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การวิจัยเรื่อง เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส

วัฒนธรรมบริโภคนิยมในครั้งน้ี เพื่อตอบวัตถุประสงค 3 ประการคือ เพื่อศึกษาศิลปะการแสดงผานสื่อ 

กรณีรายการเรียลลิต้ีโชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

สื่อกับศิลปะการแสดงกรณีรายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางรายการ

เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยกับกลุมคนและชุมชนในบริบทของวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย 

ผูวิจัยศึกษาพัฒนาการของเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย โดยเนนการศึกษาวิเคราะหกรณีรายการอคาเดมี 

แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) เนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการที่มีผูชมในประเทศใหความนิยม

สูงสุดและเปนรายการท่ีมีบทบาททางสังคมอยางตอเนื่อง รวมถึงรายการดังกลาวยังกอใหเกิดการ

รวมกลุมคนที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากกวาทุกรายการ การเลือกศึกษากรณีรายการเรียลลิต้ี

โชว อคาเดมี แฟนเทเชียนี้จึงสามารถนําไปสูการอธิบายและทําความเขาใจศิลปะการแสดงผานสื่อใน

ภาพรวม เพื่อตอบวัตถุประสงคที่ผูวิจัยต้ังไว ในดานขอบเขตเรื่องพื้นท่ีและเวลา ผูวิจัยเลือกศึกษา

วิเคราะหขอมูลที่สัมพันธกับเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยโดยกําหนดชวงเวลาและพื้นท่ีศึกษา คือ          

เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน      

 นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษาขอมูลในวันประกาศผลการตัดสินผูชนะของรายการ เพื่อทําความ

เขาใจปรากฏการณ รวมทั้งศึกษาขอมูลในวันท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีจัดขึ้นหลังจบรายการเรียลลิต้ีโชว อาทิ 

มินิคอนเสิรต และการจัดคายศิลปนอคาเดมี แฟนเทเชียพบแฟนคลับ เปนตนเพื่อเปนประโยชนตอ

การศึกษาพฤติกรรมของผูชมและศิลปน รวมทั้งเพื่อนําขอมูลมาใชอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยใน

มิติเรื่องปฏิสัมพันธระหวางรายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยกับกลุมคนและชุมชนในบริบทของ

วัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย       

 ผูวิจัยพบขอคนพบเชิงวิชาการใน 3 ประเด็นคือ 1) เรียลลิต้ีโชวเปนภาพสะทอนมายาคติที่

ซับซอนในศิลปะการแสดงผานสื่อของไทย 2) กระบวนการเรียลลิต้ีโชวเปนปฏิบัติการทําสินคาใหเปน

วัฒนธรรม และ3) เรียลลิต้ีโชวเปนแกนกลางในการสรางชุมชนจินตการในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยม

ของไทย 
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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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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นการรวบรวมสรรพความรู้ท่ีข้าพเจ้าได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก

คณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาและให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานจนสําเร็จสมดงัตัง้ใจ ทัง้นีข้้าพเจ้า    

ขอกราบขอบพระคณุผู้ มีคณุปูการดงัตอ่ไปนี ้       

 ขอกราบขอบพระคณุ ‘ครู’ ท่ีเคารพรักย่ิงทกุท่านท่ีให้ความรู้และการศึกษาจนข้าพเจ้ามีวนันี ้       

ขอกราบขอบพระคณุ คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ ผู้ ให้ความ

เมตตาและเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้กับศิษย์เสมอมา ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์                  

ดร.ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์ ผู้พร่ําสอนให้ความรู้และทําให้ศิษย์พากเพียรและเป็นแรงบนัดาลใจผู้ผลกัดนัให้

ศษิย์ได้ทํางานจนสําเร็จลลุ่วง ขอกราบขอบพระคณุ  รองศาสตราจารย์ พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ ผู้ ให้ความรู้

และชีแ้นะวิธีคิด ตลอดจนให้ประสบการณ์ในการทํางานท่ีมีคา่ ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ 

กิติมา สุรสนธิ  ท่ี ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือแนะนํา และให้คําปรึกษา ด้วยความเอาใจใส ่                 

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม ท่ีได้เพิ่มพนูความรู้และเติมเต็มประเด็น

ทางวิชาการซึง่ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์      

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชยนัต์ วรรธนะภูติ ดร.เบญจพร ดีขุนทด ดร.หรินทร์ สูตะบุตร ท่ีได้

กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของปริญญานิพนธ์ 

เพิ่มประเดน็ทางวิชาท่ีกว้างไกลย่ิงขึน้ ขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้  

 ขอขอบพระคณุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัท่ีเป็นแหล่งศกึษาท่ีให้โอกาสและ

สนบัสนนุให้ข้าพเจ้าทําปริญญาจนสําเร็จ       

 ขอขอบพระคณุผู้ เก่ียวข้องกับเรียลลิตีโ้ชว์และรายการอคาเดมี แฟนเทเชียทุกท่านท่ีได้กรุณา

สละเวลาให้สมัภาษณ์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาครัง้นีเ้ป็นอยา่งมาก   

 สุดท้ายสิ่งท่ีผลักดนัให้ข้าพเจ้าสามารถทําปริญญานิพนธ์สําเร็จลงได้นัน้ ได้แก่ บุพการีและ

ครอบครัว ทัง้ครอบครัวสขุบรรจงและครอบครัวดอกไม้ คณุอดุมพงษ์ ดอกไม้ คณุสิริพินท์ ดอกไม้ และ

มิตรสหายทุกคนท่ีให้ความรักและความห่วงใย รวมทัง้สนับสนุนในทุกภารกิจในชีวิตของข้าพเจ้า        

ขออํานาจคณุพระศรีรัตนไตรและสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิในสากลโลก ดลบนัดาลให้ทกุท่านผู้ มีคณุูปการแก่ข้าพเจ้า

ประสบแตค่วามสขุและความเจริญทกุทา่นด้วยเทอญ      

สามมิต ิ สขุบรรจง 
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บทที่ 1     

 บทนํา 

 

ความสําคัญของปญหา        

 “เรียลลิต้ีโชว” เปนรายการโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมอยางสูงจากผูชม นับต้ังแตถือกําเนิดขึ้น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อหกทศวรรษที่ผานมา  แอนเนทท ฮิล (Annette Hill) ศาสตราจารยดานสื่อ

และผูชมสื่อโทรทัศน (media audiences) จากสถาบันวิจัยดานการสื่อสารและสื่อมวลชนศึกษา 

มหาวิทยาลัยเวสตมินสเตอร (Westminster University) แหงสหราชอาณาจักร ไดนิยามรายการ        

“เรียลลิต้ีโชว” วา  เปนรายการโทรทัศนที่มีลักษณะและเทคนิคการนําเสนอแตกตางไปจากรายการทั่วไป  

โดยมีรูปแบบยอยที่หลากหลาย  แตทุกรายการตางมีลักษณะรวมที่สําคัญคือ การนําเสนอ            

“ความจริง คนจริง และเรื่องจริง” (Annette Hill. 2005)       

 ขณะที่ ริชารด คิลบอรน (Richard Kilborn)  นักผลิตรายการเรียลลิต้ีโชว ผูมีชื่อเสียงแหง

สหรัฐอเมริกา ไดอธิบายความหมายของ ‘Reality TV’ วา เปนรายการโทรทัศนที่เกิดจากการบันทึก

เหตุการณในชีวิตประจําวัน ท้ังสวนบุคคลและกลุมคนอยางรวดเร็ว ดวยอุปกรณกลองวีดีโอท่ีมีน้ําหนัก

เบา  โดยพยายามทําใหเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ผานรูปแบบ และเรื่องราวที่หลากหลาย  

การรวมกันของปจจัยที่เหมาะสม  รวมทั้งมีวิธีการตัดตอใหเปนรายการที่นาดึงดูดตอผูชมเปาหมายของ

รายการ  และสามารถทําใหผูชมเชื่อวา เหตุการณที่ถูกบันทึกและนําเสนอ คือ ‘ความเปนจริง’ หรือ 

‘Reality’ ดังน้ัน คิลบอรนจึงเรียกรายการโทรทัศนประเภทน้ีวา “Reality TV” ตอมาก็ไดถูกเรียกอีกนาม

วารายการ “Reality Show” (Kilborn.1994 : 423)  สําหรับประเทศไทยไดเรียกรายการดังกลาวทับศัพท

วา “เรียลลิต้ีโชว” ซึ่งหมายถึง รายการโทรทัศนตามนัยของนักวิชาการและนักปฏิบัติการสื่อโทรทัศน

ขางตน  ที่ยังคงยึดมั่นในหลักการสะทอนใหเห็น ‘ความเปนจริง คนจริง และเรื่องจริง’ อันเปนเงื่อนไข

หลัก หรือเอกลักษณของรายการ ‘โชว’  หรือการแสดงออกเก่ียวกับเรื่องราวที่มีนัยยะของ ‘ความเปนจริง’

 กระบวนการในการทําหนาท่ีของเรียลลิต้ีโชว มีกลไกในการนําเสนอความจริงที่สลับซับซอน 

แยบยล และแตกตางจากการนําเสนอ ‘เรื่องราวเก่ียวกับความจริง’ ในแบบของศิลปะการแสดงประเภท

ละคร หรือนาฏศิลป  กลาวคือ การนําเสนอ ‘เรียลลิต้ีโชว’ ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ จะมีลักษณะ

เสมือนการบันทึกความจริงตามธรรมชาติ  ไมมีการแตงเติมหรือทําใหดูเปน ‘การแสดง’  นักแสดงถูกทํา
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ใหเสมือนอยูในสภาพเดียวกับท่ีพวกเขาดําเนินชีวิตประจําวัน อาทิ การสนทนา การแสดงอากัปกิริยา 

รวมไปถึงการแตงกาย และความเปนอยูที่ไมตางจากคนท่ัวไปในสังคมไทย  จึงทําใหผูชมมีสวนรวมกับ  

ผูแขงขัน ในสถานการณตาง ๆ  และไดรวมแสดงอารมณความรูสึกนึกคิด หรือแสดงอารมณรวมไปกับ

การแสดงที่ดูเหมือน ‘เปนเรื่องจริง’       

 จากพัฒนาการในดานรูปแบบที่หลากหลายของเรียลลิต้ีโชว พบวารายการเรียลลิต้ีโชว          

ทุกรายการตางก็มีองคประกอบตามหลักการของศิลปะการแสดงท้ัง 3 ประการ คือ ผูแสดง เรื่องราว 

และผูชม กระนั้นก็ตาม  เรียลลิต้ีโชวยังมีอัตลักษณของตนที่แตกตางไปจากศิลปะการแสดงประเภทอ่ืน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการนําเสนอเรื่องราวของตัวละคร และปฏิสัมพันธของตัวละครที่สัมพันธกับ 

‘ความจริง’ โดยอาศัยสื่อโทรทัศนเปนเครื่องมือสําคัญ ต้ังแตกระบวนการถายทํา ตัดตอ และการสงสาร 

ที่เปนภาพและเสียงของผูแสดงไปยังผูชม เรียลลิต้ีโชวจึงถือเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ   

 การท่ีรายการเรียลลิต้ีโชวมีรูปแบบการนําเสนอให ‘ดูเหมือนชีวิตจริง’ จึงสอดรับกับคําอธิบาย

ของคอนสแตนติน สตานิสลาฟสกี ผูนําคนสําคัญทางการแสดงแนวสัจนิยม (realism) ซึ่งถือหลักเกณฑ

วา ‘ละครคือชีวิต’ (Theatre is life itself)  ซึ่งเปนการนําเสนอที่แตกตางจากลักษณะของศิลปะการแสดง

ในรูปแบบของ ‘ละครคือละคร’ (Theatre is Theatre) อันเปนขนบที่คุนชิน หลักเกณฑเก่ียวกับการแสดง

ที่สตานิสลาฟสกีนําเสนอไวน้ัน ยังอธิบายถึงการสรางความเชื่อในบทบาทและสภาพแวดลอมของ    

เรื่อง การจําอารมณและอากัปกิริยาในชีวิตจริงเพื่อนํามาใชในการแสดง และเพื่อใหชีวิตของตัวละคร

ออกมาสูสายตาของผูชมอยางมีศิลปะ และเปนธรรมชาติแลดูปราศจากการเสแสรงหรือปรุงแตง        

(Stanislavski, 1989)            

 คําอธิบายของสตานิสลาฟสกีสอดคลองกับนิโคไล นิโคเลวิช อีฟไรนอฟ (Nikolai Nikolayevich 

Evreinov) ผูกํากับการแสดงและนักทฤษฎีดานการแสดงคนสําคัญในยุคสัจนิยม ไดนําเสนอความคิด

และถกเถียงกับนักคิดในยุคกอนหนาเขาเก่ียวกับบทบาทของศิลปะการละครถึงประเด็นท่ีวา ละครเปน

การเลียนแบบธรรมชาติ อีฟไรนอฟกลาววาแทจริงแลว ‘ละครคือทุกอยางรอบตัวเรา’ โดยชี้ใหเห็นวา

ธรรมชาติเต็มไปดวยขนบที่มีความเปนละคร อาทิ ตนไมทะเลทรายพยายามแปลงสภาพใหเหมือนหิน 

หรือหนูแกลงตายเพื่อจะหนีใหพนกงเล็บของแมว ฯลฯ   อีฟไรนอฟสรุปความคิดเก่ียวกับศิลปการละคร

และการแสดงไววา ละครคือสัญลักษณสากลของการดํารงอยู เขาอธิบายไวในหนังสือชื่อ Apology for 

Theatricality วาในการทําละครของชีวิตนั้นหนาท่ีของศิลปนทุกคนคือ ละครตองไมหยิบยืมจากชีวิตมาก

เกินไป ในขณะเดียวกันชีวิตก็ตองไมหยิบยืมจากละครมากเกินไปเชนเดียวกัน (Evreinov, 1908) 
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 จากทัศนะของนักวิชาการดานศิลปะการแสดงจึงสองสะทอนใหเห็นวา เรียลลิต้ีโชว ในฐานะ

ศิลปะการแสดงผานสื่อมิไดเปนเพียงนาฏยลีลา หรือภาพยนตรท่ีหยุดนิ่ง แตเปนศิลปะการแสดงที่เปน

สวนหน่ึงของชีวิตและสังคม รวมท้ังยังมีพลังอํานาจสําคัญที่สามารถสรางกลุมคนในการบริโภคสินคา 

ผานการบริโภคศิลปนท่ีถูกผลิตสรางดวยกระบวนการของศิลปะการแสดงผานสื่อ จนกลายเปน ‘ดารา’  

ที่ถูกชื่นชมถึงในระดับคลั่งไคล และศิลปนดังกลาว ไดโนมนําใหกลุมคนที่คลั่งไคลเหลานั้น ปฏิบัติการใน

รูปแบบตาง ๆ รวมถึงบริโภคสินคาจนกระทั่งกอใหเกิดพลวัตดานตาง ๆ  ของกลุมคนที่รวมตัวกัน

สนับสนุนศิลปนในฐานะแฟนคลับ ในระดับที่เปน ‘ชุมชน’ อีกแบบหนึ่ง ประการสําคัญ  ปรากฏการณ

ของชุมชนดังกลาวมีขนาดของมวลชนจํานวนมหาศาล ท่ีถูกทําใหกลายเปนทั้งฐานของการบริโภคศิลปะ 

ศิลปน และสินคา รวมทั้งสามารถสรางผลกําไรใหกับผูลงทุนและสนับสนุนรายการอยางคุมคา 

 ขณะเดียวกัน ก็สามารถสนับสนุนและสราง ‘นักลาฝน’ ที่ตนสนับสนุนใหกลายเปนศิลปนได   

ในเวลาอันจํากัด และสามารถสรางชุมชน ท่ีเกิดจากการรวมกลุมจากผูสนับสนุนศิลปนคนเดียวกันอยาง

มีพลวัตตอสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งนอกจากจะปรากฏในประเทศไทยแลว ในปจจุบัน ศิลปนท่ีถูก

สรางจากรายการเรียลลิต้ีโชวเหลาน้ี ยังถูกผูกโยงกับการผลิตรายการ และบริโภคสินคาในระดับภูมิภาค 

(region) ดวยวิธีการสงผานศิลปนท่ีถูกสรางขึ้นจากเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย ไปเชื่อมโยงกับศิลปนท่ี    

ถูกสรางขึ้นจากรายการเรียลลิต้ีโชวในตางประเทศเชน ประเทศเกาหลี ญี่ปุน และ จีน เปนตน          

เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย จึงกลายเปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ ที่เชื่อมตอศิลปะการแสดงภายใต

วัฒนธรรมบริโภคนิยมในระดับภูมิภาค ที่ควรสนใจและควรถูกยกระดับการอธิบายใหเทียบทันกับ  

ความสลับซับซอนของทั้งศิลปะการแสดงที่ผูกโยงกับสื่อ และถูกวางอยูในฐานของระบบธุรกิจการคา 

และวัฒนธรรมบริโภคนิยม          

 ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนนักวิชาการทางดานศิลปะการแสดง และเปนผูมีสวนรวมในฐานะผูฝกสอน

นักแสดง ซึ่งเรียกวา “acting trainer” ของรายการเรียลลิต้ีโชว จึงเกิดความสนใจวา รายการเรียลลิต้ีโชว

ในฐานะศิลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มีลักษณะรวม และ/หรือแตกตางจาก

ศิลปะการแสดงชนิดอ่ืนอยางไร คุณคาทางสุนทรียศาสตรของเรียลลิต้ีโชวมีปจจัยใดเปนตัวกําหนด

คุณคา และรายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยมีความเปนมาอยางไร มีปฏิสัมพันธกับเงื่อนไขใน

พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอยางไร นอกจากน้ีดวยศิลปะการแสดงดังกลาว

เก่ียวของกับสื่อโดยตรง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําความเขาใจบทบาทของสื่อที่มีตอรายการเรียลลิต้ีโชวใน

ฐานะที่เปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ วา สื่อมีกระบวนการและ/หรือกลไก ในการกําหนดและกํากับ
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รูปแบบทางศิลปะการแสดงดังกลาวอยางไร  อํานาจของสื่อไดสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางศิลปน 

ผูชม ผูผลิตรายการ และกลุมผูสนับสนุนรายการอยางไร และในบริบทของโลกาภิวัตน ไดสงผลตอ

วัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทยที่กลายเปนเงื่อนไขในการเกิดขึ้น และดํารงอยูของเรียลลิต้ีโชว 

ขณะเดียวกันพลานุภาพของสื่อไดสงผลตอการบริโภคความเปนศิลปนและสินคาตางๆ นานา รวมทั้งได

สรางใหเกิดกลุมคน และชุมชนรูปแบบใหมในสังคมไทย ที่เกิดจากการเชื่อมโยงจินตนาการดวย

ศิลปะการแสดงผานสื่ออยางไร         

 เพื่อคลี่คลายคําถามวิจัยขางตน ผูวิจัยไดใชแนวคิดสําคัญตอการศึกษาวิจัย 4 กลุมแนวคิด 

ไดแก 1) แนวคิดที่เก่ียวของกับเรียลลิต้ีโชว เพื่อทําความเขาใจรายการเรียลลิต้ีโชวซึ่งเปนตัวบทของ

การศึกษา 2) แนวคิดเรื่องศิลปะการแสดงและสุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง เพื่อทําความเขาใจ  

เรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงรูปแบบหนึ่ง 3) แนวคิดที่เก่ียวของกับสื่อ การใชสื่อ และมายาคติกับ

สื่อ เพื่อทําความเขาใจในเรื่องของ “ความจริง” ของรายการเรียลลิต้ีโชวดังกลาว และ 4) แนวคิดเรื่อง

สังคม ชุมชนจินตนาการ วัฒนธรรมบริโภคนิยม เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณของผูชมและ

ผูสนับสนุนศิลปนผานสื่อ ดังนําเสนอไวในบทท่ี 2        

 ทั้งน้ี เมื่องานวิจัยเรื่องนี้ สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค จะกอประโยชนโดยตรงตอวงวิชาการดาน

ศิลปะการแสดงของประเทศไทย ที่ยังขาดองคความรูทั้งในสวนของกระบวนแบบของศิลปะ และมิติทาง

ประวัติศาสตรของศิลปะการแสดงเรียลลิ ต้ีโชว  ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาเปนตัวแบบ (model)            

ทางความคิดในการสรางศิลปน รวมถึงการเปนฐานความรูในการพัฒนารายวิชาเรียนระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ ยังจะกอประโยชนตอวงวิชาการดานสื่อและวงวิชาการทางสังคมวัฒนธรรม ท่ีสามารถทํา

ความเขาใจปรากฏการณและการกําเนิดชุมชนรูปแบบใหม ในสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม ผานชุด

ความสัมพันธทางสังคม ที่ถูกยึดโยงกันไวดวยเรียลลิต้ีโชว ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท

วัฒนธรรมบริโภคนิยม  

 คําถามการวิจัย          

 1. รายการเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มี

ลักษณะรวม และ/หรือแตกตางจากศิลปะการแสดงชนิดอ่ืนอยางไร คุณคาทางสุนทรียภาพของ        

เรียลลิต้ีโชวมีปจจัยใดเปนตัวกําหนดคุณคา รายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยมีความเปนมาอยางไร   

มีปฏิสัมพันธกับเงื่อนไขในพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอยางไร 
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 2. บทบาทของสื่อที่มีตอเรียลลิต้ีโชวในฐานะที่เปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ มีกระบวนการ  

และ/หรือกลไก ในการกําหนดและกํากับกระบวนแบบศิลปะการแสดงอยางไร และปจจัยหรืออิทธิพล

ของอํานาจของสื่อไดสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางศิลปน ผูชม ผูผลิตรายการ และกลุมผูสนับสนุน

รายการอยางไร          

 3. บริบทของโลกาภิวัตนไดสงผลตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย และวัฒนธรรมดังกลาว

ไดกลายเปนเงื่อนไขตอการเกิดขึ้น และดํารงอยูของเรียลลิต้ีโชว ขณะเดียวกันพลานุภาพของสื่อในบริบท

วัฒนธรรมบริโภคนิยม ไดสงผลตอการบริโภคความเปนศิลปนและสินคาตางๆ นานา รวมทั้งไดสรางให

เกิดกลุมคนและชุมชนรูปแบบใหมในสังคมไทย ท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงจินตนาการดวยศิลปะการแสดง

ผานสื่ออยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย         

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้      

 1. เพื่อศึกษาศิลปะการแสดงผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิต้ีโชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยม

ของสังคมไทย          

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อกับศิลปะการแสดงกรณีรายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศ

ไทย             

 3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางรายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยกับกลุมคนและชุมชนใน

บริบทของวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย  

ขอบเขตของการวิจัย        

 ผูวิจัยศึกษาพัฒนาการของเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย โดยเนนการศึกษาวิเคราะหกรณี

รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) เนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการที่มีผูชมในประเทศ

ใหความนิยมสูงสุดและเปนรายการที่มีบทบาททางสังคมอยางตอเนื่อง รวมถึงรายการดังกลาวยัง

กอใหเกิดการรวมกลุมคนที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากกวาทุกรายการ การเลือกศึกษากรณี

รายการเรียลลิ ต้ีโชว  อคาเดมี แฟนเทเชียนี้จึงสามารถนําไปสูการอธิบายและทําความเขาใจ

ศิลปะการแสดงผานสื่อในภาพรวม เพื่อตอบวัตถุประสงคท่ีผูวิจัยต้ังไว     

 ในดานขอบเขตเรื่องพื้นที่และเวลา ผูวิจัยเลือกศึกษาวิเคราะหขอมูลที่สัมพันธกับเรียลลิต้ีโชวใน

ประเทศไทยโดยกําหนดชวงเวลาและพื้นที่ที่จะศึกษา คือ เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนปที่เรียลลิต้ีโชว

เริ่มเผยแพรสูผูบริโภคในประเทศไทยเปนตนมา จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีผู วิจัยไดศึกษาขอมูล            
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ในวันประกาศผลการตัดสินผูชนะของรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณ 

รวมทั้งศึกษาขอมูลในวันที่มีการจัดกิจกรรมหลังจบรายการเรียลลิต้ีโชวอาทิ มินิคอนเสิรต และการจัด

คายศิลปนอคาเดมี แฟนเทเชียพบแฟนคลับ เปนตน เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาพฤติกรรมของผูชม

และศิลปน รวมท้ังเพื่อนําขอมูลมาใชอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยในมิติเรื่องปฏิสัมพันธระหวาง

รายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยกับกลุมคนและชุมชนในบริบทของวัฒนธรรมบริโภคนิยมของ

สังคมไทย              

   

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ        

 งานวิจัยเรื่อง “เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส

วัฒนธรรมบริโภคนิยม” เปนงานวิจัยที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางย่ิงตอวงวิชาการดาน

ศิลปะการแสดง สื่อและสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งเปนประโยชนตอภาครัฐ ดังนี้ 

1. วงวิชาการดานศิลปะการแสดงสามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใชประโยชน  

เพื่อทําใหเกิดความเขาใจท้ังในมิติทางประวัติศาสตร หรือพัฒนาการของศิลปะการแสดงในรายการ 

เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยโดยภาพรวมที่ถูกถักทอเชื่อมโยงกับรายการเรียลลิต้ีโชวในตางประเทศ ซึ่ง

สามารถที่จะนําไปใชเปนตัวแบบ หรือโมเดลทางความคิดในการสรางศิลปน เพื่อนําไปบูรณาการเปน

องคความรูในระดับสูงตอไป           

 2. วงวิชาการดานสื่อ สามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใชประโยชนในการทําความ

เขาใจเรื่องของพลัง อํานาจ และปฏิสัมพันธของของสื่อที่เก่ียวของกับศิลปะการแสดงผานสื่อ ทั้งนี้อาจ

เอ้ือประโยชนใหกับการศึกษาระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการศึกษาดานนวัตกรรมการสื่อสารสังคมใน

ระดับสูง           

 3. วงวิชาการดานสังคมวัฒนธรรมไทย สามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้ไปทําความ

เขาใจกับปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใตบริบทบริโภคนิยมผานศิลปะการแสดงท่ีเรียกวา       

เรียลลิต้ีโชว           

 4.  รัฐ และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําวิธีวิทยาและผลการวิจัยเรื่องนี้มาใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการทําความเขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัยของไทย และสามารถนําไปสู         

การถกเถียงทางวิชาการ อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบ และ/หรือเปนแบบรางแนวคิดในการศึกษาชุมชน

รูปแบบใหมท่ีเปนสวนหน่ึงของสังคมวัฒนธรรมโลก  
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นิยามศัพท          

 1. เรียลลิตี้โชว ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง ศิลปะการแสดงผานสื่อที่ถูกนํามาใชนําเสนอภาพ

เหตุการณท่ีอางถึง ‘ความเปนจริง’ ที่เก่ียวกับบุคคล และกลุมคน ผูถูกคัดเลือกเขาไปใชชีวิตรวมกัน ณ 

สถานท่ีและสถานการณชุดหนึ่งที่ถูกกําหนดขึ้นโดยกลุมผูผลิตรายการ ซึ่งไดใชกลองถายภาพเคลื่อนไหว

บันทึกภาพ และเผยแพรสูผูบริโภคผานสื่อโทรทัศนเปนชวงเวลาตอเนื่องกัน โดยมีเปาหมายเพื่อกระตุน

ใหเกิดการบริโภคสินคาและบริการของผูสนับสนุนรายการ       

 2. สื่อ ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง ตัวกลางที่เก่ียวของกับกระบวนการในการผลิตและสงสารใน

รายการเรียลลิต้ีโชว เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ ในเงื่อนไขของการผลิต การนําเสนอและสรางปฏิสัมพันธ

ระหวางผูชม ผูบริโภค ผูผลิตรายการและศิลปนในรายการเรียลลิต้ีโชว โดยมีสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก 

 3. ศิลปน ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง ผูเขาแขงขันในรายการเรียลลิต้ีโชว ที่ไดรับการฝกฝนและ

กําหนดสถานการณใหไดรับความรูความสามารถในสาขาการแสดง การขับรอง และการเตน จนเปนที่

รูจักและยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศ        

 4. แฟนคลับหรือผูสนับสนุนศิลปน ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่ชม

รายการเรียลลิต้ีโชว จนมีความชื่นชมศิลปนรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษในระดับคลั่งไคล และไดให             

การสนับสนุนศิลปนดังกลาวในรูปแบบตางๆ อาทิ  การโหวต การสงขอความสั้นๆ  ผานสื่ อ                     

(SMS-Short Message Service) การบริจาคเงิน ทรัพยสิน ของขวัญ ของกํานัลตางๆ ฯลฯ ทั้งโดย

ความสัมพันธสวนบุคคลและมีความสัมพันธภายใตการเปนสวนหนึ่งของกลุมแฟนคลับ    

 5. นายทุนและผูสนับสนุนรายการ ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง บริษัท หรือกลุมบริษัทท่ีลงทุน

หลัก และเปนผูกําหนดนโยบาย รูปแบบการผลิต และบริหารรายการ ตลอดจนสนับสนุนท้ังในรูปของเงิน 

สินคาและบริการ ในการผลิตรายการเรียลลิต้ีโชว       

 6. วัฒนธรรมบริโภคนิยม ในงานวิจัยเรื่องนี้ หมายถึง วัฒนธรรมของการบริโภคสินคาและ

บริการที่เกินความจําเปนพื้นฐานของชีวิตและสังคม ซึ่งเกิดจากการกระตุนผานสื่อในรูปแบบตางๆ 

รวมทั้งรายการเรียลลิต้ีโชว จนทําใหบุคคลเกิดการบริโภคสินคา และบริการทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว อยาง

ไมมีขอบเขตและขอจํากัด   
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      บทที่ 2     

 เอกสาร งานวิจยัที่เกีย่วของและกรอบความคิดการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง “เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส

วัฒนธรรมบริโภคนิยม” ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พรอมกับสังเคราะหขอมูล แนวคิด 

และวิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว เพื่อพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบาย

ปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย ซึ่งไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้   

 1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรียลลิต้ีโชว     

 2.เอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับแนวคิดเรื่องศิลปะการแสดงและสุนทรียศาสตรใน

ศิลปะการแสดง                 

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดเรื่องสื่อ การใชสื่อ และมายาคติกับสื่อ   

 4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดเรื่องชุมชนจินตนาการและวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรียลลิตี้โชว 

    1.1 การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเรียลลิตี้โชว 

‘เรียลลิต้ีโชว’ เปนปรากฏการณหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในสังคมโลกปจจุบันซึ่งเปนสังคม      

โลกาภิวัตน อันมี ‘ทุน’ เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการขับเคลื่อนสังคม เรียลลิต้ีโชวไดเขามาสราง

ประสบการณท่ีแปลกใหมใหกับคนในสังคม โดยเฉพาะสังคมกระแสบริโภคนิยมที่ผูคนทุกระดับชั้น    

รวมกันสรางสังคมจากการบริโภคสินคาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนรูปธรรม เชน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ 

และสินคาในเชิงสัญลักษณ เรียลลิต้ีโชวเปนปรากฏการณที่ผนึกตัวอยูในสังคมดังกลาวและมีสวนใน  

การกําหนดการบริโภคและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของผูคนจนเกิดการยอมรับวาเปน      

‘วิถี หรือกระแสใหม’ ซึ่งอาจนําไปสูการประกอบสรางเปนวัฒนธรรมท่ีการดําเนินชีวิตของผูคนตองอาศัย 

‘สื่อ’ เปนเครื่องเชื่อมโยงความสัมพันธและเปน ‘แกนสาร’ ใหกับการดํารงอยู อิทธิพลของเรียลลิต้ีโชว     

มิเพียงแตมีผลตอพฤติกรรมของผูคนในแตละภาคสวนท่ัวประเทศเทาน้ัน แตยังเปนปรากฏการณที่มีการ

แพรขยายอิทธิพลไปยังสวนอ่ืนๆ ทั่วโลก จนมีผูกลาวไววาเมื่อโลกกาวเขาสูศตวรรษใหมของการสื่อสารที่

ไรพรมแดน ไมมีสิ่งใดท่ีจะไดรับความสนใจมากไปกวารายการเรียลลิต้ีโชว      
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เจมส ฟรีดแมนนักวิชาการดานวงการโทรทัศนในประเทศอเมริกาไดแสดงความคิดเห็นไววา 

“นับต้ังแตเริ่มศตวรรษใหมของรายการวิทยุโทรทัศน เห็นไดชัดเจนวาไมมีรูปแบบหรือรายการโทรทัศน

ชนิดใด ที่ไดรับการตอนรับอยางใจจดใจจอจากผูชม ดังเชนรายการประเภทเรียลลิต้ี ทีวีอีกแลว” 

(Friedman. 2002: 6)          

 สวนคริสโตเฟอร ดังคลีนักวิจารณสื่อโทรทัศนชาวอเมริกันไดแสดงความเห็นไวทํานองเดียวกัน

ในหนังสือ Financial Times วา “ทุกแหงหนในอุตสาหกรรมโทรทัศน จะไดยินการปรึกษาเจรจาถึง     

สิ่งใหมที่เรียกวา เรียลลิต้ี ทีวี ซึ่งอาจจะมาแทนที่ละครน้ําเนา กีฬา ละครเก่ียวกับตํารวจ และซีรีย

ทั่ วๆไป อาจกลาวไดวาหากคุณไมมีรายการเรียลลิ ต้ี  ซี รีย  ดีๆ ก็ เทา กับคุณไมมีอะไรเลย”           

(Dunkley. 2001: 22)             

 จากความคิดเห็นขางตนแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของรายการ ‘เรียลลิต้ี โชว’ ที่เขามามี

บทบาทและเปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษยในยุคหลังสมัยใหมและกอใหเกิดคําถามวาแทจริงแลว       

เรียลลิต้ีโชวหมายถึงสิ่งใดและมีลักษณาการเชนไร ในประเด็นนี้ไดมีนักวิชาการและผูผลิตสื่อและ

รายการโทรทัศนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของคําวา เรียลลิต้ีโชวไว ดังนี้    

  ริชารด คิลบอรน (Richard Kilborn) นักผลิตรายการเรียลลิต้ีโชว ผูมีชื่อเสียงแหงสหรัฐอเมริกา 

อธิบายความหมายของ “Reality TV” วาเปนรายการโทรทัศนที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณ               

ในชีวิตประจําวัน ท้ังสวนบุคคลและกลุมคนอยางรวดเร็ว ดวยอุปกรณกลองวีดีโอท่ีมีน้ําหนักเบา  โดย

พยายามทําใหเหมือนเหตุการณที่ เกิดขึ้นในชีวิตจริง  ผานรูปแบบ และเรื่องราวที่หลากหลาย              

การรวมกันของปจจัยที่เหมาะสม  รวมทั้งมีวิธีการตัดตอใหเปนรายการที่นาดึงดูดตอผูชมเปาหมายของ

รายการและสามารถทําใหผูชมเชื่อวา เหตุการณท่ีถูกบันทึกและนําเสนอ คือ “ความเปนจริง” หรือ 

‘Reality’  ดังน้ันคิลบอรนจึงเรียกรายการโทรทัศนประเภทนี้วา “Reality TV” ตอมาก็ไดถูกเรียกอีกนาม

วารายการ “Reality Show” (Kilborn.1994: 423)       

 ศาสตราจารยโจนาธาน บิกเนลล ผูเชี่ยวชาญดานสื่อโทรทัศนและภาพยนตรศึกษาแหง

มหาวิทยาลัยรีดด้ิง ประเทศสหราชอาณาจักรใหคํานิยามเรียลลิต้ีโชวไวอยางสั้นๆวา “เปนรายการ

โทรทัศนที่ใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่ไมมีการเขียนบทของบุคคลธรรมดา” (Bignell. 2004 : 184) 

ในขณะท่ี  แอนเน็ทท  ฮิลล  (Annette Hill) ศาสตราจารยด านสื่ อ  และผู ชมสื่ อโทรทัศน                    

(media audiences) จากสถาบันวิจัยดานการสื่อสารและสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยเวสตมินสเตอร 
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(Westminster University) แหงสหราชอาณาจักร ไดนิยามรายการเรียลลิต้ีโชวไววา  เปนรายการ

โทรทัศนที่มีลักษณะและเทคนิคการนําเสนอแตกตางไปจากรายการท่ัวไป  โดยมีรูปแบบยอยท่ี

หลากหลาย แตทุกรายการตางมีลักษณะรวมที่สําคัญคือ การนําเสนอ “ความจริง คนจริง และเรื่องจริง” 

(Hill. 2000)                

 จากความคิดเห็นของนักวิชาการและผูรูในแวดวงบันเทิงและอุตสาหกรรมโทรทัศนทําใหได

ทราบถึงความหมายของรายการเรียลลิต้ีโชวพอสรุปประเด็นสําคัญไดวา สิ่งที่เรียกวาเรียลลิต้ีโชวนั้น 

หมายถึง รายการโทรทัศนที่แสดงเรื่องราวของบุคคลธรรมดาผานเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลายโดยมี

วัตถุประสงคใหผูชมเขาใจและยอมรับวาสิ่งที่ตนไดรับชมน้ันคือ‘ความจริง’ เฉกเชนความจริงใน

ชีวิตประจําวัน การศึกษาขอมูลเก่ียวกับความหมายของรายการเรียลลิต้ีโชวจากนักวิชาการและผูรู

ดังกลาวขางตนน้ี เพื่อทําใหผูวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัยในขอที่ 1ในประเด็นที่วารายการ        

เรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มีลักษณะรวม และ/หรือ

แตกตางจากศิลปะการแสดงชนิดอ่ืนอยางไร และสามารถทําใหผูวิจัยมองเห็นการสรางความหมายของ

ศิลปะการแสดงดังกลาว ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงของความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง           

สื่อโทรทัศนและผูชม การศึกษาขอมูลในประเด็นนี้จึงชวยใหผูวิจัยมีความกระจางและนําไปสูการตอบ

คําถามการวิจัยในประเด็นอ่ืนๆ ไดตอไป  

    1.2 การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนแบบและความเปนเรียลลิตี้โชว    

 จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวงการสื่อโทรทัศนและสังคมโลกปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการให

ความหมายและความสําคัญกับเรียลลิต้ีโชว รวมไปถึงมีการถกเถียงทางวิชาการเก่ียวกับความเปน  

เรียลลิต้ีโชว วามีลักษณะและรูปแบบอยางไร และอาจนําไปสูการอภิปรายอยางกวางขวางเก่ียวกับ

ความแตกตางของเรียลลิต้ีโชวกับศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทอ่ืนๆ เก่ียวกับประเด็นดังกลาวไดมี

นักวิชาการที่เ ก่ียวของ 3 กลุมหลักไดแก 1) กลุมของนักวิชาการดานโทรทัศนและภาพยนตร                

2) กลุมนักวิชาการดานการเมืองและการสื่อสารมวลชน และ3) กลุมนักวิชาการดานวัฒนธรรม        

แสดงทัศนะไวดังนี้          

 แอนนา แมคคารที (Anna McCarthy) นักวิชาการและรองกรรมการดานภาพยนตรศึกษาแหง

มหาวิทยาลัยนิวยอรก สหรัฐอเมริกา อธิบายโดยใชมุมมองทางประวัติศาสตรเพื่อทําความเขาใจ       

เรียลลิต้ีโชว โดยศึกษารากเหงาของเรียลลิต้ีโชวเพื่อหาความเก่ียวพันของนักปฏิรูปวัฒนธรรมสาย       
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เสรีนิยมกับนักวิทยาศาสตรดานสังคมวิทยาในชวงสงครามเย็น และผูผลิตรายการ Candid Camera    

อลัน ฟนท บทความของแมคคารทีถกเถียงวา ถาเรียลลิต้ีทีวีในปจจุบันถูกขับใหเปนสิ่งที่ดอยราคาและ 

ไรคา มนุษยเราควรยอนกลับไปดูกําเนิดแรกหรือคลื่นลูกแรกของเรียลลิต้ีวาเปนชัยชนะที่มีเกียรติของ      

มูลนิธิฟอรด นักวิจารณชั้นสูง และนักวิจัยดานพฤติกรรมศาสตรเห็นวา ความเปน ‘ภาพตัวแทนของ   

ชีวิตจริง’ นั้นปรากฏในผลงานของฟนทที่ทําหนาที่เปนทั้งแบบอยางทางศิลปะ ที่นาเชื่อถือและเปน

ประโยชนตอระบอบเสรีประชาธิปไตย ขณะที่บทบาทในฐานะวัฒนธรรมชั้นสูงของเรียลลิต้ีทีวีถูกดึงให

ตํ่าลง  แมคคารทีเห็นวา รายการโทรทัศนในปจจุบันยังคงมีรองรอยของความสัมพันธระหวางผูผลิต

รายการเรียลลิต้ีทีวีและนักวิทยาศาสตรดานสังคมวิทยาในภาพที่ปรากฎผานสื่อชวงตนๆ ของป 

(McCarthy. 2009: 23)         

 ดิเรค คอมแพร (Derek Kompare) ผูชวยศาสตราจารยของแผนกภาพยนตรและโทรทัศน 

วิทยาลัยศิลปะมีโดว แหงมหาวิทยาลัยเซาวเทิน เมโธดิส ยอนศึกษาถึงความสําคัญของมรดกทาง

ความคิดอยางรายการ An American Family โดยคอมแพรเปรียบเทียบสารคดีชุดน้ีในฐานะเปน

ภาพเสมือนของครอบครัวท่ีดึงดูดความสนใจของผูชมอยางสูงสุด และเปรียบเทียบรายการดังกลาวกับ

รายการ The Osbournes จากการกําเนิดและการตอนรับของผูชมที่มีตอรายการทั้งสองน้ี เปนสิ่งท่ี   

คอมแพรโตเถียงวา ขึ้นอยูกับความสามารถในการนําทางของการวัดและใหคาที่เปนบรรทัดฐานของ

กระบวนแบบหรือลักษณะของรายการท้ังสอง รวมทั้งคุณคาของสถาบันครอบครัว บทความของ      

คอมแพรยังแสดงใหเห็นวารายการทั้งสองนี้มีความเหมือนและตางในเวลาเดียวกัน เพื่อเปนการขยายให

เห็นวา ‘ความเปนจริง’ ของครอบครัวน้ีถูกผลิตและทําความเขาใจไดดวยการแปรรหัสและธรรมเนียม

ปฏิบัติ (Kompare. 2009: 100)         

 จอหน คอรเนอร (John Corner) ศาสตราจารยวิทยาลัยการเมืองและการสื่อสารศึกษาแหง

มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษวางตําแหนงของเรียลลิต้ีทีวีปจจุบันไวในบริบทของหนาที่และ

แบบแผนของโทรทัศนในลักษณะมิใชเรื่องเลาที่ถูกแตงขึ้น (nonfiction) หรือเปนสารคดี (documentary) 

บทความของคอรเนอรแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดวา มนุษยอาจกาวไปสูชวงเวลาที่ เรียกวา          

‘หลังสารคดี’ (post-documentary)ในวัฒนธรรมของมนุษย ตามที่คอรเนอรเสนอในบทสงทายของ

บทความ โดยเขาอางวา “เกือบถึงจุดอวสานของสารคดีแลว” แตคอรเนอรชี้ใหเห็นวา เขาไดใหนิยามบาง

สิ่งท่ีซับซอนมีพลวัต ย่ิงไปกวาอดีตและยังคงอยูในกระบวนการของวัฒนธรรมการเห็นและการฟง 
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(Corner. 2009: 44)         

 นิค คูดรี (Nick Couldry) ศาสตราจารยดานสื่อและการสื่อสารแหงวิทยาลัยโกลดสมิท 

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษมุงเนนอธิบายถึง การท่ีเรียลลิต้ีทีวีเปลี่ยนรูปแบบจากสารคดีได

อยางไร คูดรีเสนอวาสารคดีที่มีรูปแบบเปนเกม หรือที่เรียกวา ‘เกมดอค’ (gamedoc) นั้นเปนเทคโนโลยี

ของการสังเกต ระมัดระวังตัว การผลิตซ้ําของความสัมพันธเชิงอํานาจ และการขอความรวมมือจากผูชม

ใหมีสวนรวมในการรวมมายาคติทางสังคมเขาไวดวยกัน เชนในรายการ Big Brother, Castaway และ 

The Experiment เปนตน แมวาคูดรีจะกลาววา เกมดอคทุกรายการมีมายาคติเฉพาะของตน หรือมีวิถี

ในการแสดงใหเห็นถึงโลกนี้ก็ตาม แตเกมดอคทั้งหมดลวนเสริมความคิดที่วา เรียลลิต้ีท่ีเปนกลาง จะมี

ความสูงสง หรือสําคัญกวา เรียลลิต้ีที่ขาดความเปนกลาง (Couldry. 2009: 82)   

 ซูซาน เมอรเรย (Susan Murray) รองศาสตราจารยดานสื่อ วัฒนธรรม และการสื่อสารแหง

มหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบศิลปะ 2 ประเภท คือ สารคดีและเรียลลิต้ีทีวี 

และถกเถียงวา การรับรูเก่ียวกับความแตกตางของศิลปะทั้งสองนั้น บอยครั้งมักขึ้นอยูกับการให

ความสําคัญกับระดับชั้นทางสุนทรียศาสตร ภาพลักษณของตราสินคา และความคาดหวังของผูชม     

ซึ่งมากพอๆ กับการแบงแยกความแตกตางตามลักษณะของตนกําเนิด (Murray. 2009: 65)  

 ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นจากการทบทวนกลุมวรรณกรรมขางตนไดดังนี้ กระบวนแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะของเรียลลิต้ีโชวมีตนกําเนิดคลายคลึงกับกระบวนแบบของสารคดี โดยมีลักษณะของ  

การผลิตความเปน ‘ภาพตัวแทนความจริง’ อยางไรก็ตาม เรียลลิต้ีโชวมีกระบวนการทํางานที่ซับซอน

และแตกตางกวาสารคดี จึงทําใหเรียลลิต้ีโชวพัฒนาไปไดไกลกวาสารคคีและมีรูปแบบที่หลากหลาย  

จนไดรับการขนานนามวา ปจจุบันเปนยุคหลังสารคคี (post-documentary) นอกจากน้ีการกําเนิดของ

เรียลลิต้ีโชวยังเปนการแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทํางานในเชิงของศิลปะกับสื่อที่แสดงใหเห็นถึง

สุนทรียภาพ และสะทอนธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมของคนในปจจุบัน รวมถึงเปนการผลิตซ้ําของ

ความสัมพันธเชิงอํานาจ และความสําเร็จของการดึงผูชมใหมีสวนรวมในมายาคติผานสื่อ 

1.3 การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของทุนกับอุตสาหกรรมการผลิตเรียลลิตี้โชว 

      การศึกษาเรื่องเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท

บริโภคนิยมน้ีมีความจําเปนตองเขาใจบทบาทและความสัมพันธหรือความเก่ียวโยงของทุนกับ          

การปรากฎและดํารงอยูของเรียลลิต้ีโชวในสังคม ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการและ
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ผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวไว โดยพบวามีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญอยู 2 กลุมไดแก กลุมการสื่อสาร

และกลุมวัฒนธรรมศึกษาใหทัศนะและอธิบายประเด็นดังกลาวไวดังนี้   

 แชด ราฟาเอล (Chad Raphael) รองศาสตราจารยดานการสื่อสารแหงมหาวิทยาลัย           

ซานตา คลาราอธิบายวา การกําเนิดของเรียลลิต้ีทีวีนั้นมาจากปจจัยสําคัญอันไดแก การตอสูของ

สมาพันธ การออกจากกฎเกณฑขอบังคับ การแขงขันที่เพิ่มขึ้นของสถานีโทรทัศนเคเบ้ิล และความ    

ขาดแคลนดานการเงินในการผลิต จึงสงผลใหในชวงทศวรรษ 1980 มีการออกอากาศรายการประเภท  

ที่มิใชเร่ืองที่แตงขึ้น (non-fiction) เชนรายการ COPS’ และ Unsolved Mysteries ราฟาเอลยังได

ถกเถียงประเด็นเรื่องมายาคติไวดวยวา ความตองการของผูชมคือ ความรับผิดชอบตอความเติบโตของ

เรียลลิต้ีทีวี และราฟาเอลยังไดแสดงใหเห็นถึง พลังบีบจากเศรษฐกิจการเมืองของสวนกลางมีผลตอการ

พัฒนาของเรียลลิต้ีโชว (Raphael. 2009: 123)       

 เทด แมกเดอร (Ted Magder) ประธานกรรมการแผนกสื่อ วัฒนธรรม และการสื่อสารแหง

มหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาเก่ียวกับการปรากฎของเรียลลิต้ีโชวในชวงฤดูรอนป 

ค.ศ. 2000 และผลของเรียลลิต้ีโชวที่มีตออุตสาหกรรมโทรทัศน แมกเดอรเชื่อวามีกลยุทธเฉพาะที่เปน

เอกลักษณของธุรกิจดานเรียลลิต้ีโชวอยู  3 ประการที่ทําใหเหตุผลในการผลิตรายการโทรทัศน

เปลี่ยนแปลงไป  คือ 1) การเพิ่มขึ้นของการวางตําแหนงสินคา หรือการทําใหความบันเทิงมี                

ตราสัญลักษณ (brand) ควบคูไปดวย โดยการนําสินคาสอดแทรกเขามาในรายการโทรทัศน                 

2) การขยายตัวของการขายสินคาโดยแฝง (tie-ins) ไวในรายการโทรทัศน เชน การผลิตเรียลลิต้ีโชวที่

ออกแบบใหมีแนวคิดเก่ียวกับสวนสนุก ดังตัวอยางในรายการ Fear Factor ที่มีการถายทอดสดใน     

สวนสนุกยูนิเวิลดแซลสตูดิโอในรัฐฟลอริดา หรือรายการ Nestle’s  American Idol candy bars         

ที่บริษัทเนสเลเปนผูสนับสนุน 3) การแผขยายขอบเขตของรายการผานไปยังสื่ออ่ืนที่นอกเหนือไปจาก

โทรทัศน เชน ผาน อินเทอรเนต ไอพอด ดีวีอาร และเทคโนโลยีในโลกดิจิตอลอ่ืนๆ แมคเดอยังเนนใหเห็น

ถึงความสําคัญของผูผลิตรายการโทรทัศนจากทวีปยุโรป ผูปอนรายการใหกับตลาดในอเมริกา และ

รายการดังกลาวประสบความสําเร็จอยางสูงสุดจากการสรางสรรครูปแบบของเรียลลิต้ีโชวที่หลากหลาย 

(Magder. 2009: 141)         

 อลิสัน เฮิรน (Alison Hearn) ผูเชี่ยวชาญดานทฤษฎีสื่อ และวัฒนธรรมศึกษาของคณะขอมูล

และสื่อศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ออนตาริโอ อธิบายถึงการศึกษาเรื่อง เหตุผลของการสงเสริม     
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การขายของเรียลลิต้ีทีวี โดยเฮิรนวิเคราะหโดยใชการวิจัยเชิงพรรณาใหเห็นประเด็นดังกลาวผานกรณี

ของรายการ Joe Schomo และ My Big Fat Obnoxious Finance ซึ่งเปนรายการที่มีผูรวมรายการ    

ในลักษณะเสแสรง และสรางความอับอายใหกับตนเอง ขณะเดียวกันรายการดังกลาวไดใหบทเรียน

ราคาแพงและเปนปญหากับสังคม เฮิรนใหความสําคัญกับการศึกษาเรียลลิต้ีโชววา แทจริงแลวทํางาน

อยางไรในฐานะที่เปนเรื่องราวเก่ียวของกับกระบวนการผลิตของรายการโทรทัศน ดังน้ันเขาจึงเปดเผยให

เห็นถึงการใชสื่อ กระบวนการผลิต และหนาที่ของการคา ตลอดจนการสงเสริมการขาย และกลไกใน 

การสรางใหบุคคลมีชื่อเสียงในยุคของเรียลลิต้ีทีวี (Hearn. 2009: 165)    

 จอหน แมคเมอรเรีย (John McMurria) ผูชวยศาสตราจารยดานการสื่อสารแหงมหาวิทยาลัย 

เดอพอล ศึกษาธุรกิจของเรียลลิต้ีทีวีในยุคโลกาภิวัตน และอธิบายใหเห็นถึงปจจัยหลักเบ้ืองหลังของ

ธุรกิจขามชาติ รวมถึงการไหลบาของเรียลลิต้ีโชวจากอเมริกาเหนือ และยุโรปไปสูเอเชีย อาฟริกา ลาติน

อเมริกา และตะวันออกกลาง แมคเมอรเรียชี้ใหเห็นวา เรียลลิต้ีทีวีมีฐานะเปนผลผลิตของลัทธิบริโภค

และทุนนิยมของประเทศโลกที่หนึ่ง และเปนการใช ‘โลกาภิวัตนความทันสมัย’ มายกระดับใหประเทศ

ร่ํารวยและเปนการสรางอํานาจทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันงานของแมคเมอรเรียไดใหขอมูลความรู 

ที่มีประโยชนเก่ียวกับเรียลลิต้ีทีวีทองถ่ินและภูมิภาค โดยยกตัวอยางกรณีรายการ Who Wants to Be a 

Millionaire ที่ลมเหลวในญี่ปุนเพราะเปนรายการที่ไมเขากับคานิยมของประเทศ หรือการท่ีประเทศตางๆ

นับต้ังแตจีนจนถึงอิรัก มีการสรางสรรครายการเรียลลิต้ีโชวที่เขากับวัฒนธรรมของตนเอง ปรากฏการณ

ดังกลาวแสดงใหเห็นถึง ความพยายามแขงขันและตอตานอํานาจโลกาภิวัตนของวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(McMurria. 2009: 179)         

 เมื่อพิจารณาขอเสนอของนักวิชาการขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นไดดังน้ี การกําเนิดและ

พัฒนาของเรียลลิต้ีโชวเกิดจากปจจัยดานทุนและเศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ขอจํากัดและ

ปญหาการลดตนทุนในอุตสาหรรมภาพยนตรและบันเทิงมีผลตอการเติบโตในดานการผลิตเรียลลิต้ีโชว 

นอกจากน้ีโลกาภิวัตน ทําใหเรียลลิต้ีโชวมีบทบาทในระดับโลก โดยถูกนํามาใชเปนเครื่องมือและ

ชองทางการขายสินคาและการสอดแทรกอุดมการณความคิดของลัทธิบริโภคนิยมจากประเทศทุนนิยม

ใหแพรขยายไปยังทุกสวนของโลก อยางไรก็ตามบางประเทศท่ีเขมแข็งทางวัฒนธรรมไดพยายามตอสู

และแขงขันเพื่อใหพนจากการครอบงําทางวัฒนธรรมผานสื่อ 
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1.4 การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม อํานาจ และอิทธิพลของเรียลลิตี้โชว  

       การศึกษาปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย เปนสวนหนึ่งของการศึกษาสังคมและ

วัฒนธรรม ที่ตองทําความเขาใจกับความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง สื่อ และสังคม เพื่อใหการ

วิเคราะหและมองปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยแจมชัดย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมในกลุม  

ที่เก่ียวกับวัฒนธรรม อํานาจ และอิทธิพลของเรียลลิต้ีโชวจากงานของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญในกลุม

สื่อสารมวลชน โทรทัศน และภาพยนตรดังนี้       

 จอน เครสเซอรเวสกี (Jon Kraszeweski) ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาการสื่อสารแหง

มหาวิทยาลัยเซตัน ฮอล แสดงทัศนะไววา เรียลลิต้ีทีวีมีสถานะเปนที่ ต้ังของอุบายหรือเลหกลทาง

ความคิด เพราะเรียลลิต้ีแสดงวาทกรรมในรูปของ ‘ความจริง’ ซึ่งวาทกรรมดังกลาวนั้นยากท่ีจะมองเห็น 

เครสเซอรเวสกีอธิบายผานกรณีศึกษา การประกอบสรางของลัทธิการกดขี่ทางชาติพันธุในรายการ     

The Real World เครสเซอรเวสกีโตแยงวา การรวมเอาความแตกตางทางเชื้อชาติของผูคนในรายการ

ของ MTV มาทําใหทุกคนกลายเปนสื่อและบรรจุความคิด รวมทั้งตองการที่จะบรรลุเรื่องการเหยียดผิว

และชาติพันธุ  โดยรายการดังกลาวทําใหเกิดขอถกเถียงทางสังคมในกรณีเรื่อง การคัดเลือกใหคนผิวดํา

เชื้อสายอาฟริกัน อเมริกันมารับบทเปน คนรับใชในบาน การนําเสนอใหเห็นความพยายามของตัวละคร

ดังกลาวเพื่อใหตระหนักถึงการตอสูกับความไมเปนธรรมทางโครงสรางถูกจัดกระทําผานกระบวนการ 

ตัดตอและประเพณีการเลาเรื่องที่เนนใหความสําคัญของมิตรภาพสวนบุคคลและขอบเขตของปญหา

เรื่องการเหยียดผิวตอการถูกเพิกเฉยของผูต้ังกฎผิวขาว (Kraszeweski. 2009: 205)  

 ลอรี เควเลท (Laurie Quellette) รองศาสตราจารยภาควิชาการสื่อสารศึกษาแหงมหาวิทยาลัย

มินิโซตา กลาวถึงเรียลลิต้ีทีวีในฐานะที่เปนเทคโนโลยีของความเปนพลเมืองที่ถูกปกครองทางออม   

ดวยการทํางานไปพรอมกับวาทกรรมและนโยบายของเสรีนิยมใหม เควเลทโตแยงไวในบทความที่วา

ดวย รายการเรียลลิต้ีโชวที่เก่ียวกับการตัดสิน เชน Judge Judy เปนแบบอยางใหเห็นวาแนวโนม

ดังกลาวนี้นําเอาผูหญิงรายไดตํ่าที่ตกอยูในความลําบากยากแคน ชีวิตของบุคคลในรายการมีลักษณะ

เหมือนละคร ถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อฝกใหผูชมโทรทัศนทําหนาที่ของพลเมืองในการเฝาดู โดยมิได

ถูกแทรกแซงจากคําพูดตรงๆ กระบวนการดังกลาวพยายามทําใหเสมือนเปนวินัยและการทํางานใน

หนาที่ประจําวันของผูคน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงเรียลลิต้ีทีวีใหเขาไปสูแนวคิดเรื่องเสรีภาพใหมของบริการ

สาธารณะ เควเลทถกเถียงอีกดวยวารายการเรียลลิต้ีโชวอยาง Judge Judy เปนการพลิกแพลงเพื่อ   

ลมลางอุดมการณประชาธิปไตยมากพอๆ กับการที่รายการดังกลาวไดประกอบสรางตัวแบบ (template) 
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เพื่อใหกับพลเมืองและทําใหคิดไปวาสามารถทําความเปนสวนตัวของชีวิตสาธารณะน้ันไดอยางสมบูรณ 

อยางไรก็ตามได รายการดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการลมสลายของสวัสดิการรัฐ รวมถึงวาทกรรม           

ที่เก่ียวกับทางเลือกของปจเจกชนและความรับผิดชอบสวนบุคคล  อาจสรุปขอเสนอของเควเลทถึง

กรณีศึกษารายการ Judge Judy ไดวาเปนการสถาปนาตัวแบบของการปกครองเพื่อแทรกแซงรูปแบบ

การใชชีวิตที่หลากหลาย และเปนการเปลี่ยนแปลงเปลือกนอกดวยการประเมินของผูพิพากษารวมทั้ง

พยายามที่จะแกและควบคุมพฤติกรรมใหกับชีวิตประจําวันของประชาชน (Quellette. 2009: 223) 

 เฮทเธอร เฮนเดอรชอท (Heather Hendershot) ผูสอนภาพยนตรและสื่อของวิทยาลัยควีนส 

แหงมหาวิทยาลัยประจําเมืองนิวยอรก ทําการศึกษานโยบายดานแรงงานของเรียลลิต้ีทีวีและแสดง  

ความคิดเห็นอยางเปนกังวลกับคนทํางานในสายการผลิตรายการที่ไมปรากฎตน โดยเขาไดตรวจสอบ 

ไปถึงบุคคลผูมีชื่อเสียงและนักสื่อสารทางวัฒนธรรมทั้งหลาย ผูแสดงในรายการเรียลลิต้ีโชว จากกลยุทธ

การใชเร่ืองราวประเด็นรอนแรงในการดึงดูดความสนใจ เชน การแขงขันเก่ียวกับการหาคูเพื่อนําไปสู

ภาระหนาท่ีทางจิตใจ เชนในกรณีของรายการ The Apprentice ผูเขารวมในรายการดังกลาวจับใจผูชม

ในการเปลี่ยนมิติของชีวิตที่ถูกจับจองดวยกลองมากลายเปนคนใชแรงงาน หรือในกรณีของผูมีชื่อเสียง

อยาง ปารีส ฮิลตัน (Paris Hilton) และนิโคล ริชชี่ (Nicole Ritchie) ผูเปนตัวแสดงในรายการ           

The Simple Life เปนกรณียกเวนที่สําคัญ ในฐานะที่เปนตัวแทนของชนชั้นของผูมีอันจะกินที่ไมตอง

ทํางานหนัก แตทั้งสองกลับกลายเปนแบบอยางที่คัดคานทฤษฎีของการเปนผูใชแรงงานตามหลัก

จริยธรรม เฮนเดอรชอท กลาวอีกวา ถากรณีของรายการ The Simple Life ใหกลิ่นอายของอภิสิทธิ์ทาง

ชนชั้นที่ยังคงอยู รายการที่นําเอาพรสวรรคมาใชเปนฐานอยาง Project Runway ก็ไดใชประโยชนจาก

ความ ‘หลงไหล’ (passion) มาทําใหเก่ียวเน่ืองกับคนใชแรงงานทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคเพื่อทํา

ใหมายาคติของความดีแบบอเมริกันยังคงเปนที่ยอมรับอีกครั้งหนึ่ง (Hendershot. 2009: 243)

 โจนาธาน เกรย (Jonathan Gray) ผูชวยศาสตราจารยดานการสื่อสารและสื่อศึกษา แหง

มหาวิทยาลัยฟอรดแฮม แสดงทัศนะและอธิบายโดยใหรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นเรื่องมายาคติตางๆ  

ที่อยูในวัฒนธรรมอเมริกัน รวมถึงมายาคติที่พบในเรียลลิต้ีทีวี เชน มายาคติเรื่องความรักที่มีตอเพศตรง

ขาม มายาคติเรื่องเพศ และการคบหา เปนตน บทความของเกรยไมเพียงแตเปดเผยใหเห็นถึงลักษณะ

สามัญอันเดนชัดของรูปแบบท่ีขามผานชวงเวลาสําคัญทางประวัติศาสตร แตเกรยยังไดคนพบ        

ความหมายและหนาท่ีท่ีเปนเอกลักษณของรายการเรียลลิ ต้ีโชวอยาง The Bachelor และ              
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Joe Millionaire การศึกษากรณีรายการดังกลาวเพื่อบรรจุความเก่ียวเนื่องที่ซับซอนของการแสดง

เรื่องราวเก่ียวกับเพศ เทพนิยาย ผูหญิงแพศยา และไพร เกรยยังไดโตเถียงวาผูชมหลายคนอานรายการ

เหลาน้ีวาเปนเสมือนความรื่นเริง และเปนการหลีกหนีตนเอง จากรูปแบบของชายหญิงและความรักที่ถูก

สะกัดก้ันและพบเห็นไดทั่วไป (Gray. 2009 : 260)       

 เฮทเธอร ออสบอรน ทอมสัน (Heather Osborne-Thompson) ผูชวยศาสตราจารยแผนกวิทยุ

โทรทัศนและภาพยนตร แหงมหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอรเนีย ถกเถียงเรื่องเพศในเรียลลิต้ีทีวี โดยศึกษา

รายการท่ีมีลักษณะเปนลูกผสมของเรียลลิต้ีโชว เชน Fat Actress และ Kathy Griffin: My Life on the 

D-list ออสบอรน ทอมสันพบวา รายการท้ังสองดังกลาวนี้ อยูในหวงโซของความสัมพันธที่ยืนยาว

ระหวางการเปนตัวตลกหญิงและการเปนคนที่นาอับอายซึ่งฝงอยูกับบุคลิกที่ปรากฎบนจอโทรทัศน     

ออสบอรน ทอมสันสืบคนไปถึงตนตอในการผสมผสานกันของการทํางานดานตัวบทท่ีมีการอธิบายอยาง

แจมชัดและซับซอนในเรื่องของความสัมพันธระหวางการแสดงท่ีเก่ียวกับเรื่องเพศ อารมณขัน และการใช

ชีวิตจริงๆ ของบุคคลมีชื่อเสียง (Thompson. 2009: 278)     

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผู วิจัยสามารถสรุปประเด็นไดดังน้ี เรียลลิต้ีทีวีหรือ        

เรียลลิต้ีโชวเปนปรากฏการณที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชอํานาจผานวาทกรรมและสื่อ โดย

การสรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบของเรียลลิต้ีโชวที่สามารถนําเสนอมายาคติท่ีดูเหมือนเปนความจริงใน 

เรื่องตางๆ เพื่อตองการควบคุมความคิด จิตใจของผูคนในสังคมใหเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นผานสื่อเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตประจําวัน  

1.5 การศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของผูชมกับเรียลลิตี้โชว    

      การศึกษาเรื่องเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท

บริโภคนิยมน้ี ผูวิจัยไดระบุไวในความมุงหมายของการศึกษาขอ 3 ในการท่ีจะศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง

รายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยกับกลุมคนและชุมชนในบริบทของวัฒนธรรมบริโภคนิยมของ

สังคมไทย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ    

ในกลุมสื่อสารมวลชน ในประเด็นเรื่องปฏิสัมพันธของผูชมกับเรียลลิต้ีโชว โดยนักวิชาการและ

ผูเชี่ยวชาญในกลุมดังกลาวไดใหทัศนะไวดังนี ้      

 แอมเบอร วัทส (Amber Watts) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษของภาควิชาการสื่อสารศิลปะแหง

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล แมดดิสัน กลาววาการสรางปฏิสัมพันธมิใชสิ่งใหมสําหรับโทรทัศน เฉกเชน 
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เรียลลิต้ีโชวท่ีใหความสนใจกับความทุกขยาก ความนาสงสารเห็นอกเห็นใจ และความนาอับอาย     

วัทสอธิบายโดยใหรายละเอียดถึงประวัติศาสตรของการมีสวนรวมของผูชมในยุคหลังสงคราม ในกรณี

รายการเชน Queen for a Day, The Big Payoff และ Strike It Rich ซึ่งเปนตัวอยางรายการที่นําเสนอ

ชีวิตการตอสูของผูประทวง ซึ่งพวกเขาเหลาน้ียอมเลาเรื่องราวของตนในชวงที่ยากลําบากของชีวิตโดย

หวังจะไดรับสิ่งของเพื่อการยังชีพและการบริการเปนการแลกเปลี่ยน วัทสยังไดถกเถียงวา ‘บทเรียนของ

การไวใจ’ ที่เปนผลจากรายการทั้งหลายในอดีตรับหนาที่เปนสวนที่คํ้าจุนคําสั่งตางๆ ทางสังคมและ

การเมืองโดยตรงในยุคหลังสงคราม และรายการดังกลาวยังเลนกับความกังวลเก่ียวกับการบริโภคนิยม

และความมั่นคงทางการเงิน (Watts. 2009: 301)      

 มารค แอนเดรเจวิค (Mark Andrejevic)  รองศาสตราจารยในแผนกการสื่อสารศึกษาแหง

มหาวิทยาลัยไอโอวา เชื่อวาเรียลลิต้ีทีวีทําใหวัฒนธรรมเปนประชาธิปไตย โดยการเชื้อเชิญมวลชนใหเขา

สูอาณาจักรของการผลิตทางวัฒนธรรมเพื่อเฝาระวัง แอนเดรเจวิคมุงเนนอธิบายใหเห็นถึงการบรรจบ

หรือเชื่อมกันของเรียลลิต้ีทีวีในเรื่องกลยุทธของการออกอากาศ (on-air) และไมไดออกอากาศ (off-air) 

ในประเด็นเรื่องการตรวจจับและระมัดระวังสวนบุคคล แอนเดรเจวิคยังไดโตแยงอีกวาการมีปฏิสัมพันธ

ของคลื่นลูกปจจุบันในวงการเรียลลิต้ีทีวีนั้นเปนการหลอมรวมของปฏิบัติการถํ้ามอง ซึ่งเปนองคประกอบ

ของระบอบการปกครองในลัทธิเสรีใหม เรียลลิต้ีโชวอยางกรณีรายการ Room Raiders, One Bad Trip 

และ Spying on Myself เชื้อเชิญใหผูชมรวมเลนไปกับเกมในลักษณะถํ้ามองที่ตางฝายสามารถ

ตรวจสอบซึ่งกันและกันได หรือการใชเครื่องมือในยุคดิจิตอลเพื่อนําเทคนิค ‘ทําไดดวยตนเอง’ มาใชกับ

คูรัก พอแม และความสัมพันธท่ีเปนสวนตัวในลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งแอนเดรเจวิคเรียกเรียลลิต้ีประเภทยอยนี้

วาเปนแนวสืบสวนสอบสวนที่ไดเชื้อเชิญใหผูชมเกิดความรูสึกราวกับวาเปนคน ‘ฉลาด’ และไดรับอํานาจ

ใหเปนบุคคลผูไมถูกหลอกลวงดวยโทรทัศนหรือสถาบันทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันเรียลลิต้ีโชว

ลักษณะนี้ไดผูกมัดผูชมไวดวยรูปแบบใหมๆ ที่ดูเปนการเฝาระวังและครอบงําที่ดูมีเหตุผลตามท่ีรายการ

ดังกลาวสงเสริมใหเปน (Andrejevic. 2009: 321)      

 เฮนรี เจนคินส (Henry Jenkins) ผูอํานวยการรวมของสถาบัน MIT หลักสูตรสื่อเปรียบเทียบ

ศึกษาอธิบายวา พัฒนาการของปฏิสัมพันธและการสรางตราสินคาถูกพัฒนาจากการเปลี่ยนผานของ 

มือหนึ่งไปสูอีกมือหน่ึง เจนคินสนํารายการ American Idol มาใชเปนกรณีศึกษา และเขาไดอธิบายวา 

ผูบริหารสถานีโทรทัศนและฝายการตลาดของสินคาตางตองการผูชมที่มีความ ‘ภักดี’ ผูยินยอมจายเงิน
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ใหกับการชมรายการในชองพิเศษ นอกจากนี้ผูบริหารฯ และฝายการตลาดยังหวังวาผูชมดังกลาวจะ    

ไมเพียงติดตามชมรายการจากทางชองสถานีเทาน้ัน แตผูชมเหลานี้ตองพัฒนาไปสูการมีความรูสึกที่ดี

จนถึงข้ันสนับสนุนสินคาที่ปรากฏในรายการ กรณีเรียลลิต้ีโชวรายการ American Idol สงเสริมใหเกิด

ความภักดี ดวยการยอมใหผูชมกลายมาเปนผูกระทําโดยการมอบสถานะเปนผูแขงขัน และเปนผูตัดสิน 

และดวยการรวบรวมความพึงพอใจที่มีตอการแสดงของผูแขงขันเปนชวงๆ ไวกับตราสินคาที่เปน

วัฒนธรรมของรายการ เชน โคคาโคลา ฟอรด และสินคาผูสนับสนุนรายอ่ืนๆ ผูชมถูกสัญญาวาจะไดเปน

สวนหนึ่งท่ีมีความหมายในวัฒนธรรมของการผลิตรายการ American Idol และเรียลลิต้ีทีวีรายการอ่ืนๆ 

และดวยเหตุผลดังกลาวผูชมจึงยอมบริโภคสินคาและเขาไปรวมในกลอุบายของการตลาด                

เมื่อปฏิสัมพันธถูกจํากัดดวยการควบคุมของสวนกลาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในกรณีการโหวตที่ผิดปกติใน

รายการ American Idol ผูชมอาจแผขยายความไมพอใจไปสูเจาของสินคาผูสนับสนุนรายการที่ประจุ

ความหมายและตราสินคาไวรวมกับความบันเทิง (Jenkins. 2009: 343)   

 จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุมท่ีเก่ียวกับปฏิสัมพันธของผูชมกับเรียลลิต้ีโชว ผูวิจัยสามารถ

สรุปประเด็นไดดังนี้ การสรางปฏิสัมพันธกับคนและชุมชนผานสื่อโดยเฉพาะอยางย่ิงสื่อโทรทัศนน้ัน

ปรากฎใหเห็นในทุกยุคทุกสมัย อยางไรก็ตามกระบวนการในการสรางปฏิสัมพันธนั้นมีวิธีการท่ี

หลากหลาย ย่ิงในยุคปจจุบันท่ีสังคมในบริบทของวัฒนธรรมบริโภคนิยม สื่อทําหนาสําคัญในการสราง

ปฏิสัมพันธระหวางคนกับสินคาโดยมีความบันเทิงรูปแบบตางๆ เรียลลิต้ีโชวก็เปนกลไกสําคัญหนึ่งใน

ฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อที่เชื่อมรอยความสัมพันธของคนและการบริโภค นอกจากนั้นกลไกของ

เรียลลิต้ีโชวยังมีสวนชวยสรางความภักดีและนําไปสูการบริโภคสินคาอยางไมสิ้นสุด 

1.6 การศึกษาเกี่ยวกับเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย             

      การศึกษาเรื่องเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบท

บริโภคนิยมน้ี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการศึกษาปรากฏการณที่สัมพันธกับศิลปะการแสดง สื่อ และ

ปฏิสัมพันธของผูคน สังคมและวัฒนธรรม ผูวิจัยจึงเนนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลโดยผาน

การศึกษาหนวยวิเคราะห (unit analysis) โดยรายการเรียลลิต้ีโชวที่มีความสําคัญกับสังคมไทยมากที่สุด

รายการหนึ่งคือ อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) การศึกษาเก่ียวกับกรณีรายการดังกลาวน้ี ผูวิจัย

เชื่อวาจะมีสวนชวยใหสามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคมของไทยในปจจุบันได ดังนั้นผูวิจัยจึง

ทําการศึกษาคนควาและสังเคราะหงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับรายการเรียลลิ ต้ีโชว  กรณีรายการ              
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อคาเดมี แฟนเทเชีย หรือ ปฏิบัติการลาฝน ที่มีผูศึกษาในประเด็นตางๆ ไว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการเขาใจ ‘ตัวบท’ และขอมูลในสวนของภูมิหลัง และกระบวนการเกิดขึ้นของกรณีรายการดังกลาว 

กอนที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาความหมายทางวัฒนธรรมในขั้นตอไป นอกจากนี้การสังเคราะหงานวิจัย

ที่เก่ียวของยังชวยใหทราบถึงทัศนคติของนักวิชาการท่ีไดต้ังประเด็นปญหาเก่ียวกับตัวบทไวบางสวนเพื่อ

ลดความซ้ําซอนของขอมูลที่มีคําตอบอยูแลว        

 สําหรับแวดวงวิชาการในประเทศไทย ไดมีผูศึกษาคนควาเก่ียวกับกรณีรายการอคาเดมี          

แฟนเทเชียไวจํานวนหนึ่ง โดยแบงออกเปน 3 กลุมหลักไดแก 1) กลุมที่ศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางดาน

วารสารศาสตรและสื่อมวลชน 2) กลุมท่ีศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางดานการเมืองและรัฐศาสตร และ     

3) กลุมที่ศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร โดยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้   

1) การศึกษาเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียผานกรอบทฤษฎีทางดาน  

วารสารศาสตรและสื่อมวลชน          

 พรปราโมทย  สายเกษม ศึกษา ปจจัย ท่ีมี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมรายการ              

อคาเดมี แฟนเทเชีย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยเก่ียวกับ

แรงจูงใจของแตละบุคคล ไมวาจะทําใหคลายเครียด ทําใหไดรับการตอบสนองความอยากรูอยากเห็น 

ทําใหตอบสนองความสนใจของตนเองในประเด็นตางๆ มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือกชม

รายการในระดับสูง เชนเดียวกับสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ ไดแก การไดรับชมโฆษณาตามสื่อตางๆ 

และปจจัยเก่ียวกับองคประกอบของรายการ เชน การแสดงคอนเสิรตของนักลาฝน เพลงที่นํามารอง    

ในแตละสัปดาห เปนตน ปจจัยตางๆ เหลาน้ีลวนแตมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือกชมรายการใน

ระดับสูงทั้งสิ้น (พรปราโมทย สายเกษม. 2549: บทคัดยอ)      

 ปภังกร ปาสิงห ศึกษา พฤติกรรมการสื่อสาร วิธีการรวมกลุม และการมีสวนรวมของกลุม   

แฟนคลับรายการเรียลลิต้ีโชวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษารายการ อคาเดมี แฟนเทเชียปท่ี 1-3 

งานวิจัยเรื่องนี้ ไดนําทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับรายการโทรทัศนแนวความจริง (reality TV) แนวคิด

เก่ียวกับผูดูผูชมของสื่อมวลชน (audience) แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร แนวคิดเก่ียวกับกลุม (group) 

และเครือขายของการสื่อสาร (communication  network) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมรวม และแนวคิด

เก่ียวกับการมีสวนรวมในการสื่อสาร โดยผูวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ

ระหวาง 26-35 ปมากท่ีสุด กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หางราน เอกชน         
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มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญคือ 10,000 บาทหรือตํ่ากวา การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตางๆ พบวาคุณลักษณะทางอายุและรายไดที่แตกตางกันทําใหการสื่อสารระหวางบุคคล

ของกลุมแฟนคลับแตกตางกัน สวนเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาที่ตางกันไมไดทําใหการสื่อสาร

ระหวางบุคคลของกลุมแฟนคลับแตกตางกัน สวนเพศ อายุ รายได การศึกษาและอาชีพท่ีแตกตางกัน

ไมไดทําใหการสื่อสารกลุมของแฟนคลับแตกตางกัน โดยเพศ อายุ รายได การศึกษาไมมีความสัมพันธ

กับวิธีการรวมกลุมของกลุมแฟนคลับ (ปภังกร ปาสิงห. 2550: บทคัดยอ)       

 วีณา วัฒนาศิริพานิช ศึกษา พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจของวัยรุน

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณใชวิธีการวิจัยเชิง

สํารวจเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมกับพฤติกรรมการ         

เปดรับชมรายการ การใชประโยชนและความพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมกับ

การใชประโยชนและความพึงพอใจที่มีตอรายการ (วีณา วัฒนาศิริพานิช. 2549: บทคัดยอ)  

 เสาวภา พันธุพงศสิริ ศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุนไทยท่ีมีตอรายการ อคาเดมี     

แฟนเทเชีย ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเหลานั้น โดยใชทฤษฎีตางๆ เชน ทฤษฎีเก่ียวกับสื่อและ

สังคม แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในรายการโทรทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรม           

(เสาวภา พันธุพงศสิริ. 2005 : บทคัดยอ)        

 สรินยา เศวตธรรม ศึกษา ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของรายการ ปฏิบัติการลาฝน อคาเดมี 

แฟนเทเชีย ในฤดูกาลท่ี 2 ปพ.ศ. 2548 การศึกษาวิจัยชิ้นน้ีจึงมุงศึกษาวาเพราะเหตุใดผูชมจึงสนใจ

รับชมรายการนี้เพื่อใหเขาใจความตองการของผูรับชมรายการโทรทัศน อันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาธุรกิจรายการโทรทัศนตอไปในอนาคต ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พบวาปจจัยที่สงผลตอความนิยมของ

รายการปฏิบัติการลาฝน อคาเดมี แฟนเทเชีย ในฤดูกาลท่ี 2 คือ เน้ือหาและรูปแบบของรายการ 

บรรยากาศของรายการ การใหผูชมมีสวนรวม ความสามารถของผูเขาแขงขัน ความสามารถของครูฝก 

และแขกรับเชิญ ตลอดจนระยะเวลาในการออกกาศ ตามลําดับ (สรินยา เศวตธรรม. 2005: บทคัดยอ)

 ปยมาศ พวงศรี ศึกษาเรื่อง ลักษณะของวัยรุนไทยที่ชมรายการเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชีย 

เฉพาะฤดูกาลท่ีสาม ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งงานวิจัยชิ้นน้ีไดใหรายละเอียดเก่ียวกับกลุมผูชมไว ไมวาจะ

เปนอายุ ระดับการศึกษา รายได ตลอดจนการเขาถึงรายการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก จากผล

การศึกษาพบวากลุมวัยรุนไทยที่มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ใชเวลาดูรายการมากกวากลุม
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วัยรุนท่ีมีรายไดสูงขึ้น นอกจากนั้น กลุมวัยรุนที่มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ยังสงขอความสั้น

เพื่อลงคะแนน เสนอความคิดเห็นและใหกําลังใจผูเขาแขงขันมากกวากลุมที่มีรายไดสูงกวาดวย        

(ปยมาศ พวงศรี. 2007: บทคัดยอ)        

 จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุมผูศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางวารสารศาสตรและสื่อมวลชน 

ผูวิจัยพบวาวรรณกรรมสวนใหญในกลุมดังกลาวน้ี ยังจํากัดอยูที่ประเด็นที่เก่ียวของกับพฤติกรรม      

การสื่อสาร และการรับสื่อ รวมถึงวิธีการรวมกลุม และการมีสวนรวมของผูชมเปนหลัก   

2) การศึกษาเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียผานกรอบทฤษฎีทางดาน

รัฐศาสตรและการเมือง             

 ณัฏฐชา วงษวานิช ศึกษาเรื่อง ความเปนการเมืองในสื่อบันเทิงไทย : กรณีศึกษาปรากฏการณ

แฟนคลับ รายการปฏิบัติการลาฝน อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 4 การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ตองการ

นําเสนอปฏิสัมพันธระหวางรายการโทรทัศนท่ีเปนการประกอบสรางความจริงและแฟนคลับในรายการ

ดังกลาว ผานกรณีศึกษารายการปฏิบัติการลาฝน อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 4 (เอเอฟ4) ซึ่งจะ

คลี่คลายมาสูขอถกเถียงเรื่องความเปนการเมืองในรายการโทรทัศนประเภทเรียลลิต้ีโชว วัตถุประสงค

ของการศึกษาคือ การปะทะกับขอเสนอเชิงทฤษฎีของโบดริยารด ในประเด็นท่ีมวลชนคือ กลุมคนที่รับ

ขอมูลขาวสารจากสื่อเพียงทางเดียวในภาวะการทํางานของความจริงจําลองที่สมบูรณแบบ                

ในกรณีศึกษาของเอเอฟ 4 พบวาในสภาวะการทํางานของความจริงจําลองของมวลชนนั้น ผูชมและ  

แฟนคลับมิไดเปนเพียงมวลชนผูเงียบงันภายใตขอนิยามของโบดริยารด ฉะน้ัน ‘ความเปนการเมือง’           

ในความหมายของการศึกษาของณัฏฐชา จึงหมายถึง สภาวะการณที่เปลี่ยนไปของผูชมจากการถูกผลัก

ใหเปนเพียงผูรับรูขาวสารท่ีไมสามารถมีปฏิสัมพันธกับรายการ (spectacle) ไดมาสูการมีสวนรวมกับ

รายการ ขอคนพบของการศึกษาน้ีเปนการยืนยันถึงการทํางานของความจริงจําลองอันเปนความเปน

การเมือง ซึ่งก็คืออํานาจในการดึงดูดใหผูชมคลอยตามกับสิ่งที่สื่อตองการนําเสนอ อันเปนปฏิบัติการ

ของอํานาจในพื้นท่ีที่ดูราวกับวาไมมีความเปนการเมืองอยู (ณัฏฐชา วงษวานิช. 2552: บทคัดยอ) 

 สําหรับงานวิจัยของณัฏฐชา วงษวานิชตัวแทนในกลุมผู ศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางดาน

รัฐศาสตรและการเมือง มุงศึกษาความเปนการเมืองในสื่อบันเทิงไทย และสะทอนใหเห็นถึงความสนใจ

ในการศึกษาในประเด็นเดียวคือเรื่อง ปฏิบัติการของอํานาจ และการทํางานของความจริงจําลองในพื้นที่

ของสื่อเปนหลัก  
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3) การศึกษาเรียลลิตี้โชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียผานกรอบทฤษฎีทางดาน

เศรษฐศาสตร                    

 ธีระยุส วัฒนาศุภโชค ศึกษาเรื่อง การตลาดสรางความหลงใหล กรณีศึกษา ความสําเร็จของ 

เรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียหรือ AF  พบวาความสําเร็จของรายการดังกลาวเปน      

ผลจากกระบวนการสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีมีเปาหมาย เริ่มจากการสรางความผูกพัน หลงใหล 

(passion marketing) และเปนการตอยอดจากการทําการตลาดที่สัมพันธ กับลูกคา                

(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

ศิลปนที่ทําทุกอยางที่เก่ียวของกับบันเทิง (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

พบวา ความสําเร็จของอคาเดมี แฟนเทเชีย สําหรับนักการตลาดเปนผลผลิตที่มีกระบวนการทาง

การตลาดผสมผสานทุกขั้นตอนและทุกชองทางไดแก 1) กลยุทธตราสินคา (branding) มีขบวนการสราง

กลยุทธตราสินคาใหรายการมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก อยางเปนขั้นตอนต้ังแตเปนรายการเรียลลิต้ีโชว 

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง จนขึ้นเวทีแสดงคอนเสิรตกอนและหลังประกาศผล และตอยอดไปจนกระทั่งผูเขา

แขงขันกลายเปนศิลปน ทําใหคนดูหรือกลุมเปาหมายเกิดการรับรูตราสินคา (brand awareness) อยาง

ตอเน่ือง 2) ผูสนับสนุน (sponsorship) ดึงมาเปนพันธมิตรสนับสนุนรายการ ทําใหมีรายไดเกิดขึ้น และ

สามารถนําสินคาที่มีตราสินคาของพันธมิตรมาโฆษณาแฝงไดอยางกลมกลืน 3) การสัมผัสผูบริโภค 

(customer touch) เปนรายการที่สามารถดึงคนดูสัมผัสและเปนสวนหนึ่งกับรายการ และติดตาม

รายการอยางตอเน่ือง ต้ังแตตนจนจบรายการ และยังตอเน่ืองไปเปนผูสนับสนุนหรือแฟนคลับของศิลปน
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 นอกจากนี้ชื่นจิตต แจงเจนกิจ เพิ่มเติมขอเสนอแนวคิด ‘การทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ’         

ที่เก่ียวของกับการทําใหธุรกิจบริหารศิลปนของอคาเดมี แฟนเทเชีย สามารถพัฒนาขึ้นไปไดดวยการนํา

หลักการเรื่องการระบาดของโรค มาอธิบายปรากฏการณทางสังคมวา การที่สินคา หรือไอเดียบางอยาง 

แพรหลายไปท่ัวสังคมอยางคาดไมถึง เพราะวามี Tipping Point เกิดขึ้นกับพฤติกรรม ไอเดีย หรือสินคา

เหลานั้น กรณี รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ที่สามารถนําทฤษฎี Tipping Point มาอธิบายได เริ่มต้ังแต

สรางความผูกพันระหวางคนดูกับศิลปนดวยการถายทอดสด 24 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบไดกับ

การสราง “The Stickiness factor” อันเปน 1 ในลักษณะ 3 ขอ ท่ีเปนหลักการของ Tipping Point โดย

ทําใหผูชมรูสึกวามีสวนเก่ียวของกับรายการโดยไมรูตัว ผูชมก็สามารถชมผูเขาแขงขันใชชีวิตอยูในบาน

ไดตลอดเวลาจนเกิดความรูสึกผูกพัน เสมือนวาเปนสวนหน่ึงของความสําเร็จของศิลปนเหลานี้ แมวา

รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย จะสิ้นสุดลง แตความผูกพันยังคงอยู ยอมหมายถึง โอกาสทางธุรกิจ

ตอเนื่องตามมา ไมวาจะเปนเวทีคอนเสิรต ไปเลนละคร แสดงหนัง แมกระทั่งจัดทัวรไปเที่ยวตางประเทศ 

เปนตน (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ. 2549: ออนไลน)     

 วรรณกรรมในกลุมผูศึกษาผานกรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรนี้ ผู วิจัยพบวาวรรณกรรม       

สวนใหญในกลุมดังกลาวน้ี อธิบายในประเด็นที่เก่ียวของกับกระบวนการสรางกลยุทธทางการตลาดผาน

สื่อบันเทิงที่มีความสัมพันธกับการสรางความสําเร็จทางธุรกิจเปนหลัก    

 สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการทั้งสามกลุมขางตน ผูวิจัยเห็นวาการศึกษา       

ที่เก่ียวของกับกรณีเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย ยังขาดความลึกซึ้งในการอธิบายประเด็นสําคัญที่มีผลตอ

สังคมไทยโดยเฉพาะในแงมุมของความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง สื่อและความเปนวัฒนธรรม 

โดยผูวิจัยเห็นวาตัวศิลปะการแสดงในรูปของเรียลลิต้ีโชวชุดนี้เปนศิลปะการแสดงผานสื่อ ที่มีนัยสําคัญ

ตอปฏิบัติการทางการแสดงท่ีแตกตางจากศิลปะการแสดงทั่วไป รวมทั้งศิลปะการแสดงดังกลาวนี้ยัง

เชื่อมโยงและมีผลตอผูชมที่กลายมาเปนผูดูและผูคลั่งไคล ผูมีสวนรวมในการสรางศิลปน อีกนัยหนึ่งคือ

การบริโภคสินคาที่มีผลตอการกอเกิดชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย มุมมองท่ีกลาวมานี้ยังมิไดถูก

หยิบยกขึ้นมาศึกษาและอธิบายอยางจริงจัง อยางไรก็ตามการไดศึกษาวรรณกรรมในกลุมตางๆ เปน

ประโยชนอยางมากตอผูวิจัยในการศึกษา เน่ืองจากทําใหผูวิจัยเห็นภาพกวางของสนามความรูท่ีผูอ่ืนได

ศึกษามากอน ซึ่งจะชวยใหไมเกิดความซ้ําซอนในการคนควาวิจัย ตลอดจนผลการศึกษาที่มีอยูกอนหนา

สามารถนํามาใชเปนแนวทาง และเปนฐานความรูเพื่อพัฒนามุมมองของผูวิจัยไดตอไป 
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2. เอกสารและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวของ กับแนวคิด เ ร่ือง ศิลปะการแสดงและ

สุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง       

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับศิลปะการแสดงและสุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง 

เพื่อนํามาใชอธิบายกระบวนแบบ (art style) และรูปแบบศิลปะ (art form) ของรายการเรียลลิต้ีโชว 

รวมทั้งเปนฐานความคิดหลักในการวิเคราะหคุณคาทางสุนทรียภาพ การนําเสนอมิติทางประวัติศาสตร 

และศิลปวิจารณ อยางมีปฏิสัมพันธกับเงื่อนไขในพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใน

บริบทตางๆ ทั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดในการอธิบายศิลปะการแสดงของนักวิชาการ นักปฏิบัติการ และ

นักสุนทรียศาสตรคนสําคัญ โดยพิจารณาเลือกศึกษาในสวนท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนแบบ

ศิลปะการแสดง ‘เรียลลิต้ีโชว’ เปนสําคัญ คือ ลีโอ ตอลสตอย  โรลองค บารธส เอดวิน วิลสัน และ         

อัลวิน โกลดฟารบ รวมทั้งสดใส พันธุมโกมล          

 2.1 แนวคิดเร่ืองความหมายของศิลปะ      

        ลีโอ ตอลสตอย (Leo Toystoy. 1828-1910) นักเขียนและนักสุนทรียศาสตรชาวรัสเซีย       

ผูเปนแกนนําสําคัญของแนวคิด ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก หรือ Art as Expression เขาได

พิจารณาคุณคา และใหความสําคัญกับศิลปะไววา เปนเครื่องมือในการรับใชศีลธรรม หรือศิลปะมี

บทบาทหนาที่ในการสงเสริมและผลักดันใหคนกระทําความดี ดังนั้นเขาจึงถูกจัดใหเปนนักสุนทรียศาสตร

ลัทธิศีลธรรมนิยม (moralism) ไปพรอมกัน (ศุภชัย สิงหยะบุศย. 2543: 42-54)  ตอลสตอลอธิบาย 

ความหมายของศิลปะไวในงานเขียนเชิงสุนทรียศาสตรเรื่อง What is art? โดยไดชี้ใหเห็นวา ศิลปะคือ

กิจกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นมาจากภายในออกไปสูภายนอกดวยสัญญะที่เขาใจได เปนการสงความรูสึก 

(feeling) อันนํามาซึ่งประสบการณทางความรูสึกสูผูคนอ่ืนๆ จึงกลาวไดวา “Art is communication of 

emotion experience”  หรือ  ศิลปะคือการสื่อสารเชิงอารมณ  (Graham. 1997: 24-25)    

 จากความคิดของตอลสตอย ท่ีไดอธิบายวาศิลปะคือการแสดงออก (expression) ของ

ความรูสึกหรืออารมณ ซึ่งเปนการสื่อสารระหวางศิลปนกับผูชม โดยผานงานศิลปะ กิจกรรมทางศิลปะจึง

เปนกระบวนการสรางสรรคที่ไมใชเพียงแคเกิดจากการปลดปลอยของศิลปนผูสรางสรรค และไมใชเพียง

ประสบการณที่เกิดขึ้นในตัวผูชมงานศิลปะ แตเปนกระบวนการสื่อสารที่ศิลปนมีความตองการที่จะให

ผูอ่ืนรู และเขาใจในสิ่งที่แสดงออกมาดวย งานศิลปะจึงเปนเครื่องมือที่จะใชกระตุน ใหผูรับสารไดรูถึง

ความรูสึกที่เขาตองการจะถายทอดความรูสึกนึกคิดของเขา โดยที่กระบวนการสรางสรรคศิลปะเกิดขึ้น
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จากความกดดันทางจิตใจของศิลปน ในการทําใหกระจางชัดกับตัวเองซึ่งเรื่องราวที่เคยเปนที่สงสัยกับตัว

เขา สื่อสารตัวมันโดยผานผลงานทางศิลปะไปสูผูรับ งานศิลปะสําเร็จลงเมื่อกระจางชัดจนสื่อสารตัวมัน

ไปสูคนอ่ืนๆ และปลุกอารมณความรูสึกแบบเดียวกับที่ศิลปนมีประสบการณมาระหวางการสรางสรรคมัน

ขึ้น (ถรินันท อนวัชศิริวงศ. 2547: 11)       

 โรลองด บารธส (Roland Barthes, 1915-1980) นักภาษาศาสตรที่เปนผูทําใหเกิด              

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จากการเสนอแนวคิดสัญวิทยาและมายาคติ 

ประการสําคัญ บารธสยังเปนแกนนําหลักในการกอต้ังคณะละครของมหาวิทยาลัยซอรบอนน ประเทศ

ฝรั่งเศส ชื่อ “Group de Theatre Antique” หรือ กลุมละครโบราณ  ในบทบาทสวนนี้ บารธส ไดแสดง

ความคิดเห็น ที่ทําใหเกิดความกระจางชัดในประเด็นเรื่อง ‘ศิลปะเปนการสื่อสารประเภทหน่ึง’  บารตได

อธิบายความคิดขางตน ผานการใหคําจํากัดความของศิลปะแขนงการละครไววา 

    ละครคืออะไร ละครก็คือ เคร่ืองจักรแหงการส่ือสารประเภทหน่ึง ในขณะท่ีไมไดทํางาน    เคร่ืองจักรน้ี

จะซอนอยูหลังมาน แตเมื่อมีการเปดตัวเคร่ืองจักรน้ีจะสงสาร (message) จํานวนหน่ึงมายังเราทันที 

สารเหลาน้ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ กลาวคือ มันถูกสงมาพรอมๆ กัน แตดวยจังหวะท่ีตางกันในการ

แสดงแตละขณะ เราจะไดรับสารถึงหกหรือเจ็ดประการในเวลาเดียวกัน (จากฉาก เส้ือผา แสง ตําแหนง

ของนักแสดง กิริยาทาทาง ภาษาใบ คําพูด) สารบางประการคงท่ี (กรณีของฉาก) ในขณะท่ีสารอ่ืนๆ 

เปล่ียนไป (คําพูด กิริยาทาทาง) น่ีเปนเร่ืองของการประสานสารอยางแทจริง และน่ีคือความเปนละคร 

ซึ่งเปนการสะทอนกลุมสัญญะกลุมหน่ึงออกมา  (Barthes, 1957?) 

               สําหรับนัยยะของคําวา ‘กลุมสัญญะ’ ขางตน  บารธสไดอธิบายวา โดยท่ัวไปผูดูจะรับสารได

ดวยสายตาและหู  ดังนั้น กลุมสัญญะเหลานี้จะประสาน สงเสริม สื่อสารซ้ํา ขัดแยง หรือกระทําการตางๆ 

เพื่อสรางสารท่ีตองการจะสื่อสารไปยังผูดู ทุกหนวยที่ปรากฏตอผูดูเปนสัญญะที่มีความหมาย อาทิ        

เครื่องแตงกายเปนสัญญะบอกฐานะชนชั้น หรืออ่ืนๆ เปนรหัสทางสังคมและวัฒนธรรม ผู ดูเปน               

ผูถอดรหัสสัญญะตางๆ เหลานี้ ผูดูที่อยูในกลุมวัฒนธรรมเดียวกับเรื่องราวที่แสดง หรือรูจักวัฒนธรรม

นั้นๆ จะไมมีปญหาในการถอดรหัส สวนผูดูตางกลุมวัฒนธรรม อาจเขาไมถึงสารทั้งหมดที่สัญญะสงมา 

แตการถอดรหัสน้ีก็เปนสิ่งท่ีสามารถเรียนรูระหวางกันได     

 จากแนวคิดของตอลสตอย และบารธส  ผูวิจัยจะใชการอธิบายศิลปะในฐานะการสื่อสาร อาจ

ทําใหสามารถนํามาพิจารณาไดวา ศิลปะในฐานะการสื่อสาร จากการแสดงออกของอารมณความรูสึก 

ดวยรูปแบบการแสดงที่มีสัญญะ ท่ีจะตองมีการตีความหรือสรางความเขาใจของผูชม ที่มีตอสารที่ถูก



27 

 

สงออกมา ซึ่งการรับรูหรือการถอดรหัสความหมายจากสาร ยอมมีความสัมพันธกับพื้นฐานวัฒนธรรม

ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร (ผูชม) ทั้งนี้เพราะสารหรือศิลปะดังกลาว มีนัยยะของการดํารงในรูปของ 

‘สัญญะ’ จากการที่ตอลสตอยและบารธส ไดมองศิลปะการแสดงในฐานะของนักสุนทรียศาสตร และ

นักสัญวิทยา ซึ่งไดชวยเปดมุมมองดานศิลปะการแสดงแกผู วิจัยใหพิจารณาการทําความเขาใจ

ปรากฏการณของการแสดงใหลึกซึ้งไปกวาภาพ เสียง และเรื่องราวท่ีปรากฏบนเวทีแลว  

 ในสวนของการอธิบายความหมายของศิลปะการแสดงโดยเอดวิน วิลสัน (Edwin Wilson) และ    

อัลวิน โกลดฟารบ (Alvin Goldfarb) ศาสตราจารยดานประวัติศาสตรการละครชาวอเมริกัน ที่ตีพิมพ

ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ Living Theatre ซึ่งตีพิมพครั้งแรกในป 1983 ขณะที่ตอลสตอยกลาววา ศิลปะคือ

การแสดงออกซึ่งความรูสึก และบารธสไดอธิบายวา ศิลปะคือการสื่อสารประเภทหนึ่ง แตวิลสันและ   

โกลดฟารบ เปดมุมมองใหมตอการละคร (theatre) ในฐานะศิลปะการแสดง (performing art) วา 

‘Theatre as an Art Form’ หรือ ละครคือรูปแบบหน่ึงของศิลปะ      

 ทั้งนี้ โกลดฟารบไดเริ่มตนการอธิบายความคิดของตน ดวยการชี้ใหเห็นถึงโครงสรางและ

องคประกอบของศิลปะการแสดง วามีท้ังลักษณะรวมและลักษณะที่แตกตางจากศิลปะแขนงอ่ืน ซึ่งในมิติ

ของคุณลักษณะรวมนั้น ศิลปะทุกแขนงกําเนิดจาก ‘การเลือกหรือคัดสรร’ ซึ่งศิลปะทุกแขนงตางถือกําเนิด

จากการท่ีมนุษยไดเลือกสรรและคัดกรองสวนท่ีเหมาะสม แลวนํามาประดิษฐสรางเปนงานศิลปะใน

รูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางอารมณ การเลือกสรรดังกลาวนี้เองทําใหงานศิลปะ       

ทุกรูปแบบมีอัตลักษณของตนเองท่ีโดดเดน นอกจากคุณลักษณะในเรื่อง ‘การเลือกหรือคัดสรร’ แลว    

คุณลักษณะรวมอีกประการหนึ่งของศิลปะทุกแขนงคือ ความสัมพันธกับเวลาและพื้นท่ี  (time & space) 

ซึ่งคุณสมบัติรวมประการนี้ไดทําใหศิลปะแตละแขนงมีความแตกตางกันดวย อาทิ ทัศนศิลปสถิตอยูใน

พื้นท่ี  เห็นไดจากผลงานดานจิตรกรรม หรืองานสถาปตยกรรม เปนการทํางานบนพื้นที่ในลักษณะตางๆ 

สวนดนตรีเปนศิลปะที่ดํารงอยูในบริบทของ ‘เวลา’ แมนักดนตรีจะบรรเลงอยูในหองท่ีตองใชพื้นที่ แต    

บทเพลงที่ไปสูผูฟงนั้น สถิตอยูในเวลาใดเวลาหนึ่ง ผลงานเพลงไมไดปรากฏในรูปที่จับตองไดในแบบของ

จิตรกรรม หรือสถาปตยกรรมแตจะถูกเก็บไวในรูปของความทรงจําที่เก่ียวของกับเสียง เปนตน  

 ในดานศิลปะการแสดง เปนศิลปะที่มี คุณสมบัติและลักษณะพิเศษแตกตางจากศิลปะ          

ทุกประเภทท่ีกลาวมาขางตน กลาวคือ ศิลปะการแสดงมีความสัมพันธทั้งกับเวลาและพื้นที่ และยังเปน 

‘ศิลปะรวม’ (collaborative art) ท่ีรวมเอาศิลปะทุกแขนงเขาไวดวยกัน  จึงเปนศิลปะที่มีอัตลักษณเฉพาะ 
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ที่ตองเคลื่อนสูบริบทของเวลา นอกจากน้ียังเปนศิลปะที่เรียกรองใหตองมีการ ‘ตีความ’ ในขณะเดียวกับ  

ที่มีการสรางสรรค เชน กรณีกระบวนการทางดานการละคร มีจุดเริ่มตนจากผูเขียนบทละคร และเกิดเปน

การแสดงเมื่อนักแสดงนําบทมาแสดง ทั้งนี้นักแสดงดังกลาวจําเปนตองมีการตีความหรือทําความเขาใจ

บทเพื่อสามารถที่จะสื่อสารไดตรงเจตนารมณของผูกํากับการแสดงซึ่งดูเหมือนจะเปนผูสรางสรรคงาน

ละคร แตในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูตีความหมายบทจากผูเขียนกอนจะนํามาสรางสรรคในรูปของละคร  

คุณลักษณะเดียวกันนี้เกิดข้ึนกับศิลปะประเภทดนตรีดวยเชนกัน ในกรณีของปฏิสัมพันธระหวาง

ผูประพันธเพลงและนักดนตรี หรือในกรณีของผูออกแบบทาเตนและนักเตน เปนตน บุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การสรางงานศิลปะการแสดงทุกประเภทลวนตองเก่ียวของกับการทําหนาที่ตีความหมายในกระบวนการ

ทํางานสรางสรรคท้ังสิ้น          

 คุณลักษณะรวมอีกประการหนึ่งของศิลปะการแสดงคือ เปนศิลปะท่ีเรียกรองใหตองมี ‘ผูชม’ 

เพราะการแสดงท่ีปราศจากผูชมน้ัน ไมอาจถือเปนการแสดงที่สมบูรณได เนื่องจากหัวใจสําคัญของ     

การแสดงคือ ปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางนักแสดงกับผูชม การแสดงใดๆ ก็ตามจะมีความหมายและ

คุณคาหรือไมน้ันขึ้นอยูกับปฏิกิริยาและการแสดงออกของผูชม จากปรากฏการณทางประวัติศาสตรจะ

พบวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของศิลปะการแสดงในหลายกรณีลวนเกิดจากผูชมเปนผูกําหนด  

การปฏิเสธหรือสนับสนุนท่ีจะรับชมการแสดงมีผลตอการสรางงาน และเชื่อมโยงไปถึงการกําหนดรูปแบบ

ใหกับตัวศิลปะ ดังน้ันพลังของผูชมจึงเปนพลังที่ย่ิงใหญที่มีผลตอการกําหนดใหศิลปะการแสดงดํารงอยู 

และเปนแรงผลักดันใหศิลปะการแสดงมีพลวัตและไมสูญหายไปจากสังคมมนุษย นอกจากน้ีประเด็นดังที่

กลาวขางตน วิลสันและโกลดฟารบยังอธิบายถึงองคประกอบท่ีสําคัญของศิลปะการแสดงแขนงละครวา 

จําเปนตองประกอบดวย 1) นักแสดง 2) ผูชม 3) ผูกํากับการแสดง 4) พื้นท่ีแสดง 5) การออกแบบ ฉาก 

เสื้อผา แสง และเสียง และ6) บท หมายรวมถึง จุดเนน วัตถุประสงค ทัศนคติ นาฏการในดานโครงสราง

และตัวละคร (Wilson; & Goldfarb. 2002: 10-14)      

 ดังท่ีไดกลาวไปแลววา ศิลปะการแสดงละคร เปนศิลปะรวมที่รวมเอาศิลปะหลายแขนงเขาไว

ดวยกัน นับต้ังแตศิลปะการประพันธ การแสดง การกํากับการแสดง การออกแบบสรางฉากและ        

เคร่ืองแตงกาย การออกแบบและจัดแสง การแตงหนา ตลอดจนศิลปะดานอ่ืนๆ อีกมาก ซึ่งอาจรวมถึง

ศิลปะของการดนตรี การรายรํา หรือการเตนรํา ฯลฯ การสรางสรรคงานศิลปะการแสดงจึงเปนงานที่เกิด

จากการนําองคประกอบท่ีหลากหลายมาผสานกันเพื่อใหเกิดเปน ‘ผลรวม’ ที่ใหประสบการณและ



29 

 

ความหมายแกผูสรางสรรคและผูชม การอธิบายของโกลดฟารบนั้นสอดคลองกับสดใส พันธุมโกมล 

(2524) ศิลปนแหงชาติ นักวิชาการดานศิลปะการแสดงคนสําคัญ ผูบุกเบิกการเรียนการสอน

ศิลปะการแสดงในประเทศไทย ผูอธิบายไวถึงองคประกอบหลักของศิลปการแสดงละครโดยเฉพาะ

ประเด็นในเรื่องนักแสดง ผูชม และเรื่องหรือบทซึ่งเปนสิ่งที่กําหนดกระบวนแบบของศิลปะประเภทนี้ใหมี

ความแตกตางจากศิลปะในแขนงอ่ืน        

 นอกจากแนวคิดของ ตอลสตอย โรลองค บารธส และโกลดฟารบ รวมท้ังสดใส พันธุมโกมล   

ยังปรากฎแนวคิดเก่ียวกับศิลปะการแสดงแนวแสดงความจริง (art of reality show) ที่นาจะนํามาใชใน

การทาบมองปรากฏการณศิลปะการแสดงในปจจุบัน คําวา “ศิลปะแนวความจริง” เปนศิลปะการละคร 

ที่ถูกอธิบายวา theater is life itself และเปนการนําเอาแผนภาพชีวิต หรือ slice of life ที่เหมือนจริงทุก

ประการโดยไมดัดแปลง ในขณะท่ี อริสโตเติลพูดวา “ละครเปนศิลปะท่ีเลียนแบบธรรมชาติ” ขณะที่        

เชคเปยรกลาววา “ละครคือกระจกสะทอนชีวิต” แตกลุมนักการละครและการแสดงแนวสัจนิยม 

(realism) ไดกาวไปไกลถึงขนาดยกชีวิตจริงมานําเสนอ เปนการสราง “ภาพลวงท่ีเหมือนจริง”      

(illusion of reality) เพื่อสอดคลองกับหลักเกณฑที่ยึดถือกันวา ‘ละครคือชีวิต’ ซึ่งเปนที่มาของแนวคิดที่

อธิบายศิลปะการแสดงในกลุมแนวความจริง ซึ่งผู วิจัยไดมองรายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย         

ในแนวทางของศิลปะการแสดงแนวแสดงความจริง แตเปนการแสดงความจริงผานสื่ออีกชั้นหนึ่ง  

 ดังท่ี แพทเทอรสัน ท่ีไดใหความหมายของศิลปะการแสดงชุดน้ีไววา เปนรายการเรียลลิต้ีทีวี 

ดวยเปนการนําเสนอ ‘การแสดงความเปนจริง’ ผานสื่อโทรทัศน  เขาอธิบายใหเห็นถึงความแตกตางดาน 

‘ความเปนจริง’ ระหวางกลองรักษาความปลอดภัย ท่ีจับภาพความเปนจริงตาง ๆ ที่ปรากฏในพื้นที่ ที่ถูก

จับจอง กับรายการเรียลิต้ี ทีวี วา “หากจะนิยามคําวา เรียลลิต้ี ทีวี ขาพเจาอาจจะเคยกลาววานั่นเปน

คําอธิบายถึงประเภทของภาพอาชญากรรมที่ปรากฏในกลองรักษาความปลอดภัย แตทวาขาพเจา    

คิดผิด มันคือรายการท่ีมีเพลงประกอบ มีการตัดตอ และการจัดการกับความโกรธดวยวิธีการทั้งหมดน้ี

แสดง โดยผู แ สดงที่ ป ร ารถนาจะ เป นนางแบบ นักแสดง  และ เจ า ของ รายการ เกมโชว ”              

(Patterson. 2001: 12)           

 การอธิบายคุณลักษณะรวมและแตกตางระหวางศิลปะการแสดงกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ รวมทั้ง

การอธิบายของอัลวิน โกลฟารบและสดใส พันธุมโกมลในประเด็นเรื่ององคประกอบสําคัญของ

ศิลปะการแสดง ทําใหผู วิจัยไดเห็นถึงมิติในเชิงหลักการและโครงสราง ตลอดจนกระบวนแบบของ
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ศิลปะการแสดงเพื่อนํามาใชทําความเขาใจและทาบมองเก่ียวกับคุณลักษณะของเรียลลิต้ีโชวในฐานะที่

เปนศิลปะการแสดงไดในชวงทําการศึกษาวิจัยในลําดับตอไป  

 2.2. แนวคิดเร่ืองคุณคาและสุนทรียภาพของศิลปะ     

         การศึกษาปรากฏการณรายการเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงใหเกิดความกระจาง

ชัดย่ิงขึ้น จําเปนตองศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับการพิจารณาคุณคาหรือการประเมินคุณคาของศิลปะ

ซึ่งในที่นี้คือ ศิลปะการแสดงเรียลลิต้ีโชว เพื่อนํามาใชเปนฐานความคิดหลักในการวิเคราะหคุณคาเชิง

สุนทรียภาพของศิลปะการแสดงผานสื่อดังกลาว  ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณคาและ

สุนทรียศาสตร ที่ไดกลาววา การประเมินคุณคาของศิลปะยอมขึ้นอยูกับความเชื่อวา “ศิลปะคืออะไร” 

หรืออะไรคือศิลปะ นํามาซึ่งการกลายเปนทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรใหญ  4 กลุม คือ ศิลปะคือ            

การเลียนแบบ (Art as Representation) ศิลปะคือรูปทรง ( Art as Form)  ศิลปะคือการแสดงออกซึ่ง

ความรูสึก (Art as Expression) และศิลปะคือความคิด (Art as Thinking) (ศุภชัย สิงหยะบุศย. 2543: 

28-54) ทั้งนี้ในสวนที่เก่ียวของสัมพันธกับการประเมินคุณคาทางสุนทรียะในกรณีรายการเรียลลิต้ีโชว คือ 

ศิลปะคือการเลียนแบบกับศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก ดังนี้ 

  ทฤษฎีศิลปะคือการเลียนแบบ (Art as Representation)    

 ทฤษฎีศิลปะคือการเลียนแบบ เปนทฤษฎีที่เชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบ ซึ่งพยายามอธิบาย

คุณคาของงานศิลปะผูกพันไวกับการเลียนแบบ อยางไรก็ตาม นัยยะของคําวา “การเลียนแบบ” ก็มี

ความหมายแตกตางกันออกไป         

 ทฤษฎีการเลียนแบบเปนทฤษฎีทางศิลปะที่เกาแก มีมาต้ังแตสมัยกรีกโบราณ แตมีนัยสําคัญ

ของแนวคิดเชิงความงามในการสรางสรรคศิลปะทั้ง ทัศนศิลป โสตศิลป วรรณกรรม และศิลปะการแสดง

มาจนกระทั่งปจจุบัน  มีผูนําทางความคิดท่ีสําคัญในความเชื่อนี้ 2 คน คือ เพลโต (Plato. 427-338 B.C.) 

