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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อสํารวจเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงภาพ 
ในอดีตในรายการวันวานยังหวานอยู 2) เพื่อวิเคราะหวิธีการประกอบสรางภาพเพื่อการโหยหา
อดีตในรายการวันวานยังหวานอยู และ 3) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความสนใจที่เขามารับชม
รายการและความเขาใจความหมายของภาพเพื่อการโหยหาอดีตที่รายการวันวานยังหวานอยู
นําเสนอ ของผูชมคนรุนเกาและผูชมคนรุนใหม โดยทําการวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพของ 
“รายการวันวานยังหวานอยู” การสัมภาษณเจาะลึกผูผลิตรายการ และสัมภาษณเจาะลึกผูชม     
ผลการศึกษาเนื้อหาสาร พบวา 1) เนื้อหารายการมีวันวานของคนทุกอายุ 2) มีเนื้อหาที่เปนวันวาน
ของแขกรับเชิญมากกวาเนื้อหาที่เปนวันวานของสังคม และ 3) เนื้อหารายการสะทอนใหเห็น   
ถึงภาพอดีตใน 2 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่สะทอนถึงภาพอดีตที่ไดผานพนไปแลว และเนื้อหาที่
สะทอนถึงสิ่งที่เคยมีอยูอยางอุดมสมบูรณในอดีตแตขาดหายไปในสังคมปจจุบัน โดยลักษณะ
การนําเสนอเนื้อหาจะมีทั้งการประกอบสรางความหมายเพื่อการยอนอดีต (Retro) และการ
ประกอบสรางความหมายเพื่อการโหยหาอดีต (Nostalgia) ดานวิธีการประกอบสรางความหมาย
ใหกับอดีตไดปรากฏลักษณะแบบแนวคิดยุคหลังสมัยใหมใน 5 ลักษณะ คือ การผสมผสาน 
(Hybrid) การจําลอง (Simulation) การเลาเรื่องแบบไมลําดับเวลา (Non-Linear) การตัดแปะ   
(Cut and Paste) และการทําซ้ํา (Repetition) ประเด็นดานผูรับสาร พบวา ผูชมคนรุนเกาและ    
ผูชมคนรุนใหมมีความสนใจที่เขามารับชมรายการในสองประเด็นเดียวกัน คือ มีความสนใจ    
ในการดําเนินรายการของพิธีกร และความสนใจในการนําเสนอเนื้อหายอนเรื่องราวในอดีต   
ดาน การตีความ พบวา 1) ปจจัยความแตกตางดานคลังแหงความรูทางสังคมจากประสบการณ   
ที่มีเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของผูชมแตละคนมีผลตอการถอดรหัสมากกวาปจจัยความแตก     
ตางดานอายุ 2) การตีความของผูชมเปนการตีความแบบ Retro เสียสวนใหญ และสวนนอย     
เปนการตีความแบบ Nostalgia 3) ปจจัยที่สําคัญตอการตีความ คือ ประสบการณของผูชมที่       
จะนํามาทาบกับอดีตที่นําเสนอในรายการ 
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ABSTRACT 
The objectives of this qualitative research were to 1) explore the contents that 

reflect the past images in “Wan Warn Yang Wan Yoo” Television Program; 2) analyze 
a method of social construction of nostalgia in “Wan Warn Yang Wan Yoo” Television 
Program; and 3) analyze and compare the interest in watching the program and the 
viewers’ understanding the meaning of past images presented by “Wan Warn Yang 
Wan Yoo” Television Program.  The study was based on 1) the textual analysis 
approach; 2) in-depth interviews with the program production team; 3) in-depth 
interviews with audiences.  According to the analysis of contents, it was found that      
1) the contents of the program contains to past of every generation; 2) the contents of 
the program contains more past images of celebrities than past images of society;         
3) the program contains contents reflecting past images in two ways that are contents 
reflecting past images of the past and contents reflecting the abundance of the past but 
lost in the current society.  The program presentation of past images for the social 
construction of meaning is characterized into two genres – Retro and Nostalgia.  The 
way the TV program engages in social construction of the past is consistent with the 
postmodernism concept in five aspects – hybrid, simulation, non-linear, cut and paste, 
and repetition.  The analysis of audiences yielded that both the old and new generation 
had two similar interests in watching the program – the hosts’ presentation style and the 
program presentation of the past images.  The analysis of the audience’s interpretation 
revealed three findings: 1) Difference in audience’s stock of social knowledge gained 
from their experiences affect their decoding in a greater extent than the difference in 
age, 2) Audiences’ interpretation of the past images is Retro rather than Nostalgia, 3) a 
factor that significantly affects the audiences’ interpretation is the experiences they 
linked with the past images presented in this program.  

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในยุคปจจุบันเปนที่นาสังเกตวาแวดวงสื่อมวลชนไทย

ไดปรากฏการยอนกลับไปจําลองประสบการณในอดีตขึ้น 
มาใหมผานสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ อาทิ การยอนความ
ทรงจําในอดีตในภาพยนตรเรื่อง “แฟนฉัน” คอลัมน good 
old days ในนิตยสาร a day ภาพตัวแทนสังคมไทยสมัย
รัชกาลที่ 5 ในละครเรื่อง “นางทาส” เพลงซึ้งแบบฉบับ 
ของวงดิอิมพอสสิเบิ้ลที่ถูกเปดซ้ําในรายการวิทยุ ชวงแจว
วันวานในรายการ “สามสิบยังแจว” รายการสารคดีทอง 
เที่ยวเยี่ยมชมเมืองโบราณ ของเลนยอนยุคที่ปรากฏใน
เว็บไซตขายของเลนออนไลน รายการสารคดีขาวยอน
รําลึกผลงานของบุคคลสําคัญในอดีต การนําเสนอภาพ
ความประทับใจของเหลานักกีฬาไทยที่เคยพิชิตเหรียญ
รางวัลจากการแขงขันกีฬาโอลิมปกในอดีต และการยอน
วันวานไปกับคนดังในรายการ “วันวานยังหวานอยู” ที่
กลาวมานี้เปนกรณีตัวอยางผลงานสื่อมวลชนที่พบจาก
ปรากฏการณโหยหาอดีตในสื่อมวลชนไทยในยุคปจจุบัน  
ทั้งนี้ ดานแวดวงวิชาการก็ปรากฏผลการวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการโหยหาอดีตในสื่อมวลชนประเภทตางๆ 
ไดแก  สื่อเพลง  (นิโลบล   โควาพิทักษเทศ ,  2535) สื่อ
ภาพยนตร  ( เพ็ญสิริ   เศวตวิหารี ,  2541) สื่อนิตยสาร 

(การณิก  ยิ้มพัฒน, 2548) และสื่อโทรทัศน (ศิริพงษ  สุทธิ
โยธิน, 2534) ซึ่งผลการวิจัยเหลานี้ช้ีใหเห็นวา สื่อมวลชน
ไดเขามามีบทบาทในการตอบสนองการโหยหาอดีตของ
ผูคนในสังคมไทย โดยการยอนกลับไปจําลองประสบ- 
การณในอดีตขึ้นมาใหม ซึ่งสามารถกระทําผานสื่อมวล-
ชนไดในหลายรูปแบบ 

การจําลองอดีตผานสื่อมวลชนที่พบเห็นอยูมากใน
ปจจุบัน คือ การจําลองอดีตขึ้นมาใหมผาน “สื่อโทรทัศน” 
สื่ออันทรงอิทธิพลในการสื่อสารทั้งภาพและเสียง สามารถ
เขาถึงผูชมอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว มีความ 
สามารถในการถายทอดความเปนจริง สรางความนาเชื่อ 
ถือและโนมนาวใจสูง  ทั้งยัง  เปนสื่อที่ ผูชมสวนใหญ
สามารถเปดรับไดอยางสะดวกงายดาย สื่อโทรทัศนจึง
สามารถเขามามีบทบาทในการตอบสนองการโหยหาอดีต
ของผูคนในสังคมปจจุบันไดงายและกวางขวางกวาสื่อ
อื่นๆ เราจึงพบเห็นการจําลองอดีตขึ้นมาใหมในรายการ
โทรทัศนหลากหลายรูปแบบ อาทิ ละคร โฆษณา มิวสิก 
วิดีโอ  รายการสารคดี  รายการสนทนาทางโทรทัศน 
รายการเกมโชว รายการเลาขาว หรือแมแตการนําภาพ-
ยนตรในอดีตมาฉายซ้ําผานจอโทรทัศน เปนตน โดยราย 
การโทรทัศนแตละรูปแบบก็จะมีวิธีการประกอบสราง



