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ค�าน�า

 หนังสือ การสร้างสรรค์รายการแข่งขันชิงรางวัล : แนวคิดและเทคนิค เรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัย “การศึกษา
ประเภทเนื้อหารายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์
รายการแข่งขันชิงรางวัลส�าหรับนิสิตนักศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ที่สนใจในกระบวนการผลิตรายการแข่งขันชิงรางวัลทาง
โทรทัศน์ ตลอดจนเป็นแนวทางส�าหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในการสร้างสรรค์รายการแข่งขันชิงรางวัล

 เนื้อหาภายในหนังสือเริ่มต้นจาก รายการแข่งขันชิงรางวัล...จากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นประวัติและพัฒนาการ
ของรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมีโทรทัศน์ขึ้นในประเทศจนได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น
พัฒนาการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการประเภทนี้ จนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบรายการข้ามชาติมากมาย จากนั้นเข้าสู่ 
กว่าจะมาเป็น...รายการแข่งขันชิงรางวัล เพื่อท�าความเข้าใจโครงสร้างของรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีรูปแบบ แนวปฏิบัติ 
และลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากรายการประเภทเนื้อหาอื่น ตามด้วย ใครเป็นใครใน...รายการแข่งขันชิงรางวัล ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในรายการแข่งขันชิงรางวัล อันถือเป็นตัวละครส�าคัญของเรื่องเล่าประเภทนี้ 
จากนั้นจึงเป็นบทที่ว่าด้วย มองเห็นอะไรใน...รายการแข่งขันชิงรางวัล เสนอเนื้อหาองค์ประกอบด้านภาพที่ปรากฏในรายการ
แข่งขันชิงรางวัล และสุดท้าย ได้ยินอะไรใน...รายการแข่งขันชิงรางวัล เสนอเนื้อหาองค์ประกอบด้านเสียงที่ปรากฏในรายการ 
โดยในระหว่างบทมีการเสนอตัวอย่างรายการแข่งขันชิงรางวัลต่างประเทศประกอบการท�าความเข้าใจ

  ผู้เขียนขอขอบคุณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนสนับสนุนในการท�าวิจัยอันเป็นจุดเริ่ม
ต้นของหนังสือเล่มนี้ เพื่อนคณาจารย์ที่คอยถามไถ่เป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้งานเขียนชิ้นนี้ส�าเร็จลุล่วง มิตรสหายทั้งหลายซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รู้จักกันที่คอยให้ก�าลังใจ ชี้แนะแนวทางในการท�างานครั้งนี้ บิดามารดาที่เป็นก�าลังใจอยู่ห่างๆ และสุดท้าย
ภาควิชาการสื่อสารมวลชนที่ให้ความรู้และโอกาสในการสอนแก่ผู้เขียนอันน�ามาซึ่งผลงานชิ้นนี้ 

 ท้ายสุดนี้หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาชีพและวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชน ผู้เขียนขอมอบ
คุณูปการในครั้งนี้ให้แก่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับข้อเสนอ
แนะและค�าติชมไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

       ด้วยจิตคารวะ

       เมธา เสรีธนาวงศ์
       พฤษภาคม ๒๕๖๒





สารบัญ

ค�ำน�ำ        ค
สำรบัญ        จ
บทที่ ๑ รำยกำรแข่งขันชิงรำงวัล...จำกอดีตถึงปัจจุบัน    ๑
 รายการตอบปัญหา - เกมโชว์สมัยแรกเริ่ม    ๒
 สถานีช่องใหม่ - วาไรตี้เกมโชว์ รูปแบบรายการที่ต่างออกไป   ๔
 ตอบปัญหายังมาแรง - เสริมแรงด้วยผู้สนับสนุนรายการ   ๕
 เกมแห่งการผสมผสาน - สติปัญญา โชคชะตา และทักษะความสามารถ   ๗
 รูปแบบที่หลากหลาย - เพื่อความบันเทิงเป็นส�าคัญ    ๑๒
 เรียลลิตี้ - รูปแบบใหม่ของการแข่งขัน     ๑๖
 เกมโชว์ไทยหรือเทศ - ภาวะการแข่งขันสูง    ๑๘

บทที่ ๒  กว่ำจะมำเป็น...รำยกำรแข่งขันชิงรำงวัล    ๒๑
 การจัดประเภทเนื้อหา (Genre)     ๒๒
 เกมโชว์กับการจัดประเภทเนื้อหา     ๒๒
 โครงสร้างรายการแข่งขันชิงรางวัล     ๒๖
  การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน      ๒๖
  การชี้แจงกติกา     ๒๗
  การท�าภารกิจ     ๒๘
  การพิชิตเงินรางวัล      ๒๘
 วิธีการแข่งขัน      ๒๙
  การแข่งขันความสามารถซึ่งกันและกัน    ๒๙
  การแข่งขันกับความสามารถของตนเอง    ๒๙
 เนื้อหาการแข่งขัน      ๓๐
  ทักษะ       ๓๐
  ไหวพริบ      ๓๑
  ความรู้      ๓๑
  โชคชะตา      ๓๑
 กติกาการแข่งขัน      ๓๒
  เวลา      ๓๒
  ความถูกต้อง     ๓๒
  ความสามารถ     ๓๓
  ความส�าเร็จ      ๓๓
  โชคชะตา      ๓๓
  ความมีเหตุผล     ๓๓
  ความเข้ากันได้      ๓๓
 ตัวช่วย       ๓๔
  ตัวช่วยประเภทบุคคล     ๓๔
  ตัวช่วยประเภทกติกา     ๓๕



 รางวัล       ๓๕
  เงินรางวัล      ๓๕
  ของรางวัล      ๓๖
  เงื่อนไขของรางวัล     ๓๖
 มิติด้านพื้นที่ของรายการแข่งขันชิงรางวัล    ๓๗
  สถานที่แข่งขัน     ๓๗
  รายการน�าเข้าจากต่างประเทศ    ๓๙
  ช่วงย่อยของรายการ     ๔๒
 มิติด้านเวลาในรายแข่งขันชิงรางวัล     ๔๒
  วันเวลาในการออกอากาศ    ๔๒
  ความต่อเนื่องของรายการ    ๔๓
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 ผู้เข้าแข่งขัน       ๔๖
  คุณลักษณะของผู้เข้าแข่งขัน    ๔๖
  ใครคือผู้เข้าแข่งขัน     ๔๗
 พิธีกร       ๔๙
  หน้าที่ของพิธีกร     ๕๐
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  ลักษณะของกรรมการ     ๕๘
  บทบาทหน้าที่ของกรรมการ    ๕๘
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 ผู้สนับสนุนรายการ      ๖๒
  ลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการ   ๖๒
  ต�าแหน่งของผู้สนับสนุนรายการ    ๖๔
 
บทที่ ๔ มองเห็นอะไรใน...รำยกำรแข่งขันชิงรำงวัล    ๖๗
 ภาพการแข่งขัน      ๖๘
  รูปแบบทางภาพ     ๖๘
  บทบาทของภาพ      ๖๙
 ภาพประกอบ      ๖๙
  การเสนอตัวอย่าง      ๗๐
  ภาพทบทวนเหตุการณ์      ๗๐
  ภาพผู้เข้าแข่งขัน     ๗๐
  ภาพค�าถามค�าตอบ     ๗๑
  การอธิบายกติกา     ๗๑
  ภาพผู้ร่วมรายการ     ๗๑



  ภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ    ๗๑
  ภาพเนื้อหาอื่น     ๗๑
 กราฟิก       ๗๒
  การใช้กราฟิกในการให้ข้อมูล     ๗๓
  การใช้กราฟิกเป็นส่วนประกอบรายการ    ๗๖
  การใช้กราฟิกในการโฆษณาประชาสัมพันธ์    ๗๖
  การใช้กราฟิกในการอธิบาย     ๗๗
  การใช้กราฟิกในการสร้างสีสันในรายการ    ๗๘
 
บทที่ ๕ ได้ยินอะไรใน...รำยกำรแข่งขันชิงรำงวัล    ๘๑
 องค์ประกอบของเสียง      ๘๒
  รูปแบบทางเสียง     ๘๒
  บทบาทของเสียง     ๘๒
 เสียงบรรยาย      ๘๓
  บุคลิกลักษณะของเสียงบรรยาย    ๘๓
  หน้าที่เสียงบรรยาย     ๘๔
  ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงบรรยายกับพิธีกร   ๘๙
 เสียงดนตรี       ๙๑
  การเปิด-ปิดรายการ      ๙๑
  การประกอบรายการ      ๙๑
  การแนะน�าบุคคลในรายการ     ๙๒
  การน�าเข้าสู่การแข่งขัน      ๙๒
  การลุ้นผลการแข่งขัน      ๙๒
  การตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ     ๙๓
 เสียงประกอบ      ๙๓
  การใช้เสียงประกอบควบคู่กราฟิก     ๙๓
  การใช้เสียงประกอบสร้างสีสัน     ๙๔
  การใช้เสียงประกอบให้สัญญาณ     ๙๔
  การใช้เสียงประกอบสร้างบรรยากาศความสมจริง    ๙๕
  การใช้เสียงประกอบตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ    ๙๕
บรรณำนุกรม       ๙๗







๐๑

รายการแข่งขันชิงรางวัล ...
จากอดีตถึงปัจจุบัน

	 รายการโทรทัศน์หาใช่ผลิตผลทางวัฒนธรรมของไทยทีม่ีมาแต่แรกเริ่ม	หากแต่เป็นการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมการเล่นของไทยทีม่ีมาแต่โบราณ	เข้าไว้กับนวัตกรรมการส่ือสารทีเ่พ่ิงเป็นที่
รู้จักกันในสมัยนัน้	ด้วยอิทธิพลอันทรงพลังของโทรทัศน์	ท�าให้รายการโทรทัศน์เป็นมนต์สะกดทีท่�าให้
คนดูหลงใหลมาโดยตลอดมีรูปแบบรายการทีห่ลากหลายมาตัง้แต่ต้น	ปรับเปลีย่นปรุงแต่งให้เหมาะสม
กับรสนิยมของคนไทย	ในขณะเดียวกัน	ก็เสริมสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมบางอย่างให้เกิดขึน้



๐๒

รายการตอบปัญหา - เกมโชว์สมัยแรกเริ่ม

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ วันแรกแห่งการออกอากาศโทรทัศน์ของประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีช่อง ๔ รายการ “ภาพปริศนา” ถือเป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์รายการแรกของประเทศที่ออก
อากาศร่วมกันกับรายการประเภทอื่น ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นรายการ ‘สด’ ด้วยเหตุที่ในสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีการ
บันทึกเทป เพราะแม้แต่รายการข่าวยังต้องบันทึกด้วยภาพยนตร์แล้วน�ามาผ่านกระบวนการเทเลซีนก่อนที่จะออก
อากาศ

ภาพปริศนาเป็นรายการประเภทตอบปัญหาที่ จ�านง รังสิกุล ผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ ได้แบบอย่าง
มาจาก “Photoquiz” ของอเมริกา ภาพที่ใช้เป็นปริศนาเป็นภาพถ่ายโบราณวัตถุหรือสถานที่แปลกๆ หรือขยายของ
เล็กให้ใหญ่ เอามาแพร่ภาพออกอากาศเพื่อให้ผู้ชมทายโดยมีรางวัลให้ อาจินต์ ปัญจพรรค์ รับหน้าที่เขียนบท อาคม 
มกรานนท์ เป็นพิธีกรเลือกภาพและพลิกภาพ ต่อมา ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ได้รับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทและด�าเนินรายการ 
(อาจินต์ ปัญจพรรค์, ๒๕๒๙)

ภายหลังจากที่รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์รายการแรกออกอากาศไปได้เกือบปี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๔๙๙ รายการแข่งขันชิงรางวัลรายการที่สองก็ออกอากาศตามมาในชื่อว่า “ทายปัญหาเปิดหน้ากาก” โดยเป็น
รายการที่มีผู้เข้าแข่งขัน ๔ คน ใช้ผ้าปิดตาและถามค�าถามเพื่อทายว่า บุคคลที่มาเป็นปรัศนีนั้นคือใคร โดยจะผลัดกัน
ถามค�าถาม ซึ่งเป็นค�าถามที่ต้องลงท้ายประโยคว่าใช่หรือไม่เท่านั้น ใครทายถูกก่อนเป็นผู้ชนะ

ปีต่อมาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๐ มีรายการ “ช่องน�าโชค” ด�าเนินรายการโดย พิชัย วาศนาส่ง มีผู้เข้าแข่งขันที่
เป็นทั้งบุคคลมีชื่อเสียงและผู้สมัครจากทางบ้าน ผู้เข้าแข่งขันขันต้องแข่งกันตอบค�าถามจากช่องค�าถาม มีช่อง
ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และภาษาไทย ผู้เข้าแข่งขันคนใดสามารถตอบค�าถามเรียงช่องกันจะทั้งใน
แนวนอน แนวตัง้ หรอืแนวทะแยง แนวใดแนวหนึง่ได้ก่อนถอืเป็นผูช้นะ รายการนีม้ผู้ีสนบัสนุนรายการหลักคอื โอวลัตนิ 
ภายหลังมีรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ด�าเนินรายการโดย พิชัย วาศนาส่ง อีก
เช่นกัน ชื่อว่า “ปัญหาชิงหลัก” ทั้งสองรายการเป็นรายการที่ได้รับความนิยม และประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก
ในสมัยนั้น (ณิฏฐา แสงอรุณ, ๒๕๕๐) 

ช่วงกลางปีเดียวกันนั้นเอง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน มีรายการ “ทายปริศนาแบบผะหมี” ผะหมีเป็นการละเล่นของชาว
จีน โดยเป็นการเล่นกับค�าศัพท์มีหลายลักษณะ เช่น ค�าพ้องหน้า ค�าพ้องหลัง ค�าลูกโซ่ เป็นต้น ด�าเนินรายการโดย 
จ�านง รังสิกุล ผู้ช่วยด�าเนินรายการคือ เทิ่ง สติเฟื่อง และ อารีย์ นักดนตรี

จ�านง รังสิกุล ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับรายการไว้ว่า “...ท�าเป็นแบบจีนโบราณ ตัวผมเองแต่งตัวเป็นซินแสด้วย 
ให้คนเขียนกลอนเซียมซี คิดเป็นแบบเซียมซีไปเลย แล้วให้คนเล่ามาเขย่าเอาเบอร์ไปปลดปริศนามาทาย ก็เป็นรูป
แบบที่แปลกออกไป” (วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ, ๒๕๓๘)

รายการบันเทิงที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ ที่สามารถให้สาระไปพร้อมกับสุนทรียรสชนิดที่เรียกว่า
ยังเป็นที่จดจ�าแก่ผู้ที่เคยได้รับชมจนถึงปัจจุบันรายการหนึ่งนั่นคือ “ลับแลกลอนสด” จ�านง รังสิกุล เป็นผู้เริ่มต้นให้มี
การประชันกลอนสดขึ้นทางโทรทัศน์ เริ่มต้นออกอากาศเมื่อต้นปี ๒๕๐๒ ลับแลกลอนสดเป็นรายการแข่งขันชิง
รางวัลทางโทรทัศน์อีกรายการหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ ที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษาในการแข่งขัน 
เป็นการน�าเอาการละเล่นทางกานท์กวีของไทยสมัยก่อนที่มักเล่นในเรือ หรืองานเทศกาลงานมหรสพ น�ามาจัดเป็น
รายการโดยยังคงบรรยากาศของการประชันและการสื่ออรรถรสความบันเทิงไปสู่ผู้ชมโดยไม่ขัดความรู้สึก ในรายการ
มีการจัดที่นั่งของผู้แสดงกลอนเป็นรูปโค้ง กรรมการและพิธีกรซึ่งคือ จ�านง รังสิกุล นั่งอยู่ตรงกลาง สองด้านซ้ายและ
ขวาเป็นผู้เข้าแข่งขัน โดยมากจัดเป็นทีมชายและทีมหญิง ด้ายหลังของผู้แสดงกลอนมีกระดานด�าไว้ส�าหรับเขียน
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บทกลอน เพื่อคอยเตือนความจ�าผู้แสดงกลอนอีกฝั่งหนึ่งรวมถึงไว้จูงใจผู้ชมรายการให้ติดตามอย่างมีรสชาติ เห็น
ความคมคายในบทกวี เพื่อที่จะได้ลุ้นว่าอีกฝั่งหนึ่งจะโต้ตอบอย่างไร นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส�าคัญของรายการตั้งอยู่บนเวทียกพื้นอีกด้านของห้องส่ง มีนักร้องนั่งอยู่ด้านหน้า ความส�าเร็จและความนิยมของ 
“ลับแลกลอนสด” ยังมีคุณูปการต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ก่อเกิดเป็นชมรมวรรณศิลป์ตามมหาวิทยาลัย มีการ
แข่งขันประชันกวี ในที่ต่างๆ อย่างมากมาย ถือเป็นบทบาทของการส่งเสริมการศึกษาที่โทรทัศน์ไทยได้ด�าเนินการ 
(ประยอม ซองทอง, ๒๕๓๘)

รายการเริ่มต้นจากวงดนตรีแสดงเพลงน�ารายการ พิธีกรแนะน�ากรรมการ แนะน�านักกลอน แนะน�าวงดนตรีและนัก
ร้องแล้วจึงเริ่มประชันกลอน ตามประเพณีและขนบของการประชันกลอนจะเริ่มต้นที่บทไหว้ครู ในระหว่างที่นัก
กลอนกล่าวบทไหว้ครู วงดนตรีจะคลอเพลงไทยเบาๆ โดยมากเป็นท�านอง เทวาประสิทธิ์ - เวสสุกรรม - ขึ้น
พลับพลา

        นี่เป็นตัวอย่างของบทไหว้ครูในการประชันลับแลกลอนสดประจ�าเดือนมีนาคม ๒๕๐๒ เริ่มต้นจากฝ่ายชาย

 โกวิท สีตลำยัน บังคมคัลอัญชลีกวีเอก ซึ่งสรรค์เสกสวนสรรค์วรรณศิลป์   
 ประยอม ซองทอง หยาดน�้าแก้วแจ้วจ�าเรียงเพียงเสียงพิณ ราวฝนรินจากสวรรค์บรรโลมใจ
 วินัย ภู่ระหงษ ์ โปรดช่วยดลกลกานท์ที่ขานขับ ใครสดับให้พะวงเฝ้าหลงใหล   
 มะเนำะ ยูเด็น แม้โลกลาญกานท์กลอนขจรไกล จ�าหลักในห้วงจิตเป็นนิจเอย

        ตามด้วยบทของฝ่ายหญิง

 นรี นันทวัทน ์ ขออภิวันท์บรรพกวีศรีสยาม ผู้ฝากนามอมตะอนุสรณ์
 ศิริเพ็ญ ภิบำลกุล โปรดสดับค�าคมดนูผู้เยาว์วอน ดลทิพย์พรบันดาลถ้อยร้อยฤดี
 ร�ำภีร์ สอนอ�ำไพ ด้วยรักกาพย์กลอนแสนแทนประทีป ในต่างกลีบมาลาสวยรวยหลากสี
 พวงศรี สิงหเสน ี ให้เพลงกลอนอ่อนหวานปานดนตรี ซึ้งฤดีชนทั้งมวลทั่วถ้วนเอย   

หลังจากนั้นพิธีกรจะให้แต่งบทสักวาหรือดอกสร้อยฝ่ายละบท โดยพิธีกรจะจับฉลากหัวข้อขึ้นมาคราวละทีม เพื่อไม่
ให้รู้ล่วงหน้าก่อนนานๆ ขณะที่นักกลอนเขียนและกล่าวกลอนออกมา คนเขียนกระดานก็จะเขียนกลอนไปตามที่นัก
กลอนกล่าว สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมไปพร้อมๆ กัน เมื่อนักกลอนแต่งจบทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็จะมีการอ่านทวน
ทั้งหมดอีกครั้งแล้วให้กรรมการวิจารณ์ทีละคน พร้อมตัดสินว่าทีมใดควรจะชนะ ระหว่างนี้วงดนตรีคลอเพลงเบาๆ 
เมื่อกรรมการตัดสินให้บทกลอนฝ่ายใดชนะ พิธีกรก็จะขอให้วงดนตรีบรรเลงและให้นักร้องขับร้อง ผู้ชมได้รับความ
สนุกสนานและมีสาระจากรายการทั้งด้านวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ 

การประชันกลอน บางครั้งเป็นการโต้วาทีระหว่างทีม บางครั้งเป็นการโต้ระหว่างคนต่อคน บางครั้งเป็นการโต้กันทีม
ละหนึ่งค�ากลอนสลับกัน บางครั้งเป็นการประชันบทกลอนสั้นๆ บางครั้งเป็นการแต่งเพลงยาว บางครั้งพูดถึงเรื่อง
เดียวกันสลับกันไป แต่ละครั้งนักกลอนไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าว่าจะโต้กันอย่างไรและเรื่องอะไร บทกลอนที่ออกมาถือ
เป็นปฏิภาณกลอนสดอย่างแท้จริง ในช่วงแรกที่มีทีวีเพียงช่องเดียวนี้ รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่มีรูป
แบบเป็นรายการบันเทิงประเภทหนึ่งกลับมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้เป็นส�าคัญ และแต่ละรายการก็ได้รับ
ความนิยมจากผู้ชมอย่างมากมาย ความนิยมในรูปแบบการแข่งขันดังกล่าวนี้ได้แพร่กระจายไปยังสถานีโทรทัศน์แห่ง
ที่สองของประเทศที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๑ นั่นคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ (ขาวด�า)
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“ป๊อปท็อป” เป็นรายการวาไรตี้ที่โด่งดังมากในช่วงที่ยังมีโทรทัศน์เพียงแค่สองช่อง คิดสร้างสรรค์และผลิตโดย 
พันเอกการุณ เก่งระดมยิง รายการสดที่น�าเสนอเรื่องราวสิ่งละอันพันละน้อยตามแบบฉบับรายการปกิณกะหรือ
วาไรตี้นี้เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีความสามารถได้มาออกรายการ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ความสวยงาม ฯลฯ ใน
รายการมีการแสดงดนตรี มีการเล่นเกม ถือเป็นการน�าเอารูปแบบการแข่งขันไปผสมผสานกับรูปแบบอื่นจนเป็นที่
ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ป๊อปท็อปเปิดให้ผู้ชมรายการเข้ามาชมในขณะที่รายการก�าลังออก
อากาศ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทที่วางไว้ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการเข้าชมการแสดงทาง
โทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกระเบียบการเข้าแถว การชื่นชมรายการด้วยการปรบมือ การสงบนิ่งเมื่อ
พิธีกรด�าเนินรายการ เป็นต้น

ต่อมา พันเอกการุณ เก่งระดมยิง ยังได้ผลิตรายการ “บันไดดารา” ซึ่งเป็นรายการบันเทิงเชิงวาไรตี้ ออกอากาศทุก
วันเสาร์ บันไดดาราเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาแสดงความสามารถในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การ
บรรเลงดนตรี การพูด การแสดงมายากล หรือกายกรรมต่างๆ โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ล้วน ควันธรรม ไพบูลย์ 
ศุภวารี และ สง่า อารัมภีร์ มาเป็นกรรมการตัดสิน มี อาทร จุลโลบล และ ธนู กาญจนานันท์ ร่วมด�าเนินรายการ

ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทางช่อง ๗ (ขาวด�า) ได้มีการผลิตรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่เน้นการตอบปัญหา
ชื่อว่า “สัมมนานักสืบ” ด�าเนินรายการโดย พันเอกถาวร ช่วยประสิทธิ์ มีลักษณะเป็นการน�าบุคคลปริศนามาทาย
เช่นกัน ตอกย�้าว่า รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ประเภทตอบปัญหายังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด และเริ่มแพร่กระจายกลุ่มผู้เข้าแข่งขันไปยังกลุ่มเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในปี ๒๕๐๘ มีรายการ “ตอบปัญหาภาษาอังกฤษกับเชลล์” (Shell English Quiz) ซึ่งสนับสนุนโดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึง
การทดสอบทักษะความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ในรายการมีผู้ด�าเนินรายการเป็นคนไทยและคนต่างประเทศ โดยคนต่าง
ประเทศท�าหน้าที่อ่านค�าถามเพื่อเป็นการทดสอบทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษอันจะเป็นการสร้างความคุ้นเคย
ต่อส�าเนียงการออกเสียงของชาวต่างชาติ เมื่อตอบเสร็จแล้วผู้ด�าเนินรายการคนไทยเป็นผู้เฉลย

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษกับเชลล์เริ่มต้นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ ในปี ๒๕๐๘ และออกอากาศ
ต่อเนื่องไปจนถึงสมัยที่เปลี่ยนแปลงเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. จนกระทั่งในปี ๒๕๔๔ จึงได้ย้ายไป
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ และย้ายไปออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สุดท้ายได้ย้ายไปออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล และยุติการ
ออกอากาศในปี ๒๕๕๒ ถือเป็นรายการตอบค�าถามที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประเทศไทย ในช่วงแรก 
พิชัย วาศนาส่ง รับหน้าที่เป็นพิธีกร ต่อมาเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี แนวบุญเนียร รับหน้าที่อยู่นานกว่า
สามสบิปี แล้วจงึเปลีย่นเป็น อาจารย์เสมอทพิย์ กาญจนจาร ีและ Stephen Lorriman จนในทีส่ดุเป็น สผุจญ กลิน่สวุรรณ

รายการในช่วงเริ่มแรกใช้วิธีการเขียนค�าตอบแล้วส่งให้คณะพิธีกรตรวจ ให้คะแนน และบันทึกไว้บนกระดาน ต่อมา
เริ่มมีการน�าแผงวงจรไฟฟ้าเข้ามาใช้กับรายการ ในการกดปุ่มเพื่อขอตอบค�าถามและการบันทึกคะแนน ท�าให้
รายการสามารถด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีความน่าติดตามมากยิ่งขึ้น ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาเพื่อลด
ความเป็นทางการลง และมีการจ�าแนกค�าถามเป็น ๔ รูปแบบ คือ ถามและตอบ เป็นการตอบค�าถามว่าด้วยความรู้
ทั่วไป ดูและฟัง เป็นการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาในวีดิทัศน์ วาดภาพตามค�าบอกและ เดาค�าศัพท์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขัน
จะได้รับค�าแนะน�าหรือบอกใบ้เพื่อให้เพื่อเดาค�าศัพท์

สถานีช่องใหม่ - วาไรตี้เกมโชว์ รูปแบบรายการที่ต่างออกไป
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จนเมื่อได้มีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในปี ๒๕๑๐ พันเอกการุณ เก่งระดมยิง ยังได้มาช่วยเป็น
ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคของสถานี ก็ได้มีการท�ารายการ “ตักเงิน” ออกอากาศในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นรายการเกมโชว์
รายการแรกของทางสถานี โดยในรอบแจ็กพอตผู้ชนะจะได้ตักเงิน ท�าได้ไม่กี่ครั้งก็ต้องหยุดเพราะเป็นการ
ไม่เหมาะสมที่จะเอาเหรียญที่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวมาเหยียบ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นรายการ “นาทีทอง” 

นาทีทองมีลักษณะเป็นวาไรตี้เกมโชว์ เพราะมีช่วงเกมโชว์ ช่วงการแสดงจากศิลปินนักร้อง ช่วงนัดพบคนดัง ช่วงการ
แสดงตลกอยู่ในรายการเดียวกัน ในระยะแรกจัดเป็นรายการสด ทุกวันอาทิตย์ประมาณ ๑๑.๐๐ น. ช่วงเกมโชว์
มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านเล่นเกมปาลูกดอกไปยังเป้าติดวงล้อ เพื่อชิงรางวัลที่ปรากฏอยู่บนเป้านั้น 
โดยแต่ละช่องเป็นรัศมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามมูลค่าเงินรางวัล ส่วนช่วงการแสดงตลกมีคณะขายหัวเราะ 
ของล้อต๊อก มาร่วมรายการ พิธีกรรายการนาทีทองในระยะแรก ได้แก่ อาคม มกรานนท์ ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ
ด�ารง พุฒตาล ศันสนีย์ นาคพงศ์ พลากร สมสุวรรณ ล้อต๊อก นาทีทองได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โอสถสภา 
จ�ากัด มีการเปลี่ยนชื่อรายการในระยะท้ายๆ ว่า “นาทีทองประลองยุทธ์” ออกอากาศจนถึงปี ๒๕๓๐ จึงยุติ

ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ยังมีรายการวาไรตี้เกมโชว์อีกรายการหนึ่งที่คล้ายกับ
นาทีทอง และเป็นที่โด่งดังในยุคนั้น คือ “ประตูดวง” โดยมีพิธีกรคือ อาคม มกรานนท์ และธรรมรัตน์ นาคสุริยะ
ประตูดวงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทางบ้านมาร่วมทายว่าดารารับเชิญหลังประตูคือใคร โดยจะมีการให้ข้อมูลต่างๆ 
ของดาราปริศนา ถ้าทายได้ถูกโดยใช้ค�าใบ้น้อยก็จะได้คะแนนมากและผ่านเข้าไปในรอบสุดท้าย ได้มีโอกาสเลือก
ประตูดวง ซึ่งด้านหลังของประตูจะมีของรางวัลแตกต่างกันออกไป ในระยะแรกมีเงินสดและของแปลกประหลาด
เป็นของรางวัล และเปลี่ยนเป็นรถยนต์ในยุคหลัง ช่วงการแสดงตลกจะมีการแสดงจากคณะเด่น เด๋อ เทพ มาร่วม
รายการ ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงพิธีกรไปตามยุคตามสมัย เช่น เรวัติ พุทธินันทน์ ดวงตา ตุงคะมณี
เด๋อ ดอกสะเดา ทูน หิรัญทรัพย์ ชลิต เฟื่องอารมย์ และมีการเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “ประตูดวงหัวใจสีแดง”

เป็นที่น่าสังเกตว่ารายการวาไรตี้ในช่วงนี้มีเกมหรือการแข่งขันชิงรางวัลเป็นส่วนประกอบความบันเทิงของรายการ 
เพราะเป็นวิธีการที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ชมได้มาก ด้วยการให้ลุ้นว่าจะสามารถพิชิตรางวัลได้หรือไม่ 
ในขณะเดียวกันทั้ง นาทีทองและประตูดวงล้วนแล้วแต่มีช่วงการแสดงตลก ซึ่งเป็นความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ขาดไม่ได้ส�าหรับวงการโทรทัศน์ ส่วนศิลปะการแสดงประเภทระบ�าร�าฟ้อนทั้งหลาย กลับไม่ได้รับความนิยมบรรจุ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งในรายการเท่าไรนัก ยกเว้นในรายการป๊อปท็อป อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีของการออกอากาศ รายการ
ทั้งหลายนี้ยังคงเป็นรายการประเภท ‘สด’ จนเมื่อเริ่มการใช้เทคโนโลยีการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ 
(เมธา เสรีธนาวงศ์, ๒๕๕๘)

ข้ามกลับไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ มี มีการสร้างสรรค์รายการแข่งขันชิงรางวัลประเภทตอบปัญหา
แต่เป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบเข้าร่วม นั่นคือ “20 ค�าถาม” สร้างสรรค์โดย พันเอก การุณ เก่งระดมยิง เป็นรายการ
ที่ฝึกให้ผู้ชมรายการทั้งที่อยู่ที่บ้านและในห้องส่งใช้ปฏิภาณไหวพริบในการติดตามค�าถามและทายค�าถามให้ถูก
ภายในยี่สิบค�าถาม ด�ารง พุฒตาล ผู้ตั้งค�าถามคนหนึ่งในรายการอธิบายเพิ่มเติมถึงความส�าเร็จของรายการว่า “เป็น
รายการที่ฮิตที่สุด ไพรม์ไทม์ทุ่มกว่าๆ เอาคนมานั่งสี่ห้าคน ปิดตาพวกผม เอาค�าที่อยู่มาถามว่าเขียนว่าอะไร ใหม่สุด
ในเวลานั้น และเป็นรายการสด ที่ดังเพราะห้าคนนี้มันหาค�าตอบได้ มันเก่ง มันแปลกใหม่”

20 ค�าถามจะให้รางวัลเป็นเงินสดแก่ผู้ตั้งค�าในกรณีที่คนถามไม่สามารถหาค�าตอบได้ว่าค�าที่ตั้งไว้นั้นคือค�าว่าอะไร 
แต่คนถามซึ่งเป็นผู้ทายจะไม่ได้รางวัล ในการตั้งค�าผู้ผลิตรายการจะหยิบรายชื่อผู้ชมที่เข้ามาชมรายการสดเพื่อมาตั้ง
ค�า เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนตั้งค�าถามมีความสามารถจริงและไม่ได้เป็นการเตรียมกันไว้ล่วงหน้า แสดงถึงการเห็น

ตอบปัญหายังมาแรง - เสริมแรงด้วยผู้สนับสนุนรายการ
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ความส�าคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ชมอย่างแท้จริง

รายการแข่งขันตอบปัญหาในช่วงนี้มีผู้สนับสนุนรายการหลักเพียงไม่กี่ราย แต่เป็นการสนับสนุนที่อยู่ยาวนานมาโดย
ตลอด “การบนิไทยไขจกัรวาล” เป็นรายการแข่งขนัตอบปัญหาออกอากาศสดทางสถานวีทิยโุทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ 
มุ่งส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ค�าถามที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นค�าถามหมวดวิชาต่างๆ เช่น สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป เป็นต้น 
ระยะแรกมี พลตรีถาวร ช่วยประสิทธิ์ เป็นพิธีกร แล้วจึงเปลี่ยนเป็นหม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ จนกระทั่งยุติ
การออกอากาศไปในปี ๒๕๔๘

ประมาณปี ๒๕๒๐ วิรัช อัศว์ศิวะกุล และ วิเชียร อัศว์ศิวะกุลได้ริเริ่มท�ารายการตอบปัญหาส�าหรับแม่บ้านมีชื่อว่า 
“แม่บ้านสมองไว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. โดยม ีศนัสนย์ี วฒันานกุลู (สมานวรวงศ์) 
เป็นพิธีกรและมี เทิ่ง สติเฟื่อง (บรรยงค์ เสนาลักษณ์) ช่วยด�าเนินรายการ รูปแบบรายการเป็นการถามตอบค�าถามที่
แม่บ้านควรรู้ มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นแม่บ้านที่สมัครเข้ามาจากทางบ้านห้าคนแย่งกันกดปุ่มไฟเพื่อชิงสิทธิ์ในการตอบ
ค�าถาม แต่ละคนนั่งที่แท่นที่มีป้ายตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรายการ ผู้ด�าเนินรายการเรียกชื่อผู้สนับสนุนรายการ
ประจ�าแท่นแทนที่จะเป็นชื่อผู้เข้าแข่งขันโดยตรง เช่น แม่บ้านมาบุญครอง แม่บ้านฉลากทอง เป็นต้น
ศันสนีย์ วัฒนานุกูล พิธีกรรายการแม่บ้านสมองไวให้ภาพรายการเพิ่มเติมว่า “มีแม่บ้านสี่คน รับสมัครเข้ามา เป็นแม่
บ้านจริงๆ คนคิดค�าถามก็จะคิดถึงวิถีชีวิตประจ�าวันของแม่บ้าน เช่น การท�าอาหารให้สามีทาน แม่บ้านรู้จักไหม 
โซเดียมหรือเกลือแกง ผู้ชนะก็จะได้ของรางวัล เช่น หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า และเงินรางวัล ออกอากาศนานมาก
จนคุณวิรัชเสียชีวิต ก่อนคุณวิรัชเสียชีวิต ช่อง ๙ มีการปรับผัง รายการต้องย้ายไปช่อง ๕ ได้ ๕-๖ ปี และเปลี่ยนพิธีี
กรเป็นคุณนันทวัน เมฆใหญ่”

รายการ  “IQ 180” เป็นรายการตอบค�าถามส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอีกรายการหนึ่งที่สร้างแรงกระตุ้นการ
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก เริ่มต้นออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๙ 
อ.ส.ม.ท. ในปี ๒๕๒๕ ออกอากาศอยู่ได้ประมาณห้าปีจึงย้ายไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ 
พร้อมกับเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “180 IQ” ภายหลังได้ย้ายกลับไปออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๙ 
อ.ส.ม.ท. โดยใช้ชื่อ IQ 180 เช่นเดิม แต่ทั้งนี้พิธีกรรายการที่อยู่คู่กับรายการมาโดยตลอดคือ
อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย และมีผู้สนับสนุนหลักคือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งต้องการ
ผลิตรายการเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยไม่มุ่งหวังที่จะให้เป็นรายการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ในรายการผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกันกดปุ่มไฟเพื่อชิงสิทธิ์ในการตอบค�าถาม ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ชมในห้อง
ส่งที่ศึกษาอยู่ในระดับเดียวกันร่วมตอบค�าถามด้วย

IQ 180 เป็นรายการที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “Master Mind” ของทางสถานีโทรทัศน์บีบีซี เป็นการตอบค�าถาม
ความรู้เฉพาะด้านภายในเวลาจ�ากัดเพื่อให้รายการกระชับ สนุก ตื่นเต้น (อริสรา ก�าธรเจริญ, ๒๕๔๕) ในช่วงต้นของ
รายการ ค�าถามที่ใช้มาจากหมวดวิชาต่างๆ เช่น สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แต่
ระยะหลังเมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าเป็น
พื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป รายการจึงหันมาใช้ค�าถามจากจากหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นหลัก โดยโจทย์ทางคณิศาสตร์ที่คุ้นเคยคือ การน�าเลขห้าตัวมาใช้กับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ใด
ก็ตามให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก�าหนดไว้หรือใกล้เคียงที่สุด ใครตอบได้ก่อนเป็นผู้ชน

 IQ 180 มีจุดขายอยู่ที่เนื้อหารายการ การแข่งขันที่ต้องอาศัยการคิดและการค�านวณอย่างรวดเร็ว รวมถึงพิธีกรยัง
ถือเป็นจุดขายของรายการอีกเช่นกัน เพราะอาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉายถือได้ว่าเป็นผู้ทรุงคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษา และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างมาก อย่างไรก็ตามของรางวัลซึ่งเป็นทุนการศึกษากลับไม่ใช่จุดขาย
หรือจุดดึงดูดความสนใจของรายการ เมื่อเทียบกับรายการแข่งขันชิงรางวัลทั้งหลาย เพราะ IQ 180 เป็นรายการที่ให้
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ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนมากกว่าที่จะให้ความส�าคัญกับ
ของรางวัลใหญ่ๆ เหมือนกับรายการอื่น (อรนุช สุดประเสริฐ, ๒๕๓๘) แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า IQ 180 ตั้งค�าถามให้
ผู้ชมรายการร่วมค้นหาค�าตอบจนถึงประมาณปี ๒๕๔๓ จึงยุติการออกอากาศ

นอกจากนี้แล้วยังมีรายการถามตอบปัญหาส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มุ่งเสริมความรู้สร้างสติปัญญาในด้านต่างๆ เช่น 
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.มี “เยาวชนคนเก่ง” เป็นการตอบปัญหาทางวิชาการที่สอดแทรกความ
สนุกสนานควบคู่กับการส่งเสริมความรู้วิชาการ “ไอทีจีเนียส (IT Genius)” เป็นการตอบปัญหาด้านอินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ “เกมคนเก่งกับแอลจี” เป็นรายการตอบปัญหาทางวิชาการที่มีเงินรางวัลสูงถึงหนึ่งล้านบาท
สถานีโทรทัศน์ไอทีวีมี “ยอดคนยอดฝีมือ” มุ่งเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะนักเรียน
ทีผ่่านการอบรมจากศนูย์ส่งเสริมและพฒันาฝีมอืแรงงาน สถานวีทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสมัพนัธ์
มี “เวทีคนเก่ง” เป็นรายการตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทาน เป็นต้น

แม้จะมีรายการตอบปัญหามากมายในช่วงเวลานี้ ทว่าไม่เป็นที่แพร่หลายไปยังผู้ชมทั่วไปเหมือนสมัยแรกเริ่ม
จ�ากัดความนิยมอยู่แต่เพียงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน ฯลฯ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการเท่านั้น 
ประกอบกับเป็นช่วงที่รายการแข่งขันชิงรางวัลประเภทชิงไหวพริบรวมถึงโชคชะตาเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น

เมื่อรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์เดินทางมาถึงจุดที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะได้ ขอเพียงแค่โชคดี รูปแบบ
เนื้อหาของรายการก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับจริตของคนไทยที่หลงใหลคลั่งไคล้ไป
กับเกมแห่งโชคชะตา

ในปี ๒๕๑๔ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. ได้ผลิตรายการแข่งขันชิงรางวัลรายการแรกของสถานีมีชื่อว่า 
“รับรางวัล” เป็นรายการที่มีความยาว ๑๐ นาที ออกอากาศทุกวัน อุฬาร เนื่องจ�านงค์ เป็นพิธีกร รายการให้รางวัล
แก่ผู้โชคดีด้วยการหมุนวงล้อที่มีเลข ๐-๙ ถ้าตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใดก็ได้รับรางวัลไป

เดือนมกราคมปี ๒๕๒๕ บริษัท เจเอสแอล จ�ากัด ได้ผลิตรายการ “พลิกล็อก” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ ด�าเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พลิกล็อกเป็นเกมโชว์ที่เล่นกับตัวเลข ให้ทายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวเลขว่า ‘มากกว่า’ หรือ ‘น้อยกว่า’ เป็นรายการที่ประยุกต์มาจาก “Card Sharks” คล้ายกับการ
เล่นมากกว่าน้อยกว่าของไฮโล พลิกล็อกในสมัยแรกเป็นเกมที่มีวาไรตี้แทรกอยู่ โดยจะมีโชว์เล็กๆ อยู่ก่อนหน้าจะเจอ
แจ๊กพอต ประภาส ชลศรานนท์ ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์รายการให้เหตุผลเบื้องหลังของความส�าเร็จว่า “ผมเดาเองว่าคง
เป็นขนบที่มาจากสมัยป๊อปท็อปของพันเอกการุณ ป๊อปท็อปเป็นรายการดังรายการหนึ่ง เป็นรายการที่มีคนมา
ประกวดร้องเพลง มีแข่งเกมโชว์ และมักจะมีโชว์คั่นอยู่ตลอดเวลา ผมเดาว่ามาจากรายการที่เป็นวาไรตี้มาก พอทาง
เจเอสแอลมาท�าเกมโชว์ก็คงอยากให้เป็นวาไรตี้อยู่ จึงให้มีเกมโชว์ และมีส่วนที่เป็นดนตรีหรือละครสั้นแทรกอยู่ตลอด
เวลา ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น”

พิธีกรในระยะแรกของพลิกล็อกคือ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ วาสนา สิทธิเวช และดี๋ ดอกมะดัน พลิกล็อกสร้างให้ไตรภพ 
ลิมปพัทธ์เป็นที่รู้จักในบทบาทพิธีกรได้เป็นอย่างดี แต่เพียงแค่ปีเดียวก็ได้มีการเปลี่ยนพิธีกรชายหญิงเป็น
ปัญญา นิรันดร์กุล และรัชนู บุญชูดวง โดยยังคงผู้ช่วยพิธีกร ดี๋ ดอกมะดันไว้ ต่อมารัชนู บุญชูดวง ได้ถอนตัวออกไป 
พิธีกรพลิกล็อกในยุคที่น�ากลับมาท�าใหม่คือ สัญญา คุณากร และสุริวิภา กุลตังวัฒนา นอกจากจะมีการเปลี่ยนพิธีกร
ตามความเหมาะสมแล้ว พลิกล็อกมีการเปลี่ยนชื่อและรูปแบบเกมอยู่หลายครั้ง เริ่มต้นจาก พลิกล็อก เปลี่ยนมาเป็น 
“คู่หูพลิกล็อก” ตามมาด้วย “พลิกล็อกเพชร” และ “พลิกล็อกเหนือเมฆ” 

เกมแห่งการผสมผสาน - สติปัญญา โชคชะตา และทักษะความสามารถ 
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ส�าหรับผู้เข้าแข่งขัน มีทั้งส่วนที่เป็นดาราผู้มีชื่อเสียงและคนดูจากทางบ้าน วัชระ แวววุฒินันท์ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
รายการ มองว่าเป็นเหตุผลที่ต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนกันและกัน 

“เราจะผสมกันในช่วงแรกๆ ดาราจะดึงดูดทั้งผู้ชมและสปอนเซอร์ อย่างรายการพลิกล็อกจะเป็นการแข่งกัน ทีมหนึ่ง
ก็จะเป็นดารา อีกทีมจะเป็นผู้เข้าแข่งขันทางบ้าน ซึ่งถึงแม้เราจะใช้ดาราเป็นตัวล่อส�าหรับคนดูก็จริง แต่ผู้เข้าแข่งขัน
ทางบ้านก็เป็นเสน่ห์อันหนึ่ง ที่ทุกคนก็ยอมรับว่าคนไหนที่ได้มาออกรายการเจเอสแอลมีความพิเศษ ต้องมีความ
สามารถ เพราะเราต้องคัดหมดเลย ตั้งแต่มาสัมภาษณ์ เหมือนมาสมัครงานเลย ดูบุคลิก การแสดงออก การพูดจาเรา
ให้ซ้อมเกมดูเลย เพราะเราก็อยากให้คนที่มาอยู่ในรายการเรามีความพิเศษ ดูเป็นเด็กรุ่นใหม่สวยน่ารักบุคลิกดี
เป็นพนักงานออฟฟิศก็จริงแต่ไม่ได้เชยเลยแถมพูดจาสนุกอีก มันก็ท�าให้รายการมีความพิเศษขึ้นมา ถึงแม้จะไม่ได้
เป็นดาราแต่ฉันก็ต่อกรกับดาราได้และต่อกรกับพิธีกรได้”

พลิกล็อกออกอากาศทุกวันอาทิตย์จนถึงปี ๒๕๓๒ จึงยุติการออกอากาศ แต่ในปี ๒๕๓๙ ทางบริษัทก็ได้มีการน�า
กลับมาท�าใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “พลิกล็อกรีเทิร์นส์” และท้ายที่สุดเปลี่ยนชื่อเป็น “ดับเบิ้ลพลิกล็อก” ก่อนที่จะยุติการ
ออกอากาศอย่างถาวรในปี ๒๕๔๑

หลังจากที่พลิกล็อกออกอากาศไม่นาน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ ก็มีรายการเกมโชว์อีกรายการหนึ่งออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ มีชื่อว่า “มาตามนัด” สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารของบริษัท รัชฟิล์มทีวี 
จ�ากัด มีโครงการที่จะผลิตรายการประเภทเกมโชว์ เพราะที่ผ่านมาบริษัทผลิตแต่รายการประเภทละครออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ มาโดยตลอด และในช่วงหลังละครที่ผลิตไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร 
เพราะผู้ชมส่วนใหญ่นิยมดูละครของ ช่อง ๓ และช่อง ๗ มากกว่า จึงตัดสินใจผลิตรายการเกมโชว์เพื่อออกอากาศ
แทนรายการละครหลังข่าว โดยมีแนวคิดว่าจะต้องเป็นเกมที่เข้าใจง่าย ผู้ชมดูแล้้วไม่ต้องคิดมาก เพราะเกมโชว์
ต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่ต้องท�างานเหนื่อยมาทั้งวัน (ใจทิพย์ ศรีประกายเพ็ชร, ๒๕๓๓)  
กลุ่มบุคคลผู้ริเริ่มสร้างสรรค์มาตามนัดประกอบด้วย พันเอก พยุง ฉันทศาสตร์โกศล กิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ สฤษดิ์กุล 
แจ่มสมบูรณ์ สุรศักดิ์ ชิมตระกูล นิสัย อรรถไกวัลวที ประเวศ กสินธร สมชาย คูอนุพงษ์ และสุรพงษ์ สมหวังชัย
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรในแวดวงโฆษณาทั้งสิ้น (ตามรอยรัชฟิล์มทีวี, ๒๕๕๗)

ในการสร้างสรรค์เกมของมาตามนัดมีเงื่อนไขว่า เกมที่ผลิตขึ้นมานั้นจะต้องมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่วันแรกจนถึง
วันสุดท้าย เพราะเวลาของการออกอากาศในระยะแรกนั้นคือทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี การที่จะให้คนดูดูเกม
จนถึงวันสุดท้ายจะต้องมีการแข่งขันจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียว จึงเป็นที่มาของค�าว่า ‘The Winner’ แต่ทั้งนี้มา
ตามนัดก็ได้ค�านึงถึงคนดูที่ไม่สามารถดูได้อย่างต่อเนื่องจนครบทั้ง ๓ วัน เกมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงต้องมีจุดจบของ
เกมในแต่ละวัน ที่คนดูจะดูเพียงวันเดียวหรือสองวันก็สามารถเข้าใจเกมได้ ในขณะเดียวกันเกมยังคงต้องรักษาความ
ต่อเนื่องและดึงดูดผู้ชมให้ติดตามดูในวันต่อๆ ไป จึงเกิดเกมสะสมของรางวัลขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงเกมวันแรกไปสู่เกม
วันที่สองและวันที่สามตามล�าดับ

เกมมาตามนัดวันที่หนึ่งในระยะแรก เป็นเกมจัดหมวดหมู่ป้ายสัญญาณจราจร ซึ่งนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว
ยังเป็นการให้ความรู้กับผู้ชมทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงไปยังเกมแข่งรถในวันที่สามด้วย ต่อมามีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นเกมปริศนาถาม-ตอบปัญหา โดยพิธีกรจะอ่านตัวเลือกค�าตอบให้ฟังก่อน จากนั้นผู้เข้าแข่งขัน
ต้องแย่งกันทุบสัญญาณไฟเพื่อจะได้มีโอกาสในการตอบค�าถามก่อน ถ้าตอบถูกจะได้คะแนน แต่ถ้าตอบผิดจะหมด
สิทธิในการตอบข้อนั้น โดยค�าถามที่ใช้มีลักษณะดังนี้ (สุรางค์ พงษ์สิทธิถาวร, ๒๕๓๓)

      ๑. เป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีใครทราบมาก่อน มีความน่าสนใจและให้เดาค�าตอบ
      ๒. เป็นความรู้รอบตัว
      ๓. ค�าตอบสามารถพลิกแพลงได้ เพื่อให้ผู้แข่งขันเกิดความสับสน และตอบผิดเพี้ยนเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม
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      ๔. ค�าถามไม่ยากจนเกินไป เพราะค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนดูทุกระดับ
      ๕. ในค�าถามทั้ง ๑๐ ข้อ จะต้องมีค�าถามเด่นๆ ๑-๒ ค�าถาม คือมีลักษณะตลก และแปลกมาก
      ๖. ค�าถามต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
      ๗. เป็นการให้ความรู้ทางอ้อม มักเป็นเรื่องใกล้ตัว
      ๘. หลีกเลี่ยงค�าถามที่เป็นวิชาการ เพราะต้องการให้คนดูคลายความเครียด
      ๙. หลีกเลี่ยงค�าถามเกี่ยวกับจังหวัด เพราะมีลักษณะเรียบง่ายเกินไป
      ๑๐. เป็นค�าถามเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าของคนไทย สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

เกมในวันที่สอง จะเป็นการใบ้ค�าโดยได้น�าแนวการเล่นเกมจากรายการ “Pyramid” ของสหรัฐอเมริกามาดัดแปลง
ให้เข้ากับบริบทสังคมไทย ซึ่งเป็นเกมที่ฮิตมากจนปัจจุบัน เกมแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็นสองทีม ทีมละสองคน คนหนึ่ง
เป็นผู้ใบ้ อีกคนหนึ่งเป็นผู้ทาย โดยผู้ใบ้จะเห็นค�าที่ปรากฏจากจอมอนิเตอร์แล้วจึงใบ้ค�าด้วยการอธิบายหรือพูด
ลักษณะใดก็ได้เพื่อให้ผู้ทายพูดค�าตอบออกมาภายในเวลาที่ก�าหนด สามารถใช้ท่าทางประกอบได้ แต่ห้ามการใช้
ภาษาต่างประเทศ ค�าผวนและพยางค์ใดพยางหนึ่งของค�านั้น ทีมใดสามารถใบ้ค�าได้มากกว่าทีมนั้นเข้ารอบสุดท้ายใน
วันที่สาม

เกมวันที่สาม ในระยะแรกเป็นเกมแข่งรถ เกมนี้จะมีกระดานเป็นเส้นทางการแข่งรถ ปลายทางเป็นสะพาน ๓ 
สะพาน ผู้เข้าแข่งขันคนใดเดินถึงสะพานก่อนมีสิทธิ์เลือกสะพาน และถ้าสะพานที่เลือกตรงกับที่ทางรายการก�าหนด
ไว้ก็จะได้เป็น The Winner การเดินในเกมแข่งรถผู้เข้าแข่งขันจะผลัดกันกดไฟให้หยุดลงที่แผ่นป้าย ๑-๖ คล้ายการ
ทอยลูกเต๋า นอกจากนี้ยังมีป้ายไฟแดงซึ่งจะต้องหยุดเดิน ๑ ครั้ง ในเส้นทางเดินจะมีช่องต่างๆ ซึ่งเป็นการสะสมเงิน
รางวัลด้วย มาตามนัดในระยะต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเกมในวันที่สาม โดยเปลี่ยนเป็นการวาดและทายภาพ โดย
ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบไปในวันที่สองจะมาเป็นผู้ช่วยผู้เข้าแข่งขันในวันที่สาม และมีการสลับผู้ช่วยกันเพื่อความ
ยุติธรรม ผู้เข้าแข่งขันทีมใดทายภาพจากการวาดได้มากที่สุดได้เป็น The Winner (อนงค์นาฏ สุรคุปต์, ๒๕๓๖)

