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บัทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและงานเขียนบทละคร
โทรทัศน์ เรือ่ ง “สืบสัมผัส” ใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ตวั บทละครโทรทัศน์จา� นวน 5 เรือ่ ง
ซีึ่งถูกเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2559 ได้แก่เรื่อง จินตปาตี (2540) เหนือเมฆ ภาค 1 (2553) เหนือเมฆ
ภาค 2 (2556) หงส์สะบัดลาย (2555) สารวัตรเถื่อน (2559) และซีีรีส์ Three Days ล่าทะลุฟื้้าท้าลิขิตชีวิต
(2557) ส�าหรับแนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาประกอบด้วย 1) แนวคิดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกับ
บริบทในสังคมไทย 2) แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของละครโทรทัศน์ และ 3) แนวคิดเรื่องการเขียนบทละคร
โทรทัศน์ โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้ 1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
การโกงและการทุจริตคอร์รปั ชัน 2) เพือ่ สร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ เรือ่ ง “สืบสัมผัส” ส�าหรับผลของการวิจยั มีดงั นี้
1) แนวคิดหลักของเรื่อง ส่วนใหญ่ถูกน�าเสนอผ่านเรื่องราวของนักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ
ต�ารวจ นักข่าว ซีึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะในแง่ของการท�าผิด
หรือในแง่ของการเปิดโปงการทุจริตก็ตาม แก่นของเรื่องมักเป็นการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์หรือเรียกร้อง
ความยุติธรรมให้กลับคืนมา 2) การน�าเสนอเนื้อหาเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รัปชัน ประเด็นทีพ่ บมากที่สุดคือ
การมีผลประโยชน์ทับซี้อน 3) มุมมองในการน�าเสนอ มักมีการน�าเสนอผ่านตัวละครหลักที่เป็นผู้ถูก
กระท�า หรือเป็นผูท้ มี่ อี ดุ มการณ์ทที่ นเห็นความอยุตธิ รรมไม่ได้ 4) ลักษณะตัวละครทุจริตคอร์รปั ชันมีลกั ษณะ
ร่วมกันคือมีความทะเยอทะยาน กระหายอ�านาจ ไม่รจู้ กั พอ ท�าทุกอย่างเพือ่ ผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวก
5) ตอนจบเรือ่ ง โดยมากพบว่าตัวละครทีท่ จุ ริตจะจบลงด้วยความตาย รองลงมาคือการถูกต�ารวจจับด�าเนินคดี
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จากผลการวิ จั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลงานการสร้ า งสรรค์ บ ทละครโทรทั ศ น์ เ รื่ อ ง “สื บ สั ม ผั ส ”
ซีึ่งมีขั้นตอนการสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก�าหนดแก่นเรื่อง 2) การวางโครงเรื่องและตัวละคร
3) การวางทรีทเม้นต์ 4) การเขียนบทสมบูรณ์ 5) การแก้ไขและตรวจสอบความเรียบร้อย
คำาสำาคัญ : ละครโทรทัศน์, การโกง, การคอร์รัปชัน
Abstracts
The objectives of the research were to 1) to study and analyze content of TV dramas which
were related to cheating and corruption; 2) to write a TV drama script: ‘Hug Detective’. A qualitative
research was aiming at analyzing the five TV dramas: Jintapatee (1997), Nua mek 1 (2010), Nua mek
2 (2013), Hongsabudlai (2012), Sarawat-Tuen (2016), and Three days series (2014). The conceptual
framework in this research was based on 1) the concept of cheating, corruption and the context of Thai
society, 2) the concept of the elements of TV drama, and 3) the concept of TV drama script writing.
The findings revealed that 1) the main idea of the story was mostly presented through politicians, businessmen, civil servants, policemen, and journalists. These occupations had high
potential to be easily involved in corruption, either wrong doing or exposing corruption. The theme
of a story was a life ideology and a call for justice. 2) The main issue of TV series about corruption
was a conflict of ethical interest.
3) The point of view of stories was presented through the
main character where the corruption violated his rights, as well as anyone with an idea and belief
where injustice should not be tolerated. 4) The common characteristic of corrupted character was
excessively eager, lust of power, voracious, and the focus only on self-benefit. 5) It was mostly
found that the corrupted character died at the end or subsequently was brought into justice.
Based on the results, the creativity process was divided into five steps: 1) a theme creation, 2) a plot and character development, 3) a treatment development, 4) a script completion, and 5) a checking and correcting process.
