะวาเปนสิ่งที่ต่ําคา แตในเหตุผลเดียวกัน อริสโตเติลกลับเห็นวา ศิลปะคือ สิ่งที่มีคุณคาสูง ทั้งนี้ดวย
เหตุวา ทั้งเพลโตและอริสโตเติลตางโยงศิลปะเขาไปเกี่ยวของกับทัศนะดานความจริงของโลก โดยเพลโต
อธิบายวา โลกมีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ โลกของแบบ (world of form) และโลกของสิ่งที่สัมผัสได
(world of sensible) ซึ่งนักปรัชญาบางทานเรียกวา “โลกแหงผัสสะ”
โลกของแบบเปนโลกของความเปนจริง มีความเปนอมตะและเปนนิรันดร เปนโลกที่สมบูรณ
และมีคาสูงสุด มีลักษณะเปนนามธรรมสามารถเขาถึงไดโดยการคิดดวยเหตุผล ทุกๆ สิ่งในโลกของแบบ
เรียกวาสิ่งสากลหรือแบบสากล (universal thing) สวนโลกของสิ่งที่สัมผัสได ซึ่งเปนโลกที่มนุษยอาศัยอยู
เปนเพียงโลกแหงมายาหรือโลกแหงสภาพที่ปรากฏ เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลงและขาดความสมบูรณ
เป น โลกที่ เ ข า ถึ ง ได โดยการรั บรู ด วยประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห า ทุ กๆ สิ่ ง ในโลกของสิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได เ รี ยกว า
สิ่งเฉพาะ (particular thing) และโลกทั้งสอง คือ โลกของแบบและสิ่งเฉพาะมิไดอยูรวมกัน
“สิ่งเฉพาะ” บนโลกที่สัมผัสไดมีหลายประเภท ทั้งที่เปนธรรมชาติและวัตถุศิลปะ รวมทั้งการ
กระทําตางๆ ของมนุษย ทั้งการกระทําความดีและการกระทําชั่ว สิ่งเฉพาะบนโลกมนุษยมีจํานวนนับไม
ถวน ซึ่งสิ่งเฉพาะแตละประเภทถึงจะมีหลากหลายหนวย อยางไรก็ตาม แตละหนวยจะเกิดการเลียนแบบ
ตนแบบของมัน ซึ่งมีเพียงแบบเดียวใน “โลกของแบบ” อันเปนแบบที่สมบูรณและเปนจริงสูงสุด ในการ
เลียนแบบสิ่งเฉพาะบน “โลกแหงผัสสะ” หรือโลกที่สัมผัสไดนี้จะเปนไดเพียงความคลายคลึงกับตนแบบ
ของมันเทานั้นและตนแบบของมันก็เปนสิ่งเฉพาะ ซึ่งมีความคลายคลึงกับแบบสากลที่มีอยูเพียงแบบ
เดียวในโลกของแบบ ซึ่งมีความสมบูรณและเปนจริงที่สุด
โลกของแบบเปนโลกแหงความจริงและมีคาสูงสุด แบบทุกแบบในโลกของแบบซึ่งเปนแบบที่
เปนความจริงและมีคาสูงสุด การทํางานศิลปะก็คือ การเลียนแบบสิ่งเฉพาะบนโลกผัสสะ จึงเปนไดแค
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เพียงความคลายคลึงกับตนแบบของมัน จึงนําไปสูขอสรุปของเพลโตที่วา สิ่งเฉพาะมีคาต่ํากวาสิ่งสากล
เพราะเปนไดแคความคลายคลึงหรือหางไกลจากความจริงในโลกของแบบ คนที่เปนสิ่งเฉพาะ (คนที่
ปรากฏในโลก) ก็มีคาต่ํากวาคนสากล เพราะเปนเพียงสิ่ง (คน) ที่คลายคลึงหรือหางไกลความจริง คน
สากลในโลกของแบบ
เพลโตกลาววา ศิลปะ ก็คือ การเลียนแบบสิ่งเฉพาะบนโลกแหงผัสสะ ผลงานศิลปะอันเกิดจาก
การเลียนแบบของจิตรกร กวี ที่เกิดขึ้นก็เปนเพียงความคลายคลึง ซึ่งจับความคลายคลึงไดเพียงบางสวน
ของสิ่งเฉพาะที่เปนตนแบบเทานั้น ดวยเหตุวาสิ่งเฉพาะหนึ่งสิ่งสามารถมองไดหลายดานแตกตางกัน
เพลโตจึงถือวา สิ่งที่เกิดขึ้น (ผลงานศิลปะ) เปนเพียงจินตภาพ (image) หรือภาพลวงตา (illusion) ทําให
เพลโตสรุปวา ผลงานศิลปะเปนสิ่งที่มีคาต่ํา เนื่องจากสิ่งเฉพาะที่ถูกเลียนแบบนั้นหางไกลจากความจริง
(สิ่งสากล) อยูแลว เมื่อศิลปนสรางงานศิลปะเลียนแบบสิ่งเฉพาะ ก็เปนไดแคความคลายคลึงกับตนแบบที่
เปนสิ่งเฉพาะ ผลลัพธออกมาก็ยิ่งหางไกลจากความจริงคือ สิ่งสากล ศิลปะจึงเปนสิ่งที่อยูหางไกลความ
จริงถึงสามขั้นตอน
แบบของคนสากลที่ มีความจริง (มีคาสูงสุด) ถูกเลียนแบบดวยคนทั่วไปซึ่งเปนคนเฉพาะที่
ปรากฏอยูบนโลกก็หางไกลจากคนสากล (มีคารองลงมา) ในขณะที่ภาพวาดภาพคนที่ศิลปนเขียนโดย
เลียนแบบคนเฉพาะที่มานั่งเปนแบบให ก็หางไกลจากคนที่เปนสิ่งเฉพาะอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นผลงานศิลปะจึง
อยูหางไกลจากสิ่งสากลมากจึงมีคานอยที่สุด
อยางไรก็ตาม อริสโตเติลกลับมิไดเห็นพองไปกับเพลโต กลาวคือ อริสโตเติลเชื่อเหมือนกันกับ
เพลโตวา ศิลปะคือการเลียนแบบ แตอริสโตเติลแบงศิลปะที่เกิดจากการเลียนแบบออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ศิลปะที่เลียนแบบสิ่งตางๆ ดวยสีและรูปราง (color and shape) หมายถึง ผลงานจิตรกรรม
และประติมากรรม
2) ศิลปะที่เลียนแบบเหตุการณหรือการกระทําของมนุษยดวยภาษา (language) เสียง (voice)
และจังหวะ (rhythm) ซึ่งหมายถึงผลงานดานกวีนิพนธ ที่ยังสามารถแบงออกเปน การละคร (drama) และ
มหากาพย (epic) การละครยังสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ โศกนาฏกรรม (tragedy) และ
สุขนาฎกรรม (comedy) อริสโตเติลใหคุณคาการละครที่เปนโศกนาฏกรรมมากกวาสุขนาฏกรรม เพราะ
ถือวาโศกนาฏกรรมเปนการเลียนแบบการกระทําดีของมนุษย สวนสุขนาฏกรรมเปนการเลียนแบบการ
กระทําชั่วของมนุษย
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อริสโตเติลยังคงเชื่อเรื่องการมีอยูในโลกของแบบและผัสสะ เชนเดียวกับเพลโต แตมองเห็น
ผลลัพธของการเลียนแบบแตกตางไปจากเพลโต กลาวคือ ในทัศนะของอริสโตเติลถือวาโลกของแบบกับ
โลกแหงผัสสะอยูในโลกเดียวกัน แบบสากลยังเปนสิ่งแทจริงอันสมบูรณ แบบสากลของสิ่งใดมิไดแยกอยู
ในโลกแหงความคิดตามทัศนะของเพลโต แตเปนสิ่งที่แฝงเรนอยูในสิ่งเฉพาะที่ปรากฏอยูในโลกแหงผัสสะ
หรือโลกที่สัมผัสรับรูไดดวยประสาทรับสัมผัสทั้งหลาย แบบของคนสากลจึงเปนสิ่งที่แฝงเรนอยูในคนทุก
คนที่เปนสิ่งเฉพาะหรือคนเฉพาะ
อริสโตเติลเชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบโลกภายนอก แตโลกภายนอกที่ศิลปะเลียนแบบมิใช
สิ่งเฉพาะ แตเปนสิ่งสากลอันแฝงเรนอยูในสิ่งเฉพาะ ศิลปะมิใชการเลียนแบบสิ่งที่สัมผัสไดของเพลโต แต
เปนการเลียนแบบ “ตนแบบ” หรือ “แกนสาร” ของสิ่งตางๆ โดยตรง ศิลปนไมไดมองสิ่งตางๆ ในฐานะที่
เปนสิ่งๆ หนึ่ง แตพิจารณาในฐานะที่เปนสากลที่แฝงเรนอยูในสิ่งนั้น ดังนั้น ศิลปะในทัศนะของอริสโตเติล
จึงเปนสิ่งที่สามารถเขาถึงความจริงและสิ่งที่มีคา คือ สิ่งสากลได ศิลปนจึงเปนวีรบุรษของสังคม เพราะ
เปนบุคคลที่ชักนําใหสาธารณชนเขาถึงสิ่งสากลในผลงานศิลปะของพวกเขา
ดังนั้นอริสโตเติลจึงถือวา ศิลปะเปนสิ่งมีคา เนื่องจากศิลปะเปนสิ่งที่สามารถเขาถึงความจริง
หรือสิ่งสากลได พรอมกันนี้อริสโตเติลยังถือวา ศิลปะมีคาเหนือกวาประวัติศาสตร เพราะประวัติศาสตร
สามารถบอกกลาวไดแคเพียงขอเท็จจริง (fact) ที่เกิดขึ้น และขอเท็จจริงดังกลาวก็เปนเพียงเหตุการณที่
เปนสิ่งเฉพาะ ประวัติศาสตรจึงเปนสิ่งที่ใหความรูเฉพาะในสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ผานไปแลวก็สิ้นสุดลงไมคงทน
และไรความหมายที่แทจริง แตสําหรับจุดมุงหมายของการทํางานศิลปะคือการนําเสนอแกนสารแหงความ
จริงสากล ที่มีอยูในเหตุการณหรือสิ่งตางๆ และสามารถทํานายลวงหนาได (ศุภชัย สิงหยะบุศย. 2543:
29-34)
อริสโตเติล ยังไดใหความสําคัญของการแสดงกับคุณคาทางสุนทรียะไวในลักษณะที่มีคุณคา
ในทางศีลธรรม ตามที่ วิรุณ ตั้งเจิรญ ไดอธิบายวา อริสโตเติลใหความสําคัญกับบทบาทของการแสดง เขา
เชื่อวา การแสดงเปนการช วยสรางดุ ลยภาพในสังคม เปนเรื่องของความดี (goodness) และคุณค า
(virtue) ศิลปะและการแสดงจะชวยสรางคนดีและมีคุณคากวา และมองผูสรางสรรคในฐานะพลเมืองดี
ของนครรัฐ อริสโตเติลเชื่อวาโศกนาฏกรรม (tragedy) ยอมชวยฟอกจิตใจของคนในสังคมใหเปนคนดี
โศกนาฏรรมจะตองมีประสบการณรื่นรมย (enjoyable experience) เพื่อสรางความปติในการชื่นชม
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การแสดงหรือบทกวีตองวางโครงเรื่องใหมีเหตุผล แสดงความจริงในเชิงจิตวิทยาตองเขาใจธรรมชาติของ
มนุษยเพื่อใหสามารถวางโครงเรื่องที่ดีได (วิรุณ ตั้งเจิรญ. 2535: 5-7)
ทฤษฎีศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก (Art as Expression)
นักสุนทรียศาสตรกลุมนี้เชื่อวา ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก หรือ Art as Expression
นั่นคือ เปาหมายในการสรางงานศิลปะของศิลปน แทจริงแลวก็เพื่อ ‘แสดงออกซึ่งความรูสึก’ นั่นเอง อัน
เปนที่มาของทฤษฎีศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก ซึ่งถือเปนทฤษฎีทางศิลปะที่สําคัญมากทฤษฎี
หนึ่งของโลกศิลปะ แนวความคิดศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก ถือกําเนิดและโดดเดนในศตวรรษที่
18-19 ดังปรากฏในคํากลาวของ เวิรดสเวิรท (Wordsworth) กวีโรแมนติกคนสําคัญสมัยนั้นที่กลาววา
“ศิลปะที่ดีทั้งหลาย ก็คือ การหลั่งไหลโดยตนเองของอารมณอันเต็มไปดวยพลัง”
คุณูปการในแนวคิดของนักสุนทรียศาสตรกลุมนี้ คือ การอธิบายใหเห็นวา คุณคาของศิลปะนั้น
จะตองสามารถกระตุนอารมณความรูสึกของผูดู ผูชม ใหเกิดอารมณความรูสึกดังที่ศิลปนตองการ ไมวา
จะเปนผลงานศิลปะสาขาทัศนศิลป วรรณกรรม ดนตรี หรือศิลปะการแสดง ดังนั้น บทบาทของศิลปนหรือ
กระบวนการสร างงานศิ ล ปะ จะต องให ความสํ าคั ญ กั บพลานุ ภ าพของการกระตุ ก กระตุ น อารมณ
ความรูสึกของผู ชม ผูดูใหบังเกิดดังที่ตนตองการใหจงได และเมื่อภาวะดังกลาวเกิดขึ้น ยอมแสดงวา
ศิลปะหรือศิลปะการแสดงนั้น ๆ มี “ความกินใจ” (infleciousnees) และเมื่อศิลปะมีความกินใจแลว ก็
สามารถโนมนาวผูชม ผูดูใหเกิดความคิดและปฏิบัติการตาง ๆ ไดดังที่ศิลปนตองการ และงานศิลปะ
ดังกลาวก็จะกลายเปน “ศิลปะแท” แตในทางตรงกันขาม ถาศิลปะหรือศิลปะการแสดงชิ้นใด ชุดใดไม
สามารถกระตุก กระตุนอารมณความรูสึกของผูชม ผูดูใหเกิดไดดั่งที่ศิลปน หรือนักแสดงตองการแลวก็จะ
กลายเปนศิลปะเทียม
จากการประเมินคาขางตน คุณคาทางความงามหรือสุนทรียะในฐานคิดของนักสุนทรียศาสตร
กลุมนี้ จึงกําหนดไวที่ระดับของศักยภาพของผลงาน หรือการแสดงในการกระตุกกระตุนความรูสึกตาง ๆ
นานาของผูชม ที่ศิลปนตองการ ไมวาจะเปน ความรูสึกรื่นเริง ขบขัน เศราหมอง หรือเกลียดชัง ดังนั้น
ความงามหรือคุณคาของศิลปะหรือศิลปะการแสดง ตามแนวทางประเมินคาศิลปะคือการแสดงออกซึ่ง
ความรูสึก จึงไมไดยุติอยูที่ “ความสวยงาม” ในลักษณะที่เห็นแลว ดูแลว หรือสัมผัสแลว จักบังเกิดความ
รื่นรมย และชื่นชมยินดี อันมีความหมายตรงกับคําวา “Beauty” ดังการนิยามคุณคาทางศิลปะของศิลปน
กลุมอื่นที่ผ านมา ดั งนั้ น ความเชื่ อและแนวทางการประเมินคุณคาของนักสุนทรียศาสตรกลุมนี้ จึง
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คอนขางจะสอดรับกับแนวทางการสรางศิลปนนักแสดง ใหพวกเขาไดกลายเปนผูถายทอดอารมรมณ
ความรูสึกของตน ผาน ‘การแสดง’ ออกไปสูผูชม จนกระทั่งในที่สุดผูชมไดเกิดความรูสึกตาง ๆ นานาดังที่
ศิลปนตองการตามที่ศิลปนได Expression อารมณความรูสึกออกไป จนกระทั่งนําไปสูปฏิบัติการดาน
ตาง ๆ ของผูชมติดตามมา(ศุภชัย สิงหยะบุศย. 2543: 41-45) รวมทั้งกรณีศิลปนของเรียลลิตี้โชว
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา ในขณะเดียวกัน กระบวนการสรางความกินใจ ในรายการเรียลิตี้
โชว นั้ น ยั ง ได ผ นวกรวมการเล น กั บ “ความเปน จริง ” ไว ด วย กล าวคื อ รายการเรี ยลลิ ตี้ โชว มี ความ
พยายามเขาหาหรือเขาใกลความเปนจริง ในลักษณะของการเลียนแบบความเปนจริงของชีวิต เพื่อให
ศิลปะการแสดงในรายการเรียลลิตี้โชว ดูเสมือนหนึ่งวา ‘เปนความจริง’ ของชีวิตชุดหนึ่งในสังคมปจจุบัน
นับตั้งแตการตั้งชื่อรายการ
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะเทื อนใจ เราใจ ดวยการที่ผูชมคิดและเชื่อวา ปรากฏการณที่เ ห็นใน
รายการเรียลลิตี้โชว คือ “ความเปนจริง” และทําใหพวกเขามีอารมณรวม จนกลายเปนสวนหนึ่งของ
‘การแสดง’ ที่ ‘เสมือนเปนความเปนจริง’ โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการสนับสนุนศิลปนของตนใหเปน
ผูชนะ เพื่อที่จะไดชมการแสดงของเขาตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการประเมินคุณคาศิลปะการแสดง
ของอริสโตเติล ที่เชื่อวา “การแสดง” ในศิลปะการแสดง แทจริงแลวคือสิ่งเดียวกันกับปรากฏการณใน
โลกของแบบ ซึ่งเปนความเปนจริง ยิ่งกวาปรากฏการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนสิ่งเฉพาะ ดวยเปนเพียง
การเลียนแบบความเปนจริงใน โลกหรือแบบสากล ที่สามารถเขาถึงไดดวยความคิดคํานึง หรือ การดู
งานศิลปะหรือศิลปะการแสดง ที่ถูกสงผานออกมาจาก ‘ศิลปน’ ผูสามารถสรางสรรคการแสดงจนถึงขั้น
ระดับการเป น ‘ศิ ลปะแท’ ได ดั งปรากฏในศิลปนของรายการเรียลลิตี้โชว ที่ส ามารถสรางกลุมคน
ผูคลั่งไคลตนเอง จนกลุมคนดังกลาวขยายตัวและยกระดับเปน “แฟนคลับ” ของเขา ที่พรอมจะทําอะไรก็
ตามเพื่อเปนประโยชนและสนับสนุนใหศิลปนของเขาเปน “ผูชนะ” ที่สามารถสรางความคลั่งไคลใหกับ
กลุมผูชื่นชมพวกเขา จนนําไปสูการบริโภคศิลปน บริโภคสินคาและบริการที่แฝงมากับศิลปนในรูปแบบ
ต า ง ๆ รวมทั้ ง การสร า งชุ ม ชนหรื อกลุ ม คนผู ค ลั่ ง ไคล ศิ ล ป น ร ว มกั น ในรู ปแบบทางสั ง คมที่ เ รี ยกว า
“แฟนคลับ”
จากการทบทวนวรรณกรรมของนักคิดในมุมมองเกี่ยวกับรายการศิลปะการแสดงความเปน
จริ ง ที่ ถูกนํ าเสนอผ านสื่อโทรทั ศน หรื อที่ถูกเรียกว า “เรียลลิตี้ ทีวี” นั้น ไดเ ปดมุม มองใหกับผู วิจั ยให
ตระหนักถึงความแตกตางระหวาง “การแสดงความเปนจริง” กับ “ความเปนจริงที่ถูกจับจอง” โดยกลอง
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ถายภาพวาเหมือนหรือตางกันอยางไร ซึ่งผูวิจัยจะไดนําแนวคิดดังกลาวไปใชในการศึกษาและพิจารณา
ถึงความตางของเรียลลิตี้โชว ในฐานะศิลปะการแสดงกับความเปนจริงของชีวิตบางสวน ที่ถูกผนวกเขา
มาใช ใ นศิ ล ปะการแสดง ว า แท จ ริ ง แล ว ศิ ล ปะการแสดงผ า นสื่ อ ในบริ บ ทบริ โ ภคนิ ย มอาจเป น
ศิลปะการแสดงความเปนจริงเพื่อสรางความเชื่อใหผูชมคิดวา กําลังเฝาชม ‘ความเปนจริง’ อยูก็เปนได

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อ การใชสื่อ และมายาคติกับสื่อ
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสําคัญ พลัง อํานาจ กระบวนการทํางานของสื่อ และ
ปฏิสัมพันธระหวางสื่อกับมนุษยและวัฒนธรรม เนนการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศนเปนหลัก
เนื่องจากสื่อดังกลาวมีความเกี่ยวของโดยตรงกับตัวบทที่จะศึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาปรากฏการณ
ที่นําเอา ‘ความเปนจริง’ มาสูการแสดง อีกทั้งยังถูกกํากับ และนําเสนอ ซึ่งหมายถึงมีสวนที่ไมไดถูก
นําเสนอเชนกัน ผานสื่อนั้น สภาวะของศิลปะการแสดงผานสื่อดังกลาวนี้ จึงอยูในขายของมายาคติ หรือ
เปนการแสดงที่ตองอธิบายผานแนวคิด หรือแนวทางมายาคติ อีกแนวทางหนึ่ง
3.1 สื่อโทรทัศน การใชสื่อโทรทัศน และผลกระทบทางวัฒนธรรม
นับตั้งแตเกิดการคนควาของ ซวอริคิน (Zworykin) และฟานสเวิธท (Farnsworth) ในชวงป
ค.ศ.1930 สื่อโทรทัศนไดรับการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภท
อื่ น ๆ ต อ งถื อ ว า โทรทั ศ น เ ป น สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลด า นวั ฒ นธรรมมวลชนมากที่ สุ ด สื่ อ หนึ่ ง ในป จ จุ บั น
กาญจนา แกวเทพ นักวิชาการไทยผูเชี่ยวชาญดานสื่อและวัฒนธรรม ไดอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของ
สื่อโทรทัศนในประเทศทุนนิยม และผลกระทบของสื่อดังกลาวที่มีตอวัฒนธรรมไววา นับตั้งแตปค.ศ.
1960 เปนตนมาอาจจะเรียกไดวา เปนยุคทองของ “วัฒนธรรมโทรทัศน” (television culture) ผูคนที่
เติบโตมาในชวงเวลานี้อาจเรียกวาเปน ‘คนรุนโตมากับโทรทัศน’ (TV.generation) นอกจากนี้กาญจนา
ยังไดอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อโทรทัศนกับวัฒนธรรม สรุปได 5 ประการไดแก
1) มิติดานปริมาณของโทรทัศน เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาปค.ศ.1960 โทรทัศนกลายเปน
ของใชประจําวันของประชาชน ในปค.ศ. 1970 พลเมืองชาวอเมริกัน 95% มีโทรทัศนอยางนอยบานละ
หนึ่งเครื่อง และการดูโทรทัศนเปนกิจกรรมที่ครอบครองพื้นที่เวลาของมุนษยมากที่สุด
2)โทรทั ศ น ก ลายเป น แหล ง ข า วสารที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของคนในวั ฒ นธรรมมวลชน ซึ่ ง เท า กั บ
วัฒนธรรมที่เปนดานความรูความคิดและความเขาใจ (cognition dimension) ของคนจะถูกบรรจุจาก
เนื้อหาของโทรทัศน
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3) โทรทัศนเปนแหลงอบรมบมเพาะ (cultivating institution) ที่สําคัญที่สุดในสังคมมวลชน
4) โทรทัศนทําหนาที่เหมือนปรัมปราคติ (myth) ในสังคมยุคกอน
อาร ซิลเวอรสโตน (R. Silverstone,1981) อธิบายไววาโทรทัศนทําหนาที่เหมือนปรัมปราคติ
ใน 2 ลักษณะคือ ก. ลักษณะของการใชโครงสรางการเลาเรื่อง (narrative structure) เมื่อเปรียบเทียบ
การนําเสนอขาว ละคร เกมโชว ทอลคโชว ฯลฯ ในรายการโทรทัศน จะพบวารายการเกือบทุกประเภท
ลวนใชวิธีการเลาเรื่องแบบที่ปรับปราคติเคยใชมากอนกลาวคือ ในแงลําดับขั้นตอน (chronological)
จะมีการขึ้นตน ตรงกลาง แลวก็ลงทาย ในแงตรรกะ (logic) จะใชสูตร “______and then ________
is______” (มีสาเหตุ_________แลวก็__________มีผลลัพธ) ดวยเหตุนี้จึงพบวาประชาชนสามารถรับสื่อ
โทรทัศนไดอยางรวดเร็วเพราะมีเครื่องถอดรหัสประจําตัวที่คุนเคย ข. วิธีการเลาเรื่องของโทรทัศนเปนไป
ตามเปาหมายของปรัมปราคติที่ Clude Le’vi-Strauss ไดวิเคราะหไวคือ ปรัมปราคติจะนําเสนอปญหาที่
มีลักษณะเฉพาะ (particular problem) อันเนื่องมาจากความขัดแยงอันเปนสากลของมนุษยชาติ
(universal dilemma of human existence) หลังจากนั้นปรัมปราคติจะเสนอวิธีแกปญหาแบบสากล
ทั่วไปมาให เชน งานวิจัยโฆษณาโทรทัศนของเวอรดา เลมอร (Varda Leymore, 1975) พบวาโครงสราง
ของโฆษณาโทรทัศนไดดําเนินรอยตามแบบฉบับของปรัมปราคติ คือเสนอปญหาเฉพาะแลวก็ใหคําตอบ
แกปญหาทั่วๆ ไป และแมวาตัวคําตอบอาจจะแตกตางกันออกไปบางแตวิธีการสรางคําตอบนั้นลวน
เหมือนกัน
5)

ผลกระทบทางวั ฒ นธรรมทางการรั บ สั ม ผั ส และการวางรู ป แบบวิ ธี คิ ด ของมนุ ษ ย

กลุมเทคโนโลยีการสื่อสารใหทัศนะไววา ในขณะที่วัฒนธรรมยุคแทนพิมพไดขยายการรับสัมผัสของ
มนุษยใหกวางขวางออกไป และวางรูปแบบวิธีคิดแบบเปนเสนตรง (linear) อันเนื่องมาจากลักษณะที่
ตอเนื่องเปนเสนตรงของการอานหนังสือ เมื่อกาวเขาสูวัฒนธรรมของยุคโทรทัศน เทคโนโลยีของโทรทัศน
มีวิธีการนําเสนอสื่อผสมหลายๆแบบในเวลาเดียวกัน และมีวิธีการนําเสนอแบบไหลเปนกระแส (flow)
ที่มีจังหวะที่เคลื่อนที่ (move) แลวก็หยุดชะงัก (pause) หรือถูกคั่นดวยเรื่องอื่นๆ (interrupted) ดังนั้น
รูปแบบวิธีคิดของผูคนในยุคโทรทัศนจึงมีลักษณะที่เรียกวา “synaesthesia” คือตองเปดรับหลายๆอยาง
และผสมผสานใหกลมกลืนเปนอยางเดียวกัน (กาญจนา แกวเทพ. 2544: 76-82)
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3.2 การศึกษาเกี่ยวกับการอบรมบมเพาะจากสื่อ และกระบวนการสรางความเปนจริง
ทางสังคม (Social Construction of Reality)
จอร ช แกร บ เนอร (George

Gerbner,1919) นั ก วิ ช าการคนสํ า คั ญ ด า นการสื่ อ สาร

ชาวฮั ง กาเรี ย น และเป น ผู นํ า เสนอทฤษฎี “Cultivation

Theory”

หรื อ ในชื่ อ ภาษาไทยว า

“ทฤษฎีการอบรมบมเพาะจากสื่อ” แกรบเนอรไดอธิบายวา เนื้อหา สาร ของโทรทัศนเปนตัวสรางโลก
สิ่งแวดลอมทางสัญลักษณ (symbolic environment) แลวคอยแพรซึมเขาไปในตัวคนเราวันละเล็ก
ละนอย แตตอเนื่องทุกๆ วัน (เปนกระบวนการเดียวกับการอบรมบมเพาะ) โทรทัศนเลาเรื่องราวตางๆ
อย า งมากและในท า ยที่ สุ ด สั ง คมของเราก็ เ ป น อย า งที่ โ ทรทั ศ น เ ล า โดยเฉพาะในสายตาของ
‘heavy user’ หรือคนที่ดูโทรทัศนอยางหนัก แนวคิดของแกรบเนอรเปนแนวคิดที่ตั้งคําถามวา โทรทัศน
ทําหนาที่ปลูกฝงสมาชิกในสังคมไดอยางไร สําหรับการตอบคําถามดังกลาวนั้น แนวคิดที่ตองนํามาใชใน
การพิจารณาประเด็นดังกลาวคือ แนวคิดเรื่อง “การสรางความเปนจริงทางสังคม”
กาญจนา แกวเทพ ไดอธิบายแนวคิดนี้วา โลกที่แวดลอมตัวบุคคลนั้นมีอยู 2 โลก โลกแรกเปน
โลกทางกายภาพ อันไดแก วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศดานกายภาพทั้งหลายที่แวดลอมบุคคล โลกนี้
เกิ ด ขึ้น ตามธรรมชาติ ส ว นอี ก โลกหนึ่ ง มี ชื่ อ เรี ย กหลายอย า ง เช น โลกทางสั ง คม (social

world)

สิ่งแวดลอมเชิงสัญลักษณ (symbolic environment) หรือ ความเปนจริงทางสังคม (social reality)
โลกนี้เกิดจากการทํางานของสถาบันตางๆ ในสังคม เชน ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ทํางาน รัฐและ
สื่อมวลชน คําสําคัญในแนวคิดนี้คือคําวา “ความเปนจริง” (reality) อันหมายถึงโลกแหงสังคม/โลกแหง
สัญลักษณที่หอหุมแวดลอมคนอยู คําวา “ความเปนจริง” นี้ประกอบดวยหลายมิติคือ 1) เปนแหลง
สําคัญของการใหคํานิยามแกสังคมตางๆ (dominant source of definition) 2) เ ป น ภ า พ ลั ก ษ ณ
(image) ของความเปนจริงทางสังคมของปจเจกบุคคล กลุมสังคมตางๆ 3) เปนคานิยมที่แสดงออกมา
(value) เชน การถกเถียง 4) เปนบรรทัดฐานสําหรับการตัดสิน (normative judgment)
หากพิจารณามิติของ ‘ความเปนจริง’ ที่กลาวมาขางตนนี้ ความเปนจริง นี้ก็คือ คํานิยามของ
‘วัฒนธรรม’ นั่น เอง กาญจนา อธิ บายตอไปอีกวา ความเปน จริงเหลานี้มิ ไดเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ
(given) อยางที่มักเขาใจกันตามสามัญสํานึก หากแตเกิดจากการถูกประกอบสราง (constructed)
ขึ้ น มา หรื อ ถู ก นิ ยามว า “อะไรเป นอะไร” (definition)

จากการทํ า งานของสถาบั น ต า งๆในสั ง คม

การนิยามนี้แมวาเราอาจจะรูสึกวาเปนนิยามสวนตัวของเรา (individual definition) แตทฤษฎีการอบรม
บมเพาะจากสื่อยืนยันวา การนิยามสิ่งตางๆ นั้น เปนเรื่องทางสังคม (public definition) หลังจากที่สังคม
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ไดนิยามสิ่งตางๆ เอาไวแลว ก็จะมีกระบวนการซึมผานนิยามดังกลาวเขาไปในตัวบุคคล นิยามดังกลาว
จะกลายเปน “แผนที่ทางจิตใจ” (mental maps) ที่ทําหนาที่เหมือนแผนที่ทั่วไป คือ ชี้ทิศทางวาอะไร
เกี่ยวของกับอะไรบาง ความคาดหวังตางๆ เปนอยางไร (level of expectation) แผนที่นี้จะลากเสนกั้น
บอกวา อะไรบางที่เปนไปได มีการกําหนด horizontal line เชน ถามีหนาตาสวย รูปรางดีก็มีโอกาสแจง
เกิ ด เป น ดาราได ใ นสั ง คมไทย อะไรบ า งที่ เ ป น เรื่ อ งปกติ อะไรบ า งที่ เ ป น เรื่ อ งที่ ย อมรั บ ได รวมทั้ ง
มีการชี้แนะวามีวิถีทางแบบใดบางที่จะบรรลุเปาหมายได
ในประเด็นเรื่องกระบวนการสรางแผนที่ทางจิตใจนั้น M. Weber ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ
การทําหนาที่การใหคํานิยามของสื่อมวลชนวา สื่อมวลชนจะตองทําการ “คัดเลือก” (selection) และ
เสริมย้ํา (accentuation) คํานิยามหลักของสังคมอยูเสมอโดยถือเปนหนาที่หลักของสื่อมวลชน สํานัก
บ ม เพาะจากสื่ อ ยั ง ได ตั้ง ข อ สั ง เกตเบื้ อ งตน วา ในโลกยุคป จ จุ บัน นี้ ในขณะที่โ อกาสที่ บุคคลจะได มี
ประสบการณตรงกับสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันนั้นมีจํากัดอยางมาก และพบปะผูคนในแวดวงที่จํากัด
แตทวา เรากลับมีประสบการณที่หลากหลายมากมายผานการทํางานของตัวสื่อกลาง เชน สื่อมวลชนที่
ให วัต ถุ ดิ บ ในแง พื้ น ที่ กลุ ม ผู คน เรื่ องราว กาลเวลา อยา งไม มีข อบเขตจํา กั ด ดัง นั้ น จึ ง มี คํ าถามว า
“ความเปนจริงที่อยูรอบๆตัวเรานั้น” นาจะเปนสัดสวนของความเปนจริงที่เกิดมาจากสื่อ โดยเฉพาะ
โทรทัศน (mass-mediated experience) เปนสวนใหญ และเปนสัดสวนที่มากกวาความเปนจริงจาก
ประสบการณตรง
ดังนั้น กลาวในเชิงปริมาณแลว สื่อมวลชนยอมมีโอกาสวาดแผนที่ในจิตใจของผูคนไดมากกวา
ประสบการณตรงของบุคคลนั้น และนอกจากอิทธิพลในเชิงปริมาณแลว ในกรณีที่ประสบการณตรงกับ
ประสบการณผานสื่อนั้นมีความขัดแยงกัน ในแงคุณภาพแลว คนเราจะเลือกรับเอาประสบการณใดเปน
หลัก จากผลการวิจัยของทฤษฎีการอบรมบมเพาะจากสื่อ พบวา คนเราเชื่อถือประสบการณตรงของ
ตนเองนอยกวาประสบการณผานสื่อโทรทัศน (กาญจนา แกวเทพ. 2549: 233)
3.3 โทรทัศนกับวัฒนธรรมแหงพื้นที่
โทรทัศนเปนสื่อที่ถายทอดสัญญาณภาพและเสียงโดยผาน “คลื่นแมเหล็กไฟฟา” ในอากาศ
นั้น ขอความนี้บงบอกนัยยะที่ตามมาอีกหลายประการโดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวของกับเรื่อง “พื้นที่” นัยยะ
ประการแรกนั้ น บ ง บอกว า คลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า สามารถพาเราเข า ไปทะลุ ท ะลวงได ใ นทุ ก พื้ น ที่
กลองโทรทัศนสามารถจะนําพาพื้นที่ทุกพื้นที่ใหมาปรากฏตอสายตาผูชม และไมเพียงแตความสามารถ
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ดานการเขาถึงเชิงเทคโนโลยี (technological accessibility) เทานั้น หากทวา โทรทัศนยังสามารถพาเรา
ทะลุทะลวงในแงการเขาถึงเชิงอํานาจ/การเมือง (political accessibility) ตัวอยางคือ บรรดากลอง
ถายภาพโทรทัศนจากทีวีชองตางๆ ที่สามารถใชสิทธิของผูสงสารที่จํานําภาพของผูนําประเทศมาสู
สายตาผูชม กรณีของชางภาพแบบปาปารัสซี่ หรือกลองถายภาพแบบแอบซอน (candid camera) ที่
สามารถสั่นคลอนอํานาจของผูนํามาแลว เหตุการณที่ปดลับดูเห็นกันเฉพาะเปนการภายใน แตเมื่อถึงยุค
สมัยของโทรทัศน ภาพเหตุการณเหลานี้ก็ตองยอมคลี่คลายขยายมานใหอุปกรณกลองถายภาพของ
โทรทัศนเอาเขาไปบันทึกภาพไดบาง จนแทบจะกลาวไดวา ปจจุบันนี้แทบจะไมมีภาพของใครที่หลุดรอด
จากกลองโทรทัศนไปได
3.3.1 พื้นที่ใน/นอกจอโทรทัศน
เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อภาพและเสียง และภาพกับเสียงที่ปรากฏในจอโทรทัศนนั้น
สวนใหญก็เปนภาพและเสียงที่เกิดขึ้นในโลกแหงความจริง ดังนั้นเราจึงมีภาพและเสียง 2 ชนิด ปรากฏ
ขึ้นพรอมๆ หรือใกลเคียงกัน คือภาพและเสียงในโลกที่เปนจริง (real world) กับภาพและเสียงที่ปรากฏ
ในจอโทรทัศน (television world)
1) โลกกวางแตจอเล็ก
สื่ อ ประเภทเดี ย วกั บ สื่ อ โทรทั ศ น คื อ สื่ อ ภาพยนตร ซึ่ ง เป น “สื่ อ ภาพและเสี ย ง”
เชนเดียวกับ สื่อภาพยนตรเปนสื่อชนิดแรกที่ยอภาพของโลกอันกวางขวางใหหดแคบมาอยูบนจอหนัง
แตในเวลาเดียวกัน สื่อภาพยนตรก็อาจจะขยายภาพเล็กๆ ของโลกใหมีขนาดใหญขึ้น สื่อโทรทัศนก็เดิน
ตามหลังสื่อภาพยนตรมาติดๆ แตทวาขอเท็จจริงก็คือ จอโทรทัศนนั้นเล็กยิ่งกวาจอภาพยนตร ขนาดที่
เล็กของจอโทรทัศนจะมีผลกระทบตอเรื่องภาพที่ปรากฏในพื้นที่ของโทรทัศนอยูหลายประการ
M. Kerbel (1982) ศึกษาพบวา ในยุคสมัยแรกของโทรทัศน โทรทัศนไดใชวิธีการนําเสนอภาพ
เลียนแบบหนังฮอลลีวูด แตเนื่องจากพื้นที่ของจอโทรทัศนนั้นเล็กกวา ดังนั้น ในระยะตอมา โทรทัศนจึง
ตองแสวงหาวิธีการของตนเองในการนําเสนอ “โลกกวาง” บน “จอเล็กๆ แคบๆ” ซึ่งก็ไดพบวา วิธีการ
ถายภาพนั้น โทรทัศนจะใชเทคนิคของกลองถายภาพ (เชน การ zoom เขา zoom ออก) มากกวาจะใช
การเคลื่อนที่ของกลอง (เชนการใช dolly เคลื่อนที่กลอง) สําหรับหลักการในเรื่องการนําเสนอพื้นที่
กวางขวางของโลกจริงในจอเล็กๆ ของโทรทัศนมีอยูวา แมวาการถายภาพของโทรทัศนนั้นจะสามารถ
เลือกไดหลายระยะ เชน ถายภาพระยะไกล (long shot) ระยะปานกลาง (medium shot) และภาพระยะ
ใกลชิด (close-up shot) แตทวาโดยทั่วไปแลว ภาพสวนใหญในจอโทรทัศนจะเปนภาพระยะหาง
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ปานกลาง (medium shot) เหตุผลนั้นก็นาจะเนื่องมาจากปรากฏการณ “โลกกวาง แตจอโทรทัศนเล็ก”
นั่นเอง
ผลจากการถายภาพในระยะหางปานกลางนี้ หากพลิกกลับไปดูหลักการศึกษาเรื่องพื้นที่ใน
เรื่องของการจัดระยะหางตามขอเสนอของ A. Weber ก็จะพบวา การนําเสนอภาพที่มีการจัดพื้นที่
ระยะหางกับคนหรือวัตถุในภาพกับผูชมใหอยูในระดับปานกลางนั้น จะสงผลสืบเนื่องตามมาคือ ทําใหดู
เสมื อนวา คน/วั ตถุ นั้ น เป น สิ่ ง ที่ ใ กล ชิ ดกับผูช ม โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ในการโฆษณาสิน คา จะตองจั ด
ระยะหางของพื้นที่เชนนี้เสมอ สืบเนื่องจากจอที่มีขนาดเล็ก/จํากัดของโทรทัศนหรือในบางกรณีโลกที่เปน
จริงในรายการโทรทัศนก็เปนโลกที่แคบๆ เชน การถายทํารายการในหองสตูดิโอนั้น จะเปนเพียงหอง
เล็กๆ เพียงหองเดียว หรือฉากในละครโทรทัศน เหตุการณทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นอยูในหองๆ เดียว จาก
พื้นที่อันจํากัดทั้งในโลกแหงความเปนจริงของโทรทัศนและภายในจอโทรทัศนจึงทําใหเกิดการสรางภาพ
พื้นที่ขึ้นใหดูเสมือนวา “กวางขวาง, มีหลายแงมุม” ดวยการใชเทคนิคของกลองเขาชวย เชน การเปลี่ยน
มุมถาย การถายระยะใกล/ไกล การกวาดกลองไปรอบๆ หรือขึ้นลง การถายภาพจากหลายๆ กลองแลว
นํามาตัดตอ (เชน การถายทอดฟุตบอลโลกที่ใชกลองถึง 16-24 ตัว) เปนตน ฉะนั้น ไมวาขนาดของโลก
ที่เปนจริงจะเล็กหรือใหญเพียงใด แตโทรทัศนก็จะตัดเย็บพื้นที่ทั้งหมดใหหดตัวหรือขยายตัวใหเทากับ
ขนาดของจอโทรทัศนไดเสมอ เมื่อเราดูภาพจากจอ โทรทัศน เราจึงไมมีทางลวงรูไดเลยวาขนาดของพื้นที่
ที่เปนจริงนั้นเปนอยางไร
นอกจากนั้น ในขณะที่โลกแหงความจริงนั้นเปนโลก 3 มิติ แตทวา ในจอโทรทัศนนั้นมีเพียง 2
มิติเทานั้น ดังนั้น ภาพของพื้นที่ในจอโทรทัศนจึงเปนภาพที่มีแตความแบนไมมีความลึก ดวยเหตุนี้การ
เคลื่อนที่ของภาพในโทรทัศนจึงเปนการเคลื่อนที่ของ “ตัวละคร” เขาๆ ออกๆ และสิ่งที่ปรากฏแกสายตา
จึงเปน “ภาพที่เรามองเห็น” เทานั้น แตไมใช “ภาพที่เราเขาไป” (เพราะไมมีความลึก) การสรางความลึก
ในมิติที่กวางนั้นจําเปนตองใชเทคนิคอยางอื่นๆ เขามาชวย เชนเสียง เปนตน
2) ภาพในจอโทรทัศนลวนแตเปนภาพที่ประกอบสรางขึ้น
J. Corner (1996) ตั้งคําถามขึ้นมาวา ในจอโทรทัศนนั้นมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมา
บาง และพบวา มีภาพอันหลากหลายดังนี้ ภาพชีวิตประจําวันธรรมดา, ภาพแหงความยิ่งใหญ, ภาพ
พิเศษสุด, ภาพที่นาสะพรึงกลัว, ภาพแหงความประทับใจ, ภาพที่ไมเคยจางหายจากความทรงจํา ฯลฯ
แมวาภาพที่ปรากฏในจอโทรทัศนนั้นจะมีอยูอยางหลากหลาย แตทวาจุดรวมทั้งหมดของภาพเหลานี้ก็
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คือ ภาพทั้งมวลลวนเปนภาพที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา (constructed) ภาพทั้งหมดเปนภาพที่เราเห็น
จาก “มุมกลองของโทรทัศน” ทั้งสิ้น
ในเรื่องของการประกอบสรางภาพนั้น H. Lefebvre (1991) ไดแบงแยกความหมายของพื้นที่
เอาไว 3 ระดับ คือ
Physical space หมายถึง พื้นที่ที่เปนธรรมชาติดานกายภาพ
Mental space หมายถึง พื้นที่ที่เกิดจากการรับรูของจิตใจ/อารมณ/ความรูสึก เชน ความรูสึก
ผูกพันธกับพื้นที่ ความรูสึกสะดวกสะบายเงียบสงบ ฯลฯ
Social space & Social practice หมายถึง พื้นที่ที่ถูกประกอบสรางขึ้นดวยกิจกรรม/
ปฏิบัติการ/ โครงการตางๆ/ การใชสัญลักษณ ฯลฯ ตัวอยางที่เห็นไดงายที่สุดก็เชน ปฏิบัติการนําเอาปาย
“ผู ไ ม มี กิ จ ห า มเข า ” มาติ ด ไว ห น า ห อ ง ซึ่ ง ทํ า ให พื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น กลายเป น พื้ น ที่ ต อ งห า มไปทั น ที
กระบวนการทั้งหลายนี้เรียกวา “การประกอบสรางความหมายของพื้นที่” (social construction of
space) และในทามกลางปฏิบัติการทางสังคมอันหลายหลาย การถายภาพ/คัดเลือกแลวนํามาตัดตอกัน
เปนปฏิบัติการทางสังคมที่สําคัญยิ่งสําหรับการประกอบสรางความหมายของพื้นที่ของโทรทัศน
ภาพที่ปรากฏในจอโทรทัศนจึงเปนภาพที่เกิดจากการประกอบสรางความหมายอันใดอันหนึ่ง
ทั้งสิ้น (แมวาผูผลิตจะไมตระหนักหรือรูตัวก็ตาม) แตทวา เมื่อไดนําเสนอภาพในพื้นที่จอโทรทัศนออก
มาแลว เนื่องจากอุดมการณ “สิบปากวาไมเทาตาเห็น” (seeing is believing) ทําใหผูชมจะเกิด
ความรูสึกวา นี่เปน “โลกจริงๆ” เมื่อกลองพาเราเขาไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เชน ในหองอาหารของ
ละครโทรทัศน เราจะเกิดความรูสึกวา เราได “เขาไปในพื้นที่” นั้นจริงๆ และเรามักจะลืมนึกไปวา การเห็น
ทั้งหมดของเราไดผานการคัดเลือกมาแลว (การลืมนี้ทําใหเรายอมรับการคัดเลือกดังกลาว) แทที่จริงแลว
เราจึงไดเห็นแต “ภาพ/พื้นที่” ที่โทรทัศนอยากใหดู อาการหลงลืมนี้อาจจะถูกกระตุกใหสํานึกขึ้นมาได
เปนครั้ งคราว เมื่อ “ความปรารถนาของผูช ม” ขัดแยงกับ “ภาพที่ถูกคัดเลือกมานําเสนอ” เชน เวลา
ถายทอดกีฬาฟุตบอลซึ่งผูชมพลาดโอกาสมองเห็นภาพที่ตองการดู ชวงเวลานั้น ผูชมจึงจะเกิดความรูสึก
วา “กลองตางหากที่เปนคนคัดสรรภาพมานําเสนอเรา”
3) พื้นที่ในเรื่องจริงและเรื่องแตงของโทรทัศน
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “อาณาเขต/พื้นที่/สถานที่” ในโทรทัศนนั้นที่เปนรูปธรรมมาก
ที่สุดก็คือเรื่อง “ฉาก” คําวา ฉากนี้ นอกจากจะกินความหมายถึง “พื้นที่/สถานที่” แลว ก็ยังนับรวมเอา
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อุปกรณประกอบฉากตางๆ เชน โตะ เกาอี้ เตียง โตะทํางาน คอมพิวเตอร นาฬิกา ฯลฯ เขามาดวย และ
หากใชเกณฑที่ใชแบงประเภทรายการโทรทัศน ซึ่งจะมีผลมาถึงเรื่องการจัดตกแตงฉาก เกณฑหนึ่งที่จะ
นํามาใชไดก็คือ รายการนั้นเปน “เรื่องจริง” (factual) เชน ขาว สารคดี กีฬา หรือเปน “เรื่องแตง” (fiction)
เชน ละคร โฆษณา การตูน รวมทั้งรายการที่เปนลูกผสมอยูตรงกลางๆ เชน รายการสนทนา รายการเกม
โชว ฯลฯ
สําหรับรายการที่เปนประเภทเรื่องจริงนั้น จะมีการตกแตง/จัดฉากพื้นที่อยางนอยที่สุดหรือไมมี
เลย เช น รายการข า ว ที่ จ ะถ ายทํ าจากสภาพการณ จ ริ ง /เหตุ การณจ ริง ที่เ กิด ขึ้น หรื อรายการกีฬ าก็
เชนเดียวกัน สวนรายการที่เปนเรื่องแตง เชน ละคร โฆษณา เกมโชว ฯลฯ ทางฝายผูผลิตจะตองมีการ
ตกแตง/จัดฉากอยางมาก ซึ่งหมายความวามีการประกอบสรางความหมายของพื้นที่มากขึ้น ในรายการ
ทั้งสองประเภทนั้น ตางก็มีแนวทางและปมปญหาในการนําเสนอพื้นที่ผานกลองโทรทัศนแตกตางกัน
ออกไป
ตัวอยางที่มีการศึกษากันอยางมากคือ การนําเสนอภาพของรายการกีฬา ซึ่งอาจจะจัดวาเปน
รายการแบบเรื่องจริง (เนื่องจากมีการแขงขันกันจริงๆ นักกีฬาเลนกันจริงๆ แพชนะกันจริงๆ) ซึ่งเมื่อเปน
รายการประเภทเรื่องจริง ก็ยอมนาจะมีความสมจริง (realistic) เปนพื้นฐาน แตทวา E. Buscombe
(1975) และ R. Peters (1976) ไดโตแยงเรื่องลักษณะที่สมจริงของรายการกีฬาทางโทรทัศน โดยกลาว
วา ภาพทั้งพื้นที่และเหตุการณของกีฬาที่ถูกนําเสนอผานโทรทัศนนั้นลวนแลวแตถูก “ประกอบสรางขึ้น”
จากมุมมองของคนดูที่ “อุดมคติ” ทั้งสิ้น (ideal spectator) กลาวคือ ไมมีคนดูในสนามหรือในเวที
คนไหนที่จะไดเห็นภาพที่เกิดขึ้นแบบคนที่นั่งดูโทรทัศนอยูที่บานเลย เพราะไมมีใครสามารถเคลื่อนยายที่
นั่งของตนเองไปรอบๆ สนาม สามารถดูภาพระยะใกลระยะไกลหรือมองทิศทางของลูกฟุตบอลไดทุก
ทิศทางเชนคนดูที่บาน ฉะนั้น ภาพของพื้นที่และเหตุการณที่เห็นในจอโทรทัศนจึงมิใชภาพที่สมจริงอยาง
สมบูรณรอยเปอรเซนต
Birrell & Loy (1979) ไดสรุป 5 รูปแบบของการถายทอดภาพผานจอโทรทัศน ซึ่งผูนั่งชมอยู
จริงๆ (Spectators) จะไมมีวันไดเห็นเลยคือ
(ก) การเปลี่ยนขนาดของภาพใหเล็กหรือใหญเกินกวาของจริง ดวยการถายภาพในระยะแบบ
ใกลชิด (close-up) หรือถายระยะไกล (long shot) รวมทั้งการประสานระหวางมุมมองแบบตรงๆ และ
แบบออมๆ ของผูชม เชน ถอยไปดูหางๆ กับเขามาเกาะติดสนาม
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(ข) การอัดและจัดระบบเหตุการณจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยางวุนวายสับสนในหลายพื้นที่ หลาย
เหตุการณในเวลาเดียวกันใหมาเรียงลําดับกันอยางเปนระบบดวยฝมือการจัดเรียงภาพแตละ shot การ
ตัดตอ การนําเสนอ การใสเสียงพากย เปนตน เชน ภาพลูกบอลกําลังจะเขาประตูพรอมๆ กับภาพนัก
ฟุตบอลชกตอยกัน (เทียบไดกับกับแนวคิดเรื่อง “อาณาเขต” ของ Lury)
(ค) การจัดการกับ “ชวงเวลา” ซึ่งมีเหตุการณที่นาประทับใจ (dramatized action) ดวยการใช
เครื่องมือดานการเห็นมาชวย เชน การถายภาพชา (slow motion) เชน นักฟุตบอลล้ําหนากอนแมลูก
ฟุตบอลจะเขาประตู) หรือการยอนกลับภาพไปมา (action replay) เชน การถายภาพซ้ําวานักฟุตลบอล
ทํ า ความผิ ดพลาดยิ ง ลู ก เข า ประตู ตั วเองไดอ ย างไร) การหยุ ด ภาพ รวมทั้ ง การใช ก ราฟฟ ก เข าช ว ย
(เชนตําแหนงที่ยืนของผูเลนแตละคนเมื่อตอนยิงลูกเขาประตู)
(ง) การโฟกัสเขามาที่ภาพๆ เดียวเพื่อใหภาพเหตุการณดังกลาวแยกขาดจากเหตุการณอื่นๆ
เชน การยืนรอของกองหนาเพื่อจะยิงลูกโทษ
(จ) การใหขอมูลสถิติที่นอกเหนือจากเหตุการณ เชน ในการแขงขันฟุตบอลโลกป ค.ศ. 2006
ระหวางการแขงขัน ไดมีสถิติขอมูลเสริมอยูตลอดเวลาวา ทีม ใดครองลูกบอลไดมากนอยเพียงใด มี
โอกาสเตะลูก corner กี่ครั้ง ซึ่งเทากับเปนการเสริมบริบท (context) ที่ชวยใหความหมายแกเหตุการณ
(ซึ่งเปนตัวบท text) มากขึ้น
3) พื้นที่สวนตัว/สวนรวมในจอโทรทัศน
ยุคกอนหนาที่จะมีสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน ในทุกสังคมจะมีเกณฑที่ใชในการ
จัดแบ งการใชพื้น ที่ตามทัศนะของ A. Weber ที่ไ ดกลาวมาแลว คือ การแบงอาณาเขตออกเปน
”พื้นที่สวนตัว” (private sphere) และ“พื้นที่สวนรวม” (public sphere) โดยจะมีกฏกติกามารยาทของ
กิจกรรม/การกระทํา ในแตละพื้นที่นี้อยางแตกตางกัน จากแนวคิดเรื่อง ”พื้นที่สวนตัว/สวนรวม” ดังกลาว
นั้น เมื่อเกิดสื่อมวลชนประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ สื่อมวลชนเหลานี้
มี ศั ก ยภาพอยู ประการหนึ่ ง คื อ การเปลี่ ย นแปลง “ตัว บุ คคล/การกระทํ า /พื้ น ที่ ” จากที่เ คยเป นเรื่ อ ง
“ส วนตั ว” ให กลายเป น “ส วนรวม” ที่เ รีย กวา “Publicize” บนพื้นที่ของสื่อมวลชนจึง จัดวาเป น
“พื้นที่สาธารณะ” (public sphere)
โทรทั ศน เ ป น สื่ อมวลชนประเภทหนึ่ ง ที่เ ปลี่ย นแปลง “ตัว บุคคลที่เ คยเปน ป จ เจก/สว นตัว ”
ใหกลายมาเปน “บุคคลสาธารณะ” (public figure) เรื่องราวของบุคคลสาธารณะเหลานี้ก็จะกลายเปน
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“ประเด็นทางสาธารณะ” (public issue/affair) กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุด ก็คือ บรรดาบุคคล
สาธารณะ เชน ดารา นักการเมือง นักรอง พิธีกร ฯลฯ บุคคลเหลานี้จะกลายเปนบุคคลสาธารณะได
ก็ตอเมื่ อเขาได ไ ปปรากฏตั วต อหนาจอโทรทัศนเ ทานั้น และเมื่อพวกเขาเหลานี้ไ ดกลายเปน บุคคล
สาธารณะ เรื่องราวในพื้นที่สวนตัวของเขาก็จะกลายเปนเรื่องราวใน พื้นที่สาธารณะ เนื่องจากพื้นที่
ทั้งหมดในจอโทรทัศนนั้นเปนพื้นที่สาธารณะดังที่ไดกลาวมาแลว
ดัง นั้ น จึ ง เป น ธรรมดามากที่บรรดาเนื้อหาในรายการโทรทัศนจํานวนนับไมถวนจะมีเ รื่อง
เกี่ยวกับ “ขาวซุบซิบชีวิตรัก/ชีวิตการทํางาน/ความเคลื่อนไหวของดารา/นักรอง/พิธีกร ฯลฯ” รายการ
สนทนาจํานวนไมนอยก็คือ การเลาเรื่อง/เปดอก/เปดเผยความลับ-แงมุมชีวิต-ของรัก ของหวง- ชีวิต
สวนตัวของบุคคลสาธารณะ รวมทั้งรายการประเภทสารคดีพาไปเปดดูบานหรือหองทํางานของบุคคลที่
มีชื่อเสียงในสังคม เปนตน
ในแงข องกิ จกรรมก็เ ชน เดียวกัน กิจกรรมบางอยางที่เ คยทํากันเปนสวนตัว แตทวาเมื่อถูก
นํ ามาเสนอผ านพื้ น ที่ ข องจอโทรทั ศน กิจ กรรมนั้น จะแปรเปลี่ยนสถานะไปเปน “กิจ กรรมสวนรวม”
นอกเหนือจากตัวบุคคลและกิจกรรมที่แปรเปลี่ยนสถานะจาก “สวนตัว” ไปเปน “สวนรวม” ในแงของ
สถานที่/อาณาเขต/พื้นที่หลายแหงที่เคยเปนพื้นที่ปดลับ/เปนสวนตัว แตทวา อิทธิพลจากอํานาจทั้งเชิง
เทคโนโลยีและเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของกลองโทรทัศน ก็ไดนําเอาพื้นที่เหลานี้มาเผยแพรจน
กลายเปนพื้นที่สาธารณะ เชน จากหองคลอดในโรงพยาบาล หรือหองไอซียู หองเก็บศพในโรงพยาบาล
เรือนจํา เปนตน และเนื่องจากกลองโทรทัศนนั้นไดถายพื้นที่ทุกแบบที่ขวางหนาไมวาจะเปนบานสวนตัว
หองนอน ในทุกซอกหลืบของสังคม ฯลฯ ทั้งที่ถายผานกลองธรรมดาแบบที่คนถูกถายรูตัว ไปจนกระทั่ง
ถึงกลองแบบซุกซอนเอาไว (candid camera) ระเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรายการประเภทเรียลลิตี้โชว ที่ติด
กลองถายชีวิตและกิจกรรมสวนตัวของผูคนแลวนําเสนอตอสายตาสาธารณะ เมื่อถึงขั้นนี้ เสนกั้นแบง
อาณาเขตระหวาง “สวนตัว” กับ “สวนรวม” ก็เปนอันวาถูกลบใหจางหายไป (กาญจนา แกวเทพ. 2549:
503-512)
แนวคิดที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศน และการใชสื่อโทรทัศนขางตน ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบใน
การอธิบายบทบาทของสื่อโทรทัศนที่มีตอรายการเรียลลิตี้โชวในฐานะที่เปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ มี
กระบวนการและ/หรือกลไก ในการกําหนดและกํากับกระบวนแบบศิลปะการแสดงดังกลาวอยางไร และ
อํานาจของสื่อไดสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางศิลปน ผูชม ผูผลิตรายการ และกลุมผูสนับสนุนรายการ
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อยางไร จนนําไปสูการสรางอัตลักษณ ตัวตน รวมทั้งการสรางกลุมคน และชุมชน จนกลายเปนสังคม
รูปแบบใหมที่มีสื่อเปนปจจัยของการกําเนิด
3.4 มายาคติกับสื่อ
การอธิบายปรากฏการณเรียลลิตี้โชว โดยใชหลักการและแนวคิดทางศิลปะการแสดงเขามา
ทาบมองจะทําใหเขาใจปรากฏการณดังกลาวไดอยางลุมลึกเพราะเรียลลิตี้โชวไดผนวกศิลปะทั้งสาม
กลุมเขาไวดวยกัน ภายใตการกํากับหรือการกําหนด หรืออาจเรียกวาการ ‘เขียนบท’ ซึ่งเปนการเขียนบท
ในอีกรูปแบบหนึ่งในระดับโครงสรางที่เกี่ยวของกับเหตุการณ หรือสถานการณเพียงเทานั้น และผูเลน
นาจะตองเลนไปในทิศทางใด ที่ทําใหผูแสดงหรือผูที่อยูในรายการใชตัวตน (self) ซึ่งดูเหมือนเปนความ
เปนจริง เรียลลิตี้โชวจึงมีกลุมคน ผูอยูเบื้องหลังการนําเสนอเขามาผนวกรวมอยูดวย ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจ
กลไกการทํางานของเรียลลิตี้โชว ในบริบทบริโภคนิยมใหลุมลึกผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดในเรื่องของ
มายาคติเพื่อมาทําความเขาใจและอธิบายปรากฏการณดังกลาว
อยางไรก็ตาม ในบางชวงของการแสดงที่มีผูกลาววารายการเรียลลิตี้เปนเรื่องของการนําเสนอ
ความเปนจริง ดังที่รายการนี้ถูกเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษจากคําวา “Reality” เปนการทําใหคนที่เปน
ผูแสดงหรือผูที่ไดรับการคัดเขามาไดมีโอกาสแสดงตัวตน รวมทั้งคิดแกปญหาของเขาเอง แตกอนที่เขา
จะแกปญหาของเขา นักแสดงดังกลาวนี้ไดถูกกําหนดจากผูที่ทําหนาที่เปน ‘ผูกํากับ’ ในขณะเดียวกัน
ผูกํากับก็ถูกกําหนดโดยเจาของทุน และเจาของทุนก็ถูกกําหนดดวยฝายการตลาดที่ไดประเมินตลาด
คูแขง และผูบริโภค จะเห็นไดวาทุกอยางถูกกําหนดไวเปนทอดๆ ดังนั้นในความเปนเรียลลิตี้โชว หรือที่
ถูกเรียกวา รายการ ‘นําเสนอความจริง’ นั้น อาจเปนสิ่งที่มิใชความจริงแทก็เปนได สวนในดานของคําวา
“ศิลปน” ก็ถูกนํามาทดแทนคําวา “ตัวละคร” ซึ่งมีนัยถึงองคประกอบหนึ่งของการแสดงในมิติของละคร
แตอยูในรูปแบบที่ดูสมจริงเปน ‘ธรรมชาติ’ เสมือนมิไดกําลังแสดงละครอยู อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
อยางลึกซึ้งจะพบวาศิลปนที่ปรากฎเหลานี้ลวนมีผูกํากับอยูเบื้องหลังการแสดงทั้งสิ้น
เพื่อใหเขาถึงความจริงที่ซอนอยูในเรียลลิตี้โชว ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อที่เปนรูปลักษณ
หนึ่งของวัฒนธรรม ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดของนักทฤษฎีคนสําคัญที่มีบทบาทในการอธิบายความหมาย
ของปรากฏการณตางๆ ในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม นักทฤษฎี
คนดั ง กล าวคื อ โรล็ องด บาร ธ ส ผู เ ขี ยนบทความรวมการวิเ คราะหเ ชิง สัญ วิท ยาชิ้น สํา คัญที่มีชื่อว า
“Mythologies” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะหรูปแบบการดํารงชีวิต และความสลับซับซอนของนัย
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ทางวัฒนธรรมไดบมเพาะและบรรจงสรางความคุนเคยใหแกมนุษย และกอใหเกิดความหมายกับคุณคา
แฝงในการดําเนินชีวิต บารธสเรียกความลวงของสิ่งที่ดูราวกับวาเปนธรรมชาตินี้วา “มายาคติ” และ
ยังใหคํานิยามวาเปน “รูปแบบของคําพูดที่สื่อออกมา” เมื่อกลาวอางถึงสิ่งตางๆ ที่มีความหมายในเชิง
คุณ คามากกว าประโยชน ใ ชส อย กล าวคือ คุณลักษณะของมายาคติคือ ความหมายในเชิงคุณคาที่
มนุษยยึดถือ เมื่อมนุษยเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ จนกลายเปนความคุนเคย และในขณะเดียวกัน มนุษย
เขาใจความหมายนี้เปนอยางดี แตไมทันไดคิดตอไปวา มายาคตินี้ไดเขามากํากับการเอยถึงสิ่งตางๆใน
การสื่อความหมาย เชน มายาคติของดอกกุหลาบที่ใชแทนความรัก หรือ รถยนตที่แทนสถานะทางสังคม
หรือรานกาแฟกับความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม เปนตน
บารธส อธิบายความหมายของมายาคติไววา หมายถึง การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อ
ทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรืออาจกลาวใหถึงที่สุดไดวา เปน
กระบวนการของการลวงใหหลงอยางหนึ่ง แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวามายาคติเปนการหลอกลวงแบบ
ปนน้ําเปนตัวหรือการโฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือนขอเท็จจริง มายาคตินั้นมิไดปดบังอําพรางสิ่งใดทั้งสิ้น
ทุกอยางปรากฏตอหนาตอตาเราอยางเปดเผย แตเราตางหากที่คุนเคยกับมันเสียจนไมทันสังเกตวามัน
เปนสิ่งประกอบสรางวัฒนธรรม เรานั่นเองที่ “หลง” คิดไปวาคานิยมที่เรายึดถืออยูนั้นเปนธรรมชาติ หรือ
เปนไปตามสามัญสํานึก
บารธ ส ยัง อธิ บายไว ใ นย อหน าแรกของบทความ ‘มายาคติ วัน นี้’ มี ใ จความว า “หากถามว า
มายาคติโลกปจจุบันคืออะไร ขาพเจาขอตอบในเบื้องตนอยางงายวา มันเปนวาทะชนิดหนึ่ง คลายราก
ศัพทของคําวา myth (muthos ในภาษากรีกหมายถึง คําพูด คําบอกเลา เรื่องเลา)” วาทะของมายาคติ
นั้นไมจําเปนตองเกาะอิงอยูกับภาษาเหมือนกับคําพูดทั่วไป แตสามารถแฝงอยูในวัตถุและปรากฏการณ
มากมาย และเงื่อนไขที่จะทําใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดกลายสถานะเปนมายาคติก็คือ การที่สังคม วัฒนธรรมเขา
ไปยุงเกี่ยวแทรกแซง โดยหยิบยื่นความหมาย คุณคาตางๆนานา (ทั้งในดานดีและดานราย) ใหแกสิ่ง
นั้นๆ บารตสยังใหคําอธิบายในเรื่องนี้วา
จริงหรือที่วาทุกอยางกลายเปนมายาคติไดหมดสิ้น

เชื่ออยางนั้นเพราะจักรวาลมีศกั ยภาพทีจ่ ะ

กระตุนใหมนุษยสรางความหมายขึ้นมาไดอยางไมสิ้นสุด

ทุกสิ่งในโลกนี้สามารถจะถูกสังคมเขาไป

ลวงควักออกมาจากที่ที่มันอยูของมันเงียบๆ แลวทําใหมันกลายเปนเหยื่อของวาทะไดทงั้ สิ้น ดวยวาไม
มีกฎธรรมชาติหรือระเบียบขอใดที่หามมนุษยมใิ หพูดถึงสิ่งตางๆ ตนไมมันอาจจะอยูของมันดีๆ แต
ทันทีที่มันถูกมินิ ดรูเอต (Minou Drouet เปนเด็กหญิงอายุแปดขวบที่เขียนบทกวีตีพิมพเผยแพร
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กลายเปนเรื่องโดงดังไปทัว่ ประเทศฝรั่งเศส) เอยถึง มันก็เริม่ ที่จะไมใชตนไมธรรมดาเสียแลว แต
กลายเปนตนไมที่ถูกประดับประดา ถูกปรับแปรเพื่อการบริโภค ถูกแตงแตมใหชวนเคลิบเคลิ้มดวย
ความเปนวาทกรรม ความเปนขบถ และจินตภาพ กลาวสั้นๆ คือ การใชงานทางสังคมไดเขาไปสวม
ทับลงบนวัตถุสสารที่ไมรูอิโหนอิเหน (นพพร ประชากุล. 2551: 7; อางอิงจาก Barthes. 1957)

มายาคติมิไดกําเนิดจากอากาศธาตุ แตเปนผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่ง
ชนชั้ น หนึ่ ง หรื อ หลายกลุ ม หลายชนชั้ น มายาคติสั ม พั น ธกั บการเมือ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย า ง
แน น แฟ น ในฐานะเป น บริ บ ททางประวัติ ศาสตรที่ กํ าหนดการดํ า รงอยู ของมัน ดั ง ที่ บาร ตส แถลงว า
“สิ่ง ที่บันดาลใหความเป นจริ งเปลี่ยนสภาพเปนวาทะก็คือ ประวัติศาสตรของมนุษย ประวัติศาสตร
เทานั้นที่บงการการอุบัติขึ้นและดับสูญของภาษาแหงมายาคติไมวาจะเกาหรือใหม มายาคติมีที่มาที่ไป
ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของมนุษยเสมอ มันเปนวาทะที่ประวัติศาสตรคัดเลือกไว และไมมีมายาคติ
ใดผุดขึ้นมาไดเองจากธรรมชาติของสรรพสิ่ง” (นพพร ประชากุล. 2551: 7-8; อางอิงจาก Barthes.
1957)
มายาคติ มี ต รรกะภายใน (internal

logic) ของตั ว มั น เอง อั น ได แ ก ตรรกะของการสื่ อ

ความหมาย ซึ่ ง จะต อ งอาศั ย เครื่ องมื อวิ เ คราะห จ ากศาสตร ที่ เ ชี่ ยวชาญในเรื่ อ งดั ง กล าวโดยเฉพาะ
บาร ต ส ไ ด ยื น ยั น ว า “มายาคติ เ ป น สิ่ ง ที่ พึ ง ศึ ก ษาด ว ยศาสตร อ ย า งหนึ่ ง ซึ่ ง ขยายกว า งออกมาจาก
ภาษาศาสตร นั่ น คื อ สั ญ วิ ท ยา” สั ญ วิ ท ยา (semiology)

หรื อ เรี ย กอี ก อย า งหนึ่ ง ว า สั ญ ศาสตร

(semiotics) เปนวิชาการแขนงที่ศึกษากระบวนการสื่อความหมาย โดยพิจารณาธรรมชาติของหนวย
สื่อความหมายและขั้นตอนการทํางานของมัน เพื่อทําความเขาใจวาความหมายถูกสื่อออกมาไดอยางไร
แนวทางของสัญวิทยาเชิงโครงสราง (structural semiology) ซึ่งเสนอวาหนวยสื่อความหมายแตละ
หน ว ยมิ ไ ด มี ตั ว ตนอยู ไ ด โ ดยลํ า พั ง โดดๆ แต อ าศั ย ความสั ม พั น ธ โ ยงใยระหว า งกั น ซึ่ ง ประกอบเป น
โครงสรางขององครวม จึงทําใหแตละหนวยมีคาสื่อความหมายขึ้นมาได
ดังนั้นกระบวนการสื่อความหมายจึงอิงอยูกับเครือขายความสัมพันธกันเองของหนวยทั้งหมด
ตามหลักการพื้นฐานของสัญวิทยา มายาคติมีลักษณะเหมือนภาษาหรือกระบวนการสื่อความหมาย
ประเภทอื่นๆ เชน สัญญาณจราจร กลาวคือ สิ่งเหลานี้ทําหนาที่ของมันโดยอาศัยหนวยสื่อความหมาย
ซึ่งในภาษาวิชาการเรียกวา สัญญะ (sign) สัญญะประกอบขึ้นดวยสิ่งที่รับรูไดดวยประสาทสัมผัส
(รูปสัญญะ หรือ signifier) กับสิ่งที่เขาใจไดวาเปนความหมายที่สื่อออกมา (ความหมายสัญญะหรือ
signified) ในกรณีของภาษา สัญญะก็คือ ถอยคํา ซึ่งมีรูปสัญญะเปนเสียงหรือตัวเขียน และความหมาย
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สัญญะก็คือมโนทัศนที่เราเขาใจจากถอยคํานั้น สวนสัญญาณจราจรก็ใชเครื่องหมาย แผนปาย ดวงไฟ
ฯลฯ เปนรูปสัญญะ เพื่อสื่อความหมายใหผูขับขี่ยวดยานเขาใจถึงพฤติกรรมที่จะตองกระทํา
บาร ธ ส ยั ง กล าวต อไปอี กว า มนุ ษย เ รามั กจะเขา ถึ ง ความจริง ทางมายาคติใ นระนาบของ
ความหมายที่ สื่ อออกมามากกว าการตระหนั ก รู ถึง ความลวงของความหมายแฝงที่ ฉ าบเคลื อบบน
รูปลักษณทางสัญญะ มายาคติเปนสิ่งที่เปนจริง เปนรูปแบบความเขาใจความหมายในเชิงสัญญะ สวน
ปฏิบัติการจริงของมันเกิดขึ้นในระดับทางวาทกรรมและการสื่อความที่แพรกระจายในสังคม ทั้งนี้เพราะ
“มายาคติไมไดซอนเรนสิ่งใดไวเลย หนาที่ของมันไมไดทําใหสรรพสิ่งหายไป เพียงแตบิดเบือน (เทานั้น)”
บารธสอธิบายสัมพันธภาพระหวางภาษาและมายาคติที่ทําใหเกิดนัยทางวัฒนธรรมวาเปนความสัมพันธ
เชิงซอน โดยมายาคติเปนระบบสัญญะชนิดหนึ่งที่ไมแตกตางไปจากระบบสัญญะของภาษา ดวยเหตุนี้
เขาจึ ง จั ด วางระนาบของระบบระเบี ยบทางสั ญ วิ ท ยาออกเป น 2 ระดับ ในระดับของภาษา จะมี
องคประกอบ 3 สวน คือ 1) สัญญะ 2) ความหมายของสัญญะ 3) รูปลักษณทางสัญญะ
บารธสกลาววา สัญญะในระดับภาษาในองคประกอบสวนที่ 3 จะมีสถานะเหมือนกับเปน
รู ป ลั กษณ ท างสั ญ ญะในระดั บ มายาคติ และเชื่ อ มโยงกั บ ความหมายของสั ญ ญะเพื่ อ ให เ ราเข า ใจ
ตอสัญญะนั้นๆ วามีมายาคติอะไรดํารงอยู เมื่อปฏิบัติการของความหมายที่กํากับสัญญะนั้นๆ อางถึง
คําอธิบายเรื่องดอกกุหลาบของบารธ สไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นัยทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจาก
การเสกสรรปนแตงทางการสื่อความหมาย และมายาคติของมันไดกลายเปนคุณคาและความหมายที่
เปนจริง แตปราศจากเนื้อหาสาระที่อิงอยูกับเนื้อแทหรือเนื้อในของสิ่งนั้นๆ
กลาวโดยสรุปแนวความคิดของบารธส สามารถนําไปทําความเขาใจในประเด็นเรื่อง สิ่ง ที่
มนุษยบริโภคและรับรูกันอยูแลวถึงคุณคาในการใชสอยโดยปราศจากขอกังขา ดวยความกังขาตอสิ่ง
เหลานี้ที่มีนัยยะทางวัฒนธรรมของความหมายแฝงนั้น มีนัยยะที่มากกวาความเปนวัตถุที่เราบริโภค
บารธสทําใหเห็นวา สิ่งที่มนุษยบริโภคอยูนั้นมีสถานะทางคุณคาของความหมายอื่นแฝงอยูดวยเสมอ
แตเมื่อใดก็ตามที่ความหมายอื่นนี้สื่อออกมา มันทําใหความหมายเดิมอยูไกลจนมักจะมองขามหรือมอง
ไมเห็น แตนี่ไมไดหมายความวา ความหมายอื่นปกปดความหมายเดิมหรือทําใหหายไป ในทางตรงขาม
ความหมายเดิ มกลับซ อนเร น ตัวเอง เมื่อความหมายใหมปรากฏออกมาบนระนาบเดี ยวกั บสิ่ ง ที่เ รา
บริ โภคอยู กล า วอี กนั ยหนึ่ ง ก็ คื อ วั ตถุ ที่เ ราใช ส อยนั้น คือ สั ญ ญะอัน ประกอบดว ยรูป ธรรมของวั ต ถุ
ดังกลาวและความหมายที่อิงอยูแตสื่อความหมายออกมาโดยไมจําเปนตองพูดถึง บารธสเรียกสิ่งเหลานี้
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วา “อะไรที่เกิดขึ้นแตปราศจากการกลาวถึง” กลาวคือ นี่เปนทั้งความจริงของมายาคติสมัยใหมที่ลวงเรา
ใหเชื่อ และความลวงของมัน ทําใหเราเห็นเปนจริงเปนจังกับคุณคาอันออกมาจากความหมายจนทําให
เราคลอยตาม ดังนั้นสิ่งที่เราบริโภคกันในปจจุบันไมเพียงแคเพื่อการตอบสนองตอการดํารงชีพ ซึ่งเปน
ความจริงของการดําเนินชีวิต หากรวมไปถึงการบริโภคเชิงสัญญะ ที่เรื่องราวของการสื่อความหมาย
ปรากฏอยูในสื่อและรูปแบบของวัฒนธรรมรวมสมัย (เกษม เพ็ญภินันท. 2550: 34; อางอิงจาก Barthes.
1957)
ดังนั้นคุณูปการอันสําคัญยิ่งของ มายาคติ ที่บารตสอธิบาย อยูที่การเผยแสดงใหเราประจักษ
แจ ง ว า ตั วมายาคติ นั้น ทํ า งานด วยการเข าไปครอบงํา “ความหมายเบื้ องต น ” ของสรรพสิ่ ง ซึ่ง เป น
ความหมายเชิ ง ผั ส สะหรื อ ประโยชน ใ ช ส อย แล ว ทํ า ให มั น สื่ อ ความหมายในอี ก ระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง เป น
ความหมายเชิ ง คานิ ยมอุ ดมการณ การที่ผูวิจั ยศึ กษาแนวคิ ดเรื่ องมายาคติของโรล็องด บารธส นั้น
เปาหมายสําคัญเพื่อนํามาใชอธิบายสิ่งที่เกี่ยวของ เชน การอธิบายภาพที่ปรากฏในเรียลลิตี้โชว ซึ่งเปน
ศิลปะการแสดงผ านสื่อ ที่อยู ในลักษณาการอัน ดูเหมือนจริง แตไดผานกระบวนการจัดกระทําตางๆ
นานา เพื่อจะไดอธิบายไดวา ปรากฏการณกรณีดังกลาวคือความจริงที่ถูกประกอบสรางขึ้น การศึกษา
เรื่อง “เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม”
กอใหเกิดคําถามขึ้นกับเรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อวามีเงื่อนไข หรือมีเรื่องราวอยางไร
รวมทั้งมีตัวปจจัยผันแปรและกําหนดใหศิลปะมีรูปแบบตางๆไดอยางไร ทั้งหมดนี้ผูวิจัยจะไดนําแนวคิด
เรื่องมายาคติเขามาอธิบายปรากฏการณดังกลาวที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง
สื่อ และลัทธิบริโภคนิยม

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องชุมชนจินตนาการและวัฒนธรรม
บริโภคนิยม
นอกจากแนวคิดที่กลาวไปขางตน ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวคิดเรื่องชุมชนและวัฒนธรรมบริโภค
นิยมที่เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธของศิลปะการแสดงกับชุมชนมาใชเปนหลักในการวิเคราะหโดยไดศึกษา
เรื่องชุมชนจินตนาการทั้งแนวคิดเรื่อง ‘ชุมชนจินตกรรม’ (Imagined Communities) และแนวคิดเรื่อง
‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Community) ซึ่งไดขยายรายละเอียดและการถกเถียงเชื่อมโยงสูการใช
วิเคราะหปรากฏการณที่กําลังทําการศึกษาวิจัยใหคมชัดมากยิ่งขึ้น
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4.1 การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับชุมชนระหวางจินตนาการ
จากการที่ผูวิจัยไดตั้งคําถามการวิจัยไวในประเด็นที่เกี่ยวของกับปรากฏการณเรียลลิตี้โชวที่
ดํารงอยูอยางมีพลวัตในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ การดํารงอยูดังกลาวเกิดจากเงื่อนไข และปจจัยใด
ที่ มี บ ทบาท นอกจากนี้ ด ว ยพลานุ ภ าพของสื่ อ ในบริ บ ทวั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย มได ส ง ผลให เ กิ ด
ปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่อยูในรูปของกลุมคน และชุมชนรูปแบบใหม ที่เกิดจากการเชื่อมโยง
จินตนาการดวยศิลปะการแสดงผานสื่ออยางไร เพื่อใหสามารถหาคําตอบในประเด็นดังกลาวได ผูวิจัย
จึงไดนําแนวคิดที่เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธของศิลปะการแสดงกับชุมชนมาใชเปนหลักในการวิเคราะห
โดยได ศึ ก ษาแนวคิ ด ของเบนเนดิ ค แอนเดอร สั น (Benedic

Anderson) ในงานวิ ช าการเรื่ อ ง

‘ชุมชนจินตกรรม’ (Imagined Communities) และแนวคิดของชิเกฮารุ ทานาเบ (Shigeharu Tanabe)
ในงานวิจัยเรื่อง ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Communities) รวมทั้งผูวิจัยยังไดศึกษางานของ
เบญจพร ดี ขุ น ทศ ในงานวิ จั ย ที่ เ สนอแนวคิ ด ในเรื่ อ ง ‘ศิ ล ปะการแสดงกั บ ชุ ม ชน’ เพื่ อ ใช ท าบมอง
ปรากฏการณที่กําลังทําการศึกษาวิจัยของตน
‘ชุมชน’ ตามกรอบความคิดในอดีต ดังที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตไดใหความหมายของชุมชน
ไว นั้น ชุ ม ชน หมายถึ ง หมู ช น กลุ ม คนที่อยูร วมกั น เป น สัง คมขนาดเล็ก อาศัย อยูใ น ‘อาณาบริเ วณ
เดียวกัน’ และมีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเปนความหมายที่ถูกใชในการอธิบายความเปนชุมชนที่สถิตอยู
กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนหลัก ขณะเดียวกันลักษณะของชุมชนตามนัยยะขางตน ก็ไดถูกขยายความ
สู ก ารอธิ บ ายในบริ บทที่ แ ตกต า งกั น อาทิ การอธิ บ ายคํ า วา ชุ ม ชนในคู มือ การวิ จั ย เชิง คุ ณ ภาพเพื่ อ
การพัฒนา โดยชยันต วรรธนะภูติ เปนผูใหความหมายไววา
‘ชุมชน’ มีความหมายในระดับเดียวกับคําวา “สังคมหมูบาน” คือ เปนหนวยของสังคมหรือหนวย
ทางการปกครองขนาดเล็กในระดับพื้นฐานที่มีการรวมกันของกลุมคนจํานวนหนึ่งในพื้นที่แหงหนึ่ง
เพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุที่มี คนกลุมดังกลาวมาอาศัยอยู
รวมกัน ใชทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซึ่งกันและกันขึ้น มีองคกร
หรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ ทั้งนี้ชุมชนหมายถึง สั งคมขนาดเล็ก ในชนบทที่ยังไม
พัฒนาหรือสังคมหมูบาน ที่สมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และยังรักษาแบบ
แผนการดํารงชีวิตบางสวนได (ชยันต วรรธนะภูติ. 2536: 44)

คํ า อธิ บ ายข า งต น เป น การอธิ บ ายความหมายของชุ ม ชนในมิ ติ ที่ แ สดงให เ ห็ น ว า ชุ ม ชน คื อ
ปรากฏการณที่สถิตอยูกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนหลัก อยางไรก็ตาม ชุมชนยังมีความหมายที่หลากหลาย
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นอกเหนือไปจากความหมายขางตนที่ผนึกตัวอยูกับพื้นที่ทางกายภาพเทานั้น ชุมชนยังไดรับการอธิบาย
ในมิติที่เกี่ยวของกับการผนึกตัวกับสํานึกความเปนชาติ หรือ ชาตินิยมของประชาชน อันเกิดจากการที่รัฐ
หรือผูนําทางการเมืองไดใชเครื่องมือตางๆ ผสานใหสมาชิกของสังคม ซึ่งแตเดิมไมมีความรูสึกผูกพัน
รวมกันเลย ใหมีทัศนะใหมที่สํานึกวาตนเองเปนสมาชิกของ ‘รัฐชาติ’ และมีความภักดีและตระหนักวาตน
มีหนาที่ปฏิบัติตอรัฐชาติ ประวัติศาสตรชาติ ภาษาประจําชาติ ธงชาติ อนุสาวรีย วีรบุรุษ พิพิธภัณฑ
ทีมฟุตบอล สายการบิน ธนบัตร ฯลฯ ลวนแลวแตเปนเครื่องมือที่ถูกใชเพื่อสราง ‘ชุมชนในจินตนาการ’
ชุมชนในลักษณะนี้เบนเนดิค แอนเดอรสัน ขนานนามวา ‘ชุมชนจินตกรรม’ (Imagined Communities)
ซึ่งชาติถูกจินตนาการขึ้นมาเปนชุมชน (communities) เพราะกลุมชนที่มีแนวคิด ความเชื่อ มีศูนยกลาง
ความเปนชาติ ดังในกรณีของชาติไทยที่ถูกทําใหมีความคิดวาเปนญาติพี่นองกัน แมภายในชาติจะเกิด
ความไม เ สมอภาคกั น มี ก ารกดขี่ บั ง คั บ ขูด รีด เอาผลประโยชน แต ระบบการอยู รว มกัน ฉัน พี่น อ ง
ดังกลาวนี้ที่ทําใหเปนไปไดวาผูคนจํานวนหลายลานคนเต็มใจที่จะยอมสละชีพ เพื่อจินตนาการอันมี
ขอบเขตจํากัดนี้ (แอนเดอรสัน. 2552)
ในขณะที่เบน แอนเดอรสัน อธิบายชุมชนที่เกิดใหมดวยมิติของความเปนชาติ ชิเกฮารุ ทานาเบ
ไดอธิบายความหมายของชุมชนในมิติที่เกิดจากความพยายามในการดิ้นรนแสวงหาทางออกจากปญหา
ของคน หรือกลุมคนที่มีประเด็นปญหารวมกัน ทานาเบไดอธิบายใหเห็นวาปรากฏการณของการเกิดขึ้น
ในการรวมตัวของผูคนในระดับเล็กจนกลายเปนชุมชนใหมนั้น เกิดจากบุคคลในชุมชนดังกลาวมีปญหา
รวมกัน ปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นถึงชุมชนในความหมายที่ทานาเบอธิบาย อาทิ กลุมผูติดเชื้อเอดส
กลุ มพ อค าในตลาดที่ร วมตั วกั นต อสูกับนายทุนใหญ กลุม สาวโรงงานที่ถูกเอาเปรียบ กลุม ชาวนาที่
ตองการแสวงหาชุมชนในอุดมคติที่ไมมีการกดขี่ ฯลฯ
กลุมคนที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ จึงเปนตัวอยางของชุมชนที่ผูคนจินตนาการขึ้นมาเอง เปนชุมชน
ในอุดมคติที่ผูคนรวมกันทําความดี หรือชวยกันแกปญหาตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในทุกขณะ รวมทั้งยังเปน
ชุ ม ชนที่ ไ ม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จากการกระทํ า ของรั ฐ ซึ่ ง ทานาเบ เ รี ย กชุ ม ชนดั ง กล า วนี้ ว า ‘ชุ ม ชนจิ น ตการ’
(Imagining Community) (Tanabe. 2008: 10-11) ตัวอยางชุมชนขางตนไดแก ชุมชนจส. 100 ซึ่งเปน
ชุมชนเสมือนจริงทางอากาศผานสื่อวิทยุ ที่ทําใหคนรวมตัวกันแกปญหาของชุมชนในเรื่องตางๆ ที่ผูขับขี่
รถยนตบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประสบรวมกัน ตอมาเมื่อสื่ออินเตอรเนตมีบทบาทมาก
ขึ้น พันธุทิพยดอทคอม (www.pantip.com) กลายเปน ชุมชนอินเตอรเนตขนาดใหญ ไดเกิดกรณีของ
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"ผูหญิงชื่อแกว" ซึ่งเปนผูติดเชื้อ ที่เขียนบอกเลาเรื่องราวของเธอ และชีวิตประจําวัน เผยแพรในกระดาน
ขาวหรือเว็บบอรด (webboard) จนมีผูอานเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลใหเว็บดังกลาวลม สมาชิก
เหลานี้กลายพัฒนาความรูสึกเห็นอกเห็นใจ และความผูกพันกับแกว รวมทั้งใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา
และติดตามอาการปวยของเธอ ตลอดจนอารมณของเธอที่ผันแปรไปตามสถานการณตางๆ เชน การไป
รวมงานศพแฟนของเธอที่ตายเพราะเอดส ในที่สุดเธอไดยินยอมที่จะออกจากชุมชนเสมือนจริงชั่วคราว
เพื่อมาพบผูที่เธอไดสรางความสนิทสนมใกลชิดดวยผานอินเตอรเนต และมีหนังสือที่ไดเขียนวิเคราะห
เรื่องนี้ไว รวมถึงมีการเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับกรณีนี้ไวเชนกัน
ในแนวทางการศึกษาของ เบญจพร ดีขุนทศ ในงานวิจัยเรื่องลิเกวิก คนจนเมือง กับการประกอบ
สรางชุมชนทามกลางชีวิตรวมสมัยในกรุงเทพมหานคร ไดนําเสนอแนวคิดที่สะทอนใหเห็นกระบวนการ
ของความทันสมัยที่สง ผลตอวิถีชีวิตของผูคนในระดับกลุมอยางนอยสองประการคือ ประการแรก
ความทันสมัยไดกอใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมรูปแบบใหมขึ้น เพื่อนําเสนอตัวตน อัตลักษณ และ
รูปแบบการดําเนินชีวิต (life style) ที่แตกตาง นําไปสูการขยายความหมายของคําวา “ชุมชน”
จากความหมายเดิมที่วางอยูบนเงื่อนไขของการมีพื้นที่ทางกายภาพที่ชัดเจนแนนอน หรือมีวิถีการผลิต
รวมกัน มีโครงสรางทางสังคมซึ่งกําหนดหนาที่ใหสังคมกาวมาเปน “ชุมชน” ในความหมายของเครือขาย
ทางสัง คมที่รวมตัวกัน ผานกิจ กรรมการแสดงในรูปของ “ลิเกวิก” ซึ่ง เปนกิจ กรรมที่ผูแสดงกับผูช ม
ประกอบสรางรวมกัน ไดเปดเผยใหเห็นชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งของกลุมชนชั้นกลางระดับลางในกรุงเทพฯ
ประการที่สอง ปรากฏการณวัฒนธรรมนี้ยังสะทอนใหเห็นวิธีการที่กลุมคนดังกลาวนํามาใชในการสราง
เครือขายทางสังคมเพื่อเปดพื้นที่ใหตนเองมีที่อยู ที่ยืน ทามกลางชีวิตเมือง โดยอาศัยกิจกรรมการชมลิเก
ที่แตละคนคุนเคยมาเปนตนทุนในการสรางความสัมพันธ อันถือเปน “ตนทุน” ที่ไมตองลงทุนใน
การเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงตนเองมากนัก การพยายามทําความเขาใจชีวิตรวมสมัยของ “คนตัวเล็กตัว
นอย” ในสังคมชานเมืองกรุงเทพฯ (เบญจพร ดีขุนทศ. 2553: 3)
นอกจากนี้ แ นวทางการศึ ก ษาของ เบญจพร ยัง ทํ า ให ผู วิ จั ย สามารถขยายมุ ม มองเกี่ ยวกั บ
ศิลปะการแสดงในระดับเวทีไปสูระดับที่กวางขึ้น รวมทั้งการมองพื้นที่ตางๆ ที่ผูชม (audience) หรือ
นักแสดงไปปรากฏอยูนั้น ไมวาจะเปนธนาคาร โรงพยาบาล ที่นักแสดงบอกเลาเรื่องราวของพวกเขาสู
ผูชม เปนการนําชีวิตจริงมาแทรกระหวางการแสดง ทั้งหมดนี้คือการอธิบายใหเห็นวา แทจริงแลวสิ่งที่
เรียกวาการแสดงก็มีการนําความจริงของชีวิตเขามาเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอ และในขณะเดียวกันที่
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ดูเหมือนวาเปนการดําเนินชีวิตจริงแทจริงแลวมีการแทรกการแสดงเขาไว แตเปนการแสดงที่อยูในรูปของ
ความจริง เพราะฉะนั้นแนวทางของเบญจพรจึงชวยใหเราไดขยายมุมมองตอการมองปรากฏการณกรณี
เรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อใหไปไกลยิ่งกวาการมองศิลปะการแสดงบนเวที และเมื่อ
ผนวกกั บ แนวคิ ด ของทานาเบ ก็ ยิ่ ง ทํ า ใหผู วิ จั ยได เ ห็น ว า ตัว ของปรากฏการณ เ รี ยลลิ ตี้ โชว ใ นฐานะ
ศิลปะการแสดงผานสื่อนั้นมีอัตลักษณที่พิเศษและแตกตางจากศิลปะการแสดงประเภทอื่น เนื่องจาก
เวที (theatre) ของศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิตี้นั้น เปนเวทีที่อาศัยสื่อ ในการทําหนาที่กรองสารไปสู
ผูชม ดังนั้นผูชมจึงมิไดรับรู ‘ความจริง’ โดยตรง แตรับรูจากกระบวนการของสื่อโทรทัศนที่ปลอยสาร
ออกมา การตีความหรือรับสารของผูชมศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิตี้จึงมีความแตกตางจากกรณี
การชมลิเกวิก ที่ผูชมสามารถชมในลักษณะ 180 องศา เพราะฉะนั้นความชอบหรือไมชอบของแตละ
บุคคลจึงมีเบื้องหลัง และมีปจจัยที่ทําใหรูสึกนึกคิดแตกตางกัน ประเด็นของผูชมเรียลลิตี้โชวอาจมีความ
แตกตางจากงานวิจัยของเบญจพร เนื่องจากหลังจากที่ผูชมเรียลลิตี้โชวชมการแสดงผานสื่อโทรทัศน
เสร็จสิ้นลง พวกเขาอาจจะไปเลือกพื้นที่จริง (reality space) ที่ไมใชพื้นที่เสมือนจริง (virtual space) ซึ่ง
เปนการพบกันในเวทีจริงอีกครั้งหนึ่ง เปนเวทีจริงในลักษณะเดียวกับลิเกวิก ในกรณีดังกลาวอาจมีการดึง
ตัวตนของผูชมออกมา แตในขณะเดียวกันผูชมของเรียลลิตี้โชวที่ไปดูการแสดงเวทีแบบลิเกวิกนั้นอาจมี
การเยี่ยมบานเยี่ยมครอบครัวกัน ลักษณะดังกลาวนั้น แทจริงคือ การนําชีวิตจริงสวนตัวที่นอกจากบท
เข ามาร วมในการตั ดสิ นใจว าพวกเขาจะเปน แฟนคลับจริง ไดอยางไร ดังนั้น จึง เปน ความแตกตางที่
สามารถพิจารณาไดโดยอาศัยมุมมองของเบญจพรเปนฐาน
จากการศึกษาแนวคิดในกลุมชุมชนจินตนาการ ในกรณีของเบน แอนเดอสัน ทําใหเห็นวาคนที่มี
ความแตกตางหลากหลายไดมารวมตัวกันอยางไร เพราะเหตุใด เหมือนกับรายการเรียลลิตี้โชวที่ทําให
คนทั่วประเทศไดมารวมตัวกัน อยางไรก็ตาม ในกรณีของเรียลลิตี้โชว ชุมชนจินตนาการที่เกิดขึ้นมีความ
ตางกับที่แอนเดอสันอธิบายในประเด็นเกี่ยวกับ การเกิดของชุมชนเรียลลิตี้โชวนั้นเกิดจากการที่ผูชม
เรี ย ลลิ ตี้ ถู ก กระตุ น และเร า ด ว ยสื่ อ อยู ต ลอดเวลา จึ ง เกิ ด เป น ชุ ม ชนระหว า งจิ น ตนาการ
(Imagining Community) โดยมีฝายทุนเปนผูกระตุน และเราใหเกิดอารมณรวมในการคลั่งไคลศิลปน
หรือสินคาในรูปของนักแสดง รวมทั้งฝายทุนยังเราใหเกิดความตองการบริโภคอยางไมสิ้นสุด อยางไรก็
ตามในกรณี ข องชุ ม ชนอั น เกิ ด จากเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว นั้ น ไม อ าจพิ จ ารณาอย า งขาดความลึ ก ซึ้ ง ได ว า
ฝายนายทุนผูผลิต เปนผูเราเพียงฝายเดียว แตผูชมเรียลลิตี้โชวอาจถูกเราโดยผูแสดงหรือครอบครัวของ
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ผูแสดง หรืออาจเกิดจากการปลุกเราระหวางผูชมกันเอง ดังนั้นจึงเปนคําถามสําคัญที่ควรศึกษาวาการ
เราอารมณผูชมใหมีความคลั่งไคล และเกิดความตองการบริโภคศิลปนอยูบนพื้นฐานของสิ่งใด
สําหรับในกรณีของเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย หรือ ปฏิบัติการลาฝนนี้ อาจมีลักษณะที่
คล า ยคลึ ง กั บ กั บ ที่ ก ล า วมาข า งต น เพี ย งแต ก ระบวนการในการสร า งชุ ม ชนได จั ด กระทํ า ผ า นการ
ถายทอดสดทางโทรทัศน ดังที่ไดอธิบายไวแลวถึงกระบวนการที่รายการถูกสรางขึ้นเพื่อใหผูเขาแขงขัน
มาอยูใน ‘บาน’ หลังหนึ่ง และใหผูชมรายการติดตามเฝามองดวยความอยากรูอยากเห็น และเกิ ด
การพัฒนาความสัมพันธกับตัวละครหลักที่อยูในบาน จนผูบริโภคไดกลายมาเปน ‘แฟนประจํารายการ’
และรวมตัวกันสรางชุมชนในจินตนาการอีกรูปแบบหนึ่งขึ้น ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยาง
กวางขวาง อยางไรก็ตาม ปรากฏการณในรูปของเรียลลิตี้โชว แมจะสามารถสรางใหผูชมมีจินตนาการ
รวมกัน แตเปนอารมณรวมที่มีตอบุคคลที่เปนดารา หรือเปนผูแสดงที่ถูกติดตาม ชื่นชม สงสาร เห็นใจ
ในชะตาชีวิตของเขาวาจะสามารถผานอุปสรรคที่ถูกกําหนดไวไดหรือไม ผูแสดงจะตัดสินใจอยางไร
โดยที่ผูชมเองก็นําตั วเองเข าไปรวมกิ จกรรมเหลานั้นดวย หรือตัดสิน วาดาราคนที่ตนติดตามชมนั้ น
จะตั ด สิ น ใจถู ก ใจตนเองหรื อ ไม ความผู ก พั น และการมี ค วามรู สึ ก ร ว มกั น อย า งนี้ มิ ไ ด นํ า ไปสู
‘ชุมชนรวมกันสรางความดี’ ดังในกรณีของชุมชนในจินตนาการของแอนเดอรสัน หรือในกรณีชุมชน จส.
100 หรือแมกระทั่งชุมชนของของผูหญิงชื่อแกว แตเปนชุมชนของผูบริโภคที่มีจินตนาการในการบริโภค
สิ น ค า ร ว มกั บ ดารา หรื อ ผู ที่ ต นชื่ น ชอบหรื อ ที่ เ รี ย กว า ‘ชุ ม ชนจิ น ตการในการบริ โ ภคสิ น ค า ’
(Imagining consuming community) ที่เกิดจากความสัมพันธที่มีตอรายการเรียลลิตี้โชว ไดกลายเปน
ปรากฏการณทางสังคมของไทยที่มีขนาดใหญและกลายเปนชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกครอบคลุมพื้นที่
ตางๆในสังคม ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
นอกจากนี้หลังจากรายการปดฉากลงแลว อยางไรก็ตามชุม ชนดังกลาวก็ยังมิไดสลายลงไป
ตรงกันขามกลับกลายเปนชุมชนทางจินตนาการอยางตอเนื่อง ซึ่งความสัมพันธของชุมชนดังกลาวมี
ลักษณะของการอุปถัมภ เกื้อหนุนกันแบบครอบครัว ซึ่งเปนการผูกโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อเดิม
ของไทย ในระบบอุปถัมภที่เปนรากฐานสําคัญทางความคิด และจิตใจของคนไทย ‘นักลาฝน’ ซึ่งเปน
ตัวละครสําคัญในบาน เมื่อออกจากบานแลวจะกลายเปนศิลปนที่ถูกประจุสัญญะ (signified) ขึ้นกับ
ประชาชนในชุมชนที่เฝามอง และเปนกลไกของทุนนิยมที่ทําใหศิลปนกลายเปนสินคา โดยในชวงของ
การแสดงหรื อการนํ าเสนอรายการบ า นล าฝ น อยู นั้น ตัว ละครนั กล า ฝน
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ความหมาย ตลอดจนไดรับการตีตราวาเปนสินคาในโลกทุนนิยมประเภทตางๆ ความรูสึกผูกผันของผูชม
ไดกลายเปนความผูกผันแบบครอบครัวที่มิใชเปนครอบครัวเดี่ยว แตเปนครอบครัวใหญที่กระจายอยูทั่ว
ประเทศ อยางไรก็ตามผูบริโภคก็มีทั้งประเภทที่นั่งอยูคนเดียวในบาน และเดินทางไปสนับสนุนกิจกรรม
ที่ จั ด ขึ้ น ภายนอก และด ว ยความเป น คนไทยที่ อ ยู เ หนื อ กฎเกณฑ ข องสิ น ค า จึ ง นํ า ไปสู ก ารสร า ง
ความสัมพันธในลักษณะอุปถัมภ ที่เอื้อใหเกิดการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคกันหลังจากจบรายการ
ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงประโยชนในเชิงการคาเปนหลัก นักลาฝนผูกลายเปนศิลปนหลังจากออกจากบานได
ทําหน าที่เ ป นสื่ อในเชิง ‘มายาคติ ’ ที่ แ มรายการจบสิ้นไปแลว ศิลปน จะทําสิ่ง ใดก็ตาม ผูบริโภคก็จ ะ
ติดตามและคอยบริโภคสินคาที่ไดรับการชี้นําตลอดไป
แนวคิ ด ในกลุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชนจิ น ตนาการในบริ บ ทบริ โ ภคนิ ย มของสั ง คมไทย จึ ง มี
ความสําคัญที่อาจนํามาใชในการอธิบายกระบวนการสราง ‘ชุมชนจินตการ’ โดยมีศิลปะและสื่อเปน
องคประกอบที่สําคัญในการลําเลียงสารที่เกี่ยวของกับลัทธิบริโภคนิยม สําหรับสมาชิกของชุมชน
จินตการเรียลลิตี้โชวเมื่อไดมีความใกลชิดกับศิลปน นักรอง หรือนักแสดง จะมีความรูสึกวาศิลปนที่ตน
ชื่น ชอบนั้ น เป น เสมื อนบุ ค คลในครอบครั ว และสมาชิ กในชุ ม ชนจะเกิ ดความต อ งการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
ยอนกลับไปหาศิลปน แตทั้งนี้กระบวนการเกิดปฏิสัมพันธดังกลาวนั้นเปนไปตามที่ผูมีอํานาจในลัทธิ
บริโภคนิยมไดวางแผน หรือกําหนดไว โดยผานกิจกรรมบันเทิงตางๆที่ไดออกแบบไวแลวลวงหนา ชุมชน
จิ น ตการที่ เ กิ ดขึ้ น ในบริ บทบริ โภคนิ ยมนี้จึ ง เปน แนวคิด ที่สํา คัญ ซึ่ง มีความแตกตางจากแนวคิ ดทาง
สังคมศาสตรอื่นๆ เชน ชุมชนในจินตการผานระบบรัฐ เปนตน
4.2 การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม
จากการที่ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายการวิจัยในขอหนึ่งไววา เพื่อศึกษาศิลปะการแสดง
ผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิตี้โชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย ดังนั้นเพื่อใหการศึกษา
สามารถไปสูความมุงหมายดังกลาวได ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมมาใช
เป น หลั ก ในการวิ เ คราะห โ ดยได เ ลื อ กศึ ก ษากลุ ม วรรณกรรมจากผู เ ชี่ ย วชาญด า นสั ง คมวิ ท ยาและ
มนุษยวิทยาเพื่อใหเกิดมุมมอง และสามารถมองเห็นความสัมพันธในมิติที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการ
ตั้ง กรอบความคิ ด การวิ จั ย ได ต อ ไป โดยการศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย ม มี
นักทฤษฎีและนักวิชาการทั้งในและตางประเทศไดแสดงทัศนะไวดังนี้
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คาร ล มารกซ (Karl Marx) นักทฤษฎีคนสําคัญของโลกที่เริ่มตนกลาวถึง ‘ทุนนิยม’ ซึ่ง มี
ความสัมพันธกับการทําความเขาใจบริบทบริโภคนิยม มารกซไดแสดงมโนทัศนไวเกี่ยวกับความตองการ
(need) โดยไดกลาววา “ความตองการเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองการดํารงชีวิตจากวัตถุที่มีคุณคาทาง
การใชสอย (use value)” กลาวคือ ในระบบทุนนิยม กรรมกรขายแรงงานของตนเองเพื่อแลกกับคาจาง
ในการผลิ ต สิ น ค า เพื่ อ การดํ า รงชี พ การแลกค า จ า งด ว ยแรงงานนี้ คื อ คุ ณ ค า ทางการแลกเปลี่ ย น
(exchange value) ที่แรงงานและคาจางมีมูลคาเทียมกันในกระบวนการแลกเปลี่ยน เมื่อกรรมกรได
คาจาง เขายอมนําคาจางมาแลกซื้อสินคาอันเปนปจจัยในการดําเนินชีวิตตอไป สวนสินคานั้นมีมูลคา
จากแรงงานที่กระทําลงไปในขั้นตอนการผลิต มารกซยังอธิบายไวในหนังสือ Capital วาระบบทุนนิยม
เป น ระบบของการผลิ ตสิ นค า ที่ ผู ผ ลิ ตไมไ ดผ ลผลิ ตเพื่อตอบสนองความต องการ หากยัง ตองนํามา
แลกเปลี่ยน ดวยเหตุนี้ สินคาแตละชิ้นจึงประกอบไปดวยคุณคา 2 ประการ คือ คุณคาทางการใชสอย
(use value) และคุณคาทางการแลกเปลี่ยน (exchange value) มารกซใหนิยามคุณคาทางการใชสอย
วาเปนคุณลักษณะโดยธรรมชาติของสินคาที่บงบอกใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ
ในขณะที่คุณคาทางการแลกเปลี่ยนเปนเรื่องความพึงพอใจและดํารงอยูในทางสังคมของสินคา ฉะนั้น
ความตองการอยางเปนธรรมชาติของมนุษยจึงตอบสนองไดเพียงพื้นฐานของการดํารงชีวิต ในขณะที่
ความพึงพอใจไดทําใหความตองการกลายเปนเนื้อหาทางสังคม
ในหนังสือ Grundrisse มารกซกลาวถึงความสามารถในการบริโภคยอมเปนปจจัยที่กอใหเกิด
ความตองการในสังคมทุนนิยม คําอธิบายดังกลาวทําใหเขาใจไดวา มารกซตองการแยกแยะความหมาย
ของความต อ งการทางสั ง คมออกจากความต อ งการโดยธรรมชาติ เ พื่ อ การดํ า รงชี พ กล า วคื อ
ความตองการทางสังคมจะเข ามาแทนที่ความตองการตามธรรมชาติ เมื่อการบริโภคทําการผลิตซ้ํ า
ความตองการ อยางไรก็ตาม มารกซยังคงไมไดใหความหมายของมโนทัศนความตองการอยางกระจาง
ชัด เนื่องจากการคลี่คลายตัวของความหมายกลับปรากฎอยูในระดับปฏิบัติการ (praxis) มากกวา
เนื้อหาเชิงทฤษฎีวาดวยความตองการ
มารกซใชมโนทัศน ‘ความตองการ’ เพื่อนิยามความหมายของกิจกรรมที่เกิดจากความพึงพอใจ
ตอสิ่งตอบสนองการดําเนินชีวิตและยังชีพ แตมารกซไมไดใหคํานิยามตอมโนทัศนอยางชัดเจน ดังนั้น
เมื่อตองการเขาใจมโนทัศนเรื่องความตองการ อาจตองพิจารณาจากคําอธิบายของเขาเทานั้น สําหรับ
มารกซ ความพึงพอใจตอการตอบสนองตอความตองการจึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการบริโภค ดังนั้น
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การบริ โ ภคบนพื้ น ฐานมโนทั ศ น ค วามต อ งการของมาร ก ซ ทํ า ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นระบบทุ น นิ ย ม
เชนเดียวกับการผลิต
ถาพิจารณาจากมุมมองของทฤษฎีมารกซิสม สถานะของ ‘การผลิตการบริโภค’ และความ
ตองการเปนเงื่อนไขใหวัฒนธรรมบริโภคกอตัวขึ้น เมื่อพลวัตของระบบทุนนิยมไดพัฒนาพลังการผลิต
ใหม ๆ ขึ้ น มาขั บเคลื่ อนวิ ถีการผลิ ตให ไ กลเกินกวาทฤษฎีของมารกซิสตดั้ง เดิ ม จะอธิ บายสถานภาพ
ความสําคัญของการบริโภคไดตอไป ในขณะเดียวกัน ทฤษฎีมารกซิสตเองก็ประสบปญหาตอการอธิบาย
มิติทางวัฒนธรรมที่สลับซับซอนมากขึ้นตามพัฒนาการของระบบทุนนิยม ยิ่งไปกวานั้นทฤษฎีมารกซิสต
ก็ไมสามารถจัดการตอการบริโภคและคุณคาทางการแลกเปลี่ยนระดับความตองการทางสังคม ดังนั้น
นั ก ทฤษฎี ม าร กซิ ส ต ส ว นหนึ่ ง ที่ ส นใจต อ วั ฒ นธรรมจึ ง ใหค วามสํ า คั ญ แก วั ฒ นธรรมบริ โ ภคมากขึ้ น
เนื่องจากคุณลักษณะของวัฒนธรรมนี้ไดกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีของผูคนในยุคสมัยใหม (Marx. 1976
อางจาก เกษม เพ็ญภินันท)
ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสและเปนผูนําในการวิพากษ
สังคมบริโภคนิยมและเขาไดถกเถียงกับทฤษฎีของมารกซ โดยอธิบายวัฒนธรรมการบริโภคในสังคม
สมัยใหมวา การบริโภคในปจจุบันมิใชการบริโภคเพื่อสนองตอบความจําเปนขั้นพื้นฐาน หรือการใช
ประโยชน จ ากตั ว วั ต ถุ สิ น ค า อี ก ต อ ไป หากแต ก ลายเป น การบริ โ ภคเชิ ง ความหมาย หรื อ ที่ เ รี ย กว า
การบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of sign) สําหรับโบดริยารด สัญญะทําหนาที่เปนตัวแทนของ
สิ่งอื่นที่ปฏิบัติหนาที่แทนสิ่งที่ขาดหายไป ดังนั้นสิ่งของตางๆ ไมไดมีคุณคาในตัวเอง แตถูกกําหนดให
เปนสวนประกอบในการสรางบรรยากาศของระบบคุณคาระบบใดระบบหนึ่งที่ดํารงอยูมากมายในสังคม
ปจจุบัน คุณคาที่สัญญะสรางขึ้นนี้เองไดทําใหสิ่งของสามารถรวมเขาไปอยูในระบบหนึ่งๆ ได
นอกจากนี้โบดริยารดยังอธิบายตอไปอีกวา ในสังคมแหงการบริโภคที่เต็มไปดวยการบริโภค
เชิงสัญญะนั้น ตัวสินคาไดถูกเปลี่ยนไปเปนสัญญะกอนที่จะถูกบริโภค การกลายเปนสัญญะของสินคา
กระทําไดหลากหลาย ทั้งการจัดวาง การกําหนดราคา การตกแตงสถานที่ขาย การใสยี่หอ การออกแบบ
หีบหอ และที่สําคัญการโฆษณาที่ประกอบดวยการใสรหัสตางๆ เขาไปมากมาย ซึ่งรหัสเหลานั้นตางมี
ลําดับชั้นที่จะมากําหนดและจัดระเบียบใหกับสินคา โดยเปนลําดับชั้นที่สอดคลองกับโครงสรางการจัด
ระเบียบทางชนชั้นของสังคม ดวยเหตุนี้ผูคนจึงรับรูตําแหนงของตนในโครงสรางทางสังคมจากลําดับชั้น
ของสินคาที่เขาตางบริโภคกันอยูทุกเมื่อเชื่อวันนั้นเอง
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ในทั ศ นะของโบดริ ย าร ด วั ต ถุสิ น ค า ในสั ง คมป จ จุ บั น ไม ไ ด ทํา หน า ที่ เ พี ย งตอบสนองความ
ตองการพื้นฐาน หรือเปนสินคาที่กอใหเกิดมูลคาแลกเปลี่ยนในตลาดเทานั้น แตสินคายังมีหนาที่ในโลก
ทางวัฒนธรรมและคุณคาเชิงสัญลักษณอีกดวย ลักษณะของสินคาในความคิดของโบดริยารด คือ
1) สินคาในแตละวัฒนธรรมมีรูปแบบเฉพาะที่แตกตางกันไป
2) คุณลักษณะที่แตกตางของผูคนในสังคมมีความสัมพันธกับสินคา โดยพวกเขาตางใชสินคา
เปนการแสดงออกถึงความตางทางวัฒนธรรม
3) กฎเกณฑทางวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดการเลือกบริโภคสินคาของมนุษย เชน กฎเกณฑทาง
ชนชั้น
ตามทัศนะของโบดริยารด เขาไมไดมองสินคาในฐานะที่มีหนาที่การใชสอย ห รื อ ห น า ที่ เ ป น
มูลคาแลกเปลี่ยนในตลาดอยางที่มารกซเคยกลาวถึงเทานั้น แตเสนอวิธีการศึกษาการบริโภคในเชิง
ตรรกวิทยาซึ่งมีความหมายดังนี้
1) ตรรกวิ ทยาเชิ ง หน าที่ ข องมูล ค าใชส อย เปน ตรรกะเชิ ง ปฏิบัติข องวัตถุ หรือตรรกะเชิ ง
อรรถประโยชน ซึ่งก็คือ เครื่องมือเครื่องใช
2)

ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ของมูลคาแลกเปลี่ยนเปนตรรกะเชิงเปรียบเทียบคาหรือตรรกะเชิง

ตลาด ซึ่งก็คือสินคา
3) ตรรกวิทยาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ เปนตรรกวิทยาหลายความหมายหรือตรรกะเชิง
การให ซึ่งก็คือ สัญลักษณ
4) ตรรกวิทยาเชิงคุณคาสัญญะ เปนตรรกะแหงความแตกตางหรือตรรกะเชิงฐานะในสังคม ซึ่ง
ก็คือ สัญญะ
โดยตรรกะทั้ ง สี่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น และมี ค วามสํ า คั ญ แตกต า งกั น ไปตามสภาพการณ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกลาวคือ คุณคาของสัญญะมีการแปรเปลี่ยนในรูปแบบตางๆ ตามยุคสมัย
สังคมสมัยกอนใหความสําคัญกับคุณคาเชิงสัญลักษณ มากกวามูลคาใชสอยหรือมูลคาแลกเปลี่ยน ซึ่ง
เห็ นไดจ ากการประกอบพิธี กรรมในสัง คมชนเผา เมื่อระบบเศรษฐกิจพัฒ นาไปสูระบบตลาด มูล ค า
แลกเปลี่ยนไดถูกนํามาเปนมูลคาสําคัญ มูลคาใชสอยในตัวสินคาถูกลดลงกลายเปนมูลคาแลกเปลี่ยน
ในสังคมสมัยใหมคุณคาเชิงสัญลักษณไดถูกเปลี่ยนกลับไปสูมูลคาใชสอย และมูลคาแลกเปลี่ยน หรือใน
สวนของพิธีกรรมสมัยใหม (modern ritual) ก็มีการแปรเปลี่ยนใหสิ่งที่มีมูล คาใชสอยหรือมูลคา
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แลกเปลี่ยนใหมีมูลคาเชิงสัญญะ
คุณคาเชิงสัญญะที่ถูกทําใหมีบทบาทมากกวาคุณคาอื่นในพิธีกรรมสมัยใหม คือปรากฏการณ
ทางวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้นกับสินคา ผูบริโภค และวัฒนธรรมการบริโภค ในสังคมบริโภคนิยมปจจุบัน
จึงเปนการบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of sign) ที่สนองตอบความหมายบางอยางที่ถูกสรางขึ้น
และความตองการแตกตางจากผูอื่น ภาพของสังคมแหงการบริโภคของโบดริยารดเต็มไปดวยมนุษยที่
มอมเมาในสั ญ ญะ ภายใต การมุ ง เน น และแสวงหาความต าง มนุ ษ ย จ ะอยู ทา มกลางระบบคุณ ค า
มากมายที่สรางสรรคคานิยมหลากหลายเปนสัญญะใหมนุษยบริโภค ลักษณะสําคัญของสังคมบริโภค
ก็คือ สินคาสัญญะ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วผานความหมายใหมๆ ที่ถูกสรางขึ้นอยางเรงรีบ รวมทั้ง
แบบแผนการบริโภคสินคาสัญญะตางๆ จะเปนกลไกสําคัญในการธํารงรักษากฎเกณฑทางวัฒนธรรม
สมาชิกในแตละกลุมวัฒนธรรมตางตองเรียนรู กฎเกณฑเหลานี้ผานทางสัญญะในวัฒนธรรมการบริโภค
เพราะนอกจากสัญญะในตัวสินคาจะมีมากมายแลว ความตองการเชิงสัญญะยังถูกปรุงแตงขึ้นอีก คือ
เปนความตองการใชสินคาสัญญะนั้นเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม ยกระดับฐานะ มีเอกลักษณที่ตาง
จากคนอื่น หรือเพื่อมีความหมายทางสังคม จากแนวคิดของโบดริยารดทําใหเห็นวาในปจจุบัน มนุษยใช
สิน ค า เป น เครื่ อ งมื อ ในการแสดงออกถึ ง ความหมายบางอย า งที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น มา ภายใต เ งื่ อ นไข
หลากหลายทางสัง คม (ศริน ธร รั ตน เจริญขจร. 2544: 8-11; อางอิง จาก Baudrillard. 1983.
For a Critique of the Political Economy of the Sign. pp. 63)
นอกเหนือจากโบดริ ยารดแล วยังมีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม แดเนียล มิลเลอร
(Daniel Miller) ไดอธิบายไวถึงสัมพันธภาพระหวางมนุษยและวัตถุที่แวดลอมการดําเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหมวาไดเปนสังเวียนอันดับแรกที่สําคัญ สําหรับการเกิดขึ้นมาของสัมพันธทางสังคมที่ครอบงําอยู
ในสังคมใหมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลอันสมดุลกันระหวางวัตถุและการบริโภคที่มีปฏิสัมพันธกันในชวงปลาย
ศตวรรษที่แลว (Miller. 1987: 3)
สําหรับในประเทศไทย นักวิชาการคนสําคัญที่ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมบริโภค
นิยมที่มีบทบาท คือ เกษม เพ็ญภินันท นักวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนผูอธิบายไวใน
ตอนตนของบทความเรื่อง “สูพรมแดนความรูเรื่องวัฒนธรรมบริโภค : ความเปนปกติวิสัยของการบริโภค
วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน” วา การทําความเขาใจวัฒนธรรมบริโภคไมสามารถแยกขาดจากพัฒนาการ
ของระบบทุนนิยมและพลวัตทางสังคมในปจจุบันได ทั้งนี้เนื่องจากระบบทุนนิยมไมสามารถธํารงรักษา
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ตัวเองได หากไมแปรสภาพผลผลิตใหเปนสินคา และกระตุนใหเกิดการบริโภคในรูปแบบตางๆ เกษมยัง
ไดกลาววาสาระสําคัญของวัฒนธรรมบริโภคอยูที่การทําใหการบริโภคแพรขยายไปยังทุกสวนของสังคม
และแทรกซึมเขาไปในเรือนรางของกลไกตลาด
เกษมได ตั้ง คํ าถามด วยว า อะไรคือมาตรวัดความเป น วัฒ นธรรมบริโ ภค และไดถกเถียงว า
การบริ โ ภคนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ เท า เที ย มกั บ การผลิ ต ในระบบทุ น นิ ย ม และผู ค นในอดี ต กั บ ป จ จุ บั น
ไม แ ตกต า งกั น ในด า นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ด ว ยการบริ โ ภคสิ น ค า ทั้ ง ที่ จํ า เป น และฟุ ม เฟ อ ย นอกจากนี้
พั ฒ นาการทางประวั ติศาสตร ข องระบบทุน นิยมยัง ชี้ใ หเ ห็น วา การบริโภคนั้น ผูกพัน กับความมั่ง คั่ ง
มากกวาความพอเพียง เพราะความมั่งคั่งทําใหกลไกของระบบเศรษฐกิจ ตลาด สินคาขับเคลื่อนไปตาม
วงลอของการพาณิชย ยิ่งไปกวานั้น ความมั่งคั่งยังสามารถทําใหผูคนในชนชั้นกระฎมพีสามารถบมเพาะ
รสนิยม สรางธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมใหม และมรดกทางวัฒนธรรม การบริโภคยังทําให
เกิดการผลิตซ้ําของความสัมพันธทางการผลิต และผลักดันระบบทุนนิยมใหขยายตัวจากขอบเขตทาง
เศรษฐกิจสูปริมณฑลทางสังคมที่การบริโภคไดสรางรูปแบบในการดําเนินชีวิตในระบบทุนนิยม และ
แปรเปลี่ยนสังคมทุนนิยมใหกลายเปนสังคมบริโภค (เกษม เพ็ญภินันท. 2550: 3-6)
การทบทวนวรรณกรรมในกลุมของแนวคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมขางตน เปนสวน
สําคัญที่ผูศึกษานํามาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณ และใชในการทาบมองโครงสรางของ
สังคมไทยในบริบทที่มีการบริโภคเปนศูนยกลางของการดํารงชีวิต คนสวนใหญในสังคมไทยปจจุบัน
ไดรับการหลอหลอมดวยแนวคิดบริโภคนิยม จนทําใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง และมี
ผลกระทบตอโครงสรางดานตางๆ การไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมจึงชวยให
สามารถเขาใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น และอาจนําไปสูการคิดในระดับลึกเพื่อมองไป
ยังสภาพของสังคมไทยในอนาคตขางหนาภายใตการบริโภคนิยมที่เปนรากฐานของสังคม
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กรอบความคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมกับการสังเคราะหขอมูล
แนวคิด และวิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยใน 4 กลุมขอมูลคือ 1) กลุมเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับเรียลลิตี้โชว 2) กลุมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องศิลปะการแสดงและ
สุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง 3) กลุมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องสื่อ การใชสื่อ
และมายาคติกับสื่อ และ4) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องชุมชน วัฒนธรรมบริโภคนิยม
และการทําสินคาใหเปนวัฒนธรรม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนกรอบความคิดในการวิจัยและอธิบาย
ปรากฏการณเรียลลิตี้โชวในประเทศไทยเปนภาพกรอบความคิดการวิจัย ดังนี้

ภาพกรอบความคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ในการวิจัย กลุมประชากร วิธีการ
เก็ บรวบรวมข อมู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ล และการนําเสนอผลการวิจัยดว ยวิธีการพรรณนาวิเ คราะห
ประกอบภาพถายและผังโครงสรางวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. พื้นที่ในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพื้นที่ปฏิบัติงานสนาม และพื้นที่เพื่อการศึกษาคนควาเอกสารและ
ขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1 พื้นที่ปฏิบัติงานสนาม ซึ่งพิจารณาในมิติความสัมพันธ แบงไดเปน 4 กลุม กลาวคือ
1) สนามความสัมพันธในบริบทของศิลปะการแสดงผานสื่อ ศึกษาในพื้นที่ถายทําและ
ผลิตรายการเรียลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ตั้งอยูที่ True Visions Studio หมูบาน
แม็กโนเลีย บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ถนนศรีวารีนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2) สนามความสัมพันธในบริบทของบริโภคนิยม โดยศึกษา ณ เวทีวันประกาศผลการ
ตัดสิ น ผู ช นะเลิ ศ และเป น วั น แสดงคอนเสิรตใหญของรายการเรียลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย หรือ
ปฏิบัติการลาฝน ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา (IMPACT Arena) ตั้งอยูพื้นที่ของเมืองทองธานี ในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3) สนามความสัมพันธในบริบททางสังคม ศึกษาพื้นที่จัดกิจกรรมมินิคอนเสิรตและ
กิจกรรมคายศิลปนเอเอฟพบแฟนคลับ ทั้งในบริเวณกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
4) สนามที่ เกี่ ยวข องกับงานวิจัยภายนอก ไดแก พื้นที่การคัดเลือกผูเขาแขงขันใน
รายการเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ที่จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร House RCA
กรุ ง เทพมหานคร และโรงละครอั กษรา คิ ง พาวเวอร คอมเพล็ กซ ตั้ง อยู ที่ ถนนรางน้ํา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
1.2 หนวยในการวิเคราะห (Unit of analysis)
ผูวิจัยเนนการวิเคราะหปรากฏการณเรียลลิตี้โชว 2 สวนที่ตอเนื่องกันคือ
1) ปรากฏการณเรียลลิตี้โชวรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) มุง
วิเคราะหกรณีวันประกาศผลการตัดสินผูชนะของรายการ

2) ปรากฏการณเรียลลิตี้โชวรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ในรูปของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจบรายการเรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชีย กรณี มินิคอนเสิรต และการจัดคาย
ศิลปนอ ตลอดจนกิจกรรมศิลปนเอเอฟพบแฟนคลับ เปนตน
ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยไดมองใหลุมลึกดวยการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม เนื่องจากผูวิจัยได
ถูกบรรจุเปนสวนหนึ่งของรายการดังกลาว ตามหนวยในการวิเคราะหในขอ 1) ผูวิจัยไดศึกษาเพื่อใหเห็น
พลวัตของรายการในเชิงภาพรวม ในขณะที่การวิเคราะหในหนวยวิเคราะหลักษณะที่ 2 ทําใหผูวิจัยได
เขาถึงขอมูลในระดับรายละเอียดตอไป

2. กลุมประชากร
ผูวิจัยจะแบงกลุมประชากรและกลุมตัวแทนที่ศึกษาโดยจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก
1) กลุมนายทุนและผูสนับสนุนรายการเรียลลิตี้โชว
หมายถึง ผู ล งทุ นผลิ ตรายการเรียลลิตี้โชวเ พื่อเปน รายการโทรทัศนโดยมีเ ปาหมาย
เพื่อใหผูชมบริโภคสินคาและการบริการ
2) กลุมศิลปนและผูปฏิบัติการในรายการเรียลลิตี้โชว
หมายถึ ง บุ ค คลที่ ป ฏิ บัติ ก ารในรายการเรี ยลลิ ตี้ โชว ทั้ง ที่ ป รากฏตัว ผ านสื่ อ และอยู
เบื้องหลังการผลิตรายการ ประกอบดวย ศิลปน ผูฝกสอน ผูผลิตรายการ ในกรณีของผูผลิตรายการ
ที่สําคัญ คือ ผูควบคุมรายการ ผูควบคุมกลอง ผูตัดสลับภาพขณะออกอากาศ ผูตกแตงภาพเคลื่อนไหว
ผูเผยแพรภาพออกอากาศ ฯลฯ
3) กลุมผูชม ผูสนับสนุนศิลปน และ กลุม ‘แฟนคลับ’
หมายถึง บุคคลที่รับชมรายการเรียลลิตี้โชวทั้งที่ผานสื่อ และชมการแสดง ณ เวทีแสดง
คอนเสิรต โดยจําแนกตามบริบทของผูชมไดดังนี้
3.1) จําแนกตามบทบาททางสังคม บุคคลที่มีสภาพตางๆ กัน แตมารวมกลุมกันโดยมี
รายการเรียลลิตี้โชวเ ปนศู นย กลางในการสรางปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน อาทิ เจาของกิจ การ
ขาราชการ พนักงานบริษัท พอคา แมคา พอบาน แมบาน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ
3.2) จําแนกตามบทบาทในการบริหารจัดการ บุคคลที่ทําหนาที่ตางๆในกลุม อาทิ
ผูกอตั้งและบริหารแฟนคลับ ผูติดตอและประสาน งานสมาชิก (administrators) ผูควบคุมหองสนทนา
ในสื่ ออิ น เทอรเ นต (moderator) ผู เ ขี ยนขาวและลงขอความในสื่ออิน เทอรเ นตและสัง คมออนไลน
(social network) ชางภาพ ผูตกแตงภาพ ฯลฯ

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ด ว ยงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เน น การศึ ก ษาปรากฏการณ ที่ สั ม พั น ธ กั บ
ศิ ลปะการแสดง สื่ อ และปฏิ สั มพั นธ ของผูคน สังคมและวัฒนธรรม ผูวิจัยจึง เนนการศึกษาและเก็ บ
รวบรวมขอมูลดวยการทํางานสนาม (field work studies) ณ พื้นที่การผลิตเรียลลิตี้โชว กรณีรายการ
อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ซึ่งเปนพื้นที่ในทางกายภาพ (physical space) พื้นที่ทางสังคม
(social space) และพื้นที่ทางความคิด (mental space) โดยรวบรวมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
จินตนาการของผูชมรายการและผูสนับสนุนศิลปน (fan club) โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
(key informants) อยางเปนทางการและไมเปนทางการ การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุ (auditory & visual medias) ทั้งนี้ การศึกษา
ภาคสนามของผูวิจัยมี 2 ระยะ คือ 1) ระยะการศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อออกแบบและพัฒนาเคาโครง
วิทยานิพนธ และ 2) ระยะการทํางานวิจัยภายหลังการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กลาวคือ
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อออกแบบการวิจัย
ผู วิ จั ย ได ล งพื้ น ที่ ก ารวิ จั ยเบื้ องตน เพื่ อพั ฒ นาเค าโครงวิท ยานิ พ นธ ตั้ ง แตเ ดือ นเมษายน
ป พ.ศ. 2552 ถึงเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2553 การเก็บขอมูลสําคัญในการออกแบบการวิจัย ในครั้งแรก
ผูวิจัยเขาไปในรายการเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ในฐานะผูฝกสอนนักแสดง
(acting trainer) เพื่อเขารวมเปนสวนหนึ่งของการผลิตรายการเรียลลิตี้โชวดังกลาว ซึ่งมีจํานวนผูชมมาก
ที่สุดในประเทศ จากการเขารวมในครั้งนั้น ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจและตั้งคําถามวา เพราะเหตุใด
รายการเรียลลิตี้จึงเปนปรากฏการณที่ดํารงอยูในสังคมไทย และเนื่องจาก กระบวนการ กลไกหรือกลวิธี
ใดที่ทําใหรายการดังกลาวมีพลังกับผูคน สังคมและวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงปจจุบัน เมื่อผูวิจัยได
ศึกษาในรายวิชาการวิจัยศิลปวัฒนธรรม และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ทําใหผูวิจัยสนใจใน
ปรากฏการณทางศิลปะที่มีปฏิสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศิลปะการแสดงผาน
สื่อกับการสะทอนสังคมและวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยพบวา เรียลลิตี้โชวเปนตัวบททั้งทาง
ศิลปะการแสดง และทางสังคมวัฒนธรรมที่สามารถมองผานไดหลายบริบท โดยเฉพาะในบริบทบริโภค
นิยมที่กําลังแพรกระจายอยูทั่วโลกในปจจุบัน
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจัย โดยแบงเปน 4 กลุมหลัก ไดแก
1) กลุ ม แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว 2) กลุ ม แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศิ ล ปะการแสดงและ
สุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง 3) กลุมแนวคิดที่เกี่ยวของกับสื่อ การใชสื่อและมายาคติกับสื่อ และ4)
กลุมแนวคิดที่เกี่ยวของกับชุมชนจินตนาการ และวัฒนธรรมบริโภคนิยม แนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัย
สามารถนํามาทาบมองปรากฏการณเรียลลิตี้โชวอยางเปนระบบ ภายใตมุมมองที่มีแนวคิดทฤษฎีเปน

ฐาน พรอมกับสามารถตั้งคําถามการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได เรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ
จึงไดถูกผูวิจัยยกระดับความสนใจและกลายมาเปนสนามวิจัยระดับปริญญาเอก
จากนั้น ผูวิจัยไดเขาสนามรวมกับกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และไดพิจารณาปรากฏการณ
เรียลลิตี้โชวใน 3 สวนหลัก คือ พื้นที่กายภาพ พื้นที่ทางความคิด และพื้นที่ทางสังคม โดยศึกษาจาก
ประชากร 3 กลุมไดแก 1) กลุ มนายทุ นและผูส นับสนุน รายการเรี ยลลิ ตี้โชว 2) กลุมบุคคลและ
ผูปฏิบัติงานในรายการเรียลลิตี้โชว 3) กลุมผูชมและผูสนับสนุนศิลปนรายการเรียลลิตี้โชว ผูวิจัยไดเริ่ม
มองและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภายใต ก รอบมองปรากฏการณ ด า นศิ ล ปะการแสดง สื่ อ และสั ง คม
วัฒนธรรม ในพื้นที่สนามอยางมีทิศทาง และพินิจปรากฏการณพรอมกับการพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ
เรื่อง “เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม”
พรอมกันนั้น ก็ไดเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญในเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในรายการอคาเดมี แฟนเทเชี ย
(ปฏิ บัติ ก ารล า ฝ น ) และกิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวเนื่ องกั บผู เ ขา แข ง ขั น (นั กล า ฝ น) ในรายการดั ง กล า ว และ
ไดพัฒนาเปนเคาโครงของวิทยานิพนธเรื่องนี้
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลในบริบทของการทํางานวิทยานิพนธ
ระยะนี้ เปนชวงเวลาดําเนินการวิจัย ภายหลังจากสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ผูวิจัยเก็บขอมูล
จากประชากรการวิจัย โดยเนนปฏิบัติการวิจัยสนาม ณ พื้นที่วิจัยทั้งในเขตพื้นที่การผลิตรายการอคาเดมี
แฟนเทเชี ย (ปฏิ บั ติ ก ารล า ฝ น ) ผู วิ จั ย พยายามเข า ถึ ง ข อ มู ล ทุ ก วิ ถี ท างโดยใช วิ ธี ก ารหลั ก คื อ
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การศึกษาจากเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
3.1 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม
การเก็บขอมูลสนาม ผูวิจัยใชการสังเกตเปนวิธีการหลักโดยสังเกตในปฏิบัติการลาฝนและ
ปรากฏการณอื่นที่เกี่ยวของ จําแนกการสังเกตการณเปน 2 สวน คือ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม กลาวคือ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยเขารวมในฐานะของผูสอนการแสดง
หรื acting trainer ในรายการเรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชีย หรือปฏิบัติการลาฝน นอกจากนี้ผูวิจัย
สังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยเขารวมในทุกกิจกรรมของรายการเรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชีย อาทิ
การแสดงคอนเสิรตของผูเขาแขงขัน ผูถูกเรียกวานักลาฝน ทั้งที่เปนกิจกรรมในรายการที่ถายทอดทาง
โทรทัศน และการแสดงคอนเสิรตที่จัดตอเนื่องหลังจากจบรายการ รวมทั้งการออกคายการแสดงที่จัดขึ้น
โดยสมาชิกในกลุมผูสนับสนุน เปนตน

สําหรับการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยเนนสังเกตกระบวนการในการผลิตรายการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายการเรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) โดยเริ่มตั้งแต
กระบวนการในการคัดเลือกผูเขาแขงขัน การถายทําและการนําเสนอกิจกรรมภายในบานลาฝน จนไปถึง
กระบวนการในการเผยแพรภาพไปสูผูชม นอกจากนี้ผูวิจัยเขาไปรวมงานอื่นๆ เพื่อหาความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธระหวางบุคคลกับพื้นที่ ที่เกี่ยวของกับรายการเรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน)
อยางไรก็ ตาม ในการปฏิ บัติการจริงของการทํางานสนามผูวิจัยไดบูรณาการใชทั้งสองกรณี
ผสมผสานกัน คือ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวมซึ่งแลวแตเงื่อนไขของสถานการณ
3.2 การสัมภาษณ
ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ 3 ลักษณะ โดยจําแนกผูใหสัมภาษณเปน 3 กลุม ในเชิงของกลุม
ความสัมพันธทางสังคม (social structure) คือ
1) การสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key informant interview)
ผูใหขอมูลที่เปน key informants ในงานวิจัยเรื่องนี้แบงเปน 3 กลุมซึ่งประกอบดวยกลุม
ที่ห นึ่ ง กลุ มนายทุ นและผู สนั บสนุน รายการเรียลลิตี้โชว กลุมที่ส อง กลุม บุคคลและผูปฏิบัติงานใน
รายการเรียลลิตี้โชว และกลุมที่สาม กลุมผูชม ผูสนับสนุนศิลปน และแฟนคลับ
2) การสัมภาษณแบบเปนทางการ (In-depth or Formal interview)
บุคคลที่ผู วิจั ยสั ม ภาษณ แ บบเปน ทางการ คือ กลุมที่น อกเหนือจากบุคคลที่เปน ผูใ ห
ขอมูลสําคัญ) แตอยูในสาขาอาชีพเดียวกัน และเปนตัวแทนบุคคลกลุมตางๆ ทั้ง 3 กลุมในขอ1) เพื่อให
ไดขอมูลที่หลากหลาย ครอบคลุม และลุมลึกยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงคัดเลือกตัวแทน (agency) ดังกลาวเพื่อ
สัมภาษณในขั้นตอนการทํางานสนาม
3) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview)
ผูวิจัยใชกรณีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย ดวยการพูดคุยเสวนากับ
บุ ค คลทั่ ว ไป ตามสถานที่ กาละและวาระต างๆ อย างไม จํา เพาะเจาะจง เพื่ อ ให ไ ด ขอ มูล ประกอบ
การวิเคราะห สังเคราะหในระนาบกวางจากผูคนตางๆ ในบริบทและสถานที่ที่หลากหลาย ประการ
สํ า คั ญ การสั ม ภาษณ แ บบไม เ ป น ทางการนี้ นํ า มาซึ่ ง กรณี ข องการได รั บ ทราบถึ ง บุ ค คลที่ จ ะต อ ง
สัมภาษณในฐานะผูใหขอมูลสําคัญหรือ Key informants และแบบเปนทางการ ที่ยังไมไดถูกกําหนดไว
ในช วงระยะการออกแบบการวิ จัย รวมทั้ งเปน การตรวจสอบขอมูล ที่ไ ดจ ากการสัม ภาษณแบบเปน
ทางการอีกวิธีหนึ่งดวย

3.3 การศึกษาจากเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ
การศึกษาขอมูลสวนนี้เปนการศึกษาที่ไมจํากัดพื้นที่สนาม ขึ้นอยูกับตําแหนงที่อยูของ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค และบริบทของการวิจัย อยางไรก็ตาม พื้นที่หลักในการเก็บขอมูล คือ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรง หองสมุดหรือสํานักวิทยบริการที่สําคัญในประเทศไทย และขอมูล
จากอินเทอรเนต มีสาระหลักของกลุมขอมูลกลุมนี้ คือ ขอมูลดานพื้นที่ ประวัติศาสตร กฎระเบียบ สถิติ
ฯลฯ ข อมู ล สื่ อโสตทั ศนภาพ ประกอบด วยขอมูล เสียง ขอมูล ภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน รวมถึง ภาพและ
ขอความที่ปรากฏในสื่อออนไลน ที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา
และการเก็ บ ข อ มู ล จะดํ า เนิ น การเก็ บ เอกสารที่ เ ป น ข อ มู ล จริ ง ถ า ยสํ า เนา การบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่ อนไหว การเขี ยนหรื อสํ าเนาซีดีร อม ฯลฯ โดยผู วิจัยใชวิธีการติดตอประสานงานอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการผานหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการ

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการทํางานสนาม และเครื่องมือ
บันทึกขอมูลโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
4.1 แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณจะเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล อยางไรก็ตาม ดวยงานวิจัย
เรื่องนี้ ใชวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณจึงมีลักษณะของการกําหนดประเด็นสัมภาษณตาม
วัตถุประสงคการวิจัยและยืดหยุนไดตามบริบทและปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ ซึ่ง
อาจเกิดประเด็นใหมๆ หรือการเลือกพิจารณาสัมภาษณระดับลึกในบางประเด็นสําหรับผูใหสัมภาษณ
บางกลุม บางคน และบางสถานการณที่ผูวิจัยเห็นเหมาะสม
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดออกแบบแบบสัมภาษณขึ้นขณะปฏิบัติงานสนามอยางตอเนื่องและ
หลากหลายแบบ แต ไ ม ว าจะเป น แบบสั ม ภาษณ ชุด ใด ในสถานการณ ใ ด โครงสรา งส วนหนึ่ง ของ
แบบสัมภาษณจะเปนแบบปลายเปดเสมอ เพื่อสะดวกในการปรับแตงทิศทางและเพิ่มเติมประเด็นหลัก
ประเด็นรอง และประเด็นปลีกยอยไดตามปรากฏการณงานสนามอยางยืดหยุน
.กรณีการใชแบบสัมภาษณ ผูวิจัยใชเพื่อทําความเขาใจประเด็นการสัมภาษณดวยตนเอง
โดยไมแจกหรือใชแบบสัมภาษณตอหนาผูถูกสัมภาษณ นอกจากนี้ผูวิจัยใชแบบการสัมภาษณหลาย
แบบและสัมภาษณผูถูกสัมภาษณแตละคนหลายระยะ ในขณะที่บางแบบสัมภาษณถูกใชเพียง 1 ครั้ง
สําหรับผูถูกสัมภาษณหลายๆ คน หรือใชหลายๆ ครั้งสําหรับผูถูกสัมภาษณคนเดียวกัน ซึ่งเปนไปตาม
บริบทของสถานการณ

4.2 แบบบันทึกการทํางานสนาม
แบบบันทึกการทํางานสนาม เปนแบบบันทึกเพื่อการทํางานสนามสวนตัวมีโครงสรางหลัก
คือ วัตถุประสงคการวิจัยและแผนการวิจัย (กิจกรรม/ชวงเวลา) ในสมุดบันทึกประกอบดวย รายนาม
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง สถานที่ อ ยู ที่ ทํ า งาน/หมายเลขโทรศั พ ท / Email address การติ ด ต อ นัด หมาย
แนวทางการสั งเกต แนวทางการสั ม ภาษณ บั น ทึ กข อมูล ภาพถ าย วางแผนการทํ างาน กําหนดการ
กําหนดจุดประสงคการทํางานในแตละวัน การทบทวนการทํางานในแตละวัน/สัปดาห/เดือนและชวง
ระยะของงาน หมายเหตุการทํางาน การบันทึกการติดตอนัดหมายและคาใชจาย
. ผูวิจัยใชส มุดบันทึกการทํางานทุกวัน เพื่อทบทวน ประเมินผล พิจารณากิจ กรรมที่จ ะ
เกิดขึ้นในวัน/สัปดาห/เดือนถัดไปซึ่งจะไดวางแผนอยางตอเนื่องตอไป สมุดบันทึกการทํางานจะถูกใช
ควบคูไปกับการจดบันทึกละเอียดในกระดาษบันทึกขอมูลแตละดาน พรอมการระบุแหลงอางอิง และ
จะเก็บไวในแฟมเอกสารขอมูลวิจัยอยางเปนหมวดหมู
4.3. เครื่องมือบันทึกขอมูลโสตทัศนวัสดุ
. เครื่องมือสื่อโสตทัศนวัสดุ คือ กลองถายภาพนิ่ง กลองถายภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง
และเครื่องบันทึกเสียง ใชสําหรับการเก็บขอมูลโสตทัศนวัสดุทั่วไป ความเขมขนในการเก็บขอมูลดวย
เครื่ อ งบั น ทึ ก โสตทั ศ นวั ส ดุ จ ะอยู ใ นช ว งการเก็ บ ข อ มู ล ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ที่ จ ะได นํ า ข อ มู ล ดั ง กล า ว
มาวิเคราะหไดอยางถี่ถวนในชวงของการวิเคราะหขอมูลวิจัย

5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีที่ไดทําการศึกษาและนําเสนอไวในบทที่ 2 ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณมี การวิเคราะห
ระหวางการสัมภาษณและภายหลังการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายและเพียงพอตอ
การถอดรหัสในแตละประเด็นของคําถามการวิจัย

6. การนําเสนอผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห ประกอบภาพถายจากพื้นที่
ภาคสนาม โดยเรียบเรียงและนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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บทที่ 4
เรียลลิตี้โชว : ความเปนศิลปะการแสดงผานสื่อและคุณคาทางสุนทรียภาพ
บทนี้ ผูวิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและคําถามการวิจัยขอที่ 1 คือ การศึกษาศิลปะการแสดง
ผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิตี้โชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย และตอบคําถามใน
ประเด็นเรียลลิตี้โชว มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มีลักษณะรวม และ/หรือแตกตางจาก
ศิลปะการแสดงประเภทอื่นอยางไร และคุณคาทางสุนทรียภาพของเรียลลิตี้โชวมีปจจัยใดเปนตัวกําหนด
คุณคา ทั้งนี้ผูวิจัยขอจําแนกขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะหไวเปนประเด็นการศึกษาตามลําดับดังนี้
1. เรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ
2. ธรรมชาติของเรียลลิตี้โชว
3. เรียลลิตี้โชว : ความจริงหรือศิลปะการแสดง
4. รูปแบบที่หลายหลายของเรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะแหงการสะทอนภาพชีวิตมุนษย
5. คุณคาทางสุนทรียภาพของเรียลลิตี้โชว

1. เรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ
‘เรียลลิตี้โชว’ ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูนําในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ตั้งแตป ค.ศ.1948 ในรายการโทรทัศนชื่อ “Alan Funt’s Candid Camera” ตั้งชื่อตามนามของผูผลิต
รายการ คือ อลันด ฟนท (Alan Funt) ที่เปนผูริเริ่มผลิตรายการดวย ‘การสรางสถานการณพิเศษ’ ใหผูคน
ที่ ผ า นไปมาได ป ะทะกั บ สถานการณ ต า งๆ โดยได แอบบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งด ว ยกล อ งถ า ยภาพ
เคลื่อนไหว อันเปนปฏิกิริยาของ ‘คนกับสถานการณ’ ขางตน โดยที่ไมใหผูถูกถายทํารูตัว กอนที่จะนํา
ภาพไปออกอากาศทางโทรทัศนในลําดับตอไป ภาพเหตุการณปฏิกิริยาของคนจากการแอบบันทึกภาพ
ดัง กล าว จึ ง ได ถูกส ง ผ านสื่ อโทรทั ศน ไ ปยั ง ผูช มรายการทั่วประเทศ ในฐานะ ‘Reality Show’ หรือ
‘การโชวความเปนจริง’ ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูชมอยางสูงยิ่ง สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ จากการ
กระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาและธุรกิจของบริษัทผูสนับสนุนรายการ ความสําเร็จอยางคาดไมถึงของ
ฟนท ทําใหรายการเรียลลิตี้โชว ไดถูกนําไปดัดแปลง และพัฒนาเปนรายการโทรทัศน ที่มีลักษณะของ
การ ‘นําเสนอความเปนจริงผานสื่อ’ รายการตางๆ เพื่อสรางแรงดึงดูดผูบริโภคสินคาและบริการทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศทุนนิยมอื่นๆ ทั่วโลกอยางรวดเร็วและแพรหลาย
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อิทธิพลของเรียลลิตี้โชวกอใหเกิดคําถามและขอถกเถียงในแวดวงวิชาการทั่วโลกวา แทจริงแลว
เรียลลิตี้โชวมีธรรมชาติเปนเชนไร และเรียลลิตี้โชวเปนศิลปะการแสดงหรือเปนเพียงการบันทึกความจริง
ประเด็นดังกลาวนี้เปนขอโตแยงกันอยางกวางขวางในหมูนักวิชาการในหลายแวดวงอาทิ วงการสื่อ
ภาพยนตรและศิลปะการแสดง จากคําถามสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงไดศึกษาและสํารวจธรรมชาติของ
เรี ย ลลิ ตี้ โชว ตลอดจนศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของความเป น ศิล ปะการแสดง โดยนํา แนวคิดทฤษฎี ดา น
ศิ ล ปะการแสดงประเภทภาพยนตร แ ละการละครนํ า มาเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห ค วามเป น
ศิลปะการแสดงของเรียลลิตี้โชว โดยไดผลการวิจัยดังนี้

2. ธรรมชาติของเรียลลิตี้โชว
นักวิชาการดานสื่อมวลชน ภาพยนตร ศิลปะและสังคมวัฒนธรรม ไดพยายามอธิบายและใหคํา
จํากัดความสิ่งที่เรียกวา ‘เรียลลิตี้โชว’ ไว หลายทาน อาทิ ริชารด คิลบอรน (Richard Kilborn) นักผลิต
รายการเรียลลิตี้โชว ผูมีชื่อเสียงแหงสหรัฐอเมริกา อธิบายความหมายของ “Reality TV” วาเปนรายการ
โทรทัศนที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณในชีวิตประจําวัน ทั้งสวนบุคคลและกลุมคนอยางรวดเร็ว ดวย
อุ ปกรณ กล องวี ดีโ อที่ มี น้ําหนั กเบา โดยพยายามทําใหเ หมือนเหตุ การณที่เ กิดขึ้น ในชีวิตจริง ผา น
รูปแบบ และเรื่องราวที่หลากหลาย การรวมกันของปจจัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีวิธีการตัดตอใหเปน
รายการที่นาดึงดูดตอผูชมเปาหมายของรายการและสามารถทําใหผูชมเชื่อวา เหตุการณที่ถูกบันทึกและ
นําเสนอ คือ “ความเปนจริง” หรือ ‘Reality’ (Kilborn.1994: 423)
สวนศาสตราจารยโจนาธาน บิกเนลล ผูเชี่ยวชาญดานสื่อโทรทัศนและภาพยนตรศึกษาแหง
มหาวิ ทยาลั ยรี ดดิ้ ง ประเทศสหราชอาณาจักรใหคํานิยามเรียลลิตี้โชวไวอยางสั้น ๆวา “เปน รายการ
โทรทัศนที่ใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่ไมมีการเขียนบทของบุคคลธรรมดา” (Bignell. 2004 : 184)
ในขณะที่ แอนเน็ ท ท ฮิ ล ล (Annette

Hill) ศาสตราจารย ด า นสื่ อ และผู ช มสื่ อ โทรทั ศ น

(media audiences) จากสถาบันวิจัยดานการสื่อสารและสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยเวสตมินสเตอร
(Westminster University) แห งสหราชอาณาจักร ไดนิยามรายการเรียลลิตี้โชวไ ววา เปนรายการ
โทรทั ศ น ที่ มี ลั ก ษณะและเทคนิ ค การนํ า เสนอแตกต า งไปจากรายการทั่ ว ไป โดยมี รู ป แบบย อ ยที่
หลากหลาย แตทุกรายการตางมีลักษณะรวมที่สําคัญคือ การนําเสนอ “ความจริง คนจริง และเรื่องจริง”
(Hill. 2000)
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จากความคิดเห็นของนักวิช าการและผูรูใ นแวดวงบัน เทิง และอุตสาหกรรมโทรทัศน รวมทั้ง
ประสบการณในการที่ผูวิจัยไดลงสนามการศึกษา ทําใหสามารถมองเห็นไดวา สิ่งที่เรียกวาเรียลลิตี้โชว
นั้น หมายถึง รายการโทรทัศนที่แสดงเรื่องราวของบุคคลธรรมดาผานเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย
โดยมีวัตถุประสงคใหผูชมเขาใจและยอมรับวาสิ่งที่ตนไดรับชมนั้นคือ ‘ความจริง’ เฉกเชนความจริงใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาเรียลลิตี้โชวทุกรายการตางมีองคประกอบสําคัญ คือ
1) เปนรายการที่มีการบันทึกเหตุการณและพฤติกรรมของบุคคลดวยกลองถายภาพเคลื่อนไหวและ
ถายทอดภาพผานสื่อโทรทัศน 2) บุคคลผูแสดงพฤติกรรมในรายการเปนบุคคล ‘จริง’ ที่ถูกคัดเลือกมา
จากสวนตางๆ ของสังคม เพื่อแสดงใหเห็นวาบุคคลเหลานี้มิใชนักแสดงอาชีพ หรือมีสภาพที่เรียกวา
“nonactors” 3) การแสดงออกของบุคคลในรายการเรียลลิตี้โชวเปนการแสดงพฤติกรรมตามความรูสึก
นึกคิดของแตละบุคคลโดยมิไดมี ‘บท’ ที่กําหนดใหเห็นชัดเจนวาตองแสดงเปนตัวละครหรือบุคคลอื่น ซึ่ง
เปนลักษณะของการแสดงประเภทที่ถูกเรียกวา “nonscripted” 4) เรื่องราวในรายการเกิดขึ้นจากการ
‘สรางสถานการณที่ไมปกติธรรมดา’ หรือเรียกวา “extraordinary situation” โดยทีมงานผูผลิตรายการ
5) การสรางสถานการณที่ไมปกติธรรมดาในรายการตองนําไปสูนาฏการณหรือการแสดงออกทาง
อารมณที่ไมแนชัด (dramatic uncertainty) ของบุคคลผูแสดงในรายการ 6) ขนบของการชมรายการเปน
ลักษณะของการ ‘ถ้ํามอง’ (voyeurism) คลายกับการไปแอบดู หรือสอดสอง จับจองพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นโดยที่เขาไมรูตัว และ7) รายการเรียลลิตี้โชวทุกรายการจะตองใหความบันเทิงกับผูชม
องคประกอบของเรียลลิตี้โชวที่ไดอธิบายไวขางตน แสดงใหเห็นวาธรรมชาติของเรียลลิตี้โชวมี
ความแตกตางจากรายการโทรทัศนประเภทอื่น ที่อยูใ นกลุมของการนําเสนอความจริง ไมวาจะเปน
รายการขาว สารคดี หรือการใหขอมูลความจริงที่เปนทางการในลักษณะของการประกาศ เนื่องจาก
ความเปนเรียลลิตี้โชวแวดลอมไปดวยคติ ความเชื่อ มายา และแบบอยางของการใชชีวิต ซึ่งอาจเรียกวา
เป น การศึ ก ษาความเป น ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย และนํ า มาถ า ยทอดผ า นสื่ อ นอกจากนี้ รู ป แบบของ
เรียลลิตี้โชวที่ไดนําเสนอและมีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปจจุบันมีความหลากหลาย ยังไดแสดงใหเห็น
ถึง ธรรมชาติอีกประการหนึ่ ง ซึ่ง เป นความแตกตางที่สําคัญระหวางเรียลลิตี้โชวกับรายการโทรทัศน
ประเภทอื่นคือสิ่งที่เรียกวาเรียลลิตี้โชวได ‘สรางความบันเทิงเกี่ยวกับความจริง’ (entertaining real)
ใหกับมวลชนผูบริโภค
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3. เรียลลิตี้โชว : ความจริงหรือศิลปะการแสดง
“ศิลปะการแสดง” เปนคําที่ใชเทียบคําในภาษาอังกฤษวา Performing Arts หมายถึง ศิลปะที่
เกี่ยวของกับการแสดง ซึ่งเปนไดทั้งแบบดั้งเดิมหรือประยุกต ไดแก การละคร การดนตรี และการแสดง
พื้น บาน ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง มี ผูใ ห คําจํ ากัดความของคําวาศิล ปะการแสดงอีกหลายรูปแบบ อาทิ
อริสโตเติล ลีโอ ตอลสตอย ดับเบิลยู.เอช. ปารกเกอร และสดใส พันธุมโกมล
อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก ใหคํานิยามคําวา ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบ
ธรรมชาติ
ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ใหคําจํากัดความวา เปนการสื่อสารอยางหนึ่งระหวางมนุษย
ดวยการใชคําพูดถายทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณความรูสึก
ดับเบิลยู.เอช. ปารกเกอร (W.H.Parker) กลาวไววา ศิลปะการแสดง คือ การแสดงออกถึง
จินตนาการ ความปรารถนาในจิตใจของมนุษยชาติ
เอดวิน วิลสัน (Edwin Wilson) และอัลวิน โกลดฟารบ (Alvin Goldfarb) ศาสตราจารยดาน
ประวัติศาสตรการละครชาวอเมริกัน ที่ตีพิมพผลงานที่มีชื่อเสียงคือ Living Theatre ซึ่งตีพิมพครั้งแรกใน
ป 1983 นักวิชาการทั้งสองไดเริ่มตนการอธิบายความคิดของตน ดวยการชี้ใหเห็นวาศิลปะการแสดง เปน
ศิ ลปะที่ มี คุณ สมบั ติและลั กษณะพิ เ ศษแตกตางจากศิลปะประเภทอื่ นๆ กลาวคือ ศิ ลปะการแสดงมี
ความสัมพันธทั้งกับเวลาและพื้นที่ และยังเปน ‘ศิลปะรวม’ (collaborative art) ที่รวมเอาศิลปะทุกแขนง
เขาไวดวยกัน จึงเปนศิลปะที่มีอัตลักษณเฉพาะ ที่ตองเคลื่อนสูบริบทของเวลา นอกจากนี้ยังเปนศิลปะที่
เรียกรองใหตองมีการ ‘ตีความ’ ในขณะเดียวกับที่มีการสรางสรรค เชน กรณีกระบวนการทางดานการ
ละคร มีจุดเริ่มตนจากผูเขียนบทละคร และเกิดเปนการแสดงเมื่อนักแสดงนําบทมาแสดง ทั้งนี้นักแสดง
ดังกลาวจําเปนตองมีการตีความหรือทําความเขาใจบทเพื่อสามารถที่จะสื่อสารไดตรงเจตนารมณของ
ผูกํากับการแสดงซึ่งดูเหมือนจะเปนผูสรางสรรคงานละคร แตในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูตีความหมายบท
จากผูเขียนกอนจะนํามาสรางสรรคในรูปของละคร คุณลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับศิลปะประเภทดนตรี
ดวยเชนกัน ในกรณีของปฏิสัมพันธระหวางผูประพันธเพลงและนักดนตรี หรือในกรณีของผูออกแบบ
ท าเต นและนั กเต น เป น ต น บุ คคลที่ เ กี่ ยวของกั บการสรางงานศิ ล ปะการแสดงทุ กประเภทลวนต อง
เกี่ยวของกับการทําหนาที่ตีความหมายในกระบวนการทํางานสรางสรรคทั้งสิ้น
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คุณลักษณะรวมอีกประการหนึ่งของศิลปะการแสดงคือ เปนศิลปะที่เรียกรองใหตองมี ‘ผูชม’
เพราะการแสดงที่ ปราศจากผู ชมนั้น ไม อาจถือเปนการแสดงที่สมบูรณได เนื่องจากหัวใจสําคัญของ
การแสดงคื อ ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางนักแสดงกับผูชม การแสดงใดๆ ก็ตามจะมีความหมายและ
คุณคาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปฏิกิริยาและการแสดงออกของผูชม จากปรากฏการณทางประวัติศาสตรจะ
พบวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของศิลปะการแสดงในหลายกรณีลวนเกิดจากผูชมเปนผูกําหนด
การปฏิเสธหรือสนับสนุนที่จะรับชมการแสดงมีผลตอการสรางงาน และเชื่อมโยงไปถึงการกําหนดรูปแบบ
ใหกับตัวศิลปะ ดังนั้นพลังของผูชมจึงเปนพลังที่ยิ่งใหญที่มีผลตอการกําหนดใหศิลปะการแสดงดํารงอยู
และเปนแรงผลักดันใหศิลปะการแสดงมีพลวัตและไมสูญหายไปจากสังคมมนุษย (Wilson; & Goldfarb.
2002: 9-10)
สดใส พันธุมโกมล ศิลปนแหงชาติและนักวิชาการดานศิลปะการแสดงคนสําคัญของไทยได
อธิบายไววา “ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนําภาพจากประสบการณและจินตนาการของ
มนุษยมาผูกเปนเรื่อง และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผูแสดงเปนผูสื่อความหมายและ
เรื่องราวตอผูชม” (สดใส พันธุมโกมล. 2524)
จากคํ า อธิ บ ายของนั ก ปราชญ แ ละนั ก วิ ช าการข า งต น ทํ า ให เ ข า ใจได ว า ศิ ล ปะการแสดง
เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือที่มนุษยใชเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ ความรูสึก ความคิดของตน
เพื่อถายทอดใหบุคคลอื่นไดเขาใจรับรูถึงสิ่งที่ตนตองการจะแสดงออก การแสดงถือเปนศิลปะของ
การสื่อสารที่ปรากฏภาพเปนรูปธรรม ซึ่งผูชมรับรูและเขาใจไดงายโดยไมยุงยากในการตีความ สวน
อารมณความรูสึกแมจะอยูในรูปลักษณะที่เปนนามธรรมก็จริง แตผูชมทั่วๆ ไปสื่อสัมผัสไดโดยตรงจากผู
แสดง
เมื่อพิจารณาความหมายของศิลปะการแสดง ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหปรากฏการณเรียลลิตี้โชว
ทําใหพบวา ธรรมชาติของเรียลลิตี้โชวมีมิติที่แสดงใหเห็นลักษณะของความเปนศิลปะการแสดงมากกวา
การนําเสนอความจริงโดยธรรมชาติเฉกเชนที่นักคิดและนักวิชาการดานศิลปะไดอธิบายไว เนื่องจาก
เรียลลิตี้โชวไดทําหนาที่นําเสนอภาพและเรื่องราวของมนุษย รวมทั้งสื่อสารผานภาพเคลื่อนไหว การ
กระทําและคําพูด ตลอดจนถายทอดความคิดและจินตนาการ ความปรารถนาในจิตใจของมนุษยแตละ
สวนในสังคม ใหมนุษยผูอื่นไดรับรู โดยทั้งนี้ผูแสดงในกรณีเรียลลิตี้โชวกาวไปไกลกวาสิ่งที่อริสโตเติลได
อธิบายไวใ นประเด็นเรื่องการเลี ยนแบบธรรมชาติ นักแสดงเรียลลิตี้โชวนั้นมิไดล อกเลียนหรือแสดง
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บทบาทในการเปนบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น แตไดแสดงออกและถายทอดถึงความเปนตัวตนในฐานะหรือ
บทบาทของความเปนมนุษย ที่มีอารมณ ความรูสึก ชีวิตและจิตใจ ซึ่งการแสดงออกดังกลาวไดสราง
ประสบการณ แ ละการรั บ รู ใ ห กั บ ผู ช มจํ า นวนมหาศาลได เ ช น เดี ย วกั บ ศิ ล ปะการแสดงประเภทอื่ น
นอกจากนี้เรียลลิตี้โชวยังเปนศิลปะการแสดงที่อยูบนฐานความเชื่อที่วา มนุษยทุกคนลวนทําหนาที่หรือ
มีความสามารถในการเปน ผูแสดงหรือเปนตัวละครในโลกที่เ ต็ม ไปดวยเรื่องราวหรือเหตุการณที่ไ ม
คาดคิดได ซึ่งความสนุกสนานเพลิดเพลินในการชม เรียลลิตี้โชวนั้นอยูที่การไดเห็นนักแสดงมีปฏิกิริยา
และแสดงอารมณความรูสึกจริงของตนออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุนเรา นอกจากความสนุกเพลิดเพลินผูชมซึ่ง
เปนมวลชนยังไดรวมรับรูและเรียนรูถึงเรื่องราวของความเปนมนุษยและวิธีการเผชิญอุปสรรคปญหา
ตางๆ ซึ่งประสบการณจากการชมทําใหตอบสนองความตองการของมนุษยใน 3 ระดับคือ ระดับอารมณ
สมองและจิ ตใจ ดัง นั้น เรียลลิตี้โชวจึง ถือไดวาเปนศิล ปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ มีความสําคัญในการ
สื่อสารและสรางประสบการณรวมใหกับมนุษยชาติในทุกแงมุม
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของเรียลลิตี้โชวกับศิลปะการแสดงแขนงละครและ
ภาพยนตร
ผูวิจั ยได ทําการศึ กษาเพื่ อหาคํ าตอบในประเด็น คําถามเกี่ยวกับ รายการเรียลลิตี้โชวใ นฐานะ
ศิ ล ปะการแสดง มี ก ระบวนแบบทางศิ ล ปะ (art style) ที่ มี ลั ก ษณะร ว ม และ/หรื อ แตกต า งจาก
ศิ ล ปะการแสดงประเภทอื่ น อย า งไร โดยได ทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะของความเป น
ศิลปะการแสดงของ เรียลลิตี้โชวกับศิลปะการแสดง 2 แขนงไดแก ศิลปะการละครและภาพยนตรโดย
นําแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการดานศิลปะการแสดงและภาพยนตรมาใชวิเคราะหดังนี้
เรียลลิตี้โชวกับศิลปะการแสดงแขนงละคร
วิลสันและโกลดฟารบ นักวิชาการดานศิลปะการละครไดอธิ บายไววา การละครเปนศิลปะซึ่ง
ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญไดแก 1) ผูแสดง 2) ผูชม 3) ผูกํากับการแสดง 4) พื้นที่
5) การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และเสียง และ6) บท หมายรวมถึง จุดเนน วัตถุประสงค ทัศนคติ นาฏ
การณในดานโครงสรางและตัวละคร วิลสันและโกลดฟารบไดอธิบายขยายความไววา ศิลปะการละครจะ
เกิดขึ้นไมไดถาปราศจากองคประกอบที่ กลาวมาขางตน เกี่ยวกับองค ประกอบแรกคื อ ผูแสดง นั้น
นักวิชาการทั้งสองไดแสดงทัศนะวา องคประกอบที่จําเปนที่สุดของละครคือ การแสดง บุคคลที่นําเสนอ
ความเปนตัวละครตางๆ ผานกระทําที่มีนาฏการณทางอารมณ ถูกเรียกวา ‘นักแสดง’ ซึ่งหมายถึงผูที่ยืน
อยูตอหนาผูชมและแสดงเปนตัวละคร ดวยการพูดและเคลื่อนไหวในทิศทางที่นําพาไปสูภาพของความ
เปนตัวละคร ณ ชวงเวลาที่บุคคลผูหนึ่งไดกลายเปนตัวละคร และผูชมยอมรับในภาวะนั้นเปนชวงเวลาที่
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วิลสันและโกลดฟารบเรียกชวงเวลาดังกลาววา ชวงเวลาแหง ‘มนตขลัง’ ของการละครไดเริ่มตนขึ้น
ตัวละครอาจเปนบุคคลในประวัติศาสตร หรือในจินตนาการ หรือแมแตการแสดงออกซึ่งความเปน
ตัวตนของผูแสดง ซึ่งผูชมยอมรับวาสิ่งที่ถายทอดออกมานั้นคือ ความเปนตัวละคร มิใชนักแสดงที่กําลัง
พูดอยู การแสดงนั้นเรียกรองการยอมรับ รวมถึงพรสวรรคที่ติดมาแตกําเนิด สติสัมปชัญญะและการสั่ง
การ โดยจําเปนตองแสดงออกมาใหเห็นกอนสิ่งอื่น และยังตองแสดงความสามารถที่มีอยูภายในเพื่อสราง
ความเชื่อเกี่ยวกับตัวละครที่แสดง ในการแสดงยังจําเปนตองมีทักษะและความชํานาญ นักแสดงจึงเปนผู
ที่ ต องเรี ยนรู ที่ จะใช ทั้ งเสี ยงและร างกายด วยความยื ดหยุนและสามารถควบคุ มได นอกเหนือจากนี้
นักแสดงตองสามารถสรางความเชื่อ หรือความจริงทางอารมณเกี่ยวกับตัวละครที่ตนแสดงเพื่อใหผูชม
เชื่อถือวานักแสดงคิดและรูสึกเชนเดียวกับตัวละคร
องคประกอบสําคัญประการที่ 2 ของศิลปะการแสดงละครคือ ‘ผูชม’ วิลสันและโกลดฟารบได
อธิบายไววา สิ่งสําคัญที่เปนหัวใจหลักของศิลปะการแสดงทุกประเภทคือ ปฏิสัมพันธระหวางนักแสดงกับ
ผูชม ถาในศิลปะการแสดงทุกประเภทไมวาจะเปนละคร นาฎศิลป หรือดนตรี ไมเกิดปฏิสัมพันธดังกลาว
การแสดงนั้นๆ ก็ไมอาจเรียกวาเปนศิลปะที่สมบูรณได ในศิลปะการแสดงทุกประเภทนั้น ณ ขณะที่มีการ
แสดงเกิดขึ้นสามารถเปรียบชวงเวลาดังกลาวนั้นไดกับการเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟา ที่ประจุบวกและลบตอง
มาบรรจบกัน วงจรไฟฟาจึงเริ่มทํางาน ในทางการละคร นักแสดงจึงเปนเสมือนประจุดานหนึ่ง สวนผูชมก็
เป นประจุอีกดานหนึ่ งที่ตองเติ มเต็ มปฏิ กิริยาซึ่งกันและกัน นอกจากหนาที่ของการเปนผูชม ที่มีสวน
รวมกับประสบการณในการมองเหตุการณละครที่ปรากฎอยูเบื้องหนาแลวยัง ผูชมยังถือเปนองคประกอบ
สําคัญในดานของการ ‘วิจารณ’ ที่มีสวนในการตัดสิน และสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของกับการแสดงไมวาจะ
เปนขอมูลที่เกี่ยวกับผูเขียนบท ตัวบท ประวัติศาสตร หรืออื่นๆ การวิจารณของผูชมเปนสวนสําคัญที่ทําให
ศิลปะการแสดงนั้นๆ มีความหมาย
องคประกอบสําคัญประการที่ 3 ในศิลปะการแสดงละครคือ ‘ผูกํากับ’ วิลสันและโกลดฟารบ
กลาววา ผูกํากับการแสดงถือเปนหัวใจของการผลิตงานละคร เพราะเปนผูทําหนาที่ใหการทํางานผลิต
ละครเกิดความสมบูรณในทุกองคประกอบ ผูกํากับการแสดงมีหนาที่ซอมการแสดงใหกับนักแสดง เพื่อให
การกระทําหรือพฤติกรรมของนักแสดงถูกตอง เหมาะสม และนาสนใจ รวมทั้งตรงกับสิ่งที่ตีความไวกับบท
ผู กํ า กั บจึ ง เป น ผู ที่ อยู เ บื้ องหลั ง การกระทํ า ต างๆของนั ก แสดงและบุ คคลทุ กฝ ายในการทํ า งานด า น
ศิลปะการแสดงละคร
องคประกอบสําคัญประการที่ 4 คือ ‘พื้นที่’ องคประกอบนี้เปนสวนที่ทําใหนักแสดงกับผูชมไดมา
พบกัน วิลสันและโกลดฟารบกลาววาในการแสดงละครมีความจําเปนที่ตองมี ‘เวที’ หรือสถานที่ที่มีความ
สมดุลซึ่งนั กแสดงจะสามารถใชในการแสดง นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่ตองมีพื้นที่สําหรับใหผูชม
สามารถนั่งหรือยืนชมการแสดง รวมทั้งในศิลปะการแสดงยังจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับนักแสดงในการ
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เปลี่ยนเสื้อผา รวมไปถึงพื้นที่ในการเขาและออกจากเวทีดวย
ในศิลปะการแสดงละครประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือ ภาพและเสียง องคประกอบสําคัญอีก
ประการที่จําเปนสําหรับการแสดงละครคือ การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และเสียง การแสดงละครทุก
เรื่องนั้นตองมีการออกแบบทั้งสิ้น แมในละครที่แสดงบนเวทีที่วางเปลา ใชแสงนอย และนักแสดงสวม
เสื้อผาเชนเดียวกับการใชชีวิตประจําวันในทองถนน อยางไรก็ตาม สิ่งที่ปรากฏตรงหนาผูชมและทําให
ผูชมสนใจ ลวนมีความหมายพิเศษ และผานการออกแบบหรือคัดเลือกแลวแมจะอยูในสภาพที่ธรรมดา
สามัญ โดยปกติองคประกอบในดานภาพนั้นสิ่งที่มีความโดดเดนและแสดงความเปนศิลปะการละครคือ
‘เสื้อผา’ ซึ่งถือเปนเครื่องหมายที่สําคัญประการหนึ่งของศิลปะแขนงละครตั้งแตเริ่มตน นอกจากนี้ ‘ฉาก’
เองก็ มี ความสํ าคั ญ เนื่ องจากบางครั้ ง ฉากที่ โดดเดนก็ สามารถดึ ง ดูดความสนใจของผูช มยิ่ง ไปกว า
นักแสดงก็เปนได ในดานขององคประกอบดาน ‘แสง’ ก็มีความสําคัญดวยเชนเดียวกัน จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรจะพบวา แสงชวยสรางและเปลี่ยนความรูสึกและนาฏการณในการแสดงละครได ในดาน
ขององคประกอบดาน ‘เสียง’ ก็เปนองคประกอบที่มีความสําคัญสูงสุดเชนเดียวกับองคประกอบดานภาพ
เพราะเสียงกอใหเกิดความรูสึกและอารมณรวมในการแสดง ดังนั้นจะเห็นไดวาองคประกอบดานการ
ออกแบบจึงถือเปน ‘หนาดาน’ ที่สําคัญของศิลปะการละครที่มีผลตอผูชม
องคประกอบสุดทายที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของศิลปะการแสดงประเภทละครคือ ‘บท’ หรือ
เรื่องราว หรือเหตุการณที่ถูกทําใหมีความเปนละคร หรือมีนาฏการณทางอารมณโดยผูเขียน หรือบางที
อาจเกิดจากตัวนักแสดงเอง หรือผูกํากับ บทอาจเปนเรื่องจริงเกี่ยวกับบุคคลตางๆ เชน อาจจะนําเนื้อหา
มาจากขาวในหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศน หรือบทอาจมาจากชีวประวัติของบุคคล หรืออาจมาจากสิ่งที่
เกิดขึ้นกับผูเขียน ซึ่งอาจเกี่ ยวของกั บเหตุการณในประวัติศาสตร หรือเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่เขาไป
เกี่ยวของหรือสัมพันธกับเหตุการณ นอกจากนี้บทเปนเรื่องที่เขียนขึ้นจากจินตนาการ เรื่องเลาหรือตํานาน
ตางๆ ไมวาบทจะมาจากแหลงกําเนิดใดก็ตาม บทในความหมายของการละครตองถูกเขียนขึ้นเพื่อใชใน
การแสดง โดยอยูในรูปของเรื่องที่มีนาฏการณ (dramatic) ซึ่งเรียกวา ‘บท’ (text) ซึ่งเปนความหมายในเชิง
นามธรรม สวนสิ่งที่เปนรูปธรรมคือตัวเอกสารบท (script) ผูสรางสรรคบทเรียกวา ‘นักเขียน’ (playwright)
เขาหรือเธอเปนผูแปลงวัตถุดิบ ซึ่งไดแก เหตุการณ ประวัติ และเรื่องเลาหรือตํานาน ใหอยูในรูปของบท
ละครซึ่ งมี การพู ดและปฏิ กิริ ยาของตั วละคร การแปลงสิ่งตางๆ ลงสูความเปนการละครมิใชเรื่องงาย
เนื่องจากผูเขียนบทตองอาศัยความรูในทักษะเกี่ยวกับการทํางานเวที และตองสรางชีวิตใหกับตัวละคร
ตางๆ รวมถึงการสรางใหเกิดการกระทําซึ่งเปนสวนสําคัญในการดึงความสนใจของผูชมและกระตุนเราให
เกิดความรูสึกอยากติดตามชม ผูเขียนบทจึงตองสรางสรรคตัวละครและพัฒนาโครงสรางของนาฏการณ
ทางการละคร อยางไรก็ตาม องคประกอบในดานของบทนั้น อาจมีบางครั้งที่บทอาจไมไดเขียนขึ้นโดย
นักเขียนบทแตเกิดขึ้นจากผูกํากับหรือนักแสดงเองก็เปนได (Wilson; & Goldfarb. 2002: 10-14)
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เมื่ อ พิ จ ารณาองค ป ระกอบหรื อโครงสรา งของศิล ปะการแสดงแขนงละครเปรีย บเทีย บกั บ
องคประกอบของเรียลลิตี้โชวแลว ผูวิจัยพบลักษณะรวมและแตกตางของเรียลลิตี้โชวกับศิลปะการละคร
ในหลายประการ โดยในดานของลักษณะรวมพบวา เรียลลิตี้โชวมีองคประกอบสําคัญทุกประการที่ไม
แตกต างจากศิ ลปะการละคร กล าวคื อ เรี ยลลิตี้โชวมีองคประกอบสําคัญที่ประกอบสรางความเปน
เรียลลิตี้โชวไดแก 1) ผูแสดง 2)ผูชม 3) ผูกํากับการแสดง 4) พื้นที่ 5) การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และ
เสียง และ6) บท แตกระนั้นในองคประกอบดานตางๆ ของเรียลลิตี้โชวก็มีลักษณะบางประการที่แตกตาง
และเปนลักษณะเฉพาะของเรียลลิตี้โชวดังนี้
ในองคประกอบดานที่ 1 คือ ผูแสดง ในการแสดงเรียลลิตี้โชวเปนบุคคลธรรมดาที่ถูกคัดเลือก
มาจากสวนตางๆ ของสังคม และบุคคลเหลานี้มิไดมีสภาพเปน ‘นักแสดง’ โดยอาชีพหรือที่เรียกวา
“nonactors” ในการแสดงเรียลลิตี้โชว ผูแสดงมิไดแสดงบทบาทเปนบุคคลอื่น แตแสดงออกซึ่งความเปน
ตั วตนของพวกเขาออกมา ผู แ สดงในเรี ยลลิตี้ โชวจ ะไมไ ดเ ปลี่ ยนแปลงตนเองไปสูสิ่ งอื่ นมากเท ากั บ
นั กแสดงละคร อย างไรก็ ตามสิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป นจุดร วมของนั กแสดงละครและผู แสดงในเรี ยลลิ ตี้ โชว คื อ
ความสามารถในการร างกายและเสี ยงเพื่ อสรางความเชื่อ หรือความจริงทางอารมณ รวมทั้งไดมอบ
ประสบการณรวมที่เกี่ยวกับความเปนมนุษยใหกับผูชม
ในองคประกอบดานที่ 2 คือ ผูชม เรียลลิตี้โชวมีลักษณะรวมที่เหมือนกับศิลปะการแสดงทุก
ประเภทคื อ ได สร างปฏิ สัมพันธระหวางนั กแสดงกับผูชม ซึ่งในกรณีของเรียลลิตี้โชวผูชมไดทําหนาที่
ลักษณะของการ ‘ถ้ํามอง’ (voyeurism) คลายกับการไปแอบดู หรือสอดสอง จับจองพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นโดยที่เขาไมรูตัว ซึ่งคลายกับการชมละครตามแนวคิดของกลุมสัจนิยม (realism) ที่ผูชมเปน
เสมือน ‘ฝาที่สี่’ (forth wall) ที่เขาไปลวงรูเหตุการณในละครโดยที่นักแสดง แสดงพฤติกรรมของตัวละคร
ไปตามเหตุการณในเรื่อง โดยไมสนใจวามีผูชมกําลังชมการแสดงอยู นอกจากนี้ผูชมของการแสดงแขนง
เรียลลิตี้โชวนั้นยังไดทําหนาที่ ‘วิจารณ’ ซึ่งเปนหนาที่ที่มีความสําคัญไมตางจากผูชมละครทุกยุคทุกสมัยที่
มีสวนชวยทําใหการแสดงมีความสําคัญ และยิ่งไปกวานั้น ผูชมของเรียลลิตี้โชวยังกาวไปไกลถึงขั้นที่มี
สวนในการตัดสินหรือชี้ชะตาผูแสดงวาจะไดทําการแสดงตอไปหรือไม จึงนับไดวาสําหรับเรียลลิตี้โชวแลว
องคประกอบที่ถูกยกระดับใหมีความสําคัญสูงสุดในกระบวนการของการแสดงคือ ผูชม
องคประกอบที่สําคัญประการที่ 3 คือ ผูกํากับ ในการแสดงเรียลลิตี้โชวมีผูที่ทําหนาที่ในการ
ควบคุมการผลิ ตที่เ รี ยกว า ‘ผู กํากับรายการ’ บุคคลผูนี้อยูเ บื้องหลังการทํางานและรวบรวมงานของ
บุคลากรทุกฝายใหมีความสมบูรณ นอกจากนี้ยังทําหนาที่ในการวางแผนและคิดสถานการณใหเกิด
เรื่องราวหรือเหตุการณในเรียลลิตี้โชว เพื่อกระตุนใหนักแสดงไดแสดงปฏิกิริยาตามที่ไดกําหนดกรอบ
หรือทิศทางของเรื่องไว นอกจากนี้ตองทําหนาที่ตัดสินใจเลือกภาพเพื่อนําเสนอใหผูชมไดเห็นตลอด 24
ชั่วโมงหรือตลอดเวลาของการถายทํา ผูกํากับการแสดงของเรียลลิตี้โชวจึงตองทําหนาที่ไปพรอมกับ
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นักแสดงตลอดเวลาที่มีการนําเสนอภาพผูแสดงโดยไมอาจหยุดพักได ลักษณะของผูกํากับการแสดงของ
เรียลลิตี้โชวจึงมีความความแตกตางจากผูกํากับการแสดงละครในสวนของระยะเวลาของการทํางาน
และภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสําหรับการกํากับละครนั้น หนาที่ของผูกํากับการแสดงจบลงเมื่อการ
ฝกซอมนักแสดงเสร็จสิ้น และการแสดงเริ่มตนขึ้น แตสําหรับผูกํากับเรียลลิตี้โชวนั้นหนาที่จะเสร็จสิ้นลง
ไดก็ตอเมื่อปราศจากการถายทอดภาพของนักแสดงในเรียลลิตี้โชวไปสูผูชม
นอกจากนี้ผูกํากับการแสดงเรียลลิตี้โชวยังตองทําหนาที่ควบรวมตําแหนงของนักเขียนบทและ
นักเลาเรื่องเขาไวดวย เนื่องจากบทของเรียลลิตี้โชวนั้นมิไดมีลักษณะเชนเดียวกับบทละคร เรื่องราวและ
เหตุการณในเรียลลิตี้โชวลวนเกิดจากกระบวนการคิดและสรางสถานการณของผูกํากับและคณะทีมงาน
ผูผลิต ภาพทุกภาพตลอดจนเรื่องราวของผูแสดงที่เผยแพรออกสูผูชมจึงเกิดจากผูกํากับรายการเปนผู
กําหนดแนวทาง แมอาจมีนักแสดงกระทําสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากทิศทางที่ผูกํากับวางไว แตดวยหนาที่
ของผูกํากับจําเปนตอง หาวิธีการเลาเรื่องผานการนําเสนอดวยภาพตางๆ เพื่อใหผูชมเขาใจในสิ่งที่ผู
กํากับกําหนดไว ดังนั้นอาจกลาวไดวาเรียลลิตี้โชวจะเปนศิลปะหรือไมขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ
และความชํานาญของผูกํากับรายการเรียลลิตี้โชวแตละบุคคล
องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของศิลปะการแสดงคือ พื้นที่ สําหรับในเรียลลิตี้โชวนั้น
สามารถแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนยอยไดเชนเดียวกับศิลปะการละคร กลาวคือ มีพื้นที่สําหรับการแสดง
พื้นที่สําหรับผูชม และพื้นที่เบื้องหลังฉากที่นักแสดงตองเปลี่ยนเสื้อผา รวมทั้งพื้นที่ในสวนการเขาออก
ฉาก อยางไรก็ตามองคประกอบในดานพื้นที่ของเรียลลิตี้โชวในแตละสวนยอยนั้นมีความแตกตางอยาง
มากจากศิลปะการละครเวที เนื่องจากพื้นที่สําหรับการแสดงสําหรับเรียลลิตี้โชวในแตละกรณีนั้นมีความ
แตกตางกันไปแลวแตประเภทของรายการ แตลักษณะรวมที่พบในเรียลลิตี้โชวทุกรายการคือ พื้นที่ของ
นักแสดงนั้นจะเปนพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรางขึ้นเพื่อใหผูแสดงใชชีวิตเสมือนอยูในโลกของชีวิตจริง และ
ผูแสดงก็แสดงพฤติกรรมตางๆ ในพื้นที่ดังกลาวนั้นโดยมิตองคํานึงถึงการจัดวางรางกายเพื่อใหเอื้อกับการ
มองเห็นของผูชม ซึ่งแตกตางจากการจัดวางรางกายในการแสดงละครบนเวที เนื่องจากเรียลลิตี้โชวนั้นมี
กลองเปนอุปกรณที่สําคัญที่จะทําหนาที่จับจองและบันทึกภาพของผูแสดงในทุกอิริยาบถและพื้นที่ โดยที่
ผู แสดงอาจรู ตั วหรื อไม รู ตั วก็ ไ ด การจั บภาพของกล องจะทํ า หน าที่ แ ทนสายตาของผู ช ม เมื่ อกล อ ง
บันทึ กภาพผูแสดงกล องจะส งผ านไปยั งส วนที่เรียกวาสวิทเชอรซึ่งทําหนาที่ในการคัดเลือกภาพของ
นักแสดงแตละพื้นที่ เพื่อนําไปเผยแพรบนหนาจอโทรทัศน ดังนั้นสําหรับเรียลลิตี้โชวแลวหนาจอโทรทัศนก็
คือเวที หรือพื้นที่ของการแสดง นั่นเอง
สําหรั บพื้ นที่ ในส วนของผู ชมเรี ยลลิตี้โชวนั้น เปนพื้นที่ที่มีขนาดกวางใหญและไมอาจจํากัด
ขอบเขตไดอยางแนนอน เนื่องจากผูชมของเรียลลิตี้โชวนั้นเปนผูชมที่รับชมรายการผานสื่อโทรทัศน และ
สื่ออิเลคทรอนิคตางๆ ที่รับภาพได ดังนั้นพื้นที่ของผูชมเรียลลิตี้โชวจึงเปนทั้งพื้นที่ในลักษณะกายภาพ
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และพื้นที่ในดานของสื่อ ซึ่งเปนสวนที่ไมอาจวัดขนาดไดอยางชัดเจน นอกจากประมาณคาของพื้นที่ใน
การรับชมออกมาในรูปของคะแนนนิยมที่เรียกวา เรตติ้ง (rating) ซึ่งเปนการวัดประเมินที่มีบทบาทตอการ
ดํารงอยูของศิลปะการแสดงผานสื่อหลายประเภท นอกจากพื้นที่ของนักแสดงและผูชม พื้นที่อีกสวนหนึ่ง
ที่เรียลลิตี้โชวมีเชนเดียวกับศิลปะการแสดงละครคือพื้นที่ในสวนเบื้องหลัง ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชในการเปลี่ยน
เสื้อผา หรือเปลี่ยนโฉมของผูแสดงในรายการเรียลลิตี้โชว พื้นที่ในสวนนี้เปนพื้นที่ของการทํางานรวมกัน
ของบุคคลหลายฝาย อาทิ ผูกํากับรายการ ผูแสดง นักออกแบบเสื้อผา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ดูแลนักแสดง ตลอดจนนายทุนเจาของสินคาผูสนับสนุนรายการตางก็รวมกันออกแบบและวางแผนเพื่อให
ผูแสดงไดสามารถนําเสนอภาพที่แสดงถึงทิศทางและจุดยืนอันเปนอัตลักษณของรายการ ซึ่งภาพทุกภาพ
ไดผานกระบวนการทางความคิดและตกลงรวมกันแลวในพื้นที่เบื้องหลังฉากกอนออกไปปรากฎสูสายตา
ผูชม
องคประกอบในดานที่ 5 ที่ปรากฏในเรียลลิตี้โชวซึ่งมีลักษณะรวมเชนเดียวกับศิลปะการละคร
คือ การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และเสียง ในเรียลลิตี้โชวทุกรายการนั้นลวนเกิดขึ้นจากการออกแบบ
นักออกแบบเปนบุคคลที่มีบทบาทในการทําใหเรียลลิตี้โชวแตละรายการมีความนาสนใจ และดึงดูดความ
นิยมของผูชม ดังที่ไดกลาวไปแลวในกรณีของศิลปะการแสดงละครวา แมในละครที่แสดงบนเวทีอันวาง
เปลา และนักแสดงใสเสื้อผาเชนเดียวกับบุคคลในทองถนน ก็จําเปนตองมีการออกแบบเพื่อใหสามารถ
สรางความหมายกับผูชม ทํานองเดียวกันในการผลิตเรียลลิตี้โชวแตละรายการตางก็มีการออกแบบเพื่อให
ผู ช มจดจํ าผู แสดง แม ว าผู แ สดงดั งกล าวนั้ นจะอยู ในสภาพที่คล ายกั บการใช ชีวิ ตประจําวั น แตเ มื่ อ
พิ จ ารณาอย างลึ กซึ้ งจะพบว าในด านการแต งกาย ผู แสดงเรียลลิตี้ โชว บางกรณี ได ถู กออกแบบหรื อ
กําหนดใหแตงกายดวยเสื้อผาที่มีทิศทางตามที่ผูกํากับรายการกําหนด รวมไปถึงการออกแบบฉากและ
อุปกรณประกอบฉากและแสงก็ไดรับการตกแตงหรือออกแบบใหสงเสริมอัตลักษณของรายการ หรืออาจ
เปนไปตามทิศทางหรือนโยบายของนายทุนผูสนับสนุนรายการ และในดานองคประกอบเสียงเปนสวนที่มี
ความสําคัญมากในเรียลลิตี้โชวเพราะเปนสวนที่ชวยสรางอารมณ บรรยากาศใหกับการรับชมรายการ
เสียงในเรียลลิตี้โชวแตละรายการไดผานกระบวนการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะและเปนที่จดจําของ
ผูชม บางกรณีแมผูชมยังไมทันไดชมภาพการแสดงแตเมื่อไดยินเสียงก็สามารถทราบไดทันทีวาเรียลลิตี้
โชวรายการดังกลาวคือรายการใด และมีเนื้อหาเชนไร ดังนั้นจึงนับไดวาเสียงเปนองคประกอบสําคัญที่
ชวยทําใหเรียลลิตี้โชวมีความเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ
องคประกอบประการสุดทายที่เรียลลิตี้โชวมีเชนเดียวกับศิลปะการแสดงละครคือ ‘บท’ อยางไร
ก็ตามบทของเรียลลิตี้โชวนั้นดังที่ไดกลาวไปแลววาเปนบทที่มิไดถูกสรางออกมาในรูปของเอกสารบท
(script) ที่ผูแสดงตองมีการซักซอมหรือจดจําบทบาทหรือแปลงตนเองไปสูความเปนตัวละคร หรือบุคคล
อื่น สําหรับบทของเรียลลิตี้โชวนั้น เปนบทที่มิไดอยูในรูปของเอกสาร แตเปนการพูดคุยหรือวางแผนของ
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ผูกํากับรายการ ผูควบคุมการผลิต และเจาหนาที่ตัดสลับภาพ รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่ทําหนาที่ใน
การเลาเรื่องดวยภาพเหตุการณผานสื่อ บทของเรียลลิตี้โชวมีลักษณะเปนการสรางสถานการณ ที่ไมปกติ
ธรรมดา (extraordinary situation) หรือการวางโครงสรางเพื่อกระตุนใหผูแสดงไดเผชิญกับอุปสรรค และ
ตองแสดงอารมณตางๆ ออกมาตามทิศทางที่ผูกํากับ ผูผลิต และนายทุนผูสนับสนุนกําหนด ทั้งนี้บทของ
เรียลลิตี้โชวทุกรายการจําเปนตองสรางความบันเทิงใหกับผูชมซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญเรียลลิตี้โชวใน
ฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ
จากการวิเคราะหองคประกอบสําคัญของศิลปะการแสดงแขนงละครเปรียบเทียบกับองคประกอบ
ของเรียลลิตี้โชวแลว ผูวิจัยพบวาเรียลลิตี้โชวปรากฏองคประกอบสําคัญทุกองคประกอบเชนเดียวกับ
ศิลปะการแสดงแขนงละคร อยางไรก็ตามในแตละองคประกอบปรากฏลักษณะที่แตกตางของเรียลลิตี้
โชวกับศิลปะการละครหลายประการ ดังจะแสดงใหเห็นดวยตารางเปรียบเทียบดังนี้
องคประกอบของละคร
1. ผูแสดง – แสดงบทบาทเปนบุคคลหรือสิ่งอื่นที่มิใช
ตนเองตามบททีถ่ ูกกําหนด
2. ผูชม - จํานวนจํากัด ทําหนาที่รับชมและวิจารณ
3. ผูกํากับ - ทําหนาที่ฝกซอมนักแสดง สรางภาพใหป
ราฏบนเวที และควบคุมการทํางานของทุกฝายกอนวัน
แสดงจริง
4. พื้นที่ - มีการแบงออกเปน 3 สวน ไดแกพื้นที่การ
แสดง พื้นที่การชม และพื้นที่หลังฉาก พื้นที่ทุกสวนอยูใน
อาณาเขตของโรงละคร

5. การออกแบบฉาก เสื้อผา แสง และเสียง การ
ออกแบบถูกกําหนดดวยบท ลักษณะนิสัยของตัวละคร
6. บท - อยูในรูปของเอกสาร (script) มีบทสนทนา
ใหกับนักแสดง มีการชี้แนะแสดงตําแหนงการยืน หรือ
เคลื่อนไหว รวมถึงการกําหนดการแสดงอากัปกิริยาหรือ
อารมณของนักแสดงบนเวที