พิธีกรมาตามนัดคู่แรกคือ อภิชาติ หาล�าเจียก และ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ สองปีหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็น
คู่ของ เศรษฐา ศิระฉายา และ ญาณี จงวิสุทธิ์ ซึ่งทั้งคู่เป็นพิธีกรคู่ขวัญต่อเนื่องมายาวนาน จนภายหลังได้มีการ
เปลี่ยนพิธีกรหญิงเป็น จริญญา หาญณรงค์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “มาตามนัด ฮาวมัช” จากนั้นเมื่อ 
เศรษฐา ศิระฉายา ได้ขอลาออกจากการเป็นพิธีกร จึงมีการเปลี่ยนคู่พิธีกรใหม่เป็น อนุรักษ์ พลอยเพชร และ 
นนทิยา จิวบางป่า แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าใดนัก จึงเปลี่ยนเป็นพิธีกรสามคน ได้แก่ สันติสุข พรหมศิริ 
ณัฏฐพล กรรณสูต และ ณัฐสิมา คุปตะวาทิน มาตามนัดนัดกับผู้ชมจนถึงเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๓๘ จึงเลิกนัดไป
แต่ก็ได้กลับมานัดใหม่อีกครั้งในปี ๒๕๕๕ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ในชื่อ “มาตามนัด รีเทิร์นส์” พร้อมกับพิธีกรคู่ขวัญ 
เศรษฐาและญาณี โดยเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตเป็นบริษัท ฟันแอนด์ฟอร์จูน จ�ากัด นัดครั้งนี้มีระยะเวลาแค่สองปี
ในปี ๒๕๕๖ จึงยุติการนัดไปในที่สุด

ภายหลังจากที่ไตรภพ ลิมปพัทธ์เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรพลิกล็อก จึงได้แยกตัวจากบริษัท เจเอสแอล จ�ากัด 
มาก่อตั้งบริษัท บอร์น ออปเปอเรชั่น จ�ากัด (ภายหลังเปลี่ยนเป็น บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จ�ากัด)
 ในปี ๒๕๒๗ ผลิตรายการเกมโชว์ “เอาไปเลย” ให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าแข่งขัน ก่อเกียรติ ลิมปพัทธ์ ผู้อยู่เบื้องหลังทุกรายการ
ของบริษัทให้เหตุผลว่า “ที่ฮือฮามากตอนนั้นคือ ทายราคา ที่มีของจากเซ็นทรัล ๑๐ ชิ้นแล้วถ้าถูกก็ได้หนึ่งล้าน
จะมีสองราคาให้เลือกว่าราคาไหน ที่มันฮือฮาตอนนั้นคือดึงแป้ง และตอนหลังก็มีดึงน�้า ที่ฮือฮามากคือมายืนห้าคน
เลยแล้วก็เข้าตู้ใครโดนแป้งก็รอถัดไปยังไม่ได้เล่น สี่คนที่ไม่โดนแป้งก็จะได้เล่น ตอนแรกใช้แป้งตัดเชือกแต่ตอนหลัง
ก็ใช้แป้งเป็นไฮไลท์เลย คือช่วงแรกจะมีดึงแป้งเพื่อให้รู้ว่าใครจะได้เล่น พอช่วงที่สองมาเล่นค�าถาม ช่วงที่สาม
ก็ค�าถาม พอช่วงสี่เข้าช่วงแจ็กพอตก็ทายราคา ๑๐ ข้อ รายการหนึ่งชั่วโมง ถูกกี่ข้อได้รางวัลตรงนั้นไปเท่านั้น”
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หลังจากที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว รายการจึงยุติไปในปี ๒๕๓๐ พอดีกับที่เริ่มมีรายการเกมโชว์
อีกรายการหน่ึงออกอากาศทางสถานเีดยีวกนั คอื “เกมเปิดโลก” ผลติรายการและด�าเนนิรายการโดย ด�ารง พฒุตาล 
ร่วมกับน้องชายคือ มาโนช พุฒตาล

ด�ารง พุฒตาลบอกเล่าถึงที่มาของรายการว่า “หลังท�าทีวีมานานอยากหนีตัวเองออกไปต่างประเทศ เริ่มต้นที่เนปาล 
อียิปต์ เมื่อออกอากาศสายการบินก็เข้ามาสนับสนุน ให้ความรู้แก่ผู้ชม แต่ไม่พ้นเกม แต่กว่าจะพบเกมเราจะมีความรู้
ให้ เอาผู้ชมมาร่วมเล่น ถือเป็นรายการเกมที่พาไปเที่ยวหรือสาระต่างประเทศมาน�าเสนอรายการแรกที่จริงจัง เมื่อ
ก่อนจะเป็นสารคดี แต่ของผมจริงจัง ทุกตอนต้องมีต่างประเทศ” เกมเปิดโลกถามปัญหาเกี่ยวกับสิ่งของหรือสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทายว่า สิ่งของเหล่านั้นคืออะไร มีไว้ใช้ท�าอะไร ถือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ราวในต่างประเทศผ่านการแข่งขันตอบปัญหา

ในช่วงเวลาใกล้กัน รายการดนตรีประเภทคอนเสิร์ตเป็นที่นิยมของผู้ชมอย่างมากมาย ปี ๒๕๒๙ บริษัท เจเอสแอล 
จ�ากัด ได้ผลิตรายการ “คอนเสิร์ตคอนเทสต์” มีรูปแบบเป็นการแข่งขันร้องเพลงตามศิลปินต้นแบบ โดยที่ศิลปิน
จะมาแสดงสดในรายการ การแข่งขันแบ่งออกเป็นสามรอบ ได้แก่ รอบแชมป์ประจ�าสัปดาห์ รอบแชมป์ออฟเดอะ
แชมป์ และรอบบิ๊กแชมป์ มี ปัญญา นิรันดร์กุล และ ผุสชา โทณะวนิก เป็นพิธีกร คอนเสริต์คอนเทสต์สร้างนักร้อง
เข้าสู่วงการเพลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ องัศนา ช้างเศวต วริะ บ�ารงุศร ีนรกีระจ่าง คนัธมาศ 
ยุ้ย ญาติเยอะ เป็นต้น คอนเสิร์ตคอนเทสต์เป็นรายการประกวดร้องเพลงรายการแรกๆ ของโทรทัศน์ไทย ก่อนที่จะมี
รายการประกวดร้องเพลงอย่างมากมายในยุคต่อมา

แล้วก็ถึงเวลาที่ ปัญญา นิรันดร์กุล และ ประภาส ชลศรานนท์ ได้แยกตัวออกมาจาก บริษัท เจเอสแอล จ�ากัด เพื่อ
มาก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด ในปี ๒๕๓๒ รายการแรกที่ผลิตคือ “เวทีทอง” ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในระยะเริ่มต้น “เวทีทอง” เป็นเวทีประลองความสามารถของผู้ที่สมัครมา
จากทางบ้าน ในแต่ละสัปดาห์มีอยู่ห้าคน ไม่จ�ากัดว่าจะมีความสามารถด้านไหน และมีผู้สันทัดกรณีสามท่านร่วมเป็น
กรรมการกับผู้ชมรายการในห้องส่ง ซึ่งจะเป็นการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้รางวัลทองค�าหนัก ๕ บาท การแข่งขัน
แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงที่ผู้ร่วมรายการแสดงความสามารถที่เตรียมมา ช่วงที่สองเป็นช่วงที่ผู้ร่วมรายการ
จะต้องแสดงตามที่ผู้จัดได้ตั้งสถานการณ์เอาไว้โดยการจับสลาก ต่อมาลดจ�านวนผู้เข้าแข่งขันเหลือสามคน 
(ดุษฎี ผดุงกุล, ๒๕๓๔)

ประภาส ชลศรานนท์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทอธิบายว่า “เวทีทองเป็นรายการที่คิดขึ้นมาตอนแรกเหมือนไทยแลนด์ก็
อตทาเลนท์ในยุคนี้ที่มีเวทีอยู่ คุณอยากแสดงอะไรก็มาแสดง หลักของเวทีทองคือ เวทีที่ให้โอกาสกับคนที่มีความ
สามารถ แต่ดูเหมือนยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นค่านิยมหรือวิธีการท�างาน มันท�าให้คนที่มี talent ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ ตัว
วัตถุดิบตัวผู้คนมันน้อยก็เลยเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นเกมโชว์”

จากนั้นรูปแบบของเวทีทองจึงเปลี่ยนเป็นการเล่นเกมจากค�า โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเกมผะหมีที่เป็นการละเล่น
ของไทยในอดีต อาทิ ช่วงสกัดดาวรุ่งใช้การทายค�าปริศนาจากการใบ้รูปแบบต่างๆ เช่น การออกเสียงค�าแต่ถูกดูด
เสียง หรือการออกเสียงค�าปริศนาด้วยเครื่องดนตรี ช่วงภาพปริศนาใช้การทายค�าศัพท์จากภาพปริศนา ช่วงค�าศัพท์
ปริศนาเป็นการให้ทายค�าปริศนาจากชุดค�าถามโดยผู้แข่งขันจะต้องตอบให้ถูกข้อแรก พยางค์แรกของค�าตอบที่ถูก
ต้องจะเป็นพยางค์แรกของค�าตอบข้อถัดไปในชุดค�าถามเดียวกัน เป็นต้น ในรอบสุดท้ายเป็นการใช้ความสามารถใน
การกะน�้าหนักของวัตถุตามกติกาที่ทางรายการก�าหนด ถ้าผู้เข้าแข่งขันสามารถท�าได้จะได้รับรางวัลเป็นทองค�าหนัก 
๑ กิโลกรัม

ประภาส ชลศรานนท์ ยังเผยถึงเบื้องหลังความส�าเร็จของเวทีทองอีกว่า “ท�าให้เป็นกติกาที่ชัดเจนมากขึ้น มีถูกผิด
ชัดเจน และใช้วิธีการของ visual สมัยใหม่มากขึ้น การท�าเป็น plate แบ่งรอบ มันเป็นแค่เปลือก แก่นจริงๆ คือ
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เกมโบราณของไทย ที่ผมสนใจเพราะผมชอบเล่นควิซเล่นเกม หมากรุก ปริศนาอักษรไขว้ ผมชอบเล่น และตอนเด็กๆ 
เคยดูผะหมี เลยคิดว่าคนดูน่าจะสนุกด้วย”

พิธีกรของเวทีทองเปลี่ยนไปมากหน้าหลายตา เริ่มตั้งแต่ ปัญญา นิรันดร์กุล ซึ่งเป็นพิธีกรช่วงสั้นที่สุดจากนั้นเปลี่ยน
เป็น วัชระ ปานเอี่ยม ตามมาด้วย เสกสรร ชัยเจริญ คู่กับ หม�่า จ๊กมก (เพชรทาย วงศ์ค�าเหลา) แต่ภายหลังเกียรติ 
กิจเจริญ มาแทน เสกสรร ชัยเจริญ และเป็นพิธีกรคู่กับ หม�่า จ๊กมก ยาวนานที่สุด ก่อนที่จะแยกตัวออกไปตั้งบริษัท 
พิธีกรคู่สุดท้ายคือ แอนดี้ เขมพิมุก และ ภูมิใจ ตั้งสง่า

ยังไม่ทันที่เวทีทองจะครองใจผู้ชมยามบ่ายแก่ ในปี ๒๕๓๓ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด ก็ได้ร่วมกับ
ทางบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ�ากัด (มหาชน) ผลิตรายการเกมโชว์รายการที่สอง มีชื่อว่า “ชิงร้อยชิงล้าน” ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประภาส ชลศรานนท์อธิบายว่า “กลุ่มเป้าหมายของรายการก็เป็น
ผู้ใหญ่ที่นอนดึก เพราะช่วงเวลาบ่งบอก ส่วนเด็กวัยรุ่นหรือเด็กนักเรียนมักจะอ่านหนังสือและฟังวิทยุในช่วงดังกล่าว 
และที่ตั้งชื่อรายการว่าชิงร้อยชิงล้านก็มี concept ว่า เราคิดอะไรแปลกๆ ดีมั้ย เล่นได้ก็เอาไปเลยเยอะๆ เล่นไม่ได้
ก็อย่าเอาเลย แต่จะไม่ให้เลยก็ไม่ได้ ให้สักหน่อยก็แล้วกันพอให้เจ็บใจเล่น ก็เลยเกิดเป็นตัวเลขร้อยกับล้าน ลอง
เปรียบเทียบดูแล้วมีความเหมาะสมของความแตกต่างของมูลค่าของเงินและจากการที่ลองคุยกับทางสินค้าที่จะ
สนับสนุนของรางวัลกับทางรายการแล้วก็สามารถจ่ายได้ นอกจากนี้ค�าว่าร้อยกับล้านก็พ้องเสียงกันด้วย เดิมตั้งชื่อ
รายการว่า ‘คู่ร้อยคู่ล้าน’ เพราะ concept ของรายการคือ ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเกมในรายการจะต้องมาเป็นคู่ แต่ค�า
ว่า ‘คู่’ นั้นไปพ้องกับชื่อของรายการอื่นที่เคยออกอากาศหรือที่ก�าลังออกอากาศอยู่ อย่างเช่น รายการ ‘คู่หูพลิก
ล็อก’ ‘คู่สร้างคู่สม’ ‘คู่หูคู่ฮา’ ก็เลยเปลี่ยนมาจนเป็นชิงร้อยชิงล้าน” (เนาวรัตน์ เทพอาสน์, ๒๕๓๓)

ชิงร้อยชิงล้านออกอากาศมานานกว่า ๒๐ ปี เปลี่ยนชื่อรายการและสถานีออกอากาศมาหลายครั้ง แต่ทุกครั้งยังคง
ชื่อ ชิงร้อยชิงล้าน ไว้เสมอ เริ่มจาก ชิงร้อยชิงล้าน ตามมาด้วย “ชิงร้อยชิงล้าน Top Secret” “ชิงร้อยชิงล้าน ครั้ง
หนึ่งในชีวิต” “ชิงร้อยชิงล้าน Super Game” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ แล้วย้ายไปออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. “ชิงร้อยชิงล้าน ชะช่าช่า” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี
สีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท.แล้วย้ายไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ และสุดท้ายย้ายกลับไปที่สถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ “ชิงร้อยชิงล้าน 20th Century Tuck” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine 
Day” เมื่อย้ายมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. อีกครั้ง จนในปัจจุบันเมื่อย้ายมาออก
อากาศที่ช่องเวิร์คพอยท์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ชิงร้อยชิงล้าน Wow Wow Wow” 

ชิงร้อยชิงล้านมีพิธีกรหลักของรายการ คือ ปัญญา นิรันดร์กุล พิธีกรหญิงในระยะแรก คือ มยุรา เศวตศิลา ซึ่งอยู่คู่
กันมามากกว่ายี่สิบปี แล้วภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น วรัทยา นิลคูหา นอกจากนี้ยังมีนักแสดงประจ�ารายการคือ 
หม�่า จ๊กมก (เพ็ชรทาย วงศ์ค�าเหลา) เอ็ดดี้ ผีน่ารัก (เฉลิม ทวีบท) เท่ง เถิดเทิง (พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ) 
โหน่ง ชะชะช่า (ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข) ส้มเช้ง สามช่า (บุญญาวัลย์ พงษ์สุวรรณ) ตุ๊กกี้ สามช่า (สุดารัตน์ บุตรพรหม) 
เป็นต้น

การแข่งขันในระยะแรกที่มีผู้เข้าแข่งขันเป็นคู่ โดยเป็นผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้าน การเล่นเกมจะเป็นการทายค�า การ
ตอบค�าถาม ซึ่งถ้าหากตอบไม่ได้ให้พูดค�าว่า ‘ชิงร้อยชิงล้าน’ รวมถึงการทายใจให้ตรงกันในรอบสุดท้ายเพื่อจะชิง
ร้อยหรือล้าน แต่ภายหลังเมื่อมีแก๊งสามช่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการแล้ว ผู้เข้าร่วมรายการจะเป็นดาราศิลปินนักร้อง
นักแสดงที่มีชื่อเสียง รูปแบบรายการจะเน้นไปที่การแสดงตลกของแก๊งสามช่า การแข่งความสามารถกับแก๊งสามช่า 
ตลอดจนทายว่าแก๊งสามช่าจะสามารถแข่งชนะผู้มีความสามารถพิเศษได้หรือไม่

การแสดงความสามารถทางด้านการพูดก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งของรายการแข่งขันชิงรางวัลโดยก่อนหน้านี้เป็นเพียง
รายการโต้วาทีที่ชื่อว่า “เวทีวาที” จนในปี ๒๕๓๕ ได้มีรายการ “โต้คารมมัธยมศึกษา” เป็นรายการแข่งขันโต้วาที
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ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลิตโดย บริษัท ภาษร โปรดักชั่น จ�ากัด ด�าเนินรายการโดย
กรรณิกา ธรรมเกษร และ จตุพล ชมภูนิช รายการนี้ได้สร้างนักพูดรุ่นเยาว์หลายคนที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน
อาทิ สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ เป็นต้น (มรรยาท อัครจันทโชติ, ๒๕๕๘)

ในปี ๒๕๓๙ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ผลิตรายการ “ระเบิดเถิดเทิง” ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในระยะแรกเป็นวาไรตี้โชว์มีการแสดงตลกจากคณะต่างๆ เป็นส่วน
ประกอบ แต่ไม่นานกไ็ด้เปลีย่นรปูแบบเป็นละครซทิคอมควบคูก่บัเกมโชว์ โดยมนัีกแสดงหลัก คอื พงษ์ศกัดิ ์พงษ์สุวรรณ 
(เท่ง เถดิเทงิ) ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (โหน่ง ชะชะช่า) สมใจ สุขใจ (เด๋อ ดอกสะเดา) ในส่วนเกมโชว์มีผู้ด�าเนินรายการมา
หลายยุคเริ่มจาก มยุรา ธนะบุตร สิเรียม ภักดีด�ารงฤทธิ์ ภาณุพันธ์ ครุฑโต เมย์ เฟื่องอารมย์
พริมรตา เดชอุดม ปกฉัตร เทียมชัย

ระเบิดเถิดเทิงในส่วนของซิทคอมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวไปตามยุคสมัย เริ่มตั้งแต่เรื่องราวในชุมชนซอยเถิดเทิง 
ต่อมาเปลี่ยนสถานที่เกิดเหตุไปยังบ้านลั่นทุ่ง หน่วยรบพิเศษกองพันที่ ๕๕๕ หมู่บ้านกระสุนดินด�า ศาลเจ้าพ่อสิงโต 
ค่ายมวยทรนง โฮสเทลบนถนนข้าวสาร จนในปัจจุบันกลับมาที่ซอยเถิดเทิงอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในช่วงเกมโชว์เป็นการ
เลือกว่าจะโดนแป้งหรือไม่ตามเงื่อนไขที่รายการก�าหนด

ในช่วงเวลาใกล้กันทางบริษัท บอร์น ออปเปอเรชั่น จ�ากัด ก็ได้ผลิตรายการเกมโชว์อีกหลายรายการต่อเนื่องมา เช่น 
“เกมละครปริศนา” “50-50” “รวยอุตลุด” “คู่รัก” “เพลงต่อเพลง” จนมาถึง “จูคบ็อคส์เกม” จูคบ็อคส์เกม เป็น
เกมของคนรักเสียงเพลงเริ่มออกอากาศในปี ๒๕๓๙ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท.โดยมีพิธีกรคู่มาก
อารมณ์ขัน คือ สมพล ปิยะพงษ์สิริ และ ญาณี จงวิสุทธิ์ ลักษณะของการแข่งขันมีทั้ง การทายชื่อเพลง การทายชื่อ
ศิลปิน การแข่งกันร้องเพลง การเติมเนื้อเพลง เป็นต้น ในปี ๒๕๔๗ จูคบ็อคส์เกมได้ย้ายไปออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไอทีวีพร้อมกันกับรายการอื่นๆ ของทางบริษัท และได้ยุติไปเมื่อตอนต้นปี ๒๕๔๘

ในปี ๒๕๓๙ ทุกคืนวันอังคารทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. มีรายการเกมโชว์รายการหนึ่งที่ดึงคนดูมา
จากละครช่วงไพรมไทม์ของทางสถานีอื่น มีชื่อว่า “เกมโซน” (Game Zone) ภายใต้หัวใจหลักคือการสื่อสาร
พิไลวรรณ บุญล้น เปิดเผยว่า “เกมโซนเป็นรายการแรกๆ ที่ซื้อลิขสิทธิ์ เอามาจากรายการญี่ปุ่น ตอนคิดชื่อจะมา
เยอะมาก ‘เกมสื่อสาร’ ‘บอกต่อกันไป’ ‘พรายกระซิบ’ สุดท้ายได้ค�าว่า ‘เกม’ มาบวกกับ ‘โซน’ และก็เอาค�าว่าโซน
มาตั้งเป็น area ต่างๆ ในเกม มีโซนถ่ายทอดสด มีโซนถ่ายทอดเสียง” เธอยังได้พูดถึงแนวคิดของรายการว่ามาจาก
จิตวิทยาต่างๆ ของมนุษย์มาใช้รวมในเกม โดยมองว่าทุกอย่างที่ปรากฏในรายการเป็นความเป็นจริงของสังคม 
เหมือนกับมีพรายกระซิบที่บอกอะไรต่อๆ กันมาแล้วก็เพี้ยนหาความเป็นจริงไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไป 
ผู้ชมจะต้องมีความหนักแน่นและมีสติในการพิจารณา (ผู้จัดการรายสัปดาห์, ๒๑-๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙) โดยมีความ
สนุกที่เข้ากับสุภาษิตไทยที่ว่า ‘ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด’ รวมถึงการแจกของรางวัลมูลค่ามหาศาล
วิลลี่ แมคอินทอช และ มอริส เค เป็นพิธีกรคู่ใหม่ของวงการด้วยความต้องการสร้างบุคลิกทันสมัยให้แก่รายการ 
เกมโซนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทางบ้านมาร่วมเล่นเกมกับดาราศิลปินผู้มีชื่อเสียง

เกมโซนถ่ายทอดสด จะให้ผู้เข้าแข่งขันหกคน แต่ละคนอยู่ในช่องเรียงกัน มีประตูทึบเคลื่อนที่เข้าออกได้ โดยผู้เข้า
แข่งขันคนแรกจะเลือกป้ายค�าและแสดงท่าทางเพื่อใบ้ค�านั้นให้กับคนที่ยืนในช่องถัดมาภายในระยะเวลา ๗ วินาที
จากนั้นประตูทึบระหว่างช่องจะเคลื่อนที่ปิด คนที่สองก็แสดงท่าใบ้ค�าให้คนที่สาม เรื่อยมาจนถึงคนสุดท้าย ถ้าคน
สุดท้ายสามารถตอบถูกว่าเป็นค�าอะไรก็จะได้ ๕ คะแนน แต่ถ้าตอบผิดก็จะให้คนที่อยู่ก่อนหน้าตอบ และคะแนนก็
จะลดลงไปเรื่อยๆ 

รูปแบบที่หลากหลาย - เพ่ือความบันเทิงเป็นส�าคัญ
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เกมโซนถ่ายทอดเสียง จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะยืนอยู่ในตู้เก็บเสียง และเปลี่ยนจาก
การท�าท่าทางเป็นการอ่านเนื้อเพลงให้ตรงกับเสียงเพลงที่เปิด หรืออ่านประโยคข้อความให้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกฟัง 
ซึ่งจะต้องอ่านให้กับคนที่ยืนถัดมา ถ้าทุกคนร้องเพลงหรืออ่านออกเสียงได้ถูกต้องทั้งหมดก็จะได้ ๕ คะแนน แต่ถ้า
อ่านผิดคะแนนก็จะลดลง ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดสองคนจะผ่านเข้าไปในรอบสุดท้าย

พิไลวรรณ บุญล้น เล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังรายการว่า “ค�าที่น�ามาเล่นในเกม เราต้องท�าการบ้าน นั่งเลือกทุกวัน เป็นค�า
ที่ต้องเพี้ยนท่าได้ ‘ท่า’ คล้ายกันใน ‘ค�า’ เดียวกัน ส่วนในโซนเสียง ก็จะคิดเผื่อว่าต้องมีคนร้องเพลงไม่เป็น 
ผู้เข้าแข่งขันก็ต้องเลือก ส่วนผู้ร่วมรายการก็ต้องวางให้ดี จากหกคนก็ต้องมีตลกด้วย เป็นตัวแปร คนก็จะลุ้นว่ามันจะ
ไปตลกตอนไหน มีคนทางบ้านด้วยเพื่อให้คนดูมีส่วนร่วม”

เกมโซนเป็นรายการเกมโชว์รายการแรกที่มีของรางวัลใหญ่ในรอบสุดท้ายคือบ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งถือได้ว่ามีมูลค่า
มหาศาลมากในช่วงระยะเวลานั้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทางบ้านมาเล่นเกมในรายการร่วมกับดารา
ศิลปินผู้มีชื่อเสียง เกมโซนเป็นรายการเกมรายหนึ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Asian Television Awards 2001 
นอกจากนี้ยังเป็นรายการเกมที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตออกอากาศในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

ในปีเดียวกันนี้เอง บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ากัด ก็ได้เบิกโรงรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ส�าหรับเด็กด้วยการน�า 
“ฮิวโก้เกม” รายการเกมโชว์สดแบบอินเตอร์แอ็กทิฟรายการแรกของไทยที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาจากรายการ Skærmtr-
olden Hugo โดย Interactive Television Entertainment บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์สัญชาติเดนมาร์ก 
รายการสร้างระบบอินเตอร์แอ็กทิฟผ่านระบบโทรศัพท์บ้านแบบกดปุ่ม โดยการกดหมายเลขบนปุ่มโทรศัพท์จะเป็น
ตัวก�าหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครการ์ตูนในเรื่อง ในช่วงแรกของการออกอากาศได้รับการตอบรับจากผู้ชมสูงจน
ท�าให้ระบบโทรศัพท์ล่ม อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทางเทคนิคที่ผู้ผลิตก�าหนดมา ท�าให้การตอบรับ
ต่อเกมขึ้นและลงเร็ว ประกอบกับราคาเกมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงยุติรายการลงภายหลังที่ออกอากาศได้ไม่กี่ปี
(มรรยาท อัครจันทโชติ, ๒๕๕๘)

ในยุคทองของเกมโชว์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ มีรายการเกมโชว์รายการหนึ่งที่เล่นกับความ
หลงใหลคลั่งไคล้ในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รัก ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันใน
แต่ละครั้งจะได้รับการยกย่องว่าเป็น “แฟนพันธุ์แท้” ผลิตโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ด้วยการตามหาแฟนพันธุ์แท้ ‘คาราบาว’ โดยพิธีกรชื่อดัง 
ปัญญา นิรันดร์กุล และ ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม ซึ่งอยู่คู่กันเพียงตอนแรกเท่านั้น หลังจากนั้นปัญญา นิรันดร์กุล ด�าเนิน
รายการมาตลอดจนถงึปี ๒๕๕๐ จงึเปลีย่นเป็น แทนคณุ จิตต์อสิระ เอก ฮิมสกุล และ กฤษณ์ ศรภีมูเิศรษฐ์ ตามล�าดบั

ด้วยความสามารถของผู้เข้าแข่งขันที่สามารถตอบทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่สนใจได้ราวกับว่าเตี๊ยมกันมาก่อน เป็นที่
คลางแคลงใจของผู้ชมมาโดยตลอด ประภาส ชลศรานนท์ ผู้อยู่เบื้องหลังขยายความว่า “ไม่ได้เตี๊ยมครับ คนมักจะ
พูดว่าเราเตี๊ยม แต่จริงๆ แล้วคนตั้งค�าถามรู้น้อยกว่าคนตอบ คือคนที่จะมาแข่งได้ห้าคน ต้องพิสูจน์แล้วว่าเก่งก่อน 
เขาผ่านมาหมดแล้วรอบคัดเลือกต่างๆ เป็นรอบที่ไม่สนุกเลย ถ้าเอาตรงนี้ถ่ายออกรายการทีวี ผมว่าล้มเหลว มันคือ
รายการโทรทัศน์ มันเป็นเกมโชว์ไม่ได้เป็นควิซ ซึ่งคนที่แพ้เขาอาจจะมีความรู้มากกว่าแฟนพันธ์ุแท้ก็ได้ คนที่มาแข่ง
เก่งกว่าคนตั้งค�าถามทั้งหมดเพราะรู้มาทั้งชีวิต สิ่งที่ถามออกไปเราจะถามในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้ว แต่เราเอามาท�าเป็นเกม 
ถ้าถามตรงๆ เขาตอบได้หมด เราก็ซ่อนไว้ปิดไว้บ้างเพราะมันเป็นเกม จะดูว่าใครเร็วกว่ากัน เราไม่มีทางสู้เขาได้ เราก็
ใช้วิธีท�าให้มันเป็นเกม คนที่เล่นเกมเก่งที่สุดคือ คนที่ฉลาด สมมติว่ามีรูปอยู่สองรูปแล้วคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้ว
เขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างนี้ ผมว่าเขาสมควรชนะ เพราะมันคือเกมโชว์”

การพิสูจน์ความรู้ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันนั้นนอกจากจะท�าการคัดเลือกเป็นอย่างดีก่อนออกอากาศแล้ว เกม
ในช่วงต่างๆ ที่น�ามาเล่นก็ยังเป็นบททดสอบที่ส�าคัญที่จะพิสูจน์ว่าเขาผู้นั้นเหมาะที่จะเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือไม่ ไม่ว่า
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จะเป็นการตอบค�าถามเกี่ยวกับแฟนพันธุ์แท้นั้นๆ ภายในเวลา ๓ วินาที การเปิดภาพจิ๊กซอว์เพื่อตอบค�าถามเกี่ยวกับ
แฟนพนัธุแ์ท้นัน้ๆ การตอบค�าถามเพ่ือดวลกนัว่าใครจะตกรอบหรือผ่านเข้าไปยงัรอบสุดท้าย หรอืค�าถามแฟนพนัธุแ์ท้ใน
รอบชิงชนะเลิศ 

ประภาส ชลศรานนท์ ขยายความเพิ่มเติมว่า “คนที่เล่นเกมเก่งที่สุด คือ คนที่ฉลาด สมมุติว่ามีรูปอยู่สองรูป แล้วคุณ
ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้วเขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างนี้ ผมว่าเขาสมควรชนะ เพราะมันคือเกมโชว์ ไม่ใช่สอบแข่งขัน
อะไรสักอย่าง แล้วเมื่อบางเรื่องมันกว้างมากไม่มีทางที่จะจบสิ้น เช่น แฟนพันธ์ุแท้รถ เราตกลงกันว่า เลยปี ๑๙๐๐ 
ไม่เอานะ ถ้าตรงนี้เรียกว่าเตี๊ยมก็เตี๊ยม แต่ผมถือว่าเป็นการออกข้อสอบ ปีนี้ข้อสอบตรงนี้ไม่ออกเป็นอันรู้กันทั้งหมด 
แต่ผมว่าถ้าไม่มีตรงนี้มันก็ไม่ได้”

แฟนพันธุ์แท้ เป็นอีกรายการหนึ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการเกมจาก Asian Television Awards ประจ�าปี 
๒๐๐๓ และ ๒๐๐๔ อีกทั้งยังมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตในประเทศสวีเดนและสหราชอาณาจักร

การสร้างผู้เข้าแข่งขันให้มีความรู้ความสามารถตอบค�าถามต่างๆ ที่มีลักษณะเจาะลึกลงไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละตอนตามความสนใจของผู้เข้าแข่งขัน การใช้ความสามารถในการแข่งขันนี้มุ่งเน้นทั้งการ
แข่งขันกับปฏิภาณ ไหวพริบ สติปัญญา การทดสอบความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและความรู้รอบตัว เหล่านี้เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท�าให้แฟนพันธุ์แม้ประสบความส�าเร็จ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกเหนือไปจากรางวัลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 
แฟนพันธุ์แท้ แต่ยังรวมถึง ถ้วยรางวัลสัญลักษณ์รายการ ประกาศนียบัตรทองค�า และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นอภิสิทธิ์
เฉพาะผู้ชนะการแข่งขัน ล้วนแต่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้รับเป็นอย่างมาก 
(จันทิมา เลิศอุไรวงศ์, ๒๕๔๗)

ในช่วงเวลาที่รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์สร้างสรรค์รูปแบบการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง รายการแข่งขัน
ตอบปัญหาอีกรายการหนึ่งก็ได้เกิดขึ้น นั่นคือ “เกมเศรษฐี” เริ่มต้นออกอากาศในปี ๒๕๔๓ ทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. ด�าเนินรายการโดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ เกมเศรษฐีสามารถดึงผู้ชมได้ทุกกลุ่มทุกระดับการศึกษา 
เพราะทุกคนต่างมีความหวังกับ ‘เกมที่ท�าให้คุณเป็นเศรษฐีได้ใน 16 ค�าถาม’

เกมเศรษฐีเป็นรายการที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าซื้อลิขสิทธิ์มาจากรายการต่างประเทศ “Who Wants to Be a 
Millionnaire” ก่อเกียรติ ลิมปพัทธ์ ชี้แจงว่า “ไม่ได้ซื้อ ตอนแรกก็มีว่าอย่างนั้นแต่มาดูจริงๆ มันไม่เหมือน แล้ว
ขอโทษทีการถามค�าถามแล้วมีตัวเลือกสี่ข้อมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยว เกมเศรษฐีพอเราเห็น
เมืองนอกท�า เราก็คุยกับช่องเลย ช่องก็กลัวว่ามันจะไม่ดังเราก็ลองท�าดูก่อน ที่มันดังมากคือ หนึ่งเราแปลงใหม่ เรา
แปลงกติกาที่มี ๓ สิทธิ เราไม่เหมือนเมืองนอกเขา เมืองนอกก็เลยเล่นงานเราไม่ได้ เพราะเราดูแล้วว่าของเขามันไม่
สมเหตุสมผล สองค�าถามของเรามันโดนใจ ยุคนั้นคนเป็นหมอ ตอบไม่ได้ว่าแดงขาวน�้าเงินบนธงชาติคืออะไรบ้าง 
เพราะฉะนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราครีเอทเอง เช่น หลังแบงค์ยี่สิบคืออะไร หลังแบงค์ร้อยคืออะไร เพราะ
ฉะนั้นเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้น”

เกมเศรษฐีก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันตอบค�าถามจากตัวเลือกที่ก�าหนดให้ ๔ ตัวเลือก ถ้าตอบถูกแต่ละค�าถามจะได้รับ
เงินรางวัลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แต่สามารถเลือกหยุดก่อนที่จะถามได้ และถ้าตอบค�าถามที่ ๑๖ ได้ จะได้เงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าตอบผิดเกมจะจบลงทันทีและได้เงินรางวัลการันตีแต่ละขั้นไปหรือได้เงินรางวัลครึ่งหนึ่ง 
รายการมีตัวช่วยให้กับผู้เข้าแข่งขันสามตัวช่วย ในระยะแรกคือ ถามใครก็ได้ทางโทรศัพท์ ให้ผู้ร่วมแข่งขันที่เหลือ
โหวตค�าตอบที่ถูก และตัดตัวเลือกให้เหลือสองข้อ ในระยะต่อมามีการปรับตัวช่วยเป็น ถามใครก็ได้ ตอบได้สองครั้ง 
และเปลี่ยนค�าถาม

แต่ก่อนที่จะได้เข้ามาเล่นเกมชิงเงินรางวัลแต่เพียงผู้เดียวนั้น ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งห้าคนจะต้องตอบค�าถามที่เป็นการ



15

เรียงค�า เช่น จงท�าให้เป้นประโยคที่ถูกต้อง หรือ จงท�าเป็นส�านวนไทยที่ถูกต้อง ผู้เข้าแข่งขันคนใดท�าเวลาดีที่สุดใน
การตอบค�าถาม จะได้สิทธิ์ในการขึ้นไปเล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัล

เกมเศรษฐีมีการเปลี่ยนชื่อเรียกหลายครั้งตามลักษณะผู้เข้าแข่งขัน แต่ยังคงความเป็น ‘เกมเศรษฐี’ ไว้เสมอโดยเริ่ม
จากเกมเศรษฐี จากนั้นจึงเป็น “เกมเศรษฐีแม่ค้า” “เกมเศรษฐีเด็ก” “เกมเศรษฐีมหากุศล” “เกมเศรษฐีมหาชน” 
“เกมเศรษฐีมหาวิทยาลัย” “เกมเศรษฐีเดอะแชมเปี้ยน” “เกมเศรษฐีเดอะทีม” “เศรษฐีความรู้” “เกมเศรษฐีเด็ก
เดอะทีม” และ “เกมเศรษฐีซุปเปอร์ทีม” เกมเศรษฐีโด่งดังทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. ได้จนถึงปี 
๒๕๔๗ เมื่อไตรภพ ลิมปพัทธ์ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เกมเศรษฐีจึงได้ย้ายมาออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี และทีไอทีวี ตามล�าดับ จนกระทั่งยุติไปในปี ๒๕๕๑

แม้ว่ารายการประเภทเกมโชว์จะถูกมองว่าเป็นรายการที่ช่วยชะโลมความฝันในความอยากได้อยากมีของผู้ชม หรือ
เป็นเสมือนเครื่องปลอบประโลมใจให้ชีวิตยังพอมีความหวังในยามที่ภาวะเศรษฐกิจรัดตัวเต็มไปด้วยการแข่งขันอัน
เร่งรีบเพื่อความอยู่รอด หากแต่มีรายการเกมโชว์รายการหนึ่งที่มุ่งมั่นช่วยปลดเปลื้องภาระหนี้สิน นั่นคือ “ปลดหนี้”
“ปลดหนี้” เป็นรายการที่อาสาเข้าไปช่วยคลายทุกข์ให้กับประชาชนคนไทยที่ก�าลังเดือดร้อน ด้วยการท�าให้หนี้หมด
ไป สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ในขณะเดียวกันยังสร้างการตระหนักในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ปลดหนี้เดินทางไปต่างจังหวัด ณ หมู่บ้านของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหนี้ ก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมโดยใช้ทักษะความ
สามารถของตนที่มีเอาชนะข้อจ�ากัดเรื่องเวลาที่เป็นกติกาของรายการ ปลดหนี้เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ โดยมี ปราบ ยุทธพิชัย และ น�าชัย จรรยาฐิติกุล เป็นพิธีกร ในระยะหลังมีการน�า
ศิลปินดาราผู้มีชื่อเสียงไปร่วมในการแข่งขันด้วย

สราวุธ ลัคนาลิขิต ผู้ผลิตรายการเปิดเผยว่า “ปัจจุบันนี้มีดารามาร่วมเพราะทุกวันนี้สงครามธุรกิจทีวีมันค่อนข้าง
ดุเดือด เราก็ต้องเอาตรงนี้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย เราก็อยากให้คนดูได้รู้สึกว่าวันหนึ่งคนที่ไม่เคยได้พบได้เจอความ
ล�าบากเข้ามาสัมผัสมันเกิดอะไรขึ้น และดาราหลายๆ คนคงไม่ได้เกิดมาแบบชีวิตชาวไร่ชาวสวน มันมีน้อยคน ผมเชื่อ
ว่าคนดูจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ และเขาจะได้เห็นความเต็มที่ของคนๆ หนึ่ง เราก็พยายามเอาดาราเข้าไปสัมผัส
คนดูด้วย มันก็เป็นความสุขที่วันหนึ่งคุณป้าคนหนึ่งเคยเห็นดาราเป็นเทวดา วันหนึ่งเขาได้เห็นขวัญใจเขาไปร้องเพลง
ให้ฟังได้จับมือ ภาพตรงนั้นมันไม่ใช่แค่ความบันเทิงมันเป็นความสุขที่ไปส่งถึงที่ และผมเชื่อว่าดาราก็จะได้รับความสุข 
เขาก็จะเต็มที่กับเราไม่ใช่แค่ไปโชว์ตัว ผมเชื่อว่ามันเป็นความสุขที่ต่อความสุข”

เป็นที่สงสัยกันว่าสัญลักษณ์ของรายการปลดหนี้มีความใกล้เคียงกับ สัญลักษณ์ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่โด่งดัง
ในช่วงที่รายการเพิ่งเริ่มออกอากาศและนโยบายประชานิยมสู่กลุ่มคนรากหญ้า จนผู้ชมหลายคนเข้าใจว่าเป็นรายการ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมือง สราวุธ ลัคนาลิขิต ไขข้อสงสัยว่า “ช่วงแรกอาจจะมี ผมเชื่อว่าเราก็ห้ามไม่
ได้ที่คุณคิดแบบนี้ แต่เราก็ท�าด้วยความบริสุทธิ์มาตลอด เราช่วยคนจริงๆ ทุกวันนี้เขาก็ล่มสลายไปตามกาลเวลา แต่
สิ่งที่เราท�าคนดูรับรู้ได้ คนอื่นๆ รับรู้ได้ว่า เราท�าเพื่อคนเป็นหนี้ ท�าเพื่อประชาชนจริงๆ ท�าให้สามารถแยกแยะได้และ
ท�าให้ปลดหนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่พรรคการเมืองนั้นถอยร่นออกไปแล้ว”

ในทางตรงกันข้ามกับการแข่งขันความรู้ความสามารถ ในปี ๒๕๔๕ มีการสร้างสรรค์รายการแข่งขันชิงรางวัลรายการ
หนึ่งที่ไม่ใช้ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันเลย แต่อาศัยโชคชะตาเพียงอย่างเดียว นั่นคือ “เกมวัดดวง” โดยมีค�าขวัญ
ของรายการว่า ‘คุณไม่ต้องพกอะไรนอกจากดวงเพียงอย่างเดียว’ เกมวัดดวงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้าน
มาพิสูจน์กันว่าใครจะดวงดีกว่ากันจนไปถึงรอบแจ็กพ็อต ซึ่งก็จะเป็นการพิสูจน์อีกเช่นกันว่าผู้ชนะเกมจะได้เงิน
รางวัลกลับบ้านมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับโชคชะตาของตนเอง ความสนุกของผู้ชมเกมวัดดวงไม่ได้อยู่ที่การลุ้นว่าใคร
จะเป็นผู้ชนะชิงเงินรางวัลสูงสุด หากแต่อยู่ที่ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากการก�าหนดกติกาของทางรายการ กฎ
กติกาของแต่ละรอบได้มีการก�าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว มิใช่เกิดขึ้นจากการก�าหนดขึ้นเองของผู้ด�าเนินรายการ ทั้งนี้
เพื่อความยุติธรรมส�าหรับผู้ชม
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ในยุคที่รายการแข่งขันชิงรางวัลค้นหาผู้ชนะจากความสามารถเชิงปฏิภาณไหวพริบ พบว่าหลายรายการมีการใช้ผู้เข้า
แข่งขันที่เป็นดาราศิลปินหรือผู้ที่มีชื่อเสียง เพราะด้วยคุณลักษณะพื้นฐานในการสร้างแรงดึงดูดจากผู้ชมให้หันมา
สนใจติดตามรายการ ในขณะที่ถ้าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมาจากทางบ้านต้องมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีแล้วว่าจะ
สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่รายการได้ ซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะหน้าตาเท่านั้น แต่ยังต้องมีจุดเด่นเฉพาะตัว และความ
สามารถในการกล้าแสดงออกอีกด้วย (ผู้จัดการรายสัปดาห์, ๒-๘ มิถุนายน ๒๕๔๐)

ในกรณีนี้ได้เคยมีการศึกษาถึงพัฒนาการของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ในประเทศไทย พบว่าไม่เฉพาะแต่
ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นที่มีแนวโน้มจะเป็นดาราศิลปินนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงเท่านั้น หากแต่พิธีกรหรือผู้ด�าเนิน
รายการ ซึ่งในระยะแรกจะเป็นบุคลากรของทางสถานี แต่ในระยะหลังก็มีการคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงอันหมายรวม
ถึงดาราศิลปินนักร้องมาท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินรายการด้วย ทั้งนี้เป็นไปเพื่อเรียกความนิยมจากผู้ชมมากกว่าความ
สามารถในการด�าเนินรายการ (ณิฏฐา แสงอรุณ, ๒๕๕๐) สอดคล้องกับที่มีผู้เคยศึกษาถึงองค์ประกอบส�าคัญในการ
สร้างความบันเทิงในรายการแข่งขันชิงรางวัลทั้งหลายว่าประกอบด้วย พิธีกรและเกมการแข่งขัน ซึ่งในแต่ละรูปแบบ
เกม พิธีกรก็จะมีบทบาทและบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไป (สุรดา จรุงกิจอนันต์, ๒๕๔๔) ถึงขนาดกล่าวกันว่าเกม
โชว์ที่จะประสบความส�าเร็จได้นั้นจะมีสูตรส�าเร็จอยู่ 3 อย่างคือ มีดารา ตลก และการขายความลับของดารา
(ผู้จัดการรายสัปดาห์, ๑๐-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐) ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่มีบทบาทต่อการสร้างความบันเทิง
ในรายการแข่งขันชิงรางวัล

ในปีเดียวกันกับที่ปลดหนี้เริ่มออกอากาศ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ากัด ได้เริ่มผลิตรายการประเภทเรียลลิตี้เกมขึ้น 
มีชื่อว่า “เกมชีวิต” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์รายการอธิบายว่า “ได้เวลาจากช่อง ๗ ถ้าจะท�าแนวใหม่ลองท�าอะไรที่เหมือน
จริงไหม เอาคนมาอยู่ด้วยกัน พอดีได้โลเคชั่นร้านที่เหมาะถ่ายท�ามาด้วย แนวคิดใช่เลย แต่เรตติ้งไม่ดีมาก คิดว่า
รายการมาเร็วไปหน่อย ถ้ามาหลังจากนั้น ๕ ปี จะดังเลย คนยังไม่เข้าใจ คนท�าก็ยังเล่าเรื่องไม่เก่ง ช่อง ๗ ก็ไม่ชอบ 
แอนตี้เรียลลิตี้เลย” เกมชีวิตฤดูกาลแรกน�าเสนอเรื่องราวของคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในร้านอาหาร ฤดูกาลต่อมาน�า
คนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านในชนบท ทั้งสองฤดูกาลไม่ประสบความส�าเร็จในด้านผู้ชมเป็นอย่างมาก แต่ถือ
เป็นการเปิดศักราชให้กับรายการประเภทเรียลลิตี้

“เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว” เป็นรายการเรียลลิตี้ประกวดร้องเพลง ผลิตโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด ออกอากาศ
เป็นครั้งแรกในปี ๒๕๔๖ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี รายการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือก
แต่ละภาคเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลง เพื่อคัดเลือกเหลือ ๘ คน มาแข่งในรอบสุดท้ายจนได้ผู้ชนะเลิศ โดยในรอบ
สุดท้ายเป็นการประกวดร้องเพลงตามรูปแบบที่ก�าหนด มีการให้คะแนนจากผู้ชมในห้องส่ง ๑๐๐ เสียงคิดเป็น 
ร้อยละสิบของคะแนนทั้งหมด และให้ผู้ชมทางบ้านโหวตเข้ามาทางระบบ SMS ซึ่งนับเป็นอีกร้อยละเก้าสิบ ผู้ที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออก

ช่วงเวลาใกล้กัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์และรูปแบบรายการ “La Academia” จาก
ประเทศเม็กซิโก เพื่อน�ามาผลิตเป็น “True Academy Fantasia” หรือ “ปฏิบัติการล่าฝัน” โดยผู้ที่ถูกคัดเลือกให้
เข้ามาอยู่ในบ้านเอเอฟจะต้องฝึกฝนทักษะการร้อง การเต้น และการแสดง เพื่อแสดงคอนเสิร์ตในแต่ละสัปดาห์ ออก
อากาศทางโมเดิร์นไนน์ ผู้ชมทางบ้านสามารถเห็นการใช้ชีวิตของผู้เข้าแข่งขันได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงผ่านทางเคเบิลทีวี
ของทร ูการตดัสนิจะใช้การโหวตจากผู้ชมทัว่ประเทศ ผูท้ีไ่ด้รับการโหวตน้อยทีส่ดุในแต่ละสัปดาห์จะต้องออกจากบ้านไป 
ทัง้ “เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว” และ “ปฏิบตักิารล่าฝัน” ต่างเป็นเรยีลลติีโ้ชว์ทีด่�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด

เรียลลิตี้ - รูปแบบใหม่ของการแข่งขัน
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ภายหลังเกมชีวิต ทางบริษัท กันตนากรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จึงได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการ “Big Brother” จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มาผลิตขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า “บิก บราเธอร์ ประเทศไทย” เริ่มออกอากาศเมื่อเดือนเมษายน 
2548 ทางยูบีซีเคเบิลทีวี และเสนอไฮไลท์แต่ละวันทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี โดยมีศรัณยู วงษ์กระจ่าง เป็นพิธีกร 
ด้วยความที่เป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ ขั้นตอนการผลิตรายการตั้งแต่คัดเลือกผู้เข้ามาอยู่ในบ้าน 
จนถึงกติกาต่างๆ จึงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างใกล้ชิด

บิก บราเธอร์ ประเทศไทยคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านที่สมัครกันเข้ามา ๑๒ คน มาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลัง
เดียวกันเป็นเวลา ๑๕ สัปดาห์โดยไม่สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ ในแต่ละสัปดาห์ทางรายการจะมอบหมาย
ภารกิจซึ่งเป็นทั้งภารกิจเฉพาะบุคคลและภารกิจรวม ถ้าผู้เข้าแข่งขันสามารถท�าภารกิจส�าเร็จก็จะได้รับรางวัล แต่ถ้า
ไม่ส�าเร็จก็จะถูกลงโทษ ภารกิจเหล่านี้จะสร้างผลกระทบให้กับผู้เข้าแข่งขันแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และธรรมชาติ
ของตนออกมา ในแต่ละวันผู้เข้าแข่งขันจะถูกก�าหนดให้เข้าห้องเปิดใจเพื่อเล่าความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อผู้เข้าแข่งขันคน
อื่น รวมถึงระบายความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างให้แก่บิก บราเธอร์ และในแต่ละสัปดาห์ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้อง
เสนอชื่อผู้เข้าแข่งขัน ๒ คนที่ต้องการให้ออกจากบ้าน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด ๒ คนจะได้รับการโหวตจากผู้ชม
ทั่วประเทศผ่านระบบ SMS คนที่ได้รับการโหวตให้อยู่ต่อน้อยที่สุดจะต้องออกจากบ้านไป และเมื่อเหลือผู้เข้าแข่งขัน
เพียง ๓ คนสุดท้าย จะมีการโหวตเพื่อหาผู้ชนะ ใครได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาท 
บ้านหนึ่งหลังและรถยนต์หนึ่งคัน

บิก บราเธอร์ ประเทศไทย ออกอากาศได้เพียง ๒ ฤดูกาลก็ยุติไป แต่ควันหลงจาก บิก บราเธอร์ นอกจากจะส่งผลให้
มีการรวมกลุ่มแฟนคลับเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมีการศึกษาในเชิงวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของผู้เข้า
แข่งขันในแง่จิตวิทยาบุคคลด้วย ซึ่งศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ผู้ผลิตรายการเองก็มองว่า “บิก บราเธอร์เหมาะกับสังคมไทย
ไหม เราไม่ท�าขนาดเค้า ไม่มีเซ็กส์ ไม่โป๊แบบฝรั่งด้วยนะ เพราะความสนุกเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น เล่นกับความสอดรู้สอด
เห็น เป็น human interest มีกุ๊กกิ๊ก มีโรแมนติกแบบละคร บางทีเห็นชีวิตมนุษย์จริงๆ การนินทาพูดลับหลัง เพราะ
การเลือก character ด้วย เข้าใจฝรั่งเลยว่าห้ามเลือกซ�้าแม้แต่บางส่วน ตอนเลือกก็มีนักจิตวิทยามาช่วยกรองด้วย 
คนมาเล่นก็ต้องรู้ตัว รู้ว่ารายการถ่าย ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีใคร fake ได้ ๒๔ ชั่วโมงหรอก สอนชีวิตจริงๆ สอนว่าคนที่คิด
ว่าดีก็ไม่มีใครดีพร้อม คนเลวก็ไม่ได้เลวจริง ระหว่างทางเปลี่ยนพระเอกบ่อยมาก ชีวิตจริงทุกอย่าง บิก บราเธอร์ 
เป็นต้นแบบของทุกรายการที่เกิดในปัจจุบัน”

กระแสรายการเรียลลิตี้ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมชาวไทย แม้ว่ารูปแบบรายการส่วนใหญ่จะซื้อ
ลิขสิทธิ์มากจากต่างประเทศก็ตาม รวมถึง “Thailand’s Next Top Model” ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. เพื่อเฟ้นหานางแบบจากทั่วประเทศ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอของ
รายการ “เจาะใจ” โดยมีช่วงหนึ่งของรายการเป็นการน�าบุคคลที่มีชื่อเสียงไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดา และติดตามดู
ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเกิดความรู้สึกอย่างไร นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงเวลานั้น รายการประเภทเรียลลิตี้มีอยู่อย่าง
มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคเบิลทีวี

องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้รายการเรียลลิตี้ประสบความส�าเร็จอย่างมากคือ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนดู เรียลลิตี้มี
ปฏิสัมพันธ์กับคนดูในสองลักษณะ ลักษณะแรกเกิดขึ้นเนื่องจากมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตรวมถึงการถ่ายทอดผ่านทาง
เคเบิลทีวีที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมที่สนใจใคร่รู้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขันได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผู้ชมสามารถ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขันได้ทันทีผ่านทางเว็บบอร์ดที่ถูกสร้างขึ้น ลักษณะที่สองคือระบบ
การโหวตของผู้ชมผ่านทางระบบ SMS ที่ท�าให้ผู้ชมรู้สึกได้ว่าตนมีอ�านาจสามารถก�าหนดความเป็นไปของผู้เข้า
แข่งขันได้ (เมธา เสรีธนาวงศ์, ๒๕๔๙)  