กับอริสโตเติล (Aristotle. 384-322 B.C.) นักปรัชญาผูย่ิงใหญของกรีกและของโลก   

 ทั้งเพลโตและอริสโตเติล เชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบโลกภายนอก (external world) ทั้งที่

เปนวัตถุหรือการกระทําของมนุษย ซึ่งในการเลียนแบบนั้น ศิลปนไดพยายามเลียนแบบใหคลายคลึงหรือ

ใกลเคียง หรือเหมือนกับตนแบบของมัน การเลียนแบบในทัศนะของบุคคลทั้งสอง มีลักษณะสําคัญอยูที่

ความสัมพันธระหวาง “ศิลปะ” กับ “โลกภายนอก” โดยศิลปะท่ีเกิดขึ้นยังคงลักษณะที่เหมือนหรือ

คลายคลึงกับโลกภายนอกอันเปนตนแบบ ซึ่งเราอาจจะเรียกทฤษฎีศิลปะของเพลโตและอริสโตเติลวา 
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“ทฤษฎีคลายคลึง” ก็ได         

 อยางไรก็ตาม ถึงแมนักปรัชญาดังกลาวจะมีความเชื่อเหมือนกันวา ศิลปะคือการเลียนแบบ 

โลกภายนอก แตท้ังสองก็มีความคิดท่ีแตกตางกันในเรื่องของ “โลกภายนอก” ที่ถูกศิลปะเลียนแบบและ

เร่ืองผลลัพธ หรือการประเมินคุณคาของศิลปะที่เกิดจากการเลียนแบบโลกภายนอก ซึ่งสงผลสําคัญตอ

การทํางานศิลปะของศิลปนที่แตกตางกัน ดังนี้                                                                                              

 เพลโตและอริสโตเติลเชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบโลกภายนอก แตโลกภายนอกมีทั้งสภาพท่ี

ปรากฎ (appearance) และสภาพท่ีมีความเปนจริง (reality) ดวยเหตุผลดังกลาวเปนเหตุใหเพลโต ตําหนิ

ศิลปะวาเปนสิ่งที่ตํ่าคา แตในเหตุผลเดียวกัน อริสโตเติลกลับเห็นวา ศิลปะคือ สิ่งที่มีคุณคาสูง ท้ังน้ีดวย

เหตุวา ทั้งเพลโตและอริสโตเติลตางโยงศิลปะเขาไปเก่ียวของกับทัศนะดานความจริงของโลก โดยเพลโต

อธิบายวา โลกมีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ โลกของแบบ (world of form) และโลกของสิ่งที่สัมผัสได 

(world of sensible) ซึ่งนักปรัชญาบางทานเรียกวา “โลกแหงผัสสะ”    

 โลกของแบบเปนโลกของความเปนจริง มีความเปนอมตะและเปนนิรันดร เปนโลกท่ีสมบูรณ

และมีคาสูงสุด มีลักษณะเปนนามธรรมสามารถเขาถึงไดโดยการคิดดวยเหตุผล ทุกๆ สิ่งในโลกของแบบ

เรียกวาสิ่งสากลหรือแบบสากล (universal thing) สวนโลกของสิ่งที่สัมผัสได ซึ่งเปนโลกที่มนุษยอาศัยอยู

เปนเพียงโลกแหงมายาหรือโลกแหงสภาพที่ปรากฏ เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลงและขาดความสมบูรณ

เปนโลกที่เขาถึงไดโดยการรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ังหา ทุกๆ สิ่งในโลกของสิ่งที่สัมผัสไดเรียกวา           

สิ่งเฉพาะ (particular thing) และโลกท้ังสอง คือ โลกของแบบและสิ่งเฉพาะมิไดอยูรวมกัน  

 “สิ่งเฉพาะ” บนโลกที่สัมผัสไดมีหลายประเภท ทั้งท่ีเปนธรรมชาติและวัตถุศิลปะ รวมท้ังการ

กระทําตางๆ ของมนุษย ทั้งการกระทําความดีและการกระทําชั่ว สิ่งเฉพาะบนโลกมนุษยมีจํานวนนับไม

ถวน ซึ่งสิ่งเฉพาะแตละประเภทถึงจะมีหลากหลายหนวย อยางไรก็ตาม แตละหนวยจะเกิดการเลียนแบบ

ตนแบบของมัน ซึ่งมีเพียงแบบเดียวใน “โลกของแบบ” อันเปนแบบที่สมบูรณและเปนจริงสูงสุด ในการ

เลียนแบบสิ่งเฉพาะบน “โลกแหงผัสสะ” หรือโลกที่สัมผัสไดนี้จะเปนไดเพียงความคลายคลึงกับตนแบบ

ของมันเทาน้ันและตนแบบของมันก็เปนสิ่งเฉพาะ ซึ่งมีความคลายคลึงกับแบบสากลที่มีอยูเพียงแบบ

เดียวในโลกของแบบ ซึ่งมีความสมบูรณและเปนจริงท่ีสุด     

 โลกของแบบเปนโลกแหงความจริงและมีคาสูงสุด แบบทุกแบบในโลกของแบบซึ่งเปนแบบท่ี

เปนความจริงและมีคาสูงสุด  การทํางานศิลปะก็คือ การเลียนแบบสิ่งเฉพาะบนโลกผัสสะ จึงเปนไดแค
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เพียงความคลายคลึงกับตนแบบของมัน จึงนําไปสูขอสรุปของเพลโตที่วา สิ่งเฉพาะมีคาตํ่ากวาสิ่งสากล

เพราะเปนไดแคความคลายคลึงหรือหางไกลจากความจริงในโลกของแบบ คนที่เปนสิ่งเฉพาะ (คนที่

ปรากฏในโลก) ก็มีคาตํ่ากวาคนสากล เพราะเปนเพียงสิ่ง (คน) ที่คลายคลึงหรือหางไกลความจริง คน

สากลในโลกของแบบ          

 เพลโตกลาววา ศิลปะ ก็คือ การเลียนแบบสิ่งเฉพาะบนโลกแหงผัสสะ ผลงานศิลปะอันเกิดจาก

การเลียนแบบของจิตรกร กวี ที่เกิดขึ้นก็เปนเพียงความคลายคลึง ซึ่งจับความคลายคลึงไดเพียงบางสวน

ของสิ่งเฉพาะท่ีเปนตนแบบเทาน้ัน ดวยเหตุวาสิ่งเฉพาะหน่ึงสิ่งสามารถมองไดหลายดานแตกตางกัน  

เพลโตจึงถือวา สิ่งท่ีเกิดขึ้น (ผลงานศิลปะ) เปนเพียงจินตภาพ (image) หรือภาพลวงตา (illusion) ทําให

เพลโตสรุปวา ผลงานศิลปะเปนสิ่งท่ีมีคาตํ่า เนื่องจากสิ่งเฉพาะท่ีถูกเลียนแบบนั้นหางไกลจากความจริง 

(สิ่งสากล) อยูแลว เมื่อศิลปนสรางงานศิลปะเลียนแบบสิ่งเฉพาะ ก็เปนไดแคความคลายคลึงกับตนแบบที่

เปนสิ่งเฉพาะ ผลลัพธออกมาก็ย่ิงหางไกลจากความจริงคือ สิ่งสากล ศิลปะจึงเปนสิ่งท่ีอยูหางไกลความ

จริงถึงสามขั้นตอน           

 แบบของคนสากลที่มีความจริง (มีคาสูงสุด) ถูกเลียนแบบดวยคนท่ัวไปซึ่งเปนคนเฉพาะท่ี

ปรากฏอยูบนโลกก็หางไกลจากคนสากล (มีคารองลงมา) ในขณะท่ีภาพวาดภาพคนที่ศิลปนเขียนโดย

เลียนแบบคนเฉพาะท่ีมานั่งเปนแบบให ก็หางไกลจากคนท่ีเปนสิ่งเฉพาะอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นผลงานศิลปะจึง

อยูหางไกลจากสิ่งสากลมากจึงมีคานอยที่สุด       

 อยางไรก็ตาม อริสโตเติลกลับมิไดเห็นพองไปกับเพลโต กลาวคือ อริสโตเติลเชื่อเหมือนกันกับ

เพลโตวา ศิลปะคือการเลียนแบบ แตอริสโตเติลแบงศิลปะท่ีเกิดจากการเลียนแบบออกเปน 2 ประเภท คือ

 1) ศิลปะที่เลียนแบบสิ่งตางๆ ดวยสีและรูปราง (color and shape) หมายถึง ผลงานจิตรกรรม

และประติมากรรม          

 2) ศิลปะที่เลียนแบบเหตุการณหรือการกระทําของมนุษยดวยภาษา (language) เสียง (voice) 

และจังหวะ (rhythm) ซึ่งหมายถึงผลงานดานกวีนิพนธ ท่ียังสามารถแบงออกเปน 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

หรือโลกท่ีสัมผัสรับรูไดดวยประสาทรับสัมผัสท้ังหลาย แบบของคนสากลจึงเปนสิ่งที่แฝงเรนอยูในคนทุก

คนท่ีเปนสิ่งเฉพาะหรือคนเฉพาะ         

 อริสโตเติลเชื่อวา ศิลปะคือการเลียนแบบโลกภายนอก แตโลกภายนอกท่ีศิลปะเลียนแบบมิใช

สิ่งเฉพาะ แตเปนสิ่งสากลอันแฝงเรนอยูในสิ่งเฉพาะ ศิลปะมิใชการเลียนแบบสิ่งที่สัมผัสไดของเพลโต แต

เปนการเลียนแบบ “ตนแบบ” หรือ “แกนสาร” ของสิ่งตางๆ โดยตรง ศิลปนไมไดมองสิ่งตางๆ ในฐานะที่

เปนสิ่งๆ หนึ่ง แตพิจารณาในฐานะที่เปนสากลที่แฝงเรนอยูในสิ่งนั้น ดังน้ัน ศิลปะในทัศนะของอริสโตเติล

จึงเปนสิ่งที่สามารถเขาถึงความจริงและสิ่งที่มีคา คือ สิ่งสากลได ศิลปนจึงเปนวีรบุรษของสังคม เพราะ

เปนบุคคลที่ชักนําใหสาธารณชนเขาถึงสิ่งสากลในผลงานศิลปะของพวกเขา    

 ดังน้ันอริสโตเติลจึงถือวา ศิลปะเปนสิ่งมีคา เนื่องจากศิลปะเปนสิ่งท่ีสามารถเขาถึงความจริง

หรือสิ่งสากลได พรอมกันน้ีอริสโตเติลยังถือวา ศิลปะมีคาเหนือกวาประวัติศาสตร เพราะประวัติศาสตร

สามารถบอกกลาวไดแคเพียงขอเท็จจริง (fact) ที่เกิดขึ้น และขอเท็จจริงดังกลาวก็เปนเพียงเหตุการณที่

เปนสิ่งเฉพาะ ประวัติศาสตรจึงเปนสิ่งที่ใหความรูเฉพาะในสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ผานไปแลวก็สิ้นสุดลงไมคงทน

และไรความหมายที่แทจริง แตสําหรับจุดมุงหมายของการทํางานศิลปะคือการนําเสนอแกนสารแหงความ

จริงสากล ที่มีอยูในเหตุการณหรือสิ่งตางๆ และสามารถทํานายลวงหนาได (ศุภชัย สิงหยะบุศย. 2543: 

29-34)                                                                                                                          

 อริสโตเติล ยังไดใหความสําคัญของการแสดงกับคุณคาทางสุนทรียะไวในลักษณะที่มีคุณคา

ในทางศีลธรรม ตามที่ วิรุณ ต้ังเจิรญ ไดอธิบายวา อริสโตเติลใหความสําคัญกับบทบาทของการแสดง เขา

เชื่อวา การแสดงเปนการชวยสรางดุลยภาพในสังคม เปนเรื่องของความดี (goodness) และคุณคา 

(virtue) ศิลปะและการแสดงจะชวยสรางคนดีและมีคุณคากวา และมองผูสรางสรรคในฐานะพลเมืองดี

ของนครรัฐ อริสโตเติลเชื่อวาโศกนาฏกรรม (tragedy) ยอมชวยฟอกจิตใจของคนในสังคมใหเปนคนดี  

โศกนาฏรรมจะตองมีประสบการณรื่นรมย (enjoyable experience) เพื่อสรางความปติในการชื่นชม   
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การแสดงหรือบทกวีตองวางโครงเรื่องใหมีเหตุผล แสดงความจริงในเชิงจิตวิทยาตองเขาใจธรรมชาติของ

มนุษยเพื่อใหสามารถวางโครงเรื่องท่ีดีได (วิรุณ ต้ังเจิรญ. 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) กวีโรแมนติกคนสําคัญสมัยน้ันท่ีกลาววา 

“ศิลปะที่ดีทั้งหลาย ก็คือ การหลั่งไหลโดยตนเองของอารมณอันเต็มไปดวยพลัง”   

 คุณูปการในแนวคิดของนักสุนทรียศาสตรกลุมนี้ คือ การอธิบายใหเห็นวา คุณคาของศิลปะน้ัน 

จะตองสามารถกระตุนอารมณความรูสึกของผูดู ผูชม ใหเกิดอารมณความรูสึกดังที่ศิลปนตองการ ไมวา

จะเปนผลงานศิลปะสาขาทัศนศิลป วรรณกรรม ดนตรี หรือศิลปะการแสดง ดังนั้น บทบาทของศิลปนหรือ

กระบวนการสรางงานศิลปะ จะตองใหความสําคัญกับพลานุภาพของการกระตุก กระตุนอารมณ

ความรูสึกของผูชม ผูดูใหบังเกิดดังท่ีตนตองการใหจงได และเมื่อภาวะดังกลาวเกิดขึ้น ยอมแสดงวา 

ศิลปะหรือศิลปะการแสดงน้ัน ๆ มี “ความกินใจ” (infleciousnees) และเมื่อศิลปะมีความกินใจแลว ก็

สามารถโนมนาวผูชม ผูดูใหเกิดความคิดและปฏิบัติการตาง ๆ ไดดังที่ศิลปนตองการ และงานศิลปะ

ดังกลาวก็จะกลายเปน “ศิลปะแท” แตในทางตรงกันขาม ถาศิลปะหรือศิลปะการแสดงชิ้นใด ชุดใดไม

สามารถกระตุก กระตุนอารมณความรูสึกของผูชม ผูดูใหเกิดไดด่ังที่ศิลปน หรือนักแสดงตองการแลวก็จะ

กลายเปนศิลปะเทียม         

 จากการประเมินคาขางตน คุณคาทางความงามหรือสุนทรียะในฐานคิดของนักสุนทรียศาสตร

กลุมนี้ จึงกําหนดไวที่ระดับของศักยภาพของผลงาน หรือการแสดงในการกระตุกกระตุนความรูสึกตาง ๆ 

นานาของผูชม ที่ศิลปนตองการ  ไมวาจะเปน ความรูสึกรื่นเริง ขบขัน เศราหมอง หรือเกลียดชัง  ดังน้ัน 

ความงามหรือคุณคาของศิลปะหรือศิลปะการแสดง ตามแนวทางประเมินคาศิลปะคือการแสดงออกซึ่ง

ความรูสึก จึงไมไดยุติอยูที่ “ความสวยงาม” ในลักษณะที่เห็นแลว ดูแลว หรือสัมผัสแลว จักบังเกิดความ

รื่นรมย และชื่นชมยินดี  อันมีความหมายตรงกับคําวา “Beauty” ดังการนิยามคุณคาทางศิลปะของศิลปน

กลุมอ่ืนที่ผานมา ดังนั้น ความเชื่อและแนวทางการประเมินคุณคาของนักสุนทรียศาสตรกลุมน้ี จึง
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คอนขางจะสอดรับกับแนวทางการสรางศิลปนนักแสดง  ใหพวกเขาไดกลายเปนผูถายทอดอารมรมณ

ความรูสึกของตน ผาน ‘การแสดง’ ออกไปสูผูชม  จนกระท่ังในที่สุดผูชมไดเกิดความรูสึกตาง ๆ นานาดังท่ี

ศิลปนตองการตามที่ศิลปนได Expression อารมณความรูสึกออกไป จนกระท่ังนําไปสูปฏิบัติการดาน

ตาง ๆ ของผูชมติดตามมา(ศุภชัย สิงหยะบุศย. 2543: 41-45)   รวมทั้งกรณีศิลปนของเรียลลิต้ีโชว 

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา ในขณะเดียวกัน กระบวนการสรางความกินใจ ในรายการเรียลิต้ี

โชวนั้น ยังไดผนวกรวมการเลนกับ “ความเปนจริง” ไวดวย  กลาวคือ รายการเรียลลิต้ีโชวมีความ

พยายามเขาหาหรือเขาใกลความเปนจริง ในลักษณะของการเลียนแบบความเปนจริงของชีวิต เพื่อให

ศิลปะการแสดงในรายการเรียลลิต้ีโชว ดูเสมือนหนึ่งวา ‘เปนความจริง’ ของชีวิตชุดหนึ่งในสังคมปจจุบัน 

นับต้ังแตการต้ังชื่อรายการ         

 ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มความสะเทือนใจ เราใจ ดวยการที่ผูชมคิดและเชื่อวา ปรากฏการณที่เห็นใน

รายการเรียลลิต้ีโชว คือ “ความเปนจริง” และทําใหพวกเขามีอารมณรวม จนกลายเปนสวนหนึ่งของ  

‘การแสดง’ ที่ ‘เสมือนเปนความเปนจริง’ โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการสนับสนุนศิลปนของตนใหเปน 

ผูชนะ เพื่อท่ีจะไดชมการแสดงของเขาตอไป  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการประเมินคุณคาศิลปะการแสดง

ของอริสโตเติล ท่ีเชื่อวา “การแสดง” ในศิลปะการแสดง  แทจริงแลวคือสิ่งเดียวกันกับปรากฏการณใน

โลกของแบบ ซึ่งเปนความเปนจริง ย่ิงกวาปรากฏการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนสิ่งเฉพาะ ดวยเปนเพียง

การเลียนแบบความเปนจริงใน โลกหรือแบบสากล ท่ีสามารถเขาถึงไดดวยความคิดคํานึง หรือ การดู

งานศิลปะหรือศิลปะการแสดง ท่ีถูกสงผานออกมาจาก ‘ศิลปน’ ผูสามารถสรางสรรคการแสดงจนถึงขั้น

ระดับการเปน ‘ศิลปะแท’ ได ดังปรากฏในศิลปนของรายการเรียลลิต้ีโชว ท่ีสามารถสรางกลุมคน           

ผูคลั่งไคลตนเอง จนกลุมคนดังกลาวขยายตัวและยกระดับเปน “แฟนคลับ” ของเขา ที่พรอมจะทําอะไรก็

ตามเพื่อเปนประโยชนและสนับสนุนใหศิลปนของเขาเปน “ผูชนะ” ที่สามารถสรางความคลั่งไคลใหกับ

กลุมผูชื่นชมพวกเขา จนนําไปสูการบริโภคศิลปน บริโภคสินคาและบริการที่แฝงมากับศิลปนในรูปแบบ

ตาง ๆ  รวมท้ังการสรางชุมชนหรือกลุมคนผูคลั่งไคลศิลปนรวมกันในรูปแบบทางสังคมที่เรียกวา        

“แฟนคลับ”                

 จากการทบทวนวรรณกรรมของนักคิดในมุมมองเก่ียวกับรายการศิลปะการแสดงความเปน

จริงที่ถูกนําเสนอผานสื่อโทรทัศน หรือที่ถูกเรียกวา “เรียลลิต้ี ทีวี” นั้นไดเปดมุมมองใหกับผูวิจัยให

ตระหนักถึงความแตกตางระหวาง “การแสดงความเปนจริง” กับ “ความเปนจริงที่ถูกจับจอง” โดยกลอง
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ถายภาพวาเหมือนหรือตางกันอยางไร ซึ่งผูวิจัยจะไดนําแนวคิดดังกลาวไปใชในการศึกษาและพิจารณา

ถึงความตางของเรียลลิต้ีโชว ในฐานะศิลปะการแสดงกับความเปนจริงของชีวิตบางสวน ที่ถูกผนวกเขา

มาใชในศิลปะการแสดง วาแทจริงแลวศิลปะการแสดงผานสื่อในบริบทบริโภคนิยมอาจเปน

ศิลปะการแสดงความเปนจริงเพื่อสรางความเชื่อใหผูชมคิดวา กําลังเฝาชม ‘ความเปนจริง’ อยูก็เปนได 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสื่อ การใชสื่อ และมายาคติกับสื่อ 
  

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับความสําคัญ พลัง อํานาจ กระบวนการทํางานของสื่อ และ

ปฏิสัมพันธระหวางสื่อกับมนุษยและวัฒนธรรม เนนการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับสื่อโทรทัศนเปนหลัก 

เนื่องจากสื่อดังกลาวมีความเก่ียวของโดยตรงกับตัวบทที่จะศึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาปรากฏการณ 

ที่นําเอา ‘ความเปนจริง’ มาสูการแสดง อีกทั้งยังถูกกํากับ และนําเสนอ ซึ่งหมายถึงมีสวนที่ไมไดถูก

นําเสนอเชนกัน ผานสื่อน้ัน สภาวะของศิลปะการแสดงผานสื่อดังกลาวนี้ จึงอยูในขายของมายาคติ หรือ

เปนการแสดงที่ตองอธิบายผานแนวคิด หรือแนวทางมายาคติ อีกแนวทางหนึ่ง 

   

           3.1 สื่อโทรทัศน การใชสื่อโทรทัศน และผลกระทบทางวัฒนธรรม   

      นับต้ังแตเกิดการคนควาของ ซวอริคิน (Zworykin) และฟานสเวิธท (Farnsworth) ในชวงป

ค.ศ.1930 สื่อโทรทัศนไดรับการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภท

อ่ืนๆ ตองถือวาโทรทัศนเปนสื่อที่มี อิทธิพลดานวัฒนธรรมมวลชนมากท่ีสุดสื่อหนึ่งในปจจุบัน       

กาญจนา แกวเทพ นักวิชาการไทยผูเชี่ยวชาญดานสื่อและวัฒนธรรม ไดอธิบายเก่ียวกับพัฒนาการของ

สื่อโทรทัศนในประเทศทุนนิยม และผลกระทบของสื่อดังกลาวที่มีตอวัฒนธรรมไววา นับต้ังแตปค.ศ.

1960 เปนตนมาอาจจะเรียกไดวา เปนยุคทองของ “วัฒนธรรมโทรทัศน” (television culture) ผูคนที่

เติบโตมาในชวงเวลาน้ีอาจเรียกวาเปน ‘คนรุนโตมากับโทรทัศน’ (TV.generation) นอกจากน้ีกาญจนา

ยังไดอธิบายเก่ียวกับผลกระทบของสื่อโทรทัศนกับวัฒนธรรม สรุปได 5 ประการไดแก       

 1) มิติดานปริมาณของโทรทัศน เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาปค.ศ.1960 โทรทัศนกลายเปน

ของใชประจําวันของประชาชน ในปค.ศ. 1970 พลเมืองชาวอเมริกัน 95% มีโทรทัศนอยางนอยบานละ 

หน่ึงเครื่อง และการดูโทรทัศนเปนกิจกรรมที่ครอบครองพื้นท่ีเวลาของมุนษยมากที่สุด   

 2)โทรทัศนกลายเปนแหลงขาวสารที่สําคัญท่ีสุดของคนในวัฒนธรรมมวลชน ซึ่งเทากับ

วัฒนธรรมที่เปนดานความรูความคิดและความเขาใจ (cognition dimension) ของคนจะถูกบรรจุจาก

เนื้อหาของโทรทัศน          
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 3) โทรทัศนเปนแหลงอบรมบมเพาะ (cultivating institution) ที่สําคัญที่สุดในสังคมมวลชน 

 4) โทรทัศนทําหนาท่ีเหมือนปรัมปราคติ (myth) ในสังคมยุคกอน   

 อาร ซิลเวอรสโตน (R. Silverstone,1981) อธิบายไววาโทรทัศนทําหนาท่ีเหมือนปรัมปราคติ

ใน 2 ลักษณะคือ ก. ลักษณะของการใชโครงสรางการเลาเรื่อง (narrative structure) เมื่อเปรียบเทียบ

การนําเสนอขาว ละคร เกมโชว ทอลคโชว ฯลฯ ในรายการโทรทัศน จะพบวารายการเกือบทุกประเภท

ลวนใชวิธีการเลาเรื่องแบบท่ีปรับปราคติเคยใชมากอนกลาวคือ ในแงลําดับขั้นตอน (chronological)  

จะมีการขึ้นตน ตรงกลาง แลวก็ลงทาย ในแงตรรกะ (logic) จะใชสูตร “______and then ________ 

is______” (มีสาเหตุ_________แลวก็__________มีผลลัพธ) ดวยเหตุนี้จึงพบวาประชาชนสามารถรับสื่อ

โทรทัศนไดอยางรวดเร็วเพราะมีเครื่องถอดรหัสประจําตัวท่ีคุนเคย ข. วิธีการเลาเรื่องของโทรทัศนเปนไป

ตามเปาหมายของปรัมปราคติที่ Clude Le’vi-Strauss ไดวิเคราะหไวคือ ปรัมปราคติจะนําเสนอปญหาท่ี

มีลักษณะเฉพาะ (particular problem) อันเนื่องมาจากความขัดแยงอันเปนสากลของมนุษยชาติ 

(universal dilemma of human existence) หลังจากนั้นปรัมปราคติจะเสนอวิธีแกปญหาแบบสากล

ทั่วไปมาให เชน งานวิจัยโฆษณาโทรทัศนของเวอรดา เลมอร (Varda Leymore, 1975) พบวาโครงสราง

ของโฆษณาโทรทัศนไดดําเนินรอยตามแบบฉบับของปรัมปราคติ คือเสนอปญหาเฉพาะแลวก็ใหคําตอบ

แกปญหาท่ัวๆ ไป และแมวาตัวคําตอบอาจจะแตกตางกันออกไปบางแตวิธีการสรางคําตอบนั้นลวน

เหมือนกัน                 

 5) ผลกระทบทางวัฒนธรรมทางการรับสัมผัสและการวางรูปแบบวิธีคิดของมนุษย            

กลุมเทคโนโลยีการสื่อสารใหทัศนะไววา ในขณะที่วัฒนธรรมยุคแทนพิมพไดขยายการรับสัมผัสของ

มนุษยใหกวางขวางออกไป และวางรูปแบบวิธีคิดแบบเปนเสนตรง (linear) อันเนื่องมาจากลักษณะท่ี

ตอเนื่องเปนเสนตรงของการอานหนังสือ เมื่อกาวเขาสูวัฒนธรรมของยุคโทรทัศน เทคโนโลยีของโทรทัศน

มีวิธีการนําเสนอสื่อผสมหลายๆแบบในเวลาเดียวกัน และมีวิธีการนําเสนอแบบไหลเปนกระแส (flow)   

ที่มีจังหวะที่เคลื่อนที่ (move) แลวก็หยุดชะงัก (pause) หรือถูกค่ันดวยเรื่องอ่ืนๆ (interrupted) ดังน้ัน 

รูปแบบวิธีคิดของผูคนในยุคโทรทัศนจึงมีลักษณะที่เรียกวา “synaesthesia” คือตองเปดรับหลายๆอยาง

และผสมผสานใหกลมกลืนเปนอยางเดียวกัน (กาญจนา แกวเทพ. 2544: 76-82) 
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 3.2 การศึกษาเกี่ยวกับการอบรมบมเพาะจากสื่อ และกระบวนการสรางความเปนจริง

ทางสังคม (Social Construction of Reality)       

 จอรช แกรบเนอร (George Gerbner,1919)  นักวิชาการคนสําคัญดานการสื่อสาร             

ชาวฮังกาเรียน และเปนผู นําเสนอทฤษฎี “Cultivation Theory” หรือในชื่อภาษาไทยวา                  

“ทฤษฎีการอบรมบมเพาะจากสื่อ” แกรบเนอรไดอธิบายวา เนื้อหา สาร ของโทรทัศนเปนตัวสรางโลก 

สิ่งแวดลอมทางสัญลักษณ (symbolic environment) แลวคอยแพรซึมเขาไปในตัวคนเราวันละเล็ก     

ละนอย แตตอเนื่องทุกๆ วัน (เปนกระบวนการเดียวกับการอบรมบมเพาะ) โทรทัศนเลาเรื่องราวตางๆ

อยางมากและในทายที่สุด สังคมของเราก็เปนอยางที่ โทรทัศนเลา โดยเฉพาะในสายตาของ           

‘heavy user’ หรือคนท่ีดูโทรทัศนอยางหนัก แนวคิดของแกรบเนอรเปนแนวคิดท่ีต้ังคําถามวา โทรทัศน

ทําหนาที่ปลูกฝงสมาชิกในสังคมไดอยางไร สําหรับการตอบคําถามดังกลาวน้ัน แนวคิดท่ีตองนํามาใชใน

การพิจารณาประเด็นดังกลาวคือ แนวคิดเรื่อง “การสรางความเปนจริงทางสังคม”   

 กาญจนา แกวเทพ ไดอธิบายแนวคิดนี้วา โลกท่ีแวดลอมตัวบุคคลนั้นมีอยู 2 โลก โลกแรกเปน

โลกทางกายภาพ อันไดแก วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศดานกายภาพทั้งหลายท่ีแวดลอมบุคคล โลกนี้

เกิดข้ึนตามธรรมชาติ สวนอีกโลกหน่ึงมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน โลกทางสังคม (social world) 

สิ่งแวดลอมเชิงสัญลักษณ (symbolic environment) หรือ ความเปนจริงทางสังคม (social reality)   

โลกนี้เกิดจากการทํางานของสถาบันตางๆ ในสังคม เชน ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ทํางาน รัฐและ

สื่อมวลชน คําสําคัญในแนวคิดน้ีคือคําวา “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 น้ีก็คือ คํานิยามของ 

‘วัฒนธรรม’ นั่นเอง กาญจนา อธิบายตอไปอีกวา ความเปนจริงเหลาน้ีมิไดเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ 

(given) อยางท่ีมักเขาใจกันตามสามัญสํานึก หากแตเกิดจากการถูกประกอบสราง (constructed) 

ขึ้นมา หรือถูกนิยามวา “อะไรเปนอะไร” (definition) จากการทํางานของสถาบันตางๆในสังคม           

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

เก่ียวของกับอะไรบาง ความคาดหวังตางๆ เปนอยางไร (level of expectation) แผนที่นี้จะลากเสนก้ัน

บอกวา อะไรบางท่ีเปนไปได มีการกําหนด horizontal line เชน ถามีหนาตาสวย รูปรางดีก็มีโอกาสแจง

เกิดเปนดาราไดในสังคมไทย อะไรบางที่ เปนเรื่องปกติ อะไรบางท่ีเปนเรื่องที่ยอมรับได รวมทั้ง              

มีการชี้แนะวามีวิถีทางแบบใดบางที่จะบรรลุเปาหมายได     

 ในประเด็นเรื่องกระบวนการสรางแผนที่ทางจิตใจนั้น M. Weber ไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับ    

การทําหนาที่การใหคํานิยามของสื่อมวลชนวา สื่อมวลชนจะตองทําการ “คัดเลือก” (selection) และ

เสริมยํ้า (accentuation) คํานิยามหลักของสังคมอยูเสมอโดยถือเปนหนาที่หลักของสื่อมวลชน สํานัก

บมเพาะจากสื่อยังไดต้ังขอสังเกตเบ้ืองตนวา ในโลกยุคปจจุบันน้ี ในขณะที่โอกาสที่บุคคลจะไดมี

ประสบการณตรงกับสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันนั้นมีจํากัดอยางมาก และพบปะผูคนในแวดวงท่ีจํากัด 

แตทวา เรากลับมีประสบการณที่หลากหลายมากมายผานการทํางานของตัวสื่อกลาง เชน สื่อมวลชนที่

ใหวัตถุดิบในแงพื้นที่ กลุมผูคน เรื่องราว กาลเวลา อยางไมมีขอบเขตจํากัด ดังนั้นจึงมีคําถามวา   

“ความเปนจริงท่ีอยูรอบๆตัวเราน้ัน” นาจะเปนสัดสวนของความเปนจริงที่เกิดมาจากสื่อ โดยเฉพาะ

โทรทัศน (mass-mediated experience) เปนสวนใหญ และเปนสัดสวนท่ีมากกวาความเปนจริงจาก

ประสบการณตรง          

 ดังนั้น กลาวในเชิงปริมาณแลว สื่อมวลชนยอมมีโอกาสวาดแผนที่ในจิตใจของผูคนไดมากกวา

ประสบการณตรงของบุคคลนั้น และนอกจากอิทธิพลในเชิงปริมาณแลว ในกรณีที่ประสบการณตรงกับ

ประสบการณผานสื่อน้ันมีความขัดแยงกัน ในแงคุณภาพแลว คนเราจะเลือกรับเอาประสบการณใดเปน

หลัก จากผลการวิจัยของทฤษฎีการอบรมบมเพาะจากสื่อ พบวา คนเราเชื่อถือประสบการณตรงของ

ตนเองนอยกวาประสบการณผานสื่อโทรทัศน (กาญจนา แกวเทพ. 2549: 233)   

            3.3 โทรทัศนกับวัฒนธรรมแหงพ้ืนท่ี       

    โทรทัศนเปนสื่อที่ถายทอดสัญญาณภาพและเสียงโดยผาน “คลื่นแมเหล็กไฟฟา” ในอากาศ

นั้น ขอความน้ีบงบอกนัยยะที่ตามมาอีกหลายประการโดยเฉพาะในมิติที่เก่ียวของกับเรื่อง “พื้นท่ี” นัยยะ

ประการแรกน้ันบงบอกวา คลื่นแมเหล็กไฟฟาสามารถพาเราเขาไปทะลุทะลวงไดในทุกพื้นท่ี 

กลองโทรทัศนสามารถจะนําพาพื้นที่ทุกพื้นที่ใหมาปรากฏตอสายตาผูชม และไมเพียงแตความสามารถ
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ดานการเขาถึงเชิงเทคโนโลยี (technological accessibility) เทานั้น หากทวา โทรทัศนยังสามารถพาเรา

ทะลุทะลวงในแงการเขาถึงเชิงอํานาจ/การเมือง (political accessibility) ตัวอยางคือ บรรดากลอง

ถายภาพโทรทัศนจากทีวีชองตางๆ ท่ีสามารถใชสิทธิของผูสงสารที่จํานําภาพของผูนําประเทศมาสู

สายตาผูชม กรณีของชางภาพแบบปาปารัสซี่ หรือกลองถายภาพแบบแอบซอน (candid camera) ที่

สามารถสั่นคลอนอํานาจของผูนํามาแลว เหตุการณท่ีปดลับดูเห็นกันเฉพาะเปนการภายใน แตเมื่อถึงยุค

สมัยของโทรทัศน ภาพเหตุการณเหลานี้ก็ตองยอมคลี่คลายขยายมานใหอุปกรณกลองถายภาพของ

โทรทัศนเอาเขาไปบันทึกภาพไดบาง จนแทบจะกลาวไดวา ปจจุบันนี้แทบจะไมมีภาพของใครที่หลุดรอด

จากกลองโทรทัศนไปได          

 3.3.1 พ้ืนท่ีใน/นอกจอโทรทัศน        

           เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อภาพและเสียง และภาพกับเสียงที่ปรากฏในจอโทรทัศนนั้น 

สวนใหญก็เปนภาพและเสียงท่ีเกิดขึ้นในโลกแหงความจริง ดังนั้นเราจึงมีภาพและเสียง 2 ชนิด ปรากฏ

ขึ้นพรอมๆ หรือใกลเคียงกัน คือภาพและเสียงในโลกท่ีเปนจริง (real world) กับภาพและเสียงที่ปรากฏ

ในจอโทรทัศน (television world)         

           1) โลกกวางแตจอเล็ก          

                สื่อประเภทเดียวกับสื่อโทรทัศนคือ สื่อภาพยนตรซึ่งเปน “สื่อภาพและเสียง”

เชนเดียวกับ สื่อภาพยนตรเปนสื่อชนิดแรกที่ยอภาพของโลกอันกวางขวางใหหดแคบมาอยูบนจอหนัง 

แตในเวลาเดียวกัน สื่อภาพยนตรก็อาจจะขยายภาพเล็กๆ ของโลกใหมีขนาดใหญขึ้น สื่อโทรทัศนก็เดิน

ตามหลังสื่อภาพยนตรมาติดๆ แตทวาขอเท็จจริงก็คือ จอโทรทัศนน้ันเล็กย่ิงกวาจอภาพยนตร ขนาดท่ี

เล็กของจอโทรทัศนจะมีผลกระทบตอเรื่องภาพท่ีปรากฏในพื้นที่ของโทรทัศนอยูหลายประการ  

 M. Kerbel (1982) ศึกษาพบวา ในยุคสมัยแรกของโทรทัศน โทรทัศนไดใชวิธีการนําเสนอภาพ

เลียนแบบหนังฮอลลีวูด แตเนื่องจากพื้นท่ีของจอโทรทัศนนั้นเล็กกวา ดังน้ัน ในระยะตอมา โทรทัศนจึง

ตองแสวงหาวิธีการของตนเองในการนําเสนอ “โลกกวาง” บน “จอเล็กๆ แคบๆ” ซึ่งก็ไดพบวา วิธีการ

ถายภาพน้ัน โทรทัศนจะใชเทคนิคของกลองถายภาพ (เชน การ zoom เขา zoom ออก) มากกวาจะใช

การเคลื่อนที่ของกลอง (เชนการใช dolly เคลื่อนท่ีกลอง) สําหรับหลักการในเรื่องการนําเสนอพื้นท่ี

กวางขวางของโลกจริงในจอเล็กๆ ของโทรทัศนมีอยูวา แมวาการถายภาพของโทรทัศนนั้นจะสามารถ

เลือกไดหลายระยะ เชน ถายภาพระยะไกล (long shot) ระยะปานกลาง (medium shot) และภาพระยะ

ใกลชิด (close-up shot) แตทวาโดยท่ัวไปแลว ภาพสวนใหญในจอโทรทัศนจะเปนภาพระยะหาง     
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ปานกลาง (medium shot) เหตุผลน้ันก็นาจะเนื่องมาจากปรากฏการณ “โลกกวาง แตจอโทรทัศนเล็ก” 

นั่นเอง                                                                                                          

 ผลจากการถายภาพในระยะหางปานกลางนี้ หากพลิกกลับไปดูหลักการศึกษาเรื่องพื้นที่ใน

เรื่องของการจัดระยะหางตามขอเสนอของ A. Weber ก็จะพบวา การนําเสนอภาพท่ีมีการจัดพื้นที่

ระยะหางกับคนหรือวัตถุในภาพกับผูชมใหอยูในระดับปานกลางน้ัน จะสงผลสืบเนื่องตามมาคือ ทําใหดู

เสมือนวา คน/วัตถุนั้นเปนสิ่งที่ใกลชิดกับผูชม โดยเฉพาะอยางย่ิงในการโฆษณาสินคา จะตองจัด

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 การถายทอดฟุตบอลโลกท่ีใชกลองถึง 16-24 ตัว) เปนตน ฉะนั้น ไมวาขนาดของโลก

ที่เปนจริงจะเล็กหรือใหญเพียงใด แตโทรทัศนก็จะตัดเย็บพื้นท่ีท้ังหมดใหหดตัวหรือขยายตัวใหเทากับ

ขนาดของจอโทรทัศนไดเสมอ เมื่อเราดูภาพจากจอ โทรทัศน เราจึงไมมีทางลวงรูไดเลยวาขนาดของพื้นท่ี

ที่เปนจริงน้ันเปนอยางไร          

 นอกจากน้ัน ในขณะท่ีโลกแหงความจริงนั้นเปนโลก 3 มิติ แตทวา ในจอโทรทัศนน้ันมีเพียง 2 

มิติเทานั้น ดังน้ัน ภาพของพื้นที่ในจอโทรทัศนจึงเปนภาพที่มีแตความแบนไมมีความลึก ดวยเหตุนี้การ

เคลื่อนที่ของภาพในโทรทัศนจึงเปนการเคลื่อนที่ของ “ตัวละคร” เขาๆ ออกๆ และสิ่งที่ปรากฏแกสายตา

จึงเปน “ภาพที่เรามองเห็น” เทานั้น แตไมใช “ภาพท่ีเราเขาไป” (เพราะไมมีความลึก) การสรางความลึก

ในมิติที่กวางนั้นจําเปนตองใชเทคนิคอยางอ่ืนๆ เขามาชวย เชนเสียง เปนตน     

        2) ภาพในจอโทรทัศนลวนแตเปนภาพท่ีประกอบสรางขึ้น   

               J. Corner (1996) ต้ังคําถามขึ้นมาวา ในจอโทรทัศนนั้นมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมา

บาง และพบวา มีภาพอันหลากหลายดังนี้ ภาพชีวิตประจําวันธรรมดา, ภาพแหงความย่ิงใหญ, ภาพ

พิเศษสุด, ภาพที่นาสะพรึงกลัว, ภาพแหงความประทับใจ, ภาพท่ีไมเคยจางหายจากความทรงจํา ฯลฯ 

แมวาภาพท่ีปรากฏในจอโทรทัศนนั้นจะมีอยูอยางหลากหลาย แตทวาจุดรวมทั้งหมดของภาพเหลานี้ก็



42 

 

คือ ภาพทั้งมวลลวนเปนภาพที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา (constructed) ภาพท้ังหมดเปนภาพที่เราเห็น

จาก “มุมกลองของโทรทัศน” ทั้งสิ้น        

 ในเรื่องของการประกอบสรางภาพน้ัน H. Lefebvre (1991) ไดแบงแยกความหมายของพื้นที่

เอาไว 3 ระดับ คือ                              

 Physical space หมายถึง พื้นที่ท่ีเปนธรรมชาติดานกายภาพ    

 Mental space หมายถึง พื้นท่ีท่ีเกิดจากการรับรูของจิตใจ/อารมณ/ความรูสึก เชน ความรูสึก

ผูกพันธกับพื้นที่ ความรูสึกสะดวกสะบายเงียบสงบ ฯลฯ     

 Social space & Social practice หมายถึง พื้นที่ท่ีถูกประกอบสรางขึ้นดวยกิจกรรม/

ปฏิบัติการ/ โครงการตางๆ/ การใชสัญลักษณ ฯลฯ ตัวอยางที่เห็นไดงายที่สุดก็เชน ปฏิบัติการนําเอาปาย 

“ผูไมมีกิจหามเขา” มาติดไวหนาหอง ซึ่งทําใหพื้นที่บริ เวณน้ันกลายเปนพื้นท่ีตองหามไปทันที 

กระบวนการทั้งหลายนี้เรียกวา “การประกอบสรางความหมายของพื้นที่” (social construction of 

space) และในทามกลางปฏิบัติการทางสังคมอันหลายหลาย การถายภาพ/คัดเลือกแลวนํามาตัดตอกัน

เปนปฏิบัติการทางสังคมที่สําคัญย่ิงสําหรับการประกอบสรางความหมายของพื้นที่ของโทรทัศน 

 ภาพท่ีปรากฏในจอโทรทัศนจึงเปนภาพที่เกิดจากการประกอบสรางความหมายอันใดอันหนึ่ง

ทั้งสิ้น (แมวาผูผลิตจะไมตระหนักหรือรูตัวก็ตาม) แตทวา เมื่อไดนําเสนอภาพในพื้นที่จอโทรทัศนออก

มาแลว เนื่องจากอุดมการณ “สิบปากวาไมเทาตาเห็น” (seeing is believing) ทําใหผูชมจะเกิด

ความรูสึกวา นี่เปน “โลกจริงๆ” เมื่อกลองพาเราเขาไปในสถานที่ใดสถานท่ีหนึ่ง  เชน ในหองอาหารของ

ละครโทรทัศน เราจะเกิดความรูสึกวา เราได “เขาไปในพื้นท่ี” นั้นจริงๆ และเรามักจะลืมนึกไปวา การเห็น

ทั้งหมดของเราไดผานการคัดเลือกมาแลว (การลืมนี้ทําใหเรายอมรับการคัดเลือกดังกลาว) แทท่ีจริงแลว

เราจึงไดเห็นแต “ภาพ/พื้นที่” ที่โทรทัศนอยากใหดู อาการหลงลืมนี้อาจจะถูกกระตุกใหสํานึกขึ้นมาได

เปนครั้งคราว เมื่อ “ความปรารถนาของผูชม” ขัดแยงกับ “ภาพที่ถูกคัดเลือกมานําเสนอ” เชน เวลา

ถายทอดกีฬาฟุตบอลซึ่งผูชมพลาดโอกาสมองเห็นภาพที่ตองการดู ชวงเวลานั้น ผูชมจึงจะเกิดความรูสึก

วา “กลองตางหากที่เปนคนคัดสรรภาพมานําเสนอเรา” 

           3) พ้ืนท่ีในเร่ืองจริงและเร่ืองแตงของโทรทัศน     

            แนวคิดเก่ียวกับเรื่อง “อาณาเขต/พื้นที่/สถานที่” ในโทรทัศนนั้นท่ีเปนรูปธรรมมาก

ที่สุดก็คือเรื่อง “ฉาก” คําวา ฉากนี้ นอกจากจะกินความหมายถึง “พื้นท่ี/สถานที่” แลว ก็ยังนับรวมเอา
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อุปกรณประกอบฉากตางๆ เชน โตะ เกาอ้ี เตียง โตะทํางาน คอมพิวเตอร นาฬิกา ฯลฯ เขามาดวย และ

หากใชเกณฑท่ีใชแบงประเภทรายการโทรทัศน ซึ่งจะมีผลมาถึงเรื่องการจัดตกแตงฉาก เกณฑหนึ่งที่จะ

นํามาใชไดก็คือ รายการนั้นเปน “เรื่องจริง” (factual) เชน ขาว สารคดี กีฬา หรือเปน “เรื่องแตง” (fiction) 

เชน ละคร โฆษณา การตูน รวมท้ังรายการที่เปนลูกผสมอยูตรงกลางๆ เชน รายการสนทนา รายการเกม

โชว ฯลฯ                     

 สําหรับรายการที่เปนประเภทเรื่องจริงน้ัน จะมีการตกแตง/จัดฉากพื้นที่อยางนอยที่สุดหรือไมมี

เลย เชน รายการขาว ที่จะถายทําจากสภาพการณจริง/เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้น หรือรายการกีฬาก็

เชนเดียวกัน สวนรายการท่ีเปนเรื่องแตง เชน ละคร โฆษณา เกมโชว ฯลฯ ทางฝายผูผลิตจะตองมีการ

ตกแตง/จัดฉากอยางมาก ซึ่งหมายความวามีการประกอบสรางความหมายของพื้นที่มากขึ้น ในรายการ

ทั้งสองประเภทน้ัน ตางก็มีแนวทางและปมปญหาในการนําเสนอพื้นท่ีผานกลองโทรทัศนแตกตางกัน

ออกไป                                                 

 ตัวอยางท่ีมีการศึกษากันอยางมากคือ การนําเสนอภาพของรายการกีฬา ซึ่งอาจจะจัดวาเปน

รายการแบบเรื่องจริง (เนื่องจากมีการแขงขันกันจริงๆ นักกีฬาเลนกันจริงๆ แพชนะกันจริงๆ) ซึ่งเมื่อเปน

รายการประเภทเรื่องจริง ก็ยอมนาจะมีความสมจริง (realistic) เปนพื้นฐาน แตทวา E. Buscombe 

(1975) และ R. Peters (1976) ไดโตแยงเรื่องลักษณะที่สมจริงของรายการกีฬาทางโทรทัศน โดยกลาว

วา ภาพทั้งพื้นที่และเหตุการณของกีฬาที่ถูกนําเสนอผานโทรทัศนนั้นลวนแลวแตถูก “ประกอบสรางขึ้น” 

จากมุมมองของคนดูท่ี “อุดมคติ” ทั้งสิ้น (ideal spectator) กลาวคือ ไมมีคนดูในสนามหรือในเวที      

คนไหนที่จะไดเห็นภาพที่เกิดขึ้นแบบคนที่น่ังดูโทรทัศนอยูที่บานเลย เพราะไมมีใครสามารถเคลื่อนยายที่

นั่งของตนเองไปรอบๆ สนาม สามารถดูภาพระยะใกลระยะไกลหรือมองทิศทางของลูกฟุตบอลไดทุก

ทิศทางเชนคนดูที่บาน ฉะนั้น ภาพของพื้นท่ีและเหตุการณที่เห็นในจอโทรทัศนจึงมิใชภาพที่สมจริงอยาง

สมบูรณรอยเปอรเซนต          

 Birrell & Loy (1979) ไดสรุป 5 รูปแบบของการถายทอดภาพผานจอโทรทัศน ซึ่งผูน่ังชมอยู

จริงๆ (Spectators) จะไมมีวันไดเห็นเลยคือ       

 (ก) การเปลี่ยนขนาดของภาพใหเล็กหรือใหญเกินกวาของจริง ดวยการถายภาพในระยะแบบ

ใกลชิด (close-up) หรือถายระยะไกล (long shot) รวมท้ังการประสานระหวางมุมมองแบบตรงๆ 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

ทําความผิดพลาดยิงลูกเขาประตูตัวเองไดอยางไร) การหยุดภาพ รวมทั้งการใชกราฟฟกเขาชวย       

(เชนตําแหนงที่ยืนของผูเลนแตละคนเมื่อตอนยิงลูกเขาประตู)     

 (ง) การโฟกัสเขามาที่ภาพๆ เดียวเพื่อใหภาพเหตุการณดังกลาวแยกขาดจากเหตุการณอ่ืนๆ 

เชน การยืนรอของกองหนาเพื่อจะยิงลูกโทษ       

 (จ) การใหขอมูลสถิติที่นอกเหนือจากเหตุการณ เชน ในการแขงขันฟุตบอลโลกป ค.ศ. 2006 

ระหวางการแขงขัน ไดมีสถิติขอมูลเสริมอยูตลอดเวลาวา ทีมใดครองลูกบอลไดมากนอยเพียงใด มี

โอกาสเตะลูก corner ก่ีครั้ง ซึ่งเทากับเปนการเสริมบริบท (context) ที่ชวยใหความหมายแกเหตุการณ 

(ซึ่งเปนตัวบท text) มากขึ้น  

            3) พ้ืนท่ีสวนตัว/สวนรวมในจอโทรทัศน     

                 ยุคกอนหนาท่ีจะมีสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน ในทุกสังคมจะมีเกณฑที่ใชในการ

จัดแบงการใชพื้นที่ตามทัศนะของ A. Weber ที่ไดกลาวมาแลว คือ การแบงอาณาเขตออกเปน              

”พื้นท่ีสวนตัว” (private sphere) และ“พื้นที่สวนรวม” (public sphere) โดยจะมีกฏกติกามารยาทของ

กิจกรรม/การกระทํา ในแตละพื้นที่นี้อยางแตกตางกัน จากแนวคิดเรื่อง ”พื้นที่สวนตัว/สวนรวม” ดังกลาว

นั้น เมื่อเกิดสื่อมวลชนประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ สื่อมวลชนเหลานี้

มีศักยภาพอยูประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลง “ตัวบุคคล/การกระทํา/พื้นที่” จากที่เคยเปนเรื่อง 

“สวนตัว” ใหกลายเปน “สวนรวม” ที่เรียกวา “Publicize” บนพื้นที่ของสื่อมวลชนจึงจัดวาเปน          

“พื้นที่สาธารณะ” (public sphere)        

 โทรทัศนเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง “ตัวบุคคลท่ีเคยเปนปจเจก/สวนตัว”       

ใหกลายมาเปน “บุคคลสาธารณะ” (public figure) เรื่องราวของบุคคลสาธารณะเหลานี้ก็จะกลายเปน    
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“ประเด็นทางสาธารณะ” (public issue/affair) กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุด ก็คือ บรรดาบุคคล

สาธารณะ เชน ดารา นักการเมือง นักรอง พิธีกร ฯลฯ บุคคลเหลาน้ีจะกลายเปนบุคคลสาธารณะได       

ก็ตอเมื่อเขาไดไปปรากฏตัวตอหนาจอโทรทัศนเทาน้ัน และเมื่อพวกเขาเหลาน้ีไดกลายเปน บุคคล

สาธารณะ เรื่องราวในพื้นท่ีสวนตัวของเขาก็จะกลายเปนเรื่องราวใน พื้นที่สาธารณะ เนื่องจากพื้นท่ี

ทั้งหมดในจอโทรทัศนน้ันเปนพื้นที่สาธารณะดังที่ไดกลาวมาแลว     

 ดังน้ัน จึงเปนธรรมดามากที่บรรดาเนื้อหาในรายการโทรทัศนจํานวนนับไมถวนจะมีเรื่อง

เก่ียวกับ “ขาวซุบซิบชีวิตรัก/ชีวิตการทํางาน/ความเคลื่อนไหวของดารา/นักรอง/พิธีกร ฯลฯ” รายการ

สนทนาจํานวนไมนอยก็คือ การเลาเรื่อง/เปดอก/เปดเผยความลับ-แงมุมชีวิต-ของรัก ของหวง- ชีวิต

สวนตัวของบุคคลสาธารณะ รวมทั้งรายการประเภทสารคดีพาไปเปดดูบานหรือหองทํางานของบุคคลท่ี

มีชื่อเสียงในสังคม เปนตน         

 ในแงของกิจกรรมก็เชนเดียวกัน กิจกรรมบางอยางที่เคยทํากันเปนสวนตัว แตทวาเมื่อถูก

นํามาเสนอผานพื้นท่ีของจอโทรทัศน กิจกรรมนั้นจะแปรเปลี่ยนสถานะไปเปน “กิจกรรมสวนรวม” 

นอกเหนือจากตัวบุคคลและกิจกรรมที่แปรเปลี่ยนสถานะจาก “สวนตัว” ไปเปน “สวนรวม” ในแงของ

สถานที่/อาณาเขต/พื้นที่หลายแหงท่ีเคยเปนพื้นที่ปดลับ/เปนสวนตัว แตทวา อิทธิพลจากอํานาจทั้งเชิง

เทคโนโลยีและเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของกลองโทรทัศน ก็ไดนําเอาพื้นที่เหลานี้มาเผยแพรจน

กลายเปนพื้นท่ีสาธารณะ เชน จากหองคลอดในโรงพยาบาล หรือหองไอซียู หองเก็บศพในโรงพยาบาล 

เรือนจํา เปนตน และเนื่องจากกลองโทรทัศนน้ันไดถายพื้นที่ทุกแบบท่ีขวางหนาไมวาจะเปนบานสวนตัว 

หองนอน ในทุกซอกหลืบของสังคม ฯลฯ ทั้งท่ีถายผานกลองธรรมดาแบบที่คนถูกถายรูตัว ไปจนกระท่ัง

ถึงกลองแบบซุกซอนเอาไว (candid camera) ระเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรายการประเภทเรียลลิต้ีโชว ที่ติด

กลองถายชีวิตและกิจกรรมสวนตัวของผูคนแลวนําเสนอตอสายตาสาธารณะ เมื่อถึงขั้นน้ี เสนก้ันแบง

อาณาเขตระหวาง “สวนตัว” กับ “สวนรวม” ก็เปนอันวาถูกลบใหจางหายไป (กาญจนา แกวเทพ. 2549: 

503-512)                     

 แนวคิดที่เก่ียวของกับสื่อโทรทัศน และการใชสื่อโทรทัศนขางตน ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบใน

การอธิบายบทบาทของสื่อโทรทัศนที่มีตอรายการเรียลลิต้ีโชวในฐานะที่เปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ มี

กระบวนการและ/หรือกลไก ในการกําหนดและกํากับกระบวนแบบศิลปะการแสดงดังกลาวอยางไร และ

อํานาจของสื่อไดสรางใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางศิลปน ผูชม ผูผลิตรายการ และกลุมผูสนับสนุนรายการ
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อยางไร จนนําไปสูการสรางอัตลักษณ ตัวตน รวมท้ังการสรางกลุมคน และชุมชน จนกลายเปนสังคม

รูปแบบใหมท่ีมีสื่อเปนปจจัยของการกําเนิด 

 3.4 มายาคติกับสื่อ               

       การอธิบายปรากฏการณเรียลลิต้ีโชว โดยใชหลักการและแนวคิดทางศิลปะการแสดงเขามา

ทาบมองจะทําใหเขาใจปรากฏการณดังกลาวไดอยางลุมลึกเพราะเรียลลิต้ีโชวไดผนวกศิลปะท้ังสาม

กลุมเขาไวดวยกัน ภายใตการกํากับหรือการกําหนด หรืออาจเรียกวาการ ‘เขียนบท’ ซึ่งเปนการเขียนบท

ในอีกรูปแบบหนึ่งในระดับโครงสรางที่เก่ียวของกับเหตุการณ หรือสถานการณเพียงเทานั้น และผูเลน

นาจะตองเลนไปในทิศทางใด ที่ทําใหผูแสดงหรือผูที่อยูในรายการใชตัวตน (self) ซึ่งดูเหมือนเปนความ

เปนจริง เรียลลิต้ีโชวจึงมีกลุมคน ผูอยูเบ้ืองหลังการนําเสนอเขามาผนวกรวมอยูดวย ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจ

กลไกการทํางานของเรียลลิต้ีโชว ในบริบทบริโภคนิยมใหลุมลึกผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดในเรื่องของ

มายาคติเพื่อมาทําความเขาใจและอธิบายปรากฏการณดังกลาว    

 อยางไรก็ตาม ในบางชวงของการแสดงที่มีผูกลาววารายการเรียลลิต้ีเปนเรื่องของการนําเสนอ

ความเปนจริง ดังท่ีรายการนี้ถูกเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษจากคําวา “Reality” เปนการทําใหคนที่เปน  

ผูแสดงหรือผูท่ีไดรับการคัดเขามาไดมีโอกาสแสดงตัวตน รวมทั้งคิดแกปญหาของเขาเอง แตกอนที่เขา

จะแกปญหาของเขา นักแสดงดังกลาวน้ีไดถูกกําหนดจากผูที่ทําหนาท่ีเปน ‘ผูกํากับ’ ในขณะเดียวกัน        

ผูกํากับก็ถูกกําหนดโดยเจาของทุน และเจาของทุนก็ถูกกําหนดดวยฝายการตลาดที่ไดประเมินตลาด 

คูแขง และผูบริโภค จะเห็นไดวาทุกอยางถูกกําหนดไวเปนทอดๆ ดังนั้นในความเปนเรียลลิต้ีโชว หรือที่

ถูกเรียกวา รายการ ‘นําเสนอความจริง’ นั้น อาจเปนสิ่งที่มิใชความจริงแทก็เปนได สวนในดานของคําวา 

“ศิลปน” ก็ถูกนํามาทดแทนคําวา “ตัวละคร” ซึ่งมีนัยถึงองคประกอบหนึ่งของการแสดงในมิติของละคร 

แตอยูในรูปแบบท่ีดูสมจริงเปน ‘ธรรมชาติ’ เสมือนมิไดกําลังแสดงละครอยู อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา

อยางลึกซึ้งจะพบวาศิลปนที่ปรากฎเหลาน้ีลวนมีผูกํากับอยูเบ้ืองหลังการแสดงท้ังสิ้น    

 เพื่อใหเขาถึงความจริงที่ซอนอยูในเรียลลิต้ีโชว ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อที่เปนรูปลักษณ

หน่ึงของวัฒนธรรม ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดของนักทฤษฎีคนสําคัญที่มีบทบาทในการอธิบายความหมาย

ของปรากฏการณตางๆ ในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม นักทฤษฎี

คนดังกลาวคือ โรล็องด บารธส ผูเขียนบทความรวมการวิเคราะหเชิงสัญวิทยาชิ้นสําคัญที่มีชื่อวา 

“Mythologies” ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการวิเคราะหรูปแบบการดํารงชีวิต และความสลับซับซอนของนัย
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ทางวัฒนธรรมไดบมเพาะและบรรจงสรางความคุนเคยใหแกมนุษย และกอใหเกิดความหมายกับคุณคา

แฝงในการดําเนินชีวิต บารธสเรียกความลวงของสิ่งที่ดูราวกับวาเปนธรรมชาตินี้วา “มายาคติ” และ

ยังใหคํานิยามวาเปน “รูปแบบของคําพูดที่สื่อออกมา” เมื่อกลาวอางถึงสิ่งตางๆ ที่มีความหมายในเชิง

คุณคามากกวาประโยชนใชสอย กลาวคือ คุณลักษณะของมายาคติคือ ความหมายในเชิงคุณคาท่ี

มนุษยยึดถือ เมื่อมนุษยเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ จนกลายเปนความคุนเคย และในขณะเดียวกัน มนุษย

เขาใจความหมายนี้เปนอยางดี แตไมทันไดคิดตอไปวา มายาคตินี้ไดเขามากํากับการเอยถึงสิ่งตางๆใน

การสื่อความหมาย เชน มายาคติของดอกกุหลาบท่ีใชแทนความรัก หรือ รถยนตที่แทนสถานะทางสังคม

หรือรานกาแฟกับความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม เปนตน      

 บารธส  อธิบายความหมายของมายาคติไววา หมายถึง การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อ

ทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรืออาจกลาวใหถึงที่สุดไดวา เปน

กระบวนการของการลวงใหหลงอยางหนึ่ง แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวามายาคติเปนการหลอกลวงแบบ

ปนน้ําเปนตัวหรือการโฆษณาชวนเชื่อท่ีบิดเบือนขอเท็จจริง มายาคตินั้นมิไดปดบังอําพรางสิ่งใดทั้งสิ้น 

ทุกอยางปรากฏตอหนาตอตาเราอยางเปดเผย แตเราตางหากที่คุนเคยกับมันเสียจนไมทันสังเกตวามัน

เปนสิ่งประกอบสรางวัฒนธรรม เรานั่นเองที่ “หลง” คิดไปวาคานิยมที่เรายึดถืออยูน้ันเปนธรรมชาติ หรือ

เปนไปตามสามัญสํานึก         

 บารธสยังอธิบายไวในยอหนาแรกของบทความ ‘มายาคติวันนี้’ มีใจความวา “หากถามวา   

มายาคติโลกปจจุบันคืออะไร ขาพเจาขอตอบในเบ้ืองตนอยางงายวา มันเปนวาทะชนิดหนึ่ง คลายราก

ศัพทของคําวา myth (muthos ในภาษากรีกหมายถึง คําพูด คําบอกเลา เรื่องเลา)” วาทะของมายาคติ

นั้นไมจําเปนตองเกาะอิงอยูกับภาษาเหมือนกับคําพูดทั่วไป แตสามารถแฝงอยูในวัตถุและปรากฏการณ

มากมาย และเงื่อนไขท่ีจะทําใหสิ่งหน่ึงสิ่งใดกลายสถานะเปนมายาคติก็คือ การที่สังคม วัฒนธรรมเขา

ไปยุงเก่ียวแทรกแซง โดยหยิบย่ืนความหมาย คุณคาตางๆนานา (ทั้งในดานดีและดานราย) ใหแกสิ่ง

นั้นๆ บารตสยังใหคําอธิบายในเรื่องนี้วา      

  จริงหรือท่ีวาทุกอยางกลายเปนมายาคติไดหมดส้ิน เชื่ออยางน้ันเพราะจักรวาลมีศกัยภาพท่ีจะ

กระตุนใหมนุษยสรางความหมายขึ้นมาไดอยางไมส้ินสุด ทุกส่ิงในโลกน้ีสามารถจะถูกสังคมเขาไป

ลวงควักออกมาจากท่ีท่ีมันอยูของมันเงียบๆ แลวทําใหมันกลายเปนเหยื่อของวาทะไดท้ังส้ิน ดวยวาไม

มีกฎธรรมชาติหรือระเบียบขอใดท่ีหามมนุษยมใิหพูดถึงส่ิงตางๆ ตนไมมันอาจจะอยูของมันดีๆ แต

ทันทีท่ีมันถูกมินิ ดรูเอต (Minou Drouet เปนเด็กหญิงอายแุปดขวบท่ีเขียนบทกวีตีพิมพเผยแพร 
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กลายเปนเร่ืองโดงดังไปท่ัวประเทศฝร่ังเศส) เอยถงึ มันก็เร่ิมท่ีจะไมใชตนไมธรรมดาเสียแลว แต

กลายเปนตนไมท่ีถูกประดับประดา ถกูปรับแปรเพ่ือการบริโภค ถูกแตงแตมใหชวนเคลิบเคล้ิมดวย

ความเปนวาทกรรม ความเปนขบถ และจินตภาพ กลาวส้ันๆ คอื การใชงานทางสังคมไดเขาไปสวม

ทับลงบนวัตถุสสารท่ีไมรูอิโหนอิเหน (นพพร ประชากุล. 2551: 7; อางอิงจาก Barthes. 1957)  

 มายาคติมิไดกําเนิดจากอากาศธาตุ แตเปนผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุมหน่ึง 

ชนชั้นหน่ึง หรือหลายกลุม หลายชนชั้น มายาคติสัมพันธกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยาง      

แนนแฟนในฐานะเปนบริบททางประวัติศาสตรที่กําหนดการดํารงอยูของมัน ดังที่บารตสแถลงวา               

“สิ่งที่บันดาลใหความเปนจริงเปลี่ยนสภาพเปนวาทะก็คือ ประวัติศาสตรของมนุษย ประวัติศาสตร

เทาน้ันท่ีบงการการอุบัติขึ้นและดับสูญของภาษาแหงมายาคติไมวาจะเกาหรือใหม มายาคติมีที่มาที่ไป

ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของมนุษยเสมอ มันเปนวาทะที่ประวัติศาสตรคัดเลือกไว และไมมีมายาคติ

ใดผุดข้ึนมาไดเองจากธรรมชาติของสรรพสิ่ง” (นพพร ประชากุล. 2551: 7-8; อางอิงจาก Barthes. 

1957)                                   

 มายาคติมีตรรกะภายใน (internal logic) ของตัวมันเอง อันไดแก ตรรกะของการสื่อ

ความหมาย ซึ่งจะตองอาศัยเครื่องมือวิเคราะหจากศาสตรที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ 

บารตสไดยืนยันวา “มายาคติเปนสิ่งที่พึงศึกษาดวยศาสตรอยางหน่ึง ซึ่งขยายกวางออกมาจาก

ภาษาศาสตร นั่นคือ สัญวิทยา” สัญวิทยา (semiology) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สัญศาสตร 

(semiotics) เปนวิชาการแขนงที่ศึกษากระบวนการสื่อความหมาย โดยพิจารณาธรรมชาติของหนวย  

สื่อความหมายและขั้นตอนการทํางานของมัน เพื่อทําความเขาใจวาความหมายถูกสื่อออกมาไดอยางไร 

แนวทางของสัญวิทยาเชิงโครงสราง (structural semiology) ซึ่งเสนอวาหนวยสื่อความหมายแตละ

หนวยมิไดมีตัวตนอยูไดโดยลําพังโดดๆ แตอาศัยความสัมพันธโยงใยระหวางกันซึ่งประกอบเปน

โครงสรางขององครวม จึงทําใหแตละหนวยมีคาสื่อความหมายขึ้นมาได    

 ดังน้ันกระบวนการสื่อความหมายจึงอิงอยูกับเครือขายความสัมพันธกันเองของหนวยทั้งหมด 

ตามหลักการพื้นฐานของสัญวิทยา มายาคติมีลักษณะเหมือนภาษาหรือกระบวนการสื่อความหมาย

ประเภทอ่ืนๆ เชน สัญญาณจราจร กลาวคือ สิ่งเหลาน้ีทําหนาที่ของมันโดยอาศัยหนวยสื่อความหมาย 

ซึ่งในภาษาวิชาการเรียกวา สัญญะ (sign) สัญญะประกอบขึ้นดวยสิ่งที่รับรูไดดวยประสาทสัมผัส 

(รูปสัญญะ หรือ signifier) กับสิ่งที่เขาใจไดวาเปนความหมายที่สื่อออกมา (ความหมายสัญญะหรือ

signified) ในกรณีของภาษา สัญญะก็คือ ถอยคํา ซึ่งมีรูปสัญญะเปนเสียงหรือตัวเขียน และความหมาย
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สัญญะก็คือมโนทัศนท่ีเราเขาใจจากถอยคําน้ัน สวนสัญญาณจราจรก็ใชเครื่องหมาย แผนปาย ดวงไฟ 

ฯลฯ เปนรูปสัญญะ เพื่อสื่อความหมายใหผูขับขี่ยวดยานเขาใจถึงพฤติกรรมท่ีจะตองกระทํา 

 บารธสยังกลาวตอไปอีกวา มนุษยเรามักจะเขาถึงความจริงทางมายาคติในระนาบของ

ความหมายที่สื่อออกมามากกวาการตระหนักรูถึงความลวงของความหมายแฝงที่ฉาบเคลือบบน

รูปลักษณทางสัญญะ มายาคติเปนสิ่งท่ีเปนจริง เปนรูปแบบความเขาใจความหมายในเชิงสัญญะ สวน

ปฏิบัติการจริงของมันเกิดขึ้นในระดับทางวาทกรรมและการสื่อความที่แพรกระจายในสังคม ทั้งน้ีเพราะ 

“มายาคติไมไดซอนเรนสิ่งใดไวเลย หนาที่ของมันไมไดทําใหสรรพสิ่งหายไป เพียงแตบิดเบือน (เทาน้ัน)” 

บารธสอธิบายสัมพันธภาพระหวางภาษาและมายาคติที่ทําใหเกิดนัยทางวัฒนธรรมวาเปนความสัมพันธ

เชิงซอน โดยมายาคติเปนระบบสัญญะชนิดหนึ่งที่ไมแตกตางไปจากระบบสัญญะของภาษา ดวยเหตุนี้ 

เขาจึงจัดวางระนาบของระบบระเบียบทางสัญวิทยาออกเปน 2 ระดับ ในระดับของภาษา จะมี

องคประกอบ 3 สวน คือ 1) สัญญะ 2) ความหมายของสัญญะ 3) รูปลักษณทางสัญญะ  

 บารธสกลาววา สัญญะในระดับภาษาในองคประกอบสวนท่ี 3 จะมีสถานะเหมือนกับเปน

รูปลักษณทางสัญญะในระดับมายาคติ และเชื่อมโยงกับความหมายของสัญญะเพื่อใหเราเขาใจ

ตอสัญญะนั้นๆ วามีมายาคติอะไรดํารงอยู เมื่อปฏิบัติการของความหมายท่ีกํากับสัญญะนั้นๆ อางถึง 

คําอธิบายเรื่องดอกกุหลาบของบารธสไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นัยทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจาก    

การเสกสรรปนแตงทางการสื่อความหมาย และมายาคติของมันไดกลายเปนคุณคาและความหมายท่ี

เปนจริง แตปราศจากเนื้อหาสาระที่อิงอยูกับเนื้อแทหรือเนื้อในของสิ่งนั้นๆ   

 กลาวโดยสรุปแนวความคิดของบารธส สามารถนําไปทําความเขาใจในประเด็นเรื่อง สิ่งที่

มนุษยบริโภคและรับรูกันอยูแลวถึงคุณคาในการใชสอยโดยปราศจากขอกังขา ดวยความกังขาตอสิ่ง

เหลานี้ที่มีนัยยะทางวัฒนธรรมของความหมายแฝงนั้น มีนัยยะที่มากกวาความเปนวัตถุที่เราบริโภค 

บารธสทําใหเห็นวา สิ่งที่มนุษยบริโภคอยูน้ันมีสถานะทางคุณคาของความหมายอ่ืนแฝงอยูดวยเสมอ  

แตเมื่อใดก็ตามท่ีความหมายอ่ืนน้ีสื่อออกมา มันทําใหความหมายเดิมอยูไกลจนมักจะมองขามหรือมอง

ไมเห็น แตนี่ไมไดหมายความวา ความหมายอ่ืนปกปดความหมายเดิมหรือทําใหหายไป ในทางตรงขาม 

ความหมายเดิมกลับซอนเรนตัวเอง เมื่อความหมายใหมปรากฏออกมาบนระนาบเดียวกับสิ่งที่เรา

บริโภคอยู กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ วัตถุท่ีเราใชสอยน้ันคือ สัญญะอันประกอบดวยรูปธรรมของวัตถุ

ดังกลาวและความหมายที่อิงอยูแตสื่อความหมายออกมาโดยไมจําเปนตองพูดถึง บารธสเรียกสิ่งเหลาน้ี
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วา “อะไรที่เกิดขึ้นแตปราศจากการกลาวถึง” กลาวคือ น่ีเปนทั้งความจริงของมายาคติสมัยใหมที่ลวงเรา

ใหเชื่อ และความลวงของมัน ทําใหเราเห็นเปนจริงเปนจังกับคุณคาอันออกมาจากความหมายจนทําให

เราคลอยตาม ดังนั้นสิ่งท่ีเราบริโภคกันในปจจุบันไมเพียงแคเพื่อการตอบสนองตอการดํารงชีพ ซึ่งเปน

ความจริงของการดําเนินชีวิต หากรวมไปถึงการบริโภคเชิงสัญญะ ที่เรื่องราวของการสื่อความหมาย

ปรากฏอยูในสื่อและรูปแบบของวัฒนธรรมรวมสมัย (เกษม เพ็ญภินันท. 2550: 34; อางอิงจาก Barthes. 

1957)                                                                                 

 ดังน้ันคุณูปการอันสําคัญย่ิงของ มายาคติ ท่ีบารตสอธิบาย อยูที่การเผยแสดงใหเราประจักษ

แจงวา ตัวมายาคติน้ันทํางานดวยการเขาไปครอบงํา “ความหมายเบ้ืองตน” ของสรรพสิ่ง ซึ่งเปน

ความหมายเชิงผัสสะหรือประโยชนใชสอย แลวทําใหมันสื่อความหมายในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเปน

ความหมายเชิงคานิยมอุดมการณ การที่ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเรื่องมายาคติของโรล็องด บารธส นั้น

เปาหมายสําคัญเพื่อนํามาใชอธิบายสิ่งท่ีเก่ียวของ เชน การอธิบายภาพที่ปรากฏในเรียลลิต้ีโชว ซึ่งเปน

ศิลปะการแสดงผานสื่อ ท่ีอยูในลักษณาการอันดูเหมือนจริง แตไดผานกระบวนการจัดกระทําตางๆ

นานา เพื่อจะไดอธิบายไดวา ปรากฏการณกรณีดังกลาวคือความจริงที่ถูกประกอบสรางขึ้น การศึกษา

เรื่อง “เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม” 

กอใหเกิดคําถามขึ้นกับเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อวามีเงื่อนไข หรือมีเรื่องราวอยางไร 

รวมท้ังมีตัวปจจัยผันแปรและกําหนดใหศิลปะมีรูปแบบตางๆไดอยางไร ท้ังหมดน้ีผูวิจัยจะไดนําแนวคิด

เรื่องมายาคติเขามาอธิบายปรากฏการณดังกลาวที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดง

สื่อ และลัทธิบริโภคนิยม   

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเร่ืองชุมชนจินตนาการและวัฒนธรรม

บริโภคนิยม 

นอกจากแนวคิดท่ีกลาวไปขางตน ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวคิดเรื่องชุมชนและวัฒนธรรมบริโภค

นิยมที่เก่ียวของกับปฏิสัมพันธของศิลปะการแสดงกับชุมชนมาใชเปนหลักในการวิเคราะหโดยไดศึกษา

เรื่องชุมชนจินตนาการท้ังแนวคิดเรื่อง ‘ชุมชนจินตกรรม’ (Imagined Communities) และแนวคิดเรื่อง 

‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Community) ซึ่งไดขยายรายละเอียดและการถกเถียงเชื่อมโยงสูการใช

วิเคราะหปรากฏการณที่กําลังทําการศึกษาวิจัยใหคมชัดมากย่ิงขึ้น   
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4.1 การศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับชุมชนระหวางจินตนาการ         

       จากการที่ผูวิจัยไดต้ังคําถามการวิจัยไวในประเด็นท่ีเก่ียวของกับปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวที่

ดํารงอยูอยางมีพลวัตในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ การดํารงอยูดังกลาวเกิดจากเงื่อนไข และปจจัยใด

ที่มีบทบาท นอกจากนี้ดวยพลานุภาพของสื่อในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมไดสงผลให เ กิด

ปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่อยูในรูปของกลุมคน และชุมชนรูปแบบใหม ที่เกิดจากการเชื่อมโยง

จินตนาการดวยศิลปะการแสดงผานสื่ออยางไร เพื่อใหสามารถหาคําตอบในประเด็นดังกลาวได ผูวิจัย

จึงไดนําแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปฏิสัมพันธของศิลปะการแสดงกับชุมชนมาใชเปนหลักในการวิเคราะห

โดยไดศึกษาแนวคิดของเบนเนดิค แอนเดอรสัน (Benedic Anderson) ในงานวิชาการเรื่อง           

‘ชุมชนจินตกรรม’ (Imagined Communities) และแนวคิดของชิเกฮารุ ทานาเบ (Shigeharu Tanabe) 

ในงานวิจัยเรื่อง ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Communities) รวมทั้งผูวิจัยยังไดศึกษางานของ       

เบญจพร ดีขุนทศ ในงานวิจัยที่ เสนอแนวคิดในเรื่อง ‘ศิลปะการแสดงกับชุมชน’ เพื่อใชทาบมอง

ปรากฏการณท่ีกําลังทําการศึกษาวิจัยของตน       

 ‘ชุมชน’ ตามกรอบความคิดในอดีต ดังที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตไดใหความหมายของชุมชน

ไวน้ัน ชุมชน หมายถึง หมูชน กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใน ‘อาณาบริเวณ

เดียวกัน’ และมีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเปนความหมายที่ถูกใชในการอธิบายความเปนชุมชนท่ีสถิตอยู

กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนหลัก ขณะเดียวกันลักษณะของชุมชนตามนัยยะขางตน ก็ไดถูกขยายความ      

สูการอธิบายในบริบทที่แตกตางกัน อาทิ การอธิบายคําวาชุมชนในคูมือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ       

การพัฒนา โดยชยันต วรรธนะภูติ เปนผูใหความหมายไววา 

‘ชุมชน’ มีความหมายในระดับเดียวกับคําวา “สังคมหมูบาน” คือ เปนหนวยของสังคมหรือหนวย     

ทางการปกครองขนาดเล็กในระดับพ้ืนฐานท่ีมีการรวมกันของกลุมคนจํานวนหน่ึงในพ้ืนท่ีแหงหน่ึง 

เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันในการดํารงชีวิต โดยเหตุท่ีมี คนกลุมดังกลาวมาอาศัยอยู

รวมกัน ใชทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซึ่งกันและกันขึ้น  มีองคกร 

หรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ ท้ังน้ีชุมชนหมายถึง สังคมขนาดเล็ก ในชนบทท่ียังไม

พัฒนาหรือสังคมหมูบาน ท่ีสมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และยังรักษาแบบ

แผนการดํารงชีวิตบางสวนได (ชยันต  วรรธนะภูติ. 2536: 44)  

คําอธิบายขางตนเปนการอธิบายความหมายของชุมชนในมิติที่แสดงใหเห็นวาชุมชน คือ

ปรากฏการณท่ีสถิตอยูกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนหลัก อยางไรก็ตาม ชุมชนยังมีความหมายที่หลากหลาย
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นอกเหนือไปจากความหมายขางตนที่ผนึกตัวอยูกับพื้นที่ทางกายภาพเทานั้น ชุมชนยังไดรับการอธิบาย

ในมิติที่เก่ียวของกับการผนึกตัวกับสํานึกความเปนชาติ 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) เพราะกลุมชนท่ีมีแนวคิด ความเชื่อ มีศูนยกลาง 

ความเปนชาติ ดังในกรณีของชาติไทยที่ถูกทําใหมีความคิดวาเปนญาติพี่นองกัน แมภายในชาติจะเกิด

ความไมเสมอภาคกัน มีการกดขี่ บังคับ ขูดรีด เอาผลประโยชน แตระบบการอยูรวมกันฉันพี่นอง

ดังกลาวน้ีท่ีทําใหเปนไปไดวาผูคนจํานวนหลายลานคนเต็มใจที่จะยอมสละชีพ เพื่อจินตนาการอันมี

ขอบเขตจํากัดน้ี (แอนเดอรสัน. 2552)       

 ในขณะท่ีเบน แอนเดอรสัน อธิบายชุมชนท่ีเกิดใหมดวยมิติของความเปนชาติ ชิเกฮารุ ทานาเบ 

ไดอธิบายความหมายของชุมชนในมิติที่เกิดจากความพยายามในการด้ินรนแสวงหาทางออกจากปญหา

ของคน หรือกลุมคนที่มีประเด็นปญหารวมกัน ทานาเบไดอธิบายใหเห็นวาปรากฏการณของการเกิดขึ้น

ในการรวมตัวของผูคนในระดับเล็กจนกลายเปนชุมชนใหมนั้น เกิดจากบุคคลในชุมชนดังกลาวมีปญหา

รวมกัน ปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นถึงชุมชนในความหมายที่ทานาเบอธิบาย อาทิ กลุมผูติดเชื้อเอดส 

กลุมพอคาในตลาดท่ีรวมตัวกันตอสูกับนายทุนใหญ กลุมสาวโรงงานที่ถูกเอาเปรียบ กลุมชาวนาท่ี

ตองการแสวงหาชุมชนในอุดมคติท่ีไมมีการกดขี่ ฯลฯ      

 กลุมคนที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ จึงเปนตัวอยางของชุมชนท่ีผูคนจินตนาการขึ้นมาเอง เปนชุมชน

ในอุดมคติที่ผูคนรวมกันทําความดี หรือชวยกันแกปญหาตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในทุกขณะ รวมทั้งยังเปน

ชุมชนที่ไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของรัฐ ซึ่งทานาเบเรียกชุมชนดังกลาวนี้วา ‘ชุมชนจินตการ ’ 

(Imagining Community) (Tanabe. 2008: 10-11) ตัวอยางชุมชนขางตนไดแก ชุมชนจส. 100  ซึ่งเปน

ชุมชนเสมือนจริงทางอากาศผานสื่อวิทยุ ที่ทําใหคนรวมตัวกันแกปญหาของชุมชนในเรื่องตางๆ ที่ผูขับขี่

รถยนตบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประสบรวมกัน ตอมาเมื่อสื่ออินเตอรเนตมีบทบาทมาก

ข้ึน พันธุทิพยดอทคอม (www.pantip.com) กลายเปน ชุมชนอินเตอรเนตขนาดใหญ  ไดเกิดกรณีของ 
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"ผูหญิงชื่อแกว"  ซึ่งเปนผูติดเชื้อ ท่ีเขียนบอกเลาเรื่องราวของเธอ และชีวิตประจําวัน  เผยแพรในกระดาน

ขาวหรือเว็บบอรด (webboard) จนมีผูอานเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลใหเว็บดังกลาวลม  สมาชิก

เหลาน้ีกลายพัฒนาความรูสึกเห็นอกเห็นใจ และความผูกพันกับแกว  รวมทั้งใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา  

และติดตามอาการปวยของเธอ ตลอดจนอารมณของเธอท่ีผันแปรไปตามสถานการณตางๆ เชน การไป

รวมงานศพแฟนของเธอที่ตายเพราะเอดส  ในที่สุดเธอไดยินยอมที่จะออกจากชุมชนเสมือนจริงชั่วคราว

เพื่อมาพบผูท่ีเธอไดสรางความสนิทสนมใกลชิดดวยผานอินเตอรเนต และมีหนังสือที่ไดเขียนวิเคราะห

เรื่องนี้ไว  รวมถึงมีการเขียนบทความทางวิชาการเก่ียวกับกรณีนี้ไวเชนกัน     

 ในแนวทางการศึกษาของ เบญจพร ดีขุนทศ ในงานวิจัยเรื่องลิเกวิก คนจนเมือง กับการประกอบ

สรางชุมชนทามกลางชีวิตรวมสมัยในกรุงเทพมหานคร ไดนําเสนอแนวคิดที่สะทอนใหเห็นกระบวนการ

ของความทันสมัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของผูคนในระดับกลุมอยางนอยสองประการคือ ประการแรก     

ความทันสมัยไดกอใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมรูปแบบใหมขึ้น เพื่อนําเสนอตัวตน อัตลักษณ และ

รูปแบบการดําเนินชีวิต (life style) ที่แตกตาง นําไปสูการขยายความหมายของคําวา “ชุมชน”          

จากความหมายเดิมที่วางอยูบนเงื่อนไขของการมีพื้นที่ทางกายภาพท่ีชัดเจนแนนอน หรือมีวิถีการผลิต

รวมกัน มีโครงสรางทางสังคมซึ่งกําหนดหนาที่ใหสังคมกาวมาเปน “ชุมชน” ในความหมายของเครือขาย

ทางสังคมที่รวมตัวกันผานกิจกรรมการแสดงในรูปของ “ลิเกวิก” ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูแสดงกับผูชม

ประกอบสรางรวมกัน ไดเปดเผยใหเห็นชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งของกลุมชนชั้นกลางระดับลางในกรุงเทพฯ 

ประการท่ีสอง ปรากฏการณวัฒนธรรมน้ียังสะทอนใหเห็นวิธีการที่กลุมคนดังกลาวนํามาใชในการสราง

เครือขายทางสังคมเพื่อเปดพื้นท่ีใหตนเองมีท่ีอยู ที่ยืน ทามกลางชีวิตเมือง โดยอาศัยกิจกรรมการชมลิเก

ที่แตละคนคุนเคยมาเปนตนทุนในการสรางความสัมพันธ อันถือเปน “ตนทุน” ที่ไมตองลงทุนใน        

การเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงตนเองมากนัก การพยายามทําความเขาใจชีวิตรวมสมัยของ “คนตัวเล็กตัว

นอย” ในสังคมชานเมืองกรุงเทพฯ (เบญจพร ดีขุนทศ. 2553: 3)     

 นอกจากน้ีแนวทางการศึกษาของ เบญจพร ยังทําใหผูวิจัยสามารถขยายมุมมองเก่ียวกับ

ศิลปะการแสดงในระดับเวทีไปสูระดับที่กวางขึ้น รวมท้ังการมองพื้นที่ตางๆ ที่ผูชม (audience) หรือ

นักแสดงไปปรากฏอยูนั้น ไมวาจะเปนธนาคาร โรงพยาบาล ที่นักแสดงบอกเลาเรื่องราวของพวกเขาสู

ผูชม เปนการนําชีวิตจริงมาแทรกระหวางการแสดง ทั้งหมดนี้คือการอธิบายใหเห็นวา แทจริงแลวสิ่งท่ี

เรียกวาการแสดงก็มีการนําความจริงของชีวิตเขามาเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอ และในขณะเดียวกันที่
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ดูเหมือนวาเปนการดําเนินชีวิตจริงแทจริงแลวมีการแทรกการแสดงเขาไว แตเปนการแสดงที่อยูในรูปของ

ความจริง เพราะฉะนั้นแนวทางของเบญจพรจึงชวยใหเราไดขยายมุมมองตอการมองปรากฏการณกรณี

เรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อใหไปไกลย่ิงกวาการมองศิลปะการแสดงบนเวที และเมื่อ

ผนวกกับแนวคิดของทานาเบ ก็ย่ิงทําใหผู วิจัยไดเห็นวาตัวของปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวในฐานะ

ศิลปะการแสดงผานสื่อนั้นมีอัตลักษณที่พิเศษและแตกตางจากศิลปะการแสดงประเภทอ่ืน เนื่องจาก

เวที (theatre) ของศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิต้ีนั้น เปนเวทีที่อาศัยสื่อ ในการทําหนาท่ีกรองสารไปสู

ผูชม ดังน้ันผูชมจึงมิไดรับรู ‘ความจริง’ โดยตรง แตรับรูจากกระบวนการของสื่อโทรทัศนที่ปลอยสาร

ออกมา การตีความหรือรับสารของผูชมศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิต้ีจึงมีความแตกตางจากกรณี  

การชมลิเกวิก ที่ผูชมสามารถชมในลักษณะ 180 องศา เพราะฉะนั้นความชอบหรือไมชอบของแตละ

บุคคลจึงมีเบ้ืองหลัง และมีปจจัยที่ทําใหรูสึกนึกคิดแตกตางกัน ประเด็นของผูชมเรียลลิต้ีโชวอาจมีความ

แตกตางจากงานวิจัยของเบญจพร เนื่องจากหลังจากที่ผูชมเรียลลิต้ีโชวชมการแสดงผานสื่อโทรทัศน

เสร็จสิ้นลง พวกเขาอาจจะไปเลือกพื้นท่ีจริง (reality space) ที่ไมใชพื้นที่เสมือนจริง (virtual space) ซึ่ง

เปนการพบกันในเวทีจริงอีกครั้งหน่ึง เปนเวทีจริงในลักษณะเดียวกับลิเกวิก ในกรณีดังกลาวอาจมีการดึง

ตัวตนของผูชมออกมา แตในขณะเดียวกันผูชมของเรียลลิต้ีโชวที่ไปดูการแสดงเวทีแบบลิเกวิกนั้นอาจมี

การเย่ียมบานเย่ียมครอบครัวกัน ลักษณะดังกลาวน้ัน แทจริงคือ การนําชีวิตจริงสวนตัวท่ีนอกจากบท

เขามารวมในการตัดสินใจวาพวกเขาจะเปนแฟนคลับจริงไดอยางไร ดังนั้นจึงเปนความแตกตางท่ี

สามารถพิจารณาไดโดยอาศัยมุมมองของเบญจพรเปนฐาน      

 จากการศึกษาแนวคิดในกลุมชุมชนจินตนาการ ในกรณีของเบน แอนเดอสัน ทําใหเห็นวาคนท่ีมี

ความแตกตางหลากหลายไดมารวมตัวกันอยางไร เพราะเหตุใด เหมือนกับรายการเรียลลิต้ีโชวที่ทําให

คนทั่วประเทศไดมารวมตัวกัน อยางไรก็ตาม ในกรณีของเรียลลิต้ีโชว ชุมชนจินตนาการที่เกิดขึ้นมีความ

ตางกับท่ีแอนเดอสันอธิบายในประเด็นเก่ียวกับ การเกิดของชุมชนเรียลลิต้ีโชวนั้นเกิดจากการที่ผูชม  

เ รี ยลลิ ต้ี ถู กกระ ตุ นและ เ ร าด วยสื่ ออ ยู ตลอดเวลา  จึ ง เ กิด เปนชุม ชนระ หว า ง จิ นตนาการ             

(Imagining Community) โดยมีฝายทุนเปนผูกระตุน และเราใหเกิดอารมณรวมในการคลั่งไคลศิลปน

หรือสินคาในรูปของนักแสดง รวมทั้งฝายทุนยังเราใหเกิดความตองการบริโภคอยางไมสิ้นสุด อยางไรก็

ตามในกรณีของชุมชนอันเกิดจากเรียลลิ ต้ีโชวนั้นไมอาจพิจารณาอยางขาดความลึกซึ้งไดวา              

ฝายนายทุนผูผลิต เปนผูเราเพียงฝายเดียว แตผูชมเรียลลิต้ีโชวอาจถูกเราโดยผูแสดงหรือครอบครัวของ
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ผูแสดง หรืออาจเกิดจากการปลุกเราระหวางผูชมกันเอง ดังนั้นจึงเปนคําถามสําคัญที่ควรศึกษาวาการ

เราอารมณผูชมใหมีความคลั่งไคล และเกิดความตองการบริโภคศิลปนอยูบนพื้นฐานของสิ่งใด  

 สําหรับในกรณีของเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชีย หรือ ปฏิบัติการลาฝนนี้ อาจมีลักษณะท่ี

คลายคลึงกับกับที่กลาวมาขางตน เพียงแตกระบวนการในการสรางชุมชนไดจัดกระทําผานการ

ถายทอดสดทางโทรทัศน  ดังท่ีไดอธิบายไวแลวถึงกระบวนการที่รายการถูกสรางขึ้นเพื่อใหผูเขาแขงขัน

มาอยูใน ‘บาน’  หลังหนึ่ง  และใหผูชมรายการติดตามเฝามองดวยความอยากรูอยากเห็น  และเกิด    

การพัฒนาความสัมพันธกับตัวละครหลักท่ีอยูในบาน จนผูบริโภคไดกลายมาเปน ‘แฟนประจํารายการ’ 

และรวมตัวกันสรางชุมชนในจินตนาการอีกรูปแบบหน่ึงขึ้น ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยาง

กวางขวาง อยางไรก็ตาม ปรากฏการณในรูปของเรียลลิต้ีโชว แมจะสามารถสรางใหผูชมมีจินตนาการ

รวมกัน  แตเปนอารมณรวมท่ีมีตอบุคคลที่เปนดารา หรือเปนผูแสดงที่ถูกติดตาม ชื่นชม สงสาร เห็นใจ

ในชะตาชีวิตของเขาวาจะสามารถผานอุปสรรคที่ถูกกําหนดไวไดหรือไม  ผูแสดงจะตัดสินใจอยางไร  

โดยที่ผูชมเองก็นําตัวเองเขาไปรวมกิจกรรมเหลานั้นดวย  หรือตัดสินวาดาราคนที่ตนติดตามชมน้ัน     

จะตัดสินใจถูกใจตนเองหรือไม   ความผูกพันและการมีความรูสึกรวมกันอยางน้ีมิไดนําไปสู            

‘ชุมชนรวมกันสรางความดี’   ดังในกรณีของชุมชนในจินตนาการของแอนเดอรสัน หรือในกรณีชุมชน จส. 

100 หรือแมกระท่ังชุมชนของของผูหญิงชื่อแกว แตเปนชุมชนของผูบริโภคที่มีจินตนาการในการบริโภค

สินคาร วมกับดารา หรือผู ท่ีตนชื่นชอบหรือ ท่ี เรียกวา  ‘ชุมชนจินตการในการบริ โภคสินคา ’        

(Imagining consuming community)  ที่เกิดจากความสัมพันธที่มีตอรายการเรียลลิต้ีโชว ไดกลายเปน

ปรากฏการณทางสังคมของไทยท่ีมีขนาดใหญและกลายเปนชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกครอบคลุมพื้นที่

ตางๆในสังคม ท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ       

 นอกจากน้ีหลังจากรายการปดฉากลงแลว อยางไรก็ตามชุมชนดังกลาวก็ยังมิไดสลายลงไป 

ตรงกันขามกลับกลายเปนชุมชนทางจินตนาการอยางตอเน่ือง ซึ่งความสัมพันธของชุมชนดังกลาวมี

ลักษณะของการอุปถัมภ เก้ือหนุนกันแบบครอบครัว ซึ่งเปนการผูกโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อเดิม

ของไทย ในระบบอุปถัมภที่เปนรากฐานสําคัญทางความคิด และจิตใจของคนไทย ‘นักลาฝน’ ซึ่งเปน   

ตัวละครสําคัญในบาน เมื่อออกจากบานแลวจะกลายเปนศิลปนที่ถูกประจุสัญญะ (signified) ขึ้นกับ

ประชาชนในชุมชนท่ีเฝามอง และเปนกลไกของทุนนิยมที่ทําใหศิลปนกลายเปนสินคา โดยในชวงของ

การแสดงหรือการนําเสนอรายการบานลาฝนอยูนั้น ตัวละครนักลาฝน ไดถูกประจุสัญญะหรือ



56 

 

ความหมาย ตลอดจนไดรับการตีตราวาเปนสินคาในโลกทุนนิยมประเภทตางๆ ความรูสึกผูกผันของผูชม

ไดกลายเปนความผูกผันแบบครอบครัวที่มิใชเปนครอบครัวเด่ียว แตเปนครอบครัวใหญท่ีกระจายอยูทั่ว

ประเทศ อยางไรก็ตามผูบริโภคก็มีทั้งประเภทที่นั่งอยูคนเดียวในบาน และเดินทางไปสนับสนุนกิจกรรม 

ที่จัดขึ้นภายนอก และดวยความเปนคนไทยที่อยูเหนือกฎเกณฑของสินคา จึงนําไปสูการสราง

ความสัมพันธในลักษณะอุปถัมภ ที่เอ้ือใหเกิดการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคกันหลังจากจบรายการ     

ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงประโยชนในเชิงการคาเปนหลัก นักลาฝนผูกลายเปนศิลปนหลังจากออกจากบานได

ทําหนาที่เปนสื่อในเชิง ‘มายาคติ’ ที่แมรายการจบสิ้นไปแลว ศิลปนจะทําสิ่งใดก็ตาม ผูบริโภคก็จะ

ติดตามและคอยบริโภคสินคาที่ไดรับการชี้นําตลอดไป       

 แนวคิดในกลุมที่ เก่ียวของกับชุมชนจินตนาการในบริบทบริโภคนิยมของสังคมไทย จึงมี

ความสําคัญท่ีอาจนํามาใชในการอธิบายกระบวนการสราง ‘ชุมชนจินตการ’ โดยมีศิลปะและสื่อเปน

องคประกอบท่ีสําคัญในการลําเลียงสารท่ีเก่ียวของกับลัทธิบริโภคนิยม  สําหรับสมาชิกของชุมชน    

จินตการเรียลลิต้ีโชวเมื่อไดมีความใกลชิดกับศิลปน นักรอง หรือนักแสดง จะมีความรูสึกวาศิลปนท่ีตน

ชื่นชอบน้ันเปนเสมือนบุคคลในครอบครัว และสมาชิกในชุมชนจะเกิดความตองการมีปฏิสัมพันธ

ยอนกลับไปหาศิลปน แตท้ังนี้กระบวนการเกิดปฏิสัมพันธดังกลาวน้ันเปนไปตามท่ีผูมีอํานาจในลัทธิ

บริโภคนิยมไดวางแผน หรือกําหนดไว โดยผานกิจกรรมบันเทิงตางๆที่ไดออกแบบไวแลวลวงหนา ชุมชน

จินตการท่ีเกิดขึ้นในบริบทบริโภคนิยมนี้จึงเปนแนวคิดท่ีสําคัญซึ่งมีความแตกตางจากแนวคิดทาง

สังคมศาสตรอ่ืนๆ เชน ชุมชนในจินตการผานระบบรัฐ เปนตน        

4.2 การศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม    

        จากการที่ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายการวิจัยในขอหน่ึงไววา เพื่อศึกษาศิลปะการแสดง  

ผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิต้ีโชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย ดังนั้นเพื่อใหการศึกษา

สามารถไปสูความมุงหมายดังกลาวได ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมมาใช

เปนหลักในการวิเคราะหโดยไดเลือกศึกษากลุมวรรณกรรมจากผูเชี่ยวชาญดานสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยาเพื่อใหเกิดมุมมอง และสามารถมองเห็นความสัมพันธในมิติที่เก่ียวของเพื่อนํามาใชในการ

ต้ังกรอบความคิดการวิจัยไดตอไป โดยการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม มี         

นักทฤษฎีและนักวิชาการทั้งในและตางประเทศไดแสดงทัศนะไวดังน้ี  
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คารล มารกซ (Karl Marx) นักทฤษฎีคนสําคัญของโลกที่เริ่มตนกลาวถึง ‘ทุนนิยม’ ซึ่งมี

ความสัมพันธกับการทําความเขาใจบริบทบริโภคนิยม มารกซไดแสดงมโนทัศนไวเก่ียวกับความตองการ 

(need) โดยไดกลาววา “ความตองการเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองการดํารงชีวิตจากวัตถุที่มีคุณคาทาง 

การใชสอย (use value)” กลาวคือ ในระบบทุนนิยม กรรมกรขายแรงงานของตนเองเพื่อแลกกับคาจาง

ในการผลิตสินคาเพื่อการดํารงชีพ การแลกคาจางดวยแรงงานน้ีคือ คุณคาทางการแลกเปลี่ยน 

(exchange value) ที่แรงงานและคาจางมีมูลคาเทียมกันในกระบวนการแลกเปลี่ยน เมื่อกรรมกรได

คาจาง เขายอมนําคาจางมาแลกซื้อสินคาอันเปนปจจัยในการดําเนินชีวิตตอไป สวนสินคานั้นมีมูลคา

จากแรงงานที่กระทําลงไปในขั้นตอนการผลิต มารกซยังอธิบายไวในหนังสือ Capital วาระบบทุนนิยม

เปนระบบของการผลิตสินคา ท่ีผูผลิตไมไดผลผลิตเพื่อตอบสนองความตองการ หากยังตองนํามา

แลกเปลี่ยน ดวยเหตุนี้ สินคาแตละชิ้นจึงประกอบไปดวยคุณคา 2 ประการ คือ คุณคาทางการใชสอย 

(use value) และคุณคาทางการแลกเปลี่ยน (exchange value) มารกซใหนิยามคุณคาทางการใชสอย

วาเปนคุณลักษณะโดยธรรมชาติของสินคาท่ีบงบอกใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ 

ในขณะท่ีคุณคาทางการแลกเปลี่ยนเปนเรื่องความพึงพอใจและดํารงอยูในทางสังคมของสินคา ฉะน้ัน

ความตองการอยางเปนธรรมชาติของมนุษยจึงตอบสนองไดเพียงพื้นฐานของการดํารงชีวิต ในขณะท่ี

ความพึงพอใจไดทําใหความตองการกลายเปนเน้ือหาทางสังคม     

 ในหนังสือ Grundrisse มารกซกลาวถึงความสามารถในการบริโภคยอมเปนปจจัยที่กอใหเกิด

ความตองการในสังคมทุนนิยม คําอธิบายดังกลาวทําใหเขาใจไดวา มารกซตองการแยกแยะความหมาย

ของความตองการทางสังคมออกจากความตองการโดยธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ กลาวคือ            

ความตองการทางสังคมจะเขามาแทนที่ความตองการตามธรรมชาติ เมื่อการบริโภคทําการผลิตซ้ํา        

ความตองการ อยางไรก็ตาม มารกซยังคงไมไดใหความหมายของมโนทัศนความตองการอยางกระจาง

ชัด เน่ืองจากการคลี่คลายตัวของความหมายกลับปรากฎอยูในระดับปฏิบัติการ (praxis) มากกวา

เนื้อหาเชิงทฤษฎีวาดวยความตองการ       

 มารกซใชมโนทัศน ‘ความตองการ’ เพื่อนิยามความหมายของกิจกรรมท่ีเกิดจากความพึงพอใจ

ตอสิ่งตอบสนองการดําเนินชีวิตและยังชีพ แตมารกซไมไดใหคํานิยามตอมโนทัศนอยางชัดเจน ดังน้ัน

เมื่อตองการเขาใจมโนทัศนเรื่องความตองการ อาจตองพิจารณาจากคําอธิบายของเขาเทานั้น สําหรับ

มารกซ ความพึงพอใจตอการตอบสนองตอความตองการจึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการบริโภค ดังนั้น 
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การบริโภคบนพื้นฐานมโนทัศนความตองการของมารกซทําใหเกิดการขับเคลื่อนระบบทุนนิยม

เชนเดียวกับการผลิต           

 ถาพิจารณาจากมุมมองของทฤษฎีมารกซิสม สถานะของ ‘การผลิตการบริโภค’ และความ

ตองการเปนเงื่อนไขใหวัฒนธรรมบริโภคกอตัวขึ้น เมื่อพลวัตของระบบทุนนิยมไดพัฒนาพลังการผลิต

ใหมๆ ขึ้นมาขับเคลื่อนวิถีการผลิตใหไกลเกินกวาทฤษฎีของมารกซิสตด้ังเดิมจะอธิบายสถานภาพ

ความสําคัญของการบริโภคไดตอไป ในขณะเดียวกัน ทฤษฎีมารกซิสตเองก็ประสบปญหาตอการอธิบาย

มิติทางวัฒนธรรมที่สลับซับซอนมากขึ้นตามพัฒนาการของระบบทุนนิยม ย่ิงไปกวาน้ันทฤษฎีมารกซิสต

ก็ไมสามารถจัดการตอการบริโภคและคุณคาทางการแลกเปลี่ยนระดับความตองการทางสังคม ดังน้ัน

นักทฤษฎีมารกซิสตสวนหน่ึงที่สนใจตอวัฒนธรรมจึงใหความสําคัญแกวัฒนธรรมบริโภคมากขึ้น 

เนื่องจากคุณลักษณะของวัฒนธรรมนี้ไดกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีของผูคนในยุคสมัยใหม (Marx. 1976

อางจาก เกษม เพ็ญภินันท)        

 ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสและเปนผูนําในการวิพากษ

สังคมบริโภคนิยมและเขาไดถกเถียงกับทฤษฎีของมารกซ โดยอธิบายวัฒนธรรมการบริโภคในสังคม

สมัยใหมวา การบริโภคในปจจุบันมิใชการบริโภคเพื่อสนองตอบความจําเปนขั้นพื้นฐาน หรือการใช

ประโยชนจากตัววัตถุสินคาอีกตอไป หากแตกลายเปนการบริโภคเชิงความหมาย หรือที่เรียกวา        

การบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of sign) สําหรับโบดริยารด สัญญะทําหนาที่เปนตัวแทนของ    

สิ่งอ่ืนที่ปฏิบัติหนาท่ีแทนสิ่งท่ีขาดหายไป ดังน้ันสิ่งของตางๆ ไมไดมีคุณคาในตัวเอง แตถูกกําหนดให

เปนสวนประกอบในการสรางบรรยากาศของระบบคุณคาระบบใดระบบหนึ่งที่ดํารงอยูมากมายในสังคม

ปจจุบัน คุณคาที่สัญญะสรางขึ้นนี้เองไดทําใหสิ่งของสามารถรวมเขาไปอยูในระบบหนึ่งๆ ได   

 นอกจากน้ีโบดริยารดยังอธิบายตอไปอีกวา ในสังคมแหงการบริโภคที่เต็มไปดวยการบริโภค

เชิงสัญญะนั้น ตัวสินคาไดถูกเปลี่ยนไปเปนสัญญะกอนที่จะถูกบริโภค การกลายเปนสัญญะของสินคา

กระทําไดหลากหลาย ท้ังการจัดวาง การกําหนดราคา การตกแตงสถานท่ีขาย การใสย่ีหอ การออกแบบ

หีบหอ และที่สําคัญการโฆษณาที่ประกอบดวยการใสรหัสตางๆ เขาไปมากมาย ซึ่งรหัสเหลานั้นตางมี

ลําดับชั้นท่ีจะมากําหนดและจัดระเบียบใหกับสินคา โดยเปนลําดับชั้นที่สอดคลองกับโครงสรางการจัด

ระเบียบทางชนชั้นของสังคม ดวยเหตุนี้ผูคนจึงรับรูตําแหนงของตนในโครงสรางทางสังคมจากลําดับชั้น

ของสินคาที่เขาตางบริโภคกันอยูทุกเมื่อเชื่อวันนั้นเอง      
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 ในทัศนะของโบดริยารด วัตถุสินคาในสังคมปจจุบันไมไดทําหนาที่เพียงตอบสนองความ

ตองการพื้นฐาน หรือเปนสินคาที่กอใหเกิดมูลคาแลกเปลี่ยนในตลาดเทานั้น แตสินคายังมีหนาที่ในโลก

ทางวัฒนธรรมและคุณคาเชิงสัญลักษณอีกดวย ลักษณะของสินคาในความคิดของโบดริยารด คือ 

 1) สินคาในแตละวัฒนธรรมมีรูปแบบเฉพาะท่ีแตกตางกันไป   

 2) คุณลักษณะท่ีแตกตางของผูคนในสังคมมีความสัมพันธกับสินคา โดยพวกเขาตางใชสินคา

เปนการแสดงออกถึงความตางทางวัฒนธรรม      

 3) กฎเกณฑทางวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดการเลือกบริโภคสินคาของมนุษย เชน กฎเกณฑทาง

ชนชั้น            

 ตามทัศนะของโบดริยารด เขาไมไดมองสินคาในฐานะที่มีหนาที่การใชสอย ห รื อ ห น า ท่ี เ ป น

มูลคาแลกเปลี่ยนในตลาดอยางที่มารกซเคยกลาวถึงเทานั้น แตเสนอวิธีการศึกษาการบริโภคในเชิง

ตรรกวิทยาซึ่งมีความหมายดังนี้         

 1) ตรรกวิทยาเชิงหนาท่ีของมูลคาใชสอย เปนตรรกะเชิงปฏิบัติของวัตถุ หรือตรรกะเชิง 

อรรถประโยชน ซึ่งก็คือ เครื่องมือเครื่องใช        

 2)  ตรรกวิทยาเชิงหนาที่ของมูลคาแลกเปลี่ยนเปนตรรกะเชิงเปรียบเทียบคาหรือตรรกะเชิง

ตลาด ซึ่งก็คือสินคา          

 3)  ตรรกวิทยาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ เปนตรรกวิทยาหลายความหมายหรือตรรกะเชิง

การให ซึ่งก็คือ สัญลักษณ         

 4)  ตรรกวิทยาเชิงคุณคาสัญญะ เปนตรรกะแหงความแตกตางหรือตรรกะเชิงฐานะในสังคม ซึ่ง

ก็คือ สัญญะ           

 โดยตรรกะทั้งสี่มีความสัมพันธกัน และมีความสําคัญแตกตางกันไปตามสภาพการณ           

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกลาวคือ คุณคาของสัญญะมีการแปรเปลี่ยนในรูปแบบตางๆ ตามยุคสมัย 

สังคมสมัยกอนใหความสําคัญกับคุณคาเชิงสัญลักษณ มากกวามูลคาใชสอยหรือมูลคาแลกเปลี่ยน ซึ่ง

เห็นไดจากการประกอบพิธีกรรมในสังคมชนเผา เมื่อระบบเศรษฐกิจพัฒนาไปสูระบบตลาด มูลคา

แลกเปลี่ยนไดถูกนํามาเปนมูลคาสําคัญ มูลคาใชสอยในตัวสินคาถูกลดลงกลายเปนมูลคาแลกเปลี่ยน 

ในสังคมสมัยใหมคุณคาเชิงสัญลักษณไดถูกเปลี่ยนกลับไปสูมูลคาใชสอย และมูลคาแลกเปลี่ยน หรือใน

สวนของพิธีกรรมสมัยใหม (modern ritual) ก็มีการแปรเปลี่ยนใหสิ่งที่มีมูลคาใชสอยหรือมูลคา
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แลกเปลี่ยนใหมีมูลคาเชิงสัญญะ        

 คุณคาเชิงสัญญะท่ีถูกทําใหมีบทบาทมากกวาคุณคาอ่ืนในพิธีกรรมสมัยใหม คือปรากฏการณ

ทางวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้นกับสินคา ผูบริโภค และวัฒนธรรมการบริโภค ในสังคมบริโภคนิยมปจจุบัน

จึงเปนการบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of sign) ที่สนองตอบความหมายบางอยางท่ีถูกสรางขึ้น 

และความตองการแตกตางจากผูอ่ืน ภาพของสังคมแหงการบริโภคของโบดริยารดเต็มไปดวยมนุษยที่

มอมเมาในสัญญะ ภายใตการมุงเนนและแสวงหาความตาง มนุษยจะอยูทามกลางระบบคุณคา

มากมายท่ีสรางสรรคคานิยมหลากหลายเปนสัญญะใหมนุษยบริโภค ลักษณะสําคัญของสังคมบริโภค  

ก็คือ สินคาสัญญะ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วผานความหมายใหมๆ ที่ถูกสรางขึ้นอยางเรงรีบ รวมทั้ง

แบบแผนการบริโภคสินคาสัญญะตางๆ จะเปนกลไกสําคัญในการธํารงรักษากฎเกณฑทางวัฒนธรรม 

สมาชิกในแตละกลุมวัฒนธรรมตางตองเรียนรู กฎเกณฑเหลานี้ผานทางสัญญะในวัฒนธรรมการบริโภค 

เพราะนอกจากสัญญะในตัวสินคาจะมีมากมายแลว ความตองการเชิงสัญญะยังถูกปรุงแตงขึ้นอีก คือ

เปนความตองการใชสินคาสัญญะนั้นเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม ยกระดับฐานะ มีเอกลักษณที่ตาง

จากคนอ่ืน หรือเพื่อมีความหมายทางสังคม  จากแนวคิดของโบดริยารดทําใหเห็นวาในปจจุบัน มนุษยใช

สินคาเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงความหมายบางอยางที่มนุษยสรางขึ้นมา ภายใตเงื่อนไข

หลากหลายทางสังคม (ศรินธร รัตนเจริญขจร. 2544: 8-11; อางอิงจาก Baudrillard. 1983.                   

