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ที่มำและควำมส ำคัญ  

การท าข่าวเชิงสืบสวน ถือเป็นบทบาทส าคญัอย่างหนึ่งของสื่อท่ีเป็นทัง้เคร่ืองชีว้ดั และปัจจัยท่ี

น าไปสู ่เสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of Expression) และการพัฒนาความสามารถและคณุภาพของ

สื่อ (Development of Media) ในสงัคม1  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงัคมประชาธิปไตย ขา่วเชิงสืบสวนถือเป็น

เคร่ืองมือท่ีส าคญัของสื่อมวลชนในการท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนพิทักษ์รักษาสิทธิของประชาชนในการรับรู้

ข้อมลู ตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ ท่ีกระทบกับผลประโยชน์สาธารณะ (De 

Burgh, 2000:315)2  

รัฐธรรมนญูปี พ.ศ.2551 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คือ พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2553 รวมทัง้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้มีการ

จดัสรรคล่ืนความถ่ีท่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับสงัคม ด้วยการแบ่งกลุ่มการบริการ

กิจการโทรทศัน์ออกเป็น 3 ประเภทหลกั ได้แก่ กลุ่มบริการสาธารณะ บริการชุมชน และบริการทางธุรกิจ  

โดยส าหรับช่องประเภทบริการทางธรุกิจระดบัชาติ  ยงัแบ่งออกเป็น 4 กลุม่  หนึ่งในนัน้คือประเภทรายการ

ขา่วสารและสาระ จ านวน 7 ช่อง ซึ่งเป็นท่ีคาดหวงัของสงัคมวา่จะน าเสนอขา่วสารตา่งๆ รวมทัง้เติมเต็มมิติ

การท าขา่วในเชิงสืบสวนมากขึน้  

แม้สื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่อท่ีมีข้อได้เปรียบสื่ออ่ืนๆ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความรวดเร็ว ความ

น่าสนใจในการรายงานขา่วสาร แตก่ลบัมีจุดอ่อนด้านการรายงานข้อมลูเชิงลึก การวิเคราะห์ การติดตาม

เปิดโปงเร่ืองราวท่ีเป็นผลกระทบต่อส่วนรวม มีการท าข่าวเชิงสืบสวนในจ านวนไม่มาก (สรุสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 

2550)3 ทัง้นี  ้เน่ืองจากข้อจ ากัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดด้านนโยบายของสถานีโทรทัศน์ 

ข้อจ ากดัในเร่ืองทรัพยากรของสถานีโทรทศัน์เอง หรือข้อจ ากดัทางธรุกิจ เป็นต้น     

ด้วยความส าคญัของเนือ้หารายการเชิงสืบสวนท่ีมีต่อสงัคม ท่ีสะท้อนคณุภาพทัง้เสรีภาพของสื่อ 

ในขณะท่ีการปฏิรูปสื่อโทรทศัน์ ท าให้เป็นครัง้แรกท่ีกิจการโทรทศัน์ของประเทศไทยมีประเภทข่าวสารและ

สาระ มีเดียมอนิเตอร์จึงสนใจศึกษาการน าเสนอข่าว/ รายการเชิงสืบสวนทางทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและ

สาระทัง้ 7 ช่อง คือ (3) Voice TV (2) Nation Channel (1) Spring News  (4) TNN24 และ (5) New TV 
                                                             
1

 Investigative Journalism (n.d.). Communication and Information unit, UNESCO  
2 De Burgh, Hugo, ed. (2000). Investigative Journalism: Context and Practice, London and New York: Routledge 
3 ผศ.สรุสทิธ์ิ วิทยารัฐ (2551). สะท้อนบทบาทสื่อวิทยุ - โทรทศัน์ จากข้อสงัเกตรางวลัแสงชยั. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 39 เมษายน พ.ศ. 
2551 
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(6) Thai TV และ (7) Bright TV ทัง้ในเชิงปริมาณ และคณุภาพ อย่างค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีของสื่อ สิทธิ

เสรีภาพในการสื่อสาร ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูปี พ.ศ.2551 และความคาดหวงัของสาธารณะ  

 

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
เพ่ือศกึษาขา่ว/ รายการท่ีมเีนือ้หาสบืสวนทางทีวีดิจิตอลชอ่งขา่วสารและสาระ ในมิติท่ีเช่ือมโยงกบั

การท าบทบาทหน้าท่ีของสื่อ (Media Functions) และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน 

(Freedom of Expression)    

 

หน่วยกำรศึกษำ 

 สื่อโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจในหมวดข่าวสารและสาระ  จ านวน 7 ช่อง ได้แก่   

(3) Voice TV (2) Nation Channel (1) Spring News  (4) TNN24 และ (5) New TV (6) Thai 

TV และ (7) Bright TV 

 รูปแบบรายการท่ีศึกษาคือ รายการข่าวทั่วไป และรายการสืบสวนท่ีออกอากาศระหว่าง 

วนัท่ี 22 สิงหาคม – 22 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชัว่โมง  

 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัขา่วสืบสวน 

2. แนวคิดเร่ืองอ านาจรฐั อ านาจทนุ อ านาจเถ่ือน 

 

1. แนวคดิเก่ียวกับข่ำวสืบสวน  

ข่ำวสืบสวนกับ บทบำทหน้ำท่ีและกำรมีเสรีภำพในกำรส่ือสำรของส่ือมวลชน 

 มาลี บญุศิริพนัธ์ (2548)  ให้ความหมายของขา่วสืบสวนว่า เป็นข่าวท่ีมีเป้าหมายในการใช้วิธีการ

สื่อขา่วอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือต้องการเจาะลกึ ขดุคุ้ย สืบสวน เปิดโปง และรายงานข้อมลู/ ข้อเท็จจริงท่ี

ถกูปกปิดอย่างเร้นลบั จนได้ความจริงมาน าเสนอตอ่ผู้อา่นให้รับรู้เข้าใจในรูปแบบตา่งๆ โดยเร่ืองท่ีขดุคุ้ยมกั

เป็นเร่ืองท่ีผู้ เก่ียวข้องไมต้่องการเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ เป็นความริเร่ิมของผู้สื่อขา่วท่ีจะต้องการ
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เปิดเผยความจริงท่ีซุกซ่อนด้วยเจตนาท่ีไมส่จุริตให้ปรากฏตอ่สงัคม ขา่วสืบสวนและตีความจึงต้องเป็นเร่ือง

ท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ ความเสียหายของสาธารณชนโดยรวม4 

 ด้าน Ulmann John (1995) กลา่ววา่ ขา่วสืบสวนเป็นผลจากการริเร่ิมของบุคคลหรือของผู้สื่อข่าว  

เป็นเร่ืองท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต้องการปกปิดเป็นความลบั การสืบสวนต้องประกอบด้วยส่วน

เบือ้งต้น 1 ประการ คือ 3) ต้องเป็นรายงานท่ีกระท าด้วยตวัผู้สื่อข่าวเอง ไม่ใช่การรายงานจากการสืบสวน

ของผู้ อ่ืน 2) เร่ืองนัน้ต้องเก่ียวกับบางสิ่งบางอย่างท่ีมีความส าคญัย่ิงต่อส่วนรวม และ 1) เป็นเร่ืองท่ีมีผู้

พยายามปิดบงัจากการรับรู้ของสาธารณชน5 

 เช่นเดียวกนักบั Mark Lee Hunter (2133) ท่ีกลา่ววา่ ขา่วสืบสวนเป็นการมุง่เปิดโปงเร่ืองราวต่างๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ซึ่งอาจถูกปกปิดอย่างตัง้ใจโดยผู้มีอ านาจ หรืออาจเป็นเร่ืองท่ีถูก

มองข้ามอย่างไมต่ัง้ใจจากความคลมุเครือของเหตกุารณ์ความวุน่วายต่างๆ  ท่ีต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ และ

สืบหาหลกัฐานทัง้จากข้อมลู/ เอกสารท่ีมีลกัษณะเปิดเผยอยู่แล้ว และข้อมลู/ เอกสารท่ีมีลกัษณะปิดเป็น

ความลบั  ด้วยเหตนีุข้่าวสืบสวนจึงถือเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้เกิดเสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of 

Expression) และน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถและคณุภาพของสื่อ (Development of Media)6 และถือ

เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสดุในการหยุดยัง้คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้องต่างๆ  ในสงัคม (ประเวศ วะสี, 

2551)7 

 จากความหมายของขา่วเชิงสืบสวนข้างต้น จะเห็นได้วา่สว่นใหญ่เป็นการเน้นน า้หนักไปท่ีการเปิด

โปง และการสืบค้นประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงขา่วสืบสวนอาจเป็นการ

มุง่เน้นอธิบายความซับซ้อนหรือตอบโจทย์ค าถามของสงัคมในกระแสสถานการณ์หนึ่งๆ ผ่านการสืบค้น

หลักฐาน เอกสารและข้อวิเคราะห์ อธิบาย ตามแนวทางท่ีเรียกว่าวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (Data 

Journalism) ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมลู ท่ีได้จากการสืบค้นแหล่งข้อมลูสาธารณะ หรือ

สถิติตา่งๆ มาเปิดเผย หรืออธิบายให้สาธารณะได้รับทราบ8 เป็นต้น   
                                                             
4
มาล ีบญุศิริพนัธ์ (2548) หน่วยที ่2 การรายงานข่าวเชิงสอบสวนและตีความใน การข่าวขัน้สงูและการบรรณาธิกร. เอกสารการสอนชดุ
วิชาการข่าวขัน้สงูและการบรรณาธิกร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   หน้า 49  
5Ulmann John (1995)  อ้างใน  มาล ีบญุศิริพนัธ์ (2548) หน่วยที่ 2 การรายงานข่าวเชิงสอบสวนและตีความใน การข่าวขัน้สงูและการ

บรรณาธิกร  หน้า 49 
6 Mark Lee Hunter et al (2011) Story-based inquiry: A manual for investigative journalists. UNESCO 
7ประเวศ วะส,ี  อ้างใน สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ (2550). โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพื่อสง่เสริมข่าวสบืสวนในหนงัสอืพิมพ์. ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั  (สกว.)   
8 Elena Egawhary and Cymthia O’muchu (n.d.) Data Journalism.  
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ประเภทของข่ำวสืบสวน  

ขา่วสืบสวนแบ่งตามลกัษณะการสืบค้นเร่ืองราว  

 Kovach and Rosensteil (2117)9 แบ่งรายงานสืบสวนตามลกัษณะการสืบค้นข้อมลู/ เร่ืองราว

ตา่งๆ  ออกเป็น 1 ประเภท ได้แก่ 3) Original Investigative Reporting ซึ่งหมายถึง รายงานท่ีผู้สื่อข่าวเป็น

ผู้สืบค้นข้อมลู/ เร่ืองราวด้วยตวัเอง  2) Interpretative Investigative Reporting ซึ่งหมายถึงรายงานท่ี

ผู้สื่อข่าวประมวลข้อมลู/ หลกัฐานท่ีมี หรือปรากฏอยู่แล้ว เพ่ืออธิบาย ขยายความ เช่ือมโยงข้อมลูต่างๆ 

สร้างความเข้าใจให้กับสงัคมเก่ียวกับประเด็นนัน้ๆ เพ่ิมมากขึน้  และ 1) Reporting on Investigation ซึ่ง

หมายถึงการรายงานขา่ว/ เหตกุารณ์ท่ีก าลงัมีการติดตามสืบสวนอยู่แล้ว โดยผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ

ติดตามผลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ/ต ารวจในประเดน็ตา่งๆ  

สายศิริ ด่านวฒันะ (2549)  จ าแนกข่าวเชิงสืบสวนตามวตัถุประสงค์ของการรายงานออกเป็น 2 

รูปแบบ คือ 3) ขา่วท่ีมุง่จะขดุคุ้ย เปิดโปงการกระท าผิด ความไมช่อบมาพากลต่าง ๆ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าท่ี

ของสื่อมวลชนตามแนวคิดท่ีเรียกวา่ Public Watchdog หรือการเป็นผู้ตรวจสอบอ านาจรัฐแทนสาธารณะ 

ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีรู้จกัและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง  และ 2) ข่าวเจาะท่ีมุ่งขยายความ อธิบาย ให้ความรู้ 

สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เ พ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ือการ

แก้ไขปัญหาในสงัคม ซึ่งแบบท่ีสองนีเ้ป็นการท าหน้าท่ีในแนวทางของทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 

(Communication Development Theory)10 

ขา่วสืบสวนแบ่งตามลกัษณะเนือ้หา 

 มาลี บญุศิริพนัธ์ (2548)11แบ่งรายงานสืบสวนตามลกัษณะประเด็น/ เนือ้หา ออกเป็น 7 ประเภท 

ดงันี ้1)  การทจุริตทางการเมือง คอรัปชัน่ในหน่วยงานราชการ 2) การบกุรุกทรัพยากรธรรมชาติใช้ประโยชน์

จากพืน้ท่ีสาธารณะโดยมิชอบ 1) การใช้อ านาจ หรือละเว้นการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยเจตนาไม่สจุริต 4) การ

ท าผิดศีลธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ สังคม และศาสนา 5) การฉ้อฉลเงินทองโดยเจตนา เบียดบัง

ผลประโยชน์ส่วนรวม 6) การละเมิดสิทธิมนุษยชน 7) การใช้อ านาจหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ี

ซบัซ้อน  

                                                             
9 Kovach and Rosensteil (2007)  The element of Journalism: What newspeople should know and the public should expect 
10สายศิริ ด่านวฒันะ (2549) สถานการณ์ข่าวเจาะในสงัคมผิวเผิน จาก 
http://www.tja.or.th/old/index.php?option=com_content&task=view&id=20 
11มาล ีบญุศิริพนัธ์ (2548) หน่วยที่ 2 การรายงานข่าวเชิงสอบสวนและตีความใน การข่าวขัน้สงูและการบรรณาธิกร. เอกสารการสอนชดุ
วิชาการข่าวขัน้สงูและการบรรณาธิกร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

http://www.tja.or.th/old/index.php?option=com_content&task=view&id=20
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ลักษณะข่ำวสืบสวนท่ีดี 

สมหมาย ปาริจฉตัต์ (2541) 12 กลา่วถึงลกัษณะขา่วสืบสวนท่ีดี ซึ่งต้องประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 3.  มีความลกึ คือได้สมัผสัถึงข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ มิใช่แค่ได้มาจากการบอกเล่าเท่านัน้ และพิสจูน์

ได้วา่สิ่งท่ีน ามารายงานกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงเป็นเร่ืองเดียวกนั 

 2.  มีความกว้าง คือเก่ียวข้องถึงบคุคล องค์กร มากกวา่ขา่วปกติ เป็นขา่วท่ีคนส่วนใหญ่ในสงัคมให้

ความสนใจติดตาม 

 1.  มีความซบัซ้อน คือมีประเดน็หรือแง่มมุของขา่วหลายประเดน็  หรือเกิดประเดน็ขึน้ใหมต่ลอด 

 4.  มีความแรง คือมีพลงัมากกว่าข่าวปกติ สะท้อนการต่อสู้ ท่ีเอาจริงเอาจัง หนักแน่น น่าเช่ือถือ

มากกวา่ ผลกระทบของขา่วจึงมีมากกวา่ขา่วปกติ  คือกระทบเป็นวงกว้าง 

 5.  มีความตอ่เน่ือง คือมีการติดตามและน าเสนอติดตอ่กนัเป็นเวลานาน ซึ่งไมจ่ ากดัแน่นอนว่าเป็น

ระยะ เวลาเท่าไหร่ ขึน้อยู่กบัพฒันาการของขา่ววา่มีประเด็น (ความเคลื่อนไหวใหม่ท่ีเกิดขึน้) มากน้อยแค่

ไหน แตข่า่วสืบสวนสอบสวนควรมีประเดน็มากกวา่ปกติ ท าให้การติดตามรายงานขา่วต้องเกาะติดตอ่เน่ือง 

เรียกวา่กดัไมป่ลอ่ย 

 6.  ควรเป็นขา่วเดี่ยว (Exclusive) ท่ีได้มาน าเสนอฉบบัเดียวก่อนใคร  หนงัสือพิมพ์อ่ืนไมม่ี  หรือมีก็

เป็นการน าเสนอติดตามในภายหลงั 

 7.  มีลกัษณะการเปิดโปง ขดุคุ้ยข้อเท็จจริง มีหลกัฐาน เอกสาร ข้อมลูมายืนยนัจนพิสจูน์ได้ชัดเจน 

สะท้อนการตอ่สู้ เพ่ือความถกูต้องเป็นธรรม ไมจ่ านนตอ่การบิดเบือน ปิดกัน้ข้อเท็จจริง 

 5.  มีบทสรุป คือ หลงัจากข้อเท็จจริงถกูค้นพบและน ามาตแีผ ่ ต้องท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึน้ 

เช่น มีการด าเนินการกบัผู้กระท าความผิด กฎระเบียบถกูปรับปรุง จนท าให้เกิดความโปร่งใสเปิดเผยในท่ีสดุ 

                                                             
12สมหมาย ปาริจฉตัต์, ข่าวเจาะ-เจาะข่าว,  พิมพ์ครัง้ที ่1   กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สายธาร , 2543 อ้ำงใน สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ (2552) 
โครงการวิจยัเชิงปฎิบตัิการเพื่อสง่เสริมงานข่าวสบืสวนในสือ่หนงัสือพิมพ์  ส านกังานกองทนุสนบัสนุการวิจยั (สกว.)    
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            เมื่อน าหลกัการเร่ืองการประเมินคณุคา่ขา่ว 31 ประการ มาพิจารณาได้แก่ ความสด (Immediacy) 

ความใกล้ชิด (Proximity) ความเด่น (Prominence) ความผิดปกติ (Unusualness) สิ่งท่ีมนุษย์สนใจหรือ

เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ (Human Interest) ความขัดแย้ง (Conflict) ความลึกลบัซับซ้อน (Suspense) 

ความกระทบกระเทือน (Consequence) ความก้าวหน้า (Progress) และเพศ (Sex) จะพบว่า ข่าวสืบสวน

จะมีคณุสมบตัิเหลา่นีค้รบถ้วนมากกวา่ขา่วปกติทัว่ไป 

 องค์ประกอบส าคญัของข่าวสืบสวนไม่ได้ขึน้อยู่กับประเภทของข่าว แต่ขึน้กับว่าข่าวนัน้มีเง่ือนง า

ความผิดปกติ มีความเคลือบแคลงสงสยัถึงเบือ้งหน้าเบือ้งหลงัของขา่วเพียงใด 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเส้นแบ่งของรายงานเชิงสืบสวน รายงานพิเศษ สารคดีเชิงข่าว ฯลฯ เร่ิมมี

ความไมช่ดัเจนมากย่ิงขึน้ โดยจากการส ารวจเบือ้งต้นพบว่ามีรายงานพิเศษ หรือสารคดีในรายการต่างๆ 

หลายเร่ืองท่ีเลือกน าเสนอประเดน็ท่ีใกล้เคียงหรือใช้วิธีการน าเสนอใกล้เคียงกบัรายงานเชิงสืบสวน เชน่ การ

ใช้เทคนิคการตดัต่อภาพ เพลงประกอบ และสไตล์การเล่าเร่ืองท่ีตื่นเต้นเร้าอารมณ์  ฯลฯ  แนวคิดต่างๆ 

เก่ียวกับรายงานเชิงสืบสวนข้างต้น  จึงมีความส าคัญในการก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติ  เกณฑ์การ

พิจารณาคดัเลือกรายงานท่ีเข้าขา่ยเป็นรายงานสืบสวน และประเดน็ในการศกึษา ซึ่งจะขอกลา่วถึงในล าดบั

ถดัไป  

 

2. แนวคดิเร่ืองอ ำนำจรัฐ อ ำนำจทุน อ ำนำจเถ่ือน 

 เมื่อพดูถึงการทจุริตคอรัปชัน่ สว่นใหญ่แล้วจะนึกถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐ นกัการเมือง และนกัธรุกิจท่ีเข้ามา

มีสว่นร่วมในการฉ้อฉลประพฤติมิชอบ แตใ่นความเป็นจริงปัญหาดงักลา่วมีความสลบัซับซ้อนมากกว่านัน้ 
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กลุม่คนท่ีเข้ามามีสว่นร่วมกบัปัญหานีย้่อมมีมากกว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักการเมือง หรือนักธุรกิจ หนึ่งใน “ตวั

ละครส าคญั” คือ ผู้มีอิทธิพล หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “มาเฟีย” หรืออาจจะเรียกกนัในสงัคมไทยวา่ “เจ้าพ่อ” 

 เมื่อพิจารณาจากมิติทางเศรษฐศาสตร์ จะพบวา่กลุ่มผู้มีอิทธิพลมกัจะประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย

ตา่งๆ โดยเมื่อได้เงินจากการกระท าผิดกฎหมายแล้วก็จะน าเงินเหล่านัน้ไปฟอกต่อ (Money Laundering) 

เพ่ือให้เห็นวา่เป็นเงินท่ีสะอาดหรือได้มาจากการท าธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย  โดยทั่วไปกลุ่มอิทธิพลเหล่านีไ้ม่

สามารถด ารงตนอย่างเป็นอิสระจากอ านาจรัฐได้  ต้องอาศยัการสนับสนุนจากอ านาจรัฐ  กลุ่มผู้มีอิทธิพล

จึงพยายามใช้วิธีการต่างๆท่ีจะเข้าถึงผู้ มีอ านาจรัฐทัง้ในส่วนของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี

เก่ียวข้อง เช่น การบริจาคเงินสนบัสนนุพรรคการเมืองทัง้ในท่ีลบัและในท่ีแจ้ง การเข้าสู่วงการการเมืองเสีย

เอง และการให้ความช่วยเหลือรวมถึงการติดสินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ ขณะเดียวกันผู้ ท่ีมีอ านาจรัฐเองก็อาจจะ

ต้อง “อิงแอบ” ผู้มีอิทธิพลในพืน้ท่ีเพ่ือสนบัสนนุและช่วยปกป้องต าแหน่งของตนเองไว้ด้วย กล่าวได้ว่า เป็น

การเอือ้ประโยชน์ซึ่งกนัและกนั (Thaipublica , 2555)13  ทัง้นีก้ลุม่ผู้มีอิทธิพลอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจโดยตรง

หรือท างานเพ่ือประสานผลประโยชน์ระหวา่งกลุม่ธรุกิจและกลุม่อ านาจรัฐก็ได้ 

 จะเห็นได้วา่ อ านาจรัฐ อ านาจทุน และอ านาจผู้มีอิทธิพลหรืออ านาจเถ่ือนนัน้ ไม่ได้แยกกันอย่าง

เดด็ขาด ในทางตรงกนัข้าม กลบัมีสายสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนัอย่างลกึซึง้ แนวคิดดงักล่าวจะมีส่วน

ช่วยในการอภิปรายผลการศึกษา เน่ืองจากการท ารายงานเชิงสืบสวน สิ่งท่ีมุ่ งเน้นประการหนึ่งคือการ

ตรวจสอบอ านาจตา่งๆท่ีมีความฉ้อฉล ไม่เป็นธรรม ความเข้าใจเร่ืองอ านาจรัฐ อ านาจทุน และอ านาจผู้มี

อิทธิพลท่ีเช่ือมโยงกนั จะท าให้การอภิปรายผลมีความลุม่ลกึมากย่ิงขึน้ 

 

นิยำมเชิงปฏิบัตกิำร 

 ส่ือเชิงสืบสวน หมายถึง งานข่าว/รายการ/รายงานท่ีสะท้อนความพยายามของผู้ ผลิตในการ

สืบค้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัประโยชน์สาธารณะเพ่ือขดุคุ้ย ตรวจสอบ เปิดโปงการกระท าผิด ความไม่ชอบ

มาพากลตา่ง ๆ หรือเพ่ืออธิบาย ขยายความ คลี่คลายเร่ืองราวท่ีมีความซบัซ้อน มีเง่ือนง า เป็นท่ีสงสยั หรือ

ถกูปกปิดให้เป็นความลบั   

 

 

                                                             
13

 Thaipublica (2555) , Mafia State อ านาจเถื่อน อ านาจทนุ และอ านาจรัฐ , http://thaipublica.org/2131/16/mafia-state/ 
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เกณฑ์กำรพจิำรณำคัดเลือกหน่วยกำรศึกษำ 

1. เนือ้หา/ ประเดน็เชิงสืบสวน:  

- การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี/ การทจุริต 

- ความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- การหลอกลวง ฉ้อโกง หรือท าให้เกิดความเสียหาย 

- ฆาตกรรม/ อบุตัิเหต ุ

- ขบวนการยาเสพติด  

- การละเมิดสิทธิมนษุยชน 

- การกระท าผิดศีลธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ สงัคม ศาสนา 

- ความขัดแย้งทางความคิดเห็น ค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติ อัตลักษณ์ ประเพณี 

วฒันธรรม  

- ประเดน็อ่ืนๆ ท่ีมีความซบัซ้อน 

2. มีเง่ือนง า ไมรู้่วา่ความจริงเป็นอย่างไรหรือเป็นเร่ืองราวท่ีชวนสงสยั 

3. มีการสืบหาข้อมลู (แหลง่ข้อมลูบคุคล / หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ) มาประกอบการน าเสนอ แตไ่ม ่

นบัรวมงานท่ีมีลกัษณะประมวลภาพ/ เร่ืองราวท่ีเน้นการสมัภาษณ์ความเห็นทั่วไปเป็นหลกั โดยไม่ได้มุ่ง

น าเสนอพยานหลกัฐานใดๆ   

4. มีความยาวโดยประมาณมากกวา่ 5 นาที/ ตอน ขึน้ไป  (ยกเว้นในกรณีท่ีมีหลายตอน/ออกอากาศ 

ตอ่เน่ือง)  

 

ประเดน็กำรศึกษำและวิธีกำรน ำเสนอ 

1. สดัสว่นจ านวนเร่ือง/ เวลารายงานสืบสวน 

2. การจดักลุม่เนือ้หา/ ประเดน็รายงานสบืสวน  

1. ความตอ่เน่ืองของรายงานสืบสวน   

4. ลกัษณะของการสืบสวนท่ีพบ  

5. บทบาทของรายงานสืบสวน 



 

12 
 

6. ระดบัการสืบสวนและการตรวจสอบกลุม่อ านาจตา่งๆ    

7. สรุป/ อภิปรายผลการศกึษา  

 

ประเดน็/ นิยำมและวิธีกำรวัด 

ประเด็นการวดั วธิกีารวดั 

สดัสว่นจ านวนชิน้/ เวลา

รายงานเชงิสบืสวน 

จ าแนกจ านวนงานเชงิสบืสวน และสัดสว่นเวลาทีพ่บในแตล่ะชอ่งทีศ่กึษา  

ประเด็นรายงานเชงิ

สบืสวน 

เนื้อหา/ ประเด็นงานเชงิสบืสวน:  

- การใชอ้ านาจหนา้ทีโ่ดยมชิอบ หรอืละเวน้การปฏบัิตหินา้ที/่ การ

ทจุรติ 

- ความขัดแยง้ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม  

- การหลอกลวง ฉอ้โกง หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหาย 

- ฆาตกรรม/ อบัุตเิหต ุ

- ขบวนการยาเสพตดิ  

- การละเมดิสทิธมินุษยชน 

- การกระท าผดิศลีธรรม จรยิธรรมทางวชิาชพี สังคม ศาสนา 

- ความขัดแยง้ทางความคดิเห็น คา่นยิม ความเชือ่ ทัศนคต ิอตัลักษณ์ 

ประเพณี วัฒนธรรม  

- ประเด็นอืน่ๆ ทีม่คีวามซับซอ้น 

 

ความตอ่เนือ่งของ

รายงานเชงิสบืสวน  

พจิารณาจ านวนตอน (Episode) ทีอ่อกอากาศของงานเชงิสบืสวนที่พบ/ 

ลักษณะการแบง่ตอน  

ลกัษณะของการสบืสวน พจิารณาการเปิดพืน้ที/่ อา้งองิแหลง่ขอ้มลูบคุคล (Human Trail) ดังนี้  

- แหลง่ขอ้มลูบคุคลและความเกีย่วขอ้งกับเรือ่งราว (เกีย่วขอ้งโดยตรง

หรอืโดยออ้ม/ เป็นผูม้อี านาจ หรอืคนธรรมดาสามัญ )  

- ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหลง่ขอ้มลูบคุคลน าไปสูค่วามคลีค่ลายของเรื่องราว

หรอืไม ่อยา่งไร  

 

พิจารณาการใชห้รืออา้งองิขอ้มูล/ หลักฐานเชงิเอกสาร (Paper Trail)   

หลักฐานทางอนิเตอรเ์น็ต (Electronics Trail) หรอื การใชข้อ้มลูอืน่ๆ ดังนี้  

- ขอ้มูลทีไ่ดม้ีลักษณะน าไปสู่ความคลีค่ลายของเรื่องราวหรือเพียง

ประกอบเรือ่งราว 

บทบาทของรายงานเชงิ

สบืสวน 

พจิารณาลักษณะ/ แนวทางการน าเสนอเนื้อหาของงานเชงิสบืสวน ดังนี้  

- งานทีมุ่ง่เปิดโปง/ คน้หาความจรงิ  

- งานทีมุ่ง่อธบิายขยายความ 

ระดบัของการสบืสวน พจิารณาจากกลุ่มอ านาจทีร่ายงานเชงิสบืสวนมุ่งตรวจสอบ และการประมวล

จากเนื้อหา ลักษณะการสบืสวน และบทบาทของรายงานเชงิสบืสวนทัง้หมด  

 

 

 



 

13 
 

กรอบกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สือ่เชงิสอบสวน 

หน่วยการศกึษา: ทวีดีจิติอลชอ่งขา่วสารและสาระ 7 ชอ่ง ไดแ้ก ่ (1) Voice TV (2) Nation 

Channel (3) Spring News  (4) TNN24 และ (5) New TV (6) Thai TV และ (7) Bright TV 

รูปแบบรายการทีศ่กึษา:  ขา่ว/รายงาน/รายการสบืสวนทีอ่อกอากาศระหวา่งวันที ่22 สงิหาคม 

– 22 กันยายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

ขัน้ตอนการวเิคราะห:์ ศกึษาขา่ว/ รายการทีม่เีนือ้หาสบืสวนทางทวีดีจิติอลชอ่งขา่วสารและ

สาระ ในมติทิีเ่ช ือ่มโยงกับการท าบทบาทหนา้ทีข่องสือ่ (Media Functions) และเสรภีาพใน

การแสดงความคดิเห็นของสือ่มวลชน (Freedom of Expression)    

สือ่เชงิสบืสวน: งานขา่ว/รายการ/รายงานทีส่ะทอ้นความพยายามของผูผ้ลติในการสบืคน้

เรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกับประโยชนส์าธารณะเพือ่ขดุคุย้ ตรวจสอบ เปิดโปงการกระท าผดิ ความ

ไมช่อบมาพากลตา่ง ๆ หรอืเพือ่อธบิาย ขยายความ คลีค่ลายเรือ่งราวทีม่คีวามซับซอ้น มี

เงือ่นง า เป็นทีส่งสัย หรอืถูกปกปิดใหเ้ป็นความลับ   

ประเด็นการศกึษา: 1) สัดสว่นจ านวนเรือ่ง/ เวลารายงานสบืสวน 2) การจัดกลุม่เนือ้หา/ 
ประเด็นรายงานสบืสวน 3) ความตอ่เนื่องของรายงานสบืสวน 4) ลักษณะของการสบืสวนที่
พบ 5) บทบาทของรายงานสบืสวน 6) ระดับการสบืสวนและการตรวจสอบกลุม่อ านาจตา่งๆ    
 