องคประกอบของเรียลลิตี้โชว
1. ผูแสดง - แสดงความเปนตัวตน และแสดงปฏิกิริยา
หรือพฤติกรรมตามที่รูสึกหรือถูกเรา
2. ผูชม - มวลชน ทําหนาที่รับชม วิจารณ และเขาไปมี
สวนรวมในการตัดสินผูแสดง
3. ผูกํากับ – ทําหนาที่สรางสถานการณ เลาเรื่องผาน
การคัดเลือกภาพ และควบคุมการทํางานของทุกฝา ย
ตั้งแตวันเริ่มถายทําจนเสร็จสิ้น
4. พื้นที่ - มีการแบงออกเปน 3 สวน ไดแกพื้นที่การ
แสดง พื้ น ที่ ก ารชม และพื้ น ที่ ห ลั ง ฉาก พื้ น ที่ ส ว นการ
แสดง แยกออกจากพื้นที่การชม และมิไดอยูในอาณา
เขตเดียวกันกับพื้นที่แสดง สวนพื้นที่หลังฉากเปนพื้นที่
ของการทํางานรวมกันของทุกฝาย
5. การออกแบบฉาก เสื้อผา แสง และเสียง การ
ออกแบบถูกกําหนดดวยนโยบายการผลิต ลักษณะนิสัย
ของผูแสดง
6. บท – ไม ไ ด อ ยู ใ นรู ป ของเอกสารที่ ต ายตั ว
(unscripted) และไมมีบทสนทนา ไมมีการชี้แนะหรือ
แสดงตําแหนงการยืนหรือเคลื่อนไหวของนักแสดง แตมี
การสรางสถานการณ และการสรางสิ่งเราใหนักแสดง
ตองแสดงปฏิกิริยาและอารมณสดที่ไมไดเกิดจากการ
ฝกซอม
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เรียลลิตี้โชวกับศิลปะแขนงภาพยนตร
มาสท เจอราลด และคาวิน เอฟ บรูซ (Mast Gerald and Kawin F. Bruce) อธิบายไวถึงความ
เป น ศิล ปะของภาพยนตรไ ววาการพิ จ ารณาวาภาพยนตรเ ปน ศิลปะจําเปนตองกลาวถึง ยุคแรกของ
ประวัติศาสตรภาพยนตรสมัยสองพี่นองตระกูลลูมิแยร (Lumiere) เปนการบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน
เรื่อง Sortie d’usine (Working Leaving the Lumiere Factory) เปนเหตุการณคนงานเดินออกจาก
โรงงานของลูมิแยร มีลักษณะคลายการถาย “โฮมวีดีโอ” ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม ภาพยนตรในยุคแรกๆ
ของลู มิ แยร นี้ ได รั บการยอมรั บว าเป น งานศิ ล ปะแลว และมีอิ ท ธิ พ ลตอ ภาพยนตรใ นยุ คต อๆ มา 2
ประการคือ ประการแรกมีการจัดองคประกอบภาพที่ดี คือ มีลักษณะสมดุลเทากันทั้งสองดานของกรอบ
ซายและขวา (symmetry) ภาพมีระยะชัดลึกคือ มีทั้งพื้นหนาและพื้นหลัง ประการที่สอง เรื่องราวของ
เหตุการณ แมจะเปนเรื่องสั้น แตก็มีการวางรูปแบบของการเลาเรื่องเปน 3 ตอน คื อตอนเปดเรื่ อง
ตอนกลาง และตอนจบของเรื่อง นอกจากนี้ยังมีการใชอุปกรณและสัตวประกอบฉาก (Gerald Mast
and Bruce F. Kawin, 1986 : 25)
สตีเฟนสัน ราลฟกับเดอบรีซ เจ อาร (Stephenson Ralph and Debrix J.R.) แสดงทัศนะไววา
ความเปนศิลปะโดยทั่วไปนั้นมีความสําคัญที่ตองผานกระบวนการของศิลปน 3 ระยะคือ 1) ใชความรู
หรือประสบการณในตัวของศิลปน (intuition หรือ experience) 2) แสดงความรูหรือประสบการณนั้น
ผานสื่อ (artistic medium) และ 3) คนดูไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจจากแนวความคิดหรือ
ประสบการณนั้น (enjoyment) (Ralph Stephenson and J.R. Debrix, 1973 : 19)
รักศานต วิวัฒนสินอุดม นักวิชาการดานภาพยนตรคนสําคัญของไทยแสดงความเห็นสอดรับกับ
สตีเฟนสัน ราลฟและเดอบรีซ เจ อาร โดยอธิบายวา การสรางภาพยนตรก็ตองผานกระบวนการทั้งหมด
ของศิลปน 3 ระยะคือ ใชความรูหรือประสบการณ (intuition) ปฏิบัติการ (execution) การฉายหรือ
เผยแพร (exhibition) ระยะแรก คือ การเกิดความรูที่ออกมาจากประสบการณของตัวผูสรางภาพยนตร
เองที่ม าจากภายในจิตซึ่ งสวนใหญมั กพบวา การสรางภาพยนตรมาจากแรงบันดาลใจ เชน มาจาก
นวนิ ย าย บทประพั น ธ ละคร ความคิ ด ประสบการณ แล ว ถ า ยทอดผ า นภาพยนตร ความรู ห รื อ
ประสบการณนี้ตองพัฒนาใหแตกออกไปผานกระบวนการของปฏิบัติการจนกวาจะเสร็จสิ้นผลงาน
ระยะที่สอง คือ ปฏิบัติการ เปนการนําความรูของผูสรางถายทอดเปนงานศิลปะใหโลกไดเห็น โดยอาศัย
การปฏิบัติที่ชวยใหผลงานมีความชัดเจนแตกตางจากศิลปะอื่นๆ เชน ภาพเขียน หรือดนตรี แมจะมี
ขอบเขตของงานกว า งกว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น แต ใ นแง ข องการปลุ ก เร า อารมณ มี เ ช น เดี ย วกั น
นอกจากนี้ยังเปนที่ยอมรับวาภาพยนตรมีอิทธิพลกระทบตออารมณ ความรูสึกนึกคิดของคนดู
เปนอยางมาก ระยะที่สาม คือ การฉายหรือเผยแพร ซึ่งภาพยนตรอาจมีความแตกตางจากศิลปะอื่นๆ
เพราะภาพยนตรเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และธุรกิจภาพยนตร ที่ตองคํานึงถึงดานการตลาด ผูบริโภค
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หรื อ คนดู ด า นสั ง คมวิ ท ยา และจิ ต วิ ท ยาด ว ย รั ก ศานต ยั ง ได ส รุ ป ว า ภาพยนตร จั ด เป น ศิ ล ปะที่
ประกอบดวยศิลปะหลายแขนงเขาดวยกันและปจจุบันไดรับการยอมรับวาเปนศิลปะแขนงที่เจ็ดที่ถัด
จากวรรณกรรม จิ ตรกรรม สถาป ตยกรรม ประติม ากรรม นาฏกรรม และดนตรี เปน ตน (รัก ศานต
วิวัฒนสินอุดม. 2546 : 6)
เมื่อพิจารณาองคประกอบหรือโครงสรางของศิลปะการแสดงแขนงภาพยนตรเปรียบเทียบกับ
องค ป ระกอบของเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว แ ล ว ผู วิ จั ย พบลั ก ษณะร ว มและแตกต า งของเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว กั บ ศิ ล ปะ
ภาพยนตรในหลายประการ โดยในดานของลักษณะรวมพบวา เรียลลิตี้โชวมีลักษณะสําคัญทุกประการ
ที่จัดวาเรียลลิตี้โชวเปนศิลปะเฉกเชนศิลปะแขนงภาพยนตร กลาวคือ เรียลลิตี้โชวมีองคประกอบสําคัญ
ทุกประการที่ประกอบสรางความเปนศิลปะดัง ที่สตีเฟนสัน ราลฟและเดอบรีซ เจ อาร (Stephenson
Ralph and Debrix J.R.) แสดงทัศนะไวคือ ความเปนศิลปะตองผานกระบวนการของศิลปน 3 ระยะคือ
1) ใชความรูหรือประสบการณในตัวของศิลปน (intuition หรือ experience) 2) แสดงความรูหรือ
ประสบการณนั้นผานสื่อ (artistic medium) และ 3) คนดูไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจจาก
แนวความคิดหรือประสบการณนั้น (enjoyment)
การสรางเรียลลิตี้โชวไดแสดงใหเห็นกระบวนการทํางานเฉกเชนเดียวกับการทํางานทั้งหมดของ
ศิ ล ป น 3 ระยะกล า วคื อ การสร า งเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ร ายการต า งๆ นั้ น ผู ส ร า งจํ า ต อ งใช ค วามรู ห รื อ
ประสบการณของตนและกลุมบุคคลที่เปนผูเชี่ยวชาญในทักษะแตละดาน นอกจากนี้ยังตองผานชวงของ
การปฏิ บั ติ ก าร และท า ยที่ สุ ด มี ก ารฉายหรื อ เผยแพร ระยะแรก คื อ การเกิ ด ความรู ที่ อ อกมาจาก
ประสบการณและความชํานาญของตัวผูสรางและทีมงานผูผลิตเรียลลิตี้โชว แหลงขอมูลความรูซึ่งเปน
ที่มาของการสรางเรียลลิ ตี้โชวมาจากเรื่องราวชีวิต ประสบการณ จริง แล วถูกนํามาถายทอดผานสื่อ
โทรทัศน ความรูหรือประสบการณนี้ตองพัฒนาใหแตกออกไปผานกระบวนการของปฏิบัติการจนกวาจะ
เสร็จสิ้นผลงาน ระยะที่สอง คือ ปฏิบัติการ ในระยะนี้เรียลลิตี้โชวก็มีกระบวนการทํางานที่มิไดแตกตาง
จากศิลปะแขนงภาพยนตรกลาวคือ เปนระยะของการนําความรูของผูสรางถายทอดเปนงานศิลปะให
มวลชนไดเห็น และมีปฏิบัติการที่ทําใหผลงานมีความชัดเจนแตกตางจากศิลปะอื่นๆ รวมทั้งมีขอบเขต
ของงานกวางกวาเมื่อเปรียบเทียบกันงานศิลปะประเภทอื่น ยิ่งกวานั้นเรียลลิตี้โชวยังมีความสามารถใน
การปลุกเราอารมณและอิทธิพลของเรียลลิตี้โชวยังกระทบตอความรูสึกนึกคิด จิตใจและพฤติกรรมของ
ผูชมเปนอยางมาก ระยะที่สาม คือ การฉายหรือเผยแพร เรียลลิตี้โชวก็เปนเชนเดียวกับภาพยนตร คือ
ตองมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และธุรกิจ ที่ตองคํานึงถึงดานการคา การตลาด และ
ผูบริโภค ดังนั้นผูวิจัยจึงพบวาเรียลลิตี้โชวจึงสามารถจัดเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ประกอบขึ้นจาก
ศิลปะหลายแขนง เชนเดียวกับภาพยนตร อยางไรก็ตามเรียลลิตี้โชวก็เปนศิลปะที่มีความแตกตางกับ
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ภาพยนตร ใ นด า นของความเป น ศิ ล ปะที่ ต อ งอาศัย สื่ อ โทรทั ศ น ใ นการปฏิ บั ติ ก ารและเผยแพร ห รื อ
ถายทอดความเปนศิลปะที่ดํารงอยูบนฐานของสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยมปจจุบัน
เรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะการแสดงหรือความเปนจริง
จากการพิ จ ารณาความเป น ศิ ล ปะของเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว โ ดยอาศั ย แนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการด า น
ภาพยนตรอยางมาสท เจอราลด คาวิน เอฟ บรูซ สตีเฟนสัน ราลฟและเดอบรีซ เจ อารแลว ผูวิจัยไดแตก
ประเด็นคําถามที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนศิลปะของเรียลลิตี้โชวตอไปวา แทจริงแลวเรียลลิตี้โชวเปน
ศิลปะ หรือความจริง เพื่อใหสามารถตอบประเด็นคําถามดังกลาวได ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาและนํา
แนวคิดทฤษฎีทางศิลปะและสุนทรียศาสตรดานภาพยนตรมาใชทาบมองปรากฏการณกรณีเรียลลิตี้โชว
ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา วงวิชาการดานภาพยนตรไดเกิดแนวคิดดานการสรางภาพยนตรขึ้น 2 แนวความคิด
ใหญๆ ที่ตั้งคําถามไวเกี่ยวกับความเปนศิลปะกับความจริง ดังนี้ 1) แนวรูปแบบนิยม (Formalism) หรือ
แนวประดิษฐปรุงแตง และ2) แนวสัจนิยม (Realism) หรือแนวเหมือนจริง
1) ทฤษฎีรูปแบบนิยม (Formalist Film Theories)
นักทฤษฎีรูปแบบนิยมเชื่อวา ภาพยนตรเปนศิลปะเพราะกรอบภาพ (frame) มีลักษณะเปน
สองมิติ (Louis Giannetti, 1990) นอกจากนี้ภายในกรอบภาพยังมีเวลาแตกแยกยอยออกไปอีก
(fragmented time) รวมทั้งพื้นที่ที่ใหความตอเนื่อง (space-continuum) ดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นภายใน
กรอบแหงนี้จึงเปนลักษณะการสรางโลกที่คลายกับโลกแหงความจริง เปนความรูสึกพิเศษ ในขณะที่โลก
แหงความจริง (real world) คือโลกของวัตถุดิบที่ตองการตกแตงใหงดงามเพื่อผลทางศิลปะของภาพ
ศิลปะภาพยนตรจึงมิใชการผลิตโลกแหงความจริง แตเปนเรื่องของการแปลจากรูปลักษณหนึ่งไปสูอีก
รูปลักษณหนึ่ง เปนรูปแบบ (form) โดยผานสื่อ นักทฤษฎีรูปแบบนิยมมีหลายคนดวยกัน แตผูวิจัยพบวา
นั ก ทฤษฎี รู ป แบบนิ ย มคนสํ า คั ญ ที่ ส ามารถนํ า แนวคิ ด มาใช ใ นการวิ เ คราะห เ รี ย ลลิ ตี้ โ ชว คื อ ฮิ ว โก
มันสเตอรเบิรก (Hugo Munsterberg)
ฮิวโก มันสเตอรเบิรก นักทฤษฎีภาพยนตรผูกลาววา ภาพยนตรมิใชเปนเพียงแคเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ เทานั้น แตแทจริงแลวมีมากกวานั้น เขาไดแบงประวัติศาสตรภาพยนตรเปนการพัฒนา 2 ระบบ
คือ การพัฒนาภายใน และการพัฒนาภายนอก (inner and outer) ระหวางประวัติศาสตรเทคโนโลยีของ
สื่อ และการปฏิวัติการใชสื่อในสังคมนั้น โดยกลาววาเทคโนโลยีไดใหเรือนราง หรือปรากฏการณ แต
สัง คมได ชุ บร า งนั้ น ขึ้ น มาให มี ชี วิ ตชี ว า ถ า หากปราศจากแรงกดดั น จากจิ ต วิ ท ยาสั ง คม ภาพต า งๆ
เหลานั้นจะไมมีความหมายเชนกัน ดังนั้นขอมูล ขาวสาร การศึกษา และความบันเทิงเปนสิ่งที่ทําให
ภาพยนตรยังคงดํารงอยู ในบทนําของมันสเตอรเบิรกจบลงดวยคําชื่นชมความสามารถของภาพยนตรใน
การเลาเรื่อง แนวคิดของมันสเตอรเบิรกใหความสําคัญเกี่ยวของกับคนดูและจบลงดวยเรื่องการสื่อสาร
ของภาพยนตรมากกวาเปนเรื่องคนทําหนัง ซึ่งเนนที่จิตมนุษย (The Mind of Man) มากกวา
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มันสเตอรเบิรกยังไดเนนวา ภาพยนตรตองแยกอยูกับความจริง (reality) เพราะภาพยนตรเปนศิลปะของ
จิต (The Art of Mind) ตัวงานศิลปะถูกสรางขึ้นมาจากจิตเปนแรงดลบันดาลใจของจิตและมันก็อยู
ภายในจิตของเราเทานั้น หากจิตของเราวางเปลาไมมีความคิดใดก็จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เหมือนพื้นที่วาง
เปลา และเมื่อใดก็ตามหากจิตของเราถูกกระตุนใหคิด จิตของเราก็สามารถบอกใหเราจินตนาการสิ่ง
ตางๆ ได
ในทฤษฎี Retention of Visual Stimulus หรือทฤษฎี Phi-Phenomenon ของมันสเตอรเบิรก
อธิบายวา คนเรามองเห็นภาพเคลื่อนไหวไดเพราะเกิดขึ้นจากจิตของคนเราถูกกระตุนแลวสรางภาพนั้น
ขึ้นมา เรียกวา Positive after Image ซึ่งจินตนาการทั้งหมดของกระบวนการทางภาพยนตรเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับจิต (mental process) เราเห็นเหตุการณในภาพยนตร (photoplay) เพราะ
เกิ ด จากกระบวนการภายในจิ ต ที่ ก อ ให เ กิ ด รู ป ร า งขึ้ น เป น ภาพจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี มิ ติ แต ค นดู รู สึ ก ว า
ภาพยนตรไมไดนําเสนอในภาพมิติของโลกแหงความจริง หรือโลกภายนอก (outer world) แตภาพยนตร
เปนเพียงภาพแบนๆ ที่เกิดจากจิตของเราหลอหลอมเปนรูปรางขึ้น หรือสรางภาพขึ้น มีภาพเคลื่อนไหว
อย างตอเนื่ องเป นลํ าดั บภาพที่เ คลื่ อนที่ อยางรวดเร็ว สม่ําเสมอ เรามองไมเห็นวัตถุนั้น จริงๆ ในโลก
ภายนอก แตเปนการสรางภาพขึ้นโดยจิตของเราผูกภาพเหลานั้นเขาดวยกัน และที่สําคัญจิตของเรายัง
ถูกชักพาไปไดทุกหนแหง ทางนั้นบางทางนี้บาง ภาพยนตรสามารถแสดงใหเห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในที่ ตางๆ ควบคู กัน ไป ฉากที่ ตัดสลั บ กั นไปมายุง เหยิง แตจิตของเราก็ส ามารถเขาใจไดโดยถักทอ
เหตุการณเ หล านี้ ที่เ กิ ดจากตางสถานที่ กันในโลกรวมเขาดวยกัน จากแอคชั่น ที่ซับซอนจนกลายเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันได และในที่สุดเราก็เขาสูอารมณและความรูสึกในจิตของคนดูที่สามารถหลอหลอม
ฉากเหตุการณตางๆ ขึ้นมาในภาพยนตรจนกลายเปนรูปธรรมขึ้นในความรูสึกของเรา ซึ่งภาพยนตร
สามารถทําไดในขณะที่บางสิ่งบางอยางเชน ละครไมสามารถทําไดเหมือนภาพยนตร มันสเตอรเบิรก
ไ ด ยื น ยั น ว า เ ป น ก า ร ก า ว เ ข า ม า ถึ ง จุ ด เ ชื่ อ ม กั น ร ะ ห ว า ง จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร
(รักศานต วิวัฒนสินอุดม. 2546 : 20-21)
2) ทฤษฎีสัจนิยม (Realist Film Theories)
ทฤษฎีสัจนิยมมาจากรากฐานของนักปรัชญญากรีกคนสําคัญ 2 คนคือเพลโตและอริสโตเติล
ทั้งสองไดอธิบายความหมายของสัจนิยมไวแตกตางกัน โดยแนวคิดของสํานักเพลโตหรือ กลุม Platonic
Realism อธิ บายว า ความจริ ง คื อ การยืน ยัน ถึง ความมีอยูของสรรพสิ่ง ในรูปแบบของเนื้อแทเ ป น
นามธรรม เชน ความสวยงาม เปนความจริงที่อยูในความคิดของมนุษยแตละคน สวนสํานักอริสโตเติล
หรือ กลุม Aristotelian Realism อธิบายวา ความจริงหมายถึง สรรพสิ่งที่เห็นเปนตัววัตถุเทานั้นเปนโลก
ภายนอก ดังนั้นหนาที่ในการสื่อสารของนักสัจนิยม เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางขาวสาร
กับประชาชน สถานที่ และสรรพสิ่งในโลกที่สามารถกลาวถึงการปฏิบัติใดๆ ของการสื่อสารที่อางถึง
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ระหวางสารและความเปนจริงนี้ไมเคยปรากฏวาถูกตองแมนยํา เนื่องจากความผิดพลาดของมนุษยเอง
หรือความเปนอัตวิสัยของมนุษยรวมถึงขอจํากัดของสื่อทุกชนิดที่พยายามทําซ้ําหรือยึดจับความจริงนั้น
(Wead/Lellis, 1981)
ทฤษฎีสัจนิยมถูกนํามาใชกับการสรางภาพยนตร โดยผูสรางภาพยนตรตามแนวทางดังกลาวนี้
พยายามสรางภาพยนตรใหมีความบริสุทธิ์ ไมมีความเปนอัตวิสัย ไมมีความโนมเอียง ทุกสิ่งทุกอยางเปน
จริ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น ข างหน ากล อ ง เป นวิ ธี ก ารถ ายทําโดยไมมีบท ไม มีนักแสดง ไมมีการจัดฉาก หรือสิ่ง ที่
ประดิษฐขึ้นเพื่อภาพยนตรที่เรียกวา ภาพยนตรสารคดี (documentary film) เปนความจริงที่ “ดิบ”
(raw reality) อยางไรก็ตาม ไมมีภาพยนตรเรื่องใดที่เปนจริงสมบูรณเพราะภาพยนตรใชสื่อถายทอด
ความจริงนี้ไดถูกอคติเขาแทรกแลวตั้งแตการใชรูปแบบหรือสไตล มุมมองหรือมุมกลอง องคประกอบ
ภาพ เลนส ฟลม เปนตน ดังนั้นภาพยนตรจึงไมสามารถสรางสรรคความจริงอยางบริสุทธิ์ได นักทฤษฎี
สัจนิยมมีหลายคนดวยกัน แตผูวิจัยพบวานักทฤษฎีสัจนิยมคนสําคัญที่สามารถนําแนวคิดมาใชในการ
วิเคราะหเรียลลิตี้โชวคือ อังเดร บาแซง (Andre Bazin)
อังเดร บาแซง ผูเขียนหนังสือเรื่อง What is cinema? และเปนผูชี้ใหเห็นความแตกตาง
แนวความคิดเกี่ยวกับภาพยนตรสัจนิยมในระหวางป 1920-1940 โดยแยกออกเปนสองกลุมสําคัญคือ
กลุมที่เชื่อในภาพ (faith in the image) และกลุมที่เชื่อในความเปนจริง (faith in the reality)
สําหรับความเห็นเกี่ยวกับกลุมที่เชื่อในภาพนั้น บาแซงหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่นําเสนอผานจอ
ภาพยนตร และเทาที่ผานมา ความคิดซับซอนมากมายแตเราสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
พลาสติค (plastic) และประเภท มองทาจ (montage) บาแซงอธิบายคําวา “พลาสติค” วา หมายถึง
สไตลของฉาก ตั้งแตการแตงหนาไปจนกระทั่งถึงการแสดงที่เราตองใชไฟชวยใหเปนธรรมชาติ และการ
จัดองคประกอบของกรอบภาพในแตละช็อต สวน “มองทาจ” ไดมาจากงานของกริฟฟธ (Griffith) ที่ให
กําเนิดภาพยนตรในฐานะศิลปะ บารแซงยังกลาวตอไปวา มองทาจ มี 3 กระบวนการ คือ 1)มองทาจ
คูขนาน 2) มองทาจเรงความเร็ว 3) มองทาจ ดึงดูดใจ บาแซงสรุปเนื้อหาวาการใชมองทาจทั้งสามอาจ
ผสมผสานเขาดวยกัน แตสิ่งหนึ่งที่สามารถกลาวไดวา มีลักษณะพิเศษรวมกันคือ การสรางความหมาย
ขึ้นมาของมองทาจ เรียกวา การสรางสรรคความหมายหรือความรูสึกที่มิไดมาจากตัวภาพแตไดมาจาก
การเรียงลําดับช็อต อยางเดียว เนื้อหาที่ซอนเรนอยูภายใตภาพไมวาจะเปรภาพสัจนิยมใดก็ตามเกิดจาก
ความสัมพันธเหลานี้ ภาพสามารถรวมกันไดอยางมากมายไมมีสิ้นสุด แตสิ่งเดียวที่ปรากฏอยูในนั้นคือ
การนําเสนอนัยแหงความคิดโดยการอุปมาอุปมัย หรือโดยการเชื่อมความสัมพันธของความคิดเขาไว
ด ว ยกั น ระหว า งบทภาพยนตร ที่ ดี มี ค วามเหมาะสมกั บ ภาพธรรมดาๆ โดยมี ส ถานี เ ชื่ อ มกั น
(relay station) เปนตัวเปลี่ยน (transformer) สุนทรียภาพ ซึ่งความหมายไมไดอยูที่ภาพแตเปนเงาแฝง
ของ “มองทาจ” ที่ถูกฉายออกไปสูอาณาจักรแหงจิตสํานึกของคนดู
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นอกจากเห็นดวยและยอมรับวา มองทาจและการประกอบภาพเปนสิ่งจําเปนสําหรับภาพแลว
ดวยดังเชนที่กลุมที่เชื่อในภาพไดนําเสนอแลว อีกดานหนึ่งบาแซงก็ยอมรับความคิดเห็นของกลุมที่เชื่อใน
ความเปนจริงดวย ผูกํากับและผูสรางภาพยนตรในกลุมนี้เชื่อวา ความจริงถูกแสดง ถายทอดผานภาพที่
มิไดมีการตัดทอนแบบมองทาจ กลองทําหนาที่เปดเผยความจริง (lay bare the reality) โดยปลอยใหคน
ดูเฝามองเหตุการณที่เกิดขึ้นเอง แทนที่จะใชวิธีการตัดตอ ซึ่งเทากับเปนการบังคับใหคนดูมองสิ่งที่ผู
กํากับ “ตองการ” ใหเห็น (รักศานต วิวัฒนสินอุดม. 2546 : 37-39)
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของนักทฤษฎีและวิชาการดานภาพยนตรที่เกี่ยวของกับความเปนศิลปะหรือ
ความจริงของภาพยนตร มาใชในการวิเคราะหเรียลลิตี้โชว และไดผลการศึกษาวาเรียลลิตี้โชวนั้นมีความ
เปนศิลปะมากกวาความเปนจริงตามธรรมชาติ จากทฤษฎีรูปแบบนิยมของมันสเตอรเบิรกทําใหเห็นวา
เรียลลิตี้โชวนั้นเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีของการผลิต และอยูในรูปของภาพเคลื่อนไหวผานสื่อโทรทัศน ซึ่งมี
การถายทอดและเผยแพรสูมวลชนในวงกวาง เรียลลิตี้โชวเปนเรื่องของการสื่อสารที่เนนการทํางานของ
จิตมนุษย เหตุการณตลอดจนความรูสึกและอารมณที่เกิดขึ้นกับผูแสดงในเรียลลิตี้โชวมีผลตอจิตของ
ผูชมที่รับภาพ จะถูกกระตุนใหคิดหรือจินตนาการ รวมทั้งเกิดอารมณรวมไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรียลลิตี้โชว
นั้นจึงมิใชความจริงแท แตเปน ‘ศิลปะของจิต’ ในขณะที่เรียลลิตี้โชวนั้นแสดงใหเห็นความเปนศิลปะใน
เชิงรูปแบบนิยม อยางไรก็ตามธรรมชาติของเรียลลิตี้โชวก็แสดงใหเห็นวาตัวเรียลลิตี้โชวนั้นเปนศิลปะที่
เกิดจากแนวคิดของสัจนิยมดวยเชนกัน กลาวคือ ผูสรางเรียลลิตี้โชวพยายามสรางรายการใหลักษณะที่
ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏตอสายตาผูชมเปน ‘เรื่องจริง’ ที่เกิดขึ้นขางหนากลอง และใชวิธีการ
ถายทําโดยไมมีบท ไมมีนักแสดง อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาเรียลลิตี้โชวทุกรายการก็ยังไมอาจแสดง
ความเปนจริงที่สมบูรณได เนื่องจากเรียลลิตี้โชวใชสื่อโทรทัศนในการถายทอด ความจริงที่เผยแพรออก
ไปสูผูชมจึงถูกอคติเขาแทรกแลวตั้งแตการใชรูปแบบหรือสไตล มุมมองหรือมุมกลอง องคประกอบภาพ
เลนส ฟลม เปนตน ดังนั้นเรียลลิตี้โชวจึงไมสามารถสรางสรรคความจริงอยางบริสุทธิ์ได
เมื่อพิจารณาเรียลลิตี้โชวโดยนําแนวคิดของอังเดร บาแซงมาทาบมอง ผูวิจัยพบวาเรียลลิตี้โชว
เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางกลุมที่เชื่อในภาพและกลุมที่เชื่อในความจริง เนื่องจากกระบวนการในการ
ผลิตสรางเรียลลิตี้โชวนั้นมีความซับซอนและเกี่ยวของกับการสรางความหมายใหกับผูชม เรียลลิตี้โชวจึง
ปรากฏสิ่งที่เรียกวา ‘พลาสติก’ หรือกระบวนการของการจัดวางและกําหนดสไตลหรือรูปแบบของการ
นําเสนอ ในดานบุคลิกของ ผูแสดง การแตงกาย การแตงหนา ฉากและองคประกอบทุกสวนจนกระทั่งถึง
การแสดงที่ปรากฏใหเห็นผานสื่อโทรทัศน รวมทั้งในขณะที่มีการถายทํามีกระบวนการหนึ่งที่เรียกวา
‘สวิทชิ่ง’ (switching) หรือการตัดสลับภาพซึ่งทําหนาที่ในลักษณะคลายกับ ‘มองทาจ’ และเปนดั่งสถานี
เชื่อมกัน (relay station) หรือเปนตัวเปลี่ยน (transformer) สุนทรียภาพ ซึ่งชวยสรางความหมายและถูก
ฉายออกไปสูอาณาจักรแหงจิตสํานึกของผูชม ตามแนวคิดของบาแซง อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
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ธรรมชาติของเรียลลิตี้โชว ผูวิจัยพบวา กระบวนการทํางานของเรียลลิตี้โชวในสวนที่เปนการทํางานของ
กลองมีลักษณะของการเปดเผยความจริง โดยปลอยใหคนดูเฝามองเหตุการณที่เกิดขึ้นเอง แตมีจุดตาง
จากภาพยนตรของกลุมที่เชื่อในความจริงตรงที่เรียลลิตี้โชว แมเรียลลิตี้โชวจะมิไดใชวิธีการตัดตอเฉก
เชนการผลิตภาพยนตรแตไดใชวิธีการตัดสลับภาพดังที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งเทากับวาภาพที่ปรากฏตอ
ผูชมยังคงเปนภาพในลักษณะที่ผูกํากับ “ตองการ” ใหผูชมไดเห็น ปรากฏการณดังกลาวนี้จึงเปนความ
แตกตางของเรียลลิตี้โชวเมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร

3. รูปแบบที่หลากหลายของเรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะแหงการสะทอนภาพชีวิต
มนุษย
เรียลลิตี้โชวแตละรายการไดทําหนาที่สะทอนภาพของชีวิตและสังคมมนุษยในทุกมิติ เห็นไดจาก
ความหลายหลายและการพัฒนาสรางสรรค รูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนการนําเสนอเรียลลิตี้โชวผานสื่อ
โทรทั ศ น เพื่ อ ให ส ามารถนํ า เสนอภาพของมนุ ษ ย ใ นทุ ก สาขา อาชี พ และ ทุ ก แง มุ ม นั ก วิ ช าการและ
ผูเชี่ยวชาญดานเรียลลิตี้โชวไดสังเกตปรากฏการณเรียลลิตี้โชวที่เกิดขึ้นตลอดมา และไดจําแนกรูปแบบ
หรือประเภทของเรียลลิตี้โชวไวดังนี้
1) เรียลลิตี้โชวประเภทสารคดี (documentary-style)
2) เรียลลิตี้โชวประเภทเกมโชว (games show)
3) เรียลลิตี้โชวประเภทปรับปรุงตนเอง/แปลงโฉม (self-improvement/makeover)
4) เรียลลิตี้โชวประเภทปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยหรือความเปนอยู (renovation)
5) เรียลลิตี้โชวประเภททาทายหรือทดลองกับสังคม (social experiment)
6) เรียลลิตี้โชวประเภทหาคู (dating shows)
7) เรียลลิตี้โชวประเภททอลคโชว (talk shows)
8) เรียลลิตี้โชวประเภทซอนกลอง (hidden cameras)
9) เรียลลิตี้โชวประเภทเหนือธรรมชาติ (supernatural and paranormal)
10) เรียลลิตี้โชวประเภทลอเลน หรือเลนตลก (hoaxes)
1) เรียลลิตี้โชวประเภทสารคดี (documentary-style)
ในรายการเรียลลิตี้ทีวีหลายๆ รายการ ผูชมและกลองถูกทําใหกลายเปนผูสังเกตการณโดย
ทางออมดวยการติดตามชมเรื่องราวเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและกิจกรรมของผูคนแตละสาขาอาชีพ
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ภาพยนตรที่นําเสนอเรื่องราวลักษณะนี้ถูกขนานนามวาเปน “แผนประกาศความจริง ” (fly on the wall)
หรือโทรทัศนแหงความจริง (factual television) เรื่องราวหรือโครงเรื่องสรางขึ้นโดยผานการตัดตอภาพหรือ
การวางแผนในดานสถานการณตางๆ ถาผลลัพธออกมาในรูปของละครเราอารมณ (soap operas) อาจจะ
เรียกการนําเสนอประเภทนั้นวา ‘ละครกึ่งสารคดี’ ซึ่งมาจากศัพทในภาษาอังกฤษวา “docusoap” หรือ
“docudrama” หรือในการแสดงบางประเภทอาจมีลักษณะและเทคนิคของการถายภาพยนตรที่นําเสนอ
ความจริ ง (cinéma vérité) โดยที่ ผูถายทํามีลั กษณะเปน เสมือนผู สัง เกตการณ รายการเรียลลิ ตี้โชว
ประเภทสารคดีสามารถจําแนกออกเปนรูปแบบยอยๆไดหลายรูปแบบดังนี้
ก. เรียลลิตี้โชวประเภทใชชีวิตในสภาพแวดลอมพิเศษ (special living environment)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้มีการคัดเลือกผูเขาแขงขันในรายการ ซึ่งเปนผูที่ไมเคยรูจักกันมากอนให
มาอยู ร ว มกั น ในสภาพแวดล อ มที่ ถู ก สร า งขึ้ น มา กรณี ตั ว อย า งของรายการประเภทนี้ ไ ด แ ก รายการ
“The Real World” ซึ่งเปนตนกําเนิดของรายการลักษณะนี้ รายการประเภทนี้เกือบทุกรายการ สมาชิกที่ถูก
คัดเลือกใหเขารวมจะตองเอาชนะความทาทายและอุปสรรคในรูปแบบตางๆที่ทางรายการกําหนดขึ้น จาก
กระแสของรายการ The Real World ตอมาในปค.ศ. 1995 รายการที่มีชื่อวา “Road Rules” ก็ถูกผลิตขึ้น
ตามมา ผูแขงขันในรายการดังกลาวตองเดินทางขามประเทศโดยเพื่อทําภารกิจที่ถูกกําหนด กรณีรายการ
“Big Brother” เปนอีกรายการหนึ่งของเรียลลิตี้ประเภทนี้ที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางในหลายประเภททั่ว
โลก มีการผลิตรายการดังกลาวในเวอรชั่นของแตละประเทศ นอกจากนี้กรณีรายการ “The 1900 House”
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของรายการเรียลลิตี้ประเภทนี้ ผูแขงขันในรายการดังกลาวถูกกําหนดใหใชชีวิตและ
ทํางานในลักษณะเดียวกับผูคนในยุคสมัยและสถานที่ในชวงประวัติศาสตรที่ทางรายการกําหนด ตอมา
ในชวงค.ศ. 2001 รายการ “Temptation Island” ไดถูกผลิตขึ้น โดยนําเสนอเรื่องราวของคูรักหลายคูที่ถูก
กํา หนดให อ ยู บ นเกาะแห ง หนึ่ ง และล อมรอบไปด ว ยคนโสด จุ ดประสงค ข องรายการต องการทดสอบ
ความสัมพันธและขอตกลงที่คูรักแตละคูมีใหกัน อีกกรณีหนึ่งไดแกรายการ “U8TV: The Lofters” ที่
ผสมผสานรูปแบบรายการประเภทใชชีวิตในสภาพแวดลอมพิเศษเขากับรายการที่นําเสนอกิจกรรมของคน
ในสาขาอาชีพตางๆหรือผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แลวนําบุคคลดังกลาวนั้นมาใชชีวิตอยูรวมกันใน
หอง หองหนึ่งที่สมาชิกผูไดรับเลือกใหเขามารวมรายการตองทําหนาที่เปนเจาบาน ภาพกิจกรรมตางๆ
ภายในบานจะถูกถายทอดผานสถานีโทรทัศนประเภทเก็บเงินผูชมรายการ หรือ ‘เคเบิล ทีวี’ รายการ
ดังกลาวนี้เปนรายการโทรทัศนที่ออกอากาศในประเทศแคนาดา
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ข. เรียลลิตี้โชวประเภทเกี่ยวกับชีวิตบุคคลมีชื่อเสียง (celebrities)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้มักจะนําเสนอชีวิตประจําวัน ตลอดจนความเปนอยูของบุคคลผูมีชื่อเสียง
ตัวอยางเชนรายการ “The Anna Nicole Show” “The Osbournes” “Newlyweds: Nick and Jessica”
“Hey Paula!, Hammertime” “Hogan Knows Best” และ “Brooke Knows Best” เปนตน เรียลลิตี้โชว
บางรายการ อาจนําบุคคลผูมีชื่อเสียงไปใชชีวิตตามสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ทางรายการกําหนดและตอง
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ตัวอยางรายการลักษณะนี้ไดแก “..Celebrity Big Brother” “The Simple
Life” “Tommy Lee Goes to College” “The Surreal Life” และ “I'm a Celebrity... Get Me out of
Here!” “VH1” กรณีรายการตางๆที่กลาวมาแลวขางตนไดทําใหเกิดศัพทใหมในการเรียกขานรายการ
ประเภทคือ คําวา "Celebreality"
ค. เรี ยลลิ ตี้โชว ป ระเภทเกี่ยวกับ เรื่องราวของบุคคลในสาขาอาชีพตางๆหรือผู มี ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน (professional activities)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้นําเสนอเรื่องราวทํางานของบุคคลในสาขาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญใน
ดานตางๆ กําลังปฏิบัติหนาที่ในแตละวัน หรือทําโครงการบางสิ่งบางอยางตั้งแตตนจนจบ โดยไมมีการนํา
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาในรายการเพื่อชวยเหลือหรือตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจตางๆ กรณี
รายการตัวอยางที่เปนที่รูจักไดแก เรียลลิตี้โชวรายการ “COPS” เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ออกอากาศตั้งแตปค.ศ. 1989 รายการดังกลาวนับเปนรายการเรียลลิตี้โชวที่ออกอากาศ
ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของเรียลลิตี้โชว กรณีตัวอยางอื่นๆของรายการประเภทนี้ในประเทศตางๆ
ไดแก Miami Ink, The First 48, American Chopper และ Deadliest Catch ออกอากาศในประเทศ
สหรัฐอเมริกา Airport, Police Stop! และ Traffic Cops ออกอากาศในประเทศอังกฤษ Border Security
และ Bondi Rescue ออกอากาศในประเทศออสเตรเลีย และรายการ Motorway Patrol ออกอากาศที่
ประเทศนิวซีแลนด เปนตน นอกจากนี้เครือขายสถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวีอยาง TLC และ A&E ไดเปดชอง
สถานีเพื่อถายทอดรายการประเภทนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งกรณีรายการ “Bands on the Run” ที่ออกอากาศ
ในปค.ศ. 2001 เปนอีกกรณีหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของเรียลลิตี้โชวรูปแบบใหมที่มีการพัฒนาขึ้น
รายการดังกลาวนําเสนอเรื่องราวของกลุมนักดนตรี 4 กลุมที่ออกเดินทางไปสถานที่ตางๆเพื่อทําเพลงและ
ปฏิบัติกิจกรรมเสมือนเปนศิลปนในวงการเพลง แตรายการไดกําหนดใหมีการแสดงและกลุมนักดนตรีตอง
ตอสูกันวากลุมไหนจะสามารถหาเงินไดมากกวากัน
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2) เรียลลิตี้โชวประเภทเกมโชว (games show)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้มีรูปแบบของการแขงขันในลักษณะที่ตองการกําจัดคูแขง โดยทั่วไป ผูเขา
แขงขันจะถูกบันทึกภาพในขณะที่อยูรวมกันในสภาพแวดลอมที่จํากัดขอบเขต และตองเอาชนะกันเพื่อให
ไดรับรางวัลในการแขงขัน ในเรียลลิตี้โชวหลายกรณี ผูเขาแขงขันอาจตองออกจากการแขงขันไปทีละคน
จนกระทั่งเหลือคนหรือทีมเพียงทีมเดียวที่จะถูกเรียกวาผูชนะ หรือ “เดอะวินเนอร” หรือเรียลลิตี้โชวบาง
กรณีจะมีการกําจัดผูแขงขันทีละครั้ง โดยใหมีการ ‘โหวต’ เพื่อหาผูที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดจะเปนผูชนะ
การโหวตนั้นทําโดยวิธีการตางๆเชนใหผูชมเปนผูโหวตเพื่อตัดสิน หรือใหผูเขารวมการแขงขันดวยกันโหวต
บางกรณีมีคณะกรรมการเปนผูตัดสิน หรือบางครั้งอาจใชวิธีการทั้งสามวิธีรวมกันในการโหวต กรณีรายการ
เรียลลิตี้โชวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกไดแก “Big Brother” ผูเขาแขงขันในรายการดังกลาวใชชีวิตอยูรวมกันใน
บานหลังหนึ่ง โดยที่ผูแขงขันจะตองออกจากบานไปทีละคนโดยความเห็นของผูชมรายการหรือ หรือในกรณี
รายการที่ออกอากาศในประเทศสหรัฐอเมริ กาผูเขารวมการแขงขันดวยกันจะเปนผูลงความเห็นวาใคร
จะตองออกจากบาน สวนในกรณีรายการเรียลลิตี้โชวอยาง Idol series, America's Got Talent, Dancing
with the Stars, และ Celebrity Duets นั้นนับวาเปนรูปแบบเรียลลิตี้โชวที่เปนการนําเอารายการประเภท
คนหาบุคคลที่มีความโดดเดน หรือที่เรียกวา “Star Search” กลับมาทําในรูปแบบใหม แมวาเรียลลิตี้โชว
ประเภทนี้จะนําประเพณีในการคนหาบุคคลที่ความสามารถหรือโดดเดนมานําเสนอ อยางไรก็ตามเรียลลิตี้
ดังกลาวไดนําวิธีการของเรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันที่มีการ ‘คัดออก’ ใหเปนสวนหนึ่งของรูปแบบใน
รายการพรอมกันนั้นไดเปดโอกาสใหผูชมโหวตหรือลงคะแนนใหผูแขงขันคนใดคนหนึ่งตองออกจากรายการ
ไป ขอสังเกตสําหรับรายการประเภทที่ใชคําเรียกวา ‘Idol’ มักจะใหผูเขาแขงขันใชชีวิตอยูรวมกันในระหวาง
ที่รายการออกอากาศ แตอาจไมมีการถายทอดกิจวัตรประจําวันของผูเขาแขงขัน อยางไรก็ตามผูชมอาจรับ
ความบันเทิงจากการไดเห็นปฏิสัมพันธระหวางผูแขงขันกับผูตัดสินในรายการ ในเวลาตอมาเรียลลิตี้โชว
ประเภทการแข ง ขั น ได รั บ การยกระดั บ ให เ ป น รายการที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ คุ ณ ภาพ โดยสถาบั น
American Primetime Emmy Awards ผูมอบรางวัลใหกับรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพไดเสนอชื่อของเรียล
ลิตี้โชว 2 รายการไดแก American Idol และ Dancing with the Stars วาเปนรายการเรียลลิตี้โชวประเภท
แขงขันที่มีความโดดเดนตอวงการบันเทิงอเมริกัน เกมโชวในยุคสมัยใหมอยางรายการ Weakest Link,
Greed, Who Wants to Be a Millionaire?, American Gladiators, Dog Eat Dog และDeal or No Deal
รายการที่กลาวมาขางตนนี้ยังไมอาจนับไดวาเปนเรียลลิตี้โชวได เพราะมีลักษณะและรูปแบบรายการที่
ก้ํากึ่ง ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแกกรณีรายการทีมีชื่อวา The Price Is Right, Jeopardy! รายการดังกลาวนี้
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เกิดขึ้นโดยมีการถายทําในสตูดิโอของสถานีโทรทัศนแหงหนึ่งในชวงเวลาสั้นๆ กระบวนการผลิตทําอยาง
ประณีตและใชงบประมาณคอนขางสูง มีการทําเพลงประกอบเพื่อใหเราอารมณ รวมทั้งยังไดตั้งรางวัล
สําหรับผูชนะไวสูงกวารายการโชวที่ผานมาในอดีต เนื่องจากทางรายการไดกําหนดใหผูแขงขันเผชิญกับ
สถานการณที่คอนขางเสี่ยงอันตราย แตก็มีขอเสนอเปนเงินรางวัลที่มีมูลคาสูง นอกจากนี้ความสนุกของ
รายการเกิดขึ้นจากการไดเห็นปฏิสัมพันธระหวางผูแขงขันกับผูเปนเจาบานหรือผูดูแลรายการ ปจจัยตางๆที่
กลาวมาทําใหรายการประเภทนี้ไดรับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งเปนเวลาเดียวกับที่เรียลลิตี้โชวเกิดขึ้นอยาง
มากมาย จนทําใหผูชมวางตําแหนงแหงที่ใหกับรายการประเภทนี้ใหอยูภายใตรมของเรียลลิตี้โชวแตใน
ขณะเดียวกันก็ยังถูกจัดใหรายการอยูในประเภทของรายการเกมโชวดวย
นอกจากรายการที่กลาวไปแลวขางตน ยังปรากฎรายการในลักษณะเรียลลิตี้โชวประเภทแขงขัน
รูปแบบใหมขึ้นอีก เชน กรณีของ “Star Academy” ซึ่งเปนรายการที่นําเอารูปแบบของรายการ “Big
Brother” และ “Idol” มารวมไวดวยกัน นอกจากนี้ยังมีกรณีของรายการ “The Biggest Loser” และ “The
Pick-up Artist” ที่นําเอารูปแบบของการแขงขันมาผสานกับรายการที่ผูแขงขันตองเอาชนะตนเอง สําหรับ
กรณีของรายการ “American Inventor” เปนการนํารูปแบบของรายการประเภท ‘Idol’ มาใชกับสิ่งของหรือ
สินคาแทนที่จะนําเสนอเรื่องของผูคน และสําหรับกรณีรายการ “Making the Band “ และ “Project
Greenlight” ไดอุทิศสวนแรกของฤดูกาลในรายการเพื่อคัดเลือกผูชนะ และในสวนที่สองของรายการจะ
นําเสนอบุคคลหรือทีมที่ชนะรวมกันทํางานที่ไดรับโจทยจากทางรายการ
เรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันที่ไดรับความนิยมในปจจุบันสามารถจําแนกออกเปนรูปแบบยอยได
ดังนี้
ก. เรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันจับคู (dating-based competition)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้นําเสนอผูเขาแขงขันหนึ่งคนที่ตองเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตนเองมาก
ที่สุดมาเปนคูรัก ตลอดการแขงขันทั้งฤดูกาล ผูที่มีคุณสมบัติจะถูกกําหนดใหอยูในบริเวณและสถานการณ
ที่ทางรายการวางแผนไว และในระหวางการแขงขันจะมีการคัดผูที่ไมไดรับเลือกออกไปจนกระทั่งเหลือผู
แขงขันกับคูรักที่เหมาะสมเพียงเทานั้นเมื่อสิ้นสุดรายการ ในชวงปค.ศ. 2001-2003 เรียลลิตี้โชวประเภทนี้
กลายเป น รายการแนวหลั ก ที่ โ ดดเด น เหนื อ เรี ย ลลิ ตี้ ป ระเภทอื่ น ในเครื อ ข า ยของการออกอากาศใน
สถานีโทรทัศนของประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอยางเรียลลิตี้โชวประเภทนี้ไดแก รายการ “The Bachelor” ที่
นําตนแบบมาจากรายการ “The Bachelorette” “For Love or Money” “Paradise Hotel” “Temptation
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Island” “Average Joe “และ “Farmer Wants a Wife” เปนตน และที่ออกอากาศในปจจุบันไดแกรายการ
“Flavor of Love” ที่นําตนแบบมาจากรายการ “Flavor of Love” รวมทั้ง “Rock of Love “และ
“The Cougar”
ข. เรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันหางาน (job search)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้ ผูเขาแขงขันจะตองทําภารกิจตางๆที่ตรงกับทักษะในสาขาอาชีพของตน
และจะไดรับการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการในสาขาอาชีพนั้นๆวาจะสามารถอยูตอไปหรือ
ตองออกจากรายการ เรียลลิตี้โชวประเภทดังกลาวนี้มักจะนําเสนอเกี่ยวกับการหางานที่ผูชนะจะไดรับ
รางวัลในรูปของสัญญาใหทํางานในบริษัทที่มีชื่อเสียงตามสาขาของงานในอาชีพตางๆ กรณีตัวอยางของ
รายการประเภทนี้ ได แ ก รายการ “Popstars” ออกอากาศเปน ครั้ง แรกในปค.ศ. 1999 ตอมาในเดือน
พฤษภาคม ป ค.ศ. 2003 เกิดรายการประเภทนี้ขึ้นอีกที่มีชื่อวา “America's Next Top Model” ซึ่งเปน
รายการที่ เ กี่ ย วกั บ การหางานแต เ พิ่ ม เติ ม การนํ า เสนอให มี ลั ก ษณะที่ แ สดงอารมณ ใ นเชิ ง ละคร และ
สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในรายการไมมีการเขียนบทไวลวงหนา ตัวอยางของเรียลลิตี้โชวประเภทแขงขัน
หางานที่ มี ชื่อเสี ยงรายการอื่ น ๆได แ ก “The

Apprentice” (รายการที่แขง ขัน ในเรื่องทักษะทางการ

บริหารธุรกิจ) “Hell's Kitchen” (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพพอครัว) “Shear Genius”
(รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพชางตัดผม), Project Runway (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของ
อาชีพนักออกแบบเสื้อผา) “Top Chef “(รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพนักทําอาหาร) “Top
Design” (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพนักออกแบบตกแตงภายใน) “Stylista” (รายการที่
เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพบรรณาธิการแฟชั่น) “Last Comic Standing” (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขัน
ของอาชีพนักแสดงตลก) “The Starlet and Scream Queens” (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพ
นักแสดงหญิง) “I Know My Kid's a Star” (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของเด็กและเยาวชนที่ตองการ
เปนดารานักแสดง) “On the Lot” (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพคนทําภาพยนตร) “The Shot”
(รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของอาชีพชางภาพ) “So You Think You Can Dance” (รายการที่เกี่ยวกับ
การแขงขันของอาชีพนักเตน) และ “MuchMusic VJ Search” (รายการที่เกี่ยวกับการแขงขันของคนจัด
รายการดนตรี ท างโทรทั ศน ) เป น ต น เรี ย ลลิ ตี้โชวบ างรายการใชรูป แบบเดี ยวกับ เรีย ลลิ ตี้โ ชวป ระเภท
ชีวประวัติคนดังหรือบุคคลมีชื่อเสียง รายการในรูปแบบนี้ผูแขงขันจะไมถูกคาดหวังใหทํางานในสายงานที่
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รายการกําหนด ในสวนของรางวัลมักจะนําไปมอบใหกับการกุศล เชนกรณีรายการที่มีชื่อวา “Deadline”
และ “The Celebrity Apprentice”
ค. เรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันดานกีฬา (sports)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้สรางขึ้นเพื่อนําเสนอภาพการแขงขันของนักกีฬาอาชีพที่พยายามจะสราง
ชื่อเสียงของตนในดานการกีฬา กรณีรายการ “The Club” ที่ผลิตขึ้นในปค.ศ. 2002 เปนเรียลลิตี้โชว
รายการแรกที่ทําใหกีฬาอยูในรูปของเรียลลิตี้ทีวี โดยทางรายการไดสรางสมาคมหรือคลับกีฬาจําลองขึ้น
เพื่อแขงขันกับสมาคมกีฬาที่มีอยูจริง โดยเปนกีฬาที่นํากฎกติกาของกีฬาฟุตบอลในประเทศออสเตรเลียมา
ใชในการแขงขัน ผูชมสามารถชวยเลือกผูเลนที่ตนเองชอบในแตละสัปดาหดวยการ ‘โหวต’ หรือลงคะแนน
นิยมให รายการ “The Big Break” เปนอีกกรณีหนึ่งของรายการเรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันดานกีฬาที่
นําเอาบุคคลที่ปราถนาจะเปนนักกีฬากอลฟมืออาชีพเขามาแขงขันกันและมีการคัดหรือกําจัดผูที่แพออกที
ละคนจนเหลือผูชนะเพียงคนเดียวในรายการ สวนกรณีรายการ “The Contender” เปนเรียลลี้โชวการ
แขงขันตอยมวยที่มีเรื่องอื้อฉาว เนื่องจากเปนเรียลลิตี้โชวรายการแรกที่ผูแขงขันกระทําฆาตัวตายหลังจาก
ที่ถูกคัดออกจากรายการ สําหรับกรณีรายการ “The Ultimate Fighter” ผูแขงขันจะตองอาสาถอนตัวหรือ
แสดงความตองการที่จะออกจากรายการเมื่อถูกกดดันจากคูแขง เรียลลิตี้โชวประเภทกีฬานี้ บางครั้งมิได
เนนการนําเสนอแตเพียงผูชนะการแขงขันเทานั้น แตยังใหโอกาสกับผูรวมการแขงขันที่พายแพดวย ดังกรณี
ของรายการ The Ultimate Fighter นั้นผูบริหารและเจาของ UFC ไดแถลงการณวา การแขงขันในฤดูกาลที่
หนึ่งของรายการ The Ultimate Fighter นั้นเปนการแขงขันที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นผูเขาแขงขันทั้งสองฝายทั้งผู
ชนะและผูพายจึงไดรับขอเสนอใหทําสัญญากับทาง UFC นอกจากนั้นยังไดรับเกียรติใหเปนศิษยเกาดีเดน
หรือ “TUF Alumni” ที่จะเจริญกาวหนาในสมาคม UFC นอกจากนี้ผูแขงขันที่พายแพในรายการเรียลลิตี้
โชวอยาง “World Wrestling Entertainment's Tough Enough” และ “Diva Search” หลายคนไดรับเลือก
ใหเขาทํางานในบริษัทที่มีชื่อเสียงตางๆ เรียลลิตี้โชวไมเพียงแตสรางชื่อใหกับรายการดานการกีฬาเทานั้น
ในดานของนักกีฬาที่เขารวมก็ไดรับชื่อเสียงผานรายการดังกลาวดวย เชน กรณีเรียลลิตี้โชวในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี ชื่ อ ว า “Knight

School” เป น รายการที่ ส นใจนํ า เสนอเรื่ อ งราวของนั ก ศึ ก ษาของ

มหาวิทยาลัยเทคนิคของเมืองเท็กซัส (Texas Tech University) แขงขันกันเพื่อชิงตําแหนงทีมบาสเกตบอล
ชายประจํ ามหาวิ ทยาลั ยภายใต การฝ กซอมของผูฝกหรือ ‘โคช ’ ที่ชื่อวา “Bob Knight” ในประเทศ
สาธารณรัฐไอรแลนดไดเกิดรายการที่มีชื่อวา “RTÉ One's Celebrity Bainisteoir” ซึ่งเปนรายการที่นํา
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บุคคลที่มีชื่อเสียงชาวไอริช 8 คนที่ไมมีทักษะดานการกีฬามาทําหนาที่เปน ‘bainisteoiri’ หรือผูจัดการ
ใหกับทีมฟุตบอลระดับกลางที่ชื่อวา “Gaelic football” และตองนําทีมของตนไปแขงขันในที่ที่มีการจัดการ
แขงขันอยางเปนทางการ
3) เรียลลิตี้โชวประเภทปรับปรุงตนเอง/แปลงโฉม (self-improvement/makeover)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้นําเสนอบุคคลหรือกลุมคนที่ปรับปรุงชีวิตของตนเองใหดีขึ้น บางครั้งผูเขา
แขงขันอาจเปนบุคคลหรือกลุมคนกลุมเดียวกันตลอดทั้งฤดูกาลที่ออกอากาศ เชน ในรายการ “The Swan”
และ “Celebrity Fit” แตรายการทั่วไปมักเปนคนกลุมใหมที่เขามาปรับปรุงตนเองในแตละภาคของการ
ออกอากาศ ทั้งนี้อาจจะมีความแตกตางในดานของเนื้อหา แตในดานของรูปแบบแลวจะคลายคลึงกัน โดย
เริ่ ม ต น ของรายการจะแนะนํ าผู แ ข ง ขั น ที่ มีปญ หา ใหผูช มรับทราบปญ หาที่เ กิดขึ้น จากนั้น จะมีการนํ า
ผูเชี่ยวชาญมาพบกับผูแขงขันที่มีปญหา และใหผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําวาจะตองปฏบัติตัวอยางไรจึงจะ
สามารถปรับปรุงตนเองได ผูเชี่ยวชาญจะใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจตลอดเวลาที่อยูในรายการ ใน
ที่สุด ผูเ ขาแขงขั นจะกลับเข าไปอยูใ นสิ่ง แวดลอมของตนเอง พรอมทั้งเพื่อนๆและครอบครัส ตลอดจน
ผูเชี่ยวชาญที่จะชมเชยและรวมยินดีไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรณีตัวอยางของรายการประเภทนี้
ไดแก "How Do I Look?" (เรียลลิตี้โชวที่ผูเขาแขงขันปรับเปลี่ยนตนเองในดานแฟชั่น) “The Biggest
Loser” และ “Fat March” (เรียลลิตี้โชวที่ผูเขาแขงขันตองลดน้ําหนักของตนเอง), “Extreme Makeover”
(เรียลลิตี้โชวที่ผูเขาแขงขันผาตัดเปลี่ยนแปลงโฉมของตน) “Queer Eye For The Straight Guy” (เรียลลิตี้
โชว ที่ มี ผู ดํ า เนิ น รายการเป น เกย เ ข า ช ว ยเหลื อ ผู เ ข า แข ง ขั น ให เ ปลี่ ย นสไตล ก ารแต ง ตั ว และทรงผม)
“Supernanny, Nanny 911” และ “World's Strictest Parents” (เรียลลิตี้โชวที่มีการดูแลเด็ก) “Made”
(เรียลลิตี้โชวที่ผูเขาแขงขันตองเผชิญกับโจทยที่ทาทายหลากหลาย) “What Not to Wear” (เรียลลิตี้โชวที่
ชวยเปลี่ยนแปลงดานการแตงกายและทรงผม) “Trinny & Susannah Undress” (เรียลลิตี้โชวที่ชวยแปลง
โฉมและนําไปสูการแตงงาน) “Tool Academy” (เรียลลิตี้โชวที่ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล)
“Flavor of Love Girls: Charm School & Rock of Love Girls: Charm School 2” (เรียลลิตี้โชวที่ชวย
พัฒนาเรื่องบุคลิกภาพและมารยาท) “From G's to Gents” (เรียลลิตี้โชวที่ชวยปรับปรุงตนเอง) “The Girls
of Hedsor Hall” (เรียลลิตี้โชวที่ชวยพัฒนาเรื่องบุคลิกภาพและมารยาท) และ “The Bad Girls Club &
Bad Girls Road Trip” (เรียลลิตี้โชวที่ชวยปรับปรุงตนเอง)
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4) เรียลลิตี้โชวประเภทปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยหรือความเปนอยู (renovation)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้นําเสนอเรื่องราวของการปรับปรุงในดานการใชชีวิตของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง อาจเป น ในด า นของที่ อ ยู อ าศั ย สถานที่ ทํ า งาน หรื อ พาหนะ เป น ต น กรณี ร ายการในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่จัดอยูในประเภทนี้ไดแก “This Old House” เริ่มออกอากาศในปค.ศ. 1979 สําหรับใน
ประเทศอังกฤษไดแกรายการ “Changing Rooms” ออกอากาศในปค.ศ. 1996 ซึ่งตอมารายการดังกลาวนี้
ถูกผลิตขึ้นอีกครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อวา “Trading Spaces” และเปนรายการเรียลลิตี้โชว
ประเภทปฏิ รู ป หรื อ เปลี่ ยนแปลงความเป น อยูรายการแรกที่นํา เอารูป แบบของรายการเกมโชว เ ข ามา
ผสมผสานโดยใหมีผูแขงขันที่แตกตางกันไปในแตละสัปดาห เรียลลิตี้โชวรายการอื่นๆที่จัดอยูในประเภท
ปฏิรูปไดแก “Extreme Makeover: Home Edition” “Debbie Travis' Facelift” “Designed to Sell”
“While You Were Out” และ Holmes on Homes. Pimp My Ride และ “Overhaulin” ซึ่งเปนรายการที่
นําเสนอการสรางพาหนะขึ้นใหม เรียลลิตี้ประเภทนี้บางรายการอยาง “Restaurant Makeover” and
“Ramsay's Kitchen Nightmares” นําเสนอทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตกแตงและรายชื่อของรานอาหารที่
ไมประสบความสําเร็จแตถูกนํามาสรางขึ้นใหม เรื่องราวที่เกี่ยวกับการ “ปรับปรุงหรือแปลงโฉม” ไดถูกนําไป
เผยแพรในรายการเรียลลิตี้ของอังกฤษ เชนกรณีของรายการ “Life Laundry” ที่นําเสนอเรื่องราวของคนที่
กลายเป น นั ก ตุ น ข า วของ ใช ชี วิ ต อยู ใ นสภาพซ อ มซอ และในที่ สุ ด ได ป รั บ ปรุ ง ชี วิ ต ของตนเองให ดี ขึ้ น
เนื่องจากลักษณะของความเปนเกมโชวที่เขามา ทําใหเรียลลิตี้โชวบางรายการถูกจัดใหอยูในตําแหนงที่
ก้ํากึ่งระหวางความเปนเรียลลิตี้ทีวี และความเปนเกมโชวในรูปแบบดั้งเดิม มีผูที่ถกเถียงวาหัวใจสําคัญของ
ความแตกตางนั้นอยูที่เรื่องราวของมนุษยและความขัดแยงของเรียลลิตี้โชว รวมทั้งการใหความสําคัญกับ
กระบวนการผลิตและขอมูลที่มีมากกวารายการในรูปแบบดั้งเดิม กรณีรายการ “This Old House” ที่เริ่ม
ออกอากาศในปค.ศ. 1979 นั้น ไดเปนการริเริ่มใหมีการปรับปรุงบานที่แตกตางกันหลายหลังใหเสร็จสิ้น
ในชวงฤดูกาลที่ออกอากาศ นักวิจารณดานสื่อ “Jeff Jarvis” แสดงความเห็นวา “รายการดังกลาวถือเปน
ตนฉบับของรายการเรียลลิตี้โชว”
5) เรียลลิตี้โชวประเภททาทายหรือทดลองกับสังคม (social experiment)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้เปน การทําการทดลองกับสังคมเพื่อใหเกิดอารมณ ความขัดแยง และ
บางครั้งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางรายการประเภทนี้ไดแก รายการ “Wife Swap” เริ่มออกอากาศ
ในปค.ศ. 2003 ทางชอง 4 ของสถานที่โทรทัศน ABC และออกอากาศติดตอกันถึง 4 ฤดูกาล รายการ
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ดังกลาวนี้นําบุคคลที่มีคานิยมแตกตางกันมาใชชีวิตอยูรวมกันในสัง คมที่มีการกําหนดกฎเกณฑตางๆ
ชวงเวลาสั้นๆและทําใหผูเขารวมรายการไดเรียนรูจากประสบการณที่ไดรับในรายการ นอกจากรายการดังที่
กลาวไปแลวขางตน รายการที่จัดอยูในเรียลลิตี้ประเภทนี้ยังไดแก กรณีรายการที่ออกอากาศทางสถานี ITV
ที่มีชื่อวา “Holiday Showdown” และรายการของสถานี Oxygen ที่มีชื่อวา “The Bad Girls Club
(รายการนี้แสดงใหเห็นภาพการใชชีวิตและการกระทําตางๆที่เกิดขึ้นระหวางผูรวมรายการ) นอกจากนี้ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 4 ไดแกรายการ “Secret Millionaire” และรายการ “Faking It” ซึ่งเปนรายการชุดที่คน
ที่เขารวมรายการตองเรียนรูทักษะใหมๆและตองขามผานอุปสรรคตางๆจนทําใหกลายเปนผูเชี่ยวชาญใน
ทักษะนั้นๆ และกรณีของเรียลลิตี้โชวรายการ “Shattered” เปนรายการชุดที่กอใหเกิดประเด็นโตเถียงทาง
สังคมของอังกฤษในปค.ศ. 2004 เนื่องจากจัดการแขงขันและใหรางวัลกับผูที่สามารถใชชีวิตอยูไดนานที่สุด
โดยไมนอนหลับ
6) เรียลลิตี้โชวประเภทหาคู (dating shows)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้ตางจากเรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันจับคูตามที่ไดกลาวมาแลว รายการ
ประเภทนี้บางรายการนําเสนอผูเขาแขงขันหนาใหมทั้งหมด รูปแบบของรายการประเภทนี้เริ่มขึ้นในชวงป
ค.ศ. 1960 โดยมีรายการที่มีชื่อวา “The Dating Game” เปนตนแบบ รายการประเภทนี้ในยุคสมัยใหม
ไดแกรายการ “Blind Date” “Matchmaker” “Room Raiders” “Elimidate” “Next” และ “Parental
Control” เปนตน
7) เรียลลิตี้โชวประเภททอลคโชว (talk shows)
แมวารูปแบบของรายการประเภททอล คโชวใ นแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะเปนการสัมภาษณหรือสนทนา
หัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับแขกรับเชิญโดยผูดําเนินรายการหลัก แตตอมาเมื่อเกิดการผลิตรายการในลักษณะ
ที่เรียกวา “trash TV” ที่มุงความบันเทิงที่เกิดจากการพูดคุยเรื่องที่ไมมีสาระเปนหลัก รูปแบบของการผลิต
ดังกลาวไดนําเอาความเปนเรียลลิตี้ทีวีเขามาผสมผสานกับรายการประเภททอลคโชวดวย ตัวอยางรายการ
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้ไดแก “Ricki Lake” “The Jerry Springer Show” “Dr. Phil” และรายการตางๆที่มี
การนําเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญที่คาดวาเรื่องราวของพวกเขาอยูในกระแสความสนใจ โดยทั้งนี้ทาง
รายการจะปลอยโฆษณาสั้ นๆเพื่อให ผูชมสนใจติดตามชมรายการในครั้งตอไป ประเด็นหรือหัวขอการ
สนทนามักจะเปนประเด็นที่รุนแรงและสามารถสรางความนาสนใจ กอใหเกิดอารมณ ความตึงเครียด หรือ
พฤติกรรมที่เกินธรรมดา เมื่อพิจารณาจากโครงสราง อาจพบวารายการประเภทนี้ไมมีความเปนเรียลลิตี้
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โชวที่สมบูรณอันเนื่องมาจากรูปแบบดั้งเดิมที่กําหนดลักษณะของรายการ อยางไรก็ตามรายการประเภทนี้
ไดแสดงใหเห็นถึงชีวิตของบุคคล ที่แมวาจะเกิดจากรูปแบบของการสัมภาษณ แตก็อาจพิจารณาไดวา
รายการประเภทนี้มีสวนหนึ่งที่คลายคลึงที่นําไปสูการขยายสัดสวนของรายการประเภทเรียลลิตี้โชวใ ห
กวางขวางออกไปอีกระดับหนึ่ง
8) เรียลลิตี้โชวประเภทซอนกลอง (hidden cameras)
เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ป ระเภทนี้ มี ลั ก ษณะในการถ า ยทํ า ไม ใ ห ผู ร ว มรายการรู ตั ว โดยอาจสร า ง
สถานการณตางๆ ตัวอย างของรายการประเภทนี้ไดแก รายการ “Candid Camera” ออกอากาศทาง
โทรทัศนเปนครั้งแรกในปค.ศ. 1948 รายการดังกลาวนี้นับเปนผูบุกเบิกของรายการที่เรียกวาเรียลลิตี้โชว
รายการประเภทนี้ในยุคปจจุบันที่เปนที่รูจักไดแก “Punk'd" “Trigger Happy TV” “The Jamie Kennedy
Experiment” “Just For Laughs Gags" “Howie Do It” และ “Rio Ferdinands World Cup Windups”
รวมทั้งรายการชุดอยางรายการที่มีชื่อวา “Scare Tactics” และ “Room 401” ก็จัดเปนรายการเรียลลิตี้โชว
ประเภทซอนกลองดวยเช นเดียวกัน แมวาจุดประสงคของรายการจะตองการทําใหผูรวมรายการตกใจ
มากกวาจะสรางความขบขันใหพวกเขา ขอสังเกตของรายการประเภทนี้คือ มิใชเรียลลิตี้โชวประเภทซอน
กลองทุกรายการจะสามารถใชการสรางสถานการณในลักษณะของละครเวทีได ตัวอยางของกรณีนี้ไดแก
รายการที่มีชื่อวา “Cheaters” รายการดังกลาวเจตนาใชวิธีการซอนกลองเพื่อบันทึกภาพผูตองสงสัยที่โกง
หุนสวนของตน เมื่อรายการแพรภาพออกไป รายการก็ถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับการนําเสนอความจริงดังกลาว
เมื่ อมี การรวบรวมหลั กฐานต างๆ ฝ ายเจ าทุกขห รือโจทยไดเผชิญหนากับหุนสวนที่ตองสงสัย ดวยการ
ชวยเหลือของผูดําเนินรายการ
9) เรียลลิตี้โชวประเภทเหนือธรรมชาติ (supernatural and paranormal)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้เริ่มจากรายการโทรทัศนของ MTV ที่ออกอากาศในปค.ศ. 2000 ที่มีชื่อวา
“MTV's Fear” รายการดังกลาวนี้เปนรายการที่นําเสนอสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเกินปกติ โดยใหผูเขารวม
รายการอยูในสถานการณที่นาตื่นกลัว ที่เรียกเปนศัพทเทคนิควา “paranormal” และในกรณีของรายการ
ชุดที่มีชื่อวา “Celebrity Paranormal Project” ซึ่งเปนรายการที่มีวัตถุประสงคหลักคือสืบหาความจริง
นอกจากนี้ยังมีรายการที่จัดอยูในประเภทนี้ไดแกรายการที่มีชื่อวา “Scariest Places on Earth” ที่ทาทายผู
รวมรายการดวยการเอาตัวรอดใหไดจากการสืบสวน รายการอยาง “Paranormal State” และ “Ghost
Hunters” ก็เกิดขึ้นจากการหาผูกลาที่จะเผชิญเรื่องที่เหนือธรรมชาติ รวมไปถึงรายการที่มีชื่อเสียงเชน
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“Fear Factor” และ “Scare Tactics” ที่ใหผูรวมรายการเผชิญชะตากรรมกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติและมี
จุดประสงคที่จะสรางความตกใจหรือรังเกียจกับผูแขงขัน โดยทั่วไปแลวเรียลลิตี้โชวประเภทนี้จะมีรูปแบบที่
คล า ยกั บ รายการที่ มี ก ารถ า ยทํ า ในยามค่ํ า คื น หรื อ ที่ เ รี ย กว า “night

vision” จะให ค วามรู สึ ก ที่ ต อ ง

ระแวดระวัง และมักใชกลองบันทึกภาพขนาดเล็กที่เรียกวา “hand held” โดยการถายทําจะเห็นมุมภาพที่ดู
แปลก มักมีการขึ้นคําบรรยายเกี่ยวกับสถานที่และเวลาใตภาพ มีภาพไฟที่ลุกอยางรวดเร็ว และเปนการ
ถายทําในแบบฉบับของ MTV รวมทั้งไมมีการใสเพลงประกอบที่ใหอารมณ
10. เรียลลิตี้โชวประเภทลอเลน หรือเลนตลก (hoaxes)
เรียลลิตี้โชวประเภทนี้ ตลอดทั้งรายการจะเปนการลอเลนกับบุคคลคนหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง
โดยที่พวกเขาไมทราบวากําลังถูกแกลงหรือเลนตลกอยู สมาชิกคนอื่นๆในรายการมักเปนนักแสดงที่ถูก
วาจางเพื่อใหมาลอเลนหรือแกลงทําสถานการณตางๆโดยที่คนถูกแกลงไมทราบความจริง รายการเรียลลิตี้
โชวประเภทนี้เริ่มเปนครั้งแรกในปค.ศ. 2003 ในรายการที่มีชื่อวา “The Joe Schmo Show” ตอมารายการ
ประเภทนี้ก็ไดถูกผลิตขึ้นอยางตอเนื่องไดแก “My Big Fat Obnoxious Boss” (รายการนี้ไดรับอิทธิพลมา
จากรายการ The Apprentice), “My Big Fat Obnoxious Fiance, Hell Date” (รายการนี้ไดรับอิทธิพลมา
จากรายการ Blind Date) “Superstar USA” (รายการนี้ไดรับอิทธิพลมาจากรายการ American Idol)
“Space Cadets” (รายการนี้ทําใหผูรวมรายการเชื่อวาพวกเขาสามารถบินได “Punk'd” (เปนรายการที่เลน
ตลกกับบุคคลผูมีชื่อเสียงวาพวกเขากําลังตกอยูสถานการณวิกฤตตางๆ) “The $25 Million Hoax” (เปน
รายการที่ผูหญิงคนหนึ่งทําใหเพื่อนและครอบครัวของเธอเชื่อวาเธอถูกรางวัลใหญจากล็อตเตอรี่) และ
“Invasion Iowa” (เปนรายการที่ผูคนทั้งเมืองถูกทําใหเชื่อวา William Shatner จะมาสรางภาพยนตรที่เมือง
นี้) และ “Reality Hell” (รายการนี้มีการเปลี่ยนกลุมเปาหมายและสถานที่ใหหลากหลายในทุกภาคของ
รายการ) นอกจากนี้ยังมีรายการที่ชื่อวา “Boy Meets Boy” และ “Joe Millionaire” ที่พยายามใหขอมูลที่
ไมถูกตองกับสมาชิกในรายการเพื่อจุดประสงคในการสรางเสียงหัวเราะใหกับผูชม
เรียลลิตี้โชวทุ กรูปแบบที่กลาวถึงขางตน แสดงใหเห็นถึงการทําหนาที่ของเรียลลิตี้โชวในฐานะ
ศิลปะการแสดงผานสื่อที่สะทอนภาพชีวิตของมนุษยในทุกมิติ โดยผานการพัฒนารูปแบบของเรียลลิตี้โชว
ใหมีความหลากหลายและมีบทบาทตอในการถายทอดประสบการณทางอารมณใหกับมนุษย
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4. คุณคาทางสุนทรียภาพของเรียลลิตี้โชว
อเล็กซานเดอร กอตทรีบ โบมการเทน (Alexander Gottrib Baumgaten) นักปรัชญาชาว
เยอรมันและบิดาแหงสุนทรียศาสตรผูใหความหมายของคําวา Aesthetic หรือสุนทรียศาสตรไววา
หมายถึง การรับรูความรูสึกทางประสาทสัมผัส และสุนทรียภาพ คือ ความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของ
ความงามที่มีอยูในสรรพสิ่งตางๆ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ และทั้งที่มนุษยสรางขึ้น อันเกิดจากความพึง
พอใจในความสุ ข ที่ ไ ด สั ม ผั ส กั บความงามโดยปราศจากความคิด เปน เจา ของและหวัง ผลตอบแทน
นอกจากนี้ การตัดสินทางสุนทรียศาสตร คือ การที่เราใชจิตใจแสดงปฏิกิริยาตอสภาพการณใน
สิ่งแวดลอม หรือการที่จิตประเมินคาวัตถุที่มีคุณคาทางความงาม ที่เราใหเกิดความรูสึกภายในจิตใจ
แมวาความงามจะขึ้นอยูกับจิต แตก็ไมไดขึ้นอยูกับการเลือกตามใจชอบ หากแตตองขึ้นอยูกับคุณคาที่มี
อยูในวัตถุนั้นๆ ดวย (พดุงศักดิ์ คชสําโรง. www1.finearts.cmu.ac.th. Online)
คุณคาทางสุนทรียะ แตกตางจากคุณคาทางเศรษฐกิจ ที่เปนราคาของวัตถุ แตเปนคุณคาตอ
จิตใจ ความงามเกิดขึ้นดวยอารมณ มิใชดวยเหตุผล ความคิด หรือขอเท็จจริง คนที่เครงครัดตอเหตุผล
หรือ เพงเล็งไปที่คุณคาทางวัตถุจะไมเห็นความงาม คนที่มีอารมณละเอียดออนไหว จะสัมผัสความงาม
ไดงายและรับไดมาก ความงามใหความยินดี ใหความพอใจไดทันทีโดยไมตองมีเหตุผล ความยินดีนั้น
เกิดขึ้นเองโดยไมมีการบังคับ ความงามนั้นเกี่ยวของกับวัตถุก็จริง แตมิไดเริ่มที่วัตถุ มันเริ่มที่อารมณ
ของคน ดังนั้น ความงามจึงเปนอารมณ เปนสุขารมณหรือเปนอารมณที่กอใหเกิดความสุนทรียซึ่ง เปน
1 ใน 3 สิ่งที่กอใหเกิดความสุขกับมนุษย ซึ่งไดแก ความดี ความงาม และความจริง ผูที่ยอมรับและ
เห็นใน คุณคาของทั้งสามสิ่งนี้ จะเปนผูมีความสุข เนื่องจากความงามเปนอารมณ เปนสิ่งที่อยูใน
ความรูสึก นึกคิด ความงามจึงเปนนามธรรม ดังนั้น การสรางสรรคงานศิลปะ ก็เปนการถายทอดความ
งามผาน สื่อวัสดุตาง ๆ ออกมา เพื่อใหผูอื่นไดสัมผัส ไดพบเห็น ไดรับรู สื่อตาง ๆ จะเปนตัวกระตุนให
ผูชม เกิดอารมณทางความงามที่แตกตางกันตามคานิยมของแตละบุคคล

ความงามไมใชศิลปะ

เนื่องจากวา ความงามไมจําเปนตองเกิดจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ในธรรมชาติก็มีความงามเชนกัน
เชน บรรยากาศ ขณะที่พระอาทิตยขึ้น หรือตกดิน ความสวยงามสดชื่นของดอกไม ทิวทัศนธรรมชาติ
ตาง ๆ เปนตน
งานศิลปะที่ดีจะใหความพึงพอใจในความงามแกผูชมในขั้นแรก และจะใหความสะเทือนใจที่
คลี่คลายกวางขวางยิ่งขึ้นดวยอารมณทางสุนทรียะของผลงานศิลปะนั้นในขั้นตอไป

ความงามในงาน
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ศิลปะออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความงามทางกาย (physical beauty) เปนความงามของรูปทรงที่
กําหนดเรื่องราว หรือเกิดจากการประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุ เปนผลจากการจัดองคประกอบทาง
ศิลปะ 2) ความงามทางใจ (moral beauty) ไดแก ความรูสึก หรืออารมณที่แสดงออกมาจากงานศิลปะ
หรือ ที่ผูชมสัมผัสไดจากงานศิลปะนั้นๆ ในงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ มีความงามทั้ง 2 ประเภทอยูรวมกัน แต
อาจแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง มากนอยขึ้นอยูกับประเภทของงาน เจตนาของผูสรางและการรับรู
ของผูช มดวย ความงามในศิล ปะ เปนการสรางสรรคลวน ๆ ไมเ กี่ยวของกับความงามวัตถุใ น
ธรรมชาติ เปนความงามที่แสดงออกได แมในสิ่งที่นาเกลียด หัวขอ เรื่องราว หรือเนื้อหาที่ใชสรางงาน
นั้นอาจนาเกลียด แตเมื่อเสร็จแลว ก็ยังปรากฎความงามที่เกิดจากอารมณที่ศิลปนแสดงออก
ดังนั้น ความงามจึงเปนศาสตรอยางหนึ่ง ที่วาดวยความงามที่ศิลปนแสดงออกในงานศิลปะ ซึ่ง
เรียกวา "สุนทรียศาสตร" มีขอความที่ใชกัน มาตั้งแตสมัยเรอเนซองคจนถึงทุกวันนี้วา "ศิลปะมิไดจําลอง
ความงาม แตสรางความงามขึ้น" ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา "ศิลปะเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจากความคิด
สรางสรรคเพื่อใหเกิดความงาม และความพึงพอใจ ที่มนุษยไดสรางสรรคสืบเนื่องกันมาตั้งแตอดีตอัน
ยาวนานจนถึงปจจุบัน และจะสรางสรรคสืบตอไปในอนาคตใหอยูคูกับเผาพันธุมนุษยไปตราบนาน
เท า นาน โดยมี ก ารสร า งสรรค พั ฒ นารู ป แบบต า ง ๆ

ออกไปอย า งมากมายไม มี ที่ สิ้ น สุ ด

(http://www.prc.ac.th/newart/webart/art_meaning.html.Online.)
การประเมินคาเรียลลิตี้โชวในมิติของสุนทรียภาพ ตองอาศัยการศึกษาทฤษฎีทางศิลปะซึ่งเปน
สวนสําคัญในการใหนิยาม ความหมาย และคุณคาของศิลปะ โดยมีกลุมทฤษฎีสําคัญของโลกไดถูก
จําแนกไว 4 กลุมคือ กลุมที่เชื่อวาศิลปะคือการเลียนแบบ กลุมที่เชื่อวาศิลปะคือรูปทรง กลุมที่เชื่อวา
ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก และกลุมที่เชื่อวาศิลปะคือความคิด ในกรณีเรียลลิตี้โชวที่เกี่ยวของ
กับการประเมินคาจัดอยูในคําอธิบายของกลุมที่เชื่อและประเมินคาของศิลปะคือการเลียนแบบ หรือ
Art as Representation และศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก หรือ Art as Expression กลาวคือ
ในกรณี ข องศิ ล ปะคื อ การเลี ย นแบบนั้ น ได นํ า แนวคิ ด มาจากนั ก ปรั ช ญาคนสํ า คั ญ ในสมั ย กรี ก คื อ
อริสโตเติล แนวคิดดังกลาวมีความสําคัญตอการอธิบายคุณคาของศิลปะการแสดงรูปแบบตางๆ อาทิ
นาฎศิลป ดนตรี และการละคร ทฤษฎีศิลปะคือการเลียนแบบของอริสโตเติลไดใหคุณคาศิลปะการแสดง
ในฐานะที่สามารถนําผูชมเขาไปสูโลกของอุดมคติ หรือโลกของตัวแบบ
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สําหรับกลุมที่เชื่อวาศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก เมื่อนํามาพิจารณาคุณคากรณีเรียล
ลิตี้โชวพบวา หนาที่ของศิลปนหรือนักแสดง คือ การโนมอารมณของผูชมใหไดอยางที่ตัวศิลปนตองการ
ดังนั้นกรณีของเรียลลิตี้โชวที่มีกระบวนการสรางศิลปนจนสามารถโนมนาวจิตใจของคนดูใหเกิดความ
คลั่งไคลจึงเปนกระบวนการในการสรางศิลปนใหเปนศิลปนแท อยางไรก็ตามศิลปนแทกรณีของเรียลลิตี้
โชวไดถูกนําไปเชื่อมโยงและกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคา
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนแบบของเรียลลิตี้โชวกับศิลปะการแสดง
ในแขนงละครและภาพยนตร ผลการศึกษาพบวา เรียลลิตี้โชวจัดเปนศิลปะการแสดงรูปแบบหนึ่งที่มี
กระบวนแบบที่เ หมือนและแตกตางจากศิลปะสองแขนงที่กลาวมา แตมีอัตลักษณที่โดดเดนคือเปน
ศิล ปะการแสดงที่มี ความสั ม พั นธ กับสื่ อโดยเฉพาะอย างยิ่ ง สื่ อโทรทัศน นอกจากนี้เ รียลลิตี้โชว ยัง มี
องค ประกอบทุ กประการที่ แ สดงให เ ห็นถึ ง ความเปน ศิลปะเฉกเชน ศิล ปะการละครและภาพยนตรที่
เกิดขึ้นกอนหนา และเมื่อเรียลลิตี้โชวมีฐานะเปนศิลปะการแสดง จึงทําใหสามารถกลาวไดวาเรียลลิตี้
โชวนั้นมีคุณคาทางสุนทรียภาพ โดยผูวิจัยไดพิจารณาคุณคาและสุนทรียภาพของเรียลลิตี้โชวโดยอาศัย
แนวคิ ด ในเรื่ อ งความงามในงานศิ ล ปะดั ง ที่ ก ล า วไปข า งต น ว า จํ า แนกออกเป น 2

ประเภทคื อ

1) ความงามทางกาย (physical beauty) เปนความงามของรูปทรงที่กําหนดเรื่องราว หรือเกิดจากการ
ประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุ เปนผลจากการจัดองคประกอบทางศิลปะ 2) ความงามทางใจ
(moral beauty) ไดแก ความรูสึก หรืออารมณที่แสดงออกมาจากงานศิลปะหรือ ที่ผูชมสัมผัสไดจาก
งานศิลปะนั้นๆ
การศึกษาเรียลลิตี้โชว ผูวิจัยพบวามีความงามทั้ง 2 ประเภทคือ ความงามทางกายและความ
งามทางใจอยูรวมกัน กลาวคือ ในประเด็นเรื่องความงามทางกาย เรียลลิตี้โชวเปนศิลปะที่มีกระบวน
แบบและมีการทํางานตลอดจนการวางแผนการสรางสรรคงานที่มีความสลับซับซอน และเปนศิลปะที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการเลาเรื่องราวและการถายทอดความงดงามของความเปนมนุษยในทุกแงมุม ผูชม
งานศิลปะการแสดงเรียลลิตี้โชวจะไดเห็นพฤติกรรมและการใชชีวิตของมนุษยที่เต็มไปดวยเรื่องราว
นอกจากนี้ภาพที่ปรากฏผานจอโทรทัศนที่แสดงใหเห็นทาทาง การเคลื่อนไหวและการแสดงออกของ
มนุษยที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมตางๆ ทําใหพิจารณาไดวา เรียลลิตี้โชวมีการประสานกลมกลืนของ
ทัศนธาตุ ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการทํางานของฝายผลิตรายการที่จัดวางองคประกอบทางศิลปะให
ผูแสดงในเรียลลิตี้โชวมีความหมายในฐานะสุนทรียวัตถุเมื่อปรากฏสูสายตาผูชม
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ในประเด็นเรื่องความงามทางใจ ผูวิจัยพบวา เรียลลิตี้โชวเปนศิลปะการแสดงผานสื่อที่สามารถ
กระตุน และใหประสบการณทางอารมณในระดับสูงสุดกับผูชมที่ไดสัมผัส เนื่องจากเรียลลิตี้โชวเปน
ศิลปะการแสดงที่นําเสนอและเปดเผยใหเห็นอารมณของความเปนมนุษยในทุกมิติ ที่มีทั้งความสุข เศรา
รัก โลภ โกรธ หลง ฯลฯ อันเปนอารมณสากลที่มนุษยทุกคนสามารถเขาถึงและรับรู ตลอดจนซาบซึ้ง
รวมกัน เมื่อผูชมไดรับรูเรื่องราวที่โศกเศรา และไดเห็นอารมณของผูแสดงในรายการเรียลลิตี้โชว ก็อาจ
เกิดความงดงามทางสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจ ซึ่งในบางกรณีอาจนําไปสูความสงสาร (pity) เห็นใจ (fear)
และอาจนําผูชมไปสูความเขาใจในชีวิต (enlightenment) ของตนเองและผูอื่น และกอใหเกิดความรูสึก
บริสุทธิ์ทางจิตใจ (catharsis) ในลักษณะเดียวกันกับการเกิดความงามทางจิตใจเมื่อไดมีประสบการณ
ในการชมละครประเภทแทรจิดี (tragedy) ก็เปนได
นอกจากเรี ยลลิ ตี้โชวจ ะกอใหเกิดคุณ คาหรือความงามทางสุนทรียภาพแลว เรียลลิตี้โชวยัง
ตอบสนองความตองการของมนุษยใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับอารมณ 2) ระดับสมอง และ 3) ระดับจิตใจ
1) ระดับอารมณ
ในระดับอารมณ เรียลลิตี้โชวมีคุณคาในการตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยใน
การพักผอนหยอนใจ (diversion) ดวยคุณลักษณะและธรรมชาติของเรียลลิตี้โชวที่สําคัญคือการให
“ความบันเทิง” ซึ่งเปนคุณคาที่ไดรับการยกยองวาสําคัญที่สุดประการหนึ่งของความเปนศิลปะการแสดง
นอกจากนี้เรียลลิตี้โชวยังมีความสามารถในการกระตุนอารมณ (stimulation) ไมทําใหรูสึกเหนื่อยหนาย
เฉื่อยชา ซึ่งชวยใหผูชมไดเกิดพลังในการทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งเรียลลิตี้โชวยังสามารถทําใหเกิดความ
เขาใจในชีวิต ตนเองและเพื่อนมนุษย ซึ่งเปนการตอบสนองในระดับแสงสวางในจิตใจ (illumination)
เฉกเชนที่สดใส พันธุมโกมลไดอธิบายไวถึงจุดมุงหมายของศิลปะการละคร
2) ระดับสมอง
ในระดับสมอง เรียลลิตี้โชวกรณีรายการตางๆ แสดงเนื้อหาสาระที่มีคุณคา และใหแงคิดหรือ
ความเห็นที่เปนประโยชนตอผูชม หรือชวยกระตุนใหผูชมใชความคิดพิจารณาปญหาตางๆ ในขณะที่
เรียลลิตี้โชวใหความบันเทิง และมีศิลปะในการเสนออยางครบถวน
3) ระดับจิตใจ
เรียลลิตี้โชวในฐานะที่เปนศิลปะการแสดงผานสื่อมีความสามารถในการนําเสนอและเปดเผย
ใหเห็นถึงเรื่องราวของความเปนมนุษยในทุกแงมุม และยังสามารถสองสะทอนใหเห็นความเชื่อถือ ความ
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นิยม ปรัชญาความคิด ความปราถนา ตลอดจนขอดีขอเสียของมนุษยในแตละสังคมวัฒนธรรมได ดังนั้น
เรียลลิตี้โชวทําใหเห็นมนุษยในวงกวาง และทําใหผูที่ไดสัมผัสประสบการณชมเกิดความเขาใจมนุษย อัน
ไดแกตัวเราและผูอื่น ซึ่งเปนคุณคาในระดับจิตใจและเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของศิลปะการแสดงในอัน
ที่จะเขาใจปญหาชีวิตและธรรมชาติที่ลึกล้ําของมนุษย

สรุป
จากการศึกษาพบวา เรียลลิตี้โชวเปนศิลปะการแสดงที่ปรากฏในรายการโทรทัศนที่นําเสนอ
เรื่องราวของบุคคลธรรมดาผานเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลายโดยมีวัตถุประสงคใหผูชมเขาใจและ
ยอมรั บว าสิ่ ง ที่ ตนได รั บชมนั้ น คื อ ‘ความจริ ง ’ เฉกเชน ความจริง ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ จ าก
การศึกษายังพบวาเรียลลิตี้โชวทุกรายการตางมีองคประกอบสําคัญ คือ 1) เปนรายการที่มีการบันทึก
เหตุการณและพฤติกรรมของบุคคลดวยกลองถายภาพเคลื่อนไหวและถายทอดภาพผานสื่อโทรทัศน
2) บุคคลผูแสดงพฤติกรรมในรายการเปนบุคคล ‘จริง’ ที่ถูกคัดเลือกมาจากสวนตางๆ ของสังคม เพื่อ
แสดงใหเห็นวาบุคคลเหลานี้มิใชนักแสดงอาชีพ หรือมีสภาพที่เรียกวา “nonactors” 3) การแสดงออก
ของบุคคลในรายการเรียลลิตี้โชวเปนการแสดงพฤติกรรมตามความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลโดยมิได
มี ‘บท’ ที่กําหนดใหเห็นชัดเจนวาตองแสดงเปนตัวละครหรือบุคคลอื่น ซึ่งเปนลักษณะของการแสดง
ประเภทที่ถูกเรียกวา “nonscripted” 4) เรื่องราวในรายการเกิดขึ้นจากการ ‘สรางสถานการณที่ไมปกติ
ธรรมดา’ หรือเรียกวา “extraordinary situation” โดยทีมงานผูผลิตรายการ 5) การสรางสถานการณที่
ไมปกติธรรมดาในรายการตองนําไปสูนาฏการณหรือการแสดงออกทางอารมณที่ไมแนชัด (dramatic
uncertainty) ของบุคคลผูแสดงในรายการ 6) ขนบของการชมรายการเปนลักษณะของการ ‘ถ้ํามอง’
(voyeurism) คลายกับการไปแอบดู หรือสอดสอง จับจองพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยที่เขาไมรูตัว และ
7) รายการเรียลลิตี้โชวทุกรายการจะตองใหความบันเทิงกับผูชม
เมื่อพิจารณาความหมายของศิลปะการแสดง ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหปรากฏการณเรียลลิตี้โชว
ทําใหพบวา ธรรมชาติของเรียลลิตี้โชวมีมิติที่แสดงใหเห็นลักษณะของความเปนศิลปะการแสดงมากกวา
การนําเสนอความจริงโดยธรรมชาติ เนื่องจากเรียลลิตี้โชวไดทําหนาที่นําเสนอภาพและเรื่องราวของ
มนุ ษย รวมทั้ ง สื่ อ สารผ า นภาพเคลื่ อนไหว การกระทํ า และคํา พู ด ตลอดจนถ ายทอดความคิ ดและ
จินตนาการ ความปรารถนาในจิตใจของมนุษยแตละสวนในสังคม ใหมนุษยผูอื่นไดรับรู โดยทั้งนี้ผูแสดง
ในกรณีเรียลลิตี้โชวไดแสดงออกและถายทอดถึงความเปนตัวตนในฐานะหรือบทบาทของความเปน
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มนุษย ที่มีอารมณ ความรูสึก ชีวิตและจิตใจ ซึ่งการแสดงออกดังกลาวไดสรางประสบการณและการรับรู
ใหกับผูชมจํานวนมหาศาลไดเชนเดียวกับศิลปะการแสดงประเภทอื่น นอกจากนี้เรียลลิตี้โชวยังเปน
ศิลปะการแสดงที่อยูบนฐานความเชื่อที่วา มนุษยทุกคนลวนทําหนาที่หรือมีความสามารถในการเปนผู
แสดงหรือเปนตัวละครในโลกที่เต็มไปดวยเรื่องราวหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดได ซึ่งความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการชมเรียลลิตี้โชวนั้นอยูที่การไดเห็นนักแสดงมีปฏิกิริยาและแสดงอารมณความรูสึกจริง
ของตนออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุนเรา นอกจากความสนุกเพลิดเพลินผูชมซึ่งเปนมวลชนยังไดรวมรับรูและ
เรียนรูถึงเรื่องราวของความเปนมนุษยและวิธีการเผชิญอุปสรรคปญหาตางๆ ซึ่งประสบการณจากการ
ชมทําใหตอบสนองความตองการของมนุษยใน 3 ระดับคือ ระดับอารมณ สมองและจิตใจ ดังนั้นเรียลลิตี้
โชวจึงถือไดวาเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญในการสื่อสารและสรางประสบการณรวม
ใหกับมนุษยชาติในทุกแงมุม
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บทที่ 5
เรียลลิตี้โชวกับการดํารงอยูในสังคมวัฒนธรรมไทย
บทนี้ ผู วิ จั ย ต อ งการตอบวั ต ถุ ป ระสงค แ ละตอบคํ า ถามการวิ จั ย ข อ ที่

1

คื อ การศึ ก ษา

ศิลปะการแสดงผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิตี้โชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย รวมทั้ง
ตอบคําถามในประเด็นรายการเรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดง มีความเปนมาอยางไร มีปฏิสัมพันธ
กับเงื่อนไขในพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอยางไร ทั้งนี้ผูวิจัยจําแนกขอมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะหไวเปนประเด็นการศึกษาตามลําดับดังนี้
1. การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวในตางประเทศ
2. การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย
2.1 ยุคเริ่มตน ความบันเทิงกระแสวัฒนธรรมขามชาติกับการเขาสูสังคมไทย
(พ.ศ. 2540-2545)
2.2 ยุคดัดแปลง แทรกซึมและผนึกเขากับสังคมและวัฒนธรรมไทย
(พ.ศ. 2546-2547)
2.3 ยุครุงเรือง แขงขันและขับเคี่ยวของเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย
(พ.ศ.2548-2550)
2.4 ยุคปรับตัวของเรียลลิตี้โชวกับการดํารงอยูในสังคมไทย
(พ.ศ.2551-ปจจุบัน)

1. การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวในตางประเทศ
‘เรียลลิตี้โชว’ ปรากฏครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูนําในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ตั้งแตป ค.ศ.1948 (พ.ศ. 2491) ในรายการโทรทัศนชื่อ “Allen Funt’s Candid Camera” ตั้งชื่อตามนาม
ของผูผลิตรายการ คือ อลันด ฟนท (Allen Funt) กอนหนานี้หนึ่งป ฟนทผลิตรายการวิทยุที่มีชื่อวา
“Candid Microphone” หลังจากการผลิตรายการดังกลาว เขาเกิดความคิดที่จะทํารายการโทรทัศนที่มี
‘การสรางสถานการณพิเศษ’ ใหผูคนที่ผานไปมาไดปะทะกับสถานการณตางๆ โดยไดแอบบันทึกภาพ
และเสียงดวยกลองถายภาพเคลื่อนไหว อันเปนปฏิกิริยาของ ‘คนกับสถานการณ’ ขางตน โดยที่ไมใหผู
ถูกถายทํารูตัว กอนที่จะนําภาพไปออกอากาศทางโทรทัศน ในชวงปเดียวกันนี้เองยังปรากฏรายการ
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โทรทัศนที่มีการนําอาสาสมัครมาแขงขันและใหผูชมลงคะแนนเสียงหรือที่เรียกวา ‘โหวต’ (vote) ใหกับ
ผูที่มีความสามารถในรายการสองรายการที่มีชื่อวา “Ted Mack's Original Amateur Hour” และ
“Arthur Godfrey's Talent Scouts” (Rowan. 2000: Online)

ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 1 รายการ “Candid Camera” ผลิตโดย Allen Funt แพรภาพในป ค.ศ 1948
รายการนี้ถือเปนจุดกําเนิดของเรียลลิตี้โชวในโลกทุนนิยมตะวันตกและเปนรายการที่ปฏิวัติการ
ถายทอดเรื่องราวของบุคคลจริงใหแตกตางไปจากรายการที่มีมากอนหนา ดวยกระบวนการของ
การผลิตรายการและสรางเรื่องราวที่ไมมีการเขียนบทไวลวงหนา
ที่มา: http://www. virginmedia.com. Online.
ภาพประกอบ 2 Allen Funt และผูชมรายการ “Candid Camera”
ที่มา: Bob Banner. http://www.museum.tv/candidcamera. Online.
นับตั้งแตเริ่มทศวรรษ1950 (ตั้งแตพ.ศ. 2493) เปนตนมา ปรากฏการณของรายการทาง
โทรทัศนมีรูปแบบที่ใหความสนใจกับการถายทําดวยกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กเพื่อใหได
ภาพปฏิกิริยาและพฤติกรรมของผูแขงขันมากขึ้น เชนกรณีรายการเกมโชวที่มีชื่อวา “Beat the Clock”
และ “Truth or Consequences” ซึ่งเปนรายการแขงขันที่ผูเขารวมตองเผชิญกับเหตุการณที่ไมคาดฝน
ต างๆ นานา นอกจากนี้ ยัง มี ร ายการโทรทัศนที่มี การเขี ยนบทใหมีการสัม ภาษณผูเ ข าแขง ขั น ที่เ ป น
นักแสดงดวยกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็ก (candid camera) ที่มีชื่อวา “Groucho Marxhosted game show” และ “You Bet Your Life”
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เนื้อหาของรายการทั้งสองชวงตนแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการสรางภาพหรือเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับการแขงขันของ ‘คนจริง’ นอกจากรายการดังกลาว การถายทอดการแขงขันประกวดนางงาม
อเมริกา (Miss America) ในป ค.ศ.1954 (พ.ศ. 2497) ที่ผูชนะจะไดเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ และการออกอากาศของรายการชุดทางวิทยุที่มีชื่อวา “Nightwatch” ซึ่งเปนรายการที่มี
การบันทึกเสียงและเรื่องราวของตํารวจในเมืองคัลเวอร รัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวง
ระหวางป ค.ศ 1954 – 1955 (พ.ศ. 2497-2498) รวมทั้งการออกอากาศอยางตอเนื่องในระหวาง
ค.ศ. 1950–1959 (พ.ศ. 2493-2501) ของรายการชุด (series) ที่มีชื่อวา “You Asked For It” ซึ่งเปน
รายการที่ ผู ช มมี ส ว นกํ า หนดเนื้ อ หาและเหตุ ก ารณ ที่ ต อ งการชมร ว มกั บ ที ม ผู ผ ลิ ต รายการได
จากปรากฏการณที่ออกอากาศผานสื่อทั้งโทรทัศน และวิทยุในประเทศสหรัฐอเมริกาดังที่กลาวไปขางตน
มีสวนชวยปูทางใหกับการพัฒนารูปแบบของเรียลลิตี้ทีวีในเวลาตอมา
ในป ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2506) ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนประเทศในกลุมทุนนิยมที่ทรงอิทธิพล
ทางความคิดและการสรางคานิยมทางวัฒนธรรม ไดมีการผลิตรายการชุดออกอากาศเผยแพรเปนครั้ง
แรกขึ้นที่สถานีโทรทัศนแกรนาดา (Granada Television) ในชื่อวา “Seven UP!” รายการนี้มีรูปแบบเปน
การสั มภาษณ บุคคลธรรมดาสิ บสองคนที่ มีอายุ 7 ปและเปนผูที่ม าจากสวนตางๆของสังคมอังกฤษ
โดยรายการจะถายทอดปฏิกิริยาที่มีตอชีวิตประจําวันของเด็กทั้งสิบสองคน โครงสรางของของรายการ
ไดถูกวางไวในลักษณะของชุดการสัมภาษณโดยมิไดมีองคประกอบในดานการวางโครงเรื่อง อยางไรก็
ตาม กรณีของรายการดังกลาวนี้ ทําใหเกิดรูปแบบใหมของรายการโทรทัศนที่มีหัวใจสําคัญของรายการ
อยูที่การเปลี่ยนบุคคลธรรมดาใหกลายมาเปนผูมีชื่อเสียงซึ่งเปนตนแบบและแกนสาระใหกับรายการ
เรียลลิตี้โชวในทุกยุค ตอมาในป ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2508) ภาพยนตรเรื่อง “Chelsea Girls” กํากับการ
แสดงโดยศิลปนผูมีชื่อเสียงระดับโลก Andy Warhol ไดออกฉายสูผูชมและไดรับการวิพากยวิจารณจาก
The Radio Times Guide to Film 2007 วาเปนภาพยนตรที่ไมมีการใหทิศทางในดานโครงเรื่อง
รายการวิทยุดังกลาวเรียกภาพยนตรของวารโฮลในเชิงตําหนิวา ‘เรียลลิตี้ทีวี’ (Baracaia. 2006: Online)
ในชวงเวลาหลั ง จากนั้ น ไดปรากฏรายการโทรทัศนที่นับวาเปนเรียลลิตี้โชวรายการแรกที่มี
ลั ก ษณะเป น เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว เ ต็ ม รู ป แบบและแสดงเรื่ อ งราวของบุ ค คลจริ ง ที่ ช วนติ ด ตาม คื อ รายการ
“An American Family” ซึ่งถือกําเนิดขึ้นในป ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) รายการนี้ไดนําเสนอภาพชีวิต
ความเปนอยูของครอบครัว William C. Loud ชาวเมืองซานตาบารบารา แคลิฟอรเนีย รายการนี้ไดสราง
เรื่องราวที่ทําใหชาวอเมริกันที่มีความอยากรูอยากเห็นไดติดตามดูชีวิตในครอบครัวของวิลเลียม ผาน
กลองที่เคลื่อนไหวเปนเวลาถึง 7 เดือน โดยมีเครก กิลเบิรก (Craig Gilbert) ทําหนาที่เปนผูผลิตรายการ
(producer) และตั ดต อรายการที่มี ความยาว 300 ชั่วโมงใหเ หลือ 12 ตอน เนื้อหาในรายการ
An American Family มีทั้งการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว การหยาราง แมแตการเปดเผยของลูกชาย
คนโตวา เขาเปนพวกรักรวมเพศตอหนาพอผูซึ่งทราบความจริงไปพรอมกับผูชมทั่วประเทศ ในเวลา 7
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เดือนหลังจากที่กลองตามเก็บภาพชีวิตของครอบครัวลาวด ‘Reality’ หรือ ‘ความเปนจริง’ ที่ถูกนําเสนอ
ผานสื่ อชุ ดนี้ ก็ จ บลงด วยความเศร าโศก เมื่อภรรยาของวิล เลียม ตัดสิน ใจบอกเลิกการใชชีวิตคูกับ
วิลเลียมตอหนาผูชมรายการกวาสิบลานคนทั่วประเทศ

ภาพประกอบ 3 ครอบครัว William C. Loud ในรายการโทรทัศน “An American Family”
เรียลลิตี้โชวรายการแรกในประวัติศาสตรเรียลลิตี้โชวของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะ
เปนรายการเรียลลิตี้โชวเต็มรูปแบบและมีสวนสําคัญตอการพัฒนารูปแบบของเรียลลิตี้โชว
ในเวลาตอมา
ที่มา: http://www.documentarysite.com. Online.
หากพิจารณากรณีรายการ “An American Family” ในเชิงโครงสรางและการนําเสนอพบวา
กรณีรายการ An American Family มีลักษณะและรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวในลักษณะที่คลายคลึง
กับการเลาเรื่องของรายการประเภทสารคดี เนื่องจากยังคงใชองคประกอบในดานเรื่องราวและบุคคลจริง
มาใชกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูชม ตอมาในป ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) รายการในรูปแบบ
เดียวกันไดถูกผลิตขึ้นในประเทศอังกฤษในชื่อวา “The Family” เปนรายการที่ติดตามชีวิตของครอบครัว
Wilkins ซึ่ ง เป น เรื่ อ งราวของครอบครั ว ชนชั้ น แรงงาน หลั ง จากนั้ น ปรากฏรายการเรี ย ลลิ ตี้ ที วี อี ก
3 รายการในลักษณะเดียวกันที่มีชื่อวา “Chuck Barris: The Dating Game, The Newlywed Game
และ The Gong Show” รายการทั้ง 3 รายการนี้นําเสนอภาพชีวิตบุคคลผูยินยอมเผยความเปนสวนตัว
และศักดิ์ศรีของตนผานรายการโทรทัศน ลักษณะของรายการไดกลายเปนตนแบบใหกับการนําเสนอ
เรียลลิตี้โชวในยุคตอมา (James. 2003: Online)
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ในเข า สู ป ลายทศวรรษ ในป ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ได มี ก ารผลิ ต รายการที่ ชื่ อ ว า
“One Man and His Dog” ซึ่งเปนรายการชุดที่เสนอเรื่องราวการแขงขันสุนัขเลี้ยงแกะในประเทศอังกฤษ
นับเป น การป ดฉากทศวรรษนี้ ดวยรายการเรียลลิตี้โชวอีกลักษณะหนึ่ง ที่แมจะมีเ นื้อหาและรูปแบบ
ที่เปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม เรียลลิตี้โชวตั้งแตเริ่มกําเนิดจนเขาสูชวงเวลานี้ยังคงโครงสรางหลักของ
ศิลปะการแสดงประเภทนี้คือ ความจริง คนจริง เรื่องจริงไวตลอดมา
ปจจุบันรูปแบบของรายการเรียลลิตี้โชวที่ปรากฏในโลกตะวันตกมีความเชื่อมโยงกับสังคมและ
ชีวิตประจําวันของผูคน ทําใหรูปแบบรายการโทรทัศนประเภทเรียลลิตี้โชวมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ดังปรากฏใหเห็นในชวงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงตนทศวรรษ 1990 กรณีเรียลลิตี้โชวรายการหนึ่งที่มี
ความเชื่อมโยงกับสังคมคือ เรียลลิตี้โชวที่มีชื่อวา “COPS” เปนรายการโทรทัศนที่ออกอากาศเปน
ครั้งแรกในฤดูใบไมผลิของปค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) รายการดังกลาวไดเขามาในจังหวะที่สถานีโทรทัศน
มีความตองการใหเกิดรายการใหม เนื่องจากสมาคมนักเขียนแหงสหรัฐอเมริกาประทวงหยุดงานในชวง
ปค.ศ. 1988 (Peterson. 2007: Online) COP จึงเปนรายการที่เขามาในชวงเวลาที่เหมาะสม รายการนี้
นําเสนอภาพของเจาหนาที่ตํารวจขณะปฏิบัติหนาที่ปราบอาชญากร สิ่งที่พิเศษของรายการคือลักษณะ
การถายทําและการนําเสนอมุมมองของภาพ โดยที่มีการถายทําดวยกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด
เล็กที่เรียกวา ‘camcorder’ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใหความรูสึกเสมือนชมภาพยนตรที่เปนเหตุการณเกิดขึ้น
จริง
สวนอีกกรณีหนึ่งคือ รายการชุดที่มีชื่อวา “Nummer 28” เปนรายการที่ออกอากาศทางชอง
สถานีโทรทัศนประเทศฮอลแลนดในป ค.ศ.1991 เปนรายการแรกในประวัติศาสตรของเรียลลิตี้โชวที่มี
การริเริ่มแนวคิดในการนําบุคคลแปลกหนาเขามาอยูรวมกันภายใตสิ่งแวดลอมเดียวกัน ในระยะเวลาที่
รายการกําหนด รวมทั้งมีการบันทึกภาพเหตุการณที่เขมขน (Hi-light) เขาไวเพื่อนํามาเผยแพรตอผูชม
รายการ Nummer 28 นับเปนผูบุกเบิกรูปแบบรายการเรียลลิตี้โชวที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน รวมทั้ง
ไดกลายเปนมาตรฐานใหกับเรียลลิตี้โชวในเวลาตอมา ดวยการใชเทคนิคใหมีเพลงประกอบในรายการ
เพื่ อช วยเร าอารมณ และมีการโปรยภาพเหตุการณตางๆ ขึ้นในรายการ ประกอบเสียงการสารภาพ
‘ความจริง’ ของสมาชิกตัวแสดงในรายการผูทําหนาที่เปนคนเลาเรื่อง หนึ่งปถัดมา แนวคิดในลักษณะ
เดี ยวกั นของรายการดั ง กล า วนี้ ไ ด ถู ก สถานีโ ทรทั ศ น MTV นํ าไปใช ใ นการผลิ ตรายการที่ มี ชื่อ ว า
“The Real World” ผูสรางสรรครายการ Nummer 28 อีริค ลาทัวร (Erik Latour) อางวารายการ
The Real World ไดแรงบันดาลใจโดยตรงจากรายการของเขา (Raymond van den Boogaard.1996)
อยางไรก็ตาม ผูผลิตรายการ The Real World กลับชี้แจงวา แทจริงแลวรายการของเขาไดรับแรงบันดาล
ใจในการผลิตจากรายการ An American Family (Keveney. 2007: Online)
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ในเวลาตอมา นักวิจารณรายการโทรทัศนนามวา Charlie Brooker อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
และการเขาสูอุตสาหกรรมโทรทัศนของเรียลลิตี้โชววา เรียลลิตี้โชวนาจะเขามาพรอมกับระบบการตัดตอ
ภาพเพื่องานวีดิทัศนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เรียกวา ‘non-linear’ ในชวงปค.ศ 1989 ระบบตัดตอ
ดังกลาวนี้ ทําใหงานตัดตอภาพเพื่อนําไปใชในงานภาพยนตรวีดิทัศนที่เคยยากกลับงายและรวดเร็วขึ้น
รวมทั้งยังประหยัดกวาการตัดตอภาพยนตรที่ตองถายทําดวยกลองที่ใชฟลม
ในป ค.ศ.1997(พ.ศ. 2540) สถานีโทรทัศนสวีเดน ไดออกอากาศรายการที่มีชื่อวา “Expedition
Robinson” สร างสรรค โดยชาลี พาร สั น (Charlie Parsons) ผูผ ลิตรายการโทรทัศน ที่มีชื่อเสีย ง
ระดับประเทศ รายการดังกลาวนี้ไดกลายเปนตนแบบใหกับการผลิตรายการที่มีชื่อวา “Survivor” ซึ่งเปน
รายการที่ถูกผลิตซ้ําในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย รูปแบบของรายการเปนการผสมผสานรายการ
Nummer 28 และรายการ Real World เขาไวดวยกันโดยรายการทั้งสองมีแนวคิดในเรื่องการแขงขันและ
กําจัดคูแขง สมาชิกที่ไดรับเลือกใหมาอยูรวมกันในรายการจะตองตอสูเอาชนะกัน จนกระทั่งเหลือผูรอด
หรือผูชนะเพียงหนึ่งคนในรายการเทานั้น รายการในลักษณะนี้ถูกจัดอยูในประเภทรายการ ‘กําจัดคูแขง’
และในชวงเวลาใกลเคียงกัน สถานีโทรทัศนของประเทศอังกฤษไดนําเสนอรายการที่มีชื่อวา “Changing
Rooms” เริ่มออกอากาศในปค.ศ. 1996 รายการดังกลาวนําเสนอเรื่องราวของคูสามีภรรยาหลายคูที่
ตกแตงบานใหกัน รายการดังกลาวนี้นับเปนรายการเรียลลิตี้โชวรายการแรกที่ถายทอดแนวคิดเกี่ยวกับ
การปรับปรุงตนเอง (self-improvement) หรือการเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตา (makeover) มาสูวงการ
โทรทัศน
เมื่อเขาสูชวงตนทศวรรษของป ค.ศ. 2000 เปนชวงที่จํานวนประชากรของโลกเพิ่มสูงขึ้น ผูผลิต
รายการเรียลลิตี้โชวเห็นถึงบทบาทของกระแสดังกลาว จึงผลิตรายการเรียลลิตี้โชวขึ้นสองรายการ ไดแก
“Survivor” และ “American Idol” รายการทั้งสองนี้ในเวลาตอมากลายเปนรายการที่ครองความนิยม
ในการรั บชม (Top-rated) เปน อั น ดั บหนึ่ง ตลอดฤดูกาลที่มีการถายทอดในประเทศสหรัฐ อเมริกา
โดยรายการ Survivor ครองความนิยมเปนอันดับหนึ่งในชวงป ค.ศ. 2001-2002 ในขณะที่รายการ
American Idol ครองความนิยมในชวงป ค.ศ. 2004-2005 จากความสําเร็จของรายการทั้งสองทําให
ในชวงป ค.ศ. 2008-2009 มีรายการเกิดขึ้นตามมาอีกหลายรายการดังนี้ “The Amazing Race,
The America's Next Top Model, The Dancing With The Stars, The Apprentice, Fear Factor
และ Big Brother” (Sigesmund. 2001: Online)
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ภาพประกอบ 4 ผูแขงขันในเรียลลิตี้โชวรายการ “Survivor” ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ฤดูกาลแรก รายการนี้ตอมา ไดมีฐานะเปนเรียลลิตี้โชวรายการแรกที่ถูกนําเขามาเผยแพร
ในประเทศไทย
ที่มา: http://realitytv.about.com. Online.

