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ที่มำและควำมส ำคัญ  

สงัคมประชาธิปไตยท่ีมีคณุภาพ ขึน้อยู่กับสิทธิเสรีภาพของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และ

เห็นชอบต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลนัน้ๆ (William Hughes and Jonathan Lavery 2115:264)1 ใน

ฐานะ “สนุัขเฝ้าบ้าน” หรือ “ฐานันดรท่ีสี่” สื่อจึงมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบความรับผิดชอบของ

รัฐบาลท่ีมีต่อสงัคม (MaïalèneBoutin-Wilkins & Stuart Soroka, 2006: 3)2  อีกทัง้แจ้งข้อมลูข่าวสาร

เก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ของรัฐบาลให้สาธารณะได้รับทราบอย่างใกล้ชิด ตลอดจนตรวจสอบความไม่ปกติ

ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการบริหารงานของรัฐบาล (MaïalèneBoutin-Wilkins & Stuart Soroka, 2006: 3) 

 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการท าหน้าท่ีในฐานะ “สนุขัเฝา้บ้าน” ของสื่ออาจถูกจ ากัดด้วยเหตุ

ปัจจยัหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเหตปัุจจัยด้านการเมือง  กรณีประเทศไทยเหตกุารณ์ส าคญัทาง

การเมือง เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอก

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา แถลงการณ์ผา่นโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เร่ืองการควบคมุอ านาจ

การปกครองประเทศ และได้ออกประกาศ คสช.หลายฉบบั แตท่ี่เก่ียวข้องกบัการศกึษาครัง้นี ้คือ ฉบบัท่ี 97/ 

2557 เพ่ือควบคมุการท างานของสื่อ แต่เมื่อสื่อแสดงท่าทีคดัค้าน จึงได้มีการออกประกาศฉบับท่ี 103/ 

2557 เพ่ือผอ่นปรนให้สื่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แตห้่ามวิจารณ์การปฏิบตัิงานโดยมีเจตนาไมส่จุริตและ

ท าลายความน่าเช่ือถือด้วยข้อมลูอนัเป็นเท็จ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าท่ีจะสง่เร่ืองให้องค์กรวิชาชีพสอบสวนทาง

จริยธรรมแทน  อย่างไรก็ดี ยงัพบวา่มีการ “ขอความร่วมมือ” ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการไปยังภาค

สว่นตา่งๆ ไมใ่ห้แสดงทศันะท่ีขดัแย้งหรือสุม่เสี่ยงท่ีจะขดัแย้งตอ่แนวทางของ คสช. และรัฐบาล3 

แม้ข้อจ ากัดด้านการเมืองอาจท าให้สื่อไม่สามารถท างานได้อย่างมีอิสระเต็มท่ี  แต่สื่อยังควรมี

บทบาทในการชีน้ าสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท าหน้าท่ีตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล เพ่ือรักษา

ประโยชน์ของสาธารณะ มีเดียมอนิเตอร์จึงสนใจศึกษาการท าหน้าท่ีของสื่อในการตรวจสอบนโยบาย   

11 ประการ ท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ

วนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 ทัง้นี ้เพ่ือสะท้อนให้เห็นการน าเสนอของสื่อในการติดตามตรวจสอบนโยบาย

                                                             
1 William Hughes and Jonathan Lavery (2008). Critical Thinking: An Introduction to the Basic Skills. 5th Ed. Broadview Press 
2 MaïalèneBoutin-Wilkins & Stuart Soroka (2006). Media Coverage of the Charest Government’s Campaign Promises. 
Working Paper: Observatory on Media and Public Policy, Department of Political Science, McGill University 
3 ปฏิเสธปิดกัน้สื่อ แค่ขอให้ร่วมมือ นดัหารือตวัแทน, ไทยโพสต์ออนไลน์, ศกุร์ที ่27 มิถนุายน 2557 
http://www.thaipost.net/news/271634/92112 
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รัฐบาลท่ีแถลงต่อ สนช.  ตามแนวคิดการท าหน้าท่ีของสื่อในระบอบประชาธิปไตย  ภายใต้เง่ือนไขทาง

การเมืองในรัฐบาล คสช. 

 

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 เพ่ือศกึษาวิเคราะห์การน าเสนอเนือ้หาของสื่อมวลชนตอ่สาระในนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรี 

แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวนัท่ี  12 กันยายน พ.ศ. 2557  ตามแนวคิดการตรวจสอบ 

และการท าหน้าท่ีในระบอบประชาธิปไตยของสื่อ  

 

หน่วยกำรศึกษำ 

 สื่อโทรทศัน์ดิจิตอล 6 ช่อง จาก 2 ประเภทใบอนญุาต  คือ  3) ประเภทบริการสาธารณะ   

ได้แก่  ไทยพีบีเอส  และ 2) ประเภทบริการธุรกิจในกลุ่มข่าวสารและสาระ (ท่ีต้องมีสดัส่วนการน าเสนอ

รายการประเภทข่าวสารหรือสาระ มากกว่าร้อยละ 51)  จ านวน 5 ช่อง ได้แก่  (1) Voice TV (2) Nation 

Channel (3) Spring News  (4) TNN24 และ (5) New TV 

 รูปแบบรายการท่ีศึกษา คือ รายการ/ ช่วง การวิเคราะห์  สัมภาษณ์ รายงานพิเศษ  

ท่ีออกอากาศระหวา่งวนัท่ี 12-19 กนัยายน พ.ศ. 2557  

 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบของสื่อมวลชน 

2. แนวคิดเก่ียวกบัหน้าท่ีสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย 

3. แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อมวลชน 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. แนวคดิเก่ียวกับกำรตรวจสอบของส่ือมวลชน 

 หน้าท่ีในการตรวจสอบเฝา้ระวงัของสื่อ (Surveillance Functions) หมายถึง หน้าท่ีในการ 

เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเพ่ือประโยชน์ของสงัคม ซึ่งเป็น 3 ใน 1 หน้าท่ีหลกัของสื่อ นอกเหนือจากหน้าท่ีใน

การขดัเกลาทางสงัคม และหน้าท่ีในการสร้างฉนัทามติ หน้าท่ีการตรวจสอบเฝา้ระวงันีย้ังหมายรวมถึงการ

สืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงของสื่อ เพ่ือการแจ้งข่าวสารให้กับสงัคมอย่างทันท่วงที ตลอดจนการสร้างองค์
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ความรู้ให้กบัสงัคม ทัง้นี ้โดยไมจ่ ากดัวา่จะต้องเป็นสื่อประเภทสื่อสารมวลชน หรือสื่อท่ีมุ่งน าเสนอข่าวสาร

และข้อเท็จจริงเท่านัน้ (Chandler and Minday, 2011: 268)4 

 หน้าท่ี “สนุขัเฝา้บ้าน” (Watchdog) หมายถึง การท าหน้าท่ีระแวดระวงัภยัให้สงัคม และคอย 

ร้องเตือนประชาชนด้วยการรายงานขา่วสาร5 

 แม็คเคว็ล (McQuail)  ให้ความหมายค าว่าสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog) ว่ามุมมองท่ีมองว่า

สื่อมวลชนเป็นเสมือนสนุขัเฝา้บ้านท่ีตอ่ต้านการใช้อ านาจแบบไมเ่ป็นธรรม และตอ่ต้านการคอรัปชั่นท่ีเกิด

กบัสาธารณชน ถือเป็นสว่นประกอบอนัเป็นแก่นของความเป็นนกัขา่ว เป็นแก่นของภาพลกัษณ์แห่งตวัตน 

(Self-Image) ของนกัขา่ว เป็นเทพนิยาย (Methodology) ของนกัขา่ว และเป็นแก่นของทฤษฎีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในประเทศตะวนัตก นอกจากนี ้แม็คเคว็ล ยังกล่าวอีกว่า หากสื่อมวลชนมีอิสระใน

การท าหน้าท่ีจะมีหน้าท่ีท่ีสื่อมวลชนต้องท า 4 ประการส าคญั คือ  

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ 

2) ให้บริการประชาชนอย่างดี 

3) น าเสนอมมุมองท่ีเป็นทางเลือกให้กบัสงัคม ซึ่งรวมถึงเร่ืองท่ีไม่ใช่กระแสนิยมหรือสิ่งท่ี

ตรงข้ามกบัความเห็นของสงัคม 

4) ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประชาชนให้ท าหน้าท่ีรักษาประโยชน์ของ

สงัคม (อ้างใน สรุชยั เลาค า, 2553)6 

 Rubin and Ibbotson กล่าวว่าบทบาทสนุัขเฝ้าบ้านของหนังสือพิมพ์เปรียบเสมือนหนังสือพิมพ์

เป็นหูเป็นตาแทนประชาชนในการตรวจสอบว่าคนในสงัคมท าหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมและ

ซ่ือสตัย์ ท าให้เกิดความแน่ใจวา่บริษัทธรุกิจตา่งๆ ด าเนินธรุกิจอย่างยตุิธรรม ไม่เอาเปรียบประชาชน และ

อยู่ในกรอบกฎหมาย หนังสือพิมพ์ต้องเสนอและตรวจสอบให้มีการคิดทบทวนว่า การตดัสินใจของฝ่าย

ปกครองในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมีความเหมาะสมกับประเทศมากน้อยเพียงใด (อ้างใน สรุชัย เลาค า, 2553, 

อ้างแล้ว) 

                                                             
4 Daniel Chandler and Rod Munday (2011) Oxford Dictionary of Media and Communication  
5 บญุอยู่  ขอพรประเสริฐ (n.d.) ปรัชญาวิชาชีพสือ่สารมวลชน  เอกสารประกอบการสอนวิชา นท. 2107  กฎหมายและจริยธรรมการ
สือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกริก 
6 สรุชยั เลาค า (2553)  “การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสนุขัเฝา้บ้านของนกัหนังสอืพิมพ์”  , 
คณะวารสารศาสตร์และสือ่มวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 นอกจากนี ้บญุเลิศ ช้างใหญ่ (2549)7  ยงักลา่ววา่ รูปแบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาค

ประชาชน ประกอบไปด้วยการให้สมัภาษณ์ การอภิปราย การย่ืนค าร้องตอ่องค์กรอิสระ รวมถึงการฟ้องร้อง 

โดยสื่อมวลชน ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนในการท าหน้าท่ี 2 ลักษณะ คือ 1) น าเสนอข้อมูล

ข่าวสารของภาคประชาชนท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   2) ริเร่ิมน าเสนอข่าวสารเพ่ือตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐของฝ่ายต่างๆ ด้วยการเปิดโปงการทุจริต การหลบเลี่ยงกฎหมาย การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

การด าเนินนโยบายและการแก้ไขปัญหาท่ีผิดพลาด ทัง้ยังเขียนวิเคราะห์วิจารณ์พฤติการณ์และการ

ด าเนินการท่ีมิชอบ หรือบกพร่องผิดพลาด อนัจะท าให้เกิดความเสียหายตอ่ประเทศ 

 

2. แนวคดิเก่ียวกับหน้ำท่ีส่ือมวลชนในระบอบประชำธิปไตย 

เลอภพ โสรัตน์ และคณะ (2554:117)8 กลา่ววา่ บทบาทของสื่อมวลชนในการสง่เสริมการมีสว่น 

ร่วมทางการเมืองของประชาชนได้แสดงความชดัเจนใน 3 บทบาทคือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ข้อมลู

ขา่วสารทางการเมือง 2) บทบาทการเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบทางการเมือง การชีแ้นะ วิพากษ์ วิจารณ์ และ 

3) บ ท บ า ท ก า ร เ ป็ น พื ้น ท่ี ป ร ะ ส า น ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ ห้ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  

และผู้เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

Michael Schudson (1996:28) ได้ระบุหน้าท่ีและบทบาทของสื่อในสังคมประชาธิปไตย  

7 ประการ ดงันี ้9 

1) สื่อควรท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเป็นธรรมและรอบด้ำนแก่สำธำรณชนและท าให้บุคคลต่างๆ ใน

สงัคมสามารถท่ีจะตดัสินใจตา่งๆ โดยอาศยัข้อมลูท่ีรอบด้านดงักลา่วได้ 

2) สื่อควรท่ีจะน ำเสนอแนวทำงและกรอบควำมคิดท่ีถูกต้องและมีเหตุผลในการช่วยให้

สาธารณชนเข้าใจถึงบริบทการเมืองท่ีซบัซ้อนโดยส่ือควรส่งเสริมในกำรวเิครำะห์และอธิบำยการเมือง

ในรูปแบบท่ีท าให้ประชากรเข้าถึงได้และสามารถท่ีจะเลือกในการปฏิบตัิตนได้อย่างมีเหตผุล 

3) สื่อควรจะท าหน้าท่ีเป็นพำหนะร่วมในกำรท่ีจะท ำให้ทุกมุมมองในสังคมของกลุ่มการเมือง

ตา่งๆ ได้รับการน าเสนออย่างเป็นธรรม 

                                                             
7 บญุเลศิ ช้างใหญ่  (2549). การตรวจสอบอ านาจรัฐโดยประชาชน. การปฏิรูปรัฐธรรมนญู: มมุมองเชิงเปรียบเทยีบ. เอกสารสรุปการ
ประชมุวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า ครัง้ที ่5 ประจ าปี 2545/ 121 
8 เลอภพ โสรัตน์  และคณะ  (2554). บทบาทสือ่มวลชนกบัการมีสว่นร่วมทางการเมืองไทย. วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์. ปีที ่5 ฉบบัที ่3 กนัยายน – ธันวาคม 2554 
9 Michael Schudson  (1996). The Power of News. Havard University Press  
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4) สื่อควรน ำเสนอทัง้ปริมำณและคุณภำพของข่ำวท่ีผู้คนต้องกำร ตลาดควรจะเป็นบรรทัด

ฐานในการผลิตขา่วของสื่อตา่งๆ 

5) สื่อควรเป็นตัวแทนสำธำรณะ พูดแทนและพูดถงึประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักในการท่ีจะ

ท าให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการกระท าตา่งๆ 

6) สื่อควรจะแสดงถึงควำมเห็นอกเห็นใจและสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีดีต่อกันเพ่ือท่ีคนในสงัคม

สว่นใหญ่จะได้เห็นภาพของคนทัว่ไปในโลกและชนชัน้น าก็จะเข้าใจถึงความเป็นไปในสงัคมมากขึน้อีกด้วย 

7) สื่อควรจะสร้ำงพืน้ท่ีในกำรสนทนำแลกเปล่ียนระหว่ำงประชำชนท่ัวไปซึ่งไม่ใช่เพ่ือการ

สร้างความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจทางประชาธิปไตยแต่ยังเป็นกระบวนการในการส่งเสริม

ประชาธิปไตยอีกด้วย 

จะเห็นได้วา่ ทัง้แนวคดิเก่ียวกับกำรตรวจสอบในบริบทของส่ือมวลชนและหน้ำท่ีส่ือมวลชน

ในระบอบประชำธิปไตย ล้วนมีจดุร่วมท่ีคล้ายคลงึกนั นัน่คือ การเน้นย า้ถึงบทบาทหน้าท่ีของสื่อในการ

ให้ข้อมลูขา่วสาร วิเคราะห์/ ตีความข้อเท็จจริงต่างๆ ตลอดจนเปิดพืน้ท่ีเพ่ือสะท้อนมมุมองท่ีหลากหลาย  

และการท าหน้าท่ีตัง้ค าถามแทนสาธารณะ เพ่ือรักษาประโยชน์ของสงัคม  ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

 

 
 

 อย่างไรก็ตาม การท าหน้าท่ีในการตรวจสอบของสื่อในระบอบประชาธิปไตยนัน้ อาจมีข้อจ ากัด

หลายประการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อจ ากดัจากอ านาจรัฐ และอ านาจทุน ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในแนวคิด

เร่ืองเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อ 
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3.  แนวคดิเศรษฐศำสตร์กำรเมืองของส่ือมวลชน  

 กลุม่แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองเสนอวา่ การท าความเข้าใจสื่อ ผลผลิตของสื่อ และเนือ้หาของ

สื่อ จ าเป็นต้องพิจารณาสื่อในฐานะ “อตุสาหกรรม”  ท่ีท าการผลิตเพ่ือหวงัผลก าไร  เนือ้หาของสื่อจึงถูก

ก าหนดมาจากระบบตลาด และอีกส่วนหนึ่งถูกก าหนดมาจากผลประโยชน์ของเจ้าของเงินทุน หรือผู้

ตดัสินใจในระดบันโยบาย ท่ีอาจมีสายสมัพันธ์ทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์

ส าคญั 1 ประการ คือ  

 1) การรวมศนูย์ของตลาด ทัง้การรวมศนูย์ของทนุ และการกระจกุตวัของสื่อในตลาดผู้บริโภค  

 2) ผู้ท างานสื่อต้องใช้กลยทุธ์การผลิตท่ีลดความเสี่ยงให้น้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะในสาขาท่ีท าก าไรได้

น้อย หรือเสี่ยงตอ่การถกูเซ็นเซอร์โดยอ านาจรัฐ  เพ่ือไมใ่ห้เป็นปัญหาในการด าเนินธรุกิจ   

  3) อ านาจการเป็นเจ้าของสื่อจะตกอยู่ในมือของคนกลุม่น้อย ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับการกระจุก

ตวัและรวมศนูย์ของทนุทกุประเภท   

 ปรากฏการณ์ดงักลา่ว ส่งผลให้ความหลากหลายของรูปแบบและเนือ้หาสื่อลดลง แนวคิดท่ีสวน

กระแส และการตัง้ค าถามกับค่านิยม และความหมายหลักต่างๆ ของสื่อ ถูกคัด/ กีดกันออกไป   

(พิรงรอง รามสตู, 2550: 26)10    

 แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง ยงัท าให้เกิดการวิเคราะห์ผู้ชมใน 2 บทบาท คือ 1) บทบาทผู้ชมใน

ฐานะผู้บริโภค ท่ีผู้ผลิตมุง่สร้างเนือ้หารายการเพ่ือตอบสนองความต้องการ หรือ “ขาย” สินค้า/ บริการตา่งๆ  

รวมถึงการสร้างเรตติง้เพ่ือคา่โฆษณา โดยเน้นผลประโยชน์หรือก าไรเป็นหลกั และ 2) บทบาทผู้ชมในฐานะ

พลเมือง ท่ีผู้ผลิตรายการมุง่ผลิตเนือ้หาท่ีเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสงัคม ทัง้ในมิติสงัคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ ตลอดจนความมัน่คงของชาติในประเด็นสาธารณะต่างๆ และการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง

ประชาธิปไตยท่ีดี  ซึ่งตรงข้ามกับการมองผู้ชมในฐานะผู้บริโภค   ทัง้นี ้วิภา อตุมฉันท์ (2544)11  เสนอว่า 

หากปลอ่ยให้ระบบตลาดท างานเอง สิทธิของผู้ชมในฐานะพลเมือง  ในการเลือกรายการ และการเข้าถึง

ข้อมลูขา่วสาร และสื่อท่ีมีคณุภาพ จะไมไ่ด้รับหลกัประกนั พลงัในการสร้างสรรค์รายการท่ีมีคณุภาพจะไม่

เกิดขึน้  

 

                                                             
10 พิรงรอง รามสตู (2551) โครงการสถานภาพของสทิธิการสือ่สารในประเทศไทย: การสือ่สารในมณฑลสาธารณะ. ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั   
11 วิภา อตุมฉนัท์ (2544). ปฏิรูปสือ่เพื่อสงัคม: หลกัคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ . กรุงเทพ: โครงการต าราและเอกสารทางวิชาการ 
ภาควิชาการสือ่สารมวลชร คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์   
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4. งำนวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

 Maïalène Boutin-Wilkins & Stuart Soroka  (2006)12 ศกึษาการท าหน้าท่ีของสื่อสิ่งพิมพ์ 4 ฉบับ 

ในการติดตามรายงานการด าเนินงานด้านนโยบายท่ีรัฐบาลนายชอง ชาเรส รัฐควิเบก  ประเทศแคนาดา ได้

หาเสียงเอาไว้ก่อนชนะการเลือกตัง้  รวมถึงการวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่อมวลชนในระบอบ

ประชาธิปไตย ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ สื่อสิ่งพิมพ์ในควิเบกยงัให้ความสนใจเก่ียวกบัการติดตามการ

ด าเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ของรัฐบาล  แตย่งัจ ากัดเฉพาะนโยบาย/ ประเด็นส าคญั  ทัง้ยังขาดมิติการ

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์  โดยสรุปวา่ การรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของรัฐบาลควรต้องมีทัง้ความต่อเน่ือง 

ความถกูต้อง และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ รวมถึงให้ความสนใจในการตรวจสอบนโยบายต่างๆ ท่ีพรรค

การเมืองหาเสียงเอาไว้ก่อนได้รับการเลือกตัง้  

พิรงรอง รามสูต (2551)13 ได้ท าวิจัยเ ร่ือง สถานภาพของสิทธิการสื่อสารในประเทศไทย :  

การสื่อสารในมณฑลสาธารณะ ซึ่งมุง่ศกึษาสถานภาพของสิทธิการสื่อสารในประเทศไทย 4 ประเด็นหลกั  

คือ กฎหมายและการก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร ความ

หลากหลายของเนือ้หา และมณฑลสาธารณะในสื่อมวลชน โดยเนือ้หาท่ีมีความเก่ียวข้องกบังานศกึษา สื่อ

กบัการตรวจสอบนโยบายมากท่ีสดุ คือผลการวิจยัในประเดน็เร่ืองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

และสื่อมวลชน ในงานวิจัยดังกล่าวศึกษาใน 2 ช่วงระยะเวลา คือ  ช่วงท่ีพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวตัร ด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (ในวาระท่ีสองถึงช่วงก่อนการรัฐประหารในเดือนกนัยายน 2549) และ ช่วงหลงัการ

รัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ผลการศึกษาพบว่าในช่วงท่ีพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีวาระท่ีสองนัน้ เสรีภาพของสื่อมวลชนถูกควบคุมผ่านการฟ้องร้องคดีหมิ่นป ระมาท  

การแทรกแซงความเป็นอิสระของบรรณาธิการผา่นกลไกการธรุกิจตา่งๆ เช่น การเข้าครอบครองกิจการสื่อ 

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ การเซ็นเซอร์ในสื่อท่ีรัฐเป็นเจ้าของ นอกจากนีย้ังพบการใช้อิทธิพลทางการเมือง 

และการบีบบังคับและคุกคามสื่อผ่านกลุ่มรากหญ้าท่ีเป็นพันธมิตรทาง การเมืองของรัฐอีกด้วย  

ขณะท่ีในช่วงหลงัการรัฐประหารเดือนกนัยายน 2549 งานวิจยันีไ้ด้สมัภาษณ์เชิงลกึนกัขา่วพบวา่มีเสรีภาพ

ในการท างานสงูกวา่ในยคุการบริหารประเทศของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อย่างไรก็ตามการควบคมุส่ือในยคุ

                                                             
12 MaïalèneBoutin-Wilkins & Stuart Soroka (2006). Media Coverage of the Charest Government’s Campaign Promises. 
Working Paper: Observatory on Media and Public Policy, Department of Political Science, McGill University 
13 พิรงรอง รามสตู (2551). โครงการสถานภาพของสทิธิการสือ่สารในประเทศไทย: การสือ่สารในมณฑลสาธารณะ. ส านกังานกองทนุ 
สนบัสนนุการวิจยั   
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หลังรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 จะมุ่งไปท่ีสื่ออินเทอร์เน็ต เ น่ืองจากเป็นสื่อท่ีอ านาจเก่า  

(ฝ่ายพ.ต.ท.ทกัษิณ) เข้าถึงได้ 

 จริยา คงมา (2554)14 ศกึษาเร่ือง “มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อมวลชนโดย

รัฐบาล” โดยมุ่งท าความเข้าใจใน 4 ประเด็น คือ 3.สาเหตท่ีุรัฐบาลทุกสมยัพยายามเข้ามาแทรกแซงสื่อ  

2.รูปแบบท่ีรัฐบาลใช้ในการแทรกแซงสื่อ 1.ผลกระทบท่ีเกิดจากการแทรกแซงสื่อ 4.ศึกษาและวิเคราะห์

มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อโดยรัฐบาล ซึ่งผลการศกึษาพบวา่ ในประเดน็ของสาเหตุ

ท่ีรัฐบาลทุกสมัยพยายามเข้ามาแทรกแซงสื่อเน่ืองจากต้องการใช้สื่อในการประชาสมัพันธ์ผลงานและ

นโยบายตา่งๆเพ่ือรักษาฐานเสียง ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการโน้มน้าวประชาชน ในส่วนของรูปแบบท่ี

รัฐบาลใช้ในการแทรกแซงสื่อ งานวิจัยนีศ้ึกษาพบว่ารูปแบบของการแทรกแซงสื่อขึน้อยู่กับบริบททาง

การเมืองขณะนัน้ หากเป็นยคุรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ตามกลไกประชาธิปไตย การแทรกแซงสื่อจะมี

รูปแบบท่ีแนบเนียนและมีความซับซ้อนผ่านอ านาจรัฐและอ านาจทุน ได้แก่ แทรกแซงสื่อผ่านงบโฆษณา 

แทรกแซงสื่อผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัว แทรกแซงสื่อด้วยวิธีการกว้านซือ้หุ้ น แทรกแซงสื่อผ่านระบบ

สมัปทาน แทรกแซงสื่อด้วยระบบกฎหมาย และแทรกแซงสื่อผา่นหน่วยงานภาครัฐ ในสว่นของประเดน็เร่ือง

ผลกระทบท่ีเกิดจากการแทรกแซงสื่อ จากการศึกษาพบว่าการแทรกแซงสื่อส่งผลให้การน าเสนอข้อมูล

เก่ียวกบัการท างานของรัฐบาลถกูจ ากดั เกิดภาวะท่ีสื่อเซ็นเซอร์ตนเอง ซึ่งท าให้เป็นการลดความน่าเช่ือถือ

ของขององค์กรส่ือและองค์กรวิชาชีพ เมื่อสื่อไมท่ าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีจึงเท่ากับว่าประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพในการรับรู้ขา่วสาร และประเด็นสดุท้ายท่ีงานวิจัยนีศ้ึกษา คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแทรกแซงสื่อโดยรัฐบาล จากผลการศกึษาในงานวิจัยดงักล่าว พบว่ามีหลากหลายกลไกท่ีจ าเป็นต้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เช่น กลไกภาควิชาชีพสื่อนัน้ ตวันักวิชาชีพสื่อต้องท าหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลอย่างเข้มแขง็และมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคูไ่ปกบัการมีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ส่ือกระแสหลกัควรเปิดพืน้ท่ีให้ภาคประชาสงัคมมากขึน้ องค์กรวิชาชีพควรปรับปรุง

มาตรการการก ากบัดแูลกนัเองให้ได้มาตรฐาน ในสว่นของกลไกภาครัฐ ควรด าเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ี

มีเนือ้หาจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของสื่อและประชาชน เป็นต้น 

 งานวิจยัทัง้ 1 งานท่ีอ้างถึงข้างต้นนัน้ มีจุดร่วมส าคญัคือ ประเด็นของการศึกษา ซึ่งเก่ียวโยงกับ

การท าหน้าท่ีสื่อมวลชน เสรีภาพสื่อมวลชน และการแทรกแซงสื่อของรัฐบาล ซึ่งสามารถน าผลการวิจัย

ข้างต้นมาร่วมเป็นกรอบในการอภิปรายผลการศึกษา “สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล” ได้ โดยงาน

                                                             
14 จริยา คงมา (2554). มาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสือ่มวลชนโดยรัฐบาล 
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ของ Maïalène Boutin-Wilkins & Stuart Soroka จะท าให้เห็นการท าหน้าท่ีตรวจสอบรัฐบาลในบริบทของ

รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา อย่างไรก็ตามความแตกต่างของงานดังกล่าวกับงานวิจัยนี ้คือ บริบททาง

การเมืองท่ีแตกต่างกันของสองประเทศ ในงานวิจัยนีศ้ึกษาในบริบทการเมืองของประเทศไทย ภายหลงั  

การรัฐประหาร ซึ่งสะท้อนความท้าทายของการท าหน้าท่ีสื่อมวลชนอย่างมาก ท่ีสื่อมวลชนซึ่งมีจรรยาบรรณ 

และต้องมุง่ท างานตามหลกัการระบอบประชาธิปไตย จะต้องเผชิญกบัสภาพการณ์ทางการเมืองท่ีตรงข้าม

กบัหลกัการของระบอบประชาธิปไตยอย่างสดุขัว้ 

 เน่ืองจากงานศกึษาเร่ือง “สื่อกบัการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล” นัน้ มุ่งฉายภาพการท าหน้าท่ีของ

สื่อในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสมาชิก

สภานิติบญัญัติแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2557 แตเ่น่ืองจากบทบาทของมีเดียมอนิเตอร์นัน้อยู่ใน

ฐานะผู้สังเกตการณ์และเฝ้าระวังโดยการวิเคราะห์จากเนือ้หาเท่านัน้ จึงอาจเป็นข้อจ ากัดท่ีท าให้ไม่

สามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาลของสื่อมวลชนในบางมิติได้  

ผลการศกึษาของ พิรงรอง รามสตู และ จริยา คงมา จึงเป็นแหล่งข้อมลูอ้างอิงส าคญัในการเติมเต็ม และ

อภิปรายผลการศกึษาในครัง้นี ้   

 

นิยำมเชิงปฏิบัตกิำร 

กำรตรวจสอบนโยบำยรัฐบำลโดยส่ือมวลชน หมายถึง การท าหน้าท่ีของสื่อมวลชน ในการเปิดประเดน็

วิเคราะห์/ ตีความ  เปิดพืน้ท่ีเพ่ือสะท้อนมมุมองท่ีหลากหลาย  และการท าหน้าท่ีตัง้ค าถามแทนสาธารณะ 