ปัจจุบันรายการแข่งขันชิงรางวัลประเภทเรียลลิตี้ ยังคงมีเนื้อหาเน้นหนักไปที่การค้นหาบุคคลสาขาอาชีพต่างๆ โดย
มากจะเป็นอาชีพนักร้อง นอกจากนี้มีอาชีพนางแบบ แอร์โฮสเตส เป็นต้น
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จนเมื่อเริ่มมีการออกอากาศของทีวีระบบดิจิทัลขึ้นในประเทศไทย ในปี ๒๕๕๗ จ�านวนสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นเป็น
จ�านวนมาก ส�าหรับช่องบริการธุรกิจมีการแบ่งเป็นกลุ่มช่องประเภทรายการทั่วไปความคมชัดสูง กลุ่มช่องประเภท
รายการทั่วไปความคมชัดปกติ กลุ่มช่องประเภทรายการข่าวสาระและสาระ กลุ่มช่องประเภทรายการเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว และยังมีช่องบริการสาธารณะและบริการชุมชนที่พร้อมให้บริการและรอให้บริการอยู่ แน่นอนจ�านวน
สถานีโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้จ�านวนรายการแข่งขันชิงรางวัลเพิ่มจ�านวนขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเช่นกัน 

จ�านวนรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่มากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดความหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหาบนความซ�้าซากจ�าเจของการแข่งขันอย่างที่ไม่เคยเป็น
มาก่อน ปรากฏการณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ มีรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลง
เป็นจ�านวนมากทั้งเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการประชันการร้องเพลงเพื่อหาผู้ที่ร้องเพลง
เพราะที่สุด ไม่ว่าจะเป็น “กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน” “ดันดารา” “ร้องได้ให้ล้าน” “ยุทธจักรนักร้อง” “ศึกวันดวล
เพลง” “ไมค์หมดหนี้” “สมรภูมิชิงเพลง” “ดวลเพลงดัง” “ชุมทางดาวทอง” ฯลฯ การเกิดรายการแข่งขันร้องเพลง
เป็นจ�านวนมากเช่นในปัจจุบันนี้สวนกระแสกับรายการเพลงทั้งประเภทคอนเสิร์ต การแสดงสดและมิวสิควิดีโอที่นับ
วันจะหาดูได้ยากมากยิ่งขึ้น

รายการแข่งขันชิงรางวัลที่เน้นกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็กก็มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยไม่จ�ากัดอยู่เพียงแค่การแข่งขัน
เชิงสติปัญญา แต่เป็นการแข่งขันที่เน้นไหวพริบ ทักษะ ความสามารถในหลายๆ ด้านของเด็ก เช่น “ท้าให้อ่าน”
เป็นการแข่งขันทดสอบความสามารถจากการอ่าน “ซูเปอร์จิ๋ว” เป็นการแข่งขันทักษะความสามารถทางกายใน
หลายๆ ภายหลังได้พัฒนารูปแบบรายการเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมาแสดงความสามารถท่ีตนถนัดและรับการ
ท้าทายจากรายการในการท�าภารกิจที่ยากขึ้นกว่าเดิม เพื่อแลกกับสิ่งที่ตนอยากได้ โดยใช้ชื่อรายการว่า “ซูเปอร์จิ๋ว 
Super 10” และพัฒนาต่อไปเป็น “Super 60+ อัจฉริยะพันธุ์เก๋า” ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันสูงวัยอีกด้วย ด้าน “ฟ้าแลบ
เด็ก” เป็นการแข่งขันความสามารถทางภาษาของเด็กโดยสร้างความสนุกสนานจากความไร้เดียงสาของเด็กมาจาก
ต้นแบบรายการ “ปริศนาฟ้าแลบ” เช่นเดียวกับ “ดาวินชี เด็กถอดรหัส” ก็เป็นการแข่งขันความสามารถในเชิงภาษา
ที่ได้มาจากต้นแบบ “ดาวินชี เกมถอดรหัส” เช่นกัน รายการ “หัวหน้าห้าขวบ” เป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลที่ผู้เข้า
แข่งขันวัยเด็กต้องแสดงความสามารถของตนในการก�ากับดูแลลูกน้องที่เป็นผู้ใหญ่ในการท�าภารกิจต่างๆ ให้ส�าเร็จ 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการ นอกจากนี้แล้วมีรายการแข่งขันตอบปัญหาส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย คือ “ม ปลายสายเก่ง” ซึ่งพัฒนามาจากรายการ “เวทีคนเก่ง” ในอดีต 

การจับคู่ระหว่างหนุ่มสาวเป็นเนื้อหาการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้น มีทั้งดารา บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้เลือกคู่ และ
ประชาชนทั่วไป โดยผู้ที่เป็นฝ่ายเลือกมีทั้งผู้เข้าแข่งขันชายและหญิง เช่นใน “The Love Machine วงล้อลุ้นรัก” 
“เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์” “เลือกได้ให้เดท The Choice Thailand” “Show Me Your Son ลูกแม่หล่อมาก” 
“Couple or Not คู่ไหน...ใช่เลย” “มาลัยเสี่ยงรัก” “รู้ไหมใครโสด” ส่วนใหญ่แล้วเป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจาก
ต่างประเทศ ปรากฏการณ์จับคู่ผ่านรายการโทรทัศน์นี้เป็นสิ่งตอบสนองต่อความโหยหาความรักของผู้คนในสังคมที่
นิยมความเป็นอิสระได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งที่มีมากขึ้นกว่าเดิมคือ การแข่งขันการท�าอาหาร เช่น “เชฟกระทะเหล็ก
ประเทศไทย IRON CHEF Thailand” “เดอะทีมเชฟ” “มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์” “Kitchen War Thailand 
สงครามปลายจวัก” “ท็อป เชฟ ไทยแลนด์” “เมนูเมียสั่ง My Wife Rules Thailand” “อลหม่านจานใหม่” 
“My Mom Cooks เชฟไม่ทิ้งแถว” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่มีลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศอีกเช่นกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่ารายการแข่งขันในปัจจุบันจ�านวนมากเป็นรายการที่ซื้อรูปแบบมาจากต่างประเทศ เช่น 

เกมโชว์ไทยหรือเทศ - ภาวะการแข่งขันสูง
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“เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย” “The Money Drop ไทยแลนด์” “Hidden Singer” “โหดมันฮา ประเทศไทย” 
“The Voice Thailand” “Thailand’s Got Talent” “The Winner is…Thailand” “เทคมีเอาท์ ไทยแลนด์” 
“ใครคือใคร Identity Thailand” “Junior Minute to Win It Thailand” ฯลฯ ในขณะท่ีเงินรางวัลของการ
แข่งขันไม่ได้เพิ่มขึ้นแปรผันตามจ�านวนรายการ 

ปรากฏการณ์รายการแข่งขันชิงรางวัลข้ามชาติสะท้อนให้เห็นถึงความตีบตันทางความคิดสร้างสรรค์รายการแข่งขัน
ชิงรางวัลทางโทรทัศน์ไทยได้อย่างชัดเจน ในแง่มุมหนึ่งรายการต่างประเทศเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาในระดับหนึ่ง
แล้วว่ามีความสนุกสนาน แม้จะส�าหรับผู้ชมต่างประเทศโดยเฉพาะก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการ
ยอมรับจากผู้ชมชาวไทยเสมอไป ภาระอันหนักอึ้งคงต้องตกเป็นของผู้ผลิตรายการคนไทยที่ต้องสร้างสรรค์รายการ
ที่เหมาะสมกับผู้ชมชาวไทยให้มากที่สุด



รายการ Survivor เป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลในลักษณะเรียลลิตี้ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรายการ
โทรทัศน์ของสวีเดนชื่อว่า Expedition Robinson เริ่มออกอากาศตั้งแต่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
สร้างสรรค์และอ�านวยการผลิตโดย Charlie Parsons, Mark Burnett, Jeff Probst ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ซีบีเอส สหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันมีจ�านวน ๓๘ ฤดูกาล และอยู่ในแผนการผลิตอีก ๒ 
ฤดูกาล

รายการน�าผู้เข้าแข่งขันไปปล่อยเกาะกลางทะเลหรือในป่าที่ห่างไกลผู้คน เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้พลก�าลัง 
สติปัญญา ตลอดจนทักษะทางสังคมในการเอาชนะเพ่ือเป็นผู้รอดชีวิตของทางรายการ

ผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อยจ�านวน ๑๖ คน ถูกแบ่งออกเป็น ๒ เผ่า ๓ เผ่า หรือ ๔ เผ่าแตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดูกาล แต่ละเผ่ามีสีและชื่อประจ�าเผ่าและมีจ�านวนสมาชิกเท่ากัน มีกติกาการสลับเผ่าหรือการท�ากบฏของ
สมาชิกในเผ่า ในท้ายที่สุดจะมีการรวมเผ่ากลายเป็นเพียงเผ่าเดียว

การแข่งขันที่เกิดขึ้นในรายการเป็นทั้งการแข่งขันแบบเผ่าและการแข่งขันแบบเดี่ยว มีสองลักษณะ คือ ๑) 
การแข่งชิงรางวัล (Reward Challenges) เป็นการแข่งขันเพ่ือชิงของรางวัลที่จะช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการด�ารงชีวิต ณ ขณะที่ยังอยู่เกมการแข่งขัน เช่น อุปกรณ์จับปลา อุปกรณ์จุดไฟ อาหาร รวมถึง
สิทธิพิเศษต่างๆ ๒) การแข่งชิงสิทธิ์คุ้มกัน (Immunity Challenges) เป็นการแข่งขันชิงสิทธิ์คุ้มกัน 
ที่มาในลักษณะตุ๊กตาสิทธิ์คุ้มกันส�าหรับการแข่งขันแบบชนเผ่า และสร้อยสิทธิคุ้มกันส�าหรับการแข่งขัน
แบบเดี่ยว ทั้งนี้ในแต่ละฤดูกาลจะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยเพ่ือความสนุกสนานในการแข่งขัน

ภายหลังการแข่งชิงสิทธิ์คุ้มกัน เผ่าที่พ่ายแพ้ไม่มีตุ๊กตาสิทธิ์คุ้มกัน หรือผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีสร้อยสิทธิคุ้ม
กัน จะต้องเข้าไปในสภาเผ่าซึ่งเป็นสถานที่ส�าหรับการโหวตสมาชิกให้ออกจากการแข่งขัน โดยพิธีกรจะซัก
ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเผ่าก่อนที่จะเปิดโอกาสให้โหวต ผู้ที่ได้ผลโหวตจ�านวนมากที่สุดจะต้องออก
จากการแข่งขัน ในกรณีที่ได้รับผลจ�านวนเท่ากันจะมีการแข่งขันจุดไฟหรือจับหินสี ในช่วงหลังของการ
แข่งขันผู้เข้าแข่งขันที่ถูกโหวตให้ออกจะกลายเป็นลูกขุนในสภาเผ่า ซึ่งในคืนสุดท้ายของการแข่งขันจะเป็น
ผู้ที่โหวตเลือกผู้เข้าแข่งขันที่เหลือสองหรือสามคนสุดท้ายของการแข่งขันให้ได้รับรางวัลสูงสุดของทาง
รายการ

ผู้ที่ชนะในรายการจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่ในฤดูกาลต้นๆ ผู้ชนะยังได้รับ
รถยนต์เพ่ิมอีกหนึ่งคันด้วย

Survivor“

“
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กว่าจะมาเป็น ...
รายการแข่งขันชิงรางวัล

	 รายการโทรทัศน์ทีส่ามารถสร้างความบันเทิงไปพร้อมกันกับการให้ความรู้	พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์	ตลอดจนท้าทายความสามารถทีแ่ฝงอยู่ภายใน	เพ่ือชัยชนะอันน�ามาซึง่รางวัลหรือความภาค
ภูมิใจ	เป็นคุณลักษณะทีส่�าคัญของรายการแข่งขันชิงรางวัล	หากเกมการแข่งขันทีเ่กิดขึน้นีไ้ม่จ�ากัดอยู่
เพียงแค่ผู้ใดผู้หนึง่หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึง่	แต่ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ชมเป็นส�าคัญ
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การจัดประเภทเนื้อหา (Genre)

เกมโชว์กับการจัดประเภทเนื้อหา

เกมโชว์หรือรายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นประเภทเนื้อหารายการ (genre) ที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างไปจาก
ประเภทเนื้อหารายการอื่นๆ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว ละคร รายการพูดคุย รายการสารคดี รายการ
เด็ก รายการตลก รวมถึงรายการประเภทเรียลลิตี้ (reality shows) ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะจัดประเภทเนื้อหาให้ครบ
ถ้วน และยิ่งยากมากขึ้น หากจะก�าหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทเนื้อหาให้ชัดเจน (O’Donnell, 2013)

Neale (2000) ได้อธิบายความหมายของการจัดประเภทเนื้อหาว่าเป็นการศึกษาแบบแผน (pattern) แบบ (form) 
ลักษณะ (style) หรือโครงสร้าง (structures) ของผลงานสื่อแต่ละประเภทที่ท�าให้มีความโดดเด่นขึ้นมา และ
เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างการสร้างผลงานของผู้ผลิตผลงานและการตีความของผู้ชม ซึ่ง Bernadette 
Casey et al. (2008) ได้หมายความรวมถึงการจัดประเภทเนื้อหารายการโทรทัศน์ด้วย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 
(codes) และแนวปฏิบัติ (conventions) 

Lacey (2000) ระบุถึงรายละเอียดของการจัดประเภทเนื้อหาว่าประกอบด้วยลักษณะตัวละคร (characters) ฉาก 
(setting) รวมทั้งเวลาและสถานที่ ภาพสัญลักษณ์ (iconography) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มองเห็นและเสียงที่ได้ยินที่ช่วย
ให้ประเภทเนื้อหามีความโดดเด่น การเล่าเรื่องและแก่นเรื่อง (narrative and theme) และลักษณะ (style) ที่มี
ความเฉพาะตัวของแต่ละประเภทเนื้อหา เขายังได้จัดประเภทเนื้อหาของรายการแข่งขันชิงรางวัลโดยเสนอว่าเป็น
รายการที่ประกอบด้วยฉากมาตรฐานเป็นฉากในสตูดิโอ ลักษณะตัวละครประกอบด้วยผู้ชมในสตูดิโอ ‘คนธรรมดา’ 
ที่เป็นผู้เข้าแข่งขัน และคุณลุงพิธีกร การเล่าเรื่องประกอบด้วยค�าถามหรือภารกิจที่ต้องเอาชนะเพื่อรางวัล ภาพ
สัญลักษณ์เป็นฉากที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงน่าดึงดูด และลักษณะรายการเป็นรายการสด ให้ความส�าคัญกับผู้ด�าเนิน
รายการ มีภาพแสดงปฏิกิริยากันระหว่างผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการ (reaction shot) และมีโครงสร้างรายการ
แบบแยกย่อย (segmented structure)

การจัดประเภทเนื้อหา (genre) สามารถช่วยแยกแยะผลงานทางศิลปะได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด อาทิ แนว
ดนตรีเฮฟวี่เมทัล ร็อค ฮิปฮอป ป๊อป หรือภาพยนตร์แนวโรแมนติก สยองขวัญ ชวนหัว มิวสิคัล เป็นต้น การจัด
ประเภทเนื้อหาไม่ใช่เรื่องตายตัวเสมอไป เพราะผลงานทางศิลปะบางประเภทเกิดจากการผสมผสานของประเภท
เนื้อหาที่หลากหลายแตกต่างกัน

Creeber (2015) ตอกย�้าว่าการจัดประเภทเนื้อหาไม่ใช่เป็นการสร้างกฎตายตัวที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
หากแต่เป็นระบบของการจัดการที่เปิดโอกาสให้โต้แย้ง อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์การตีความมาโดยตลอด การจัด
ประเภทเนื้อหายังมีความส�าคัญไม่เพียงแต่เป็นการจ�าแนกวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่แตกต่างกัน หากแต่ยัง
เป็นการอธิบายว่าวิธีการแสดงออกเหล่านั้นสร้างความหมายแก่ผู้ชมอย่างไร
 
Turner (in Creeber, 2015) ได้เสนอว่าการจัดประเภทเนื้อหาเป็นวิธีการส�าคัญในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวบท 
(text) ทางโทรทัศน์ไปยังผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การจัดประเภทเนื้อหาช่วยก�าหนดกรอบความคาดหวังของผู้ชม
และยังมีส่วนส�าคัญในการจ�าแนก คัดเลือก และสร้างความเข้าใจตัวบททางโทรทัศน์

การจัดประเภทเนื้อหายังเป็นวิธีการจัดการความนิยมอย่างกว้างขวางของรายการโทรทัศน์ในฐานะรูปแบบทาง
วัฒนธรรมโดยการท�าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ความเข้าใจที่มีต่อลักษณะเฉพาะ แนวปฏิบัติและความสนุกของรายการ
โทรทัศน์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะช่วยท�าให้เข้าใจถึงคุณลักษณะที่ดีเกี่ยวกับโทรทัศน์ซึ่งเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรม
แบบหนึ่ง นอกจากนี้ส�าหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดประเภทเนื้อหายังมีส่วนช่วยในการนิยามผลงานโดยการ
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวบทอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน
 
ในท้ายที่สุดแล้ว การจัดประเภทเนื้อหายังช่วยแบ่งปันความคาดหวังระหว่างผู้ชมและผู้ผลิตในการจ�าแนกรายการ
ด้วยเหตุที่การจัดประเภทเนื้อหาเปิดโอกาสให้เปลี่ยนแปลงได้ กระบวนการยืมข้ามกันระหว่างประเภทเนื้อหาเป็น
ลักษณะของการต่อรองกันทางอัตลักษณ์รายการ เพราะการจัดประเภทเนื้อหาทางโทรทัศน์เป็นความพยายามต่อ
รองระหว่างตัวบท สถาบัน (หรือผู้ผลิต) และผู้ชม ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่นอย่างมาก อันเป็นการแสดงถึงความเฉพาะตัว
ของโทรทัศน์และความเชื่อมโยง กับสื่อประเภทอื่นและวัฒนธรรมโดยทั่วไป (Orlebar, 2011)

การจัดประเภทเนื้อหาไม่ได้จ�ากัดเฉพาะผลงานสื่อที่เป็นเรื่องแต่ง (fictional) หากแต่ในผลงานที่เป็นเรื่องจริง 
(factual) ก็มีการจัดแบ่งประเภทเนื้อหาด้วยเช่นกัน Annette Hill (2007) ได้แบ่งประเภทเนื้อหาที่เป็นเรื่องจริง
ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มข่าว (news) กลุ่มสารคดี (documentary) และกลุ่มเรียลลิตี้ ซึ่งรายการในกลุ่ม
เรียลลิตี้นี้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับผู้ชมด้วยการเสนอชีวิตจริงของคน ‘จริง’ และประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน

เช่นเดียวกับ Kellison (2009) ได้จ�าแนกประเภทเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ รวมถึงประเภท
รายการเรียลลิตี้และรายการแข่งขัน-ตอบปัญหาก็ได้รับการจ�าแนกเช่นกัน โดยมองว่าประเภทรายการเรียลลิตี้
หรือเรื่องจริง (reality/nonfiction) ประกอบด้วย สารคดี (documentary) การเปลี่ยนโฉม (make-over) 
การแข่งขัน (competition) ชีวประวัติ ธรรมชาติ ท่องเที่ยว เรื่องที่ท�าจาก (make of) การสัมภาษณ์ และการสาธิต 
(how-to) ในขณะที่ประเภทเนื้อหารายการแข่งขัน-ตอบปัญหา (game and quiz shows) ประกอบด้วย ค�า ตัวเลข 
เรื่องไร้สาระ (trivia) และการแข่งขันทุกชนิด

ส่วน O’Donnell (2013) ได้จ�าแนกประเภทเนื้อหารายการโทรทัศน์ พร้อมทั้งระบุประเภทเนื้อหาย่อย และแนว
ปฏิบัติของแต่ละประเภทเนื้อหา อันประกอบด้วยรูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวละคร และโครงเรื่อง

ประเภทเนื้อหารายการเกมโชว์ โครงสร้างรายการมักมีกลุ่มค�าถามปริศนา การตอบค�าถามถูกต้องเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของรางวัล และความเร้าใจถูกสร้างขึ้นผ่านความพยายามที่จะตอบค�าถามให้ถูกของผู้เข้าแข่งขัน รายการแข่งขันชิง
รางวัลก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งกันตอบค�าถามหรือท�าอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อชัยชนะ อันน�ามาซึ่งเงินรางวัลหรือ
ของรางวัลมูลค่ามหาศาล รายการประเภทนี้มักจะมีพิธีกรเป็นเพศชาย พร้อมด้วยผู้ช่วยเพศหญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูด 
ผู้เข้าแข่งขันผ่านการคัดเลือกไว้ล่วงหน้าปรากฏตัวบนเวทีในสตูดิโอที่มีแสงไฟแพรวพราวสีสันสดใส และเสียง
ประกอบดังกระหึ่ม การแข่งขันถูกบันทึกสดต่อหน้าผู้ชมและออกอากาศรายวันและรายสัปดาห์ ผู้ชมรายการ
สามารถคิดค�าตอบของตนไปพร้อมกับเกมการแข่งขัน โดยที่ต้องตอบให้ได้ภายในชั่ววินาที การต่อสู้ ชัยชนะและ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของประเภทเนื้อหา

ประเภทเนื้อหา

ตัวบท
(Text)

ผู้ชม
(Audience)

สถาบัน
(Instituition)
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วัตถุนิยมคือคุณค่าของรายการประเภทนี้ เช่น The Price Is Right, Minute to Win It, Wheel of Fortune, 
Jeopardy! เป็นต้น 

ในขณะที่ประเภทเนื้อหารายการเรียลลิตี้ ผู้เข้าแข่งขันได้รับมอบภารกิจให้ท�าให้ส�าเร็จในช่วงเวลาที่ก�าหนด 
ผู้เข้าแข่งขันถูกคัดออกโดยผู้เข้าแข่งขันกันเอง หรือจากกรรมการรวมถึงอ�านาจเบื้องบน มีผู้ชนะเพียงทีมเดียวหรือ
คนเดียว ประเภทเนื้อหาย่อยของรายการเรียลลิตี้มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหาคู่ 
(dating) การเปลี่ยนแปลง (makeovers) การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ การแสดงความสามารถพิเศษ การ
เป็นนักออกแบบ และการแข่งขันด้านความเร็ว โดยมีประชาชนคนธรรมดาเป็นตัวละครที่ปรากฏในการเล่าเรื่อง ซึ่งมี
ทั้งแบบที่มีบทก�าหนดไว้ล่วงหน้าและไม่มีบทก�าหนดไว้ ภายใต้การแข่งขันนี้สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้
เพราะผู้ชมจะเป็นผู้โหวตผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบได้ นอกจากนี้ประเภทเนื้อหารายการนี้ยังกระตุ้นพฤติกรรมแอบมอง
ให้เกิดขึ้นกับผู้ชมในการจับตาผู้เข้าแข่งขันที่ก�าลังด�าเนินการกับภารกิจที่ยากล�าบาก ต่อสู้กับบุคคลอื่น ท�าสิ่งที่น่า
อับอาย ถูกปฏิเสธ หรือมีชัยชนะ ตัวอย่างเช่น Survivor, The Amazing Race, The Biggest Loser, American 
Idol, Cops, The Bachelor เป็นต้น

Bignell and Orlebar (2005) เห็นว่ารายการเรียลลิตี้มีความคล้ายกับรายการแข่งขันชิงรางวัลในเรื่องการแข่งขันที่
ผู้เข้าแข่งขันต้องต่อสู้เพื่อที่จะอยู่ในรายการต่อ และบ่อยครั้งต่อสู้เพื่อรางวัล ในขณะที่ Kraszewski (2017) มองว่า
รายการเรียลลิตี้ไม่ใช่รายการแข่งขันชิงรางวัลเสียทีเดียว เขาเสนอว่ารายการเรียลลิตี้ว่าเป็นโชว์ของคนปกติธรรมดา
ที่ไม่ใช่นักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนและ/หรืออยู่ในสังกัด ภายในสถานที่จริงที่ไม่ใช่สตูดิโอโทรทัศน์และท�างานใน
สถานการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับในชีวิตจริงหรือภายใต้สถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตรายการ

ในความหลากหลากของรายการเรียลลิตี้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แข่งขันเพื่ออาชีพ การติดตามถ่ายชีวิตบุคคลที่มีชื่อ
เสียง การหาคู่ครอง การเปลี่ยนแปลงบุคลิก การเปลี่ยนแปลงวิธีการด�าเนินชีวิต การติดตามการปฏิบัติภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ การสร้างความฝันให้เป็นจริง ฯลฯ เมธา เสรีธนาวงศ์ (๒๕๔๙) ได้สรุปองค์ประกอบส�าคัญของรายการ
เรียลลิตี้ว่าประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมรายการ หรือผู้เข้าแข่งขันเป็นบุคคลธรรมดาใช้ชีวิตตามปกติในสังคม มีการ
ก�าหนดขอบเขตเวลาหรือ สถานที่อย่างชัดเจน และมีการมอบหมายหรือก�าหนดภารกิจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการได้
ปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าประเภทเนื้อหารายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ (game shows) และรายการเรียลลิตี้ 
(reality) มีความคล้ายคลึงกันบางประการในแนวปฏิบัติ ทั้งสองประเภทเนื้อหามีการแข่งขันกัน รางวัล และเวลา
ของการแข่งขัน มีการผสมผสานแนวปฏิบัติของประเภทเนื้อหารายการทั้งสองประเภทนี้เข้าไว้ด้วยกัน โดยเรียกว่า
เป็น ‘เรียลลิตี้เกมโชว์’

แม้ว่าการแข่งขันจะเป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับประเภทรายการนี้ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายการกีฬา 
Whannel (1990) มองว่ามีความแตกต่างระหว่างรายการแข่งขันชิงรางวัลกับรายการกีฬาทางโทรทัศน์ รายการ
แข่งขันชิงรางวัลมีการแสดงออกซึ่งความสามารถและทักษะ การช่วงชิงรางวัล การแสดงออกของดาราผู้ที่มีชื่อเสียง
หรือคนที่มีบุคลิกน่าสนใจ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความสนุกสนานและการแข่งขัน ในขณะที่รายการกีฬาเป็นความ
สามารถในการแสดงออกซึ่งทักษะเช่นกัน แต่เน้นความยอดเยี่ยมเป็นเลิศมากกว่าความสนุกสนานและการแข่งขัน 
ปรากฏการณ์ทางอารมณ์ที่ถูกท�าให้เข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งค�าถามว่า ‘ใครเป็นผู้ชนะ’ นั้นเป็นเพียงแค่ภาพเบื้องหน้า
เท่านั้น

ทว่า Casey et al. (2008) ยังคงตีความว่ารายการแข่งขันชิงรางวัลในลักษณะนี้ไม่แตกต่างไปจากรายการกีฬาแต่
อย่างใด ด้วยเป็นการจ�าลองให้เห็นถึงความขัดแย้งตามธรรมชาติของชีวิตจริง โดยได้ขยายความถึงโครงสร้างการเล่า
เรื่องในรายการแข่งขันชิงรางวัลว่ามักเริ่มต้นด้วยพิธีการ ยกตัวอย่างเช่น การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันแก่ผู้ชมรายการ 
โดยพิธีกรจะให้ข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนที่สร้างการรับรู้ที่เหมือนกันแก่ผู้ชมรายการซึ่งเป็นการสร้าง
โอกาสที่เท่าเทียมในการแข่งขัน ความรู้สึก ‘เท่าเทียมกัน’ ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ด�าเนินรายการเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เข้า
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แข่งขันทุกคน ตอกย�้ากฎระเบียบในการแข่งขัน
ในขณะเดียวกันก็มีการใช้การแข่งขันกีฬาบางประเภทเข้ามาผสมผสานกับรายการแข่งขันชิงรางวัล รวมไปถึงการ
แข่งขันชิงรางวัลบางลักษณะก็มีเนื้อหาเน้นการให้สาระมากกว่าความบันเทิงด้วยซ�้าไป จึงไม่แปลกที่จะพบเห็นการ
ผสมผสานกันไปมาระหว่างประเภทเนื้อหารายการเหล่านี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าประเภทเนื้อหามีลักษณะที่ลื่น
ไหลได้ ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงได้เสมอ

อย่างไรก็ตาม Tunstall (1993) มองว่ารายการแข่งขันตอบปัญหาทางโทรทัศน์ เป็นลักษณะรูปแบบหนึ่งของกลุ่ม
รายการประเภทปกิณกะบันเทิง (light entertainment) ซึ่งครอบคลุมถึง การพูดคุย (chat show) การแข่งขัน 
(quiz or game show) การแสดงของบุคคล (people or surprise show) รวมทั้งการแสดงตลก และวาไรตี้โชว์ทั้ง
หลาย

นอกจากนี้ Reed & Reed (1992) ยังมองว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นในรายการแข่งขันชิงรางวัลในลักษณะนี้มีต้นทุนต�่า 
และท�าก�าไรได้ง่าย น�าเสนอพิธีกรที่มีเสน่ห์ ถามค�าถามเบาสมองกับ  ผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นผู้ชมจากทางบ้าน รางวัลจะ
เป็นสินค้าโดยบริษัทผู้ให้การสนับสนุนรายการ เพื่อที่สินค้านั้นจะได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และจดจ�าได้ส�าหรับสินค้า
นั้นๆ รายการน�าเสนอความสนุกสนานภายในเวลา ๓๐ นาที ด้วยการแข่งขันกันเองระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน หรือ
เป็นการแข่งกับเกมด้วยกฎกติกาต่างๆ ที่ตั้งขึ้น และโดยมากมักมีความตลกขบขันเป็นส่วนประกอบ

กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๔๒) ระบุว่ามีการจัดแบ่งประเภทของรายการแข่งขันออกเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรก
เป็นการใช้ความรู้ เรียกการแข่งขันประเภทนี้ว่า รายการแข่งขันตอบปัญหา (quiz show) อีกลักษณะหนึ่งเน้นความ
บันเทิงเรียกการแข่งขันประเภทนี้ว่า รายการแข่งขันชิงรางวัล (game show) ในทางปฏิบัติ รายการแข่งขันชิงรางวัล
ทั้งหลายอาจจะใช้ทั้งสองลักษณะผสมผสานกัน องค์ประกอบที่ส�าคัญของ รายการแข่งขัน ได้แก่ พิธีกร ผู้ร่วมแข่งขัน 
เกมการแข่งขัน รางวัล การมีส่วนร่วมของผู้ชม และการจัดระบบกาละและเทศะ

หากจะกล่าวโดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า เกมโชว์หรือรายการแข่งขันชิงรางวัล เป็นรายการที่มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
กำรแข่งขัน รำงวัล และกำรแสดงออก โดยเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่มีกติกาก�าหนดไว้ชัดเจน ส�าหรับผู้เข้าแข่งขัน
ที่ต้องแสดงออกซึ่งความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเอาชนะพิชิตรางวัล การแข่งขันที่เกิดขึ้นมักอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของพิธีกรในการด�าเนินให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานตอบสนองความต้องการของผู้ชม
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โครงสร้างรายการแข่งขันชิงรางวัล

การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน 

ด้วยเหตุที่รายการแข่งขันชิงรางวัลในปัจจุบันมีความต่อเนื่องในการออกอากาศที่แตกต่างและหลากหลายกันออกไป 
บ่อยครั้งที่ผู้ชมเปิดรายการมารับชมเมื่อภารกิจได้ด�าเนินไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว และบ่อยครั้งที่รายการแข่งขันชิง
รางวัลไม่สามารถด�าเนินเกมให้จบได้ในตอนที่ออกอากาศ การท�าความเข้าใจโครงสร้างรายการแข่งขันชิงรางวัล
จะท�าให้เห็นภาพรวมของรายการแข่งขันชิงรางวัลแต่ละรายการมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างของรายการแข่งขันชิงรางวัลมีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากโครงสร้างของเรื่องเล่า ได้แก่ การเปิดเรื่อง การ
สร้างความขัดแย้ง จุดสุดยอด การคลี่คลาย และการปิดเรื่อง เพียงแต่โครงสร้างของรายการแข่งขันชิงรางวัลอาจมี
ความต่างในรายละเอียดอันประกอบด้วย การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน การชี้แจงกติกา การท�าภารกิจ และการพิชิตเงิน
รางวัล ซึ่งสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันเป็นขั้นตอนแรกในโครงสร้างรายการแข่งขันชิงรางวัล เริ่มจากการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขัน 
แนะน�าผู้เข้าแข่งขันให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ชมรายการ ในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นดาราหรือ
ผู้มีชื่อเสียง การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันอาจจะไม่มีความส�าคัญเท่าใดนัก แต่หากผู้เข้าแข่งขันเป็นประชาชนทั่วไปแล้ว
การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ เพราะการแนะน�าผู้เข้าแข่งขันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้สึก
ผูกพันกับผู้ชมรายการ ยิ่งผู้ชมรายการมีความรู้สึกผูกพันกับผู้เข้าแข่งขันมากเท่าใด การมีส่วนร่วมในการติดตาม
รายการก็มีมากขึ้นเท่านั้น

การเปิดเรื่องในโครงสร้างเรื่องเล่ามีความส�าคัญต่อการสร้างความน่าติดตามของผู้ชมเป็นอย่างมาก การแนะน�า
ผู้เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัลก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท�าให้เกิดการ
ติดตามเรื่องราวหรือการท�าภารกิจต่อไป การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันสามารถกระท�าได้หลายลักษณะ ได้แก่

๑) กำรแนะน�ำผู้เข้ำแข่งขันด้วยพิธีกร เมื่อรายการแข่งขันชิงรางวัลเปิดรายการด้วยการแนะน�าพิธีกรแล้ว พิธีกรจะ
เป็นบุคคลที่แนะผู้เข้าแข่งขันให้เป็นที่รู้จัก โดยจะเริ่มต้นจากการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันด้วยการเดินเข้ามาจากทางด้าน
ใดด้านหนึ่งของฉากหรือยืนอยู่ประจ�า ณ แท่นผู้เข้าแข่งขัน จากนั้นพิธีกรสัมภาษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักก่อนท�าภารกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าแข่งขันที่เป็นประชาชนทั่วไป หรือในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นดาราผู้มีชื่อเสียง การพูดคุยก่อน
ท�าภารกิจจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการติดตามให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างมาก ยิ่งรายการที่ผู้เข้าแข่งขันเป็น
เด็ก พิธีกรอาจจะมีการซักถามเพื่อให้เห็นถึงความน่ารักสดใสและสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้เข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์

การแนะน�า
ผู้เข้าแข่งขัน

การชี้แจงกติกา

กา
รท

�าภ
ารก

ิจ การพิชิตเงินรางวัล
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๒) กำรแนะน�ำผู้เข้ำแข่งขันด้วยภำพวิดีโอ การเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันด้วยภาพวิดีโอช่วยท�าให้ผู้ชมรายการได้เห็นถึง
บุคลิกของผู้เข้าแข่งขันในอีกแง่มุมหนึ่ง เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพวิดีโอมักจะมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ
ผู้เข้าแข่งขันโดยตรง ยิ่งถ้าต้องการเน้นถึงความยากล�าบากในการด�ารงชีวิตการใช้ภาพวิดีโอแนะน�าผู้เข้าแข่งขันจะมี
ส่วนช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันด้วยภาพวิดีโอนิยมใช้กับผู้เข้าแข่งขันที่เป็น
ประชาชนทั่วไป และใช้ได้ก่อนหรือหลังจากที่มีการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันแล้ว 

๓) กำรแนะน�ำผู้เข้ำแข่งขันด้วยกำรแสดงควำมสำมำรถ นอกเหนือไปจากการที่พิธีกรสัมภาษณ์พูดคุยกับ
ผู้เข้าแข่งขัน หรือการใช้ภาพวิดีโอแนะน�าผู้เข้าแข่งขันแล้ว การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถก่อน
ที่จะท�าความรู้จักจะท�าให้ผู้ชมรายการได้ชื่นชมหลงใหลไปกับความสามารถของผู้เข้าแข่งขันมากกว่าคุณลักษณะ
ด้านอื่นๆ

การชีแ้จงกติกา

การชี้แจงกติกาเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการแนะน�าผู้เข้าแข่งขันแล้ว เป็นการอธิบายถึงวิธีการท�าภารกิจ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการเกิดความเข้าใจร่วมกัน การชี้แจงกติกาเปรียบเสมือนขั้นตอนการสร้าง
ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในโครงสร้างเรื่องเล่า แต่เป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เข้าแข่งขัน ระหว่าง
ผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน และระหว่างผู้เข้าแข่งขันกับรายการ

การชี้แจงกติกาสามารถกระท�าได้โดยให้พิธีกรเป็นผู้ชี้แจง หรือเป็นการใช้เสียงบรรยายประกอบการใช้กราฟิกหรือ
ภาพวิดีโออธิบายกติกา ภายใต้เงื่อนไขที่ประกอบกันขึ้นเป็นกติกานั้นมีคุณสมบัติส�าคัญของกติกาที่ผู้ผลิตรายการต้อง
ค�านึงไว้เสมอ ได้แก่ 

๑) “ควำมยุติธรรม” เป็นเงื่อนไขส�าคัญในการท�าภารกิจ กติกาที่ชัดเจนสามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ทั้ง
ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน ระหว่างรายการและผู้เข้าแข่งขัน และระหว่างรายการกับผู้ชมรายการ ความยุติธรรม
เป็นเงื่อนไขที่จะท�าให้ผู้ชมติดตามรายการ บุคคลที่จะธ�ารงความยุติธรรมในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์คือ 
พิธีกร 

๒) “ควำมสนุก” เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของกติกา ความสนุกสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัย เวลาที่ใช้ในการท�า
ภารกิจเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความสนุกให้เกิดขึ้น รวมถึงรายละเอียดของภารกิจก็มีส่วนส�าคัญเช่นกัน กติกาที่มี
ความสนุกสนานไม่จ�าเป็นต้องมีความซับซ้อนหรือความยากในการท�าภารกิจ รายการแข่งขันชิงรางวัลหลายรายการ
มีเนื้อหาการแข่งขันที่คล้ายคลึงกัน แต่การสร้างความสนุกเป็นการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับการแข่งขัน ซึ่งมี
ผลอย่างมากต่อการติดตามชมรายการ บางรายการเลือกใช้ผู้ด�าเนินรายการหรือผู้ร่วมรายการ (โดยเฉพาะนักแสดง
ตลก) ในการสร้างความสนุกสนานมีผลท�าให้รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์นั้นมีลักษณะเป็น ‘โชว์’ มากยิ่งขึ้น

๓) “ควำมพอด”ี เป็นคุณสมบัติส�าคัญยิ่งส�าหรับรายการโทรทัศน์ในการที่จะให้รายการมีความกลมกล่อมชวนให้
ติดตามอย่างต่อเนื่อง บางรายการมีกติกาที่ซับซ้อนมากเกินไปจนยากแก่การท�าความเข้าใจในการท�าภารกิจหรือ
ติดตามภารกิจ บางรายการมีกติกาที่ง่ายเกินไปจนไม่ชวนให้ติดตาม บางรายการมีกติกาที่ยากเกินไปจนไม่มีความน่า
จะเป็นไปได้ในการท�าภารกิจให้ส�าเร็จ บางรายการมีกติกาที่ต้องใช้เวลาในการท�าภารกิจยาวนานหรือสั้นเกินไป 
ลักษณะเหล่านี้คือความไม่พอดีที่ท�าให้กติกาของรายการแข่งขันชิงรางวัลไม่เป็นที่น่าติดตาม แต่ทั้งนี้ก็เป็นสิ่งท้าทาย
มากส�าหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เนื่องจากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ท�าให้ผู้ผลิตรายการจ�านวน
มากเรื่องที่จะ ‘จัดหนักจัดเต็ม’ ส�าหรับรายการโทรทัศน์จนท�าให้ความพอดีขาดหายไป
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การท�าภารกิจ

การพิชิตเงินรางวัล

การท�าภารกิจเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของผู้เข้าแข่งขันในการท�าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการ
แข่งขันให้ส�าเร็จและเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาของรายการมากที่สุด การท�าภารกิจสามารถกระท�าให้เกิดขึ้นได้ภายใน
รายการตอนเดียว แต่บางรายการต้องใช้เวลาในการท�าภารกิจยาวนานต่อเนื่องหลายตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายการที่มีผู้เข้าแข่งขันเป็นจ�านวนมากและมีหลายขั้นตอนการท�าภารกิจ

ขั้นตอนการท�าภารกิจในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีภาวะการณ์เช่นเดียวกับขั้นตอนการเผชิญอุปสรรคในโครงสร้าง
เรื่องเล่า กล่าวคือการท�าภารกิจของรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถน�าไปสู่จุดสุดยอดของโครงสร้างรายการด้วย
การแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้เข้าแข่งขันในการที่จะท�าภารกิจให้ส�าเร็จ 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นในตอนเดียวหรือหลายตอน ผู้ผลิตรายการมีหน้าที่ส�าคัญในการสร้างความ
น่าติดตาม วิธีการหนึ่งที่ทางรายการใช้สร้างความน่าติดตามการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันคือ การใช้จังหวะการตัด
ต่อให้เกิด “กำรลุ้น” เช่น ลุ้นว่าจะท�าส�าเร็จหรือไม่ ลุ้นว่าจะตอบค�าถามถูกหรือไม่ เป็นต้น โดยช่วงก่อนหน้าการลุ้น
จะเป็นการล�าดับภาพอย่างปกติ แต่เมื่อต้องการให้เกิดการลุ้นผู้ผลิตรายการอาจจะใช้การหยุดภาพ หรือภาพช้าของ
ชั่วขณะนั้น การใช้ลีลาของผู้ด�าเนินรายการในการเฉลยผลการท�าภารกิจก็สามารถสร้างการลุ้นได้ หรือที่พบเห็นโดย
ทั่วไปคือ การใช้การลุ้นในการสร้างความน่าติดตามการท�าภารกิจด้วยการเชิญชมช่วงต่อไปหรือตอนต่อไป 

นอกเหนือจากการสร้างความน่าติดตามด้วยการลุ้นแล้ว “กำรสร้ำงสีสันทำงอำรมณ”์ ในขั้นตอนการท�าภารกิจเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในรายการ เพราะการท�าภารกิจในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ไม่ใช่การท�าภารกิจในรายการ
สาธิต ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดชัดเจนในการถ่ายทอดการท�าภารกิจ แต่การท�าภารกิจในรายการแข่งขันชิงรางวัล
ทางโทรทัศน์ต้องมีความน่าติดตามมากพอที่จะสร้างความรู้สึกร่วมจากผู้ชมรายการในการเอาใจช่วยและให้ก�าลังใจ 
การสร้างสีสันให้เกิดขึ้นในช่วงการท�าภารกิจจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น การสร้างสีสันด้วยการเลือกใช้ภาพที่เน้นจังหวะการท�า
ภารกิจอย่างชัดเจน หรือสีหน้าของผู้เข้าแข่งขันที่แสดงความมุ่งมั่นสื่อที่อารมณ์ที่ต้องการชัยชนะ ขณะเดียวกันการ
ใช้ทั้งกราฟิก เสียงบรรยาย และเสียงประกอบสามารถสร้างสีสันทางอารมณ์ให้แก่รายการได้มากยิ่งขึ้น

การพิชิตเงินรางวัลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงสร้างรายการแข่งขันชิงรางวัลที่จะสรุปว่าในท้ายที่สุดแล้วผู้เข้า
แข่งขันจะได้เงินรางวัลจากทางรายการไปมากน้อยเพียงใด หรือจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันแต่อาจจะต้องกลับบ้าน
มือเปล่าโดยที่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยภายหลังจากการท�าภารกิจเสร็จสิ้น ความส�าเร็จของบางภารกิจมาพร้อมกับเงิน
รางวัลที่รออยู่ แต่บางภารกิจน�าพาผู้เข้าแข่งขันสู่การเป็นผู้ชนะของรายการที่จะต้องไปลุ้นพิชิตเงินรางวัลของทาง
รายการอีกครั้งหนึ่ง รางวัลเป็นเป้าหมายของผู้เข้าแข่งขันและเป็นฝันของผู้ชมรายการแข่งขันชิงรางวัล รายการที่มี
รางวัลมูลค่าสูงสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในการท�าภารกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนช่วยให้ผู้ชมรายการ
เกิดพลังการมีส่วนร่วมติดตามการท�าภารกิจมากยิ่งขึ้น หลายครั้งที่พบว่าเมื่อผู้ชนะของรายการต้องกลับบ้านมือเปล่า
ไม่สามารถพิชิตรางวัลสูงสุดไปได้ ความรู้สึกผิดหวังของผู้ชมก็เกิดขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในท�านองเดียวกันเมื่อผู้
เข้าแข่งขันสามารถพิชิตรางวัลแจ็กพ็อตได้ ผู้ชมรายการต่างยินดีราวกับเป็นผู้ได้รางวัลนั้นเสียเอง
 
ขั้นตอนการพิชิตเงินรางวัลเกิดขึ้นหลังจากที่การด�าเนินการแข่งขันของรายการผ่านช่วงจุดสุดยอดมาเป็นที่เรียบร้อย 
ขั้นตอนนี้จึงเป็นเสมือนขั้นตอนการคลี่คลายและการปิดเรื่องส�าหรับโครง สร้างเรื่องเล่า ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน
สามารถพิชิตเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดไปได้ก็เปรียบเสมือนการจบเรื่องแบบมีความสุข (happy ending) ในทางตรงกัน
ข้ามหากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถพิชิตเงินรางวัลกลับไปได้เลยก็ไม่แตกต่างไปจากการจบเรื่องแบบเศร้า (sad ending)



๒9

วิธีการแข่งขัน

วิธีการแข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัล คือ ลักษณะของการใช้ความสามารถในการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันเพื่อ
ให้กลายเป็นผู้ชนะของรายการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจ�านวนผู้เข้าแข่งขัน แบ่งได้ออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

 ๑. การแข่งขันความสามารถซึ่งกันและกัน
 ๒. การแข่งขันกับความสามารถของตนเอง

การแข่งขันความสามารถซึง่กันและกัน

การแข่งขันความสามารถซึ่งกันและกันเป็นวิธีการแข่งขันที่พบได้โดยทั่วไป เป็นการแข่งขันที่มีมากกว่าหนึ่งฝ่าย 
แต่ละฝ่ายมุ่งหมายในการท�าภารกิจให้เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการแข่งขัน
เพื่อเอาชนะหรือท�าภารกิจให้ส�าเร็จ เช่น  การใช้ความรวดเร็วว่องไว การหยั่งเชิงคู่ต่อสู้ การโน้มน้าวใจกรรมการ 
การใช้ความแปลกใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละภารกิจของเกมการแข่งขัน

การแข่งขันความสามารถซึ่งกันและกันเป็นวิธีที่ท�าให้เกิดความสนุกสนานน่าติดตามมากที่สุด เนื่องจากผู้เข้าแข่งขัน
จะมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ มากมายเพื่อที่จะให้ได้เป็นผู้ชนะ อันน�ามาซึ่งความสนุกสนานน่าติดตาม ที่ผู้ชมรายการ
จะร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนภาพสังคมที่มุ่งมั่นแข่งขันเพื่อชัยชนะ จนในบางครั้งอาจ
ละเลยการสร้างความร่วมมือเพื่อความเป็นสุดยอด

การแข่งขันกับความสามารถของตนเอง

การแข่งขันกับความสามารถของตนเองเป็นลักษณะการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขันเพียงฝ่ายเดียวแต่ไม่จ�าเป็นจะต้องมี
ผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวในรายการ การแข่งขันกับความสามารถของตนเองสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบทีมได้ด้วย
และถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันกับความสามารถของตนเอง ผู้เข้าแข่งขันก็จ�าเป็นต้องรู้จักใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
เช่นกัน เช่น การใช้ความถูกต้องแม่นย�า การใช้ความรวดเร็วว่องไว ความอดทน การเฝ้าสังเกต การใช้ความพอ
เหมาะพอควร การใช้ความแปลกใหม่ ฯลฯ 

การแข่งขันกับความสามารถของตนเองสามารถสร้างความน่าติดตามให้เกิดขึ้นกับการแข่งขัน ด้วยการสร้าง
บรรยากาศให้ผู้ชมรายการรู้สึกเสมือนเป็นผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งได้ อีกทั้งยังเป็นการน�าเสนอถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น
พยายาม สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้ชมในการเอาชนะจิตใจตนเองได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแข่งขันความสามารถซึ่งกันและกันจะสามารถสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นได้มากกว่าการ
แข่งขันกับความสามารถของตนเอง ซึ่งมีผลต่อการติดตามของผู้ชม ผู้ผลิตรายการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสรรค์
วิธีการที่จะท�าให้รายการมีความน่าสนใจโดยอาจผนวกลักษณะความเป็นโชว์เข้าไว้ในรายการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
การผสมผสานกันระหว่างการแข่งขันความสามารถซึ่งกันและกันและการแข่งขันกับความสามารถของตนเองยัง
เป็นการเพิ่มความน่าติดตามให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน แต่การผสมผสานนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกลมกลืน ความน่า
สนใจในการแข่งขันจึงจะเกิดขึ้น



3๐

เนื้อหาการแข่งขัน

ทักษะ

เนื้อหาการแข่งขันเป็นลักษณะเรื่องราวของภารกิจ มีพัฒนาการและมีความเปลี่ยนแปลงมากไปจากอดีตที่เคยเป็น
เพียงแค่รายการตอบปัญหา แต่ภายหลังมีลักษณะของการแข่งขันทักษะและความสามารถมากยิ่งขึ้น 

Tunstall (1993) ได้แบ่งรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ออกเป็น ๓ กลุ่มตามช่วงเวลาการออกอากาศ
      กลุ่มที่หนึ่ง เป็นช่วงเวลากลางวัน มักจะเป็นโชว์ที่มีต้นทุนต�่า ออกอากาศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่ผู้คนวัยหลังเกษียณ และแม่บ้านที่ต้องดูแลลูกอยู่ที่บ้าน
      กลุ่มที่สอง เป็นช่วงบ่ายตั้งแต่ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รายการในกลุ่มนี้เน้นกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กโต มักจะเป็นการ
แข่งขันค�าศัพท์และความรู้ทั่วไป มีการใช้ค�าถามทั่วไป เช่น ปริศนาค�า ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้สมัครจากทางบ้าน
      กลุ่มที่สาม เป็นช่วงเวลาเย็น ซึ่งเน้นความหลากหลาย เป็นรายการที่ต้นทุนสูง มีความแตกต่างเฉพาะตัวและ
ผู้ด�าเนินรายการที่ประสบการณ์สูง ค�าถาม ปริศนา ปัญหาหรือค�าท้าทายได้รับการผลิตอย่างละเอียดรอบคอบ และ
อาจมีการใช้เป็นคลิปวิดีโอ ผู้เข้าแข่งขันได้รับการคัดเลือกและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ 

Glick & Levy (2006) ได้แบ่งรายการตอบปัญหาและการมีส่วนร่วมของผู้ชมออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
      กลุ่มที่หนึ่ง เป็นรายการตอบปัญหาตามแบบฉบับ (typical quiz) หรือรายการชิงรางวัล (prize show)
      กลุ่มที่สอง เป็นรายการตอบปัญหา ชิงรางวัล หรือการประกวด ที่หวังพึ่งดารานักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการ 
      กลุ่มที่สาม เป็นรายการที่เน้นการสนทนา รายการในกลุ่มนี้ให้ความสนใจต่อบุคคลผู้มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นตัว
ของเขาเองหรือบทบาทที่แตกต่างไปจากความเป็นทางการ หรืออีกนัยหนึ่งคือธรรมชาติที่แท้จริงของดารา

Fiske (2011) อธิบายว่า เนื้อหาของที่น�ามาใช้ในรายการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งหมายถึง
ความรู้ทางวิชาการและความรู้ทั่วไป และความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์แบ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับบุคคลทั่วไปและความรู้
เกี่ยวกับบุคคลพิเศษ สอดคล้องกับ Boddy (2015) ซึ่งมองว่าการแข่งขันด้านความรู้นั้นเป็นได้ทั้งความรู้แบบ
ทางการไปจนถึงความรู้แบบพื้นบ้าน ตลอดจนเรื่องราวลึกลับในประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงราคาข้าว
ของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน

หากพิจารณาถึงลักษณะเรื่องราวของภารกิจในรายการแข่งขันชิงรางวัล จะสามารถแบ่งเนื้อหาของการแข่งขันได้
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ทักษะ ไหวพริบ ความรู้ และโชคชะตา

ทักษะเป็นความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งของผู้เข้าแข่งขัน เช่น การแสดงออก การใช้พละ
ก�าลัง การใช้ชีวิต การคิด การใช้ทักษะความสามารถในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีทั้งที่เป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งโดย
เฉพาะ และทักษะที่หลากหลาย ที่พบเห็นอย่างมากมาย อาทิ 

 การแสดงออกเป็นทักษะที่ผู้เข้าแข่งขันน�าเสนอตัวเองผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแข่งขัน  
 ร้องเพลง การแข่งขันการแสดง การเป็นนายแบบนางแบบ การแสดงออกด้วยการสื่อสาร การแสดงออก 
 ที่หลากหลาย รวมถึงการแข่งขันการท�าอาหารก็ถือเป็นการแสดงออกในอีกรูปแบบหนึ่ง

 การใช้พละก�าลังเป็นทักษะที่แสดงถึงความแข็งแกร่งทางร่างกาย และในบางครั้งอาจรวมถึงสภาพจิตใจ  
 ด้วย มีทั้งการแสดงถึงการใช้พละก�าลังเหนือคนทั่วไป การใช้พละก�าลังอย่างเหมาะสม การใช้พละก�าลัง 
 ผ่านเกมกีฬาต่างๆ และรวมถึงการแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ
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 การใช้ชีวิตเป็นทักษะที่ส�าคัญที่ถูกน�ามาสร้างสรรค์เป็นภารกิจในรายการแข่งขันชิงรางวัล โดยใช้เป็น  
 รูปแบบพฤตกิรรมทีส่ามารถพบเหน็ได้ในชวีติประจ�าวัน เพยีงแต่ผู้เข้าแข่งขนัยงัไม่มโีอกาสได้ใช้ชวีติในแบบ 
 ต่างๆ ตลอดจนการหาความเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
 