ภาพประกอบ 5 เรียลลิตี้โชวรายการ “Big Brother” ออกอากาศครั้งแรกที่ประเทศเนเธอรแลนด
ในป ค.ศ.1999 ตอมาเรียลลิตี้โชวกรณีดังกลาวนี้ไดกลายเปนความรวมมือระหวางบริษัท
ข า มชาติ กั บ บริ ษั ท ผลิ ต รายการโทรทั ศ น ข องไทยเป น ครั้ ง แรกในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ที่มา: http://onemargaret.wordpress.com. Online.
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ทุกรายการที่กลาวมาขางตนลวนประสบความสําเร็จในการออกอากาศเผยแพรไปยังประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือการที่โลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันมี
ชองสถานีโทรทัศนที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยางนอย 2 สถานีที่อุทิศชองสถานีของตนใหกลายเปนเรียลลิตี้
ทีวีโดยสมบูรณ ไดแก Fox Reality ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานีดังกลาวเริ่มสรางชองเรียลลิตี้ตั้งแต
ป ค.ศ. 2005 และสถานีโทรทัศน Zone Reality ของประเทศอังกฤษ ที่เริ่มออกอากาศเรียลลิตี้โชวใน
ป ค.ศ. 2002 นอกจากนี้ยังมีชองสถานีโทรทัศนเคเบิ้ล อาทิ Viacom’s MTV และ NBC's Bravo ที่สราง
รายการเรียลลิตี้เปนเนื้อหาหลักของทางสถานี ไมค ดารเนล (Mike Darnell) ผูบริหารเรียลลิตี้ทีวีของ
เครือขาย US Fox ไดกลาววา “เครือขายกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนทั้งหลายอยาง NBC, CBS, ABC
และ Fox ตางก็วางแผนที่จะทําเรียลลิตี้โชวสามถึงสี่รายการในแตละฤดูกาลเพราะเปนสิ่งที่เราตองมี”
(Levin. 2007: Online) คํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับเรียลลิตี้โชวและเปน
การแสดงให เ ห็ น ถึ ง บทบาทของเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ใ นฐานะเครื่ อ งมื อ ทางการค า ในวงการธุ ร กิ จ การ
สื่อสารมวลชนในประเทศผูนําในโลกทุนนิยม
ในชวงตนทศวรรษของป ค.ศ. 2000 ผูบริหารเครือขายการสื่อสารในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดง
ความกังวลเกี่ยวกับรายการโทรทัศนประเภทเรียลลิตี้ และพยายามจํากัดวงใหปรากฏในรูปของดีวีดี
(DVD) หรือภาพยนตรในรู ปของแผนที่ฉายเฉพาะภายในครัวเรือนและจดหมายขาวที่สงใหเฉพาะ
สมาชิก แตความเปนจริงปรากฎออกมาวาดีวีดีรายการประเภทเรียลลิตี้โชวกลับสรางรายไดอยางรวดเร็ว
เชน รายการ Laguna Beach: The Real Orange County, The Amazing Race, Project Runway
และ America's Next Top Model รายการที่กลาวมาขางตนลวนเปนรายการที่ถูกจัดอยูในสินคาขายดี
ที่สุดเปนอันดับตนๆ ในการจําหนายของเวปไซด Amazon.com ซึ่งเปนชองทางการขายของออนไลนที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ดีวีดีรายการ The Simple Life กลายเปนรายการที่ถูกจัดอันดับให
อยูเหนือรายการโทรทัศนประเภทละครที่มีการเขียนบท อยาง The O.C และ Desperate Housewives
นอกจากนี้ เรี ยลลิ ตี้โชวห ลายรายการยังประสบความสําเร็จ อยางมากในเรื่องของการสราง
‘แฟน’ รายการ หรือสมาชิกผูนิยมชมชอบ เชน รายการอยาง Fear Factor, The Amazing Race, Kenny
vs. Spenny, Survivor, Wife Swap และAmerica's Next Top Model กรณีรายการ COPS เปนรายการ
ที่ไดรับความสําเร็จในดานสมาชิกอยางทวมทน เห็นไดจากผลลัพธการขายตรงและการขายในรูปแบบ
ดีวีดี รายการเรียลลิตี้โชว COPS ถือเปนสินคาหลักของบริษัท FOX นับตั้งแตปค.ศ.1989 ออกอากาศ
จวบจนปค.ศ 2008 เปนฤดูกาลที่ 21 สามารถออกอากาศยาวนานและเอาชนะรายการโชวประเภทที่มี
การเขี ยนบทเกี่ยวกั บเจ าหน าที่ ตํารวจรายการอื่น ๆ รายการเรียลลิตี้โชวที่ประสบความสําเร็จ อยาง
กวางขวางอีกรายการหนึ่งคือ “Cheaters” ซึ่งออกอากาศมาแลวถึง 10 ฤดูกาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
และไดจําหนายใหกับสมาชิกมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก
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ในป ค.ศ. 2007 สมาคม “Learning and Skills Council” หนึ่งในเจ็ดสมาคมวัยรุนที่มีชื่อเสียง
ของประเทศอังกฤษหวังจะสรางชื่อเสียงดวยการปรากฏตัวผานสื่อโทรทัศนรายการเรียลลิตี้โชว โดยใน
เดือนเมษายน ปค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) สถาบันศิลปะทางโทรทัศนและวิทยาศาสตร (Academy of
Television Arts and Sciences) ประกาศใหมีการมอบรางวัล Emmy Award เปนครั้งแรก ซึ่งรางวัล
ดังกลาวเปนรางวัลอันทรงเกียรติในสาขาศิลปะการแสดงที่ทางสถาบันไดมอบใหกับรายการเรียลลิตี้โชว
หรือเรียลลิตี้ประเภทแขงขัน โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2008 จอหน แชฟเนอร
ผูบริ ห ารระดั บสู งของสถาบั นโทรทั ศน แ ห ง สหรัฐ อเมริกากลาวถึง ความสําคัญ ของเรียลลิตี้โชวไ ววา
“เรียลลิตี้โชวกลายเปนสวนสําคัญที่จะขาดไมไดในโทรทัศนและวัฒนธรรมของเรา เพราะเรียลลิตี้โชวนั้น
ไดสรางสํานึกใหแกเราที่จะสรางสรรคการแขงขันใหมๆ ใหเกิดขึ้น” จากเหตุการณขางตนยืนยันใหเห็นถึง
การใหความสํ าคัญกับเรียลลิ ตี้โชว ในฐานะเปนศิลปะการแสดงผานสื่อที่มีบทบาทยิ่ง ในระดับสากล
(The Economist. 2007: Online)
ในปจจุบันเรียลลิตี้โชวยังไดขยายความสําเร็จมาสูภูมิภาคเอเชีย ดังปรากฏในกรณีความสําเร็จ
ของรายการ “American Idol” ทําใหบริษัท Sony Entertainment Television (India) ตัดสินใจเปน
ผู ผ ลิ ต และเผยแพร ร ายการลั ก ษณะเดี ย วกั น ในภาคของอิน เดี ยที่ มี ชื่ อว า “Indian Idol” และเริ่ ม
ออกอากาศในป ค.ศ. 2004 จนถึงป ค.ศ. 2010 รวมทั้งสิ้น 5 ฤดูกาล นอกจากนี้ ในปเดียวกันยังปรากฎ
รายการที่มีชื่อวา “The Tester” ซึ่งเปนนวัตกรรมของรายการเรียลลิตี้โชวที่มีการผสานเทคโนโลยีของ
โทรทัศนกับเกมคอมพิวเตอรเขาดวยกันและไดออกอากาศเรียลลิตี้โชวผานสื่อวีดีโอเกมขึ้นเปนครั้งแรก
ในโลก จากพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวตั้งแตอดีต ทําใหสามารถเห็นอิทธิพลของกระแสความบันเทิง
จากตะวันตกที่แพรกระจายไปยังประเทศตางๆ ทั้วโลกอยางไมหยุดยั้ง ทั้งเขาสูทวีปเอเชีย และแผขยาย
ครอบคลุ ม มายั ง หลายประเทศในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต อี ก ด ว ย ไม ว า จะเป น อิ น โดนี เ ซี ย
ฟลิปปนส มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย (Snider. 2010: Online.)
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ภาพประกอบ 6 ผูสมัครชาวอินเดียจํานวนหลายหมื่นคนที่ใหความสนใจกับ
เรียลลิตี้โชวกระแสตะวันตกกรณีรายการ “Indian Idol”
ที่มา: http://www.indiansingers.in/indian-idol-season-1. Online.

ภาพประกอบ 7 ผูแขงขันในเรียลลิตี้โชวรายการ “Indian Idol” ฤดูกาลแรก
ที่มา: http://www.indiansingers.in/indian-idol-season-1. Online.
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2 การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย
2.1 ยุคเริ่มตน ความบันเทิงกระแสวัฒนธรรมขามชาติกับการเขาสูสังคมไทย
(พ.ศ. 2540-2545)
จากการค นคว าเอกสารที่ เ กี่ ย วข องกับ ความเปน มาของเรี ยลลิตี้ โชว ใ นประเทศไทย พบว า
เรียลลิตี้โชวเริ่มเขามาในประเทศไทยเปนครั้งแรกในชวงป พ.ศ. 2540 ซึ่งในขณะนั้นเปนชวงเวลาที่ทุก
ประเทศต า งประสบกั บ ความเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ ใ นประวั ติ ศ าสตร ด า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก วิกฤตดังกลาวขยายตัวไปยังประเทศ
ตา งๆ รวมถึ ง ประเทศไทย รั ฐ บาลไทยจํ า ต อ งประกาศให อั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทลอยตั ว ในวั น ที่
กรกฏาคม 2540 มีผลทําใหคาเงินบาทลดลง 40 เปอรเซนต น้ํามันและสินคาตางๆ ปรับขึ้นราคา รัฐบาล
และภาคเอกชนเปนหนี้ตางประเทศเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4 แสนลานบาท รัฐบาลจึงตัดสินใจขอกูเงิน
จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ผลที่ตามมาคือ ประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของไอเอ็มเอฟในเรื่องการเงิน การคลัง การขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มและการกําหนดให
สถาบั น การเงิ น คงอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู สู ง ทํ า ให ภ าคการค า และการลงทุ น ของไทยประสบภาวะ
ยากลําบาก ขาดสภาพคลองอยางหนัก การสงออกชะลอตัว ประกอบกับเศรษฐกิจของโลกตกต่ํา ธุรกิจ
หลายประเภทตองทยอยปดกิจการหรือลดขนาด สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจและธุรกิจสําคัญๆ ของไทย
ถูกบีบใหขายแกตางประเทศในราคาต่ํากวามูลคาที่แทจริงเปนอันมาก
ภายหลังจากประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยจําตองยอมรับการไหลบา
ของกระแสวัฒนธรรมและคานิยมจากตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศโลกตะวันตก ภาครัฐไดทบทวน
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศไทย โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการพึ่ ง พาตนเองทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งมีการสรางระบบการสื่อสารมวลชนใหรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
สัง คมโลก และพัฒ นาความสามารถในด านอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เพื่อใหส ามารถแขง ขันทาง
เศรษฐกิจกับตางชาติในโลกทุนนิยมไรพรมแดนได แนวคิดดังกลาวปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งรัฐบาลไดวางทิศทางของประเทศใหสามารถดํารงอยูได
ท า มกลางกระแสของโลกาภิ วั ต น แ ละทุ น นิ ย มที่ มี วั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย มเป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น
(กรมประชาสัมพันธ. 2545: 85-86)
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สภาพความเป น อยู ข องประชาชนในช ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย า งมาก
ผลจากการขาดเสถี ย รภาพในด า นสถานะเศรษฐกิ จ จนไปถึ ง สั ง คม เนื่ อ งจากการถู ก เลิ ก จ า งงาน
หลายคนตองกลายสภาพเปนผูวางงาน และปญหาการวางงานในชวงเวลาดังกลาวนี้ สงผลตอวิถีชีวิต
ของประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการบริโภคและการซื้อหาสินคาเพื่อการดํารงชีพ
ประชาชนใชจายเงินในการบริโภคสินคานอกบานลดลง เนื่องจากขาดรายได ปจจัยนี้สงผลกระทบไปยัง
ระบบการคาภายในประเทศ นายทุน ผูผลิตสินคาเกิดปญหาภาวะสินคาลนตลาด ไมสามารถจําหนาย
ตามเป าหมายที่ ตั้ง ไว ผู ผลิ ตจึ ง เร ง แก ไ ขสถานการณดวยการเฟนหากลยุทธเพื่อนํามากระตุน ความ
ตองการของผูบริโภคใหกลับคืนมา โดยยึดหลักปรัชญาของระบอบทุนนิยมที่มุงใชวิธีการสื่อสารเพื่อให
เกิดความนิยมในการบริโภคอยางไมมีที่สิ้นสุด
นายทุนผูผลิตจึงพิจารณาวิกฤตการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว และเล็งเห็นวาการจะทําให
ภาคการผลิตและคาของตนอยูรอดนั้น จําตองหาวิธีการสงเสริมใหเกิดการบริโภคอยางตอเนื่อง โดย
อาศัยการสื่อสารไปสูมวลชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยการใช ‘สื่อ’ มากระตุนความ
ตองการใหเกิดการบริโภค ทั้งโดยทางตรงและทางออม สื่อหนึ่งที่ฝายทุนพบวา ‘ทรงพลัง’ และมีศักยภาพ
สูงในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภคชาวไทย คือ ‘สื่อโทรทัศน’ อานุภาพของสื่อดังกลาว สามารถ
กระจายขอมูล เข าสู สมาชิ กของครั วเรือนสวนใหญใ นประเทศอยางรวดเร็วและกวางไกล ดัง นั้น เมื่อ
สื่อโทรทัศนมีคุณสมบัติตรงกับเจตนารมณของฝายทุนที่ตองการกระตุนภาคประชาชนใหเกิดความนิยม
ในการบริโภค นายทุนผูผลิตจึงอาศัยสื่อโทรทัศนในการให ‘ขอมูลสินคา’ โดยพยายามสื่อสารผาน
รูปแบบที่หลากหลายและเต็มไปดวยกลยุทธ
ความพยายามของฝ า ยทุ น ดั ง กล าวนี้ นาจะเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ส ง ผลต อการกํ าเนิ ดรายการ
โทรทัศนในรูปแบบตางๆ ในสังคมไทย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสวนใหญของรายการ
โทรทัศนที่เผยแพรอยูในประเทศไทยตั้งแตชวงกอนหนาป พ.ศ. 2540 ตลอดมาจนถึงชวงภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา กระทั่งชวงหลังภาวะวิกฤตดังกลาว พบวารายการสวนใหญที่นําเสนอผานสื่อโทรทัศนลวนเปน
ภาพสะทอนใหเห็นถึงสภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ตกอยูภายใต
จินตนาการของฝายทุนและผูผลิตสินคาในระบอบทุนนิยมแทบทั้งสิ้น
‘เรียลลิตี้โชว’ หรือรายการประเภท ‘การแสดงความเปนจริง’ เปนรายการโทรทัศนอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ถือกําเนิดขึ้นในชวงเวลาที่ประเทศไทยอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจดังที่กลาวไปแลว เรียลลิตี้โชว
เริ่ ม เขามาเป น ที่ รูจั กในประเทศไทยภายใตความรวมมือของบริษัท ธุรกิจ ขามชาติ ดวยการวางแผน
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การตลาด อันแยบยลในการเขาครองความนิยมในกลุมเปาหมาย โดยเริ่มตนจากรายการทางโทรทัศนที่
มีลักษณะเปน ‘Reality - Based Programming’ ซึ่งหมายถึง รายการที่มีเนื้อหานําเสนอ ‘ความเปนจริง’
รายการสวนใหญที่ปรากฏในชวงเริ่มตนนี้ เปนรายการที่นําเขามาจากประเทศทุนนิยมตะวันตกแทบ
ทั้งสิ้น อาทิ รายการ “Just ’s Kidding” ซึ่งเปนรายการประเภท “Home Videos” หรือรายการที่ถายทํา
ดวยกลองวิดีทัศนขนาดเล็ก หรือบางครั้งเรียกวา “Candid Camera” เพื่อเก็บภาพเคลื่อนไหวของบุคคล
หรื อเหตุ ก ารณ ตางๆ แล วนํ าเสนอความจริง หรือ ‘เรี ยลลิ ตี้’ เพื่อ ใหเ กิดอารมณรว มกับ ผูช ม เช น
ความสนุกสนาน หรือตื่นเตน ฯลฯ (ฟรานซิส นันตะสุคนธ, 2548: ออนไลน)
ตอมาในป พ.ศ. 2542 บริษัทกันตนา บริษัทผูผลิตรายการบันเทิงรายใหญของไทย ไดมีแนวคิด
ที่จะนํ าเสนอรายการสารคดีเ ชิงขาวที่นํ าเสนอเรื่องของบุคคลธรรมดาที่มีประเด็นชวนสนใจ ภายใต
แนวคิ ด ที่ ว า ‘ภาพจริ ง และเสี ย งจริ ง ตี แ ผ ทุ ก เรื่ อ งราวในสั ง คมให ไ ด รั บ รู ’ รายการดั ง กล า วมี ชื่ อ ว า
“เรื่องจริงผานจอ” เผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และเปนรายการที่ผูชมให
ความสนใจติดตามจํานวนมาก จึงสงผลใหมีผูผลิตสินคาและบริการเสนอตัวเปนผูสนับสนุนรายการ
อยางตอเนื่อง จากความนิยมของผูชมทําใหรายการเรื่องจริงผานจอนี้ ยังคงแพรภาพผานสื่อโทรทัศนใน
สถานีโทรทัศนชองเดิมจวบจนปจจุบัน

ภาพประกอบ 8 รายการ “เรื่องจริงผานจอ” รายการโทรทัศนที่มีลักษณะของความเปนเรียลลิตี้โชว
ในยุคเริ่มตนภายใตแนวคิด “ภาพจริงและเสียงจริง”
ที่มา: ผูจัดการ. 2551: ออนไลน
เมื่อเขาป พ.ศ.2544 ปรากฏรายการโทรทัศนที่นําเขามาจากตางประเทศ โดยบริษัทกันตนา
จํ ากั ด (มหาชน) และเมื่ อเข ามาเผยแพร ในประเทศไทย นายทุ น ผูนํา เขาไดตั้ง ชื่ อเปน ภาษาไทยว า
“เกมชีวิต” ซึ่งเปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจรานอาหาร โดยเปดโอกาสใหผูเขาแขง
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มาใชชี วิตภายใต โจทยแ ละสถานการณ ที่ถูกกําหนด อาทิ จัดใหผูแขง ขันใชชีวิตในสภาพแวดลอมที่
ยอนไปในอดีตเมื่อประมาณหนึ่งรอยปที่ผานมา ซึ่งเปนชวงเวลาที่มนุษยยังมิไดสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน ไฟฟาหรือน้ําประปา ผูเขาแขงขันในรายการตองอยูอาศัยภายใตสิ่งแวดลอมที่ยากลําบาก
เปนเวลาถึง 30 วัน เรียลลิตี้โชวรายการเกมชีวิตนี้ นับเปนรายการเรียลลิตี้โชวรายการแรกที่ปรากฎใน
ประเทศไทย ที่มีการนําเสนอภาพเนื้อหาและเหตุการณที่เกี่ยวของกับผูเขาแขงขันโดยมิไดมีการดัดแปลง
จากตนฉบับ ผูชมคนไทยจึงรับชมภาพของผูเขาแขงขันชาวตางชาติที่เผชิญกับเหตุการณตางๆ ตามที่
รายการกําหนด
ภายในเวลาเพียงไมถึง 1 ปหลังจากออกอากาศ รายการเรียลลิตี้โชวเกมชีวิตจําตองปดตัวลง
เนื่องจากไมประสบความสําเร็จ ผูชมไมใหความสนใจติดตามชม และผูผลิตสินคาและบริการจึงไมให
การสนับสนุน สงผลใหบริษัท กันตนา จํากัด (มหาชน) ผูนําเขารายการตองทบทวนนโยบายและพบวา
ความลมเหลวที่เกิดขึ้นกับกรณีรายการดังกลาวอาจเกิดจากหลายปจจัย แตที่สําคัญประการหนึ่งคือ
รายการเกมชีวิตไมสามารถทําใหผูชมเชื่อไดวา ผูเขาแขงขันที่เขามาใชชีวิตในรายการเปนเพียง ‘บุคคล
ธรรมดา’ สาเหตุประการนี้มีผลทําใหผูชมไมเกิดอารมณรวมในการรับชม จนสงผลไปสูความไมสนใจ
ติดตาม เนื่องจากไมเกิดความเชื่อถือ และปจจัยสําคัญประการที่สองไดแก ปจจัยดานเวลาของการ
เผยแพรออกอากาศไปยังผูชมมีความถี่คอนขางนอย สงผลใหไมเกิดการรับรูเกี่ยวกับรายการ รวมทั้ง
ไมเขาถึงผูชมกลุมเปาหมาย จากสาเหตุสําคัญสองประการทําใหรายการเกมชีวิตจําเปนตองยุติการ
ออกอากาศไปในที่สุด
ตอมาในป พ.ศ. 2545 ปรากฏรายการเรียลลิตโี้ ชวอีกรายการหนึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
สีกองทัพบกชอง 7 มีชื่อวา “เกมคนจริง” หรือ “Survivor” ซึ่งเปนความพยายามของบริษัท กันตนา จํากัด
(มหาชน) อีกครั้ง ที่ตองการใหผูชมชาวไทยยอมรับความบันเทิงกระแสตะวันตก โดยบริษัทฯ ไดยอมซื้อ
ลิขสิทธิ์ตนแบบรายการดังกลาวมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการเกมคนจริงไดรับความนิยมในชอง
สถานี ‘ฟรีทีวี’ หรือสถานีโทรทัศนที่ผูชมไมเสียคาใชจายในการรับชม ขอสังเกตเกี่ยวกับการปรากฏของ
เรียลลิตี้โชวในครั้งนี้ทําใหผูชมรูจักกับศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทเรียลลิตี้โชวมากขึ้น และสามารถ
แยกความแตกตางระหวางความเปนเรียลลิตี้กับเกมโชวได
อยา งไรก็ ตามเมื่ อ รายการเกมคนจริ ง ออกอากาศไปได เ พี ย งสองตอน ก็ จํ า เป น ต องยุ ติ การ
เผยแพรลง เนื่องจากทางบริษัทกันตนา จํากัด (มหาชน) เกิดปญหาในการซื้อลิขสิทธิ์กับบริษัท CBS
เจ าของลิขสิท ธิ์จ ากประเทศสหรั ฐอเมริกา อีกทั้ง ปญ หาในดานนโยบายการคาที่ไมตรงกัน จึง ทําให
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ไมสามารถรวมมือกันทางธุรกิจตอไปได อยางไรก็ตาม จากกรณีรายการดังกลาวนี้ ทําใหพบวา รูปแบบ
ของเรียลลิตี้โชวรายการ Survivor นี้นับเปนเรียลลิตี้โชวรายการแรกในประเทศไทยที่มีการดําเนินเรื่อง
ดวยวิธีการสัมภาษณและตัดตอภาพ เพื่อเสนอเรื่องราวการใชชีวิตของผูเขาแขงขันในแตละวันที่ตกอยูใน
บรรยากาศหรือสถานที่ที่ถูกปดลอม ภายใตกติกาที่เขมขน ยากลําบากและอาศัยความอดทนสูง โดยมี
เงินรางวัล 1 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐเปนสิ่งลอใจ
รายการดังกลาวริเริ่มนําการใชกฎเกณฑการลงคะแนนเสียงหรือที่เรียกวา ‘โหวต’ เขามาแนะนํา
ใหผูชมชาวไทยไดรูจักเปนครั้งแรก โดยกฎดังกลาวผูแขงขันตองออกจากการแขงขันเมื่อมีการนับคะแนน
เสียงจากผูเขารวมแขงขันดวยกันเอง นอกจากนี้ ภาพ เนื้อหา และองคประกอบตางๆ ที่แสดงออกมา
ผ านรายการ Survivor อาทิ ผู เ ข า แข ง ขั น สถานที่ และโจทย ห รือ ขอกํา หนดล วนมี ที่ม าจากประเทศ
ตนแบบ ภายใตความคิดที่เปนตะวันตก ซึ่งยังคงการนําเสนอภาพที่มิไดดัดแปลงใหเขากับคานิยม
ทัศนคติความเชื่อของคนในสังคมวัฒนธรรมไทย จึงสงผลใหเรียลลิตี้โชวรายการดังกลาวนี้ ไมเปนที่
ยอมรับตอผูชมคนไทยตามที่ฝายทุนผูนําเขาตั้งความหวังไว อยางไรก็ตาม นับวาเรียลลิตี้โชวที่ปรากฏใน
ช ว งเวลาดั ง กล า วนี้ ไ ด เ ริ่ ม สร า งความสนใจและความรู สึ ก แปลกใหม ใ ห กั บ ผู ช มในยุ ค เริ่ ม ต น ของ
เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย
2.2 ยุคดัดแปลง แทรกซึม และผนึกเขากับวัฒนธรรมและสังคมไทย (2546-2547)
ภายหลังจากเรียลลิตี้โชวเขามาในประเทศไทยไดสักระยะหนึ่ง ปรากฏวาเรียลลิตี้โชวยังไม
เปนที่นิยม เนื่องจากผูชมในยุคเริ่มตนไมรูจักและไมมีความเขาใจเกี่ยวกับความบันเทิงในรูปแบบใหม
ชนิดนี้ แมบริษัทกันตนา จํากัด (มหาชน) ผูริเริ่มการ ‘นําเขา’ ความบันเทิงกระแสตะวันตก จะใชความ
พยายามในการนําเสนอโดยติดตอซื้อ ‘format’ (รูปแบบ) ของเรียลลิตี้โชวจากตางประเทศในแนวทาง
ตางๆ ดังที่ไดกลาวไปเชนรายการเกมชีวิต หรือ เกมคนจริง ที่เปนเรียลลิตี้โชวเกี่ยวกับการใชชีวิตภายใต
โจทยที่กําหนด อยางไรก็ตาม ผลที่ออกมาคือ เรียลลิตี้โชวดังกลาวไมประสบความสําเร็จในสังคมไทย
เทาที่บริษัททุนอยางกันตนาฯ คาดการณไว ประสบการณที่เกิดขึ้นกับบริษัทกันตนาฯ ในชวงตนสงผลให
หลายบริ ษัท ที่ ทํางานด า นการผลิ ตรายการโทรทัศนไ ดตระหนัก และเริ่ม ปรั บเปลี่ ยนกลยุท ธใ นการ
นําเสนอความบันเทิงสูผูชม
ในปพ.ศ. 2546 ราวเดือนพฤศจิกายน บริษัทเอ็กแซ็กท (Xact) จํากัด ภายใตการบริหารของ
ถกลเกียรติ วีรวรรณ บุตรชายของอดีตนักการเมืองคนสําคัญของประเทศ สรางรายการเรียลลิตี้โชวที่เกิด
จากทีมงานชาวไทยในชื่อวา “เดอะ สตาร คนฟาควาดาว” ออกมาเผยแพรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก
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ชอง 5 รายการดังกลาวเปนรายการที่ดัดแปลงรูปแบบของรายการประเภทประกวดรองเพลงกับลักษณะ
กึ่งเรียลลิตี้โชวเขาดวยกัน มีจุดเดนในการนําเสนอที่เนน ‘ความเปนคนธรรมดา’ ที่มีโอกาสเปน ‘ดารา’
หรือกลายเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของสังคมโดยผานสื่อที่ทรงอานุภาพอยางโทรทัศน
บริษัทเอ็กแซ็กท ผูผลิตรายการเดอะ สตารไดดัดแปลงการนําเสนอโดยศึกษาจากรูปแบบของ
รายการเรียลลิตี้โชวในตางประเทศอยางรายการ Star Search หรือ American Idol จึงสงผลใหการผลิต
รายการ เดอะ สตาร ยัง ปรากฏลั กษณะที่มี ความคล ายคลึ ง กั บรายการตน แบบในประเทศตะวั น ตก
ในองคประกอบดานตางๆ อาทิ ดานของผูแขงขัน เปนรายการที่เฟนหาผูแขงขันจากทั่วประเทศ โดยมี
คณะกรรมการผูเปนตัวแทนจากบุคลากรในวงการบันเทิงทําหนาที่วิพากษวิจารณอยางเขมขน ดานของ
การแขงขันจะเปนการประกวดรองเพลงตามรูปแบบเพลงที่ถูกกําหนดไว เมื่อจบการรองเพลงของ
ผูแขงขันแตละคน คณะกรรมการจะทําการวิจารณการรองเพลงรวมถึงการแสดงที่ผานมา เมื่อจบ
รายการจะมีการใหคะแนนจากผูชมในหองสง 100 เสียง โดยนับเปนคะแนน 10% ของคะแนนทั้งหมด
และใหผูชมทางบานทั้งประเทศสงคะแนนเขามาผานทางเอสเอ็มเอส และโทรศัพทอัตโนมัติ (1900)
ผู แ ข ง ขั นที่ ไ ด คะแนนน อยที่ สุ ดในแต ล ะสั ปดาหจ ะถู กคั ดออก

รางวัล ชนะเลิศ ของการแข ง ขั น คื อ

การเซ็นสัญญาเปนศิลปนและไดออกอัลบั้มกับเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งเปนบริษัทนายทุนรายใหญของ
ประเทศผู อ ยู เ บื้ อ งหลั ง การผลิ ต รายการเดอะ สตาร แ ละเป น ผู ผ ลิ ต สิ น ค า ในรู ป ของความบั น เทิ ง
หลากหลายรูปแบบ รายการเดอะ สตารที่บริษัทบริษัทเอ็กแซ็กทริเริ่มนําเสนอผานสื่อโทรทัศนนี้เปนกรณี
เรียลลิตี้โชวอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความสนใจ และเปนที่วิพากษวิจารณในหมูผูชมจนกลายเปนกระแส
ในวัฒนธรรมบริโภคของไทยจวบจนกระทั่งปจจุบัน
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ภาพประกอบ 9 และ10 รายการและผูแขงขันในรายการ “เดอะ สตาร คนฟาควาดาว” ปที่ 1
รายการนี้นับเปนรายการแรกในประวัติศาสตรของเรียลลิตี้โชวในประเทศไทยที่มีการดัดแปลง
รูปแบบเรียลลิตี้โชวใหเขากับการประกวดรองเพลง โดยศึกษาตนแบบจากรายการในตาง
ประเทศ รายการดังกลาวไดสรางกระแสความนิยมเรียลลิตี้โชวอยางมากในหมูผูชมชาวไทย
ที่มา: http://topicstock.pantip.com/chalermkrung. Online
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ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 บริษัททรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน) ไดซื้อลิขสิทธิ์รายการจาก
ประเทศเม็กซิโก ที่มีชื่อวา “La Academia” มาเปนตนแบบ แลวผลิตซ้ําโดยทีมงานผูผลิตชาวไทย ในชื่อ
วา “อคาเดมีแฟนเทเชีย” (Academy Fantasia - AF) หรือในชื่อภาษาไทยวา “ปฏิบัติการลาฝน” ซึ่งเปน
รายการเรียลลิตี้โชวที่มีจุดขายคือ มีลักษณะของเรียลลิตี้โชว ‘เต็มรูปแบบ’ หรือเปนรายการโทรทัศน
แนวใหมที่ผูช มสามารถรับชมรายการโดยวิธี การที่ มีลั กษณะคลายการ ‘ถ้ํามอง’ ชีวิตคนธรรมดา
ตลอด 24 ชั่วโมง เปนเวลาตั้งแต 13 สัปดาหของการแขงขัน โดยผานกลองวงจรปดกวา 100 ตัว
ที่ทีมงานผูผลิตนําไปติดตั้งไวตามบริเวณตางๆของบานหลังหนึ่งที่ถูกเรียกวา ‘บานลาฝน’ รวมทั้งมี
การถายทอดสดรายการคอนเสิรตตามโจทยที่นักลาฝนแตละคนไดรับซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร และประการ
สําคัญเปนกรณีรายการเรียลลิตี้โชวที่ปฏิวัติรูปแบบการมีสวนรวมของผูชมโดยใหอํานาจสิทธิ์ขาดแก
ผูชมในการลงคะแนนเสียงหรือ โหวตผานระบบสงขอความสั้น (Short Messaging Service – SMS)
วาผูเขาแขงขันคนใดสมควรจะมีโอกาสอยูในบานตอไปโดยใชกลยุทธการตลาดผานขอความโฆษณา
ประชาสัมพันธวา “คุณคือผูตัดสิน”

ภาพประกอบ 11 รายการ “อคาเดมีแฟนเทเชีย” ฤดูกาลที่ 1 รายการนี้นับเปนการปฏิวัติ
ความบันเทิงกรณีแรกในประวัติศาสตรไทยที่สะทอนใหการแทรกซึมของวัฒนธรรม
ตะวันตกที่ไดปรับประยุกตใหเขากับวิถีและวัฒนธรรมจนกลายเปนกระแสความนิยม
สูงสุดในสังคม
ที่มา:http://topicstock.pantip.com/chalermkrung.Online
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ภาพประกอบ 12 ผูแขงขันในรายการ “อคาเดมีแฟนเทเชีย” ฤดูกาลที่ 1 กับการนําเสนอ
ภาพลักษณผานการแตงกายและการจัดวางทาทางที่ยังแสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของตนแบบจากตะวันตก
ที่มา:http://topicstock.pantip.com/chalermkrung.Online
กรณีดังกลาวมีประเด็นที่นาสนใจคือ เกณฑการตัดสินของผูชมในการเลือกนักลาฝนนั้นมิได
ขึ้นอยูกับความสามารถในการรองเพลงแตเพียงอยางเดียว ทวาใหคุณคาแกหนาตา การแสดงออกบน
เวที บุ ค ลิ ก ภาพส ว นตั ว กิ ริ ย ามารยาท ความไร เ ดี ย งสาของผู เ ข า แข ง ขั น ความตั้ ง ใจจริ ง และ
ขยันหมั่นเพียรในทุกกิจกรรม ตลอดจนพื้นเพของครอบครัว อันเปนเกณฑเดียวกับการแสดงแบบไทย
ทุ กชนิ ด นอกจากนี้ ร ายการอคาเดมี แ ฟนเทเชียยัง แสดงใหเ ห็ น ถึง การระดมทุน จากคนทุ กระดับชั้ น
ทั้งระดับบน ระดับกลางและลางมาเปนผูขับเคลื่อนใหศิลปะการแสดงและความบันเทิงรูปแบบใหมนี้
ผนึกตั วกับสังคมไทยอยางแนนแฟน ดังเชนในยุคอดีตที่ผูช มมักแสดงความเปนกันเองและใหความ
ชวยเหลือเปนพิเศษแกนักแสดงที่ตนเห็นวาเปนคนดีหรือเปนคนที่สมควรชวยเหลืออันสะทอนถึงความ
มีอํานาจในการกําหนดทิศทางของการแสดงแตละครั้ง รวมไปถึงการมีอิสระอยางสูงในการแสดงออก
ขณะชม
การที่ ผู ช มตั ดสิ น ให ความสํ าคั ญ แกคุณ คาดานตางๆ เหลานี้ จึง ไมนาจะเปน เพียงการพลิก
บทบาทของผูชม จากเดิมที่ตองเปนฝายยอมรับผลการตัดสินจากกรรมการในการแขงขันตางๆ มาสู
การเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินชะตากรรมของผูเขาแขงขัน แทจริงแลวปรากฏการณดังกลาวนี้คือ
การนําเอาสิ่งที่สังคมไทยคุนเคยแตถูกทําใหหายไปชวงหนึ่ง กลับมามีชีวิตขึ้นใหมภายใตชั้นเชิงของ
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การตลาดแบบ ‘Convergence Marketing’ ซึ่งหมายถึงรูปแบบการตลาดที่ผสมผสานกลยุทธแบบตางๆ
ทั้งการหลอมรวมเทคโนโลยีที่ตางกัน การประสานชองทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในยุคเปลี่ยนผานที่มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม รวมถึงอาจจะมีทั้งภาคของ
การบริโภคแบบดั้งเดิมกับภาคของความทันสมัยอยูในคนเดียวกัน นั่นคือเปนผูบริโภคที่ตองการทั้งความ
สะดวกรวดเร็ วของการใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แตขณะเดียวกันก็ยังคงมีหัวใจของความเปน
มนุษยที่แสดงออกตามแรงจูงใจตางๆ (เบญจพร ดีขุนทด. 2553: 59)
หลังจากรายการออกอากาศ อคาเดมีแฟนเทเชียไดสรางกระแสและไดรับความนิยมจากผูชม
เปนอยางดี จนเกิดเปน “ปรากฏการณ” ใหมในสังคมไทย และอาจนับวารายการดังกลาวนี้เปนรายการ
แรกในประวัติศาสตรไทยที่มีลักษณะของเรียลลิตี้โชวเต็มรูปแบบซึ่งถือเปนกรณีรายการที่ระเบิดกระแส
ความนิยมเรียลลิตี้โชวใหเกิดขึ้นกับสังคมไทยในทุกภาคสวน
2.3 ยุครุงเรือง แขงขัน และขับเคี่ยวของเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย (2548-2551)
เมื่อกาวเขาสูป พ.ศ. 2548 เปนตนมา สถานีโทรทัศนหลักในประเทศไทยเกือบทุกชองสถานี
ไดมีความตื่นตัวและใหความสําคัญกับรายการบันเทิงรูปแบบใหมที่เรียกวา ‘เรียลลิตี้โชว’ ซึ่งเปนรายการ
โทรทัศนที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณในชีวิตประจําวัน ทั้งสวนบุคคลและกลุมบุคคล โดยพยายามที่จะ
ทําใหเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ผานรูปแบบ เรื่องราวที่หลากหลาย รวมทั้งรูปแบบการตัดตอ
ใหเปนรายการที่นาดึงดูดผูชมรายการและสามารถทําใหผูชมรายการเชื่อวา เหตุการณที่ถูกบันทึกและ
นํ าเสนอข างต น คื อความเป น จริ ง หรื อ ‘Reality’ สุ ภัท รา ภิ ญ โญกิตติ กุล คอลัม น นิส ต ของนิตยสาร
Positioning Magazine วิเคราะหไวในบทความเรื่อง “Reality Show สมรภูมิตัวใหมของสถานีโทรทัศน”
ถึงการนําเรียลลิตี้โชวเขามาเผยแพรในประเทศไทยของสถานีโทรทัศนหลักของไทยไวดังนี้ “วินาทีนี้ตอง
ยอมรับ Reality Show รายการบันเทิงรูปแบบใหมที่กําลังคืบคลานเขามามีอิทธิพลตอผูชมคนไทย
ไมนอย เจาของสถานีโทรทัศนแทบทุกชองพากันสง Reality Show เขาประชันการแขงขัน แยงชิงเรตติ้ง
กันดุเดือด ใครจะอยูใครจะไปเปนเรื่องที่เฝาจับตามอง ชอง 3 จะแยงชิงความเปนผูนําดาน Reality
Show โดยไมเสียรังวัดใหกับชอง 7 เหมือนเรตติ้งในละครไดหรือไม” (สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล. 2548:
ออนไลน)
กอนหนาสถานีโทรทัศนชองหลัก หรือที่เรียกวา ‘ฟรีทีวี’ (Free TV) หรือชองสถานีโทรทัศนที่ผูชม
สามารถรับชมรายการทางโทรทัศนโดยไมเสียคาใชจาย จะใหความสําคัญกับการนําเสนอเรียลลิตี้โชว
ไปสูผ ูชมในประเทศไทยนั้น สถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี (Cable TV) หรือที่รูจักกันในอีกนามหนึ่งวา ‘เพยทีวี’
(Pay TV) เปนชองสถานีโทรทัศนที่ผูชมตองเสียคาใชจายในการรับชม ไดเปนผูริเริ่มนํารายการประเภท
เรียลลิตี้โชวออกเผยแพรเปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีการนําเขารายการเรียลลิตี้โชวที่มีชื่อเสียงจาก
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ตางประเทศออกแพรภาพใหผูชมไดรูจัก อาทิ รายการ Survivor, Academy Fantasia, และ The Swan
เปนตน ตอมาเมื่อความโดงดังของเรียลลิตี้โชว สรางความสนใจใหกับผูชมคนไทยไปทั่วประเทศ จนเกิด
เปนกระแสและคานิยมใหมของผูคนในสังคมเมืองวา ตองไมพลาดชมรายการรูปแบบใหมที่นาตื่นเตนนี้
เมื่อเรียลลิตี้โชวไดปลุกใหวงการบันเทิงมีความตื่นตัวขึ้นอีกครั้ง สถานีโทรทัศนหลักในประเทศไทยจึงหัน
มาใหความสําคัญโดยมีวัตถุประสงคหลักที่ตองการแขงขันแยงชิงผูชมซึ่งเปน ‘ผูบริโภค’ สินคาผานทาง
ชองโทรทัศนใหกลับมาสนใจรายการตางๆ ของทางสถานีหลักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สูญเสียผูชมจํานวน
หนึ่งใหกับสถานีเคเบิลทีวี
ราวเดือนมกราคม ปพ.ศ. 2548 บริษัท BEC-TERO Entertainment ไดเปดรับสมัครผูที่ตองการ
เปนนางแบบเพื่อเขาแขงขันในรายการ “Thailand’s Next Top Model” มีผูใหความสนใจสมัครจํานวน
500 คน ตอมาในเดือนกุมภาพันธปเดียวกัน บริษัทผูสรางสรรคและผลิตรายการโทรทัศนจากประเทศ
อังกฤษไดรวมมือกับบริษัทกันตนา จํากัด (มหาชน) สรางรายการเรียลลิตี้โชวระหวางบริษัทขามชาติเปน
ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย จากประสบการณความลมเหลวที่เกิดขึ้นในชวงกอนหนานี้ทําใหบริษัทกันตนา
จํ า กั ด (มหาชน) พยายามแก ไ ขสถานการณ โดยทํ า การสํ า รวจตลาดและค น พบว า ในประเทศ
เนเธอรแลนด มีรายการเรียลลิตี้โชวรายการหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอยางทวมทน ทางบริษัทกันตนาฯ
จึงเห็นเปนโอกาสทางการคาและตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์รายการดังกลาวมาผลิต โดยทีมงานคนไทยเปน
ครั้งแรก รายการดังกลาวมีชื่อวา “บิ๊ก บราเธอร” (Big Brother) รายการนี้มีรูปแบบคือการนําบุคคล
ธรรมดา 12 คนเปนเพศชาย 6 คน และหญิง 6 คน ที่ไมเคยรูจักกันมากอนใหมาใชชีวิตอยูในบาน
เดียวกัน โดยถูกตัดขาดการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกตลอดระยะเวลา 100 วัน
ภายใตการมอบหมายภารกิจผานทางเสียงของ บิ๊ก บราเธอร และมีกลองถายทําคุณภาพสูง
มีกําลังซูมถึง 18 เทา จํานวน 26 ตัว เพื่อติดตามชีวิตความเปนอยูของผูเขาแขงขันทุกอณูของเหตุการณ
ตลอด 2,400 ชั่วโมง บานบิ๊ก บราเธอรที่ใชเปนสถานที่ถายทําและเก็บตัวผูเขาแขงขันทั้ง 12 คน สรางขึ้น
บนพื้นที่มากกวา 2,000 ตารางเมตร ที่กันตนา มูฟวี่ ทาวน มีหองจํานวน 6 หอง ถึงแมวาผูเขาแขงขันจะ
ไมสามารถรับรูเรื่องราวขาวสารภายนอกได แตก็จะรูสึกถึงความสะดวกสบายเนื่องจากมีพื้นที่นั่งเลน ที่
สรางบรรยากาศอันรมรื่น รวมทั้งมีสนามหนาบาน มีศาลา บึงน้ํา น้ําพุ และมีหองสําคัญคือ “หองเปดใจ”
ซึ่ ง เป น ห อ งเก็ บ เสี ย งที่ ส มาชิ ก ในบ า นจะใช เ ป ด เผยความในใจ ระบายอารมณ และติ ด ต อ กั บ
บิ๊ก บราเธอร รวมทั้งเสนอชื่อผูที่จะใหออกจากการแขงขัน โดยสมาชิกแตละคนตองเขาหองเปดใจทุกวัน
วันละ 5 นาที นอกจากนี้สมาชิกภายในบานมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกรวมบานจํานวน 2 คน ที่ตนเห็นวาควร
ออกไปจากบาน ผูชมทางบานยังมีสิทธิ์ขาดในการเลือกใหสมาชิกเพียงหนึ่งคนใชชีวิตอยูในบานตอไป
โดยรวมสงขอความสั้นๆที่เรียกวา “SMS” (Short Message Sending) ซึ่งเปนกลไกของฝายทุนใน
การดึงความนิยมของผูชมใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีอํานาจในการ ‘ชี้ชะตา’ ผูเขาแขงขันในรายการ
โดยผานโทรศัพทมือถือ
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ภาพประกอบ 13 ผู แ ข ง ขันในเรียลลิตี้โชวรายการ “Big Brother Thailand” ฤดูกาลที่ 1
รายการดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นกระบวนการของกระแสโลกาภิวัตนที่เคลื่อนยายความ
บันเทิงจากตะวันตกมาสูไทยในชวงที่การแขงขันทางการคาในวงการบันเทิงเปนไปอยาง
เขมขน
ที่มา: http://www.numtan.com/nineboard. Online.

ภาพประกอบ 14 การใชชีวิตของผูแขงขันในเรียลลิตี้โชวรายการ “Big Brother Thailand”
ฤดูกาลที่ 1 ที่อยูภายใตการกําหนดโจทยของผูปกครองที่เรียกตนเองวา “Big Brother”
ที่มา: http://www.numtan.com/nineboard. Online.
สําหรับผูเขาแขงขันทั้ง 12 คนที่ไดเขาไปอยูในบานบิ๊ก บราเธอรนั้นผานการเลือกเฟนอยาง
พิถีพิถันจากทีมงานผูทําหนาที่คัดเลือกผูสมัครจากจํานวนมากกวา 60,000 คนใน 4 ภาคทั่วประเทศ
โดยผูสมัครแตละคนจะมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว และมาจากกลุมคนที่หลากหลายในสังคมไทย อาทิ
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มอเตอรไซดรับจาง ชางทําผม พอครัว พนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ แตทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ
ความมุงมั่น และพรอมที่จะใชชีวิตรวมกัน และอยูภายใตสถานการณที่ไมอาจรูไดวาจะเกิดอะไรขึ้น
โดยที่ ‘ไมมีบท’ เขียนไววาใหตองปฏิบัติตนอยางไรลวงหนา ผูชนะในรายการบิ๊ก บราเธอร นอกจากจะ
ไดรับรางวัลเปนบานเดี่ยว 1 หลังจากผูสนับสนุน ในเวลานั้นคือ บริษัทเคซี พร็อพเพอรตี้ ยังไดรับรถยนต
มาสดา สปอรต 1 คัน และเงินสด 1 ลานบาท รวมทั้งรับคุณคาของชีวิตอยางยิ่งใหญ สามารถอยูรวมกับ
คนอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข กาวสูความเปนผูมีชื่อเสียง และไดรับการยอมรับจากสังคมอยาง
รวดเร็ว
จากขอมูลทางประวัติศาสตรพบวา ราวเดือนเมษายน ผูเขาแขงขันกลุมแรกของเอเชียเดินทาง
มาเขาร วมแข ง ขันในรายการบิ๊ ก บราเธอรใ นประเทศไทย ผูผลิตรายการเจาะใจทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 ไดเผยแพรตอนแรกของรายการดังกลาว รายการเรียลลิตี้โชวบิ๊กบราเธอรออกอากาศ
ทุกวันจันทร – เสาร เวลา 22.30-23.00 และวันอาทิตย 22.30-23.30 ผานทางสถานีโทรทัศนไอทีวี และ
มีการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงผานทางชองเคเบิลทีวี บริษัทยูบีซี ชอง 16 หรือทรูวิชั่นสในปจจุบัน
และทางชอง www.ubci.tv นอกจากนี้ผูชมสามารถติดตามเรื่องราว ‘ไฮไลท’ หรือภาพเหตุการณสําคัญ
วันตอวันไดทาง www.bigbrotherthailand.com และทาง News Alert บนมือถือดวยการพิมพ BB และ
สง SMS สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งของเรียลลิตี้โชวกรณี บิ๊กบราเธอร คือ การทําใหเกิด ‘reaction’ หรือ
ปฏิกิริยาโตตอบ ซึ่งเปนกลยุทธทางการคาที่ฝายทุนทําใหผูชมติดตามเรื่องราวการใชชีวิตของคนในบาน
หรื ออี กนั ยหนึ่ งคื อ การใช สื่อกระตุน ให ผูช มเกิ ดความต องการบริโภคความบัน เทิง โดยใชเ งินในการ
สนับสนุนหรือตัดสินชีวิตของตัวละครในรายการ
ทรงศั ก ดิ์ เปรมสุ ข กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ไอที วี จํ า กั ด (มหาชน) ในสมั ย นั้ น ได เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของกระแสความดังของเรียลลิตี้โชว จึงไดวางแผนอยางแยบยล เดิมรายการเรียลลิตี้โชว
บิ๊กบราเธอร ถายทอดสดผานทางสถานีโทรทัศนเคเบิลทีวีของบริษัทยูบีซี (UBC) แตทรงศักดิ์ มองเห็น
โอกาสของการนําเสนอความบันเทิงรูปแบบใหมไปสูผูชมสวนใหญของประเทศ จึงไดซื้อลิขสิทธิ์และทํา
สัญญาทางการคากับยูบีซี และนําภาพ ‘ไฮ ไลท’ (Hi-light) หรือภาพเฉพาะชวงสําคัญๆ ในรายการมา
“ตัดตอ” และนํามาเผยแพรใหผูชมทางบานไดรับชม ในชวงเวลา 23.00 เปนตนไป การเคลื่อนไหวของ
สถานีโทรทัศนไอทีวีในครั้งนี้ นับเปนความพยายามในการสรางจุดยืนใหมใหกับสถานีโทรทัศนประเภท
ฟรีทีวี ดวยการเฟนหารายการรูปแบบใหมที่ไมมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับละครมาสราง ‘เรตติ้ง’ (Rating)
หรือจํานวนคะแนนความนิยมในการรั บชม ชวงเวลาหลังขาวภาคค่ํา เนื่องจากในชวงเวลาดัง กลาว
แตเดิมสถานีโทรทัศนชอง 3 และชอง 7 เปนผูครองตําแหนงคะแนนนิยมในการรับชมละครหลังขาวอยาง
ตอเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย จนทําใหทางชองสถานีโทรทัศนที่เกิดขึ้นใหมไมนานอยางไอทีวีตองคิด
กลยุท ธเพื่อชวงชิงคะแนนความนิยมในการรับชม เรียลลิตี้โชวจึงเปนชองทางที่สถานีโทรทัศนไอทีวี
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เล็งเห็นวานาจะสรางโอกาสใหกับทางสถานีโทรทัศนได นอกจากนี้เรียลลิตี้โชวยังถือวาเปน ‘เรื่องใหม’
ของสถานีโทรทัศนฟรีทีวีทุกชอง เพราะไมมีใครที่มีประสบการณมากกวากัน
เมื่อพิจารณาถึงการเลือกสรรรายการเรียลลิตี้บิ๊กบราเธอรเขามาเปนสวนหนึ่งของผังรายการ
ของสถานีโทรทัศนไอทีวี นาจะเกิดจากสาเหตุที่รายการดังกลาวมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ผูชมคนไทยมากกวาเรียลลิตี้โชวเรื่องอื่นในเวลานั้น เห็นไดจากการตั้งโจทยคําถามบนพื้นฐานของผูเขา
แขงขันทั้ง 12 คนที่ตองมาใชชีวิตอยูในสังคมที่มีการจัดวางไวในสถานที่เดียวกัน ความบันเทิงของผูชม
จะเกิดขึ้นจากการไดเห็นบุคคลทั้ง 12 คนที่มีความแตกตางกันในดานความรู อาชีพ บุคลิกภาพ แตตอง
มาเผชิญกับเหตุการณหรือโจทยปญหาที่ไดรับ ผูชมจะเผาชมบุคคลแตละครจะมีวิธีคิดแกปญหาตางๆ
นั้นไดอยางไร ทรงศักดิ์ไดแสดงทัศนะไวเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรายการ บิ๊กบราเธอร วาจะตรงกับ
ความสนใจของผูชมดังนี้ “ในแงของคนดูทางบานก็จะไดเห็นพฤติกรรมความเปนไปของคน 12 คน วา
จะทําอยางไรเปนการใหขอคิด สาระ ไมใชแคความบันเทิงอยางเดียว” (สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล. 2548:
ออนไลน)
อยางไรก็ตามหลัง จากออกอากาศไปสักระยะหนึ่ง รายการดังกลาวก็ไมประสบความสําเร็จ
เท า ที่ ผู ผ ลิ ต และผู ล งทุ น คาดการณ ไ ว ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากป จ จั ย หลายประการ อาทิ ประการแรก
รายการบิ๊กบราเธอรออกอากาศทางโทรทัศนเพียงวันละ 2 ชั่วโมง หรือเรียกวามี ‘Air time’ คอนขางนอย
จึงทําใหผูชมขาดการติดตามและไมสามารถเขาถึงผูชมไดอยางตอเนื่อง ประการตอมาเปนประเด็นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรมเนื่ อ งจากรายการต น แบบในต า งประเทศมี ภ าพเหตุ ก ารณ ข องผู แ ข ง ขั น ที่
ไมเหมาะสมกับคานิยมของสังคมไทย กลาวคือ มีภาพผูเขาแขงขันชายเปลือยใหเห็นอวัยวะเพศและบาง
ฉากในรายการยังมีภาพของผูแขงขันชายเปลือยกายและนวดผูเขาแขงขันหญิง นอกจากนี้ยังมีฉากผูเขา
แขงขันชายหญิง 2 คนกําลังสัมผัสและแตะตองรางกายของกันและกันในอางอาบน้ํา รายการดังกลาวนี้
ในตางประเทศมักนําเสนอฉากเปลือยกายอาบน้ําใหเห็นกันอยูเปนประจําเพราะเปนเรื่องปกติในสังคม
ตะวันตก
เมื่อปรากฏการณในตางประเทศเปนไปดังที่กลาวขางตน จึงเปนสิ่งที่ทางบริษัทกันตนาฯ ตอง
ปรับรูปแบบบางประการของรายการใหเขากับสังคมวัฒนธรรมไทย โดยอนันต จันทรวาววาม ผูทําหนาที่
โปรดิ ว เซอร ข องรายการบิ๊ ก บราเธอร ป ระเทศไทยได ป รั บ ให มี ก ฎระเบี ย บเคร ง ครั ด ขึ้ น มากกว า ใน
ตางประเทศ เชน จะมีกฎหามผูเขาแขงสูบบุหรี่ หรือมีความสัมพันธในทางชูสาว และถาทางทีมงานผูจัด
รายการเห็นพฤติกรรมไมเหมาะสมใดๆ ก็จะเรียกผูเขาแขงขันมาตักเตือน หลังจากที่ไดปรับรายการ
เพื่อใหเขาเหมาะสมกับจารีตของสังคมไทย บริษัทกันตนาฯ จึงไดนํารายการเผยแพร เมื่อออกอากาศไป
ไดสักระยะหนึ่ง รายการก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ตั้งใจไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุการณของ
ผูเขาแขงขันในรายการไมนาสนใจ ดวยคนไทยเปนคนที่มีลักษณะนิสัยประนีประนอม ดังนั้นการแขงขัน
จึงไมมีความดุเดือด ไมมีการ ‘แทงขางหลัง’ หรือมีการนินทานอยและแสดงใหเห็นแตภาพของความ
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พยายามเปน ‘คนดี’ นอกจากนี้โจทยที่ทางรายการตั้งขึ้นไมทาทาย เหมือนในตางประเทศ เชนตัวอยาง
รายการเดียวกันนี้ในประเทศกรีกวันแรกที่รายการเปดขึ้น ผูเขาแขงขันพูดคุยกันเรื่องการเมือง พอพูดคุย
เสร็จก็ลุกขึ้นชกกัน หรืออยางในประเทศฝรั่งเศสก็จะมีเรื่องรักใครเขามาเกี่ยวของ หรือการตั้งโจทยที่ลอ
ใจเชน การนํารถยนตยี่หอมินิคูเปอรมูลคาสูงเขาไปจอดไวในรายการ และตั้งโจทยไววาผูแขงขันคนใด
สามารถอยูภายในรถไดนานที่สุดจะไดเปนเจาของรถคันนั้น ผูเขาแขงขันทุกคนจึงเขาไปอยูในรถคัน
เดียวกัน หลักการคือใครทนไดก็เปนผูชนะ แตโจทยที่ตั้งขึ้นในรายการบิ๊กบราเธอรประเทศไทยไมดึงดูด
ใจเทากับในตางประเทศ ประกอบกับผูชมรูสึกวาสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการไม ‘เรียล’ หรือไมใชเรื่องจริง
รวมทั้งไมมีอะไรตื่นเตนสนุกสนาน ก็ทําใหอรรถรสในการชมลดลง (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554:
สัมภาษณ)
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ภายหลัง จากรายการเรียลลิตี้โชวบิ๊กบราเธอรไดแพรภาพ
ออกอากาศผานทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนเวลา 12 สัปดาห รายการบิ๊กบราเธอรก็ไดยุติลง พรอมกับ
การเริ่มตนของรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 2 ไอทีวีไดเผยแพรภาพรายการดังกลาวในชวงการ
แสดงคอนเสิ ร ต ทุ ก วั น เสาร เพิ่ ม เติ ม จากที่ เ คยเผยแพร ภ าพทางช อ งสถานี เ คเบิ ล ที วี ข องยู บี ซี
การเคลื่อนไหวของไอทีวีในครั้งนั้น เปนการบงชี้ใหเห็นวาไอทีวีใหความสําคัญกับเรียลลิตี้โชวอยางมาก
เพราะทําใหสถานีโทรทัศนไอทีวีไดกาวขึ้นมาเปนคูแขงทางธุรกิจกับชองสถานีหลักที่ทรงอิทธิพลในอดีต
เรียลลิตี้โชวจึงนับเปนความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และเปนจุดพลิกผันใหสถานีโทรทัศนชองอื่นๆ
ตองกลับมาใหความสนใจกับความบันเทิงรูปแบบใหมนี้ เพราะเรียลลิตี้โชวไดแสดงใหเห็นถึงพลัง ที่
สามารถกอใหเกิดกระแสการบริโภคของผูชมโทรทัศน และมีผลตอการสรางรายไดหลักใหกับชองสถานี
สภาพของการแขงขันระหวางสถานีโทรทัศนหลักของประเทศลักษณะนี้ไดเคยปรากฏขึ้นในชวง 10 ป
กอนหนานี้ ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณที่สถานีโทรทัศนแตละชองตางพากันแขงขันที่จะนําเสนอความ
บันเทิงในรูปแบบของละคร โดยเปนการแขงขันทางธุรกิจบันเทิงที่แสดงใหเห็นการชวงชิงผูบริโภคของ
แตละสถานีอยางชัดเจน
ตอมาเปนยุคสมัยของการแขงขันในเรื่องการนําเสนอรายการขาว ที่ไดปลุกกระแสใหผูคนใน
สังคมหันมาเสพ ‘ความจริง’ ที่มีความเขมขนไมยิ่งหยอนไปกวาความบันเทิงในรูปแบบละคร ตามมาดวย
ยุคของการแขงขันการนําเสนอเกมโชวตางๆเพื่อใหผูชมไดคลายจากความกดดันทางสังคมและรับความ
บั น เทิ ง โดยตรงจากผู จั ดรายการที่ นํ านั กแสดงตลก มาเปน แมเ หล็กดึ ง ดูดความสนใจของผู ช มและ
ในขณะเดียวกั นได สอดแทรกการกระตุ นใหเกิดการบริโภคสิน คาผานทางรายการ สําหรับกรณีของ
เรียลลิตี้โชวเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นหลังจากการแขงขันกันนําเสนอความบันเทิงในทุกประเภทที่กลาว
มาแลวขางตน เรียลลิตี้โชวไดเขามาปรากฏตัวในฐานะเครื่องมือที่สําคัญในการแขงขันทางการคาใน
วงการธุ รกิจบัน เทิงทางสื่อโทรทัศนตั้ง แตชวงป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยสถานีโทรทัศนหลักของ
ประเทศไทยไดเลือกชวงเวลานําเสนอรายการรูปแบบใหมนี้ระหวางเวลา 22.00 น.- 23.00 น. ซึ่งเปน

131

ชวงเวลาที่ความบันเทิงในรูปแบบละครภาคค่ําจบลง และเดิมเปนเวลาที่ทางสถานีนําเสนอรายการ
ประเภท ‘วาไรตี้โชว’ หรื อ ‘ทอล กโชว’ ชวงเวลาดัง กลาวนี้ เมื่ อพิจ ารณาแล วพบวาเป น ชวงเวลาที่
สถานี โ ทรทั ศ น แ ละผู ส นั บ สนุ น รายการจะสามารถส ง สารต า งๆ ไปยั ง ผู ช มกลุ ม เป า หมายได อ ย า ง
กวางขวางและคลอบคลุมมากที่สุด เนื่องจากผูชมทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ใหความสนใจรับชม
โทรทัศนในชวงเวลานี้
จากกระแสความสําเร็จของเรียลลิตี้โชวในกรณีของอคาเดมี แฟนเทเชียสงผลใหเรียลลิตี้โชว
ไดรับความสนใจอยางจริงจังจากผูบริหารของสถานีโทรทัศนหลักของประเทศ อาทิ ชาลอต โทณวนิก
ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท บี บี ที วี โปรดั ก ชั่ น ส จํ า กั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ลู ก ของสถานี โ ทรทั ศ น สี
กองทัพบกชอง 7 ไดเดินทางไปดูความกาวหนาของการผลิตรายการเรียลลิตี้โชวดวยตนเอง ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศตนแบบของการผลิตรายการเรียลลิตี้โชวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สําหรับกรณีของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 กอนหนานี้ไดเผยแพรรายการเรียลลิตี้โชวที่มี
ชื่อวา “คุณลิขิต” ผลิตโดยบริษัทอินสไพร เอนเตอรเทนเมนท จํากัด โดยออกอากาศในเวลา 11.40 น.
โดยมีกลุมผูชมเปาหมายเปนนักเรียน และแมบาน รายการเรียลลิตี้โชวดังกลาวไดรับความสนใจจาก
ผูชมในระดับปานกลาง แตสําหรับทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ถือวาเปนการเริ่มตนทดลอง
ตลาดเพื่อใหสามารถเขาใจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของคนไทย วากําลังมีแนวโนมและ
คานิยมในการบริโภครายการเรียลลิตี้โชวตามแบบอยางในตางประเทศ
ภายหลังการกลับมาจากการศึกษาดูงานในตางประเทศ ชาลอต โทณวนิก และบริษัทบีบีทีวี
โปรดักชั่นส จํากัด ไดมีแนวคิดที่จะนําเสนอเรียลลิตี้โชวรายการใหมออกมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ 2548
เพื่อแขงขันกับสองสถานีที่เปนคูแขงหลักทางการคา ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และ
สถานีโทรทัศนไอทีวี ที่กําลังไดรับความนิยมจากผูชม ชาลอตไดแสดงทัศนะไวเกี่ยวกับความตื่นตัวที่จะ
นําเอาเรี ยลลิ ตี้โชว มาช วยในการแขง ขั นทางการคาเพื่อใหส ถานี โทรทัศนกองทัพบกชอง 7 มี ความ
ทันสมัยและสามารถทัดเทียมกับชองสถานีหลักอื่นๆ ได “ถาชอง 7 ไมคิดจะทําอะไร มีหวังโดนคูแขงแยง
ชิงเรตติ้ง เพราะชอง 9 เองมีรายการ ‘เมืองไทยรายสัปดาห’ และรายการ ‘ถึงลูกถึงคน’ ที่แยงชิงผูชมทาง
บานไปจํานวนไมนอยเหมือนกัน เปนการปรับตัวเองเพื่อใหทันกับการแขงขันเพื่อแยงชิงเรตติ้งบนฐาน
กระแสเรียลลิตี้โชว” (สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล. 2548: สัมภาษณ; อางอิงจากชาลอต โทณวนิก. 2548)
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหว บริษัทบีบีทีวี ไดคิดเรียลลิตี้โชวในรูปแบบที่มีความแตกตาง
จากคูแขงโดยนําเสนอเรียลลิตี้โชวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหางาน และอาชีพหลากหลาย ที่คนทั่วไปสนใจ
อยากทราบ เช น อาชี พ แอร โฮสเตท นั กประชาสั ม พั น ธ ฯลฯ การทํ ารายการรู ปแบบนี้ท างบริ ษั ท มี
ความเชื่อวาจะสรางความแตกตางใหกับสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ได และจะทําใหผูชมกลับมา
สนใจ และบริโภคความบันเทิงและสินคาผานสื่อของทางสถานีโดยไมเปลี่ยนไปชมชองสถานีอื่น
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ในดานของสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ไดใหความสําคัญกับการนําเรียลลิตี้โชวมาใชเปน
เครื่ อ งมื อสํ าคั ญ ในการแข ง ขั น เพื่ อดึ ง ดู ดความสนใจของผูช มด วยเชน เดี ยวกัน โดยตั้ง แต ชว งต น ป
พ.ศ 2548 ทางสถานีไดนําเสนอรายการที่มีชื่อวา “ไฮโซบานนอก” แพรภาพทุกวันศุกร เสารและอาทิตย
เวลา 21.40 น. รายการดังกล าวเป นการนําเอาผูมีชื่อเสียงในสังคม ไปใชชีวิตในหมูบานตางจังหวัด
ที่หางไกลความเจริญเพื่อใหผูชมไดเฝาดูพฤติกรรมและการแสดงออกของผูแขงขันที่เผชิญกับชีวิตที่
ไม ส ะดวกสบาย หลั ง จากรายการดั ง กล า วออกอากาศไปเพี ย งไม กี่ สั ป ดาห ได เ กิ ด กระแส
การวิพากษวิจารณจากผูชมวาเปน “เรียลลิตี้โชวแบบเฟค” หรือเปนรายการที่เสแสรงและมิไดนําเสนอ
ความจริงอยางที่ผูชมเขาใจ เนื่องจากมีการวางแผนและจัดฉาก ตลอดจนบทพูดระหวางทีมงานกับผูเขา
แขงขันไวลวงหนา ดังนั้นปฏิกิริยาของผูเขาแขงขันที่มีตอสถานการณจึงไมใชปฏิกิริยาโตตอบที่แทจริง
แตเปนเพียงการแสดงผานสื่อของผูเขาแขงขัน จากกรณีของรายการดังกลาวทําใหผูชมมีความรูสึกใน
แงลบกับคําวาเรียลลิตี้โชว
อย า งไรก็ ต ามกระแสความสนใจในการติ ด ตามชมเรี ยลลิ ตี้ก็ มิ ไ ดล ดนอ ยลงไปแต อ ยา งใด
ในทางตรงขาม ‘เรตติ้ง’ หรือคะแนนความนิยมที่มีตอรายการเรียลลิตี้โชวยังคงอยูในระดับสูงเมื่อเทียบ
กับรายการประเภทอื่นๆ จากความสําเร็จที่เปนตัวบงชี้ใหผูบริโภคคนไทยยอมรับกับความบันเทิงรูปแบบ
ใหม เรียลลิตี้โชว ทําให ผูบริ หารของทางสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ใชกลยุทธท างการตลาดเพื่อให
การบริโภคของผูชมเปนไปอยางตอเนื่อง โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ทางสถานีนําเรียลลิตี้โชวอีก
รายการหนึ่งที่มีชื่อวา “Thailand Next Top Model” ออกเผยแพรตอจากรายการไฮโซบานนอกทันที
รายการ Thailand Next Top Model นี้เกิดจากการซื้อลิขสิทธิ์รายการจากตางประเทศโดยมีซอนยา
คูลลิ่ง นางแบบผูมีชื่อเสียงของไทยรวมทุนกับบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อ
ผานการออกอากาศไดไมนาน ผูชมสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการนี้ในแงลบวา รายการ
ดําเนินเรื่องไมนาสนใจ ขาดสีสัน โดยเฉพาะการสรางอารมณรวม ทําใหผูเขาแขงขันมีลักษณะที่เปนไป
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ไมมีความริษยาหรือโกรธแคน กลั่นแกลงกัน จนมีผลใหเรตติ้งหรือคะแนน
ความนิยมของรายการไมกระเตื้องขึ้น นอกจากนี้ หลังจากจบการแขงขันในรายการแลว ทางผูผลิตมิได
ประชาสั ม พั น ธ ห รื อ หาโอกาสในการทํ างานให กับ ผูแ ข ง ขั น ทํ าให ไ ม ส ามารถติ ด ตามได ว าพวกเธอ
มีผลงานในวงการบันเทิงในดานใดบาง
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ภาพประกอบ 15 ผูแขงขันในเรียลลิตี้โชวรายการ “Thailand Next Top Model ”
การนํ าเสนอภาพลั กษณ ของผูแขง ขัน ในรายการนี้มี จุดขายอยูที่รูปรางหนาตาและ
เรือนราง เปนกลยุทธการแขง ขันที่สําคัญของสถานีโทรทัศนผูผลิตในการดึงผูชมจาก
ชองอื่น
ที่มา: http://www.thaitv3.com. Online
เดือนธันวาคม ในปเดียวกัน สถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ไดออกอากาศรายการเรียลลิตี้โชวอีก
รายการหนึ่งที่มีชื่อวา “M Thailand” หรือ “ปฏิบัติการคนหาสุดยอดนายแบบ” ออกอากาศปลายป
พ.ศ. 2548 (วั น เสาร -อาทิ ต ย เวลา 22.00 น.) หลั ง จากออกอากาศรายการดั ง กล า วได รั บ
การวิ พ ากษ วิ จ ารณ อ ย า งหนั ก เนื่ อ งจากพบว า รู ป แบบรายการมี เ นื้ อ หาที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ รายการ
“Thailand's Perfect Man” โดยทางบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดนําความคิด
มาจัดทําเปนรูปแบบเรียลลิตี้โชวกอนสถานีคูแขง นอกจากนี้รูปแบบของรายการในสวนที่เกี่ยวของกับ
การวิจารณผูเขาแขงขันในรอบคัดเลือก สรางความกดดันใหผูชมและผูเขาแขงขันคนอื่นๆ รวมไปถึงการ
ใชแนวคิดของรายการ “Manhunt” หรือการ ‘ลา’ เพื่อเฟนหาชายผูมีรูปลักษณและบุคลิกที่เหมาะสม ผูที่
จะกลายมาเปนศูนยกลางแหงความคลั่งไคลและถูกจับจองผานสื่อจากผูชม
กรณีรายการ M Thailand นี้มีการนําเสนอดวยรูปแบบที่แปลกแหวกแนวกวารายการในชอง
สถานีอื่นๆ โดยมี กลยุทธ การขายที่ มีการซอนทีม งานที่เปนชายหนาตา บุคลิกดี ไปปะปนในหมูผูเขา
แขงขัน ผลจากการนําเสนอดังกลาว ทําใหรายการถูกวิจารณในแงลบและดวยการดําเนินรายการที่ไมมี
การโตแยงจากผูเ ขาแขงขั น ทํ าให เรตติ้งหรือความนิยมในรายการคอนขางทรงตัวจนจบการแขงขัน
นอกจากนี้หลังจบการแขงขันในรายการ ทางบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) มิได
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ทําการประชาสัมพันธหรือวางแผนงานใหกับผูเขาแขงขันคนอื่นๆ นอกจากผูชนะเลิศของรายการ ทําให
ไม ส ามารถติ ด ตามผลงานผู แ สดงในรายการได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป น ป ญ หาเดี ย วกั น กั บ รายการ
Thailand Next Top Model ที่มีมากอนหนานี้

ภาพประกอบ 16 ผูแขงขันในเรียลลิตี้โชวรายการ “M Thailand” ป พ.ศ. 2548
สะทอนใหเห็นการขับเคี่ยวของผูผลิตรายการที่นําเสนอเรือนกายของผูแขงขัน
มาใชเปนจุดขายและสรางกระแสความนิยมในการบริโภครายการ
ที่มา: http://women.sanook.com/780160/m-thailand. Online.
รายการ M Thailand ได ถู กนํากลับมาผลิ ตใหมใ นป พ.ศ. 2512 ตอมา ภายใตแนวคิ ด
“ตามลาหาพระเอก” ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบวา รายการดังกลาวมีโครงสรางความคิดมิไดตางจาก
รายการประเภทประกวดหญิงงามหรือชายงาม ซึ่งมีจุดสนใจอยูที่การเฟนหาตัวแทนผูที่จะเปนศูนยกลาง
ของความคลั่งไคลที่มีรูปรางหนาตาภายนอกเปนเครื่องลอใจ แมวาจะมีการปรับลักษณะของรูปแบบให
ตางไปจากเดิม อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวยังคงเปนเวทีในการเฟนหาบุคคลที่จะถูกทําใหกลายเปน
‘สินคา’ ในนามของ ‘พระเอกหนุมหนาใหม’ ที่มีบุคลิกภาพและความคิดสรางสรรคดานทักษะการแสดง
อันโดดเดน และจะสงผลไปสูการมีโอกาสไดเ ขาไปทํางานในวงการบันเทิง ซึ่งมีฝายทุนกํากับดูแล
และควบคุมการทํางานอยูเบื้องหลัง
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นอกจากรายการที่กลาวไปแลวขางตน ในปตอมาทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ยัง
ปรากฏรายการที่มีลักษณะเปนเรียลลิตี้โชวเผยแพรออกมาใหผูบริโภคไดรับชมอยางตอเนื่อง โดยมี
การปรับปรุงหรือดัดแปลงรูปแบบและเนื้อหาใหแตกตางจากรายการที่มีมากอนหนา รายการที่ปรากฏ
ผานสื่อ อาทิ “อัจฉริยะขามคืน” ผลิตโดยบริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ผูเปน
บริษัทผลิตรายการโทรทัศนรายใหญที่ไดรับการสนับสนุนจากนายทุนและผูผลิตสินคาเปนจํานวนมาก
รายการดังกลาวนี้ผลิตในรูปแบบของเรียลลิตี้เกมโชวประเภทควิซโชว (quiz show) หรือ รายการที่ผูเลน
ตองไขปริศนาหรือแกปญหาที่ยากและทาทายจากที่ทางรายการไดตั้งโจทยขึ้น โดยอาศัยความสามารถ
และสติปญญาของผูเขาแขงขันทั้ง สวนบุคคลและรวมกัน เมื่อทําสําเร็จผูเลนจะไดรับเงินรางวัลจาก
เจาของสินคาผูสนับสนุนรายการเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท ในชวงปเดียวกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 ใหกําเนิดรายการอีกรายการที่มีชื่อวา “ซีซา ทางสายฝนสูดวงดาว” โดยมีมณีนุช เสมรสุต
(ครูอวน) เปนผูบริหารรายการ รายการดังกลาวมีรูปแบบเปนเรียลลิตี้โชวเนนการแขงขันรองเพลงสําหรับ
เด็ก เนื้อหาและรูปแบบของรายการแสดงใหเห็นถึงการเลียนแบบการนําเสนอที่ไดรับอิทธิพลจากรายการ
เรียลลิตี้โชวสําหรับวัยรุนอยางรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย และเดอะสตาร
เมื่อเขาสูตนป พ.ศ. 2549 ไดเกิดปรากฏการณครั้งสําคัญทางของประวัติศาสตรของเรียลลิตี้โชว
ในประเทศไทย เมื่อผูนําประเทศในสมัยนั้น คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดผลิตรายการ
ของตนเองในรูปแบบเรียลลิตี้โชวที่มีชื่อวา “Backstage Show : The Prime Minister” ซึ่งเปนรายการ
ถ ายทอดสด การดํ า เนิ น ชี วิตของนายกรั ฐ มนตรีแ ละเปน การประชาสัม พัน ธการทํา งานของรั ฐ บาล
โดยเปนการถายทอดการใชชีวิตของนายกทักษิณที่ เดินทางลงพื้นที่ ณ อําเภอ อาจสามารถ จังหวัด
รอยเอ็ดซึ่งเปนพื้นที่ที่ประสบปญหาความยากจน และประชาชนมีความเดือนรอน รายการ Backstage
Show : The Prime Minister ดังกลาวนี้ไดแสดงภาพของนายกทักษิณใชชีวิตอยูกับชาวบานเพื่อ
แกปญหาความยากจน โดยเรียลลิตี้โชวดังกลาวมีการถายทอดสดเปนเวลาทั้งสิ้น 5 วัน 5 คืนติดตอกัน
ในการนี้มีคณะผูติดตามที่เปนทีมงานถายทํากวา100 คน พรอมกลองวิดีโอกวา 40 เครื่อง ทําการ
บันทึกภาพ โดยคําพูดและการกระทําของพ.ต.ท.ทักษิณ ถูกถายทอดสดทางโทรทัศนตลอด 24 ชั่วโมง
ผูชมจะเห็นภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแตเจาหนาที่กําลังจัดเตรียมสถานที่ จนกระทั่งนายกฯออกจากหอง
ประชุม มุมกลองจะจับจองอยูที่ตัวละครเอกคือ นายกฯทักษิณเพียงผูเดียว เรียลลิตี้โชวกรณีดังกลาวมี
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือยูบีซีเปนผูไดรับอนุญาตใหเผยแพรภาพ
ผานทางชองสถานียูบีซี 16 การถ ายทอดสดของยูบีซีนี้ ถือเปนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ ในการ
ขยายฐานเสียงของผูนําประเทศสูกลุมคนระดับชั้นกลางที่แยบยล เพราะนอกจากจะสรางภาพการหา
เสียงในกลุมระดับชาวบานในพื้นที่ภาคอีสาน ยังขยายถึงกลุมคนระดับชนชั้นกลางที่เปนสมาชิก ยูบีซี
ซึ่งขอมูลจากยูบีซีระบุวา มีจํานวนถึง 761,126 ครัวเรือน ถาวัดจากฐานรายได 30,000 บาทตอครัวเรือน

136

เรียลลิตี้โชว Backstage Show : The Prime Minister หรือที่นักวิจารณการเมืองไดขนานนาม
ในชื่อ ‘เรียลลิตี้แกจน’ ครั้งนี้ ไดรับการวิพากษวิจารณวา เปนยุทธการสรางเรตติ้งทางการเมือง ในชวงที่
พรรคไทยรักไทยกําลังเสื่อมคะแนนความนิยมลง โดยใชเทคโนโลยีสื่อสารทางเคเบิลทีวี เปนจุดเชื่อมถึง
ประชาชนทั่วประเทศ เรียลลิตี้โชวที่อําเภอ อาจสามารถ ถูกวางคอนเซ็ปตหรือแนวคิดการนําเสนอไว
อยางเปนขั้นเปนตอน แมทีมงานของพ.ต.ท.ทักษิณจะไดอธิบายไววา รายการดังกลาวนี้ ไมมีการเขียน
สคริปตหรือบทไวลวงหนา เปนการถายทอดเหตุการณสดๆ ในบทบาทของนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม
สื่อมวลชน นักวิจารณและนักวิชาการทางการเมืองไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับกรณีรายการนี้วา รายการ
ดังกลาวมีการใชมุมกลองในลักษณะที่มีจัดวาง รวมทั้งมีการนําเสนอภาพที่ไดเตรียมการไวอยางจงใจ
โดยเห็นไดจากการนําเสนอภาพนายกพูดคุยกับชาวบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการนําเสนอภาพสําคัญ
คือนายกฯทักษิณใสผาขาวมาอาบน้ํา ซึ่งเปนภาพที่ถูกคัดเลือกใหตีพิมพและนําเสนอผานสื่อ เพื่อ
สะทอนใหถึงความเปนผูนําประเทศที่ติดดิน และเขาถึงชาวบาน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกรณี เรียลลิตี้โชว Backstage Show : The Prime Minister ดังกลาวนี้
ไดยืนยันถึงความสําคัญของเรียลลิตี้โชวและแสดงใหเห็นถึงบทบาทของเรียลลิตี้โชวในฐานะเปนกลไก
สวนหนึ่งของประวัติศาสตรการเมืองระดับชาติของไทยที่อยูภายใตอุดมการณและจินตนาการของลัทธิ
ทุนนิยมที่มีสื่อเปนองคประกอบสําคัญในการรักษาไวซึ่งฐานอํานาจและความศรัทธาเชื่อถือ

ภาพประกอบ 17 เรียลลิตี้โชวรายการ “Backstage Show : The Prime Minister”
ป พ.ศ. 2549 ปรากฏการณครั้งสําคัญทางประวัติศาสตรของเรียลลิตี้โชวใน
ประเทศไทย เมื่ อผูนําประเทศในสมัยนั้น คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐ มนตรี
นําแสดงในรายการ
ที่มา: http://www.positioningmag.com/magazine.Online.
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ภาพประกอบ 18 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นําแสดงในเรียลลิตี้โชว
รายการ “Backstage Show : The Prime Minister” กับภาพลักษณผูนําติดดิน
ที่มา: http://www.positioningmag.com/magazine.Online.
เมื่อขึ้นป พ.ศ. 2550 ในวงการสื่อโทรทัศนยังปรากฏใหเห็นการแขงขันในทางธุรกิจเพื่อใหชอง
สถานีเปนที่สนใจกับผูชมหรือผูบริโภค ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3
และสถานีโทรทัศนไอทีวีตางขับเคี่ยวและแขงขันกันเพื่อนําเรียลลิตี้โชวมาเปนเครื่องมือเอาชนะทางธุรกิจ
บันเทิง สถานีวิทยุและโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนน ทีวี (Modern 9 TV) เพิ่งเริ่มตื่นตัวและเตรียมทํา
รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว เ พื่ อ ให ส ามารถตามกระแสความนิ ย ม จึ ง ได ว างแผนที่ จ ะเป ด ตั ว รายการใหม
2 รายการที่มีรูปแบบเปนเรียลลิตี้โชวในเดือนมิถุนายน โดยจะเนนรายการที่มีเนื้อหาแนวสนุกสนาน เปน
รู ป แบบกิ จ กรรมที่ เ น น การเดิ น ทางเพื่ อ ติ ด ตามศึ ก ษาพฤติ ก รรมความเคลื่ อ นไหวของผู เ ข า แข ง ขั น
เมื่อพิจารณากรณีของสถานีวิทยุและโทรทัศน ชอง 9 โมเดิรนไนน ทีวี จะพบวาผูบริหารของสถานี
ดังกลาวมีความพยายามที่จ ะสรางความแตกตางโดยการศึกษาแนวทางจากสถานีคูแขง แลวนํามา
วิเคราะหเพื่อใหสามารถดึงความสนใจของผูบริโภคใหหันมาติดตามรายการของทางสถานี และทาง
สถานีจะไดมีสวนแบงทางการตลาดกับชองสถานีอื่นๆ
ในดานของสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ไดทําการตอสูทางการตลาดดวยการใหกําเนิดรายการ
เรียลลิตี้โชวรายการใหมที่มีชื่อวา “The Singer” เปนรายการรูปแบบแขงขันรองเพลงโดยมี พุทธธิดา
ศิระฉายา เปนผูบริหารรายการ อยางไรก็ตามรายการดังกลาวไมไดรับความนิยมเทาที่คาดไว
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อาจกล า วได ว า ช ว งป พ.ศ.2548 ถึ ง ป พ.ศ.2551 ดั ง ที่ ก ล า วมาข า งต น เป น ยุ ค ที่ ว งการ
สื่อสารมวลชน และภาครัฐไดใหความสําคัญและสงเสริมบทบาทของความบันเทิงรูปแบบใหมอยาง
เรี ยลลิตี้โชว อย างแทจ ริง เนื่ องจากชวงเวลาดัง กลาวนี้ไดแสดงใหเ ห็น ถึงความตื่น ตัว ของการรั บเอา
ศิลปวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดเห็นถึงการรับเอาอิทธิพลของระบอบ
ทุ น นิ ยมจากตะวั น ตกที่ พ ยายามสร างกลไกการแขง ขัน กัน เพื่อขายสิน คาและบริการผานสื่อโดยนํ า
เรียลลิตี้โชวมาเปนเครื่องมือหลักในการสรางกระแสบริโภคนิยมใหเขาสูชีวิตประจําวันของคนไทยผาน
สื่ อมวลชนที่ ท รงพลั ง อย างโทรทั ศน เ ป น แรงขับเคลื่อนที่สําคั ญ เมื่อสื่ อไดส รางใหม วลชนไดรูจักกั บ
เรียลลิตี้โชว ในทางกลับกันเรียลลิตี้โชวก็เปนชองทางของมวลชนในการแสดงอารมณ ความรูสึกและ
อิสรภาพของตนเองที่จะแสดงออกตอบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบตลอดจนการสรางชุมชนรูปแบบใหมผาน
ศิลปะการแสดงผานสื่อรูปแบบใหมนี้ดวยเชนกัน
2.4 ยุคปรับตัวของเรียลลิตี้โชวกับการดํารงอยูในสังคมไทย (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน)
เมื่อกาวเขาสู พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจในประเทศยังคงอยูในสภาพถดถอย ซึ่งภาวะเชนนี้
สง ผลต อพฤติ กรรมการใช ชี วิตของผู บริโภคในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการลดคาใชจายที่ไมจําเปน ลง
ผลสํารวจของเอลจีบี นิลสัน มีเดีย รีเสิรจ ผูบริโภคลดการหาความบันเทิงนอกบานลง 57% แนวโนมจะ
ใชชีวิตอยูบานมากขึ้น ดังนั้นจึงเปนโอกาสของธุรกิจเพื่อ “ความบันเทิงในบาน” โดยธุรกิจความบันเทิงใน
บานอยางกลุม ‘ฟรีทีวี’ อยูในภาวะการแขงขันรุนแรง เพื่อแยงเม็ดเงินของการโฆษณาสินคาและบริการ
คุมเขมดานคาใชจาย นอกจากนี้จากผลการวิจัยเชิงสํารวจยังระบุวาในไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ. 2552
สื่อทีวียังมีความเติบโตคิดเปนรอยละ 2.46 เปอรเซนต เม็ดเงินในการลงทุนสะพัดกวา 2 หมื่นลานบาท
ทามกลางภาพรวมของการถอดถอยของอุตสาหกรรมโฆษณา อยางไรก็ตาม ดวยจุดเดนของสื่อโทรทัศน
ที่มีคุณสมบัติที่เปน ‘สื่อเพื่อมวลชน’ (Mass Media) ซึ่งมีอานุภาพเขาถึงผูชมกวา 19 ลานครัวเรือนทั่ว
ประเทศ ทําใหฟรีทีวียังเปนทางเลือกของฝายทุนในการใชเปนชองทางเพื่อโฆษณาสินคาสูผูบริโภค
นอกจากนี้การแขงขันและพัฒนาในฟรีทีวีแลว จากการสํารวจยังพบการขยายตัวของธุรกิจ
‘ทีวีดาวเทียม’ เนื่องจากมีฐานผูชมรับชมรายการผานจานดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีประมาณ 20 ลานคน
ทั่วประเทศ รวมทั้งจํานวนสมาชิกเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น 2.5 ลานครัวเรือนและจํานวนผูรับจานดาวเทียม
ระบบซี แบนด จํานวน 3.5 ลานจาน และจานดาวเทียมระบบ เค ยู แบนดโดยมีบริษัททําการตลาด
ภายใตชื่อ “ดีทีวี” มีจํานวน 3 แสนจานและบริษัทดังกลาวตั้งเปาหมายจะเพิ่มจํานวนจานดาวเทียมเปน
7 แสนจานภายในสิ้นป 2552 การขยายตัวของธุรกิจทีวีดาวเทียมสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ
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ถดถอยในประเทศ ดังที่ไ ดกลาวไปแลวขางตนวา ผูบริโภคใชเวลาอยูในบานมากขึ้น การติดตั้งจาน
ดาวเทียมจึงถือเปนการหาความบันเทิงราคาถูก ซึ่งฝายทุนมองวาเปนโอกาสหรือชองทางในการทําให
ธุรกิจการคาเจริญเติบโตขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ. 2552: ออนไลน)
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและการแขงขันเพื่อความอยูรอดในธุรกิจบันเทิงดังที่กลาวขางตน
ส ง ผลต อ สภาพและการดํ า รงอยู ข องรายการเรี ยลลิ ตี้ โชว โดยในช ว ง พ.ศ. 2552

ปรากฏการณ

เรียลลิตี้โชวที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศนมิไดลดนอยลงไปกวาชวงเวลากอนหนา กลุมทุนผูผลิตรายการ
เรียลลิตี้โชวผานสื่อโทรทัศนไดใชความพยายามอยางหนักเพื่อคิดคนรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
เรียลลิตี้โชวใหแปลกใหมและดึงดูดผูชมใหสนใจและติดตาม โดยเริ่มจากชวงตนป ปรากฎรายการที่มี
นามวา “The Master” เปนรายการเรียลลิตี้โชวที่มีการออกอากาศ 24 ชั่วโมง ใหผูชมทางบานสามารถ
จับจองผูแขงขันไดตลอดทั้งวัน เผยแพรทางเคเบิ้ลทีวี “ทรูวิชั่นส” ชอง 18 และมีรายการไฮไลทประจําวัน
และคอนเสิรตทุกวันเสารที่ชอง 19 ทรูอินไซด ในชวงตนป พ.ศ. 2552 เปนเวลา 1 เดือน รูปแบบรายการ
เปนการแขงขันรองเพลงและแสดงโชว แขงขันเปนทีม ทีมละ 5 คน โดยผูเขาแขงขันมาจากตําแหนง
ผูชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของรายการ ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชีย ตั้งแตฤดูกาลที่ 1-5 และไดมี
การโหวตคั ดเลื อกผู แ ข ง ขั นนั ก ล าฝ นคนอื่ น ๆ เพิ่ม เติม ผ านระบบ SMS รายการนี้ จ ะเน น การทํ างาน
เบื้องหลังของศิลปน ผูเขาแขงขันจะตองใชประสบการณในการทํางาน คิดและวางแผนโชวที่จะเกิดขึ้น
ในทุกคืนวันเสารดวยตนเอง รวมกับสมาชิกในทีม และทีมเบื้องหลัง ผูชนะในรายการเพียงหนึ่งเดียวจาก
ผลคะแนนนิยมจากผูชม (Popular Vote) จะไดตําแหนง สุดยอดเดอะมาสเตอร
ตอมาในชวงกลางเดือนเมษายนของปเดียวกัน สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เผยแพร
รายการเรียลลิตี้โชว ที่มี ชื่อว า “สุภ าพบุรุษบอยแบนด” ซึ่งเปนรายการในลักษณะการแขง ขัน ที่ผูเ ขา
แขงขันตองแสดงความสามารถในการรองเพลง เตน และแสดงละครภายใตภารกิจที่ไดรับมอบหมายใน
ฐานะสุภาพบุรุษ รายการดังกลาวไดรับความสนใจจากผูชมพอสมควร โดยเฉพาะในหมูผูชมเพศหญิง
เนื่องจากรายการดังกลาวใชกลยุทธการนําผูแขงขันที่มีรูปรางหนาตาดีมาเปนจุดขายและแขงกับชอง
สถานีโทรทัศนอื่น หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม ชอง 9 โมเดิรน ไนนทีวีไดปรับกลยุทธการแขงขันทาง
ธุรกิจโดยการสงรายการเรียลลิตี้โชวในรูปแบบรายการที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีชื่อวา “The Trainer ปนฝน
สนั่นเวที” เขาตอสู และตอมาชวงตนเดือนกรกฎาคม ทางสถานีนําเสนอรายการ “The Voyager เกม
เดินทางในตางแดน” และเพื่อใหผูชมบริโภคอยางไมขาดความตอเนื่อง รวมถึงในปลายเดือนกันยายน
ทางสถานีไดนําเสนอรายการเรียลลิตี้โชวภายใตแนวคิดที่ใกลเคียงกับเรียลลิตี้โชวกอนหนา แตมีการ
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ปรับเปลี่ยนจุดขายโดยเนนที่ผูใหญในชื่อวา “ลานฝนสนั่นโลก”
ในชวงเดือนมิถุนายนเกิดปรากฏการณที่มีความสําคัญทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง เมื่อผูนําพรรค
การเมืองของไทย นําเรียลลิตี้โชวมาใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธและสรางความนิยมใหกับพรรค
ในกรณีของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นําโดยนายชวรัตน ชาญวีรกุลหัวหนาพรรคไดจัดสัมมนาพรรค
ระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่วัดโนนสวรรค บานหนองไผ-นาดี ตําบลนาหัวบอ อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเปนพรรคการเมืองแรกที่จัดรูปแบบการสัมมนาเปนแบบเรียลลิตี้ โดย
จัดใหรัฐมนตรี ส.ส.และ ผูติดตาม 1 คน ใชชีวิตกินอยู กับชาวบานหนองไผ ในลักษณะโฮมสเตย เปน
เวลา 3 วัน 2 คืน โดยเตรียมที่พักไว 144 หลัง ซึ่งการใหรัฐมนตรี ส.ส.ไปนอนกับชาวบาน เพื่อเขาศึกษา
เรียนรูวิถีชีวิตเกษตรกร เชน การปลูกขาว เลี้ยงปลา การบริหารการใชน้ํา โดยวางคอนเซ็ปต ให รัฐมนตรี
และส.ส.ทุ ก คนข า ถึ ง ประชาชน เพื่ อ จะนํ า ข อ มู ล กลั บ มาสร า งเป น นโยบายประชานิ ย มในแบบ
“ประชานิยม แบบยั่งยืน” ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งตอไป (คมชัดลึก. 2552: ออนไลน)