For a Critique of the Political Economy of the Sign. pp. 63)     

 นอกเหนือจากโบดริยารดแลวยังมีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม แดเนียล มิลเลอร 

(Daniel Miller) ไดอธิบายไวถึงสัมพันธภาพระหวางมนุษยและวัตถุที่แวดลอมการดําเนินชีวิตในสังคม

สมัยใหมวาไดเปนสังเวียนอันดับแรกท่ีสําคัญ สําหรับการเกิดขึ้นมาของสัมพันธทางสังคมที่ครอบงําอยู

ในสังคมใหมท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลอันสมดุลกันระหวางวัตถุและการบริโภคที่มีปฏิสัมพันธกันในชวงปลาย

ศตวรรษที่แลว (Miller. 1987: 3)        

 สําหรับในประเทศไทย นักวิชาการคนสําคัญท่ีศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมบริโภค

นิยมที่มีบทบาท คือ เกษม เพ็ญภินันท นักวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนผูอธิบายไวใน

ตอนตนของบทความเรื่อง “สูพรมแดนความรูเรื่องวัฒนธรรมบริโภค : ความเปนปกติวิสัยของการบริโภค

วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน” วา การทําความเขาใจวัฒนธรรมบริโภคไมสามารถแยกขาดจากพัฒนาการ

ของระบบทุนนิยมและพลวัตทางสังคมในปจจุบันได ทั้งนี้เน่ืองจากระบบทุนนิยมไมสามารถธํารงรักษา
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ตัวเองได หากไมแปรสภาพผลผลิตใหเปนสินคา และกระตุนใหเกิดการบริโภคในรูปแบบตางๆ เกษมยัง

ไดกลาววาสาระสําคัญของวัฒนธรรมบริโภคอยูที่การทําใหการบริโภคแพรขยายไปยังทุกสวนของสังคม 

และแทรกซึมเขาไปในเรือนรางของกลไกตลาด       

 เกษมไดต้ังคําถามดวยวา อะไรคือมาตรวัดความเปนวัฒนธรรมบริโภค และไดถกเถียงวา     

การบริโภคนั้นมีความสําคัญเทาเทียมกับการผลิตในระบบทุนนิยม และผูคนในอดีตกับปจจุบัน           

ไมแตกตางกันในดานการดําเนินชีวิตดวยการบริโภคสินคาทั้งที่จําเปนและฟุมเฟอย นอกจากน้ี

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของระบบทุนนิยมยังชี้ใหเห็นวา การบริโภคนั้นผูกพันกับความมั่งค่ัง

มากกวาความพอเพียง เพราะความมั่งค่ังทําใหกลไกของระบบเศรษฐกิจ ตลาด สินคาขับเคลื่อนไปตาม

วงลอของการพาณิชย ย่ิงไปกวานั้น ความมั่งค่ังยังสามารถทําใหผูคนในชนชั้นกระฎมพีสามารถบมเพาะ

รสนิยม สรางธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมใหม และมรดกทางวัฒนธรรม การบริโภคยังทําให

เกิดการผลิตซ้ําของความสัมพันธทางการผลิต และผลักดันระบบทุนนิยมใหขยายตัวจากขอบเขตทาง

เศรษฐกิจสูปริมณฑลทางสังคมที่การบริโภคไดสรางรูปแบบในการดําเนินชีวิตในระบบทุนนิยม และ

แปรเปลี่ยนสังคมทุนนิยมใหกลายเปนสังคมบริโภค (เกษม เพ็ญภินันท. 2550: 3-6)   

 การทบทวนวรรณกรรมในกลุมของแนวคิดที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมขางตน เปนสวน

สําคัญที่ผูศึกษานํามาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณ และใชในการทาบมองโครงสรางของ

สังคมไทยในบริบทท่ีมีการบริโภคเปนศูนยกลางของการดํารงชีวิต คนสวนใหญในสังคมไทยปจจุบัน

ไดรับการหลอหลอมดวยแนวคิดบริโภคนิยม จนทําใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง และมี

ผลกระทบตอโครงสรางดานตางๆ การไดศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมจึงชวยให

สามารถเขาใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ัน และอาจนําไปสูการคิดในระดับลึกเพื่อมองไป

ยังสภาพของสังคมไทยในอนาคตขางหนาภายใตการบริโภคนิยมที่เปนรากฐานของสังคม   
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กรอบความคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย :  ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส

วัฒนธรรมบริโภคนิยม” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พรอมกับการสังเคราะหขอมูล 

แนวคิด และวิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยใน 4 กลุมขอมูลคือ 1) กลุมเอกสารและงานวิจัย       

ที่เก่ียวของกับเรียลลิต้ีโชว 2) กลุมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดเรื่องศิลปะการแสดงและ

สุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง 3) กลุมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องสื่อ การใชสื่อ 

และมายาคติกับสื่อ และ4) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดเรื่องชุมชน วัฒนธรรมบริโภคนิยม

และการทําสินคาใหเปนวัฒนธรรม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนกรอบความคิดในการวิจัยและอธิบาย

ปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยเปนภาพกรอบความคิดการวิจัย ดังนี้ 

   

 

  ภาพกรอบความคิดการวิจัย 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

              การวิจัยเรื่อง “เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแส

วัฒนธรรมบริโภคนิยม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ในการวิจัย กลุมประชากร วิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห

ประกอบภาพถายและผังโครงสรางวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้  

 

1. พื้นท่ีในการวิจัย  

  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพื้นที่ปฏิบัติงานสนาม และพื้นที่เพื่อการศึกษาคนควาเอกสารและ

ขอมูลที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1.1 พื้นที่ปฏิบัติงานสนาม ซึ่งพิจารณาในมิติความสัมพันธ แบงไดเปน 4 กลุม กลาวคือ  

1) สนามความสัมพันธในบริบทของศิลปะการแสดงผานสื่อ ศึกษาในพื้นท่ีถายทําและ

ผลิตรายการเรียลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ต้ังอยูท่ี True Visions Studio หมูบาน

แม็กโนเลีย บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ถนนศรีวารีนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

            2) สนามความสัมพันธในบริบทของบริโภคนิยม โดยศึกษา ณ เวทีวันประกาศผลการ  

ตัดสินผูชนะเลิศ และเปนวันแสดงคอนเสิรตใหญของรายการเรียลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชีย หรือ

ปฏิบัติการลาฝน ท่ีจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา (IMPACT Arena) ต้ังอยูพื้นที่ของเมืองทองธานี ในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

3) สนามความสัมพันธในบริบททางสังคม ศึกษาพื้นที่จัดกิจกรรมมินิคอนเสิรตและ

กิจกรรมคายศิลปนเอเอฟพบแฟนคลับ ทั้งในบริเวณกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด   

       4) สนามที่เก่ียวของกับงานวิจัยภายนอก ไดแก พื้นท่ีการคัดเลือกผูเขาแขงขันใน

รายการเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี  แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ที่จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร House RCA 

กรุงเทพมหานคร และโรงละครอักษรา คิง พาวเวอร คอมเพล็กซ ต้ังอยูที่ ถนนรางน้ํา เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 

 1.2  หนวยในการวิเคราะห (Unit of analysis)      

            ผูวิจัยเนนการวิเคราะหปรากฏการณเรียลลิต้ีโชว 2 สวนที่ตอเนื่องกันคือ   

            1) ปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) มุง

วิเคราะหกรณีวันประกาศผลการตัดสินผูชนะของรายการ                             

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�


            2) ปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ในรูปของ

กิจกรรมท่ีจัดขึ้นหลังจบรายการเรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชีย กรณี มินิคอนเสิรต และการจัดคาย

ศิลปนอ ตลอดจนกิจกรรมศิลปนเอเอฟพบแฟนคลับ เปนตน     

 ในการวิเคราะหครั้งน้ีผูวิจัยไดมองใหลุมลึกดวยการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม เนื่องจากผูวิจัยได

ถูกบรรจุเปนสวนหน่ึงของรายการดังกลาว ตามหนวยในการวิเคราะหในขอ 1) ผูวิจัยไดศึกษาเพื่อใหเห็น

พลวัตของรายการในเชิงภาพรวม ในขณะที่การวิเคราะหในหนวยวิเคราะหลักษณะที่ 2 ทําใหผูวิจัยได

เขาถึงขอมูลในระดับรายละเอียดตอไป 

2. กลุมประชากร 

ผูวิจัยจะแบงกลุมประชากรและกลุมตัวแทนที่ศึกษาโดยจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก  

         1) กลุมนายทุนและผูสนับสนุนรายการเรียลลิต้ีโชว       

             หมายถึง ผูลงทุนผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวเพื่อเปนรายการโทรทัศนโดยมีเปาหมาย

เพื่อใหผูชมบริโภคสินคาและการบริการ        

         2) กลุมศิลปนและผูปฏิบัติการในรายการเรียลลิต้ีโชว                                         

  หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติการในรายการเรียลลิต้ีโชวท้ังที่ปรากฏตัวผานสื่อและอยู

เบ้ืองหลังการผลิตรายการ ประกอบดวย ศิลปน ผูฝกสอน ผูผลิตรายการ ในกรณีของผูผลิตรายการ      

ที่สําคัญ คือ ผูควบคุมรายการ ผูควบคุมกลอง ผูตัดสลับภาพขณะออกอากาศ ผูตกแตงภาพเคลื่อนไหว 

ผูเผยแพรภาพออกอากาศ ฯลฯ         

         3) กลุมผูชม ผูสนับสนุนศิลปน และ กลุม ‘แฟนคลับ’     

  หมายถึง บุคคลที่รับชมรายการเรียลลิต้ีโชวทั้งที่ผานสื่อ และชมการแสดง ณ เวทีแสดง

คอนเสิรต โดยจําแนกตามบริบทของผูชมไดดังนี้       

  3.1) จําแนกตามบทบาททางสังคม บุคคลที่มีสภาพตางๆ กัน แตมารวมกลุมกันโดยมี

รายการเรียลลิต้ีโชวเปนศูนยกลางในการสรางปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน อาทิ เจาของกิจการ 

ขาราชการ พนักงานบริษัท พอคา แมคา พอบาน แมบาน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ   

             3.2) จําแนกตามบทบาทในการบริหารจัดการ บุคคลที่ทําหนาที่ตางๆในกลุม อาทิ        

ผูกอต้ังและบริหารแฟนคลับ ผูติดตอและประสาน งานสมาชิก (administrators) ผูควบคุมหองสนทนา

ในสื่ออินเทอรเนต (moderator) ผูเขียนขาวและลงขอความในสื่ออินเทอรเนตและสังคมออนไลน  

(social network) ชางภาพ ผูตกแตงภาพ ฯลฯ        



3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

               ดวยงานวิจัยเรื่องน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการศึกษาปรากฏการณที่สัมพันธกับ

ศิลปะการแสดง สื่อ และปฏิสัมพันธของผูคน สังคมและวัฒนธรรม ผูวิจัยจึงเนนการศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยการทํางานสนาม (field work studies) ณ พื้นที่การผลิตเรียลลิต้ีโชว กรณีรายการ  

อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ซึ่งเปนพื้นที่ในทางกายภาพ (physical space) พื้นท่ีทางสังคม        

(social space) และพื้นที่ทางความคิด (mental space) โดยรวบรวมจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน

จินตนาการของผูชมรายการและผูสนับสนุนศิลปน (fan club) โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ     

(key informants) อยางเปนทางการและไมเปนทางการ การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุ (auditory & visual medias) ทั้งน้ี การศึกษา

ภาคสนามของผูวิจัยมี 2 ระยะ คือ 1) ระยะการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเพื่อออกแบบและพัฒนาเคาโครง

วิทยานิพนธ และ 2) ระยะการทํางานวิจัยภายหลังการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กลาวคือ   

 

                ระยะท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพ่ือออกแบบการวิจัย                      

                ผูวิจัยไดลงพื้นที่การวิจัยเบ้ืองตน เพื่อพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ ต้ังแตเดือนเมษายน         

ป พ.ศ. 2552 ถึงเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2553 การเก็บขอมูลสําคัญในการออกแบบการวิจัย ในครั้งแรก

ผูวิจัยเขาไปในรายการเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ในฐานะผูฝกสอนนักแสดง 

(acting trainer) เพื่อเขารวมเปนสวนหน่ึงของการผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวดังกลาว ซึ่งมีจํานวนผูชมมาก

ที่สุดในประเทศ จากการเขารวมในครั้งนั้น ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจและต้ังคําถามวา เพราะเหตุใด

รายการเรียลลิต้ีจึงเปนปรากฏการณที่ดํารงอยูในสังคมไทย และเนื่องจาก กระบวนการ กลไกหรือกลวิธี

ใดที่ทําใหรายการดังกลาวมีพลังกับผูคน สังคมและวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงปจจุบัน เมื่อผูวิจัยได

ศึกษาในรายวิชาการวิจัยศิลปวัฒนธรรม และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ทําใหผูวิจัยสนใจใน

ปรากฏการณทางศิลปะที่มีปฏิสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง ศิลปะการแสดงผาน

สื่อกับการสะทอนสังคมและวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน  ซึ่งผูวิจัยพบวา เรียลลิต้ีโชวเปนตัวบททั้งทาง

ศิลปะการแสดง และทางสังคมวัฒนธรรมที่สามารถมองผานไดหลายบริบท โดยเฉพาะในบริบทบริโภค

นิยมท่ีกําลังแพรกระจายอยูทั่วโลกในปจจุบัน                          

                ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจัย โดยแบงเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 

1) กลุมแนวคิดท่ีเก่ียวของกับเรียลลิต้ีโชว 2) กลุมแนวคิดที่ เ ก่ียวของกับศิลปะการแสดงและ

สุนทรียศาสตรในศิลปะการแสดง 3) กลุมแนวคิดที่เก่ียวของกับสื่อ การใชสื่อและมายาคติกับสื่อ และ4) 

กลุมแนวคิดที่เก่ียวของกับชุมชนจินตนาการ และวัฒนธรรมบริโภคนิยม แนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัย

สามารถนํามาทาบมองปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวอยางเปนระบบ ภายใตมุมมองท่ีมีแนวคิดทฤษฎีเปน



ฐาน พรอมกับสามารถต้ังคําถามการวิจัยท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นได เรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ

จึงไดถูกผูวิจัยยกระดับความสนใจและกลายมาเปนสนามวิจัยระดับปริญญาเอก 

           จากนั้น ผูวิจัยไดเขาสนามรวมกับกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และไดพิจารณาปรากฏการณ

เรียลลิต้ีโชวใน 3 สวนหลัก คือ พื้นที่กายภาพ พื้นท่ีทางความคิด และพื้นที่ทางสังคม โดยศึกษาจาก

ประชากร 3 กลุมไดแก 1) กลุมนายทุนและผูสนับสนุนรายการเรียลลิต้ีโชว  2) กลุมบุคคลและ

ผูปฏิบัติงานในรายการเรียลลิต้ีโชว 3) กลุมผูชมและผูสนับสนุนศิลปนรายการเรียลลิต้ีโชว ผูวิจัยไดเริ่ม

มองและเก็บรวบรวมขอมูลภายใตกรอบมองปรากฏการณ ดานศิลปะการแสดง สื่อ และสังคม

วัฒนธรรม ในพื้นที่สนามอยางมีทิศทาง และพินิจปรากฏการณพรอมกับการพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ

เรื่อง “เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย : ภาพสะทอนศิลปะการแสดงผานสื่อในกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม” 

พรอมกันน้ัน ก็ไดเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญในเหตุการณท่ีเกิดขึ้นภายในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย 

(ปฏิบัติการลาฝน) และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับผูเขาแขงขัน (นักลาฝน) ในรายการดังกลาว และ           

ไดพัฒนาเปนเคาโครงของวิทยานิพนธเรื่องนี้  

 

ระยะท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูลในบริบทของการทํางานวิทยานิพนธ 

ระยะนี้  เปนชวงเวลาดําเนินการวิจัย ภายหลังจากสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  ผูวิจัยเก็บขอมูล

จากประชากรการวิจัย โดยเนนปฏิบัติการวิจัยสนาม ณ พื้นที่วิจัยทั้งในเขตพื้นที่การผลิตรายการอคาเดมี

แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) ผู วิจัยพยายามเขาถึงขอมูลทุกวิถีทางโดยใช  วิธีการหลัก คือ                

การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) 

การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การศึกษาจากเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ   ดังนี้ 

3.1 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม       

       การเก็บขอมูลสนาม ผูวิจัยใชการสังเกตเปนวิธีการหลักโดยสังเกตในปฏิบัติการลาฝนและ

ปรากฏการณอ่ืนที่เก่ียวของ จําแนกการสังเกตการณเปน 2 สวน คือ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

และไมมีสวนรวม กลาวคือ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยเขารวมในฐานะของผูสอนการแสดง 

หรื  acting trainer ในรายการเรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชีย หรือปฏิบัติการลาฝน นอกจากนี้ผูวิจัย

สังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยเขารวมในทุกกิจกรรมของรายการเรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชีย อาทิ 

การแสดงคอนเสิรตของผูเขาแขงขัน ผูถูกเรียกวานักลาฝน ทั้งที่เปนกิจกรรมในรายการท่ีถายทอดทาง

โทรทัศน และการแสดงคอนเสิรตที่จัดตอเน่ืองหลังจากจบรายการ รวมทั้งการออกคายการแสดงท่ีจัดขึ้น

โดยสมาชิกในกลุมผูสนับสนุน เปนตน        

    



สําหรับการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยเนนสังเกตกระบวนการในการผลิตรายการ 

และกิจกรรมที่เก่ียวของกับรายการเรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน) โดยเริ่มต้ังแต 

กระบวนการในการคัดเลือกผูเขาแขงขัน การถายทําและการนําเสนอกิจกรรมภายในบานลาฝน จนไปถึง

กระบวนการในการเผยแพรภาพไปสูผูชม นอกจากนี้ผูวิจัยเขาไปรวมงานอ่ืนๆ เพื่อหาความเก่ียวเนื่อง

สัมพันธระหวางบุคคลกับพื้นที่ ที่เก่ียวของกับรายการเรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการลาฝน)

 อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติการจริงของการทํางานสนามผูวิจัยไดบูรณาการใชทั้งสองกรณี

ผสมผสานกัน คือ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวมซึ่งแลวแตเงื่อนไขของสถานการณ 

 3.2 การสัมภาษณ          

             ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ 3 ลักษณะ โดยจําแนกผูใหสัมภาษณเปน 3 กลุม ในเชิงของกลุม

ความสัมพันธทางสังคม (social structure) คือ         

             1) การสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key informant interview)    

              ผูใหขอมูลท่ีเปน key informants ในงานวิจัยเรื่องนี้แบงเปน 3 กลุมซึ่งประกอบดวยกลุม

ที่หน่ึง กลุมนายทุนและผูสนับสนุนรายการเรียลลิต้ีโชว  กลุมที่สอง กลุมบุคคลและผูปฏิบัติงานใน

รายการเรียลลิต้ีโชว และกลุมที่สาม กลุมผูชม ผูสนับสนุนศิลปน และแฟนคลับ   

         2) การสัมภาษณแบบเปนทางการ (In-depth or Formal interview)     

                 บุคคลท่ีผูวิจัยสัมภาษณแบบเปนทางการ คือ กลุมที่นอกเหนือจากบุคคลที่เปนผูให

ขอมูลสําคัญ) แตอยูในสาขาอาชีพเดียวกัน และเปนตัวแทนบุคคลกลุมตางๆ ทั้ง 3 กลุมในขอ1) เพื่อให

ไดขอมูลที่หลากหลาย ครอบคลุม และลุมลึกย่ิงขึ้น ผูวิจัยจึงคัดเลือกตัวแทน (agency) ดังกลาวเพื่อ

สัมภาษณในขั้นตอนการทํางานสนาม        

             3) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview)     

                 ผูวิจัยใชกรณีการเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย ดวยการพูดคุยเสวนากับ

บุคคลทั่วไป ตามสถานที่ กาละและวาระตางๆ อยางไมจําเพาะเจาะจง เพื่อใหไดขอมูลประกอบ         

การวิเคราะห สังเคราะหในระนาบกวางจากผูคนตางๆ ในบริบทและสถานที่ที่หลากหลาย ประการ

สําคัญ การสัมภาษณแบบไมเปนทางการน้ี นํามาซึ่งกรณีของการไดรับทราบถึงบุคคลที่จะตอง

สัมภาษณในฐานะผูใหขอมูลสําคัญหรือ Key informants และแบบเปนทางการ ท่ียังไมไดถูกกําหนดไว

ในชวงระยะการออกแบบการวิจัย รวมทั้งเปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเปน

ทางการอีกวิธหีน่ึงดวย 



 3.3 การศึกษาจากเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ      

         การศึกษาขอมูลสวนน้ีเปนการศึกษาท่ีไมจํากัดพื้นท่ีสนาม ขึ้นอยูกับตําแหนงที่อยูของ

ขอมูลที่เก่ียวของกับวัตถุประสงค และบริบทของการวิจัย อยางไรก็ตาม พื้นท่ีหลักในการเก็บขอมูล คือ 

หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของโดยตรง หองสมุดหรือสํานักวิทยบริการท่ีสําคัญในประเทศไทย และขอมูล

จากอินเทอรเนต มีสาระหลักของกลุมขอมูลกลุมนี้ คือ ขอมูลดานพื้นท่ี ประวัติศาสตร กฎระเบียบ สถิติ 

ฯลฯ ขอมูลสื่อโสตทัศนภาพ ประกอบดวยขอมูลเสียง ขอมูลภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน รวมถึงภาพและ

ขอความท่ีปรากฏในสื่อออนไลน ท่ีเปนประโยชนตอการวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา

และการเก็บขอมูลจะดําเนินการเก็บเอกสารที่ เปนขอมูลจริง  ถายสําเนา การบันทึกภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว การเขียนหรือสําเนาซีดีรอม ฯลฯ โดยผูวิจัยใชวิธีการติดตอประสานงานอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการผานหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการ 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

               เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการทํางานสนาม และเครื่องมือ

บันทึกขอมูลโสตทัศนวัสดุ ดังน้ี 

             4.1 แบบสัมภาษณ     

                   แบบสัมภาษณจะเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล อยางไรก็ตาม ดวยงานวิจัย

เรื่องนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  แบบสัมภาษณจึงมีลักษณะของการกําหนดประเด็นสัมภาษณตาม

วัตถุประสงคการวิจัยและยืดหยุนไดตามบริบทและปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ ซึ่ง

อาจเกิดประเด็นใหมๆ หรือการเลือกพิจารณาสัมภาษณระดับลึกในบางประเด็นสําหรับผูใหสัมภาษณ

บางกลุม บางคน และบางสถานการณที่ผูวิจัยเห็นเหมาะสม    

                     นอกจากนี้ ผูวิจัยไดออกแบบแบบสัมภาษณขึ้นขณะปฏิบัติงานสนามอยางตอเนื่องและ

หลากหลายแบบ  แตไมวาจะเปนแบบสัมภาษณชุดใด ในสถานการณใด โครงสรางสวนหน่ึงของ      

แบบสัมภาษณจะเปนแบบปลายเปดเสมอ เพื่อสะดวกในการปรับแตงทิศทางและเพิ่มเติมประเด็นหลัก 

ประเด็นรอง และประเด็นปลีกยอยไดตามปรากฏการณงานสนามอยางยืดหยุน    

                   .กรณีการใชแบบสัมภาษณ   ผูวิจัยใชเพื่อทําความเขาใจประเด็นการสัมภาษณดวยตนเอง  

โดยไมแจกหรือใชแบบสัมภาษณตอหนาผูถูกสัมภาษณ นอกจากน้ีผูวิจัยใชแบบการสัมภาษณหลาย

แบบและสัมภาษณผูถูกสัมภาษณแตละคนหลายระยะ  ในขณะที่บางแบบสัมภาษณถูกใชเพียง 1 ครั้ง

สําหรับผูถูกสัมภาษณหลายๆ คน หรือใชหลายๆ ครั้งสําหรับผูถูกสัมภาษณคนเดียวกัน ซึ่งเปนไปตาม

บริบทของสถานการณ     

  



 4.2 แบบบันทึกการทํางานสนาม   

                    แบบบันทึกการทํางานสนาม เปนแบบบันทึกเพื่อการทํางานสนามสวนตัวมีโครงสรางหลัก 

คือ วัตถุประสงคการวิจัยและแผนการวิจัย (กิจกรรม/ชวงเวลา) ในสมุดบันทึกประกอบดวย รายนาม

บุคคลท่ีเก่ียวของ สถานที่อยู ที่ทํางาน/หมายเลขโทรศัพท/Email address การติดตอนัดหมาย          

แนวทางการสังเกต แนวทางการสัมภาษณ บันทึกขอมูลภาพถาย วางแผนการทํางาน กําหนดการ 

กําหนดจุดประสงคการทํางานในแตละวัน การทบทวนการทํางานในแตละวัน/สัปดาห/เดือนและชวง

ระยะของงาน หมายเหตุการทํางาน การบันทึกการติดตอนัดหมายและคาใชจาย   

                   . ผูวิจัยใชสมุดบันทึกการทํางานทุกวัน  เพื่อทบทวน ประเมินผล พิจารณากิจกรรมที่จะ

เกิดข้ึนในวัน/สัปดาห/เดือนถัดไปซึ่งจะไดวางแผนอยางตอเน่ืองตอไป  สมุดบันทึกการทํางานจะถูกใช

ควบคูไปกับการจดบันทึกละเอียดในกระดาษบันทึกขอมูลแตละดาน  พรอมการระบุแหลงอางอิง  และ

จะเก็บไวในแฟมเอกสารขอมูลวิจัยอยางเปนหมวดหมู  

             4.3. เครื่องมือบันทึกขอมูลโสตทัศนวัสดุ    

                   . เครื่องมือสื่อโสตทัศนวัสดุ คือ กลองถายภาพนิ่ง กลองถายภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง

และเคร่ืองบันทึกเสียง ใชสําหรับการเก็บขอมูลโสตทัศนวัสดุทั่วไป  ความเขมขนในการเก็บขอมูลดวย

เครื่องบันทึกโสตทัศนวัสดุจะอยูในชวงการเก็บขอมูลปฏิบัติการ เพื่อท่ีจะไดนําขอมูลดังกลาว             

มาวิเคราะหไดอยางถ่ีถวนในชวงของการวิเคราะหขอมูลวิจัย   

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

             ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด 

ทฤษฎีที่ไดทําการศึกษาและนําเสนอไวในบทที่ 2 ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณมี การวิเคราะห

ระหวางการสัมภาษณและภายหลังการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายและเพียงพอตอ

การถอดรหัสในแตละประเด็นของคําถามการวิจัย 

6. การนําเสนอผลการวิจัย 

          ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห ประกอบภาพถายจากพื้นที่

ภาคสนาม โดยเรียบเรียงและนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

 

 



70 

 

บทที่ 4 

 เรียลลิต้ีโชว : ความเปนศิลปะการแสดงผานส่ือและคุณคาทางสุนทรียภาพ  

บทนี้ ผูวิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและคําถามการวิจัยขอที่ 1 คือ การศึกษาศิลปะการแสดง

ผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิต้ีโชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย และตอบคําถามใน

ประเด็นเรียลลิต้ีโชว มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มีลักษณะรวม และ/หรือแตกตางจาก

ศิลปะการแสดงประเภทอ่ืนอยางไร และคุณคาทางสุนทรียภาพของเรียลลิต้ีโชวมีปจจัยใดเปนตัวกําหนด

คุณคา ทั้งน้ีผูวิจัยขอจําแนกขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะหไวเปนประเด็นการศึกษาตามลําดับดังนี้  

 1. เรียลลิต้ีโชวกับความเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ      

 2. ธรรมชาติของเรียลลิต้ีโชว        

 3. เรียลลิต้ีโชว : ความจริงหรือศิลปะการแสดง       

 4. รูปแบบที่หลายหลายของเรียลลิต้ีโชวกับความเปนศิลปะแหงการสะทอนภาพชีวิตมุนษย 

 5. คุณคาทางสุนทรียภาพของเรียลลิต้ีโชว       

1. เรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ     

 ‘เรียลลิต้ีโชว’ ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูนําในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ต้ังแตป ค.ศ.1948 ในรายการโทรทัศนชื่อ “Alan Funt’s Candid Camera” ต้ังชื่อตามนามของผูผลิต

รายการ คือ อลันด ฟนท (Alan Funt) ที่เปนผูริเริ่มผลิตรายการดวย ‘การสรางสถานการณพิเศษ’ ใหผูคน

ที่ผานไปมาไดปะทะกับสถานการณตางๆ โดยได แอบบันทึกภาพและเสียงดวยกลองถายภาพ

เคลื่อนไหว อันเปนปฏิกิริยาของ ‘คนกับสถานการณ’ ขางตน โดยที่ไมใหผูถูกถายทํารูตัว  กอนที่จะนํา

ภาพไปออกอากาศทางโทรทัศนในลําดับตอไป ภาพเหตุการณปฏิกิริยาของคนจากการแอบบันทึกภาพ

ดังกลาว จึงไดถูกสงผานสื่อโทรทัศนไปยังผูชมรายการทั่วประเทศ ในฐานะ ‘Reality Show’ หรือ        

‘การโชวความเปนจริง’ ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูชมอยางสูงย่ิง  สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ จากการ

กระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาและธุรกิจของบริษัทผูสนับสนุนรายการ  ความสําเร็จอยางคาดไมถึงของ

ฟนท ทําใหรายการเรียลลิต้ีโชว ไดถูกนําไปดัดแปลง  และพัฒนาเปนรายการโทรทัศน ท่ีมีลักษณะของ

การ ‘นําเสนอความเปนจริงผานสื่อ’ รายการตางๆ  เพื่อสรางแรงดึงดูดผูบริโภคสินคาและบริการท้ังใน

สหรัฐอเมริกาและประเทศทุนนิยมอ่ืนๆ ท่ัวโลกอยางรวดเร็วและแพรหลาย    
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 อิทธิพลของเรียลลิต้ีโชวกอใหเกิดคําถามและขอถกเถียงในแวดวงวิชาการทั่วโลกวา แทจริงแลว      

เรียลลิต้ีโชวมีธรรมชาติเปนเชนไร และเรียลลิต้ีโชวเปนศิลปะการแสดงหรือเปนเพียงการบันทึกความจริง 

ประเด็นดังกลาวนี้เปนขอโตแยงกันอยางกวางขวางในหมูนักวิชาการในหลายแวดวงอาทิ วงการสื่อ 

ภาพยนตรและศิลปะการแสดง จากคําถามสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงไดศึกษาและสํารวจธรรมชาติของ

เรียลลิต้ีโชว ตลอดจนศึกษาคุณลักษณะของความเปนศิลปะการแสดง โดยนําแนวคิดทฤษฎีดาน

ศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตรและการละครนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะหความเปน

ศิลปะการแสดงของเรียลลิต้ีโชว โดยไดผลการวิจัยดังนี้ 

2. ธรรมชาติของเรียลลิตี้โชว       

 นักวิชาการดานสื่อมวลชน ภาพยนตร ศิลปะและสังคมวัฒนธรรม ไดพยายามอธิบายและใหคํา

จํากัดความสิ่งท่ีเรียกวา ‘เรียลลิต้ีโชว’ ไว หลายทาน อาทิ ริชารด คิลบอรน (Richard Kilborn) นักผลิต

รายการเรียลลิต้ีโชว ผูมีชื่อเสียงแหงสหรัฐอเมริกา อธิบายความหมายของ “Reality TV” วาเปนรายการ

โทรทัศนที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณในชีวิตประจําวัน ทั้งสวนบุคคลและกลุมคนอยางรวดเร็ว ดวย

อุปกรณกลองวีดีโอที่มีนํ้าหนักเบา  โดยพยายามทําใหเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  ผาน

รูปแบบ และเรื่องราวท่ีหลากหลาย  การรวมกันของปจจัยที่เหมาะสม  รวมทั้งมีวิธีการตัดตอใหเปน

รายการที่นาดึงดูดตอผูชมเปาหมายของรายการและสามารถทําใหผูชมเชื่อวา เหตุการณที่ถูกบันทึกและ

นําเสนอ คือ “ความเปนจริง” หรือ ‘Reality’ (Kilborn.1994: 423)      

 สวนศาสตราจารยโจนาธาน บิกเนลล ผูเชี่ยวชาญดานสื่อโทรทัศนและภาพยนตรศึกษาแหง

มหาวิทยาลัยรีดด้ิง ประเทศสหราชอาณาจักรใหคํานิยามเรียลลิต้ีโชวไวอยางสั้นๆวา “เปนรายการ

โทรทัศนที่ใหความสําคัญกับพฤติกรรมท่ีไมมีการเขียนบทของบุคคลธรรมดา” (Bignell. 2004 : 184) 

ในขณะที่  แอนเ น็ทท  ฮิลล  (Annette Hill) ศาสตราจารยด านสื่ อและผู ชมสื่ อโทรทัศน                      

(media audiences) จากสถาบันวิจัยดานการสื่อสารและสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยเวสตมินสเตอร 

(Westminster University) แหงสหราชอาณาจักร ไดนิยามรายการเรียลลิต้ีโชวไววา  เปนรายการ

โทรทัศนที่มีลักษณะและเทคนิคการนําเสนอแตกตางไปจากรายการทั่วไป  โดยมีรูปแบบยอยที่

หลากหลาย แตทุกรายการตางมีลักษณะรวมที่สําคัญคือ การนําเสนอ  “ความจริง คนจริง และเรื่องจริง” 

(Hill. 2000) 
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 จากความคิดเห็นของนักวิชาการและผูรูในแวดวงบันเทิงและอุตสาหกรรมโทรทัศน รวมทั้ง

ประสบการณในการที่ผูวิจัยไดลงสนามการศึกษา ทําใหสามารถมองเห็นไดวา สิ่งท่ีเรียกวาเรียลลิต้ีโชว

นั้น หมายถึง รายการโทรทัศนท่ีแสดงเรื่องราวของบุคคลธรรมดาผานเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย

โดยมีวัตถุประสงคใหผูชมเขาใจและยอมรับวาสิ่งที่ตนไดรับชมน้ันคือ ‘ความจริง’ เฉกเชนความจริงใน

ชีวิตประจําวัน นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาเรียลลิต้ีโชวทุกรายการตางมีองคประกอบสําคัญ คือ   

1) เปนรายการที่มีการบันทึกเหตุการณและพฤติกรรมของบุคคลดวยกลองถายภาพเคลื่อนไหวและ

ถายทอดภาพผานสื่อโทรทัศน 2) บุคคลผูแสดงพฤติกรรมในรายการเปนบุคคล ‘จริง’ ที่ถูกคัดเลือกมา

จากสวนตางๆ ของสังคม เพื่อแสดงใหเห็นวาบุคคลเหลานี้มิใชนักแสดงอาชีพ หรือมีสภาพที่เรียกวา 

“nonactors” 3) การแสดงออกของบุคคลในรายการเรียลลิต้ีโชวเปนการแสดงพฤติกรรมตามความรูสึก

นึกคิดของแตละบุคคลโดยมิไดมี ‘บท’ ที่กําหนดใหเห็นชัดเจนวาตองแสดงเปนตัวละครหรือบุคคลอ่ืน ซึ่ง

เปนลักษณะของการแสดงประเภทที่ถูกเรียกวา “nonscripted” 4) เรื่องราวในรายการเกิดขึ้นจากการ 

‘สรางสถานการณที่ไมปกติธรรมดา’ หรือเรียกวา “extraordinary situation”   โดยทีมงานผูผลิตรายการ 

5) การสรางสถานการณที่ไมปกติธรรมดาในรายการตองนําไปสูนาฏการณหรือการแสดงออกทาง

อารมณที่ไมแนชัด (dramatic uncertainty) ของบุคคลผูแสดงในรายการ 6) ขนบของการชมรายการเปน

ลักษณะของการ ‘ถํ้ามอง’ (voyeurism) คลายกับการไปแอบดู หรือสอดสอง จับจองพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืนโดยท่ีเขาไมรูตัว และ7) รายการเรียลลิต้ีโชวทุกรายการจะตองใหความบันเทิงกับผูชม  

 องคประกอบของเรียลลิต้ีโชวที่ไดอธิบายไวขางตน แสดงใหเห็นวาธรรมชาติของเรียลลิต้ีโชวมี

ความแตกตางจากรายการโทรทัศนประเภทอ่ืนที่อยูในกลุมของการนําเสนอความจริง ไมวาจะเปน

รายการขาว สารคดี หรือการใหขอมูลความจริงที่เปนทางการในลักษณะของการประกาศ เน่ืองจาก

ความเปนเรียลลิต้ีโชวแวดลอมไปดวยคติ ความเชื่อ มายา และแบบอยางของการใชชีวิต ซึ่งอาจเรียกวา

เปนการศึกษาความเปนธรรมชาติของมนุษย และนํามาถายทอดผานสื่อ นอกจากนี้รูปแบบของ        

เรียลลิต้ีโชวท่ีไดนําเสนอและมีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปจจุบันมีความหลากหลาย ยังไดแสดงใหเห็น

ถึงธรรมชาติอีกประการหนึ่ง ซึ่งเปนความแตกตางที่สําคัญระหวางเรียลลิต้ีโชวกับรายการโทรทัศน

ประเภทอ่ืนคือสิ่งที่เรียกวาเรียลลิต้ีโชวได ‘สรางความบันเทิงเก่ียวกับความจริง’ (entertaining real) 

ใหกับมวลชนผูบริโภค  
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3. เรียลลิตี้โชว : ความจริงหรือศิลปะการแสดง      

 “ศิลปะการแสดง” เปนคําท่ีใชเทียบคําในภาษาอังกฤษวา Performing Arts หมายถึง ศิลปะที่

เก่ียวของกับการแสดง ซึ่งเปนไดทั้งแบบด้ังเดิมหรือประยุกต ไดแก การละคร การดนตรี และการแสดง

พื้นบาน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีผูใหคําจํากัดความของคําวาศิลปะการแสดงอีกหลายรูปแบบ 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 ที่ตีพิมพผลงานท่ีมีชื่อเสียงคือ Living Theatre ซึ่งตีพิมพครั้งแรกใน

ป 1983 นักวิชาการทั้งสองไดเริ่มตนการอธิบายความคิดของตน ดวยการชี้ใหเห็นวาศิลปะการแสดง เปน

ศิลปะที่มีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษแตกตางจากศิลปะประเภทอ่ืนๆ กลาวคือ ศิลปะการแสดงมี

ความสัมพันธทั้งกับเวลาและพื้นท่ี และยังเปน ‘ศิลปะรวม’ (collaborative art) ที่รวมเอาศิลปะทุกแขนง

เขาไวดวยกัน  จึงเปนศิลปะท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ ที่ตองเคลื่อนสูบริบทของเวลา นอกจากนี้ยังเปนศิลปะท่ี

เรียกรองใหตองมีการ ‘ตีความ’ ในขณะเดียวกับที่มีการสรางสรรค เชน กรณีกระบวนการทางดานการ

ละคร มีจุดเริ่มตนจากผูเขียนบทละคร และเกิดเปนการแสดงเมื่อนักแสดงนําบทมาแสดง ท้ังน้ีนักแสดง

ดังกลาวจําเปนตองมีการตีความหรือทําความเขาใจบทเพื่อสามารถที่จะสื่อสารไดตรงเจตนารมณของ     

ผูกํากับการแสดงซึ่งดูเหมือนจะเปนผูสรางสรรคงานละคร แตในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูตีความหมายบท

จากผูเขียนกอนจะนํามาสรางสรรคในรูปของละคร  คุณลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับศิลปะประเภทดนตรี

ดวยเชนกัน ในกรณีของปฏิสัมพันธระหวางผูประพันธเพลงและนักดนตรี หรือในกรณีของผูออกแบบ     

ทาเตนและนักเตน เปนตน บุคคลท่ีเก่ียวของกับการสรางงานศิลปะการแสดงทุกประเภทลวนตอง

เก่ียวของกับการทําหนาที่ตีความหมายในกระบวนการทํางานสรางสรรคทั้งสิ้น  
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 คุณลักษณะรวมอีกประการหนึ่งของศิลปะการแสดงคือ เปนศิลปะท่ีเรียกรองใหตองมี ‘ผูชม’ 

เพราะการแสดงที่ปราศจากผูชมนั้น ไมอาจถือเปนการแสดงที่สมบูรณได เนื่องจากหัวใจสําคัญของ     

การแสดงคือ ปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางนักแสดงกับผูชม การแสดงใดๆ ก็ตามจะมีความหมายและ

คุณคาหรือไมน้ันขึ้นอยูกับปฏิกิริยาและการแสดงออกของผูชม จากปรากฏการณทางประวัติศาสตรจะ

พบวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของศิลปะการแสดงในหลายกรณีลวนเกิดจากผูชมเปนผูกําหนด  

การปฏิเสธหรือสนับสนุนท่ีจะรับชมการแสดงมีผลตอการสรางงาน และเชื่อมโยงไปถึงการกําหนดรูปแบบ

ใหกับตัวศิลปะ ดังน้ันพลังของผูชมจึงเปนพลังที่ย่ิงใหญที่มีผลตอการกําหนดใหศิลปะการแสดงดํารงอยู 

และเปนแรงผลักดันใหศิลปะการแสดงมีพลวัตและไมสูญหายไปจากสังคมมนุษย (Wilson; & Goldfarb. 

2002: 9-10)          

 สดใส พันธุมโกมล ศิลปนแหงชาติและนักวิชาการดานศิลปะการแสดงคนสําคัญของไทยได

อธิบายไววา “ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะท่ีเกิดขึ้นจากการนําภาพจากประสบการณและจินตนาการของ

มนุษยมาผูกเปนเรื่อง และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผูแสดงเปนผูสื่อความหมายและ

เรื่องราวตอผูชม” (สดใส พันธุมโกมล. 2524)      

 จากคําอธิบายของนักปราชญและนักวิชาการขางตน ทําใหเขาใจไดวาศิลปะการแสดง

เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือท่ีมนุษยใชเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ ความรูสึก ความคิดของตน 

เพื่อถายทอดใหบุคคลอ่ืนไดเขาใจรับรูถึงสิ่งท่ีตนตองการจะแสดงออก การแสดงถือเปนศิลปะของ      

การสื่อสารที่ปรากฏภาพเปนรูปธรรม ซึ่งผูชมรับรูและเขาใจไดงายโดยไมยุงยากในการตีความ สวน

อารมณความรูสึกแมจะอยูในรูปลักษณะที่เปนนามธรรมก็จริง แตผูชมทั่วๆ ไปสื่อสัมผัสไดโดยตรงจากผู

แสดง            

 เมื่อพิจารณาความหมายของศิลปะการแสดง ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหปรากฏการณเรียลลิต้ีโชว 

ทําใหพบวา ธรรมชาติของเรียลลิต้ีโชวมีมิติท่ีแสดงใหเห็นลักษณะของความเปนศิลปะการแสดงมากกวา

การนําเสนอความจริงโดยธรรมชาติเฉกเชนที่นักคิดและนักวิชาการดานศิลปะไดอธิบายไว เน่ืองจาก

เรียลลิต้ีโชวไดทําหนาที่นําเสนอภาพและเรื่องราวของมนุษย รวมท้ังสื่อสารผานภาพเคลื่อนไหว การ

กระทําและคําพูด ตลอดจนถายทอดความคิดและจินตนาการ ความปรารถนาในจิตใจของมนุษยแตละ

สวนในสังคม ใหมนุษยผูอ่ืนไดรับรู โดยท้ังน้ีผูแสดงในกรณีเรียลลิต้ีโชวกาวไปไกลกวาสิ่งที่อริสโตเติลได

อธิบายไวในประเด็นเรื่องการเลียนแบบธรรมชาติ นักแสดงเรียลลิต้ีโชวนั้นมิไดลอกเลียนหรือแสดง
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บทบาทในการเปนบุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน แตไดแสดงออกและถายทอดถึงความเปนตัวตนในฐานะหรือ

บทบาทของความเปนมนุษย ที่มีอารมณ ความรูสึก ชีวิตและจิตใจ ซึ่งการแสดงออกดังกลาวไดสราง

ประสบการณและการรับรูใหกับผูชมจํานวนมหาศาลไดเชนเดียวกับศิลปะการแสดงประเภทอ่ืน 

นอกจากน้ีเรียลลิต้ีโชวยังเปนศิลปะการแสดงที่อยูบนฐานความเชื่อที่วา มนุษยทุกคนลวนทําหนาที่หรือ

มีความสามารถในการเปนผูแสดงหรือเปนตัวละครในโลกที่เต็มไปดวยเรื่องราวหรือเหตุการณที่ไม

คาดคิดได ซึ่งความสนุกสนานเพลิดเพลินในการชม    เรียลลิต้ีโชวนั้นอยูที่การไดเห็นนักแสดงมีปฏิกิริยา

และแสดงอารมณความรูสึกจริงของตนออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุนเรา นอกจากความสนุกเพลิดเพลินผูชมซึ่ง

เปนมวลชนยังไดรวมรับรูและเรียนรูถึงเรื่องราวของความเปนมนุษยและวิธีการเผชิญอุปสรรคปญหา

ตางๆ ซึ่งประสบการณจากการชมทําใหตอบสนองความตองการของมนุษยใน 3 ระดับคือ ระดับอารมณ 

สมองและจิตใจ ดังนั้นเรียลลิต้ีโชวจึงถือไดวาเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

สื่อสารและสรางประสบการณรวมใหกับมนุษยชาติในทุกแงมุม  

 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของเรียลลิตี้โชวกับศิลปะการแสดงแขนงละครและ

ภาพยนตร            

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพื่อหาคําตอบในประเด็นคําถามเก่ียวกับรายการเรียลลิต้ีโชวในฐานะ

ศิลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิลปะ (art style) ที่มีลักษณะรวม และ/หรือแตกตางจาก

ศิลปะการแสดงประเภทอ่ืนอยางไร โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของความเปน

ศิลปะการแสดงของ   เรียลลิต้ีโชวกับศิลปะการแสดง 2 แขนงไดแก ศิลปะการละครและภาพยนตรโดย

นําแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการดานศิลปะการแสดงและภาพยนตรมาใชวิเคราะหดังน้ี 

 เรียลลิตี้โชวกับศิลปะการแสดงแขนงละคร      

   วิลสันและโกลดฟารบ นักวิชาการดานศิลปะการละครไดอธิบายไววา การละครเปนศิลปะซึ่ง

ประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญไดแก 1) ผูแสดง 2) ผูชม 3) ผูกํากับการแสดง 4) พื้นท่ี                  

5) การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และเสียง และ6) บท หมายรวมถึง จุดเนน วัตถุประสงค ทัศนคติ นาฏ

การณในดานโครงสรางและตัวละคร วิลสันและโกลดฟารบไดอธิบายขยายความไววา ศิลปะการละครจะ

เกิดขึ้นไมไดถาปราศจากองคประกอบที่กลาวมาขางตน เก่ียวกับองคประกอบแรกคือ ผูแสดง นั้น 

นักวิชาการทั้งสองไดแสดงทัศนะวา องคประกอบที่จําเปนที่สุดของละครคือ การแสดง บุคคลที่นําเสนอ

ความเปนตัวละครตางๆ  ผานกระทําที่มีนาฏการณทางอารมณ ถูกเรียกวา ‘นักแสดง’ ซึ่งหมายถึงผูที่ยืน

อยูตอหนาผูชมและแสดงเปนตัวละคร ดวยการพูดและเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีนําพาไปสูภาพของความ

เปนตัวละคร ณ ชวงเวลาท่ีบุคคลผูหน่ึงไดกลายเปนตัวละคร และผูชมยอมรับในภาวะนั้นเปนชวงเวลาที่
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วิลสันและโกลดฟารบเรียกชวงเวลาดังกลาววา ชวงเวลาแหง ‘มนตขลัง’ ของการละครไดเริ่มตนขึ้น 

 ตัวละครอาจเปนบุคคลในประวัติศาสตร หรือในจินตนาการ หรือแมแตการแสดงออกซึ่งความเปน

ตัวตนของผูแสดง ซึ่งผูชมยอมรับวาสิ่งที่ถายทอดออกมานั้นคือ ความเปนตัวละคร มิใชนักแสดงท่ีกําลัง

พูดอยู  การแสดงน้ันเรียกรองการยอมรับ รวมถึงพรสวรรคที่ติดมาแตกําเนิด สติสัมปชัญญะและการสั่ง

การ โดยจําเปนตองแสดงออกมาใหเห็นกอนสิ่งอ่ืน และยังตองแสดงความสามารถท่ีมีอยูภายในเพื่อสราง

ความเชื่อเก่ียวกับตัวละครที่แสดง ในการแสดงยังจําเปนตองมีทักษะและความชํานาญ นักแสดงจึงเปนผู

ที่ตองเรียนรูที่จะใชท้ังเสียงและรางกายดวยความยืดหยุนและสามารถควบคุมได นอกเหนือจากน้ี

นักแสดงตองสามารถสรางความเชื่อ หรือความจริงทางอารมณเก่ียวกับตัวละครท่ีตนแสดงเพื่อใหผูชม

เชื่อถือวานักแสดงคิดและรูสึกเชนเดียวกับตัวละคร          

  องคประกอบสําคัญประการท่ี 2 ของศิลปะการแสดงละครคือ ‘ผูชม’ วิลสันและโกลดฟารบได

อธิบายไววา สิ่งสําคัญที่เปนหัวใจหลักของศิลปะการแสดงทุกประเภทคือ ปฏิสัมพันธระหวางนักแสดงกับ

ผูชม  ถาในศิลปะการแสดงทุกประเภทไมวาจะเปนละคร นาฎศิลป หรือดนตรี ไมเกิดปฏิสัมพันธดังกลาว     

การแสดงนั้นๆ ก็ไมอาจเรียกวาเปนศิลปะที่สมบูรณได ในศิลปะการแสดงทุกประเภทนั้น ณ ขณะที่มีการ

แสดงเกิดขึ้นสามารถเปรียบชวงเวลาดังกลาวนั้นไดกับการเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟา ที่ประจุบวกและลบตอง

มาบรรจบกัน วงจรไฟฟาจึงเริ่มทํางาน ในทางการละคร นักแสดงจึงเปนเสมือนประจุดานหนึ่ง สวนผูชมก็

เปนประจุอีกดานหนึ่งที่ตองเติมเต็มปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน นอกจากหนาที่ของการเปนผูชม ท่ีมีสวน

รวมกับประสบการณในการมองเหตุการณละครที่ปรากฎอยูเบ้ืองหนาแลวยัง ผูชมยังถือเปนองคประกอบ

สําคัญในดานของการ ‘วิจารณ’ ที่มีสวนในการตัดสิน และสนับสนุนขอมูลที่เก่ียวของกับการแสดงไมวาจะ

เปนขอมูลที่เก่ียวกับผูเขียนบท ตัวบท ประวัติศาสตร หรืออ่ืนๆ การวิจารณของผูชมเปนสวนสําคัญท่ีทําให

ศิลปะการแสดงนั้นๆ มีความหมาย                

  องคประกอบสําคัญประการท่ี 3 ในศิลปะการแสดงละครคือ ‘ผูกํากับ’ วิลสันและโกลดฟารบ 

กลาววา ผูกํากับการแสดงถือเปนหัวใจของการผลิตงานละคร เพราะเปนผูทําหนาที่ใหการทํางานผลิต

ละครเกิดความสมบูรณในทุกองคประกอบ ผูกํากับการแสดงมีหนาที่ซอมการแสดงใหกับนักแสดง เพื่อให

การกระทําหรือพฤติกรรมของนักแสดงถูกตอง เหมาะสม และนาสนใจ รวมท้ังตรงกับสิ่งท่ีตีความไวกับบท 

ผูกํากับจึงเปนผูที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําตางๆของนักแสดงและบุคคลทุกฝายในการทํางานดาน

ศิลปะการแสดงละคร          

    องคประกอบสําคัญประการที่ 4 คือ ‘พื้นท่ี’ องคประกอบน้ีเปนสวนที่ทําใหนักแสดงกับผูชมไดมา

พบกัน วิลสันและโกลดฟารบกลาววาในการแสดงละครมีความจําเปนที่ตองมี ‘เวที’ หรือสถานท่ีที่มีความ

สมดุลซึ่งนักแสดงจะสามารถใชในการแสดง นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่ตองมีพื้นท่ีสําหรับใหผูชม

สามารถนั่งหรือยืนชมการแสดง รวมทั้งในศิลปะการแสดงยังจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับนักแสดงในการ
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เปลี่ยนเสื้อผา รวมไปถึงพื้นที่ในการเขาและออกจากเวทีดวย      

  ในศิลปะการแสดงละครประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือ ภาพและเสียง องคประกอบสําคัญอีก

ประการที่จําเปนสําหรับการแสดงละครคือ การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และเสียง การแสดงละครทุก

เรื่องน้ันตองมีการออกแบบท้ังสิ้น แมในละครที่แสดงบนเวทีที่วางเปลา ใชแสงนอย และนักแสดงสวม

เสื้อผาเชนเดียวกับการใชชีวิตประจําวันในทองถนน อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีปรากฏตรงหนาผูชมและทําให

ผูชมสนใจ ลวนมีความหมายพิเศษ และผานการออกแบบหรือคัดเลือกแลวแมจะอยูในสภาพที่ธรรมดา

สามัญ โดยปกติองคประกอบในดานภาพนั้นสิ่งที่มีความโดดเดนและแสดงความเปนศิลปะการละครคือ

‘เสื้อผา’ ซึ่งถือเปนเครื่องหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งของศิลปะแขนงละครต้ังแตเริ่มตน นอกจากนี้ ‘ฉาก’ 

เองก็มีความสําคัญ เน่ืองจากบางครั้งฉากท่ีโดดเดนก็สามารถดึงดูดความสนใจของผูชมย่ิงไปกวา

นักแสดงก็เปนได ในดานขององคประกอบดาน ‘แสง’ ก็มีความสําคัญดวยเชนเดียวกัน จากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรจะพบวา แสงชวยสรางและเปลี่ยนความรูสึกและนาฏการณในการแสดงละครได ในดาน

ขององคประกอบดาน ‘เสียง’ ก็เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญสูงสุดเชนเดียวกับองคประกอบดานภาพ 

เพราะเสียงกอใหเกิดความรูสึกและอารมณรวมในการแสดง ดังนั้นจะเห็นไดวาองคประกอบดานการ

ออกแบบจึงถือเปน ‘หนาดาน’ ที่สําคัญของศิลปะการละครที่มีผลตอผูชม     

     องคประกอบสุดทายที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของศิลปะการแสดงประเภทละครคือ ‘บท’ หรือ

เรื่องราว หรือเหตุการณที่ถูกทําใหมีความเปนละคร หรือมีนาฏการณทางอารมณโดยผูเขียน หรือบางที

อาจเกิดจากตัวนักแสดงเอง หรือผูกํากับ บทอาจเปนเรื่องจริงเก่ียวกับบุคคลตางๆ เชน อาจจะนําเนื้อหา

มาจากขาวในหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศน หรือบทอาจมาจากชีวประวัติของบุคคล หรืออาจมาจากสิ่งที่

เกิดขึ้นกับผูเขียน ซึ่งอาจเก่ียวของกับเหตุการณในประวัติศาสตร หรือเรื่องของบุคคลคนหน่ึงที่เขาไป

เก่ียวของหรือสัมพันธกับเหตุการณ นอกจากน้ีบทเปนเรื่องท่ีเขียนขึ้นจากจินตนาการ เรื่องเลาหรือตํานาน

ตางๆ ไมวาบทจะมาจากแหลงกําเนิดใดก็ตาม บทในความหมายของการละครตองถูกเขียนขึ้นเพื่อใชใน

การแสดง โดยอยูในรูปของเรื่องที่มีนาฏการณ (dramatic) ซึ่งเรียกวา ‘บท’ (text) ซึ่งเปนความหมายในเชิง

นามธรรม สวนสิ่งที่เปนรูปธรรมคือตัวเอกสารบท (script) ผูสรางสรรคบทเรียกวา ‘นักเขียน’ (playwright) 

เขาหรือเธอเปนผูแปลงวัตถุดิบ ซึ่งไดแก เหตุการณ ประวัติ และเรื่องเลาหรือตํานาน ใหอยูในรูปของบท

ละครซึ่งมีการพูดและปฏิกิริยาของตัวละคร การแปลงสิ่งตางๆ ลงสูความเปนการละครมิใชเรื่องงาย

เนื่องจากผูเขียนบทตองอาศัยความรูในทักษะเก่ียวกับการทํางานเวที และตองสรางชีวิตใหกับตัวละคร

ตางๆ รวมถึงการสรางใหเกิดการกระทําซึ่งเปนสวนสําคัญในการดึงความสนใจของผูชมและกระตุนเราให

เกิดความรูสึกอยากติดตามชม ผูเขียนบทจึงตองสรางสรรคตัวละครและพัฒนาโครงสรางของนาฏการณ

ทางการละคร อยางไรก็ตาม องคประกอบในดานของบทนั้น อาจมีบางครั้งที่บทอาจไมไดเขียนขึ้นโดย

นักเขียนบทแตเกิดขึ้นจากผูกํากับหรือนักแสดงเองก็เปนได (Wilson; & Goldfarb. 2002: 10-14) 
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   เมื่อพิจารณาองคประกอบหรือโครงสรางของศิลปะการแสดงแขนงละครเปรียบเทียบกับ

องคประกอบของเรียลลิต้ีโชวแลว ผูวิจัยพบลักษณะรวมและแตกตางของเรียลลิต้ีโชวกับศิลปะการละคร

ในหลายประการ โดยในดานของลักษณะรวมพบวา เรียลลิต้ีโชวมีองคประกอบสําคัญทุกประการท่ีไม

แตกตางจากศิลปะการละคร กลาวคือ เรียลลิต้ีโชวมีองคประกอบสําคัญที่ประกอบสรางความเปน   

เรียลลิต้ีโชวไดแก 1) ผูแสดง 2)ผูชม 3) ผูกํากับการแสดง 4) พื้นท่ี 5) การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และ

เสียง และ6) บท แตกระนั้นในองคประกอบดานตางๆ ของเรียลลิต้ีโชวก็มีลักษณะบางประการท่ีแตกตาง

และเปนลักษณะเฉพาะของเรียลลิต้ีโชวดังนี้       

   ในองคประกอบดานที่ 1 คือ ผูแสดง ในการแสดงเรียลลิต้ีโชวเปนบุคคลธรรมดาที่ถูกคัดเลือก

มาจากสวนตางๆ ของสังคม และบุคคลเหลาน้ีมิไดมีสภาพเปน ‘นักแสดง’ โดยอาชีพหรือที่เรียกวา 

“nonactors” ในการแสดงเรียลลิต้ีโชว ผูแสดงมิไดแสดงบทบาทเปนบุคคลอ่ืน แตแสดงออกซึ่งความเปน

ตัวตนของพวกเขาออกมา ผูแสดงในเรียลลิต้ีโชวจะไมไดเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูสิ่งอ่ืนมากเทากับ

นักแสดงละคร อยางไรก็ตามสิ่งหน่ึงท่ีเปนจุดรวมของนักแสดงละครและผูแสดงในเรียลลิต้ีโชวคือ 

ความสามารถในการรางกายและเสียงเพื่อสรางความเชื่อ หรือความจริงทางอารมณ รวมท้ังไดมอบ

ประสบการณรวมที่เก่ียวกับความเปนมนุษยใหกับผูชม      

    ในองคประกอบดานที่ 2 คือ ผูชม เรียลลิต้ีโชวมีลักษณะรวมที่เหมือนกับศิลปะการแสดงทุก

ประเภทคือ ไดสรางปฏิสัมพันธระหวางนักแสดงกับผูชม ซึ่งในกรณีของเรียลลิต้ีโชวผูชมไดทําหนาท่ี

ลักษณะของการ ‘ถํ้ามอง’ (voyeurism) คลายกับการไปแอบดู หรือสอดสอง จับจองพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืนโดยที่เขาไมรูตัว ซึ่งคลายกับการชมละครตามแนวคิดของกลุมสัจนิยม (realism) ที่ผูชมเปน

เสมือน ‘ฝาท่ีสี่’ (forth wall) ที่เขาไปลวงรูเหตุการณในละครโดยที่นักแสดง แสดงพฤติกรรมของตัวละคร

ไปตามเหตุการณในเรื่อง โดยไมสนใจวามีผูชมกําลังชมการแสดงอยู นอกจากนี้ผูชมของการแสดงแขนง

เรียลลิต้ีโชวน้ันยังไดทําหนาที่ ‘วิจารณ’ ซึ่งเปนหนาที่ที่มีความสําคัญไมตางจากผูชมละครทุกยุคทุกสมัยท่ี

มีสวนชวยทําใหการแสดงมีความสําคัญ และย่ิงไปกวานั้น ผูชมของเรียลลิต้ีโชวยังกาวไปไกลถึงขั้นท่ีมี

สวนในการตัดสินหรือชี้ชะตาผูแสดงวาจะไดทําการแสดงตอไปหรือไม จึงนับไดวาสําหรับเรียลลิต้ีโชวแลว

องคประกอบที่ถูกยกระดับใหมีความสําคัญสูงสุดในกระบวนการของการแสดงคือ ผูชม   

    องคประกอบที่สําคัญประการที่ 3 คือ ผูกํากับ ในการแสดงเรียลลิต้ีโชวมีผูที่ทําหนาท่ีในการ

ควบคุมการผลิตที่เรียกวา ‘ผูกํากับรายการ’ บุคคลผูน้ีอยูเบ้ืองหลังการทํางานและรวบรวมงานของ

บุคลากรทุกฝายใหมีความสมบูรณ นอกจากน้ียังทําหนาที่ในการวางแผนและคิดสถานการณใหเกิด

เร่ืองราวหรือเหตุการณในเรียลลิต้ีโชว เพื่อกระตุนใหนักแสดงไดแสดงปฏิกิริยาตามที่ไดกําหนดกรอบ

หรือทิศทางของเรื่องไว นอกจากนี้ตองทําหนาท่ีตัดสินใจเลือกภาพเพื่อนําเสนอใหผูชมไดเห็นตลอด 24 

ชั่วโมงหรือตลอดเวลาของการถายทํา ผูกํากับการแสดงของเรียลลิต้ีโชวจึงตองทําหนาที่ไปพรอมกับ
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นักแสดงตลอดเวลาที่มีการนําเสนอภาพผูแสดงโดยไมอาจหยุดพักได ลักษณะของผูกํากับการแสดงของ

เรียลลิต้ีโชวจึงมีความความแตกตางจากผูกํากับการแสดงละครในสวนของระยะเวลาของการทํางาน

และภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสําหรับการกํากับละครนั้น หนาที่ของผูกํากับการแสดงจบลงเมื่อการ

ฝกซอมนักแสดงเสร็จสิ้น และการแสดงเริ่มตนขึ้น แตสําหรับผูกํากับเรียลลิต้ีโชวน้ันหนาท่ีจะเสร็จสิ้นลง

ไดก็ตอเมื่อปราศจากการถายทอดภาพของนักแสดงในเรียลลิต้ีโชวไปสูผูชม     

    นอกจากนี้ผูกํากับการแสดงเรียลลิต้ีโชวยังตองทําหนาที่ควบรวมตําแหนงของนักเขียนบทและ

นักเลาเรื่องเขาไวดวย เนื่องจากบทของเรียลลิต้ีโชวนั้นมิไดมีลักษณะเชนเดียวกับบทละคร เรื่องราวและ

เหตุการณในเรียลลิต้ีโชวลวนเกิดจากกระบวนการคิดและสรางสถานการณของผูกํากับและคณะทีมงาน

ผูผลิต ภาพทุกภาพตลอดจนเรื่องราวของผูแสดงที่เผยแพรออกสูผูชมจึงเกิดจากผูกํากับรายการเปนผู

กําหนดแนวทาง แมอาจมีนักแสดงกระทําสิ่งใดท่ีนอกเหนือไปจากทิศทางที่ผูกํากับวางไว แตดวยหนาท่ี

ของผูกํากับจําเปนตอง หาวิธีการเลาเรื่องผานการนําเสนอดวยภาพตางๆ เพื่อใหผูชมเขาใจในสิ่งที่ผู

กํากับกําหนดไว ดังนั้นอาจกลาวไดวาเรียลลิต้ีโชวจะเปนศิลปะหรือไมขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ

และความชํานาญของผูกํากับรายการเรียลลิต้ีโชวแตละบุคคล     

  องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของศิลปะการแสดงคือ พื้นที่ สําหรับในเรียลลิต้ีโชวนั้น

สามารถแบงพื้นท่ีออกเปน 3 สวนยอยไดเชนเดียวกับศิลปะการละคร กลาวคือ มีพื้นที่สําหรับการแสดง 

พื้นที่สําหรับผูชม และพื้นท่ีเบ้ืองหลังฉากที่นักแสดงตองเปลี่ยนเสื้อผา รวมทั้งพื้นที่ในสวนการเขาออก

ฉาก อยางไรก็ตามองคประกอบในดานพื้นท่ีของเรียลลิต้ีโชวในแตละสวนยอยน้ันมีความแตกตางอยาง

มากจากศิลปะการละครเวที เนื่องจากพื้นที่สําหรับการแสดงสําหรับเรียลลิต้ีโชวในแตละกรณีนั้นมีความ

แตกตางกันไปแลวแตประเภทของรายการ แตลักษณะรวมที่พบในเรียลลิต้ีโชวทุกรายการคือ พื้นที่ของ

นักแสดงนั้นจะเปนพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรางขึ้นเพื่อใหผูแสดงใชชีวิตเสมือนอยูในโลกของชีวิตจริง และ      

ผูแสดงก็แสดงพฤติกรรมตางๆ ในพื้นที่ดังกลาวนั้นโดยมิตองคํานึงถึงการจัดวางรางกายเพื่อใหเอ้ือกับการ

มองเห็นของผูชม ซึ่งแตกตางจากการจัดวางรางกายในการแสดงละครบนเวที เนื่องจากเรียลลิต้ีโชวน้ันมี

กลองเปนอุปกรณท่ีสําคัญที่จะทําหนาท่ีจับจองและบันทึกภาพของผูแสดงในทุกอิริยาบถและพื้นท่ี โดยที่

ผูแสดงอาจรู ตัวหรือไมรู ตัวก็ได การจับภาพของกลองจะทําหนาที่แทนสายตาของผูชม เมื่อกลอง

บันทึกภาพผูแสดงกลองจะสงผานไปยังสวนที่เรียกวาสวิทเชอรซึ่งทําหนาที่ในการคัดเลือกภาพของ

นักแสดงแตละพื้นที่ เพื่อนําไปเผยแพรบนหนาจอโทรทัศน ดังนั้นสําหรับเรียลลิต้ีโชวแลวหนาจอโทรทัศนก็

คือเวที หรือพื้นที่ของการแสดง นั่นเอง         

   สําหรับพื้นที่ในสวนของผูชมเรียลลิต้ีโชวนั้น เปนพื้นที่ท่ีมีขนาดกวางใหญและไมอาจจํากัด

ขอบเขตไดอยางแนนอน เนื่องจากผูชมของเรียลลิต้ีโชวน้ันเปนผูชมท่ีรับชมรายการผานสื่อโทรทัศน และ

สื่ออิเลคทรอนิคตางๆ ที่รับภาพได ดังน้ันพื้นที่ของผูชมเรียลลิต้ีโชวจึงเปนท้ังพื้นที่ในลักษณะกายภาพ 
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และพื้นที่ในดานของสื่อ ซึ่งเปนสวนท่ีไมอาจวัดขนาดไดอยางชัดเจน นอกจากประมาณคาของพื้นที่ใน

การรับชมออกมาในรูปของคะแนนนิยมที่เรียกวา เรตต้ิง (rating) ซึ่งเปนการวัดประเมินท่ีมีบทบาทตอการ

ดํารงอยูของศิลปะการแสดงผานสื่อหลายประเภท นอกจากพื้นที่ของนักแสดงและผูชม พื้นท่ีอีกสวนหน่ึง

ที่เรียลลิต้ีโชวมีเชนเดียวกับศิลปะการแสดงละครคือพื้นท่ีในสวนเบ้ืองหลัง ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีใชในการเปลี่ยน

เสื้อผา หรือเปลี่ยนโฉมของผูแสดงในรายการเรียลลิต้ีโชว พื้นที่ในสวนนี้เปนพื้นที่ของการทํางานรวมกัน

ของบุคคลหลายฝาย อาทิ ผูกํากับรายการ ผูแสดง นักออกแบบเสื้อผา และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการ

ดูแลนักแสดง ตลอดจนนายทุนเจาของสินคาผูสนับสนุนรายการตางก็รวมกันออกแบบและวางแผนเพื่อให

ผูแสดงไดสามารถนําเสนอภาพที่แสดงถึงทิศทางและจุดยืนอันเปนอัตลักษณของรายการ ซึ่งภาพทุกภาพ

ไดผานกระบวนการทางความคิดและตกลงรวมกันแลวในพื้นที่เบ้ืองหลังฉากกอนออกไปปรากฎสูสายตา

ผูชม             

    องคประกอบในดานท่ี 5 ท่ีปรากฏในเรียลลิต้ีโชวซึ่งมีลักษณะรวมเชนเดียวกับศิลปะการละคร

คือ การออกแบบ ฉาก เสื้อผา แสง และเสียง ในเรียลลิต้ีโชวทุกรายการนั้นลวนเกิดขึ้นจากการออกแบบ     

นักออกแบบเปนบุคคลที่มีบทบาทในการทําใหเรียลลิต้ีโชวแตละรายการมีความนาสนใจ และดึงดูดความ

นิยมของผูชม ดังท่ีไดกลาวไปแลวในกรณีของศิลปะการแสดงละครวา แมในละครที่แสดงบนเวทีอันวาง

เปลา และนักแสดงใสเสื้อผาเชนเดียวกับบุคคลในทองถนน ก็จําเปนตองมีการออกแบบเพื่อใหสามารถ

สรางความหมายกับผูชม ทํานองเดียวกันในการผลิตเรียลลิต้ีโชวแตละรายการตางก็มีการออกแบบเพื่อให

ผูชมจดจําผูแสดง แมวาผูแสดงดังกลาวนั้นจะอยูในสภาพท่ีคลายกับการใชชีวิตประจําวัน แตเมื่อ

พิจารณาอยางลึกซึ้งจะพบวาในดานการแตงกาย ผูแสดงเรียลลิต้ีโชวบางกรณีไดถูกออกแบบหรือ

กําหนดใหแตงกายดวยเสื้อผาท่ีมีทิศทางตามที่ผูกํากับรายการกําหนด รวมไปถึงการออกแบบฉากและ

อุปกรณประกอบฉากและแสงก็ไดรับการตกแตงหรือออกแบบใหสงเสริมอัตลักษณของรายการ หรืออาจ

เปนไปตามทิศทางหรือนโยบายของนายทุนผูสนับสนุนรายการ และในดานองคประกอบเสียงเปนสวนท่ีมี

ความสําคัญมากในเรียลลิต้ีโชวเพราะเปนสวนที่ชวยสรางอารมณ บรรยากาศใหกับการรับชมรายการ 

เสียงในเรียลลิต้ีโชวแตละรายการไดผานกระบวนการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะและเปนที่จดจําของ

ผูชม บางกรณีแมผูชมยังไมทันไดชมภาพการแสดงแตเมื่อไดยินเสียงก็สามารถทราบไดทันทีวาเรียลลิต้ี

โชวรายการดังกลาวคือรายการใด และมีเนื้อหาเชนไร ดังนั้นจึงนับไดวาเสียงเปนองคประกอบสําคัญที่

ชวยทําใหเรียลลิต้ีโชวมีความเปนศิลปะการแสดงผานสื่อ       

      องคประกอบประการสุดทายท่ีเรียลลิต้ีโชวมีเชนเดียวกับศิลปะการแสดงละครคือ ‘บท’ อยางไร

ก็ตามบทของเรียลลิต้ีโชวน้ันดังท่ีไดกลาวไปแลววาเปนบทที่มิไดถูกสรางออกมาในรูปของเอกสารบท 

(script) ที่ผูแสดงตองมีการซักซอมหรือจดจําบทบาทหรือแปลงตนเองไปสูความเปนตัวละคร หรือบุคคล

อ่ืน สําหรับบทของเรียลลิต้ีโชวนั้น เปนบทท่ีมิไดอยูในรูปของเอกสาร แตเปนการพูดคุยหรือวางแผนของ   
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ผูกํากับรายการ ผูควบคุมการผลิต และเจาหนาท่ีตัดสลับภาพ รวมถึงผูท่ีเก่ียวของทุกฝายที่ทําหนาที่ใน

การเลาเรื่องดวยภาพเหตุการณผานสื่อ บทของเรียลลิต้ีโชวมีลักษณะเปนการสรางสถานการณ ที่ไมปกติ

ธรรมดา (extraordinary situation) หรือการวางโครงสรางเพื่อกระตุนใหผูแสดงไดเผชิญกับอุปสรรค และ

ตองแสดงอารมณตางๆ ออกมาตามทิศทางท่ีผูกํากับ ผูผลิต และนายทุนผูสนับสนุนกําหนด ทั้งน้ีบทของ

เรียลลิต้ีโชวทุกรายการจําเปนตองสรางความบันเทิงใหกับผูชมซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญเรียลลิต้ีโชวใน

ฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ         

 จากการวิเคราะหองคประกอบสําคัญของศิลปะการแสดงแขนงละครเปรียบเทียบกับองคประกอบ

ของเรียลลิต้ีโชวแลว ผูวิจัยพบวาเรียลลิต้ีโชวปรากฏองคประกอบสําคัญทุกองคประกอบเชนเดียวกับ

ศิลปะการแสดงแขนงละคร อยางไรก็ตามในแตละองคประกอบปรากฏลักษณะที่แตกตางของเรียลลิต้ี

โชวกับศิลปะการละครหลายประการ ดังจะแสดงใหเห็นดวยตารางเปรียบเทียบดังน้ี 

องคประกอบของละคร องคประกอบของเรียลลิตี้โชว 

1. ผูแสดง – แสดงบทบาทเปนบุคคลหรือส่ิงอ่ืนท่ีมิใช

ตนเองตามบทท่ีถูกกาํหนด  

1. ผูแสดง - แสดงความเปนตัวตน และแสดงปฏิกิริยา

หรือพฤติกรรมตามท่ีรูสึกหรือถูกเรา 

2. ผูชม - จํานวนจํากัด ทําหนาท่ีรับชมและวิจารณ 2. ผูชม - มวลชน ทําหนาท่ีรับชม วิจารณ และเขาไปมี

สวนรวมในการตัดสินผูแสดง 

3. ผูกํากับ - ทําหนาท่ีฝกซอมนักแสดง สรางภาพใหป

ราฏบนเวที และควบคุมการทํางานของทุกฝายกอนวัน

แสดงจริง 

3. ผูกํากับ – ทําหนาท่ีสรางสถานการณ เลาเร่ืองผาน

การคัดเลือกภาพ และควบคุมการทํางานของทุกฝาย

ตั้งแตวันเร่ิมถายทําจนเสร็จส้ิน 

4. พ้ืนท่ี - มีการแบงออกเปน 3 สวน ไดแกพ้ืนท่ีการ

แสดง พ้ืนท่ีการชม และพ้ืนท่ีหลังฉาก พ้ืนท่ีทุกสวนอยูใน

อาณาเขตของโรงละคร 

4. พ้ืนท่ี - มีการแบงออกเปน 3 สวน ไดแกพ้ืนท่ีการ

แสดง พ้ืนท่ีการชม และพ้ืนท่ีหลังฉาก พ้ืนท่ีสวนการ

แสดง แยกออกจากพ้ืนท่ีการชม และมิไดอยูในอาณา

เขตเดียวกันกับพ้ืนท่ีแสดง สวนพ้ืนท่ีหลังฉากเปนพ้ืนท่ี

ของการทํางานรวมกันของทุกฝาย 

5. การออกแบบฉาก เส้ือผา แสง และเสียง  -      การ

ออกแบบถูกกําหนดดวยบท ลักษณะนิสัยของตัวละคร 

5. การออกแบบฉาก เส้ือผา แสง และเสียง -    การ

ออกแบบถูกกําหนดดวยนโยบายการผลิต ลักษณะนิสัย

ของผูแสดง  

6. บท - อยูในรูปของเอกสาร (script) มีบทสนทนา

ใหกับนักแสดง มีการชี้แนะแสดงตําแหนงการยืน หรือ

เคล่ือนไหว รวมถึงการกําหนดการแสดงอากัปกิริยาหรือ

อารมณของนักแสดงบนเวที 

6. บท – ไมไดอยูในรูปของเอกสารท่ีตายตัว 

(unscripted) และไมมีบทสนทนา ไมมีการชี้แนะหรือ

แสดงตําแหนงการยืนหรือเคล่ือนไหวของนักแสดง แตมี

การสรางสถานการณ และการสรางส่ิงเราใหนักแสดง

ตองแสดงปฏิกิริยาและอารมณสดท่ีไมไดเกิดจากการ

ฝกซอม  
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 เรียลลิตี้โชวกับศิลปะแขนงภาพยนตร       

 มาสท เจอราลด และคาวิน เอฟ บรูซ (Mast Gerald and Kawin F. Bruce) อธิบายไวถึงความ

เปนศิลปะของภาพยนตรไววาการพิจารณาวาภาพยนตรเปนศิลปะจําเปนตองกลาวถึงยุคแรกของ

ประวัติศาสตรภาพยนตรสมัยสองพี่นองตระกูลลูมิแยร (Lumiere) เปนการบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน 

เรื่อง Sortie d’usine (Working Leaving the Lumiere Factory) เปนเหตุการณคนงานเดินออกจาก

โรงงานของลูมิแยร มีลักษณะคลายการถาย “โฮมวีดีโอ” ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม ภาพยนตรในยุคแรกๆ 

ของลูมิแยรน้ี ไดรับการยอมรับวาเปนงานศิลปะแลว และมีอิทธิพลตอภาพยนตรในยุคตอๆ มา 2 

ประการคือ ประการแรกมีการจัดองคประกอบภาพที่ดี คือ มีลักษณะสมดุลเทากันทั้งสองดานของกรอบ

ซายและขวา (symmetry) ภาพมีระยะชัดลึกคือ มีทั้งพื้นหนาและพื้นหลัง ประการที่สอง เรื่องราวของ

เหตุการณแมจะเปนเรื่องสั้น แตก็มีการวางรูปแบบของการเลาเรื่องเปน 3 ตอน คือตอนเปดเรื่อง 

ตอนกลาง และตอนจบของเรื่อง นอกจากน้ียังมีการใชอุปกรณและสัตวประกอบฉาก (Gerald Mast 

and Bruce F. Kawin, 1986 : 25)       

 สตีเฟนสัน ราลฟกับเดอบรีซ เจ อาร (Stephenson Ralph and Debrix J.R.) แสดงทัศนะไววา 

ความเปนศิลปะโดยท่ัวไปน้ันมีความสําคัญที่ตองผานกระบวนการของศิลปน 3 ระยะคือ 1) ใชความรู

หรือประสบการณในตัวของศิลปน (intuition หรือ experience) 2) แสดงความรูหรือประสบการณน้ัน

ผานสื่อ (artistic medium) และ 3) คนดูไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจจากแนวความคิดหรือ

ประสบการณนั้น (enjoyment) (Ralph Stephenson and J.R. Debrix, 1973 : 19)   

 รักศานต วิวัฒนสินอุดม นักวิชาการดานภาพยนตรคนสําคัญของไทยแสดงความเห็นสอดรับกับ

สตีเฟนสัน ราลฟและเดอบรีซ เจ อาร โดยอธิบายวา การสรางภาพยนตรก็ตองผานกระบวนการท้ังหมด

ของศิลปน 3 ระยะคือ ใชความรูหรือประสบการณ (intuition) ปฏิบัติการ (execution) การฉายหรือ

เผยแพร (exhibition) ระยะแรก คือ การเกิดความรูท่ีออกมาจากประสบการณของตัวผูสรางภาพยนตร

เองที่มาจากภายในจิตซึ่งสวนใหญมักพบวา การสรางภาพยนตรมาจากแรงบันดาลใจ เชน มาจาก      

นวนิยาย บทประพันธ ละคร ความคิด ประสบการณ แลวถายทอดผานภาพยนตร ความรูหรือ

ประสบการณนี้ตองพัฒนาใหแตกออกไปผานกระบวนการของปฏิบัติการจนกวาจะเสร็จสิ้นผลงาน 

ระยะที่สอง คือ ปฏิบัติการ เปนการนําความรูของผูสรางถายทอดเปนงานศิลปะใหโลกไดเห็น โดยอาศัย

การปฏิบัติที่ชวยใหผลงานมีความชัดเจนแตกตางจากศิลปะอ่ืนๆ เชน ภาพเขียน หรือดนตรี แมจะมี

ขอบเขตของงานกวางกวาเมื่อเปรียบเทียบกัน แตในแงของการปลุกเราอารมณมีเชนเดียวกัน 

 นอกจากนี้ยังเปนที่ยอมรับวาภาพยนตรมีอิทธิพลกระทบตออารมณ ความรูสึกนึกคิดของคนดู

เปนอยางมาก    ระยะท่ีสาม คือ การฉายหรือเผยแพร ซึ่งภาพยนตรอาจมีความแตกตางจากศิลปะอ่ืนๆ 

เพราะภาพยนตรเก่ียวของกับอุตสาหกรรม และธุรกิจภาพยนตร ที่ตองคํานึงถึงดานการตลาด ผูบริโภค
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หรือคนดู ดานสังคมวิทยา และจิตวิทยาดวย รักศานตยังไดสรุปวา ภาพยนตรจัดเปนศิลปะท่ี

ประกอบดวยศิลปะหลายแขนงเขาดวยกันและปจจุบันไดรับการยอมรับวาเปนศิลปะแขนงที่เจ็ดท่ีถัด

จากวรรณกรรม จิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม และดนตรี เปนตน (รักศานต   

วิวัฒนสินอุดม. 2546 : 6)         

  เมื่อพิจารณาองคประกอบหรือโครงสรางของศิลปะการแสดงแขนงภาพยนตรเปรียบเทียบกับ

องคประกอบของเรียลลิต้ีโชวแลว ผู วิจัยพบลักษณะรวมและแตกตางของเรียลลิต้ีโชวกับศิลปะ

ภาพยนตรในหลายประการ โดยในดานของลักษณะรวมพบวา เรียลลิต้ีโชวมีลักษณะสําคัญทุกประการ

ที่จัดวาเรียลลิต้ีโชวเปนศิลปะเฉกเชนศิลปะแขนงภาพยนตร กลาวคือ เรียลลิต้ีโชวมีองคประกอบสําคัญ

ทุกประการที่ประกอบสรางความเปนศิลปะดังที่สตีเฟนสัน 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)        

  การสรางเรียลลิต้ีโชวไดแสดงใหเห็นกระบวนการทํางานเฉกเชนเดียวกับการทํางานทั้งหมดของ

ศิลปน 3 ระยะกลาวคือ การสรางเรียลลิต้ีโชวรายการตางๆ นั้น ผูสรางจําตองใชความรูหรือ

ประสบการณของตนและกลุมบุคคลท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในทักษะแตละดาน นอกจากนี้ยังตองผานชวงของ

การปฏิบัติการ และทายท่ีสุดมีการฉายหรือเผยแพร ระยะแรก คือ การเกิดความรูที่ออกมาจาก

ประสบการณและความชํานาญของตัวผูสรางและทีมงานผูผลิตเรียลลิต้ีโชว แหลงขอมูลความรูซึ่งเปน

ที่มาของการสรางเรียลลิต้ีโชวมาจากเรื่องราวชีวิต ประสบการณจริง แลวถูกนํามาถายทอดผานสื่อ

โทรทัศน ความรูหรือประสบการณนี้ตองพัฒนาใหแตกออกไปผานกระบวนการของปฏิบัติการจนกวาจะ

เสร็จสิ้นผลงาน ระยะที่สอง คือ ปฏิบัติการ ในระยะนี้เรียลลิต้ีโชวก็มีกระบวนการทํางานท่ีมิไดแตกตาง

จากศิลปะแขนงภาพยนตรกลาวคือ เปนระยะของการนําความรูของผูสรางถายทอดเปนงานศิลปะให

มวลชนไดเห็น และมีปฏิบัติการที่ทําใหผลงานมีความชัดเจนแตกตางจากศิลปะอ่ืนๆ รวมทั้งมีขอบเขต

ของงานกวางกวาเมื่อเปรียบเทียบกันงานศิลปะประเภทอ่ืน ย่ิงกวานั้นเรียลลิต้ีโชวยังมีความสามารถใน

การปลุกเราอารมณและอิทธิพลของเรียลลิต้ีโชวยังกระทบตอความรูสึกนึกคิด จิตใจและพฤติกรรมของ

ผูชมเปนอยางมาก  ระยะที่สาม คือ การฉายหรือเผยแพร เรียลลิต้ีโชวก็เปนเชนเดียวกับภาพยนตร คือ 

ตองมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับอุตสาหกรรม และธุรกิจ ที่ตองคํานึงถึงดานการคา การตลาด และ

ผูบริโภค ดังนั้นผูวิจัยจึงพบวาเรียลลิต้ีโชวจึงสามารถจัดเปนศิลปะการแสดงแขนงหน่ึงที่ประกอบขึ้นจาก

ศิลปะหลายแขนง เชนเดียวกับภาพยนตร อยางไรก็ตามเรียลลิต้ีโชวก็เปนศิลปะท่ีมีความแตกตางกับ
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ภาพยนตรในดานของความเปนศิลปะที่ตองอาศัยสื่อโทรทัศนในการปฏิบัติการและเผยแพรหรือ

ถายทอดความเปนศิลปะท่ีดํารงอยูบนฐานของสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยมปจจุบัน 

 เรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะการแสดงหรือความเปนจริง    

    จากการพิจารณาความเปนศิลปะของเรียลลิต้ีโชวโดยอาศัยแนวคิดของนักวิชาการดาน

ภาพยนตรอยางมาสท เจอราลด คาวิน เอฟ บรูซ สตีเฟนสัน ราลฟและเดอบรีซ เจ อารแลว ผูวิจัยไดแตก

ประเด็นคําถามท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเปนศิลปะของเรียลลิต้ีโชวตอไปวา แทจริงแลวเรียลลิต้ีโชวเปน

ศิลปะ หรือความจริง เพื่อใหสามารถตอบประเด็นคําถามดังกลาวได ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาและนํา

แนวคิดทฤษฎทีางศิลปะและสุนทรียศาสตรดานภาพยนตรมาใชทาบมองปรากฏการณกรณีเรียลลิต้ีโชว 

ทั้งนี้ผูวิจัยพบวา วงวิชาการดานภาพยนตรไดเกิดแนวคิดดานการสรางภาพยนตรขึ้น 2 แนวความคิด

ใหญๆ ที่ต้ังคําถามไวเก่ียวกับความเปนศิลปะกับความจริง 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) ดังน้ันภาพที่เกิดขึ้นภายใน

กรอบแหงนี้จึงเปนลักษณะการสรางโลกที่คลายกับโลกแหงความจริง เปนความรูสึกพิเศษ ในขณะท่ีโลก

แหงความจริง (real world) คือโลกของวัตถุดิบที่ตองการตกแตงใหงดงามเพื่อผลทางศิลปะของภาพ 

ศิลปะภาพยนตรจึงมิใชการผลิตโลกแหงความจริง แตเปนเรื่องของการแปลจากรูปลักษณหน่ึงไปสูอีก

รูปลักษณหน่ึง เปนรูปแบบ (form) โดยผานสื่อ นักทฤษฎีรูปแบบนิยมมีหลายคนดวยกัน แตผูวิจัยพบวา

นักทฤษฎีรูปแบบนิยมคนสําคัญที่สามารถนําแนวคิดมาใชในการวิเคราะหเรียลลิต้ีโชวคือ ฮิวโก            

มันสเตอรเบิรก (Hugo Munsterberg)        

    ฮิวโก มันสเตอรเบิรก นักทฤษฎีภาพยนตรผูกลาววา ภาพยนตรมิใชเปนเพียงแคเครื่องมือ หรือ

อุปกรณ เทาน้ัน แตแทจริงแลวมีมากกวานั้น เขาไดแบงประวัติศาสตรภาพยนตรเปนการพัฒนา 2 ระบบ 

คือ การพัฒนาภายใน และการพัฒนาภายนอก (inner and outer) ระหวางประวัติศาสตรเทคโนโลยีของ

สื่อ และการปฏิวัติการใชสื่อในสังคมน้ัน โดยกลาววาเทคโนโลยีไดใหเรือนราง หรือปรากฏการณ แต

สังคมไดชุบรางน้ันขึ้นมาใหมีชีวิตชีวา ถาหากปราศจากแรงกดดันจากจิตวิทยาสังคม ภาพตางๆ 

เหลานั้นจะไมมีความหมายเชนกัน ดังน้ันขอมูล ขาวสาร การศึกษา และความบันเทิงเปนสิ่งที่ทําให

ภาพยนตรยังคงดํารงอยู ในบทนําของมันสเตอรเบิรกจบลงดวยคําชื่นชมความสามารถของภาพยนตรใน

การเลาเรื่อง แนวคิดของมันสเตอรเบิรกใหความสําคัญเก่ียวของกับคนดูและจบลงดวยเรื่องการสื่อสาร

ของภาพยนตรมากกวาเปนเรื่องคนทําหนัง ซึ่งเนนท่ีจิตมนุษย (The Mind of Man) มากกวา               
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มันสเตอรเบิรกยังไดเนนวา ภาพยนตรตองแยกอยูกับความจริง (reality) เพราะภาพยนตรเปนศิลปะของ

จิต (The Art of Mind) ตัวงานศิลปะถูกสรางขึ้นมาจากจิตเปนแรงดลบันดาลใจของจิตและมันก็อยู

ภายในจิตของเราเทานั้น หากจิตของเราวางเปลาไมมีความคิดใดก็จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เหมือนพื้นท่ีวาง

เปลา และเมื่อใดก็ตามหากจิตของเราถูกกระตุนใหคิด จิตของเราก็สามารถบอกใหเราจินตนาการสิ่ง

ตางๆ ได          

 ในทฤษฎี Retention of Visual Stimulus หรือทฤษฎี Phi-Phenomenon ของมันสเตอรเบิรก 

อธิบายวา คนเรามองเห็นภาพเคลื่อนไหวไดเพราะเกิดขึ้นจากจิตของคนเราถูกกระตุนแลวสรางภาพน้ัน

ขึ้นมา เรียกวา Positive after Image ซึ่งจินตนาการทั้งหมดของกระบวนการทางภาพยนตรเปน

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับจิต (mental process) เราเห็นเหตุการณในภาพยนตร (photoplay) เพราะ

เกิดจากกระบวนการภายในจิตที่กอใหเกิดรูปรางขึ้น เปนภาพจริงที่ เกิดขึ้น มีมิติ แตคนดูรูสึกวา 

ภาพยนตรไมไดนําเสนอในภาพมิติของโลกแหงความจริง หรือโลกภายนอก (outer world) แตภาพยนตร

เปนเพียงภาพแบนๆ ที่เกิดจากจิตของเราหลอหลอมเปนรูปรางขึ้น หรือสรางภาพขึ้น มีภาพเคลื่อนไหว

อยางตอเนื่องเปนลําดับภาพท่ีเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว สม่ําเสมอ เรามองไมเห็นวัตถุนั้นจริงๆ ในโลก

ภายนอก แตเปนการสรางภาพขึ้นโดยจิตของเราผูกภาพเหลานั้นเขาดวยกัน และที่สําคัญจิตของเรายัง

ถูกชักพาไปไดทุกหนแหง ทางนั้นบางทางน้ีบาง ภาพยนตรสามารถแสดงใหเห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น

ในที่ตางๆ ควบคูกันไป ฉากที่ตัดสลับกันไปมายุงเหยิง แตจิตของเราก็สามารถเขาใจไดโดยถักทอ 

เหตุการณเหลานี้ท่ีเกิดจากตางสถานที่กันในโลกรวมเขาดวยกันจากแอคชั่นที่ซับซอนจนกลายเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันได และในท่ีสุดเราก็เขาสูอารมณและความรูสึกในจิตของคนดูที่สามารถหลอหลอม

ฉากเหตุการณตางๆ ขึ้นมาในภาพยนตรจนกลายเปนรูปธรรมขึ้นในความรูสึกของเรา ซึ่งภาพยนตร

สามารถทําไดในขณะท่ีบางสิ่งบางอยางเชน 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 อธิบายวา ความจริงคือ การยืนยันถึงความมีอยูของสรรพสิ่งในรูปแบบของเนื้อแทเปน

นามธรรม เชน ความสวยงาม เปนความจริงที่อยูในความคิดของมนุษยแตละคน สวนสํานักอริสโตเติล 

หรือ กลุม Aristotelian Realism อธิบายวา ความจริงหมายถึง สรรพสิ่งที่เห็นเปนตัววัตถุเทาน้ันเปนโลก

ภายนอก ดังนั้นหนาท่ีในการสื่อสารของนักสัจนิยม เปนเรื่องที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางขาวสาร

กับประชาชน สถานท่ี และสรรพสิ่งในโลกท่ีสามารถกลาวถึงการปฏิบัติใดๆ ของการสื่อสารท่ีอางถึง
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ระหวางสารและความเปนจริงน้ีไมเคยปรากฏวาถูกตองแมนยํา เนื่องจากความผิดพลาดของมนุษยเอง 

หรือความเปนอัตวิสัยของมนุษยรวมถึงขอจํากัดของสื่อทุกชนิดที่พยายามทําซ้ําหรือยึดจับความจริงนั้น 

(Wead/Lellis, 1981)           

    ทฤษฎีสัจนิยมถูกนํามาใชกับการสรางภาพยนตร โดยผูสรางภาพยนตรตามแนวทางดังกลาวนี้

พยายามสรางภาพยนตรใหมีความบริสุทธิ์ ไมมีความเปนอัตวิสัย ไมมีความโนมเอียง ทุกสิ่งทุกอยางเปน

จริงที่เกิดขึ้นขางหนากลอง เปนวิธีการถายทําโดยไมมีบท ไมมีนักแสดง ไมมีการจัดฉาก หรือสิ่งท่ี

ประดิษฐข้ึนเพื่อภาพยนตรท่ีเรียกวา ภาพยนตรสารคดี (documentary film) เปนความจริงที่ “ดิบ”    

(raw reality) อยางไรก็ตาม ไมมีภาพยนตรเรื่องใดท่ีเปนจริงสมบูรณเพราะภาพยนตรใชสื่อถายทอด

ความจริงนี้ไดถูกอคติเขาแทรกแลวต้ังแตการใชรูปแบบหรือสไตล มุมมองหรือมุมกลอง องคประกอบ

ภาพ เลนส ฟลม เปนตน ดังน้ันภาพยนตรจึงไมสามารถสรางสรรคความจริงอยางบริสุทธิ์ได นักทฤษฎี

สัจนิยมมีหลายคนดวยกัน แตผูวิจัยพบวานักทฤษฎีสัจนิยมคนสําคัญที่สามารถนําแนวคิดมาใชในการ

วิเคราะหเรียลลิต้ีโชวคือ อังเดร บาแซง (Andre Bazin)      

   อังเดร บาแซง ผูเขียนหนังสือเรื่อง What is cinema? และเปนผูชี้ใหเห็นความแตกตาง

แนวความคิดเก่ียวกับภาพยนตรสัจนิยมในระหวางป 1920-1940 โดยแยกออกเปนสองกลุมสําคัญคือ 

กลุมที่เชื่อในภาพ (faith in the image) และกลุมท่ีเชื่อในความเปนจริง (faith in the reality)   

  สําหรับความเห็นเก่ียวกับกลุมที่เชื่อในภาพนั้น บาแซงหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่นําเสนอผานจอ

ภาพยนตร และเทาที่ผานมา ความคิดซับซอนมากมายแตเราสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

พลาสติค (plastic) และประเภท มองทาจ (montage) บาแซงอธิบายคําวา “พลาสติค” วา หมายถึง 

สไตลของฉาก ต้ังแตการแตงหนาไปจนกระทั่งถึงการแสดงที่เราตองใชไฟชวยใหเปนธรรมชาติ และการ

จัดองคประกอบของกรอบภาพในแตละช็อต สวน “มองทาจ” ไดมาจากงานของกริฟฟธ (Griffith) ที่ให

กําเนิดภาพยนตรในฐานะศิลปะ บารแซงยังกลาวตอไปวา มองทาจ มี 3 กระบวนการ คือ 1)มองทาจ 

คูขนาน  2) มองทาจเรงความเร็ว 3) มองทาจ ดึงดูดใจ บาแซงสรุปเน้ือหาวาการใชมองทาจทั้งสามอาจ

ผสมผสานเขาดวยกัน แตสิ่งหน่ึงท่ีสามารถกลาวไดวา มีลักษณะพิเศษรวมกันคือ การสรางความหมาย

ขึ้นมาของมองทาจ เรียกวา การสรางสรรคความหมายหรือความรูสึกที่มิไดมาจากตัวภาพแตไดมาจาก

การเรียงลําดับช็อต อยางเดียว เนื้อหาที่ซอนเรนอยูภายใตภาพไมวาจะเปรภาพสัจนิยมใดก็ตามเกิดจาก

ความสัมพันธเหลานี้ ภาพสามารถรวมกันไดอยางมากมายไมมีสิ้นสุด แตสิ่งเดียวที่ปรากฏอยูในนั้นคือ 

การนําเสนอนัยแหงความคิดโดยการอุปมาอุปมัย หรือโดยการเชื่อมความสัมพันธของความคิดเขาไว

ดวยกัน ระหวางบทภาพยนตร ท่ี ดีมีความเหมาะสมกับภาพธรรมดาๆ โดยมีสถานีเชื่อมกัน              

(relay station) เปนตัวเปลี่ยน (transformer) สุนทรียภาพ ซึ่งความหมายไมไดอยูที่ภาพแตเปนเงาแฝง

ของ “มองทาจ” ที่ถูกฉายออกไปสูอาณาจักรแหงจิตสํานึกของคนดู     
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    นอกจากเห็นดวยและยอมรับวา มองทาจและการประกอบภาพเปนสิ่งจําเปนสําหรับภาพแลว 

ดวยดังเชนท่ีกลุมที่เชื่อในภาพไดนําเสนอแลว อีกดานหนึ่งบาแซงก็ยอมรับความคิดเห็นของกลุมที่เชื่อใน

ความเปนจริงดวย ผูกํากับและผูสรางภาพยนตรในกลุมนี้เชื่อวา ความจริงถูกแสดง ถายทอดผานภาพท่ี

มิไดมีการตัดทอนแบบมองทาจ กลองทําหนาท่ีเปดเผยความจริง (lay bare the reality) โดยปลอยใหคน

ดูเฝามองเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเอง แทนท่ีจะใชวิธีการตัดตอ ซึ่งเทากับเปนการบังคับใหคนดูมองสิ่งท่ีผู

กํากับ “ตองการ” ใหเห็น (รักศานต วิวัฒนสินอุดม. 2546 : 37-39)     

  ผูวิจัยไดนําแนวคิดของนักทฤษฎีและวิชาการดานภาพยนตรที่เก่ียวของกับความเปนศิลปะหรือ

ความจริงของภาพยนตร มาใชในการวิเคราะหเรียลลิต้ีโชว และไดผลการศึกษาวาเรียลลิต้ีโชวนั้นมีความ

เปนศิลปะมากกวาความเปนจริงตามธรรมชาติ จากทฤษฎีรูปแบบนิยมของมันสเตอรเบิรกทําใหเห็นวา

เรียลลิต้ีโชวนั้นเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีของการผลิต และอยูในรูปของภาพเคลื่อนไหวผานสื่อโทรทัศน ซึ่งมี

การถายทอดและเผยแพรสูมวลชนในวงกวาง เรียลลิต้ีโชวเปนเรื่องของการสื่อสารที่เนนการทํางานของ

จิตมนุษย เหตุการณตลอดจนความรูสึกและอารมณที่เกิดขึ้นกับผูแสดงในเรียลลิต้ีโชวมีผลตอจิตของ 

ผูชมที่รับภาพ จะถูกกระตุนใหคิดหรือจินตนาการ รวมท้ังเกิดอารมณรวมไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรียลลิต้ีโชว

นั้นจึงมิใชความจริงแท แตเปน ‘ศิลปะของจิต’ ในขณะท่ีเรียลลิต้ีโชวนั้นแสดงใหเห็นความเปนศิลปะใน

เชิงรูปแบบนิยม อยางไรก็ตามธรรมชาติของเรียลลิต้ีโชวก็แสดงใหเห็นวาตัวเรียลลิต้ีโชวนั้นเปนศิลปะที่

เกิดจากแนวคิดของสัจนิยมดวยเชนกัน กลาวคือ ผูสรางเรียลลิต้ีโชวพยายามสรางรายการใหลักษณะที่

ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏตอสายตาผูชมเปน ‘เรื่องจริง’ ที่เกิดขึ้นขางหนากลอง และใชวิธีการ   

ถายทําโดยไมมีบท ไมมีนักแสดง อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาเรียลลิต้ีโชวทุกรายการก็ยังไมอาจแสดง

ความเปนจริงที่สมบูรณได เน่ืองจากเรียลลิต้ีโชวใชสื่อโทรทัศนในการถายทอด ความจริงที่เผยแพรออก

ไปสูผูชมจึงถูกอคติเขาแทรกแลวต้ังแตการใชรูปแบบหรือสไตล มุมมองหรือมุมกลอง องคประกอบภาพ 

เลนส ฟลม เปนตน ดังนั้นเรียลลิต้ีโชวจึงไมสามารถสรางสรรคความจริงอยางบริสุทธิ์ได   

   เมื่อพิจารณาเรียลลิต้ีโชวโดยนําแนวคิดของอังเดร บาแซงมาทาบมอง ผูวิจัยพบวาเรียลลิต้ีโชว

เปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวางกลุมท่ีเชื่อในภาพและกลุมที่เชื่อในความจริง เนื่องจากกระบวนการในการ

ผลิตสรางเรียลลิต้ีโชวนั้นมีความซับซอนและเก่ียวของกับการสรางความหมายใหกับผูชม เรียลลิต้ีโชวจึง

ปรากฏสิ่งท่ีเรียกวา ‘พลาสติก’ หรือกระบวนการของการจัดวางและกําหนดสไตลหรือรูปแบบของการ

นําเสนอ ในดานบุคลิกของ ผูแสดง การแตงกาย การแตงหนา ฉากและองคประกอบทุกสวนจนกระทั่งถึง

การแสดงที่ปรากฏใหเห็นผานสื่อโทรทัศน รวมท้ังในขณะที่มีการถายทํามีกระบวนการหนึ่งท่ีเรียกวา 

‘สวิทชิ่ง’ (switching) หรือการตัดสลับภาพซึ่งทําหนาที่ในลักษณะคลายกับ ‘มองทาจ’ และเปนด่ังสถานี

เชื่อมกัน (relay station) หรือเปนตัวเปลี่ยน (transformer) สุนทรียภาพ ซึ่งชวยสรางความหมายและถูก

ฉายออกไปสูอาณาจักรแหงจิตสํานึกของผูชม ตามแนวคิดของบาแซง อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
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ธรรมชาติของเรียลลิต้ีโชว ผูวิจัยพบวา กระบวนการทํางานของเรียลลิต้ีโชวในสวนท่ีเปนการทํางานของ

กลองมีลักษณะของการเปดเผยความจริง โดยปลอยใหคนดูเฝามองเหตุการณที่เกิดขึ้นเอง แตมีจุดตาง

จากภาพยนตรของกลุมที่เชื่อในความจริงตรงที่เรียลลิต้ีโชว แมเรียลลิต้ีโชวจะมิไดใชวิธีการตัดตอเฉก

เชนการผลิตภาพยนตรแตไดใชวิธีการตัดสลับภาพดังท่ีไดกลาวไปแลว ซึ่งเทากับวาภาพท่ีปรากฏตอ

ผูชมยังคงเปนภาพในลักษณะท่ีผูกํากับ “ตองการ” ใหผูชมไดเห็น ปรากฏการณดังกลาวนี้จึงเปนความ

แตกตางของเรียลลิต้ีโชวเมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร 

3. รูปแบบท่ีหลากหลายของเรียลลิตี้โชวกับความเปนศิลปะแหงการสะทอนภาพชีวิต

มนุษย                

 เรียลลิต้ีโชวแตละรายการไดทําหนาที่สะทอนภาพของชีวิตและสังคมมนุษยในทุกมิติ เห็นไดจาก

ความหลายหลายและการพัฒนาสรางสรรค รูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนการนําเสนอเรียลลิต้ีโชวผานสื่อ

โทรทัศน เพื่อใหสามารถนําเสนอภาพของมนุษยในทุกสาขา อาชีพและ ทุกแงมุม นักวิชาการและ

ผูเชี่ยวชาญดานเรียลลิต้ีโชวไดสังเกตปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวที่เกิดขึ้นตลอดมา และไดจําแนกรูปแบบ

หรือประเภทของเรียลลิต้ีโชวไวดังนี้        

 1) เรียลลิต้ีโชวประเภทสารคดี (documentary-style)       

 2) เรียลลิต้ีโชวประเภทเกมโชว (games show)      

 3) เรียลลิต้ีโชวประเภทปรับปรุงตนเอง/แปลงโฉม (self-improvement/makeover)     

 4) เรียลลิต้ีโชวประเภทปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยหรือความเปนอยู (renovation) 

 5) เรียลลิต้ีโชวประเภททาทายหรือทดลองกับสังคม (social experiment)      

 6) เรียลลิต้ีโชวประเภทหาคู (dating shows)      

 7) เรียลลิต้ีโชวประเภททอลคโชว (talk shows)         

 8) เรียลลิต้ีโชวประเภทซอนกลอง (hidden cameras)     

 9) เรียลลิต้ีโชวประเภทเหนือธรรมชาติ (supernatural and paranormal)    