สรุปผลการศกึษา อภปิรายผลการศกึษา ขอ้เสนอแนะ 
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ผลกำรศึกษำ 
1. สัดส่วนจ ำนวนเร่ือง/ เวลำรำยงำนเชงิสืบสวน 

 จากการศกึษาพบวา่ช่องทีวีดิจิตอลช่องขา่วสารและสาระมีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ทัง้สิน้ 13 เร่ือง รวมเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง 5 นาที โดยช่องท่ีมีการน าเสนอรายงานเชิงสืบสวนมากท่ีสดุคือ

ช่อง Spring News จ านวน 6 เร่ือง (4 ชัว่โมง 6 นาที)   ตามด้วยช่อง Nation Channel  จ านวน 4  เร่ือง (57 

นาที) ช่อง Bright TV จ านวน 2 เร่ือง (24 นาที)  และช่อง TNN24  จ านวน 1 เร่ือง (36 นาที) ตามล าดบั 

ในขณะท่ี New TV และ Thai TV ไมพ่บวา่มีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ดงัแสดงในแผนภมูิ 
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เหตท่ีุช่อง Spring News มีสดัส่วนรายงานเชิงสืบสวนมากท่ีสดุ อาจเน่ืองจากมีรายการข่าวแนว

สืบสวนท่ีออกอากาศทกุวนั ได้แก่ รายการไขปมขา่ว (ทกุวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์) และรายการ Spring Reports 

(ทกุวนัเสาร์และวนัอาทิตย์) จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัสว่นคอ่นข้างมาก  ในขณะ

ท่ีช่องอ่ืนๆ  มีรายการแนวสืบสวนน้อย จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่  

นอกจากนี ้ หากจ าแนกการปรากฏของรายงานเชิงสืบสวนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์จะพบว่า ส่วนใหญ่

จะเป็นรายงานจากรายการข่าวเชิงสืบสวน (10 เร่ือง) ท่ีเหลือพบในรายการข่าวหลกัทั่วไป (3 เร่ือง)  ดงั

แสดงในแผนภมูิ  

          

      

  

          

      

 

                                 
                     

 
 

2. กำรจัดกลุ่มเนือ้หำ/ ประเด็นรำยงำนเชงิสืบสวน  

จากการศึกษาในช่องทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ พบว่าเนือ้หา/ ประเด็นท่ีพบมากท่ีสดุใน

รายงานเชิงสืบสวน คือ เนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ/ ทจุริต จ านวน  5 เร่ือง   (3 

ชัว่โมง 55 นาที )รองลงมาคือเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 1 เร่ือง  (3 ชัว่โมง 33 นาที)  ตามด้วยเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือท าให้

เกิดความเสียหาย 2 เร่ือง  (59 นาที)   

ด้านเนือ้หา/ ประเด็นเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบ 1 เร่ือง (47 นาที)  เนือ้หา/ ประเด็น

เก่ียวกับ  การกระท าผิดศีลธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ สงัคม ศาสนาพบ 1 เร่ือง  (5 นาที)  และเนือ้หา/ 

ประเด็นเก่ียวกับความขดัแย้งทางความคิด ค่านิยม วฒันธรรม  1 เร่ือง  (3 ชั่วโมง 5 นาที)  ดงัแสดงใน

แผนภมูิ  
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เมื่อพิจารณาความหลากหลายของเนือ้หา/ ประเด็น ในรายงานเชิงสืบสวน พบว่าช่อง Spring 

News มีเนือ้หา/ ประเด็นหลากหลายมากท่ีสดุ รองลงมาคือช่อง Nation Channel  ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้สอง

ช่องมีรายการข่าวแนวสืบสวนโดยเฉพาะ  อีกทัง้ยังมีจ านวนรายงานเชิงสืบสวนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาคดัเลือกหน่วยการศกึษาในครัง้นี ้(ดงัระบใุนหน้า 9) มากกวา่ช่องอ่ืนๆ  ดงัแสดงในตาราง 

 
ประเด็น สถาน ี เร ือ่ง 

การใชอ้ านาจหนา้ที่โดย 

มชิอบ การทุจริต หรือละ

เวน้การปฏบัิตหินา้ที ่

Spring News เปิดโปง! ทจุรติ กศน. อทิธพิล-ผลประโยชน์ 

Spring News เปิดโปง! ขบวนการมอดไมพ้ะยงู 

Spring News ภารกจิตรวจสอบ กทม ยามค า่คนื   

Bright TV สาเหตรุถสายตรวจไทเกอรถ์ูกทิง้ 

Nation Channel ถนน..บนทีด่นิชาวบา้น 

ความขัดแยง้ดา้นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส ิง่แวดลอ้ม 

Nation Channel ยทุธการทวงคนืผนืป่าสรินิาท 

Nation Channel ขมุทองมวกเหล็ก 

TNN 24 ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีด่นิล าตะคอง 

การหลอกลวง ฉอ้โกง หรือ

ท าใหเ้กดิความเสยีหาย 

Spring news ไกดเ์ถือ่น หลอกลวงนักทอ่งเทีย่ว 

Nation Channel เตอืนภัยรถหลดุจ าน า 

การละเมดิสทิธมินุษยชน Spring News 

 

ซอ้มใหรั้บสารภาพยังมอียูจ่รงิในสังคม 

การกร ะท าผิดศีลธ ร รม 

จรยิธรรมทางวชิาชพี สังคม 

ศาสนา 

Bright TV 

 

สนัุขเจคอปถูกท ารา้ยอยา่งทารุณ 

ความขัดแยง้ทางความคดิ 

คา่นยิม วัฒนธรรม   

Spring News ความขัดแยง้ระหวา่งวัดและชมุชนวัดกัลยาณมติร  

 

 จะเห็นได้วา่ รายงานเชิงสืบสวนหลายเร่ืองเป็นการมุ่งตรวจสอบ/ ตัง้ค าถามกับกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

หรือเป็นเร่ืองท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าไปเก่ียวข้อง แต่โดยมากมกัเป็นการเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีจ ากัดเฉพาะ

บคุคล/ กลุม่บคุคล หรือจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีสว่นเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ โดยตรง อย่างขาดการเช่ือมโยงกับ

บริบทเครือขา่ยโครงสร้างอ านาจท่ีเก่ียวข้อง และไมพ่บวา่มีรายงานเชิงสืบสวนเชิงการเมืองในช่วงท่ีศกึษา  

 

3. ควำมต่อเน่ืองของรำยงำนเชงิสืบสวน 

ความต่อเน่ืองของรายงานเชิงสืบสวน หมายถึง จ านวนตอนท่ีออกอากาศในแต่ละประเด็นของ

รายงานเชิงสืบสวน  โดยจากการศึกษารายงานเชิงสืบสวนทัง้ 31 เร่ือง (24 ตอน) พบว่า มีรายงานเชิง

สืบสวนท่ีมีจ านวน 3 ตอน (จบในตอน) สงูท่ีสดุ 5 เร่ือง รองลงมาเป็น 2 ตอนต่อเน่ือง พบ 1 เร่ือง ในขณะท่ี

พบรายงานเชิงสืบสวนท่ีมีจ านวน 4 และ 6 ตอน  อย่างละ 3 เร่ือง   
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ทัง้นี ้ช่อง Spring News เป็นช่องท่ีพบรายงานเชิงสืบสวนลกัษณะจบใน 3 ตอนสงูท่ีสดุ รองลงมา

เป็นช่อง Nation Channel จ านวน 1 เร่ือง ขณะท่ีช่อง Bright TV และช่อง TNN24 พบรายงานเชิงสืบสวน

จบในหนึ่งตอนช่องละ 3 เร่ือง นอกจากนีช้่อง Spring News พบรายงานเชิงสืบสวนชนิด 2 ตอนต่อเน่ือง

จ านวน 2 เร่ือง (เปิดโปง! ทจุริต กศน. อิทธิพล-ผลประโยชน์ และ เปิดโปง! ขบวนการมอดไม้พะยูง) ขณะท่ี

ช่อง Nation Channel พบ 3 เร่ือง (ยุทธการทวงคืนผืนป่าสิรินาท ภาค 2) โดยช่อง Bright TV พบรายงาน

เชิงสืบสวนชนิด 4 ตอนตอ่เน่ือง 3 เร่ือง (สาเหตรุถสายตรวจไทเกอร์ถกูทิง้) ขณะท่ีช่อง TNN24  พบรายงาน

เชิงสืบสวนท่ีมีตอนต่อเน่ืองกัน 6 ตอนจ านวน 3 เร่ือง (ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีดินล าตะคอง)  ทัง้นีใ้น

ภาพรวมพบวา่ลกัษณะรายงานเชิงสืบสวนท่ีพบโดยสว่นใหญ่ 5 เร่ืองมีลกัษณะจบในตอน โดยรายงานเชิง

สืบสวนท่ีมีมากกวา่หนึ่งตอนพบในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่ 
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4. ลักษณะกำรสืบสวน 

 จากการศึกษาพบว่ารายงานเชิงสืบสวนมีลกัษณะการสืบสวน ซึ่งหมายถึงวิธีการแสวงหาข้อมลู

ของรายงานเชิงสืบสวนใน  2 รูปแบบ ได้แก่ 3) การสมัภาษณ์บุคคลต่างๆ ในฐานะหลกัฐานเชิงบุคคล ท่ีมี

ความเก่ียวข้องกบัเร่ืองราว และ 2) การใช้หลกัฐานเชิงเอกสาร หรืออ่ืนๆ  โดยรายงานเชิงสืบสวนแต่ละเร่ือง

มีรายละเอียดของการสืบค้นข้อเท็จจริงตา่งกนัออกไป ดงันี ้

 

เร ือ่ง/ ตอน  

ลกัษณะการสบืสวน 

หลกัฐานเชงิบคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การคลีค่ลายของ

เรือ่งราว 

Spring News 

เปิดโปง! ทจุรติ 

กศน. อทิธพิล-

ผลประโยชน ์

 

ไขปมขา่ว 

พบแหล่งขอ้มูลบุคคลกลุ่ม

ตา่งๆ ดังนี้  

1) เจา้หนา้ที่ กศน. และ

วทิยากร ซึง่ถือเป็นผูเ้สยีหาย 

และเป็นแหล่งขอ้มูลบุคคล

หลั กข อง เ รื่ อ ง ร า ว  แต่ ไ ม่

สามารถเปิดเผยตัวตนได ้ 

2) การสัมภาษณ์ความเห็นจาก

ผูอ้ านวยการส านักงาน ปปช 

จังหวัด  ซึ่ง เ ป็นผู ้มีอ าน าจ

หนา้ทีรั่บผดิชอบในการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ 

ทัง้นี้  ในรายงานเนน้ใหพ้ื้นที่

เ ป็นขอ้มูลเช ิงล ึกซึ่งได รั้บการ

เปิดเผยโดยเจา้หนา้ที ่กศน. และ

วิทยากรที่ถูกอา้งชื่อเพื่อทุจริต

งบประมาณ ประกอบดว้ยเอกสาร

ราชการต่าง ๆ  /  รายละ เอียด

โครงการ / รายชือ่วทิยากรที่ถูก

อา้ง / คา่ใชจ้า่ย   

 

ตามหลักฐานเชงิเอกสารทัง้หมด

ลว้นเป็นหลักฐานทีผู่แ้จง้เบาะแส

น ามาใหผู้ส้ ือ่ขา่ว  

ยังไมม่คีลีค่ลาย 
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เร ือ่ง/ ตอน  

ลกัษณะการสบืสวน 

หลกัฐานเชงิบคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การคลีค่ลายของ

เรือ่งราว 

กับแหล่งขอ้มูลบุคคลที่เป็นผู ้

รอ้งเรยีน/ ผูเ้สยีหายเป็นหลัก   

เปิดโปง! 

ขบวนการมอด

ไมพ้ะยงู 

 

 

ไขปมขา่ว 

พบแหลง่ขอ้มลูบคุคลที่

เกีย่วขอ้งโดยตรง ไดแ้ก ่เจา้

พนักงานป่าไม ้ซึง่เป็นผูม้ ี

หนา้ทีรั่บผดิชอบในการ

ปราบปรามการลักลอบตัดไม ้

แตไ่มส่ามารถเปิดเผยตัวตนได ้ 

ขอ้มลูเชงิลกึ ไดรั้บการเปิดเผย

จากแหลง่ขอ้มลูบคุคลผูแ้จง้

เบาะแส  ไดแ้ก ่เสน้ทางการขนไม ้

และกระบวนการล าเลยีงไมก้อ่นสง่

ตอ่ไปยังตา่งประเทศ ซึง่มกีาร

อธบิายใหเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน  

 

หลักฐานอืน่ๆ เชน่ ทอ่นไมพ้ะยงู 

บันทกึของผูค้า้ไมท้ีท่ ิง้ไวใ้นป่า 

และการบันทกึภาพผูต้อ้งสงสัย

ระหวา่งการลงพืน้ที ่    

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

ชาวบา้นโวย 

เจา้อาวาส สั่ง

รือ้โบราณสถาน 

พัฒนา หรอื

ท าลาย (1) 

 

ไขปมขา่ว 

1) แกนน าชาวบา้นทีอ่อกมา

ประทว้ง ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มูล

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องราว

ความขัดแยง้โดยตรง เป็นผูม้ี

สว่นไดเ้สยีของเรือ่งราว 

2) ประธานกรรมการวัด ใน

ฐานะตัวแทนวัด และเป็นคู่

ขัดแยง้กับชาวบา้น 

3) เจา้หนา้ที่กรมศลิปากรผูม้ ี

อ านาจหนา้ทีรั่บผดิชอบในการ

ต ร ว จ ส อ บ /  ขึ้ น ท ะ เ บี ย น

โบราณสถาน 

 

ในรายงานเนน้ใหพ้ื้นทีก่ับกลุ่ม

ชาวบา้นชมุชนวัดกัลยาณมติร 

มากกวา่กลุม่อืน่ๆ และไมพ่บวา่

มกีารสัมภาษณ์เจา้อาวาส ซึง่

ถือเป็นคู่ขัดแยง้โดยตรงกับ

ชาวบา้น 

ภาพเศษซากโบราณสถานต่างๆที่

ถูกทุบท าลาย ภาพบรเิวณภายใน

วัดในอดตี   ส่วนใหญ่เป็นภาพที่

กลุม่ตัวแทนชาวบา้นรวบรวมมาให ้

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

ความคบืหนา้

ของคดแีละการ

ตอ่ตา้นการ

ท าลาย

โบราณสถาน 

และร่องรอย

โบราณสถานที่

หายไป (2) 

 

ไขปมขา่ว 

ซอ้มใหรั้บ

สารภาพ ยังมี

อยูจ่รงิในสงัคม 

(1) 

 

ไขปมขา่ว 

1) แหล่งขอ้มูลบุคคลที่

เกี่ยวข อ้งกับเรื่องโดยตรง 

ไดแ้ก ่พ่อ และพีช่ายของเหยือ่

ที่ถู กน าไปซ อ้มทรมานจน

เสยีชวีติ  

2) ต ารวจผูรั้บผดิชอบคด ี

ในรายงาน พบว่าเนน้การให ้

พื้นที่กับผู เ้สียหายในการให ้

เ ล่ า เ หตุก ารณ์  และ ความ

สูญ เสียที่ เ ก ิดข ึ้น จาก ฝ่ า ย

ค ร อบค รั ว เ หยื่ อ อ ย่ า ง มุ่ ง

สะทอ้นปัญหา 

ประกอบด ว้ ย  เอ กสารที่ เ ป็ น

ความ เ ห็ นของแพทย์ผู ้ต ร ว จ

ร่างกายเหยื่อว่าสาเหตุการตาย

เกดิจากอะไร อย่างไร ซึง่กรณีนี้

เป็นกรณีรอ้งเรียนจากผูเ้สียหาย 

อยู่ในกระบวนการสอบสวนของ

ต ารวจ  

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

คบืหนา้ต ารวจ

ซอ้มผูต้อ้งหา

ใหรั้บสารภาพ 

(2) 

 

ไขปมขา่ว 
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เร ือ่ง/ ตอน  

ลกัษณะการสบืสวน 

หลกัฐานเชงิบคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การคลีค่ลายของ

เรือ่งราว 

ภารกจิ

ตรวจสอบ 

กทม. ยามค า่

คนื 

 

ไขปมขา่ว 

พบแหล่งข อ้มูลบุคคลที่ให ้

ข ้อ มู ล ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด ้เ ป็ น ค น ที่

เกีย่วขอ้งกับเหตกุารณ์โดยตรง 

เชน่ แมค่า้ทีข่ายของอยูบ่รเิวณ

จุดทีเ่คยเกดิเหตุอาชญากรรม 

เป็นตน้ แตไ่ม่ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ะ

คลีค่ลายประเด็นใดๆ 

ประกอบดว้ย ภาพบรรยากาศ 

พืน้ทีเ่สีย่งตา่งๆในกรุงเทพ ซึง่เคย

เป็นทีเ่กดิเหตุคดฆีาตกรรมดังๆว่า

มคีวามเปลีย่นแปลงดา้นสถานที่

มากนอ้ยแค่ไหนอย่างไร  สภาพ

ป้อมต ารวจทีไ่มม่ตี ารวจประจ าการ 

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

ไกดเ์ถือ่น 

หลอกลวง

นักทอ่งเทีย่ว 

 

Spring 

Reports 

1) ลกูทัวร์จนีทีม่ากับไกดซ์ ึง่มี

แนวโนม้ว่าจะเป็นไกด์เถื่อน 

ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มูลบุคคลที่

เกีย่วขอ้งโดยตรง  

2) คณะกรรมการสมาคม

มัคคเุทศกแ์ละเลขาธกิารชมรม

ไกด์ฯซึ่ง เ ป็นแหล่งข อ้มูล

บคุคลงขา่วทีเ่กีย่วขอ้ง/ เป็นผู ้

มีส่ วน ได เ้ สียกั บ เ รื่ อ ง ร า ว

โดยตรง  

3) ต ารวจทอ่งเทีย่วพัทยา  

 

ทัง้นี้  ในรายงาน พบว่ามีการ

เนน้ใหพ้ืน้ทีก่ับกลุ่มมัคคุเทศก์

มากกวา่กลุม่อืน่ๆ 

ประกอบด ว้ย เ ป็นหลั กฐานที่

ผู เ้สียหายน ามามอบใหต้ ารวจ/ 

ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ที่บันทึก

พฤตกิรรมของไกดเ์ถือ่น  

 

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

Bright News 

สนัุขเจคอป 

 

Bright News 

(ค า่) 

พบการสัมภาษณส์อบถาม

ขอ้เท็จจรงิ จากสัตวแพทย์

ยา่นเกษตรนวมนิทร ์ 

ถงึอาการของสนัุขในวันทีเ่ขา้

รับการรักษา 

 

นอกจากนี้ยังพบวา่ผูส้ ือ่ขา่ว

พยายามตดิตอ่ขอสัมภาษณ์

เจา้ของสนัุข แตไ่ดรั้บการ

ปฏเิสธ รปภ.ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

ไปภายในหมูบ่า้นทีเ่กดิเหต ุ 

ประกอบดว้ย เอกสารการรักษา

อาการของสนัุขเจคอป  และภาพ

วงจรปิดของหมูบ่า้น (ชือ่หมูบ่า้น : 

Private) จากต ารวจ สน.โคก

คราม 

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

สาเหตรุถสาย

ตรวจไทเกอร์

ถูกทิง้ (1) 

 

Bright News 

(ค า่) 

1 ) เ จ ้า ห น ้า ที่ ต า ร ว จ

ผูป้ฏบัิตงิานในหลายเขตพื้นที ่

สน. ทีเ่คยไดใ้ชร้ถไทเกอร์ซ ึง่

มีส่วนเกี่ยวขอ้ง/ หรือไดรั้บ

ผลก ร ะทบจากกา รทุ จ ริต

คอรัปชัน่โดยตรง  

2) เจา้หนา้ทีส่ านักงบประมาณ  

 

    ในรายงาน พบว่าเป็นการ

เน ้น ให พ้ื้ นที่กั บ เ จ า้หน ้าที่

ต า ร ว จ  ซึ่ ง เ ป็ น ผู ้ ไ ด ้ รั บ

ผลกระทบ/ ผู เ้กี่ยวขอ้งกับ

ประกอบดว้ย เอกสารรายละเอยีด

งบประมาณจากส านักงบประมาณ 

เอกสารสเปครถต่างๆ  ภาพรถที่

ถูกทิง้ไว ้ 

 

ในภาพรวมเป็นการใชป้ระกอบการ

เล่าเรื่องราวมากกว่าเป็นเบาะแส

ในการคลีค่ลายเงือ่นปม    

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

ส ารวจซากรถ

สายตรวจ(2) 

 

 

Bright News  

(เชา้) 
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เร ือ่ง/ ตอน  

ลกัษณะการสบืสวน 

หลกัฐานเชงิบคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การคลีค่ลายของ

เรือ่งราว 

พบพริุธ

มอเตอรไ์ซค์

ไทเกอรส์าย

ตรวจ(3) 

 

Bright News 

(ค า่) 

เรือ่งราวโดยตรง   

ไขปมซากรถ

สายตรวจ (4) 

 

Bright News 

(ค า่) 

Nation Channel  

เตอืนภัยรถ

หลดุจ าน า 

 

Nation X 

Files 

1) แหลง่ขอ้มลูบคุคลทีเ่ป็น

ผูเ้สยีหาย แตเ่ป็นเพยีงการ

อา้งองิโดยออ้ม จากเว็บไซต ์  

2) แหล่งขอ้มูลบุคคลที่เป็น

ผูข้ายรถหลุดจ าน า (โดยการ

ปลอมตัวเป็นลูกคา้โทรศัพท์

ไปสอบถามขอ้มลู) 

3) แหล่งขอ้มูลบุคคลที่เป็น

ผู เ้ช ี่ยวชาญ ไดแ้ก่ เจา้ของ

ธุรกจิเตน๊ทร์ถ  

4) แหล่งขอ้มูลบุคคลที่เป็น

เจา้หนา้ที่รับผิดชอบในการ

ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต ์

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ต ารวจ และ 

อธบิดกีรมการขนสง่  

 

    ใน รายง าน เน ้นใหพ้ื้ นที่

แ หล่ ง ข ้อ มู ล บุ ค คลที่ เ ป็ น

เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ปราบปราม ในการใหค้วามเห็น

เรื่องกฎหมาย  และอธิบาย

กระบวนการตรวจสอบ และการ

ตดิตามป้องกันรถเถือ่น  

ประกอบดว้ย การอา้งองิขอ้มลูจาก

กระทูเ้ตอืนภัยรถหลดุจ าน าใน

เว็บไซต ์Pantip.com  และการ

แสดงใหเ้ห็นขอ้ความโฆษณาขาย

รถจากเพจเฟซบุค๊ “รถหลดุจ าน า 

ขายถูกทีส่ดุ อพัเดททกุวันครับ” 

ทีต่ัง้ข ึน้โดยมวัีตถุประสงคข์ายรถ

หลดุจ าน าโดยเฉพาะ  โดยรวม

เป็นหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบการเลา่

เรือ่งราว มากกวา่การน าไปสูก่าร

คลายเงือ่นปม  

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

ขมุทอง

มวกเหล็ก 

 

Nation X 

Files 

1) กลุม่แกนน าชาวบา้นที่

ตอ่ตา้นการท าเหมอืง  

2) ตัวแทนบรษัิทอัคราไมนิง่ที่

เป็นคูข่ดัแยง้ 

3) เจา้หนา้ทีรั่ฐทีม่หีนา้ที่

รับผดิชอบในการดแูลเรือ่ง

ทีด่นิ ไดแ้ก ่รองเลขาธกิาร 

สปก. 

 

ทัง้นี้ ในรายงานเนน้ใหพ้ืน้ที่

ประกอบดว้ย อาชญาบัตรแร่

ทองค า และรายงานผลทดสอบ

ทรัพยากรธรณี  

 

นอกจากนี้ ยังมกีารน าเสนอแทง่

ส ารวจแร่ทอง หลักฐาน/ เบาะแส

ทีช่าวบา้นเชือ่วา่บรษัิทเอกชนได ้

เขา้มาส ารวจแร่ทองในพืน้ทีโ่ดย

ไมไ่ดรั้บอนุญาต 

 

ยังไมม่คีลีค่ลาย 
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เร ือ่ง/ ตอน  

ลกัษณะการสบืสวน 

หลกัฐานเชงิบคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การคลีค่ลายของ

เรือ่งราว 

กับกลุม่ตัวแทนชาวบา้นที่

ตอ่ตา้นการท าเหมอืงแร่เป็น

หลัก 

อยา่งไรก็ตาม จากการศกึษา

พบวา่ หลักฐานทัง้หมดลว้นเป็น

หลักฐาน หรอืเบาะแสทีก่ลุม่

ชาวบา้นน ามาให/้ แสดงใหก้ับ

ผูส้ ือ่ขา่ว 

ยทุธการทวง

คนืผนืป่าสริิ

นาท ภาค 2 

(1) 

 

Nation X 

Files 

1) อดตีหัวหนา้อทุยาน และ

หัวหนา้อทุยานคนปัจจบัุนเป็น

หลัก เพือ่สอบถามถงึปัญหาที่

เกดิข ึน้  

2) เจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

3) ปปช. 

 

ทัง้นี้ พบวา่รายงานใหน้ ้าหนัก

กับ ปปช. คอ่นขา้งมาก 

นอกจากนี้ยังพบวา่ นักขา่ว

พยายามตดิตอ่ขอขอ้มลูจาก

ผูรั้บมอบอ านาจขอออกโฉนด

ทางโทรศัพทแ์ตไ่ดรั้บการ

ปฏเิสธ 

ประกอบดว้ย แผนที ่ภาพถ่ายทาง

อากาศเพือ่เปรยีบเทยีบใหเ้ห็นการ

ยดึครองทีด่นิตดิชายทะเลของ

กลุม่นายทนุ  

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

ยทุธการทวง

คนืผนืป่าสริิ

นาท ภาค 2 

(จบ) 

 

Nation X 

Files 

ถนน..บนทีด่นิ

ชาวบา้น 

 

Nation X 

Files 

พบแหล่งขอ้มูลบุคคลกลุ่ม

ตา่งๆ ดังนี้  

1) กลุม่ชาวบา้นทีไ่ดรั้บ

ผลกระทบจากการเวนคนืพืน้ที ่

ซ ึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีจาก

เรือ่งราวโดยตรง  

2) หัวหนา้จัดกรรมสทิธิท์ ีด่นิ

หน่วยงานรัฐซึง่เป็นคูข่ดัแยง้

กับชาวบา้น  

 

   พบวา่รายงานใหพ้ืน้ทีก่ับ

กลุม่ชาวบา้นทีไ่ดรั้บผลกระทบ

คอ่นขา้งมาก  สว่นเจา้หนา้ที่

จากกรมทีด่นิพบวา่ใหพ้ืน้ทีใ่น

การชีแ้จงคอ่นขา้งนอ้ย โดยใน

ภาพรวมยังไมไ่ดข้อ้สรุปใดๆ 

จากความขัดแยง้  

 

 

 

 

ประกอบดว้ย ภาพถ่ายทางอากาศ

เปรยีบเทยีบแนวถนนและเขตทีด่นิ

ของชาวบา้นตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบัุน  

เอกสารราชการ การออกโฉนด

ทีด่นิ-นส.3 และเอกสารการรือ้

ถอนอาคาร  

ยังไมม่คีลีค่ลาย 

TNN 24 

ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

ทีด่นิล าตะคอง 

(1) 

 

1) กลุม่ชาวบา้นในพืน้ที่

หลากหลายกลุม่ ซึง่เป็นผูท้ี่

ไดรั้บผลกระทบ/ ความ

เดอืดรอ้นโดยตรง  

2) ตัวแทนจากกองทพัภาคที ่

ประกอบดว้ย แผนที ่ภาพถ่ายทาง

อากาศ เพือ่ใชอ้ธบิายการ

ครอบครองทีด่นิ เอกสารโฉนด

ทีด่นิ  

ยังไมม่คีลีค่ลาย 
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เร ือ่ง/ ตอน  

ลกัษณะการสบืสวน 

หลกัฐานเชงิบคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การคลีค่ลายของ

เรือ่งราว 

เจาะลกึขา่ว

รอ้น 

2 ซึง่เป็นคูข่ดัแยง้ของชาวบา้น  

 

อยา่งไรก็ตาม จากการศกึษา

พบวา่รายงานชิน้นีใ้หพ้ืน้ทีก่ับ

กลุม่ชาวบา้นคอ่นขา้งมาก 

ในขณะทีเ่ปิดโอกาสใหต้ัวแทน

จากฝ่ายทหารไดช้ีแ้จงนอ้ย

กวา่  

ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

ทีด่นิล าตะคอง 

(2) 

 

เจาะลกึขา่ว

รอ้น 

พบเอกสาร

ยนืยันทีด่นิ

สรา้งบา้นพัก 

อ.ปากชอ่ง 

ไมใ่ชท่ีด่นิ

ทหาร (3)  

 

เจาะลกึขา่ว

รอ้น 

ไขขอ้พพิาท

ทีด่นิล าตะคอง  

จ.นครราชสมีา 

(4) 

 

เจาะลกึขา่ว

รอ้น  

ไขขอ้พพิาท

ทีด่นิล าตะคอง 

จ.นครราชสมีา 

(5) 

 

เจาะลกึขา่ว

รอ้น 

เหตพุพิาททีด่นิ

ล าตะคอง (6) 

 

ครบมมุขา่ว 

 

จากตาราง ในภาพรวมพบว่ารายงานเชิงสืบสวนท่ีศึกษามีลักษณะการสืบค้นข้อมูลจาก

แหลง่ข้อมลูบคุคล และหลกัฐานตา่งๆ ดงันี ้ 
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 1. เน้นให้พืน้ท่ีแหลง่ข้อมลูบคุคลท่ีเป็นกลุ่มผู้ เสียหาย/ ได้รับผลกระทบจากเร่ืองราวมากกว่ากลุ่ม

อ่ืนๆ ให้พืน้ท่ีแหลง่ข้อมลูบคุคลฝ่ังตรงข้ามน้อย  

 จากการศกึษาพบวา่มีรายงานเชิงสืบสวนถึง 5 เร่ืองท่ีเน้นให้พืน้ท่ีกับกลุ่มแหล่งข้อมลูบุคคลท่ีเป็น

ผู้เสียหาย/ ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขดัแย้งมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ  ตวัอย่างเช่น รายงานเร่ืองปัญหาขมุ

ทองมวกเหล็ก (รายการ Nation X File ช่อง Nation Channel)   ซ้อมให้รับสารภาพยังมีอยู่จริงในสงัคม 

(รายการไขปมขา่ว ช่อง Spring News) ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีดินล าตะคอง (รายการเจาะลึกข่าวร้อน ช่อง 

TNN24) เป็นต้น ในขณะท่ีพบว่ารายงานเชิงสืบสวนแทบทุกเร่ืองมีการเปิดโอกาสให้พืน้ท่ีคู่ขดัแย้ง หรือ

แหล่งข้อมูลบุคคลฝ่ายตรงข้ามกับผู้ เสียหายได้ชีแ้จงข้อเท็จจริงค่อนข้างน้อย โดยพบเป็นส่วนน้อยท่ี

