
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง 
 
 

การสรางสารสนเทศคุณภาพ 
(โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ: 

การสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพและการตรวจสอบโดยสังคม”) 
 
 
 

โดย  วิลาสินี พิพิธกุล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

ตุลาคม 2546 
 



สัญญาเลขที่ RDG4610002 

 

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง 

 

การสรางสารสนเทศคุณภาพ 
(โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ: 

การสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพและการตรวจสอบโดยสังคม”) 
 
 

โดย  วิลาสินี พิพิธกุล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

สนับสนุนการวิจัยโดย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ตุลาคม 2546 
 
 

(ความเห็นในรายงานฉบับนี้เปนของผูวิจัย สกว.ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป) 
 



 

 i 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจสถานภาพของสารสนเทศในสื่อมวลชน และนําเสนอ
แนวทางการสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพที่มุงเนนการสนองตอบผลประโยชนของสาธารณะ โดย
จําแนกขอบเขตของคุณภาพออกเปน 4 มิติ คือ ดานสาระและความหลากหลายของเนื้อหา ดาน   
จริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา ดานการสงเสริมประชาสังคม และดานความเปนอิสระจากการ
ถูกแทรกแซง โดยใชวิธีศึกษาจากการทบทวนแนวคิดและตัวอยางของสารสนเทศในสื่อมวลชนที่มี
คุณภาพ การวิเคราะหเนื้อหาสื่อ การสังเคราะหขอมูลจากงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และการ
สัมภาษณ  โดยเนนเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 
 สรุปไดวา ในดานของสาระและความหลากหลาย สารสนเทศของสื่อมวลชนยังกระจุกตัว
อยูในรูปแบบการนําเสนอที่จํากัด สวนใหญเปนเนื้อหาประเภทบันเทิง ขาดการกระจายของเนื้อหา
ที่เขาถึงคนทุกกลุม และเนื้อหาดานขาวสารและสาระประโยชนมีแนวโนมลดลง  ในดานจริยธรรม
และศีลธรรม พบวาสื่อมวลชนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิสวนบุคคล ผลิตซ้ําอคติในแงมุม
ตางๆ โดยเฉพาะดานเพศ และสะทอนความรุนแรงในรูปแบบตางๆ  ในดานการสงเสริมประชา
สังคม พบวาสื่อมวลชนยังเปนเพียงแคผูนําเสนอเหตุการณ มากกวาจะเปนเวทีที่สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ในกรณีของวิทยุและโทรทัศนพบวารายการเพื่อคนดอยโอกาส
ตางๆ ถูกลดจํานวนลงอยางมาก และจัดไวในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม   ในดานความเปนอิสระจาก
การถูกแทรกแซง พบวาหนังสือพิมพพยายามสรางมาตรการของการตรวจสอบเนื้อหาภายในกอง
บรรณาธิการเพื่อรักษาความเปนอิสระจากการถูกแทรกแซงของภาคธุรกิจและการเมือง แตรูปแบบ
ของการแทรกแซงก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ สวนวิทยุและโทรทัศนพบวาภายใตโครงสรางที่รัฐบาลเปน
เจาของและใหสัมปทานแกเอกชนนั้น มีสวนอยางยิ่งตอขอจํากัดดานอิสรภาพของสื่อโดยเฉพาะใน
รายการประเภทขาวและวิเคราะหขาว และมีสวนตอการปรับผังรายการที่เปนไปตามเงื่อนไขทาง
การตลาดมากกวาผลประโยชนของสาธารณะ 
 งานวิจัยน้ีไดเสนอแนะแนวทางการสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพ โดยมุงเนนที่กลุมสําคัญ 3 
กลุม คือ รัฐบาล  สื่อมวลชน/กลุมผูประกอบการผลิตรายการ  และประชาสังคม  อาทิ ใหรัฐจัดสรร
สวนแบงเวลาของรายการโทรทัศนและวิทยุใหมีเนื้อหาเพื่อประโยชนของกลุมตางๆ เชน เด็ก ผู
หญิง ผูดอยโอกาส  ใหผูประกอบการรายยอยไดมีโอกาสผลิตรายการในชวงเวลาดีไมตํ่ากวารอยละ 
10  ใหสื่อมวลชนจัดสรรผลกําไรจากการผลิตเชิงพาณิชยเขากองทุนพัฒนาสื่อ  ผลิตคูมือเพื่อกํากับ
คุณภาพของเนื้อหาสื่อ  และใหภาคประชาชนจัดต้ังกลุมเพื่อพัฒนาทักษะของการรูเทาทันสื่อ  
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Abstract 
 

The objective of this research is to investigate media content in mass media 

and to propose how to create media content with quality which pay attention to public 

interest.  The quality of media content investigated here would be limited to 4 areas: 

a) the diversity of media content; b) the ethics and morality of media content; c) the 

promotion of civil society; and d) the independence of media content from 

intervention.  The method followed would be to review concepts and example of 

media content from quality media, to analyze the media content and synthesize data 

from other related researches as well as to interview people.  The media emphasized 

would be newspaper, radio and television. 

In conclusion, in term of diversity of media content, it is still limited by the 

presentation form.  Most of the contents are in entertainment.  There is not enough 

diversity to reach all groups of people.  News and feature programs tend to be 

decreased.   For the ethics and morality of media content, media often violate human 

rights and privacy rights.  It reproduces several myth, especially gender bias. It 

represents different forms of violence.   For the promotion of civil society, media still 

take a role of reporter, rather than an advocator for movement in civil society.  

Among radio and television programs, numbers of program for disadvantaged groups 

are dramatically reducing and what is left is scheduled during inappropriate time.  For 

the independence of media content from intervention, newspapers try to set up a 

measurement within the editorial team to prevent intervention from business and 

political sectors.  However intervention has progressed and come in different forms.  

Radio and TV under the ownership of government with granted to private sector, play 

an eminent role in limiting freedom of the media, especially for news or news analysis 

programs.  It also has an effect on the adjustment of program schedule which cares 

more on the market condition than public interest. 

This research recommends how to produce quality media content, 

emphasizing on Government, media/producer of programs and civil society.  Example 

are for the government to provide enough time-sharing of radio and TV programs for 

programs with content for the interest of different groups, such as children, women, 

disadvantaged groups.   At least 10 percent of the programs during prime time to be 

produced by small producers.   All media to contribute parts of their profit from 

commercial programs to media development fund.  Manual on production of quality 
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media content to be developed.  Public sector to set up a group to develop skill on 

media literacy. 
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การสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพ1′′′′ 
(บทสรุปของผูบริหาร) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสินี  พิพิธกุล 
คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
ผลผลิตของสื่อที่ปรากฏชัดในเชิงรูปธรรมมากที่สุด ไดแก เนื้อหาสาระ หรือสารสนเทศ  

ดังนั้นการประเมินสารสนเทศในฐานะผลผลิตที่บงบอกกระบวนการประกอบสรางความจริงของ
สื่อจึงมีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยสื่ออยางยิ่ง ในฐานะที่เปนผลผลิตซึ่งมีความสัมพันธกับระบบ
ตางๆ ในโครงสรางการผลิตของสื่อ  ผูรับสาร/ผูบริโภคสังคมโดยรวม  รวมทั้งสามารถสะทอนให
เห็นปจจัยและองคประกอบตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสื่อมวลชนที่มีสวนกําหนดคุณภาพ
ของสื่อดวย 

เนื้อหาสาระของสื่อที่ถูกนําเสนอในประเภทตางๆ สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ได
แก สาระดานขาวสาร (news section/programme) สาระดานบันเทิง (entertainment 
section/programme) และสาระดานความรู การศึกษา และขอแนะนํา (education 
section/programme)  โดย “สารสนเทศที่มีคุณภาพ” ในงานวิจัยน้ี  ไดกําหนดเปาหมายของเกณฑชี้
วัดอยูที่การสนองตอบผลประโยชนของสาธารณะ (public interest) ซึ่งหมายถึง สารสนเทศที่มี    
คุณภาพตองเปนประโยชนแกสาธารณะและตองทําหนาที่ปกปองผลประโยชนของสาธารณะ ซึ่ง
หมายรวมทั้งคนสวนใหญในสังคม (majority) และความหลากหลายของคนกลุม  ตางๆ ในสังคม 
(diversity) ดวย  นอกจากนี้คําวาผลประโยชนของสาธารณะยังรวมความถึงการที่สังคมหรือ
สาธารณะมีเจตจํานงรวมกัน ซึ่งตองไดรับการคุมครองและไมถูกละเมิด  

ผลประโยชนเชิงสาธารณะในที่น้ีแสดงนัยถึงการใชเสรีภาพ (freedom) ของสื่อมวลชนไป
ในวิถีทางที่ถูกตองชอบธรรมและคงไวซึ่งความรับผิดชอบที่มีตอสาธารณะ (social responsibility) 
ในการนําเสนอขาว สาระ และบันเทิงที่อยูบนพื้นฐานของความถูกถวนและเปนธรรมของขอเท็จ
จริง และตองไดรับความเชื่อถือไววางใจจากสาธารณะ (public trust) และตองเปนที่ตรวจสอบได 
(accountable) จากสาธารณะ 

 

                                                                 
1 การวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามสัญญาเลขที่ RDG4510020 
ความเห็นในรายงานฉบับนี้เปนของผูวิจัย สกว.ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป 
′ นิสิตผูชวยวิจัย :  นางสาว สุมาลี มีจั่น  นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  นางสาว กัลยกร  แกวเกียรติคุณ  นักศึกษาปริญญาโทสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  อาจารยนิษฐา  หรุนเกษม  นิสิตปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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1.  สารสนเทศของสื่อหนังสือพิมพ 
1.1 สาระและความหลากหลายของเนื้อหา: สาระของเนื้อหาขึ้นอยูกับตําแหนงทางการ

ตลาด (positioning) ของหนังสือพิมพ  ซึ่งมีความสําคัญตอการกําหนดขอบเขตและความลึกซึ้งของ
เนื้อหาสาระ  หนังสือพิมพสวนใหญอาศัยเกณฑน้ีมาใชประเมินวาสาระที่นําเสนอมีประโยชนตอ
สาธารณะหรือไม นอกจากนี้การกําหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระ สงผลใหการนําเสนอเนื้อหา    
อ่ืน ๆ ที่ไมใชเปาหมายของหนังสือพิมพ ตองถูกทําใหอยูในระดับที่เปนเพียงความหลากหลายภาย
ใต รสนิยมของกลุมผูอานที่เปนเปาหมาย  

นอกจากนี้ยังพบวา สัดสวนที่ไดรับการนําเสนอมากที่สุดในหนังสือพิมพรายวันประเภท
เนื้อหาทั่วไปคือประเภทเนื้อหาขาวในประเทศ รองลงมาคือโฆษณาและคอลัมนประจํา ในขณะที่
เนื้อหาประเภทขาวสังคม (เชน ขาวสตรี สุขภาพ การศึกษา บันเทิง) และขาวเยาวชน ไดรับการจัด
สัดสวนเฉลี่ยประเภทละ 2-3 เปอรเซ็นตเทานั้น เชนเดียวกับเนื้อหาประเภทขาวตางประเทศที่เฉลี่ย
แลวนําเสนอในสัดสวนตํ่ากวา 2 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ทั้งหมด  สะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพตอง
สูญเสียเนื้อที่ไปกับเนื้อหาดานโฆษณาคอนขางสูง ทําใหเนื้อที่สําหรับสาระประโยชนตอประชาชน
และเนื้อที่ที่เปนการเปดเวทีเพื่อแสดงทัศนะอันหลากหลายของผูอานมีนอย หนังสือพิมพจึงเปน
เสมือนการสื่อสารทางเดียวที่บอกแจงขาวสารขอมูลและการโฆษณากับสังคม มากกวาสื่อสองทาง
ที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแนะนําความรูแกประชาชน 

1.2 จริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา: จากการวิจัยพบวาหนังสือพิมพยังมีความบกพรอง
ในเรื่องของจริยธรรม ทั้งจริยธรรมเชิงวิชาชีพและจริยธรรมเชิงสังคม  ทั้งนี้ปญหาของจริยธรรม
และศีลธรรมที่พบมากที่สุด ก็คือ การหมิ่นประมาทและละเมิดสิทธิสวนบุคคล  การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการตอกย้ําอคติตอคนกลุมนอย และการนําเสนอขอมูลที่ไมถูกตอง หรือไมใชขอเท็จ
จริง 

- เนื้อหาสาระดานเด็กและเยาวชน พบวาการนําเสนอเนื้อหาสาระยังคงวนเวียนอยูกับรูป
แบบและเปนการนําเอาความหมายเดิมที่สังคมรับรูมาผลิตซ้ําตอไปเร่ือยๆ สวนใหญเปนขาวดาน
ราย และมักถูกนําเสนอในฐานะที่เปน “ปญหา” ของสังคมเพียงแงมุมเดียว ไมคอยไดมีการวิเคราะห
ถึงโครงสรางปญหาทั้งหมด ทําใหเร่ืองของเด็กและเยาวชน รวมทั้งขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญฝาย
ตางๆ  ถูกนําเสนออยางจํากัด สงผลใหเด็กและเยาวชนอาจเกิดการรับรูวาทางเลือกหรือทางออกของ
ปญหาที่ตนเผชิญอยูน้ันมีเพียงแคการตอบโตดวยความรุนแรงเทานั้น   

- ดานเพศและความรุนแรง พบวาการนําเสนอเปนมิติที่มีการผลิตซ้ําอคติทางเพศมากที่สุด 
และพบวามีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด เร่ืองเพศจึงถูกทําใหเกิดความเขาใจแบบสองขั้วความหมาย
ตลอดเวลา คือเพศเปนเร่ืองที่ไมควรพูดถึง เปนเร่ืองที่สกปรก กับเพศเปนเร่ืองของกามารมณ ภาพ
เปลือย และวัตถุทางเพศ  ซึ่งกลาวไดวายังมีมิติของเร่ืองเพศอีกมากมายที่หายไปจากพื้นที่หนังสือ
พิมพ  เชน เพศในแงมุมของสถานภาพทางเพศระหวางหญิง-ชาย   
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- การประกอบสรางความจริงและการตัดสินผูตกเปนขาว  กระบวนการทํางานของกอง
บรรณาธิการ รวมไปจนถึงนโยบายขององคกรและปจจัยทางธุรกิจ  ที่ตองมีการคัดสรรประเด็นขาว
และเลือกเฉพาะบางสวนมานําเสนอ  ไดทําใหการนําเสนอเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพเปนการ
ประกอบสรางความจริง ซึ่งทําใหหนังสือพิมพมักตัดสินผูตกเปนขาวตามมุมมอง ประสบการณ
สวนตัวของผูสื่อขาวและกองบรรณาธิการ  และตามขอมูลที่มีอยู ซึ่งทําใหเกิดความผิดพลาด เสื่อม
เสียแกผูที่ถูกตัดสิน  รวมทั้งกอใหเกิดภาพติดยึด (stereotype) ที่มีตอบุคคลหรือแมแตกลุมบุคคลที่มี
ลักษณะแบบเดียวกัน  

1.3  การนําเสนอเนื้อหาสาระเพื่อสงเสริมประชาสังคม: ในภาพรวมสรุปไดวาหนังสือพิมพ
ยังไมไดใชศักยภาพในฐานะกลไกของการเสริมสรางประชาสังคมเทาที่ควร  รูปธรรมที่เห็นชัดคือ
หนังสือพิมพยังไมไดเปดพื้นที่ใหเปนเวทีสาธารณะไดมากเพียงพอ และเนื้อหาสาระที่จะนําไปสู
การสรางจิตสํานึกและปญญาของสังคมนั้นก็ยังไมไดรับการพัฒนาเชิงคุณภาพมากนัก  เนื่องจาก
เนื้อหาสาระในดานที่สงเสริมประชาสังคมในหนังสือพิมพ สวนใหญมักถูกนําเสนอในรูปแบบของ
รายงานขาว  ทําใหผูบริโภคขาวสารสวนใหญมีสภาพเปนเพียงผูรับรูหรืออานขาวสาร มากกวาจะ
ถูกกระตุนใหเปนผูมีสวนรวมในการขับเคลื่อนพลังของประชาสังคม   ซึ่งถือไดวาสงผลใหภาค
ประชาสังคมของไทยยังมีลักษณะที่หยุดนิ่งมากกวาจะเคลื่อนไหว  

1.4  เกณฑการควบคุมเน้ือหา: บรรณาธิการหรือหัวหนาขาวสวนมากใชนโยบายหนังสือ
พิมพผานกลไกของการบรรณาธิการเนื้อหา ซึ่งตองมีการประชุมกองบรรณาธิการ การวินิจฉัยขาว 
การตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมกับสิทธิในการรับรูของประชาชนและกลไกการควบคุมตรวจสอบ
ผานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ตลอดจนผานการควบคุมของรัฐเปนหลักควบคุมคุณภาพเนื้อหา 
ซึ่งพิจารณาโดยรวมแลวพบวา มาตรฐานทางวิชาชีพที่ถือปฏิบัติกันมาเหลานี้ เชน หลักแหงความ
เปนกลาง หลักความรับผิดชอบตอสังคม ยังสามารถนํามาใชเปนเกณฑควบคุมคุณภาพเนื้อหาได
เสมอ แมจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเงื่อนไขที่แตกตางกันไปบางเทานั้น  นอกจากนี้เกณฑควบคุม
คุณภาพเนื้อหาอีกประการหนึ่งคือ การสนับสนุนของผูอานหรือสังคม ซึ่งมีการขยายความแตกตาง
กันออกไปบาง คือหนังสือพิมพบางกลุมถือเอาความสนใจของผูอานเปนหลัก  ในขณะที่บางกลุม
ถือเอาประโยชนที่ผูอานจะไดรับจากขาวนั้นเปนหลัก  

1.5  ความเปนอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองและธุรกิจ: จากการศึกษาพบวาเปน
การแทรกแซงผานการสนับสนุนทางการเงิน ในรูปแบบของการถือหุน เปนเจาของหรือผูประกอบ
การ  การใหโฆษณา การซื้อเนื้อที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ  และการมอบสิ่งของตอบแทน  
ดังที่มีการเรียกปรากฏการณเหลานี้วา การแทรกซื้อและการแทรกซึม  แตหนังสือพิมพไดพยายาม
รักษาความเปนอิสระ ดวยการแยกการทํางานของฝายบรรณาธิการกับฝายการตลาดออกจากกัน เนน
การตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลขาวสารและความสําคัญของหลักจริยธรรมวิชาชีพ 
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2. สารสนเทศของสื่อโทรทัศน 
เนื่องจากวิทยุและโทรทัศนเปนสื่อที่เติบโตภายใตวัฒนธรรมองคกรแบบอํานาจอุปถัมภ

และการผูกขาดสัมปทานโดยรัฐ ทําใหการกําหนดเนื้อหาสาระมีลักษณะวนเวียนอยูกับรูปแบบและ
กรอบนโยบายเดิมๆ ซึ่งใหหลักประกันของการลดความเสี่ยงทั้งในเชิงธุรกิจและการรักษาสัญญา
สัมปทานกับรัฐ ซึ่งผลที่ปรากฏในเชิงรูปธรรมคือ สัดสวนของเนื้อหาบันเทิงที่กลายเปนเนื้อหาหลัก
ของรายการมาทุกยุคทุกสมัย 

2.1 สาระและความหลากหลายของเนื้อหา: เมื่อนําผังรายการของสถานีโทรทัศนทั้ง 6 ชอง
มาพิจารณา พบวาสัดสวนของรายการบันเทิงมีจํานวนมากที่สุดทั้งรายการที่ออกอากาศในวัน
ธรรมดา และรายการที่ออกอากาศในวันหยุดสุดสัปดาห  เฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาดี (prime time) 
พบวาประเภทของรายการกระจุกตัวอยูที่รายการบันเทิงเปนสวนใหญ  คือการนําเสนอละคร เกม
โชว และวาไรตี้โชว  โดยมีรายการขาวภาคค่ําเปนองคประกอบสําคัญอยูดวย  บางสถานีนําเสนอ
ขาวสั้นหลังจบละครเพื่อเปนการคั่นเวลากอนเขาสูรายการใหม ซึ่งสวนใหญเปนเกมโชว ถึงแมวา
โดยเฉลี่ยแลวแตละสถานีจะใหสัดสวนเวลากับรายการประเภทสาระคอนขางสูง  แตก็มีบางสถานี 
เชน ชอง 7 ใหเวลากับรายการประเภทสาระต่ํามาก (รอยละ 9 ของประเภทเนื้อหาทั้งหมด) สําหรับ
รายการประเภทขาวนั้น พบวาเฉลี่ยแลวรายการขาวในวันหยุดสุดสัปดาหมีสัดสวนที่ลดลงจากวัน
ธรรมดาเกือบรอยละ 10    โดยสัดสวนรายการที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันทุกสถานีคือรายการบันเทิง 
ซึ่งเฉลี่ยแลวเพิ่มมากกวารอยละ 10 โดยชอง 11  มีสัดสวนของการเพิ่มมากที่สุด  

ในการจัดสัดสวนรายการ สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการสรางจุดยืนทางการตลาด (marketing 
positioning) ที่แสดงบุคลิกของตัวเอง ใหแตกตางจากชองอ่ืน สําหรับการปรับผังรายการโทรทัศน
แตละคร้ังนั้น เปนไปตามกระแสความตองการของผูชม ปจจัยดานคูแขง และจากตัวแทนบริษัท
โฆษณา  โดยทั่วไปแลวสถานีโทรทัศนจะมีการปรับผังรายการทุก ๆ 3 เดือน เปนการปรับเล็ก และ
จะปรับใหญทุกป ยกเวนชอง 11 ซึ่งจะปรับถี่กวา คือทุกๆ 1 เดือน ไปจนถึง 3-6 เดือน  สาเหตุที่ชอง 
11 มีการปรับผังรายการบอยเพราะมีรายการถายทอดสดบอยและมักมีกําหนดลวงหนาแคระยะสั้นๆ 

การปรับผังรายการลาสุดของสถานีโทรทัศนไอทีวี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ทําใหมีราย
การบันเทิงเพิ่มมากขึ้น ชวงเวลาออกอากาศที่มีการปรับผังรายการมากที่สุด คือชวง 20.00-23.30น. 
หรือหลังขาวภาคค่ํา โดยเปลี่ยนเปนรายการบันเทิงประเภททอลกโชว เกมโชว  ทําใหรายการ     
สารคดีตางๆ ในชวงนี้หายไป  มีรายการที่หลุดออกจากผังรายการใหมประมาณ 14 รายการ และ
เปนรายการที่ผลิตโดยบริษัทผูผลิตรายการรายเล็ก มีการนําเอารายการสารคดีแบบเจาะลึกมานํา
เสนอเร็วขึ้นในชวงเวลาเดียวกับละครหลังขาวของชองอ่ืน แสดงใหเห็นวาไอทีวีพยายามนํารายการ
ขาวที่มีลักษณะของการเลาเร่ืองคลายละครมาแขงขันกับรายการละครของสถานีคูแขง   

โดยสรุปแลวการปรับผังรายการของสถานีโทรทัศนจะพิจารณาจากเกณฑ 3 ประการดวย
กันคือ  จากผลการสํารวจเรตติ้ง จากการตอบสนองของผูบริโภคในการใชจายเงินในตลาด และจาก
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ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือชวงเวลาที่สอดคลองกับงบประมาณของ        
เอเจนซี่โฆษณา 

2.2 รายการขาว: จากภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายดานขาวของทุกสถานี สรุปไดวาโครงสราง
ของสถานีโทรทัศนที่แตกตางกัน สงผลตอกระบวนการและหลักเกณฑในการผลิตขาว รวมทั้งการ
นําเสนอขาวและการคัดเลือกผูประกาศขาวดวย  ซึ่งโดยรวมแลวสถานีโทรทัศนทุกชองของไทยมี
จํานวนผูประกาศขาวมาก และสวนใหญแลวเปนผูนําเสนอขาวมากกวาผูวิเคราะหขาวหรือนักขาว 
แสดงใหเห็นวาสถานีโทรทัศนใหความสําคัญกับรูปแบบของการนําเสนอขาวมาก  

มีขอสังเกตวาเกณฑการวัดคุณภาพขาวระหวางผูสื่อขาวกับผูชมขาวมีความแตกตางกัน อัน
สะทอนความคาดหวังที่มีตอขาวในฐานะที่เปนผลผลิตของสื่อที่ตางกัน     พบวา ผูสื่อขาวใชเกณฑ
ของการปฏิบัติงาน อันประกอบดวยประสบการณของผูสื่อขาวและการสะทอนกลับ (feedback) 
จากผูชมเปนตัวชี้วัดความมีคุณภาพของขาว  ในขณะที่ผูชมใชเกณฑพิจารณาประโยชนที่จะไดรับ
จากขาวนั้นเปนตัวชี้วัด  ขอสรุปนี้ชี้ใหเห็นวาผูชมตองการรับรูขาวสารและสาระที่จะเปนประโยชน
ตอชีวิตประจําวันของพวกเขา อันสอดคลองกับกรอบแนวคิดของงานวิจัยน้ีที่ระบุวา ผลประโยชน
สาธารณะเปนเปาหมายสูงสุดของคุณภาพสารสนเทศในสื่อ 

2.3 รายการสาระประโยชน: รายการสาระตางๆ ทางสถานีโทรทัศนแตละแหง มักเปนราย
การที่นําเสนอในชวงเวลาเชามากหรือดึกมาก  แทบไมมีรายการใดที่ไดนําเสนอในชวงเวลา 
primetime แตหากมีการนําเสนอก็จะเปนสปอตสั้นๆ ใชเวลาเสนอประมาณ 3-5 นาที สาระความรูที่
หลากหลาย สวนมากถูกนําเสนอเพียงเกร็ดเล็กๆ นอยๆ ไมสามารถสรางความรูและนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง และยังมีเร่ืองของการโฆษณาเขามาแฝงในบทพูด  นอกจากนี้ยังพบวารายการในชวง
วันจันทรถึงศุกร มีชวงเวลาในการนําเสนอไมตรงกับกลุมเปาหมาย  เชน รายการธรรมะ มักเสนอ
ตอนเชาตรู เหตุที่รายการเหลานี้ตองเสนอในชวงนี้ก็เพราะเปนรายการที่หาผูสนับสนุนรายการยาก 
สวนใหญสถานีไมคิดคาเชาเวลา แตขอแบงรายไดโฆษณา  สําหรับรายการสาระที่เกี่ยวกับผูหญิง 
สวนใหญเปนเร่ืองความสวยความงาม  ตอกย้ําภาพลักษณของผูหญิงที่ตองสาวสวย รูปรางเพรียว 
ผิวพรรณงดงาม จึงมีผลิตภัณฑที่สรางเสริมความสวยความงามเปนผูสนับสนุนรายการทั้งทางตรง
และทางออม สําหรับสาระเกี่ยวกับการเกษตร มักมีเพลงลูกทุงแทรกเขามาในรายการ ทําใหเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการเกษตรจริงๆ  ลดนอยลงไป  

รายการที่เปนเร่ืองราวของคนดอยโอกาสในสังคม ยังไมคอยปรากฏในสื่อโทรทัศน  เชน
รายการสําหรับคนพิการ รายการสําหรับผูสูงอายุ  รายการที่เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม และรายการ
ที่สงเสริมอาชีพของคนในสังคม  ทั้งนี้ยกเวนบางรายการเชน รายการคนคนคน ทางชอง 9 อยางไรก็
ตาม สถานีชอง 11 เปนสถานีที่มีสวนสรางความแตกตางอยางยิ่งในเรื่องของรายการสาระประโยชน 
ซึ่งกระจายอยูทุกชวงเวลาของผังรายการ และเปนรายการที่สงเสริมความรูและการสรางรายไดเปน
สวนใหญ  
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2.4 รายการละคร: ละครหลังขาวถือเปนรายไดหลักที่เลี้ยงสถานี รองลงมาคือรายการเกม
โชว รายการทอลกโชว ชวงละครหลังขาวจึงเปนชวงที่มีราคาโฆษณาแพงที่สุด จากผังรายการ   
โทรทัศนของเดือนเมษายน 2546 ของทุกสถานีพบวามีจํานวนรายการละครตอหน่ึงสัปดาห 30 เร่ือง 
ประมาณไดวาผูชมใชเวลาชมรายการละครไมตํ่ากวาวันละ 1-2 ชั่วโมง 

ในกระบวนการผลิตละครโทรทัศนน้ัน ผูที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจคือ ผูที่วาจางให
ผลิตละคร ซึ่งอาจเปนสถานีโทรทัศน หรือบริษัทละครที่ลงทุนหลัก เชน บริษัทเอ็กแซ็คท ซึ่งเปน
บริษัทในเครือแกรมมี่ ซึ่งตองรับนโยบายการผลิตละครที่สอดคลองกับการสงเสริมการตลาดของ
แกรมมี่  การประเมินละครโทรทัศนที่ออกอากาศนั้น สวนใหญแลวใชเรทติ้งเปนตัววัด และการ
ออกไปสํารวจกระแสคนดูเอง เนื้อหาละครสวนมากยังคงผลิตซ้ําแนวเรื่องแบบเดิมๆ จนเรียกไดวา
ละครทําหนาที่ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม (cultural practice) ของโลกในจินตนาการที่สอดคลองกับ
บรรทัดฐานหลักของสังคม เชน การตอกย้ําบทบาทหญิง-ชายในละครผานบทพระเอก-นางเอก 
นอกจากบทละครแลว พบวาละครของทุกสถานีมีโฆษณาแฝงอยางจงใจ เชน เคร่ืองแตงกายของตัว
ละคร การใหฉากหลักของละครเปนรานขายของชําซึ่งมีสินคาของสปอนเซอรจัดเรียงแนนอยู องค
ประกอบฉากตางๆ และบางสถานี เชนไอทีวี และชอง 5 มีการแชตราสินคาที่มุมลางซายของจอ
เกือบทุกตอน 

2.5 รายการเกมโชว: การจัดประเภทรายการเกมโชวในประเทศไทย แบงไดเปน 2 รูปแบบ
ใหญ คือ 1) ประเภทเกม (game) เปนกิจกรรมหรือการแขงขันที่เนนทักษะทางรางกาย สติปญญา 
ความวองไว ไหวพริบ การเสี่ยงโชคตางๆ  มีจุดขายที่ผูเขารวมแขงขัน 2) รายการประเภทแขงขัน
ตอบปญหาโดยตรง (quiz show) เปนความรูหรือเชาวในดานตางๆ  ที่จัดตามประเภทกลุมผูเขา   
แขงขัน  จากการประเมินรายการเกมโชวทางโทรทัศนทุกชองเดือนเมษายน 2546 ในหนึ่งสัปดาหมี   
รายการเกมโชวไมนอยกวา 40 รายการ เปนชวงเวลา prime time คือต้ังแต 18.00-22.00 น. และชวง
วันหยุดเสารอาทิตย  

ผูอุปถัมภรายการเปนปจจัยที่มีผลกระทบกับรูปแบบรายการ  รวมท้ังนโยบายของสถานี เนื้อ
หาของรายการมีทั้งสนับสนุนสังคม ในแงการสงเสริมการเรียนรู การสั่งสอนตักเตือน ใหกําลังใจ 
แตภายในเกมเดียวกันนั้นก็มีการตอตานสังคม ดวยการแสดงออกซึ่งความกาวราว การเลือกผูเขา
รวมแขงขันสวนมากจะเปนดารานักรองที่กําลังอยูในกระแส  หรือดารานักแสดงที่อยูในบริษัทที่
เปนสปอนเซอร  หรือเปนชวงของการโปรโมทหนังหรือเพลงที่ตองการโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่ง
ทําใหมีผูชมรายการมากขึ้น และเรทติ้งสูงขึ้น   

แมวารายการเกมโชวจะเปนการนําเสนอความบันเทิงใหผูชมเปนหลัก แตมีผูนิยมมากขึ้น 
เนื่องจากรูปแบบที่ผูชมสามารถเขามามีสวนรวมได ทั้งจากการเขารวมเลนเกมหรือการสงชิ้นสวน
เขามาทายปญหาชิงรางวัล  จึงสงผลใหสินคาที่เปนสปอนเซอรมียอดขายสูงขึ้น เปนกลไกทางการ
ตลาดที่เปนตัวกระตุนการเพิ่มยอดขาย  ทําใหบางรายการขาดคุณภาพไป แตก็ยังดําเนินรายการอยู
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ได  บริษัทที่เปนผูผลิตมักผูกขาดอยูเพียงไมกี่บริษัทเทานั้น เชน บริษัทเวิรคพอยท ซึ่งมีรายการยอด
นิยมอยางนอย 2 รายการคือ แฟนพันธุแท ทางชอง 5 และเกมทศกัณฑ ทางชอง 9  หรือบริษัทมีเดีย 
ออฟ มีเดีย  เอ็กแซ็คท และโพลีพลัส ซึ่งเขามาผลิตรายการเกมโชวทางไอทีวีมากขึ้น รูปแบบและ
เนื้อหาอาจปรับเปลี่ยนไป แตก็ยังคงอยูภายใตนโยบายของผูอุปถัมภรายการและนโยบายของสถานี
เปนหลัก 

 
3.  สารสนเทศของสื่อวิทยุ 

รูปแบบของสถานีวิทยุในประเทศไทย แบงเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 1. สถานีเพลง สวน
ใหญเปนสถานีที่หนวยงานตนสังกัดที่กํากับดูแลคลื่นไดใหสัมปทานแกบริษัทผูผลิตรายการที่
ประกอบการดานอุตสาหกรรมเพลง เชน เครือแกรมมี่ ซึ่งใชชื่อของบริษัทเอไทมมีเดียเปนผูทํา
สัญญาและผลิตรายการทางวิทยุ  เครืออารเอส ซึ่งใชชื่อบริษัทสกายไฮเน็ทเวิรคเปนผูผลิตรายการ 
ทําใหสถานีเพลงเหลานี้เปดเพลงจากบริษัทในเครือเปนหลัก สวนใหญมีการนําเสนอสัดสวนของ
เนื้อหาบันเทิงอยูภายใตการกําหนดของกรมประชาสัมพันธ (ไมเกินรอยละ 58) แตพบวามีการนํา
เสนอเนื้อหาโฆษณาเกินกวาสัดสวนที่กําหนด (ไมเกินรอยละ 17) โดยเปนโฆษณาแฝง  2) สถานี
ขาวสารและขอมูล นําเสนอขาวสารในรูปแบบตางๆ ทั้งการพูดคุย สัมภาษณ  การรับฟงความคิด
เห็นจากประชาชน สารคดี ความรูทั่วไป  สวนใหญแลวดําเนินการโดยหนวยงานตนสังกัด เชน กอง
บัญชาการทหารสูงสุด 3) สถานีเพื่อบริการสาธารณะ เปนการรายงานขาวสารและการจราจร การ
แจงเหตุดวนเหตุราย มีเนื้อหามาจากผูฟงและอาสาสมัคร มักเปนสถานีที่บริษัทผูผลิตรายการได
สัมปทานมาจากหนวยงานตนสังกัดในระยะยาว เชน สถานีจส. 100  4)  สถานีขาวสารและเพลง  มี
เนื้อหาผสมผสานกันอยางหลากหลายและมีกลุมเปาหมายของแตละรายการในผัง เปนการใหบริษัท
เอกชนเขามาเชาเวลาจัดรายการและหาผูสนับสนุนรายการเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประเภทของสถานี
วิทยุระบบเอฟ.เอ็มในกรุงเทพมหานครจํานวน 40 สถานี พบวาเปนสถานีเพลงประมาณ 25  สถานี 
สถานีขาวสารประมาณ 7 สถานี   สถานีบริการสาธารณะ 2 สถานี และสถานีขาวสารและเพลง
ประมาณ 6  สถานี สะทอนใหเห็นวาสถานีที่เนนเนื้อหาบันเทิงประเภทรายการเพลงเปนหลักนั้นมี
จํานวนสูงมาก ในขณะที่สถานีเพื่อขาวสารความรูกลับมีจํานวนนอย และสถานีที่ประชาชนมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดรายการนั้นก็ยิ่งมีนอยมาก 

งานวิจัยน้ีไดเลือกกรณีศึกษาเครือขายสถานีวิทยุ 2 เครือขาย คือ เครือขายสวท. และเครือ
ขาย อ.ส.ม.ท. สรุปเฉพาะประเด็นหลักๆ ดังนี้  

3.1 เครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.): กรมประชาสัมพันธไดจัด
เครือขายสถานีวิทยุออกเปน 7 เครือขายจาก 147 สถานีทั่วประเทศ ระบบเอ.เอ็ม 60 สถานี และ
ระบบเอฟ.เอ็ม 87 สถานี ทดลองออกอากาศมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545 ประกอบดวย เครือขายที่ 
1 เพื่อขอมูลขาวสารแหงรัฐและประชาชน  เครือขายที่  2 เพื่อสงเสริมการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยและพัฒนาอาชีพ เครือขายที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เครือขายที่ 4 เพื่อ
การศึกษา  เครือขายที่ 5 สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัด เครือขายที่ 6 ภาคภาษาตางประเทศ
ในประเทศ  และเครือขายที่ 7 เครือขายคลื่นสั้นระหวางประเทศ ซึ่งทั้งเครือขายที่ 6 และ 7 ตางมุง
ผลิตเนื้อหาเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริงใหชาวตางชาติเขาใจ สงเสริมการทองเที่ยวและ
การลงทุน  

เมื่อพิจารณาผังรายการของเครือขายดังกลาว พบวา มีความซ้ําซอนของเนื้อหารายการอยู
มาก เชน การถายทอดขาวและขาวตนชั่วโมง ซึ่งพบวามีการถายทอดขาวจากกรมประชาสัมพันธ
เชนเดิม  เครือขายไมไดผลิตขาวเองใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาและทองถิ่น จึงไมแตกตางอะไร
กับลักษณะของผังรายการกอนมีเครือขาย  นอกจากนี้การกําหนดเครือขายใหญๆ เชน เครือขายที่ 1, 
2 และ 3 ซึ่งถือเปนเครือขายแหงชาติน้ัน  ไดมีการนําเสนอเนื้อหารายการเพื่อรัฐบาลและหนวยงาน
ราชการอยูแลว จึงเปนการซ้ําซอนของเนื้อหาและสถานี นโยบายดังกลาวจึงมีลักษณะ “แฝง”  ใน
การสรางคะแนนนิยมของรัฐบาลภายใตการสรางความหลากหลายและการกําหนด “ความเฉพาะ”  
ของกลุมผูฟงตามเครือขาย  อันเปนการเอื้อใหเกิดการจัดประเภทและแงมุมที่รัฐบาลสามารถ
กําหนดความรับผิดชอบ ในแงความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานีวิทยุน้ัน ๆ ไดอีก
ดวย 