ความหมายใหกับอดีตที่แตกตางกันออกไป เชน ละคร
โทรทัศนจะมีการประกอบสรางที่ทําใหดูเกินความเปนจริง 
(dramatization) กรณีตัวอยางละครยอนยุค (period) เรื่อง 
“นางทาส” มีการประกอบสรางความหมายใหกับเรื่องราว
ชีวิตทาสของ “อีเย็น” ตัวเอกของเรื่อง ใหมีชีวิตที่ยากเย็น
แสนเข็ญและถูกกดขี่ขมเหงจากตัวละครอื่นๆ อยางมาก 
มายเกินสุดจะทน (หากเทียบกับชีวิตคนจริงๆ) ทั้งการ
แสดงออกทางสีหนาทาทางของตัวละครในเรื่องก็มักจะ    
มีลักษณะเกินจริงซึ่งจะสามารถชวยสรางความบันเทิง  
มากขึ้น รายการสนทนาทางโทรทัศนและรายการขาวจะ   
มีการประกอบสรางที่ตองอยูบนพื้นฐานของเรื่องจริง 
(based on true story) หรือในกรณีของรายการสารคดีก็   
จะ มีการประกอบสรางที่ทําใหดูสมจริงเปนอยางมาก 
(construct as real) 

ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู วิจัยไดศึกษาประเด็นการ
ประกอบสรางภาพเพื่อการโหยหาอดีตใน  “รายการ
สนทนาทางโทรทัศน” (Television Talk Program) อันมี
ลักษณะของการประกอบสรางที่จะตองอยูบนพื้นฐาน  
ของเรื่องจริง (based on true story) โดยมุงศึกษารายการ
โทรทัศนรายการหนึ่ งซึ่ ง เนนการสนทนาพูดคุย เปน     
หลัก เปนรายการที่มีความโดดเดนในการประกอบสราง
ความหมายใหกับอดีตซึ่งปรากฏในเนื้อหาและรูปแบบ  
การนําเสนอ ทั้งยังเปนรายการที่ไดรับความนิยมจากผู    
ชมอยางตอเนื่องยาวนาน รายการดังกลาวก็คือ รายการ 
“วันวานยังหวานอยู” โดยผูวิจัยสนใจศึกษาปญหา ดังนี้ 

1. เนื้อหาของรายการ “วันวานยังหวานอยู” สะทอน
ใหเห็นถึงภาพในอดีตในแงมุมใดบาง 

2. การประกอบสรางภาพเพื่อการโหยหาอดีตในราย 
การ “วันวานยังหวานอยู” นั้นมีวิธีการอยางไร 

3. ผูชมคนรุนเกาและผูชมคนรุนใหม มีความสนใจที่
เขามารับชมรายการ “วันวานยังหวานอยู” และความเขาใจ
ความหมายของภาพเพื่อการโหยหาอดีตที่รายการ “วันวาน
ยังหวานอยู” นําเสนอ แตกตางกันหรือไม อยางไร 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อสํารวจเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงภาพในอดีต

ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 

2. เพื่อวิเคราะหวิธีการประกอบสรางภาพเพื่อการโหย
หาอดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 

3. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความสนใจที่เขามารับ  
ชมรายการ และความเขาใจความหมายของภาพเพื่อการ
โหยหาอดีตที่รายการ “วันวานยังหวานอยู” นําเสนอ ของ
ผูชมคนรุนเกาและผูชมคนรุนใหม 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการโหยหาอดีต (Nostalgia) 
แนวคิดการโหยหาอดีตเปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพล 

มาจากแนวคิดยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) การโหย
หาหรือถวิลหาอดีต (Nostalgia) เปนวิธีการมองโลกหรือ
วิธีการใหความหมายแกประสบการณชีวิตของมนุษยอยาง
หนึ่ง โดยเนนความสําคัญของจินตนาการและอารมณ
ความรูสึกของผูคนใน “ปจจุบันขณะ” ที่มีตออดีตที่ผาน
พนไปแลว เราตองถวิลหาอดีตก็เพราะมันเปนไปไมไดที่
จะยอนกลับไปหาอดีตในโลกของความเปนจริง นอกเสีย
จากสรางหรือจําลองมันขึ้นมาใหมในรูปของเรื่องเลาและ
ความทรงจํารูปแบบตางๆ การโหยหาอดีตเปนสวนสําคัญ
ในโครงสรางบุคลิกภาพของมนุษยแตละคน เชนเดียวกับ
สังคมซึ่งเปนภาพสะทอนในองครวม ผูคนและสังคมตาง  
ก็โหยหาหรือยอนเวลากลับไปหาอดีต เพราะอดีตมีเสนห
และมีพลังอยางมหาศาลตอความรูสึกและจินตนาการ       
ดูเหมือนวาทุกคนใชชองทางจินตนาการและชองทาง
วัฒนธรรมในการแสดงปฏิกิริยาโตตอบขีดจํากัดของ
สถานที่และกาลเวลาในโลกของความเปนจริง ทั้งนี้เพราะ
ไมมีใครยอนเวลากลับไปสูโลกของอดีตไดในทางกาย-
ภาพ ดังนั้น การโหยหาหรือถวิลหาในรูปแบบตางๆ จึงเปน
สิ่งที่ทุกคนสามารถกระทําไดและมักกระทําอยูเสมอจน 
กลายมาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของปจเจกบุคคลและ  
วิถีวัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป (พัฒนา  กิติอาษา, 
2546) 

Kelly (1986 อางถึงใน พัฒนา  กิติอาษา, 2546) ให
ความหมายของการโหยหาอดีตวา เปนการจินตนาการถึง
โลกที่เราไดสูญเสียไปแลว โลกที่เราในฐานะปจเจกบุคคล
และสมาชิกของหนวยทางสังคมวัฒนธรรมตางก็เคยมี
ประสบการณรวมกันมาในอดีต โลกที่เคยเปนจริงในอดีต
แตมาบัดนี้เหลือไวเพียงความทรงจําและประสบการณให 
 



เราไดระลึกถึง โลกที่วานี้เราสามารถติดตอสื่อสารกับมัน
ไดก็ตอเมื่อเราอาศัยชองทางที่เรียกวา “จินตนาการ” ซึ่งถูก
หลอหลอมมาโดยประสบการณชีวิตและประสบการณ 
ทางวัฒนธรรม ที่สําคัญคือ เราสามารถสัมผัสหรือจับตอง
มองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแลวนั้นไดอีกครั้ง ถาหากเรา
สามารถสรางภาพตัวแทนโดยการผลิตซ้ําหรือฉายซ้ําฉาก 
และใชการจําลองประสบการณในอดีตขึ้นมาใหมอีกครั้ง 

นอกจากนําแนวคิดเกี่ยวกับการโหยหาอดีตมาเปน
แนวทางในการวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ
แลว ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําลักษณะแบบแนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม (อันเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลตอแนวคิดการโหย 
หาอดีต) ซึ่งมีความสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้ในแง
กระบวนการประกอบสรางมาเปนแนวทางในการวิเคราะห
อีกดวย ซึ่งลักษณะแบบแนวคิดยุคหลังสมัยใหมดังกลาว 
ไดแก การผสมผสาน (Hybrid) การจําลอง (Simulation) 
การเลาเรื่องแบบไมลําดับเวลา (non-linear) การตัดแปะ 
(Cut and Paste) และการทําซ้ํา (Repetition) 

 
2.  แนวคิดเร่ืองการประกอบสรางความเปนจริงทาง

สังคม (Social Construction of Reality) 
แนวคิดการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม  

เริ่มจากขอเสนอที่วา โลกที่แวดลอมตัวบุคคลนั้นมีอยู 2 
โลก โลกแรกเปน “โลกกายภาพ” (Physical World) อัน
ไดแก วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศดานกายภาพทั้ง 
หลายที่แวดลอมบุคคล โลกนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สวน
อีกโลกหนึ่งมีช่ือเรียกหลายอยาง คือ “โลกทางสังคม” 
(Social World) “สิ่งแวดลอมเชิงสัญลักษณ” (Symbolic 
Environment) หรือ  “ความเปนจริงทางสังคม” (Social 
Reality) โลกนี้เกิดจากการทํางานของสถาบันตางๆ ใน
สังคม เชน ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ทํางาน รัฐ และ
สื่อมวลชน (กาญจนา  แกวเทพ, 2549) ดวยเหตุที่โลกทาง
กายภาพหรือโลกแหงความเปนจริง (World of Reality) 
นั้นเปนโลกที่อยูหางไกลที่มนุษยจะเขาถึงได และยังเปน
โลกที่เต็มไปดวยความซับซอนมากมาย โลกใบนี้จะยังคง
ไมมีความหมายของสิ่งใดๆ เกิดขึ้นตอเมื่อมนุษยไดทําการ
เรียนรูหรือทําความเขาใจโลกแหงความเปนจริงโดยผาน 
“ตัวกลาง” ความหมายของสิ่งตางๆ จึงเกิดขึ้น “ตัวกลาง” ที่
กลาวถึงนี้ก็คือ สถาบันตางๆ ทางสังคม เชน ครอบครัว 
โรงเรียน ศาสนา รัฐ สื่อมวลชน ฯลฯ ตางไดทําหนาที่

