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1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      ผศ.วรวฒิุ อ่อนน่วม  

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทกึ        ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา  

3. บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

บทบาทหน้าที ่: หวัหนา้โครงการ “การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ ใตห้ลงัคาฟ้ามีดาว  
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั” 

ความรับผดิชอบ : ออกแบบแนวคิด และสร้างสรรคร์ายการ ตลอดจนควบคุมการผลิตรายการ 
และบริหารจดัการโครงการฯ 

4.  ช่ือเร่ืองทีเ่ล่า “งานวชิาการท่ีแกปั้ญหาสังคมตอ้งใชทุ้นหวัใจสร้างสรรค”์ 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

ย้อนไปเม่ือปี พ.ศ. 2558 ทีมนักวิจัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “ผศ.ดร.ลักษณา  

คล้ายแก้ว, อาจารยช์วพร ธรรมนิตยกุล และอาจารยว์รวุฒิ อ่อนน่วม” ในวนันั้น (ปัจจุบนัคือ รศ.ดร.

ลกัษณา คลา้ยแกว้, ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล และผศ.วรวฒิุ อ่อนน่วม) จบัมือร่วมกนัขอทุนวจิยัจาก กสทช. 

ในโครงการ “การจัดท ามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการต้นแบบส าหรับเด็กเยาวชนและ

ครอบครัว” เป็นจุดเร่ิมตน้เล็กๆ ท่ียิ่งใหญ่ของนกัวิชาการส่ือสารมวลชน ท่ีตระหนกัถึงสภาวะผนัผวน

ของส่ือและกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ใช้เวลาบ่มเพาะ 1 ปีเต็ม ผ่านเวทีการเสวนาและพูดคุยกับ

นกัวิชาการ วิชาชีพ จนตกผลึกมาเป็นงานวิจยั 3 ช้ิน เป็นการปักหมุดปฐมบทสู่การเดินทางสร้างสรรค์

งานวชิาการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัเอกชน  

จากจุดเร่ิมตน้เล็กๆ แต่กลบัสะทอ้นภาพใหญ่ของปัญหารายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ภายใตส้ภาวะแห่งการช่วงชิงคนดูของส่ือกระแสหลกั ท าให้รายการดีไม่มีคนดู จึงไม่มีใครกลา้ลงทุน

รายการเด็ก ส่วนทา้ยของขอ้เสนอแนะงานวิจยับอกไวว้่า ควรมีการส่งเสริมเงินทุนสนบัสนุนการผลิต

รายการเด็กใหแ้ก่หน่วยงานท่ีมีองคค์วามรู้ในการผลิต หรือสถาบนัการศึกษาไดผ้ลิตรายการน ้าดีสู่จอทีว ี

เหมือนฝันเป็นจริง กองทุน กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการผลิตรายการเด็ก และเยาวชน  

นิเทศศาสตร์รังสิต จึงไม่รอช้าท่ีจะเสนอตัวทดลองลงสนามการผลิตรายการโทรทัศน์ ในฐานะ



 
 

สถาบนัการศึกษา หยิบเอาผลวิจยัท่ีผา่นมาตอบโจทยส์ังคมดว้ยการอาจหาญผลิตรายการส าหรับเด็กเล็ก 

(3-5 ขวบ) ท่ีไม่มีใครกลา้ท า เพราะขาดทุน ภายใตช่ื้อรายการ “ใตห้ลงัคาฟ้ามีดาว” เป็นรายการส่งเสริม

จินตนาการและศิลปะส าหรับเด็กก่อนเขา้นอน ภายใตก้ารจบัมือร่วมกนักบัผูผ้ลิตมืออาชีพอยา่ง “บริษทั 

ผองผล จ ากดั” ผูผ้ลิตรายการเจา้ขนุทอง ท่ีครองใจเด็กในยคุเจนวาย มาแลว้หลายทศวรรษ 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มีส่วน
ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

การคิดงานตอบโจทยส์ังคมท าให้เราไดรั้บทุน ดูเผนิๆ เหมือนจะประสบความส าเร็จ แต่เปล่าเลย 

ในฐานะนกัวิชาการการผลิตรายการสักรายการออกอากาศในสถานีโทรทศัน์สักช่อง มนัช่างเป็นเร่ือง

ยากเย็นเข็ญใจพอตัว เพราะในเง่ือนไขการผลิตมีกระบวนการขั้นตอนสารพดั ผ่านด่านอนัตรายท่ี

หลากหลาย ทั้งงบประมาณไม่สัมพนัธ์กับค่าออกอากาศ เง่ือนเวลาการผลิตไม่สอดคล้องกบัสัญญา

โครงการ และปัญหาอ่ืนๆ อีกนานปัการ ใชเ้วลายื้อยดุฉุดกระชาก 2 ปีเต็ม จนสามารถผลิตรายการเด็กใน

ฝันท่ีมีเน้ือหามาจากผลการวิจยั ใสสะอาด ปราศจากส่ิงปลอมปน และสร้างสรรค์จินตนาการให้กบัเด็ก

นอ้ยจนส าเร็จ รวม 75 ตอน  

 หน้าม่านของรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก หลงัม่านเต็มไปดว้ยการเรียนรู้มากมายของผูผ้ลิตท่ี