พยายามตดิตอ่ขอสมัภาษณ์ผู้ถกูกลา่วหา แตไ่ด้รับการปฏิเสธ  ทัง้นี ้การเน้นให้พืน้ท่ีกบัแหลง่ข้อมลูบคุคลท่ี

เป็นผู้ เสียหายอาจสะท้อนถึงการให้ความส าคญักับสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน หรือผู้ ท่ีไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมของสื่อ แตใ่นขณะเดียวกนั การละเลย หรือไมเ่ปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา หรือฝ่ายตรง

ข้ามได้ชีแ้จงก็อาจสะท้อนถึงความไมร่อบด้านของรายงานเชิงสืบสวน 

 

ตัวอย่ำงกำรให้พืน้ท่ีแหล่งข้อมูลบุคคลท่ีเป็นกลุ่มผู้เสียหำย/ ได้รับผลกระทบจำกเร่ืองรำว 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพดา้นซา้ยมาจากรายงานเชงิสบืสวนเรื่องซอ้ม

ใหรั้บสารภาพยังมอียู่จรงิในสังคม จากรายการไข

ปมขา่ว ชอ่ง Spring News ทีเ่นน้การสัมภาษณ์ผูท้ ี่

เป็นเหยือ่การซอ้มทรมานและครอบครัว อย่างไรก็

ตามกลับพบขอ้มูลทีม่าจากฝ่ายต ารวจ ซึง่ถือเป็น

ฝ่ายตรงขา้มในกรณีนี้นอ้ยมาก 
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2. เน้นเดินเร่ืองตามค าบอกเล่าของแหล่งข้อมูลบุคคล โดยใช้เอกสาร/ หลักฐานเป็นเพียง

สว่นประกอบ  

พบวา่รายงานเชิงสืบสวนส่วนใหญ่เน้นการด าเนินเร่ืองผ่านการเปิดพืน้ท่ีให้แหล่งข้อมลูบุคคลได้

ชีแ้จงข้อเท็จจริงเป็นหลกั ในขณะท่ีการใช้หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสาร ภาพหลกัฐานต่างๆ มกัถูกน าเสนอ

ประกอบเร่ืองราว ไมไ่ด้เป็นแก่นหลกัของเนือ้หา  

จากการศกึษาพบรายงานเชิงสืบสวนทัง้ 31 เร่ืองพบว่า มีเพียง 2 เร่ืองท่ีใช้วิธีการเล่าเร่ืองผ่านตวั

ผู้สื่อขา่ว/ ผู้ด าเนินรายการเอง ได้แก่ รายงานเร่ือง เปิดโปง! ขบวนการมอดไม้พะยูง และภารกิจตรวจสอบ 

กทม. ยามค ่าคืน (รายการไขปมขา่ว) โดยไมเ่น้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูบคุคล  โดยผลการศกึษาข้างต้นอาจ

สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากดับางอย่างของสื่อโทรทศัน์ในการท ารายงานเชิงสืบสวน ท่ีเน้นการพึ่งพิงหลกัฐาน

เชิงบคุคลหรือแหลง่ข้อมลูบคุคล  ซึ่งอาจท าได้ง่ายกว่าการด าเนินเร่ืองจากหลกัฐานเชิงเอกสาร และอ่ืนๆ 

เป็นหลกั  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ารายงานทัง้ 31 เร่ืองยังไม่น าไปสู่การคลี่คลายปัญหาอย่าง

สมบรูณ์ เน่ืองจากหลายกรณีมีประเดน็ท่ีซบัซ้อน ยงัอยู่ในกระบวนการสืบสวน หรือต้องการหลกัฐานอ่ืนๆ 

ประกอบเพ่ิมเติม เป็นต้น   

 

5. บทบำทของรำยงำนเชงิสืบสวน  

 จากการศกึษาพบวา่สามารถจ าแนกบทบาทการน าเสนอของรายงานเชิงสืบสวนท่ีพบในการศึกษา

ครัง้นีไ้ด้ 2 บทบาท ได้แก่   

3) บทบาทการเปิดโปง/ ค้นหาความจริง หมายถึง รายงานสืบสวนท่ีมุ่งค้นหาความจริง/ ค าตอบ

ของปัญหา หรือผู้กระท าผิด ท่ีอาจถกูปกปิดเป็นความลบั หรือเป็นปัญหาใดๆ ท่ีคนในสงัคมไม่เคยรับรู้มา

ก่อน  

2) บทบาทการอธิบายขยายความ หมายถึง รายงานสืบสวนท่ีมุ่งเน้นอธิบายให้เห็นปัญหาหรือ

ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้โดยอาจมีการสมัภาษณ์ หรือหาหลกัฐานประกอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อประเด็น

นัน้มากขึน้ หรือให้เกิดความเข้าใจจากหลากหลายมมุมอง 

จากการศึกษา พบว่า จากรายงานท่ีเข้าข่ายเป็นรายงานเชิงสืบสวนทัง้หมดจ านวน  13 เร่ือง  

สามารถจ าแนกเป็นรายงานท่ีมุง่วางบทบาทเพ่ือเปิดโปง/ ค้นหาความจริง จ านวน 2 เร่ือง และ รายงานท่ีมุ่ง

วางบทบาทเพ่ืออธิบายขยายความ จ านวน 11 เร่ือง   
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รายงานเชงิสบืสวนทีมุ่ง่เปิดโปง/คน้หาความจรงิ 

สถาน ี รายงาน/ ตอน 

Spring News 
เปิดโปง! ทจุรติ กศน. อทิธพิล-ผลประโยชน์ 

เปิดโปง! ขบวนการมอดไมพ้ะยงู 

 

จากการพิจารณารายงานเชิงสืบสวนท่ีมุง่เปิดโปง/ ค้นหาความจริงทัง้ 2 เร่ือง พบวา่ลกัษณะส าคญั

ท่ีท าให้รายงานเชิงสืบสวนดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการเปิดโปง/ค้นหาความจริง เน่ืองจากทัง้สองเร่ืองนีพ้ยายาม

ท่ีจะชีเ้ป้าให้เห็นว่ามีการกระท าผิด และแสดงความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงหรือบอกเป็นนัยว่ามีผู้ ใด

เก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดนัน้ๆ บ้าง นอกจากนีล้กัษณะเด่นท่ีส าคญัอีกประการของรายงานทัง้สอง

เร่ือง คือ สามารถเข้าถึง “ผู้ เป่านกหวีด (Whistleblower)” ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้น าข้อมลูวงใน โดยอาจจะ

เป็นข้อมลูภายในขององค์กร หรือเป็นคนในพืน้ท่ี หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ในระดบัใกล้ชิด 

เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย การใช้อ านาจท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย การทุจริต การใช้เงินอย่างไม่ถูกต้อง 

การคอร์รัปชั่น หรือการกระท าท่ีเป็นภัยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของสังคม ออกมาเปิดเผยต่อ

สาธารณะ และด าเนินเร่ืองโดยมุง่เน้นการสืบเสาะหาข้อเท็จจริง หรือน ามาใช้เป็นหลกัฐานในการด าเนินคดี

กบัผู้ เก่ียวข้อง ตวัอย่างเช่น ในรายงานเร่ือง “เปิดโปง! ทุจริต กศน. อิทธิพล-ผลประโยชน์” จากรายการไข

ปมขา่ว ช่อง Spring News ได้ข้อมลูส าคญัซึ่งเป็นแก่นของการด าเนินเร่ืองจากพนกังาน กศน. ซึ่งเป็นผู้ ท่ีถกู

สัง่การโดยตรงให้ท าการทจุริต และในสว่นของรายงานเร่ือง “เปิดโปง! ขบวนการมอดไม้พะยงู” จากรายการ

ไขปมขา่ว ช่อง Spring News ได้ข้อมลูส าคญัจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในพืน้ท่ี เป็นข้อมลูเบาะแสเส้นทางการขน

ไม้ ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท าให้ทีมงานลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่าว  

 

ตัวอย่ำงรำยงำนเชงิสืบสวนท่ีมุ่งเปิดโปง/ ค้นหำควำมจริง  

  

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยา่งดา้นซา้ย เป็นภาพจากรายงาน

เชงิสืบสวนเรื่อง “เปิดโปง! ทุจริต กศน. 

อทิธพิล-ผลประโยชน์” จากรายการไขปม

ข่าว ชอ่ง Spring News ซึง่สามารถเขา้ถงึ

ขอ้มูลการทุจริตส าคัญจากพนักงาน กศน. 

ซึง่เป็นผูท้ีถู่กสั่งการโดยตรงใหท้ าการทจุรติ 
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รายงานเชงิสบืสวนทีมุ่ง่อธบิายขยายความ 

สถาน ี รายงาน/ ตอน 

Spring News 

โบราณสถาน และร่องรอยโบราณสถานทีห่ายไป (1-2) 

ซอ้มใหรั้บสารภาพยังมอียูจ่รงิในสังคม (1-2) 

ภารกจิตรวจสอบ กทม ยามค า่คนื 

ไกดเ์ถือ่น หลอกลวงนักทอ่งเทีย่ว 

Bright News 
สนัุขเจคอป 

สาเหตรุถสายตรวจไทเกอรถ์ูกทิง้ (1-4) 

Nation Channel 

เตอืนภัยรถหลดุจ าน า 

ขมุทองมวกเหล็ก 

ยทุธการทวงคนืผนืป่าสรินิาท ภาค 2 (1-2) 

ถนน..บนทีด่นิชาวบา้น 

TNN 24 ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีด่นิล าตะคอง (1-6) 

 

ในสว่นของรายงานเชิงสืบสวนท่ีมุง่อธิบายขยายความ จะพบว่ามีลกัษณะส าคญัคือ ไม่ได้มุ่งเน้น

การเปิดโปงหรือเช่ือมโยงให้เห็นผู้กระท าความผิด แตเ่ป็นการสะท้อนให้เห็นปมขดัแย้ง/ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ มี

การเช่ือมโยงข้อเท็จจริงตา่งๆ ตวัอย่างเช่น ในรายงานเชิงสืบสวนเร่ือง “เตือนภยัรถหลดุจ าน า” จากรายการ 

Nation X Files ช่อง Nation Channel ท่ีไมไ่ด้เน้นเปิดโปงให้เห็นท่ีมา หรือผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลงัขบวนการขายรถ

หลดุจ าน า แตเ่ป็นเพียงการน าเสนอให้เห็นประเดน็ปัญหา และสรุปเร่ืองด้วยการเตือนภยัให้ระมดัระวงัเวลา

ซือ้รถ ตลอดจนอธิบายวิธีการจับสงัเกตเพจท่ีอาจขายรถผิดกฎหมาย  เช่นเดียวกันกับกรณีรายงานเร่ือง

สาเหตรุถสายตรวจไทเกอร์ถกูทิง้ จากช่อง Bright News ท่ีเน้นการขยายเร่ืองราว/ มลูคา่ความเสียหายจาก

การทจุริตจดัซือ้รถจกัรยานยนตร์ไทเกอร์ท่ีไมม่ีคณุภาพ พยายามค้นหาสาเหตขุองปัญหา และกระตุ้นเตือน

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายซ า้รอย แต่ไม่ได้มุ่งเปิดโปง ไม่ได้พบผู้กระท าความผิดหรือไม่ได้มุ่งหา

ผู้กระท าผิดจากการทจุริต ประพฤติมิชอบ เป็นต้น    
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เมื่อศกึษาบทบาทการสืบสวนโดยเช่ือมโยงกบัลกัษณะการสืบสวน และประเดน็รายงานเชิงสืบสวน

ท่ีพบแล้ว จะเห็นได้ว่า รายงานเชิงสืบสวนส่วนใหญ่เป็นการเลือกประเด็นเพ่ือมุ่งอธิบายขยายความให้

เข้าใจเร่ืองราว หรือท่ีมาของปัญหาความขดัแย้ง ผา่นการบอกเลา่ของแหลง่ข้อมลูบคุคล และหลกัฐานตา่งๆ 

ท่ีปรากฏ และเสนอให้ผู้ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้ามาแก้ปัญหา แต่ไม่เน้นประเด็นท่ีต้องมีการเปิดโปง 

ในเร่ืองท่ีถกูปกปิด   

 

ภาพดา้นซา้ย คือ  ตัวอย่างจาก

รายงานเชงิสบืสวนเรือ่ง“เตอืนภัยรถ

หลุดจ าน า” จากรายการ Nation X 

Files ชอ่ง Nation Channel ทีเ่นน้

บทบาทการ อธบิายขยายความ 
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6.ระดับกำรสืบสวนและกำรตรวจสอบกลุ่มอ ำนำจต่ำงๆ    

หากพิจารณารายงานสืบสวนในแต่ละเร่ือง จะพบว่าเป็นการมุ่งตรวจสอบ/ ตัง้ค าถามกับกลุ่ม

อ านาจตา่งๆ ดงันี ้ 

 
รายงานสบืสวน กลุม่ทีถ่กูตรวจสอบ ระดบัของการตรวจสอบ 

เปิดโปง 

1.เปิดโปง! ทจุรติ กศน. อทิธพิล-

ผลประโยชน ์

เจา้หนา้ที ่กศน. สบืถงึตัวผูก้ระท าความผดิ 

2.เปิดโปง! ขบวนการมอดไมพ้ะยงู กลุม่เจา้หนา้ทีป่่าไม ้/ นายทนุ พยายามสบืสวนหาผูก้ระท าผดิ 

อธบิายขยายความ 

3.ภารกจิตรวจสอบ กทม ยามค า่คนื เจา้หนา้ทีต่ ารวจในพืน้ที ่กทม. สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มปีมปัญหา 

4.สาเหตรุถสายตรวจไทเกอรถ์ูกทิง้ เจา้หนา้ทีต่ ารวจ / ผบ.ตร. พยายามคน้หาสาเหตขุองปัญหา 

5.ถนน..บนทีด่นิชาวบา้น กรมทางหลวง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มปีมปัญหา 

6.ยทุธการทวงคนืผนืป่าสรินิาท กลุม่ทนุ/ เจา้หนา้ทีรั่ฐ พยายามคน้หาสาเหตขุองปัญหา 

7.ขมุทองมวกเหล็ก บรษัิทเหมอืง / เจา้หนา้ทีรั่ฐ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มปีมปัญหา 

8.ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีด่นิล าตะคอง หน่วยงานทหาร สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มปีมปัญหา 

9.ไกดเ์ถือ่น หลอกลวงนักทอ่งเทีย่ว ขบวนไกดช์าวจนีทีไ่มม่บัีตร

มัคคเุทศก ์

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มปีมปัญหา 

10.เตอืนภัยรถหลดุจ าน า เพจขายรถหลดุจ าน า สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มปีมปัญหา 

11.ซอ้มใหรั้บสารภาพยังมอียูจ่รงิใน

สังคม 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจ สน.อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา 

พยายามคน้หาสาเหตขุองปัญหา 

12.สนัุขเจคอปถูกท ารา้ยอยา่งทารุณ เจา้ของสนัุขเจคอป พยายามคน้หาสาเหตขุองปัญหา 

13.ความขดัแยง้ระหวา่งวัดและชมุชน

วัดกัลยาณมติร 

เจา้อาวาสและคณะกรรมการวัด

กัลยาณมติร 

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มปีมปัญหา 

 

จากผลการศึกษาจะพบว่า รายงานเชิงสืบสวนท่ีพบแต่ละเร่ืองจะมุ่งตัง้ค าถาม ตรวจสอบบุคคล 

กลุม่บคุคล หรือองค์กรตา่งๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมิติเร่ืองอ านาจ จะพบว่าบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร

ตา่งๆท่ีรายงานเชิงสืบสวนนัน้ๆตัง้ค าถาม หรือตรวจสอบ ล้วนเป็นตวัแทนของ “กลุม่อ านาจ” ใดอ านาจหนึ่ง

ทัง้สิน้ ซึ่งแบ่งได้ 3 กลุ่มหลกัได้แก่ อ านาจรัฐ อ านาจทุน และอ านาจผู้มีอิทธิพล โดยมีเดียมอนิเตอร์พบ

ข้อสงัเกตในเร่ืองการตัง้ค าถามและ/หรือตรวจสอบกลุม่อ านาจ 3 ประการ ดงันี ้

 ประการแรก คือ พบวา่มีบางกรณี พบความพยายามของสื่อในการตรวจสอบกลุ่มอ านาจมากกว่า

หนึ่งกลุ่ม เช่น รายงานเชิงสืบสวนเร่ือง “ไกด์เถ่ือน หลอกลวงนักท่องเท่ียว” จากรายการ Spring Report 

ช่อง Spring News ท่ีมุง่สะท้อนปมปัญหากรณีท่ีมีการร้องเรียนวา่มีกลุม่ไกด์ชาวจีนท่ีไมไ่ด้รับใบอนญุาตให้

ประกอบอาชีพไกด์มาหากินในประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบกิจการบริษัททวัร์ในประเทศไทย ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร ร้านขายของต่างๆ ในสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมท ากันเป็นขบวนการ ใน

รายงานรายงานเชิงสืบสวนเร่ืองนีส้ื่อมวลชนได้พยายามตรวจสอบทัง้กลุม่อ านาจรัฐ อ านาจทนุ และอ านาจ
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ผู้มีอิทธิพลซึ่งเก่ียวข้องเช่ือมโยง และเอือ้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองแปลก เน่ืองจากปัญหาการ

ทุจริตฉ้อฉลต่างๆ นัน้ ไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าท่ีรัฐ นักการเมือง หรือนักธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคัญเท่านัน้ แต่ยัง

เก่ียวข้องกบั “ผู้มีอิทธิพล” ตา่งๆด้วย  ซึ่งในการท าขา่วทัว่ไปท่ีเน้นความรวดเร็ว ทนัต่อเหตกุารณ์ อาจไม่ได้

ท าให้ประชาชนผู้รับสารเห็นสายสมัพนัธ์และการเอือ้ประโยชน์กนัระหวา่งอ านาจรัฐ อ านาจทุน และอ านาจ

เถ่ือน แต่ในกระบวนการท ารายงานเชิงสืบสวนจะต้องพยายามสืบเสาะขุดคุ้ ยข้อมลูลงลึก จึงสามารถ

เปิดเผยให้เห็นเร่ืองท่ีถกูปกปิดเหลา่นีไ้ด้  

ประการท่ีสอง คือ รายงานเชิงสืบสวนท่ีพบส่วนใหญ่เป็นการมุ่งตรวจสอบผู้ ใช้อ านาจในระดับ

ปฏิบตัิการ ดงัท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้นวา่ รายงานเชิงสืบสวนสว่นใหญ่มุง่ตัง้ค าถามและตรวจสอบกลุม่อ านาจรัฐ 

อ านาจทนุ และอ านาจผู้มีอิทธิพล ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่เป็นการตรวจสอบผู้ ใช้อ านาจใน

ระดบัปฏิบตัิการ เช่น เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท่ีปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีอทุยาน ต ารวจสายตรวจท่ีประจ าป้อมต ารวจตาม

สี่แยก เป็นต้น ซึ่งหากสื่อมวลชนขดุคุ้ยและสืบเสาะตอ่ไปอาจพบต้นตอท่ีแท้จริงท่ีอยู่เบือ้งหลงัการใช้อ านาจ

โดยมิชอบของบคุคลในระดบัปฏิบตัิการเหลา่นี ้และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตไุด้ 

ประการท่ีสาม คือ รายงานเชิงสืบสวนส่วนท่ีพบในการศึกษานีส้่วนใหญ่มุ่งเน้นการอธิบายขยาย

ความ มากกว่ามุ่งเปิดโปงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และเมื่อประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาจะพบว่า

ประเดน็ท่ีน าเสนอก็ยงั “ไปไมส่ดุ” กลา่วคือ ยงัไมส่ามารถท่ีจะขดุค้นและน าเสนอข้อมลูข้อเท็จจริงออกมาได้

อย่างลกึซึง้จนถึงแก่นแกนของปัญหา  

จากตารางข้างต้นท่ีแสดงให้เห็นระดบัการสืบสวนของรายงานเชิงสืบสวนแตล่ะเร่ืองในงานศึกษานี ้ 

จะเห็นได้ว่ารายงานเชิงสืบสวนท่ีมุ่งเน้นการเปิดโปงมีเพียง 2 เร่ือง จากทัง้หมด 13 เร่ือง โดยจะพบการ

สืบสวนใน 2 ระดบั  

ระดบัแรก คือ ระดบัท่ีพยายามในการสืบสวนหาผู้กระท าผิด แต่ยังสาวไม่ถึง  เช่น ในรายงานเชิง

สืบสวนเร่ือง “เปิดโปง! ขบวนการมอดไม้พะยงู” จากรายการไขปมข่าว ช่อง Spring News ท่ีมีการลงพืน้ท่ี

ไปเพ่ือสงัเกตการณ์และบนัทึกภาพพฤติกรรมการขนสง่ไม้พะยงูของขบวนการค้าไม้ในจงัหวดัศรีสะเกษ แต่

ไมส่ามารถเปิดโปงผู้กระท าความผิดได้เพราะผู้กระท าความผิดรู้ตวัและหลบหนีไปได้ก่อน 

ระดบัท่ีสอง คือ ระดบัท่ีสืบถึงตวัผู้กระท าความผิดหรือต้นตอของปัญหา กล่าวคือ รายงานสืบสวน

นัน้ๆเปิดโปงออกมาวา่ใครท่ีเป็นผู้กระท าความผิด หรือเป็นต้นตอของปัญหาท่ีแท้จริง โดยอาจมีการกระตุ้น

เตือนไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้เข้ามาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ กระท าผิดหรือต้นตอของ

ปัญหา เช่น รายงานเชิงสืบสวนเร่ือง “เปิดโปง! ทุจริต กศน. อิทธิพล-ผลประโยชน์” จากรายการ Spring 
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Report ช่อง Spring Newsท่ีนักข่าวได้รับข้อมลูและหลกัฐานจากผู้ ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ถูกสัง่ให้ร่วมกระท า

ความผิด โดยทัง้หลกัฐานและพยานดงักล่าวท าให้สามารถสาวถึงผู้บงการได้ โดยนักข่าวได้พาผู้ ร้องเรียน

เข้าพบเพ่ือย่ืนหลกัฐานแก่ ปปช. จงัหวดัให้ด าเนินการเอาผิดผู้บงการตอ่ไป 

ในสว่นของรายงานเชิงสืบสวนท่ีมุ่งอธิบายขยายความ ซึ่งรายงานเชิงสืบสวนในการศึกษาครัง้นี ้

สว่นใหญ่จะเข้าขา่ยในลกัษณะนี ้โดยพบการสืบสวนใน 2 ระดบั  

ระดบัแรก คือ ระดบัการสะท้อนให้เห็นว่ามีปมปัญหา ซึ่งเนือ้หาในรายงานเชิงสืบสวนระดบันีจ้ะ

พบวา่มีความพยายามท่ีจะเผยให้เห็นปมปัญหาผา่นการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นนัน้ๆ และ

อาจมีเอกสารหลกัฐานประกอบเร่ืองราว แตจ่ะไมไ่ด้มีการสืบเสาะลงลึกว่าสาเหตขุองปัญหาเกิดจากอะไร 

เช่น รายงานสืบสวนเร่ือง “ขมุทองมวกเหล็ก” จากรายการ Nation X Files ช่อง Nation Channel ท่ีนักข่าว

ลงพืน้ท่ีอ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีปมขดัแย้งระหว่างชาวบ้านและบริษัทเหมือง โดย

นกัขา่วได้สมัภาษณ์ความคิดเห็นของชาวบ้านและบนัทึกภาพหลกัฐานท่ีชาวบ้านเช่ือวา่เป็นการบุกรุกพืน้ท่ี

เพ่ือท าเหมือง ขณะท่ีตัวแทนจากบริษัทเหมืองกลบัให้ความคิดเห็นไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งรายงานเชิง

สืบสวนนีไ้มไ่ด้เน้นการค้นหาสาเหตขุองปัญหาท่ีแท้จริง แตใ่ห้รายละเอียดของปมปัญหา แนวทางการรับมือ

ของชาวบ้าน และความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่าย 

ในระดบัท่ีสอง คือ ระดบัการพยายามค้นหาสาเหตขุองปัญหา ซึ่งจะเห็นความพยายามของนักข่าว

ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา แต่จะยังไม่มีการสรุปว่าสาเหตุใดคือสาเหตุท่ีแท้จริง เป็นแต่เพียงการ

พยายามมุง่หาสาเหตแุละน ามาอธิบายขยายความเท่านัน้ โดยอาจค้นหาสาเหตผุา่นการสมัภาษณ์บุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับเร่ืองนัน้ๆ ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานสืบสวนเร่ือง 

“สาเหตรุถสายตรวจไทเกอร์ถูกทิง้” จาก Bright News ช่อง Bright TV อธิบายเร่ือง รถมอเตอร์ไซด์ของ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจย่ีห้อไทเกอร์ ซึ่งจดัซือ้มาไมน่าน แต่พบว่าถูกจอดทิง้เป็นซากในหลายพืน้ท่ี นักข่าวสืบค้น

ตอ่ไปวา่การประมลูจดัซือ้รถมอเตอร์ไซด์ย่ีห้อดงักล่าวพบความไม่ชอบมาพากล เมื่อสืบลึกลงไปในระดบั

ต ารวจผู้ปฏิบตัิการ และตรวจสอบกบัส านกงบประมาณฯ ก็พบปมปัญหาความผิดปกติเก่ียวกับการจัดซือ้ 

การเบิกจ่ายงบเชือ้เพลิงพาหนะ รายงานสืบสวนชิน้นีม้ีความพยายามในการสืบต่อประเด็น เพ่ือค้นหา

หลกัฐาน ตรวจสอบหาสาเหตขุองความผิดปกติ ด้วยวิธีการน าข้อมลูรายงานงบประมาณท่ีแต่ละสถานี

ต ารวจต้องรายงานตอ่ส านกังบประมาณ มาตรวจสอบกบัหมายเลขทะเบียนรถ จนพบวา่มีรถท่ีเป็นซาก แต่

ยงัมีการเบิกงบเชือ้เพลิงในอตัราท่ีสงูกว่าปกติ จะเห็นได้ว่ารายงานสืบสวนนีเ้น้นหาสาเหตขุองปัญหา ว่า

เหตใุดรถมอเตอร์ไซด์ไทเกอร์ถึงถกูน ามาจอดทิง้ แตไ่มไ่ด้มุง่เปิดโปงหาผู้กระท าผิด 
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สรุปผลกำรศึกษำ  

 จากการศกึษาทีวีดจิิตอลช่องขา่วสารและสาระทัง้ 7 ช่อง  สามารถสรุปผลการศกึษา และลกัษณะ

ส าคญัของขา่วเชิงสบืสวนท่ีพบได้ดงันี ้

1. มีสดัสว่นการน าเสนอรายงานเชิงสืบสวนคอ่นข้างน้อย (จ านวน 13 เร่ือง คิดเป็นสดัส่วนเวลา 6 

ชัว่โมง 5 นาที ในระยะเวลา 1 เดือน) โดยช่อง Spring News เป็นช่องท่ีพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดมากท่ีสดุ และไมพ่บรายงานเชิงสืบสวนในช่อง Voice TV, New TV และ Thai TV  

2. น าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบหรือการทุจริตมากท่ีสุด แต่ไม่พบ

รายงานเชิงสืบสวนท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ทางการเมืองในช่วงท่ีศกึษา  

3. เลือกน าเสนอเร่ืองราวแบบจบในตอนเป็นหลกั โดยเฉพาะในรายการข่าวเชิงสืบสวน อย่างไรก็

ตามส าหรับเร่ืองท่ีมีจ านวนหลายตอน ก็อาจเป็นไปในลกัษณะการตดัแบ่งเร่ืองราวเพ่ือน าเสนอ มากกว่า

การติดตามประเดน็ความคืบหน้า  

4. มีลักษณะการสืบค้นท่ีส าคัญคือ 1) เน้นท าหน้าท่ีเป็นปากเสียงของประชาชน ให้พืน้ท่ี

แหลง่ข้อมลูเชิงบคุคลท่ีเป็นกลุม่ผู้ เสียหาย/ ได้รับผลกระทบ มากกวา่คูก่รณี 2) เน้นเดินเร่ืองตามค าบอกเลา่

ของแหลง่ขา่ว โดยใช้เอกสาร/ หลกัฐานเป็นเพียงสว่นประกอบ  

5. เน้นบทบาทในการอธิบายขยายความ มากกวา่การเปิดโปง 

6. มุ่งตรวจสอบกลุ่มอ านาจมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  แต่มกัเป็นการตรวจสอบผู้ ใช้อ านาจในระดับ

ปฏิบัติการ และในภาพรวมยังไม่สามารถท่ีจะขดุค้นและน าเสนอข้อมลูข้อเท็จจริงออกมาได้อย่างลึกซึง้ 

กลา่วคือ (1) รายงานเชิงสืบสวนท่ีเน้นการเปิดโปง ประกอบด้วย ระดบัท่ีสืบถึงตวัผู้กระท าความผิด 3 ชิน้ 

และระดบัท่ีพยายามในการสืบสวนหาผู้กระท าผิด 3 ชิน้, (2) รายงานเชิงสืบสวนท่ีเน้นการอธิบายขยาย

ความ ประกอบด้วยระดบัท่ีสะท้อนให้เห็นว่ามีปมปัญหา 7 ชิน้  และระดบัท่ีพยายามค้นหาสาเหตุของ

ปัญหา 4 ชิน้   

 

อภปิรำยผลกำรศึกษำ  

 จากผลการศึกษาข้างต้น น ามาสู่ประเด็นการอภิปราย 3 ประเด็น ดงันี ้ 3) ปริมาณและคณุภาพ

ของรายงานเชิงสืบสวน  2) ประเด็นการสืบสวน และ  1) บริบทแวดล้อมการท ารายงานเชิงสืบสวนในสื่อ

โทรทศัน์ 
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1. ปริมำณและคุณภำพของรำยงำนเชงิสืบสวน  

จากผลการศึกษารายงานเชิงสืบสวนในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระทัง้ 7 ช่อง ทัง้ในแง่ของ

ปริมาณและคณุภาพ   โดยจากการศกึษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน จากช่องขา่วสารและสาระ 7 ช่อง ตลอด 

24 ชัว่โมง   พบรายงานเชิงสืบสวนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์เพียง 13 เร่ือง รวมเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 5 นาที    

และเมื่อน าผลการศกึษาท่ีได้เปรียบเทียบกบันิยามเชิงปฏิบัติการของการศึกษาครัง้นี ้ รวมถึงแนวคิดเร่ือง

คณุลกัษณะขา่วสืบสวนท่ีดีบางประการท่ีสามารถวดัได้ชดัเจน อาทิ ความลกึ  ความซบัซ้อน ความต่อเน่ือง 

และลกัษณะการเปิดโปง  จะพบว่า รายงานเชิงสืบสวนส่วนใหญ่ยังขาดการสืบหาพยาน/ หลกัฐานต่างๆ   

ทัง้มีน าเสนอข้อมลูอย่างจ ากัด  และไม่ต่อเน่ือง และมกัเลือกน าเสนอในลกัษณะการอธิบายขยายความ 

มากกวา่การเปิดโปง  

 

2. ประเด็นกำรสืบสวน  

จากผลการศกึษาท่ีพบวา่  รายงานเชิงสืบสวนสว่นใหญ่มกัเป็นประเดน็เก่ียวกบัการใช้อ านาจหน้าท่ี

โดยมิชอบ/ ทจุริต  โดยมุง่ตรวจสอบกลุม่อ านาจมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิเคราะห์

พบวา่ ยงัเป็นเพียงการตรวจสอบผู้ใช้อ านาจในระดบัปฏิบัติการ ไม่สามารถท่ีจะขดุค้นและน าเสนอข้อมลู

ข้อเท็จจริงออกมาได้อย่างลกึซึง้   นอกจากนี ้ ยงัไม่มีรายงานสืบสวนชิน้ใดท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นทางการ

เมืองในช่วงท่ีศกึษา ซึ่งอาจสะท้อนวา่สื่อมีแนวโน้มท่ีจะลดความเสี่ยงในการท าหน้าท่ีตรวจสอบกลุม่อ านาจ

ตา่งๆ โดยเลือกรายงานเฉพาะประเดน็ท่ีปลอดภยั และไมข่ยายผลให้เห็นถึงความเช่ือมโยงในระดับสาเหตุ

และความซบัซ้อนของปัญหา   

 

3. บริบทแวดล้อมกำรท ำรำยงำนเชงิสืบสวนในส่ือโทรทัศน์ 

บริบทแวดล้อมหลักซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท ารายงานเชิงสืบสวนในช่วงเวลาท่ีศึกษา 

ประกอบด้วย 2 ประการ 

3.1 กำรท ำงำนของส่ือในยุครัฐบำล คสช.  

เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  เร่ืองการควบคุมอ านาจการ

ปกครองประเทศ และได้ออกประกาศ คสช.หลายฉบับ แต่ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาครัง้นี ้คือ ฉบับท่ี  97/ 

2557 เพ่ือควบคมุการท างานของสื่อ แต่เมื่อสื่อแสดงท่าทีคดัค้าน จึงได้มีการออกประกาศฉบับท่ี 103/ 
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2557 เพ่ือผอ่นปรนให้สื่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แตห้่ามวิจารณ์การปฏิบตัิงานโดยมีเจตนาไมส่จุริตและ

ท าลายความน่าเช่ือถือด้วยข้อมลูอนัเป็นเท็จ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าท่ีจะสง่เร่ืองให้องค์กรวิชาชีพสอบสวนทาง

จริยธรรมแทน  อย่างไรก็ดี ยงัพบวา่มีการ “ขอความร่วมมือ” ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการไปยังภาค

สว่นตา่งๆ ไมใ่ห้แสดงทศันะท่ีขดัแย้งหรือสุม่เสี่ยงท่ีจะขดัแย้งตอ่แนวทางของ คสช. และรัฐบาล14จากบริบท

ทางการเมืองดงักลา่ว สง่ผลให้สื่อมวลชนท างานได้ยากขึน้ และต้องระมดัระวงัมากขึน้ในการน าเสนอข้อมลู

ขา่วสาร การท ารายงานเชิงสืบสวนท่ีมุง่ขดุคุ้ย เปิดโปงความไม่ชอบมาพากลต่างๆ ก็อาจถูกจ ากัดให้ท าได้

เฉพาะในบางประเดน็ ประเดน็ใดท่ีจะสุม่เสี่ยงตอ่การฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบบัดงักลา่ว ก็เป็นเร่ืองท่ีนกัขา่ว

และกองบรรณาธิการอาจจะต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

 

3.2 สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนของธุรกิจโทรทัศน์ดิจติอล 

นอกจากนี ้จากสถานการณ์ของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ก็อาจเป็นอีกหนึ่ง

ปัจจยัท่ีท าให้ผลการศกึษาพบรายงานเชิงสืบสวนในสดัสว่นท่ีไมม่าก ซึ่งนับตัง้แต่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เร่ิมทดลองออกอากาศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557  จนถึงปัจจบุนั  ก็ปรากฏให้เห็นความไม่พร้อมหลาย

ประการ ดงัท่ีเห็นจากข้อมลูข่าวสารทีวีดิจิตอลในระยะเวลาท่ีผ่านมา  อาทิ  ปัญหาด้านโครงข่ายการ

ออกอากาศท่ียงัไมค่รอบคลมุทั่วประเทศ ปัญหาคปูองทีวีดิจิตอล  ปัญหาระหว่างผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตกับ 

กสทช. ปัญหาด้านบคุลากร ตลอดจนความไมพ่ร้อมของทีวีดิจิตอลในหลายๆ ช่อง รวมถึงช่องข่าวสารและ

สาระ ซึ่งสงัเกตได้จากผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์15 ท่ีพบว่าหลายช่องยังมีสดัส่วนเนือ้หารายการ

ขา่วสารและสาระไมเ่ป็นไปตามประกาศ กสทช.  นอกจากนี ้จากการสงัเกตยังพบว่าช่องข่าวสารและสาระ

หลายช่องยงัมีการน ารายการขา่วมาออกอากาศซ า้ (Rerun) ซึ่งสะท้อนให้เห็นความไม่พร้อมของสถานีอีก

ด้วย      

จากกระบวนการผลิตรายงานเชิงสืบสวนท่ีต้องลงทุนสงูในหลายๆ ด้าน ประกอบกับสถานการณ์

ของทีวีดิจิตอลในปัจจบุนั อาจมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระไม่ให้ความส าคญักับ

การท าขา่ว หรือรายงานเชิงสืบสวน และสง่ผลกระทบต่อการน าเสนอกับข่าวสืบสวนทัง้ในแง่ปริมาณ และ

คณุภาพ  

                                                             
14 ปฏิเสธปิดกัน้สือ่ แค่ขอให้ร่วมมือ นดัหารือตวัแทน, ไทยโพสต์ออนไลน์, ศกุร์ที ่27 มิถนุายน 2557 

http://www.thaipost.net/news/271634/92112 
15

 รอบการส ารวจผงัและเนือ้หารายการเดือนสงิหาคม 2557 ของทวีีดิจิตอล ช่องข่าวสารและสาระ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาครัง้นี ้ท่ีพบวา่รายงานเชิงสืบสวนในสื่อท่ีศกึษายงัมีปัญหาทัง้ในเชิงปริมาณ และ

คณุภาพ   น าไปสูข้่อเสนอตอ่สื่อมวลชน ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ 

1) ประเด็นของรำยงำนสืบสวน ควรมุ่งติดตามประเด็นท่ีมีความส าคญั/ ส่งผลกระทบต่อ

สาธารณะอย่างเกาะติด ใกล้ชิด ต่อเน่ือง ไม่เฉพาะประเด็นทางการเมือง แต่ยังรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมี

ความซับซ้อน เป็นประเด็นท่ีไม่เคยมีผู้ ตัง้ข้อสงัเกตมาก่อน หรือเป็นปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคม

โดยรวม และต้องการการอธิบายขยายความจากสื่อมวลชน เพ่ือให้งานสืบสวนครอบคลมุลกัษณะส าคญั 

ทัง้ในแบบการตรวจสอบเฝา้ระวงั และการให้ความรู้ความเข้าใจกบัสงัคม  

2)  หลักฐำนรำยงำนเชงิสืบสวน ควรให้ความส าคญักบักระบวนการสืบค้นข้อมลู การได้มาของ

ข้อมูล รวมไปถึงกระบวนการพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ สื่อข่าว ไม่พึ่งพิง

แหลง่ข้อมลูเพียงแหลง่ใดแหลง่หนึ่ง เพ่ือความน่าเช่ือถือของเร่ืองราวท่ีน าเสนอสูส่าธารณะ  

3) วธีิกำรน ำเสนอ/ วิเครำะห์ข้อมูลในรำยงำนเชิงสืบสวน ควรเน้นการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็น

ความเช่ือมโยงของข้อมลู/ หลกัฐานตา่งๆ ท่ีสืบค้นได้ จากมมุมองท่ีหลากหลาย มีความรอบด้าน ลุ่มลึกใน

แตล่ะประเดน็ท่ีน าเสนอ เพ่ือการคลี่คลายความซบัซ้อนของปัญหา/ เร่ืองราว หรือการเปิดโปงความไม่ชอบ

มาพากลตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  

4) เป้ำหมำยของรำยงำนเชงิสืบสวน  ควรน าเสนออย่างต่อเน่ือง มีการวางแผน และเป้าหมาย  

สร้างผลกระทบและความสนใจจากสงัคม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  หรือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือ

คลี่คลายความซบัซ้อนของเร่ืองราวได้ในท่ีสดุ  

    …………………………………………………….. 
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  รายการ 
วนั

ออกอากาศ 
ชือ่ตอน 

ระยะเวลา

น าเสนอ 

 

เร ือ่งยอ่ 

 

 

 

 

 

 

Nation 

Channel 
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Files (21.15-

21.30 น.) 

27/08/2557 เตอืนภัยรถหลดุ

จ าน า 

0:11:26 เป็นรายงานเกีย่วกับการขายรถหลดุจ าน าในเพจเฟซบุค๊ ซึง่มกีารประกาศขายทาง

อนิเทอรเ์น็ตในราคาถูกมาก มกีารปลอมเลม่ทะเบยีนตา่งๆ ผูท้ีห่ลงเชือ่และซือ้ไป

ใช ้ถือว่ากระท าผิด จะถูกด าเนินคดี ในรายการพยายามที่จะลงรายละเอียด

เกีย่วกับประเด็นนี้ว่ามกีารประกาศขายกันอย่างไร ราคาขาย และความผดิทีจ่ะ

เกดิข ึน้จากการซือ้ขาย ตลอดจนมวีธิกีารตรวจสอบรถวา่ถูกกฎหมายหรอืไม ่

24/08/2557 ขมุทองมวกเหล็ก 0:11:39 เป็นรายงานเกีย่วกับกรณีทีบ่รษัิทเอกชนทีย่ืน่ขออาชญาบัตรพเิศษเพื่อส ารวจแร่

ทองค า ท าเหมอืง แตก่ลุม่ชาวบา้นในพืน้ทีอ่ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรุอีอกมา

รวมตัวกันคัดคา้น เพราะเห็นตัวอยา่งจากการท าเหมอืงในจังหวัดพจิติร ว่าส่งผล

กระทบดา้นลบมาก ชาวบา้นพยายามรวมตัวกันคัดคา้นดว้ยวธิีการต่างๆ มขี่าวว่า

บรษัิทเอกชนดังกล่าวเขา้ไปท าการส ารวจทัง้ทียั่งไม่ไดรั้บอนุญาต ขณะทีท่าง

บรษัิทออกมาปฏเิสธวา่ไมไ่ดก้ระท าการดังกลา่ว 

6/09/2557 

และ 

7/09/2557 

ยทุธการทวงคนื

ผนืป่าสรินิาท 

ภาค 2 (1-2) 

 

0:22:59 

เป็นรายงานเกีย่วกับการทวงคนืผนืป่าสรินิาท โดยทางรายการไดแ้บง่การน าเสนอ

เป็น 2 ตอน โดยมุ่งการน าเสนอในประเด็นเกี่ยวกับการบุกรุกผืนป่าอุทยาน

แหง่ชาตสิรินิาถของกลุม่นายทนุ ร่วมกับการกระท าความผดิของเจา้หนา้ทีรั่ฐบาง

กลุ่ม  ปัญหาการน า สค.1 มาออกเอกสารสทิธิ ์1,755 ไร่ คดิเป็นมูลค่ากว่า 3 

หมืน่ลา้นบาท ผนืป่าประเทศไทย และตัง้ค าถามต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าใครได ้

ประโยชน์ใครเสยีประโยชน์? 

20/09/2557 ถนนบนทีด่นิ

ชาวบา้น 

0:11:45 เป็นรายงานเกีย่วกับการตามตดิกรณีทีช่าวบา้นในจังหวัดชลบรุถีูกเขตการทางเขา้

รือ้ถอนทีด่นิไปท าถนนเสน้ 3240 ซึง่ถนนดังกลา่วพาดผ่านทีด่นิชาวบา้น และถูก

ทางการอา้งสทิธิ์เขา้รื้อถอนสิง่ปลูกสรา้ง แต่ชาวบา้นในพื้นที่เชือ่ม่ันว่าที่ดนิ

บรเิวณดังกลา่วเป็นของพวกเขามาตัง้แตอ่ดตี เป็นเอกสารสทิธิท์ ีถู่กตอ้ง และจะ

ใชมั้นเป็นหลักฐานสูค้ดใีนชัน้ศาล 
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Spring 

News 

ไขปมขา่ว 

(21.10-21.55 

น.) 

22/08/2557 เปิดโปง! ทจุรติ 

กศน. อทิธพิล-

ผลประโยชน ์

0:16:31 เป็นรายงานเกีย่วกับการสบืหาความจรงิ กรณี ขา้ราชการ กศน. ในจังหวัดหนึง่ ได ้

บังคับพนักงาน กศน. ใหร้วบรวมและปลอมแปลงเอกสาร ตัง้แต่ปี 2554-ปัจจุบัน 

เพือ่เสนอโครงการทจุรติงบประมาณจาก ก.ศกึษาธกิาร โดยพนักงานของ กศน.

ถูกบังคับจงึเกดิความเกรงกลัวว่าจะมกีารตรวจสอบเกดิขึน้และกระทบกับตัวเอง

โดยตรง จงึไดร้อ้งเรียนไปยังผูส้ ื่อข่าว โดยตอนทา้ยผูส้ ื่อข่าวไดพ้าเจา้หนา้ที ่

กศน. ไปยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนกับ ปปช. จังหวัด  

 25/08/2557 เปิดโปง! 

ขบวนการมอดไม ้

พะยงู 

 

0:35:10 เป็นรายงานเกีย่วกับการตดิตามจับกุมกลุ่มลักลอบตัดไมพ้ะยูง จ.ศรีษะเกษ ซึง่

เป็นพื้นที่ที่มีการตัดไมพ้ะยูงในอันดับตน้ๆ ของไทย แหล่งขอ้มูลแจง้ว่า มี

เจา้หนา้ทีรั่ฐหลายหน่วยงานมสี่วนชว่ยเหลอืกลุ่มลักลอบตัดไม ้อีกทัง้สายข่าว

ของคนลักลอบตัดและคา้ไมพ้ะยงูมอียูท่ั่วเมอืง  ขณะทีเ่สน้ทางขนไมพ้บว่ามกีาร

ลับลอบขนไมท้กุคนื เพือ่สง่ไปใหน้ายทุนชาวลาวและเวยีดนามเลอืกซือ้ส าหรับ

น าไปขายตอ่ แตไ่มม่กีารตดิตามจับกมุ สว่นทีเ่ห็นแถลงขา่วนัน้ มเีพยีงสว่นนอ้ย  

 11/09/2557 

และ 

17/09/2557 

ชาวบา้นโวยเจา้

อาวาส สั่งรือ้

โบราณสถาน 

พัฒนาหรอื

ท าลาย (1-2) 

1:05:58 เป็นรายงานเกี่ยวกับกรณีขอ้พิพาทระหว่างชาวบา้นชุมชนวัดกัลยาณมติร ที่

คัดคา้นการือ้ถอนโบราณสถานภายในวัด เรื่อยมาจนถงึการตัดสนิใจไล่ทีช่มุชน  

ทมีงานไดล้งไปส ารวจพบว่ามปัีญหามาตัง้แต่ ปี 46  เพื่อสอบถามผูน้ าชุมชน 

ตัวแทนวัด และเจา้หนา้ทีจ่ากกรมศลิปากร พรอ้มกับน ามาภาพมาเปรียบเทยีบให ้

เห็นความแตกตา่งวา่ปัจจบัุน สภาพแวดลอ้มภายในวัดกัลยาเปลีย่นแปลงไปมาก 

โบราณวัตถุ และโบราณสถานบางสว่นหายไป   

 12/09/2557 

และ 19/09/57 

ซอ้มใหรั้บ

สารภาพ ยังมอียู่

จรงิในสงัคม (1-

2) 

 

0:47:16 เป็นรายงานการตดิตามคดทีีค่รอบครัวหนึง่ ลกูชายเสยีชวีติหลังถูกจับกุม โดยตัง้

ขอ้สงสัยว่าถูกเจา้หนา้ที่ซอ้มใหรั้บสารภาพ พรอ้มทัง้สัมภาษณ์ความเห็นจาก

ครอบครัวผูเ้สยีชวีติ และเจา้หนา้ทีต่ ารวจ เพือ่ตดิตามความคบืหนา้ของรูปคด ีซึง่

ในรายงานพบวา่ยังมเีจา้หนา้ทีต่ ารวจทีเ่กีย่วขอ้งทียั่งไมถู่กตัง้ขอ้หาจับกุม พรอ้ม

ทัง้ตรวจสอบสถานทีที่เหยื่อถูกซอ้มที่อยู่ไม่หากจากสถานีต ารวจ มีการตั ้ง

ขอ้สังเกตวา่มกีลอ้งวงจรปิดตดิอยูบ่รเิวณนัน้ ซึง่น่าจะใชม้าเป็นหลักฐานส าคัญได ้

 15/09/2557 ภารกจิตรวจสอบ 

กทม ยามค า่คนื  

0:33:30 เป็นรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบลงพื้นที่เปลี่ยวต่างๆ ในกรุงเทพ ที่เคยมี

เหตกุารณ์ฆาตกรรมเกดิข ึน้ เพือ่ส ารวจวา่มกีารปรับปรุงภมูทัิศน์ ตดิไฟฟ้าใหค้วาม

สวา่ง บา้งหรอืไม ่พรอ้มกับส ารวจป้อมต ารวจในหลายๆ จุด พบว่าไม่มเีจา้หนา้ที่

ต ารวจอยูป่ระจ า  
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Spring 

Reports 

(20.20-21.10 

น.) 

7/09/2557 ไกดเ์ถือ่น 

หลอกลวง

นักทอ่งเทีย่ว   

0:48:15 เป็นรายงานเกีย่วกับไกดเ์ถือ่นหลอกลวงนักท่องเทีย่ว ซึง่เป็นไกดเ์ถื่อนชาวจนีขู่

ท ารา้ยมัคคเุทศกช์าวไทย ทมีงานไดล้งพืน้ทสี ารวจบรเิวณสถานทีท่อ่งเทีย่ว เพื่อ

แอบส ารวจพฤตกิรรมของไกดเ์ถื่อนชาวจีนที่ปะปนมากับนักท่องเทีย่ว การตัง้

ขอ้สังเกตว่าขบวนการไกดเ์ถื่อนอาจมีผูอ้ยู่เบือ้งหลัง พรอ้มกับสะทอ้นใหเ้ห็น

ปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จากธุรกจิไกดเ์ถือ่น และแนวทางแกปั้ญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bright TV 

Bright News

ค า่ (18.15-

19.30 น.) 

28/08/2557 สนัุขเจคอปถูก

ท ารา้ยอยา่ง

ทารุณ 

0:05:28 เป็นรายงานเกีย่วกับการท ารา้ยสนัุขอยา่งโหดเหีย้ม และตดิตามหาผูท้ ารา้ยสุนัข 

รายงานเริ่มตน้จากแหล่งขอ้มูลบุคคลทางเฟซบุ๊ก Watchdog Thailand ตัง้

ขอ้สังเกตวา่มกีารท ารา้ยวา่มกีารท ารา้ยสนัุข คาดวา่จะเป็นเจา้ของสนัุขทีเ่ป็นผูท้ า

รา้ยเอง ทางทมีขา่วเริม่ตน้การสบืโดยเดนิทางไปทีบ่า้นพักของเจา้ของเจา้ของ

สนัุข เพือ่สอบถาม แตเ่จา้ของสุนัขปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้พบ ทางทมีงานจงึตามไปที่

โรงพยาบาลสัตวย์่านเกษตรนวมนิทร์ เพื่อสอบถามอาการของสุนัขเจคอป และ

ความผดิปกตขิองสนัุข ตัง้แตเ่ริม่รับรักษา กอ่นทีจ่ะตามไปสถานีต ารวจโครกคราม

ในเขตพื้นทีท่ี่เป็นเจา้ของคดี เพื่อสอบถามความผิดปกตขิองเหตุการณ์ และ

หลักฐานทีพ่บ เชน่ เทปจากกลอ้งวงจรปิด ของหมู่บา้นเจา้ของสุนัข โดยไม่พบ

ความผดิปกตใิดๆ ทางทีมข่าวจงึตัง้ค าถามต่อเกี่ยวกับ พรบ.คุม้ครองสัตว ์ว่า

สามารถควบคมุดังกรณีตัวอยา่งไดห้รอืไม ่
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Bright News

ค า่(18.15-

19.30 น.) 

และ Bright 

News 

Morning 

(6.00-6.30 

น.) 

12/09/2557 

13/09/2557 

16/09/2557 

และ 

17/09/2557 

ไขปมซากรถสาย

ตรวจ (1-4) 

0:18:53 เป็นรายงานเกีย่วกับการตรวจสอบความผดิปรกตขิองซากรถสายตรวจ โดยเริม่

จากทมีข่าวพบภาพซากรถมอเตอร์ไซตข์องเจา้หนา้ทีต่ ารวจยีห่อ้ไทเกอร์ ทีใ่ช ้

งานไดไ้มน่าน ก็เสยีหาย และจอดทิง้ไวเ้ป็นจ านวนหลายคัน ทางทมีข่าวจงึตาม

เพื่อตรวจสอบว่ารถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ ทางทีมงานพบ

รถจักรยานยนตต์ามภาพจอดทิง้ไวเ้ป็นจ านวนมากที ่บก.02 เช็คทะเบยีนรถแลว้

ตรงตามภาพ จงึตามตรวจสอบไปตามสถานีต ารวจ ป้อมยามต่างๆทีอ่าจจะพบ

รถจักรยานยนตรไ์ทเกอรถ์ูกจอดทิง้ เมือ่ตามไปสถานีต ารวจบางเขน และป้อมยาม

บริเวณแยกบางนาก็พบว่ามรีถจักรยานดังกล่าวจอดทิง้อยู่จ านวนหลายสบิคัน 

ทมีงานจงึเขา้ไปสอบถามเจา้หนา้ทีต่ ารวจในพืน้ที ่ไดข้อ้มลูวา่ รถจักรยานยนตไ์ท

เกอร ์ใชง้านไปไดไ้มน่านก็มปัีญหา และพยายามซอ่มหลายครัง้แลว้ ใชไ้ปไมน่าน

ก็กลับมาเสยีใหม่ ปัจจุบันใชพ้าหนะส่วนตัวแลว้ค่อยมาเบกิค่าน ้ามันแทน ทาง

ทมีงานจงึตรวจสอบไปทีส่ านักงบประมาณ เกีย่วกับงบประมาณค่าน ้ามัน และการ

สั่งซือ้รถจักรยานยนตต์ ารวจรอบใหม่ และตัง้ค าถามว่าเหตุใดรถจักรยานยนตท์ี่

เสียหายอยู่ ยังไม่ไดถู้กจ าหน่ายตามระเบียบ แต่กลับสามารถตั ้งประมูล

รถจักรยานยนตใ์หมไ่ด ้ทัง้ๆทีก่อ่นหนา้นี้ ปปช.เคยมมีตอิอกมาแลว้ว่าการประมูล

รถจักรยานยนตร์อบกอ่นหนา้ มคีวามไม่โปร่งใส นอกจากนี้รถทีเ่สยีหาย แต่เหตุ

ใดจงึมยีอดค่าเบกิน ้ามันในรายการของรถจักรยานยนตท์ีเ่สยีหายอยู่ และมกีาร

เบกิเกนิเพดานเชือ่เพลิง/คัน/วัน ตามที่ก าหนดไว ้การประมูลควรมีระเบียบ

ขัน้ตอน ก าหนดสเปคทีม่คีณุภาพไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใสกวา่นี้? 

TNN24 เจาะลกึขา่ว

รอ้น (21.00-

21.15 น.) 

และ ครบมมุ

ขา่ว (12.00-

13.00 น.) 

4/09/2257 

7/09/2557 

8/09/2557 

9/09/2557 

11/09/2557 

และ 

14/09/2557 

ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิทีด่นิ

ล าตะคอง (1-6) 

0:36:26 เป็นรายงานเกีย่วกับขอ้พิพาทเรื่องที่ดนิระหว่างชาวบา้น กับเจา้หนา้ที่ทหาร 

เกดิข ึน้จากกรณีมบีา้นของชาวบา้นปลกูอยูใ่นพืน้ทีท่ ีท่หารอา้งวา่เป็นพืน้ทีซ่อ้มรบ 

ขณะทีช่าวบา้นอา้งว่าพื้นทีด่ังกล่าวทหารไม่ไดใ้ชซ้อ้มรบแลว้ ซึง่พื้นทีด่ังกล่าว

เป็นสว่นหนึง่ของนคิมสรา้งตนเอง ล าตะคอง ชาวบา้นอา้งวา่พวกตนจงึมสีทิธโิดย

ชอบธรรมในการเขา้ไปอยูอ่าศัย ขณะทีท่หารออกมายนืยันว่าพื้นทีส่่วนนี้ยังคงมี

การใชซ้อ้มรบตามเอกสารกรมประชาสงเคราะห์ ทีร่ะบุพื้นที่ส่วนนี้ใหเ้ป็นพื้นที่

ซอ้มรบของทหาร ขณะทีป่ระชาชนก็เอาระเบยีบของนิคมสรา้งตนเองมาว่าหากมี

การครอบครองท ากนิเกนิเวลาทีก่ าหนดไวก้็จะสามารถมสีทิธทิ ากนิได ้ทัง้สอง

ฝ่ายมเีอกสารอา้งองิทีแ่ตกตา่งกันไป รายงานเนน้ใหเ้ห็นถงึความเดอืดรอ้นของ

ชาวบา้นทีเ่ขา้ไปท ากนิมาหลายสบิปีแลว้ เรยีกรอ้งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกัน

เขา้มาแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิข ึน้ระหวา่งสองฝ่าย 
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ข่ำวเผยแพร่ส่ือมวลชน 
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มลูนธิสิ ือ่มวลชนศกึษา 
Foundation for Media Studies 
โครงการมเีดยีมอนเิตอร ์ 
Media Monitor Project 

หอ้ง 518 อาคารพญาไทบลิดิง้  
31 ถนนพญาไท เขตราชเทว ี กทม. 10400 
โทร: 02-246-7440 แฟกซ:์ 02-246-7441 

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

 

 

 
มเีดยีมอนเิตอรเ์สนอทวีดีจิติอลชอ่งขา่วสารและสาระ 

เรง่พฒันาปรมิาณและคณุภาพงานเชงิสบืสวน 

 

 

นับเป็นครัง้แรกในประวัติศำสตร์โทรทัศน์ไทย ที่มีกำรก ำหนดให้มีสถำนีกลุ่มท่ีมีภำรกิจเน้นด้ำน

ข่ำวสำรและสำระ จงึเป็นท่ีคำดหวังว่ำ กำรมีโทรทัศน์กลุ่มเฉพำะเช่นนี ้จะท ำให้ปริมำณงำนเชิง

สืบสวนมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้                                                                                                          

ส่ือเชงิสืบสวน (Investigative Journalism) เป็นหนึ่งในบทบาทส าคญัของสื่อ ทัง้เป็นปัจจัยและ

ตวัชีว้ดัเสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of Expression) และระดบัการพัฒนาของสื่อ (Development of 

Media) ในสงัคมประชาธิปไตย  โดยมักสืบสวนประเด็นสาธารณะ เพ่ือตรวจสอบ ขุดคุ้ย เปิดโปงการ

กระท าผิด ความไมช่อบมาพากลตา่ง ๆ หรือ เพ่ืออธิบาย ขยายความ คลี่คลายเร่ืองราวท่ีมีความซับซ้อน มี

เง่ือนง าเป็นท่ีสงสยั หรือถกูปกปิดให้เป็นความลบั                                                                                             

มีเดียมอนิเตอร์ จึงสนใจศึกษาเร่ือง “ส่ือเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) ในทีวี

ดิจิตอลช่องข่ำวสำรและสำระ” เพ่ือวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่ออนัสะท้อนทัง้ประสิทธิภาพสื่อเพ่ือ

สงัคม และเสรีภาพของสื่อ ในช่วงปี 2557 ท่ีสงัคมไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลท่ีมาจากการ

รัฐประหาร 

โทรทัศน์ดิจิตอลกลุ่มข่ำวสำรและสำระท่ีศึกษำ คือ (3) Voice TV (2) Nation Channel (1) 

Spring News   (4) TNN24  (5) New TV (6) Thai TV และ (7) Bright TV  รูปแบบรำยกำรท่ีศึกษำ คือ 

ข่ำวท่ัวไปรวมทัง้รำยงำนและรำยกำรเชิงสืบสวนท่ีออกอำกำศระหว่ำง วันท่ี 22 สิงหำคม –                         

22 กันยำยน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง  

เกณฑ์ในกำรคัดเลือกเนือ้หำงำนเชงิสืบสวน  คือ 1. เป็นประเด็นเก่ียวกับ 1) การใช้อ านาจ

หน้าท่ีมิชอบ 2) ความขดัแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  3) การหลอกลวง/ฉ้อโกง  4) ฆาตกรรม/ อบุัติเหต ุ 

5) ขบวนการยาเสพติด  6) สิทธิมนุษยชน  7) การผิดศีลธรรม จริยธรรม 8) ความขดัแย้งทางความคิด 

mailto:mediamonitorth@gmail.com
http://www.mediamonitor.in.th/
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คา่นิยม ความเช่ือ ทศันคติ วฒันธรรม ประเพณี ฯลฯ  2. ควำมมีเง่ือนง ำ 3.มีกำรสืบหำข้อมูล หลักฐำน                          

4.ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 นำที/ตอน                                                                                                           

ผลกำรศึกษำ โทรทัศน์กลุ่มข่ำวสำรและสำระ 7 ช่อง ช่วง 22 สิงหำคม – 22 กันยำยน 

พ.ศ. 2557 พบว่ำ มีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียง 13 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าวเชิง

สืบสวน (10 เร่ือง) ท่ีเหลือพบในรายการขา่วหลกัทัว่ไป (3 เร่ือง) ด้านปริมาณเวลาโดยรวม มีจ านวนท่ีน้อย

มาก คือ รวมเวลาได้ 6 ชัว่โมง 5 นาที ทัง้นี ้ช่องท่ีมีการน าเสนอมากท่ีสดุ คือ Spring News จ านวน 6 เร่ือง                        

(4 ชั่วโมง  6 นาที) ตามด้วย Nation Channel  จ านวน 4  เร่ือง (57 นาที) Bright TV  จ านวน 2 เร่ือง                    

(24 นาที)  และ ช่อง TNN24  จ านวน 1 เร่ือง (36 นาที) ตามล าดบั ในขณะท่ี Voice TV New TV และ 

Thai TV ไมพ่บงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด                                                                                         

ประเด็นท่ีพบมากท่ีสดุในรายงานเชิงสืบสวน คือ  ประเด็นเก่ียวกับกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิ

ชอบ / กำรทุจริต จ านวน  5 เร่ือง (3 ชัว่โมง 55 นาที ) รองลงมา คือ ประเด็นเก่ียวกับควำมขัดแย้งด้ำน

กำรจัดกำรทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1 เร่ือง  (3 ชั่วโมง 33 นาที)  ประเด็นเก่ียวกับกำร

หลอกลวง ฉ้อโกง หรือท ำให้เกิดควำมเสียหำย  2 เร่ือง  (59 นาที)  ประเด็นเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชน พบ 1 เร่ือง (47 นาที)  ประเด็นเก่ียวกับกำรกระท ำผิดศีลธรรมจรรยำ พบ 1 เร่ือง  (5 นาที)  

และ ประเด็นเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงควำมคิด ค่ำนิยม วัฒนธรรม พบ 1 เร่ือง  (3 ชั่วโมง 5 นาที)