เพ่ือรักษาประโยชน์ของสงัคม 
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นโยบำยรัฐบำล หมายถึง สาระในนโยบาย 11 ข้อ ท่ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 นโยบาย 11 ข้อ  คือ 

            1. นโยบายการปกป้องและเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย์ 

            2. นโยบายการรักษาความมัน่คงของรัฐและการตา่งประเทศ  

            3. นโยบายการลดความเหลื่อมล า้ของสงัคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  

 4. นโยบายการศกึษาและเรียนรู้การทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

 5. นโยบายการยกระดบัคณุภาพบริการด้านสาธารณสขุ และสขุภาพของประชาชน  

 6. นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 7. นโยบายการสง่เสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

 8. นโยบายการพฒันาและสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการ

พฒันา และนวตักรรม 

 9. นโยบายการรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดลุระหวา่งการอนรุักษ์กบัใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 

10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม

การทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 

 

รูปแบบกำรน ำเสนอ  

รำยกำร/ ช่วงวเิครำะห์ข่ำว หมายถึง รายการ/ ช่วงท่ีผู้ด าเนินรายการท าหน้าท่ีอธิบาย แจกแจง

ข้อมลูเชิงลกึ หรืออาจน าเสนอด้วยรูปแบบสนทนาระหวา่งผู้ด าเนินรายการ ท่ีมีการแสดงความคิดเห็นหรือ

การวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ในการสนทนา 

รำยกำร/ ช่วงสัมภำษณ์ หมายถึง รายการ/ ช่วงท่ีน าข่าว เหตกุารณ์ เร่ืองราว ข้อเท็จจริง หรือ

ข้อคิดเห็นท่ีน่าสนใจ มีความสดใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ มาน าเสนอด้วยรูปแบบการ

สมัภาษณ์/ ตัง้ค าถาม/ สนทนา ทัง้การเชิญผู้ เช่ียวชาญมาเพ่ืออธิบาย ให้ความเห็นในรายการ หรือ การ

สมัภาษณ์แหลง่ขา่วท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็นัน้ๆ  
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รำยงำนพิเศษ/ สกู๊ปข่ำว/ สำรคดีเชิงข่ำว หมายถึง ข่าวท่ีน าเสนอในรูปแบบสารคดีสัน้ เพ่ือ

น าเสนอข้อเท็จจริงในประเดน็ตา่งๆ เชิงลึก อาจมีการสอดแทรกความคิดเห็น และการให้พืน้ท่ีแหล่งข่าว/ 

ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเดน็นัน้ๆ 

 

เกณฑ์กำรพจิำรณำคัดเลือกหน่วยกำรศึกษำ 

3. เนือ้หารายการท่ีเก่ียวข้อง และอ้างถึงนโยบายรัฐบาล 33  ข้ออย่างชดัเจน 

2. เนือ้หารายการอาจไมม่ีการอ้างถึงนโยบายรัฐบาล 33 ข้อ โดยตรง แตม่ีประเด็นหลกัท่ีเก่ียวข้อง

กบันโยบาย หรือนโยบายย่อยข้อใดข้อหนึ่ง 

 เนือ้หารายการท่ีไมเ่ป็นหน่วยการศกึษาในครัง้นี ้คือ  

       1)  เนือ้หาท่ีอาจมีประเด็นเก่ียวข้องกับนโยบายรัฐบาล 33 ข้อ แต่เป็นมาตรการ/ แนวทางท่ี

ด าเนินการอยู่แล้วโดย คสช. หรือเป็นประเดน็ท่ีสื่อมวลชนติดตาม ให้ความสนใจอยู่แล้วก่อนหน้าการแถลง

นโยบาย   

       2)  เนือ้หาท่ีออกอากาศซ า้ (Re-Run)  

       3) รายการเดินหน้าประเทศไทยและรายการคืนความสขุให้คนในชาติ  

 

ประเดน็กำรศึกษำและวิธีกำรน ำเสนอ 

1. สดัสว่นเวลา และรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอก

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ตอ่สภานิติบญัญัติแห่งชาติ  

2. ประเดน็/ กลุม่นโยบายท่ีถกูน าเสนอในสื่อท่ีศกึษา 

3. การน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของสื่อท่ีเป็นหน่วยการศึกษา ตามหลักการท าหน้าท่ีสื่อในสงัคม

ประชาธิปไตย โดยพิจารณาจาก 3 ประเดน็ส าคญั ได้แก่  

  (1) การวิเคราะห์/ ตีความ  

  (2) การเปิดพืน้ท่ีในการแลกเปลี่ยน/ แสดงความคิดเห็น และ  

  (3) การท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนสาธารณะ 

4. สรุปผลการศกึษา   
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5. เปรียบเทียบการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบันโยบายรัฐบาลของสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อหนังสือพิมพ์ 

ในช่วงเวลาเดียวกนั คือ 12-19 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 

ประเดน็/นิยำมและวิธีกำรวัด 
ประเด็นการวดั วธิกีารวดั 

นโยบายรฐับาล พจิารณาจากการน าเสนอเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกับนโยบาย 11 ขอ้  

รปูแบบการน าเสนอ  พจิารณาจากการน าเสนอใน 3 รูปแบบหลัก ไดแ้ก ่ 

 รายการ/ชว่งวเิคราะหข์า่ว  

 รายการ/ช่วงสัมภาษณ์ (อาจมีแขกรับเชญิมาให ้

ความเห็น/ ทรรศนะ) 

 รายงานพเิศษ 

ลกัษณะการน าเสนอนโยบายรฐัของสือ่ตามหลกัการท าหนา้ทีใ่นสงัคมประชาธปิไตย 

1) การวเิคราะห/์ ตคีวาม วเิคราะหร์ายการ/ ชว่งวเิคราะห ์/ รายงานพเิศษ  

- การอธบิาย/ จ าแนกแยกแยะและเชือ่มโยงขอ้มลูตา่งๆ ที่

มขีอ้สงสัยใหม้คีวามชดัเจน 

- กา ร ป ร ะ เมิน  วิพ าก ษ์ วิจ า รณ์  ห รื อ ให ้ข ้อ ส รุ ป / 

ขอ้เสนอแนะในประเด็นตา่งๆ  

2) การเปิดพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่น/ แสดง

ความคดิเห็น 

วเิคราะหร์ายการสมัภาษณ ์(แขกรบัเชญิ)/ รายงานพเิศษที่

มกีารเปิดพืน้ทีใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งแสดงความคดิเห็น ดังนี้:  

- การแลกเปลีย่นความคดิเห็นของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนทั่วไป 

- ความหลากหลายของผูใ้หค้วามเห็น (ชื่อ/ สังกัด-

ต าแหน่ง/ ความคดิเห็น) 

- ความหลากหลายของประเด็น 

3) การท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนสาธารณะ วเิคราะห์การต ัง้ค าถามของผู้ด าเนนิรายการจากรายการ/ 

ชว่งสมัภาษณโ์ดยพจิารณาจาก 

- การน าเสนอเนื้อหาเกีย่วกับนโยบาย 

- ลักษณะการตัง้ค าถามทีน่ าไปสู่ความเขา้ใจ/ ทางออก/ 

ขอ้เสนอแนะตอ่ประเด็นตา่งๆ   
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กรอบกำรศึกษำ 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรทัศน์ดจิติอล 

หน่วยการศกึษา  6 ชอ่ง จาก 2 ประเภทใบอนุญาต  คอื  1) ประเภทบรกิารสาธารณะ ไดแ้ก ่ ชอ่ง ไทยพบีี

เอส  และ 2) ประเภทบรกิารธุรกจิ ในหมวดข่าวสารและสาระ จ านวน 5 ชอ่ง ทีม่สีัดส่วนการน าเสนอ

รายการขา่วสารและสาระมากกวา่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป ไดแ้ก ่(1) Voice TV (2) Nation Channel (3) Spring 

News  (4) TNN24 และ (5) New TV  

รูปแบบรายการทีศ่กึษา คอื รายการ/ ชว่ยการวเิคราะห ์สัมภาษณ์ สกูป๊ขา่ว/ รายงานพเิศษ ทีอ่อกอากาศ

ระหวา่งวันที ่12-19 กันยายน 2557 

ขัน้ตอนการวเิคราะห ์ศกึษาการท าหนา้ทีข่องสือ่มวลชนในการตรวจสอบ

นโยบายรัฐบาล ทีน่ายกรัฐมนตร ีพลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา แถลงต่อสภา

นติบัิญญัตแิหง่ชาต ิเมือ่วันที ่12 กันยายน พ.ศ. 2557 ทัง้หมด 11 ขอ้  

การตรวจสอบนโยบายรัฐโดยสือ่มวลชน หมายถงึ การท าหนา้ทีข่อง

สือ่มวลชน ดังนี้  

(1) ประเด็นวเิคราะห/์ ตคีวาม   

(2) เปิดพืน้ทีเ่พือ่สะทอ้นมมุมองทีห่ลากหลาย   

(3) การท าหนา้ทีต่ัง้ค าถามแทนสาธารณะ เพื่อรักษาประโยชน์ของ

สังคม 

 

สรุปผลการศกึษา อภปิรายผลการศกึษา ขอ้เสนอแนะ 
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ผลกำรศึกษำ 
1. สัดส่วนเวลำ และรูปแบบกำรน ำ เสนอเนือ้หำ ท่ีเ ก่ียวกับกำรแถลงนโยบำยรัฐบำล 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

พบวา่ สถานีท่ีให้สดัสว่นเวลาในการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบการวิเคราะห์ข่าว สมัภาษณ์  และ 

รายงานพิเศษ มากท่ีสดุ คือช่อง Spring News (4 ชัว่โมง 4 นาที)  รองลงมาคือ ไทยพีบีเอส (3 ชั่วโมง 31 

นาที)  Nation Channel (3 ชั่วโมง 55 นาที) TNN24 (52 นาที)  New TV (26 นาที)  และ  Voice 

TV  (15นาที) ตามล าดบั  ดงัแสดงในแผนภมูิ 

 

เมื่อจ าแนกสัดส่วนเวลาตามรูปแบบการน าเสนอสามารถแจกแจงออกเป็น 1 กลุ่ม  พบว่าช่อง 

Spring News และ ไทยพีบีเอส  มีความโดดเดน่ในการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับนโยบายรัฐบาล โดยการ

เชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาสัมภาษณ์  ในขณะท่ี Nation Channel  เน้นการน าเสนอในรูปแบบวิเคราะห์

ขา่ว   อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยังพบว่าทุกช่องมีสดัส่วนการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับนโยบายรัฐบาลใน

รูปแบบการวิเคราะห์ข่าวค่อนข้างน้อย   และไม่พบว่า New TV มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับนโยบาย

รัฐบาลในรูปแบบวิเคราะห์ขา่ว ดงัแสดงรายละเอียดในแผนภมูิ 
 

3:13:47

4:04:20

0:52:53

1:58:43

0:26:58
0:15:39

Thai PBS Spring News TNN Nation New TV Voice TV

                                                      
(       :     :       ) 
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2. สัดส่วนเวลำตำมประเด็น/ กลุ่มนโยบำยท่ีส่ือน ำเสนอ 

          ในภาพรวม พบว่า  นโยบำยท่ีถูกน ำเสนอมำกท่ีสุด  คือ นโยบายการเ พ่ิมศักยภาพ

เศรษฐกิจ  รองลงมาคือนโยบายรัฐบาลในภาพรวม คือ ไม่เจาะจงนโยบายใด เช่น การเปรียบเทียบความ

แตกต่างของนโยบายรัฐบาลชุดนีก้ับนโยบายของรัฐบาลชุดท่ีผ่านมา บรรยากาศในการแถลง

นโยบาย  นโยบำยท่ีพบน้อยที่ สุด คือ นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล า้ของสงัคม และนโยบายการ

สง่เสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ส าหรับนโยบำยที่ ส่ือไม่น ำเสนอ ได้แก่ นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นโยบายการยกระดบัคณุภาพบริการด้านสาธารณสขุและสขุภาพประชาชน นโยบายการส่งเสริมบทบาท

และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 
 



 

19 
 

 

 

เมื่อแจกแจงรายช่อง   พบว่า แต่ละช่องมีการน าเสนอนโยบายต่างๆ ในสัดส่วนเวลาท่ีต่างกัน  

โดยช่อง ไทยพีบีเอส  และ Nation Channel เน้นการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับนโยบายรัฐบาลในภาพรวม 

ไม่เจาะจงนโยบายใด ด้าน Spring News ให้สดัส่วนเวลาการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับนโยบายการเพ่ิม

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมากท่ีสดุ  ในขณะท่ีช่อง  Voice TV ให้สดัสว่นเวลาการน าเสนอเนือ้หา

เก่ียวกบันโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจเพียงนโยบายเดียว ดงัแสดงในแผนภมูิ 

 

 

สดัสว่นเวลาการน าเสนอนโยบายรฐับาลของสือ่ทวีที ีศ่กึษา 

(ช ัว่โมง:นาท:ีวนิาท)ี  
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22 
 

3. กำรวเิครำะห์กำรน ำเสนอเนือ้หำเก่ียวกับกำรแถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เม่ือ 12 กันยำยน พ.ศ. 2557 ของส่ือโทรทัศน์ท่ี

เป็นหน่วยในกำรศึกษำ ตำมกรอบหลักกำรกำรท ำหน้ำท่ีส่ือในสังคมประชำธิปไตย 

 การศกึษาครัง้นีแ้บ่งการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัการแถลงนโยบายรัฐบาลออกเป็น 1 รูปแบบ ได้แก่ 

3) การวิเคราะห์/ ตีความ 2)  การเปิดพืน้ท่ีในการแสดงความคิดเห็น 1) การท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนสาธารณะ  

ทัง้นีน้โยบายแตล่ะด้านท่ีสื่อแตล่ะช่องเลือกน าเสนออาจมีไมค่รบทัง้ 1 รูปแบบ อีกทัง้ยังอาจมีรายละเอียด

การน าเสนอท่ีแตกตา่งกนั ดงัแสดงตอ่ไปนี ้

 

(1) กำรวเิครำะห์/ ตีควำม  

 ในภาพรวม พบการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับนโยบายรัฐบาลในรูปแบบการวิเคราะห์/ตีความ ใน

ปริมาณท่ีน้อย ในทกุช่อง โดยกลุม่นโยบายท่ีถกูน าเสนอผา่นการวิเคราะห์/ ตีความ คือ 3) นโยบายรัฐบาล

ในภาพรวม ไมเ่จาะจงนโยบายใด ซึ่งพบวา่มีการน าเสนอในทกุช่อง ยกเว้นช่อง  Voice TV และ  New TV  

2) นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ พบในช่อง ไทยพีบีเอส  Spring News  และ  

Voice TV  1) นโยบายการรักษาความมัน่คงของรัฐและการตา่งประเทศ พบในช่อง Nation Channel เพียง

ช่องเดียว ท่ีน าเสนอในลกัษณะการวิเคราะห์/ ตีความ ในขณะท่ีไม่พบกำรวิเครำะห์/ ตีควำมเก่ียวกับ

นโยบำยใดๆ ในรูปแบบวเิครำะห์ข่ำวทำงช่อง New TV ในช่วงเวลำท่ีศึกษำ  

การศึกษาครัง้นี ้แบ่งการวิเคราะห์/ ตีความออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 3) การเน้นอธิบายขยาย

ความ/ จ าแนกแยกแยะและเช่ือมโยงข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีข้อสงสยัให้มีความชัดเจน (Educative)  และ 2) การ

ประเมิน วิพากษ์วิจารณ์หรือให้ข้อสรุป/ ข้อเสนอแนะในประเดน็/ นโยบายตา่งๆ (Evaluative)  ดงัตวัอย่าง 

  

ตัวอย่ำงกำรอธิบำยขยำยควำม/ จ ำแนกแยกแยะ 

 

 

 

 

 

 

 “สรุปขอ้ดจีากการแถลงนโยบายได ้คอื 1) รักษาวนัิยการเงนิการคลัง 2) เทดิทูนสถาบัน 3) 

เดนิหนา้แกปั้ญหาเศรษฐกจิทุกภาคส่วน 4) ปราบปรามทุจริต 5) ผลักดันการปฏริูปประเทศเป็นรูปธรรม 

ประมวลการอภปิรายจาก สนช. พบวา่ ปัญหาทจุรติเป็นปัญหาทีถู่กอภปิรายมากทีสุ่ด และไดห้ยบิยกปัญหา

การซ่อมแซมอาคารสถานทีใ่นท าเนียบรัฐบาลมาเป็นกรณีตัวอย่าง โดยเฉพาะราคาไมโครโฟนการแถลง

นโยบาย เป็นไปตามธรรมเนียมปฏบัิต ิมบีางชว่งถูกน ามาเทยีบเคยีงกับรบ.ในอดตี เป้าหมายทางการเมอืง

ตา่ง ท าใหน้โยบายตา่งกัน รบ.ประยทุธเ์นน้การสรา้งความม่ันคงภายใน การสรา้งธรรมาภบิาล แตน่โยบายรบ.

ยิง่ลักษณม์ุง่แกปั้ญหาเศรษฐกจิ แตน่โยบายของทัง้สองรัฐบาลก็อา้งองิพระราชด ารัส…”  

เสาวลักษณ์  วัฒนศลิป์ รายการ ทีน่ี่ Thai PBS 12/09/57 
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 จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าผู้ด าเนินรายการพยายามชีใ้ห้เห็นข้อดีของการแถลงนโยบายรัฐบาล  

และการแจกแจงให้เห็นความแตกตา่งในเร่ืองนโยบายความมัน่คงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

และรัฐบาล น.ส.ย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร  โดยทัง้สองตวัอย่างเน้นการเช่ือมโยงข้อมลูในลกัษณะอธิบายขยาย

ความเป็นหลกั โดยไมม่ีการประเมิน วิพากษ์วิจารณ์ หรือให้ข้อเสนอแนะท่ีชดัเจน  

    

ตัวอย่ำงกำรประเมิน วพิำกษ์วจิำรณ์ หรือให้ข้อสรุป/ ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1) นโยบายชดัเจนมากถงึจะเขยีนไม่ยาว แต่ว่ามขีอ้ความทีต่อ้งขดีเสน้ใตค้อื สนับสนุนใหเ้กดิการ

พูดคุยสันตสิุขกับผูท้ีค่ดิเห็นต่างจากรัฐ ซึง่เขยีนไวช้ัดเจน ซึง่รัฐบาลชดุทีแ่ลว้การแกปั้ญหาภาคใตก้็ไม่ได ้

เขยีนแบบนี้ 2) สิง่ทีข่าดหายไปคอืประเด็นการสนับสนุนการกระจายอ านาจการปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบ

พเิศษ รัฐบาลคณุยิง่ลักษณ์มเีขยีนไว ้แตรั่ฐบาลคณุประยุทธไ์มไ่ดเ้ขยีน เรื่องเขตปกครองพเิศษผูส้มัครพรรค

เพือ่ไทยใชใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้ที ่3 จังหวัดใต ้แตเ่คา้แพห้มด พอถงึการแถลงนโยบายก็มกีารหยบิเรื่องนี้

ข ึน้มา แตส่ดุทา้ยก็ไมไ่ดใ้ส ่ส ิง่ทีท่ าจรงิๆ คอืไมไ่ดม้ใีนนโยบาย ก็คอืการพูดคยุเรือ่งสันตภิาพ และเป็นการเปิด

มติใิหม่เลยคือการเปิดอย่างเปิดเผย พอมาเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็จะเดนิหนา้พูดคุยต่อแต่ไม่มเีรื่องเขต

ปกครองพเิศษอกีแลว้ จะไมม่เีงือ่นไขนี้อยูบ่นโตะ๊เจรจา 3) เดอืนสงิหาคมก็มกีารสง่ทมีไปพูดคยุกับมาเลเซยี 2 

ทมี แตไ่มเ่ป็นขา่ว ตกลงกันลงตัวระดับหนึ่ง แต่กลับมขี่าวทางฝ่ังไทยว่า ไทยขอใหเ้ปลีย่นตัวผูอ้ านวยความ

สะดวกไหม และอาจใชท้หาร ท าใหม้กีารเลือ่นพบอย่างเป็นทางการออกไป และก็มขี่าวการเปลีย่นตัว ไปๆ 

มาๆ ก็ใหคุ้ณถวลิไปพูดคุยมาแลว้  พลเอกอรรกนิตย ์มกีารตติงิมาเลเซยีค่อนขา้งเยอะ ต่อมามขี่าวส่งสาร

ออกมา วา่ถา้เป็นอรรกนติยม์าคุม ไม่เห็นดว้ย ต่อมากลุ่มพูโลออกแถลงว่าสนับสนุนอรรกนิตย ์แสดงใหเ้ห็น

ความแตกแยกกันในกลุม่ทีต่า่งจากรัฐ”  

ปกรณ์ พึง่เนตร เก็บตกจากเนชัน่ภาคเย็น รายการ หอ้งขา่วฉุกเฉนิ 12/09/57 

 

 “หลักกฎหมายสรรพาสามติทีด่ตีอ้งม ี5 ขอ้ คอื เป็นธรรม โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ ง่าย และแน่นอน   

ทกุวันนี้ ภาษีสรรพสามติ เป็นภาษีทีเ่รยีกวา่บรหิารตามใจ เคา้จงึบอกวา่ขอใหท้บทวน เชน่ ชาเขยีว ไมเ่ก็บ ทัง้ๆ 

ทีม่คีาเฟอนีเหมอืนกาแฟ ควรท าใหรู้ปธรรม  แตท่ีน่ี้มันก็ควรมกีารทดแทน ถา้เราจะไม่เก็บในลักษณะดังกล่าว 

มันก็ตอ้งสรา้ง กระบวนการอยา่งอืน่ หรอืหาภาษีประเภทอืน่ข ึน้มา ซึง่ในทีน่ี้เคา้ก็เสนอดว้ย  ในเมอืงนอกเคา้จะ

ชดัเจน แตใ่นบา้นเราเอามาชดเชยกับอะไรบางอยา่ง เชน่ สสส  คอืเป็น earmark เอามาจากแหล่งหนึ่ง เพื่อมา

ใชใ้นอกีวัตถุประสงค์หนึ่ง ท าใหดุ้ลยพินิจเยอะ  ควรท าใหอ้ยู่ในระบบปกต ิแต่อันนึงทีน่่าท าก็คือ ควรยุบ 

สรรพสามติ ศลุกากร และสรรพากรเขา้ดว้ยกัน  จะไดบ้รูณาการ”  

อารักษ์ ราษฎรบรหิาร รายการสามมมุขา่ว 16/09/57 

 

 

 

 “นายกพยายามย ้าวา่รัฐบาลมเีวลาจ ากัด แตก่็ม ีMotto ส าคัญ นายกคอ่นขา้งม่ันใจเหมอืนกันวา่จะท าให ้

ส าเร็จภายใน 1 ปี ถา้สังเกตนโยบายจะพบวา่มกีารวางแผนเป็นสเต็ป เชน่ เฉพาะหนา้ตอ้งแกไ้ขอะไร ระยะยาว 

ระยะตอ่ไปท าอะไร ถา้เป็นไปตามทีน่ายกวางแผนไว ้อาจจะไม่ไดเ้ป็นแค่เฉพาะหนา้ อาจมกีารวางระบบเขยีน

กรอบการท างานใหรั้ฐบาลตอ่ไปดว้ย เพือ่เขา้มาจัดการตอ่ ผมเชือ่วา่ทา่นนายกน่าจะท าได”้ 

อรรถยทุธ ์บตุรศรภีมู ิ  รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคกลางวัน 12/09/57  
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จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่านอกจากผู้ ด าเ นินรายการจะแสดงความเห็นในเร่ืองนัน้ๆ แล้ว  

ยงัมีลกัษณะการตดัสิน ชีแ้นะ เช่น ตวัอย่างจากรายการสามมมุข่าว ท่ีมีการเสนอให้มีการปรับโครงสร้าง

การเก็บภาษีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการใช้ค าวา่ควร  หรือการประเมิน คาดการณ์ ดงัตวัอย่างจากรายการ

เก็บตกจากเนชั่น ท่ีผู้ ด าเนินรายการแสดงความเช่ือมั่น ว่านายกฯ จะสามารถบริหารงานบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

ทัง้นี  ้ในแต่ละนโยบาย ยังมีประเด็นย่อย ท่ีผู้ ด าเ นินรายการมีการอธิบายขยายความ  

หรือวิพากษ์วิจารณ์ท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันี ้ 

 

นโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

 จากการศึกษาพบว่า นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นนโยบายท่ีถูก

น าเสนอผา่นการวิเคราะห์ขา่ว ในประเดน็ท่ีหลากหลายมากท่ีสดุ  โดยมีประเดน็หลกั ดงันี  ้

3) ภาพรวมนโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการมุง่อธิบายแผนการ

ด าเนินงานของรัฐบาลทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว  

2) การปรับโครงสร้างภาษี แบ่งเป็นประเดน็ย่อย ได้แก่ ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก ภาษีสรรพสามิต และ

ภาษีมลูคา่เพ่ิม ซึ่งสว่นใหญ่มกัมีการประเมินวา่ ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก เป็นสิ่งท่ีควรรีบด าเนินการ แตย่ังไมม่ี

แผนปฏิบตัิการท่ีชดัเจน อาจไมท่นัภายในปีนี ้และ ยงัไมค่วรขึน้ภาษีมลูคา่เพ่ิม   เป็นต้น  

 
รายการ ประเด็นในการ

วเิคราะห/์ ตคีวาม 

ลกัษณะการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม 

เนือ้หาโดยสรปุ 

ไทยพบีเีอส  

ชัว่โมงท ากนิ ภาพรวมเศรษฐกจิ อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

อธิบายภารกิจ และแผนการที่รัฐบาล

จะตอ้งด าเนนิการดา้นเศรษฐกจิ ตามทีไ่ด ้

แถลงไวทั้ง้แผนในระยะสัน้ และในระยะ

ยาว   

 เศรษฐกจิดจิติอล อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

อธิบายภาพรวมการท าธุรกรรม/ การคา้

ขายผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย 

โดยชีใ้หเ้ห็นว่าส่วนใหญ่คนไทยยังใชส้ือ่

ออนไลน์เพือ่ความบันเทงิเป็นหลัก  

Spring News  

เจาะลกึทั่ว

ไทย 

ภาพรวมเศรษฐกจิ ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

ตัง้ขอ้สังเกตว่ามาตรการการอัดฉีดเงิน

แสนลา้นเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ คลา้ยกับ

เงนิโอนคนขยัน เอาเงนิภาษีมาแจกคนมี

รายไดน้อ้ย/ วพิากษ์วจิารณ์ว่าส่วนใหญ่

นโยบายดา้นเศรษฐกจิของรัฐบาลยังเป็น

ระดับ Mission ไม่มี Action Plan ที่
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รายการ ประเด็นในการ

วเิคราะห/์ ตคีวาม 

ลกัษณะการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม 

เนือ้หาโดยสรปุ 

ชดัเจน 

 นโยบายภาษี  ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

ให ค้ วามเ ห็นและวิพ าก ษ์วิจ า รณ์ ว่ า

นโยบายการจัดเก็บภาษีมรดก/ ภาษีทีด่นิ/ 

VAT/ LTF ยังไม่มีความชัดเจนไม่ม ี

Action Plan  รวมถงึการคาดวา่ภาษีมรดก 

ภาษีทีด่นิ อาจยังไมเ่กดิข ึน้ในเร็วๆ นี้ 

สามมมุขา่ว  นโยบายภาษี ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 

ไมค่วรขึน้ภาษี VAT ในตอนนี้ เนื่องจากจะ

ส่งผลกระทบกับเศรษฐกจิ  ควรรีบปรับ

โครงสรา้งภาษีที่ด ิน และภาษีมรดกจะ

ดีกว่า ส่วนกองทุน LTF อาจไม่เป็น

ประโยชน์กับคนมรีายไดน้อ้ย คาดเดาว่า

อาจผลักดันเรือ่งภาษีทีด่นิ และภาษีมรดก

ไม่ไดภ้ายในปีนี้ ควรยุบกรมสรรพสามติ 

กรมศลุกากร และกรมสรรพากรเขา้ดว้ยกัน 

ในญีปุ่่ น เคยมกีารปรับ VAT แลว้ปรากฏวา่

มีการตุนบุหรี่ ท าใหพ้่อคา้ไดก้ าไรเอา

เปรียบผูบ้รโิภค เรื่องภาษีมทัีง้ดมีทัีง้เสีย 

อาจท าใหเ้กดิการลักลอบคา้ของเถื่อน// 

ควรปรับวธิกีารเก็บภาษีแทน   

 

ภาษีสรรพาสามติ  

ปัจ จุ บั น กา ร เ ก็ บภา ษี ส ร รพส ามิต มี

วัตถุประสงคไ์มช่ดัเจน มกีารใชร้ะบบดุลย

พินิ จมาก   ในขณะที่ต่ า งปร ะ เทศมี

วัตถุประสงคใ์นการเก็บชดัเจน ควรยุบรวม

กรมสรรพสามติ ศุลกากร และสรรพากร

เขา้ดว้ยกัน   

Voice TV  

The Daily 

Dose 

การปรับโครงสรา้ง

ราคาพลังงานเพือ่

กระตุน้เศรษฐกจิ  

ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

ผู ด้ า เ นิน รายการแสดงความ เ ห็นว่ า 

นโยบายการปฏริูปพลังงานนั้นเดนิมาถูก

ทางแลว้  รวมถึง ใหข้ อ้ เสนอแนะถึง

แนวทางที่ควรท าไดแ้ก่ 1 .ปรับราคา

พลังงานใหส้ะทอ้นตน้ทุน โดยเฉพาะ 

แอลพีจี 2.เก็บภาษีสรรพาสามติน ้ ามัน

ดีเซลในราคาที่เหมาะสม 3.ส่งเสริม

พลังงานทดแทน 4.ผลติไฟฟ้าใหเ้พยีงพอ

กับการเจรญิเตบิโตของประเทศ 5.เดนิทอ่

ส่ ง น ้ า มั น ไปเ หนื อ และ อีส าน  6 . ใ ห ้

สัมปทานส ารวจแห่งปิโตรเลียม 7.ใช ้

กองทนุน ้ามันในการรักษาเสถียรภาพของ

ราคา 8.พัฒนาโครงการเอนเนอยี่บริดจ ์

หรอื แลนดบ์รดิจ ์ 

Voice News การปรับโครงสรา้ง

ภาษี 

(พบ 2 ครัง้) 

ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

ใหข้อ้ เสนอแนะต่อนโยบายการปรับ

โครงสรา้งภาษีว่าควรค านึงในเรื่องของ

ชอ่งโหวท่างกฎหมายในเรือ่งการเสยีภาษี 

และปกป้องคนทีเ่สยีภาษีอยา่งถูกตอ้งดว้ย



 

26 
 

รายการ ประเด็นในการ

วเิคราะห/์ ตคีวาม 

ลกัษณะการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม 

เนือ้หาโดยสรปุ 

การก าหนดอัตราภาษีใหเ้หมาะสม เป็น

ธรรม 

 

นโยบำยกำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 

 พบเฉพาะในช่อง Nation Channel  โดยมีการอธิบาย ขยายความ เพ่ือความเข้าใจในนโยบายการ

แก้ปัญหาทางภาคใต้ และการแสดงความคิดเห็นเชิงสนบัสนนุการตดัสินใจเยือนพมา่ของนายกรับมนตรี  

รายการ ประเด็นในการ

วเิคราะห/์ ตคีวาม 

ลกัษณะการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม 

เนือ้หาโดยสรปุ 

Nation Channel  

เก็บตกจาก

Nation 

Channel 

ภาคเย็น 

การแกปั้ญหาความ

รุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

อธิบายนโยบายการแกไ้ขปัญหาภาคใต ้

กลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบกลุม่ตา่งๆ ในขณะที่

กระบวนการเจรจาไดเ้ริม่ท าไปบา้งแลว้ 

เก็บตกจาก

Nation 

Channel 

ภาคเย็น 

การเตรยีมความพรอ้ม

สูป่ระชาคมการเมอืง

และความม่ันคง

อาเซยีนในกจิการ 5 

ดา้น 

ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

ใหค้วามเห็นว่าการเลือกเยือนพม่าของ

นายกเป็นประเทศแรก เป็นการตัดสนิใจที่

สมเหตสุมผล เป็นประธานอาเซยีน รวมทัง้

การไปเยือนประเทศต่างๆ กระทรวงการ

ต่างประเทศตอ้งระมัดระวัง ประเทศไหน

ไปกอ่นไปหลัง ตอ้งค านงึใหด้ ี

 

นโยบำยรัฐบำลในภำพรวม ไม่เจำะจงนโยบำยใด 

 จากการศกึษาพบวา่ประเดน็ส าคญัท่ีพบคือ 1) การอธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่างท่ีมาของ

รัฐบาลชดุนี ้รวมถึงลกัษณะส าคญัของนโยบายของรัฐบาล เปรียบเทียบกบัรัฐบาล และนโยบายรัฐบาลชุด

ท่ีผา่นมา 2) บรรยากาศการแถลงนโยบาย ซึ่งมีทัง้การบรรยายเล่าเหตกุารณ์ต่างๆ รวมถึงอารมณ์ บุคลิก/ 

การสื่อสารของนายกฯ และการตัง้ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีบรรยากาศการซักถามเท่าท่ีควร  

3) การอธิบาย/ จ าแนกให้เห็นข้อดี และข้อจ ากดัของนโยบายรัฐบาลชดุนี ้ซึ่งสว่นใหญ่มองระยะเวลาจ ากดั  

 
รายการ ประเด็นในการ

วเิคราะห/์ ตคีวาม 

ลกัษณะการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม 

เนือ้หาโดยสรปุ 

ไทยพบีเีอส  

ทีน่ี่ไทยพบีี

เอส 

ภาพรวมนโยบาย

รัฐบาล 

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

วเิคราะห์ขอ้ดจีากนโยบายที่แถลง โดย

สรุปคือ1.รักษาวินัยการเงิน 2.เทิดทูน

สถาบัน 3.เดนิหนา้แกปั้ญหาเศรษฐกจิทุก

ภาคส่วน 4.ปราบปรามทุจริต 5.ผลักดัน

การปฏิรูปประเทศเป็นรูปธรรม และตั ้ง

ขอ้สังเกตเรือ่งทีพ่ลเอกประยทุธย์ ้าว่าไม่มี

นโยบายประชานยิม  

ขา่วดกึ ภาพรวมนโยบาย

รัฐบาล 

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 
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รายการ ประเด็นในการ

วเิคราะห/์ ตคีวาม 

ลกัษณะการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม 

เนือ้หาโดยสรปุ 

 

เปรียบเทียบกับนโยบายรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์เนน้การสรา้งความม่ันคงภายใน 

การสรา้งธรรมาภบิาล แต่นโยบายรัฐบาล

ยิ่งลักษณ์มุ่งแกปั้ญหาเศรษฐกิจ แต่

นโยบายของทัง้สองรัฐบาลก็อา้งองิพระ

ราชด ารัส เขา้ใจ เขา้ถงึ พัฒนา ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาฯ และ

ปัญหาในชาต ิ

Spring News  

ลับลวงพราง 

ความแตกตา่งระหวา่ง

นโยบายนโยบาย

รัฐบาล พล.อ.

ประยทุธ ์และนโยบาย

รัฐบาลชดุอืน่ๆ 

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

วิเคร าะห์ให เ้ ห็นความแตกต่า งของ

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ และ

นโยบายรัฐบาลชดุทีผ่่านมา โดยชีแ้จงให ้

เ ห็นถึง การน า เ อาพระ ร าชด า ริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ปรัชญา

พระราชทานเรื่องเศรษฐกจิพอเพียงมา

เป็นหลัก/ สาระส าคัญในการร่างนโยบาย   

บรรยากาศการแถลง

นโยบาย 

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

วเิคราะหว์า่การแถลงนโยบายอาจไม่มกีาร

ซักถามกันเท่าทีค่วร เนื่องจากส่วนใหญ่

เ ป็นทหาร เหมือ นกั น  จึง อา จมีก า ร

เกรงอกเกรงใจซึง่กันและกัน  

 

ท ากอ่น ท า

จรงิ ท าทันท ี

(รายการ

พเิศษ)  

ความแตกตา่งระหวา่ง

นโยบายนโยบาย

รัฐบาลพลเอก

ประยทุธ ์และนโยบาย

รัฐบาลชดุอืน่ๆ 

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

เนน้อธิบายถึงความแตกต่าง ที่มา และ

หลักปรัชญาพระราชทานในนโยบาย 

เจาะลกึทั่ว

ไทย 

บรรยากาศการแถลง

นโยบาย 

ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

วพิากษ์วจิารณ์/ เสียดสีบรรยากาศการ

แถลงนโยบาย วา่เป็นการแถลงนโยบายที่

ไมม่กีารตัง้ค าถาม   “เป็นนวตักรรมใหม่

ของเมอืงไทย เป็นการแถลงนโยบาย

ที่ส งบ ร าบ เ รียบที่สุ ด  เหมา ะก ับ

บ้า น เ มือ ง ที่ ต ้อ งก า ร ค ว ามส ง บ

เรยีบรอ้ยของประชาชน” 

TNN 24  

ครบมมุขา่ว 

จดุเดน่และความ

แตกตา่งระหวา่ง

นโยบายนโยบาย

รัฐบาลพลเอก

ประยทุธ ์และนโยบาย

รัฐบาลชดุอืน่ๆ 

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

ประเมนิว่านโยบายทัง้ 11 ขอ้ ครอบคลุม

ปัญหาประเทศ โดยดา้นเฉพาะเนื้อหาของ

นโยบายดา้นเศรษฐกจิทีรั่ฐบาลแถลง 

สองวัยลกูคุย้

พ่อคยุขา่ว 

ภาพรวมนโยบาย

รัฐบาล 

อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

อธิบายนโยบายรัฐบาลยดึหลักแนวทาง  

5 ประการ หลักเศรษฐกจิพอเพียง หลัก 

เศรษฐกิจสั งคมแห่งชาติฉ บับที่  1 1 

คา่นยิม 12 ประการ มาประกอบในการร่าง

นโยบาย สนับสนุนการท าหนา้ทีข่องนายก

ฯ อา้งอิงประโยค "ท าจริง ท าเร็ว ท า



 

28 
 

รายการ ประเด็นในการ

วเิคราะห/์ ตคีวาม 

ลกัษณะการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม 

เนือ้หาโดยสรปุ 

ย่ังยนื" 

Nation Channel  

ขา่วขน้รับ

อรุณ 

การแถลงนโยบาย อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

ใหจั้บตาดกูารแถลงวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไร 

เนื้อหาทีป่รากฏในนโยบายจะด าเนินการ

ไปในทิศทาง ใดความแตกต่างของ

นโยบายรัฐบาลชุดนี้เทียบกับรัฐบาลชุด

กอ่นเป็นอยา่งไร  

เก็บตกจาก

Nation 

Channel 

ภาคกลางวัน 

การแถลงนโยบาย ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการแถลงนโยบายว่า

ตรงเวลากว่าการแถลงครั้งก่อนๆ ตัว

นโยบายดี น่าจะโดนใจ บรรยากาศการ

ประชมุเรยีบง่ายเป็นตน้ 

คมชดัลกึ การแถลงนโยบาย อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ 

เล่าบรรยากาศการแถลงว่าเป็นไปดว้ยด ี 

แตกต่ า ง จากการแถลง รู ปแบบเดิม 

นายกรัฐมนตรอีารมณ์ด ีตอ้งปรับตัวกับการ

ท างานกับนักขา่ว 

เก็บตกจาก

Nation 

Channel 

ภาคเย็น 

ภาระหนา้ทีข่อง

นายกรัฐมนตร ี

ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะหภ์าระหนา้ทีข่องนายก ว่าเป็นการ

บรหิารแบบทหาร แถลงแบบสั่งการ การ

ท างานร่วมกับ คสช. ไม่น่าจะมีปัญหา 

เนื่องจากสว่นใหญ่เป็นทหาร 

เก็บตกจาก

Nation 

Channel 

ภาคกลางวัน 

แอคชัน่แพลน ประเมนิ วพิากษ์วจิารณ์ 

หรอืใหข้อ้สรุป/ 

ขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะหว์่า Action Plan รัฐบาลชุดนี้

แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน วิเคราะห์

เชือ่มโยง Action Plan กับการโยกยา้ย

อ านาจว่า เ ป็น เรื่ อ งการ จัดก าลั งพล 

เชื่อมโยงกับการบริหาร คสช. ชุดใหม่

เนื่องจากปกครองโดยทหาร 

 

(2) กำรเปิดพืน้ท่ีในกำรแสดงควำมคดิเหน็  

จากการศกึษาพบวา่ ช่องสถานีท่ีศกึษา มีการเปิดพืน้ท่ีให้ผู้ เช่ียวชาญ หรือแหลง่ขา่วท่ีเก่ียวข้องมา

ให้ทรรศนะเก่ียวกบันโยบายตา่งๆ คือ 1) นโยบายการรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศพบใน

ช่อง Spring News และ New TV 2) นโยบายด้านการศึกษาพบใน ไทยพีบีเอส และ Spring News  

3) นโยบายการลดความเหลื่อมล า้ของสงัคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐพบในช่อง Nation 

Channel  4) นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพบวา่มีการให้พืน้ท่ีกบัผู้ เช่ียวชาญ/ ผู้

ท่ีเก่ียวข้องมาให้ทรรศนะในทกุช่อง 5) นโยบายการรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรฯ พบในช่องไทยพี

บีเอส 6) นโยบายการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พบในช่อง Spring News 

7) นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฯ พบในช่อง Nation Channel  และ  

8) นโยบายรัฐบาลในภาพรวม ไมเ่จาะจงนโยบายใด พบในทกุช่อง ยกเว้น  New TV และ  Voice  TV  
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ในภาพรวม นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นนโยบายท่ีทกุช่องเปิดพืน้ท่ีให้

มีผู้แสดงความคิดเห็น/ แสดงทรรศนะมากท่ีสดุ แตค่อ่นข้างจ ากดัเฉพาะกลุม่นกัวิชาการ  สว่นมากเป็นการ

ให้ความเห็นในเร่ืองความเหมาะสมตา่งๆ เก่ียวกบัมาตรการด้านเศรษฐกิจ   เช่นเดียวกบันโยบายรัฐบาลใน

ภาพรวม ไม่เจาะจงนโยบายใดท่ีให้พืน้ท่ีเฉพาะกลุ่มนักวิชาการเช่นกัน  โดยส่วนใหญ่เป็นการประเมิน

ภาพรวมกว้างๆ  เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายรัฐบาลชุดนี ้และนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนหน้า    

ในขณะท่ีนโยบายอื่นๆ พบวา่มีการเปิดพืน้ท่ีในการแสดงความคิดเห็นคอ่นข้างน้อย และจ ากัดเฉพาะกลุ่ม

รัฐบาล และข้าราชการเป็นหลัก โดยไม่พบกำรเปิดพืน้ท่ีให้กลุ่มประชำชน หรือภำคประชำชน 

ยกเว้นรำยกำรสำมมุมข่ำวทำงช่อง Spring News แต่เป็นเพียงลักษณะกำรสัมภำษณ์ควำมเห็น 

สัน้ๆ (Voxpop) เท่ำนัน้ 

 

นโยบำยกำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  

 พบว่าทัง้รายการเผชิญหน้า ทางช่อง Spring News และ รายการตีข่าวเช้า ทางช่อง New TV  

มีการเปิดพืน้ท่ีให้ รศ.ปณิธาน  วฒันายากร มาให้ความเห็นในเร่ืองความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน การ

แก้ปัญหาภาคใต้ และการให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็นความมัน่คงในภาพรวม แต่มีการระบุสถานะของ 

ผู้ให้ทรรศนะท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

Spring News  

เผชญิห

นา้ 

ความม่ันคง รัฐบาล รศ. ปณธิาน  

วัฒนายากร 

ทีป่รกึษารอง

นายกรัฐมนต

ร ี

รัฐบาลมคีวามเขา้ใจในมติคิวามม่ันคง 

แตปั่ญหาความม่ันคงเป็นสิง่ทีท่กุภาค

สว่นของสังคมตอ้งชว่ยกันแกไ้ข 

ปัญหา

ภาคใต ้

รัฐบาล รศ. ปณธิาน  

วัฒนายากร 

ทีป่รกึษารอง

นายกรัฐมนต

ร ี

อธบิายแนวทางการไขปัญหาใน

ภาคใต ้  โดยชีว้า่ทางการทหาร ให ้

ใชโ้ครงสรา้งอ านาจเดมิ ทีเ่คยใช ้

ไดผ้ลด ีร่วมกับโครงสรา้งเพิม่เตมิ 

น่ันคอืการเจรจา 

 New TV  

ตขีา่วเชา้ 

การเตรยีม

ความพรอ้มสู่

ประชาคม

การเมอืงและ

ความม่ันคง

อาเซยีนใน

กจิการ 5 

ดา้น 

นักวชิาการ ดร.ปณธิาน 

วัฒนายากร 

อาจารยค์ณะ

รัฐศาสตร ์

จฬุาฯ 

ใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิแกรั่ฐบาลใน

ประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกับ 

เขตแดน การเยอืนประเทศใน

อาเซยีน ปัญหาภาคใต ้เป็นตน้ 
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นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  

 พบวา่รายการเจาะลึกทั่วไทย ทาง Spring News มีการสมัภาษณ์ปลดักระทรวงศึกษาธิการทาง

โทรศพัท์ โดยเน้นให้อธิบายถึงการรณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ในสถานศึกษา  ในขณะท่ีรายการข่าวค ่า 

ไทยพีบีเอส มีการสมัภาษณ์นกัวิชาการด้านการศกึษาในรายงานพิเศษ รายละเอียดตามตาราง 

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

 ไทยพบีเีอส  

ขา่วค า่ 

TPBS 

อาขยาน

คา่นยิม

คนไทย 

12 

ประการ 

นักวชิาการ  สมพงษ์ จติ

ระดับ 

อาจารยค์ณะ

ครุศาสตร ์

จฬุาฯ 

ใ ห ้ค ว าม เ ห็ น ว่ า ค ว ร มี ก า ร ป ฏิ รู ป

การศกึษาจากการพัฒนาระบบการเรียน

การสอน   

 

“กระทรวงศกึษาธกิารไมค่วรท าแคเ่พยีง

เป็นป้ายประกาศในโรงเรียนเท่านั้น ครู

ควรคิดคน้กระบวนการใหเ้ด็กไดค้ ิด

วเิคราะห ์สัมผัสจากประสบการณ์จรงิ” 

Spring News  

เจาะลกึ

ทัว่ไทย 

อาขยาน/ 

คา่นยิม 

ขา้ราชการ ดร.สทุธศร ี

วงสมาน 

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร  

อธบิายเหตุผล และรายละเอียดในการ

รณรงค์ค่ านิยม 12  ปร ะการ  ผ่ าน

สถาบันการศกึษา ในก ากับของ ส านัก

ปลัด / กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

นโยบำยกำรลดควำมเหล่ือมล ำ้ของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถงึบริกำรของรัฐ 

 พบเฉพาะในช่อง Nation Channel  ท่ีให้พืน้ท่ีฝ่ายรัฐบาลในการน าเสนอแนวทางการด าเนินงาน

ของกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอ่ืนๆ ในการลดปัญหาความเหลื่อมล า้  

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

Nation Channel    

ลยุขา่วรอ้น 

15.30 

ป้องกัน

แกไ้ข

ปัญหา

ขอทาน, 

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รัฐบาล ศ.ดร.ยงยทุธ

ยทุธวงศ ์

รอง

นายกรัฐมนตร ี

อธบิายถงึปัญหาเร่งด่วนทีก่ระทรวง

ตอ้งรบีแกไ้ข เชน่ การเพิม่สวัสดกิาร 

การท าใหค้นจนมีที่ด ินท ากิน การ

ใหบ้รกิารของกองทนุสขุภาพ เพือ่ให ้

ประชาชนไดรั้บการดูแลอย่างทั่วถึง

และเทา่เทยีม 

ลยุขา่วรอ้น 

24.00/เก็บ

ตกจาก

Nation 

เสาร ์- 

ยกระดับ

คณุภาพ

แรงงาน 

รัฐบาล พล.อ.สรุ

ศักดิ ์กาญจน

รัตน ์

รัฐมนตรวีา่การ

กระทรวง

แรงงาน 

อธิบายใหเ้ห็นแนวทางการท างาน

ของรัฐมนตรีใหม่ต่อปัญหาแรงงาน

ต่างดา้ว การคา้มนุษย์ และเรื่อง

เร่งด่วนคืออัตราค่าจา้งขัน้ต ่า 300 

บาท  รวมถึงการท า งานร่ วมกั บ
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รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

อาทติย์

ภาค

กลางวัน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย ์

 

นโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ   

นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นนโยบายท่ีทุกช่องเปิดพืน้ท่ีให้มีผู้แสดง

ความคิดเห็น/ แสดงทรรศนะมากท่ีสุด แต่ค่อนข้างจ ากัดเฉพาะ กลุ่มนักวิชาการ  ส่วนมากเป็นการให้

ความเห็นในเร่ืองความเหมาะสมตา่งๆ เก่ียวกบัมาตรการด้านเศรษฐกิจ  โดยพบการเปิดพืน้ท่ีให้ประชาชน

ทั่วไป (คนขบัแท็กซ่ี) ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นเร่ืองการปรับราคาก๊าซ แต่เป็นเพียงลกัษณะการ

สมัภาษณ์ความเห็นสัน้ๆ (Voxpop) เท่านัน้ 

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

 ไทยพบีเีอส  

ชัว่โมง

ท ากนิ 

ภาพรวม

นโยบาย

การเพิม่

ศักยภาพ

ทาง

เศรษฐกจิ

ของ

ประเทศ

และ

ภารกจิ

ของ

กระทรวง

ดา้น

เศรษฐกจิ 

นักวชิาการ ผศ.ธนวรรธน์ 

พลวชิยั  

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิย ม.

หอการคา้

ไทย 

ประเมินศักยภาพกระทรวงส าคัญที่

เ กี่ย วข ้อ ง กั บ เศ รษฐกิจ ว่ า มีค วาม

เหมาะสมหรือไม่ภารกิจทั ้งในระยะ

เร่งดว่น และระยาว 

 

ใหค้ าแนะน าวา่แตล่ะกระทรวงว่าควรท า

อะไรอยา่งไร   

ชัว่โมง

ท ากนิ 

กองทนุ 

LTF 

ภาคเอกชน วรวรรณ 

ธาราภมู ิ 

นายกสมาคม

บรษัิทจัดการ

ลงทนุ 

ไมเ่ห็นดว้ยกับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง 

LTF RMF  ควรจัดใหม้กีารพูดคยุกันกอ่น 

และกลา่วถงึแนวทางการแกปั้ญหากรณี

รัฐบาลไม่ต่ออายุกองทุน LTF / RMF   

เสนอว่าควรท าใหค้นทีล่งทุนเชือ่ม่ันใน

ตลาดทนุ  

ทีน่ี ่

TPBS/ 

ตอบ

โจทย ์

ภาพรวม

ทมีงาน 

ครม ดา้น

เศรษฐกจิ 

ผูเ้ชีย่วชา

ญ 

ธรีชยั ภวูนาถ

นรานุบาล 

อดตี รมว 

คลัง 

ให ค้ วามเ ห็น ใน เช ิงบวก  เกี่ย วกั บ

ภาพรวมของคณะท างานดา้นเศรษฐกจิ  

นักวชิาการ อนุสรณ์ 

ธรรมใจ 

คณบดคีณะ

เศรษฐศาสต

ร ์ ม. รังสติ 

ให ค้ วามเ ห็น ใน เช ิงบวก  เกี่ย วกั บ

ภาพรวมของคณะท างานดา้นเศรษฐกจิ  

แนว

ทางการ

ผูเ้ชีย่วชา

ญ 

ธรีชยั ภวูนาถ

นรานุบาล 

อดตี รมว 

คลัง 

ควรเร่งแกปั้ญหาปากทอ้ง  ไม่ควรเนน้

ประเด็นความม่ันคง หากไม่รีบแกไ้ข
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รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

แกปั้ญหา

เศรษฐกจิ 

ปัญหาเศรษฐกิจ การแกปั้ญหาทาง

การเมอืงจะยากขึน้ 

นักวชิาการ  อนุสรณ์ 

ธรรมใจ 

คณบดคีณะ

เศรษฐศาสต

ร ์ ม. รังสติ 

ปัญหาราคาสนิคา้เกษตร  

การแทรกแซงราคาเกษตร ถือเป็นระยะ

สัน้ แกจ้รงิๆ ตอ้งไปแกท้ีผ่ลผลติ อ านาจ

ตอ่รองของเกษตรกร ซึง่เป็นเรื่องทีต่อ้ง

ใชเ้วลา 

ชัว่โมง

ท ากนิ  

มาตรการ

แกไ้ข

ราคายาง 

กลุม่

ตัวแทน

อาชพี  

บญุสง่  

นับทอง 

นายกสมาคม

สมาพันธ์

ชาวสวนยาง

แหง่ประเทศ

ไทย 

รัฐบาลไม่ควรแทรกแซงราคาหรือ

อดุหนุนสนิคา้การเกษตร  แตค่วรเนน้ให ้

เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได ้

ขา่ว 9.00  นโยบาย

ภาษี 

นักวชิาการ นพินธ ์ 

พัวพงศกร 

นักวชิาการ 

TDRI 

การปฏรูิปภาษี ตอ้งใหทุ้กคน เสยีภาษี

ในอัตราทีแ่ทจ้รงิ 

นักวชิาการ รศ. วโิรจน์ 

วงศว์ภิานนท ์

อดตีคณะบด ี

เศรษฐศาสต

ร ์จฬุา 

รัฐมีหนา้ทีท่ านุบ ารุงสุขของ ประชาชน

ทกุๆ ดา้น ไมใ่หเ้กดิความเหลือ่มล ้า ซึง่

เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะน าไปสู่ความ

สมานฉันทใ์นสังคม 

 Spring News  

เจาะลกึ

ทั่วไทย 

ทบทวน

ภาษีสรร

พาสามติ 

เลกิเก็บ

สนาม

กอลฟ์ 

อาบอบ

นวด สปา 

ขา้ราชการ สมชาย  

พูลสวัสดิ ์

อธบิดกีรม

สรรพสามติ 

อธิบายสาเหตุการทบทวนภาษีว่าเป็น

นโยบายของ รมว.คลัง สมหมาย  ให ้

ทบทวน ลดความซับซอ้นในการเก็บ

ภาษีจากธุรกจิสนามกอลฟ์ อาบอบนวด 

และสปา ซึ่ง ไดน้ ้อย และไม่คุม้กับ

คา่ใชจ้า่ยในการเก็บ 

ทบทวน 

ขึน้ราคา

แกซ๊LPG 

ภาค

ขนสง่ ให ้

เทา่ภาค

ครัวเรอืน 

รัฐบาล ณรงคช์ยั 

อัครเศรณ ี

รมว. 

พลังงาน 

อธบิายถงึความจ าเป็นในการปรับราคา

ค่าแก๊ซ ใหเ้หตุผลว่าราคาพลังงานทุก

วันนี้ ไม่เ ป็นธรรม ท าใหโ้ครงสร า้ง

พลังงานไม่ย่ังยนื ของอย่างเดยีวกัน ก็

ตอ้งราคาเดียวกัน ภาคครัวเรือน และ

ภาคอตุสาหกรรมตอ้งจา่ยเทา่กัน 

กระทรวง

ดจิติอล 

รัฐบาล พรชยั  

รุจปิระภา 

รมว. ICT อธบิายถงึแนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิดจิติอล 

ที่จะมีประโยชน์กับ SME  พัฒนา

อตุสาหกรรมซอฟทแ์วร ์ระบบการศกึษา

ทางไกล และตอ้งอาศัยความร่วมมอืจาก

ทกุกระทรวง ทกุภาคสว่น 

การ

แกปั้ญหา

ภาค

การเกษต

ร 

ตัวแทน

เกษตรกร 

วเิชยีร  

พวงล าเจยีก 

นายกสมาคม

ชาวนา และ

เกษตรกร

ไทย 

ใหร้ายละเอยีดถงึมาตรการแกปั้ญหาว่า 

ยั ง ไม่ มีข อ้ ส รุปที่ ชัด เ จน  ว่ า รั ฐ จ ะ

ชว่ยเหลอืเราอย่างไร // อยากเสนอให ้

รัฐบาล เน ้นแกไ้ข ปัญหาระยะยาว 

มากกวา่การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

เผชญิหน ้

า  

มาตรการ

อัดฉีด

เงนิ 

รัฐบาล  สมหมาย 

ภาษี 

รมว. คลงั เนน้อธบิายว่าจะเอาเงินงบประมาณที่ม ี

ไปใชจ้่ายต่อยอดโครงการต่างๆ ทีม่อียู่

แลว้ พรอ้มกับผ่อนปรนเงือ่นไขตา่งๆ ให ้
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รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

กระตุน้

เศรษฐกจิ 

ธุรกจิ SME มคีวามคลอ่งตัวมากขึน้ 

ปรับ

โครงสรา้

งภาษี 

รัฐบาล  สมหมาย 

ภาษี 

รมว. คลงั ยนืยันวา่เดนิหนา้เรื่องภาษีมรดก / ภาษี

ทีด่นิ  ปรับภาษีใหม่ ยกเลกิภาษีเก่าที่

ซ ้าซอ้น แต่ไม่ใช่เล ิกหมด จะตอ้งมี

การศกึษาทบทวนก่อน ส่วนตัวเห็นว่า

ควรปรับ Vat 

สามมมุ

ขา่ว 

มาตรการ

ขึน้ราคา

แกซ๊ 

ผูป้ระกอบ 

การ/ 

ภาคเอกชน  

ศรันย ์ 

รังคะศริ ิ

ผูบ้รหิาร 

ปตท.  

อธิบายเหตุผลในการป รับ เพื่อให ้

สะทอ้นราคา และโครงสรา้งตลาดที่

แท ้จ ริ ง  แ ล ะ เ ชื่อ ว่ า จ ะ ไม่ ก ร ะทบ

ประชาชน  

ผูป้ระกอบก

าร 

นยิม แยม้

สรวล / ทอง

ใส สกุปา / 

บญุช ูจันนีย ์

คนขับแท็กซี ่ ควรขึน้คา่แท็กซี ่/รัฐบาลควรมมีาตรการ

ชว่ยเหลอืผูข้ับรถแท็กซี ่ 

TNN24  

ขยายขา่ว 

โดย ทนิ 

โชคกมล

กจิ 

ทีม่าของ

ภาษี

มรดก 

ภาษี

โรงเรอืน 

ขอ้ดี

ขอ้เสยีที่

จะไดรั้บ

ความ

เป็นไปได ้

ในการ

บังคับใช ้

นักวชิาการ รศ.ดร. 