เป็นนักวิชาการ การขา้มผ่านปัญหาในแต่ละจุด ตอ้งใช้หัวใจของอุดมการณ์นักส่ือสารมวลชนอย่าง

แทจ้ริง และโชคดีอยา่งยิ่งท่ีไดจ้บัมือร่วมกบัผูผ้ลิตมืออาชีพ อยา่ง “ทีมเจา้ขุนทอง” ค่อยแกปั้ญหากนัไป 

ทีละจุด ทีละจุด ตัวอย่างปัญหาท่ีเกือบท าให้ถอดใจไม่รับทุนไปแล้วก็คือ การขอทุนสนับสนุนมี

งบประมาณจ ากดั ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินมหาศาลคือ “ค่าออกอากาศรายการ” จะท าอย่างไรเม่ือเงินไม่พอ 

ไปซ้ือเวลาของช่อง หากจะประมวลขั้นตอนของการขบัเคล่ือนงานช้ินน้ีพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

       การเสนอขอรับการสนับสนุน 

              ทนัทีท่ีมีการประกาศจากกองทุน กสทช.  ผูเ้ล่าเร่ืองและทีมงานก็เร่ิมตน้หยบิงานวิจยัเดิมท่ีเคยท า

ไวซ่ึ้งมีลกัษณะเป็น R&D อยูแ่ลว้ น าขอ้สรุปงานวิจยัมาประสานกบัรายการตน้แบบท่ีคิดเอาไว ้รีบเสนอ

เขา้ไปท่ีกองทุนทนัที โดยเช่ือมัน่ว่า หากรายการเด็กท่ีผลิตโดยองค์กรการศึกษาน่าจะเป็นรายการท่ี

สะอาดต่อการรับรู้ของเด็กๆ 

       การตอบรับการพจิารณา แต่ต้องมีการปรับลดงบประมาณ 

              ขั้นตอนน้ีเร่ิมเค้ียวกระดูกพอสมควร เพราะไอเดียหรือความฝันตน้ร่างท่ีออกแบบรายการไวต้อ้ง

มีการปรับลดงบประมาณ โดยเราไม่มีเวลาพอท่ีจะตรวจสอบวา่งบประมาณท่ีปรับลดไปนั้น จะพอเป็น



 
 

ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ไดห้รือไม่ ท่ีอนัตรายท่ีสุดคือ ค่าออกอากาศ และดูเหมือนว่า ช่องก็จะปรับข้ึน

ราคาออกอากาศไปเร่ือยๆ ดว้ยซ ้ าไป 

       เม่ืองบประมาณลดลง ก็ต้องปรับแก้กระบวนการท างานกนัใหม่ 

“ของดีบางทีก็ไม่จ  าเป็นตอ้งแพงเสมอไป” เราอาจจะคิดวา่ รายการโทรทศัน์ท่ีดีตอ้งมีโปรดกัชัน่

ท่ีอูฟู่้ แต่อาจใชไ้ม่ไดก้บัรายการเด็ก เพราะส าหรับรายการเด็กท่ีมีคุณภาพตอ้งอยูท่ี่เน้ือหาและการเล่าเร่ือง 

ดงันั้นเราจึงปรับกระบวนการน าเสนอให้สอดคล้องกบังบประมาณแต่คงไวซ่ึ้งคุณภาพในแง่เน้ือหา  

แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ การหาช่องโทรทศัน์ท่ียอมรับค่าใชจ่้ายในการออกอากาศท่ีมีไม่มากได ้ วิธีแกไ้ขคือ 

วิง่หาช่องท่ีมีอุดมการณ์เพื่อสังคมร่วมกนัอยา่ง “ไทยพีบีเอส” ท่ีใหโ้อกาสผลงานของเราไดอ้อกอากาศใน

ช่องด้วยเสียค่าออกอากาศแบบบริจาคให้กบัองค์กร จนท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่สายตาของ 

เด็กๆ ได ้ 

              การตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนารายการให้ได้มาตรฐานส าหรับสถานีโทรทัศน์และเป็นไป

ตามเง่ือนไขกรอบเวลาของกองทุนฯ 

อีกปัญหาใหญ่ก็คงเป็นกระบวนการผลิตรายการท่ีตอ้งมีคุณภาพอย่างแทจ้ริง ในฐานะอาจารย์

ผูส้อนวิชาดา้นการผลิตรายการโทรทศัน์ ยงัตอ้งบอกไดว้่า ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะผ่านด่านอรหันต์น้ีไปได้ 

เพราะการจะเป็นรายการท่ีดีสักรายการหน่ึงบนหนา้จอทีวี ตอ้งผา่นการแกแ้ลว้แกอี้ก ผา่นการตรวจสอบ 

ปรับปรุง พฒันา จนสามารถเสิร์ฟข้ึนโต๊ะได ้แต่การจะออกอากาศไดต้ามกรอบเวลาของกองทุนฯ ก็อาจ