รายละเอียดของประเดน็และเร่ืองท่ีน าเสนอของสถานีท่ีพบ เป็นดงันี ้

 
ประเด็น สถาน ี เร ือ่ง 

การใชอ้ านาจหนา้ทีโ่ดย 

มชิอบ การทจุรติ หรอืละเวน้

การปฏบัิตหินา้ที ่

Spring News เปิดโปง! ทจุรติ กศน. อทิธพิล-ผลประโยชน ์

Spring News เปิดโปง! ขบวนการมอดไมพ้ะยงู 

Spring News ภารกจิตรวจสอบ กทม ยามค า่คนื   

Bright TV สาเหตรุถสายตรวจไทเกอรถ์ูกทิง้ 

Nation Channel ถนน..บนทีด่นิชาวบา้น 

ความขัดแยง้ดา้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส ิง่แวดลอ้ม 

Nation Channel ยทุธการทวงคนืผนืป่าสรินิาท 

Nation Channel ขมุทองมวกเหล็ก 

TNN 24 ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีด่นิล าตะคอง 

การหลอกลวง ฉอ้โกง หรอืท า

ใหเ้กดิความเสยีหาย 

Spring news ไกดเ์ถือ่น หลอกลวงนักทอ่งเทีย่ว 

Nation Channel เตอืนภัยรถหลดุจ าน า 

การละเมดิสทิธมินุษยชน Spring News ซอ้มใหรั้บสารภาพยังมอียูจ่รงิในสังคม 

การกระท าผดิศลีธรรมจรรยา Bright TV สนัุขเจคอปถูกท ารา้ยอยา่งทารณุ 

ความขัดแยง้ทางความคดิ 

คา่นยิม วัฒนธรรม   

Spring News ความขัดแยง้ระหวา่งวัดและชมุชนวัดกัลยาณมติร/ 

ชาวบา้นโวย!! "เจา้อาวาส" สัง่รือ้โบราณสถาน 

พัฒนา หรอื ท าลาย  
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ด้ำนลักษณะกำรน ำเสนอ พบวา่สว่นใหญ่เน้นการอธิบาย ขยายความ หรือ เพียง “คลี่ปม” (33 

เร่ือง จาก 31 เร่ือง) ในจ านวนนีเ้ป็นการเสนอปมปัญหา (7 เร่ือง)  และไปถึงระดบัค้นหาสาเหตขุองปัญหา          

4 เร่ือง ในขณะท่ีการน าเสนออย่างเปิดโปง/ค้นหาข้อเท็จจริง หรือ ปมเหต ุมีจ านวนเพียง 2 เร่ือง (จาก 31 

เร่ือง) และมีเพียงเร่ืองเดียวท่ีสืบได้ถึงตวัผู้กระท าผิด                                                                                             

ในด้านกำรตรวจสอบ ในภาพรวม พบว่า มีการตรวจสอบกลุ่มอ านาจรัฐมากท่ีสดุ ( 6 เร่ือง) 

รองลงมาเป็นการตรวจสอบทัง้อ านาจรัฐและอ านาจทนุ (3 เร่ือง) และตรวจสอบกลุ่มท่ีไม่ใช่อ านาจรัฐและ

ทนุ (4 เร่ือง) ผลกำรสืบสวน เมื่อประมวลในภาพรวม พบวา่ สว่นใหญ่แล้ว การน าเสนองานเชิงสืบสวน ยงั

ไปไม่ถึงขัน้คลี่คลาย เง่ือนปม หรือ สืบค้นถึงต้นเหต ุจนสามารถส่งสัญญาณจากพืน้ท่ีสื่อสู่ปฏิบัติการ

สืบสวนในสถานการณ์จริงได้                                                                                                                                        

อย่างไรก็ดี มีเดียมอนิเตอร์ตระหนักดีว่า การศึกษาครัง้นีด้ าเนินการในช่วงท่ีทีวีดิจิตอลท่ีได้รับ

ใบอนญุาต เพ่ิงออกอากาศจริงได้เพียง 2 เดือน หลงัจากท่ี กสทช.ประกาศให้การออกอากาศจริงเร่ิมใน

เดือนมิถนุายน 2557 ดงันัน้ สถานีโทรทศัน์ท่ีศกึษา โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ รายใหม ่อาจยงัมี

ข้อจ ากดัในการผลิตชิน้งานเชิงสืบสวน  เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสรรงบประมาณ การทุ่มเทเวลา 

ฯลฯ ทัง้ยังอาจมีความกังวลเร่ือง ส่วนแบ่งโฆษณา ท่ีส าคญั  เป็นช่วงเวลาท่ีอยู่ภายใต้สถานการณ์ทาง

การเมืองการปกครอง ท่ีอาจท าให้เกิดความระมดัระวงั หรือ การเซ็นเซอร์ตวัเอง                                                                                               

แตด้่วยคณุคา่และความส าคญัของสื่อเชิงสืบสวนตอ่สงัคม โดยเฉพาะประโยชน์ของสื่อเชิงสืบสวน

ตอ่ธรรมาภิบาล ความเปิดเผย โปร่งใส ถกูต้อง เท่ียงตรง เป็นธรรมในสงัคม รวมทัง้การสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองราวท่ีซับซ้อนในสงัคม ท่ีส าคญัสื่อเชิงสืบสวนเป็นตวัชีว้ดัหรือสะท้อนแสดงถึงคณุภาพและ

เสรีภาพของสื่อในสงัคมประชาธิปไตย เช่นสงัคมไทย                                                                                           

มีเดียมอนิเตอร์ จึงหวงัวา่ ผลการศกึษาครัง้นี ้จะเป็นกระจกสะท้อน ทัง้เป็น การสร้างแรงจูงใจ ให้

สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะโทรทัศน์กลุ่มข่าวสารและสาระ จะได้เร่งสร้างคณุค่าของงานเชิง

สืบสวนทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามระยะเวลาการได้รับใบอนญุาต ท่ีมีปี 2557 เป็นจดุเร่ิมต้น 
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สรุปกำรเสวนำ “คุณภำพและปริมำณงำน
เชิงสืบสวนของสื่อโทรทศัน์ สะท้อนสภำพ

อะไรของสื่อและสังคม” 
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ปัญหำของงำนส่ือเชงิสืบสวน คือ ขำดบุคลำกรท่ีมีทักษะ ควำมสำมำรถ  องค์กรส่ือไม่ลงทุนด้ำน

คนและเวลำ แต่ไม่ควรอ้ำงบรรยำกำศท่ีมีผลต่อเสรีภำพส่ือเป็นข้อจ ำกัดกำรท ำหน้ำท่ี 

 

 

 

 

 

จากงานเสวนา เร่ือง  “คุณภำพและปริมำณงำนเชิงสืบสวนของส่ือโทรทัศน์ สะท้อนสภำพ

อะไรของส่ือและสังคม”  ท่ีจัดโดย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ ส านักงาน กสทช. โดยส านักส่งเสริมการ

แขง่ขนัและก ากบัดแูลกนัเอง (สส.)  และองค์กรภาคี คือ สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทัศน์ไทย(TBJA) ศนูย์

ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง(TCIJ)  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมื่อ 13 

กมุภาพนัธ์ ท่ีผา่นมา มีสาระท่ีน่าสนใจ คือ 

ผลกำรศึกษำเร่ือง “ส่ือเชงิสืบสวน (Investigative Journalism)ในโทรทัศน์ดิจติอลกลุ่มข่ำวสำรและ

สำระ” ของ มีเดียมอนิเตอร์ สรุปได้วา่ จากการศกึษาโทรทศัน์ดิจิตอลกลุ่มขา่วสารและสาระ 7 ช่อง คือ (1) 

Voice TV (2) Nation Channel (3) Spring News (4) TNN24  (5) New TV (6) Thai TV และ (7) Bright 

TV  ในช่วงวนัท่ี 22 สิงหาคม – 22 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชัว่โมง  พบจ ำนวนงานเชิงสืบสวนตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 13 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าวเชิงสืบสวน (10 เร่ือง) ท่ีเหลือพบในรายการข่าวหลกั

ทั่วไป (3 เร่ือง) ประเด็นท่ีพบมากท่ีสุด คือ  ประเด็นเก่ียวกับ กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ / กำร

ทุจริต จ านวน  5 เ ร่ือง รองลงมา คือ ประเด็นเก่ียวกับ  ควำมขัดแย้งด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  1เร่ือง  ประเด็นเก่ียวกับ กำรหลอกลวงฉ้อโกงหรือท ำให้เกิดควำม
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เสียหำย 2 เร่ือง    ประเดน็เก่ียวกบั กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน, กำรกระท ำผิดศีลธรรมจรรยำ ,ควำม

ขัดแย้งทำงควำมคดิค่ำนิยม วัฒนธรรม พบประเดน็ละ 1 เร่ือง   

ด้ำนลักษณะกำรน ำเสนอ พบวา่ ส่วนใหญ่เน้นการ “คลี่ปม” คือ อธิบาย ขยายความ (33 เร่ือง 

จาก31 เร่ือง) ในจ านวนนีเ้ป็นการเสนอปมปัญหา 7 เร่ือง และไปถึงระดบัค้นหาสาเหตขุองปัญหาได้ 4 เร่ือง 

ในขณะท่ีการน าเสนออย่างค้นหาข้อเท็จจริง หรือ “ปมเหต”ุ  มีจ านวน  2 เร่ือง จาก 31 เร่ือง และมีเพียง

เร่ืองเดียวท่ี "ชีเ้ป้า" หรือสืบได้ถึงตวัผู้กระท าผิด 
 

ควำมเหน็ต่อผลกำรศกึษำของมีเดียมอนิเตอร์  

 

สุชำดำ จักรพสุิทธ์ิ บรรณำธิกำรบริหำร TCIJ เห็นว่า งาน

เชิงสืบสวน จ านวน  13 เร่ือง ในเวลา 1 เดือนนัน้ ไม่นับว่าน้อย สิ่ง

ส าคัญไม่ใช่จ านวนแต่เป็นเร่ืองคุณภาพ  งานการศึกษานีค้วรระบุ

เง่ือนไขเชิงสถานการณ์ของสื่อด้วย  เช่น ในช่วงเวลาท่ีศึกษานัน้ Voice 

TV อยู่ในสถานะท่ีถกูควบคมุพิเศษ นอกจากนัน้ งานสืบสวนบางเร่ือง 

อาจมีมากกวา่ 1 ประเดน็ ทัง้การศกึษาไมค่วรตัง้ธงให้งานสืบสวนไปถึง

ระดบั “ชีเ้ป้า” เพราะงานเร่ิมจากสญัชาตญาณของสื่อ ประกอบกับ

ข้อมลู หลกัฐาน และแง่มมุเร่ืองท่ีแหลมคม บางเร่ืองไปไม่ถึงการ “ชีเ้ป้า” เพราะสื่อเห็นว่าหลกัฐานไม่พอ 

และ มีเดียมอนิเตอร์ ควรขยายการศกึษาเพียงสื่อ ไปท่ีการศกึษาผลกระทบตอ่สงัคมด้วย เพ่ือสื่อจะได้ไม่มี

ข้อแก้ตวัวา่ สงัคมไมส่นใจงานเชิงสืบสวน และควรศกึษาโทรทศัน์ช่องหลกัเพราะมีผลกระทบสงู  

 

สอดคล้องกับความเห็นของ เทพชัย หย่อง นำยกสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ท่ี

เสนอว่า ในอนาคต มีเดียมอนิเตอร์ ควรศึกษาช่องโทรทัศน์ท่ีเป็นท่ีนิยมหรือเป็นท่ียอมรับ ไม่จ ากัด

การศกึษาอยู่แคโ่ทรทศัน์กลุม่ขา่วสารและสาร  เช่นเดียวกบั วีระศักดิ์  พงศ์อักษร บรรณำธิกำรบริหำร 

Nation ท่ีเสนอวา่ ไมค่วรศกึษาแค ่7 ช่อง และควรนิยาม สื่อเชิงสืบสวน อย่างกว้างมากกว่าอย่างแคบและ

เจาะจง และควรก าหนดความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที เพราะสื่อต้องต่อสู้กับระยะเวลาความสนใจ จึงมกั

เสนองานสืบสวนอย่างเป็นชุด (series) และแต่ละชิน้ยาวไม่เกิน 3 นาที ทัง้ในงานการศึกษาควรอธิบาย

ปรากฏการณ์อนัซบัซ้อนของสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การท างานเชิงสืบสวนของสื่อ  
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ในขณะท่ี สุชำดำ จักรพสุิทธ์ิ บรรณำธิกำรบริหำร TCIJ วิเคราะห์วา่ การท่ีผลการศกึษาพบว่า

งานเชิงสืบสวนส่วนใหญ่เป็นประเด็นการคอรัปชั่นนัน้ เพราะเป็นวาระท่ีมาจากการสืบเสาะพฤติกรรม

นักการเมือง  หรือเป็นการก าหนดวาระโดยนักการเมือง ทัง้ยังสะท้อนว่าการท างานเชิงสืบสวนอย่าง 

Exclusive นัน้หายไป การท่ีแหล่งข้อมลูบุคคลส่วนใหญ่เป็นผู้ เสียหาย เพราะสื่อท างานสืบสวนเมื่อมี 

Something happened คือ มีผู้ ร้องเรียนก่อน  ส่ือไม่ได้สนใจท่ีจะสืบเสาะและต้ังต้นเอง  การท างาน

ส่ือเชิงสืบสวนทุกวันน้ี ไม่Exclusive ไม่ได้เกิดจาก Crowd sourcing หรือการระดมข้อมูล 

พยานหลักฐาน โดยส่ือ แต่เป็นการท างานแบบตามแหล่งข้อมูลส าคัญ เช่น ต ารวจ   

 

ส าหรับ เสนำะ สุขเจริญ บรรณำธิกำรส ำนักข่ำวอิศรำ เห็น

ว่า สิ่ง ท่ียังไม่ชัดเจนจากงานการศึกษาครั ง้นี  ้คือ ไม่มีมิติของการ

ตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทัง้ การตรวจสอบนโยบาย

สาธารณะอย่างเข้มข้น และ ไมค่วรยกสถานการณ์  คสช. มาเป็นข้ออ้าง 

หรือเป็นเหตุแห่งข้อจ ากัดในการท างานของสื่อเชิงสืบสวน ทัง้ มีเดีย

มอนิเตอร์ ควรท างานการศึกษาวิจัยในเชิงผลักดันให้สื่อกระแสหลัก

ท างานเชิงสืบสวนมากขึน้ 

 

ควำมเหน็ต่องำน “ส่ือเชงิสืบสวน”  
1. บทบำท ควำมส ำคัญ ของส่ือเชงิสืบสวน 

    เทพชัย หย่อง นำยกสมำคมนักข่ำววทิยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่า ข่าวสืบสวนมีประโยชน์

และความส าคญัตอ่สงัคม  โดยเฉพาะเมื่อกลไกปกติในประเทศไม่ท างานหรือท างานได้อย่างไม่สมบูรณ์ 

สื่อมวลชนจ าเป็นต้องท าหน้าท่ี ตรวจสอบ ขดุคุ้ย เปิดโปง กดดนั ให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไข และ

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  แตต้่องยอมรับวา่สื่อจะได้รับผลกระทบ หากงานสืบสวนท่ีเสนอไมส่ามารถ

สร้างความสนใจ หรือ ไมส่ามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง  อย่างไรก็ดี แม้งานสื่อเชิงสืบสวนเป็นงานท่ียาก 

เป็นงานท่ีต้องลงทนุลงแรง เป็นงานท่ีมีข้อจ ากดั แตส่ื่อมวลชนก็ไมค่วรน ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบ  
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           สอดคล้องกับความเห็นของ อ.สุภำพร โพธ์ิแก้ว หัวหน้ำ

ภำควิชำกำรส่ือสำรมวลชน คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำฯ  ท่ีว่า

สถานการณ์ทางการเมืองไมค่วรเป็นข้อจ ากดัในการท าหน้าท่ีสื่อเชิง

สืบสวน แต่ท าให้สื่อท าหน้าท่ีในการสืบสวนเร่ืองราวต่างๆเพ่ือ

สาธารณะมากย่ิงขึน้ อ.สภุาพร เพ่ิมเติมว่า ลกัษณะส าคญัของงาน

สื่อเชิงสืบสวน คือ “เจาะลึก แตกต่าง สร้างความเปลี่ยนแปลง” สื่อ

เชิงสืบสวนต้องสะท้อนความผิดปกติของสงัคม แต่ในปัจจุบัน การ

เรียนการสอนด้านการท าข่าวสืบสวน มีเพียง 1 วชิา ใน 1 ภาคการศึกษา จึงยังไม่สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้สามารถมีทักษะใน “จุดสะดุด” หรือ “ข้อสงสัย” อย่างไรก็ดี ล าพังการสอนในช้ันเรียนคง

ไม่พอ ต้องเสริมด้วยการเรียนรู้จากการท างาน ท่ีองค์กรส่ือและองค์กรวิชาชีพสื่อต้องสง่เสริม  

  

 

ในขณะท่ี วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณำธิกำรบริหำร Nation เห็นวา่ 

ต าราและการเรียนการสอนด้านส่ือมวลชนในมหาวทิยาลัยควรเน้นเร่ือง

ส่ือเชิงสืบสวนให้มากขึ้น ไม่ใช่มัวให้ความสนใจแต่เร่ืองส่ือหลอมรวม 

โดยเฉพาะสภาพปัจจุบันทัง้แนวโน้มของสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคม 

ท าให้เช่ือวา่ ส่ือต้องท าหน้าท่ีปกป้องประชาชนเสียงข้างน้อย ดงันัน้การเตรียม

บุคลากรสื่อท่ีคิดเป็น ช่างสังเกต มีความรู้สื่อในองค์รวมทัง้วิธีคิดวิธีการ มี

จริยธรรม ท างานเชิงข้อมลูและการสืบสวนเพ่ือสงัคม จึงเป็นภาระส าคญัของ

สถาบนัการศกึษา  

 

2. เง่ือนไข ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อ ปริมำณและคุณภำพส่ือเชงิสืบสวน 

ผู้ ร่วมเสวนาส่วนใหญ่ เห็นพ้องกันว่า ปริมาณทัง้ในความยาว

ของเวลา และความตอ่เน่ืองของการน าเสนองานสื่อเชิงสืบสวน รวมทัง้

ระดบัท่ีสืบสวนไปถึง  ไม่ใช่เร่ืองส าคญั แต่สิ่งส าคัญ คือ น ้าหนักของ

ข้อมูล  หลักฐาน  และ  ชิ้นงานท่ีสามารถส่งผลต่อความ

เปล่ียนแปลง 
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เทพชัย หย่อง นำยกสมำคมนักข่ำววทิยุและโทรทัศน์ไทย  กล่าวว่า  งานสื่อเชิงสืบสวนต้อง

ลงทุนสงูทัง้ด้านทรัพยากรบุคลา เวลา ฯลฯ แต่การประกอบการสื่อเพ่ือธุรกิจห รือผลก าไร ก็ไม่สามารถ

น ามาเป็นข้ออ้างในการไมท่ าขา่วสืบสวน งานส่ือเชงิสืบสวนปัจจุบัน เป็นการสืบสวนตามกระแส และ

ต้องท าอย่างเร่งรีบ จนน่าสงสยัวา่ คนท างานขา่วสืบสวนในปัจจบุนั มีความรู้ไหมว่า ข่าวสืบสวนท่ีดีควร

เป็นอย่างไร  การยกระดับงานส่ือเชงิสืบสวน ต้องจูงใจให้เป็นนโยบายหรือการประกาศความมุ่งม่ัน

ของแต่ละสถานีให้เป็นการสร้างคุณค่าท่ีแตกต่าง ท่ีต้องทุ่มเททัง้ทรัพยากรและเวลา ต้องเปลี่ยนการ

แขง่ขนัของสื่อท่ีผู้อา่นขา่ว เป็นผลงานเชิงสืบสวนท่ีแตกตา่ง  สิ่งท่ียงัถกเถียงกนัอย่างไมม่ีข้อสรุป คือ ต้องมี

ทีมพเิศษ เพ่ือท างานส่ือเชงิสืบสวนไหม เพราะคนท างานเชิงสืบสวนได้ ต้องมีประสบการณ์ ต้องผ่าน

การอบรมหรือพัฒนาอย่างจริงจัง  อย่างไรก็ดี งานสื่อเชิงสืบสวน สะท้อนสภาพความเป็นประชาธิปไตย

ของสงัคม ในภมูิภาคอาเซียนคงมีสื่อในหลายประเทศท่ีท างานเชิงสืบสวนได้ไมเ่ตม็ท่ี   

ในขณะท่ี สุชำดำ จักรพิสุทธ์ิ บรรณำธิกำรบริหำร TCIJ  ให้ข้อมลูว่า มีองค์กรนานาชาติท่ี

ท างานในเร่ืองนี ้เช่น Global Investigative Journalism ท่ีเคยมีโอกาสเข้าร่วมประชมุ และแสดงความเห็น

วา่ ไม่จ าเป็นต้องต้ังทีมพเิศษเพ่ือท างานสืบสวน แต่ต้องพัฒนา คุณสมบัติส าคัญของคนท างานส่ือ

เชงิสืบสวน คือ ต้องมีสญัชาตญาณ มีความสนใจใคร่รู้ มีทกัษะการคิดวิเคราะห์แบบนกัวิจยั ซึ่งเป็นทกัษะ

ส าคญัท่ีควรสง่เสริมมากกวา่การมุง่ฝึกอบรมเพียงวิธีการ/กระบวนการท าข่าวสืบสวน  รวมถึงการส่งเสริม

ให้ผู้สื่อข่าวมีมมุมองต่อเร่ืองต่างๆ ทัง้ในมิติเชิงสงัคม มานุษยวิทยา ฯลฯ ท่ีหลากหลาย  ข่าวสืบสวนจะ

เกิดขึน้เมื่อนกัขา่วมีคณุภาพ มีความสามารถพิเศษ แต่คณุภาพนักข่าวขึน้อยู่กับการสนับสนุนขององค์กร

ต้นสงักัด องค์กรส่ือต้องลงทุน และร่วมรับผิดชอบความเส่ียงด้วย  ส าหรับสถานการณ์การท าข่าว

สืบสวนของสื่อโทรทศัน์ในปัจจบุนั สชุาดา มองวา่ทกุช่องย่อมต้องมีการเซ็นเซอร์ตวัเองบ้างในบางระดบั  

ประเด็นเ ร่ืองนโยบายการท างานเชิงสืบสวนของแต่ละสถานีนัน้  วีระศักดิ์  พงษ์อักษร 

บรรณำธิกำรบริหำร Nation เห็นวา่ ในการท างานส่ือเชงิสืบสวนน้ัน ส่ือมักชอบใช้แหล่งข่าวท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งอาจตามมาด้วยการมีความใกล้ชิดกับแหล่งข่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการท างานอย่าง

เสรีและเท่ียงตรงของสื่อได้  สื่อแตล่ะช่องต้องสนบัสนนุและพฒันาบคุลากรให้ท างานสื่อเชิงสืบสวน เพราะ

การเติบโตในงานสื่อเชิงสืบสวน ต้องใช้เวลา  และควร มีทีมเฉพาะหรือทีมพเิศษในการท าข่าวสืบสวน 

โดยบรรณาธิการขา่ววางแผนเช่ือมโยงการท างานระหว่าง นักข่าวภาคสนามซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมลู 

กับทีมข่าวพิเศษซึ่งมีความถนัดในแง่ของการ สืบค้น ต่อยอด ขยายประเด็น แต่ในสภาพปัจจุบัน การ

แข่งขันสูงทางธุรกิจของสถานีโทรทัศน์  กลับท าให้การท าข่าวสืบสวนน้อยลง แต่ข่าวแนวบันเทิง
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กลับมากขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนด ูและความอยู่รอดทางธรุกิจ การแก้ไข อาจต้องมีการ

จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนส่ือโทรทัศน์ให้ท างานเชงิสืบสวนให้มากขึน้ 

 

สุชำติ ม่ันรักคง บรรณำธิกำรข่ำวสืบสวน Spring News เน้น

ย า้ถึงความส าคญัของงานสื่อสืบสวนท่ีมีสว่นช่วยในการคลี่คลายปมปัญหา

ต่างๆ และ สร้างความเปลี่ยนแปลงของสงัคม แต่งานส่ือเชิงสืบสวนจะ

เป็นอย่างไรขึน้อยู่กับการให้ความส าคัญขององค์กรส่ือ เพราะงานสื่อ

เชิงสืบสวนต้องใช้เวลามากกวา่ขา่วกระแส ข่าวอาชญากรรม ต้องเสนอทัง้

ด้านลึกและด้านกว้างของเร่ือง จึงเป็นไปได้ยาก หากองค์กรสื่อและ

คนท างานขาดความทุ่มเท ปัญหาปัจจุบันคือนักข่าวท าการบ้านน้อย  

 

ปฏิวัติ วสิกชำติ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข่ำว TNN24  กล่าว

วา่  คนท างานสื่อเชิงสืบสวนในปัจจบุนั สว่นใหญ่เป็นคนหน้าเดิม เป็น

พวกท่ีมีทัง้พรสวรรค์และพรแสวง เป็น “ปลวกข่าว” ในขณะท่ีนักข่าว

ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็น “ผีเสือ้ข่าว”  หากองค์กรไม่สนับสนุน ไม่

เปิดทางให้สร้างงานท่ีต้องสุ่มเ ส่ียงท้ังด้านจริยธรรมและ

กฎหมาย งานส่ือเชงิสืบสวนก็จะอยู่ในสถานะสูญพันธ์ุและกลาย

พันธ์ุ  การโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายของบุคลากร เช่น คนมีความสามารถ 

ออกไปตัง้บริษัทเพ่ือผลิตรายการป้อนสถานีตา่ง ๆ ในขณะท่ีสถานีท่ีขาดบคุลากร ก็ท าขา่วเชิงฉาบฉวย หัน

ไปเน้นด้านรายการ  นกัขา่วท่ีมีประสบการณ์การท าขา่วสืบสวน ท่ีย้ายสงักดั อาจไปเจอกบัภาวะ/ นโยบาย

องค์กรใหมท่ี่ไมส่อดรับกบัวิธีการท างาน   ท่ีไมม่ีการเปิดโอกาสให้ท างานอย่างเต็มศกัยภาพ   นอกจากนัน้ 

คนท างานสื่อเชิงสืบสวนก็มากองในสว่นกลางมากกวา่ในตา่งจังหวดั จึงน่าเป็นห่วงว่า ข่าวสืบสวนจะสญู

พนัธุ์และกลายพนัธุ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข่ำว TNN24 ย า้วา่ การท าข่าวสืบสวนควรเป็นไปเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงสังคม ไม่ใช่การท าเพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางธุรกิจ หรือสร้างความเด่นดังให้ตนเองและ

องค์กร  และมองวา่ในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไมป่กติ คือช่วงเวลาท่ีสื่อไมต้่องกงัวลกบัขา่วตามกระแส 

ท าให้มีเวลาในการท าขา่วสืบสวน  
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 พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ บรรณำธิกำรข่ำวอำวุโส  Voice 

TV กลา่ววา่ ข้อมลูส าคญัของขา่วสืบสวนในปัจจบุนั สว่นใหญ่มาก

จากแหลง่ขา่วออนไลน์ต่างๆ  ในขณะท่ี ข่าวสืบสวนทุกวนันีม้ีการ

กลายพนัธุ์ทัง้รูปแบบและเนือ้หา ไม่ได้จ ากัดแค่การน าเสนอข้อมลู

อย่างเคร่งครัดจริงจังดงัข่าวสืบสวนในอุดมคติ แต่ มีการแทรก 

drama ต่างๆ เข้าไป ซึ่งต้องต้ังข้อสังเกตว่าข่าวในลักษณะน้ี

ถือเป็นข่าวสืบสวนท่ีแท้จริงหรือไม่   นอกจากนีผู้้สื่อข่าวต้อง

ระมดัระวงั ไมต่กเป็นเคร่ืองมือของแหลง่ขา่ว ทัง้จากภาครัฐ หรือฝ่ายตา่งๆ  และสดุท้าย ปัจจัยส าคัญต่อ

งานข่าวสืบสวน คือ สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย  

 ศรำวุธ สันติรุ่งเรือง  บรรณำธิกำรข่ำว Bright TV กล่าวว่า ส่วนตวัมีความเช่ือว่าสถานีข่าว

ทุกช่องมีนโยบายในการท าข่าวสืบสวนท่ีไม่แตกต่างกัน แต่อาจมีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ี 

คุณพงษ์พพิัฒน์ จนิดำศรี  บรรณำธิกำรข่ำวอำชญำกรรม New TV ยอมรับว่าปัจจัยเร่ืองบุคลากร 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เร่ืองประสบการณ์ของนักข่าว ถือเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการท าข่าวสืบสวน  

 

จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธำนสภำกำรหนังสือพิมพ์เเห่งชำติ 

กลา่วถึง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญ

ของการท าข่าวสืบสวน แตใ่นความเป็นจริงสื่อมวลชนปัจจุบันกลบัไม่

คอ่ยได้ใช้เคร่ืองมือนี ้  เน่ืองจากวัฒนธรรมของหน่วยงานราชการท่ี

เน้นการ 'ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น' สวนทางกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีให้ “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

ปัจจบุนั ได้มีการร่วมผลกัดนั   ร่าง พ.ร.บ.สิทธิเสรีภาพสื่อ  เพ่ือเป็นการ

ประกนัสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และการแสวงหาข้อมลูของสื่อ   

 อนุพงษ์  ไชยฤทธ์ิ ส่ือมวลชนอสิระ มองว่าการท าข่าวสืบสวนเป็นเร่ืองของสัญชาติญาณ 

และวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อมในองค์กร ไม่จ าเป็นต้องมีทีมข่าวเฉพาะกิจพิเศษ แต่ต้องฝึกให้นักข่าว

จากทกุๆ โต๊ะ มีสญัชาตญาณการสืบสวน  ปัจจุบันข่าวสืบสวนยังขาดการสืบค้นตรวจสอบในเร่ือง

ของโครงสร้าง  เร่ืองของระบบ เช่น ระบบคณุภาพการศกึษา ระบบสาธารณสขุ ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ี

สง่ผลกระทบตอ่สาธารณะ อีกทัง้ยงัตัง้ข้อสงัเกตว่าข่าวสืบสวนอาจเป็นเคร่ืองมือของท้ังนักข่าว และ

เจ้าหน้าท่ีรัฐในการ promote ผลงาน  
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ในช่วงการแลกเปลี่ยนซักถาม มีผู้ผลิตของบริษัทเอกชน ท่ีผลิตรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนป้อน

สถานีโทรทศัน์ทัง้ภาครัฐและเอกชน ได้เปิดเผยถึงอปุสรรคและปัญหาในการท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีไม่ได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐในการให้ข้อมลู นอกจากนีย้ัง ถูกเสนอสินบนและถูกข่มขู่ให้ยุติการท า

ข่าวดังกล่าว โดยทางสถานีท่ีผลิตรายการให้ก็ไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือ ผู้ ผลิตอิสระรายนีจ้ึงขอ

ค าแนะน าจากผู้ ร่วมวงเสวนาในการแก้ปัญหานี ้ซึ่งวิทยากรได้ให้ก าลงัใจ และแนะน าวิธีการขอข้อมลูจาก

แหลง่อ่ืน พร้อมรับเร่ืองเพ่ือน าเข้ากระบวนการร้องเรียนต่อสมาคมวิชาชีพฯ ประเด็นท่ีวิทยากรหลายท่าน

เน้นย า้ คือ ให้นักข่าวระมัดระวังในเร่ืองความปลอดภัยของตนเองเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกนัก็อยาก