 การคิดเป็นทักษะที่สะท้อนผ่านความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนการให้  
 เหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถผู้ผลิตรายการเป็นอย่างมากเมื่อน�ามาสร้างสรรค์ให้เกิดความ  
 สนุกขึ้น เพราะภาพที่ปรากฏมักจะเป็นการที่ผู้เข้าแข่งขันก�าลังน�าเสนอความคิดของตนเท่านั้น

ไหวพริบ

ไหวพริบเป็นลักษณะปฏิภาณในด้านต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขันที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ
สังเกต การตอบค�าถาม การเดา เป็นต้น ไหวพริบในด้านต่างๆ นี้ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อน�ามาใช้เป็นเอกลักษณ์ของ
ภารกิจในรายการแข่งขันชิงรางวัลต่างๆ เช่น การเฝ้าสังเกตการณ์การตอบค�าถาม การแสดงพฤติกรรม รวมถึงการ
ถามค�าถามเพื่อให้เผยตัวตนที่แท้จริง การตอบค�าถามเพื่อให้เป็นที่สะกิดใจของคณะกรรมการ การทายราคาสินค้าให้
ใกล้เคียงกับที่ทางรายการตั้งไว้ การใช้ปฏิภาณในการตอบค�าถาม เป็นต้น

ความรู้

ความรู้เป็นความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจได้มาจากการเรียน ประสบการณ์ หรือการใช้
ชีวิต เช่น ความรู้ทั่วไป ความรู้จากศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง เป็นต้น รายการที่เป็นการแข่งขันความรู้จากศาสตร์
สาขาใดสาขาหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันมักเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในขณะที่รายการท่ีแข่งขันความรู้ทั่วไป 
ผู้เข้าแข่งขันมักเป็นประชาชนทั่วไปรวมถึงดารานักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียง

โชคชะตา

โชคชะตาเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย ไม่สามารถก�าหนดได้ล่วงหน้า การแข่งขันโดยใช้โชคชะตาเป็น
เนื้อหาการแข่งขัน ผู้ชนะคือผู้ที่โชคดีที่สุดหรือดวงดีที่สุด เพราะการแข่งขันเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า
ใครเป็นผู้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ และด้วยความที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน การ
รู้สึกมีส่วนร่วมเอาใจช่วยไปกับผู้เข้าแข่งขันจึงเกิดขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับรายการแข่งขันที่มีเนื้อหาในลักษณะอื่น แต่จะ
เป็นการ
รับชมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น

ในการสร้างสรรค์รายการแข่งขันชิงรางวัล ผู้ผลิตรายการพึงพิจารณาว่าเนื้อหาของการแข่งขันในลักษณะใดจะเป็น
สิ่งที่ดึงดูดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายมากที่สุด เนื้อหาของการแข่งขันที่น�ามาใช้ในรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถเป็นได้ทั้ง
แบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบผสมผสานกัน ขึ้นอยู่กับกลวิธีการสร้างสรรค์เกมการแข่งขันให้เกิดความน่าสนใจ
ของผู้ผลิตรายการ

ตัวอย่างของการผสมผสานเนื้อหา อาทิ การผสมผสานระหว่างความรู้และไหวพริบด้วยการก�าหนดค�าถามทดสอบ
ความรู้และปัญหาเชาวน์เข้าไว้ด้วยกัน การผสมผสานระหว่างความรู้และทักษะ ด้วยการใช้ทักษะความว่องไวในการ
กดปุ่มการแข่งขันเพื่อแย่งสิทธิ์ในการตอบค�าถาม การผสมผสานระหว่างทักษะและโชคชะตาด้วยการเปิดแผ่นป้าย
เพื่อท�าภารกิจที่ก�าหนดไว้ด้านหลัง ในบางครั้งผู้ผลิตรายการอาจเลือกใช้เนื้อหาการแข่งขันท่ีแตกต่างส�าหรับภารกิจ
แต่ละภารกิจในรายการ
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ความถูกต้อง

ความถูกต้อง เป็นเงื่อนไขที่ใช้กับรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาประเภทความรู้ที่มีการตอบค�าถามและมีการ
ตัดสินว่าถูกหรือผิด โดยเป็นได้ทั้งการตัดสินจากทางรายการหรือทางคณะกรรมการ ซึ่งต้องมีค�าตอบที่ถูกต้องเป็น
เกณฑ์เสมอ การพิจารณาความถูกต้องมาจากหลากหลายกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ เช่น การถามตอบ 
การร้องเพลง การอ่านปาก การใบ้ด้วยท่าทาง การใบ้ด้วยเสียง การทายปริศนา เป็นต้น

เวลา

กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขันคือ ข้อก�าหนดและรายละเอียดของสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องท�า รวมถึงเกณฑ์ท่ีระบุความส�าเร็จของการ
ท�าภารกิจ ตลอดจนเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสิน ถือเป็นหัวใจส�าคัญของรายการแข่งขันชิงรางวัล
และเป็นเงื่อนไขส�าหรับการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ควรมีการแจ้งกติกาไว้
อย่างชัดเจน แม้ว่าในบางรายการกติกาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการเป็นส�าคัญ

ข้อก�าหนดและรายละเอียดที่เป็นคุณลักษณะส�าคัญของกติกามีหลายเงื่อนไข ประกอบด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อหารายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถสะท้อนถึงสภาพสังคมในช่วงเวลานั้นๆ ได้เช่นกัน
ดังที่ปรากฏในปัจจุบันว่าผู้ชมส่วนใหญ่นิยมชมชอบความบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลาย รายการแข่งขันชิงรางวัล
จึงปรากฏเนื้อหาที่มีลักษณะการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การแสดง การเป็นนายแบบนางแบบให้เห็นอยู่
เนืองๆ และเมื่อผู้เข้าแข่งขันได้รับชัยชนะในการท�าภารกิจและมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยแล้ว ยิ่งเป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมหลงใหลในความบันเทิงอย่างหนักหน่วง ในขณะที่รายการแข่งขันประเภทสาระความรู้โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไรนัก ทั้งที่รายการแข่งขันชิงรางวัลมีส่วน
ส�าคัญในการกระตุ้นความคิดวิเคราะห์ผู้ชมได้เช่นกัน สภาวการณ์เช่นนี้ตอกย�้าถึงสภาพสังคมที่มุ่งสู่ความบันเทิง
มากกว่าการกระตุ้นการค้นหาข้อเท็จจริง

เวลา เป็นเงื่อนไขที่นิยมใช้ในกติกาของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ เพราะ เวลาสามารถสร้างแรงกดดันให้
แก่ผู้เข้าแข่งขันได้ง่ายที่สุดในการท�าภารกิจ เงื่อนไขของการใช้เวลาในการเป็นกติกามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
ได้แก่

 การท�าเวลาให้ดีที่สุด ผู้เข้าแข่งขันต้องพยายามท�าภารกิจให้ส�าเร็จด้วยเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งอาจจะเป็น  
 เงื่อนไขเร็วที่สุด นานที่สุด ขึ้นอยู่กับแต่ละภารกิจ

 การท�าภารกิจให้ส�าเร็จภายในเวลาที่ก�าหนด ผู้เข้าแข่งขันต้องท�าภารกิจให้ส�าเร็จภายในเวลาที่ก�าหนด   
 เมื่อส�าเร็จแล้วจะผ่านเข้ารอบหรือจะได้รางวัลอยู่ที่เงื่อนไขของทางรายการ

 การท�าภารกิจให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก�าหนด ผู้เข้าแข่งขันต้องท�าภารกิจให้ได้ในปริมาณที่มากที่สุด  
 จึงจะมีโอกาสเข้ารอบหรือได้รางวัล

 การช่วงชงิโอกาสในการท�าภารกิจให้ไวท่ีสดุ ผูเ้ข้าแข่งขนัต้องแข่งกันกดปุ่มเพือ่แย่งสิทธ์ิในการท�าภารกิจ 
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ความสามารถ

ความสามารถ เป็นเงื่อนไขที่พบในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันต้องท�าภารกิจโดยใช้ความสามารถเฉพาะ
ตน มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายกันไปขึ้นอยู่กับรายการ มักเป็นเงื่อนไขในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาการ
แข่งขันเกี่ยวกับทักษะ มีข้อพึงพิจารณาว่าการตัดสินที่ความสามารถที่ปรากฏในรายการกระท�าโดยกรรมการและมี
ลักษณะที่เป็นอัตวิสัย จึงจ�าเป็นที่จะต้องเลือกใช้กรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการแสดงความสามารถด้าน
นั้นๆ มิฉะนั้นอาจเกิดข้อคลางแคลงใจทั้งในความสามารถของกรรมการและความยุติธรรมของทางรายการ ความ
สามารถมักเป็นเงื่อนไขที่ใช้ประกอบกันกับเวลา

ความส�าเร็จ

ความส�าเร็จ เป็นเงื่อนไขที่พบในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการตั้งเป้าหมายของการท�าภารกิจไว้อย่างชัดเจน โดย
มักใช้ร่วมกันกับเงื่อนไขเวลาในการท�าภารกิจ รายการที่ใช้ความส�าเร็จเป็นเงื่อนไขมักมีเนื้อหาการแข่งขันเกี่ยวกับ
ทักษะ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นทักษะเฉพาะตนที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยมากเป็นทักษะที่ใช้พละก�าลัง
เป็นส�าคัญ ลักษณะความส�าเร็จที่ใช้ตัดสินในรายการแข่งขันชิงรางวัลมักปรากฏในเชิงปริมาณที่ผู้เข้าแข่งขันท�าได้ 
อันหมายรวมถึงการท�าได้มากกว่าก็ถือว่าท�าภารกิจส�าเร็จด้วยเช่นกัน นอกจากนี้มีการตัดสินถึงความส�าเร็จจากระยะ
ทางอีกด้วย

โชคชะตา

โชคชะตา เป็นอีกเงื่อนไขในรายการแข่งขันชิงรางวัล การแข่งขันที่ใช้โชคชะตาเป็นเงื่อนไข ผู้เข้าแข่งขันไม่จ�าเป็นที่
จะต้องมีความรู้ความสามารถหรือทักษะต่างๆ แต่ประการใด เพียงแค่มีโชคชะตาเท่านั้นก็สามารถเป็นผู้ชนะในภาร
กิจนั้นๆ ได้ โชคชะตาเป็นเงื่อนไขที่สามารถสร้างสรรค์เป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ได้ ในขณะเดียวกันก็
สามารถเป็นเงื่อนไขประกอบกติกาอื่นๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานในการท�าภารกิจ การใช้โชคชะตาที่พบเห็นกัน
อย่างคุ้นตาในรายการแข่งขันชิงรางวัลคือ การเปิดแผ่นป้าย 

ความมีเหตุผล

ความมีเหตุผล เป็นเงื่อนไขที่พบในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน�าเสนอหรือการประกวด ผู้เข้า
แข่งขันจะต้องแสดงเหตุผลของค�าตอบหรือสิ่งที่น�าเสนอซึ่งจะต้อง มีความสมเหตุสมผลมากพอที่กรรมการจะเป็นผู้
พิจารณาว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จหรือไม่ รวมถึงการให้ค�าอธิบายต่างๆ ก็อยู่ในเงื่อนไขของความมี
เหตุผลเช่นกัน

ความเข้ากันได้

ความเข้ากันได้ เป็นเงื่อนไขที่พบในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจับคู่ โดยที่รายการจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีการพบปะกันแล้วในช่วงท้ายต้องตัดสินใจว่าจะคงความสัมพันธ์นั้นต่อไปหรือไม่ ในแต่ละรายการ
มีเงื่อนไขของการพิสูจน์ความเข้ากันได้ของผู้เข้าแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 
 
 การพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอก เป็นการเลือกผู้เข้าแข่งขันจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ถูกใจ เมื่อเลือก 
 ได้แล้วมีภารกิจในการตัดสินใจต่อว่าในท้ายที่สุดจะออกเดทด้วยกันหรือไม ่
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 การพิจารณาจากการพูดคุย เป็นการเลือกผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายที่ถูกใจโดยผ่านการสนทนา

 การพิจารณาจากการท�ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการเลือกผู้เข้าแข่งขันจากการที่ได้มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วม 
 กันก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะคบกันต่อไปหรือไม่

แม้ว่าในแต่ละรายการจะมีการก�าหนดกติกาที่แตกต่างหลากหลายกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตรายการต้องพิจารณาเป็น
หลักส�าคัญในการก�าหนดกติกาคือ ระดับควำมยำกง่ำย รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีกติกาที่ง่ายเกินไปไม่สามารถเร้า
ความสนใจให้ผู้ชมติดตามรายการได้ ในขณะเดียวกันหากมีกติกายากเกินไปก็ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมถึงความ
เป็นไปไม่ได้ในการพิชิตภารกิจ จึงมักมีการก�าหนดกติกาให้เริ่มต้นจากง่ายไปยาก ซึ่งส่งผลต่อความเข้มงวดของการ
ตัดสินของกรรมการด้วยเช่นกัน การก�าหนดกติกาให้มีความยากง่ายในระดับที่พอเหมาะจึงเป็นกลวิธีส�าคัญที่แต่ละ
รายการต้องค�านึงเสมอ

นอกจากนี้รายการแข่งขันชิงรางวัลยังสามารถใช้เงื่อนไขส�าคัญในการเป็นกติกาที่ประกอบด้วย เวลา ความถูกต้อง 
ความสามารถ ความส�าเร็จ โชคชะตา ความมีเหตุผล ความเข้ากันได้ เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขในการเป็นกติกา
ของรายการ หรือจะผสมผสานเงื่อนไขเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันก็ย่อมได้

ตัวช่วยประเภทบุคคล

ตัวช่วยประเภทบุคคลปรากฏในลักษณะผู้ร่วมรายการหรือแขกรับเชิญของทางรายการรวมถึงเป็นผู้เข้าแข่งขันด้วย
กันเอง มีหน้าที่ในการช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จ มีหลายลักษณะ ได้แก่

๑. ดำรำนักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียง มีทั้งที่เป็นแขกรับเชิญประจ�ากับทางรายการและแขกรับเชิญเป็นครั้งคราว 
ตัวช่วยที่เป็นดารานักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียงนี้จะท�าหน้าที่ร่วมท�าภารกิจกับผู้เข้าแข่งขันหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เข้าแข่งขัน รายการแข่งขันชิงรางวัลที่นิยมใช้ดารานักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นตัวช่วยประเภท
บุคคลยังมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นความน่าสนใจใคร่ติดตามแก่ผู้ชมรายการอีกด้วย

๒. ผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกิจกรรมหรือภำรกิจ ซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นผู้ที่คอยชี้แนะผู้เข้าแข่งขันในการท�า
ภารกิจให้ส�าเร็จ มีทั้งที่เป็นลักษณะประจ�ากับทางรายการและสลับสับเปลี่ยนกันไปตามภารกิจ บางครั้งตัวช่วยใน
กลุ่มนี้ยังสามารถท�าหน้าที่ในการตัดสินความส�าเร็จของผู้เข้าแข่งขันด้วย

๓. ผู้เข้ำแข่งขันด้วยกันเอง ตัวช่วยประเภทบุคคลนี้ในตอนต้นจะมีสถานภาพเป็นผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน แต่เมื่อมีการ
ท�าภารกิจผ่านไปจะมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบและตกรอบ ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบจะเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
ผู้ช่วยผู้เข้าแข่งขันในการร่วมกันท�าภารกิจเพื่อพิชิตชัยชนะจากทางรายการ ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวช่วยประเภทบุคคล
นี้จะไม่ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จในการท�าภารกิจ 

ตัวช่วย

ตัวช่วยเป็นส่วนหนึ่งของกติกาส�าหรับผู้เข้าแข่งขันในการท�าภารกิจ ไม่จ�าเป็นว่าทุกรายการจะต้องมีตัวช่วย การมี
ตัวช่วยถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในการท�าภารกิจ ทั้งในลักษณะการท�าภารกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้นและ
การเพิ่มโอกาสที่มากขึ้นในการท�าภารกิจ ในขณะเดียวกันการมีตัวช่วยในรายการต้องเป็นที่ยอมรับได้ในเรื่องความ
สมเหตุสมผลและความยุติธรรมแก่ผู้ชมรายการ เพราะมิฉะนั้นแล้วรายการจะถูกมองว่าเป็นการสมยอมแก่ผู้เข้า
แข่งขัน อันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อรายการ 

ตัวช่วยมีสองประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภทกติกา
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๔. เพื่อนผู้เข้ำแข่งขัน ตัวช่วยประเภทบุคคลนี้เป็นเพื่อนผู้เข้าแข่งขันที่มาช่วยกันท�าภารกิจให้ส�าเร็จ แต่ไม่มีส่วนใน
รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ การให้ความช่วยเหลือมักเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการให้ค�าตอบ ซึ่งอาจจะ
ปรากฏตัวเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการหรือเป็นเพียงแค่การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ก็ย่อมได้

รางวัล

รางวัลเป็นเป้าหมายสูงสุดของการแข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัล รางวัลสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในการ
ท�าทุกวิถีทางเพื่อพิชิตภารกิจ ในขณะเดียวกันรางวัลก็สร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมแก่ผู้ชมรายการ รางวัล
ของรายการแข่งขันชิงรางวัลมีทั้งลักษณะที่เป็นเงินรางวัล และของรางวัล

ตัวช่วยประเภทกติกา

ตัวช่วยประเภทกติกาปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน เป็นสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ไม่มี
ภาวะบังคับ การมีตัวช่วยไม่มีผลโดยตรงต่อการท�าให้ผู้เข้าแข่งขันท�าภารกิจได้ส�าเร็จอย่างรวดเร็ว แต่เป็นสิ่งที่ท�าให้
ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในเกมได้นานขึ้นส่งผลต่อโอกาสที่จะได้รางวัลก็มีมากขึ้นตามไปด้วย 

ตัวช่วยประเภทกติกาส่งผลต่อการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันในสองลักษณะ คือ

๑. กำรเพิ่มโอกำสที่มำกขึ้น ตัวช่วยประเภทกติกาเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในการท�าภารกิจ โดยเฉพาะ
ในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเงื่อนไขความถูกต้องเป็นกติกาในการท�าภารกิจ เช่น การให้โอกาสตอบผิด การให้
โอกาสผ่าน การโทรศัพท์ถามคนอื่น การเปลี่ยนโจทย์ การถามผู้เชี่ยวชาญ การตัดตัวเลือก ในรายการที่ใช้ความ
สามารถเป็นเงื่อนไขของกติกา ตัวช่วยประเภทนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เข้าแข่งขันมากขึ้น เช่น การให้โอกาสท�าซ�้า 

๒. กำรลดควำมเสี่ยง ตัวช่วยประเภทกติกาสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการท�าภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดความ
เสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโชคชะตา หรือการประกันเงินรางวัลที่จะได้รับเมื่อท�าภารกิจได้ถึงระดับที่ทางรายการ
ก�าหนดไว้

เงินรางวัล

เงินรางวัลถือเป็นรางวัลที่เป็นที่หมายปองของผู้เข้าแข่งขัน เพราะสามารถน�าไปใช้จ่ายได้ตามแต่ใจต้องการ รายการ
แข่งขันชิงรางวัลหลายรายการมีการตั้งเงินรางวัลเป็นรางวัลของรายการ โดยมีมูลค่าตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้าน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาผู้สนับสนุนรายการของผู้ผลิตรายการ

จ�านวนเงินรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้มีทั้งที่แบบก�าหนดไว้ตายตัวและขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าแข่งขันที่จะ
สามารถพิชิตเงินรางวัลไปได้ รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่มีผู้เข้าแข่งขันหลายทีมมักจะก�าหนดเงินรางวัล
ไว้ตายตัว  โดยทีมผู้ชนะในการแข่งขันจะได้เงินรางวัลไปครอบครอง แต่บางรายการอาจมีกติกาเพิ่มเติมว่าเมื่อ
ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ชนะในการแข่งขันแล้วจะต้องแข่งรอบแจ็กพอตเพื่อชิงเงินรางวัลตามที่จะแสดงความสามารถได้ 
หรืออาจเป็นในลักษณะการก�าหนดเงินรางวัลเป็นล�าดับขั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าแข่งขันว่าจะสามารถ
พิชิตภารกิจได้มากแค่ไหน
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ของรางวัล

รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีของรางวัลเป็นรางวัลอาจไม่เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้ชม เนื่องจากของรางวัลบางชิ้นอาจไม่เป็น
ที่หมายปองของผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ชมรายการเมื่อเทียบกับเงินรางวัล นอกเสียจากว่าของรางวัลนั้นจะมีมูลค่า
มหาศาล 

ของรางวัลในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีทั้งที่มีมูลค่าและคุณค่า ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทองค�า 
รถยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจท่องเที่ยว ถ้วยรางวัล ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรายการเช่นกัน
ว่าจะสามารถจัดหาผู้สนับสนุนรายการมาได้ในลักษณะใด ของรางวัลยังรวมถึงโอกาสในการเข้าสู่วงการบันเทิงอันจะ
น�ามาซึ่งผลประโยชน์ในระยะต่อมา ตลอดจนความเป็น ‘สุดยอด’ ในด้านต่างๆ และการได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านทางรายการเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ รางวัลที่เป็นเงินรางวัลหรือของรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับจะต้อง
เสียภาษีในอัตราร้อยละห้าของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันหรือการท�าภารกิจในบางรายการไม่มีรางวัลส�าหรับการแข่งขันหรือการท�าภารกิจน้ัน แต่สามารถด�าเนิน
ไปได้ด้วยความสนุกสนาน ซึ่งจะท�าให้รายการนั้นมีความเป็น ‘โชว์’ มากขึ้น โดยที่ผู้เข้าแข่งขันมักจะเป็นดาราหรือผู้
ที่มีชื่อเสียงซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมรายการในอัตราที่ทางรายการได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

นอกจากรางวัลที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าแข่งขันโดยตรงแล้ว การก�าหนดรางวัลไว้ส�าหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่
ขาดแคลนในลักษณะของการบริจาค ยังเป็นการช่วยท�าให้ภาพลักษณ์ของรายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดของผู้สนับสนุนรายการ

เงือ่นไขของรางวัล

การได้มาซึ่งรางวัลในรายการแข่งขันชิงรางวัล มีข้อพึงพิจารณาอยู่บางประการที่จะท�าให้เป็นที่ถูกใจของผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ชมรายการ กล่าวคือ

๑. ระดับกำรแข่งขัน      รายการแข่งขันชิงรางวัลมักก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันที่ท�าภารกิจส�าเร็จในขั้นสุดท้ายได้รับ
รางวัลสูงสุด ซึ่งอาจจะต้องท�าภารกิจสุดท้ายหรือรอบแจ็กพอตให้ส�าเร็จก่อนจึงจะได้รับรางวัลสูงสุด ในขณะที่การ
แข่งขันในรอบแรกๆ เมื่อผู้เข้าแข่งขันตกรอบอาจจะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย การก�าหนดเงื่อนไขในการรับรางวัลของ
รายการแข่งขันชิงรางวัลจึงมีหลากหลายวิธี เช่น 

 การประกันเงินรางวัล เมื่อผู้เข้าแข่งขันผ่านการท�าภารกิจตามเงื่อนไขที่ก�าหนด จะได้รับรางวัลเพื่อ  
 เป็นการรับรองว่าจะมีรางวัลติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน
 
 การร้องขอรางวัล รางวัลสูงสุดในรายการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งจะแตกต่างกัน 
 ไปในแต่ละครั้ง และมักเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งกับความสามารถของตนเอง

 การได้รางวัลตามความสามารถ ในการแข่งขันไม่ได้มีการก�าหนดรางวัลสูงสุดไว้ ขึ้นอยู่กับความเห็นของ 
 กรรมการหรือความสามารถของผู้เข้าแข่งขันว่าจะท�าภารกิจได้มากเท่าใด รางวัลก็จะมากขึ้นตามไปด้วย  
 ในการแข่งขันลักษณะนี้รางวัลของการท�าภารกิจมักจะมีมูลค่าไม่สูงมากนัก
 
 การได้รางวัลลดหลั่นกัน ในการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่าหนึ่งคน ชัยชนะในรายการน�ามาซึ่ง  
 รางวัลสูงสุด แต่ผู้ที่ท�าคะแนนได้ในล�าดับถัดมาอาจจะได้รับรางวัลที่ลดหลั่นลงไป 

ทั้งนี้ รางวัลสูงสุดอาจไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดส�าหรับรายการแข่งขันชิงรางวัล โดยเฉพาะรายการที่เน้นการสร้างความ
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สนุกสนาน โดยมากเป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีผู้เข้าแข่งขันเป็น ดารา ผู้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนใน
การเข้าร่วมรายการเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว

๒. ควำมหลำกหลำย      รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการแจกของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนแก่ผู้เข้าแข่งขันที่ท�า
ภารกิจส�าเร็จ หากเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าสูงมากอาจเป็นที่พึงพอใจแก่ทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมรายการในการร่วม
ลุ้นร่วมเชียร์ แต่หากเป็นของรางวัลทั่วไป การค�านึงถึงความหลากหลายเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการต้องให้ความส�าคัญ 
เพราะของรางวัลที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ต้องการ ของรางวัลบางประเภทแม้จะมีมูลค่าสูงแต่
เมื่อไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าแข่งขัน อาจจะส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการท�าภารกิจก็เป็นได้ 

๓. ผู้ตกรอบ       ในทุกการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะของทางรายการ แต่จะมีเพียงผู้เดียว
เท่านั้นที่มีโอกาสได้รางวัลสูงสุด ในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออาจจะได้รับรางวัลปลอบใจ หรืออาจจะไม่ได้อะไรเลย 
แต่ในทางปฏิบัติผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบมักจะได้รับค่าตอบแทนเป็นสินน�้าใจในการเข้าร่วมรายการ มากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกนัไปในแต่ละรายการ ด้วยถือว่าเป็นส่วนหนึง่ในการท�าให้รายการแข่งขนัชงิรางวลัมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

รายการแข่งขันชิงรางวัลถือว่าเป็นรายการที่ต้นทุนต�่าแต่ได้ค่าตอบแทนสูง ได้รับการกล่าวขานในฐานะเป็นรายการที่
มอมเมาความอยากได้อยากมีของผู้ชม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความหวังอันน้อยนิดของผู้ชมรายการที่จะได้มี
โอกาสพิชิตภารกิจเพื่อเงินรางวัลที่จะมาหล่อเลี้ยงจุนเจือ ปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเป็นที่หมายปองของผู้สนับสนุน
รายการในการที่จะใช้เป็นพื้นที่เพื่อการตลาดเผยแพร่ตราสินค้าของตน

มิติด้านพ้ืนที่ของรายการแข่งขันชิงรางวัล

รายการโทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นงานศิลปะด้านพื้นที่ (Space Art) อันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์โดยมีพื้นที่เป็นองค์
ประกอบส�าคัญ ลักษณะของพื้นที่มีหลากหลายมิติความหมาย เช่น ขนาดหน้าจอ การสื่อสารความหมายที่ปรากฏ
บนขนาดจอภาพ การใช้พื้นที่ที่มีอยู่ในการบันทึกภาพ เป็นต้น ในส่วนของรายการแข่งขันชิงรางวัลมีข้อพึงพิจารณาที่
เกี่ยวข้องกับมิติด้านพื้นที่หลายประการ ได้แก่ สถานที่แข่งขัน รายการน�าเข้าจากต่างประเทศ และช่วงย่อยของ
รายการ

สถานทีแ่ข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของรายการแข่งขันชิงรางวัล เพราะการด�าเนินภารกิจของ
รายการทั้งหมดเกิดขึ้นในสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขันช่วยท�าให้ผู้ชมเห็นภาพการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น สร้าง
บรรยากาศของการแข่งขัน ท�าให้รายการมีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น และยังเป็นพื้นที่ส�าหรับผู้สนับสนุน
รายการอีกด้วย สถานที่แข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ มีทั้งที่เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อการแข่งขัน
โดยเฉพาะและสถานที่จริง
 
สถำนที่ที่สร้ำงขึ้นเพื่อกำรแข่งขันโดยเฉพำะ      มีลักษณะเป็นฉากที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อด�าเนินการแข่งขันชิงรางวัล
ส�าหรับรายการใดรายการหนึ่งจนเป็นเอกลักษณ์ของทางรายการ สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะโดย
มากสร้างขึ้นภายในสตูดิโอ เนื่องจากสะดวกแก่การควบคุมการปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นตลอดจนลดปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดจากลมฟ้าอากาศในระหว่างการแข่งขัน สถานที่ที่สร้างขึ้นในสตูดิโอเพื่อการแข่งขันสามารถจัด
แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆ แตกต่างกันไปตามกติกาของแต่ละรายการ ประกอบด้วย พื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจ 
พื้นที่ส�าหรับกรรมการ พื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขัน พื้นที่ส�าหรับผู้ชม พื้นที่ส�าหรับวงดนตรี พื้นที่ส�าหรับ 
ผู้ร่วมรายการและพื้นที่ส�าหรับผู้สนับสนุนรายการ
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๑. พื้นที่ส�ำหรับกำรท�ำภำรกิจ เป็นส่วนส�าคัญที่สุดของสถานที่แข่งขัน โดยส่วนใหญ่อยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่ มี
ขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ส่วนอื่น รายการแข่งขันชิงรางวัลที่เป็นการแข่งขันร้องเพลงหรือแสดงความสามารถ พื้นที่ส่วนนี้
เป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ร้องเพลงหรือแสดงความสามารถรวมถึงการเต้นประกอบการร้องเพลง ส่วนรายการแข่งขัน
ชิงรางวัลที่เป็นการตอบค�าถาม พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าแข่งขันตอบค�าถามแข่งกันหรือเป็นพื้นที่ส�าหรับการสาธิต
โจทย์ค�าถาม

ในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่มีการท�าภารกิจที่หลากหลายแตกต่างกันไป พื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจจะ
ต้องโล่งกว้างเอื้อต่อการน�าอุปกรณ์การท�าภารกิจและอุปกรณ์ประกอบฉากมาตกแต่งเพิ่มเติม แต่บางรายการที่มี
รูปแบบการท�าภารกิจที่ชัดเจนตายตัว อาจจะมีการติดตั้งเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การท�าภารกิจไว้ การยกพื้นที่ส�าหรับ
การท�าภารกิจให้สูงขึ้นกว่าระดับปกติท�าให้การท�าภารกิจดูเด่นสะดุดตา หรืออาจะท�าให้พื้นท่ีส�าหรับการท�าภารกิจ
อยู่ในวงล้อมของพื้นที่ส�าหรับผู้ชมก็อาจสร้างแรงกดดันให้แก่ผู้เข้าแข่งขันได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถ
ประดับตกแต่งให้มีบรรยากาศเฉพาะตัว บ่งบอกเอกลักษณ์ของรายการ ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้แนวคิดของทาง
รายการ

๒. พื้นที่ส�ำหรับกรรมกำร หรือที่นั่งกรรมการ ในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการแสดงความสามารถโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการแข่งขันร้องเพลง พื้นที่ส�าหรับกรรมการมักจะอยู่ประจันหน้ากับพื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจ จัดเป็นแท่นพร้อม
ที่นั่งส�าหรับการตัดสิน โดยที่ด้านหลังพื้นที่ส�าหรับกรรมการมักจะเป็นพื้นที่ส�าหรับผู้ชม เพื่อที่จะได้พิจารณาการท�า
ภารกิจของผู้เข้าแข่งขันได้อย่างชัดเจน หากไม่เป็นการประจันหน้า พื้นที่ส�าหรับกรรมการอาจจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง
ของพื้นที่การท�าภารกิจ 
 
๓. พื้นที่ส�ำหรับผู้เข้ำแข่งขัน ในรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถก�าหนดพื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันให้อยู่ในพื้นที่
เฉพาะให้สอดคล้องกับรูปแบบของการท�าภารกิจที่แตกต่างกันออกไป สร้างบรรยากาศของการประจันหน้าในการ
แข่งขัน และยังสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้อีกด้วย พื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดเป็นที่ส�าหรับยืน
หรือนั่งเพื่อท�าภารกิจ มีการใช้แท่นเป็นพื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันหรือจัดเป็นโต๊ะส�าหรับผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงการจัด
เป็นห้องส�าหรับผู้เข้าแข่งขันในการปรึกษาหารือวางแผนเตรียมตัวเพื่อการท�าภารกิจ 

รูปแบบการจัดพื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันมีหลายลักษณะ ได้แก่ 

        การประจันหน้า โดยจะเป็นการประจนัหน้ากนัระหว่างผูเ้ข้าแข่งขนั ประจนัหน้ากบักรรมการประจนัหน้ากบัพธีิกร
        การล้อมเป็นวงกลม พื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันจัดเรียงกันเป็นวงกลม พิธีกรอาจอยู่ในแนววงกลมนั้นด้วยก็ได้
        การเรียงแถวหน้ากระดาน ผู้เข้าแข่งขันอยู่เรียงกันเป็นหน้ากระดาน
        การแบ่งฝั่งซ้ายขวา พื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นสองฝั่งซ้ายขวา ไม่ได้มีลักษณะการประจันหน้ากัน
        การรวมกลุ่ม พื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันจัดกันเป็นกลุ่ม อาจมีการสับหว่างเพื่อความสะดวกในการจับภาพ
 
๔. พื้นที่ส�ำหรับผู้ชม การจัดพื้นที่ส�าหรับผู้ชมในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีลักษณะซ้อนกันเป็นแถวเรียงขึ้นไปบน
อัฒจันทร์ อาจมีป้ายตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรายการประดับร่วมอยู่ด้วย การปรากฏให้เห็นพื้นที่ส�าหรับผู้ชมใน
ขณะที่แข่งขันแสดงให้เห็นถึงความต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้ชมของทางรายการได้เป็นอย่างดี 

การก�าหนดพื้นที่ส�าหรับผู้ชมมีหลายลักษณะ ได้แก่

      - การก�าหนดพื้นที่อยู่ด้านหลังของพื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจ นั่งเรียงซ้อนกันขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของฉากหลัง
รายการ เป็นความตั้งใจของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่ต้องการจะให้ภาพของผู้ชมในสตูดิโอเป็นส่วน
หนึ่งของการท�าภารกิจ และสามารถจัดให้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เข้าแข่งขันได้ ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของทางผู้ผลิต
รายการ
      - การก�าหนดพื้นที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจ ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ชมสร้างขวัญและก�าลังใจ
แก่ผู้เข้าแข่งขันโดยตรง มักปรากฏในการแข่งขันการแสดงความสามารถต่างๆ ในขณะเดียวกันทางรายการสามารถ
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ตัดภาพมาเพื่อให้เห็นกลุ่มผู้ชมรายการที่ก�าลังชมอย่างสนุกสนานด้วยเช่นกัน
      - การก�าหนดพื้นที่อยู่ด้านข้างของพื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจ มีทั้งลักษณะที่เป็นด้านข้างด้านใดด้านหนึ่ง และ
ด้านข้างทั้งสองด้าน ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้ไม่ได้เน้นผู้ชมมากเท่าไรนัก เป็นเพียงการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง
บรรยากาศในการแข่งขันเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงกดดันให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ยังสามารถ
ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับผู้ชมให้อยู่ตรงกลาง
      - การก�าหนดพื้นที่อยู่อีกห้องหนึ่ง ไม่ได้มุ่งหมายให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน เป็นเพียงความมุ่งหมาย
ของผู้ผลิตรายการในการเสนอภาพปฏิกิริยาตอบสนองต่อการท�าภารกิจเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานแก่
ผู้ชมรายการทางบ้าน

๕. พื้นที่ส�ำหรับผู้ด�ำเนินรำยกำร รายการแข่งขันชิงรางวัลมักไม่มีพื้นที่ส�าหรับผู้ด�าเนินรายการเป็นการเฉพาะ 
เพราะผู้ด�าเนินรายการสามารถเดินไปได้ทั่วทุกพื้นที่ของรายการเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของรายการ ในกรณีที่มีการจัด
พื้นที่ส�าหรับผู้ด�าเนินรายการมักจะจัดเป็นแท่นหรือโต๊ะอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

๖. พื้นที่ส�ำหรับผู้ร่วมรำยกำร ได้รับการก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีผู้ร่วมรายการเป็นส่วน
หนึ่งของการท�าภารกิจ พื้นที่ส�าหรับผู้ร่วมรายการที่โดดเด่นที่สุด อยู่ในต�าแหน่งที่ประจันหน้ากับผู้เข้าแข่งขัน และยัง
มีพื้นที่ส�าหรับผู้ร่วมรายการที่อยู่ในต�าแหน่งด้านข้างของพื้นที่ส�าหรับผู้เข้าแข่งขัน เพื่อตอกย�้าการท�าหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขัน

๗. พื้นที่ส�ำหรับวงดนตร ีเป็นพื้นที่ส�าคัญส�าหรับรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาการแข่งขันเกี่ยวกับการร้องเพลง 
พื้นที่ส�าหรับวงดนตรีมักอยู่ด้านหลังบริเวณใดบริเวณหนึ่งของพื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจ

๘. พื้นที่ส�ำหรับผู้สนับสนุนรำยกำร รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีผู้สนับสนุนรายการ สามารถมีการปรากฏของ
ผู้สนับสนุนรายการในรูปลักษณ์ต่างๆ โดยมากจะเป็นแผ่นป้ายตราสินค้าของผู้สนับสนุนรายการที่ปรากฏตามพื้นที่
ต่างๆ รวมถึงการใช้เป็นอุปรณ์ประกอบฉาก
 
สถำนที่จริงที่มีอยู่ในรำยกำรแข่งขัน      หมายถึงสถานที่จริงที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจวัตร 
ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ รวมถึงสถานที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ตลาด โรงละคร ส�านักงาน สวน
สาธารณะ อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน เป็นต้น ในการใช้สถานที่จริงที่มีอยู่ในการจัดการแข่งขันอาจมีการตกแต่ง
เพิ่มเติมเพื่อช่วยสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นรายการ

สถานที่จริงที่มีอยู่ที่ใช้จัดการแข่งขันเน้นพื้นที่ส�าหรับการท�าภารกิจเป็นส่วนใหญ่ บางรายการ สามารถมีพื้นที่ส�าหรับ
กรรมการ พื้นที่ส�าหรับผู้ชมและพื้นที่ส�าหรับผู้สนับสนุนรายการร่วมอยู่ด้วย

รายการน�าเข้าจากต่างประเทศ

รายการแข่งขันชิงรางวัลจ�านวนหนึ่งที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์เป็นรายการที่ผู้ผลิตรายการไทยซ้ือลิขสิทธิ์รูปแบบ
รายการมาจากผู้ผลิตรายการหรือผู้จัดจ�าหน่ายต่างประเทศ ด้วยเหตุที่ว่ารายการดังกล่าวประสบความส�าเร็จมาแล้ว
ในต่างประเทศ โอกาสที่จะได้รับความนิยมในประเทศจึงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการไทยเลือกที่จะผลิตเพื่อสร้างการ
ยอมรับให้เกิดขึ้น มิติด้านพื้นที่ของรายการแข่งขันชิงรางวัลในกรณีนี้ผู้ผลิตรายการไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�านึง
ถึงบริบททางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับความสนุกสนานของรายการ

โดยทั่วไปแล้วรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่มีรูปแบบมาจากต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตรายการแข่งขันชิง
รางวัลทางโทรทัศน์ของไทยจะซื้อมาจากผู้จัดจ�าหน่ายเพียงไม่กี่รายในตลาด รายการโทรทัศน์ สิ่งที่ซื้อมานั้นเป็นทั้ง
รูปแบบรายการรวมถึงข้อก�าหนดต่างๆ ตามที่ผู้ผลิตได้ก�าหนดไว้ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปในวงการว่า ‘ไบเบิล’
ข้อก�าหนดของรายการต้นฉบับที่ทางผู้ผลิตรายการไทยต้องปฏิบัติตามนั้นมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละ
รายการ บางรายการมีข้อก�าหนดเพียงแค่เงื่อนไขตราสัญลักษณ์ของรายการ จ�านวน ผู้เข้าแข่งขัน เงื่อนไขลักษณะ
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การจัดฉาก รูปแบบการแข่งขัน เป็นต้น เมื่อผู้ผลิตรายการไทยได้ซื้อรูปแบบและทดลองผลิตแล้วจะมีการให้ค�า
แนะน�าในการผลิตเพิ่มเติมภายหลังจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศเสมอ

ลักษณะของการซื้อรูปแบบรายการไม่จ�าเป็นต้องซื้อทั้งรูปแบบรายการ ผู้ผลิตรายการอาจซื้อเพียงวิธีการบางอย่างที่
ปรากฏในรายการเท่านั้น

ตารางแสดงตัวอย่างรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๘)

รายการ รายการต้นแบบ ประเทศ บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้จัดจ�าหน่าย

เกมตลกหกคะเมน Anything Goes ฝรั่งเศส Satisfaction 
the Television 
Agency

Shine International

My Man Can
แฟนฉันเก่ง

Mein Mann Kann เยอรมนี Red Seven 
Entertainment 
GmbH

Red Arrow 
International

นักคิดตะลุยอาเซียน 
ASEAN Together 
ปี 3

Willis Quiz
Quark Club

เยอรมนี Bayerischer 
Rundfunk

KIKA

Who’s Asking 
Thailand
ปุจฉามหาชน

Who’s Asking? อิสราเอล Armoza Formats Armoza Formats

ช่วยฉันที
DO ME A FAVOR

Do Me a Favor อิสราเอล Armoza Formats Armoza Formats

ตกสิบหยิบล้าน 
Still Standing 
Thailand

La’uf al HaMillion อิสราเอล July August 
Productions 
Company

NBCUniversal

โหดมันฮา 
ประเทศไทย

Takeshi’s Castle ญี่ปุ่น Tokyo
Broadcasting 
System Television 
INC.

Tokyo
Broadcasting 
System

Dream Team 
Thailand
ดาราเฮโย

Let’s Go!
Dream Team

เกาหลีใต้ KBS KBS World

The Voice 
season 4

The Voice เนเธอร์แลนด์ John de Mol John de Mol

GT Academy 
Thailand

GT Academy สหราช
อาณาจักร

Nissan Europe, 
Sony Computer 
Entertainment 
Europe, Polyphony 
Digital

Nissan, GT 
Academy, 
Playstation

เชฟกระทะเหล็ก
ประเทศไทย IRON 
CHEF Thailand

Iron Chef ญี่ปุ่น Fuji Television Fuji Television
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อย่างไรก็ตามความเข้มงวดในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของผู้ผลิตก็มีความแตกต่างกัน บางบริษัทมีความเข้มงวด
มากไม่ยินยอมให้มีตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการปรากฏในรายการโดยไม่จ�าเป็น ท�าให้ผู้ผลิตรายการไทยจะ
ต้องเจรจากับบริษัทเจ้าของรายการต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจถึงบริบทของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย ที่มีความจ�าเป็น
ต้องแสดงตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการ ปรากฏอยู่ในเนื้อรายการ นอกจากนี้บางรายการที่ซื้อรูปแบบมา ผู้
ผลิตจ�าเป็นต้องมีการปรับลักษณะการแข่งขันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยด้วย

รายการที่ซื้อรูปแบบมา ทางผู้ผลิตรายการในประเทศจะมีข้อตกลงกับทางบริษัทเจ้าของ รายการต่างประเทศถึง
จ�านวนตอนในการผลิตในแต่ละฤดูกาล ซึ่งหากมีการผลิตเป็นฤดูกาลที่สองหรือมีการน�าไปปรับเปลี่ยนให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกัน

รายการ รายการต้นแบบ ประเทศ บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้จัดจ�าหน่าย

The Money Drop 
ไทยแลนด์

The Million 
Pound Drop

สหราช
อาณาจักร

Remarkable 
Television

Endemol

เด็กอัจฉริยะท้า
ประลอง

The Kids
Are All Right

สหราช
อาณาจักร

BBC Scotland Endemol

แท็กซี่มหาเศรษฐี 
Cash Cab 
Thailand

Cash Cab สหราช
อาณาจักร

Lion Television All3Media 
International 
Limited

เทค มี เอาท์
ไทยแลนด์

Take Me Out สหราช
อาณาจักร

Talkback Thames FremantleMedia

The Face 
Thailand Season 
2

The Face สหรัฐอเมริกา Shine America Shine America

The Price Is 
Right Thailand 
ราคาพารวย

The Price Is 
Right

สหรัฐอเมริกา FremantleMedia FremantleMedia

ใครคือใคร Identity 
2015

Identity สหรัฐอเมริกา A Golden 
Productions

Shine International

ซุป’ตาร์ปาร์ตี้ 
Celebrity Game 
Night

Hollywood Game 
Night

สหรัฐอเมริกา Hazy Mills 
Productions

NBC

เลือกได้ให้เดท
The Choice 
Thailand

The Choice สหรัฐอเมริกา A.Smith & Co. 
Productions

Endemol

The Love 
Machine
วงล้อลุ้นรัก

The Love 
Machine

สหราช
อาณาจักร

Princess 
Productions

Endemol
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ช่วงย่อยของรายการเป็นช่วงหนึ่งของรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาหรือ รูปแบบที่ไม่เก่ียวข้องกับการท�าภารกิจ
หลักหรือการแข่งขันของทางรายการ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของรายการ ลักษณะของช่วงย่อยในรายการ มี
เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการท�าภารกิจหลักที่เกิดขึ้นในรายการ บางรายการใช้พิธีกร
หลักของทางรายการ บางรายการมีพิธีกรประจ�าช่วงย่อย และมีวิธีการน�าเสนอที่หลากหลาย เช่น สารคดี เกมการ
แข่งขัน การประชาสัมพันธ์รายการ ฯลฯ หน้าที่หลักของช่วงย่อยในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์คือการ
ตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ

มิติด้านพื้นที่ของรายการแข่งขันชิงรางวัลในกรณีนี้ไม่มีผลต่อการเล่าเรื่องของรายการโดยตรง หากแต่มีผลด้านการ
ด�ารงอยู่ของรายการ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันกันอย่างสูงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องรักษาสมดุลของรายการระหว่างความสนุกสนานราบรื่นและการมีอยู่ของรายการ

ช่วงย่อยของรายการ

นอกจากการที่รายการโทรทัศน์เป็นงานศิลปะด้านพื้นที่แล้ว ยังมีลักษณะเป็นงานศิลปะด้านเวลา (Time Art) อีก
ด้วย อันมีลักษณะส�าคัญเกี่ยวเนื่องกับการใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสาร เช่น ความยาวของรายการ 
ความยาวของภาพ (shot) ความต่อเนื่องในการเล่าเรื่อง เป็นต้น มิติด้านเวลาในการแข่งขันชิงรางวัลเกี่ยวข้อง
โดยตรงในด้านวันเวลาในการออกอากาศ และความต่อเนื่องของรายการ

มิติด้านเวลาในรายแข่งขันชิงรางวัล

รายการแข่งขันชิงรางวัลส่วนใหญ่ออกอากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) มากกว่าวันธรรมดา 
(จันทร์-ศุกร์) เนื่องจากเป็นวันหยุดพักผ่อน มีโอกาสสูงที่ผู้ชมจะอยู่บ้านติดตามรายการมากกว่ารายการในวัน
ธรรมดาซึ่งเป็นวันท�างาน ยิ่งไปกว่านั้นวันศุกร์เป็นวันที่รายการแข่งขันชิงรางวัลไม่นิยมออกอากาศ เนื่องจากเป็นวัน
สุดท้ายของการท�างาน โอกาสที่ผู้ชมจะกลับบ้านติดตามรายการมีน้อยกว่าวันธรรมดาวันอื่น รายการแข่งขันชิง
รางวัลที่ออกอากาศในวันธรรมดาตั้งแต่วันจันถึงวันศุกร์ จึงนิยมสร้างความต่อเนื่องในการออกอากาศให้เกิดขึ้นกับ
รายการ โดยจัดเป็นการแข่งขันที่ยังไม่สามารถรู้ผลภารกิจได้ในวันใดวันหนึ่ง มุ่งหวังที่จะให้ผู้ชมติดตามรายการไป
ต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

เวลาของการออกอากาศ หากเป็นรายการที่ออกอากาศในวันหยุด ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดมักจะเป็นช่วงบ่ายถึงเย็น 
(๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น.) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาส�าหรับการพักผ่อนของครอบครัว ในขณะที่รายการที่ออกอากาศในวัน
ธรรมดา ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดมักจะเป็นช่วงเย็นถึงค�่า (๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมส่วน
ใหญ่เดินทางกลับถึงบ้าน อยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนประจ�าวัน

ในขณะเดียวกันการหาช่องทางของการออกอากาศรายการมากกว่าเวลาปกติ เป็นสิ่งที่ทางผู้ผลิตจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องให้ความส�าคัญมากขึ้น เนื่องจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์จากจ�านวนสถานีที่เพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับมีรายการที่ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วยเช่นกัน การออกอากาศซ�้าสามารถกระท�าได้ด้วย
การน�าเนื้อหาที่เพิ่งออกอากาศมาเผยแพร่ซ�้าในอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการน�ารายการที่ออกอากาศมานานแล้วกลับ
มาฉายซ�้าอีกครั้ง อย่างไรก็ตามผู้ผลิตรายการพึงตระหนักถึงธรรมชาติของรายการแข่งขันที่เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน รู้
ผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการแล้ว ความสนุกสนานที่จะกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจติดตามจะลดน้อยลงทันที ลักษณะเนื้อหาที่
น�ามาฉายซ�้าจึงมักจะเป็นในส่วนของ ‘โชว์’ ของทางรายการมากกว่า

วันเวลาในการออกอากาศ
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ความต่อเนื่องของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์พิจารณาจากจ�านวนครั้งของการออก อากาศรายการตั้งแต่
การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน ต่อไปยังการท�าภารกิจ และสิ้นสุดที่การพิชิตรางวัลตามโครงสร้างของรายการแข่งขันชิง
รางวัล มีลักษณะเช่นเดียวกันกับรายการโทรทัศน์ประเภทอื่นๆ กล่าวคือ มีลักษณะที่จบในตอน และหลายตอนจบ 

รำยกำรที่ออกอำกำศจบในตอน      รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ที่ออกอากาศแบบจบในตอนมักมีรูปแบบการท�า
ภารกิจหรือเกมการแข่งขันที่เหมือนกันทุกตอน โดยมีโครงสร้างของรายการตั้งแต่ขั้นตอนการแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน 
การท�าภารกิจ การพิชิตรางวัล เหมือนกันในทุกตอน ทั้งนี้เนื้อหาของการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ
แนวคิดของรายการแต่วิธีการแข่งขันยังคงเป็นลักษณะเดียวกันทุกตอน รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ออกอากาศแบบ
จบในตอนมีข้อดีแก่ผู้ผลิตรายการในแง่การสร้างสรรค์วิธีการแข่งขันสามารถกระท�าขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว 
แล้วสามารถใช้วิธีการแข่งขันในทุกตอนของการออกอากาศได้ อย่างไรก็ตามด้วยวิธีการแข่งขันที่เหมือนกันทุกตอน
อาจสร้างความซ�้าซากจ�าเจให้เกิดขึ้นได้

รำยกำรที่ออกอำกำศต่อเนื่องหลำยตอนจบ     มีสองลักษณะ คือ แบบก�าหนดจ�านวนตอนของการออกอากาศและ
ไม่ก�าหนดจ�านวนตอนของการออกอากาศ

      รายการที่ก�าหนดจ�านวนตอนของการออกอากาศ มีการก�าหนดให้แต่ละตอนมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดภายใน
ตอน การแข่งขันในแต่ละตอนจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อหาผู้ผ่าน การท�าภารกิจและตอนสุดท้ายผู้ผ่าน
การท�าภารกิจจะต้องแข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะการแข่งขันของ รายการซึ่งจะเป็นผู้ได้รับรางวัลสูงสุด

      รายการที่ไม่ก�าหนดจ�านวนตอนของการออกอากาศ แต่มีความต่อเนื่องของการแข่งขัน อาจจะมีความยาวต่อ
เนื่องสองหรือสามตอนจบ จึงจะทราบว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน รายการอาจไม่ก�าหนดจ�านวน
ตอนที่แน่ชัดขึ้นอยู่กับความยาวในการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน เมื่อผู้เข้าแข่งขันเสร็จสิ้นภารกิจเกมการแข่งขันจบ
ลงก็จะมีการแนะน�าผู้เข้าแข่งขันรายต่อไปมาเริ่มต้นท�าภารกิจใหม่ หรือเมื่อการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละ
ตอนยังไม่เสร็จสิ้นแต่เวลาของรายการหมดลง ก็ต้องติดตามการท�าภารกิจนั้นๆ ในตอนต่อไป ขณะเดียวกันรายการ
แข่งขันชิงรางวัลอาจไม่มีการก�าหนดจ�านวนตอนของการออกอากาศไว้ และไม่มีความต่อเนื่องของผู้เข้าแข่งขัน ท�าให้
ไม่ทราบว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ขึ้นอยู่กับจ�านวนผู้เข้าแข่งขัน มักพบในรายการที่แข่งขันแสดงความ
สามารถในการแสดงออกด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการติดตามชมของผู้ชมรายการอย่างแน่นอน

รายการที่ออกอากาศต่อเนื่องหลายตอนจบ ผู้ผลิตมีความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดวิธีการเล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ
ตอนให้มีความน่าสนใจ โดยอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มค�าถาม หรือก�าหนดความยาวของแต่ละเบรกให้แตกต่างกัน 
โดยมีเหตุผลคือ เพื่อตอบสนองความสนใจติดตามรายการของผู้ชมเป็นส�าคัญ 