 10) เรียลลิต้ีโชวประเภทลอเลน หรือเลนตลก (hoaxes)      

1) เรียลลิตี้โชวประเภทสารคดี (documentary-style)     

     ในรายการเรียลลิต้ีทีวีหลายๆ รายการ ผูชมและกลองถูกทําใหกลายเปนผูสังเกตการณโดย

ทางออมดวยการติดตามชมเรื่องราวเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและกิจกรรมของผูคนแตละสาขาอาชีพ 
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ภาพยนตรที่นําเสนอเรื่องราวลักษณะน้ีถูกขนานนามวาเปน “แผนประกาศความจริง ” (fly on the wall) 

หรือโทรทัศนแหงความจริง (factual television) เรื่องราวหรือโครงเรื่องสรางขึ้นโดยผานการตัดตอภาพหรือ

การวางแผนในดานสถานการณตางๆ ถาผลลัพธออกมาในรูปของละครเราอารมณ (soap operas) อาจจะ

เรียกการนําเสนอประเภทนั้นวา ‘ละครก่ึงสารคดี’ ซึ่งมาจากศัพทในภาษาอังกฤษวา “docusoap” หรือ 

“docudrama” หรือในการแสดงบางประเภทอาจมีลักษณะและเทคนิคของการถายภาพยนตรที่นําเสนอ

ความจริง (cinéma vérité)  โดยที่ผูถายทํามีลักษณะเปนเสมือนผูสังเกตการณ รายการเรียลลิต้ีโชว

ประเภทสารคดีสามารถจําแนกออกเปนรูปแบบยอยๆไดหลายรูปแบบดังนี้ 

ก. เรียลลิตี้โชวประเภทใชชีวิตในสภาพแวดลอมพิเศษ  (special living environment) 

 เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้มีการคัดเลือกผูเขาแขงขันในรายการ ซึ่งเปนผูที่ไมเคยรูจักกันมากอนให

มาอยูรวมกันในสภาพแวดลอมที่ ถูกสรางขึ้นมา กรณีตัวอยางของรายการประเภทนี้ไดแก รายการ       

“The Real World” ซึ่งเปนตนกําเนิดของรายการลักษณะน้ี รายการประเภทน้ีเกือบทุกรายการ สมาชิกที่ถูก

คัดเลือกใหเขารวมจะตองเอาชนะความทาทายและอุปสรรคในรูปแบบตางๆที่ทางรายการกําหนดขึ้น จาก

กระแสของรายการ The Real World ตอมาในปค.ศ. 1995 รายการที่มีชื่อวา “Road Rules” ก็ถูกผลิตขึ้น

ตามมา ผูแขงขันในรายการดังกลาวตองเดินทางขามประเทศโดยเพื่อทําภารกิจท่ีถูกกําหนด กรณีรายการ 

“Big Brother” เปนอีกรายการหน่ึงของเรียลลิต้ีประเภทน้ีท่ีเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในหลายประเภททั่ว

โลก มีการผลิตรายการดังกลาวในเวอรชั่นของแตละประเทศ นอกจากนี้กรณีรายการ “The 1900 House” 

เปนอีกตัวอยางหนึ่งของรายการเรียลลิต้ีประเภทนี้ ผูแขงขันในรายการดังกลาวถูกกําหนดใหใชชีวิตและ

ทํางานในลักษณะเดียวกับผูคนในยุคสมัยและสถานที่ในชวงประวัติศาสตรที่ทางรายการกําหนด ตอมา

ในชวงค.ศ. 2001 รายการ “Temptation Island” ไดถูกผลิตขึ้น โดยนําเสนอเรื่องราวของคูรักหลายคูที่ถูก

กําหนดใหอยูบนเกาะแหงหนึ่งและลอมรอบไปดวยคนโสด จุดประสงคของรายการตองการทดสอบ

ความสัมพันธและขอตกลงที่คูรักแตละคูมีใหกัน อีกกรณีหน่ึงไดแกรายการ “U8TV: The Lofters” ที่

ผสมผสานรูปแบบรายการประเภทใชชีวิตในสภาพแวดลอมพิเศษเขากับรายการที่นําเสนอกิจกรรมของคน

ในสาขาอาชีพตางๆหรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แลวนําบุคคลดังกลาวนั้นมาใชชีวิตอยูรวมกันใน

หอง หองหนึ่งที่สมาชิกผูไดรับเลือกใหเขามารวมรายการตองทําหนาที่เปนเจาบาน ภาพกิจกรรมตางๆ

ภายในบานจะถูกถายทอดผานสถานีโทรทัศนประเภทเก็บเงินผูชมรายการ หรือ ‘เคเบิล ทีวี’ รายการ

ดังกลาวน้ีเปนรายการโทรทัศนที่ออกอากาศในประเทศแคนาดา 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_v%C3%A9rit%C3%A9�
http://en.wikipedia.org/wiki/U8TV:_The_Lofters�
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       ข. เรียลลิตี้โชวประเภทเกี่ยวกับชีวิตบุคคลมีชื่อเสียง (celebrities)  

 เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้มักจะนําเสนอชีวิตประจําวัน ตลอดจนความเปนอยูของบุคคลผูมีชื่อเสียง 

ตัวอยางเชนรายการ “The Anna Nicole Show” “The Osbournes” “Newlyweds: Nick and Jessica” 

“Hey Paula!, Hammertime” “Hogan Knows Best” และ “Brooke Knows Best” เปนตน เรียลลิต้ีโชว

บางรายการ อาจนําบุคคลผูมีชื่อเสียงไปใชชีวิตตามสถานท่ีใดสถานที่หนึ่งท่ีทางรายการกําหนดและตอง

ปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 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. เรียลลิตี้โชวประเภทเกี่ยวกับเร่ืองราวของบุคคลในสาขาอาชีพตางๆหรือผูมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน (professional activities)          

 เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้นําเสนอเรื่องราวทํางานของบุคคลในสาขาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญใน

ดานตางๆ กําลังปฏิบัติหนาท่ีในแตละวัน หรือทําโครงการบางสิ่งบางอยางต้ังแตตนจนจบ โดยไมมีการนํา

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาในรายการเพื่อชวยเหลือหรือตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจตางๆ กรณี

รายการตัวอยางท่ีเปนท่ีรูจักไดแก เรียลลิต้ีโชวรายการ “COPS” เปนเรื่องราวเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ตํารวจ ออกอากาศต้ังแตปค.ศ. 1989 รายการดังกลาวนับเปนรายการเรียลลิต้ีโชวที่ออกอากาศ

ยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตรของเรียลลิต้ีโชว กรณีตัวอยางอ่ืนๆของรายการประเภทนี้ในประเทศตางๆ

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 ออกอากาศท่ี

ประเทศนิวซีแลนด เปนตน นอกจากน้ีเครือขายสถานีโทรทัศนเคเบ้ิลทีวีอยาง TLC และ A&E ไดเปดชอง

สถานีเพื่อถายทอดรายการประเภทน้ีโดยเฉพาะ รวมท้ังกรณีรายการ “Bands on the Run” ที่ออกอากาศ

ในปค.ศ. 2001 เปนอีกกรณีหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของเรียลลิต้ีโชวรูปแบบใหมที่มีการพัฒนาขึ้น 

รายการดังกลาวนําเสนอเรื่องราวของกลุมนักดนตรี 4 กลุมที่ออกเดินทางไปสถานที่ตางๆเพื่อทําเพลงและ

ปฏิบัติกิจกรรมเสมือนเปนศิลปนในวงการเพลง แตรายการไดกําหนดใหมีการแสดงและกลุมนักดนตรีตอง

ตอสูกันวากลุมไหนจะสามารถหาเงินไดมากกวากัน      

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Anna_Nicole_Show�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Osbournes�
http://en.wikipedia.org/wiki/Newlyweds:_Nick_and_Jessica�
http://en.wikipedia.org/wiki/Hammertime�
http://en.wikipedia.org/wiki/Hogan_Knows_Best�
http://en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Knows_Best�
http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity_Big_Brother_(disambiguation)�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Simple_Life�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Simple_Life�
http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Lee_Goes_to_College�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Surreal_Life�
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http://en.wikipedia.org/wiki/Border_Security:_Australia%27s_Front_Line�
http://en.wikipedia.org/wiki/Bondi_Rescue�
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  2) เรียลลิตี้โชวประเภทเกมโชว (games show)     

 เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้มีรูปแบบของการแขงขันในลักษณะที่ตองการกําจัดคูแขง โดยทั่วไป ผูเขา

แขงขันจะถูกบันทึกภาพในขณะท่ีอยูรวมกันในสภาพแวดลอมที่จํากัดขอบเขต และตองเอาชนะกันเพื่อให

ไดรับรางวัลในการแขงขัน ในเรียลลิต้ีโชวหลายกรณี ผูเขาแขงขันอาจตองออกจากการแขงขันไปทีละคน

จนกระทั่งเหลือคนหรือทีมเพียงทีมเดียวที่จะถูกเรียกวาผูชนะ หรือ “เดอะวินเนอร” หรือเรียลลิต้ีโชวบาง

กรณีจะมีการกําจัดผูแขงขันทีละครั้ง โดยใหมีการ ‘โหวต’ เพื่อหาผูที่ไดรับคะแนนนิยมสูงสุดจะเปนผูชนะ 

การโหวตนั้นทําโดยวิธีการตางๆเชนใหผูชมเปนผูโหวตเพื่อตัดสิน หรือใหผูเขารวมการแขงขันดวยกันโหวต 

บางกรณีมีคณะกรรมการเปนผูตัดสิน หรือบางครั้งอาจใชวิธีการท้ังสามวิธีรวมกันในการโหวต กรณีรายการ

เรียลลิต้ีโชวท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกไดแก “Big Brother” ผูเขาแขงขันในรายการดังกลาวใชชีวิตอยูรวมกันใน

บานหลังหนึ่ง โดยที่ผูแขงขันจะตองออกจากบานไปทีละคนโดยความเห็นของผูชมรายการหรือ หรือในกรณี

รายการที่ออกอากาศในประเทศสหรัฐอเมริ กาผูเขารวมการแขงขันดวยกันจะเปนผูลงความเห็นวาใคร

จะตองออกจากบาน สวนในกรณีรายการเรียลลิต้ีโชวอยาง Idol series, America's Got Talent, Dancing 

with the Stars, และ Celebrity Duets น้ันนับวาเปนรูปแบบเรียลลิต้ีโชวที่เปนการนําเอารายการประเภท

คนหาบุคคลที่มีความโดดเดน หรือที่เรียกวา “Star Search” กลับมาทําในรูปแบบใหม แมวาเรียลลิต้ีโชว

ประเภทน้ีจะนําประเพณีในการคนหาบุคคลที่ความสามารถหรือโดดเดนมานําเสนอ อยางไรก็ตามเรียลลิต้ี

ดังกลาวไดนําวิธีการของเรียลลิต้ีโชวประเภทแขงขันท่ีมีการ ‘คัดออก’ ใหเปนสวนหนึ่งของรูปแบบใน

รายการพรอมกันนั้นไดเปดโอกาสใหผูชมโหวตหรือลงคะแนนใหผูแขงขันคนใดคนหนึ่งตองออกจากรายการ

ไป ขอสังเกตสําหรับรายการประเภทท่ีใชคําเรียกวา ‘Idol’ มักจะใหผูเขาแขงขันใชชีวิตอยูรวมกันในระหวาง

ที่รายการออกอากาศ แตอาจไมมีการถายทอดกิจวัตรประจําวันของผูเขาแขงขัน อยางไรก็ตามผูชมอาจรับ

ความบันเทิงจากการไดเห็นปฏิสัมพันธระหวางผูแขงขันกับผูตัดสินในรายการ ในเวลาตอมาเรียลลิต้ีโชว

ประเภทการแขงขันไดรับการยกระดับใหเปนรายการท่ีเปนที่ยอมรับในระดับคุณภาพ โดยสถาบัน  

American Primetime Emmy Awards ผูมอบรางวัลใหกับรายการโทรทัศนท่ีมีคุณภาพไดเสนอชื่อของเรียล

ลิต้ีโชว 2 รายการไดแก American Idol และ Dancing with the Stars วาเปนรายการเรียลลิต้ีโชวประเภท

แขงขันท่ีมีความโดดเดนตอวงการบันเทิงอเมริกัน เกมโชวในยุคสมัยใหมอยางรายการ Weakest Link, 

Greed, Who Wants to Be a Millionaire?, American Gladiators, Dog Eat Dog และDeal or No Deal 

รายการที่กลาวมาขางตนนี้ยังไมอาจนับไดวาเปนเรียลลิต้ีโชวได เพราะมีลักษณะและรูปแบบรายการที่

กํ้าก่ึง ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแกกรณีรายการทีมีชื่อวา The Price Is Right, Jeopardy! รายการดังกลาวน้ี
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เกิดข้ึนโดยมีการถายทําในสตูดิโอของสถานีโทรทัศนแหงหนึ่งในชวงเวลาสั้นๆ กระบวนการผลิตทําอยาง

ประณีตและใชงบประมาณคอนขางสูง มีการทําเพลงประกอบเพื่อใหเราอารมณ รวมทั้งยังไดต้ังรางวัล

สําหรับผูชนะไวสูงกวารายการโชวที่ผานมาในอดีต เน่ืองจากทางรายการไดกําหนดใหผูแขงขันเผชิญกับ

สถานการณท่ีคอนขางเสี่ยงอันตราย แตก็มีขอเสนอเปนเงินรางวัลที่มีมูลคาสูง นอกจากน้ีความสนุกของ

รายการเกิดขึ้นจากการไดเห็นปฏิสัมพันธระหวางผูแขงขันกับผูเปนเจาบานหรือผูดูแลรายการ ปจจัยตางๆที่

กลาวมาทําใหรายการประเภทนี้ไดรับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งเปนเวลาเดียวกับที่เรียลลิต้ีโชวเกิดขึ้นอยาง

มากมาย จนทําใหผูชมวางตําแหนงแหงที่ใหกับรายการประเภทนี้ใหอยูภายใตรมของเรียลลิต้ีโชวแตใน

ขณะเดียวกันก็ยังถูกจัดใหรายการอยูในประเภทของรายการเกมโชวดวย   

 นอกจากรายการที่กลาวไปแลวขางตน ยังปรากฎรายการในลักษณะเรียลลิต้ีโชวประเภทแขงขัน

รูปแบบใหมขึ้นอีก เชน กรณีของ “Star Academy” ซึ่งเปนรายการท่ีนําเอารูปแบบของรายการ “Big 

Brother” และ “Idol” มารวมไวดวยกัน นอกจากนี้ยังมีกรณีของรายการ “The Biggest Loser” และ “The 

Pick-up Artist” ท่ีนําเอารูปแบบของการแขงขันมาผสานกับรายการที่ผูแขงขันตองเอาชนะตนเอง สําหรับ

กรณีของรายการ “American Inventor” เปนการนํารูปแบบของรายการประเภท ‘Idol’ มาใชกับสิ่งของหรือ

สินคาแทนที่จะนําเสนอเรื่องของผูคน และสําหรับกรณีรายการ “Making the Band “ และ “Project 

Greenlight” ไดอุทิศสวนแรกของฤดูกาลในรายการเพื่อคัดเลือกผูชนะ และในสวนท่ีสองของรายการจะ

นําเสนอบุคคลหรือทีมท่ีชนะรวมกันทํางานที่ไดรับโจทยจากทางรายการ   

 เรียลลิต้ีโชวประเภทแขงขันท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันสามารถจําแนกออกเปนรูปแบบยอยได

ดังนี้ 

ก. เรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันจับคู (dating-based competition)   

      เรียลลิต้ีโชวประเภทน้ีนําเสนอผูเขาแขงขันหน่ึงคนที่ตองเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตนเองมาก

ที่สุดมาเปนคูรัก ตลอดการแขงขันทั้งฤดูกาล ผูที่มีคุณสมบัติจะถูกกําหนดใหอยูในบริเวณและสถานการณ

ที่ทางรายการวางแผนไว และในระหวางการแขงขันจะมีการคัดผูที่ไมไดรับเลือกออกไปจนกระทั่งเหลือผู

แขงขันกับคูรักที่เหมาะสมเพียงเทาน้ันเมื่อสิ้นสุดรายการ ในชวงปค.ศ. 2001-2003 เรียลลิต้ีโชวประเภทน้ี

กลายเปนรายการแนวหลักท่ีโดดเดนเหนือเรียลลิต้ีประเภทอ่ืนในเครือขายของการออกอากาศใน

สถานีโทรทัศนของประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอยางเรียลลิต้ีโชวประเภทนี้ไดแก 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)     

     เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้ ผูเขาแขงขันจะตองทําภารกิจตางๆที่ตรงกับทักษะในสาขาอาชีพของตน 

และจะไดรับการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการในสาขาอาชีพนั้นๆวาจะสามารถอยูตอไปหรือ

ตองออกจากรายการ เรียลลิต้ีโชวประเภทดังกลาวนี้มักจะนําเสนอเก่ียวกับการหางานท่ีผูชนะจะไดรับ

รางวัลในรูปของสัญญาใหทํางานในบริษัทท่ีมีชื่อเสียงตามสาขาของงานในอาชีพตางๆ กรณีตัวอยางของ

รายการประเภทนี้ไดแก รายการ “Popstars” ออกอากาศเปนครั้งแรกในปค.ศ. 1999 ตอมาในเดือน

พฤษภาคม ป ค.ศ. 2003 เกิดรายการประเภทนี้ขึ้นอีกที่มีชื่อวา “America's Next Top Model” ซึ่งเปน

รายการท่ีเก่ียวกับการหางานแตเพิ่มเติมการนําเสนอใหมีลักษณะที่แสดงอารมณในเชิงละคร และ

สถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในรายการไมมีการเขียนบทไวลวงหนา ตัวอยางของเรียลลิต้ีโชวประเภทแขงขัน

หางานที่มีชื่อเสียงรายการอ่ืนๆไดแก “The Apprentice” (รายการที่แขงขันในเรื่องทักษะทางการ

บริหารธุรกิจ) “Hell's Kitchen” (รายการท่ีเก่ียวกับการแขงขันของอาชีพพอครัว) “Shear Genius” 

(รายการท่ีเก่ียวกับการแขงขันของอาชีพชางตัดผม), Project Runway (รายการท่ีเก่ียวกับการแขงขันของ

อาชีพนักออกแบบเสื้อผา) “Top Chef “(รายการที่เก่ียวกับการแขงขันของอาชีพนักทําอาหาร) “Top 

Design” (รายการที่เก่ียวกับการแขงขันของอาชีพนักออกแบบตกแตงภายใน) “Stylista” (รายการที่

เก่ียวกับการแขงขันของอาชีพบรรณาธิการแฟชั่น) “Last Comic Standing” (รายการที่เก่ียวกับการแขงขัน

ของอาชีพนักแสดงตลก) “The Starlet and Scream Queens” (รายการที่เก่ียวกับการแขงขันของอาชีพ

นักแสดงหญิง) “I Know My Kid's a Star” (รายการที่เก่ียวกับการแขงขันของเด็กและเยาวชนที่ตองการ

เปนดารานักแสดง) “On the Lot” (รายการที่เก่ียวกับการแขงขันของอาชีพคนทําภาพยนตร) “The Shot” 

(รายการท่ีเก่ียวกับการแขงขันของอาชีพชางภาพ) “So You Think You Can Dance” (รายการที่เก่ียวกับ

การแขงขันของอาชีพนักเตน) และ “MuchMusic VJ Search” (รายการที่เก่ียวกับการแขงขันของคนจัด

รายการดนตรีทางโทรทัศน) เปนตน เรียลลิต้ีโชวบางรายการใชรูปแบบเดียวกับเรียลลิต้ีโชวประเภท

ชีวประวัติคนดังหรือบุคคลมีชื่อเสียง รายการในรูปแบบน้ีผูแขงขันจะไมถูกคาดหวังใหทํางานในสายงานที่
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รายการกําหนด ในสวนของรางวัลมักจะนําไปมอบใหกับการกุศล เชนกรณีรายการที่มีชื่อวา “Deadline” 

และ “The Celebrity Apprentice”  

ค. เรียลลิตี้โชวประเภทแขงขันดานกีฬา (sports)     

      เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้สรางขึ้นเพื่อนําเสนอภาพการแขงขันของนักกีฬาอาชีพท่ีพยายามจะสราง

ชื่อเสียงของตนในดานการกีฬา กรณีรายการ “The Club” ที่ผลิตขึ้นในปค.ศ. 2002 เปนเรียลลิต้ีโชว

รายการแรกที่ทําใหกีฬาอยูในรูปของเรียลลิต้ีทีวี โดยทางรายการไดสรางสมาคมหรือคลับกีฬาจําลองขึ้น

เพื่อแขงขันกับสมาคมกีฬาท่ีมีอยูจริง โดยเปนกีฬาที่นํากฎกติกาของกีฬาฟุตบอลในประเทศออสเตรเลียมา

ใชในการแขงขัน ผูชมสามารถชวยเลือกผูเลนที่ตนเองชอบในแตละสัปดาหดวยการ ‘โหวต’ หรือลงคะแนน

นิยมให รายการ “The Big Break” เปนอีกกรณีหน่ึงของรายการเรียลลิต้ีโชวประเภทแขงขันดานกีฬาท่ี

นําเอาบุคคลท่ีปราถนาจะเปนนักกีฬากอลฟมืออาชีพเขามาแขงขันกันและมีการคัดหรือกําจัดผูที่แพออกที

ละคนจนเหลือผูชนะเพียงคนเดียวในรายการ สวนกรณีรายการ “The Contender” เปนเรียลลี้โชวการ

แขงขันตอยมวยที่มีเรื่องอ้ือฉาว เน่ืองจากเปนเรียลลิต้ีโชวรายการแรกที่ผูแขงขันกระทําฆาตัวตายหลังจาก

ที่ถูกคัดออกจากรายการ สําหรับกรณีรายการ “The Ultimate Fighter” ผูแขงขันจะตองอาสาถอนตัวหรือ

แสดงความตองการที่จะออกจากรายการเมื่อถูกกดดันจากคูแขง เรียลลิต้ีโชวประเภทกีฬาน้ี บางครั้งมิได

เนนการนําเสนอแตเพียงผูชนะการแขงขันเทาน้ัน แตยังใหโอกาสกับผูรวมการแขงขันท่ีพายแพดวย ดังกรณี

ของรายการ The Ultimate Fighter นั้นผูบริหารและเจาของ UFC ไดแถลงการณวา การแขงขันในฤดูกาลที่

หน่ึงของรายการ The Ultimate Fighter นั้นเปนการแขงขันท่ียอดเย่ียม ดังนั้นผูเขาแขงขันท้ังสองฝายทั้งผู

ชนะและผูพายจึงไดรับขอเสนอใหทําสัญญากับทาง UFC นอกจากนั้นยังไดรับเกียรติใหเปนศิษยเกาดีเดน

หรือ “TUF Alumni” ที่จะเจริญกาวหนาในสมาคม UFC  นอกจากนี้ผูแขงขันที่พายแพในรายการเรียลลิต้ี

โชวอยาง “World Wrestling Entertainment's Tough Enough” และ “Diva Search” หลายคนไดรับเลือก

ใหเขาทํางานในบริษัทที่มีชื่อเสียงตางๆ เรียลลิต้ีโชวไมเพียงแตสรางชื่อใหกับรายการดานการกีฬาเทานั้น 

ในดานของนักกีฬาท่ีเขารวมก็ไดรับชื่อเสียงผานรายการดังกลาวดวย เชน กรณีเรียลลิต้ีโชวในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่มีชื่อวา  “Knight School” เปนรายการที่สนใจนําเสนอเรื่องราวของนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคนิคของเมืองเท็กซัส (Texas Tech University) แขงขันกันเพื่อชิงตําแหนงทีมบาสเกตบอล

ชายประจํามหาวิทยาลัยภายใตการฝกซอมของผูฝกหรือ ‘โคช’ ที่ชื่อวา “Bob Knight” ในประเทศ

สาธารณรัฐไอรแลนดไดเกิดรายการที่มีชื่อวา “RTÉ One's Celebrity Bainisteoir” ซึ่งเปนรายการที่นํา
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บุคคลท่ีมีชื่อเสียงชาวไอริช 8 คนที่ไมมีทักษะดานการกีฬามาทําหนาที่เปน ‘bainisteoiri’ หรือผูจัดการ

ใหกับทีมฟุตบอลระดับกลางที่ชื่อวา “Gaelic football” และตองนําทีมของตนไปแขงขันในที่ที่มีการจัดการ

แขงขันอยางเปนทางการ 

3) เรียลลิตี้โชวประเภทปรับปรุงตนเอง/แปลงโฉม (self-improvement/makeover) 

     เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้นําเสนอบุคคลหรือกลุมคนที่ปรับปรุงชีวิตของตนเองใหดีขึ้น บางครั้งผูเขา

แขงขันอาจเปนบุคคลหรือกลุมคนกลุมเดียวกันตลอดท้ังฤดูกาลที่ออกอากาศ เชน ในรายการ “The Swan” 

และ “Celebrity Fit” แตรายการทั่วไปมักเปนคนกลุมใหมท่ีเขามาปรับปรุงตนเองในแตละภาคของการ

ออกอากาศ ทั้งน้ีอาจจะมีความแตกตางในดานของเนื้อหา แตในดานของรูปแบบแลวจะคลายคลึงกัน โดย

เริ่มตนของรายการจะแนะนําผูแขงขันท่ีมีปญหา ใหผูชมรับทราบปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจะมีการนํา

ผูเชี่ยวชาญมาพบกับผูแขงขันท่ีมีปญหา และใหผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําวาจะตองปฏบัติตัวอยางไรจึงจะ

สามารถปรับปรุงตนเองได ผูเชี่ยวชาญจะใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจตลอดเวลาท่ีอยูในรายการ ใน

ที่สุด ผูเขาแขงขันจะกลับเขาไปอยูในสิ่งแวดลอมของตนเอง พรอมทั้งเพื่อนๆและครอบครัส ตลอดจน

ผูเชี่ยวชาญที่จะชมเชยและรวมยินดีไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรณีตัวอยางของรายการประเภทนี้

ไดแก "How Do I Look?" (เรียลลิต้ีโชวที่ผูเขาแขงขันปรับเปลี่ยนตนเองในดานแฟชั่น) “The Biggest 

Loser” และ “Fat March” (เรียลลิต้ีโชวท่ีผูเขาแขงขันตองลดน้ําหนักของตนเอง), “Extreme Makeover” 

(เรียลลิต้ีโชวท่ีผูเขาแขงขันผาตัดเปลี่ยนแปลงโฉมของตน) “Queer Eye For The Straight Guy” (เรียลลิต้ี

โชวท่ีมีผู ดําเนินรายการเปนเกยเขาชวยเหลือผู เขาแขงขันใหเปลี่ยนสไตลการแตงตัวและทรงผม) 

“Supernanny, Nanny 911”  และ “World's Strictest Parents” (เรียลลิต้ีโชวที่มีการดูแลเด็ก) “Made” 

(เรียลลิต้ีโชวท่ีผูเขาแขงขันตองเผชิญกับโจทยที่ทาทายหลากหลาย) “What Not to Wear” (เรียลลิต้ีโชวที่

ชวยเปลี่ยนแปลงดานการแตงกายและทรงผม) “Trinny & Susannah Undress” (เรียลลิต้ีโชวที่ชวยแปลง

โฉมและนําไปสูการแตงงาน) “Tool Academy” (เรียลลิต้ีโชวที่ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล) 

“Flavor of Love Girls: Charm School & Rock of Love Girls: Charm School 2” (เรียลลิต้ีโชวที่ชวย

พัฒนาเรื่องบุคลิกภาพและมารยาท) “From G's to Gents” (เรียลลิต้ีโชวที่ชวยปรับปรุงตนเอง) “The Girls 

of Hedsor Hall” (เรียลลิต้ีโชวท่ีชวยพัฒนาเรื่องบุคลิกภาพและมารยาท) และ “The Bad Girls Club & 

Bad Girls Road Trip” (เรียลลิต้ีโชวท่ีชวยปรับปรุงตนเอง) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaelic_football�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Biggest_Loser�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Biggest_Loser�
http://en.wikipedia.org/wiki/Fat_March�
http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Makeover�
http://en.wikipedia.org/wiki/Queer_Eye�
http://en.wikipedia.org/wiki/Supernanny�
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanny_911�
http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_Strictest_Parents�
http://en.wikipedia.org/wiki/Made_(TV_series)�
http://en.wikipedia.org/wiki/What_Not_to_Wear_(UK)�
http://en.wikipedia.org/wiki/Trinny_%26_Susannah_Undress�
http://en.wikipedia.org/wiki/Tool_Academy�
http://en.wikipedia.org/wiki/Flavor_of_Love_Girls:_Charm_School�
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_of_Love_Girls:_Charm_School_2�
http://en.wikipedia.org/wiki/From_G%27s_to_Gents�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Girls_of_Hedsor_Hall�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Girls_of_Hedsor_Hall�
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bad_Girls_Club�
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Girls_Road_Trip�


96 

 

4) เรียลลิตี้โชวประเภทปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัยหรือความเปนอยู (renovation)

     เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้นําเสนอเรื่องราวของการปรับปรุงในดานการใชชีวิตของบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง อาจเปนในดานของที่อยูอาศัย สถานที่ทํางาน หรือพาหนะ เปนตน กรณีรายการในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่จัดอยูในประเภทนี้ไดแก “This Old House” เริ่มออกอากาศในปค.ศ. 1979 สําหรับใน

ประเทศอังกฤษไดแกรายการ “Changing Rooms” ออกอากาศในปค.ศ. 1996 ซึ่งตอมารายการดังกลาวนี้

ถูกผลิตขึ้นอีกครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อวา “Trading Spaces” และเปนรายการเรียลลิต้ีโชว

ประเภทปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงความเปนอยูรายการแรกที่นําเอารูปแบบของรายการเกมโชวเขามา

ผสมผสานโดยใหมีผูแขงขันที่แตกตางกันไปในแตละสัปดาห เรียลลิต้ีโชวรายการอ่ืนๆท่ีจัดอยูในประเภท

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 เรียลลิต้ีประเภทนี้บางรายการอยาง “Restaurant Makeover” and 

“Ramsay's Kitchen Nightmares” นําเสนอทั้งเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการตกแตงและรายชื่อของรานอาหารที่

ไมประสบความสําเร็จแตถูกนํามาสรางขึ้นใหม เรื่องราวที่เก่ียวกับการ “ปรับปรุงหรือแปลงโฉม” ไดถูกนําไป

เผยแพรในรายการเรียลลิต้ีของอังกฤษ เชนกรณีของรายการ “Life Laundry” ที่นําเสนอเรื่องราวของคนท่ี

กลายเปนนักตุนขาวของ ใชชีวิตอยูในสภาพซอมซอ และในที่สุดไดปรับปรุงชีวิตของตนเองใหดีขึ้น 

เนื่องจากลักษณะของความเปนเกมโชวที่เขามา ทําใหเรียลลิต้ีโชวบางรายการถูกจัดใหอยูในตําแหนงท่ี

กํ้าก่ึงระหวางความเปนเรียลลิต้ีทีวี และความเปนเกมโชวในรูปแบบด้ังเดิม มีผูที่ถกเถียงวาหัวใจสําคัญของ

ความแตกตางน้ันอยูท่ีเรื่องราวของมนุษยและความขัดแยงของเรียลลิต้ีโชว รวมท้ังการใหความสําคัญกับ

กระบวนการผลิตและขอมูลที่มีมากกวารายการในรูปแบบด้ังเดิม กรณีรายการ “This Old House” ที่เริ่ม

ออกอากาศในปค.ศ. 1979 นั้น ไดเปนการริเริ่มใหมีการปรับปรุงบานที่แตกตางกันหลายหลังใหเสร็จสิ้น

ในชวงฤดูกาลท่ีออกอากาศ นักวิจารณดานสื่อ “Jeff Jarvis” แสดงความเห็นวา “รายการดังกลาวถือเปน

ตนฉบับของรายการเรียลลิต้ีโชว”     

5) เรียลลิตี้โชวประเภททาทายหรือทดลองกับสังคม (social experiment)  

     เรียลลิต้ีโชวประเภทน้ีเปนการทําการทดลองกับสังคมเพื่อใหเกิดอารมณ ความขัดแยง และ

บางครั้งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางรายการประเภทนี้ไดแก รายการ “Wife Swap” เริ่มออกอากาศ

ในปค.ศ. 2003 ทางชอง 4 ของสถานท่ีโทรทัศน ABC และออกอากาศติดตอกันถึง 4 ฤดูกาล รายการ
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ดังกลาวน้ีนําบุคคลท่ีมีคานิยมแตกตางกันมาใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมที่มีการกําหนดกฎเกณฑตางๆ

ชวงเวลาสั้นๆและทําใหผูเขารวมรายการไดเรียนรูจากประสบการณที่ไดรับในรายการ นอกจากรายการดังที่

กลาวไปแลวขางตน รายการที่จัดอยูในเรียลลิต้ีประเภทน้ียังไดแก กรณีรายการที่ออกอากาศทางสถานี ITV 

ที่มีชื่อวา “Holiday Showdown” และรายการของสถานี Oxygen ที่มีชื่อวา “The Bad Girls Club 

(รายการน้ีแสดงใหเห็นภาพการใชชีวิตและการกระทําตางๆท่ีเกิดขึ้นระหวางผูรวมรายการ) นอกจากนี้ทาง

สถานีโทรทัศนชอง 4 ไดแกรายการ “Secret Millionaire” และรายการ “Faking It” ซึ่งเปนรายการชุดที่คน

ที่เขารวมรายการตองเรียนรูทักษะใหมๆและตองขามผานอุปสรรคตางๆจนทําใหกลายเปนผูเชี่ยวชาญใน

ทักษะนั้นๆ และกรณีของเรียลลิต้ีโชวรายการ “Shattered” เปนรายการชุดท่ีกอใหเกิดประเด็นโตเถียงทาง

สังคมของอังกฤษในปค.ศ. 2004 เนื่องจากจัดการแขงขันและใหรางวัลกับผูท่ีสามารถใชชีวิตอยูไดนานที่สุด

โดยไมนอนหลับ 

6) เรียลลิตี้โชวประเภทหาคู (dating shows)      

     เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้ตางจากเรียลลิต้ีโชวประเภทแขงขันจับคูตามที่ไดกลาวมาแลว รายการ

ประเภทน้ีบางรายการนําเสนอผูเขาแขงขันหนาใหมท้ังหมด 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)          

แมวารูปแบบของรายการประเภททอลคโชวในแบบด้ังเดิมจะมีลักษณะเปนการสัมภาษณหรือสนทนา

หัวขอท่ีนาสนใจเก่ียวกับแขกรับเชิญโดยผูดําเนินรายการหลัก แตตอมาเมื่อเกิดการผลิตรายการในลักษณะ

ที่เรียกวา “trash TV” ท่ีมุงความบันเทิงท่ีเกิดจากการพูดคุยเรื่องที่ไมมีสาระเปนหลัก รูปแบบของการผลิต

ดังกลาวไดนําเอาความเปนเรียลลิต้ีทีวีเขามาผสมผสานกับรายการประเภททอลคโชวดวย ตัวอยางรายการ

เรียลลิต้ีโชวประเภทน้ีไดแก “Ricki Lake” “The Jerry Springer Show” “Dr. Phil” และรายการตางๆที่มี

การนําเสนอเรื่องราวของแขกรับเชิญที่คาดวาเรื่องราวของพวกเขาอยูในกระแสความสนใจ โดยทั้งนี้ทาง

รายการจะปลอยโฆษณาสั้นๆเพื่อใหผูชมสนใจติดตามชมรายการในครั้งตอไป ประเด็นหรือหัวขอการ

สนทนามักจะเปนประเด็นที่รุนแรงและสามารถสรางความนาสนใจ กอใหเกิดอารมณ ความตึงเครียด หรือ

พฤติกรรมที่เกินธรรมดา เมื่อพิจารณาจากโครงสราง อาจพบวารายการประเภทนี้ไมมีความเปนเรียลลิต้ี
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โชวที่สมบูรณอันเน่ืองมาจากรูปแบบด้ังเดิมที่กําหนดลักษณะของรายการ อยางไรก็ตามรายการประเภทนี้

ไดแสดงใหเห็นถึงชีวิตของบุคคล ที่แมวาจะเกิดจากรูปแบบของการสัมภาษณ แตก็อาจพิจารณาไดวา

รายการประเภทนี้มีสวนหนึ่งท่ีคลายคลึงที่นําไปสูการขยายสัดสวนของรายการประเภทเรียลลิต้ีโชวให

กวางขวางออกไปอีกระดับหนึ่ง 

8) เรียลลิตี้โชวประเภทซอนกลอง (hidden cameras)     

     เรียลลิ ต้ีโชวประเภทนี้มีลักษณะในการถายทําไมใหผูรวมรายการรู ตัว โดยอาจสราง

สถานการณตางๆ ตัวอยางของรายการประเภทนี้ไดแก รายการ “Candid Camera” ออกอากาศทาง

โทรทัศนเปนครั้งแรกในปค.ศ. 1948 รายการดังกลาวนี้นับเปนผูบุกเบิกของรายการที่เรียกวาเรียลลิต้ีโชว 

รายการประเภทน้ีในยุคปจจุบันท่ีเปนท่ีรูจักไดแก “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” ก็จัดเปนรายการเรียลลิต้ีโชว

ประเภทซอนกลองดวยเชนเดียวกัน แมวาจุดประสงคของรายการจะตองการทําใหผูรวมรายการตกใจ

มากกวาจะสรางความขบขันใหพวกเขา ขอสังเกตของรายการประเภทนี้คือ มิใชเรียลลิต้ีโชวประเภทซอน

กลองทุกรายการจะสามารถใชการสรางสถานการณในลักษณะของละครเวทีได ตัวอยางของกรณีน้ีไดแก

รายการที่มีชื่อวา “Cheaters” รายการดังกลาวเจตนาใชวิธีการซอนกลองเพื่อบันทึกภาพผูตองสงสัยที่โกง

หุนสวนของตน เมื่อรายการแพรภาพออกไป รายการก็ถูกต้ังคําถามเก่ียวกับการนําเสนอความจริงดังกลาว 

เมื่อมีการรวบรวมหลักฐานตางๆ ฝายเจาทุกขหรือโจทยไดเผชิญหนากับหุนสวนท่ีตองสงสัย ดวยการ

ชวยเหลือของผูดําเนินรายการ 

9) เรียลลิตี้โชวประเภทเหนือธรรมชาติ (supernatural and paranormal)  

     เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้เริ่มจากรายการโทรทัศนของ MTV ที่ออกอากาศในปค.ศ. 2000 ที่มีชื่อวา 

“MTV's Fear” รายการดังกลาวน้ีเปนรายการท่ีนําเสนอสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเกินปกติ โดยใหผูเขารวม

รายการอยูในสถานการณที่นาต่ืนกลัว ท่ีเรียกเปนศัพทเทคนิควา “paranormal” และในกรณีของรายการ

ชุดท่ีมีชื่อวา “Celebrity Paranormal Project” ซึ่งเปนรายการท่ีมีวัตถุประสงคหลักคือสืบหาความจริง 

นอกจากน้ียังมีรายการที่จัดอยูในประเภทนี้ไดแกรายการที่มีชื่อวา “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 โดยท่ัวไปแลวเรียลลิต้ีโชวประเภทนี้จะมีรูปแบบที่

คลายกับรายการที่มีการถายทําในยามคํ่าคืนหรือที่เรียกวา “night vision” จะใหความรูสึกท่ีตอง

ระแวดระวัง และมักใชกลองบันทึกภาพขนาดเล็กท่ีเรียกวา “hand held” โดยการถายทําจะเห็นมุมภาพท่ีดู

แปลก มักมีการขึ้นคําบรรยายเก่ียวกับสถานที่และเวลาใตภาพ มีภาพไฟที่ลุกอยางรวดเร็ว และเปนการ

ถายทําในแบบฉบับของ MTV รวมทั้งไมมีการใสเพลงประกอบที่ใหอารมณ  

10. เรียลลิตี้โชวประเภทลอเลน หรือเลนตลก (hoaxes)    

      เรียลลิต้ีโชวประเภทนี้ ตลอดทั้งรายการจะเปนการลอเลนกับบุคคลคนหนึ่งหรือมากกวาหน่ึง 

โดยท่ีพวกเขาไมทราบวากําลังถูกแกลงหรือเลนตลกอยู สมาชิกคนอ่ืนๆในรายการมักเปนนักแสดงท่ีถูก

วาจางเพื่อใหมาลอเลนหรือแกลงทําสถานการณตางๆโดยที่คนถูกแกลงไมทราบความจริง รายการเรียลลิต้ี

โชวประเภทน้ีเริ่มเปนครั้งแรกในปค.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

รายการท่ีผูหญิงคนหน่ึงทําใหเพื่อนและครอบครัวของเธอเชื่อวาเธอถูกรางวัลใหญจากล็อตเตอรี่) และ 

“Invasion Iowa” (เปนรายการที่ผูคนทั้งเมืองถูกทําใหเชื่อวา William Shatner จะมาสรางภาพยนตรที่เมือง

นี้) และ “Reality Hell” (รายการน้ีมีการเปลี่ยนกลุมเปาหมายและสถานที่ใหหลากหลายในทุกภาคของ

รายการ) นอกจากน้ียังมีรายการท่ีชื่อวา “Boy Meets Boy” และ “Joe Millionaire” ที่พยายามใหขอมูลที่

ไมถูกตองกับสมาชิกในรายการเพื่อจุดประสงคในการสรางเสียงหัวเราะใหกับผูชม  

 เรียลลิต้ีโชวทุกรูปแบบที่กลาวถึงขางตน แสดงใหเห็นถึงการทําหนาที่ของเรียลลิต้ีโชวในฐานะ

ศิลปะการแสดงผานสื่อที่สะทอนภาพชีวิตของมนุษยในทุกมิติ โดยผานการพัฒนารูปแบบของเรียลลิต้ีโชว

ใหมีความหลากหลายและมีบทบาทตอในการถายทอดประสบการณทางอารมณใหกับมนุษย 
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4. คุณคาทางสุนทรียภาพของเรียลลิตี้โชว     

 อเล็กซานเดอร  กอตทรีบ  โบมการเทน  (Alexander  Gottrib  Baumgaten) นักปรัชญาชาว

เยอรมันและบิดาแหงสุนทรียศาสตรผูใหความหมายของคําวา  Aesthetic หรือสุนทรียศาสตรไววา 

หมายถึง การรับรูความรูสึกทางประสาทสัมผัส และสุนทรียภาพ คือ ความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาของ

ความงามท่ีมีอยูในสรรพสิ่งตางๆ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ และทั้งที่มนุษยสรางขึ้น อันเกิดจากความพึง

พอใจในความสุขที่ไดสัมผัสกับความงามโดยปราศจากความคิดเปนเจาของและหวังผลตอบแทน 

นอกจากนี้ การตัดสินทางสุนทรียศาสตร คือ การที่เราใชจิตใจแสดงปฏิกิริยาตอสภาพการณใน

สิ่งแวดลอม หรือการที่จิตประเมินคาวัตถุท่ีมีคุณคาทางความงาม ที่เราใหเกิดความรูสึกภายในจิตใจ 

แมวาความงามจะขึ้นอยูกับจิต แตก็ไมไดขึ้นอยูกับการเลือกตามใจชอบ หากแตตองขึ้นอยูกับคุณคาที่มี

อยูในวัตถุนั้นๆ ดวย (พดุงศักด์ิ คชสําโรง. www1.finearts.cmu.ac.th. Online)  

 คุณคาทางสุนทรียะ  แตกตางจากคุณคาทางเศรษฐกิจ ที่เปนราคาของวัตถุ  แตเปนคุณคาตอ

จิตใจ ความงามเกิดขึ้นดวยอารมณ มิใชดวยเหตุผล  ความคิด หรือขอเท็จจริง คนที่เครงครัดตอเหตุผล

หรือ เพงเล็งไปที่คุณคาทางวัตถุจะไมเห็นความงาม  คนที่มีอารมณละเอียดออนไหว จะสัมผัสความงาม

ไดงายและรับไดมาก ความงามใหความยินดี ใหความพอใจไดทันทีโดยไมตองมีเหตุผล  ความยินดีน้ัน  

เกิดขึ้นเองโดยไมมีการบังคับ  ความงามน้ันเก่ียวของกับวัตถุก็จริง  แตมิไดเริ่มที่วัตถุ  มันเริ่มที่อารมณ  

ของคน ดังนั้น ความงามจึงเปนอารมณ  เปนสุขารมณหรือเปนอารมณที่กอใหเกิดความสุนทรียซึ่ง เปน  

1 ใน 3  สิ่งท่ีกอใหเกิดความสุขกับมนุษย ซึ่งไดแก  ความดี  ความงาม  และความจริง ผูที่ยอมรับและ

เห็นใน คุณคาของทั้งสามสิ่งนี้ จะเปนผูมีความสุข   เนื่องจากความงามเปนอารมณ   เปนสิ่งที่อยูใน

ความรูสึก นึกคิด ความงามจึงเปนนามธรรม  ดังนั้น  การสรางสรรคงานศิลปะ  ก็เปนการถายทอดความ

งามผาน สื่อวัสดุตาง ๆ ออกมา เพื่อใหผูอ่ืนไดสัมผัส ไดพบเห็น  ไดรับรู    สื่อตาง ๆ จะเปนตัวกระตุนให

ผูชม เกิดอารมณทางความงามที่แตกตางกันตามคานิยมของแตละบุคคล   ความงามไมใชศิลปะ 

เนื่องจากวา ความงามไมจําเปนตองเกิดจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ในธรรมชาติก็มีความงามเชนกัน 

เชน  บรรยากาศ ขณะที่พระอาทิตยขึ้น หรือตกดิน  ความสวยงามสดชื่นของดอกไม  ทิวทัศนธรรมชาติ

ตาง ๆ   เปนตน           

 งานศิลปะที่ดีจะใหความพึงพอใจในความงามแกผูชมในขั้นแรก และจะใหความสะเทือนใจท่ี

คลี่คลายกวางขวางย่ิงขึ้นดวยอารมณทางสุนทรียะของผลงานศิลปะนั้นในขั้นตอไป      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 ที่ผูชมสัมผัสไดจากงานศิลปะน้ันๆ ในงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ มีความงามทั้ง 2 ประเภทอยูรวมกัน  แต

อาจแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง  มากนอยขึ้นอยูกับประเภทของงาน  เจตนาของผูสรางและการรับรู

ของผูชมดวย  ความงามในศิลปะ เปนการสรางสรรคลวน ๆ ไมเก่ียวของกับความงามวัตถุใน

ธรรมชาติ  เปนความงามที่แสดงออกได แมในสิ่งที่นาเกลียด  หัวขอ  เรื่องราว   หรือเน้ือหาที่ใชสรางงาน

นั้นอาจนาเกลียด แตเมื่อเสร็จแลว ก็ยังปรากฎความงามที่เกิดจากอารมณที่ศิลปนแสดงออก   

 ดังนั้น ความงามจึงเปนศาสตรอยางหน่ึง ที่วาดวยความงามท่ีศิลปนแสดงออกในงานศิลปะ ซึ่ง

เรียกวา "สุนทรียศาสตร" มีขอความท่ีใชกัน มาต้ังแตสมัยเรอเนซองคจนถึงทุกวันนี้วา  "ศิลปะมิไดจําลอง

ความงาม  แตสรางความงามขึ้น" ดังน้ัน  จึงอาจสรุปไดวา "ศิลปะเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจากความคิด

สรางสรรคเพื่อใหเกิดความงาม และความพึงพอใจ ที่มนุษยไดสรางสรรคสืบเนื่องกันมาต้ังแตอดีตอัน

ยาวนานจนถึงปจจุบัน  และจะสรางสรรคสืบตอไปในอนาคตใหอยูคูกับเผาพันธุมนุษยไปตราบนาน   

เทานาน โดยมีการสรางสรรคพัฒนารูปแบบตาง ๆ ออกไปอยางมากมายไมมีที่สิ้นสุด 

(http://www.prc.ac.th/newart/webart/art_meaning.html.Online.)    

 การประเมินคาเรียลลิต้ีโชวในมิติของสุนทรียภาพ ตองอาศัยการศึกษาทฤษฎีทางศิลปะซึ่งเปน

สวนสําคัญในการใหนิยาม ความหมาย และคุณคาของศิลปะ โดยมีกลุมทฤษฎีสําคัญของโลกไดถูก

จําแนกไว 4 กลุมคือ กลุมท่ีเชื่อวาศิลปะคือการเลียนแบบ กลุมที่เชื่อวาศิลปะคือรูปทรง กลุมที่เชื่อวา

ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก และกลุมที่เชื่อวาศิลปะคือความคิด ในกรณีเรียลลิต้ีโชวที่เก่ียวของ

กับการประเมินคาจัดอยูในคําอธิบายของกลุมที่เชื่อและประเมินคาของศิลปะคือการเลียนแบบ หรือ    

Art as Representation และศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก หรือ Art as Expression กลาวคือ    

ในกรณีของศิลปะคือการเลียนแบบนั้นไดนําแนวคิดมาจากนักปรัชญาคนสําคัญในสมัยกรีก คือ 

อริสโตเติล แนวคิดดังกลาวมีความสําคัญตอการอธิบายคุณคาของศิลปะการแสดงรูปแบบตางๆ อาทิ 

นาฎศิลป ดนตรี และการละคร ทฤษฎีศิลปะคือการเลียนแบบของอริสโตเติลไดใหคุณคาศิลปะการแสดง

ในฐานะท่ีสามารถนําผูชมเขาไปสูโลกของอุดมคติ หรือโลกของตัวแบบ 

http://www.prc.ac.th/newart/webart/art_meaning.html.Online�
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    สําหรับกลุมท่ีเชื่อวาศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก เมื่อนํามาพิจารณาคุณคากรณีเรียล

ลิต้ีโชวพบวา หนาท่ีของศิลปนหรือนักแสดง คือ การโนมอารมณของผูชมใหไดอยางที่ตัวศิลปนตองการ 

ดังนั้นกรณีของเรียลลิต้ีโชวที่มีกระบวนการสรางศิลปนจนสามารถโนมนาวจิตใจของคนดูใหเกิดความ

คลั่งไคลจึงเปนกระบวนการในการสรางศิลปนใหเปนศิลปนแท อยางไรก็ตามศิลปนแทกรณีของเรียลลิต้ี

โชวไดถูกนําไปเชื่อมโยงและกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคา      

 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนแบบของเรียลลิต้ีโชวกับศิลปะการแสดง

ในแขนงละครและภาพยนตร ผลการศึกษาพบวา เรียลลิต้ีโชวจัดเปนศิลปะการแสดงรูปแบบหนึ่งท่ีมี

กระบวนแบบท่ีเหมือนและแตกตางจากศิลปะสองแขนงท่ีกลาวมา แตมีอัตลักษณที่โดดเดนคือเปน

ศิลปะการแสดงท่ีมีความสัมพันธกับสื่อโดยเฉพาะอยางย่ิงสื่อโทรทัศน นอกจากนี้เรียลลิต้ีโชวยังมี

องคประกอบทุกประการท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนศิลปะเฉกเชนศิลปะการละครและภาพยนตรที่

เกิดข้ึนกอนหนา และเมื่อเรียลลิต้ีโชวมีฐานะเปนศิลปะการแสดง จึงทําใหสามารถกลาวไดวาเรียลลิต้ี

โชวนั้นมีคุณคาทางสุนทรียภาพ โดยผูวิจัยไดพิจารณาคุณคาและสุนทรียภาพของเรียลลิต้ีโชวโดยอาศัย

แนวคิดในเรื่องความงามในงานศิลปะดังที่กลาวไปขางตนวา จําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ                 

1) ความงามทางกาย (physical beauty) เปนความงามของรูปทรงที่กําหนดเรื่องราว หรือเกิดจากการ

ประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุ เปนผลจากการจัดองคประกอบทางศิลปะ 2)  ความงามทางใจ 

(moral  beauty) ไดแก ความรูสึก หรืออารมณที่แสดงออกมาจากงานศิลปะหรือ ที่ผูชมสัมผัสไดจาก

งานศิลปะนั้นๆ           

 การศึกษาเรียลลิต้ีโชว ผูวิจัยพบวามีความงามท้ัง 2 ประเภทคือ ความงามทางกายและความ

งามทางใจอยูรวมกัน กลาวคือ ในประเด็นเรื่องความงามทางกาย เรียลลิต้ีโชวเปนศิลปะที่มีกระบวน

แบบและมีการทํางานตลอดจนการวางแผนการสรางสรรคงานท่ีมีความสลับซับซอน และเปนศิลปะที่

เก่ียวของโดยตรงกับการเลาเรื่องราวและการถายทอดความงดงามของความเปนมนุษยในทุกแงมุม ผูชม

งานศิลปะการแสดงเรียลลิต้ีโชวจะไดเห็นพฤติกรรมและการใชชีวิตของมนุษยที่เต็มไปดวยเรื่องราว 

นอกจากน้ีภาพที่ปรากฏผานจอโทรทัศนที่แสดงใหเห็นทาทาง การเคลื่อนไหวและการแสดงออกของ

มนุษยที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมตางๆ ทําใหพิจารณาไดวา เรียลลิต้ีโชวมีการประสานกลมกลืนของ

ทัศนธาตุ ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการทํางานของฝายผลิตรายการที่จัดวางองคประกอบทางศิลปะให  

ผูแสดงในเรียลลิต้ีโชวมีความหมายในฐานะสุนทรียวัตถุเมื่อปรากฏสูสายตาผูชม    
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 ในประเด็นเรื่องความงามทางใจ ผูวิจัยพบวา เรียลลิต้ีโชวเปนศิลปะการแสดงผานสื่อที่สามารถ

กระตุน และใหประสบการณทางอารมณในระดับสูงสุดกับผูชมท่ีไดสัมผัส เนื่องจากเรียลลิต้ีโชวเปน

ศิลปะการแสดงท่ีนําเสนอและเปดเผยใหเห็นอารมณของความเปนมนุษยในทุกมิติ ที่มีทั้งความสุข เศรา 

รัก โลภ โกรธ หลง ฯลฯ อันเปนอารมณสากลที่มนุษยทุกคนสามารถเขาถึงและรับรู ตลอดจนซาบซึ้ง

รวมกัน เมื่อผูชมไดรับรูเรื่องราวที่โศกเศรา และไดเห็นอารมณของผูแสดงในรายการเรียลลิต้ีโชว ก็อาจ

เกิดความงดงามทางสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจ ซึ่งในบางกรณีอาจนําไปสูความสงสาร (pity) เห็นใจ (fear) 

และอาจนําผูชมไปสูความเขาใจในชีวิต (enlightenment) ของตนเองและผูอ่ืน และกอใหเกิดความรูสึก

บริสุทธิ์ทางจิตใจ (catharsis) ในลักษณะเดียวกันกับการเกิดความงามทางจิตใจเมื่อไดมีประสบการณ

ในการชมละครประเภทแทรจิดี (tragedy) ก็เปนได       

 นอกจากเรียลลิต้ีโชวจะกอใหเกิดคุณคาหรือความงามทางสุนทรียภาพแลว เรียลลิต้ีโชวยัง

ตอบสนองความตองการของมนุษยใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับอารมณ 2) ระดับสมอง และ 3) ระดับจิตใจ

 1) ระดับอารมณ          

     ในระดับอารมณ เรียลลิต้ีโชวมีคุณคาในการตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยใน

การพักผอนหยอนใจ (diversion) ดวยคุณลักษณะและธรรมชาติของเรียลลิต้ีโชวท่ีสําคัญคือการให      

“ความบันเทิง” ซึ่งเปนคุณคาที่ไดรับการยกยองวาสําคัญที่สุดประการหนึ่งของความเปนศิลปะการแสดง

นอกจากน้ีเรียลลิต้ีโชวยังมีความสามารถในการกระตุนอารมณ (stimulation) ไมทําใหรูสึกเหน่ือยหนาย

เฉื่อยชา ซึ่งชวยใหผูชมไดเกิดพลังในการทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังเรียลลิต้ีโชวยังสามารถทําใหเกิดความ

เขาใจในชีวิต ตนเองและเพื่อนมนุษย ซึ่งเปนการตอบสนองในระดับแสงสวางในจิตใจ (illumination) 

เฉกเชนท่ีสดใส พันธุมโกมลไดอธิบายไวถึงจุดมุงหมายของศิลปะการละคร    

 2) ระดับสมอง          

     ในระดับสมอง เรียลลิต้ีโชวกรณีรายการตางๆ แสดงเนื้อหาสาระที่มีคุณคา และใหแงคิดหรือ

ความเห็นที่เปนประโยชนตอผูชม หรือชวยกระตุนใหผูชมใชความคิดพิจารณาปญหาตางๆ ในขณะที่

เรียลลิต้ีโชวใหความบันเทิง และมีศิลปะในการเสนออยางครบถวน 

3) ระดับจิตใจ          

     เรียลลิต้ีโชวในฐานะที่เปนศิลปะการแสดงผานสื่อมีความสามารถในการนําเสนอและเปดเผย

ใหเห็นถึงเรื่องราวของความเปนมนุษยในทุกแงมุม และยังสามารถสองสะทอนใหเห็นความเชื่อถือ ความ
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นิยม ปรัชญาความคิด ความปราถนา ตลอดจนขอดีขอเสียของมนุษยในแตละสังคมวัฒนธรรมได ดังนั้น

เรียลลิต้ีโชวทําใหเห็นมนุษยในวงกวาง และทําใหผูที่ไดสัมผัสประสบการณชมเกิดความเขาใจมนุษย อัน

ไดแกตัวเราและผูอ่ืน ซึ่งเปนคุณคาในระดับจิตใจและเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของศิลปะการแสดงในอัน

ที่จะเขาใจปญหาชีวิตและธรรมชาติที่ลึกล้ําของมนุษย 

สรุป 

จากการศึกษาพบวา เรียลลิต้ีโชวเปนศิลปะการแสดงที่ปรากฏในรายการโทรทัศนที่นําเสนอ

เร่ืองราวของบุคคลธรรมดาผานเทคนิคการนําเสนอท่ีหลากหลายโดยมีวัตถุประสงคใหผูชมเขาใจและ

ยอมรับวาสิ่งท่ีตนไดรับชมน้ันคือ ‘ความจริง’ เฉกเชนความจริงในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีจาก

การศึกษายังพบวาเรียลลิต้ีโชวทุกรายการตางมีองคประกอบสําคัญ คือ   1) เปนรายการที่มีการบันทึก

เหตุการณและพฤติกรรมของบุคคลดวยกลองถายภาพเคลื่อนไหวและถายทอดภาพผานสื่อโทรทัศน    

2) บุคคลผูแสดงพฤติกรรมในรายการเปนบุคคล ‘จริง’ ที่ถูกคัดเลือกมาจากสวนตางๆ ของสังคม เพื่อ

แสดงใหเห็นวาบุคคลเหลาน้ีมิใชนักแสดงอาชีพ หรือมีสภาพที่เรียกวา “nonactors”  3) การแสดงออก

ของบุคคลในรายการเรียลลิต้ีโชวเปนการแสดงพฤติกรรมตามความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลโดยมิได

มี ‘บท’ ที่กําหนดใหเห็นชัดเจนวาตองแสดงเปนตัวละครหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งเปนลักษณะของการแสดง

ประเภทที่ถูกเรียกวา “nonscripted” 4) เรื่องราวในรายการเกิดขึ้นจากการ ‘สรางสถานการณท่ีไมปกติ

ธรรมดา’ หรือเรียกวา “extraordinary situation”   โดยทีมงานผูผลิตรายการ 5) การสรางสถานการณที่

ไมปกติธรรมดาในรายการตองนําไปสูนาฏการณหรือการแสดงออกทางอารมณท่ีไมแนชัด (dramatic 

uncertainty) ของบุคคลผูแสดงในรายการ 6) ขนบของการชมรายการเปนลักษณะของการ ‘ถํ้ามอง’ 

(voyeurism) คลายกับการไปแอบดู หรือสอดสอง จับจองพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนโดยที่เขาไมรูตัว และ

7) รายการเรียลลิต้ีโชวทุกรายการจะตองใหความบันเทิงกับผูชม     

 เมื่อพิจารณาความหมายของศิลปะการแสดง ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหปรากฏการณเรียลลิต้ีโชว 

ทําใหพบวา ธรรมชาติของเรียลลิต้ีโชวมีมิติท่ีแสดงใหเห็นลักษณะของความเปนศิลปะการแสดงมากกวา

การนําเสนอความจริงโดยธรรมชาติ เน่ืองจากเรียลลิต้ีโชวไดทําหนาที่นําเสนอภาพและเรื่องราวของ

มนุษย รวมทั้งสื่อสารผานภาพเคลื่อนไหว การกระทําและคําพูด ตลอดจนถายทอดความคิดและ

จินตนาการ ความปรารถนาในจิตใจของมนุษยแตละสวนในสังคม ใหมนุษยผูอ่ืนไดรับรู โดยทั้งน้ีผูแสดง

ในกรณีเรียลลิต้ีโชวไดแสดงออกและถายทอดถึงความเปนตัวตนในฐานะหรือบทบาทของความเปน
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มนุษย ที่มีอารมณ ความรูสึก ชีวิตและจิตใจ ซึ่งการแสดงออกดังกลาวไดสรางประสบการณและการรับรู

ใหกับผูชมจํานวนมหาศาลไดเชนเดียวกับศิลปะการแสดงประเภทอ่ืน นอกจากนี้เรียลลิต้ีโชวยังเปน

ศิลปะการแสดงท่ีอยูบนฐานความเชื่อท่ีวา มนุษยทุกคนลวนทําหนาที่หรือมีความสามารถในการเปนผู

แสดงหรือเปนตัวละครในโลกที่เต็มไปดวยเรื่องราวหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดได ซึ่งความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในการชมเรียลลิต้ีโชวน้ันอยูที่การไดเห็นนักแสดงมีปฏิกิริยาและแสดงอารมณความรูสึกจริง

ของตนออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุนเรา นอกจากความสนุกเพลิดเพลินผูชมซึ่งเปนมวลชนยังไดรวมรับรูและ

เรียนรูถึงเร่ืองราวของความเปนมนุษยและวิธีการเผชิญอุปสรรคปญหาตางๆ ซึ่งประสบการณจากการ

ชมทําใหตอบสนองความตองการของมนุษยใน 3 ระดับคือ ระดับอารมณ สมองและจิตใจ ดังนั้นเรียลลิต้ี

โชวจึงถือไดวาเปนศิลปะการแสดงแขนงหน่ึงที่มีความสําคัญในการสื่อสารและสรางประสบการณรวม

ใหกับมนุษยชาติในทุกแงมุม          
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บทที่ 5 

เรียลลิต้ีโชวกับการดํารงอยูในสังคมวัฒนธรรมไทย 

บทนี้ ผู วิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและตอบคําถามการวิจัยขอที่  1 คือ การศึกษา

ศิลปะการแสดงผานสื่อ กรณีรายการเรียลลิต้ีโชว ในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมไทย รวมทั้ง

ตอบคําถามในประเด็นรายการเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดง มีความเปนมาอยางไร  มีปฏิสัมพันธ

กับเงื่อนไขในพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอยางไร ทั้งน้ีผูวิจัยจําแนกขอมูลโดยการ

พรรณนาวิเคราะหไวเปนประเด็นการศึกษาตามลําดับดังน้ี        

 1. การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิต้ีโชวในตางประเทศ     

  2. การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย    

      2.1 ยุคเริ่มตน ความบันเทิงกระแสวัฒนธรรมขามชาติกับการเขาสูสังคมไทย   

            (พ.ศ. 2540-2545)                  

      2.2 ยุคดัดแปลง แทรกซึมและผนึกเขากับสังคมและวัฒนธรรมไทย   

            (พ.ศ. 2546-2547)         

      2.3 ยุครุงเรือง แขงขันและขับเค่ียวของเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย    

            (พ.ศ.2548-2550)              

      2.4 ยุคปรับตัวของเรียลลิต้ีโชวกับการดํารงอยูในสังคมไทย     

            (พ.ศ.2551-ปจจุบัน)  

1. การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวในตางประเทศ         

 ‘เรียลลิต้ีโชว’ ปรากฏครั้งแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูนําในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ต้ังแตป ค.ศ.1948 (พ.ศ. 2491) ในรายการโทรทัศนชื่อ “Allen Funt’s Candid Camera” ต้ังชื่อตามนาม

ของผูผลิตรายการ คือ อลันด ฟนท (Allen Funt) กอนหนานี้หนึ่งป ฟนทผลิตรายการวิทยุท่ีมีชื่อวา 

“Candid Microphone” หลังจากการผลิตรายการดังกลาว เขาเกิดความคิดที่จะทํารายการโทรทัศนที่มี 

‘การสรางสถานการณพิเศษ’ ใหผูคนท่ีผานไปมาไดปะทะกับสถานการณตางๆ โดยไดแอบบันทึกภาพ

และเสียงดวยกลองถายภาพเคลื่อนไหว อันเปนปฏิกิริยาของ ‘คนกับสถานการณ’ ขางตน โดยท่ีไมใหผู

ถูกถายทํารูตัว  กอนที่จะนําภาพไปออกอากาศทางโทรทัศน ในชวงปเดียวกันน้ีเองยังปรากฏรายการ
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โทรทัศนที่มีการนําอาสาสมัครมาแขงขันและใหผูชมลงคะแนนเสียงหรือที่เรียกวา ‘โหวต’ (vote) ใหกับ   

ผูที่มีความสามารถในรายการสองรายการท่ีมีชื่อวา “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

 รายการน้ีถือเปนจุดกําเนิดของเรียลลิต้ีโชวในโลกทุนนิยมตะวันตกและเปนรายการที่ปฏิวัติการ

 ถายทอดเรื่องราวของบุคคลจริงใหแตกตางไปจากรายการท่ีมีมากอนหนา ดวยกระบวนการของ

 การผลิตรายการและสรางเรื่องราวที่ไมมีการเขียนบทไวลวงหนา               

 ที่มา: http://www. virginmedia.com. Online. 

   ภาพประกอบ 2 Allen Funt และผูชมรายการ “Candid Camera”     

 ที่มา:  Bob Banner. http://www.museum.tv/candidcamera. Online. 

นับต้ังแตเริ่มทศวรรษ1950 (ต้ังแตพ.ศ. 2493) เปนตนมา ปรากฏการณของรายการทาง

โทรทัศนมีรูปแบบท่ีใหความสนใจกับการถายทําดวยกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กเพื่อใหได

ภาพปฏิกิริยาและพฤติกรรมของผูแขงขันมากขึ้น เชนกรณีรายการเกมโชวท่ีมีชื่อวา “Beat the Clock” 

และ “Truth or Consequences” ซึ่งเปนรายการแขงขันท่ีผูเขารวมตองเผชิญกับเหตุการณที่ไมคาดฝน

ตางๆ นานา นอกจากน้ียังมีรายการโทรทัศนที่มีการเขียนบทใหมีการสัมภาษณผูเขาแขงขันที่เปน

นักแสดงดวยกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็ก (candid camera) ที่มีชื่อวา “Groucho Marx-

hosted game show” และ “You Bet Your Life”        

http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Mack_(radio-TV_host)�
http://en.wikipedia.org/wiki/Original_Amateur_Hour�
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Godfrey%27s_Talent_Scouts�
http://www.museum.tv/candidcamera�
http://en.wikipedia.org/wiki/Groucho_Marx�
http://en.wikipedia.org/wiki/You_Bet_Your_Life�
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 เนื้อหาของรายการทั้งสองชวงตนแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการสรางภาพหรือเรื่องราว   

ที่เก่ียวกับการแขงขันของ ‘คนจริง’ นอกจากรายการดังกลาว การถายทอดการแขงขันประกวดนางงาม

อเมริกา (Miss America) ในป ค.ศ.1954 (พ.ศ. 2497) ที่ผูชนะจะไดเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงใน

ระดับประเทศ และการออกอากาศของรายการชุดทางวิทยุท่ีมีชื่อวา “Nightwatch” ซึ่งเปนรายการท่ีมี

การบันทึกเสียงและเรื่องราวของตํารวจในเมืองคัลเวอร รัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวง

ระหวางป ค.ศ 1954 – 1955 (พ.ศ. 2497-2498) รวมทั้งการออกอากาศอยางตอเน่ืองในระหวาง                   

ค.ศ. 1950–1959 (พ.ศ. 2493-2501) ของรายการชุด (series) ที่มีชื่อวา “You Asked For It” ซึ่งเปน

รายการที่ผู ชมมีสวนกําหนดเนื้อหาและเหตุการณที่ตองการชมรวมกับทีมผูผลิตรายการได                

จากปรากฏการณที่ออกอากาศผานสื่อท้ังโทรทัศน และวิทยุในประเทศสหรัฐอเมริกาดังที่กลาวไปขางตน

มีสวนชวยปูทางใหกับการพัฒนารูปแบบของเรียลลิต้ีทีวีในเวลาตอมา    

 ในป ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2506) ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนประเทศในกลุมทุนนิยมที่ทรงอิทธิพล

ทางความคิดและการสรางคานิยมทางวัฒนธรรม ไดมีการผลิตรายการชุดออกอากาศเผยแพรเปนครั้ง

แรกขึ้นที่สถานีโทรทัศนแกรนาดา (Granada Television) ในชื่อวา “Seven UP!” รายการนี้มีรูปแบบเปน

การสัมภาษณบุคคลธรรมดาสิบสองคนท่ีมีอายุ 7 ปและเปนผูที่มาจากสวนตางๆของสังคมอังกฤษ     

โดยรายการจะถายทอดปฏิกิริยาที่มีตอชีวิตประจําวันของเด็กทั้งสิบสองคน โครงสรางของของรายการ  

ไดถูกวางไวในลักษณะของชุดการสัมภาษณโดยมิไดมีองคประกอบในดานการวางโครงเรื่อง อยางไรก็

ตาม กรณีของรายการดังกลาวน้ี ทําใหเกิดรูปแบบใหมของรายการโทรทัศนท่ีมีหัวใจสําคัญของรายการ

อยูท่ีการเปลี่ยนบุคคลธรรมดาใหกลายมาเปนผูมีชื่อเสียงซึ่งเปนตนแบบและแกนสาระใหกับรายการ

เรียลลิต้ีโชวในทุกยุค ตอมาในป ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2508) ภาพยนตรเรื่อง “Chelsea Girls” กํากับการ

แสดงโดยศิลปนผูมีชื่อเสียงระดับโลก Andy Warhol ไดออกฉายสูผูชมและไดรับการวิพากยวิจารณจาก 

The Radio Times Guide to Film 2007 วาเปนภาพยนตรที่ไมมีการใหทิศทางในดานโครงเรื่อง 

รายการวิทยุดังกลาวเรียกภาพยนตรของวารโฮลในเชิงตําหนิวา ‘เรียลลิต้ีทีวี’ (Baracaia. 2006: Online)

 ในชวงเวลาหลังจากนั้น ไดปรากฏรายการโทรทัศนท่ีนับวาเปนเรียลลิต้ีโชวรายการแรกที่มี

ลักษณะเปนเรียลลิต้ีโชวเต็มรูปแบบและแสดงเรื่องราวของบุคคลจริงที่ชวนติดตาม คือ รายการ         

“An American Family” ซึ่งถือกําเนิดขึ้นในป ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) รายการน้ีไดนําเสนอภาพชีวิต

ความเปนอยูของครอบครัว William C. Loud ชาวเมืองซานตาบารบารา แคลิฟอรเนีย รายการน้ีไดสราง

เร่ืองราวที่ทําใหชาวอเมริกันที่มีความอยากรูอยากเห็นไดติดตามดูชีวิตในครอบครัวของวิลเลียม ผาน

กลองที่เคลื่อนไหวเปนเวลาถึง 7 เดือน  โดยมีเครก กิลเบิรก (Craig Gilbert) ทําหนาที่เปนผูผลิตรายการ 

(producer) และตัดตอรายการท่ีมีความยาว 300 ชั่วโมงใหเหลือ 12 ตอน เนื้อหาในรายการ              

An American Family มีทั้งการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว การหยาราง แมแตการเปดเผยของลูกชาย

คนโตวา เขาเปนพวกรักรวมเพศตอหนาพอผูซึ่งทราบความจริงไปพรอมกับผูชมท่ัวประเทศ ในเวลา 7 

http://en.wikipedia.org/wiki/You_Asked_For_It�
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http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol�
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เดือนหลังจากท่ีกลองตามเก็บภาพชีวิตของครอบครัวลาวด  ‘Reality’ หรือ ‘ความเปนจริง’ ที่ถูกนําเสนอ

ผานสื่อชุดน้ี ก็จบลงดวยความเศราโศก เมื่อภรรยาของวิลเลียม ตัดสินใจบอกเลิกการใชชีวิตคูกับ         

วิลเลียมตอหนาผูชมรายการกวาสิบลานคนทั่วประเทศ    

          

ภาพประกอบ 3 ครอบครัว William C. Loud ในรายการโทรทัศน  “An American Family”       

       เรียลลิต้ีโชวรายการแรกในประวัติศาสตรเรียลลิต้ีโชวของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะ

       เปนรายการเรียลลิต้ีโชวเต็มรูปแบบและมีสวนสําคัญตอการพัฒนารูปแบบของเรียลลิต้ีโชว

       ในเวลาตอมา               

       ที่มา: http://www.documentarysite.com. Online. 

หากพิจารณากรณีรายการ “An American Family” ในเชิงโครงสรางและการนําเสนอพบวา 

กรณีรายการ An American Family มีลักษณะและรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวในลักษณะท่ีคลายคลึง

กับการเลาเรื่องของรายการประเภทสารคดี เนื่องจากยังคงใชองคประกอบในดานเรื่องราวและบุคคลจริง

มาใชกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูชม ตอมาในป ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) รายการในรูปแบบ

เดียวกันไดถูกผลิตขึ้นในประเทศอังกฤษในชื่อวา “The Family” เปนรายการที่ติดตามชีวิตของครอบครัว 

Wilkins ซึ่งเปนเรื่องราวของครอบครัวชนชั้นแรงงาน หลังจากนั้นปรากฏรายการเรียลลิต้ีทีวีอีก               

3 รายการในลักษณะเดียวกันท่ีมีชื่อวา “Chuck Barris: The Dating Game, The Newlywed Game 

และ The Gong Show” รายการทั้ง 3 รายการนี้นําเสนอภาพชีวิตบุคคลผูยินยอมเผยความเปนสวนตัว 

และศักด์ิศรีของตนผานรายการโทรทัศน ลักษณะของรายการไดกลายเปนตนแบบใหกับการนําเสนอ

เรียลลิต้ีโชวในยุคตอมา (James. 2003: Online) 

http://en.wikipedia.org/wiki/An_American_Family�
http://www.documentarysite.com/�
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ในเขาสูปลายทศวรรษ ในป ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ไดมีการผลิตรายการท่ีชื่อวา               

“One Man and His Dog” ซึ่งเปนรายการชุดท่ีเสนอเรื่องราวการแขงขันสุนัขเลี้ยงแกะในประเทศอังกฤษ 

นับเปนการปดฉากทศวรรษน้ีดวยรายการเรียลลิต้ีโชวอีกลักษณะหนึ่งท่ีแมจะมีเนื้อหาและรูปแบบ        

ที่เปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม เรียลลิต้ีโชวต้ังแตเริ่มกําเนิดจนเขาสูชวงเวลาน้ียังคงโครงสรางหลักของ

ศิลปะการแสดงประเภทน้ีคือ ความจริง คนจริง เรื่องจริงไวตลอดมา     

 ปจจุบันรูปแบบของรายการเรียลลิต้ีโชวที่ปรากฏในโลกตะวันตกมีความเชื่อมโยงกับสังคมและ

ชีวิตประจําวันของผูคน ทําใหรูปแบบรายการโทรทัศนประเภทเรียลลิต้ีโชวมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

ดังปรากฏใหเห็นในชวงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงตนทศวรรษ 1990 กรณีเรียลลิต้ีโชวรายการหนึ่งที่มี

ความเชื่อมโยงกับสังคมคือ เรียลลิต้ีโชวท่ีมีชื่อวา “COPS” เปนรายการโทรทัศนท่ีออกอากาศเปน      

ครั้งแรกในฤดูใบไมผลิของปค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) รายการดังกลาวไดเขามาในจังหวะท่ีสถานีโทรทัศน

มีความตองการใหเกิดรายการใหม เนื่องจากสมาคมนักเขียนแหงสหรัฐอเมริกาประทวงหยุดงานในชวง

ปค.ศ. 1988 (Peterson. 2007: Online) COP จึงเปนรายการที่เขามาในชวงเวลาที่เหมาะสม รายการนี้

นําเสนอภาพของเจาหนาที่ตํารวจขณะปฏิบัติหนาท่ีปราบอาชญากร สิ่งที่พิเศษของรายการคือลักษณะ

การถายทําและการนําเสนอมุมมองของภาพ โดยที่มีการถายทําดวยกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด

เล็กที่เรียกวา ‘camcorder’ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใหความรูสึกเสมือนชมภาพยนตรที่เปนเหตุการณเกิดขึ้น

จริง            

 สวนอีกกรณีหนึ่งคือ รายการชุดท่ีมีชื่อวา “Nummer 28” เปนรายการที่ออกอากาศทางชอง

สถานีโทรทัศนประเทศฮอลแลนดในป ค.ศ.1991 เปนรายการแรกในประวัติศาสตรของเรียลลิต้ีโชวที่มี

การริเริ่มแนวคิดในการนําบุคคลแปลกหนาเขามาอยูรวมกันภายใตสิ่งแวดลอมเดียวกัน ในระยะเวลาท่ี

รายการกําหนด รวมท้ังมีการบันทึกภาพเหตุการณท่ีเขมขน (Hi-light) เขาไวเพื่อนํามาเผยแพรตอผูชม 

รายการ Nummer 28 นับเปนผูบุกเบิกรูปแบบรายการเรียลลิต้ีโชวที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน รวมทั้ง

ไดกลายเปนมาตรฐานใหกับเรียลลิต้ีโชวในเวลาตอมา ดวยการใชเทคนิคใหมีเพลงประกอบในรายการ

เพื่อชวยเราอารมณ และมีการโปรยภาพเหตุการณตางๆ ขึ้นในรายการ ประกอบเสียงการสารภาพ        

‘ความจริง’ ของสมาชิกตัวแสดงในรายการผูทําหนาท่ีเปนคนเลาเรื่อง หน่ึงปถัดมา แนวคิดในลักษณะ

เดียวกันของรายการดังกลาวนี้ไดถูกสถานีโทรทัศน MTV นําไปใชในการผลิตรายการที่มีชื่อวา          

“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 อธิบายเก่ียวกับลักษณะ

และการเขาสูอุตสาหกรรมโทรทัศนของเรียลลิต้ีโชววา เรียลลิต้ีโชวนาจะเขามาพรอมกับระบบการตัดตอ

ภาพเพื่องานวีดิทัศนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เรียกวา ‘non-linear’ ในชวงปค.ศ 1989 ระบบตัดตอ

ดังกลาวนี้ ทําใหงานตัดตอภาพเพื่อนําไปใชในงานภาพยนตรวีดิทัศนที่เคยยากกลับงายและรวดเร็วขึ้น 

รวมทั้งยังประหยัดกวาการตัดตอภาพยนตรที่ตองถายทําดวยกลองท่ีใชฟลม    

 ในป ค.ศ.1997(พ.ศ. 2540) สถานีโทรทัศนสวีเดน ไดออกอากาศรายการที่มีชื่อวา “Expedition 

Robinson” สรางสรรคโดยชาลี พารสัน (Charlie Parsons) ผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีชื่อเสียง

ระดับประเทศ รายการดังกลาวนี้ไดกลายเปนตนแบบใหกับการผลิตรายการท่ีมีชื่อวา “Survivor” ซึ่งเปน

รายการที่ถูกผลิตซ้ําในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย รูปแบบของรายการเปนการผสมผสานรายการ 

Nummer 28 และรายการ Real World เขาไวดวยกันโดยรายการท้ังสองมีแนวคิดในเรื่องการแขงขันและ

กําจัดคูแขง สมาชิกที่ไดรับเลือกใหมาอยูรวมกันในรายการจะตองตอสูเอาชนะกัน จนกระทั่งเหลือผูรอด

หรือผูชนะเพียงหนึ่งคนในรายการเทานั้น รายการในลักษณะน้ีถูกจัดอยูในประเภทรายการ ‘กําจัดคูแขง’ 

และในชวงเวลาใกลเคียงกัน สถานีโทรทัศนของประเทศอังกฤษไดนําเสนอรายการที่มีชื่อวา “Changing 

Rooms” เร่ิมออกอากาศในปค.ศ. 1996 รายการดังกลาวนําเสนอเรื่องราวของคูสามีภรรยาหลายคูที่

ตกแตงบานใหกัน รายการดังกลาวน้ีนับเปนรายการเรียลลิต้ีโชวรายการแรกท่ีถายทอดแนวคิดเก่ียวกับ

การปรับปรุงตนเอง (self-improvement) หรือการเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตา (makeover) มาสูวงการ

โทรทัศน            

 เมื่อเขาสูชวงตนทศวรรษของป ค.ศ. 2000 เปนชวงที่จํานวนประชากรของโลกเพิ่มสูงขึ้น ผูผลิต

รายการเรียลลิต้ีโชวเห็นถึงบทบาทของกระแสดังกลาว จึงผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวขึ้นสองรายการ ไดแก 

“Survivor” และ “American Idol” รายการทั้งสองน้ีในเวลาตอมากลายเปนรายการที่ครองความนิยม   

ในการรับชม (Top-rated) เปนอันดับหนึ่งตลอดฤดูกาลที่มีการถายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกา        

โดยรายการ Survivor ครองความนิยมเปนอันดับหนึ่งในชวงป ค.ศ. 2001-2002 ในขณะท่ีรายการ 

American Idol ครองความนิยมในชวงป ค.ศ. 2004-2005 จากความสําเร็จของรายการท้ังสองทําให

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 ผูแขงขันในเรียลลิต้ีโชวรายการ “Survivor” ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

           ฤดูกาลแรก รายการนี้ตอมา ไดมีฐานะเปนเรียลลิต้ีโชวรายการแรกที่ถูกนําเขามาเผยแพร   

           ในประเทศไทย            

           ที่มา: http://realitytv.about.com. Online. 

 

            ภาพประกอบ 5 เรียลลิต้ีโชวรายการ “Big Brother” ออกอากาศครั้งแรกที่ประเทศเนเธอรแลนด 

       ในป ค.ศ.1999 ตอมาเรียลลิต้ีโชวกรณีดังกลาวน้ีไดกลายเปนความรวมมือระหวางบริษัท 

        ขามชาติ กับบริ ษัทผลิตรายการโทรทัศนของไทยเปนครั้ งแรกในภูมิภาคเอเชีย                          

        ท่ีมา: http://onemargaret.wordpress.com. Online.       

http://onemargaret.wordpress.com/�
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 ทุกรายการท่ีกลาวมาขางตนลวนประสบความสําเร็จในการออกอากาศเผยแพรไปยังประเทศ

ตางๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือการที่โลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันมี

ชองสถานีโทรทัศนท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกอยางนอย 2 สถานีที่อุทิศชองสถานีของตนใหกลายเปนเรียลลิต้ี

ทีวีโดยสมบูรณ ไดแก Fox Reality ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานีดังกลาวเริ่มสรางชองเรียลลิต้ีต้ังแต  

ป ค.ศ. 2005 และสถานีโทรทัศน Zone Reality ของประเทศอังกฤษ ท่ีเริ่มออกอากาศเรียลลิต้ีโชวใน    

ป ค.ศ. 2002 นอกจากน้ียังมีชองสถานีโทรทัศนเคเบ้ิล อาทิ  Viacom’s MTV และ NBC's Bravo ที่สราง

รายการเรียลลิต้ีเปนเนื้อหาหลักของทางสถานี ไมค ดารเนล (Mike Darnell) ผูบริหารเรียลลิต้ีทีวีของ

เครือขาย US Fox ไดกลาววา “เครือขายกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนท้ังหลายอยาง NBC, CBS, ABC 

และ Fox ตางก็วางแผนที่จะทําเรียลลิต้ีโชวสามถึงสี่รายการในแตละฤดูกาลเพราะเปนสิ่งที่เราตองมี” 

(Levin. 2007: Online) คํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับเรียลลิต้ีโชวและเปน   

การแสดงให เห็นถึงบทบาทของเรียลลิ ต้ีโชวในฐานะเครื่องมือทางการคาในวงการธุรกิจการ

สื่อสารมวลชนในประเทศผูนําในโลกทุนนิยม       

 ในชวงตนทศวรรษของป ค.ศ. 2000 ผูบริหารเครือขายการสื่อสารในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดง

ความกังวลเก่ียวกับรายการโทรทัศนประเภทเรียลลิต้ี และพยายามจํากัดวงใหปรากฏในรูปของดีวีดี 

(DVD) หรือภาพยนตรในรูปของแผนที่ฉายเฉพาะภายในครัวเรือนและจดหมายขาวท่ีสงใหเฉพาะ

สมาชิก แตความเปนจริงปรากฎออกมาวาดีวีดีรายการประเภทเรียลลิต้ีโชวกลับสรางรายไดอยางรวดเร็ว 

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 กลายเปนรายการท่ีถูกจัดอันดับให

อยูเหนือรายการโทรทัศนประเภทละครท่ีมีการเขียนบท อยาง The O.C และ Desperate Housewives 

 นอกจากนี้ เรียลลิต้ีโชวหลายรายการยังประสบความสําเร็จอยางมากในเรื่องของการสราง 

‘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 รายการเรียลลิต้ีโชว COPS ถือเปนสินคาหลักของบริษัท FOX นับต้ังแตปค.ศ.1989 ออกอากาศ

จวบจนปค.ศ 2008 เปนฤดูกาลที่ 21 สามารถออกอากาศยาวนานและเอาชนะรายการโชวประเภทที่มี

การเขียนบทเก่ียวกับเจาหนาท่ีตํารวจรายการอ่ืนๆ รายการเรียลลิต้ีโชวท่ีประสบความสําเร็จอยาง

กวางขวางอีกรายการหน่ึงคือ “Cheaters” ซึ่งออกอากาศมาแลวถึง 10 ฤดูกาลในประเทศสหรัฐอเมริกา

และไดจําหนายใหกับสมาชิกมากกวา 100 ประเทศท่ัวโลก 
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 ในป ค.ศ. 2007 สมาคม “Learning and Skills Council” หนึ่งในเจ็ดสมาคมวัยรุนที่มีชื่อเสียง

ของประเทศอังกฤษหวังจะสรางชื่อเสียงดวยการปรากฏตัวผานสื่อโทรทัศนรายการเรียลลิต้ีโชว โดยใน

เดือนเมษายน ปค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) สถาบันศิลปะทางโทรทัศนและวิทยาศาสตร (Academy of 

Television Arts and Sciences) ประกาศใหมีการมอบรางวัล Emmy Award เปนครั้งแรก ซึ่งรางวัล

ดังกลาวเปนรางวัลอันทรงเกียรติในสาขาศิลปะการแสดงที่ทางสถาบันไดมอบใหกับรายการเรียลลิต้ีโชว 

หรือเรียลลิต้ีประเภทแขงขัน โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันท่ี 21 กันยายน ค.ศ. 2008 จอหน แชฟเนอร 

ผูบริหารระดับสูงของสถาบันโทรทัศนแหงสหรัฐอเมริกากลาวถึงความสําคัญของเรียลลิต้ีโชวไววา   

“เรียลลิต้ีโชวกลายเปนสวนสําคัญที่จะขาดไมไดในโทรทัศนและวัฒนธรรมของเรา เพราะเรียลลิต้ีโชวนั้น

ไดสรางสํานึกใหแกเราที่จะสรางสรรคการแขงขันใหมๆ ใหเกิดขึ้น” จากเหตุการณขางตนยืนยันใหเห็นถึง

การใหความสําคัญกับเรียลลิต้ีโชวในฐานะเปนศิลปะการแสดงผานสื่อที่มีบทบาทย่ิงในระดับสากล      

(The Economist. 2007: Online)         

 ในปจจุบันเรียลลิต้ีโชวยังไดขยายความสําเร็จมาสูภูมิภาคเอเชีย ดังปรากฏในกรณีความสําเร็จ

ของรายการ “American Idol” ทําใหบริษัท Sony Entertainment Television (India) ตัดสินใจเปน

ผูผลิตและเผยแพรรายการลักษณะเดียวกันในภาคของอินเดียที่มีชื่อวา “Indian Idol” และเริ่ม

ออกอากาศในป ค.ศ. 2004 จนถึงป ค.ศ. 2010 รวมท้ังสิ้น 5 ฤดูกาล นอกจากนี้ ในปเดียวกันยังปรากฎ

รายการท่ีมีชื่อวา “The Tester” ซึ่งเปนนวัตกรรมของรายการเรียลลิต้ีโชวที่มีการผสานเทคโนโลยีของ

โทรทัศนกับเกมคอมพิวเตอรเขาดวยกันและไดออกอากาศเรียลลิต้ีโชวผานสื่อวีดีโอเกมขึ้นเปนครั้งแรก

ในโลก  จากพัฒนาการของเรียลลิต้ีโชวต้ังแตอดีต ทําใหสามารถเห็นอิทธิพลของกระแสความบันเทิง

จากตะวันตกทีแ่พรกระจายไปยังประเทศตางๆ ท้ัวโลกอยางไมหยุดย้ัง ทั้งเขาสูทวีปเอเชีย และแผขยาย

ครอบคลุมมายังหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย ไมวาจะเปน อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย (Snider. 2010: Online.) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Television_Arts_and_Sciences�
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Idol�
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Entertainment_Television_(India)�
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    ภาพประกอบ 6 ผูสมัครชาวอินเดียจํานวนหลายหมื่นคนที่ใหความสนใจกับ  

            เรียลลิต้ีโชวกระแสตะวันตกกรณีรายการ “Indian Idol”     

            ท่ีมา: http://www.indiansingers.in/indian-idol-season-1. Online. 

     

      ภาพประกอบ 7 ผูแขงขันในเรียลลิต้ีโชวรายการ “Indian Idol” ฤดูกาลแรก   

  ที่มา: http://www.indiansingers.in/indian-idol-season-1. Online. 

  

http://www.indiansingers.in/indian-idol-season-1�
http://www.indiansingers.in/indian-idol-season-1-pictures.html/3-2�
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2 การกําเนิดและพัฒนาการของเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย 

2.1 ยุคเร่ิมตน ความบันเทิงกระแสวัฒนธรรมขามชาติกับการเขาสูสังคมไทย   

      (พ.ศ. 2540-2545)               

 จากการคนควาเอกสารที่เก่ียวของกับความเปนมาของเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย พบวา     

เรียลลิต้ีโชวเริ่มเขามาในประเทศไทยเปนคร้ังแรกในชวงป พ.ศ. 2540 ซึ่งในขณะน้ันเปนชวงเวลาท่ีทุก

ประเทศตางประสบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในประวัติศาสตรดานเศรษฐกิจและการเมือง 

เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก วิกฤตดังกลาวขยายตัวไปยังประเทศ

ตางๆ รวมถึงประเทศไทย รัฐบาลไทยจําตองประกาศใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทลอยตัวในวันที่ 

กรกฏาคม 2540 มีผลทําใหคาเงินบาทลดลง 40 เปอรเซนต น้ํามันและสินคาตางๆ ปรับขึ้นราคา รัฐบาล

และภาคเอกชนเปนหนี้ตางประเทศเปนเงินท้ังสิ้นประมาณ 4 แสนลานบาท รัฐบาลจึงตัดสินใจขอกูเงิน

จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ผลท่ีตามมาคือ ประเทศไทย

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของไอเอ็มเอฟในเรื่องการเงิน การคลัง การขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มและการกําหนดให

สถาบันการเงินคงอัตราดอกเบ้ียเงินกูสูง ทําใหภาคการคาและการลงทุนของไทยประสบภาวะ

ยากลําบาก ขาดสภาพคลองอยางหนัก การสงออกชะลอตัว ประกอบกับเศรษฐกิจของโลกตกตํ่า  ธุรกิจ

หลายประเภทตองทยอยปดกิจการหรือลดขนาด สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจและธุรกิจสําคัญๆ ของไทย

ถูกบีบใหขายแกตางประเทศในราคาตํ่ากวามูลคาท่ีแทจริงเปนอันมาก    

 ภายหลังจากประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยจําตองยอมรับการไหลบา

ของกระแสวัฒนธรรมและคานิยมจากตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศโลกตะวันตก ภาครัฐไดทบทวน

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย โดยมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งมีการสรางระบบการสื่อสารมวลชนใหรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

สังคมโลก และพัฒนาความสามารถในดานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เพื่อใหสามารถแขงขันทาง

เศรษฐกิจกับตางชาติในโลกทุนนิยมไรพรมแดนได แนวคิดดังกลาวปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งรัฐบาลไดวางทิศทางของประเทศใหสามารถดํารงอยูได

ทามกลางกระแสของโลกาภิ วัตนและทุนนิยมที่มี วัฒนธรรมบริ โภคนิยมเปนตัวขับเคลื่ อน                 

(กรมประชาสัมพันธ. 2545: 85-86) 
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สภาพความเปนอยูของประชาชนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงอยางมาก          

ผลจากการขาดเสถียรภาพในดานสถานะเศรษฐกิจจนไปถึงสังคม เนื่องจากการถูกเลิกจางงาน       

หลายคนตองกลายสภาพเปนผูวางงาน และปญหาการวางงานในชวงเวลาดังกลาวนี้ สงผลตอวิถีชีวิต

ของประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการบริโภคและการซื้อหาสินคาเพื่อการดํารงชีพ 

ประชาชนใชจายเงินในการบริโภคสินคานอกบานลดลง เนื่องจากขาดรายได ปจจัยน้ีสงผลกระทบไปยัง

ระบบการคาภายในประเทศ นายทุน ผูผลิตสินคาเกิดปญหาภาวะสินคาลนตลาด ไมสามารถจําหนาย

ตามเปาหมายท่ีต้ังไว ผูผลิตจึงเรงแกไขสถานการณดวยการเฟนหากลยุทธเพื่อนํามากระตุนความ

ตองการของผูบริโภคใหกลับคืนมา โดยยึดหลักปรัชญาของระบอบทุนนิยมท่ีมุงใชวิธีการสื่อสารเพื่อให

เกิดความนิยมในการบริโภคอยางไมมีที่สิ้นสุด        

 นายทุนผูผลิตจึงพิจารณาวิกฤตการณท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว และเล็งเห็นวาการจะทําให

ภาคการผลิตและคาของตนอยูรอดนั้น จําตองหาวิธีการสงเสริมใหเกิดการบริโภคอยางตอเนื่อง โดย

อาศัยการสื่อสารไปสูมวลชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยการใช ‘สื่อ’ มากระตุนความ

ตองการใหเกิดการบริโภค ทั้งโดยทางตรงและทางออม สื่อหนึ่งท่ีฝายทุนพบวา ‘ทรงพลัง’ และมีศักยภาพ

สูงในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภคชาวไทย คือ ‘สื่อโทรทัศน’ อานุภาพของสื่อดังกลาว สามารถ

กระจายขอมูลเขาสูสมาชิกของครัวเรือนสวนใหญในประเทศอยางรวดเร็วและกวางไกล ดังนั้นเมื่อ      

สื่อโทรทัศนมีคุณสมบัติตรงกับเจตนารมณของฝายทุนที่ตองการกระตุนภาคประชาชนใหเกิดความนิยม

ในการบริโภค นายทุนผูผลิตจึงอาศัยสื่อโทรทัศนในการให ‘ขอมูลสินคา’ โดยพยายามสื่อสารผาน

รูปแบบที่หลากหลายและเต็มไปดวยกลยุทธ        

 ความพยายามของฝายทุนดังกลาวนี้นาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการกําเนิดรายการ

โทรทัศนในรูปแบบตางๆ ในสังคมไทย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสวนใหญของรายการ

โทรทัศนที่เผยแพรอยูในประเทศไทยต้ังแตชวงกอนหนาป พ.ศ. 2540 ตลอดมาจนถึงชวงภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า กระท่ังชวงหลังภาวะวิกฤตดังกลาว พบวารายการสวนใหญที่นําเสนอผานสื่อโทรทัศนลวนเปน

ภาพสะทอนใหเห็นถึงสภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ตกอยูภายใต

จินตนาการของฝายทุนและผูผลิตสินคาในระบอบทุนนิยมแทบทั้งสิ้น    

  ‘เรียลลิต้ีโชว’ หรือรายการประเภท ‘การแสดงความเปนจริง’ เปนรายการโทรทัศนอีกรูปแบบ

หนึ่งที่ถือกําเนิดขึ้นในชวงเวลาที่ประเทศไทยอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจดังที่กลาวไปแลว เรียลลิต้ีโชว

เริ่มเขามาเปนท่ีรูจักในประเทศไทยภายใตความรวมมือของบริษัทธุรกิจขามชาติ 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 

หรือเหตุการณตางๆ แลวนําเสนอความจริง หรือ ‘เรียลลิต้ี’ เพื่อใหเกิดอารมณรวมกับผูชม เชน               

ความสนุกสนาน หรือต่ืนเตน ฯลฯ (ฟรานซิส นันตะสุคนธ, 2548: ออนไลน)    

 ตอมาในป พ.ศ. 2542 บริษัทกันตนา บริษัทผูผลิตรายการบันเทิงรายใหญของไทย ไดมีแนวคิด

ที่จะนําเสนอรายการสารคดีเชิงขาวที่นําเสนอเรื่องของบุคคลธรรมดาที่มีประเด็นชวนสนใจ ภายใต

แนวคิดท่ีวา ‘ภาพจริงและเสียงจริง ตีแผทุกเรื่องราวในสังคมใหไดรับรู’ รายการดังกลาวมีชื่อวา         

“เรื่องจริงผานจอ” เผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และเปนรายการที่ผูชมให

ความสนใจติดตามจํานวนมาก จึงสงผลใหมีผูผลิตสินคาและบริการเสนอตัวเปนผูสนับสนุนรายการ

อยางตอเน่ือง จากความนิยมของผูชมทําใหรายการเรื่องจริงผานจอนี้ ยังคงแพรภาพผานสื่อโทรทัศนใน

สถานโีทรทัศนชองเดิมจวบจนปจจุบัน  

                
ภาพประกอบ 8 รายการ “เรื่องจริงผานจอ” รายการโทรทัศนที่มีลักษณะของความเปนเรียลลิต้ีโชว          

 ในยุคเริ่มตนภายใตแนวคิด “ภาพจริงและเสียงจริง”                       

 ที่มา: ผูจัดการ. 2551: ออนไลน 

เมื่อเขาป พ.ศ.2544 ปรากฏรายการโทรทัศนท่ีนําเขามาจากตางประเทศ โดยบริษัทกันตนา 

จํากัด (มหาชน) และเมื่อเขามาเผยแพรในประเทศไทย นายทุนผูนําเขาไดต้ังชื่อเปนภาษาไทยวา      

“เกมชีวิต” ซึ่งเปนรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจรานอาหาร โดยเปดโอกาสใหผูเขาแขง
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มาใชชีวิตภายใตโจทยและสถานการณที่ถูกกําหนด อาทิ จัดใหผูแขงขันใชชีวิตในสภาพแวดลอมท่ี    

ยอนไปในอดีตเมื่อประมาณหนึ่งรอยปที่ผานมา ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีมนุษยยังมิไดสรางสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ไฟฟาหรือนํ้าประปา ผูเขาแขงขันในรายการตองอยูอาศัยภายใตสิ่งแวดลอมที่ยากลําบาก

เปนเวลาถึง 30 วัน เรียลลิต้ีโชวรายการเกมชีวิตนี้ นับเปนรายการเรียลลิต้ีโชวรายการแรกที่ปรากฎใน

ประเทศไทย ท่ีมีการนําเสนอภาพเน้ือหาและเหตุการณท่ีเก่ียวของกับผูเขาแขงขันโดยมิไดมีการดัดแปลง

จากตนฉบับ ผูชมคนไทยจึงรับชมภาพของผูเขาแขงขันชาวตางชาติที่เผชิญกับเหตุการณตางๆ ตามที่

รายการกําหนด            

 ภายในเวลาเพียงไมถึง 1 ปหลังจากออกอากาศ รายการเรียลลิต้ีโชวเกมชีวิตจําตองปดตัวลง 

เนื่องจากไมประสบความสําเร็จ ผูชมไมใหความสนใจติดตามชม และผูผลิตสินคาและบริการจึงไมให

การสนับสนุน สงผลใหบริษัท กันตนา จํากัด (มหาชน) ผูนําเขารายการตองทบทวนนโยบายและพบวา 

ความลมเหลวที่เกิดขึ้นกับกรณีรายการดังกลาวอาจเกิดจากหลายปจจัย แตที่สําคัญประการหน่ึงคือ 

รายการเกมชีวิตไมสามารถทําใหผูชมเชื่อไดวา ผูเขาแขงขันที่เขามาใชชีวิตในรายการเปนเพียง ‘บุคคล

ธรรมดา’ สาเหตุประการนี้มีผลทําใหผูชมไมเกิดอารมณรวมในการรับชม จนสงผลไปสูความไมสนใจ

ติดตาม เน่ืองจากไมเกิดความเชื่อถือ และปจจัยสําคัญประการที่สองไดแก ปจจัยดานเวลาของการ

เผยแพรออกอากาศไปยังผูชมมีความถ่ีคอนขางนอย สงผลใหไมเกิดการรับรูเก่ียวกับรายการ รวมทั้ง   

ไมเขาถึงผูชมกลุมเปาหมาย จากสาเหตุสําคัญสองประการทําใหรายการเกมชีวิตจําเปนตองยุติการ

ออกอากาศไปในที่สุด         

 ตอมาในป พ.ศ. 2545 ปรากฏรายการเรียลลิต้ีโชวอีกรายการหนึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

สีกองทัพบกชอง 7 มีชื่อวา “เกมคนจริง” หรือ “Survivor” ซึ่งเปนความพยายามของบริษัท กันตนา จํากัด 

(มหาชน) อีกครั้ง ท่ีตองการใหผูชมชาวไทยยอมรับความบันเทิงกระแสตะวันตก โดยบริษัทฯ ไดยอมซื้อ

ลิขสิทธิ์ตนแบบรายการดังกลาวมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการเกมคนจริงไดรับความนิยมในชอง

สถานี ‘ฟรีทีวี’ หรือสถานีโทรทัศนท่ีผูชมไมเสียคาใชจายในการรับชม ขอสังเกตเก่ียวกับการปรากฏของ

เรียลลิต้ีโชวในครั้งนี้ทําใหผูชมรูจักกับศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทเรียลลิต้ีโชวมากขึ้น และสามารถ

แยกความแตกตางระหวางความเปนเรียลลิต้ีกับเกมโชวได       

 อยางไรก็ตามเมื่อรายการเกมคนจริงออกอากาศไปไดเพียงสองตอน ก็จําเปนตองยุติการ

เผยแพรลง เนื่องจากทางบริษัทกันตนา จํากัด (มหาชน) เกิดปญหาในการซื้อลิขสิทธิ์กับบริษัท CBS 

เจาของลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งปญหาในดานนโยบายการคาที่ไมตรงกัน จึงทําให      
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ไมสามารถรวมมือกันทางธุรกิจตอไปได อยางไรก็ตาม จากกรณีรายการดังกลาวน้ี ทําใหพบวา รูปแบบ

ของเรียลลิต้ีโชวรายการ Survivor นี้นับเปนเรียลลิต้ีโชวรายการแรกในประเทศไทยท่ีมีการดําเนินเรื่อง

ดวยวิธีการสัมภาษณและตัดตอภาพ เพื่อเสนอเรื่องราวการใชชีวิตของผูเขาแขงขันในแตละวันที่ตกอยูใน

บรรยากาศหรือสถานที่ที่ถูกปดลอม ภายใตกติกาท่ีเขมขน ยากลําบากและอาศัยความอดทนสูง โดยมี

เงินรางวัล 1 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐเปนสิ่งลอใจ      

 รายการดังกลาวริเริ่มนําการใชกฎเกณฑการลงคะแนนเสียงหรือท่ีเรียกวา ‘โหวต’ เขามาแนะนํา

ใหผูชมชาวไทยไดรูจักเปนครั้งแรก โดยกฎดังกลาวผูแขงขันตองออกจากการแขงขันเมื่อมีการนับคะแนน

เสียงจากผูเขารวมแขงขันดวยกันเอง นอกจากนี้ ภาพ เน้ือหา และองคประกอบตางๆ ที่แสดงออกมา

ผานรายการ Survivor อาทิ ผูเขาแขงขัน สถานที่ และโจทยหรือขอกําหนดลวนมีท่ีมาจากประเทศ

ตนแบบ ภายใตความคิดท่ีเปนตะวันตก ซึ่งยังคงการนําเสนอภาพท่ีมิไดดัดแปลงใหเขากับคานิยม 

ทัศนคติความเชื่อของคนในสังคมวัฒนธรรมไทย จึงสงผลใหเรียลลิต้ีโชวรายการดังกลาวนี้ ไมเปนที่

ยอมรับตอผูชมคนไทยตามที่ฝายทุนผูนําเขาต้ังความหวังไว อยางไรก็ตาม นับวาเรียลลิต้ีโชวที่ปรากฏใน

ชวงเวลาดังกลาวนี้ไดเริ่มสรางความสนใจและความรูสึกแปลกใหมใหกับผูชมในยุคเริ่มตนของ         

เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย 

2.2 ยุคดัดแปลง แทรกซึม และผนึกเขากับวัฒนธรรมและสังคมไทย (2546-2547) 

      ภายหลังจากเรียลลิต้ีโชวเขามาในประเทศไทยไดสักระยะหนึ่ง ปรากฏวาเรียลลิต้ีโชวยังไม

เปนที่นิยม เนื่องจากผูชมในยุคเริ่มตนไมรูจักและไมมีความเขาใจเก่ียวกับความบันเทิงในรูปแบบใหม

ชนิดนี้ แมบริษัทกันตนา จํากัด (มหาชน) ผูริเริ่มการ ‘นําเขา’ ความบันเทิงกระแสตะวันตก จะใชความ

พยายามในการนําเสนอโดยติดตอซื้อ ‘format’ (รูปแบบ) ของเรียลลิต้ีโชวจากตางประเทศในแนวทาง

ตางๆ ดังท่ีไดกลาวไปเชนรายการเกมชีวิต หรือ เกมคนจริง ที่เปนเรียลลิต้ีโชวเก่ียวกับการใชชีวิตภายใต

โจทยท่ีกําหนด อยางไรก็ตาม ผลที่ออกมาคือ เรียลลิต้ีโชวดังกลาวไมประสบความสําเร็จในสังคมไทย

เทาที่บริษัททุนอยางกันตนาฯ คาดการณไว ประสบการณที่เกิดขึ้นกับบริษัทกันตนาฯ ในชวงตนสงผลให

หลายบริษัทท่ีทํางานดานการผลิตรายการโทรทัศนไดตระหนัก และเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธในการ

นําเสนอความบันเทิงสูผูชม          

 ในปพ.ศ. 2546 ราวเดือนพฤศจิกายน บริษัทเอ็กแซ็กท (Xact) จํากัด ภายใตการบริหารของ 

ถกลเกียรติ วีรวรรณ บุตรชายของอดีตนักการเมืองคนสําคัญของประเทศ สรางรายการเรียลลิต้ีโชวที่เกิด

จากทมีงานชาวไทยในชื่อวา “เดอะ สตาร คนฟาควาดาว” ออกมาเผยแพรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก
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ชอง 5 รายการดังกลาวเปนรายการที่ดัดแปลงรูปแบบของรายการประเภทประกวดรองเพลงกับลักษณะ

ก่ึงเรียลลิต้ีโชวเขาดวยกัน มีจุดเดนในการนําเสนอที่เนน ‘ความเปนคนธรรมดา’ ที่มีโอกาสเปน ‘ดารา’ 

หรือกลายเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของสังคมโดยผานสื่อที่ทรงอานุภาพอยางโทรทัศน   

 บริษัทเอ็กแซ็กท ผูผลิตรายการเดอะ สตารไดดัดแปลงการนําเสนอโดยศึกษาจากรูปแบบของ

รายการเรียลลิต้ีโชวในตางประเทศอยางรายการ  Star Search หรือ American Idol จึงสงผลใหการผลิต

รายการ เดอะ สตารยังปรากฏลักษณะท่ีมีความคลายคลึงกับรายการตนแบบในประเทศตะวันตก                   

ในองคประกอบดานตางๆ อาทิ ดานของผูแขงขัน เปนรายการที่เฟนหาผูแขงขันจากทั่วประเทศ โดยมี

คณะกรรมการผูเปนตัวแทนจากบุคลากรในวงการบันเทิงทําหนาที่วิพากษวิจารณอยางเขมขน ดานของ

การแขงขันจะเปนการประกวดรองเพลงตามรูปแบบเพลงที่ถูกกําหนดไว เมื่อจบการรองเพลงของ         

ผูแขงขันแตละคน คณะกรรมการจะทําการวิจารณการรองเพลงรวมถึงการแสดงที่ผานมา เมื่อจบ

รายการจะมีการใหคะแนนจากผูชมในหองสง 100 เสียง โดยนับเปนคะแนน 10% ของคะแนนทั้งหมด 

และใหผูชมทางบานทั้งประเทศสงคะแนนเขามาผานทางเอสเอ็มเอส และโทรศัพทอัตโนมัติ (1900)          

ผูแขงขันท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุดในแตละสัปดาหจะถูกคัดออก รางวัลชนะเลิศของการแขงขันคือ           

การเซ็นสัญญาเปนศิลปนและไดออกอัลบ้ัมกับเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งเปนบริษัทนายทุนรายใหญของ

ประเทศผูอยูเ บ้ืองหลังการผลิตรายการเดอะ สตารและเปนผูผลิตสินคาในรูปของความบันเทิง

หลากหลายรูปแบบ รายการเดอะ สตารท่ีบริษัทบริษัทเอ็กแซ็กทริเริ่มนําเสนอผานสื่อโทรทัศนนี้เปนกรณี

เรียลลิต้ีโชวอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความสนใจ และเปนที่วิพากษวิจารณในหมูผูชมจนกลายเปนกระแส

ในวัฒนธรรมบริโภคของไทยจวบจนกระทั่งปจจุบัน     
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ภาพประกอบ 9 และ10 รายการและผูแขงขันในรายการ “เดอะ สตาร คนฟาควาดาว” ปที่ 1 

    รายการนี้นับเปนรายการแรกในประวัติศาสตรของเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทยที่มีการดัดแปลง

    รูปแบบเรียลลิต้ีโชวใหเขากับการประกวดรองเพลง โดยศึกษาตนแบบจากรายการในตาง 

    ประเทศ รายการดังกลาวไดสรางกระแสความนิยมเรียลลิต้ีโชวอยางมากในหมูผูชมชาวไทย 

    ที่มา: http://topicstock.pantip.com/chalermkrung. Online 

http://topicstock.pantip.com/chalermkrung�
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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

รายการเรียลลิต้ีโชวท่ีมีจุดขายคือ มีลักษณะของเรียลลิต้ีโชว ‘เต็มรูปแบบ’ หรือเปนรายการโทรทัศน   

แนวใหมท่ีผูชมสามารถรับชมรายการโดยวิธีการที่มีลักษณะคลายการ  ‘ถํ้ามอง’ ชีวิตคนธรรมดา       

ตลอด 24 ชั่วโมง เปนเวลาต้ังแต 13 สัปดาหของการแขงขัน โดยผานกลองวงจรปดกวา 100 ตัว           

ที่ทีมงานผูผลิตนําไปติดต้ังไวตามบริเวณตางๆของบานหลังหนึ่งที่ถูกเรียกวา ‘บานลาฝน’ รวมท้ังมี     

การถายทอดสดรายการคอนเสิรตตามโจทยท่ีนักลาฝนแตละคนไดรับซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร และประการ

สําคัญเปนกรณีรายการเรียลลิต้ีโชวท่ีปฏิวัติรูปแบบการมีสวนรวมของผูชมโดยใหอํานาจสิทธิ์ขาดแก

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 

กรณีดังกลาวมีประเด็นท่ีนาสนใจคือ เกณฑการตัดสินของผูชมในการเลือกนักลาฝนน้ันมิได

ข้ึนอยูกับความสามารถในการรองเพลงแตเพียงอยางเดียว ทวาใหคุณคาแกหนาตา การแสดงออกบน

เวที บุคลิกภาพสวนตัว กิริยามารยาท ความไรเ ดียงสาของผู เขาแขงขัน ความต้ังใจจริงและ

ขยันหมั่นเพียรในทุกกิจกรรม ตลอดจนพื้นเพของครอบครัว อันเปนเกณฑเดียวกับการแสดงแบบไทย   

ทุกชนิด นอกจากน้ีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียยังแสดงใหเห็นถึงการระดมทุนจากคนทุกระดับชั้น       

ทั้งระดับบน ระดับกลางและลางมาเปนผูขับเคลื่อนใหศิลปะการแสดงและความบันเทิงรูปแบบใหมนี ้   

ผนึกตัวกับสังคมไทยอยางแนนแฟน ดังเชนในยุคอดีตที่ผูชมมักแสดงความเปนกันเองและใหความ

ชวยเหลือเปนพิเศษแกนักแสดงท่ีตนเห็นวาเปนคนดีหรือเปนคนที่สมควรชวยเหลืออันสะทอนถึงความ  

มีอํานาจในการกําหนดทิศทางของการแสดงแตละครั้ง รวมไปถึงการมีอิสระอยางสูงในการแสดงออก

ขณะชม            

 การที่ผูชมตัดสินใหความสําคัญแกคุณคาดานตางๆ เหลาน้ี จึงไมนาจะเปนเพียงการพลิก

บทบาทของผูชม จากเดิมท่ีตองเปนฝายยอมรับผลการตัดสินจากกรรมการในการแขงขันตางๆ มาสู  

การเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินชะตากรรมของผูเขาแขงขัน  แทจริงแลวปรากฏการณดังกลาวนี้คือ

การนําเอาสิ่งที่สังคมไทยคุนเคยแตถูกทําใหหายไปชวงหนึ่ง กลับมามีชีวิตขึ้นใหมภายใตชั้นเชิงของ
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การตลาดแบบ ‘Convergence Marketing’ ซึ่งหมายถึงรูปแบบการตลาดที่ผสมผสานกลยุทธแบบตางๆ 

ทั้งการหลอมรวมเทคโนโลยีที่ตางกัน การประสานชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคในยุคเปลี่ยนผานที่มีทั้งแบบด้ังเดิมและแบบสมัยใหม รวมถึงอาจจะมีทั้งภาคของ

การบริโภคแบบด้ังเดิมกับภาคของความทันสมัยอยูในคนเดียวกัน น่ันคือเปนผูบริโภคที่ตองการทั้งความ

สะดวกรวดเร็วของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แตขณะเดียวกันก็ยังคงมีหัวใจของความเปน

มนุษยที่แสดงออกตามแรงจูงใจตางๆ (เบญจพร ดีขุนทด. 2553: 59)     

 หลังจากรายการออกอากาศ  อคาเดมีแฟนเทเชียไดสรางกระแสและไดรับความนิยมจากผูชม

เปนอยางดี จนเกิดเปน “ปรากฏการณ” ใหมในสังคมไทย และอาจนับวารายการดังกลาวนี้เปนรายการ

แรกในประวัติศาสตรไทยที่มีลักษณะของเรียลลิต้ีโชวเต็มรูปแบบซึ่งถือเปนกรณีรายการท่ีระเบิดกระแส

ความนิยมเรียลลิต้ีโชวใหเกิดขึ้นกับสังคมไทยในทุกภาคสวน   

2.3 ยุครุงเรือง แขงขัน และขับเคี่ยวของเรียลลิตี้โชวในประเทศไทย (2548-2551) 

      เมื่อกาวเขาสูป พ.ศ. 2548 เปนตนมา สถานีโทรทัศนหลักในประเทศไทยเกือบทุกชองสถานี

ไดมีความต่ืนตัวและใหความสําคัญกับรายการบันเทิงรูปแบบใหมที่เรียกวา ‘เรียลลิต้ีโชว’ ซึ่งเปนรายการ

โทรทัศนที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณในชีวิตประจําวัน ทั้งสวนบุคคลและกลุมบุคคล โดยพยายามที่จะ

ทําใหเหมือนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง ผานรูปแบบ เรื่องราวที่หลากหลาย รวมทั้งรูปแบบการตัดตอ

ใหเปนรายการที่นาดึงดูดผูชมรายการและสามารถทําใหผูชมรายการเชื่อวา เหตุการณที่ถูกบันทึกและ

นําเสนอขางตน คือความเปนจริง หรือ ‘Reality’ สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล คอลัมนนิสตของนิตยสาร      

Positioning Magazine วิเคราะหไวในบทความเรื่อง “Reality Show สมรภูมิตัวใหมของสถานีโทรทัศน” 

ถึงการนําเรียลลิต้ีโชวเขามาเผยแพรในประเทศไทยของสถานีโทรทัศนหลักของไทยไวดังน้ี “วินาทีน้ีตอง

ยอมรับ Reality Show รายการบันเทิงรูปแบบใหมที่กําลังคืบคลานเขามามีอิทธิพลตอผูชมคนไทย     

ไมนอย เจาของสถานีโทรทัศนแทบทุกชองพากันสง Reality Show เขาประชันการแขงขัน แยงชิงเรตต้ิง

กันดุเดือด ใครจะอยูใครจะไปเปนเรื่องท่ีเฝาจับตามอง ชอง 3 จะแยงชิงความเปนผูนําดาน Reality 

Show โดยไมเสียรังวัดใหกับชอง 7 เหมือนเรตต้ิงในละครไดหรือไม” (สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล. 2548: 

ออนไลน)            

 กอนหนาสถานีโทรทัศนชองหลัก หรือที่เรียกวา ‘ฟรีทีวี’ (Free TV) หรือชองสถานีโทรทัศนที่ผูชม

สามารถรับชมรายการทางโทรทัศนโดยไมเสียคาใชจาย จะใหความสําคัญกับการนําเสนอเรียลลิต้ีโชว

ไปสูผูชมในประเทศไทยนั้น สถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี (Cable TV) หรือที่รูจักกันในอีกนามหนึ่งวา ‘เพยทีวี’ 

(Pay TV) เปนชองสถานีโทรทัศนท่ีผูชมตองเสียคาใชจายในการรับชม ไดเปนผูริเริ่มนํารายการประเภท

เรียลลิต้ีโชวออกเผยแพรเปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีการนําเขารายการเรียลลิต้ีโชวที่มีชื่อเสียงจาก
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ตางประเทศออกแพรภาพใหผูชมไดรูจัก อาทิ รายการ Survivor, Academy Fantasia, และ The Swan 

เปนตน  ตอมาเมื่อความโดงดังของเรียลลิต้ีโชว สรางความสนใจใหกับผูชมคนไทยไปท่ัวประเทศ จนเกิด

เปนกระแสและคานิยมใหมของผูคนในสังคมเมืองวา ตองไมพลาดชมรายการรูปแบบใหมที่นาต่ืนเตนนี้ 

เมื่อเรียลลิต้ีโชวไดปลุกใหวงการบันเทิงมีความต่ืนตัวขึ้นอีกครั้ง สถานีโทรทัศนหลักในประเทศไทยจึงหัน

มาใหความสําคัญโดยมีวัตถุประสงคหลักที่ตองการแขงขันแยงชิงผูชมซึ่งเปน ‘ผูบริโภค’ สินคาผานทาง

ชองโทรทัศนใหกลับมาสนใจรายการตางๆ ของทางสถานีหลักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สูญเสียผูชมจํานวน

หน่ึงใหกับสถานีเคเบิลทีวี         

 ราวเดือนมกราคม ปพ.ศ. 2548 บริษัท BEC-TERO Entertainment ไดเปดรับสมัครผูที่ตองการ

เปนนางแบบเพื่อเขาแขงขันในรายการ “Thailand’s Next Top Model” มีผูใหความสนใจสมัครจํานวน 

500 คน ตอมาในเดือนกุมภาพันธปเดียวกัน บริษัทผูสรางสรรคและผลิตรายการโทรทัศนจากประเทศ

อังกฤษไดรวมมือกับบริษัทกันตนา จํากัด (มหาชน) สรางรายการเรียลลิต้ีโชวระหวางบริษัทขามชาติเปน

ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย จากประสบการณความลมเหลวท่ีเกิดขึ้นในชวงกอนหนานี้ทําใหบริษัทกันตนา 

จํากัด (มหาชน) พยายามแกไขสถานการณ โดยทําการสํารวจตลาดและคนพบวาในประเทศ

เนเธอรแลนด มีรายการเรียลลิต้ีโชวรายการหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จอยางทวมทน ทางบริษัทกันตนาฯ

จึงเห็นเปนโอกาสทางการคาและตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์รายการดังกลาวมาผลิต โดยทีมงานคนไทยเปน  

ครั้งแรก รายการดังกลาวมีชื่อวา “บ๊ิก บราเธอร” (Big Brother) รายการนี้มีรูปแบบคือการนําบุคคล

ธรรมดา 12 คนเปนเพศชาย 6 คน และหญิง 6 คน ที่ไมเคยรูจักกันมากอนใหมาใชชีวิตอยูในบาน

เดียวกัน โดยถูกตัดขาดการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกตลอดระยะเวลา 100 วัน    

 ภายใตการมอบหมายภารกิจผานทางเสียงของ บ๊ิก บราเธอร และมีกลองถายทําคุณภาพสูง     

มีกําลังซูมถึง 18 เทา จํานวน 26 ตัว เพื่อติดตามชีวิตความเปนอยูของผูเขาแขงขันทุกอณูของเหตุการณ

ตลอด 2,400 ชั่วโมง บานบ๊ิก บราเธอรที่ใชเปนสถานท่ีถายทําและเก็บตัวผูเขาแขงขันทั้ง 12 คน สรางขึ้น

บนพื้นที่มากกวา 2,000 ตารางเมตร ท่ีกันตนา มูฟว่ี ทาวน มีหองจํานวน 6 หอง ถึงแมวาผูเขาแขงขันจะ

ไมสามารถรับรูเรื่องราวขาวสารภายนอกได แตก็จะรูสึกถึงความสะดวกสบายเนื่องจากมีพื้นที่นั่งเลน  ท่ี

สรางบรรยากาศอันรมรื่น รวมท้ังมีสนามหนาบาน มีศาลา บึงนํ้า นํ้าพุ และมีหองสําคัญคือ “หองเปดใจ” 

ซึ่ง เปนหองเก็บเสียงท่ีสมาชิกในบานจะใชเปดเผยความในใจ ระบายอารมณ และติดตอกับ                

บ๊ิก บราเธอร รวมทั้งเสนอชื่อผูท่ีจะใหออกจากการแขงขัน 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 ผูแขงขันในเรียลลิต้ีโชวรายการ “Big Brother Thailand” ฤดูกาลที่ 1 

 รายการดังกลาวน้ีสะทอนใหเห็นกระบวนการของกระแสโลกาภิวัตนท่ีเคลื่อนยายความ 

 บันเทิงจากตะวันตกมาสูไทยในชวงที่การแขงขันทางการคาในวงการบันเทิงเปนไปอยาง 

 เขมขน          

 ที่มา: http://www.numtan.com/nineboard. Online. 