ให้มองวา่อปุสรรคดงักลา่วคือความท้าทายในการท างานของผู้สื่อขา่วเชิงสืบสวน 

นำยกสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า สิ่งส าคัญในงานส่ือเชิง

สืบสวน คือ การมีจติสาธารณะ ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะเลีย้งด ู องค์กรส่ือต้องสร้าง “จติสาธารณะ” ให้

เป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้คนในองค์กรมีความรู้สกึเดือดร้อนร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัสงัคม  งานเชิงสืบสวนท า

คนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือกันเป็น team work ทัง้ผู้ ปฎิบัติงาน  บรรณาธิการ ผู้ ตีพิมพ์เผยแพร่  

สถานการณ์พเิศษทางการเมือง ไม่น่าเป็นอุปสรรคในการท างานส่ือเชิงสืบสวน เพราะท่ีผ่านมา 

แม้ในภาวะท่ีการเมืองมีประชาธิปไตย ส่ือก็ยังอ้างเง่ือนไขทางการเมืองและธุรกิจ ว่าเป็นข้อจ ากัด

ในการท างานส่ือเชงิสืบสวน 

สดุท้าย ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ อ านวยการโครงการ

มีเดียมอนิเตอร์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ร่วมการเสวนา และ เห็นด้วยกับ

ข้อเสนอท่ีให้มีเดียมอนิเตอร์ ท าการศึกษาในประเด็นสื่อเชิงสืบสวนอีก 

แตด้่วยวิธีการท่ีลดความเฉพาะเจาะจง อนัเป็นข้อจ ากดัของการท างาน

โดยผู้ ไม่มีประสบการณ์ตรงในงานข่าว จึงจ าเป็นต้องเคร่งครัดในเชิง

วิชาการ ในปีหน้าหากจะมีการศึกษาเร่ืองนี ้จะท าความร่วมมือกับ

องค์กรวิชาชีพ รวมทัง้องค์กรช านาญงานสื่อเชิงสืบสวนท่ีมาร่วมการเสวนาในวันนี ้ในการออกแบบ

เคร่ืองมือการจดัท าบทวิเคราะห์และรายงาน ด้วยงานการศึกษาคร้ังน้ี เป็นงานในสัญญาความร่วมมือ

กับ กสทช. มีเดียมอนิเตอร์จะน าข้อเสนอท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่ือมวลชนท่ีได้จาก

การเสวนาในวันน้ี เสนอต่อส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) ซึ่งมีบทบาท

หน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพส่ือมวลชน 
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ส ำรวจทวีีดจิิตอล พบ 'สปริงนิวส์' น ำโด่งรำยงำนข่ำวเชิงสืบสวนมำกสุด 

 

มีเดียมอนิเตอร์ เปิดผลศกึษาสื่อเชิงสืบสวน ในทีวีดิจิตอลช่องขา่ว พบ Spring News  รายงานเชิง

สืบสวนตามเกณฑ์มากท่ีสดุ ไม่พบรายงานเชิงสืบสวนในช่อง Voice TV, New TV และ Thai TV 

นกัวิชาการ จฬุาฯ ชีท้ าข่าวสืบสวนปริมาณไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัส าคญั แต่ต้องเจาะลึก แตกต่าง สร้างความ

เปลี่ยนแปลง  

 

วนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  และมลูนิธิสื่อมวลชนศกึษา   จดังานเสวนาเร่ือง “คณุภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของ

สื่อโทรทศัน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสงัคม”  ณ สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการ Media Monitor น าเสนอผลการศกึษาเร่ือง “สื่อเชิงสืบสวน 

ในทีวีดิจิตอลช่องสารและสาระ"ว่า สื่อเชิงสืบสวน เป็นหนึ่งในบทบาทส าคญัของสื่อ ทัง้เป็นปัจจัยและ

ตัวชีว้ัดเสรีภาพในการสื่อสาร และระดับการพัฒนาของสื่อ โดยมักสืบสวนประเด็นสาธารณะ เพ่ือ

ตรวจสอบ ขดุคุ้ย เปิดโปงการกระท าผิดคามไมช่อบมาพากลต่างๆ หรือเพ่ืออธิบาย ขยายความ คลี่คลาย

เร่ืองราวท่ีมีความซบัซ้อน มีเง่ือนง า เป็นท่ีสงสยั หรือ ถกูปกปิดให้เป็นความลบั 

"มีเดียมอนิเตอร์ จึงสนใจศึกษาเร่ือง “สื่อเชิงสืบสวน ในโทรทัศน์ดิจิตอลกลุ่มข่าวสารและสาระ” 

เพ่ือวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่ออนัสะท้อนทัง้ประสิทธิภาพสื่อเพ่ือสงัคม และเสรีภาพของสื่อ ในช่วงปี 

2557 ท่ีสงัคมไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร" 
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โทรทัศน์ดิจิตอลกลุ่มข่าวสารและสาระท่ีศึกษา คือ (1) Voice TV (2) Nation Channel (3) Spring News 

(4) TNN24 (5) Thai TV  และ (7) Bright TV รูปแบบการศึกษาคือ ข่าวทั่วไป รวมทัง้รายงานและรายการ

เชิงสืบสวนท่ีออกอากาศระหวา่ง วนัท่ี 22 สิงหาคม -22 กนัยายน พ.ศ.2557 ตลอด 24 ชัว่โมง 

ผลการศกึษาพบวา่  ช่องทีมีการน าเสนอมากท่ีสดุ คือ Spring News จ านวน 6 เร่ือง (4 ชั่วโมง 6 

นาที) ตามด้วย Nation Channel จ านวน 4 เร่ือง (57 นาที) Bright TV จ านวน 2 เร่ือง (24 นาที และช่อง 

TNN24 จ านวน 1 เร่ือง (36 นาที) ตามล าดบั ในขณะท่ี  NEW TV ไม่พบงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

เหตท่ีุช่อง Spring News มีสดัสว่นรายงานเชิงสืบสวนมากท่ีสดุ อาจเน่ืองจากมีรายการข่าวแนว

สืบสวนท่ีออกอากาศทกุวนั ได้แก่ รายการไขปมขา่ว (ทกุวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์) และรายการ Spring Reports 

(ทกุวนัเสาร์และวนัอาทิตย์) จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัสว่นคอ่นข้างมาก  ในขณะ

ท่ีช่องอ่ืนๆ  มีรายการแนวสืบสวนน้อย จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่ 

และหากจัดกลุ่มเนือ้หา/ ประเด็นรายงานเชิงสืบสวน   พบว่าเนือ้หา/ ประเด็นท่ีพบมากท่ีสดุใน

รายงานเชิงสืบสวน คือ เนือ้หา/ประเด็นเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ/ทุจริต จ านวน  5 เร่ือง (1 

ชัว่โมง 55 นาที )รองลงมาคือเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  3 เร่ือง  (1 ชัว่โมง 11 นาที)  ตามด้วยเนือ้หา/ ประเด็นเก่ียวกับการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือท า

ให้เกิดความเสียหาย 2 เร่ือง  (59 นาที) 

ด้านเนือ้หา/ ประเด็นเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบ 1 เร่ือง (47 นาที)  เนือ้หา/ ประเด็น

เก่ียวกบัการกระท าผิดศีลธรรมจรรยา พบ 1 เร่ือง  (5 นาที)  และเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งทาง

ความคิด คา่นิยม วฒันธรรม  1 เร่ือง  (1 ชัว่โมง 5 นาที)  

เมื่อพิจารณาความหลากหลายของเนือ้หา/ ประเด็น ในรายงานเชิงสืบสวน พบว่าช่อง Spring 

News มีเนือ้หา/ ประเด็นหลากหลายมากท่ีสดุ รองลงมาคือช่อง Nation Channel  ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้สอง

ช่องมีรายการข่าวแนวสืบสวนโดยเฉพาะ   อีกทัง้ยังมีจ านวนรายงานเชิงสืบสวนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์

การศกึษาในครัง้นีม้ากกวา่ช่องอ่ืนๆ  
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"ผลการสืบสวน เมือประมวลในภาพรวม พบวา่ สว่นใหญ่แล้ว การน าเสนองานเชิงสืบสวน ยงัไปไม่

ถึงขัน้คลี่คลาย เง่ือนปม และสืบค้นถึงต้นเหต ุจนสามารถสง่สญัญาณจากพืน้ท่ีสื่อสู่ปฏิบัติการสืบสวนใน

สถานการณ์จริงได้"ดร.เอือ้จิต กลา่ว  

ด้านนายเทพชยั หย่อง นายกสมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวถึงคณุภาพและปริมาณ

งานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทศัน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อแบะสงัคมวา่ ในทกุวนันีป้ระเดน็ท่ียงัต้องถกเถียง

กนัอยู่ในทกุๆ ส่ือคือ ใครควรท าหน้าท่ีนี ้ต้องมีทีมงานเฉพาะหรือไม่ หรือให้นักข่าวทั่วไปช่วยกันท า แต่ถ้า

เป็นทีมเฉพาะเร่ืองน่าจะดีกวา่เพราะเขาจะทุ่มเทกบัเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ และต้องการเวลาในการท าขา่ว 

"คงไมม่ีขา่วสืบสวนสอบสวนท่ีไหน ท าเสร็จภายในเวลา 2 วนั การท าข่าวสืบสวนภายใต้ค าจ ากัด

ความท่ีทางการศึกษาครัง้นี ้ยกเป็นตวัอย่างลกัษณะของข่าวสืบสวนท่ีดี หลายคนคงเคยตัง้ค าถามว่า 

ลกัษณะของข่าวสืบสวนท่ีดีคืออะไร มนัก็คือลกัษณะความเป็นสากล มีการวางแผนท่ีดีในการท าข่าวให้

ตอบสนองกบัลกัษณะของขา่ว 

นกัขา่วสว่นใหญ่อาศยัประสบการณ์และความตัง้ใจอยากท ามากกว่าท่ีจะค านึงถึงการตอบโจทย์

โดยเฉพาะสว่นท่ีเป็นลกัษณะท่ีดี การท าขา่วในสืบสวนสอบสวนของโทรทศัน์ในปัจจบุนัเป็นในเชิงบวกมาก

ขึน้ ถ้าเปรียบกบัสมยัก่อน และการท าขา่วสืบสอบสวนก็ส าคญัเพราะกลไกในภาคต่างๆ ไม่ท างาน จึงต้อง

อาศยัสื่อมวลชนเข้ามาเป็นเป็นก าลงัส าคญัในการสืบหาความจริง และกดดนัให้ภาคสว่นเหลา่แก้ปัญหา 

นายเทพชัย กล่าวว่า การศึกษาครัง้ก็เป็นสามารถเป็นแรงกระตุ้นให้สื่อมวลชนหันมาท าข่าวสืบ

สอบสอบสวนมากขึน้ สามารถช่วยเหลือสงัคมได้  เพ่ือท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ แต่การจะท าข่าว

สืบสวนท่ีดีได้ต้องอาศยัการลงทนุทางด้านทรัพยากรคนและเวลาท่ีจะมาท างานด้านนี ้อีกอย่างหนึ่งท่ีควร

จะมีคือ การจดัอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการท าขา่วในคนใหม่ๆ ได้เข้าทุ่มเทกบัสิ่งนีต้อ่ไป 

"การท าขา่วสืบสวนสอบสวนเป็นสว่นหนึ่งท่ีจะสะท้อนระบบความเป็นประชาธิปไตย ทัง้หมดนีถ้้า

ท าได้ถือเป็นการเร่ิมต้นท่ีดี และส่ือควรมาประเมินตวัเองวา่ ส่ิงท่ีน าเสนอไปได้ช่วยเหลือสงัคมมากน้อยแค่

ไหน" 
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ด้านนางสาวสุชาดา จักพิสุท ธ์ิ บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิ

พลเมือง กล่าวถึงผลการศึกษาชิน้นี ้ถือว่า เป็นช่วงพิเศษ ท าให้สื่อไม่มากก็น้อยมีการเซ็นเซอร์ตวัเองใน

ระดบัหนึ่ง  ขณะท่ีขา่วสืบสวนแตล่ะขา่วต้องมีประเดน็แตกย่อยอย่างละเอียด ครอบคลมุทุกด้าน และต้อง

มองวา่ มมุไหนแหลมท่ีสดุหรือว่ามมุท่ีตวัเองมีหลกัฐานในมือมากท่ีสดุ มีแหล่งข่าว แหล่งข้อมลูครบถ้วน

มากท่ีสดุ ซึ่งก็ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของตวัผู้สื่อขา่วด้วย วา่ประเดน็ไหนจะเป็นประโยชน์กบัสงัคมมากท่ีสดุ 

"แต่ข่าวสืบสวนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงผู้มีอ านาจสงูสุดหรือไปไม่สุด แต่จะสดุหรือไม่สุดก็ขึน้อยู่กับ

หลกัฐานท่ีมี และขึน้อยู่ศกัยภาพของนกัขา่วด้วย" 

นายเสนาะ เจริญสขุ บรรณาธิการขา่วส านกัขา่วอิสรา กลา่วถึงงานวิจยัชิน้นีอ้าจจะเป็นงานวิจัยท่ี

ท าการสืบสวนสื่อดิจิตอลโดยเฉพาะ มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่สมควร แต่การท างานของสื่อดิจิตอล ท่ี

ชดัเจนเลยคือ เรายงัไมท่ าหน้าท่ีตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พร้อมมีข้อเสนอคววรมีงานวิจัยท่ี

สามารถผลกัดนั ให้สื่อท่ีเป็นสื่อกระแสหลกัอยู่แล้ว มีการขา่วสืบสวนให้มากย่ิงขึน้ 

อ.สุภาพร โพธ์ิแก้ว หัวหน้าภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงสิ่งท่ี

น่าสนใจ คือ การท าขา่วสืบสวนนัน้ ตวัปริมาณไมใ่ช่ตวัชีว้ดัส าคญั เพราะบางครัง้ข่าวข่าวเดียวสะเทือนทัง้

วงการ เพราะฉะนัน้ค าว่า เจาะลึก แตกต่าง และสร้างความเปลี่ยนนัน้มนัส าคญัมาก และค าว่า ไปสุด

หรือไมส่ดุก็ยงัไมส่ าคญั แตข่อให้พิสจูน์ให้เห็นความผิดปกติทางสงัคม และท าให้สงัคมเกิดความตระหนัก

และเห็นความผิดปกติ  

"ขา่วทกุขา่วเกิดจาการท่ีนกัขา่วสะดดุด้วยตนเองจะดีมาก และจะโยงมาถึงเร่ืองสร้างบคุลากร และ

บคุลากรเหลา่นัน้ต้องอาศยัประสบการณ์ การได้เอกสารซึ่งข้อมลูเอกสารมีน้อย คือนักข่าวมกัจะถูกปฎิเส
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ธการให้เอกสารหรือปิดบงัข้อมลูบางอย่างเสมอ ต้องท าให้เขาเหล่า รู้สึกสงสยั และสะดดุหัวแม่โป้งตวัเอง 

จึงท าขา่วสืบสวนได้ดี" 

 

ท่ีมา: ส านกัขา่วอิศรา วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558  http://goo.gl/qePCEW 

 

 

แง้มงำนวิจยัข่ำวสืบสวนใน 7 ทวีีดจิติอล-เปิดโปงน้อย มุ่งตรวจสอบแค่ผู้ปฎบิัต ิ

 

แง้มแฟ้มวิจยัสื่อเชิงสืบสวนในทีวีดิจิตอล พบ “สปริงนิวส์” เยอะสดุ 6 เร่ือง “นิวทีวี-ไทยทีวี” ไม่มี 

สืบประเด็นทุจริตเยอะสดุ แต่ยังจบในตอนเป็นหลัก-ยังไม่เน้นเปิดโปงมาก แนะควรให้ความส าคญักับ

ข้อมลู วิเคราะห์ความเช่ือมโยง-คลี่คลายความซบัซ้อน 

 

หมายเหตุ ส านักข่าวอิศรา  www.isranews.org : บางส่วนจากงานวิจัยเร่ือง สื่อเชิงสืบสวน 

(Investigative Journalism) ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาร จัดท าโดยมลูนิธิสื่อมวลชนศึกษา ศึกษา

การท าขา่วเชิงสืบสวนในช่องทีวีดิจิตอล 7 ช่อง ได้แก่ Voice TV, Nation Tv, Spring News, TNN 24, New 

TV, Thai Tv และ Bright TV ระหวา่งวนัท่ี 22 ส.ค.-22 ก.ย. 2557 ตลอด 24 ชัว่โมง 

1. สดัสว่นจ านวนเร่ือง/ เวลารายงานเชิงสืบสวน 

http://www.isranews.org/
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จากการศกึษาพบวา่ช่องทีวีดิจิตอลช่องขา่วสารและสาระมีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ทัง้สิน้ 13 เร่ือง รวมเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง 5 นาที โดยช่องท่ีมีการน าเสนอรายงานเชิงสืบสวนมากท่ีสดุคือ

ช่อง Spring News จ านวน 6 เร่ือง (4 ชั่วโมง 6 นาที) ตามด้วยช่อง Nation Channel จ านวน 4 เร่ือง (57 

นาที) ช่อง Bright TV จ านวน 2 เร่ือง (24 นาที) และช่อง TNN24 จ านวน 1 เร่ือง (36 นาที) ตามล าดบั 

ในขณะท่ี New TV และ Thai TV ไมพ่บวา่มีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดงัแสดงในแผนภมูิ 

 

 

เหตท่ีุช่อง Spring News มีสดัสว่นรายงานเชิงสืบสวนมากท่ีสดุ อาจเน่ืองจากมีรายการข่าวแนวสืบสวนท่ี

ออกอากาศทกุวนั ได้แก่ รายการไขปมขา่ว (ทุกวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์) และรายการ Spring Reports (ทุกวนั

เสาร์และวนัอาทิตย์) จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัส่วนค่อนข้างมาก ในขณะท่ีช่อง

อ่ืนๆ มีรายการแนวสืบสวนน้อย จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่  

2. การจดักลุม่เนือ้หา/ ประเดน็รายงานเชิงสืบสวน  
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จากการศึกษาในช่องทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ พบว่าเนือ้หา/ ประเด็นท่ีพบมากท่ีสดุใน

รายงานเชิงสืบสวน คือ เนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ/ ทุจริต จ านวน 5 เร่ือง (1 

ชัว่โมง 55 นาที )รองลงมาคือเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 3 เร่ือง (1 ชัว่โมง 11 นาที) ตามด้วยเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือท าให้

เกิดความเสียหาย 2 เร่ือง (59 นาที)  ด้านเนือ้หา/ ประเด็นเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบ 1 เร่ือง 

(47 นาที) เนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัการกระท าผิดศีลธรรมจรรยา พบ 1 เร่ือง (5 นาที) และเนือ้หา/ ประเด็น

เก่ียวกับความขดัแย้งทางความคิด ค่านิยม วฒันธรรม 1 เร่ือง (1 ชั่วโมง 5 นาที) เมื่อพิจารณาความ

หลากหลายของเนือ้หา/ ประเด็น ในรายงานเชิงสืบสวน พบว่าช่อง Spring News มีเนือ้หา/ ประเด็น

หลากหลายมากท่ีสุด รองลงมาคือช่อง Nation Channel ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้สองช่องมีรายการข่าวแนว

สืบสวนโดยเฉพาะ อีกทัง้ยงัมีจ านวนรายงานเชิงสืบสวนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การศกึษาในครัง้นีม้ากกวา่ช่อง

อ่ืนๆ ดงัแสดงในตาราง 

 



 

65 
 

 
3. จ านวนตอนของรายงานเชิงสืบสวน  

จากรายงานเชิงสืบสวนทัง้ 13 เร่ือง (24 ตอน) พบวา่รายงานเชิงสืบสวนท่ีมีจ านวน 1 ตอน (จบใน

ตอน) สงูท่ีสดุ 8 เร่ือง รองลงมาเป็น 2 ตอนตอ่เน่ือง พบ 3 เร่ือง ขณะท่ี 4 และ 6 ตอนตอ่เน่ืองพบอย่างละ 1 

เร่ือง  

ทัง้นี ้ช่อง Spring News เป็นช่องท่ีพบรายงานเชิงสืบสวนลกัษณะจบใน 1 ตอนสงูท่ีสดุ รองลงมา

เป็นช่อง Nation Channel จ านวน 3 เร่ือง ขณะท่ีช่อง Bright TV และช่อง TNN24 พบรายงานเชิงสืบสวน

จบในหนึ่งตอนช่องละ 1 เร่ือง นอกจากนีช้่อง Spring News พบรายงานเชิงสืบสวนชนิด 2 ตอนต่อเน่ือง

จ านวน 2 เร่ือง (เปิดโปง! ทจุริต กศน. อิทธิพล-ผลประโยชน์ และ เปิดโปง! ขบวนการมอดไม้พะยงู) ขณะท่ี

ช่อง Nation Channel พบ 1 เร่ือง (ยุทธการทวงคืนผืนป่าสิรินาถ ภาค 2) โดยช่อง Bright TV พบรายงาน

เชิงสืบสวนชนิด 4 ตอนตอ่เน่ือง 1 เร่ือง (สาเหตรุถสายตรวจไทเกอร์ถกูทิง้) ขณะท่ีช่อง TNN24 พบรายงาน

เชิงสืบสวนท่ีมีตอนต่อเน่ืองกัน 6 ตอนจ านวน 1 เร่ือง (ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีดินล าตะคอง) ทัง้นีใ้น

ภาพรวมพบวา่ลกัษณะรายงานเชิงสืบสวนท่ีพบโดยสว่นใหญ่ 8 เร่ืองมีลกัษณะจบในตอน โดยรายงานเชิง

สืบสวนท่ีมีมากกวา่หนึ่งตอนพบในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่ 

 

สรุปผลการศกึษา  

จากการศกึษาทีวีดิจิตอลช่องขา่วสารและสาระทัง้ 7 ช่อง สามารถสรุปผลการศึกษา และลกัษณะ

ส าคญัของขา่วเชิงสืบสวนท่ีพบได้ดงันี ้
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1. มีสดัสว่นการน าเสนอรายงานเชิงสืบสวนคอ่นข้างน้อย (จ านวน 13 เร่ือง คิดเป็นสดัส่วนเวลา 6 

ชัว่โมง 5 นาที ในระยะเวลา 1 เดือน) โดยช่อง Spring News เป็นช่องท่ีพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดมากท่ีสดุ และไมพ่บรายงานเชิงสืบสวนในช่อง Voice TV, New TV และ Thai TV  

2. น าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบหรือการทุจริตมากท่ีสุด แต่ไม่พบ

รายงานเชิงสืบสวนท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ทางการเมืองในช่วงท่ีศกึษา  

3. เลือกน าเสนอเร่ืองราวแบบจบในตอนเป็นหลกั โดยเฉพาะในรายการข่าวเชิงสืบสวน อย่างไรก็

ตามส าหรับเร่ืองท่ีมีจ านวนหลายตอน ก็อาจเป็นไปในลกัษณะการตดัแบ่งเร่ืองราวเพ่ือน าเสนอ มากกว่า

การติดตามประเดน็ความคืบหน้า  

4. มีลักษณะการสืบค้นท่ีส าคัญคือ 1) เน้นท าหน้าท่ีเป็นปากเสียงของประชาชน ให้พืน้ท่ี

แหลง่ข้อมลูเชิงบคุคลท่ีเป็นกลุม่ผู้ เสียหาย/ ได้รับผลกระทบ มากกวา่คูก่รณี 2) เน้นเดินเร่ืองตามค าบอกเลา่

ของแหลง่ขา่ว โดยใช้เอกสาร/ หลกัฐานเป็นเพียงสว่นประกอบ  

5. เน้นบทบาทในการอธิบายขยายความ มากกวา่การเปิดโปง 

6. มุ่งตรวจสอบกลุ่มอ านาจมากกว่าหนึ่งกลุ่ม แต่มักเป็นการตรวจสอบผู้ ใช้อ านาจในระดับ

ปฏิบัติการ และในภาพรวมยังไม่สามารถท่ีจะขดุค้นและน าเสนอข้อมลูข้อเท็จจริงออกมาได้อย่างลึกซึง้ 

กลา่วคือ (1) รายงานเชิงสืบสวนท่ีเน้นการเปิดโปง ประกอบด้วย ระดบัท่ีสืบถึงตวัผู้กระท าความผิด 1 ชิน้ 

และระดบัท่ีพยายามในการสืบสวนหาผู้กระท าผิด 1 ชิน้, (2) รายงานเชิงสืบสวนท่ีเน้นการอธิบายขยาย

ความ ประกอบด้วย ระดบัท่ีสะท้อนให้เห็นว่ามีปมปัญหา 7 ชิน้ และ ระดบัท่ีพยายามค้นหาสาเหตขุอง

ปัญหา 4 ชิน้  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาครัง้นี ้ท่ีพบวา่รายงานเชิงสืบสวนในสื่อท่ีศกึษายงัมีปัญหาทัง้ในเชิงปริมาณ และ

คณุภาพ น าไปสูข้่อเสนอตอ่สื่อมวลชน ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ 

1) ประเดน็ของรายงานสืบสวน ควรมุง่ติดตามประเดน็ท่ีมีความส าคญั/ สง่ผลกระทบตอ่สาธารณะ

อย่างเกาะติด ใกล้ชิด ตอ่เน่ือง ไมเ่ฉพาะประเดน็ทางการเมือง แตย่งัรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมีความซับซ้อน 

เป็นประเด็นท่ีไม่เคยมีผู้ตัง้ข้อสังเกตมาก่อน หรือเป็นปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม และ

ต้องการการอธิบายขยายความจากสื่อมวลชน เพ่ือให้งานสืบสวนครอบคลมุลกัษณะส าคญั ทัง้ในแบบการ

ตรวจสอบเฝา้ระวงั และการให้ความรู้ความเข้าใจกบัสงัคม  
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2) หลกัฐานรายงานเชิงสืบสวน ควรให้ความส าคญักับกระบวนการสืบค้นข้อมลู การได้มาของ

ข้อมูล รวมไปถึงกระบวนการพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้สื่อข่าว ไม่พึ่งพิง

แหลง่ข้อมลูเพียงแหลง่ใดแหลง่หนึ่ง เพ่ือความน่าเช่ือถือของเร่ืองราวท่ีน าเสนอสูส่าธารณะ  

3) วิธีการน าเสนอ/ วิเคราะห์ข้อมลูในรายงานเชิงสืบสวน ควรเน้นการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความ

เช่ือมโยงของข้อมลู/ หลกัฐานตา่งๆ ท่ีสืบค้นได้ จากมมุมองท่ีหลากหลาย มีความรอบด้าน ลุ่มลึกในแต่ละ

ประเดน็ท่ีน าเสนอ เพ่ือการคลี่คลายความซบัซ้อนของปัญหา/ เร่ืองราว หรือการเปิดโปงความไมช่อบมาพา

กลตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  

4) เป้าหมายของรายงานเชิงสืบสวน ควรน าเสนออย่างตอ่เน่ือง มีการวางแผน และเป้าหมาย สร้าง

ผลกระทบและความสนใจจากสังคม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือ

คลี่คลายความซบัซ้อนของเร่ืองราวได้ในท่ีสดุ 

ท่ีมา: ส านกัขา่วอิศรา วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558  http://bit.ly/19vu6EE 

 

เร่งสร้ำงคุณภำพงำนเชิงสืบสวนในส่ือโทรทศัน์ดจิทิลั 

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ร่วมกบัมีเดียมอนิเตอร์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดการเสวนาหัวข้อ "คณุภาพและ

ปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทศัน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสงัคม" เพ่ือกระตุ้นให้สื่อโทรทัศน์ใน

ยคุทีวีดิจิทัลเร่งสร้างคณุค่าของงานเชิงสืบสวนทัง้ปริมาณและคณุภาพมากขึน้ หลงัพบสื่อมีรายงานเชิง

สืบสวนเพียง 13 เร่ืองในช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลท่ีมาจากรัฐประหาร 

http://bit.ly/19vu6EE
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นางเอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ อ านวยการมีเดียมอนิเตอร์ กล่าวว่าจากการศึกษาเร่ืองสื่อเชิง

สอบสวนในโทรทัศน์ดิจิทัลกลุ่มข่าวสารและสาระ 7 ช่องประกอบด้วย voice tv, nation channel, spring 

news, tnn24, new tv, Thai tv และ bright tv เพ่ือวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่อ สะท้อนทัง้ประสิทธิภาพ

สื่อเพ่ือสงัคมและเสรีภาพของสื่อในช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลท่ีมาจากรัฐประหาร ระหว่าง

วนัท่ี 22 ส.ค. ถึง 22 ก.ย.2557 พบว่ามีรายงานเชิงสืบสวนเพียง 13 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าวเชิง

สืบสวน 10 เร่ือง และขา่วหลกัทัว่ไป 3 เร่ือง ขณะท่ีปริมาณเวลาการน าเสนอโดยรวมมีจ านวนน้อยมาก 

สว่นประเดน็ท่ีพบมากท่ีสดุในรายงานเชิงสืบสวน คือประเด็นเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิ

ชอบและการทจุริต 5 เร่ือง รองลงมาคือความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 

เร่ือง, การหลอกลวง ฉ้อโกง หรือท าให้เกิดความเสียหาย 2 เร่ือง, การละเมิดสิทธิมนุษยชน 1 เร่ือง, การ

กระท าผิดศีลธรรมจรรยา 1 เร่ือง และความขดัแย้งทางความคิด ค่านิยม วฒันธรรม 1 เร่ือง ขณะท่ีการ

น าเสนอสว่นใหญ่เน้นการอธิบาย ขยายความ หรือเพียงคลี่ปมเท่านัน้ 

ทัง้นี  ้การศึกษาอยู่ในช่วงเวลาท่ีอยู่ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองท่ีอาจท าให้เกิดความ

ระมดัระวงั หรือการเซ็นเซอร์ตวัเองของสื่อ แต่ด้วยคณุค่าและความส าคญัของสื่อเชิงสืบสวนต่อสงัคมทัง้

ธรรมภิบาลความโปร่งใส ถกูต้อง เท่ียงธรรม ท่ีเป็นตวัชีว้ดัหรือสะท้อนแสดงถึงคณุภาพและเสรีภาพของสื่อ

ในสงัคมประชาธิปไตย จึงหวงัว่าการศึกษานีจ้ะสะท้อนและสร้างแรงจูงใจให้สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลเร่ง

สร้างคณุคา่ของงานเชิงสืบสวน ทัง้ปริมาณและคณุภาพมากขึน้ 
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ด้านนายเทพชยั หย่อง นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย เปิดเผยว่าการน าเสนอข่าวเชิง

สืบสวนมีข้อจ ากดั เช่น แหลง่เงินทนุ การจดัสรรงบประมาณ บคุลากรและเวลา ดงันัน้การเพ่ิมปริมาณและ

คณุภาพของข่าวเชิงสืบสวนจะต้องเป็นการวางนโยบายตัง้แต่ระดบัของผู้บริหาร รวมถึงมีการฝึกอบรม

พฒันาบคุลากรท่ีเป็นทีมเฉพาะเพ่ือให้ได้ขา่วเชิงลึก ทัง้นีผู้้ ท่ีท าข่าวสืบสวนได้ดีต้องมีจิตสาธารณะ ทุ่มเท 

และได้รับการสนบัสนนุท่ีดี 

ขณะท่ีนางสชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ บรรณาธิการบริหารศนูย์ข้อมลูและขา่วสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง ระบุ