Keywords : TV Drama, Cheating, Corruption
บัทนิำา
การทุจริตคอร์รปั ชันถือเป็นปัญหาใหญ่ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศต่างๆทัว่ โลก องค์การเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International) ได้เปิดเผยดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชันในรัฐบาลทั่วโลก ซีึ่งสะท้อน
ให้เห็นความพยายามต่อต้านคอร์รปั ชันในประเทศส่วนใหญ่ลม้ เหลว จึงส่งผลต่อวิกฤติประชาธิปไตยทัว่ โลก
องค์กรความโปร่งใสสากลยังเสนอแนะว่า การแก้ไขคอร์รปั ชันและเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งทัว่ โลก
ควรด�าเนินการดังต่อไปนี้ คือ หนึง่ เสริมความเข้มแข็งของสถาบันในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจทาง
การเมือง และปฏิบัติงานอย่างไม่มีข้อจ�ากัด สอง ปิดช่องว่างระหว่างกฎหมายการต่อต้านคอร์รัปชันในการ
ปฏิบัติงานและการบังคับใช้ สาม สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ด้วยการย�้าความสัมพันธ์ทางการเมือง
และสาธารณะในการตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐ โดยเฉพาะระดับท้องถิน่ และสี่ สนับสนุนอิสรภาพของสื่อ
และดูแลความปลอดภัยของสือ่ โดยไม่มกี ารข่มขูค่ กุ คาม (ไทยพับลิกา้ , https://thaipublica.org, 5 เมษายน 2562)
จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนับว่าเป็นปัญหาที่หนักหน่วงและท�าลายประเทศ ในทุกๆด้าน
การแพร่หลายของคอร์รปั ชันในปัจจุบนั มีอทิ ธิพลอย่างสูงในการแปรเปลีย่ นค่านิยมดีงามเดิมของสังคมไทย
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ทีย่ ดึ มัน่ ในความสุจริตค่อยๆ กลายมาเป็นการยอมรับการคอร์รปั ชันว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา นับวันคดีทจุ ริตจะมากขึน้
มีความสลับซีับซี้อนแยบยลขึ้น ยากที่จะตรวจสอบ และไม่สามารถเอาผิดกับนักการเมืองหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็นตัวการส�าคัญหรือผูว้ างแผนได้ ทุกวันนีป้ ระเทศไทยเราเผชิญกับคอร์รปั ชันหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเงินใต้โต�ะของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการเพื่อเร่งกระบวนการการท�างานให้
เร็วขึ้น การซีื้อต�าแหน่ง การกินหัวคิวกัน การคอร์รัปชันทางอ้อม เช่น การล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ราคาที่ดิน
รูว้ า่ จะตัดถนนไปไหน ควรไปซีือ้ ทีด่ นิ ตรงไหนเก็บไว้ การได้ใช้อา� นาจ เครือข่าย เพือ่ การลงทุนหรือผูกขาดธุรกิจ
การรับงานสัมปทานจากรัฐและอื่นๆอีกมากมาย จากรูปแบบการคอร์รัปชันในสังคมไทยที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การคอร์รัปชันจาก “อ�านาจ” ซีึ่งมักจะสะท้อนให้เห็นในค�าที่
คุ้นเคยและใช้กันเป็นประจ�า เช่น ดูแล ฝากฝัง หรืออ�านวยความสะดวกส่วนประเภทที่สอง เป็นการ
คอร์รัปชันแบบกินค่าคอมมิสชั่น การคอร์รัปชันแบบนี้แก้ไม่ยาก เราสามารถออกแบบระบบที่โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้มาตรวจสอบการกินค่าคอมมิสชัน่ เพราะเป็นการคอร์รปั ชันทีไ่ ม่ซีบั ซี้อน แม้จะมีวงเงินการคอร์รปั ชันสูง
แต่การคอร์รัปชันที่แก้ยากที่สุดคือการคอร์รัปชันที่โครงสร้างของ “อ�านาจ” ในสังคมไทย ดังเช่นจาก
ในบันทึกของอดีตนักข่าวบางกอกโพสต์ ที่เขียนเล่าประสบการณ์ในกรณีโดนฟื้้องข้อหาหมิ่นประมาทหลัง
จากตีพิมพ์บทความที่ไปกระทบกระเทือนข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่ง ความตอนหนึ่งว่า “คดีส่วนใหญ่ใน
เมืองไทยนั้นจบลงด้วยการตกลงนอกศาล เพราะว่ามันอาจใช้เวลานานมาก และมันยังเหมาะกับวิถีของ
คนไทยทีห่ ลีกเลีย่ งการเผชิญหน้า หากแต่กร็ กั ษาชัน้ อ�านาจไว้อยู่ การตกลงดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดขึน้ โดยอ้อม
อย่างจงใจ กล่าวคือ เพือ่ นทีเ่ ป็นคนส�าคัญมากของเพือ่ นจะติดต่อเพือ่ นทีเ่ ป็นคนใหญ่คนโตของเขาทีร่ จู้ กั กับคน
ของเพื่ อ นที่ ส� า คั ญ อี ก ที ซีึ่ ง ใกล้ ชิ ด กั บ ปู ่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ หั ว หน้ า หรื อ อี ก คน
ที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนส�าคัญ ผู้ซีึ่งคอร์รัปชัน่ อย่างเปิดเผย หากแต่เราจ�าเป็นต้องขอความช่วยเหลือเพือ่
ให้ ท�าข้อตกลงได้ในที่สุด วิถีดังกล่าว ดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่น่าขยะแขยงและไร้หลักการในการจัดการ
สิ่งต่างๆ แต่นี่ก็คือประเทศไทย..” (ค�าผกา, https://www.matichonweekly.com,19 พฤศจิกายน 2562)
ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยจะลดน้อยลง หากทุกภาคส่วนตะหนักถึงปัญหานี้ พร้อมหาทาง