ไม่สัมพนัธ์กบัความเป็นจริง 

       การปรับเง่ือนเวลาในการออกอากาศให้สัมพนัธ์กบักรอบสัญญาของกองทุนฯ 

เกือบถอดใจเม่ือรู้ว่าคิวการออกอากาศไม่สามารถเป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้เพราะในความเป็น

จริงการออกอากาศในช่อง ตอ้งรอคิวออกอากาศ เพราะเวลาส าหรับเด็กมีจ ากดั ท าให้ตอ้งกลบัเขา้ไปหา

ทางออกกบักองทุนฯ ซ่ึงไดท้างออกคือ ขอเอกสารยืนยนัจากช่องวา่ช่องรับออกอากาศแต่ตอ้งรอคิว และ

ท าเอกสารช้ีแจงไปยงักองทุนฯ เหตุผลและปัญหาต่างๆ อยา่งตรงไปตรงมา จนทางกองทุนฯ เห็นใจ ขยาย

เวลากรอบสัญญาออกไป 

ทั้งหมดทั้งมวลท าให้เราไดเ้ขา้ใจสถานการณ์ปัญหาของการผลิตรายการเด็กอยา่งแทจ้ริงว่าเป็น

อยา่งไร ดว้ยเหตุน้ีเองจึงมีผูผ้ลิตรายการเด็กจ านวนไม่นอ้ยถอดใจไประหวา่งทาง เพราะเส้นทางการผลิต

รายการเด็กน ้ าดี ตอ้งใช้เงินทุนมหาศาล แต่ในสนามรบของวงการโทรทศัน์นั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้ท่ี

ดุเดือดมากมาย แต่ดว้ยพนัธมิตรท่ีเขม้แข็ง และอุดมการณ์ท่ีหวงัจะสร้างสรรค์เน้ือหารายการท่ีดีให้กบั



 
 

เยาวชนของชาตินั้ นเข้มข้นกว่า ภายใต้บันทึกความร่วมมือกันของบริษัท ผองผล จ ากัด วิทยาลัย 

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย แลกเปล่ียน

เรียนรู้ พฒันา แกไ้ขและขบัเคล่ือนน าพารายการ “ใตห้ลงัคา ฟ้ามีดาว” ส่งถึงจอทีวีท่ีบา้นเด็กๆ จนไดใ้น

ท่ีสุด 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 2 ปีเต็มของการยื้อยุดฉุดกระชากกบัปัญหา เรียนรู้จนผ่านพน้เกิดเป็นรายการโทรทศัน์ส าหรับ

เด็กปฐมวยั “ใตห้ลงัคา ฟ้ามีดาว” จ านวน 75 ตอน ดว้ยเงินทุนสนบัสนุน ประมาณ 5 ลา้นกวา่ๆ นบัเป็น

ความส าเร็จในเชิงปริมาณ แต่นัน่ไม่ส าคญัเท่ากบัความส าเร็จเชิงคุณภาพท่ีนกัวิชาการอยา่งเราไดค้วามรู้

เชิงประสบการณ์เร่ิมตั้งแต่เขา้ใจความเป็นจริงของกระบวนการต่อสู้ของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ ทั้งใน

เร่ืองการจดัหาแหล่งเงินทุน การสร้างพนัธมิตรเพื่อสร้างความเขม้แข็งในการผลิตรายการ และการพฒันา

รายการใหมี้คุณภาพเหมาะสมกบัช่วงวยั จนไดต้กผลึกเป็นองคค์วามรู้เชิงปฏิบติัการในการผลิตรายการท่ี

เน้ือหาตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการช่วงวยั ท่ีมีความละเอียดอ่อน แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งสามารถกระตุน้

จินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดอ้ยา่งแทจ้ริง หุ่นมือ ดนตรี และนิทาน ยงัคงเป็นสุนทรียะ

ส าคญัท่ีชกัจูงใจของเด็กปฐมวยั ความสนุกสนาน ร่าเริง บนัเทิงใจคือ อรรถรสท่ีเด็กวยัน้ีนิยม ภาพและ

การตดัต่อ ไม่จ  าเป็นตอ้งหวือหวา แต่ตอ้งสีสันสดใส น่าชม สอดแทรกการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้ง ค่านิยมท่ี 

ดีงามและระมดัระวงัความรุนแรงแอบแฝงต่อการรับรู้ท่ีเปราะบางของเด็ก 

 นบัเป็นบทเรียนอนัแสนคุม้ค่า ในฐานะอาจารย ์หรือนกัวิชาการ ท่ีไดพ้ฒันาผลงานสร้างสรรค์

ให้แก่วงการส่ือสารมวลชนเพื่อตอบโจทยส์ังคม และยงัได้มีโอกาสเรียนรู้ เขา้ใจ ความเป็นจริงของ

สถานการณ์ส่ือ และความรู้ ประสบการณ์เหล่าน้ีจะเป็นคุณค่ายิ่งเม่ือไดน้ าไปเล่าบอกแก่เพื่อนนกัวิชาการ

ด้วยกัน และจะยิ่งมีประโยชน์ไปกว่านั้นคือการน าความรู้ท่ีได้ไปสู่นักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อพฒันา 

การเรียนการสอนใหเ้ท่าทนัสถานการณ์สังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 