3.2 เครือขายวิทยุ อสมท.: มีทั้งสิ้น 62 สถานี เปนระบบเอ.เอ็ม 2 สถานี และเอฟ.เอ็ม 60 
สถานี มีลักษณะการจัดรายการใหตรงตามกลุมเปาหมายของแตละความถี่อยางเดนชัด เชน เอฟ.เอ็ม 
95 เมกะเฮิรตช เปนสถานีเพลงลูกทุง  เอฟ.เอ็ม 99 เมกะเฮิรตช เปนสถานีกีฬา สวนใหญแลวเปน
การดําเนินการในรูปแบบเชิงพาณิชยที่มีผูประกอบการวิทยุเชาเวลาหรือรับสัมปทาน ซึ่งพบวา
บริษัทที่ไดรับสัมปทานทั้งสถานีมักประกอบธุรกิจดานเพลง ทําใหเกิดสถานีแนว Format station ที่
ประเภทของรายการเพลงกําหนดแนวของสถานี เชน บริษัทยูแอนดไอคอรเปอเรชั่น (เครือบีอีซี
เวิลด) ไดสัมปทานคลื่น 95.5 เมกะเฮิรตชเปนสถานีเพลงสากลในยุคทศวรรษ 90  คลื่น105 Smooth 
FM เปนสถานีเพลงสากลที่ฟงสบาย  

เมื่อเปรียบเทียบผังรายการของสถานีวิทยุ อสมท. เอฟ.เอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตช ซึ่งจัดวาเปน
สถานีขาว (ดวยสัดสวนรายการขาวรอยละ 45.63 และรายการความรูรอยละ 54.37 ในป พ.ศ. 2545) 
พบวา ผังรายการของป 2546 มีการปรับเปลี่ยนบางชวงเวลา ทําใหมีสัดสวนรายการบันเทิงเพิ่มเขา
มารอยละ 4 ทั้งๆ ที่สัดสวนเดิมนั้นไมมีรายการบันเทิงเลย  รายการบันเทิงดังกลาวนําเสนอในชวง
เวลา 14.10-15.00 น. ของทุกวันยกเวนวันอาทิตย มาแทนรายการรอบรั้วบานเรา ชวงบานและสวน  
จึงเปนที่นาสังเกตวาการปรับผังรายการของสถานีวิทยุโดยทั่วไปแลว มีแนวโนมเขาสูความบันเทิง
มากขึ้น 
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4. ขอเสนอแนะเพื่อคุณภาพของสารสนเทศ 
ภาครัฐ 
- ตองสรางหลักประกันของการจัดสรรสัดสวนเนื้อหารายการในสื่อวิทยุและโทรทัศน ดวย

การรับหลักการตามขอเสนอของสองสมาคมวิชาชีพ วาดวยจัดสรรเวลาใหผูอ่ืนทํารายการของ
รางพ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.....ที่กําหนดใหแตละสถานี
จัดสรรเวลาไมตํ่ากวารอยละ 20 ทํารายการสาระประโยชนตอสังคม 

- มีหลักประกันใหแกผูผลิตรายการอิสระ และธุรกิจขนาดเล็กไดมีโอกาสผลิตรายการใน
ชวงเวลาดี (primetime) ไมนอยกวารอยละ 10 ตามขอเสนอรางพรบ.ฯ  ของสองสมาคมวิชาชีพ 

- สนับสนุนความหลากหลายของเนื้อหา ดวยการกําหนดใหสถานีวิทยุและโทรทัศนสวน
ภูมิภาค ผลิตรายการของทองถิ่น และลดเวลาหรือยกเลิกการถายทอดรายการจากสวนกลาง 

- รัฐตองเขามาสนับสนุนการผลิตรายการที่มีสาระประโยชนในสื่อวิทยุและโทรทัศน ดวย
การนํางบประมาณจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจํานวนไมตํ่ากวารอย
ละ 50 ของคาใชจายการผลิตของสถานีเพื่อสาระประโยชน  และยกเวนคาธรรมเนียมการเชาสถานี
ในกรณีที่ยังมีการใหเชาสัมปทาน รวมทั้งแสวงหาเงินทุนจากกองทุนอิสระอ่ืนๆ ของรัฐ เชน สกว. 
และสสส. ในการสนับสนุนรายการสาระประโยชน รวมทั้งสงเสริมใหมีรายการซึ่งประชาชนจะเขา
มารวมเปนเจาของและจัดหาทุนการผลิต 

- เรงรัดใหมีกสช. เพื่อดําเนินการจัดสรรคลื่นวิทยุกระจายเสียง โดยใหมีคลื่นที่ดําเนินการ
โดยภาคประชาชนและสาธารณะตามสัดสวนที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพรบ.องคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2543 และเตรียมรางขอเสนอเพื่อจัดต้ังสื่อสาธารณะ และกําหนดกฎระเบียบที่
เอ้ือตอการจัดต้ังและพัฒนาวิทยุชุมชนรวมกับเครือขายภาคประชาชน 

- รัฐบาลตองหามาตรการกําหนดและจัดการโครงสรางความเปนเจาของสื่อ ปองกันการ
เปนเจาของขามสื่อหลายประเภท และปองกันการผูกขาด 

- หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของประสานกับกบว. สถานี ใหเขมงวดกับระบบการตรวจสอบ
รายการของสถานี โดยเฉพาะเรื่องของสัดสวนรายการโฆษณาและบันเทิงที่ตองไมเกินสัดสวนที่
กําหนด   

- ในสวนของหนังสือพิมพ รัฐบาลพิจารณาทบทวนกฎระเบียบตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาคุณภาพเนื้อหาของสื่อ เชน พรบ. การพิมพ 2484 และกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขของการ
ตรวจสอบเนื้อหาเชิงจริยธรรม-ศีลธรรมที่รัดกุม กําหนดประเภทเนื้อหาที่เขาขายละเมิดศีลธรรม
อยางละเอียด และในขณะเดียวกันกระบวนการตรวจสอบตองไมกอใหเกิดการแทรกแซงสื่อจากรัฐ 

- สนับสนุนใหเร่ืองของการปฏิรูปสื่อเปนวาระสําคัญในนโยบายปฏิรูปตางๆ ของประเทศ 
เชน ปฏิรูปการศึกษา 
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- สนับสนุนใหคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เกี่ยวของ และ
องคกรอิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามามีบทบาทในการรับเร่ืองรองเรียนที่
เกี่ยวกับสื่อและดําเนินการตรวจสอบ  

ภาคเอกชน/ ผูประกอบการผลิตรายการ/ องคกรหนังสือพิมพ 
- พัฒนาจิตสํานึกแหงการผลิตสื่อเพื่อรับใชสาธารณะ ทั้งในสวนของเจาของผูประกอบการ 

และสื่อมวลชน 
- จัดสรรผลกําไรจากการผลิตเชิงพาณิชยเขากองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงวิทยุและ

โทรทัศน ในอัตราสวนที่กําหนด 
- ยินยอมใหมีการตรวจสอบโครงสรางบริษัทและกลุมเครือขาย เพื่อใหเกิดความโปรงใส

ในกระบวนการผลิตและการขอสัมปทาน 
- ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเร่ืองการจัดสัดสวนรายการและการควบคุมเนื้อหา 
- แบงแยกการทํางานระหวางกองบรรณาธิการกับฝายการตลาดอยางชัดเจน และตอง

สามารถตรวจสอบได 
-  สนับสนุนใหมีรายการทางวิทยุโทรทัศนหรือเนื้อที่ในหนังสือพิมพที่เปดโอกาสใหภาค

ประชาชนทุกกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีตอสภาพสังคมทั่วๆ ไป และตอการวิพากษวิจารณ
สื่อโดยตรง 

- องคกรสื่อตองจัดต้ังคณะทํางานจัดทําคูมือการผลิตขาวและสาระที่สอดคลองเหมาะสม
สําหรับทุกสื่อ โดยอาศัยคูมือการผลิตเนื้อหาขององคกรสื่อสาธารณะระดับสากล เชน บีบีซี เปนตัว
อยาง 

- เพิ่มกลไกการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับองคกรตรวจสอบตัวเองของสื่อ เชน 
สภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มีการศึกษาทบทวนและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการละเมิด
และปญหาดานคุณภาพ 

ภาคประชาชน 
- จัดต้ังกลุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อพัฒนาทักษะของการรูเทาทันสื่อ และ

เผยแพรทักษะนี้ในลักษณะของเครือขายความรวมมือกับกลุมสังคมตางๆ เชน กลุมโรงเรียน กลุมผู
ปกครอง กลุมศาสนา 

- มีองคกรภาคประชาชนที่ทําหนาที่ตรวจสอบสื่อโดยตรง และเปดชองทางใหมีการรับ
เร่ืองราวรองทุกขจากประชาชน และมีการรวบรวมเพื่อนําเสนอตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 

- สรางจิตสํานึกสาธารณะและอํานาจในการตอรองกับสื่อในฐานะผูบริโภค 
- จัดใหมีเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย รางกฎระเบียบตางๆ ของรัฐที่เกี่ยวของกับ

สื่ออยางสม่ําเสมอ 
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บทที่ 1 

 
1. บทนํา 
 ผลผลิตของสื่อที่ปรากฏชัดในเชิงรูปธรรมมากที่สุด ไดแก เนื้อหาสาระหรือสารสนเทศ   
ดวยเหตุน้ี เมื่อมีการประเมินสื่อมวลชน ไมวาจะเปนการประเมินคุณภาพของการผลิต  ประสิทธิ
ภาพของการจัดการและบริหารตนทุน จริยธรรมของวิชาชีพ  หรือผลกระทบตอสังคม  มักนิยมใช
วิธีการประเมินเนื้อหาสื่อ ในฐานะที่เปนผลผลิตซึ่งมีความสัมพันธกับระบบตาง ๆ ในโครงสราง
การผลิตของสื่อ รวมทั้งสามารถสะทอนใหเห็นปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ทั้งภายในและภาย
นอกสถาบันสื่อมวลชน ที่มีสวนกําหนดคุณภาพของสื่อดวย 

 แนวคิดทฤษฎีสื่อมวลชนไดอธิบายไววา สารสนเทศของสื่อไมไดสะทอนความจริงของ
สังคม  (do not reflect the realities of the social world) แตไดสรางภาพตัวแทนของความจริง 
(construct representations of the social world) ในที่น้ีภาพตัวแทนของความจริงจึงยอมไมใชความ
จริงทั้งหมด เพราะไดผานขั้นตอนของการคัดเลือก การเนนย้ําบางสวนและตัดทิ้งบางสวนไปแลว2 
ขอสรุปดังกลาวเปนการยืนยันวา สื่อมวลชนไมไดเปนกระจกสะทอนความจริงตามความเชื่อเดิม  
แตสื่อมวลชนทําหนาที่ประกอบสรางความจริงที่ถูกกําหนดโดยแนวคิดหลักหรืออุดมการณหลักที่
กํากับการทํางานของสื่อมวลชนอยูในเวลานั้น ดวยเหตุน้ีภาพสะทอนของกลุมคนตาง ๆ ในเนื้อหา
สาระของสื่อ เชน ผูหญิง ผูชาย คนดอยโอกาส ฯลฯ จึงเปนภาพตัวแทนที่ถูกประกอบสรางขึ้นซึ่ง
สะทอนความจริงเพียงสวนเสี้ยวเทานั้น  

 

 

 

 

                                                                 
2 กลุมส่ือมวลชนสายวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)  ไดใชแนวคิดแบบปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic 
interaction) และแนวคิดการประกอบสรางเชิงสังคม (Social construction) อธิบายวาส่ือมวลชนทําหนาที่นําเสนอ
และผลิตซํ้าภาพตัวแทนของความจริงหลายๆ ชุด โดยมีปจจัยแวดลอมส่ือเปนตัวกําหนด เชน ส่ือของสังคมตะวัน
ตกมักประกอบสรางใหเห็นความแตกตางตรงกันขามระหวางสังคมตะวันตกซ่ึงเหนือกวาสังคมตะวันออก 
เปนตน 
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 การประเมินสารสนเทศในฐานะผลผลิตที่บงบอกกระบวนการประกอบสรางความจริงของ
สื่อจึงมีความสําคัญและมีบทบาทตอการศึกษาวิจัยสื่ออยางยิ่ง เพราะสารสนเทศของสื่อบงบอกถึง
องคประกอบตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตสื่อดังนี้ 3 

 สารสนเทศในฐานะสิ่งสะทอนผูผลิต  การคัดเลือกเนื้อหา การแสดงความคิดเห็น และการ
สรางสรรคที่ปรากฏในสื่อ ลวนแตสะทอนใหเห็นคุณภาพ อุดมการณ และประสบการณของผูผลิต 
ซึ่งไดแก นักขาว บรรณาธิการ คอลัมนนิสต ผูเขียนบท ผูกํากับ ชางภาพ ฯลฯ ไปจนถึงผูบริหารและ
เจาของสื่อ รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ ที่ควบคุมการทํางานของผูผลิตสื่อ และกลไกทางการตลาด 

 สารสนเทศในฐานะสิ่งสะทอนผูรับสาร/ผูบริโภค  การนําเสนอเนื้อหาของสื่อมักเปนไป
เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับสาร  แตในขณะเดียวกันผูรับสารก็มีศักย
ภาพที่จะตีความหมายสารตามความเขาใจและประสบการณของตัวเองซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับ
ความหมายที่ถายทอดจากผูผลิตก็ได  การศึกษาสารสนเทศของสื่อจึงชวยใหวิเคราะหคุณลักษณะ
ของผูรับสารและความสัมพันธระหวางผูรับสารกับผูผลิตได 

 สารสนเทศในฐานะสิ่งสะทอนสังคมโดยรวม  การวิเคราะหสารสนเทศของสื่อทําใหมอง
เห็นภาพรวมของบรรทัดฐาน คานิยม และความสนใจของสังคมหรือสาธารณะ  ซึ่งจะชวยทําใหการ
ประเมินคุณภาพและผลกระทบของสื่อตอสังคมมีขอบเขตเปรียบเทียบที่ชัดเจนขึ้น 

 สารสนเทศในฐานะอิทธิพลตอผูรับสาร  การศึกษาเนื้อหาสารจะชวยทําใหเขาใจความ
สัมพันธระหวางสื่อซึ่งเปนหนึ่งในกลไกการเปลี่ยนแปลงสังคมกับผลกระทบตอผูรับสารได รวมทั้ง
ความสัมพันธในทิศทางที่กลับกันคือ ผลกระทบจากผูรับสารที่มีตอสื่อดวย 

 สารสนเทศในฐานะตัวบทที่เปนผลลิตของสถาบันสื่อ  การศึกษาสารสนเทศดวยวิธีถอด
รหัสความหมาย (decoding) และวิเคราะหระบบสัญญะหรือการสรางความหมาย (semiotic) ชวยให
เขาใจระบบการสรางความหมายของตัวบท(text) และการทําหนาที่ของตัวบทในสารสนเทศนั้น ซึ่ง
เปนการศึกษาเฉพาะเนื้อหาสื่อเพื่อดูโครงสรางของภาษา-สัญลักษณที่มีผลตอการสรางความหมาย 

1.1 นิยามและขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาหัวขอ “การสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพ” น้ี ไดนิยามความหมายของสาร
สนเทศไววา หมายถึง เนื้อหาสาระของสื่อที่ถูกนําเสนอในประเภทตาง ๆ ซึ่งจําแนกออกเปน
ประเภทหลัก ๆ ไดแก  

 

                                                                 
3 ปรับปรุงจากขอเสนอเรื่อง The significance of content ของ Croteau, D. & Hoynes W., (2000) Media Society: 
Industrial, Images, and Audiences.   California; Pine Forge Press: 2nd ed. 
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- สาระดานขาวสาร (news section/programme) 
- สาระดานบันเทิง (entertainment section/programme) 
- สาระดานความรู การศึกษา และขอแนะนํา (education section/programme)  

ผูวิจัยตระหนักดีวา ในบางกรณีการจําแนกเนื้อหาสื่อออกเปนสาระหลักทั้งสามประเภทนี้ 
มีความยากและคลุมเครือ เพราะในปจจุบันการผลิตสารสนเทศของสื่อมวลชนนิยมผสมผสานสาระ
หลาย ๆ ประเภทเขาดวยกัน อันเปนการพัฒนารูปแบบเนื้อหาใหนาสนใจยิ่งขึ้น  และในภาวะ
ปจจุบันที่ความตระหนักถึงการเปนตัวแทนแหงการเปลี่ยนแปลงสังคม (social agent) มีความ    ชัด
เจนขึ้นในพันธกิจของสื่อมวลชนนั้น รูปแบบเนื้อหาของสื่อที่เปนการผสมผสานกันระหวางสาระ
กับบันเทิงเพื่อใหสื่อสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดขึ้นมาก
มาย เชน เนื้อหาสาระประเภท edutainment ซึ่งเนนสาระบันเทิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เนื้อหา
สาระประเภท infotainment ซึ่งใหนํ้าหนักกับขาวสารขอมูลมากกวาบันเทิงแตก็เปนไปเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม และเนื้อหาสาระดาน docudrama ซึ่งใหนํ้าหนักกับความบันเทิงเชิงละครมาก
กวา เปนตน  ดังนั้น ในการศึกษาแยกตามประเภทของสาระทั้งสามดานนั้น ผูวิจัยจะคํานึงถึงรูป
แบบใหม ๆ ของสื่อดวยเสมอ 

สําหรับคํานิยาม “สารสนเทศที่มีคุณภาพ” น้ัน ผูวิจัยไดจําแนกขอบเขตของคุณภาพออก
เปนมิติตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมโครงสราง กระบวนการผลิต และกระบวนการตรวจสอบควบคุม
สื่อ ประกอบดวย 

- มิติดานสาระและความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งหมายรวมถึงเนื้อหาที่สรางเสริมและตอบ
สนองความทันตอขาวสารขอมูล ความบันเทิงใจ ความรูความเขาใจ และสนองตอบอรรถ
ประโยชนของประชาชนในเรื่องของคุณภาพชีวิต โดยมีหลักเกณฑของความ       หลาก
หลาย การจัดสรรสัดสวนของเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคลองกับผลประโยชนของ
สาธารณะ และการเปดกวางของเนื้อหาสําหรับประชาชนทุกกลุมเปนเกณฑชี้วัดเชิง      คุณ
ภาพ 

- มิติดานจริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา ซึ่งหมายถึงเนื้อหาที่มีหลักเกณฑการนําเสนอใน
กรอบของจริยธรรมแหงวิชาชีพ และสงเสริมศีลธรรมอันดีของสังคม สะทอนภาพตัวแทน
ของกลุมคนทางสังคม-วัฒนธรรมตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันในเรื่องของชนชั้น (class) 
เชื้อชาติ (race and ethnicity) และเพศสภาพ (gender) อยางเหมาะสม เปนธรรม และนําไป
สูความเขาใจอันดีตอกัน รวมทั้งไมนําไปสูพฤติกรรมความรุนแรง และความงมงายใน
กระแสบริโภคนิยม เปนเกณฑชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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- มิติดานการสงเสริมประชาสังคม ซึ่งหมายถึงการนําเสนอสารสนเทศที่มีสวนสรางเสริม
อุดมการณแบบประชาสังคม สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และ
เปนเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะ เปนเกณฑชี้วัด
เชิงคุณภาพ 

- มิติดานเกณฑการควบคุมเนื้อหา ซึ่งหมายถึงเนื้อหาสื่อที่ผานการรักษามาตรฐาน หรือผลิต
ภายใตแนวทางของการควบคุมคุณภาพและผลกระทบตอสังคม เชน การกําหนดประเภท
ของรายการโทรทัศนที่เหมาะสมกับวัยของผูชม เปนตน  (การพิจารณามิติของกฎระเบียบนี้
จะไมนํามาศึกษา เพราะปรากฏอยูในรายงานเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อภายใตโครงการ
วิจัยเดียวกันนี้แลว) 

- มิติดานความเปนอิสรภาพจากการถูกแทรกแซง ซึ่งหมายถึงการนําเสนอขาวสารและสาระ
เพื่อความบันเทิงและความรู โดยมีหลักเกณฑของวิธีการนําเสนอตามหลักการวิชาชีพวาร
สารศาสตรและสื่อสารมวลชนที่มีอุดมการณ เสรีภาพ ความเปนกลางที่ปราศจากการแทรก
แซงทางการเมืองและธุรกิจ โดยรักษาหลักของความสมดุล ความหลากหลายและสอด
คลองกับผลประโยชนของสาธารณะและความมีศีลธรรมอันดีของเนื้อหาสื่อเปนเกณฑชี้
วัดเชิงคุณภาพ 

 

การศึกษาคุณภาพสารสนเทศแยกตามมิติตาง ๆ ดังกลาวขางตน ไดกําหนดเปาหมายของ
เกณฑชี้วัดอยูที่ การสนองตอบผลประโยชนของสาธารณะ (public interest)4 ซึ่งหมายถึงวา สาร
สนเทศที่มีคุณภาพตองเปนประโยชนแกสาธารณะและตองทําหนาที่ปกปองผลประโยชนของ
สาธารณะดวย  คําวาสาธารณะในที่น้ีมีความหมายทั้งในเชิงปริมาณคือ คนสวนใหญในสังคม 
(majority) และเชิงคุณภาพคือ ความหลากหลายของคนกลุมตางๆ ในสังคม (diversity) ซึ่งตองการ
ความเปนธรรมและการปกปองจากสื่อเชนกัน นอกจากนี้คําวาผลประโยชนของสาธารณะยังรวม
ความถึงการที่สังคมหรือสาธารณะมีเจตนจํานงรวมกัน เปนเจตนจํานงแหงสาธารณะซึ่งตองไดรับ
การคุมครองและไมถูกละเมิด รวมทั้งเปนสิ่งที่สาธารณะมีความตองการรวม (preference) สอด
คลองกัน5  ผลประโยชนเชิงสาธารณะในที่น้ีแสดงนัยถึงการใชเสรีภาพ (freedom) ของสื่อมวลชน
ไปในวิถีทางที่ ถูกตองชอบธรรมและคงไวซึ่ งความรับผิดชอบที่ มีตอสาธารณะ  (social 
responsibility) นําเสนอขาว สาระ และบันเทิงที่อยูบนพื้นฐานของความ       ถูกถวนและเปนธรรม
                                                                 
4 ดูรายละเอียดคําจํากัดความของ public interest เพ่ิมเติมใน McQuail, D. 1992: Media Performance. 
5 Mitnick, 1980 เสนอใหใชคําวา preference แทนคําวา interest เพราะเปนรูปธรรมมากวาและสามารถใชเปน
เกณฑเพ่ือพิจารณาคุณภาพของการสื่อสารสาธารณะ ซ่ึงตองตอบสนองความตองการของสาธารณะสวนใหญ 
มากกวาความสนใจของกลุม (ดูเพ่ิมเติมใน McQuail, 1992) 
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ของขอเท็จจริง ยึดถือพันธกิจที่มีตอสังคมและตองไดรับความเชื่อถือไววางใจจากสาธารณะ (public 
trust) และสารสนเทศอันถือเปนผลผลิตของสื่อมวลชนตองเปนที่ตรวจสอบได (accountable) จาก
สาธารณะ  

 

 มิติของการศึกษาและการกําหนดเปาหมายของเกณฑชี้วัดดังกลาว สามารถนําเสนอเปน
แผนภาพเพื่อเปนกรอบแนวคิดของการศึกษาไดดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาการสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผลประโยชนสาธารณะ 

คุณภาพของสารสนเทศ 

สาระและความหลากหลาย
ของเนื้อหา 

จริยธรรมและศีลธรรม
ของเนื้อหา 

การสงเสริมประชา
สังคม 

เกณฑการควบคุม
เนื้อหา 

อิสรภาพจากการถูก
แทรกแซง 
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1.2 การนําเสนอผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาหัวขอสารสนเทศที่มีคุณภาพจะนําเสนอออกเปน4 ตอนหลัก ๆ ตามลําดับ ดัง
น้ี 

- เกณฑพิจารณาคุณภาพเนื้อหาสื่อมวลชนจากแนวคิดและประสบการณของ     
      ตางประเทศ  โดยพิจารณาแยกตามกรอบแนวคิดที่ไดนําเสนอไวแลวขางตน 
- สถานภาพของสารสนเทศในสื่อมวลชนไทย 
- แนวทางการสงเสริมใหเกิดการสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
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บทที่ 2 
เกณฑพิจารณาคุณภาพเนื้อหาสื่อมวลชน 

 หัวขอน้ีเปนการนําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการของการสรางเกณฑเพื่อพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศ ซึ่งไดมาจากตําราดานทฤษฎีสื่อ
สารมวลชนที่ไดเสนอแนวคิดจากบริบทของสังคมตาง ๆ จากหลักการทางวิชาชีพของสื่อมวลชน 
หลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน  รวมทั้งเกณฑควบคุมคุณภาพเนื้อหาที่เปนตัวอยางของตางประเทศ  
การนําเสนอในหัวขอน้ี จะแยกแยะไปตามมิติตาง ๆ ทั้ง 5 มิติที่ไดนําเสนอไวแลวขางตน 

2.1 มิติดานสาระและความหลากหลายของเนื้อหา  
หลักการเบื้องตนที่ใชเปนขอพิจารณาในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาสาระและความ

หลากหลาย แบงออกเปน 3 หัวขอยอยตามคุณสมบัติของเนื้อหาที่มีคุณภาพ คือ ความมี         อรรถ
ประโยชนของเนื้อหา ความหลากหลายของเนื้อหา และการจัดสรรสัดสวนของเนื้อหาที่  เหมาะสม 

2.1.1ความมีอรรถประโยชนของเนื้อหา  คําวาเนื้อหาเชิงอรรถประโยชนในที่น้ี คือสาระ
ความรูที่นํามาใชสอยและเปนประโยชนไดในชีวิตประจําวันของประชาชน  เชน เมื่อรับรูขอมูลขาว
สารนี้ไปแลวจะสามารถชวยใหดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนปกติสุข และสามารถรักษาสมดุลของปจจัย
และองคประกอบตาง ๆ ที่แวดลอมชีวิตความเปนอยูไดอยางเหมาะสม  ถาเปรียบไปแลวสาระความ
รูก็คือโลกแหงการศึกษาเลาเรียน ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ เชน การเรียนการสอนในหองเรียน  
และรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน วงสนทนาบนโตะอาหาร ในงานพิธีกรรมตาง ๆ หรือการเผยแพร
รายการสาระความรูผานสื่อมวลชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลมีพัฒนาการที่เหมาะสมใน
ดานตาง ๆ อาทิ รางกาย สติปญญา จิตใจ และทักษะในการดํารงชีวิต (ปาริชาต สถาปตานนท 2543)  
สาระความรูจึงเปนเสมือนอาหารสําคัญที่บํารุงสมองของคนเรา ชวยใหบุคคลกาวทันกับการเปลี่ยน
แปลง  รวมทั้งรูเทาทันสภาวะตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอปจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม  

การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปภูมิปญญาของสังคมไทยในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ ไดมีการร้ือ
สรางองคความรูแบบตะวันตก และวิเคราะหถึงระบบการศึกษา รวมทั้งกระบวนการถายทอด       
ขอมูลขาวสารที่ผิดพลาดและทําใหผูเรียน (หรือประชาชนไทย) กลายเปนทาสของระบบ ดังที่ยุค       
ศรีอาริยะ ไดกลาวไววา การศึกษาไมไดปลุกจิตสํานึกของประชาชนใหต่ืนขึ้น แตกลับพันธนาการ
ประชาชนเขากับคานิยมและลัทธิวัตถุนิยมแขงขัน ทําใหเกิดความเชื่อวาการพัฒนาคือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเทานั้น และตองเปนการพัฒนาที่เลียนแบบประเทศทุนนิยมที่เจริญแลว (ยุค            ศรี
อาริยะ 2545)  เมื่อพิจารณาระบบการศึกษาของไทยที่กอใหเกิดการครอบงําทางความคิดดวย      
วัฒนธรรมตะวันตก  พบวาระบบการสรางเนื้อหาสาระของสื่อมวลชนไทยก็ไมแตกตางกัน 



 

 8 

ประกอบกับการผลิตซ้ําของสื่อทําใหสื่อกลายเปนศูนยกลางของการผลิตแบบแผนตาง ๆ ที่มีผลตอ
การครอบงําสติปญญาและจิตวิญญาณของประชาชนในสังคม เชนแบบแผนบริโภคนิยม แบบแผน
จักรวรรดินิยมที่ยอมรับในความเหนือกวาของตะวันตก เปนตน  เกือบ 90 เปอรเซ็นตของความรับรู
ของคนเรานั้นมาจากการบอกเลาของผูอ่ืน และปจจุบันเรารับรูโลกภายนอกผานสื่อที่บอกเราวาโลก
ที่เปนจริงเปนอยางไร ความสามารถในการครอบงํานี้เองที่ทําใหเกิดรูปแบบของการผูกขาดเหนือ
ระบบสื่อสารและขอมูลขาวสารของโลก และการขยายกิจการของบริษัททุนขนาดใหญที่ผลิตสื่อ
ของโลก (ยุค ศรีอาริยะ 2544) ทําใหระบบขาวสารและสาระความรูถูกผูกขาดโดยสื่อโลก  และทํา
ใหเนื้อหาสาระที่เปนของทองถิ่นหายไป 

ดังนั้น ความพยายามที่จะสรางเนื้อหาสาระซึ่งกลาวไดวามีอรรถประโยชนตอผูรับสื่อของ
สังคมไทยอยางแทจริง จึงตองเปนสาระที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็
ตองไมทิ้งความรูที่เปนสากล  ตองเปนสาระที่กอใหเกิดฐานของการพึ่งตัวเอง และเปนสาระที่สราง
ความเขมแข็งใหสามารถตอตานวัฒนธรรมที่ครอบงําจากตางแดนได  นอกจากนี้จะตองเปนสาระที่
กอใหเกิดการบูรณาการความรูที่ผูรับรูหรือเรียนรูสามารถเชื่อมโยงกับระบบตาง ๆ ไดทั้งหมด นํา
ความรูที่ไดไปใชเพื่อชวยแกปญหาสังคม และที่สําคัญคือตองเปนสาระความรูที่มีคุณธรรมเปนฐาน 
น่ันคือ สอนใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาแหงการพัฒนาจิตใจและคุณธรรม เพื่อตนเองและสังคม  

2.1.2 ความหลากหลายของเนื้อหา (diversity)  เปนการชี้วัดคุณภาพดานเนื้อหาสาระที่เดน
ชัดที่สุด  ความหลากหลายมีพัฒนาการมาจากแนวคิดเร่ืองพหุนิยม (pluralism) ซึ่งเกิดขึ้นจาก
กระแสความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตองการสรางกลไกเพื่อการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ เร่ิม
จากอํานาจแบบเบ็ดเสร็จนิยม สูอํานาจสังคมนิยม และอํานาจทุนนิยม ซึ่งลวนแตมีลักษณะของการ
รวมศูนยอํานาจทั้งสิ้น  แนวคิดพหุนิยมจึงใหหลักประกันเร่ืองการตอตานการรวมศูนยและความ
เปนหนึ่งเดียวของอํานาจ โดยชูหลักการของความหลากหลาย ซึ่งไดกลายมาเปนคุณสมบัติที่จําเปน
ประการหนึ่งของสื่อมวลชนดวย 

คําวาความหลากหลายในสื่อมวลชนน้ันครอบคลุมขอบเขตที่กวางขวางและแตกตางกัน
มาก คือมีทั้งในแงของการใหเสียงแกกลุมคนชายขอบ (margins) ที่ไรเสียงในสังคม  ในแงของการ
คํานึงถึงรสนิยมอันหลากหลายของผูบริโภคสื่อ (consumer choice) และในแงของการตอตานการ
ผูกขาดสื่อในทุกรูปแบบ  อยางไรก็ตาม หลักการของความหลากหลายสําหรับสื่อมวลชนแตละ
ประเภทและองคกรตางก็มีความแตกตางกัน  ดังไดรวบรวมหลักการของความหลากหลายที่สงผล
ตอเกณฑดานมิติของคุณภาพเนื้อหาสาระมานําเสนอพอเปนสังเขป ดังนี้ (McQuail, 1992; Croteau 
& Hoynes, 2000; BBC guidelines, www.bbc.co.uk) 

Federal Communication Commission (FCC)  สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนความหลากหลายของเนื้อหาสําหรับสื่อกระจายเสียงไวสองประการดวยกัน คือ 
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1. หลักประกันวาผูบริโภคสื่อจะไดรับทางเลือก/ โอกาสเลือกตามรสนิยมและความ
ตองการสูงสุด 

2. สนองตอบ “ผลประโยชนของสาธารณะ” สูงสุดดวยการนําเสนอขอมูลขาวสารและ
ความคิดเห็นจากทุกกลุมการเมืองดวยหลักการของความยุติธรรม (fairness) รวมถึง
โอกาสในการเขาถึงสื่อมวลชนของกลุมการเมืองและกลุมความคิดเห็นตาง ๆ ดวย  ตอ
มาหลักการนี้ยังไดเพิ่มเติมสิทธิของผูบริโภคสื่อที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารในทุกดาน 
คือ ดานสังคม การเมือง บันเทิงและสุนทรียะ ศีลธรรม และประสบการณตาง ๆ   

สหราชอาณาจักร กําหนดเกณฑของความหลากหลายของเนื้อหาสําหรับสื่อสาธารณะไว 4 
ประการดวยกัน ซึ่งมีขอบเขตที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไดแก 

1. เนนในเรื่องของการเขาถึงขอมูลขาวสารที่หลากหลายสําหรับประชาชนมากกวาการ
สื่อสารเสรี โดยเฉพาะคํานึงถึงกลุมดอยโอกาสตาง ๆ เปนพิเศษ 

2. ใหหลักประกันดานความหลากหลายของเนื้อหารายการซึ่งสนองตอบความสนใจของ
ผูรับสารกลุมตาง ๆ 

3. จัดใหมีเนื้อหารายการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรสนิยมของผูบริโภคที่
แตกตางกันไปตามวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิภาค 

4. สนับสนุนใหมีรูปแบบทางเลือกของการสรรหางบประมาณและกลไกการควบคุมเพื่อ
ใหมีการผลิตสื่อที่มีความหลากหลาย 

สําหรับประเทศเนเธอรแลนด มีหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนความหลากหลายของเนื้อหา     
รายการคลายคลึงกับประเทศตาง ๆ ในยุโรป ดังนี้ 

1. ตองมีสัดสวนของเนื้อหาที่ครอบคลุมองคประกอบหลักทางจารีตของสังคม คือ เนื้อหา
ดานการเมือง ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม 

2. ตองใหโอกาสและชองทางแกชนกลุมนอยไดสงเสียงของตัวเองผานสื่อ 

3. สนับสนุนสื่อขนาดเล็กและสื่อทองถิ่น เพื่อคุมครองการถูกแทรกแซงจากธุรกิจการคา
และการเมือง 

4. สรางหลักประกันวาสินคาเพื่อการบริโภคและบริการตาง ๆ จะไดเผยแพรผานสื่ออยาง
หลากหลาย  เพื่อที่ผูบริโภคจะไดมีทางเลือกและไดเลือกใชสินคาหรือบริการที่     
เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพ 
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จากแนวคิดเพื่อสรางหลักประกันเร่ืองความหลากหลายของเนื้อหาสาระของหลายประเทศ
ดังกลาวนี้ จะเห็นวาความหลากหลายของเนื้อหาไดรับการพิจารณาแยกออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ดวย
กันคือ ประการที่หน่ึง ความหลากหลายในแงของการเขาถึง (accessible) ซึ่งประชาชนทุกกลุม ทุก
อุดมการณ ทุกชนชั้น เชื้อชาติ และเพศสภาพ จะตองไดรับหลักประกันของการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ในสื่อมวลชน  ประการที่สอง ความหลากหลายในเรื่องของการผลิตและนําเสนอเนื้อหาซึ่งตอง
ครอบคลุมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง สังคม และรสนิยมของผูบริโภค  และ
ประการที่สาม ความหลากหลายในเชิงโครงสรางของสื่อ การบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งเชื่อ
กันวาหลักการของความหลากหลายจะชวยปองกันการผูกขาดหรือเขาแทรกแซงของกลุมทุนได 

สําหรับสื่อมวลชนในประเทศไทย หลักการที่คุมครองความหลากหลายของเนื้อหาและ
โอกาสเขาถึงสื่อของประชาชนนั้น ไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใน
มาตราหลัก ๆ คือ 

 มาตรา39  ใหหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีตาง ๆ ของประชาชน   

มาตรา 40 ใหคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทร
คมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปดโอกาสใหประชาชนไดใชสิทธิ
ของตัวเองในการเขาไปตรวจสอบหรือขอดูขอมูลจากหนวยงานของรัฐ เพื่อติดตามการทํางานและ
ทําใหเกิดความโปรงใสเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 

กฎหมายภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเหลานี้ มิไดมีหนาที่เพียงแคการลดการผูกขาด
ของรัฐลงไปเทานั้น แตยังสนับสนุนใหเกิดความหลากหลายของการแสดงความคิดเห็น และที่มา
ของแหลงขอมูลขาวสาร และกฎหมายเหลานี้ยังมีพันธกิจในอันที่จะกําหนดกติกาใหม ๆ ระหวาง
ฝายตาง ๆ ที่มีบทบาทในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน เชน ระหวางรัฐกับผูประกอบธุรกิจ
วิทยุและโทรทัศน  ระหวางรัฐกับกลุมวิทยุและโทรทัศนภาคประชาชน/ชุมชน เปนตน6 

ในแงของคํานิยามความหลากหลายของเนื้อหาจากมุมมองดานเนื้อหาสาระและการผลิต
น้ัน สามารถจําแนกออกไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ (สุทธิชัย หยุน, 2545; ประเวศ วะสี, 2546) 

1. ความหลากหลายดานรูปแบบ คือ มีการนําเสนอรูปแบบของสื่อที่แตกตางกัน เชน รูป
แบบขาว สารคดี บันเทิง การศึกษา ฯลฯ  ในแงของขาวยังครอบคลุมไปถึงรูปแบบการ