ร่วมกันในการลดการคอร์รัปชันในสังคมไทยอย่างจริงจังทุกรูปแบบ การให้ความรู้ในด้านการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันแก่ประชาชนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เนื่องจากประชาชนสามารถสอดส่องดูแลปัญหาการ
ทุจริตได้ทั่วถึงกว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างใหญ่ การด�าเนินการตามขั้นตอนที่เชื่องช้าและถูกแทรก
แซีงจากฝ่ายการเมืองได้ง่าย เมือ่ ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ก็จะท�าให้
การทุจริตคอร์รัปชันได้ยากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างวัฒนธรรมความสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ท�าให้ผู้กระท�า
ผิดเกิดความละอายทีจ่ ะกระท�าการทุจริต และหากกระท�าการทุจริตก็จะถูกกดดัน จนไม่สามารถมีทยี่ นื ในสังคมได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกไม่ให้คดโกง และสร้างความรู้ ความเท่าทัน การตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะสร้างสรรค์งานบทละครโทรทัศน์ชิ้นนี้ขึ้นมา โดย
ได้น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สื่อละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโกงและการ
ทุจริตคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสร้างสรรค์การเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่อง “สืบสัมผัส”
สอดแทรกสาระและความบันเทิงลงไป และท�าให้เป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย

วัตถุุประสงค์ในิกัารศึกัษา
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน
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แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�ใชิ้
1. แนวคิดเรือ่ งการทุจริตคอร์รัปชันกับบริบทในสังคมไทย สังคิต พิริยะรังสรรค์ (ACT,http://www.anticorruption.in.th /2016/th/ detail/135/5/วงจรคอร์รปั ชัน, 8 ธันวาคม 2560) ได้นา� เสนอรูปแบบของการทุจริต
คอร์รปั ชันรวมทัง้ ผลประโยชน์ทบั ซี้อนในปัจจุบนั มีอย่างน้อยทีส่ ดุ 15 แบบ คือ 1) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
เช่น การผูกขาด การให้สมั ปทาน และการเรียกเก็บส่วนแบ่งอย่างผิดกฎหมาย โดยการสร้างการขาดแคลนเทียม
เช่น ปัญหาการขาดแคลนน�้าตาล 2) เครพโตเครซีี (Kleptocracy) เป็นการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็น
ของครอบครัวและอาจกระท�าโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 3) การมีผลประโยชน์ทบั ซี้อน สถานการณ์ทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มีผลได้ผลเสียส่วนตัว และผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระท�าหน้าที่โดยขาดความ
เที่ยงธรรม 4) การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ เช่น การปั�นราคาหุ้นตัวเอง
5) ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังข้อมูลและให้การเท็จ เช่น การทุจริตกรณีล�าไยและ
กล้ายาง 6) การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีอคติและล�าเอียง เช่น กรณี
CTX และการตรวจสอบคุณภาพข้าว 7) การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผล
ประโยชน์ทับซี้อน จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า เช่น
การแลกไก่กบั เครือ่ งบินรบของรัสเซีีย 8) การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสารการ
ฉ้อฉล การใช้กองทุนของรัฐไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เช่น การใช้ธนาคารของรัฐในโครงการ
ประชานิยม 9) ไม่กระท�าการตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมา แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การจัดฮัว้ ประมูล
10) การให้และการรับสินบน การขูเ่ ข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ 11) การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น
เช็คของขวัญมูลค่าสูง และสินบนมูลค่าสูง 12) ผู้บริหารประเทศท�าตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ
โดยการใช้นโยบายประชานิยม เช่น นักการเมืองให้เงินทอง หรือสิ่งของของรัฐ เพื่อแลกเปลีย่ นกับการได้
รับการสนับสนุนจากประชาชน 13) ใช้อา� นาจของต�ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางทีผ่ ดิ เช่น ข่มขู่ คุกคาม
และท�าร้ายให้เกิดความเกรงกลัวในการชุมนุมประท้วงนโยบายรัฐบาลและในการเลือกตัง้ 14) ทุจริตการเลือกตัง้
ทั้งการซีือ้ เสียงและการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ 15) การบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น