 

          
 

ภาพประกอบ 14 การใชชีวิตของผูแขงขันในเรียลลิต้ีโชวรายการ “Big Brother Thailand”

 ฤดูกาลที่ 1 ที่อยูภายใตการกําหนดโจทยของผูปกครองท่ีเรียกตนเองวา “Big Brother” 

 ที่มา: http://www.numtan.com/nineboard. Online. 

สําหรับผูเขาแขงขันท้ัง 12 คนที่ไดเขาไปอยูในบานบ๊ิก บราเธอรนั้นผานการเลือกเฟนอยาง

พิถีพิถันจากทีมงานผูทําหนาที่คัดเลือกผูสมัครจากจํานวนมากกวา 60,000 คนใน 4 ภาคทั่วประเทศ 

โดยผูสมัครแตละคนจะมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว และมาจากกลุมคนที่หลากหลายในสังคมไทย อาทิ 

http://www.numtan.com/nineboard�
http://www.numtan.com/nineboard�
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มอเตอรไซดรับจาง ชางทําผม พอครัว พนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ แตทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ 

ความมุงมั่น และพรอมท่ีจะใชชีวิตรวมกัน และอยูภายใตสถานการณท่ีไมอาจรูไดวาจะเกิดอะไรขึ้น    

โดยที่ ‘ไมมีบท’ เขียนไววาใหตองปฏิบัติตนอยางไรลวงหนา ผูชนะในรายการบ๊ิก บราเธอร นอกจากจะ

ไดรับรางวัลเปนบานเด่ียว 1 หลังจากผูสนับสนุน ในเวลานั้นคือ บริษัทเคซี พร็อพเพอรต้ี ยังไดรับรถยนต

มาสดา สปอรต 1 คัน และเงินสด 1 ลานบาท รวมทั้งรับคุณคาของชีวิตอยางย่ิงใหญ สามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข กาวสูความเปนผูมีชื่อเสียง และไดรับการยอมรับจากสังคมอยาง

รวดเร็ว            

 จากขอมูลทางประวัติศาสตรพบวา ราวเดือนเมษายน ผูเขาแขงขันกลุมแรกของเอเชียเดินทาง

มาเขารวมแขงขันในรายการบ๊ิก บราเธอรในประเทศไทย ผูผลิตรายการเจาะใจทางสถานีโทรทัศน

กองทัพบกชอง 5 ไดเผยแพรตอนแรกของรายการดังกลาว รายการเรียลลิต้ีโชวบ๊ิกบราเธอรออกอากาศ

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  สิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งของเรียลลิต้ีโชวกรณี บ๊ิกบราเธอร คือ การทําใหเกิด ‘reaction’ หรือ

ปฏิกิริยาโตตอบ ซึ่งเปนกลยุทธทางการคาที่ฝายทุนทําใหผูชมติดตามเรื่องราวการใชชีวิตของคนในบาน

หรืออีกนัยหน่ึงคือ การใชสื่อกระตุนใหผูชมเกิดความตองการบริโภคความบันเทิงโดยใชเงินในการ

สนับสนุนหรือตัดสินชีวิตของตัวละครในรายการ         

 ทรงศักด์ิ เปรมสุข กรรมการผูจัดการ บริษัทไอทีวี จํากัด (มหาชน) ในสมัยนั้นไดเล็งเห็น

ความสําคัญของกระแสความดังของเรียลลิต้ีโชว จึงไดวางแผนอยางแยบยล เดิมรายการเรียลลิต้ีโชว    

บ๊ิกบราเธอร ถายทอดสดผานทางสถานีโทรทัศนเคเบิลทีวีของบริษัทยูบีซี (UBC) แตทรงศักด์ิ มองเห็น

โอกาสของการนําเสนอความบันเทิงรูปแบบใหมไปสูผูชมสวนใหญของประเทศ จึงไดซื้อลิขสิทธิ์และทํา

สัญญาทางการคากับยูบีซี และนําภาพ ‘ไฮ ไลท’ (Hi-light) หรือภาพเฉพาะชวงสําคัญๆ ในรายการมา 

“ตัดตอ” และนํามาเผยแพรใหผูชมทางบานไดรับชม ในชวงเวลา 23.00 เปนตนไป การเคลื่อนไหวของ 

สถานีโทรทัศนไอทีวีในครั้งน้ี นับเปนความพยายามในการสรางจุดยืนใหมใหกับสถานีโทรทัศนประเภท

ฟรีทีวี ดวยการเฟนหารายการรูปแบบใหมที่ไมมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับละครมาสราง ‘เรตต้ิง’ (Rating) 

หรือจํานวนคะแนนความนิยมในการรับชม ชวงเวลาหลังขาวภาคคํ่า เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว     

แตเดิมสถานีโทรทัศนชอง 3 และชอง 7 เปนผูครองตําแหนงคะแนนนิยมในการรับชมละครหลังขาวอยาง

ตอเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย จนทําใหทางชองสถานีโทรทัศนที่เกิดขึ้นใหมไมนานอยางไอทีวีตองคิด   

กลยุทธเพื่อชวงชิงคะแนนความนิยมในการรับชม เรียลลิต้ีโชวจึงเปนชองทางที่สถานีโทรทัศนไอทีวี

http://www.ubci.tv/�
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เล็งเห็นวานาจะสรางโอกาสใหกับทางสถานีโทรทัศนได นอกจากน้ีเรียลลิต้ีโชวยังถือวาเปน ‘เรื่องใหม’ 

ของสถานีโทรทัศนฟรีทีวีทุกชอง เพราะไมมีใครท่ีมีประสบการณมากกวากัน  

  เมื่อพิจารณาถึงการเลือกสรรรายการเรียลลิต้ีบ๊ิกบราเธอรเขามาเปนสวนหนึ่งของผังรายการ

ของสถานีโทรทัศนไอทีวี นาจะเกิดจากสาเหตุท่ีรายการดังกลาวมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ผูชมคนไทยมากกวาเรียลลิต้ีโชวเรื่องอ่ืนในเวลาน้ัน เห็นไดจากการต้ังโจทยคําถามบนพื้นฐานของผูเขา

แขงขันท้ัง 12 คนที่ตองมาใชชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการจัดวางไวในสถานที่เดียวกัน ความบันเทิงของผูชม

จะเกิดขึ้นจากการไดเห็นบุคคลทั้ง 12 คนท่ีมีความแตกตางกันในดานความรู อาชีพ บุคลิกภาพ แตตอง

มาเผชิญกับเหตุการณหรือโจทยปญหาที่ไดรับ ผูชมจะเผาชมบุคคลแตละครจะมีวิธีคิดแกปญหาตางๆ

นั้นไดอยางไร ทรงศักด์ิไดแสดงทัศนะไวเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกรายการ บ๊ิกบราเธอร วาจะตรงกับ

ความสนใจของผูชมดังนี้ “ในแงของคนดูทางบานก็จะไดเห็นพฤติกรรมความเปนไปของคน 12 คน วา

จะทําอยางไรเปนการใหขอคิด สาระ ไมใชแคความบันเทิงอยางเดียว” (สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล. 2548: 

ออนไลน)  

อยางไรก็ตามหลังจากออกอากาศไปสักระยะหน่ึง รายการดังกลาวก็ไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีผูผลิตและผูลงทุนคาดการณไว ท้ังน้ีอาจเนื่องจากปจจัยหลายประการ อาทิ ประการแรก          

รายการบ๊ิกบราเธอรออกอากาศทางโทรทัศนเพียงวันละ 2 ชั่วโมง หรือเรียกวามี ‘Air time’ คอนขางนอย 

จึงทําใหผูชมขาดการติดตามและไมสามารถเขาถึงผูชมไดอยางตอเนื่อง ประการตอมาเปนประเด็นที่

เก่ียวของกับวัฒนธรรมเนื่องจากรายการตนแบบในตางประเทศมีภาพเหตุการณของผูแขงขันที่           

ไมเหมาะสมกับคานิยมของสังคมไทย กลาวคือ มีภาพผูเขาแขงขันชายเปลือยใหเห็นอวัยวะเพศและบาง

ฉากในรายการยังมีภาพของผูแขงขันชายเปลือยกายและนวดผูเขาแขงขันหญิง นอกจากนี้ยังมีฉากผูเขา

แขงขันชายหญิง 2 คนกําลังสัมผัสและแตะตองรางกายของกันและกันในอางอาบน้ํา รายการดังกลาวนี้

ในตางประเทศมักนําเสนอฉากเปลือยกายอาบน้ําใหเห็นกันอยูเปนประจําเพราะเปนเรื่องปกติในสังคม

ตะวันตก                   

 เมื่อปรากฏการณในตางประเทศเปนไปดังท่ีกลาวขางตน จึงเปนสิ่งท่ีทางบริษัทกันตนาฯ ตอง

ปรับรูปแบบบางประการของรายการใหเขากับสังคมวัฒนธรรมไทย โดยอนันต จันทรวาววาม ผูทําหนาท่ี

โปรดิวเซอรของรายการบ๊ิกบราเธอรประเทศไทยไดปรับใหมีกฎระเบียบเครงครัดขึ้นมากกวาใน

ตางประเทศ เชน จะมีกฎหามผูเขาแขงสูบบุหรี่ หรือมีความสัมพันธในทางชูสาว และถาทางทีมงานผูจัด

รายการเห็นพฤติกรรมไมเหมาะสมใดๆ ก็จะเรียกผูเขาแขงขันมาตักเตือน หลังจากที่ไดปรับรายการ

เพื่อใหเขาเหมาะสมกับจารีตของสังคมไทย บริษัทกันตนาฯ จึงไดนํารายการเผยแพร เมื่อออกอากาศไป

ไดสักระยะหนึ่ง รายการก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ต้ังใจไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุการณของ     

ผูเขาแขงขันในรายการไมนาสนใจ ดวยคนไทยเปนคนที่มีลักษณะนิสัยประนีประนอม ดังน้ันการแขงขัน

จึงไมมีความดุเดือด ไมมีการ ‘แทงขางหลัง’ หรือมีการนินทานอยและแสดงใหเห็นแตภาพของความ
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พยายามเปน ‘คนดี’ นอกจากน้ีโจทยที่ทางรายการต้ังขึ้นไมทาทาย เหมือนในตางประเทศ เชนตัวอยาง

รายการเดียวกันนี้ในประเทศกรีกวันแรกที่รายการเปดขึ้น ผูเขาแขงขันพูดคุยกันเรื่องการเมือง พอพูดคุย

เสร็จก็ลุกขึ้นชกกัน หรืออยางในประเทศฝรั่งเศสก็จะมีเรื่องรักใครเขามาเก่ียวของ หรือการต้ังโจทยที่ลอ

ใจเชน การนํารถยนตย่ีหอมินิคูเปอรมูลคาสูงเขาไปจอดไวในรายการ และต้ังโจทยไววาผูแขงขันคนใด

สามารถอยูภายในรถไดนานท่ีสุดจะไดเปนเจาของรถคันนั้น ผูเขาแขงขันทุกคนจึงเขาไปอยูในรถคัน

เดียวกัน หลักการคือใครทนไดก็เปนผูชนะ แตโจทยที่ต้ังขึ้นในรายการบ๊ิกบราเธอรประเทศไทยไมดึงดูด

ใจเทากับในตางประเทศ ประกอบกับผูชมรูสึกวาสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการไม ‘เรียล’ หรือไมใชเรื่องจริง 

รวมทั้งไมมีอะไรต่ืนเตนสนุกสนาน ก็ทําใหอรรถรสในการชมลดลง (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554: 

สัมภาษณ)                 

 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ภายหลังจากรายการเรียลลิต้ีโชวบ๊ิกบราเธอรไดแพรภาพ

ออกอากาศผานทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนเวลา 12 สัปดาห รายการบ๊ิกบราเธอรก็ไดยุติลง พรอมกับ

การเริ่มตนของรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 2 ไอทีวีไดเผยแพรภาพรายการดังกลาวในชวงการ

แสดงคอนเสิรตทุกวันเสาร  เพิ่มเติมจากที่ เคยเผยแพรภาพทางชองสถานี เคเบิลที วีของยูบีซ ี              

การเคลื่อนไหวของไอทีวีในครั้งน้ัน เปนการบงชี้ใหเห็นวาไอทีวีใหความสําคัญกับเรียลลิต้ีโชวอยางมาก 

เพราะทําใหสถานีโทรทัศนไอทีวีไดกาวขึ้นมาเปนคูแขงทางธุรกิจกับชองสถานีหลักที่ทรงอิทธิพลในอดีต 

 เรียลลิต้ีโชวจึงนับเปนความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ และเปนจุดพลิกผันใหสถานีโทรทัศนชองอ่ืนๆ 

ตองกลับมาใหความสนใจกับความบันเทิงรูปแบบใหมนี้ เพราะเรียลลิต้ีโชวไดแสดงใหเห็นถึงพลังที่

สามารถกอใหเกิดกระแสการบริโภคของผูชมโทรทัศน และมีผลตอการสรางรายไดหลักใหกับชองสถานี 

สภาพของการแขงขันระหวางสถานีโทรทัศนหลักของประเทศลักษณะนี้ไดเคยปรากฏขึ้นในชวง 10 ป

กอนหนาน้ี ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณท่ีสถานีโทรทัศนแตละชองตางพากันแขงขันที่จะนําเสนอความ

บันเทิงในรูปแบบของละคร โดยเปนการแขงขันทางธุรกิจบันเทิงที่แสดงใหเห็นการชวงชิงผูบริโภคของ  

แตละสถานีอยางชัดเจน          

 ตอมาเปนยุคสมัยของการแขงขันในเรื่องการนําเสนอรายการขาว ที่ไดปลุกกระแสใหผูคนใน

สังคมหันมาเสพ ‘ความจริง’ ที่มีความเขมขนไมย่ิงหยอนไปกวาความบันเทิงในรูปแบบละคร ตามมาดวย

ยุคของการแขงขันการนําเสนอเกมโชวตางๆเพื่อใหผูชมไดคลายจากความกดดันทางสังคมและรับความ

บันเทิงโดยตรงจากผูจัดรายการท่ีนํานักแสดงตลก มาเปนแมเหล็กดึงดูดความสนใจของผูชมและ        

ในขณะเดียวกันไดสอดแทรกการกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาผานทางรายการ สําหรับกรณีของ   

เรียลลิต้ีโชวเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นหลังจากการแขงขันกันนําเสนอความบันเทิงในทุกประเภทที่กลาว

มาแลวขางตน เรียลลิต้ีโชวไดเขามาปรากฏตัวในฐานะเครื่องมือที่สําคัญในการแขงขันทางการคาใน

วงการธุรกิจบันเทิงทางสื่อโทรทัศนต้ังแตชวงป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยสถานีโทรทัศนหลักของ

ประเทศไทยไดเลือกชวงเวลานําเสนอรายการรูปแบบใหมนี้ระหวางเวลา 22.00 น.- 23.00 น. ซึ่งเปน
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ชวงเวลาที่ความบันเทิงในรูปแบบละครภาคคํ่าจบลง และเดิมเปนเวลาที่ทางสถานีนําเสนอรายการ

ประเภท ‘วาไรต้ีโชว’ หรือ ‘ทอลกโชว’  ชวงเวลาดังกลาวนี้เมื่อพิจารณาแลวพบวาเปนชวงเวลาที่

สถานีโทรทัศนและผูสนับสนุนรายการจะสามารถสงสารตางๆ ไปยังผูชมกลุมเปาหมายไดอยาง

กวางขวางและคลอบคลุมมากท่ีสุด เน่ืองจากผูชมทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ใหความสนใจรับชม

โทรทัศนในชวงเวลานี้          

 จากกระแสความสําเร็จของเรียลลิต้ีโชวในกรณีของอคาเดมี แฟนเทเชียสงผลใหเรียลลิต้ีโชว

ไดรับความสนใจอยางจริงจังจากผูบริหารของสถานีโทรทัศนหลักของประเทศ อาทิ ชาลอต โทณวนิก 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบีบีทีวี โปรดักชั่นส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกของสถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 7 ไดเดินทางไปดูความกาวหนาของการผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวดวยตนเอง ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศตนแบบของการผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก   

 สําหรับกรณีของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 กอนหนานี้ไดเผยแพรรายการเรียลลิต้ีโชวที่มี

ชื่อวา “คุณลิขิต” ผลิตโดยบริษัทอินสไพร เอนเตอรเทนเมนท จํากัด โดยออกอากาศในเวลา 11.40 น.

โดยมีกลุมผูชมเปาหมายเปนนักเรียน และแมบาน รายการเรียลลิต้ีโชวดังกลาวไดรับความสนใจจาก

ผูชมในระดับปานกลาง แตสําหรับทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ถือวาเปนการเริ่มตนทดลอง

ตลาดเพื่อใหสามารถเขาใจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของคนไทย วากําลังมีแนวโนมและ

คานิยมในการบริโภครายการเรียลลิต้ีโชวตามแบบอยางในตางประเทศ     

 ภายหลังการกลับมาจากการศึกษาดูงานในตางประเทศ ชาลอต โทณวนิก และบริษัทบีบีทีวี 

โปรดักชั่นส จํากัด ไดมีแนวคิดท่ีจะนําเสนอเรียลลิต้ีโชวรายการใหมออกมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ 2548 

เพื่อแขงขันกับสองสถานีท่ีเปนคูแขงหลักทางการคา ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และ

สถานีโทรทัศนไอทีวี ท่ีกําลังไดรับความนิยมจากผูชม ชาลอตไดแสดงทัศนะไวเก่ียวกับความต่ืนตัวที่จะ

นําเอาเรียลลิต้ีโชวมาชวยในการแขงขันทางการคาเพื่อใหสถานี โทรทัศนกองทัพบกชอง 7 มีความ

ทันสมัยและสามารถทัดเทียมกับชองสถานีหลักอ่ืนๆ ได “ถาชอง 7 ไมคิดจะทําอะไร มีหวังโดนคูแขงแยง

ชิงเรตต้ิง เพราะชอง 9 เองมีรายการ ‘เมืองไทยรายสัปดาห’ และรายการ ‘ถึงลูกถึงคน’ ที่แยงชิงผูชมทาง

บานไปจํานวนไมนอยเหมือนกัน เปนการปรับตัวเองเพื่อใหทันกับการแขงขันเพื่อแยงชิงเรตต้ิงบนฐาน

กระแสเรียลลิต้ีโชว” (สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล. 2548: สัมภาษณ; อางอิงจากชาลอต โทณวนิก. 2548)   

ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหว บริษัทบีบีทีวี ไดคิดเรียลลิต้ีโชวในรูปแบบที่มีความแตกตาง

จากคูแขงโดยนําเสนอเรียลลิต้ีโชวที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการหางาน และอาชีพหลากหลาย ที่คนทั่วไปสนใจ

อยากทราบ เชน อาชีพแอรโฮสเตท นักประชาสัมพันธ ฯลฯ การทํารายการรูปแบบนี้ทางบริษัทมี      

ความเชื่อวาจะสรางความแตกตางใหกับสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ได และจะทําใหผูชมกลับมา

สนใจ และบริโภคความบันเทิงและสินคาผานสื่อของทางสถานีโดยไมเปลี่ยนไปชมชองสถานีอ่ืน 
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 ในดานของสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ไดใหความสําคัญกับการนําเรียลลิต้ีโชวมาใชเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการแขงขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผูชมดวยเชนเดียวกัน โดยต้ังแตชวงตนป        

พ.ศ 2548 ทางสถานีไดนําเสนอรายการที่มีชื่อวา “ไฮโซบานนอก” แพรภาพทุกวันศุกร เสารและอาทิตย

เวลา 21.40 น. รายการดังกลาวเปนการนําเอาผูมีชื่อเสียงในสังคม ไปใชชีวิตในหมูบานตางจังหวัด       

ที่หางไกลความเจริญเพื่อใหผูชมไดเฝาดูพฤติกรรมและการแสดงออกของผูแขงขันท่ีเผชิญกับชีวิตที่    

ไมสะดวกสบาย หลังจากรายการดังกลาวออกอากาศไปเพียงไม ก่ีสัปดาห  ได เ กิดกระแส                   

การวิพากษวิจารณจากผูชมวาเปน “เรียลลิต้ีโชวแบบเฟค” หรือเปนรายการท่ีเสแสรงและมิไดนําเสนอ

ความจริงอยางที่ผูชมเขาใจ เนื่องจากมีการวางแผนและจัดฉาก ตลอดจนบทพูดระหวางทีมงานกับผูเขา

แขงขันไวลวงหนา ดังนั้นปฏิกิริยาของผูเขาแขงขันที่มีตอสถานการณจึงไมใชปฏิกิริยาโตตอบที่แทจริง  

แตเปนเพียงการแสดงผานสื่อของผูเขาแขงขัน จากกรณีของรายการดังกลาวทําใหผูชมมีความรูสึกใน  

แงลบกับคําวาเรียลลิต้ีโชว         

 อยางไรก็ตามกระแสความสนใจในการติดตามชมเรียลลิต้ีก็มิไดลดนอยลงไปแตอยางใด  

ในทางตรงขาม ‘เรตต้ิง’ หรือคะแนนความนิยมที่มีตอรายการเรียลลิต้ีโชวยังคงอยูในระดับสูงเมื่อเทียบ

กับรายการประเภทอ่ืนๆ จากความสําเร็จที่เปนตัวบงชี้ใหผูบริโภคคนไทยยอมรับกับความบันเทิงรูปแบบ

ใหม เรียลลิต้ีโชวทําใหผูบริหารของทางสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อให       

การบริโภคของผูชมเปนไปอยางตอเนื่อง โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ทางสถานีนําเรียลลิต้ีโชวอีก

รายการหนึ่งที่มีชื่อวา “Thailand Next Top Model” ออกเผยแพรตอจากรายการไฮโซบานนอกทันที 

รายการ Thailand Next Top Model นี้เกิดจากการซื้อลิขสิทธิ์รายการจากตางประเทศโดยมีซอนยา      

คูลลิ่ง นางแบบผูมีชื่อเสียงของไทยรวมทุนกับบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อ

ผานการออกอากาศไดไมนาน ผูชมสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายการนี้ในแงลบวา รายการ

ดําเนินเรื่องไมนาสนใจ ขาดสีสัน โดยเฉพาะการสรางอารมณรวม ทําใหผูเขาแขงขันมีลักษณะท่ีเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ไมมีความริษยาหรือโกรธแคน กลั่นแกลงกัน จนมีผลใหเรตต้ิงหรือคะแนน

ความนิยมของรายการไมกระเต้ืองขึ้น นอกจากน้ี หลังจากจบการแขงขันในรายการแลว ทางผูผลิตมิได

ประชาสัมพันธหรือหาโอกาสในการทํางานใหกับผูแขงขัน ทําใหไมสามารถติดตามไดวาพวกเธอ          

มีผลงานในวงการบันเทิงในดานใดบาง  
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    ภาพประกอบ 15 ผูแขงขันในเรียลลิต้ีโชวรายการ “Thailand Next Top Model ”    

  การนําเสนอภาพลักษณของผูแขงขันในรายการนี้มีจุดขายอยูที่รูปรางหนาตาและ

 เรือนราง เปนกลยุทธการแขงขันที่สําคัญของสถานีโทรทัศนผูผลิตในการดึงผูชมจาก

 ชองอ่ืน             

 ที่มา: http://www.thaitv3.com. Online 

 

เดือนธันวาคม ในปเดียวกัน สถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ไดออกอากาศรายการเรียลลิต้ีโชวอีก

รายการหนึ่งท่ีมีชื่อวา “M Thailand” หรือ “ปฏิบัติการคนหาสุดยอดนายแบบ” ออกอากาศปลายป    

พ .ศ. 2548 ( วันเสาร -อาทิตย  เวลา 22.00 น.)  หลังจากออกอากาศรายการดังกลาวไดรับ                   

การวิพากษวิจารณอยางหนัก เน่ืองจากพบวารูปแบบรายการมีเน้ือหาที่คลายคลึงกับรายการ 

“Thailand's Perfect Man” โดยทางบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดนําความคิด

มาจัดทําเปนรูปแบบเรียลลิต้ีโชวกอนสถานีคูแขง นอกจากนี้รูปแบบของรายการในสวนที่เก่ียวของกับ

การวิจารณผูเขาแขงขันในรอบคัดเลือก สรางความกดดันใหผูชมและผูเขาแขงขันคนอ่ืนๆ รวมไปถึงการ

ใชแนวคิดของรายการ “Manhunt” หรือการ ‘ลา’ เพื่อเฟนหาชายผูมีรูปลักษณและบุคลิกที่เหมาะสม ผูท่ี

จะกลายมาเปนศูนยกลางแหงความคลั่งไคลและถูกจับจองผานสื่อจากผูชม     

 กรณีรายการ M Thailand นี้มีการนําเสนอดวยรูปแบบท่ีแปลกแหวกแนวกวารายการในชอง

สถานีอ่ืนๆ โดยมีกลยุทธการขายที่มีการซอนทีมงานท่ีเปนชายหนาตา บุคลิกดีไปปะปนในหมูผูเขา

แขงขัน ผลจากการนําเสนอดังกลาว ทําใหรายการถูกวิจารณในแงลบและดวยการดําเนินรายการที่ไมมี

การโตแยงจากผูเขาแขงขัน ทําใหเรตต้ิงหรือความนิยมในรายการคอนขางทรงตัวจนจบการแขงขัน 

นอกจากน้ีหลังจบการแขงขันในรายการ ทางบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) มิได

http://th.wikipedia.org/wiki/Manhunt�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/62/Tntm.jpg�
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ทําการประชาสัมพันธหรือวางแผนงานใหกับผูเขาแขงขันคนอ่ืนๆ นอกจากผูชนะเลิศของรายการ ทําให

ไมสามารถติดตามผลงานผูแสดงในรายการไดอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนปญหาเดียวกันกับรายการ 

Thailand Next Top Model ที่มีมากอนหนาน้ี  

            

          
 

        ภาพประกอบ 16 ผูแขงขันในเรียลลิต้ีโชวรายการ “M Thailand” ป พ.ศ. 2548  

     สะทอนใหเห็นการขับเค่ียวของผูผลิตรายการท่ีนําเสนอเรือนกายของผูแขงขัน 

     มาใชเปนจุดขายและสรางกระแสความนิยมในการบริโภครายการ            

                  ท่ีมา: http://women.sanook.com/780160/m-thailand. Online. 

 

รายการ M Thailand ไดถูกนํากลับมาผลิตใหมในป พ.ศ. 2512 ตอมา ภายใตแนวคิด          

“ตามลาหาพระเอก” ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบวา รายการดังกลาวมีโครงสรางความคิดมิไดตางจาก

รายการประเภทประกวดหญิงงามหรือชายงาม ซึ่งมีจุดสนใจอยูท่ีการเฟนหาตัวแทนผูที่จะเปนศูนยกลาง

ของความคลั่งไคลท่ีมีรูปรางหนาตาภายนอกเปนเครื่องลอใจ แมวาจะมีการปรับลักษณะของรูปแบบให

ตางไปจากเดิม อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวยังคงเปนเวทีในการเฟนหาบุคคลที่จะถูกทําใหกลายเปน 

‘สินคา’ ในนามของ ‘พระเอกหนุมหนาใหม’ ที่มีบุคลิกภาพและความคิดสรางสรรคดานทักษะการแสดง

อันโดดเดน และจะสงผลไปสูการมีโอกาสไดเขาไปทํางานในวงการบันเทิง ซึ่งมีฝายทุนกํากับดูแล      

และควบคุมการทํางานอยูเบ้ืองหลัง        

      

http://women.sanook.com/780160/m-thailand�
http://women.sanook.com/gallery/gallery/780160/61092/�
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นอกจากรายการท่ีกลาวไปแลวขางตน ในปตอมาทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ยัง

ปรากฏรายการท่ีมีลักษณะเปนเรียลลิต้ีโชวเผยแพรออกมาใหผูบริโภคไดรับชมอยางตอเนื่อง โดยมี   

การปรับปรุงหรือดัดแปลงรูปแบบและเนื้อหาใหแตกตางจากรายการท่ีมีมากอนหนา รายการที่ปรากฏ

ผานสื่อ อาทิ  “อัจฉริยะขามคืน” ผลิตโดยบริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ผูเปน

บริษัทผลิตรายการโทรทัศนรายใหญท่ีไดรับการสนับสนุนจากนายทุนและผูผลิตสินคาเปนจํานวนมาก  

รายการดังกลาวนี้ผลิตในรูปแบบของเรียลลิต้ีเกมโชวประเภทควิซโชว (quiz show) หรือ รายการที่ผูเลน

ตองไขปริศนาหรือแกปญหาท่ียากและทาทายจากที่ทางรายการไดต้ังโจทยขึ้น โดยอาศัยความสามารถ

และสติปญญาของผูเขาแขงขันทั้งสวนบุคคลและรวมกัน เมื่อทําสําเร็จผูเลนจะไดรับเงินรางวัลจาก

เจาของสินคาผูสนับสนุนรายการเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท ในชวงปเดียวกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน

ไทยทีวีสีชอง 3 ใหกําเนิดรายการอีกรายการที่มีชื่อวา “ซีซา ทางสายฝนสูดวงดาว” โดยมีมณีนุช เสมรสุต 

(ครูอวน) เปนผูบริหารรายการ รายการดังกลาวมรีูปแบบเปนเรียลลิต้ีโชวเนนการแขงขันรองเพลงสําหรับ

เด็ก เนื้อหาและรูปแบบของรายการแสดงใหเห็นถึงการเลียนแบบการนําเสนอที่ไดรับอิทธิพลจากรายการ

เรียลลิต้ีโชวสําหรับวัยรุนอยางรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย และเดอะสตาร    

เมื่อเขาสูตนป พ.ศ. 2549 ไดเกิดปรากฏการณครั้งสําคัญทางของประวัติศาสตรของเรียลลิต้ีโชว

ในประเทศไทย เมื่อผูนําประเทศในสมัยน้ัน คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดผลิตรายการ

ของตนเองในรูปแบบเรียลลิต้ีโชวท่ีมีชื่อวา “Backstage Show : The Prime Minister” ซึ่งเปนรายการ

ถายทอดสด การดําเนินชีวิตของนายกรัฐมนตรีและเปนการประชาสัมพันธการทํางานของรัฐบาล      

โดยเปนการถายทอดการใชชีวิตของนายกทักษิณที่เดินทางลงพื้นที่ ณ อําเภอ อาจสามารถ จังหวัด

รอยเอ็ดซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีประสบปญหาความยากจน และประชาชนมีความเดือนรอน รายการ Backstage 

Show : The Prime Minister ดังกลาวนี้ไดแสดงภาพของนายกทักษิณใชชีวิตอยูกับชาวบานเพื่อ

แกปญหาความยากจน โดยเรียลลิต้ีโชวดังกลาวมีการถายทอดสดเปนเวลาท้ังสิ้น 5 วัน 5 คืนติดตอกัน 

ในการนี้มีคณะผูติดตามที่เปนทีมงานถายทํากวา100 คน พรอมกลองวิดีโอกวา 40 เครื่อง ทําการ

บันทึกภาพ โดยคําพูดและการกระทําของพ.ต.ท.ทักษิณ ถูกถายทอดสดทางโทรทัศนตลอด 24 ชั่วโมง 

ผูชมจะเห็นภาพในทุกขั้นตอน ต้ังแตเจาหนาที่กําลังจัดเตรียมสถานที่ จนกระทั่งนายกฯออกจากหอง

ประชุม มุมกลองจะจับจองอยูที่ตัวละครเอกคือ นายกฯทักษิณเพียงผูเดียว เรียลลิต้ีโชวกรณีดังกลาวมี

บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือยูบีซีเปนผูไดรับอนุญาตใหเผยแพรภาพ

ผานทางชองสถานียูบีซี 16 การถายทอดสดของยูบีซีนี้ถือเปนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ ในการ

ขยายฐานเสียงของผูนําประเทศสูกลุมคนระดับชั้นกลางที่แยบยล เพราะนอกจากจะสรางภาพการหา

เสียงในกลุมระดับชาวบานในพื้นท่ีภาคอีสาน ยังขยายถึงกลุมคนระดับชนชั้นกลางท่ีเปนสมาชิก ยูบีซี  

ซึ่งขอมูลจากยูบีซีระบุวา มีจํานวนถึง 761,126 ครัวเรือน ถาวัดจากฐานรายได 30,000 บาทตอครัวเรือน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95�


136 

 

เรียลลิต้ีโชว Backstage Show : The Prime Minister หรือที่นักวิจารณการเมืองไดขนานนาม

ในชื่อ ‘เรียลลิต้ีแกจน’ ครั้งนี้ ไดรับการวิพากษวิจารณวา เปนยุทธการสรางเรตต้ิงทางการเมือง ในชวงท่ี

พรรคไทยรักไทยกําลังเสื่อมคะแนนความนิยมลง โดยใชเทคโนโลยีสื่อสารทางเคเบิลทีวี เปนจุดเชื่อมถึง

ประชาชนท่ัวประเทศ เรียลลิต้ีโชวที่อําเภอ อาจสามารถ ถูกวางคอนเซ็ปตหรือแนวคิดการนําเสนอไว

อยางเปนขั้นเปนตอน แมทีมงานของพ.ต.ท.ทักษิณจะไดอธิบายไววา รายการดังกลาวนี้ ไมมีการเขียน

สคริปตหรือบทไวลวงหนา เปนการถายทอดเหตุการณสดๆ ในบทบาทของนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม

สื่อมวลชน นักวิจารณและนักวิชาการทางการเมืองไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับกรณีรายการนี้วา รายการ

ดังกลาวมีการใชมุมกลองในลักษณะที่มีจัดวาง รวมท้ังมีการนําเสนอภาพที่ไดเตรียมการไวอยางจงใจ 

โดยเห็นไดจากการนําเสนอภาพนายกพูดคุยกับชาวบาน โดยเฉพาะอยางย่ิงมีการนําเสนอภาพสําคัญ

คือนายกฯทักษิณใสผาขาวมาอาบนํ้า ซึ่งเปนภาพที่ถูกคัดเลือกใหตีพิมพและนําเสนอผานสื่อ เพื่อ

สะทอนใหถึงความเปนผูนําประเทศท่ีติดดิน และเขาถึงชาวบาน      

 ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกรณี เรียลลิต้ีโชว Backstage Show : The Prime Minister ดังกลาวน้ี 

ไดยืนยันถึงความสําคัญของเรียลลิต้ีโชวและแสดงใหเห็นถึงบทบาทของเรียลลิต้ีโชวในฐานะเปนกลไก

สวนหนึ่งของประวัติศาสตรการเมืองระดับชาติของไทยที่อยูภายใตอุดมการณและจินตนาการของลัทธิ

ทุนนิยมที่มีสื่อเปนองคประกอบสําคัญในการรักษาไวซึ่งฐานอํานาจและความศรัทธาเชื่อถือ 
 

          
   

                ภาพประกอบ 17 เรียลลิต้ีโชวรายการ “Backstage Show : The Prime Minister” 

 ป พ.ศ. 2549 ปรากฏการณครั้งสําคัญทางประวัติศาสตรของเรียลลิต้ีโชวใน 

 ประเทศไทย เมื่อผูนําประเทศในสมัยน้ัน คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี

 นําแสดงในรายการ 

    ที่มา: http://www.positioningmag.com/magazine.Online. 
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ภาพประกอบ 18 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นําแสดงในเรียลลิต้ีโชว  

 รายการ “Backstage Show : The Prime Minister” กับภาพลักษณผูนําติดดิน 

             ท่ีมา: http://www.positioningmag.com/magazine.Online. 

เมื่อขึ้นป พ.ศ. 2550 ในวงการสื่อโทรทัศนยังปรากฏใหเห็นการแขงขันในทางธุรกิจเพื่อใหชอง

สถานีเปนที่สนใจกับผูชมหรือผูบริโภค ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 

และสถานีโทรทัศนไอทีวีตางขับเค่ียวและแขงขันกันเพื่อนําเรียลลิต้ีโชวมาเปนเครื่องมือเอาชนะทางธุรกิจ

บันเทิง สถานีวิทยุและโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนน ทีวี (Modern 9 TV) เพิ่งเริ่มต่ืนตัวและเตรียมทํา

รายการเรียลลิต้ีโชวเพื่อใหสามารถตามกระแสความนิยม จึงไดวางแผนที่จะเปดตัวรายการใหม            

2 รายการที่มีรูปแบบเปนเรียลลิต้ีโชวในเดือนมิถุนายน โดยจะเนนรายการที่มีเนื้อหาแนวสนุกสนาน เปน

รูปแบบกิจกรรมท่ีเนนการเดินทางเพื่อติดตามศึกษาพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของผูเขาแขงขัน        

เมื่อพิจารณากรณีของสถานีวิทยุและโทรทัศน ชอง 9 โมเดิรนไนน ทีวี จะพบวาผูบริหารของสถานี

ดังกลาวมีความพยายามท่ีจะสรางความแตกตางโดยการศึกษาแนวทางจากสถานีคูแขงแลวนํามา

วิเคราะหเพื่อใหสามารถดึงความสนใจของผูบริโภคใหหันมาติดตามรายการของทางสถานี และทาง

สถานีจะไดมีสวนแบงทางการตลาดกับชองสถานีอ่ืนๆ      

 ในดานของสถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 3 ไดทําการตอสูทางการตลาดดวยการใหกําเนิดรายการ

เรียลลิต้ีโชวรายการใหมที่มีชื่อวา “The Singer” เปนรายการรูปแบบแขงขันรองเพลงโดยมี พุทธธิดา 

ศิระฉายา เปนผูบริหารรายการ อยางไรก็ตามรายการดังกลาวไมไดรับความนิยมเทาท่ีคาดไว 

http://4.bp.blogspot.com/_bkjPLXltlbw/S5cp7Obew-I/AAAAAAAADkE/OgGhDeMOT7I/s1600-h/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89.jpg�
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 อาจกลาวไดวาชวงป พ .ศ.2548 ถึงป พ .ศ.2551 ดังที่กลาวมาขางตน เปนยุคที่วงการ

สื่อสารมวลชน และภาครัฐไดใหความสําคัญและสงเสริมบทบาทของความบันเทิงรูปแบบใหมอยาง 

เรียลลิต้ีโชวอยางแทจริง เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความต่ืนตัวของการรับเอา

ศิลปวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดเห็นถึงการรับเอาอิทธิพลของระบอบ

ทุนนิยมจากตะวันตกท่ีพยายามสรางกลไกการแขงขันกันเพื่อขายสินคาและบริการผานสื่อโดยนํา     

เรียลลิต้ีโชวมาเปนเครื่องมือหลักในการสรางกระแสบริโภคนิยมใหเขาสูชีวิตประจําวันของคนไทยผาน

สื่อมวลชนที่ทรงพลังอยางโทรทัศนเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ เมื่อสื่อไดสรางใหมวลชนไดรูจักกับ     

เรียลลิต้ีโชว ในทางกลับกันเรียลลิต้ีโชวก็เปนชองทางของมวลชนในการแสดงอารมณ ความรูสึกและ

อิสรภาพของตนเองท่ีจะแสดงออกตอบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบตลอดจนการสรางชุมชนรูปแบบใหมผาน

ศิลปะการแสดงผานสื่อรูปแบบใหมน้ีดวยเชนกัน  

 

2.4 ยุคปรับตัวของเรียลลิตี้โชวกับการดํารงอยูในสังคมไทย (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน) 

       เมื่อกาวเขาสู พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจในประเทศยังคงอยูในสภาพถดถอย ซึ่งภาวะเชนนี้

สงผลตอพฤติกรรมการใชชีวิตของผูบริโภคในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง       

ผลสํารวจของเอลจีบี นิลสัน มีเดีย รีเสิรจ ผูบริโภคลดการหาความบันเทิงนอกบานลง 57% แนวโนมจะ

ใชชีวิตอยูบานมากขึ้น ดังน้ันจึงเปนโอกาสของธุรกิจเพื่อ “ความบันเทิงในบาน” โดยธุรกิจความบันเทิงใน

บานอยางกลุม ‘ฟรีทีวี’ อยูในภาวะการแขงขันรุนแรง เพื่อแยงเม็ดเงินของการโฆษณาสินคาและบริการ      

คุมเขมดานคาใชจาย นอกจากน้ีจากผลการวิจัยเชิงสํารวจยังระบุวาในไตรมาสที่ 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’ เนื่องจากมีฐานผูชมรับชมรายการผานจานดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวีประมาณ 20 ลานคน

ทั่วประเทศ รวมท้ังจํานวนสมาชิกเคเบ้ิลทีวีทองถ่ิน 2.5 ลานครัวเรือนและจํานวนผูรับจานดาวเทียม

ระบบซี แบนด จํานวน 3.5 ลานจาน และจานดาวเทียมระบบ เค ยู แบนดโดยมีบริษัททําการตลาด

ภายใตชื่อ “ดีทีวี” มีจํานวน 3 แสนจานและบริษัทดังกลาวต้ังเปาหมายจะเพิ่มจํานวนจานดาวเทียมเปน 

7 แสนจานภายในสิ้นป 2552 การขยายตัวของธุรกิจทีวีดาวเทียมสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ
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ถดถอยในประเทศ ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา ผูบริโภคใชเวลาอยูในบานมากขึ้น การติดต้ังจาน

ดาวเทียมจึงถือเปนการหาความบันเทิงราคาถูก ซึ่งฝายทุนมองวาเปนโอกาสหรือชองทางในการทําให

ธุรกิจการคาเจริญเติบโตขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ. 2552: ออนไลน)     

 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและการแขงขันเพื่อความอยูรอดในธุรกิจบันเทิงดังที่กลาวขางตน

สงผลตอสภาพและการดํารงอยูของรายการเรียลลิต้ีโชว โดยในชวง พ.ศ. 2552 ปรากฏการณ           

เรียลลิต้ีโชวที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศนมิไดลดนอยลงไปกวาชวงเวลากอนหนา กลุมทุนผูผลิตรายการ

เรียลลิต้ีโชวผานสื่อโทรทัศนไดใชความพยายามอยางหนักเพื่อคิดคนรูปแบบและเนื้อหาของรายการ

เรียลลิต้ีโชวใหแปลกใหมและดึงดูดผูชมใหสนใจและติดตาม โดยเริ่มจากชวงตนป ปรากฎรายการท่ีมี

นามวา “The Master”  เปนรายการเรียลลิต้ีโชวที่มีการออกอากาศ 24 ชั่วโมง ใหผูชมทางบานสามารถ

จับจองผูแขงขันไดตลอดท้ังวัน เผยแพรทางเคเบ้ิลทีวี “ทรูวิชั่นส” ชอง 18 และมีรายการไฮไลทประจําวัน 

และคอนเสิรตทุกวันเสารที่ชอง 19 ทรูอินไซด ในชวงตนป พ.ศ. 2552 เปนเวลา 1 เดือน รูปแบบรายการ

เปนการแขงขันรองเพลงและแสดงโชว แขงขันเปนทีม ทีมละ 5 คน โดยผูเขาแขงขันมาจากตําแหนง      

ผูชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหน่ึงของรายการ ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชีย ต้ังแตฤดูกาลที่ 1-5 และไดมี

การโหวตคัดเลือกผูแขงขันนักลาฝนคนอ่ืนๆ เพิ่มเติมผานระบบ SMS รายการน้ีจะเนนการทํางาน

เบ้ืองหลังของศิลปน ผูเขาแขงขันจะตองใชประสบการณในการทํางาน คิดและวางแผนโชวที่จะเกิดขึ้น

ในทุกคืนวันเสารดวยตนเอง รวมกับสมาชิกในทีม และทีมเบ้ืองหลัง ผูชนะในรายการเพียงหนึ่งเดียวจาก

ผลคะแนนนิยมจากผูชม (Popular Vote) จะไดตําแหนง สุดยอดเดอะมาสเตอร   

 ตอมาในชวงกลางเดือนเมษายนของปเดียวกัน สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เผยแพร

รายการเรียลลิต้ีโชวที่มีชื่อวา “สุภาพบุรุษบอยแบนด” ซึ่งเปนรายการในลักษณะการแขงขันที่ผูเขา

แขงขันตองแสดงความสามารถในการรองเพลง เตน และแสดงละครภายใตภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใน

ฐานะสุภาพบุรุษ รายการดังกลาวไดรับความสนใจจากผูชมพอสมควร โดยเฉพาะในหมูผูชมเพศหญิง 

เนื่องจากรายการดังกลาวใชกลยุทธการนําผูแขงขันที่มีรูปรางหนาตาดีมาเปนจุดขายและแขงกับชอง

สถานีโทรทัศนอ่ืน หลังจากน้ันในเดือนพฤษภาคม ชอง 9 โมเดิรน ไนนทีวีไดปรับกลยุทธการแขงขันทาง

ธุรกิจโดยการสงรายการเรียลลิต้ีโชวในรูปแบบรายการที่เก่ียวของกับเด็กที่มีชื่อวา “The Trainer ปนฝน

สนั่นเวที” เขาตอสู และตอมาชวงตนเดือนกรกฎาคม ทางสถานีนําเสนอรายการ “The Voyager เกม

เดินทางในตางแดน” และเพื่อใหผูชมบริโภคอยางไมขาดความตอเนื่อง รวมถึงในปลายเดือนกันยายน

ทางสถานีไดนําเสนอรายการเรียลลิต้ีโชวภายใตแนวคิดที่ใกลเคียงกับเรียลลิต้ีโชวกอนหนา แตมีการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5�
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ปรับเปลี่ยนจุดขายโดยเนนที่ผูใหญในชื่อวา “ลานฝนสน่ันโลก”     

 ในชวงเดือนมิถุนายนเกิดปรากฏการณที่มีความสําคัญทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง เมื่อผูนําพรรค

การเมืองของไทย นําเรียลลิต้ีโชวมาใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธและสรางความนิยมใหกับพรรค     

ในกรณีของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นําโดยนายชวรัตน ชาญวีรกุลหัวหนาพรรคไดจัดสัมมนาพรรค 

ระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่วัดโนนสวรรค บานหนองไผ-นาดี ตําบลนาหัวบอ อําเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเปนพรรคการเมืองแรกท่ีจัดรูปแบบการสัมมนาเปนแบบเรียลลิต้ี โดย

จัดใหรัฐมนตรี ส.ส.และ ผูติดตาม 1 คน ใชชีวิตกินอยู กับชาวบานหนองไผ ในลักษณะโฮมสเตย เปน

เวลา 3 วัน 2 คืน โดยเตรียมท่ีพักไว 144 หลัง ซึ่งการใหรัฐมนตรี ส.ส.ไปนอนกับชาวบาน เพื่อเขาศึกษา

เรียนรูวิถีชีวิตเกษตรกร เชน การปลูกขาว เลี้ยงปลา การบริหารการใชนํ้า โดยวางคอนเซ็ปต ให รัฐมนตรี 

และส.ส.ทุกคนขาถึงประชาชน เพื่อจะนําขอมูลกลับมาสรางเปนนโยบายประชานิยมในแบบ       

“ประชานิยม แบบย่ังยืน” ของพรรคในการเลือกต้ังครั้งตอไป  (คมชัดลึก. 2552: ออนไลน)   

       
      ภาพประกอบ 19 นายชวรัตน ชาญวีรกุลหัวหนาพรรคภูมิใจไทย พรอมดวย สส.  

       ลงพื้นที่ บานหนองไผ-นาดี จ.สกลนคร จัดสัมมนาพรรคครั้งใหญในรูปแบบเรียลลิต้ี 

  ที่มา: กรุงเทพธุกิจ http://www.bangkokbiznews.com. ออนไลน.  

 นอกจากนี้ ในปเดียวกัน ประเทศไทยไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเกิดผูนําประเทศ

คนใหม ในขณะนั้นคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีพรอมกับคณะฯ ตองการนําเสนอภาระกิจ

ของรัฐบาลใหประชาชนไดรับรู จึงไดมีดํารินําเรียลลิต้ีโชวมาใชเปนสื่อในการสรางการรับรูและ

ประชาสัมพันธการทํางานของตนและคณะ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกําหนดการลงพื้นที่ในหลาย

http://www.komchadluek.net/search.php?search=ภูมิใจไทย�
http://www.bangkokbiznews.com/�
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จังหวัดของประเทศไทย อาทิ สมุทรสาคร บุรีรัมย ฯลฯ ตาม "โครงการไทยเขมแข็ง" การเดินทางไปครั้งนี้ 

ไดมีการบันทึกเทปรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์” และเปดโรงพยาบาลแบบ           

เรียลลิต้ีโชว โดยให นส.วาสนา นานวม ผูสื่อขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสตและพิธีกรรายการวิทยุ     

"ลับ ลวง พราง" เปนผูดําเนินรายการ โดยการบันทึกเทปครั้งนี้จะทําแบบเรียลลิต้ีโชว เปนการสัมภาษณ

ในขณะที่นายกรัฐมนตรีนั่งรถสวนตัวลงพื้นที่ โดยจะมีกลองติดต้ังตามจุดตางๆ บนรถเพื่อใหประชาชน

ไดเห็นภาพทุกมุม (แนวหนา. 2552: ออนไลน)    

      
     ภาพประกอบ 20 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในรายการเรียลลิต้ีโชวเชื่อมั่นประเทศไทย 

  กับนายกฯอภิสิทธิ์ พ.ศ. 2552 สะทอนใหเห็นการใหความสําคัญกับเรียลลิต้ีโชว 

  ของฝาย การเมืองซึ่งทําใหเรียลลิต้ีโชวกลายเปนกลไกท่ีมีบทบาทเชิงอํานาจ  

  ที่มา: กรุงเทพธุกิจ http://www.bangkokbiznews.com. ออนไลน. 

ตอมาในป พ.ศ. 2553 สถานการณของเรียลลิต้ีโชวเริ่มเขาสูยุคเสื่อมความนิยม เห็นไดจาก

จํานวนของการผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวท่ีลดจํานวนลง และปรากฏรายการใหมเพียงหนึ่งรายการคือ  

“Teen Superstar เกิดมาเปนดาว” ในชวงเดือนธันวาคม โดยเปนรายการเรียลลิต้ีโชวเก่ียวกับ           

การแขงขันเพื่อทําใหผูชนะกลายเปน ‘ซุปเปอรสตาร ที่สุดแหงดาว’ รายการดังกลาวน้ีใชกระบวนการใน

การคนหาเยาวชนเพื่อเขามาแขงขันในรายการและจะคัดเลือกจนถึงรอบสุดทายใหเหลือชาย 2 หญิง 2 

เพื่อใหผูชมหรือผูบริโภคทําการ ‘โหวต’ หรือลงคะแนนความนิยมในการตัดสินใหหญิงและชายเพียง 1 คู

http://www.bangkokbiznews.com/�
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เปนผูชนะ และคูที่ชนะดังกลาวจะมีโอกาสไดกลายเปน ‘ศิลปน’ ในประเทศเกาหลี และอีกสองคนจะได

เปนศิลปนในประเทศไทย รายการดังกลาวน้ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี    

ตลอดป พ.ศ. 2553 ท้ังปไมปรากฏรายการเรียลลิต้ีโชวรายการใหมนอกเหนือจากท่ีกลาวมา จะมีเพียง

รายการด้ังเดิมอันเปนที่รูจักของผูชมในประเทศเผยแพรตอจากฤดูกาลที่ผานมา อาทิ รายการ         

เดอะ เทรนเนอร ปนฝนสน่ันเวที, เดอะ สตาร คนฟาควาดาว และอคาเดมี แฟนเทเชีย ปฏิบัติการลาฝน 

เปนตน           

 ในปตอมา พ.ศ. 2554 เปนชวงเวลาที่ธุรกิจดานบันเทิงอยูในสภาพซบเซาเนื่องจากปญหาภัย

ธรรมชาติ ทําใหนายทุนและผูมีอํานาจในชองสถานีชะลอการลงทุน ดังที่นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) แสดงทัศนะไววา “ภาพรวมของธุรกิจบันเทิง

ในป  2554 โดยเฉพาะชวงไตรมาสสุดทายไม คึกคักเทาที่ควรเ น่ืองจากภัยธรรมชาติ”                       

(แนวหนา. มกราคม, 2554) ในดานของเรียลลิต้ีโชวปรากฎรายการใหมเพียงรายการเดียวคือ           

“ไทยแลนดก็อตทาเลนต พรสวรรค บันดาลชีวิต” ออกอากาศทางไทยทีวีสีชอง 3 ตนเดือนมีนาคม      

พ.ศ. 2554 รายการดังกลาวเปนการ ‘นําเขา’ รูปแบบรายการเรียลลิต้ีโชวจากประเทศแมแบบทาง

ตะวันตก โดยบริษัท ยูนิลีเวอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดซื้อลิขสิทธิ์การประกวดบริเทนสกอตแทเลินต   

จากประเทศอังกฤษมาออกอากาศในประเทศไทย โดยมอบหมายใหบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอร          

เทนเมนท จํากัด (มหาชน) รวมกับบริษัทโซนี่ มิวสิก จํากัดผลิตรายการสดรายการแรกของทางบริษัทฯ 

นับเปนประเทศที่ 43 ของโลก และเปนประเทศที่ 5 ของเอเชีย รายการดังกลาวเปนรายการประกวด       

ที่เฟนหาคนท่ีมีความสามารถโดดเดนโดยไมจํากัดอายุ เพศ จํานวน รวมทั้งประเภทของโชว หลังจาก

การออกอากาศของรายการ ไทยแลนด ก็อตทาเลนต พรสวรรค บันดาลชีวิต แลวยังไมปรากฏรายการใน

ลักษณะที่เปนเรียลลิต้ีโชวอ่ืนๆ ท่ีนําเสนอสิ่งแปลกใหมใหกับผูชมในชองสถานีโทรทัศนหลักของประเทศ

 เมื่อเขาสูป พ.ศ. 2555 ความนิยมในเรียลลิต้ีโชวยังคงไมเสื่อมคลาย ย่ิงกวานั้นเรียลลิต้ีโชวยังคง

มีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกในแวดวงการเมืองระดับชาติ โดยไดรับความสําคัญจากผูนําประเทศให

เปนสื่อประชาสัมพันธในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ คือ             

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตรมีโครงการจะทําหนาท่ีเปนผูแสดงหลักในรายการเรียลลิต้ีโชวสงเสริม          

การทองเที่ยว ดังปรากฏในขอมูลขาวที่เปดเผยโดยนายเจริญ วังอนานนท โฆษกสหพันธสมาคม

ทองเที่ยวไทย (เฟสตา) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม เขาไดกลาววา นายกรัฐมนตรีตองการใหเกิดภาพ           

การทองเที่ยวในลักษณะบูรณาการ โดยชูแหลงทองเท่ียวใหมๆ นอกจากแหลงทองเที่ยวหลักและเปน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95�
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เอกลักษณในแตละภาคท่ีมีอยูแลว  นายกรัฐมนตรีจึงรับขอเสนอของภาคเอกชนที่จะเปน ‘พรีเซนเตอร’ 

หรือตัวแสดงหลักในการประชาสัมพันธ และจัดทํารายการเรียลลิต้ีโชว ถายทอดผานรายการโทรทัศน 

เพื่อโปรโมทสถานที่ทองเท่ียวของไทย สงเสริมใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศ และสงเสริม

ตางชาติใหมาเที่ยวไทยมากขึ้น       

       

      ภาพประกอบ 21 นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูแสดงหลักในโครงการผลิต 

 รายการเรียลลิต้ีโชวกระตุนเศรษฐกิจการทองเท่ียวไทย สะทอนใหเห็น   

 การใหความสําคัญกับเรียลลิต้ีโชวของภาครัฐในฐานะกลไกกระตุนเศรษฐกิจ  

 และเปนปจจัยท่ีทําใหเรียลลิต้ีโชวดํารงอยูในสังคมไทยอยางมั่นคง   

 ที่มา: ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th. ออนไลน.      

           

 ทั้งน้ี ภาคเอกชนไดเสนอนายกฯย่ิงลักษณวา หากทําเรียลลิต้ีโชว จะมีการถายทอดทางโทรทัศน

จะมีคนไทยติดตามชมเปนจํานวนถึง 10 ลานคน ซึ่งการทองเที่ยวเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท.ไดรับ

นโยบายเรื่องนี้ไปดําเนินการ โดยมีผูเขียนบทใหสอดคลองกับบุคลิกของนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม 

สถานท่ีถายทําไดมีการเสนอแนะใหเปนสถานท่ีทองเที่ยวใหมๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวกระจายไปเที่ยว เชน 

ทุงดอกบัวตอง จังหวัดแมฮองสอน" ดานนายประกิตต์ิ พิริยะเกียรติ รองผูวาการดานสื่อสารการตลาด 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) กลาวเสริมวา แนวคิดที่เสนอใหนายกรัฐมนตรีมาเปนพรีเซ็นเตอร 

สวนหนึ่งเพื่อใหสอดคลองกับโครงการปมหัศจรรย หรือ มิราเคิลเยียรที่กระตุนใหการทองเที่ยวไทยคึกคัก

http://www.thairath/�
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มากขึ้น แตในขณะนี้ยังไมสามารถระบุรูปแบบโฆษณาไดวาจะเปนลักษณะเรียลลิต้ี หรือรูปแบบใด ตอง

รอความเห็นชอบจากสํานักเลขาฯ กอน แตหากทําไดจะเปนแรงจูงใจใหคนไทยเท่ียวไทยมากขึ้น รวมถึง

ชาวตางชาติจะเชื่อมั่นและเขามาไทยมากขึ้นเชนกัน เพื่อใหรายไดถึงเปาหมาย 2 ลานลานบาทในป 

พ.ศ. 2558  รูปแบบเรียลลิต้ีโชวดังกลาวอาจนําเสนอภาพนายกรัฐมนตรีในฐานะพรีเซ็นเตอรเด่ียวท่ีจะ

แนะนําแหลงทองเท่ียว หรือจะเปนการนําเสนอภาพเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีแสดงในเรียลลิต้ีโชว

พรอมครอบครัวก็เปนได         

 ปรากฏการณดังกลาวขางตน ไดแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับเรียลลิต้ีโชวในฐานะสื่อ   

ที่ทรงพลัง และเปนสื่อที่อยูในความสนใจของทุกภาคสวนในสังคม ในยุคแรกเริ่มเรียลลิต้ีโชวเกิดจาก

ความสนใจของฝายทุน แตตอมาเมื่อเรียลลิต้ีโชวพิสูจนใหเห็นถึงความสําเร็จในการเขาถึงมวลชน      

ฝายรัฐจึงหันมาใหความสําคัญและนํามาใชสื่อสารและสรางความนาเชื่อถือใหไปสูภาคประชาชน      

เมื่อพิจารณาจากปรากฎการณเรียลลิต้ีโชวต้ังแตเริ่มตนจนปจจุบัน อาจพบวาแทจริงแลวรูปแบบของ      

เรียลลิต้ีโชวที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศนสูผูชม อาจเปนจินตนาการของฝายตางๆ ที่ตองการใหผูชมหรือ

ผูบริโภคเกิดความรูสึกตามที่ผูมีอํานาจในการใชสื่อกําหนดก็เปนได 

สรุป           

 เมื่อพิจารณาพัฒนาการของเรียลลิต้ีโชวต้ังแตเริ่มเขามาในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน ผูศึกษา

พบวาสามารถมองปจจัยที่สังคมไทยรับเอาศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทนี้เขามาเปนสวนหนึ่งของ

สังคม โดยอาจเกิดจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ ดังน้ี ประการแรกคือ ความสอดคลองกับคานิยมและ

รากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต ดังท่ีนิธิ เอ่ียวศรีวงศ นักวิชาการดานประวัติศาสตรคนสําคัญ

ของไทย อธิบายไววา รากฐานของสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 เปนตนมา เปน สังคมที่ผสมสิ่งที่มีมาแต

เดิมเขากับสิ่งใหม  โดยในยุคของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สังคมไทยไดผสานความเปน

ศักดินาเดิมที่มีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเขากับสิ่งใหมท่ีเขามาคือความมั่งค่ังจากบรรดาพอคาวาณิช

การคาสําเภาหรือการคาขายกับตางประเทศ สังคมดังกลาวนี้ยังกอใหเกิดความสัมพันธเชิงระบบ

อุปถัมภ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในดานโลกทัศนและคานิยมขึ้น ถาพิจารณาใหลึก

จะพบความสัมพันธที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนที่ตองพึ่งพิงกัน 
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   ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 และ3 สภาพของสังคมไทยถูกสะทอนผานวรรณคดีทั้งหลายโดย

เฉพาะงานของสุนทรภู ย่ิงเนนภาพสังคมและวัฒนธรรมของกระฎมพีอยางชัดเจน และแสดงใหเห็นวา

ผูคนในยุคดังกลาวใหความสนใจทางวัตถุและทางโลก รวมท้ังความเปนปจเจกบุคคลมากขึ้นพรอมท้ัง

ขานรับบรรดาศิลปวิทยาการใหม ๆ ที่แพรหลายมาจากทางตะวันตกและที่อ่ืนๆ จากภายนอก และเมื่อ

เขาสูสมัยรัชกาลที่ 4 สังคมไทยโดยเฉพาะชนชั้นผูนําใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทางตะวันตกมากกวา

ในยุคที่ผานมา จนศรีศักร วัลลิโภดมกลาววาสมัยนี้คือ การเริ่มตนของ ‘ตะวันตกนิยม’ (Westernization)

 เมื่อเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเปนรัชสมัยท่ีสังคมไทยโดดเดนเปนอยางมากในการรับเอา        

อารยธรรมตะวันตกใหเขาเปนสวนสําคัญของสังคม โดยเห็นภาพพจนที่เปนทั้งนามธรรมและรูปธรรม  

ในดานนามธรรมปรากฎใหเห็นจากความรูสึกนึกคิดของบรรดาเจานายและชนชั้นปกครอง ท่ีสําคัญคือ

การใหคานิยมวัฒนธรรมตะวันตกวาเปน ‘อารยธรรม’ สวนในดานรูปธรรมปรากฏใหเห็นจากการต้ัง

สถาบันการศึกษาตามแนวทางตะวันตก และการแสดงออกดวยการแตงกายและการแสดงกิริยาทาทาง 

รวมทั้งการพูดที่มีภาษาตะวันตกปนอยู เปนตน  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 สังคมประเทศไทยเปลี่ยนการ

ปกครองเปนตนมาจนถึงปจจุบัน คานิยมและรากฐานของสังคมไทยยังคงไมเปลี่ยนแปลง คือรับเอา

ความคิด คานิยมวัฒนธรรม และศิลปะท่ีเปนผลผลิตจากแนวคิดตะวันตกมาอยูในวิถีของสังคมไทย 

(ศรีศักร วัลลิโภดม. 2554 : 113-141)        

 ดังน้ันจากปจจัยดานการเมืองการปกครองและรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต         

ไดสงผลใหเกิดการสรางคานิยมกับคนในสังคมไทย ใหกลายเปนผูนิยมบริโภคความแปลกใหมใน       

ทุกดานรวมท้ังความบันเทิง การรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากตางชาติมาสรางความรื่นรมยใหกับคนใน

สังคมจึงปรากฏใหเห็นในหลายกรณี อาทิ ศิลปะการแสดง ดนตรี ทัศนศิลป เปนตน อยางไรก็ตาม     

การเขามาสูวัฒนธรรมไทยของเรียลลิต้ีโชวในชวงเริ่มตนก็มิไดเกิดขึ้นอยางงายดายนัก เนื่องจาก

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของตางชาติบางประการยังไมเปนที่รูจักและคุนเคย ผูที่นําเขา

ศิลปะการแสดงรูปแบบใหมน้ีจึงตองใชความพยายามและวิธีการรวมถึงกลยุทธตางๆเพื่อใหคนใน

สังคมไทยยอมรับเรียลลิต้ีโชวใหเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตแบบไทย    

 นอกจากปจจัยในดานคานิยมและรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีตแลว ปจจัยประการที่ 

2 ที่ทําใหเรียลลิต้ีโชวเขามาผนึกตัวเปนสวนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมไทยคือ กระแสที่เชี่ยวกรากของ

โลกาภิวัตนภายใตอํานาจของระบอบทุนนิยม เนื่องดวยประเทศไทยรับเอาวัฒนธรรมและคานิยมจาก

ตะวันตกในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งไหลบาเขามาและมีอิทธิพลในทุกภาคสวน และทุกวงการ รวมถึง
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วงการบันเทิง ซึ่งมีศิลปะการแสดงและทุนเปนหลักยึดโยงใหวงการดังกลาวดํารงอยูในสังคม  เมื่อ

ประเทศอยูในภาวะปรับตัวใหเขากับกระแสหลักของโลก วงการบันเทิงไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมจึง

ตองปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงดวยเชนเดียวกัน โดย ‘นําเขา’ ความบันเทิงท่ีอยูในรูปของ

ศิลปะการแสดงผานสื่อจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เปนผูนําดานการคาและทุนนิยมอยาง

ยุโรปและอเมริกา เขามาเผยแพรและใหประสบการณการรับชม รวมท้ังกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคา

ผานรูปแบบความบันเทิงท่ีมีเนื้อหาและกระบวนการในการนําเสนอที่แปลกใหม ปรากฏการณของ   

เรียลลิ ต้ีโชวจึงเปนผลผลิตของลัทธิบริโภคและทุนนิยมของประเทศโลกที่หนึ่ง และเปนการใช 

‘โลกาภิวัฒนความทันสมัย’ มายกระดับใหประเทศร่ํารวยและเปนการสรางฐานอํานาจทางวัฒนธรรม 

 นอกจากน้ีปรากฏการณของเรียลลิต้ีโชวยังเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงสังคมไทยในชวงเขาสู  

การเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมรูปแบบเดิมไปสูวัฒนธรรมรวมสมัย และเปนการแสดงใหเห็นถึงพลังของ

สื่อท่ีถูกนํามาใชภายใตกลไกการตลาดของระบบทุนนิยมท่ีตองการใหประชาชนไดรับขอมูล ขาวสาร

เก่ียวกับสินคาและบริการ รวมไปถึงยังแสดงใหเห็นความพยายามของภาคภาครัฐและภาคสวนตางๆ   

ในสังคมที่เลือกใชเรียลลิต้ีโชวใหทําหนาที่เปนสื่ออันทรงพลังในการสง ‘สาร’ สูประชาชนผูบริโภคผาน

กระบวนการของรายการเรียลลิต้ีโชว เพื่อสรางใหเกิดความตระหนักรู และความภักดี ตอผูปกครองที่ใช

สื่อในการรักษาฐานอํานาจและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย     
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    บทที่ 6 

อคาเดมี แฟนเทเชีย : ศิลปะการแสดงผานส่ือในบริบทบริโภคนิยมของไทย 

บทนี้ ผูวิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและคําถามวิจัยขอที่ 2 เก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสื่อกับศิลปะการแสดงกรณีรายการเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย 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 

ทั้งนี้ แตละหัวขอขางตนไดเนนตอบวัตถุประสงคและคําถามวิจัยในประเด็นที่แตกตางกัน 

กลาวคือ บทบาทของสื่อท่ีมีตอเรียลลิต้ีโชวในฐานะท่ีเปน ‘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’ อคาเดม ีแฟนเทเชีย      

       
ถาคุณมีฝน ... ถาคุณมีความเชื่อ ... 

โอกาสตามลาฝนของคุณมาถึงแลว 

ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ปฏิบัติการลาฝน 

เรียลลิต้ี 24 ชม. อันดับ 1 ของเมืองไทย 

เปดโอกาสใหนักฝนทั่วประเทศอีกครั้ง… 

   (Truehits. 2554: ออนไลน)    

 



148 
 

ขอความโฆษณาผานสื่อโทรทัศนและวิทยุ รวมไปถึงสื่ออินเทอรเนตขางตน เปนการเปดฉาก

อยางย่ิงใหญของการรับสมัครผูคนจากทั่วประเทศไทยใหเขารวมแขงขันในรายการเรียลลิต้ีโชว ที่ครอง

ความนิยมสูงสุดในประเทศ คือ รายการ “อคาเดมี แฟนเทเชีย” (Academy Fantasia ) หรือที่รูจักใน   

ชื่อยอวา ‘AF’  ซึ่งมีนามในภาษาไทยวา ‘ปฏิบัติการลาฝน’ ผลิตโดยบริษัททรูวิชชั่น จํากัดซึ่งไดซื้อลิขสิทธิ์

รูปแบบรายการที่มีชื่อวา “ลา อคาเดเมีย” (La Academia) จากประเทศเม็กซิโกซึ่งเปนประเทศตนแบบ

ในการผลิตรายการ  อคาเดมี แฟนเทเชียนับวาเปนเรียลลิต้ีโชวรายการแรกและรายการเดียวของไทย    

ที่แพรภาพผูเขาแขงขันผานสื่อโทรทัศนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเปน ‘จุดขาย’ ที่ฉีกตัวออกมาจากคูแขงใน

รายการโทรทัศนอ่ืนๆ  กระน้ันก็ตาม อคาเดมี แฟนเทเชียก็ยังมีลักษณะรวมกับศิลปะการแสดงประเภท

ละครอ่ืนๆ คือ มีนักแสดง เรื่องราวและผูชม      

 เรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียหรือปฏิบัติการลาฝนนี้ เปนรายการโทรทัศน

ประเภทเปดโอกาสใหบุคคลธรรมดาจากทั่วประเทศไดเขามาเปนผูเขาแขงขัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ          

รับสมัครบุคคลใหกาวเขามาเปน ‘นักแสดง’ ในรายการ โดยคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด 

กระบวนการในการรับสมัครและคัดเลือกผูแขงขันในเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนี้ถือ

เปนพิธีการที่มีความสําคัญและย่ิงใหญสําหรับเยาวชนทั่วประเทศ เนื่องจากการรับสมัครและคัดเลือก

ดังกลาว จัดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในราวเดือนเมษายน จนกลายเปนประเพณีที่ถือปฏิบัติ

อยางตอเนื่องเปนประจําของทุกป โดยมีจุดประสงคเพื่อเฟนหา ‘นักลาฝน’ หรือ ‘ตัวละครเอก’ ในรายการ   

ผูเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ฝายทุนผูผลิตเล็งเห็นความเปนไปไดในการดึงดูดความสนใจของ

ผูชม รวมทั้งตัวละครนักลาฝนตองแสดงใหเห็นถึงบุคลิกภาพที่โดดเดน และสามารถอยูภายใต

สถานการณหรือโจทยท่ีผูผลิตสรางขึ้น จนเมื่อผานการทดสอบและทําตัวใหเปนที่นิยมตอผูชมหรือ

ผูบริโภคผานสื่อทางบาน ในท่ีสุดจะกลายเปนสุดยอดศิลปนตามที่ฝายทุนผูผลิตขนานนามและเปนที่

รูจักของผูชมท่ัวประเทศ          

 นอกจากนี้ พิธีการของการรับสมัครและคัดเลือกนักลาฝนยังถือเปนการเปดฉากอันตระการตา

ของฝายทุนท่ีนําสื่อมาใชในการปลุกเรา และกระตุนความสนใจใหเกิดกับเยาวชนผูตองการเขามา          

‘ลาฝน’ หรือแขงขันในรายการ ในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสใหฝายทุนไดใชมายาคติปลุกกระแสการ

บริโภคข้ึนอีกครั้ง โดยสื่อสารผานสื่อหลักท่ีทรงพลังทุกรูปแบบ แมแตในขอความบนแผนปายโฆษณา  

รับสมัครยังปรากฎใหเห็นขอความประชาสัมพันธขายสินคาและบริการอยางไมปดบังเพื่อใหผูบริโภค   

ทั่วประเทศไดมีสวนรวมกับซื้อสินคาผานพิธีอันย่ิงใหญในครั้งนี้     
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  ภาพประกอบ 22 แผนโฆษณาประกาศรับสมัครผูเขาแขงขันในรายการทรู อคาเดมี แฟนเทเชียผานสื่อ

 อินเทอรเนตที่มีการแทรกขอความเพื่อกระตุนการซื้อสินคาและการบริการรวมไปกับการรับสมัคร

 ที่มา: http://www.trueaf.truelife.com. ออนไลน. 

‘พีธีคัดเลือกนักลาฝน’ : พิธีคัดตัวละครหลักในฉากมายาลาผูบริโภค   

 หลังจากการรับสมัครอยางย่ิงใหญ กระบวนการสําคัญในพิธีการของการคัดเลือก ‘นักลาฝน’ 

หรือ ตัวละครหลักในขั้นตอไป คือ การถายทําวาระดังกลาวนั้นเผยแพรผานสื่อโทรทัศนชองฟรีทีวี และ

เคเบ้ิลทีวี อยางไรก็ตาม เพื่อเนนใหเห็นถึงความสําคัญการบริโภค ทางฝายทุนจึงทําใหผูชมไดตระหนัก

วาย่ิงบริโภคสินคามากขึ้นเทาไร ผูบริโภคจะย่ิงไดรับอภิสิทธิ์มากกวาผูที่มิไดบริโภคมากขึ้นเทาน้ัน ดังน้ัน

เรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชียจึงใหสิทธิเฉพาะสมาชิกผูสมัครซื้อแพจเก็จหรือชุดบริการในการรับชม

รายการโทรทัศนผานเคเบ้ิลทีวีเทานั้นที่จะไดรับสิทธิชมพิธีการคัดเลือกนักลาฝน ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
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พิธี ซึ่งเปนความแตกตางจากผูชมที่รับชมผานชองฟรีทีวีซึ่งแมไมเสียคาใชจายในการชมรายการแตจะ

ถูกจํากัดใหไดรับชมภาพเพียงบางชวงบางตอนของพิธีที่ตองผานการคัดกรองหรือตัดตอมาแลวเทานั้น 

 เมื่อเขาสูชวงเปดเรื่องของพิธีการคัดเลือกนักลาฝน ภาพแรกในชวงดังกลาวนี้ฝายผูผลิตรายการ

จะปลุกเราอารมณรวมของเหลาสมาชิกผูชมหรือผูบริโภคผานสื่อดวยการถายทอดใหเห็นภาพนักลาฝน

จํานวนหลายหมื่นคนที่มาจากภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ มุงหนาเดินทางมายังสถานท่ีรับสมัครซึ่งเปน

โรงแรมที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดหรือตามหัวเมืองสําคัญของแตละภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน 

หาดใหญ และกรุงเทพมหานคร ภาพนักลาฝนเรือนหมื่นที่เดินเขามาดวยเครื่องแตงกายสะดุดตา และมี

การวางสีหนาทาทางที่ดูมั่นใจ ประกอบกับการใชดนตรีท่ีเราอารมณ ถูกนําเสนอผานสื่อโทรทัศนเพื่อให

ผูชมไดเห็นถึงความมุงมั่นของนักลาฝนทั้งหลายที่ตางเดินทางมาเพื่อนําเสนอตนเอง ผานรูปรางหนาตา 

บุคลิกภาพ และภูมิหลัง รวมทั้งแสดงความสามารถในดานการรองเพลงและเตน โดยมีคณะกรรมการ

หรือผูเชี่ยวชาญ ที่ฝายทุน ผูผลิตรายการเชิญใหมาทําหนาท่ีเปนผูคัดเลือกนักลาฝนตลอดทั้งวัน ต้ังแต

เชาจรดคํ่า เพื่อใหเหลือภาพต่ืนเตนของตัวแทนนักลาฝนในแตละภาคเพียง 100 คน ที่จะเขาไปสูการ

แขงขันในรอบรองสุดทาย ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร     

 กระบวนการในการสรางภาพดังกลาว สรางความต่ืนเตนใหกับผูชมทางบานเปนอยางย่ิง 

นอกจากน้ีฝายทุนผูผลิตยังเติมแตงภาพพิธีการในชวงคัดเลือกผานสื่อใหนาสนใจย่ิงขึ้น ดวยการใหสิทธิ

ผูชมทางบานไดมีสวนรวมในการลุนวาบุคคลที่เดินทางมาแขงขันคนใดจะไดเขาไปในรอบสุดทาย 

ในขณะที่ผูชมใชอารมณรวมไปกับการลุนหรือเอาใจชวยตัวละครหลักในพิธีคัดเลือกน้ัน เวลาเดียวกัน

ผูชมจะไดมีโอกาสเห็นการนําเสนอสินคาจากผูสนับสนุนหลักของรายการแทรกอยูในชวงที่มีการ

ถายทอดไปดวย โดยกลองโทรทัศนจะทําหนาที่จับภาพใหเห็นตราสัญลักษณของสินคาปรากฏอยู

ดานหลังเวทีที่ผูแขงขันแสดงความสามารถ ทั้งนี้เพื่อสรางความตระหนักใหผูชมไดรับรูวา ถาปราศจาก

การสนับสนุนจากเจาของตราสินคาเหลานี้ ผูชมก็อาจไมมีโอกาสไดรับชมพิธีการอันย่ิงใหญที่ปรากฎ

ตรงหนาน้ีก็เปนได         
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ภาพประกอบ 23 การเปดฉากลาฝนดวยภาพการเดินทางของหมูนักลาฝนหรือตัวละครหลัก

 ของรายการที่เขามาคัดตัวในวันรับสมัครรอบแรกของเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชีย 

 ดวยสีหนาแววตาที่มุงมั่น สวมเครื่องแตงกายท่ีดึงดูดความสนใจของกรรมการและสื่อ 

 ที่กําลังจับจอง ในขณะเดินผานแผนโปสเตอรโฆษณาที่ปรากฏตราสินคาเปนฉากหลัง     

 ที่มา: http://www.trueaf.truelife.com. ออนไลน. 

      

     ภาพประกอบ 24 นักลาฝนแสดงสีหนาทาทางไปตามบทบาทในการรวมทํากิจกรรม 

  ในพิธีคัดเลือกดวยอารมณและความรูสึกท่ีถูกปลุกเราใหแสดงออกอยางสนุกสนาน 

  ที่มา: http://www.trueaf.truelife.com. ออนไลน.     
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เมื่อพิธีการคัดเลือกผูแขงขันเขาสูในรอบคัดเลือกวันสุดทาย ฝายผูผลิตจะนําเสนอภาพของ   

การคัดเลือกที่ผานกระบวนการตัดตอและอาศัยเทคนิคการสรางภาพและเสียงใหนาติดตาม เราอารมณ

มากย่ิงขึ้น โดยขั้นตอนนี้จะถือเปนขั้นตอนของพิธีการคัดเลือกที่มีความเขมขนอีกชวงหนึ่งในความรูสึก

ของผูชม เนื่องจากผูชมจะไดเห็นภาพผูเขาแขงขันจํานวนเพียง 100 คนจากจํานวนเรือนหมื่นที่เดิน

ทางเขามาแขงขัน พิธีการในวันน้ีจะถูกจัดขึ้นอยางย่ิงใหญ ณ สถานที่ที่ตกแตงอยางสวยงามวิจิตร     

โดยในปที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมนั้น การคัดเลือกจัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา ในพื้นท่ี

ของคิง พาวเวอร คอมเพล็กซ ที่ต้ังอยูถนนรางน้ํา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร     

 

ภาพประกอบ 25 กระบวน ‘คัดออก’ ใหเหลือนักลาฝนเพียง 12 คนสุดทายเพื่อเตรียมไปสู

 วันเปดฉากมายา ‘ตามลาฝน’ อยางเปนทางการ     

 ที่มา: http:/truelfe.com. ออนไลน.  

            พิธีกรรมในวันนี้ เปนไปอยางย่ิงใหญมีการตกแตงเวทีอยางอลังการ และผูจัดงานและนายทุน

ผูผลิตรายการไดเชิญบุคคลจากแวดวงตางๆ อาทิ สื่อมวลชน ดารา บุคคลผูมีชื่อเสียงในวงสังคมและ

แวดวงบันเทิง ตลอดจนนายทุนหรือเจาของสินคาผูสนับสนุนหลักของรายการในชวงเปดการแขงขัน 

มารวมเปนสวนหนึ่งของพิธี โดยภาพเหตุการณทั้งหมดไดถูกถายทอดไปยังผูชมทางบานที่เปนสมาชิก

ของเคเบ้ิลทีวี และผูชมท่ีชมรายการผานสื่ออินเทอรเนตในเครือขายของบริษัทผูผลิตรายการ             

การถายทอดพิธีการคัดเลือกไปสูผูชมทางบานจะมีการตัดภาพสลับกับภาพยนตรโฆษณาสินคาท่ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://review.edtguide.com/�
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สนับสนุนรายการ โดยขั้นตอนของการคัดเลือกนี้จะทวีความต่ืนเตนขึ้นเมื่อผูแขงขันลดจํานวนลงเรื่อยๆ 

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. 

จากปรากฏการณของวันคัดเลือกรอบสุดทาย ทุกชวงเวลาของพิธีดังกลาว ฝายทุนผูผลิต

รายการไดใชสื่อหลักในการประโคมขาวของการเฟนหาตัวแสดงในนามของนักลาฝนอยางตอเนื่องทั้งใน 

สื่อโทรทัศน วิทยุ โทรศัพทมือถือ อินเทอรเนต ปายบิลบอรดหรือปายประชาสัมพันธขนาดใหญ พื้นที่ใน

หนานิตยสาร ชั้นนํา รวมไปถึงโปสเตอรแผนพับท่ีติดประกาศตามรานคาสะดวกซื้อท่ัวประเทศ ฯลฯ    

การใชสื่อทุกประเภทดังที่กลาวขางตน เปนการเปดฉากใหเห็นการทํางานของฝายทุนที่นําสื่อมาใชใน

การกระตุนจินตนาการของผูชมซึ่งตอมาจะกลายมาเปนผูบริโภคที่ทรงพลังใหกับกลไกในระบบบริโภค

นิยม 

 

 

http://review.edtguide.com/�
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2. ‘นักลาฝน’ : นักแสดง ผูสืบทอดวัฒนธรรมการ “ลา” และคงอํานาจการบริโภค  

“บนทางเดินแหงความฝนน้ี อาจไมมีพรมแดงปูทาง อุปสรรคขวางหนามมากมายเหลือเกิน 

แตจุดหมายปลายทางของใจ จุดพลังใหฉันมีแรงกาวไป ฝนน้ันไกลแคไหนจะไขวควา 

บนทางเดินท่ีดูยาวไกล กายและใจยงัคงเดินไป จะไมมวีันไหนท่ีหันหลังกลับ 

อาจจะลม จะมีนํ้าตา ก็จะลุกขึ้นมาดวยตวัฉันเอง ฉันมั่นใจกับทางท่ีเลือกเดิน 

สักวันจะเปนอยางฝนใฝ…จะทําใหได….เหน่ือยสักเทาไหรทุมเทกายใจ……..ใหดงัฝน 

จะไปเปนดาวโดดเดนบนฟากฟา จะไปไขวควาเอามาเหมือนใจฝน 

จะไปใหถึงปลายทางในวันน้ัน จะเปนคนดงัท่ีอยูในแสงไฟ 

จะไปเปนดาวโดดเดนบนฟากฟา(เดนในสายตาจองมอง) 

ใจไปไขวควาเอามาเหมือนใจฝน(ใหคนชื่นชมตัวฉัน) 

จะไปใหถึงปลายทางในวันน้ัน(สักวันตองเปนของเรา) 

จะเปนคนดังท่ีอยูในแสงไฟ (สักวันมันตองมวีันน้ัน) 

ฝนไมเคยยิง่ใหญเกินใจ ของคนอยางฉัน จะใหฝนของฉันกลายเปนจริงใหได 

ไมเคยทอ... ไมเคยถอย 

บอกตัวเอง...บอกกับใจ 

วาในสักวันจะตองเปนของฉัน”       

     (บทเพลงนักลาฝน) 

เมื่อผานรอบคัดเลือกสุดทายเขามารวมในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ผูแขงขันทั้ง 12 คนจะ

ไดรับการขนานนามวาเปน ‘นักลาฝน’ ซึ่งหมายถึงบุคคลผูที่เขามาทําใหความฝนของตนใหเปนจริงใน

ชวงเวลาสั้นๆ เมื่อพิจารณาโครงสรางของนักลาฝนในฐานะองคประกอบหนึ่งของรายการเรียลลิต้ีโชว         

นักลาฝนทุกคนตางทําหนาที่เสมือนเปน ‘นักแสดง’ ในละครที่มีเนื้อหาและเรื่องราวอันเกิดจากการใช

ชีวิตและการกระทําของแตละบุคคล อยางไรก็ตาม เรียลลิต้ีโชวมีความแตกตางจากละครทั่วๆ ไป         

ในดานของการเขียนบท กลาวคือเรียลลิต้ีโชวเปนการแสดงเรื่องราวของมนุษยที่ปราศจากการเขียนบท

ใหนักแสดงตองเลนเปนตัวละครอ่ืน หากแตยังคงมี ‘บท’ ที่เกิดจากการสรางสถานการณเพื่อใหตัวแสดง

ที่มีบทบาทในฐานะนักลาฝนตองแสดง ’ปฎิกิริยา’ เมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่ถูกกําหนดใหกระทํา 

พฤติกรรมการแสดงออกและความเปนตัวตน รวมทั้งปฎิสัมพันธกับนักแสดงคนอ่ืน เปนสิ่งที่สรางความ             

สนใจและชวนติดตามใหกับผูชม ดังท่ีกิติกร เพ็ญโรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท Have A Good 

Dream จํากัด อดีตหัวหนาฝายผลิต หรือโปรดิวเซอรของรายการอคาเดมี แฟนเทเชียไดใหทัศนะไว
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เก่ียวกับการแสดงที่เรียกวา ‘เรียลลิต้ีโชว’ โดยอธิบายใหเห็นถึงความแตกตางของศิลปะการแสดง

ประเภทน้ีเปรียบเทียบกับศิลปะการแสดงประเภทละครมีใจความวา 

     เรียลลิตี้กับละครตางกันคือ ละครตองมกีารเขียนสคริปเพ่ือใหเห็นดรามา คุณตองแสดงในบทตางๆ 

เชน แสดงอารมณโกรธ คุณตองแสดงเจ็บปวด แสดงความรัก คุณจะตองแสดงความซึ้ง นักแสดงตอง

แสดงไปตามบท ถานักแสดง แสดงไดเกง สรางอารมณทําใหคนดูปลอยอารมณไปตามละครน้ัน จะเกิด

ความสนุก แตเรียลลิตี้ไมใช ถาเลนตามบทก็คือ เฟค (fake) หรือ ปลอม ดูแลวเหมือน การเสแสรง เรียล

ลิตี้จะเจงทันที คนดูไมเชื่อทันที คนดูรูสึกวาอันน้ีหลอกลวง  แตแชเลนจ (challenge) หรือความทาทาย

อยูท่ีวาคุณจะสรางใหตัวละครในเรียลลิตี้ของคุณมีอารมณโกรธอยางไร โดยท่ีคุณไมไดไปเตี้ยมเขา คุณ

จะสรางใหคนน้ีมันเศราสุดๆ อยางไรโดยคุณไมไดเตี้ยมเขา คุณตองทําใหเขารองไหโฮใหไดโดยคุณ

ไมไดเตี้ยมเขา น่ีคือเรียลลิตี้ เพราะฉะน้ันมันไมใชการเขียนพลอตวาเธอจะตองแสดงรองไห แตมันคือ 

การคิดเหตุการณท่ีคนคนหน่ึงตองไปเผชิญแลวเกิดอารมณรองไหจริง (กิติกร เพ็ญโรจน. 2553 : 

สัมภาษณ) 

เมื่อการแสดงประเภทเรียลลิต้ีโชวมีลักษณะที่ตางจากศิลปะการแสดงประเภทอ่ืน นักลาฝนหรือ   

ผูแสดงในกรณีของอคาเดมี  แฟนเทเชียจึงตองแสดงบทบาทของตนใหดูเปนธรรมชาติภายใต

สภาพแวดลอมที่ถูกกําหนด ในฉากท่ีถูกจัดสรางขึ้นเปน ‘บาน’ ที่มีการติดต้ังกลองท่ีซอนไวกวา 100 ตัว 

เพื่อเอ้ือใหกับผูชมทางบาน ไดสามารถจับจองและเฝามองนักลาฝนหรือตัวแสดงผานสื่อโทรทัศนและ

อินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้มีฝายทุนผูผลิตเปนผูควบคุมกระบวนการและสรางความหมายใหกับ

นักลาฝนและปฏิบัติการของรายการผานสื่อ  การขนามนามผูแสดงวา ‘นักลาฝน’ นั้น เมื่อพิจารณาโดยใช

แนวคิดมายาคติของบารธสมาทาบมอง จะพบวาคําเรียกดังกลาว มีการแฝงความหมายเก่ียวกับ            

‘การแขงขัน’ ในการไลลาความสําเร็จหรืออีกนัยหนึ่งคือความปรารถนาในเชิงวัตถุ ภายใตการเรียกขานและ                               

กําหนดชื่อ แมสิ่งท่ีผูแสดงในรายการไลลาแขงขันน้ันไดถูกเรียกวา ‘ฝน’ แตจะพบวาคําดังกลาวไดเขามา

กระตุนจิตสํานึกในระดับลึกและตอกยํ้าใหผูแสดงและผูชมเกิดความเชื่อวา มนุษยเรานั้นมีพลัง อํานาจ 

และความสามารถที่ย่ิงใหญเหนือสิ่งตางๆ ในโลก มนุษยสามารถแมกระทั่งตามลาฝน ซึ่งเปนสิ่งที่เปน

นามธรรมที่ดูเหมือนวาจับตองมิได แตดวยกระบวนของทุนและปฏิบัติการของการบริโภค ทําใหนักแสดง

และผูชมเชื่อวาฝนเปนสิ่งท่ีลาหรือสัมผัสได และย่ิงกวาน้ันยังใชเวลาเพียงไมนานในการทําใหเปนจริง 

 ในการน้ีฝายทุนจึงไดนํามายาคติ ดังกลาวนี้ สอดแทรกเขามาในกระบวนของการสรางนักลาฝน 

โดยมาในรูปของการแจกรางวัลและสิ่งของที่มีราคาเชน บาน รถยนต ฯลฯ รวมไปจนถึงการสนับสนุนให

นักแสดงกลายเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในชั่วขามคืน กระบวนการของทุนยังไดสรางมายาคติผานบทเพลงที่
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ถูกแตงขึ้น และเปนบทบังคับหลักหรือเปนหนาท่ีสําคัญบทหน่ึงของนักลาฝนทุกคนที่เขามาเปนนักแสดงใน

รายการ ทุกคนตองรับผิดชอบรองเพลงนักลาฝนใหไดในทุกการแขงขัน บทเพลงในทอนที่กลาววา           

“จะไปเปนดาวโดดเดนบนฟากฟา จะไปไขวควาเอามาเหมือนใจฝน จะไปใหถึงปลายทางในวันน้ัน 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.  

ดังน้ันดวยกระบวนการของฝายทุนจึงมีสวนในการสรางความเชื่อใหกับนักแสดงไดคิดวา พวกเขา

คือตัวแทนของบุคคลที่เกงกลา สามารถ เอาชนะและเผชิญกับอุปสรรค และทําความฝนใหเปนจริงไดจน

กลายเปนบุคคลผูประสบความสําเร็จจากการแขงขันและเปนที่ยอมรับในสังคม เมื่อพิจารณาการไลลา

ความฝนของผูแขงขันในรายการอคาเดมี แฟนเทเชียอาจพบวาเปนเพียงมายาคติ ดังท่ีบารธสไดกลาวไววา 

การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ 

ซึ่งความจริงแลวคือกระบวนการของการลวงใหหลงอยางหนึ่ง มายาคติน้ันมิไดปดบังอําพรางสิ่งใดทั้งสิ้น    

ทุกอยางปรากฏตอหนาตอตาเราอยางเปดเผย แตเราตางหากท่ีคุนเคยกับมันเสียจนไมทันสังเกตวามันเปน

http://musicmthai.com/�
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สิ่งประกอบสรางวัฒนธรรม เรานั่นเองที่ “หลง” คิดไปวาคานิยมที่เรายึดถืออยูนั้นเปนธรรมชาติ หรือเปนไป

ตามสามัญสํานึก ดังน้ันการแขงขันเพื่อลาฝนน้ัน แทจริงแลวอาจเปนอีกโฉมหนาหน่ึงของกระบวนกระตุน

ใหเกิดความตองการบริโภคที่แฝงตัวอยู และถูกสื่อผานคําวา ‘แขงขัน’ ที่ดูเหมือนเปนคําสามัญแตถูกทําให

ความหมายเดิมบิดเบือนจนเรามักจะมองขามหรือมองไมเห็น     

 มายาคติที่แฝงอยูในคําเรียกผูแขงขันวานักลาฝน ยังสะทอนใหเห็นความสามารถในการบริโภค

ของมนุษยท่ีไปไกลจากรากเหงาเดิมของตน ยอนไปในยุคกอนประวัติศาสตรมนุษยยังชีพดวยการลาสัตว 

ความหมายของการลาในชุดความคิดของยุคดังกลาว เปนไปในลักษณะของการกระทําที่แสดงใหเห็นถึง

ความจําเปนตอการดํารงชีวิต หรือเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่มนุษยตองกระทําเพื่อใหดํารงอยูและพน

สภาวะของความหิวโหย แตในปจจุบันความหมายของการลาถูกทําใหเปลี่ยนไป ในกรณีปรากฏการณเรียล

ลิต้ีโชวอคาเดม ีแฟนเทเชีย ‘การลาฝน’ สะทอนใหเห็นทัศนคติของมนุษยในยุคโลกาภิวัฒนที่ใหความหมาย

กับการลาในมิติท่ีตางไปจากอดีต กลาวคือ แสดงใหเห็นวามนุษยปจจุบันกระทําการลาในสิ่งที่

นอกเหนือไปจากความจําเปนในการดํารงชีพ และหันมาลาสิ่งที่มีสวนชวยสรางความหมายหรือยกระดับ

ฐานะ รวมทั้งมีผลทางดานจิตใจใหกับตนเองมากย่ิงขึ้น เชน การลาชื่อเสียง ความสําเร็จหรือไดเปนที่

ยอมรับในสังคม ซึ่งการลาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงตรรกะของการบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of 

sign) ที่สนองตอบความหมายบางอยางท่ีถูกสรางขึ้น และความตองการแตกตางจากผูอ่ืนในสังคม ดังที่

โบดริยารดอธิบายไว การลาดังกลาวกระทําขึ้นอยางมีนัยและแฝงมายาคติที่ตองการแสดงความย่ิงใหญ

เหนือผูอ่ืน การขนานนามผูแสดงวา ‘นักลาฝน’ สะทอนใหเห็นความพยายามสรางความหมายและทําให

เห็นถึงความเกงกลาสามารถของมนุษยที่ลาไดแมกระทั่งความฝนซึ่งเปนเรื่องนามธรรม และเปนเรื่องท่ีมิได

เปนจริง ณ ปจจุบันแตเปนการลาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใชชื่อนักแสดงลักษณะดังกลาวจึงเปน

การยํ้าใหเห็นถึงมายาคติของความหย่ิงผยองในเผาพันธุที่ตองการเหนือกวา อยางไรก็ตาม แมมนุษยจะ

พยายามไปใหไกลกวาการกระทําหรือปฏิบัติการในอดีต แตยังมิอาจท้ิงรากเหงาของปฏิบัติการให

ความหมายกับการลาท่ีเชื่อมโยงกับการบริโภคอันไมสิ้นสุด      

 ตอมาเมื่อนักลาฝนเริ่มเขาสูกลไกของฝายผลิตที่วางแผนการถายทอดและนําเสนอภาพลักษณของ

นักลาฝนผานสื่อโทรทัศนจนเปนท่ีรูจักแกผูชมทั่วประเทศแลว คําเรียกขานเก่ียวกับตัวผูแสดงจะเปลี่ยนไป 

โดยผูแสดงตอไปน้ีจะเปนท่ีรูจักในนามของ ‘เด็กเอเอฟ’ (AF) ชุดคําเรียกดังกลาวน้ีในรูปของสัญญะระดับ

ความหมายตรงจะหมายถึง เยาวชนที่มีอายุต้ังแต 15 จนถึงอายุไมเกิน 30 ปผูมีความสามารถและชนะการ

คัดเลือกไดเขามาใชชีวิตและเรียนรูดานการรองเพลง การเตนและการแสดง รวมท้ังแขงขันในรายการ
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โทรทัศนที่มีการออกอากาศ 24 ชั่วโมง และเผยแพรไปยังโทรทัศนเคเบิลทีวีไปสูผูชมทั่วประเทศ คําวา ‘เด็ก

เอเอฟ’ ในรูปของความหมายท่ีแฝงมายาคตินั้น ชุดคําเรียกดังกลาวสื่อถึง ‘เยาวชนกลุมหนึ่งที่ถูกประกอบ

สรางใหมีคุณลักษณะท่ีแตกตางจากเยาวชนท่ัวไป โดยกลายสภาพเปนบุคคลที่ผูชมจับจองและคาดหวังให

มีความสามารถดานการรองเพลง การเตนและการแสดง      

 เด็กเอเอฟยังถูกประจุความหมายในฐานะที่เปน ‘ผูชนะ’ หรือ ‘เดอะวินเนอร’ ผูเกงกลาสามารถทํา

ฝนใหเปนจริงไดในเวลาอันรวดเร็ว ความหมายของการเปนผูชนะในกรณีของเด็กเอเอฟนี้ แสดงใหเห็น

อํานาจแฝงของทุนนิยมที่อาศัยกลไกของการคาและสื่อโทรทัศนในการใหภาพและยกยองบุคคลให

กลายเปน ‘วีรบุรุษ’ เทียบเคียงกับการยกยองนักรบในยุคอดีตท่ีไดรับชัยชนะอันย่ิงใหญ หากตางกันตรง

วีรบุรุษของทุนนิยมกรณีเรียลลิต้ีโชวนั้นมิไดตองสูรบในสงครามเพื่อปกปองชาติและดินแดน แตกลับสูรบใน

สงครามการ ‘โหวต’ ที่มีอาวุธคือเงินและการบริโภคอยางคลั่งไคลเปนปจจัยหลักในการไดมาซึ่งชัยชนะ 

 นอกจากมายาคติในการใหความหมายของการเปนผูชนะแลวเด็กเอเอฟ ยังถูกประกอบสราง

ความหมายและคุณคาในฐานะท่ีเปน ‘ภาพแทนความคาดหวังและลูกหลานในอุดมคติ’ โดยเฉพาะกรณี

ของประเทศไทย เด็กเอเอฟจะถูกประจุความหมายโดยอาศัยเรื่องราวและเรื่องเลาท่ีเก่ียวกับภูมิหลัง ประวัติ

ชีวิตและครอบครัวอันทุกขยากและนาสงสาร เพื่อทําใหเกิดมายาคติไปสูผูชมและทําใหเกิดการ           

สรางภาพเด็กเอเอฟในอุดมคติขึ้นโดยเชื่อมโยงผูแสดงเขากับความโหยหาความสัมพันธที่สมบูรณใน

ครอบครัวและความตองการเด็กเอเอฟใหมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในดานความรูสึกใหกับผูชมแตละกลุม 

ยกตัวอยางกรณีของ “รอน” นักลาฝนในการแขงขันรายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 5 วัย 20 ป ผู

กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ และเปนที่ทราบในหมูของผูชมวากอนหนาที่จะ

เขาสูการแขงขันในรายการอคาเดมีแฟนเทเชียน้ัน รอนมาจากครอบครัวที่ยากจน มีแมเปนแมบานและพอ

ประสบปญหาทางการเงินจนตองทําอาชีพเปนคนขับรถแท็กซี่ รอนเปนเด็กที่มีรูปราง   ผอม สูง หนาตาใส

ซื่อ แตมีรอยย้ิมท่ีชวนมอง อุปนิสัยเรียบรอยและมีสัมมาคารวะ ผูชมที่ ‘เชียร’ หรือใหการสนับสนุนมักบอก

วารอนเปนเด็ก “นารัก ขี้ออน และดูมีความกตัญูรูคุณ”    



159 
 

 

ภาพประกอบ 28 ‘รอน’ กับรอยย้ิมที่ชวนมอง ผูสะทอนใหเห็น  

 ‘ภาพแทนความคาดหวังและลูกหลานในอุดมคติ’ ที่ปรากฏผานสื่อ            

 ที่มา: http://www.matichon.co.th. Online.  