ชมพูนุช  

โกสสากร 

เพิม่พนู

ววัิฒน ์

 อธิบายที่มาของการจัดเก็บภาษีมรดก 

ภาษีโรงเรือน ความเป็นไปไดใ้นการ

บังคับใช ้สนับสนุนใหม้กีารจัดเก็บใหไ้ด ้

ในทางปฏบัิต ิจะชว่ยลดความเหลือ่มล ้า 

ตัง้ค าถามวา่อาจจะตอ้งปรับแกก้ฎหมาย

บางสว่นใหเ้ขา้กับบรบิทของสังคม 

คนหลงั

ขา่ว 

ภาพรวม

ของ

นโยบาย  

นักวชิาการ รศ.ยทุธพร 

อสิรชยั 

 วเิคราะหน์โยบายรัฐบาล โดยภาพรวม

แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 

1.โครงสรา้งนโยบาย 

2.กระบวนการนโยบาย 

3.การน านโยบายไปปฏบัิต ิ

 

 

Nation Channel   

ขา่วขน้

คน

Nation 

ปรับปรุง

วธิกีาร

จัดเก็บ

ภาษีให ้

จัดเก็บได ้

อยา่ง

ครบถว้น 

นักวชิาการ

/

ผูเ้ช ีย่วชา

ญ 

เดชอดุม  

ไกรฤกษ์ 

นายกสภา

ทนายความ 

เห็นดว้ยกับการปรับปรุงภาษีมรดก มอง

วา่ตอ้งกระจาย ไมก่ระจุก เพื่อความเป็น

ธรรมตอ่ผูม้รีายไดน้อ้ย 

 New TV  

เขยา่ขา่ว

เทีย่ง 

ปรับปรุง

วธิกีาร

จัดเก็บ

นักวชิาการ ศ.ดร.ดเิรก

ปัทมศริวัิฒน ์

อาจารยค์ณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกจิ 

เห็นดว้ยกับภาษีทีด่นิ-สิง่ปลกูสรา้ง และ

ภาษีมรดก 
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รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

ภาษีให ้

จัดเก็บได ้

อยา่ง

ครบถว้น 

NIDA 

เดน่ขา่ว

ดกึ 

ปรับปรุง

วธิกีาร

จัดเก็บ

ภาษีให ้

จัดเก็บได ้

อยา่ง

ครบถว้น 

ภาคเอกชน ตัน  

ภาสกรนท ี

ประธาน

บรษัิทอชิติัน 

กรุ๊ป จ ากัด 

เห็นดว้ยแต่ก็ตัง้ค าถามดว้ยว่าจะส่งผล

กระทบต่อผู ล้ งทุนดว้ยรึเปล่า  ต อ้ง

จัดระบบใหด้ ี

ภาครัฐ เจตน ์

ศริยะรานนท ์

ตัวแทน 

สนช. 

ตอ้งมีการจัดเก็บที่เหมาะสม มีการตั ้ง

ค าถามว่าเกณฑก์ารจัดเก็บมาจากทีใ่ด 

ควรพจิารณาใหร้อบคอบ 

รัฐบาล มรว.ปรดียีา

ธร เทวกลุ 

รอง

นายกรัฐมนต

รดีา้น

เศรษฐกจิ 

รัฐตอ้งท าใหเ้ห็นว่าเงินที่เก็บสามารถ

สรา้งประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ ใชเ้งนิอย่าง

โปร่งใส 

Voice TV  

Voice 

News 

การ

ปรับปรุง

การ

จัดเก็บ

ภาษี 

นักวชิาการ 

 

ศาสตราจารย ์

ดร. ตรีณ 

พงศม์ฆพัฒน ์

 

คณะ

เศรษฐศาสต

ร ์จฬุาฯ 

 

ใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบายการปรับ

โครงสรา้งภาษีว่าควรค านึงในเรื่องของ

ช่องโหว่ทางกฎหมายในเรื่องการเสีย

ภาษีและปกป้องคนที่เสียภาษีอย่าง

ถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร 

 

Voice 

News 

การ

ปรับปรุง

การ

จัดเก็บ

ภาษี 

นักวชิาการ 

 

ศาสตราจารย ์

ดร. ตรีณ 

พงศม์ฆพัฒน ์

 

คณะ

เศรษฐศาสต

ร ์จฬุาฯ 

 

ใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบายการปรับ

โครงสรา้งภาษีว่าควรค านึงในเรื่องของ

ช่องโหว่ทางกฎหมายในเรื่องการเสีย

ภาษีและปกป้องคนที่เสียภาษีอย่าง

ถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร 

 

 

นโยบำยกำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำร

ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

 พบในรายการข่าว 9.00 ทางช่อง ไทยพีบีเอส โดยมีการสมัภาษณ์ท่ีปรึกษาด้านการก าหนด

นโยบายและบริหารจดัการทรัพยากรน า้ คสช. ในประเดน็ผลการรับฟังเร่ืองการบริหารจดัการน า้ ดงัสรุป   

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

 ไทยพบีเีอส  

ขา่ว 9.00

น. 

การ

บรหิาร

จัดการน ้า 

รัฐบาล รศ.สวัุฒนา 

จติตลดา

การ  

ทีป่รกึษา

ก าหนด

นโยบายและ

การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรน ้า 

คสช. 

ชี้แจง้ผลการรับฟังเรื่องการบริหาร

จัดการน ้าในพืน้ทีต่า่งๆ เพือ่น าความเห็น

มาแกไ้ขปัญหาทัง้ระบบ 
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นโยบำยกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมชิอบในภำครัฐ  

 พบในรายการเจาะลกึทัว่ไทย ทางช่อง Spring News เป็นการสมัภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อตุสาหกรรม ประเด็นเหตผุลการแก้กฎหมายสมัปทาน ท่ีเป็นการลดทอนขัน้ตอน และให้อ านาจกับผู้ว่า

ราชการจงัหวดัในการพิจารณาอนมุตัิ เพ่ือลดโอกาสในการทจุริตของข้าราชการ  

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ  สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

 Spring News  

เจาะลกึ

ทั่วไทย 

การแก ้

กฎหมาย

สกัด

การเมอืง

/ การ

ทจุรติใน

ภาคอตุส

าหกรรม 

รัฐบาล จักรมณฑ ์

ผาสกุวนชิ 

รมว. 

อตุสาหกรรม 

อธบิายเหตผุลในการแกก้ฎหมายวา่ เป็น

การลดขัน้ตอนการใชด้ลุยพนิจิ เชน่ การ

ขออนุญาตสัมปทาน ขออนุญาตด าเนนิ

ธุรกจิตา่งๆ ลดอ านาจรัฐมนตร ีลด

ชอ่งทางการทจุรติ อ านวยความสะดวก

ใหภ้าคเอกชน 

 

นโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ 

และนวัตกรรม 

 พบในรายการเก็บตกจาก  Nation ทางช่อง Nation Channel เป็นการสัมภาษณ์ปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในประเดน็แนวทางการท างานของกระทรวงในการเพ่ิมงบประมาณการวิจัย และ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

Nation Channel   

เก็บตก

จาก

Nation 

Channel  

ภาคเย็น/

ลยุขา่ว

รอ้น 

24.00 

สนับสนุน

เพิม่

คา่ใชจ้า่ย

ในการ

วจัิยและ

พัฒนา

ประเทศ 

ขา้ราชการ ดร.วรีะพงษ์ 

แพสวุรรณ 

ปลัด

กระทรวงวทิ

ยาศาสตรฯ์ 

เป้าหมายของกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 

ในระยะเวลา ปฏริูป 12 เดือน คือดึง

ค่า ใชจ้่ ายส่วน ง านวิจัยไปเ ป็น1 -2

เปอรเ์ซนตข์อง GDP  
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นโยบำยรัฐบำลในภำพรวม ไม่เจำะจงนโยบำยใด 

 พบวา่สว่นใหญ่เป็นการให้พืน้ท่ีกลุม่นกัวิชาการ ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายรัฐบาล 

เช่น ข้อดี/ ข้อเสีย จดุเดน่ และความแตกตา่งของนโยบายรัฐบาลชดุนี ้ดงัสรุปในตาราง 

 
รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

 ไทยพบีเีอส  

แถลง

นโยบาย

รัฐบาล

ประยทุธ ์1 

 

ภาพรวม

นโยบาย

รัฐบาล 

 

นักวชิาการ

/ภาครัฐ 

 

รศ.ดร.ไพโรจน ์

วงศว์ภิานนท/์     

สขุมุพงศ ์โง่น

ค า 

 

อดตีคณะ

บด ีคณะ

เศรษฐศาส

ตร ์จฬุาฯ /  

กรรมการ

ปฏรูิป

กฎหมาย 

แสดงทัศนะต่อนโยบายที่นายกแถลง

โดยภาพรวม รวมถึงวิเคราะห์ข อ้ดี

ขอ้เสยีของนโยบายรัฐบาล โดยเห็นว่า

นโยบายที่แถลงมีความครอบคลุม 

วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของนโยบาย

ตา่งๆ  เชน่ ความพยายามทีอ่ยากจะลด

ความเหลื่อมล ้า  การเสนอว่าควรแยก

แผนใหช้ัด ระหว่าง แผนระยะสัน้ และ

แผนระยะยาว  

 

สิ่งที่ ยั งข าด เรื่ องการปฏิรู ปในเช ิง

โครงสรา้ง พรอ้มกับตัง้ค าถามถงึวธิีการ

ทีท่ าจะมกีารตรวจสอบการท างานของ

รัฐบาลจากภาคประชาชน 

หนา้ที่

พลเมอืง 

ภาพรวม

นโยบาย

รัฐบาล

และความ

เหมาะสม

ของ 

ครม. 

 

นักวชิาการ 

 

รศ.ดร.สมชาย  

ภคภาสน์

ววัิฒน ์

 

นักวชิาการ

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

การเมอืง 

ใหข้อ้เสนอแนะต่อรัฐบาลว่าควรเร่งท า

อะไรอยา่งไรบา้ง  

 

ชืน่ชมทีรั่ฐบาลน าพระราชด ารัส ค่านิยม 

12 ประการ และความคดิของ ปชช.มา

เป็นกรอบในการออกนโยบาย รวมถงึชืน่

ชมครม.วา่ฟอรม์ด ี ไมม่ภีาพลบ แต่ตอ้ง

เพิม่ความคดิทีเ่ฉียบขาด  

 

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ รัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ โดยชืน่ชมทีรั่ฐบาลประยุทธ์เนน้

เรือ่งการขจัดการทจุรติ 

ขา่ว 9.00 นดิา้

โมเดล 

(แนวทาง

ปฏริูป

เพิม่เตมิ) 

นักวชิาการ ประดษิฐ ์วรรณ

รัตน ์

อธกิารบด ี

สถาบัน

บัณฑติ

พัฒน 

บรหิาร

ศาสตร ์/ 

สนช.  

ใหร้ายละเอียดไดไ้ม่มาก เนื่องจาก

โมเดลปฏริูปยังไม่สมบูรณ์  แต่ย ้าว่าส ิง่

ส า คัญที่ต ้อ ง เ ร่ ง ปฏิ รู ป  ได แ้ ก่  1 ) 

การ เมือ ง  2 ) สั ง คม 3 ) ก ารศึกษา   

พรอ้มกับขอรอ้งใหค้นไทยหยดุแบง่แยก 

และท าเพือ่ประเทศชาตเิป็นส าคัญ  

 Spring News  

ท าจรงิ ท า

กอ่น ท า

ทันท ี

(รายการ

พเิศษ) 

ความ

แตกตา่ง

ระหวา่ง

นโยบาย

รัฐบาล

ภาครัฐ สมชาย แสวง

การ 

สนช.  ใหค้วามเห็นวา่นโยบายมกีารวางกรอบด ี 

แนวคิดป รัชญาพระ ราชทาน และ

ความเห็นของประชาชนทีถู่กน ามาบรรจุ

ในนโยบาย ความกังวลทีม่ตี่อภารกจิที่

ระบุในนโยบาย และเงื่อนเวลาของ
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รายการ ประเด็น กลุม่ผูใ้ห ้

ทรรศนะ 

ชือ่ สถานะ สรปุประเด็น/ ความคดิเห็นส าคญั 

ประยทุธ ์

และ

รัฐบาล

อืน่ๆ 

รัฐบาลชดุนี้ 

บรรยากา

ศการ

แถลง

นโยบาย 

ภาครัฐ สรุชยั เลีย้ง

บญุเลศิชยั 

รอง

ประธาน 

สนช 

เชญิชวนประชาชนมาดูการถ่ายทอดสด 

ร่วมกันพจิารณาว่าขอ้แถลงของนายกมี

ความชดัเจนมากนอ้ยแคไ่หน 

TNN24  

คนหลงั

ขา่ว 

ภาพรวม

ของ

นโยบาย  

นักวชิาการ รศ.ยทุธพร 

อสิรชยั 

 วเิคราะหน์โยบายรัฐบาล โดยภาพรวม

แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 

1.โครงสรา้งนโยบาย 

2.กระบวนการนโยบาย 

3.กานน านโยบายไปปฏบัิต ิ

 

Nation Channel    

เก็บตกจาก

Nation 

Channel 

ภาค

กลางวัน 

ภาพรวม

นโยบาย

รัฐบาล 

นักวชิาการ

/

ผูเ้ช ีย่วชา

ญ 

ดร.ปณธิาน 

วัฒนายาการ 

อาจารย์

คณะ

รัฐศาสตร ์

จฬุา 

แสดงความเห็นต่อนโยบายต่างๆ ว่ามี

ความชัด เจน ปร ะชาชนอาจพอใจ 

นโยบายสถาบันเป็นนโยบายแกนหลัก

ของรัฐบาลชดุนี้ 

 

(3) กำรท ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนสำธำรณะ  

 การศกึษาการท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนสาธารณะของสื่อในท่ีนีค้ือการศึกษาวิเคราะห์การตัง้ค าถาม

ของผู้ด าเนินรายการ/ ผู้สื่อข่าว ต่อแหล่งท่ีให้ความเห็นใดๆ เก่ียวกับนโยบายรัฐบาล โดยภาพรวมพบว่า 

ในช่วงท่ีศึกษา ทุกช่องมีผู้ด าเนินรายการ/ ผู้ สื่อข่าวท่ีท าหน้าท่ีดังกล่าวผ่านการสมัภาษณ์แหล่งข่าวใน

ลกัษณะตา่งๆ  ยกเว้น  Voice  TV    

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ด าเนินรายการท าหน้าท่ีตัง้ค าถาม/สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ/ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

 ในนโยบายดงัต่อไปนี ้1) นโยบายการรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ พบในช่อง  Spring 

News และ Nation Channel  2) นโยบายด้านการศึกษา พบในช่อง Spring News 1)นโยบายการเพ่ิม

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ พบในทุกช่องท่ีมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ/ผู้ เช่ียวชาญ  ยกเว้น 

Nation Channel  4) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรฯ พบในช่อง  ไทยพีบีเอส  

5)  นโยบายการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พบในช่อง  Spring News  และ  

6)นโยบายรัฐในภาพรวม พบในทกุช่องท่ีมีการสมัภาษณ์แขกรับเชิญ/ผู้ เช่ียวชาญ ยกเว้นช่อง  New TV  

 ทัง้นี ้แบ่งลกัษณะการตัง้ค าถามสมัภาษณ์ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 3) การตัง้ค าถามเพ่ือให้อธิบาย

ขยายความ ซึ่งเป็นลกัษณะการตัง้ค าถามท่ีพบได้ทุกๆ รายการ และ 2) การตัง้ค าถามต่อยอดเพ่ือให้ได้
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รายการเขยา่ขา่วเทีย่ง ทางชอ่ง New TV  18/09/57 

สมัภาษณ ์ศ.ดร.ดเิรก ปทัมศริวิฒัน ์อาจารยป์ระจ าคณะพฒันาการเศรษฐกจิ NIDA 

นนทกฤช: ภายใน 1 ปีรัฐบาลจะท าไดแ้คไ่หน 

ศ.ดร.ดเิรก: อยูท่ีค่วามตัง้ใจของรัฐบาล อยา่งรัฐบาลคณุอภสิทิธิบ์อกจะท าแต่ก็ไม่ไดท้ าเสยีท ีคดิว่ารัฐบาล 

คสช.คงไมถ่อดใจแน่ 

นนทกฤช: โครงสรา้งภาษีควรมกีารจัดเก็บอยา่งไร 

ศ.ดร.ดเิรก: จัดเก็บตามมูลค่าของทรัพยส์นิ ตามราคากลาง การจัดเก็บมวีธิีการค านวณกันอยู่แลว้ สมควร

เพราะเป็นมาตรการทีช่ว่ยลดความเหลือ่มล ้าได ้แลช้ว่ยจัดเก็บรายไดเ้ขา้สูท่อ้งถิน่ 

นนทกฤช: ในอนาคตภาษีทีเ่ราเสยีไปจะสง่ผลอยา่งไรตอ่เราไดบ้า้ง  

ศ.ดร.ดเิรก: ส่วนหนึ่งของภาษีตอ้งน ามาใหภ้าคประชาชนชว่ยจัดการ อาจน ามาชว่ยเด็กดอ้ยโอกาส เด็ก

ยากจน 

รายละเอียด การถามย า้เพ่ือความมัน่ใจ หรือตรวจทาน ซึ่งสว่นใหญ่จะพบในรายการสมัภาษณ์/สนทนาท่ีมี

แขกรับเชิญ มากกวา่การสมัภาษณ์ท่ีแทรกอยู่ในรายการขา่วปกติทั่วไป  โดยในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่

ทุกช่องมีการตัง้ค าถามเข้าข่ายทัง้ 2 ลกัษณะ  โดยเฉพาะรายการของ Spring News และ ไทยพีบีเอส 

ยกเว้นช่อง New TV ท่ีไมพ่บวา่มีการตัง้ค าถามต่อยอดเพ่ือให้ได้รายละเอียด การถามย า้เพ่ือความมัน่ใจ 

หรือตรวจทาน ท่ีชดัเจน  

สรุปได้ว่า  ทัง้การตัง้ค าถามเพ่ือให้อธิบาย และการตัง้ค าถามในลักษณะต่อยอดเพ่ือให้ได้

รายละเอียด ถือเป็นการสะท้อนการท าหน้าท่ีของสื่อในการถามแทนประชาชน เพ่ือตรวจสอบ หรือคลายข้อ

สงสยั เก่ียวกบันโยบายรัฐบาล ให้มีความกระจ่าง และเป็นท่ีเข้าใจมากขึน้  

 

ตัวอย่ำงกำรตัง้ค ำถำมเพื่อให้อธิบำยขยำยควำม 

จากตัวอย่างรายการเขย่าข่าวเท่ี ยง ทางช่อง New TV ผู้ ด าเนินรายการถามความเห็น 

ของนักวิชาการ ในประเด็นการปรับโครงสร้างภาษี ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการนโยบายด้านเศรษฐกิจของ

รัฐบาล อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาความเช่ือมโยงระหวา่งค าถามและค าตอบ  จะเห็นได้ว่า แต่ละค าถาม

เป็นประเด็นท่ีขาดจากกัน และไม่พบว่าผู้ด าเนินรายการพยายามซักถามขยายสาระจากค าตอบท่ีได้   

แตเ่ป็นการถามอย่างเปิดโอกาสให้ผู้ให้สมัภาษณ์แสดงความคิดเห็น/ อธิบาย มากกวา่  
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รายการหนา้ทีพ่ลเมอืง ทางชอ่ง ไทยพบีเีอส 14/09/57 

สมัภาษณ ์รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน ์นกัวชิาการดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง 

สกุานดา: ในสายตาอาจารย ์นโยบายทีเ่ป็นเรือ่งเร่งดว่นทีต่อ้งรบีด าเนนิการเป็นเรือ่งอะไรบา้ง 

รศ.ดร.สมชาย : ก็นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ แนวนโยบายเทา่ทีอ่า่นดมัูนเห็นชดั ระยะสัน้นี่กระตุน้ ในสว่นหนึง่

เราคงจะพึง่พาสง่ออก ส ิง่ทีจ่ะชว่ยไดค้อืกระตุน้ผ่านตัวงบประมาณ มเีงนิทีเ่หลอืในงบประมาณเกา่และ

งบประมาณใหมม่าชว่ยได ้ถา้กระตุน้ทัง้สองตัวตลอด 1 ปี คงมเีม็ดเงนิเขา้มาอกี 

สกุานดา: มองหลักๆ จะมนีโยบายเรือ่งเศรษฐกจิอยู ่2 นโยบาย คอื นโยบายเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิกับ

นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาเศรษฐกจิในระดับอาเซยีน อาจารยม์องวา่ปลกียอ่ยของนโยบายเหลา่นีใ้ชไ้ด ้

ไหม 

รศ.ดร.สมชาย : เป็นครัง้แรกทีเ่ป็นการแถลงนโยบายทีม่กีรอบมาจากพระราชด ารัสเรือ่งของเศรษฐกจิ

พอเพยีง และทีด่อีกีอันคอือา้งองิแผนพัฒนา อกี 2 ตัว คอื คา่นยิม 12 ขอ้ และความตอ้งการประชาชนซึง่เป็น

ส ิง่ทีไ่มเ่คยเห็น …. 

สกุานดา:  การก าหนดนโยบายของรัฐบาล ก าหนดใหส้อดคลอ้งกับงบ 58 ซึง่จรงิๆก็เกนิอยูด่ ีในภาวะประเทศ

ทีต่อ้งการการฟ้ืนฟมัูนจ าเป็นไหม 

รศ.ดร.สมชาย : ก็เหน็ใจ เนื่องจากรัฐบาลเป็นรอยตอ่ 1 ปี แตก่็ตอ้งไปถงึหลายปีขา้งหนา้ ตอ้งปพูืน้ 5 ปี หรอื 

10 ปี ในระยะสัน้ตอบโจทยไ์ดด้ ีในระยะกลางและระยะยาวตอ้งการเห็นมากกวา่นี…้. บรกิารตัวไหนทีแ่ขง่ได ้

อันนี้เป็นการบา้น 

สกุานดา: อยากใหอ้าจารยว์เิคราะหง์บทีแ่จกจา่ยรายกระทรวง ศธ.เยอะทีส่ดุ ซึง่อาจารยบ์อกกอ่นหนา้นี้วา่มัน

เป็นเรือ่งทีด่ทีีรั่ฐบาลพยายามปฏรูิปการศกึษา อนันี้มคีวามเหมาะสมแลว้นะคะ? 

รศ.ดร.สมชาย : มันตอบโจทยใ์นแง่การเหน็ภาพรางๆของการปฏริูป แตป่ฏริูปแลว้ไมไ่ปไหน ปัญหาคอื ปฏริูป

อยา่งไร ทีจ่ะท าใหค้นของเรามศีักยภาพในการแขง่ขนั  ตอ้งออกมาใหช้ดัวา่ How-To  สว่นมากทีเ่กดิข ึน้คอื

การปฏรูิปในแง่จ านวน เชน่ คนจบปรญิญาเยอะ  นโยบายรัฐบาลท าถูกแลว้ แตท่ าถูกครึง่เดยีว อกีครึง่หนึง่

รัฐบาลตอ้งชว่ยสานตอ่ ปพูืน้ How-To หลักการตอ้งแปลงไปเป็นรูปธรรม เราตอ้งการระบบการศกึษาทีท่ าให ้

คนรูจั้กตนเอง 

สกุานดา:   งบกลางมาก หลายฝ่ายกงัวลเรือ่งทจุรติ 

รศ.ดร.สมชาย : ขอชมรัฐบาลชดุนี้ มหีลายขอ้ทีม่คีวามแตกตา่งจากรัฐบาลกอ่น ขอ้แรก เนน้เรือ่งคอรัปชัน่ ถา้

ผูน้ าเอาจรงิ ชว่ยได ้งบตัวนีถู้กครหาในทกุรัฐบาล ส ิง่ส าคัญคอืความโปร่งใส ก็จะลดขอ้ครหาได ้

 จากตัวอย่างรายการรายการหน้าท่ีพลเมือง ทางช่อง ไทยพีบีเอส ผู้ด าเนินรายการ พยายาม

สอบถามความเห็นของนกัวิชาการเก่ียวกบันโยบายของรัฐบาลในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยประเดน็ค าถาม

หลายประเดน็ ทัง้นโยบายเร่งดว่น และการใช้งบประมาณ  อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาจากความเช่ือมโยง

ระหวา่งค าถาม และค าตอบ  เห็นได้ว่า ผู้ตอบเลี่ยงท่ีจะให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในหลายค าถาม  

ผู้ด าเนินรายการจึงถามในประเดน็ถดัไป ค าถาม และค าตอบท่ีได้จึงแยกขาด และไม่มีความสมัพันธ์ซึ่งกัน

และกนั  และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ให้สมัภาษณ์แสดงความคิดเห็น/ อธิบาย/ ตอบค าถามแต่ละค าถาม

มากกวา่  
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ตัวอย่ำงกำรตัง้ค ำถำมต่อยอดเพื่อให้ได้รำยละเอียด 

 

 

 

 

 

 

จากตวัอย่างรายการแถลงนโยบายรัฐบาลประยทุธ์ 3 (รายการพิเศษ)  ช่อง  ไ ทยพี บี เ อส    ผู้

ด าเนินรายการ พยายามสอบถามความเห็นนกัวิชาการเก่ียวกบันโยบายของรัฐบาลในภาพรวมว่า รัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จ าเป็นต้องด าเนินนโยบายต่างๆ ท่ีแถลงไว้ให้ส าเร็จลุล่วงก่อน จึงจะสามารถจัดการ

เลือกตัง้ ใช่หรือไม ่  และแม้วา่ผู้ให้สมัภาษณ์เลี่ยงไปอธิบายถึงหลกัการของนโยบายรัฐบาลชดุนีแ้ทน   แตผู่้

ด าเนินรายการก็จบัสาระท่ีผู้ให้สมัภาษณ์ให้ความเห็นแล้วถามย า้เพ่ือตอ่ยอดตอ่ไปได้  

 

 

 

 

 

 

 

  

จากตวัอย่างรายการเจาะลึกทั่วไทย ช่อง Spring News  ผู้ด าเนินรายการ พยายามสอบถาม

ความเห็นของรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการการแก้กฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน

นโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล  เห็นได้ว่า ผู้ ด าเนินรายการพยายามถามย า้เพ่ือความมั่นใจ ว่าการแก้

กฎหมายจะสามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้จริงหรือไม่ โดยยกตัวอย่างกรณีการออกใบ รง. 4 ของกรม

โรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งท่ีผา่นมากฎหมายรับรองอ านาจการตดัสินใจของปลดักระทรวงอยู่แล้ว แต่ก็ยังมี

ปัญหาอยู่    

รายการแถลงนโยบายรฐับาลประยุทธ ์1  (รายการพเิศษ)  ชอ่ง ไทยพบีเีอส 12/09/57 

สมัภาษณ์ รศ.ดร.ไพโรจน ์วงศว์ภิานนท ์อดตีคณบด ีคณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาฯ 

จรีะชาตา: แตถ่า้นโยบายไมเ่สร็จกเ็ลอืกตัง้ไมไ่ด ้

รศ.ดร.ไพโรจน:์ นโยบายทีท่า่นจะแถลงวันน้ี ถามวา่ครอบคลมุหรอืไม ่ก็ถอืวา่ครอบคลมุตามแนวทางของรัฐบาลในสภาวะ

เฉพาะกจิ  รัฐบาลชดุน้ีไมใ่หเ้รยีกรัฐบาลชั่วคราว เพราะเกดิจากสถานการณไ์มป่กต ิก็สดุแทแ้ตจ่ะเรยีก จะเห็นไดว้า่ในวันทีม่กีาร

ประชมุ กม็กีารแถลงวา่ นโยบายของรัฐบาลชดุน้ีมหีลักการในการท านโยบาย 5 ประการ ไดแ้ก ่1) พระราชด ารัสเขา้ถงึ เขา้ใจ 

พัฒนา 2) ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3)แผนพัฒนา 4) แนวทางของ คสช. 5) การรับฟังปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 

จรีะชาตา: อาจารยก์ าลังจะบอกวา่ งานทีท่ าชว่ง 3 เดอืนกอ่นหนา้นัน้ นัน้แหละคอืสิง่ทีห่าเสยีงไว ้และเอามาใสใ่นนโยบาย 

แลว้ก็มาบรหิารบา้นเมอืงหรอืเปลา่ 

 

รายการเจาะลกึท ัว่ไทย ชอ่ง Spring News 15/09/57 

สมัภาษณจ์กัรมณฑ ์ผาสกุวนชิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดนยั:  ไดข้า่ววา่จะมกีารจัดระเบยีบ รง 4 การออกใบอนุญาตของกรมโรงงาน จรงิๆ เป็นอ านาจของอธบิด ีและ 

ปลัดอยูแ่ลว้ ใชมั่ย้   

จกัรมณฑ:์  ใชค่รับ  รง 4 เป็นอ านาจของปลดั แตป่ลัดก็จะมอบใหอ้ธบิด ีแตถ่า้เป็นตา่งจังหวัด ก็จะมอบใหผู้ว้า่ฯ 

เป็นผูอ้นุมัต ิ 

ดนยั:  ถา้มันเป็นอ านาจของปลัดทีก่ฎหมายรับรองอยูแ่ลว้ แตท่ีผ่่านมามันก็ยังมปัีญหา มาแกก้ฎหมาย แบบนี้มัน

จะชว่ยแกปั้ญหาไดจ้รงิหรอืไม ่ถา้ดกูรณศีกึษาจากใบ รง 4 นะ   

จกัรมณฑ:์  ตอ้งมกีฎหมายกลางออกมา  ตอ้งชดัเจน มรีะเบยีบ โปร่งใส เสร็จเมือ่ไร ถา้เป็นอยา่งนี้ได ้การดงึเรือ่ง

ก็จะยาก  ทางกระทรวงก็ตอ้งออกระเบยีบรองรับกฎหมายกลางตรงนี้ สว่นกฎหมายเฉพาะบางเรือ่ง  เชน่ เรือ่ง

เหมอืงแร่ ก็จะใหเ้ป็นเรือ่งของราชการประจ า แตท่ าใหรั้ดกมุขึน้ 
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ทัง้นี ้ จากการศกึษาวิเคราะห์พบวา่  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความแตกต่างของลกัษณะการตัง้ค าถาม

เพ่ือให้อธิบาย หรือเพ่ือตอ่ยอดให้รายละเอียด อาจประกอบด้วย 1) ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ของแต่ละ

รายการ ท่ีแตกตา่งกนั  2) ความซบัซ้อนของประเดน็ท่ีสมัภาษณ์  3) วิธีการตอบ/ ความชัดเจนของค าตอบ

ของผู้ให้สมัภาษณ์ท่ีแตกตา่งกนั  และ 4) แนวทาง/ วิธีการถามของผู้ด าเนินรายการในแตล่ะรายการ ทัง้การ

เตรียมค าถาม และการตัง้ค าถามในสถานการณ์เฉพาะหน้า  รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเด็น

นัน้ๆ    

 

สรุปลักษณะกำรตัง้ค ำถำมสัมภำษณ์เก่ียวกับนโยบำยรัฐบำลของรำยกำรในช่องต่ำงๆ  

รายการ ผูด้ าเนนิรายการ ประเด็น 

ภาพรวมการต ัง้ค าถาม 

ถามเพือ่ให้

อธบิาย 

ถามตอ่ยอดให้

ไดร้ายละเอยีด 

 Spring News 

เผชญิหนา้ 

 

ดนัย เอกมหาสวัสดิ ์ ความม่ันคง x x 

การแกปั้ญหาภาคใต ้ x x 

มาตรการอัดฉดีเงนิ กระตุน้

เศรษฐกจิ 

x x 

ปรับโครงสรา้งภาษี x x 

เจาะลกึทั่วไทย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์

และ อมรรัตน ์มหทิธิ

รุกข ์

การปลกูฝังคา่นยิมให ้

เด็กไทย/ ทอ่งอาขยาน 

x   

ทบทวนภาษีสรรพาสามติ 

เลกิเก็บสนามกอลฟ์ อาบ

อบนวด สปา 

x x 

ทบทวน ขึน้ราคาแกซ๊ LPG 

ภาคขนสง่ ใหเ้ทา่ภาค

ครัวเรอืน 

x x 

การจัดตัง้กระทรวงดจิติอล x x 

การแกก้ฎหมายสกัด

การเมอืง/ การทจุรติใน

ภาคอตุสาหกรรม 

x X 

ท าจรงิ ท ากอ่น 

ท าทันท ี(รายการ

พเิศษ) 

นักขา่วภาคสนาม ความแตกตา่งระหวา่ง

นโยบายรัฐบาลประยทุธ ์

และรัฐบาลอืน่ๆ 

x   

บรรยากาศการแถลง

นโยบาย 

x x 

ไทยพบีเีอส 

ชัว่โมงท ากนิ สริมิา ทรวงกลิน่และ 

พมิพมิล ปัญญานะ 

ภาพรวมนโยบายการเพิม่

ศักยภาพทางเศรษฐกจิ

ของประเทศและภารกจิ

ของกระทรวงดา้น

เศรษฐกจิ 

x   

สริมิา ทรวงกลิน่ และ

นันทนิี ลายละเอยีด 

กองทนุ LTF x   
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รายการ ผูด้ าเนนิรายการ ประเด็น 

ภาพรวมการต ัง้ค าถาม 

ถามเพือ่ให้

อธบิาย 

ถามตอ่ยอดให้

ไดร้ายละเอยีด 

สริมิา ทรงกลิน่และ 

พมิพมิล ปัญญานะ 

มาตรการแกไ้ขราคายาง x x 

ขา่ว 9.00น. 