ภาพประกอบ 19 นายชวรัตน ชาญวีรกุลหัวหนาพรรคภูมิใจไทย พรอมดวย สส.
ลงพื้นที่ บานหนองไผ-นาดี จ.สกลนคร จัดสัมมนาพรรคครั้งใหญในรูปแบบเรียลลิตี้
ที่มา: กรุงเทพธุกิจ http://www.bangkokbiznews.com. ออนไลน.
นอกจากนี้ ในปเดียวกัน ประเทศไทยไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเกิดผูนําประเทศ
คนใหม ในขณะนั้นคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีพรอมกับคณะฯ ตองการนําเสนอภาระกิจ
ของรั ฐ บาลให ป ระชาชนได รั บ รู จึ ง ได มี ดํ า ริ นํ า เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ม าใช เ ป น สื่ อ ในการสร า งการรั บ รู แ ละ
ประชาสัมพันธการทํางานของตนและคณะ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกําหนดการลงพื้นที่ในหลาย
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จังหวัดของประเทศไทย อาทิ สมุทรสาคร บุรีรัมย ฯลฯ ตาม "โครงการไทยเขมแข็ง" การเดินทางไปครั้งนี้
ได มี ก ารบั น ทึ ก เทปรายการ “เชื่ อ มั่ น ประเทศไทยกับ นายกฯอภิสิ ท ธิ์ ”

และเป ด โรงพยาบาลแบบ

เรียลลิตี้โชว โดยให นส.วาสนา นานวม ผูสื่อขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสตและพิธีกรรายการวิทยุ
"ลับ ลวง พราง" เปนผูดําเนินรายการ โดยการบันทึกเทปครั้งนี้จะทําแบบเรียลลิตี้โชว เปนการสัมภาษณ
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีนั่งรถสวนตัวลงพื้นที่ โดยจะมีกลองติดตั้งตามจุดตางๆ บนรถเพื่อใหประชาชน
ไดเห็นภาพทุกมุม (แนวหนา. 2552: ออนไลน)

ภาพประกอบ 20 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในรายการเรียลลิตี้โชวเชื่อมั่นประเทศไทย
กับนายกฯอภิสิทธิ์ พ.ศ. 2552 สะทอนใหเห็นการใหความสําคัญกับเรียลลิตี้โชว
ของฝายการเมืองซึ่งทําใหเรียลลิตี้โชวกลายเปนกลไกที่มีบทบาทเชิงอํานาจ
ที่มา: กรุงเทพธุกิจ http://www.bangkokbiznews.com. ออนไลน.
ตอมาในป พ.ศ. 2553 สถานการณของเรียลลิตี้โชวเริ่มเขาสูยุคเสื่อมความนิยม เห็นไดจาก
จํานวนของการผลิตรายการเรียลลิตี้โชวที่ลดจํานวนลง และปรากฏรายการใหมเพียงหนึ่งรายการคือ
“Teen Superstar เกิ ดมาเปนดาว” ในชวงเดือนธัน วาคม โดยเปนรายการเรียลลิตี้โชวเ กี่ยวกับ
การแขงขันเพื่อทําใหผูชนะกลายเปน ‘ซุปเปอรสตาร ที่สุดแหงดาว’ รายการดังกลาวนี้ใชกระบวนการใน
การคนหาเยาวชนเพื่อเขามาแขงขันในรายการและจะคัดเลือกจนถึงรอบสุดทายใหเหลือชาย 2 หญิง 2
เพื่อใหผูชมหรือผูบริโภคทําการ ‘โหวต’ หรือลงคะแนนความนิยมในการตัดสินใหหญิงและชายเพียง 1 คู
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เปนผูชนะ และคูที่ชนะดังกลาวจะมีโอกาสไดกลายเปน ‘ศิลปน’ ในประเทศเกาหลี และอีกสองคนจะได
เปนศิลปนในประเทศไทย รายการดังกลาวนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี
ตลอดป พ.ศ. 2553 ทั้งปไมปรากฏรายการเรียลลิตี้โชวรายการใหมนอกเหนือจากที่กลาวมา จะมีเพียง
รายการดั้ ง เดิ ม อั น เป น ที่ รู จั ก ของผู ช มในประเทศเผยแพร ต อ จากฤดู ก าลที่ ผ า นมา อาทิ รายการ
เดอะ เทรนเนอร ปนฝนสนั่นเวที, เดอะ สตาร คนฟาควาดาว และอคาเดมี แฟนเทเชีย ปฏิบัติการลาฝน
เปนตน
ในปตอมา พ.ศ. 2554 เปนชวงเวลาที่ธุรกิจดานบันเทิงอยูในสภาพซบเซาเนื่องจากปญหาภัย
ธรรมชาติ ทํ าให นายทุ น และผู มี อํานาจในชองสถานีช ะลอการลงทุน ดัง ที่น ายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) แสดงทัศนะไววา “ภาพรวมของธุรกิจบันเทิง
ในป 2554

โดยเฉพาะช ว งไตรมาสสุ ด ท า ยไม คึ ก คั ก เท า ที่ ค วรเนื่ อ งจากภั ย ธรรมชาติ ”

(แนวหนา. มกราคม, 2554) ในดานของเรียลลิตี้โชวปรากฎรายการใหมเพียงรายการเดียวคือ
“ไทยแลนด ก็อตทาเลนต พรสวรรค บั นดาลชีวิต” ออกอากาศทางไทยที วีสี ช อง 3 ตน เดือนมีน าคม
พ.ศ. 2554 รายการดังกลาวเปนการ ‘นําเขา’ รูปแบบรายการเรียลลิตี้โชวจากประเทศแมแบบทาง
ตะวันตก โดยบริษัท ยูนิลีเวอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดซื้อลิขสิทธิ์การประกวดบริเทนสกอตแทเลินต
จากประเทศอั ง กฤษมาออกอากาศในประเทศไทย โดยมอบหมายให บ ริ ษัท เวิ รค พอยท เอ็ น เทอร
เทนเมนท จํากัด (มหาชน) รวมกับบริษัทโซนี่ มิวสิก จํากัดผลิตรายการสดรายการแรกของทางบริษัทฯ
นับเปนประเทศที่ 43 ของโลก และเปนประเทศที่ 5 ของเอเชีย รายการดังกลาวเปนรายการประกวด
ที่เฟนหาคนที่มีความสามารถโดดเดนโดยไมจํากัดอายุ เพศ จํานวน รวมทั้งประเภทของโชว หลังจาก
การออกอากาศของรายการ ไทยแลนด ก็อตทาเลนต พรสวรรค บันดาลชีวิต แลวยังไมปรากฏรายการใน
ลักษณะที่เปนเรียลลิตี้โชวอื่นๆ ที่นําเสนอสิ่งแปลกใหมใหกับผูชมในชองสถานีโทรทัศนหลักของประเทศ
เมื่อเขาสูป พ.ศ. 2555 ความนิยมในเรียลลิตี้โชวยังคงไมเสื่อมคลาย ยิ่งกวานั้นเรียลลิตี้โชวยังคง
มีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกในแวดวงการเมืองระดับชาติ โดยไดรับความสําคัญจากผูนําประเทศให
เป น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ นการกระตุ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยนายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนี้ คื อ
นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต รมี โ ครงการจะทํ า หน า ที่ เ ป น ผู แ สดงหลั ก ในรายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ส ง เสริ ม
การทองเที่ยว ดั งปรากฏในข อมู ลข าวที่เปดเผยโดยนายเจริญ วังอนานนท โฆษกสหพันธสมาคม
ท อ งเที่ ย วไทย (เฟสต า ) เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม เขาได ก ล า วว า นายกรั ฐ มนตรี ต อ งการให เ กิ ด ภาพ
การทองเที่ยวในลักษณะบูรณาการ โดยชูแหลงทองเที่ยวใหมๆ นอกจากแหลงทองเที่ยวหลักและเปน
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เอกลักษณในแตละภาคที่มีอยูแลว นายกรัฐมนตรีจึงรับขอเสนอของภาคเอกชนที่จะเปน ‘พรีเซนเตอร’
หรือตัวแสดงหลักในการประชาสัมพันธ และจัดทํารายการเรียลลิตี้โชว ถายทอดผานรายการโทรทัศน
เพื่อโปรโมทสถานที่ทองเที่ยวของไทย สงเสริมใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศ และสงเสริม
ตางชาติใหมาเที่ยวไทยมากขึ้น

ภาพประกอบ 21 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูแสดงหลักในโครงการผลิต
รายการเรียลลิตี้โชวกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย สะทอนใหเห็น
การใหความสําคัญกับเรียลลิตี้โชวของภาครัฐในฐานะกลไกกระตุนเศรษฐกิจ
และเปนปจจัยที่ทําใหเรียลลิตี้โชวดํารงอยูในสังคมไทยอยางมั่นคง
ที่มา: ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th. ออนไลน.
ทั้งนี้ ภาคเอกชนไดเสนอนายกฯยิ่งลักษณวา หากทําเรียลลิตี้โชว จะมีการถายทอดทางโทรทัศน
จะมีคนไทยติดตามชมเปนจํานวนถึง 10 ลานคน ซึ่งการทองเที่ยวเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท.ไดรับ
นโยบายเรื่องนี้ไปดําเนินการ โดยมีผูเขียนบทใหสอดคลองกับบุคลิกของนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม
สถานที่ถายทําไดมีการเสนอแนะใหเปนสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวกระจายไปเที่ยว เชน
ทุงดอกบัวตอง จังหวัดแมฮองสอน" ดานนายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผูวาการดานสื่อสารการตลาด
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กลาวเสริมวา แนวคิดที่เสนอใหนายกรัฐมนตรีมาเปนพรีเซ็นเตอร
สวนหนึ่งเพื่อใหสอดคลองกับโครงการปมหัศจรรย หรือ มิราเคิลเยียรที่กระตุนใหการทองเที่ยวไทยคึกคัก
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มากขึ้น แตในขณะนี้ยังไมสามารถระบุรูปแบบโฆษณาไดวาจะเปนลักษณะเรียลลิตี้ หรือรูปแบบใด ตอง
รอความเห็นชอบจากสํานักเลขาฯ กอน แตหากทําไดจะเปนแรงจูงใจใหคนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น รวมถึง
ชาวตางชาติจะเชื่อมั่นและเขามาไทยมากขึ้นเชนกัน เพื่อใหรายไดถึงเปาหมาย 2 ลานลานบาทในป
พ.ศ. 2558 รูปแบบเรียลลิตี้โชวดังกลาวอาจนําเสนอภาพนายกรัฐมนตรีในฐานะพรีเซ็นเตอรเดี่ยวที่จะ
แนะนําแหลงทองเที่ยว หรือจะเปนการนําเสนอภาพเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีแสดงในเรียลลิตี้โชว
พรอมครอบครัวก็เปนได
ปรากฏการณดังกลาวขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับเรียลลิตี้โชวในฐานะสื่อ
ที่ทรงพลัง และเปนสื่อที่อยูในความสนใจของทุกภาคสวนในสังคม ในยุคแรกเริ่มเรียลลิตี้โชวเกิดจาก
ความสนใจของฝายทุ น แต ตอมาเมื่ อเรี ยลลิตี้โชวพิสูจ นใ หเ ห็น ถึง ความสําเร็จ ในการเขาถึง มวลชน
ฝายรัฐ จึ งหั น มาให ความสํ าคั ญและนํ ามาใชสื่อสารและสรางความนาเชื่อถือใหไ ปสูภ าคประชาชน
เมื่อพิจารณาจากปรากฎการณเรียลลิตี้โชวตั้งแตเริ่มตนจนปจจุบัน อาจพบวาแทจริงแลวรูปแบบของ
เรียลลิตี้โชวที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศนสูผูชม อาจเปนจินตนาการของฝายตางๆ ที่ตองการใหผูชมหรือ
ผูบริโภคเกิดความรูสึกตามที่ผูมีอํานาจในการใชสื่อกําหนดก็เปนได

สรุป
เมื่อพิจารณาพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวตั้งแตเริ่มเขามาในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน ผูศึกษา
พบวาสามารถมองปจจัยที่สังคมไทยรับเอาศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทนี้เขามาเปนสวนหนึ่งของ
สังคม โดยอาจเกิดจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรกคือ ความสอดคลองกับคานิยมและ
รากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต ดังที่นิธิ เอี่ยวศรีวงศ นักวิชาการดานประวัติศาสตรคนสําคัญ
ของไทย อธิบายไววา รากฐานของสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 เปนตนมา เปน สังคมที่ผสมสิ่งที่มีมาแต
เดิมเขากับสิ่งใหม โดยในยุคของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สังคมไทยไดผสานความเปน
ศักดินาเดิมที่มีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเขากับสิ่งใหมที่เขามาคือความมั่งคั่งจากบรรดาพอคาวาณิช
การค า สํ าเภาหรื อการค าขายกั บต า งประเทศ สั ง คมดัง กลาวนี้ ยัง กอใหเ กิดความสัม พัน ธเ ชิ ง ระบบ
อุปถัมภ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในดานโลกทัศนและคานิยมขึ้น ถาพิจารณาใหลึก
จะพบความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนที่ตองพึ่งพิงกัน
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ต อมาในสมั ยรั ช กาลที่ 2 และ3 สภาพของสัง คมไทยถูกสะทอ นผา นวรรณคดีทั้ง หลายโดย
เฉพาะงานของสุนทรภู ยิ่งเนนภาพสังคมและวัฒนธรรมของกระฎมพีอยางชัดเจน และแสดงใหเห็นวา
ผูคนในยุคดังกลาวใหความสนใจทางวัตถุและทางโลก รวมทั้งความเปนปจเจกบุคคลมากขึ้นพรอมทั้ง
ขานรับบรรดาศิลปวิทยาการใหม ๆ ที่แพรหลายมาจากทางตะวันตกและที่อื่นๆ จากภายนอก และเมื่อ
เขาสูสมัยรัชกาลที่ 4 สังคมไทยโดยเฉพาะชนชั้นผูนําใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทางตะวันตกมากกวา
ในยุคที่ผานมา จนศรีศักร วัลลิโภดมกลาววาสมัยนี้คือ การเริ่มตนของ ‘ตะวันตกนิยม’ (Westernization)
เมื่ อเข า สู ส มั ยรั ช กาลที่ 5 ซึ่ ง เปน รัช สมัยที่สั ง คมไทยโดดเดน เปน อยางมากในการรับเอา
อารยธรรมตะวันตกใหเขาเปนสวนสําคัญของสังคม โดยเห็นภาพพจนที่เปนทั้งนามธรรมและรูปธรรม
ในดานนามธรรมปรากฎใหเห็นจากความรูสึกนึกคิดของบรรดาเจานายและชนชั้นปกครอง ที่สําคัญคือ
การใหคานิยมวัฒนธรรมตะวันตกวาเปน ‘อารยธรรม’ สวนในดานรูปธรรมปรากฏใหเห็นจากการตั้ง
สถาบันการศึกษาตามแนวทางตะวันตก และการแสดงออกดวยการแตงกายและการแสดงกิริยาทาทาง
รวมทั้งการพูดที่มีภาษาตะวันตกปนอยู เปนตน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 สังคมประเทศไทยเปลี่ยนการ
ปกครองเปนตนมาจนถึงปจจุบัน คานิยมและรากฐานของสังคมไทยยังคงไมเปลี่ยนแปลง คือรับเอา
ความคิด คานิยมวัฒนธรรม และศิลปะที่เปนผลผลิตจากแนวคิดตะวันตกมาอยูในวิถีของสังคมไทย
(ศรีศักร วัลลิโภดม. 2554 : 113-141)
ดั ง นั้ น จากป จ จั ย ด า นการเมื อ งการปกครองและรากฐานของสั ง คมวั ฒ นธรรมไทยในอดี ต
ได ส ง ผลให เ กิ ดการสร า งค านิ ยมกั บคนในสัง คมไทย ใหกลายเปน ผูนิยมบริโภคความแปลกใหมใ น
ทุกดานรวมทั้งความบันเทิง การรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากตางชาติมาสรางความรื่นรมยใหกับคนใน
สัง คมจึ ง ปรากฏให เห็ น ในหลายกรณี อาทิ ศิลปะการแสดง ดนตรี ทัศนศิลป เปน ตน อยางไรก็ตาม
การเข ามาสู วัฒ นธรรมไทยของเรี ย ลลิ ตี้โ ชวใ นช วงเริ่ ม ตน ก็มิ ไ ด เ กิ ดขึ้ น อย างงา ยดายนั ก เนื่ องจาก
ขนบธรรมเนี ย มและวั ฒ นธรรมของต า งชาติ บ างประการยั ง ไม เ ป น ที่ รู จั ก และคุ น เคย ผู ที่ นํ า เข า
ศิล ปะการแสดงรู ปแบบใหม นี้จึ ง ต องใช ความพยายามและวิธีการรวมถึง กลยุท ธตางๆเพื่อใหคนใน
สังคมไทยยอมรับเรียลลิตี้โชวใหเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตแบบไทย
นอกจากปจจัยในดานคานิยมและรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีตแลว ปจจัยประการที่
2 ที่ทําใหเรียลลิตี้โชวเขามาผนึกตัวเปนสวนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมไทยคือ กระแสที่เชี่ยวกรากของ
โลกาภิวัตนภายใตอํานาจของระบอบทุนนิยม เนื่องดวยประเทศไทยรับเอาวัฒนธรรมและคานิยมจาก
ตะวันตกในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งไหลบาเขามาและมีอิทธิพลในทุกภาคสวน และทุกวงการ รวมถึง
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วงการบั น เทิ ง ซึ่ง มี ศิล ปะการแสดงและทุ นเปน หลั กยึดโยงให วงการดั ง กลาวดํ ารงอยูใ นสัง คม เมื่อ
ประเทศอยูในภาวะปรับตัวใหเขากับกระแสหลักของโลก วงการบันเทิงไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมจึง
ต อ งปรั บ ตั ว รั บ ความเปลี่ ย นแปลงด ว ยเช น เดี ย วกั น โดย ‘นํ า เข า ’

ความบั น เทิ ง ที่ อ ยู ใ นรู ป ของ

ศิลปะการแสดงผานสื่อจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เปนผูนําดานการคาและทุนนิยมอยาง
ยุโรปและอเมริกา เขามาเผยแพรและใหประสบการณการรับชม รวมทั้งกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคา
ผานรูปแบบความบัน เทิง ที่ มี เนื้ อหาและกระบวนการในการนําเสนอที่แปลกใหม ปรากฏการณของ
เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว จึ ง เป น ผลผลิ ต ของลั ท ธิ บ ริ โ ภคและทุ น นิ ย มของประเทศโลกที่ ห นึ่ ง และเป น การใช
‘โลกาภิวัฒนความทันสมัย’ มายกระดับใหประเทศร่ํารวยและเปนการสรางฐานอํานาจทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ปรากฏการณของเรียลลิตี้โชวยังเปนภาพสะทอนใหเห็นถึง สังคมไทยในชวงเขาสู
การเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมรูปแบบเดิมไปสูวัฒนธรรมรวมสมัย และเปนการแสดงใหเห็นถึงพลังของ
สื่อที่ถูกนํามาใชภายใตกลไกการตลาดของระบบทุนนิยมที่ตองการใหประชาชนไดรับขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับสินคาและบริการ รวมไปถึงยังแสดงใหเห็นความพยายามของภาคภาครัฐและภาคสวนตางๆ
ในสังคมที่เลือกใชเรียลลิตี้โชวใหทําหนาที่เปนสื่ออันทรงพลังในการสง ‘สาร’ สูประชาชนผูบริโภคผาน
กระบวนการของรายการเรียลลิตี้โชว เพื่อสรางใหเกิดความตระหนักรู และความภักดี ตอผูปกครองที่ใช
สื่อในการรักษาฐานอํานาจและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
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บทที่ 6
อคาเดมี แฟนเทเชีย : ศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบทบริโภคนิยมของไทย
บทนี้ ผูวิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและคําถามวิจัยขอที่ 2 เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสื่อกับศิลปะการแสดงกรณีรายการเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย โดยจําแนกโครงสรางการนําเสนอ
เปน 6 หัวขอหลัก คือ
1. เปดมานมายา : ‘ตามลาฝน’ อคาเดมี แฟนเทเชีย
2. นักลาฝน : นักแสดง ผูสืบทอดวัฒนธรรมการ “ลา” และคงอํานาจการบริโภค
3. บานลาฝน : ฉาก ศูนยรวมแหงการบริโภคมายาคติผานสื่อ
4. อคาเดมี แฟนเทเชีย : ศิลปะแหงการเลาเรื่องในรูปของ ‘ความจริงผานสื่อ’
5. หลังบานลาฝน : ปฏิบัติการสรางศิลปนและการบริโภคผานสื่อ
6. ผูชม: ผูบริโภคมายาคติผานสื่อ
ทั้ ง นี้ แต ล ะหั ว ข อข างต น ได เ น น ตอบวั ตถุป ระสงคและคํา ถามวิจัย ในประเด็ น ที่แ ตกต างกั น
กลาวคือ บทบาทของสื่อที่มีตอเรียลลิตี้โชวในฐานะที่เปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ มีกระบวนการ และ/
หรือกลไก ในการกําหนดและกํากับกระบวนแบบศิลปะการแสดงอยางไร คือหัวขอที่ 1, 3 และ 4 และ
ปจจัยหรืออิทธิพลของอํานาจของสื่อไดสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางศิลปน ผูชม ผูผลิตรายการ และ
กลุมผูสนับสนุนรายการอยางไร คือหัวขอที่ 2, 5 และ 6 โดยผูวิจัยไดอธิบายดวยพรรณนาวิเคราะหตาม
หัวขอขางตน ดังนี้

1. เปดมานมายา ‘ตามลาฝน’ อคาเดมี แฟนเทเชีย
ถาคุณมีฝน ... ถาคุณมีความเชื่อ ...
โอกาสตามลาฝนของคุณมาถึงแลว
ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ปฏิบัติการลาฝน
เรียลลิตี้ 24 ชม. อันดับ 1 ของเมืองไทย
เปดโอกาสใหนักฝนทั่วประเทศอีกครั้ง…
(Truehits. 2554: ออนไลน)
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ขอความโฆษณาผานสื่อโทรทัศนและวิทยุ รวมไปถึงสื่ออินเทอรเนตขางตน เปนการเปดฉาก
อยางยิ่งใหญของการรับสมัครผูคนจากทั่วประเทศไทยใหเขารวมแขงขันในรายการเรียลลิตี้โชว ที่ครอง
ความนิยมสูงสุดในประเทศ คือ รายการ “อคาเดมี แฟนเทเชีย” (Academy Fantasia ) หรือที่รูจักใน
ชื่อยอวา ‘AF’ ซึ่งมีนามในภาษาไทยวา ‘ปฏิบัติการลาฝน’ ผลิตโดยบริษัททรูวิชชั่น จํากัดซึ่งไดซื้อลิขสิทธิ์
รูปแบบรายการที่มีชื่อวา “ลา อคาเดเมีย” (La Academia) จากประเทศเม็กซิโกซึ่งเปนประเทศตนแบบ
ในการผลิตรายการ อคาเดมี แฟนเทเชียนับวาเปนเรียลลิตี้โชวรายการแรกและรายการเดียวของไทย
ที่แพรภาพผูเขาแขงขันผานสื่อโทรทัศนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเปน ‘จุดขาย’ ที่ฉีกตัวออกมาจากคูแขงใน
รายการโทรทัศนอื่นๆ กระนั้นก็ตาม อคาเดมี แฟนเทเชียก็ยังมีลักษณะรวมกับศิลปะการแสดงประเภท
ละครอื่นๆ คือ มีนักแสดง เรื่องราวและผูชม
เรี ยลลิ ตี้โชว กรณี ร ายการอคาเดมี แฟนเทเชี ยหรือ ปฏิบัติก ารลา ฝน นี้ เปน รายการโทรทัศ น
ประเภทเปด โอกาสให บุ ค คลธรรมดาจากทั่ ว ประเทศได เ ข ามาเป น ผูเ ขา แขง ขัน หรื อ อีก นัย หนึ่ง คื อ
รับสมัครบุคคลใหกาวเขามาเปน ‘นักแสดง’ ในรายการ โดยคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด
กระบวนการในการรับสมัครและคัดเลือกผูแขงขันในเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนี้ถือ
เปนพิธีการที่มีความสําคัญและยิ่งใหญสําหรับเยาวชนทั่วประเทศ เนื่องจากการรับสมัครและคัดเลือก
ดังกลาว จัดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในราวเดือนเมษายน จนกลายเปนประเพณีที่ถือปฏิบัติ
อยางตอเนื่องเปนประจําของทุกป โดยมีจุดประสงคเพื่อเฟนหา ‘นักลาฝน’ หรือ ‘ตัวละครเอก’ ในรายการ
ผูเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ฝายทุนผูผลิตเล็งเห็นความเปนไปไดในการดึงดูดความสนใจของ
ผู ช ม รวมทั้ ง ตั ว ละครนั ก ล า ฝ น ต อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพที่ โ ดดเด น และสามารถอยู ภ ายใต
สถานการณ หรื อโจทย ที่ผูผ ลิ ตสร างขึ้น จนเมื่อผานการทดสอบและทําตัวใหเ ปน ที่นิยมตอผูช มหรือ
ผูบริโภคผานสื่อทางบาน ในที่สุดจะกลายเปนสุดยอดศิลปนตามที่ฝายทุนผูผลิตขนานนามและเปนที่
รูจักของผูชมทั่วประเทศ
นอกจากนี้ พิธีการของการรับสมัครและคัดเลือกนักลาฝนยังถือเปนการเปดฉากอันตระการตา
ของฝายทุ นที่ นํ าสื่อมาใช ใ นการปลุกเรา และกระตุน ความสนใจใหเ กิดกับเยาวชนผู ตองการเข ามา
‘ลาฝน’ หรือแขงขันในรายการ ในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสใหฝายทุนไดใชมายาคติปลุกกระแสการ
บริโภคขึ้นอีกครั้ง โดยสื่อสารผานสื่อหลักที่ทรงพลังทุกรูปแบบ แมแตในขอความบนแผนปายโฆษณา
รับสมัครยังปรากฎใหเห็นขอความประชาสัมพันธขายสินคาและบริการอยางไมปดบังเพื่อใหผูบริโภค
ทั่วประเทศไดมีสวนรวมกับซื้อสินคาผานพิธีอันยิ่งใหญในครั้งนี้
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ภาพประกอบ 22 แผนโฆษณาประกาศรับสมัครผูเขาแขงขันในรายการทรู อคาเดมี แฟนเทเชียผานสื่อ
อินเทอรเนตที่มีการแทรกขอความเพื่อกระตุนการซื้อสินคาและการบริการรวมไปกับการรับสมัคร
ที่มา: http://www.trueaf.truelife.com. ออนไลน.
‘พีธีคัดเลือกนักลาฝน’ : พิธีคัดตัวละครหลักในฉากมายาลาผูบริโภค
หลังจากการรับสมัครอยางยิ่งใหญ กระบวนการสําคัญในพิธีการของการคัดเลือก ‘นักลาฝน’
หรือ ตัวละครหลักในขั้นตอไป คือ การถายทําวาระดังกลาวนั้นเผยแพรผานสื่อโทรทัศนชองฟรีทีวี และ
เคเบิ้ลทีวี อยางไรก็ตาม เพื่อเนนใหเห็นถึงความสําคัญการบริโภค ทางฝายทุนจึงทําใหผูชมไดตระหนัก
วายิ่งบริโภคสินคามากขึ้นเทาไร ผูบริโภคจะยิ่งไดรับอภิสิทธิ์มากกวาผูที่มิไดบริโภคมากขึ้นเทานั้น ดังนั้น
เรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชียจึงใหสิทธิเฉพาะสมาชิกผูสมัครซื้อแพจเก็จหรือชุดบริการในการรับชม
รายการโทรทัศนผานเคเบิ้ลทีวีเทานั้นที่จะไดรับสิทธิชมพิธีการคัดเลือกนักลาฝน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
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พิธี ซึ่งเปนความแตกตางจากผูชมที่รับชมผานชองฟรีทีวีซึ่งแมไมเสียคาใชจายในการชมรายการแตจะ
ถูกจํากัดใหไดรับชมภาพเพียงบางชวงบางตอนของพิธีที่ตองผานการคัดกรองหรือตัดตอมาแลวเทานั้น
เมื่อเขาสูชวงเปดเรื่องของพิธีการคัดเลือกนักลาฝน ภาพแรกในชวงดังกลาวนี้ฝายผูผลิตรายการ
จะปลุกเราอารมณรวมของเหลาสมาชิกผูชมหรือผูบริโภคผานสื่อดวยการถายทอดใหเห็นภาพนักลาฝน
จํานวนหลายหมื่นคนที่มาจากภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ มุงหนาเดินทางมายังสถานที่รับสมัครซึ่งเปน
โรงแรมที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดหรือตามหัวเมืองสําคัญของแตละภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน
หาดใหญ และกรุงเทพมหานคร ภาพนักลาฝนเรือนหมื่นที่เดินเขามาดวยเครื่องแตงกายสะดุดตา และมี
การวางสีหนาทาทางที่ดูมั่นใจ ประกอบกับการใชดนตรีที่เราอารมณ ถูกนําเสนอผานสื่อโทรทัศนเพื่อให
ผูชมไดเห็นถึงความมุงมั่นของนักลาฝนทั้งหลายที่ตางเดินทางมาเพื่อนําเสนอตนเอง ผานรูปรางหนาตา
บุคลิกภาพ และภูมิหลัง รวมทั้งแสดงความสามารถในดานการรองเพลงและเตน โดยมีคณะกรรมการ
หรือผูเชี่ยวชาญ ที่ฝายทุน ผูผลิตรายการเชิญใหมาทําหนาที่เปนผูคัดเลือกนักลาฝนตลอดทั้งวัน ตั้งแต
เชาจรดค่ํา เพื่อใหเหลือภาพตื่นเตนของตัวแทนนักลาฝนในแตละภาคเพียง 100 คน ที่จะเขาไปสูการ
แขงขันในรอบรองสุดทาย ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
กระบวนการในการสร างภาพดั ง กล าว สร างความตื่น เต น ให กับ ผูช มทางบา นเปน อยา งยิ่ ง
นอกจากนี้ฝายทุนผูผลิตยังเติมแตงภาพพิธีการในชวงคัดเลือกผานสื่อใหนาสนใจยิ่งขึ้น ดวยการใหสิทธิ
ผู ช มทางบ านได มี ส วนร วมในการลุ นว าบุ คคลที่เ ดิ น ทางมาแขง ขัน คนใดจะไดเ ขาไปในรอบสุดทา ย
ในขณะที่ผูชมใชอารมณรวมไปกับการลุนหรือเอาใจชวยตัวละครหลักในพิธีคัดเลือกนั้น เวลาเดียวกัน
ผู ช มจะได มี โ อกาสเห็ น การนํ า เสนอสิ น ค า จากผู ส นั บ สนุ น หลั ก ของรายการแทรกอยูใ นชว งที่มี ก าร
ถายทอดไปด วย โดยกล องโทรทั ศน จ ะทํ าหนาที่จับภาพใหเ ห็น ตราสัญ ลักษณของสิน คา ปรากฏอยู
ดานหลังเวทีที่ผูแขงขันแสดงความสามารถ ทั้งนี้เพื่อสรางความตระหนักใหผูชมไดรับรูวา ถาปราศจาก
การสนับสนุนจากเจาของตราสินคาเหลานี้ ผูชมก็อาจไมมีโอกาสไดรับชมพิธีการอันยิ่งใหญที่ปรากฎ
ตรงหนานี้ก็เปนได

151

ภาพประกอบ 23 การเปดฉากลาฝนดวยภาพการเดินทางของหมูนักลาฝนหรือตัวละครหลัก
ของรายการที่เขามาคัดตัวในวันรับสมัครรอบแรกของเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย
ดวยสีหนาแววตาที่มุงมั่น สวมเครื่องแตงกายที่ดึงดูดความสนใจของกรรมการและสื่อ
ที่กําลังจับจอง ในขณะเดินผานแผนโปสเตอรโฆษณาที่ปรากฏตราสินคาเปนฉากหลัง
ที่มา: http://www.trueaf.truelife.com. ออนไลน.

ภาพประกอบ 24 นักลาฝนแสดงสีหนาทาทางไปตามบทบาทในการรวมทํากิจกรรม
ในพิธีคัดเลือกดวยอารมณและความรูสึกที่ถูกปลุกเราใหแสดงออกอยางสนุกสนาน
ที่มา: http://www.trueaf.truelife.com. ออนไลน.
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เมื่อพิธีการคัดเลือกผูแขงขันเขาสูในรอบคัดเลือกวันสุดทาย ฝายผูผลิตจะนําเสนอภาพของ
การคัดเลือกที่ผานกระบวนการตัดตอและอาศัยเทคนิคการสรางภาพและเสียงใหนาติดตาม เราอารมณ
มากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนนี้จะถือเปนขั้นตอนของพิธีการคัดเลือกที่มีความเขมขนอีกชวงหนึ่งในความรูสึก
ของผูชม เนื่องจากผูชมจะไดเห็นภาพผูเขาแขงขันจํานวนเพียง 100 คนจากจํานวนเรือนหมื่นที่เดิน
ทางเขามาแข งขั น พิธีการในวัน นี้ จะถูกจัดขึ้น อยางยิ่งใหญ ณ สถานที่ที่ตกแตงอยางสวยงามวิจิตร
โดยในปที่ ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล แบบมีส วนรวมนั้น การคัดเลือกจัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา ในพื้น ที่
ของคิง พาวเวอร คอมเพล็กซ ที่ตั้งอยูถนนรางน้ํา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ 25 กระบวน ‘คัดออก’ ใหเหลือนักลาฝนเพียง 12 คนสุดทายเพื่อเตรียมไปสู
วันเปดฉากมายา ‘ตามลาฝน’ อยางเปนทางการ
ที่มา: http:/truelfe.com. ออนไลน.
พิธีกรรมในวันนี้ เปนไปอยางยิ่งใหญมีการตกแตงเวทีอยางอลังการ และผูจัดงานและนายทุน
ผูผลิตรายการไดเชิญบุคคลจากแวดวงตางๆ อาทิ สื่อมวลชน ดารา บุคคลผูมีชื่อเสียงในวงสังคมและ
แวดวงบันเทิง ตลอดจนนายทุนหรือเจาของสินคาผูสนับสนุนหลักของรายการในชวงเปดการแขงขัน
มารวมเปนสวนหนึ่งของพิธี โดยภาพเหตุการณทั้งหมดไดถูกถายทอดไปยังผูชมทางบานที่เปนสมาชิก
ของเคเบิ้ ล ที วี และผู ช มที่ ช มรายการผ า นสื่ อ อิ น เทอร เ นตในเครื อ ข า ยของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต รายการ
การถ ายทอดพิ ธี การคั ด เลื อกไปสู ผู ช มทางบานจะมีการตัด ภาพสลับกับ ภาพยนตรโ ฆษณาสิน คา ที่
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สนับสนุนรายการ โดยขั้นตอนของการคัดเลือกนี้จะทวีความตื่นเตนขึ้นเมื่อผูแขงขันลดจํานวนลงเรื่อยๆ
โดยจาก 100 คนจะถูกคัดออกใหเหลือ 50 คน และตามดวย 20 คนจนในที่สุดเหลือเพียง 12 คนสุดทาย
ที่จะถูกประกาศใหเปนผูมีสิทธิไดเขาไปรวมรายการและใชชีวิตใน ‘บานลาฝน’

ภาพประกอบ 26 นักลาฝน ‘ผูรอด’ จากการคัดออกและจะไดดํารงตําแหนงเปน ‘ผูลา’
และคงไวซึ่งอํานาจของการบริโภคผานสื่อไปยังผูชมทางบาน
ที่มา: http://review.edtguide.com. ออนไลน.
จากปรากฏการณ ข องวั น คั ดเลื อ กรอบสุ ดท าย ทุ กช วงเวลาของพิ ธี ดัง กล า ว ฝ า ยทุ น ผู ผ ลิ ต
รายการไดใชสื่อหลักในการประโคมขาวของการเฟนหาตัวแสดงในนามของนักลาฝนอยางตอเนื่องทั้งใน
สื่อโทรทัศน วิทยุ โทรศัพทมือถือ อินเทอรเนต ปายบิลบอรดหรือปายประชาสัมพันธขนาดใหญ พื้นที่ใน
หนานิตยสาร ชั้นนํา รวมไปถึงโปสเตอรแผนพับที่ติดประกาศตามรานคาสะดวกซื้อทั่วประเทศ ฯลฯ
การใชสื่อทุกประเภทดังที่กลาวขางตน เปนการเปดฉากใหเห็นการทํางานของฝายทุนที่นําสื่อมาใชใน
การกระตุนจินตนาการของผูชมซึ่งตอมาจะกลายมาเปนผูบริโภคที่ทรงพลังใหกับกลไกในระบบบริโภค
นิยม
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2. ‘นักลาฝน’ : นักแสดง ผูสืบทอดวัฒนธรรมการ “ลา” และคงอํานาจการบริโภค
“บนทางเดินแหงความฝนนี้ อาจไมมีพรมแดงปูทาง อุปสรรคขวางหนามมากมายเหลือเกิน
แตจุดหมายปลายทางของใจ จุดพลังใหฉันมีแรงกาวไป ฝนนั้นไกลแคไหนจะไขวควา
บนทางเดินที่ดูยาวไกล กายและใจยังคงเดินไป จะไมมวี ันไหนที่หันหลังกลับ
อาจจะลม จะมีน้ําตา ก็จะลุกขึ้นมาดวยตัวฉันเอง ฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดิน
สักวันจะเปนอยางฝนใฝ…จะทําใหได….เหนื่อยสักเทาไหรทุมเทกายใจ……..ใหดงั ฝน
จะไปเปนดาวโดดเดนบนฟากฟา จะไปไขวควาเอามาเหมือนใจฝน
จะไปใหถึงปลายทางในวันนั้น จะเปนคนดังที่อยูในแสงไฟ
จะไปเปนดาวโดดเดนบนฟากฟา(เดนในสายตาจองมอง)
ใจไปไขวควาเอามาเหมือนใจฝน(ใหคนชื่นชมตัวฉัน)
จะไปใหถึงปลายทางในวันนั้น(สักวันตองเปนของเรา)
จะเปนคนดังที่อยูใ นแสงไฟ (สักวันมันตองมีวันนั้น)
ฝนไมเคยยิง่ ใหญเกินใจ ของคนอยางฉัน จะใหฝนของฉันกลายเปนจริงใหได
ไมเคยทอ... ไมเคยถอย
บอกตัวเอง...บอกกับใจ
วาในสักวันจะตองเปนของฉัน”
(บทเพลงนักลาฝน)

เมื่อผานรอบคัดเลือกสุดทายเขามารวมในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ผูแขงขันทั้ง 12 คนจะ
ไดรับการขนานนามวาเปน ‘นักลาฝน’ ซึ่งหมายถึงบุคคลผูที่เขามาทําใหความฝนของตนใหเปนจริงใน
ชวงเวลาสั้นๆ เมื่อพิจารณาโครงสรางของนักลาฝนในฐานะองคประกอบหนึ่งของรายการเรียลลิตี้โชว
นักลาฝนทุกคนตางทําหนาที่เสมือนเปน ‘นักแสดง’ ในละครที่มีเนื้อหาและเรื่องราวอันเกิดจากการใช
ชี วิตและการกระทํ าของแต ล ะบุ ค คล อย างไรก็ตาม เรียลลิตี้โชว มี ความแตกต างจากละครทั่วๆ ไป
ในดานของการเขียนบท กลาวคือเรียลลิตี้โชวเปนการแสดงเรื่องราวของมนุษยที่ปราศจากการเขียนบท
ใหนักแสดงตองเลนเปนตัวละครอื่น หากแตยังคงมี ‘บท’ ที่เกิดจากการสรางสถานการณเพื่อใหตัวแสดง
ที่มีบทบาทในฐานะนักลาฝนตองแสดง ’ปฎิกิริยา’ เมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่ถูกกําหนดใหกระทํา
พฤติกรรมการแสดงออกและความเปนตัวตน รวมทั้งปฎิสัมพันธกับนักแสดงคนอื่น เปนสิ่งที่สรางความ
สนใจและชวนติดตามใหกับผูชม ดังที่กิติกร เพ็ญโรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท Have A Good
Dream จํากัด อดีตหั วหนาฝายผลิ ต หรื อโปรดิวเซอรของรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ไดใ หทัศนะไว
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เกี่ยวกับการแสดงที่เรียกวา ‘เรียลลิตี้โชว’ โดยอธิบายใหเห็นถึงความแตกตางของศิลปะการแสดง
ประเภทนี้เปรียบเทียบกับศิลปะการแสดงประเภทละครมีใจความวา
เรียลลิตี้กับละครตางกันคือ ละครตองมีการเขียนสคริปเพื่อใหเห็นดรามา คุณตองแสดงในบทตางๆ
เชน แสดงอารมณโกรธ คุณตองแสดงเจ็บปวด แสดงความรัก คุณจะตองแสดงความซึ้ง นักแสดงตอง
แสดงไปตามบท ถานักแสดง แสดงไดเกง สรางอารมณทําใหคนดูปลอยอารมณไปตามละครนั้น จะเกิด
ความสนุก แตเรียลลิตี้ไมใช ถาเลนตามบทก็คือ เฟค (fake) หรือ ปลอม ดูแลวเหมือน การเสแสรง เรียล
ลิตี้จะเจงทันที คนดูไมเชื่อทันที คนดูรูสึกวาอันนี้หลอกลวง แตแชเลนจ (challenge) หรือความทาทาย
อยูที่วาคุณจะสรางใหตัวละครในเรียลลิตี้ของคุณมีอารมณโกรธอยางไร โดยที่คุณไมไดไปเตี้ยมเขา คุณ
จะสรางใหคนนี้มันเศราสุดๆ อยางไรโดยคุณไมไดเตี้ยมเขา คุณตองทําใหเขารองไหโฮใหไดโดยคุณ
ไมไดเตี้ยมเขา นี่คือเรียลลิตี้ เพราะฉะนั้นมันไมใชการเขียนพลอตวาเธอจะตองแสดงรองไห แตมันคือ
การคิดเหตุการณที่คนคนหนึ่งตองไปเผชิญแลวเกิดอารมณรองไหจริง (กิติกร เพ็ญโรจน. 2553 :
สัมภาษณ)

เมื่อการแสดงประเภทเรียลลิตี้โชวมีลักษณะที่ตางจากศิลปะการแสดงประเภทอื่น นักลาฝนหรือ
ผู แ สดงในกรณี ข องอคาเดมี แฟนเทเชี ย จึ ง ต อ งแสดงบทบาทของตนให ดู เ ป น ธรรมชาติ ภ ายใต
สภาพแวดลอมที่ถูกกําหนด ในฉากที่ถูกจัดสรางขึ้นเปน ‘บาน’ ที่มีการติดตั้งกลองที่ซอนไวกวา 100 ตัว
เพื่อเอื้อใหกับผูชมทางบ าน ไดสามารถจับจองและเฝามองนักลาฝ นหรือตัวแสดงผานสื่อโทรทัศนและ
อินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้มีฝายทุนผูผลิตเปนผูควบคุมกระบวนการและสรางความหมายใหกับ
นักลาฝนและปฏิบัติการของรายการผานสื่อ การขนามนามผูแสดงวา ‘นักลาฝน’ นั้น เมื่อพิจารณาโดยใช
แนวคิ ด มายาคติ ข องบาร ธ ส ม าทาบมอง จะพบว า คํ า เรี ย กดั ง กล า ว มี ก ารแฝงความหมายเกี่ ย วกั บ
‘การแขงขัน’ ในการไลลาความสําเร็จหรืออีกนัยหนึ่งคือความปรารถนาในเชิงวัตถุ ภายใตการเรียกขานและ
กําหนดชื่อ แมสิ่งที่ผูแสดงในรายการไลลาแขงขันนั้นไดถูกเรียกวา ‘ฝน’ แตจะพบวาคําดังกลาวไดเขามา
กระตุนจิตสํานึกในระดับลึกและตอกย้ําใหผูแสดงและผูชมเกิดความเชื่อวา มนุษยเรานั้นมีพลัง อํานาจ
และความสามารถที่ยิ่งใหญเหนือสิ่งตางๆ ในโลก มนุษยสามารถแมกระทั่งตามลาฝน ซึ่งเปนสิ่งที่เปน
นามธรรมที่ดูเหมือนวาจับตองมิได แตดวยกระบวนของทุนและปฏิบัติการของการบริโภค ทําใหนักแสดง
และผูชมเชื่อวาฝนเปนสิ่งที่ลาหรือสัมผัสได และยิ่งกวานั้นยังใชเวลาเพียงไมนานในการทําใหเปนจริง
ในการนี้ฝายทุนจึงไดนํามายาคติ ดังกลาวนี้ สอดแทรกเขามาในกระบวนของการสรางนักลาฝน
โดยมาในรูปของการแจกรางวัลและสิ่งของที่มีราคาเชน บาน รถยนต ฯลฯ รวมไปจนถึงการสนับสนุนให
นักแสดงกลายเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในชั่วขามคืน กระบวนการของทุนยังไดสรางมายาคติผานบทเพลงที่
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ถูกแตงขึ้น และเปนบทบังคับหลักหรือเปนหนาที่สําคัญบทหนึ่งของนักลาฝนทุกคนที่เขามาเปนนักแสดงใน
รายการ ทุ ก คนต อ งรั บ ผิ ด ชอบร อ งเพลงนั ก ล า ฝ น ให ไ ด ใ นทุ ก การแข ง ขั น บทเพลงในท อ นที่ ก ล า วว า
“จะไปเปนดาวโดดเดนบนฟากฟา จะไปไขวควาเอามาเหมือนใจฝน จะไปใหถึงปลายทางในวันนั้น จะเปน
คนดังที่อยูในแสงไฟ จะไปเปนดาวโดดเดนบนฟากฟา (เดนในสายตาจองมอง) ไปไขวควาเอามาเหมือนใจ
ฝน (ใหคนชื่นชมตัวฉัน)” สะทอนใหเห็นการสอดแทรกความคิดที่กระตุนเติมความรูสึกตองการประสบ
ความสําเร็จตามคิดของลัทธิทุนนิยม ที่กระตุนความกระหายหรือความอยากไดอยากมีอยางไมสิ้นสุดเพื่อ
คงอํานาจของการบริโภคในเชิงวัตถุนิยมไวอยางถาวร

ภาพประกอบ 27 ‘นักลาฝน’ กําลังขับรองบทเพลง ‘นักลาฝน’ ซึ่งเปนมายาคติ
ของผูสืบทอดวัฒนธรรมการ “ลา” และกระตุนจิตสํานึกในการบริโภคใหกับผูชม
ที่มา: http://musicmthai.com. ออนไลน.
ดังนั้นดวยกระบวนการของฝายทุนจึงมีสวนในการสรางความเชื่อใหกับนักแสดงไดคิดวา พวกเขา
คือตัวแทนของบุคคลที่เกงกลา สามารถ เอาชนะและเผชิญกับอุปสรรค และทําความฝนใหเปนจริงไดจน
กลายเปนบุคคลผูประสบความสําเร็จจากการแขงขันและเปนที่ยอมรับในสังคม เมื่อพิจารณาการไลลา
ความฝนของผูแขงขันในรายการอคาเดมี แฟนเทเชียอาจพบวาเปนเพียงมายาคติ ดังที่บารธสไดกลาวไววา
การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ
ซึ่งความจริงแลวคือกระบวนการของการลวงใหหลงอยางหนึ่ง มายาคตินั้นมิไดปดบังอําพรางสิ่งใดทั้งสิ้น
ทุกอยางปรากฏตอหนาตอตาเราอยางเปดเผย แตเราตางหากที่คุนเคยกับมันเสียจนไมทันสังเกตวามันเปน
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สิ่งประกอบสรางวัฒนธรรม เรานั่นเองที่ “หลง” คิดไปวาคานิยมที่เรายึดถืออยูนั้นเปนธรรมชาติ หรือเปนไป
ตามสามัญสํานึก ดังนั้นการแขงขันเพื่อลาฝนนั้น แทจริงแลวอาจเปนอีกโฉมหนาหนึ่งของกระบวนกระตุน
ใหเกิดความตองการบริโภคที่แฝงตัวอยู และถูกสื่อผานคําวา ‘แขงขัน’ ที่ดูเหมือนเปนคําสามัญแตถูกทําให
ความหมายเดิมบิดเบือนจนเรามักจะมองขามหรือมองไมเห็น
มายาคติที่แฝงอยูในคําเรียกผูแขงขันวานักลาฝน ยังสะทอนใหเห็นความสามารถในการบริโภค
ของมนุษยที่ไปไกลจากรากเหงาเดิมของตน ยอนไปในยุคกอนประวัติศาสตรมนุษยยังชีพดวยการลาสัตว
ความหมายของการลาในชุดความคิดของยุคดังกลาว เปนไปในลักษณะของการกระทําที่แสดงใหเห็นถึง
ความจําเปนตอการดํารงชีวิต หรือเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่มนุษยตองกระทําเพื่อใหดํารงอยูและพน
สภาวะของความหิวโหย แตในปจจุบันความหมายของการลาถูกทําใหเปลี่ยนไป ในกรณีปรากฏการณเรียล
ลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชีย ‘การลาฝน’ สะทอนใหเห็นทัศนคติของมนุษยในยุคโลกาภิวัฒนที่ใหความหมาย
กั บ การล า ในมิ ติ ที่ ต า งไปจากอดี ต กล า วคื อ แสดงให เ ห็ น ว า มนุ ษ ย ป จ จุ บั น กระทํ า การล า ในสิ่ ง ที่
นอกเหนือไปจากความจําเปนในการดํารงชีพ และหันมาลาสิ่งที่มีสวนชวยสรางความหมายหรือยกระดับ
ฐานะ รวมทั้ งมีผ ลทางดานจิตใจใหกับตนเองมากยิ่งขึ้น เชน การลาชื่ อเสี ยง ความสําเร็จ หรือไดเ ปนที่
ยอมรับในสังคม ซึ่งการลาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงตรรกะของการบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of
sign) ที่สนองตอบความหมายบางอยางที่ถูกสรางขึ้น และความตองการแตกตางจากผูอื่นในสังคม ดังที่
โบดริยารดอธิบายไว การลาดังกลาวกระทําขึ้นอยางมีนัยและแฝงมายาคติที่ตองการแสดงความยิ่งใหญ
เหนือผูอื่น การขนานนามผูแสดงวา ‘นักลาฝน’ สะทอนใหเห็นความพยายามสรางความหมายและทําให
เห็นถึงความเกงกลาสามารถของมนุษยที่ลาไดแมกระทั่งความฝนซึ่งเปนเรื่องนามธรรม และเปนเรื่องที่มิได
เปนจริง ณ ปจจุบันแตเปนการลาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใชชื่อนักแสดงลักษณะดังกลาวจึงเปน
การย้ําใหเห็นถึงมายาคติของความหยิ่งผยองในเผาพันธุที่ตองการเหนือกวา อยางไรก็ตาม แมมนุษยจะ
พยายามไปให ไ กลกว า การกระทํ า หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารในอดี ต แต ยั ง มิ อ าจทิ้ ง รากเหง า ของปฏิ บั ติ ก ารให
ความหมายกับการลาที่เชื่อมโยงกับการบริโภคอันไมสิ้นสุด
ตอมาเมื่อนักลาฝนเริ่มเขาสูกลไกของฝายผลิตที่วางแผนการถายทอดและนําเสนอภาพลักษณของ
นักลาฝนผานสื่อโทรทัศนจนเปนที่รูจักแกผูชมทั่วประเทศแลว คําเรียกขานเกี่ยวกับตัวผูแสดงจะเปลี่ยนไป
โดยผูแสดงตอไปนี้จะเปนที่รูจักในนามของ ‘เด็กเอเอฟ’ (AF) ชุดคําเรียกดังกลาวนี้ในรูปของสัญญะระดับ
ความหมายตรงจะหมายถึง เยาวชนที่มีอายุตั้งแต 15 จนถึงอายุไมเกิน 30 ปผูมีความสามารถและชนะการ
คัดเลื อกได เขามาใชชีวิตและเรียนรูดานการรองเพลง การเตนและการแสดง รวมทั้งแขงขันในรายการ
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โทรทัศนที่มีการออกอากาศ 24 ชั่วโมง และเผยแพรไปยังโทรทัศนเคเบิลทีวีไปสูผูชมทั่วประเทศ คําวา ‘เด็ก
เอเอฟ’ ในรูปของความหมายที่แฝงมายาคตินั้น ชุดคําเรียกดังกลาวสื่อถึง ‘เยาวชนกลุมหนึ่งที่ถูกประกอบ
สรางใหมีคุณลักษณะที่แตกตางจากเยาวชนทั่วไป โดยกลายสภาพเปนบุคคลที่ผูชมจับจองและคาดหวังให
มีความสามารถดานการรองเพลง การเตนและการแสดง
เด็กเอเอฟยังถูกประจุความหมายในฐานะที่เปน ‘ผูชนะ’ หรือ ‘เดอะวินเนอร’ ผูเกงกลาสามารถทํา
ฝนใหเปนจริงไดในเวลาอันรวดเร็ว ความหมายของการเปนผูชนะในกรณีของเด็กเอเอฟนี้ แสดงใหเห็น
อํา นาจแฝงของทุ น นิ ย มที่ อ าศั ย กลไกของการค า และสื่ อ โทรทั ศ น ใ นการใหภ าพและยกย อ งบุ ค คลให
กลายเปน ‘วีรบุรุษ’ เทียบเคียงกับการยกยองนักรบในยุคอดีตที่ไดรับชัยชนะอันยิ่งใหญ หากตางกันตรง
วีรบุรุษของทุนนิยมกรณีเรียลลิตี้โชวนั้นมิไดตองสูรบในสงครามเพื่อปกปองชาติและดินแดน แตกลับสูรบใน
สงครามการ ‘โหวต’ ที่มีอาวุธคือเงินและการบริโภคอยางคลั่งไคลเปนปจจัยหลักในการไดมาซึ่งชัยชนะ
นอกจากมายาคติในการใหความหมายของการเปนผูชนะแลวเด็กเอเอฟ ยังถูกประกอบสราง
ความหมายและคุณคาในฐานะที่เปน ‘ภาพแทนความคาดหวังและลูกหลานในอุดมคติ’ โดยเฉพาะกรณี
ของประเทศไทย เด็กเอเอฟจะถูกประจุความหมายโดยอาศัยเรื่องราวและเรื่องเลาที่เกี่ยวกับภูมิหลัง ประวัติ
ชี วิ ต และครอบครั ว อั น ทุ ก ข ย ากและน า สงสาร เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด มายาคติ ไ ปสู ผู ช มและทํ า ให เ กิ ด การ
สร างภาพเด็กเอเอฟในอุ ดมคติ ขึ้ นโดยเชื่อมโยงผูแสดงเขากับความโหยหาความสัม พันธที่ส มบูรณใน
ครอบครัวและความตองการเด็กเอเอฟใหมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในดานความรูสึกใหกับผูชมแตละกลุม
ยกตัวอยางกรณีของ “รอน” นักลาฝนในการแขงขันรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 5 วัย 20 ป ผู
กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ และเปนที่ทราบในหมูของผูชมวากอนหนาที่จะ
เขาสูการแขงขันในรายการอคาเดมีแฟนเทเชียนั้น รอนมาจากครอบครัวที่ยากจน มีแมเปนแมบานและพอ
ประสบปญหาทางการเงินจนตองทําอาชีพเปนคนขับรถแท็กซี่ รอนเปนเด็กที่มีรูปราง ผอม สูง หนาตาใส
ซื่อ แตมีรอยยิ้มที่ชวนมอง อุปนิสัยเรียบรอยและมีสัมมาคารวะ ผูชมที่ ‘เชียร’ หรือใหการสนับสนุนมักบอก
วารอนเปนเด็ก “นารัก ขี้ออน และดูมีความกตัญูรูคุณ”
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ภาพประกอบ 28 ‘รอน’ กับรอยยิ้มที่ชวนมอง ผูสะทอนใหเห็น
‘ภาพแทนความคาดหวังและลูกหลานในอุดมคติ’ ที่ปรากฏผานสื่อ
ที่มา: http://www.matichon.co.th. Online.
การสรางความหมายแฝงและคุณคาใหกับนักแสดงอยางรอนมีผลตอผูชมอยางมากเห็นไดจาก
กรณีของ “ดาว” ผูติดตาม ชื่นชอบและใหการสนับสนุนรอนในระดับแฟนคลับตัวจริง แสดงความคิดเห็น
ที่มีตอรอนวา “นองคนนี้รูสึกถูกชะตา อาจจะเกิดจากความสงสารและเห็นถึงความพยายาม สงสารที่
เขาลําบากมา” เชนเดียวกับเอื้อ แมบานและเจาของธุรกิจสวนตัวผูติดตามใหการสนับสนุนทุกกิจกรรม
ของนักลาฝนกลาวถึงรอนดวยความชื่นชมวา “นองรอนเปนเด็กที่ผานชีวิตมามาก เหลายาอยูลอมรอบ
ชีวิต แตเขาสามารถประคับประคองชีวิตได เขาสามารถเดินอยูในทางที่ถูกตองได เราประทับใจเขา ใน
จุดนี้ รอนเปนเด็กฉลาด เปนเด็กรูวาอะไรควรพูดไมควรพูด มีมารยาท อยูแบบกลางๆ สัมผัสได เราไป
หานองแคไดเห็นก็สุขใจ ไมไดอยากไดอะไรมากไปกวานั้น”
เรื่องราวความลําบากและความอดทนของรอนเปนที่สนใจและชวนติดตามโดยเฉพาะเรื่องเลา
เกี่ยวกับความ “ยากจน” ครั้ งหนึ่ งที่บานของรอนขาดเงินจนทั้ง ครอบครัวตองอยูทามกลางความมืด
เพราะการไฟฟาตัดไฟเนื่องจากคางชําระมาหลายเดือน ฯลฯ ขอมูลภูมิหลังดังกลาวของตัวแสดงหลัก
อยางรอนนี้กอใหเกิดอารมณความรูสึก “สงสารเห็นอกเห็นใจ” ในหมูผูชมและมีผลตอการเพิ่มระดับ
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ความชื่นชอบ จากความเห็นใจไปสูความตองการชวยเหลือและใหการสนับสนุน คุณลักษณะของรอน
เปนไปตามลักษณะอันพึงประสงคของลูกหลานในอุดมคติของสังคมไทย ดังที่เบญจพร ดีขุนทดอธิบาย
ไววาเรื่องเลาของความทุกขยาก ความดีงาม และความเปนลูกกตัญูถูกถายทอดผานการตัวผูแสดง
ดวยการนําเสนอตัวเองในฐานะลู กหลาน ญาติมิตรมากกวาจะนําเสนอตัวเองในฐานะดาราดัง หรือ
นั ก แสดงอาชี พ จึ ง มี ผ ลอย า งยิ่ ง ต อ ความรู สึ ก ของผู ช มที่ อ ยู ใ นสถานะใกล เ คี ย งกั น หรื อ ที่ เ คย
“ทุกขยากลําบาก” มากอน
ในทํานองเดียวกันในกรณีของ ‘ปอ’ นักลาฝนผูควาตําแหนง ‘เดอะวินเนอร’ หรือผูชนะเลิศใน
การแขงขันเรียลลิตี้โชวรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 7 เรื่องเลาเกี่ยวกับความเปนเด็กพื้นถิ่นมี
ภูมิลําเนาที่จังหวัดอุตรดิตถ ครอบครัวรับราชการ ความพยายามและความกตัญูของปอสงผลกับผูชม
ทําใหเกิดการสรางความหมายใหกับปอในฐานะภาพแทนความคาดหวังและลูกหลานในอุดมคติและ
ดวยคุณลักษณะของปอที่เปนไปตามแบบฉบับอันพึงประสงคในมโนทัศนของสังคมไทยจึงเปนปจจัยให
ปอกลายเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูชมสวนใหญ
นอกเหนือไปจากการสร างความหมายใหกับนักลาฝนอยาง ‘ปอ’ ในฐานะภาพแทนความ
คาดหวังและลูกหลานในอุดมคติยังปรากฏใหเห็นการสรางมายาคติในฐานะ ‘วีรบุรุษ’ ในโลกบริโภคนิยม
ผานการสรางเรื่องราวและขอมูลในสื่อหลักตางๆ โดยกลุมทุนไดอาศัยสื่อมวลชนในการยกระดับและ
ความสําคัญดังขอความที่ปรากฏในสื่อนิตยสารดังนี้
เสนทางความสําเร็จของ ‘ปอ’ ไมงายอยางที่คิด แตดวยความมุงมั่นและคนที่บาในเสียงเพลงมาตั้งแต
เด็ ก เขาไมไ ด เข า เรี ย นสถาบั นดนตรี มี ชื่อ ดั ง ด วยความที่ เ ปน “เด็ กบ า นนอก” เติ บโตจากครอบครั ว
ขาราชการชั้นกลาง และญาติๆ ไมเคยมีใครมาหากิน ‘บนเสนทางบันเทิง’ แมแตคนเดียว กลับเปนวาปอ
เดินนอกเสนทางความฝนที่พอแมขีดเสนไว อยากใหเขาไดทํางานที่มั่นคงเหมือน ‘ลูกขาราชการ’ ทั่วไป
ดวยความหวังพอพิมพของชาติ แตชีวิตคนยอมไมมีอะไรแนนอน ดวยความที่ปอ เปนเด็กกตัญู รูคุณพอ
แม ไมเคยแตกแถวเกเร รูจักเก็บหอมรอมริบ เพื่อหาเงินคาใชจายในการเดินทาง คาอาหาร สูเสนทางนัก
ลาฝนใหได จนในที่สุดปอไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนภาคอีสานติด 1 ใน 100 นักลาฝนที่มารวมเขาบาน
AF เพื่อแขงขันรายการนี้ และเขารอบลึกๆ 12 คนสุดทายอยางที่ไมเคยฝนมากอนจนได เพราะชีวิตเขา
ไมไดมีพื้นฐานการรองเพลง การเตนเกงกาจเหมือน ‘เด็กเมืองกรุง’

บางคน เพียงคุณพอสงไปฝกฝนกับ

‘โรงเรียนดนตรีเล็กๆ’ ที่โคราช ยอมผอนชําระคาเลาเรียนเพื่อใหลูกไดมีวิชาเพื่อนํามาใชแขงขันที่กรุงเทพฯ
จนไดรับชัยชนะเปนแชมป AF 7 คนลาสุด (ปกรณ ทองบริบูรณ. 2553: 6)
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ภาพประกอบ 29 ‘ปอ’ นักลาฝนผูควาตําแหนง ‘เดอะวินเนอร’ หรือ
ผูชนะเลิศในการแขงขันเรียลลิตี้โชว วีรบุรุษในโลกบริโภคนิยม
ที่ไดรับชัยชนะจากการลาฝน
ที่มา : http://www.oknation.net. Online.
การแสดงออกถึงความชื่นชมและใหการสนับสนุนผูแสดงในเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี
แฟนเทเชียนั้นเทากับเปนเครื่องยืนยันใหเห็นถึงความสําเร็จ ในการสรางมายาคติสูผูชมและมีผลตอ
ผูแสดงทําใหกลายเปนภาพแทนของ“ลูกหลาน” ในอุดมคติที่นับวันจะเริ่มหดหายไปในสังคมบริโภคนิยม
ของไทย

3. บานลาฝน : ฉาก ศูนยรวมแหงมายาคติของการบริโภค
เรียลลิตี้โชวกรณีของอคาเดมี แฟนเทเชีย เปน ‘ปฏิบัติการ’ ที่มีกลไกการทํางานภายใตแนวคิด
บริโภคนิยมโดยอาศัยสื่ออันทรงพลังตอความรูสึกและจิตสํานึกอยางโทรทัศนเปนเครื่องมือในการสราง
มายาคติหรือความหมายแฝงในรู ปแบบของการนําเสนอสูผูชม โดยปฏิบัติการของเรียลลิตี้โชวกรณี
รายการ อคาเดมี แฟนเทเชียหรือ ปฏิบัติการลาฝน นั้นมีการออกแบบและเต็มไปดวยกระบวนการที่
สลับซับซอน มีการวางแผนในทุกขั้นตอนเพื่อแสดงใหผูชมรับรูและเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏตอหนานั้นคือ
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‘ความจริง’ นับตั้งแตเริ่มเปดฉากการแสดงในวันแรกที่รายการออกอากาศทางโทรทัศน ผูชมจะไดเห็น
ภาพของเหลา ‘นักลาฝน’ ซึ่งเปนเยาวชนที่มีบุคลิกแตกตางกัน 12 คน ถือกระเปาเดินทางมาที่บานหลัง
หนึ่ง ที่ถูกขนานนามวา ‘บานลาฝน’ โดยมีพิธีกรหลักของรายการออกมาตอนรับและเชื้อเชิญทุกคนเดิน
เข า สู ภ ายในตั ว บ า นที่ ใ หญ โ ตสวยงามและประกอบด ว ยห อ งต า งๆมากมาย อาทิ ห อ งนั่ ง เล น
หองรับประทานอาหาร หองนอน หองเรียนเตน หองเรียนการแสดง หองซอมดนตรี สระวายน้ํา ฯลฯ
สภาพของหองตางๆ ที่กลาวมานั้น ไดรับการจัดแตงใหมีความสวยงามทันสมัย และเต็มไปดวย
เครื่ องอํ านวยความสะดวกต างๆ รวมทั้ งมีการจัดวางผลิตภัณฑและสิน คาจากผูส นับสนุนหลักของ
รายการแทรกอยูตามความเหมาะสมของแตละหอง เชน บริเวณทางเดินภายในตัวบานจะมีตูแสดง
สินคาถูกจัดวางใหโดดเดนและเปนเสมือนฉากในการแสดง สวนภายในหองนั่งเลนมีการจัดวางหมอนอิง
สีสวยงามที่มีตราสัญลักษณของผูสนับสนุนรายการ ในขณะที่หองรับประทานอาหารจะมีตูเย็นและตูแช
ผลิตภัณฑขนาดใหญ ดานหนาตูเปนกระจกใสเพื่อใหผูชมทางบานสามารถเห็นสิ่งของดานในอยาง
ชัดเจน หรือภายในหองเรียนดนตรีเปนเสมือนเวทีหนึ่งของการแสดง ฝายผลิตรายการไดจัดวางตูแสดง
สินคาประเภทเครื่องดื่มแทรกเอาไวเปนสวนหนึ่งของฉากหอง และภายในหองครัวมีการโชวสินคาอาหาร
ของผูสนับสนุนรายการหองดังกลาวนี้เปนสถานที่ที่นักลาฝนหรือนักแสดงหลักในรายการปรากฏกาย
เปนประจําซึ่งทําใหผูชมทางบานไดรับรูขอมูลของสินคาผานการชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักแสดง

ภาพประกอบ 30 ภายในบานลาฝน ตูแสดงสินคาถูกจัดวางใหโดดเดนและเปนเสมือน
ฉากในการแสดงที่ชวยกระตุนความตองการบริโภคใหกับผูชมทางบาน

163

ภาพประกอบ 31 ตราสัญลักษณสินคาของผูสนับสนุนรายการที่ติดบริเวณผนังทางเดิน
ในบานลาฝน สะทอนการทําใหสินคากลายสวนหนึ่งของการแสดงในฐานะเปนฉากหลัง
ที่ตอกย้ําและสรางความคุนเคยในการบริโภคใหกับผูชม

ภาพประกอบ 32 ภายในหองครัวภายในบานลาฝนที่มีการจัดวางผลิตภัณฑของผูสนับสนุน
รายการผานตูแชที่โปรงใสเพื่อใหผูชมทางบานไดเห็นสินคาตลอดเวลาที่ชมรายการ

164

ภาพประกอบ 33 มุมหนึ่งภายในหองครัวที่มีการโชวสินคาอาหารของผูสนับสนุนรายการ
หองดังกลาวนี้เปนสถานที่ ที่นักลาฝนหรือนักแสดงหลักในรายการปรากฏกายเปนประจํา
ซึ่งทําใหผูชมทางบานไดรับรูขอมูลของสินคาผานการชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักแสดง

ภาพประกอบ 34 ภายในหองเรียนดนตรีเปนเสมือนเวทีหนึ่งของการแสดง ฝายผลิตรายการ
ไดจัดวางตูแสดงสินคาประเภทเครื่องดื่มแทรกเอาไวเปนสวนหนึ่งของฉากหอง
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ภาพประกอบ 35 ตราสัญลักษณของสินคาถูกติดประดับไวอยางโดดเดนในอีกมุมหนึ่งของ
หองเรียนดนตรีที่ถือเปนเวทีการแสดงที่สําคัญในรายการเรียลลิตี้โชว
นอกจากนี้ยังมีกระบะและถาดใสขนม ของวางที่เปนสินคาผลิตภัณฑที่มีจําหนายในรานสะดวก
ซื้อชื่ อดั ง วางไว บนโต ะ อาหารอย างน ารั บประทานและจัดวางไวใ หส ามารถหยิบจับไดอยางสะดวก
ในส ว นของห อ งนอน บนเตี ย งนอนของนั ก ล า ฝ น ทุ ก คนจะมี ตุ ก ตาหมี ตั ว น อ ยและสมุ ด โน ต ที่ มี ต รา
สัญ ลักษณของผู สนั บสนุ นวางไว ให เป นเสมือนเพื่อนคูใจอันแสนอบอุน สวนบริเ วณทางเดิน ภายใน
ตัวบ าน ตลอดจนผนัง กําแพงในหองเรียนตางๆ จะปรากฏตราสัญลักษณหรือสิน คาของผูส นับสนุน
ติดเรียงไวในกรอบรูปอยางเปนระเบียบเสมือนเปนเครื่องประดับประดาที่ทรงคุณคาใหกับหองที่วาง
เปลา ภาพตราสัญลักษณนี้จะแทรกอยูในทุกอณูที่กลองสามารถจับภาพและถายทอดออกไปสูผูชมได
สวนภายนอกตัวบานจะมีบริเวณที่เรียกวา ‘พลาซา’ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อใหเปนสถานที่พักผอน ทํากิจกรรม
และออกกําลังกายของตัวละครนักลาฝน บริเวณนี้มีการจัดวางผลิตภัณฑและการบริการตางๆ ตลอดจน
ตราสัญลักษณของสินคาไวอยางเต็มพื้นที่เพื่อใหผูแสดงไดจับตองสัมผัสกับผลิตภัณฑ
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ภาพประกอบ 36 อาหาร ขนม ของวางที่ปรากฏตราสัญลักษณสินคาของผูสนับสนุน
เปรียบเสมือนเปนเครื่องประกอบการแสดงที่สําคัญในการสรางมายาคติของการบริโภค
ผานสื่อ

ภาพประกอบ 37 ตุกตาหมีที่ดูนารักและอบอุน ภายใตการสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณของ
ผูสนับสนุนวางถูกจัดวางไวในหองนั่งเลนภายในบานลาฝนเพื่อเปนสวนหนึ่งของ
การแสดง
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ภาพประกอบ 38 ตุกตาหมีที่มีตราสัญลักษณของผูสนับสนุนวางถูกจัดวางไวอยางเปน
ระเบียบบนเตียงในหองนอนของนักลาฝน เพื่อรอนักแสดงมาหยิบจับในฐานะเปน
เครื่องประกอบการแสดงในการสรางมายาคติ
นอกจากภาพบานชวนฝนที่ประดับประดาไวดวยสินคาที่นาบริโภคมากมายแลว ผูชมจะไดเห็น
ภาพผูแสดงทั้งนักลาฝนและเทรนเนอร หรือ ผูฝกสอนในวิชาตางๆ แตงกายดวยเสื้อผาจากแบรนดหรือ
ตราสินคาของผูสนับสนุนหลักในรายการ อาภรณเครื่องประดับกายของแตละคนจะถูกจัดวางไวอยาง
สวยงาม แลดูโกเก เทห เพื่อสรางใหตัวละครทุกตัวมีบุคลิกโดดเดนและชวนมอง นอกจากเครื่องแตงกาย
ที่เปนเปลือกหอหุมเรือนกายแลวผูชมยังไดเห็นภาพการใชชีวิตภายในบานลาฝน และการทํากิจกรรม
ของนั ก ล า ฝ น ตั้ ง แต ตื่ น นอน รั บ ประทานอาหารเช า เข า เรี ย นวิ ช าต า งๆ เช น ร อ งเพลง เต น แสดง
ออกกําลังกาย รับประทานอาหารวางพูดคุยในบริเวณหองตางๆ รับประทานอาหารกลางวัน ฝกซอม
รั บ ประทานอาหารเย็ น รั บ ประทานอาหารว า งจวบจนเข า นอน ในทุ ก ภาพกิ จ กรรมผู ช มจะได เ ห็ น
การบริโภคสินคาผลิตภัณฑตางๆ ภายในบานควบคูไปอยูเสมอ
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4. อคาเดมี แฟนเทเชีย: ศิลปะแหงการเลาเรื่องในรูปของ ‘ความจริง’ ผานสื่อ
การสรางมายาคติชวนฝนตอหนาผูชมทั่วประเทศนี้จะทําขึ้นภายใตระยะเวลา 12 สัปดาห
ตอเนื่องกันทุกวันของการออกอากาศผานทางโทรทัศนเคเบิลทีวีที่รับชมไดตลอด 24 ชั่วโมง เงื่อนไขของ
เวลาดังกลาวผสานกับพลานุภาพของสื่อโทรทัศนทําใหผูชมกลายเปนสวนหนึ่งของปฏิบัติการทําสินคา
ใหประทับแนนอยูในจิตสํานึก ดวยกลไกของสื่อสามารถกําหนดผูชมใหกลายสภาพเปนผู ‘ถ้ํามอง’ และ
ติดตามอิริยาบถและปฏิกิริยาของนักลาฝนผูเปนตัวละครหลักทุกขณะจิต ผูชมจะไดเสพความบันเทิง
ด ว ยการจั บ จ อ งและเฝ า มองผู แ สดงแต ล ะคนที่ ต นชื่ น ชอบในทุ ก ย า งก า วภายใต บ า นล า ฝ น ด ว ย
กระบวนการถ า ยทํ า ของกล อ งที่ ติ ด ตั้ ง ไว ม ากกว า 100 ตั ว รอบอาณาเขตบ า นได ทํ า หน า ที่ จั บ
ภาพเคลื่อนไหวของนักลาฝน และสง ตอไปยังหองควบคุมและสวิทชภาพโดยผานการวางแผนอยาง
แยบยลในการเลาเรื่องราวในรูปของ ‘ความจริงผานสื่อ’ ใหมีสีสันและเราความรูสึกเบื้องลึกของผูชมที่ชม
ผานสื่อใหเกิดขึ้นไมวาจะเปนความรูสึกรัก สงสาร เห็นใจ ดีใจ เสียใจ โกรธ ผิดหวัง ฯลฯ ลวนขึ้นอยูกับ
การวางแผน คาดคะเนและกําหนดทิศทางการเลาเรื่องของทีมงานผูผลิตดังที่ ผูมีบทบาทและผูเกี่ยวของ
กับการผลิตเรียลลิตี้โชวรายการอคาเดมีแฟนเทเชียในฤดูกาลตางๆ แสดงทัศนะไววาแทจริงแลวเรียลลิตี้
โชวคือศิลปะของการเลาเรื่องซึ่งตองอาศัยเทคนิค และตองเขาใจวัฒนธรรมการรับรูของผูชม

ภาพประกอบ 39 กลอง อุปกรณสําคัญในการจับภาพเพื่อเลาเรื่องที่ติดตั้งไวรอบตัวบานลาฝน

169

ภาพประกอบ 40 กลองที่ติดตั้งไวบริเวณทางเดินในบานลาฝนอยางไมปดบัง และทําหนาที่
แทนสายตาของผูชมทั่วประเทศ
ภาสกร ภักดีกุล อดีตหัวหนาทีมฝายผลิตเรียลลิตี้โชวรายการอคาเดมีแฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1
แสดงทัศนะไววาในประเด็นที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงที่เรียกวา เรียลลิตี้โชว โดยอธิบายวา แทจริงแลว
เรียลลิตี้โชวคือ ศิลปะของการเลาเรื่องที่ตองอาศัยเทคนิค และตองเขาใจวัฒนธรรมการรับรูของผูชมใน
แตละชนชาติ
เรียลลิตี้ เปนศิลปะของการเลาเรื่อง การผลิตเรียลลิตี้ในระบบ ‘บล็อค’ ทั้งโลก พบวามีเทคนิคในการ
เลาเรื่องอยู 2 อยาง คือ sex & fight’ คือในบานตองทะเลาะกัน หรือตองนําเสนอเรื่องเพศ ยิ่งถาเรียลลิตี้
ของอเมริก าต องมี ความ aggressive ตองทํา ใหเ ปน ประเด็ นแล วผู ชมจะติ ดตาม แต พอมาทํ าใน
เมืองไทยแลวไมสําเร็จ เพราะคนไทยไมทะเลาะกัน ในฐานะที่เปนโปรดิวเซอรไมรูจะทําใหทะเลาะกัน
อยางไร ตอนแรกก็ไมรูจะดําเนินรายการแนวไหน แตจําไดวาตอนเรียนอยูที่ออสเตรเลีย คนไทยเวลาอยู
ตางที่ตางถิ่นจะรักกัน สิ่งนี้เปนสิ่งที่ไมเหมือนกับตางชาติ คนไทยเวลาอยูตางที่จะรักกันเกินเหตุ สนิทกัน
เร็วมาก เลยไดไอเดียวา ในเมื่อไมทะเลาะกัน ไมจีบกัน งั้นก็ตัดสินใจวางแผนใหเด็กในบานรักกัน รัก
แบบเพื่ อ น แบบพี่ แ บบน อ ง ดู แ ลเอาใจใส กั น เด็ ก ที่ อ ยู ใ นบ า นก็ อิ น คนดู ก็ อิ น ตาม ด ว ยการสร า ง
ความรูสึกคําวารักใหเกิดขึ้นในรายการ แลวเอาคําวารักมาขยายผลมาเปนธีมในการคิดโจทยเพลงแตละ
สัปดาห ดึงคําวารักมาขยาย ในดานของเทรนเนอรเองก็หลงเด็ก รักเด็ก ทุกคนเอาใจมากองรวมกันดวย
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คําวารัก ประสบความสําเร็จเพราะจับจุดถูก ทุกคนวิ่งเขามาหาในจุดเดียวกัน พอจุดเดียวกันมันก็เลย
ระเบิดขึ้น กลายเปนระเบิดความรักผานจอ (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)

นอกจากประเด็นของการเลาเรื่องที่แตกตางจากศิลปะการแสดงประเภทละครและในประเด็น
ของการเลาเรื่องที่มีกลวิธีที่แตกตางกันแลว เรียลลิตี้โชวยังมีความแตกตางในดานลักษณะการนําเสนอ
เรื่องราวและสรางปมชวนติดตาม โดยศุภชัย บุนนาค หัวหนาฝายสวิทชเชอรหรือผูทําหนาที่ตัดสลับภาพ
ของเรียลลิตี้โชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชียตั้งแตฤดูกกาลที่ 1 ถึงปจจุบันอธิบายไววาเรียลลิตี้โชวคือ
การไดเห็นชีวิตและพัฒนาของตัวละครในทุกองศา ดังปรากฏในคําสัมภาษณดังนี้
เสนหของเรียลลิตี้โชวคือการไดเห็นชีวิตและพัฒนาการของคนตลอด 24 ชั่วโมง ในชีวิตจริงเราไมมี
ทางที่เราจะไดเห็นทุกมุมทุกองศาของคนได จริงๆ แลวเรียลลิตี้โชวในเมืองไทย มีมานานมากแลว ไมวา
จะเปนรูปแบบของรายการขาวตางๆ เรียลลิตี้โชวคือการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความจริงที่ผูชมจะไดเห็น
เรื่องของเสนหของเรียลลิตี้โชวอยางรายการเอเอฟนั้นคือการไดเห็นชีวิตของคนตลอด 24 ชั่วโมง เห็น
ตั้งแตตื่นนอน ยันเขานอน เปนชีวิตประจําวันเราคงไมมีโอกาสไดชม คนแปรงฟน อาบน้ํา แสดงอารมณ
ตางๆเชน รองไหเสียใจ ดีใจ เห็นทุกอารมณ เรียลลิตี้โชวเปนการนําอารมณของคนออกมาใหเห็นทุกมิติ
เห็นการพัฒนา ทุกแงมุม ความสุข ความเศรา ความรักเกิดขึ้นระหวางบุคคล บางคนไมรูจักกันเลยได
เขาไปอยูในบานหลังนี้ เกิดความรักที่งอกเงย ความผูกพันเกิดขึ้นไดอยางไรกับชวงเวลาหนึ่ง ผูชมที่อยู
ขางนอกอาจสงสัยวา ทําไมเด็กพวกนี้รองไห หรือผูกพันกันเร็ว ความผูกพันไมไดเกิดขึ้นเฉพาะผูเขา
แขงขัน แตเกิดขึ้นกับครูอาจารย หรือแมแตทีมงาน และที่สําคัญคือผูชม คนคิดรายการเกงที่บล็อคทุกสิ่ง
ทุกอยาง บล็อกเครื่องมือสื่อสารไมใหมีการติดตอกับภายนอก เพื่อใหคนอยูในบานไดใชชีวิตเองจริงๆ
เด็กที่อยูภายในบานตองใชสัญชาตญานความเปนมนุษยที่จะดําเนินชีวิตขณะที่อยูในรายการ พอถูก
บล็อกสิ่งตางๆไมใหไดรับขอมูลขาวสาร ตองอยูดวยตัวเองประกอบกับจํานวนคนที่อยูรวมกันเพียง 12
เทานั้น บางคนอาจมองวาเด็กๆในบานสรางภาพ แตในทัศนะผมมองวาตลอด 24 ชม คงเปนการยาก
ผูชมคงจะทราบ บางทีควรมองว านั่นคือตัวตนของเขา หรือไมเขาก็เปนคนที่สรางภาพแบบนี้แหละ
สําหรับผมนี่คือเสนหของการที่เราจะไดเห็นมุมสะทอนของมนุษยผานรายการโทรทัศน มองงายๆอยาง
ครอบครัวเขา อาจเคยเห็นลูกๆของเขาที่บาน แตเมื่อเห็นลูกๆของพวกเขาในรายการก็จะรูจักลูกของ
ตนเองดีขึ้น เมื่อเด็กออกจากรายการ พอแมของเขาจะรูสึกวา ชื่นชมลูกของเขา เห็นมุมบางอยางที่ไม
เคยเห็นในตัวลูกของเขา เห็นระบบการใชชีวิตตางๆภายในบาน ที่ผานมาพอแมไปทํางานก็ไมรูวาลูกทํา
อะไรบาง แตพอมาอยูในบานในรายการโทรทัศน เขาไดเห็นชีวิตลูกของเขาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขา
นอน เลยมองวารายการนี้ทามกลางการแขงขัน ใชมันเปนการแขงขันแตมีสิ่งดีดีที่เปนความผูกพันธุ จน
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กลายเปนความรักของผูเขาแขงขันเอง และแฟนคลับ แนนอนพอออกมาจากรายการพอแมรักลูกมาก
กวาเดิม นี่จึงเปนเสนหของเรียลลิตี้โชว 24 ชั่วโมง (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :สัมภาษณ)

เศรษฐพร กนิษฐานนทอธิบายไวในทํานองเดียวกันในเรื่องของศิลปะการเลาเรื่องในลักษณะ
ของเรียลลิตี้โชว รวมทั้งไดยกตัวอยางกรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียประกอบการอธิบายในประเด็น
เรื่องของการเลาเรื่องและสรางความนาสนใจในการนําเสนอเรียลลิตี้ในฐานะศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ
ดังนี้
กอนการทําเรียลลิตี้โชวตองศึกษาและทําการบานในการเลือกคนเขามาในรายการ ตองดูประวัติ ดู
เอกสารที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวพวกเขาวาแตละคนชีวติ เปนอยางไร

มีเรื่องราวหรือไมการนํา

รายการมาจากตางประเทศตองปรับมากนอยแคไหน ตองปรับมากเหมือนกันเชนเรื่องการนอนของฝรั่ง
หญิงชายสามารถนอนหองเดียวกันได จุดหนึ่งอยากอธิบายวา เมื่อเรานัง่ ดูคนที่ไมเคยรูจ ักกันมากอนมา
ใชชวี ิตรวมกัน ก็เหมือนการดูละคร ที่พวกเขาจะแสดงปฏิกิริยาโตตอบ (reaction) ใสกันอยางไรบาง
อาจมีโกรธ ทะเลาะวิวาท ซุบซิบนินทา รักกัน เหลานี้คือ ดรามา การเลือกคน อาจจะมีความขัดแยง
(conflict) กัน เนื่องจากฝายผลิตเปนผูเลือกมาแลววาจะตองเกิดเรื่อง อันนี้คือสิ่งที่ซอนอยู แตจะเกิดไม
เกิดนั้นเราไมรู แตในฐานะผูชมถามีสถานการณแบบนี้ ดูปฏิกิรยิ าอยางนี้ ไมแนวาจะมีการทะเลาะกัน
เกิดขึ้น ไหนลองติดตามตอสิ ผูชมจะรูสึกวานาสนใจติดตามดูดีกวา บางคนมีเรื่องที่นาสนุก ทําให
รายการมีสีสัน กรณีตัวอยางในประเทศไทย อคาเดมี แฟนเทเชียปที่สาม เปนปที่ทางรายการนําผูเขา
แขงขันที่เปนแฝดเขามารวมรายการ มีเรื่องตลกมากคือ แฝดสองคนนี้นอนกลับหัวกัน เมื่อผูชมทางบาน
เห็นดังนั้น ทางรายการโดนผูชมทางบานโทรศัพทเขามาตอวา “ทําไมไมมีเตียงใหเขา ทําไมใหเด็กนอน
ลําบาก” โดนแมกระทั่งทานประธานบริษัทวา แตในที่สุดเรื่องก็คลี่คลายโดยที่ฝาแฝดสองคนนี้อธิบาย
ผานรายการวา ชวงทีเ่ ขาสองคนอยูบานก็นอนกลับหัว นอนแบบนี้มาตัง้ แตเด็กแลว มิเชนนั้นจะนอนไม
หลับ นอนเตียงเดียวกันมาตัง้ แตเด็ก แมก็จับใหนอนกลับหัวมาโดยตลอด ดังนั้นการมานอนในรายการ
ดวยเตียงเดียวกันนั้นเขาสองคนไมไดรูสึกอะไรเลย

พอเด็กอธิบายไปเชนนั้น

คนดูกจ็ บ

เลิก

วิพากษวจิ ารณ สิง่ นี้คือเสนห เพราะเราไมรูวา จะเกิดอะไรขึ้น (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :
สัมภาษณ)

จากคํ า อธิ บ ายของผู เ กี่ ย วข อ งในการผลิ ต ทํ า ให พ บว า ศิ ล ปะแห ง การเล า เรื่ อ งในรู ป ของ
‘ความจริง’ ผานสื่อในรูปของเรียลลิตี้โชวนี้ มิไดเปนเพียงการเลาเรื่องชีวิตของตัวละครเพื่อสรางความ
บันเทิงใหกับผูชมเทานั้น แตการเลาเรื่องของเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียยังแสดงให
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เห็นถึงศิลปะของการเลาเรื่องราวของสินคาที่ฝายทุนใชกระบวนการและเทคนิควิธีที่ดูสมจริงและเหมือน
เปนธรรมชาติเพื่อสรางมายาคติใหผูชมไดบริโภคสินคาในทุกชวงของการเลาเรื่องผานสื่อ

5. หลังบานลาฝน : ปฏิบัติการสรางศิลปนและการบริโภคผานสื่อ
เรียลลิตี้โชวนั้น เปนศิลปะการแสดงผานสื่อที่มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่ซับซอน กอนที่จะ
เกิดปฏิบัติการลาฝน หรืออคาเดมี แฟนเทเชียนั้น ผูที่มีบทบาทและอยูเบื้องหลังการใสความหมายใหกับ
ภาพที่จะปรากฏสูสายตาผูชมไดแก บุคคลจากหลายฝาย ที่สําคัญคือ ‘ทีมงานผูผลิตรายการ’ หรือกลุม
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขามาทํางานรวมกัน และมีวิธีการทํางานที่มีอัตลักษณเฉพาะดาน
ที่แตกตางจากศิลปะการแสดงประเภทอื่น เพื่อใหเขาใจถึงการทํางานของฝายผลิตและกระบวนการ
สรางมายาคติสูผูชม ผูวิจัยไดสัมภาษณทัศนะของผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในการผลิตเรียลลิตี้โชว
กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียไวและไดสรุปเปนประเด็นดังนี้
5.1 หนาที่ของบุคลากรและผูเกี่ยวของกับการผลิตเรียลลิตี้โชว
5.2 ขั้นตอนการผลิตเรียลลิตี้โชว
5.3 กระบวนการแพรภาพของเรียลลิตี้โชว
5.4 ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตเรียลลิตี้โชว
5.5 กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย
5.1 หนาที่ของบุคลากรและผูเกี่ยวของกับการผลิตเรียลลิตี้โชว
ศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทเรียลลิตี้โชวนั้นมีกระบวนการที่ซับซอนและแยบยล ตอง
อาศั ยบุ คลากรผู มี ความเชี่ ย วชาญและชํ านาญเฉพาะด า นในหลายสาขา รวมทั้ ง ต อ งทํ างานอย า ง
ประสานสัมพันธกันเปนอยางดี เนื่องจากเรียลลิตี้โชวเปนการแสดงที่ตองถายทอดสดผานสื่อโทรทัศน
ดังนั้น ผูชมจะคาดหวัง ใหผูผลิตเผยแพรและนําเสนอภาพเหตุการณจ ริงของผูแสดงในรายการอยาง
ตอเนื่องและไมมีความผิดพลาด ดังนั้นการเริ่มผลิตรายการเรียลลิตี้โชวจึงตองใหความสําคัญกับการ
แบงหนาที่และสายงานเพื่อทําใหการทํางานของแตละฝายเปนไปอยางราบรื่นและไมเกิดอุปสรรค ดังที่
ภาสกร ภักดีกุล อดี ตหั วหนาฝายงานผลิ ตรายการเรียลลิตี้โชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียได
อธิบายไวเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของการแบงสายงานของฝายผลิตรายการเรียลลิตี้โชวไวมี
ใจความวา
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การผลิตเรียลลิตี้โชวแบงทีมงานออกเปนหลายฝายดังนี้ ทีมหลักคือ ทีมโปรดิวเซอร ซึ่งเปนทีม หลักที่
ตองเห็นภาพ ในทีมโปรดิวสประกอบดวย Executive Producer, Producer ไลลงมา สําหรับรายการ อคา
เดมีแฟนเทเชียที่มีการถายทําเปนแบบที่เราเรียกวา ‘Block’ ตองมีผูทํางานดานกลองและการถายทํา
ทั้งหมด 3 กะ 3 ทีม 8 คูณ 3 เปน 24 ทั้ง 3 ทีมตองทํางานรวมกันใหได ถาเปนรายการทั่วไปก็มีเพียงทีม
เดียว เมื่อถายทํารายการจบก็คือจบ แตสําหรับเรียลลิตี้โชวรายการนี้จะใหทําทีมเดียวแตอยู 24 ชั่วโมงไม
สามารถทําได 3 ทีมตองสามารถเลาเรื่องใหเปนเรื่องเดียวกัน ประสานกัน ทุกทีมตองทําใหดูแลวมีฝมือ
เดียวกัน เลาเรื่องตามกันได ทําใหทุกทีม ‘อิน’ ไปกับเรื่องราว สําหรับเอเอฟ 1 จะทํางานรวมกับ
‘เทรนเนอร’ ชวยกันคิดชวยกันทํา ทุกคนทํางานกันเปนทีม นับวาทุกคนเปนทีม ‘โปรดิวซ’ เหมือนกัน (ภาส
กร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)

คําอธิบายของภาสกร แสดงใหเห็นวาการผลิตเรียลลิตี้โชวตองแบงบุคลากรออกเปนฝาย และ
จะตองใหความสําคัญกับการทํางานประสานสัมพันธกันเปนอยางดี กรณีรายการใหญอยางอคาเดมี
แฟนเทเชียที่มีความซับซอนมากจําเปนตองแบงทีมงานออกเปนหลายทีมเพื่อใหสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องตลอด 24 ชม อยางไรก็ตามในขั้นตอนถายทําและการเลาเรื่อง ไปจนถึงการนําเสนอภาพสูผูชม
ตองทําใหรูสึกเสมือนวาเปนการทํางานจากทีมเดียวกัน เลาเรื่องไปในทิศทางเดียวกันและไมขาดความ
ตอเนื่อง คําอธิบายขางตนของภาสกร ภักดีกุลสอดคลองกับทัศนะของศุภชัย บุนนาค โปรดิวเซอรสวิทช
และครีเอทีพกรุปเฮด ผูทําหนาที่กํากับภาพในรายการอคาเดมี แฟนเทเชียตั้งแตฤดูกาลที่หนึ่งจนถึง
ฤดูกาลปจจุบัน ศุภชัยใหทัศนะไวในประเด็นเรื่องของการทํางานและการทําหนาที่เปนผูควบคุมการเลา
เรื่อง โดยอธิบายวาการผลิตเรียลลิตี้โชวจําเปนตองมีโปรดิวเซอร (producer) หรือผูกํากับดูแลในฝาย
ตางๆ จํานวนมากเนื่องจากการทํางานเรียลลิตี้โชวตองทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นหัวใจสําคัญจึงอยู
ที่ ก ารเล า เรื่ อ งหรื อ นํ า เสนอเหตุ ก ารณ ที่ ต อ เนื่ อ งให ผู ช มได รั บ รู ซึ่ ง ศุ ภ ชั ย มองว า มี ค วามจํ า เป น ที่
โปรดิวเซอรหรือผูกํากับรายการแตละคนตองทํางานรวมกันอยางมีทิศทาง เพื่อใหภาพที่ปรากฏผานสื่อ
ออกไปสูผูชมไมขาดเอกภาพ
เนื่องจากรายการเอเอฟเปนรายการใหญ และเปนงานที่มีรายละเอียดคอนขางมาก มีแขกรับเชิญ มี
เรื่องเลาทุกสัปดาห และออกอากาศ 24 ชั่วโมง อาจเห็นวาทําไมถึงมีโปรดิวเซอรมากมายแตความจริงแลว
ทําหนาที่แตกตางกัน อยาง ‘คุณใหญ’ ทําหนาที่เปนโปรดิวเซอรคุมทั้งโปรเจค คุมภาพรวม คุมคอนเสิรต ดู
ทุกสิ่งทุกอยางที่จะเกิดขึ้น โปรดิวเซอรสวิทช ทําหนาที่เลาเรื่อง 24 ชั่วโมงใหผูชมทางบานไดรับรูวาเกิด
อะไรขึ้นบางกับชีวิตคน 12 คน ภายในบานที่สรางขึ้น โปรดิวเซอร สวิทชตองมีมากกวาหนึ่งคนเพราะงาน
ตองทําตลอด 24 ชั่วโมงจึงตองมีทีมที่ทําหนาที่เลาเรื่องใหตอเนื่อง ทีมโปรดิวเซอรสวิทชทํางานเปนกะ
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วิธีการทํางานของแตละคนก็แตกตางกัน เชน อาจทํางานโดยแบงเปน ‘กะ’ กะเชากะกลางคืน แตสําหรับ
ศุภชัยจะทํางานกะหนึ่งคือทั้งวัน ไมทํางานในลักษณะกะเชากะกลางคืน ตั้งแตเด็กตื่นนอน 8 โมงเชา
จนกระทั่งเด็กเขานอน สมมติวาทีมหนึ่ง มีสามคน อาจสลับกันตามเวลาที่แตละคนถนัด สําหรับศุภชัย
ชอบทํางานทั้งวันแลวหยุดหนึ่งวัน ทั้งนี้มีเหตุผลเพื่อตองการหยุดเพื่อไปเปน “คนดู” การทํางานลักษณะนี้
เปนเหตุผลที่เอื้อใหกับ การเลาเรื่อง การทําลักษณะนี้จะสามารถจดจอตั้งแตเด็กเริ่มตื่นนอน และ
สามารถเลาเรื่องของวันนั้นๆ ใหผูชมรับทราบ แตการทํางานสามคน ตองเชื่อมโยงกันใหได เชน ถาโปรดิว
เซอร สวิทชคนที่หนึ่งทํางานจนหมดกะของตนเอง เริ่มเลาเรื่องอะไรไวตองสงตอใหโปรดิวเซอรคนตอไป
เพื่อเหตุผลในการเลาเรื่องที่ตอเนื่องกัน มิเชนนั้นจะกลายเปนเลาเรื่องไปคนละทิศคนละทาง นอกจากนี้
เราจะตองทํางานรวมกับครีเอทีฟรายการตางๆที่แตกยอยออกไปจากเอเอฟ (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :
สัมภาษณ)

คําอธิบายของศุภชัย บุนนาคขางตนแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูที่ทําหนาที่โปรดิวเซอร
หรือผูกํากับรายการในกระบวนการผลิตเรียลลิตี้โชว จึงกอใหเกิดคําถามที่นําไปสูการอธิบายวา
โปรดิ ว เซอร ใ นการผลิ ต รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว แ ท จ ริ ง แล ว มี ห น า ที่ ที่ เ หมื อ นหรื อ แตกต า งจาก
โปรดิวเซอรของการผลิตศิลปะการแสดงประเภทอื่นหรือไมอยางไร จากประเด็นคําถามดังกลาว
ภาสกร ภักดีกุลไดแสดงทัศนะไวเกี่ยวกับหนาที่การทํางานของโปรดิวเซอรในกระบวนการผลิต
เรียลลิตี้โชว โดยอธิบายผานประสบการณในการทํางานกับรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย ประเทศ
ไทยดังนี้
โปรดิวเซอรคือผูที่ทํางานในหองที่มีจอมอนิเตอร จะตองคอยดูอยางใกลชิดแตพอออกอากาศไปสัก 3
สัปดาห ก็เริ่มจะปลอยใหทีมงานทําได เพราะเริ่มเขาใจงาน ทุกทีมเริ่มเขาขากัน คนทํางานรูจังหวะซึ่ง
กันและกันเชน เมื่อมีเหตุการณที่หองนั่งเลน หองตัดภาพก็จะไปดึงภาพจากหองดังกลาว โปรดิวเซอรจะ
สั่งวา ‘ไปที่หองลิฟวิ่งรูม ไปจับที่นั่นที่นี่ดวยนะ’ จะนับ 54321 ไป ภาพไหนที่จากจอเมื่อเห็นวานาสนใจ
ก็จะทําการดึงภาพออกอากาศ เชน ตรงนั้นคุยอะไรกัน ทะเลาะอะไรกัน เถียงอะไรกัน เราก็สั่งใหดึง
ภาพจุดนั้นเผยแพรออกไป ในสวนของโปรดิวเซอรจะเปดไปดูทุกจุดกอนแลว คอยเลือกวาคนในบานคุย
อะไรกันถามีประเด็นก็เช็คเสียง เราจะไดยินเสียง แลวจะเปนคนฟงและเลือกภาพและเสียงที่มีประเด็น
จะคอยสั่งวาเตรียมกลอง ทีมกลองก็จะไปทําหนาที่และ ‘ซูม’ ภาพกลับมาแลวก็สั่ง ‘คัท’ ทําหนาที่
บัญชาการอยูประมาณ 3 อาทิตย พอหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มเขาใจการทํางาน การโปรดิวซจริงๆ ไมได
อยูที่การ ‘สวิทชิ่ง’ (switching) แตอยูที่ ‘การสรางเรื่อง’ ขึ้นมามากกวา ตองดันเรื่องใหมี ‘มูฟเมนท’
(movement) คนที่เปนทีมโปรดักชั่นก็จะเลาตาม นั่นคือ ‘สตอรี่ลายน’ (story line) ที่เกิดขึ้น ถาไมมีสตอ
รี่ลายน มีกลอง 60 ตัวก็ไมมีประโยชน เปนแคเครื่องมือ (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)
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ในทํานองเดียวกันศุภชัย บุนนาคอธิบายไวเกี่ยวกับความรับผิดชอบของหนาที่โปรดิวเซอรวา
ตองอาศัยทั้งบุคลากรจากหลายฝายรวมทั้งทํางานกับอุปกรณโดยเฉพาะกลองเพื่อทําใหการถายทํานั้น
ครอบคลุมและสามารถสื่อสารเรื่องราวสูผูชมได
การทํางาน อคาเดมี แฟนเทเชียเปนโปรเจคที่ใหญมาก ตองทํางานกับบุคคลหลายฝาย อคาเดมี
แฟนเทเชียเปนรายการที่รวมเอาทุกศาสตรในวงการบันเทิง เปนการรวมการทํางานที่เกี่ยวกับโทรทัศน
การทํารายการ การทํางาน Event การทําคอนเสิรต ฯลฯ ทําใหไดเห็นวิธีการทํางานของทุกๆ ฝาย การ
ทํางานโปรเจคใหญๆ ตองมีบริษัทมาเปน supplier เขามารวมทํางานเพราะรายละเอียดมาก ถา
ประมาณคนทํางานแลวก็ประมาณมากกวา 100 คนขึ้นไป ดังนั้นจึงไดเรียนรูเกี่ยวกับทํางานกับคนที่
หลากหลาย ทําใหไดความรูครอบคลุมในหลายศาสตรใชกลองประมาณ 100 กวาตัวขึ้นไป ขึ้นอยูกับ
แนวคิดของการทํารายการแตละป แตหลักๆตองใชเยอะมาก เพราะจะเห็นไดวาในรายการมีสถานที่
ภายในบานที่ตองถายทําหลายหอง ในฐานะ โปรดิวเซอรสวิทชจําเปนตองเลาเรื่องใหครบทุกสถานที่
รวมทั้งผูแขงขันถึง 12 คน จําเปนที่จะตองเลาเรื่องของทุกคนใหครบ จึงเปนเหตุผลที่ตองมีกลองในการ
ถายทํารายการมากกวารายการประเภทอื่น และถาโปรดิวเซอรไมนําเสนอเด็กใหครบทุกคน ผูชมก็จะ
สงสัยวาหายไปไหน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ที่ตองถายทอดใหเห็นครบทุกคน (ศุภชัย บุนนาค. 2554:
สัมภาษณ)