การสรางความหมายแฝงและคุณคาใหกับนักแสดงอยางรอนมีผลตอผูชมอยางมากเห็นไดจาก

กรณีของ “ดาว” ผูติดตาม ชื่นชอบและใหการสนับสนุนรอนในระดับแฟนคลับตัวจริง แสดงความคิดเห็น

ที่มีตอรอนวา “นองคนนี้รูสึกถูกชะตา อาจจะเกิดจากความสงสารและเห็นถึงความพยายาม สงสารที่

เขาลําบากมา” เชนเดียวกับเอ้ือ แมบานและเจาของธุรกิจสวนตัวผูติดตามใหการสนับสนุนทุกกิจกรรม

ของนักลาฝนกลาวถึงรอนดวยความชื่นชมวา “นองรอนเปนเด็กท่ีผานชีวิตมามาก เหลายาอยูลอมรอบ

ชีวิต แตเขาสามารถประคับประคองชีวิตได เขาสามารถเดินอยูในทางที่ถูกตองได เราประทับใจเขา ใน

จุดนี้ รอนเปนเด็กฉลาด เปนเด็กรูวาอะไรควรพูดไมควรพูด มีมารยาท อยูแบบกลางๆ สัมผัสได เราไป

หานองแคไดเห็นก็สุขใจ ไมไดอยากไดอะไรมากไปกวานั้น”       

 เร่ืองราวความลําบากและความอดทนของรอนเปนท่ีสนใจและชวนติดตามโดยเฉพาะเรื่องเลา

เก่ียวกับความ “ยากจน” ครั้งหนึ่งที่บานของรอนขาดเงินจนทั้งครอบครัวตองอยูทามกลางความมืด

เพราะการไฟฟาตัดไฟเนื่องจากคางชําระมาหลายเดือน ฯลฯ ขอมูลภูมิหลังดังกลาวของตัวแสดงหลัก

อยางรอนนี้กอใหเกิดอารมณความรูสึก “สงสารเห็นอกเห็นใจ” ในหมูผูชมและมีผลตอการเพิ่มระดับ        
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ความชื่นชอบ จากความเห็นใจไปสูความตองการชวยเหลือและใหการสนับสนุน คุณลักษณะของรอน

เปนไปตามลักษณะอันพึงประสงคของลูกหลานในอุดมคติของสังคมไทย ดังที่เบญจพร ดีขุนทดอธิบาย

ไววาเร่ืองเลาของความทุกขยาก ความดีงาม และความเปนลูกกตัญูถูกถายทอดผานการตัวผูแสดง 

ดวยการนําเสนอตัวเองในฐานะลูกหลาน ญาติมิตรมากกวาจะนําเสนอตัวเองในฐานะดาราดังหรือ

นักแสดงอาชีพ จึงมีผลอยางย่ิงตอความรูสึกของผูชมที่อยู ในสถานะใกล เ คียงกันหรือท่ี เคย             

“ทุกขยากลําบาก” มากอน           

 ในทํานองเดียวกันในกรณีของ ‘ปอ’ นักลาฝนผูควาตําแหนง ‘เดอะวินเนอร’ หรือผูชนะเลิศใน

การแขงขันเรียลลิต้ีโชวรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 7 เรื่องเลาเก่ียวกับความเปนเด็กพื้นถ่ินมี

ภูมิลําเนาที่จังหวัดอุตรดิตถ ครอบครัวรับราชการ ความพยายามและความกตัญูของปอสงผลกับผูชม

ทําใหเกิดการสรางความหมายใหกับปอในฐานะภาพแทนความคาดหวังและลูกหลานในอุดมคติและ

ดวยคุณลักษณะของปอที่เปนไปตามแบบฉบับอันพึงประสงคในมโนทัศนของสังคมไทยจึงเปนปจจัยให

ปอกลายเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูชมสวนใหญ     

 นอกเหนือไปจากการสรางความหมายใหกับนักลาฝนอยาง ‘ปอ’ ในฐานะภาพแทนความ

คาดหวังและลูกหลานในอุดมคติยังปรากฏใหเห็นการสรางมายาคติในฐานะ ‘วีรบุรุษ’ ในโลกบริโภคนิยม

ผานการสรางเรื่องราวและขอมูลในสื่อหลักตางๆ โดยกลุมทุนไดอาศัยสื่อมวลชนในการยกระดับและ

ความสําคัญดังขอความที่ปรากฏในสื่อนิตยสารดังนี้ 

เสนทางความสําเร็จของ ‘ปอ’ ไมงายอยางท่ีคิด แตดวยความมุงมั่นและคนท่ีบาในเสียงเพลงมาตั้งแต

เด็ก เขาไมไดเขาเรียนสถาบันดนตรีมีชื่อดัง ดวยความท่ีเปน “เด็กบานนอก” เติบโตจากครอบครัว

ขาราชการชั้นกลาง และญาติๆ ไมเคยมีใครมาหากิน ‘บนเสนทางบันเทิง’ แมแตคนเดียว กลับเปนวาปอ

เดินนอกเสนทางความฝนท่ีพอแมขีดเสนไว อยากใหเขาไดทํางานท่ีมั่นคงเหมือน ‘ลูกขาราชการ’ ท่ัวไป 

ดวยความหวังพอพิมพของชาติ แตชีวิตคนยอมไมมีอะไรแนนอน ดวยความท่ีปอ เปนเด็กกตัญู รูคุณพอ

แม ไมเคยแตกแถวเกเร รูจักเก็บหอมรอมริบ เพ่ือหาเงินคาใชจายในการเดินทาง คาอาหาร สูเสนทางนัก

ลาฝนใหได จนในท่ีสุดปอไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนภาคอีสานติด 1 ใน 100 นักลาฝนท่ีมารวมเขาบาน 

AF เพ่ือแขงขันรายการน้ี และเขารอบลึกๆ 12 คนสุดทายอยางท่ีไมเคยฝนมากอนจนได เพราะชีวิตเขา

ไมไดมีพ้ืนฐานการรองเพลง การเตนเกงกาจเหมือน ‘เด็กเมืองกรุง’      บางคน เพียงคุณพอสงไปฝกฝนกับ 

‘โรงเรียนดนตรีเล็กๆ’ ท่ีโคราช ยอมผอนชําระคาเลาเรียนเพ่ือใหลูกไดมีวิชาเพ่ือนํามาใชแขงขันท่ีกรุงเทพฯ 

จนไดรับชัยชนะเปนแชมป AF 7 คนลาสุด (ปกรณ ทองบริบูรณ. 2553: 6) 
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ภาพประกอบ 29 ‘ปอ’ นักลาฝนผูควาตําแหนง ‘เดอะวินเนอร’ หรือ  

 ผูชนะเลิศในการแขงขันเรียลลิต้ีโชว วีรบุรุษในโลกบริโภคนิยม   

 ที่ไดรับชัยชนะจากการลาฝน                

 ที่มา : http://www.oknation.net. Online.   

การแสดงออกถึงความชื่นชมและใหการสนับสนุนผูแสดงในเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี 

แฟนเทเชียน้ันเทากับเปนเครื่องยืนยันใหเห็นถึงความสําเร็จในการสรางมายาคติสูผูชมและมีผลตอ       

ผูแสดงทําใหกลายเปนภาพแทนของ“ลูกหลาน” ในอุดมคติที่นับวันจะเริ่มหดหายไปในสังคมบริโภคนิยม

ของไทย  

3. บานลาฝน : ฉาก ศูนยรวมแหงมายาคติของการบริโภค   

 เรียลลิต้ีโชวกรณีของอคาเดมี แฟนเทเชีย เปน ‘ปฏิบัติการ’ ที่มีกลไกการทํางานภายใตแนวคิด

บริโภคนิยมโดยอาศัยสื่ออันทรงพลังตอความรูสึกและจิตสํานึกอยางโทรทัศนเปนเครื่องมือในการสราง

มายาคติหรือความหมายแฝงในรูปแบบของการนําเสนอสูผูชม โดยปฏิบัติการของเรียลลิต้ีโชวกรณี

รายการ อคาเดมี แฟนเทเชียหรือ ปฏิบัติการลาฝน นั้นมีการออกแบบและเต็มไปดวยกระบวนการที่

สลับซับซอน มีการวางแผนในทุกขั้นตอนเพื่อแสดงใหผูชมรับรูและเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏตอหนานั้นคือ   

http://www.oknation.net/�
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‘ความจริง’ นับต้ังแตเริ่มเปดฉากการแสดงในวันแรกที่รายการออกอากาศทางโทรทัศน ผูชมจะไดเห็น

ภาพของเหลา ‘นักลาฝน’ ซึ่งเปนเยาวชนที่มีบุคลิกแตกตางกัน 12 คน ถือกระเปาเดินทางมาที่บานหลัง     

หนึ่ง ที่ถูกขนานนามวา ‘บานลาฝน’ โดยมีพิธีกรหลักของรายการออกมาตอนรับและเชื้อเชิญทุกคนเดิน

เขาสูภายในตัวบานที่ใหญโตสวยงามและประกอบดวยหองตางๆมากมาย อาทิ  หองน่ังเลน               

หองรับประทานอาหาร หองนอน หองเรียนเตน หองเรียนการแสดง หองซอมดนตรี สระวายน้ํา ฯลฯ 

 สภาพของหองตางๆ ที่กลาวมานั้น ไดรับการจัดแตงใหมีความสวยงามทันสมัย และเต็มไปดวย

เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งมีการจัดวางผลิตภัณฑและสินคาจากผูสนับสนุนหลักของ

รายการแทรกอยูตามความเหมาะสมของแตละหอง เชน บริเวณทางเดินภายในตัวบานจะมีตูแสดง

สินคาถูกจัดวางใหโดดเดนและเปนเสมือนฉากในการแสดง สวนภายในหองนั่งเลนมีการจัดวางหมอนอิง           

สีสวยงามที่มีตราสัญลักษณของผูสนับสนุนรายการ ในขณะที่หองรับประทานอาหารจะมีตูเย็นและตูแช

ผลิตภัณฑขนาดใหญ ดานหนาตูเปนกระจกใสเพื่อใหผูชมทางบานสามารถเห็นสิ่งของดานในอยาง

ชัดเจน หรือภายในหองเรียนดนตรีเปนเสมือนเวทีหนึ่งของการแสดง ฝายผลิตรายการไดจัดวางตูแสดง

สินคาประเภทเครื่องด่ืมแทรกเอาไวเปนสวนหน่ึงของฉากหอง และภายในหองครัวมีการโชวสินคาอาหาร

ของผูสนับสนุนรายการหองดังกลาวนี้เปนสถานที่ที่นักลาฝนหรือนักแสดงหลักในรายการปรากฏกาย

เปนประจําซึ่งทําใหผูชมทางบานไดรับรูขอมูลของสินคาผานการชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักแสดง  

 

ภาพประกอบ 30 ภายในบานลาฝน ตูแสดงสินคาถูกจัดวางใหโดดเดนและเปนเสมือน

 ฉากในการแสดงที่ชวยกระตุนความตองการบริโภคใหกับผูชมทางบาน 
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ภาพประกอบ 31 ตราสัญลักษณสินคาของผูสนับสนุนรายการท่ีติดบริเวณผนังทางเดิน 

 ในบานลาฝน สะทอนการทําใหสินคากลายสวนหนึ่งของการแสดงในฐานะเปนฉากหลัง 

 ที่ตอกยํ้าและสรางความคุนเคยในการบริโภคใหกับผูชม  

 

ภาพประกอบ 32 ภายในหองครัวภายในบานลาฝนที่มีการจัดวางผลิตภัณฑของผูสนับสนุน 

         รายการผานตูแชที่โปรงใสเพื่อใหผูชมทางบานไดเห็นสินคาตลอดเวลาท่ีชมรายการ 
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ภาพประกอบ 33 มุมหน่ึงภายในหองครัวที่มีการโชวสินคาอาหารของผูสนับสนุนรายการ 

        หองดังกลาวนี้เปนสถานท่ี ที่นักลาฝนหรือนักแสดงหลักในรายการปรากฏกายเปนประจํา 

        ซึ่งทําใหผูชมทางบานไดรับรูขอมูลของสินคาผานการชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักแสดง  

                                             

ภาพประกอบ 34 ภายในหองเรียนดนตรีเปนเสมือนเวทีหนึ่งของการแสดง ฝายผลิตรายการ

 ไดจัดวางตูแสดงสินคาประเภทเครื่องด่ืมแทรกเอาไวเปนสวนหน่ึงของฉากหอง   
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               ภาพประกอบ 35 ตราสัญลักษณของสินคาถูกติดประดับไวอยางโดดเดนในอีกมุมหนึ่งของ 

 หองเรียนดนตรีที่ถือเปนเวทีการแสดงที่สําคัญในรายการเรียลลิต้ีโชว 

นอกจากน้ียังมีกระบะและถาดใสขนม ของวางที่เปนสินคาผลิตภัณฑที่มีจําหนายในรานสะดวก

ซื้อชื่อดังวางไวบนโตะอาหารอยางนารับประทานและจัดวางไวใหสามารถหยิบจับไดอยางสะดวก       

ในสวนของหองนอน บนเตียงนอนของนักลาฝนทุกคนจะมีตุกตาหมีตัวนอยและสมุดโนตที่มีตรา

สัญลักษณของผูสนับสนุนวางไวใหเปนเสมือนเพื่อนคูใจอันแสนอบอุน สวนบริเวณทางเดินภายใน      

ตัวบาน ตลอดจนผนังกําแพงในหองเรียนตางๆ จะปรากฏตราสัญลักษณหรือสินคาของผูสนับสนุน      

ติดเรียงไวในกรอบรูปอยางเปนระเบียบเสมือนเปนเครื่องประดับประดาที่ทรงคุณคาใหกับหองท่ีวาง

เปลา ภาพตราสัญลักษณน้ีจะแทรกอยูในทุกอณูที่กลองสามารถจับภาพและถายทอดออกไปสูผูชมได 

สวนภายนอกตัวบานจะมีบริเวณที่เรียกวา ‘พลาซา’ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อใหเปนสถานที่พักผอน ทํากิจกรรม

และออกกําลังกายของตัวละครนักลาฝน บริเวณน้ีมีการจัดวางผลิตภัณฑและการบริการตางๆ ตลอดจน

ตราสัญลักษณของสินคาไวอยางเต็มพื้นที่เพื่อใหผูแสดงไดจับตองสัมผัสกับผลิตภัณฑ   
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 ภาพประกอบ 36 อาหาร ขนม ของวางที่ปรากฏตราสัญลักษณสินคาของผูสนับสนุน    

         เปรียบเสมือนเปนเครื่องประกอบการแสดงท่ีสําคัญในการสรางมายาคติของการบริโภค 

         ผานสื่อ   

           

ภาพประกอบ 37 ตุกตาหมีที่ดูนารักและอบอุน ภายใตการสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณของ

 ผูสนับสนุนวางถูกจัดวางไวในหองน่ังเลนภายในบานลาฝนเพื่อเปนสวนหนึ่งของ

 การแสดง 
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ภาพประกอบ 38 ตุกตาหมีที่มีตราสัญลักษณของผูสนับสนุนวางถูกจัดวางไวอยางเปน

 ระเบียบบนเตียงในหองนอนของนักลาฝน เพื่อรอนักแสดงมาหยิบจับในฐานะเปน

 เครื่องประกอบการแสดงในการสรางมายาคติ 

นอกจากภาพบานชวนฝนท่ีประดับประดาไวดวยสินคาที่นาบริโภคมากมายแลว ผูชมจะไดเห็น

ภาพผูแสดงทั้งนักลาฝนและเทรนเนอร หรือ ผูฝกสอนในวิชาตางๆ แตงกายดวยเสื้อผาจากแบรนดหรือ

ตราสินคาของผูสนับสนุนหลักในรายการ อาภรณเครื่องประดับกายของแตละคนจะถูกจัดวางไวอยาง

สวยงาม แลดูโกเก เทห เพื่อสรางใหตัวละครทุกตัวมีบุคลิกโดดเดนและชวนมอง นอกจากเครื่องแตงกาย

ที่เปนเปลือกหอหุมเรือนกายแลวผูชมยังไดเห็นภาพการใชชีวิตภายในบานลาฝน และการทํากิจกรรม

ของนักลาฝน ต้ังแตต่ืนนอน รับประทานอาหารเชา เขาเรียนวิชาตางๆ เชน รองเพลง เตน แสดง         

ออกกําลังกาย รับประทานอาหารวางพูดคุยในบริเวณหองตางๆ รับประทานอาหารกลางวัน ฝกซอม 

รับประทานอาหารเย็น รับประทานอาหารวางจวบจนเขานอน ในทุกภาพกิจกรรมผูชมจะไดเห็น         

การบริโภคสินคาผลิตภัณฑตางๆ ภายในบานควบคูไปอยูเสมอ  
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4. อคาเดมี แฟนเทเชีย: ศิลปะแหงการเลาเร่ืองในรูปของ ‘ความจริง’ ผานสื่อ 

 การสรางมายาคติชวนฝนตอหนาผูชมทั่วประเทศน้ีจะทําขึ้นภายใตระยะเวลา 12 สัปดาห

ตอเนื่องกันทุกวันของการออกอากาศผานทางโทรทัศนเคเบิลทีวีท่ีรับชมไดตลอด 24 ชั่วโมง เงื่อนไขของ

เวลาดังกลาวผสานกับพลานุภาพของสื่อโทรทัศนทําใหผูชมกลายเปนสวนหน่ึงของปฏิบัติการทําสินคา

ใหประทับแนนอยูในจิตสํานึก ดวยกลไกของสื่อสามารถกําหนดผูชมใหกลายสภาพเปนผู ‘ถํ้ามอง’ และ

ติดตามอิริยาบถและปฏิกิริยาของนักลาฝนผูเปนตัวละครหลักทุกขณะจิต ผูชมจะไดเสพความบันเทิง

ดวยการจับจองและเฝามองผูแสดงแตละคนที่ตนชื่นชอบในทุกยางกาวภายใตบานลาฝน ดวย

กระบวนการถายทําของกลองท่ีติดต้ังไวมากกวา 100 ตัวรอบอาณาเขตบานได ทําหนาที่จับ

ภาพเคลื่อนไหวของนักลาฝนและสงตอไปยังหองควบคุมและสวิทชภาพโดยผานการวางแผนอยาง     

แยบยลในการเลาเรื่องราวในรูปของ ‘ความจริงผานสื่อ’ ใหมีสีสันและเราความรูสึกเบ้ืองลึกของผูชมที่ชม

ผานสื่อใหเกิดขึ้นไมวาจะเปนความรูสึกรัก สงสาร เห็นใจ ดีใจ เสียใจ โกรธ ผิดหวัง ฯลฯ ลวนขึ้นอยูกับ

การวางแผน คาดคะเนและกําหนดทิศทางการเลาเรื่องของทีมงานผูผลิตดังท่ี ผูมีบทบาทและผูเก่ียวของ

กับการผลิตเรียลลิต้ีโชวรายการอคาเดมีแฟนเทเชียในฤดูกาลตางๆ แสดงทัศนะไววาแทจริงแลวเรียลลิต้ี

โชวคือศิลปะของการเลาเรื่องซึ่งตองอาศัยเทคนิค และตองเขาใจวัฒนธรรมการรับรูของผูชม  

            

             ภาพประกอบ 39 กลอง อุปกรณสําคัญในการจับภาพเพื่อเลาเรื่องที่ติดต้ังไวรอบตัวบานลาฝน 
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 ภาพประกอบ 40 กลองที่ติดต้ังไวบริเวณทางเดินในบานลาฝนอยางไมปดบัง และทําหนาที่

 แทนสายตาของผูชมท่ัวประเทศ  

ภาสกร ภักดีกุล อดีตหัวหนาทีมฝายผลิตเรียลลิต้ีโชวรายการอคาเดมีแฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1 

แสดงทัศนะไววาในประเด็นท่ีเก่ียวกับศิลปะการแสดงที่เรียกวา เรียลลิต้ีโชว โดยอธิบายวา แทจริงแลว

เรียลลิต้ีโชวคือ ศิลปะของการเลาเรื่องที่ตองอาศัยเทคนิค และตองเขาใจวัฒนธรรมการรับรูของผูชมใน

แตละชนชาติ 

    เรียลลิตี้ เปนศิลปะของการเลาเร่ือง การผลิตเรียลลิตี้ในระบบ ‘บล็อค’ ท้ังโลก พบวามีเทคนิคในการ

เลาเร่ืองอยู 2 อยาง คือ sex & fight’ คือในบานตองทะเลาะกัน หรือตองนําเสนอเร่ืองเพศ ยิ่งถาเรียลลิตี้

ของอเมริกาตองมีความ aggressive ตองทําใหเปนประเด็นแลวผูชมจะติดตาม แตพอมาทําใน

เมืองไทยแลวไมสําเร็จ เพราะคนไทยไมทะเลาะกัน ในฐานะท่ีเปนโปรดิวเซอรไมรูจะทําใหทะเลาะกัน

อยางไร ตอนแรกก็ไมรูจะดําเนินรายการแนวไหน  แตจําไดวาตอนเรียนอยูท่ีออสเตรเลีย คนไทยเวลาอยู

ตางท่ีตางถิ่นจะรักกัน ส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีไมเหมือนกับตางชาติ คนไทยเวลาอยูตางท่ีจะรักกันเกินเหตุ สนิทกัน

เร็วมาก เลยไดไอเดียวา ในเมื่อไมทะเลาะกัน ไมจีบกัน งั้นก็ตัดสินใจวางแผนใหเด็กในบานรักกัน รัก

แบบเพ่ือน แบบพ่ีแบบนอง ดูแลเอาใจใสกัน เด็กท่ีอยูในบานก็อิน คนดูก็อินตาม ดวยการสราง

ความรูสึกคําวารักใหเกิดขึ้นในรายการ แลวเอาคําวารักมาขยายผลมาเปนธีมในการคิดโจทยเพลงแตละ

สัปดาห  ดึงคําวารักมาขยาย ในดานของเทรนเนอรเองก็หลงเด็ก รักเด็ก ทุกคนเอาใจมากองรวมกันดวย
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คําวารัก ประสบความสําเร็จเพราะจับจุดถูก ทุกคนวิ่งเขามาหาในจุดเดียวกัน พอจุดเดียวกันมันก็เลย

ระเบิดขึ้น กลายเปนระเบิดความรักผานจอ (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)      

นอกจากประเด็นของการเลาเรื่องที่แตกตางจากศิลปะการแสดงประเภทละครและในประเด็น

ของการเลาเรื่องท่ีมีกลวิธีท่ีแตกตางกันแลว เรียลลิต้ีโชวยังมีความแตกตางในดานลักษณะการนําเสนอ

เรื่องราวและสรางปมชวนติดตาม โดยศุภชัย บุนนาค หัวหนาฝายสวิทชเชอรหรือผูทําหนาที่ตัดสลับภาพ

ของเรียลลิต้ีโชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชียต้ังแตฤดูกกาลที่ 1 ถึงปจจุบันอธิบายไววาเรียลลิต้ีโชวคือ

การไดเห็นชีวิตและพัฒนาของตัวละครในทุกองศา ดังปรากฏในคําสัมภาษณดังนี้ 

    เสนหของเรียลลิตี้โชวคือการไดเห็นชีวิตและพัฒนาการของคนตลอด 24 ชั่วโมง ในชีวิตจริงเราไมมี

ทางท่ีเราจะไดเห็นทุกมุมทุกองศาของคนได จริงๆ แลวเรียลลิตี้โชวในเมืองไทย มีมานานมากแลว ไมวา

จะเปนรูปแบบของรายการขาวตางๆ เรียลลิตี้โชวคือการแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับความจริงท่ีผูชมจะไดเห็น 

เร่ืองของเสนหของเรียลลิตี้โชวอยางรายการเอเอฟน้ันคือการไดเห็นชีวิตของคนตลอด 24 ชั่วโมง เห็น

ตั้งแตตื่นนอน ยันเขานอน เปนชีวิตประจําวันเราคงไมมีโอกาสไดชม คนแปรงฟน อาบนํ้า แสดงอารมณ

ตางๆเชน รองไหเสียใจ ดีใจ เห็นทุกอารมณ เรียลลิตี้โชวเปนการนําอารมณของคนออกมาใหเห็นทุกมิติ 

เห็นการพัฒนา ทุกแงมุม ความสุข ความเศรา ความรักเกิดข้ึนระหวางบุคคล บางคนไมรูจักกันเลยได

เขาไปอยูในบานหลังน้ี เกิดความรักท่ีงอกเงย ความผูกพันเกิดขึ้นไดอยางไรกับชวงเวลาหน่ึง ผูชมท่ีอยู

ขางนอกอาจสงสัยวา ทําไมเด็กพวกน้ีรองไห หรือผูกพันกันเร็ว ความผูกพันไมไดเกิดขึ้นเฉพาะผูเขา

แขงขัน แตเกิดขึ้นกับครูอาจารย หรือแมแตทีมงาน และท่ีสําคัญคือผูชม คนคิดรายการเกงท่ีบล็อคทุกส่ิง

ทุกอยาง บล็อกเคร่ืองมือส่ือสารไมใหมีการติดตอกับภายนอก เพ่ือใหคนอยูในบานไดใชชีวิตเองจริงๆ 

เด็กท่ีอยูภายในบานตองใชสัญชาตญานความเปนมนุษยท่ีจะดําเนินชีวิตขณะท่ีอยูในรายการ พอถูก

บล็อกส่ิงตางๆไมใหไดรับขอมูลขาวสาร ตองอยูดวยตัวเองประกอบกับจํานวนคนท่ีอยูรวมกันเพียง 12 

เทาน้ัน บางคนอาจมองวาเด็กๆในบานสรางภาพ แตในทัศนะผมมองวาตลอด 24 ชม คงเปนการยาก 

ผูชมคงจะทราบ บางทีควรมองวาน่ันคือตัวตนของเขา หรือไมเขาก็เปนคนท่ีสรางภาพแบบน้ีแหละ 

สําหรับผมน่ีคือเสนหของการท่ีเราจะไดเห็นมุมสะทอนของมนุษยผานรายการโทรทัศน มองงายๆอยาง

ครอบครัวเขา อาจเคยเห็นลูกๆของเขาท่ีบาน แตเมื่อเห็นลูกๆของพวกเขาในรายการก็จะรูจักลูกของ

ตนเองดีขึ้น เมื่อเด็กออกจากรายการ   พอแมของเขาจะรูสึกวา ชื่นชมลูกของเขา เห็นมุมบางอยางท่ีไม

เคยเห็นในตัวลูกของเขา เห็นระบบการใชชีวิตตางๆภายในบาน ท่ีผานมาพอแมไปทํางานก็ไมรูวาลูกทํา

อะไรบาง แตพอมาอยูในบานในรายการโทรทัศน เขาไดเห็นชีวิตลูกของเขาตั้งแตตื่นนอนจนกระท่ังเขา

นอน  เลยมองวารายการน้ีทามกลางการแขงขัน ใชมันเปนการแขงขันแตมีส่ิงดีดีท่ีเปนความผูกพันธุ จน
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กลายเปนความรักของผูเขาแขงขันเอง และแฟนคลับ แนนอนพอออกมาจากรายการพอแมรักลูกมาก

กวาเดิม น่ีจึงเปนเสนหของเรียลลิตี้โชว 24 ชั่วโมง (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :สัมภาษณ) 

เศรษฐพร กนิษฐานนทอธิบายไวในทํานองเดียวกันในเรื่องของศิลปะการเลาเรื่องในลักษณะ

ของเรียลลิต้ีโชว รวมทั้งไดยกตัวอยางกรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียประกอบการอธิบายในประเด็น

เรื่องของการเลาเรื่องและสรางความนาสนใจในการนําเสนอเรียลลิต้ีในฐานะศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ

ดังนี้ 

    กอนการทําเรียลลิตี้โชวตองศกึษาและทําการบานในการเลือกคนเขามาในรายการ ตองดูประวัติ ดู

เอกสารท่ีบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวพวกเขาวาแตละคนชีวติเปนอยางไร มีเร่ืองราวหรือไมการนํา

รายการมาจากตางประเทศตองปรับมากนอยแคไหน ตองปรับมากเหมือนกันเชนเร่ืองการนอนของฝร่ัง 

หญิงชายสามารถนอนหองเดยีวกันได จุดหน่ึงอยากอธิบายวา เมื่อเราน่ังดูคนท่ีไมเคยรูจักกันมากอนมา

ใชชวีิตรวมกัน ก็เหมือนการดูละคร ท่ีพวกเขาจะแสดงปฏิกิริยาโตตอบ (reaction) ใสกันอยางไรบาง 

อาจมีโกรธ ทะเลาะววิาท ซุบซบินินทา รักกัน เหลาน้ีคือ ดรามา การเลือกคน อาจจะมคีวามขัดแยง 

(conflict) กัน เน่ืองจากฝายผลิตเปนผูเลือกมาแลววาจะตองเกิดเร่ือง อันน้ีคือส่ิงท่ีซอนอยู แตจะเกิดไม

เกิดน้ันเราไมรู แตในฐานะผูชมถามีสถานการณแบบน้ี ดูปฏิกิริยาอยางน้ี ไมแนวาจะมกีารทะเลาะกัน

เกิดขึ้น ไหนลองติดตามตอสิ ผูชมจะรูสึกวานาสนใจติดตามดดูีกวา บางคนมีเร่ืองท่ีนาสนุก ทําให

รายการมีสีสัน กรณีตัวอยางในประเทศไทย อคาเดมี แฟนเทเชียปท่ีสาม เปนปท่ีทางรายการนําผูเขา

แขงขันท่ีเปนแฝดเขามารวมรายการ มเีร่ืองตลกมากคือ แฝดสองคนน้ีนอนกลับหัวกัน เมื่อผูชมทางบาน

เห็นดังน้ัน ทางรายการโดนผูชมทางบานโทรศัพทเขามาตอวา “ทําไมไมมีเตียงใหเขา ทําไมใหเดก็นอน

ลําบาก” โดนแมกระท่ังทานประธานบริษัทวา แตในท่ีสุดเร่ืองกค็ล่ีคลายโดยท่ีฝาแฝดสองคนน้ีอธิบาย

ผานรายการวา ชวงท่ีเขาสองคนอยูบานก็นอนกลับหัว นอนแบบน้ีมาตัง้แตเด็กแลว มิเชนน้ันจะนอนไม

หลับ นอนเตียงเดียวกันมาตัง้แตเด็ก แมก็จับใหนอนกลับหัวมาโดยตลอด ดงัน้ันการมานอนในรายการ

ดวยเตียงเดียวกันน้ันเขาสองคนไมไดรูสึกอะไรเลย พอเด็กอธิบายไปเชนน้ัน คนดูกจ็บ เลิก

วิพากษวจิารณ ส่ิงน้ีคือเสนห เพราะเราไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้น (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :

สัมภาษณ) 

             จากคําอธิบายของผู เก่ียวของในการผลิต ทําใหพบวา ศิลปะแหงการเลาเรื่องในรูปของ      

‘ความจริง’ ผานสื่อในรูปของเรียลลิต้ีโชวนี้ มิไดเปนเพียงการเลาเรื่องชีวิตของตัวละครเพื่อสรางความ

บันเทิงใหกับผูชมเทานั้น แตการเลาเรื่องของเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียยังแสดงให



172 
 

เห็นถึงศิลปะของการเลาเรื่องราวของสินคาที่ฝายทุนใชกระบวนการและเทคนิควิธีที่ดูสมจริงและเหมือน

เปนธรรมชาติเพื่อสรางมายาคติใหผูชมไดบริโภคสินคาในทุกชวงของการเลาเรื่องผานสื่อ 

5. หลังบานลาฝน : ปฏิบัติการสรางศิลปนและการบริโภคผานสื่อ  

เรียลลิต้ีโชวนั้น เปนศิลปะการแสดงผานสื่อที่มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่ซับซอน กอนที่จะ

เกิดปฏิบัติการลาฝน หรืออคาเดมี แฟนเทเชียนั้น ผูที่มีบทบาทและอยูเบ้ืองหลังการใสความหมายใหกับ

ภาพที่จะปรากฏสูสายตาผูชมไดแก บุคคลจากหลายฝาย ที่สําคัญคือ ‘ทีมงานผูผลิตรายการ’ หรือกลุม

บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขามาทํางานรวมกัน และมีวิธีการทํางานที่มีอัตลักษณเฉพาะดาน

ที่แตกตางจากศิลปะการแสดงประเภทอ่ืน เพื่อใหเขาใจถึงการทํางานของฝายผลิตและกระบวนการ

สรางมายาคติสูผูชม ผูวิจัยไดสัมภาษณทัศนะของผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณในการผลิตเรียลลิต้ีโชว

กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียไวและไดสรุปเปนประเด็นดังนี้    

 5.1 หนาที่ของบุคลากรและผูเก่ียวของกับการผลิตเรียลลิต้ีโชว    

 5.2 ขั้นตอนการผลิตเรียลลิต้ีโชว       

 5.3 กระบวนการแพรภาพของเรียลลิต้ีโชว       

 5.4 ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตเรียลลิต้ีโชว      

 5.5 กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย 

5.1 หนาท่ีของบุคลากรและผูเกี่ยวของกับการผลิตเรียลลิตี้โชว    

      ศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทเรียลลิต้ีโชวนั้นมีกระบวนการที่ซับซอนและแยบยล ตอง

อาศัยบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะดานในหลายสาขา รวมท้ังตองทํางานอยาง

ประสานสัมพันธกันเปนอยางดี เนื่องจากเรียลลิต้ีโชวเปนการแสดงที่ตองถายทอดสดผานสื่อโทรทัศน

ดังน้ันผูชมจะคาดหวังใหผูผลิตเผยแพรและนําเสนอภาพเหตุการณจริงของผูแสดงในรายการอยาง

ตอเนื่องและไมมีความผิดพลาด ดังนั้นการเริ่มผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวจึงตองใหความสําคัญกับการ

แบงหนาที่และสายงานเพื่อทําใหการทํางานของแตละฝายเปนไปอยางราบรื่นและไมเกิดอุปสรรค ดังที่ 

ภาสกร ภักดีกุล อดีตหัวหนาฝายงานผลิตรายการเรียลลิต้ีโชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียได 

อธิบายไวเก่ียวกับหลักการและความสําคัญของการแบงสายงานของฝายผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวไวมี

ใจความวา 
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    การผลิตเรียลลิตี้โชวแบงทีมงานออกเปนหลายฝายดังน้ี ทีมหลักคือ ทีมโปรดิวเซอร ซึ่งเปนทีม หลักท่ี

ตองเห็นภาพ ในทีมโปรดิวสประกอบดวย Executive Producer, Producer ไลลงมา สําหรับรายการ อคา

เดมีแฟนเทเชียท่ีมีการถายทําเปนแบบท่ีเราเรียกวา ‘Block’ ตองมีผูทํางานดานกลองและการถายทํา

ท้ังหมด 3 กะ 3 ทีม 8 คูณ 3 เปน 24 ท้ัง 3 ทีมตองทํางานรวมกันใหได     ถาเปนรายการท่ัวไปก็มีเพียงทีม

เดียว เมื่อถายทํารายการจบก็คือจบ แตสําหรับเรียลลิตี้โชวรายการน้ีจะใหทําทีมเดียวแตอยู 24 ชั่วโมงไม

สามารถทําได 3 ทีมตองสามารถเลาเร่ืองใหเปนเร่ืองเดียวกัน ประสานกัน ทุกทีมตองทําใหดูแลวมีฝมือ

เดียวกัน เลาเร่ืองตามกันได ทําใหทุกทีม ‘อิน’ ไปกับเร่ืองราว สําหรับเอเอฟ 1 จะทํางานรวมกับ 

‘เทรนเนอร’ ชวยกันคิดชวยกันทํา ทุกคนทํางานกันเปนทีม นับวาทุกคนเปนทีม ‘โปรดิวซ’ เหมือนกัน (ภาส

กร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ) 

คําอธิบายของภาสกร แสดงใหเห็นวาการผลิตเรียลลิต้ีโชวตองแบงบุคลากรออกเปนฝาย และ

จะตองใหความสําคัญกับการทํางานประสานสัมพันธกันเปนอยางดี กรณีรายการใหญอยางอคาเดมี 

แฟนเทเชียที่มีความซับซอนมากจําเปนตองแบงทีมงานออกเปนหลายทีมเพื่อใหสามารถทํางานไดอยาง

ตอเนื่องตลอด 24 ชม อยางไรก็ตามในขั้นตอนถายทําและการเลาเรื่อง ไปจนถึงการนําเสนอภาพสูผูชม

ตองทําใหรูสึกเสมือนวาเปนการทํางานจากทีมเดียวกัน เลาเรื่องไปในทิศทางเดียวกันและไมขาดความ

ตอเนื่อง คําอธิบายขางตนของภาสกร ภักดีกุลสอดคลองกับทัศนะของศุภชัย บุนนาค โปรดิวเซอรสวิทช

และครีเอทีพกรุปเฮด ผูทําหนาท่ีกํากับภาพในรายการอคาเดมี แฟนเทเชียต้ังแตฤดูกาลท่ีหนึ่งจนถึง

ฤดูกาลปจจุบัน ศุภชัยใหทัศนะไวในประเด็นเรื่องของการทํางานและการทําหนาที่เปนผูควบคุมการเลา

เร่ือง โดยอธิบายวาการผลิตเรียลลิต้ีโชวจําเปนตองมีโปรดิวเซอร (producer) หรือผูกํากับดูแลในฝาย

ตางๆ จํานวนมากเนื่องจากการทํางานเรียลลิต้ีโชวตองทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ดังน้ันหัวใจสําคัญจึงอยู

ที่การเลาเรื่องหรือนําเสนอเหตุการณท่ีตอเนื่องใหผูชมไดรับรู  ซึ่งศุภชัยมองวามีความจําเปนท่ี        

โปรดิวเซอรหรือผูกํากับรายการแตละคนตองทํางานรวมกันอยางมีทิศทาง เพื่อใหภาพที่ปรากฏผานสื่อ

ออกไปสูผูชมไมขาดเอกภาพ 

    เน่ืองจากรายการเอเอฟเปนรายการใหญ และเปนงานท่ีมีรายละเอียดคอนขางมาก มีแขกรับเชิญ  มี

เร่ืองเลาทุกสัปดาห และออกอากาศ 24 ชั่วโมง อาจเห็นวาทําไมถึงมีโปรดิวเซอรมากมายแตความจริงแลว

ทําหนาท่ีแตกตางกัน อยาง ‘คุณใหญ’ ทําหนาท่ีเปนโปรดิวเซอรคุมท้ังโปรเจค คุมภาพรวม คุมคอนเสิรต ดู

ทุกส่ิงทุกอยางท่ีจะเกิดขึ้น โปรดิวเซอรสวิทช ทําหนาท่ีเลาเร่ือง 24 ชั่วโมงใหผูชมทางบานไดรับรูวาเกิด

อะไรขึ้นบางกับชีวิตคน 12 คน ภายในบานท่ีสรางข้ึน โปรดิวเซอร สวิทชตองมีมากกวาหน่ึงคนเพราะงาน

ตองทําตลอด 24 ชั่วโมงจึงตองมีทีมท่ีทําหนาท่ีเลาเร่ืองใหตอเน่ือง ทีมโปรดิวเซอรสวิทชทํางานเปนกะ 
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วิธีการทํางานของแตละคนก็แตกตางกัน เชน อาจทํางานโดยแบงเปน ‘กะ’ กะเชากะกลางคืน  แตสําหรับ

ศุภชัยจะทํางานกะหน่ึงคือท้ังวัน ไมทํางานในลักษณะกะเชากะกลางคืน ตั้งแตเด็กตื่นนอน 8 โมงเชา

จนกระท่ังเด็กเขานอน สมมติวาทีมหน่ึง     มีสามคน อาจสลับกันตามเวลาท่ีแตละคนถนัด สําหรับศุภชัย

ชอบทํางานท้ังวันแลวหยุดหน่ึงวัน ท้ังน้ีมีเหตุผลเพ่ือตองการหยุดเพ่ือไปเปน “คนดู” การทํางานลักษณะน้ี

เปนเหตุผลท่ีเอ้ือใหกับ   การเลาเร่ือง การทําลักษณะน้ีจะสามารถจดจอตั้งแตเด็กเร่ิมตื่นนอน และ

สามารถเลาเร่ืองของวันน้ันๆ ใหผูชมรับทราบ แตการทํางานสามคน ตองเชื่อมโยงกันใหได เชน ถาโปรดิว

เซอร สวิทชคนท่ีหน่ึงทํางานจนหมดกะของตนเอง เร่ิมเลาเร่ืองอะไรไวตองสงตอใหโปรดิวเซอรคนตอไป 

เพ่ือเหตุผลในการเลาเร่ืองท่ีตอเน่ืองกัน มิเชนน้ันจะกลายเปนเลาเร่ืองไปคนละทิศคนละทาง นอกจากน้ี

เราจะตองทํางานรวมกับครีเอทีฟรายการตางๆท่ีแตกยอยออกไปจากเอเอฟ (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :

สัมภาษณ) 

คําอธิบายของศุภชัย บุนนาคขางตนแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูที่ทําหนาที่โปรดิวเซอร

หรือผูกํากับรายการในกระบวนการผลิตเรียลลิต้ีโชว จึงกอใหเกิดคําถามท่ีนําไปสูการอธิบายวา

โปรดิวเซอรในการผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวแทจริงแลวมีหนาท่ีที่ เหมือนหรือแตกตางจาก      

โปรดิวเซอรของการผลิตศิลปะการแสดงประเภทอ่ืนหรือไมอยางไร จากประเด็นคําถามดังกลาว

ภาสกร ภักดีกุลไดแสดงทัศนะไวเก่ียวกับหนาท่ีการทํางานของโปรดิวเซอรในกระบวนการผลิต

เรียลลิต้ีโชว โดยอธิบายผานประสบการณในการทํางานกับรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย ประเทศ

ไทยดังน้ี 

    โปรดิวเซอรคือผูท่ีทํางานในหองท่ีมีจอมอนิเตอร จะตองคอยดูอยางใกลชิดแตพอออกอากาศไปสัก 3 

สัปดาห ก็เร่ิมจะปลอยใหทีมงานทําได เพราะเร่ิมเขาใจงาน ทุกทีมเร่ิมเขาขากัน คนทํางานรูจังหวะซึ่ง

กันและกันเชน เมื่อมีเหตุการณท่ีหองน่ังเลน หองตัดภาพก็จะไปดึงภาพจากหองดังกลาว โปรดิวเซอรจะ

ส่ังวา ‘ไปท่ีหองลิฟวิ่งรูม ไปจับท่ีน่ันท่ีน่ีดวยนะ’ จะนับ 54321 ไป  ภาพไหนท่ีจากจอเมื่อเห็นวานาสนใจ

ก็จะทําการดึงภาพออกอากาศ  เชน ตรงน้ันคุยอะไรกัน ทะเลาะอะไรกัน เถียงอะไรกัน เราก็ส่ังใหดึง

ภาพจุดน้ันเผยแพรออกไป ในสวนของโปรดิวเซอรจะเปดไปดูทุกจุดกอนแลว คอยเลือกวาคนในบานคุย

อะไรกันถามีประเด็นก็เช็คเสียง เราจะไดยินเสียง แลวจะเปนคนฟงและเลือกภาพและเสียงท่ีมีประเด็น 

จะคอยส่ังวาเตรียมกลอง  ทีมกลองก็จะไปทําหนาท่ีและ ‘ซูม’ ภาพกลับมาแลวก็ส่ัง ‘คัท’ ทําหนาท่ี

บัญชาการอยูประมาณ 3 อาทิตย พอหลังจากน้ันทุกคนก็เร่ิมเขาใจการทํางาน การโปรดิวซจริงๆ ไมได

อยูท่ีการ ‘สวิทชิ่ง’ (switching) แตอยูท่ี ‘การสรางเร่ือง’ ข้ึนมามากกวา ตองดันเร่ืองใหมี ‘มูฟเมนท’ 

(movement) คนท่ีเปนทีมโปรดักชั่นก็จะเลาตาม น่ันคือ ‘สตอร่ีลายน’ (story line) ท่ีเกิดขึ้น ถาไมมีสตอ

ร่ีลายน มีกลอง 60 ตัวก็ไมมีประโยชน เปนแคเคร่ืองมือ (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)      
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ในทํานองเดียวกันศุภชัย บุนนาคอธิบายไวเก่ียวกับความรับผิดชอบของหนาท่ีโปรดิวเซอรวา

ตองอาศัยท้ังบุคลากรจากหลายฝายรวมทั้งทํางานกับอุปกรณโดยเฉพาะกลองเพื่อทําใหการถายทําน้ัน

ครอบคลุมและสามารถสื่อสารเรื่องราวสูผูชมได 

    การทํางาน อคาเดมี แฟนเทเชียเปนโปรเจคท่ีใหญมาก ตองทํางานกับบุคคลหลายฝาย อคาเดมี 

แฟนเทเชียเปนรายการท่ีรวมเอาทุกศาสตรในวงการบันเทิง เปนการรวมการทํางานท่ีเกี่ยวกับโทรทัศน 

การทํารายการ การทํางาน Event การทําคอนเสิรต ฯลฯ ทําใหไดเห็นวิธีการทํางานของทุกๆ ฝาย การ

ทํางานโปรเจคใหญๆ ตองมีบริษัทมาเปน supplier เขามารวมทํางานเพราะรายละเอียดมาก ถา

ประมาณคนทํางานแลวก็ประมาณมากกวา 100 คนขึ้นไป ดังน้ันจึงไดเรียนรูเกี่ยวกับทํางานกับคนท่ี

หลากหลาย ทําใหไดความรูครอบคลุมในหลายศาสตรใชกลองประมาณ 100 กวาตัวขึ้นไป ขึ้นอยูกับ

แนวคิดของการทํารายการแตละป แตหลักๆตองใชเยอะมาก เพราะจะเห็นไดวาในรายการมีสถานท่ี

ภายในบานท่ีตองถายทําหลายหอง ในฐานะ    โปรดิวเซอรสวิทชจําเปนตองเลาเร่ืองใหครบทุกสถานท่ี

รวมท้ังผูแขงขันถึง 12 คน จําเปนท่ีจะตองเลาเร่ืองของทุกคนใหครบ จึงเปนเหตุผลท่ีตองมีกลองในการ

ถายทํารายการมากกวารายการประเภทอ่ืน และถาโปรดิวเซอรไมนําเสนอเด็กใหครบทุกคน ผูชมก็จะ

สงสัยวาหายไปไหน ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีท่ีตองถายทอดใหเห็นครบทุกคน (ศุภชัย บุนนาค. 2554: 

สัมภาษณ) 

นอกจากนี้ศุภชัย บุนนาคยังอธิบายเพิ่มเติมถึงการทํางานในฐานะโปรดิวเซอรที่ตองใหความ 

สําคัญกับงานโดยเฉพาะหนาท่ีของผูเลาเรื่องดังปรากฏในคําสัมภาษณดังนี้ 

     โปรดิวเซอรสวิทชตองใชเซนท หรือความรูสึกใหสามารถสัมผัสคนดูใหไดวาเขาอยากดูอะไร ตอง

สามารถคาดเดาไดวาผูชมอยากจะชมอะไร หรืออะไรท่ีจะสามารถเปนกระแสได หรืออะไรท่ีนําเสนอ

แลวสนุกแลวผูชมจะติดตามได หนาท่ีคือตองเลาเร่ืองใหนาสนใจใหได การทํางานเราจะย้ําในทีมโปรดิว

เซอรตลอดวา ตองไมมีความลําเอียงเพราะวา รายการเกี่ยวของกับเร่ืองการโหวต และคนดู ตอง

พยายามทําใหเปนกลาง คนท่ีเปนโปรดิวเซอรสวิทชส่ิงสําคัญตอง ‘เลือดเย็น’ คือแมวาจะรูวาส่ิงนําเสนอ

ออกไปอาจมีมุมท่ีเปนมุม ‘Dark side’ หรือมุมไมดีของคนบางคน  หนาท่ีของโปรดิวเซอรแมวาจะรูวา

เมื่อนําเสนอออกไปแลวคนดูจะมีปฏิกิริยากับนองๆบางคน หนาท่ีก็ตองนําเสนอตอไปไมปกปด ตองไม

ชวยสรางภาพใหดูดี เพราะหนาท่ีคือ ‘คนเลาเร่ือง’ ดังน้ันอะไรท่ีทําใหสนุก และเขมขน รวมท้ังเปน

ประโยชนตอรายการตองเลา และไมปกปด เพราะถาปกปดไปรายการก็ตองจบทันที ระหวางทาง ชีวิต

มนุษยทุกคนยอมมีปญหา อุปสรรค ทําใหอาจเกิดความชอบหรือไมชอบ แตในท่ีสุดแลวตอง ‘จบสวย’ 

เพราะรายการน้ีเปนรายการท่ีมีจุดประสงคในการปนศิลปน ทุกอยางตองจบใหเคลียร เหมือนหนังท่ีเรา

สรางปมใหเกิด ทายท่ีสุดแลวตองคล่ีคลาย (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :สัมภาษณ)   
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จากทัศนะของภาสกร ภักดีกุล และศุภชัย บุนนาค แสดงใหเห็นถึงบทบาทและการทํางานของ

โปรดิวเซอร หรือผูกํากับรายการเรียลลิต้ีโชว ในฐานะ ‘ผูสรางมายาแหงเรื่องราว’ ทีประกอบสรางขึ้นจาก

ความจริง ‘บางสวน’ ท่ีเกิดขึ้นกับตัวแสดงและผูท่ีปรากฏในรายการเรียลลิต้ีโชว  การสรางเรื่องราวของ

โปรดิวเซอรจึงเปนเสมือนการสราง ‘มายาท่ีดูเหมือนจริง’ ในรูปของความจริงผานสื่อไปสูผูชม โดยอาศัย

ความชํานาญและประสบการณในการเลาเร่ืองผานเทคนิคการเลือกภาพเหตุการณ ตลอดจนการตัดตอ 

เพื่อใหเกิดเปนเรื่องราวที่นาติดตามสําหรับผูชม แทจริงแลวโปรดิวเซอรจึงเปนผูอยูเบ้ืองหลังการสราง 

‘มายาคติ’ ในขั้นแรกใหกับผูชม 

5.2 ขั้นตอนการผลิตเรียลลิตี้โชว       

      ดังที่ไดกลาวไปแลววา กระบวนการผลิตเรียลลิต้ีโชวเปนกระบวนการที่มีความซับซอน และ

ตองอาศัยการวางแผนการทํางานที่เปนลําดับขั้นตอน ผูผลิตเรียลลิต้ีโชวสวนใหญจําเปนตองมีความ

เขาใจพื้นฐานที่เก่ียวกับประเภทและลักษณะของรายการโทรทัศนที่ปรากฏอยูในโลก ประเด็นดังกลาว

เศรษฐพร กนิษฐานนท ผูจัดการอาวุโสฝายรายการบริษัททรูวิชั่นสอธิบายไววา รายการโทรทัศนสามารถ

แบงเปน 2 ประเภทใหญไดแกรายการประเภท ‘scripted’  และ ‘unscripted’  รายการโทรทัศนประเภท 

scripted หมายถึง รายการท่ีถูกผลิตขึ้นโดยมีการเขียนบท เชน ละคร ภาพยนตร ฯลฯ รายการดังกลาวนี้

มีมานานแลวในโลกโทรทัศนแตมีการพัฒนาเรื่อยมา สําหรับรายการโทรทัศนประเภท unscripted 

หมายถึงรายการท่ีไมมีการเขียนบทใหผูแสดงเลน อยางไรก็ตามผูผลิตรายการไดสรางกระบวนการ

สอดแทรก ‘situation’ หรือสถานการณเขาไปในรายการ เพื่อใหผูแสดงเกิด ‘reaction’ หรือปฏิกิริยา

โตตอบกลับมา ผูแสดงมิไดมีบทหรือ script ลวงหนาแตแสดงปฏิกิริยาโตตอบกับสถานการณสดที่

เกิดขึ้น (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :สัมภาษณ)     

5.2.1 ขั้นเตรียมการ : ขั้นเตรียมมายาคติแทรกสูผูปฏิบัติ    

        ในกรณีของเรียลลิต้ีโชว เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายขางตนพบวา เรียลลิต้ีโชวจัดอยูใน

รายการประเภท unscripted หรือรายการที่ไมมีการเขียนบทใหผูแสดงเลน เศรษฐพร ยังไดอธิบายไววา

เมื่อผูผลิตเรียลลิต้ีโชวทราบวาเรียลลิต้ีโชวเปนศิลปะการแสดงท่ีมีธรรมชาติตางจากละครหรือภาพยนตร

ในดานที่ไมมีบทเขียนไวใหผูแสดงลวงหนาดังนั้น ผูผลิตหรือผูควบคุมรายการจําเปนตองประเมิน

สถานการณใหไดวา ถาใสสถานการณแบบหน่ึงลงไปจะเกิดอะไรขึ้น ตองเตรียมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

แมนวาจะกลับมาดวยปฏิกิริยาของตัวแสดงที่มิไดคาดหมายไว ผูผลิตก็จําตองตัดสินใจอยางเฉียบพลัน        
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ณ เวลานั้นวาจะแกสถานการณอยางไร ตองประชุมแลวเตรียมทางเลือกไววา ถาเกิดเหตุการณแบบนี้     

ตองแกไขแบบนี้ ถาเกิดอีกแบบหนึ่งจะแกไขอยางไร ทํา ‘scenario’ หรือสถานการณจําลองไวในแผน   

สิ่งเหลาน้ีมใิชเรื่องใหมแตเปนแผนการปฏิบัติงานปกติ      

 ถาพิจารณาการทํางานในองคกรที่ผลิตเรียลลิต้ีโชวจะพบวาขั้นตอนในการทํางานจะคลายกับ

ขั้นตอนสากลของการทํางานในองคกรท่ีมีระบบกลาวคือ มีการทําแผน การประเมินความเสี่ยง มี

ทางเลือกเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤต สิ่งเหลาน้ีคือ คูมือการทํางานหรือคูมือทางธุรกิจซึ่งไดมีการนํามา

ประยุกตใชในการทําเรียลลิต้ีโชว ดังนั้นการทํางานผลิตเรียลลิต้ีโชวคือการเตรียมตัวและเตรียมพรอม       

การทําเรียลลิต้ีโชวตองไดทีมงานท่ีพรอมและเกง ทุมเท อุทิศตัวใหกับรายการอยางที่ไมมีเรื่องอ่ืนมา            

เก่ียวของ ดังท่ีเศรษฐพร กนิษฐานนท ผูจัดการอาวุโสฝายรายการบริษัททรูวิชั่นสอธิบายไวเก่ียวกับ

ขั้นตอนเริ่มตนการผลิตเรียลลิต้ีโชว รายการอคาเดมี แฟนเทเชียดังนี้ 

    การผลิตเรียลลิตี้โชวตองมีการเตรียมตัวในการผลิตไมนอยกวา 8 เดือน เร่ิมดวยการออกไปคัดเลือก

หรือเรียกวา ‘audition’ เด็กท่ีตางจังหวัดท่ัวประเทศเพ่ือใหไดคนในแตละทองถิ่น เขามา มีกระบวนการ

ออกไปคัดแลวก็กลับเขามาในกรุงเทพฯ จนเหลือผูท่ีถูกเลือก 12 คน สุดทาย ตอมาเปนกระบวนการ

ประชาสัมพันธออกส่ือเร่ืองตางๆ เปดเผยโฉมหนา 12 คน แนะนําครูฝก หรือ ‘เทรนเนอร’ จัดเตรียม

สถานท่ีซึ่งเปนส่ิงท่ียากท่ีสุด ไดเรียนรูจากการทํางานตรงน้ีวาสถานท่ีจัดแสดงคอนเสิรตตองเตรียมจอง

ไวตั้งแตเน่ินๆหรือขามปเพราะจองคอนขางยาก ดังน้ันพอจบรายการในปแรกทางบริษัทก็รีบจองวนัเวลา

เดิมไวเลย เพ่ือไมใหเกิดปญหา เร่ืองเทรนเนอรก็เปนอีกเร่ืองหน่ึงท่ียาก เพราะเปนสีสันของรายการ 

ประสบการณจากปหน่ึงทําใหปสองมีการเตรียมตัวท่ีมากขึ้น คิดเร่ืองเทรนเนอร วาจะเปนใคร โปรดักชั่น

หรือฝายผลิตจะเปนใคร จะไปคัดเลือกเด็กท่ีไหนบาง ประเด็นเหลาน้ีมีการมาน่ังพูดคุยกัน รายการทุกป

จะเร่ิมเดือนกรกฎาคม จะเร่ิมคัดเลือกเด็กเดือนเมษายน ตองเร่ิมคุยประชุมกันตั้งแตเดือนมกราคม 

เตรียมวางตารางงาน (Time line) ประสบการณปแรกทําใหคนพบวาโปรเจคน้ีใหญกวาท่ีคิดในตอนแรก

มาก และนอกจากน้ีไบเบ้ิลทางเม็กซิโกไดบอกไวแลววา ปหน่ึงความยิ่งใหญแคไหน ในปสองจะเพ่ิมเปน 

4 เทา ซึ่งจริงตามน้ัน ดูจากสถิติผลการโหวตเพ่ิมข้ึนมา 4 เทา ผูชมมากขึ้นตามแพทเทิรนท่ีเจาของ

ลิขสิทธิ์บอกไว (ท้ัง 7 ฤดูกาลเพ่ิมขึ้นตลอดหรือไม) มีลดลงบาง ขึ้นอยูกับเด็ก 12 คนท่ีเขามาโชว ถารอง

เพลงดีรองเพลงเกงมาเลย โชวก็จะดีและงายข้ึน ถาเด็กกระปลกกระเปล้ียก็จะไดรายการอีกแบบหน่ึง 

ทางบริษัทก็ลองมาหลายแบบ จะเห็นวาปท่ีรองดีมีป 2 ป 4 ป 6 เด็กท่ีรองเพลงเกงๆโชววันเสารจะดี ‘เร

ตติ้ง’ จะขึ้น (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :สัมภาษณ) 
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คําอธิบายของเศรษฐพร กนิษฐานนทขางตนแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนของการเตรียมการ

ผลิตเรียลลิต้ีโชวท่ีใหความสําคัญกับการวางแผนงาน และการจัดเตรียมความพรอมในทุกดาน 

ข้ันตอนในชวงเตรียมงานดังกลาวนี้ เมื่อพิจารณาใหละเอียดจากขอมูลพบวาเปนขั้นตอนการ

ทํางานที่ถูกกํากับดูแลใหการทํางานในขั้นตอนตอไปคือ ขั้นผลิตรายการตองเปนไปตาม

นโยบายและจินตนาการของผูอํานาจสูงสุดในฝายทุน 

5.2.2 ขั้นถายทํา : ขั้นสรางมายาคติผานกระบวนการจับภาพ   

    เมื่อผานขั้นตอนของการเตรียมการผานพนไปแลว การทํางานก็มาถึงขั้นตอนของการ

ผลิตรายการเรียลลิต้ีโชวในขั้นตอนนี้ภาสกร ภักดีกุล ผูบริหารบริษัทอินด้ี โปรดักชั่นเฮาสและครีเอทีฟ 

โปรดิวเซอรคนแรกของเรียลลิต้ีโชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชียอธิบายไวเก่ียวกับขั้นตอนของการผลิต

เรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียในระยะเริ่มแรก ไววาการผลิตรายการมีขั้นตอนที่สําคัญคือ

ขั้นตอนการถายทํา ซึ่งขั้นตอนดังกลาวมีวิธีการอยู 2 ลักษณะคือ ‘block’ กับ ‘unblock’  โดยภาสกร 

อธิบายไวใจความวา  

การถายทําเรียลลิตี้น้ันมวีิธีการอยู 2 ลักษณะ คือ block กับ unblock อยาง unblock เชน กรณี      

โกโกลิโกะ เดอะเลเจนท ท่ีผลัดกนัถายแลวเลาเร่ือง แลวตัดตอ ในขณะท่ีแบบ block น้ันกลองจะจับท่ี

ตัวคนหรือวัตถเุพียงประการเดียว เชน ถาเราน่ังคุยกันสองคน อาจตองมีกลองถงึ 8 ตัวท่ีจับภาพคนละ

มุม มเีจาหนาท่ีกลองยืนทุกดาน ท้ังมุมกวางมมุแคบ มีคนคอย close-up (ถายภาพระยะใกล) คนหน่ึง 

จับภาพกวางอีกคนหน่ึง มีกลองท่ีจับจงัหวะท่ีมีการเคล่ือนไหวหรือลุกเดิน ผูชมจะไมเห็นคนถายทํา

อยางน้ีเราเรียกวา “block” ก็คือการท่ีเรา block กลอง สวน ‘unblock’ คือ การท่ีกลองจับภาพเดนิตาม

ตัวบุคคล ขณะท่ีมีการเคล่ือนไหว เร่ิมดวยการทดลองเซ็ทกลอง ตั้ง tunnel (ชองทาง) ของการใชกลอง 

tunnel ของการเดินของคน โดยทําการทดลองอยูประมาณ 2 เดือน จนกระท่ังใชไดพรอมท่ีจะ

ออกอากาศได ตัง้แตวันท่ีทางทรูวิชั่นสติดตอมาใชเวลาในการเตรียมงานอยูประมาณ 4 เดือน รวมการ

ทํางานในขณะท่ีออกอากาศอีก 3 เดือน รวมท้ังส้ินใชเวลา 7 เดือนในการผลิตงานเรียลลิตี้ งบประมาณ

ในการผลิตในฤดูแรกประมาณ 34 ลาน ในปจจุบันอาจจะใชเงินประมาณ 45 ลานรวมการทําคอนเสิรต

ดวย (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ) 

จากคําอธิบายของภาสกร ภักดีกุล แสดงใหเห็นวากระบวนการทํางานเรียลลิต้ีโชวใน

ขั้นตอนการถายทํานี้ มี ‘กลอง’ เปนกลไกหลักในการจับภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลัก

ในรายการ กระบวนการที่กลองจับภาพเหตุการณแตละภาพน้ันเปนขั้นตอนท่ีมีนัยสําคัญ          



179 
 

เนื่องจาก ความจริงท่ีจะปรากฏผานสื่อ จะเกิดขึ้นจากการ ‘เลือกสรร’ ของผูกํากับภาพ ท่ีไดรับ         

นโยบายจากฝายทุน ใหสรางภาพเหตุการณชวนติดตาม และนําไปสูการสราง ‘กระแส’       

ความนิยมในหมูผูบริโภค จึงอาจกลาวไดขั้นตอนการถายทําในกระบวนการประกอบสรางเรียล

ลิต้ีโชว แทจริงแลวคือ ขั้นตอนการสรางมายาคติผานกระบวนการจับภาพ นั่นเอง 

  

ภาพประกอบ 41 หองตัดตอและควบคุมตัดสลับภาพ (สวิทเชอร) หองนี้เปรียบเสมือน

 หลังเวทีของการแสดงเปนหองที่ทําหนาที่กําหนดภาพเหตุการณตางๆที่จะนําไปเผยแพร 

 

ภาพประกอบ 42 ภาพที่ “ถูกเลือก” แลวจากฝายตัดตอและสวิตเชอร เพื่อนําสงตอไปยัง 

 ฝายเผยแพรภาพสูผูชม 

5.3 กระบวนการแพรภาพของเรียลลิตี้โชว      

      เมื่อกระบวนการถายทําเรียลลิต้ีโชวจากสตูดิโอที่สรางขึ้นเพื่อใหเปนบานของผูแขงขันเสร็จ

สิ้นลง ข้ันตอนที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การนําภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกสดในชวงเวลาท่ีเกิดขึ้นจริง
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สงไปยังสถานีเพื่อเขาสูระบบออกอากาศ เปนการเชื่อมสัญญาณจากสตูดิโอถายทํามาดวยไฟเบอรลิงค 

ของทรูวิชั่น สงไปยังชุมสายขององคการโทรศัพทท่ีคลองเตย แลวจากองคการโทรศัพทสัญญานจะถูกยิง

กลับมาที่ทรูวิชั่น จากน้ันทรูวิชั่นก็เขาระบบออกอากาศ การเดินสายไฟเบอรนั้นมี 2 แบบ คือ มีแบบ

เดินสายตรง เชน จากสตูดิโอบานแม็กโนเลียมาถึงทรูวิชั่น ซึ่งในกรณีของรายการอคาเดมีแฟนเทเชียใช

วิธีดังกลาว อีกวิธีหนึ่งคือการสงสัญญาณไปที่องคการโทรศัพทแลวคอยกลับมา สวนระบบไมโครเวฟ

เรียกวา point to point ซึ่งจะตองไมมีอะไรบังแลวจะยิงสัญญาณตรงมาเพื่อรับ เครื่องสงกับเครื่องรับอยู

จะตองต้ังอยูในคลื่นความถ่ีเดียวกัน แลวมีการยิงมาแลวเขาระบบออกอากาศ มีหองรับสัญญานอยูชั้น 

6 ของบริษัททรูฯ ในขณะที่แบบไฟเบอรลิงคนั้นเชื่อมกับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม จะมีการอัฟลิงค

ขึ้นดาวเทียม แลวใหสัญญาณลงมาอีกรอบเพื่อเขาไปสูยังบานผูรับ ระบบ DTH หรือ Direct To Home 

อาจดีเลยหรือคาดเคลื่อนตามระยะทางของการเดินทางของสัญญาณจึงมิใชการเกิดขึ้นในเวลาจริงที่

เรียกวา ‘เรียลไทม’ (real time) นอกจากน้ีสัญญาณยังไปปรากฎที่ศูนยไฟเบอรออฟติคของบริษัททรูฯ 

โดยทางสถานีโทรทัศนของทรูจะออกอากาศไปตามบานโดยไฟเบอรออฟติค ไฟเบอรนี้มีความสามารถ

เร็วกวาคลื่นดาวเทียมเนื่องจากดาวเทียมอยูไกล และตองอาศัยการเดินทางในระยะที่ไกลกวาจึงเกิดการ

ลาชาในการสงสัญญาณภาพมาชา อาจดีเลยโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 วินาที   

 ในรายการอคาเดมีแฟนเทเชียมีการขายชองพิเศษ 5 ชอง เปนระบบออกอากาศ ในดานของ

กลองทางรายการดังกลาววางตําแหนงหรือ fixed กลองไวหมดแลวในทุกๆหอง ไมวาจะเปนหองวอยซ 

(voice) หองแดนซ (dance) หองแอคต้ิง (acting) หองนั่งเลน หองครูใหญ หองทานขาว ฯลฯ เปนการ

ควบคุมขางหลัง แตสามารถต้ังหรือกําหนดความตองการไดวาจะนําเสนอสัญญาณภาพตรงตําแหนงใด 

สามารถเลือกดึงสัญญาณจากหองแตละหองตางหากขึ้นมาได แทนที่ไฟเบอรลิงคจะสงมาเพียงหนึ่ง

สัญญาณก็สงมาถึง 5 เปนตน คือ 2 สัญญาณอาจจะ ‘ไลฟ’ หรือนําเสนอภาพการใชชีวิตปกติ อีก 3 

สัญญาณเปนกลองพิเศษกลับมาที่ทรูวิชั่นเพื่อออกอากาศ (broadcast) ชองพิเศษนี้ออกไปสูสายตาของ

ผูชมทางเว็ปไซด การสงสัญญาณสามารถสงสัญญาณเทาใดก็ไดขึ้นอยูกับบริษัทเปนผูกําหนด หรือระบุ

ไปต้ังแตแรกอาจสงไดถึง 7 สัญญาณ คือมีพิเศษ 5 และบวกอีก 2 ที่เปนสัญญาณของ 24 ชั่วโมง หรือ

อาจเปนพวกไฮไลทท่ีถูกยิงขึ้นไป และยังมีระบบไมโครเวฟไวเปนแบคอัฟในกรณีที่ไฟเบอรออฟติคลม 
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5.4 ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตเรียลลิตี้โชว     

      ในการสรางสรรคศิลปะการแสดงในทุกแขนง เมื่อเกิดการทํางานผูปฏิบัติยอมตองเผชิญกับ

ปญหาและอุปสรรคในระหวางการทํางาน การผลิตเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อมี

กระบวนการทํางานท่ีซับซอนและตองอาศัยบุคลากรเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิต การเกิดปญหา

จึงเปนประเด็นที่ควรถูกนํามาอธิบายในผลการศึกษาครั้งนี้ เพราะจะเปนแนวทางใหกับผูที่มีความสนใจ

ในการทํางานผลิตเรียลลิต้ีโชว  ในประเด็นเรื่องปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของกับกระบวนการผลิต    

เรียลลิต้ีโชวภาสกร ภักดีกุล โปรดิวเซอรคนแรกของเรียลลิต้ีโชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย ผูเผชิญกับ

อุปสรรคในทุกขั้นตอนของการผลิต ไดมาอธิบายถึงปญหาในกระบวนการผลิตเรียลลิต้ีโชวกรณี

รายการอคาเดมีแฟนเทเชียมีใจความดังนี้ 

     ปญหามีทุกวัน ทีมงาน 100 กวาคน มีปญหาสารพัด เร่ิมจากปญหาแรกกอนเลยคือจะทําอยางไรให

คนดูเขาใจ แตก็ไดผานอุปสรรคน้ันไปดวยวิธีการเลาเร่ืองดวยความรัก ปญหาตอมาคือ เมื่อเลาไปแลว

คนก็ยังไมเขาใจเพราะทุกคนมีจินตนาการของตัวเอง ตัวละครถูกจัดประเภทไวโดยคนบางกลุม มีผูชมท่ี 

‘อิน’ ไปแลวและกลับมาสูความจริงไมได เด็กท่ีอยูในบานบางคนกลายเปนตัวราย บางคนเปนตัวดี กรณี

ตัวอยางท่ีเกิดขึ้นคือ ดังกรณีของ ‘จุมจิ้ม’  ซึ่งอยูในบานโดยไมรูตัวเลยวาคนดูท่ีอยูขางนอกเกลียดจุมจิ้ม

อยางแรง เกลียดแบบถาออกมาขางนอกตองโดนทํารายแน ผมทําคอนเสริตเมืองนอกมาก็ยังไมเคยเจอ

อะไรแบบน้ี ไมเคยเจออะไรท่ีนากลัวขนาดน้ี เอเอฟคอนเสริตกระแสแรงมาก ใหญจนตองยายไปท่ีอิม

แพคอารีนา และอินดอสเตเดียม จากวีคแรกท่ีจัดท่ีสตูดิโอเล็กๆ ชื่อ มูนสตาร ( Moon Star) ตองการคน

ดูประมาณสัก 150 คน ตองจางคนมาในการอัดรายการเทปแรก จางคนมาประมาณ 200 คนจายคนละ 

200 บาทพอใกลจะอัดรายการคนดูทางบานมาลน กลายเปนตองจายเงินฟรีใหคนท่ีจางมากลับบาน      

ซีซั่นแรกมีดารา เซเลบบริตี้ หรือคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาดู เพราะเปน Happening ถาใครไมอยู

ตรงน้ันก็ตกกระแส เปนโชคดีรายการก็ดูดีข้ึน ผมปลอยใหเซเลบเขาทุกคน แตแตะตองเด็กไมได หาม

แตะ ทุกคนก็มาทุกคนคล่ังไคลเด็ก กลับไปท่ีปญหาท่ีอินดอสเตเดียมก็คือ ทุกคนเกลียดจุมจิ้มโดยเด็กไม

รูตัว อาตอย เศรษฐา ศิรฉายา ประกาศชื่อจุมจิ้ม คนดูโห ประกาศวาจุมจิ้ม วี.. คนโห ผมอยูหลังเวทีจับ

ตัวจุมจิ้มไว แลวบอกนองวา จุมจิ้มอยาฟง น่ันคือส่ิงท่ีผมรูสึกวาหนักใจท่ีสุด เอาลูกเขามาอยูในบาน 

ออกไปจะโดนอะไร พอไปอยูขางนอกเราแกไขเขาไมได เพราะมันคือโลกความจริง ผมจําเปนตองแกไข

จุมจิ้มในชวงท่ีมีเวลาเหลืออยูในบานใหได ผมเลยตัดสินใจเปล่ียนเพลงท้ังหมด ส่ังทําแบคกิ้งแทรคไว

แลว วีคหนาจะเปนเพลงอะไรปกติผมตองทําไวกอนเพราะตองนํามาแจก เหตุการณวันเสาร พอกลับไป

เปล่ียนเพลงใหมหมดเลย ตามวงแบคอัพมารับเพลงใหม แลวแจกโจทยใหมวันอังคารเพราะวันจันทรทํา

ไมทัน คนทํางานฝายเพลงเอาแบคกิ้งแทรคมาให เราก็แจกโจทยนักลาฝนไปคนละ 2 เพลง โดยให      
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จุมจิ้มรองเพลงชื่อวา “ฉันมีเวลาท่ียังเหลือสักเทาไหร” และอีกเพลงคือ “ท้ังๆท่ีรูอยู” จุมจิ้มไดโจทยก็เดิน

เขาหองไปฟง ประกอบกับจําไดวาตัวเองโดนโห นองก็รองเพลงไปรองไหไป แทจริงแลวผมในฐานะ

โปรดิวเซอรพยายามบอกคนดูโดยส่ือผานเพลงท่ีจุมจิ้มรอง จุมจิ้มเองก็ไมรูตัว สวนอีกเพลง รองวา        

“ ฉันมีเวลาท่ียังเหลือสักเทาไหร บอกไดไหม ใหฉันเตรียมใจ ฉันมีใจเธอท่ียังเหลือสักเทาไหร จาเตรียม

หัวใจ เมื่อไมมีเธอ...” บอกทุกอยางไวในเพลงหมด ใชหลักของแอคติ้งหรือละครน่ีแหละ จุมจิ้มฝกซอม

รองเพลงในบานอยู 5-6 วัน พอมาถึงวันคอนเสริตผมนํ้าตาไหลเลย ผมบอกนองวาจุมจิ้มมองพ่ี แลวทํา

ใหดีท่ีสุด ขึ้นไปบอกคนดูอยางท่ีเราตองการบอก จุมจิ้มก็ข้ึนไปรองท้ังนํ้าตา พอแสดงออกมาอยางน้ัน

คนท่ีเคยโหเขา ปรบมือให พอปดโหวตจุมจิ้มตองออกจากบาน แตก็ออกอยางสวยงาม มันคือวีคท่ีผม

คิดวารอดแลวเพราะเหลืออีกแค 2 สัปดาหผมไมสามารถโพรเทคนองไดแลว แตเพราะวีคท่ีเปล่ียนเพลง

ผมก็ทําได ทําใหจุมจิ้มมีแฟนคลับ มีคนกลับมารักเขา น่ีคือส่ิงท่ียากท่ีสุดในการทํางานเมื่อเราทําใหคนดู

อินแลวเรากําหนดไมไดวาเขาจะอินแคไหน (ภาสกร ภักดีกุล. 2554 : สัมภาษณ)      

ศุภชัย บุนนาค แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตประเด็นที่

เก่ียวกับผูสนับสนุนและนายทุนผูอํานวยการผลิตไววา “ปญหาในการทํางานเกิดขึ้นเมื่อ ‘ลูกคา’ หรือ 

‘ผูใหญ’ บอกวาไมสนุก เราในฐานะครีเอทีฟจะรูสึกวา แยแลว ตองคิดตอวาตองทําอยางไรท่ีจะ

แกปญหาดังกลาว จะทําอยางไรถึงจะสนุก ตองแกโจทยใหได น่ีคือสิ่งท่ีเปนปญหาและกอใหเกิด

ความเครียดในการทํางาน เพราะทุกนาทีคือความจริง เราจะเอาความจริงขึ้นมาใหสนุกขึ้นไดอยางไร 

เราตองคิดนูนนี่ใสเขาไป หรือบางทีตองคิดวาใสมากไปก็เลอะเทอะอีก” (ศุภชัย บุนนาค. 2554:

สัมภาษณ) นอกจากน้ีศุภชัย ยังไดอธิบายในเชิงวิเคราะหใหเห็นถึงจุดออนของกระบวนการในการผลิต

เรียลลิต้ีโชวไววา 

    เราตองรูวากําลังจะเรียลลิตี้ใคร กําลังจะเรียลลิตี้คนสิบสองคน ถาเราเลือกคนสิบสองคนเขามาใน

รายการท่ีเปนคนท่ีมีบุคลิกภาพไมนาสนใจ เขาอาจจะมีความสามารถแตชีวิตเขาน่ิงมาก ชีวิตคน 12 คน

ไมมีความแตกตาง ความสนุกของเรียลลิตี้คือ การท่ีเราไดเห็นความแตกตางและหลากหลายของมนุษย ก็

จะทําใหการชมเกิดสีสัน แตถาเหมือนกันหมด เรียบๆ ไมมีอะไรตื่นเตน ไมมีอะไรสนุก ไมมีอะไรใหติดตาม 

เสนหก็จะหายไป แตถาเราเจอคนท่ีมีบุคลิกภาพแตกตางกันมาอยูรวมกัน แนนอนวาจะมีอารมณ รัก โลภ 

โกรธ หลงเกิดขึ้น ก็จะสนุกยิ่งกวาไดดูละครนํ้าเนา ถาเรียบๆก็เหมือนหนังท่ีไมมีไคลแมกซ หรือเหมือน

ละครท่ีดูไปแลวก็พรอมจะเปล่ียนชอง น่ีคือจุดออนของการทําเรียลลิตี้โชว ดังน้ันตองมองใหขาดวาใครจะ

เปนอยางไร จุดออนอีกประการหน่ึง เน่ืองจากการทํารายการเรียลลิตี้โชวอยาง อคาเดมี แฟนเทเชียตอง

ทํา 24 ชั่วโมง ผูชมท่ีไมไดติดตามตลอด ก็จะขาดชวง ไมสามารถปะติดปะตอได หรือตอไมติดแตสําหรับ
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ผูชมอีกประเภทท่ีดูตลอดเวลาก็คือ ติดงอมแงม มีหลายคนตั้งคําถามวา การดูเรียลลิตี้โชวคือ ดูอะไรกัน 

คนท่ีไมเขาใจก็จะไมรับเลย คนท่ีดูเรียลลิตี้โชวตองดูใหเปน (ศุภชัย บุนนาค. 2554 :สัมภาษณ) 

5.5 กระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย: การสรางมายาคติ

ตอเน่ือง          

 หลังจากที่กระบวนการผลิตและถายทอดเรียลลิต้ีโชวไปยังผูชมเสร็จสิ้นลง พลังของเรียลลิต้ีโชว

ที่มีตอผูชมและผูบริโภคยังคงไมสิ้นสุด แตกลับเปนไปในลักษณะท่ีตอเนื่องทั้งนี้เกิดจากกระบวนการ

วางแผนสรางมูลคาเพิ่มใหกับเรียลลิต้ีโชวอยางเปนระบบ ยกตัวอยางกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย 

ทางบริษัททรูวิชั่นสวางแผนการสรางมูลคาใหกับรายการโดยการจัดต้ังบริษัทผูดูแลและรับงานใหกับ

นักแสดงท้ัง 12 คนท่ีผานรายการในแตละฤดูกาล บริษัทดังกลาวน้ันมีนามวา ‘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

บุคคล ดังคําอธิบายของเทพโยธิน สุวรรณกองกุล ซีเนียร แมนเนเจอร อารตทิส แมนเนจเมนท       

(Senior Manager Artist Management) ของบริษัททรู แฟนเทเชียดังนี้   

ทรูแฟนเทเชียเปนบริษัทอารททิส แมนเนจเมนท (Artist management) ท่ีมาพัฒนาเด็ก เปนบริษัท

ท่ีเปนส่ือกลางใหเด็กท่ีมีความฝน เราสามารถทําเด็กใหไปสูความฝนท่ีเขาอยากจะเปน เราทําหมดทุก

อยาง เราเปนส่ือกลางท้ังหมดไมวาคายไหนๆก็แลวแต จะนําเด็กเราไปรวมเวทีคอนเสิรต เอาเด็กไป

รวมงานตรงไหน ท่ีไหน งานกาชาด งานการกุศลหรืองานอะไรท่ีเราพาไปเด็กไปได หรือเด็กมีคิวท่ีจะ

ทํางานใหไดเราสงหมด เด็กมีสัญญากับบริษัท 5 ป ทางฝายผลิตรายการทําหนาท่ีเปนผูเลือกเขามาและ

สรางพวกเขาหรือ publicity แลวจากน้ันก็สงใหแฟนเทเชียดูแลตอ เด็กก็จะไปตามทางหรือวิถีท่ีแตละคน

ถนัดหรือสามารถทําได เชน ไปแสดงละคร รองเพลง บางก็ผันตัวไปเปนดีเจ เปนในจุดตางๆ ของวงการ

บันเทิง (เทพโยธิน สุวรรณกองกุล. 2554 : สัมภาษณ) 

นอกจากหนาท่ีดังท่ีกลาวไปขางตนแลว บริษัทรูแฟนเทเชียยังมีสวนในกระบวนการสรางอัต

ลักษณใหกับศิลปนท่ีมาจากเรียลลิต้ีโชว ดวยกลวิธีประกอบสรางศิลปนผานสื่อหลักตางๆอาทิ สิ่งพิมพ 

วิทยุ และโทรทัศนดังปรากฏในคําสัมภาษณของเทพโยธิน ดังนี้ 
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เมื่อเด็กๆ ออกมาจากบานส่ิงหน่ึงท่ีพ่ีตองทําใหไดน่ันคือ ส่ือส่ิงพิมพ แมกกาซีน เพราะแมกกาซีน

เปนส่ือหน่ึงท่ีสามารถตอกย้ําเด็ก หรือคนท่ีไมเคยดูเรียลลิตี้โชวเลยสามารถรูจักเด็กไดมากขึ้น  ในแง

ของแมกกาซีน เพราะวาส่ือส่ิงพิมพ  อยางหนังสือพิมพ เขาจะตีทุกสัปดาห ผูชมจะรูเพียง    บางมุมบาง

เร่ือง แตเวลาเจาะลึก จริงๆแลว แมกกาซีนจะทําไดดีกวา เพราะจะมีคําถามทุกแงมุม   ไมวาจะเปนเร่ือง

การไดเปนวินเนอร วาไดท่ีหน่ึงมาไดอยางไร เขาบานเปนยังไง เรียนท่ีไหน พอแมเปนใคร ครอบครัวเปน

อยางไร แมกกาซีนจะเปนตัวบงบอก แมกกาซีนเปนส่ือแรก ท่ีทุกคนไดจับตองพวกเขา ไดเห็นเขามี

ตัวตนจริงๆ สวนส่ือท่ีเปนทีวีท้ังหลาย เมื่อเด็กไดวินเนอรมันก็จะหาย   วันชนะทุกคนก็จะเห็นหมด วัน

ประกาศผลเดอะวินเนอร คือ คนน้ี สุดทายก็จะหายไปในวันรุงขึ้น คือชีวิตของเด็กเรียลลิตี้โชว มันเกิดขึ้น

ภายในพริบตา แตถาคนไมมีส่ืออะไรท่ีตอกย้ําลงไปเยอะๆ มันจะไมเห็นเลย มันจะหายไปเหมือนแบบ 

เอะคนน้ีไปไหน คนน้ันยังไง แลวคนก็จะไมรูดวยวา เด็กเขามายังไง มีความสามารถอะไร แมกกาซีน

เวลาคนไดอาน คนไดเห็น คนไดติดตามจะรูวาเขาทําอะไรไดเยอะ มันสัมภาษณไดเยอะ ไดคุยเยอะ 

อานแลวจะเหมือนไดรูจักตัวตน แตถาเปนส่ือทีวีธรรมดาแบบเอนเตอรเทนเมนทท้ังหลาย อะไรท่ีอยูใน

บันเทิงหรืออยูในทีวี แมกกาซีนท่ีชวยเรามาตลอด จะมีแพรวใหญ แพรวสุดสัปดาห กุลสตรี  วอลลุม 

(Volume) ฯลฯ แมกกาซีนท่ีเราทําเปนสเปเชียล แมกกาซีน (special magazine) มากกวา เราจะไมได

ทําเปนแมกกาซีนท่ีออกมาเปนในรูปของประจําสัปดาห หรือประจําเดือน แมกกาซีนของเราจะทําเปน

เลมๆทําในลักษณะเอ็กซคลูซีฟ   สําหรับขาย เราไมไดขายเฉพาะแฟนคลับแตมีวางตามทองตลาดดวย

มีขายในเซเวนอีเลฟเวน    ขายตามแผงหนังสือ คือ คนท่ีไมเคยรูจักเอเอฟมากอนจะไดเห็น นอกจากส่ือ

หนังสือ ก็ยังมีส่ือวิทยุ ใชส่ือน้ีเมื่อทําเพลง เมื่อไหรก็ตามท่ีทําเพลงเด็กออกมาจะมีซิงเกิ้ล (single) หมด 

อันน้ีทุกคนจะรูตอเน่ืองจากแมกกาซีนไปวิทยุ ส่ือจะมีวิทยุและมีภาพ คนจะเห็นภาพ  มีภาพมีเพลง มัน

ก็จะตามมาเร่ือยๆ (เทพโยธิน  สุวรรณกองกุล. 2554: สัมภาษณ) 

5.5.1 การผลิตรายการลูกท่ีสืบเน่ืองมาจากรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย  

        รายการอคาเดมี แฟนเทเชียมีการวางแผนผลิตรายการอ่ืนๆที่มีสถานะเปนรายการลูกท่ี

สืบเนื่องจากรายการใหญเพื่อเปนการตอยอดทางธุรกิจและเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและการลงทุน 

โดยในการผลิตรายการดังกลาวมี เศรษฐพร กนิษฐานนท เปนผูทําหนาที่ดูแลการผลิต เพราะเปน        

‘แพคเก็จจิ้ง’ หรือชุดของสินคากลุมเดียวกันกับรายการปฏิบัติการลาฝน รายการลูกที่สืบเนื่องมา อาทิ             

รายการไฮไลททุกวัน และ วีคลี่ ซีเคร็ท เปนตน เนื้อหาของรายการลูกมักนําเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นจากใน

รายการใหญและเปนเหตุการณท่ีรายการใหญ ไมอนุญาตใหนักลาฝนออกมาพูดกับบุคคลอ่ืนในชวงที่ใช

ชีวิตภายในรายการ เมื่อนักลาฝนหรือนักแสดงในรายการถูกโหวตออกจากรายการแลว ก็จะมีการสราง      

รายการภายใตแนวคิดการนําเสนอ ‘ซีเคร็ท’ หรือความลับท่ีเกิดขึ้นมาเปดเผย อาทิ การที่นักลาฝน
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ทะเลาะเบาะแวงกัน หรือภาพที่นักลาฝนแอบสงจดหมายใหกัน เปนจดหมายลับ ทางรายการจะทําการ 

ซูมกลองเขาไปก็เห็นวาเขียนอะไร จะมีการนํามาเปดเผยใหผูชมหรือผูบริโภคอยากติดตาม จุดประสงค

ของการมีรายการลูก ก็เพื่อเพิ่มมูลคา (Value added) เชนรายการของเม็กซิโกจะมีรายการใหญชอง 24 

หน่ึงชองมีคอนเสิรต มีวีคลี่ มีซีเคร็ท       

 นอกจากน้ียังมี   รายการยอยๆ เชน ในวันพุธอาจมีรายการสนับสนุนขึ้นมาอีกรายหนึ่งโดยเชิญ

ผูปกครองของเด็กที่ทะเลาะกันมา และเชิญนักจิตวิทยามาในรายการแลวมานั่งคุยวา เกิดอะไรขึ้น เปน

เพราะสาเหตุใด นักจิตวิทยาจะมาอธิบายถึงสาเหตุ แตไมไดบอกวาใครถูกหรือผิด การมีรายการยอยก็

เพื่อลอมใหรายการใหญมันเหมือนชอดอกไมประดับ เปนการใชสื่อใหมากท่ีสุดเพื่อโหมกระหน่ําให

รายการติดหูติดตา การออกอากาศวันแสดงคอนเสิรตที่ชอง 9 ก็เชนเดียวกันเพื่อเพิ่มมูลคาใหรายการ

ใหญ และเปนการตอบมูลคาเพิ่มทางการตลาดใหกับผูสนับสนุน      

 การมีผูสนับสนุนเกิดจากสองลักษณะ คือ ทางบริษัทแสวงหาลูกคาหรือผูสนับสนุน เกิดขึ้นในป

แรกๆ ทางทรูฯ มีฝายแอดเวอรไทซิ่ง สปอนเซอรชิป (advertising sponsorship) ที่ตองออกไปว่ิงหา

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

ลิต้ีโชว เน่ืองจากผูชมการแสดงประเภทน้ีตองมีความเขาใจลักษณะเฉพาะ วิธีการและสามารถเขาถึง

สาระสําคัญที่เรียลลิต้ีโชวตองการสื่อสารไปยังผูชม ศุภชัย บุนนาค แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการชม

ศิลปะการแสดงผานสื่อประเภทเรียลลิต้ีโชวไววา ผูชมและการชมศิลปะประเภทนี้มีรูปแบบเฉพาะที่ตอง

อาศัยการชมอยางตอเนื่องและในลักษณะท่ีลึกไปกวาภาพท่ีมองเห็นอยางผิวเผิน 
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     เรียลลิตี้คือ ความจริง ก็ตองดูความจริงของมัน ถาผูชมไมดูความจริงแตดูแคผิวเผิน หรือดูเพียงภาพ

ท่ีมันออกมา ดูแตภาพคนชงกาแฟ หรือคนอยูในบาน ผูชมคนน้ันก็จะไมสนุก ไมเขาใจและไมอยาก

ติดตาม แตถาดูใหเปน ดูความจริง สมมติวา กําลังดูเด็กเอเอฟซอมรองเพลง คนท่ีดูไมเปนก็จะบอกวา

ไมมีอะไรเลย มีการรองเพลงท่ีรองไมเห็นดี นูนน่ีน่ัน แตถาคนดูเปน ก็จะมองอีกมุมหน่ึงวา เด็กมีความ

พยายาม เมื่อวานน้ียังรองไมดี แตวันน้ีมีพัฒนาการรองดีขึ้น ระหวางรองสีหนาเขาดูกังวลหรือเปลา หรือ

เด็กมีการทบทวนซ้ํา ดูวิธีการจัดการปญหา เปนการดูท่ีลึกไปกวาภาพท่ีมองเห็น ดูวิธีการรองเพลงวา

เปนอยางไร สังเกตสีหนา ดูวามีความกดดันหรือไม ไมใชเพียงดูผิวๆ แตตองดูใหลึก ดูใหเปน        

(ศุภชัย บุนนาค. 2554: สัมภาษณ) 

ทํานองเดียวกับท่ีเศรษฐพร กนิษฐานนทไดแสดงทัศนะไววา “รายการโทรทัศนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

นั้นอยูที่วิธีการชม อยูที่คนดูวา ดูแลวจะจับอะไรได คนดูตองการสาระหรือไมตองการสาระ สิ่งน้ีขึ้นอยู

กับคนดูเทาน้ัน ถามวาทางทรูทําเอเอฟใหเปนรายการอะไร คําตอบคือ ทํารายการบันเทิง หรือบางคน

อาจมองวาไรสาระ แตทรูไมไดทํารายการวิชาการ ไมไดทําชองขาว ซึ่งเสนอความจริง แตเอเอฟคือการ

ทํารายการ ‘เอนเตอรเทน’ ในความเอ็นเตอรเทนหรือบันเทิงนั้น ผูชมจะไดรับมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ

แตละบุคคล” (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554 :สัมภาษณ)      

 ผูชมเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชียนั้น นอกจากจะเปนผูชมท่ีทําหนาท่ีติดตามเรื่องราว

ตลอดจนการแสดงในรายการแลว ผูชมยังถูกกระตุนใหมีสวนรวมกับการสนับสนุนผูแสดง หรือนักลาฝน

จนทําใหเปลี่ยนสถานะจากผูชมปกติมาสูการเปน ‘แฟนคลับ’ (Fan Club) หรือผูท่ีมีความชื่นชอบจนกาว

มาสูเปนผูใหการสนับสนุนนักลาฝนในทุกรูปแบบ การเปนแฟนของนักลาฝนในกรณีรายการอคาเดมี 

แฟนเทเชียยังกอใหเกิดการรวมกลุมของผูคนท่ีสนับสนุนศิลปนคนเดียวกัน จนกลายเปนชุมชนท่ีมี

ความสัมพันธภายใตบทบาทและหนาที่ตางๆ ภายในกลุม สงผลใหรายการเรียลลิต้ีโชว ในฐานะ                

ศิลปะการแสดงผานสื่อ ดํารงอยูทั้งมิติของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปน ‘วัฒนธรรม’ ที่เกิดขึ้นในบริบท

บริโภคนิยม จากที่กลาวมาขางตน เรียลลิต้ีโชว ในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อจึงไมไดเปนแคเพียง

นาฏยลีลา หรือภาพยนตรที่หยุดนิ่ง แตเปนศิลปะการแสดงท่ีสามารถสรางมวลชนในการบริโภคสินคา 

ผานการบริโภคศิลปนที่เปน ‘ตัวแทนแหงความคลั่งไคล’ (Idol) และกอใหเกิดพลวัตดานตาง ๆ  ของกลุม

คนที่รวมตัวกันสนับสนุนศิลปนในฐานะแฟนคลับ ในระดับที่เปน ‘ชุมชน’ อีกแบบหนึ่ง ประการสําคัญ   

 ปรากฏการณของชุมชนดังกลาวมีขนาดของมวลชนจํานวนมหาศาล ท่ีถูกทําใหกลายเปนทั้ง

ฐานของการบริโภคศิลปะ ศิลปน และสินคา สามารถสรางผลกําไรใหกับผูลงทุนและสนับสนุนรายการ

อยางคุมคา ขณะเดียวกัน ก็สามารถสนับสนุนและสราง ‘นักลาฝน’ ที่ตนสนับสนุนใหกลายเปนศิลปนได
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ในเวลาอันจํากัด และสามารถสรางชุมชน ท่ีเกิดจากการรวมกลุมจากผูสนับสนุนศิลปนคนเดียวกันอยาง

มีพลวัตตอสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งนอกจากจะปรากฏในประเทศไทยแลว ในปจจุบัน ศิลปนท่ีถูก

สรางจากรายการเรียลลิต้ีเหลานี้ ยังถูกผูกโยงกับการผลิตรายการ และบริโภคสินคาในระดับภูมิภาค 

(region) ดวยวิธีการสงผานศิลปนที่ถูกสรางขึ้นจากนักลาฝนในประเทศไทย ไปเชื่อมโยงกับศิลปนที่ถูก

สรางขึ้นจากรายการเรียลลิต้ีโชวในตางประเทศเชน ประเทศเกาหลี ญี่ปุน และ จีน เปนตน  

 เรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย จึงกลายเปน ‘ศิลปะการแสดงผานสื่อ’ ที่เชื่อมตอศิลปะการแสดง

ภายใตวัฒนธรรมบริโภคนิยมในระดับภูมิภาค ท่ีควรสนใจและควรถูกยกระดับการอธิบายใหเทียบทันกับ

ความสลับซับซอนของทั้งศิลปะการแสดงที่ผูกโยงกับสื่อ และถูกวางอยูในฐานของระบบธุรกิจการคา

และวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

สรุป 

จากทัศนะของผูปฏิบัติงานที่อธิบายใหเห็นขั้นตอนการทํางานในสวนของฝายผลิตเรียลลิต้ีโชว

กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย อาจสรุปโดยจําแนกตามบทบาทของแตละหนวยไดดังนี้ ฝายควบคุม

กลอง มีหนาท่ีบันทึกภาพนักลาฝนในสวนตางๆ ของบานดังกลาวขางตน จากนั้นก็จะสัญญาณภาพ

ทั้งหมด ใหกับฝายสวิทเชอร (switcher) ผูที่ทําหนาที่คัดเลือกภาพดวยการสลับสัญญาณกลองภายใน              

หองควบคุม แลวจึงสงไปยังฝายควบคุมการผลิต (producer) นําสงตอไปยังฝายเทคนิคเพื่อจัดแตง

ขอมูลภาพและเสียงใหสมบูรณ ‘ตามที่ตนตองการ’ กอนท่ีจะสงไปยังผูชมผานจอโทรทัศน  

อยางไรก็ตาม นอกจากอํานาจในการกํากับ ควบคุม หรือคัดเลือกภาพผานสื่อแลว ยังมีคณะ     

ผูทํางานสําคัญ ท่ีเปน ผูกํากับและฝกสอนนักลาฝน (trainers) ในแขนงตางๆ รวมทั้งกลุมผูออกแบบ           

กราฟก (graphic designer) ทําหนาที่สรางตัวอักษร ตราสัญลักษณ และตัวเลขสถิติของผูชมที่โหวตเขา         

มาในรายการ รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆที่เก่ียวของกับรายการและผูสนับสนุนหลักใหปรากฏบนหนาจอโทรทัศน

เมื่อผานขั้นตอนของการจัดเตรียมและผนวกขอมูลทุกสวนใหสมบูรณแลว ผูควบคุมการผลิตรายการจะ

นําภาพกิจกรรมของนักลาฝนท้ังในสวนที่เกิดขึ้นจริงและสวนที่มีการแตงเติมสงไปยังสถานีโทรทัศน    

(ทรูวิชั่น) เพื่อเผยแพรใหคนทั้งประเทศไดรับชมในเวลาเดียวกัน รวมทั้งเปนผูรวบรวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ        

ที่เก่ียวของกับรายการและผูสนับสนุนหลักใหปรากฏและผนึกอยูบนหนาจอโทรทัศน ใหสอดรับกับ

อิริยาบถของผูเขาแขงขัน เมื่อผานขั้นตอนของการจัดกระทําและผนวกขอมูลทุกสวนใหสมบูรณแลว        

ผูควบคุมการผลิตรายการจะลําเลียงขอมูลภาพกิจกรรมของนักลาฝนทั้งในสวนที่เกิดขึ้นจริงและม ี     
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การจัดกระทําสงตอไปยังสถานีโทรทัศนยูบีซี ทําการเผยแพรใหคนทั้งประเทศไดรับชมในเวลาเดียวกัน 

  ปฏิสัมพันธจากสวนโครงสรางขางตน จึงมี ‘สื่อ’ เปนกลไกสําคัญตลอดกระบวนการ ท้ังในสวน

ของการบันทึกภาพชีวิตประจําวันภายใตสถานการณที่ถูกกําหนด  การแขงขันระหวางกันของนักลาฝน           

การสอดแทรกสินคาของผูสนับสนุนรายการ และการกระตุนใหผูชมเกิดการบริโภคสินคาที่แฝงอยูใน

กิจกรรมตาง ๆ ของนักลาฝน ที่ตนเองกําลัง เฝาติดตามอยางแยบคายภายใน ‘บานลาฝน ’               

ดังน้ัน นอกจากผูชมจะติดตาม ‘ความเปนจริง’ ในรายการเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชียแลว ผูชมยัง

ถูกกําหนดใหทําหนาที่บริโภคสินคา และสนับสนุนนักลาฝนท่ีตนเองชื่นชอบ หรือใหการสนับสนุนดวย

การโหวต รวมทั้งการกลายเปนแฟนคลับของ ‘ศิลปน’ ที่ถูกสรางขึ้นผานรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย  

   

     



 
 

   บทที่ 7 

  ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการทําสินคาเปนวัฒนธรรมในบริบทบริโภคนิยมของไทย 

บทนี้ ผูวิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและคําถามวิจัยขอท่ี 3 ในประเด็น บริบทของโลกาภิวัฒนที่

ไดสงผลตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย ขณะเดียวกันวัฒนธรรมดังกลาวก็ไดกลายเปนเงื่อนไขที่

สงผลตอการเกิดขึ้น และดํารงอยูอยางมีพลวัตของรายการเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อ 

พรอมกันนั้น พลานุภาพของสื่อโทรทัศนซึ่งเปนเครื่องมือของทุน  ก็ไดสรางกระแสบริโภคความเปนศิลปน

และสินคาตางๆ นานาที่สัมพันธกับศิลปนและรายการเรียลลิต้ีโชว จนกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตและกลุม

สังคมชุดหนึ่งของไทย  ปรากฏการณดังกลาว จึงเปนกระบวนการทําสินคา (รายการเรียลลิต้ีโชว ศิลปน 

สินคาและบริการท่ีสัมพันธกับรายการเรียลลิต้ีโชว) ใหเปนวัฒนธรรมของผูคนและกลุมสังคมขางตน ทั้งนี้ 

ผูวิจัยไดจําแนกพรรณนาวิเคราะหเปนประเด็นสําคัญ 5 หัวขอตามลําดับดังน้ี   

1. กําเนิดปฏบัิติการลาฝน : ปฏิบัติการทําสินคาในรูปของเรียลลิต้ีโชว   

 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 รถติดท่ีเมืองทองธานีติดตอกันทุกชวงเย็นวันเสารเปนเวลาหลายสัปดาห คลื่น

สปอนเซอรหลักและทัพเสริมอีกนับสิบ รวมเทเม็ดเงินสนับสนุน ผลผลิตจากการปนดาว ถูกหมายปอง

จากสินคานานาชนิด ผูมีสวนรวมทุกฝายสรางชื่อเสียง สรางจุดเดนใหกับธุรกิจของตนเองได เปน

รายการมีอิทธิพลตอการปนนักรองหนาใหม ชนิดใหสามารถดังเพียงชั่วขามคืน...อคาเดมี แฟนเทเชีย 

รายการเรียลลิต้ี โชว 24 ชม. รายการแรกของเมืองไทย และเปนรายเดียวที่ประสบความสําเร็จตอเนื่อง

โดยที่ยังไมมีรายการเรียลลิต้ีอ่ืนๆ ทําไดมากอน”  

(อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย. 2549. ออนไลน)  



 
 

ขอความขาวขางตน เปนเสียงสะทอนถึงปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวที่มีบทบาทกับผูคนใน

สังคมไทยปจจุบันมากท่ีสุดกรณีหนึ่ง คือ “อคาเดมี แฟนเทเชีย” ปรากฏการณดังกลาวนี้เปนรายการ

เรียลลิต้ีโชวที่มีจํานวนผูชมมากกวา 10 ลานคนหรือคิดเปนสัดสวน 1 ใน 7 ของประชากรทั่วประเทศไทย 

นอกจากน้ีในจํานวนรายการทางโทรทัศนประเภทบันเทิง เรียลลิต้ีโชวอคาเดมีแฟนเทเชียนับเปนรายการ

ที่มีผูใหความสนใจรับชมเปนอันดับหน่ึงในจํานวนรายการบันเทิงทั้งหมด บทบาทของอคาเดมี          

แฟนเทเชียยังทําใหรายการกลายเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีสวนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ

สังคมวัฒนธรรมไทย นับต้ังแตวันที่  21  มิถุนายน พ.ศ. 2547 ที่รายการอคาเดมี แฟนเทเชียได

ออกอากาศเปนครั้งแรกในรูปแบบของรายการโทรทัศนแนวใหมที่เรียกวาเรียลลิต้ีโชว ‘เต็มรูปแบบ’ โดยท่ี

ผูชมรับชมรายการผานวิธีการที่แปลกแตกตางไปจากรายการอ่ืนๆ ที่เคยมีมากอนหนา โดยเปนการ

รับชมในลักษณะถํ้ามองชีวิตคนธรรมดาตลอด 24 ชั่วโมง       

 รายการอคาเดมี แฟนเทเชียนอกจากเปลี่ยนขนบวิธีการชมแลว ยังไดสรางวิธีการใหมที่มอบ

บทบาทสําคัญใหกับผูชมดวยคําพูดที่วา “คุณคือผูตัดสิน” โดยทําใหผูชมรูสึกวาตนมีอํานาจผานการ    

มีสวนรวมกับรายการ ดวยการ ‘โหวต’  หรือใหคะแนนนิยมกับ ‘นักลาฝน’ หรือนักแสดงหลักในรายการ

ที่มาในรูปของผูเขาแขงขันที่ตนชื่นชอบและผูกพันไดตลอดเวลา กระบวนการนําเสนอดังกลาวทําให

รายการ อคาเดมี แฟนเทเชีย มีคุณลักษณะที่โดดเดน และไดรับความนิยมสูงจากผูบริโภค จนรายการ 

อคาเดมี แฟนเทเชียกลายมาเปนสวนหน่ึงของหัวขอสนทนาในชีวิตประจําวัน รวมทั้งยังมีสวนทําให

โครงสรางของสถาบันสําคัญทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางวัฒนธรรม 

และสถาบันอ่ืนๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางที่ไมเคยมีมากอน    



 
 

 

ภาพประกอบ 43 การแสดงคอนเสิรตใหญของอคาเดมี แฟนเทเชีย ปฏิบัติการและเวที 

        ใหญของการบริโภคสินคาในรูปของความบันเทิงนอกจอ    

        ที่มา: http://webcontent.diaryis.com. 