 

จรีชาตา เอีย่มรัศม ี การบรหิารจัดการน ้า x x 

นดิา้โมเดล (แนวทางปฏริูป

เพิม่เตมิ) 

x x 

ทีน่ี่ไทยพบีเีอส/ 

ตอบโจทย ์

จรีชาตา เอีย่มรัศม ี ภาพรวมทมีงาน ครม ดา้น

เศรษฐกจิ 

x x 

แนวทางการแกปั้ญหา

เศรษฐกจิ 

x x 

แถลงนโยบาย

รัฐบาลประยทุธ ์1 

จรีชาตา เอีย่มรัศมแีละ

เสาวลักษณ์ วัฒนศลิป์ 

ภาพรวมนโยบายรัฐบาล x x 

หนา้ทีพ่ลเมอืง 

 

เสาวลักษณ์ วัฒนศลิป์ 

(พธิกีรในหอ้งสง่)และ

สกุานดา สนิขจติ (ผู ้

สัมภาษณ์)) 

ภาพรวมนโยบายรัฐบาล

และความเหมาะสมของ 

ครม. 

 

x 

 

 

 

Nation Channel  

เก็บตกจาก 

Nation Channel 

ภาคเย็น 

เทพชยั หยอ่ง และ

ปกรณ์ พึง่เนตร 

เร่งแกปั้ญหาการใชค้วาม

รุนแรงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้

x x 

สทุธชิยั หยุน่ และสภุ

ลักษณ์ กาญจนขนุด ี

ใหค้วามส าคัญตอ่การ

เตรยีมความพรอ้มสู่

ประชาคมการเมอืงและ

ความม่ันคงอาเซยีนใน

กจิการ 5 ดา้น 

x x 

สทุธชิยั หยุน่ อรรถ

ยทุธ บตุรศรภีมู ิและ

บัณฑติ จันทศรคี า 

หนา้ทีข่องนายกรัฐมนตร ี x X 

เก็บตกจาก 

Nation Channel

ภาคกลางวัน 

บัญชา แข็งขัน และ

อรรถยทุธ ์บตุรศรภีมู ิ

การแถลงนโยบาย x 

 

บัญชา แข็งขัน  และ 

อรรถยทุธ บตุรศรภีมู ิ 

แอคชัน่แพลน x 

 

บัญชา แข็งขัน ภาพรวมนโยบายรัฐบาล x  

ขา่วขน้รับอรณุ สมฤทัย ทรัพยส์มบรูณ์ 

และอรรถยทุธ ์บตุรศรี

ภมู ิ

การแถลงนโยบาย x 

 

คมชดัลกึ จอมขวัญ หลาวเพชร 

และสมฤทัย ทรัพย์

สมบรูณ ์

การแถลงนโยบาย x 

 

 New TV  

ตขีา่วเชา้ สัตตกมล วรกลุ และ

ไอรณิ มหาด ารงคก์ลุ 

ความส าคัญของการเตรยีม

ความพรอ้มสูป่ระชาคม

การเมอืงASEAN 

x 

 

เขยา่ขา่วเทีย่ง นนทกฤช กลมกลอ่ม 

และนวลปรางค ์จง

ปรับปรุงวธิกีารจัดเก็บภาษี

ใหจั้ดเก็บไดอ้ยา่งครบถว้น 

x 
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รายการ ผูด้ าเนนิรายการ ประเด็น 

ภาพรวมการต ัง้ค าถาม 

ถามเพือ่ให้

อธบิาย 

ถามตอ่ยอดให้

ไดร้ายละเอยีด 

หมายกลาง 

TNN 24 

ขยายขา่ว โดย ทนิ 

โชคกมลกจิ 

ทนิ โชคกมลกจิ ภาษีมรดก และภาษีทีด่นิ 

ภาษีส ิง่ปลกูสรา้ง 

x x 

คนหลงัขา่ว ชนดิรนั์นทน์ ปณุณะ

นธิ ิ

จดุเดน่ จดุออ่นของ

นโยบายดา้นเศรษฐกจิ 

x x 

ชนดิรนั์นทน์ ปณุณะ

นธิ ิ

จดุเดน่ จดุออ่นของ

นโยบายในภาพรวม  

x 

 

 

 จากการวิเคราะห์ เห็นได้วา่ รายการประเภทสมัภาษณ์ทางช่อง Spring News  และ ไทยพีบีเอส 

มีการตัง้ค าถามในการสมัภาษณ์แขกรับเชิญ ในหลายประเด็น และเข้าข่ายลักษณะการตัง้ค าถามทัง้  

2 รูปแบบ  และมีการตัง้ค าถามเพ่ือต่อยอด/ ตรวจทานเกือบทุกรายการ  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา

พบว่าทุกรายการทางช่อง Spring News  ท่ีมีการสัมภาษณ์ จะมีผู้ ด าเนินรายการคนเดียวกัน  

(ดนยั เอกมหาสวสัดิ์) ในขณะท่ีรายการประเภทสมัภาษณ์ทางช่อง ไทยพีบีเอส พบว่ามีผู้สมัภาษณ์หลาย

คน  

 ส าหรับช่อง Nation Channel และ TNN24 พบวา่ มีการสมัภาษณ์ท่ีเข้าขา่ยลกัษณะการตัง้ค าถาม

ทัง้ 2 รูปแบบ  โดยช่อง Nation Channel มีประเดน็ในการสมัภาษณ์หลากหลายกว่าช่อง TNN24  ในขณะ

ท่ีช่อง New TV พบวา่มีประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีหลากหลายน้อยท่ีสดุ และเป็นการตัง้ค าถามเพ่ือเน้นให้

อธิบายขยายความเพียงอย่างเดียว  

 

ผลกำรส ำรวจส่ือหนังสือพมิพ์รำยวัน 

ควบคูก่บัการศกึษาวิเคราะห์สื่อโทรทศัน์  6 ช่อง ท่ีเป็นหน่วยการศกึษาครัง้นี ้มีเดียมอนิเตอร์ได้ท า

การส ารวจสื่อหนงัสือพิมพ์ จ านวน 9 ฉบบั ของวนัท่ี 32-39 กนัยายน พ.ศ.2557  โดยวิเคราะห์พาดหัวข่าว

และบทบรรณาธิการ ทัง้นี ้หนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ ท่ีศึกษา คือ  1) ไทยรัฐ 2) เดลินิวส์ 3) มติชน 4) กรุงเทพ

ธรุกิจ 5) สยามรัฐ 6) แนวหน้า 7) บ้านเมือง 8) ไทยโพสต์ 9) โพสต์ทเูดย์  

ผลกำรศึกษำ พบวา่ พาดหวัขา่วท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายรัฐบาล 32 ข้อท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติ

เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 มีทัง้หมด 56 พาดหวัขา่ว และบทบรรณาธิการท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายรัฐบาล 

พบ 32 ชิน้  
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หนังสือพิมพ์ท่ีน าเสนอนโยบายรัฐบาลมากท่ีสุดคือ โพสต์ทูเดย์ (พาดหัวข่าว 33 ชิน้, บท

บรรณาธิการ 5 ชิน้) รองลงมาคือ มติชน (พาดหัวข่าว 9, บทบรรณาธิการ 7 ชิน้) แนวหน้ำและกรุงเทพ

ธุรกิจ (พาดหวัขา่ว 7 ชิน้, บทบรรณาธิการ 7 ชิน้) ตามล าดบั 

 
 

 

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะพำดหัวข่ำว พบว่านโยบายท่ีถูกน าเสนอมากท่ีสุดคือนโยบายการเพ่ิม

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (30 ชิน้) รองลงมาคือภาพรวมนโยบาย ไม่เจาะจง (19 ชิน้)  และ

นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ (5 ชิน้) 
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1

1

5

19

30

                          

                 

                               

                 

                       

                                                         
       :      

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะบทบรรณำธิกำรท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายรัฐบาลพบว่านโยบายท่ีถูกน าเสนอ

มากท่ีสดุคือภาพรวมนโยบาย ไมเ่จาะจง (15 ชิน้) รองลงมาคือนโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ (10 ชิน้) 

 
 

 ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบผลกำรศึกษำส่ือโทรทัศน์ และหนังสือพมิพ์รำยวันแล้ว จะเห็นได้ว่ำ 

ทัง้ทีวีและหนังสือพมิพ์เลือกให้ควำมส ำคัญในกำรน ำเสนอนโยบำยเศรษฐกิจ และนโยบำยรัฐใน

ภำพรวมมำกท่ีสุดเช่นเดียวกัน  
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สรุป/ อภปิรำยผลกำรศึกษำ  

จากการศึกษาวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่อโทรทัศน์ 6 ช่องท่ีศึกษา ในประเด็นการตรวจสอบ

นโยบายรัฐบาล ท่ีนายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 12 กันยายน 2557 โดยแบ่ง

การวิเคราะห์เป็น 1)การวิเคราะห์/ ตีความ 2)การเปิดพืน้ท่ีสะท้อนมมุมองท่ีหลากหลาย 3)การตัง้ค าถาม

แทนสาธารณะ  สามารถสรุปลกัษณะเดน่ของสื่อโทรทศัน์ 6 ช่องท่ีศกึษาได้ดงันี ้ 

 

ชอ่ง 

การท าหนา้ทีต่รวจสอบ 

วเิคราะห/์ ตคีวาม เปิดพืน้ทีส่ะทอ้นมมุมอง ต ัง้ค าถามแทน

สาธารณะ 

 

เนน้อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ  ใน

ประเด็นดา้นเศรษฐกจิ 

และนโยบายในภาพรวม  

เนน้ใหพ้ืน้ทีก่ลุม่

นักวชิาการ ผูเ้ช ีย่วชาญ   

มปีระเด็นหลากหลาย / 

โดดเดน่ดา้นการตัง้

ค าถามเพือ่ตอ่ยอด 

ตรวจทาน  

 

พบทัง้การอธบิายขยาย

ความ/ จ าแนกแยกแยะ   

และการ ประเมนิ 

วพิากษ์วจิารณ์ ให ้

ขอ้สรุป/ ขอ้เสนอแนะ  

ในประเด็นดา้นเศรษฐกจิ 

และนโยบายในภาพรวม 

เนน้ใหพ้ืน้ทีก่ลุม่

นักวชิาการ ผูเ้ช ีย่วชาญ 

และขา้ราชการ/ รัฐบาล 

พบการใหพ้ืน้ทีก่ลุม่

ประชาชน แตเ่ป็นเพยีง 

vox pop สัน้ๆ   

มปีระเด็นหลากหลาย / 

โดดเดน่ดา้นการตัง้

ค าถามเพือ่ตอ่ยอด 

ตรวจทาน 

 

พบทัง้การอธบิายขยาย

ความ/ จ าแนกแยกแยะ   

และการ ประเมนิ 

วพิากษ์วจิารณ์ ให ้

ขอ้สรุป/ ขอ้เสนอแนะ ใน

ประเด็นความม่ันคง/การ

ตา่งประเทศ และ

นโยบายในภาพรวม  

เนน้ใหพ้ืน้ทีก่ลุม่

ขา้ราชการ/ รัฐบาล  

ประเด็นหลากหลาย / 

พบทัง้การตัง้ค าถาม

เพือ่ใหอ้ธบิายขยาย

ความ และตอ่ยอด 

ตรวจทาน 

 

เนน้อธบิายขยายความ/ 

จ าแนกแยกแยะ  ใน

ประเด็นนโยบายใน

ภาพรวม 

เนน้ใหพ้ืน้ทีก่ลุม่

นักวชิาการ ผูเ้ช ีย่วชาญ  

ประเด็นไมห่ลากหลาย 

/ พบทัง้การตัง้ค าถาม

เพือ่ใหอ้ธบิายขยาย

ความ และตอ่ยอด 

 

ไมพ่บการวเิคราะห/์ 

ตคีวาม  

เนน้ใหพ้ืน้ทีก่ลุม่

นักวชิาการ ขา้ราชการ  

ประเด็นไมห่ลากหลาย 

/ เนน้ตัง้ค าถามให ้

อธบิายขยายความ 

 

เนน้การ ประเมนิ 

วพิากษ์วจิารณ์ ให ้

ขอ้สรุป/ ขอ้เสนอแนะ  

ในประเด็นดา้นเศรษฐกจิ 

ใหพ้ืน้ทีก่ลุม่นักวชิาการ ไมพ่บการตัง้ค าถาม

แทนสาธารณะ  
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เมื่อน า แนวคิดเก่ียวกับกำรตรวจสอบของส่ือมวลชนและกำรท ำหน้ำท่ีส่ือมวลชนใน

ระบอบประชำธิปไตย มาวิเคราะห์ผลการศึกษา  จะเห็นได้ว่า ทัง้สื่อสาธารณะ คือ ไทยพีบีเอส  และ  

ทีวีดิจิตอลเชิงพำณิชย์กลุ่มข่ำวสำรและสำระ ยังท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์/ ตีความประเด็นด้าน

นโยบายรัฐบาลไมเ่ตม็ท่ี  มีการเปิดพืน้ท่ีในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่หลากหลาย ขาดการสะท้อนเสียง / 

ความเห็นของประชาชนท่ีมีตอ่นโยบายของรัฐ ในขณะท่ีการตัง้ค าถามแทนประชาชน ในภาพรวมพบวา่ สื่อ

มีการตัง้ค าถามทัง้ในลักษณะเพ่ือให้อธิบายขยายความ และการถามต่อยอดเพ่ือความมั่นใจ หรือ

ตรวจทาน แตโ่ดยมากมกัเป็นการตัง้ค าถามหรือสมัภาษณ์ในนโยบายท่ีเป็นขา่ว หรือมีความเคลื่อนไหวจาก

กระทรวงตา่งๆ  เช่น  ประเดน็นโยบายเศรษฐกิจ หรือแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลในภาพรวม   

ในขณะท่ีไม่มีการกระจายการน าเสนอในนโยบายทุกข้อ ซึ่งรวมทัง้การตัง้ค าถาม/ การสัมภาษณ์ 

ผู้ เก่ียวข้องในเชิงลกึ 

 

อำจวเิครำะห์สำเหตุได้ดังนี ้

1. บริบททำงกำรเมืองกำรปกครอง  

บริบททางการเมืองการปกครอง นา่จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การท าหน้าท่ีตรวจสอบนโยบาย

รัฐบาลของสื่อมวลชน ด้วยเหตท่ีุ เป็นการแถลงนโยบายรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ท่ีมีฐานะเป็นหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีได้เข้ายึดอ านาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลย่ิงลกัษณ์ 

ชินวตัร แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่ี คสช.มีบทบาทส าคัญในการคดัสรร จึงเป็นสถานการณ์ท่ี

สื่อมวลชนมีความระมดัระวงัในการท าหน้าท่ี โดยเฉพาะเมื่อ คสช.ออกประกาศ ฉบบัท่ี 97/ 2557 เร่ือง การ

ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อ

สาธารณะ ท่ีห้ามมิให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมลู แสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อให้เกิดหรือขยายความขดัแย้ง 

หรือวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบตัิงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง แม้ว่าภายหลงัจะมีกระแสเรียกร้องจากนักวิชาการและผู้ประกอบการ 

ตลอดจนสมาคมวิชาชีพด้านสื่อมวลชน จนเกิดการผอ่นปรน โดย คสช. ได้แก้ไขเพ่ิมเติมในประกาศฉบับท่ี 

311/ 2557  ซึ่งอนญุาตให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบตัิงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเจตนา

สจุริต อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีลกัษณะการขอความร่วมมือ หรือการหารือในการใช้วิจารณญาณเลือก

น าเสนอขา่วท่ีมีความเหมาะสม  เป็นเหตใุห้ ผู้บริหารกองบรรณาธิการสื่อแตล่ะส านกัมีความระมดัระวงัใน
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การน าเสนอข่าวมากขึน้ “สดัส่วนการน าเสนอนโยบายรัฐบาลจึงมีค่อนข้างน้อย การแสดงความคิดเห็น

แทบไมม่ี” (พีระวฒัน์ โชติธรรมโม, 2557)15  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกท่ีสื่อมวลชนไทยเผชิญอยู่ขณะนี ้

ไมใ่ช่สิ่งท่ีใหมส่ าหรับสงัคมไทย เน่ืองจากรัฐบาลทกุรัฐบาลล้วนแทรกแซงการท างานของสื่อมวลชนทัง้สิน้ 

แตรู่ปแบบการแทรกแซงนัน้มีความแตกตา่งกนัตามบริบททางการเมืองการปกครอง ดงัเช่นการศึกษาของ 

จริยา คงมา เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล ในส่วนท่ีศึกษา

รูปแบบการแทรกแซงสื่อของรัฐบาล พบวา่ หากเป็นยุครัฐบาลทหารหรือยุคปฏิวตัิรัฐประหาร รูปแบบการ

แทรกแซงสื่อจะเป็นการใช้อ านาจรัฐผา่นทางกฎหมายโดยตรง ขณะท่ีในยคุของรัฐบาลสงัคมประชาธิปไตย 

รูปแบบการแทรกแซงสื่อจะแนบเนียนและซับซ้อนกว่า  โดยท าผ่านอ านาจรัฐและอ านา จทุน  

ได้แก่ แทรกแซงสื่อผา่นงบโฆษณา แทรกแซงสื่อผา่นความสมัพนัธ์สว่นตวั แทรกแซงสื่อด้วยวิธีการกว้านซือ้

หุ้น แทรกแซงสื่อผ่านระบบสมัปทาน แทรกแซงสื่อด้วยระบบกฎหมาย และแทรกแซงสื่อผ่านหน่วยงาน

ภาครัฐ (จริยา คงมา , 2554 : 3-4)16 

 

2. มุมมองของส่ือต่อประชำชน : ลูกค้ำ หรือ พลเมือง? 

จากผลการศึกษา ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าสื่อมวลชนท าหน้าท่ีตรวจสอบนโยบายรัฐบาล “ไม่เต็มท่ี” 

หากจะกล่าวว่าเป็นเพราะบริบททางการเมืองเพียงอย่างเดียว ก็ดูจะเป็นข้อสังเกตท่ีตืน้เขินเกินไป  

เพราะหากตัง้ค าถามต่อไปว่า หากเวลานีส้ถานการณ์ทางการเมืองเป็นปกติ รัฐบาลมาจากการเลือกตัง้

ตามระบอบประชาธิปไตย ส่ือมวลชนจะท าหน้าท่ีตรวจสอบนโยบายรัฐบาลอย่าง “เตม็ท่ี” หรือไม?่  

ผศ.พจิติรำ สึคำโมโต้ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าวไว้ใน

งานเสวนาเร่ือง “ท าไมส่ือจึงไมส่นใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาล”17 ว่าสื่อไม่ค่อยน าเสนอเนือ้หาในประเด็น

นโยบายรัฐบาล ไมว่า่จะในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเป็นปกติ หรือในสถานการณ์พิเศษ 

“ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ท่ีปกติหรือไม่ปกติในรัฐบาลใดก็ตาม แต่กลับเน้นน าเสนอ “ดราม่า” 

มากกวา่สาระส าคญัของนโยบาย” (พิจิตรา สคึาโมโต้, 2557)18    

                                                             
15 พีระวฒัน์ โชติธรรมโม  ผู้อ านวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทวีี  กลา่วในงานเสวนา‘ท าไมสือ่จึงไม่สนใจตรวจสอบ
นโยบายรัฐบาลทีน่ายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สนช.’ ณ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แหง่ประเทศไทย ในวนัที ่33 ธันวาคม 2557 
16 จริยา คงมา (2554). มาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสือ่มวลชนโดยรัฐบาล 
17 ท าไมสือ่จึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สนช.’ ณ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แหง่ประเทศไทย ใน
วนัที ่33 ธันวาคม 2557 
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  เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย แสดงทัศนะในงานเสวนาเดียวกันว่า 

“การศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ในครัง้นี ้แม้จะเกิดขึน้ภายใต้สถานการณ์พิเศษ แต่เช่ือว่าหากท าในสมยั

รัฐบาลก่อนๆ ก็อาจได้ผลการศกึษาท่ีไมต่า่งกนั ทัง้ท่ีการแถลงนโยบายของรัฐบาลมีความส าคญัเป็นอย่าง

มาก เพราะเป็นการก าหนดทิศทางการบริหารอนาคตประเทศ ส่ือควรให้ความส าคญักบัการแถลงนโยบาย

ครัง้นีว้่ารัฐบาลสามารถท าได้แค่ไหน และมีผลดี ผลเสียอย่างไร” ส่วนสาเหตุท่ีสื่อมวลชนไม่น าเสนอ

ประเดน็นโยบายรัฐบาลวา่ เป็นเพราะประเดน็นโยบายรัฐบาลนัน้ “ขายได้ยาก”  

“ไมม่ีความตื่นเต้น ไมม่ีตวัละคร หรือค าพดูหวือหวา” (เทพชยั หย่อง, 2557)19 

 สอดคล้องกับความเห็นของนำยพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ผู้ อ านวยการฝ่ายบรรณาธิการ 

สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี    ท่ีกลา่ววา่ “ประเดน็เร่ืองการแถลงนโยบายของรัฐบาลคอ่นข้างได้รับความสนใจ

คอ่นข้างน้อยจากสื่อ  โดยเพ่ิงจะมีการตื่นตวัในการน าเสนอ/ ตรวจสอบนโยบายในสมยัรัฐบาลพรรคไทยรัก

ไทย   ทัง้นี ้มองวา่นโยบายรัฐมีความส าคญัและมีผลกระทบตอ่สาธารณะ   หากส่ือให้ความส าคญัในการ

ติดตาม ตรวจสอบ ตัง้แต่ตน้  ทัง้การวิเคราะห์ขอ้มูล และสะทอ้นใหเ้ห็นว่านโยบายนัน้ๆ ส่งผลกระทบอะไร

ต่อประเทศอย่างไร และน าเสนอให้ประชาชนเข้าใจถึงผลที่จะตามมาในอนาคต  เช่ือว่านโยบายที่มี

ลกัษณะประชานิยม ที่น าเงินภาษีของประชาชนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ ปฏิบติัได้จริงแต่ส่งผลเสีย

ในระยะยาว จะมีนอ้ยลง จากบทเรียนที่ผ่านมาหลงัจากนี้ส่ือต้องให้ความส าคญัในการท าหน้าที่ติดตาม

ตรวจสอบอย่างจริงจงัในการท างานของรัฐภายใตน้โยบายที่แถลงว่าด าเนินการตามนโยบายไดม้ากนอ้ยแค่

ไหน” 

 หากพิจารณาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง อาจกล่าวได้ว่า การเลือกไม่น าเสนอข้อมูล

ข่าวสารในประเด็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคญัท่ีสาธารณชนควรรับรู้และเข้าใจ เน่ืองจาก

สาเหตวุา่ขา่วเก่ียวกบันโยบายรัฐบาลนัน้ “ขายได้ยาก” สะท้อนให้เห็นมมุมองท่ีสื่อมวลชนมีต่อประชาชน

ผู้รับสาร ในฐานะ “ผู้บริโภค”  มากกว่า “พลเมือง”  ในขณะท่ีสื่อมวลชนกลบัท าหน้าท่ีเป็นเพียง “ผู้ขาย

สินค้าและบริการ” ถือผลก าไรทางธุรกิจเป็นเป้าหมายสูงสดุ   หากสื่อไม่ยอมก้าวพ้นจากข้อจ ากัดของ

ตวัเอง สู่การท าหน้าท่ีวิเคราะห์ตีความ วิพากษ์วิจารณ์  สะท้อนความเห็นอย่างรอบด้าน เพ่ือตรวจสอบ

                                                                                                                                                                                             
18

 ผศ. พิจิตรา สึคาโมโต ้อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าวในงานเสวนา ‘ท าไมส่ือจึงไม่สนใจตรวจสอบ
นโยบายรัฐบาลท่ีนายกรฐัมนตรีแถลงต่อ สนช.’ ณ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 
19

 นายเทพชยั หยอ่ง นายกสมาคมนกัข่าววิทยโุทรทศัน์ไทย กล่าวในงานเสวนา‘ท าไมส่ือจึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ี
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สนช.’ ณ สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 
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ความผิดปกติ/ ความไมช่อบมาพากลใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ก็ย่อมถือเป็นการเซ็นเซอร์ตวัเองรูปแบบหนึ่ง  

โดยการเซ็นเซอร์ตวัเองของสื่อในลกัษณะนีอ้าจสร้างความเสียหาย และอนัตรายมากกว่าการถูกเซ็นเซอร์

โดยรัฐ หรือกฎหมาย (Kavi Chongkittavorn, 2007: 7)20   

 

ข้อเสนอแนะ 

 3. สือ่ควรให้ความส าคญักบัการท าหน้าท่ีให้ข้อมลู ความรู้ ข้อเสนอแนะ รวมทัง้การเปิดพืน้ท่ีเพ่ือ

การน าเสนอเนือ้หานโยบายรัฐบาล ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน ให้เป็นวาระและประเดน็ท่ีเป็นท่ีสนใจ ทัง้มี

การอธิบาย ขยายความให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน  สื่อต้องมีส่วนส าคญัในการท าให้ประชาชน

เห็นว่า การตรวจสอบนโยบายรัฐบาลเป็นการท าหน้าท่ีของสื่อมวลชน และของประชาชน ในการร่วม

ก าหนดทิศทางการบริหารประเทศ แม้ในสถานการณ์ทางการเมืองเช่นในปัจจุบัน ก็มิใช่เป็นข้ออ้างในการ

ให้สื่อละเลยการท าหน้าท่ีตรวจสอบนโยบายรัฐบาล แท้ท่ีจริงแล้ว ผลการศกึษานี ้น่าจะเป็นการท าให้สื่อตัง้

ค าถามกนัเองวา่ ท่ีผา่นมา ส่ือได้มีบทบาทและท าหน้าท่ีอย่างไร ในการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล อย่างมี

นยัส าคญัเพ่ือท าให้ประชาชน ได้รับรู้ สนใจ เข้าใจ ในนโยบายรัฐบาล ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนทกุคน  

 2. การท าหน้าท่ีของสื่อ เพ่ือเปิดพืน้ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการตรวจสอบนโยบาย

รัฐบาล นอกจากสะท้อน ความมีเสรีภาพ และ ความรับผิดชอบของสื่อต่อสงัคมแล้ว ยังเป็นสิ่งแสดงถึง

ทศันคติและมมุมองของสื่อตอ่ประชาชนด้วยวา่ ส่ือได้เพ่ิมน า้หนกัหรือความส าคญัในการท าหน้าท่ีพัฒนา 

“ความเป็นพลเมือง” ให้ประประชาชน อย่างสมดลุและเท่าเทียมกับการสร้างวฒันธรรม “การบริโภค”ให้

ประชาชน การศึกษาครัง้นี ้จึงเรียกร้องให้สื่อ ให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับสารในฐานะ “พลเมือง” 

มากกวา่ผู้รับสารในฐานะ “ผู้บริโภค” ทัง้นีเ้พ่ือยกระดบัคณุภาพสื่อ คณุภาพสงัคม และคณุภาพการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

......................................................................... 