นอกจากนี้ศุภชัย บุนนาคยังอธิบายเพิ่มเติมถึงการทํางานในฐานะโปรดิวเซอรที่ตองใหความ
สําคัญกับงานโดยเฉพาะหนาที่ของผูเลาเรื่องดังปรากฏในคําสัมภาษณดังนี้
โปรดิวเซอรสวิทชตองใชเซนท หรือความรูสึกใหสามารถสัมผัสคนดูใหไดวาเขาอยากดูอะไร ตอง
สามารถคาดเดาไดวาผูชมอยากจะชมอะไร หรืออะไรที่จะสามารถเปนกระแสได หรืออะไรที่นําเสนอ
แลวสนุกแลวผูชมจะติดตามได หนาที่คือตองเลาเรื่องใหนาสนใจใหได การทํางานเราจะย้ําในทีมโปรดิว
เซอรตลอดว า ตองไมมี ความลํ าเอี ยงเพราะว า รายการเกี่ย วขอ งกับ เรื่ องการโหวต และคนดู ตอ ง
พยายามทําใหเปนกลาง คนที่เปนโปรดิวเซอรสวิทชสิ่งสําคัญตอง ‘เลือดเย็น’ คือแมวาจะรูวาสิ่งนําเสนอ
ออกไปอาจมีมุมที่เปนมุม ‘Dark side’ หรือมุมไมดีของคนบางคน หนาที่ของโปรดิวเซอรแมวาจะรูวา
เมื่อนําเสนอออกไปแลวคนดูจะมีปฏิกิริยากับนองๆบางคน หนาที่ก็ตองนําเสนอตอไปไมปกปด ตองไม
ชวยสรางภาพใหดูดี เพราะหนาที่คือ ‘คนเลาเรื่อง’ ดังนั้นอะไรที่ทําใหสนุก และเขมขน รวมทั้งเปน
ประโยชนตอรายการตองเลา และไมปกปด เพราะถาปกปดไปรายการก็ตองจบทันที ระหวางทาง ชีวิต
มนุษยทุกคนยอมมีปญหา อุปสรรค ทําใหอาจเกิดความชอบหรือไมชอบ แตในที่สุดแลวตอง ‘จบสวย’
เพราะรายการนี้เปนรายการที่มีจุดประสงคในการปนศิลปน ทุกอยางตองจบใหเคลียร เหมือนหนังที่เรา
สรางปมใหเกิด ทายที่สุดแลวตองคลี่คลาย (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :สัมภาษณ)
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จากทัศนะของภาสกร ภักดีกุล และศุภชัย บุนนาค แสดงใหเห็นถึงบทบาทและการทํางานของ
โปรดิวเซอร หรือผูกํากับรายการเรียลลิตี้โชว ในฐานะ ‘ผูสรางมายาแหงเรื่องราว’ ทีประกอบสรางขึ้นจาก
ความจริง ‘บางสวน’ ที่เกิดขึ้นกับตัวแสดงและผูที่ปรากฏในรายการเรียลลิตี้โชว การสรางเรื่องราวของ
โปรดิวเซอรจึงเปนเสมือนการสราง ‘มายาที่ดูเหมือนจริง’ ในรูปของความจริงผานสื่อไปสูผูชม โดยอาศัย
ความชํานาญและประสบการณในการเลาเรื่องผานเทคนิคการเลือกภาพเหตุการณ ตลอดจนการตัดตอ
เพื่อใหเกิดเปนเรื่องราวที่นาติดตามสําหรับผูชม แทจริงแลวโปรดิวเซอรจึงเปนผูอยูเบื้องหลังการสราง
‘มายาคติ’ ในขั้นแรกใหกับผูชม
5.2 ขั้นตอนการผลิตเรียลลิตี้โชว
ดังที่ไดกลาวไปแลววา กระบวนการผลิตเรียลลิตี้โชวเปนกระบวนการที่มีความซับซอน และ
ตองอาศัยการวางแผนการทํางานที่เปนลําดับขั้นตอน ผูผลิตเรียลลิตี้โชวสวนใหญจําเปนตองมีความ
เขาใจพื้นฐานที่เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของรายการโทรทัศนที่ปรากฏอยูในโลก ประเด็นดังกลาว
เศรษฐพร กนิษฐานนท ผูจัดการอาวุโสฝายรายการบริษัททรูวิชั่นสอธิบายไววา รายการโทรทัศนสามารถ
แบงเปน 2 ประเภทใหญไดแกรายการประเภท ‘scripted’ และ ‘unscripted’ รายการโทรทัศนประเภท
scripted หมายถึง รายการที่ถูกผลิตขึ้นโดยมีการเขียนบท เชน ละคร ภาพยนตร ฯลฯ รายการดังกลาวนี้
มี ม านานแล วในโลกโทรทั ศน แ ต มี การพั ฒ นาเรื่อยมา สําหรั บรายการโทรทัศนประเภท unscripted
หมายถึงรายการที่ไ มมีการเขียนบทใหผูแสดงเลน อยางไรก็ตามผู ผลิตรายการไดสรางกระบวนการ
สอดแทรก ‘situation’ หรือสถานการณเขาไปในรายการ เพื่อใหผูแสดงเกิด ‘reaction’ หรือปฏิกิริยา
โตตอบกลับมา ผูแสดงมิไดมีบทหรือ script ลวงหนาแตแสดงปฏิกิริยาโตตอบกับสถานการณสดที่
เกิดขึ้น (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :สัมภาษณ)
5.2.1 ขั้นเตรียมการ : ขั้นเตรียมมายาคติแทรกสูผูปฏิบัติ
ในกรณีของเรียลลิตี้โชว เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายขางตนพบวา เรียลลิตี้โชวจัดอยูใน
รายการประเภท unscripted หรือรายการที่ไมมีการเขียนบทใหผูแสดงเลน เศรษฐพร ยังไดอธิบายไววา
เมื่อผูผลิตเรียลลิตี้โชวทราบวาเรียลลิตี้โชวเปนศิลปะการแสดงที่มีธรรมชาติตางจากละครหรือภาพยนตร
ในด านที่ ไ ม มี บทเขี ย นไว ใ ห ผู แ สดงล วงหนาดัง นั้น ผู ผ ลิตหรื อผูควบคุม รายการจําเปน ตองประเมิ น
สถานการณใหไดวา ถาใสสถานการณแบบหนึ่งลงไปจะเกิดอะไรขึ้น ตองเตรียมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แมนวาจะกลับมาดวยปฏิกิริยาของตัวแสดงที่มิไดคาดหมายไว ผูผลิตก็จําตองตัดสินใจอยางเฉียบพลัน

177

ณ เวลานั้นวาจะแกสถานการณอยางไร ตองประชุมแลวเตรียมทางเลือกไววา ถาเกิดเหตุการณแบบนี้
ตองแกไขแบบนี้ ถาเกิดอีกแบบหนึ่งจะแกไขอยางไร ทํา ‘scenario’ หรือสถานการณจําลองไวในแผน
สิ่งเหลานี้มใิ ชเรื่องใหมแตเปนแผนการปฏิบัติงานปกติ
ถาพิจารณาการทํางานในองคกรที่ผลิตเรียลลิตี้โชวจะพบวาขั้นตอนในการทํางานจะคลายกับ
ขั้ น ตอนสากลของการทํ างานในองค กรที่ มีระบบกลาวคื อ มีก ารทํา แผน การประเมิน ความเสี่ ยง มี
ทางเลือกเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤต สิ่งเหลานี้คือ คูมือการทํางานหรือคูมือทางธุรกิจซึ่งไดมีการนํามา
ประยุกตใชในการทําเรียลลิตี้โชว ดังนั้นการทํางานผลิตเรียลลิตี้โชวคือการเตรียมตัวและเตรียมพรอม
การทําเรียลลิตี้โชวตองไดทีมงานที่พรอมและเกง ทุมเท อุทิศตัวใหกับรายการอยางที่ไมมีเรื่องอื่นมา
เกี่ยวของ ดังที่เศรษฐพร กนิษฐานนท ผูจัดการอาวุโสฝายรายการบริษัททรูวิชั่นสอธิบายไวเกี่ยวกับ
ขั้นตอนเริ่มตนการผลิตเรียลลิตี้โชว รายการอคาเดมี แฟนเทเชียดังนี้
การผลิตเรียลลิตี้โชวตองมีการเตรียมตัวในการผลิตไมนอยกวา 8 เดือน เริ่มดวยการออกไปคัดเลือก
หรือเรียกวา ‘audition’ เด็กที่ตางจังหวัดทั่วประเทศเพื่อใหไดคนในแตละทองถิ่น เขามา มีกระบวนการ
ออกไปคัดแลวก็กลับเขามาในกรุงเทพฯ จนเหลือผูที่ถูกเลือก 12 คน สุดทาย ตอมาเปนกระบวนการ
ประชาสัมพันธออกสื่อเรื่องตางๆ เปดเผยโฉมหนา 12 คน แนะนําครูฝก หรือ ‘เทรนเนอร’ จัดเตรียม
สถานที่ซึ่งเปนสิ่งที่ยากที่สุด ไดเรียนรูจากการทํางานตรงนี้วาสถานที่จัดแสดงคอนเสิรตตองเตรียมจอง
ไวตั้งแตเนิ่นๆหรือขามปเพราะจองคอนขางยาก ดังนั้นพอจบรายการในปแรกทางบริษัทก็รีบจองวันเวลา
เดิมไวเลย เพื่อไมใหเกิดปญหา เรื่องเทรนเนอรก็เปนอีกเรื่องหนึ่ งที่ยาก เพราะเปนสีสันของรายการ
ประสบการณจากปหนึ่งทําใหปสองมีการเตรียมตัวที่มากขึ้น คิดเรื่องเทรนเนอร วาจะเปนใคร โปรดักชั่น
หรือฝายผลิตจะเปนใคร จะไปคัดเลือกเด็กที่ไหนบาง ประเด็นเหลานี้มีการมานั่งพูดคุยกัน รายการทุกป
จะเริ่มเดือนกรกฎาคม จะเริ่มคัดเลือกเด็กเดือนเมษายน ตองเริ่มคุยประชุมกันตั้งแตเดือนมกราคม
เตรียมวางตารางงาน (Time line) ประสบการณปแรกทําใหคนพบวาโปรเจคนี้ใหญกวาที่คิดในตอนแรก
มาก และนอกจากนี้ไบเบิ้ลทางเม็กซิโกไดบอกไวแลววา ปหนึ่งความยิ่งใหญแคไหน ในปสองจะเพิ่มเปน
4 เทา ซึ่งจริงตามนั้น ดูจากสถิติผลการโหวตเพิ่มขึ้นมา 4 เทา ผูชมมากขึ้นตามแพทเทิรนที่เจาของ
ลิขสิทธิ์บอกไว (ทั้ง 7 ฤดูกาลเพิ่มขึ้นตลอดหรือไม) มีลดลงบาง ขึ้นอยูกับเด็ก 12 คนที่เขามาโชว ถารอง
เพลงดีรองเพลงเกงมาเลย โชวก็จะดีและงายขึ้น ถาเด็กกระปลกกระเปลี้ยก็จะไดรายการอีกแบบหนึ่ง
ทางบริษัทก็ลองมาหลายแบบ จะเห็นวาปที่รองดีมีป 2 ป 4 ป 6 เด็กที่รองเพลงเกงๆโชววันเสารจะดี ‘เร
ตติ้ง’ จะขึ้น (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :สัมภาษณ)
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คําอธิบายของเศรษฐพร กนิษฐานนทขางตนแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนของการเตรียมการ
ผลิตเรียลลิตี้โชวที่ใหความสําคัญกับการวางแผนงาน และการจัดเตรียมความพรอมในทุกดาน
ขั้นตอนในชวงเตรียมงานดังกลาวนี้ เมื่อพิจารณาใหละเอียดจากขอมูลพบวาเปนขั้นตอนการ
ทํ า งานที่ ถู ก กํ า กั บ ดู แ ลให ก ารทํ า งานในขั้ น ตอนต อ ไปคื อ ขั้ น ผลิ ต รายการต อ งเป น ไปตาม
นโยบายและจินตนาการของผูอํานาจสูงสุดในฝายทุน
5.2.2 ขั้นถายทํา : ขั้นสรางมายาคติผานกระบวนการจับภาพ
เมื่อผานขั้นตอนของการเตรียมการผานพนไปแลว การทํางานก็มาถึงขั้นตอนของการ
ผลิตรายการเรียลลิตี้โชวในขั้นตอนนี้ภาสกร ภักดีกุล ผูบริหารบริษัทอินดี้ โปรดักชั่นเฮาสและครีเอทีฟ
โปรดิวเซอรคนแรกของเรียลลิตี้โชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชียอธิบายไวเกี่ยวกับขั้นตอนของการผลิต
เรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียในระยะเริ่มแรก ไววาการผลิตรายการมีขั้นตอนที่สําคัญคือ
ขั้นตอนการถายทํา ซึ่งขั้นตอนดังกลาวมีวิธีการอยู 2 ลักษณะคือ ‘block’ กับ ‘unblock’ โดยภาสกร
อธิบายไวใจความวา
การถายทําเรียลลิตี้นั้นมีวิธีการอยู 2 ลักษณะ คือ block กับ unblock อยาง unblock เชน กรณี
โกโกลิโกะ เดอะเลเจนท ที่ผลัดกันถายแลวเลาเรื่อง แลวตัดตอ ในขณะที่แบบ block นั้นกลองจะจับที่
ตัวคนหรือวัตถุเพียงประการเดียว เชน ถาเรานัง่ คุยกันสองคน อาจตองมีกลองถึง 8 ตัวที่จับภาพคนละ
มุม มีเจาหนาที่กลองยืนทุกดาน ทั้งมุมกวางมุมแคบ มีคนคอย close-up (ถายภาพระยะใกล) คนหนึ่ง
จับภาพกวางอีกคนหนึ่ง มีกลองที่จับจังหวะทีม่ ีการเคลื่อนไหวหรือลุกเดิน ผูชมจะไมเห็นคนถายทํา
อยางนีเ้ ราเรียกวา “block” ก็คือการที่เรา block กลอง สวน ‘unblock’ คือ การทีก่ ลองจับภาพเดินตาม
ตัวบุคคล ขณะที่มีการเคลื่อนไหว เริ่มดวยการทดลองเซ็ทกลอง ตั้ง tunnel (ชองทาง) ของการใชกลอง
tunnel ของการเดินของคน โดยทําการทดลองอยูประมาณ 2 เดือน จนกระทั่งใชไดพรอมที่จะ
ออกอากาศได ตัง้ แตวันที่ทางทรูวิชั่นสติดตอมาใชเวลาในการเตรียมงานอยูประมาณ 4 เดือน รวมการ
ทํางานในขณะที่ออกอากาศอีก 3 เดือน รวมทัง้ สิ้นใชเวลา 7 เดือนในการผลิตงานเรียลลิตี้ งบประมาณ
ในการผลิตในฤดูแรกประมาณ 34 ลาน ในปจจุบันอาจจะใชเงินประมาณ 45 ลานรวมการทําคอนเสิรต
ดวย (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)

จากคําอธิบายของภาสกร ภักดีกุล แสดงใหเห็นวากระบวนการทํางานเรียลลิตี้โชวใน
ขั้นตอนการถายทํานี้ มี ‘กลอง’ เปนกลไกหลักในการจับภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลัก
ในรายการ กระบวนการที่ ก ล อ งจั บ ภาพเหตุก ารณ แต ล ะภาพนั้ น เป น ขั้ น ตอนที่ มีนั ย สํา คั ญ

179

เนื่องจาก ความจริงที่จะปรากฏผานสื่อ จะเกิดขึ้นจากการ ‘เลือกสรร’ ของผูกํากับภาพ ที่ไดรับ
นโยบายจากฝ า ยทุ น ให ส ร า งภาพเหตุ ก ารณ ช วนติ ด ตาม และนํ า ไปสู ก ารสร า ง ‘กระแส’
ความนิยมในหมูผูบริโภค จึงอาจกลาวไดขั้นตอนการถายทําในกระบวนการประกอบสรางเรียล
ลิตี้โชว แทจริงแลวคือ ขั้นตอนการสรางมายาคติผานกระบวนการจับภาพ นั่นเอง

ภาพประกอบ 41 หองตัดตอและควบคุมตัดสลับภาพ (สวิทเชอร) หองนี้เปรียบเสมือน
หลังเวทีของการแสดงเปนหองที่ทําหนาที่กําหนดภาพเหตุการณตางๆที่จะนําไปเผยแพร

ภาพประกอบ 42 ภาพที่ “ถูกเลือก” แลวจากฝายตัดตอและสวิตเชอร เพื่อนําสงตอไปยัง
ฝายเผยแพรภาพสูผูชม
5.3 กระบวนการแพรภาพของเรียลลิตี้โชว
เมื่อกระบวนการถายทําเรียลลิตี้โชวจากสตูดิโอที่สรางขึ้นเพื่อใหเปนบานของผูแขงขันเสร็จ
สิ้นลง ขั้นตอนที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนําภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกสดในชวงเวลาที่เกิดขึ้นจริง
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สงไปยังสถานีเพื่อเขาสูระบบออกอากาศ เปนการเชื่อมสัญญาณจากสตูดิโอถายทํามาดวยไฟเบอรลิงค
ของทรูวิชั่น สงไปยังชุมสายขององคการโทรศัพทที่คลองเตย แลวจากองคการโทรศัพทสัญญานจะถูกยิง
กลับมาที่ทรูวิชั่น จากนั้นทรูวิชั่นก็เขาระบบออกอากาศ การเดินสายไฟเบอรนั้นมี 2 แบบ คือ มีแบบ
เดินสายตรง เชน จากสตูดิโอบานแม็กโนเลียมาถึงทรูวิชั่น ซึ่งในกรณีของรายการอคาเดมีแฟนเทเชียใช
วิธีดังกลาว อีกวิธีหนึ่งคือการสงสัญญาณไปที่องคการโทรศัพทแลวคอยกลับมา สวนระบบไมโครเวฟ
เรียกวา point to point ซึ่งจะตองไมมีอะไรบังแลวจะยิงสัญญาณตรงมาเพื่อรับ เครื่องสงกับเครื่องรับอยู
จะตองตั้งอยูในคลื่นความถี่เดียวกัน แลวมีการยิงมาแลวเขาระบบออกอากาศ มีหองรับสัญญานอยูชั้น
6 ของบริษัททรูฯ ในขณะที่แบบไฟเบอรลิงคนั้นเชื่อมกับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม จะมีการอัฟลิงค
ขึ้นดาวเทียม แลวใหสัญญาณลงมาอีกรอบเพื่อเขาไปสูยังบานผูรับ ระบบ DTH หรือ Direct To Home
อาจดีเลยหรือคาดเคลื่อนตามระยะทางของการเดินทางของสัญญาณจึงมิใชการเกิดขึ้นในเวลาจริงที่
เรียกวา ‘เรียลไทม’ (real time) นอกจากนี้สัญญาณยังไปปรากฎที่ศูนยไฟเบอรออฟติคของบริษัททรูฯ
โดยทางสถานีโทรทัศนของทรูจะออกอากาศไปตามบานโดยไฟเบอรออฟติค ไฟเบอรนี้มีความสามารถ
เร็วกวาคลื่นดาวเทียมเนื่องจากดาวเทียมอยูไกล และตองอาศัยการเดินทางในระยะที่ไกลกวาจึงเกิดการ
ลาชาในการสงสัญญาณภาพมาชา อาจดีเลยโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 วินาที
ในรายการอคาเดมีแฟนเทเชียมีการขายชองพิเศษ 5 ชอง เปนระบบออกอากาศ ในดานของ
กลองทางรายการดังกลาววางตําแหนงหรือ fixed กลองไวหมดแลวในทุกๆหอง ไมวาจะเปนหองวอยซ
(voice) หองแดนซ (dance) หองแอคติ้ง (acting) หองนั่งเลน หองครูใหญ หองทานขาว ฯลฯ เปนการ
ควบคุมขางหลัง แตสามารถตั้งหรือกําหนดความตองการไดวาจะนําเสนอสัญญาณภาพตรงตําแหนงใด
สามารถเลือกดึงสัญญาณจากหองแตละหองตางหากขึ้นมาได แทนที่ไฟเบอรลิงคจะสงมาเพียงหนึ่ง
สัญญาณก็สงมาถึง 5 เปนตน คือ 2 สัญญาณอาจจะ ‘ไลฟ’ หรือนําเสนอภาพการใชชีวิตปกติ อีก 3
สัญญาณเปนกลองพิเศษกลับมาที่ทรูวิชั่นเพื่อออกอากาศ (broadcast) ชองพิเศษนี้ออกไปสูสายตาของ
ผูชมทางเว็ปไซด การสงสัญญาณสามารถสงสัญญาณเทาใดก็ไดขึ้นอยูกับบริษัทเปนผูกําหนด หรือระบุ
ไปตั้งแตแรกอาจสงไดถึง 7 สัญญาณ คือมีพิเศษ 5 และบวกอีก 2 ที่เปนสัญญาณของ 24 ชั่วโมง หรือ
อาจเปนพวกไฮไลทที่ถูกยิงขึ้นไป และยังมีระบบไมโครเวฟไวเปนแบคอัฟในกรณีที่ไฟเบอรออฟติคลม
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5.4 ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตเรียลลิตี้โชว
ในการสรางสรรคศิลปะการแสดงในทุกแขนง เมื่อเกิดการทํางานผูปฏิบัติยอมตองเผชิญกับ
ป ญ หาและอุ ปสรรคในระหว า งการทํ างาน การผลิต เรีย ลลิ ตี้โชวใ นฐานะศิล ปะการแสดงผ านสื่อ มี
กระบวนการทํางานที่ซับซอนและตองอาศัยบุคลากรเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิต การเกิดปญหา
จึงเปนประเด็นที่ควรถูกนํามาอธิบายในผลการศึกษาครั้งนี้ เพราะจะเปนแนวทางใหกับผูที่มีความสนใจ
ในการทํางานผลิตเรียลลิตี้โชว ในประเด็นเรื่องปญ หาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
เรียลลิตี้โชวภาสกร ภักดีกุล โปรดิวเซอรคนแรกของเรียลลิตี้โชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ผูเผชิญกับ
อุ ป สรรคในทุ ก ขั้ น ตอนของการผลิ ต ได ม าอธิ บ ายถึ ง ป ญ หาในกระบวนการผลิ ต เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ก รณี
รายการอคาเดมีแฟนเทเชียมีใจความดังนี้
ปญหามีทุกวัน ทีมงาน 100 กวาคน มีปญหาสารพัด เริ่มจากปญหาแรกกอนเลยคือจะทําอยางไรให
คนดูเขาใจ แตก็ไดผานอุปสรรคนั้นไปดวยวิธีการเลาเรื่องดวยความรัก ปญหาตอมาคือ เมื่อเลาไปแลว
คนก็ยังไมเขาใจเพราะทุกคนมีจินตนาการของตัวเอง ตัวละครถูกจัดประเภทไวโดยคนบางกลุม มีผูชมที่
‘อิน’ ไปแลวและกลับมาสูความจริงไมได เด็กที่อยูในบานบางคนกลายเปนตัวราย บางคนเปนตัวดี กรณี
ตัวอยางที่เกิดขึ้นคือ ดังกรณีของ ‘จุมจิ้ม’ ซึ่งอยูในบานโดยไมรูตัวเลยวาคนดูที่อยูขางนอกเกลียดจุมจิ้ม
อยางแรง เกลียดแบบถาออกมาขางนอกตองโดนทํารายแน ผมทําคอนเสริตเมืองนอกมาก็ยังไมเคยเจอ
อะไรแบบนี้ ไมเคยเจออะไรที่นากลัวขนาดนี้ เอเอฟคอนเสริตกระแสแรงมาก ใหญจนตองยายไปที่อิม
แพคอารีนา และอินดอสเตเดียม จากวีคแรกที่จัดที่สตูดิโอเล็กๆ ชื่อ มูนสตาร ( Moon Star) ตองการคน
ดูประมาณสัก 150 คน ตองจางคนมาในการอัดรายการเทปแรก จางคนมาประมาณ 200 คนจายคนละ
200 บาทพอใกลจะอัดรายการคนดูทางบานมาลน กลายเปนตองจายเงินฟรีใหคนที่จางมากลับบาน
ซีซั่นแรกมีดารา เซเลบบริตี้ หรือคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาดู เพราะเปน Happening ถาใครไมอยู
ตรงนั้นก็ตกกระแส เปนโชคดีรายการก็ดูดีขึ้น ผมปลอยใหเซเลบเขาทุกคน แตแตะตองเด็กไมได หาม
แตะ ทุกคนก็มาทุกคนคลั่งไคลเด็ก กลับไปที่ปญหาที่อินดอสเตเดียมก็คือ ทุกคนเกลียดจุมจิ้มโดยเด็กไม
รูตัว อาตอย เศรษฐา ศิรฉายา ประกาศชื่อจุมจิ้ม คนดูโห ประกาศวาจุมจิ้ม วี.. คนโห ผมอยูหลังเวทีจับ
ตัวจุมจิ้มไว แลวบอกนองวา จุมจิ้มอยาฟง นั่นคือสิ่งที่ผมรูสึกวาหนักใจที่สุด เอาลูกเขามาอยูในบาน
ออกไปจะโดนอะไร พอไปอยูขางนอกเราแกไขเขาไมได เพราะมันคือโลกความจริง ผมจําเปนตองแกไข
จุมจิ้มในชวงที่มีเวลาเหลืออยูในบานใหได ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนเพลงทั้งหมด สั่งทําแบคกิ้งแทรคไว
แลว วีคหนาจะเปนเพลงอะไรปกติผมตองทําไวกอนเพราะตองนํามาแจก เหตุการณวันเสาร พอกลับไป
เปลี่ยนเพลงใหมหมดเลย ตามวงแบคอัพมารับเพลงใหม แลวแจกโจทยใหมวันอังคารเพราะวันจันทรทํา
ไมทัน คนทํางานฝายเพลงเอาแบคกิ้งแทรคมาให เราก็แจกโจทยนักลาฝนไปคนละ 2 เพลง โดยให

182

จุมจิ้มรองเพลงชื่อวา “ฉันมีเวลาที่ยังเหลือสักเทาไหร” และอีกเพลงคือ “ทั้งๆที่รูอยู” จุมจิ้มไดโจทยก็เดิน
เขาหองไปฟง ประกอบกับจําไดวาตัวเองโดนโห นองก็รองเพลงไปรองไหไป แทจริงแลวผมในฐานะ
โปรดิวเซอรพยายามบอกคนดูโดยสื่อผานเพลงที่จุมจิ้มรอง จุมจิ้มเองก็ไมรูตัว สวนอีกเพลง รองวา
“ ฉันมีเวลาที่ยังเหลือสักเทาไหร บอกไดไหม ใหฉันเตรียมใจ ฉันมีใจเธอที่ยังเหลือสักเทาไหร จาเตรียม
หัวใจ เมื่อไมมีเธอ...” บอกทุกอยางไวในเพลงหมด ใชหลักของแอคติ้งหรือละครนี่แหละ จุมจิ้มฝกซอม
รองเพลงในบานอยู 5-6 วัน พอมาถึงวันคอนเสริตผมน้ําตาไหลเลย ผมบอกนองวาจุมจิ้มมองพี่ แลวทํา
ใหดีที่สุด ขึ้นไปบอกคนดูอยางที่เราตองการบอก จุมจิ้มก็ขึ้นไปรองทั้งน้ําตา พอแสดงออกมาอยางนั้น
คนที่เคยโหเขา ปรบมือให พอปดโหวตจุมจิ้มตองออกจากบาน แตก็ออกอยางสวยงาม มันคือวีคที่ผม
คิดวารอดแลวเพราะเหลืออีกแค 2 สัปดาหผมไมสามารถโพรเทคนองไดแลว แตเพราะวีคที่เปลี่ยนเพลง
ผมก็ทําได ทําใหจุมจิ้มมีแฟนคลับ มีคนกลับมารักเขา นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดในการทํางานเมื่อเราทําใหคนดู
อินแลวเรากําหนดไมไดวาเขาจะอินแคไหน (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)

ศุภชัย บุนนาค แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตประเด็นที่
เกี่ยวกับผูสนับสนุนและนายทุนผูอํานวยการผลิตไววา “ปญหาในการทํางานเกิดขึ้นเมื่อ ‘ลูกคา’ หรือ
‘ผูใหญ’ บอกว าไมส นุก เราในฐานะครีเอทีฟ จะรูสึกวา แยแลว ตองคิดตอวาตองทําอยางไรที่จ ะ
แก ปญ หาดั ง กล า ว จะทํ าอย างไรถึ ง จะสนุ ก ต องแก โจทยใ หไ ด นี่ คือสิ่ง ที่เ ป น ปญ หาและกอใหเ กิ ด
ความเครียดในการทํางาน เพราะทุกนาทีคือความจริง เราจะเอาความจริงขึ้นมาใหสนุกขึ้นไดอยางไร
เราต องคิ ดนู น นี่ ใ ส เ ข าไป หรื อบางที ตองคิดวาใสม ากไปก็เ ลอะเทอะอีก” (ศุภ ชัย บุน นาค. 2554:
สัมภาษณ) นอกจากนี้ศุภชัย ยังไดอธิบายในเชิงวิเคราะหใหเห็นถึงจุดออนของกระบวนการในการผลิต
เรียลลิตี้โชวไววา
เราตองรูวากําลังจะเรียลลิตี้ใคร กําลังจะเรียลลิตี้คนสิบสองคน ถาเราเลือกคนสิบสองคนเขามาใน
รายการที่เปนคนที่มีบุคลิกภาพไมนาสนใจ เขาอาจจะมีความสามารถแตชีวิตเขานิ่งมาก ชีวิตคน 12 คน
ไมมีความแตกตาง ความสนุกของเรียลลิตี้คือ การที่เราไดเห็นความแตกตางและหลากหลายของมนุษย ก็
จะทําใหการชมเกิดสีสัน แตถาเหมือนกันหมด เรียบๆ ไมมีอะไรตื่นเตน ไมมีอะไรสนุก ไมมีอะไรใหติดตาม
เสนหก็จะหายไป แตถาเราเจอคนที่มีบุคลิกภาพแตกตางกันมาอยูรวมกัน แนนอนวาจะมีอารมณ รัก โลภ
โกรธ หลงเกิดขึ้น ก็จะสนุกยิ่งกวาไดดูละครน้ําเนา ถาเรียบๆก็เหมือนหนังที่ไมมีไคลแมกซ หรือเหมือน
ละครที่ดูไปแลวก็พรอมจะเปลี่ยนชอง นี่คือจุดออนของการทําเรียลลิตี้โชว ดังนั้นตองมองใหขาดวาใครจะ
เปนอยางไร จุดออนอีกประการหนึ่ง เนื่องจากการทํารายการเรียลลิตี้โชวอยาง อคาเดมี แฟนเทเชียตอง
ทํา 24 ชั่วโมง ผูชมที่ไมไดติดตามตลอด ก็จะขาดชวง ไมสามารถปะติดปะตอได หรือตอไมติดแตสําหรับ
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ผูชมอีกประเภทที่ดูตลอดเวลาก็คือ ติดงอมแงม มีหลายคนตั้งคําถามวา การดูเรียลลิตี้โชวคือ ดูอะไรกัน
คนที่ไมเขาใจก็จะไมรับเลย คนที่ดูเรียลลิตี้โชวตองดูใหเปน (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :สัมภาษณ)

5.5 กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย: การสรางมายาคติ
ตอเนื่อง
หลังจากที่กระบวนการผลิตและถายทอดเรียลลิตี้โชวไปยังผูชมเสร็จสิ้นลง พลังของเรียลลิตี้โชว
ที่มีตอผูชมและผูบริโภคยังคงไมสิ้นสุด แตกลับเปนไปในลักษณะที่ตอเนื่องทั้งนี้เกิดจากกระบวนการ
วางแผนสรางมูลคาเพิ่มใหกับเรียลลิตี้โชวอยางเปนระบบ ยกตัวอยางกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย
ทางบริษัททรูวิชั่นสวางแผนการสรางมูลคาใหกับรายการโดยการจัดตั้งบริษัทผูดูแลและรับงานใหกับ
นักแสดงทั้ง 12 คนที่ผานรายการในแตละฤดูกาล บริษัทดังกลาวนั้นมีนามวา ‘ทรูแฟนเทเชีย’ เปนบริษัท
ในเครือของบริษัททรูวิชั่นส จํากัด กระบวนการในการทํางานของทรูแฟนเทเชียเริ่มขึ้นหลังจากการที่ฝาย
รายการของ อคาเดมี แฟนเทเชียทําหนาที่ผลิตรายการโทรทัศนเสร็จสิ้นลง เมื่อผูแขงขันจากทางบาน
ทั้ง 12 คน ออกจากรายการ บริษัททรูแฟนเทเชียจะเขามาดูแลบุคคลทั้ง 12 คนที่ถูกเรียกวา ‘ศิลปน’ โดย
ทางบริษัทจะทําหนาที่ในฐานะ Artist Management หรือผูจัดการศิลปน ผูมีหนาที่หางาน ปอนงาน
และวางแผนการทํางานตลอดจนกําหนดทิศทางและสงเสริมใหศิลปนทํางานตามศักยภาพของแตละ
บุ ค คล ดั ง คํ า อธิ บ ายของเทพโยธิ น สุ ว รรณกองกุ ล ซี เ นี ย ร แมนเนเจอร อารต ทิ ส แมนเนจเมนท
(Senior Manager Artist Management) ของบริษัททรู แฟนเทเชียดังนี้
ทรูแฟนเทเชียเปนบริษัทอารททิส แมนเนจเมนท (Artist management) ที่มาพัฒนาเด็ก เปนบริษัท
ที่เปนสื่อกลางใหเด็กที่มีความฝน เราสามารถทําเด็กใหไปสูความฝนที่เขาอยากจะเปน เราทําหมดทุก
อยาง เราเปนสื่อกลางทั้งหมดไมวาคายไหนๆก็แลวแต จะนําเด็กเราไปรวมเวทีคอนเสิรต เอาเด็กไป
รวมงานตรงไหน ที่ไหน งานกาชาด งานการกุศลหรืองานอะไรที่เราพาไปเด็กไปได หรือเด็กมีคิวที่จะ
ทํางานใหไดเราสงหมด เด็กมีสัญญากับบริษัท 5 ป ทางฝายผลิตรายการทําหนาที่เปนผูเลือกเขามาและ
สรางพวกเขาหรือ publicity แลวจากนั้นก็สงใหแฟนเทเชียดูแลตอ เด็กก็จะไปตามทางหรือวิถีที่แตละคน
ถนัดหรือสามารถทําได เชน ไปแสดงละคร รองเพลง บางก็ผันตัวไปเปนดีเจ เปนในจุดตางๆ ของวงการ
บันเทิง (เทพโยธิน สุวรรณกองกุล. 2554 : สัมภาษณ)

นอกจากหนาที่ดังที่กลาวไปขางตนแลว บริษัทรูแฟนเทเชียยังมีสวนในกระบวนการสรางอัต
ลักษณใหกับศิลปนที่มาจากเรียลลิตี้โชว ดวยกลวิธีประกอบสรางศิลปนผานสื่อหลักตางๆอาทิ สิ่งพิมพ
วิทยุ และโทรทัศนดังปรากฏในคําสัมภาษณของเทพโยธิน ดังนี้
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เมื่อเด็กๆ ออกมาจากบานสิ่งหนึ่งที่พี่ตองทําใหไดนั่นคือ สื่อสิ่งพิมพ แมกกาซีน เพราะแมกกาซีน
เปนสื่อหนึ่งที่สามารถตอกย้ําเด็ก หรือคนที่ไมเคยดูเรียลลิตี้โชวเลยสามารถรูจักเด็กไดมากขึ้น ในแง
ของแมกกาซีน เพราะวาสื่อสิ่งพิมพ อยางหนังสือพิมพ เขาจะตีทุกสัปดาห ผูชมจะรูเพียง บางมุมบาง
เรื่อง แตเวลาเจาะลึก จริงๆแลว แมกกาซีนจะทําไดดีกวา เพราะจะมีคําถามทุกแงมุม ไมวาจะเปนเรื่อง
การไดเปนวินเนอร วาไดที่หนึ่งมาไดอยางไร เขาบานเปนยังไง เรียนที่ไหน พอแมเปนใคร ครอบครัวเปน
อยางไร แมกกาซีนจะเปนตัวบงบอก แมกกาซีนเปนสื่อแรก ที่ทุกคนไดจับตองพวกเขา ไดเห็นเขามี
ตัวตนจริงๆ สวนสื่อที่เปนทีวีทั้งหลาย เมื่อเด็กไดวินเนอรมันก็จะหาย วันชนะทุกคนก็จะเห็นหมด วัน
ประกาศผลเดอะวินเนอร คือ คนนี้ สุดทายก็จะหายไปในวันรุงขึ้น คือชีวิตของเด็กเรียลลิตี้โชว มันเกิดขึ้น
ภายในพริบตา แตถาคนไมมีสื่ออะไรที่ตอกย้ําลงไปเยอะๆ มันจะไมเห็นเลย มันจะหายไปเหมือนแบบ
เอะคนนี้ไปไหน คนนั้นยังไง แลวคนก็จะไมรูดวยวา เด็กเขามายังไง มีความสามารถอะไร แมกกาซีน
เวลาคนไดอาน คนไดเห็น คนไดติดตามจะรูวาเขาทําอะไรไดเยอะ มันสัมภาษณไดเยอะ ไดคุยเยอะ
อานแลวจะเหมือนไดรูจักตัวตน แตถาเปนสื่อทีวีธรรมดาแบบเอนเตอรเทนเมนททั้งหลาย อะไรที่อยูใน
บันเทิงหรืออยูในทีวี แมกกาซีนที่ชวยเรามาตลอด จะมีแพรวใหญ แพรวสุดสัปดาห กุลสตรี วอลลุม
(Volume) ฯลฯ แมกกาซีนที่เราทําเปนสเปเชียล แมกกาซีน (special magazine) มากกวา เราจะไมได
ทําเปนแมกกาซีนที่ออกมาเปนในรูปของประจําสัปดาห หรือประจําเดือน แมกกาซีนของเราจะทําเปน
เลมๆทําในลักษณะเอ็กซคลูซีฟ สําหรับขาย เราไมไดขายเฉพาะแฟนคลับแตมีวางตามทองตลาดดวย
มีขายในเซเวนอีเลฟเวน ขายตามแผงหนังสือ คือ คนที่ไมเคยรูจักเอเอฟมากอนจะไดเห็น นอกจากสื่อ
หนังสือ ก็ยังมีสื่อวิทยุ ใชสื่อนี้เมื่อทําเพลง เมื่อไหรก็ตามที่ทําเพลงเด็กออกมาจะมีซิงเกิ้ล (single) หมด
อันนี้ทุกคนจะรูตอเนื่องจากแมกกาซีนไปวิทยุ สื่อจะมีวิทยุและมีภาพ คนจะเห็นภาพ มีภาพมีเพลง มัน
ก็จะตามมาเรื่อยๆ (เทพโยธิน สุวรรณกองกุล. 2554: สัมภาษณ)

5.5.1 การผลิตรายการลูกที่สืบเนื่องมาจากรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย
รายการอคาเดมี แฟนเทเชียมีการวางแผนผลิตรายการอื่นๆที่มีสถานะเปนรายการลูกที่
สืบเนื่องจากรายการใหญเพื่อเปนการตอยอดทางธุรกิจและเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและการลงทุน
โดยในการผลิ ตรายการดัง กลาวมี เศรษฐพร กนิษ ฐานนท เปนผูทําหนาที่ดูแลการผลิต เพราะเปน
‘แพคเก็จจิ้ง’ หรือชุดของสินคากลุมเดียวกันกับรายการปฏิบัติการลาฝน รายการลูกที่สืบเนื่องมา อาทิ
รายการไฮไลททุกวัน และ วีคลี่ ซีเคร็ท เปนตน เนื้อหาของรายการลูกมักนําเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นจากใน
รายการใหญและเปนเหตุการณที่รายการใหญ ไมอนุญาตใหนักลาฝนออกมาพูดกับบุคคลอื่นในชวงที่ใช
ชีวิตภายในรายการ เมื่อนักลาฝนหรือนักแสดงในรายการถูกโหวตออกจากรายการแลว ก็จะมีการสราง
รายการภายใตแนวคิดการนําเสนอ ‘ซีเคร็ท’ หรือความลับที่เกิดขึ้นมาเปดเผย อาทิ การที่นักลาฝน
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ทะเลาะเบาะแวงกัน หรือภาพที่นักลาฝนแอบสงจดหมายใหกัน เปนจดหมายลับ ทางรายการจะทําการ
ซูมกลองเขาไปก็เห็นวาเขียนอะไร จะมีการนํามาเปดเผยใหผูชมหรือผูบริโภคอยากติดตาม จุดประสงค
ของการมีรายการลูก ก็เพื่อเพิ่มมูลคา (Value added) เชนรายการของเม็กซิโกจะมีรายการใหญชอง 24
หนึ่งชองมีคอนเสิรต มีวีคลี่ มีซีเคร็ท
นอกจากนี้ยังมี รายการยอยๆ เชน ในวันพุธอาจมีรายการสนับสนุนขึ้นมาอีกรายหนึ่งโดยเชิญ
ผูปกครองของเด็กที่ทะเลาะกันมา และเชิญนักจิตวิทยามาในรายการแลวมานั่งคุยวา เกิดอะไรขึ้น เปน
เพราะสาเหตุใด นักจิตวิทยาจะมาอธิบายถึงสาเหตุ แตไมไดบอกวาใครถูกหรือผิด การมีรายการยอยก็
เพื่อลอมใหรายการใหญมันเหมือนชอดอกไมประดับ เปนการใชสื่อใหมากที่สุดเพื่อโหมกระหน่ําให
รายการติดหูติดตา การออกอากาศวันแสดงคอนเสิรตที่ชอง 9 ก็เชนเดียวกันเพื่อเพิ่มมูลคาใหรายการ
ใหญ และเปนการตอบมูลคาเพิ่มทางการตลาดใหกับผูสนับสนุน
การมีผูสนับสนุนเกิดจากสองลักษณะ คือ ทางบริษัทแสวงหาลูกคาหรือผูสนับสนุน เกิดขึ้นในป
แรกๆ ทางทรูฯ มีฝายแอดเวอรไทซิ่ง สปอนเซอรชิป (advertising sponsorship) ที่ตองออกไปวิ่งหา
ผูสนับสนุน ตอนปแรกสมัยเมื่อบริษัทยังใชชื่อวา ยูบีซี ทางรายการยังไมไดรับอนุญาตใหมีการโฆษณา
ดังนั้นจะเปนการโฆษณาแฝง (Tie in) ผลิตภัณฑจริงๆ เชน มีรานอาหารเขามาเสิรฟขาว มีการใหชื่อ
รานอาหารในรายการได มีการถายทําใหเห็นกับขาววานารับประทานมาก อันนี้คือกระบวนการ Tie in
จริงๆ หรือนอกจากนี้ก็มีการนําผลิตภัณฑเขาไปเชน นม ขนม ซาลาเปา ขนมจีบ อาหารทานเลนตางๆ
มีการใชจริง เห็นจริง ดังนั้นกอใหเกิดความรูสึกอยากรับประทานไปดวยเมื่อไดชม สรางประสบการณให
ผูชม แตตอมาเมื่อรายการประสบความสําเร็จ แข็งแรงขึ้นก็มีผูแสดงความจํานงคตองการสนับสนุนเขา
มา อาทิ ทรู ซีพี เซเวน เปปซี่ มีรานอาหารตางๆเขามามากมาย

6. ผูชม: ผูบริโภคมายาคติผานสื่อ
ผูชมถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญสูงสุดในโลกของศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทเรียล
ลิตี้โชว เนื่องจากผูชมการแสดงประเภทนี้ตองมีความเขาใจลักษณะเฉพาะ วิธีการและสามารถเขาถึง
สาระสําคัญที่เรียลลิตี้โชวตองการสื่อสารไปยังผูชม ศุภชัย บุนนาค แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชม
ศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทเรียลลิตี้โชวไววา ผูชมและการชมศิลปะประเภทนี้มีรูปแบบเฉพาะที่ตอง
อาศัยการชมอยางตอเนื่องและในลักษณะที่ลึกไปกวาภาพที่มองเห็นอยางผิวเผิน
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เรียลลิตี้คือ ความจริง ก็ตองดูความจริงของมัน ถาผูชมไมดูความจริงแตดูแคผิวเผิน หรือดูเพียงภาพ
ที่มันออกมา ดูแตภาพคนชงกาแฟ หรือคนอยูในบาน ผูชมคนนั้นก็จะไมสนุก ไมเขาใจและไมอยาก
ติดตาม แตถาดูใหเปน ดูความจริง สมมติวา กําลังดูเด็กเอเอฟซอมรองเพลง คนที่ดูไมเปนก็จะบอกวา
ไมมีอะไรเลย มีการรองเพลงที่รองไมเห็นดี นูนนี่นั่น แตถาคนดูเปน ก็จะมองอีกมุมหนึ่งวา เด็กมีความ
พยายาม เมื่อวานนี้ยังรองไมดี แตวันนี้มีพัฒนาการรองดีขึ้น ระหวางรองสีหนาเขาดูกังวลหรือเปลา หรือ
เด็กมีการทบทวนซ้ํา ดูวิธีการจัดการปญหา เปนการดูที่ลึกไปกวาภาพที่มองเห็น ดูวิธีการรองเพลงวา
เป น อย า งไร สั ง เกตสี ห น า ดู ว า มี ค วามกดดั น หรื อ ไม ไม ใ ช เ พี ย งดู ผิ ว ๆ แต ต อ งดู ใ ห ลึ ก ดู ใ ห เ ป น
(ศุภชัย บุนนาค. 2554: สัมภาษณ)

ทํานองเดียวกับที่เศรษฐพร กนิษฐานนทไดแสดงทัศนะไววา “รายการโทรทัศนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นั้นอยูที่วิธีการชม อยูที่คนดูวา ดูแลวจะจับอะไรได คนดูตองการสาระหรือไมตองการสาระ สิ่งนี้ขึ้นอยู
กับคนดูเทานั้น ถามวาทางทรูทําเอเอฟใหเปนรายการอะไร คําตอบคือ ทํารายการบันเทิง หรือบางคน
อาจมองวาไรสาระ แตทรูไมไดทํารายการวิชาการ ไมไดทําชองขาว ซึ่งเสนอความจริง แตเอเอฟคือการ
ทํารายการ ‘เอนเตอรเทน’ ในความเอ็นเตอรเทนหรือบันเทิงนั้น ผูชมจะไดรับมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ
แตละบุคคล” (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :สัมภาษณ)
ผู ช มเรี ยลลิ ตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชีย นั้น นอกจากจะเปน ผูช มที่ทํา หนาที่ ติดตามเรื่อ งราว
ตลอดจนการแสดงในรายการแลว ผูชมยังถูกกระตุนใหมีสวนรวมกับการสนับสนุนผูแสดง หรือนักลาฝน
จนทําใหเปลี่ยนสถานะจากผูชมปกติมาสูการเปน ‘แฟนคลับ’ (Fan Club) หรือผูที่มีความชื่นชอบจนกาว
มาสูเปนผูใหการสนับสนุนนักลาฝนในทุกรูปแบบ การเปนแฟนของนักลาฝนในกรณีรายการอคาเดมี
แฟนเทเชี ยยั ง ก อให เกิ ดการรวมกลุ ม ของผูคนที่ส นับสนุน ศิล ปน คนเดียวกัน จนกลายเปน ชุม ชนที่มี
ความสั ม พัน ธ ภ ายใต บ ทบาทและหน า ที่ ตา งๆ ภายในกลุ ม ส ง ผลให รายการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ในฐานะ
ศิลปะการแสดงผานสื่อ ดํารงอยูทั้งมิติของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปน ‘วัฒนธรรม’ ที่เกิดขึ้นในบริบท
บริโภคนิยม จากที่กลาวมาขางตน เรียลลิตี้โชว ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อจึงไมไดเปนแคเพียง
นาฏยลีลา หรือภาพยนตรที่หยุดนิ่ง แตเปนศิลปะการแสดงที่สามารถสรางมวลชนในการบริโภคสินคา
ผานการบริโภคศิลปนที่เปน ‘ตัวแทนแหงความคลั่งไคล’ (Idol) และกอใหเกิดพลวัตดานตาง ๆ ของกลุม
คนที่รวมตัวกันสนับสนุนศิลปนในฐานะแฟนคลับ ในระดับที่เปน ‘ชุมชน’ อีกแบบหนึ่ง ประการสําคัญ
ปรากฏการณของชุมชนดังกลาวมีขนาดของมวลชนจํานวนมหาศาล ที่ถูกทําใหกลายเปนทั้ง
ฐานของการบริโภคศิลปะ ศิลปน และสินคา สามารถสรางผลกําไรใหกับผูลงทุนและสนับสนุนรายการ
อยางคุมคา ขณะเดียวกัน ก็สามารถสนับสนุนและสราง ‘นักลาฝน’ ที่ตนสนับสนุนใหกลายเปนศิลปนได
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ในเวลาอันจํากัด และสามารถสรางชุมชน ที่เกิดจากการรวมกลุมจากผูสนับสนุนศิลปนคนเดียวกันอยาง
มีพลวัตตอสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งนอกจากจะปรากฏในประเทศไทยแลว ในปจจุบัน ศิลปนที่ถูก
สรางจากรายการเรียลลิตี้เหลานี้ ยังถูกผูกโยงกับการผลิตรายการ และบริโภคสินคาในระดับภูมิภาค
(region) ดวยวิธีการสงผานศิลปนที่ถูกสรางขึ้นจากนักลาฝนในประเทศไทย ไปเชื่อมโยงกับศิลปนที่ถูก
สรางขึ้นจากรายการเรียลลิตี้โชวในตางประเทศเชน ประเทศเกาหลี ญี่ปุน และ จีน เปนตน
เรียลลิตี้โชวในประเทศไทย จึงกลายเปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ ที่เชื่อมตอศิลปะการแสดง
ภายใตวัฒนธรรมบริโภคนิยมในระดับภูมิภาค ที่ควรสนใจและควรถูกยกระดับการอธิบายใหเทียบทันกับ
ความสลับซับซอนของทั้งศิลปะการแสดงที่ผูกโยงกับสื่อ และถูกวางอยูในฐานของระบบธุรกิจการคา
และวัฒนธรรมบริโภคนิยม

สรุป
จากทัศนะของผูปฏิบัติงานที่อธิบายใหเห็นขั้นตอนการทํางานในสวนของฝายผลิตเรียลลิตี้โชว
กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย อาจสรุปโดยจําแนกตามบทบาทของแตละหนวยไดดังนี้ ฝายควบคุม
กลอง มีหนาที่บันทึกภาพนักลาฝนในสวนตางๆ ของบานดังกลาวขางตน จากนั้นก็จะสัญญาณภาพ
ทั้งหมด ใหกับฝายสวิทเชอร (switcher) ผูที่ทําหนาที่คัดเลือกภาพดวยการสลับสัญญาณกลองภายใน
หองควบคุม แลวจึงสงไปยังฝายควบคุมการผลิต (producer) นําสง ตอไปยังฝายเทคนิคเพื่อจัดแตง
ขอมูลภาพและเสียงใหสมบูรณ ‘ตามที่ตนตองการ’ กอนที่จะสงไปยังผูชมผานจอโทรทัศน
อยางไรก็ตาม นอกจากอํานาจในการกํากับ ควบคุม หรือคัดเลือกภาพผานสื่อแลว ยังมีคณะ
ผูทํางานสําคัญ ที่เปน ผูกํากับและฝกสอนนักลาฝน (trainers) ในแขนงตางๆ รวมทั้งกลุมผูออกแบบ
กราฟก (graphic designer) ทําหนาที่สรางตัวอักษร ตราสัญลักษณ และตัวเลขสถิติของผูชมที่โหวตเขา
มาในรายการ รวมทั้งขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับรายการและผูสนับสนุนหลักใหปรากฏบนหนาจอโทรทัศน
เมื่อผานขั้นตอนของการจัดเตรียมและผนวกขอมูลทุกสวนใหสมบูรณแลว ผูควบคุมการผลิตรายการจะ
นําภาพกิจกรรมของนักลาฝนทั้งในสวนที่เกิดขึ้นจริงและสวนที่มีการแตงเติมสงไปยังสถานีโทรทัศน
(ทรูวิชั่ น) เพื่อเผยแพรใหคนทั้งประเทศไดรับชมในเวลาเดียวกัน รวมทั้งเปนผูรวบรวมทั้งขอมูลอื่นๆ
ที่เ กี่ ยวข องกั บรายการและผู สนั บสนุน หลักใหปรากฏและผนึกอยูบนหนาจอโทรทัศน ใหส อดรับกับ
อิริยาบถของผูเขาแขงขัน เมื่อผานขั้นตอนของการจัดกระทําและผนวกขอมูลทุกสวนใหสมบูรณแลว
ผูควบคุ ม การผลิ ตรายการจะลํ าเลี ยงข อมูล ภาพกิจ กรรมของนักลาฝนทั้ง ในสวนที่เ กิดขึ้นจริงและมี
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การจัดกระทําสงตอไปยังสถานีโทรทัศนยูบีซี ทําการเผยแพรใหคนทั้งประเทศไดรับชมในเวลาเดียวกัน
ปฏิสัมพันธจากสวนโครงสรางขางตน จึงมี ‘สื่อ’ เปนกลไกสําคัญตลอดกระบวนการ ทั้งในสวน
ของการบันทึกภาพชีวิตประจําวันภายใตสถานการณที่ถูกกําหนด การแขงขันระหวางกันของนักลาฝน
การสอดแทรกสินคาของผูสนับสนุนรายการ และการกระตุนใหผูชมเกิดการบริโภคสินคาที่แฝงอยูใน
กิ จ กรรมต า ง ๆ ของนั ก ล า ฝ น ที่ ต นเองกํ า ลั ง เฝ า ติ ด ตามอย า งแยบคายภายใน ‘บ า นล า ฝ น ’
ดังนั้น นอกจากผูชมจะติดตาม ‘ความเปนจริง’ ในรายการเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชียแลว ผูชมยัง
ถูกกําหนดใหทําหนาที่บริโภคสินคา และสนับสนุนนักลาฝนที่ตนเองชื่นชอบ หรือใหการสนับสนุนดวย
การโหวต รวมทั้งการกลายเปนแฟนคลับของ ‘ศิลปน’ ที่ถูกสรางขึ้นผานรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย

บทที่ 7
ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการทําสินคาเปนวัฒนธรรมในบริบทบริโภคนิยมของไทย
บทนี้ ผูวิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและคําถามวิจัยขอที่ 3 ในประเด็น บริบทของโลกาภิวัฒนที่
ไดสงผลตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย ขณะเดียวกันวัฒนธรรมดังกลาวก็ไดกลายเปนเงื่อนไขที่
สงผลตอการเกิดขึ้น และดํารงอยูอยางมีพลวัตของรายการเรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ
พรอมกันนั้น พลานุภาพของสื่อโทรทัศนซึ่งเปนเครื่องมือของทุน ก็ไดสรางกระแสบริโภคความเปนศิลปน
และสินคาตางๆ นานาที่สัมพันธกับศิลปนและรายการเรียลลิตี้โชว จนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตและกลุม
สังคมชุดหนึ่งของไทย ปรากฏการณดังกลาว จึงเปนกระบวนการทําสินคา (รายการเรียลลิตี้โชว ศิลปน
สินคาและบริการที่สัมพันธกับรายการเรียลลิตี้โชว) ใหเปนวัฒนธรรมของผูคนและกลุมสังคมขางตน ทั้งนี้
ผูวิจัยไดจําแนกพรรณนาวิเคราะหเปนประเด็นสําคัญ 5 หัวขอตามลําดับดังนี้
1. กําเนิดปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการทําสินคาในรูปของเรียลลิตี้โชว
2. ปฏิบัติการลาฝน : ปฎิบัติการของกลไกทุนภายใตกลยุทธ ‘คอนเวอรเจนซ’
3. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการ “ดังขามโลก” กับการสรางกระแสบริโภคนิยมในประเทศไทย
4. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการสรางวัฒนธรรม ‘ดู โหลด โหวต แชท’
5. ปฏิบัติการลาฝน : ปฎิบัติการทําสินคาใหเปนวัฒนธรรม

1. กําเนิดปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการทําสินคาในรูปของเรียลลิตี้โชว
“ผูสมัครกวา14,000 คนทั่วประเทศ ลุนเปน 1 ใน 12 คนสุดทาย SMS 11 ลานครั้งใน
ระยะเวลากวา 3 เดือน รถติดที่เมืองทองธานีติดตอกันทุกชวงเย็นวันเสารเปนเวลาหลายสัปดาห คลื่น
สปอนเซอรหลักและทัพเสริมอีกนับสิบ รวมเทเม็ดเงินสนับสนุน ผลผลิตจากการปนดาว ถูกหมายปอง
จากสินคานานาชนิด ผูมีสวนรวมทุกฝายสรางชื่อเสียง สรางจุดเดนใหกับธุรกิจของตนเองได เปน
รายการมีอิทธิพลตอการปนนักรองหนาใหม ชนิดใหสามารถดังเพียงชั่วขามคืน...อคาเดมี แฟนเทเชีย
รายการเรียลลิตี้ โชว 24 ชม. รายการแรกของเมืองไทย และเปนรายเดียวที่ประสบความสําเร็จตอเนื่อง
โดยที่ยังไมมีรายการเรียลลิตี้อื่นๆ ทําไดมากอน”
(อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย. 2549. ออนไลน)

ข อ ความข า วข า งต น เป น เสี ย งสะท อ นถึ ง ปรากฏการณ เ รี ย ลลิ ตี้ โ ชว ที่ มี บ ทบาทกั บ ผู ค นใน
สังคมไทยปจจุบันมากที่สุดกรณีหนึ่ง คือ “อคาเดมี แฟนเทเชีย” ปรากฏการณดังกลาวนี้เปนรายการ
เรียลลิตี้โชวที่มีจํานวนผูชมมากกวา 10 ลานคนหรือคิดเปนสัดสวน 1 ใน 7 ของประชากรทั่วประเทศไทย
นอกจากนี้ในจํานวนรายการทางโทรทัศนประเภทบันเทิง เรียลลิตี้โชวอคาเดมีแฟนเทเชียนับเปนรายการ
ที่ มี ผู ใ ห ค วามสนใจรั บ ชมเป น อั น ดั บ หนึ่ ง ในจํ า นวนรายการบั น เทิ ง ทั้ ง หมด บทบาทของอคาเดมี
แฟนเทเชียยังทําใหรายการกลายเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีสวนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
สั ง คมวั ฒ นธรรมไทย นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 21

มิถุน ายน พ.ศ. 2547 ที่ ร ายการอคาเดมี แฟนเทเชียได

ออกอากาศเปนครั้งแรกในรูปแบบของรายการโทรทัศนแนวใหมที่เรียกวาเรียลลิตี้โชว ‘เต็มรูปแบบ’ โดยที่
ผูชมรับชมรายการผ านวิธีการที่แ ปลกแตกตางไปจากรายการอื่นๆ ที่เคยมีมากอนหนา โดยเปนการ
รับชมในลักษณะถ้ํามองชีวิตคนธรรมดาตลอด 24 ชั่วโมง
รายการอคาเดมี แฟนเทเชียนอกจากเปลี่ยนขนบวิธีการชมแลว ยังไดสรางวิธีการใหมที่มอบ
บทบาทสําคัญใหกับผูชมดวยคําพูดที่วา “คุณคือผูตัดสิน” โดยทําใหผูชมรูสึกวาตนมีอํานาจผานการ
มีสวนรวมกับรายการ ดวยการ ‘โหวต’ หรือใหคะแนนนิยมกับ ‘นักลาฝน’ หรือนักแสดงหลักในรายการ
ที่มาในรูปของผูเขาแขงขันที่ตนชื่นชอบและผูกพันไดตลอดเวลา กระบวนการนําเสนอดังกลาวทําให
รายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย มีคุณลักษณะที่โดดเดน และไดรับความนิยมสูงจากผูบริโภค จนรายการ
อคาเดมี แฟนเทเชียกลายมาเปนสวนหนึ่งของหัวขอสนทนาในชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังมีสวนทําให
โครงสรางของสถาบันสําคัญทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางวัฒนธรรม
และสถาบันอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางที่ไมเคยมีมากอน

ภาพประกอบ 43 การแสดงคอนเสิรตใหญของอคาเดมี แฟนเทเชีย ปฏิบัติการและเวที
ใหญของการบริโภคสินคาในรูปของความบันเทิงนอกจอ
ที่มา: http://webcontent.diaryis.com.
อคาเดมี แฟนเทเชี ย หรื อ ชื่ อ ในภาษาว า “ปฏิบั ติก ารล าฝ น ”

เป น ปฏิบั ติ การที่ ถื อว าเป น

กรณีศึกษาสํ าคั ญของการ ‘ทําสินคาใหกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน’ และนําไปสูการสราง
วั ฒ นธรรมใหม กั บผู ค นในสั ง คมไทย เมื่ อ อคาเดมี แฟนเทเชียเข ามาเปน ที่รูจัก ครั้ง แรกผ านทางสื่ อ
โทรทัศน รายการดังกลาวนี้ไดพลิกโฉมความลมเหลวของรายการประเภทเรียลลิตี้โชวที่มีมากอนหนานี้
ให ก ลายเปน รายการที่ น า สนใจ ชวนติ ดตาม และเป น ที่ ก ล า วขวั ญ จนทํ า ให น ายทุ น ผู ผ ลิ ต รายการ
ตลอดจนผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยประสบความสํ า เร็ จ ในด า นต า งๆ นอกจากนี้ ยั ง เป น รายการที่ ไ ด ส ร า ง
ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมโดยไดสรางชุมชนรูปแบบใหมใหเกิดขึ้นในโครงสรางสังคมไทย
ทั้งนี้ผูอยูเบื้องหลังปฏิบัติการดังกลาวคือ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) หรือยูบีซี หรือในปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนของฝายทุน ผูนําเขารายการดังกลาวดวยการซื้อลิขสิทธิ์จากรายการ
La Academia ที่มีตนแบบอยูในประเทศเม็กซิโก ดวยเงินลงทุนเฉลี่ยปละ 100 ลานบาท ประกอบกับ
การวางแผน และใชกลยุทธการผสมผสานทางธุรกิจ จึงทําใหรายการดังกลาวนี้ประสบความสําเร็จใน
หมูผูบริโภคชาวไทย กลไกของฝายทุนในการผลักดันใหรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย เขามาสูสังคมไทย

และกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่ควรไดรับการวิเคราะหและอธิบายเพื่อสองสะทอนให
เห็นกระบวนการในการทํางานของทุนที่มีบทบาทในการกําหนดและกํากับกระบวนแบบศิลปะการแสดง
ในที่ นี้ คื อ เรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ใ ห ทํ า หน า ที่ ส ร า งปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งศิ ล ป น ผู ช ม ผู ผ ลิ ต รายการ และกลุ ม
ผูสนับสนุนรายการ นอกจากนี้กระบวนการทํางานของฝายทุนยังมีสวนในการสรางชุมชนรูปแบบใหม ที่
มีวัฒนธรรมภายในชุมชนเปนของตนเอง อีกทั้งชุมชนดังกลาวนี้ยังไดขยายขนาดและความสัมพันธไปทั่ว
ประเทศและตางประเทศ ดังนั้นเพื่อใหเขาใจกลไกและวิธีการของทุนที่นําสื่อมาใชผานรายการเรียลลิตี้
โชวและสรางใหรายการดังกลาวมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทย ผูวิจัยจึงขอนําเสนอ
ขอมูลและวิเคราะหปฏิบัติที่เกี่ยวกับฝายทุนผูมีบทบาทในการใหกําเนิดปฏิบัติการลาฝน ซึ่งเปนหนวย
วิเคราะหสําคัญของการศึกษาดังนี้
ผูใหกําเนิดสินคาผาน ‘ปฏิบัติการลาฝน’
บริ ษัทยู ไ นเต็ ด บรอดคาสติ้ ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือยูบีซี ผูทําธุรกิจ เกี่ยวกับ
การสื่อสารรายใหญของประเทศไทยกอตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยทําสัญญาใน
ฐานะเปนผูบริการโทรศัพทพื้นฐานรวมกับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) เมื่อเขาสูป พ.ศ. 2536 บริษัท
ไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทมหาชน และเชาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชื่อ บริษัท
เทเลคอมเอเชี ย คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) และต อมาในเดื อ นธั น วาคม ป เ ดี ย วกั น ได ใ ช ชื่ อ ย อ
หลั กทรั พ ย วา “TA” เมื่ อเข าป พ .ศ. 2547 ในเดือนเมษายน บริษัท ฯไดมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ
ภายใตแบรนดทรู และไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีชื่อยอหลักทรัพยวา
“TRUE” จนกระทั่งในปพ.ศ. 2542 บริษัทไดรับอนุญาตจากทางการใหเปดบริการโทรศัพทพื้นฐานพกพา
WE PCT ตอมาในปพ.ศ. 2544 บริษัทฯ(ผานบริษัทยอย) ไดเปดใหบริการโครงขายสื่อสารขอมูล
ความเร็วสูง ซึ่งประกอบดวยบริการ ADSL และบริการ Cable Modem เดือนตุลาคมปเดียวกัน บริษัทฯ
ไดเขาถือหุนของบริษัทกรุงเทพ อินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) หรือ BITCO ซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนใน
บริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด ในอัตรารอยละ 41.1 ซึ่งนับเปนการเริ่มเขาสูธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งนี้
ทีเอ ออเรนจไดเปดบริการอยางเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 และไดเปลี่ยนชื่อเปน “ทรูมูฟ”
เมื่อเขาสูปพ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดเปดใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสายหรือบริการ
Wi-Fi จนถึงตนป พ.ศ. 2549 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน BITCO มากขึ้นตามลําดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน BITCO คิดเปนรอยละ 93.4 และในปพ.ศ.2550
เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) สนับสนุนธุรกิจทรูมูฟ ผานวิธีการซื้อหุนเพิ่มทุนของ BITCO ทําใหสัดสวนการ

ถือหุนของบริษัทใน BITCO ลดลงเปนอัตรารอยละ 75.3 ในขณะที่ซีพีมีสัดสวนการถือหุนใน BITCO
เพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 23.9 ตอมาในปพ.ศ. 2550 บริษัทยอยไดเปดบริการโครงขายอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศและเปดใหบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศขึ้นในปพ.ศ. 2551และราวเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดซื้อคืนหุน BITCO จํานวน 6 พันลานหุนจากซีพี ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนใน
การถือหุนในทรูมูฟเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.9
ปจจุบันบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักในเครือที่สามารถแบงออกเปน 5
กลุม
1) ทรูมูฟ (True Move) คือ ธุรกิจใหบริการดานโทรศัพทเคลื่อนที่
2) ทรูออนไลน (True Online) คือ ธุรกิจใหบริการดานอินเทอรเนตและบรอดแบรนดอินเทอรเนต
3) ทรูวิชั่นส (True Visions) คือ ธุรกิจใหบริการดานโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก
4) ทรูมันนี่ (True Money) คือ ธุรกิจใหบริการดาน E-Commerce
5) ทรูไลฟ (True Life) คือ ธุรกิจใหบริการดานดิจิตอลคอนเทนทตางๆ สําหรับกลุมทรู

ภาพประกอบ 44 ตราสินคากลุมธุรกิจหลักของบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่มา: http://www2.truecorp.co.th. ออนไลน
นอกจาก 5 ธุรกิจหลักขางตนแลวบริษัททรูฯ ยังเปดธุรกิจทรูคอฟฟ (True Coffee) หรือ ธุรกิจ
รานกาแฟเพื่อสนับสนุนธุรกิจทั้ง 5 อีกดวย บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับการสนับสนุน
จากเครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) ผูทําธุรกิจดานการเกษตรครบวงจรรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือ
หุนบริษัททรูในสัดสวนรอยละ 58.2 มีทุนจดทะเบียนที่เรียกวาชําระแลวทั้งสิ้น 77,757 ลานบาท ณ วันที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปจจุบันกลุมบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีรายไดรวมประมาณ 63
พันลานบาท (รวมคาเชื่อมโยงโครงขาย) และมีสินทรัพยทั้งสิ้นกวา 200 พันลานบาท โดยมีพนักงาน
ประจําทั้งสิ้น 14,641 คน (www.truecorp.co.th. ออนไลน)

ขอมูลขางตนที่ผูวิจัยนําเสนอเพื่อสะทอนใหเห็นภาพกวางขององคกรที่ขับเคลื่อนดวยทุนจํานวน
มหาศาล และเพื่ อให เ ข าใจถึ ง การเกิ ดปรากฏการณเ รียลลิตี้โชวขึ้น ในประเทศไทยใหแจม ชัดยิ่ง ขึ้น
การศึกษาครั้งนี้จําเปนตองใหความสําคัญกับขอมูลของบริษัททรู คอรปอเรชั่นโดยเฉพาะในชุดขอมูลที่
เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจทรูวิชั่นส ผูนําความเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบการนําเสนอความบันเทิงมาสูสื่อ
โทรทัศน ดวยการจัดตั้งสถานีโทรทัศนเคเบิล ‘ทรูวิชั่นส’ หรือสถานีโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก
รายใหญที่สุดในประเทศไทยขึ้นและมีบทบาทสําคัญในการนําเขาและเผยแพรออกอากาศรายการเรียล
ลิตี้โชว กรณีอคาเดมีแฟนเทเชีย ใหสังคมไทยไดรูจักเปนครั้งแรก
เครือขายกลุมทุนลาฝนกับปฏิบัติการขายสินคาสูผูบริโภคอยางครบวงจร
ธุรกิจในกลุมทรูวิชั่นสมีประวัติความเปนมา เริ่มตั้งแตปพ.ศ. 2532 เมื่อบริษัทอินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ ง คอร ปอเรชั่ น จํ ากั ด หรื อ ‘ไอบีซี’ ไดกอตั้ง ขึ้น เพื่อ เปน บริษัท ที่ใ หบ ริการดานเพยที วี
(Pay TV) หรือชองสถานีโทรทัศนที่ผูบริโภคตองเสียคาใชจายในการรับชม โดยออกอากาศผานระบบ
ไมโครเวฟและจานดาวเทียม ตอมาในปพ.ศ. 2536 บริษัท ยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวิรก จํากัด หรือ ‘ยูทีวี’ ได
กอตั้งขึ้นและใหบริการเพยทีวีในลักษณะเดียวกันกับไอบีซีแตมีระบบการออกอากาศที่แตกตางกลาวคือ
ไดใชระบบการออกอากาศผานระบบเคเบิ้ลใยแกวนําแสง เมื่อเขาสูป พ.ศ. 2540 ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่สงผลกระทบกับประเทศตางๆ ทั่วทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยทําให ไอบีซีและยูทีวีตองหาทางรอด
พนจากภาวะดังกลาว จึงตัดสินใจควบรวมกิจการเพื่อลดคาใชจายโดยสามารถใชทรัพยากรของบริษัท
ในเครือไดอยางเต็มที่ คือทั้งระบบสัญญาณผานดาวเทียมไทยคมและคลื่นไมโครเวฟ MMDS ของกลุม
ชินวัตร แตภายหลังออกอากาศทางคลื่นระบบไมโครเวฟแบบ MMDS เพียง 2 ชอง คือ นิวส 24 และ
ช็อปปงแอทโฮมซึ่งสามารถรับชมฟรีผานเสาอากาศรับสัญญาณระบบ MMDS และระบบเคเบิลใยแกว
นําแสงและโคแอกเชียลของเทเลคอมเอเชีย โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541ไอบีซีไดเขาซื้อยูทีวีโดย
วิธีการแลกหุนแลวเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น หรือ ‘UBC’ และออกอากาศ
ภายใตชื่อยูบีซีอยางเปนทางการในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 แตหลังจากนั้นไมนาน กลุมของ
พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ได ข ายหุ น ทั้ ง หมดของตนในยู บี ซี ใ ห กั บ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ ซึ่ ง มี
ธนินท เจียรวนนทเปนผูบริหารสูงสุด และเขาไดมอบใหศุภชัย เจียรวนนท ทายาทเปนผูควบคุมดูแล
กิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานโทรคมนาคม รวมทั้งโทรทัศน
ในยุคแรก ยูบีซี ออกอากาศผานดาวเทียม ไทยคม 1 และ ไดจดทะเบียนเขาอยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในชื่อวา UBC ตอมา เดือน พ.ศ. 2549 บริษัทฯไดเลิกการซื้อขายกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจาก MIH (Multichoice International Holding) ผูถือหุนรายยอยได
ขายหุนทั้งหมดใหกับทรู คอรปอเรชั่น จึงทําใหทรูฯ กลายเปนผูถือหุนรายใหญและเปลี่ยนชื่อบริษัทมา
เปน ‘ยูบีซี ทรู’ ภายหลังตอมาในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ทางยูบีซีไดมีการจัดลําดับชองรายการ
ใหมทั้งหมด และไดทําการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมทั้งเครื่องหมายการคาอีกครั้งหนึ่งจากชื่อ ยูบีซี ทรู
มาเปน ‘ทรูวิชั่นส’ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเขากับกลุมทรู คอรปอเรชั่น ตามยุทธศาสตร ‘คอนเวอรเจนซ’ หรือ
การหลอมรวมธุรกิจ รวมทั้งมีการปรับผังรายการและเพิ่มเนื้อหา ตลอดจนปรับแพคเกจหรือชุดการขาย
สินคาในรูปของการบริการประเภทตางๆ โดยในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ไดทําการโฆษณาและ
ออกอากาศการเปลี่ยนชื่อรวมทั้งเพิ่มแพคเก็จ ‘ตามสั่ง’ ไดแก HBO Package, Discovery Package,
Disney Package ฯลฯ
ปฏิบัติการประสานความรวมมือเพื่อสรางปฏิบัติการทําสินคาปรากฏหนาจอ
ตอมาในเดือนมกราคม ปพ.ศ. 2551 บริษัททรูฯ ตั้งเปาหมายดานธุรกิจไววาภายใน 3 ป
ขางหนาจะทําใหครัวเรือนประมาณ 8 ลานครัวเรือนหรือคิดเปน 50 % ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ
ไทยกลายเปนสมาชิกทรูวิชั่นส ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2552 บริษัทฯจึงเปดตัวสินคาใหมในชื่อ
‘ทรูวิชั่นสซิม’ หรือเปนสินคาในรูปการบริการใหชมโทรทัศนผานระบบ HDTV รวมทั้ง Set top box รุน
ใหมเพื่อมุงหวังจะขยายฐานผูบริโภค ชองสถานีโทรทัศนเดิมที่ใชชื่อวา ยูบีซี จึงไดเปลี่ยนมาเปน “ทรู”
ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนมา
นอกจากนั้ น บริ ษั ท อสมท จํ า กั ด (มหาชน) ยั ง ร ว มลงนามในสั ญ ญาโดยอนุ ญ าตให
สถานีโทรทัศนทรูวิชั่นสสามารถดําเนินการรับทําการโฆษณาไดชั่วโมงละ 6 นาที เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ที่อนุญาตใหกิจการ
โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกสามารถทําการโฆษณาได โดยตกลงที่จะจายเงินชดเชยคาเสียหาย ที่กลุม
บริษัทออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคาปรับอื่นๆรวม
เปนเงินกวา 110 ลานบาท และตกลงที่จะแบงรายไดคาโฆษณาให อสมท รอยละ 6.5 จากรายไดคา
โฆษณาทั้งหมด ในปจจุบันทรูวิชั่นสมีจํานวนสมาชิกประมาณ 1 ลาน สองแสน ราย และมีจํานวนชองที่
ใหบริการมากกวา 100 ชอง ทรูวิชั่นสยังมีบริษัทยอยประกอบดวยบริษัท 10 บริษัท โดยมีทรูวิชั่นสเปน
บริษัทแม สําหรับบริษัทยอย 9 บริษัทในเครือของทรูมีดังนี้ บริษัท ทรูวิชั่นส เคเบิล จํากัด (มหาชน)
บริษัท แซทเทลไลท เซอรวิส จํากัด บริษัท ซีนิเพล็กซ จํากัด บริษัท คลิก ทีวี จํากัด บริษัท แพนเทอร เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (เดิมชื่อ ทรูแฟนเทเชีย) บริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดีย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เรด มีเดีย

จํากัด) บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จํากัด บริษัทแชนเนล (วี) มิวสิก (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น (กัมพูชา) จํากัด

ภาพประกอบ 45 พิธีลงนามอนุญาตใหมีการโฆษณาในสถานทีเคเบิลทีวีระหวาง
บริษัทอสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน)
ที่มา: http://www.truevisionstv.com. ออนไลน
จากชุดขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาโครงสรางหลักในดานการสื่อสารมวลชนของประเทศไทย
มีฝายทุนและภาครัฐวิสาหกิจบางหนวยงานทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนอยูเบื้องหลังการทํางานทั้งระบบ
นอกจากนี้ฝายทุนยังมีการทํางานที่เปนเครือขาย และพึ่งพาอาศัยกัน และกัน เพื่อสรางความอยูรอด
ใหกับธุรกิจของตนดังกรณีของ UBC ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหวางไอบีซีและยูทีวี อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงการทํางานของฝายทุนยังพบวาไดสรางความสัมพันธกับผูมีอํานาจที่กํากับดูแลงานดาน
การสื่อสาร และทํางานภายใตหลักการกระตุนผูบริโภคใหรับ ‘สาร’ อยางตอเนื่องเกี่ยวกับการสนับสนุน
ใหมีการซื้อสินคาและบริการ โดยฝายทุนพยายามแสวงหาชองทางการนําเสนอสินคาในทุกรูปแบบโดย
อาศัยสื่อหลักที่สําคัญคือโทรทัศน ฝายทุนสรรหาสินคาและบริการทุกรูปแบบที่เห็นวาจะเกิดโอกาสใน
การสรางความมั่งคั่งและเปนชองทางขยายฐานการบริโภคสินคาและบริการของบริษัทและธุรกิจใน
เครือขาย
เรียลลิตี้โชวอยาง อคาเดมีแฟนเทีย จึงเปนกรณีทางเลือกหนึ่งที่ฝายทุนเล็งเห็นถึงความเปนไป
ไดในการสรางรายไดและผลกําไรมหาศาล ดังนั้นจึงไดพิจารณานํารายการดังกลาวเขามานําเสนอใหกับ

ผูบริโภคชาวไทย โดยฝายทุนไดพัฒนาความคิดดวยการนํารายการมาผลิตในรูปแบบที่เขากับสังคม
ทองถิ่นเพื่อใหกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตและจิตสํานึกของกลุมผูบริโภคเปาหมาย การจะทําใหสินคาและ
บริการเปน ที่ยอมรับในหมูผูบริโภค ฝายทุนจําตองมีกระบวนการและกลยุทธที่แยบยลเพื่อใหเขาถึง
ผูบริโภคใหมากที่สุด กลยุทธสําคัญประการหนึ่งที่ฝายทุนนํามาใชผานเรียลลิตี้โชวคือ กลยุทธการตลาด
ที่เรียกวา “คอนเวอรเจนซ” (Convergence Marketing) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการตลาดที่ผสานกลยุทธ
แบบต างๆ ทั้ ง การหลอมรวมเทคโนโลยี ที่ตางกัน การประสานชองทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคที่มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม รวมถึงอาจจะมีทั้งภาค
ของการบริโภคแบบดั้งเดิมกับภาคของความสมัยใหมอยูในคนเดียวกัน นั่นคือเปนผูบริโภคที่ตองการทั้ง
ความสะดวกรวดเร็วของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตขณะเดียวกันก็ยังคงมีหัวใจของความเปน
มนุษยที่แสดงออกตามแรงจูงใจตางๆ

2. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการของกลไกทุนและสื่อ ภายใตกลยุทธ ‘คอนเวอร
เจนซ’
เรียลลิตี้โชวกรณีของเรียลลิตี้โชว อคาเดมีแฟนเทเชียนี้ เปนปฏิบัติการที่แสดงใหเห็นวาฝายทุน
นํากลยุทธการตลาดแบบคอนเวอร เจนซมาใชอยางเต็มกําลัง ดังปรากฎในคํากลาวของศุภชัย เจียร
วนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่
อธิบายไววาคอนเวอรเจนซคืกการหลอมรวมเทคโนโลยีใหสอดคลองกับไลฟสไตลหรือการใชชีวิตของ
ผูบริโภค
ก อ นที่ จ ะมี ก ารใช ก ลยุ ท ธ ที่ เ รี ย กว า คอนเวอร เ จนซ นั้ น บริ ษั ท ทรู คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด มหาชน
ประกอบดวยธุรกิจหลัก 5 สวนไดแก ทรูออนไลน (True Online) ทรูวิชั่นส (True Visions) ทรูมูฟ (True
Move) ทรูไลฟ (True Life) และ ทรูมันนี่ (True Money) ศุภชัยใหนิยามวา 3 ธุรกิจแรกเปนเพียง
สาธารณูปโภค แต 2 ธุรกิจหลังคือ สิ่งที่หลอหลอมใหเกิดการคอนเวอรเจนซ เพราะองคประกอบที่สําคัญ
ของคอนเวอรเจนซ คือ คอนเทนท (Content) และแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะตอง
ทําใหเกิดการหลอมรวมเทคโนโลยีที่สอดคลองกับไลฟสไตลหรือวิถีชีวิต และการใชงานของผูบริโภค
(ศุภชัย เจียรวนนท. 2551: 76)

บทบาทของทรูวิชั่นสในการเปนทั้งคอนเทนทและแอพพลิเคชั่นในรูปแบบเคเบิ้ลทีวีหรือ
เพยทีวี หรือโทรทัศนที่ผูรับชมเสียคาใชจายในการรับชม คือเหตุผลที่ทําให ทรูวิชั่นสกลายเปน
สวนประกอบที่สําคัญในการสรางความสมจริงใหกับกลยุทธคอนเวอรเจนซของทรูคอรปไดมาก
ที่สุด เพราะกลายเปนตัวเชื่อมที่หลอมรวมทุกบริการของทรูคอรปใหเขาถึงและเห็นถึงประโยชน
ชัดเจนในสายตาของผูบริโภค เหนือสิ่งอื่นใด ตามสถิตระบุไววา ประเทศไทยเปนประเทศที่คน
ส ว นใหญ ใ ช เ วลากั บ การชมโทรทั ศ น ม ากเป น อั น ดั บ ต น ๆ ดั ง นั้ น ช อ งทางที่ ท รู วิ ชั่ น ส มี อ ยู จึ ง
กลายเปนขุมทรัพยคอนเวอรเจนซที่สรางโอกาสในการคิดกิจกรรมหรือรูปแบบการตลาดใหกับ
ฝายทุนอยางทรูคอรปอเรชั่นไดอยางไรขีดจํากัด
‘คอนเวอรเจนซ’ : ปฏิบัติการหลอมรวมสินคาและบริการเพื่อสรางชุมชนผูบริโภค
หลักการสําคัญของกลยุทธคอนเวอรเจนซ คือ การทําใหผูบริโภคสามารถบริโภคไลฟสไตลได
โดยไมจํากัด แพลตฟอรม (platform) หรือเทคโนโลยี องคประกอบที่สําคัญของกลยุทธคอนเวอรเจนซ มี
4 ประการไดแก 1. content (เนื้อหา) 2. community (การสรางชุมชน) 3. communicator (การสื่อสาร)
และ 4. commerce (การแลกเปลี่ยนใหเปนมูลคา) ในทัศนะของศุภชัย เจียรวนนท เห็นวา ทรูวิชั่นสเปน
ธุรกิจที่ตอบสนองในเรื่อง ‘คอนเทนท’ อยางชัดเจน เนื่องจากมีความหลากหลายของเนื้อหาในชองสถานี
ทั้งคอนเทนทที่เปนสาระและความบันเทิง สวนกรณีเรียลลิตี้โชวอคาเดมีแฟนเทเชีย เปนกรณีที่ศุภชัยเห็น
วา เปน กรณี พิเ ศษ เนื่องจากตอบสนองในเรื่องคอมมูนิตี้ หรือการสราง “ชุม ชนผูบริโภค” ใหเ กิดขึ้น
นอกจากนั้นในประเด็นเรื่องของคอมมูนิเคเตอร หรือการสื่อสาร เรียลลิตี้โชวดังกลาวเปนตัวชวยใหการ
สื่อสารมีความหลากหลาย เปนการสื่อสารแบบมัลติมีเดียไดทั้งภาพ เสียง เว็บไซด บลอก ในรูปแบบที่ได
แสดงความเปนตัวของตัวเองไดมากขึ้น องคประกอบประการสุดทายในดานคอมเมิรซ หรือการทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเปนมูลคา ซึ่งกรณีของอคาเดมีแฟนเทเชีย แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการสรางมูลคาให
เกิดขึ้นกับสินคาและบริการที่เกี่ยวของเกือบทุกประเภท 4 องคประกอบขางตนคือสิ่งที่คนตองการใน
ระบบสังคม ศุภชัย ยังไดอธิบายไวเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธเพื่อใหเกิดความสําเร็จกรณีรายการอคา
เดมี แฟนเทเชียไววา
เอเอฟเปนโชวที่มีรูปแบบใหคนดู ‘โหวต’ หรือใหคะแนนความนิยมของนักลาฝนแตละคนจบเมื่อโชว
จบ แตพอทรูทําคอนเวอรเจนซ หรือความสามารถในการทําใหผูชมบริโภคไลฟสไตล หรือ เวิรคสไตล ของ
ตัวเองไดสะดวกสบายและมีความสมบูรณมากขึ้น มิใชเพียงการนําสินคามารวมกันแลวขาย เพราะ
ผูบริโภคไมไดสนใจวาเปนเทคโนโลยีหรือแพลตฟอรมไหน แตเขาสนใจวาจะสามารถบริโภคไลฟสไตลได

งายขึ้น สะดวกขึ้นหรือไม สวนหนาที่ของบริษัทฯตองเปนคนหลอหลอมแพลตฟอรมและเทคโนโลยีตางๆ
มานําเสนอใหผูบริโภคไดบริโภคงายขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชนกรณีของรายการเอ
เอฟ ตองสามารถตอบสนองความตองการผูชมใหสามารถเติมเต็มไลฟสไตลไดครบถวนทั้ง “ดู โหลด
โหวต แชท ซื้อ” ทําไดทั้งหมด พวกนี้ถาคิดเฉพาะ ‘สแตนอะโลน’ ทรูวิชั่นสทําไมได ทรูฯ ออกอากาศได
อยางเดียว แตดู โหวต โหลด แชท ซื้อ เปนคอนเวอรเจนซ หมายถึง คน คนเดียวกันแตทําไดมากกวา หรือ
เทากับตอบสนองลูกคาไดมากกวาเดิมนี่คือ คอนเวอรเจนซ (ศุภชัย เจียรวนนท. 2008 : 78)

นอกจากให คํ า จํ า กั ด ความของกลยุ ท ธ ท างการค า ที่ เ รี ย กว า คอนเวอร เ จนซ แ ล ว ศุ ภ ชั ย
เจียรวนนท ยังแสดงทัศนะไวเกี่ยวกับความสําเร็จของกลไกของทุนที่นํารูปแบบการตลาดแบบคอนเวอร
เจนซ ห รื อการผสานกลยุ ทธ แ บบต างๆ ทั้ ง การหลอมรวมเทคโนโลยีที่ตา งกัน การประสานชอ งทาง
การตลาดที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยใหพิจารณากรณีการนําเรียลลิตี้
โชวอคาเดมี แฟนเทเชียมาใช ดังนี้
เอเอฟ ไมไดเปนเพียงแคโชว แตเปนสิ่งที่ผูบริโภคมีสวนรวมไดมากกวาและสามารถเติมเต็ม เอ็นจอย
หรือสนุกกับการบริโภคไดมากกวา ไลฟสไตลที่ผูบริโภครุนใหมตองการ ไมใชแคนั่งแลวดูโชวเพียงอยาง
เดียว แตตองการ ‘อินเตอรแอคทีฟ’ หรือเปนคนกําหนดได ตรงนี้กลายเปนจุดที่ทรูเริ่มขยายผล ทําอยางไร
ใหผูชมทําสิ่งที่ตองการไดมากกวาเดิมแทนที่จะดูรายการแลวจบลงแคการโหวต จากการ ‘ดู’ ไมใชแคทีวี
แตดูผานอินเทอรเนต มือถือ หรือฟงวิทยุก็ได ทําให ‘คอนเทนท’ ที่ผูชมตองการ Cross Platform ได เขา
ถึงไลฟสไตลและสิ่งที่ผูชมตองการบริโภค เอเอฟกลายเปนตัวกระตุนและ ‘ตัวแสดง’ ที่ดีมาก ทําไดและ
สนุกขึ้น สวนผูบริโภคก็สนุกและไดเติมเต็มมากขึ้น ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา
มากกวาลิขสิทธิ์เดิมจากประเทศแมแบบ โดยรายการเดียวกันนี้ในประเทศเม็กซิโกไมสามารถชมรายการ
บนอิน เทอร เนตและมือ ถือได รวมไปถึง การ “แชท” หรือพู ดคุยแสดงความคิ ดเห็น ก็ไมส ามารถทําได
เชนเดียวกัน เพราะตองอาศัยโอปะเรเตอร 4-5 รายจึงจะสามารถทําใหเกิดขึ้นได (ศุภชัย เจียรวนนท.
2008 : 78)

ทรูวิชั่นสอินทิเกรทหรือนํากลยุทธคอนเวอเจนซมาใชตั้งแตกลางปพ.ศ. 2549 โดยเริ่มเห็นภาพ
ชัดเจนตอนบันเดิ้ลทรูไลฟ ฟรีวิว ที่เปนแพ็คเกจบันเดิ้ลที่ประสบความสําเร็จ ปจจุบันมีประชากร 4.5
แสนครั ว เรื อ นที่ ใ ช ทรู ไ ลฟ ฟรี วิ ว จากสมาชิ ก รวมประมาณ 1

ล า นครั วเรื อ น บริษั ท ทรูฯ ประสบ

ความสําเร็จกับผูบริโภคกลุมดังกลาววัดเปนสัดสวนได 25% ของทรูไลฟ ฟรีวิว ภายหลังอัพเกรดเปน
แพ็คเกจที่สูงขึ้นเรียกวาทรูเริ่มจาก Cross Sale หลังจากนั้นก็เปนการ Up Sale ซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
แลวก็เปนกลุมลูกคาที่ Churn Rate คอนขางต่ํา มิใชผูบริโภคที่สนใจเฉพาะโปรโมชั่น แตเปนกลุมที่มอง

เรื่องผลประโยชนโดยรวมเปนหลัก โดยคํานึงถึงไดสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิต เมื่อทรูทําใหไดก็จะเกิดความรูสึก
ภักดีและเปนลูกคาตลอดไป นี่คือกลยุทธการตลาดที่ทรูทําขึ้นมาใหม เปนสิ่งที่ชวยในการ Up Sale,
Cross Sale และ Retain ลูกคาไดดี สมัยที่ทรูยังเปนเทเลคอมเอเชียนั้น ทรูวางจุดยืนของตนไววาเปน
ธุรกิจดานสาธารณูปโภค เมื่อลูกคาตองการระบบสื่อสารก็มาหาเพื่อใหบริษัทติดตั้ง แลวจบการขาย
ดังนั้นคําวา ผูใหสาธารณูปโภคมีความสามารถเพียงเชื่อมตอ แตถาจะเพิ่มมูลคาธุรกิจตองตอบสนอง
‘ไลฟสไตล’ ถาไมสามารถตอบสนองในสิ่งนี้ไดก็เปนเพียงแคผูใหสาธารณูปโภคเทานั้น ขายไดเพียงแค
โทรศัพทเดือนละ 300 บาท เชาอินเทอรเนตเดือนละ 500 บาท ก็จบการขาย แตความจริงแลวบริษัท
สามารถใหผูบริโภคไดมากกวาสิ่งที่กลาวมานั้น
ขอมูล เบื้องตนจากฝายทุนทําใหผูวิจัยวิเ คราะหไดวา ความหมายของการตลาดในดานของ
ฝายทุน คือ การเพิ่มมูลคา การสรางอินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมก็ตองเปนไปเพื่อเพิ่มมูลคา มิฉะนั้นสําหรับ
ฝายทุนแลวนวัตกรรมดังกลาวจะเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน หรือเปนเพียงแคความคิดฝน สิ่งที่ฝายทุนอยาง
บริษัททรูฯ มีจินตนาการกับสังคมไทยคือ ‘การเพิ่มมูลคาในชีวิตประจําวันของผูบริโภค’ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการเพิ่มการบริโภคใหกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตของผูคนโดยผานการเพิ่มมูลคาของเครื่องมือที่ใช
เชื่อมตอสื่อสาร และผานความเชื่อวาในพื้นที่ประเทศไทย บริษัททรู คอรป เรชั่นเปนตัวแทนของฝายทุน
ที่มีความสามารถและเปนมิตรที่ชวยเพิ่มมูลคาใหผูบริโภคอยางถาวร
การสื่อสารคอนเวอรเจนซ : ปฏิบัติการเพิ่มจํานวนผูบริโภคอยางไมมีที่สิ้นสุด
การขายสินคาและบริการในประเทศไทยนั้น ฝายทุนจําเปนตองวิเคราะหและทําความเขาใจ
กลุ ม ผู บริ โภคว ามี ลั กษณะและความต องการอยางไร สําหรับผู บริ โภคระดับมวลชนในประเทศไทย
สวนใหญนั้นมีรากฐานทางสังคมและภูมิลําเนาเดิมจากจังหวัดในชนบท บริษัททรูฯ จึงวางแผนในการ
สื่อสารโดยใชวิธีการสื่อดวยภาพยนตรโฆษณาที่นํานักแสดงผูที่คนไทยสวนใหญรูจัก อาทิ หม่ํา จกมก
นักแสดงตลกที่มีชื่อเสียง มาเปนตัวแสดงในสื่อภาพยนตรเพื่อสื่อสารและใหเขาถึงชาวบานที่อาศัยใน
ทองถิ่น โดยเลือกโฆษณากับกลุมธุรกิจ ’ทรูมูฟ’ หรือกลุมสินคาที่เกี่ยวของกับสัญญาณโทรศัพ ท
เนื่องจากเปนสินคาและบริการที่ผูคนในสังคมชนบทรูจักและเขาใจ ศุภชัยใหทัศนะวา “อะไรที่ชาวบาน
รูสึกใกลตัวเร็วสุดจะทําใหเขาใจสิ่งที่เหลือไดดีที่สุด ถาเลือกโฆษณาโดยใชทรูวิชั่นสเปนตัวหลัก ก็จะทํา
ใหผูคนรับรูเพียงแค 18-19 ลานครัวเรือน แตเมื่อใชทรูมูฟทําใหคนเขาใจทั้งประเทศ เริ่มจากแนะนํา ผา
นทรู มู ฟ และขยายไปจนครบ มี ทั้ ง ทรู วิชั่ น ส ทรูมัน นี่ ทํ าใหทุกคนรูจักและเขาใจดวยคําพู ดงายๆว า
“ทรูมีครบ มีทุกอยาง” ซึ่งแทจริงแลว Benefit ของกระบวนการนี้คือ ความสะดวกสบาย และสามารถใช

งานไดทุกงาน” (ศุภชัย เจียรวนนท. 2008 : 79)
สําหรับกรณีผูบริโภคระดับบนหรือผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูง บริษัททรูฯ วางแผนเสริมเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดความแตกตางในการบริการ สวนผูบริโภคระดับมวลชน ทางบริษัททรูฯ ขายสินคาในรูปของ
การบริการในสิ่งที่เรียกวา‘โลคอลคอนเทนท’ (local content) หรือเนื้อหาอันเปนที่รูจักของคนในภูมิภาค
โดยเลือกนําเสนอรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโลคอลคอนเทนท เนื่องจากการที่จะ
ทําใหคนระดั บมวลชนสนใจมาชมและฟ งรายการตางๆที่มาจากตางประเทศดวยภาษาอัง กฤษหรือ
ตางชาติในชวงแรกยอมเปนสิ่งที่ผูบริโภคสวนใหญของประเทศไมยอมรับ บริษัททรูฯ ศึกษาและทําความ
เขาใจในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางดี จึงวางแผนการคาของตนไปทีละขั้น โดยมีเปาหมายของ
บริษัทฯ คือการปรับสัดสวนของเนื้อหารายการ ที่จากเดิมทรูวิชั่นสมีสัดสวนคอนเทนทหรือเนื้อหาของ
รายการโทรทัศนจากตางประเทศกับในประเทศเปรียบเทียบเปนสัดสวนเทากับ 80 ตอ 20 ดังนั้นจึง
วางแผนปรับใหโลคอลคอนเทนทหรือเนื้อหาในประเทศเพิ่มเปน 50% ภายในระยะเวลา 2 ป
การหาคอนเทนทใชวิธีรวมงานกับ ‘พารตเนอร’ หรือบริษัทรวมผลิตมากขึ้น ในปพ.ศ. 2552
ทรู วิ ชั่ น ส ส ร า งคอนเทนท ที่ ห ลากหลายขึ้ น กว า เดิ ม เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท อสมท จํ า กั ด (มหาชน)
ผานกฎหมายดานโฆษณาใหสถานีโทรทัศนเคเบิ้ล สามารถโฆษณาไดแมจะในสัดสวนที่นอยกวาฟรีทีวี
การโฆษณาจะชวยใหบริษัท ทรูฯ สามารถพัฒนาโลคอลคอนเทนทในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทําใหผูพัฒนาคอนเทนสมีโอกาสหาสปอนเซอรหรือผูสนับสนุนไดงายขึ้น จากเดิมที่บริษัททรูฯ
ตองซื้อรายการเขามาฉาย โดยมีเงื่อนไขวาถาไมซื้อก็จะไมทํา เมื่อมีกฎหมายอนุญาตการโฆษณาทําให
ผูผลิตรายการสามารถหาสปอนเซอรได และเริ่มเห็นชองทางทํากําไรมากขึ้นเนื่องจากอยางนอยคน
โฆษณาก็ตองมองหาการเจาะตลาดเฉพาะ เชน สินคาประเภทโอท็อปไมมีงบโฆษณาทางชองสถานีฟรี
ทีวีเนื่ องจากตน ทุนสู ง หรือตลาดบนหรือตลาดที่มีผูบริโภคมีแรงซื้อคอนขางมากเชน สินคาประเภท
รถยนตที่มีราคาสูงก็ยอมมีความแตกตาง สถานีโทรทัศนเคเบิ้ลเปนตลาดนีช (niche) หรือตลาดที่สนอง
ความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุมจึงสามารถทําเซ็กเมนต หรือแยกเปนสวนชัดเจนใหเปรียบเทียบได
ปฏิบัติการทํากิจกรรมเพื่อสังคมผานสื่อ : ปฏิบัติสรางชุมชนบริโภคนิยมถาวร
นอกเหนื อจากการใช กลยุ ทธ การขายสิน คาใหเ ขาถึง ผูบริโภค โดยทําความเขาใจกับสัง คม
วัฒนธรรมและภูมิหลังของผูบริโภคแลว ฝายทุนยังไดมีกลไกในการสรางใหเกิดการบริโภคอยางถาวร
ดวยการสรางชุมชนการบริโภค ซึ่งเปนหนึ่งใน 4 ของหลักการคาภายใตกลยุทธคอนเวอเจนซ ที่ตองสราง
สิ่งที่เรียกวา ‘คอมมูนิตี้’ (community) สําหรับกรณีของบริษัททรูฯ ไดนําเสนอกลยุทธการขายที่แฝงมาใน