อคาเดมี แฟนเทเชีย หรือชื่อในภาษาวา “ปฏิบัติการลาฝน” เปนปฏิบัติการที่ถือวาเปน

กรณีศึกษาสําคัญของการ ‘ทําสินคาใหกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน’ และนําไปสูการสราง

วัฒนธรรมใหมกับผูคนในสังคมไทย เมื่ออคาเดมี แฟนเทเชียเขามาเปนที่รูจักครั้งแรกผานทางสื่อ

โทรทัศน รายการดังกลาวน้ีไดพลิกโฉมความลมเหลวของรายการประเภทเรียลลิต้ีโชวที่มีมากอนหนานี้ 

ใหกลายเปนรายการที่นาสนใจ ชวนติดตาม และเปนท่ีกลาวขวัญจนทําใหนายทุนผูผลิตรายการ

ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายประสบความสําเร็จในดานตางๆ นอกจากนี้ยังเปนรายการที่ไดสราง

ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมโดยไดสรางชุมชนรูปแบบใหมใหเกิดขึ้นในโครงสรางสังคมไทย 

 ทั้งนี้ผูอยูเบ้ืองหลังปฏิบัติการดังกลาวคือ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง 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

ในที่นี้ คือเรียลลิต้ีโชวใหทําหนาท่ีสรางปฏิสัมพันธระหวางศิลปน ผูชม ผูผลิตรายการ และกลุม

ผูสนับสนุนรายการ นอกจากนี้กระบวนการทํางานของฝายทุนยังมีสวนในการสรางชุมชนรูปแบบใหม ที่

มีวัฒนธรรมภายในชุมชนเปนของตนเอง อีกท้ังชุมชนดังกลาวน้ียังไดขยายขนาดและความสัมพันธไปท่ัว

ประเทศและตางประเทศ ดังน้ันเพื่อใหเขาใจกลไกและวิธีการของทุนที่นําสื่อมาใชผานรายการเรียลลิต้ี

โชวและสรางใหรายการดังกลาวมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทย ผูวิจัยจึงขอนําเสนอ

ขอมูลและวิเคราะหปฏิบัติที่เก่ียวกับฝายทุนผูมีบทบาทในการใหกําเนิดปฏิบัติการลาฝน ซึ่งเปนหนวย

วิเคราะหสําคัญของการศึกษาดังนี้ 

 ผูใหกําเนิดสินคาผาน ‘ปฏิบัติการลาฝน’            

 บริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือยูบีซี ผูทําธุรกิจเก่ียวกับ        

การสื่อสารรายใหญของประเทศไทยกอต้ังขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยทําสัญญาใน

ฐานะเปนผูบริการโทรศัพทพื้นฐานรวมกับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) เมื่อเขาสูป พ.ศ. 2536 บริษัท   

ไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทมหาชน และเชาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชื่อ บริษัท

เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และตอมาในเดือนธันวาคม ปเดียวกันไดใชชื่อยอ

หลักทรัพยวา “TA” เมื่อเขาปพ.ศ. 2547 ในเดือนเมษายน บริษัทฯไดมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ

ภายใตแบรนดทรู และไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีชื่อยอหลักทรัพยวา 

“TRUE” จนกระท่ังในปพ.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 ทั้งน้ี     

ทีเอ ออเรนจไดเปดบริการอยางเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 และไดเปลี่ยนชื่อเปน “ทรูมูฟ”  

 เมื่อเขาสูปพ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดเปดใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสายหรือบริการ

Wi-Fi จนถึงตนป พ.ศ. 2549 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน BITCO มากขึ้นตามลําดับ ณ วันท่ี 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 

เพิ่มข้ึนเปนอัตรารอยละ 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)  ทรูมันน่ี (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

รานกาแฟเพื่อสนับสนุนธุรกิจท้ัง 5 อีกดวย บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับการสนับสนุน

จากเครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) ผูทําธุรกิจดานการเกษตรครบวงจรรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือ

หุนบริษัททรูในสัดสวนรอยละ 58.2 มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกวาชําระแลวท้ังสิ้น 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)      

http://www2.truecorp.co.th/�


 
 

ขอมูลขางตนที่ผูวิจัยนําเสนอเพื่อสะทอนใหเห็นภาพกวางขององคกรท่ีขับเคลื่อนดวยทุนจํานวน

มหาศาล และเพื่อใหเขาใจถึงการเกิดปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวขึ้นในประเทศไทยใหแจมชัดย่ิงขึ้น 

การศึกษาครั้งน้ีจําเปนตองใหความสําคัญกับขอมูลของบริษัททรู คอรปอเรชั่นโดยเฉพาะในชุดขอมูลท่ี

เก่ียวของกับกลุมธุรกิจทรูวิชั่นส ผูนําความเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบการนําเสนอความบันเทิงมาสูสื่อ

โทรทัศน ดวยการจัดต้ังสถานีโทรทัศนเคเบิล ‘ทรูวิชั่นส’ หรือสถานีโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก   

รายใหญที่สุดในประเทศไทยขึ้นและมีบทบาทสําคัญในการนําเขาและเผยแพรออกอากาศรายการเรียล

ลิต้ีโชว กรณอีคาเดมีแฟนเทเชีย ใหสังคมไทยไดรูจักเปนครั้งแรก  

เครือขายกลุมทุนลาฝนกับปฏิบัติการขายสินคาสูผูบริโภคอยางครบวงจร   

 ธุรกิจในกลุมทรูวิชั่นสมีประวัติความเปนมา เริ่มต้ังแตปพ.ศ. 2532 เมื่อบริษัทอินเตอรเนชั่นแนล 

บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด หรือ ‘ไอบีซี’ ไดกอต้ังขึ้นเพื่อเปนบริษัทท่ีใหบริการดานเพยทีวี         

(Pay TV) หรือชองสถานีโทรทัศนที่ผูบริโภคตองเสียคาใชจายในการรับชม โดยออกอากาศผานระบบ

ไมโครเวฟและจานดาวเทียม ตอมาในปพ.ศ. 2536 บริษัท ยูทีวี เคเบ้ิล เน็ตเวิรก จํากัด หรือ ‘ยูทีวี’ ได

กอต้ังขึ้นและใหบริการเพยทีวีในลักษณะเดียวกันกับไอบีซีแตมีระบบการออกอากาศท่ีแตกตางกลาวคือ

ไดใชระบบการออกอากาศผานระบบเคเบ้ิลใยแกวนําแสง เมื่อเขาสูป พ.ศ. 2540 ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่สงผลกระทบกับประเทศตางๆ ท่ัวทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยทําให  ไอบีซีและยูทีวีตองหาทางรอด

พนจากภาวะดังกลาว จึงตัดสินใจควบรวมกิจการเพื่อลดคาใชจายโดยสามารถใชทรัพยากรของบริษัท

ในเครือไดอยางเต็มท่ี คือทั้งระบบสัญญาณผานดาวเทียมไทยคมและคลื่นไมโครเวฟ MMDS ของกลุม

ชินวัตร แตภายหลังออกอากาศทางคลื่นระบบไมโครเวฟแบบ MMDS เพียง 2 ชอง คือ นิวส 24 และ      

ช็อปปงแอทโฮมซึ่งสามารถรับชมฟรีผานเสาอากาศรับสัญญาณระบบ MMDS และระบบเคเบิลใยแกว

นําแสงและโคแอกเชียลของเทเลคอมเอเชีย โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541ไอบีซีไดเขาซื้อยูทีวีโดย

วิธีการแลกหุนแลวเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น หรือ ‘UBC’ และออกอากาศ

ภายใตชื่อยูบีซีอยางเปนทางการในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 แตหลังจากนั้นไมนาน กลุมของ

พ .ต .ท .  ทักษิณ ชิน วัตร  ไดขายหุน ท้ังหมดของตนในยูบีซี ให กับเครือ เจริญโภคภัณฑซึ่ งม ี                 

ธนินท เจียรวนนทเปนผูบริหารสูงสุด และเขาไดมอบใหศุภชัย เจียรวนนท ทายาทเปนผูควบคุมดูแล

กิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจดานโทรคมนาคม รวมท้ังโทรทัศน     

 ในยุคแรก ยูบีซี ออกอากาศผานดาวเทียม ไทยคม 1 และ ไดจดทะเบียนเขาอยูในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในชื่อวา UBC ตอมา เดือน พ.ศ. 2549 บริษัทฯไดเลิกการซื้อขายกับตลาด



 
 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เน่ืองจาก MIH (Multichoice International Holding) ผูถือหุนรายยอยได

ขายหุนทั้งหมดใหกับทรู คอรปอเรชั่น จึงทําใหทรูฯ กลายเปนผูถือหุนรายใหญและเปลี่ยนชื่อบริษัทมา

เปน ‘ยูบีซี ทรู’ ภายหลังตอมาในวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ทางยูบีซีไดมีการจัดลําดับชองรายการ

ใหมท้ังหมด และไดทําการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมทั้งเครื่องหมายการคาอีกครั้งหน่ึงจากชื่อ ยูบีซี ทรู 

มาเปน ‘ทรูวิชั่นส’ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเขากับกลุมทรู คอรปอเรชั่น ตามยุทธศาสตร ‘คอนเวอรเจนซ’ หรือ

การหลอมรวมธุรกิจ รวมท้ังมีการปรับผังรายการและเพิ่มเน้ือหา ตลอดจนปรับแพคเกจหรือชุดการขาย

สินคาในรูปของการบริการประเภทตางๆ โดยในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ไดทําการโฆษณาและ

ออกอากาศการเปลี่ยนชื่อรวมทั้งเพิ่มแพคเก็จ ‘ตามสั่ง’ ไดแก HBO Package, Discovery Package, 

Disney Package ฯลฯ  

ปฏิบัติการประสานความรวมมือเพ่ือสรางปฏิบัติการทําสินคาปรากฏหนาจอ   

 ตอมาในเดือนมกราคม ปพ.ศ. 2551 บริษัททรูฯ ต้ังเปาหมายดานธุรกิจไววาภายใน 3 ป

ขางหนาจะทําใหครัวเรือนประมาณ 8 ลานครัวเรือนหรือคิดเปน 50 % ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ

ไทยกลายเปนสมาชิกทรูวิชั่นส ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2552 บริษัทฯจึงเปดตัวสินคาใหมในชื่อ 

‘ทรูวิชั่นสซิม’ หรือเปนสินคาในรูปการบริการใหชมโทรทัศนผานระบบ HDTV รวมท้ัง Set top box รุน

ใหมเพื่อมุงหวังจะขยายฐานผูบริโภค ชองสถานีโทรทัศนเดิมที่ใชชื่อวา ยูบีซี จึงไดเปลี่ยนมาเปน “ทรู” 

ต้ังแตวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนมา      

 นอกจากนั้นบริ ษัท อสมท  จํากัด (มหาชน )  ยังรวมลงนามในสัญญาโดยอนุญาตให

สถานีโทรทัศนทรูวิชั่นสสามารถดําเนินการรับทําการโฆษณาไดชั่วโมงละ 6 นาที เพื่อใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ที่อนุญาตใหกิจการ

โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกสามารถทําการโฆษณาได โดยตกลงที่จะจายเงินชดเชยคาเสียหาย ที่กลุม

บริษัทออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคาปรับอ่ืนๆรวม

เปนเงินกวา 110 ลานบาท และตกลงท่ีจะแบงรายไดคาโฆษณาให 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 บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น (กัมพูชา) จํากัด 

   

     ภาพประกอบ 45 พิธีลงนามอนุญาตใหมีการโฆษณาในสถานทีเคเบิลทีวีระหวาง 

 บริษัทอสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน)    

 ที่มา: http://www.truevisionstv.com. ออนไลน 

จากชุดขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาโครงสรางหลักในดานการสื่อสารมวลชนของประเทศไทย     

มีฝายทุนและภาครัฐวิสาหกิจบางหนวยงานทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนอยูเบ้ืองหลังการทํางานทั้งระบบ 

นอกจากนี้ฝายทุนยังมีการทํางานท่ีเปนเครือขาย และพึ่งพาอาศัยกันและกันเพื่อสรางความอยูรอด

ใหกับธุรกิจของตนดังกรณีของ UBC ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหวางไอบีซีและยูทีวี อยางไรก็ตาม 

เมื่อพิจารณาถึงการทํางานของฝายทุนยังพบวาไดสรางความสัมพันธกับผูมีอํานาจที่กํากับดูแลงานดาน

การสื่อสาร และทํางานภายใตหลักการกระตุนผูบริโภคใหรับ ‘สาร’ อยางตอเนื่องเก่ียวกับการสนับสนุน

ใหมีการซื้อสินคาและบริการ โดยฝายทุนพยายามแสวงหาชองทางการนําเสนอสินคาในทุกรูปแบบโดย

อาศัยสื่อหลักที่สําคัญคือโทรทัศน ฝายทุนสรรหาสินคาและบริการทุกรูปแบบที่เห็นวาจะเกิดโอกาสใน

การสรางความมั่งค่ังและเปนชองทางขยายฐานการบริโภคสินคาและบริการของบริษัทและธุรกิจใน

เครือขาย           

 เรียลลิต้ีโชวอยาง อคาเดมีแฟนเทีย จึงเปนกรณีทางเลือกหนึ่งที่ฝายทุนเล็งเห็นถึงความเปนไป

ไดในการสรางรายไดและผลกําไรมหาศาล ดังนั้นจึงไดพิจารณานํารายการดังกลาวเขามานําเสนอใหกับ

http://www.truevisionstv.com/�


 
 

ผูบริโภคชาวไทย โดยฝายทุนไดพัฒนาความคิดดวยการนํารายการมาผลิตในรูปแบบท่ีเขากับสังคม

ทองถ่ินเพื่อใหกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตและจิตสํานึกของกลุมผูบริโภคเปาหมาย การจะทําใหสินคาและ

บริการเปนท่ียอมรับในหมูผูบริโภค ฝายทุนจําตองมีกระบวนการและกลยุทธที่แยบยลเพื่อใหเขาถึง

ผูบริโภคใหมากที่สุด กลยุทธสําคัญประการหน่ึงที่ฝายทุนนํามาใชผานเรียลลิต้ีโชวคือ  กลยุทธการตลาด

ที่เรียกวา “คอนเวอรเจนซ” (Convergence Marketing) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการตลาดท่ีผสานกลยุทธ

แบบตางๆ ท้ังการหลอมรวมเทคโนโลยีท่ีตางกัน การประสานชองทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคที่มีท้ังแบบด้ังเดิมและแบบสมัยใหม รวมถึงอาจจะมีทั้งภาค

ของการบริโภคแบบด้ังเดิมกับภาคของความสมัยใหมอยูในคนเดียวกัน นั่นคือเปนผูบริโภคท่ีตองการทั้ง

ความสะดวกรวดเร็วของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตขณะเดียวกันก็ยังคงมีหัวใจของความเปน

มนุษยที่แสดงออกตามแรงจูงใจตางๆ  

2. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการของกลไกทุนและสื่อ ภายใตกลยุทธ ‘คอนเวอร

เจนซ’            

 เรียลลิต้ีโชวกรณีของเรียลลิต้ีโชว อคาเดมีแฟนเทเชียนี้ เปนปฏิบัติการที่แสดงใหเห็นวาฝายทุน

นํากลยุทธการตลาดแบบคอนเวอรเจนซมาใชอยางเต็มกําลัง ดังปรากฎในคํากลาวของศุภชัย เจียร

วนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่

อธิบายไววาคอนเวอรเจนซคืกการหลอมรวมเทคโนโลยีใหสอดคลองกับไลฟสไตลหรือการใชชีวิตของ

ผูบริโภค     

    กอนท่ีจะมีการใชกลยุทธ ท่ีเรียกวาคอนเวอรเจนซ น้ัน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน 

ประกอบดวยธุรกิจหลัก 5 สวนไดแก ทรูออนไลน (True Online) ทรูวิชั่นส (True Visions) ทรูมูฟ (True 

Move) ทรูไลฟ (True Life) และ ทรูมันน่ี (True Money) ศุภชัยใหนิยามวา 3 ธุรกิจแรกเปนเพียง

สาธารณูปโภค แต 2 ธุรกิจหลังคือ ส่ิงท่ีหลอหลอมใหเกิดการคอนเวอรเจนซ เพราะองคประกอบท่ีสําคัญ

ของคอนเวอรเจนซ คือ คอนเทนท (Content) และแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะตอง

ทําใหเกิดการหลอมรวมเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับไลฟสไตลหรือวิถีชีวิต และการใชงานของผูบริโภค 

(ศุภชัย เจียรวนนท. 2551: 76)       

 



 
 

บทบาทของทรูวิชั่นสในการเปนท้ังคอนเทนทและแอพพลิเคชั่นในรูปแบบเคเบ้ิลทีวีหรือ

เพยทีวี หรือโทรทัศนที่ผูรับชมเสียคาใชจายในการรับชม คือเหตุผลที่ทําให ทรูวิชั่นสกลายเปน

สวนประกอบที่สําคัญในการสรางความสมจริงใหกับกลยุทธคอนเวอรเจนซของทรูคอรปไดมาก

ที่สุด เพราะกลายเปนตัวเชื่อมที่หลอมรวมทุกบริการของทรูคอรปใหเขาถึงและเห็นถึงประโยชน

ชัดเจนในสายตาของผูบริโภค เหนือสิ่งอ่ืนใด ตามสถิตระบุไววา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีคน

สวนใหญใชเวลากับการชมโทรทัศนมากเปนอันดับตนๆ ดังนั้นชองทางที่ทรูวิชั่นสมีอยูจึง

กลายเปนขุมทรัพยคอนเวอรเจนซที่สรางโอกาสในการคิดกิจกรรมหรือรูปแบบการตลาดใหกับ

ฝายทุนอยางทรูคอรปอเรชั่นไดอยางไรขีดจํากัด 

‘คอนเวอรเจนซ’ : ปฏิบัติการหลอมรวมสินคาและบริการเพ่ือสรางชุมชนผูบริโภค 

 หลักการสําคัญของกลยุทธคอนเวอรเจนซ คือ การทําใหผูบริโภคสามารถบริโภคไลฟสไตลได

โดยไมจํากัด แพลตฟอรม (platform) หรือเทคโนโลยี องคประกอบท่ีสําคัญของกลยุทธคอนเวอรเจนซ มี 

4 ประการไดแก 1. content (เน้ือหา) 2. community (การสรางชุมชน) 3. communicator (การสื่อสาร) 

และ 4. commerce (การแลกเปลี่ยนใหเปนมูลคา) ในทัศนะของศุภชัย เจียรวนนท เห็นวา ทรูวิชั่นสเปน

ธุรกิจที่ตอบสนองในเรื่อง ‘คอนเทนท’ อยางชัดเจน เนื่องจากมีความหลากหลายของเนื้อหาในชองสถานี 

ทั้งคอนเทนทท่ีเปนสาระและความบันเทิง สวนกรณีเรียลลิต้ีโชวอคาเดมีแฟนเทเชีย เปนกรณีท่ีศุภชัยเห็น

วา เปนกรณีพิเศษ เนื่องจากตอบสนองในเรื่องคอมมูนิต้ี หรือการสราง “ชุมชนผูบริโภค” ใหเกิดขึ้น 

นอกจากนั้นในประเด็นเรื่องของคอมมูนิเคเตอร หรือการสื่อสาร เรียลลิต้ีโชวดังกลาวเปนตัวชวยใหการ

สื่อสารมีความหลากหลาย เปนการสื่อสารแบบมัลติมีเดียไดท้ังภาพ เสียง เว็บไซด บลอก ในรูปแบบที่ได

แสดงความเปนตัวของตัวเองไดมากขึ้น องคประกอบประการสุดทายในดานคอมเมิรซ หรือการทําใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเปนมูลคา ซึ่งกรณีของอคาเดมีแฟนเทเชีย แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการสรางมูลคาให

เกิดข้ึนกับสินคาและบริการท่ีเก่ียวของเกือบทุกประเภท 4 องคประกอบขางตนคือสิ่งที่คนตองการใน

ระบบสังคม ศุภชัย ยังไดอธิบายไวเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธเพื่อใหเกิดความสําเร็จกรณีรายการอคา

เดมี แฟนเทเชียไววา  

เอเอฟเปนโชวท่ีมีรูปแบบใหคนดู ‘โหวต’ หรือใหคะแนนความนิยมของนักลาฝนแตละคนจบเมื่อโชว

จบ แตพอทรูทําคอนเวอรเจนซ หรือความสามารถในการทําใหผูชมบริโภคไลฟสไตล หรือ เวิรคสไตล ของ

ตัวเองไดสะดวกสบายและมีความสมบูรณมากข้ึน มิใชเพียงการนําสินคามารวมกันแลวขาย เพราะ

ผูบริโภคไมไดสนใจวาเปนเทคโนโลยีหรือแพลตฟอรมไหน แตเขาสนใจวาจะสามารถบริโภคไลฟสไตลได



 
 

งายขึ้น สะดวกขึ้นหรือไม สวนหนาท่ีของบริษัทฯตองเปนคนหลอหลอมแพลตฟอรมและเทคโนโลยีตางๆ

มานําเสนอใหผูบริโภคไดบริโภคงายขึ้น สะดวกข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชนกรณีของรายการเอ

เอฟ ตองสามารถตอบสนองความตองการผูชมใหสามารถเติมเต็มไลฟสไตลไดครบถวนท้ัง “ดู โหลด 

โหวต แชท ซื้อ” ทําไดท้ังหมด พวกน้ีถาคิดเฉพาะ ‘สแตนอะโลน’ ทรูวิชั่นสทําไมได ทรูฯ ออกอากาศได

อยางเดียว แตดู โหวต โหลด แชท ซื้อ เปนคอนเวอรเจนซ หมายถึง คน คนเดียวกันแตทําไดมากกวา หรือ

เทากับตอบสนองลูกคาไดมากกวาเดิมน่ีคือ คอนเวอรเจนซ (ศุภชัย เจียรวนนท. 2008 : 78)   

นอกจากใหคําจํากัดความของกลยุทธทางการคาที่ เรียกวาคอนเวอรเจนซแลว ศุภชัย           

เจียรวนนท ยังแสดงทัศนะไวเก่ียวกับความสําเร็จของกลไกของทุนที่นํารูปแบบการตลาดแบบคอนเวอร

เจนซหรือการผสานกลยุทธแบบตางๆ ท้ังการหลอมรวมเทคโนโลยีที่ตางกัน การประสานชองทาง

การตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยใหพิจารณากรณีการนําเรียลลิต้ี

โชวอคาเดมี แฟนเทเชียมาใช ดังน้ี    

เอเอฟ ไมไดเปนเพียงแคโชว แตเปนส่ิงท่ีผูบริโภคมีสวนรวมไดมากกวาและสามารถเติมเต็ม เอ็นจอย

หรือสนุกกับการบริโภคไดมากกวา ไลฟสไตลท่ีผูบริโภครุนใหมตองการ ไมใชแคน่ังแลวดูโชวเพียงอยาง

เดียว แตตองการ ‘อินเตอรแอคทีฟ’ หรือเปนคนกําหนดได ตรงน้ีกลายเปนจุดท่ีทรูเร่ิมขยายผล ทําอยางไร

ใหผูชมทําส่ิงท่ีตองการไดมากกวาเดิมแทนท่ีจะดูรายการแลวจบลงแคการโหวต จากการ ‘ดู’ ไมใชแคทีวี 

แตดูผานอินเทอรเนต มือถือ หรือฟงวิทยุก็ได ทําให ‘คอนเทนท’ ท่ีผูชมตองการ Cross Platform ได เขา

ถึงไลฟสไตลและส่ิงท่ีผูชมตองการบริโภค เอเอฟกลายเปนตัวกระตุนและ ‘ตัวแสดง’ ท่ีดีมาก ทําไดและ

สนุกขึ้น สวนผูบริโภคก็สนุกและไดเติมเต็มมากข้ึน  ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา

มากกวาลิขสิทธิ์เดิมจากประเทศแมแบบ โดยรายการเดียวกันน้ีในประเทศเม็กซิโกไมสามารถชมรายการ

บนอินเทอรเนตและมือถือได รวมไปถึงการ “แชท” หรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นก็ไมสามารถทําได

เชนเดียวกัน เพราะตองอาศัยโอปะเรเตอร 4-5 รายจึงจะสามารถทําใหเกิดขึ้นได (ศุภชัย เจียรวนนท. 

2008 : 78) 

ทรูวิชั่นสอินทิเกรทหรือนํากลยุทธคอนเวอเจนซมาใชต้ังแตกลางปพ.ศ. 2549 โดยเริ่มเห็นภาพ

ชัดเจนตอนบันเด้ิลทรูไลฟ ฟรีวิว ที่เปนแพ็คเกจบันเด้ิลที่ประสบความสําเร็จ ปจจุบันมีประชากร 4.5 

แสนครัวเรือนท่ีใชทรูไลฟ ฟรีวิว จากสมาชิกรวมประมาณ 1 ลานครัวเรือน บริษัททรูฯ ประสบ

ความสําเร็จกับผูบริโภคกลุมดังกลาววัดเปนสัดสวนได 25% ของทรูไลฟ ฟรีวิว ภายหลังอัพเกรดเปน

แพ็คเกจที่สูงขึ้นเรียกวาทรูเริ่มจาก Cross Sale หลังจากนั้นก็เปนการ Up Sale ซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

แลวก็เปนกลุมลูกคาที่ Churn Rate คอนขางตํ่า มิใชผูบริโภคท่ีสนใจเฉพาะโปรโมชั่น แตเปนกลุมที่มอง



 
 

เรื่องผลประโยชนโดยรวมเปนหลัก โดยคํานึงถึงไดสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิต เมื่อทรูทําใหไดก็จะเกิดความรูสึก

ภักดีและเปนลูกคาตลอดไป นี่คือกลยุทธการตลาดท่ีทรูทําขึ้นมาใหม เปนสิ่งที่ชวยในการ Up Sale, 

Cross Sale และ Retain ลูกคาไดดี สมัยที่ทรูยังเปนเทเลคอมเอเชียนั้น ทรูวางจุดยืนของตนไววาเปน

ธุรกิจดานสาธารณูปโภค เมื่อลูกคาตองการระบบสื่อสารก็มาหาเพื่อใหบริษัทติดต้ัง แลวจบการขาย 

ดังนั้นคําวา ผูใหสาธารณูปโภคมีความสามารถเพียงเชื่อมตอ แตถาจะเพิ่มมูลคาธุรกิจตองตอบสนอง 

‘ไลฟสไตล’ ถาไมสามารถตอบสนองในสิ่งนี้ไดก็เปนเพียงแคผูใหสาธารณูปโภคเทานั้น ขายไดเพียงแค

โทรศัพทเดือนละ 300 บาท เชาอินเทอรเนตเดือนละ 500 บาท ก็จบการขาย แตความจริงแลวบริษัท

สามารถใหผูบริโภคไดมากกวาสิ่งที่กลาวมาน้ัน       

 ขอมูลเบ้ืองตนจากฝายทุนทําใหผูวิจัยวิเคราะหไดวา ความหมายของการตลาดในดานของ  

ฝายทุน คือ การเพิ่มมูลคา การสรางอินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมก็ตองเปนไปเพื่อเพิ่มมูลคา มิฉะน้ันสําหรับ

ฝายทุนแลวนวัตกรรมดังกลาวจะเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน หรือเปนเพียงแคความคิดฝน สิ่งที่ฝายทุนอยาง

บริษัททรูฯ มีจินตนาการกับสังคมไทยคือ ‘การเพิ่มมูลคาในชีวิตประจําวันของผูบริโภค’ หรืออีกนัยหนึ่ง

คือการเพิ่มการบริโภคใหกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตของผูคนโดยผานการเพิ่มมูลคาของเครื่องมือที่ใช

เชื่อมตอสื่อสาร และผานความเชื่อวาในพื้นที่ประเทศไทย บริษัททรู คอรป เรชั่นเปนตัวแทนของฝายทุน  

ที่มีความสามารถและเปนมิตรที่ชวยเพิ่มมูลคาใหผูบริโภคอยางถาวร   

การสื่อสารคอนเวอรเจนซ : ปฏิบัติการเพ่ิมจํานวนผูบริโภคอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  

 การขายสินคาและบริการในประเทศไทยน้ัน ฝายทุนจําเปนตองวิเคราะหและทําความเขาใจ

กลุมผูบริโภความีลักษณะและความตองการอยางไร สําหรับผูบริโภคระดับมวลชนในประเทศไทย    

สวนใหญนั้นมีรากฐานทางสังคมและภูมิลําเนาเดิมจากจังหวัดในชนบท บริษัททรูฯ จึงวางแผนในการ

สื่อสารโดยใชวิธีการสื่อดวยภาพยนตรโฆษณาที่นํานักแสดงผูที่คนไทยสวนใหญรูจัก อาทิ หม่ํา จกมก 

นักแสดงตลกที่มีชื่อเสียง มาเปนตัวแสดงในสื่อภาพยนตรเพื่อสื่อสารและใหเขาถึงชาวบานที่อาศัยใน

ทองถ่ิน โดยเลือกโฆษณากับกลุมธุรกิจ ’ทรูมูฟ’ หรือกลุมสินคาที่เก่ียวของกับสัญญาณโทรศัพท 

เนื่องจากเปนสินคาและบริการที่ผูคนในสังคมชนบทรูจักและเขาใจ ศุภชัยใหทัศนะวา “อะไรท่ีชาวบาน

รูสึกใกลตัวเร็วสุดจะทําใหเขาใจสิ่งที่เหลือไดดีที่สุด ถาเลือกโฆษณาโดยใชทรูวิชั่นสเปนตัวหลัก ก็จะทํา

ใหผูคนรับรูเพียงแค 18-19 ลานครัวเรือน แตเมื่อใชทรูมูฟทําใหคนเขาใจทั้งประเทศ เริ่มจากแนะนํา ผา

นทรูมูฟและขยายไปจนครบ มีท้ังทรูวิชั่นส ทรูมันน่ี ทําใหทุกคนรูจักและเขาใจดวยคําพูดงายๆวา      

“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

ทําใหคนระดับมวลชนสนใจมาชมและฟงรายการตางๆท่ีมาจากตางประเทศดวยภาษาอังกฤษหรือ

ตางชาติในชวงแรกยอมเปนสิ่งท่ีผูบริโภคสวนใหญของประเทศไมยอมรับ บริษัททรูฯ ศึกษาและทําความ

เขาใจในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางดี จึงวางแผนการคาของตนไปทีละขั้น โดยมีเปาหมายของ

บริษัทฯ คือการปรับสัดสวนของเน้ือหารายการ ที่จากเดิมทรูวิชั่นสมีสัดสวนคอนเทนทหรือเนื้อหาของ

รายการโทรทัศนจากตางประเทศกับในประเทศเปรียบเทียบเปนสัดสวนเทากับ 80 ตอ 20 ดังนั้นจึง

วางแผนปรับใหโลคอลคอนเทนทหรือเนื้อหาในประเทศเพิ่มเปน 50% ภายในระยะเวลา 2 ป  

 การหาคอนเทนทใชวิธีรวมงานกับ ‘พารตเนอร’ หรือบริษัทรวมผลิตมากขึ้น ในปพ.ศ. 2552      

ทรูวิชั่นสสรางคอนเทนทที่หลากหลายขึ้นกวาเดิม เนื่องจากทางบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)          

ผานกฎหมายดานโฆษณาใหสถานีโทรทัศนเคเบ้ิล สามารถโฆษณาไดแมจะในสัดสวนที่นอยกวาฟรีทีวี 

การโฆษณาจะชวยใหบริษัท ทรูฯ สามารถพัฒนาโลคอลคอนเทนทในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทําใหผูพัฒนาคอนเทนสมีโอกาสหาสปอนเซอรหรือผูสนับสนุนไดงายขึ้น จากเดิมที่บริษัททรูฯ

ตองซื้อรายการเขามาฉาย โดยมีเงื่อนไขวาถาไมซื้อก็จะไมทํา เมื่อมีกฎหมายอนุญาตการโฆษณาทําให

ผูผลิตรายการสามารถหาสปอนเซอรได และเริ่มเห็นชองทางทํากําไรมากขึ้นเน่ืองจากอยางนอยคน

โฆษณาก็ตองมองหาการเจาะตลาดเฉพาะ เชน สินคาประเภทโอท็อปไมมีงบโฆษณาทางชองสถานีฟรี

ทีวีเนื่องจากตนทุนสูง หรือตลาดบนหรือตลาดท่ีมีผูบริโภคมีแรงซื้อคอนขางมากเชน สินคาประเภท

รถยนตที่มีราคาสูงก็ยอมมีความแตกตาง สถานีโทรทัศนเคเบ้ิลเปนตลาดนีช (niche) หรือตลาดที่สนอง

ความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุมจึงสามารถทําเซ็กเมนต หรือแยกเปนสวนชัดเจนใหเปรียบเทียบได  

ปฏิบัติการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมผานสื่อ : ปฏิบัติสรางชุมชนบริโภคนิยมถาวร       

 นอกเหนือจากการใชกลยุทธการขายสินคาใหเขาถึงผูบริโภค โดยทําความเขาใจกับสังคม

วัฒนธรรมและภูมิหลังของผูบริโภคแลว ฝายทุนยังไดมีกลไกในการสรางใหเกิดการบริโภคอยางถาวร 

ดวยการสรางชุมชนการบริโภค ซึ่งเปนหนึ่งใน 4 ของหลักการคาภายใตกลยุทธคอนเวอเจนซ ท่ีตองสราง

สิ่งที่เรียกวา ‘คอมมูนิต้ี’ (community) สําหรับกรณีของบริษัททรูฯ ไดนําเสนอกลยุทธการขายที่แฝงมาใน



 
 

รูปของการใหการศึกษา หรือการทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชน ในโครงการ ที่มีชื่อวา ‘ปลูกปญญา’ 

ฝายทุนอยางทรูวิชั่นสเสนอโครงการน้ีโดยใชกระบวนการของคอนเวอรเจนซผานเขาสูผูบริโภคที่เปน

เยาวชน ดวยการจัดกิจกรรมผานการติดต้ังจานรับสัญญานจากทรูวิชั่นส โดยแทรกแนวคิดซึ่งมีฐานจาก

จินตนาการของฝายทุนเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเรียนรูเรื่องการบริโภคต้ังแตในโรงเรียน   

 ฝายทุนมองวาแมครูจะเปนกลไกสําคัญในโครงการปลูกปญญา อยางไรก็ตามทางบริษัททรูฯ

ตองการนําเรื่องคอนเวอรเจนซมาใชในการตอยอด โดยมีแนวคิดพื้นฐานวา “ถารอพัฒนาครูคงตองใช

เวลาเปน 10 ป แตถาใหเครื่องมือครูในการเขาถึงแหลงแลกเปลี่ยนและเรียนรูวิธีการสอน การพัฒนาก็

จะรนระยะเวลาลง”  ฝายทุนอยางบริษัททรูฯ ไดอธิบายวา แนวคิดของโครงการปลูกปญญานี้คือความ

สวยงามของเทคโนโลยีและคอนเวอรเจนซ ที่ทําใหคอมมูนิต้ีมีความเขมแข็งขึ้น มิฉะนั้นไมอาจจะสราง

มูลคาเพิ่มได การศึกษาในทัศนะของทรูมองวา ถาไมเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะมีลักษณะเดิมๆคือ 

โรงเรียนขออินเทอรเนตมาก็ติดต้ังใหแลวจบ แตการติดต้ัง ทรูวิชั่นส แตกตางออกไปคือทําใหเด็ก

สามารถชมรายการท่ีมีสาระความรู ไดแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ไดพบ จากสารคดีที่ไกลเกินตัว ก็สามารถ

หาวิดีโอคลิปจากท่ีอ่ืนๆมาชมได คอนเวอรเจนซทําใหเรื่องไกลตัวกลายเปนใกลมากขึ้น และเปนแรง

บันดาลใจไดวาโครงการท่ีเห็นเกิดไดอยางไร กลายเปนการเรียนรู คอนเวอรเจนซจึงเปนสิ่งที่ชวย

การศึกษาและชุมชน         

 เมื่อวิเคราะหขอมูลในประเด็นเรื่องการใชกลยุทธคอนเวอรเจนซของฝายทุน ผานรูปแบบ

กิจกรรมที่หลากหลายน้ัน ผูวิจัยพบวาแทจริงแลว กลยุทธตางๆที่ฝายทุนสรางสรรคและนําเสนอสูสังคม 

ลวนอยูภายใตจินตนาการของทุน ในการกระตุนใหผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงในระดับเยาวชนใน

ทุกภาคสวนของประเทศไทยใหเกิดความตองการบริโภคสินคาอยางตอเน่ือง โดยฝายทุนแสดงออกในรูป

ของมิตรภาพท่ีมีความเอ้ือเฝอตอผูบริโภคใหเกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินคาและบริการทุก

รูปแบบ รวมไปถึงปลูกฝงความรูสึกภักดีกับตราสินคาและผูผลิต จนนําไปสูการสรางชุมชนบริโภคนิยมที่

ไมมีวันสิ้นสุด 

3. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการ “ดังขามโลก” กับการสรางกระแสบริโภคนิยมใน

ประเทศไทย          

 ดังที่ผู วิจัยไดกลาวกอนหนานี้แลววา อคาเดมี แฟนเทเชียหรือ ปฏิบัติการลาฝนนั้น เปน

ปฏิบัติการที่เกิดจากความพยายามของฝายทุนในการสรรหา ‘คอนเทนท’ หรือเนื้อหาในรูปแบบความ

บันเทิงที่สอดรับกับความตองการของผูบริโภคชาวไทย โดยมีเปาหมายเบ้ืองหลังปฏิบัติการคือ การนํา



 
 

เนื้อหามาใชสนับสนุนการขายสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ดังน้ันกอนที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว 

ฝายทุนจึงตองสรรหาเนื้อหาที่สามารถสรางกระแสบริโภคนิยมที่ทรงพลัง อคาเดมี แฟนเทเชียจึงเปน

ตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับบริบทของฝายทุน      

 เศรษฐพร กนิษฐานนท ผูจัดการอาวุโสฝายรายการของบมจ. ทรูวิชั่นส อธิบายถึงความเปนมา

ในการนําเรียลลิต้ีโชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียเขามาผลิตและออกอากาศในประเทศไทยวา 

ยอนไปประมาณ พ.ศ. 2543 ทางบริษัททรูวิชั่น หรือยูบีซีในอดีตซื้อรายการจากตางประเทศมาเปน

จํานวนมาก มีรายการที่เปน ‘platform’ หรือรูปแบบเรียลลิต้ีอยูแลว ในจํานวนนั้นมีรายการเรียลลิต้ีโชวท่ี

มีชื่อเสียง เชน ‘Survivor’และ ‘Amazing Race’ ทางฝายจัดหารายการของบริษัทฯ จึงมีความคิดวา

นาจะผลิตรายการลักษณะท่ีนาจะประสบความสําเร็จอยางในตางประเทศ แตควรตองหาจุดตางในการ

ผลิต เชนตองผลิตรายการในลักษณะที่เปน ‘local production’ หรือ การผลิตเนื้อหาและจัดทําโดยคน

ทองถ่ิน ดวยเหตุผลสองประการคือ 1) ทางบริษัททรูวิชั่นส คิดวาบริษัททรูฯกับ ‘viewer’ หรือผูชมใน

ประเทศไทยยังไมมีความเชื่อมโยงตอกัน เพราะกอนหนานี้ทางบริษัทนําเสนอแตรายการจาก

ตางประเทศเสียเปนสวนใหญ 2) การผลิตรายการรูปแบบใหมจะเปน ‘strategic’ หรือกลยุทธของบริษัท 

เพราะในการออกอากาศรายการทางโทรทัศนนั้นจะมีชวงที่เรียกวา ‘low season’ คือชวงฤดูกาลที่ผูชม

ชมรายการนอยซึ่งเปนชวงท่ีการออกอากาศฟุตบอลพรีเมียร ลีคจบลง ประมาณเดือนมิถุนายน 

กรกฎาคม และสิงหาคมของทุกปจะมีชวงที่เรียกวา “turn” หรือชวงที่จํานวนลูกคาหรือผูชมเคเบิลทีวีกับ

บริษัท ทรูฯ หมุนออกไปเปนจํานวนมาก         

 ทางบริษัทฯ จําเปนตองหารายการมาทดแทนเพื่อไมใหลูกคา ‘ไหล’ ออกหรือหลุดจากวงจรการ

บริโภคของชองสถานี ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวทางบริษัทฯ ไดดําเนินการตัดสินใจเลือกรายการอยู

หลายรายการ ใชเวลาเฟนหาประมาณ 1-2 ป รายการเรียลลิต้ีโชวท่ีมีชื่อเสียงในชวงเวลานั้นไดแก 

‘American Idol’, ‘Big Brother’ และรายการอ่ืนๆในประเทศแถบยุโรปอีกหลายรายการ ฯลฯ แตละ

รายการ แตละ ‘format’ หรือรูปแบบตางก็มี ‘bible’ หรือขอกําหนดและขอจํากัดของแตละรายการ        

ทรูวิชั่นสเองมี ‘supplier’ หรือผูรับจางและจัดหารายการที่ประเทศมาเลเซียมาเสนอรายการชื่อ          

‘La Academia’ ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศเม็กซิโก โดยทางผูจัดหารายการอธิบายวารายการนี้กําลัง

ไดรับความนิยมมากในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตในชองสถานีโทรทัศนเคเบิลของมาเลเซีย รายการ

ดังกลาวนี้ยังออกอากาศที่ประเทศอินโดนีเซียและประสบความสําเร็จอยางมากดวยเชนเดียวกัน โดย

ไดรับ ‘เรตต้ิง’ หรือคะแนนนิยมจากการรับชมสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง ดังปรากฏตามเอกสารขาววา 



 
 

รายการ La Academia เรียลลิต้ีโชวท่ีเกิดจากการสรางสรรคของ TV AZTECA หนึ่งในสถานีโทรทัศนที่

ใหญท่ีสุดของเม็กซิโก 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 นับเปนรายการเรียลลิต้ีโชวรายการแรกของประเทศมาเลเซีย และเปน

ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีซื้อลิขสิทธิ์นี้มา โดยออกอากาศเมื่อปพ.ศ. 2546 กอนเมืองไทย 

1 ป            

 ในชวงเวลาดังกลาว อคาเดมี แฟนเทเชียประสบความสําเร็จอยางมากในประเทศมาเลเซีย

เชนเดียวกับ Akademi Fantasi Indosiar ของอินโดนีเซีย ซึ่งโดงดังไมแพกัน นักลาฝน หรือผูแขงขันใน

รายการเมื่อออกจากรายการก็ประสบความสําเร็จและมีผลงานเพลงอยางตอเนื่องถึง 7 อัลบ้ัม ภายใต

สังกัดโซน่ีมิวสิค  สวนกรณีรายการ La Academia USA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่งเริ่มออกอากาศ

เมื่อปพ.ศ. 2548 เปนซีซั่นหรือฤดูกาลแรก มีกลยุทธการตลาดที่สําคัญ คือ ผูสมัครจะตองมีเชื้อสายหรือ

พูดภาษาสเปนไดเทาน้ัน เพื่อดึงดูดผูชมที่พูดภาษาสเปนไดในอเมริกาใหเพิ่มจํานวนมากขึ้น ผูสมัครกวา 

5,000 คนถูกคัดเหลือเพียง 30 คน และสงไปฝกอยางเขมขนท่ีประเทศเม็กซิโก 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 ปจจัยหน่ึงท่ีทําให Academy Fantasia ประสบ

ความสําเร็จไดนั้น คือ ระยะเวลาการออกอากาศท่ีออกอากาศถึง 24 ชม. เหมือนกับ La Academia แต

ที่เม็กซิโกเขมขนกวาไทยมากนัก ดวยการออกอากาศถึง 2 ชองดวยมุมกลองที่แตกตางกัน ขณะที่

ประเทศอ่ืนๆ ไมไดมี ‘Key Concept’ หรือแนวคิดหลักเปนเรียลลิต้ีโชว 24 ชม. โดยมาเลเซีย ออกอากาศ

ทางเพยทีวีหรือทีวีดาวเทียม และอินโดนีเซีย ออกอากาศทางฟรีทีวีเปนตน 
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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            

http://www.tvazteca.com/la-academia-bicentenario.ออนไลน์�


 
 

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 

จากภาพประกอบแสดงใหเห็นถึงกลไกในปฏิบัติการลาฝนที่แสดงใหเห็นถึงปฏิบัติการของ

ระบอบทุนนิยมที่แผขยายอิทธิพลไปยังทั่วโลก โดยปฏิบัติการดังกลาวมีกระบวนการในการลอกแบบ 

และดัดแปลงสินคาจากตนแบบแตคงไวซึ่งรูปแบบและขอกําหนดเดิมของรายการ นอกจากนี้ยังมีการ

สรางวาทกรรมใหกับปฏิบัติการดังกลาววาวา เปนปฏิบัติการ “ดังขามโลก” เพื่อเปนกลไกสําคัญในการ

สรางกระแสบริโภคนิยมตอไปยังประเทศตางๆ กลไกสําคัญของการสรางกระแสบริโภคนิยมใหประสบ

ความสําเร็จนั้นตองคํานึงถึง ความแตกตางทางวัฒนธรรม ตลอดจนการวางแผนกลยุทธใหมีความ

สอดคลองในแตละประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปทําการผลิต อาทิ ในประเทศอังกฤษใหความสําคัญกับรายการ

ดังกลาวมาก มีการจัดต้ัง Fame Factory Bursary ซึ่งเปนกองทุนท่ีนํารายไดจากการโหวตของผูชม 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

รายการนี้เปนเพราะรูปแบบของรายการท่ีมีการวาง ‘สเต็ป’ หรือขั้นตอนใหเขมขนเหมือนการดูละคร อีก

ทั้งคนดูไดรับทั้งความเพลิดเพลินจากดนตรี ไดชื่นชม เฝาติดตามพัฒนาการของคนที่ตนเองชื่นชอบ 

พรอมๆ กันนั้นยังไดความรูจาก ‘เทรนเนอร’ หรือผูฝกสอนนักลาฝนอีกดวย (อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย, 

2549 : ออนไลน)         

 เมื่อปรากฏการณความสําเร็จจากท่ัวโลกเผยแพรออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมเชนนั้น ทางบริษัท 

ทรูวิชั่นสจึงเริ่มสนใจเรียลลิต้ีโชวดังกลาว เนื่องจากเปนรูปแบบที่ผสมผสานกัน อีกประการหนึ่ง           

ถารายการดังกลาวสามารถประสบความสําเร็จในประเทศมุสลิมได ก็นาจะปรับเขากับวัฒนธรรมของ

ไทยได เน่ืองจากประเทศไทยอยูในภูมิภาคนี้เชนเดียวกัน ผูคนนาจะมีความรูสึกคลายกัน ถาทํารายการ

ลักษณะเดียวกันก็นาจะประสบความสําเร็จและดวยเงื่อนไขทางธุรกิจและรายการ ทางฝายจัดการของ

http://www.terra.com/laacademia.ออนไลน์�
http://www.truevisionstv.com/�


 
 

บริษัททรูวิชั่นสจึงไดเลือกรายการอคาเดมี แฟนเทียเขามาผลิตในประเทศไทยโดยเห็นวามีสิ่งหนึ่งที่

ประเทศไทยสามารถมากกวาของมาเลเซียและอินโดนีเซียคือ ริเริ่มการ ‘broadcast’ หรือการออกอากาศ 

24 ชั่วโมง โดยเรียกวา ‘Live’ 24 ชั่วโมงในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมี ‘Hi-light’ หรือชวงพิเศษ     

วันละชั่วโมงเทานั้น ซึ่งการออกอากาศ 24 ชั่วโมงนี้เองคือจุดแข็งของรายการและเปนจุดตางจากรายการ

อ่ืนซึ่งไมมีโทรทัศนชองไหนในประเทศสามารถทําได ทรูวิชั่นสจึงไดเริ่มทดลองทําปแรกโดยที่ทุกคนยังไม

รูและไมแนใจวาสิ่งที่ทําอยูนี้คืออะไร ยังไมรูวาผูชมจะเปนใคร       

 จุดแข็งของรายการอีกประการหนึ่งของเรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชีย คือการเปลี่ยนมุมมอง

ของการตัดสินโดยใหผูชมเปนผูมีอํานาจในการตัดสิน โดยตัดสินจากความชื่นชอบเพียงอยางเดียว และ

ไมมีใครมีอํานาจเหนือผูชม จึงทําใหเกิดปรากฏการณใหม ที่ตางไปจากกฎเกณฑในอดีต กลาวคือ ปกติ

การแขงขันทุกประเภท กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีอํานาจในการตัดสิน แตสําหรับอคาเดมี แฟนเทเชีย 

‘โยนอํานาจใหผูชม’ จึงเปนสิ่งใหมโดยท่ีใชการโหวตดวย SMS (Short Message Sending) การสื่อสาร

รูปแบบน้ีไมใชสิ่งใหม เปนสิ่งที่กระทํามากอนแลวกับผูชมในโลกของการทํารายการแสดงทางโทรทัศน 

เมื่อในอดีตมีการเขียนจดหมาย รายการใหผูชมสงไปรษณียบัตร หรือสามารถโทรศัพทเขามาในรายการ

ได ในปจจุบันรูปแบบเปลี่ยนไป โดยใชเทคโนโลยีใหม เปนการใชสื่อที่มี ‘interactive’ หรือปฏิสัมพันธ

ระหวางกัน กลาวคือ เมื่อผูชมสงขอความมาทางรายการ ขอความดังกลาวนั้นจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ

โทรทัศนในทันที โมเดลความคิดเปนเรื่องเกา เพียงแตใชเทคโนโลยีเขามาชวยทําใหไมตองมายืนอาน

ขอความจากไปรษณียบัตรหรือจดหมายที่สงเขามาในรายการ     

 เมื่อเริ่มผลิตรายการ ทางผูผลิตเกิดสิ่งท่ีนาสนใจประการหน่ึง คือ ทางเจาของลิขสิทธประเทศ

เม็กซิโกกลาวไวตาม ‘ไบเบิล’ หรือขอมูลตนแบบวา ในชวงสัปดาหแรกของการออกอากาศยังจะไมเกิด

อะไรข้ึน แตเมื่อผานไปถึงสัปดาหที่ 3 จะเริ่ม ‘springboard’ หรือมีขั้นของการกระโดดที่ผูชมจะสนใจ

รายการอยางมาก พอสัปดาหที่ 4-5 ขอใหทางบริษัททรูฯเตรียมหาสตูดิโอถายทํารายการท่ีใหญขึ้น

สําหรับการจัดคอนเสิรตทายๆ เพราะคนจะเขาชมเปนจํานวนมาก สิ่งตางๆเหลานี้เปน ‘แพทเทิรน’ หรือ

รูปแบบที่ทางเม็กซิโกอธิบายไวแตตน ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น จะไดเห็นปฏิกิริยา (reaction) ของคนดู จะมี

ทั้งคนมายืนรองไห มายืนรอสงเด็ก ฯลฯ ทางเม็กซิโกไดบอกเลาประสบการณในการทําเรียลลิต้ีใหทาง

บริษัททรูฯทราบ เศรษฐพรอธิบายวา ในตอนแรกทางทีมผูผลิตมีความไมแนใจ และยังมิไดเชื่อคําบอก

เลาจากผูขายลิขสิทธ เพราะคิดวาเม็กซิโกเปนประเทศที่ผูคน ‘emotion’ หรือมีภาวการณดําเนินชีวิต     

ที่เต็มไปดวยอารมณอยางมาก ซึ่งตางกับคนไทยที่คอนขางเก็บความรูสึกเกง ในตอนแรกทางทีมงาน



 
 

คาดวาจะคอนเสิรตจะถูกจัดขึ้นในขนาดเล็ก ดังน้ันการสราง ‘โชว’ หรือการแสดงครั้งแรก ทางบริษัททรูฯ

จึงจางผูชมจํานวน 200 คน โดยจายเงินเปนคาจางที่มาน่ังชม ผลปรากฏวาเมื่อถึงวันที่มีการแสดง

คอนเสิรตผูชมที่ทางบริษัทเตรียมไวตองเดินทางกลับบานเนื่องจากมีผูชมจริงจากทางบานที่ติดตาม

รายการเดินทางมาชมเปน 100 คนเพิ่มจาก 200 ที่ไดจางไว     

 ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหแสดงความนิยมในรายการที่ผูชมหรือผูบริโภคมีใหกับเรียลลิต้ี

โชว ตอมาในสัปดาหท่ีสองทางบริษัททรูฯ ไดทําการสํารวจกระแสความนิยม และพบวามีผูชมรับชม

รายการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทางเจาของลิขสิทธจากประเทศเม็กซิโกไดใหคําแนะนํากับบริษัททรูฯวา 

ใหคอยชมและจะพบวาเมื่อถึงชวงเวลาที่มีคลาสสอนรองเพลงจะมีผูชมรองตาม และในคลาสเตนก็จะมี

ผูชมลุกขึ้นเตนตาม ทางทรูฯก็ยังไมแนใจกับปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นตามที่เม็กซิโกทํานาย จึงต้ังคําถาม

กลับไปวาจะมีผูชมหรือเมื่อออกอากาศ 24 ชั่วโมง เม็กซิโกยืนยันวา คนเมื่อกลับมาถึงบานก็จะเปดดู 5 

นาที 10 นาที ก็จะติดตามชม ผลปรากฏวาทุกอยางเกิดขึ้นตามที่ทางเม็กซิกอธิบายไวทุกขั้นตอน ทําให

พอสรุปไดวา “ลึกๆแลวคนเรานั้นเหมือนกันทั้งโลก  ความรูสึกหรือ emotion ของคนเหมือนกัน ตราบใด

ที่เรารูสึกวามีคนคนหน่ึงเปนพวกเรา หรือเปนตัวแทนของเราก็จะติดตามดู”    

 หลังจากรายการออกอากาศก็มีผูคนมากมายมาติดตามชม มีปรากฏการณนําของขวัญมาให

นักลาฝนที่สตูดิโอถายทํา ฝายผลิตตองรับมือกับผูชมท่ีมาอยางลนหลาม เกิดปรากฏการณอันหน่ึงคือ 

ระบบโทรศัพทลมเพราะคน SMS มาเปนจํานวนมาก ‘โอเปอเรเตอร’ บริษัทเครือขายโทรศัพทตางๆไม

ตองการใหใชคําวา “ระบบลม” โดยอธิบายวาระบบไมไดลมแต traffic jam หรือการจราจรของการสงรับ

ขอมูลนั้นคับค่ังอยางมากจนกระท่ังเปนสาเหตุทําใหขอมูลไหลชา เพราะทอสงสัญญาณที่บริษัทเตรียม

ไวเล็กเกินไป จากเหตุการณดังกลาวทําใหทราบวามีคนโหวตมากมายจนเกินที่ไดประเมินไว มีบริษัททาง

ธุรกิจไดเคยประเมินไววาการโหวตสูงสุดในประเทศไทยจะมีการโหวตประมาณ 2,000 โหวตตอชั่วโมง 

แตการโหวตในรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนั้นโหวตมากกวาท่ีประมาณการณไวถึง 6 เทาจึงทําใหทอ

การสงรับขอมูลที่เตรียมไวขยายไมทัน สัปดาหที่สรางปรากฏการณโหวตถลมทลายน้ัน เศรษฐพรอธิบาย

วา “กวาจะเคลียคะแนนกันหมดใชเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงจึงตองประกาศวาสัปดาหนั้นไมนับผลโหวต 

หลังจากนั้นจึงตองมีการขยายทอกันชุลมุนวุนวายไปหมดเพื่อรองรับตรงนี้ เรื่องการโหวตก็ดีขึ้นมา

เรื่อยๆ” (เศรษฐพร กนิษฐานนท, สัมภาษณ : 2554) 

 



 
 

4. ปฏิบัติการลาฝน : ปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมใหม ‘ดู โหวต โหลด แชท’  

 กลยุทธ คอนเวอรเจนซ หรือการหลอมรวมเทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อใหเอ้ือกับการบริโภคและให

เขาถึงการใชชีวิตของผูบริโภคนั้น เดิมทางฝายทุนในกรณีของบริษัททรูฯ ไดคิดกลยุทธการขายภายใต

แนวคิดการ “โทร โหวต โหลด แชต” ซึ่งหมายถึงการกระตุนใหผูบริโภคไดซื้อบริการโทรศัพทและสามารถ

สงขอความสนับสนุนผูที่ตนชื่นชอบท่ีเรียกวา ‘โหวต’ และอาจเก็บขอมูลภาพและเสียงผานเทคโนโลยี

อินเตอรเนตที่เรียกวาการ ‘โหลด’ ซึ่งมาจากการทับศัพทคําในภาษาอังกฤษวา down load และตามดวย

การสรางปฏิสัมพันธตอผูบริโภคดวยกันดวยการพูดคุยตอขอความกันและกันผานหนาจอโทรทัศนและ

อินเตอรเนต ที่เรียกวา ‘แชต’ ซึ่งมาจากการทับศัพทคําในภาษาอังกฤษวา chat ตอมาบริษัททรูฯ ได

เป ลี่ ย นก ล ยุ ทธ แล ะ พ ยา ยา ม สร า ง วัฒ นธ รร ม ใ นก าร บริ โ ภ ค รูป แบ บใ หม ภ า ยใ ต แ นว คิ ด                           

“ดู โหวต โหลด แชต” ดวยการใชศักยภาพของทรู มูฟมากขึ้น โดยสามารถติดตามชีวิตนักลาฝน ผาน

โทรศัพทมือถือของทรูมูฟไดเปนครั้งแรก และสามารถโหวตผานเฉพาะระบบทรู มูฟ แตสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปก็คือชองทางที่เขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น การคัดเลือกผูเขาแขงขันหลายรอบ โดยมีการโหวตจาก

คลิป รวมถึงมูลคารางวัลลอใจที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลวกวาลานบาท เปนตน   

 ศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส (ยูบีซี) จํากัด กลาววา การออกอากาศสดและการ

นําเสนอภาพรายการที่ตัดตอในชวงสําคัญท่ีเรียกวาไฮไลตออกอากาศผานทางสถานีโทรทัศนชอง 9     

โมเดิรน ไนน ทุกวัน ประกอบกับการนําเสนอสินคาบริการในรูปของแพ็กเกจประหยัดตอผูบริโภค นาจะ

ทําใหมีจํานวนผูชมเพิ่มมากขึ้นอีกนับหลายสิบลานคน อคาเดมี แฟนเทเชียฤดูกาล1- 3 ที่ผานมามีผูชม

เฉพาะผานยูบีซีประมาณ 4.5 ลานคน ดานยอดผูเขาชมเว็บไซตจากปท่ี 3 มียอด Page View หรือการ

เขาชม 500,000 ครั้งตอวัน และในปตอมาพุงขึ้นเปนถึง 1 ลานครั้งตอวัน  สปอนเซอรหลัก 8 ราย ใหการ

สนับสนุนรายละ 10 ลานบาท โดยมีสปอนเซอรเกาแกที่ติดตามกันมาต้ังแตซีซั่นแรกๆ คือ เปปซี่ โอเลย 

เพิ่มเขามากลับกลายเปนแบรนดในเครือซีพี 2 แบรนด คือ CP (Ready Meal) และ 7-eleven  ศุ ภ ชั ย

ยอมรับวาอคาเดมี แฟนเทเชียยังเปนคอนเทนตที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนยอด Subscription 

ใหกับบริษัทตลอดมา         

 จากชุดขอมูลขางตน ผูวิจัยพบวา ฝายทุนไดสงผานความคิดและนโยบายดานการบริโภคที่เปน

หัวใจหลักของทุนนิยมโดยนําเสนอผานปฏิบัติการลาฝน และปฏิบัติการดังกลาวไดสรางวัฒนธรรมใหม

ใหกับผูคนในกระแสโลกาภิวัฒนที่เชื่อมโยงกับการบริโภคนิยมดวยการทําใหพฤติกรรมการ ‘ดู โหวต 



 
 

โหลด แชท’ เขาไปสูมวลชนทุกระดับและสรางใหวิถีดังกลาวกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ซึ่ง

เปนกลไกสําคัญในการชวยดํารงความหมายของวัฒนธรรมการบริโภคไวไดอยางตอเนื่องและเปน

ปฏิบัติการทําใหสินคาท่ีมาในรูปของการบริการกลายเปนวัฒนธรรมของผูคนในชาติ 

5. ปฏิบัติการลาฝน : ปฎิบัติการทําสินคาใหกลายเปนวัฒนธรรม  

 ปฏิบัติการของรายการเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชียเปนทางเลือกหนึ่งของกลยุทธทาง

การคาของฝายทุน ที่มีความสามารถในการสราง ‘แบรนด’ (Brand) หรือตราสินคาใหเปนที่รูจักกับ

ผูบริโภคไดอยางเขมแข็ง รวมท้ังไดสรางเครือขายและพันธมิตรทางการคารวมใหเขามาเปนผูสนับสนุน

หลัก (main sponsor) ดวยการใชกระบวนการทางการผลิตผานสื่อที่สามารถทําใหสินคาของผูสนับสนุน

เขาไปปรากฏเปนสวนหนึ่งของรายการไดอยางกลมกลืนและแนบเนียน กระบวนโฆษณาขายสินคาและ

บริการแฝงในรายการไดรับการเรียกขานทางเทคนิควา ‘Tie-in’ ในกรณีของปฏิบัติการลาฝนนี้พบวา      

มีการโฆษณาขายสินคาและบริการแฝงที่ใชกลยุทธการคาที่ทรงประสิทธิภาพ เนื่องจากอคาเดมี        

แฟนเทเชียหรือปฏิบัติการลาฝนเปนรายการที่มีอัตลักษณที่โดดเดนกวากรณีอ่ืนคือ เปนรายการท่ีมีการ

ถายทอดไปสูผูชมตลอด 24 ชั่วโมง ดังน้ันผูชมหรือผูบริโภคจะไดรับรูขอมูลผานการรับชมอยางตอเน่ือง 

โดยฝายทุนไดทําการแสดงภาพตราสินคาหรือโลโกผาน   นักลาฝนหรือผูที่เปนตัวแสดงหลักตลอดเวลา 

3 เดือนของการออกอากาศ จึงทําใหผูสนับสนุนหลักของรายการเล็งเห็นวาเปนชองทางในการสงขอมูล

เก่ียวกับสินคาของตนไดอยางคุมคา ดังน้ันรายการดังกลาวจึงไดรับการสนับสนุนจากสปอนเซอรอยาง

ตอเนื่อง  

 อรรถพล ณ บางชาง ผูบริหารและควบคุมการผลิตรายการอคาเดมี แฟนเทเชียกลาววา หนาที่

หลักของผูบริหารรายการตองทําใหรายการสนุกขึ้นและกระชับขึ้น สําหรับรายการอคาเดมี แฟนเทเชียที่

มีการออกอากาศในชองฟรีทีวี จากเวลาออกอากาศ 3 ชั่วโมง ตองทําใหกระชับเหมาะกับฟรีทีวี ที่อากาศ 

2.30 ชั่วโมง หากตัดเนื้อหาบางสวนทําใหขาดอรรถรสในการชม ดังน้ันจึงอาจมีการลดจํานวน AF ให

นอยลงจากปกติ 12 คน เหลือเพียง 8-10 คน หากเขาถึงผูชมในระดับมวลชนไดมากขึ้น ยอมทําใหมี

โอกาสไดสปอนเซอรหรือผูสนับสนุนเพิ่มขึ้น และทําใหศิลปนเปนที่รูจัก ซึ่งหมายถึงงานท่ีจะตามมา 

อรรถพลอธิบายวา สปอนเซอรเปนสวนเพิ่มที่ทํารายไดใหรายการอคาเดมี แฟนเทเชียแตสิ่งที่พิสูจน

ความสําเร็จคือการสรางแบรนดใหกลุมทรู คอรปอเรชั่น และนําไปสูการเขาถึงสินคาและบริการอ่ืนๆ     

ในเครือ ไมวาจะเปนยอดสมาชิกของทรูวิชั่นส การโหวตผานทรูมูฟปหนึ่งเฉลี่ยไมตํ่ากวา 10 ลานโหวต 



 
 

และซีซั่นหลังๆ ยังขึ้นถึง 20 ลานโหวต        

 องอาจ ประภากมล ผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง     

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อธิบายถึงปรากฏการณท่ีผานมาในการทําการตลาดใหกับกรณีรายการ      

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

อยูบอยคร้ัง รวมถึงมากกวาครึ่งกลายเปน ‘พรีเซ็นเตอร’ ของแบรนดดัง อาทิ พัดชาและเปรี้ยว เปน       

พรีเซ็นเตอรของแพนทีนและโอเลยของพีแอนดจี ตามลําดับ ออฟ-ศุภณัฐ เปนพรีเซ็นเตอรของใกลชิด 

บอย วาน กุกไก โจ มิว เปนพรีเซ็นเตอรของฮอนดาคลิ๊ก โดยเฉพาะบอยรับบทพระเอกในละครทาง

สถานีโทรทัศนไอทีวีอีกดวย          

 เมื่อพิจารณาถึงรายไดจากผูสนับสนุน ลําพังรายไดจากสปอนเซอรหลัก 8 รายในฤดูกาลท่ี 3   

ของอคาเดมี แฟนเทเชีย ไดแก ทรู เปปซี่ ยํายําจัมโบ แพนทีน ลอริเอะ บ๊ีกซี เดอะ พิซซา คอมปะนี 1122 

และฟอรด รายละ 10 ลานบาท ไดรายไดกวา 80 ลานบาท รวมถึงสปอนเซอรอ่ืนๆ อีก เฉพาะเครือ      

ไมเนอรฯ ที่รวมสนับสนุนรายการน้ีเปนครั้งแรก นอกจากสปอนเซอรหลักคือ เดอะ พิซซา คอมปะนี        

ที่มุงหวังสรางการรับรูและจดจําเบอรโทร 1112 แลว ยังปรากฏแบรนดจากไมเนอรฟูดส ทั้งซิซเลอร     

สเวนเซนส แดรี่ ควีน และเบอรเกอร คิง มาปรนเปรอนักลาฝน อีกท้ังไดประโยชนจาก Product 

Placement อีกดวย นอกจากนี้โรงแรมในเครือ อยางอนันตรา หัวหิน รีสอรทแอนดสปาก็เปนที่เก็บตัว

กอนเขาบานAF3 ดานแบรนดเสื้อผาท่ีสนับสนุนเปลี่ยนไปทุกป จากอีเอสพี เปนเอทูแซด และลาสุดบอส

สินี่ จากไมเนอร ไดรับสิทธิ์ใหปรากฏบนสรีระนักลาฝนตลอด 24 ชม. ภายในบาน AF3 อีกทั้งออกคอล

เลกชั่นพิเศษสรางมูลคาเพิ่มใหกับแบรนดสินคา เพื่อกระตุนยอดขายอีกดวย สารินซิต้ี กับการเปน

ผูสนับสนุนดานสถานที่ถายทํา 2 ปติดตอกัน สราง Brand Awareness หรือความตระหนักใหกับ

ผูบริโภคพอสมควร แตเพื่อความหรูและเกมที่สนุกย่ิงขึ้น โฉมหนาของบานใหมจึงถูกเปลี่ยนไปเปนที่บาน

แมกโนเลีย แถบบางนา-ตราด ของเครือบริษัทซีพี ดวยมุมกลองที่เปลี่ยนแปลงไปภาพไมจําเจดูแปลกตา 

ขณะที่ทรูฯ เปนสปอนเซอรมาต้ังแตปแรกจนถึงปจจุบัน อคาเดมี แฟนเทเชียเปนตัวกระตุนธุรกิจ      

บรอดแบรนดใหเติบโต นับเปนตัวอยางของพลังแหง Media Convergence 



 
 

 ขอดีของเรียลลิต้ีโชว 24 ชั่วโมง คือ การมีแฟนประจํากลุมหนึ่งเฝาชมหนาจอตลอดเวลา บุคคล

ที่ชมแลวเกิดความรูสึกคลั่งไคล จะเกิดภาวะที่เรียกวา ‘ดูจนติด’ หรือทุกครั้งที่เปดทีวี จะเกิดความรูสึก

ผูกพันกับผูเขาแขงขันในรายการโดยไมรูตัว ดังนั้นไมวา นักลาฝนหรือเด็กเอเอฟแตละคนจะหยิบจับ

สินคาที่เขามาเปนสปอนเซอร จนเขาขายโฆษณาแฝง ทั้งเสื้อผา แชมพู น้ําด่ืม อาหาร ปรากฏใหเห็น

ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันในเวลา 3 เดือน ผูชมก็จะโอบรับเอาสินคาเหลานั้นเขาไปในมโนสํานึกดวย จน

บางครั้งผูชมบางคนเกิดความรูสึกอยากใชสินคานั้นตามนักแสดง การตอบรับของฝายผูบริโภคเชนนี้ทํา

ใหปรากฏการณรายการดังกลาวประสบสําเร็จและเปนที่สนใจของผูผลิตสินคาทั้งหลาย เจาของสินคา   

ผูมีทุนจึงใหความสนใจและตองการเขามาสนับสนุนในรายการอยางตอเนื่อง การสนับสนุนของนายทุน

ผูผลิตสินคาเหลาน้ีไดมาชวยแบงเบาภาระในดานงบประมาณการผลิตของบริษัททรูฯ ผูเปนนายทุน

ผูผลิตหลักผูใชงบประมาณการลงทุนในการผลิตรายการในแตละปไมตํ่ากวา100 ลานบาท ในชวงแรกๆ 

สปอนเซอรที่เขามาหลากหลาย และเนนการเขาถึงวัยรุน เชน เครือไมเนอร มีแบรนด Bossini, Tumi, 

Swensens, The Pizza Company มีเครื่องด่ืมเปปซี่ มีแชมพูแพนทีน เครื่องด่ืมบํารุงสุขภาพแบรนด 

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’ หรือผูชมท่ีคลั่งไคลและคอยตามเชียรตามงานตางๆที่ศิลปนเอเอฟไปปรากฎ

ตัว รวมไปถึงสนับสนุนในการซื้อสินคาและบริการที่อยูภายใตนามของเอเอฟ เชน การซื้อซีดีหรืออัลบ้ัม

เพลงของนักลาฝน รวมไปถึงการไปเฝารอและเดินทางไปเปนกําลังใจเมื่อศิลปนเอเอฟไปแสดงคอนเสิรต

แสดงภาพยนตรหรือละครโทรทัศน หรือเปนพิธีกร   ดีเจ ตามรายการตางๆ แฟนคลับบางรายยอมรับวา



 
 

การเดินทางไปสนับสนุนหรือซื้อสินคาของนักลาฝนหรือศิลปนเอเอฟถือเปนหนาที่หนึ่งในชีวิตประจําวัน 

ถาไมไดทําจะรูสึกขาดอะไรไป         

 ดานผูมีสวนรวมกับรายการฝายตางๆ ไมวาจะเปน จามร จีระแพทย ฝายการตลาดของบริษัท 

ทรูฯ ไดสรางชื่อในวงกวางจากรายการน้ีต้ังแตซีซั่นแรก และที่เดนชัดท่ีสุดคือ บรรดาครูๆ ทั้งหลาย อาทิ 

ครูเปด-วาเนสซา จาก La Danse นอกจากนี้คอมเมนเตเตอรอยาง ครูเปด-มนตชีพ ศิวะสินางกูร ก็โดง

ดังขึ้นมาอีกครั้งจากเวทีน้ี เปนกรณีคลายคลึงกับเศรษฐา ศิระฉายาที่กลายเปนอาตอยใจดีในใจแฟนๆ 

ปฏิบัติการลาฝนอันที่จริงแลวไมไดเปนเพียงปฏิบัติการลาฝนของหนุมสาวผูแขงขันเทานั้น หากแตเปน

การลาฝนของผูมีสวนรวมทุกๆ ราย ฝนที่จะทําเงิน ฝนท่ีจะสรางยอดขาย และฝนท่ีจะมีชื่อเสียงเฉก

เชนเดียวกัน เปนปรากฏการณที่ทรงอิทธิพลแหงวงการบันเทิงและเปนกรณีศึกษาท่ีควรไดรับการอธิบาย

ใหเห็นถึงอิทธิพลของพลังทุนนิยมและบริโภคนิยมที่เปนฐานสําคัญของปฏิบัติการทําสินคาใหเปน

วัฒนธรรม         

ปฎิบัติการทําสินคาใหกลายเปนประเด็นทางการเมือง    

 “โหวต ไล ‘มารค’ เอเอฟ-ตนสังกัดยันสิทธิสวนบุคคล นายกฯติง มารคV11 ผูเขารวมการ

แขงขันรายการเรียลลิต้ีทรูฯ เอเอฟ7 โพสตขอความบนเฟซบุกสวนตัวโจมตีการทํางานของรัฐบาล กรณี

สั่งสลายการชุมนุมดวยถอยคําหยาบคายวาไมเหมาะสม”       

           (คมชัดลึก อังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553)  

                   

ภาพประกอบ 53 นายอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายวิทวัส ทาวคําลือ 

         ผูแขงขันในรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย      

         ที่มา: หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 



 
 

พลังของศิลปะการแสดงผานสื่ออยางเรียลลิต้ีโชว นอกจากมีอิทธิพลทําใหเกิดการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสนับสนุนใหบริโภคสินคาแลว พลังของสื่ออาทิ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

และสื่ออินเทอรเนตทําใหเรียลลิต้ีโชวไดกลายหัวขอของการสนทนาในชีวิตในสังคม ในอีกดานหนึ่งยัง

กอใหเกิดกระบวนการทําใหสินคากลายเปนประเด็นสําคัญทางการเมือง จากกรณี มารค V11 หรือนาย

วิทวัส ทาวคําลือ ผูเขาแขงขันรายการเรียลลิต้ีโชว ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 7 โพสตขอความขับ

ไลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะใหออกจากตําแหนงดวยถอยคําที่หยาบคายลงในชุมชน

ออนไลน ‘เฟซบุก’ เมื่อครั้งเกิดกรณีเผาเมืองของผูชุมนุมเสื้อแดง หลังจากขอความแพรสะพัดออกไป 

ชาวโลกไซเบอรตางวิพากษวิจารณ และสวนใหญแสดงความไมพอใจในการกระทําของวิทวัส พรอม

ตองการใหบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูผลิตรายการพิจารณาตัดสิทธิ์มารค V11 ออก

จากการแขงขันเรียลลิต้ีโชว เรื่องราวของวิทวัสทําใหเกิดประเด็นตอเน่ือง    

 เมื่อวัน ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

นายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณถึงกรณีที่นายวิทวัส ทาวคําลือ หรือมารค อายุ 17 ป ผูเขาแขงขันรอบ

สุดทายรายการเรียลลิต้ี ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 7 หมายเลข วี 11 (V11) โพสตขอความใน เฟซบุก

สวนตัววิพากษวิจารณโจมตีการทํางานของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดวยถอยคําท่ีหยาบ

คาย เพราะสั่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงวา ตนยังไมไดอาน แตถาบอกวาหยาบคายก็คงไมเหมาะสมที่

จะอาน ในดานของผูบริหารของบริษัท ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย อธิบายวา การแสดงความคิดเห็น

ทางการเมืองของผูเขาแขงขันคนดังกลาว เปนเรื่องที่เกิดขึ้นกอนหนาที่จะเขารวมในรายการและเปนสิทธิ

การแสดงความคิดเห็นของแตละบุคคลทางบริษัท ทรู อคาเดมี แฟนเทเชียเปนรายการที่มุงเนนใหความ

บันเทิง  ไมเก่ียวของกับการเมือง 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

ตางๆของกิจกรรมในเรียลลิต้ีโชวอะคาเดมี ไมมีการติดตอกับผูแทนของสื่อ โดยมิไดรับอนุญาตจาก

ทีมงาน ไมพูดพาดพิงหรือใหรายแกบุคคลที่สาม ไมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไมพูดคําหยาบคาย 

ซึ่งถานักลาฝนไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎ ในระหวางรายการดําเนินอยู ตลอด 12 สัปดาห ทางรายการ

มีสิทธิ์ที่จะปลดนักลาฝนเหลาน้ันออกจากรายการไดทันที 



 
 

จากกรณีของวิทวัส ทาวคําลือแสดงใหเห็นพลังของสื่อที่มีอํานาจรุนแรง และมีผลตอการตัดสิน

ชะตาชีวิตของบุคคลในสังคม นอกจากนี้กระบวนแบบและลักษณาการของเรียลลิต้ีโชวกรณีปฏิบัติการ

ลาฝนยังแสดงใหเห็นถึงปฏิบัติการทางสังคมรูปแบบหน่ึงที่เรียกวา “ปฏิบัติการทําสินคาใหกลายเปน

การเมือง” ที่มีตัวแสดงหลักจากรายการเปนศูนยกลางของการวิพากษวิจารณ นอกจากนี้ กรณีดังกลาว

อาศัยกระแสความดังของรายการสรางใหเกิดประเด็นเพื่อเชื่อมโยงและพาดพิงถึงความถูกตองในการ

กระทําของผูนําประเทศ จึงนับไดวาเรียลลิต้ีโชวเปนปฏิบัติการที่มีบทบาทในระดับชาติ 

สรุป                   

 การวิเคราะหปฏิบัติการเรียลลิต้ีโชวในฐานะปฏิบัติการทําสินคาใหเปนวัฒนธรรมจําเปนตอง

อาศัยแนวคิดเรื่อง ‘ระบบสัญญะภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนคุณคาของสินคา’ มาเปนแนวทางทํา

ความเขาใจโดยมีแนวความคิดท่ีสําคัญของฌอง โบดริยาร (Jean Baudrillard) นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสผู

นําเสนอบทวิพากษระบบสัญญะภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนคุณคาของสินคาท่ีความหมายมิไดอยูที่

ตัวสินคา หากเปนนัยทางสังคมท่ีกํากับคุณคาเพื่อใหการแลกเปลี่ยนมีความหมายตอการบริโภคสินคา

นั้นๆ โบดริยารนําเสนอแนวคิดโดยผานการโตแยงทางทฤษฎีตอแนวคิดเรื่องสินคา (commodity) ผนวก

กับแนวคิดทางสัญวิทยา (semiology) เพื่ออธิบายการแปรสภาพรูปแบบทางสังคมสมัยใหมที่เกิดจากวิถี

การบริโภค           

 ประเด็นหลักของคําอธิบายของโบดริยารตองการแสดงใหเห็นถึงความจริงเก่ียวกับการบริโภค

ในฐานะท่ีเปนหนาที่หนึ่งของการผลิต จึงมิไดเปนเรื่องของปจเจกบุคคล แตเปนเรื่องของสวนรวมโดยตรง

ทั้งหมด เชนเดียวกับการผลิตเชิงวัตถุ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อสินคาชนิดหนึ่งถูกผลิตขึ้นมา ยอมตองมี

คุณคาทางการใชสอย ฉะน้ันจึงถูกผลิตซ้ําเพื่อตอบสนองทั้งความตองการและความจําเปนตองใชของ

มนุษย ขั้นตอนนี้บงบอกวา การบริโภคคือปจจัยสําคัญท่ีอยูควบคูกับการผลิต อยางไรก็ตามสาระสําคัญ

ของการวิพากษของโบดริยารมิใชแคคําอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการผลิตและการบริโภค 

หากเปนปจจัยพื้นฐานท่ีกําหนดคุณลักษณะของการบริโภคเชิงสัญญะ ท่ีเกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหวาง

คุณคาทางการใชสอย (use value) และคุณคาทางการแลกเปลี่ยน (exchange value)   

 โบดริยารไดวิพากษแนวคิดของมารกซในประเด็นเรื่องคุณคาทางการใชสอย โดยการให

ความสําคัญตอคุณคาทางการแลกเปลี่ยนที่เปนตัวกําหนดคุณคาของการบริโภค และคุณคานี้ไมไดเกิด

ภายใตตรรกะการแลกเปลี่ยนเดิมของมารกซ หากเกิดจากรหัสและความหมายที่สินคาชนิดหนึ่งจะไดรับ

การบริโภค นอกเหนือไปจากคุณคาทางการใชสอยของมันแลว ดวยเหตุนี้โบดริยารจึงไดนําเสนอการ



 
 

วิพากษเศรษฐศาสตรการเมืองเชิงสัญญะขึ้น เพื่อทําการวิพากษมูลคาการแลกเปลี่ยนอันเกิดขึ้นจากเกม

ของความหมายในสินคาที่มากํากับคุณลักษณะการบริโภคของมนุษย กลาวอีกนัยหนึ่ง การบริโภค

สินคาไมไดขึ้นอยูกับคุณคาของสินคาวามีประโยชนใชสอยอยางไร หากประโยชนใชสอยจะมีคาก็ตอเมื่อ

กระบวนการแลกเปลี่ยนบงบอกใหเห็นถึงความหมายทางสังคมท่ีกํากับสินคาอยู   

 ดังนั้นโบดริยารจึงไดกลาวถึงกระบวนการการบริโภคสินคาในฐานะที่เปนความหมายเชิงสัญญะ

ที่ไมมีวันสิ้นสุด และสงผลตอการดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภคใหมนุษยคํานึงถึงคุณคาที่เกิดขึ้นจาก

ความหมายท่ีสังคมหยิบย่ืนให ดังน้ันการบริโภคจึงเปนปฏิบัติการเชิงสัญญะ ที่เขามากําหนดวิถีในการ

ดําเนินชีวิตของเรา ตรรกะการบริโภคสินคาอยูที่สัญญะ ในขณะที่โครงสรางของสัญญะคือ รูปแบบของ

สินคา เมื่อการแลกเปลี่ยนสินคาบนพื้นฐานของระบบสัญญะเกิดขึ้น การใหความหมายตอรูปลักษณ

ทางสัญญะจึงเปนสื่อกลางท่ีทํางานควบคูกับการแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อการใชสอย ดังน้ัน การบริโภคจึง

มีสถานะมากกวาความตองการเพื่อการดําเนินชีวิต ดังที่โบดริยารกลาวไววา “การบริโภคไมไดมีหนาที่

ทําใหเกิดความพึงพอใจของปจเจคบุคคลอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน...แตมันกลายเปนกิจกรรมทาง

สังคมอยางไมมีที่สิ้นสุด” (อางจากเกษม เพ็ญภินันท, 2549 :36-40)     

 กรณีการศึกษาเรียลลิต้ีโชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนี้ ผูเขียนนําแนวคิดของโบดริยาร

มาใชวิเคราะหและทําความเขาใจเรียลลิต้ีโชวในประเทศไทย กรณีของรายการอคาเดมี แฟนเทเชียหรือ

ปฏิบัติการลาฝน โดยเริ่มตนสืบคนธรรมชาติและระบบระเบียบที่กํากับเรียลลิต้ีโชวกรณีดังกลาว 

กอใหเกิดความหมายในชุมชนรูปแบบใหมท่ีเกิดจากทุกฝายที่เก่ียวของในวงจรการบริโภคยอมรับรวมกัน 

ไมวาจะเปนผูแสดง ผูชม นายทุนและผูผลิตสินคา เรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชียหรือเอเอฟมีธรรมชาติ

ในรูปลักษณของรายการโทรทัศนที่มีการถายทอดตอเนื่องกันทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งมีธรรมชาติ

ที่เอ้ือตอการบริโภคอยางสมบูรณเพราะมาในรูปของสื่อโทรทัศนที่มีทั้งภาพและเสียง   

 นอกจากนี้เรียลลิต้ีโชวยังทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง ทุกๆฝาย โดยแตละฝายตางกําหนด

ความหมายใหกันและกัน และรวมอยูในกระบวนการสรางสินคาใหอยูในวิถีชีวิต และ‘กลายเปน

ความคุนเคย’กับความหมายที่รวมกันประกอบสรางขึ้นมา ลองพิจารณากระบวนการแลกเปลี่ยนของ

ปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวบงบอกใหเห็นถึงความหมายทางสังคมท่ีกํากับอยู เริ่มตนจากการสราง

ความหมายใหกับผูแขงขัน ผูไดรับการขนานนามวา ‘นักลาฝน’ หรือผูแสดงในปฏิบัติการดังกลาวพบวา

ถูกกําหนดความหมายในฐานะเปนศูนยกลางการบริโภค หรือเปน ‘สินคาหลัก’ ของกระบวนการผลิต 

ฝายทุนและผูผลิตสินคาตางมอบคุณคาดวยการสรางภาพลักษณใหกับนักลาฝนกลายเปนสินคามีชีวิตที่



 
 

ชวนติดตาม ทุกสิ่งท่ีเก่ียวของกับนักลาฝนถูกนํามาแลกเปลี่ยนและแบงปนไปสูผูชมไมวาจะเปนเรื่องราว 

ภูมิหลัง ภาพ เสียง บุคลิก ปฏิกิริยา การเคลื่อนไหว และความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ในดานของฝายทุนและ

ผูผลิตไดสงมอบความหมายและความสําคัญของการบริโภคสินคาผานตัวนักลาฝนไปสูผูชมผูบริโภค 

โดยแทรกอยูในวิถีชีวิต อาทิ การแตงกาย การรับประทานอาหาร การพูดจา การผักผอนหยอนใจ เปนตน 

ในสวนของนักลาฝนเองไดสอดแทรกความหมายเก่ียวกับตนเองไปสูผูชม ดวยการประทับภาพลักษณ

ของผูมีความมานะพยายาม ตองการเอาชนะอุปสรรคและประสบความสําเร็จดวยความสามารถ  

 ในขณะเดียวกันยังแสดงอุปนิสัยท่ีมีความเปนปจเจกเพื่อกระตุนความพึงพอใจผูชมแตละกลุม 

สําหรับในดานของผูชมมีการแลกเปลี่ยนความหมายโดยต้ังคาความสัมพันธระหวางตนเองกับนักลาฝน 

โดยกําหนดความหมายใหกับนักลาฝนและสิ่งที่เก่ียวของกับนักลาฝนเปนหัวขอหลักของการสนทนา 

หรือศูนยกลางของจิตใจ และกลายเปนสิ่งจําเปนในชีวิตและในหวงความคิด จะเห็นไดวาระบบ         

การแลกเปลี่ยนความหมายของเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนั้นเปนมากกวาการ

แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนใชสอยแตเปนกระบวนการการบริโภคสินคาในฐานะที่เปนความหมาย

เชิงสัญญะ และสงผลตอการดําเนินชีวิตในวัฒนธรรมบริโภค ดังน้ันการบริโภคในกรณีของเรียลลิต้ีโชวน้ี

จึงเปนปฏิบัติการของการทําสินคาใหเปนวัฒนธรรมและกลายเปนกิจกรรมทางสังคมของไทยที่อาจ

ดําเนินตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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บทที่ 8 

  เรียลลิตี้โชว ศิลปะการแสดงผานสื่อกับการสรางชุมชนจินตการ   

บทนี้ ผูวิจัยตองการตอบวัตถุประสงคและคําถามการวิจัยขอท่ี 3 ในประเด็น บริบทของ

โลกาภิวัฒนไดสงผลตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย และวัฒนธรรมดังกลาวไดกลายเปนเงื่อนไข

ตอการเกิดขึ้น และดํารงอยูอยางมีพลวัตของรายการเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อใน

ประเทศไทย ขณะเดียวกันพลานุภาพของสื่อในบริบทวัฒนธรรมบริโภคนิยมไดสรางใหเกิดกลุมคน และ

ชุมชนรูปแบบใหมในสังคมไทย  ทั้งน้ี ผูศึกษาไดจําแนกขอมูลไวเปนลําดับดังนี้    

1. ความหมายและการกําเนิดของชุมชนจินตการกรณีเรียลลิต้ีโชว   

 2. โครงสรางของชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชว: กรณี ‘บานลาฝน’    

 3. กระบวนการรวมกลุมและกลยุทธการวางแผนสรางชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชว  

 4. วิถีของสมาชิกในชุมชนจินตการ ‘บานลาฝน’      

 5. ปญหาและปจจัยที่กอใหเกิดความแตกแยกในชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชว  

 6. การสรางเครือขายและกระบวนการธํารงไวซึ่งสัมพันธภาพในชุมชนจินตการ 

1. ความหมายและการกําเนิดของชุมชนจินตการกรณีเรียลลิตี้โชว   

 เรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชีย นอกจากจะเปนปฏิบัติการทําสินคาใหกลายเปน

สวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยแลว จากการศึกษาผูวิจัยพบวาสงผลใหเกิดชุมชนที่มี

รูปแบบและความหมายแตกตางจากชุมชนในกรอบแนวคิดของอดีตตามความหมายท่ีถูกอธิบายไวใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตวา “ ชุมชน หมายถึง หมูชน กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัย

อยูใน ‘อาณาบริเวณเดียวกัน’ และมีผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเปนความหมายที่ถูกใชในการอธิบายความ

เปนชุมชนท่ีสถิตอยูกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนหลัก ขณะเดียวกันลักษณะของชุมชนตามนัยยะขางตนก็ได

ถูกขยายความสูการอธิบายในบริบทที่แตกตางกัน อาทิ การอธิบายคําวาชุมชนในคูมือการวิจัยเชิง

คุณภาพเพื่อการพัฒนา โดยชยันต วรรธนะภูติเปนผูใหความหมายไววา 

     ‘ชุมชน’ มีความหมายในระดับเดียวกับคําวา “สังคมหมูบาน” คือ เปนหนวยของสังคมหรือหนวย

ทางการปกครองขนาดเล็กในระดับพ้ืนฐานท่ีมีการรวมกันของกลุมคนจํานวนหน่ึงในพ้ืนท่ีแหงหน่ึง เพ่ือ

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันในการดํารงชีวิต โดยเหตุท่ีมี คนกลุมดังกลาวมาอาศัยอยูรวมกัน  
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ใชทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซึ่งกันและกันข้ึน มีองคกร หรือ สถาบัน

ของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ ท้ังน้ีชุมชนหมายถึง สังคมขนาดเล็ก ในชนบทท่ียังไมพัฒนาหรือสังคม

หมูบาน ท่ีสมาชิกของสังคมยังมี ความสัมพันธแบบเครือญาติ และยังรักษาแบบแผนการดํารงชีวิต

บางสวนได (ชยันต  วรรธนะภูติ. 2536 : 44)  

  คําอธิบายขางตนเปนการอธิบายความหมายของชุมชนในมิติที่แสดงใหเห็นวาชุมชนคือ

ปรากฏการณท่ีสถิตอยูกับพื้นที่ใดพื้นท่ีหนึ่งเปนหลัก อยางไรก็ตาม ชุมชนยังมีความหมายที่หลากหลาย

นอกเหนือไปจากความหมายขางตนที่ผนึกตัวอยูกับพื้นที่ทางกายภาพเทาน้ัน ชุมชนยังไดรับการอธิบาย

ในมิติที่เก่ียวของกับการผนึกตัวกับสํานึกความเปนชาติ หรือ ชาตินิยมของประชาชน อันเกิดจากการที่รัฐ 

หรือผูนําทางการเมืองไดใชเครื่องมือตางๆ ผสานใหสมาชิกของสังคม ซึ่งแตเดิมไมมีความรูสึกผูกพัน

รวมกันเลย ใหมีทัศนะใหมท่ีสํานึกวาตนเองเปนสมาชิกของ ‘รัฐชาติ’ และมีความภักดีและตระหนักวา

ตนมีหนาที่ที่ปฏิบัติตอรัฐชาติ ประวัติศาสตรชาติ ภาษาประจําชาติ ธงชาติ อนุสาวรีย วีรบุรุษ พิพิธภัณฑ 

ทีมฟุตบอล สายการบิน ธนบัตร ฯลฯ ลวนแลวแตเปนเครื่องมือที่ถูกใชเพื่อสราง ‘ชุมชนในจินตนาการ’ 

ชุมชนในลักษณะน้ีเบนเนดิค แอนเดอรสัน  ขนานนามวา ‘ชุมชนจินตกรรม’ (Imagined Communities) 

ซึ่งชาติถูกจินตนาการขึ้นมาเปนชุมชน (communities) เพราะกลุมชนท่ีมีแนวคิด ความเชื่อ มีศูนยกลาง 

ความเปนชาติ ดังในกรณีของชาติไทยที่ถูกทําใหมีความคิดวาเปนญาติพี่นองกัน แมภายในชาติจะเกิด

ความไมเสมอภาคกัน มีการกดขี่ บังคับ ขูดรีด เอาผลประโยชน แตระบบการอยูรวมกันฉันพี่นอง

ดังกลาวนี้ที่ทําใหเปนไปไดวาผูคนจํานวนหลายลานคนเต็มใจท่ีจะยอมสละชีพ เพื่อจินตนาการอันมี

ขอบเขตจํากัดน้ี (เบน แอนเดอรสัน. 2552)        

 ในขณะท่ีเบน แอนเดอรสัน อธิบายชุมชนที่เกิดใหมดวยมิติของความเปนชาติ ชิเกฮารุ ทานาเบ 

ไดอธิบายความหมายของชุมชนในมิติที่เกิดจากความพยายามในการด้ินรนแสวงหาทางออกจากปญหา

ของคน หรือกลุมคนที่มีประเด็นปญหารวมกัน ทานาเบไดอธิบายใหเห็นวาปรากฏการณของการเกิดขึ้น

ในการรวมตัวของผูคนในระดับเล็กจนกลายเปนชุมชนใหมนั้น เกิดจากบุคคลในชุมชนดังกลาวมีปญหา

รวมกัน ปรากฏการณท่ีสะทอนใหเห็นถึงชุมชนในความหมายท่ีทานาเบอธิบาย อาทิ กลุมผูติดเชื้อเอดส 

กลุมพอคาในตลาดที่รวมตัวกันตอสูกับนายทุนใหญ กลุมสาวโรงงานที่ถูกเอาเปรียบ กลุมชาวนาท่ี

ตองการแสวงหาชุมชนในอุดมคติที่ไมมีการกดขี่ ฯลฯ กลุมคนที่เกิดขึ้นในลักษณะน้ีจึงเปนตัวอยางของ

ชุมชนที่ผูคนจินตนาการขึ้นมาเอง เปนชุมชนในอุดมคติที่ผูคนรวมกันทําความดี หรือชวยกันแกปญหา

ตางๆที่กําลังเกิดขึ้นในทุกขณะ รวมท้ังยังเปนชุมชนที่ไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของรัฐ  
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 ซึ่งทานาเบเรียกชุมชนดังกลาวน้ีวา ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Community) (Tanabe. 2008 

: 10-11) ตัวอยางชุมชนขางตนไดแก ชุมชนจส. 100  เปนชุมชนเสมือนจริงทางอากาศผานสื่อวิทยุ ที่ทํา

ใหคนรวมตัวกันแกปญหาของชุมชนในเรื่องตางๆท่ีผูขับขี่รถยนตบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ประสบรวมกัน ตอมาเมื่อสื่ออินเตอรเน็ตมีบทบาทมากขึ้น พันธุทิพยดอทคอม (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   และมีหนังสือที่ไดเขียนวิเคราะหเรื่องน้ีไว  รวมถึงมีการเขียนบทความทาง

วิชาการดวยเชนกัน           

 ในแนวทางการศึกษา ของเบญจพร ดีขุนทศ ในงานวิจัยเรื่องลิเกวิก คนจนเมือง กับการ

ประกอบสรางชุมชนทามกลางชีวิตรวมสมัยในกรุงเทพมหานคร ก็ไดนําเสนอแนวคิดที่สะทอนใหเห็น

กระบวนการของความทันสมัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของผูคนในระดับกลุมอยางนอยสองประการคือ 

ประการแรก ความทันสมัยไดกอใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมรูปแบบใหมๆ ขึ้นเพื่อนําเสนอตัวตน      

อัตลักษณ และรูปแบบการดําเนินชีวิต (life style) ที่แตกตาง นําไปสูการขยายความหมายของคําวา 

“ชุมชน” จากความหมายเดิมที่วางอยูบนเงื่อนไขของการมีพื้นท่ีทางกายภาพที่ชัดเจนแนนอน หรือมีวิถี

การผลิตรวมกัน มีโครงสรางทางสังคมซึ่งกําหนดหนาที่ใหสังคมกาวไป มาเปน “ชุมชน” ในความหมาย

ของเครือขายทางสังคมท่ีรวมตัวกันผานกิจกรรมการแสดง ศิลปะการแสดงในรูปของ “ลิเกวิก” เปน

กิจกรรมท่ีผูแสดงกับผูชมประกอบสรางรวมกัน ไดเปดเผยใหเห็นชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งของกลุมชนชั้น

กลางระดับลางในกรุงเทพฯ ประการท่ีสอง ปรากฏการณวัฒนธรรมนี้ยังสะทอนใหเห็นวิธีการที่กลุมคน

ดังกลาวนํามาใชในการสรางเครือขายทางสังคมเพื่อเปดพื้นที่ใหตนเองมีที่อยูที่ยืนทามกลางชีวิตเมือง

โดยอาศัยกิจกรรมการชมลิเกท่ีแตละคนคุนเคยมาเปนตนทุนในการสรางความสัมพันธ อันถือเปน 

“ตนทุน” ที่ไมตองลงทุนในการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงตนเองมากนัก การพยายามทําความเขาใจชีวิต

รวมสมัยของ “คนตัวเล็กตัวนอย” ในสังคมชานเมืองกรุงเทพฯ 
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 กรณีของเรียลลิต้ีโชวไดกอใหเกิดชุมชนในความหมายใหมท่ีมีความแตกตางไปจากความหมาย

ขางตน ชุมชนที่เกิดจากเรียลลิต้ีโชวแสดงใหเห็นปรากฏการณของการเคลื่อนที่ของผูคนและวัฒนธรรม

ในโลกยุคใหมท่ีพรมแดนของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเปดกวางและเชื่อมโยงติดตอกับชุมชนอ่ืนๆไดอยาง

รวดเร็วและหลาก หลายรูปแบบมากขึ้น และเปนชุมชนอันเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่หลาก หลาย

ทั้งในดานของภูมิหลัง วัย ฐานะ การศึกษา อาชีพ ตลอดจนพลังของทุนท่ีแตกตางกันแตมีความสนใจ

และมี ‘อุดมการณรวม’ ในสิ่งเดียวกันที่ปรากฏเก่ียวกับรายการเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชียดังที่

เศรษฐพร กนิษฐานนทไดแสดงทัศนะไว   

เรียลลิตี้โชวทําใหเกิด community ท่ีแปลกประหลาด การมีแฟนคลับไมใชเร่ืองใหมมีมาตั้งแตไหน  

แตไรแลว  การท่ีคนชื่นชอบดารา มีการติดตอคุยกันก็มีลักษณะเชนน้ีมาตั้งแตอดีต เพียงแตวันน้ีมี  การ

ขยาย และชัดเจนมากขึ้นดวยการส่ือสารท่ีทันสมัย ดวยการติดตามท่ีงายขึ้น เขาถึงคนท่ีเราชื่นชอบไดงาย

ขึ้น ดาราในเรียลลิตี้โชวอยางเอเอฟไมใชลักษณะท่ีเรียกวา ‘ซุปตา’ แฟนคลับไมตางจาก ‘แมยก’ 

เหมือนกันเพียงแตคําเรียกท่ีตาง คําวาแมยกเหมือนวาเปนในกรณีของลิเก หรือนักรอง แตจริงๆแลวแฟน

คลับกลุมเอเอฟมีพฤติกรรมท่ีไมใชแมยก แฟนคลับน้ันมีหลายคนและไมไดหวงพระเอกคนน้ีไวเปนของเขา

คนเดียว แตเด็กเอเอฟเปนของแฟนคลับท้ังกลุม เปนความผูกพันธุของแฟนคลับกับตัวเด็กคนน้ันตั้งแตอยู

ในบาน อาจเกิดจากการชื่นชอบนิสัย (เศรษฐพร กนิษฐานนท. 2554: สัมภาษณ) 

ลักษณะของชุมชนดังกลาวอาจตรงกับแนวคิดของทานาเบในเรื่อง ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining 

Community) ที่ไดอธิบายไววา ชุมชนคือ สิ่งประกอบสราง (community as a construct) มิใชสิ่งท่ีเปน

มรดกตกทอดมาจากอดีต ดังน้ันความเปนชุมชนจึงถูกสรางใหมอยูตลอดเวลาทั้งจากตัวสมาชิกเองและ

จากบุคคลภายนอกท่ีเขามามีสวนตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น เปนชุมชนที่ผูคนจินตนาการขึ้นมาเอง 

เปนชุมชนในอุดมคติท่ีผูคนรวมกันทําความดี หรือชวยกันแกปญหาตางๆที่กําลังเกิดขึ้นในทุกขณะ 

รวมท้ังยังเปนชุมชนท่ีไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของรัฐ ซึ่งแนวคิดดังกลาวน้ีใหความสําคัญกับ

ปฏิบัติการท่ีแตกตางของสมาชิก และมีแกนหลักในขอเสนอที่มองเห็นศักยภาพของ ‘คนเล็กๆ’ ในการ

สรางปฏิบัติการใหตนเองสามารถเผชิญกับปญหาหรือวิกฤตในชีวิตได (ทานาเบ, 2008) 

 ชุมชนที่เกิดจากการติดตามชมเรียลลิต้ีโชวผานสื่อโทรทัศนนั้นแมจะมีลักษณะบางประการท่ี

ใกล เคียงกับสิ่งที่ทานาเบเสนอทัศนะไว อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาจุดเริ่มตนของ

การรวมกลุมหรือสรางชุมชนกรณีเรียลลิต้ีโชวนั้น มีขอแตกตางจากชุมชนจินตการอ่ืนๆ ตามขอเสนอของ

ทานาเบที่กลาวถึงชุมชนจส. 100 หรือชุมชนผูติดเชื้อ HIV ซึ่งมีจุดกําเนิดของชุมชนจากการรวมกลุมของ
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ผูคนที่มีอุดมการณรวมกันในการแกปญหาตางๆในสังคม สําหรับกรณีของชุมชนจินตการที่เกิดจาก  

เรียลลิต้ีโชวนั้นมีลักษณะท่ีแตกตางกลาวคือ ชุมชนเรียลลิต้ีโชวเปนชุมชนที่เกิดขึ้นจากการชมหรือ

บริโภคศิลปะการ แสดงรูปแบบใหมท่ีมีการนําเสนอสิ่งที่เรียกวา ‘ความจริง’ ผานสื่อ โดยสิ่งที่ปรากฏสู

สายตาผูชม คือ ภาพพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผูแสดงในรายการเรียลลิต้ีโชวที่ผานกระบวนการ

ประกอบสรางความจริงจากฝายทุนผูผลิตและทําหนาที่กระตุนความรูสึก และความตองการของผูชม 

รวมท้ังขับเคลื่อนและสนับสนุนใหเกิดการสรางความรูสึกนิยมชมชอบและคลั่งไคล จนในท่ีสุดกาวไปสู

ภาวะที่ผูชมตองการการยึด ‘ผูแสดง’ ในรายการเรียลลิต้ีโชวเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือเปนศูนยกลาง

ของการรวมกลุม จนนําพาไปสูการประกอบสรางชุมชนท่ีเกิดจากการจินตนาการรวมกันของผูแสดง 

ผูชม และฝายทุนผูสนับสนุนใหเกิดกระบวนการบริโภคทุกองคประกอบที่เก่ียวของของเรียลลิต้ีโชว 

2. โครงสรางของชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว : กรณี ‘บานลาฝน’    

 เมื่อชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชวกอตัวขึ้น จากการศึกษาพบวาชุมชนจินตการดังกลาวนี้มี

ลักษณะรวมหรือลักษณะพิเศษของชุมชนท่ีแตกตางไปจากชุมชนอ่ืนโดยเฉพาะในดานของโครงสราง

ชุมชนกลาวคือ โครงสรางของชุมชนเรียลลิต้ีโชวแบงออกเปนชุมชนยอยหรือกลุมเล็ก กลุมนอย กระจาย

ตัวออกไปเปนจํานวนมาก กลุมยอยดังกลาวนั้นวาเรียกวา “บาน” ซึ่งในแตละบานจะมีชื่อเรียกที่

แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยในดานความรูสึกและความชื่นชอบท่ีมีตอผูแขงขันหรือผูแสดงใน

รายการเรียลลิต้ีโชว อาทิ ชุมชนยอยที่ชื่นชอบผูแสดงเพียงคนเดียวจะเรียกวา ‘บานเด่ียว’ เชน กรณีของ

บานต๋ี บานรอน บานที บานซานิ ฯลฯ เปนตน       

 สําหรับชุมชนยอยท่ีชื่นชอบผูแสดงสองคน จะเรียกวา ‘บานคู’ นอกจากการแบงตามความนิยม

ในตัวผูแสดงในเรียลลิต้ีโชวแลวในบางกรณีการรวมกลุมในแตละชุมชนยอยยังอาจแบงตามจินตนาการ

ของผูชมผูคลั่งไคลและตองการใหเกิดความสัมพันธระหวางผูแสดงตามที่ตนปรารถนาในลักษณะน้ีจะ

เรียกวา ‘บานจิ้น’ หรือเปนบานท่ีเกิดจากกระบวนการทางความรูสึกและจินตนาการใหผูท่ีตนชื่นชอบมี

ความสัมพันธกัน เชนกรณีของ บานกรีนปม เปนตน ดังคําอธิบายของดาว สมาชิกหลักในชุมชนจินตการ 

‘บานรอน’ วา “บานเด่ียว คือ เชียรนองคนเดียวเปนบานหลัก บานคู คือ เชียรเปนคู แยกเปนหลายแบบ 

เชน คูเพื่อน คือ เปนบานที่ชอบนองสองคนที่เปนเพื่อนซี้กัน แลวก็มีบานจิ้นกัน คือ บานท่ีนองกุกก๊ิกกัน 

หรือแฟนคลับจับคูให บางคลับเน่ียบานจิ้นเปนบานหลัก” (ดาว. 2554: สัมภาษณ) 
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บานใหญ หมายถึงบานในเว็บไซดน่ีเขาเรียกวา ‘บานใหญ’ สวนกระทูในพันธุทิพยเรียกวา ‘บานเล็ก’ 

บานแยกยอยก็มี บางคนชอบเชียรคู เชน บานรอน-กรีน, รอน-นัททิว ‘บานจิ้น’ (บานท่ีสรางกระแสวาเด็ก

ชอบพอกัน) เสียงก็ไมแตกนะ เขาก็ยังโหวตให แบบวาถานองบานเขาหลุด เขาก็มาโหวตคนท่ียังอยู ก็

สามารถขอคะแนน ขออะไรไดหมด บางทีก็มากันหลายๆสาย ใครถนัดอะไร รูจักสายไหน ก็ไปดึงมา ของ

พ่ีก็จะไดสายผูใหญ นองเด็กๆก็ดึงสมาชิกท่ีเปนเด็กๆ ถาเปนผูใหญหนอยก็จะเปนคุณปา เปนครูใหญ

ประจํากระทู (ฮันน่ี, 2553: สัมภาษณ) 

     2.1 สมาชิกและบทบาทหนาท่ีในชุมชนจินตการ      

      ชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชวกรณีอคาเดมี แฟนเทเชียประกอบดวยสมาชิกสามกลุมใหญ คือ 

กลุม ผูแสดง กลุมผูชมหรือผูบริโภค และกลุมนายทุน ผูผลิตสินคา สมาชิกแตกลุมทําหนาที่แตกตางกัน

แตเปนองคประกอบสําคัญในการจัดต้ัง และกําหนดทิศทางของชุมชน  

               กลุมท่ี 1 กลุมผูแสดง : ศูนยกลางแหงความคลั่งไคล  

 

ภาพประกอบ 54 ณัฐ ศักดาทร นักลาฝนในรายการอคาเดมีแฟนเทเชีย ผูกลายเปน  

       ศูนยกลางแหงความคลั่งไคล ดวยการสนับสนุนของแฟนคลับที่ตามไปใหกําลังใจ  

       ที่มา: ThaiPR.net         

 จากการศึกษาเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียพบวา ผูแสดงหรือที่ไดรับการขนาน

นามวา ‘นักลาฝน’ เปนหนึ่งในองคประกอบสําคัญในการเกิดชุมชนจินตการ ผูแสดงทําหนาที่เปนจุด

กําเนิดและศูนยรวมจิตใจและความรูสึก รวมทั้งมีฐานะเปนจุดกําเนิด ‘เรื่องราว’ อันเปนสาระสําคัญ

http://www.ryt9.com/s/prg/1175581�
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ใหกับการรวมกลุมของผูชม หนาท่ีของผูแสดงในฐานะของสมาชิกชุมชน ถือเปนหนาที่สําคัญท่ีตอง

แสดงบทบาทและถายทอดเรื่องราวของตนใหเปนที่ยอมรับ และเปนไปตามความคาดหวังของผูชมและ

ฝายทุน จากการคนควาขอมูลจากเอกสารและขอมูลสนามต้ังแตมีการออกอากาศรายการเรียลลิต้ีโชว 

อคาเดมี แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1 ถึงปจจุบันพบวา นักลาฝน หรือนักแสดงหลักของเรียลลิต้ีโชวรายการ

ดังกลาวนั้นลวนเปนเยาวชนอายุต้ังแต 15-25 ปผูถูกคัดเลือกมาจากท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย มี

ความหลากหลายในดานภูมิหลัง ฐานะ ความเปนอยูในครอบครัว ตลอดจนการเลี้ยงดู พื้นฐานความรู 

ความสามารถในดานการแสดง การขับรอง และการเตน     

 นอกจากนี้ยังมีความแตกตางในดานทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมการ

แสดงออก และวุฒิภาวะทางอารมณ ฯลฯ อยางไรก็ตามเยาวชนเหลาน้ีมีภาพความเปนตัวแทนของแต

ละภูมิภาคประทับมากับบุคลิกภาพสวนบุคคล  เยาวชนสวนใหญท่ีมารับคัดเลือกเปนนักแสดงหลักใน

รายการเรียลลิต้ีโชวมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ ‘ทําตามความฝน’ ที่ตองการจะประสบความสําเร็จในการ

เปนนักรอง นักแสดง หรือทํางานในวงการบันเทิงของไทย นอกจากนี้มีเยาวชนบางคนที่มีจุดประสงคใน

การเขามารับคัดเลือกเพื่อจะไดรับโอกาสในการทํางานและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหตนเองมีชื่อเสียงและเปน

ที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งยังเปนหนทางใหสามารถชวยเหลือคาใชจายในครอบครัวได  “ตอนแรกกะจะ

ยังไมมา แตพอแมอนุญาตก็เลยมาออดิชั่น ตอนน้ันต่ืนเตนมาก แตก็ไมประมาทนะ หนูก็เหมือนคนอ่ืนๆ 

ที่มาตามหาฝนของตัวเอง ย่ิงมีคนมาวาอะไร เราก็ย่ิงพิสูจนใหเขาเห็น” (ปานทองบุญทอง-กุญแจซอล, 

2552)            

 “อยากเปนศิลปน อยากมีเพลงเปนของตัวเอง อยากรองเพลงที่เปนการเปนงาน รองเพลงที่

สามารถทําเงิน ประกอบอาชีพ ทําใหตัวเองและครอบครัวภูมิใจวา ไดสามารถขึ้นเวทีใหญๆไดมีอัลบ้ัม 

การที่ไดมีเพลงเปนของตัวเองมันเปนความฝนของคนรองเพลงทุกคนอยูแลว เหมือนคนรักการแสดงที่มี

ความอยากขึ้นเวทีแสดง ไมใชเรียนไปเรื่อยๆและไมมีโอกาสไดแสดงเลย อยากอยูในสปอตไลทบาง

เพราะฉะนั้นก็เลยมาสมัครเอเอฟดูวา น่ีคือเปนโอกาสใหเราไดทําที่เราอยากทํา และหวังไว” (นิธิวัชร ตัน

ติภัสรสิริ- กรีน, 2554)         

 “หนูอยากเปนนักแสดง รองเพลง อยากแสดง อยากหาเงินเพราะพอแมอายุมากแลว จึงอยาก

ชวยที่บานคิดวาการมาสมัคร และการเขาสูวงการบันเทิงจะชวยได ประกอบกับคุณพอก็อยากใหสมัคร” 

(กาญจนคณึง เนตรศรีทอง-มีน, 2554)         
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การแสดงออกถึงความชื่นชม และใหการสนับสนุนผูแสดงในเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมี 

แฟนเทเชียนั้นเทากับเปนเครื่องยืนยันใหเห็นถึงคานิยมของผูชมท่ีมีตอผูแสดงที่มีความสามารถและทํา

หนาที่เปนภาพแทนของ“ลูกหลาน” ในอุดมคติที่นับวันจะเริ่มหดหายไปในสังคมบริโภคนิยมของไทย 

กลุมท่ี 2 กลุมผูชม : ภาพแทนการโหยหาความดีงามและความสุขท่ีขาดหายในสังคม

บริโภคนิยม 

จากการวิจัยสนามพบวาผูติดตามชมและใหการสนับสนุนผูแสดงเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคา

เดมีแฟนเทเชียมีความหลายหลาย สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุต้ังแต 10-70 ป มี

การศึกษาในระดับต้ังแตตํ่ากวามัธยมไปจนถึงระดับสูงกวาปริญญาตรี ผูชมเรียลลิต้ีโชวประกอบอาชีพ

หลากหลายอาทิ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท คาขาย ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ แมบาน ฯลฯ   และจากงานวิจัยของณัฎฐชา วงษวานิชยังไดแบงกลุมผูชมเรียลลิต้ีโชวกรณี

รายการอคาเดมีแฟนเทเชียในประเทศไทยตามลักษณะการมีสวนรวมและสามารถจําแนกผูชมออกได

เปน 3 กลุม ไดแก          

 กลุมท่ี 1 คือ กลุมผูชมที่รับชมรายการผานสื่อโทรทัศนเปนหลัก (Mediated Experience) โดย

มิไดมีประสบการณตรงกับนักแสดงในรายการผูชมกลุมนี้เขาไปมีประสบการณกับรายการในฐานะที่เปน

เวทีของการสรางความบันเทิง โดยมิไดพยายามเขาไปมีประสบการณตรงกับนักลาฝนแตอยางใด ซึ่งใน

แตละครั้งเปนความพึงพอใจของผูชมรายการเรียลลิต้ีโชวอคาเดมี แฟนเทเชียที่อาจจะเขามามีสวนรวม

ดวยการโหวตใหแกนักลาฝนที่ตนเองชื่นชอบเปนหลัก ท้ังนี้ผูชมกลุมนี้จะไมสนใจท่ีจะรูจักตัวตนของ   

นักลาฝนหรือนักแสดงในรายการ รวมท้ังไมเขาไปตอยอดความสัมพันธกับนักลาฝนเมื่อรายการจบลง

 กลุมที่ 2 คือ กลุมผูชมท่ีรับชมรายการผานสื่อโทรทัศนและเกิดความชื่นชอบจนตัดสินใจเขาไปมี

ประสบการณตรง (Direct Experience) มากขึ้นดวยการสรางความสัมพันธกับผูแสดง กลุมผูชมกลุมนี้

มองวานักลาฝนที่ตนชื่นชอบมีความพิเศษกวา “ดารา” เปนผลใหผูชมกลุมนี้เริ่มเขามามีสวนรวมผาน

เว็บไซดตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันจนทําใหเกิดความแนนแฟนขึ้นภายในกลุม 

ผูชมระดับนี้แสดงใหเห็นถึงการเปนแฟน (fandom) ที่จะเขมขนขึ้นจนสามารถเรียกกลุมของตัวเองวา 

“แฟนคลับ” ไดอยางชัดเจน แมแฟนในกลุมน้ีจะพยายามใชเวลาวางจากการทํางานหรือการปฏิบัติ

ภารกิจในชีวิต ประจําวันในการติดตามนักลาฝนที่ตนชื่นชอบ 
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กลุมที่ 3 คือ กลุมผูชมท่ีรับชมรายการผานสื่อโทรทัศนและเกิดความชื่นชอบจนตัดสินใจเขาไปมี

ประสบการณตรง แตมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากกลุมท่ีสอง คือ ผูชมกลุมนี้ไดใหรายการเขามาเปน

สวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน เชน การเสียสละในชีวิตประจําวันของตน รวมทั้งเวลาของงานตนเพื่อไป

ติดตามใหกําลังใจนักลาฝนหรือนักแสดงที่ตนชื่นชอบ (ณัฎฐชา วงษวานิช, 2553)   

 ในกรณีของกลุมผูชมท่ีมีสวนรวมโดยตรง นอกจากการแบงกลุมผูชมเรียลลิต้ีโชวตามลักษณะ

ของการตัดสินใจเขาไปมีประสบการณตรงตามงานวิจัยของณัฎฐชา วงษวานิชขางตนแลว กลุมผูชม

เรียลลิต้ีโชวรายการอคาเดมี แฟนเทเชียยังสามารถการแบงเปนอีกลักษณะหน่ึงตามอัตลักษณทางสังคม

โดยสามารถจําแนกเปน 2 กลุมใหญคือ กลุมแฟนพันธุแทผูภักดี กลุมแมยกตัวจริงหรือผูมีพระคุณ

 1. กลุมแฟนพันธุแทผูภักดี หมายถึง กลุมผูชมที่ติดตามชมรายการเรียลลิต้ีโชวเปนประจํา แต

มิไดมีเงินมากพอที่จะสนับสนุนในคาใชจายเรื่องใหญๆ ผูชมกลุมนี้จะทําหนาที่ในการสรางฐานขอมูล

เก่ียวกับนักลาฝนหรือผูแสดงในรายการ และจัดทําขอมูลลงบนสื่อออนไลนหรือเว็บไซด เว็บบอรดตางๆ 

รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของนักลาฝนทุกฝกาว และนํามาถายทอดและแลกเปลี่ยนใหแฟนพันธุ

แทคนอ่ืนๆไดรับขอมูลเชนเดียวกันทั้งในดานภาพและขอความ เรื่องราวที่เก่ียวของกับนักลาฝน 

 2. กลุมแมยกตัวจริงหรือผูมีพระคุณ หมายถึง กลุมผูชมผูมีฐานะ มีเงิน ตองการสนับสนุนคนที่

ดอยโอกาสกวา บางรายมีชีวิตครอบครัวที่ไมสมบูรณ หรือมีความคาดหวังกับสมาชิกในครอบครัว

คอนขางสูง แตมิไดรับการตอบสนอง เชน ไมไดรับความสนใจหรือความอบอุนจากสามีและลูก จึงใหการ

สนับสนุนและอุปถัมภนักลาฝนเพราะตองการเห็นเด็กที่ตนเองใหการชวยเหลือมีโอกาสและไดรับ

ความกาวหนา และในอีกทางหนึ่งสามารถทดแทนความรูสึกและความสัมพันธท่ีขาดหายไปจาก

ครอบครัว ผูชมในกลุมน้ีมักใหการชวยเหลือดวยเงินจํานวนมาก โดยใชเงินไปกับการโหวตเพื่อชวย     

นักลาฝนใหไมตองออกจากรายการ จากการศึกษายังพบวาแมยกหรือผูมีพระคุณบางรายใชเงินไปใน

การสนับสนุนหรือโหวตใหนักลาฝนมากกวา 1 ลานบาทและเมื่อจบรายการผูชมกลุมนี้ยังคงชวยเหลือ

ดานการเงิน ซื้อเครื่องแตงกาย สิ่งของตางๆ รวมไปจนถึงรถยนต บาน และบางกรณีใหเปนเงินเดือน

ประจํากับนักลาฝน เมื่อมีงานพิธีตางๆผูชมในกลุมนี้ไดมอบเงินใสซองเพื่อสนับสนุนใหกิจกรรมของนัก

ลาฝนสําเร็จลุลวง         

 บุคคลที่ติดตามชมและใหการสนับสนุนผูแสดงทั้งในและนอกรายการเรียลลิต้ีโชวจนสามารถ

รวมกลุมทํากิจกรรมตางๆรวมกัน มีคําใชเรียกแทนบุคคลดังกลาวนี้วา “แฟนคลับ” ซึ่งเปนคําที่ถูกขนาน

นามจากสังคมภายนอก แตสําหรับคําเรียกสมาชิกภายในกลุมเมื่ออยูในชุมชนจะมีคําเรียกท่ีแตกตางไป
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จากการมองของสังคมกลาวคือ สมาชิกจะเรียกกันโดยใชสรรพนามที่แสดงความสัมพันธในลักษณะ

เครือญาติเชน แม ปา พี่ นอง เปนตน   

         

 ภาพประกอบ 55 แฟนคลับแสดงความรูสึกสนุกสนาน และชื่นชมนักลาฝน ดวยการ  

         ถายภาพทุกอริยบทของนักลาฝน สะทอนใหเห็นถึงการโหยหาความสุขท่ีขาดหายไป 

         ในชีวิตจริงของแฟนคลับและสรางทดแทนขึ้นดวยการทุมเทความรักและภักดีใหกับ 

         นักลาฝน 

นอกจากผูชมเรียลลิต้ีโชวกรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียจะมีลักษณะที่แตกตางกันตามการ

จําแนกจากการมีสวนรวมและลักษณะความสัมพันธที่มีตอผูแสดงในรายการแลว ผูชมเรียลลิต้ีโชวกรณี

รายการอะคาเดมีแฟนเทเชียยังทําหนาท่ีเปน “ภาพแทนการโหยหาความดีงามและความสุขที่ขาดหาย

ในสังคมบริโภคนิยม” โดยเห็นไดจากการแสดงออกและปฏิกิริยาที่มีตอผูแสดง จากขอมูลทางการวิจัย

พบวาผูชมสวนใหญของเรียลลิต้ีโชวอคาเดมีแฟนเทเชียเปนเพศหญิง มีทั้งท่ีอยูในสถานะภาพโสด สมรส 

และหยาราง ผูชมเหลานี้มักชื่นชมนักลาฝนผูแสดงในรายการที่มีคุณลักษณะดังนี้ หนาตาดี พูดจาสุภาพ 

ไพเราะ ออนนอมถอมตน กตัญู ขยัน ต้ังใจ มุมานะ มุงมั่นพยายาม มีความสามารถและใหความรัก

ดูแลเอาใจใส ตลอดจนใหความสําคัญกับผูที่ชื่นชมและชวยเหลือตน ฯลฯ   

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของนักลาฝนอันเปนที่ชื่นชอบของผูชมเรียลลิต้ีโชวแลวพบวา 

คุณลักษณะทั้งหมดดังที่กลาวมาลวนเปนคุณลักษณะที่เปนภาพสัญลักษณของความดีงามและ

ความสุขที่ผูชมเพศหญิงโหยหาจากบุคคลใกลชิดในครอบครัวแตมิไดรับการตอบสนองจึงเรียกรองความ
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ดีงามและความสุขเหลานั้นผานนักลาฝนผูเปนเสมือนภาพตัวแทนของลูกหลานหรือบุคคลใกลชิดท่ีมิ

อาจมีไดในชีวิตจริงทามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่มีคานิยมในเรื่องคุณงามความดีทาง

จิตใจไปสูสังคมรูปแบบใหมที่ผูคนยึดถือมูลคาของสิ่งของและผลประโยชนเปนสําคัญ 

2.2 การแบงหนาท่ีของสมาชิกในชุมชนจินตการ เรียลลิตี้โชว         

จากการศึกษาพบวา ชุมชนจินตการที่เกิดจากเรียลลิต้ีโชวนั้น มีคําเรียกชุมชนของผูท่ีชื่นชอบผูแสดงใน

รายการวา ‘บาน’ โดยในแตละบานจะมีสมาชิกผูทําหนาที่ชวยเหลือใหการรวมกลุมดํารงอยูอยางถาวร 

หนาที่ของสมาชิกภายในแตละบานสามารถแบงออกเปนโครงสรางหลายฝายดังคําอธิบายของฮันน่ี 

สมาชิกระดับผูนําในชุมชนบานลาฝน  

     ในเวปไซดของเอเอฟจะมี ‘แอดมิน’ (administration) พวกแอดมินแบงออกเปน ‘โมเดอเรเตอร’ 

(moderator) แบงเปนหองๆเลยนะ เชน มีหองรูป ใครคุมหองรูปก็ถายรูปแลวเอามาขึ้น ตั้งแตเร่ิมตอนน้ีถา

มีคนเขามาถามวาจะเชียรเด็กอยางไร พ่ีจะบอกเลยวามีเวปไซด มีบาน มีแอดมิน  มีโมเดอเรเตอร ประจํา

หองแตละหอง เชน หองขาว หองคุย หองแกลลอร่ี รูปภาพ หองตารางงาน จะมีหมดเลยไง เปนซีเควนซ

มาเลยวายังไง และก็ตองหาตากลองตาม คนไหนชอบทําอะไร เหมือนกับการรับสมัครงานเลยนะ เชน ทํา

กราฟฟคไดหรือเปลา ทําโฟโตชอปไดมา ตากลองถายรูปไดมา คนน้ีบิวทเกงมา รับสมัครเลยรับจากผูท่ีมี

ความชอบในตัวนองนักลาฝน และแบงแยกตามความถนัดคือ จะรับสมัครงานขางหนา หนาเว็บเลยวา

ใครอยากทําอะไรบาง และก็หลังไมคคุยกัน (ฮันน่ี. 2553: สัมภาษณ) 

ในทํานองเดียวกันดาว สมาชิกคนสําคัญและแกนนําผูทําหนาที่ในกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมใน

ชุมชนจินตการ ‘บานรอน’ อธิบายโครงสรางของชุมชนไวดังนี้ 

ใน ‘บาน’ จะมีคนเปน “แอดมิน” ใหญทําหนาดูแลบอรด แจงขาวสาร ของบานรอนตอนเร่ิมตนจะมี   

2-3 คน จะมีพ่ีท่ีเปนมากอน ดูแลบอรดทําเวปไซด มีนองชื่อกฤษณจะชวยในเร่ืองอัฟเดทขอมูล จะมีการ

แยกหนาท่ีในเวปบอรด ทําคนละดานกัน แฟนคลับแบงเปน “ทัพหนากับทับหลัง” ทัพหนาหมายถึงแฟน

คลับพวกท่ีตามนองทุกงาน แตพวกทัพหลังคือพวกท่ีไมสามารถไปตามได แตจะอยูในพันธทิพย ใน

พันธทิพยจะมีหองเรียลลิตี้เอเอฟ พวกน้ีก็จะทําขอมูล ยิ่งตอนน้ีมีบีบีก็สามารถสง       แมสเสจไดงายข้ึน 

มีคนรายงานสด พวกทัพหนาถายรูปก็สงมาใหทัพหลังข้ึนบอรด มีบางคนก็โทรศัพทแลวก็รายงานสด ให

ทัพหลังขึ้นขอมูลหรือแกไข ทัพหลังอยูในพันธทิพยเยอะมาก แมรายการจบแตสมาชิกยังอยูคอยอัฟเดท

ขอมูลอยูเร่ือยๆ เพราะมันจะเปนการโพสความเห็นความเห็นลงมา นอกจากน้ีก็มี “ตากลอง” คนถายภาพ

จะมีถายจากแบล็คเบอร่ี (BB) แลวก็รายงานสด แตถากลองระดับดีมากขั้นเทพเขาจะกลับมาทําแลวคอย

ลงบนบอรด กลองเทพกับกลองธูป คือกลองเทพจะถายเกงมาก อลัง กลองธูปจะเปนกลองธรรมดา ถาย
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แลวไมชัดเพราะวาถาศิลปนเตนบางทีไวมากจะจับภาพไวไมได มีพ่ีตี๋ พ่ีหนองท่ีเปนพยาบาลท่ีมาบอยๆ 

ตอนน้ีมีหลายคนมาก ตอนน้ีมี “มือคลิป” ดวยคือคนถายภาพเคล่ือนไหว จะเก็บไดเปนเร่ืองราว (ดาว.  