ความต่อเนือ่งของรายการ



รายการ The Amazing Race เป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลลักษณะเรียลลิตี้ สร้างสรรค์รายการโดย 
Elise Doganieri และ Bertram van Munster เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ทางสถานี
โทรทัศน์ CBS ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายการที่พาผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปทั่วโลกด้วยพาหนะต่างๆ 
พร้อมทั้งการท�าภารกิจ โดยมีข้อก�าหนดว่าทีมที่เข้าถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ รายการออกอากาศยาวนาน
มากกว่า ๓๑ ฤดูกาลต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน

ผู้เข้าแข่งขันในรายการมีลักษณะเป็นทีมอย่างน้อย ๑๑ ทีม แต่ละทีมมีผู้เข้าแข่งขันสองคน เป็นคู่ในสถานะ
ต่างๆ มีบางฤดูกาลที่ก�าหนดเป็นครอบครัว แต่ละทีมจะต้องเดินทางไปยังจุดหมายที่ก�าหนดในแต่ละช่วง
ภายใต้งบประมาณและเวลาที่ก�าหนดไว้ ทีมที่มาถึงสุดท้ายในแต่ละช่วงอาจจะได้อยู่ต่อในการแข่งขันหรือจะ
ต้องออกจากการแข่งขัน ระหว่างการเดินทางจะมีภารกิจที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศเพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันได้ปฏิบัติ ทีมใดท�าไม่ส�าเร็จจะถูกลงโทษด้วยการเพ่ิมเวลา ทีมที่มาถึงเป็นล�าดับ
แรกในช่วงสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันได้รับเงินรางวัลมูลค่าหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ

ระหว่างการเดินทางผู้เข้าแข่งขันจะต้องคอยสังเกตป้ายสีแดงเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์ของทางรายการ
เพราะจะมีค�าสั่งต่างๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติ เช่น ข้อมูลเส้นทาง (Route Information) เป็น
สัญลักษณ์ตัวบอกเส้นทางไปยังจุดหมายถัดไป ทางแยก (Detour) เป็นสัญลักษณ์ตัวเลือกระหว่าง
ภารกิจที่แตกต่างกันสองประการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องท�าให้ส�าเร็จ มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ อุปสรรค (Road-
block) เป็นสัญลักษณที่ก�าหนดให้สมาชิกในทีมเพียงคนเดียวเป็นผู้ปฏิบัติ ทางด่วน (Fast Forward) 
เป็นสัญลักษณ์ที่ก�าหนดให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษแล้วสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ทันที เป็นต้น

ในการถ่ายท�ารายการมีข้อก�าหนดส�าหรับผู้เข้าแข่งขันมากมาย เช่น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ด้วยกันในระยะ
ห่างไม่เกิน ๒๐ ฟุต ไม่อนุญาตให้ติดต่อคนที่รู้จักในระหว่างการแข่งขันแต่สามารถขอความช่วยเหลือจาก
ผู้คนที่พบระหว่างทางได้ ห้ามขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด การใช้พาหนะเดินทางในรูปแบบใดก็ตาม
จะต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานสองคนร่วมติดตามไปด้วย เป็นต้น

รายการ The Amazing Race ได้รับความนิยมอย่างมากมาย มีการซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบรายการไปผลิตใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น The Amazing Race Asia, The Amazing Race Australia, The 
Amazing Race China (极速前进), HaMerotz LaMillion (המירוץ למיליון) เป็นต้น

The Amazing Race“

“



๐๓

ใครเป็นใครใน ...
รายการแข่งขันชิงรางวัล

	 ตัวละครหรือกลุ่มบุคคลทีท่�าให้รายการแข่งขันชิงรางวัลเกิดขึน้ได้อย่างอย่างสมบูรณ์	คือ	
‘ผู้เข้าแข่งขัน’	ซึง่มุ่งหวังท�าทุกวิถีทางเพ่ือชัยชนะ	โดยม ี‘พิธีกร’	ผู้ท�าหน้าทีด่�าเนินเกมการแข่งขันให้
เป็นไปอย่างต่อเนือ่งสนุกสนาน	คอยควบคุมกฎกติกามารยาทในการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน	ทัง้นี้
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ ‘ผู้ชม’	ทัง้ทีอ่ยู่ในห้องส่งและผู้ชมทางบ้าน	บางครัง้อาจจะมี	‘กรรมการ’ 
เป็นผู้ตัดสินชีข้าดและให้ค�าแนะน�าในการแข่งขัน	โดยทีก่ารแข่งขันทีเ่กิดขึน้ทัง้หมดล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้
การสนับสนุนของ ‘ผู้สนับสนุนรายการ’ 



46

ผู้เข้าแข่งขัน

บุคคลที่ส�าคัญที่สุดในรายการแข่งขันชิงรางวัลคือ ผู้เข้าแข่งขัน เพราะหากปราศจากผู้เข้าแข่งขันแล้ว การแข่งขัน
ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ผู้เข้าแข่งขันเปรียบเสมือนพระเอกหรือนางเอกของละครโทรทัศน์ที่ผู้ชมจะเฝ้าติดตามตั้งแต่ต้น
จนจบ ในแทบทุกอิริยาบถของการแสดง คอยเอาใจช่วยให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ที่
อยู่บนเส้นเรื่อง เอาชนะวิกฤตที่เป็นจุดสุดยอดของเรื่องราว และคลี่คลายไปสู่บทสรุปในตอนท้าย

ในฐานะที่เป็นพระเอกหรือนางเอกของรายการแข่งขันชิงรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่สวมบทบาทได้เหมาะสมจะได้รับการ
ยอมรับจากผู้ชมรายการ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่พร้อมเอาใจช่วยและให้ก�าลังใจทุกขณะ หลายครั้งที่ผู้ชมรายการ
จินตนาการว่าว่าตนเองก�าลังเป็นพระเอกหรือนางเอกของการแข่งขันนั้น ร่วมตอบค�าถามของรายการอย่างใจจดจ่อ 
จนพาลเสียอารมณ์เมื่อผู้เข้าแข่งขันในรายการไม่สามารถท�าภารกิจให้ลุล่วงได้ หรือในบางคร้ังที่ผู้ชมไม่เกิด
จินตนาการร่วมไปกับการแข่งขันแต่ก็คอยเอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขันของรายการท�าภารกิจให้ได้ส�าเร็จ

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถเป็นผู้เข้าแข่งขัน แต่จะต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตรงตามความ
มุ่งหมายของรายการ และในขณะเดียวกันสามารถก่อให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้ชมรายการได้

คุณลักษณะของผู้เข้าแข่งขัน

หากจะกล่าวว่าทุกคนสามารถแข่งขันได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์
ได้ คงจะไม่เกินไปจากความเป็นจริงสักเท่าไรนัก เพราะผู้เข้าแข่งขันคือ พระเอกหรือนางเอกของการแข่งขัน

คุณลักษณะที่ส�าคัญของการเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ ควำมมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ อันถือเป็นแรงขับใน
การท�าภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วง ความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะนี้เป็นพลังในการต่อสู้ที่จะท�าให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการยอมรับ
จากผู้ชม และเอาใจช่วยให้สามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จ ยิ่งผู้เข้าแข่งขันแสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทมากเท่าใด ย่อมส่ง
ผลต่อพลังของรายการมากขึ้นเท่านั้น

การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะในการแข่งขันที่เป็นการใช้พลก�าลังหรือทักษะ ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ผ่านภารกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ในการแข่งขันที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นจะปรากฏใน
ลักษณะของการ ‘คิดดัง’ โดยพิธีกรจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าแข่งขันต้องต้องอธิบายถึงที่มาที่ไปของค�าตอบเหล่า
นั้น หลายครั้งที่ความมุ่งมั่นมาพร้อมกับเรื่องราวในชีวิต ยิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอาการเอาใจช่วยอย่างเต็มก�าลัง 
แน่นอนที่เรื่องราวในชีวิตสามารถสร้างความน่าสนใจใคร่ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง จึงยิ่งส่งผลให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีเรื่อง
ราวมากมายเป็นที่สนใจใคร่ติดตามของผู้ชม โดยเฉพาะถ้าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์

ไม่น่าเชื่อว่าผู้เข้าแข่งขันที่มเีรื่องรำวในชีวิตจะได้รับความสนใจมากกว่าคนที่มีความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ รายการ
แข่งขันชิงรางวัลหลายรายการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันโดยพิจารณาจากเรื่องราวในชีวิตเป็นส�าคัญ การแข่งขันที่ต้องใช้
ทักษะพละก�าลังหรือความสามารถ เรื่องราวในชีวิตจะได้รับการตอกย�้าเพื่อให้เห็นถึงพลังในการต่อสู้เพื่อพิชิตภารกิจ 
โดยจะเป็นการแข่งขันเพื่อพิชิตเงินรางวัลก้อนส�าคัญในชีวิต การแข่งขันที่ต้องใช้บุคลิกรูปร่างหน้าตาในการแข่งขัน
จับคู่ ก็มีความจ�าเป็นต้องอาศัยเรื่องราวในชีวิตของผู้เข้าแข่งขันมาขยายความเพื่อท�าให้เกิดความน่าสนใจเช่น
เดียวกัน

ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นดาราผู้มีชื่อเสียง การมีเรื่องราวในชีวิตอย่างเช่นผลงานที่ก�าลังด�าเนินอยู่ก็เป็นเหตุส�าคัญประการ
หนึ่งในการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมท�าภารกิจในรายการแข่งขันชิงรางวัล เพราะดาราที่ก�าลังเป็นข่าวย่อมได้รับความ
สนใจจากผู้ชมเป็นธรรมดา และในทางกลับกันดาราก็ใช้รายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นช่องทางในการเผยแพร่เรื่องราว
ในชีวิตของตนเช่นกัน
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ควบคู่ไปกับเรื่องราวในชีวิต คุณลักษณะส�าคัญที่ขาดเสียไม่ได้ส�าหรับผู้เข้าแข่งขันคือ บุคลิกรูปร่ำงหน้ำตำ

แม้ว่ารายการแข่งขันชิงรางวัลจะมีขนบแนวปฏิบัติที่แตกต่างไปจากละครโทรทัศน์อย่างสิ้นเชิง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ใครก็ตามที่ปรากฏโฉมทางโทรทัศน์จะต้องมีบุคลิกรูปร่างหน้าตาที่ ‘ชวนให้มอง’ ล�าพังเพียงแค่ความมุ่งมั่นที่จะชนะ
หรือเรื่องราวในชีวิตอาจจะไม่เพียงพอส�าหรับรายการแข่งขันชิงรางวัล ยิ่งในรายการแข่งขันท่ีต้องอาศัยรูปร่าง
หน้าตาเป็นปัจจัยพื้นฐานของการแข่งขันด้วยแล้ว ถึงขนาดที่ว่าอย่างไรเสียคนที่รูปร่างหน้าตาดี ย่อมได้เปรียบกว่า
คนทั่วไปธรรมดา ด้วยเหตุที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชมเฝ้าติดตามได้อย่างต่อเนื่อง

บุคลิกรูปร่างหน้าตาครอบคลุมถึง ‘เสน่ห์’ ส�าหรับการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ที่ไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่ความสวยงามหล่อ
เหลา แต่ยังเหมารวมถึงบุคลิกลักษณะนิสัยใจคออีกด้วย ความเป็นคนคุยสนุก ตื่นตัว มีอารมณ์ขัน ร่าเริง มั่นใจ
ตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบ ฉะฉาน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นอุปนิสัยที่ผู้ผลิตรายการปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เข้าแข่งขันในขณะที่ก�าลังด�าเนินการแข่งขัน

คุณลักษณะในข้อนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะกับบุคคลธรรมดาหรือประชาชนทั่วไป แต่ยังใช้ในการพิจารณาดาราหรือบุคคลที่
มีชื่อเสียงด้วย นั่นหมายความว่า ไม่ใช่ดาราผู้มีชื่อเสียงทุกคนจะมีความสามารถเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการแข่งขัน
ชิงรางวัลได้ ดาราบางคนมีความสามารถสูงในการถ่ายทอดอารมณ์จากบทละครที่ปรากฏ แต่ไม่สามารถใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบในการสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในการแข่งขันได้ ผู้ผลิตรายการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึง
คุณลักษณะในเรื่องนี้ส�าหรับบุคคลที่จะมาเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ

ใครคือผู้เข้าแข่งขัน

บุคคลสองกลุ่มที่เป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัลคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มดาราผู้มีชื่อเสียง

Glick & Levy (2006) เสนอว่ารายการโชว์ประเภทนี้มักจะให้ความส�าคัญกับประชาชนคนท่ัวไปมากกว่าคนที่มี
บุคลิกลักษณะพิเศษซึ่งรวมถึงนักแสดงทั้งหลาย โดยที่ผู้เข้าร่วมในรายการควรจะมีพฤติกรรมแบบมือสมัครเล่นหรือ
เป็นตัวแทนคนทั่วไป ทว่าในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ส่วนรางวัลส�าหรับการปรากฏตัวเป็นค่าใช้จ่ายที่ควร
เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปและได้รับการตัดสินอย่างมีมาตรฐานในระดับที่เหนือกว่ามืออาชีพทั่วไป ด้วยลักษณะพิเศษ
เช่นนี้เป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับรายการประเภทนี้ ด้วยเหตุที่ประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของรายการแข่งขันชิงรางวัล จึงไม่แปลกที่รายการแข่งขันชิงรางวัลจะให้พื้นที่ในการแข่งขันแก่ผู้เข้าแข่งขันที่
เป็นประชาชนทั่วไปมากกว่าดาราผู้มีชื่อเสียง

กลุ่มประชำชนทั่วไป      กลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้เข้าแข่งขันมีหลากหลายลักษณะ เช่น คนยากจนที่ต้องการ
ปลดเปลื้องภาระหนี้สินในชีวิต คนทั่วไปที่อยากได้เงินรางวัลหรือของรางวัลเพื่อขยับเขยื้อนฐานะ ชายหนุ่มหญิงสาว
หน้าตาดีที่หวังจะมีคู่ชีวิต เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนในการแสดงความสามารถ ตลอดจนใครก็ตามที่อยาก
ร่วมสนุกกับภารกิจของรายการ ความหลากหลายลักษณะของกลุ่มประชาชนทั่วไปนี้จ�าเป็นต้องมกีำรคัดเลือก เพื่อ
หาผู้ที่เหมาะสมส�าหรับการแข่งขันในแต่ละรายการ ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแตกต่างกันออกไป 

การแข่งขันที่ใช้สติปัญญาความรู้เป็นเงื่อนไขในการแข่งขัน จ�าต้องมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเนื้อหา
ที่จะท�าการแข่งขัน การแข่งขันที่ต้องใช้ทักษะความสามารถจ�าต้องมีการแสดงความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด
แจ้งในเบื้องต้นปรากฏเป็นรอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคู่อาจจะต้องคัดเลือก
ผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักเรียนนักศึกษาตัวแทน
สถาบัน การคัดเลือกมักจะด�าเนินการโดยทางสถาบันในการเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดมาเป็นผู้เข้าแข่งขัน
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เหตุผลอันจ�าเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่เป็นประชาชนทั่วไปนั้น ผู้ผลิตรายการพิจารณาจากความ
สามารถในการออกสื่อ อันหมายรวมถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมส�าหรับการปรากฏตัวส�าหรับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม
รายการ เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าเมื่อรายการออกอากาศน�าเสนอเรื่องราวบุคคลนั้นแล้ว จะไม่ส่งผลในทางลบแก่
ผู้เข้าแข่งขันไม่ว่าจะในด้านใดด้านหนึ่ง

การที่รายการแข่งขันชิงรางวัลเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นผู้เข้าแข่งขันก่อให้เกิดผลทางความรู้สึกแก่ผู้ชม 
สามารถสร้างควำมใกล้ชิดให้เกิดขึ้น จากการที่ผู้ชมรายการเห็นการปรากฏตัวของประชาชนทั่วไปในรายการ
โทรทัศน์จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากหรือเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล เพียงแค่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเอาชนะก็
สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ อีกทั้งยังสร้างควำมเป็นไปได้ที่จะเข้ำร่วม เพราะเมื่อใครก็ตามสามารถ
เข้ามาเป็นผู้เข้าแข่งขันได้ ก่อให้เกิดความไว้วางใจจากผู้ชมรายการว่า รายการนั้นๆ ไม่ได้สงวนไว้ส�าหรับคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือเข้าท�านองที่ว่ามีแต่คนที่คุ้นเคย

อย่างไรก็ดี เมื่อรายการแข่งขันชิงรางวัลเริ่มผลิตขึ้นเป็นครั้งแรก จ�าเป็นต้องอาศัยบริษัทตัวแทนจัดหาผู้คนหรือ
โมเดลลิ่งเป็นผู้จัดหาประชาชนมาร่วมรายการ หรืออาจะเป็นคนใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ผลิตรายการ รวมไปถึงการใช้
ดาราผู้มีชื่อเสียงมาเป็นผู้เข้าแข่งขันในช่วงแรก จนเมื่อรายการเป็นที่รู้จักยอมรับแล้ว จึงมีประชาชนทั่วไปสมัครมา
เข้าร่วมในรายการ 

ดำรำนักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียง      ผู้เข้าแข่งขันอีกกลุ่มที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือ ดารานักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคคลในวงการบันเทิง ด้วยความที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการออกสื่อเป็นต้นทุน หรืออีกนัย
หนึ่งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมส�าหรับการปรากฏตัวเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมรายการ

ดารานักแสดงสามารถสวมบทบาทตามที่บทก�าหนดได้ แต่ไม่ใช่ดาราทุกคนจะเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันชิง
รางวัลได้ เพราะคุณสมบัติที่ส�าคัญของการเป็นผู้ที่สร้างความสนุกสนานในรายการแข่งขันชิงรางวัลคือ ปฏิภาณ
ไหวพริบที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีบทก�าหนดไว้ล่วงหน้า นักแสดงที่มีปฏิภาณไหวพริบในการปรากฏตัวตามที่
สาธารณะจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเสมอ

ในขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของดาราผู้มีชื่อเสียงที่จะเข้ามาแข่งขันในรายการด้วย ทั้งในด้าน
ควำมมีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้น ที่จะสามารถเป็น ‘แม่เหล็ก’ สร้างกระแสให้ติดตามรายการได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจน ‘ค่ำตัว’ ของดาราผู้มีชื่อเสียงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาเช่นกัน เพราะรางวัลในรายการ
เป็นเพียงค่าตอบแทนที่นอกเหนือไปจากค่าตัวของดาราผู้มีชื่อเสียงแต่ละคน เงื่อนไขของค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้น
จากค่าตัวแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ บางรายการมีข้อตกลงว่า ถ้าหากรางวัลที่ได้มากกว่าค่าตัวก็รับรางวัลไป 
บ้างตกลงว่ารางวัลที่ได้จากการแข่งขันเป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากค่าตัว หรืออาจมีการตกลงไว้ว่า ยิ่งเข้ารอบลึก
เท่าใดก็มีค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น

ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเหล่าบรรดานักแสดงดาราผู้มีชื่อเสียงที่มาร่วมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ ช่วย
ตอกย�้าคุณลักษณะที่ส�าคัญของรายการแข่งขันชิงรางวัลคือ ควำมเป็นโชว์

ความเป็นโชว์ในรายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท�าให้แตกต่างจากรายการ
ประเภทเนื้อหา (genre) อื่นๆ บุคคลที่จะสามารถโชว์ได้หรือสร้างความเป็นโชว์ได้ก็หนีไม่พ้นความสามารถของเหล่า
บรรดานักแสดงผู้มีชื่อเสียงที่เป็นผู้เข้าแข่งขันของรายการ บางรายการอาจเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เข้าแข่งขันกลุ่มนี้สร้าง
เสียงหัวเราะสนุกสนานมากกว่าที่จะเน้นไปที่การท�าภารกิจของรายการ ในขณะเดียวกันกลุ่มดาราผู้มีชื่อเสียงต่างก็รู้
ดีว่าตนมีหน้าที่ในการสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นกับรายการมากกว่าที่จะมาแข่งขันเพื่อชิงรางวัล เพื่อเป็นการ
ผสมผสานคุณลักษณะทั้งในด้านการสร้างความใกล้ชิด ความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมในรายการ ความเป็นโชว์ จึงมีการ
ใช้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นประชาชนทั่วไปและดาราผู้มีชื่อเสียงร่วมทีมกัน
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ด้วยเหตุนี้เองรายการแข่งขันชิงรางวัลจึงไม่ได้จ�ากัดเพียงการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมให้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปกับ
การแข่งขันในรายการ แต่ยังสร้างความเพลิดเพลินจ�าเริญใจไปกับความสนุกสนานที่ได้รับจากความเป็นโชว์อีกด้วย 
จึงไม่แปลกที่จะเรียกรายการในกลุ่มประเภทนี้ว่า ‘เกมโชว์’ หรือ ‘ควิซโชว์’

พิธีกร

รายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นรายการที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ชมค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายการ
ประเภทเนื้อหาอื่น ขนบหรือแนวปฏิบัติของรายการแข่งขันชิงรางวัลจึงหลีกหนีไม่พ้นบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเกม
การแข่งขัน 

Butler (1994) เสนอองค์ประกอบของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครหรือบุคคลใน
รายการโดยมีคุณลักษณะส�าคัญประการหนึ่งคือ การกึ่งพูดกับผู้ชมโดยตรง (semidirect address) กล่าวคือ พิธีกร
แข่งขันชิงรางวัลมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประกาศในรายการข่าวคือ เปิดรายการ น�าเข้าโฆษณา น�าเข้าสู่รายการและ
ปิดรายการ ด้วยการพูดและมองตรงมายังผู้ชมโทรทัศน์ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่พิธีกรรายการแข่งขันชิงรางวัล
กระท�าก็มีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่ตัวละครในเรื่องเล่ากระท�า ในรายการแข่งขันชิงรางวัลพิธีกรและผู้เข้าแข่งขันพูดคุย
กันโดยไม่สังเกตว่ามีผู้ชมรายการอยู่ หากแต่ความสัมพันธ์ของผู้เข้าแข่งขันกับผู้ชม และตัวละครในเรื่องเล่ากับผู้ชม
กลับไม่เหมือนกัน ผู้เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นที่ปรากฏจากการรับรู้ของผู้ชม มีลักษณะเป็นผู้เล่นทาง
สังคม (social actor) เพราะลักษณะการพูดกับผู้ชมของพิธีกรในรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถก�าหนดการรับรู้
ของผู้ชมด้วยเช่นกัน ในบางครั้งผู้ชมรายการได้รับเชิญให้ร่วมรายการในฐานะผู้เข้าแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับ
เชิญให้แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันด้วยเช่นกัน แต่ส�าหรับในเรื่องเล่า ตัวละครไม่ได้มีลักษณะเช่นนั้น

ในขณะที่ O’Donnell (2013) กล่าวย�้าถึงลักษณะที่ส�าคัญของกลุ่มบุคคลในประเภทเนื้อหารายการแข่งขันชิงรางวัล
ว่าประกอบด้วย พิธีกรและผู้ช่วยพิธีกรที่เป็นหญิง มีผู้เข้าแข่งขันหลายคน ผู้เข้าแข่งขันต่อสู้เพื่อชิงรางวัลภายใน
รายการหรือยาวนานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และผู้ชมรายการสามารถคิดหรือเดาค�าตอบไปพร้อมกับผู้เข้าแข่งขัน
รายการ

พิธีกร คือ บุคคลที่ท�าหน้าที่หลักในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการแข่งขันชิงรางวัล โดยเริ่มตั้งแต่การ
แนะน�ารายการรวมถึงบุคคลต่างๆ ในรายการ การแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการ การด�าเนินเกมการแข่งขัน การ
บรรยายเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการ การถามค�าถาม การโน้มน้าวใจให้ผู้ชมติดตามรายการ การสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ในรายการ และการขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนรายการ 
รายการแข่งขันชิงรางวัลไม่มีข้อก�าหนดตายตัวว่าจะต้องมีพิธีกรหลักจ�านวนเท่าใด แต่โดยมากมักจะมีเพียงหนึ่งหรือ
สองคน รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีแบ่งแยกเป็นช่วงต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�าภารกิจใน
รายการสามารถมีพิธีกรประจ�าช่วง

ในรายการแข่งขันชิงรางวัลมักก�าหนดบทบาทหลักให้กับพิธีกรชาย รายการที่มีพิธีกรมากกว่าหนึ่งคนมักผสมผสาน
พิธีกรหญิงร่วมกับพิธีกรชายท�าหน้าที่ในรายการ โดยบทบาทหลักในการด�าเนินรายการยังคงเป็นหน้าที่ของพิธีกร
ชาย ในขณะที่พิธีกรหญิงมักท�าหน้าที่เป็นผู้ร่วมด�าเนินรายการที่สร้างความหลากหลายและไม่ค่อยมีบทบาทใน
รายการเท่าใดนัก บุคคลที่ท�าหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการแข่งขันชิงรางวัลมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ แต่ส่วนใหญ่
แล้วมักเป็นบุคคลากรที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน อันได้แก่ นักแสดง พิธีกร นักร้อง นักแสดงตลก นักจัดรายการ
วิทยุ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะประกอบอาชีพที่หลากหลายเกี่ยวเนื่องกัน บางคนเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกร บางคนเป็น
ทั้งนักร้องและนักแสดง บางคนเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักร้องแต่ภายหลังผันตัวเองมาเป็นนักแสดงหรือพิธีกร
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การสรรหาบุคคลมาท�าหน้าที่พิธีกร มีข้อพึงพิจารณาหลายประการ อาทิ

๑) ควำมมีชื่อเสียง บุคคลที่มาท�าหน้าที่พิธีกรที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ย่อมส่งผลต่อความน่าติดตามของ
รายการได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้อาจจะต้องแลกมากับค่าตอบแทนของพิธีกรที่มีมูลค่าสูง 

๒) ปฏิภำณไหวพริบ บุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะสามารถท�าหน้าที่ด�าเนินรายการให้เป็น
ไปในทิศทางที่ทางผู้ผลิตรายการต้องการ เพราะรายละเอียดของการแข่งขันที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ 
ปฏิภาณไหวพริบของพิธีกรจะท�าให้สถานการณ์ต่างๆ ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมรายการ

๓) ควำมสำมำรถ พิธีกรไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่มีความสามารถในการพูดเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องใช้การพูดนั้น
ด�าเนินเหตุการณ์ การท�าภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วงได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งรายการ ยิ่งเมื่อเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชนพิธีกรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็ก สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เพื่อที่จะ
สามารถกระตุ้นให้เด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้เข้าแข่งขันท�าภารกิจได้อย่างสนุกสนาน 

๔) บุคลิกภำพ พิธีกรรายการแข่งขันชิงรางวัลไม่จ�าเป็นต้องสวยดูดีเสมอไป หากต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกสอดคล้องกับ
ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของทางรายการ ยิ่งถ้าเป็นรายการแข่งขันนอกสถานที่พิธีกรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความอดทนตรากตร�ากับงานนอกสถานที่ที่ยากต่อการควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้น

หน้าทีข่องพิธีกร

หน้าที่ในการเป็นพิธีกรรายการแข่งขันชิงรางวัลปรากฏในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ การแนะน�ารายการ การให้
ข้อมูล การบรรยาย การถาม การสนทนา การโน้มน้าวใจ การสร้างความรู้สึก และการขอบคุณ สามารถจ�าแนกได้
โดยละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงหน้าที่พิธีกร

หน้าที่ของพิธีกร รายละเอียด

การแนะน�ารายการ

การให้ข้อมูล

การบรรยาย

การถาม

การสนทนา

การเปิดรายการ การแนะน�ารายการ การแนะน�าพิธีกร การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน
การแนะน�ากรรมการ การแนะน�าผู้ร่วมรายการ การแนะน�าผู้ชมรายการ การปิดรายการ

การแจ้งชื่อ การแจ้งล�าดับผู้เข้าแข่งขัน การแจ้งกติกา การแจ้งรางวัล
การให้สัญญาณ การแจ้งเวลา การเฉลย การแจ้งผลการแข่งขัน การแจ้งรางวัลที่ได้ 
การตอกย�า้ชื่อรายการ การแจ้งช่องทางการรับชมรายการ

การบรรยายเหตุการณ์-สถานที่ การทบทวนเหตุการณ์ การให้ความรู้ การให้ความ
รู้-ข้อคิด

การถามค�าถาม การถามข้อมูล การถามความรู้สึก การถามเหตุผลหรือความเห็น
การเสนอทางเลือก

การด�าเนินเกม
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พิธีกรมีหน้าที่ในการแนะน�าองค์ประกอบส�าคัญต่างๆ ของรายการ โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดรายการ การแนะน�ารายการ 
การแนะน�าตัวเองในฐานะพิธีกร การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน การแนะน�ากรรมการ การแนะน�าผู้ร่วมรายการ การ
แนะน�าผู้ชมรายการ และการปิดรายการ
 
 การเปิดรายการ      การเปิดรายการแข่งขันชิงรางวัลเริ่มต้นด้วยการที่พิธีกรกล่าวค�าว่า “สวัสดี” ตาม
ด้วยการต้อนรับเข้าสู่รายการ ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการเอ่ยชื่อรายการ ในกรณีที่มีพิธีกรมากกว่าหนึ่งคนเมื่อถึง
จังหวะที่ต้องเอ่ยชื่อรายการในตอนเปิดรายการนั้น พิธีกรทุกคนมักจะเอ่ยชื่อรายการพร้อมกัน หรืออาจจะเป็นการ
แนะน�าตัวเองของพิธีกรก่อนที่จะเอ่ยชื่อรายการ แล้วจึงค่อยแนะน�ารายการ โดยที่พิธีกรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูด
คุยสร้างความสนุกสนานเป็นกันเองให้เกิดขึ้นกับรายการ

ในกรณีที่การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็นรอบต่างๆ จะมีการแจ้งชื่อรอบในช่วงการเปิดรายการ หรือมีการก�าหนดโจทย์ที่
ใช้ในการแข่งขันก็จะมีการแจ้งโจทย์ให้ทราบ ในช่วงการเปิดรายการอาจมีการพูดตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการในฐานะ
ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการด้วย

 การแนะน�ารายการ      การแนะน�ารายการเป็นขั้นตอนส�าคัญขั้นตอนหนึ่งของพิธีกรในการที่จะชี้แจง 
อธิบาย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการแข่งขันในรายการให้กับผู้ชมรายการและผู้เข้าแข่งขันได้ทราบและเข้าใจ รายการ
แข่งขันชิงรางวัลที่เพิ่งออกอากาศมาไม่นานหรือยังไม่เป็นที่รู้จักจ�าเป็นอย่างยิ่งที่พิธีกรจะต้องแนะน�ารายการทุกครั้ง 
และมักจะแนะน�ารายการทันทีหลังจากเปิดรายการ 

การแนะน�ารายการสามารถกระท�าได้โดยการน�าแนวคิดหลักของรายการมาแนะน�ารายการ การอ้างถึงที่มาและ
ความส�าคัญของรายการ การใช้คุณค่าของของรางวัลหรือจ�านวนเงินรางวัลมาเป็นเนื้อหาของการแนะน�ารายการ 
การก�าหนดสถานที่เป็นแนวคิดของรายการ การใช้ความเป็นที่สุดในด้านต่างๆ เป็นต้น 

 การแนะน�าพิธีกร      การแนะน�าพิธีกรเป็นขั้นตอนส�าคัญของการด�าเนินการแข่งขันในรายการแข่งขัน
ชิงรางวัล เพราะพิธีกรเป็นบุคคลที่ท�าให้การแข่งขันด�าเนินไปอย่างราบรื่น มีความสนุกสนาน เป็นที่น่าติดตามของ
ผู้ชม ทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมในห้องส่ง การแนะน�าพิธีกรด้วย
ตัวพิธีกรเองมักเกิดขึ้นทันทีหลังจากเปิดรายการ นอกจากการแนะน�าตัวเองแล้วพิธีกรก็สามารถแนะน�าผู้ช่วยพิธีกร
อีกด้วย

 การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน      การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของพิธีกร ในการ
แนะน�าผู้เข้าแข่งขันให้เป็นที่รู้จักของผู้ชมในห้องส่งและผู้ชมทางบ้าน มักกระท�าในช่วงเปิดรายการหรือตอนต้นของ
รายการ 

หน้าที่ของพิธีกร รายละเอียด

การโน้มน้าวใจ

การสร้างความรู้สึก

การขอบคุณ

การชวนติดตามรายการ การชวนชมช่วงต่อไป การชวนติดตามตอนต่อไป การชวน
ร่วมรายการ การชวนมีส่วนร่วมกับรายการ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

การสร้างความสนุกสนาน การให้ก�าลังใจ การสร้างแรงกดดัน การชื่นชมยินดี

การตอกย�า้ผู้สนับสนุนรายการ การขอบคุณบุคคลในรายการ

การแนะน�ารายการ
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การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันเริ่มจากการขานชื่อผู้เข้าแข่งขัน และกล่าวถึงคุณสมบัติที่ส�าคัญบางประการของผู้เข้าแข่งขัน 
ในการแนะน�าผู้เข้าแข่งขันนั้นพิธีกรมักใช้การถามชื่อกับผู้เข้าแข่งขัน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่
เป็นที่รู้จัก

เมื่อพิธีกรแนะน�าชื่อผู้เข้าแข่งขันแล้วจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันแนะน�าตนเอง และในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป พิธีกรจะใช้การแนะน�าเป็นชื่อกลุ่มแทน เป็นต้น ในการแนะน�าผู้เข้าแข่งขันพิธีกรอาจใช้วิธีการแซว
ผู้เข้าแข่งขันเพื่อสร้างความสนุกสนานเป็นกันเอง

 การแนะน�ากรรมการ      กรรมการเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญต่อการแข่งขัน เพราะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
ว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จหรือไม่ ส่งผลต่อการแพ้หรือชนะในการแข่งขันนั้น รายการแข่งขัน
ชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่เน้นบทบาทของกรรมการในการตัดสินชี้ขาด พิธีกรควรจะแนะน�ากรรมการทันทีที่เปิด
รายการและแนะน�ารายการแล้ว ภายหลังเมื่อพิธีกรแนะน�ากรรมการแล้วจะได้แนะน�าผู้เข้าแข่งขันต่อไป

 การแนะน�าผู้ร่วมรายการ      การแนะน�าผู้ร่วมรายการเกิดขึ้นในรายการแข่งขันชิงรางวัลภายหลังจาก
ที่เปิดรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ให้ความส�าคัญกับผู้ร่วมรายการในฐานะที่มีบทบาทการด�าเนินเกม โดย
ส่วนใหญ่แล้วพิธีกรมักจะแนะน�าผู้ร่วมรายการภายหลังจากที่ได้แนะน�าผู้เข้าแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 การแนะน�าผู้ชมรายการ      รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้ชมในห้องส่งเป็น
อย่างมาก พิธีกรสามารถกล่าวแนะน�าผู้ชมรายการได้ว่าคือกลุ่มไหนมาจากที่ใด ซึ่งเป็นทั้งการให้เกียรติแก่ผู้ชมใน
ห้องส่งและสร้างบรรยากาศกระตุ้นความใคร่ติดตามของผู้ชมในห้องส่งอีกด้วย

 การปิดรายการ      ภายหลังเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย พิธีกรกล่าวลาผู้ชมและลงท้ายด้วย
การ “สวัสดี” อาจจะมีการตอกย�้าชื่อรายการในช่วงปิดรายการอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างการจดจ�าก่อนที่จะกล่าวสวัสดี 
และก่อนหน้าที่พิธีกรจะกล่าวสวัสดีปิดรายการ ก็สามารถที่จะกล่าวชวนผู้ชมติดตามตอนต่อไปในวันและเวลา
เดียวกันนี้ หรือกล่าวให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันเพื่อที่จะสร้างพลังให้ยังคงต่อสู้กับภารกิจเหล่านั้น รวมถึงเป็นการให้
ก�าลังใจแก่ผู้ชมในการที่จะท�าตามภารกิจด้วยเช่นกัน

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในรายการ ได้แก่ การแจ้งชื่อ (ชื่อรายการ, ชื่อช่วง, ชื่อตอน, ชื่อเกม, โจทย์
การแข่งขันในลักษณะต่างๆ) การแจ้งล�าดับผู้เข้าแข่งขัน การแจ้งกติกา การแจ้งรางวัล การให้สัญญาณ การแจ้งเวลา 
การเฉลย การแจ้งผลการแข่งขัน การแจ้งรางวัลที่ได้ การตอกย�้าชื่อรายการ และการแจ้งช่องทางการรับชมรายการ

 การแจ้งชื่อ      รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการแบ่งออกเป็นหลายเกมการแข่งขันหรือหลายช่วงการ
แข่งขัน พิธีกรมีหน้าที่ในการบอกว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงใดของการแข่งขัน ซึ่งถ้ามีการก�าหนดช่ือช่วง หรือชื่อเกม พิธีกร
ก็จะกล่าวแนะน�าช่วงหรือเกมนั้นๆ

 การแจ้งล�าดับผู้เข้าแข่งขัน      การแจ้งล�าดับผู้เข้าแข่งขันหรือต�าแหน่งผู้เข้าแข่งขัน เป็นข้อมูลอีก
ประเภทหนึ่งที่พิธีกรแข่งขันชิงรางวัลแจ้งแก่ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการ ในการแจ้งล�าดับหรือต�าแหน่งแก่ผู้เข้า
แข่งขัน พิธีกรจะบอกว่าผู้เข้าแข่งขันอยู่ ณ ที่ใด ซึ่งอาจจะมีการตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการร่วมอยู่ด้วย รวมถึงการ
บอกให้ผู้เข้าแข่งขันประจ�าที่ หรือเข้าสู่การแข่งขนั

ส่วนการแจ้งล�าดับการแข่งขันให้ผู้ชมทราบจะเป็นการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่าหนึ่งคนหรือหนึ่งทีม พิธีกร
จะแจ้งล�าดับผู้เข้าแข่งขัน เพื่อก�าหนดว่าใครเป็นผู้เล่นก่อนหรือหลัง หรือใครแข่งกับใคร การแจ้งล�าดับผู้เข้าแข่งขันนี้ 
นอกจากพิธีกรจะเป็นผู้ก�าหนดด้วยตนเองแล้ว อาจจะใช้วิธีการจับฉลาก หรือดูว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดที่ได้
เปรียบกว่าก็จะให้เล่นเกมก่อน หรือถามความสมัครใจผู้เข้าแข่งขันว่าฝ่ายใดพร้อมที่จะด�าเนินการแข่งขันก่อนหลัง 
หรือใครแข่งกับใคร ซึ่งต้องค�านึงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยเช่นกัน

การให้ข้อมูล
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 การแจ้งกติกา      ข้อมูลส�าคัญประการหนึ่งของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่พิธีกรแจ้งแก่
ผู้เข้าแข่งขันเป็นหลัก คือ กติกา พิธีกรจะแจ้งกติกาก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น ในกรณีที่มีการแข่งขันหลายเกม 
พิธีกรจะต้องแจ้งกติกาของเกมนั้นๆ ก่อนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่กติกามีระดับความยากเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในบางครั้งจะมีการอธิบายยกตัวอย่างการแข่งขันประกอบการแจ้งกติกา อาจจะมีการทวนกติกาให้
ผู้เข้าแข่งขันได้คิดตัดสินใจระหว่างที่เกมนั้นก�าลังด�าเนินอยู่ ในการแจ้งกติกานั้นพิธีกรอาจจะแจ้งข้อมูลรางวัลแก่ผู้
เข้าแข่งขันไปพร้อมๆ กันส�าหรับกติกาการแข่งขันที่มีเงื่อนไขในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมรายการทางบ้านด้วย 
พิธีกรก็ต้องรีบเชื้อเชิญให้ผู้ชมรายการมีส่วนร่วมกับรายการ
 
 การแจ้งรางวัล      พิธีกรมักจะแจ้งรางวัลไปพร้อมกับการแจ้งกติกาโดยเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สนับสนุนรายการ และจะตอกย�้าชื่อผู้สนับสนุนรายการไปพร้อมกับการแจ้งรางวัล

 การให้สัญญาณ      การให้สัญญาณในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์มีหลายลักษณะ เช่น การ
ให้สัญญาณเพื่อเริ่มท�าภารกิจ การให้สัญญาณเพื่อเลือกค�าตอบ การให้สัญญาณเพื่อเตรียมแข่งกัน การให้สัญญาณ
เพื่อแข่งขัน การให้สัญญาณเพื่อลุ้นการลงโทษ ในการให้สัญญาณนอกจากพิธีกรจะเป็นผู้แจ้งผู้เข้าแข่งขันโดยตรง
แล้ว อาจจะใช้วิธีการให้สัญญาณในลักษณะอื่นควบคู่กันไป เช่น การเป่านกหวีดให้สัญญาณ เป็นต้น เมื่อมีการให้
สัญญาณแล้ว พิธีกรจะมีการแจ้งเวลาแก่ผู้เข้าแข่งขันด้วย การแจ้งเวลาก่อนให้สัญญาณเป็นการเตรียมตัวผู้เข้าแข่งขัน
ก่อนท่ีจะเล่นเกม ขณะท่ีการแจ้งเวลาหลงัจากการให้สัญญาณนัน้เป็นการเตอืนผู้เข้าแข่งขนัให้ทราบถงึเวลาท่ีเหลืออยู่

 การแจ้งเวลา      ในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาหรือมีเวลาเป็นเงื่อนไขหนึ่งของกติกา 
พิธีกรจะท�าหน้าที่แจ้งเวลาแก่ผู้เข้าแข่งขัน การแจ้งเวลาจะเริ่มต้นตั้งแต่การบอกว่ามีเวลาอยู่เท่าใด โดยเป็นการให้
สัญญาณเริ่มต้นในการจับเวลา จากนั้นพิธีกรจะแจ้งเป็นระยะๆ ว่าเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ หรืออาจจะบอกคร่าวๆ 
เพียงแค่ยังมีเวลาเหลืออยู่สุดท้ายพิธีกรจะแจ้งบอกหมดเวลา โดยมีทั้งการนับถอยหลังหรือบอกทันทีเมื่อหมดเวลา
  
 การเฉลย      ในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการถามค�าถาม หลังจากที่พิธีกรได้ถามค�าถามผู้เข้าแข่งขัน
แล้ว และผู้เข้าแข่งขันได้ตอบค�าถามเป็นที่เรียบร้อย พิธีกรสามารถท�าหน้าที่ในการเฉลยซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งลักษณะ
การแจ้งว่าถูกหรือผิด และการเฉลยค�าตอบของค�าถามนั้น ในการเฉลยพิธีกรอาจจะมีการอธิบายค�าเฉลยนั้นเพื่อ
สร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นแก่ทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการ หากเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาพิธีกร
อาจจะถามความเห็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยนั้น และเพื่อความยุติธรรมต่อผู้ชมรายการพิธีกรอาจ
มีการเปิดป้ายเฉลยค�าตอบ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการเห็นว่ามีการก�าหนดค�าตอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
การตัดสินนั้นไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจของพิธีกรแต่อย่างใด
 
 การแจ้งผลการแข่งขัน      ในรายการแข่งขันชิงรางวัล ภายหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมในแต่ละรอบ
เสร็จ พิธีกรจะแจ้งผลการท�าภารกิจแก่ผู้เข้าแข่งขัน เพื่อให้รู้ถึงสถานะของตนในเกมการแข่งขันว่าได้เปรียบหรือเสีย
เปรียบอยู่รวมถึงการผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายหรือรอบแจ็กพอตหรือแม้แต่ตกรอบ ในการแจ้งผลการท�าภารกิจ พิธีกร
อาจจะแจ้งเป็นจ�านวนข้อที่ตอบได้ จ�านวนคะแนน แต้มต่อที่เกิดขึ้น เงินรางวัลสะสม จ�านวนน�้าหนักหรือของสะสม
ที่ท�าได้ หรือเวลาที่ดีที่สุดที่ท�าได้ เป็นต้น 

ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นลง พิธีกรจะเป็นผู้แจ้งผลการแข่งขันนั้นว่าใครเป็นผู้ชนะประจ�าสัปดาห์ในกรณีที่มีการ
แข่งขันต่อเนื่อง หรือเป็นผู้ชนะของรายการในกรณีที่ไม่มีการแข่งขันต่อเนื่อง ซึ่งผลการแข่งขันอาจจะได้รับการแจ้ง
เป็นจ�านวนของรางวัลจากการแข่งขันทั้งหมดที่ท�าได้ หลังจากนั้นพิธีกรอาจจะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลด้วย
เช่นกัน 

 การแจ้งรางวัลที่ได ้     เมือ่การแข่งขนัสิน้สดุลงและมกีารประกาศผูช้นะการแข่งขนัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
พธิกีรแจ้งรางวลัทีไ่ด้แก่ผูเ้ข้าแข่งขนัได้รบัทราบ รางวลัทีไ่ด้รบัมทีัง้ทีเ่ป็นเงนิรางวลัและของรางวลัขึน้อยูก่บักตกิาของแต่ละ
รายการ รายการแข่งขนัชงิรางวลัทีม่กีารแบ่งเป็นหลายช่วงแต่ละช่วงจะมรีางวลัทีจ่ะต้องพชิติ พธิกีรจะแจ้งรางวลัทีไ่ด้ในช่วง
นัน้ๆ และอาจเชญิชวนให้ผูช้มตดิตามกันต่อเพือ่ทีจ่ะร่วมลุน้ว่าเมือ่จบรายการแล้วผูเ้ข้าแข่งขนัจะได้รบัรางวลัไปมากเท่าใด
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 การตอกย�้าชื่อรายการ      นอกจากที่พิธีกรจะเอ่ยชื่อรายการเมื่อตอนเปิดรายการแล้ว การตอกย�้าชื่อ
รายการเพื่อให้เป็นที่จดจ�าแก่ผู้ชมรายการจะปรากฏอยู่ในระหว่างรายการ ไม่ว่าจะก่อนที่จะเริ่มเล่นเกม ก่อนที่จะตัด
เข้าโฆษณา หรือก่อนที่จะปิดรายการ

 การแจ้งช่องทางการรับชมรายการ      ในสภาพการณ์ของทีวีดิจิทัลที่มีจ�านวนช่องมากมายรวมกับช่อง
ทีวีดาวเทียมอีกเป็นจ�านวนมาก การแจ้งช่องทางการรับชมเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของพิธีกรที่มักจะตอกย�้ากับผู้ชม
รายการอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงท้ายของรายการก่อนที่จะปิดรายการ ในการแจ้งช่องทางการรับชมรวมถึงการ
ออกอากาศย้อนหลังผ่านช่องทางอื่นทางอินเทอร์เน็ตด้วย และมีการขึ้นรายละเอียดเป็นกราฟิกตัวอักษรปรากฏที่
หน้าจอเสมอ

พิธีกรมีหน้าที่ในการบรรยายเหตุการณ์การแข่งขันรวมถึงสถานที่ต่างๆ การทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน
หน้าเพื่อสร้างความสนใจให้ติดตามแก่ผู้ชมรายการ การให้ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นในรายการ 
ตลอดจนการให้ข้อคิดต่างๆ
 
 การบรรยายเหตุการณ์-สถานที ่     ในการแข่งขันบางลักษณะที่ใช้ระยะเวลาในการท�าภารกิจ พิธีกรมัก
จะบรรยายเหตุการณ์ประกอบภารกิจนั้นด้วย เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ เพราะมิฉะนั้นแล้วผู้ชมอาจไม่
เข้าใจว่าการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันนั้นอยู่ในขั้นตอนใด และยังเป็นการสร้างบรรยากาศให้น่าติดตามอีกด้วย

 การทบทวนเหตุการณ ์     หลายๆ กรณีที่พิธีกรไม่เพียงแต่บรรยายเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้น แต่สามารถ
ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ส�าหรับรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีความต่อเนื่อง พิธีกรอาจจะทบทวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่แล้วเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงที่มาที่ไปของการท�าภารกิจที่ก�าลังจะเกิดขึ้น สรุปผลการท�า
ภารกิจตั้งแต่ตอนต้นจนมาถึง ณ ขณะที่ก�าลังจะด�าเนินการแข่งขัน ส่วนรายการแข่งขันชิงรางวัลที่ไม่มีความต่อเนื่อง 
พิธีกรอาจจะทบทวนเหตุการณ์ของช่วงก่อนหน้าก่อนที่จะตัดเข้าโฆษณา เพื่อให้ผู้ชมรายการได้ติดตามชมได้อย่างต่อ
เนื่อง 

 การให้ความรู้-ข้อคิด      หลังจากที่พิธีกรได้เฉลยค�าตอบเป็นที่เรียบร้อยอาจจะอธิบายเฉลยเพื่อสร้าง
ความกระจ่างยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน และอาจมีการอธิบายเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบด้วย รวมถึง
การให้ข้อคิดเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดแก่ผู้ชมรายการ โดยมักอยู่ในช่วงท้ายรายการก่อนท่ีจะปิดรายการ

การบรรยาย

หน้าที่หลักส�าคัญประการหนึ่งของพิธีกรคือการถามค�าถามแก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถามค�าถามในการ
แข่งขัน นอกจากนี้เป็นการถามข้อมูลของผู้เข้าแข่งขัน การถามความรู้สึก การถามเหตุผลหรือความเห็นและการ
เสนอทางเลือกเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ตัดสินใจ
 
 การถามค�าถาม      ในรายการแข่งขันชิงรางวัลพิธีกรจะท�าหน้าที่ถามค�าถามส�าหรับการแข่งขัน 
ลักษณะค�าถามในการแข่งขันนี้มีค�าตอบที่ตายตัว และไม่จ�าเป็นที่จะต้องเป็นค�าถามสาระความรู้เสมอไป นอกจากนี้
ค�าถามที่ถามมีทั้งลักษณะที่ไม่มีตัวเลือกและมีตัวเลือกค�าตอบ รวมถึงการถามที่น�าไปสู่ผลการท�าภารกิจ เมื่อ
ผู้เข้าแข่งขันตอบแล้วพิธีกรอาจจะมีการถามเหตุผลของการตอบค�าถามนั้นด้วย และเมื่อผู้เข้าแข่งขันตอบค�าถามเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว พิธีกรจะได้ท�าการเฉลยต่อไป

การถาม
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 การถามข้อมูล      พิธีกรรายการแข่งขันชิงรางวัลยังท�าหน้าที่ถามข้อมูลจากผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวช่วยท�าให้ผู้ชมรายการมีความเข้าใจในเกมการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขันได้เป็นอย่างดี การถามข้อมูลมีหลาย
ลักษณะ เช่น การถามประวัติผู้เข้าแข่งขัน การถามข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน การถามแผนการใช้เงินรางวัล การถาม
ข้อมูลยังรวมไปถึงการถามบุคคลอื่นในรายการอีกด้วย 

 การถามความรู้สึก     นอกเหนือไปจากการถามค�าถามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในรายการ พิธีกร
แข่งขันชิงรางวัลยังสามารถถามความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ การถามความรู้สึกที่มาเข้าร่วมรายการ หรือถาม
ความรู้สึกหลังจากเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว การถามความรู้สึกระหว่างการแข่งขันช่วยสร้างบรรยากาศ
ให้ผ่อนคลายก่อนที่จะด�าเนินภารกิจต่อไป หรืออาจจะเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการแข่งขันหรือบรรยากาศโดยรวม
ของรายการ เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงพิธีกรอาจถามความรู้สึกที่มีต่อเกม เพื่อเป็นการประเมินความสนุกสนานในการ
เล่นของผู้เข้าแข่งขัน

 การถามเหตุผลหรือความเห็น     พิธีกรอาจถามเหตุผลหรือความเห็นกรรมการถึงผลการท�าภารกิจของ
ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นการให้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการพัฒนาความสามารถของผู้เข้าแข่งขันอันอาจจะมีผลต่อการท�า
ภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน และยังมีส่วนช่วยในการสร้างความสนใจใคร่ติดตามของผู้ชมรายการด้วย การถามเหตุผล
หรือความเห็นกรรมการยังรวมถึงการถามผลการตัดสินใจของกรรมการว่าจะให้ผู้เข้าแข่งขันคนใดเป็นผู้ชนะหรือเข้า
รอบ การถามเหตุผลหรือความเห็นผู้เข้าแข่งขันช่วยท�าให้เข้าใจถึงมูลเหตุแห่งค�าตอบของผู้เข้าแข่งขันซึ่งจะท�าให้ผู้
ชมมีความเข้าใจในผู้เข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้น 

 การเสนอทางเลือก     การเสนอทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขันที่พิธีกรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันรายการแข่งขันชิงรางวัล ในขณะเดียวกันการเสนอทางเลือกมีผลต่อการกระตุ้นความสนใจให้แก่
ผู้ชมรายการว่าผู้เข้าแข่งขันจะเลือกอะไร การเสนอทางเลือกแก่ผู้เข้าแข่งขันมีหลายลักษณะ อาทิ การเสนอทาง
เลือกให้เล่นเกมหรือหยุดเล่นเกม การเสนอหมวดค�าถามให้ผู้เข้าแข่งขันเลือก การก�าหนดตัวช่วยในการเล่นเกมให้แก่
ผู้เข้าแข่งขัน การเลือกแผ่นป้าย เป็นต้น

การสนทนาเป็นบทบาทของพิธีกรที่เกิดขึ้นเป็นปกติในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ เนื้อหาของการสนทนา
ของพิธีกรที่ส�าคัญมากที่สุดคือ การด�าเนินเกม 
 