                                                                 
6 อานรายละเอียดมาตรา 40 และการควบคุมและกํากับกิจการวิทยุและโทรทัศนได ใน รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 
2545: ส่ือมวลชนในยุคปฏิรูป  



 

 11 

นําเสนอขาวที่หลากหลาย เชน ขาวสืบสวนสอบสวน ขาวตีความ ขาวที่รายงานตาม
เหตุการณ และขาวที่เนนการผสมผสานรูปแบบระหวางสาระกับบันเทิงเพื่อการเปลี่ยน
แปลงสังคม เปนตน 

2. ความหลากหลายดานเนื้อหา คือ มีการนําเสนอขอมูลขาวสารจากแหลงขาวตางๆ อยาง
กวางขวาง ไมจํากัดเฉพาะกลุมที่มีอํานาจอยางเปนทางการเทานั้น  และหมายถึงการนํา
เสนอความคิดเห็นของกลุมตางๆ ในสังคม ทั้งฝายรัฐบาล ฝายคาน และกลุมทางเลือก
ตางๆ  เพราะมีหลักการอยูที่สาธารณชนมีสิทธิที่จะไดรับฟงความคิดเห็นและขอ
วิพากษวิจารณซึ่งมาจากหลากหลายแหลงความคิด 

3. ความหลากหลายดานการเปนเจาของสื่อ โดยสนับสนุนกลุมผูผลิตรายยอย และผูผลิต
สื่อชุมชนหรือสื่อทางเลือก เพื่อใหไดหลักประกันวาประชาชนในทองถิ่น และในกลุม
เฉพาะตางๆ จะไดรับการสนองตอบดานเนื้อหาสื่อที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุม
ชนของตน 

ความหลากหลายไมไดเปนเพียงแคเปาหมายที่องคกรสื่อตางๆ ตองดําเนินการเพื่อบรรลุจุด
มุงหมายเทานั้น  แตโดยตัวมันเองแลว ความหลากหลายเปนหนทางหรือเคร่ืองมือ (means) หรือ
เกณฑไปสูการสรางสื่อที่มีคุณภาพ  เพราะความหลากหลายจะเปนเกณฑกําหนดกรอบการผลิตเนื้อ
หาใหครอบคลุมกลุมตางๆ ในสังคมใหมากที่สุด และเปนเกณฑกําหนดแนวทางวิชาชีพและอุดม
การณของสื่อมวลชน ตลอดจนแนวทางการกําหนดกลไกเพื่อควบคุมตรวจสอบสื่อใหมีคุณภาพดวย 

2.1.3 การจัดสรรสัดสวนของเนื้อหา  หลักเกณฑประการหนึ่งในเชิงของการจัดการโครง
สรางเนื้อหาที่สามารถนํามาเปนมาตรฐานชี้วัดคุณภาพของความมีสาระและอรรถประโยชนของ
เนื้อหา และความหลากหลายของเนื้อหาโดยคํานึงถึงรสนิยมและโอกาสในการเลือกของ              ผู
บริโภคสื่อไดน้ัน ก็คือหลักเกณฑของการจัดสรรสัดสวนเนื้อหารายการ    

McQuail (1992) ไดเสนอเกณฑที่พิจารณาทั้งแนวตั้งและแนวนอนของเนื้อหาสื่อที่ปรากฏ 
(vertical/horizontal distinction) สําหรับความหลากหลายแนวตั้งไดแก การประเมินความ        แตก
ตางของรายการหรือประเภทที่นําเสนอทั้งหมด (มักใชกับสื่อกระจายเสียง) ของสถานีหรือเครือขาย
สถานีแหงใดแหงหนึ่งในชวงระยะเวลาที่ประเมิน เชน ชวงหนึ่งวัน หน่ึงสัปดาห หรือหน่ึงเดือน 
ฯลฯ  เชน การพิจารณารายการของสถานีวิทยุชุมชนแหงหนึ่งในรอบหนึ่งสัปดาหวาประกอบดวย
เนื้อหารายการอะไรบาง มีความหลากหลายของเนื้อหา รูปแบบ และผูจัดรายการ มากนอยเพียงใด 
หากผังของรายการแสดงใหเห็นวาเนื้อหาที่นําเสนอตลอดทั้งวันมีแตเร่ืองของความบันเทิง เปดเพลง
เสียเปนสวนใหญ ก็แสดงวาสถานีวิทยุแหงนั้นไมมีความหลากหลายของเนื้อหาและไมไดสนอง
ตอบความตองการและความมุงประโยชนอันหลากหลายของผูฟงอยางแทจริง    
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สําหรับการประเมินความหลากหลายแนวนอนไดแก การเจาะจงเลือกชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
และสํารวจวารายการหรือขอมูลขาวสารที่นําเสนอในชวงนั้นของสื่อประเภทตางๆ มีความหลาก
หลายเพียงใด เชน สํารวจสถานีโทรทัศนทุกชองในชวงเวลาบายของวันเสาร เพื่อดูวาแตละชองมี
รายการที่แตกตางหลากหลายกันหรือไมอยางไร หากปรากฏวารายการบายวันเสารของทุกชองเปน
เกมโชวหมด ยอมแสดงวาสถานีโทรทัศนระบบไมเสียคาสมาชิกทั้ง 6 สถานีไมมีความหลากหลาย
ของเนื้อหา และไมไดคํานึงถึงการสนองตอบประโยชนของผูชมอยางแทจริง  

การพิจารณาการจัดสรรสัดสวนของเนื้อหาตองวิเคราะหปจจัยดานโครงสรางและความ
เปนเจาของสื่อมวลชนประกอบกันไปดวย เนื่องจากลักษณะของการกระจุกตัว (concentration) ของ
การผลิตสื่อในปจจุบัน ไดทําใหการแขงขันนอยลง เกิดสภาวะผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดขึ้น บริษัทหรือ
องคกรสื่อมวลชนขนาดใหญที่มีทุนสูงจึงสามารถรักษาความเขมแข็งมั่นคงของอุตสาหกรรมสื่อไว
ไดดวยการขยายหรือซื้อธุรกิจสื่ออ่ืน ๆ กอใหเกิดการรวมตัวของสื่อ (integration) ซึ่งมีผลตอความ
จํากัดของคุณภาพเนื้อหา เนื่องจากสื่อที่ผลิตภายใตเจาของเดียวกันยอมมีเนื้อหาที่คลายคลึงหรือ
สอดคลองกัน สงเสริมการตลาดซึ่งกันและกัน และปดกั้นโอกาสที่สื่อขนาดเล็กอ่ืนๆ จะไดเติบโต
ในธุรกิจเดียวกันนี้ดวย  การรวมตัวของสื่อมีสองลักษณะ คือ การรวมตัวในแนวตั้ง (vertical 
integration) คือการรวมธุรกิจที่ผลิตสื่อต้ังแตตนกระบวนการผลิตจนสิ้นสุดกระบวนการผลิตภายใต
เจาของหรือผูประกอบการกลุมเดียวกัน เชน ธุรกิจหนังสือพิมพมีโรงงานผลิตกระดาษ มีกอง
บรรณาธิการ มีโรงพิมพ มีสํานักพิมพ มีบริษัทจัดจําหนายหนังสือ และมีรายและแผงขายหนังสือ
ยอย  และการรวมตัวในแนวนอน (horizontal integration) คือการขยายธุรกิจออกไปสูการผลิตสิน
คาอ่ืน ๆ ที่อยูในประเภทเดียวกันกับสินคาหลักของบริษัท เชน ธุรกิจหนังสือพิมพขยายไปสูธุรกิจ
นิตยสาร สํานักขาว โทรทัศน วิทยุ เปนตน   

เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว การสรางคุณภาพของสารสนเทศในมิติของสาระและความหลาก
หลายของเนื้อหา ไดกําหนดศูนยกลางของเปาหมายและการประเมินไวที่การสนองตอบผล
ประโยชนของสาธารณะ ซึ่งการใหหลักประกันวาสาธารณะจะไดรับประโยชน คานิยม วัฒนธรรม
อันดีงามจากเนื้อหาสื่อ ก็คือ การผลิตสารสนเทศที่อยูบนหลักการของการสนองตอบอรรถ
ประโยชนและนําไปสูคุณภาพชีวิต  ความหลากหลายของเนื้อหาและโอกาสเขาถึง ความเหมาะสม
ของคุณภาพเนื้อหาตอองคประกอบดานตาง ๆ ของสื่อ   

2.2 มิติดานจริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา 
เนื่องจากสื่อมวลชนเปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของสังคมในการสงผานคานิยม

ทางวัฒนธรรม เปนผูบอกใบดวยสัญลักษณตาง ๆ วาคานิยมอันไหนที่สําคัญ มาตรฐานทาง     จริย
ธรรมและศีลธรรมใดที่สังคมตองการ ทั้งในระดับบุคคลและกลุม  หลักการที่เปนสากลและใช
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กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมของสื่อมวลชนก็คือ ความเชื่อถือไดของเนื้อหาสาระที่
นําเสนอ โดยพิจารณาจากความถูกตองแมนยําของขอมูลขาวสาร การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
ความหลากหลายของทัศนะที่นําเสนอ ขอมูลขาวสารและสาระบันเทิงที่นําเสนอตองไมกอใหเกิด
ความเขาใจผิด ความสับสน ต่ืนตระหนก หรือนําไปสูพฤติกรรมที่สรางปญหาใหแกสังคมสวนรวม 

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดเสนอหลักการของระบบการสื่อสารที่ดีเอาไววา7 ตองเปนการสื่อ
สารที่ต้ังมั่นอยูใน “วจีสุจริต” คือ พูดความจริงและมีที่มาของขอมูลที่ตรวจสอบเชื่อถือได พูดถูก
กาลเทศะ พูดดวยวาจาสุภาพและเปนมิตร พูดแลวเกิดประโยชน และพูดแลวคนรูเร่ือง  รวมทั้งได
เสนอแนะวาสื่อที่มีจริยธรรมและศีลธรรมตองมีหลักของ EQE คือ มีความเปนธรรม (equity) มี คุณ
ภาพ (quality) และสามารถใชไดอยางคุมคา (efficiency)   ในแงของสื่อสาธารณะ เชน วิทยุชุมชน
น้ัน ศ.นพ. ประเวศ วะสี8 ไดใหความสําคัญกับเร่ืองของมิติทางศีลธรรมอยูมาก นอกเหนือจากความ
เปนไทและการพึ่งตัวเองแลว ยังจําเปนตองเปนสื่อเพื่อชีวิต สื่อที่ดีงาม และตองใชวจีสุจริต เปนสื่อ
ที่มีศีลธรรม เพื่อการยกระดับจิตวิญญาณของสาธารณะ  จึงเห็นไดวาการใหความสําคัญกับเร่ือง
ของจริยธรรมและศีลธรรมในเนื้อหาสาระของสื่อจึงเปนองคประกอบอันจําเปนที่จะประเมินวาสื่อ
น้ันมีคุณภาพหรือไม 

การประเมินความมีศีลธรรมอันดีของเนื้อหาสาระในสื่อ สามารถจําแนกออกตามองค
ประกอบที่เกี่ยวของกับกระบวนการนําเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนได 3 ประการดังนี้ 

1) กระบวนการเผยแพรและตีความขาวสาร  สิ่งที่ผู รับสารคาดหวังจากสื่อมวลชนคือ  
ความถูกตองแมนยําและความไววางใจไดในขอมูลขาวสาร ตามมาดวยความคาดหวังตอความลึกซึ้ง
และการนําเสนอขอมูลขาวสารในเชิงลึก หรือในเชิงที่มีคุณคาดานศิลปะชั้นสูง  รวมทั้งความคาด
หวังตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของสื่อมวลชน  อยางไรก็ตาม ระดับของความคาดหวังตอ    คุณ
ภาพดานศีลธรรมและจริยธรรมที่สะทอนผานเนื้อหามีความแตกตางกันไปตามประเภทของเนื้อหา
หรือรายการ  น่ันคือ ผูรับสารมีแนวโนมที่จะคาดหวังขอเท็จจริงและความถูกตองจากเนื้อหา
ประเภทขาวหรือสารคดีที่นําเสนอเหตุการณตาง ๆ  มากกวาเนื้อหาประเภทบันเทิงและโฆษณา  ดัง
น้ัน สื่อที่มีคุณภาพคือสื่อที่ใหความสําคัญและเขมงวดกับความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสาร  

                                                                 
7 ปาฐกถาเรื่อง “ส่ือในสังคมพหุลักษณ” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2546 คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ จัดโดยสํานักขาว
ประชาธรรม 
8 จากการประชุมสมัชชาสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติครั้งที่ 1  จัดโดยเครือขายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ  วันที่ 10 ต.ค. 
2545 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ในแงของการนําเสนอขอเท็จจริงและขาวสารขอมูล สํานักขาวบีบีซีของอังกฤษ ไดกําหนด
แนวทางสําหรับควบคุมคุณภาพของขาวสารและการใหหลักประกันแกความมีศีลธรรมและ       
จริยธรรมอันดีของขาว สรุปไดดังนี้ 

- การผลิตรายการไมควรยึดตามขอมูลจากแหลงเดียว เพราะอาจเกิดความผิดพลาดจาก
การเอาขอมูลที่ผิดพลาดในรายงานอันใดอันหนึ่งไปผลิตซ้ํา 

- ความถูกตองมีความหมายมากกวาแคไดขอเท็จจริงแมนอยางเดียว แตยังตองเอาบรรดา
ขอเท็จจริงและขอมูลตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อใหไดถึงแกนของความจริง ถาเปนประเด็น
โตแยงทางกฎหมาย ความถูกตองของรายงานตองนําไปใชยืนยันในศาลได 

- การมีขอเท็จจริงถูกตองอยางเดียวไมพอ ตองใชภาษาใหถูกดวย คือตองหลีกเลี่ยงการ
พูดเกินจริง ตองระวังเร่ืองการเลือกใชถอยคําซึ่งอาจตีความไดหลายทาง และใชคํา
บรรยายภาพตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงอยางเที่ยงตรง 

- เมื่อมีความผิดพลาดเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตองแกไขอยางทันควัน ยอมรับโดยดีและตรง
ไปตรงมา การแกไขความผิดพลาดที่ไดผลจริง ๆ คือการบอกวาอะไรผิด และที่ถูกคือ
อะไร 

2) กระบวนการถายทอดเพื่อโนมนาวใจ  สารสนเทศที่นําเสนอผานสื่อมีทั้งในรูปของการ
รายงานเหตุการณความเคลื่อนไหว และในรูปของการโนมนาวชักจูงใจ ไมวาจะเปนไปเพื่อชักจูงให
มีการบริโภคมากขึ้น หรือโนมนาวใหยอมรับแนวคิดอุดมการณของผูสื่อสารก็ตาม  ขออางเร่ือง
ตลาดความคิดเห็นเสรีที่เนนการแขงขันทําใหระดับของการควบคุมจริยธรรมในเรื่องการโนมนาว
ใจออนลง และทําใหการควบคุมกลายเปนหนาที่ของผูรับสารหรือผูบริโภค  ดังนั้น สื่อที่มีคุณภาพ
ในดานของเนื้อหาที่สะทอนศีลธรรมอันดี ก็คือ สื่อที่ไมไดมุงโนมนาวใจเพื่อผลประโยชนทางการ
ตลาดของสื่อเปนหลัก  แตตองคํานึงถึงการสรางความเห็นพองของสังคมในประเด็นสาธารณะ ซึ่งก็
เปนกระบวนการโนมนาวใจที่อยูบนหลักการของความเหมาะสม ในขณะเดียวกันสื่อที่มีคุณภาพจะ     
ยินยอมใหมีการตรวจสอบจากกลุมผูบริโภค และเขารวมในกลไกการควบคุมมาตรฐานทาง        
จริยธรรมของกลุมวิชาชีพดวยกันเอง 

อยางไรก็ตาม ในเร่ืองการแสดงความคิดเห็นเพื่อการโนมนาวใจนี้ สํานักขาวบีบีซีของ
อังกฤษไดมีขอแนะนําวา การแสดงความคิดเห็นสวนตัวที่เปนของสื่อมวลชนจะกระทํามิได  แต      
บีบีซีสามารถจัดใหมีการแสดงทัศนะสวนตัวของคนกลุมตาง ๆ ได ในกรณีที่เปนการแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับเร่ืองนโยบายสาธารณะหรือความขัดแยงทางการเมืองและแรงงาน โดยมีกฎเกณฑที่
ตองปฏิบัติเปนพิเศษ คือ ตองบอกใหผูชม/ผูฟงทราบลวงหนาอยางชัดเจนวาทัศนะสวนตัวน้ันเปน
แบบไหน  ไมบิดเบือนขอเท็จจริงใหสอดคลองกับความคิดเห็น  และเปดโอกาสใหมีการตอบโต  
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3) กระบวนการผลิตและเผยแพรความบันเทิง  สื่อมวลชนมักเผชิญกับคําถามเชิง          จริย
ธรรมวา สื่อมีพันธกิจในการยกระดับรสนิยมและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่มีคุณธรรม หรือ มี
พันธกิจในการตอบสนองสิ่งที่ผูรับตองการ  เปนที่แนนอนวาคําตอบที่ใชกําหนดคุณภาพของสาร
สนเทศก็คือ การผสมผสานเปาหมายทั้งสองเขาดวยกัน  โดยที่ใหความสําคัญกับการผลิตงานบันเทิง
เพื่อการปรุงแตงคานิยมทางวัฒนธรรมของคนในสังคม มากกวาการหวังผลประโยชนทางดานการ
คา  ดังนั้นหากปจจัยหลักของการผลิตอยูที่การสรางงานที่มีสุนทรียะ เนื้อหาสาระของงานนั้นก็จะมี
คุณภาพแมจะถูกผลิตแบบการตลาดที่มุงปริมาณก็ตาม   

ในประเด็นนี้บีบีซีไดกําหนดแนวทางของการนําเสนอรายการที่ไมใชขอเท็จจริงและ        
รายการดานศิลปะบันเทิงไววา ตองเปนรายการที่ศิลปนไดรับเสรีมากพอที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตัวเอง ผูบริหารรายการประเภทนี้มีหนาที่ดูแลใหรายการสะทอนความหลากหลายของศิลปน
ใหมากที่สุด และตองดูแลรายการละครตาง ๆ ใหมีความรูสึกวานําเสนอเนื้อหาตรงไปตรงมา       
รอบคอบ และชวนใหคิด ถารายการละครนั้นนําเสนอเรื่องที่มีลักษณะขัดแยงกับเหตุการณใน
ปจจุบัน ก็จําเปนที่จะตองใหขอเท็จจริงที่ถูกตอง และระมัดระวังการนําเสนอเนื้อหาที่มองแบบดาน
เดียว  ในกรณีที่บทละครเอาเรื่องแตงกับเร่ืองจริงมาผสมกัน ผูจัดทํารายการตองแมนวาอะไรคือ
ความจริง อะไรคือเร่ืองแตง ประชาชนจะไดไมไขวเขว และตองมีหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่นํามา
เสนอมากพอและตรวจสอบไดดวย 

นอกจากนี้หลักการทางวารสารศาสตรที่ยังนิยมใชอางอิงกันอยูมากในการวัดคุณภาพเชิงจ
ริยธรรมของสื่อ คือ หลักแหงความเปนกลาง (objectivity)  ซึ่งในที่น้ีหมายถึงความเปนกลางในการ
นําเสนอแงมุมของความถูกตอง (truth aspect) ซึ่งมีเกณฑชี้วัด 4 เกณฑ ประกอบดวย 

1. ปริมาณของขอมูล (quantity of information) 
2. ความสมบูรณของเร่ืองที่นําเสนอ (completeness) 
3. ความถูกตอง (accuracy) 
4. ความจริงของการนําเสนอ (factualness)  
5. ความเกี่ยวของกับผูอาน (relevance) เปนหลัก โดยดูวาผูอานไดรับประโยชน และได

รับผลกระทบจากเนื้อหาของสื่ออยางไร 

ลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่กําหนดคุณภาพของสารสนเทศเชิงจริยธรรมและศีลธรรมคือ 
การนําเสนอภาพตัวแทนของคนกลุมตาง ๆ ในสังคม  ทั้งนี้สํานักคิดดานสื่อมวลชนและวัฒนธรรม
ศึกษาไดสรุปไววา ภาพตัวแทนไมใชความจริง แตไดถูกนําเสนอซ้ํา หรือนําเสนอใหม (re-present) 
ในลักษณะที่ไมสมบูรณและมีความคับแคบ (incomplete and narrow)  น่ันคือ ไดถูกคัดเลือกเฉพาะ
บางสวนหรือบางคุณลักษณะ และปดกั้นหรือปฏิเสธบางสวน ทําใหภาพตัวแทนของบุคคล กลุมคน 
หรือสถาบันที่ถูกนําเสนอมีลักษณะที่ลดรูปลงมาเหลือไมกี่ลักษณะ  และเมื่อผานกระบวนการผลิต
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ซ้ําหลาย ๆ คร้ัง ทําใหภาพตัวแทนนั้นถูกรับรูวาเปนภาพที่สะทอนความจริงของบุคคลหรือกลุมคน
น้ัน ๆ ไปโดยปริยาย เชน ภาพตัวแทนของคนอีสาน ซึ่งถูกนําเสนอผานสื่อวาเปนคนยากจน ไม
ฉลาด ใชแรงงาน  หรือภาพตัวแทนของผูหญิงบริการ ซึ่งถูกนําเสนอวาเปนผูที่มีอารมณรุนแรงทาง
เพศ และรักความสบาย เปนตน   

เร่ืองของภาพตัวแทนในสื่อเปนประเด็นสําคัญที่สามารถบงบอกคุณภาพของสารสนเทศใน
สื่อได เนื่องจากภาพตัวแทนเปนสิ่งที่ถูกบิดเบือน คัดสรร และประกอบสรางมากที่สุด แมแตในรูป
แบบรายการที่เนนขอเท็จจริง เชน ขาว สารคดี  อยางไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการผลิตสื่อมีการ
คัดเลือกประเด็นเฉพาะที่นาสนใจหรือที่มีคุณคา และเปนการนําเสนอผานการทํางานของ      นัก
ขาว ชางภาพ ผูเขียนบท หรือผูกํากับ ทําใหการผลิตของสื่อน้ันหลีกเลี่ยงการสรางภาพตัวแทนไมได 
แตการทําใหสื่อมีคุณภาพดานสารสนเทศยอมทําไดดวยการเสนอภาพตัวแทนที่ดูสมจริงมากที่สุด มี
หลากหลายมิติ และเปนการนําเสนอบนฐานของความเขาใจและเคารพในความแตกตาง  ในที่น้ีได
รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทนในสื่อในประเด็นหลักๆ 3 ประเด็นมานําเสนอ คือ ภาพตัวแทน
ดานเชื้อชาติ ชาติพันธุ และชนกลุมนอย (race, ethnicity and minorities)  ภาพตัวแทนดานชนชั้น 
(class) และภาพตัวแทนดานเพศสภาพ (gender) โดยจะสอดแทรกขอแนะนําในการปฏิบัติงานเกี่ยว
กับภาพตัวแทนของสื่อมวลชนบางองคกรเขาไวดวย 

2.2.1 ภาพตัวแทนดานเชื้อชาติ ชาติพันธุ และชนกลุมนอย    งานศึกษาเชิงสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาจํานวนมากระบุวาเชื้อชาติเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นทางสังคม-       วัฒนธรรม 
เพราะความแตกตางทางเชื้อชาติไมใชสาเหตุของการแบงแยกลําดับชั้น ดวยเหตุน้ี เนื้อหาในสื่อจึง
เปนเปาหมายสําคัญของการสํารวจวาสื่อมีบทบาทกับการสรางภาพตัวแทนเรื่องเชื้อชาติอยางไร  
เชนนักทฤษฎีสื่อมวลชนจํานวนมากไดระบุวาสื่อของสหรัฐอเมริกาตั้งแตอดีตไดสรางภาพใหคน
ขาวเปนมาตรฐานของอารยธรรม ทําใหเกิดการเปรียบเทียบวาคนสีผิวอ่ืน ๆ ดอยกวา (Hall, 1982; 
Croteau & Hoynes, 2000, etc.)  

2.2.2 ภาพตัวแทนดานชนชั้น  มักถูกนําเสนอควบคูไปกับภาพตัวแทนดานเชื้อชาติ โดยที่
กลุมเชื้อชาติที่นอกเหนือจากผิวขาวตะวันตก จะถูกนําเสนอวามีความดอยกวาทางชนชั้นไปพรอม
กันดวย ที่พบเห็นในเนื้อหาสื่อของตะวันตกบอยคร้ังคือ ภาพตัวแทนของคนผิวดําในละคร สารคดี 
ขาว ที่มักถูกนําเสนอวามีฐานะยากจน มีสถานภาพเปนผูใชแรงงาน หรือเปนคนรับใชในครอบครัว
ของคนผิวขาว เปนตน  ในสังคมไทย ภาพตัวแทนของคนกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ที่ถูกจัดวางใหดอยกวา
คนไทยหรือคนกรุงเทพฯ น้ันก็มักถูกนําเสนอวามีฐานะชนชั้นตํ่ากวาเชนกัน  การนําเสนอภาพตัว
แทนเชื้อชาติและชนชั้นที่ผูกโยงกันไปเชนนี้เปนผลใหกลุมคนบางกลุมมีภาพเหมารวม (stereotype) 
ที่สังคมทั่วไปรับรูตามนั้น จนกอใหเกิดความแบงแยกและความขัดแยงระหวางชนชั้นและเชื้อชาติ
ได 
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2.2.3 ภาพตัวแทนดานเพศสภาพ   ผูหญิงมักถูกนําเสนอในสื่อในลักษณะของภาพ    ตัว
แทนที่ดอยกวาผูชายเสมอ รวมท้ังมักถูกผลิตซ้ําภาพเหมารวมอยางตอเนื่อง จนเปนผลให        ผู
หญิงเองรับเอาคุณลักษณะที่ถายทอดผานสื่อเขามาเปนคุณลักษณะสวนหนึ่งของความเปนผูหญิงใน
ชีวิตจริง แมวาผูหญิงจํานวนมากไดมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากในอดีตที่ถูกจํากัดสิทธิและโอกาสมาก
มาย   แตภาพตัวแทนของผูหญิงในสื่อก็ยังดูลาหลังจากความเปนจริง (Tuchman, ..; Dines & 
Humez, 1995) ภาพตัวแทนของผูหญิงในสื่อจึงบงบอกถึงอคติทางเพศที่ฝงรากลึกอยูในสังคม และ
ปรากฏออกมาทั้งในเนื้อหาประเภทขาวสาร ซึ่งพบวาภาพของผูหญิงในขาวถูกนําเสนอในมิติที่
จํากัด เชน เปนผูถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ หรือเปนผูกระทําในสิ่งที่ขัดตอบรรทัดฐานและศีล
ธรรมของสังคม  ในรูปแบบของเนื้อหาบันเทิง พบวาภาพตัวแทนของผูหญิงถูกกระทํามากที่สุด 
เฉพาะอยางยิ่งในละครซึ่งสรางภาพของขั้วตรงขามใหกับผูหญิงเชน ผูหญิงดี/ไมดี  แมแตใน รูป
แบบของสารคดีเพื่อการศึกษาซึ่งภาพของผูหญิงถูกนําเสนออยางจํากัด และในสื่อโฆษณาซึ่งมีการ
สรางภาพเหมารวมใหแกผูหญิงอยางมาก   

นอกจากเรื่องของภาพตัวแทนที่ผานกระบวนการนําเสนอแลว  วิธีการนําเสนอก็ยังมีสวน
ตอกย้ําอคติทางเพศ เชน การคัดเลือกประเด็นคุณคาขาวโดยมีเร่ืองที่เกี่ยวกับผูหญิงและเรื่องทางเพศ
เปนองคประกอบหลัก  การใชมุมกลองถายทําสรีระของผูหญิงอยางจงใจ การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแตงเติมบางสวนของสรีระผูหญิงที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพตาง ๆ เปนตน 

วิธีการที่ใชเปนเกณฑในการประเมินระดับของการสรางภาพตัวแทนดานเชื้อชาติ ชนชั้น 
และเพศสภาพ ประกอบดวยแนวคําถามหลัก 3 ประการ คือ 

- เนื้อหาในสื่อไดรวมเอาความแตกตางหลากหลายของวิถีชีวิต ความคิดเห็น  และ     
วัฒนธรรมของกลุมเชื้อชาติ ชนชั้น และเพศสภาพตาง ๆ เขามาไวมากนอยแคไหน  คํา
ถามขอน้ีเปนการวัดในเรื่องการรวมเขามา หรือ inclusion  

- หากกลุมเชื้อชาติ ชนชั้น และเพศสภาพตาง ๆ ไดถูกนําเสนอรวมไวในเนื้อหา คนกลุม
น้ีถูกนําเสนออยางไร แสดงบทบาทอะไรในเนื้อหา  คําถามขอน้ีเปนการวัดเร่ือง       
บทบาท หรือ role ของกลุมตาง ๆ ที่ปรากฏในสื่อ ซึ่งเปนสวนที่ เกี่ยวของกับสาร
สนเทศมากที่สุด 

- กลุมเชื้อชาติ ชนชั้นและเพศสภาพตาง ๆ ไดมีสวนกําหนด ควบคุม หรือตรวจสอบ เนื้อ
หาและกระบวนการผลิตของสื่อมากนอยแคไหน  คําถามขอน้ีเปนการวัดเร่ืองโอกาส
ในการการควบคุม หรือ control การผลิต ซึ่งเปนเกณฑชี้วัดดานคุณภาพที่สําคัญ 

- ภาพตัวแทนดานเชื้อชาติ ชนชั้น และเพศสภาพไดถูกใชเพื่อผลประโยชนทางการคา
และสงเสริมบริโภคนิยม ทุนนิยมอยางไร  เปนผลใหเกิดความตองการเทียมในสังคม
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และนิยมบริโภคสินคาที่ถูกนําเสนอผานสื่อน้ัน ๆ  หรือทําใหเกิดการสรางความ        
แตกตาง การเปรียบเทียบและแขงขันกันตามแบบอยางในโฆษณาอยางไร 

สํานักขาวบีบีซี ไดบรรจุกฎเกณฑที่ใชเปนแนวทางในการนําเสนอภาพตัวแทนทั้งสาม
ประเภทนี้อยูมาก  สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

- ไมควรมุงเนนแตคนผิวขาวในรายการของบีบีซี แตควรนําเสนอเกี่ยวกับคนจากทุก
กลุม  บีบีซีมีฐานขอมูลที่หลากหลายที่จะชวยใหผูผลิตรายการนําเสนอเร่ืองของผูคน
จากหลายกลุมได  และมีแผนกดูแลความเทาเทียมกันในการออกอากาศ  (The 
Broadcasting Equality Unit) คอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 

- รายการของบีบีซีไมควรใหคําจํากัดความคนผิวดําวาเปนอาชญากร ผูหญิงเปนแมบาน 
คนพิการเปนผูเคราะหราย คนรักรวมเพศเปนคนผิดปกติ ผูสูงอายุเปนคน          ไร
ความสามารถ หรือพูดเปนเชิงลอเลียนบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคมวาเปน       ตัว
ตลก 

- ควรใชภาษาคําพูดที่ไมระบุเพศ เพื่อหลีกเลี่ยงการสรางภาพ  หรือความรูสึกที่วา         
กิจกรรมบางอยางเพื่อเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ 

- การเอยถึงคนโดยเนนไปถึงแหลงที่มา (แหลงกําเนิด) และสีผิวเพียงอยางเดียวน้ัน เปน
ความคิดที่คับแคบมาก 

- คนผิวดําและคนเอเชียรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจที่คนยังมองเห็นพวกเขาในทางลบ รายการ บี
บีซีตองไมปลอยใหคนเหลานี้โดนย่ํายี 

- การเอยถึงคนพิการในรายการ เปนเร่ืองที่ละเอียดออน ไมควรเอยถึงผูพิการในลักษณะ
วาเปนคนที่ดอยกวา 

- การพูดถึงคนรักรวมเพศแบบเหมารวมกันหมด โดยมุงเนนเพียงแครสนิยมทางเพศของ
คนเหลานี้เปนหลักนั้น ถือเปนเร่ืองสุมเสี่ยง รายการตองไมไปกอใหเกิดความรูสึก
เหยียดหยาม หรือเกิดภาพเหมารวมของคนกลุมนี้ 

- เวลาจะพูดถึงคนหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมควรเอยเร่ืองศาสนา จนกวาจะจําเปน
จริง ๆ เทานั้น คําบางคําที่สอหรือตีความไดวามีลักษณะเชิงลบ ควรใชอยางระมัดระวัง 

ฯลฯ 

จากเกณฑการประเมินและขอแนะนําดานวิชาชีพที่สรุปรวบรวมมานําเสนอเหลานี้ ชี้ให
เห็นถึงความสําคัญของเร่ืองภาพตัวแทนดานเชื้อชาติ ชนชั้น และเพศสภาพ ที่มีตอการสรางสาร
สนเทศคุณภาพ เนื่องจากสื่อมวลชนไดกลายเปนกลไกและชองทางสําคัญในการเผยแพร ถายทอด 
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ประกอบสราง และผลิตซ้ําภาพตัวแทนเหลานี้อยางตอเนื่อง  การพัฒนาคุณภาพของสารสนเทศจึง
จําเปนตองตระหนักถึงเกณฑในดานนี้อยางมาก ควบคูไปกับเกณฑดานคุณภาพของเนื้อหาสาระ
ดานศีลธรรมและจริยธรรม ซึ่งยึดหลักการเรื่องขอเท็จจริงและความถูกตอง ไมหลอกลวงผูบริโภค
เปนสําคัญ  ซึ่งความถูกตองจะไดมาจากกระบวนการแสวงหาขาวสารขอมูล การรายงาน การผลิต 
การนําเสนอที่มีการตรวจสอบอยางระมัดระวัง และการคํานึงถึงรสนิยมและศีลธรรมอันดีของ        
ผูบริโภค 

2.3 มิติดานการสรางสรรคประชาสังคม 
กระแสแนวคิดและความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในประเทศไทยเริ่มกอตัวขึ้น

อยางเงียบ ๆ เกือบ 3 ทศวรรษที่ผานมา  การเติบโตขององคกรพัฒนาเอกชน องคกรทองถิ่น ภาค
ธุรกิจเพื่อชุมชน และการขยายตัวของการสื่อสารมวลชน ไดทําใหความนึกคิดอิสระมีโอกาสแสดง
ตัวสูสาธารณชนมากขึ้น ปจจัยเหลานี้ชวยหลอเลี้ยงใหภาคประชาสังคมเติบโตและเริ่มมีบทบาทขึ้น
ในสังคมไทย 

ไมเคิล แบรตตัน (อางในน.พ.โกมาศ จึงเสถียรทรัพย, 2544) นิยามวาประชาสังคมหมายถึง
ปริมณฑลทางสังคมที่ประชาชนกับรัฐมีปฏิสัมพันธกัน ซึ่งแสดงออกในรูปของการมีสวนรวมของ
ชุมชน องคกร อาสาสมัคร และเครือขายของสื่อสารมวลชน  อันประกอบดวย การมีคานิยมและ
บรรทัดฐานของชุมชนรวมกัน มีความเชื่อถือไววางใจกัน  มีโครงสรางขององคกรประชาสังคมที่
รองรับการเคลื่อนไหว  และมีเครือขายการสื่อสารสาธารณะที่ไมถูกผูกขาดโดยกลุมใดกลุมหนึ่ง  

จากคํานิยามขางตนจะเห็นไดวา สารสนเทศที่มีคุณภาพจึงตองมีมิติของการเสริมความเขม
แข็งใหแกภาคประชาสังคม ทั้งในแงของการเปนเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสาธารณะ
ตาง ๆ ที่คนทุกกลุมสามารถเขาถึงได  และในแงของการผลิตเนื้อหาที่ตอบสนองอรรถประโยชน
ของสาธารณะ รวมทั้งสรางจิตสํานึกประชาสังคม  ในแงน้ีสารสนเทศที่มีคุณภาพจึงมีนัยของการ
ปลอดจากการถูกควบคุมผูกขาดจากกลุมอํานาจตาง ๆ ทั้งทางการเมืองและทางธุรกิจ  เพื่อใหสื่อ
มวลชนสามารถทําหนาที่เปนกลไกสนับสนุนการเชื่อมรอยภาคประชาสังคมตาง ๆ เขาดวยกัน และ
ทําใหประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพของการคิด และการถายทอดความรูหรือ     ภูมิปญญาได
อยางเปนอิสระ  เพราะในที่สุดแลวการรวมตัวกันเปนเครือขายและภูมิปญญาที่ถูกถายทอดสั่งสม
ระหวางกัน จะกอรูปเปนทุนทางสังคม (social capital) ที่มีคุณคาตอการสรางความเขมแข็งของ
สังคมเปนอยางยิ่ง 

ในแงของการนําเสนอขาวสาร รูปแบบและหลักการทางวารสารศาสตรที่เหมาะสมตอการ
ปรับใช เพื่ อการมีคุณภาพของเนื้ อหา   คือ  รูปแบบของวารสารศาสตรสาธารณะ  (public 
journalism) และวารสารศาสตรเพื่อประชาสังคม (civic journalism) ซึ่งมีหลักการอยูที่การนํา
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เสนอขาวสารเพื่อประโยชนหรือเกี่ยวของกับสาธารณะโดยรวม ไมใชใหความสําคัญกับบุคคลหรือ
สถาบันของสังคม เชน ขาวการเมืองตามแนวทางวารสารศาสตรดังกลาวนี้จะสะทอนสภาพสังคม
การเมืองและผลกระทบทางการเมืองตอกลุมที่หลากหลาย ในขณะที่ขาวการเมืองทั่วไปจะเนนที่
ความขัดแยงของกลุมการเมือง โดยปราศจากการใหแงมุมที่สอดคลองกับประโยชนของผูอาน  แนว
คิดวารสารศาสตรสาธารณะและเพื่อประชาสังคมเกิดขึ้นเพื่อทาทายรูปแบบทางวารสารศาสตรสวน
ใหญที่เนนแตเสียงของผูมีอํานาจหลักในสังคม เชน นักการเมือง ขาราชการ นักธุรกิจ ในขณะที่
เสียงเล็ก ๆ ของประชาชนหายไป อันเนื่องมาจากสื่อมวลชนมักวางศูนยกลางของความสําคัญของ
ขาวสารขอมูลอยูที่อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อกันวามีความนาเชื่อถือในการเปนแหลง
ขอมูลขาวสารมากกวา 