ประกอบสราง (Construct) ความหมาย (Meaning) ใหแก
สิ่งตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุสิ่งของ เหตุการณตางๆ แม 
กระทั่งความฝน สิ่งเหลานี้ลวนเปน “ความเปนจริง” ที่ถูก
ประกอบสรางขึ้นเปน “โลกทางสังคม” หรือ “โลกแหง
สัญลักษณ” อันเปนโลกที่มนุษยสามารถที่จะอธิบายให
ความหมาย หรือรับรูความหมายไดนั่นเอง จากแนวคิดนี้ 
เมื่อนํามาอธิบายกับสื่อโทรทัศนก็หมายความวา ทุกสิ่งทุก
อยางที่ปรากฏบนจอโทรทัศน ก็คือ โลกที่ถูกประกอบ
สรางขึ้น เปนโลกแหงสัญลักษณที่เราอาจเรียกวาเปน “โลก
ของสื่อโทรทัศน” แนวคิดนี้จึงเปนกรอบในการวิเคราะห
การประกอบสรางความหมายของภาพเพื่อการโหยหาอดีต
ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” วา ไดประกอบสรางความ
เปนจริงเกี่ยวกับภาพในอดีตในแงมุมใดบาง และมีวิธีการ
ประกอบสรางความหมายดวยรูปแบบวิธีการอยางไร 

 
3. แนวคิดการเขารหัสของผูสงสาร (Encoding) และ

การถอดรหัสของผูรับสาร (Decoding) 
แนวคิดการเขารหัสของผูสงสารมองวา ผูสงสาร

สามารถโนมนาวผูรับสารใหเห็นคลอยตามตนเองได ก็     
มิไดมาจากเหตุผลที่วาผูรับสารมีลักษณะ Passive แต   
อยางใด แตเนื่องมาจากบรรดากลยุทธตางๆ ในการใสรหัส 
(Encoding) การเลือกใชสื่อ (เชน ภาพในโทรทัศน) การ
สรางบริบทในการรับสาร เทคโนโลยีตางๆ ฯลฯ ที่ผูสง
สารตองเลือกนํามาใชอยางเต็มที ่

S. Hall (1973 อางถึงใน กาญจนา  แกวเทพ, 2541) 
เสนอวา การกระจายความหมายนั้นมีอยู 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนเตรียมการเพื่อการผลิตสื่อ เปนขั้น 
ตอนที่ผูผลิตไดคัดเลือกเอาวัตถุดิบบางอยางเทานั้นมานํา 
เสนอ โดยจะถูกกําหนดจากอุดมการณของผูผลิตเอง ถือ
เปนขั้นตอนของการใสรหัส  (Encoding) ขั้นตอนที่  2 
ขั้นตอนการลงมือทําการผลิต เปนขั้นตอนที่มีกระบวน  
การเปลี่ยนแปลงความเปนจริงที่เปนโลก 3 มิติ อันมีโครง  
สรางและกรอบของตนเอง มีความหมายอันหลากหลาย 
(Polysemy) ใหแปรรูปออกมาในสื่อแบบตางๆ ถือเปน
ขั้นตอนการใสรหัสเชนกัน และขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการ
ถอดรหัส (Decoding) เปนขั้นตอนของการรับสารที่เปน
อิสระจาก 2 ขั้นตอนแรก ซึ่งเปนอีกชวงเวลาหนึ่งที่
ความหมายจะถูกผลิตขึ้นมาใหมอีกครั้ง กลาวคือ สิ่งที่ผูรับ
สารกระทําไมเพียงแตจะ “อานความหมาย” ที่อยูในสาร



ของผูสงสารเทานั้น หากแตผูรับสารจะนําเอา “ตัวเอง” 
(ผูรับสาร) เขาไปสรางความหมายในสารดวย หรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง คือ ชวงเวลาแหงการถอดรหัส (Decoding) ของผูรับ
สาร เปนชวงเวลาที่มีอิสระในตัวเอง โดยไมจําเปนตองขึ้น
ตอชวงเวลาแหงการเขารหัส (Encoding) เสมอไป นอก    
จากนี้ แมวาจะมีชองวางดานความเขาใจระหวางผูสงสาร
กับผูรับสารอยูเสมอ กลาวคือ ผูรับสารจะไมสามารถถอด 
รหัสความหมายออกไดถูกตองตามที่ผูสงตองการ แต
สําหรับเรื่องความหมายหลักๆ หรือใจความสําคัญๆ แลว 
ผูรับสารจะสามารถถอดรหัสตามที่ผูสงสารไดใสรหัส
เอาไวได ไมวาจะเปนการใชสื่อภาษา สื่อภาพ สื่อเสียง 
หรือสื่ออื่นๆ ก็ตาม เปนเพราะเวลาที่ผูชมนั่งดูภาพจาก
หนาจอโทรทัศนนั้น เขาไมไดตีความจากภาพหนาจอ
เทานั้น แตในกระบวนการรับสาร ผูชมไดเรียนรู (หรือ
ไดรับการติดต้ัง) รหัสที่ผูสงสารไดใสรหัสความหมาย
เอาไวแลว 

ทั้งนี้ ผู วิจัยไดนําแนวคิดการเขารหัสของผูสงสาร  
และการถอดรหัสของผูรับสาร มาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหการเขารหัสความหมายภาพเพื่อการโหยหาอดีต
ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” และการวิเคราะหความ
เขาใจความหมายของผูชมรายการ ซึ่งก็คือขั้นตอนของ  
การถอดรหัสนั่นเอง 

 
4. แนวคิดเก่ียวกับรายการสัมภาษณและรายการ

สนทนาทางโทรทัศน 
การสัมภาษณเปนวิธีการที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับ

รายการโทรทัศน ไมวาจะเปนรายการที่มีเนื้อหาสาระ
อยางไร การสัมภาษณสามารถเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
รายการ  ชวยใหรายการโทรทัศนมีชีวิตชีวาและเปนที่
นาสนใจ เพราะคนเราทุกคนมีสัญชาตญาณความตองการ
อยากรูอยากเห็นและมักใหความสนใจที่จะรูจักเรื่อง
สวนตัว หรือความเคลื่อนไหว หรือบางแงมุมของบุคคล   
ที่นาสนใจ วัตถุประสงคของการสัมภาษณโดยทั่วไปมี 3 
ลักษณะ คือ การสัมภาษณเพื่อใหไดขอเท็จจริง การ
สัมภาษณ เพื่อสํ ารวจทัศนะหรือความรูสึก  และการ
สัมภาษณเพื่อเผยแพรบุคลิกภาพ 

รายการสนทนาทางโทรทัศนนั้นมีความก้ํากึ่งระหวาง
รายการอื่นๆ คือ รายการขาว สารคดี รายการละคร เกมโชว 
และก้ํากึ่งกันระหวางความมีสาระและบันเทิง หรือมองอีก

นัยหนึ่ง คือ เปนรายการประเภท  “พันธุผสม” รายการ
สนทนาจะมีความหลากหลายทั้งในแงเนื้อหาแบบมีสาระ
และบันเทิง จนถึงในแงรูปแบบที่รายการจะมีรูปแบบที่
ปะปนกัน การผสมผสานนั้นจะทําใหเกิดความนาสนใจ
ของรายการสนทนาทางโทรทัศนซึ่งมิใชพูดแตเพียงอยาง
เดียว (กําจร  หลุยยะพงศ, 2545) และ จํานง  รังสิกุล (2544) 
ไดอธิบายวา รายการพูดที่มีพิธีกรเปนนักพูด นักแสดง เปน
ดารา เปนตัวยืนโรง ใชการพูดเปนหลักหรือเปนแกนนํา
ของรายการ ซึ่งอาจมีทั้งการพูดเดี่ยว การสัมภาษณ การ
สนทนา และอภิปราย และแทรกความบันเทิงเบ็ดเตล็ด   
เขาไปดวย ซึ่งอาจเปนการแสดงดนตรี แสดงตลก แสดง
ระบํา หรือวิทยากล การแสดงเหลานี้คือเปนสวนประกอบ
เทานั้น การพูดแบบตางๆ ยังเปนจุดเดนกวา ซึ่งอาจเรียกวา
รายการ “talk variety” 

เนื่องจากรายการ “วันวานยังหวานอยู” เปนรายการ
โทรทัศนที่มีการสัมภาษณและการสนทนาเปนแกนหลัก 
ผูวิจัยจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับรายการสัมภาษณและรายการ
สนทนาทางโทรทัศนมาเปนกรอบในการวิเคราะหวิธีการ
ประกอบสรางภาพเพื่อการโหยหาอดีต 

 
5. แนวคิด Structured Polysemy ของ David Morley 
แนวคิด Structured Polysemy มองวา ในการวิเคราะห