รูปของการใหการศึกษา หรือการทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชน ในโครงการ ที่มีชื่อวา ‘ปลูกปญญา’
ฝายทุนอยางทรูวิชั่นสเสนอโครงการนี้โดยใชกระบวนการของคอนเวอรเจนซผานเขาสูผูบริโภคที่เปน
เยาวชน ดวยการจัดกิจกรรมผานการติดตั้งจานรับสัญญานจากทรูวิชั่นส โดยแทรกแนวคิดซึ่งมีฐานจาก
จินตนาการของฝายทุนเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเรียนรูเรื่องการบริโภคตั้งแตในโรงเรียน
ฝายทุนมองวาแมครูจะเปนกลไกสําคัญในโครงการปลูกปญญา อยางไรก็ตามทางบริษัททรูฯ
ตองการนําเรื่องคอนเวอรเจนซมาใชในการตอยอด โดยมีแนวคิดพื้นฐานวา “ถารอพัฒนาครูคงตองใช
เวลาเปน 10 ป แตถาใหเครื่องมือครูในการเขาถึงแหลงแลกเปลี่ยนและเรียนรูวิธีการสอน การพัฒนาก็
จะรนระยะเวลาลง” ฝายทุนอยางบริษัททรูฯ ไดอธิบายวา แนวคิดของโครงการปลูกปญญานี้คือความ
สวยงามของเทคโนโลยีและคอนเวอรเจนซ ที่ทําใหคอมมูนิตี้มีความเขมแข็งขึ้น มิฉะนั้นไมอาจจะสราง
มู ล ค าเพิ่ ม ได การศึ กษาในทั ศนะของทรู ม องวา ถา ไมเ ปลี่ ยนแปลง โรงเรียนจะมี ลัก ษณะเดิม ๆคื อ
โรงเรี ยนขออิ น เทอร เ นตมาก็ ติ ดตั้ ง ให แ ล วจบ แต การติ ดตั้ ง ทรูวิ ชั่น ส แตกต างออกไปคือ ทํา ให เ ด็ ก
สามารถชมรายการที่มีสาระความรู ไดแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ไดพบ จากสารคดีที่ไกลเกินตัว ก็สามารถ
หาวิดีโอคลิปจากที่อื่นๆมาชมได คอนเวอรเจนซทําใหเรื่องไกลตัวกลายเปนใกลมากขึ้น และเปนแรง
บั น ดาลใจได ว าโครงการที่ เ ห็ น เกิ ดได อ ย า งไร กลายเปน การเรี ยนรู คอนเวอรเ จนซจึ ง เป น สิ่ ง ที่ ชว ย
การศึกษาและชุมชน
เมื่ อวิ เ คราะห ข อ มู ล ในประเด็ นเรื่ อ งการใช กลยุท ธค อนเวอรเ จนซข องฝา ยทุ น ผา นรู ปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลายนั้น ผูวิจัยพบวาแทจริงแลว กลยุทธตางๆที่ฝายทุนสรางสรรคและนําเสนอสูสังคม
ลวนอยูภายใตจินตนาการของทุน ในการกระตุนใหผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงในระดับเยาวชนใน
ทุกภาคสวนของประเทศไทยใหเกิดความตองการบริโภคสินคาอยางตอเนื่อง โดยฝายทุนแสดงออกในรูป
ของมิ ตรภาพที่ มี ความเอื้ อเฝ อต อผู บริ โภคใหเ กิดความสะดวกสบายในการซื้อสิน คาและบริการทุก
รูปแบบ รวมไปถึงปลูกฝงความรูสึกภักดีกับตราสินคาและผูผลิต จนนําไปสูการสรางชุมชนบริโภคนิยมที่
ไมมีวันสิ้นสุด

3. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการ “ดังขามโลก” กับการสรางกระแสบริโภคนิยมใน
ประเทศไทย
ดั ง ที่ ผู วิ จั ย ได ก ล า วก อ นหน า นี้ แ ล ว ว า อคาเดมี แฟนเทเชี ย หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารล า ฝ น นั้ น เป น
ปฏิบัติการที่เกิดจากความพยายามของฝายทุนในการสรรหา ‘คอนเทนท’ หรือเนื้อหาในรูปแบบความ
บันเทิงที่สอดรับกับความตองการของผูบริโภคชาวไทย โดยมีเปาหมายเบื้องหลังปฏิบัติการคือ การนํา

เนื้อหามาใชสนับสนุนการขายสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ดังนั้นกอนที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว
ฝายทุนจึงตองสรรหาเนื้อหาที่สามารถสรางกระแสบริโภคนิยมที่ทรงพลัง อคาเดมี แฟนเทเชียจึงเปน
ตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับบริบทของฝายทุน
เศรษฐพร กนิษฐานนท ผูจัดการอาวุโสฝายรายการของบมจ. ทรูวิชั่นส อธิบายถึงความเปนมา
ในการนําเรียลลิตี้โชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียเขามาผลิตและออกอากาศในประเทศไทยวา
ยอนไปประมาณ พ.ศ. 2543 ทางบริษัททรูวิชั่น หรือยูบีซีในอดีตซื้อรายการจากตางประเทศมาเปน
จํานวนมาก มีรายการที่เปน ‘platform’ หรือรูปแบบเรียลลิตี้อยูแลว ในจํานวนนั้นมีรายการเรียลลิตี้โชวที่
มีชื่อเสียง เชน ‘Survivor’และ ‘Amazing Race’ ทางฝายจัดหารายการของบริษัทฯ จึงมีความคิดวา
นาจะผลิตรายการลักษณะที่นาจะประสบความสําเร็จอยางในตางประเทศ แตควรตองหาจุดตางในการ
ผลิต เชนตองผลิตรายการในลักษณะที่เปน ‘local production’ หรือ การผลิตเนื้อหาและจัดทําโดยคน
ทองถิ่น ดวยเหตุผลสองประการคือ 1) ทางบริษัททรูวิชั่นส คิดวาบริษัททรูฯกับ ‘viewer’ หรือผูชมใน
ประเทศไทยยั ง ไม มี ค วามเชื่ อ มโยงต อ กั น เพราะก อ นหน า นี้ ท างบริ ษั ท นํ า เสนอแต ร ายการจาก
ตางประเทศเสียเปนสวนใหญ 2) การผลิตรายการรูปแบบใหมจะเปน ‘strategic’ หรือกลยุทธของบริษัท
เพราะในการออกอากาศรายการทางโทรทัศนนั้นจะมีชวงที่เรียกวา ‘low season’ คือชวงฤดูกาลที่ผูชม
ชมรายการน อ ยซึ่ ง เป น ช ว งที่ ก ารออกอากาศฟุ ต บอลพรี เ มี ย ร ลี ค จบลง ประมาณเดื อ นมิ ถุ น ายน
กรกฎาคม และสิงหาคมของทุกปจะมีชวงที่เรียกวา “turn” หรือชวงที่จํานวนลูกคาหรือผูชมเคเบิลทีวีกับ
บริษัท ทรูฯ หมุนออกไปเปนจํานวนมาก
ทางบริษัทฯ จําเปนตองหารายการมาทดแทนเพื่อไมใหลูกคา ‘ไหล’ ออกหรือหลุดจากวงจรการ
บริโภคของชองสถานี ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวทางบริษัทฯ ไดดําเนินการตัดสินใจเลือกรายการอยู
หลายรายการ ใชเวลาเฟนหาประมาณ 1-2 ป รายการเรียลลิตี้โชวที่มีชื่อเสียงในชวงเวลานั้นไดแก
‘American Idol’, ‘Big Brother’ และรายการอื่นๆในประเทศแถบยุโรปอีกหลายรายการ ฯลฯ แตละ
รายการ แตละ ‘format’ หรือรูปแบบตางก็มี ‘bible’ หรือขอกําหนดและขอจํากัดของแตละรายการ
ทรู วิ ชั่ น ส เ องมี ‘supplier’ หรื อ ผู รั บ จ างและจัดหารายการที่ ประเทศมาเลเซี ยมาเสนอรายการชื่ อ
‘La Academia’ ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศเม็กซิโก โดยทางผูจัดหารายการอธิบายวารายการนี้กําลัง
ไดรับความนิยมมากในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตในชองสถานีโทรทัศนเคเบิลของมาเลเซีย รายการ
ดังกลาวนี้ยังออกอากาศที่ประเทศอินโดนีเซียและประสบความสําเร็จอยางมากดวยเชนเดียวกัน โดย
ได รั บ ‘เรตติ้ ง ’ หรื อ คะแนนนิ ย มจากการรั บชมสู ง สุ ด เปน อั น ดั บ หนึ่ง ดั ง ปรากฏตามเอกสารข า วว า

รายการ La Academia เรียลลิตี้โชวที่เกิดจากการสรางสรรคของ TV AZTECA หนึ่งในสถานีโทรทัศนที่
ใหญที่สุดของเม็กซิโก ซึ่งมีวัฒนธรรมตางจากเอเชีย ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้น แตปรากฏการณ
คลื่นปฏิบัติการลาฝนยังสําแดงพลังในอีกหลายประเทศ ภายใตชื่อที่แตกตางกันไป อาทิ Akademi
Fantasia ของ Astro มาเลเซีย Akademi Fantasi Indosiar อินโดนีเซีย Fame Academy ของ BBC 1
ลอนดอน อังกฤษ La Academia USA ของสหรัฐอเมริกา ทุกประเทศตางประสบความสําเร็จในระดับที่
นาพอใจ Akademi Fantasia นับเปนรายการเรียลลิตี้โชวรายการแรกของประเทศมาเลเซีย และเปน
ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ซื้อลิขสิทธิ์นี้มา โดยออกอากาศเมื่อปพ.ศ. 2546 กอนเมืองไทย
1 ป
ในชวงเวลาดังกลาว อคาเดมี แฟนเทเชียประสบความสําเร็จอยางมากในประเทศมาเลเซีย
เชนเดียวกับ Akademi Fantasi Indosiar ของอินโดนีเซีย ซึ่งโดงดังไมแพกัน นักลาฝน หรือผูแขงขันใน
รายการเมื่อออกจากรายการก็ประสบความสําเร็จและมีผลงานเพลงอยางตอเนื่องถึง 7 อัลบั้ม ภายใต
สังกัดโซนี่มิวสิค สวนกรณีรายการ La Academia USA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่งเริ่มออกอากาศ
เมื่อปพ.ศ. 2548 เปนซีซั่นหรือฤดูกาลแรก มีกลยุทธการตลาดที่สําคัญ คือ ผูสมัครจะตองมีเชื้อสายหรือ
พูดภาษาสเปนไดเทานั้น เพื่อดึงดูดผูชมที่พูดภาษาสเปนไดในอเมริกาใหเพิ่มจํานวนมากขึ้น ผูสมัครกวา
5,000 คนถูกคัดเหลือเพียง 30 คน และสงไปฝกอยางเขมขนที่ประเทศเม็กซิโก กอนจะเหลือเพียง 18 คน
สุดทายที่จะเขาแขงขันในรายการตอไป
ความนาสนใจอยูที่วา Academy Fantasia ของประเทศไทย ภายใตการผลิตของยูบีซี เปน
รายการที่ประสบความสําเร็จอยางโดดเดน ดําเนินรอยตาม La Academia ของเม็กซิโก ซึ่งสรางความ
พออกพอใจใหกับ TV AZTECA ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์เปนอยางมาก ดวยการนําภาพคอนเสิรตของ
Academy Fantasia ประเทศไทย ตีพิมพเปนภาพโฆษณารายการ AF เพื่อใชโปรโมตหรือประชาสัมพันธ
ในงาน Television Asia ซึ่งเปนงานแฟรสําหรับใหผูผลิตรายการทีวีแตละประเทศมาพบปะเพื่อซื้อหา
รายการที่ถูกใจไปออกอากาศในประเทศของตนเอง ปจจัยหนึ่งที่ทําให Academy Fantasia ประสบ
ความสําเร็จไดนั้น คือ ระยะเวลาการออกอากาศที่ออกอากาศถึง 24 ชม. เหมือนกับ La Academia แต
ที่เม็กซิโกเขมขนกวาไทยมากนัก ดวยการออกอากาศถึง 2 ชองดวยมุมกลองที่แตกตางกัน ขณะที่
ประเทศอื่นๆ ไมไดมี ‘Key Concept’ หรือแนวคิดหลักเปนเรียลลิตี้โชว 24 ชม. โดยมาเลเซีย ออกอากาศ
ทางเพยทีวีหรือทีวีดาวเทียม และอินโดนีเซีย ออกอากาศทางฟรีทีวีเปนตน

ภาพประกอบ 46

ภาพประกอบ 47

ภาพประกอบ 48

ภาพประกอบ 49

ภาพประกอบ 50
ภาพประกอบ 46 ตราสัญลักษณรายการ La Academia ในประเทศเม็กซิโก
ที่มา: http://www.tvazteca.com/la-academia-bicentenario.ออนไลน
ภาพประกอบ 47 ตราสัญลักษณรายการ Akademi Fantasia ในประเทศมาเลเซีย
ที่มา: http://www.astro.com.my/akademifantasia. ออนไลน

ภาพประกอบ 48 ตราสัญลักษณรายการ La Academia ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา: http://www.terra.com/laacademia.ออนไลน
ภาพประกอบ 49 ตราสัญลักษณรายการ Akademi Fantasi Indosiar ประเทศอินโดนีเซีย
ที่มา: http://www. akademifantasiindosia.ออนไลน
ภาพประกอบ 50 ตราสัญลักษณรายการ Academy Fantasia ในประเทศไทย
ที่มา: http://www.truevisionstv.com. ออนไลน
จากภาพประกอบแสดงให เ ห็ นถึ ง กลไกในปฏิบัติการลาฝน ที่แสดงใหเ ห็น ถึง ปฏิบัติการของ
ระบอบทุนนิยมที่แผขยายอิทธิพลไปยังทั่วโลก โดยปฏิบัติการดังกลาวมีกระบวนการในการลอกแบบ
และดัดแปลงสินคาจากตนแบบแตคงไวซึ่งรูปแบบและขอกําหนดเดิมของรายการ นอกจากนี้ยังมีการ
สรางวาทกรรมใหกับปฏิบัติการดังกลาววาวา เปนปฏิบัติการ “ดังขามโลก” เพื่อเปนกลไกสําคัญในการ
สรางกระแสบริโภคนิยมตอไปยังประเทศตางๆ กลไกสําคัญของการสรางกระแสบริโภคนิยมใหประสบ
ความสําเร็ จนั้นตองคํานึง ถึง ความแตกตางทางวัฒ นธรรม ตลอดจนการวางแผนกลยุทธใ หมีความ
สอดคลองในแตละประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปทําการผลิต อาทิ ในประเทศอังกฤษใหความสําคัญกับรายการ
ดังกลาวมาก มีการจัดตั้ง Fame Factory Bursary ซึ่งเปนกองทุนที่นํารายไดจากการโหวตของผูชม มา
มอบเปนทุนการศึกษาดานดนตรี โดยผูสมัครจะตองมีอายุระหวาง 16-30 ป และทุนเครื่องมือและ
อุปกรณดนตรี โดยผูสมัครจะตองมีอายุระหวาง 11-15 ป ดานการโหวต แม La Academia จะตองเสีย
คาโหวตถึงครั้งละประมาณ 2.50 เหรียญสหรัฐ แตดูเหมือนวาคนในประเทศเม็กซิกันจะมิไดใสใจ เพราะ
มิเชนนั้นแลวรายการคงมิอาจออกอากาศตอเนื่องมาจนปจจุบัน ความสําเร็จที่มีอยางทวมทนของ
รายการนี้เปนเพราะรูปแบบของรายการที่มีการวาง ‘สเต็ป’ หรือขั้นตอนใหเขมขนเหมือนการดูละคร อีก
ทั้งคนดูไดรับทั้งความเพลิดเพลินจากดนตรี ไดชื่นชม เฝาติดตามพัฒนาการของคนที่ตนเองชื่นชอบ
พรอมๆ กันนั้นยังไดความรูจาก ‘เทรนเนอร’ หรือผูฝกสอนนักลาฝนอีกดวย (อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย,
2549 : ออนไลน)
เมื่อปรากฏการณความสําเร็จจากทั่วโลกเผยแพรออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมเชนนั้น ทางบริษัท
ทรู วิ ชั่ น ส จึ ง เริ่ ม สนใจเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ดั ง กล า ว เนื่ อ งจากเป น รู ป แบบที่ ผ สมผสานกั น อี ก ประการหนึ่ ง
ถารายการดังกลาวสามารถประสบความสําเร็จในประเทศมุสลิมได ก็นาจะปรับเขากับวัฒนธรรมของ
ไทยได เนื่องจากประเทศไทยอยูในภูมิภาคนี้เชนเดียวกัน ผูคนนาจะมีความรูสึกคลายกัน ถาทํารายการ
ลักษณะเดียวกันก็นาจะประสบความสําเร็จและดวยเงื่อนไขทางธุรกิจและรายการ ทางฝายจัดการของ

บริษัททรูวิชั่นสจึงไดเลือกรายการอคาเดมี แฟนเทียเขามาผลิตในประเทศไทยโดยเห็นวามีสิ่งหนึ่ง ที่
ประเทศไทยสามารถมากกวาของมาเลเซียและอินโดนีเซียคือ ริเริ่มการ ‘broadcast’ หรือการออกอากาศ
24 ชั่วโมง โดยเรียกวา ‘Live’ 24 ชั่วโมงในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมี ‘Hi-light’ หรือชวงพิเศษ
วันละชั่วโมงเทานั้น ซึ่งการออกอากาศ 24 ชั่วโมงนี้เองคือจุดแข็งของรายการและเปนจุดตางจากรายการ
อื่นซึ่งไมมีโทรทัศนชองไหนในประเทศสามารถทําได ทรูวิชั่นสจึงไดเริ่มทดลองทําปแรกโดยที่ทุกคนยังไม
รูและไมแนใจวาสิ่งที่ทําอยูนี้คืออะไร ยังไมรูวาผูชมจะเปนใคร
จุดแข็งของรายการอีกประการหนึ่งของเรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชีย คือการเปลี่ยนมุมมอง
ของการตัดสินโดยใหผูชมเปนผูมีอํานาจในการตัดสิน โดยตัดสินจากความชื่นชอบเพียงอยางเดียว และ
ไมมีใครมีอํานาจเหนือผูชม จึงทําใหเกิดปรากฏการณใหม ที่ตางไปจากกฎเกณฑในอดีต กลาวคือ ปกติ
การแขงขันทุกประเภท กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีอํานาจในการตัดสิน แตสําหรับอคาเดมี แฟนเทเชีย
‘โยนอํานาจใหผูชม’ จึงเปนสิ่งใหมโดยที่ใชการโหวตดวย SMS (Short Message Sending) การสื่อสาร
รูปแบบนี้ไมใชสิ่งใหม เปนสิ่งที่กระทํามากอนแลวกับผูชมในโลกของการทํารายการแสดงทางโทรทัศน
เมื่อในอดีตมีการเขียนจดหมาย รายการใหผูชมสงไปรษณียบัตร หรือสามารถโทรศัพทเขามาในรายการ
ได ในปจจุบันรูปแบบเปลี่ยนไป โดยใชเทคโนโลยีใหม เปนการใชสื่อที่มี ‘interactive’ หรือปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน กลาวคือ เมื่อผูชมสงขอความมาทางรายการ ขอความดังกลาวนั้นจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ
โทรทัศนในทันที โมเดลความคิดเปนเรื่องเกา เพียงแตใชเทคโนโลยีเขามาชวยทําใหไมตองมายืนอาน
ขอความจากไปรษณียบัตรหรือจดหมายที่สงเขามาในรายการ
เมื่อเริ่มผลิตรายการ ทางผูผลิตเกิดสิ่งที่นาสนใจประการหนึ่ง คือ ทางเจาของลิขสิทธประเทศ
เม็กซิโกกลาวไวตาม ‘ไบเบิล’ หรือขอมูลตนแบบวา ในชวงสัปดาหแรกของการออกอากาศยังจะไมเกิด
อะไรขึ้น แตเมื่อผานไปถึงสัปดาหที่ 3 จะเริ่ม ‘springboard’ หรือมีขั้นของการกระโดดที่ผูชมจะสนใจ
รายการอยางมาก พอสัปดาหที่ 4-5 ขอใหทางบริษัททรูฯเตรียมหาสตูดิโอถายทํารายการที่ใหญขึ้น
สําหรับการจัดคอนเสิรตทายๆ เพราะคนจะเขาชมเปนจํานวนมาก สิ่งตางๆเหลานี้เปน ‘แพทเทิรน’ หรือ
รูปแบบที่ทางเม็กซิโกอธิบายไวแตตน ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น จะไดเห็นปฏิกิริยา (reaction) ของคนดู จะมี
ทั้งคนมายืนรองไห มายืนรอสงเด็ก ฯลฯ ทางเม็กซิโกไดบอกเลาประสบการณในการทําเรียลลิตี้ใหทาง
บริษัททรูฯทราบ เศรษฐพรอธิบายวา ในตอนแรกทางทีมผูผลิตมีความไมแนใจ และยังมิไดเชื่อคําบอก
เลาจากผูขายลิขสิทธ เพราะคิดวาเม็กซิโกเปนประเทศที่ผูคน ‘emotion’ หรือมีภาวการณดําเนินชีวิต
ที่เต็มไปดวยอารมณอยางมาก ซึ่งตางกับคนไทยที่คอนขางเก็บความรูสึกเกง ในตอนแรกทางทีมงาน

คาดวาจะคอนเสิรตจะถูกจัดขึ้นในขนาดเล็ก ดังนั้นการสราง ‘โชว’ หรือการแสดงครั้งแรก ทางบริษัททรูฯ
จึงจางผูชมจํานวน 200 คน โดยจายเงินเปนคาจางที่มานั่งชม ผลปรากฏวาเมื่อถึงวันที่มีการแสดง
คอนเสิรตผูชมที่ทางบริษัทเตรียมไวตองเดินทางกลับบานเนื่องจากมีผูชมจริงจากทางบานที่ติดตาม
รายการเดินทางมาชมเปน 100 คนเพิ่มจาก 200 ที่ไดจางไว
ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหแสดงความนิยมในรายการที่ผูชมหรือผูบริโภคมีใหกับเรียลลิตี้
โชว ตอมาในสัปดาหที่สองทางบริษัททรูฯ ไดทําการสํารวจกระแสความนิยม และพบวามีผูชมรับชม
รายการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทางเจาของลิขสิทธจากประเทศเม็กซิโกไดใหคําแนะนํากับบริษัททรูฯวา
ใหคอยชมและจะพบวาเมื่อถึงชวงเวลาที่มีคลาสสอนรองเพลงจะมีผูชมรองตาม และในคลาสเตนก็จะมี
ผูชมลุกขึ้นเตนตาม ทางทรูฯก็ยังไมแนใจกับปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นตามที่เม็กซิโกทํานาย จึงตั้งคําถาม
กลับไปวาจะมีผูชมหรือเมื่อออกอากาศ 24 ชั่วโมง เม็กซิโกยืนยันวา คนเมื่อกลับมาถึงบานก็จะเปดดู 5
นาที 10 นาที ก็จะติดตามชม ผลปรากฏวาทุกอยางเกิดขึ้นตามที่ทางเม็กซิกอธิบายไวทุกขั้นตอน ทําให
พอสรุปไดวา “ลึกๆแลวคนเรานั้นเหมือนกันทั้งโลก ความรูสึกหรือ emotion ของคนเหมือนกัน ตราบใด
ที่เรารูสึกวามีคนคนหนึ่งเปนพวกเรา หรือเปนตัวแทนของเราก็จะติดตามดู”
หลังจากรายการออกอากาศก็มีผูคนมากมายมาติดตามชม มีปรากฏการณนําของขวัญมาให
นักลาฝนที่สตูดิโอถายทํา ฝายผลิตตองรับมือกับผูชมที่มาอยางลนหลาม เกิดปรากฏการณอันหนึ่งคือ
ระบบโทรศัพทลมเพราะคน SMS มาเปนจํานวนมาก ‘โอเปอเรเตอร’ บริษัทเครือขายโทรศัพทตางๆไม
ตองการใหใชคําวา “ระบบลม” โดยอธิบายวาระบบไมไดลมแต traffic jam หรือการจราจรของการสงรับ
ขอมูลนั้นคับคั่งอยางมากจนกระทั่งเปนสาเหตุทําใหขอมูลไหลชา เพราะทอสงสัญญาณที่บริษัทเตรียม
ไวเล็กเกินไป จากเหตุการณดังกลาวทําใหทราบวามีคนโหวตมากมายจนเกินที่ไดประเมินไว มีบริษัททาง
ธุรกิจไดเคยประเมินไววาการโหวตสูงสุดในประเทศไทยจะมีการโหวตประมาณ 2,000 โหวตตอชั่วโมง
แตการโหวตในรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนั้นโหวตมากกวาที่ประมาณการณไวถึง 6 เทาจึงทําใหทอ
การสงรับขอมูลที่เตรียมไวขยายไมทัน สัปดาหที่สรางปรากฏการณโหวตถลมทลายนั้น เศรษฐพรอธิบาย
วา “กวาจะเคลียคะแนนกันหมดใชเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงจึงตองประกาศวาสัปดาหนั้นไมนับผลโหวต
หลั งจากนั้ น จึง ตองมีการขยายทอกั นชุ ล มุน วุน วายไปหมดเพื่อรองรับตรงนี้ เรื่องการโหวตก็ดีขึ้น มา
เรื่อยๆ” (เศรษฐพร กนิษฐานนท, สัมภาษณ : 2554)

4. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมใหม ‘ดู โหวต โหลด แชท’
กลยุทธ คอนเวอรเจนซ หรือการหลอมรวมเทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อใหเอื้อกับการบริโภคและให
เขาถึงการใชชีวิตของผูบริโภคนั้น เดิมทางฝายทุนในกรณีของบริษัททรูฯ ไดคิดกลยุทธการขายภายใต
แนวคิดการ “โทร โหวต โหลด แชต” ซึ่งหมายถึงการกระตุนใหผูบริโภคไดซื้อบริการโทรศัพทและสามารถ
สงขอความสนับสนุนผูที่ตนชื่นชอบที่เรียกวา ‘โหวต’ และอาจเก็บขอมูลภาพและเสียงผานเทคโนโลยี
อินเตอรเนตที่เรียกวาการ ‘โหลด’ ซึ่งมาจากการทับศัพทคําในภาษาอังกฤษวา down load และตามดวย
การสรางปฏิสัมพันธตอผูบริโภคดวยกันดวยการพูดคุยตอขอความกันและกันผานหนาจอโทรทัศนและ
อินเตอรเนต ที่เรียกวา ‘แชต’ ซึ่งมาจากการทับศัพทคําในภาษาอังกฤษวา chat ตอมาบริษัททรูฯ ได
เปลี่ ย นกลยุ ท ธ แ ละพ ยายาม สร า ง วั ฒ นธ รรมในการบริ โ ภครู ป แบบใหม ภ ายใต แ นวคิ ด
“ดู โหวต โหลด แชต” ดวยการใชศักยภาพของทรู มูฟมากขึ้น โดยสามารถติดตามชีวิตนักลาฝน ผาน
โทรศัพทมือถือของทรูมูฟไดเปนครั้งแรก และสามารถโหวตผานเฉพาะระบบทรู มูฟ แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปก็คือชองทางที่เขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น การคัดเลือกผูเขาแขงขันหลายรอบ โดยมีการโหวตจาก
คลิป รวมถึงมูลคารางวัลลอใจที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลวกวาลานบาท เปนตน
ศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น
จํากัด และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส (ยูบีซี) จํากัด กลาววา การออกอากาศสดและการ
นําเสนอภาพรายการที่ตัดตอในชวงสําคัญที่เรียกวาไฮไลตออกอากาศผานทางสถานีโทรทัศนชอง 9
โมเดิรน ไนน ทุกวัน ประกอบกับการนําเสนอสินคาบริการในรูปของแพ็กเกจประหยัดตอผูบริโภค นาจะ
ทําใหมีจํานวนผูชมเพิ่มมากขึ้นอีกนับหลายสิบลานคน อคาเดมี แฟนเทเชียฤดูกาล1- 3 ที่ผานมามีผูชม
เฉพาะผานยูบีซีประมาณ 4.5 ลานคน ดานยอดผูเขาชมเว็บไซตจากปที่ 3 มียอด Page View หรือการ
เขาชม 500,000 ครั้งตอวัน และในปตอมาพุงขึ้นเปนถึง 1 ลานครั้งตอวัน สปอนเซอรหลัก 8 ราย ใหการ
สนับสนุนรายละ 10 ลานบาท โดยมีสปอนเซอรเกาแกที่ติดตามกันมาตั้งแตซีซั่นแรกๆ คือ เปปซี่ โอเลย
เพิ่มเขามากลับกลายเปนแบรนดในเครือซีพี 2 แบรนด คือ CP (Ready Meal) และ 7-eleven ศุ ภ ชั ย
ยอมรั บว าอคาเดมี แฟนเทเชี ยยั ง เปนคอนเทนตที่มีส วนสําคัญ ในการขับเคลื่อนยอด Subscription
ใหกับบริษัทตลอดมา
จากชุดขอมูลขางตน ผูวิจัยพบวา ฝายทุนไดสงผานความคิดและนโยบายดานการบริโภคที่เปน
หัวใจหลักของทุนนิยมโดยนําเสนอผานปฏิบัติการลาฝน และปฏิบัติการดังกลาวไดสรางวัฒนธรรมใหม
ใหกับผูคนในกระแสโลกาภิวัฒนที่เชื่อมโยงกับการบริโภคนิยมดวยการทําใหพฤติกรรมการ ‘ดู โหวต

โหลด แชท’ เขาไปสูมวลชนทุกระดับและสรางใหวิถีดังกลาวกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ซึ่ง
เป น กลไกสํ าคั ญ ในการช วยดํ ารงความหมายของวัฒ นธรรมการบริโภคไวไดอยางตอเนื่องและเปน
ปฏิบัติการทําใหสินคาที่มาในรูปของการบริการกลายเปนวัฒนธรรมของผูคนในชาติ

5. ปฏิบัติการลาฝน : ปฎิบัติการทําสินคาใหกลายเปนวัฒนธรรม
ปฏิ บัติการของรายการเรี ยลลิ ตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชียเปนทางเลือกหนึ่ง ของกลยุท ธท าง
การคาของฝายทุน ที่มีความสามารถในการสราง ‘แบรนด’ (Brand) หรือตราสินคาใหเปนที่รูจักกับ
ผูบริโภคไดอยางเขมแข็ง รวมทั้งไดสรางเครือขายและพันธมิตรทางการคารวมใหเขามาเปนผูสนับสนุน
หลัก (main sponsor) ดวยการใชกระบวนการทางการผลิตผานสื่อที่สามารถทําใหสินคาของผูสนับสนุน
เขาไปปรากฏเปนสวนหนึ่งของรายการไดอยางกลมกลืนและแนบเนียน กระบวนโฆษณาขายสินคาและ
บริการแฝงในรายการไดรับการเรียกขานทางเทคนิควา ‘Tie-in’ ในกรณีของปฏิบัติการลาฝนนี้พบวา
มีก ารโฆษณาขายสิ น ค าและบริ ก ารแฝงที่ ใ ช กลยุ ท ธ การค า ที่ ท รงประสิ ท ธิ ภ าพ เนื่อ งจากอคาเดมี
แฟนเทเชียหรือปฏิบัติการลาฝนเปนรายการที่มีอัตลักษณที่โดดเดนกวากรณีอื่นคือ เปนรายการที่มีการ
ถายทอดไปสูผูชมตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นผูชมหรือผูบริโภคจะไดรับรูขอมูลผานการรับชมอยางตอเนื่อง
โดยฝายทุนไดทําการแสดงภาพตราสินคาหรือโลโกผาน นักลาฝนหรือผูที่เปนตัวแสดงหลักตลอดเวลา
3 เดือนของการออกอากาศ จึงทําใหผูสนับสนุนหลักของรายการเล็งเห็นวาเปนชองทางในการสงขอมูล
เกี่ยวกับสินคาของตนไดอยางคุมคา ดังนั้นรายการดังกลาวจึงไดรับการสนับสนุนจากสปอนเซอรอยาง
ตอเนื่อง
อรรถพล ณ บางชาง ผูบริหารและควบคุมการผลิตรายการอคาเดมี แฟนเทเชียกลาววา หนาที่
หลักของผูบริหารรายการตองทําใหรายการสนุกขึ้นและกระชับขึ้น สําหรับรายการอคาเดมี แฟนเทเชียที่
มีการออกอากาศในชองฟรีทีวี จากเวลาออกอากาศ 3 ชั่วโมง ตองทําใหกระชับเหมาะกับฟรีทีวี ที่อากาศ
2.30 ชั่วโมง หากตัดเนื้อหาบางสวนทําใหขาดอรรถรสในการชม ดังนั้นจึงอาจมีการลดจํานวน AF ให
นอยลงจากปกติ 12 คน เหลือเพียง 8-10 คน หากเขาถึงผูชมในระดับมวลชนไดมากขึ้น ยอมทําใหมี
โอกาสไดสปอนเซอรหรือผูสนับสนุนเพิ่มขึ้น และทําใหศิลปนเปนที่รูจัก ซึ่งหมายถึงงานที่จะตามมา
อรรถพลอธิบายวา สปอนเซอรเปนสวนเพิ่มที่ทํารายไดใหรายการอคาเดมี แฟนเทเชียแตสิ่งที่พิสูจน
ความสําเร็จคือการสรางแบรนดใหกลุมทรู คอรปอเรชั่น และนําไปสูการเขาถึงสินคาและบริการอื่นๆ
ในเครือ ไมวาจะเปนยอดสมาชิกของทรูวิชั่นส การโหวตผานทรูมูฟปหนึ่งเฉลี่ยไมต่ํากวา 10 ลานโหวต

และซีซั่นหลังๆ ยังขึ้นถึง 20 ลานโหวต
องอาจ ประภากมล ผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อธิบายถึงปรากฏการณที่ผานมาในการทําการตลาดใหกับกรณีรายการ
อคาเดมี แฟนเทเชีย โดยจากการถายทอดสดคอนเสิรตผานสถานีโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี กอปร
กับแพ็กเกจประหยัดดังกลาว จะทําใหยอดสมาชิกของทรูวิชั่นเติบโตมากกวา 10-15% และเชื่อวาจะมี
ผูชมเพิ่มขึ้น 50-100% การตัดสินใจ “สรางเอง ปนเอง” ยังผลตัวเลขยอดรายไดเขาสูบริษัทฯ กวา 100
ลานบาท กับการดูแลศิลปน12 คน นักลาฝนจาก AF ปรากฏกายตามงานแถลงขาวตางๆ เพื่อสรางสีสัน
อยูบอยครั้ง รวมถึงมากกวาครึ่งกลายเปน ‘พรีเซ็นเตอร’ ของแบรนดดัง อาทิ พัดชาและเปรี้ยว เปน
พรีเซ็นเตอรของแพนทีนและโอเลยของพีแอนดจี ตามลําดับ ออฟ-ศุภณัฐ เปนพรีเซ็นเตอรของใกลชิด
บอย วาน กุกไก โจ มิว เปนพรีเซ็นเตอรของฮอนดาคลิ๊ก โดยเฉพาะบอยรับบทพระเอกในละครทาง
สถานีโทรทัศนไอทีวีอีกดวย
เมื่อพิจารณาถึงรายไดจากผูสนับสนุน ลําพังรายไดจากสปอนเซอรหลัก 8 รายในฤดูกาลที่ 3
ของอคาเดมี แฟนเทเชีย ไดแก ทรู เปปซี่ ยํายําจัมโบ แพนทีน ลอริเอะ บี๊กซี เดอะ พิซซา คอมปะนี 1122
และฟอรด รายละ 10 ลานบาท ไดรายไดกวา 80 ลานบาท รวมถึงสปอนเซอรอื่นๆ อีก เฉพาะเครือ
ไมเนอรฯ ที่ร วมสนับสนุนรายการนี้เ ปนครั้งแรก นอกจากสปอนเซอรหลักคือ เดอะ พิซซา คอมปะนี
ที่มุงหวังสรางการรับรูและจดจําเบอรโทร 1112 แลว ยังปรากฏแบรนดจากไมเนอรฟูดส ทั้งซิซเลอร
สเวนเซ น ส แดรี่ ควี น และเบอร เ กอร คิ ง มาปรนเปรอนั กลาฝน อี กทั้ง ไดประโยชน จ าก Product
Placement อีกดวย นอกจากนี้โรงแรมในเครือ อยางอนันตรา หัวหิน รีสอรทแอนดสปาก็เปนที่เก็บตัว
กอนเขาบานAF3 ดานแบรนดเสื้อผาที่สนับสนุนเปลี่ยนไปทุกป จากอีเอสพี เปนเอทูแซด และลาสุดบอส
สินี่ จากไมเนอร ไดรับสิทธิ์ใหปรากฏบนสรีระนักลาฝนตลอด 24 ชม. ภายในบาน AF3 อีกทั้งออกคอล
เลกชั่นพิเศษสรางมูลคาเพิ่มใหกับแบรนดสินคา เพื่อกระตุนยอดขายอีกดวย สารินซิตี้ กับการเปน
ผูสนับสนุนดานสถานที่ถายทํา 2 ปติดตอกัน สราง Brand Awareness หรือความตระหนักใหกับ
ผูบริโภคพอสมควร แตเพื่อความหรูและเกมที่สนุกยิ่งขึ้น โฉมหนาของบานใหมจึงถูกเปลี่ยนไปเปนที่บาน
แมกโนเลีย แถบบางนา-ตราด ของเครือบริษัทซีพี ดวยมุมกลองที่เปลี่ยนแปลงไปภาพไมจําเจดูแปลกตา
ขณะที่ ทรู ฯ เปนสปอนเซอรม าตั้ งแตปแ รกจนถึง ปจ จุบัน อคาเดมี แฟนเทเชียเปน ตัวกระตุน ธุรกิจ
บรอดแบรนดใหเติบโต นับเปนตัวอยางของพลังแหง Media Convergence

ขอดีของเรียลลิตี้โชว 24 ชั่วโมง คือ การมีแฟนประจํากลุมหนึ่งเฝาชมหนาจอตลอดเวลา บุคคล
ที่ชมแลวเกิดความรูสึกคลั่งไคล จะเกิดภาวะที่เรียกวา ‘ดูจนติด’ หรือทุกครั้งที่เปดทีวี จะเกิดความรูสึก
ผูกพันกับผูเขาแขงขันในรายการโดยไมรูตัว ดังนั้นไมวา นักลาฝนหรือเด็กเอเอฟแตละคนจะหยิบจับ
สินคาที่เขามาเปนสปอนเซอร จนเขาขายโฆษณาแฝง ทั้งเสื้อผา แชมพู น้ําดื่ม อาหาร ปรากฏใหเห็น
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันในเวลา 3 เดือน ผูชมก็จะโอบรับเอาสินคาเหลานั้นเขาไปในมโนสํานึกดวย จน
บางครั้งผูชมบางคนเกิดความรูสึกอยากใชสินคานั้นตามนักแสดง การตอบรับของฝายผูบริโภคเชนนี้ทํา
ใหปรากฏการณรายการดังกลาวประสบสําเร็จและเปนที่สนใจของผูผลิตสินคาทั้งหลาย เจาของสินคา
ผูมีทุนจึงใหความสนใจและตองการเขามาสนับสนุนในรายการอยางตอเนื่อง การสนับสนุนของนายทุน
ผูผลิตสินคาเหลานี้ไดมาชวยแบงเบาภาระในดานงบประมาณการผลิตของบริษัททรูฯ ผูเปนนายทุน
ผูผลิตหลักผูใชงบประมาณการลงทุนในการผลิตรายการในแตละปไมต่ํากวา100 ลานบาท ในชวงแรกๆ
สปอนเซอรที่เขามาหลากหลาย และเนนการเขาถึงวัยรุน เชน เครือไมเนอร มีแบรนด Bossini, Tumi,
Swensens, The Pizza Company มีเครื่องดื่มเปปซี่ มีแชมพูแพนทีน เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพแบรนด
นอกจากนี้ยังมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมืองไทยประกันชีวิต ที่เปนสปอนเซอรมาตอเนื่องดวยเหตุผลการ
รีแบรนดใหเขาถึงวัยรุน

ภาพประกอบ 51 ตราสินคาของผูสนับสนุนหลักในรายการปฏิบัติการลาฝนที่ติดไว
บริเวณผนังหองในบานลาฝน แสดงใหเห็นถึงกลไกของฝายทุนในปฏิบัติการทํา
สินคาใหเขาสูมโนสํานึกของผูชมดวยการรับรูผานสื่อ

ภาพประกอบ 52 การโฆษณาขายสินคาและบริการแฝงในรายการปฏิบัติการลาฝน (‘Tie-in’)
เมื่อความนิยมเพิ่มขึ้น ปฏิบัติการลาฝน จึงไดโอกาสขยายเขาสูฟรีทีวี เริ่มจากสถานีโทรทัศน
ไอทีวี ในซีซั่น 2 จากนั้นไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 โมเดิรน ไนนที่เปนสื่อ ‘Mass’ หรือสื่อไป
ถึงมวลชนไดอยางรวดเร็ว ชวยใหการตอยอดทางธุรกิจในการ ‘ปน’ หรือสรางใหตัวแสดงในนามนักลาฝน
มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น จนกลายเปน ‘ศิลปนเอเอฟ’ นักแสดงกลุมดังกลาวนี้ประสบความสําเร็จจากการ
สนับสนุนของ ‘แฟนคลับ’ หรือผูชมที่คลั่งไคลและคอยตามเชียรตามงานตางๆที่ศิลปนเอเอฟไปปรากฎ
ตัว รวมไปถึงสนับสนุนในการซื้อสินคาและบริการที่อยูภายใตนามของเอเอฟ เชน การซื้อซีดีหรืออัลบั้ม
เพลงของนักลาฝน รวมไปถึงการไปเฝารอและเดินทางไปเปนกําลังใจเมื่อศิลปนเอเอฟไปแสดงคอนเสิรต
แสดงภาพยนตรหรือละครโทรทัศน หรือเปนพิธีกร ดีเจ ตามรายการตางๆ แฟนคลับบางรายยอมรับวา

การเดินทางไปสนับสนุนหรือซื้อสินคาของนักลาฝนหรือศิลปนเอเอฟถือเปนหนาที่หนึ่งในชีวิตประจําวัน
ถาไมไดทําจะรูสึกขาดอะไรไป
ดานผูมีสวนรวมกับรายการฝายตางๆ ไมวาจะเปน จามร จีระแพทย ฝายการตลาดของบริษัท
ทรูฯ ไดสรางชื่อในวงกวางจากรายการนี้ตั้งแตซีซั่นแรก และที่เดนชัดที่สุดคือ บรรดาครูๆ ทั้งหลาย อาทิ
ครูเปด-วาเนสซา จาก La Danse นอกจากนี้คอมเมนเตเตอรอยาง ครูเปด-มนตชีพ ศิวะสินางกูร ก็โดง
ดังขึ้นมาอีกครั้งจากเวทีนี้ เปนกรณีคลายคลึงกับเศรษฐา ศิระฉายาที่กลายเปนอาตอยใจดีในใจแฟนๆ
ปฏิบัติการลาฝนอันที่จริงแลวไมไดเปนเพียงปฏิบัติการลาฝนของหนุมสาวผูแขงขันเทานั้น หากแตเปน
การลาฝนของผูมีสวนรวมทุกๆ ราย ฝนที่จะทําเงิน ฝนที่จะสรางยอดขาย และฝนที่จะมีชื่อเสียงเฉก
เชนเดียวกัน เปนปรากฏการณที่ทรงอิทธิพลแหงวงการบันเทิงและเปนกรณีศึกษาที่ควรไดรับการอธิบาย
ให เ ห็ นถึ ง อิ ท ธิพ ลของพลั ง ทุนนิ ยมและบริโภคนิยมที่เ ปนฐานสําคัญ ของปฏิบัติการทําสิน คาใหเ ปน
วัฒนธรรม

ปฎิบัติการทําสินคาใหกลายเปนประเด็นทางการเมือง
“โหวต ไล ‘มารค’ เอเอฟ-ตนสังกัดยันสิทธิสวนบุคคล นายกฯติง มารคV11 ผูเขารวมการ
แขงขันรายการเรียลลิตี้ทรูฯ เอเอฟ7 โพสตขอความบนเฟซบุกสวนตัวโจมตีการทํางานของรัฐบาล กรณี
สั่งสลายการชุมนุมดวยถอยคําหยาบคายวาไมเหมาะสม”
(คมชัดลึก อังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553)

ภาพประกอบ 53 นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายวิทวัส ทาวคําลือ
ผูแขงขันในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย
ที่มา: หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553

พลัง ของศิลปะการแสดงผานสื่ออยางเรียลลิตี้โชว นอกจากมีอิทธิพ ลทําใหเ กิดการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนใหบริโภคสินคาแลว พลังของสื่ออาทิ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
และสื่ออินเทอรเนตทําใหเรียลลิตี้โชวไดกลายหัวขอของการสนทนาในชีวิตในสังคม ในอีกดานหนึ่งยัง
กอใหเกิดกระบวนการทําใหสินคากลายเปนประเด็นสําคัญทางการเมือง จากกรณี มารค V11 หรือนาย
วิทวัส ทาวคําลือ ผูเขาแขงขันรายการเรียลลิตี้โชว ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 7 โพสตขอความขับ
ไล น ายกรั ฐ มนตรี นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี วะใหออกจากตําแหนง ดวยถอยคําที่ห ยาบคายลงในชุม ชน
ออนไลน ‘เฟซบุก’ เมื่อครั้งเกิดกรณีเผาเมืองของผูชุมนุมเสื้อแดง หลังจากขอความแพรสะพัดออกไป
ชาวโลกไซเบอรตางวิพากษวิจารณ และสวนใหญแสดงความไมพอใจในการกระทําของวิทวัส พรอม
ตองการใหบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูผลิตรายการพิจารณาตัดสิทธิ์มารค V11 ออก
จากการแขงขันเรียลลิตี้โชว เรื่องราวของวิทวัสทําใหเกิดประเด็นตอเนื่อง
เมื่ อวั น ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ทําเนีย บรัฐ บาล นายอภิสิ ท ธิ์ เวชชาชี วะ อดี ต
นายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณถึงกรณีที่นายวิทวัส ทาวคําลือ หรือมารค อายุ 17 ป ผูเขาแขงขันรอบ
สุดทายรายการเรียลลิตี้ ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 7 หมายเลข วี 11 (V11) โพสตขอความใน เฟซบุก
สวนตัววิพากษวิจารณโจมตีการทํางานของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดวยถอยคําที่หยาบ
คาย เพราะสั่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงวา ตนยังไมไดอาน แตถาบอกวาหยาบคายก็คงไมเหมาะสมที่
จะอาน ในดานของผูบริหารของบริษัท ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย อธิบายวา การแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองของผูเขาแขงขันคนดังกลาว เปนเรื่องที่เกิดขึ้นกอนหนาที่จะเขารวมในรายการและเปนสิทธิ
การแสดงความคิดเห็นของแตละบุคคลทางบริษัท ทรู อคาเดมี แฟนเทเชียเปนรายการที่มุงเนนใหความ
บันเทิง ไมเกี่ยวของกับการเมือง ภายใตบานทรู เอเอฟ มีกฎที่ ‘นักลาฝน’ ตองปฏิบัติตามนับจากวันที่
กาวเขาบานทรู อคาเดมี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ไดแก เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของครู
และทีมผลิตรายการ ใหความรวมมืออยางเพียงพอกับครู และทีมงานในการทํากิจกรรมตางๆ ไมแสดง
กิริยาหรือวาจากาวราวตอเพื่อน ครู และทีมงาน ไมแทรกแซง กอกวน การเรียนการสอนหรือพัฒนาการ
ตางๆของกิจกรรมในเรียลลิตี้โชวอะคาเดมี ไมมีการติดตอกับผูแทนของสื่อ โดยมิไ ดรับอนุญาตจาก
ทีมงาน ไมพูดพาดพิงหรือใหรายแกบุคคลที่สาม ไมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไมพูดคําหยาบคาย
ซึ่งถานักลาฝนไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎ ในระหวางรายการดําเนินอยู ตลอด 12 สัปดาห ทางรายการ
มีสิทธิ์ที่จะปลดนักลาฝนเหลานั้นออกจากรายการไดทันที

จากกรณีของวิทวัส ทาวคําลือแสดงใหเห็นพลังของสื่อที่มีอํานาจรุนแรง และมีผลตอการตัดสิน
ชะตาชีวิตของบุคคลในสังคม นอกจากนี้กระบวนแบบและลักษณาการของเรียลลิตี้โชวกรณีปฏิบัติการ
ลาฝนยังแสดงใหเห็นถึงปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่เรียกวา “ปฏิบัติการทําสินคาใหกลายเปน
การเมือง” ที่มีตัวแสดงหลักจากรายการเปนศูนยกลางของการวิพากษวิจารณ นอกจากนี้ กรณีดังกลาว
อาศัยกระแสความดังของรายการสรางใหเกิดประเด็นเพื่อเชื่อมโยงและพาดพิงถึงความถูกตองในการ
กระทําของผูนําประเทศ จึงนับไดวาเรียลลิตี้โชวเปนปฏิบัติการที่มีบทบาทในระดับชาติ

สรุป
การวิเคราะหปฏิบัติการเรียลลิตี้โชวในฐานะปฏิบัติการทําสินคาใหเปนวัฒนธรรมจําเปนตอง
อาศัยแนวคิดเรื่อง ‘ระบบสัญญะภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนคุณคาของสินคา’ มาเปนแนวทางทํา
ความเขาใจโดยมีแนวความคิดที่สําคัญของฌอง โบดริยาร (Jean Baudrillard) นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสผู
นําเสนอบทวิพากษระบบสัญญะภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนคุณคาของสินคาที่ความหมายมิไดอยูที่
ตัวสินคา หากเปนนัยทางสังคมที่กํากับคุณคาเพื่อใหการแลกเปลี่ยนมีความหมายตอการบริโภคสินคา
นั้นๆ โบดริยารนําเสนอแนวคิดโดยผานการโตแยงทางทฤษฎีตอแนวคิดเรื่องสินคา (commodity) ผนวก
กับแนวคิดทางสัญวิทยา (semiology) เพื่ออธิบายการแปรสภาพรูปแบบทางสังคมสมัยใหมที่เกิดจากวิถี
การบริโภค
ประเด็นหลักของคําอธิบายของโบดริยารตองการแสดงใหเห็นถึงความจริงเกี่ยวกับการบริโภค
ในฐานะที่เปนหนาที่หนึ่งของการผลิต จึงมิไดเปนเรื่องของปจเจกบุคคล แตเปนเรื่องของสวนรวมโดยตรง
ทั้งหมด เชนเดียวกับการผลิตเชิงวัตถุ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อสินคาชนิดหนึ่งถูกผลิตขึ้นมา ยอมตองมี
คุณคาทางการใชสอย ฉะนั้นจึงถูกผลิตซ้ําเพื่อตอบสนองทั้งความตองการและความจําเปนตองใชของ
มนุษย ขั้นตอนนี้บงบอกวา การบริโภคคือปจจัยสําคัญที่อยูควบคูกับการผลิต อยางไรก็ตามสาระสําคัญ
ของการวิพากษของโบดริยารมิใชแคคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการผลิตและการบริโภค
หากเปนปจจัยพื้นฐานที่กําหนดคุณลักษณะของการบริโภคเชิงสัญญะ ที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหวาง
คุณคาทางการใชสอย (use value) และคุณคาทางการแลกเปลี่ยน (exchange value)
โบดริ ย าร ไ ด วิ พ ากษ แ นวคิ ด ของมาร ก ซ ใ นประเด็ น เรื่ อ งคุ ณ ค า ทางการใช ส อย โดยการให
ความสําคัญตอคุณคาทางการแลกเปลี่ยนที่เปนตัวกําหนดคุณคาของการบริโภค และคุณคานี้ไมไดเกิด
ภายใตตรรกะการแลกเปลี่ยนเดิมของมารกซ หากเกิดจากรหัสและความหมายที่สินคาชนิดหนึ่งจะไดรับ
การบริโภค นอกเหนือไปจากคุณคาทางการใชสอยของมันแลว ดวยเหตุนี้โบดริยารจึงไดนําเสนอการ

วิพากษเศรษฐศาสตรการเมืองเชิงสัญญะขึ้น เพื่อทําการวิพากษมูลคาการแลกเปลี่ยนอันเกิดขึ้นจากเกม
ของความหมายในสินคาที่ มากํากับคุ ณลั กษณะการบริโภคของมนุษย กลาวอีกนัยหนึ่ง การบริโภค
สินคาไมไดขึ้นอยูกับคุณคาของสินคาวามีประโยชนใชสอยอยางไร หากประโยชนใชสอยจะมีคาก็ตอเมื่อ
กระบวนการแลกเปลี่ยนบงบอกใหเห็นถึงความหมายทางสังคมที่กํากับสินคาอยู
ดังนั้นโบดริยารจึงไดกลาวถึงกระบวนการการบริโภคสินคาในฐานะที่เปนความหมายเชิงสัญญะ
ที่ไมมีวันสิ้นสุด และสงผลตอการดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภคใหมนุษยคํานึงถึงคุณคาที่เกิดขึ้นจาก
ความหมายที่สังคมหยิบยื่นให ดังนั้นการบริโภคจึงเปนปฏิบัติการเชิงสัญญะ ที่เขามากําหนดวิถีในการ
ดําเนินชีวิตของเรา ตรรกะการบริโภคสินคาอยูที่สัญญะ ในขณะที่โครงสรางของสัญญะคือ รูปแบบของ
สินคา เมื่อการแลกเปลี่ยนสินคาบนพื้นฐานของระบบสัญญะเกิดขึ้น การใหความหมายตอรูปลักษณ
ทางสัญญะจึงเปนสื่อกลางที่ทํางานควบคูกับการแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อการใชสอย ดังนั้น การบริโภคจึง
มีสถานะมากกวาความตองการเพื่อการดําเนินชีวิต ดังที่โบดริยารกลาวไววา “การบริโภคไมไดมีหนาที่
ทําใหเกิดความพึงพอใจของปจเจคบุคคลอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน...แตมันกลายเปนกิจกรรมทาง
สังคมอยางไมมีที่สิ้นสุด” (อางจากเกษม เพ็ญภินันท, 2549 :36-40)
กรณีการศึกษาเรียลลิตี้โชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนี้ ผูเขียนนําแนวคิดของโบดริยาร
มาใชวิเคราะหและทําความเขาใจเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย กรณีของรายการอคาเดมี แฟนเทเชียหรือ
ปฏิ บั ติ ก ารล าฝ น โดยเริ่ ม ต น สื บ ค น ธรรมชาติ แ ละระบบระเบีย บที่ กํ า กั บ เรี ย ลลิ ตี้ โ ชวก รณี ดั ง กล า ว
กอใหเกิดความหมายในชุมชนรูปแบบใหมที่เกิดจากทุกฝายที่เกี่ยวของในวงจรการบริโภคยอมรับรวมกัน
ไมวาจะเปนผูแสดง ผูชม นายทุนและผูผลิตสินคา เรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชียหรือเอเอฟมีธรรมชาติ
ในรูปลักษณของรายการโทรทัศนที่มีการถายทอดตอเนื่องกันทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งมีธรรมชาติ
ที่เอื้อตอการบริโภคอยางสมบูรณเพราะมาในรูปของสื่อโทรทัศนที่มีทั้งภาพและเสียง
นอกจากนี้เรียลลิตี้โชวยังทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง ทุกๆฝาย โดยแตละฝายตางกําหนด
ความหมายให กั น และกั น และร ว มอยู ใ นกระบวนการสร า งสิ น ค า ให อ ยู ใ นวิ ถี ชี วิ ต และ‘กลายเป น
ความคุนเคย’กับความหมายที่รวมกันประกอบสรางขึ้นมา ลองพิจารณากระบวนการแลกเปลี่ยนของ
ปรากฏการณ เ รี ยลลิ ตี้ โชว บ ง บอกให เ ห็ น ถึง ความหมายทางสั ง คมที่กํ ากั บอยู เริ่ ม ต น จากการสรา ง
ความหมายใหกับผูแขงขัน ผูไดรับการขนานนามวา ‘นักลาฝน’ หรือผูแสดงในปฏิบัติการดังกลาวพบวา
ถูกกําหนดความหมายในฐานะเปนศูนยกลางการบริโภค หรือเปน ‘สินคาหลัก’ ของกระบวนการผลิต
ฝายทุนและผูผลิตสินคาตางมอบคุณคาดวยการสรางภาพลักษณใหกับนักลาฝนกลายเปนสินคามีชีวิตที่

ชวนติดตาม ทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับนักลาฝนถูกนํามาแลกเปลี่ยนและแบงปนไปสูผูชมไมวาจะเปนเรื่องราว
ภูมิหลัง ภาพ เสียง บุคลิก ปฏิกิริยา การเคลื่อนไหว และความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ในดานของฝายทุนและ
ผูผลิตไดสงมอบความหมายและความสําคัญของการบริโภคสินคาผานตัวนักลาฝนไปสูผูชมผูบริโภค
โดยแทรกอยูในวิถีชีวิต อาทิ การแตงกาย การรับประทานอาหาร การพูดจา การผักผอนหยอนใจ เปนตน
ในสวนของนักลาฝนเองไดสอดแทรกความหมายเกี่ยวกับตนเองไปสูผูชม ดวยการประทับภาพลักษณ
ของผู มี ความมานะพยายาม ต อ งการเอาชนะอุ ป สรรคและประสบความสํ า เร็ จ ด วยความสามารถ
ในขณะเดียวกันยังแสดงอุปนิสัยที่มีความเปนปจเจกเพื่อกระตุนความพึงพอใจผูชมแตละกลุม
สําหรับในดานของผูชมมีการแลกเปลี่ยนความหมายโดยตั้งคาความสัมพันธระหวางตนเองกับนักลาฝน
โดยกําหนดความหมายใหกับนักลาฝนและสิ่งที่เกี่ยวของกับนักลาฝนเปนหัวขอหลักของการสนทนา
หรื อ ศู น ย ก ลางของจิ ต ใจ และกลายเป น สิ่ ง จํ า เป น ในชี วิ ต และในห ว งความคิ ด จะเห็ น ได ว า ระบบ
การแลกเปลี่ ยนความหมายของเรี ยลลิ ตี้โชว กรณี รายการอคาเดมี แฟนเทเชี ยนั้ น เป น มากกว าการ
แลกเปลี่ ย นเพื่ อ ประโยชน ใ ช ส อยแต เ ป น กระบวนการการบริ โ ภคสิ น ค า ในฐานะที่ เ ป น ความหมาย
เชิงสัญญะ และสงผลตอการดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภค ดังนั้นการบริโภคในกรณีของเรียลลิตี้โชวนี้
จึงเปนปฏิบัติการของการทําสินคาใหเปนวัฒนธรรมและกลายเปนกิจกรรมทางสังคมของไทยที่อาจ
ดําเนินตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
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บทที่ 8
เรียลลิตี้โชว ศิลปะการแสดงผานสื่อกับการสรางชุมชนจินตการ
บทนี้ ผู วิจั ยต องการตอบวั ตถุ ประสงคและคําถามการวิจัยขอ ที่ 3 ในประเด็น บริบทของ
โลกาภิวัฒนไดสงผลตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย และวัฒนธรรมดังกลาวไดกลายเปนเงื่อนไข
ตอการเกิดขึ้น และดํารงอยูอยางมีพลวัตของรายการเรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อใน
ประเทศไทย ขณะเดียวกันพลานุภาพของสื่อในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมไดสรางใหเกิดกลุมคน และ
ชุมชนรูปแบบใหมในสังคมไทย ทั้งนี้ ผูศึกษาไดจําแนกขอมูลไวเปนลําดับดังนี้
1. ความหมายและการกําเนิดของชุมชนจินตการกรณีเรียลลิตี้โชว
2. โครงสรางของชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว: กรณี ‘บานลาฝน’
3. กระบวนการรวมกลุมและกลยุทธการวางแผนสรางชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว
4. วิถีของสมาชิกในชุมชนจินตการ ‘บานลาฝน’
5. ปญหาและปจจัยที่กอใหเกิดความแตกแยกในชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว
6. การสรางเครือขายและกระบวนการธํารงไวซึ่งสัมพันธภาพในชุมชนจินตการ

1. ความหมายและการกําเนิดของชุมชนจินตการกรณีเรียลลิตี้โชว
เรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย นอกจากจะเปนปฏิบัติการทําสินคาใหกลายเปน
สวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยแลว จากการศึกษาผูวิจัยพบวาสงผลใหเกิดชุมชนที่มี
รูปแบบและความหมายแตกตางจากชุมชนในกรอบแนวคิดของอดีตตามความหมายที่ถูกอธิบายไวใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตวา “ ชุมชน หมายถึง หมูชน กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัย
อยูใน ‘อาณาบริเวณเดียวกัน’ และมีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเปนความหมายที่ถูกใชในการอธิบายความ
เปนชุมชนที่สถิตอยูกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนหลัก ขณะเดียวกันลักษณะของชุมชนตามนัยยะขางตนก็ได
ถูกขยายความสู การอธิ บายในบริ บทที่แ ตกตางกัน อาทิ การอธิบายคําวาชุม ชนในคูมือการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อการพัฒนา โดยชยันต วรรธนะภูติเปนผูใหความหมายไววา
‘ชุมชน’ มีความหมายในระดับเดียวกับคําวา “สังคมหมูบาน” คือ เปนหนวยของสังคมหรือหนวย
ทางการปกครองขนาดเล็กในระดับพื้นฐานที่มีการรวมกันของกลุมคนจํานวนหนึ่งในพื้นที่แหงหนึ่ง เพื่อ
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุที่มี คนกลุมดังกลาวมาอาศัยอยูรวมกัน

220

ใชทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซึ่งกันและกันขึ้น มีองคกร หรือ สถาบัน
ของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ ทั้งนี้ชุมชนหมายถึง สังคมขนาดเล็ก ในชนบทที่ยังไมพัฒนาหรือสังคม
หมูบา น ที่ส มาชิ กของสังคมยังมี ความสัม พันธ แบบเครือ ญาติ และยังรัก ษาแบบแผนการดํารงชีวิ ต
บางสวนได (ชยันต วรรธนะภูติ. 2536 : 44)

คํา อธิ บายข า งต น เป น การอธิ บายความหมายของชุ ม ชนในมิติ ที่ แสดงให เ ห็ น วา ชุม ชนคื อ
ปรากฏการณที่สถิตอยูกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนหลัก อยางไรก็ตาม ชุมชนยังมีความหมายที่หลากหลาย
นอกเหนือไปจากความหมายขางตนที่ผนึกตัวอยูกับพื้นที่ทางกายภาพเทานั้น ชุมชนยังไดรับการอธิบาย
ในมิติที่เกี่ยวของกับการผนึกตัวกับสํานึกความเปนชาติ หรือ ชาตินิยมของประชาชน อันเกิดจากการที่รัฐ
หรือผูนําทางการเมืองไดใชเครื่องมือตางๆ ผสานใหสมาชิกของสังคม ซึ่งแตเดิมไมมีความรูสึกผูกพัน
รวมกันเลย ใหมีทัศนะใหมที่สํานึกวาตนเองเปนสมาชิกของ ‘รัฐชาติ’ และมีความภักดีและตระหนักวา
ตนมีหนาที่ที่ปฏิบัติตอรัฐชาติ ประวัติศาสตรชาติ ภาษาประจําชาติ ธงชาติ อนุสาวรีย วีรบุรุษ พิพิธภัณฑ
ทีมฟุตบอล สายการบิน ธนบัตร ฯลฯ ลวนแลวแตเปนเครื่องมือที่ถูกใชเพื่อสราง ‘ชุมชนในจินตนาการ’
ชุมชนในลักษณะนี้เบนเนดิค แอนเดอรสัน ขนานนามวา ‘ชุมชนจินตกรรม’ (Imagined Communities)
ซึ่งชาติถูกจินตนาการขึ้นมาเปนชุมชน (communities) เพราะกลุมชนที่มีแนวคิด ความเชื่อ มีศูนยกลาง
ความเปนชาติ ดังในกรณีของชาติไทยที่ถูกทําใหมีความคิดวาเปนญาติพี่นองกัน แมภายในชาติจะเกิด
ความไม เ สมอภาคกั น มี ก ารกดขี่ บั ง คั บ ขู ดรี ด เอาผลประโยชน แต ระบบการอยูร วมกัน ฉัน พี่น อ ง
ดังกลาวนี้ที่ทําใหเปนไปไดวาผูคนจํานวนหลายลานคนเต็มใจที่จะยอมสละชีพ เพื่อจินตนาการอันมี
ขอบเขตจํากัดนี้ (เบน แอนเดอรสัน. 2552)
ในขณะที่เบน แอนเดอรสัน อธิบายชุมชนที่เกิดใหมดวยมิติของความเปนชาติ ชิเกฮารุ ทานาเบ
ไดอธิบายความหมายของชุมชนในมิติที่เกิดจากความพยายามในการดิ้นรนแสวงหาทางออกจากปญหา
ของคน หรือกลุมคนที่มีประเด็นปญหารวมกัน ทานาเบไดอธิบายใหเห็นวาปรากฏการณของการเกิดขึ้น
ในการรวมตัวของผูคนในระดับเล็กจนกลายเปนชุมชนใหมนั้น เกิดจากบุคคลในชุมชนดังกลาวมีปญหา
รวมกัน ปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นถึงชุมชนในความหมายที่ทานาเบอธิบาย อาทิ กลุมผูติดเชื้อเอดส
กลุ มพ อค าในตลาดที่ รวมตั วกั นต อสูกับนายทุน ใหญ กลุมสาวโรงงานที่ถูกเอาเปรียบ กลุม ชาวนาที่
ตองการแสวงหาชุมชนในอุดมคติที่ไมมีการกดขี่ ฯลฯ กลุมคนที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จึงเปนตัวอยางของ
ชุมชนที่ผูคนจินตนาการขึ้นมาเอง เปนชุมชนในอุดมคติที่ผูคนรวมกันทําความดี หรือชวยกันแกปญหา
ตางๆที่กําลังเกิดขึ้นในทุกขณะ รวมทั้งยังเปนชุมชนที่ไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของรัฐ
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ซึ่งทานาเบเรียกชุมชนดังกลาวนี้วา ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Community) (Tanabe. 2008
: 10-11) ตัวอยางชุมชนขางตนไดแก ชุมชนจส. 100 เปนชุมชนเสมือนจริงทางอากาศผานสื่อวิทยุ ที่ทํา
ใหคนรวมตัวกันแกปญหาของชุมชนในเรื่องตางๆที่ผูขับขี่รถยนตบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ประสบร วมกั น ต อมาเมื่ อสื่ ออิน เตอรเ น็ ตมีบทบาทมากขึ้น พัน ธุทิพ ยดอทคอม (www.pantip.com)
กลายเปน ชุมชนอินเตอรเน็ตขนาดใหญ ไดเกิดกรณีของ "ผูหญิงชื่อแกว" ซึ่งเปนผูติดเชื้อ ที่เขียนบอก
เลาเรื่องราวของเธอ และชีวิตประจําวัน เผยแพรในกระดานขาวหรือเว็บบอรด (web-board) จนมีผูอาน
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลใหเว็บดังกลาวลม สมาชิกเหลานี้กลายพัฒนาความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
และความผูกพันกับแกว รวมทั้งใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และติดตามอาการปวยของเธอ ตลอดจน
อารมณของเธอที่ผันแปรไปตามสถานการณตางๆ เชน การไปรวมงานศพแฟนของเธอที่ตายเพราะเอดส
ในที่สุดเธอไดยินยอมที่จะออกจากชุมชนเสมือนจริงชั่วคราวเพื่อมาพบผูที่เธอไดสรางความสนิทสนม
ใกลชิดดวยผานอินเตอร และมีหนังสือที่ไดเขียนวิเคราะหเรื่องนี้ไว รวมถึงมีการเขียนบทความทาง
วิชาการดวยเชนกัน
ในแนวทางการศึกษา ของเบญจพร ดีขุนทศ ในงานวิจัยเรื่องลิเกวิก คนจนเมือง กับการ
ประกอบสรางชุมชนทามกลางชีวิตรวมสมัยในกรุงเทพมหานคร ก็ไดนําเสนอแนวคิดที่สะทอนใหเห็น
กระบวนการของความทั น สมั ยที่ ส ง ผลต อวิ ถี ชีวิ ต ของผู คนในระดั บกลุ ม อย า งน อ ยสองประการคื อ
ประการแรก ความทันสมัยไดกอใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมรูปแบบใหมๆ ขึ้นเพื่อนําเสนอตัวตน
อัตลักษณ และรูปแบบการดําเนินชีวิต (life style) ที่แตกตาง นําไปสูการขยายความหมายของคําวา
“ชุมชน” จากความหมายเดิมที่วางอยูบนเงื่อนไขของการมีพื้นที่ทางกายภาพที่ชัดเจนแนนอน หรือมีวิถี
การผลิตรวมกัน มีโครงสรางทางสังคมซึ่งกําหนดหนาที่ใหสังคมกาวไป มาเปน “ชุมชน” ในความหมาย
ของเครือขายทางสังคมที่รวมตัวกันผานกิจกรรมการแสดง ศิลปะการแสดงในรูปของ “ลิเกวิก” เปน
กิจกรรมที่ผูแสดงกับผูชมประกอบสรางรวมกัน ไดเปดเผยใหเห็นชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งของกลุมชนชั้น
กลางระดับลางในกรุงเทพฯ ประการที่สอง ปรากฏการณวัฒนธรรมนี้ยังสะทอนใหเห็นวิธีการที่กลุมคน
ดังกลาวนํามาใชในการสรางเครือขายทางสังคมเพื่อเปดพื้นที่ใหตนเองมีที่อยูที่ยืนทามกลางชีวิตเมือง
โดยอาศัยกิจกรรมการชมลิเกที่แตละคนคุนเคยมาเปนตนทุนในการสรางความสัมพันธ อันถือเปน
“ตนทุน” ที่ไมตองลงทุนในการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงตนเองมากนัก การพยายามทําความเขาใจชีวิต
รวมสมัยของ “คนตัวเล็กตัวนอย” ในสังคมชานเมืองกรุงเทพฯ
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กรณีของเรียลลิตี้โชวไดกอใหเกิดชุมชนในความหมายใหมที่มีความแตกตางไปจากความหมาย
ขางตน ชุมชนที่เกิดจากเรียลลิตี้โชวแสดงใหเห็นปรากฏการณของการเคลื่อนที่ของผูคนและวัฒนธรรม
ในโลกยุคใหมที่พรมแดนของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเปดกวางและเชื่อมโยงติดตอกับชุมชนอื่นๆไดอยาง
รวดเร็วและหลาก หลายรูปแบบมากขึ้น และเปนชุมชนอันเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่หลาก หลาย
ทั้งในดานของภูมิหลัง วัย ฐานะ การศึกษา อาชีพ ตลอดจนพลังของทุนที่แตกตางกันแตมีความสนใจ
และมี ‘อุดมการณรวม’ ในสิ่งเดียวกันที่ปรากฏเกี่ยวกับรายการเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชียดังที่
เศรษฐพร กนิษฐานนทไดแสดงทัศนะไว
เรียลลิตี้โชวทําใหเกิด community ที่แปลกประหลาด การมีแฟนคลับไมใชเรื่องใหมมีมาตั้งแตไหน
แตไรแลว การที่คนชื่นชอบดารา มีการติดตอคุยกันก็มีลักษณะเชนนี้มาตั้งแตอดีต เพียงแตวันนี้มี การ
ขยาย และชัดเจนมากขึ้นดวยการสื่อสารที่ทันสมัย ดวยการติดตามที่งายขึ้น เขาถึงคนที่เราชื่นชอบไดงาย
ขึ้น ดาราในเรี ยลลิตี้โชว อย างเอเอฟไมใช ลัก ษณะที่ เรี ยกวา ‘ซุป ตา’ แฟนคลับไมต างจาก ‘แม ยก’
เหมือนกันเพียงแตคําเรียกที่ตาง คําวาแมยกเหมือนวาเปนในกรณีของลิเก หรือนักรอง แตจริงๆแลวแฟน
คลับกลุมเอเอฟมีพฤติกรรมที่ไมใชแมยก แฟนคลับนั้นมีหลายคนและไมไดหวงพระเอกคนนี้ไวเปนของเขา
คนเดียว แตเด็กเอเอฟเปนของแฟนคลับทั้งกลุม เปนความผูกพันธุของแฟนคลับกับตัวเด็กคนนั้นตั้งแตอยู
ในบาน อาจเกิดจากการชื่นชอบนิสัย (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554: สัมภาษณ)

ลักษณะของชุมชนดังกลาวอาจตรงกับแนวคิดของทานาเบในเรื่อง ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining
Community) ที่ไดอธิบายไววา ชุมชนคือ สิ่งประกอบสราง (community as a construct) มิใชสิ่งที่เปน
มรดกตกทอดมาจากอดีต ดังนั้นความเปนชุมชนจึงถูกสรางใหมอยูตลอดเวลาทั้งจากตัวสมาชิกเองและ
จากบุคคลภายนอกที่เขามามีสวนตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น เปนชุมชนที่ผูคนจินตนาการขึ้นมาเอง
เป น ชุ มชนในอุ ดมคติ ที่ผู คนร วมกั น ทํ าความดี หรือชวยกัน แกปญ หาตางๆที่กําลัง เกิดขึ้น ในทุกขณะ
รวมทั้ ง ยั ง เป น ชุ ม ชนที่ ไ ม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จากการกระทํ า ของรั ฐ ซึ่ ง แนวคิ ด ดั ง กล า วนี้ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
ปฏิบัติการที่แตกตางของสมาชิก และมีแกนหลักในขอเสนอที่มองเห็นศักยภาพของ ‘คนเล็กๆ’ ในการ
สรางปฏิบัติการใหตนเองสามารถเผชิญกับปญหาหรือวิกฤตในชีวิตได (ทานาเบ, 2008)
ชุมชนที่เกิดจากการติดตามชมเรียลลิตี้โชวผานสื่อโทรทัศนนั้นแมจะมีลักษณะบางประการที่
ใกล เคียงกับสิ่งที่ทานาเบเสนอทัศนะไว อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาจุดเริ่มตนของ
การรวมกลุมหรือสรางชุมชนกรณีเรียลลิตี้โชวนั้น มีขอแตกตางจากชุมชนจินตการอื่นๆ ตามขอเสนอของ
ทานาเบที่กลาวถึงชุมชนจส. 100 หรือชุมชนผูติดเชื้อ HIV ซึ่งมีจุดกําเนิดของชุมชนจากการรวมกลุมของ
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ผูคนที่มีอุดมการณรวมกันในการแกปญหาตางๆในสังคม สําหรับกรณี ของชุมชนจินตการที่เกิดจาก
เรี ยลลิ ตี้โชว นั้ นมีลั กษณะที่ แ ตกต างกล าวคือ ชุม ชนเรียลลิตี้โชวเปน ชุม ชนที่เ กิดขึ้น จากการชมหรือ
บริโภคศิลปะการ แสดงรูปแบบใหมที่มีการนําเสนอสิ่งที่เรียกวา ‘ความจริง’ ผานสื่อ โดยสิ่งที่ปรากฏสู
สายตาผู ชม คื อ ภาพพฤติ กรรมและปฏิ กิริยาของผูแสดงในรายการเรียลลิตี้โชวที่ผานกระบวนการ
ประกอบสรางความจริงจากฝายทุนผูผลิตและทําหนาที่กระตุนความรูสึก และความตองการของผูชม
รวมทั้งขับเคลื่อนและสนับสนุนใหเกิดการสรางความรูสึกนิยมชมชอบและคลั่งไคล จนในที่สุดกาวไปสู
ภาวะที่ผูชมตองการการยึด ‘ผูแสดง’ ในรายการเรียลลิตี้โชวเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือเปนศูนยกลาง
ของการรวมกลุม จนนําพาไปสูการประกอบสรางชุมชนที่เกิดจากการจินตนาการรวมกันของผูแสดง
ผูชม และฝายทุนผูสนับสนุนใหเกิดกระบวนการบริโภคทุกองคประกอบที่เกี่ยวของของเรียลลิตี้โชว

2. โครงสรางของชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว : กรณี ‘บานลาฝน’
เมื่ อ ชุ ม ชนจิ น ตการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ก อ ตั ว ขึ้ น จากการศึ ก ษาพบว า ชุ ม ชนจิ น ตการดั ง กล า วนี้ มี
ลักษณะรวมหรือลักษณะพิเศษของชุมชนที่แตกตางไปจากชุมชนอื่นโดยเฉพาะในดานของโครงสราง
ชุมชนกลาวคือ โครงสรางของชุมชนเรียลลิตี้โชวแบงออกเปนชุมชนยอยหรือกลุมเล็ก กลุมนอย กระจาย
ตัวออกไปเปนจํานวนมาก กลุ มย อยดั งกลาวนั้นวาเรียกวา “บาน” ซึ่ง ในแตละบานจะมีชื่อเรียกที่
แตกต างกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กับ ป จ จั ยในด านความรูสึกและความชื่ น ชอบที่มี ตอผูแ ขง ขั น หรือ ผูแสดงใน
รายการเรียลลิตี้โชว อาทิ ชุมชนยอยที่ชื่นชอบผูแสดงเพียงคนเดียวจะเรียกวา ‘บานเดี่ยว’ เชน กรณีของ
บานตี๋ บานรอน บานที บานซานิ ฯลฯ เปนตน
สําหรับชุมชนยอยที่ชื่นชอบผูแสดงสองคน จะเรียกวา ‘บานคู’ นอกจากการแบงตามความนิยม
ในตัวผูแสดงในเรียลลิตี้โชวแลวในบางกรณีการรวมกลุมในแตละชุมชนยอยยังอาจแบงตามจินตนาการ
ของผูชมผูคลั่งไคลและตองการใหเกิดความสัมพันธระหวางผูแสดงตามที่ตนปรารถนาในลักษณะนี้จะ
เรียกวา ‘บานจิ้น’ หรือเปนบานที่เกิดจากกระบวนการทางความรูสึกและจินตนาการใหผูที่ตนชื่นชอบมี
ความสัมพันธกัน เชนกรณีของ บานกรีนปม เปนตน ดังคําอธิบายของดาว สมาชิกหลักในชุมชนจินตการ
‘บานรอน’ วา “บานเดี่ยว คือ เชียรนองคนเดียวเปนบานหลัก บานคู คือ เชียรเปนคู แยกเปนหลายแบบ
เชน คูเพื่อน คือ เปนบานที่ชอบนองสองคนที่เปนเพื่อนซี้กัน แลวก็มีบานจิ้นกัน คือ บานที่นองกุกกิ๊กกัน
หรือแฟนคลับจับคูให บางคลับเนี่ยบานจิ้นเปนบานหลัก” (ดาว. 2554: สัมภาษณ)
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บานใหญ หมายถึงบานในเว็บไซดนี่เขาเรียกวา ‘บานใหญ’ สวนกระทูในพันธุทิพยเรียกวา ‘บานเล็ก’
บานแยกยอยก็มี บางคนชอบเชียรคู เชน บานรอน-กรีน, รอน-นัททิว ‘บานจิ้น’ (บานที่สรางกระแสวาเด็ก
ชอบพอกัน) เสียงก็ไมแตกนะ เขาก็ยังโหวตให แบบวาถานองบานเขาหลุด เขาก็มาโหวตคนที่ยังอยู ก็
สามารถขอคะแนน ขออะไรไดหมด บางทีก็มากันหลายๆสาย ใครถนัดอะไร รูจักสายไหน ก็ไปดึงมา ของ
พี่ก็จะไดสายผูใหญ นองเด็กๆก็ดึงสมาชิกที่เปนเด็กๆ ถาเปนผูใหญหนอยก็จะเปนคุณปา เปนครูใหญ
ประจํากระทู (ฮันนี่, 2553: สัมภาษณ)

2.1 สมาชิกและบทบาทหนาที่ในชุมชนจินตการ
ชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชวกรณีอคาเดมี แฟนเทเชียประกอบดวยสมาชิกสามกลุมใหญ คือ
กลุม ผูแสดง กลุมผูชมหรือผูบริโภค และกลุมนายทุน ผูผลิตสินคา สมาชิกแตกลุมทําหนาที่แตกตางกัน
แตเปนองคประกอบสําคัญในการจัดตั้ง และกําหนดทิศทางของชุมชน
กลุมที่ 1 กลุมผูแสดง : ศูนยกลางแหงความคลั่งไคล

ภาพประกอบ 54 ณัฐ ศักดาทร นักลาฝนในรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย ผูกลายเปน
ศูนยกลางแหงความคลั่งไคล ดวยการสนับสนุนของแฟนคลับที่ตามไปใหกําลังใจ
ที่มา: ThaiPR.net
จากการศึกษาเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียพบวา ผูแสดงหรือที่ไดรับการขนาน
นามวา ‘นักลาฝน’ เปนหนึ่งในองคประกอบสําคัญในการเกิดชุมชนจินตการ ผูแสดงทําหนาที่เปนจุด
กําเนิดและศูนยรวมจิตใจและความรูสึก รวมทั้งมีฐานะเปนจุดกําเนิด ‘เรื่องราว’ อันเปนสาระสําคัญ
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ใหกับการรวมกลุมของผูชม หนาที่ของผูแสดงในฐานะของสมาชิกชุมชน ถือเปนหนาที่สําคัญที่ตอง
แสดงบทบาทและถายทอดเรื่องราวของตนใหเปนที่ยอมรับ และเปนไปตามความคาดหวังของผูชมและ
ฝายทุน จากการคนควาขอมูลจากเอกสารและขอมูลสนามตั้งแตมีการออกอากาศรายการเรียลลิตี้โชว
อคาเดมี แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1 ถึงปจจุบันพบวา นักลาฝน หรือนักแสดงหลักของเรียลลิตี้โชวรายการ
ดังกลาวนั้นลวนเปนเยาวชนอายุตั้งแต 15-25 ปผูถูกคัดเลือกมาจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย มี
ความหลากหลายในดานภูมิหลัง ฐานะ ความเปนอยูในครอบครัว ตลอดจนการเลี้ยงดู พื้นฐานความรู
ความสามารถในดานการแสดง การขับรอง และการเตน
นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามแตกต า งในด า นทั ศ นคติ ค า นิ ย ม ความเชื่ อ ตลอดจนพฤติ ก รรมการ
แสดงออก และวุฒิภาวะทางอารมณ ฯลฯ อยางไรก็ตามเยาวชนเหลานี้มีภาพความเปนตัวแทนของแต
ละภูมิภาคประทับมากับบุคลิกภาพสวนบุคคล เยาวชนสวนใหญที่มารับคัดเลือกเปนนักแสดงหลักใน
รายการเรียลลิตี้โชวมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ ‘ทําตามความฝน’ ที่ตองการจะประสบความสําเร็จในการ
เปนนักรอง นักแสดง หรือทํางานในวงการบันเทิงของไทย นอกจากนี้มีเยาวชนบางคนที่มีจุดประสงคใน
การเขามารับคัดเลือกเพื่อจะไดรับโอกาสในการทํางานและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหตนเองมีชื่อเสียงและเปน
ที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งยังเปนหนทางใหสามารถชวยเหลือคาใชจายในครอบครัวได “ตอนแรกกะจะ
ยังไมมา แตพอแมอนุญาตก็เลยมาออดิชั่น ตอนนั้นตื่นเตนมาก แตก็ไมประมาทนะ หนูก็เหมือนคนอื่นๆ
ที่มาตามหาฝนของตัวเอง ยิ่งมีคนมาวาอะไร เราก็ยิ่งพิสูจนใหเขาเห็น” (ปานทองบุญทอง-กุญแจซอล,
2552)
“อยากเปนศิลปน อยากมีเพลงเปนของตัวเอง อยากรองเพลงที่เปนการเปนงาน รองเพลงที่
สามารถทําเงิน ประกอบอาชีพ ทําใหตัวเองและครอบครัวภูมิใจวา ไดสามารถขึ้นเวทีใหญๆไดมีอัลบั้ม
การที่ไดมีเพลงเปนของตัวเองมันเปนความฝนของคนรองเพลงทุกคนอยูแลว เหมือนคนรักการแสดงที่มี
ความอยากขึ้นเวทีแสดง ไมใชเรียนไปเรื่อยๆและไมมีโอกาสไดแสดงเลย อยากอยูในสปอตไลทบาง
เพราะฉะนั้นก็เลยมาสมัครเอเอฟดูวา นี่คือเปนโอกาสใหเราไดทําที่เราอยากทํา และหวังไว” (นิธิวัชร ตัน
ติภัสรสิริ- กรีน, 2554)
“หนูอยากเปนนักแสดง รองเพลง อยากแสดง อยากหาเงินเพราะพอแมอายุมากแลว จึงอยาก
ชวยที่บานคิดวาการมาสมัคร และการเขาสูวงการบันเทิงจะชวยได ประกอบกับคุณพอก็อยากใหสมัคร”
(กาญจนคณึง เนตรศรีทอง-มีน, 2554)
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การแสดงออกถึงความชื่นชม และใหการสนับสนุนผูแสดงในเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี
แฟนเทเชียนั้นเทากับเปนเครื่องยืนยันใหเห็นถึงคานิยมของผูชมที่มีตอผูแสดงที่มีความสามารถและทํา
หนาที่เปนภาพแทนของ“ลูกหลาน” ในอุดมคติที่นับวันจะเริ่มหดหายไปในสังคมบริโภคนิยมของไทย
กลุมที่ 2 กลุมผูชม : ภาพแทนการโหยหาความดีงามและความสุขที่ขาดหายในสังคม
บริโภคนิยม
จากการวิจัยสนามพบวาผูติดตามชมและใหการสนับสนุนผูแสดงเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคา
เดมีแฟนเทเชียมีความหลายหลาย สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุตั้งแต 10-70 ป มี
การศึกษาในระดับตั้งแตต่ํากวามัธยมไปจนถึงระดับสูงกวาปริญญาตรี ผูชมเรียลลิตี้โชวประกอบอาชีพ
หลากหลายอาทิ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา พนั ก งานบริ ษั ท ค า ขาย ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ข า ราชการ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ แมบาน ฯลฯ และจากงานวิจัยของณัฎฐชา วงษวานิชยังไดแบงกลุมผูชมเรียลลิตี้โชวกรณี
รายการอคาเดมีแฟนเทเชียในประเทศไทยตามลักษณะการมีสวนรวมและสามารถจําแนกผูชมออกได
เปน 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 คือ กลุมผูชมที่รับชมรายการผานสื่อโทรทัศนเปนหลัก (Mediated Experience) โดย
มิไดมีประสบการณตรงกับนักแสดงในรายการผูชมกลุมนี้เขาไปมีประสบการณกับรายการในฐานะที่เปน
เวทีของการสรางความบันเทิง โดยมิไดพยายามเขาไปมีประสบการณตรงกับนักลาฝนแตอยางใด ซึ่งใน
แตละครั้งเปนความพึงพอใจของผูชมรายการเรียลลิตี้โชวอคาเดมี แฟนเทเชียที่อาจจะเขามามีสวนรวม
ดวยการโหวตใหแกนักลาฝนที่ตนเองชื่นชอบเปนหลัก ทั้งนี้ผูชมกลุมนี้จะไมสนใจที่จะรูจักตัวตนของ
นักลาฝนหรือนักแสดงในรายการ รวมทั้งไมเขาไปตอยอดความสัมพันธกับนักลาฝนเมื่อรายการจบลง
กลุมที่ 2 คือ กลุมผูชมที่รับชมรายการผานสื่อโทรทัศนและเกิดความชื่นชอบจนตัดสินใจเขาไปมี
ประสบการณตรง (Direct Experience) มากขึ้นดวยการสรางความสัมพันธกับผูแสดง กลุมผูชมกลุมนี้
มองวานักลาฝนที่ตนชื่นชอบมีความพิเศษกวา “ดารา” เปนผลใหผูชมกลุมนี้เริ่มเขามามีสวนรวมผาน
เว็บไซดตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันจนทําใหเกิดความแนนแฟนขึ้นภายในกลุม
ผูชมระดับนี้แสดงใหเห็นถึงการเปนแฟน (fandom) ที่จะเขมขนขึ้นจนสามารถเรียกกลุมของตัวเองวา
“แฟนคลับ” ไดอยางชัดเจน แมแฟนในกลุมนี้จะพยายามใชเวลาวางจากการทํางานหรือการปฏิบัติ
ภารกิจในชีวิต ประจําวันในการติดตามนักลาฝนที่ตนชื่นชอบ
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กลุมที่ 3 คือ กลุมผูชมที่รับชมรายการผานสื่อโทรทัศนและเกิดความชื่นชอบจนตัดสินใจเขาไปมี
ประสบการณตรง แตมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากกลุมที่สอง คือ ผูชมกลุมนี้ไดใหรายการเขามาเปน
สวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน เชน การเสียสละในชีวิตประจําวันของตน รวมทั้งเวลาของงานตนเพื่อไป
ติดตามใหกําลังใจนักลาฝนหรือนักแสดงที่ตนชื่นชอบ (ณัฎฐชา วงษวานิช, 2553)
ในกรณีของกลุมผูชมที่มีสวนรวมโดยตรง นอกจากการแบงกลุมผูชมเรียลลิตี้โชวตามลักษณะ
ของการตัดสินใจเขาไปมีประสบการณตรงตามงานวิจัยของณัฎฐชา วงษวานิชขางตนแลว กลุมผูชม
เรียลลิตี้โชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชียยังสามารถการแบงเปนอีกลักษณะหนึ่งตามอัตลักษณทางสังคม
โดยสามารถจําแนกเปน 2 กลุมใหญคือ กลุมแฟนพันธุแทผูภักดี กลุมแมยกตัวจริงหรือผูมีพระคุณ
1. กลุมแฟนพันธุแทผูภักดี หมายถึง กลุมผูชมที่ติดตามชมรายการเรียลลิตี้โชวเปนประจํา แต
มิไดมีเงินมากพอที่จะสนับสนุนในคาใชจายเรื่องใหญๆ ผูชมกลุมนี้จะทําหนาที่ในการสรางฐานขอมูล
เกี่ยวกับนักลาฝนหรือผูแสดงในรายการ และจัดทําขอมูลลงบนสื่อออนไลนหรือเว็บไซด เว็บบอรดตางๆ
รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของนักลาฝนทุกฝกาว และนํามาถายทอดและแลกเปลี่ยนใหแฟนพันธุ
แทคนอื่นๆไดรับขอมูลเชนเดียวกันทั้งในดานภาพและขอความ เรื่องราวที่เกี่ยวของกับนักลาฝน
2. กลุมแมยกตัวจริงหรือผูมีพระคุณ หมายถึง กลุมผูชมผูมีฐานะ มีเงิน ตองการสนับสนุนคนที่
ดอยโอกาสกว า บางรายมี ชี วิตครอบครั วที่ไ มส มบูรณ หรือมีความคาดหวัง กับสมาชิกในครอบครัว
คอนขางสูง แตมิไดรับการตอบสนอง เชน ไมไดรับความสนใจหรือความอบอุนจากสามีและลูก จึงใหการ
สนั บสนุ น และอุ ปถั ม ภ นักล าฝ นเพราะต องการเห็น เด็กที่ ตนเองใหการชวยเหลือ มีโอกาสและไดรั บ
ความก า วหน า และในอี ก ทางหนึ่ ง สามารถทดแทนความรู สึ ก และความสั ม พั น ธ ที่ข าดหายไปจาก
ครอบครัว ผูชมในกลุมนี้มั กให การช วยเหลือดวยเงินจํานวนมาก โดยใชเงินไปกับการโหวตเพื่อชวย
นักลาฝนใหไมตองออกจากรายการ จากการศึกษายังพบวาแมยกหรือผูมีพระคุณบางรายใชเงินไปใน
การสนับสนุนหรือโหวตใหนักลาฝนมากกวา 1 ลานบาทและเมื่อจบรายการผูชมกลุมนี้ยังคงชวยเหลือ
ดานการเงิน ซื้อเครื่องแตงกาย สิ่งของตางๆ รวมไปจนถึงรถยนต บาน และบางกรณีใหเปนเงินเดือน
ประจํากับนักลาฝน เมื่อมีงานพิธีตางๆผูชมในกลุมนี้ไดมอบเงินใสซองเพื่อสนับสนุนใหกิจกรรมของนัก
ลาฝนสําเร็จลุลวง
บุคคลที่ติดตามชมและใหการสนับสนุนผูแสดงทั้งในและนอกรายการเรียลลิตี้โชวจนสามารถ
รวมกลุมทํากิจกรรมตางๆรวมกัน มีคําใชเรียกแทนบุคคลดังกลาวนี้วา “แฟนคลับ” ซึ่งเปนคําที่ถูกขนาน
นามจากสังคมภายนอก แตสําหรับคําเรียกสมาชิกภายในกลุมเมื่ออยูในชุมชนจะมีคําเรียกที่แตกตางไป
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จากการมองของสังคมกลาวคือ สมาชิกจะเรียกกันโดยใชสรรพนามที่แสดงความสัมพันธในลักษณะ
เครือญาติเชน แม ปา พี่ นอง เปนตน

ภาพประกอบ 55 แฟนคลับแสดงความรูสึกสนุกสนาน และชื่นชมนักลาฝน ดวยการ
ถายภาพทุกอริยบทของนักลาฝน สะทอนใหเห็นถึงการโหยหาความสุขที่ขาดหายไป
ในชีวิตจริงของแฟนคลับและสรางทดแทนขึ้นดวยการทุมเทความรักและภักดีใหกับ
นักลาฝน
นอกจากผูชมเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียจะมีลักษณะที่แตกตางกันตามการ
จําแนกจากการมีสวนรวมและลักษณะความสัมพันธที่มีตอผูแสดงในรายการแลว ผูชมเรียลลิตี้โชวกรณี
รายการอะคาเดมีแฟนเทเชียยังทําหนาที่เปน “ภาพแทนการโหยหาความดีงามและความสุขที่ขาดหาย
ในสังคมบริโภคนิยม” โดยเห็นไดจากการแสดงออกและปฏิกิริยาที่มีตอผูแสดง จากขอมูลทางการวิจัย
พบวาผูชมสวนใหญของเรียลลิตี้โชวอคาเดมีแฟนเทเชียเปนเพศหญิง มีทั้งที่อยูในสถานะภาพโสด สมรส
และหยาราง ผูชมเหลานี้มักชื่นชมนักลาฝนผูแสดงในรายการที่มีคุณลักษณะดังนี้ หนาตาดี พูดจาสุภาพ
ไพเราะ ออนนอมถอมตน กตัญู ขยัน ตั้งใจ มุมานะ มุงมั่นพยายาม มีความสามารถและใหความรัก
ดูแลเอาใจใส ตลอดจนใหความสําคัญกับผูที่ชื่นชมและชวยเหลือตน ฯลฯ
เมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ล า ฝ น อั น เป น ที่ ชื่ น ชอบของผู ช มเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว แ ล ว พบว า
คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง หมดดั ง ที่ ก ล า วมาล ว นเป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป น ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องความดี ง ามและ
ความสุขที่ผูชมเพศหญิงโหยหาจากบุคคลใกลชิดในครอบครัวแตมิไดรับการตอบสนองจึงเรียกรองความ
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ดีงามและความสุขเหลานั้นผานนักลาฝนผูเปนเสมือนภาพตัวแทนของลูกหลานหรือบุคคลใกลชิดที่มิ
อาจมีไดในชีวิตจริงทามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่มีคานิยมในเรื่องคุณงามความดีทาง
จิตใจไปสูสังคมรูปแบบใหมที่ผูคนยึดถือมูลคาของสิ่งของและผลประโยชนเปนสําคัญ
2.2 การแบงหนาที่ของสมาชิกในชุมชนจินตการ เรียลลิตี้โชว
จากการศึกษาพบวา ชุมชนจินตการที่เกิดจากเรียลลิตี้โชวนั้น มีคําเรียกชุมชนของผูที่ชื่นชอบผูแสดงใน
รายการวา ‘บาน’ โดยในแตละบานจะมีสมาชิกผูทําหนาที่ชวยเหลือใหการรวมกลุมดํารงอยูอยางถาวร
หนาที่ของสมาชิกภายในแตละบานสามารถแบงออกเปนโครงสรางหลายฝายดังคําอธิบายของฮันนี่
สมาชิกระดับผูนําในชุมชนบานลาฝน
ในเวปไซดของเอเอฟจะมี ‘แอดมิน’ (administration) พวกแอดมิน แบงออกเปน ‘โมเดอเรเตอร ’
(moderator) แบงเปนหองๆเลยนะ เชน มีหองรูป ใครคุมหองรูปก็ถายรูปแลวเอามาขึ้น ตั้งแตเริ่มตอนนี้ถา
มีคนเขามาถามวาจะเชียรเด็กอยางไร พี่จะบอกเลยวามีเวปไซด มีบาน มีแอดมิน มีโมเดอเรเตอร ประจํา
หองแตละหอง เชน หองขาว หองคุย หองแกลลอรี่ รูปภาพ หองตารางงาน จะมีหมดเลยไง เปนซีเควนซ
มาเลยวายังไง และก็ตองหาตากลองตาม คนไหนชอบทําอะไร เหมือนกับการรับสมัครงานเลยนะ เชน ทํา
กราฟฟคไดหรือเปลา ทําโฟโตชอปไดมา ตากลองถายรูปไดมา คนนี้บิวทเกงมา รับสมัครเลยรับจากผูที่มี
ความชอบในตัวนองนักลาฝน และแบงแยกตามความถนัดคือ จะรับสมัครงานขางหนา หนาเว็บเลยวา
ใครอยากทําอะไรบาง และก็หลังไมคคุยกัน (ฮันนี่. 2553: สัมภาษณ)

ในทํานองเดียวกันดาว สมาชิกคนสําคัญและแกนนําผูทําหนาที่ในกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมใน
ชุมชนจินตการ ‘บานรอน’ อธิบายโครงสรางของชุมชนไวดังนี้
ใน ‘บาน’ จะมีคนเปน “แอดมิน” ใหญทําหนาดูแลบอรด แจงขาวสาร ของบานรอนตอนเริ่มตนจะมี
2-3 คน จะมีพี่ที่เปนมากอน ดูแลบอรดทําเวปไซด มีนองชื่อกฤษณจะชวยในเรื่องอัฟเดทขอมูล จะมีการ
แยกหนาที่ในเวปบอรด ทําคนละดานกัน แฟนคลับแบงเปน “ทัพหนากับทับหลัง” ทัพหนาหมายถึงแฟน
คลับพวกที่ตามนองทุกงาน แตพวกทัพหลังคือพวกที่ไมสามารถไปตามได แตจะอยูในพันธทิพย ใน
พันธทิพยจะมีหองเรียลลิตี้เอเอฟ พวกนี้ก็จะทําขอมูล ยิ่งตอนนี้มีบีบีก็สามารถสง

แมสเสจไดงายขึ้น

มีคนรายงานสด พวกทัพหนาถายรูปก็สงมาใหทัพหลังขึ้นบอรด มีบางคนก็โทรศัพทแลวก็รายงานสด ให
ทัพหลังขึ้นขอมูลหรือแกไข ทัพหลังอยูในพันธทิพยเยอะมาก แมรายการจบแตสมาชิกยังอยูคอยอัฟเดท
ขอมูลอยูเรื่อยๆ เพราะมันจะเปนการโพสความเห็นความเห็นลงมา นอกจากนี้ก็มี “ตากลอง” คนถายภาพ
จะมีถายจากแบล็คเบอรี่ (BB) แลวก็รายงานสด แตถากลองระดับดีมากขั้นเทพเขาจะกลับมาทําแลวคอย
ลงบนบอรด กลองเทพกับกลองธูป คือกลองเทพจะถายเกงมาก อลัง กลองธูปจะเปนกลองธรรมดา ถาย