การบริ จ าคให้ แ ก่ นั ก การเมื อ งและพรรคการเมื อ งรั ฐ บาล เพื่ อ ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก� า หนด
นโยบายและการออกกฎหมายของรัฐบาล
2. แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของละครโทรทัศน์ Mutiel G. Cantor & Suzanne Pingree
ได้ให้ความหมายว่าละครโทรทัศน์ คือ ความบันเทิงแบบเล่าเรือ่ ง (Narrative Form) รูปแบบหนึง่ ของงานละ
ครที่เสนอเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันไปทางโทรทัศน์ เป็นเรื่องราวเกีย่ วกับชีวิตในทุกวัน มีการน�าเสนออย่างน้อย
ทีส่ ดุ หนึง่ เส้นเรือ่ งทีจ่ ะน�าเรือ่ งราวต่อกันไปเรือ่ ยๆ (Continuing Story) อย่างไม่มจี ดุ จบของเรือ่ ง (Never Ending)
(องอาจ สิงห์ล�าพอง, 2557 : 7) ขณะที่คมสัน รัตนะสิมากูล (2555 : 312) ได้ให้ความหมายของละครไว้ว่า
ละคร หมายถึง รายการที่สะท้อนหรือจ�าลองเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นมาแล้วของมนุษย์เพื่อ
สอนใจหรือเป็นอุทาหรณ์แก่ผชู้ มให้เข้าใจชีวิต สังคม และโลก โดยการก�าหนดแนวเรื่องโครงเรือ่ ง เหตุการณ์
สถานที่ ตัวละคร การแสดง และบทสนทนา ให้มีความขัดแย้งหรือการเผชิญกับปัญหา เพื่อดึงดูดความ
สนใจให้ผู้ชมติดตามจนมีอารมณ์ร่วมคล้อยตามและมีอารมณ์ตื่นเต้น ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุด
ตื่นเต้นสูงสุดแล้วคลี่คลายปัญหา หรือความขัดแย้งไปในทางใดทางหนึ่ง
3. แนวคิดเรื่องการเขียนบทละครโทรทัศน์ นิศาชล เตไชยกูล (2547 : 16 -18) ได้ระบุองค์ประกอบการ
เขียนบทละครโทรทัศน์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ เรื่อง (Story) แนวความคิด (Concept) และแก่นเรื่อง (Theme)
นิศาชล เตไชยกูล (2547 : 49 -50) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ของตัว
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ละครกับเนื้อเรื่อง คือ ให้สถานการณ์ ผลักดันส่งตัวละคร, ให้ตัวละครผลักดันส่งสถานการณ์, ทั้งตัวละคร
และสถานการณ์ต่างต้องท�าหน้าที่ส่งเสริมกันและกัน
ขอบัเขตของกัารวิจััย
การศึกษาวิเคราะห์นี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการโกงและการทุจริต
คอร์รัปชัน จ�านวน 5 เรื่อง ซีึง่ ถูกเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2559 ได้แก่ ละครเรื่อง จินตปาตี (2540),
ละครโทรทัศน์ชุด เหนือเมฆ ภาค 1 (2553) และเหนือเมฆ ภาค 2 (2556), ละครเรื่อง หงส์สะบัดลาย
(2555), ละครเรื่อง สารวัตรเถื่อน (2559) และ ซีีรีส์เรื่อง Three Days ล่าทะลุฟื้้าท้าลิขิตชีวิต (2557)
โดยมีเกณฑ์การเลือกละครโทรทัศน์ที่น�ามาศึกษาคือ 1. เป็นละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโกงและ
การทุจริตคอร์รัปชัน 2. เป็นละครโทรทัศน์หรือซีีรีส์ที่ได้รับการเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2540-2560
โดยได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ ในหัวข้อดังนี้ 1) แนวคิดหลักของเรื่อง 2) การน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน 3) มุมมองในการน�าเสนอ 4) ลักษณะตัวละครทุจริตคอร์รัปชัน 5) การจบเรื่อง
สรุปผลกัารศึกัษา
1 แนวคิดหลักของเรื่อง จากการศึกษาจะพบว่าแนวคิดหลักของเรื่องส่วนใหญ่ถูกน�าเสนอผ่าน
เรื่องราวของนักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ ต�ารวจ นักข่าว ซีึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต คอร์รัปชันได้ง่ายไม่ว่าจะในแง่ของการท�าผิดหรือในแง่ของการทีจ่ ะเปิดโปงการทุจริตก็ตาม ซีึ่งละคร
โทรทัศน์ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงผลกระทบจากการโกงของกลุม่ คนเพียงไม่กคี่ น
แต่ผลของมันล้วนกระทบถึงคนวงกว้าง แก่นของเรื่องโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนผ่านตัวละครหลักของเรื่อง
ที่ต้องต่อสู้เพื่ออุดมการณ์หรือเรียกร้องความยุติธรรมให้กลับคืนมา
2 การน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รูปแบบของการทุจริตที่ปรากฏในละคร จะมี
ความคล้ายคลึงกันในแง่ประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั่วไปของข้าราชการ ต�ารวจ และนักธุรกิจซีึ่ง
เป็นประเด็นคอร์รปั ชันทีเ่ ราสามารถพบได้ในสังคมปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นการรับสินบน บ่อนการพนันยาเสพติด
การฟื้อกเงิน ประเด็นการคอร์รัปชันทางการเมืองของนักการเมืองและนักธุรกิจที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
พรรคพวกตัวเอง เช่น การฮัว้ ประมูล ซีึง่ พอจัดเข้าหมวดหมูต่ ามรูปแบบการน�าเสนอเนือ้ หาการทุจริตคอร์รปั ชัน