 

 

 
 

 

                                                             
20 Kavi Chongkittavorn (2007). State and Self Censorship during Political Transition.pp.7-14 In State and Media in Thailand during 
Political Transition. Chavarong Limpattanamanee and Arnaude Leveau, Eds. IRASEC.     
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สรุปพำดหวัข่ำวที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยรัฐบำล 

วนั/

เดอืน/ปี 

หนงัสอืพมิพ ์ นโยบาย ลกัษณะการพาดหวั  

(1)พาดหวัหลกั (2)พาดหวัรอง (3)สว่นน า (4) เนือ้ขา่ว 

120957 เดลนิวิส ์ 10 (3)อภสิทิธิอ์อกโรงเยย้ รัฐบาลประยทุธ ์ชนูโยบายพอเพยีงแต่

กลับ 

 มตชิน ไม่

เจาะจง 

(1)บิ๊กตูแ่ถลงนโยบาย 'สนช.' เล็ง2ชม.จบ 

(3)นายกฯ ชวน ครม.หารอืเตรยีมแถลงนโยบาย เชือ่ถกรวดเดยีว 

2 ชัว่โมง จบ 

 กรุงเทพธุรกจิ 6 (1)วางกรอบถงึกลางปี 2558 - เร่งเบกิงบคา้งทอ่ 3 แสนลา้น 

คลังชง จา้งงาน กระตุน้ ศก. 

(3)นักวชิาการหนุนกฎหมาย ภาษีมรดก-ทรัพยส์นิ ชีเ้ป็นคณูุปการ

ประเทศ 

(4)กระทรวงการคลงัเดนิหนา้ตามนโยบายรัฐบาล วางกรอบ

กระตุน้เศรษฐกจิระยะสัน้ถงึกลางปี 2558 เร่งเบกิงบประมาณที่

คา้งอยู ่3 แสนลา้น และผลักดันกฎหมายดา้นภาษีหลายฉบับ ทัง้

ภาษีทีด่นิ-สิง่ปลกูสรา้ง-มรดก เพือ่สรา้งความเป็นธรรม 

 สยามรัฐ ไม่

เจาะจง 

(2)รับอาวธุหนักยา่นบา้นรมิน ้า โยงเป้ิลแกนน าคนเสือ้แดง สนช.

ปลอ่ยฟรถีกนโยบาย 

(3)นายกรัฐมนตรนัีด ครม. วางกรอบเตรยีมแถลงนโยบายรัฐบาล 

 บา้นเมอืง ไม่

เจาะจง 

(1)"บิ๊กตู"่ฉายเดีย่วแจงนโยบาย 11 ดา้นบรหิารชาต ิ

(2)คสช.ยันลดบทบาทลงแตไ่มย่กเลกิกฎอัยการศกึ "บิ๊กป้อม"ถก

โผตร.วันนี ้

(3)บิ๊กตูช่ ืน่มืน่ดนิเนอร ์ครม. พรอ้มตวิเขม้แถลงนโยบายรัฐ 12 

ก.ย.นี้ ยันฉายเดีย่วมว้นเดยีวจบ ช ู3 หลัก บรหิาร-ปฏริูป-

ปรองดอง ครอบคลมุ 11 ดา้น ยดึเศรษฐกจิพอเพยีง 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)ภาษีมรดก 10% 

(2)มลูคา่50ลา้นขึน้ตอ้งจา่ยเร่งใชปี้หนา้  ปิดทางตัง้นติบิคุคล-หนี

ไปเมอืงนอก 

(4)ผูท้ีไ่ดรั้บมรดก 50 ลา้นขึน้ไปตอ้งจา่ยภาษี 10% จากมรดกที่

เป็นสงัหารมิทรัพยแ์ละอสงัหารมิทรัพย ์และกฏหมายยังครอบคมุ

การเก็บภาษีจากผูรั้บทีเ่ป็นบคุลธรรมดาและนติบิคุคลเพือ่ป้องกัน

การหลบเลีย่งภาษี 

130957 ไทยรัฐ ไม่

เจาะจง 

(1)ภาษีทีด่นิ-มรดกปีนี้เอาแน่ บิ๊กตูร่่ายนโยบาย 

(2)ม1ี1 ดา้นจีส้ัมฤทธผิลใน 1 ปี ตัง้กก.สอบไมคแ์พงระยับอ.

โยธาโอ-่ไมซ่ัดทอดใคร 

(3)ประยทุธร์่ายยาว 2 ชัว่โมง แจงนโยบาย 11 ดา้น สัญญา

เดนิหนา้ปฏรูิปใหส้ าเร็จ ผดุสโลแกนใหม ่"จรงิใจ จรงิจัง และ

ย่ังยนื" ก าชบั 1 ปี ตอ้งเห็นผลส าฤทธิ ์

 เดลนิวิส ์ 6 (1)รดีภาษีเศรษฐกจิกูช้าต ิ

(2) ทีด่นิ-มรดก ประยทุธล์ัน่ 

(3) “บิ๊กตู”่น าทมีครม.แถลงนโยบายตอ่ สนช.ตอ้งเรง่ท า 11ดา้น 

ในกรอบเวลา 1 ปีลยุเก็บภาษีกา้วหนา้ 

 มตชิน 6 (3)สรรพกรแจงเก็บภาษีมรดกอัตราเดยีว ดา้นกอบกาญจน์ลยุ

นโยบายทอ่งเทีย่ววถิไีทยปี 58 

 กรุงเทพธุรกจิ 6 (1)น กม. เก็บภาษีคนรวย นายกม่ันใจเสร็จปีนี้ เก็บทรัพยส์นิ

มรดก 

(2)ณรงคช์ยั เลกิประชานยิมพลงังาน หามาตรการชว่ยผูม้รีายได ้

นอ้ย 
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วนั/

เดอืน/ปี 

หนงัสอืพมิพ ์ นโยบาย ลกัษณะการพาดหวั  

(1)พาดหวัหลกั (2)พาดหวัรอง (3)สว่นน า (4) เนือ้ขา่ว 

(4)นายกรัฐมนตรเีร่งดันกฎหมายส าคญั 2 ฉบับ "ภาษีมรดก-ทีด่นิ

และสิง่ปลกูสรา้ง" ใหเ้สร็จภายในปีนี้ ขณะที ่รมว.พลงังาน ยัน

โครงสรา้งราคาพลงังานใหอ้งิตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ เบนซลิ-ดเีซล เสยี

ภาษีอัตรเดยีว  

 สยามรัฐ ไม่

เจาะจง 

(1)นายกฯแจงนโยบาย1ปีส าเร็จทกุดา้น โอดรบ.ปกูอ่หนี7้แสนล. 

(3)นายกรัฐมนตรนี าทมีแถลงนโยบายตอ่ สนช. ลั่น 1 ปี ตอ้งท า

ส าเร็จทกุดา้น เดนิหนา้เกน็ภาษีมรดก-ทีด่นิ สัง่ ก.การพัฒนา

สังคมฯ ท าหนังดงึนักทอ่งเทีย่ว โอดรัฐบาลเกา่ท าหนี้สงู 7 แสน

ลา้น 

 แนวหนา้ 6 (1)พลงังานสง่ซกิลม้โตะ๊ เลกิอุม้ดเีซล พ่วงแอลพจีภีาคขนสง่  

(2)ประคองตอ่แคค่รัวเรอืน สศค.ชงรดีภาษีทีด่ ี0.1% กม.มรดก

สอ่ใชไ้มทั่นปีนี้ รมต.คกึคักเขา้กระทรวง 

(4)รมว.พลังงาน มอบนโยบายใหข้า้ราชการประจ ากระทรวงวา่ จะ

น านโยบายทีแ่ถลงตอ่ สนช. มาปฏบัิต ิโดยเฉพาะการปฏริูป

โครงสรา้งราคาเชือ้เพลงิประเภทตา่งๆ 

 แนวหนา้ ไม่

เจาะจง 

(2)ปปช.สั่งเดนิหนา้คุย้ทันท ีโยธาฯไมร่อ-จอ่เซ็น 16 กย. รัฐบาล

แถลงนโยบายผ่านฉลยุ 

(3)เมือ่เวลา 10.00 น. วันที ่12 กนัยายน ผูส้ ือ่ขา่วรายงานจาก

รัฐสภาวา่มกีารประชมุ สนช. โดยมนีายพรเพชร วชิติชลชยั 

ประธาน สนช. ท าหนา้ทีป่ระธานการประชมุ เพือ่พจิารณาวาระ

เรือ่งดว่นคณะรัฐมนตร ีแถลงนโยบายตอ่ สนช. 

 บา้นเมอืง ไม่

เจาะจง 

(2)ร่ายยาวแถลงนโยบาย 2 ช.ม. ยดึด าร-ิเศรษฐกจิพอเพยีง ชู

คาถา จรงิใจ-จรงิจัง-ย่ังยนื รมต.ป้ายแดงเขา้กระทรวง 

(3)บิ๊กตูโ่ชวเ์ดีย่วแถลงนโยบายรัฐบาลรา้ยยาว 2 ชัว่โมง 11 ดา้น

ย ้ายดึหลัก 4 แนวคดิบรกิหารชาต ิยดึพระราชด ารเิศรษฐกจิ

พอเพยีง--แผนพัฒนา ศก.ฉ.11 ความตอ้งการประชาชน ชู

สโลแกน จรงิใจ-จรงิจัง-ย่ังยนื ลั่นไมใ่ชพ่รรคการเมอืง ไมห่วัง

คะแนนนยิม 

 ไทยโพสต ์ ไม่

เจาะจง 

(1)"รบ." ไมอ่ยูไ่ปวันๆ โวนโยบายท าทันท ี

(3) พล.อ.ประยทุธ ์นายกฯ แถลงนโยบาย 11 ดา้น เดนิหนา้เก็บ

ภาษีมรดก-ทีด่นิใหไ้ดภ้ายในปี 57 พรอ้มขยายฐานเก็บภาษีเพิม่

อกี 40-50 ลา้นคนทียั่งหลกีเลีย่ง ออกตัวนโยบายเขยีนใหด้พีดู

ใหห้รู หากไมไ่ดท้ าก็ไมม่ปีระโยชน์ บีท้กุกระทรวงสิง่ไหนท าได ้

ใหท้ าทันท ี

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)รือ้ใหญ่ 2 แสนล.  

(2)ประจนิสั่งแกท้โีออาร-์บิ๊กตูล่ยุรดีภาษี 

(4) นโยบายพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นขนสง่และคมนาคม 

รมว.คมนาคม ประกาศนโยบายเร่งดว่นทีต่อ้งท า 3 เรือ่ง และ

โครงการเร่งดว่น 11 โครงการ ,การปรับปรุงจัดเก็บภาษีทีด่นิ 

มรดก และสิง่ปลกูสรา้งใหเ้สร็จส ิน้ปีนี,้โครงการกระตุน้เศรษฐกจิ

ชมุชนเพือ่ใหเ้กดิการจา้งงาน สรา้งรายไดท้กุกลุม่ทกุภมูภิาคให ้

เทา่เทยีมและทั่วถงึ 

140957 ไทยรัฐ ไม่

เจาะจง 

(3)"พท. ปชป.กปปส.รุมย าบิ๊กตู ่กันอรอ่ย ป๊ิง เยย้ นโยบายรบ.ที่

พูดไวท้ าไดจ้รงิหรอื เหน็บ" 

 มตชิน ไม่

เจาะจง 

(2)รัชตะมอบนโยบาย  

(3)มท.1 ย ้างานเร่งดว่นของ รบ. สรา้งความปรองดอง-ปราบ

คอรรั์ปชัน่ใหส้ ิน้ ทัง้ในระดับทอ้งถิน่และระดับชาต ิ
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วนั/

เดอืน/ปี 

หนงัสอืพมิพ ์ นโยบาย ลกัษณะการพาดหวั  

(1)พาดหวัหลกั (2)พาดหวัรอง (3)สว่นน า (4) เนือ้ขา่ว 

 มตชิน 6 (1)แหอุ่ม้ภาษีมรดก-ทีด่นิ รับลกูบิ๊กตู ่

(2)สนช.พรอ้มเปิดไฟเขยีว คลังเชือ่ทันใชภ้ายใน1ปี ชว่ยลด

สังคมเหลือ่มล ้า 

(3)พท.แหห่นุนนายกฯ เร่ง กม.ภาษี-ทีด่นิ แตห่ว่ันแทง้กอ่น แนะ

ออกเป็นค าสั่ง คสช. วปิสนช.ม่ันใจสภาผ่านฉลยุถา้รัฐบาลชงให ้

พจิารณา 

 กรุงเทพธุรกจิ 6 (1)พบผูส้มัครซอ้น 2 สาขา พรเพชร รับมวี ิง่เตน้ สปช.  

(2)ทมีเศรษฐกจิ ปชป.ตงิ ไรแ้ผนปรับโครงสรา้งภาษี ขาดการมี

สว่นร่วม 

 สยามรัฐ ไม่

เจาะจง 

(3)วปิ สนช. ม่ันใจสมาชกิทกุคนผ่าน ก.ม.ทีด่นิ-มรดก ดา้น รมต.

มหาดไทย ลั่นยดึบ าบัดทกุขบ์ ารุงสขุ พรอ้มเดนิหนา้ปรองดอง-

ขจัดโกง เผยตัง้กรรมการสอบจีไ้มคฉ์าว 

 แนวหนา้ 6 (1)มลีุน้ภาษีมรดก-ทีด่นิ ฟันธงตูส่ง่เขา้สภาแน่ 

(2)นักวชิาการม่ันท าส าเร็จ แนะบังคับใชเ้ทา่เทยีม เชือ่เศรษฐไีม่

กลา้ขวาง 

(3)โฆษกวปิ สนช. กลา่วถงึการแถลงนโยบายของรัฐบาล ทีจ่ะ

ผลักดันเรือ่งการเก็บภาษีทีด่นิและมรดก ภายใน 1 ปี ถอืเป็น

สัญญาประชาคมทีรั่ฐบาลใหไ้วก้ับประชาชน และเชือ่วา่อกีไมน่าน 

น่าจะสง่ พ.ร.บ.ฉบับนีเ้ขา้สภาและผ่านร่างไดเ้พราะสมาชกิสว่น

ใหญน่่าจะเห็นดว้ย 

 บา้นเมอืง ไม่

เจาะจง 

(2)มท.1 เดนิหนา้ปรองดอง 

(3)มท.1 เนน้งาน 2 เรือ่งส าคญั "สรา้งความปรองดอง-โปร่งใส

ตรวจสอบได"้ 

 ไทยโพสต ์ 6 (1)จีส้นช.เสยีสละหนุนภาษีมรดก 

(3) นักวชิาการหนุนนโยบายรัฐบาล ออกกฎหมายเก็บภาษีมรดก 

เชือ่ลดความเหลือ่มล ้าได ้แตม่ั่นใจเพยีง 50:50 จะสามารถท าได ้

จรงิหรอืไม ่เพราะรัฐบาล-องคก์รทีอ่อกกฎหมายคอื สนช. สว่น

ใหญ่เป็นคนรวย-มมีรดก จะกลา้เสยีสละหรอืไม ่ 

(4)นักวชิาการหนุนนโยบายรัฐบาล ออกกฏหมายเก็บภาษีมรดก 

เชือ่ลดความเหลือ่มล ้าไดแ้ตม่ั่นใจเพยีงแค ่50:50 เพราะ สนช.

สว่นใหญ่เป็นคนรวยจะกลา้เสยีสละหรอืไม ่

 โพสตท์เูดย ์ 10 (4)มขีา่วฉาวทา้ทายนโยบายการปราบปรามคอรรั์ปชัน่  หาก

ตอ้งการแกปั้ญหาน าเงนิภาษีน าเขา้รถหรูมาพัฒนาชาต ิลดความ

เหลือ่มล ้าทางสงัคมคงตอ้งลงมาไลจ่ีเ้รือ่งนี้ดว้ยตัวเองไมเ่ชน่นัน้

เรือ่งนี้จะเงยีบหายไปเป็นคลืน่กระทบฝ่ัง 

150957 ไทยรัฐ 9 (1)ดาวน์พงษ์โว จัดหนักรุกป่า ฮึม่เอาจรงิ! 

(2)ลยุลา้งเอาผดิ อทุยานไลบ่ี ้ทวงที ่สรินิาถ 

(3)พล.อ.ดาวน์พงษ์ รัตนสวุรรณ รมว.ทรัพยากรฯ ฮึม่จัดเต็ม

รูปแบบพวกรุกป่าเรยีกทกุอธบิดหีารอื 

 ไทยรัฐ ไม่

เจาะจง 

(3)ประยทุธเ์รยีกประชมุระดับปลดั-ผวจ. 17 ก.ย.มอบนโยบาย 

 มตชิน ไม่

เจาะจง 

(3)บิ๊กตู ่นัดปลัดกระทรวง-ผูว้า่ฯ แจงนโยบาย 

 มตชิน 6 (1)รอภาษี'ทีด่นิ-มรดก'เขา้สนช. พรเพชรเชือ่ฉลยุ 

(2) ชงสมหมายเคาะ 9 แผนกระตุน้ ศก. จอ่ลดเป้าสง่ออก 

 สยามรัฐ 6 (3)วษิณุ เผย รมต.มหาดไทย คมุ สตช. ระบมุาตรการปรับปรุง

ภาษีรัฐบาลเป็นเจา้ภาพ 
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วนั/

เดอืน/ปี 

หนงัสอืพมิพ ์ นโยบาย ลกัษณะการพาดหวั  

(1)พาดหวัหลกั (2)พาดหวัรอง (3)สว่นน า (4) เนือ้ขา่ว 

 แนวหนา้ 6 (1)ภาคเอกชนหนุนรัฐบาล  

(2)จัดเก็บภาษีมรดก-ทีด่นิ เพิม่รายไดพั้ฒนาทอ้งถิน่ ลดความ

เหลือ่มล ้าสังคม 

(3)มคีวามเห็นจากหลายฝ่ายตอ่นโยบายของรัฐบาลพล.อ.

ประยทุธ ์จันทรโ์อชา ทีต่อ้งการผลักดันกฎหมายเก็บภาษีอัตรา

กา้วหนา้ ภาษีทีด่นิ ภาษีมรดก 

 ไทยโพสต ์ 6 (1)โวหนุนภาษี "มาดก-ทีด่นิ" คลงัจอ่ออกบอนดแ์สนล. 

(3)สภานติบัิญญัต(ิสนช.) รอรัฐบาลชง กม.ภาษีทีด่นิ-ภาษีมรดก 

ยันหนุนเต็มที ่ชีเ้พิม่รายไดรั้ฐลดเหลือ่มล ้า 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)ลา่ภาษีพ่อคา้ 

(2)สรรพากรลยุเก็บขอ้มลูท่ัวประเทศสุม่ตรวจรายไดต้ลาดขนสง่

ขนาดใหญ่มัน่ใจรดีเงนิเพิม่ไดอ้ก5ีลา้นราย 

(4) อธบิดกีรมสรรพากร เผยแผนการจัดเก็บภาษีแผงลอย-รา้นคา้

ยอ่ย จากการประเมนิเบือ้งตน้พบมผีูป้ระกอบการกลุม่ทีไ่มย่ืน่เสยี

ภาษี 5 ลา้นราย 

160957 เดลนิวิส ์ 10 (3) รมต.ทยอยเขา้กระทรวง มอบนโยบายขา้ราชการประจ า เนน้

ความโปร่งใส “บิ๊กตู”่เขา้ปฏบัิตงิานไทยคูฟ้่า 

 กรุงเทพธุรกจิ 6 (1)คลงัชงขึน้แวตปลายปี 58 เดนิหนา้ปฏริูปภาษีพุง่เป้าคนรวย 

(4)รมว.การคลังเดนิหนา้ปฏริูปภาษี พุ่งเป้าเก็บภาษีจากคนมี

รายไดส้งู พรอ้มสง่สัญญาณขึน้ภาษีมลูคา่เพิม่ปลายปีหนา้ เพราะ

ตอ้งหารายไดเ้พิม่ และเป็นเป้าหมายของรัฐบาล 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)สัง่ลยุศก.ดจิติอล 

(2)ลงทนุอนิเทอรเ์นต้เร็วสงูถงึต าบล วางรากฐานใหธ้รุกจิ-อตุฯตอ่

ยอด หมอ่มอุย๋ประกาศชดัเห็นผลใน1ปี 

(4)รองนายกฯ ประกาศจะผลักดันนโยบาลเศรษฐกจิดจิติอลให ้

เป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี เพือ่เป็นรากฐานใหก้ับภาคธุรกจิและ

อตุสาหกรรม 

170957 กรุงเทพธุรกจิ 6 (1)ประยทุธจ์ีท้กุฝ่ายตอ้งชว่ยกัน-อยา่หวังพึง่รัฐ ชแูบรนดไ์ทย

แลนดด์ันสง่ออกการประชมุ(4)คณะรัฐมนตรคีรัง้แรก 

นายกรัฐมนตรไีดก้ลา่วถงึนโยบายเศรษฐกจิวา่ รัฐบาลให ้

ความส าคัญกับการสง่ออก และใหท้กุภาคสว่นทัง้รัฐบาล เอกชน 

และประชาชน ไมใ่หเ้ป็นภาระของรัฐบาลฝ่ายเดยีว 

 กรุงเทพธุรกจิ  (1)จา่ยหนี้จ าน าขา้วขา้ว 7 ปีหมดปี58 ผ่อนช าระ7หมืน่ลา้น 

(4)แผนการช าระหนี้ทีเ่กดิจากโครงการรับจ าน าขา้วจ านวน 7.55 

แสนลา้น 4 มาตรการลดตน้ทนุการเงนิ  ธกส.ประเมนิการช าระหนี้

จ าน าขา้ว ใชเ้วลา 7 ปี 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)เศรษฐอีลหมา่น 

(2)ดอดหารอืส านักงานกฎหมาย วางแผนโอนสนิทรัพยใ์ห ้

ลกูหลาน "บิ๊กตู"่ แจงมขีอ้ยกเวน้ใหผู้รั้บมรดก 

(4)เจา้ของกจิการรายใหญก่ังวลเรือ่งภาษีมรดกของรัฐบาล จงึมี

การถ่ายโอนมรดกใหก้ับลกูหลานของตน เนื่องจากอัตราภาษี 

10% เป็นอัตราภาษีทีส่งูมากเมือ่เทยีบกับ 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)ลงทนุเคเบลิใยแกว้ ปัน้เศรษฐกจิดจิติอล 

(4)กระทรวงไอซทีเีผยแนวทางการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกจิ

ดจิติอล วา่ รัฐบาลโดยบรษัิท ทโีอท ีจะตอ้งลงทนุโครงขา่ยระบบ

เคเบลิใตน้ ้าระหวา่งประเทศเพือ่เสรมิความม่ันคงออนไลนใ์ห ้

ประเทศ 
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วนั/

เดอืน/ปี 

หนงัสอืพมิพ ์ นโยบาย ลกัษณะการพาดหวั  

(1)พาดหวัหลกั (2)พาดหวัรอง (3)สว่นน า (4) เนือ้ขา่ว 

180957 ไทยรัฐ 12 (3)ประยทุธ"์มอบนโยบายบิ๊กขา้ราชการ ใหค้ดิแบบคนจนเดนิดนิ

เขา้หาชาวบา้น ตอ้งปรับตัว เปิดใจ ฉีกยิม้กวา้งๆไว ้สัง่ตอ่ไปนี้

หา้มจัดฉากตอ้นรับเวอ่ร ์

 มตชิน 6 (1)หมอ่มอุย๋ซาวเสยีงภาษีมรดกเจา้สัวโอเค 

(3)หมอ่มอุย๋ร่ายยาวนโยบายเศรษฐกจิรัฐบาล ตัง้บอรด์ ศก.

ดจิติอลแหง่ชาต ิเข็นกองทนุพัฒนาบคุลากร และภาษี-มรดก 

 มตชิน 10 ประยทุธต์วิเขม้ ขรก.ย ้าหา้มทจุรติ 

 สยามรัฐ ไม่

เจาะจง 

(2)ประยทุธย์ ้าบิ๊กขรก.ป้องท าลายสถาบัน มหดิลกดดันรัชตะ

เลอืกน่ังเกา้อีเ้ดยีว 

(3)นายกฯมอบนโยบายขา้ราชการ วอนปกป้องสถาบัน วอน

ขา้ราชการอยา่โกง-ใชจ้า่ยงบฯ อยา่งคุม้คา่ 

 แนวหนา้  ไม่

เจาะจง 

(2)ยนืยันทหารไมเ่คยทารุณ สั่งการบา้นหน่วยราชการ หา้มโกง-

ยดึหลักพอเพยีง ประเมนิผลงานทกุ 3 เดอืน นร.ตกีันปิดทัง้

โรงเรยีนทันท ี

(3)เมือ่วันที ่17 กันยายน ทีท่ าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ ์จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตร ีและหัวหนา้ คสช. เป็นประธานการชีแ้จงและ

มอบนโยบายในภาพรวม แกหั่วหนา้หน่วยราชการ 

 แนวหนา้  3 (1)ศธ. ตป๊ีีบรับลกูนายกฯ ปลกุ 12 คา่นยิม ขยายผลฟ้ืนความเป็น

ไทย 

(2)สัง่ รร. ทั่วปท.ดเีดยเ์ทอม 2 ทอ่งอาขยานหนา้เสาธง เลง็แตง่

เพลง-ใสห่ลักสตูร(3)กระทรวงศกึษาธกิารขานรับนโยบายพล.อ.

ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรแีละคณะรักษาความสงบ

แหง่ชาต ิ(คสช.) ทีม่อบใหท้กุหน่วยงานน าคา่นยิมหลักของไทย 

12 ประการ ไปขยายผลใหเ้ป็นรูปธรรมในเชงิปฏบัิต ิโดยน าไป

จัดท าเป็นบทอาขยานใหเ้ดก็นักเรยีนทอ่งจ า 

 ไทยโพสต ์ ไม่

เจาะจง 

(1)นายกฯ สองบคุลกิ! ขงึขงัตรวจโกงทกุ 3 เดอืน-อึง้รอ้งเพลง

โชวนั์กขา่ว 

(3)ประยทุธม์อบนโยบายผูบ้รหิารระดับสงู ชว่ยกันลดความ

ขัดแยง้ เชือ่คนไทยรักกันถา้ไมม่ใีครมาเป่าห ูลั่นสรา้งการเมอืง

ใหมแ่บบไทยๆ แตส่ากลยอมรับ ขงึขังสั่งขา้ราชการใหท้ าตัวให ้

เล็ก อยา่จัดฉาก ตดิป้ายตอ้นรับนายกฯ เพราะส ิน้เปลอืง ขู่

ลงโทษหนักพวกขรก.ผลาญเงนิเพือ่อพัเกรดตัวเอง ทกุ 3 เดอืน

ทกุกระทรวงตอ้งถกูตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ 

(4)นายกมอบนโยบายรัฐบาลตอ่ผูบ้รหิารระดับสงู ชว่ยกันลดความ

ขัดแยง้ โดยมรัีฐมนตร ีปลดักระทรวง หัวหนา้ราชการ และผูว้า่ฯ 

ทั่วประเทศ เขา้ร่วมรับการมอบนโยบายอยา่งพรอ้มเพรยีง 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)ดจิติอลแหง่ชาต ิ

(2)ประยทุธน่ั์งประธานสั่งการเอง ดงึบโีอไอออกมาตรการสง่เสรมิ 

หมอ่มอุย๋การันต1ีปีเห็นผลแน่ 

(4) ม.ร.ว.ปรตียิาธร รองนายกดา้นเศรษฐกจิเผย พล.อ.ประยทุธ ์

นายกฯ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิดจิติอล

แหง่ชาต/ิ ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งสรา้งเศรษฐกจิดจิติอลขึน้มา

เพือ่แกไ้ขจดุออ่น ลดตน้ทนุธรุกรรมและบรกิารอเิล็กทรอนกิส์

เพือ่ใหป้ระเทศปรับตัวเขา้สูเ่ศรษฐกจิสมัยใหม ่

 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)เวน้ภาษีมรดกคูส่มรสตาย 

(4)ม.ร.ว.ปรตียิาธร รองนายกดา้นเศรษฐกจิ ยนืยันภาษีมรดก
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วนั/

เดอืน/ปี 

หนงัสอืพมิพ ์ นโยบาย ลกัษณะการพาดหวั  

(1)พาดหวัหลกั (2)พาดหวัรอง (3)สว่นน า (4) เนือ้ขา่ว 

ยกเวน้ภาษีคูส่มรสเสยีชวีติ-เกษตรกรยกทีด่นิใหล้กู และเรือ่งการ

ออกกฏหมายเก็บภาษีมรดกและทีด่นิและส ิง่ปลกูสรา้งจะไมท่ าให ้

ประชาชนสว่นใหญ่เดอืดรอ้น ซึง่ร่างกฏหมายอยูร่ะหวา่งการ

พจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาและกรมสรรพากร 

190957 มตชิน 6 (1) คลงัอุม้เกษตรกร-คนจนทุม่แสนล. 