วารสารศาสตรสาธารณะและวารสารศาสตรเพื่อประชาสังคมมีความแตกตางจากรูปแบบ
การรายงานขาวทั่วไปอยู 4 ประการคือ ประการแรก มุงผลักดันใหสาธารณชนไดมีสวนกําหนด
วาระสาธารณะดวยตัวเอง หรือนําเอาวาระของประชาชนมานําเสนอ ไมใชวาระของรัฐบาล นักการ
เมืองหรือนักการตลาด  ประการที่สอง เนนดึงสาธารณะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือในความเคลื่อนไหวตาง ๆ ไมใชใหสาธารณะเปนเพียงผูดูผูฟง รวมทั้งสนับสนุนใหสาธารณะ
ไดเปนเจาของสื่อหรือเปนผูผลิตสื่อดวยตัวเอง เพื่อใหผลผลิตของสื่อสามารถตอบสนองประโยชน
ของชุมชนไดอยางแทจริง รวมทั้งเปนการพัฒนาศักยภาพของกลุมประชาสังคม  ประการที่สาม มุง
หมายที่จะชวยใหสาธารณะไดมีขอมูลหรือแนวทางเพื่อตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ของชุมชน และ
ถายทอดมติของสาธารณะไปสูกลุมที่กําหนดนโยบายระดับประเทศ (McNair, 1998; Tapsall & 
Varley, 2001, etc.) และประการที่สี่ ยึดหลักการของการเคารพความหลากหลายของความคิดเห็น 
และการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมตาง ๆ ในภาคประชาสังคมนั้น ๆ  ซึ่งจําเปนตองมีกรอบของจริย
ธรรมและศีลธรรมเปนตัวกําหนดดวย  

อันที่จริงแลววารสารศาสตรสาธารณะและวารสารศาสตรเพื่อประชาสังคมไมไดมีเทคนิค
ของวิธีการแสวงหาและรวบรวมขาวที่แปลกใหมอยางใด  แตเปนเทคนิควิธีที่ยอนกลับไปสูหัวใจ
ของวารสารศาสตรซึ่งปฏิบัติกันในชวงทศวรรษ 1950-1960 กอนที่รูปแบบของขาวแจกหรือขาว
แถลงจะเกิดขึ้น  การแสวงหาขาวของนักวิชาชีพในยุคนั้นมาจากการเขาถึงขอมูลโดยตรงดวยการ
สนทนาหรือไดยินจากประชาชนที่ชุมนุมกันตามผับ รานกาแฟ โบสถ การประชุมของชุมชน และที่
สาธารณะอื่น ๆ  นักขาวที่ใชรูปแบบของวารสารศาสตรสาธารณะจะไมติดอยูกับการนําเสนอความ
ขัดแยงของกลุมบุคคลแคสองฝาย  แตจะพยายามหาวิธีที่ทั้งสองฝายจะสามารถสะทอนปญหาของ
การทํางานรวมกันเพื่อสาธารณะไดอยางไร  ในขณะเดียวกันจะดึงเอาประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กรณีของความขัดแยง เพื่อใหเสียงและมติของสาธารณะเปนฝายกําหนดทางออกของความขัดแยงนี้ 
แตไมใชออกมาในรูปของการสํารวจความคิดเห็นหรือการทําโพลล  นอกจากนี้วารสารศาสตร
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สาธารณะและเพื่อประชาสังคมจะไมนําเสนอเรื่องอะไรที่มีแตสีขาวกับดําเทานั้น แตจะแสดงให
เห็นถึงความหลากหลายเพื่อใหสาธารณะไดเปนฝายเลือก โดยอาศัยเทคนิคการนําเสนอที่มีขอมูล
ครบถวนและมาจากหลากหลายแหลงขาว รวมท้ังขอมูลภูมิหลังของเหตุการณหรือคําอธิบายในเชิง
ตัวเลขหรือกราฟฟคตาง ๆ   

มีตัวอยางของประเทศออสเตรเลียที่ดําเนินโครงการวารสารศาสตรสาธารณะ (the Public 
Journalism Project – PJ) ขึ้นต้ังแตป 1998 ที่มหาวิทยาลัยหลายแหงซึ่งสอนหลักสูตรวารสารศาสตร 
โครงการ PJ ไดมีบทบาทผลักดันวาระสาธารณะของประชาชนในหลายเรื่องดวยกัน เชน เร่ืองของ
การแบงแยกสีผิวและนโยบายเลือกปฏิบัติตอผูอพยพเขาเมือง  เร่ืองของการเอาเปรียบ    ชนพื้นเมือง
และสิทธิในที่ทํากิน   การสรางวาระสาธารณะของ PJ ไมใชเพียงแคการทําสํารวจประชามติเชน
เทคนิคการสํารวจเชิงการตลาดทั่วไป  แตเปนการกอใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะรวมกันและนําไปสู
การเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลในกรณีตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอสาธารณะในวงกวาง 

แนวคิดวารสารศาสตรสาธารณะและประชาสังคมไดถูกนํามาพูดถึงบอยคร้ังในแวดวงสื่อ
มวลชนของไทยเชนกัน  โดยเฉพาะในการเคลื่อนไหวเพื่อดําเนินการวิทยุชุมชนซึ่งอาศัยหลัก
ปรัชญาเดียวกันกับวารสารศาสตรทั้งสองประเภทนี้  นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ9  สมาชิกวุฒิสภาได
กลาวถึงวารสารศาสตรในอุดมคติซึ่งสอดคลองกับหลักการของวารสารศาสตรสาธารณะและ
ประชาสังคมวา สื่อตองเปนกลไกที่นําไปสูการแสดงความคิดเห็นของคนกลุมตาง ๆ เพื่อให    
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับสาธารณะ 
ตลอดจนตองนําเสนอเนื้อหาที่สามารถแสดงสาระสําคัญในเรื่องตาง ๆ ของสังคมไดมากขึ้นจากที่มี
อยู ไมวาจะเปนเร่ืองของสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ รวมท้ังควรมีเนื้อหาในเชิงรุก
เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะใหมากขึ้นกวาที่จะเปนเพียงการนําเสนอขอมูลทั่วไปเพื่อแจงให
สาธารณะรับทราบ  นพ.นิรันดรไดยกตัวอยางของรายการรวมมิตรคิดทํา วิทยุชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งมีบทบาทเปนสื่อกลางแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดดีกวาสื่อสวนกลาง   

กรณีของการทําหนาที่ใหบริการสาธารณะและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนหรือ
สาธารณะนั้น สามารถพบเห็นตัวอยางไดจากวิทยุชุมชนของหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เชน วิทยุ
ชุมชนวัดสระแกว จ.นนทบุรี ของพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)10 ซึ่งเปนสื่อกลาง
ระดมกําลังชาวบานมาชวยกันสกัดน้ําทวมเรือกสวนไรนาของชาวบานไดสําเร็จ  วิทยุชุมชนเพื่อน
                                                                 
9 จากการสัมมนา “โฉมหนาส่ือมวลชนที่พึงปรารถนา” จัดโดยคณะวิจัยโครงการวิจัยปฏิรูประบบส่ือ วันที่ 12 
พ.ย. 2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10 จากการประชุมสมัชชาสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติครั้งที่ 1  จัดโดยเครือขายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ  วันที่ 10 
ต.ค. 2545 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 

 22 

ชวยเพื่อน ที่อินทรบุรีจังหวัดสิงหบุรีของทานสมณะเสียงศีล11 ที่เปนสื่อกลางเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การเกษตรธรรมชาติ จนทําใหเกษตรกรในชุมชนปลดภาระหนี้สิน มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะปลอดจาก
สารพิษทางการเกษตร และสามารถเปนแรงสําคัญขยายความรูน้ีไปสูชุมชนการเกษตรขางเคียงดวย 
หรือวิทยุชุมชนกาญจนบุรี ของคุณบุญสง จันทรสองรัศมี12 ที่วางหลักการของสถานีไวที่การสราง
ความเขมแข็งทางปญญาและจิตสํานึกสาธารณะใหแกคนในชุมชน ดวยการจัดสรรเวลาใหแกตัว
แทนลุมองคกรตาง ๆ ของชุมชนรากหญาและสมาชิกชุมชนในฐานะปจเจกบุคคลไดมารวมจัดราย
การ เปนตน 

แมวาหลักการของวารสารศาสตรสาธารณะและเพื่อประชาสังคมจะไดรับการวิพากษ
วิจารณจากนักวิชาชีพที่ยึดหลักวารสารศาสตรแบบอ่ืน ๆ ในแงของความไมนาเชื่อถือของแหลงขอ
มูลที่มาจากสาธารณชน และการที่ตองเสียเวลา ทุน และบุคลากรของกองบรรณาธิการในการติด
ตามขาวจากสาธารณะมากกวาการตามขาวจากแหลงขาวกระแสหลักก็ตาม  แตวารสารศาสตร
สาธารณะและเพื่อประชาสังคมก็เปนความพยายามของสื่อมวลชนที่จะปรับรูปแบบและวิธีการของ
การเสนอขาวมาสูการเปนสวนหนึ่งของประชาชนมากขึ้น รวมทั้งเปนความพยายามของภาคประชา
สังคมที่จะใชศักยภาพของตนเองผลิตสื่อสาธารณะของชุมชนมากขึ้น ซึ่งเปนหลักประกันวา
สาธารณะจะไดรับการสนองตอบผลประโยชนมากกวารูปแบบการรายงานขาวทั่ว ๆ ไป   

ทั้งนี้ไมเพียงแตในแงของเนื้อหาสาระดานขาวสารเทานั้น หลักการของวารสารศาสตร
สาธารณะยังมีความเหมาะสมที่จะใชเปนหลักการสําหรับการผลิตเนื้อหารายการในรูปแบบบันเทิง
และการศึกษาอีกดวย เพราะหลักการนี้ใหความสําคัญกับเสียงและความตองการของสาธารณะ ทํา
ใหเร่ืองราวของคนเล็ก ๆ ที่อยูตามชายขอบของสังคม เชน คนยากจน คนชนบท คนพิการ         ผู
อพยพ ฯลฯ ไดถูกนํามาทําเปนบทเพื่อผลิตรายการดานบันเทิงและศิลปะ รวมทั้งนํามาบอกเลาในรูป
ของสารคดีที่ใหแงมุมอันเปนประโยชนแกผูชมในวงกวาง เชน สารคดีทุงแสงตะวันที่นําเสนอชีวิต
การตอสูและการเรียนรูที่จะอยูกับธรรมชาติของเด็ก ๆ ในชนบท  เปนตน 

2.4 มิติดานอิสรภาพจากการถูกแทรกแซง 
อิสรภาพในที่น้ีคือสิทธิในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นอยางเสรีโดยปราศจาก

การถูกแทรกแซงจากกลุมอํานาจตาง ๆ ไมตกอยูภายใตการครอบงําของกลุมใด ๆ และนําไปสูการ
ผลิตเนื้อหาสาระที่ เปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชน         
ตรวจสอบสื่อและบุคคลที่อยูในอํานาจซึ่งสื่อนํามาเสนอไดอยางมีระบบและเปนอิสระ 

                                                                 
11 สัมภาษณ สมณะเสียงศีล ชาตวโร  ชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม  วันที่ 31 ม.ค. 2546 
12 สัมภาษณคุณบุญสง จันทรสองรัศมี ผูแทนกลุมปฏิรูปส่ือภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี วันที่ 20 ม.ค. 2546 
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สื่อสวนมากในสังคมประชาธิปไตยเปนสื่อที่มุงหวังกําไรทางธุรกิจ  สื่อที่มีเอกชนเปน       
เจาของหรือผูถือหุนยอมมีลักษณะโดยรวมไมแตกตางจากธุรกิจประเภทอื่น ๆ น่ันคือ มุงเนนการทํา
กําไร การบริหารคาใชจายและทุน  เปนที่รับรูกันวาสองในสามของรายไดของสื่อมวลชนมาจากคา
โฆษณา ไมใชรายไดจากการจัดจําหนาย ดวยเหตุน้ีปจจัยดานธุรกิจและโฆษณาจึงมีผลอยางมากตอ
การกําหนดคุณภาพเนื้อหาของสื่อแตละองคกรดวย  รูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับ
ธุรกิจที่เปนกลุมทุนและธุรกิจโฆษณาจึงมีทั้งในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน และในลักษณะของ
การแทรกแซง (ทางออมและทางตรง) เพื่อควบคุมเนื้อหาในสื่อใหสงเสริมประโยชนของภาคธุรกิจ 
เชน ในลักษณะของการเปนเจาของสื่อ เปนผูถือหุนสวนในธุรกิจสื่อ  เปนผูใหโฆษณา หรืออุปถัมภ
การผลิตรายการ เปนตน  ปรากฏการณหน่ึงของการแทรกแซงจากภาคธุรกิจที่พบเห็นไดทั่วไปคือ 
การยินยอมใหผลิตภัณฑตาง ๆ ของผูสนับสนุนโฆษณาไดปรากฏบอยคร้ังในหนาหนังสือพิมพ ใน
รายการหรือสอดแทรกระหวางรายการ การประกาศและรับรองสรรพคุณของสินคาในรายการ รวม
ทั้งการนําผลผลิตหรือสินคาเชน เพลง มาใชประกอบในรายการ เปนตน  การนําเสนอในปริมาณ
ความถี่มาก ๆ ยอมทําใหผูรับสื่อแปรสภาพไปเปนผูบริโภคของสินคาประเภทนั้น ๆ ไปดวย  สื่อ
มวลชนจึงทําหนาที่ขายผูรับสารใหแกโฆษณาและธุรกิจอุตสาหกรรมผานการสํารวจเรตต้ิง (rating) 
หรือความนิยมของผูรับสารตอสื่อประเภทนั้น ๆ  

นอกจากการแทรกแซงสื่อในเชิงของธุรกิจแลว  สื่อมวลชนยังถูกแทรกแซงจากกลุมอํานาจ
ตาง ๆ ทางการเมือง ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบและความรุนแรงไปตามบริบทและยุคสมัย  เชน ในสังคมที่
รัฐบาลผูกขาดอํานาจทางการเมืองและการทหาร สื่อมวลชนก็มักอยูในความควบคุมของรัฐบาล 
ตองนําเสนอแตเนื้อหาที่ผานการตรวจสอบของรัฐแลว และเนื้อหาที่รัฐพิจารณาวาไมเปนภัยตอ
ความมั่นคงของรัฐ (บาล) เปนตน  สําหรับในประเทศไทย สื่อมวลชนไดเดินทางผานรูปแบบของ
การควบคุมสิทธิเสรีภาพจากรัฐบาลเผด็จการมาหลายยุคหลายสมัย ไดมีบทเรียนและไดมีการตอสู
เพื่อสิทธิเสรีภาพมาเปนระยะ ๆ  บางยุคสมัยเมื่ออํานาจเผด็จการสามารถควบคุมสื่อมวลชนไดมาก 
สงผลใหสื่อมวลชนหันไปนําเสนอเนื้อหาที่ไมวิพากษวิจารณหรือตรวจสอบรัฐบาล เนนแตเร่ือง
ของความบันเทิง ทําใหผูรับสารของสังคมไทยไมสนใจเรื่องทางการเมืองและขาดจิตสํานึกของ
สาธารณะ  แตในยุคใดที่รัฐบาลเปนประชาธิปไตย สื่อมวลชนก็จะกลับมาทําหนาที่ตรวจสอบและ
วิพากษวิจารณรัฐบาลมากขึ้น แมจะมีทั้งในแงที่ รับผิดชอบหรือขาดความรับผิดชอบตอสังคม       
สวนรวมก็ตาม   

สมมติฐานเบื้องหลังคําถามหลักที่วา  “ใครเปนเจาของสื่อ?”  ก็คือ การคาดการณวา        เจา
ของสื่อมีอิทธิพลตอเนื้อหาและรูปแบบของผลผลิตสื่อ ไมวาจะในแงของการจางบุคลากร การจัด
สรรงบประมาณในแตละแผนก การใหพื้นที่แกคนบางกลุม รวมท้ังยังเปนการสนับสนุนสมมติฐาน
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ของสํานักวิพากษสื่อที่กลาววาเนื้อหาสื่อสะทอนอุดมการณของเจาของสื่อที่ถูกทําให เปน          
อุดมการณของสังคมโดยรวม 

ปรากฏการณของรูปแบบความเปนเจาของสื่อที่มีแนวโนมจะชัดเจนขึ้นเร่ือย ๆ และเกิดขึ้น
เกือบทั่วโลกก็คือ รูปแบบของการกระจุกตัวหรือการจํากัดตัว (concentration) ของอุตสาหกรรมสื่อ
มวลชน อยูในมือของคนจํานวนนอยลงเร่ือย ๆ เชน ในสหรัฐอเมริกามีรายงานสํารวจความเปนเจา
ของสื่อในป ค.ศ. 1996 พบวามีบริษัทระดับชาติและระดับขามชาติรวมกันแลวเพียง 10  แหงเทานั้น
ที่ครอบครองสวนแบงการตลาดเกือบทั้งหมดของอุตสาหกรรมสื่อ (Bagdikian 1997 cited in 
Croteau & Hoynes 2000) ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมนิตยสาร มีเพียง 3 บริษัทขนาดใหญคือ 
Time Warner, Hearst Corporation และ Advance Publications ที่ครองสวนแบงรายไดจากโฆษณา
มากกวาคร่ึงหนึ่ง หรือมากกวา 11 พันลานเหรียญ  ในอุตสาหกรรมภาพยนตรมีบริษัทยักษใหญ 5 
บ ริ ษั ท  คื อ  Buena Vista (Disney) , Fox (News Corporation),   Warner Bros. (Time Warner) ,  
Paramount (Viacom) และ Sony ที่ครอบครองกวา 75% ของภาพยนตรที่ผลิตออกฉายตามครัวเรือน  
และในอุตสาหกรรมเพลง มีบริษัททุนขนาดใหญเพียง 5 บริษัท คือ Seagram (Universal),  Sony  , 
Time Warner ,Bertelsmann และ EMI ที่ครอบครองมากกวาสามในสี่ของสวนแบงการตลาด   

สําหรับโทรทัศนระบบเครือขายนั้น มีเครือขายขนาดใหญที่ครอบครองอยูจํานวน 4 แหง
ด ว ย กั น คื อ  ABC (Disney),  NBC (General Electric) ,  CBS (Westinghouse) แ ล ะ  Fox (News 
Corp.) อยางไรก็ตาม การตลาดของสถานีโทรทัศนระบบเครือขายดูจะเปดกวางมากกวา             อุต
สาหกรรมสื่อประเภทอื่น ๆ เพราะในชวงเกือบสิบปที่ผานมานี้ไดมีบริษัททุนขนาดใหญอ่ืน ๆ (ซึ่ง
สวนใหญประกอบการธุรกิจสื่ออ่ืน ๆ อยูดวย) เขามารวมสวนแบงนี้ดวย ไดแก WB Network (Time 
Warner) UPN (Viacom) USA และ PAX  สวนสื่อหนังสือพิมพน้ัน พบวาในสหรัฐมีบริษัทระดับ
ชาติอยู 14 แหงที่มีบริษัทหนังสือพิมพเปนเครือขายยอย ๆ ในชื่อตาง ๆ มากมายทั่วประเทศ สอง
บริษัทแรกที่มีเครือขายมากที่สุด ไดแก บริษัท Gannett  ซึ่งมีหนังสือพิมพรายวันในเครือ        87 
ฉบับ และ Knight Ridder ซึ่งมีหนังสือพิมพรายวัน 33 ฉบับ   

การรวมตัวของสื่อมีผลกระทบตอธุรกิจสื่อแตละประเภทภายใตอาณาจักรเดียวกันนี้ดวย 
โดยเฉพาะผลกระทบตอเนื้อหา  เชน กอใหเกิดลักษณะของ “synergy” คือการทําใหเนื้อหาที่ผลิต
ออกมาสามารถใหประโยชนแกบริษัทในเครือใหไดมากที่สุด เชน การจัดจําหนายหนังสือเลมที่นํา
ไปทําเปนบทภาพยนตรดวย  หรือในกรณีของการกระจุกตัวแนวตั้งที่อาศัยกระบวนการผลิตควบ
คุมการเผยแพรและจัดจําหนาย เชน รานหนังสือของสํานักพิมพก็จะโฆษณาเผยแพรหนังสือใน
เครือเปนพิ เศษ  เปนตน   ผลกระทบของการกระจุกตัวของสื่อทั้ งสองรูปแบบปรากฏชัดใน               
อุตสาหกรรมขาวสาร (news industry) มากที่สุด เพราะการมุงเนนกําไรภายใตบริษัทในเครือทําให
ปรัชญาของวิชาชีพขาวคือ การรักษาผลประโยชนของสาธารณะถดถอยลงไป เพราะประโยชนของ
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บริษัทในเครือยอมตองมากอน  นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดสภาพของการขามเสนแบงระหวางสื่อ
ประเภทตาง ๆ ในเครือ  เชน ระหวางขาว บันเทิง โฆษณา การเนนสนับสนุนนักแสดงในเครือ และ
อ่ืน ๆ จนแยกแยะไดลําบากวาอะไรคือขาว อะไรคือการโฆษณาประชาสัมพันธ  โดยรวมแลวก็คือมี
ผลใหเนื้อหาขาวซึ่งควรจะมีลักษณะของความเปนทางการ เนนแจงขอมูลขาวสาร  กลายมาเปนเนื้อ
หาขาวที่ผนวกเอารูปแบบของความบันเทิงและสีสันเขาไปมากขึ้น  ขาวสารจึงเปนผลผลิตที่ตองให
ประโยชนแกบริษัทในเครืออ่ืน ๆ ไปพรอมกันดวยเสมอ   

นอกจากนี้ การกระจุกตัวของความเปนเจาของสื่อ ยังเอ้ือใหมีการแทรกแซงสื่อจากกลุม
อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจไดงาย  เชน หากกลุมอํานาจใดไมพอใจขาวในหนังสือพิมพก็
สามารถงดใหโฆษณาหรืองดการสนับสนุนสื่อทุกประเภทในกลุมเดียวกันดวย ทําใหผูประกอบการ
ตองใครครวญหนักในการนําเสนอขาวที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจได  รวมทั้ง การเปนเจาของ        
อุตสาหกรรมสื่อขนาดใหญก็อาจสงผลใหมีโอกาสกาวไปเปนนักการเมืองหรือแมแตผูนําประเทศ
ได เชน นายเบอรลุสเคอรนี แหงประเทศอิตาลี ซึ่งเปนเจาของสื่อกระจายเสียงขนาดใหญที่สุดใน         
อิตาลี และชนะการเลือกต้ังในป ค.ศ. 1994 หรือที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งกลุมทุนของนายรูเบิรต เมอรด
อช เจาของธุรกิจสื่อหลายประเภทไดสนับสนุนพรรคเลเบอรของโทนี แบลร จนไดเปนรัฐบาลใน
การเลือกต้ังทั่วไปป ค.ศ. 1996   การกระจุกตัวของสื่อยังมีผลตอการลดความหลากหลายของเนื้อหา 
มีงานวิจัยในตางประเทศจํานวนมากที่ยืนยันวา ยิ่งอุตสาหกรรมสื่อมีการกระจุกตัวกันมากเทาไร 
เนื้อหาของสื่อก็จะยิ่งถูกทําใหเปนแบบแผนที่มีมาตรฐาน (uniform) เดียวกันมากขึ้นเทานั้น ทําใหผู
รับสารไมสามารถเลือกสื่อไดตามรสนิยมอันหลากหลายของตน  และจะทําใหเกิดการผูกขาดเนื้อ
หาสื่อไวที่แหลงขาวเพียงไมกี่ประเภทมากขึ้น  

วิธีปฏิบัติประการหนึ่งที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการปองกันการสูญเสียทางธุรกิจ (logic of 
safety)  ก็คือ การหลีกเลี่ยงขอขัดแยงทั้งในเชิงความคิดหรือการขัดผลประโยชนกับกลุมอํานาจตาง 
ๆ ทางเศรษฐกิจการเมือง  รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่แปลกใหมซึ่งมีโอกาส
ที่จะเสี่ยงตอความสูญเสียไดสูงกวา เราจึงมักไดชมภาพยนตรชุด  sit-coms และละครที่มีเนื้อหา
คลายคลึงกับรายการที่ประสบความสําเร็จไปกอนหนานี้  เชน ภาพยนตรชุดที่เกี่ยวกับเร่ืองของหมอ
และพยาบาล  หรือเกี่ยวกับตํารวจ  ซึ่งมักถูกผลิตและออกอากาศทางเครือขายสถานี    โทรทัศน
หลายแหง ทั้งที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลีย  และอีกหลายประเทศ  แตจาก
การสํารวจรายการของเครือขายโทรทัศนในบางประเทศพบวา (Crisell, 1999) รายการที่ผลิตเลียน
แบบเหลานี้ไมคอยประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชยเทาใดนัก 

ตัวอยางรายการขาวทางโทรทัศนที่จัดไดวาประสบความสําเร็จ และกลายเปนตนแบบของ
รายการขาวโทรทัศนในหลายประเทศ คือรายการสารคดีวิเคราะหขาวที่มีการใสบรรยากาศของ
ความเราอารมณตาง ๆ ประกอบที่เรียกกันวา tabloidlike newsmagazines  ซึ่งเปนการ            ผสม
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ผสานรูปแบบของขาวหนังสือพิมพแบบเราอารมณ (tabloid papers) เขาไปในรูปแบบของการอาน
ขาวหรือรายงานขาว  รายการสารคดีขาวลักษณะนี้จะเกิดขึ้นมากในชวงปลายทศวรรษ 1990 เชน 
รายการ “Dateline” ของเครือขาย NBC ซึ่งนําเสนอ 5 คืนตอสัปดาห  รายการ “20/20” ของเครือขาย 
ABC ซึ่งนําเสนอ  3 คืนตอสัปดาห   และรายการ “second” ของเครือขาย CBS เปนตน    มีการ
วิเคราะหไววาสาเหตุที่รายการสารคดีวิเคราะหขาวไดรับความนิยมและกลายมาเปนปจจัยที่ทําราย
ไดใหแกสถานีโทรทัศนระบบเครือขายมีอยู 2 ประการดวยกัน คือ  

1) การเติบโตของสถานีโทรทัศนระบบเคเบิล ทําใหความนิยมของผูชมที่มีตอรายการของ
สถานีโทรทัศนระบบเครือขายใหญ ๆ ทั้ง 3 แหงลดนอยลง จึงตองหันมาผลิตรายการสารคดีขาวซึ่ง
มุงหวังกลุมผูชมเปาหมายต่ํากวารายการบันเทิงประเภทอื่น ๆ   

2) คาใชจายในการผลิตรายการภาพยนตรชุด และ sit-coms มีอัตราสูงขึ้นเร่ือยๆ เพราะการ
แขงขันกับสถานีโทรทัศนอ่ืนๆ คาตัวของนักแสดงที่สูงขึ้นเพราะมีทางเลือกมากขึ้น และโอกาส
เลือกของผูชมทามกลางจํานวนรายการที่มีตนทุนการผลิตสูง  ในขณะที่รายการสารคดีขาวนั้นใช
ตนทุนในการผลิตที่ตํ่ากวา และเปนการลงทุนที่สถานีโทรทัศนตาง ๆ ไดทําอยูแลวในการพัฒนา
ฝายขาวของสถานี ทั้งในดานทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือและอุปกรณ รวมทั้งการสงเสริมทางการ
ตลาด  จึงอาจจะเรียกไดวาเปนการลงทุนที่มีราคาถูกก็ได  ในขณะเดียวกัน รูปแบบของการผลิตราย
การเสมือนจริง หรือรายการที่สรางจากเหตุการณจริง เชน รายการสารคดีเบื้องหลังคดีอาชญากรรม
ตางๆ เชน “Emergency 911” ในสหรัฐอเมริกา  และ “Crime Watch” ในอังกฤษ ก็เปนรายการที่ได
รับความนิยมสูงและมีตนทุนการผลิตที่ตํ่าเพราะอาศัยจากแฟมขาวหรือจากการทําขาวของนักขาว
ในสถานีโทรทัศนน้ันอยูแลว 

อยางไรก็ตาม ประเด็นที่นาพิจารณาควบคูไปดวยก็คือ ทําอยางไรที่จะปองกันไมใหการลด
ตนทุนการผลิตขาวเปนผลใหคุณภาพของเนื้อหาขาวลดลงตามไปดวย  เพราะสิ่งที่มักจะตามมาเมื่อ
มีนโยบายประหยัดคาใชจายของฝายขาวก็คือ การลดจํานวนแหลงขาวโดยจํากัดอยูเฉพาะแหลงขาว
ประจําที่สามารถติดตอหรือเขาถึงไดงาย  ซึ่งสภาพการณเชนนี้จะทําใหแหลงขาวที่เปนประชาชน
ตามที่หางไกลไมมีโอกาสไดสงเสียงของพวกเขาผานสื่อ  นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เปนเหมือนขอ
ขัดแยงในแงที่ หากตองการเพิ่มจํานวนผูรับสื่อใหมากขึ้น จําเปนหรือไมที่จะตองทํา       รายการให
มีเนื้อหาที่เบาลงและเปนแนวบันเทิงมากขึ้น   

ในยุคสมัยที่อํานาจของสังคมผูกขาดอยูกับกลุมทุนขนาดใหญซึ่งเขามามีบทบาททางการ
เมืองดวยน้ี  รูปแบบการแทรกแซงสื่อจึงมีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเกือบ
ทั่วโลก หลักการเรื่องความมีอิสรภาพของสื่อมวลชนจึงเปนองคประกอบที่ดูจะเปราะบางที่สุดและ
กลายเปนเงื่อนไขใหญที่จะพิจารณาวาสื่อสามารถผลิตเนื้อหาสาระไดอยางมีคุณภาพหรือไม  แต
การวิเคราะหคุณภาพเนื้อหาเพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางธุรกิจ-การเมือง กับคุณภาพของสื่อ
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น้ัน กลับเปนสิ่งที่กระทําไดอยางจํากัด เพราะปจจัยเร่ืองการสืบคนขอมูลเชิงประจักษ ทําใหการ
พิจารณาในหัวขอน้ีตองอาศัยองคประกอบอื่น ๆ มาเสริม เชน เร่ืองของโครงสรางความเปนเจาของ
สื่อ  สาระและความหลากหลายของเนื้อหา  จริยธรรมและศีลธรรมอันดี  และโอกาสของการสราง
เนื้อหาเพื่อประชาสังคม  ซึ่งเปนประเด็นที่ใชเปนเกณฑศึกษาคุณภาพของสารสนเทศอยูแลว 
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บทที่ 3  
สถานภาพของสารสนเทศในสื่อมวลชนไทย 

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อมวลชนของไทยมีผลตอการพัฒนารูปแบบเนื้อหาของสาร
สนเทศที่ปรากฏในสื่อมวลชนไทยอยางมาก แตจะเปนผลบวกหรือผลลบนั้นตองมาพิจารณากันที่
บทวิเคราะหซึ่งจะนําเสนอไปตามกรอบแนวคิดที่ไดอธิบายไวแลวในสวนที่ 1 ของรายงานนี้ การนํา
เสนอในสวนนี้ เปนการสรุปผลจากการศึกษารวบรวมลักษณะรูปแบบเนื้อหาของสารสนเทศเฉพาะ
บางรูปแบบของรายการหรือเนื้อหาเพื่อนําไปสูการสรุปภาพรวมของลักษณะสารสนเทศในสื่อมวล
ชนไทย  และไดมีการวิเคราะหเพื่อประเมินคุณภาพของสารสนเทศของสื่อมวลชนไทยเปรียบเทียบ
จากเกณฑสารสนเทศที่มีคุณภาพของสื่อมวลชนในระดับสากล รวมทั้งเกณฑจากความสอดคลอง
เหมาะสมตอผลประโยชนของสาธารณะในสังคมไทย  การนําเสนอจะแยกออกเปนสองกลุมตาม
ประเภทของสื่อ  คือ สารสนเทศของสื่อหนังสือพิมพ  และสารสนเทศของสื่อวิทยุและโทรทัศน 

3.1 สารสนเทศของหนังสือพิมพ 
 บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศในหนังสือพิมพที่ปรากฏชัดมากที่สุด คือ การเปน
เสมือนหนาตาหรือบุคลิกลักษณะ (character) ของหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ  โดยที่รูปแบบและ
ลักษณะของขาว คอลัมน สารคดี ฯลฯ ภาพขาว และภาษาที่นําเสนอ จะเปนสิ่งบงบอกตําแหนง 
(position) ของหนังสือพิมพในอุตสาหกรรมผลิตสื่อหนังสือพิมพ  เปนสิ่งที่บงบอกกลุมผูอานหรือผู
บริโภค และที่สําคัญคือเปนจุดขายของหนังสือพิมพ   อยางไรก็ตาม นอกจากบทบาทและความ
สําคัญของสารสนเทศในมิติของอุตสาหกรรมสื่อแลว  สารสนเทศของหนังสือพิมพยังมีบทบาท
อยางยิ่งในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม และความสัมพันธกับผูอาน ในฐานะที่เปนแหลงบอกเลาขาว
สารขอมูลและความเคลื่อนไหวตางๆ ในสังคมแกประชาชน รวมทั้งใหการตีความปรากฏการณ
ตางๆ ทางสังคม และมีสวนชี้นําความคิดเห็นของประชาชนดวย 

 หลักการของทฤษฎีสื่อสารมวลชนยอมรับวาสื่อมวลชนแตละชนิดมีรูปแบบ ขนบ และ
สุนทรียะเฉพาะของตัวเอง  ซึ่งสื่อหนังสือพิมพก็เปนเชนนั้น แมจะมีเกณฑตางๆ ที่สามารถใช
จําแนกกลุมหนังสือพิมพออกเปนประเภทตางๆ ไดก็ตาม  แตหนังสือพิมพที่อยูในกลุมเดียวกันก็มี
บุคลิกเฉพาะตัว อันสะทอนใหเห็นถึงการวางตําแหนงของสินคา (หนังสือพิมพ) ในกลุมยอย และ
เปนการสะทอนแนวคิดอุดมการณของผูผลิตสื่อหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ ดวย  

 นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจหนังสือพิมพไดมีผลทําใหขอบเขตของประเภทเนื้อหาที่ได
เคยนํามาใชเปนเกณฑในการจําแนกประเภทหนังสือพิมพมีความพราเลือนไมชัดเจน เชน เกณฑ
ของประเภทเนื้อหาที่จําแนกออกเปนหนังสือพิมพที่นําเสนอขาวหนัก (hard news) กับหนังสือพิมพ
ที่นําเสนอขาวเบา (soft news)  เพราะในปจจุบันหนังสือพิมพที่เคยไดชื่อวานําเสนอขาวหนัก เชน 
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มติชน ไทยโพสต สยามรัฐ ก็ไดปรับเปลี่ยนใหมีการผสมผสานขาวเบาหรือขาวเราอารมณเขาไป
ดวย  หนังสือพิมพบางฉบับเชนสยามรัฐรายวันนั้นถึงกับเปลี่ยนโฉมหนาไปเปนหนังสือพิมพที่เนน
ขาวเราอารมณซึ่งแสดงออกผานทั้งขาว ภาพ และการจัดหนา นอกจากนี้ถาจําแนกประเภทของ
หนังสือพิมพตามเกณฑของลักษณะภูมิศาสตรในเนื้อหา เชน เปนหนังสือพิมพทองถิ่น หนังสือ
พิมพสวนกลาง  ก็แยกไดไมชัดเจนเพราะมีการนําเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมระหวางพื้นที่ดวย แม
การเนนหนักจะตางกันไปก็ตาม  ดังนั้น การกําหนดเกณฑเพื่อแบงประเภทของสารสนเทศใน
หนังสือพิมพจึงอาศัยเกณฑดานธุรกิจและตลาดผูอาน ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท13 ดังนี้ 

1. หนังสือพิมพรายวันทั่วไปฉบับภาษาไทย  ซึ่งมีสัดสวนการตลาดสูงสุดคือ 87% 
2. หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีสัดสวนการตลาด 4% 
3. หนังสือพิมพรายวันธุรกิจ  ซึ่งมีสัดสวนการตลาด 8% 
4. หนังสือพิมพธุรกิจ ซึ่งมีสัดสวนการตลาด 1%  

การจําแนกประเภทของหนังสือพิมพตามตลาดผูอาน และตามการกระจุกตัวของผูผลิต
สะทอนใหเห็นวา หนังสือพิมพที่นําเสนอสารสนเทศแบบทั่วไป ซึ่งมีความหลากหลาย เกี่ยวของกับ
กลุมสังคมและสถาบันตาง ๆ อยางกวางขวาง เชน มีเนื้อหาประเภทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
บันเทิง ผสมผสานอยูดวยกันนั้น เปนหนังสือพิมพที่สามารถตอบสนองความตองการของผูอานได
มากกวาหนังสือพิมพที่มีกลุมเปาหมายเฉพาะ และเปนกลุมหนังสือพิมพที่มีการแขงขันสูง เปนผล
ใหขอมูลขาวสารของหนังสือพิมพในกลุมนี้กลายเปนจุดชี้วัดการแขงขันและความมีคุณภาพของ
หนังสือพิมพไดอยางดี  ขอมูลสวนใหญในการวิเคราะหน้ีจึงรวบรวมจากการศึกษาเนื้อหาของ
หนังสือพิมพรายวันทั่วไปเปนหลัก 

เพื่อใหการนําเสนอสถานภาพของสารสนเทศในหนังสือพิมพมีความชัดเจนและมองเห็นที่
มาที่ไปไดดีขึ้น จะขอสรุปมิติทางประวัติศาสตรของหนังสือพิมพไทย เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นผล
กระทบของพัฒนาการของหนังสือพิมพตอคุณภาพของสารสนเทศ 

พัฒนาการของหนังสือพิมพไทยกับผลกระทบตอสารสนเทศ 
 หนังสือพิมพไทยเติบโตไปตามภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ประกอบกับ
หนังสือพิมพเปนสื่อที่ต้ังอยูบนพื้นฐานปรัชญาของการตอสูทางอุดมการณ หนังสือพิมพจึงเปน
เสมือนกลไกหรือเคร่ืองมือสําคัญที่มีสวนผลักดันเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองการปกครองและ
สังคมไทยเสมอมา  หนังสือพิมพไทยไดเดินทางผานจากยุคเร่ิมตน คือยุคหนังสือพิมพฝร่ัง (ปลาย
รัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4) ซึ่งเปนการเริ่มตนรายงานเหตุการณความไมเปนธรรมตางๆ ใหพระมหา
                                                                 