15 แบบของสังศิต พิรยิ ะรังสรรค์แล้ว ผลทีอ่ อกมาจะไม่ตา่ งกันมากนัก รูปแบบการทุจริตคอร์รปั ชันทีพ่ บเห็น
มากที่สุดได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซี้อน โดยพบในละครโทรทัศน์ที่น�ามาศึกษา ทั้ง 5 เรื่อง รองลงมา
คือ 1) การปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง ปิดบังข้อมูลและให้การเท็จ2) การไม่กระท�าการตามหน้าที่
แบบตรงไปตรงมาแต่ใช้ลัทธิพรรคพวก และ 3) การใช้อ�านาจต�ารวจ ทหาร ข้าราชการในทางที่ผิด ซีึ่งพบใน
ละครโทรทัศน์ที่น�ามาศึกษาถึง 4 เรือ่ งด้วยกัน ส่วนประเภทการทุจริตคอร์รัปชันที่เหลือนั้นมีซี�้ากันอยู่บ้างแต่
โดยมากจะแตกต่างกันไปตามประเด็นของละครที่เลือกมาน�าเสนอ
3 มุมมองในการน�าเสนอ ส่วนใหญ่น�าเสนอผ่านตัวละครหลักที่เป็นผู้ถูกกระท�า ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากสถานการณ์ในเรื่องที่พลิกผัน หรือเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่ทนเห็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่หรือทัศนคติของบุคคลนั้นก็ตาม
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4 ลักษณะของตัวละครทุจริตคอร์รปั ชัน ลักษณะตัวละครทุจริตคอร์รปั ชันส่วนใหญ่มลี กั ษณะร่วมทีพ่ บ คือ
ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความทะเยอะทะยาน ไม่รู้จักพอ กระหายอ�านาจ หลงใหลในอ�านาจและเงินตรา
ท�าทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกโดยไม่สนความผิดชอบชั่วดี พร้อมที่จะโยนหรือ
ป้ายความผิดให้ผู้อื่น ก�าจัดทุกคนที่ขวางทาง
5 ตอนจบเรื่อง จุดจบของตัวละครทุจริตเหล่านั้น ที่พบโดยมากคือความตายที่มีในทุกเรื่อง รองลง
มาเป็นการถูกต�ารวจจับตัวไปด�าเนินคดีตามกฎหมายและยังมีจุดจบที่ตัวละครหนีไปได้และจุดจบ
แบบปลายเปิดให้คนดูคิดต่อเองว่าเกิดอะไรขึ้นต่อกับตัวละครตัวนั้น

60
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

อภิปรายผล
การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน ทัง้ 5 เรื่องผลการ
ศึกษาจากละครโทรทัศน์ทงั้ 5 เรือ่ ง จะเห็นได้วา่ มีสงิ่ ทีเ่ หมือนกันและแตกต่างกัน แต่โดยสรุปสาระส�าคัญแล้ว แนว
คิดหลักของเรือ่ งส่วนใหญ่ถกู น�าเสนอผ่านเรือ่ งราวของนักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ ต�ารวจ นักข่าว ซีึง่ เป็นกลุม่
คนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันได้งา่ ยไม่วา่ จะในแง่ของการท�าผิดหรือในแง่ของการทีจ่ ะเปิดโปงการทุ
จริตก็ตาม การน�าเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันนัน้ รูปแบบทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การมีผลประโยชน์ทบั ซี้อน
ซีึง่ พบในละครโทรทัศน์ทนี่ า� มาศึกษาทัง้ 5 เรือ่ ง มุมมองในการน�าเสนอ มักมีการน�าเสนอผ่านตัวละครหลักทีเ่ ป็นผูถ้ ู
กกระท�าหรือเป็นผูท้ มี่ อี ดุ มการณ์ทที่ นเห็นความอยุตธิ รรมไม่ได้ ลักษณะตัวละครทุจริตคอร์รปั ชัน มีลกั ษณะร่วมกัน
คือ ความโลภ ความเห็นแก่ตวั ความทะเยอะทะยาน กระหายอ�านาจ ไม่รจู้ กั พอ ท�าทุกอย่างเพือ่ ผลประโยชน์
ของตัวเองและพรรคพวก การโยนหรือป้ายความผิดให้ผู้อื่น ก�าจัดทุกคนที่ขวางทาง และตอนจบเรื่อง
จุดจบของตัวละครทุจริตคอร์รัปชัน โดยมากจบลงด้วยความตาย ซีึ่งพบในละครโทรทัศน์ทั้ง 5 เรื่อง
รองลงมาคือถูกต�ารวจจับด�าเนินคดี
และจากผลการวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน
นั้น
ยังสามารถประมวลเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมได้ว่า ถึงแม้เนื้อหาการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นเรื่องที่มี
ความซีับซี้อนดูเข้าใจยาก แต่เรายังจะเห็นได้ว่าละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชันทุกเรื่องนั้น แท้จริงแล้วมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการน�าเสนอเพื่อให้คนดูตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ ป็น ปัญหาใหญ่ทแี่ ทรกซีึมอยูใ่ นทุกพืน้ ทีข่ องสังคมไทย และไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวเราเลย
ซีึ่งเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะผลของ
การกระท�าของกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัว
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จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการโกงและการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้ง
5 เรื่องนั้น ผู้ศึกษาได้น�าผลที่ได้ไปประยุกต์ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานเขียนบทละครโทรทัศน์
เรื่อง “สืบสัมผัส” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แนวคิดหลักของเรือ่ ง
สืบสัมผัสเป็นเรื่องราวชีวิตที่ต้องพลิกผันของภัทร เมื่อหน้าที่การงานที่ตัวเองแสนจะภูมิใจนั้น
แท้จริงแล้วมีส่วนท�าให้คนดีๆ ถูกใส่ร้ายในความผิดที่ไม่ได้ก่อ แถมพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงภัทรมายังมีส่วน
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งนีด้ ว้ ย ภัทรผิดหวังสูญสิน้ ศรัทธาในตัวเองตัดสินใจจะจบชีวติ ตัวเองลง แต่เมือ่ ได้รบั โอกาสให้
กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ รวมทัง้ ได้ผา้ แพรเตือนสติกต็ ดั สินใจทีจ่ ะแก้ไขสิง่ ทีเ่ คยท�าผิดพลาดไป ภัทรยิง่ สืบก็ยงิ่ พบว่า
กลุม่ คนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตนัน้ เป็นกลุม่ คนเดียวกันกับทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในคดีตกึ โรงพยาบาลถล่มเมือ่ ยีส่ บิ ปี
ทีแ่ ล้วทีผ่ า้ แพรหนึง่ ในเหยือ่ ของคดีนเ้ี ติบโตมาด้วยความมุง่ มัน่ อยากจะเรียกร้องความยุตธิ รรมกลับคืนให้ตากับยาย
ก�าลังสืบอยู่ ทัง้ สองเลยร่วมมือกันสืบหาความจริงของเรือ่ งทัง้ หมดเพือ่ เปิดโปงขบวนการทุจริตทีฝ่ งั รากลึกมานานให้หมดไป
แนวคิดหลักในการน�าเสนอของเรื่องสืบสัมผัส เน้นสะท้อนถึงภาพความเป็นจริงในสังคมที่อ�านาจและ
เงินตราสามารถเปลีย่ นผิดให้กลายเป็นถูกได้เพือ่ ผลประโยชน์ของตัวเองบางคนยอมท�าทุกอย่างเพือ่ ปกป้องคนทีร่ กั
บางคนยอมแลกทุกอย่างเพือ่ ให้ได้มาซีึง่ สิง่ ทีต่ นปรารถนาโดยไม่สนว่าผิดถูก ผ่านเรือ่ งราวของนักการเมือง นักธุรกิจ
ข้าราชการ ต�ารวจ นักข่าว โดยมีแก่นของเรือ่ ง คือ การให้อภัย อาจไม่ได้ทา� ให้เราลืมทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ลวร้ายได้
แต่เป็นการจัดการกับอดีตและความทรงจ�า ท�าให้เราสามารถมีชวี ติ ต่อไปและปลดปล่อยตัวเองจากอดีตอันเลวร้ายนัน้ ได้
2) การน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
มีเรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในการฮั้วประมูล การรับสินบนทุจริตจัดซีื้อยาและ
เวชภัณฑ์ การบุกรุกสร้างรีสอร์ตบนที่อุทยาน การใช้โครงการของรัฐหลอกลวงขายของไม่มีประสิทธิภาพ
ให้ชาวบ้าน การปลอมแปลงและสร้างหลักฐานเท็จเพื่อใส่ความคนอื่น ซีึ่งการทุจริตเหล่านี้จัดอยู่ใน
รูปแบบของการทุจริตคอร์รปั ชัน 15 แบบของสังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ ดังรูปแบบต่อไปนี้ 1) การมีผลประโยชน์ทบั
ซี้อน 2) ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังข้อมูลและให้การเท็จ 3) การใช้นโยบาย กฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีอคติและล�าเอียง 4) การใช้อทิ ธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมี
ผลประโยชน์ทบั ซี้อน จากการค้าต่างตอบแทน 5) การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร
การฉ้อฉล การใช้กองทุนของรัฐไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง 6) ไม่กระท�าการตามหน้าที่แบบ
ตรงไปตรงมา แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่นการจัดฮั้วประมูล 7) การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญ
บังคับและการให้สงิ่ ล่อใจ 8) การยอมรับของขวัญทีไ่ ม่ถกู ต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูง และสินบนมูลค่าสูง
3) มุมมองในการน�าเสนอ
มุมมองในการน�าเสนอผ่านตัวละครหลักอย่างภัทร ที่เป็นผู้ถูกกระท�าและต้องการแก้ไขความ
ผิดพลาดทีต่ นได้เข้าไปมีสว่ นโดยไม่รตู้ วั และตัวละครผ้าแพรทีเ่ ป็นผูถ้ กู กระท�า ต้องการเรียกร้องความยุตธิ รรมให้
ตากับยายที่เสียชีวิตไป สองเส้นเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันแต่จริงๆ แล้วมีความพัวพันเชื่อมโยงกันอยู่
ท�าให้ตา่ งฝ่ายต่างต้องซีัพพอร์ตช่วยเหลือกันเพื่อสืบหาความจริง การด�าเนินเรื่องเส้นความรัก ความสัมพันธ์
จะพัฒนาไปพร้อมกับเส้นเรื่องการสืบหาความจริง สอดแทรกคอมเมดี้ผ่านตัวละครแวดล้อม และใน
การสืบทีต่ วั ภัทรจะต้องหาวิธกี ารเข้าไปกอด อีกฝ่ายเพือ่ สืบข้อมูลอย่างแนบเนียน ในแต่ละครัง้ ท�าให้เรือ่ งราวดู
ไม่เครียดและหนักเกินไปกับคนดู โดยสืบสัมผัสเป็นละครแนวแฟื้นตาซีีโรแมนติก แอคชัน่ อาชญากรรมสืบสวน
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4) ลักษณะของตัวละครทุจริตคอร์รัปชัน
มังกร เป็นนายใหญ่ของ TAC ทีมตรวจสอบการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีฉ่ ากหน้าได้แจ้งเบาะแสช่วยเหลือราชการ
แต่กลับได้ทา� ธุรกิจผิดกฎหมาย โจรกรรมข้อมูลและสร้างหลักฐานเท็จ ลักษณะของตัวละครตัวนี้ ภายนอกดูเป็น