(2) เดนิเครือ่งภาษีมรดก 

(3)รัฐบาลควักแสนลา้นอุม้เกษตรกรรายยอ่ย-คนจน เจา้สัวหนุน

เก็บภาษีทีด่นิ-มรดก 

 กรุงเทพธุรกจิ 6 (1)คลงัเผยอดุหนุนตน้ทนุผลติ-ชว่ยผูม้รีายไดน้อ้ย อัดแสนลา้น

กระตุน้รากหญา้  

(2)ปรดียิาธร เรง่ดนัภาษีมรดก เกนิ 50 ลา้นเสยี 10% ทัง้ผูใ้ห ้

และผูรั้บ 

(4)รัฐบาลอดีฉีดเงนิแสนลา้นชว่ยเกษตรกรดว้ยการ ลดตน้ทนุการ

ผลติและโอนเงนิเขา้บัญชผีูม้รีายไดน้อ้ยพรอ้มเร่งปฏริูประบบภาษี

เพือ่สรา้งความเป็นธรรม 

 แนวหนา้ 6 (1)ตลุาฯนี้ กระอัก 2 เดง้ ข ึน้ดเีซล-กา๊ซ รัฐบาลทยอยเลกิอุม้ 

(2)ทัง้ NGV-LPG ภาคขนสง่ ปลอ่ยไปตามกลไกตลาด เล็งยดื

บัตรเครดติพลงังาน สวนยางฮึม่ปลกุม็อบ 8 ตค. 

(3)รมว.กระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังประชมุผูบ้รหิารหน่วยงาน

พลังงานถงึนโยบายเร่งดว่นทีต่อ้งด าเนนิการ คอืการปรับ

โครงสรา้งราคาพลงังาน โดยเฉพาะพลงังานทียั่งไมม่กีารปรับ

ราคา เชน่ แอลพจีภีาคขนสง่ และเอ็นจวี ี

 ไทยโพสต ์ 6 (1)ควัก 1 แสนลา้นชว่ยคนจน เก็บภาษีมรดกลว่งหนา้ 2 ปี 

(2)มาแลว้ ประยทุธน์ยิม รัฐบบาลเตรยีมควัก 1 แสนลา้นชว่ยคน

จน คลอดมาตรการเงนิอดุหนุนชาวนารายยอ่ย จา่ยภาษีใหผู้ม้ ี

รายไดน้อ้ย สมหมายแยม้แผนเก็บภาษีมรดกลว่งหนา้ ป้องยักยา้ย

ถ่ายเทกอ่นตาย เร่งชงเขา้ สนช. สว่นภาษีทีด่นิจอ่ตอ่ควิ ยันปี 58 

ขึน้แวตแน่ 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)ตูแ่จกแสนลา้น 

(2)อัดเงนิอดุหนุนชาวนา-คนืภาษีคนจน สมชายลัน่ถงึมอื

ประชาชนแน่นอน เกษตรกรออ้นชว่ยไร่ละ 2.2 พันบาท 

(4)ด าเนนิการตามนโยบายดแูลเกษตรกร-รัฐบาลเตรยีม 2 

มาตรการส าคญัเพือ่ชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย คอื การอดุหนุน

ปัจจัยการผลติในการปลกูขา้วใหช้าวนาและเรง่ด าเนนิมาตรการ

จา่ยเงนิภาษีใหก้ับผูม้รีายไดน้อ้ย ภายในปีงบประมาณ 2558 

 โพสตท์เูดย ์ 6 (1)เก็บภาษีราคาขายปลกี 

(4)นายสมหมาย อธบิดกีรมสรรพสามติรรับลกู ร.ม.ว.ปรตียิาธร 

รองนายกฯดา้นเศรษฐกจิ ทีต่อ้งการใหป้รับปรุงการเก็บภาษีไมใ่ห ้

ร่ัวไหล โดยการแกก้ฏหมายเก็บภาษีจากราคาขายปลกี 
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สรุปรำยชื่อบทบรรณำธิกำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยรัฐบำล  

16 ก.ย.57 6 เดลนิวิส ์ ปากทอ้งชาวบา้น 

10 สยามรัฐ หนา้ทีส่ าคญัของรัฐบาลนี้ คอืปฏรูิประบบราชการ 

ไมเ่จาะจง กรุงเทพธุรกจิ ท าเฉพาะเรือ่งหลกัก็พอ 

ไทยโพสต ์ ชีวั้ดผลงาน ครม. 

แนวหนา้ ครม.ประยทุธต์อ้งท าตามสัญญา 

17 ก.ย.57 6 โพสตท์เูดย ์ ปักธงดจิติอลอโีคฯ 

สยามรัฐ สนิคา้การเกษตรกับตลาด 

9 มตชิน จัดหนัก-จรงิจัง 

10 
 

เดลนิวิส ์ บททดสอบความโปร่งใส 

ไทยโพสต ์ ตอ้งไมจ่บแคร่ือ้ไมค ์

12 
 

ไทยรัฐ ระวังซ ้าเตมิเหลือ่มล ้า 

กรุงเทพธุรกจิ ตอ้งออกกตกิาคมุ รัฐบาลด าเนนินโยบาย 

18 ก.ย.57 6 กรุงเทพธุรกจิ รอผลงานลดเหลือ่มล ้า ปรับโครงสรา้งภาษี 

ไมเ่จาะจง มตชิน ท าทันทใีหม้ผีลทันตา 

19 ก.ย.57 6 
 

ไทยรัฐ สิง่ทีรั่ฐบาลเลอืกตัง้ไมท่ า 

กรุงเทพธุรกจิ รากฐานทีด่เีป็นส ิง่ส าคญั 

โพสตท์เูดย ์ ใชง้บฯ ใหพ้อเพยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ นโยบาย หนงัสอืพมิพ ์ ชือ่บทบรรณาธกิาร 

12 ก.ย. 57 6 กรุงเทพธุรกจิ จากโรดแมพสูก่ารปฏบัิต ิ

9 บา้นเมอืง ปฏบัิตกิารสะเทอืนป่า 

ไมเ่จาะจง เดลนิวิส ์ ปัญหาทา้ทายตามนโยบาย 

โพสตท์เูดย ์ ตอ้งชดัเจน 

13 ก.ย. 57 3 โพสตท์เูดย ์ แกห้นี้ทีต่น้เหต ุ

6 บา้นเมอืง ทอ่งเทีย่วขยับตัวดขี ึน้ 

ไมเ่จาะจง ไทยรัฐ สูส่งัคมแหง่คณุธรรม 

เดลนิวิส ์ วาระเร่งดว่น 

ไทยโพสต ์ กองทัพในรัฐบาลเดนิสู ่"ทหารนยิม" 

14 ก.ย. 57 6 โพสตท์เูดย ์ กลา้ตัดสนิใจ 

12 เดลนิวิส ์ อยูไ่ดเ้พราะประชาชน 

15 ก.ย. 57 3 โพสตท์เูดย ์ รัฐจัดการหนี ้

ไมเ่จาะจง ไทยรัฐ ถนนสายประชาธปิไตย 

มตชิน บทบาทของ สนช. 

ไทยโพสต ์ รัฐบาลไดเ้วลาท าจรงิทันท ีพสิจูน์จรงิจัง-จรงิใจ-ย่ังยนื 
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ข่ำวเผยแพร่ส่ือมวลชน 
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Press Release ข้อมลูเพื่อสือ่มวลชน                                                                                 39 พฤศจิกายน 2557 

 

มีเดียมอนิเตอร์ พบสื่อโทรทัศน์เน้นตรวจสอบนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจมากท่ีสดุ ขณะท่ีตรวจสอบ

นโยบายลดความเหลื่อมล า้น้อยท่ีสดุ ทัง้ยังท าหน้าท่ีไม่เต็มท่ีในการตรวจสอบแทนประชาชน รวมทัง้การ

เปิดพืน้ท่ีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตอ่นโยบายรัฐบาลท่ีนายกฯ แถลงตอ่สภานิติบญัญัติฯ 

  

การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  32 กันยายน ท่ีผ่านมา  

นับเป็นเหตุการณ์น่าสนใจ เพราะเป็นการแถลงโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ท่ีมีต าแหน่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วย ทัง้เกิดขึน้ในภาวะท่ีสงัคมคาดหวงับทบาท

รัฐบาลหลงัรัฐประหาร ในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ มีเดียมอนิเตอร์จึงสนใจศึกษาการท าหน้าท่ีของ

สื่อมวลชนในการตรวจสอบ ท่ีหมายถึงการเปิดประเด็น การวิเคราะห์/ตีความ การเปิดพืน้ท่ีเพ่ือสะท้อน

มมุมองท่ีหลากหลาย รวมทัง้การท าหน้าท่ีรักษาประโยชน์ของประชาชน 

 

ส่ือท่ีศึกษำ คือ โทรทัศน์ดิจิตอล 6 ช่อง จาก 2 ประเภทใบอนุญาต คือ 1) ประเภทบริการ

สาธารณะ ได้แก่ ช่อง TPBS และ 2) ประเภทบริการธรุกิจ ในหมวดขา่วสารและสาระ จ านวน 5 ช่อง ได้แก่  

(1) Voice TV (2) Nation Channel (3) Spring News  (4) TNN24 และ (5) New TV โดยศึกษาเฉพาะ

รูปแบบรายการ สมัภาษณ์  วิเคราะห์  และรายงานพิเศษ ในรายการข่าว ระหว่างวนัท่ี 32-39 กันยายน 

2557 (ไมร่วมรายการเดินหน้าประเทศไทย และคืนความสขุให้คนในชาติ)  โดยแนวคดิท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

คือ กำรท ำหน้ำท่ีตรวจสอบของส่ือมวลชน และหน้ำท่ีส่ือมวลชนในระบอบประชำธิปไตย  อัน

ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์/ ตีความ 2) การเปิดพืน้ท่ีในการแสดงความคิดเห็น และ 3) การตัง้ค าถาม

แทนสาธารณะ  

 ผลกำรศึกษำ พบดงันี ้

กำรท ำหน้ำท่ีของส่ือในกำรวเิครำะห์/ตีควำม ในภาพรวม พบว่าทุกช่องมีการน าเสนอเนือ้หา

เก่ียวกบันโยบายรัฐบาลในระดบัการวิเคราะห์/ตีความในรูปแบบวิเคราะห์ขา่วคอ่นข้างน้อย โดยนโยบายท่ี

 

 

 

โครงการมเีดยีมอนเิตอร ์ Media Monitor Project 

มูลนธิสิ ือ่มวลชนศกึษา   Foundation for Media Studies  
หอ้ง 518 อาคารพญาไทบลิดิง้  
31 ถนนพญาไท เขตราชเทว ี กทม. 10400 
โทร: 02-246-7440 แฟกซ:์ 02-246-7441 

Email: mediamonitorth@gmail.com 
www.mediamonitor.in.th 

mailto:mediamonitorth@gmail.com
http://www.mediamonitor.in.th/
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มีการน าเสนอผา่นการวิเคราะห์/ตีความมากท่ีสดุ คือ 3) นโยบายรัฐบาลในภาพรวม ไม่เจาะจงนโยบายใด 

ซึ่งพบวา่มีการน าเสนอในทกุช่อง ยกเว้นช่อง Voice TV  และ New TV  2) นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ พบในช่อง TPBS, Spring News และ Voice TV และ 1) นโยบายการรักษาความ

มัน่คงของรัฐและการตา่งประเทศซึ่งพบวา่มีช่อง Nation Channel เพียงช่องเดียว ท่ีน าเสนอในลกัษณะการ

วิเคราะห์/ตีความ ในขณะท่ีไมพ่บการวิเคราะห์/ตีความเก่ียวกับนโยบายใดๆ ในรูปแบบวิเคราะห์ข่าวทาง

ช่อง New TV ในช่วงท่ีศกึษา  

ด้ำนกำรเปิดพืน้ท่ีในกำรแสดงควำมคดิเหน็ ในภาพรวมพบว่านโยบายการเพ่ิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศเป็นนโยบายท่ีทกุช่องเปิดพืน้ท่ีให้มีผู้แสดงความคิดเห็น/แสดงทรรศนะมากท่ีสดุ แต่

คอ่นข้างจ ากดัเฉพาะกลุม่นกัวิชาการ สว่นมากเป็นการให้ความเห็นในเร่ืองความเหมาะสมต่างๆ เก่ียวกับ

มาตรการด้านเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับนโยบายรัฐบาลในภาพรวมท่ีไม่เจาะจงนโยบายใด ก็ให้พืน้ท่ีจ ากัด

เฉพาะกลุม่นกัวิชาการเช่นกนั โดยสว่นใหญ่เป็นการประเมินภาพรวมกว้างๆ เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

นโยบายรัฐบาลชดุนี ้และนโยบายของรัฐบาลชดุก่อนหน้าในขณะท่ีนโยบายอ่ืนๆ พบว่ามีการเปิดพืน้ท่ีใน

การแสดงความคิดเห็นคอ่นข้างน้อย โดยจ ากัดเฉพาะกลุ่มรัฐบาลและข้าราชการเป็นหลกั ไม่พบการเปิด

พืน้ท่ีให้กลุม่ประชาชน หรือภาคประชาชน ยกเว้นรายการสามมมุข่าวทางช่อง Spring News ท่ีเป็นเพียง

การน าเสนอความเห็นสัน้ๆ หรือ vox pop ของกลุม่ผู้ขบัแท็กซ่ีเท่านัน้ 

ด้ำนกำรท ำหน้ำท่ีของส่ือในกำรตัง้ค ำถำมแทนสำธำรณะ ท่ีแบ่งลักษณะการตัง้ค าถาม

สมัภาษณ์ออกเป็น 2 กลุม่กว้างๆ ได้แก่ 3) การตัง้ค าถามเพ่ือให้อธิบายขยายความ ซึ่งเป็นลกัษณะการตัง้

ค าถามท่ีพบได้ทกุรายการ และ 2) การตัง้ค าถามตอ่ยอดเพ่ือให้ได้รายละเอียด ถามย า้เพ่ือความมัน่ใจ หรือ

ตรวจทาน ซึ่งสว่นใหญ่จะพบในรายการสมัภาษณ์ท่ีมีผู้รับเชิญร่วมรายการ มากกว่าการสมัภาษณ์ท่ีแทรก

อยู่ในรายการขา่วปกติทั่วไป ในภาพรวมพบว่า  ส่วนใหญ่มีการตัง้ค าถามเข้าข่ายทัง้ 2 ลกัษณะ คือ เพ่ือ

อธิบาย ขยายความ และเพ่ือตอ่ยอดตรวจทานในรายละเอียด โดยเฉพาะรายการของช่อง  Spring News 

และ TPBS ยกเว้นช่อง New TV ท่ีเน้นการตัง้ค าถามเพ่ือการอธิบายขยายความ แต่ไม่พบว่ามีการตั ง้

ค าถามตอ่ยอดเพ่ือให้ได้รายละเอียด ไมม่ีการถามย า้เพ่ือความมัน่ใจ หรือตรวจทาน ท่ีชัดเจน ในขณะท่ีไม่

พบวา่มีการตัง้ค าถามแทนสาธารณะในช่อง Voice TV  

 

เมื่อพิจารณาผลการศกึษาท่ีพบ ตามกรอบแนวคดิเก่ียวกับกำรตรวจสอบของส่ือมวลชนและ

หน้ำท่ีส่ือมวลชนในระบอบประชำธิปไตย อาจสรุปได้ว่า ช่อง TPBS และทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและ
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สาระยงัท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์/ตีความประเดน็ด้านนโยบายรัฐบาลทัง้ 33 ด้านไม่เต็มท่ี  มีการเปิดพืน้ท่ี

ในการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่หลากหลาย ขาดการสะท้อนเสียง/ความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อนโยบาย

รัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะท่ีการตัง้ค าถามอย่าง “ถามแทน

ประชาชน” ในภาพรวมพบวา่ ส่ือมีการตัง้ค าถามทัง้ในลกัษณะเพ่ือให้อธิบายขยายความ และการถามต่อ

ยอดเพ่ือความมัน่ใจ หรือตรวจทาน แต่โดยมากมกัเป็นการตัง้ค าถามในนโยบายท่ีเป็นข่าว หรือมีความ

เคลื่อนไหวจากกระทรวงต่างๆ เช่น ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจ หรือตัง้ค าถามถึงแผนการปฏิบัติงานของ

รัฐบาลในภาพรวม เป็นต้น  แตไ่มม่ีการตัง้ค าถาม/สมัภาษณ์ความเห็นจากผู้ เก่ียวข้องกลุ่มอ่ืนๆ ในเชิงลึก

เท่าท่ีควร  

จะเห็นได้ว่าทัง้ช่อง TPBS และทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ ต่างท าหน้าท่ีวิเคราะห์/ตีความ

ข้อเท็จจริงตา่งๆ ตลอดจนเปิดพืน้ท่ีเพ่ือสะท้อนมมุมองท่ีหลากหลาย และการท าหน้าท่ีตัง้ค าถามในฐานะ

ตวัแทนสาธารณะเก่ียวกบันโยบายรัฐบาลทัง้ 33 ด้านได้ยงัไมเ่ตม็ท่ี 

ทัง้นี ้อาจสรุปอย่างเปรียบเทียบให้เห็นนโยบายท่ีช่องโทรทัศน์ท่ีศึกษาน าเสนอ และรูปแบบการ

น าเสนอ ได้ดงันี.้ 
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สดัสว่นเวลาการน าเสนอนโยบายรฐับาลของสือ่ทวีที ีศ่กึษา 

(ช ัว่โมง: นาท:ี วนิาท)ี  

 

สดัสว่นเวลาการน าเสนอนโยบายรฐับาลในรปูแบบวเิคราะห ์สมัภาษณ ์

และรายงานพเิศษของทวีแีตล่ะชอ่ง (ช ัว่โมง: นาท:ี วนิาท)ี   
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สรุปกำรเสวนำ“ท ำไมสื่อจงึไม่สนใจ  
ตรวจสอบนโยบำยรัฐบำล” 
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สรุปกำรเสวนำ “ท ำไมส่ือจงึไม่สนใจตรวจสอบนโยบำยรัฐบำล” 
 

 

 

เมื่อวนัท่ี 33 ธนัวาคม ท่ีผ่านมา มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย จัดงาน

เสวนา เร่ือง  'ท ำไมส่ือจงึไม่สนใจตรวจสอบนโยบำยรัฐบำลท่ีนำยกฯ แถลงต่อ สนช.'  โดยวิทยากร 

4 ท่าน คือ 3) นำยพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ผู้อ านวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 2) 

นำยเชิดชำย มำกบ ำรุง ผู้ ช่วยผู้อ านวยการส านักข่าวสถานีไทยพีบีเอส 1)  ผศ. พิจิตรำ สึคำโมโต้ 

อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และ 4) นำยเทพชัย หย่อง นายกสมาคม

นกัขา่ววิทยโุทรทศัน์ไทย  รายละเอียดการเสวนา ดงันี ้

นำยพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรรณำธิกำร สถำนีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  ให้

ความเห็นวา่  เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่ปกติ   ท าให้สื่อต้องระวงัในการน าเสนอไม่เพียงแต่

ประเดน็เนือ้หา  แตต้่องตรวจสอบและระมดัระวงัในการสมัภาษณ์และน าเสนอความคิดเห็นของแหล่งข่าว

ตา่งๆ   ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศของ คสช.  โดยเฉพาะในสถานการณ์สดอาจไม่สะท้อนความ

จริงและอาจน าไปสูค่วามขดัแย้งมากกวา่ จึงเป็นเหตทุ าให้การเปิดพืน้ท่ีสื่อในการแสดงความคิดเห็นและ

น าเสนอเนือ้หาในลกัษณะการตรวจสอบนโยบายรัฐไมม่ากเท่าท่ีควร    
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 แตอ่ย่างไรก็ตาม จากบทเรียนท่ีผา่นมาพบวา่ ประเดน็เร่ือง

การแถลงนโยบายของรัฐบาลค่อนข้างได้รับความสนใจค่อนข้าง

น้อยจากสื่อ  โดยเพ่ิงจะมีการตื่นตัวในการน าเสนอ/ ตรวจสอบ

นโยบายในสมยัรัฐบาลพรรคไทยรักไทย   ทัง้นี ้มองวา่นโยบายรัฐมี

ความส าคญัและมีผลกระทบตอ่สาธารณะ   หากสื่อให้ความส าคญั

ในการติดตาม ตรวจสอบ ตัง้แต่ต้น  ทัง้การวิเคราะห์ข้อมูล และ

สะท้อนให้เห็นว่านโยบายนัน้ๆ ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศ

อย่างไร และน าเสนอให้ประชาชนเข้าใจถึงผลท่ีจะตามมาในอนาคต  เช่ือว่านโยบายท่ีมีลกัษณะประชา

นิยม ท่ีน าเงินภาษีของประชาชนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบตัิได้จริงแตส่ง่ผลเสียในระยะยาว จะมี

น้อยลง จากบทเรียนท่ีผ่านมาหลงัจากนีส้ื่อต้องให้ความส าคญัในการท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบอย่าง

จริงจงัในการท างานของรัฐภายใต้นโยบายท่ีแถลงวา่ด าเนินการตามนโยบายได้มากน้อยแคไ่หน 

นำยเชดิชำย มำกบ ำรุง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำว

สถำนีไทยพีบีเอส  กล่าวว่า ไทยพีบีเอสมีนโยบายตรวจสอบ

อย่างตอ่เน่ือง ไมว่า่รัฐบาลชดุไหนก็ตาม จากผลการศึกษาจะเห็น

ได้ว่าทางช่องให้ความส าคญักับภาพรวมค่อนข้างมาก ปัจจุบัน

ไทยพีบีเอสมีรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งเปิด

พืน้ท่ีแสดงความเห็นท่ีหลากหลายตามภมูิภาคตา่งๆ ซึ่งจดัไปแล้ว 

7-5 เวที ซึ่ งเวทีเสียงประชาชนเป็นเวที ท่ีใ ห้ เครือข่ายภาค

ประชาชนทกุภาคสว่นมาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี เกิดองค์

ความรู้ใหมค่วบคูไ่ปกบัสภาปฏิรูปฯ 

 เมื่อมีการแถลงนโยบายแล้ว ไม่ว่าสื่อไหนก็ตามก็ต้องท า

การตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ต้องติดตามดูว่านโยบายท่ีประกาศปฏิบัติได้จริงไหม สื่อต้องช่วยกัน ท า

อย่างไรจะไม่ให้เกิดกรณีแบบโฮปเวลล์ ทุจริตคลองด่าน สิ่งส าคัญท่ีต้องตามดูคือนโยบายระยะยาว 

เน่ืองจากบางนโยบายไมไ่ด้เสร็จในรัฐบาลเดียว บางนโยบายสามารถสานตอ่ไปในรัฐบาลยุคต่อไปได้ เป็น

หน้าท่ีของสื่อท่ีต้องเกาะติดเร่ืองนี ้
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 คณุเชิดชาย ยงัเช่ือวา่  ในปีหน้า วงการทีวีคงมีความชัดเจนมากขึน้ เน่ืองจากทีวีดิจิตอลเข้าถึงคน

ทัว่ประเทศแล้ว อีกทัง้มีการแขง่ขนัท่ีค่อนข้างดเุดือด  จึงต้องตามดตู่อไปว่าช่องใดจะท าหน้าท่ีตรวจสอบ

เพ่ือให้คนดรูู้เท่าทนั ช่องไหนมีแนวโน้มท่ีจะตกเป็นของรัฐ ช่องไหนเป็นของนกัการเมือง ช่องไหนเป็นอิสระ 

ผศ. พจิติรำ สึคำโมโต้ อำจำรย์ประจ ำคณะนิเทศศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  อธิบายว่า สื่อมักน าเสนอ “ดราม่า” 

มากกว่าสาระส าคัญของนโยบายรัฐบาล จึงเกิดค าถามว่า การ

น าเสนอในลักษณะนีก้่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อย

เพียงใด และยังวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่อในสถานการณ์พิเศษ

เช่นนีว้่า ทัง้สื่อและนักวิชาการต่างมีความรู้สึกเกร็ง  ท าให้สื่อต้อง

ใคร่ครวญมากขึน้ในการน าเสนอข้อมลูข่าวสารต่างๆ ไม่ท าข่าวตาม

อารมณ์ หรือเพ่ือความสะใจ ซึ่งอาจถือเป็นข้อดีในสถานการณ์แบบนี ้ 

นอกจากนีย้งัอยากให้สื่อตรวจสอบดวูา่ รัฐน าเสียงสะท้อนของสื่อเข้า

ไปรวมในกระบวนการตดัสินใจเชิงนโยบายด้วยหรือไม ่ 

 อีกทัง้สื่อยงัควรท่ีจะรู้เท่าทนัการเมืองก่อน ฝ่ายสื่อต้องรู้เท่าทันประเด็นทางการเมือง หลายครัง้ท่ี

การเมืองจดัสาระขา่วสารบางอย่าง ท าให้สื่อไปมุง่เน้นการน าเสนอข้องมลูขา่วสารท่ีเป็นประเดน็เร้าอารมณ์ 

มากกวา่ประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีประชาชนต้องรู้ และได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ

ในปัจจบุนั แยกแยะได้ระหวา่งขา่วจริงกบัขา่วท่ีมุง่ประชาสมัพนัธ์ หากสื่อดัง้เดิมอย่างสื่อโทรทศัน์ หรือวิทยุ

ไมไ่ด้น าเสนอข้อมลูขา่วสารท่ีมีคณุภาพ ประชาชนก็จะหันไปพึ่งพาทางเลือกอ่ืนในการเสพข้อมลูข่าวสาร 

แตห่ากสื่อดัง้เดิมท าหน้าท่ีโดยยึดจรรยาบรรณ ตรงไปตรงมา ก็จะได้รับการสนบัสนนุจากประชาชน 

 

 นำยเทพชัย หย่อง นำยกสมำคมนักข่ำววทิยุโทรทัศน์

ไทย กลา่ววา่ แม้การศกึษาในครัง้นีจ้ะใช้เวลาการศกึษาเพียง 7 วนั 

แต่สะท้อนบทบาทการท าหน้าท่ีของสื่อได้ค่อนข้างมาก เพราะ

การศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ในครัง้ นี  ้แม้จะเกิดขึน้ภายใต้

สถานการณ์พิเศษ แต่เช่ือว่าหากท าในสมยัรัฐบาลก่อนๆ ก็อาจ

ได้ผลการศึกษาท่ีไม่ต่างกัน ทัง้ท่ีการแถลงนโยบายของรัฐบาลมี

ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการก าหนดทิศทางการ
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บริหารอนาคตประเทศ ส่ือควรให้ความส าคญักับการแถลงนโยบายครัง้นีว้่ารัฐบาลสามารถท าได้แค่ไหน 

และมีผลดี ผลเสียอย่างไร  

 การท าขา่วแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นสิ่งท่ีท าได้ยาก เพราะไม่มีตวัละคร หรือค าพูดท่ีหวือหวา แต่

เป็นเร่ืองท่ีสื่อต้องน าเสนอเพราะเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ และหัวใจหลกัของการน าเสนอข่าวการตรวจสอบ

นโยบายรัฐบาล คือ ให้ความส าคญักบัการน าเสนอเนือ้หาท่ีสามารถท าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย มากกว่า

จะให้ความส าคญักบัระยะเวลาท่ีน าเสนอ เพราะจะช่วยให้คนอยากรู้และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาก

ขึน้ เพราะกลไกทางสงัคมสามารถตรวจสอบผู้มีอ านาจได้  

 ในขณะท่ีหลายฝ่ายเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสื่อ เพ่ือให้สื่อมีเสรีภาพมากขึน้ แตเ่สรีภาพของสื่อจะ

ไมม่ีความหมาย หากสื่อใช้เสรีภาพนีไ้ปถามนกัวิชาการคนหนึ่งเพ่ือวิจารณ์รัฐบาล เพราะคิดว่าตนเองเปิด

เวทีให้คนท่ีมีความเห็นต่างกันมาวิจารณ์ซึ่งกันและกัน แต่เสรีภาพจะมีความหมายเมื่อสื่อท าหน้าท่ี

ตรวจสอบผู้มีอ านาจ ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อย่างมีสาระ อย่างมีคณุค่า และท าให้คนในสงัคมเข้าใจ

ความหมาย  

 ท้ายท่ีสดุ  หวังว่าผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ในครัง้นี ้จะเป็นจุดเร่ิมต้นให้สื่อกระแสหลัก 

โดยเฉพาะทีวีดิจิตอล ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลมากขึน้  
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 ‘เทพชัย หย่อง’ รับส่ือตรวจสอบนโยบำย รบ.ไม่เตม็ที่ 

 
 

มีเดียมอนิเตอร์เผยผลศึกษำ ไทยพีบีเอส-5 ช่องดิจติอลข่ำว ตรวจสอบนโยบำยรัฐบำล 11 

ด้ำน ไม่เต็มท่ี ‘เทพชัย หย่อง’ ระบุสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ท ำให้ส่ือระวัง  ชีต้้องทบทวนหน้ำท่ี ฝำก

ควำมหวังองค์กรส่ือยกระดับวชิำชีพ  

วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 มลูนิธิสื่อมวลชนศกึษา ร่วมกบัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเสวนา 

‘ท าไมสื่อจึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สนช .’ ณ สมาคมนักข่าว

นกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ดร.เอือ้จติ วโิรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรมีเดียมอนิเตอร์ เปิดเผยถึงผลการศึกษา 

‘สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล ’ ว่า จากการศึกษาโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล 6 ช่อง จาก 2 ประเภท

ใบอนญุาต คือ ประเภทบริการ ได้แก่ ไทยพีบีเอส และประเภทบริการธรุกิจ หมวดข่าวสารและสาระ ได้แก่ 

ว๊อยซ์ ทีวี, เนชัน่, สปริงนิวส์, ทีเอน็เอน็ 24 และนิวทีวี เก่ียวกับการท าหน้าท่ีตรวจสอบของสื่อมวลชนและ

หน้าท่ีสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย ด้านการวิเคราะห์ ตีความ การเปิดพืน้ท่ีในการแสดงความคิดเห็น 

และการตัง้ค าถามแทนสาธารณะโดยมีข้อสรุปวา่ ช่องไทยพีบีเอส และทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระยัง

ท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์ ตีความประเด็นด้านนโยบายรัฐบาลทัง้ 11 ด้าน ไม่เต็มท่ี มีการเปิดพืน้ท่ีแสดง