เรื่องการรับสารนั้น เราไมอาจจะแยกการวิเคราะห “สาร” 
กับการวิเคราะห “ผูรับสาร” ออกจากกันได หากแตจําเปน
จะตองทําการวิเคราะหรวมกัน Morley (1986 อางถึงใน 
กาญจนา  แกวเทพ และสมสุข  หินวิมาน, 2551) สนใจการ
เช่ือมรอยการศึกษาตัวบท (Text) กับผูรับสารเขาหากัน 
โดยมีความเชื่อวา ภายในตัวบทเองจะผานการเขารหัส  
และ “วางกรอบความหมายที่หลากหลายเอาไวแลวชุด
หนึ่ง” (Structured Polysemy) ซึ่งไมจําเปนจะตองมี
ความหมายหลักเพียงชุดเดียว (ตัวบทหนึ่งไมสามารถจะ
เลือกบรรจุความหมายเอาไวเพียงความหมายเดียวเทานั้น 
หรือไมสามารถปดกั้นความหมายอื่นๆ ที่อาจจะแตกตาง
ออกไปได) เพราะฉะนั้น เมื่อมาถึงระดับของผูรับสารซึ่ง 
Morley มองวาเปนปจเจกผูกระทําการทางสังคม (Social 
Agent) คนกลุมนี้ ก็มีอิสระที่จะเลือกตีความหมายได 
อยางไรก็ตาม อิสระของการตีความหมายของผูรับสารก็
ไมใชสิ่งที่ไรขอบเขตหรือไรพรมแดน หากแตตองอยูภาย 
ใตกรอบที่รหัสความหมายอันหลากหลายไดรับการบรรจุ



ไวแลวในตัวบทนั้น โดยผูวิจัยไดนําแนวคิด Structured 
Polysemy มาเปนแนวทางในการวิเคราะหผูรับสารใน
ประเด็นความเขาใจความหมายของภาพเพื่อการโหยหา
อดีตที่รายการ “วันวานยังหวานอยู” นําเสนอ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษา คือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการ
วิเคราะหตัวบท/เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) ของ
รายการ “วันวานยังหวานอยู” และการสัมภาษณเจาะลึก 
(In-depth Interview) ผูผลิตรายการเพื่อนํามาใชประกอบ 
การวิเคราะหตัวบท และเพื่อใหเห็นถึงประเด็นดานผูรับ
สารจึงทําการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interviews) ผูชม
รายการ “วันวานยังหวานอยู” ดวย การศึกษาครั้งนี้ได    
เก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูล 3 ประเภท ไดแก 1) เทป
บันทึกรายการ “วันวานยังหวานอยู” ที่ออกอากาศตั้งแต
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 จํานวน 13 
ตอน 2) บุคคลผูผลิตรายการ “วันวานยังหวานอยู” ไดแก   
ผูควบคุมการผลิต (Producer) ผูชวยผูควบคุมการผลิต  
(Co-producer) ผูสรางสรรครายการ (Creative) และผู 
ออกแบบเครื่องแตงกาย (Stylist) และ 3) บุคคลผูชม
รายการ “วันวานยังหวานอยู” จํานวน 20 คน โดยแบงออก 
เปน 2 กลุม คือ ผูชมคนรุนเกาและผูชมคนรุนใหม 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัย    
จึงทําการศึกษาโดยไมไดคํานึงถึงปจจัยดานสัดสวนของ
กลุมผูชมคนรุนเกาและกลุมผูชมคนรุนใหม แตจะคํานึง  
ถึงตัวแปรดานอายุ ประสบการณ และปูมหลังที่เกี่ยวของ
กับการรับรูและเขาใจเรื่องราวในอดีต เพื่อนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบความสนใจที่เขามารับชมรายการ และความ
เขาใจความหมายของการประกอบสรางภาพเพื่อการโหย
หาอดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู” ดังนั้น ผูชมคนรุน
เกาและผูชมคนรุนใหมจึงไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน 
โดยผูวิจัยไดทําการสํารวจความเปนจริงกอน แลวจึงทํา 
การเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน มาทําการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-dept Interviews) ซึ่งจากการสํารวจผูวิจัยได
คัดเลือกกลุมตัวอยางซึ่งประกอบไปดวย ผูชมคนรุนเกา 
จํานวน 9 คน และผูชมคนรุนใหม จํานวน 11 คน รวม 20 
คน 

ดานการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเทป
โทรทัศนรายการ “วันวานยังหวานอยู” โดยแบงเปนเนื้อหา
และรูปแบบในการนําเสนอ โดยการวิเคราะหเนื้อหาไดนํา
แนวคิดการโหยหาอดีตมาเปนแนวทางในการวิเคราะห 
สวนการวิเคราะหรูปแบบในการนําเสนอไดนําแนวคิดการ
โหยหาอดีต แนวคิดยุคหลังสมัยใหม และแนวคิดเกี่ยวกับ
รายการสัมภาษณและรายการสนทนาทางโทรทัศนมาเปน
แนวทางในการวิเคราะห ดานการสัมภาษณเจาะลึกทีมงาน
ผลิตรายการ ผูวิจัยไดสัมภาษณเจาะลึกเทคนิควิธีการที่
ผูผลิตนํามาใชในการประกอบสรางความหมายใหกับ  
อดีต โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการโหยหาอดีต แนวคิดการ
ประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม แนวคิดการเขา  
รหัสของผูสงสาร และแนวคิดเกี่ยวกับรายการสัมภาษณ
และรายการสนทนาทางโทรทัศน มาเปนแนวทางในการ
วิเคราะห และในสวนของการสัมภาษณเจาะลึกผูชมราย 
การ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห
เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจที่เขามารับชมรายการ และ
ความเขาใจความหมายของภาพเพื่อการโหยหาอดีตที่
รายการนําเสนอ 

 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้จําแนกผลการศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 เนื้อหารายการ “วันวานยังหวานอยู” ท่ี

สะทอนใหเห็นถึงภาพในอดีต 
แนวคิดหลัก (Concept) ของรายการ “วันวานยังหวาน

อยู” คือ “การยอนวันวาน” จึงมีการนําเสนอเนื้อหาที่
สะทอนใหเห็นถึงภาพในอดีตในแงมุมตางๆ โดยการยอน
วันวานนั้นจะอยูภายใตความหมายของอดีตในทัศนะของ
ผูผลิตที่วา คําวา “วันวาน” ไมไดหมายถึงเพียงอดีตอันไกล
โพนที่ผานพนมาเนิ่นนานแลวเทานั้น แต “วันวาน” หมาย 
ถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและไดผานพนไป
แลว อดีตที่เคยเกิดขึ้นไมไดผานพนไปเฉยๆ หากแตเปน
อดีตที่ถูกเก็บไวในความทรงจําใหผูคนไดถวิลหาและ  
ยอนรําลึกถึงไดอีกครั้ง ผลการสํารวจเนื้อหาสารพบวา 
เนื้อหารายการ “วันวานยังหวานอยู” ไดสะทอนใหเห็นถึง
ภาพอดีตในหลากหลายแงมุม อันประกอบไปดวยเนื้อหา  
ที่สะทอนใหเห็นถึงภาพในอดีตของตัวแขกรับเชิญเอง  
และเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงภาพอดีตในแงมุมอื่นๆ โดย 
 



เนื้อหาสารดังกลาวสามารถนํามาจัดเปนหมวดหมูไดเปน  
7 หมวด ไดแก เหตุการณ บุคคล วัตถุสิ่งของ สถานที่ 
ผลงาน/การแสดง กิจกรรม และเรื่องเลา/เรื่องแตง และจาก
การวิเคราะหเนื้อหาสาร ปรากฏขอคนพบเกี่ยวกับเนื้อหา
รายการวันวานยังหวานอยูใน 3 ประเด็นหลักๆ ไดแก 

1. เนื้อหารายการ “วันวานยังหวานอยู” มี “วันวาน” 
ของคนทุกอายุ ซึ่งเปนการประกอบสรางของผูผลิตที่ได 
ทําการคัดเลือกเนื้อหาโดยการคละระดับ (level) ความใกล/
ไกลของเนื้อหาอดีต เพื่อใหเนื้อหารายการมี “วันวานของ

คนทุกอายุ” จึงปรากฏเนื้อหาที่มีระดับความใกล/ไกลของ
การยอนอดีตที่แตกตางกันออกไปเปน 4 ระดับ (level)  
ไดแก ระดับที่ 1 เนื้อหายอนอดีตอันใกล ระดับที่ 2 เนื้อหา
ยอนอดีตกลางๆ ระดับที่ 3 เนื้อหายอนอดีตอันไกล และ
ระดับที่ 4 เนื้อหายอนอดีตอันไกลโพน โดยเนื้อหายอน
อดีตในระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 เปนเนื้อหา 
“วันวานของแขกรับเชิญ” เปนสวนใหญ ในขณะที่เนื้อหา
ในระดับที่ 4 จะเปนเนื้อหา “วันวานของสังคม” ทั้งหมด  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงระดับ (level) ความใกล/ไกลของเนื้อหายอนอดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 
 