13 ดูรายละเอียดในผศ. ดร.นวลนอย ตรีรัตน และธานี ชัยวัฒน ในรายงานวิเคราะหตลาดหนังสือพิมพในประเทศ
ไทย ในรายงานวิจัยชุดเดียวกันนี้ 
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กษัตริยทรงทราบ แมจะถูกประกาศไมใหเชื่อหนังสือพิมพเพราะเปนเคร่ืองมือใสรายปายสีของฝร่ัง
ก็ตาม  มาสูยุคหนังสือพิมพราชสํานัก (ปลายรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5) ซึ่งเปนเร่ืองของทางราชการ
และอานกันในหมูของราชสํานัก  มาสูยุคสามัญชน (ปลายรัชกาลที่ 5) ซึ่งมีปญญาชนแสดงความคิด
เห็นวิจารณรัฐบาล และเรียกรองสิทธิเสรีภาพในการพูดการเขียน  สูยุคหัวเลี้ยวหัวตอในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (รัชกาลที่ 6) เปนยุคที่หนังสือพิมพเขาถึงมวลชนมากขึ้น มีการปะทะกันทาง
ความคิดในหนังสือพิมพ แขงขันกันดึงดูดผูอานดวยการพาดหัวขาวตัวโต การทําหนังสือพิมพกลาย
เปนวิชาชีพ  และมาสูยุคใหมของหนังสือพิมพ ซึ่งเร่ิมนับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ        ปก
ครอง พ.ศ. 2475 ดังนี้ 

 ยุคการเปลี่ยนแปลงของหนังสือพิมพในระบบรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2475-2516): การตอสู
ชวงชิงอํานาจภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองระหวางกลุมเจานายและคณะราษฎร ทําให
หนังสือพิมพแบงออกเปนฝกฝาย มีการควบคุมหนังสือพิมพอยางเครงครัด ตรวจขาวกอนการนําลง
ตีพิมพ  หนังสือพิมพหลายฉบับจึงหลีกเลี่ยงดวยการเพิ่มเนื้อหาบันเทิงมากขึ้น เชน เสนอ       นว
นิยาย ขาวชาวบานประเภทอาชญากรรม และลดเนื้อหาดานเมือง มีการออกพระราชบัญญัติการ
พิมพ พ.ศ. 2476  ควบคุมมาตรฐานของหนังสือพิมพและคุณวุฒิของบรรณาธิการ  และตอมามีการ
ออกพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อควบคุมหนังสือพิมพ
ในภาวะฉุกเฉินหรือสงคราม ใหอํานาจแกเจาพนักงานการพิมพสั่งถอนใบอนุญาตได กําหนดเงิน
ทุนขั้นตํ่าของการดําเนินกิจการหนังสือพิมพคือไมตํ่ากวา 5 หมื่นบาททําใหหนังสือพิมพตองปดกิจ
การหรือยุบรวมกัน  ตลอดเวลา 16 ปภายใตระบบการปกครองเผด็จการทหารของ      จอมพลสฤษดิ์ 
และจอมพลถนอม (พ.ศ. 2501-2516) ไมมีบทบัญญัติใด ๆ รับรองสิทธิการพูดและการแสดงความ
คิดเห็น เปนการควบคุมหนังสือพิมพอยางเบ็ดเสร็จ 

 ยุคสิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพเบงบานและการปราบปรามครั้งใหญ (พ.ศ. 2516-2524): การ
โคนลมรัฐบาลทหารของขบวนการนิสิตนักศึกษาไดเปดฟาใหมใหแกสิทธิเสรีภาพของหนังสือ
พิมพไทย มีหนังสือพิมพเกิดใหมที่แสดงจุดยืนทางการเมืองที่แตกตางหลากหลายทั้งฝายเสรีนิยม
และสังคมนิยม  มีหนังสือพิมพแนวการเมืองที่เปดเวทีเพื่อการแสดงความคิดเห็นของปญญาชน  
และมีหนังสือพิมพแนวอาชญากรรมที่ใชโอกาสของความเสรีขุดคุยเร่ืองราวสวนตัวเพื่อขายขาวใน
เร่ืองอาชญากรรม ความรุนแรง และเรื่องเพศ  อยางไรก็ตามการกระทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2519 
ไดนําไปสูการออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 42 สั่งปดหนังสือพิมพและมีการเซ็นเซอรอยาง       
เขมงวด หนังสือพิมพที่ไดรับอนุญาตใหตีพิมพไดคือหนังสือพิมพที่ไมวิจารณรัฐบาล  ตอมารัฐบาล
ไดประกาศนโยบาย 66/2523 และ 65/2524 เพื่อนิรโทษกรรมแกผูที่กลับจากปาคืนเมือง ทําใหการ
ปะทะกันระหวางพรรคสังคมนิยมซึ่งเขาปาสูรบกับรัฐบาลยุติลง 
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 ยุคพลังเศรษฐกิจนําหนังสือพิมพ (พ.ศ. 2525-2534): สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ       
คอย ๆ ฟนตัวขึ้นใหม เกิดการปรับตัวของโครงสรางหนังสือพิมพ จนเรียกไดวาเปนอุตสาหกรรม
หนังสือพิมพ  ชนชั้นกลางเริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดบรรยากาศใหมทางสังคม-วัฒนธรรมที่ ทํา
ใหอุตสาหกรรมหนังสือพิมพขยายตัวอยางกาวกระโดด เกิดหนังสือพิมพที่จําแนกประเภทออกไป
อยางแยกยอยมากขึ้น มีหนังสือพิมพแนวเศรษฐกิจซึ่งเปนมิติใหมของยุคนี้อยางแทจริง          การ
ขยายตัวของธุรกิจโฆษณากลายเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ จนเปนผลให     เงื่อนไข
ความอยูรอดขึ้นอยูกับรายไดจากโฆษณา 

 ยุคหนังสือพิมพเศรษฐกิจฟองสบู/วิกฤติเศรษฐกิจและปฏิรูปการเมือง(พ.ศ.2535- ปจจุบัน): 
หนังสือพิมพตองขับเคี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อมวลชนอ่ืน ๆ และทํางานภายใตระบบ       วัฒนธรรม
ของการสื่อสารขามชาติ ทําใหหนังสือพิมพตองสะทอนความเปนสากล ความรอบดาน ลึกซึ้งมาก
ขึ้น นํ้าหนักของการเติบโตอยูที่หนังสือพิมพระดับผูนํา (elite newspaper)  วิกฤติเศรษฐกิจทําให
หนังสือพิมพปดกิจการลงไปจํานวนมาก แตก็เปนผลใหหนังสือพิมพที่ยังดําเนินการอยูสามารถ
ขยายชองทางจนกลายเปนธุรกิจรวมทุนขนาดใหญ มีการนําหนังสือพิมพเขาตลาดหลักทรัพย  เหตุ
การณพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ไดสงผลใหประชาชนเกิดความรูสึกมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น มี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 4) เสรีภาพใน
การแสวงหาขอมูลขาวสาร และคุมครองการทํางานของนักวิชาชีพสื่อ       มวลชน (มาตรา 39) 
หนังสือพิมพถูกเรียกรองใหทํางานดวยความโปรงใสและเครงครัดใน        จรรยาบรรณ  ปพ.ศ. 
2540 เกิดการจัดต้ังสภาการหนังสือพิมพเพื่อการควบคุมกันเอง  เกิดหนังสือพิมพฉบับใหม ๆ อยาง
ตอเนื่องซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาที่แตกตางไปจากหนังสือพิมพที่มีอยูแลว แสดงใหเห็นถึงการคํานึง
ฐานะทางการตลาดของหนังสือพิมพ (position) เปนสําคัญ เกิดการ      โยกยายเปลี่ยนสังกัดของนัก
หนังสือพิมพ รวมทั้งการลงทุนของกลุมทุนธุรกิจและกลุมการเมืองในหนังสือพิมพฉบับใหม ๆ  

 จากพัฒนาการของหนังสือพิมพไทยที่เดินทางมาอยางยาวนานนี้ จะเห็นไดวาคุณภาพของ
สารสนเทศในหนังสือพิมพปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจเปนหลัก 
หากยุคใดที่การเมืองเปนเผด็จการ หนังสือพิมพจะหันไปสูการนําเสนอเรื่องบันเทิงเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกตรวจสอบควบคุม  และหากยุคใดที่หนังสือพิมพมีเสรีภาพมาก หนังสือพิมพก็จะมีความ
หลากหลายทางความคิดและพฤติกรรมอยางสูง มีต้ังแตการอยูริมสุดขั้วของการนําเสนอแนวคิดจุด
ยืนทางอุดมการณ  ไปจนถึงอีกสุดขั้วหน่ึงของการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  จึงอาจกลาวไดวามรดก
ของเผด็จการที่มีตอการนําเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพซึ่งมุงสูความบันเทิงและเราอารมณน้ันยัง
คงดํารงอยู  ในขณะเดียวกันมรดกของการตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพก็ยังคงเปนรากฐานที่ทําใหหนังสือ
พิมพมีกรอบจรรยาบรรณที่กํากับควบคูไปกับการนําเสนอเนื้อหาเพื่อเปนจุดขายเชิงธุรกิจดวย 
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 การดํารงอยูของมรดกแหงประวัติศาสตรเหลานี้เองที่มีผลตอสถานภาพของสารสนเทศ
ของหนังสือพิมพไทยในปจจุบัน  

3.1.1 สาระและความหลากหลายของเนื้อหา 
 จากการสังเคราะหขอมูลจากงานวิจัยและวิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหา

สาระของหนังสือพิมพในดานตาง ๆ รวมท้ังการวิเคราะหบทสัมภาษณบรรณาธิการหนังสือพิมพ
จํานวน 8 ฉบับนั้น สามารถสรุปภาพรวมภายใตกรอบแนวคิดของสาระที่มีอรรถประโยชนตอชีวิต
ประจําวันของสาธารณะได ดังนี้ 

สาระของเนื้อหาขึ้นอยูกับตําแหนง (ทางการตลาด) ของหนังสือพิมพ: การจัดวางตําแหนง
ทางการตลาด (position) ของหนังสือพิมพแตละฉบับนั้น ไมเพียงแตเพื่อผลทางธุรกิจในแงของการ
กําหนดสัดสวนการตลาดและเพื่อผลทางการจําหนายแกกลุมผูอานที่เปนเปาหมาย     เทานั้น  การ
จัดวางตําแหนงยังนํามาเปนเกณฑที่ใชกําหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่หนังสือพิมพฉบับนั้นๆ 
ครอบคลุมดวย เชน หนังสือพิมพที่เนนผูอานตลาดลางและตลาดทั่วไป จะมีการนําเสนอสาระที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูและเร่ืองปากทองของประชาชนทั่วไป เชน การปองกันการ
ระบาดของโรคไขเลือดออก  อันตรายของอาหารและสารปนเปอนตาง ๆ  สภาพแวดลอมที่เปนมล
พิษ  การจัดการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย  ภัยและอุบัติเหตุในชีวิตประจําวัน วิธีการสรางราย
ไดเสริม  เปนตน  ซึ่งพบวามีการนําเสนอมากกวาหนังสือพิมพแนวเศรษฐกิจและหนังสือพิมพภาษา
อังกฤษ ซึ่งจะใหนํ้าหนักกับสาระที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ รายงานภาวะการแขงขัน
ทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ และความเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมือง-เศรษฐกิจ
ของทั่วโลกซึ่งอาจมีผลกระทบตอประเทศไทย   

เมื่อการจัดวางตําแหนงของหนังสือพิมพในอุตสาหกรรมสื่อมีความสําคัญตอการขีดเสน 
รอบวงใหแกขอบเขตและความลึกซึ้งของเนื้อหาสาระ  บรรณาธิการหนังสือพิมพสวนใหญจึงอาศัย
เกณฑน้ีมาใชประเมินวาสาระที่นําเสนอมีประโยชนตอสาธารณะหรือไม ในแงที่สามารถตอบ
สนองตอความตองการของผูอานกลุมเปาหมายไดหรือไม  ในขณะที่เกณฑเร่ืองการตอบสนอง
ความ    สนใจของสาธารณะในวงกวางนั้นกลับพบวาเปนเงื่อนไขที่บรรณาธิการหลายฉบับไมให
ความสําคัญมากนัก เพราะหนังสือพิมพก็เหมือนสินคาประเภทอื่น ๆ ที่ตองมีตําแหนงทางการตลาด
ที่ ชัดเจน อยางไรก็ตาม การกําหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระมิไดหมายความวาจะไมมีการนําเสนอ
เนื้อหาอ่ืน ๆ ที่ไมใชเปหมายของหนังสือพิมพเสียเลย  เพราะเนื้อหาสาระตองถูกทําใหมีความหลาก
หลายเพียงแตเปนความหลากหลายภายใตรสนิยมของกลุมผูอาน เชนคุณรุงมณี เมฆโสภณ คอลัมน
นิสตอาวุโสของหนังสือพิมพผูจัดการ ไดแสดงความคิดเห็นวา 
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“การกําหนดเนื้อหาสาระก็เปนไปตาม positioning ของหนังสือพิมพซึ่งก็สอดคลองกับ
พฤติกรรมของผูบริโภค แตยอมไมมีใครอยากอานอะไรแนวเดียวกันหมด จึงตองมีความ
หลากหลายแตในลักษณะของความสมดุลภายใตกรอบของ positioning ดังนั้นเนื้อหาสาระ
ของหนังสือพิมพจึงถูกกําหนดโดย positioning บวกไปกับรสนิยมของผูบริโภค ซึ่งนาจะ
ตองสอดคลองกับรสนิยมของผูผลิตดวย  ในแงน้ีเวลาที่เขาจะรับบรรณาธิการหรือนักขาว 
เจาของเขาก็ตองเลือกผูที่มีรสนิยมตรงกับ positioning ของหนังสือพิมพไวกอน” 

จากตัวอยางความคิดเห็นขางตน สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพไมสามารถเปนสื่อที่      
ตอบสนองเนื้อหาสาระเพื่อสังคมโดยรวมได เพราะหนังสือพิมพแตละประเภทยอมมีกลุมผูอานที่
เปนเปาหมายทางการตลาดซึ่งมีสวนกําหนดขอบเขตเนื้อหาของหนังสือพิมพ14  อยางไรก็ตาม 
หนังสือพิมพรายวันประเภททั่วไป เชน ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด คมชัดลึก มติชน สยามรัฐ ฯลฯ 
ยอมมีขอบเขตของเนื้อหาสาระที่กวางขวางกวาหนังสือพิมพประเภทอื่น ๆ  แตในความกวางขวาง
น้ันก็ยังถูกกําหนดดวยเงื่อนไขของสัดสวนเนื้อหาและประเภทของขาวอีกดวย เชน หนาหนึ่งของ
ไทยรัฐ เดลินิวส และขาวสด จะเสนอขาวหรือเหตุการณเดนที่เกิดขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมงโดยไมจํากัด
วาตองเปนเหตุการณประเภทใด  แตถาเปนเหตุการณที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ อาชญากรรม หรือเร่ืองที่
สรางอารมณและความสนใจจากคนทั่วไปไดมากก็จะไดรับการนําเสนอ  ในขณะที่มติชน แนวหนา 
สยามรัฐ จะนําเสนอขาวการเมืองและเศรษฐกิจในหนาหนึ่ง (อางในสุทธิวรรณ ตัญญพงศปรัชญ, 
2540) จากตัวอยางดังกลาวนี้จะเห็นไดวาสาระที่จะเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันของประชาชน
จริง ๆ เชน เร่ืองของสุขภาพอนามัย การศึกษา ความรูเพื่อการยังชีพ ฯลฯ จึงไดรับการนําเสนอนอย 
เพราะไมสอดคลองกับแนวทางหลักของเนื้อหาสาระ  หรือหากจะมีการนําเสนอก็จะเปนการปรับ
ใหสอดคลองกับแงมุมของสาระหลัก  เชน เลือกนําเสนอขาวสุขภาพตอเมื่อมีแงมุมของอาชญา
กรรม เชน กรณีขาวการเสียชีวิตของนักเรียนหญิงเพราะดูดไขมัน หรือนําเสนอขาวสิ่งแวดลอม
เพราะมีแงมุมของความขัดแยงทางการเมือง เชน กรณีของทอกาซไทย-มาเลย เปนตน 

สัดสวนของประเภทเนื้อหามีความใกลเคียงกัน:  หนังสือพิมพรายวันประเภทเนื้อหาทั่วไป
มักจัดสัดสวนของประเภทเนื้อหาไวใกลเคียงกัน หากพิจารณาตามเกณฑการแบงอยาง  กวาง ๆ ตาม
รูปแบบของประเภทเนื้อหาพบวา สัดสวนที่ไดรับการนําเสนอมากที่สุดคือประเภท      เนื้อหาขาว
ในประเทศ รองลงมาคือโฆษณา และคอลัมนประจํา  ยกเวนไทยรัฐที่พบวาสัดสวนของเนื้อหา
ประเภทโฆษณามีเนื้อที่มากเปนอันดับหนึ่ง และมีขอนาสังเกตวาสัดสวนของเนื้อหาประเภทนว
นิยายในไทยรัฐก็มีเนื้อที่มากคิดเปนอันดับสี่ของเนื้อหาทั้งหมดดวย  ในขณะที่เนื้อหาประเภทขาว
                                                                 
14 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะเดนของหนังสือพิมพแยกตามกลุมผูอานในตารางแสดงความ
แตกตางของหนังสือพิมพรายวันตามลักษณะเดนและตามกลุมผูอาน ใน ผศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตนและธานี ชัย
วัฒน “ตลาดหนังสือพิมพในประเทศไทย” ในรายงานวิจัยการปฏิรูปส่ือ (ฉบับเดียวกันนี้) 
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สังคม (เชน ขาวสตรี สุขภาพ การศึกษา บันเทิง) และขาวเยาวชน ไดรับการจัดสัดสวนเฉลี่ยประเภท
ละ 2-3 เปอรเซ็นตเทานั้น เชนเดียวกับเนื้อหาประเภทขาวตางประเทศที่เฉลี่ยแลวนําเสนอในสัด
สวนตํ่ากวา 2 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ทั้งหมด 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพรายวันทั่วไป
จํานวน 6 ชื่อฉบับที่นําเสนอในป พ.ศ. 2541  
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ที่มา: อัมพร เสงี่ยมวิบูล, 2542 “การวิเคราะหเนื้อหาหนังสือพิมพไทยในการใหการศึกษาดานจริยธรรมแก      
เยาวชน” วิทยานิพนธวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การจัดสัดสวนประเภทเนื้อหาขางตนสามารถบงบอกความหลากหลายและการใหความ
สําคัญกับสาระที่เปนขาวสารความรูไดในระดับหนึ่ง น่ันคือ หนังสือพิมพตองสูญเสียเนื้อที่ไปกับ
เนื้อหาดานโฆษณาคอนขางสูง ทําใหเนื้อที่สําหรับสาระที่เปนอรรถประโยชนตอประชาชนและ      
เนื้อที่ที่เปนการเปดเวทีเพื่อแสดงทัศนะอันหลากหลายของผูอานมีนอย หนังสือพิมพจึงเปนเสมือน
สื่อทางเดียวที่บอกแจงขาวสารขอมูลและการโฆษณากับสังคม มากกวาสื่อสองทางที่สนับสนุนใหมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแนะนําความรูแกประชาชน ดังที่ คุณสมหมาย ปาริจฉัตต 
บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพมติชนไดอธิบายวา  

“เกณฑหลักในการจัดสัดสวนของหนังสือพิมพคือขาวสารซึ่งตองเนนขาวในประเทศเปน
หลัก เพราะผูอานตองการบริโภคขาวสารประจําวันมากกวาอยางอ่ืน  รองลงมาก็ตองแลวแต
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นโยบายของหนังสือพิมพน้ัน ๆ  อยางเชนมติชนจะมีแนวทางที่จะใหความรูความคิดแก     ผู
อาน ก็จะนําเสนอผานคอลัมน บทความ บทวิจารณ รายงานพิเศษ  และก็ตองใหสาระบันเทิง
แกผูอานดวย ก็จะนําเสนอผานสารคดี คอลัมนบันเทิง  จริง ๆ แลวเราอยากสนองตอบคนทุก
อาชีพ ทุกกลุม ทุกวัย เพราะยิ่งเสนอไดกวางเทาไร ก็เปนประโยชนตอผูอานมากเทานั้น  แต
เปาหมายหลักของหนังสือพิมพก็คือเนนการเสนอเหตุการณรายวัน” (สัมภาษณ 15 พ.ค. 
2546) 

 

เร่ืองของการจัดสัดสวนเนื้อหาและความหลากหลายนี้ บรรณาธิการหนังสือพิมพทั้ง 6 
ฉบับที่สัมภาษณประกอบงานวิจัยน้ี และจากที่ไดรวบรวมจากวิทยานิพนธฉบับอ่ืน ๆ ไดใหหลัก
การที่สรุปไดวาการจัดสัดสวนและความหลากหลายของเนื้อหาตองคํานึงถึง 

- บุคลิกของหนังสือพิมพ ซึ่งใชเกณฑพิจารณาจากความสนใจหรือความตองการของ    
ผูอาน ความนาสนใจของเหตุการณหรือสาระ การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของ
หนังสือพิมพ และประสบการณสวนตัวของบรรณาธิการหรือหัวหนาขาวที่จะพิจารณา
ตัดสินคุณคาขาวหรือคุณคาของเนื้อหาสาระนั้น ๆ  

- วัตถุประสงคของกลุมทุนหรือผูสนับสนุนโฆษณา ซึ่งมีสวนกําหนดสัดสวนของเนื้อ
หาวาจะมีสาระหรือมีโฆษณาในสัดสวนเทาใด มีหนาเฉพาะที่สอดคลองกับกลุมทุน
และโฆษณาอยางไร เชน หนาเศรษฐกิจ-การตลาด หนาผูบริโภค หนาบันเทิง-ดารา 

สําหรับเกณฑหลัก ๆ ที่หนังสือพิมพใชในการกําหนดสัดสวนเนื้อหาและความหลากหลาย
ของสาระ แสดงไวในตารางจําแนกตามหนังสือพิมพแตละฉบับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1.1 เปรียบเทียบเกณฑที่ใชกําหนดสัดสวนและความหลากหลายของเนื้อหาสาระ
ของหนังสือพิมพ   

หนังสือพิมพ เกณฑ 
ไทยรัฐ เนนสนองตอบกลุมผูอานเปาหมาย เรื่องที่มีความเราอารมณหรือสะเทือนใจ และอาศัย

ประสบการณในการคัดเลือกเนื้อหาสาระของบรรณาธิการ-หัวหนาขาว 

เดลินิวส เนนตลาดผูอานเปนหลัก ซ่ึงตลาดของผูอานก็จะไปมีสวนกําหนดความสนใจของตัวแทน
บริษัทโฆษณาดวย เชน ถาหนาไหนมีคนนิยมอานมากก็จะมีโฆษณามาจอง ทําใหตองนํา
เสนอสาระในหนานั้นอยางมีคุณภาพ แตจะยกเวนหนา 1 และหนาการเมืองไมมีโฆษณา  

มติชน เนนการนําเสนอเหตุการณรายวันที่เปนขาว แตก็พิจารณาถึงบุคลิกของหนังสือพิมพซ่ึงเปน
หนังสือพิมพคุณภาพ จึงเนนเสนอขาวที่เปนสาระ มีผลกระทบ และเปนประโยชนแกผูอาน 

คมชัดลึก ใชเกณฑความสนใจของประชาชนทั่วไป เพราะเปนหนังสือพิมพที่ไมเนนผูอานกลุมใด
เปนพิเศษ แบงสัดสวนเปนขาวทั่วไป การเมือง สังคม และอาชญากรรม 60% และบันเทิง-
กีฬา 40% 

ขาวสด ใชเกณฑความสนใจของผูอาน และความนาสนใจของเหตุการณ โดยพิจารณาทิศทางของ
ยอดจําหนายดวย เนนขาวและสาระดานส่ิงแวดลอมเปนพิเศษ เพราะเปนเรื่องของผล
ประโยชนและอิทธิพลและเก่ียวของกับอนาคตของประเทศ 

ไทยโพสต เนนสัดสวนขาวที่มีผลกระทบตอสาธารณชน เหตุการณที่มีเบื้องหนาเบื้องหลัง ซ่ึงบท
ความและทัศนะตางๆ จะสอดคลองไปกับการนําเสนอขาว 

สยามรัฐ นําเหตุการณมากําหนดทิศทางขาวในแตละวัน โดยพิจารณาปจจัยดานบุคลิกของหนังสือ
พิมพ เจาของทุน ธุรกิจ การเมือง ประกอบกันไปดวย 

โพสตทูเดย วางตําแหนงเปนหนังสือพิมพเศรษฐกิจรายวันแตมีความหลากหลาย ใชตัวหนังสือซ่ึงแยก
ออกไดเปน 3 sections เปนตัวจัดสัดสวนเนื้อหาคือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตางประเทศ 
กีฬา อยู section 1 การตลาด การเงิน อยู section 2 และ magazine (สาระ ความรู บันเทิง) 
อยู section 3   

บองกอกโพสต ใช section เปนตัวแบงสัดสวนเนื้อหา มีสัดสวนของขาว  การตลาด ธุรกิจ และสารคดี สัด
สวนของขาวขึ้นอยูกับจํานวนเหตุการณและจะขึ้นอยูกับจํานวนโฆษณาซึ่งจะวางดัมมี่มา
กอน ขาวในประเทศกับตางประเทศมีสัดสวนพอๆ กันคือ 3-4 หนา 

เดอะ เนช่ัน เนนผูอานทั่วไป แบงออกเปน 2 sections หลักๆ คือ ขาวทั่วไป กับกีฬา  เนื่องจากตองการ
ขยายตลาดและดึงใหเยาวชนไทยอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมากขึ้นจึงปรับสัดสวนเนื้อ
หาใหมีเรื่องของกลุมผูอานที่เปนคนรุนใหมมากขึ้น มีเรื่องของไอที ขาวบันเทิง ขาวศิลปะ
การละคร ผสมผสานไปกับขาวหลักทั่วๆ ไป 

 



 

 37 

จากการพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดสัดสวนเนื้อหาของหนังสือพิมพรายวัน มีขอ     นา
สังเกตวาหนังสือพิมพที่มีการปรับปรุงเนื้อหา หรือหนังสือพิมพที่ออกใหม มักมีการกําหนด      สัด
สวนเนื้อหาแยกเปนฉบับยอย (section) อยางชัดเจน เพื่อทําใหเกิดความหลากหลายและสามารถ
กระจายหรือเขาถึงผูอานกลุมตาง ๆ ไดกวางขวางขึ้นโดยไมตองติดยึดอยูกับบุคลิกของหนาหนึ่ง
อยางเดียวเทานั้น  นอกจากนี้หนังสือพิมพยังมีแนวโนมที่จะเขาถึงผูอานที่เปนเยาวชนมากขึ้นดวย
การนําเสนอสัดสวนเนื้อหาที่ตอบสนองความสนใจของเยาวชน ทําใหการมีบุคลิก      เครงขรึมของ
หนังสือพิมพแตด้ังเดิมเร่ิมเปลี่ยนไป ซึ่งอาจประเมินไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะเปนการ
ขยายโอกาสในการแสวงหาขอมูลขาวสารที่เหมาะสมแกเยาวชนมากขึ้น  อยางไรก็ตาม หนังสือ
พิมพที่จัดสัดสวนเชนนี้ยังเปนเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น ไมใชหนังสือพิมพรายวันทั้งหมด  

นอกจากนี้ในการชี้วัดคุณภาพของสาระตาง ๆ ในขาวหนังสือพิมพน้ัน การนิยามวาขาว
และเนื้อหาสาระประจําหนาสําคัญ ๆ ที่มีคุณภาพเปนอยางไรนั้น สรุปและปรับปรุงจากงาน      
วิทยานิพนธของศศิยา วิจิตรจามรี ซึ่งศึกษาการสรางมาตรฐานปฏิบัติงานหนังสือพิมพ (2546) โดย
รวบรวมจากการสัมภาษณและทดสอบดัชนีชี้วัดของบรรณาธิการและหัวหนาขาวฝายตางๆ จํานวน 
31 คนจากหลากหลายหนังสือพิมพ สรุปไดดังนี้ 

เกณฑมาตรฐานของขาวหนาหนึ่ง: เปนขาวสารที่ใหม รวดเร็วและทันเหตุการณ มีผล
กระทบตอผูอานทั้งเชิงสังคมและจิตใจ เปนขอเท็จจริง สมบูรณเที่ยงตรง มีการระบุแหลงขาวที่      
ชัดเจน มีขอมูลจากหลายฝาย มีพาดหัวขาวที่สะทอนใจความสําคัญของเนื้อหาขาวไดอยาง      ถูก
ตอง เหมาะสม และสุภาพ  มีสกูปขาวที่นําเสนอขอมูลเชิงลึกทําใหผูอานเขาใจภาพรวมหรือเบื้อง
หนาเบื้องหลังของเหตุการณเปนสกูปขาวที่สอดคลองกับเร่ืองที่กําลังเปนขาว 

เกณฑมาตรฐานของหนาการเมือง: เปนขาวสารที่สามารถสะทอนสภาพปญหาของ       
โครงสรางและบุคลากรทางการเมือง รวมถึงการดําเนินงานขององคกรทางการเมืองไดอยางชัดเจน
และมีความตอเนื่อง มีขอมูลเชิงลึก หลายแงมุม และสะทอนภาพรวมของความเคลื่อนไหวทางการ
เมืองไดดี  เปนขาวสารที่มีความถูกตอง ระบุแหลงขาวชัดเจนและนาเชื่อถือ  มีบทความ สกูปขาว 
บทวิเคราะห/บทวิจารณที่ใหขอเท็จจริงและขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับเหตุการณที่นําเสนอ มีการใหขอ
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ หรือคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น 

เกณฑมาตรฐานของหนาตางประเทศ:  มีรายงานขาวสารเหตุการณความเคลื่อนไหวทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในตางประเทศที่มีผลกระทบในวงกวางตอประเทศอื่นๆ เปนความเคลื่อน
ไหวของบุคคลสําคัญ และมีความถูกตอง มีการใหขอมูลภูมิหลังของเหตุการณที่ชวยให       ผูอาน
เขาใจเหตุการณไดดี 
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เกณฑมาตรฐานของหนาเศรษฐกิจ: มีการจําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ 
การเงินการธนาคาร และธุรกิจการคาที่มีผลกระทบตอผูอาน มีรายละเอียดขอมูลเพียงพอที่จะทําให
ผูอานเขาใจภาพรวมของเหตุการณ นําเสนอขอมูลรอบดาน มีความถูกตอง ระบุแหลงที่มาของขอ
มูล มีบทวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจที่จําเปนอยางเพียงพอ ขยาย
ความศัพทเฉพาะและนําเสนอดวยภาษาที่ทําใหผูอานเขาใจไดงาย 

เกณฑมาตรฐานหนากีฬา: มีการรายงานผลการแขงขันกีฬาที่อยูในความสนใจของผูอานได
อยางถูกตองและรวดเร็ว การรายงานผลมีความตอเนื่องจนถึงสิ้นสุดการแขงขัน มีการบรรยายราย
ละเอียดใหเห็นภาพการแขงขันไดอยางชัดเจน มีคุณสมบัติดานภาพขาวที่ครบถวน (เชน แสดง
อิริยาบถสําคัญ สีหนา อารมณ และคําบรรยายภาพ) 

เกณฑมาตรฐานหนาบันเทิง: มีการนําเสนอขอมูลความเคลื่อนไหวของหลากหลายบุคคล
ในแวดงวงบันเทิง ไมทําใหผูอานเขาใจผูตกเปนขาวไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียง เปนขอมูลที่มาจาก
การสัมภาษณแหลงขาวโดยตรง มีคอลัมนวิจารณผลงานของวงการบันเทิงที่อยูในความสนใจของผู
อานและมีเหตุผลสนับสนุนอยางชัดเจน มีภาพบุคคล/ภาพผลงานบันเทิงที่ตรงกับเนื้อหา 

เกณฑมาตรฐานหนาการศึกษา: มีรายงานขาวสารดานการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมทั้งการ
ศึกษานอกระบบ มีสาระชวยสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของคนในสังคม มีขอมูลเพียงพอในการ
อธิบายนโยบายหรือเร่ืองราวทางการศึกษาใหผูอานเขาใจไดชัดเจน 

เกณฑมาตรฐานหนาภูมิภาค: มีรายงานขาวสารจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ครอบคลุมทั้ง
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ธุรกิจการคาในทองถิ่น มีความถูกตองและระบุแหลงขาว
ชัดเจน 

เกณฑมาตรฐานหนาอาชญากรรม-ตํารวจ: มีรายงานขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณการกระทํา
ผิดทางอาญาที่มีรายละเอียดสําคัญครบถวนถูกตอง นําเสนอขอมูลของทุกฝายที่เกี่ยวของตรงตามขอ
เท็จจริง ไมมีขอมูลที่เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลในขาว มีการ     ปกปดชื่อ-
สกุลจริงของผูเสียหาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาพประกอบตองสื่อความหมายถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดดี แสดงสีหนาอารมณของบุคคลในขาวไดดี แตตองเคารพศักดิ์ศรีของผู          เสียหาย 
เปนภาพที่ไมอุจาดตา และไมขัดตอศีลธรรมของผูอาน 

เกณฑมาตรฐานหนาสตรี-สังคม: มีการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม ความ
เคลื่อนไหวของสตรีในประเด็นที่หลากหลาย และเร่ืองราวของบุคคลที่เปนที่รูจักหรือมีแงมุมที่นา
สนใจ มีการนําเสนอขอมูลที่สะทอนภาพดานดีของบุคคล นําเสนอดวยภาษาที่เปนกันเองกับ      ผู
อาน 
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3.1.2 จริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา 
จากการประมวลทัศนะของนักหนังสือพิมพระดับบรรณาธิการ พบขอสรุปที่สอดคลองกับ

ผลการวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมของหนังสือพิมพ น่ันคือ หนังสือพิมพยังมีความบกพรองใน
เร่ืองของจริยธรรม ทั้งจริยธรรมเชิงวิชาชีพและจริยธรรมเชิงสังคม  ทั้งนี้ปญหาของจริยธรรมและ
ศีลธรรมที่พบมากที่สุด จนสามารถนํามาเปนดัชนีชี้วัดมาตรฐานของเนื้อหาสาระทางจริยธรรมและ
ศีลธรรมของหนังสือพิมพไดก็คือ 

- การหมิ่นประมาทและละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

- การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการตอกย้ําอคติตอคนกลุมนอย 

- การนําเสนอขอมูลที่ไมถูกตอง หรือไมใชขอเท็จจริง 

ตัวอยางตอไปนี้เปนทัศนะที่นักหนังสือพิมพดวยกันวิพากษและตรวจสอบกันเอง  

ประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพมติชน กลาววา “หนังสือพิมพ
ถูกวิพากษวิจารณในเรื่องการละเมิดสิทธิสวนบุคคลโดยเฉพาะสิทธิของเด็กกับผูดอยโอกาส เร่ืองที่
สองที่ถูกวิจารณคือ ความเที่ยงตรง แมนยํา เมื่อมีขอผิดพลาดทําการแกไขหรือไม” 

เกษม อัชฌาสัย บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพสยามรัฐ “ความนาเชื่อถือของหนังสือ
พิมพเปนปญหา ถาหนังสือพิมพยังคงไมรักษามาตรฐานของความรับผิดชอบที่สูงพอ ตอไปคง
ลําบาก หนังสือพิมพยังมีปญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิสวนบุคคล เกือบทุกฉบับละเมิดหมด” 

จักรกฤษณ เพิ่มพูน บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพคมชัดลึก “มาตรฐานที่ดีของหนังสือ
พิมพอยูที่คน ถามีคนหนังสือพิมพที่มีจริยธรรมและเขาใจจริง ๆ วาจริยธรรมมีความสําคัญตอวิชา
ชีพอยางไรก็สามารถตอบโจทยไดหมด ปจจัยบุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่สุดของการทํางานหนังสือ
พิมพเพราะเปนสินคาที่ขายความเชื่อถือ” 

สมหมาย ปาริจฉัตต บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพมติชน “นํ้าหนักของมาตรฐาน
หนังสือพิมพอยูที่คุณภาพของคน คนตองมีทักษะในการทํางาน มีสํานึกในวิชาชีพ สํานึกทางจรรยา
บรรณ จริยธรรม”  

จากตัวอยางทัศนะขางตนชี้ใหเห็นวา การสงเสริมจริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหามีสวน
สัมพันธอยางยิ่งกับการสงเสริมจริยธรรมทางวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ รวมทั้งศีลธรรมทาง
สังคม และจิตสํานึกดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งจากการประมวลความเห็นของบรรณาธิการเกือบทุก
ฉบับตองการใหมีการฝกฝนอบรมและพัฒนาบุคลากรหนังสือพิมพดานจริยธรรมอยางเขมขน อยาง
ไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวาประเด็นของการอบรมจริยธรรมเชิงสังคม เชน การลดอคติทางเพศ อคติ
ทางชนชั้น และอคติตอกลุมคนอื่น ๆ อันถือเปนการสรางจิตสํานึกและจริยธรรมเชิงสังคมนั้นกลับ
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ไมไดรับการเสนอหรือสงเสริมใหมีการพัฒนาแตอยางใด  จึงอาจเปนไปไดวานักหนังสือพิมพมัก
เชื่อถือในกลไกของจริยธรรมเชิงวิชาชีพวาจะสามารถสรางเสริมเนื้อหาที่มีศีลธรรมได โดยไมได
พิจารณาวาจริยธรรมเชิงสังคมนั้นก็เปนเร่ืองที่ตองไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงเชนกัน และการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไมสามารถกระทําผานระดับของการพัฒนาเชิงวิชาชีพได แตตองอาศัยการเปลี่ยน
แปลงองคความรูและจิตสํานึกที่มีตอเร่ืองหรือกลุมคนนั้น ๆ ดวย 