ความคิดเห็นไมห่ลากหลาย ขาดการสะท้อนเสียงหรือความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายรัฐบาล ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีแถลงตอ่สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
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ขณะท่ีการตัง้ค าถามอย่าง ‘ถามแทนประชาชน’ ผอ.โครงการมีเดียมอนิเตอร์ ระบุว่า เป็นไปใน

ลกัษณะเพ่ือให้อธิบายขยายความและการถามต่อยอดเพ่ือความมัน่ใจหรือตรวจทาน แต่โดยมากมกัเ ป็น

การตัง้ค าถามในนโยบายท่ีเป็นข่าวหรือมีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงต่าง ๆ เช่น ประเด็นนโยบาย

เศรษฐกิจ หรือตัง้ค าถามถึงแผนการปฏิบตัิงานของรัฐบาลในภาพรวม แตไ่มม่ีการตัง้ค าถามหรือสมัภาษณ์

ความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องกลุม่อ่ืน ๆ ในเชิงลกึเท่าท่ีควร (อา่นประกอบ: 'มีเดียมอนิเตอร์' พบไทยพีบีเอส-

5 ช่องขา่วดิจิตอล ตรวจสอบ11 นโยบาย รบ. 'ไมเ่ตม็ท่ี') 

นำยพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรรณำธิกำร สถำนีโทรทัศน์ไทยรัฐ

ทีว ีกลา่วถึงสาเหตท่ีุสื่อไมใ่สใ่จตอ่การตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติวา่ เกิดจากกองบรรณาธิการขา่วมีความระมดัระวงัในการน าเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเนือ้หา

ข่าวมากขึน้ เพราะขณะนีส้ถานการณ์อยู่ในภาวะไม่ปกติ ดังนัน้สื่อจึงเลือกจะน าเสนอเนือ้หาอย่าง

ตรงไปตรงมามากกวา่การน าความคิดเห็นของแตล่ะฝ่ายออกอากาศ โดยเฉพาะการสมัภาษณ์สด ซึ่งเป็น

เร่ืองอนัตรายและน่ากงัวล ด้วยบทสนทนาบางช่วงอาจไม่สะท้อนความจริง แต่อาจสะท้อนเจตนาภายใน

ของผู้ต้องการส่ือ สถานการณ์จึงบีบให้สื่อต้องท าหน้าท่ีอยู่ในกรอบไว้ก่อน “สื่อมีหน้าท่ีน าเสนอข่าว แต่

อย่ากลวัเกินไป จะต้องลองย่ืนมือไปก่อนว่าสายสิญจน์อยู่ตรงไหน หากแตะแล้วไม่ร้อน ให้ย่ืนมือเข้าไป

เร่ือย ๆ แตะร้อนเมื่อไหร่ก็จะมีค าเตือนมาเอง เพราะเจอสายสิญจน์แล้ว อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ภายใน

ของไทยรัฐมีความชดัเจน เราไมม่ีวาระเป็นการสว่นตวั เช่ือผู้ควบคมุอ านาจทราบดี” 

ผอ.ฝ่ำยบรรณำธิกำร ไทยรัฐทีวี กลา่วด้วยวา่ เวลานีผู้้บริหารกองบรรณาธิการทุกคนต้องคิดจะ

น าเสนอขา่วอย่างไรภายใต้กรอบค าสัง่ คสช. โดยให้ประชาชนรับรู้เร่ืองราวมากพอท่ีจะตรวจสอบได้ว่า 1 ปี 

หลงัจากนีจ้ะอยู่ร่วมกันอย่างไร ฉะนัน้ สัดส่วนการน าเสนอนโยบายรัฐบาลจึงมีค่อนข้างน้อย การแสดง

ความคิดเห็นแทบไม่มี ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือนักวิชาการ ทัง้นี ้หากมีการท าความเข้าใจร่วมกัน

ระหวา่งสื่อกบัรัฐ ส่ือก็จะท าหน้าท่ีมากขึน้เร่ือย ๆ 

ด้านนำยเทพชัย หย่อง นำยกสมำคมนักข่ำววทิยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า สถานการณ์ไม่

ปกติภายในประเทศมีสว่นท าให้สื่อต้องท าหน้าท่ีอย่างระมดัระวงัมากขึน้ ซึ่งหากศึกษาย้อนไปในอดีตทุก

รัฐบาล ผลการศกึษาคงไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้ท่ีทราบวา่การแถลงนโยบายรัฐบาลทุกชุดส าคญัท่ีสดุ พอ ๆ กับ

การเลือกตัง้ แตช่่องทีวีอาจคิดหนกัเก่ียวกบัการน าเสนอขา่วนโยบายอย่างไรให้น่าสนใจ 

http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/34532-thaireform201157.html
http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/34532-thaireform201157.html
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“ผลการศึกษาครัง้นีก้ลายเป็นค าถามตกมาท่ีสื่อต้องน ามาคิดอย่างมาก เพราะเป็นข้อเท็จจริงท่ี

เถียงไม่ได้ แม้จะศึกษาเพียงระยะเวลาสัน้ ระหว่างวนัท่ี 12-19 กันยายน 2557 แต่สิ่งเหล่านีส้ะท้อนต่อ

บทบาทท่ีสื่อต้องหนักลบัมาทบทวนตนเอง” นายกสมาคมนกัขา่ววิทยฯุ กล่าว และว่า การท าข่าวนโยบาย

ยาก ไมม่ีความตื่นเต้น ไม่มีค าพูดหวือหวา แต่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสื่อต้องท าให้มีความหมายกับประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความสนใจ ติดตาม และอยากมีสว่นร่วม ถือเป็นโจทย์ใหญ่ท่ีท้าทายมาก 

นำยเทพชัย กลา่วตอ่วา่ ภายใต้การปฏิรูปประเทศจะเห็นสื่อมีเสรีภาพมากขึน้ แตก่็มกัเกิดค าถาม

ถึงความหมายท่ีแท้จริงของเสรีภาพ หากสื่อน าไปใช้เพียงเพ่ือสอบถามนกัวิชาการให้วิจารณ์รัฐบาลหรือจัด

เวทีให้ผู้มีความคิดเห็นตา่งมาวิจารณ์คงไมไ่ด้ ฉะนัน้ต้องมีเสรีภาพสร้างการตรวจสอบผู้มีอ านาจอย่างเป็น

ระบบ สาระ คณุคา่ และคนในสงัคมเข้าใจในความหมาย 

ทัง้นี ้ส่ือต้องยอมรับความจริงและไมป่ฏิเสธข้อจ ากดั ท าให้ต้องให้น า้หนักเร่ืองท่ีคนสนใจมากกว่าคนควร

จะสนใจ เพราะฉะนัน้ช่วงหัวเลีย้วหัวต่อ ขอเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปความเป็นวิชาชีพสื่อ เกิดการ

ตรวจสอบผู้มีอ านาจในรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ เช่ือว่าจะเป็นจุดเร่ิมต้น และเมื่อมีประชาธิปไตยเต็ม

รูปแบบ สื่อจะมีเสรีภาพเตม็ท่ีในการตรวจสอบ ดงันัน้องค์กรวิชาชีพต้องท าเร่ืองนีใ้ห้ส าคญั เพ่ือยกระดบั

บทบาทและช่วยสงัคม รู้เท่าทนัสื่อ นกัการเมือง และผู้มีอ านาจ จะได้ไมต้่องมีกฎหมายซับซ้อนหรือองค์กร

อิสระมากมาย โดยเฉพาะความตื่นรู้ของประชาชนจะเป็นตวัตรวจสอบ 

ขณะท่ีนำยเชิดชำย มำกบ ำรุง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำว สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบี

เอส กล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบนโยบายรัฐบาลไม่เต็มท่ีว่า ช่วงสัปดาห์แรกภายหลังรัฐบาลแถลง

นโยบายอาจวางแผนไมค่รบถ้วนวา่จะจบัหรือตัง้ต้นจากจดุไหน ฉะนัน้จึงเลือกน าเสนอภาพรวม ไม่เจาะจง

นโยบายใด เป็นอนัดบั 1 รองลงมา นโยบายเศรษฐกิจ และการศกึษา พร้อมยอมรับยังมีอีกหลายนโยบาย

ไมไ่ด้น าเสนอ ดงันัน้ ผลการศกึษาท่ีออกมาท าให้สถานีต้องกลบัไปทบทวนมากขึน้ 

“ไทยพีบีเอสมีนโยบายตรวจสอบรัฐบาลอย่างตอ่เน่ือง เน้นวิเคราะห์ภาพรวม ดงัเช่น รายการเสียง

ประชาชนต้องฟังก่อนปฏิรูป เพ่ือประมวลข้อเสนอกลไกภาคประชาชน 7-8 เวที” ผช.ผอ.ส านกัข่าว ไทยพีบี

เอส กล่าว และว่า สื่อได้ท าหน้าท่ีตรวจสอบสะท้อนมมุมองท่ีหลากหลาย และความเห็นท่ีหลากหลาย

จ าเป็นต้องให้ทกุคนต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็นออกมา 
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นำยเชดิชำย กลา่วด้วยวา่ การน าเสนอความคิดเห็นเปรียบได้กบัการต้มน า้ในกา ความร้อนมาก

ขึน้เร่ือย ๆ หากปิดกรวยกา ไอน า้ออกไมไ่ด้ ตัง้ค าถามวา่สกัวนัจะเกิดอะไรขึน้ ซึ่งสิ่งท่ีไทยพีบีเอสพยายาม

ท า คือ การเปิดพืน้ท่ีให้ทกุฝ่ายมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการออกมา เพ่ือให้เกิดความเห็น

หลากหลายและจับต้องได้ ส่วนมมุมองนักวิชาการจะน าเสนอในรายการตอบโจทย์ ท่ีน่ีไทยพีบีเอส และ

ชัว่โมงท ากิน . 

ท่ีมา: ส านกัขา่วอิศรา วนัท่ี 33 ธนัวาคม 2557  http://bit.ly/3uEA4pu 

 

ผลส ำรวจชีป้ระกำศ คสช.กระทบหน้ำที่ส่ือน ำเสนอนโยบำย รบ.ท ำได้ยำก 

       การส ารวจบทบาทการท าหน้าท่ีของสื่อมวลชน ประเภทโทรทัศน์ดิจิตอล ในหมวดข่าวสารและ

สาระตอ่การน าเสนอและตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส ารวจในช่วง 1 สปัดาห์ หลงัการแถลงนโยบาย

ของรัฐบาลตอ่สภานิติบญัญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายนท่ีผา่นมา ของมีเดียมอนิเตอร์ 

         ผศ.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ น าเสนอผลการส ารวจพบว่า 

สถานีโทรทศัน์ดิจิตอลทกุช่อง น าเสนอเนือ้หาวิเคราะห์ขา่วคอ่นข้างน้อย โดยยังเน้นการวิเคราะห์นโยบาย

ภาพรวม ซึ่งนโยบายการเพ่ิมศกัยภาพเศรษฐกิจ ถกูน าเสนอในสดัส่วนมากท่ีสดุ ขณะท่ีนโยบายลดความ

เหลื่อมล า้ถกูน าเสนอน้อย แตพ่บวา่ทกุช่องมีการตัง้ค าถามเพ่ือขยายความ ตอ่ยอด ในรายละเอียดของแต่

ละนโยบาย สว่นการท าหน้าท่ีตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยของสื่อมวลชนยังพบด้วยว่า ทุกช่องยัง

ตีความนโยบายรัฐบาลไม่เต็มท่ี การเปิดพืน้ท่ีเพ่ือสะท้อนเสียงของประชาชนไม่หลากหลาย แต่มีการตัง้

ค าถามแทนประชาชนในนโยบายท่ีเป็นขา่ว ความเคลื่อนไหวตามกระทรวงต่างๆ แต่ไม่มีการตัง้ค าถามใน

เชิงลกึ 

         ในเวทีเสวนาท าไมส่ือจึงไมต่รวจสอบนโยบายรัฐบาล ท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงตอ่ สนช.เห็นวา่ กรอบ

การท าหน้าท่ีของสื่อมวลชนภายในสถานการณ์พิเศษ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท าให้สื่อ

ต้องระมัดระวังการเสนอ ทัง้เนือ้หา แหล่งข่าว นักวิชาการ ท่ีต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมไม่ให้ฝ่าฝืน

ข้อก าหนดท่ีเกิดขึน้ จึงมีผลส าคญัให้การน าเสนอในเชิงลกึตอ่นโยบายท าได้น้อยตามไปด้วย 

ท่ีมา: ผู้จดัการออนไลน์ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  http://bit.ly/1A8Es4K 
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ปลุกส่ือตรวจสอบนโยบำยรัฐบำลที่นำยกฯแถลงต่อสนช. 
มีเดียมอนิเตอร์ จับมือ ส.สมำคมนักข่ำววทิยุ-โทรทัศน์ไทย จัดเสวนำเร่ือง 'ท ำไมส่ือจึงไม่

สนใจตรวจสอบนโยบำยรัฐบำลท่ีนำยกฯ แถลงต่อ สนช.' 

มีเดียมอนิเตอร์ มลูนิธิสื่อมวลชนศึกษา และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดการเสวนา

เร่ือง "ท าไมส่ือจึงไมส่นใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ " ณ 

ห้องประชมุชัน้ 3 สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย โดยมีคณะวิทยากร แสดงความคิดเห็น ได้แก่ นาย

เทพชยั หย่อง นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทัศน์ไทย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ อาารย์คณะนิเทศศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายก่อเขต จันทเลิศลกัษณ์ ผู้อ านวยการส านักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

นายพีระวฒัน์ โชติธรรมโม ผู้อ านวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี 

ด้าน ผศ.พิจิตรา สคึาโมโต้ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขณะนีป้ระเทศ

ไทยอยู่ในสถานการณ์พิเศษ ส่ือมวลชนเคยถูกระงับออกอากาศ จึงอาจท าให้เห็นว่า สื่อมีความเกร็งและ

กลวัในการออกอากาศ ซึ่งหากมองในข้อดี คือ ในการเสนอข่าวต้องทบทวนอย่างละเอียด และค านึงถึง

เสรีภาพในความรับผิดชอบ ทัง้นี ้อยากให้สื่อมวลชนย้อนถึงอดีตท่ีผ่านมาว่า รัฐบาลหรือผู้มีอ านาจทาง

การเมือง ได้ฟังเสียงท่ีสะท้อนของประชาชนจากสื่อมวลชนจริงหรือไม ่ในการตดัสินใจ อย่างไรก็ตาม ขอให้

สื่อมวลชน ย้อนกลบัมามองการท าหน้าท่ีวา่ สามารถสะท้อนเสียงข้อมลูมากกวา่ขา่วดรามา่และขา่วท่ีมีการ

โต้ตอบไปมามากน้อยเพียงใด เพราะการน าเสนอขา่วเชิงดรามา่ ไมไ่ด้ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

สื่อเลย. 

ท่ีมา: เวบ็ไซต์ Sanook  วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  http://bit.ly/1A8IKsY  (น าขา่ว ส านกัขา่ว INN News มา

เผยแพร่ตอ่) 
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ผลส ำรวจเผยส่ือน ำเสนอนโยบำย คสช.เชิงวเิครำะห์น้อย ไม่เน้นตรวจสอบเชิงลึก 
 

 

วนันี ้(11 ธ.ค.2557) ผศ.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ น าเสนอผล

ส ารวจการส ารวจบทบาทการท าหนัาท่ีของสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ดิจิทัล ในหมวดข่าวสารและสาระ 

ได้แก่ Thai PBS, Nation Channel, Spring News, TNN24, New TV ต่อการน าเสนอและตรวจสอบ

นโยบายของรัฐบาลพบวา่ สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัทกุช่องเสนอเนือ้หาวิเคราะห์ขา่ว สนทนาข่าวค่อนข้างน้อย 

โดยยงัเน้นการวิเคราะห์นโยบายภาพรวม 

การส ารวจของมีเดียมอนิเตอร์ ซึ่งท าขึน้ในช่วง 1 สปัดาห์หลงัการแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ่สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 ก.ย.2557 พบว่า นโยบายการเพ่ิมศกัยภาพเศรษฐกิจถูกน าเสนอใน

สดัสว่นมากท่ีสดุ ขณะท่ีนโยบายลดความเหลื่อมล า้ถกูน าเสนอน้อย แต่พบว่าทุกช่องมีการตัง้ค าถามเพ่ือ

ขยายความ ต่อยอดในรายละเอียดของแต่ละนโยบาย  ส่วนการท าหน้าท่ีตรวจสอบตามระบอบ

ประชาธิปไตยของสื่อมวลชนพบว่า ทุกช่องยังตีความนโยบายรัฐบาลไม่เต็มท่ี การเปิดพืน้ท่ีเพ่ือสะท้อน

เสียงของประชาชนไม่หลากหลาย แต่มีการตัง้ค าถามแทนประชาชน เน้นนโยบายท่ีเป็นข่าว ความ

เคลื่อนไหวตามกระทรวงตา่งๆ แตไ่มม่ีการตัง้ค าถามในเชิงลกึ 

ในเวทีเสวนา "ท าไมส่ือจึงไมส่นใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงต่อ สนช." เห็น

วา่ การท าหน้าท่ีของสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์พิเศษและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ท าให้สื่อต้องระมดัระวงัการน าเสนอ ทัง้เนือ้หา แหล่งข่าว นักวิชาการ ท่ีต้องตรวจสอบอย่างรัดกุม
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ไมใ่ห้ฝ่าฝืนค าสัง่และข้อก าหนดตา่งๆ จึงมีผลส าคญัให้การน าเสนอในเชิงลกึตอ่นโยบายท าได้น้อยตามไป

ด้วย 

นายเทพชยั หย่อง นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย แสดงความเห็นวา่ ผลส ารวจสะท้อน

บทบาทการท าหนาัท่ีของสื่อซึ่งสงัคมมีความคาดหวงั ดงันัน้สื่อจึงต้องท าหน้าท่ีตรวจสอบนโยบายท่ีเป็นตวั

ขบัเคลื่อนส าคญัตอ่สงัคมให้มากขึน้ 

ส าหรับการจดังานเพ่ือระดมความคิดเห็นตอ่ประเด็นการส ารวจการท าหน้าท่ีสื่อในครัง้นี ้จัดขึน้ท่ี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีต ารวจในพืน้ท่ี และตวัแทนจากทหารเข้ามาร่วม

สงัเกตการณ์ ซึ่งก่อนเร่ิมงาน ผู้จดังานได้ขอความร่วมมือไปยงัผู้ เข้าร่วมงาน ให้ระมดัระวงัการแสดงความ

คิดเห็นท่ีต้องไมพ่าดพิงบคุคลท่ี 3 

 

ท่ีมา: ขา่วไทยพีบีเอส วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  http://bit.ly/13aPRGZ  

 

 

 

 

http://bit.ly/13aPRGZ
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ชีส้ถำนกำรณ์พเิศษตรวจสอบรัฐยำก 

 

 

มลูนิธิสื่อมวลชนศกึษาร่วมกบัสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย จดัเสวนา เร่ือง "ท าไมสื่อจึงไม่

สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงตอ่สภานิติบญัญัติแห่งชาติ" โดยก่อนเร่ิมเสวนา นาง

เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ น าเสนอผลการศึกษาโทรทัศน์ดิจิตอล 6 ช่อง 

พบวา่ ยงัท าหน้าท่ีวิเคราะห์ ตีความประเด็นด้านนโยบายรัฐบาลทัง้ 11 ด้านไม่เต็มท่ี และเปิดพืน้ท่ีแสดง

ความคิดเห็นท่ีไมห่ลากหลาย 

นายพีระวฒัน์ โชติธรรมโม ผู้อ านวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เห็นว่า การท่ี

สื่อมวลชนไม่สนใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลเป็นเพราะขณะนีอ้ยู่ในสถานการณ์พิเศษ จึงถูกตรวจสอบ

เร่ืองเนือ้หาท่ีจะน าเสนออย่างหนกั และยงัมีค าสัง่ของคสช.ท่ีควบคมุส่ือให้อยู่ในกรอบ การน าเสนอจึงต้อง

รอบคอบ จึงเลือกน าเสนอขา่วตรงไปตรงมา มากกวา่น าเสนอความคิดเห็นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ีอาจมีนัย

ยะแอบแฝง ทัง้นีแ้ม้ไทยรัฐทีวีเป็นช่องวาไรตี ้แต่สดัส่วนการน าเสนอข่าวรวมแล้ว 10 ชั่วโมงต่อวนั มีช่วง

ไทยรัฐนิวส์โชว์ เพ่ือน าเสนอขา่วอย่างเตม็ท่ี และเน้นน าเสนอแตล่ะประเดน็อย่างเจาะลึก รอบด้าน ภายใต้

กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

ขณะท่ีนายเทพชยั หย่อง นายกสมาคมนกัขา่ววิทยุและโทรทัศน์ไทย ระบุว่า สถานการณ์พิเศษมี

สว่นอย่างมากท่ีท าให้สื่อต้องระมดัระวงัในการน าเสนอ แต่หากย้อนกลบัไปในรัฐบาลอ่ืน ผลการศึกษาท่ี

ออกมาคงไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากไม่มีตวัละครประกอบ ถือเป็นโจทย์ท่ีท้าทายของ

สือ่มวลชน 

http://www.thairath.tv/
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ท่ีมา: ไทยรัฐทีวี วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  http://bit.ly/1Aa0P9X 

 

ท ำไมส่ือถึงไม่สนใจตรวจสอบนโยบำยรัฐบำล คุณเหน็อย่ำงไรกันครับ 

 

วนันี ้(33 ธ.ค.) คนในวงการส่ือท่ีเมืองไทยมาจับเข่าคยุกันท่ีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

โดยตัง้ประเดน็ค าถามวา่ "ท าไมส่ือจึงไมส่นใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติ

บญัญัติแห่งชาติ" และมีการน าเสนอผลการศกึษาเร่ือง “สื่อกบัการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล” ท่ีพบวา่สื่อไม่

ท าหน้าท่ีตรวจสอบแทนประชาชน นักวิชาการเตือนสื่ออย่ามองข้ามข่าวนโยบายเพราะสิ่งนีก้ระทบวิถี

ชาวบ้าน 

ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ บอกวา่จากการศกึษารายงานของ

โทรทัศน์ดิจิตอล 6 ช่องหลกั พบว่าสื่อท าหน้าท่ีไม่เต็มท่ีในการตรวจสอบแทนประชาชน ไม่เปิดพืน้ท่ีให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็น ไมต่ัง้ค าถามในตวันโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีแถลง ทัง้ท่ีผู้มีอ านาจไม่ว่าจะมา

http://bit.ly/1Aa0P9X
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จากการเลือกตัง้หรือไมจ่ะต้องรับฟังการท าหน้าท่ีของสื่อ ดร.เอือ้จิตหวงัวา่จะมีการพฒันากระบวนทศัน์เพ่ือ

ไมใ่ห้นกัการเมืองเป็นผู้ก าหนดวาระการน าเสนอขา่วของสื่อ 

ด้านนายพีระวฒัน์ โชติธรรมโม แห่งไทยรัฐทีวี ให้เหตผุลท่ีสื่อไม่ค่อยให้ความส าคญักับการแถลง

นโยบายเพราะเดิมทีมีผลในทางปฏิบตัิน้อยมาก แตเ่กิดจุดเปลี่ยนส าคญัในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่ี

ท านโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ แต่นโยบายท่ีว่ากลับเป็นคมมีดอีกด้านท่ีกลับมาบาดประเทศใน

ภายหลงั จดุนีเ้ป็นบทเรียนส าคญัท่ีชีใ้ห้เห็นวา่หากสื่อตรวจสอบตัง้แต่ต้นก็คงไม่เกิดผลเสียอย่างท่ีเป็นอยู่ 

และไม่ถูกยกว่าเป็นนโยบายต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ ทัง้ท่ีไม่แน่ว่านโยบายดงักล่าวช่วยลดความ

เหลื่อมล า้ได้จริงหรือไม ่เขายอมรับว่าการมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคมุอยู่ใน

ปัจจบุนัท าให้การเปิดพืน้ท่ีในการแสดงความเห็นเป็นไปได้น้อย  

ด้านนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า สื่อต้องท าให้สิ่งท่ี

ส าคญัอย่างการแถลงนโยบาย มีความหมายต่อประชาชน เพ่ือให้ประชาชนอยากเข้ามาตรวจสอบ และ

ต้องน าเสนอให้ชาวบ้านมีความเข้าใจได้ ส าหรับเสรีภาพของสื่อนัน้คือการตรวจสอบผู้มีอ านาจ ให้

ประชาชนรู้วา่รัฐบาลก าลงัท าอะไร และให้ประชาชนแสดงความเห็นตอ่นโยบายเหลา่นัน้ได้  

ขณะท่ี ผศ.พิจิตรา สคึาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาฯ เห็นวา่ ส่ือควรทบทวนดวูา่การตดัสินใจเชิง

นโยบายแม้ในสถานการณ์ปกติ มีรัฐบาลชุดใดได้รวมเอาเสียงสะท้อนผ่านสื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจบ้าง หรือมีเพียงกลุ่มทุน ผู้มีอ านาจทางการเมืองและนักวิชาการกลุ่มเล็กๆ เท่านัน้ ผศ .พิจิตรา 

เตือนสื่อไม่ให้ตกหลมุพรางทางการเมือง แห่ท าข่าวท่ีตื่นเต้นเร้าใจโดยมองข้ามข่าวการแถลงนโยบายท่ี

อาจจะเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบวิถีชีวิตประชาชน 

ท่ีมา: เฟสบุ๊ค BBC Thai วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  http://on.fb.me/1sst4St 
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เมื่อวาน (11 ธ.ค.) คนในวงการสื่อท่ีเมืองไทยมาจับเข่าคยุกันท่ีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์

ไทย โดยตัง้ประเดน็ค าถามวา่ "ท าไมส่ือจึงไมส่นใจตรวจสอบนโยบายรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภา

นิติบญัญัติแห่งชาติ" และมีการน าเสนอผลการศกึษาเร่ือง “สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล” ท่ีพบว่า

สื่อไมท่ าหน้าท่ีตรวจสอบแทนประชาชน นกัวิชาการเตือนสื่ออย่ามองข้ามขา่วนโยบายเพราะสิ่งนีก้ระทบวิถี

ชาวบ้าน 

ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ บอกวา่จากการศกึษารายงานของ

โทรทัศน์ดิจิตอล 6 ช่องหลกั พบว่าสื่อท าหน้าท่ีไม่เต็มท่ีในการตรวจสอบแทนประชาชน ไม่เปิดพืน้ท่ีให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็น ไมต่ัง้ค าถามในตวันโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีแถลง ทัง้ท่ีผู้มีอ านาจไม่ว่าจะมา

จากการเลือกตัง้หรือไมจ่ะต้องรับฟังการท าหน้าท่ีของสื่อ  

ด้านนายพีระวฒัน์ โชติธรรมโม แห่งไทยรัฐทีวี ให้เหตผุลท่ีสื่อไม่ค่อยให้ความส าคญักับการแถลง

นโยบายเพราะเดิมทีมีผลในทางปฏิบตัิน้อยมาก แตเ่กิดจุดเปลี่ยนส าคญัในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่ี

ท านโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ แต่นโยบายท่ีว่ากลับเป็นคมมีดอีกด้านท่ีกลับมาบาดประเทศใน

ภายหลงั จดุนีเ้ป็นบทเรียนส าคญัท่ีชีใ้ห้เห็นวา่หากสื่อตรวจสอบตัง้แตต้่นก็คงไมเ่กิดผลเสียอย่างท่ีเป็นอยู่  

ด้านนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า สื่อต้องท าให้สิ่งท่ี

ส าคญัอย่างการแถลงนโยบาย มีความหมายต่อประชาชน เพ่ือให้ประชาชนอยากเข้ามาตรวจสอบ และ

ต้องน าเสนอให้ชาวบ้านมีความเข้าใจได้ ส าหรับเสรีภาพของสื่อนัน้คือการตรวจสอบผู้มีอ านาจ ให้

ประชาชนรู้วา่รัฐบาลก าลงัท าอะไร และให้ประชาชนแสดงความเห็นตอ่นโยบายเหลา่นัน้ได้  
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ขณะท่ี ผศ.พิจิตรา สคึาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาฯ เห็นวา่ ส่ือควรทบทวนดวูา่การตดัสินใจเชิง

นโยบายแม้ในสถานการณ์ปกติ มีรัฐบาลชุดใดได้รวมเอาเสียงสะท้อนผ่านสื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจบ้าง หรือมีเพียงกลุ่มทุน ผู้มีอ านาจทางการเมืองและนักวิชาการกลุ่มเล็กๆ เท่านัน้ ผศ.พิจิตรา 

เตือนสื่อไม่ให้ตกหลมุพรางทางการเมือง แห่ท าข่าวท่ีตื่นเต้นเร้าใจโดยมองข้ามข่าวการแถลงนโยบายท่ี

อาจจะเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบวิถีชีวิตประชาชน 

คลิปสมัภาษณ์นายเทพชยั หย่อง และ ผศ.พิจิตรา สคึาโมโต้ 

 

ท่ีมา: เฟสบุ๊ค BBC Thai วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557  http://on.fb.me/1smYrbs 

 

การแถลงนโยบายของนายกรฐัมนตรีตอ่สภานิติบญัญัติแห่งชาตเิมื่อวนัท่ี 12 กนัยายนมทีัง้หมด 11 ข้อ แต่

ดเูหมือนวา่ ส่ือมวลชนท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการท าหน้าท่ีของรัฐบาลยงัไมท่ าหน้าท่ีเตม็ความสามารถ 

ทางออกของปัญหา ติดตามได้จากรายงาน 

ท่ีมา:  Bright TV วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557  http://on.fb.me/1wQWmMd 
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