2. สัดสวนของการนําเสนอเนื้อหาที่เปน “วันวานของ
แขกรับเชิญ” (วันวานของคนดัง) จะมีมากกวาเนื้อหาที่ 
เปน “วันวานของสังคม” โดยรายการ “วันวานยังหวานอยู” 
ในแตละตอนจะมีการนําเสนอเนื้อหาวันวานของแขกรับ
เชิญเปนแกนหลัก แลวจึงแยกยอยเปนเนื้อหาวันวานของ
สังคมซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาวันวาน  
ของแขกรับเชิญในแตละตอน จากการศึกษาพบวา รายการ 
“วันวานยังหวานอยู” มุงนําเสนอ “เนื้อหาวันวานของคน
ดัง” สู ผูชมกลุม เป าหมายซึ่ งมีความสนใจในเนื้อหา
เรื่องราวของคนดัง ซึ่งแมวาวันวานของคนดังเหลานั้นจะ
เปนประสบการณในอดีตของปจเจกบุคคลก็ตาม แตผูชม  
ก็สามารถนํา “วันวานในชวงชีวิตของคนดังที่รุนราวคราว
เดียวกับตน” มาเช่ือมโยง/ทาบ/เทียบกับ “วันวานในชวง
ชีวิตของตนเอง” ได ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาวันวาน  

ของคนดังจึงเปนการประกอบสรางเนื้อหาที่กอใหเกิดการ
เช่ือมโยงระหวาง “วันวานของคนดัง” กับ “วันวานของ  
ตัวผูชมเอง” โดยผูชมจะนําประสบการณของ “คนดังที่รุน
ราวคราวเดียวกับตน” มาเชื่อมโยงกับประสบการณของ
ตนเองได 

3. เนื้อหารายการ “วันวานยังหวานอยู” สะทอนให
เห็นถึงภาพในอดีตใน 2 ลักษณะใหญๆ ไดแก ลักษณะที่ 1 
เนื้อหาที่สะทอนถึง “ภาพอดีตที่ไดผานพนไปแลว” อัน
เปนโลกที่เคยเปนจริงในอดีตซึ่งเหลือไวเพียงความทรงจํา
และประสบการณใหระลึกถึง แมวาผูคนจะไมสามารถ
ยอนกลับไปสูอดีตนั้นไดในทางกายภาพ แตก็สามารถ
ยอนกลับไปสูอดีตไดอีกครั้งโดยการจําลองประสบการณ
ในอดีตขึ้นมาใหมในรูปแบบตางๆ ดังเชนที่ปรากฏในราย 
การวันวานยังหวานอยู ลักษณะที่ 2 เนื้อหาที่สะทอนถึง 

ปจจุบนั
(now)

ยอนอดีตอันใกล
(อดีตที่เพ่ิงผานไป)

ยอนอดีตกลางๆ (คนรุนใหมบางคนเกิดทัน)

ยอนอดีตอันไกล (เปนวันวานของคนรุนเกา  คนรุนใหมเกิดไมทัน)

ยอนอดีตอันไกลโพน (คนรุนเกาและคนรุนใหมเกิดไมทัน)...
เชน  อดีตสมยัรัชกาลที่ 5  สมยักรุงศรีอยุธยา  ตํานานเลาขานสืบมา

ระดับความใกล/ไกลของเนื้อหายอนอดีต

 เชน  เมือ่วาน,เดือนที่แลว,4-5ปที่แลว

เชน ยุครายการตามไปดู  ยุคของวงแร็พเตอร

เชน ยุคสมบัติ เมทะนี / สรพงษ ชาตรี / แสงเดือน แมนวงศ



“สิ่งที่เคยมีอยูอยางอุดมสมบูรณในอดีตแตขาดหายไปใน
สังคมปจจุบัน” เนื้อหาในลักษณะนี้ไมใชเนื้อหาที่สะทอน
ถึงอดีตเหมือนในกรณีแรก หากแตเปนเนื้อหาที่สะทอนถึง
สิ่งที่เคยมีอยูอยางอุดมสมบูรณในอดีตซึ่งขาดหายไปใน
สังคมปจจุบัน สิ่งเหลานี้จะยังคงมีอยูในปจจุบันก็ตาม แต
เปนการมีอยูอยางเลือนราง หาไดยาก หรือขาดหายไปใน
สังคมปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง จึงทําให
ผูคนในสังคมปจจุบันเกิดการโหยหาอยากยอนกลับไปสู
ความดีความงามนี้อีกครั้ง จากขอคนพบดานเนื้อหาใน 2 
ลักษณะขางตนจึงนํามาซึ่งขอสรุปวา “อดีตที่ผูคนโหยหา” 
ไมใชเพียงอดีตที่ผานพนไปแลวในแงกาลเวลาเทานั้น แต 
“อดีตที่ผูคนโหยหา” จะหมายรวมทั้ง “อดีตที่ผานพนไป
แลวในแงกาลเวลา” และ “อดีตที่ขาดหายไปในแงของ  
การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน” ดวย 

ทั้งนี้ การนําเสนอเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงภาพใน
อดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู” จะมีลักษณะการ
ประกอบสรางความหมายใน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 การ
ประกอบสรางความหมายเพื่อ “การยอนอดีต” (Retro) ซึ่ง
เปนการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะการ “ยอนรําลึกถึงอดีต
ที่ผานพนไปแลว” เปนการประกอบสรางความหมายที่
ไมไดสื่อถึงการโหยหาของผูคนที่อยากยอนกลับไปสูอดีต
แตอยางใด แตเปนการประกอบสรางความหมายเพื่อเปน
การยอนรําลึกถึงวันเวลาที่ผานพนไปแลวในลักษณะของ
หวนรําลึกถึงอดีต ทบทวนอดีต หรือรื้อฟนความทรงจํา
เกี่ยวกับประสบการณในอดีต และแบบที่ 2 การประกอบ

สรางความหมายเพื่อ “การโหยหาอดีต” (Nostalgia) เปน
การนําเสนอเนื้อหาเพื่อสื่อความหมายถึง “การโหยหาอดีต
ของผูคนซึ่งอยากยอนกลับไปสูอดีตหรือวันคืนอันเลิศแต
หนหลังนั้นอีกครั้ง” ดังนั้น การประกอบสรางในลักษณะนี้
จึงไมใชเพียงการรื้อฟนความทรงจําเพื่อหวนรําลึกถึงอดีต
เหมือนในกรณีแรก หากแตเปนการประกอบสรางความ 
หมายที่สะทอนถึง “การโหยหาสวรรคหาย” (Paradise 
Lost) ของผูคนในสังคมปจจุบันซึ่งโหยหาอยากยอน    
กลับไปสูความดีความงามที่ เคยมี เคยเปนในอดีตอัน
เปรียบเสมือนสวรรคที่ขาดหายไปแลวในปจจุบัน โดย   
ผลการศึกษาพบวา การนําเสนอเนื้อหายอนอดีตในราย  
การ “วันวานยังหวานอยู” จะเปนการประกอบสรางความ  
หมายแบบ Retro เปนสวนใหญ โดยการนําเสนอเนื้อหา   
ที่สะทอนถึง “ภาพอดีตที่ไดผานพนไปแลว” (เนื้อหา 
ลักษณะที่ 1) จะใชการประกอบสรางความหมายแบบ 
Retro ทั้งหมด ในขณะที่การนําเสนอเนื้อหาที่สะทอนถึง 
“สิ่งที่เคยมีอยูอยางอุดมสมบูรณในอดีตแตขาดหายไปใน
สังคมปจจุบัน” (เนื้อหาลักษณะที่ 2) จะใชการประกอบ
สรางความหมายทั้งแบบ Retro และแบบ Nostalgia โดย
การประกอบสรางความหมายใน 2 แบบขางตนจะมีความ
แตกตางกันที่ “บทสนทนา” (dialogue) ในรายการ ซึ่งบท
สนทนาในรายการนั้นเองที่เปนตัวสื่อความหมายวา เปน
การเลาถึงอดีตเพื่อสื่อความหมายในลักษณะของการ Retro 
หรือวาเปนการเลาถึงอดีตเพื่อสื่อความหมายในลักษณะ
ของ Nostalgia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2: แสดงลักษณะการประกอบสรางความหมายของเนื้อหายอนอดีตในรายการ "วันวานยังหวานอยู” 

การประกอบสรางความหมายของเนือ้หายอนอดีต 
ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 

 

การประกอบสรางความหมาย 
เพื่อการยอนอดีต (Retro) 

 

เนื้อหาที่สะทอนถึง 
“ภาพอดีตที่ไดผานพนไปแลว” 

เนื้อหาที่สะทอนถึง 
“สิ่งที่เคยมีอยูอยางอุดมสมบูรณในอดีต 

แตขาดหายไปในสังคมปจจุบัน” 

การประกอบสรางความหมาย 
เพื่อการยอนอดีต (Retro) 

การประกอบสรางความหมาย 
เพื่อการโหยหาอดีต (Nostalgia) 



สวนที่ 2 วิธีการประกอบสรางภาพเพื่อการโหยหา
อดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 