 การด�าเนินเกม      การพูดคุยเพื่อด�าเนินเกมเป็นหน้าที่หลักที่ส�าคัญประการหนึ่งของพิธีกรรายการ
แข่งขันชิงรางวัล การด�าเนินเกมของพิธีกรมีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับกติกาของแต่ละรายการ ลักษณะ
ของการด�าเนินเกมที่พิธีกรมักจะปฏิบัติ อาทิ การกล่าวน�าเข้าสู่ค�าถาม การชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนการเล่นเกม การถาม
ความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจ การแจ้งตัวเลือกค�าตอบด้วย การช่วยใบ้ค�า การก�ากับให้
ผู้เข้าแข่งขันด�าเนินภารกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น การเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ร่วมรายการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด�าเนินภารกิจ เป็นต้น
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ในรายการแข่งขันชิงรางวัล พิธีกรมีหน้าที่ในการโน้มน้าวใจให้ผู้ชมติดตามรายการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
รายการ ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนให้ผู้ชมรายการติดตามว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในการแข่งขัน การชักชวนให้ผู้ชม
ติดตามรายการช่วงต่อไปก่อนที่จะตัดเข้าโฆษณา การชักชวนให้ผู้ชมติดตามรายการในตอนต่อไป การชักชวนให้ผู้ชม
มาร่วมแข่งขันในรายการ การชักชวนให้มีส่วนร่วมกับรายการในทางใดทางหนึ่ง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของทางรายการ
 
 การชวนติดตามรายการ      พิธีกรรายการแข่งขันชิงรางวัลอาจมีการชวนให้ผู้ชมติดตามรายการ โดย
จะเริ่มชวนติดตามตั้งแต่ช่วงต้นรายการหลังจากการเปิดรายการ จากนั้นการชวนติดตามจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดเข้า
รายการอีกครั้งหลังจากพักโฆษณา โดยพิธีกรมักจะกล่าวว่า “กลับเข้าสู่รายการ...” “กลับมาสนุกกันต่อ...” “มาลุ้น
กันว่า...” “มาดูกันว่า...” “...ไปชมกันเลย” การชวนติดตามของพิธีกรมีทั้งชวนติดตามการแข่งขัน ชวนติดตามผล
คะแนน ชวนติดตามผลการตัดสิน ชวนลุ้นค�าตอบ ชวนติดตามลุ้นของรางวัล ชวนติดตามการท�าภารกิจ ชวนติดตาม
รายการ
 
 การชวนชมช่วงต่อไป      เมื่อรายการแข่งขันชิงรางวัลจะตัดเข้าสู่โฆษณาพิธีกรอาจจะชวนผู้ชมให้
ติดตามช่วงต่อไป ด้วยการพูดในลักษณะที่ว่า “เดี๋ยวพักกันสักครู่ แล้วกลับมาดูว่า...” และจะตอกย�้าชื่อรายการอีก
ครั้งก่อนตัดเข้าสู่โฆษณา การชวนชมช่วงต่อไปของรายการ พิธีกรอาจจะเลือกสิ่งดึงดูดใจให้ผู้ชมรายการติดตาม
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ผลการท�าภารกิจ ผลการแข่งขัน โจทย์การแข่งขัน รายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันรายการสามารถตัดภาพเนื้อหาของช่วงต่อไปมาเพื่อเป็นการเชิญชมช่วงต่อไปได้ด้วย
 
 การชวนติดตามตอนต่อไป      ก่อนที่จะปิดรายการ พิธีกรแข่งขันชิงรางวัลสามารถเชิญชวนผู้ชมให้
ติดตามตอนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรายการที่ออกอากาศสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์ละหลายครั้งก็ตาม การเชิญชวนให้
ติดตามตอนต่อไปมักจะด�าเนินไปพร้อมกับการตอกย�้าชื่อรายการ
 
 การชวนร่วมรายการ      การชวนร่วมรายการเป็นขั้นตอนที่พิธีกรสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
ผู้ชมรายการที่สนใจเข้ามาร่วมแข่งขันเกมกับรายการ พิธีกรอาจพูดเชิญชวนร่วมรายการทั้งในช่วงแรกหลังจากเปิด
รายการและในช่วงท้ายของรายการก่อนปิดรายการ โดยมีการระบุเงื่อนไขความสามารถหรือช่องทางที่ผู้ชมรายการ
สามารถสมัครเข้ามาร่วมรายการ
 
 การชวนมีส่วนร่วมกับรายการ      พิธีกรอาจเชิญชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการตั้งแต่ช่วงต้นของ
รายการ การชวนผู้ชมให้มีส่วนร่วมกับรายการทั้งลักษณะการใช้ของรางวัลมาเป็นเครื่องล่อใจและเชิญชวนให้ร่วม
สนุกกับทางรายการโดยไม่มีสิ่งตอบแทน ลักษณะของการชวนมีส่วนร่วมกับรายการ พิธีกรสามารถเชิญชวนให้ผู้ชม
โหวตผ่านระบบ SMS เข้ามาในรายการด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรายการ โหวตทายผลผู้ชนะ
และร่วมลุ้นรับของรางวัล โหวตเข้ามาให้คะแนนผู้เข้าแข่งขัน ร่วมทายผลผู้ชนะผ่านทางแฟนเพจของรายการ ทั้งนี้
การโหวตในระบบ SMS ผู้ชมรายการทางบ้านซึ่งเป็นผู้โหวตจะเป็นผู้เสียค่าบริการ การชวนมีส่วนร่วมกับรายการนั้น 
บางลักษณะทางผู้ผลิตรายการจะลงทุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับรายการด้วยการแจกของรางวัลต่างๆ ขณะ
เดียวกันก็อาจเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของผู้ชมได้เช่นกัน 

 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม      พิธีกรอาจประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันในรายการ หรือประชาสัมพันธ์รายการอื่นที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกัน

การโน้มน้าวใจ
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พิธีกรสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ให้เกิดขึ้นในรายการได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสนุกสนานซึ่งรวมถึง
การแซวการเยาะเย้ยผู้เข้าแข่งขัน การให้ก�าลังใจ การสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นในรายการ และการชื่นชมยินดี
 
 การสร้างความสนุกสนาน      การสร้างความสนุกสนานเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างหนึ่งที่จ�าเป็น
ของพิธีกรรายการแข่งขันชิงรางวัล เกิดขึ้นระหว่างพิธีกรด้วยกันเองและระหว่างพิธีกรกับบุคคลอื่นในรายการ ไม่ว่า
จะเป็นผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ และผู้ร่วมรายการ พิธีกรสามารถพูดสร้างความสนุกสนานได้ต้ังแต่เปิดรายการ เรื่อย
มาในระหว่างการแข่งขัน จนกระทั่งปิดรายการ และไม่จ�ากัดเรื่องราวที่น�ามาพูดคุยสร้างความสนุกสนาน การสร้าง
ความสนุกสนานมีหลายลักษณะ เช่น การพูดคุยหรือการใช้ท่าทางเพื่อสร้างความสนุกสนาน การแซวด้วยระดับ
ภาษาที่เป็นกันเอง การเยาะเย้ยผู้เข้าแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน ด้วยหน้าที่อันส�าคัญนี้ รายการแข่งขันชิงรางวัลมัก
เลือกใช้ผู้ช่วยพิธีกรเป็นนักแสดงตลก หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างเสียงหัวเราะ
 
 การให้ก�าลังใจ      ในการแข่งขันบางครั้งพิธีกรอาจกล่าวค�าพูด “สู้สู้” “ขอให้โชคดี” เพื่อให้ก�าลังใจแก่
ผู้เข้าแข่งขัน หรือขอให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จ และเป็นไปเพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นพวก
เดียวกัน การพูดให้ก�าลังใจมักเกิดขึ้นก่อนด�าเนินภารกิจ ช่วยท�าให้ผู้เข้าแข่งสามารถเล่นเกมต่อไปได้อย่างมีความ
หวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็ก และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันพิธีกรยังสามารถพูดเพื่อให้ก�าลังใจ
และปลอบใจผู้เข้าแข่งขันให้ต่อสู้กับชีวิตต่อไป ตลอดจนการเชิญชวนให้ผู้ชมในห้องส่งร่วมให้ก�าลังใจด้วยเช่นกัน
 
 การสร้างแรงกดดัน      พิธีกรสามารถใช้ค�าพูดเพื่อสร้างแรงกดดันให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ
ฮึกเหิมในการท�าภารกิจแต่ในบางครั้งอาจเกิดความรู้สึกดดันขึ้นแทน การพูดเพื่อสร้างแรงกดดันของพิธีกรนั้น อาจ
เป็นเพียงแค่การนับหนึ่งสองสามเพื่อให้ผู้ชมร่วมลุ้นไปกับสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นแต่เกิดแรงกดดันแก่ผู้เข้าแข่งขัน การ
พูดเพื่อสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ กระท�าได้ด้วยการบอกคะแนนของผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายหน่ึง หรือใช้การพูดถึง
รางวัลของการแข่งขันมาเป็นเงื่อนไขการคิดตัดสินใจ รวมถึงการเร่งผู้เข้าแข่งขันให้รีบท�าภารกิจ
 
 การชื่นชมยินด ี     ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถพิชิตภารกิจได้ส�าเร็จ พิธีกรแข่งขันชิงรางวัลสามารถ
แสดงความชื่นชมยินดีในความส�าเร็จนั้น พร้อมทั้งเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมในห้องส่งให้ร่วมชื่นชมด้วย

การสร้างอารมณ์ความรู้สึก

การขอบคุณเป็นหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่งของพิธีกร การขอบคุณในรายการแข่งขันชิงรางวัลประกอบด้วย การ
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการ การขอบคุณบุคคลในรายการ
 
 การตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ      หน้าที่ส�าคัญประการหนึ่งของพิธีกรแข่งขันชิงรางวัลคือ การ
ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ ซึ่งเป็นลักษณะของการตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการในช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการ โดย
มากจะเป็นช่วงต้นของรายการเมื่อเปิดรายการ หรือช่วงท้ายของรายการหลังจากที่เชิญชวนให้ติดตามตอนต่อไป
พิธีกรสามารถกล่าวว่า “สนับสนุนโดย...” ตามด้วยชื่อผู้สนับสนุนรายการ การตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการอาจมา
พร้อมกับแผ่นป้ายที่พิธีกรเสนอให้ผู้เข้าแข่งขันเลือก การกล่าวถึงสรรพคุณของผู้สนับสนุนรายการ การใช้ผลิตภัณฑ์
ของผู้สนับสนุนรายการเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการเล่นเกม รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน เครื่องประดับ 
เครื่องแต่งหน้าหรือเสื้อผ้าของพิธีกรและผู้ร่วมรายการ บางรายการผู้สนับสนุนรายการต้องการให้มีช่วงหรือมี
ลักษณะเป็นแคมเปญปรากฏขึน้ในรายการ รายการทีม่ขีองรางวลัมูลค่าสูงการตอกย�า้ผู้สนบัสนนุรายการก็ยิง่บ่อยครัง้
มากข้ึนเช่นกนั
 
 การขอบคุณบุคคลในรายการ      ในช่วงท้ายรายการภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน พิธีกรอาจจะกล่าว
ขอบคุณผู้ที่มาร่วมรายการทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ ผู้ร่วมรายการ ผู้ชมรายการทั้งที่อยู่ในห้องส่ง
และผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ก่อนที่จะกล่าวชวนติดตามตอนต่อไปและปิดรายการ

การขอบคุณ
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เมื่อมีการแข่งขันใดๆ เกิดขึ้น การจะตัดสินว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเป็นหน้าที่ส�าคัญของกรรมการ เช่น
เดียวกับในรายการแข่งขันชิงรางวัล ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการชี้ขาดว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะก็คือกรรมการเช่นกัน การ
ปรากฏของกรรมการในรายการเป็นการพยายามตอกย�้าถึงความยุติธรรมของรายการ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ
รายการประเภทนี้ ในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีกรรมการ จ�านวนกรรมการที่ปรากฏควรจะเป็นจ�านวนคี่ แต่ทั้งนี้
รายการแข่งขันชิงรางวัลอาจจะไม่ปรากฏกรรมการได้เช่นกัน โดยผู้ท�าหน้าที่ตัดสินชี้ขาดคือผู้ผลิตรายการ นอกจาก
นี้ผลการแข่งขันอาจเป็นที่ประจักษ์โดยไม่ต้องมีผู้ตัดสินแต่อย่างใด

กรรมการ

การด�ารงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับการแข่งขันเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับรายการ เพราะเป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้ชมไว้วางใจใน
รายการ แต่อย่างไรก็ตามในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการปรากฏของกรรมการ ก็พบว่า มีลักษณะของกรรมการใน
รายการที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนี ้

๑. กรรมกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันโดยตรง 
รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการแนะน�ากรรมการผู้ท�าหน้าที่ในการตัดสินการแข่งขัน มักจะเลือกใช้กรรมการที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยตรง เพื่อตอกย�้าถึงความเชี่ยวชาญของกรรมการซึ่งมีผลต่อความ
ยุติธรรมในรายการอันน�ามาซึ่งการยอมรับของผู้ชม

๒. กรรมกำรบำงส่วนไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวข้องกับกำรแข่งขัน 
รายการแข่งขันชิงรางวัลที่เลือกใช้ดาราผู้ที่มีชื่อเสียงมาเป็นกรรมการท�าหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน กรรมการเหล่านั้น
อาจไม่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องโดยตรง การแข่งขันในบางลักษณะจ�าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือความเข้าใจในด้านนั้นๆ มาเป็นกรรมการ หลายรายการจึงใช้การผสมผสานกันระหว่างผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถเกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดข้อคลางแคลงใจที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถของกรรมการ
เหล่านั้น ทดแทนด้วยความสามารถในการสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในรายการ ทั้งนี้ความเห็นของกรรมการ
ล้วนแต่มีลักษณะที่เป็นอัตวิสัย 

๓. กำรไม่ปรำกฏกรรมกำรให้เห็นในรำยกำร 
รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ไม่มีการปรากฏตัวของกรรมการ  เกิดขึ้นส�าหรับการแข่งขันในบางรายการมีลักษณะที่เห็น
ผลแพ้ชนะอย่างชัดเจน บทบาทในการตัดสินจึงเป็นหน้าที่ของพิธีกร แต่ในการแข่งขันบางลักษณะที่ต้องการการ
วินิจฉัยชี้ขาดหรือรวบรวม จ�านวนค�าตอบ รายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์นั้นอาจก�าหนดให้ทีมงานเป็น
ผู้ตัดสินแล้วส่งสัญญาณแจ้งแก่พิธีกร

ลักษณะของกรรมการ

กรรมการเป็นบุคคลที่มีส่วนส�าคัญในรายการแข่งขันชิงรางวัล หากแต่บทบาทหน้าที่ของกรรมการในรายการแข่งขัน
ชิงรางวัลมีความแตกต่างไปจากกรรมการในการแข่งขันทั่วไป อันประกอบด้วย การตัดสินการแข่งขัน การคัดเลือก
ผู้เข้าแข่งขัน การร่วมปฏิบัติภารกิจ การฝึกสอน การให้ค�าแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน การอธิบายค�าตอบ ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. กำรตัดสินกำรแข่งขัน 
การตัดสินการแข่งขันเป็นการชี้ชัดว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ เข้ารอบหรือตกรอบ ในการปรากฏตัว

บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ
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ของกรรมการ การตัดสินการแข่งขันเป็นบทบาทที่ส�าคัญที่สุด หากแต่กรรมการในรายการแข่งขันชิงรางวัลทาง
โทรทัศน์ยังมีบทบาทหน้าที่อื่นที่แตกต่างออกไป

๒. กำรคัดเลือกผู้เข้ำแข่งขัน 
กรรมการสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะความสามารถ เพราะท้ายที่สุด
แล้วกรรมการก็จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน 

๓. กำรร่วมปฏิบัติภำรกิจ
กรรมการสามารถร่วมปฏิบัติภารกิจไปกับผู้เข้าแข่งขัน และในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนั้น กรรมการยังคอยช่วย
ชี้แนะ ให้ก�าลังใจ กระตุ้นผู้เข้าแข่งขันให้ปฏิบัติภารกิจจนส�าเร็จ 

๔. กำรฝึกสอน
กรรมการยังสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนผู้เข้าแข่งขันก่อนที่จะส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าปฏิบัติภารกิจ โดยที่กรรมการนั้น
เองอาจจะเป็นผู้ตัดสิน หรือมีกรรมการอื่นร่วมตัดสินด้วย

๕. กำรให้ค�ำแนะน�ำผู้เข้ำแข่งขัน 
ภายหลังการปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นลง กรรมการสามารถให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เข้าแข่งขัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนการตัดสินหรือหลังการ
ตัดสิน การให้ค�าแนะน�าของกรรมการเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมร่วมติดตามว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งลักษณะ
การแนะน�าผู้เข้าแข่งขันอาจมีท่าทีที่ดุดันจนกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือท่าทีอ่อนโยนให้ก�าลังใจ ขึ้นอยู่กับ
แต่ละรายการ

๖. กำรอธิบำยค�ำตอบ 
เมื่อตัดสินผลการท�าภารกิจแล้ว กรรมการอาจท�าหน้าที่ในการอธิบายค�าตอบของการแข่งขัน รวมถึงการขยายความ
ของค�าตอบที่เกี่ยวข้อง โดยมากมักเป็นกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ก�าลังแข่งขัน
 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ไม่จ�ากัดอยู่ที่หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หากแต่มีการผสม
ผสานหลายบทบาทเข้าไว้ด้วยกัน

ผู้ร่วมรายการเป็นบุคคลที่ไม่มีบทบาทโดยตรงต่อการแข่งขัน แต่เป็นบุคคลที่ท�าให้การแข่งขันมีความสมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้น รายการแข่งขันชิงรางวัลบางลักษณะมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ร่วมรายการ 

บทบาทของผู้ร่วมรายการที่มีต่อรายการแข่งขันชิงรางวัล ประกอบด้วย

๑. กำรเป็นผู้เข้ำแข่งขันที่เป็นดำรำรับเชิญ ผู้ร่วมรายการในบทบาทนี้มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการแข่งขันของ
ผู้เข้าแข่งขัน โดยเป็นผู้ที่ก�าหนดได้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่เป็นประชาชนทั่วไปคนใดจะสามารถเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

๒. กำรเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้ช่วยส�ำหรับผู้เข้ำแข่งขัน โดยท�าหน้าที่เป็นผู้ร่วมแข่งขันด้วยกันกับผู้เข้าแข่งขันที่เป็น
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนมีบทบาทในการด�าเนินเกมร่วมกันกับผู้เข้าแข่งขัน

๓. กำรเป็นวิทยำกร ผู้ร่วมรายการสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ความกระจ่างในค�าตอบของปัญหาของการแข่งขัน การ

ผู้ร่วมรายการ



6๐

ท�าหน้าที่ของผู้ร่วมรายการในลักษณะนี้เป็นการให้ค�าอธิบายเพิ่มเติม หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ตอบค�าถามและเฉลย
ค�าตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีบทบาทในการให้คะแนน

๔. กำรเป็นผู้มอบรำงวัลส�ำหรับกำรแข่งขัน เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่รายการแข่งขันชิงรางวัลก�าหนดให้ผู้ร่วมรายการ
มีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้าแข่งขันและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างด ี

๕. กำรเป็นโจทย์ของกำรแข่งขันหรือผู้ก�ำหนดโจทย์กำรแข่งขัน ผู้ร่วมรายการที่แสดงบทบาทในลักษณะนี้มักเป็น
ผู้ที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งจนทางรายการใช้เป็นโจทย์ส�าหรับการแข่งขัน

๖. กำรเป็นพิธีกรร่วม รายการแข่งขันชิงรางวัลอาจเชิญดาราผู้ที่มีชื่อเสียงมาร่วมรายการในฐานะพิธีกรร่วมเพื่อสร้าง
ความสนุกสนานยิ่งขึ้นให้กับผู้ชมในพื้นที่ โดยมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม 

๗. กำรเป็นผู้ร่วมรำยกำรที่ไม่มีบทบำทต่อกำรแข่งขัน บทบาทของผู้ร่วมรายการในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อสร้างสีสัน
ให้กับรายการ ไม่มีผลต่อการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันแต่อย่างใด

๘. กำรเป็นกรรมกำรรับเชิญ ผู้ร่วมรายการท�าหน้าที่เป็นกรรมการรับเชิญนี้มักเป็นศิลปินดารา หรือผู้ที่มีชื่อเสียงที่
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละตอน ไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นกรรมการประจ�ารายการ

ผู้ชมรายการเป็นบุคคลที่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อรายการแข่งขันชิงรางวัล เพราะเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลสะท้อน
กลับโดยตรงยังความสนุกที่เกิดขึ้นจากการท�าภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมในขณะแข่งขันสามารถสร้างแรงกระตุ้น
ให้ผู้เข้าแข่งขันท�าภารกิจได้อย่างมีพลัง มีก�าลังใจที่จะท�าภารกิจให้ส�าเร็จ เสมือนหนึ่งการแสดงที่ขาดผู้ชมย่อมไร้ซึ่ง
ความสนุกสนาน ยิ่งไปกว่านั้นการท�าภารกิจหลายภารกิจจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากผู้ชม
รายการ จึงไม่แปลกที่รายการแข่งขันชิงรางวัลมักจะมีผู้ชมเข้าร่วมชมการท�าภารกิจเสมอ กล่าวได้ว่ารายการแข่งขัน
ชิงรางวัลเป็นรายการประเภทการมีส่วนร่วมจากผู้ชมในลักษณะหนึ่ง

การมีส่วนร่วมของผู้ชมถือเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับรายการแข่งขันชิงรางวัล มีอยู่สองลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ชมในขณะที่แข่งขัน และการมีส่วนร่วมของผู้ชมทางบ้าน 

กำรมีส่วนร่วมของผู้ชมในขณะที่แข่งขัน      รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ปรากฏการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการใน
ขณะที่แข่งขัน สามารถเป็นได้ทั้งที่เห็นผู้ชมรายการและไม่เห็นผู้ชมรายการ รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีผู้ชมรายการ
สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมในรายการ โดยผ่านทางบริษัทตัวแทนจัดหาบุคคลมาร่วมรายการ เพราะ
สามารถก�าหนดจ�านวนผู้ชมที่แน่นอนชัดเจนได้ และผู้ที่มาท�าหน้าที่ผู้ชมรายการรู้บทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน
ว่า เมื่อใดควรจะตบมือ ควรจะหัวเราะ หรือควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับทางรายการอย่างไร

ผู้ชมรายการที่มาจากทางบริษัทตัวแทนจัดหาบุคคลนี้จะมีค่าตอบแทนในการเป็นผู้ชมรายการ ยิ่งไปกว่านั้นในบาง
รายการที่มีการตัดภาพเพื่อให้เห็นผู้ชมรายการอย่างชัดเจน ผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้ชมรายการที่มีบุคลิกหน้าตาที่มีเสน่ห์น่า
ดึงดูดยังมีค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ชมรายการโดยทั่วไป นอกจากนี้รายการยังสามารถจัดหาผู้ชมรายการ
ที่มาจากความสมัครใจ เช่น การเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษา หรือญาติผู้เข้าแข่งขันมาร่วมชมในขณะที่ท�าการ
แข่งขัน ยิ่งไปกว่านั้นผู้เข้าแข่งขันที่เป็นดาราผู้ที่มีชื่อเสียงบางคนจะมีกลุ่มแฟนคลับที่พร้อมจะมาให้ก�าลังใจในการท�า
กิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ

ผู้ชมรายการ
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ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการในรายการ ได้แก่ 

      ๑) การตบมอื โดยจะปรากฏในช่วงการเปิดรายการ การแนะน�าพิธีกร การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน การเปิดช่วง  
การประกาศผลผู้ชนะ 

      ๒) การส่งเสียงเชียร์ให้ก�าลังใจ ปรากฏในช่วงขณะที่ผู้เข้าแข่งขันก�าลังท�าภารกิจ หรือขณะที่ผู้เข้าแข่งขันต้อง
ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงการตัดสินของกรรมการ 

      ๓) การหัวเราะ รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาสนุกสนานเป็นที่ตลกขบขันสามารถสร้างเสียงหัวเราะของ
ผู้ชมได้ อันน�าไปสู่การสร้างเสียงหัวเราะแก่ผู้ชมทางบ้าน ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาที่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของ
คนหนึ่งจะน�าพาไปสู่พฤติกรรมหัวเราะของคนอื่นๆ

      ๔) การเต้น เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการในการแข่งขันร้องเพลง เป็นการให้ก�าลังใจแก่
ผู้เข้าแข่งขัน เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เข้าแข่งขันก�าลังร้องเพลงอยู่

      ๕) การเป็นผู้ชม ลักษณะการมีส่วนร่วมที่มีปฏิสัมพันธ์กับภารกิจการแข่งขันของทางรายการน้อยที่สุด คือ การ
เป็นเพียงผู้ชมที่ไม่มีการแสดงปฏิกิริยาใดๆ นอกจากการชมการท�าภารกิจอย่างต่อเนื่อง

      ๖) การเป็นผู้เข้าแข่งขัน ลักษณะการมีส่วนร่วมที่สร้างแรงกระตุ้นแก่ผู้ชมรายการได้มากที่สุดคือ การได้มีโอกาส
เป็นผู้เข้าแข่งขันร่วมท�าภารกิจในรายการ หรือร่วมแสดงในรายการ นอกเหนือไปจากการเป็นเพียงแค่ผู้ชมรายการ

      ๗) การให้คะแนน การเปิดโอกาสให้ผู้ชมรายการในห้องส่งร่วมให้คะแนนแก่ผู้เข้าแข่งขัน เป็นลักษณะการมีส่วน
ร่วมที่สร้างแรงกระตุ้นได้ด้วยเช่นกัน

ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชมรายการ ทางทีมงานผู้ผลิตจะมีต�าแหน่งคนน�าเชียร์ มีหน้าที่ในการกระตุ้น
ให้ผู้ชมรายการเกิดการมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้จะเป็นการท�างานที่ผ่านการประสานงานจากทางผู้ก�ากับ
รายการ ในบางรายการพิธีกรก็สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในบางลักษณะที่การมีส่วนร่วมของผู้ชมอาจเป็นอุปสรรคหรือส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้เข้าแข่งขัน ก็จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่มี
ผู้เข้าแข่งขันเป็นเด็กและเยาวชน

กำรมีส่วนร่วมของผู้ชมทำงบ้ำน      รายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นรายการที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ชมสูงทั้ง
ผู้ชมในขณะที่แข่งขันและผู้ชมทางบ้าน การเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้มีส่วนร่วมในขณะที่รายการก�าลังออก
อากาศนั้น นอกจากจะให้ผลในเรื่องการมีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแล้วยังเป็นผลดีแก่ทางผู้ผลิตรายการ
อีกด้วยที่จะทราบถึงกลุ่มผู้ชมรายการของตน 

ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ชมทางบ้านในขณะที่ทางรายการก�าลังด�าเนินภารกิจอยู่ ประกอบด้วย

      ๑) การส่งข้อความเข้าร่วมกับทางรายการ เป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมรายการส่งข้อความผ่านระบบ SMS มายัง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางรายการก�าหนด โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความแต่ละครั้ง ซึ่งทางผู้ผลิตรายการจะได้ผล
ประโยชน์จากการส่งข้อความด้วย ในขณะที่ผู้ชมรายการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมายังรายการ

      ๒) การโหวตเพื่อหาผู้รับรางวัล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้ก�าหนดผลการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน
ที่ตนชื่นชอบ การก�าหนดผลเช่นนี้ไม่ใช่เป็นผลการแข่งขันโดยตรง แต่เป็นการก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนน
โหวตสูงสุดได้รับรางวัลจากทางรายการซึ่งเป็นรางวัลที่ก�าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยที่การเชิญชวนให้ผู้ชมร่วมโหวต
เพื่อหาผู้รับรางวัลนี้ มักมีของสมนาคุณให้แก่ผู้ชมที่ร่วมโหวตด้วย
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      ๓) การร่วมตอบค�าถามในรายการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้แสดงความสามารถในการท�าภารกิจ
ที่ทางรายการก�าหนด โดยที่ทางรายการอาจจะมอบหมายภารกิจซึ่งมักจะเป็นการถามค�าถามเพื่อให้ตอบ และจะ
ถามในช่วงต้นของรายการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมตอบค�าถามกับรายการได้มากที่สุด 
จากนั้นทางรายการจะแสดงรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบค�าถามใน
รายการ 

การมีส่วนร่วมของผู้ชมทางบ้านในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความเข้าร่วมกับทางรายการ การโหวตเพื่อหา
ผู้รับรางวัล หรือการร่วมตอบค�าถามในรายการ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในขณะที่รายการก�าลังด�าเนินการ
ออกอากาศ มักจะด�าเนินในส่วนของทางสถานีโดยที่ทางผู้ผลิตรายการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไรนัก อย่างไรก็ดี
รายการแข่งขันชิงรางวัลที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับผู้ชมทางบ้านในขณะที่ก�าลังด�าเนินภารกิจ ใน
ลักษณะของการพยายามเล่นเกมไปพร้อมๆ กัน ถือว่าเป็นรายการที่ประสบความส�าเร็จในแง่ของการสร้างการมีส่วน
ร่วมอันถือเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการสร้างสรรค์รายการ

ผู้สนับสนุนรายการเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญประการหนึ่งของรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ไทย   หลาย
รายการมีรางวัลเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนรายการ จึงไม่แปลกที่จะพบตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุน
รายการปรากฏอยู่ตลอดทั่วทั้งรายการ

ลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการที่พบในรายการแข่งขันชิงรางวัล ประกอบด้วย การใช้ตราสัญลักษณ์ของ
ผู้สนับสนุนรายการ การใช้เสียงบรรยายประกาศชื่อผู้สนับสนุนรายการ การใช้วีทีอาร์สินค้าผู้สนับสนุนรายการ การ
ใช้แผ่นป้ายที่มีตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการ การให้พิธีกรพูดชื่อสินค้าผู้สนับสนุนรายการ การจัดวาง
ผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนรายการ และการมีช่วงย่อยที่สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนรายการ

รายการที่มีผู้สนับสนุนหลักที่จะมีลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการที่โดดเด่น และนิยมที่จะปรากฏใน
เนื้อหารายการ แต่โดยทั่วไปลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการที่ทางบริษัทเสนอขายจะเป็นแพ็คเกจที่
ประกอบไปด้วยการปรากฏในหลายลักษณะ อย่างไรก็ตามก็มีการก�าหนดจากทางสถานีเช่นกันถึงข้อจ�ากัดในการ
ปรากฏของผู้สนับสนุนรายการบนหน้าจอโทรทัศน์เช่นกัน

ลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการ ประกอบด้วย

      ๑) ตรำสัญลกัษณ ์     ตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของสินค้าผู้สนับสนุนรายการ ปรากฏในส่วนประกอบ
รายการต่างๆ ได้แก่ ไตเติ้ลรายการ อินเตอร์ลูด เนื้อรายการ และท้ายรายการ มีต�าแหน่งที่ปรากฏแตกต่างกันไป
ตามแต่ละส่วนประกอบรายการ ในช่วงไตเติ้ลรายการและอินเตอร์ลูด ตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่จะปรากฏที่บริเวณ
กลางของจอภาพ ในเนื้อรายการ ตราสัญลักษณ์ขนาดเล็กมักจะปรากฏที่มุมล่างด้านซ้ายหรือด้านขวาของจอภาพ 
ส่วนท้ายรายการตราสัญลักษณ์ขนาดเล็กจะปรากฏในลักษณะเคลื่อนที่ไปในทางด้านบนหรือด้านซ้ายของจอภาพ
ก่อนที่จะมีรายชื่อทีมงานเคลื่อนที่ตามหลัง การปรากฏตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการมักจะมีเสียงบรรยาย
พูดชื่อสินค้าผู้สนับสนุนรายการด้วย

การปรากฏตราสัญลักษณ์ในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ มีข้อก�าหนดจากบางสถานีว่าปรากฏได้เฉพาะชื่อ
และตราสัญลักษณ์เท่านั้น มีขนาดไม่เกินร้อยละ ๔-๕ ของพื้นที่จอโทรทัศน์ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งที่ปรากฏในรายการ

ผู้สนับสนุนรายการ

ลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการ
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โทรทัศน์ มีระยะเวลาในการปรากฏไม่เกิน ๕ วินาทีต่อผู้สนับสนุนรายการแต่ละราย ในกรณีที่ผู้สนับสนุนรายการ
เป็นสินค้ายา เครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน

      ๒) เสยีงบรรยำย      การใช้เสียงบรรยายพูดชื่อสินค้าผู้สนับสนุนรายการจะไม่ปรากฏเสียงบรรยายแต่เพียง
ล�าพัง แต่จะปรากฏควบคู่ไปกับตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการหรือวีทีอาร์สินค้าผู้สนับสนุนรายการอย่างใด
อย่างหนึ่งเสมอ และปรากฏอยู่ในแทบทุกส่วนประกอบของรายการ ตั้งแต่ไตเติ้ลรายการ เนื้อรายการ อินเตอร์ลูด 
เว้นแต่เพียงท้ายรายการเท่านั้นที่ไม่มีการใช้เสียงบรรยายพูดชื่อสินค้าผู้สนับสนุนรายการ โดยมีข้อก�าหนดว่าพูดได้
เฉพาะชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ชื่อประเภท ชื่อรุ่น และค�าขวัญที่ไม่สื่อถึงสรรพคุณของสินค้า

      ๓) วีทีอำร์สินค้ำ      วีทีอาร์สินค้าเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีสินค้า ตราสัญลักษณ์และค�าขวัญโฆษณา
ของผู้สนับสนุนรายการปรากฏอยู่ มีความยาวที่แน่นอนขึ้นอยู่กับข้อตกลงทางการตลาด ปรากฏอยู่ในช่วงไตเติ้ล
รายการ เนื้อรายการ และอินเตอร์ลูด ช่วงใดช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง มักมีเสียงบรรยายพูดชื่อสินค้าผู้สนับสนุน
รายการปรากฏร่วมอยู่ด้วย  มีข้อก�าหนดในเรื่องระยะเวลาไม่เกิน ๗ วินาทีต่อสินค้าของผู้สนับสนุน และเมื่อนับรวม
เวลากับสปอตโฆษณาแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด

      ๔) แผ่นป้ำย      แผ่นป้ายในรายการเป็นลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการที่คุ้นเคยมากที่สุดและเป็น
ส่วนหนึ่งกับการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากภารกิจส่วนใหญ่ที่มีการใช้ป้ายเป็นอุปกรณ์ประกอบมักจะมีตรา
สัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการปรากฏบนแผ่นป้ายเสมอ อาจมีการใช้แผ่นป้ายที่มีตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุน
รายการปรากฏที่แท่นของผู้เข้าแข่งขัน บางครั้งเมื่อผู้เข้าแข่งขันให้สัมภาษณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการท�าภารกิจ 
เบื้องหลังของผู้เข้าแข่งขันจะมีแผ่นป้ายผู้สนับสนุนรายการปรากฏอยู่ นอกจากนี้แผ่นป้ายผู้สนับสนุนรายการยัง
ประดับตกแต่งอยู่ทั่วไปเป็นฉากหลังภายในพื้นที่การท�าภารกิจด้วยโดยไม่จ�ากัดว่าจะเป็นพื้นที่ในสตูดิโอหรือนอก
สตูดิโอ ตลอดจนอาจมีการเปลี่ยนจากการใช้แผ่นป้ายเป็นอุปกรณ์ส�าหรับการเชียร์ที่มีตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุน
รายการ ทั้งนี้มีข้อก�าหนดเพิ่มเติมส�าหรับผู้สนับสนุนรายการหลักจากทางสถานีที่สามารถปรากฏได้มากกว่าหนึ่ง
ต�าแหน่งในภาพเดียวกัน

      ๕) พิธีกรพูดชือ่สินค้ำ      การก�าหนดให้พิธีกรพูดชื่อและสรรพคุณของสินค้าผู้สนับสนุนรายการเป็นอีกข้อ
ก�าหนดทางการตลาดที่มักจะปรากฏในรายการแข่งขันชิงรางวัล พิธีกรสามารถพูดชื่อผู้สนับสนุนรายการควบคู่ไปกับ
การปรากฏของตราสัญลักษณ์หรือแผ่นป้ายตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการ บรรยายสรรพคุณแฝงไปกับกติกา
ของรายการ หรือแม้แต่เอ่ยชื่อผู้สนับสนุนรายการโดยที่มีการจัดวางผลิตภัณฑ์อยู่ใกล้ๆ ทั้งนี้มีข้อก�าหนดว่าพูดได้
เฉพาะชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ชื่อประเภท ชื่อรุ่น และค�าขวัญที่ไม่สื่อถึงสรรพคุณของสินค้า การให้พิธีกรพูดชื่อสินค้า
ผู้สนับสนุนรายการเป็นลักษณะการสนับสนุนรายการที่มีมูลค่าสูงสุด

      ๖) กำรจัดวำงผลิตภัณฑ ์     การวางผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนรายการมักอยู่ในพื้นที่ของการท�าภารกิจ ส่วน
ใหญ่จะปรากฏในช่วงเนื้อรายการ โดยที่ผู้สนับสนุนรายการหลักจะสามารถวางผลิตภัณฑ์ของตนไว้ตลอดช่วงรายการ 
รายการอาจก�าหนดให้เห็นภาพผู้เข้าแข่งขันก�าลังใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนรายการด้วย โดยมีข้อก�าหนดว่าผู้ผลิต
รายการจะต้องจัดวางผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการดัดแปลงใดๆ จะต้องไม่มีการจับภาพระยะใกล้สินค้าผู้
สนับสนุนรำยกำร ตลอดจนไม่มีการกินดื่มหรือเชิญชวนให้ใช้สินค้าแต่สามารถหยิบจับได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

      ๗) ช่วงย่อย      ผู้สนับสนุนรายการบางรายต้องการพื้นที่ในการสร้างการจดจ�าให้แก่ผู้ชมรายการ จึงปรากฏ
ช่วงย่อยในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาแตกต่างไปจากการท�าภารกิจหลักของทางรายการ โดยช่วงย่อยใน
รายการอาจเป็นได้ทั้งการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันรายอื่น รวมถึงการสนับสนุนโดยผู้สนับสนุนรายการรายอื่นที่
แตกต่างกันไป

รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ซื้อรูปแบบมาจากรายการต่างประเทศที่ไม่มีการปรากฏตราสินค้าของผู้สนับสนุนรายการ 
แต่เพื่อความอยู่รอดของทางผู้ผลิตรายการคนไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าให้ผู้สนับสนุนรายการปรากฏขึ้นใน
รายการ หากแต่การปรากฏนั้นต้องเกิดขึ้นด้วยความยินยอมของทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์รายการและผู้ผลิตรายการคนไทย
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ต�าแหน่งของผู้สนับสนุนรายการที่ปรากฏในรายการแข่งขันชิงรางวัล สามารถปรากฏอยู่ในทุกส่วนประกอบของ
รายการ ตั้งแต่ ไตเติ้ลรายการ เนื้อรายการ อินเตอร์ลูด และท้ายรายการ ทั้งนี้ในแต่ละส่วนประกอบจะมีการปรากฏ
ลักษณะของผู้สนับสนุนรายการที่แตกต่างกันออกไป

ต�าแหน่งของผู้สนับสนุนรายการ

ตารางแสดงต�าแหน่งและลักษณะการปรากฏของผู้สนับสนุนรายการ

ส่วนประกอบของรายการ รายละเอียด

ไตเติ้ลรายการ

เนื้อรายการ

อินเตอร์ลูด

ท้ายรายการ

ตราสัญลักษณ์ เสียงบรรยาย วีทีอาร์สินค้า การจัดวางผลิตภัณฑ์

แผ่นป้าย พิธีกร ตราสัญลักษณ์ การจัดวางผลิตภัณฑ์ เสียงบรรยาย วีทีอาร์
สินค้า ช่วงย่อย

เสียงบรรยาย วีทีอาร์สินค้า ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ไตเติ้ลรายการเป็นส่วนประกอบแรกของรายการโทรทัศน์ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของรายการ ให้ข้อมูลถึงเรื่องราวของ
การท�าภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีความต่อเนื่องในการออกอากาศ อีกทั้งยังต้องมีบทบาท
ส�าคัญในการดึงความสนใจของผู้ชมให้ติดตามรายการ ถือว่าเป็นส่วนประกอบส�าคัญของรายการโทรทัศน์ 
ผู้สนับสนุนรายการที่ปรากฏในส่วนนี้มักเป็นผู้สนับสนุนหลักของทางรายการ โดยลักษณะที่ปรากฏประกอบด้วยตรา
สัญลักษณ์ วีทีอาร์สินค้า เสียงบรรยาย และการจัดวางผลิตภัณฑ์

การปรากฏของผู้สนับสนุนรายการสามารถเริ่มขึ้นจากการเปิดรายการด้วยเสียงบรรยายเอ่ยชื่อบริษัทผู้ผลิตรายการ
ร่วมกับผู้สนับสนุนรายการ พร้อมกับการปรากฏของตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรายการในการผลิตรายการซึ่งอาจไม่มี
เสียงบรรยายเอ่ยชื่อบริษัทผู้ผลิต ผู้สนับสนุนรายการบางรายเลือกใช้วีทีอาร์สินค้าแทนตราสัญลักษณ์หรือใช้ร่วมกัน
กับตราสัญลักษณ์

ไตเติ้ลรายการ

เนื้อรายการเป็นช่วงใหญ่ของรายการที่เล่าเรื่องการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งอาจเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นแบบจบใน
ตอนหรือมีตอนต่อเนื่องขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละรายการ ในช่วงนี้บทบาทที่ส�าคัญในการด�าเนินเรื่องมักเป็นหน้าที่
ของพิธีกร นอกจากนี้บางรายการอาจมีช่วงย่อยของรายการเป็นส่วนหนึ่งของรายการด้วย เนื้อรายการเป็นส่วน
ประกอบของรายการที่มีลักษณะการปรากฏผู้สนับสนุนรายการจ�านวนมากและหลากหลายที่สุด ได้แก่ แผ่นป้ายตรา
สัญลักษณ์ พิธีกรพูดชื่อสินค้า ตราสัญลักษณ์ การจัดวางผลิตภัณฑ์ เสียงบรรยาย วีทีอาร์สินค้า และช่วงย่อยของ
ผู้สนับสนุนรายการ

เนื้อรายการ
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แผ่นป้ายตราสัญลักษณ์เป็นลักษณะการปรากฏที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของ
รายการแข่งขันชิงรางวัล การปรากฏแผ่นป้ายตราสัญลักษณ์เกิดขึ้นทั่วไปตลอดรายการ ในต�าแหน่งที่ส�าคัญเป็นทั้ง
ฉากและส่วนประกอบของการท�าภารกิจ ในขณะเดียวกันพิธีกรนอกจากจะด�าเนินภารกิจการแข่งขันแล้วยังมีหน้าที่
ส�าคัญในการพูดชื่อสินค้าของผู้สนับสนุนรายการอีกด้วย ในระหว่างที่มีการท�าภารกิจนั้นตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุน
รายการสามารถปรากฏให้เห็นเป็นระยะ หรือมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ให้ดูโดดเด่นสะดุดตาเพราะเป็นของรางวัลของ
ทางรายการรวมถึงเป็นผู้สนับสนุนรายการด้วย หรือใช้เสียงบรรยายเอ่ยชื่อผู้สนับสนุนรายการควบคู่ไปกับการ
ปรากฏของวีทีอาร์สินค้าหรือตราสัญลักษณ์ในขณะที่ก�าลังชี้แจงถึงกติกา และสามารถมีช่วงย่อยของผู้สนับสนุน
รายการโดยเป็นได้ทั้งการท�าภารกิจย่อยหรือเพียงแค่ช่วงจับรางวัลสมนาคุณแก่ผู้โชคดีของทางรายการ

อินเตอร์ลูดเป็นช่วงระหว่างเนื้อรายการกับโฆษณา ส่วนประกอบรายการนี้ท�าหน้าที่ตอกย�้าอัตลักษณ์ของรายการ
ผ่านชื่อรายการก่อนที่จะตัดเข้าสู่โฆษณาและหลังจากตัดจากโฆษณาเข้าสู่รายการ และยังเป็นการให้ข้อมูลแก่
ผู้ชมรายการที่เพิ่งเปลี่ยนสถานีมารับชม ลักษณะของการปรากฏผู้สนับสนุนรายการในอินเตอร์ลูดประกอบด้วย 
เสียงบรรยาย วีทีอาร์สินค้า และตราสัญลักษณ์

การปรากฏของผู้สนับสนุนรายการสามารถเริ่มขึ้นจากการตัดภาพจากเนื้อรายการโดยมีเสียงบรรยายกล่าวว่า 
“สนับสนุนโดย...” ตามด้วยวีทีอาร์สินค้าหรือตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการ แล้วจึงเป็นกราฟิกแสดงชื่อ
รายการก่อนที่จะตัดเข้าสู่โฆษณาต่อไป อีกช่วงหนึ่งของอินเตอร์ลูดที่ตัดจากโฆษณาเข้าสู่รายการเริ่มต้นขึ้นจาก
กราฟิกแสดงชื่อรายการมีเสียงบรรยายกล่าวว่า “สนับสนุนโดย...” แล้วตามด้วยวีทีอาร์สินค้าหรือตราสัญลักษณ์ของ
ผู้สนับสนุนรายการก่อนที่จะตัดเข้าสู่เนื้อรายการ

อินเตอร์ลูด

ท้ายรายการเป็นช่วงที่เนื้อรายการสิ้นสุดลง ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลรายชื่อทีมงานผู้ผลิต ชื่อบริษัทผู้ผลิตรายการรวมถึงชื่อ
บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์รายการ ช่องทางการติดต่อส�าหรับผู้สนับสนุนรายการที่สนใจลงโฆษณาในรายการ ท้ายรายการ
ยังเป็นช่วงที่สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับรายการและเชิญชวนให้ผู้ชมรายการติดตามตอนต่อไป โดยมีลักษณะ
ของการปรากฏผู้สนับสนุนรายการเพียงลักษณะเดียวคือ ตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการ

การปรากฏของผู้สนับสนุนรายการในช่วงท้ายรายการเริ่มจากการเคลื่อนที่เข้ามาของกราฟิกตัวหนังสือขอขอบคุณ 
ตามด้วยตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการรวมถึงผู้มีอุปการคุณแก่รายการในด้านต่างๆ เช่น เครื่องแต่งกาย 
เครื่องแต่งหน้าท�าผม เป็นต้น จากนั้นจึงเป็นรายชื่อทีมงานและจบด้วยตราสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตรายการและ
บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในกรณีที่เป็นรายการที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ

ท้ายรายการ 



รายการ Big Brother เป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลในลักษณะเรียลลิตี้ สัญชาติเนเธอร์แลนด์ 
สร้างสรรค์รายการโดย John de Mol Jr. เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกทางสถานี Veronica ประเทศ
เนเธอร์แลนด์เม่ือปี ๒๕๔๒ มกีารขายลขิสทิธิร์ปูแบบรายการไปผลติในประเทศต่างๆ มากกว่า ๕๐ ประเทศ
รวมถึงประเทศไทย มีจ�านวนฤดูกาลออกอากาศรวมกันมากกว่า ๔๐๐ ฤดูกาลทั่วโลก

รายการก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจ�านวน ๑๖ คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เข้าไปอาศัยอยู่รวมกันในบ้านหลังหนึ่ง 
โดยที่ไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ นอกจากผู้ควบคุมที่เรียกตัวเองว่า “บิ๊กบราเธอร์” ภายในบ้าน
มีกล้องและไมโครโฟนเพ่ือเก็บภาพและเสียงจากทั่วทุกมุมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้สอดส่องพฤติกรรมของ
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รายการจะมอบหมายภารกิจให้ผู้เข้าแข่งขันท�า โดยมากเป็นงานกลุ่มเพ่ือต้องการให้แสดงถึงความมีน�า้ใจ
ในการท�างาน และมีงานบุคคลที่มุ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับบุคคลในบ้านให้แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และ
ธรรมชาติของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุด การท�าภารกิจหากท�าส�าเร็จก็จะได้รับรางวัล หากไม่ส�าเร็จก็จะ
ถูกลงโทษ

รายการยังก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องเข้า ‘ห้องเปิดใจ’ เพ่ือบอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อ
บุคคลต่างๆ ภายในบ้าน รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่ต้องการให้ออกจากบ้านพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

ทุกสองสัปดาห์จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่ต้องการให้ออกจากบ้าน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดสองคนจะมี
สิทธิอยู่ในบ้านต่อไปได้จากการโหวตของผู้ชมทั่วประเทศผ่านระบบ SMS ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดจะ
ต้องออกจากบ้านไป จนเมื่อถึงสัปดาห์สุดท้ายผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออยู่ ๓ คนสุดท้ายจะได้รับการโหวตจาก
ผู้ชมทางบ้านอีกครั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะกลายเป็นผู้ชนะของทางรายการ รายการ
บิกบราเธอร์ ไทยแลนด์ มีรางวัลเป็นเงินสด บ้านพร้อมรถยนต์ มูลค่ามากกว่าสามล้านบาทเป็นรางวัล
ส�าหรับผู้ชนะของทางรายการ

รายการ Big Brother เป็นรายการที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้ชมทางบ้านในการตัดสินใจโหวตให้ผู้เข้า
แข่งขันออกจากรายการหรือเป็นผู้ชนะในรายการ ซึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมจากผู้ชม
ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย ในขณะเดียวกันเกิด
ค�าถามจากสังคมเช่นเดียวกันว่า ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมการเฝา้ติดตามบุคคลตลอด ๒๔ ชั่วโมงถือ
เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การสร้างความน่าสนใจในฐานะที่เป็นรายการโทรทัศน์อย่างไร 

นอกจากนี้เมื่อผู้ผลิตรายการ Big Brother ในประเทศต่างๆ ได้น�ารูปแบบรายการไปผลิตให้สอดคล้องกับ
รสนิยมของผู้ชมในแต่ละประเทศ ได้มีการปรับเปลี่ยนกติกาเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททาง
สังคม

Big Brother“

“



๐๔

มองเห็นอะไรใน ...
รายการแข่งขันชิงรางวัล

	 รายการแข่งขันชิงรางวัลมีลักษณะเป็นเรือ่งเล่าเช่นเดียวกันกับรายการประเภทอืน่ทีม่ีการใช้
ภาพเพ่ือการเล่าเรือ่ง	หากแต่ภาพทีป่รากฏในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีลักษณะเฉพาะทีเ่ป็นการผสม
ผสานกันขึน้จากภาพลักษณะต่างๆ	ประกอบด้วย	ภาพการแข่งขันทีเ่กิดขึน้	ภาพประกอบทีน่�ามาช่วยใน
การเล่าเรือ่ง	และกราฟิก
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ภาพการแข่งขัน

รูปแบบทางภาพ (visual style)

รายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นรายการที่มีการบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าแล้วน�ามาตัดต่อเพื่อเล่าเรื่องภายใต้เงื่อนไขเวลา
เป็นตัวก�าหนดและการสร้างความน่าสนใจให้ติดตาม

Millerson (1993) ได้เสนอถึงความหลากหลายทางภาพของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการแข่งขันชิงรางวัลว่า 
จะต้องครอบคลุมถึงพื้นที่ดังต่อไปนี้

 ทางเข้า ส�าหรับการปรากฏตัวของบุคคลต่างๆ

 พื้นที่สัมภาษณ์ เป็นบริเวณที่พิธีกรทักทายผู้เข้าแข่งขัน

 พื้นที่จัดแสดง เป็นบริเวณที่กิจกรรมการท�าภารกิจเกิดขึ้น มีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ

 ป้ายคะแนน และ/หรือ นาฬิกาจับเวลา

 พื้นที่รางวัล เป็นบริเวณที่ตั้งของรางวลั

ในรายการประเภทตอบปัญหาผู้เข้าแข่งขันนิยมนั่งอยู่หลังโต๊ะ ในขณะที่พิธีกรสามารถเดินไปโดยรอบได้ หรืออาจจะ
นั่งอยู่หลังโต๊ะเช่นกัน ลักษณะของภาพมีความคล้ายคลึงกับภาพที่ปรากฏในรายการพูดคุย ภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่
ด�าเนินการแข่งขันเป็นภาพวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ของรายการทั้งหมดเริ่มต้นตั้งเปิดรายการ การเปิดตัวพิธีกร การ
เปิดตัวผู้เข้าแข่งขัน การท�าภารกิจต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน จนกระทั่งการปิดรายการ ซึ่งทางรายการจ�าเป็นต้องมีการ
ออกแบบการใช้ภาพในลักษณะต่างๆ เพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์
ให้เกิดขึ้นแก่ทางรายการได้

การถ่ายภาพที่เกิดขึ้นในรายการเป็นลักษณะการใช้กล้องหลายตัวผ่านการก�ากับภาพ ซึ่งผู้ก�ากับจะต้องมีการวางมุม
กล้องเพื่อให้สามารถสื่อสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีความหมายตามหลักการสื่อความหมายด้วยภาพ ในขณะ
เดียวกันอาจมีการบันทึกภาพบางเหตุการณ์ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อน�ามาใช้ในการตัดต่อเพื่อเล่าเรื่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในภายหลัง ทั้งนี้เพราะการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันเกิดขึ้นจริงเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่สามารถที่จะสร้างสถานการณ์
เช่นนั้นให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ 

เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ภาพที่ใช้สื่อความหมายในรายการแข่งขันชิงรางวัล จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึง
ความหมายของภาพที่ปรากฏในรายการ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา ได้แก่

Owens & Millerson (2012) มองว่าไม่มีวิธีการที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในการน�าเสนอเรื่องราวใดๆ เป็นหน้าที่ของ
ผู้ก�ากับที่จะต้องพยายามสร้างสรรค์ความหลากหลายของวิธีการทางภาพมาเพื่อสื่อสาร จนบางลักษณะกลายเป็น
มาตรฐาน บางลักษณะกลายเป็นความนิยมชั่วขณะ แต่กระนั้นเทคนิคหรือวิธีการที่เลือกใช้ต้องเป็นที่ยอมรับได้ของ
ผู้ชม เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้นผู้ชมก็อาจละความสนใจไปจากสิ่งที่ก�าลังดูอยู่ก็เป็นได้

เขายังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบทางภาพ (visual style) โดยให้พิจารณาจากความเหมาะสมของลักษณะภาพ
ดังต่อไปนี้

 Informal presentations เป็นรูปแบบของภาพที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติปกติ เช่น ภาพการ
พูดคุยกับคนงานกรรมการในสถานที่ก่อสร้าง
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โดยส่วนใหญ่แล้วภาพที่ใช้ในรายการโทรทัศน์มักเป็นภาพจริงที่แสดงถึงบุคคลหรือวัตถุตามสภาพความคุ้นเคย 
อย่างไรก็ดีการปรับเปลี่ยนบุคคลหรือวัตถุ การจัดองค์ประกอบอย่างพิถีพิถัน รวมถึงมุมมองล้วนแต่มีส่วนช่วยในการ
สร้างความหมายที่ส่งผลกระทบแก่ผู้ชม

ภาพที่ใช้ในรายการโทรทัศน์มีความมุ่งหมายในการใช้ที่หลากหลายแตกต่างกัน ได้แก่

 น�าเสนอข้อมูลโดยตรง เช่น ภาพการพูดคุยปกติ

 น�าเสนอบริบทของเรื่องราว เช่น ภาพแสดงสถานที่

 แปลความหมายสถานการณ์จากแนวคิดเชิงนามธรรมผ่านการใช้ภาพ

 แสดงสัญลักษณ์ของบุคคล สถานที่ เหตุการณ์

 เลียนแบบสภาพ เช่น ภาพเบลอแทนสายตาของคนก�าลังหมดสติ

 ระบุแยกแยะหรือแสดงตราสัญลักษณ์หรือตราสินค้าต่างๆ

 เชื่อมต่อความคิดโดยการใช้ภาพในการเชื่อมเหตุการณ์เพื่อแสดงแก่นของเรื่องราว

 สร้างสรรค์ลักษณะการตัดต่อทางภาพ

ภาพประกอบในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์เป็นภาพวิดีโอที่บันทึก ณ ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันก�าลังท�าภารกิจ
อยู่ แต่รายการน�ามาใช้ประกอบเพื่อให้การเล่าเรื่องมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ภาพจากการท�าภารกิจที่น�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ภาพประกอบถูกน�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การ
เสนอตัวอย่าง ภาพทบทวนเหตุการณ์ ภาพผู้เข้าแข่งขัน ภาพค�าถามค�าตอบ การอธิบายกติกา ภาพผู้ร่วมรายการ 
ภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ และภาพเนื้อหาอื่น เนื่องจากรายการแข่งขันชิงรางวัลมักเป็นรายการที่มีการบันทึก

 Formal presentations เป็นรูปแบบของภาพที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้น เช่น ภาพการนั่ง
สัมภาษณ์ของบุคคลที่มีการจัดฉากจัดแสงอย่างสวยงาม
Display เป็นลักษณะภาพที่ไม่สมจริง ได้รับการตกแต่งเพื่อน�าเสนอบุคคลหรือวัตถุ พบในรายการแข่งขันชิงรางวัล 
การแสดงดนตรี รายการเด็ก
 
 Simulated environments เป็นลักษณะภาพที่มุ่งจ�าลองบรรยากาศของภาพให้เหมือนจริงมากที่สุด 
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งแปลกปลอมที่จะท�าให้ดูไม่สมจริง
 
 Actuality เป็นลักษณะภาพที่เปิดเผยอย่างชัดเจน โปร่งใส ท�าให้ผู้ชมรายการรู้ถึงเจตนาที่ก�าลังถ่าย
รายการอยู่ เห็นอุปกรณ์และทีมงาน เสมือนหนึ่งให้ผู้ชมร่วมอยู่ในเหตุการณ์

รูปแบบทางภาพบางอย่างมีลักษณะที่เป็นแบบแผน ซ�้าซาก รายการโทรทัศน์ต่างๆ พยายามหลีกหนีการใช้ภาพที่
เป็นแบบแผน ซ�้าซากจ�าเจ ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว รายการสัมภาษณ์ รายการแข่งขันชิงรางวัล รายการพูดคุย 
เป็นต้น

เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ภาพที่ใช้สื่อความหมายในรายการแข่งขันชิงรางวัล จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึง
ความหมายของภาพที่ปรากฏในรายการ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา ได้แก่

บทบาทของภาพ 

ภาพประกอบ
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รายการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะน�ามาออกอากาศ ภาพประกอบที่น�าเสนอตัวอย่างจึงน�ามาจากการท�าภารกิจของ
ผู้เข้าแข่งขัน มีหลายลักษณะ มักจะมีกราฟิกตัวหนังสือบอกลักษณะตัวอย่างปรากฏร่วมอยู่ด้วย ในรายการแข่งขันชิง
รางวัลอาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะปรากฏในรายการที่น�าเสนอ 

ลักษณะของภาพการเสนอตัวอย่าง ประกอบด้วย

 ภำพตัวอย่ำงจำกตอนที่ผ่ำนมำ จะอยู่ในช่วงต้นของรายการ หรือน�ามาประกอบการเล่าเรื่องของ
เหตุการณ์การท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ 

 ภำพตัวอย่ำงที่จะได้ชมในตอนนี ้จะอยู่ในช่วงต้นของรายการ น�ามาเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ชม
รายการ ให้ติดตามรายการ ภาพที่น�ามาใช้ควรเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจและเร้าอารมณ์ 

 ภำพตวัอย่ำงช่วงหน้ำ เป็นภาพเหตุการณ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปของรายการ น�ามาใช้ในช่วง
ท้ายของเบรกก่อนที่จะตัดเข้าโฆษณา เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมรายการไม่เปลี่ยนช่องทางการรับชม ภาพที่น�ามาใช้ควรเป็น
เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้า ซึ่งมีความเร้าอารมณ์เช่นกัน 

 ภำพตัวอย่ำงตอนต่อไป เป็นภาพตัวอย่างของรายการในตอนต่อไปที่มีเหตุการณ์สนุกสนานชวนติดตาม 
น�ามาใช้ประกอบในท้ายรายการเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมสนใจติดตามชมรายการในครั้งต่อไป

การเสนอตัวอย่าง 

ในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์นิยมจัดการแข่งขันขึ้นภายในสตูดิโอ เมื่อได้มีการแนะน�าผู้เข้าแข่งขันแล้ว 
อาจมีการน�าภาพผู้เข้าแข่งขันที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้าน�ามาประกอบการแนะน�าเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นอิริยาบถที่แตกต่าง
ออกไป รู้จักและเกิดความคุ้นเคยกับผู้เข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้น หรือน�าภาพผู้เข้าแข่งขันขณะที่เตรียมตัวท�าภารกิจมา

ภาพผู้เข้าแข่งขัน

ภาพทบทวนเหตุการณ์เป็นภาพประกอบที่ถ่ายท�าขณะที่ผู้เข้าแข่งขันได้ท�าภารกิจไว้ แล้วทางรายการได้น�าภาพเหล่า
นั้นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ได้แก่

 ภำพทบทวนเพื่อเร้ำอำรมณ ์น�ามาใช้เพื่อต้องการเน้นความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน กระตุ้นอารมณ์
ร่วมลุ้นในการท�าภารกิจให้เกิดขึ้นกับผู้ชม 
 
 ภำพทบทวนเพื่อประกอบสถำนกำรณ ์น�ามาใช้เมื่อกรรมการก�าลังให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เข้าแข่งขัน หรือน�า
มาประกอบเหตุการณ์สัมภาษณ์

 ภำพทบทวนเพื่อสร้ำงควำมสนุกสนำน เป็นภาพผู้เข้าแข่งขันท�าท่าทางตลกขบขันในขณะที่ท�าภารกิจ 
หรือเป็นภาพที่ผู้เข้าแข่งขันรวมถึงผู้ร่วมรายการก�าลังถูกกระท�าบางอย่างเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 

 ภำพทบทวนเพื่อให้ข้อมูล เป็นภาพที่เคยปรากฏแล้วก่อนหน้า แต่ได้ถูกน�ามาใช้อีกครั้งเพื่อตอกย�้า
ข้อมูลแก่ผู้ชมรายการ หรือทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า 

ภาพทบทวนเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆ เหล่านี้สามารถน�ามาใช้ได้ตลอดทั้งรายการ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตรายการ
ต้องการให้เกิดผลอย่างไรแก่ผู้ชม

ภาพทบทวนเหตุการณ์
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ประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเอาใจใส่ของผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อเสร็จสิ้นการท�าภารกิจแล้วอาจมีการน�า
ภาพผู้เข้าแข่งขันมาเพื่อคลี่คลายการรับรู้ของผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้แล้วรายการแข่งขันชิงรางวัลมักมีช่วงสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขัน โดยมีทั้งลักษณะการสัมภาษณ์โดยพิธีกรและ
ช่วงสัมภาษณ์ความรู้สึกผู้เข้าแข่งขัน ทั้งก่อนและหลังการท�าภารกิจ

การใช้ภาพจากต่างสถานที่เพื่อน�ามาเป็นค�าถามและค�าตอบสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สร้างความหลาก
หลายทางภาพให้เกิดขึ้นมากกว่าที่จะให้พิธีกรเป็นผู้อ่านค�าถามและเฉลยค�าตอบ ทั้งยังช่วยท�าให้ค�าอธิบายค�าตอบ
เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งมากยิ่งขึ้น

ภาพค�าถามค�าตอบ

การใช้ภาพในการอธิบายกติกาสามารถสร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชมรายการแข่งขันชิงรางวัลได้เป็นอย่างดี 
โดยเป็นได้ทั้งการบันทึกภาพการท�าภารกิจของทีมงานหรือใช้ภาพการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันมาอธิบายกติกา 
และอาจมีการใช้กราฟิกมาประกอบการอธิบายกติกาก็เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป

การอธิบายกติกา

การใช้ภาพผู้ร่วมรายการคนอื่นมาประกอบในรายการสามารถช่วยเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันได้
ด้วย เช่น ภาพกองเชียร์ ภาพกรรมการ ภาพประชาชนทั่วไป เป็นต้น

ภาพผู้ร่วมรายการ

ภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจเป็นภาพของกิจกรรมหรือเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลักของรายการ การเสนอภาพ
ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจช่วยท�าให้ผู้ชมเกิดความกระจ่างในภารกิจมากยิ่งขึ้น รายการแข่งขันชิงรางวัลมีการน�าเสนอ
ภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจประกอบในรายการเพื่อท�าให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องราวที่เล่ามากยิ่งขึ้น เช่น ภาพ
กิจกรรมการซักซ้อมของผู้เข้าแข่งขันที่มีภารกิจในการแสดงความสามารถทางด้านต่างๆ ภาพรายละเอียดของ
สถานที่ในการท�าภารกิจ เป็นต้น

ภาพทีเ่กีย่วเนือ่งกับภารกิจ

รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถน�าเสนอเนื้อหาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�าภารกิจของรายการ ปรากฏเป็นช่วงย่อย
ของรายการ รวมถึงปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างออกไปที่ไม่จ�ากัดอยู่เพียงแค่การแข่งขันท�าภารกิจ โดยมากเป็นช่วง
ของผู้สนับสนุนรายการ ภาพเนื้อหาอื่นไม่มีผลต่อการเล่าเรื่องของรายการแข่งขันชิงรางวัล เป็นเพียงส่วนประของ
รายการที่เอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจแก่ผู้ผลิตรายการ

ภาพเนือ้หาอืน่
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กราฟิก เป็นภาพประกอบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อสารสาระที่ส�าคัญของรายการโทรทัศน์ มักสร้างขึ้นจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีทั้งรูปแบบตัวอักษรและภาพสัญลักษณ์ในลักษณะอินโฟกราฟิก เป็นได้ทั้งแบบภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว อาจมีการน�าภาพถ่ายมาตกแต่งเพิ่มเติมประกอบกันขึ้นมาเป็นกราฟิกได้ ใช้เป็นส่วนประกอบของภาพ
ตลอดทั้งรายการ ในกรณีที่มีการใช้เฉพาะภาพกราฟิกมักมีเสียงบรรยายประกอบ กราฟิกถือเป็นส่วนประกอบที่
ส�าคัญของรายการแข่งขันชิงรางวัล มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามอารมณ์และภาพรวม (mood&tone) ของรายการ

Merritt (1993) ได้แจกแจงลักษณะของงานกราฟิกที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานโทรทัศน์ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปรากฏด้วยรูปแบบงาน ๓ ลักษณะ ได้แก่

๑. ชื่อรายการ (programme title) ซึ่งเป็นงานที่มีความส�าคัญและติดตาได้ง่ายที่สุด
๒. ตราสัญลักษณ์สถานีและการส่งเสริมการขาย (station ident and on-screen promotion) ซึ่งเป็นตัวช่วย
กระตุ้นความทรงจ�าของผู้ชมได้เป็นอย่างดี
๓. เนื้อหารายการ (programme content) ครอบคลุมงานกราฟิกทุกประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายการ

กราฟิกที่ดีจะต้องสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างกระจ่างชัดเจน เพื่อให้เกิดผลทางการสื่อสาร อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
กราฟิกควรสร้างขึ้นอย่างง่าย ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดจนเกินไป เพราะการปรากฏของกราฟิกบนหน้าจอโทรทัศน์
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถค้างไว้นาน ลักษณะตัวหนังสือควรเป็นตัวตรงและหนา กราฟิกจะต้องสร้าง
อารมณ์และภาพรวมของรายการผ่านรูปแบบของกราฟิก รูปแบบของตัวอักษรและการน�าเสนอ สามารถบอกเรื่อง
ราวได้ล่วงหน้าก่อนที่เนื้อหาในรายการจะเริ่มต้นขึ้น นอกจากนี้กราฟิกสามารถน�าเสนอข้อเท็จจริง แนวคิด หรือ
กระบวนการด้วยภาพเพื่อที่ผู้ชมจะได้เข้าใจเนื้อหารายการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กราฟิกต้องสามารถดึงความสนใจของ
ผู้ชมได้ และท�าให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวหรือกระบวนการได้โดยง่าย

ประเภทของกราฟิก กราฟิกมีหลายลักษณะ ประกอบด้วย

          Opening titles การเปิดรายการ

          Subtitles ตัวอักษรที่ระบุชื่อบุคคลและสถานที่

          Credits การสร้างการรับรู้ถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรายการ

          End titles การน�าไปสู่บทสรุปของรายการ

รูปแบบของกราฟิก แบ่งออกเป็น

          กราฟิกเชิงสถิติ (statistical graphics) เช่น กราฟ แผนภูมิ

          กราฟิกเชงิภาพ (pictorial graphics) ใช้แสดงภาพ สร้างฉากในละคร อธิบายหลักการทางวทิยาศาสตร์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในส่วนของงานกราฟิกประเภทส่วนประกอบของรายการโทรทัศน์ เมธา เสรีธนาวงศ์ (๒๕๔๗) พบว่ามี
การน�าเสนอตราสินค้าของผู้สนับสนุนรายการในส่วนประกอบของรายการโทรทัศน์ใน ไตเติ้ลรายการ อินเตอร์ลูด 
และท้ายรายการ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่โฆษณา การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เป็นเพียงพื้นที่ทางธุรกิจที่ไม่
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ชมแต่อย่างใด

ส�าหรับรายการแข่งขันชิงรางวัล กราฟิกถูกน�ามาใช้สื่อสารตามบทบาทหน้าที่ต่างๆ ประกอบด้วย การให้ข้อมูล การ
เป็นส่วนประกอบรายการ การประชาสัมพันธ์ การอธิบาย และการสร้างสีสันให้แก่รายการ

กราฟกิ
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ตารางแสดงหน้าที่ของกราฟกิและรายละเอียดของการน�าเสนอ

หน้าที่ของกราฟกิ รายละเอียดของการน�าเสนอ

การให้ข้อมูล

การเป็นส่วนประกอบ
รายการ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

การอธิบาย

การสร้างสีสันให้รายการ

ชื่อบุคคลในรายการ ข้อมูลของรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ ผลการแข่งขัน

ไตเติ้ลรายการ ชื่อรายการ ชื่อรายการคั่นช่วง การ บ่งบอกตัวอย่าง
ท้ายรายการ

โลโก้ผู้สนับสนุนรายการ การเชิญชวนให้มีส่วนร่วมกับรายการ การ
ประชาสัมพันธ์รายการอื่น

ค�าเตือน ซับไตเติ้ล ค�าโปรย ข้อคิด สาระความรู้

ตัวหนังสือ รูปภาพ

การใช้กราฟิกในการให้ข้อมูลเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญที่สุด เพราะกราฟิกคือภาพที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สามารถน�าเข้ามาประกอบในรายการในช่วงต่างๆ ตามแต่ผู้ผลิตต้องการ ตอกย�้าสาระส�าคัญที่พิธีกรต้องการจะ
สื่อสารแก่ผู้ชม ตลอดจนให้ข้อมูลขณะที่ผู้เข้าแข่งขันก�าลังท�าภารกิจอยู่ กราฟิกใช้ส�าหรับให้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
ชื่อบุคคลในรายการ ข้อมูลของรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ และผลการแข่งขัน

ชื่อบุคคลในรำยกำร ประกอบด้วย ชื่อพิธีกร ชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อผู้ร่วมรายการ

 ชือ่พิธีกร รายการแข่งขันชิงรางวัลใช้กราฟิกแสดงชื่อพิธีกร โดยแสดงชื่อทันทีเมื่อมีการเปิดตัวพิธีกรใน  
 ช่วงเปิดรายการ
 
 ชือ่ผู้เข้าแข่งขัน มีการใช้กราฟิกแสดงชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นรายบุคคล โดยแสดงชื่อในตอนแนะน�า  
 ผู้เข้าแข่งขัน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีจ�านวนมากกว่าหนึ่งคน กราฟิกแสดงชื่อทุกคนหรือแสดงชื่อทีม   
 รวมถึงให้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าแข่งขันด้วย

 ชือ่ผู้ร่วมรายการ ในส่วนชื่อผู้ร่วมรายการนั้นครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่ใช่พิธีกรและผู้เข้าแข่งขัน อันได้แก่  
 กรรมการ ผู้ช่วยผู้เข้าแข่งขัน ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลปริศนา แขกรับเชิญของทางรายการ รวมถึงบุคคลที่มี  
 การใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น 

ข้อมูลของรำยกำรที่ใช้กราฟิกในการแสดงผล ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมของรายการ วันและเวลาออกอากาศ และ
สถานีที่ออกอากาศ 

 ชอ่งทางสื่อสังคมของรายการ รายการแข่งขันชิงรางวัลใช้กราฟิกแสดงข้อมูลช่องทางสื่อสังคมของ  
 รายการ ทั้ง เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม โดยสัญลักษณ์ของช่องทางสื่อสังคมมักปรากฏเมื่อพิธีกรกล่าว  
 เชิญชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการ ในช่วงเปิดรายการและปิดรายการ

การใช้กราฟิกในการให้ข้อมูล



74

 วันและเวลาออกอากาศ ข้อมูลของรายการที่มีการแสดงโดยใช้กราฟิกคือ วันและเวลาออกอากาศ และ  
 ข้อมูลสถานีที่ออกอากาศ เพื่อเป็นการตอกย�้าให้ผู้ชมรายการได้ทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับภำรกิจ กราฟิกมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจ โดยเป็นการช่วยให้ผู้ชมสามารถ
ติดตามการท�าภารกิจอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่น�าเสนอโดยกราฟิกประกอบด้วย ชื่อตอนหรือ
โจทย์การแข่งขัน ชื่อช่วงหรือชื่อภารกิจ คู่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน ชื่อเพลง กติกา ค�าถาม-ค�าตอบ เวลาในการท�า
ภารกิจ ข้อมูลประกอบการท�าภารกิจ

 ชื่อตอนหรือโจทย์การแข่งขัน รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาการแข่งขันแตกต่างกันไปในแต่ละ  
 สัปดาห์จะมีการก�าหนดโจทย์การแข่งขันหรือชื่อตอนไว้ สามารถแสดงด้วยกราฟิกในช่วงต้นของรายการ

 ชื่อช่วงหรือชื่อภารกิจ รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มภีารกิจหลายช่วงหรือหลายภารกิจสามารถใช้กราฟิก  
 ในการแสดงชื่อช่วงหรือชื่อภารกิจ 

 คู่แขง่ขัน ในการท�าภารกิจที่มีผู้เข้าแข่งขันสองฝ่าย ก่อนที่ภารกิจจะเริ่มต้นขึ้น อาจมีการน�าภาพ  
 ผู้เข้าแข่งขันจากทั้งสองฝ่ายมาประชันกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครก�าลังจะแข่งกัน เพื่อช่วยให้ผู้ชมติดตาม 
 ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 สถานทีแ่ข่งขัน รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้กราฟิกระบุสถานที่ในการท�าภารกิจเพื่อให้ข้อมูล

 ชื่อเพลง รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการใช้เพลงที่มีเนื้อร้องเป็นส่วนหนึ่งของรายการ รวมถึงเพลงที่ใช้  
 ในการท�าภารกิจ สามารถใช้กราฟิกแสดงชื่อเพลง ศิลปิน ผู้แต่งค�าร้อง ผู้แต่งท�านอง ผู้เรียบเรียง เพื่อแก้ 
 ปัญหาในด้านลิขสิทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

 กตกิา การแจ้งกติกาในรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถกระท�าได้โดยพิธีกรและการใช้เสียงบรรยาย   
 โดยมีการใช้กราฟิกเพื่อประกอบการชี้แจงกติกา

 ลักษณะของกราฟิกที่ใช้ในการแจ้งกติกาประกอบด้วย ตัวอักษร เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ภาพวิดีโอ
 
 ๑) ตวัอกัษรเป็นลกัษณะส�าคญัหลักในการแจ้งกตกิา เป็นกราฟิกท่ีกระจ่างชดัเจนมากท่ีสุด การใช้ตวั  
 อกัษรเพยีงอย่างเดยีวในการแจ้งกติกาใช้ส�าหรบัแสดงข้อความท่ีเป็นสาระส�าคญัของกตกิาการท�าภารกิจ
 
 ๒) การใช้เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ประกอบตัวอักษร ครอบคลมุถงึการใช้ภาพทีส่ร้างขึน้ด้วยโปรแกรม  
 คอมพวิเตอร์ในลกัษณะภาพสองมติ ิภาพลายเส้น ภาพเทคนคิพเิศษ มทีัง้ทีเ่ป็นภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่   
 ช่วยท�าให้สามารถสือ่สารกตกิาได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ ง่ายแก่การตดิตามและดงึดดูความสนใจ   
 
 ๓) การใชภ้าพวิดีโอประกอบตัวอักษร เป็นการใช้ภาพวิดีโอที่ถ่ายจากการท�าภารกิจหรือที่ถ่ายขึ้น  
 เป็นการเฉพาะน�ามาประกอบตัวอักษรเพื่อชี้แจงกติกา

 ค�าถาม-ค�าตอบ เป็นการให้ข้อมูลในอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏในรายการแข่งขันชิงรางวัล โดยเฉพาะ  
 อย่างยิ่งรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ การใช้กราฟิกสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ชมรายการสามารถรับรู้  
 ร่วมลุ้นและติดตามไปพร้อมกันกับรายการ การแสดงค�าถาม-ค�าตอบมีลักษณะที่แตกต่่างกันไป ได้แก่  

  การแสดงเฉพาะค�าถาม 
   การแสดงค�าถามและเฉลยค�าตอบ 
  การแสดงค�าถาม-ค�าตอบ 
  การแสดงค�าถาม-ค�าตอบและเฉลยค�าตอบ 
  การแสดงค�าตอบ
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 เวลาในการท�าภารกิจ ในการท�าภารกิจที่มีการใช้เวลาเป็นเงื่อนไข สามารถใช้กราฟิกแสดงเวลาประกอบ 
 รายการ กราฟิกแสดงเวลาอาจจะแสดงผลเวลาเป็นตัวเลขที่ก�าลังเดินไปข้างหน้า เพื่อให้ผู้ชมร่วมลุ้นการ 
 ท�าภารกิจให้ส�าเร็จภายใต้เวลาที่ก�าหนด หรือแสดงผลเวลาเป็นตัวเลขที่เดินถอยหลัง เพื่อให้ผู้ชมทราบ  
 เวลาที่เหลืออยู่ในการท�าภารกิจ กราฟิกแสดงเวลาสามารถแสดงเป็นแถบสีได้ การให้สัญญาณในการท�า  
 ภารกิจหรือสิ้นสุดการท�าภารกิจ อาจใช้กราฟิกตัวหนังสือแสดงว่า “GO” “START” “หมดเวลา”   
 “TIME OUT” เป็นต้น

 ข้อมูลประกอบการท�าภารกิจ ในการท�าภารกิจมีการน�าเสนอข้อมูลประกอบ สามารถใช้กราฟิกน�าเสนอ 
 ประกอบการท�าภารกิจ เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

 การตัดสินใจในภารกิจ ในการท�าภารกิจเมื่อผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง   
 สามารถใช้กราฟิกแสดงผลการตัดสินใจของผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงการสรุปข้อมูลการตัดสินใจของผู้เข้า  
 แข่งขัน  

ผลกำรแข่งขัน ภายหลังเมื่อการท�าภารกิจด�าเนินไปแล้ว กราฟิกได้ท�าหน้าที่ในการแสดงผลด้วยเช่นกัน โดยแสดงผล
การท�าภารกิจของแต่ละภารกิจ และเมื่อภารกิจแต่ละภารกิจเสร็จสิ้นก็จะแสดงผลการแข่งขันซึ่งสามารถแสดงด้วย
คะแนนหรือผลในลักษณะอื่น รวมถึงรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ

 ผลการแข่งขัน หมายถึง  ผลจากการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขันในเกมย่อยของรายการ    ผู้เข้าแข่งขันที่
สามารถพิชิตภารกิจได้มากที่สุดหรืออย่างต่อเนื่องคือผู้ชนะการแข่งขันของรายการ ภารกิจที่เกิดขึ้นในรายการ
แข่งขันชิงรางวัลมีหลายลักษณะ เช่น การตอบปัญหา การใช้พละก�าลังในการท�าภารกิจ การแสดงความสามารถใน
ด้านต่างๆ เป็นต้น กราฟิกที่ให้ข้อมูลผลการท�าภารกิจเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ชมว่ามีผู้เข้าแข่งขันคนใดผ่านเข้ารอบ
หรือตกรอบ หรือแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จมากเพียงใด ผลการท�าภารกิจแสดงด้วยกราฟิกใน
หลายลักษณะ ประกอบด้วย 
  
๑) การใช้ตัวหนังสือแสดงผล ปรากฏเป็นสองลักษณะคือ การใช้ข้อความแสดงผลของภารกิจ เช่น “เข้ารอบ” 
“ตกรอบ” และการใช้ตัวเลขเชิงปริมาณแสดงผลของภารกิจ

๒) การใช้ภาพสัญลักษณ์แสดงผล เช่น รูปดาว, รูปหวัใจ, รูปการยกหัวแม่มือ 👍🏻 เปน็ต้น
  
๓) การใช้ภาพใบหน้าแสดงผล เป็นการน�าภาพใบหน้าของผู้เข้าแข่งขันมาใช้ประกอบกับตัวหนังสือหรือตัวเลขและ
เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อบ่งบอกว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถ ท�าภารกิจได้มากน้อยเพียงใด
 
เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้ท�าภารกิจเสร็จสิ้นปรากฏผลผู้แพ้ผู้ชนะในการแข่งขัน การให้ข้อมูลผลการแข่งขันก็สามารถใช้
กราฟิกแสดงผลได้ด้วยเช่นกัน ลักษณะของกราฟิกที่แสดงผลการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นตัวหนังสือบ่งบอกสถานะว่า
เป็นผู้ชนะ บ่งบอกชื่อทีมที่ชนะหรือบ่งบอกผลเชิงปริมาณ ตัวหนังสือที่บ่งบอกสถานะว่าเป็นผู้ชนะ เช่น 
“CHAMPION” “WINNER” “ชนะเลิศ” “แชมป์....สมัย” “แชมป์ประจ�าสัปดาห์” เป็นต้น

 รางวัล เป็นผลแห่งชัยชนะจากการแข่งขัน รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลโดย
ใช้กราฟิกแสดงเงินรางวัล เงินรางวัลที่ได้รับ และของรางวัลที่ได้รับ

กราฟิกแสดงเงินรางวัลเป็นจ�านวนเงินที่รายการก�าหนดไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันในทุกครั้งของการแข่งขัน และบ่ง
บอกด้วยกราฟิกที่เป็นตัวเลข เมื่อมีผู้เข้าแข่งขันท�าภารกิจได้ตามที่ก�าหนดก็จะได้รับเงินรางวัลนั้นไป โดยมากเป็น
รายการที่มีเงินรางวัลสูงมากส�าหรับผู้ชนะการแข่งขัน
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กราฟิกแสดงเงินรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ ซึ่งจะมีมูลค่าแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้
เข้าแข่งขัน ส่วนกราฟิกแสดงของรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ สามารถแสดงได้โดยน�าภาพของรางวัลมาประกอบตัว
อักษร หรือแสดงด้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียว

การใช้กราฟิกเป็นส่วนประกอบรายการถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการบ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นรายการ แม้ว่า
อาจจะมีการใช้ส่วนประกอบรายการเพียงบางลักษณะก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของการใช้กราฟิกลักษณะหนึ่ง การใช้
กราฟิกเป็นส่วนประกอบรายการ ได้แก่ ไตเติ้ลรายการ ชื่อรายการ ชื่อรายการคั่นช่วง (bumper) การบ่งบอก
ตัวอย่าง และท้ายรายการ 

ไตเติ้ลรำยกำร เป็นส่วนประกอบแรกสุดของรายการโทรทัศน์ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของรายการ 

ชื่อรำยกำร เป็นกราฟิกส่วนประกอบรายการที่ส�าคัญที่สุดที่ทุกรายการต้องมี แบบของชื่อรายการแข่งขันชิงรางวัลได้
รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นรายการได้อย่างชัดเจนที่สุด แบบของ
ชื่อรายการใช้ในช่วงเปิดรายการ นอกจากนี้ยังมีการน�าแบบของชื่อรายการมาย่อขนาดแล้วแสดงให้ปรากฏทางมุม
ซ้ายด้านล่างของจอภาพเป็นระยะๆ และสามารถท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละรายการ

ชื่อรำยกำรคั่นช่วง (bumper) เป็นกราฟิกอีกรูปแบบหนึ่งที่น�าแบบของชื่อรายการมาใช้ในการคั่นช่วง ในลักษณะ
ของการเชื่อมภาพจากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งด้วยการเคลื่อนที่เข้ามาของชื่อรายการแล้วเคลื่อนที่ออกไป ภายหลัง
เมื่อชื่อรายการเคลื่อนที่ออกไปปรากฏเป็นภาพในอีกช่วงหนึ่ง ถือเป็นการตอกย�้าชื่อรายการในอีกลักษณะหนึ่ง 
ลักษณะของกราฟิกที่ใช้เป็นชื่อรายการคั่นช่วงนี้ยังเป็นลักษณะเดียวกันกับที่ปรากฏเป็นอินเตอร์ลูดของรายการ

กำรบ่งบอกตัวอย่ำง ในรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถมีทั้งตัวอย่างรายการที่ก�าลังจะได้รับชมต่อไป ตัวอย่างของ
รายการในตอนที่แล้ว ตัวอย่างของรายการในช่วงที่แล้ว ตัวอย่างของรายการในช่วงต่อไป และตัวอย่างของรายการ
ในครั้งต่อไป เป็นการใช้ภาพจากการท�าภารกิจมาประกอบกับกราฟิกตัวหนังสือที่บ่งบอกตัวอย่าง เช่น “ช่วงหน้า” 
“ช่วงต่อไป” “ช่วงที่แล้ว” “ความเดิมตอนที่แล้ว” “ตัวอย่างสัปดาห์หน้า” “Highlight” “NEXT” “Next Break” 
“Next Week” “REPLAY” เป็นต้น

ท้ำยรำยกำร  ภายหลังจากที่การแข่งขันสิ้นสุดลง  พิธีกรบอกลาผู้ชมรายการเป็นที่เรียบร้อย รายการแข่งขัน
ชิงรางวัลมักจะตัดเข้าสู่ท้ายรายการ ซึ่งเป็นการใช้กราฟิกตัวหนังสือระบุรายชื่อบุคคลและต�าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ใน
การผลิตรายการ กราฟิกแสดงผู้สนับสนุนรายการ บริษัทผู้ผลิตรายการและเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสามารถน�าภาพที่ยัง
คงต่อเนื่องจากการร�่าลาผู้ชมรายการหรือภาพตัวอย่างรายการในตอนต่อไปมาประกอบได้ด้วย

การใช้กราฟิกเป็นส่วนประกอบรายการ

การใช้กราฟิกในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นลักษณะการใช้งานกราฟิกที่ถือว่ามีความส�าคัญต่อรายการแข่งขัน
ชิงรางวัลทางโทรทัศน์เป็นอย่างมาก ปรากฏเป็นการใช้กราฟิกตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนรายการ การเชิญชวนผู้
ชมให้มีส่วนร่วมกับรายการ และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์รายการอื่น

ตรำสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรำยกำร เป็นกราฟิกที่ส�าคัญส�าหรับรายการแข่งขันชิงรางวัล ปรากฏในช่วงเปิดรายการ 
ช่วงก่อนตัดเข้าโฆษณา หลังจากตัดจากโฆษณาเข้าสู่เนื้อรายการ และช่วงปิดรายการ อาจปรากฏโลโก้ผู้สนับสนุน
รายการทางด้านล่างซ้ายของจอภาพขณะที่รายการก�าลังด�าเนินอยู่หรือปรากฏขึ้นในบริเวณพื้นที่ท�าภารกิจ

การใช้กราฟิกในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
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กำรเชิญชวนให้มีส่วนร่วมกับรำยกำร เป็นการใช้กราฟิกประเภทตัวอักษรในการเชิญชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับ
รายการ ประกอบด้วย การเชิญร่วมรายการ การเชิญร่วมกิจกรรมอื่นของทางรายการ การเชิญส่งข้อความสั้นมายัง
รายการ การเชิญร่วมโหวตหาผู้ชนะในรายการ

 การเชิญร่วมรายการ โดยพิธีกรจะเป็นผู้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ชมรายการติดต่อเข้ามายังรายการด้วยวิธีใด  
 วิธีหนึ่ง ในขณะเดียวกันปรากฏกราฟิกประเภทตัวอักษรแสดงช่องทางการติดต่อเข้ามายังรายการ

 การเชญิร่วมกิจกรรมอื่นของทางรายการ กิจกรรมอื่นของทางรายการมักเป็นการตอบค�าถามประจ�า  
 สัปดาห์ โดยจะมีกราฟิกแสดงค�าถาม ช่องทางการติดต่อเข้ามายังรายการ การเฉลยค�าตอบของค�าถาม  
 สัปดาห์ที่ผ่านมา และอาจมีการแสดงรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบค�าถามประจ�าสัปดาห์ด้วย 
 
 การเชญิส่งข้อความสั้นมายังรายการ กราฟิกที่เชิญส่งข้อความสั้นมายังรายการปรากฏข้อความเชิญ  
 ชวนให้มีส่วนร่วมกับรายการ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ส่งข้อความเข้ามา พร้อมทั้งระบุค่าใช้จ่ายใน  
 การส่งข้อความสั้นแต่ละครั้ง 
 
 การเชิญร่วมโหวต รายการแข่งขันชิงรางวัลที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมในการเฟ้นหาผู้ชนะ  
 ด้วยการโหวตเข้ามายังรายการ มีกราฟิกหมายเลขและรูปใบหน้าผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการสนับสนุนและ  
 ข้อความเชิญชวนส่ง SMS เข้ามายังรายการตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ก�าหนดไว้

กำรประชำสัมพันธ์รำยกำรอื่น (bug) ขณะที่รายการก�าลังด�าเนินไปนั้น มีการแสดงกราฟิกที่ให้ข้อมูลรายการอื่น
ของทางสถานี โดยปรากฏทั้งตัวอักษรชื่อรายการและภาพของรายการนั้นๆ กราฟิกในลักษณะน้ีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับรายการโดยตรงแต่เป็นกลวิธีที่จะท�าให้ผู้ชมติดตามรายการอื่นๆ ของทางสถานีต่อไป

โดยปกติแล้วกราฟิกประเภทตัวอักษรมีข้อจ�ากัดในการปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ�ากัดใน
เรื่องระยะเวลา จึงท�าให้ข้อความที่ปรากฏเป็นลักษณะข้อความที่กระชับ แต่ในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีการใช้
กราฟิกในการอธิบายเนื้อหา ซึ่งท�าให้ต้องมีการเสนอหน้าข้อความกราฟิกที่มากกว่าปกติ ลักษณะที่พบการใช้กราฟิก
ในการอธิบาย ได้แก่ ค�าเตือน ซับไตเติ้ล ค�าโปรย ข้อคิด สาระความรู้

ค�ำเตอืน กราฟิกตัวอักษรแสดงค�าเตือนในรายการแข่งขันชิงรางวัลปรากฏในช่วงขณะที่ผู้เข้าแข่งขันก�าลังท�าภารกิจที่
มีความเสี่ยง อาจเกิดอันตรายขึ้นได้หากไม่มีความช�านาญ หรือมีพฤติกรรมที่ต้องให้ค�าแนะน�าในขณะที่รับชม หรือ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล จึงจ�าเป็นต้องแนะน�าให้ใช้วิจารณญาณในการชม รวม
ถึงมีการเตือนไม่ให้ผู้ชมลอกเลียนแบบอันเนื่องมาจากลิขลิทธิ์ 

ซับไตเติ้ล เป็นการใช้กราฟิกตัวอักษรประกอบกับเสียงพูดของบุคคลในรายการ มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างหลาก
หลายไปตามความมุ่งหมายของรายการ มักใช้ส�าหรับการแปลค�าพูดภาษาต่างประเทศ

ค�ำโปรย เป็นข้อความที่ใช้กราฟิกประเภทตัวอักษรเพื่อการเกริ่นพร้อมทั้งเชื้อเชิญให้ผู้ชมร่วมติดตามรายการ โดย
มากจะปรากฏในช่วงเปิดรายการก่อนที่จะเปิดตัวผู้ด�าเนินรายการ ลักษณะของค�าโปรยเป็นการเสนอภาพรวมของ
รายการหรือของตอนนั้นๆ  

ข้อคิด คือข้อความอันเป็นอุทธาหรณ์ส�าหรับการกระตุ้นเตือนสติผู้ชมภายหลังจากที่ชมรายการแล้ว รวมถึงความ
มุ่งหวังของผู้เข้าแข่งขันในการท�าภารกิจ มักเป็นข้อคิดที่มาจากผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ร่วมรายการ หรือการสรุปบทเรียน
ที่เกิดขึ้นจากการท�าภารกิจ

การใช้กราฟิกในการอธิบาย
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สำระควำมรู ้ เป็นข้อความอีกประเภทหนึ่งปรากฏในรายการแข่งขันชิงรางวัล มักเป็นการใช้กราฟิกประเภทตัว
อักษร และปรากฏอยู่ในเนื้อรายการ โดยเป็นส่วนส�าคัญของเนื้อหาการท�าภารกิจ เกร็ดความรู้ของรายการ รวมถึง
ข้อมูลหรือภาพประกอบรายการ

ลักษณะของกราฟิกที่ใช้สร้างสีสันในรายการ ได้แก่ ตัวหนังสือ และรูปภาพรวมถึงเครื่องหมายและลายเส้นต่างๆ

ตัวหนังสือ ที่ใช้สร้างสีสันในรายการ เป็นข้อความจากทางรายการที่ต้องการแสดงปฏิกิริยาบางอย่างกับผู้พูดใน
รายการ เช่น ค�าแซว ค�าพูดตลก ค�าแทนความคิด ค�าส�าคัญของรายการ

รูปภำพ เครื่องหมำยและลำยเส้นที่ใช้เป็นกราฟิกสร้างสีสันในรายการ  แบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ 

๑) กราฟิกประกอบท่าทาง มักเป็นลายเส้นการ์ตูนประกอบท่าทางของผู้ด�าเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ และ
ผู้เข้าแข่งขนั 

๒) กราฟิกสร้างบรรยากาศรายการ มีลักษณะเป็นลวดลายต่างๆ ที่ตอกย�้าความเป็นรายการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น 
รูปสายฟ้า รูปคลื่นหัวใจ เป็นต้น

การใช้กราฟิกในการสร้างสีสันในรายการ



รายการ Jeopardy! เป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลประเภทตอบปัญหา สร้างสรรค์รายการโดย Merv 
Griffin เริ่มต้นออกอากาศมาตั้งแต่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๗ ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐอเมริกา 
และยังคงออกอากาศยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เกมการแข่งขันเป็นการตอบปัญหาตามหมวดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม วรรณกรรมและภาษา ฯลฯ โดยจะมีการก�าหนดหมวดหมู่จากแนวคิดหรือ
ธีม ผู้ชนะการแข่งขันคือผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ 

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละตอนมีสิทธิ์ที่จะร่วมเป็นผู้เข้าแข่งขันในตอนต่อไปและสามารถสะสมเงินรางวัลมาก
ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ได้

แม้จะเป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลที่ออกอากาศมาอย่างยาวนอน แต่ด้วยความที่เป็นการแข่งขันตอบ
ปัญหาที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง รายการ Jeopardy! จึงไม่ได้มีโอกาสเผยแพร่ออกอากาศในประเทศไทย

Jeopardy!“

“



รายการ TV Champion (TVチャンピオン) เป็นรายการแข่งขันที่มีลักษณะเป็นวาไรตี้ เริ่มออกอากาศ
เป็นครั้งแรกทางสถานี TV Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๕ โดยมี Atsushi Tada 
เป็นผู้ก�ากับและผู้ผลิตรายการคนแรก เพ่ือค้นหาผู้ที่มีความเป็นสุดยอดในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละตอน ซึ่งเป็นการแข่งขันทั้งด้านทักษะ ความรู้และความสามารถ รายการได้ออกอากาศมาอย่างต่อ
เนื่องมากกว่า ๗๐๐ ตอน ยาวนานถึง ๑๔ ปีครึ่ง จนเมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จึงได้เปลี่ยนเป็น TV 
Champion 2 

รูปแบบหลักของรายการประกอบด้วยการพูดคุยของพิธีกรและแขกรับเชิญในสตูดิโอและช่วงวิดีโอการ
แข่งขัน ซึ่งในช่วงวิดีโอการแข่งขันนี้อาจจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพ่ือหาสุดยอดผู้ท้าชิงก่อนที่จะไป
แข่งขันกับแชมเปี้ ยนต่อไป ซึ่งผู้ชนะเป็นแชมเปี้ ยนจะได้รับเงินรางวัลห้าแสนเยน และเข้าสู่ท�าเนียบ
แชมเปี้ ยนของทางรายการ

เนื้อหาของการแข่งขันมีความหลากหลายมาก หลายสาขาน�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราว
ต่างๆ ที่น�ามาเป็นเนื้อหาของการแข่งขัน เช่น สุดยอดไอศกรีม สุดยอดของว่าง สุดยอดผู้รอบรู้เรื่อง
รถไฟ สุดยอดผู้รอบรู้อักษรคันจิ สุดยอดผู้ร้อบรู้เรื่องเครื่องเขียน เป็นต้น การเป็นแชมเปี้ ยนในรายการ
กลายเป็นรางวัลที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เพราะแสดงถึงความเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่าง
ลึกซึ้งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

TV Champion“

“



๐๕

ได้ยินอะไรใน ...
รายการแข่งขันชิงรางวัล

	 รายการโทรทัศน์หลายรายการใช้เสียงเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบทีผ่่านเข้ามาแล้วผ่านไป	แต่
ใช้ภาพเป็นส่ิงทีด่ึงความสนใจ	การน�าเสนอในรายการใดก็ตามทีป่ราศจากเสียงการน�าเสนอนัน้ย่อมไร้
ความหมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการสนทนา	รายการอภิปราย	รายการสัมภาษณ์	รายการข่าว
ประจ�าวัน	รายการดนตรี	รายการแข่งขันชิงรางวัล	ทว่าในทางกลับกันหากปราศจากภาพแล้วรายการ
เหล่านัน้ยังคงสามารถส่ือสารได้

ในท�านองเดียวกันการสร้างสรรค์เสียงทีใ่ช้ส่ือความหมายในรายการแข่งขันชิงรางวัล	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเข้าใจถึงความหมายของเสียงทีป่รากฏในรายการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของเสียงในงาน
โทรทัศน์
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องค์ประกอบของเสียง

องค์ประกอบของเสียงที่ปรากฏในงานโทรทัศน์ ประกอบด้วย เสียงพูด ดนตรี และเสียงประกอบ

เสียงพูด (voice) เสียงพูดของมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุด สามารถน�าไปใช้ในรายการได้หลากหลายวิธี 
เช่น

 การที่บุคคลพูดโดยตรงกับกล้อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 เสียงบรรยาย (voiceover) ที่บอกเล่าเรื่องราว เช่นในสารคดี หรือบรรยายอย่างเป็นธรรมชาติ เช่นใน  
 รายการกีฬา

 “เสียงของความคิด” ของตัวละครในขณะที่ปรากฏภาพใบหน้านักแสดงที่ก�าลังครุ่นคิดหรือนิ่งเงียบ
 
 บทสนทนา (dialogue) รวมถึงการอภิปรายอย่างเป็นทางการ และการพูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่าง  
 บุคคลด้วย

ดนตรี (music) ดนตรีประกอบกลายเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลอเหตุการณ์ ไป
จนถึงดนตรีเปิดตัว หรือดนตรีที่ท�าให้เห็นภาพ และดนตรีทั่วไป

เสียงประกอบ (sound effect) คุณลักษณะพิเศษของเสียงช่วยสร้างภาพให้เกิดขึ้น ระบุถึงสถานที่หรือบรรยากาศ
อันเป็นการเฉพาะ ด้วยการผสมเสียงต่างๆ จากเสียงของการกระท�า จากเสียงของสภาพแวดล้อม และด้วย
คุณลักษณะอันละเอียดอ่อนของเสียงจากสิ่งรอบข้าง

รูปแบบทางเสียง (audio style)

Owens & Millerson (2012) อธิบายว่าหูของคนเราสามารถสร้างจินตนาการในสิ่งที่ได้ยินมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็น 
ตาของคนเรารับรู้และแยกแยะในสิ่งที่เราเห็น ขณะที่หูของเรายอมรับในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและไม่จริงได้มากกว่าสายตา
ของเรา อีกทั้งยังทนต่อสิ่งที่ได้ยินซ�้าๆ มากกว่า จึงไม่แปลกที่เราจะพบว่ามีการใช้เสียงประกอบซ�้าแล้วซ�้าเล่า ในขณะ
ที่องค์ประกอบด้านภาพจากสิ่งที่มองเห็นอย่างฉากหรือเครื่องแต่งกายสามารถสร้างความคุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย

เสียงช่วยอธิบายหรือสนับสนุนภาพ สร้างผลกระทบทางความหมายที่เพิ่มมากขึ้น ดนตรีหรือเสียงประกอบช่วยบ่ง
บอกสถานที่หรือสถานการณ์ ช่วยกระตุ้นอารมณ์ และเสียงยังช่วยสร้างความหมายที่ส�าคัญให้เกิดขึ้นกับภาพที่ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงอีกด้วย

บทบาทของเสียง

เสียงมีบทบาทที่หลากหลายเช่นเดียวกับภาพ ได้แก่

      น�าเสนอข้อมูลโดยตรง เช่น บทสนทนาทั่วไป

      เปิดตัวสถานที่ เช่น เสียงประกอบตามท้องถนน เสียงการจราจร

      แปลความหมายสถานการณ์จากแนวคิดเชิงนามธรรม เช่น ความคิด ความรู้สึก ผ่านการใช้เสียง

      แสดงสัญลักษณ์ เสียงบางลักษณะช่วยบ่งบอกสถานที่ เหตุการณ์ อารมณ์เฉพาะตัว เช่น เสียงรถดับเพลิง

      ระบุแยกแยะ เสียงบางลักษณะช่วยบ่งบอกบุคคลหรือเหตุการณ์เฉพาะ
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      เชื่อมต่อความคิด ดนตรีหรือเสียงประกอบสามารถใช้ในการเชื่อมเหตุการณ์กับแนวคิดของรายการ

      สร้างสรรค์ลักษณะการตัดต่อทางเสียง การผสมผสานเสียงต่างๆ ที่หลากหลายด้วยความมุ่งหมายทางสุนทรียะ 
เช่น การน�าเอาเสียงระเบิด เสียงยิงปืน เสียงเครื่องบิน เสียงหวีดร้อง เสียงหวอ มาสร้างภาพการรบ

เสียงบรรยาย

เสียงบรรยายเป็นส่วนประกอบส�าคัญของรายการแข่งขันชิงรางวัล เป็นเสียงพูดที่ไม่ปรากฏตัวผู้พูดของทางรายการ 
สามารถใส่เข้ามาในช่วงกระบวนการตัดต่อ หรืออาจบันทึกสดขณะที่เกมการแข่งขันก�าลังด�าเนินอยู่ก็ได้ เสียง
บรรยายมีหน้าที่ส�าคัญในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่จ�าเป็นยิ่งของทางรายการนอกเหนือไปจากสิ่งที่พิธีกรได้กล่าวไว้ ช่วย
เสริมบทบาทของพิธีกรให้ด�าเนินไปอย่างสนุกสนานสอดคล้องกับอารมณ์และภาพรวมของรายการ รวมถึงการสร้าง
อารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชมรายการที่รับชมอยู่ทางบ้าน

บุคลิกลักษณะของเสียงบรรยาย

รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ใช้เสียงบรรยายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารมักใช้เสียงบรรยายชาย เนื่องจากโดย
เนื้อเสียงของเพศชายสามารถสร้างอารมณ์ตื่นเต้น สนุกสนาน เร้าอารมณ์ ได้ง่ายกว่าเสียงของเพศหญิงที่มีลักษณะ
เนื้อเสียงเล็กแหลมกว่า

บุคลิกลักษณะของเสียงบรรยายมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอารมณ์และภาพรวมของแต่ละรายการ อาทิ 
ตื่นเต้นเร้าอารมณ์ สนุกสนานร่าเริง ทันสมัย เป็นกันเอง เคร่งขรึมจริงจัง ยั่วยวน ลูกทุ่ง กระเทย เป็นต้น 

เสยีงบรรยำยตื่นเต้นเร้ำอำรมณ ์เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงที่ช่วยสร้างบรรยากาศของรายการให้ชวนติดตามมาก
ยิ่งขึ้น เป็นเสียงพูดที่เร่งจังหวะมากกว่าปกติ และมีระดับเสียงที่สูงกว่าปกติเช่นกัน 

เสียงบรรยำยสนุกสนำนร่ำเริง เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงที่ช่วยสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นกับรายการ นิยมใช้
เสียงบรรยายลักษณะนี้ในการแซวบุคคลต่างๆ ในรายการ และหากพิธีกรมีบุคลิกสนุกสนานร่าเริงด้วยแล้วจะยิ่ง
ท�าให้รายการเป็นที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

เสียงบรรยำยทันสมัย เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงที่นิยมใช้ในรายการแข่งขันชิงรางวัลประเภทตอบค�าถาม โดยมี
ลักษณะของเสียงที่ก้องกังวาน จังหวะกระชับ ชัดเจน มักใช้เป็นการบรรยายเพื่อเปิดรายการ อธิบายภารกิจ รวมถึง
การชวนผู้ชมรายการให้ติดตามช่วงต่อไป

เสยีงบรรยำยเป็นกันเอง เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงบรรยายที่ใช้น�้าเสียงที่ฟังดูสบาย จังหวะปกติ นิยมใช้ส�าหรับ
การแนะน�ารายการ แนะน�าพิธีกร เชิญชวนผู้ชมรายการให้ติดตามช่วงต่อไป

เสียงบรรยำยเคร่งขรึมจริงจัง เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงที่ใช้ในการแข่งขันที่ดุเดือดหรือเน้นความจริงจังในการท�า
ภารกิจ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมรายการให้รับรู้ถึงสภาพอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขัน

เสียงบรรยำยยั่วยวน เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงบรรยายที่เป็นกันเองเป็นที่ยั่วยวนแก่ผู้ได้ยิน เจือด้วยความ
สนุกสนานอยู่ในที 

เสียงบรรยำยลูกทุ่ง เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงบรรยายที่สะท้อนถึงการท�าภารกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ มีความ
เป็นท้องถิ่นภาคกลางที่ฟังดูแล้วจริงใจ ปราศจากการดัดเสียงเพื่อให้ดูเป็นทางการ

เสียงบรรยำยกระเทย เป็นบุคลิกลักษณะของเสียงบรรยายที่ดัดเสียงผู้ชายให้ฟังดูนุ่มนวล อ่อนหวาน คล้ายเสียง
ผู้หญิง
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หน้าที่ของเสียงบรรยายในรายการแข่งขันชิงรางวัลปรากฏในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ การแนะน�ารายการ การให้
ข้อมูล การบรรยาย การโน้มน้าวใจ การสร้างความรู้สึก และการขอบคุณ สามารถจ�าแนกได้โดยละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าทีเ่สียงบรรยาย

กำรแนะน�ำรำยกำรด้วยเสียงบรรยาย ประกอบด้วย การเปิดรายการ การแนะน�ารายการ การแนะน�าบุคคลใน
รายการ
 การเปิดรายการ      การใช้เสียงบรรยายในการเปิดรายการเป็นลักษณะที่พบเห็นกันโดยทั่วไป เริ่มต้น
ด้วยการกล่าวชื่อสถานีที่ออกอากาศร่วมกับชื่อผู้สนับสนุนรายการหรือชื่อบริษัทผู้ผลิตรายการเสนอรายการ หลังจาก
นั้นจะเป็นการแนะน�ารายการ
 