วา่ปัจจบุนัข้อจ ากดัของงานขา่วเชิงสืบสวน คือไมส่ามารถไปได้สดุถึงตวับงการและมุง่เน้นการน าเสนอตาม

กระแส ซึ่งการจะได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์นอกจากการศกึษาสื่อแล้วควรต้องศกึษาและรับฟังผู้รับสารด้วย 

ท่ีมา: ขา่วไทยพีบีเอส  รายการ ข่าวไทยพีบีเอส วนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558  http://bit.ly/1LaD7QW  คลิป

ขา่ว : http://youtu.be/BWrURcISH-I 

 

ส่ือไทย ยงัต้อง เซ็นเซอร์ ตวัเองต่อไป 

 

 

มีเดียร์มอนิเตอร์ พบว่ำโทรทัศน์ไทยยังขำด 'ข่ำวสืบสวน' ท่ีมีควำมหลำกหลำย และให้

ข้อมูลครบถ้วน ด้ำนศูนย์ข้อมูลและข่ำวสืบสวนเพื่ อสิทธิพลเมือง มองว่ำ ส่ือส่วนใหญ่ยัง

จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง ง ด เ ส น อ ข้ อ มู ล บ ำ ง ส่ ว น  เ พื่ อ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง อ ง ค์ ก ร 

    โครงการมีเดียร์มอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา เปิดเผยผลการวิจัย เก่ียวกับปริมาณและ

คณุภาพขา่วสืบสวน ของสถานีโทรทศัน์กลุม่ขา่วสารและสาระ ท่ีออกอากาศระหวา่งวนัท่ี 22 สิงหาคม - 22 

กันยายน 2557 ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยพบว่า เนือ้หาท่ีถูกหยิบ

http://youtu.be/BWrURcISH-I


 

70 
 

น ามาเสนอสว่นใหญ่ มกัเก่ียวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านการใช้อ านาจรัฐ  ข่าวสืบสวน จึงมี

ลกัษณะมุง่เป้าไปท่ีการตรวจสอบกลุม่นกัการเมือง 

ขณะท่ีศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง หรือ TCIJ (ทีซีไอเจ) มองว่า การท าข่าว

สืบสวนยังมีข้อจ ากัดและตวัแปรจ านวนมาก อาทิ การท าธุรกิจในเชิงองค์กรสื่อ การขาดงบสนับสนุน 

รวมถึงคุณภาพของบุคคลากร ทัง้นี ้'ข่าวสืบสวน' เปรียบเสมือนตวัชีว้ดัเสรีภาพในการแสดงออก และ

คณุภาพของการองค์กรสื่อในสังคมประชาธิปไตย เน่ืองจากมีขบวนการน าเสนอข่าวสารเชิงลึก เ จาะ

ประเดน็สาธารณะ เปิดเผยการกระท าผิด และความไม่ชอบมาพากลท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ขณะท่ี กฎหมาย

หลายฉบับท่ีออกโดยภาครัฐ เช่น พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีก าหนดให้ทางราชการ

เผยแพร่ข้อมลูในระดบัเบือ้งต้นเท่านัน้ และไม่มีอ านาจบังคบัให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลของตน ซึ่งการ

ทจุริตสว่นใหญ่ก็มกัเกิดขึน้ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

 

ท่ีมา: รายการ Voice News วนัท่ี 31 กมุภาพนัธ์ 2555  http://bit.ly/39vxH5I  

คลิปขา่ว : http://youtu.be/BWrURcISH-I 

กสทช. ผนึกสมำคมนักข่ำววิทยุ-โทรทศัน์ไทย สร้ำงคุณภำพงำนเชิงสืบสวนในทวีี

ดจิติอล 

 
 

http://youtu.be/BWrURcISH-I
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จดัการเสวนาหวัข้อ"คณุภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของ

สื่อและสงัคม" 

นางเอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการมีเดียมอนิเตอร์ บอกวา่ จากการศกึษาเร่ืองสื่อเชิงสอบสวน 

ในโทรทัศน์ดิจิตอล กลุ่มข่าวสารและสาระ จ านวน 7 ช่อง เพ่ือวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่อ สะท้อนทัง้

ประสิทธิภาพสื่อเพ่ือสงัคม และเสรีภาพของสื่อ ในช่วงภายใต้การปกครองของรัฐบาล ท่ีมาจากรัฐประหาร 

ระหวา่งวนัท่ี 22 สิงหาคม ถึง 22 กนัยายน ปี2557 พบวา่ มีรายงานเชิงสืบสวนเพียง 13 เร่ือง สว่นใหญ่เป็น

รายการข่าวเชิงสืบสวน 10 เร่ือง ท่ีเหลือพบในรายการข่าวหลกัทั่วไป 3 เร่ือง ขณะท่ีปริมาณเวลาการ

น าเสนอโดยรวมมีจ านวนน้อยมาก ส่วนประเด็นท่ีพบมากท่ีสดุในรายงานเชิงสืบสวน คือการใช้อ านาจ

หน้าท่ีโดยมิชอบและการทจุริต 5 เร่ือง รองลงมาคือความขดัแย้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 3 เร่ือง การหลอกลวง ฉ้อโกง หรือท าให้เกิดความเสียหาย 2 เร่ือง, การละเมิดสิทธิมนุษยชน 1 

เร่ือง, การกระท าผิดศีลธรรมจรรยา 1เร่ือง และความขดัแย้งทางความคิด คา่นิยม วฒันธรรม 1 เร่ือง 

ขณะท่ีการน าเสนอ สว่นใหญ่เน้นการอธิบาย ขยายความ หรือเพียง คลี่ปม เท่านัน้ จึงหวงัว่าการศึกษานี ้

จะสะท้อนและสร้างแรงจงูใจ ให้สื่อโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั เร่งสร้างคณุคา่ของงานเชิงสืบสวน ทัง้ปริมาณและ

คณุภาพมากขึน้ 

นายเทพชยั หย่อง นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย บอกวา่ การน าเสนอขา่วเชิงสืบสวน 

มีข้อจ ากดัเช่นแหลง่เงินทนุ การจดัสรรงบประมาณ บคุลากร และเวลา ดงันัน้การเพ่ิมปริมาณและคณุภาพ 

ของข่าวเชิงสืบสวน จะต้องเป็นการวางนโยบาย ตัง้แต่ระดบัของผู้บริหาร รวมถึงมีการฝึกอบรมพัฒนา

บคุลากรท่ีเป็นทีมเฉพาะ เพ่ือให้ได้ขา่วเชิงลกึ 

นางสชุาดา จักรพิสทุธ์ิ บรรณาธิการบริหารศนูย์ข้อมลูและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง บอกว่า 

ข้อจ ากัดของงานข่าวเชิงสืบสวน คือไม่สามารถสาวไปถึงตัวบงการ แต่มุ่งเน้นการน าเสนอตามกระแส

นอกจากการจะได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ จากการศกึษาสื่อแล้ว ควรต้องศกึษาและรับฟังผู้รับข้อมลูข่าวสาร

ด้วย 

ท่ีมา: PPTV Thailand วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558   http://bit.ly/1BllpbU 

 

 

 

http://bit.ly/1BllpbU
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แง้มงำนวิจยัข่ำวสืบสวนใน 7 ทวีีดจิติอล-เปิดโปงน้อย มุ่งตรวจสอบแค่ผู้ปฎบิัต ิ

 

แง้มแฟ้มวิจยัสื่อเชิงสืบสวนในทีวีดิจิตอล พบ “สปริงนิวส์” เยอะสดุ 6 เร่ือง “นิวทีวี-ไทยทีวี” ไม่มี 

สืบประเด็นทุจริตเยอะสดุ แต่ยังจบในตอนเป็นหลัก-ยังไม่เน้นเปิดโปงมาก แนะควรให้ความส าคญักับ

ข้อมลู วิเคราะห์ความเช่ือมโยง-คลี่คลายความซบัซ้อน 

 

หมายเหตุ ส านักข่าวอิศรา  www.isranews.org : บางส่วนจากงานวิจัยเร่ือง สื่อเชิงสืบสวน 

(Investigative Journalism) ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาร จัดท าโดยมลูนิธิสื่อมวลชนศึกษา ศึกษา

การท าขา่วเชิงสืบสวนในช่องทีวีดิจิตอล 7 ช่อง ได้แก่ Voice TV, Nation Tv, Spring News, TNN 24, New 

TV, Thai Tv และ Bright TV ระหวา่งวนัท่ี 22 ส.ค.-22 ก.ย. 2557 ตลอด 24 ชัว่โมง 

1. สดัสว่นจ านวนเร่ือง/ เวลารายงานเชิงสืบสวน 

จากการศกึษาพบวา่ช่องทีวีดิจิตอลช่องขา่วสารและสาระมีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ทัง้สิน้ 13 เร่ือง รวมเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง 5 นาที โดยช่องท่ีมีการน าเสนอรายงานเชิงสืบสวนมากท่ีสดุคือ

ช่อง Spring News จ านวน 6 เร่ือง (4 ชั่วโมง 6 นาที) ตามด้วยช่อง Nation Channel จ านวน 4 เร่ือง (57 

นาที) ช่อง Bright TV จ านวน 2 เร่ือง (24 นาที) และช่อง TNN24 จ านวน 1 เร่ือง (36 นาที) ตามล าดบั 

ในขณะท่ี New TV และ Thai TV ไมพ่บวา่มีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดงัแสดงในแผนภมูิ 

http://www.isranews.org/
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เหตท่ีุช่อง Spring News มีสดัสว่นรายงานเชิงสืบสวนมากท่ีสดุ อาจเน่ืองจากมีรายการข่าวแนวสืบสวนท่ี

ออกอากาศทกุวนั ได้แก่ รายการไขปมขา่ว (ทุกวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์) และรายการ Spring Reports (ทุกวนั

เสาร์และวนัอาทิตย์) จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัส่วนค่อนข้างมาก ในขณะท่ีช่อง

อ่ืนๆ มีรายการแนวสืบสวนน้อย จึงพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่  

2. การจดักลุม่เนือ้หา/ ประเดน็รายงานเชิงสืบสวน  

จากการศึกษาในช่องทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ พบว่าเนือ้หา/ ประเด็นท่ีพบมากท่ีสดุใน

รายงานเชิงสืบสวน คือ เนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ/ ทุจริต จ านวน 5 เร่ือง (1 

ชัว่โมง 55 นาที )รองลงมาคือเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 3 เร่ือง (1 ชัว่โมง 11 นาที) ตามด้วยเนือ้หา/ ประเดน็เก่ียวกบัการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือท าให้

เกิดความเสียหาย 2 เร่ือง (59 นาที)  
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ด้านเนือ้หา/ ประเด็นเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบ 1 เร่ือง (47 นาที) เนือ้หา/ ประเด็น

เก่ียวกบัการกระท าผิดศีลธรรมจรรยา พบ 1 เร่ือง (5 นาที) และเนือ้หา/ ประเด็นเก่ียวกับความขดัแย้งทาง

ความคิด คา่นิยม วฒันธรรม 1 เร่ือง (1 ชัว่โมง 5 นาที) 

เมื่อพิจารณาความหลากหลายของเนือ้หา/ ประเด็น ในรายงานเชิงสืบสวน พบว่าช่อง Spring 

News มีเนือ้หา/ ประเด็นหลากหลายมากท่ีสดุ รองลงมาคือช่อง Nation Channel ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้สอง

ช่องมีรายการข่าวแนวสืบสวนโดยเฉพาะ อีกทัง้ยังมีจ านวนรายงานเชิงสืบสวนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์

การศกึษาในครัง้นีม้ากกวา่ช่องอ่ืนๆ ดงัแสดงในตาราง 

 

 

3. จ านวนตอนของรายงานเชิงสบืสวน  

จากรายงานเชิงสืบสวนทัง้ 13 เร่ือง (24 ตอน) พบวา่รายงานเชิงสืบสวนท่ีมีจ านวน 1 ตอน (จบใน

ตอน) สงูท่ีสดุ 8 เร่ือง รองลงมาเป็น 2 ตอนตอ่เน่ือง พบ 3 เร่ือง ขณะท่ี 4 และ 6 ตอนตอ่เน่ืองพบอย่างละ 1 
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เร่ือง ทัง้นี ้ช่อง Spring News เป็นช่องท่ีพบรายงานเชิงสืบสวนลกัษณะจบใน 1 ตอนสงูท่ีสดุ รองลงมาเป็น

ช่อง Nation Channel จ านวน 3 เร่ือง ขณะท่ีช่อง Bright TV และช่อง TNN24 พบรายงานเชิงสืบสวนจบใน

หนึ่งตอนช่องละ 1 เร่ือง นอกจากนีช้่อง Spring News พบรายงานเชิงสืบสวนชนิด 2 ตอนตอ่เน่ืองจ านวน 2 

เร่ือง (เปิดโปง! ทุจริต กศน. อิทธิพล-ผลประโยชน์ และ เปิดโปง! ขบวนการมอดไม้พะยูง) ขณะท่ีช่อง 

Nation Channel พบ 1 เร่ือง (ยุทธการทวงคืนผืนป่าสิรินาถ ภาค 2) โดยช่อง Bright TV พบรายงานเชิง

สืบสวนชนิด 4 ตอนตอ่เน่ือง 1 เร่ือง (สาเหตรุถสายตรวจไทเกอร์ถกูทิง้) ขณะท่ีช่อง TNN24 พบรายงานเชิง

สืบสวนท่ีมีตอนตอ่เน่ืองกนั 6 ตอนจ านวน 1 เร่ือง (ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีดินล าตะคอง) ทัง้นีใ้นภาพรวม

พบวา่ลกัษณะรายงานเชิงสืบสวนท่ีพบโดยสว่นใหญ่ 8 เร่ืองมีลกัษณะจบในตอน โดยรายงานเชิงสืบสวนท่ี

มีมากกวา่หนึ่งตอนพบในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่ 

สรุปผลการศกึษา  

จากการศกึษาทีวีดิจิตอลช่องขา่วสารและสาระทัง้ 7 ช่อง สามารถสรุปผลการศึกษา และลกัษณะ

ส าคญัของขา่วเชิงสืบสวนท่ีพบได้ดงันี ้

1. มีสดัสว่นการน าเสนอรายงานเชิงสืบสวนคอ่นข้างน้อย (จ านวน 13 เร่ือง คิดเป็นสดัส่วนเวลา 6 

ชัว่โมง 5 นาที ในระยะเวลา 1 เดือน) โดยช่อง Spring News เป็นช่องท่ีพบรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดมากท่ีสดุ และไมพ่บรายงานเชิงสืบสวนในช่อง Voice TV, New TV และ Thai TV  

2. น าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบหรือการทุจริตมากท่ีสุด แต่ไม่พบ

รายงานเชิงสืบสวนท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ทางการเมืองในช่วงท่ีศกึษา  

3. เลือกน าเสนอเร่ืองราวแบบจบในตอนเป็นหลกั โดยเฉพาะในรายการข่าวเชิงสืบสวน อย่างไรก็

ตามส าหรับเร่ืองท่ีมีจ านวนหลายตอน ก็อาจเป็นไปในลกัษณะการตดัแบ่งเร่ืองราวเพ่ือน าเสนอ มากกว่า

การติดตามประเดน็ความคืบหน้า  

4. มีลักษณะการสืบค้นท่ีส าคัญคือ 1) เน้นท าหน้าท่ีเป็นปากเสียงของประชาชน ให้พืน้ท่ี

แหลง่ข้อมลูเชิงบคุคลท่ีเป็นกลุม่ผู้ เสียหาย/ ได้รับผลกระทบ มากกวา่คูก่รณี 2) เน้นเดินเร่ืองตามค าบอกเลา่

ของแหลง่ขา่ว โดยใช้เอกสาร/ หลกัฐานเป็นเพียงสว่นประกอบ  

5. เน้นบทบาทในการอธิบายขยายความ มากกวา่การเปิดโปง 
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6. มุ่งตรวจสอบกลุ่มอ านาจมากกว่าหนึ่งกลุ่ม แต่มักเป็นการตรวจสอบผู้ ใช้อ านาจในระดับ

ปฏิบัติการ และในภาพรวมยังไม่สามารถท่ีจะขดุค้นและน าเสนอข้อมลูข้อเท็จจริงออกมาได้อย่างลึกซึง้ 

กลา่วคือ (1) รายงานเชิงสืบสวนท่ีเน้นการเปิดโปง ประกอบด้วย ระดบัท่ีสืบถึงตวัผู้กระท าความผิด 1 ชิน้ 

และระดบัท่ีพยายามในการสืบสวนหาผู้กระท าผิด 1 ชิน้, (2) รายงานเชิงสืบสวนท่ีเน้นการอธิบายขยาย

ความ ประกอบด้วย ระดบัท่ีสะท้อนให้เห็นว่ามีปมปัญหา 7 ชิน้ และ ระดบัท่ีพยายามค้นหาสาเหตขุอง

ปัญหา 4 ชิน้  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาครัง้นี ้ท่ีพบวา่รายงานเชิงสืบสวนในสื่อท่ีศกึษายงัมีปัญหาทัง้ในเชิงปริมาณ และ

คณุภาพ น าไปสูข้่อเสนอตอ่สื่อมวลชน ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ 

1) ประเดน็ของรายงานสืบสวน ควรมุง่ติดตามประเดน็ท่ีมีความส าคญั/ สง่ผลกระทบตอ่สาธารณะ

อย่างเกาะติด ใกล้ชิด ตอ่เน่ือง ไมเ่ฉพาะประเดน็ทางการเมือง แตย่งัรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมีความซับซ้อน 

เป็นประเด็นท่ีไม่เคยมีผู้ตัง้ข้อสังเกตมาก่อน หรือเป็นปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม และ

ต้องการการอธิบายขยายความจากสื่อมวลชน เพ่ือให้งานสืบสวนครอบคลมุลกัษณะส าคญั ทัง้ในแบบการ

ตรวจสอบเฝา้ระวงั และการให้ความรู้ความเข้าใจกบัสงัคม  

2) หลกัฐานรายงานเชิงสืบสวน ควรให้ความส าคญักับกระบวนการสืบค้นข้อมลู การได้มาของ

ข้อมูล รวมไปถึงกระบวนการพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้สื่อข่าว ไม่พึ่งพิง

แหลง่ข้อมลูเพียงแหลง่ใดแหลง่หนึ่ง เพ่ือความน่าเช่ือถือของเร่ืองราวท่ีน าเสนอสูส่าธารณะ  

3) วิธีการน าเสนอ/ วิเคราะห์ข้อมลูในรายงานเชิงสืบสวน ควรเน้นการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความ

เช่ือมโยงของข้อมลู/ หลกัฐานตา่งๆ ท่ีสืบค้นได้ จากมมุมองท่ีหลากหลาย มีความรอบด้าน ลุ่มลึกในแต่ละ

ประเดน็ท่ีน าเสนอ เพ่ือการคลี่คลายความซบัซ้อนของปัญหา/ เร่ืองราว หรือการเปิดโปงความไมช่อบมาพา

กลตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  

4) เป้าหมายของรายงานเชิงสืบสวน ควรน าเสนออย่างตอ่เน่ือง มีการวางแผน และเป้าหมาย สร้าง

ผลกระทบและความสนใจจากสังคม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือ

คลี่คลายความซบัซ้อนของเร่ืองราวได้ในท่ีสดุ 
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ท่ีมา: สภากาแฟ.net  วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558   http://bit.ly/1BjMaxV 

(โดยน าขา่ว ส านกัขา่วอิศรา มาเผยแพร่ตอ่) 

 

 

"สปริงนิวส์" ผลิตข่ำวเชิงสืบสวนสอบสวนของส่ือไทยมำกที่สุด 

 

 
 

สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และมีเดียมอนิเตอร์ จัดงานเสวนาเก่ียวกับท าข่าว

เชิงสืบสวนของสื่อทีวีไทย เพ่ือสร้างคณุค่าข่าวเชิงสืบสวนให้มีคณุภาพและปริมาณเพ่ิมมากขึน้ จากการ

ส ารวจพบวา่สถานีโทรทศัน์สปริงนิวส์ น าเสนอขา่งเชิงสืบสวนสอบสวนมากท่ีสดุในกลุม่สถานีด้านข่าวสาร

และสาระ ติดตามได้จากรายงาน 

ท่ีมา: Spring News  รายการ ปรากฎการณ์ขา่วจริง วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2558   http://bit.ly/1DCA5T8 

คลิปขา่ว : http://youtu.be/1zK0l8paj3s 

 

http://bit.ly/1DCA5T8
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เปิดเวทถีกนักสืบหน้ำจอบ่มเพำะคล่ีปมสังคมทุกมิต ิ: พฐัอร พจิำรณ์โสภณรำยงำน 
 

 
 

การท าขา่วเชิงสบืสวน เป็นบทบาทส าคญัของสื่อท่ีเป็นทัง้เคร่ืองชีว้ดัและปัจจยัท่ีน าไปสูเ่สรีภาพ

ในการสื่อสาร และเป็นการพฒันาความสามารถและคณุภาพของสื่อในสงัคม ซึ่งมกีารศกึษาวา่ในปัจจบุนั

สื่อเชิงสืบสวนในทีวีดิจิทลัมีปริมาณลดน้อยลง       

             

  ส านกังาน กสทช. โดยส านกัสง่เสริมการแขง่ขนัและการก ากบัดแูลกนัเอง ประสานความร่วมมือกบั 

"มีเดียมอนิเตอร์" ด าเนินโครงการการส ารวจวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารทางส่ือวิทยโุทรทศัน์ ในหวัข้อสิทธิ

เสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อ เพ่ือน ามาประมวลและเผยแพร่แก่สาธารณชน โครงการมีเดยีมอนิเตอร์ 

มลูนิธิสื่อมวลชนศกึษาได้ด าเนินการศกึษาเร่ือง ส่ือเชิงสบืสวน ในทีวีดิจิทลัช่องขา่วสารและสาระ เพ่ือ

ให้ผลการศกึษาดงักลา่วเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

              วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีห้องประชมุอิศรา อมนัตกลุ สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย มีการน าเสนอผลการศกึษาเร่ือง "สื่อเชิงสืบสวน ในทีวีดิจิทลัช่องขา่วสารและสาระ" เพ่ือ

วิเคราะห์การท าหน้าท่ีของสื่ออนัสะท้อนทัง้ประสิทธิภาพเพ่ือสงัคม และเสรีภาพของสื่อ ในช่วงปี 2557 

โดยมีเดยีมอนิเตอร์ได้ศกึษาการน าเสนอขา่ว และรายการเชิงสืบสวนทางทีวีดจิิทลัช่องขา่วสารและสาระ

ทัง้ 7 ช่อง คือ วอยซ์ทีวี เนชัน่แชนแนล สปริงนิวส์ ทีเอน็เอน็ 24 นิวทีวี ไทยทีวี และ ไบรท์ทีวี รูปแบบ

รายการท่ีศกึษาคือ ขา่วทัว่ไป รวมทัง้รายการและรายการเชิงสืบสวนท่ีออกอากาศระหวา่งวนัท่ี 22 
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สิงหาคม-22 กนัยายน พ.ศ.2557 ตลอด 24 ชัว่โมง 

  

              ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ เปิดเผยถึงผลการศกึษาเร่ืองผล

การศกึษา โทรทศัน์กลุม่ขา่วสารและสาระ 7 ช่อง วนัท่ี 22 สิงหาคม-22 กนัยายน พ.ศ.2557 พบวา่ มี

รายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียง 13 เร่ือง สว่นใหญ่เป็นรายงานขา่วเชิงสบืสวน 10 เร่ือง ท่ี

เหลือพบในรายงานขา่วหลกัทัว่ไป 3 เร่ือง ด้านปริมาณเวลาโดยรวม มีจ านวนท่ีน้อยมาก คือรวมเวลาได้ 6 

ชัว่โมง 5 นาที ช่องท่ีมกีารน าเสนอมากท่ีสดุ คือสปริงสนิ์ว จ านวน 6 เร่ือง เนชัน่แชนแนล จ านวน 4 เร่ือง 

ไบรท์ทีวี 2 เร่ือง และช่องทีเอน็เอน็ 24 จ านวน 1 เร่ือง ในขณะท่ี นิวทีวี และไทยทีวี ไมพ่บงานเชิงสืบสวน

สอบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

              ส าหรับประเดน็ท่ีพบมากท่ีสดุในรายงานเชิงสบืสวน คือ ประเดน็เก่ียวกบัการใช้อ านาจโดยไมม่ิ

ชอบ การทจุริต จ านวน 5 เร่ือง รองลงมาคือ ประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 เร่ือง ประเดน็เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 1 เร่ือง ประเดน็เก่ียวกบัการ

กระท าผิดศีลธรรมจรรยา 1 เร่ือง และประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งทางความคิด คา่นิยม วฒันธรรม พบ 

1 เร่ือง การน าเสนอพบวา่สว่นใหญ่เน้นการอธิบาย ขยายความ หรือเพียงคลีป่ม ในจ านวนนีเ้ป็นการเสนอ

ปัญหา 7 เร่ือง และไปถึงระดบัการค้นหาสาเหตขุองปัญหา จ านวน  4 เร่ือง ในขณะท่ีการน าเสนออย่าง

เปิดโปงหรือค้นหาข้อเท็จจริง หรือ ปมเหต ุมีเพียง 2 เร่ือง และมีเพียงเร่ืองเดยีวท่ีสืบได้ไปจนถึงตวัผู้กระท า

ผิด 

              ดร.เอือ้จิต บอกวา่ งานชิน้นีม้ท่ีีมา กสทช.มาชวนเราท าเป็นคูส่ญัญางานกบัเราคือ ให้ดสูิทธิ

เสรีภาพและจริยธรรมสื่อ และยเูนสโกก็ได้บอกวา่ตวังานเชิงสืบสวนเป็นการสะท้อนถึงเสรีภาพและ

คณุภาพของสื่อ งานชิน้นีค้อ่นข้างยาก เพราะท่ีผา่นมางานเก่ียวกบัทีวีมีน้อยมาก ปัจจยัท่ีอาจสง่ผลตอ่

คณุภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทศัน์ คือข้อจ ากดัด้านการเมือง ข้อจ ากดัด้านผลส าเร็จทาง

ธรุกิจ และข้อจ ากดัด้านทรัพยากร โดยผู้ศกึษาข้อมลูบอกวา่ การศกึษานีเ้ป็นการสะท้อนถึงเสรีภาพและ

คณุภาพของสื่อ มองวา่เป็นผลการศกึษาท่ีสร้างแรงผลกัดนัให้สื่อในการท าขา่วสืบสวน 

              “เราไมค่ิดวา่การศกึษาของเราจะเป็นตวัตดัสินวา่ดีไมด่ี มากหรือน้อย แตเ่ราอยากจะให้ผล

การศกึษาท่ีเราศกึษาแค ่1 เดือน เป็นการจดุประกายความคิด ในฐานะคนท่ีดโูครงการเราประสบ

ความส าเร็จ ไมใ่ชใ่นแงเ่ป็นขา่ว แตส่ิ่งท่ีเราท าเป็นตวัต้นทางในการน ามาซึ่งการพดูคยุ และมีการท า

อธิบายการเชิงสืบสวน ในมิติคนท างานขา่ว ส่ือต้องมีการสนใจการสะดดุประเดน็ และหาแง่มมุในการ
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สืบเสาะข้อมลู อาจจะไมต้่องสร้างความเปลี่ยนแปลงทนัที บางครัง้แคเ่ปิดประเดน็ท าให้สงัคมสนใจ ท า

ยงัไงให้นกัขา่วมีเคมีของนกัสืบอยูใ่นตวั" ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์กลา่ว 

  

              ขณะเดยีวกนั ภายในงานได้จดัการเสวนาเร่ือง "คณุภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อ

โทรทศัน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสงัคม" โดยมีผู้ เข้าร่วมเสวนาคือ เทพชยั หย่อง นายกสมาคม

นกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ บรรณาธิการบริหาร ศนูย์ข้อมลูและขา่วสืบสวนเพ่ือสิทธิ

พลเมือง เสนาะ สขุเจริญ บรรณาธิการส านกัขา่วอิศรา อ.สภุาพร โพธ์ิแก้ว หวัหน้าภาควิชาการ

สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รวมทัง้ผู้แทนจากทีวีดิจิทลัช่องขา่วสารและ

สาระทัง้ 7 ช่อง 

              เทพชยั กลา่ววา่ การศกึษานี ้มีประโยชน์มาก เพราะเป็นครัง้แรกๆ ท่ีมีการศกึษาบทบาทของสื่อ 

ในการรายงานขา่วเชิงสืบสวน คิดวา่เร่ืองจ านวนคงไมส่ามารถบอกได้วา่น้อยหรือมาก แตต้่องไปดใูนแต่

ละเร่ืองมากกวา่วา่เข้าขา่ยความเป็นขา่วสืบสวนสอบสวนโดยสมบรูณ์หรือเปลา่ เพราะวา่จริงๆ แล้ว ถ้า

แบ่งขา่วสืบสวนง่ายๆ ตามระดบั จะมีขา่วสืบสวนสอบสวนตามกระแส กจ็ะมีข้อจ ากดัเร่ืองความเร่งรีบ ซึ่ง

มีการแขง่ขนัมาเก่ียวข้องด้วย สว่นใหญ่ท่ีท าขา่วสืบสวนอาศยัประสบการณ์ ความเคยชินและความตัง้ใจ

ท่ีอยากท ามากกวา่ การท าขา่วสืบสวนแบบนี ้ไมไ่ด้หมายถึงการเมือง เร่ืองทจุริต อาชญากรรมอย่างเดียว 

แตข่า่วสืบสวนต้องครอบคลมุขา่วทกุด้านท่ีมใีนสงัคม ความท้าทายอยู่ท่ีท าอย่างไรให้เร่ืองราวเหลา่นีท้ า

ให้สงัคมตืน่ตวั แล้วก็กดดนัให้มีการเปลี่ยนแปลง น่าจะเป็นแรงกระตุ้นท่ีดีท่ีท าให้คนในวงการส่ือเห็น

ความส าคญัในการท าขา่วเชิงสืบสวน ซึ่งการศกึษาครัง้นี ้ท าให้เราย้อนมามองตวัเองด้วย เราอาจจะสร้าง

กลไกบางอย่างในองค์กรของสื่อเอง และสมาคมวิชาชีพเองในการท่ีจะยกระดบัการท าขา่ว 

              "กลไกท่ีส าคญัท่ีสดุในกระบวนการท าขา่วเชิงสืบสวนคือตวับคุลากร คือนกัขา่ว บรรณาธิการ 

ช่างภาพ โปรดิวเซอร์ทัง้หมดนีต้้องเคลื่อนไปด้วยกนั ขา่วสืบสวนเป็นเร่ืองของทีมเวิร์ก คนเดยีวอาจจะท า

ได้ แตอ่าจจะไมส่มบรูณ์ องค์กรส่ือต้องให้ความส าคญัสร้างบคุลากร ให้คนเหลา่นีไ้ด้เรียนรู้และมจิีตส านกึ 

เป็นสิ่งท่ีท าให้สงัคมดีขึน้ ทนไมไ่ด้กบัสิ่งท่ีได้ข้อมลูมา นกัขา่วท่ีมีจิตสาธารณะ จะต้องไมเ่พียงได้ยินข้อมลู

แล้วจบ แตต้่องการท่ีจะผลกัดนัและสาวให้ถึงปัญหาและคนท่ีรับผิดชอบวา่คือใคร" 

              นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย กลา่วตอ่วา่ ในปัจจบุนัก็มีข้อจ ากดัคือความท้าทาย