วิธีการประกอบสรางความหมายใหกับอดีตในราย 
การ “วันวานยังหวานอยู” ปรากฏลักษณะที่สอดคลองกับ
หลักการของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism)  
ใน 5 ลักษณะ ไดแก การผสมผสาน (Hybrid) การจําลอง 
(Simulation) การเลาเรื่องแบบไมลําดับเวลา (non-linear) 
การตัดแปะ (Cut and Paste) และการทาํซ้ํา (Repetition)  

1. การผสมผสาน  (Hybrid) ความเปนอดีตเขากับ
ความเปนปจจุบัน เปนตัวกําหนดรูปแบบการนําเสนอ
รายการ 

(Form of Presentation) ใหเปนรูปแบบวาไรตี้ทอลค
โชวที่มี “กลิ่นอาย” ของความเปนวันวาน ดังนั้น ลักษณะ
การผสมผสานดังกลาวจึงปรากฏในองคประกอบตางๆ 
ของรายการ “วันวานยังหวานอยู” ไดแก ประเด็นดาน
พิธีกร (Host) แขกรับเชิญ (Guest) และการจัดฉากและ
อุปกรณประกอบฉาก (Scenery and Props) 

- รายการวันวานยังหวานอยูนํา “พิธีกรคูตางวัย”  
มาดําเนินรายการรวมกัน ซึ่งสะทอนถึงการนํา “คนใน 
generation เกา” มาเผชิญหนากันกับ “คนใน generation 
ใหม” โดยทางรายการไดวางบทบาท  (Character) ของ
พิธีกร ใหพิธีกรชาย (เกียรติ  กิจเจริญ) เปน “ตัวแทนของ
คนรุนเกา” และพิธีกรหญิง  (พิยดา   อัครเศรณี)  เปน 
“ตัวแทนของคนรุนใหม” ซึ่งมารวมสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางคนตางวัยตาง generation กัน 

- แขกรับเชิญในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 
สะทอนถึงการผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันใน
ประเด็นที่วา ตัวแขกรับเชิญนั้นเปนบุคคลที่มี “ประสบ-
การณอดีต” ของจริงรองรับ และไดนําอดีตนั้นมาเลา       
ในรายการ  “วันวานยังหวานอยู” ซึ่งเปนชวงเวลาแหง 
“ปจจุบัน” ดังนั้น การคัดเลือกแขกรับเชิญที่มารวมราย  
การจึงตองคํานึงถึงประเด็นเนื้อหา “ประสบการณใน   
อดีตของแขกรับเชิญ” ซึ่งตองเปนประสบการณอดีตที่
นาสนใจ ประกอบกับ “ความมีช่ือเสียงของแขกรับเชิญ” 
ซึ่งจะสามารถดึงดูดผูชมใหสนใจรับชมรายการดวย โดย
แขกรับเชิญจะประกอบไปดวยคนรุนเกาซึ่งเปนตัวแทน
ของวันวาน เชน คุณเทพ  โพธิ์งาม  คุณเดน  ดอกประดู 
และคุณกาญจนาพร   ปลอดภัย และแขกรับเชิญที่ เปน
ตัวแทนของคนรุนใหมซึ่งก็ถือวาเปนผูที่มีประสบการณ 

ในอดีตที่ยังหวานอยู เชน คุณเขมนิจ  จามิกรณ  คุณศิวัฒน  
โชติชัยชรินทร และคุณแมงปอ  ชลธิชา 

- การจัดฉากและอุปกรณประกอบฉาก  จะมี
ลักษณะของการผสมผสานความเปนวันวานกับความเปน
สมัยใหมเขาดวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบรายการ
ซึ่งเปนรายการวาไรตี้ทอลคโชวที่มีกลิ่นอายของความ  
เปนวันวาน โดยจะมีทั้ง “การจัดฉากหลัก” และ “การจัด
ฉากประกอบ” ซึ่งการจัดฉากหลักจะสะทอนถึงการผสม 
ผสานความเปนอดีตกับความเปนปจจุบันเขาดวยกัน    
สวนการจัดฉากประกอบจะเปนลักษณะของการจําลอง 
(Simulation) อดีต ซึ่งจะกลาวตอไป 

2. ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” ปรากฏการจําลอง 
(Simulation) อดีตในประเด็นดาน “การจัดฉากประกอบ” 
ซึ่งเปนการจัดฉากประกอบแบบเสมือนจริง เพื่อจําลอง 
ภาพอดีตตางๆ ใหปรากฏขึ้นในสตูดิโอรายการ ทั้งยังมี 
การนํา “วัตถุสิ่งของ” ที่เกี่ยวของกับเนื้อหายอนอดีตในแต
ละตอนมาเปนอุปกรณประกอบการสนทนาดวย ลักษณะ
การนําวัตถุสิ่งของมาประกอบการสนทนาจะมีทั้งการใช 
“ของจริง” (วัตถุสิ่งของชิ้นที่อยูในประสบการณอดีตนั้น
จริงๆ) และการใช “ของที่จําลองขึ้นมาใหม” เนื่องจาก
ปจจุบันของจริงช้ินนั้นไมมีแลวหรือทีมงานไมอาจจัดหา
มาได จึงทดแทนโดยการใชของจําลองอดีตแทน 

3. ลักษณะของการเลายอนอดีต หรือ “การยอน
วันวาน” ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” จะไมเลาเรื่อง
แบบเสนตรงตามลําดับเวลา  (non-linear)  หรือลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงๆ กลาวคือ การเลาเรื่องยอนอดีต  
ไมจําเปนตองเปดรายการดวยเนื้อหาอดีตที่ยอนไปไกล
ที่สุด แลวจึงดําเนินเรื่องเรียงตามลําดับเหตุการณจริงๆ 
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงเนื้อหาที่เปนปจจุบันที่สุด แตเปนการ
เลาเรื่องที่ผูผลิตสามารถหยิบยกเนื้อหายอนอดีตในระดับ
ตางๆ มาเลาในชวงตางๆ ของรายการตามแตการสราง 
สรรคในแตละตอน และเนื่องจากรายการนี้ใชรูปแบบการ
สนทนาพูดคุยมาเปนแกนหลักในการประกอบสราง
ความหมายใหกับอดีต ดังนั้น บทพูด (Script) ของพิธีกร
และแขกรับเชิญจึงเปนปจจัยสําคัญในการเลายอนอดีต 

4. ลักษณะการตัดแปะ (Cut and Paste) ไดปรากฏใน
ประเด็นดานการแตงกาย และการใชเทคนิคภาพตัดแปะ 
โดยการแตงกายของพิธีกรแสดงถึงการ Cut and Paste 
ระหวางความเปนอดีตกับความเปนปจจุบันไดอยางลงตัว 



เสื้อผาเครื่องแตงกายของพิธีกรจะเนนสีสันสดใสสะดุดตา
ซึ่งเปนการสื่อความหมายของความเปนวันวานที่ยังหวาน
อยู (การถวิลหาโลกแหงอดีตอันสวยงามมีสีสัน) อีกทั้ง
แบบของเสื้อผาเครื่องแตงกายก็มีความเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของพิธีกรและมักจะมีกลิ่นอายของแฟชั่นการ
แตงกายในอดีต ดานการแตงกายของแขกรับเชิญปรากฏ
ลักษณะการตัดแปะใน 3 ประเด็น คือ การแตงกายที่มีกลิ่น
อายแบบแฟชั่นยอนยุคซึ่งแสดงถึงการ Cut and Paste 
ระหวางความเปนอดีตกับความเปนปจจุบัน การแตงกายที่
สะทอนถึงรากเหงาบรรพบุรุษของผูคนในสังคมไทยซึ่ง
แสดงถึงการ Cut and Paste ระหวางรากเหงาแหงอดีตกับ
ความเปนปจจุบันของผูคนในสังคมไทย เชน กวินตรา  
โพธิจักร แตงชุดมวยไทยประยุกตซึ่งสะทอนถึงศิลปะ-
วัฒนธรรมไทยอันแสดงถึงรากเหงาความเปนไทย นัก 
แสดงจากละครเรื่อง “สังขทอง” สวมชุดไทยซึ่งสะทอน 
ถึงรากเหงาความเปนไทย และนักแสดงจากละครเรื่อง 
“หมวยอินเตอร” สวมชุดแบบจีนซึ่งสะทอนถึงรากเหงา
ของคนไทยเชื้อสายจีน และการแตงกายที่สอดคลองกับ
ประสบการณในอดีตของแขกรับเชิญซึ่งแสดงถึงการ Cut 
and Paste ระหวางประสบการณในอดีตกับชีวิตในปจจุบัน
ของแขกรับเชิญ สวนการใชเทคนิคภาพตัดแปะพบวา 
รายการ “วันวานยังหวานอยู” มีการใชเทคนิคตัดแปะภาพ
เพื่อเขารหัสความหมายของเรื่องราวในอดีตที่ตองการ
นําเสนอ โดยการนําภาพๆ หนึ่งมาทําการตัดแปะกับภาพ
อีกภาพหนึ่ง เพื่อสื่อความหมายของการยอนวันวาน 