230

แลวไมชัดเพราะวาถาศิลปนเตนบางทีไวมากจะจับภาพไวไมได มีพี่ตี๋ พี่หนองที่เปนพยาบาลที่มาบอยๆ
ตอนนี้มีหลายคนมาก ตอนนี้มี “มือคลิป” ดวยคือคนถายภาพเคลื่อนไหว จะเก็บไดเปนเรื่องราว (ดาว.
2554: สัมภาษณ)

จากคําอธิบายของฮันนี่และดาวพบวาสมาชิกผูทําหนาที่ในสวนของขาวสาร จัดสรางระบบและ
ดูแลขอมู ลออนไลนในเว็บบอร ดจะมีคํา เรียกหนาที่นี้วา ‘แอดมิน’ ซึ่งมาจากคําในภาษาอังกฤษวา
administrator ที่มีความหมายวา ผูดูแลและจัดการใหทุกอยางเปนไปดวยความเรียบรอย แอดมินใน
กรณีเรียลลิตี้โชว รายการอคาเดมีแฟนเทเชียเปนผูทําหนาที่รับสมัครสมาชิกผานสื่ออินเทอรเนต โดย
กระตุนใหผูสนใจเขามาสมัครผานเว็บไซด ซึ่งทําหนาที่เปน ‘หนาบาน” ของชุมชน ผูที่ไดรับการตอบ
รับเขาสูชุ มชนดั งกลาวจะไดรั บข าวสารทั้ งหมดของผูแขง ขันที่ตนชื่นชอบ คําอธิบายยัง ทําใหเห็นถึง
โครงสรางของชุมชนและบทบาทของสมาชิกที่มีการแบงแยกหนาที่กันในแตละฝายโดยแบงกวางๆเปน 3
กลุมหลักคือ กลุมทัพหนา กลุมทัพหลังและกลุมทัพหลวง
ในบานจะมีคนเปน “แอดมิน” ใหญทําหนาดูแลบอรด แจงขาวสาร ของบานรอนตอนเริ่มตนจะมี 2-3
คน จะมีพี่ที่เปนมากอน ดูแลบอรดทําเวปไซด มีนองอีกคนจะชวยในเรื่องอัฟเดทขอมูล จะมีการแยก
หนาที่ในเวปบอรด ทําคนละดานกัน แฟนคลับแบงเปน “ทัพหนากับทับหลัง” ทัพหนาหมายถึงแฟนคลับ
พวกที่ตามนองทุกงาน แตพวกทัพหลังคือพวกที่ไมสามารถไปตามได แตจะอยูในพันธุทิพย ในพันธุทิพย
จะมีหองเรียลลิตี้เอเอฟ พวกนี้ก็จะทําขอมูล ยิ่งตอนนี้มีบีบีก็สามารถสงแมสเสจไดงายขึ้น มีคนรายงาน
สด พวกทัพหนาถายรูปก็สงมาใหทัพหลังขึ้นบอรด มีบางคนก็โทรศัพทแลวก็รายงานสด ใหทัพหลังขึ้น
ขอมูลหรือแกไข ทัพหลังอยูในพันธุทิพยเยอะมาก แมรายการจบแตสมาชิกยังอยูคอยอัฟเดทขอมูลอยู
เรื่อยๆ เพราะมันจะเปนการโพสความเห็นความเห็นลงมา นอกจากนี้ก็มี “ตากลอง” คนถายภาพจะมีถาย
จากแบล็คเบอรี่ (BB) แลวก็รายงานสด แตถากลองระดับดีมากขั้นเทพเขาจะกลับมาทําแลวคอยลงบน
บอรด กลองเทพกับกลองธูป คือกลองเทพจะถายเกงมาก อลัง กลองธูปจะเปนกลองธรรมดา ถายแลวไม
ชัดเพราะวาถาศิลปนเตนบางทีไวมากจะจับภาพไวไมได ตอนนี้มีหลายคนมาก ตอนนี้มี “มือคลิป” ดวย
คือคนถายภาพเคลื่อนไหว จะเก็บไดเปนเรื่องราว (ดาว. 2554: สัมภาษณ)

ในทํานองเดียวกัน กฤษณอธิบายไวสอดคลองกับดาวถึงหนาที่และบทบาทของสมาชิกในชุมชนมี
ใจความวา
“แอดมิน” มีหนาที่หลักคือ คอยดูแลเว็บ เราเปดรับสมัครสมาชิกใหเขามาล็อคอินในบาน ในเว็บก็จะมี
ฟงกชั่นการใชงานสงอีเมลขึ้น คนที่เขามาในเว็บจะไดรับขาวสารทั้งหมดของศิลปนและคลับของเรา
อาจจะยากสําหรับสมาชิกที่สูงวัย แตเวลาไปตามงานก็มีการขอเบอรกันไว อยางแฟนคลับรอนจะมีพี่ชื่อ
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“ติ๊ก” คอยขอเบอรคนที่เขามาใหมเวลาไปเจอกันตามงาน เพื่อเวลาทีกิจกรรมก็จะโทรศัพทตาม ตอนนี้
เรียกไดวาเปน “ทัพหนา” หรือ “ฮารดคอร” เลย อยางที่บอกไปวาการเปนแฟนคลับระดับไหนขึ้นอยูกับ
จังหวะชีวิตของแตละคนดวย บางคนปแรกๆอาจจะยังไมไดใกลชิด แตพอมาปหลังๆมีเวลา หรือกลับกันป
แรกใกลชิดพอมาปหลังๆก็มีเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ก็เฟดตัวออกไปก็มี แฟนคลับประเภท “ทัพหนา” มี
หลายประเภท เชน พวกที่ยืนถือปาย ถายภาพ หรือทัพหนาประเภททํางานดานประสานงาน (กฤษณ.
2554: สัมภาษณ)

คําอธิบายของดาวและกฤษณสอดคลองกับผลการวิจัยของณัฎฐชา วงษวานิชที่ไดแบงหนาที่
ของสมาชิกในบาน หรือชุมชนเรียลลิตี้โชวออกเปนสามกลุมดวยกันไดแก ทัพหนา ทัพหลัง และทัพหลวง
‘ทัพหนา’ หมายถึง กลุมที่มีหนาที่ในการติดตอนัดหมายบรรดาสมาชิกแฟนคลับใน ‘บาน’ ของ
ตน ตลอดจนนัดแนะการแตงกาย เตรียมอุปกรณเชียร เตรียมของขวัญเพื่อมอบใหกับนักลาฝน เดินทาง
ไปให ถึง ที่ นั ดหมายก อนเวลาเพื่ อ จั ด เตรี ย มสถานที่ ให กับ กลุ ม ของตน ทัพ หน ามั กเปน แฟนคลับ วั ย
กลางคนที่ประกอบอาชีพสวนตัว สามารถจัดสรรเวลาใหกับการทําหนาที่นี้ไดเปนอยางดี มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี มีรถยนต สามารถเดินทางไปในสถานที่ตางๆไดสะดวก และสามารถจัดเก็บอุปกรณเชียรได
นอกจากนั้น ยังตองมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในระดับหนึ่งดวย
‘ทัพหลัง’ หมายถึง กลุมแฟนคลับที่ทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมในเว็บไซดแฟนคลับ ทั้งการจัดการ
ฐานขอมูลสมาชิก การจัดแสดงและจัดเก็บสํารองไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง และคลิปวีดีโอตางๆที่รวบรวม
มาจากการเดินทางไปติดตามใหกําลังใจนองนักลาฝน กลุมทัพหลังนี้มักเปนขาราชการหรือพนักงานที่มี
งานประจําซึ่งทําใหไมสามารถเดินทางไปติดตามใหกําลังใจนักลาฝนไดบอยครั้งนัก จึงรับหนาที่เปน
ผูดูแลเว็บไซดดังกลาวเพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบและจงรักภักดีตอนักลาฝน
‘ทัพหลวง’ หมายถึง กลุมแฟนคลับสวนใหญที่เดินทางไปใหกําลังใจนักลาฝนตามวัน เวลาและ
สถานที่ตามที่ไดรับการนัดหมายไว ประกอบไปดวยบุคคลจากหลายหลายอายุและอาชีพตั้งแตนักเรียน
นั ก ศึ ก ษา คนวัย ทํ า งานที่ ป ระกอบอาชี พ ต างๆ กั น ทั้ ง ที่เ ดิ น ทางมากั บกลุ ม เพื่ อ น มากั บ ครอบครั ว
เดินทางมาสมทบกับเพื่อนแฟนคลับคนอื่นๆ และเดินทางมาคนเดียว (ณัฎฐชา วงษวานิช, 2553: 105)

232

ภาพประกอบ 56 ‘ทัพหลวง’ เดินทางไปใหกําลังใจและเก็บภาพนักลาฝนในงานตางๆดวย
กลองอุปกรณสําคัญที่สะทอนใหเห็นความคลั่งไคลที่มีตอนักลาฝน

3. กระบวนการรวมกลุมและกลยุทธการวางแผนสรางชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว
การรวมกลุมของแฟนคลับหรือสมาชิกในชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชวแบงออกไดเปน 3 ชวงหลัก
ไดแก 1) ชวงกอรางสรางบาน เปนชวงเวลาเริ่มตนตั้งแตเรียลลิตี้โชวยังไมออกอากาศผานสื่อโทรทัศน ซึ่ง
เปนชวงเวลาที่นักลาฝนยังมิไดเขาบานหรือเขาสูการแขงขันในรายการ การรวมกลุมในชวงนี้เกิดขึ้นจาก
การรวมตัวของกลุมบุคคลผูมีความรูสึกชื่นชอบรวมกันและเห็น “แวว” ของเด็กผูเขามา “ลาฝน” หรือ
สมัครเขามาแขงขัน 2) ชวงออกอากาศ เปนชวงที่เรียลลิตี้โชวถายทอดผานสื่อโทรทัศน 24 ชั่วโมง และ
3) ชวงสิ้นสุดการออกอากาศ เปนชวงหลังจากผูแขงขันออกจากรายการ กฤษณหนุมนักศึกษา ผูติดตาม
ชมเรียลลิตี้โชว รายการอคาเดมี แฟนเทเชียตั้งแตเริ่มออกอากาศเปนครั้งแรกในฤดูกาลที่หนึ่งจนปจจุบัน
และเปนหนึ่งในแกนนําคนสําคัญในชุมชนยอย ‘บานรอน’ อธิบายถึงสภาพของการรวมกลุมของสมาชิก
ชุมชนเอเอฟไววา
ความเปนแฟนคลับสําหรับเอเอฟ เริ่มตนชัดเจนในชวงเอเอฟ 2 รุนเอเอฟ 1 เพิ่งเริ่มเปนปแรก ยังใหม
ยังไมคอยมีการรวมกลุมแฟนคลับอยางชัดเจน ตางคนตางมาเชียร รุน 1 มีดาราหรือนักแสดงมาเปนคนดู
เยอะมาก มีการขอบัตรเขาชมคอนเสิรตบัตรไมพอไปยืนขอ ถือปายขางหนา ตอนนั้นเลนที่อินดอรสเต
เดียม หัวหมาก สวนวีคแรกๆจะแสดงที่โรงถายมูนสตาร ยอนกลับมาการเปนแฟนคลับในยุคแรกๆชวงรุน
เอเอฟ 1 ไมคอยมีการรวมกลุมตางคนก็ตางมา แยกๆกัน ซื้อบัตรกันเอง ภาพการรวมกลุมจะยังไมมี มา
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เห็นชัดจริงๆชวงเอเอฟ 2 มีการตั้งกลุมแฟนคลับหลังจากที่ศิลปนออกมาจากบานแลว กลุมแรกที่ชัดเจน
เปนของ “บอย พิษณุ” เห็นวารวมไดเยอะ การรวมเปนแฟนคลับกอนหนาที่จะเขารอบ หรือเขาบานก็มีแต
จะเปนรุนหลังๆแลว รุนแรกๆจะยังไมมี อยางแฟนคลับของ “ออฟ ศุภณัฐ” ก็มารวมตัวกันหลังจากศิลปน
ออกจากบานเอเอฟแลว เหตุผลที่แฟนคลับเอเอฟ 1 กับ 2 ยังไมชัดเจนเพราะรายการสองซีซั่นนี้
ออกอากาศแตใน ‘เคเบิ้ลทีวี’ รุนที่ 3 ถึงจะมีการนําภาพมาออกอากาศที่ ‘ฟรีทีวี’ คือ ไอทีวี แตไมใชการ
ถายทอดสด การออกฟรีทีวีชวยสรางกระแส รุนสองอาจจะมีคุณภาพมากกวา แตเมื่อรุนตอมาออกสื่อฟรี
ทีวีก็ทําใหเปนที่รูจักมากกวา (กฤษณ. 2554: สัมภาษณ)

เมื่ อ เกิ ดการรวมกลุ ม ของบุ ค คลจํ านวนหนึ่ ง ที่ มี อุด มการณ ร วมกั น ความเปน ชุม ชนจะยัง มิ
ปรากฏขึ้นอยางชัดเจน ถาการรวมกลุมดังกลาวขาดความแข็งแกรงและเปนปกแผน ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองอาศัยการวางแผนอยางรัดกุมเพื่อใหการกอรางสรางฐานของชุมชนมีความมั่นคงถาวร ใน
กรณีข องการเกิดชุ มชนจินตการอั นมีที่ม าจากการติดตามชมเรียลลิตี้โชว อคาเดมี แฟนเทเชียนั้นมี
กระบวนการสรางฐานของชุมชนที่เปนไปอยางแยบยล และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการวางแผนและ
รวมมือกันของบุคคลในแตละฝายที่ทําหนาที่โดยมีเปาหมายรวมกันเพื่อ ‘นองนักลาฝน’ หรือผูแสดงที่ตน
ชื่ น ชอบประสบความสํ า เร็ จ ในทุ ก ๆด า น การสร า งฐานสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ก ารทํ า งานอย า งเป น
กระบวนการโดยเริ่มตั้งแตชวงการคัดเลือกผูเขาแขงขันในรายการเรียลลิตี้โชว ชุมชนยอยแตละชุมชนจะ
คัดเลือกบุคคลที่ตรงตามคานิยม ความเชื่อและอุดมการณรวมของกลุมเพื่อเปนศูนยกลางความชื่นชอบ
อาทิ เปนบุคคลที่มีความสุภาพ นารัก กตัญู มีภูมิหลังที่นาสงสาร หรือมีเครือขายความสัมพันธกับ
แกนนําของชุมชน ฯลฯ ผูเปนแกนนําของกลุมจะทําหนาที่ในการชวยเหลือ สนับสนุนและสรางกระแสให
บุคคลดังกลาวนั้นเปนที่รูจักออกไปอยางกวางขวางโดยอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางอินเทอร
เนตในการกระจายขอมูลและในขณะเดียวกันก็สรางความ สัมพันธระหวางสมาชิกในลักษณะที่เปน
เครือขาย
ดั ง ที่ ก ล า วไปข า งต น แล ว ว า การกํ า เนิ ด ของชุ ม ชนจิ น ตการเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว นั้ น เป น ไปอย า งมี
กระบวนการ โดยกระบวนการที่สําคัญประการแรกไดแก การคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามคานิยม ความเชื่อ
และอุดมการณรวมของกลุมเพื่อเปนศูนยกลางความชื่นชอบ จากการศึกษาพบวากระบวนการในการ
ไดมาซึ่ง ‘นองนักลาฝน’ หรือผูแสดงที่จะกลายเปนศูนยรวมจิตใจใหกับสมาชิกในชุมชนนั้นมีปจจัยหลาย
ดานที่ควรนํามาถกเถียงและพิจารณา โดยเฉพาะลักษณะของการตัดสินใจของสมาชิกในการเลือกสรร
บุคคลที่ตนชื่นชอบนั้นพบวาสมาชิกเปนจํานวนมากชื่นชอบผูแสดงที่มีลักษณะตรงตามสิ่งที่จัดวาเปน
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ค า นิ ย มหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น ดี ง ามของบุ ค คลอั น พึ ง ประสงค ใ นวั ฒ นธรรมไทย กล า วคื อ เป น ผู ที่ มี
กิริยามารยาทออนนอมถอมตน สัมมาคารวะผูหลักผูใหญ มีความมุงมั่นตั้งใจ รูคิดและตองการพัฒนา
ดังคําอธิบายของเอื้อ แมบานผูเปนแฟนคลับหลักที่ใหการสนับสนุนรอน
‘นองรอน’ เขาไมไดอยูกับพอกับแม เอามาเปรียบเทียบกับลูกเราไมได นองรอนเกิดป 2533 ลูกเราเกิด
ป 2534 หางกันแคปเดียว ความคิดมันนาจะใกลกัน แตมันกลับตางกันมาก รอนเปนเด็กที่ผานชีวิตมา
มาก เหลายาอยูลอมรอบชีวิต แตเขาสามารถประคับประคองชีวิตได เขาสามารถเดินอยูในทางที่ถูกตอง
ได เราประทับใจเขาในจุดนี้ รอนเปนเด็กฉลาด เปนเด็กรูวาอะไรควรพูดไมควรพูด มีมารยาท อยูแบบ
กลางๆ สัมผัสได เราไปหานองแคไดเห็นก็สุขใจ ไมไดอยากไดอะไรมากไปกวานั้น เราแคอยากเห็นศิลปน
ที่ เ ราเชี ย ร ไ ปได ดี ด า นใดๆเราก็ ดี ใ จ ขอให โดยรวมเป น คนดี และประสบความสํ า เร็ จ แค นั้ น เองไม
จําเปนตองเปนดานบันเทิงก็ได เราไมไดตองการอะไรจากนองเขา ไมตองมาเท็คแครอะไรเรามาก เพราะ
เรามีลูกผูชายเหมือนกัน ตางกันแคปเดียว แตลูกเรานาจะรูจักคิด ในขณะที่รอน สามารถอยูไดดวยตัวเอง
ประทับใจที่เขาผานชีวิตมาไดอยางไร เพราะวาถาเปนปกติทั่วไปตองเสียคนแลว เด็กประถมยังไมเทาไร
แตพอขึ้นมัธยมเริ่มซา เปรี้ยว โชคดีที่รอนมีเพื่อนที่ดีไมพากันไปเสียคน เรารักเหมือนลูก (เอื้อ. 2554:
สัมภาษณ)

‘ฮันนี่’ แมบานนักธุรกิจ อดีต แอรโอสเตส ผูผันตัวเองมาเปนแกนนําของชุมชนและเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนนักลาฝนมาหลายรุน อธิบายความเปนมาถึงการเขามาเกี่ยวของกับการ
จัดตั้งชุมชนยอยในชุมชนจินตการเอเอฟวาในชวงเริ่มแรกนั้นตนเองไมไดตั้งใจทําเรื่องการสรางฐานหรือ
จัดตั้ งกลุม สมาชิก ในชวงตน นั้น เปนเพียงผูช มรายการเรียลลิตี้โชว แตตอมาในชวงปที่สามของการ
ถายทอดรายการ มีลูกของเพื่อนสนิทตองการความชวยเหลือ จึงเริ่มศึกษาวิธีการและชองทางในการ
สรางกระแสใหบุคคลดังกลาวเปนที่รูจัก โดยเรียนรูการสรางกระทูในเวปไซดของพันธุทิพย ดอทคอม
(www.pantip.com)
เริ่มเขามาชวง AF ป 3 มีลูกเพื่อนติดเขารอบตอนคัดเลือก และเพื่อนเขาไมรูจะทําอยางไร เขาก็เลย
คิดถึงพี่ วาพี่จะชวยเขาไดอยางไร ซึ่งพี่ก็ดู AF ป 1-2 มาก็ไมไดสนใจ แตพอมีลูกคนสนิทใกลชิดเราก็เลย
คิดจะชวย อยากใหเขาไดเขาไปอยูในบาน AF เริ่มจากอยากชวยคนสนิทจริงๆ และการมาทําตรงนี้ทําให
ไดเพื่อน ชวยหลาน และนองเขาเปนผูหญิง เขาไมรูจะทําอยางไร เราตอนนั้นก็ทําอะไรยังไมเปน เขาเวปท
รู เวปอะไรยังไมเปนเลย การสรางกระแสในพันธุทิพยก็ไปอยางงูๆปลาๆ พอทําไปสักพักก็เลยรูวา ถาจะทํา
ใหเด็กเปนที่รูจักและชื่นชอบ หรือเปนการสรางกระแสนี่ตองมีวิธีการ เชน ถาเปนเด็กผูชายตองมีการ ‘จิ้น’
คือ การจับคูกับเด็กผูหญิงนักลาฝนในบานเพื่อสรางใหเกิดกระแสที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อเปนการสรางฐาน
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‘แฟนคลับ’ จุดเริ่มตนก็เริ่มมาแบบนี้จริงๆ แลวก็รูสึกวาการทําแบบนี้เปนการเซอรวิสคน เราเขามาเราไมได
เขามาแบบแฟนคลับ ดังนั้นเราจึงไมมีอารมณมากเทากับแฟนคลับในตอนแรก (ฮันนี่. 2553: สัมภาษณ)

ในกรณีของฮันนี่กับหนาที่ของแกนนําเมื่อศึกษาการทํางานของเทคโนโลยีอยางอินเทอรเนตได
จนเรียนรูที่จะขยายขอบเขตการทํางานออกไปเรื่อยๆตั้งแตการสรางเวปไซดใหกับ ‘นอง’ นักลาฝน การ
สรางเครือขายความสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นๆ ดวยการรับสมัครสมาชิก และสรางกิจกรรมชวนติดตาม
ในโลกออนไลน เชนการเขียนบอกเลาเรื่องราวใหกับนักลาฝนคนที่ชื่นชอบเพื่อทําใหสมาชิกคนอื่นๆเกิด
ความสนใจและติดตามขาวสารเรื่องราว รวมทั้งสรางความรูสึกผูกพันระหวางสมาชิกและนองนักลาฝน
จนทําใหเกิดความรูสึกรักใคร สงสารและตองการใหความชวยเหลือในทุกๆดาน การสรางฐานสมาชิกใน
ชุมชนนั้นเริ่มทําตั้งแตชวงกอนการคัดเลือกตัวผูเขาแขงขัน หรือ ‘ผูแสดง’ ในรายการเรียลลิตี้โชว และ
กระบวนการดังกลาวกระทําตอเนื่องจนแมผูแสดงออกจากการแขงขันแลว กระบวนการสรางความชื่น
ชอบและชื่นชมก็ยังคงทําตอเนื่องไมสิ้นสุด
การสรางฐานแฟนคลับตองทํากอนจะมีการ ‘ออดิชั่น’ (คัดเลือกตัว) ตอมาตองทําตอเนื่องในชวงที่
กระบวนการออดิชั่นเสร็จแลว เราจะเก็งกันวาเด็กคนไหนนาจะเขารอบ การไปตั้งกระทูในเว็บกอนที่เด็กจะ
เขาบาน จะดูเวอ แตปรากฏการณ AF5 ทํานะ เพราะเรารูแลววาเด็กจะได พอรูวาเด็กติด 50 คน เรา
มั่นใจวาเด็กที่เราเชียรติดแนๆ ก็เริ่มตั้งกระทูอินเทอรเนตวาขอสมัครเปนเมมเบอร (สมาชิก) โดยที่เขาไมรู
วาเราเปนใคร เราก็อุปโลกนวา ฉันเชียรเด็กคนนี้แหละ ใครวาไรเราไมรูเราจะเชียรเด็กคนนี้แหละ ก็มีคน
มาลงชื่อรวมเชียร บางคนก็ขอดูกอนจะติดหรือเปลายังไมรูเลย เราจะเช็ค‘เรตติ้ง’

ทุกอยางทําไปโดย

ใชคอมมอนทเซนท (สามัญสํานึก) ไมรูหรอกวาจะเปนอยางไร แตจะเช็คดูวามี ผลตอบรับอยางไร คือ
จะไดรูวาจะไปในแนวทางไหน เด็กคนนี้จะไปไหวไหม คือถาไหวเราก็สู วาจะฟอรมคนยังไง คือจริงๆแลว
พี่ก็ไดเพื่อนที่เปนแฟนคลับ AF เกาๆมาชวย เพราะเรารูวาคนไหนจะ โหวต คนไหนจะชวยได เราก็ดึงมา
บางบางคน มาเปนฐานให จุดหนึ่ง ไลมาถึง AF5 ที่ถือวาตัวเองประสบความสําเร็จ และเขาไปเต็มตัว
จริงๆ ทํามันทุกอยาง ไมจิ้มฟนยันเรือรบ (ฮันนี่. 2553: สัมภาษณ)

เมื่อการรวมกลุมเริ่มมีความชัดเจนโดยแสดงออกผานทางจํานวนของสมาชิก ฮันนี่จะทําหนาที่
แบงสวนและแจกจายงานใหกับสมาชิกเปนฝายๆ โดยเริ่มจากความถนัดและความสามารถของสมาชิก
แตละบุคคล การสรางฐานชุมชนเปนไปอยางมีกระบวนการที่อยูภายใตการวางแผนและดําเนิน งาน
กิจกรรมตางๆอยางมีกลยุทธ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการดําเนินงานและขับเคลื่อนของชุมชนที่เกิดขึ้น
แลวจะมีลักษณะคลายคลึงกับรูปแบบการดําเนินงานของบริษัทที่แบงฝายงานอยางชัดเจนอาทิ ฝาย
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วางแผน ฝายการตลาด ฝายประชาสัมพันธ ฝายติดตอประสานงาน ฯลฯ โดยในแตละฝายทําหนาที่
ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ฐานแฟนคลับดีแคไหนก็จะมีผลตอการนําคนมาชวยนองทั้งกอนและชวงเขาบานได นาๆทุกคนที่มา
ดวยกัน ไปดวยกัน และเราสราง relationship (ความสัมพันธ) เราสรางบอนดิ่งกันเอง สนิทกันเองกอน
แลว เราก็จะไดเพื่อนไดนอง ไดอะไรหลายอยางจากตรงนั้นมา จากจุดนี้ทําใหเราคบกันเปนเพื่อนซึ่งไมได
คุยเรื่อง AFอยางเดียว คุยกันไดทุกเรื่อง การทําตรงนี้เปนเรื่องของการวางแผนจริงๆ อยางกรณีของนอง
รอนไมมีใครนึกหรอกวาเราจะไปไดไกลขนาดนี้ คนอื่นจะมองวาบานนี้สุดยอด วางแผนเกง การตลาดเกง
สรางกระแส สรางสตอรี่ทุกอยาง พี่ก็นึกในใจวาอาวแลวทําไมไมทํากันบางเลา หาคนมาทําสิ คุณเกงจริง
คุณก็หาคนมาทํา ของเรา เรามีคนอยูแลว เรามีคนจริง ของจริง เราแบงหนาที่กันเลย ถามวาตองทํา
การตลาดเกงไหม เรามีกึ๋น มันเปนเรื่องของกลยุทธจริงๆ เชนเรื่องการเรียกโหวตจะทําอยางไร ทุกอยาง
วางแผนหมด ระหวางกลางสัปดาหเราจะไมเคยไดที่ดีเลย เราจะขึ้นไปถึงสามคนสุดทายตลอด เพราะคุย
กันแลววาอยาไปตบตอนนั้น ไปตบวันศุกรเพราะเปนชวงที่คะแนนไมโชว เราจะมีการคํานวณ และมีการ
ขอโหวตกันหลังไมค หรือโทรศัพทคุย คือ คนที่เขาจะโหวตเขาจะสงพีเอ็มมาเลยวาตองยังไงบาง มีการนัด
เวลาโหวต ถึงเวลานัดโหวตเริ่มมีการแลกเบอรโทรศัพท เริ่มมีการคุยวาจะเอาอยางไร เราจะมีการแบงสาย
คนนี้คุยกับใคร จะมีพีอารโดยนองๆเด็กๆเขามาเปน

พีอาร คอยบิวทโหวตตลอด โดยจะขอบอกวาให

โหวตเวลานี้เวลานี้ จะเรียกสิ่งนี้วา ‘บิวทโหวต’ มีนัดเวลากันเลยวา เวลานี้จะโหวตเทาไหร การเคลื่อนไหว
สวนใหญจะเปนพฤหัสบดี และวันศุกร ชวงที่รายการออกอากาศมีการพบปะมีนัดทานขาวเพื่อชวยกัน
วางแผน เปนกลุมเล็กๆนะ กลุมแอดมิน กลุมตัวหลัก ตัวแม ชวงวีคหลังๆก็จะนัดโหวตทางโทรศัพท
กลางวันจะมีคนคอยเฝาบอรด คือเหมือนบริษัทตองมีคนคอยรับแขก มีประชาสัมพันธ คอยถามเชน พี่ชื่อ
ไรคะ ชื่อเลนชื่ออะไร ยินดีที่รูจัก พี่จะรับเบอรสมาชิกเบอรอะไร รับที่พันธุทิพย พี่ไปบานใหญกอนนะคะ
อาจจะทางภาพทางรูป หรือจะไปคุยอะไรกันกอนก็ได (ฮันนี่. 2553: สัมภาษณ)

4. วิถีของสมาชิกในชุมชนจินตการ ‘บานลาฝน’
เมื่อชุมชนเกิดขึ้น จิตวิญญาณของชุมชนจะรอยรัดกันไวดวยประเพณีและพิธีการที่สมาชิกใน
ชุมชนสรางขึ้น ในชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว กรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียไดมีการประดิษฐประเพณี
ของตนเองขึ้นในรูปของ ‘งานคอนเสิรต’ หรือการแสดงความสามารถดานการรองเพลงและเตน ตลอดจน
การแสดงความบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลายของนักลาฝนซึ่งถือเปนพิธี การที่สําคัญ ซึ่งสมาชิกใน
ชุมชนเรียลลิตี้โชวทุกคนจะตองเขารวมเปนสวนหนึ่งของงาน รวมทั้งตองทําหนาที่สืบทอดใหพิธีดังกลาว
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปนประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันภายในชุมชน
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แฟนคลับตองไปดูมินิคอนเสิรต โดยมินิคอนเสิรตครั้งๆหนึ่งจะมีคนประมาณ 300 กวาคนถามีศิลปน
รวม 6 คน คอนเสิรตใหญรวมศิลปนหลายคนนี่บริษัทเปนผูจัด จนกระทั่งพนปแรกไปก็เริ่มจัดกันเอง การ
จัดกันเองตองไปติดตอขอคิวจากที่ทรู ใครดูแลมินิคอนเสิรตจะไปขอคิว แตอยางไรตองถามนองกอนวา
อยากเลนหรือไมอยากเลน ตองถามศิลปนกอนคือเราจะไมจัดกันเอง ตองถามนองเปนอันดับแรก แตตอน
แรกก็จะมีการระดมทุนกันกอน จะมีพวก “สว” ผูใหญอาวุโสที่มีทุน เพราะคลับรอนไมใชคนมีเงินเยอะ ทุก
คนก็รวมๆ กันตั้งเปนทุนเพื่อจัดมินิคอนเสิรตใหรอน บริหารกันเองโดยมีทีมงานบริหารเงิน ในคลับของรอน
มีสมาชิกที่ตามประจําๆประมาณ 50 คนขึ้นไปถาจัดงานใหญไปแนๆ แตถาเปนวันธรรมดาก็มีคนตาม
ประจําอยู 6-7 คนไปตามสื่อที่ไมตองใชพลัง ถางานที่ใชพลังรอนจะบอกเองวางานนี้ขอพลังหนอยนะ ทุก
คนก็จะรวมตัวกัน อยางวันที่เปดตัวอัลบั้ม ‘วันทูทรีโซล’ ครั้งแรก ทุกคนก็มากัน หลายรอยเลยแครอน
รองแคเพลงเดียว ทั้งๆที่ไมแนใจดวยวารอนจะไดรองหรือเปลา เพราะตอนนั้นรอนเปนประสาน แตทุกคน
ก็มาเพราะคิดวาเปนซิงเกิ้ลของรอน ชีวิตแตละวันถาตามนอง อยางที่กองถายจะประมาณ 20 กวาคน
เปนประจํา ไปอยูตั้งแตเริ่มจนจบงาน แฟนคลับมีหลากหลายทั้งที่มีงานทําและวางไมไดทําอะไร บางคนก็
หยุดงานเพื่อไปก็มี ถาเปนงานใหญเขาก็จะแพลนไววาจะหยุดเพื่อจะไปงานใหญ ตารางงานนองรูเปน
อาทิตย ตออาทิ ตย ทรู จะสงตารางงานใหศิ ลปน แลวศิล ปนก็มาบอกแอดมิน ก็ จะมีเบอรติดต อ ทาง
บริษัททรูจะใหคิวรอน รอนก็จะสงตอใหแอดมินบานรอนเพื่อจะกระจายขาว ถามีงานดวนรอนก็จะแจงให
ทราบ (ดาว. 2554: สัมภาษณ)

ภาพประกอบ 57 การถืออุปกรณเชียรที่มีสัญลักษณของนักลาฝน เปนการแสดงออกถึง
ความคลั่งไคลและชื่นชมของแฟนคลับที่มีตอนักลาฝน ปรากฏใหเห็นเสมอในการแสดง
มินิคอนเสิรตและทุกที่ที่นักลาฝนปรากฏกาย
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ภาพประกอบ 58 มินิคอนเสิรตแรกของ ‘แอน’ นักลาฝน หลังจากออกจากบานลาฝน
การจัดมินิคอนเสิรตดังกลาวถือเปนวิถีสําคัญของการเปนสมาชิกในชุมชนแฟนคลับ
นักลาฝน

ภาพประกอบ 59 ผูวิจัยกับปายไฟที่แฟนคลับทําใหนักลาฝนในมินิคอนเสิรตแรกของ ‘แอน’
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สมาชิกในชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนอกจากตองทําหนาที่
ระดมทุนหรือเรี่ยรายเงินเพื่อทําใหเกิดงานคอนเสิรตหรือพิธีกรรมสําคัญของชุมชนขึ้น งานคอนเสิรตนั้น
มีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กที่เรียกวา ‘มินิคอนเสิรต’ สมาชิกในชุมชนมีหนาที่รวมกันในการพยายามให
เกิดการจัดพิธีกรรมดังกลาวขึ้นเปนประจําทุกเดือน และภายในงานพิธีสมาชิกตองมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมตางๆ อาทิ ทําปายไฟ อุปกรณเชียร และของที่ระลึกตางๆเพื่อนํามาจําหนาย และสะสมเปนทุน
ใหกับการจัดงานพิธีกรรมในคราวตอไป
แฟนคลับตองชวยกันทําปายไฟ โดยการระดมทุน ใครมีเงินมากก็ลงมาก มีนอยก็ลงนอยตามอรรถ
ภาพ แลวแตคลับ บางคลับที่มี ‘ตัวแม’ ที่มีเงิน เขาก็จะใหเงินมาชวยเยอะ แตสําหรับคลับรอนก็จะเปนวัย
ทํางานเด็กจะนอยผูใหญจะเยอะกวา แตก็คอนขางเปนตรงกลางๆ จะชวยๆกันออก ปายไฟขนาด A4
ราคาประมาณ 600 บาท จะมีรุนพี่อาวุโส เชน “พี่ฮันนี่” ไปเรียนวิธีทํามา แลวก็ผลิตปายกันเอง ตอนหลังๆ
มีการระดมทุนก็ทําปายเปนลักษณะเดียวกัน เปนความตองการของศิลปนเขานําเสนอ แลวเราก็ชวยทําให
(กฤษณ. 2554: สัมภาษณ)

นอกจากกิจกรรม ‘มินิคอนเสิรต’ ที่จัดขึ้นเพื่อรวมกลุมคนในชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชวแลว
ภายในชุม ชนจิ นตการเรี ยลลิ ตี้โชว ยัง มีกิจ กรรมในรูปแบบอื่นๆ อาทิ มีท แอนดกรี้ด (การพบปะและ
สนทนากับผูแสดงที่ชื่นชอบและมีความเปนสวนตัวภายในกลุมสมาชิกจํานวนนอย) การรวมกิจกรรมบุญ
กับนักลาฝน (การทํากิจกรรมดังกลาวนี้มักเปนพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในวันคลายวันเกิดของนักลาฝน) ฯลฯ

5. ปญหาและปจจัยที่กอใหเกิดความแตกแยกในชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว
ดังที่ไดกลาวไปขางตนวา ชุมชุนที่เกิดจากการติดตามชมเรียลลิตี้โชวเปนชุมชนที่ประกอบขึ้น
จากการรวมกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายในทุกดานทั้งภูมิหลัง วัย ฐานะ การศึกษา และอาชีพ ฯลฯ
สภาพดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาความไมสามัคคีและแตกแยกภายในชุมชน โดยมีสาเหตุจากปจจัย
หลายประการ อาทิ ความแตกตางในดานทัศนะ ความไมรูจักพอเพียง ความไมสมดุลยระหวางความ
ตองการหรือความคาดหวังกับสิ่งที่ไดรับ ความตองการใกลชิดและเปนที่ยอมรับจากนักลาฝนที่ชื่นชอบ
ความตองการโดดเดนและเปนที่ยอมรับในชุมชน เปนตน นอกจากนี้จากคําอธิบายของกฤษณ ยังขยาย
ภาพใหเห็นสาเหตุของปญหาในอีกดานหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมไมพึงประสงคของ ‘นักลาฝน’ หรือผู
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แสดงในเรียลลิตี้โชวที่เปนแกนสารของการยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับสมาชิกในชุมชน รวมทั้งพฤติกรรม
ของผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวของนักลาฝนที่อาจเปนปญหาสรางความแตกแยกในชุมชน
ปญหาหลักในกลุมแฟนคลับเอเอฟเกิดขึ้นเพราะสมาชิกบางคนอยากทําตัวใกลชิดศิลปน คนหนึ่งอาจ
รูสึกไดเขาใกลมากในขณะที่อีกคนรูสึกวาไดนอย แฟนคลับบางคนมีความพยายามจะเขาทางผูปกครอง
ของนอง เชน ศิลปนคนหนึ่งที่หัวออน มีพอแมจูงไปทางไหนเชื่อฟงหมด ไมมีกลั่นกรอง ทําใหแฟนคลับ
ทะเลาะกัน แตกออกเปนสามกลุม จนที่งานคอนเสิรตใหญมีภาพแสดงการแบงแยกที่ชัด มีการแยกกันนั่ง
เชียรเปน 3 สแตนด นั่งคนละมุมของ ‘ธันเดอรโดม’ แตละสแตนดคนเปนรอย ความแตกแยกทําใหครูใน
บานก็เห็น เปนเรื่องที่ละเอียดออน มีกรณีที่แมของศิลปนจะขับรถชนแฟนคลับ เจอกับตัวเอง ในวันแสดง
คอนเสิรตเทศกาลฮาโลวีน เขามีกิจกรรมใหแฟนคลับแตงตัวประกวดใหศิลปนเปนผูตัดสินคนชนะ แฟน
คลับของนองคนหนึ่งก็แตงไป ไมไดแตงดี แตก็ทําเพื่อชวยศิลปนใหตรงตามคอนเซ็ป พอแฟนคลับเขาไป
หลังเวที ตัวศิลปนกลับไมสนใจ ก็ทําใหแฟนคลับบางคนเสียใจ ในกลุมแฟนคลับตองมานั่งปลอบใจกัน
หรือคิดในแงดีวา นองเขาไมสบาย เขาขางนองในตอนแรก แตงานวันนั้นมีการแตกแยกมากขึ้นไปอีก
เพราะแมศิลปนไปเขาขางกลุมแฟนกลุมหนึ่งมากกวา แตอีกกลุมที่ไมถูกกันมีจํานวนเยอะกวากลุมที่แม
ศิลปนเขาขาง พอออกมากลุมที่คนเยอะจะไปขอลายเซนต แตแมศิลปนพาลูกขึ้นรถ ล็อครถ นั่งอยูในรถ
เฉย แฟนคลับยืนลอมรถอยู แตรถออกไมไดเพราะ ขางหนาติดรถที่เยอะมากดานหนา ศิลปนไมมองเลย
ไมสนใจแฟนคลับและทําเปนรองเพลงเสียงดังๆอยูในรถ แสดงกิริยาไมเหมาะอยางมาก วันตอมาก็มีแฟน
คลับที่เปนผูใหญไปถามแมนองวาเมื่อวานเปนอะไร ทําไมถึงทําอยางนั้นกับแฟนคลับ เขาตอบวาก็ไมมี
อะไร แคซอมรองเพลง ตั้งแตวันนั้นก็คอนขางสิ้นศรัทธา และนอกจากนี้แมของศิลปนผูนี้จะเปนที่ทราบกัน
ดีวา แมของศิลปนผูนี้ไมนารัก (กฤษณ. 2554: สัมภาษณ)

6. การสรางเครือขายและกระบวนการธํารงไวซึ่งสัมพันธภาพในชุมชนจินตการ
ปรากฏการณเรียลลิตี้โชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อนั้นมีอัตลักษณที่พิเศษและแตกตาง
จากศิลปะการแสดงประเภทอื่นเนื่องจาก เวที (theatre) ของศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิตี้นั้น เปนเวที
ที่อาศัยสื่อ ทําหนาที่กรองสารไปสูผูชม ดังนั้นผูชมจึงมิไดรับรู ‘ความจริง’ โดยตรง แตรับรูจากสิ่งที่สื่อ
ปลอยออกมา การตีความหรือรับสารของผูชมศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิตี้จึงมีความแตกตางจาก
กรณีการชมลิเก ที่ผูชมสามารถชมในลักษณะ 180 องศา เพราะฉะนั้นความชอบหรือไมชอบของแตละ
คนจึง มีเ บื้องหลั ง ตองมีปจจั ยที่ ทําใหแ ตกตางกัน และมีประเด็น ศึกษาที่แตกตางจากเบญจพรและ
หลังจากนั้นเขาจะไปเลือก พื้นที่จริง (Reality Space) ที่ไมใชพื้นที่เสมือนจริง (virtual space) ซึ่งก็เปน
การพบกั นในเวทีจริงอีกครั้งหนึ่ง เปนเวทีจริงแบบลิเกในกรณีนี้มีการดึงตัวตนของเขาออกมา แตใ น
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ขณะเดี ยวกัน เขาก็ไ ปดูการแสดงเวทีแ บบลิเกวิกมีการเยี่ยมบานเยี่ยมครอบครัวกัน คือ การนําชีวิต
สวนตัวที่นอกจากบทเขามารวมในการตัดสินใจวาจะเปนแฟนคลับจริงไดอยางไร
ดั ง นั้ น จึ ง เป น ความแตกต า งที่ ส ามารถพิ จ ารณาได โ ดยอาศั ยมุม มองของเบญจพรเปน ฐาน
ในกรณีของเบน แอนเดอสั น ทํ าใหเ ห็ นวาคนที่มีความแตกตางหลากหลายไดม ารวมตัวกัน อยางไร
เพราะเหตุใด เหมือนกับรายการเรียลิตี้ที่ทําใหคนทั่วประเทศไดมารวมตัวกัน ในกรณีดังกลาวจะตางกัน
แอนเดอสันตรงที่ ผูชมเรียลิตี้จะถูกกระตุน ถูกเราดวยสื่ออยูตลอดเวลา จึงกอเกิดเปนชุมชนในลักษณะที่
เรียกวา ‘ชุมชนจินตการ’ เมื่อพิจารณาในทัศนะของเลอแฟบจะพบวา ผูชมเรียลลิตี้โชวถูกกระตุก mental
space หรือพื้นที่ทางจิตใจอยูตลอดเวลา และผูกระตุก หรือเราใหอารมณเหลานี้ใหเกิดขึ้น อาจมิใช
นายทุนผูผลิตเพียงฝายเดียว แตผูแสดงหรือครอบครัวของผูแสดงอาจเปนผูเราใหเกิดการติดตาม และ
ชื่น ชอบ จนก อเกิ ดเป นชุ ม ชนจากปฏิ กิริ ยาโตตอบที่มีตอผูแสดงก็เปน ได การเราอารมณผูช มอยูบน
พื้นฐานของอะไร
สําหรับในกรณีของเรียลลิตี้โชว ปรากฏการณลาฝน กระบวนการในการสรางชุมชนไดจัดกระทํา
ผานการถายทอดสดทางโทรทัศน ดังที่ไดอธิบายไวแลวขางตนถึงกระบวนการที่รายการถูกสรางขึ้น
เพื่อใหผูเขาแขงขันมาอยูใน ‘บาน’ หลังหนึ่ง และใหผูชมรายการติดตามเฝามองดวยความอยากรูอยาก
เห็น และเกิดการพัฒนาความสัมพันธกับตัวละครหลักที่อยูในบาน จนผูบริโภคไดกลายมาเปน ‘แฟน’
ประจํารายการ และรวมตัวกันสรางชุมชนในจินตนาการอีกรูปแบบหนึ่งขึ้น ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางกวางขวาง

สรุป
ปรากฏการณในรูปของเรียลลิตี้โชว แมจะสามารถสรางใหผูชมมีจินตนาการรวมกัน แตเปน
อารมณรวมที่มีตอบุคคลที่เปนดารา หรือเปนผูแสดงที่เขาติดตาม ชื่นชม สงสาร วาชีวิตของเขาจะผาน
อุปสรรคอะไรบาง เขาจะตัดสินใจอยางไรโดยที่ผูชมเองก็นําตัวเองเขาไปรวมกิจกรรมเหลานั้นดวย หรือ
ตัดสินวาดาราคนที่ตนติดตามชมนั้น จะตัดสินใจถูกใจตนเองหรือไม ความผูกพันและการมีความรูสึก
รวมกันอยางนี้ ไมไดนําไปสู ‘ชุมชนรวมกันสรางความดี’ โดยตรง ดังในกรณีของชุมชนในจินตนาการ
ของแอนเดอร สั น หรื อ ในกรณี ชุ ม ชนจส. 100 หรื อ แม ก ระทั่ ง ชุ ม ชนของของผู ห ญิ ง ชื่ อ แก ว แต เ ป น
‘ชุ ม ชนของผู บ ริ โ ภค’ ที่ มี จิ น ตนาการในการบริ โ ภคสิ น ค า ร ว มกั บ ดารา หรื อ ผู ที่ ต นชื่ น ชอบ
(Imagining consuming community) ‘ชุมชนจินตการในการบริโภคสินคา’ ที่เกิดจากความสัมพันธที่มี
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ตอรายการเรียลลิตี้โชว ไดกลายเปนปรากฏการณทางสังคมของไทยที่มีขนาดใหญและกลายเปนชุมชน
ที่มีจํานวนสมาชิกครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ในสังคม ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
นอกจากนี้หลังจากรายการปดฉากลงแลว อยางไรก็ตามชุมชนดังกลาวก็ยังไมสลายลงไป กลับ
กลายเปนชุมชนทางจินตนาการอยางตอเนื่อง ซึ่งความสัมพันธของชุมชนดังกลาวมีลักษณะของการ
อุปถัมภ เกื้อหนุนกันแบบครอบครัว ซึ่งเปนการผูกโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อเดิมของไทย ในระบบ
อุปถัมภที่เปนรากฐานสําคัญทางความคิด และจิตใจของคนไทย ‘นักลาฝน’ ซึ่งเปนตัวละครสําคัญใน
บาน เมื่อออกจากบานแลวจะกลายเปนศิลปน ที่ถูกประจุสัญญะขึ้นกับประชาชนในชุมชนที่เฝามอง
และเป น กลไกที่ ทุ นนิ ยม ทํ าให ศิ ล ป น เป น สิน คา โดยในชว งที่มี การแสดงหรือการนํ าเสนอรายการ
บานลาฝนอยูนั้น ตัวละคร ‘นักลาฝน’ ไดถูกประจุสัญญะหรือความหมาย ตลอดจนไดรับการตีตราวา
เปนสินคาในโลกทุนนิยมประเภทตางๆ ความรูสึกผูกผันของผูชมไดกลายเปนความผูกผันแบบครอบครัว
ที่มิใชเปนครอบครัวเดี่ยว แตเปนครอบครัวใหญที่กระจายอยูทั่วประเทศ อยางไรก็ตามผูบริโภคก็มีทั้ง
ประเภทที่นั่งอยูคนเดียวในบาน และไปสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอก และดวยความเปนคนไทยก็
อยูเหนือกฎเกณฑของสินคา แตเปนการนําไปสูการสรางความสัมพันธในลักษณะอุปถัมภ จึงเอื้อใหเกิด
การจัดกิจกรรมใหพบปะสังสรรคกันหลังจากจบรายการ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงประโยชนในเชิงการคาเปน
หลัก นักลาฝนที่กลายเปนศิลปนหลังจากออกจากบานทําหนาที่เปนสื่อในเชิง ‘มายาคติ’ ที่แมรายการ
จบสิ้นแลว ศิลปนจะทําสิ่งใดก็ตาม ผูบริโภคก็จะติดตามและคอยบริโภคสินคาที่ไดรับการชี้นําตลอดไป
แนวคิดเรื่องชุมชนจินตการในบริบทบริโภคนิยมของสังคมไทย จึงมีความสําคัญที่อาจนํามาใช
ในการอธิบายกระบวนการในการสราง ‘ชุมชนในจินตนาการ’ โดยมีศิลปะและสื่อเปนองคประกอบที่
สําคัญในการลําเลียงสารที่เกี่ยวของกับลัทธิบริโภคนิยม สําหรับสมาชิกของชุมชนในจินตนาการเมื่อได
มีความใกลชิดกับศิลปน นักรอง หรือนักแสดง จะมีความรูสึกวาศิลปนที่ตนชื่นชอบนั้นเปนเสมือนบุคคล
ในครอบครัว และสมาชิ กในชุ ม ชนจะเกิ ดความตองการมีปฏิสัม พัน ธยอนกลับไปหาศิลปน แตทั้ง นี้
กระบวนการเกิดปฏิ สั มพั นธ ดัง กล าวนั้นเปน ไปตามที่ผูมีอํานาจในลัท ธิบริโภคนิยมไดวางแผน หรือ
กําหนดไว โดยผานกิจกรรมบันเทิงตางๆที่ไดออกแบบไวแลวลวงหนา ชุมชนในจินตนาการที่เกิดขึ้นใน
บริบทบริโภคนิยมนี้เปนแนวคิดที่สําคัญซึ่งมีความแตกตางจากแนวคิดทางสังคมศาสตรอื่นๆ เชน ชุมชน
ในจินตนาการผานระบบรัฐ เปนตน
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ดั ง นั้ น การนํ า แนวคิ ด ดั ง กล า วมาใช ท าบมองปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งเรี ย ลลิ ตี้ โ ชว ใ นฐานะ
ศิ ล ปะการแสดงผ า นสื่ อ กั บ ชุ ม ชนจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และก อ ให เ กิ ด ข อ ค น พบใหม ท างทฤษฏี ไ ด ว า
กระบวนการบริโภคนิยมโดยนําศิลปะการแสดงมาใชเปนสื่อนั้น ไดสรางชุมชนในจินตนาการขึ้นมา ซึ่ง
เปนชุมชนที่อยูในโซตรวนของลัทธิบริโภคนิยมที่มีกลไกในการจัดการอยางแยบยล เพราะฉะนั้นจึงมี
ผลกระทบโดยตรงตอสังคม เพราะประชาชนหรือผูบริโภคจะตองกลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ดังกลาวนี้ โดยการบริโภคสัญญะและบริโภคทุกสิ่งที่ลัทธิบริโภคนิยมสรางขึ้นมา ดังนั้น ศิลปะการแสดง
ที่ปรากฏขึ้นในรูปแบบของเรียลลิตี้ จึงมิใช ‘ความจริงแท’ แตหากเกิดจากการสรางที่มีวัตถุประสงคให
กลายเปน ‘เวที’ การบริหารจัดการธุรกิจที่เปนสินคา โดยอาศัยศิลปะในทุกดานเขามาเปนสื่อ เพื่อสงผาน
สารไปยังประชาชน
อยางไรก็ตาม ปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวก็คือ วัฒนธรรมไทยในบริบทของกระแสบริโภค
นิยมที่สามารถขยายปริมณฑลของความเปนสังคมบริโภคนิยมผานชุมชนจินตการที่ไมไดจํากัดพื้นที่
ทางดานกายภาพ เชน การจํากัดอยูแตในกรุงเทพมหานคร แตสามารถสงผานไปยังทุกสวนทั้งในและ
ตางประเทศ จากการศึ กษาค น คว ายั งพบวากระบวนการความเปน วัฒนธรรมในสัง คมไทยปจ จุบัน
ประกอบขึ้นจากความเปนชุมชนที่ผูคนหลากหลายไดมารวมตัวกันในบริบทบริโภคนิยม
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9
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัย

ไทย :

วัฒนธรรมบริโภคนิยม เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่าน

คน สังคมและวัฒ นธรรม มี วัตถุประสงค์ 3 ข้ อ คือ 1)
ทางสังคมวัฒนธรรมของไทย 2)
และ 3)

ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะห

ศไทยกับ กลุ่ม คนและชุม ชนในบริ บ ททางสัง คม

วัฒนธรรมของไทย โดยใช้ รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการล่าฝั น) เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์
ทางสัง คม
รูปธรรมมากกว่าทุกรายการ
1.

เป็ นศิลปะการแสดง

กับศิลปะการแสดงประเภทละครและภาพยนตร์ แต่รายการ

มีกระบวนแบบทางศิลปะและลักษณะร่วม
มชาติหรื อลักษณะเฉพาะ

แตกต่างจากศิลปะการแสดง
ความรู ้ สึก โดยมี
ด้ วยแสดงบทบาท
ในรู ปลักษณ์ ของการแสดงพฤติกรรม และปฏิกิริยาในฐานะของมนุษย์ ผูเ้ ผชิญกับอุปสรรคปั ญหาใน
จึง เป็ น
ศิล ปะการแสด เร้ าความสนใจ และก่ อ ให้ เ กิ ด อารมณ์ และสร้ างประสบการณ์ ร่ ว ม
หลากหลาย

3 ระดับคือ ระดับอารมณ์

สือสาร สร้ างอารมณ์ และประสบการณ์ ร่วมให้ กับ ผู ้ คนในหลากหลายแง่มุม จนก่อเกิดภาวะของการ
คลังไคล้ และรวมกลุ ่มทางสั งคมใ นร ู ปแบบ “แฟนคลับ”
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นอกจากนี ผู ้ วิ จั ยพบว ่ าเรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเทศไทยมีความเป็ นมาและพัฒนาการทีสั มพั นธ์ กั บ
ปั จจัยด้ านการเมืองการปกครองตลอดจนรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต ประกอบกับกระแส
ของโลกาภิ วัต น์
เรี ยลลิตี โชว์ เข้ ามาผนึ กตั วเป็ นส่ วนหนึ งของสั ง คมวั ฒนธ ร รมไทย ชุดหนึงในปั จ ุ บั น
2. สือ โดยเฉพาะสือหลั กที สําคัญคื อ สือโ ทร ทั ศน์ มีบทบาทต่อการกําหนดและกํากับกระบวน
แบบของศิลปะการแสดงผ่านสือกร ณี เรี ยลลิตี โชว์
จับจ้ อง คัดเลือกภาพและเหตุการณ์ก่อนเผยแพร่ สู่ผู ้ ชมผ่านจอโทรทัศน์ ดังนั นสือ จึงมีอิทธิพลในการ
ส่งสารไปยังมวลชน และมีส่วนในกระบวนการของศิลปะการแสดงผ่านสือ และได้ ทําให้ เกิดปฏิสัมพันธ์
ธรรมดาให้ กลายเป็ นศิล ปิ น
ระดับประเทศ และมีอิทธิพลต่อเนืองไปสู ่ผู้ ชมใ นร ะดั บมวลชน
3. บริบทของโลกาภิวตั น์ได้ ส่งผลต่อวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย และวัฒนธรรมดังกล่าว
ได้ กลายเป็ นเงือนไ ขต่ อการเกิ ดขึ นและดํ ารง อยู ่ ของเ รี ยลลิ ตีโ ชว์ ขณะเดียวกันพลานุภาพของสือในบร ิ บท
วัฒ นธรรมบริ โภคนิยม ก็ ไ ด้ ส่ง ผลต่อการบริ โภคความเป็ นศิล ปิ นและสินค้ า ต่างๆ นานา
รวมทั งไ ด้ สร ้ าง ใ ห้ เกิ ดก ลุ ่มค นแ ละ ชุ มช น รู ป แบบใหม่ ทีเรี ยกว ่ า ชุ มช นจ ิ นต กา ร (imagining
communities) ทีอยู ่ในลั ทธิ บร ิ โภคนิ ยม อันมีกลไกการจัดการที แยบยลและเชือมโ ยงจิ นตนา การ ของ
ผู ้ บริโภคด้ วยศิลปะการแสดงผ่านสือ โดยการกระตุ ้ นเร้ าให้ เกิดการ
เรี ยลลิตีโชว์

รายการ
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จากการศึกษาวิจัย ผู ้ วิจัยได้กรอบโครงสร้ างผลการวิจัย โดยแสดงเป็ นแผนผังภาพดังนี

กรอบโครงสร้ างผลการวิจัย
กรอบโครงสร้ างผลการวิจัยข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าเรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทยเ ป็ นภาพสะท้ อน
ของศิลปะการแสดงผ่านสือ ทีอยู ่ในบริ บทบริ โภคนิยมของโลกปั จจุบัน ซึงเ ป็ นโ ลกใ นยุ คโลกาภิ วั ตน์ที
ระบอบทุนนิยมมีอิทธิพล รวมทั งเป็ นรากฐานทางความคิดและการกระทําให้ กับมวลชน การแผ่ขยาย
อํานาจของระบอบทุนนิยมดังกล่าว เต็มไปด้ วยวิธีการและกลไกทีแยบยล จากการที เรี ยลลิตี โชว์ เป็ น
ศิลปะ

การแสดงและสือ ได้ ถูกนํามาใช้ เป็ นกลไกหรื อมายาคติทีสําคั ญอย่างหนึงของ

ระบอบทุนนิยม ในการสร้ าง ‘ชุมชนการบริโภคศิลปิ น’ โดยเรี ยลลิตี โชว์ ได้ กลายเ ป็ นแกนกลางของชุ มชน
‘จินตการแห่งการบริ โภค’ (Imagining Consuming Communities) ซึงเป็ นชุ มชน รูปแบบใหม่
อยู่ในสังคมวัฒนธรรมร่ วมสมัยของไทยปั จ จุบัน สมาชิกในชุมชนดัง กล่าวถูกกระตุ ้ นและปลุกเร้ าอยู่
นเร้ าของฝ่ ายทุน ได้ ส่ง ผลให้ ส มาชิ ก
ดังกล่าวเกิดความต้ องการบริ โภคสินค้ า
นิยมทีต้อง การให้ เกิ ดชุ มชนบร ิ โภคถาวรที มีผู้ บริ โภคใ นระดั บมว ลชน เป็ นฐานพลังทีสําคั ญ
ใ ห้ ระบอบทุ น
นิยมดํารงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมโลกตลอดไป
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ข้ อค้ นพบเชิงวิชาการ
จากการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยข้ างต้ น ผูว้ ิจัยมีข้อค้ นพบเชิงวิชาการ 3 ประเด็นสําคัญ
ซึงได้ อภิ ปรายผล ดังนี
1.
จากการศึกษาพบว่าศิลปะการแสดงผ่านสือปร ะเ ภทเ รี ยลลิ ตีโชว์ ได้เ ข้ามาสู ่ สังคมไทยและ
กลายเป็ นส่วนหนึงของสั งคมวั ฒ
น ธรรม ด้ วยเ กิ ดจากเ หตุ ปั จจัยสําคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ ความ
สอดคล้ องกับค่านิยมและรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต ทีมีรากฐานสั งคมของสังคมทีเป็ น
มไทยเป็ นสังคมทีให้ คว ามสํ าคั ญ
แ ละ รับเอา
ความคิด ค่านิยมวัฒนธรรม และศิลปะทีเป็ นผลผลิ ตจ ากแนว คิ ดตะวั นตกมา อยู ่ในว ิ ถีของสั งคมไ ทย
ปั จจัยประการที 2 คือ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และทุนนิยมในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกปี 2540 โลกมีผลทําให้ สินค้ าทีเกิ ดจากความคิ ดจากชาติ ตะวั นตก ไหลบ่าเข้ าสู่ประเทศและ
มีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วน รวมทั งวิ ถีชีวิตของผู ้ คนใ นปร ะเ ทศ ในภา คธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิงซึงเป็ น
ส่วนหนึงของสั งคมจึ งต้ อง ปร ั บตั วรั บความเปลียนแปลงด้ วยเ ช่ นเดี ยว กัน โดย ‘นําเข้ า’ ความบันเทิงทีอยู ่
ในรู ปของศิลปะการแสดงผ่านสือ จากต่ างปร ะเ ทศ โดยเ ฉพา ะปร ะเ ทศที เป็นผู ้ นํา ด้านกา ร ค้ าและการ
บริโภคนิยมอย่างยุโรปและอเมริกา เข้ ามาเผยแพร่และให้ ประสบการณ์การรับชม และกระตุ ้ นให้ เกิดการ
บริ โ ภคสิ น ค้ า ผ่ า นรู
ปรากฏการณ์ของเรี ยลลิตี โชว์ จึงเป็ นภา พสะท้ อน ชุดหนึงของ สังคมวัฒนธรรมไทยทีสั มพั นธ์ กั บ
พลังของสือ ทีถูกนํ ามาใช้ ผนวกกับศิลปะการแสดง ภายใต้ กลไกการตลาดของระบบทุนนิยมทีต้อง การ
ให้ ประชาชนได้ รับข้ อมูล
ส่วนหนึงของชี วิตปร ะจํ าวั นของผู ้ คนใ นสั งคมไ ทย จํานวนหนึง
นอกจากนี ‘เรี ยลลิตี โชว์ ’ นอกจากเป็ นภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงสังคมไทยร่ วมสมัยแล้ ว เรี ยลลิตี
โชว์ยัง

เนืองจากธรรมชาติ
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มายาคติทีซั บซ้ อน ตรงตามแนวคิดทีเคร สเ ซอร ์ เวสกี (Kraszeweski. 2009: 205) แสดงทัศนะไว้ ว่า
‘ความจริ ง’
ความสัมพันธ์ของการใช้ อํานาจผ่านวาทกรรมข้ างต้ น และสือ โดยการสร้ างสรรค์เนื อหาและรู ปแ บบของ

ดําเนินชีวิตประจําวัน
อี ก กรณี ห นึง ตามทฤษฎี ด้ านศิ ล ปะการแสดงและการละคร การแสดงจะเกิ ด ขึ นจ าก
ทีถู กเ รี ยกว่ า

ในความเป็ นสือที ทําหน้ าทีจับจ้อ งล้ วนมีการจั ด
‘บ้ านล่าฝั น’
ภาพหรื อ สวิ ทเชอร์ และผู ้ ถ่ายทอดภาพส่ง ผ่านไปสู่ผู ้ ชม ส่วนในด้ านของตัวแสดงก็ไ ด้ ถูกกํ ากับด้ วย
ผู ้ สอน(trainers) ซึงผู ้ สอนก็ ได้ ถู กํ ากั บหร ื อกํ าหนดนโ ยบายการสอนหร ื อการถ่ ายทอดจากนายทุ นผู ้ ผลิ ต
เหล่านี
จะได้ รับการคัดสรรและส่งออกไปผู ้ ชม ดังนั นจะเ ห็ นได้ ว่ าเรี ยลลิตี โชว์ กร ณี อคาเ ดมี แฟนเ ทเ ชี ยปฏิบัติ
ล่าฝั นจึงเป็ นมายาคติทีซั บซ้ อนอย่ างมาก และเ ป็ นภาพสะท้ อนของสภา พการเปลียนแปลงเ ชิ งรู ปแ บบใ น
ศิลปะการแสดงผ่านสือของไทย
จากความซับซ้ อนของมายาคติดังกล่าว จึงเป็ นข้ อค้ นพบเชิงแนวคิดทฤษฎีทีมคว ามสํ าคั ญ
ใน
การนํ า มาใช้ ถอดรหั ส ความหมายและเพือใ ห้ เป็ นแ นว ทา งกา รศึ กษา ศิ ลปะ กา รแสดง อืนๆ ทีมี
ความสัมพันธ์หรื อถูกนําเสนอผ่านสือโดยเฉพาะสือโทร ทั ศน์
นํ า มาใช้ เ ป็ นโครงสร้ าง และแบบทางความคิด ในการศึก ษาศิล ปะการแสดงรู ป แบบต่างๆ ทีมี ส่ วน
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สังคมและวัฒนธรรม
2) กระบวนการ

การทําสินค้ าให้ เป็ นวัฒนธรรม

ผู ้ แข่งขันเริมเ รี
ต่อมาเมือเ ข้ ามา สู ่เวที ทีถูกตกแต่ ง ให้ เ ป็น ‘บ้ าน’
ลังจากทีอกจาก
เวที ในรายการโทรทัศน์ แล้ ว ผู ้ แข่ง ขันดัง กล่าวยัง ดําเนินการแสดงของตนต่อไปอีกในเวทีของชุม ชน
รู ปแบบใหม่ทีสมา ชิ กภา ยใ นชุ มช นนี ต่า งก็ ทํา การ แสดง ร ่ วมกั นศิ ลปะการ แสดง ดั ง กล่ าวนี ถู กทับซ้อ น
เชือมโ ยง ทั กถอ และห่ มคลุ มไว้ ด้วยการกระตุ ้ นใ ห้ เกิ ดความต้ อง การบร ิ โภค สินค้ า โดยมีทั งลั กษณะ ที แฝง
ตัวอยู่และปรากฏให้ เห็นตรงหน้ าในกายของนักแสดงหรื อศิลปิ นทีแท้ จร ิ งแล้ วก็ คือสิ นค้ าใ นร ะบบบร ิ โภค
วามจําเป็ น
เป็ นส่วนหนึงใน ชุมชนของผู ้ ทีต้อง การบร ิ โภคศิ ลปิ น
แท้ จริงแล้ ว ‘เรี ยลลิตี โชว์ ’ คือ สินค้ าในรูปของศิลปะการแสดง และสินค้ าดังกล่าวได้ ถูกเชือมโ ยง
สิงเดี ยวกั น
ชุมชนดังกล่าวมีปฏิบัติการแ
เรี ยลลิตี โชว์ มีฐา นะเ ป็ นสิ นค้ า และเ ป็ นมา ยาคติ โดยมา ยาคติ ดั งกล่ าวได้ สร้ างให้ เกิดเป็ น ‘ชุมชุนของ
การบริ โภคสินค้ า’ ในชุมชนดังกล่าวมีกระบวนการทําสินค้ าให้ เป็ นวัฒนธรรม และมีกลไกของทุนนิยม
เป็ นตัวผ
สร้ างให้ เกิดชุมชนการบริ โภคสินค้ าในรู ปของศิลปะการแสดงผ่านสือ ต่ างกั บการบร ิ โภคสิ นค้ าอุ ปโภค
างผู ้ ทีเป็ นดารา
หรื อสินค้ า จนกลายเป็ นปฏิบัติการทางสังคมทีมีความสัมพันธ์ต่อกันและกลายเป็ นวัฒนธรรมอีกชุดหนึง
ของสังคมไทย
ดัง นั นเ รี ยลลิ ตี โชว์ จึ ง เป็ นทั ง ศิลปะก า รแสดงและเ ป็ นสิ นค้ า ในบริ บทบร ิ โ ภคนิ ยม แต่ สิ นค้า
ดังกล่าวกลับถูกทําให้ เป็ นวัฒนธรรมของกลุ่มค
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‘แฟนคลับ’
รูปของ ดู โหลต โหวต แชต ซึงกระบวนการทั งหมดอยู ่ในกระแสของทุ นที มีการ ใช้ เ ม็ดเง ิ นเป็ นจํ านวนมาก

ปรากฏการณ์ เรี ยลลิตี โชว์ เป็ นปฏิบัติการทีมีการจัดระบบและเอื อใ ห้ กั บการกร ะตุ ้ นใ ห้ เกิ ดการ
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องถึง 12

ผู ้ ชม นอกจากนี กร ะบว นการจั ดการกั บอารมณ์ ร่วมของผู ้ ชมใ ห้ กลายเ ป็ นพลั งในการสร ้ าง ชุ มชนร ู ปแ บบ
มี ขนาดของมวลชนจํ านวน
มหาศาล ทีถู กทํ าใ ห้ กลายเป็ นทั งฐานของการบร ิ โภคศิ ลปะ ศิ ลปิ น และสิ นค ้ า สามา รถสร ้ างผลกํ าไ ร
ให้ กับผู ้ ลงทุนและสนับสนุนรายการอย่างคุ ้ มค่า ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนและสร้ าง‘นักล่าฝั น’
จากผูส้ นับสนุนศิลปิ นคนเดียวกันอย่างมีพ ลวัตต่อสัง คมวัฒนธรรมบริ โภคนิยม และภายในชุม ชนมี
วัฒนธรรมย่อยของชุมชนทีเป็ นว ิ ถีปฏิ บั ติ
จนเกิดเป็ นชุมชนเอเอฟเป็ นปรากฏการณ์ทีมความ หมายและแสดงให้ เห็นถึงความสําเร็ จของ ‘ปฏิบัติการ
ทําสินค้ าให้ มีคุณค่าเชิง สัญญะ’ และ ‘ทําให้ การบริ โภคกลายเป็ นวัฒนธรรมร่วมสมัย’ และอยู่ในสํานึก
ของผู ้ ชม

โชว์

เหล่านี ยั งถู กผู กโยงกั บการผลิ ตรายการ และบริ โภคสินค้ าในระดับภูมิภาค (region) ด้ วยวิธีการส่งผ่าน
ง
กลายเป็ น ‘ศิลปะการแสดงผ่านสือ ’ ทีเชื อมต่ อศิลปะการ แสดง ภายใต้ วั ฒนธ ร รมบร ิ โภคนิ ยมในระดั บ
ภู มิ ภ าค ทีคว รสนใ จและคว รถู กย กร ะดั บก า ร อธิ บา ยใ ห้ เที ยบทั นก ั บค ว ามสลั บซ ั บซ ้ อนข อง ทั ง
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สังคมร่ วมสมัยปั จจุบัน ซึงเป็ นข้ อค้ นพบเ ชิ งทฤษฎี แนวคิ ดของผู ้ วิ จั ยที งานวิ จัยเล่ มนีส ามารถนําแนวคิด
ดัง กล่า วไปใช้ ม องปรากฏการณ์ ท างสิ น ค้ า ชนิ ด ต่า งๆ ทีถู กทํ าใ ห้ กล ายเ ป็ นว ั ฒ
น ธ รรม อาทิ เรื อง
วัฒนธรรมการดืมกาแฟอเ มซอนใ นวั ฒ
น ธรรมการเดิ นทาง เป็ นต้ น
3)
บริโภคนิยม
เรี ยลลิตี โชว์นอกจากจะเป็ นปฏิบัติการทําสินค้ าให้ เป็ นวัฒนธรรมด้ วยกระบวนการบริ โภคนิยมที
นําศิลปะการแสดงมาใช้ เป็ นสือแล้ ว เรี ยลลิตี โชว์ ยั งได้ สร้ างชุมชนรูปแบบใหม่ทีเรี ยกว่ า ‘ชุมชนจินตการ’
ขึ นม า ด้ ว ย

แยบยล

เพราะฉะนั นจ ึ งมี ผล กร ะทบโ ดยตร งต่ อส ั งคม และประชาชนหรื อ ผู ้ บ ริ โ ภคทีต้อง อยู ่ในกลไ กของ
ศิลปะการแสดงทีปร ากฏขึ นในรู ปแบบของเ รี ยลลิ ตี จึงมิใ ช่ ‘ความจริ งแท้ ’ หากเกิดจากการสร้ างทีมี
วัตถุประสงค์ให้ กลายเป็ น ‘เวที’ การบริ หารจัดการธุรกิจทีเป็ นสิ นค้ า โดยอาศั ยศิ ลปะในทุ กด้ านเ ข้ ามา
สํ า หรั บ ในกรณี ข องเรี ย ลลิ ตี โชว์ อคา เ ดมี แฟนเ ทเ ชี ยหร ื อ
ปรากฏการณ์ ล่าฝั น

าวมาแล้ วข้ างต้ น เพียงแต่

กระบวนการในการสร้ างชุมชนได้ จัดกระทําผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ดังทีได้ อธ ิ บา ยไ ว้ แล้ ว
ข้ างต้ นถึงกระบวนการทีรายการถู กสร ้ าง ขึ นเพื อให้ผู ้ เ ข้าแข่ งขันมาอ ยู ่ ใ น ‘บ้ าน’ หลังหนึง และให้ ผู ้ ชม
รายการติดตามเฝ้ามองด้ วยความอยากรู ้ อยากเห็น และเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครหลักที
อยู่ในบ้ าน จนผู ้ บริโภคได้ กลายมาเป็ น ‘แฟน’ ประจํารายการ และรวมตัวกันสร้ างชุมชนในจินตนาการอีก
รูปแบบหนึงขึ น
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ในรู ปของเรี ยลลิตี โชว์ แม้ จะ สามา รถสร้ างให้ ผู ้ ชมมีจินตนาการ
ร่ วมกัน แต่เป็ นอารมณ์ร่วมทีมีต่ อบุ คลที เป็น ‘ดารา’
ตัวเองเข้ าไปร่ วมกิจ กรรมเหล่านั นด ้ วย หร ื

น จะตัดสินใจถูกใจ

ตนเองหรื อไม่ ความผูกพันและการมีความรู ้ สึกร่วมกันอย่างนี ไม่ ได้ นํ าไปสู ‘ชุ่ มชนร่วมกันสร้ างความดี’
ดังในกรณี ของชุมชนในจินตนาการของแอนเดอร์ สัน หรื อในกรณีชุมชน จส.100 หรื อแม้ กระทังชุ มชน
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ของผู ้ หญิงชือแก้ ว แต่ เป็ น ‘ชุมชนของผู ้ บริ โภค’
ตนชืนชอบ หรื อเป็ น ‘ชุมชนจินตนาการในการบริ โภคสินค้ า’ (Imagining consuming community) ที
ขนาด
ในสัง คม ทั งใ นร ะดั บป ร ะเ ทศและ
ต่างประเทศ
นอกจากนี หลั งจากร ายการปิ ดฉากลง แล้ ว ชุ มชนดั งกล่ าวมิ ได้ สลายลง ไป หากกลั บกลายเ ป็ น
งการอุปถัม ภ์
เป็ นรากฐานสํ าคัญ ทางความคิด และจิตใจของคนไทย ‘นักล่าฝั น’ ซึงเ ป็ นตั วละคร สํ าคั ญ
ใ นบ้ าน
ะชาชนในชุมชนทีเฝ้ามอง และเ ป็ น
กลไกของทุนนิยมในการทําให้ ศิลปิ นเป็ นสินค้ า โดยในช่วงทีมีการแสดง หร ื อการนํ าเ สนอรายการบ้ าน
ล่าฝั นอยู่นั น ตั วละคร ‘นักล่าฝั น’ ได้ ถูกประจุสัญญะหรื อความหมาย ตลอดจนได้ รับการตีตราว่าเป็ น
สินค้ าในโลกทุนนิยมประเภทต่างๆ ความรู ้ สึกผูกผันของผู ้ ชมได้ กลายเป็ นความผูกผันแบบครอบครัวที

อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสินค้ า แต่เป็ นการนําไปสู่การสร้ างความสัมพันธ์ในลักษณะอุปถัมภ์ จึงเอื อใ ห้ เกิ ด
หลัก

‘มายาคติ’ ทีแม้ รายการ

จบสิ นแล้ ว ศิ ลปิ นจ ะทํ าสิ งใดก็ ตาม ผู ้ บริ โภคก็ จะติ ดตามและคอยบริ โภคสิ นค้าทีไ ด้รั บการ ชี นํ าตลอดไ ป
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อภิปรายผล
จากการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยข้ างต้ น ผู ้ วิจัยขออภิปรายผลดังนี
1.

กับความเป็ นศิลปะร่ วมสมัยของไทย
ความเปลีย นแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ นํามาซึงความเ ปลี ยนแปลง

อย่างเฉียบพลันต่อวิถีชีวิต แนวคิด ค่านิยม ของผู ้ คนในสังคมการเปลียนแปลงดั งกล่ าวได้ คร อบคลุ มใน
ทุกภาคส่วนทั ง เศรษฐกิจ การเมื อง สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ ศิล ปะก็เ ป็ นอีกส่วนหนึงของ สั งคม
วัฒนธรรมทีได้ รับผลจากความเปลียนแปลง ของโลก เนืองจาก ศิลปะเกิดจากมนุษย์ เมือมนุษย์เปลียน
แปลงไปศิลปะย่อมต้ องเปลียนตาม กระแสโลกาภิวัตน์จึงมีผลโดยตรงต่อวิธีคิดและเทคนิค กระบวนการ
สร้ างสรรค์ศิลปะทุกแขนง เมือพิ จารณา ศิ ลปะร่ วมสมั ยของไทยในบริ บททีกําหนดกร อบโ ดยสํ านั กงาน
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทีได้ จํ าแนกหมวดหมู ่ของศิ ลปะร่ วมสมั ยออกเ ป็ น 9 สาขา
ได้ แก่ ทัศนศิล ป์ วรรณศิล ป์ ดุริยางคศิล ป์ ศิลปะการแสดง สถาปั ตยกรรม ภาพยนตร์ มัณนศิล ป์
เรขศิลป์และแฟชัน จะเห็นว่า ปั จจุบันรัฐและหน่วยงานทีเกี ยวข ้ องกั บ ศิลปวัฒนธรรมได้ ให้ ความหมาย
หลังสมัยใหม่ได้ นําเอาอดีต ปั จจุบัน และอนาคตผสานเข้ าด้ วยกัน ยอมรับโลกทีก้าวไ กล และชุ มช น
ยอมรับวัตถุและจิตวิญญาณ ยอมรับระบบฐานสมอง (Brain-Based) ของมนุษย์และนําเสนองานศิลปะ
ทีมีความหลากหลาย (วิรุณ ตั งเ จริ ญ. 2552: 164) ดังนั นจะเ ห็ นได้ ว่ าปร ากฏการณ์ ทางศิ ลปะของไทย
ปั จ จุบันจึง มิไ ด้ ยึดติดอยู่กับความหมายเดิมของคําว่า ศิลปะ ทีหมา ยความถึ ง ทั ศนศิ ลป์ โดยเ ฉพา ะ
ทัศนศิลป์ทีเป็ นวิ จิตรศิ ลป์ (Fine Art) แต่กลับให้ ความสําคัญกับศิลปะทีเกิ ดจากภา พใ นสมอง (Image)

ด้ วย (วิรุณ ตั งเ จริ ญ. 2552: 29) นอกจากนีศิลปะร่วมสมัยปั จจุบันยังพยายามทําความเข้ าใจกับมิติชีวิต
ของมนุษย์มากขึ น โดยแสดงให้ เห็ นว่ าศิ ลปะนั นเกียวข้ อง สั มพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ในทุกแง่มุม
เมือศิลปะเกียวข้ อง สั มพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์และแทรกซึมอยู่ในทุกปั จจัยการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั นศิ ลปะ
มาจากกระแสหรื อวิถีทางในการดําเนินชีวิต
คมชัดและดํารงอยู่

ถ่าย
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ศิลปะมีทั งที เป็นวิ จิตรศิ ลป์และประยุ กต์ศิลป์ เพราะศิลปะเป็ นการปรุงแต่งเพือกา รบริ โภคทาง
เป็ นสิงหนึ งทีทําใ ห้มนุ ษย์แ ตกต่ าง
จากสัตว์เดรัจฉาน ศิลปะเป็ นผลผลิตอันเกิดจากธรรมชาติจิตใจของมนุษย์ในอันทีจะแสดง ออกถึ งตั วตน
ทัศนคติ อารมณ์ ความรู ้ สึกต่อตนเองและสิงรอบข้ าง ด้ วยความ
หลากหลาย ศิลปะก็เป็ นเช่นเดียวกับทุกสรรพสิงในจั กรวาล นันคื อโดยเ นื อแท้ แล้ ว มิอาจมีคุณค่าได้ ด้วย
ตนเอง หากแต่ขึ นอยู ่กับความพึ งพอใ จของมนุ ษย์ ระดับและประเภทของสุนทรี ยภาพก็ถูกกะเกณฑ์ขึ น
ตามรสนิยมความเห็นของมนุษย์

ไปตามเงือนไ ขของยุ คสมั ย ตามบริ บทของสังคมทีศิลปะนั น

ถูกสร้ างขึ นและรั บร ู ้ การดํารงอยู่ข้ามยุคสมัยของศิลปะทีเป็ นส่ วนหนึ งของวั ฒนธ ร รม

ตั งอยู ่บน

เงือนไ ขความต้ อง การและความพึ งพอใ จ ทั งในส่ วนของผู ้ สร้ างและผู ้ เสพงา นศิ ลปะ ศิ ลปะใ ดดํ ารงตนให้
อยู่รอดได้ ในยุคสมัยของตนเองจึงจัดว่าเป็ นศิลปะร่วมสมัย
เมือพิ จารณา ศิ ลปะร่ วมสมั ยโดยแบ่งออกเป็ นประยุกต์ศิลป์และวิจิตรศิลป์จะเห็นว่า การดํารง
อยู่และการพัฒนาของประยุกต์ศิลป์หลายแขนงในยุคสมัยต่างๆ
ต่อเนืองเ ป็ นร ู ปธรรม ด้ วยเหตุผลจากความต้ องการใช้ สอยเป็ นตัวขับเคลือนหลั กรวมถึ งเหตุ ผลทางธุ รกิ จ
กลไกตลาด อุปสงค์และอุปทาน ในขณะทีงานวิ จิตรศิ ลป์ บางแขนง กํ าลั งปร ะสบปั ญ
ห าด้ านความอยู ่รอด
ทั งความอยู ่รอดของศิ ลปิ นและความอยู ่รอดของตั วศิ ลปะเ อง เงื อนไขเชิ งคุณค่ า ทําให้ กรอบวิวัฒนาการ
ของประยุกต์ศิลป์กับวิจิตรศิลป์

เพราะประยุกต์ศิล ป์ เช่น

สถาปั ตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ แฟชัน การแสดง
การใช้ สอย มีปัจจัยต่างๆ เข้ ามาเป็ นตัวกําหนดรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม
สรี รศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยี สิงแวดล้ อม ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายเพือตอบสนองการใช้
งานให้ ได้ ประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการสร้ างสุนทรี ยะให้ กับผู ้ เสพ
ในขณะทีการสร ้ างสรรค์งานวิจิตรศิลป์เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ แรงบันดาลใจของศิลปิ นเป็ น
หลัก
สมมุติฐานว่า
วิจิตรศิลป์หรื อประยุกต์ศิลป์ก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็ น
ซึง

อาจหมายถึงความต้ องการทางด้ านการใช้ สอย หรื อความต้ องการทางด้ านจิตใจ จึงเป็ นหน้ าทีของ
ศิลปิ นทีจะต้ อง แสวงหาความอยู ่รอดของตั วเอง ภายใต้ เงือนไ ขความเ ป็ นจริ งต่ างๆ ในสั งคม ณ ยุคสมัย
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ของตน

หรื อค่านิยมความเชือและความร ู ้ คว ามเ ข้ าใ จ

ของประชาชน

เพือให้ กา รเ ปิ ดร ั บและหากมองในเ ชิ ง

การตลาด ก็หมายถึงกระบวนการในการการสร้ างความต้ องการบริ โภคให้ เกิดขึ นนั นเอง แม้ ว่าความ
เพือให้ เกิ ดงานที ขายได้

อันจะส่งผลให้

คุณค่าของศิลปะในเวลาเดียวกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่า หากศิลปิ นไม่สามารถดํารงชี พอยู่ได้ งานศิลปะก็
ย่อมมิอาจเกิดขึ นได้
เมือ พิ นิ จ พิ เ คราะห์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยปั จจุ บัน พบว่ า เรี ย ลลิ ตี โชว์ เป็ นกรณี ห นึง ของ
กระบวนการสร้ างสรรค์ทางศิลปะทีเป็ นการผสมผสานการแสดง และสื อเข้ าด้ วยกัน
และภาพชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ นอกจากนีเรี ยลลิตี โชว์ ยังเป็ นศิลปะทีเกิดจากการปรุงแต่งเพือการ
บริ โภคทางอารมณ์ และเป็ นผลผลิตของความพยายามทีจะ แสดง ออกถึ งตั วตน ทั ศนคติ

อารมณ์

ความรู ้ สึกของมนุษย์ทีมต่อตนเองและผู ้ อืน โดยนําเสนอเป็ นภาพพฤติกรรม หรื อกิจกรรมของมนุษย์ใน
สภาวะเหตุการณ์ ต่างๆ ทีมีกา ร สร้ างสรรค์ ออกแบบ และจัดกระทําผ่านสือ โทรทัศน์ เรี ยลลิตี โชว์ จึง
จัดเป็ นศิลปะร่ วมสมัยในเชิง ประยุกต์ศิล ป์ แขนงหนึง ที วางตนเองอยู่บนฐานการรับรู ข้ องมวลชนใน
สัง คมไทย

ดยมี

วัฒนธรรมบูรณาการร่วมอยู่หรื อมีวัฒนธรรมเป็ นพลังขับเคลือน
“จินตภาพ” ทีเกิ ดขึ น
โลกาภิวัตน์

มีความ

กตัญู รู้ คุ ณ อย่ างในกร ณี ของผู ้ แสดง ในร ายการเรี ยลลิ
งกล่าวนั น เป็ น
ตัวแทนของลูกหลาน ซึงได้ กร ะตุ ้ นความร ู ้ สึ กนึ กคิ ดและความทร งจํ าของผู ้ ชมถึงการโหยหาลูกหลานใน
อุดมคติของสังคมไทย ดังทีเบญจ พร ดี ขุ นทดอธิ บา ยไ ว้ ว่ าเรื องเ ล่ าของความทุ กข์ ยาก ความดี งาม และ
ความเป็ นลูกกตัญู ถูกถ่ ายทอดผ่ านการตั วผู ้ แสดง ด้ วยการนํ าเสนอตั วเองในฐานะลูกหลาน ญาติมิตร
มากกว่าจะนําเสนอตัวเองในฐานะดาราดังหรื อนักแสดงอาชีพ จึงมีผลอย่างยิงต่ อความร ู ้ สึ กของผู ้ ชมที
อยูใ่ นสถานะใกล้ เคียงกันหรื อทีเคย “ทุกข์ยากลําบาก” มาก่อน
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ปรากฏขึ นในสังคมไทยจึงเป็ นศิลปะวัฒนธรรมทีสะท้ อน ถ่ายกระแสการดํารงชีวิต
จากบริ บททาง
เป็ นศิลปะร่วมสมัยของเรี ยลลิตี โชว์ ทําให้ มอ งเ ห็ นสุ นทร ี ยะ ของศิ ลปะดั งกล่ าวว่ าเป็ นศิลปะตามแนวทาง
(Art as Expression) ตามคําอธิ บายของ
ตอยสตอยทีว่า กระบวนการสร้ างงานศิลปะ จะต้ องให้ ความสําคัญกับพลานุภาพของการกระตุก กระตุ ้ น
ว่า ศิลปะหรื อศิลปะการแสดงนั น ๆ มี “ความกินใจ” และเมือศิลปะมีความกินใจแล้ ว ก็สามารถโน้ มน้ าว
ผู ้ ช ม ผู ้ ดูใ ห้ เ กิ ดความคิด และปฏิ บัติ การต่าง ๆ ได้ ดัง ทีศิ ลปิ นต้ อง การ และงานศิ ลปะ ดั งกล่ าวก็ จะ
กลายเป็ น “ศิลปะแท้ ” (Leo Toystoy. 1828-1910) เมือนํ ามา พิ จารณา คุ ณ
ค ่ ากร ณี เรี ยลลิ ตีโชว์ พบว ่ า
หน้ าทีของศิ ลปิ นหร ื อนั กแสดง คื อการ
เป็ นกระบวนการในการสร้ างศิลปิ นให้ เป็ นศิลปิ นแท้ อย่างไรก็ตามศิลปิ นแท้ กรณีของเรี ยลลิตี โชว์ ได้ ถู ก
นําไปเชือมโยงและกระตุ ้ นให้ เกิดการบริโภคสินค้ า
2.

กับปฏิสัมพันธ์ กับชีวิต ชุมชนและสังคมไทย
การศึกษากรณี เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย ทําให้

จํากัดอยู่ในสังคมของผู ้ ทีชืนชมเ ฉพาะ กลุ ่ มเท่ านัน แต่ ยั งเ ป็นศิ ลปะประยุกต์ทีมปฏิ สั มพั นธ์ กั บผู ้ คนและ
สังคมในวงกว้ าง ทั งในร ะดั บชุ มชนขนาดย่ อยไ ปจนถึ งชุ มชนขนาดใ หญ่ ในร ะดั บชาติ ดั งจะเ ห็ นได้ จา ก
จํานวนมากกว่า 10 ล้ านคนจากการสํารวจของ Nielsen องค์กรการวิจัยทีมีชือเสี ยงแ ละไ ด้ รั บกา ร
ยอมรับในระดับชาติและภูมิภาค
เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย ยังได้ ก่อให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ กับสังคม ชีวิต และชุมชนในภาพกว้ าง
โดยปฏิ บัติก ารของเรี ย ลลิ ตี โชว์ ได้ ใ ห้ ค วามหมายของชุม ชนรู ป แบบใหม่ทีม คว ามแตกต่ าง ไปจ าก
ความหมายในอดีต เนืองจาก ชุมชนทีเกิ ดจาก เรี ยลลิตี โชว์ แสดงให้ เห็นถึง
รวมกลุ่ม
ของบุคคลทีหล ากหลายทั งในด้ านของภู มิหลั ง วั ยฐานะ การ ศึ กษา อาชี พตลอดจนพลั ง ของทุ นที
แตกต่างกันแต่มีความสนใจและมี ‘อุดมการณ์ร่วม’ ในสิงเดี ยวกั น ลักษณะของชุมชนทีเกิ ดจากเ รี ยลลิ ตี
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โชว์ดังกล่าวอาจตรงกับแนวคิดของทานาเบ้ ในเรือง ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Community) ทีได้
อธิบายไว้ ว่า ชุมชนคือ สิงปร ะกอบสร ้ าง (community as a construct) มิใช่สิงที เป็นมร ดกตกทอดมา
ผู ้ คนจินตนาการขึ นมา เ อง เป็ น

แตกต่างของสมาชิก และมีแก่นหลักในข้ อเสนอทีมองเ ห็ นศั กยภาพของ ‘คนเล็กๆ’ ในการสร้ างปฏิบัติการ
ให้ ตนเองสามารถเผชิญกับปั ญหาหรื อวิกฤตในชีวิตได้ ชุมชนทีเกิ ดจากการติ ดตามชมเ รี ยลลิ ตีโชว์ ผ่า น
อย่า งไรก็ ตาม เมือ พิจ ารณาโดยละเอี ย ดจะพบว่า จุด เริมต ้ นข อง การรวมกลุ ่มห ร ื อสร ้ างชุ มช นกร ณี
. 100
หรื อชุมชนผู ้ ติดเชื อHIV ซึงมี จุ ดกํ าเนิ ดของชุ มชนจากการรวมกลุ ่มของผู ้ คนที มีอุดมการ ณ์ ร ่ วมกันในการ
แก้ ปัญหาต่างๆในสังคม

‘ความจริ ง ’ ผ่านสื
ก
นิย มชมชอบและคลังไ คล้ จนใ นที สุดก้ า วไปสู่ภ าวะทีผู ้ ชมต้ อง การการยึ ด ‘ผู ้ แ สดง’

ในรายการ

สร้ างชุมชนทีเกิ ดจากการจิ นตนาการร่ วมกั นของผู ้ แสดง ผู ้ ชม และฝ่ ายทุ นผู สนั
้ บสนุนให้ เกิดกระบวนการ
เรี ยลลิตี โชว์ ได้ ก่ อให้ เกิ ดชุ มชนต่ างๆ ขึ นมา ภา ยใ ต้ ตั วแสดง หร ื อศิ ลปิ นที ถูกสร้ างขึ น และก่ อตัว
ฎี หรื อ
แนวคิดทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
บริ บททางสังคมวัฒ นธรรมรู ปแบบใหม่ของไทย แต่ชุม ชนจินตการดัง กล่าวหาใช่ชุมชนทีเกิ ดจ าก
อุดมการณ์ของชาติ การพัฒนา การกระทําจากภาครัฐ หรื อการทําความดี แต่ชุมชนจินตการกรณีเรี ยล
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ค้ นพบนี จึ งสามารถที จะใช้ เ ป็นแนวทาง ในการศึ กษาชุ มชนจิ นตการในบร ิ บท ทางสังคมชุดอืนๆ ได้
เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทยจึ งเป็ น ภาพสะท้ อนของศิ ลปวั ฒ
น ธรรมไ ทยร ่ วมส มัยของไทยปั จจุบัน
และสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์ ที
วัฒนธรรมมีความหลากหลาย แต่เป็ นภาพรวมของโลกทีไร้ พร มแดน ศิ ลปะ แต่ ละแขนง พยายามทีจะ
แสวงหาหรื อสร้ างอัตลักษณ์ใหม่ของตัวเอง จากรากเหง้ าเดิม แต่มีความเป็ นปั จจุบันในด้ านวิธีคิดและ
กลวิธีในการนําเสนอ นอกจากนี ยั งสะท้ อนความเป็ นจริ งของสภาพสังคมทีเป็ นอยู ่ โดยอาจไม่นําพาต่อ
กลไกทางสุนทรี ยภาพ ด้ วยความเชือว่ า ความจริ งคือความงาม และเป็ นความพยายามสร้ างอัตลักษณ์
ใหม่ของตน ให้ สอดรับกับรสนิยมการบริ โภคกระแสหลักทีเป็ นร ะดับนานาชาติ โดยพิจารณาศิลปะใน
ฐานะทีเป็ นต้ นทุนหรื อทรัพย์สินทางปั ญญา บนพื นฐานความเชือว่ า ศิลปะจะเป็ นเครือง สร ้ าง มู ลค่ าใน
เชิงเศรษฐกิจ

ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยเรือง “เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้ อนศิลปะการแสดงผ่านสือในกร ะแส
วัฒนธรรมบริ โภคนิยม” ผู ้ วิจัยพบว่างานวิจัยดังกล่าวนีมีข้อเสนอแนะทีจะ เป็ นประโยชน์อย่างยิงต่ อวง
วิชาการด้ านศิลปะการแสดง สือ
1) ข้ อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้ านศิลปะการแสดง
ปั จ จุ บัน บริ บ ททางสั ง คมมี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อนมาก จนไม่ ส ามารถแยกการพิ จ ารณา
ศิลปะการแสดงในลักษณะแบบเดิมได้ ศิลปะการแสดงในปั จจุบันได้ แฝงหรื อฝั งตัวอยู่ในชีวิต จนแม้ ตัว
ศิลปะการแสดงควรต้ องศึกษาแนวคิดด้ านมายาคติในรู ปของศิลปะการ
เท่าทันกับความสลับซับซ้ อนของปรากฏการณ์ของการแสดงในปั จจุบัน และต้ องประสานแนวคิดต่างๆ
ในการศึกษาเพือทํ าความเ ข้ าใ จใ ห้ ลุ ่มลึ กข้ อค้ นพบของผุ ้ วิ จั ยในปร ะเ ด็ น‘เรี ยลลิตี โชว์ เป็ นภา พสะท้ อน
’ จึงสามารถนําไปใช้ เป็ นมุมมองและขยายผลให้ กับ
นักวิชาการในด้ านศิลปะการแสดงในกรณีอืนๆ ต่อไป และเรี ยลลิตี โชว์ ยั งมี มิติทีสามาร ถทํ าความเ ข้ าใจ
ได้ อีกในวงกว้ าง งานวิจัยเรือง “เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้ อนศิลปะการแสดงผ่านสือใ น
กระแสวัฒนธรรมบริ โภคนิยม” จะทําให้ เกิดความเข้ าใจทั งในมิ ติทางปร ะวั ติศาสตร ์ หร ื อพั ฒ
น าการของ
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นิยม องค์ความรู ้ ทีเกิ ดข ึ นสามารถนํ าไปใช้ เ ป็ นตัวแบบ หรื อโมเดลทางความคิดในการสร้ างศิล ปิ น
เพือนํ าไปบู รณา การเป็ นอ งค์ความรู ้ ในระดับสูงต่อไป
2) ข้ อเสนอแนะต่อวงการวิจัยด้ านศิลปวัฒนธรรม
2.1 วิธีวิทยาการวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ในการวิจัยด้ านศิลปวัฒนธรรม ควรออกแบบการวิจัยหรื อใช้ กระบวนทัศน์ในการมอง
ศิล ปะทีมิ ได้ แยกออกจากสั งคมและวั ฒ
น ธรรม และใ นขณะ เ ดี ยว กั นก ็ ไ ม่ควรมองวัฒนธรรมไทยใน
ลักษณะทีตั ดขาดหร ื อแ ยกออกจากสั งคมว ั ฒ
น ธรรมโ ลก เพร าะวั ฒ
น ธรรม ไทยปั จจุบันมีการดํารงอยู่
อย่างสลับซับซ้ อน จึงไม่สามารถมองวัฒนธรรมในแบบอดีต เนืองจากวั ฒ
น ธรรม ปั จจุบันเป็ นวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ดังนั นการวิจัยศิลปวัฒนธรรมจึงควรตระหนักว่าศิลปะอยู่ในบริบทของวัฒนธรรมทีถูกวาง หร ื อ
ถัก สานอยู่กับกระแสโลกาภิ วัต น์ ซึงถ้ าไ ด้ มี ทํ า ความเข้ าใจเรือง กร ะบว นการวิ จั ยและวิธี วิท ยาทาง
ศิล ปะวัฒ นธรรมได้ อ ย่า งลุ่ม ลึก แล้ ว จะทํ า ให้ ม องเห็ น ความสลับ ซับ ซ้ อ น และสะท้ อ นมุม มองด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมในยุคปั จจุบันได้อย่างกระจ่างชัด
2.2 ประเด็นการวิจัยหรื อหัวข้ อการวิจัยด้ านศิลปวัฒนธรรม
จากวิ ธี วิ ท ยาข้ า งต้ น ทํ า ให้ ผู ้ วิ จัย เห็ น ว่าการวิ จัย ด้ า นศิล ปวัฒ นธรรมยัง มี ป ระเด็ น
ผ่านสือควรจะไ ด้ รั บการจั ดกร ะทํ าแล ะหยิบยกมาเป็ นประเด็นทางการวิจัย โดยการผสานวิธีวิทยาตาม
ข้ อเสนอในข้ อ 2.1
3) ข้ อเสนอแนะต่อวงวิชาการในด้ านของวงวิชาการด้ านสือ
การวิจัยเรือง “เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้ อนศิลปะการแสดงผ่านสือใ นกร ะแส
วัฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย ม” นี ส ามารถเชือมโ ยง และทํ า ให้ ผู ้ วิ จัยได้ เ ข้ า ใจเรือง ของพลัง อํ า นาจ และ
ซึง อาจเอื อปร ะโ ยชน์ ให้ กั บก ารศึ กษา
ระดับพื นฐาน ไปจนถึ งการศึ กษา ด้ านนวั ตกรรมการสื อสาร สั ง คมใ นระดั บสู ง และผลการวิจัยอาจช่วยทํา
ให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงอิทธิพลของ
4) ข้ อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้ านสังคมวัฒนธรรมไทย
ผลการวิจัยเรือง “เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้ อนศิลปะการแสดงผ่านสือในกร ะแส
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วัฒนธรรมบริโภคนิยม” นีสามารถนําไปใช้ ทําความเข้ าใจกับความหมายและทีมาของกลุ่มคนทางสังคม
ทีเกิ ดขึ นภายใต้ บริ บทข องบริ โภคนิ ยม
5) ข้ อเสนอแนะต่อภาค
ผลการวิจัยเรือง “เรี ยลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้ อนศิลปะการแสดงผ่านสือในกร ะแส
วัฒนธรรมบริโภคนิยม” นี สามารถนํ าไปใ ช้ เป็ นข้ อมูลพื นฐานใ นการเข้ าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ไทย และน่าจะเป็ นงานทีนําไปสู ่การถกเ ถี ยงทางวิ ชาการ และสามารถใ ช้ ศึ กษา เ ปร ี ยบเ ที ยบ หร ื อใ ช้ เป็ น
ดังนั นการสนับสนุนให้ เกิดการศึกษาค้ นคว้ าเกียว กั บเรี ยลลิ ตีโชว์ ในฐานะศิลปะการแสดงผ่าน
สือย่ างลึ กซึ งในมุมมองอืนๆต่ อไป จะเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาด้ านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ใน
ทําให้ อธิบายภาพใหญ่ของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสังคมไทยในปั จจุบันได้ เพราะกระบวนการความ
เป็ นวัฒนธรรมไทยในปั จจุบันอาจเกิดจากความหลากหลายในบริบทบริโภคนิยมนี ก็ เป็ นไ ด้
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