ของแตล่ะสถานี ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีแตล่ะสถานีต้องไปบริหารจดัการ วา่จะให้ความส าคญักบัขา่วประเภทนีม้าก

น้อยแคไ่หน เพราะเรากดดนัท่ีต้องท าขา่วรายวนั เพราะฉะนัน้ต้องสร้างความสมดลุให้กบัขา่วกระแสราย
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วนัท่ีเหมือนๆ กนัทกุช่องกบัสิ่งท่ีจะสร้างความแตกตา่ง เราจะให้น า้หนกักบัตรงไหนมากกวา่กนั 

  

              ขณะท่ี สชุาดา สะท้อนวา่ ช่วงท่ีมเีดยีมอนิเตอร์ศกึษาเป็นช่วงเวลาพิเศษ จ านวนขา่วสืบสวน 13 

เร่ือง ไมใ่ช่ประเดน็ในเร่ืองจ านวนหรือปริมาณ เน่ืองจากชว่งนัน้สื่อมวลชน ไมใ่ชเ่ฉพาะสื่อทีวีได้รับเอกสาร

ขอความร่วมมือทัง้สิน้ ส่ือทกุช่องทกุสงักดัมีการเซ็นเซอร์ตวัเองในระดบัใดระดบัหนึ่ง ในระยะเวลา 1 เดือน

บางเร่ืองอาจจะอยูใ่นระหวา่งการติดตาม หรือไมพ่บขา่วสืบสวนในบางช่องเพราะมีการถกูปิดระยะยาว 

บางทีเร่ืองหนึ่งเร่ืองประกอบไปด้วยมติิตา่งๆ มากมาย และนอกจากขึน้อยู่กบัศกัยภาพของตวันกัขา่วแล้ว 

บางทีองค์กรอาจไมเ่ปิดไฟเขยีวให้ เพราะการแขง่ขนัสงู ไมส่ามารถท าขา่วโดยใช้เวลานานได้ 

     

              อ.สภุาพร บอกวา่ ตวัปริมาณของขา่วสืบสวนนัน้ไมใ่ช่ตวัชีว้ดัส าคญั บางครัง้แคเ่ร่ืองเดียวท า

ออกมาแล้วมีผลน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง สะเทือนทัง้วงการ ไมต้่องท าเยอะ แตส่ าคญัคือท าแล้วสง่ผล

อะไรบางอย่าง และนกัขา่วท่ีจะท าขา่วเชิงสบืสวนต้องอาศยัประสบการณ์ ตรงนีเ้ป็นสิ่งท่ีสมาคมวิชาชีพ

น างานคณุภาพมาให้เรียนรู้เป็นสิ่งส าคญั และเราจะพฒันานกัขา่วให้มีคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง การท่ีมี

สถานีหลากหลายเป็นโอกาสท่ีนกัขา่วได้ฝึกปรือฝีมือและมีการท่ีจะมีขา่วเชิงลกึเพ่ิมมากขึน้ 

  

              ทัง้นี ้มีเดียมอนิเตอร์ มองวา่ สถานีโทรทศัน์ท่ีศกึษา โดยเฉพาะผู้ประกอบการกิจการโทรทศัน์

รายใหม ่อาจจะยงัมีข้อจ ากดัในการผลิต ไมว่า่จะเป็น ด้านทรัพยากรบคุคล การจดัสรรงบประมาณ การ

ทุ่มเทเวลา ทัง้ยงัอาจมีความกงัวลเร่ืองสว่นแบ่งโฆษณา และสถานการณ์ทางการเมืองท าให้ต้องมีการ

ระมดัระวงัตวัเอง และการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นการสะท้อนและเป็นแรงผลกัดนัในสื่อยคุดิจิทลั และให้มอง

วา่สื่อเชิงสืบสวนมคีณุคา่และความส าคญั  

 

ท่ีมา: คมชดัลกึออนไลน์  วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2558   http://bit.ly/1AcD2HI 

 

 

 

http://bit.ly/1AcD2HI
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ปัญหำของงำนส่ือเชิงสืบสวน คือ ขำดบุคลำกรที่มีทักษะ ควำมสำมำรถ องค์กรส่ือไม่

ลงทุนด้ำนคนและเวลำ แต่ไม่ควรอ้ำงบรรยำกำศที่มีผลต่อเสรีภำพส่ือเป็นข้อจ ำกัดกำร

ท ำหน้ำที่ 

 
  

จากงานเสวนา เร่ือง  “คณุภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทศัน์ สะท้อนสภาพอะไรของ

สื่อและสงัคม”  ท่ีจดัโดย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกบั ส านกังาน กสทช. โดยส านกัสง่เสริมการแขง่ขนัและก ากบั

ดแูลกันเอง (สส.)  และองค์กรภาคี คือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(TBJA) ศนูย์ข้อมลูและข่าว

สืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง(TCIJ)  คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมื่อ 13 กมุภาพนัธ์ ท่ีผา่นมา 

มีสาระท่ีน่าสนใจ คือ 

ผลการศึกษาเร่ือง “สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism)ในโทรทัศน์ดิจิตอลกลุ่มข่าวสาร

และสาระ” ของ มีเดียมอนิเตอร์ สรุปได้วา่ จากการศกึษาโทรทศัน์ดิจิตอลกลุม่ขา่วสารและสาระ 7 ช่อง คือ 

(1) Voice TV (2) Nation Channel (3) Spring News (4) TNN24  (5) New TV (6) Thai TV และ 

(7) Bright TV  ในช่วงวนัท่ี 22 สิงหาคม – 22 กันยายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง  พบจ านวนงานเชิง

สืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 13 เร่ือง สว่นใหญ่เป็นรายการขา่วเชิงสืบสวน (10 เร่ือง) ท่ีเหลือพบในรายการ

ขา่วหลกัทัว่ไป (3 เร่ือง) ประเดน็ท่ีพบมากท่ีสดุ คือ  ประเด็นเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ / การ

ทจุริต จ านวน  5 เร่ือง รองลงมา คือ ประเดน็เก่ียวกบัความขดัแย้งด้านการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 3เร่ือง  ประเด็นเก่ียวกับการหลอกลวงฉ้อโกงหรือท าให้เกิดความเสียหาย 2 เร่ือง    ประเด็น

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน , การกระท าผิดศีลธรรมจรรยา, ความขัดแย้งทางความคิดค่านิยม 

วฒันธรรม พบประเดน็ละ 1 เร่ือง  
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ด้านลกัษณะการน าเสนอ พบวา่ สว่นใหญ่เน้นการ “คลี่ปม” คือ อธิบาย ขยายความ (11 เร่ือง จาก

13 เร่ือง) ในจ านวนนีเ้ป็นการเสนอปมปัญหา 7 เร่ือง และไปถึงระดบัค้นหาสาเหตขุองปัญหาได้ 4 เร่ือง 

ในขณะท่ีการน าเสนออย่างค้นหาข้อเท็จจริง หรือ “ปมเหต”ุ  มีจ านวน  2 เร่ือง จาก 13 เร่ือง และมีเพียง

เร่ืองเดียวท่ี "ชีเ้ป้า" หรือสืบได้ถึงตวัผู้กระท าผิด 

  

ความเห็นตอ่ผลการศกึษาของมีเดียมอนิเตอร์ 

สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ บรรณาธิการบริหาร TCIJ เห็นว่า งานเชิงสืบสวน จ านวน  13 เร่ือง ในเวลา 1 

เดือนนัน้ ไม่นับว่าน้อย สิ่งส าคญัไม่ใช่จ านวนแต่เป็นเร่ืองคณุภาพ  งานการศึกษานีค้วรระบุเง่ือนไขเชิง

สถานการณ์ของสื่อด้วย   เช่น ในช่วงเวลาท่ีศึกษานัน้  Voice TVอยู่ในสถานะท่ีถูกควบคุมพิเศษ 

นอกจากนัน้ งานสืบสวนบางเร่ือง อาจมีมากกวา่ 1 ประเดน็ ทัง้การศกึษาไม่ควรตัง้ธงให้งานสืบสวนไปถึง

ระดบั “ชีเ้ป้า” เพราะงานเร่ิมจากสญัชาตญาณของสื่อ ประกอบกบัข้อมลู หลกัฐาน และแง่มมุเร่ืองท่ีแหลม

คม บางเร่ืองไปไมถ่ึงการ “ชีเ้ป้า” เพราะสื่อเห็นวา่หลกัฐานไมพ่อ และ มีเดียมอนิเตอร์ ควรขยายการศึกษา

เพียงสื่อ ไปท่ีการศกึษาผลกระทบตอ่สงัคมด้วย เพ่ือสื่อจะได้ไมม่ีข้อแก้ตวัวา่ สงัคมไมส่นใจงานเชิงสืบสวน 

และควรศกึษาโทรทศัน์ช่องหลกัเพราะมีผลกระทบสงู 

สอดคล้องกบัความเห็นของ เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ท่ีเสนอว่า 

ในอนาคต มีเดียมอนิเตอร์ ควรศกึษาช่องโทรทศัน์ท่ีเป็นท่ีนิยมหรือเป็นท่ียอมรับ ไม่จ ากัดการศึกษาอยู่แค่

โทรทศัน์กลุม่ขา่วสารและสาร  เช่นเดียวกบั วีระศกัดิ์ พงศ์อกัษร บรรณาธิการบริหาร Nation ท่ีเสนอว่า ไม่

ควรศกึษาแค ่7 ช่อง และนควรนิยาม สื่อเชิงสืบสวน อย่างกว้างมากกว่าอย่างแคบและเจาะจง และควร

ก าหนดความยาวไมน้่อยกวา่ 3 นาที เพราะสื่อต้องต่อสู้กับระยะเวลาความสนใจ จึงมกัเสนองานสืบสวน

อย่างเป็นชุด (series) และแต่ละชิน้ยาวไม่เกิน 3 นาที ทัง้ในงานการศึกษาควรอธิบายปรากฏการณ์อนั

ซบัซ้อนของสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การท างานเชิงสืบสวนของสื่อ 

ในขณะท่ี สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ บรรณาธิการบริหาร TCIJ วิเคราะห์วา่ การท่ีผลการศึกษาพบว่างาน

เชิงสืบสวนส่วนใหญ่เป็นประเด็นการคอรัปชั่นนัน้  เพราะเป็นวาระท่ีมาจากการสืบเสาะพฤติกรรม

นักการเมือง  หรือเป็นการก าหนดวาระโดยนักการเมือง  ทัง้ยังสะท้อนว่าการท างานเชิงสืบสวน

อย่าง Exclusive นัน้หายไป การท่ีแหลง่ข้อมลูบคุคลสว่นใหญ่เป็นผู้เสียหาย เพราะสื่อท างานสืบสวนเมื่อมี

Something happened คือ มีผู้ ร้องเรียนก่อน  สื่อไมไ่ด้สนใจท่ีจะสืบเสาะและตัง้ต้นเอง  การท างานสื่อเชิง

สืบสวนทกุวนันี ้ไมE่xclusive ไมไ่ด้เกิดจาก Crowd sourcing หรือการระดมข้อมลู พยานหลกัฐาน โดยสื่อ 
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แตเ่ป็นการท างานแบบตามแหลง่ข้อมลูส าคญั เช่น ต ารวจ 

ส าหรับ เสนาะ สขุเจริญ บรรณาธิการส านกัขา่วอิศรา เห็นว่า สิ่งท่ียังไม่ชัดเจนจากงานการศึกษา

ครัง้นี ้คือ ไมม่ีมิติของการตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทัง้ การตรวจสอบนโยบายสาธารณะ

อย่างเข้มข้น และ ไมค่วรยกสถานการณ์  คสช. มาเป็นข้ออ้าง หรือเป็นเหตแุห่งข้อจ ากัดในการท างานของ

สื่อเชิงสืบสวน ทัง้ มีเดียมอนิเตอร์ ควรท างานการศึกษาวิจัยในเชิงผลกัดนัให้สื่อกระแสหลักท างานเชิง

สืบสวนมากขึน้ 

  

ความเห็นตอ่งาน “สื่อเชิงสืบสวน” 

1. บทบาท ความส าคญั ของสื่อเชิงสืบสวน 

     เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่า ข่าวสืบสวนมีประโยชน์และ

ความส าคญัต่อสังคม  โดยเฉพาะเมื่อกลไกปกติในประเทศไม่ท างานหรือท างานได้อย่างไม่สมบูรณ์ 

สื่อมวลชนจ าเป็นต้องท าหน้าท่ี ตรวจสอบ ขดุคุ้ย เปิดโปง กดดนั ให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไข และ

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  แตต้่องยอมรับวา่สื่อจะได้รับผลกระทบ หากงานสืบสวนท่ีเสนอไมส่ามารถ

สร้างความสนใจ หรือ ไมส่ามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง  อย่างไรก็ดี แม้งานสื่อเชิงสืบสวนเป็นงานท่ียาก 

เป็นงานท่ีต้องลงทนุลงแรง เป็นงานท่ีมีข้อจ ากดั แตส่ื่อมวลชนก็ไมค่วรน ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบ 

           สอดคล้องกับความเห็นของ อ.สุภาพร โพธ์ิแก้ว หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ

ศาสตร์ จฬุาฯ ท่ีวา่สถานการณ์ทางการเมืองไมค่วรเป็นข้อจ ากดัในการท าหน้าท่ีสื่อเชิงสืบสวน แต่ท าให้สื่อ

ท าหน้าท่ีในการสืบสวนเร่ืองราวตา่งๆเพ่ือสาธารณะมากย่ิงขึน้ อ.สภุาพร เพ่ิมเติมว่า ลกัษณะส าคญัของ

งานสื่อเชิงสืบสวน คือ “เจาะลึก แตกต่าง สร้างความเปลี่ยนแปลง” สื่อเชิงสืบสวนต้องสะท้อนความ

ผิดปกติของสังคม แต่ในปัจจุบัน การเรียนการสอนด้านการท าข่าวสืบสวน มีเพียง 1 วิชา ใน 1 ภาค

การศึกษา จึงยังไม่สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถมีทักษะใน “จุดสะดดุ” หรือ “ข้อสงสยั” อย่างไรก็ดี 

ล าพงัการสอนในชัน้เรียนคงไมพ่อ ต้องเสริมด้วยการเรียนรู้จากการท างาน ท่ีองค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพ

สื่อต้องสง่เสริม 

ในขณะท่ี วีระศกัดิ์ พงศ์อกัษร บรรณาธิการบริหาร Nation เห็นวา่ ต าราและการเรียนการสอนด้าน

สื่อมวลชนในมหาวิทยาลยัควรเน้นเร่ืองสื่อเชิงสืบสวนให้มากขึน้ ไม่ใช่มวัให้ความสนใจแต่เร่ืองสื่อหลอม

รวม โดยเฉพาะสภาพปัจจบุนัทัง้แนวโน้มของสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคม ท าให้เช่ือว่า สื่อต้องท า
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หน้าท่ีปกป้องประชาชนเสียงข้างน้อย ดงันัน้การเตรียมบคุลากรสื่อท่ีคิดเป็น ช่างสงัเกต มีความรู้สื่อในองค์

รวมทัง้วิธีคิดวิธีการ มีจริยธรรม ท างานเชิงข้อมูลและการสืบสวนเพ่ือสังคม จึงเป็นภาระส าคัญของ

สถาบนัการศกึษา 

  

2. เง่ือนไข ปัจจยั ท่ีสง่ผลตอ่ ปริมาณและคณุภาพสื่อเชิงสืบสวน 

ผู้ ร่วมเสวนาสว่นใหญ่ เห็นพ้องกนัวา่ ปริมาณทัง้ในความยาวของเวลา และความต่อเน่ืองของการ

น าเสนองานสื่อเชิงสืบสวน รวมทัง้ระดบัท่ีสืบสวนไปถึง  ไม่ใช่เร่ืองส าคญั แต่สิ่งส าคญั คือ น า้หนักของ

ข้อมลู หลกัฐาน  และ ชิน้งานท่ีสามารถสง่ผลตอ่ความเปลี่ยนแปลง 

เทพชยั หย่อง นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  กล่าวว่า  งานสื่อเชิงสืบสวนต้องลงทุน

สงูทัง้ด้านทรัพยากรบคุลา เวลา ฯลฯ แตก่ารประกอบการส่ือเพ่ือธรุกิจหรือผลก าไร ก็ไม่สามารถน ามาเป็น

ข้ออ้างในการไมท่ าขา่วสืบสวน งานสื่อเชิงสืบสวนปัจจบุนั เป็นการสืบสวนตามกระแส และต้องท าอย่างเร่ง

รีบ จนน่าสงสยัวา่ คนท างานขา่วสืบสวนในปัจจบุัน มีความรู้ไหมว่า ข่าวสืบสวนท่ีดีควรเป็นอย่างไร  การ

ยกระดบังานสื่อเชิงสืบสวน ต้องจงูใจให้เป็นนโยบายหรือการประกาศความมุ่งมัน่ของแต่ละสถานีให้เป็น

การสร้างคณุค่าท่ีแตกต่าง ท่ีต้องทุ่มเททัง้ทรัพยากรและเวลา ต้องเปลี่ยนการแข่งขนัของสื่อท่ีผู้อ่านข่าว 

เป็นผลงานเชิงสืบสวนท่ีแตกตา่ง  สิ่งท่ียังถกเถียงกันอย่างไม่มีข้อสรุป คือ ต้องมีทีมพิเศษ เพ่ือท างานสื่อ

เชิงสืบสวนไหม เพราะคนท างานเชิงสืบสวนได้ ต้องมีประสบการณ์ ต้องผ่านการอบรมหรือพัฒนาอย่าง

จริงจงั  อย่างไรก็ดี งานสื่อเชิงสืบสวน สะท้อนสภาพความเป็นประชาธิปไตยของสงัคม ในภมูิภาคอาเซียน

คงมีสื่อในหลายประเทศท่ีท างานเชิงสืบสวนได้ไมเ่ตม็ท่ี 

ในขณะท่ี สชุาดา จกัรพิสทุธ์ิ บรรณาธิการบริหาร TCIJ  ให้ข้อมลูวา่ มีองค์กรนานาชาติท่ีท างานใน

เร่ืองนี ้เช่น Global Investigative Journalism ท่ีเคยมีโอกาสเข้าร่วมประชุม และแสดงความเห็นว่า ไม่

จ าเป็นต้องตัง้ทีมพิเศษเพ่ือท างานสืบสวน แตต้่องพฒันา คณุสมบตัิส าคญัของคนท างานสื่อเชิงสืบสวน คือ 

ต้องมีสญัชาตญาณ มีความสนใจใคร่รู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักวิจัย ซึ่งเป็นทักษะส าคญัท่ีควร

สง่เสริมมากกวา่การมุง่ฝึกอบรมเพียงวิธีการ/กระบวนการท าขา่วสืบสวน  รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สื่อข่าวมี

มมุมองต่อเร่ืองต่างๆ ทัง้ในมิติเชิงสังคม มานุษยวิทยา ฯลฯ ท่ีหลากหลาย  ข่าวสืบสวนจะเกิดขึน้เมื่อ

นักข่าวมีคณุภาพ มีความสามารถพิเศษ แต่คณุภาพนักข่าวขึน้อยู่กับการสนับสนุนขององค์กรต้นสงักัด 

องค์กรสื่อต้องลงทุน และร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงด้วย  ส าหรับสถานการณ์การท าข่าวสืบสวนของสื่อ

โทรทศัน์ในปัจจบุนั สชุาดา มองวา่ทกุช่องย่อมต้องมีการเซ็นเซอร์ตวัเองบ้างในบางระดบั 
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ประเดน็เร่ืองนโยบายการท างานเชิงสืบสวนของแตล่ะสถานีนัน้ วีระศกัดิ์ พงษ์อกัษร บรรณาธิการ

บริหาร Nation เห็นวา่ ในการท างานสื่อเชิงสืบสวนนัน้ สื่อมกัชอบใช้แหล่งข่าวท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งอาจ

ตามมาด้วยการมีความใกล้ชิดกบัแหลง่ขา่ว ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่การท างานอย่างเสรีและเท่ียงตรงของสื่อ

ได้  สื่อแตล่ะช่องต้องสนบัสนนุและพฒันาบคุลากรให้ท างานสื่อเชิงสืบสวน เพราะการเติบโตในงานสื่อเชิง

สืบสวน ต้องใช้เวลา  และควร มีทีมเฉพาะหรือทีมพิเศษในการท าข่าวสืบสวน โดยบรรณาธิการข่าว

วางแผนเช่ือมโยงการท างานระหวา่ง นกัขา่วภาคสนามซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมลู กับทีมข่าวพิเศษซึ่งมี

ความถนดัในแง่ของการ สืบค้น ต่อยอด ขยายประเด็น แต่ในสภาพปัจจุบัน การแข่งขนัสงูทางธุรกิจของ

สถานีโทรทศัน์  กลบัท าให้การท าขา่วสืบสวนน้อยลง แตข่า่วแนวบันเทิงกลบัมากขึน้ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของคนดู และความอยู่รอดทางธุรกิจ การแก้ไข อาจต้องมีการจัดตัง้กองทุนเพ่ือสนับสนุนสื่อ

โทรทศัน์ให้ท างานเชิงสืบสวนให้มากขึน้ 

สชุาติ มัน่รักคง บรรณาธิการขา่วสืบสวน Spring News เน้นย า้ถึงความส าคญัของงานสื่อสืบสวน

ท่ีมีสว่นช่วยในการคลี่คลายปมปัญหาตา่งๆ และ สร้างความเปลี่ยนแปลงของสงัคม แต่งานสื่อเชิงสืบสวน

จะเป็นอย่างไรขึน้อยู่กบัการให้ความส าคญัขององค์กรส่ือ เพราะงานสื่อเชิงสืบสวนต้องใช้เวลามากกวา่ขา่ว

กระแส ขา่วอาชญากรรม ต้องเสนอทัง้ด้านลกึและด้านกว้างของเร่ือง จึงเป็นไปได้ยาก หากองค์กรสื่อและ

คนท างานขาดความทุ่มเท ปัญหาปัจจบุนัคือนกัขา่วท าการบ้านน้อย 

ปฏิวตัิ วสิกชาติ รองผู้อ านวยการฝ่ายข่าว TNN24  กล่าวว่า  คนท างานสื่อเชิงสืบสวนในปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่เป็นคนหน้าเดิม เป็นพวกท่ีมีทัง้พรสวรรค์และพรแสวง เป็น “ปลวกข่าว” ในขณะท่ีนักข่าวส่วน

ใหญ่ในปัจจุบันเป็น “ผีเสือ้ข่าว”  หากองค์กรไม่สนับสนุน ไม่เปิดทางให้สร้างงานท่ีต้องสุ่มเสี่ยงทัง้ด้าน

จริยธรรมและกฎหมาย งานสื่อเชิงสืบสวนก็จะอยู่ในสถานะสญูพันธุ์และกลายพันธุ์   การโยกย้ายเปลี่ยน

ถ่ายของบุคลากร เช่น คนมีความสามารถ ออกไปตัง้บริษัทเพ่ือผลิตรายการป้อนสถานีต่าง ๆ ในขณะท่ี

สถานีท่ีขาดบุคลากร ก็ท าข่าวเชิงฉาบฉวย หันไปเน้นด้านรายการ  นักข่าวท่ีมีประสบการณ์การท าข่าว

สืบสวน ท่ีย้ายสงักดั อาจไปเจอกบัภาวะ/ นโยบายองค์กรใหมท่ี่ไมส่อดรับกบัวิธีการท างาน   ท่ีไมม่ีการเปิด

โอกาสให้ท างานอย่างเตม็ศกัยภาพ  นอกจากนัน้ คนท างานสื่อเชิงสืบสวนก็มากองในสว่นกลางมากกวา่ใน

ตา่งจงัหวดั จึงน่าเป็นห่วงวา่ ขา่วสืบสวนจะสญูพนัธุ์และกลายพนัธุ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายข่าว TNN24 ย า้

วา่ การท าขา่วสืบสวนควรเป็นไปเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสงัคม ไมใ่ช่การท าเพ่ือผลสมัฤทธ์ิทางธรุกิจ หรือสร้าง

ความเดน่ดงัให้ตนเองและองค์กร  และมองว่าในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่ปกติ คือช่วงเวลาท่ีสื่อไม่

ต้องกงัวลกบัขา่วตามกระแส ท าให้มีเวลาในการท าขา่วสืบสวน 
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            พิเชฐ ย่ิงเกียรติคณุ บรรณาธิการข่าวอาวโุส  Voice TV กล่าวว่า ข้อมลูส าคญัของข่าวสืบสวนใน

ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มากจากแหล่งข่าวออนไลน์ต่างๆ  ในขณะท่ี ข่าวสืบสวนทุกวนันีม้ีการกลายพันธุ์ทัง้

รูปแบบและเนือ้หา ไมไ่ด้จ ากดัแคก่ารน าเสนอข้อมลูอย่างเคร่งครัดจริงจังดงัข่าวสืบสวนในอดุมคติ  แต่ มี

การแทรก drama ต่างๆ เข้าไป ซึ่งต้องตัง้ข้อสังเกตว่าข่าวในลักษณะนีถื้อเป็นข่าวสืบสวนท่ีแท้จริง

หรือไม่   นอกจากนีผู้้สื่อข่าวต้องระมดัระวงั ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของแหล่งข่าว ทัง้จากภาครัฐ หรือฝ่าย

ตา่งๆ  และสดุท้าย ปัจจยัส าคญัตอ่งานขา่วสืบสวน คือ สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย 

            ศราวธุ สนัติรุ่งเรือง  บรรณาธิการขา่ว Bright TV กลา่ววา่ สว่นตวัมีความเช่ือวา่สถานีขา่วทุกช่องมี

นโยบายในการท าขา่วสืบสวนท่ีไมแ่ตกตา่งกนั แตอ่าจมีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ี คณุพงษ์พิพัฒน์ 

จินดาศรี  บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม New TVยอมรับว่าปัจจัยเร่ืองบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ือง

ประสบการณ์ของนกัขา่ว ถือเป็นข้อจ ากดัท่ีส าคญัในการท าขา่วสืบสวน 

จักร์กฤษ เพ่ิมพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์เเห่งชาติ  กล่าวถึง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ วา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัของการท าขา่วสืบสวน แตใ่นความเป็นจริงสื่อมวลชนปัจจุบันกลบัไม่ค่อย

ได้ใช้เคร่ืองมือนี  ้  เน่ืองจากวัฒนธรรมของหน่วยงานราชการท่ีเน้นการ 'ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็น

ข้อยกเว้น' สวนทางกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีให้ “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ปัจจบุนั ได้มี

การร่วมผลกัดนั   ร่าง พ.ร.บ.สิทธิเสรีภาพสื่อ  เพ่ือเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และการ

แสวงหาข้อมลูของสื่อ 

            อนุพงษ์  ไชยฤทธ์ิ สื่อมวลชนอิสระ มองว่าการท าข่าวสืบสวนเป็นเร่ืองของสญัชาติญาณ และ

วฒันธรรม/สิ่งแวดล้อมในองค์กร ไมจ่ าเป็นต้องมีทีมขา่วเฉพาะกิจพิเศษ แตต้่องฝึกให้นกัขา่วจากทุกๆ โต๊ะ 

มีสญัชาตญาณการสืบสวน  ปัจจุบันข่าวสืบสวนยังขาดการสืบค้นตรวจสอบในเร่ืองของโครงสร้าง   เร่ือง

ของระบบ เช่น ระบบคุณภาพการศึกษา ระบบสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ

สาธารณะ อีกทัง้ยังตัง้ข้อสังเกตว่าข่าวสืบสวนอาจเป็นเคร่ืองมือของทัง้นักข่าว  และเจ้าหน้าท่ีรัฐใน

การ promote ผลงาน 

ในช่วงการแลกเปลี่ยนซักถาม มีผู้ผลิตของบริษัทเอกชน ท่ีผลิตรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนป้อน

สถานีโทรทศัน์ทัง้ภาครัฐและเอกชน ได้เปิดเผยถึงอปุสรรคและปัญหาในการท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีไม่ได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐในการให้ข้อมลู นอกจากนีย้ัง ถูกเสนอสินบนและถูกข่มขู่ให้ยุติการท าข่าว

ดงักลา่ว โดยทางสถานีท่ีผลิตรายการให้ก็ไมม่ีมาตรการในการช่วยเหลือ ผู้ผลิตอิสระรายนีจ้ึงขอค าแนะน า

จากผู้ ร่วมวงเสวนาในการแก้ปัญหานี ้ซึ่งวิทยากรได้ให้ก าลงัใจ และแนะน าวิธีการขอข้อมลูจากแหล่งอ่ืน 
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พร้อมรับเร่ืองเพ่ือน าเข้ากระบวนการร้องเรียนตอ่สมาคมวิชาชีพฯ ประเด็นท่ีวิทยากรหลายท่านเน้นย า้ คือ 

ให้นักข่าวระมัดระวังในเร่ืองความปลอดภัยของตนเองเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันก็อยากให้มองว่า

อปุสรรคดงักลา่วคือความท้าทายในการท างานของผู้สื่อขา่วเชิงสืบสวน 

นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย กลา่วในช่วงท้ายวา่ สิ่งส าคญัในงานสื่อเชิงสืบสวน คือ 

การมีจิตสาธารณะ ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะเลีย้งดู  องค์กรสื่อต้องสร้าง “จิตสาธารณะ” ให้เป็นวฒันธรรม

องค์กร ให้คนในองค์กรมีความรู้สึกเดือดร้อนร่วมทุกข์ร่วมสขุกับสงัคม   งานเชิงสืบสวนท าคนเดียวไม่ได้ 

ต้องร่วมมือกันเป็น team work ทัง้ผู้ปฎิบัติงาน  บรรณาธิการ ผู้ตีพิมพ์เผยแพร่  สถานการณ์พิเศษทาง

การเมือง ไม่น่าเป็นอุปสรรคในการท างานสื่อเชิงสืบสวน เพราะท่ีผ่านมา แม้ในภาวะท่ีการเมืองมี

ประชาธิปไตย สื่อก็ยงัอ้างเง่ือนไขทางการเมืองและธรุกิจ วา่เป็นข้อจ ากดัในการท างานสื่อเชิงสืบสวน 

สดุท้าย ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ร่วมการ

เสวนา และ เห็นด้วยกับข้อเสนอท่ีให้มีเดียมอนิเตอร์ ท าการศึกษาในประเด็นสื่อเชิงสืบสวนอีก แต่ด้วย

วิธีการท่ีลดความเฉพาะเจาะจง อนัเป็นข้อจ ากดัของการท างานโดยผู้ไม่มีประสบการณ์ตรงในงานข่าว จึง

จ าเป็นต้องเคร่งครัดในเชิงวิชาการ ในปีหน้าหากจะมีการศกึษาเร่ืองนี ้จะท าความร่วมมือกบัองค์กรวิชาชีพ 

รวมทัง้องค์กรช านาญงานสื่อเชิงสืบสวนท่ีมาร่วมการเสวนาในวนันี ้ในการออกแบบเคร่ืองมือการจัดท าบท

วิเคราะห์และรายงาน ด้วยงานการศกึษาครัง้นี ้เป็นงานในสญัญาความร่วมมือกบั กสทช. มีเดียมอนิเตอร์

จะน าข้อเสนอท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนท่ีได้จากการเสวนาในวนันี  ้เสนอต่อส านัก

ส่งเสริมการแข่งขนัและก ากับดูแลกันเอง (สส.) ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ

สื่อมวลชน 
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