คนดี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคนอืน่ ซีือ่ สัตย์สจุ ริต ทุม่ เทในการท�างาน มุง่ มัน่ ในการกวาดล้างขบวนการทุจริตให้
หมดไป แต่จริงๆ แล้วมังกรเป็นคนทะเยอทะยาน หลงใหลในอ�านาจและเงินตรา ใครทรยศหรือขวางทางพร้อม
ก�าจัดทิง้ ทันที ท�าทุกอย่างโดยไม่สนว่าจะท�าร้ายชีวติ ใครเพือ่ เป้าหมายในการขึน้ เป็นใหญ่ ก่อตัง้ TAC ขึน้ มาเพือ่ การ
ก�าจัดศัตรูคแู่ ข่งทีข่ ดั ผลประโยชน์ทางธุรกิจออกไปให้พน้ ทาง เพือ่ ท้ายทีส่ ดุ ทุกอย่างนัน้ ล้วนปูทางเพือ่ ให้มงั กร
ผงาดขึน้ มาเป็นใหญ่และควบคุมธุรกิจต่างๆ ทัง้ หมดเอง และยังเป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริงของรีสอร์ตหรูทบี่ กุ รุกทีด่ นิ อุทยาน
สุรศักดิ์ นักธุรกิจเจ้าเล่ห์ ลักษณะของตัวละครตัวนี้ คิดถึงแต่เรือ่ งของผลประโยชน์ ไม่ยอมเสียเปรียบให้ใคร
รู้จักดึงเอาจุดอ่อนของคนอื่นมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิ์ที่รักลูกเมียมาก หรือแม้แต่ สุรกิจลูกชาย
ตัวเองเพราะรูว้ า่ สุรกิจรักตัวเองมาก ก็ใช้ความรักของลูกบังคับให้ลกู ท�าตามในสิง่ ทีต่ วั เองต้องการ ไม่รจู้ กั พอ
สุรกิจ นักธุรกิจหนุ่มไฟื้แรงดูอบอุ่น รองประธานบริษัทรับเหมาก่อสร้างของสุรศักดิ์และ
เจ้าของธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม สุรกิจเป็นลูกชายของสุรศักดิ์ รักพ่อมาก เชื่อฟื้ังและท�าเพื่อพ่อ
ได้ทุกอย่าง พ่อมาก่อนทุกเรื่องเสมอเพราะเสียแม่ไปจากอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กๆ เลยมีพ่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว
เพียงคนเดียว ลักษณะของตัวละครตัวนี้ เป็นคนดูอบอุน่ พูดจาเพราะกับคนรัก แต่จริงๆ แล้วเป็นหนุม่ เพลย์บอย
หว่านเสน่ห์ไปทั่ว แต่ก็รักผ้าแพรจริง สุรกิจเป็นรักครั้งแรกของผ้าแพรเกือบลงเอยด้วยการแต่งงานกัน
เรือ่ งงานมีความสามารถ ฉลาดแกมโกง ติดสบาย รักสบาย ทะเยอทะยานในทางทีผ่ ดิ ใจร้อน วูว่ าม ไม่รอบคอบ
ประสิทธิ์ อดีตสามีนักธุรกิจของพิมพ์อรและพ่อของผ้าแพร ลักษณะของตัวละครตัวนี้เป็น
คนอบอุ่น รักเดียวใจเดียว พยายามจะเป็นผู้น�าครอบครัวที่ดี รักครอบครัวมาก ท�าทุกอย่างได้
เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขและสบาย ท�าอะไรประสบความส�าเร็จมาตลอด จริงจังกับทุกเรื่อง
รั บ มื อ กั บ ความผิ ด หวั ง ไม่ เ ป็ น จมไม่ ล งเลยต้ อ งยอมท� า ทุ ก อย่ า งเพื่ อ ให้ ขึ้ น มาอยู ่ ใ นจุ ด เดิ ม
กฤษณ์ รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแสงศรัทธา น้องชายของกรณ์เจ้าของโรงพยาบาล
แสงศรัทธา เมือ่ กรณ์ตาย กฤษณ์กข็ นึ้ มารับต�าแหน่งแทนพีช่ าย ลึกๆ แล้วกฤษณ์รกั พีช่ ายมาก แต่มกั ถูกกดให้
รู้สึกเป็นรองอยู่ใต้พี่มาตลอด ท�าอะไรก็เป็นรอง โดนพ่อแม่และคนรอบข้างเปรียบเทียบกับพี่ชาย
ทีแ่ สนดี เรียนเก่ง เพอร์เฟื้คทุกอย่างมาตลอดชีวติ ขณะทีต่ วั เองเรียนพอเอาตัวรอดได้ ไม่ได้อยากทุม่ เทเป็นหมอจริงจัง
แต่เพราะการเปรียบเทียบเลยจ�าต้องเลือกเรียนหมอตามกรณ์ จากทีร่ กั พีช่ ายมากก็คอ่ ยๆ แปรเปลีย่ นเป็นเกลียด
ลักษณะของตัวละครตัวนี้ เป็นคนรักแรงเกลียดแรง ร้ายลึก จอมวางแผน เก็บกดจนยอมท�าทุกอย่าง
เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการและต้องเหนือกว่าพี่ชายตัวเองให้ได้ ท�าได้แม้กระทั่งโยนและป้ายความผิดให้พี่ชาย
เจษฎ์ คนรักของจีรภา ลักษณะของตัวละครตัวนี้ เป็นคนทะเยอทะยาน โลภ เห็นแก่ตัว ไม่ได้รัก
จีรภาอย่างจริงใจแต่ท�าทุกอย่างเพื่อตัวเองมาตลอด
พีระ หัวหน้าแผนกบัญชีลูกชายนายมั่น ติดการพนันขั้นหนักจนเป็นหนี้โดนตามไล่ฆ่าทวงหนี้
ต้องการหาเงินให้ได้เยอะๆ เพื่อไปเล่นพนันต่อ ลักษณะของตัวละครตัวนี้ โลภไม่รู้จักพอ อารมณ์ร้อน
โกรธง่ายโมโหง่าย ไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้พ่อตายแต่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
วิณี เภสัชของโรงพยาบาล ลักษณะตัวละครตัวนี้ เป็นคนรักครอบครัว รักลูกมาก จ�ายอมท�าทุกอย่าง
เพื่อให้ได้เงินไปรักษาลูกสาวตัวน้อยที่ป่วยหนัก
สมชาย หัวหน้ารับเหมาก่อสร้าง ที่มีส่วนในการฮั้วประมูลก่อสร้างตึกโรงพยาบาลแสงศรัทธา
ลักษณะตัวละครตัวนี้ เป็นคนโลภ ไม่รู้จักพอ เห็นแก่เงิน ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ
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5) ตอนจบเริ่�อง
จุด้จบข้องมังกริ โด้นตำาริวัจวัิสื่ามัญ
จุด้จบข้องสืุ่ริศักด้ิ� ถื่กจับกุมนำาตัวัมาด้ำาเนินคิด้ี
จุด้จบข้องสืุ่ริกิจ โด้นตำาริวัจริวับตัวัมาด้ำาเนินคิด้ีพริ้อมกับสืุ่ริศักด้ิ�แลุ่ะลุ่่กน้อง
จุด้จบข้องปริะสื่ิทธิ� ด้้วัยคิวัามอยากเป็นพ�อที�ด้ี เป็นแบบอย�างที�ด้ีให็้กับลุ่่ก อยากให็้ลุ่่กยอมริับแลุ่ะ