เน้ือหาสาระดานเด็กและเยาวชน: จากงานวิจัยเกี่ยวกับการนําเสนอขาวเด็กและ      เยาวชน
ในหนังสือพิมพซึ่งมีผูศึกษาเปนจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหเนื้อหาสื่อดานอ่ืน ๆ 
น้ัน  สรุปภาพรวมไดวาประมาณ 2 ใน 3 ของขาวเด็กและเยาวชนที่นําเสนอในหนาแรกของหนังสือ
พิมพเปนขาวดานราย คือ ขาวเกี่ยวกับความเสื่อมเสียและความโหดรายรุนแรงที่เกิดแกเยาวชน เชน 
การถูกทารุณกรรม ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกฆาตกรรม ฆาตัวตาย หรือถูกทอดทิ้ง ในขณะที่ปญหา
แรงงานเด็ก และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมกลับไมไดถูกนําเสนอในขาวหนาหนึ่งมากนัก  
สวนขาวการคาประเวณีเด็ก และปญหายาเสพติดนั้น พบวามีการนําเสนอเปนพในชวงระยะเวลา
หน่ึง แลวหายไป และจะกลับมานําเสนอเปนขาวใหญใหมหากมีกรณีการจับกุมเกิดขึ้น  สําหรับขาว
เด็กและเยาวชนดานดีน้ัน พบวามีการนําเสนอเพียงแค 1 ใน 3 ของเนื้อหาดานนี้ซึ่งสวนใหญปรากฏ
ในหนาการศึกษาและเยาวชน  ขาวดานดีไดแกขาวเกี่ยวกับกิจกรรมสรางสรรคของเยาวชน ผลงาน
ความสําเร็จของเยาวชน ทัศนะของเยาวชนตอสังคม เปนตน (ธนานุช เหมือนคีรี, 2539; สุทธิวรรณ 
ตัญญพงศปรัชญ, 2540; พรรณราย พิทักษพงศ, 2540; อัมพร เสงี่ยมวิบูล, 2542; อุไร สิงหไพบูลย
พร, 2542)  

นอกจากลักษณะของขาวแลว พบวาองคประกอบของขาวเด็กและเยาวชนที่นําเสนอใน
หนังสือพิมพมีองคประกอบดานอารมณเปนหลัก เพื่อใหผูอานสะเทือนใจกับเหตุการณ เนื่องจาก
หนังสือพิมพเห็นวาเด็กเปนวัยที่ไรเดียงสาและควรไดรับการปกปองคุมครองจากผูใหญในสังคม 
จุดขายของหนังสือพิมพจึงอยูที่การหยิบยกความนาสงสาร ความทุกขทรมาน สภาพความเลวรายที่
เด็กไดรับมานําเสนอ  การเนนใหเกิดความเห็นใจยังสะทอนจากการใชภาษาและภาพที่เกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนซึ่งพบวามีการใชคําที่ระบุถึงสถานภาพและอายุของเด็กโดยตรง และการใชคําบรรยาย
ที่สะเทือนใจ เชน เด็กนอยอายุ 5 ขวบ   เด็กทารกนอยวัยบริสุทธิ์ที่ตองลืมตามาดูโลกเส็งเคร็ง 
เปนตน นอกจากนี้งานวิจัยที่รวบรวมมาศึกษายังสรุปตรงกันอีกวา การนําเสนอขาวเด็กมักนําเสนอ
ในมิติของขาวอาชญากรรม ใหนักขาวสายอาชญากรรมเปนผูนําเสนอ จึงเนนมุมมองของความโหด
รายอารมณเปนพิเศษ   

จากผลการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองและเด็กตอการนําเสนอขาวและภาพขาว
ความรุนแรงในหนังสือพิมพ จัดทําโดยคณะทํางานดานเด็ก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 พบวา รอย
ละ 55 ของพอแมเห็นวาขาวและภาพขาวมีความรุนแรงมากและถี่เกินกวาจะยอมรับได ในขณะที่
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รอยละ 44 ของเด็กกลับเห็นวาเปนเร่ืองธรรมดา  ในแงของการสงผลกระทบตอเด็กนั้น รอยละ 40 
ของพอแมเห็นวาจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่กาวราวรุนแรงขึ้น ในขณะที่รอยละ 41 ของเด็กตอบวา
จะทําใหเด็กเกิดความหวาดกลัววิตกกังวลและมองโลกในแงราย  สําหรับสิ่งที่ทั้งพอแมและเด็ก
ตองการเรียกรองกับสื่อน้ัน ทั้งสองฝายตางเห็นตรงกันวา (รอยละ 44 และรอยละ 46 ตามลําดับ) 
อยากใหมีเกณฑและกระบวนการควบคุมนําเสนอขาวและภาพขาวใหเหมาะสมและมี   บทลงโทษ
สื่อในกรณีที่ไมปฏิบัติตามกติกา  จากขอมูลการสํารวจนี้ มีขอนาสังเกตวาทั้งพอแมและเด็กตางรับรู
ปญหาและความรุนแรงของผลกระทบจากสื่อ แตเด็กมีแนวโนมที่จะนิ่งเฉยกับเร่ืองนี้มากกวา   อัน
อาจเปนเพราะความเคยชินกับการบริโภคเนื้อหาความรุนแรง และการขาดความ      มั่นใจในการ
วิพากษวิจารณสื่อ  ซึ่งประเด็นดังกลาวนี้เปนสิ่งที่สะทอนวาเนื้อหาสาระของสื่อน้ันมีสวนทําใหเด็ก
และเยาวชนเกิดความเคยชินและยอมรับรูปแบบของความรุนแรงไดงายขึ้น 

เนื่องจากขาวเด็กและเยาวชนถูกนําเสนอในแงมุมของอาชญากรรม โอกาสที่หนังสือพิมพ
จะละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนที่เปนขาวจึงปรากฏสูงมาก  จากงานวิจัยที่ศึกษาในปตาง ๆ กัน แตพบ
วารูปแบบการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพไมคอยแตกตางกันมากนัก เชน นําเสนอ
ภาพขาวเด็กและเยาวชนที่ถูกลวงละเมิดโดยมีเพียงแถบคาดดําที่ตา หรือสวมถุงผาอําพรางหนาไว  
หรือใชชื่อสมมติของเด็กแตลงรายละเอียดขอเท็จจริงของผูปกครอง  ขอสรุปเหลานี้ไดสะทอนให
เห็นวาหนังสือพิมพยังขาดความระมัดระวังในการนําเสนอเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เปนขาวในเชิง
ความรุนแรง  การนําเสนอเนื้อหาในแงมุมของความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําแบบซ้ํา ๆ 
โดยมีการนําเสนอทางเลือกหรือขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญฝายตาง ๆ อยางจํากัดนั้น เปนผลใหเด็ก
และเยาวชนอาจเกิดการรับรูวาทางเลือกหรือทางออกของปญหาที่ตนเผชิญอยูน้ันมีเพียงแคการตอบ
โตดวยความรุนแรงเทานั้น  ทําใหเกิดพฤติกรรมความรุนแรงที่กระจายหรือขยายออกไปมากขึ้น 

นอกจากนี้การนําเสนอขาวปญหาพฤติกรรมวัยรุน ซึ่งปรากฏมากในชวงที่รัฐบาลเรงรัด
นโยบายการจัดระเบียบสังคม (พ.ศ. 2545-46) พบวาหนังสือพิมพนําเสนอขาวเร่ืองนี้อยางมาก แต
เนนไปที่รายละเอียดและรูปแบบพฤติกรรม จนสามารถประพฤติตามได เชน การนําเสนอขาวการ
ตรวจจับสถานบันเทิงตาง ๆ การนําเสนอขาวขาดความเปนกลาง และเนนที่พาดหัวขาวซึ่งเราความ
สนใจและมีลักษณะของการตัดสินหรือการใสอคติที่มีตอกลุมเด็กวัยรุน (สุรีรัตน ทองอินทร, 2545)  

แนวโนมของการเสนอเนื้อหาสาระดานเด็กและเยาวชนในหนังสือพิมพในแงของปริมาณ
จะมีเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ เพราะปญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเริ่มซับซอนและรุนแรงขึ้น เปลี่ยนรูป
แบบและลักษณะของปญหาอยูตลอดเวลา แตเปนที่นาสังเกตวาปรากฏการณของด็กและเยาวชน
เหลานี้มักถูกนําเสนอในฐานะที่เปน “ปญหา” ของสังคมเพียงแงมุมเดียว ไมคอยไดมีการวิเคราะห
ถึงโครงสรางปญหาทั้งหมด และมีลักษณะของการสรางเหตุและผลของปญหาแบบชั้นเดียว เชน 
การอธิบายวาเด็กวัยรุนใจแตกเพราะวัฒนธรรมตะวันตก เปนตน  ดังนั้น หากพิจารณาในแงของการ
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นําเสนอเนื้อหาระดานเด็กและเยาวชนในเชิงคุณภาพแลว พบวาการสรางความหมายและ  ภาพตัว
แทนของเด็กและเยาวชนในหนังสือพิมพยังคงวนเวียนอยูกับรูปแบบเดิม ๆ เปนการนําเอาความ
หมายเดิมที่สังคมรับรูมาผลิตซ้ําตอไปเร่ือย ๆ  ทําใหเร่ืองของเด็กและเยาวชนที่ถูกนําเสนอเปนขาว
คอนขางมีแงมุมที่จํากัด 

เน้ือหาสาระดานเพศและความรุนแรง: การนําเสนอเรื่องเพศในหนังสือพิมพเปนมิติที่มีการ
ผลิตซ้ําอคติทางเพศมากที่สุด และพบวามีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดดวย เร่ืองเพศในหนังสือพิมพ
มักปรากฏใน 3 ลักษณะหลัก ๆ คือ 1) เร่ืองเพศที่เปนขาวหนาหนึ่ง มักเปนเร่ืองของความรุนแรง 
ความผิดปกติทางเพศ เชน การขมขืน  2) เร่ืองเพศที่อยูในหนาบันเทิง มักเปนเร่ืองของการซุบซิบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของดารา คนมีชื่อเสียง และการนําเอาภาพกึ่งเปลือย-เปลือยของนางแบบ
มานําเสนอพรอมคําบรรยายที่สรางกามารมณใหแกผูอาน  3) เร่ืองเพศที่อยูในหนาสตรี-สังคม  มัก
เปนเร่ืองของสรีระความงาม การโฆษณาผลิตภัณฑและสถานเสริมความงามตาง ๆ (สุวรรณี 
กัลยาณสันต, 2536; พัชรา รุงสุข, 2544; มนฑกานต เชื่อมชิต; 2545) 

จากงานวิจัยเร่ือง “เพศและการสื่อสารในสังคมไทย” (วิลาสินี พิพิธกุล, 2546) ศึกษา     
วาทกรรมของเรื่องเพศในขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยชวงป พ.ศ. 2540 – 2545 พบวา
หนังสือพิมพสรางวาทกรรมของความหมายเรื่องเพศออกเปน 3 กลุมความหมายหลัก คือ  

- วาทกรรมเรื่องเพศกับความรุนแรง ซึ่งมีการใชภาษาที่ตอกย้ํามายาคติในเร่ืองเพศอยู
ตลอดเวลา เชน ผูหญิงถูกขมขืนเพราะอยูในที่เปลี่ยว แตงกายยั่วยวน หรือเสนอขาววาผูหญิงเปน 
“เหยื่อ” เพราะความโงเขลา ในขณะที่ผูชายซึ่งกระทําความรุนแรงมักถูกนําเสนอวาเปนผูปวยโรค
จิต ทําใหการเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคมในเรื่องความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นไดยาก  เพราะการ
นําเสนอของหนังสือพิมพไมไดนําไปสูการสรางจิตสํานึกใหมใหแกสังคมในเรื่องของการเคารพกัน
ระหวางเพศ  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ เปนตน 

- วาทกรรมเรื่องเพศสรีระกับความงาม  มีการนําเสนอประเด็นที่ใหความสําคัญกับขนาด
ของอวัยวะเพศ  ทําใหเห็นวาสังคมเกิดความแตกตื่นและดีใจอยางยิ่งที่มีการเผยแพรสูตรยาใหม ๆ  
นําเสนอขาวการประกวดความงามที่เนนแตเร่ืองของสรีระบางจุดของผูเขาประกวด รวมทั้งขาวการ
เสริมความงามหรือลดนํ้าหนัก ซึ่งรายงานแตเพียงความผิดพลาดที่ เกิดขึ้น แตไมคอยไดมีการ
วิเคราะหถึงรากเหงาของความเชื่อและคานิยมของความงามทั้งหลาย 

- วาทกรรมเรื่องเพศในความหมายแบบเดิม  เปนการนําเสนอที่มีนัยของการตัดสินวา
บุคคลในขาวเปนกลุมที่ผิดปกติ เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม  เชน ขาวเกี่ยวกับกลุมเพศที่
สาม วัยรุนกับเร่ืองเพศ การตั้งทองเมื่อไมพรอม  เปนตน  เมื่อการนําเสนออยูภายใตกรอบของการ
ตัดสินผิด/ถูก  จึงมีการใชภาษา การอธิบาย การเลือกแหลงขาวที่สัมภาษณ การนําเสนอภาพ และ 
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อ่ืน ๆ ที่ไปตอกย้ําการตัดสินดังกลาว  ทําใหสังคมเกิดการรับรูภาพตัวแทนของคนเหลานี้วาเปน 
“คนอ่ืน” (the Other) เสมอ และมองวาเปนตัวกอปญหาทําลายศีลธรรม  

จากการแบงกลุมเนื้อหาสาระเรื่องเพศในหนังสือพิมพและจากตัวอยางของงานวิจัยขางตน
จะเห็นไดวา มีมิติของเร่ืองเพศอีกมากมายที่หายไปจากพื้นที่หนังสือพิมพ  เชน เพศในแงมุมของ
สถานภาพทางเพศระหวางหญิง-ชาย  การกอใหเกิดความเขาใจเรื่องเพศในมิติของวัฒนธรรม-สังคม  
เพศศึกษา  เพศกับสุขภาพ และแมแตจริยธรรมทางเพศ  ดังนั้น เร่ืองเพศจึงถูกทําใหเกิดความเขาใจ
แบบสองขั้วความหมายตลอดเวลา คือเพศเปนเร่ืองที่ไมควรพูดถึง เปนเร่ืองที่สกปรก เปนเร่ืองของ
ความผิดปกติทางจิต  กับเพศเปนเร่ืองของกามารมณ เพศเชิงสังวาส ภาพเปลือย และวัตถุทางเพศ  
ทําใหสาระตาง ๆ ของเร่ืองเพศซึ่งควรจะเปนองคความรูหน่ึงในวิถีชีวิตของผูคนกลับกลายเปนเร่ือง
ของความคลุมเครือ ความไมรู และการปกปดอยูตลอดไป  ซึ่งมีสวนอยางยิ่งที่ทําใหสังคมไทยขาด
วุฒิภาวะและจริยธรรมในเร่ืองเพศ  นอกจากนี้ ยังอาจกลาวไดวาการนําเสนอเนื้อหาสาระเรื่องเพศ
ดวยวาทกรรมแบบเกา ๆ เหลานี้ สะทอนใหเห็นถึงจิตสํานึกในเรื่องเพศและความเขาใจเรื่องเพศใน
มิติวัฒนธรรม-สังคมในองคกรสื่อวายังมีความออนแออยูอยางมาก 

การประกอบสรางความจริงและการตัดสินผูตกเปนขาว: กระบวนการทํางานของกอง
บรรณาธิการที่ตองมีการคัดสรรประเด็นขาวและเลือกเฉพาะบางสวนนําเสนอนั้น ไดทําใหการนํา
เสนอเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ (รวมทั้งสื่อทุกประเภท) เปนการประกอบสรางความจริง น่ันคือ
ไมใชความจริงทั้งหมด  ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้เองที่ทําใหหนังสือพิมพมักตัดสินผูตกเปนขาว
ตามมุมมอง ประสบการณสวนตัวของผูสื่อขาวและกองบรรณาธิการ  และตามขอมูลที่มีอยู ทําให
เกิดความผิดพลาด เสื่อมเสียแกผูที่ถูกตัดสิน  รวมทั้งกอใหเกิดภาพติดยึด (stereotype) ที่มีตอบุคคล
หรือแมแตกลุมบุคคลที่มีลักษณะแบบเดียวกัน  เชน การนําเสนอขาวความรุนแรงของกลุมมุสลิม
ภาคใตที่มีการสอดแทรกการตัดสินผานการใชภาษา ลีลาของการเลาเร่ือง  ทําใหคนในสังคมไทยมัก
มีความเขาใจที่ผิด ๆ เกี่ยวกับชาวมุสลิม เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอยางอีกมากมายที่หนังสือพิมพสามารถทําใหใครเปนวีรบุรุษขึ้นมาไดใน
พริบตา และในเวลาไมนานก็สามารถทําใหเปนผูรายไดดวยเชนกัน ไมวาจะเปนกรณีของสมพงษ 
เลือดทหาร คนขับแท็กซี่ที่สรางเร่ืองของพลเมืองดี  , ทองใบ อํามะเหียะ คนขับสามลอที่ถูกกลาวหา
ในคดีขมขืนนักทองเที่ยวตางชาติ  หรือแมแตผูหญิงและเด็กที่ตกเปนขาวถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่ง
มักถูกรายงานในลักษณะที่เนนย้ําความเสียหายทางเพศ  รวมทั้งขาวของบุคคลในสังคมตาง ๆ เชน 
ดารา นักการเมือง  นักบวช ฯลฯ ซึ่งปรากฏเปนขาวในลักษณะของการถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
การตัดสินวามีพฤติกรรมที่ผิดโดยยังไมมีกระบวนการสอบสวนที่ชัดเจน 

งานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินผูตกเปนขาว ชี้ใหเห็นวาความผิดพลาดของ
หนังสือพิมพมักเกิดขึ้นจากเงื่อนไขหลายประการ เชน การเลือกใชองคประกอบของคุณคาขาวเปน
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หลักมากเกินไป (เชน องคประกอบเรื่องเพศ เร่ืองความมีชื่อเสียง)  การเลือกใชแหลงขาวผิดหรือไม
มีความนาเชื่อถือ  ขาดการตรวจสอบขอมูล ขาดความรูความเขาใจที่ดีพอในเร่ืองนั้น ๆ ขาดการสั่ง
สมคลังความรูในระดับลึก ขาดความรูเร่ืองกฎหมาย  ขาดความตระหนักถึงการเคารพสิทธิสวน
บุคคล การทําขาวดวยความเคยชิน  อคติสวนตัวของนักขาว  รวมไปจนถึงนโยบายขององคกร และ
ปจจัยทางธุรกิจ  เปนที่นาสังเกตวาขาวที่สวนใหญที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูตกเปนขาวนั้น 
หนังสือพิมพมักมีทาทีที่พยายามเลี่ยงความรับผิด หรือยอมรับผิดแบบไมเต็มใจ เชน นําเสนอ
ประกาศขออภัยความผิดพลาดในลอมกรอบที่เล็กมาก  หรือรอใหเหตุการณผานไปกอนสักพักหนึ่ง
แลวคอยนําเสนอคําชี้แจง ซึ่งคนในสังคมหมดความสนใจในเรื่องนี้ไปแลว  รวมทั้งมีหลายกรณีที่
หนังสือพิมพไมแสดงความรับผิด แตกลับเสนอขาวตอบโตผูโตแยง และยืนยันในขอเท็จจริงเดิม 
จนกระทั่งคนอานหมดความสนใจแลว หนังสือพิมพก็จะเลิกเสนอขาวนั้น  โดยที่ขอเท็จจริงและ
ความผิดพลาดไมไดถูกแกไขแตอยางใด  (เบญจวรรณ นรสิงห, 2539; อภิชาต ศักดิเศรษฐ, 2542; 
มยุริน ผองผุดพันธ, 2544; รัตนา ประยูรรักษ, 2545) 

จากการสัมภาษณบรรณาธิการของหนังสือพิมพและจากการประมวลขอเสนอแนะของ
บรรณาธิการหนังสือพิมพที่นําเสนอในวิทยานิพนธหลายเลมนั้น สามารถนํามาสรุปเปรียบเทียบให
เห็นหลักเกณฑที่หนังสือพิมพแตละฉบับใชเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อหาสาระไมใหมีการละเมิดจริย
ธรรมศีลธรรม รวมทั้งกอใหเกิดการผลิตซ้ําอคติแกกลุมคนตางๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1.2 เปรียบเทียบหลักเกณฑของการควบคุมคุณภาพเนื้อหาสาระภายใตกรอบคิด
เชิงจริยธรรมและศีลธรรม 

หนังสือพิมพ หลักเกณฑ 
ไทยรัฐ ขาว: คํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย ระมัดระวังเรื่องการหมิ่นประมาท และอาศัย

วิจารณญาณของหัวหนาขาวซ่ึงมีประสบการณ ขาวที่สะทอนปญหาความเสื่อมทางศีล
ธรรมของสังคมจะไดรับการนําเสนอเปนพิเศษ 

ภาพขาว: ไมเสนอภาพลามกอนาจาร หวาดเสียว ขัดตอศีลธรรม ละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
และภาพที่อาจกอใหเกิดปญหาทางกฎหมาย 

เดลินิวส ขาว: ใหความระมัดระวังในเรื่องหม่ินประมาทบุคคล หม่ินสถาบัน และหมิ่นศาสนา ถามี
การรองเรียนจะรีบพิจารณาและยอมรับผิดทันที มีมาตรการลงโทษนักขาวที่ละเมิดจริย
ธรรม เชน ไลออก เนื่องจากเจาของหนังสือพิมพเปนผูพิมพ   ผูโฆษณาเอง จึงเปนหลัก
ประกันวาจะใชวิจารณญาณในการนําเสนอมาก 

ภาพขาว: ไมนําเสนอภาพลามกอนาจาร และภาพที่หม่ินประมาทสิทธิสวนบุคล 

มติชน ขาว: ระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบ หรือการดูถูกเหยียดหยามตอกลุมที่มีความแตกตาง
หลากหลายในสังคมทั้งในแงของภาษาและประเด็นการนําเสนอ เปดโอกาสใหนักวิชาการ 
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นักเคลื่อนไหว และประชาชนนําเสนอความคิดเห็นผานบทความตาง ๆ ได ทําใหมีทัศนะที่
หลากหลายครอบคลุมกลุมคนในสังคม เนนการตรวจสอบแหลงขาววาตองยืนยันได มาตร
ฐานและจริยธรรมวิชาชีพตองมากอนมาตรฐานขององคกร 

ภาพขาว: ไมเสนอภาพลามกอนาจาร อุจาด หวาดเสียว ภาพที่เด็ก-ผูหญิงถูกลวงเกินทาง
เพศ และภาพที่ไมมีประโยชนตอผูอาน    

คมชัดลึก ขาว: ใชหลักปฏิบัติภายใตกรอบจริยธรรม 10 ประการของเครือเนช่ัน เชน กําหนดวาไมกอ
ใหเกิดอคติทางเพศ ทางเชื้อชาติ ชนช้ันในขาว  ใชวิจารณญาณและสามัญสํานึกประกอบ 
หากสงผลกระทบกับผูอานไมวาดานจิตใจหรือพฤติกรรมเลียนแบบ จะไมนําเสนอ 

ภาพขาว: ไมนําเสนอภาพที่สะทอนรสนิยมไมดีของสังคม  ภาพที่เส่ือมเสียศีลธรรม และ
ภาพลามกอนาจาร 

ขาวสด ขาว: เนนการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ระมัดระวังเรื่องการละเมิดสิทธิและละเมิด
กฎหมาย  ใชวิจารณญาณของการประชุมขาวชวยตัดสิน 

ภาพขาว: ไมนําเสนอภาพขาวที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูที่ตกเปนขาวหรือเก่ียวของใน
เรื่องนั้น ๆ 

โพสตทูเดย ขาว: มีระบุไวชัดในนโยบายของหนังสือพิมพ ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการนําเสนอที่แสดง
การเหยียดหยามหรือกอใหเกิดอคติตอกลุมคนตาง ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม เคารพ
สิทธิที่เทาเทียมกันระหวางเพศโดยรักษาสมดุลของเนื้อหาที่ผูอานทั้งชายและหญิงสามารถ
อานได  มีขั้นตอนการตรวจสอบและลงโทษนักขาวที่ละเมิดจรรยาบรรณ 

ภาพขาว: ไมนําเสนอภาพลามกอนาจาร ภาพที่เส่ือมเสียศีลธรรม และภาพที่ไร รสนิยมอัน
ดี 

บางกอกโพสต ขาว: มีนโยบายขององคกรที่กําหนดเรื่องหลักการนําเสนอขาวไวชัดเจน ใหความสําคัญกับ
เรื่องของการเคารพความแตกตางทางเชื้อชาติ ชนช้ัน และเพศสภาพ มีกองบรรณาธิการ 
Outlook ที่รับผิดชอบนําเสนอเรื่องที่เก่ียวกับสิทธิของคนกลุมตาง ๆ รวมทั้งการสรางความ
เขาใจของสังคมที่มีตอความแตกตางหลากหลาย 

ภาพขาว: ไมนําเสนอภาพขาวลามกอนาจาร อุจาดตาและไรรสนิยม  ภาพที่แสดงอคติตอผู
ที่ตกเปนขาว 

เดอะ เนช่ัน ขาว: มีนโยบายการนําเสนอขาวที่ส่ังสมและถายทอดกันมาทุกรุน เนนมากในเรื่องการปอง
กันการสรางอคติทางเพศ ทางชนชั้น และเช้ือชาติตอคนกลุมตาง ๆ  ในกรณีของผูตกเปน
ขาวกระทําความผิด จะระมัดระวังการนําเสนอ ไมตัดสินวาเปนผูผิดจนกระทั่งมีผลการตัด
สินจากศาล มีระบบการกลั่นกรองภายในกองบรรณาธิการ และมีหัวหนาขาวผูหญิงหลาย
คนที่มีบทบาทชวยตักเตือนควบคุมการนําเสนอขาวที่เก่ียวกับผูหญิงและเด็ก 

ภาพขาว: ไมนําเสนอภาพที่สะทอนรสนิยมไมดี ภาพลามกอนาจาร และภาพที่     ผูหญิง-
เด็กถูกลวงเกินทางเพศ 
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 จากการเปรียบเทียบดังกลาว สะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพมีหลักเกณฑที่แตกตางและ
คลายคลึงกันในบางประเด็น หนังสือพิมพที่เนนขาวเราอารมณมักใชหลักเกณฑดานกฎหมายเพื่อ
ปองกันการหมิ่นประมาท อันเปนการปองกันตัวหนังสือพิมพเองไมใหถูกฟองรอง  ในขณะที่
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ และหนังสือพิมพที่มีกลุมผูอานเฉพาะมักกําหนดนโยบายขององคกรใน
เร่ืองของการระมัดระวังการสรางอคติตอคนกลุมตาง ๆ ไวอยางชัดเจน  แสดงใหเห็นถึงความ
ละเอียดออนและการใหความสําคัญกับจริยธรรมเชิงสังคม-วัฒนธรรมประกอบกันไปดวย อยางไรก็
ตาม เปนไปไดวาดวยเงื่อนไขของกลุมผูอานหนังสือพิมพประเภทนี้ที่ประกอบดวยชาวตางชาติและ
ผูที่มีสถานะทางสังคม (เชน เปนนักคิด นักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม ผูบริหาร) ทําให
หนังสือพิมพตองเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอและคํานึงถึงผลกระทบตอคนเฉพาะกลุมมาก
เปนพิเศษ 

3.1.3 การนําเสนอเนื้อหาสาระเพื่อสงเสริมประชาสังคม 
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวหนังสือพิมพสามารถแสดงบทบาทของกลไกขับเคลื่อนประชา

สังคมไดในระดับหนึ่งโดยเปนการแสดงผานการนําเสนอขอมูลขาวสาร เพื่อแจงใหประชาชนทราบ
หรือเพื่อเปนการเปดประเด็นสาธารณะตาง ๆ ที่ประชาสังคมควรจะออกมาแสดงบทบาทในเรื่อง
น้ัน ๆ  การนําเสนอขอมูลขาวสารดังกลาวนี้เปนการแสดงบทบาทควบคูไปกับการตรวจสอบ       
โครงการตาง ๆ ของรัฐและกลุมธุรกิจแทนภาคประชาสังคมดวย  จากการสังเคราะหงานวิจัยและ
บทวิเคราะหตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขาวประชาสังคมพบวา เนื้อหาสาระดานนี้มักถูกนําเสนอในรูป
ของรายงานขาวมากที่สุด เฉลี่ย 2 ใน 3 ของเนื้อหาสาระดานประชาสังคมทั้งหมดในหนังสือพิมพ 
รองลงมาคือ บทความ บทรายงาน สารคดี และบทบรรณาธิการ จะเห็นไดวาการใหสัดสวนของขาว
มากนั้น ทําใหผูบริโภคขาวสารสวนใหญมีสภาพเปนพียงผูรับรูหรืออานขาวสารนั้น มากกวาจะถูก
กระตุนใหเปนผูมีสวนรวมในการขับเคลื่อนพลังของประชาสังคม ภาคประชาสังคมของไทยจึงยังมี
ลักษณะที่น่ิงมากกวาจะเคลื่อนไหว 

ขาวสารที่จัดวามีเนื้อหาสาระเพื่อประชาสังคมและพบวามีการนําเสนอในหนังสือพิมพ      
ไดแก 

- ขาวสารสิ่งแวดลอม 
- ขาวสารการเกษตร 
- ขาวสารสุขภาพ 
- ขาวสารการศึกษา 
- ขาวสารชุมชน ทองถิ่น 
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- ขาวการเมืองและเศรษฐกิจที่สงผลตอสังคม   
- ขาวการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  ฯลฯ 

สําหรับขาวสารดานสิ่งแวดลอม การเกษตร สุขภาพ และการศึกษานั้น การสังเคราะหจาก
งานวิจัยและวิทยานิพนธจํานวนหนึ่งพบวา เปนขาวสารที่ใหขอมูลไดไมครบถวน เชน ขาดคํา
อธิบายรายละเอียดทางวิชาการที่จําเปน เสนอขอมูลจากแหลงขาวดานเดียวหรือไมครบทุกดาน  ทํา
ใหขาวสารเหลานี้สามารถมีผลตอการสรางความหวั่นวิตก ความเขาใจผิด และความตื่นกลัวใน
สังคมได  นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอที่เนนนโยบายของรัฐหรือหนวยงาน นําเสนอภายใตกรอบ
แนวคิดแบบรัฐ  เสนอเพราะอยูภายใตแผนการปฏิรูป ฯลฯ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเนื้อหาสาระเหลานี้
ยังไมสามารถทําหนาที่เปนสื่อของประชาสังคมไดอยางแทจริง  ตัวอยางเชนการวิเคราะหเนื้อหา
หนาเกษตรของหนังสือพิมพแนวประชานิยม (ดุษฎี นัยวัฒนกุล, 2542) พบวาพื้นที่การนําเสนอนอย
เกินไป จึงไมสามารถใหขอมูลดานเทคนิคความรูซึ่งจําเปนสําหรับเกษตรกรไดอยางดีพอ และหากมี
ขาวตอจากหนาอ่ืนจะทําใหเนื้อที่ของหนาเกษตรถูกลดหรือแมแตยุบพื้นที่ไปชั่วคราว การนําเสนอ
จึงขาดความสม่ําเสมอ ขาดการแสดงจุดยืนหรืออัตลักษณของหนาเกษตร นอกจากนี้แหลงขอมูขาว
สารของหนาเกษตรยังมาจากหนวยงานราชการเปนสวนมากโดยเปนหนวยงานจากสวนกลางมาก
กวาสวนภูมิภาค 

อีกตัวอยางหนึ่งคือการวิเคราะหวาทกรรมกรณีอุบัติเหตุรังสีโคบอลต 60 (ออยทิพย        
สอดแสง, 2545) ซึ่งพบวาหนังสือพิมพมีมุมมองตอเร่ืองนี้แตกตางไปจากเดิม น่ันคือกอนเกิด      
อุบัติเหตุ หนังสือพิมพสรางวาทกรรมดานบวกใหกับรังสีโคบอลตในฐานะสิ่งที่เปนประโยชนทาง
การแพทย อุตสาหกรรม แตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น สื่อไดสรางวาทกรรมดานลบ เนนที่โทษและความ
รายแรง โดยมีประชาชนที่ไดรับผลกระทบ คือกลุมซาเลงที่ไปเก็บชิ้นสวนเปน “ผูเคราะหราย” ใน
ขณะที่ชวงแรกของขาวคนกลุมนี้ถูกเรียกวาเปน “หัวขโมย”  และเมื่อกลุมผูไดรับพิษเจ็บปวยและ
เสียชีวิตก็จะถูกเรียกวา “ผีโคบอลต” ทําใหเหตุการณน้ีสรางความหวาดวิตกและเราอารมณผูอาน
มากกวาจะสรางความตระหนักในการควบคุมตรวจสอบสิ่งแวดลอม  ตัวอยางของการศึกษา      
เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนของการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาสาระในฐานะที่เปนกลไก
สําคัญที่ทําใหการเคลื่อนไหวของประชาสังคมเขมแข็งขึ้น  

สําหรับขาวสารเกี่ยวกับชุมชน ทองถิ่น และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ที่สัมพันธกับประชา
สังคมนั้น พบวาเนนหนักการเสนอขาวมากกวารูปแบบอื่น ๆ ทําใหเร่ืองของชุมชนหรือประชา
สังคมเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวมากกวาการใหสาระความคิดและสรางจิตสํานึก เชน ขาว
ตอตานการสรางสะพานขามแยกสนามบินที่จังหวัดเชียงใหม ขาวการเมืองทองถิ่น ขาวปญหาราคา
พืชผลการเกษตร  ลักษณะการนําเสนอเชนนี้ไมตางจากหนังสือพิมพทองถิ่นซึ่งพบวาเนื้อหาสาระมี
สวนกระตุนจิตสํานึกของคนในชุมชนนอย เนื่องจากขาวสารที่นําเสนอเปนเร่ืองของความเคลื่อน
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ไหวในระดับหนวยงานราชการมากกวาจากภาคประชาชน (ชลาพันธ อุปกิจ, 2545)   อยางไรก็ตาม
ถึงแมหนังสือพิมพทั้งในสวนกลางและทองถิ่นจะมีการนําเสนอเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุม
ประชาชนที่เดือดรอน เชน ขาวการชุมนุมเรียกรองของกลุมเกษตรกรภาคอีสาน (กรรณิการ กิจติเวช
กุล, 2541) แตการนําเสนอจะเนนใหเกิดความเห็นใจผูที่เดือดรอน หรือความขัดแยงจากฝายรัฐบาล
กับประชาชนมากกวา สวนการนําผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องตาง ๆ มานําเสนอ
ในหนังสือพิมพที่เรียกวาขาวโพลนั้น พบวาเปนเพียงการหยิบยกตัวเลขมาประกอบ      เหตุการณ
มากกวาที่จะใหนํ้าหนักกับเสียงของประชาชน   

นอกจากหนังสือพิมพแลว มีสํานักขาวประชาธรรมซึ่งนําเสนอขอมูลขาวสารจากภาค
ประชาสังคม โดยเนนพื้นที่ชนบทซึ่งไมคอยเปนขาวในสื่อมวลชน และสนับสนุนใหนักพัฒนาของ
องคกรพัฒนาเอกชนเปนผูสื่อขาวเนื่องจากสัมผัสกับประชาชนในพื้นที่อยางจริงจัง  สํานักขาว
ประชาธรรมซึ่งมีสํานักงานอยูที่จังหวัดเชียงใหมผลิตขาวทั้งในรูปของขาวออนไลน และหนังสือ
พิมพขาวชุมชน ใหบริการแกสมาชิกซึ่งเปนสื่อมวลชนในลักษณะของการขายขาว อยางไรก็ตาม มี
สื่อมวลชนเพียงเล็กนอยเทานั้นที่เปนสมาชิกของสํานักขาวประชาธรรมเนื่องจากมีความเห็นวามีนัก
ขาวภูมิภาคประจําอยูในทองถิ่นนั้น ๆ อยูแลว  

จึงสรุปไดวาหนังสือพิมพยังไมไดใชศักยภาพของตนในฐานะกลไกของการเสริมสราง
ประชาสังคมเทาที่ควร  รูปธรรมที่เห็นชัดคือหนังสือพิมพยังไมไดเปดพื้นที่ใหเปนเวทีสาธารณะ
ของประชาสังคมไดมากเพียงพอ และเนื้อหาสาระที่จะนําไปสูการสรางจิตสํานึกและปญญาของ
สังคมนั้นก็ยังไมไดรับการพัฒนาเชิงคุณภาพมากนัก 

อยางไรก็ตาม หนังสือพิมพบางฉบับมีหลักเกณฑเพื่อการพิจารณาและปฏิบัติในเรื่องของ
การใหหลักประกันเร่ืองโอกาสในการเขาถึงสื่อและการสงเสียงของตนเองในหนังสือพิมพ สรุปได
ดังนี้  
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ตารางที่ 3.1.3 เปรียบเทียบหลักเกณฑเร่ืองการใหโอกาสในการเขาถึงสื่อของภาคประชา
สังคม 

หนังสือพิมพ หลักเกณฑ 
เดลินิวส ใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน สําหรับการเคลื่อนไหว

เรียกรองของกลุมประชาชนตาง ๆ จะพิจารณาตามหลักคุณคาขาว และความนาสนใจ 
โดยระมัดระวังวาไมตกเปนเครื่องมือของฝายใด 

มติชน ยึดถือปรัชญาวาส่ือเปนเวทีสาธารณะ จึงเปดโอกาสใหมีการรับเรื่องราวที่      หลาก
หลายจากประชาชน แตตองมีการตรวจสอบวาเรื่องรองเรียนนั้นเปนจริง 

คมชัดลึก เปนหนังสือพิมพที่มีบุคลิกวาเปนปากเสียงใหกับประชาชน ขาวหนา 1 เปนขาวจาก
ประชาชนถึง 70% เปนส่ือกลางในการตอบจดหมายรองทุกขและประสานกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของใหแกไขเรื่องที่รองเรียนมา โดยดูวาตองเปนเรื่องของสาธารณะ สงผลกระทบ
ตอสวนรวม และไมละเมิดบุคคลที่สาม 