5. ลักษณะการทําซ้ํา (Repetition) ที่ปรากฏในรายการ 
“วันวานยังหวานอยู” มี 2 แบบ คือ “การทําซ้ําในลักษณะ
ของการนํามาใหม” (The Retake)ซึ่งเปนการนําเอาของ  
เกามาเลาใหมโดยใชรูปแบบเดิม  และ  “การทําซ้ํ าใน
ลักษณะของการทําใหม” (The Remake) ซึ่งเปนการนําเอา
ของเกามาเลาใหมโดยใชรูปแบบการนําเสนอแบบใหม   
ซึ่งการทําซ้ําในสองลักษณะดังกลาวไดปรากฏในประเด็น
เทคนิคการใชภาพและการใชเสียง 

- ดานเทคนิคการใชภาพ  ไดแก  การนําภาพเก า 
(ภาพนิ่ง) ที่ถูกถายไวในอดีตมาประกอบการสนทนา การ
นําภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่สะทอนใหเห็นถึงอดีต  
มาฉายซ้ําใหมโดยการนํามา Insert ในขั้นตอนการตัดตอ 
และการนําภาพที่ถูกบันทึกเทปไวในอดีต (footage) มา   
ใชในลักษณะของภาพ VTR จะเห็นวา การประกอบสราง

ความหมายใหกับอดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู” ได
ใหความสําคัญกับเทคนิคการตัดตอภาพ เพราะการเขารหัส
ความหมายดวยภาพจะทําใหผูชมเห็นภาพและสามารถ
จินตนาการตามเรื่องเลายอนอดีตไดงายขึ้น การตัดตอภาพ
ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” มักปรากฏเทคนิคการตัด
ตอที่เรียกวา “Montage” ซึ่งเปนรูปแบบการตัดตอที่นําภาพ
หลายๆ ภาพมาตัดตอรอยเรียงกันโดยไมเนนความตอเนื่อง
ของภาพ และเลือกใชการเชื่อมภาพที่เหมาะสมตอการสื่อ
ความหมายของการยอนวันวาน 

- ดานการใชเสียง ปรากฏการทําซ้ําใน 2 แบบ คือ 
การนําเพลงเกามาเลาซ้ําใหมโดยใชรูปแบบเดิม (The 
Retake) และการนําเพลงเกามาเลาใหมโดยใชรูปแบบการ
นําเสนอแบบใหม (The Remake) โดยการใชเสียงเพื่อ 
สรางบรรยากาศของการยอนวันวานจะปรากฏในลักษณะ
ตางๆ ไดแก การใชเพลงประจํารายการ การรองเพลงของ
แขกรับเชิญ และการใชเพลงประกอบรายการ 

สวนที่ 3 ความสนใจที่เขามารับชมรายการ และการ
ตีความเก่ียวกับการประกอบสรางภาพเพื่อการโหยหาอดีต
ในรายการ “วันวานยังหวานอยู” ของผูชมคนรุนเกาและ
ผูชมคนรุนใหม 

ผูชมคนรุนเกาและผูชมคนรุนใหมโดยสวนใหญมี
ความสนใจที่เขามารับชมรายการ “วันวานยังหวานอยู” ใน
สองประเด็นเดียวกัน คือ มีความสนใจในการดําเนินราย 
การของ “พิธีกร” และความสนใจในการนําเสนอ “เนื้อหา
ยอนเรื่องราวในอดีต” และในดานการตีความของผูชม   
นั้นไดปรากฏขอคนพบ ดังนี้ 

1) ปจจัยความแตกตางดานคลังแหงความรูทางสังคม
จากประสบการณที่มีเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตทั้งประสบ- 
การณทางตรงและทางออมของผูชมแตละคน จะมีผลตอ
การถอดรหัสความหมายมากกวาปจจัยความแตกตางดาน
อายุ ดังนั้น แมวาผูชมคนรุนใหมจะเปนผูมีอายุนอยและ
ขาดประสบการณตรงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่นําเสนอ
ในรายการ  “วันวานยังหวานอยู” ก็ตาม  แตก็สามารถ
ถอดรหัสความหมายไดในทิศทางเดียวกับผูชมคนรุนเกา 
เนื่องจากผูชมคนรุนใหมมักมีคลังแหงความรูทางสังคมที่
ไดมาจากประสบการณทางออมเกี่ยวกับเรื่องราวอดีตนั้น 
ซึ่งประสบการณทางออมดังกลาวมักจะเปนประสบการณ
จากสื่อบุคคล ซึ่งไดแก บิดามารดา และจากสื่อมวลชน 
ไดแก  สื่ อโทรทัศน  สื่อภาพยนตร  และสื่ อสิ่ งพิมพ 



นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา ผูชมคนรุนเกาและผูชมคน
รุนใหมโดยสวนใหญจะตีความไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ  แมวาผูชมแตละคนจะมี “อิสระในการเลือก
ตีความหมาย” จึงมีการตีความที่แตกตางหลากหลายใน
สวนของรายละเอียดปลีกยอยตามแตประสบการณของแต
ละคน แตในทายที่สุดการตีความหมายนั้นก็จะอยูภายใน
กรอบความหมายที่ เปน “ใจความหลักๆ” ตามที่ผูผลิต
รายการเขารหัสความหมายไวแลว 

2) ไมใชเพียงประเด็นดานการเขารหัสของผูผลิต
รายการเทานั้นที่ปรากฏลักษณะการประกอบสรางความ 
หมายใหกับอดีตทั้งแบบ Retro และแบบ Nostalgia ในดาน
การถอดรหัสของผูชมเองก็มีการตีความทั้งแบบ Retro  
และแบบ Nostalgia เชนกัน โดยการตีความแบบ Retro นั้น
จะเปนการตีความในลักษณะของการ “ยอนรําลึกถึงอดีต  
ที่ผานพนไปแลว” โดยไมไดเกิดการโหยหาที่จะยอนกลับ
ไปสูอดีตนั้นแตอยางใด แตเปนความสุขที่ไดหวนรําลึกถึง
อดีต ทบทวนอดีต หรือรื้อฟนความทรงจําเกี่ยวกับอดีตที่
ไดรับชมในรายการ แลวนํามาเทียบกับประสบการณของ
ตนเอง รวมถึงความสุขที่ไดรูไดเห็นอดีตอันแปลกใหม
และต่ืนตาตื่นใจสําหรับตนดวย สวนการตีความแบบ 
Nostalgia จะเปนการตีความในลักษณะของ “การโหยหา  
ที่อยากจะยอนกลับไปสูอดีต” ที่ไดรับชมในรายการ อัน
เปนอดีตที่ตนเคยมีประสบการณรวมกับอดีตนั้นมาซึ่ง  
ขาดหายไปแลวในสังคมปจจุบันที่ตนดํารงอยู จากความ 
ไมพึงพอใจตอปจจุบันจึงเกิดการโหยหาอยากยอนกลับ  
ไปหาอดีตอันเปรียบเสมือนสวรรคที่ขาดหายไปแลว 
(Paradise Lost) อีกครั้ง โดยผลการศึกษาสรุปวา การตี 
ความของผูชมเกือบทั้งหมดเปนการตีความแบบ Retro 
เพราะมีความสุขใจที่ไดเห็นอดีต สามารถนําอดีตที่ไดรับ
ชมนั้นมาทาบกับอดีตของตนเอง ทั้งยังไดรูไดเห็นอดีต  
อันแปลกใหมและตื่นตาตื่นใจสําหรับตนดวย และมีการ
ตีความเพียงสวนนอยเท านั้นที่ เปนการตีความแบบ 
Nostalgia อันเปนการตีความของผูชมคนรุนเกา จํานวน 1 
คน และผูชมคนรุนใหม จํานวน 1 คน ซึ่งปจจุบันมีการ
ดําเนินชีวิตที่ตองเหินหางจากวิถีชีวิตแบบชนบทที่ตน
คุนเคยในอดีตครั้งอาศัยอยูในตางจังหวัด จึงเกิดการโหย 
หาอยากยอนกลับไปสูวิถีชีวิตชนบทนั้นอีกครั้ง 

3) ปจจัยดาน “อายุ” ไมสําคัญตอการตีความหมายของ
การประกอบสรางภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ

วันวานยังหวานอยู เทากับปจจัยดาน  “ประสบการณ” 
กลาวคือ ไมสําคัญวาผูชมจะมีอายุเทาใด แตสําคัญที่วาผูชม
แตละคนมี  “ประสบการณที่จะนํามาทาบกับอดีต” ที่
นําเสนอในรายการหรือไม เพราะถาหากผูชมทานใดมี
ประสบการณที่จะทาบกับอดีตที่นําเสนอในรายการ ไมวา
จะเปนประสบการณตรงที่ไดประสบพบเจอมาดวยตัวเอง
หรือประสบการณทางออมที่ไดรับผานสื่อตางๆ ก็ตาม 
ผูชมทานนั้นก็จะมีการตีความแบบ “สุขใจที่ไดทาบอดีต” 
ของตนกับอดีตที่นําเสนอในรายการ แตถาหากผูชม “ไมมี
ประสบการณที่จะทาบกับอดีต” นั้นเลย ก็จะมีการตีความ
แบบ “สุขใจที่ไดเห็นอดีตแปลกใหมซึ่งตนไมเคยรูไมเคย
เห็น” จึงสรุปไดวา ปจจัยที่สําคัญตอการตีความของผูชม 
คือ ปจจัยดาน “ประสบการณของผูชมที่จะนํามาทาบกับ
อดีต” ที่นําเสนอในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