กลุ่ับมาเริียกพ�อได้้อย�างภาคิภ่มิใจ จึงยอมเข้้ามอบตัวัแลุ่ะเอาห็ลุ่ักฐานในม่อที�มีมอบให็้ตำาริวัจ แต�โด้น
มังกริสื่�งคินตามมาเก็บถืึงในคิุก ภัทริชุ�วัยซึ่้อนแผนให็้ตริัยชุ�วัยปริะสื่ิทธิ�ออกมาได้้ทัน แลุ่้วัจัด้ฉากวั�าปริะสื่ิทธิ�
ถื่กฆ่�าตายแลุ่้วั ห็ลุ่ังจากเริ่อ� งทุกอย�างคิลุ่ีคิ� ลุ่ายแลุ่้วั ปริะสื่ิทธิจ� งึ ถื่กนำาตัวัมาด้ำาเนินคิด้ีได้้ริบั โทษ์ตามกฎห็มาย
จุด้จบข้องกฤษ์ณ์ ถื่กตำาริวัจจับตัวัไปด้ำาเนินคิด้ีริับโทษ์ตามกฎห็มาย
จุด้จบข้องเจษ์ฎ์ ถื่กให็้การิซึ่ักทอด้คิวัามผิด้แลุ่ะถื่กนำาตัวัมาด้ำาเนินคิด้ีริับโทษ์ตามกฎห็มาย
จุด้จบข้องพีริะ ถื่กลุ่่กน้องข้องสืุ่ริกิจฆ่�าปิด้ปาก
จุด้จบข้องวัิณี ถื่กจับกุมตัวัไปริับโทษ์ตามกฎห็มาย
จุด้จบข้องสื่มชุาย โด้นฆ่�าปิด้ปาก เน่�องจากผลุ่ปริะโยชุน์ที�ได้้ริับไม�ลุ่งตัวั เลุ่ยคิิด้จะเปิด้โปงแฉ
ทุกคินที�มีสื่�วันเกี�ยวัข้้อง
ปััญหาของการสร้างสรรค์งานเข่ยนบที่ล่ะครโที่รที่ัศึน์เร่�อง ส่บสัมีผัส
1) บทลุ่ะคิริโทริทัศน์เริ่อ� งสื่่บสื่ัมผัสื่ คิ�อนข้้างมีคิวัามซึ่ับซึ่้อน ด้้วัยคิวัามทีเ� ป็นปริะเด้็นการิทุจริิต คิอริ์ริปั ชุัน
แลุ่ะมีตวัั ลุ่ะคิริห็ลุ่ายตัวัทีเ� กีย� วัพันกัน ซึ่ึง� ตัวัลุ่ะคิริแต�ลุ่ะตัวัก็มเี ห็ตุผลุ่ในการิกริะทำาข้องตัวัเอง แลุ่ะด้้วัยคิวัามอยาก
นำาเสื่นอปริะเด้็นให็้เห็็นวั�าการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันที�มีอย่�ทุกที�ในสื่ังคิม
ไทย พบเห็็นได้้ง�ายไปตั�งแต�เริ่�องเลุ่็กๆ จนถืึงเริ่�องให็ญ� ทำาให็้ต้องสื่ริ้างสื่ถืานการิณ์ต�างๆโยงเข้้ากับ
ตัวัลุ่ะคิริให็้มีคิวัามสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ในการิตัด้สื่ินใจข้องตัวัลุ่ะคิริแต�ลุ่ะตัวั
2) ด้้วัยคิวัามที�เป็นปริะเด้็นการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันที�ด้่เป็นเริ่�องเข้้าใจยาก จึงต้องพยายามเลุ่�าออกมาให็้
เข้้าใจง�าย ริ่้สื่ึกสื่นุก น�าติด้ตาม แลุ่ะการิที�มีห็ลุ่ายคิด้ีที�เกี�ยวัพันกันในเริ่�อง ปริะเด้็นการิสื่ริ้างคิวัามริ่้สื่ึกให็้
คินด้่ริ่้สื่ึกมีสื่�วันริ�วัมแลุ่ะลุุ่้นเอาใจชุ�วัยไปกับเริาตลุ่อด้จนจบเริ่�องนั�น ยากต�อการิริ้อยเริียง ไม�ให็้คินด้่สื่ับสื่น
3) ตัวัลุ่ะคิริห็ลุ่ายตัวัทำาให็้ต้องเกลุ่ี�ยบทกริะจายกันตามนำ�าห็นักคิวัามสื่ำาคิัญข้องตัวัลุ่ะคิริ จัด้วัางจังห็วัะ
แลุ่ะการิกลุ่�าวัถืึงตัวัลุ่ะคิริแต�ลุ่ะตัวัให็้ไม�ริ่้สื่ึกวั�าห็ายไปจากเริ่�อง
ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึึกษาในครั�งต่อไปั
1) คิวัริมีการิศึกษ์าวัิเคิริาะห็์ในสื่่�ออ่�นๆ เพิ�มเติม ไม�วั�าจะเป็นภาพยนตริ์ห็ริ่อสื่าริคิด้ีที�มีการิ
นำาเสื่นอเน่�อห็าเกี�ยวักับปริะเด้็นการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันเพ่�อห็าจุด้เห็ม่อนห็ริ่อมุมมองที�แตกต�างใน
ปริะเด้็นการินำาเสื่นอทั�งในแง�เน่�อห็าแลุ่ะกลุ่วัิธีการิในการินำาเสื่นอ เพ่�อนำามาต�อยอด้แลุ่ะปริับใชุ้
ให็้เข้้ากับสื่่�อปริะเภทลุ่ะคิริต�อไป
2) คิวัริมีการิสื่ำาริวัจกลุุ่�มคินด้่วั�าเม่�อด้่ลุ่ะคิริโทริทัศน์ที�นำาเสื่นอปริะเด้็นการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันนั�น
แลุ่้วั สื่ามาริถืริับริ่้ในสื่ิ�งที�ผ่้ผลุ่ิตลุ่ะคิริโทริทัศน์ต้องการินำาเสื่นอได้้ห็ริ่อไม� แลุ่ะก�อให็้เกิด้การิ
เปลุ่ี�ยนแปลุ่งห็ริ่อตริะห็นักถืึงคิวัามสื่ำาคิัญข้องการิต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันได้้มากข้ึ�นห็ริ่อไม�อย�างไริ

64
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั�งต่อไปั
1) คิวัริมีการิศึกษ์าวัิเคิริาะห็์ในสื่่�ออ่�นๆ เพิ�มเติม ไม�วั�าจะเป็นภาพยนตริ์ห็ริ่อสื่าริคิด้ีที�มีการิ
นำาเสื่นอเน่�อห็าเกี�ยวักับปริะเด้็นการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันเพ่�อห็าจุด้เห็ม่อนห็ริ่อมุมมองที�แตกต�างใน
ปริะเด้็นการินำาเสื่นอทั�งในแง�เน่�อห็าแลุ่ะกลุ่วัิธีการิในการินำาเสื่นอ เพ่�อนำามาต�อยอด้แลุ่ะปริับใชุ้
ให็้เข้้ากับสื่่�อปริะเภทลุ่ะคิริต�อไป
2) คิวัริมีการิสื่ำาริวัจข้้อม่ลุ่จากกลุุ่�มคินด้่วั�าห็ลุ่ังจากด้่ลุ่ะคิริโทริทัศน์ที�นำาเสื่นอปริะเด้็นการิทุจริิต
คิอริ์ริัปชุันนั�น สื่ามาริถืริับริ่้ในสื่ิ�งที�ผ่้ผลุ่ิตลุ่ะคิริโทริทัศน์ต้องการินำาเสื่นอได้้ห็ริ่อไม�
แลุ่ะก�อให็้เกิด้การิตริะห็นักริ่้ถืึงคิวัามสื่ำาคิัญข้องการิต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันได้้มากข้ึ�นห็ริ่อไม�อย�างไริ
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