2554: สัมภาษณ)  

จากคําอธิบายของฮันนี่และดาวพบวาสมาชิกผูทําหนาที่ในสวนของขาวสาร จัดสรางระบบและ

ดูแลขอมูลออนไลนในเว็บบอรดจะมีคําเรียกหนาที่นี้วา ‘แอดมิน’ ซึ่งมาจากคําในภาษาอังกฤษวา 

administrator ที่มีความหมายวา ผูดูแลและจัดการใหทุกอยางเปนไปดวยความเรียบรอย แอดมินใน

กรณีเรียลลิต้ีโชว รายการอคาเดมีแฟนเทเชียเปนผูทําหนาที่รับสมัครสมาชิกผานสื่ออินเทอรเนต โดย

กระตุนใหผูสนใจเขามาสมัครผานเว็บไซด ซึ่งทําหนาที่เปน ‘หนาบาน” ของชุมชน ผูที่ไดรับการตอบ

รับเขาสูชุมชนดังกลาวจะไดรับขาวสารทั้งหมดของผูแขงขันที่ตนชื่นชอบ คําอธิบายยังทําใหเห็นถึง

โครงสรางของชุมชนและบทบาทของสมาชิกที่มีการแบงแยกหนาที่กันในแตละฝายโดยแบงกวางๆเปน 3 

กลุมหลักคือ กลุมทัพหนา กลุมทัพหลังและกลุมทัพหลวง  

     ในบานจะมีคนเปน “แอดมิน” ใหญทําหนาดูแลบอรด แจงขาวสาร ของบานรอนตอนเร่ิมตนจะมี  2-3 

คน จะมีพ่ีท่ีเปนมากอน ดูแลบอรดทําเวปไซด มีนองอีกคนจะชวยในเร่ืองอัฟเดทขอมูล จะมีการแยก

หนาท่ีในเวปบอรด ทําคนละดานกัน แฟนคลับแบงเปน “ทัพหนากับทับหลัง” ทัพหนาหมายถึงแฟนคลับ

พวกท่ีตามนองทุกงาน แตพวกทัพหลังคือพวกท่ีไมสามารถไปตามได แตจะอยูในพันธุทิพย ในพันธุทิพย

จะมีหองเรียลลิตี้เอเอฟ พวกน้ีก็จะทําขอมูล ยิ่งตอนน้ีมีบีบีก็สามารถสงแมสเสจไดงายข้ึน มีคนรายงาน

สด พวกทัพหนาถายรูปก็สงมาใหทัพหลังขึ้นบอรด มีบางคนก็โทรศัพทแลวก็รายงานสด ใหทัพหลังขึ้น

ขอมูลหรือแกไข ทัพหลังอยูในพันธุทิพยเยอะมาก แมรายการจบแตสมาชิกยังอยูคอยอัฟเดทขอมูลอยู

เร่ือยๆ เพราะมันจะเปนการโพสความเห็นความเห็นลงมา นอกจากน้ีก็มี “ตากลอง” คนถายภาพจะมีถาย

จากแบล็คเบอร่ี (BB) แลวก็รายงานสด แตถากลองระดับดีมากข้ันเทพเขาจะกลับมาทําแลวคอยลงบน

บอรด กลองเทพกับกลองธูป คือกลองเทพจะถายเกงมาก อลัง กลองธูปจะเปนกลองธรรมดา ถายแลวไม

ชัดเพราะวาถาศิลปนเตนบางทีไวมากจะจับภาพไวไมได ตอนน้ีมีหลายคนมาก ตอนน้ีมี “มือคลิป” ดวย

คือคนถายภาพเคล่ือนไหว จะเก็บไดเปนเร่ืองราว (ดาว. 2554: สัมภาษณ) 

ในทํานองเดียวกัน กฤษณอธิบายไวสอดคลองกับดาวถึงหนาท่ีและบทบาทของสมาชิกในชุมชนมี

ใจความวา 

     “แอดมิน” มีหนาท่ีหลักคือ คอยดูแลเว็บ เราเปดรับสมัครสมาชิกใหเขามาล็อคอินในบาน ในเว็บก็จะมี

ฟงกชั่นการใชงานสงอีเมลขึ้น คนท่ีเขามาในเว็บจะไดรับขาวสารท้ังหมดของศิลปนและคลับของเรา 

อาจจะยากสําหรับสมาชิกท่ีสูงวัย แตเวลาไปตามงานก็มีการขอเบอรกันไว อยางแฟนคลับรอนจะมีพ่ีชื่อ 
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“ติ๊ก” คอยขอเบอรคนท่ีเขามาใหมเวลาไปเจอกันตามงาน เพ่ือเวลาทีกิจกรรมก็จะโทรศัพทตาม ตอนน้ี

เรียกไดวาเปน “ทัพหนา” หรือ “ฮารดคอร” เลย อยางท่ีบอกไปวาการเปนแฟนคลับระดับไหนขึ้นอยูกับ

จังหวะชีวิตของแตละคนดวย บางคนปแรกๆอาจจะยังไมไดใกลชิด แตพอมาปหลังๆมีเวลา หรือกลับกันป

แรกใกลชิดพอมาปหลังๆก็มีเร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว ก็เฟดตัวออกไปก็มี แฟนคลับประเภท “ทัพหนา” มี

หลายประเภท เชน พวกท่ียืนถือปาย ถายภาพ หรือทัพหนาประเภททํางานดานประสานงาน (กฤษณ. 

2554: สัมภาษณ)   

 คําอธิบายของดาวและกฤษณสอดคลองกับผลการวิจัยของณัฎฐชา วงษวานิชที่ไดแบงหนาท่ี

ของสมาชิกในบาน หรือชุมชนเรียลลิต้ีโชวออกเปนสามกลุมดวยกันไดแก ทัพหนา ทัพหลัง และทัพหลวง

 ‘ทัพหนา’ หมายถึง กลุมท่ีมีหนาท่ีในการติดตอนัดหมายบรรดาสมาชิกแฟนคลับใน ‘บาน’ ของ

ตน ตลอดจนนัดแนะการแตงกาย เตรียมอุปกรณเชียร เตรียมของขวัญเพื่อมอบใหกับนักลาฝน เดินทาง

ไปใหถึงที่นัดหมายกอนเวลาเพื่อจัดเตรียมสถานท่ีใหกับกลุมของตน ทัพหนามักเปนแฟนคลับวัย

กลางคนที่ประกอบอาชีพสวนตัว สามารถจัดสรรเวลาใหกับการทําหนาที่นี้ไดเปนอยางดี มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี มีรถยนต สามารถเดินทางไปในสถานที่ตางๆไดสะดวก และสามารถจัดเก็บอุปกรณเชียรได 

นอกจากน้ัน ยังตองมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในระดับหน่ึงดวย      

 ‘ทัพหลัง’ หมายถึง กลุมแฟนคลับที่ทําหนาท่ีดําเนินกิจกรรมในเว็บไซดแฟนคลับ ท้ังการจัดการ

ฐานขอมูลสมาชิก การจัดแสดงและจัดเก็บสํารองไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง และคลิปวีดีโอตางๆที่รวบรวม

มาจากการเดินทางไปติดตามใหกําลังใจนองนักลาฝน กลุมทัพหลังนี้มักเปนขาราชการหรือพนักงานที่มี

งานประจําซึ่งทําใหไมสามารถเดินทางไปติดตามใหกําลังใจนักลาฝนไดบอยครั้งนัก จึงรับหนาท่ีเปน

ผูดูแลเว็บไซดดังกลาวเพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบและจงรักภักดีตอนักลาฝน  

 ‘ทัพหลวง’ หมายถึง กลุมแฟนคลับสวนใหญที่เดินทางไปใหกําลังใจนักลาฝนตามวัน เวลาและ

สถานท่ีตามที่ไดรับการนัดหมายไว ประกอบไปดวยบุคคลจากหลายหลายอายุและอาชีพต้ังแตนักเรียน 

นักศึกษา คนวัยทํางานที่ประกอบอาชีพตางๆ กัน ทั้งท่ีเดินทางมากับกลุมเพื่อน มากับครอบครัว 

เดินทางมาสมทบกับเพื่อนแฟนคลับคนอ่ืนๆ และเดินทางมาคนเดียว (ณัฎฐชา วงษวานิช, 2553: 105) 
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          ภาพประกอบ 56 ‘ทัพหลวง’ เดินทางไปใหกําลังใจและเก็บภาพนักลาฝนในงานตางๆดวย

 กลองอุปกรณสําคัญที่สะทอนใหเห็นความคลั่งไคลที่มีตอนักลาฝน  

3. กระบวนการรวมกลุมและกลยุทธการวางแผนสรางชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว 

 การรวมกลุมของแฟนคลับหรือสมาชิกในชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชวแบงออกไดเปน 3 ชวงหลัก

ไดแก 1) ชวงกอรางสรางบาน เปนชวงเวลาเริ่มตนต้ังแตเรียลลิต้ีโชวยังไมออกอากาศผานสื่อโทรทัศน ซึ่ง

เปนชวงเวลาท่ีนักลาฝนยังมิไดเขาบานหรือเขาสูการแขงขันในรายการ  การรวมกลุมในชวงนี้เกิดขึ้นจาก

การรวมตัวของกลุมบุคคลผูมีความรูสึกชื่นชอบรวมกันและเห็น “แวว” ของเด็กผูเขามา “ลาฝน” หรือ

สมัครเขามาแขงขัน 2) ชวงออกอากาศ เปนชวงที่เรียลลิต้ีโชวถายทอดผานสื่อโทรทัศน 24 ชั่วโมง และ  

3) ชวงสิ้นสุดการออกอากาศ เปนชวงหลังจากผูแขงขันออกจากรายการ กฤษณหนุมนักศึกษา ผูติดตาม

ชมเรียลลิต้ีโชว รายการอคาเดมี แฟนเทเชียต้ังแตเริ่มออกอากาศเปนครั้งแรกในฤดูกาลที่หนึ่งจนปจจุบัน 

และเปนหน่ึงในแกนนําคนสําคัญในชุมชนยอย ‘บานรอน’ อธิบายถึงสภาพของการรวมกลุมของสมาชิก

ชุมชนเอเอฟไววา 

 ความเปนแฟนคลับสําหรับเอเอฟ เร่ิมตนชัดเจนในชวงเอเอฟ 2 รุนเอเอฟ 1 เพ่ิงเร่ิมเปนปแรก ยังใหม 

ยังไมคอยมีการรวมกลุมแฟนคลับอยางชัดเจน ตางคนตางมาเชียร รุน 1 มีดาราหรือนักแสดงมาเปนคนดู

เยอะมาก มีการขอบัตรเขาชมคอนเสิรตบัตรไมพอไปยืนขอ ถือปายขางหนา ตอนน้ันเลนท่ีอินดอรสเต

เดียม หัวหมาก สวนวีคแรกๆจะแสดงท่ีโรงถายมูนสตาร ยอนกลับมาการเปนแฟนคลับในยุคแรกๆชวงรุน

เอเอฟ 1 ไมคอยมีการรวมกลุมตางคนก็ตางมา แยกๆกัน ซื้อบัตรกันเอง ภาพการรวมกลุมจะยังไมมี มา
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เห็นชัดจริงๆชวงเอเอฟ 2 มีการตั้งกลุมแฟนคลับหลังจากท่ีศิลปนออกมาจากบานแลว กลุมแรกท่ีชัดเจน

เปนของ “บอย พิษณุ” เห็นวารวมไดเยอะ การรวมเปนแฟนคลับกอนหนาท่ีจะเขารอบ หรือเขาบานก็มีแต

จะเปนรุนหลังๆแลว รุนแรกๆจะยังไมมี อยางแฟนคลับของ “ออฟ ศุภณัฐ” ก็มารวมตัวกันหลังจากศิลปน

ออกจากบานเอเอฟแลว เหตุผลท่ีแฟนคลับเอเอฟ 1 กับ 2 ยังไมชัดเจนเพราะรายการสองซีซั่นน้ี

ออกอากาศแตใน ‘เคเบ้ิลทีวี’ รุนท่ี 3 ถึงจะมีการนําภาพมาออกอากาศท่ี ‘ฟรีทีวี’ คือ ไอทีวี แตไมใชการ

ถายทอดสด การออกฟรีทีวีชวยสรางกระแส รุนสองอาจจะมีคุณภาพมากกวา แตเมื่อรุนตอมาออกส่ือฟรี

ทีวีก็ทําใหเปนท่ีรูจักมากกวา (กฤษณ. 2554: สัมภาษณ) 

เมื่อเกิดการรวมกลุมของบุคคลจํานวนหนึ่งที่มีอุดมการณรวมกัน ความเปนชุมชนจะยังมิ

ปรากฏข้ึนอยางชัดเจน ถาการรวมกลุมดังกลาวขาดความแข็งแกรงและเปนปกแผน ดังน้ันจึงจําเปน

อยางย่ิงที่ตองอาศัยการวางแผนอยางรัดกุมเพื่อใหการกอรางสรางฐานของชุมชนมีความมั่นคงถาวร ใน

กรณีของการเกิดชุมชนจินตการอันมีท่ีมาจากการติดตามชมเรียลลิต้ีโชว อคาเดมี แฟนเทเชียนั้นมี

กระบวนการสรางฐานของชุมชนที่เปนไปอยางแยบยล และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการวางแผนและ

รวมมือกันของบุคคลในแตละฝายท่ีทําหนาที่โดยมีเปาหมายรวมกันเพื่อ ‘นองนักลาฝน’ หรือผูแสดงที่ตน

ชื่นชอบประสบความสําเร็จในทุกๆดาน การสรางฐานสมาชิกในชุมชนมีการทํางานอยางเปน

กระบวนการโดยเริ่มต้ังแตชวงการคัดเลือกผูเขาแขงขันในรายการเรียลลิต้ีโชว ชุมชนยอยแตละชุมชนจะ

คัดเลือกบุคคลท่ีตรงตามคานิยม ความเชื่อและอุดมการณรวมของกลุมเพื่อเปนศูนยกลางความชื่นชอบ 

อาทิ เปนบุคคลที่มีความสุภาพ นารัก กตัญู มีภูมิหลังที่นาสงสาร หรือมีเครือขายความสัมพันธกับ

แกนนําของชุมชน ฯลฯ ผูเปนแกนนําของกลุมจะทําหนาที่ในการชวยเหลือ สนับสนุนและสรางกระแสให

บุคคลดังกลาวน้ันเปนที่รูจักออกไปอยางกวางขวางโดยอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางอินเทอร

เนตในการกระจายขอมูลและในขณะเดียวกันก็สรางความ สัมพันธระหวางสมาชิกในลักษณะที่เปน

เครือขาย           

 ดังท่ีกลาวไปขางตนแลววาการกําเนิดของชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชวนั้นเปนไปอยางมี

กระบวนการ โดยกระบวนการที่สําคัญประการแรกไดแก การคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามคานิยม ความเชื่อ

และอุดมการณรวมของกลุมเพื่อเปนศูนยกลางความชื่นชอบ จากการศึกษาพบวากระบวนการในการ

ไดมาซึ่ง ‘นองนักลาฝน’ หรือผูแสดงที่จะกลายเปนศูนยรวมจิตใจใหกับสมาชิกในชุมชนนั้นมีปจจัยหลาย

ดานที่ควรนํามาถกเถียงและพิจารณา โดยเฉพาะลักษณะของการตัดสินใจของสมาชิกในการเลือกสรร

บุคคลที่ตนชื่นชอบน้ันพบวาสมาชิกเปนจํานวนมากชื่นชอบผูแสดงท่ีมีลักษณะตรงตามสิ่งที่จัดวาเปน
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คานิยมหรือคุณลักษณะอันดีงามของบุคคลอันพึงประสงคในวัฒนธรรมไทย กลาวคือ เปนผูที่มี

กิริยามารยาทออนนอมถอมตน สัมมาคารวะผูหลักผูใหญ มีความมุงมั่นต้ังใจ รูคิดและตองการพัฒนา

ดังคําอธิบายของเอ้ือ แมบานผูเปนแฟนคลับหลักท่ีใหการสนับสนุนรอน     

     ‘นองรอน’ เขาไมไดอยูกับพอกับแม เอามาเปรียบเทียบกับลูกเราไมได นองรอนเกิดป 2533 ลูกเราเกิด

ป 2534 หางกันแคปเดียว ความคิดมันนาจะใกลกัน แตมันกลับตางกันมาก รอนเปนเด็กท่ีผานชีวิตมา

มาก เหลายาอยูลอมรอบชีวิต แตเขาสามารถประคับประคองชีวิตได เขาสามารถเดินอยูในทางท่ีถูกตอง

ได เราประทับใจเขาในจุดน้ี รอนเปนเด็กฉลาด เปนเด็กรูวาอะไรควรพูดไมควรพูด มีมารยาท อยูแบบ

กลางๆ สัมผัสได เราไปหานองแคไดเห็นก็สุขใจ ไมไดอยากไดอะไรมากไปกวาน้ัน เราแคอยากเห็นศิลปน

ท่ีเราเชียรไปไดดี ดานใดๆเราก็ดีใจ ขอใหโดยรวมเปนคนดี และประสบความสําเร็จ แคน้ันเองไม

จําเปนตองเปนดานบันเทิงก็ได เราไมไดตองการอะไรจากนองเขา ไมตองมาเท็คแครอะไรเรามาก เพราะ

เรามีลูกผูชายเหมือนกัน ตางกันแคปเดียว แตลูกเรานาจะรูจักคิด ในขณะท่ีรอน สามารถอยูไดดวยตัวเอง 

ประทับใจท่ีเขาผานชีวิตมาไดอยางไร เพราะวาถาเปนปกติท่ัวไปตองเสียคนแลว เด็กประถมยังไมเทาไร 

แตพอขึ้นมัธยมเร่ิมซา เปร้ียว โชคดีท่ีรอนมีเพ่ือนท่ีดีไมพากันไปเสียคน เรารักเหมือนลูก (เอ้ือ. 2554: 

สัมภาษณ) 

 ‘ฮันนี่’ แมบานนักธุรกิจ อดีต แอรโอสเตส ผูผันตัวเองมาเปนแกนนําของชุมชนและเปนผูที่มี

บทบาทสําคัญในการสนับสนุนนักลาฝนมาหลายรุน อธิบายความเปนมาถึงการเขามาเก่ียวของกับการ

จัดต้ังชุมชนยอยในชุมชนจินตการเอเอฟวาในชวงเริ่มแรกนั้นตนเองไมไดต้ังใจทําเรื่องการสรางฐานหรือ

จัดต้ังกลุมสมาชิก ในชวงตนนั้นเปนเพียงผูชมรายการเรียลลิต้ีโชว แตตอมาในชวงปท่ีสามของการ

ถายทอดรายการ มีลูกของเพื่อนสนิทตองการความชวยเหลือ จึงเริ่มศึกษาวิธีการและชองทางในการ

สรางกระแสใหบุคคลดังกลาวเปนท่ีรูจัก โดยเรียนรูการสรางกระทูในเวปไซดของพันธุทิพย ดอทคอม 

(www.pantip.com)  

     เร่ิมเขามาชวง AF ป 3 มีลูกเพ่ือนติดเขารอบตอนคัดเลือก และเพ่ือนเขาไมรูจะทําอยางไร เขาก็เลย

คิดถึงพ่ี วาพ่ีจะชวยเขาไดอยางไร ซึ่งพ่ีก็ดู AF ป 1-2 มาก็ไมไดสนใจ แตพอมีลูกคนสนิทใกลชิดเราก็เลย

คิดจะชวย  อยากใหเขาไดเขาไปอยูในบาน AF เร่ิมจากอยากชวยคนสนิทจริงๆ และการมาทําตรงน้ีทําให

ไดเพ่ือน ชวยหลาน และนองเขาเปนผูหญิง เขาไมรูจะทําอยางไร เราตอนน้ันก็ทําอะไรยังไมเปน เขาเวปท

รู เวปอะไรยังไมเปนเลย การสรางกระแสในพันธุทิพยก็ไปอยางงูๆปลาๆ พอทําไปสักพักก็เลยรูวา ถาจะทํา

ใหเด็กเปนท่ีรูจักและชื่นชอบ หรือเปนการสรางกระแสน่ีตองมีวิธีการ เชน ถาเปนเด็กผูชายตองมีการ ‘จิ้น’

คือ การจับคูกับเด็กผูหญิงนักลาฝนในบานเพ่ือสรางใหเกิดกระแสท่ีรุนแรงมากข้ึน เพ่ือเปนการสรางฐาน 

http://www.pantip.com/�
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‘แฟนคลับ’ จุดเร่ิมตนก็เร่ิมมาแบบน้ีจริงๆ แลวก็รูสึกวาการทําแบบน้ีเปนการเซอรวิสคน เราเขามาเราไมได

เขามาแบบแฟนคลับ ดังน้ันเราจึงไมมีอารมณมากเทากับแฟนคลับในตอนแรก (ฮันน่ี. 2553: สัมภาษณ) 

ในกรณีของฮันนี่กับหนาท่ีของแกนนําเมื่อศึกษาการทํางานของเทคโนโลยีอยางอินเทอรเนตได

จนเรียนรูที่จะขยายขอบเขตการทํางานออกไปเรื่อยๆต้ังแตการสรางเวปไซดใหกับ ‘นอง’ นักลาฝน การ

สรางเครือขายความสัมพันธกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ดวยการรับสมัครสมาชิก และสรางกิจกรรมชวนติดตาม

ในโลกออนไลน เชนการเขียนบอกเลาเรื่องราวใหกับนักลาฝนคนที่ชื่นชอบเพื่อทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆเกิด

ความสนใจและติดตามขาวสารเรื่องราว รวมทั้งสรางความรูสึกผูกพันระหวางสมาชิกและนองนักลาฝน 

จนทําใหเกิดความรูสึกรักใคร สงสารและตองการใหความชวยเหลือในทุกๆดาน การสรางฐานสมาชิกใน

ชุมชนนั้นเร่ิมทําต้ังแตชวงกอนการคัดเลือกตัวผูเขาแขงขัน หรือ ‘ผูแสดง’ ในรายการเรียลลิต้ีโชว และ

กระบวนการดังกลาวกระทําตอเน่ืองจนแมผูแสดงออกจากการแขงขันแลว กระบวนการสรางความชื่น

ชอบและชื่นชมก็ยังคงทําตอเนื่องไมสิ้นสุด 

      การสรางฐานแฟนคลับตองทํากอนจะมีการ ‘ออดิชั่น’ (คัดเลือกตัว) ตอมาตองทําตอเน่ืองในชวงท่ี

กระบวนการออดิชั่นเสร็จแลว เราจะเก็งกันวาเด็กคนไหนนาจะเขารอบ การไปตั้งกระทูในเว็บกอนท่ีเด็กจะ

เขาบาน จะดูเวอ  แตปรากฏการณ AF5 ทํานะ เพราะเรารูแลววาเด็กจะได พอรูวาเด็กติด 50 คน เรา

มั่นใจวาเด็กท่ีเราเชียรติดแนๆ ก็เร่ิมตั้งกระทูอินเทอรเนตวาขอสมัครเปนเมมเบอร (สมาชิก) โดยท่ีเขาไมรู

วาเราเปนใคร เราก็อุปโลกนวา ฉันเชียรเด็กคนน้ีแหละ ใครวาไรเราไมรูเราจะเชียรเด็กคนน้ีแหละ ก็มีคน

มาลงชื่อรวมเชียร บางคนก็ขอดูกอนจะติดหรือเปลายังไมรูเลย เราจะเช็ค‘เรตติ้ง’       ทุกอยางทําไปโดย

ใชคอมมอนทเซนท (สามัญสํานึก) ไมรูหรอกวาจะเปนอยางไร แตจะเช็คดูวามี     ผลตอบรับอยางไร คือ

จะไดรูวาจะไปในแนวทางไหน เด็กคนน้ีจะไปไหวไหม คือถาไหวเราก็สู วาจะฟอรมคนยังไง คือจริงๆแลว 

พ่ีก็ไดเพ่ือนท่ีเปนแฟนคลับ AF เกาๆมาชวย เพราะเรารูวาคนไหนจะ โหวต คนไหนจะชวยได เราก็ดึงมา

บางบางคน มาเปนฐานให จุดหน่ึง ไลมาถึง AF5 ท่ีถือวาตัวเองประสบความสําเร็จ และเขาไปเต็มตัว

จริงๆ ทํามันทุกอยาง ไมจิ้มฟนยันเรือรบ (ฮันน่ี. 2553: สัมภาษณ) 

เมื่อการรวมกลุมเริ่มมีความชัดเจนโดยแสดงออกผานทางจํานวนของสมาชิก ฮันนี่จะทําหนาที่

แบงสวนและแจกจายงานใหกับสมาชิกเปนฝายๆ โดยเริ่มจากความถนัดและความสามารถของสมาชิก

แตละบุคคล การสรางฐานชุมชนเปนไปอยางมีกระบวนการที่อยูภายใตการวางแผนและดําเนินงาน

กิจกรรมตางๆอยางมีกลยุทธ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการดําเนินงานและขับเคลื่อนของชุมชนที่เกิดขึ้น

แลวจะมีลักษณะคลายคลึงกับรูปแบบการดําเนินงานของบริษัทท่ีแบงฝายงานอยางชัดเจนอาทิ ฝาย
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วางแผน ฝายการตลาด ฝายประชาสัมพันธ ฝายติดตอประสานงาน ฯลฯ โดยในแตละฝายทําหนาที่

ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

      ฐานแฟนคลับดีแคไหนก็จะมีผลตอการนําคนมาชวยนองท้ังกอนและชวงเขาบานได นาๆทุกคนท่ีมา

ดวยกัน ไปดวยกัน และเราสราง relationship (ความสัมพันธ) เราสรางบอนดิ่งกันเอง สนิทกันเองกอน

แลว เราก็จะไดเพ่ือนไดนอง ไดอะไรหลายอยางจากตรงน้ันมา จากจุดน้ีทําใหเราคบกันเปนเพ่ือนซึ่งไมได

คุยเร่ือง AFอยางเดียว คุยกันไดทุกเร่ือง การทําตรงน้ีเปนเร่ืองของการวางแผนจริงๆ อยางกรณีของนอง

รอนไมมีใครนึกหรอกวาเราจะไปไดไกลขนาดน้ี คนอ่ืนจะมองวาบานน้ีสุดยอด วางแผนเกง การตลาดเกง 

สรางกระแส สรางสตอร่ีทุกอยาง พ่ีก็นึกในใจวาอาวแลวทําไมไมทํากันบางเลา หาคนมาทําสิ คุณเกงจริง

คุณก็หาคนมาทํา ของเรา เรามีคนอยูแลว เรามีคนจริง ของจริง เราแบงหนาท่ีกันเลย ถามวาตองทํา

การตลาดเกงไหม เรามีกึ๋น มันเปนเร่ืองของกลยุทธจริงๆ เชนเร่ืองการเรียกโหวตจะทําอยางไร ทุกอยาง

วางแผนหมด ระหวางกลางสัปดาหเราจะไมเคยไดท่ีดีเลย เราจะขึ้นไปถึงสามคนสุดทายตลอด เพราะคุย

กันแลววาอยาไปตบตอนน้ัน ไปตบวันศุกรเพราะเปนชวงท่ีคะแนนไมโชว เราจะมีการคํานวณ และมีการ

ขอโหวตกันหลังไมค หรือโทรศัพทคุย คือ คนท่ีเขาจะโหวตเขาจะสงพีเอ็มมาเลยวาตองยังไงบาง มีการนัด

เวลาโหวต ถึงเวลานัดโหวตเร่ิมมีการแลกเบอรโทรศัพท เร่ิมมีการคุยวาจะเอาอยางไร เราจะมีการแบงสาย

คนน้ีคุยกับใคร จะมีพีอารโดยนองๆเด็กๆเขามาเปน      พีอาร คอยบิวทโหวตตลอด โดยจะขอบอกวาให

โหวตเวลาน้ีเวลาน้ี จะเรียกส่ิงน้ีวา ‘บิวทโหวต’ มีนัดเวลากันเลยวา เวลาน้ีจะโหวตเทาไหร การเคล่ือนไหว

สวนใหญจะเปนพฤหัสบดี และวันศุกร ชวงท่ีรายการออกอากาศมีการพบปะมีนัดทานขาวเพ่ือชวยกัน

วางแผน เปนกลุมเล็กๆนะ กลุมแอดมิน   กลุมตัวหลัก ตัวแม ชวงวีคหลังๆก็จะนัดโหวตทางโทรศัพท 

กลางวันจะมีคนคอยเฝาบอรด คือเหมือนบริษัทตองมีคนคอยรับแขก มีประชาสัมพันธ คอยถามเชน พ่ีชื่อ

ไรคะ ชื่อเลนชื่ออะไร ยินดีท่ีรูจัก พ่ีจะรับเบอรสมาชิกเบอรอะไร รับท่ีพันธุทิพย พ่ีไปบานใหญกอนนะคะ 

อาจจะทางภาพทางรูป หรือจะไปคุยอะไรกันกอนก็ได (ฮันน่ี. 2553: สัมภาษณ) 

4. วิถีของสมาชิกในชุมชนจินตการ ‘บานลาฝน’      

 เมื่อชุมชนเกิดขึ้น จิตวิญญาณของชุมชนจะรอยรัดกันไวดวยประเพณีและพิธีการที่สมาชิกใน

ชุมชนสรางขึ้น ในชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชว กรณีรายการอคาเดมีแฟนเทเชียไดมีการประดิษฐประเพณี

ของตนเองขึ้นในรูปของ ‘งานคอนเสิรต’ หรือการแสดงความสามารถดานการรองเพลงและเตน ตลอดจน

การแสดงความบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลายของนักลาฝนซึ่งถือเปนพิธีการท่ีสําคัญ ซึ่งสมาชิกใน

ชุมชนเรียลลิต้ีโชวทุกคนจะตองเขารวมเปนสวนหนึ่งของงาน รวมทั้งตองทําหนาที่สืบทอดใหพิธีดังกลาว

เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปนประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกันภายในชุมชน   
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      แฟนคลับตองไปดูมินิคอนเสิรต โดยมินิคอนเสิรตคร้ังๆหน่ึงจะมีคนประมาณ 300 กวาคนถามีศิลปน

รวม 6 คน คอนเสิรตใหญรวมศิลปนหลายคนน่ีบริษัทเปนผูจัด จนกระท่ังพนปแรกไปก็เร่ิมจัดกันเอง การ

จัดกันเองตองไปติดตอขอคิวจากท่ีทรู ใครดูแลมินิคอนเสิรตจะไปขอคิว แตอยางไรตองถามนองกอนวา

อยากเลนหรือไมอยากเลน ตองถามศิลปนกอนคือเราจะไมจัดกันเอง ตองถามนองเปนอันดับแรก แตตอน

แรกก็จะมีการระดมทุนกันกอน จะมีพวก “สว” ผูใหญอาวุโสท่ีมีทุน เพราะคลับรอนไมใชคนมีเงินเยอะ ทุก

คนก็รวมๆ กันตั้งเปนทุนเพ่ือจัดมินิคอนเสิรตใหรอน บริหารกันเองโดยมีทีมงานบริหารเงิน ในคลับของรอน

มีสมาชิกท่ีตามประจําๆประมาณ 50 คนขึ้นไปถาจัดงานใหญไปแนๆ แตถาเปนวันธรรมดาก็มีคนตาม

ประจําอยู 6-7 คนไปตามส่ือท่ีไมตองใชพลัง ถางานท่ีใชพลังรอนจะบอกเองวางานน้ีขอพลังหนอยนะ ทุก

คนก็จะรวมตัวกัน อยางวันท่ีเปดตัวอัลบ้ัม ‘วันทูทรีโซล’ คร้ังแรก     ทุกคนก็มากัน หลายรอยเลยแครอน

รองแคเพลงเดียว ท้ังๆท่ีไมแนใจดวยวารอนจะไดรองหรือเปลา เพราะตอนน้ันรอนเปนประสาน แตทุกคน

ก็มาเพราะคิดวาเปนซิงเกิ้ลของรอน ชีวิตแตละวันถาตามนอง อยางท่ีกองถายจะประมาณ 20 กวาคน 

เปนประจํา ไปอยูตั้งแตเร่ิมจนจบงาน แฟนคลับมีหลากหลายท้ังท่ีมีงานทําและวางไมไดทําอะไร บางคนก็

หยุดงานเพ่ือไปก็มี ถาเปนงานใหญเขาก็จะแพลนไววาจะหยุดเพ่ือจะไปงานใหญ ตารางงานนองรูเปน

อาทิตยตออาทิตย ทรูจะสงตารางงานใหศิลปน แลวศิลปนก็มาบอกแอดมิน ก็จะมีเบอรติดตอ ทาง

บริษัททรูจะใหคิวรอน รอนก็จะสงตอใหแอดมินบานรอนเพ่ือจะกระจายขาว 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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สมาชิกในชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชว กรณีรายการอคาเดมี แฟนเทเชียนอกจากตองทําหนาที่

ระดมทุนหรือเรี่ยรายเงินเพื่อทําใหเกิดงานคอนเสิรตหรือพิธีกรรมสําคัญของชุมชนขึ้น  งานคอนเสิรตนั้น

มีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กที่เรียกวา ‘มินิคอนเสิรต’ สมาชิกในชุมชนมีหนาท่ีรวมกันในการพยายามให

เกิดการจัดพิธีกรรมดังกลาวขึ้นเปนประจําทุกเดือน และภายในงานพิธีสมาชิกตองมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมตางๆ อาทิ ทําปายไฟ อุปกรณเชียร และของที่ระลึกตางๆเพื่อนํามาจําหนาย และสะสมเปนทุน

ใหกับการจัดงานพิธีกรรมในคราวตอไป 

 แฟนคลับตองชวยกันทําปายไฟ โดยการระดมทุน ใครมีเงินมากก็ลงมาก มีนอยก็ลงนอยตามอรรถ

ภาพ แลวแตคลับ บางคลับท่ีมี ‘ตัวแม’ ท่ีมีเงิน เขาก็จะใหเงินมาชวยเยอะ แตสําหรับคลับรอนก็จะเปนวัย

ทํางานเด็กจะนอยผูใหญจะเยอะกวา แตก็คอนขางเปนตรงกลางๆ จะชวยๆกันออก   ปายไฟขนาด A4 

ราคาประมาณ 600 บาท จะมีรุนพ่ีอาวุโส เชน “พ่ีฮันน่ี” ไปเรียนวิธีทํามา แลวก็ผลิตปายกันเอง ตอนหลังๆ

มีการระดมทุนก็ทําปายเปนลักษณะเดียวกัน เปนความตองการของศิลปนเขานําเสนอ แลวเราก็ชวยทําให 

(กฤษณ. 2554: สัมภาษณ) 

 

นอกจากกิจกรรม ‘มินิคอนเสิรต’ ที่จัดขึ้นเพื่อรวมกลุมคนในชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชวแลว 

ภายในชุมชนจินตการเรียลลิต้ีโชวยังมีกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ มีทแอนดกรี้ด (การพบปะและ

สนทนากับผูแสดงที่ชื่นชอบและมีความเปนสวนตัวภายในกลุมสมาชิกจํานวนนอย) การรวมกิจกรรมบุญ

กับนักลาฝน (การทํากิจกรรมดังกลาวนี้มักเปนพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในวันคลายวันเกิดของนักลาฝน) ฯลฯ 

5. ปญหาและปจจัยท่ีกอใหเกิดความแตกแยกในชุมชนจินตการเรียลลิตี้โชว 

 ดังที่ไดกลาวไปขางตนวา ชุมชุนที่เกิดจากการติดตามชมเรียลลิต้ีโชวเปนชุมชนท่ีประกอบขึ้น

จากการรวมกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายในทุกดานทั้งภูมิหลัง วัย ฐานะ การศึกษา และอาชีพ ฯลฯ 

สภาพดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาความไมสามัคคีและแตกแยกภายในชุมชน โดยมีสาเหตุจากปจจัย

หลายประการ อาทิ ความแตกตางในดานทัศนะ ความไมรูจักพอเพียง ความไมสมดุลยระหวางความ

ตองการหรือความคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับ ความตองการใกลชิดและเปนที่ยอมรับจากนักลาฝนที่ชื่นชอบ 

ความตองการโดดเดนและเปนที่ยอมรับในชุมชน เปนตน นอกจากนี้จากคําอธิบายของกฤษณ  ยังขยาย

ภาพใหเห็นสาเหตุของปญหาในอีกดานหน่ึงที่เกิดจากพฤติกรรมไมพึงประสงคของ ‘นักลาฝน’ หรือผู
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แสดงในเรียลลิต้ีโชวที่เปนแกนสารของการยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับสมาชิกในชุมชน รวมท้ังพฤติกรรม

ของผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวของนักลาฝนที่อาจเปนปญหาสรางความแตกแยกในชุมชน 

      ปญหาหลักในกลุมแฟนคลับเอเอฟเกิดขึ้นเพราะสมาชิกบางคนอยากทําตัวใกลชิดศิลปน คนหน่ึงอาจ

รูสึกไดเขาใกลมากในขณะท่ีอีกคนรูสึกวาไดนอย แฟนคลับบางคนมีความพยายามจะเขาทางผูปกครอง

ของนอง เชน ศิลปนคนหน่ึงท่ีหัวออน มีพอแมจูงไปทางไหนเชื่อฟงหมด ไมมีกล่ันกรอง ทําใหแฟนคลับ

ทะเลาะกัน แตกออกเปนสามกลุม จนท่ีงานคอนเสิรตใหญมีภาพแสดงการแบงแยกท่ีชัด มีการแยกกันน่ัง

เชียรเปน 3 สแตนด น่ังคนละมุมของ ‘ธันเดอรโดม’ แตละสแตนดคนเปนรอย ความแตกแยกทําใหครูใน

บานก็เห็น เปนเร่ืองท่ีละเอียดออน มีกรณีท่ีแมของศิลปนจะขับรถชนแฟนคลับ เจอกับตัวเอง ในวันแสดง

คอนเสิรตเทศกาลฮาโลวีน เขามีกิจกรรมใหแฟนคลับแตงตัวประกวดใหศิลปนเปนผูตัดสินคนชนะ แฟน

คลับของนองคนหน่ึงก็แตงไป ไมไดแตงดี แตก็ทําเพ่ือชวยศิลปนใหตรงตามคอนเซ็ป พอแฟนคลับเขาไป

หลังเวที ตัวศิลปนกลับไมสนใจ ก็ทําใหแฟนคลับบางคนเสียใจ ในกลุมแฟนคลับตองมาน่ังปลอบใจกัน 

หรือคิดในแงดีวา นองเขาไมสบาย เขาขางนองในตอนแรก แตงานวันน้ันมีการแตกแยกมากขึ้นไปอีก 

เพราะแมศิลปนไปเขาขางกลุมแฟนกลุมหน่ึงมากกวา แตอีกกลุมท่ีไมถูกกันมีจํานวนเยอะกวากลุมท่ีแม

ศิลปนเขาขาง พอออกมากลุมท่ีคนเยอะจะไปขอลายเซนต แตแมศิลปนพาลูกข้ึนรถ ล็อครถ น่ังอยูในรถ

เฉย แฟนคลับยืนลอมรถอยู แตรถออกไมไดเพราะ ขางหนาติดรถท่ีเยอะมากดานหนา ศิลปนไมมองเลย 

ไมสนใจแฟนคลับและทําเปนรองเพลงเสียงดังๆอยูในรถ แสดงกิริยาไมเหมาะอยางมาก วันตอมาก็มีแฟน

คลับท่ีเปนผูใหญไปถามแมนองวาเมื่อวานเปนอะไร ทําไมถึงทําอยางน้ันกับแฟนคลับ เขาตอบวาก็ไมมี

อะไร แคซอมรองเพลง ตั้งแตวันน้ันก็คอนขางส้ินศรัทธา และนอกจากน้ีแมของศิลปนผูน้ีจะเปนท่ีทราบกัน

ดีวา แมของศิลปนผูน้ีไมนารัก (กฤษณ. 2554: สัมภาษณ) 

6. การสรางเครือขายและกระบวนการธํารงไวซ่ึงสัมพันธภาพในชุมชนจินตการ 

 ปรากฏการณเรียลลิต้ีโชวในฐานะศิลปะการแสดงผานสื่อนั้นมีอัตลักษณที่พิเศษและแตกตาง

จากศิลปะการแสดงประเภทอ่ืนเน่ืองจาก เวที (theatre) ของศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิต้ีน้ัน เปนเวที

ที่อาศัยสื่อ ทําหนาที่กรองสารไปสูผูชม ดังน้ันผูชมจึงมิไดรับรู ‘ความจริง’ โดยตรง แตรับรูจากสิ่งท่ีสื่อ

ปลอยออกมา  การตีความหรือรับสารของผูชมศิลปะการแสดงประเภทเรียลลิต้ีจึงมีความแตกตางจาก

กรณีการชมลิเก ท่ีผูชมสามารถชมในลักษณะ 180 องศา เพราะฉะนั้นความชอบหรือไมชอบของแตละ

คนจึงมีเบ้ืองหลัง ตองมีปจจัยท่ีทําใหแตกตางกัน และมีประเด็นศึกษาท่ีแตกตางจากเบญจพรและ

หลังจากนั้นเขาจะไปเลือก พื้นที่จริง (Reality Space) ที่ไมใชพื้นที่เสมือนจริง (virtual space) ซึ่งก็เปน

การพบกันในเวทีจริงอีกครั้งหน่ึง เปนเวทีจริงแบบลิเกในกรณีนี้มีการดึงตัวตนของเขาออกมา แตใน
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ขณะเดียวกันเขาก็ไปดูการแสดงเวทีแบบลิเกวิกมีการเย่ียมบานเย่ียมครอบครัวกัน คือ การนําชีวิต

สวนตัวที่นอกจากบทเขามารวมในการตัดสินใจวาจะเปนแฟนคลับจริงไดอยางไร    

 ดังน้ันจึงเปนความแตกตางที่สามารถพิจารณาไดโดยอาศัยมุมมองของเบญจพรเปนฐาน       

ในกรณีของเบน แอนเดอสัน ทําใหเห็นวาคนที่มีความแตกตางหลากหลายไดมารวมตัวกันอยางไร 

เพราะเหตุใด เหมือนกับรายการเรียลิต้ีท่ีทําใหคนทั่วประเทศไดมารวมตัวกัน ในกรณีดังกลาวจะตางกัน

แอนเดอสันตรงท่ี ผูชมเรียลิต้ีจะถูกกระตุน ถูกเราดวยสื่ออยูตลอดเวลา จึงกอเกิดเปนชุมชนในลักษณะที่

เรียกวา ‘ชุมชนจินตการ’ เมื่อพิจารณาในทัศนะของเลอแฟบจะพบวา ผูชมเรียลลิต้ีโชวถูกกระตุก mental 

space หรือพื้นท่ีทางจิตใจอยูตลอดเวลา และผูกระตุก หรือเราใหอารมณเหลาน้ีใหเกิดขึ้น อาจมิใช

นายทุนผูผลิตเพียงฝายเดียว แตผูแสดงหรือครอบครัวของผูแสดงอาจเปนผูเราใหเกิดการติดตาม และ

ชื่นชอบ จนกอเกิดเปนชุมชนจากปฏิกิริยาโตตอบที่มีตอผูแสดงก็เปนได การเราอารมณผูชมอยูบน

พื้นฐานของอะไร            

สําหรับในกรณีของเรียลลิต้ีโชว ปรากฏการณลาฝน กระบวนการในการสรางชุมชนไดจัดกระทํา

ผานการถายทอดสดทางโทรทัศน  ดังท่ีไดอธิบายไวแลวขางตนถึงกระบวนการที่รายการถูกสรางขึ้น

เพื่อใหผูเขาแขงขันมาอยูใน ‘บาน’  หลังหน่ึง  และใหผูชมรายการติดตามเฝามองดวยความอยากรูอยาก

เห็น  และเกิดการพัฒนาความสัมพันธกับตัวละครหลักที่อยูในบาน จนผูบริโภคไดกลายมาเปน ‘แฟน’ 

ประจํารายการ และรวมตัวกันสรางชุมชนในจินตนาการอีกรูปแบบหนึ่งขึ้น ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมอยางกวางขวาง           

สรุป           

 ปรากฏการณในรูปของเรียลลิต้ีโชว แมจะสามารถสรางใหผูชมมีจินตนาการรวมกัน  แตเปน

อารมณรวมที่มีตอบุคคลที่เปนดารา หรือเปนผูแสดงที่เขาติดตาม ชื่นชม สงสาร วาชีวิตของเขาจะผาน

อุปสรรคอะไรบาง  เขาจะตัดสินใจอยางไรโดยที่ผูชมเองก็นําตัวเองเขาไปรวมกิจกรรมเหลานั้นดวย  หรือ

ตัดสินวาดาราคนท่ีตนติดตามชมน้ัน จะตัดสินใจถูกใจตนเองหรือไม   ความผูกพันและการมีความรูสึก

รวมกันอยางน้ี   ไมไดนําไปสู ‘ชุมชนรวมกันสรางความดี’   โดยตรง ดังในกรณีของชุมชนในจินตนาการ

ของแอนเดอรสัน หรือในกรณีชุมชนจส. 100 หรือแมกระทั่งชุมชนของของผูหญิงชื่อแกว แตเปน     

‘ชุมชนของผู บริ โภค ’ ที่มี จินตนาการในการบริ โภคสินค าร วมกับดารา หรือผู ที่ ตนชื่ นชอบ          

(Imagining consuming community)  ‘ชุมชนจินตการในการบริโภคสินคา’ ที่เกิดจากความสัมพันธที่มี
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ตอรายการเรียลลิต้ีโชว ไดกลายเปนปรากฏการณทางสังคมของไทยท่ีมีขนาดใหญและกลายเปนชุมชน

ที่มีจํานวนสมาชิกครอบคลุมพื้นท่ีตางๆ ในสังคม ท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ   

 นอกจากนี้หลังจากรายการปดฉากลงแลว อยางไรก็ตามชุมชนดังกลาวก็ยังไมสลายลงไป กลับ

กลายเปนชุมชนทางจินตนาการอยางตอเนื่อง ซึ่งความสัมพันธของชุมชนดังกลาวมีลักษณะของการ

อุปถัมภ เก้ือหนุนกันแบบครอบครัว ซึ่งเปนการผูกโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อเดิมของไทย ในระบบ

อุปถัมภที่เปนรากฐานสําคัญทางความคิด และจิตใจของคนไทย ‘นักลาฝน’ ซึ่งเปนตัวละครสําคัญใน

บาน เมื่อออกจากบานแลวจะกลายเปนศิลปน ท่ีถูกประจุสัญญะขึ้นกับประชาชนในชุมชนท่ีเฝามอง 

และเปนกลไกที่ทุนนิยม ทําใหศิลปนเปนสินคา  โดยในชวงท่ีมีการแสดงหรือการนําเสนอรายการ      

บานลาฝนอยูน้ัน ตัวละคร ‘นักลาฝน’ ไดถูกประจุสัญญะหรือความหมาย ตลอดจนไดรับการตีตราวา

เปนสินคาในโลกทุนนิยมประเภทตางๆ ความรูสึกผูกผันของผูชมไดกลายเปนความผูกผันแบบครอบครัว

ที่มิใชเปนครอบครัวเด่ียว แตเปนครอบครัวใหญที่กระจายอยูท่ัวประเทศ อยางไรก็ตามผูบริโภคก็มีทั้ง

ประเภทที่นั่งอยูคนเดียวในบาน และไปสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอก และดวยความเปนคนไทยก็

อยูเหนือกฎเกณฑของสินคา แตเปนการนําไปสูการสรางความสัมพันธในลักษณะอุปถัมภ จึงเอ้ือใหเกิด

การจัดกิจกรรมใหพบปะสังสรรคกันหลังจากจบรายการ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงประโยชนในเชิงการคาเปน

หลัก นักลาฝนที่กลายเปนศิลปนหลังจากออกจากบานทําหนาที่เปนสื่อในเชิง ‘มายาคติ’ ที่แมรายการ

จบสิ้นแลว ศิลปนจะทําสิ่งใดก็ตาม ผูบริโภคก็จะติดตามและคอยบริโภคสินคาท่ีไดรับการชี้นําตลอดไป 

 แนวคิดเรื่องชุมชนจินตการในบริบทบริโภคนิยมของสังคมไทย จึงมีความสําคัญที่อาจนํามาใช

ในการอธิบายกระบวนการในการสราง ‘ชุมชนในจินตนาการ’ โดยมีศิลปะและสื่อเปนองคประกอบท่ี

สําคัญในการลําเลียงสารที่เก่ียวของกับลัทธิบริโภคนิยม  สําหรับสมาชิกของชุมชนในจินตนาการเมื่อได

มีความใกลชิดกับศิลปน นักรอง หรือนักแสดง จะมีความรูสึกวาศิลปนท่ีตนชื่นชอบน้ันเปนเสมือนบุคคล

ในครอบครัว และสมาชิกในชุมชนจะเกิดความตองการมีปฏิสัมพันธยอนกลับไปหาศิลปน แตทั้งนี้

กระบวนการเกิดปฏิสัมพันธดังกลาวน้ันเปนไปตามที่ผูมีอํานาจในลัทธิบริโภคนิยมไดวางแผน หรือ

กําหนดไว โดยผานกิจกรรมบันเทิงตางๆท่ีไดออกแบบไวแลวลวงหนา ชุมชนในจินตนาการที่เกิดขึ้นใน

บริบทบริโภคนิยมนี้เปนแนวคิดที่สําคัญซึ่งมีความแตกตางจากแนวคิดทางสังคมศาสตรอ่ืนๆ เชน ชุมชน

ในจินตนาการผานระบบรัฐ เปนตน 
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   ดังนั้นการนําแนวคิดดังกลาวมาใชทาบมองปฏิสัมพันธระหวางเรียลลิ ต้ีโชวในฐานะ

ศิลปะการแสดงผานสื่อกับชุมชนจึงมีความสําคัญ และกอใหเกิดขอคนพบใหมทางทฤษฏีไดวา 

กระบวนการบริโภคนิยมโดยนําศิลปะการแสดงมาใชเปนสื่อนั้น ไดสรางชุมชนในจินตนาการขึ้นมา ซึ่ง

เปนชุมชนท่ีอยูในโซตรวนของลัทธิบริโภคนิยมท่ีมีกลไกในการจัดการอยางแยบยล เพราะฉะนั้นจึงมี

ผลกระทบโดยตรงตอสังคม เพราะประชาชนหรือผูบริโภคจะตองกลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ดังกลาวน้ี โดยการบริโภคสัญญะและบริโภคทุกสิ่งที่ลัทธิบริโภคนิยมสรางขึ้นมา ดังนั้น ศิลปะการแสดง

ที่ปรากฏขึ้นในรูปแบบของเรียลลิต้ี จึงมิใช ‘ความจริงแท’ แตหากเกิดจากการสรางที่มีวัตถุประสงคให

กลายเปน ‘เวท’ี การบริหารจัดการธุรกิจที่เปนสินคา โดยอาศัยศิลปะในทุกดานเขามาเปนสื่อ เพื่อสงผาน

สารไปยังประชาชน           

 อยางไรก็ตาม ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นดังกลาวก็คือ วัฒนธรรมไทยในบริบทของกระแสบริโภค

นิยมที่สามารถขยายปริมณฑลของความเปนสังคมบริโภคนิยมผานชุมชนจินตการที่ไมไดจํากัดพื้นที่

ทางดานกายภาพ เชน การจํากัดอยูแตในกรุงเทพมหานคร แตสามารถสงผานไปยังทุกสวนท้ังในและ

ตางประเทศ จากการศึกษาคนควายังพบวากระบวนการความเปนวัฒนธรรมในสังคมไทยปจจุบัน 

ประกอบขึ้นจากความเปนชุมชนที่ผูคนหลากหลายไดมารวมตัวกันในบริบทบริโภคนิยม 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัย ไทย :
วัฒนธรรมบริโภคนิยม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่าน คน สังคมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1)

ทางสังคมวัฒนธรรมของไทย 2)
และ 3)

ปฏิสัมพันธ์ระห ศไทยกับกลุ่มคนและชุมชนในบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของไทย โดยใช้รายการอคาเดมี แฟนเทเชีย (ปฏิบัติการล่าฝัน) เป็นหน่วยในการวิเคราะห์

ทางสังคม
รูปธรรมมากกว่าทุกรายการ

1. เป็นศิลปะการแสดง มีกระบวนแบบทางศิลปะและลักษณะร่วม
กับศิลปะการแสดงประเภทละครและภาพยนตร์ แต่รายการ มชาติหรือลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากศิลปะการแสดง

ความรู้ สึก โดยมี
ด้วยแสดงบทบาท

ในรูปลักษณ์ของการแสดงพฤติกรรม และปฏิกิริยาในฐานะของมนุษย์ผูเ้ผชิญกับอุปสรรคปัญหาใน
จึงเป็น

ศิลปะการแสด เร้าความสนใจ และก่อให้เกิดอารมณ์ และสร้างประสบการณ์ร่วม
หลากหลาย 3 ระดับคือ ระดับอารมณ์

สือสาร สร้างอารมณ์และประสบการณ์ร่วมให้กับผู ้คนในหลากหลายแง่มุม จนก่อเกิดภาวะของการ
คลังไคล้ และรวมกลุ ่มทางสั งคมใ นร ู ปแบบ “แฟนคลับ”
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นอกจากนี ผู ้ วิ จัยพบว ่ าเรียลลิตี โชว ์ ในปร ะเทศไทยมีความเป็นมาและพัฒนาการทีสัมพั นธ ์ กับ
ปัจจัยด้านการเมืองการปกครองตลอดจนรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต ประกอบกับกระแส
ของโลกาภิวัตน์
เรียลลิตี โชว์ เข้ ามาผนึ กตั วเ ป็ นส่ วนหนึ งของสั ง คมว ั ฒนธ ร รมไทย ชุดหนึงในปั จจุ บัน

2. สือโดยเฉพาะสือหลั กที สําคัญคื อ สือโ ทร ทั ศน์ มีบทบาทต่อการกําหนดและกํากับกระบวน
แบบของศิลปะการแสดงผ่านสือกร ณี เรียลลิตี โชว ์

จับจ้อง คัดเลือกภาพและเหตุการณ์ก่อนเผยแพร่สู่ผู ้ ชมผ่านจอโทรทัศน์ ดังนั นสือจึงมีอิทธิพลในการ
ส่งสารไปยังมวลชน และมีส่วนในกระบวนการของศิลปะการแสดงผ่านสือ และได้ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ธรรมดาให้กลายเป็นศิลปิน
ระดับประเทศ และมีอิทธิพลต่อเนืองไปสู ่ผู ้ชมใ นร ะดั บมวลชน

3. บริบทของโลกาภิวตัน์ได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย และวัฒนธรรมดังกล่าว
ได้กลายเป็นเงือนไ ขต่ อการเ กิ ดขึ น และดํ ารงอยู ่ ของเ รี ยลลิ ตีโ ชว์ ขณะเดียวกันพลานุภาพของสือใ นบร ิ บท
วัฒนธรรมบริโภคนิยม ก็ได้ส่งผลต่อการบริโภคความเป็นศิลปินและสินค้าต่างๆ นานา
รวมทั งไ ด้ สร ้ าง ใ ห้ เกิ ดกล ุ ่มค นแ ละ ชุ มช น รูปแบบใหม่ ทีเรี ยกว ่ า ชุ มช นจ ิ นตกา ร ( imagining
communities) ทีอยู ่ในลั ทธ ิ บร ิ โภคนิ ยม อันมีกลไกการจัดการทีแยบยลและเชือมโ ยง จิ นตนา การ ของ
ผู ้บริโภคด้วยศิลปะการแสดงผ่านสือ โดยการกระตุ ้นเร้าให้เกิดการ รายการ
เรียลลิตีโชว์
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จากการศึกษาวิจัย ผู ้วิจัยได้กรอบโครงสร้างผลการวิจัย โดยแสดงเป็นแผนผังภาพดังนี

กรอบโครงสร้างผลการวิจัย

กรอบโครงสร้างผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเรียลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทยเ ป็ นภาพสะท้อน
ของศิลปะการแสดงผ่านสือทีอยู ่ในบริบทบริโภคนิยมของโลกปัจจุบัน ซึงเ ป็ นโ ลกใ นยุ คโ ลกาภิ วัตน์ที
ระบอบทุนนิยมมีอิทธิพล รวมทั งเป็นรากฐานทางความคิดและการกระทําให้กับมวลชน การแผ่ขยาย
อํานาจของระบอบทุนนิยมดังกล่าว เต็มไปด้วยวิธีการและกลไกทีแยบยล จากการทีเรียลลิตี โชว ์ เป็น
ศิลปะ การแสดงและสือ ได้ถูกนํามาใช้เป็นกลไกหรือมายาคติทีสําคั ญอย่างหนึงของ
ระบอบทุนนิยม ในการสร้าง ‘ชุมชนการบริโภคศิลปิน’ โดยเรียลลิตี โชว์ ได้ กลายเ ป็ นแกนกลางของ ชุ มชน
‘จินตการแห่งการบริโภค’ (Imagining Consuming Communities) ซึงเ ป็ นช ุ มชน รูปแบบใหม่
อยู่ในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยปัจจุบัน สมาชิกในชุมชนดังกล่าวถูกกระตุ ้นและปลุกเร้าอยู่

นเร้าของฝ่ายทุนได้ส่งผลให้สมาชิก
ดังกล่าวเกิดความต้องการบริโภคสินค้า
นิยมทีต้องการให้ เกิ ดชุ มชนบร ิ โภคถาวรที มีผู ้ บริ โภคใ นระดั บมว ลชน เป็นฐานพลังทีสําคั ญใ ห้ ระบอบทุ น
นิยมดํารงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมโลกตลอดไป
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ข้อค้นพบเชิงวิชาการ

จากการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยข้างต้น ผูว้ิจัยมีข้อค้นพบเชิงวิชาการ 3 ประเด็นสําคัญ
ซึงได้ อภิ ปร ายผล ดังนี

1.
จากการศึกษาพบว่าศิลปะการแสดงผ่านสือปร ะเ ภทเ รี ยลลิ ตีโชว์ ไ ด้เ ข้ามาสู ่ สังคมไทยและ

กลายเป็นส่วนหนึงของสั งคมว ั ฒน ธรรม ด้ วยเ กิ ดจากเ หตุ ปัจจัยสําคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ ความ
สอดคล้องกับค่านิยมและรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต ทีมีรากฐานสั งคมของสังคมทีเป็ น

มไทยเป็นสังคมทีให้ ความสํ าคั ญแ ละ รับเอา
ความคิด ค่านิยมวัฒนธรรม และศิลปะทีเป็ นผลผลิ ตจากแนว คิ ดตะวั นตกมา อยู ่ในว ิ ถีของ สั งคมไ ทย
ปัจจัยประการที 2 คือ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และทุนนิยมในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกปี 2540 โลกมีผลทําให้สินค้าทีเกิ ดจากความคิ ดจากชาติ ตะวั นตก ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศและ
มีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วน รวมทั งวิ ถีชีวิตของ ผู ้คนใ นปร ะเ ทศ ในภา คธ ุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิงซึงเ ป็ น
ส่วนหนึงของสั งคมจึ งต้ องปร ั บตั วร ั บความเปลียนแปลง ด้ วยเ ช่ นเ ดี ยว กัน โดย ‘นําเข้า’ ความบันเทิงทีอยู ่
ในรูปของศิลปะการแสดงผ่านสือ จากต่ างปร ะเ ทศ โดยเ ฉพา ะปร ะเ ทศที เป็นผู ้ นํา ด้านกา ร ค้ าและการ
บริโภคนิยมอย่างยุโรปและอเมริกา เข้ามาเผยแพร่และให้ประสบการณ์การรับชม และกระตุ ้นให้เกิดการ
บริโภคสินค้าผ่านรู

ปรากฏการณ์ของเรียลลิตี โชว ์ จึงเ ป็ นภา พสะท้ อน ชุดหนึงของ สังคมวัฒนธรรมไทยทีสัมพั นธ ์ กับ
พลังของสือ ทีถูกนํ ามา ใช้ ผนวกกับศิลปะการแสดง ภายใต้กลไกการตลาดของระบบทุนนิยมทีต้องการ
ให้ประชาชนได้รับข้อมูล

ส่วนหนึงของชี วิตปร ะจํ าวั นของผู ้คนใ นสั งคมไ ทย จํานวนหนึง
นอกจากนี ‘เรียลลิตี โชว ์ ’ นอกจากเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยร่วมสมัยแล้ว เรียลลิตี

โชว์ยัง เนืองจากธรรมชาติ
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มายาคติทีซับซ ้ อน ตรงตามแนวคิดที เคร สเ ซอร ์ เวสกี (Kraszeweski. 2009: 205) แสดงทัศนะไว้ว่า

‘ความจริง’
ความสัมพันธ์ของการใช้อํานาจผ่านวาทกรรมข้างต้น และสือ โดยการสร้างสรรค์เนื อหาและร ู ปแบบของ

ดําเนินชีวิตประจําวัน
อีกกรณีหนึง ตามทฤษฎีด้านศิลปะการแสดงและการละคร การแสดงจะเกิดขึ นจ า ก

ทีถูกเ รี ยกว ่ า

ในความเป็นสือที ทําหน้ าทีจับจ้องล้วนมีการจั ด

‘บ้านล่าฝัน’
ภาพหรือ สวิทเชอร์ และผู ้ ถ่ายทอดภาพส่งผ่านไปสู่ผู ้ ชม ส่วนในด้านของตัวแสดงก็ได้ถูกกํากับด้วย
ผู ้สอน(trainers) ซึงผู ้สอนก็ ได้ ถูกกํ ากั บหร ื อกํ าหนดนโ ยบา ยการสอนหร ื อการถ่ ายทอดจากนายทุ นผู ้ผลิ ต

เหล่านี
จะได้รับการคัดสรรและส่งออกไปผู ้ชม ดังนั นจะเ ห็ นไ ด้ ว่าเ รี ยลลิตี โชว์  กร ณี อคาเ ดมี  แฟนเ ทเ ชี ยปฏิบัติ
ล่าฝันจึงเป็นมายาคติทีซับซ ้ อนอย่ างมาก และเ ป็ นภา พสะท้ อนของสภา พการเปลียนแปลง เ ชิ งรู ปแบบใ น
ศิลปะการแสดงผ่านสือของไทย

จากความซับซ้อนของมายาคติดังกล่าว จึงเป็นข้อค้นพบเชิงแนวคิดทฤษฎีทีมีความสํ าคั ญใ น
การนํามาใช้ถอดรหัสความหมายและเพือใ ห้ เป็ นแ นว ทา งกา ร ศึ กษา ศิ ลปะ กา ร แสดง อืนๆ ทีมี
ความสัมพันธ์หรือถูกนําเสนอผ่านสือโดยเฉพาะสือโ ทร ทั ศน์
นํามาใช้เป็นโครงสร้าง และแบบทางความคิดในการศึกษาศิลปะการแสดงรูปแบบต่างๆ ทีมีส่วน
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สังคมและวัฒนธรรม

2) กระบวนการ การทําสินค้าให้เป็นวัฒนธรรม

ผู ้แข่งขันเริมเ รี
ต่อมาเมือเ ข้ ามา สู ่เวที ทีถูกตกแต่ ง ให้ เ ป็น ‘บ้าน’

ลังจากทีออกจาก
เวทีในรายการโทรทัศน์แล้ว ผู ้ แข่งขันดังกล่าวยังดําเนินการแสดงของตนต่อไปอีกในเวทีของชุมชน
รูปแบบใหม่ทีสมา ชิ กภา ยใ นช ุ มชนนี ต่างก็ ทําการ แสดง ร ่ วมกั น ศิ ลปะการ แสดง ดั ง กล่ าวนี ถู กทับซ ้อน
เชือมโ ยง  ทั กถอ และห่ มคลุ มไ ว้ ด้วยการกร ะตุ ้นใ ห้ เกิ ดความต้ องการบร ิ โภค สินค้า โดยมีทั งลั กษณะ ที แฝง
ตัวอยู่และปรากฏให้เห็นตรงหน้าในกายของนักแสดงหรือศิลปินทีแท้ จร ิ งแล้ วก็ คือ สิ นค้ าในร ะบบบร ิ โภค

วามจําเป็น
เป็นส่วนหนึงใน ชุมชนของผู ้ ทีต้องการบร ิ โภคศิ ลปิ น

แท้จริงแล้ว ‘เรียลลิตี โชว์ ’ คือ สินค้าในรูปของศิลปะการแสดง และสินค้าดังกล่าวได้ถูกเชือมโ ยง
สิงเ ดี ยวกั น

ชุมชนดังกล่าวมีปฏิบัติการแ
เรียลลิตี โชว ์ มีฐานะ เ ป็ นสิ นค้ า และเ ป็ นมา ยาคติ  โดยมา ยาคติ ดังกล่ าวได้สร้างให้เกิดเป็น ‘ชุมชุนของ
การบริโภคสินค้า’ ในชุมชนดังกล่าวมีกระบวนการทําสินค้าให้เป็นวัฒนธรรม และมีกลไกของทุนนิยม
เป็นตัวผ
สร้างให้เกิดชุมชนการบริโภคสินค้าในรูปของศิลปะการแสดงผ่านสือ ต่ างกั บการบร ิ โภคสิ นค้ าอุ ปโ ภค

างผู ้ ทีเป็ นดารา
หรือสินค้า จนกลายเป็นปฏิบัติการทางสังคมทีมีความสัมพันธ์ต่อกันและกลายเป็นวัฒนธรรมอีกชุดหนึง
ของสังคมไทย

ดังนั นเ รี ยลลิ ตีโชว์ จึง เป็ นทั ง ศิลปะกา ร แสดง และเ ป็ นสินค้า ในบริ บทบร ิ โ ภคนิ ยม แต่ สิ นค้า
ดังกล่าวกลับถูกทําให้เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มค
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‘แฟนคลับ’
รูปของ ดู โหลต โหวต แชต ซงึกระบวนการทั งหมดอยู ่ในกร ะแสของ ทุ นที มีการ ใ ช้ เ ม็ดเง ิ นเป็ นจํ านวนมาก

ปรากฏการณ์เรียลลิตี โชว ์ เป็นปฏิบัติการทีมีการจัดระบบและเอื อใ ห้ กับการกร ะตุ ้นใ ห้ เกิ ดการ

24 องถึง 12
ผู ้ชม นอกจากนี กร ะบว นการจั ดการกั บอารมณ์ ร่วมของ ผู ้ชมใ ห้ กลายเ ป็ นพล ั งในการสร ้ างชุ มชนร ู ปแบบ

มีขนาดของมวลชนจํานวน
มหาศาล ทีถูกทํ าใ ห้ กลายเป็นทั งฐานของ การบร ิ โภคศิ ลปะ  ศิ ลปิ น และสิ นค้ า สามา รถสร ้ างผลกํ าไ ร
ให้กับผู ้ ลงทุนและสนับสนุนรายการอย่างคุ ้มค่า ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนและสร้าง‘นักล่าฝัน’

จากผูส้นับสนุนศิลปินคนเดียวกันอย่างมีพลวัตต่อสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม และภายในชุมชนมี
วัฒนธรรมย่อยของชุมชนทีเป็ นว ิ ถี ปฏิ บัติ

จนเกิดเป็นชุมชนเอเอฟเป็นปรากฏการณ์ทีมีความ หมายและแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของ ‘ปฏิบัติการ
ทําสินค้าให้มีคุณค่าเชิง สัญญะ’ และ ‘ทําให้การบริโภคกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย’ และอยู่ในสํานึก
ของผู ้ชม โชว์
เหล่านี  ยั งถู กผู กโ ยง กั บการผลิ ตรายการ และบริโภคสินค้าในระดับภูมิภาค (region) ด้วยวิธีการส่งผ่าน

ง
กลายเป็น ‘ศิลปะการแสดงผ่านสือ’ ทีเชื อมต่ อศิลปะการ แสดง ภายใ ต้ วัฒนธ ร รมบร ิ โภคนิ ยมใ นระ ดั บ
ภูมิภาค ทีคว ร สนใ จและ คว ร ถู กยกร ะดั บก า ร อธ ิ บา ยใ ห้ เที ยบท ั นก ั บคว ามสลั บซ ั บซ ้ อนข อง ทั ง
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สังคมร่วมสมัยปัจจุบัน ซึงเ ป็ นข ้ อค้ นพบเ ชิ งทฤษฎี แนว คิ ดของ ผู ้ วิ จัยที งานวิ จัยเล่ มนีส ามารถนําแนวคิด
ดังกล่าวไปใช้มองปรากฏการณ์ทางสินค้าชนิดต่างๆ ทีถูกทํ าใ ห้ กลา ยเ ป็ นว ั ฒน ธ ร รม อา ทิ  เรื อง
วัฒนธรรมการดืมกาแฟอเ มซอนใ นว ั ฒน ธรรมการเ ดิ นทาง เป็ นต้ น

3)
บริโภคนิยม

เรียลลิตี โชว์นอกจากจะเป็นปฏิบัติการทําสินค้าให้เป็นวัฒนธรรมด้วยกระบวนการบริโภคนิยมที
นําศิลปะการแสดงมาใช้เป็นสือแล้ว เรียลลิตี โชว์ ยังได้สร้างชุมชนรูปแบบใหม่ทีเรี ยกว ่ า ‘ชุมชนจินตการ’
ขึ นมา ด้วย แยบยล
เพราะฉะนั นจ ึ งมี ผลกร ะทบโ ดยตร งต่ อสั งคม และประชาชนหรือผู ้ บริโภคทีต้อง อยู ่ในกลไ กของ

ศิลปะการแสดงทีปร ากฏข ึ นในรู ปแบบของ เ รี ยลลิ ตี จึงมิใช ่ ‘ความจริงแท้’ หากเกิดจากการสร้างทีมี
วัตถุประสงค์ให้กลายเป็น ‘เวที’ การบริหารจัดการธุรกิจทีเป็ นสิ นค้ า โดยอาศั ยศิ ลปะ ใ นทุ กด้ านเ ข้ ามา

สําหรับในกรณีของเรียลลิตี โชว ์ อคา เ ดมี แฟนเ ทเ ชี ยหร ื อ
ปรากฏการณ์ล่าฝัน าวมาแล้วข้างต้น  เพียงแต่
กระบวนการในการสร้างชุมชนได้จัดกระทําผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์  ดังทีได้ อธ ิ บา ยไ ว้ แล้ ว
ข้างต้นถึงกระบวนการทีรายการถู กสร ้ างขึ นเพื อให้ผู ้ เ ข้าแข่งขันมาอยู ่ ใ น ‘บ้าน’ หลังหนึง  และใ ห้ ผู ้ชม
รายการติดตามเฝ้ามองด้วยความอยากรู้ อยากเห็น  และเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครหลักที
อยู่ในบ้าน จนผู ้บริโภคได้กลายมาเป็น‘แฟน’ ประจํารายการ และรวมตัวกันสร้างชุมชนในจินตนาการอีก
รูปแบบหนึงขึ น

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ในรูปของเรียลลิตี โชว ์  แม้ จะสามา รถสร้างให้ผู ้ชมมีจินตนาการ
ร่วมกัน แต่เป็นอารมณ์ร่วมทีมีต่อบุ คคลที เป็น ‘ดารา’

ตัวเองเข้าไปร่วมกิจกรรมเหล่านั นด้ วย  หร ื น จะตัดสินใจถูกใจ
ตนเองหรือไม่ ความผูกพันและการมีความรู้ สึกร่วมกันอย่างนี    ไม่ ได้ นําไปสู ่‘ชุมชนร่วมกันสร้างความดี’
ดังในกรณีของชุมชนในจินตนาการของแอนเดอร์สัน หรือในกรณีชุมชน จส.100 หรือแม้กระทังชุ มชน
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ของผู ้หญิงชือแก้ ว แต่ เป็น ‘ชุมชนของผู ้บริโภค’
ตนชืนชอบ หรือเป็น ‘ชุมชนจินตนาการในการบริโภคสินค้า’ (Imagining consuming community) ที

ขนาด
ในสังคม ทั งในร ะดั บปร ะเ ทศและ

ต่างประเทศ
นอกจากนี หลั งจากร ายการปิ ดฉากลง แล้ ว ชุ มชนดั งกล่ าวมิ ได้ สลายลง ไป หา กกลั บกลายเ ป็ น

งการอุปถัมภ์

เป็นรากฐานสําคัญทางความคิด และจิตใจของคนไทย ‘นักล่าฝัน’ ซึงเ ป็ นตั วละคร สํ าคั ญใ นบ้ าน
ะชาชนในชุมชนทีเฝ้ามอง  และเ ป็ น

กลไกของทุนนิยมในการทําให้ศิลปินเป็นสินค้า  โดยในช่วงทีมีการแสดง หร ื อการนํ าเ สนอร ายการบ้ าน
ล่าฝันอยู่นั น ตั วละคร ‘นักล่าฝัน’ ได้ถูกประจุสัญญะหรือความหมาย ตลอดจนได้รับการตีตราว่าเป็น
สินค้าในโลกทุนนิยมประเภทต่างๆ ความรู้ สึกผูกผันของผู ้ชมได้กลายเป็นความผูกผันแบบครอบครัวที

อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสินค้า แตเ่ป็นการนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะอุปถัมภ์ จึงเอื อใ ห้ เกิ ด

หลัก ‘มายาคติ’ ทีแม้ รายการ
จบสิ นแล้ ว ศิ ลปิ นจะทํ าสิ งใดก็ ตาม ผู ้ บริ โภคก็ จะติ ดตามและคอยบร ิ โภคสิ นค้ าทีไ ด้รั บการ ชี นํ าตลอดไ ป
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อภิปรายผล
จากการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยข้างต้น ผู ้วิจัยขออภิปรายผลดังนี

1. กับความเป็นศิลปะร่วมสมัยของไทย
ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ได้นํามาซึงความเ ปลี ยนแปลง

อย่างเฉียบพลันต่อวิถีชีวิต แนวคิด ค่านิยม ของผู ้คนในสังคมการเปลียนแปลง ดั งกล่ าวไ ด้ คร อบคลุ มใน
ทุกภาคส่วนทั ง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึงของ สั งคม
วัฒนธรรมทีได้รับผลจากความเปลียนแปลง ของโลก เนืองจาก ศิลปะเกิดจากมนุษย์ เมือมนุษย์เปลียน
แปลงไปศิลปะย่อมต้องเปลียนตาม กระแสโลกาภิวัตน์จึงมีผลโดยตรงต่อวิธีคิดและเทคนิค กระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนง เมือพิ จารณา ศิ ลปะ ร ่ วมสมั ยของไทยในบริบททีกําหนดกร อบโ ดยสํ านั กง าน
ศลิปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทีได้ จําแนกหมว ดหมู ่ของ ศิ ลปะ ร ่ วมสมั ยออกเ ป็ น 9 สาขา
ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง สถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ มัณนศิลป์
เรขศิลป์และแฟชัน จะเห็นว่า ปัจจุบันรัฐและหน่วยงานทีเกี ยวข้ องกั บ ศิลปวัฒนธรรมได้ให้ความหมาย

หลังสมัยใหม่ได้นําเอาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตผสานเข้าด้วยกัน ยอมรับโลกทีก้าวไ กล และชุ มชน
ยอมรับวัตถุและจิตวิญญาณ ยอมรับระบบฐานสมอง (Brain-Based) ของมนุษย์และนําเสนองานศิลปะ
ทีมีความหลากหลาย (วิรุณ ตั งเ จร ิ ญ. 2552: 164) ดังนั นจะเ ห็ นไ ด้ ว่าปร ากฏการณ์ ทางศิ ลปะ ของไทย
ปัจจุบันจึงมิได้ยึดติดอยู่กับความหมายเดิมของคําว่า ศิลปะ ทีหมา ยความถึ ง ทั ศนศิ ลป์ โดยเ ฉพา ะ
ทัศนศิลป์ทีเป็ นว ิ จิตร ศิ ลป์ (Fine Art) แต่กลับให้ความสําคญักับศิลปะทีเกิ ดจากภา พใ นสมอง (Image)

ด้วย (วิรุณ ตั งเ จร ิ ญ. 2552: 29) นอกจากนีศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันยังพยายามทําความเข้าใจกับมิติชีวิต
ของมนุษย์มากขึ น โดยแสดง ให้ เห็ นว ่ าศิ ลปะนั นเกียวข้ องสั มพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ในทุกแง่มุม

เมือศิลปะเกียวข้ องสั มพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์และแทรกซึมอยู่ในทุกปัจจัยการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั นศิ ลปะ ถ่าย
มาจากกระแสหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต
คมชัดและดํารงอยู่
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ศิลปะมีทั งที เป็นวิ จิตรศิ ลป์ และประ ยุ กต์ศิลป์ เพราะศิลปะเป็นการปรุงแต่งเพือกา รบริโภคทาง
เป็นสิงหนึ งที ทําใ ห้มนุษย์แ ตกต่ าง

จากสัตว์เดรัจฉาน ศิลปะเป็นผลผลิตอันเกิดจากธรรมชาติจิตใจของมนุษย์ในอันทีจะแสดง ออกถึ งตั วตน
ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้ สึกต่อตนเองและสิงรอบข ้ าง ด้วยความ
หลากหลาย ศิลปะก็เป็นเช่นเดียวกับทุกสรรพสิงในจั กร วาล นันคื อโ ดยเ นื อแท้ แล้ว มิอาจมีคุณค่าได้ด้วย
ตนเอง หากแต่ขึ นอยู ่กับความพึ งพอใ จของมนุ ษย ์ ระดับและประเภทของสุนทรียภาพก็ถูกกะเกณฑ์ขึ น
ตามรสนิยมความเห็นของมนุษย์ ไปตามเงือนไ ขของ ยุ คสมั ย ตามบริบทของสังคมทีศิลปะ นั น
ถูกสร้างขึ นและร ั บร ู ้ การดํารงอยู่ข้ามยุคสมัยของศิลปะทีเป็ นส่ วนหนึ งของว ั ฒนธ ร รม ตั งอยู ่บน
เงือนไ ขความต้ องการและความพึ งพอใ จ ทั งในส่ วนของผู ้ สร้ างและผู ้ เสพง า นศิ ลปะ ศิ ลปะใ ดดํ ารงตนให้
อยู่รอดได้ในยุคสมัยของตนเองจึงจัดว่าเป็นศิลปะร่วมสมัย

เมือพิ จารณา ศิ ลปะ ร ่ วมสมั ยโดยแบ่งออกเป็นประยุกต์ศิลป์และวิจิตรศิลป์จะเห็นว่า การดํารง
อยู่และการพัฒนาของประยุกต์ศิลป์หลายแขนงในยุคสมัยต่างๆ
ต่อเนือง เ ป็ นร ู ปธรรม ด้วยเหตุผลจากความต้องการใช้สอยเป็นตัวขับเคลือนหลั ก รวมถึ งเ หตุ ผลทางธุ รกิ จ
กลไกตลาด อุปสงค์และอุปทาน ในขณะทีงานว ิ จิ ตร ศิ ลป์ บา งแขนง กํ าลั งปร ะสบปั ญห า ด้ านความอยู ่รอด
ทั งความอยู ่รอดของ ศิ ลปิ นและความอยู ่รอดของ ตั วศิ ลปะ เ อง  เงื อนไ ขเชิ ง คุณค่ า ทําให้กรอบวิวัฒนาการ
ของประยุกต์ศิลป์กับวิจิตรศิลป์ เพราะประยุกต์ศิลป์ เช่น
สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ แฟชัน การแสดง
การใช้สอย มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเป็นตัวกําหนดรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม
สรีรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยี สิงแวดล้ อม ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายเพือตอบสนองการใช้
งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการสร้างสุนทรียะให้กับผู ้ เสพ

ในขณะทีการสร ้ างสรรค์งานวิจิตรศิลป์เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจของศิลปินเป็น
หลัก
สมมุติฐานว่า ไม่ว่าจะเป็น
วิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ก็ตาม ซึง
อาจหมายถึงความต้องการทางด้านการใช้สอย หรือความต้องการทางด้านจิตใจ จึงเป็นหน้าทีของ
ศิลปินทีจะต้ องแสวงหาความอยู ่รอดของ ตั วเ อง ภายใต้เงือนไ ขความเ ป็ นจร ิ งต่ าง  ๆ ในสั งคม ณ ยุคสมัย
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ของตน หรือค่านิยมความเชือและความร ู ้ความเ ข้ าใจ
ของประชาชน เพือใ ห้ การเ ปิ ดร ั บและหากมองในเ ชิ ง
การตลาด ก็หมายถึงกระบวนการในการการสร้างความต้องการบริโภคให้เกิดขึ นนั นเอง แม้ว่าความ

เพือใ ห้ เกิ ดง านที ขายไ ด้ อันจะส่งผลให้

คุณค่าของศิลปะในเวลาเดียวกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่า หากศิลปินไม่สามารถดํารงชีพอยู่ได้ งานศิลปะก็
ย่อมมิอาจเกิดขึ นได้

เมือ พินิจพิเคราะห์ศิลปวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน พบว่า เ รียลลิ ตี โชว ์ เ ป็นกรณีหนึง ของ
กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะทีเป็ นการผสมผสานการแสดง และสื อเข้าด้วยกัน
และภาพชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ นอกจากนีเรียลลิตี โชว์ ยังเ ป็ นศิลปะทีเกิดจากการปรุงแต่งเพือการ
บริโภคทางอารมณ์ และเป็นผลผลิตของความพยายามทีจะแสดง ออกถึ งตั วตน ทั ศนคติ อารมณ์
ความรู้ สึกของมนุษย์ทีมีต่อตนเองและผู ้ อืน โดยนําเสนอเป็นภาพพฤติกรรม หรือกิจกรรมของมนุษย์ใน
สภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ทีมีการ สร้างสรรค์ ออกแบบ และจัดกระทําผ่านสือโทรทัศน์ เรียลลิตี โชว ์ จึง
จัดเป็นศิลปะร่วมสมัยในเชิงประยุกต์ศิลป์แขนงหนึง ทีวางตนเองอยู่บนฐานการรับรูข้องมวลชนใน
สังคมไทย ดยมี
วัฒนธรรมบูรณาการร่วมอยู่หรือมีวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลือน

“จินตภาพ” ทีเกิ ดขึ น

โลกาภิวัตน์ มีความ
กตัญู รู ้ คุ ณ อย่ างในกร ณี ของ ผู ้แสดง ในร ายการเรียลลิ

งกล่าวนั น เป็ น
ตัวแทนของลูกหลาน ซึงได้ กร ะตุ ้นความร ู ้ สึ กนึ กคิ ดและความทร งจํ าของผู ้ชมถึงการโหยหาลูกหลานใน
อุดมคติของสังคมไทย ดังทีเบญจ พร  ดี ขุนทดอธิ บา ยไ ว้ ว่าเ รื องเ ล่ าของความทุ กข์ยาก ความดี ง าม และ
ความเป็นลูกกตัญู ถูกถ่ ายทอดผ่ านการตั วผู ้แสดง  ด้ วยการนํ าเ สนอตั วเ องในฐานะลูกหลาน ญาติมิตร
มากกว่าจะนําเสนอตัวเองในฐานะดาราดังหรือนักแสดงอาชีพ จึงมีผลอย่างยิงต่ อความร ู ้ สึ กของ ผู ้ชมที
อยูใ่นสถานะใกล้เคียงกันหรือทีเคย “ทุกข์ยากลําบาก” มาก่อน
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ปรากฏขึ นในสังคมไทยจึงเป็นศิลปะวัฒนธรรมทีสะท้ อน ถ่ายกระแสการดํารงชีวิต
จากบริบททาง
เป็นศิลปะร่วมสมัยของเรียลลิตี โชว์ ทําใ ห้ มอง เ ห็ นสุ นทร ี ยะของ ศิ ลปะ ดั งกล่ าวว่ าเ ป็ นศิลปะตามแนวทาง

(Art as Expression) ตามคําอธิบายของ
ตอยสตอยทีว่า กระบวนการสร้างงานศิลปะ จะต้องให้ความสําคัญกับพลานุภาพของการกระตุก กระตุ ้น

ว่า ศิลปะหรือศิลปะการแสดงนั น  ๆ มี “ความกินใจ” และเมือศิลปะมีความกินใจแล้ว ก็สามารถโน้มน้าว
ผู ้ ชม ผู ้ ดูให้เกิดความคิดและปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ดังทีศิลปิ นต้ อง การ  และงานศิ ลปะ ดั งกล่ าวก็ จะ
กลายเป็น “ศิลปะแท้” (Leo Toystoy. 1828-1910) เมือนํ ามา พิ จารณา คุ ณค ่ ากร ณี เรี ยลลิ ตีโชว์ พบว ่ า
หน้าทีของ ศิ ลปิ นหร ื อนั กแสดง  คื อ การ

เป็นกระบวนการในการสร้างศิลปินให้เป็นศิลปินแท้ อย่างไรก็ตามศิลปินแท้กรณีของเรียลลิตี โชว ์ ได้ ถูก
นําไปเชือมโยงและกระตุ ้นให้เกิดการบริโภคสินค้า

2. กับปฏิสัมพันธ์กับชีวิต ชุมชนและสังคมไทย
การศึกษากรณีเรียลลิตี โชว ์ ในปร ะเ ทศไ ทย ทําให้

จํากัดอยู่ในสังคมของผู ้ ทีชืนชมเ ฉพาะ กลุ ่ มเท่ านั น แต่ ยั งเ ป็นศิ ลปะประยุกต์ทีมีปฏิ สัมพั นธ ์ กับผู ้คนและ
สังคมในวงกว้าง ทั งในร ะดั บช ุ มชนขนา ดย่ อยไ ปจนถึ งชุ มชนขนา ดใ หญ่ ในร ะดั บชาติ  ดั งจะเ ห็ นไ ด้ จาก

จํานวนมากกว่า 10 ล้านคนจากการสํารวจของ Nielsen องค์กรการวิจัยทีมีชือเสี ยงและไ ด้ ร ับกา ร
ยอมรับในระดับชาติและภูมิภาค

เรียลลิตี โชว ์ ในปร ะเ ทศไ ทย ยังได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับสังคม ชีวิต และชุมชนในภาพกว้าง
โดยปฏิบัติการของเรียลลิตี โชว ์ ได้ให้ความหมายของชุมชนรูปแบบใหม่ทีมีคว ามแ ตกต่ างไ ปจ าก
ความหมายในอดีต เนืองจาก ชุมชนทีเกิ ดจาก เรียลลิตี โชว์ แสดงให้เห็นถึง

รวมกลุ่ม
ของบุคคลทีหลากหลายทั งในด้ านของ ภู มิหลัง  วั ย ฐานะ การ ศึ กษา อาชี พ ตลอดจนพลั ง ของ ทุ นที
แตกต่างกันแต่มีความสนใจและมี ‘อุดมการณ์ร่วม’ ในสิงเ ดี ยวกั น ลักษณะของชุมชนทีเกิ ดจากเ รี ยลลิ ตี
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โชว์ดังกล่าวอาจตรงกับแนวคิดของทานาเบ้ในเรือง ‘ชุมชนจินตการ’ (Imagining Community) ทีได้
อธิบายไว้ว่า ชุมชนคือ สิงปร ะกอบสร ้ าง (community as a construct) มิใช่สิงที เป็นมร ดกตกทอดมา

ผู ้คนจินตนาการขึ นมา เ อง  เป็ น

แตกต่างของสมาชิก และมีแก่นหลักในข้อเสนอทีมองเ ห็ นศั กยภา พของ ‘คนเล็กๆ’ ในการสร้างปฏิบัติการ
ให้ตนเองสามารถเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตในชีวิตได้ ชุมชนทีเกิ ดจากการติ ดตามชมเ รี ยลลิ ตีโชว์ ผ่าน

อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าจุดเริมต ้ นของ การรวมกลุ ่มหร ื อสร ้ างชุ มชนกร ณี
. 100

หรือชุมชนผู ้ติดเชื อHIV ซึงมี จุดกํ าเ นิ ดของ ชุ มชนจากการรวมกลุ ่มของ ผู ้คนที มีอุดมกา ร ณ์ร ่ วมกันในการ
แก้ปัญหาต่างๆในสังคม

‘ความจริง’ ผ่านสื

ก
นิยมชมชอบและคลังไ คล้  จนใ นที สุดก้า วไปสู่ภาวะทีผู ้ชมต้ อง การการ ยึ ด ‘ผู ้ แสดง’ ในรายการ

สร้างชุมชนทีเกิ ดจากการจิ นตนาการร่ วมกั นของผู ้แสดง  ผู ้ชม และฝ่ ายทุ นผู ส้นับสนุนให้เกิดกระบวนการ

เรียลลิตี โชว์ ได้ ก่อใ ห้ เกิ ดชุ มชนต่ างๆ ขึ นมา ภา ยใ ต้ ตัวแสดง  หร ื อศิ ลปิ นที ถูกสร ้ างขึ น และก่ อตัว
ฎีหรือ

แนวคิดทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
บริบททางสังคมวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ของไทย แต่ชุมชนจินตการดังกล่าวหาใช่ชุมชนทีเกิ ดจาก
อุดมการณ์ของชาติ การพัฒนา การกระทําจากภาครัฐ หรือการทําความดี แต่ชุมชนจินตการกรณีเรียล
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ค้นพบนี จึ งสามารถที จะใ ช้ เ ป็นแนวทาง ในการ ศึ กษาช ุ มชนจิ นตการ ในบร ิ บท ทางสังคมชุดอืนๆ ได้
เรียลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทยจึ งเ ป็ น ภา พสะท้ อนของศิ ลปว ั ฒน ธรรมไ ทยร ่ วมส มัยของไทยปัจจุบัน

และสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์ ที
วัฒนธรรมมีความหลากหลาย แต่เป็นภาพรวมของโลกทีไร้ พร มแดน ศิ ลปะ แต่ ละแขนง พยายามทีจะ
แสวงหาหรือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของตัวเอง จากรากเหง้าเดิม แต่มีความเป็นปัจจุบันในด้านวิธีคิดและ
กลวิธีในการนําเสนอ นอกจากนี ยั งสะท้อนความเป็นจริงของสภาพสังคมทีเป็ นอยู ่ โดยอาจไม่นําพาต่อ
กลไกทางสุนทรียภาพ ด้วยความเชือว ่ า ความจริงคือความงาม และเป็นความพยายามสร้างอัตลักษณ์
ใหม่ของตน ให้สอดรับกับรสนิยมการบริโภคกระแสหลักทีเป็ นร ะดับนานาชาติ โดยพิจารณาศิลปะใน
ฐานะทีเป็ นต้ นทุนหรือทรัพย์สินทางปัญญา บนพื นฐานความเชือว ่ า ศิลปะจะเป็นเครืองสร ้ างมู ลค่ าใน
เชิงเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยเรือง “เรียลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้อนศิลปะการแสดงผ่านสือใ นกร ะแส

วัฒนธรรมบริโภคนยิม” ผู ้วิจัยพบว่างานวิจัยดังกล่าวนีมีข้อเสนอแนะทีจะ เป็นประโยชน์อย่างยิงต่ อวง
วิชาการด้านศิลปะการแสดง สือ

1) ข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้านศิลปะการแสดง
ปัจจุบันบริบททางสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก จนไม่สามารถแยกการพิจารณา

ศิลปะการแสดงในลักษณะแบบเดิมได้ ศิลปะการแสดงในปัจจุบันได้แฝงหรือฝังตัวอยู่ในชีวิต จนแม้ตัว

ศิลปะการแสดงควรต้องศึกษาแนวคิดด้านมายาคติในรูปของศิลปะการ
เท่าทันกับความสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์ของการแสดงในปัจจุบัน และต้องประสานแนวคิดต่างๆ
ในการศึกษาเพือทํ าความเ ข้ าใจใ ห้ ลุ ่มลึ ก ข้ อค้ นพบของ ผุ ้ วิ จัยใ นปร ะเ ด็ น ‘เรียลลิตี โชว ์ เป็ นภา พสะท้ อน

’ จึงสามารถนําไปใช้เป็นมุมมองและขยายผลให้กับ
นักวิชาการในด้านศิลปะการแสดงในกรณีอืนๆ ต่อไป และเรียลลิตี โชว์ ยังมี มิติที สามาร ถทํ าความเ ข ้ าใจ
ได้อีกในวงกว้าง งานวิจัยเรือง “เรียลลิตี โชว ์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้อนศิลปะการแสดงผ่านสือใ น
กระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม” จะทําให้เกิดความเข้าใจทั งในมิ ติทางปร ะวั ติศาสตร ์  หร ื อพั ฒน าการของ
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ศิลปะการแสดงผ่านสือร ู ปแบบอ ื นๆ บริบทบริโภค
นิยม องค์ความรู้ ทีเกิ ดข ึ นสามารถนําไปใช้เป็นตัวแบบ หรือโมเดลทางความคิดในการสร้างศิลปิน
เพือนํ าไปบู รณา การเ ป็ นอ งค์ความรู้ ในระดับสูงต่อไป

2) ข้อเสนอแนะต่อวงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
2.1 วิธีวิทยาการวิจัยศิลปวัฒนธรรม

ในการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ควรออกแบบการวิจัยหรือใช้กระบวนทัศน์ในการมอง
ศิลปะทีมิได้ แยกออกจากสั งคมและวั ฒน ธ รรม และใ นขณะ เ ดี ยว กั นก ็ ไ ม่ควรมองวัฒนธรรมไทยใน
ลักษณะทีตัดขาดหร ื อแยกออกจากสั งคมว ั ฒน ธ รรมโ ลก เพร าะวั ฒน ธ รรม ไทยปัจจุบันมีการดํารงอยู่
อย่างสลับซับซ้อน จึงไม่สามารถมองวัฒนธรรมในแบบอดีต เนืองจากว ั ฒน ธรรม ปัจจุบันเป็นวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ดังนั นการวิจัยศิลปวัฒนธรรมจึงควรตระหนักว่าศิลปะอยู่ในบริบทของวัฒนธรรมทีถูกวาง หร ื อ
ถักสานอยู่กับกระแสโลกาภิวัตน์ ซึงถ้ าไ ด้ มี ทําความเข้าใจเรือง กร ะบว นการวิ จัยและวิธีวิทยาทาง
ศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างลุ่มลึกแล้วจะทําให้มองเห็นความสลับซับซ้อน และสะท้อนมุมมองด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันได้อย่างกระจ่างชัด

2.2 ประเด็นการวิจัยหรือหัวข้อการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
จากวิธีวิทยาข้างต้น ทําให้ผู ้ วิจัยเห็นว่าการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมยังมีประเด็น

ผ่านสือ ควรจะไ ด้ รับการจั ดกร ะทํ าแล ะหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการวิจัย โดยการผสานวิธีวิทยาตาม
ข้อเสนอในข้อ 2.1

3) ข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการในด้านของวงวิชาการด้านสือ
การวิจัยเรือง “เรียลลิตี โชว ์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้อนศิลปะการแสดงผ่านสือใ นกร ะแส

วัฒนธรรมบริโภคนิยม” นีสามารถเชือมโ ยง และ ทํ า ให้ผู ้ วิจัยได้เข้าใจเรือง ของพลัง อํานาจ และ
ซึงอาจเอื อปร ะโ ยชน์ ให้ กั บการศึ กษา

ระดับพื นฐาน ไปจนถึ งการศึ กษา ด้ านนว ั ตกร รมการสื อสาร สั ง คมใ นระดั บสูง และผลการวิจัยอาจช่วยทํา
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอิทธิพลของ

4) ข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้านสังคมวัฒนธรรมไทย
ผลการวิจัยเรือง “เรียลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้อนศิลปะการแสดงผ่านสือใ นกร ะแส
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วัฒนธรรมบริโภคนิยม” นีสามารถนําไปใช้ทําความเข้าใจกับความหมายและทีมาของกลุ่มคนทางสังคม
ทีเกิ ดขึ นภายใต้ บริ บทของบริ โภคนิ ยม

5) ข้อเสนอแนะต่อภาค
ผลการวิจัยเรือง “เรียลลิตี โชว์ ในปร ะเ ทศไ ทย : ภาพสะท้อนศิลปะการแสดงผ่านสือใ นกร ะแส

วัฒนธรรมบริโภคนิยม” นี สามารถนํ าไปใ ช้เป็นข้อมูลพื นฐานใ นการ เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ไทย และน่าจะเป็นงานทีนําไ ปสู ่การถกเ ถี ยง ทางวิ ชาการ และสามา รถใ ช้ ศึกษา เ ปร ี ยบเ ที ยบ หร ื อใ ช้ เป็ น

ดังนั นการสนับสนุนให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเกียวกั บเ รี ยลลิ ตีโชว์ ในฐานะศิลปะการแสดงผ่าน
สืออย่ างลึ กซึ งในมุมมองอืนๆต่ อไ ป จะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ใน

ทําให้อธิบายภาพใหญ่ของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสังคมไทยในปัจจุบันได้ เพราะกระบวนการความ
เป็นวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันอาจเกิดจากความหลากหลายในบริบทบริโภคนิยมนี ก็ เป็ นไ ด้
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