เนื่องจากรายการ “วันวานยังหวานอยู” มีการประกอบ
สรางความหมายใหกับอดีตในรูปแบบของรายการวาไรตี้
ทอลคโชวที่นําเสนอรายการใหมี “กลิ่นอาย” ของความ
เปนวันวาน ดังนั้น เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอราย  
การจึงปรากฏในลักษณะของการผสมผสานความเปนยุค
สมัยใหมกับความเปนอดีตเขาดวยกัน มากกวาที่จะเปน 
การจําลองอดีตใหฟนคืนกลับมาอยางที่เคยเปนทั้งหมด 
เนื่องจากวัตถุประสงคของการผลิตรายการไดคํานึงถึง
ปจจัยดานความนิยมจากผูชมรายการ (Rating) ดวย ซึ่งการ
ประกอบสรางความหมายใหกับอดีตในรูปแบบรายการ   
วาไรตี้ทอลคโชวที่มีกลิ่นอายของความเปนวันวานจะ
สามารถดึงดูดความสนใจจากทั้งผูชมคนรุนเกาและผูชม
คนรุนใหมใหเขามารับชมรายการได โดยผูผลิตรายการ  
จะมีวิธีการคัดเลือกเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงภาพอดีต  
ในแงมุมตางๆ มานําเสนอผานรูปแบบวิธีการประกอบ
สรางที่เหมาะสมกับแนวคิดหลัก (Concept) ของรายการ 
และสามารถดึงดูดความสนใจจากผูชมทุกวัย 

หากพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการสะทอนแนวคิด
โหยหาอดีต (Nostalgia) ในสื่อมวลชนไทย ในการศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด
การโหยหาอดีต ซึ่งสามารถนํามาสรุปผลไดวา การสะทอน
แนวคิดโหยหาอดีตในสื่อตางๆ จะปรากฏในระดับ (level) 
ที่แตกตางกัน กลาวคือ ผลผลิตจากสื่อมวลชนบางชิ้น



อาจจะสะทอนแนวคิดโหยหาอดีตคอนขางชัดเจน ใน 
ขณะที่ผลผลิตของสื่อมวลชนบางชิ้นก็จะสะทอนแนวคิด
โหยหาอดีตในระดับที่ตองอาศัยการตีความอยางลึกซึ้ง    
จึงจะวิเคราะหออกมาไดวาสะทอนแนวคิดโหยหาอดีต   
ในลักษณะใด 

ผู วิจัยไดนําผลการศึกษาในครั้งนี้มาพิจารณาใน
ประเด็นการสะทอนแนวคิดโหยหาอดีตในรายการ “วัน 
วานยังหวานอยู” ซึ่งพบวา แมรายการ “วันวานยังหวาน
อยู” จะมีการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการที่สะทอน
ถึงการใหคุณคาของอดีตที่ผานพนไปแลวก็ตาม แตการ
ประกอบสรางความหมายใหกับอดีตในรายการไดปรากฏ
ความแตกตางไปจากแนวคิดโหยหาอดีตในหลายประเด็น 
ดังนี้ 

ประเด็นแรก แมวารายการ “วันวานยังหวานอยู” จะ  
มีการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการที่สะทอนถึงการ
ใหคุณคาของอดีตที่ผานพนไปแลว แตก็เปนไปในลักษณะ
ของการนําความเปนอดีตมาผสมผสานกับความเปน
สมัยใหมในรูปแบบของรายการวาไรตี้ทอลคโชวที่มี “กลิ่น
อาย” ของความเปนวันวาน มากกวาที่จะเปนการจําลอง
อดีตใหฟนคืนกลับมาอยางที่เคยเปนทั้งหมด จึงนับวาการ
ประกอบสรางความหมายใหกับอดีตในรายการ “วันวานยัง
หวานอยู” มีความแตกตางไปจากแนวคิดการโหยหาอดีต  
ที่ผูคนอยากจะฟนคืนอดีตใหกลับคืนมาอีกครั้งอยางที่   
เคยเปน 

ประเด็นที่สอง หากพิจารณาจากชื่อรายการ “วันวาน
ยังหวานอยู” จะเห็นวา ช่ือนี้บงบอกถึงการหวนกลับไป
มองอดีตดวยทาทีในเชิงบวกที่วา “อดีตครั้งวันวานนั้น
ยังคงหวานอยูเสมอ” จึงถือไดวาช่ือรายการมีความสอด 
คลองกับแนวคิดโหยหาอดีตซึ่งมองวาการโหยหาอดีตเปน
การหวนกลับไปมองอดีตดวยทาทีและความรูสึกในเชิง
บวก ซึ่งถาพิจารณาจากชื่อรายการแลวเนื้อหารายการก็
นาจะประกอบไปดวยเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงภาพ   
อดีตในเชิงบวกเชนกัน แตผลการศึกษาพบวา เนื้อหา
รายการ “วันวานยังหวานอยู” ไมไดสะทอนใหเห็นถึง   
ภาพในอดีตในเชิงบวกเพียงดานเดียว กลาวคือ เนื้อหา
รายการไมใชเพียงอดีตที่เปน “Paradise Lost” ตามที่
แนวคิดการโหยหาอดีตกลาวไว หากแตยังสะทอนใหเห็น
ถึงภาพอดีตในเชิงลบดวย โดยจุดประสงคของการหยิบยก
เนื้อหาในเชิงลบมานําเสนอก็เพื่อใหเกิดการเรียนรูวาอดีต 

มีอิทธิพลอยางไรตอปจจุบัน จึงนับวาเปนการนําเรื่องราว
อดีตในเชิงลบมานําเสนอเพื่อเปนขอคิดเปนบทเรียนสอน
การใชชีวิตในปจจุบัน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา แมวา
เนื้อหารายการจะปรากฏเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงภาพ
อดีตใน “เชิงลบ” ก็ตาม แตก็สอนใหผูชมสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางระมัดระวัง และไมผิดพลาดอยางประสบ-
การณที่เกิดขึ้นในอดีต จึงถือวาเปน “การหวนกลับไปมอง
อดีตเหลานั้นดวยทาทีและความรูสึกใน “เชิงบวก” ได
เชนกัน 

ประเด็นที่สาม ก็คือประเด็นเรื่องอดีตที่อยูใน “ความ
ทรงจํา” ของผูคน ซึ่งแนวคิดการโหยหาอดีตไดอธิบายวา 
อดีตที่ผูคนโหยหานั้นจะเปนอดีตที่อยูใน “ความทรงจํา
รวม” (collective memory) ของผูคนในระดับสังคม แต  
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา เนื้อหาอดีตที่ปรากฏในรายการ
วันวานยังหวานอยูจะมีทั้งอดีตที่อยูใน “ความทรงจํารวม” 
(collective memory) ของผูคนในระดับสังคม และอดีตที่
อยูใน “ความทรงจําระดับปจเจก” (individual memory) 
โดยผูผลิตจะทําการคัดเลือกเนื้อหาอดีตที่ผูชมสวนใหญ 
เคยมีประสบการณมาหรือเคยผานหูผานตามาบาง จึงพบวา 
แมแตเนื้อหายอนอดีตสวนใหญที่เปน “วันวานของคนดัง” 
ซึ่งเปนอดีตที่อยูในความทรงจําของปจเจกบุคคลผูเปน 
แขกรับเชิญ (Individual Memory) ก็ตาม แตทวาภายใน
เนื้อหาอดีตที่เปน Individual Memory นั้นก็มักจะมีสัดสวน
ของอดีตที่เปนความทรงจํารวม (Collective Memory) ของ
ผูคนในระดับสังคมปรากฏอยูในนั้นดวย 

 
ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้ มุงศึกษาการประกอบสราง
ภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ “วันวานยังหวานอยู” 
เพียงรายการเดียว งานวิจัยช้ินนี้จึงเปนเพียงกรณีศึกษาใน
ประเด็นเกี่ยวกับปรากฏการณโหยหาอดีตในสื่อโทรทัศน
ไทยเทานั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป จึงควรจะขยาย
ขอบเขตการวิจัยใหกวางขึ้น โดยไมไดจํากัดเฉพาะเจาะจง
เพียงรายการใดรายการหนึ่งหรือสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงสื่อ
เดียว เพื่อจะไดเปนการเพิ่มองคความรูใหมๆ เกี่ยวกับ
ปรากฏการณโหยหาอดีตในสื่อมวลชนไทยตอไป 
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