โพสตทูเดย เปนนโยบายของหนังสือพิมพวาทุกกลุมคน ทุกเสียงในสังคมสามารถแสดงความเห็นมา
ถึงกองบรรณาธิการได แตจะมีการคัดกรองวาถูกตองหรือไม เปนเสียงของกลุมนั้นจริง
หรือเปลา เนนสนับสนุนการเติบโตของกลุมองคกรภาคประชาสังคมในการมีสวนรวม
ในสังคมประชาธิปไตย 

บางกอกโพสต เนนการหาขอมูลเชิงลึกกับกลุมประชาสังคม มี section Outlook ที่ใหพ้ืนที่และเสียงแก
คนทุกกลุม เปดใหประชาชนไดมีชองทางเขาถึงดวยการสงจดหมายแสดงความคิดเห็น 
และรับขอมูลจากสํานักขาวประชาธรรม ซ่ึงเปนสํานักขาวที่เสนอเรื่องจากภาคประชา
ชน 

เดอะ เนช่ัน เปดโอกาสใหทุกกลุมใชพ้ืนที่ของหนังสือพิมพเปนเวทีแสดงความคิดเห็นผานคอลัมน
และจดหมาย  สนับสนุนใหนักขาวหาขาวในพื้นที่และใกลชิดกับภาคประชาสังคมจริง 
ๆ 

 

3.1.4 เกณฑการควบคุมเน้ือหา15 
ในหัวขอน้ีจะวิเคราะหเฉพาะขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบรรณาธิการหนังสือพิมพบาง

ฉบับ และจากวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ เพื่อสะทอนใหเห็นหลักเกณฑของการควบคุมคุณภาพเนื้อหา
ที่หนังสือพิมพถือปฏิบัติ นอกเหนือไปจากกลไกการควบคุมตรวจสอบผานสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ และผานการควบคุมของรัฐ 
                                                                 
15 รายละเอียดของการวิเคราะหใหดูในงานวิจัยเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาส่ือ ของดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันท 
และศศิธร ยุวโกศล  ในงานวิจัยโครงการเดียวกันนี้  



 

 50 

หลักคานิยมประการหนึ่งในกลุมวิชาชีพหนังสือพิมพคือ ผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ
มากกวามักมีระดับการตัดสินใจเพื่อรักษามาตรฐานของวิชาชีพสูงกวาผูที่มีประสบการณหรือ
ตําแหนงงานในกองบรรณาธิการต่ํากวา  ในที่น้ียังรวมไปถึงแนวโนมของการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ดวย (วิโรจน ศรีหิรัญ, 2541; เสาวลักษณ สุขสมัย, 2543)  แสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพมีการยอมรับ
รูปแบบของการควบคุมคุณภาพที่ผานวิจารณญาณของผูที่มีประสบการณในวิชาชีพมากกวา เชน ผู
ที่อยูในตําแหนงบรรณาธิการ หัวหนาขาว  หนังสือพิมพบางฉบับ เชน ไทยรัฐ กําหนดใหหัวหนา
ขาวประจําวันมีบทบาทหลัก ในขณะที่หนังสือพิมพอ่ืน ๆ เชน มติชน ขาวสด คมชัดลึก ฯลฯ ใช     
รูปแบบของการประชุมกองบรรณาธิการทุกวันเพื่อพิจารณาตัดสินขาวและตรวจสอบคุณภาพของ
เนื้อหา (ศศิยา วิจิตจามรี, 2545)  ทั้งนี้บรรณาธิการหรือหัวหนาขาวสวนมากใชนโยบายหนังสือ
พิมพและสิทธิในการรับรูของประชาชนเปนหลักควบคุมคุณภาพเนื้อหาพรอมกันไปดวย แนวทาง
ปฏิบัติที่หนังสือพิมพสวนใหญใชเหมือนกันคือ การตรวจสอบขอเท็จจริงและความนาเชื่อถือของ
แหลงขาวกอนการนําเสนอ เปดโอกาสใหความคิดเห็นของทั้งสองผายไดนําเสนออยางใกลเคียงกัน 
และหากมีการนําเสนอขอมูลผิดพลาด จะแกไขโดยทันทีและเปดเผย รวมทั้งระมัดระวังตรวจสอบ
ไมใหนักขาวเขียนขาวใสความคิดเห็นของตนลงไปในขาว  สําหรับแนวทางอื่น ๆ ที่ใชเปนเกณฑ
เพื่อพิจารณาควบคุมคุณภาพของเนื้อหาน้ัน สรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1.4 เปรียบเทียบเกณฑของหนังสือพิมพที่ใชควบคุมคุณภาพเนื้อหา 

หนังสือพิมพ หลักเกณฑ 
ไทยรัฐ ประชุมขาววันละ 2 ครั้งและใหวินิจฉัยอยูที่หัวหนาขาวประจําวัน ตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและระมัดระวังการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย พิจารณาความสนใจของผูอาน
ประกอบ 

เดลินิวส ประชุมขาววันละ 2 ครั้ง ใชเกณฑความนาเช่ือถือของแหลงขาว ความถูกตองของขอมูล และ
ความเปนกลางเปนหลัก ถือวาทุกฝายที่เปนขาวมีสิทธิช้ีแจงขอมูล และคํานึงถึงประโยชน
ของผูอานที่จะไดจากขาวนั้นเปนหลัก 

มติชน ประชุมขาวอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ชวงเชาหัวหนาขาวทุกโตะจะนําประเด็นจากการอานขาว
จากส่ือตาง ๆ มาพิจารณากําหนดประเด็น และทําเปนตารางขาวของวันออกมา เพ่ือที่การ
ประชุมรอบเย็นจะไดมีการติดตามและคัดเลือกขาวขึ้นหนา 1  และมีการแสดงความเห็นเพ่ือ
ทบทวนขาวที่นําเสนอไปแลว มีการประชุมของโตะขางตาง ๆ อาทิตยละ 1 ครั้งเพ่ือวางแผน
งานดานเนื้อหาสาระ ยึดมาตรฐานทางวิชาชีพสําคัญกวามาตรฐานขององคกร  ตรวจสอบ
แหลง       ขอมูลและความนาเช่ือถือ เสนอขาวสองดานและรอบดาน โดยเฉพาะผูที่ไดรับผล
กระทบและผูถูกกลาวหา ยอมรับผิดเมื่อมีการนําเสนอขาวผิดพลาด 

ขาวสด ประชุมขาว 2 ครั้ง คํานึงถึงผลกระทบและความเสียหายตอผูตกเปนขาวเปนหลักในการ
พิจารณาวาควรนําเสนอหรือไม 

คมชัดลึก ประชุมขาว 3 รอบ รอบแรก (10.00 น.) ประชุมกับกองบรรณาธิการในเครือเนช่ันทั้งหมดเพื่อ
หาประเด็นใหญ และประชุมแยกในกองบรรณาธิการของคมชัดลึกเพ่ือนําประเด็นใหญมา
พิจารณาตอ รอบบายมีการประชุมเพ่ือกําหนดขาวหลักของวัน คํานึงถึงขอเท็จจริง ความ
เหมาะสม และเปนประโยชนตอผูอาน ขาวตองมีหลักฐานและขอมูลตรวจสอบได 

ไทยโพสต ประชุมขาว 2 ครั้ง คํานึงถึงผลกระทบของขาวตอสาธารณชน ขาวที่จะนําเสนอตองรูเบื้อง
หนาเบื้องหลังอยางชัดเจนเสียกอน 

โพสตทูเดย ประชุมขาว 2 ครั้ง และใชหลักจริยธรรมของวิชาชีพที่กําหนดตามนโยบายของบางกอก
โพสต ขาวทุกช้ินตองมีการตรวจสอบกอนลงและรักษาความสมดุล ความเปนกลาง  ขาวจะ
ตองแสดงออกซึ่งเสรีภาพของนักขาวแตอยูบนฐานของความรับผิดชอบ 

บางกอกโพสต ประชุมขาว 2 ครั้ง มีหลักจริยธรรม (code of conduct) ของบางกอกโพสตตั้งแตป พ.ศ. 2542 
ซึงนักขาวทุกคนตองลงนามรับทราบหลักจริยธรรมนี้ เปนขอกําหนด 9 ขอ และเปนหลัก
ปฏิบัติในการทําขาว 18 ขอ เชน หลักความถูกตองของขาว หลักความสมดุล  หลักความรับ
ผิดชอบ  การไมรับสินบนจากแหลงขาว 

เดอะ เนช่ัน ประชุมขาวเพ่ือวางแผนขาววันตอวัน และวางแผนขาวที่คาดการณสําหรับวันถัดไปดวย มี
การฝกอบรมนักขาวของตัวเองเปนประจํา เนนหลักของการนําเสนอความจริง การใชแหลง
ขาวจากหลาย ๆ แหลง เพ่ือความละเอียดถ่ีถวน และการลงขอโทษเมื่อเกิดขอผิดพลาด 
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เกณฑดังกลาวนี้เปนการควบคุมคุณภาพเนื้อหาผานกลไกของการบรรณาธิกรเนื้อหา ซึ่ง
ตองมีการประชุมกองบรรณาธิการ การวินิจฉัยขาว การตรวจสอบขอเท็จจริง และหลักการที่ถือกัน
วาเปนมาตรฐานหรือเปนจริยธรรมทางวิชาชีพ เชน หลักแหงความเปนกลาง หลักความรับผิดชอบ
ตอสังคม  เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวพบวา มาตรฐานทางวิชาชีพที่ถือปฏิบัติกันมาเหลานี้ (เชน ความ
เปนกลาง) ยังสามารถนํามาใชเปนเกณฑควบคุมคุณภาพเนื้อหาไดเสมอ แมจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม
เติมเงื่อนไขที่แตกตางกันไปบางเทานั้น นอกจากนี้เกณฑควบคุมคุณภาพเนื้อหาอีกประการหนึ่งคือ 
การสนับสนุนของผูอานหรือสังคม ซึ่งมีการขยายความแตกตางกันออกไปบาง คือหนังสือพิมพบาง
กลุมถือเอาความสนใจของผูอานเปนหลัก ในขณะที่บางกลุมถือเอาประโยชนที่    ผูอานจะไดรับ
จากขาวนั้นเปนหลัก คือถาไมมีประโยชนใด ๆ ก็จะไมนําเสนอ 

3.1.5 ความเปนอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองและธุรกิจ 
จากรายงานสรุปรวบรวมเหตุการณการถูกแทรกแซงสื่อของสมาคมนักขาวนักหนังสือ

พิมพแหงประเทศไทยในรอบป 2545 เฉพาะในกรณีที่เกิดกับสื่อหนังสือพิมพ สรุปเฉพาะเหตุการณ     
หลัก ๆ  ไดดังนี้ 

- สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบขอมูลทางการเงิน
ของกลุมบริษัทเนชั่น มัลติมีเดียกรุป หนังสือพิมพไทยโพสต และหนังสือพิมพ         
แนวหนา โดยอางอํานาจตามมาตรา 40 แหงพรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เหตุการณน้ีถือเปนการใชกลไกของรัฐคุกคามและแทรกแซงการทํางานของสื่อที่รุน
แรงที่สุดในยุคที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (วันนักขาว 5 
มีนาคม 2546) 

- สันติบาลสงหนังสือเตือนหนังสือพิมพไทยรัฐและแนวหนาใหระมัดระวังการนําเอา
ขาวจากนิตยสารตางประเทศ ซึ่งวิจารณรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) มานําเสนอ โดยอาง
อํานาจตามพระราชบัญญัติการพิมพ 2484 

-  การที่รัฐบาลยกเลิกหนี้ ใหกับบริษัทเมเนเจอรกรุป ซึ่งเปนเจาของหนังสือพิมพ         ผู
จัดการ และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  ทําใหมีขอรองเรียนวามีการแทรกแซงสื่อผานเงินอุดหนุน
ของรัฐ  แตกรณีน้ีทางสภาการหนังสือพิมพฯ ไมสามารถหาหลักฐานได และยังไมมี
ขอสรุป 

- การคุกคามทางเพศนักขาวหญิง ของนักการเมืองอาวุโส ในเหตุการณ “เหตุเกิดบนชั้น 
28” ซึ่งถือเปนการคุกคามการทํางานของสื่อในรูปแบบหนึ่ง 
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- การคุกคามดวยการประทุษรายทางรางกายอื่น ๆ อีกหลายกรณี โดยเฉพาะเหตุการณที่
เกิดกับหนังสือพิมพทองถิ่น 

การแทรกแซงสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ไมปรากฏเดนชัด แตเปนการแทรกแซงอยางแนบเนียน
คือ การแทรกแซงผานการสนับสนุนทางการเงิน ในรูปแบบของการถือหุน เปนเจาของหรือ              
ผูประกอบการ  การใหโฆษณา การซื้อเนื้อที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ  และการมอบสิ่งของ
ตอบแทน  ดังที่มีการเรียกปรากฏการณเหลานี้วา การแทรกซื้อ และการแทรกซึม เชน กรณีที่
หนังสือพิมพในเครือเนชั่นไมไดรับโฆษณาจากกลุมชินวัตรซึ่งเปนกลุมทุนรายใหญ อันเนื่องมาจาก
การนําเสนอเนื้อหาวิพากษวิจารณนายกรัฐมนตรีมากเกินไป ทําใหหนังสือพิมพของเครือเนชั่น เชน 
เดอะ เนชั่น กรุงเทพธุรกิจ และคมชัดลึก มีโอกาสที่จํากัดในการแสวงหาชองทางธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม
เกี่ยวของกับกลุมทุนดังกลาวนี้   

ในการรักษาความเปนอิสระทามกลางภาวะของการแทรกแซงทั้งจากภาครัฐและธุรกิจหนังสือพิมพได
พยายามกําหนดหลักการเพ่ือรักษามาตรฐานของคุณภาพเนื้อหา ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1.5 เปรียบเทียบหลักการรักษาอิสระจากการถูกแทรกแซงเพื่อความมีคุณภาพ
ของเนื้อหา 

หนังสือพิมพ หลักการ 
ไทยรัฐ ตระหนักในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะเปนส่ือกลางของการเสนอ

ประเด็นปญหาตางๆ ในสังคมตอประชาชน จึงตองนําเสนอในสิ่งที่เปนกลางและ
เปนประโยชนตอทุกฝาย เสนอขาวทั้งสองดาน ใหโอกาสฝายที่ถูกกลาวหาไดแกตัว 
สรางอํานาจตอรองดวยการวางตัวเปนกลางทางการเมืองและใชอัตราคาโฆษณาและ
จํานวนจําหนายเพ่ือสรางความเปนกลางทางธุรกิจ  ความรับผิดชอบของการนําเสนอ
ขาวทั้งหมดขึ้นอยูกับกองบก.สวนกลาง เพ่ือหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชนของนัก
ขาวตางจังหวัด หรือการขมขูจากกลุมอิทธิพล 

เดลินิวส ในระดับกองบรรณาธิการ มีที่ปรึกษากองบก. เปนฝายตรวจสอบวิจารณงานของ นัก
ขาวเพ่ือรักษาความเปนกลาง และอิสรภาพของหนังสือพิมพ เปนการขจัดแนวโนม/
โอกาสของความสัมพันธสวนตัวระหวางนักขาวกับแหลงขาว  บรรณาธิการเปนฝาย
รับฟงคําวิจารณและรองเรียนจากผูอานโดยตรง  เอาผูอานเปนหลักของคําตอบวาเงิน
ที่เขาจายคาหนังสือพิมพไปนั้นคุมคาหรือไม การรักษามาตรฐานและความเปนอิสระ
จึงขึ้นอยูกับการตอบรับดานการตลาดของผูอาน 

มติชน ใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพดวยการตรวจสอบขอเท็จจริงและแหลงที่มา
ของขอมูล ถาขาวใดที่ขอมูลไมชัดเจนหมิ่นเหมตอการถูกฟองรอง จะยังไมลงตีพิมพ
จนกวาจะตรวจสอบได ระมัดระวังความสัมพันธกับแหลงขาว มีการประชุมเพ่ือ
วิพากษวิจารณตัวเองอยูเปนประจําเพ่ือรักษาสถานะและอิสรภาพของหนังสือพิมพ 
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มีหลักการจริยธรรมทางวิชาชีพที่ชัดเจน เชน ไมรับของแจกหรือซองขาว หากมีเรื่อง
การคุกคามนักขาวจะมีการประชุมหารือและใหการปกปองคุมครองนักขาว สราง
เครือขายรวมกับองคกรภาคประชาชนตาง ๆ และแกปญหาอยางทันทวงทีหากมีการ
เสนอขาวผิดพลาด   

ขาวสด รักษาสมดุลระหวางความเปนองคกรธุรกิจกับสถาบันสาธารณะ ซ่ึงเปนส่ิงที่ไปดวย
กันได เพราะธุรกิจส่ือเปนธุรกิจที่มีหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพกํากับ หากสวนทาง
กับหลักจรรยาบรรณนี้ธุรกิจก็จะไมโต  ความเปนอิสระอยูที่การนําเสนอเนื้อหาซ่ึง
ไมอยูภายใตการควบคุมของกลุมองคกรใด แตมีการควบคุมตรวจสอบจากผูบริหาร
ในกองบรรณาธิการอยางใกลชิด 

คมชัดลึก ภายในองคกรมีการแบงงานกันชัดเจนระหวางฝายขาวและฝายการตลาด ซ่ึงไมมี
อํานาจหรือสิทธิในการตรวจสอบงานของกันและกัน ทําใหสามารถรักษาความนา
เช่ือถือของเนื้อหาไวได  เนนการนําเสนอเนื้อหาเชิงลึกและหลากหลายมุมมองทําให
มีการตรวจสอบขอมูลไปในตัว และปองกันการครอบงําเนื้อหาไดในระดับหนึ่ง ขาว
ตองยึดหลักความถูกตอง ไมเปนเครื่องมือของใคร 

โพสตทูเดย มีการปรับปรุงคุณภาพของหนังสือพิมพทุก ๆ 2-3 เดือน เพ่ือใหคุณภาพของเนื้อหา
เปนจุดแขงขันทางการตลาด และเพื่อปองกันการแทรกแซงทางธุรกิจเนื่องจากมีการ
ทบทวนตรวจสอบคุณภาพและความเปนกลางของเนื้อหาตลอดเวลา  มีการจัดเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดกับภาคประชาสังคมตาง ๆ เพ่ือปองกันการนําเสนอเนื้อหาจาก
แงมุมเดียว และปองกันการแทรกแซงของกลุมอํานาจตาง ๆ 

บางกอกโพสต ใชคุณภาพเนื้อหาเปนตัวแขงขันกับตลาดของสื่อประเภทอื่น ๆ ดวย การแขงขันจะ
ทําใหโอกาสของการแทรกแซงและผูกขาดลดนอยลง  เนนการนําเสนอเนื้อหาจาก
หลายแงมุม และใชหลักจรรยาบรรณตามนโยบายขององคกร 

เดอะ เนช่ัน มีการแบงฝายอยางชัดเจนระหวางการตลาด (ผูประกอบการ) กับกองบรรณาธิการ 
ทําใหนักขาวสามารถนําเสนอเนื้อหาไดอยางมั่นใจ  ไมมีการกดดันนักขาวหากขาวที่
นําเสนอมีผลกระทบตอการลงโฆษณา  เพราะนักขาวจะไมมีทางรูถึงผลกระทบตาง 
ๆ ในเชิงของโฆษณา เพ่ือไมใหนักขาวเกิดความวิตกและเกรงใจในการนําเสนอขาว  
สวนใหญแลวหากมีปญหาเกิดขึ้นฝายการตลาดจะหารือกับบรรณาธิการ      เทานั้น 
ซ่ึงสวนใหญบรรณาธิการจะใชวิจารณญาณและคํานึงวาคุณภาพเนื้อหาตองมากอน
โอกาสทางการตลาด 

  

จากหลักการขางตน สะทอนใหเห็นวาความเปนอิสระของหนังสือพิมพขึ้นอยูกับแนวทาง  
3 ประการคือ  
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1) การจัดวางโครงสรางขององคกร การแบงแยกระหวางฝายธุรกิจการตลาดกับกอง
บรรณาธิการอยางชัดเจน  การปองกันไมใหนักขาวในกองบรรณาธิการลวงรูถึงผลกระทบของขาว
ตอการตลาดหรือโฆษณา   

2) ขึ้นอยูกับการควบคุมคุณภาพเนื้อหาดวยการนําเสนอแงมุมที่หลากหลาย และมีแหลงขอ
มูลที่นาเชื่อถือเพื่อปองกันการถูกแทรกแซงดานเนื้อหา และเพื่อเปนหลักฐานที่พรอมจะพิสูจนได 
หากมีการใชกลไกของรัฐขมขูหนังสือพิมพในเรื่องเนื้อหาที่ผิดพลาด รวมทั้งใชรูปแบบของการ
ตรวจสอบกันเองภายในกองบรรณาธิการ การทบทวนวิพากษวิจารณตัวเอง และการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาสาระอยางตอเนื่อง   

3) ในแงของการถูกคุกคามจากกลุมอิทธิพลน้ัน หนังสือพิมพจะใหการปกปองนักขาวหาก
มีการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว และประสานงานกับองคกรวิชาชีพตาง ๆ เชน สภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ เพื่อรวมกันตอบโตกับการคุกคาม  อยางไรก็ตาม หลักการที่พบวาหนังสือพิมพยังใหความ
สําคัญนอยทั้งๆที่เปนองคประกอบสําคัญของการรักษาคุณภาพเนื้อหาและจะชวยใหหนังสือพิมพ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีอิสระ ไดแกการเปดโอกาสใหสาธารณชนตรวจสอบการทํางานของ
หนังสือพิมพได  เพราะการเปดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสงเสริมใหสาธารณชน
สามารถติชมการนําเสนอเนื้อหาสาระไดอยางเปดกวาง จะชวยทําใหสาธารณะไดเขามารวมตรวจ
สอบสื่อ และเปนเงื่อนไขที่ทําใหกลุมทุนและกลุมอํานาจทางรัฐและการเมืองไมอาจแทรกแซงสื่อ
ไดสะดวกนัก 

หัวขอตอไปเปนการนําเสนอสถานภาพของสารสนเทศในสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุกระจาย
เสียง โดยจะนําเสนอบทสังเคราะหของสื่อโทรทัศนกอน และตามดวยสื่อวิทยุกระจายเสียง 

3.2 สารสนเทศในสื่อโทรทัศน 
 พัฒนาการของวิทยุและโทรทัศนของไทยเริ่มตนขึ้นในยุครอยตอทางการเมืองของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยที่วิทยุเร่ิมมีบทบาทกอนโทรทัศนประมาณ 20 ปแรกของ
การปกครองโดยคณะราษฎร และเปนสื่อที่อยูภายใตกลไกการควบคุมของรัฐอยางตอเนื่อง ทําให
บริบทเหลานี้มีผลตอการกําหนดเนื้อหาสาระของวิทยุและโทรทัศนจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อให
การนําเสนอมีความกระชับ จึงจะขอสรุปรวมพัฒนาการของสื่อโทรทัศน  ดังนี้16 

 
 
                                                                 
16 ดูรายละเอียดประวัติและพัฒนาการของวิทยุและโทรทัศนไทยใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ และคณะ, 2545:  ส่ือสาร
มวลชนเบื้องตน, (กรุงเทพ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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พัฒนาการโทรทัศนไทย 
ยุคแรกของโทรทัศนไทย (พ.ศ. 2495-2500): สถานีโทรทัศนไทยทีวีชอง 4 บางขุนพรหม 

(พ.ศ. 2498) เปนสถานีโทรทัศนแหงแรกในสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม เพื่อผลิตเนื้อหาที่
เผยแพรแนวคิดและอิทธิพลทางการเมือง สรางความนิยมใหแกรัฐบาล เปนบริษัทที่อยูในความควบ
คุมของกรมประชาสัมพันธและใหมีรายไดจากการโฆษณา มีรายการบันเทิง 50% การศึกษา 20% 
ขาว 10-18% และโฆษณา 20-12% 

ยุคโทรทัศนการคาในอุปถัมภเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2500-2515): สถานีวิทยุโทรทัศนกอง
ทัพบก เปนสถานีแหงที่สอง (พ.ศ. 2501) รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ควบคุมการใชสื่อโทรทัศนทั้งสอง
ชอง ขยายเครือขายโทรทัศนไปยังภูมิภาค กองทัพบกใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนดําเนินกิจการ
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 (พ.ศ. 2510) และบริษัทไทยโทรทัศน จํากัด ใหสัมปทานดําเนิน
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 (พ.ศ. 2513) แขงขันกับชอง 4 ดวยการมุงเนนรายการ
บันเทิงกีฬา และตอบปญหาชิงรางวัล 

ยุคโทรทัศนเอกชนขยายตัวและโทรทัศนของรัฐถดถอย (พ.ศ. 2516-2525): โทรทัศนชวง
หลัง 14 ตุลาไมอาจปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม หลัง 6 ตุลา 19 คณะ
ปฏิรูปเขาควบคุมสื่อโทรทัศนอยางเขมงวด ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17 กําหนดใหสถานีนํา
เสนอเนื้อหารายการที่สงเสริมใหเกิดการรักชาติ และตรวจรายการที่เกี่ยวกับการเมืองลวงหนา ใน
ขณะที่มุงแสวงหาประโยชนทางธุรกิจดวยการผลิตรายการละครควบคูไปกับการนําเขาละครชุดจาก
ตางประเทศ 

ยุคโทรทัศนเฟองฟูทางธุรกิจ (พ.ศ. 2526-2534): จัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทยชอง 11 (พ.ศ. 2511) ดวยเงินจากรัฐบาลญี่ปุน และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยให
สัมปทานโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกแกไอบีซี และไทยสกาย (พ.ศ. 2532, 2533) การเติบโตทาง
เศรษฐกิจทําใหรายไดจากการโฆษณาเพิ่มขึ้น มีการลงทุนดานเนื้อหาดวยการนํารายการละครและ
ขาวสารของตางประเทศมาเสนอ  

ยุคเปดเสรีอยางจํากัด (พ.ศ. 2535- ปจจุบัน): ภายหลังพฤษภา 35 มีกระแสเรียกรองใหเปด
เสรีวิทยุโทรทัศน รัฐบาลประกาศยกเลิกการตรวจเซ็นเซอรรายการของกบว. ใหแตละสถานีตรวจ
พิจารณาเอง มีรายการสนทนาการเมืองและสารคดีเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับละครที่เปนหลักของรายการ
บันเทิง จัดต้ังสถานีโทรทัศนไอทีวี (พ.ศ. 2538) เสนอขาว สารคดี และสาระประโยชน ไมตํ่ากวา
รอยละ 70 ของเวลาออกอากาศ แตเมื่อมีการเปลี่ยนผูถือหุนใหญทําใหเนื้อหาดานขาวสารลดความ
เขมขนลงและมีการปรับสัดสวนเพิ่มเนื้อหาบันเทิงมากขึ้น 
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จากความเปนมาของโทรทัศนของไทย สะทอนใหเห็นวาปจจัยสําคัญที่กําหนดเนื้อหาสาระ
ของสื่อประเภทนี้คือบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม เนื่องจากโทรทัศนเปนสื่อที่
เติบโตภายใตวัฒนธรรมองคกรแบบอํานาจอุปถัมภและการผูกขาดสัมปทานโดยรัฐ ทําใหการ
กําหนดเนื้อหาสาระมีลักษณะวนเวียนอยูกับรูปแบบและกรอบนโยบายเดิม ๆ ซึ่งใหหลักประกัน
ของการลดความเสี่ยงทั้งในเชิงธุรกิจและการรักษาสัญญาสัมปทานกับรัฐ ซึ่งผลที่ปรากฏในเชิง
รูปธรรมคือ สัดสวนของเนื้อหาบันเทิงที่กลายเปนเนื้อหาหลักของรายการมาทุกยุคทุกสมัย และการ
ตรวจสอบควบคุมเนื้อหาซึ่งยังมุงไปที่รายการวิพากษวิจารณการเมืองเปนหลัก อันสะทอนถึงอุดม
การณความคิดของรัฐบาลและขาราชการที่อยูในนโยบายการกํากับดูแลเนื้อหาของสถานี     โทร
ทัศนน่ันเอง 

ในการนําเสนอสรุปผลการสํารวจคุณภาพเนื้อหารายการของโทรทัศนน้ี จะจําแนกออกเปน
ประเด็นตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ไดกําหนดไวตอนตน ดังนี้ 

3.2.1 สาระและความหลากหลายของสารสนเทศของโทรทัศน 
 เร่ืองของสาระและความหลากหลายของเนื้อหา มีการกําหนดและควบคุมไวดวยกฎ
ระเบียบของกรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับสัดสวนเวลาออกอากาศของรายการประเภทตาง ๆ ตอวัน 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ดังนี้  

 ประเภทขาวและความรู ไมตํ่ากวารอยละ 15 
 ประเภทบันเทิง ไมเกินรอยละ 65 
 ประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ ไมเกินรอยละ 20 

ทั้งนี้ หากพิจารณาตามสัดสวนรายการที่สถานีโทรทัศนไดแจงไวในเอกสารสัญญาของ
สถานี พบการจัดสัดสวนรายการ ดังนี้ 

    รายการขาวสารและสาระ     รายการบันเทิง 

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 รอยละ   30   70 

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5       33   67 

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7    33   67 

สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท.    32   68 

สถานีโทรทัศนชอง 11 กรมประชาสัมพันธ  100     - 

สถานีโทรทัศน ไอทีวี      70   30 
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เมื่อนําผังรายการของสถานีโทรทัศนทั้ง 6 ชองมาพิจารณาโดยจําแนกออกเปนประเภทราย
การตาง ๆ อยางละเอียด สามารถแบงสัดสวนของประเภทรายการ ตามจํานวนเวลาที่ออกอากาศ 
โดยศึกษาจากผังรายการเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ดังนี้  

 

ตารางที่ 3.2.1.1 ประเภทรายการที่นําเสนอในวันธรรมดาของสถานีโทรทัศนทุกชอง 

      รายการวันธรรมดา (รอยละ)   

        ประเภทรายการ  TV3      TV5        TV7         TV9  TV11      ITV 

รายการขาว/วิเคราะหขาว 14.00    19.63      18.88        42.09  40.16      28.06 

รายการสาระและความรู  11.50       18.49       9.92        25.80      53.45      22.03 

รายการบันเทิง/ภาพยนตร 66.20       59.63     57.67        22.21       4.88       41.43 

รายการกีฬา    8.30         0.42       8.36          3.71        1.51        4.15 

อ่ืนๆ (โฆษณาขายตรง)     0     1.83       5.17          6.19           0           4.70  

 

ตารางที่ 3.2.1.2 ประเภทรายการที่นําเสนอในวันหยุดของสถานีโทรทัศนทุกชอง 

รายการวันหยุด (รอยละ)   

        ประเภทรายการ  TV3      TV5        TV7        TV9  TV11      ITV 

รายการขาว/วิเคราะหขาว  2.60 8.04        13.75        7.65   30.87      13.13 

รายการสาระและความรู  26.70       36.26        20.86       22.40    50.95       29.72 

รายการบันเทิง/ภาพยนตร 61.60       46.09        46.50       55.74      4.30       41.53 

รายการกีฬา    8.30         6.52         12.89         9.84       13.88       4.92 

อ่ืนๆ (โฆษณาขายตรง)     0     3.09            6.07         4.37           0        10.70  

 

    เมื่อพิจารณาสัดสวนรายการตามผังรายการประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ขางตนนี้ 
สามารถสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ ตามลักษณะของการเปรียบเทียบได ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบในมิติของรายการบันเทิงกับสัดสวนที่ขออนุญาต 
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จากตารางขางตน พบวารายการบันเทิงมีสัดสวนสูงมากในทุกสถานี ยกเวนสถานีโทรทัศน
ชอง 11  สถานีโทรทัศนที่มีสัดสวนของรายการบันเทิงสูงที่สุด คือ สถานีโทรทัศนชอง 3  (วัน
ธรรมดา รอยละ 66.20 วันหยุดรอยละ 61.60)  รองลงมาคือ สถานีโทรทัศนชอง 5  สถานีโทรทัศน
ชอง 7  ไอทีวี  และสถานีโทรทัศนชอง 9 ตามลําดับ  ทั้งนี้ มีขอนาสังเกตวาหากไมนับรวมรายการ
กีฬาเขาไวในสัดสวนของรายการบันเทิงดวย  จะพบวาเวลาของการนําเสนอรายการบันเทิงของ     
แตละสถานีไมเกินสัดสวนที่แตละสถานีไดแจงไวในเอกสารสัญญา  ทั้งนี้ยกเวนไอทีวี ที่มีสัดสวน
ของรายการบันเทิงสูงกวาเกณฑที่แจงไวถึงรอยละ 11.43  ในรายการวันธรรมดา  และรอยละ 11.53 
ในรายการวันหยุด  เปนผลใหไอทีวีมีสัดสวนของรายการขาวและสาระความรูที่เร่ิมจะใกลเคียงกับ
สัดสวนของรายการบันเทิงมากขึ้นทุกที  น่ันคือ รอยละ 50.90 ตอรอยละ 45.58 เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางรายการขาวและสาระในวันธรรมดากับรายการบันเทิงและกีฬา   และรอยละ 42.85 ตอรอย
ละ 46.45 ในวันหยุดเสาร-อาทิตย   

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวารายการบันเทิงซึ่งหมายถึงรายการประเภทละคร เกมโชว วาไรตี้โชว 
ละครชุดจากตางประเทศ ภาพยนตร  ภาพยนตรการตูน และเพลง จะปรากฏวามีสัดสวนที่ไมเกิน
จํานวนเวลาที่กําหนดก็ตาม  แตทั้งนี้เมื่อนับรวมรายการกีฬาเขาไปดวยแลว พบวามีสถานีที่นําเสนอ
เกินสัดสวนเวลา คือ สถานีโทรทัศนชอง 3 คือนําเสนอรอยละ 74.50 ในรายการวันธรรมดา  และ
รอยละ 74.90 ในรายการวันหยุด  ซึ่งถือวาเกินจากสัดสวนที่กําหนดไวคือรอยละ 70   สําหรับสถานี
อ่ืน ๆ น้ันเมื่อรวมรายการกีฬาดวยแลว พบวายังอยูภายใตขอบเขตของสัดสวนแตมักจะใกลเคียงกับ
จํานวนที่ขออนุญาตไวอยางมาก และบางสถานีก็มีการนําเสนอเกินบางเล็กนอย  ตามการจัดเรียง
ลําดับ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2.1.3 ลําดับของสถานีโทรทัศนที่นําเสนอรายการบันเทิงในวันธรรมดาและวันหยุด 

       รายการบันเทิง วันธรรมดา รายการบันเทิงวันหยุด 

อันดับ1)     สถานีโทรทัศนชอง 3         รอยละ 74.50 (เกิน 4.50)   74.90 (เกิน 4.90) 

อันดับ2)     สถานีโทรทัศนชอง 7                    66.03    67.36 (เกิน 0.36) 

อันดับ3)     สถานีโทรทัศนชอง 5         60.05    52.61  

อันดับ4)     สถานีโทรทัศนไอทีวี         45.58 (เกิน 15.58)   46.45 (เกิน 16.45) 

อันดับ5)     สถานีโทรทัศนชอง 9         25.92    65.58 

อันดับ6)     สถานีโทรทัศนชอง 11          6.39               18.18 
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 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายการประเภทตาง ๆ ในกลุมของรายการบันเทิงนั้น 
พบวา รายการที่ไดรับการนําเสนอสูงสุดเฉลี่ยของทุกสถานี คือ รายการละคร  รองลงมาไดแกราย
การเพลงและมิวสิกวิดีโอ  อันดับที่สามคือ รายการเกมโชว  อันดับที่สี่ คือ รายการทอลกวาไรตี้  
อันดับที่หา คือ ภาพยนตรการตูน  อันดับที่หก คือ ละครชุดจากตางประเทศ  และอันดับที่เจ็ด คือ 
ภาพยนตรเร่ืองยาว (ดูตารางประกอบในภาคผนวก หนา 161-193) 

2) เปรียบเทียบในมิติของรายการขาวและรายการสาระความรู 

 พบวาจํานวนเวลาของรายการประเภทขาวและสาระความรูโดยสวนใหญน้ัน ไมตํ่ากวา
จํานวนที่กําหนดไวในเอกสารสัญญามากเกินไปนัก  ยกเวนสถานีโทรทัศนไอทีวี ซึ่งมีสวนตางอยาง
เห็นไดชัด เนื่องจากไดถูกแบงสัดสวนของเวลาไปใหกับรายการประเภทบันเทิง  นอกจากนี้พบวา
สถานีโทรทัศนชอง 9 มีแนวโนมที่จะเพิ่มสัดสวนเนื้อหาดานขาวและสาระมากขึ้น และมากเกินกวา
ที่กําหนดไวในเอกสารสัญญา  

 เมื่อพิจารณาในดานของจํานวนเวลาระหวางรายการขาวกับรายการสาระความรูน้ัน พบวา 
รายการขาวของทุกสถานีมีสัดสวนเวลาสูงกวารายการสาระความรู ยกเวนในวันหยุดสุดสัปดาหที่
พบวารายการสาระความรูของสถานีหลายแหงมีจํานวนสูงกวา  ทั้งนี้ รายการขาวไดแก รายการขาว
หลัก ขาวสั้นตนชั่วโมงซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตามแตละสถานี และรายการสนทนา/
วิเคราะหขาว ซึ่งพบวาเฉลี่ยแลวแตละสถานีนําเสนอรายการขาวหลักมากกวารายการขาวประเภท
อ่ืน ๆ สวนรายการขาวตนชั่วโมงนั้น แมวาจะนําเสนอถี่แตมีจํานวนเวลาที่นําเสนอแตละคร้ังสั้น 
ประมาณ 5 นาที จึงมีจํานวนเวลารวมต่ํากวารายการประเภทอื่น ๆ ในกลุมของขาวสาร 