 การแนะน�ารายการ      การแนะน�ารายการเป็นการกล่าวถึงแนวคิดของรายการให้ผู้ชมรู้จักรายการพอ
เป็นสังเขปก่อนที่เข้าสู่การแข่งขัน เสียงบรรยายแนะน�ารายการมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการเปิดรายการไปแล้ว 
โดยปกติการแนะน�ารายการจะกล่าวถึงแนวคิดของรายการว่าเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอะไร รวมถึงรายละเอียด
เนื้อหาของการแข่งขันที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

 การแนะน�าบุคคลในรายการ      รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายในการแนะน�าบุคคล
ในรายการ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ รวมถึงผู้ร่วมรายการ
 
พิธีกรเป็นบุคคลส�าคัญที่จะท�าให้เกมการแข่งขันด�าเนินไปอย่างราบรื่น ในกรณีที่รายการแข่งขันชิงรางวัลไม่ก�าหนด
ให้พิธีกรแนะน�าตนเองแก่ผู้ชมรายการ สามารถใช้เสียงบรรยายแนะน�าพิธีกรได้ ลักษณะบทบรรยายในการแนะน�า
พิธีกร มีสองลักษณะคือ การเอ่ยชื่อแนะน�าพิธีกร และการบอกคุณลักษณะของพิธีกร 
 

ตารางแสดงหน้าที่ของเสียงบรรยายในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์

หน้าที่ของเสียงบรรยาย รายละเอียดของการน�าเสนอ

การแนะน�ารายการ

การให้ข้อมูล

การบรรยาย

การโน้มน้าวใจ

การสร้างความรู้สึก

การขอบคุณ

การเปิดรายการ การแนะน�ารายการ การแนะน�าบุคคลในรายการ

การให้ข้อมูลรายการ การแจ้งสถานการณ์ การแจ้งผลการแข่งขัน

การบรรยายเหตุการณ์ การทบทวนเหตุการณ์ การเชื่อมรายการ การบรรยาย
ค�าถาม การอธิบายเฉลย การให้ความรู้ การบรรยายสถานที่/สิ่งของ

การชวนติดตามรายการ การชวนมีส่วนร่วมกับรายการ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

การสร้างความสนุกสนาน การให้ก�าลังใจ การสร้างแรงกดดัน

การตอกย�า้ผู้สนับสนุนรายการ การขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน
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หน้าที่หลักที่ส�าคัญประการหนึ่งของเสียงบรรยายคือ การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน โดยปกติจะอยู่ในช่วงต้นรายการหลัง
จากที่มีการเปิดรายการโดยพิธีกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันจากเสียงบรรยายมักจะระบุ ชื่อ
นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม ภูมิล�าเนา บุคลิกภาพ อายุ อาชีพ จุดมุ่งหมาย ค�าพูดของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละรายการ ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมเสียงบรรยายจะแนะน�าชื่อทีม
 
การแนะน�ากรรมการโดยใช้เสียงบรรยายจะมีการระบุถึงชื่อและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านที่มีความเชี่ยวชาญ
แตกต่างกันไป แต่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพิจารณาผลการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน นอกจากนี้แล้วการแนะน�า
ผู้ร่วมรายการด้วยการใช้เสียงบรรยายสามารถกระท�าได้ด้วยเช่นกัน แม้ว่ารายการนั้นจะมีพิธีกรก็ตาม

กำรให้ข้อมูลด้วยเสียงบรรยาย ประกอบด้วย การให้ข้อมูลรายการ การแจ้งสถานการณ์ และการแจ้งผลการแข่งขัน 
ข้อมูลที่ให้โดยเสียงบรรยายจะเป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่พิธีกรรายการพูด บางครั้งอาจเป็นการเสริมกันและกัน 
บางครั้งอาจเป็นการเน้นย�้าข้อมูลดังกล่าว

 การให้ข้อมูลรายการ      ข้อมูลรายการที่มีการใช้เสียงบรรยายในการสื่อสารกับผู้ชมรายการ ได้แก่ 
ชื่อช่วง ชื่อตอน ชื่อเกมหรือภารกิจต่างๆ เงื่อนไขส�าคัญของรายการซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นทางการ
ได้มากกว่าการพูดของพิธีกร
 
รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายในการแจ้งล�าดับผู้เข้าแข่งขันช่วยท�าให้เกิดความกระจ่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นแก่ผู้ชมรายการ โดยระบุว่าทีมใดเป็นผู้ท�าภารกิจในล�าดับแรกและทีมใดเป็นผู้ท�าภารกิจในล�าดับถัดไป
 
การใช้เสียงบรรยายในการแจ้งกติกาเป็นการสื่อสารที่มุ่งไปยังผู้ชมรายการเป็นส�าคัญ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของ
รายการที่จัดท�าขึ้นภายหลังจากที่บันทึกรายการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เสียงบรรยายที่ท�าหน้าที่แจ้งกติกาปรากฏ
ก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ในกรณีที่มีการแข่งขันหลายเกมหรือหลายช่วง อาจมีการระบุชื่อช่วงไว้อย่างชัดเจน
หรือระบุแค่เพียงรอบที่หนึ่ง รอบที่สอง รอบโบนัสหรือรอบแจ็กพอต 

ในการแจ้งกติกาโดยทั่วไป เสียงบรรยายอาจบ่งบอกถึงคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อาทิ 
รายละเอียดหรือเงื่อนไขของการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องท�า จ�านวนที่ต้องท�าให้ได้ในภารกิจนั้นๆ เวลาที่ก�าหนด
ให้ เงินรางวัลหรือของรางวัล ตัวช่วยในการแข่งขัน บทลงโทษส�าหรับผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถพิชิตภารกิจได้ เป็นต้น

รายการแข่งขันชิงรางวัลยังสามารถใช้เสียงบรรยายในการแจ้งรางวัลส�าหรับการแข่งขันได้ด้วยเช่นกัน โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นหน้าที่ของพิธีกรเสมอไป ในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่ไม่มีพิธีกร การใช้เสียงบรรยายในการแจ้งค�าแนะน�า
ส�าคัญเพื่อให้ผู้ชมรายการทราบ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญประการหนึ่ง และเมื่อผู้เข้าแข่งขันมีการใช้ค�าพูดที่เป็น
ข้อคิดส�าหรับผู้ชม รายการสามารถใช้เสียงบรรยายเพื่อกล่าวซ�้าค�าพูดดังกล่าวเพื่อเป็นการตอกย�้าในการให้ข้อคิดแก่
ผู้ชมรายการ

 การแจ้งสถานการณ ์     การใช้เสียงบรรยายในการแจ้งสถานการณ์การแข่งขันของทางรายการปรากฏ
เป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ การแจ้งเวลาหรือการแจ้งระยะทาง ลักษณะที่สองคือ การให้สัญญาณในการท�า
ภารกิจ ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นหน้าที่ของพิธีกร แต่ในกรณีที่พิธีกรไม่สามารถให้สัญญาณได้การใช้เสียงบรรยายในการ
ให้สัญญาณก็กระท�าได้เช่นกัน การแจ้งสถานการณ์ด้วยเสียงบรรยายทั้งสองลักษณะนี้มุ่งหวังจะสื่อสารกับผู้ชม
รายการเป็นส�าคัญ

 การแจ้งผลการแข่งขัน      เสียงบรรยายที่แจ้งผลการแข่งขันครอบคลุมถึงผลการท�าภารกิจต่างๆ รวม
ถึงผลการแข่งขันที่ปรากฏผู้ชนะของทางรายการ ตลอดจนรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ และรายชื่อผู้โชคดีของทาง
รายการ
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ในรายการแข่งขันชิงรางวัลโดยมากจะมีการแข่งขันมากกว่าหนี่งรอบเพื่อหาผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถมากที่สุด
เพื่อเข้าไปชิงรางวัลในรอบสุดท้ายของทางรายการ การแข่งขันในแต่ละรอบนั้นจะมีการแจ้งผลการท�าภารกิจว่า ณ 
ขณะนั้น ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดได้คะแนนเท่าไหร่ คนใดหรือทีมใดเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเกมการ
แข่งขันนั้น โดยอาจจะมีการบอกผลคะแนนของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในรูปแบบการซ้อนตัวหนังสือ 

การแจ้งผลการแข่งขันในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์โดยใช้เสียงบรรยายมีสองลักษณะคือ การแจ้งผลการ
แข่งขันในลักษณะเป็นผู้ประสบความส�าเร็จในการพิชิตเกมการแข่งขัน และการแจ้งผลการแข่งขันในฐานะผู้ชนะการ
แข่งขัน 

๑) การเปน็ผู้ประสบความส�าเร็จในการพิชิตเกมการแข่งขัน      เป็นลักษณะการแข่งขันที่แข่งกับตัวเอง มีภารกิจที่ผู้
เข้าแข่งขันต้องเอาชนะให้ได้

๒) การเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน      เป็นลักษณะการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่าหนึ่งคนหรือหนึ่งทีม ท�าการ
แข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะ และเมื่อเป็นผู้ชนะแล้วทางรายการเปิดโอกาสให้พิชิตรางวัลสูงสุดของทางรายการซึ่งแตก
ต่างกันออกไปตามแต่ละรายการ

เมือ่มกีารแจ้งผลการแข่งขันเสร็จสิน้เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว เสยีงบรรยายยงัท�าหน้าท่ีในการแจ้งรางวลัท่ีผู้เข้าแข่งขนัได้รบั 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เสียงบรรยายในการแจ้งรายชื่อผู้โชคดีที่เป็นผู้ชมรายการทางบ้านที่ส่งค�าตอบเข้ามาร่วมกับ
ทางรายการ ลักษณะของการแจ้งรายชื่อผู้โชคดีเป็นเพียงแค่กล่าวน�าเพื่อให้ผู้ชมรายการได้ติดตามอ่านจากรายชื่อที่
ปรากฏเป็นตัวหนังสือขึ้นทางหน้าจอโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการเอ่ยชื่อแต่อย่างใด

กำรบรรยำยเป็นหน้าที่หลักโดยตรงของเสียงบรรยาย ประกอบด้วย การบรรยายเหตุการณ์ การทบทวนเหตุการณ์ 
การเชื่อมรายการ การบรรยายค�าถาม การอธิบายเฉลย-ให้ความรู้ และการบรรยายสถานที่/สิ่งของ

 การบรรยายเหตุการณ ์     เหตุการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้นในรายการแข่งขันชิงรางวัล มีการใช้เสียง
บรรยายเพื่อบรรยายเหตุการณ์เหล่านั้นด้วย ลักษณะของการบรรยายเหตุการณ์แบ่งออกได้เป็น การบรรยายภารกิจ 
การบรรยายสถานการณ์ การบรรยายอารมณ์
 
๑) การบรรยายภารกิจ เป็นการบรรยายรายละเอียดการแข่งขันตลอดทั้งภารกิจ ซึ่งอาจจะต่อเนื่องหรือแบ่งเป็น
ช่วงๆ ได้ การใช้เสียงบรรยายภารกิจช่วยท�าให้ผู้ชมรายการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก
การแข่งขันที่เกิดขึ้นในรายการใช้เวลามาก หากเล่าเรื่องด้วยภาพตามเวลาจริงแล้วอาจจะสร้างความน่าเบื่อให้เกิดขึ้น
กับรายการ ผู้ผลิตรายการจ�าเป็นต้องตัดต่อให้มีความกระชับ สนุกสนาน เร้าอารมณ์ในการติดตาม เสียงบรรยาย
ภารกิจจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะท�าให้เข้าใจการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
 
๒) การบรรยายสถานการณ์ เป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน มีลักษณะเป็นค�าบรรยายด้วย
ประโยคสั้นๆ เพื่อแจกแจงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในภารกิจ รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยาย
สถานการณ์เช่นนี้ได้อยู่บ่อยครั้ง การบรรยายเพื่อแจกแจงรายละเอียดนี้รวมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เข้าแข่งขัน ก่อให้เกิดการกระตุ้นความสนใจผู้ชมให้ติดตามรายการ สะท้อนอารมณ์ผู้เข้าแข่งขันเพื่อเร้าอารมณ์ผู้ชม 
และสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน 
 
การบรรยายสถานการณ์ไม่จ�ากัดว่าจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเพียงอย่างเดียว รายการ
แข่งขันชิงรางวัลสามารถมีการใช้เสียงบรรยายสถานการณ์ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ผลิตรายการต้องการร้อยเรียงเหตุการณ์ให้ออกมาในรูปลักษณ์ใด
 
๓) การบรรยายอารมณ์ เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการบรรยายเหตุการณ์ ไม่ค่อยนิยมใช้ในรายการแข่งขันชิงรางวัล
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เท่าใดนัก แต่สามารถใช้เพื่อเร้าอารมณ์ผู้ชมให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งถ้าหากใช้ไม่ถูกจังหวะอาจจะ
ก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม

 การทบทวนเหตุการณ ์     ภายหลังจากตัดโฆษณาเข้าสู่เนื้อหารายการแล้ว รายการแข่งขันชิงรางวัล
สามารถใช้เสียงบรรยายทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่แล้วเพื่อชวนให้ผู้ชมติดตามรายการได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
อาจใช้เสียงบรรยายทบทวนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การ
ทบทวนเหตุการณ์มักใช้กับเหตุการณ์ที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะหรือความสนุกสนานให้เกิดขึ้นกับผู้ชม นอกจากนี้
สามารถใช้เสียงบรรยายเพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ผ่านมาเพื่อช่วยทบทวนเรื่องราวให้แก่ผู้ชมได้ด้วย
เช่นกัน

 การเชื่อมรายการ      การใช้เสียงบรรยายในการเชื่อมส่วนต่างๆ ของรายการมีลักษณะดังนี้ 

๑) การเชื่อมผู้เข้าแข่งขัน เป็นการบรรยายเชื่อมเหตุการณ์ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนหรือแต่ละทีม มีทั้งแบบที่ไม่
เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัว และแบบที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นการแข่งขัน
ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน

๒) การเชื่อมการแข่งขันแต่ละเกมหรือแต่ละช่วง เป็นการบรรยายเชื่อมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากช่วงหนึ่งไปยังอีกช่วง
หนึ่ง หรือเกมหนึ่งไปยังอีกเกมหนึ่ง

 การบรรยายค�าถาม      รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายรายละเอียดของค�าถามส�าหรับ
ผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องท�าภารกิจโดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมีการอธิบายจากพิธีกร ซึ่งเมื่อเสียงบรรยายค�าถามจบลงพิธีกร
สามารถด�าเนินเกมต่อได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถใช้เสียงบรรยายค�าถามเป็นการเกริ่นน�าเพื่อให้พิธีกรถามค�าถาม
ต่อเนื่องจากการบรรยายค�าถามนั้น

 การอธบิายเฉลย-ให้ความรู ้     รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายในการอธิบายเฉลย ซึ่ง
มีทั้งลักษณะที่เป็นการเฉลยด้วยเสียงบรรยาย และลักษณะที่เป็นการอธิบายค�าเฉลยหลังจากที่พิธีกรหรือกรรมการ
เฉลยค�าตอบไปแล้ว รวมถึงสามารถใช้เสียงบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม โดยเป็นความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของ
การแข่งขันในแต่ละรายการ

 การบรรยายสถานที่/สิ่งของ      รายการแข่งขันชิงรางวัลใช้เสียงบรรยายในการบรรยายสถานที่ของ
การแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขัน ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
อาหารการกินที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ ด้วย ตลอดจนการบรรยายสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการท�าภารกิจ

การบรรยายค�าถาม การอธิบายเฉลย-ให้ความรู้ และการบรรยายสถานที่อาจมีการใช้ภาพเล่าเรื่องประกอบเสียง
บรรยายเหล่านั้นด้วย นอกเหนือไปจากภาพเหตุการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้นในรายการ

กำรโน้มน้ำวใจด้วยเสียงบรรยาย ประกอบด้วย การชวนติดตามรายการ การชวนมีส่วนร่วมกับรายการ และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์

 การชวนติดตามรายการ      การใช้เสียงบรรยายในรายการแข่งขันชิงรางวัลเพื่อชวนติดตามรายการ 
เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่ 

๑) ภายหลังจากการเปิดรายการ เมื่อแนะน�าผู้เข้าแข่งขันแล้วก็สามารถชวนติดตามว่าผู้เข้าแข่งขันจะสามารถท�า
ภารกิจได้ส�าเร็จหรือไม่ 

๒) เมื่อมีการบรรยายเหตุการณ์หรือทวนเหตุการณ์การแข่งขันแล้วก็สามารถชวนติดตามว่าผู้เข้าแข่งขันจะสามารถ
ท�าภารกิจได้ส�าเร็จหรือไม่ 
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๓) รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายในการชวนให้ผู้ชมชมช่วงต่อไปของรายการก่อนที่จะตัดเข้า
โฆษณา โดยจะมีค�าส�าคัญ อาทิ “ช่วงหน้า...” “พักกันสักครู่...” “อีกสักครู่...” “อย่าเพิ่งลุกไปไหน...” “ติดตามกัน
ต่อไป...” “เดี๋ยวไปชมกัน...” อยู่ในประโยคด้วยเสมอพร้อมกับการบรรยายเหตุการณ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นหรือผลของ
การท�าภารกิจ

๔) ภายหลังเมื่อตัดจากเบรกโฆษณากลับเข้าสู่รายการแล้วก็สามารถชวนติดตามการแข่งขันว่าจะด�าเนินต่อไปอย่างไร 

๕) เมื่อมีการแจ้งผลการท�าภารกิจแล้่วก็สามารถชวนติดตามว่าผู้เข้าแข่งขันอีกคนหรืออีกทีมหนึ่งจะสามารถท�า
คะแนนได้มากกว่าหรือไม่

การใช้เสียงบรรยายในการชวนผู้ชมให้ติดตามตอนต่อไปนั้น จะมีการใช้ค�าส�าคัญว่า “สัปดาห์หน้า...” ส�าหรับรายการ
ที่ออกอากาศสัปดาห์ละครั้ง นอกจากนี้มีการใช้ค�าว่า “พรุ่งนี้...” “ครั้งหน้า...” หรืออาจจะเป็นการระบุวันเวลาออก
อากาศของรายการ โดยจะมีการใช้องค์ประกอบของรายการบางอย่างมาประกอบการบรรยายเพื่อเป็นสิ่งที่ชวนให้
ผู้ชมติดตามต่อไป เช่น การบรรยายถึงผู้เข้าแข่งขันของรายการในครั้งต่อไป การบรรยายถึงผู้ร่วมรายการที่เป็นดารา
นักแสดงผู้มีชื่อเสียงที่จะมาร่วมรายการในครั้งต่อไป การบรรยายถึงภารกิจที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อชวนติดตามตอนต่อไป 
โดยส่วนใหญ่เป็นรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีความต่อเนื่องในการแข่งขัน 

สิ่งที่เสียงบรรยายชวนติดตามรายการนั้น ได้แก่ ภารกิจการแข่งขัน ผลการแข่งขัน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ท�าภารกิจ โดยที่เสียงบรรยายชวนติดตามในรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถมีได้หลากหลายลักษณะ และไม่จ�ากัด
ว่าจะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั้น หรืออาจเป็นเพียงแค่การบอกว่าความสนุกรออยู่พร้อมกับชวนติดตามชม
ในตอนต่อไปก็สามารถท�าได้เช่นกัน
 
 การชวนมีส่วนร่วมกับรายการ      รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายในการเชิญชวนผู้ชม
ให้มีส่วนร่วมกับรายการ ลักษณะของการสร้างการมีส่วนร่วมกับทางรายการมีหลายลักษณะ เช่น การชวนผู้ชมร่วม
เข้าเป็นผู้แข่งขันในรายการ การเชิญชวนให้ตอบค�าถามในรายการเพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลจากทางรายการ การทายผล
ว่าใครจะเป็นผู้ชนะของทางรายการโดยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล การโหวตเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ประทับใจผ่านทาง SMS
 
ส�าหรับช่องทางการมีส่วนร่วมกับรายการ มักใช้ช่องทาง SMS ของทางรายการ ทั้งนี้ผู้ชมจะต้องเสียค่าบริการในการ
ส่ง SMS ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่เปิดโอกาสให้มีการโหวตเลือกผู้ชนะโดยผู้ชมทางบ้าน นอกจากนี้สามารถ
ใช้ช่องทางสื่อสังคมอื่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับรายการ

 การโฆษณาประชาสัมพันธ ์     รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นหรือสินค้าของทางรายการ

กำรสร้ำงควำมรูส้กึด้วยเสยีงบรรยาย ประกอบด้วย การสร้างความสนกุสนาน การให้ก�าลังใจ และการสร้างแรงกดดนั

 การสร้างความสนุกสนาน      เสียงบรรยายในรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถท�าหน้าที่ในการสื่อสาร
อารมณ์ได้อีกด้วย การสร้างความสนุกสนานด้วยการแซวโดยการใช้เสียงบรรยายสามารถเกิดขึ้นระหว่างการท�า
ภารกิจตลอดรายการ ทั้งที่โดยปกติแล้วการแซวที่เกิดขึ้นในรายการมักกระท�าโดยพิธีกร แต่การใช้เสียงบรรยายใน
การแซวนั้นท�าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของรายการในการสื่อสารกับผู้ชมเพื่อสร้างความสนุกสนาน บุคคลที่่ถูก
แซวมากที่สุดมักจะเป็นผู้เข้าแข่งขัน  ตลอดจน พิธีกร กรรมการ ผู้ร่วมรายการ ผู้ชมในห้องส่ง ยิ่งไปกว่านั้นการสร้าง
ความสนุกสนานด้วยเสียงบรรยายสามารถท�าได้ถึงขั้นการเยาะเย้ยได้อีกด้วย

 การให้ก�าลังใจ      เสียงบรรยายที่ปรากฏในรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ยังสามารถท�าหน้าที่
ในการให้ก�าลังใจอีกด้วย ลักษณะของการให้ก�าลังใจเป็นการให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันโดยตรง และการชักชวนผู้ชม
รายการร่วมให้ก�าลังใจผู้เข้าแข่งขันในการท�าภารกิจ นอกเหนือไปจากการใช้เสียงบรรยายในการให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้า



89

แข่งขันแล้ว ยังสามารถใช้เสียงบรรยายในการชื่นชมยินดีผู้เข้าแข่งขันได้อีกด้วย ตลอดจนการแสดงความซาบซึ้งเห็น
อกเห็นใจผู้เข้าแข่งขันก็เป็นวิธีการให้ก�าลังใจในอีกลักษณะหนึ่ง

 การสร้างแรงกดดัน      ในการแข่งขันชิงรางวัล การใช้เสียงบรรยายเพื่อสร้างแรงกดดันแก่ผู้เข้าแข่งขัน
เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการใช้เสียงบรรยาย โดยที่ผลแห่งการกดดันไม่ได้เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าแข่งขันโดยตรง แต่เป็นการ
สร้างบรรยากาศของรายการเพื่อให้ผู้ชมรายการได้รู้สึกถึงแรงกดดันในการแข่งขันนั้น และหากใช้ไม่เหมาะสม ความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ผู้ชมจะแปรเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามทันที เพราะนอกจากจะไม่ช่วยสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นแล้ว
ยังท�าให้เกิดความไม่เชื่อในการแข่งขันที่เกิดขึ้นอีกด้วย 

รายการแข่งขันชิงรางวัลยังสามารถใช้เสียงบรรยายในการสร้างความตื่นเต้นระหว่างการท�าภารกิจ เพื่อช่วยเร้า
อารมณ์ให้การแข่งขันนั้นด�าเนินไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน ในขณะเดียวกันสร้างสีสันให้แก่ผู้ชมรายการได้เช่นกัน

กำรขอบคุณด้วยเสียงบรรยาย ประกอบด้วย การตอกย�้าสนับสนุนรายการ และการขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน

 การตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ      เสียงบรรยายในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีหน้าที่ส�าคัญในการ
ตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ  ลักษณะของเสียงบรรยายที่ตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการปรากฏผ่านประโยคที่ว่า 
“สนับสนุนโดย...” “ร่วมเสนอโดย...” “ร่วมเปิดศึกโดย...” “presented by...” “ร่วมสร้างสรรค์โดย...” เป็นต้น 
แล้วตามด้วยชื่อสินค้าหรือบริการของผู้สนับสนุนรายการ บางรายการอาจจะใช้การบอกกล่าวว่าเงินรางวัลที่ผู้เข้า
แข่งขันจะได้รับนั้นมาจากผู้สนับสนุนรายการรายใด

ลักษณะของเสียงบรรยายที่ตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการในอีกลักษณะหนึ่งคือ การกล่าวชื่อ สินค้าหรือบริการของผู้
สนับสนุนรายการเลย โดยไม่มีการบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วมสร้างสรรค์ หรือมีการใช้ประโยคค�าขวัญของสินค้า
หรือบริการนั้นประกอบด้วย

 การขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน      รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้เสียงบรรยายในการขอบคุณผู้เข้า
แข่งขันที่เข้าร่วมรายการรวมถึงผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จเช่นกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงบรรยายกับพิธีกร

ในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีการใช้เสียงบรรยายควบคู่ไปกับการด�าเนินรายการของพิธีกร ด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
ผสมผสานเข้ามาในรายการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เสียงบรรยายมีคุณสมบัติที่มุ่งสื่อสารยังผู้ชมโดยตรงสามารถ
สร้างสรรค์ข้อความเพิ่มเติมได้ภายหลังจากที่การแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว มีข้อจ�ากัดในเรื่องความยาวของเสียงบรรยาย
ตามช่วงเวลาที่ตัดต่อ ในขณะที่การด�าเนินรายการของพิธีกรมุ่งสื่อสารไปทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการ มีความสด 
ตอบสนองต่อเหตุการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นทันที แต่อาจมีข้อจ�ากัดในเรื่องคุณลักษณะและความ
สามารถของพิธีกร

การใช้เสียงบรรยายควบคู่ไปกับการด�าเนินรายการของพิธีกร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่ช่วยเสริมกันและ
กัน เป็นการเน้นย�้าถึงสิ่งที่รายการต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมรายการ และในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความน่า
ติดตามให้เกิดขึ้นกับรายการอีกด้วย

กำรส่งเสริมกันและกันระหว่ำงเสียงบรรยำยและกำรด�ำเนินรำยกำร เป็นความสัมพันธ์โดยทั่วไปในรายการแข่งขัน
ชิงรางวัล การส่งเสริมกันและกันเป็นการเติมเต็มการสื่อสารที่เกิดขึ้นในรายการ เพราะเป็นการขยายความข้อมูลที่
เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน เกื้อหนุนกันให้เกิดความเข้าใจในเกมการแข่งขันมากขึ้น มักจะใช้ในกรณีที่พิธีกรหรือเสียง
บรรยายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของรายการได้อย่างครบถ้วน เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศ
การแข่งขันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีลักษณะต่างๆ ดังนี้
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 การให้ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน      การให้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขัน การช่วยเสริมกันระหว่าง
เสียงบรรยายและพิธีกร ช่วยท�าให้ผู้ชมรู้จัก เกิดความเข้าใจต่อผู้เข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้น สามารถกระท�าได้หลาย
ลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เสียงบรรยายแนะน�าผู้เข้าแข่งขันและการสร้างความสนุกสนานด้วยการให้พิธีกรแซว
ผู้เข้าแข่งขัน การใช้เสียงบรรยายแนะน�าผู้เข้าแข่งขันและการให้พิธีกรถามข้อมูล เป็นต้น

 การชวนติดตามรายการ      เมื่อการท�าหน้าที่ชวนติดตามรายการของพิธีกรหรือเสียงบรรยายไม่ได้เกิด
ขึ้นแต่เพียงล�าพัง หน้าที่อื่นๆ ของพิธีกรและเสียงบรรยายช่วยให้การชวนติดตามนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ยก
ตัวอย่างเช่น การใช้เสียงบรรยายชวนติดตามการแข่งขันและการให้พิธีกรให้สัญญาณในการท�าภารกิจ การใช้เสียง
บรรยายชวนติดตามการท�าภารกิจและการให้พิธีกรบรรยายเหตุการณ์ การใช้เสียงบรรยายชวนติดตาม
รายการและการให้พิธีกรถามข้อมูล

 การด�าเนินเกม      เมื่อเสียงบรรยายหรือพิธีกรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถชี้แจงภารกิจได้อย่าง
ครบถ้วน การใช้ทั้งเสียงบรรยายและพิธีกรท�าหน้าที่ที่ต่างกันแต่เกี่ยวข้องกับภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน เป็นการช่วย
เสริมกันในการด�าเนินเกมแก่ผู้ชมรายการได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การใช้เสียงบรรยายสลับกันกับการด�าเนิน
รายการของพิธีกร การใช้เสียงบรรยายเหตุการณ์และการให้สัญญาณโดยพิธีกร

 การอธิบายผลการท�าภารกิจ      เสียงบรรยายและพิธีกรยังได้ช่วยเสริมกันในการอธิบายผลการท�า
ภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งต่างช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจในภารกิจแก่ผู้ชมรายการมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้
เสียงบรรยายเหตุการณ์และการแจ้งผลการท�าภารกิจโดยพิธีกร การถามข้อมูลโดยพิธีกรและการใช้เสียงบรรยาย
สิ่งของ การถามความเห็นกรรมการโดยพิธีกรและการบรรยายผลการท�าภารกิจ

กำรเน้นย�้ำสิ่งที่ต้องกำรจะสื่อสำรกับผู้ชมรำยกำรเป็นอีกลักษณะความสัมพันธ์ของเสียงบรรยายและการด�าเนิน
รายการของพิธีกร โดยที่เสียงบรรยายและพิธีกรจะท�าหน้าที่สื่อสารประเด็นเดียวกัน ท�าให้ผู้ชมรายการและ
ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นในรายการ สิ่งที่ต้องการจะเน้นย�้ากับผู้ชมรายการมีประเด็นดังต่อ
ไปนี้เป็นอาทิ

 การแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน

 การแนะน�าผู้ร่วมรายการ

 การแจ้งโจทย์

 การแจ้งผลการท�าภารกิจ

 การถามความเห็นกรรมการ

 การชวนติดตาม

 การพูดคุยสร้างความสนุกสนาน

 การสร้างแรงกดดัน

 การด�าเนินเกม

 การกระตุ้นอารมณ์

 การตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ

การใช้เสียงบรรยายควบคู่ไปกับการด�าเนินรายการของพิธีกรในการตอกย�้าสิ่งที่ต้องการจะส่ือสารกับผู้ชม หาก
รายการใช้อย่างเหมาะสมถูกจังหวะจะช่วยให้ประเด็นของการสื่อสารนั้นชัดเจน มีประสิทธิภาพของการสื่อสารมาก
ยิ่งขึ้น แต่หากรายการใช้อย่างไม่ถูกจังหวะจะท�าให้เกิดความเยิ่นเย้อในการสื่อสารทันที
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เสียงดนตรีในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีบทบาทเช่นเดียวกันกับรายการโทรทัศน์ประเภทอื่น ทั้งการเป็นดนตรีประจ�า
รายการตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นในรายการ เสียงดนตรีในรายการสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากวงดนตรีที่
เป็นส่วนหนึ่งของรายการและการใส่เสียงดนตรีเข้ามาภายหลังในช่วงกระบวนการหลังการผลิต เสียงดนตรีมีความ
ส�าคัญต่อรายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นอย่างมาก บทบาทหน้าที่ของเสียงดนตรี ประกอบด้วย การเปิด-ปิดรายการ 
การประกอบรายการ การแนะน�าบุคคลในรายการ การน�าเข้าสู่การแข่งขัน การลุ้นผลการแข่งขัน และการตอกย�้า
ผู้สนับสนุนรายการ

เสียงดนตรี

รายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้ดนตรีประจ�ารายการในการเปิดและปิดรายการ ลักษณะดนตรีที่ใช้มีทั้งที่เป็น
เอกลักษณ์ของทางรายการและดนตรีท่วงท�านองทั่วไป โดยปกติแล้วควรมีท่วงท�านองที่รวดเร็ว ตื่นเต้น เร้าใจ 
สนุกสนาน ดนตรีที่ใช้เปิดรายการควรมีความเป็นเอกลักษณ์จนสามารถเป็นเพลงประจ�ารายการ ทั้งนี้ไม่จ�ากัด
ท่วงท�านองที่ใช้ แต่ต้องเป็นที่จดจ�าได้ง่าย เช่น ดนตรีรวดเร็วทันสมัย ดนตรีลูกทุ่งสนุกสนาน ดนตรีท�านองจีน ดนตรี
แนวหรูหรา เป็นต้น 

ยิ่งไปกว่านั้นหากรายการแข่งขันชิงรางวัลมีการแต่งเพลงประจ�ารายการที่มีเนื้อร้องขึ้นมาโดยเฉพาะ จะสามารถ
ท�าให้โดดเด่นเป็นที่จดจ�าและระลึกถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ในท�านองเดียวกันรายการแข่งขันชิงรางวัลสามารถใช้ชื่อรายการ
มาเป็นเนื้อร้องของเพลงประจ�ารายการได้ รวมถึงการใช้เพลงที่มีเนื้อร้องคุ้นหูเป็นดนตรีเปิดรายการ

เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง รายการด�าเนินมาถึงช่วงท้าย ผู้ด�าเนินรายการได้สรุปผลการแข่งขันและมอบรางวัลเป็นที่
เรียบร้อย เข้าสู่ขั้นตอนการชวนผู้ชมให้ติดตามรายการในตอนต่อไปและอ�าลาผู้ชม รายการยังสามารถใช้ดนตรีใน
การปิดรายการต่อเนื่องไปยังช่วงท้ายรายการ

การเปิด-ปิดรายการ 

หากไม่นับดนตรีหรือเพลงที่ใช้เป็นเพลงประจ�ารายการส�าหรับการเปิด-ปิดรายการแล้ว ดนตรียังมีหน้าที่เป็นส่วน
ประกอบนอกเหนือไปจากการแข่งขันอีกด้วย ได้แก่ 

ดนตรีประกอบกำรแสดง รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการแสดงเป็นส่วนประกอบของรายการ ดนตรีมีบทบาทส�าคัญ
ในการสร้างบรรยากาศตลอดจนอารมณ์ของเรื่องราวการแสดงนั้น ดนตรีที่ใช้มีท่วงท�านองที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
เรื่องราวของการแสดง ส่วนรายการที่ไม่มีการแสดงแต่มีการพูดคุยเล่นกันระหว่างผู้เข้าแข่งขันก็มีการใช้ดนตรี
ประกอบที่สอดคล้องกัน

ดนตรีประกอบวิดีโอ รายการแข่งขันชิงรางวัลที่ีมีวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราวของผู้เข้าแข่งขัน สถานที่ใช้ในการแข่งขัน ค�าถามทีี่ใช้ในการแข่งขัน รวมถึงตัวอย่างรายการของตอนที่ผ่าน
มา สามารถใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบทางเสียงในการสร้างอารมณ์ และมีความหลากหลายของท่วงท�านองดนตรี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องราวของวิดีโอ

ดนตรีคลอระหว่ำงกำรท�ำภำรกิจ รายการแข่งขันชิงรางวัลใช้ดนตรีคลอในระหว่างการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน 
นอกเหนือไปจากการใช้เสียงบรรยายหรือบทพูดของผู้ด�าเนินรายการ ท่วงท�านองดนตรีคลอระหว่างการท�าภารกิจ
มักเป็นแนวสนุกสนาน เร้าใจ บางรายการที่มีการลงโทษผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถท�าภารกิจได้ส�าเร็จก็สามารถใช้

การประกอบรายการ



9๒

ดนตรีประกอบด้วยเช่นกัน โดยเป็นดนตรีแนวสนุกสนานหรือแนวตื่นเต้นเร้าอารมณ์ นอกจากนี้ยังมีดนตรีคลอที่มี
ท่วงท�านองหลากหลายอารมณ์ หรือมีความหลากหลายสอดคล้องกับแนวคิดของรายการ เช่น ดนตรีลูกทุ่งในรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในชนบท ดนตรีทันสมัยในรายการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดความสวยความงาม ดนตรีแนว
เทคโนประกอบการแข่งขันตอบปัญหา เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเปลี่ยนดนตรีที่ใช้คลอระหว่างการท�าภารกิจ
ให้แตกต่างกันไปในแต่ละตอน อันเนื่องมาจากแนวคิดในการแข่งขันของแต่ละตอนมีความแตกต่างกันได้อีกเช่นกัน

ในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีการใช้ดนตรีในการแนะน�าผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ และผู้ร่วมรายการ รายการที่ให้ความ
ส�าคัญแก่ผู้เข้าแข่งขันในการท�าภารกิจจะใช้ดนตรีแนะน�าผู้เข้าแข่งขันเป็นหลัก ส่วนรายการที่ให้ความส�าคัญกับ
กรรมการในการตัดสินภารกิจจะใช้ดนตรีในการแนะน�ากรรมการหรือสามารถใช้ดนตรีแนะน�าทั้งผู้เข้าแข่งขันและ
กรรมการ เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของรายการ ตลอดจนการให้บทบาทความส�าคัญแก่
ผู้ร่วมรายการก็สามารถมีดนตรีแนะน�าผู้ร่วมรายการได้ด้วยเช่นกัน

การแนะน�าบุคคลในรายการ

ในรายการแข่งขันชิงรางวัลดนตรีได้ถูกน�ามาใช้ในการน�าเข้าสู่การแข่งขันในรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเข้าสู่
ภารกิจ ดนตรีที่ท�าหน้าที่บ่งบอกว่าภารกิจก�าลังจะเริ่มต้นขึ้นมักเป็นท่วงท�านองเร็ว สนุกสนาน เร้าใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของรายการ เช่น ดนตรีแนวเทคโนกับรายการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ดนตรีแนวลูกทุ่งกับรายการแข่งขัน
ของชุมชนในท้องถิ่น รายการที่มีการใช้ดนตรีน�าเข้าสู่ภารกิจจะใส่เสียงดนตรีเข้าภายหลังในขั้นตอนกระบวนการตัด
ต่อ ยกเว้นรายการที่มีวงดนตรีเป็นส่วนประกอบหนึ่งของรายการ เมื่อเริ่มต้นท�าภารกิจวงดนตรีที่ประกอบอยู่ใน
รายการจึงได้บรรเลงเพลง

รายการแข่งขันชิงรางวัลยังสามารถใช้ดนตรีในการน�าเข้าช่วงของรายการ และภายหลังจากที่ตัดเข้าโฆษณาแล้วการ
ตัดเข้าสู่รายการอีกครั้งโดยมากจะน�าท่วงท�านองดนตรีประจ�ารายการมาใช้ตอกย�้า หรือใช้ในการเข้าช่วงใหม่ใน
รายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีการเปลี่ยนภารกิจหรือผู้เข้าแข่งขัน

การน�าเข้าสู่การแข่งขัน

ดนตรีเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นแก่ทั้งผู้ชมในห้องส่งและผู้ชมรายการ ในระหว่างการท�า
ภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลุ้นว่าท�าภารกิจส�าเร็จหรือไม่ การลุ้นว่าค�าตอบที่เลือกถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนการลุ้นว่าตน
จะได้อยู่ต่อไปในการแข่งขันหรือไม่ ดนตรีถูกน�ามาใช้กระตุ้นอารมณ์ในช่วงการลุ้นค�าตอบในหลายๆ รายการ โดย
มากจะเป็นดนตรีแนวตื่นเต้นระทึกเร้าใจ ดนตรีแนวอวกาศ รวมถึงดนตรีประจ�ารายการที่มีท่วงท�านองเร้าอารมณ์

ภายหลังจากที่ดนตรีตื่นเต้นระทึกใจช่วยสร้างอารมณ์ลุ้นผลภารกิจเสร็จสิ้นลง สามารถใช้ดนตรีในการประกาศผล
การท�าภารกิจนั้นทันที โดยมักเป็นท่วงท�านองที่เร็ว ครึกครื้น สนุกสนาน และเมื่อถึงช่วงการเฉลยค�าตอบ ดนตรีที่ใช้
ก็มีท่วงท�านองที่ผ่อนคลายลง หรือเมื่อผู้เข้าแข่งขันบางคนต้องออกจากรายการ สามารถใช้ดนตรีท่วงท�านองที่เศร้า

การลุ้นผลการแข่งขัน
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ดนตรีที่ใช้ในการตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีลักษณะเป็นการเปิดคลอไปพร้อมกับการ
ประกาศชื่อผู้สนับสนุนรายการ โดยที่สามารถใช้ดนตรีประจ�ารายการหรือดนตรีท่วงท�านองอื่นเปิดคลอไปพร้อมขณะ
ที่ประกาศชื่อได้

การตอกย�า้ผู้สนับสนุนรายการ

การใช้เสียงประกอบควบคู่กราฟิกเป็นลักษณะของการใช้เสียงประกอบที่ส�าคัญในรายการแข่งขันชิงรางวัล กราฟิก
เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรายการเป็นภาพที่สร้างขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการให้ข้อมูลรวมถึงการสร้างความตื่นตาตื่น
ใจทางภาพ การปรากฏขึ้นของกราฟิกในรายการจึงมักจะมาพร้อมกับการใช้เสียงประกอบเพื่อท�าให้ภาพกราฟิกนั้น
เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

กราฟิกที่มีการใช้เสียงประกอบมีหลากหลายลักษณะ อาทิ ชื่อรายการคั่นช่วง (bumper) การเชื่อมภาพ (transi-
tion) ชื่อต่างๆ และข้อมูลของทางรายการ ค�าพูดแซวในรายการ โจทย์หรือค�าถาม กติกา ผลคะแนน รางวัล เป็นต้น 
ตัวอย่างลักษณะการใช้เสียงประกอบควบคู่กราฟิก อาทิ

 เสียงประกอบกราฟิกที่เป็นชื่อรายการคั่นช่วงจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนที่เข้ามาของชื่อรายการคั่น
ช่วงเพื่อน�าไปสู่ช่วงต่อไปของรายการ เสียงประกอบที่เกิดขึ้นมีลักษณะสื่อถึงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น เสียง
ฟื้ดด 

 เสียงประกอบกราฟิกที่เป็นการเชื่อมภาพมักเกิดขึ้นกับการเชื่อมภาพตัวอย่างหรือภาพจากตอนที่ผ่านมา
กับภาพการแข่งขันในปัจจุบันโดยที่ไม่มีชื่อรายการคั่นช่วง เสียงประกอบที่เกิดขึ้นมีลักษณะสื่อถึงการเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็วเช่นกัน  

 เสียงประกอบกราฟิกที่เป็นชื่อต่างๆ เกิดขึ้นในขณะที่กราฟิกแสดงชื่อปรากฏ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้เข้า
แข่งขัน ชื่อผู้ด�าเนินรายการ ชื่อกรรมการ หรือชื่อผู้ร่วมรายการ มักมีลักษณะสื่อถึงการปรากฏขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น 
เสียงซึ่บบ เสียงปิ๊งง เช่นเดียวกับเสียงประกอบกราฟิกที่เป็นข้อมูลต่างๆ ของทางรายการ

 เสียงประกอบกราฟิกที่เป็นค�าพูดแซวในรายการ เกิดขึ้นในรายการที่มีการใช้กราฟิกแสดงค�าพูดแซวผู้
เข้าแข่งขันของผู้ด�าเนินรายการ หรือค�าพูดสนุกสนานของผู้เข้าแข่งขัน มีลักษณะสื่อถึงความสนุกสนาน เช่น เสียง
วิ้วว เสียงแป่ววว

 เสียงประกอบกราฟิกที่เป็นค�าถามหรือโจทย์ในการท�าภารกิจ เกิดขึ้นในรายการที่เป็นการแข่งขันตอบ
ปัญหา ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นค�าถามส�าหรับการตอบปัญหาก็จะเป็นโจทย์ส�าหรับการท�าภารกิจ ซึ่งเสียงประกอบจะมา
พร้อมกับกราฟิกที่แสดงค�าถามหรือโจทย์

การใช้เสียงประกอบควบคู่กราฟิก

เสียงประกอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรายการแข่งขันชิงรางวัล เป็นมิติทางเสียงที่ช่วยสร้างสีสัน ความมีชีวิตชีวาให้
เกิดขึ้นในการแข่งขันเป็นอย่างมาก เสียงประกอบที่เกิดขึ้นในรายการส่วนใหญ่เป็นการใส่เพิ่มเข้ามาในช่วง
กระบวนการหลังการถ่ายท�า เพื่อท�าให้รายการมีความหลากหลายทางเสียงมากยิ่งขึ้น หรืออาจเปิดโอกาสให้วงดนตรี
ที่ร่วมอยู่ในรายการเป็นผู้ท�าเสียงประกอบขึ้น ลักษณะของการใช้เสียงประกอบเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ 
การใช้เสียงประกอบควบคู่กราฟิก การใช้เสียงประกอบสร้างสีสัน การใช้เสียงประกอบให้สัญญาณ การใช้เสียง
ประกอบสร้างบรรยากาศความสมจริง และการใช้เสียงประกอบตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการ

เสียงประกอบ
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 เสียงประกอบกราฟิกที่เป็นกติกา ใช้ในรายการที่มีการอธิบายกติกาด้วยภาพกราฟิก ควบคู่ไปกับเสียง
บรรยายกติกาในการท�าภารกิจ นอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงประกอบกราฟิกที่แสดงถึงรางวัลหรือผลคะแนนที่เกิดขึ้น 
โดยมีลักษณะเป็นเสียงที่แสดงถึงความสดใส เช่น เสียงบริ๊งงง

การใช้เสียงประกอบสร้างสีสันเป็นลักษณะของเสียงประกอบในรายการ สามารถปรากฏได้ตลอดทั้งรายการ โดย
ประกอบทั้งค�าพูดและท่าทางของบุคคลที่อยู่ในรายการ มีทั้งลักษณะที่เป็นเสียงประกอบที่ใส่ขึ้นภายหลังใน
กระบวนการตัดต่อ และเสียงประกอบที่ท�าขึ้นสดจากวงดนตรีในขณะที่ก�าลังบันทึกรายการ เสียงประกอบที่ใช้สร้าง
สีสันให้แก่รายการมีลักษณะเป็นเสียงประกอบที่สื่อถึงความสนุกสนานซึ่งใช้จนกลายเป็นลักษณะส�าคัญที่ขาดไม่ได้
ของรายการแข่งขันชิงรางวัล

การใช้เสียงประกอบสร้างสีสัน

เสียงประกอบที่ท�าหน้าที่ในการให้สัญญาณในรายการแข่งขันชิงรางวัลมีความส�าคัญและมีผลต่อการสื่อสารกับทั้งผู้
เข้าแข่งขันและผู้ชมรายการ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของรายการที่สื่อถึงการท�าภารกิจของผู้เข้าแข่งขัน เสียง
ประกอบให้สัญญาณนี้เกิดขึ้นได้จากทั้งอุปกรณ์การแข่งขันและการใส่เสียงประกอบขึ้นภายหลังในกระบวนการตัดต่อ 
ตัวอย่างลักษณะการใช้เสียงประกอบให้สัญญาณ อาทิ 

 เสียงประกอบให้สัญญาณในการเริ่มท�าภารกิจเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันก�าลังจะเริ่มท�าภารกิจ เสียง
ประกอบที่เกิดขึ้นบอกให้ผู้เข้าแข่งขันรับรู้ว่าเริ่มท�าภารกิจได้ ในขณะเดียวกันบอกให้ผู้ชมรับรู้ว่าการท�าภารกิจก�าลัง
จะเริ่มต้นขึ้น

 เสยีงประกอบให้สัญญาณในการแย่งชิงสิทธิ์การท�าภารกิจเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งกันกดปุ่มเพื่อ
ที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการตอบค�าถาม เสียงประกอบที่เกิดขึ้นแสดงถึงผู้เข้าแข่งขันที่สามารถชิงสิทธิ์ในการท�าภารกิจ
หรือการตอบค�าถาม ลักษณะของเสียงเป็นเหมือนหวูดเตือน 

 เสยีงประกอบให้สัญญาณเวลาเกิดขึ้นกับภารกิจที่ต้องใช้เวลาเป็นเงื่อนไข โดยมากจะเป็นการแจ้งเตือน
ว่าเวลาในการท�าภารกิจก�าลังด�าเนินอยู่และใกล้จะสิ้นสุดลง เสียงประกอบในลักษณะนี้มักจะเป็นเสียงนาฬิกาก�าลัง
เดิน และเมื่อหมดเวลาเสียงประกอบที่เกิดขึ้นจะเป็นเหมือนเสียงออดหรือเสียงระเบิด

 เสียงประกอบให้สัญญาณแสดงถึงผลการท�าภารกิจเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันท�าภารกิจเสร็จสิ้น โดยผล
การท�าภารกิจนั้นเป็นทั้งที่ยอมรับได้และไม่ได้ ในรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ เสียงประกอบให้
สัญญาณที่แสดงผลที่ยอมรับได้สื่อถึงการตอบถูกและได้คะแนน และบางรายการอาจจะใช้แค่เสียงประกอบที่แสดง
ถึงความส�าเร็จเพียงอย่างเดียว ลักษณะเสียงประกอบที่แสดงถึงความส�าเร็จมักจะเป็นเสียงกริ่งสดใส เช่น 
เสียงปิ๊งป่อง ขณะที่ลักษณะเสียงประกอบที่แสดงถึงความล้มเหลวมักจะเป็นเสียงออดเตือนภัย เช่น เสียงตืด

 เสียงประกอบให้สัญญาณการเซ็นเซอร์ค�าพูด รายการแข่งขันชิงรางวัลมีการใช้เสียงประกอบเพื่อแสดง
ถึงการดูดเสียงค�าพูดที่ไม่เหมาะสม ลักษณะเสียงประกอบที่ใช้เป็นเสียงอิเล็คทรอนิคส์ เช่น เสียงตุ๊ด

การใช้เสียงประกอบให้สัญญาณ
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เสียงประกอบที่สร้างบรรยากาศในรายการยังช่วยเสริมความสมจริงให้เกิดขึ้นในรายการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายการที่มีช่วงการแสดง รวมถึงการสร้างบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางรายการ เช่น เสียงช่องเปิดเงิน
ร่วง เสียงเก้าอี้หมุน เสียงฟ้าผ่าและเสียงเก้าอี้เลื่อน เป็นต้น

การใช้เสียงประกอบสร้างบรรยากาศความสมจริง 

เสียงประกอบที่ตอกย�้าผู้สนับสนุนรายการมีลักษณะเป็นเสียงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น เสียงฟื้ดด ใช้ประกอบ
การเชื่อมภาพผู้สนับสนุนรายการโดยที่ไม่มีการเอ่ยชื่อผู้สนับสนุนรายการแต่อย่างใด

การใช้เสียงประกอบตอกย�า้ผู้สนับสนุนรายการ
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รายการ Running Man (런닝맨) เป็นรายการวาไรตี้ที่มีการแข่งขันในลักษณะเรียลลิตี้เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญ เพียงแต่การแข่งขันที่เกิดขึ้นในรายการมุ่งหาผู้ชนะในการท�าภารกิจแต่ไม่มีรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน 
สร้างสรรค์รายการโดย Jo Hyo-jin, Kim Joo-hyung, Im Hyung-taek เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก
ทางสถานีโทรทัศน์ SBS ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จวบจนปัจจุบันออกอากาศมา
แล้วมากกว่า ๔๐๐ ตอน ได้รับความนิยมจากบรรดาแฟนคลับในการแปลซับไตเติ้ลเป็นภาษาต่างๆ 
มากมาย

รูปแบบของการแข่งขันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มออกอากาศใน
ตอนแรกมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงแรกมีลักษณะของการท�าภารกิจหลายภารกิจประกอบกันกลายมา
เป็นการท�าภารกิจเดียวอย่างต่อเนื่องจนจบการแข่งขัน มีดารานักแสดงประจ�าของทางรายการและบาง
ครั้งมีแขกรับเชิญ ทุกคนต่างท�าภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการแบ่งทีมแข่งขันกันเพ่ือชัยชนะ

ด้วยความที่เป็นรายการวาไรตี้ ตัวละครในรายการจึงท�าหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและผู้เข้าแข่งขันในเวลา
เดียวกัน บทบาทพิธีกรหลักเป็นของ Yoo Jae-suk และมีสมาชิกประกอบด้วย Ji Suk-jin, Gim 
Jong-guk, Ha Dong-hun, Song Ji-hyo, I Gwang-su, Jeon So-min, Yang Se-chan นอกจากนี้
ยังมีดารานักแสดงนักร้องอีกมากมายที่ร่วมมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ

Running Man“

“
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การสร้างสรรค์รายการแข่งขันชิงรางวัล : แนวคิดและเทคนิค มีเนื้อหาเริ่มต้นจาก

รายการแข่งขันชิงรางวัล...จากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นประวัติและพัฒนาการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

รายการแข่งขันชิงรางวัล จากนั้นเข้าสู่ กว่าจะมาเป็น...รายการแข่งขันชิงรางวัล เพ่ือท�าความเข้าใจ

โครงสร้างของรายการแข่งขันชิงรางวัลที่มีรูปแบบ แนวปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะตัว ตามด้วย ใครเป็นใคร

ใน...รายการแข่งขันชิงรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในรายการแข่งขันชิง

รางวัล จากนั้นจึงเป็นบทที่ว่าด้วย มองเห็นอะไรใน...รายการแข่งขันชิงรางวัล เสนอเนื้อหาองค์ประกอบด้าน

ภาพที่ปรากฏในรายการแข่งขันชิงรางวัล และสุดท้าย ได้ยินอะไรใน...รายการแข่งขันชิงรางวัล

เสนอเนื้อหาองค์ประกอบด้านเสียงที่ปรากฏในรายการ