 รายการสาระความรู ไดแก สารคดีความรูทั่วไป  รายการสิ่งแวดลอม  การเกษตร สุขภาพ  
ผูหญิง เด็กและเยาวชน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และชีวิตคนในสังคม  พบวาสารคดีความรูทั่วไป
ไดรับการนําเสนอมากที่สุด เนื่องจากรายการประเภทนี้มีเนื้อหาที่หลากหลายกวาประเภทอื่น ๆ เชน 
มีทั้งเร่ืองของการทองเที่ยว ครัวและแนะนําอาหาร  รวมทั้งสาระความรูเกี่ยวกับชีวิตทั่ว ๆ ไป  
สําหรับรายการสาระความรูที่ไดรับการเสนอรองลงมา คือ รายการเด็กเยาวชนและครอบครัว  
อันดับสามคือรายการผูหญิง  อันดับสี่คือ รายการความรูเพื่อสุขภาพ  อันดับหาคือ รายการศาสนา  
สวนรายการสาระประเภทอื่น ๆ น้ันพบวามีจํานวนนอยมาก จึงไมไดจัดลําดับนําเสนอในที่น้ี (ดูตา
รางประกอบในภาคผนวก หนา 161-193) 

3) เปรียบเทียบในมิติของรายการวันธรรมดา กับวันหยุด 

 รายการที่มีความแตกตางกันอยางเดนชัดในเรื่องของจํานวนเวลาออกอากาศระหวางวัน
ธรรมดากับวันหยุด คือ รายการขาว/วิเคราะหขาว สะทอนใหเห็นวารายการขาว/วิเคราะหขาวไมใช
รายการที่เหมาะสมกับวันหยุดหากพิจารณาจากการจัดวางผังดังกลาว การนําเสนอขอมูล       ตอไป
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น้ีแสดงใหเห็นจํานวนของความแตกตางของรายการขาวระหวางวันธรรมดากับวันหยุด         จัด
เรียงตามลําดับของทุกสถานี ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2.1.4 ลําดับของสถานีโทรทัศนที่นําเสนอรายการขาวในจํานวนที่แตกตางกันระหวาง วัน
ธรรมดากับวันหยุด จากมาก-นอย 

     วันธรรมดา วันหยุด          คาความตาง (รอยละ) 

อันดับ1)     สถานีโทรทัศนชอง 9  42.09  7.65  34.44 

อันดับ2)     สถานีโทรทัศนไอทีวี  28.08  13.13  14.93 

อันดับ3)     สถานีโทรทัศนชอง 5  19.63    8.04  11.59 

อันดับ4)     สถานีโทรทัศนชอง 3  14.00    2.60  11.40 

อันดับ5)     สถานีโทรทัศนชอง 11 40.16  30.87    9.29 

อันดับ6)     สถานีโทรทัศนชอง 7  18.88  13.75    5.13 

 สําหรับรายการประเภทอื่น ๆ น้ัน ไมพบวามีความแตกตางกันมากนักระหวางการนําเสนอ
ในผังของวันธรรมดากับวันหยุด  ยกเวนสัดสวนรายการบันเทิงชอง 9 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.53 
ในขณะที่รายการประเภทขาว/วิเคราะหลดลง นอกจากนี้ยังพบวารายการกีฬาทั้งประเภทถายทอด
สด นําเสนอยอนหลัง หรือใหขอแนะนํา มีการนําเสนอในวันหยุดเปนจํานวนมากกวาวันธรรมดา
เล็กนอย ยกเวนสถานีโทรทัศนชอง 11 ซึ่งนําเสนอมากกวาในอัตรารอยละ 12.57  

4) เปรียบเทียบในมิติของสถานี  

 สถานีที่ใหนํ้าหนักกับสัดสวนรายการประเภทขาว/วิเคราะหขาวมากที่สุด คือ สถานี      
โทรทัศนชอง 11 (รอยละ 40.16 ในวันธรรมดา และรอยละ 30.87 ในวันหยุด) อันดับรองลงมาคือ 
สถานีโทรทัศนชอง 9 เฉพาะรายการของวันธรรมดา (รอยละ 42.09) และสถานีโทรทัศนไอทีวี 
(รอยละ 28.06 ในวันธรรมดา และรอยละ13.13 ในวันหยุด) สวนสถานีที่เหลืออีกสามแหงนั้นมี
จํานวนเฉลี่ยของการนําเสนอใกลเคียงกันในวันธรรมดา รวมทั้งในวันหยุดที่นําเสนอในสัดสวนที่
นอยลงอยางมากดวย 

 สําหรับรายการประเภทสาระและความรูน้ัน พบวายังคงเปนสถานีโทรทัศนชอง 11 ที่ให
สัดสวนเวลามากที่สุด  รองลงมาคือ สถานีโทรทัศนชอง 9  สถานีโทรทัศนชอง 5  สถานีโทรทัศน     
ไอทีวี  สถานีโทรทัศนชอง 3  และสถานีโทรทัศนชอง 7 ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาในประเภทของ
รายการสาระความรูน้ัน พบวาสวนใหญแลวแตละสถานีนําเสนอรายการไมครบทุกประเภท ยกเวน
สถานีโทรทัศนชอง 5 และชอง 9 (ซึ่งก็ไมครบถวนหากพิจารณาแยกตามประเภทของวัน)  ดังการ
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นําเสนอรายการที่ขาดหายไปในแตละสถานี พิจารณาเฉพาะรายการที่ไมปรากฏในผังของทั้งวัน
ธรรมดาและวันหยุด ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2.1.5 ประเภทรายการสาระความรูที่ไมปรากฏในผังรายการของสถานีโทรทัศน            
แตละแหง 

   ประเภทของรายการสาระความรูที่หายไป  

วันธรรมดา          วันหยุด 

สถานีโทรทัศนชอง 3   รายการศาสนา  รายการความรูสุขภาพ 

รายการเพื่อเกษตรกร  
รายการศิลปวัฒนธรรม 

    รายการชีวิตจริงของคนในสังคม/คนชายขอบ 
สถานีโทรทัศนชอง 5  รายการศาสนา  รายการสิ่งแวดลอม 
    รายการศิลปวัฒนธรรม   รายการชีวิตคนในสังคม 
สถานีโทรทัศนชอง  7  รายการศาสนา   

รายการสิ่งแวดลอม 
    รายการศิลปวัฒนธรรม    

รายการเพื่อเกษตรกร 
     รายการชีวิตจริงของคนในสังคมคนชายขอบ 
สถานีโทรทัศนชอง 9  รายการสิ่งแวดลอม รายการความรูสุขภาพ 
       รายการผูหญิง 
       รายการศิลปวัฒนธรรม    
       รายการชีวิตคนในสังคม  
สถานีโทรทัศนชอง 11     รายการเด็กและเยาวชน 

รายการผูหญิง 
สถานีโทรทัศนไอทีวี  รายการเด็กและเยาวชน 

รายการศิลปวัฒนธรรม    
  

 สําหรับรายการบันเทิง พบวาสัดสวนการนําเสนอของสถานีโทรทัศนชอง 3, 5 และ 7 ไม
แตกตางกันมากนัก ทั้งในผังรายการวันธรรมดาและวันหยุด  โดยมีสถานีโทรทัศนไอทีวีเร่ิมขยาย
สัดสวนในรายการประเภทนี้มากขึ้นตามลําดับ  ในขณะที่สถานีโทรทัศนชอง 9 มีสัดสวนที่ลดนอย
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ลงในผังรายการวันธรรมดา  แตยังคงนําเสนอในสัดสวนที่สูงมากในผังรายการวันหยุด  สวนสถานี
โทรทัศนชอง 11 น้ันมีสัดสวนของรายการบันเทิงตํ่าที่สุด 

รายการอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏในผังรายการดวยคือ รายการโฆษณาสินคาแบบขายตรง 
ซึ่งสวนใหญนําเสนอในชวงเวลากอนปดสถานี หรือเสนอเปนรายการแรกเมื่อเปดสถานี เชน ราย
การควอนตั้มเทเลวิชั่น ทางชอง 7  รายการเรสพอนททีวี ทางชอง 9 และไอทีวี  รายการไดเร็กทูยู 
ทางชอง 9 และรายการอินโนเวชั่น ทางชอง 5  รายการเหลานี้ไมไดนับรวมเขาไวในสัดสวนของ
โฆษณา เพราะไมเชนนั้น จํานวนเวลาของโฆษณายอมจะตองสูงเกินกวาที่ควบคุมไว  คือ ไมเกิน
รอยละ 20   (จํานวนเวลาโฆษณาของทุกสถานียกเวนสถานีโทรทัศนชอง 11 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 15 
และรอยละ 18 ในวันธรรมดาและวันหยุด ตามลําดับ17) โดยพบวาสถานีโทรทัศนไอทีวีมีการนํา
เสนอรายการประเภทนี้ในสัดสวนรวมสูงที่สุดโดยเสนอมากในรายการวันหยุด(เชนเดียวกับสัด
สวนโฆษณาคั่นรายการที่พบวาไอทีวีมีสัดสวนรายการโฆษณาสูงเกินกวาที่กําหนด คือ รอยละ 21 
และรอยละ 27 ในวันธรรมดาและวันหยุดตามลําดับ ซึ่งเปนสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2544 
มากกวาสองเทาตัว 18)    รองลงมาคือสถานีโทรทัศนชอง 7 ชอง 9 และชอง 5 ตามลําดับ  ทั้งนี้พบวา
สถานีโทรทัศนที่ไมมีรายการโฆษณาสินคาขายตรงไดแก สถานีโทรทัศนชอง 3 และชอง 11   

 เมื่อพิจารณาสัดสวนของรายการในชวงเวลาหลัก (prime time) พบวา ประเภทของ     ราย
การกระจุกตัวอยูที่รายการบันเทิงเปนสวนใหญ  คือการนําเสนอละคร เกมโชว และวาไรตี้โชว  โดย
มีรายการขาวภาคค่ําเปนองคประกอบสําคัญอยูดวย  บางสถานีนําเสนอขาวสั้นหลังจบละครเพื่อ
เปนการคั่นเวลากอนเขาสูรายการใหม ซึ่งสวนใหญเปนเกมโชว  ในขณะที่รายการซึ่งนําเสนอไวใน
ชวงเวลาอื่น ๆ ที่มีผูชมนอย มักไดแกรายการประเภทสาระและความรู เชน รายการศาสนา รายการ
สิ่งแวดลอม  และมีขอสังเกตวารายการภาคบายของบางสถานี เชน สถานีโทรทัศนชอง 5 ชอง 9 
และชอง 7 นิยมเสนอรายการประเภทมิวสิควิดีโอ รวมทั้งรายการกีฬา และละครรีรัน คือนํากลับมา
เสนอซ้ํา 

จากการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณผูบริหารรายการของสถานีโทรทัศน และจากขอมูล
การศึกษาในวิทยานิพนธหลายเร่ือง สรุปไดวาสถานีโทรทัศนทุกแหงมีการจัดสัดสวนรายการ โดย
คํานึงถึงจุดยืนทางการตลาด (market positioning) ที่แสดงบุคลิกของตัวเอง ใหแตกตางจากชองอ่ืน 
และพัฒนารูปแบบการนําเสนอไปตามแนวทางนั้น  สําหรับจุดยืนทางการตลาดของสถานี      โทร
ทัศนทั้ง 6 ชองนั้น สรุปได ดังนี้ 

                                                                 
17 ดูรายละเอียดจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย  งานวิจัยเรื่องโครงสรางตลาดวิทยุ-โทรทัศน ในโครงการวิจัยเดียว
กันนี้ 
18 อางแลว ดูที่อางอิงหมายเลข 2 Croteau, D. & Hoynes W., (2000) อางแลว 
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สถานีโทรทัศนชอง 3: เปนสถานีที่เนนบันเทิงแบบมีสาระ เนนการสรางรายการบันเทิงที่มี
ความแปลกใหมและสะทอนสุนทรียะของการผลิตในระดับที่สูงกวารายการบันเทิงของสถานีอ่ืน 
แมแตรายการประเภทสาระความรูก็จะนําเสนอในรูปแบบที่ผสมผสานรายการบันเทิงไวดวย  เนื่อง
จากชอง 3 สรางชื่อเสียงมาจากการนําเสนอภาพยนตรตางประเทศ เชน ภาพยนตรจีน ฝร่ัง จึงขยาย
มาทําละครที่มีสาระ เพื่อใหสอดคลองกับรสนิยมและระดับมาตรฐานของละครชุดจากตางประเทศ
ที่นําเขามา 

สถานีโทรทัศนชอง 5: เปนสถานีที่เนนรายการขาวและสาระ เนื่องจากเปนสถานีที่ดําเนิน
การโดยกองทัพบก จึงมีบุคลิกของความเปนทางการ และเนนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
มั่นคงของประเทศชาติ แมจะมีการแสวงหาผลกําไรเชิงธุรกิจแตจะตองสอดคลองกับแนวคิดที่    
กองทัพบกกําหนด คือ ดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ขณะเดียวกันก็ดํารง 
ภาพลักษณใหกับสถานีที่เปนกลไกของรัฐ  สําหรับบันเทิงมีจุดเดนอยูที่รายการประเภทวาไรตี้ ซึ่ง
เนนรูปแบบของการสนทนาและแม็กกาซีน โดยเปนลักษณะของการขายเวลาใหกับบริษัทผูผลิต  
และมีละครซึ่งมีเนื้อหาของการรักชาติเปนคร้ังคราว อันสะทอนถึงปรัชญาและภาพลักษณของ
สถานีทหาร 

สถานีโทรทัศนชอง 7: เปนสถานีที่เนนความบันเทิง โดยเฉพาะละคร สวนใหญแลวชอง 3 
และชอง 7 จะมีการแขงขันเร่ืองละครในชวง prime time แตเนื่องจากละครของชอง 7 มีความเปน 
mass มากกวา จึงมีเรตติ้งสูงกวา  ดูจากชวงที่มีการเขงขันฟุตบอลโลก (ป 2544) ชอง 7 นําละครดาว
พระศุกรมาฉาย จึงแยงสวนแบงคนดูไวได สวนละครชอง 3 ตกลงไปและเสียสวนแบงใหกับชอง
เล็ก ๆ อีก 3 ชองที่ถายทอดฟุตบอล  นอกจากละครซึ่งเปนจุดเดนที่สุดแลว ชอง 7 ยังสรางความนิยม
ในเรื่องของรายการเกมโชวและว0าไรตี้โชว  สําหรับขาวของชอง 7 จะเนนรูปแบบของขาวรายวันที่
มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ และมีความบันเทิงผสมผสานในรูปแบบของการรายงานขาว  

สถานีโทรทัศนชอง 9: เปนสถานีที่เนนสาระและความหลากหลายของสาระในรูปของ     
รายการสารคดีและเนนรายการขาว  ชอง 9 จึงมีละครเพียงแค 2 เร่ืองในวันเสารและอาทิตย  
พยายามสรางจุดยืนของสถานีใหเปนสถานีดานสาระขาวสาร และเปนฐานความรูใหแกประชาชน 
รวมทั้งเนนที่จะเปนสถานีซึ่งผลิตรายการเองใหมากที่สุด  รายการที่สรางจุดเดนใหแกสถานีอยางยิ่ง
คือ รายการการตูนของนาตอยซึ่งสามารถจับผูชมกลุมเด็กไวไดมาตลอด ทําใหชอง 9 มีบุคลิกของ
การเปนสถานีเพื่อเด็กและเยาวชนดวยในระดับหนึ่ง  การปรับผังรายการครั้งใหญที่เร่ิมระยะแรก
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดทําใหชอง 9 มีชื่อเรียกใหมวา โมเดิรนไนนทีวี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานรายการ การจัดฉาก ผูประกาศขาว โลโกใหม และนโยบายดานการตลาด ดวยจุดยืนวาเปน 
“ความทันสมัยบนความแตกตาง” 
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สถานีโทรทัศนชอง 11: เปนสถานีของรัฐจึงมุงกระจายขาวสารและสาระสูประชาชนเพื่อ
ความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชน ไมบริหารสถานีโดยการหารายไดเชิงการคาเต็มรูปแบบ ไมมี
การลงโฆษณาสินคาโดยตรง แตหารายไดจากการโฆษณาประชาสัมพันธภาพพจนหรือใหขอมูล
ขาวสารสรางสรรคสังคมจากผูสนับสนุนรายการ  เนื่องจากสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 
11 กรมประชาสัมพันธเนนการสื่อขาวสารแนวนโยบาย การทํางานของรัฐบาลและหนวยราชการ 
ทําใหขาวสารของชอง 11 มีลักษณะเปนทางการและยืนขางรัฐบาลมากเกินไป แมในนโยบายของ
สถานีจะระบุวาเผยแพรกิจกรรมทางการเมืองอยางสรางสรรคและเปนธรรมทั้งนักการเมืองฝาย  รัฐ
บาล ฝายคาน และสมาชิกรัฐสภาทั้งมวลก็ตาม  อยางไรก็ตาม เนื่องจากชอง 11 ใหความสําคัญกับ
การควบคุมเนื้อหาที่ตองไมขัดตอศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมและครอบครัวไทย  จึงทําใหชอง 
11 มีเนื้อหาที่คอนขางปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีเนื้อหาที่มาจากสวนภูมิภาค 

สถานีโทรทัศนไอทีวี: จุดเดนคือเปนสถานีขาวและสาระ  จึงนําเสนอเนื้อหาที่ตองเนนการ
วิเคราะห กลุมเปาหมายเปนพวกที่มีการศึกษา เปนนักคิด และเปนคนรุนใหม  มีการนําเสนอ      ราย
การวิเคราะหขาว และสารคดีซึ่งเปนจุดเดนอีกดานหนึ่งของสถานี ขาวที่สรางชื่อใหไอทีวีคือขาว
อาชญากรรม ขาวสืบสวนสอบสวน ในลักษณะของการคนหาความจริง และเขาไปเปดเผยสิ่งที่รัฐ
ยังไมไดเขาไปจัดการ  อยางไรก็ตาม การปรับผังคร้ังลาสุดของไอทีวีในเดือนกรกฎาคม 2546 ไดทํา
ใหจุดยืนของสถานีในฐานะเปนสถานีขาวสารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูสถานีที่เนนสาระบันเทิงผานรูป
แบบของทอลกวาไรตี้ เกมตอบปญหาชิงรางวัล และละครชุดจากเอเชีย  ดวยการชูแนวคิดของ 
‘speed & spice’ คือการนําเสนอที่รวดเร็วฉับไว และมีความสดใส ทันสมัย เพื่อตอบสนองกลุมเปา
หมายที่มุงไปสูกลุมผูชมรุนใหม (modern generation) ซึ่งมีลักษณะของการแสวงหาสิ่งใหม ๆ อยู
ตลอดเวลา 

สําหรับการจัดวางผังรายการในหนึ่งวันนั้น สถานีโทรทัศนทุกแหงใชวิธีแบงชวงเวลาที่     
แพรภาพออกอากาศเปน 4 ชวงเวลา คือชวงเชา (Early Fringe)  เวลา 05.00-12.00 น. ชวงภาคบาย 
(Day Time) เวลา 12.00-17.00 น. ชวงภาคค่ํา (Prime Time) เวลา 17.00-23.30 น. และชวงภาคดึก 
(Late Night) เวลา 23.30-05.00 น.  โดยมีหลักการวาในแตละชวงเวลาตองมีสัดสวน     รายการ
ประเภทขาว สาระประโยชน และบันเทิงผสมผสานกัน  สวนใหญแลวรายการบันเทิงของทุกสถานี
(ยกเวนชอง 11 ซึ่งไมมีรายการบันเทิง) จะเริ่มในเวลา 20.30 น. ซึ่งเปนชวงเวลาหลังขาวและอยูใน
ชวง prime time  ในขณะที่สถานีโทรทัศนไอทีวีจะเริ่มรายการบันเทิงเวลา 22.00 น. ซึ่งชากวาสถานี
อ่ืน โดยกอนหนานี้เปนการนําเสนอรายการสารคดีสรุปขาวหรือนําเสนอขาวเจาะ      เชิงสารคดี
หรือสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. ที่เร่ิมรายการบันเทิงต้ังแตเวลา 19.35 น. ในลักษณะของการ
แทรกรายการขาวดวยรายการแขงขันตอบปญหาคือ เกมทศกัณฑ  รวมทั้งสถานีโทรทัศนชอง 5 ที่
นํารายการละครมาแทนที่รายการขาวในชวงเวลา 19.00 น.  และเลื่อนการนําเสนอ        รายการขาว
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ออกไปอยูที่เวลา 20.00 น. เพื่อดึงผูชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนชองอ่ืนใหมาดูละครที่ชอง 5 
โดยการปรับผังดังกลาวนี้ไดเร่ิมใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 โดยที่ผูบริหารของสถานียืนยันวาเปนการ
ตัดสินใจที่ถูกตอง 19 

 สําหรับการปรับผังรายการโทรทัศนแตละคร้ังนั้น เปนไปตามกระแสความตองการของผู
ชม ปจจัยดานคูแขง และจากตัวแทนบริษัทโฆษณา  โดยทั่วไปแลวสถานีโทรทัศนจะมีการปรับผัง
รายการทุก ๆ 3 เดือน เปนการปรับเล็ก และจะปรับใหญทุกป ยกเวนชอง 11 ซึ่งจะปรับถี่กวา คือ  
ทุก ๆ 1 เดือน ไปจนถึง 3-6 เดือน  สาเหตุที่ชอง 11 มีการปรับผังรายการบอยเพราะมีรายการถาย
ทอดสดบอยและมักมีกําหนดลวงหนาแคระยะสั้น ๆ บางครั้งก็เปนการปรับผังวันตอวัน  ทําใหผัง
ใหญชวง 1 ปเปนเพียงผังรายการกวาง ๆ เทานั้น 

 “สวนใหญเขาจะปรับผังรายการกันทุก ๆ 3 เดือน เพราะอุปนิสัยของคนไทยเอาแนไมได 
ละครสวนใหญจึงฉายไมเกิน 3 เดือน และตองเอาละครของแตละชองมาชนกันดวย เพื่อที่จะวาง
แผนไดวาจะเอาละครเรื่องไหนออกฉาย” (พลากร สมสุวรรณ รองผูจัดการฝายรายการ ชอง 7) 

 อยางไรก็ตาม ในชวงป 2546 น้ี สถานีโทรทัศนที่มีผลประกอบการอยูในระดับรอง เชน 
สถานีโทรทัศนชอง 5 ชอง 9 และไอทีวี ตางพยายามที่จะปรับผังรายการใหสามารถดึงดูดกลุมผูชม
เปาหมายไดมากขึ้น  จึงมีการเคลื่อนไหวปรับผังรายการอยางเปนระยะ ๆ  โดยที่ชอง 9 ไดปรับผัง
รายการคร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546  หลังจากปรับไปแลวกอนหนานี้ในเดือนมิถุนายน ป
เดียวกัน  และสถานีโทรทัศนไอทีวีไดปรับผังคร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546    

 การปรับผังรายการลาสุดของสถานีโทรทัศนไอทีวี ทําใหมีรายการบันเทิงเพิ่มมากขึ้น จน
เกินสัดสวนที่กําหนดไวคือรายการบันเทิงไมเกิน 30% ชวงเวลาออกอากาศที่มีการปรับผังรายการ
มากที่สุด คือ ชวงเวลา 20.30-23.30 น.หรือหลังขาวภาคค่ํา โดยเปลี่ยนเปนรายการบันเทิงประเภท
ทอลกวาไรตี้ เกมโชว  ทําใหรายการสารคดีตาง ๆ ในชวงนี้หายไป  รายการที่ถูกถอดออกจากผังใน
การปรับคร้ังที่สามนี้ ไดแก รายการสูแลวรวย โลก 360 องศา I- DNA ทอลกทะเลน      บางกอกออ
โตแจม ฮอตบีท วากุวากุรูสัตวโลก  ซึ่งเปนรายการที่ขายเวลาใหแกบริษัทผูผลิตภายนอก  สวนราย
การที่ไอทีวีผลิตเองและถูกถอดออกจากผังเชนกัน ไดแก รายการโลกสิ่งแวดลอม ไอทีวีทอลก 
เกษตรลูกทุง ชิมตามอําเภอใจ  รวมแลวมีรายการที่หลุดออกจากผังรายการใหมประมาณ 14 รายการ 
และสวนใหญเปนรายการที่ผลิตโดยบริษัทผูผลิตรายการรายเล็ก  สําหรับรายการที่เพิ่มเขามาใหม
ในชวงเวลาหลังขาวและบางรายการในชวงวันเสาร-อาทิตย ไดแก พลอยลอมเพชร (จุดเดนอยูที่การ
เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแสดงความสามารถเฉพาะดาน)  แอน-นัทไมจํากัด (จุดเดนอยูที่พิธีกรซึ่ง

                                                                 
19  ดูรายละเอียดเก่ียวกับการปรับกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางเรตติ้งของสถานีโทรทัศนชอง 5 ไดใน ไพเราะ 
เลิศวิราม: เปดเบื้องลึกบิ๊กทีวีไทย, 2546 สํานักพิมพผูจัดการ 
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เปนดารานักรองยอดนิยม)  ศุกรสีสรร (จุดเดนอยูที่แขกรับเชิญซึ่งสะทอนแบบฉบับของคนรุนใหม)    
ซึ่งเปนรายการประเภททอลกวาไรตี้เนนกลุมเปาหมายที่เปนคนรุนใหมและพบวาเปนรายการที่ผลิต
โดยบริษัทผูผลิตรายใหญทั้งสิ้น เชน มีเดีย ออฟ มีเดีย โพลีพลัส และ เอ็กแซ็คท เปนตน นอกจากนี้
มีรายการประเภทสารคดีขาวที่เพิ่มขึ้นมา เชน ขาวรอนประเด็นดัง ทําผิดอยาเผลอ (เปนการแกะรอย 
สืบคนปญหาสังคม อาชญากรรมที่นอกเหนือจากกระแสขาวทั่วไป โดยใหพิธีกรปลอมตัวใหใกล
เคียงกับสถานการณ) ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอที่   เราอารมณและเพิ่มสีสันใหแกเหตุการณขาวมาก
ขึ้น     

ในสวนของรายการอื่นๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนนั้น พบวามีการขยับผังเวลาออกอากาศใน
หลายรายการ โดยนําเอารายการสารคดีแบบเจาะลึกมานําเสนอเร็วขึ้น เชน เลื่อนเวลาของรายการ
ยอนรอย จาก 22.45 น. ของวันศุกร มาเปน 20.33 น. ของวันอังคาร อันเปนชวงเวลาเดียวกับละคร
หลังขาวของชองอ่ืน แสดงใหเห็นวาไอทีวีพยายามนํารายการขาวมาแขงขันกับรายการละครของ
สถานีคูแขง รายการขาวและสารคดีที่นํามานั้นก็มีลักษณะของการเลาเร่ืองและโครงเรื่องคลายละคร
อยูไมนอย  เลื่อนรายการสายดวนลูกทุง จาก 15.00 น. เปน 13.30. อันเปนเวลาพักผอนหลังอาหาร
เที่ยงของกลุมแฟนเพลงลูกทุง  รายการของไอทีวีในชวงเชาพบวามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ชวงเวลามากที่สุด  และมีรายการที่หายไปจากผังรายการชวงเชา คือ มอรน่ิง สปอรต  และรายการ
ชิมไปบนไป ซึ่งถูกแทนที่ดวยรายการเกมนักชิม  ทั้งนี้ไดนําผังรายการเปรียบเทียบระหวางเดือน
มิถุนายน กับ เดือนกรกฎาคม 2546 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2.1.6 เปรียบเทียบผังรายการของสถานีโทรทัศนไอทีวี เดือนมิถุนายน กับ กรกฎาคม 
2546   (เฉพาะผังรายการวันอังคารและวันพฤหัสบดี และเฉพาะชวงเวลาท่ีมีการปรับเปลี่ยนมาก) 

 

 

 

วันอังคาร (มิถุนายน 2546) 
05:00 น. เรสพอนซ ทีวี (05.00 - 05.30 น.)  
05:30 น. วิถีธรรม  
06:00 น. ส่ีแยกขาว 6 นาฬิกา  
06:25 น. มอรนิ่ง สปอรต  
06:45 น. เทคโนโฟกัส  
07:00 น. ส่ีแยกขาวไอทีวี  
……………………………………………….. 
10:50 น. ชิมไปบนไป Episode III  
11:00 น. เกาะติดขาว 11.00 น.(จ.- ศ.)  
…………………………………………………. 
19:53 น. ขาวภาคค่ํา (จ.-ศ.)  
20:10 น. รัฐบานหุน  
20:15 น. ขาวกีฬา (จ.-ศ)  
20:36 น. Shin Fun Fair Special  
20:38 น. ไฮเนเกน กอลฟคลินิค  
20:42 น. อินไซด เอนเตอรเทนเมนท  
21:02 น. วากุ วากุ รูสัตวโลก  
21:30 น. ภ.ซีรีส ญี่ปุน "คลิกรัก นักโฆษณา"  
22:26 น. ไอทีวี ซูเปอรกอลฟ  
22:30 น. ขาว 22.30 น.(จ. - ศ.)  
22:45 น. ทุบโตะ  

วันอังคาร (กรกฎาคม 2546) 
05:00 น. เรสพอนซ ทีวี (05.00 - 05.30 น.) 
05:30 น. วิถีธรรม  
06:00 น. ขาว 6 โมงเชา  
06:45 น. เทคโนโฟกัส  
07:00 น. ส่ีแยกขาวไอทีวี  
 
……………………………………………………. 
10:30 น. เกมนักชิม  
11:00 น. เกาะติดขาว  
…………………………………………………….. 
20:10 น. รัฐบานหุน 
 20:15 น. ขาวภาคค่ํา (จ.-ศ.) 
 20:30 น. ไฮเนเกน กอลฟคลินิค 
20:33 น. ยอนรอย 
 21:10 น. อินไซด เอนเตอรเทนเมนท  
21:30 น. ภ.ซีรีส ญี่ปุน "คลิกรัก นักโฆษณา"  
22:25 น. ขาวรอนประเด็นดัง  
22:30 น. พลอยลอมเพชร  
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  สําหรับสถานีโทรทัศนชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี ไดปรับผังรายการระยะที่สามไปเมื่อเดือน
มิถุนายน 2546 โดยเสริมรายการบันเทิงดานละคร เกมโชว โดยมีบริษัทผูผลิตรายการยอดนิยม เชน 
บริษัทเวิรคพอยท มาดําเนินรายการเกมทศกัณฑ ชวงขาวภาคค่ํา  และมีรายการที่นําเขามาจากตาง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น  มีการปรับเนนรายการประเภทขาว คือ รายการถึงลูกถึงคน ที่ดําเนินรายการ
โดยสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในชวงเวลา 23.00-24.00 น. ซึ่งสามารถวัดความนิยมของผูชมไดจากการ
รวมแสดงความรูสึกตอประเด็นที่รายการนําเสนอผานทางขอความในอินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือ
ถือ  และพัฒนารายการกีฬาดวยการถายทอดสดรายการกีฬาดัง ๆ รวมกับบริษัท        ผูผลิตรายการ
กีฬา คือ ทศภาค และสยามกีฬา   

สําหรับการปรับผังคร้ังลาสุดของโมเดิรนไนนทีวีในเดือนกันยายน 2546 น้ี พบวาชวงเวลา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ชวงเชา ต้ังแตเวลา 06.00-11.30 น. ซึ่งเปนรายการของชวงขาวสาร
และการวิเคราะหขาว ทั้งขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ วิเคราะหหุน และวิเคราะห
สถานการณปจจุบัน ซึ่งนับเปนสถานีที่ใหเวลากับชวงขาวและการวิเคราะหที่ติดตอกันมากที่สุด  
ในขณะที่สถานีอ่ืนนําเสนอรายการขาวชวงเชาสิ้นสุดที่เวลา 08.00 หรือ 09.00 น. เปนสวนใหญ  

 
วันพฤหัสบดี (มิถุนายน 2546) 

05:00 น. เรสพอนซ ทีวี (05.00 - 05.30 น.)  
05:30 น. เจาะโลกผานเลนส  
06:00 น. ส่ีแยกขาว 6 นาฬิกา  
06:25 น. มอรนิ่ง สปอรต  
06:45 น. เทคโนโฟกัส  
07:00 น. ส่ีแยกขาวไอทีวี  
09:00 น. ช่ัวโมงนี้เพื่อคนไทย  
…………………………………………………… 
19:53 น. ขาวภาคค่ํา (จ.-ศ.)  
20:10 น. รัฐบานหุน  
20:15 น. ขาวกีฬา (จ.-ศ)  
20:36 น. Shin Fun Fair Special  
20:38 น. ไฮเนเกน กอลฟคลินิค  
20:42 น. อินไซด เอนเตอรเทนเมนท  
21:02 น. Club X cite  
21:30 น. ภ.เกาหลี จับมือไวแลวไปสูฝน  
22:26 น. ไอทีวี กอลฟสคูล  
22:30 น. ขาว 22.30 น.(จ. - ศ.)  

 
วันพฤหัสบดี (กรกฎาคม 2546) 

05:00 น. เรสพอนซ ทีวี (05.00 - 05.30 น.) 
 05:30 น. เจาะโลกผานเลนส  
06:00 น. ขาว 6 โมงเชา  
06:30 น. การแถลงผลงานพรรคการเมือง  
07:00 น. ส่ีแยกขาวไอทีวี  
09:00 น. Health Station  

…………………………………………. 
19:00 น. ขาวภาคค่ํา (จ.-ศ.)  
20:10 น. รัฐบานหุน  
20:15 น. ขาวภาคค่ํา (จ.-ศ.)  
20:30 น. ไฮเนเกน กอลฟคลินิค  
20:33 น. จับกระแสโลก  
21:10 น. อินไซด เอนเตอรเทนเมนท  
21:30 น. ภ.ซีรีส ญี่ปุน ผมฮีโรนะครับ  
22:25 น. ขาวรอนประเด็นดัง  
22:30 น. แอน-นัท ไมจํากัด  
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รายการในภาคเชานี้เปนรายการที่ชอง 9 ผลิตเองทั้งหมด ชวงเวลาอีกชวงหนึ่งที่ชอง 9 ปรับผังคร้ัง
ใหญ คือชวงเวลา 21.00-23.00 น.  ซึ่งใหชื่อเรียกวา “โมเดิรนไทม”  โดยมีการนําเอารายการเกี่ยวกับ
สาระและความบันเทิงมาผสมผสานกัน เปนรายการที่ผลิตโดยบริษัทผูผลิตภายนอก  เชน รายการ
โหด หวีด สยอง (เปนการเลาประสบการณของความนาสยดสยองตื่นเตน)  รายการ T-ZAA (เปน
รายการสนทนาของวัยรุนที่มีการสื่อสารแบบสองทางแบบอินเทอรเน็ตแอคทีฟกับผูชมทางบาน)   
รวมทั้งนําเสนอรายการสารคดีคุณภาพ เชน คนคนฅน ที่นําเอาแงมุมชีวิตของผูคนอันหลากหลาย
และอยูตามชายขอบของสังคมมานําเสนอ  รายการวันสุดทาย ที่ใหแขกรับเชิญเลาวาจะทําอะไรหาก
มีชีวิตอยูอีก 7 วันสุดทาย เปนตน  รายการสารคดีบางรายการไดนําเสนอมาตั้งแตการปรับรายการ
ระยะที่สาม และเปนรายการที่ทําใหมีจํานวนผูชมรายการของชอง 9 เพิ่มขึ้น  3-4 เทาตัว จากเดิมที่มี
เรตติ้งในชวงเวลานี้อยูที่ระดับ 1 เทานั้น20  อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา ผลจากการปรับผังราย
การคร้ังลาสุดนี้ ไดทําใหรายการเฉพาะกลุมบางอยางหายไป เชน รายการเพื่อผูหญิง  รายการเพื่อ
เกษตรกร  รายการธรรมะเพื่อเยาวชน  โดยที่ชอง 9 ไดสอดแทรกเนื้อหาเหลานี้ไวบางในรายการที่
ใหมในรูปแบบที่ที่ดึงดูดผูชมมากกวาและไมมีชื่อรายการที่บงบอกชัดเจนวาเปนรายการเพื่อกลุมใด
กลุมหนึ่ง เชน ผลิตรายการเร่ืองเลาจากความมืด เพื่อมาสอนธรรมะวัยรุนใหรูจักกลัวบาปบุญคุณ
โทษ เปนตน ผังรายการตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบรายการกอนและหลังการปรับผังวันที่ 1 
กันยายน 2546  โดยนําเสนอเฉพาะชวงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนมากเทานั้น 

ตารางที่ 3.2.1.7 เปรียบเทียบผังรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี เดือนพฤษภาคม กับ 
กันยายน 2546    (เฉพาะชวงเวลาท่ีมีการปรับเปลี่ยนมาก) 

 
เดือนพฤษภาคม 2546 เดือนกันยายน 2546 

06.00  ขาวภาคเชา 
07.00  โมเดิรนไลฟสไตล 
07.30 ไทยแลนดทูเดย 
08.00 รายการวาไรตี้นําเสนอตามวัน เชน วันจันทร: เคาะ
กระทะ  วันอังคาร: คูหูพาตะลุย  วันพุธ: วีแมนคลับ 
09.00 สารคดีส้ันนําเสนอตามวัน เชน วันจันทร: ธรรมะกับ
เยาวชน  วันอังคาร: นารูนาดูนาอยูนากิน วันพุธ: หาเรื่องเที่ยว 
09.30 เปดประตูหุน 
09.45 กาวทันตลาดหุน 
10.15 โมเดิรน บิช 
10.30 สารคดีส้ันนําเสนอตามวัน เชน วันจันทร: ไนนวาไรตี้  

06.00  ขาวกาววันใหม 
 
 
08.00 เวลาโลก 
08.50 ภาษาเศรษฐกิจ 
09.00 รายงานประเทศไทย 
 
 
09.45 เปดประตูหุน 
10.00 หุน ตลาดหลักทรัพย 
10.30 มองไทยมองโลก 

                                                                 
20 Mitnick, 1980  อางแลว 
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วันอังคาร: เบิกฟาเกษตรกรไทย  วันพุธ: ตอบแทนแผนดิน 
…………………………………………………………… 
21.00 วาไรตี้โชวและสนทนาวิเคราะหสถานการณ นําเสนอ
ตามวัน วันจันทร: โหดหวีดสยอง  วันอังคาร: คาราโอเกมส  
วันพุธ: ไนทแอนดไนทวาไรตี้  วันพฤหัสบดี: เถาแกใหญ วัน
ศุกร: เมืองไทยรายวัน 
22.00 สารคดีและเกมโชว/ ภาพยนตรนําเสนอตามวัน  วัน
จันทร เซอรไวฟเวอร  วันอังคาร: คนคนฅน  วันพุธ: แฮปป
แฟมมิล่ีเกมส  วันพฤหัสบดี: จิ๋นซีฮองเต   วันศุกร: สุดยอด
ภาพยนตรดัง 
 

 
…………………………………………… 
21.00 วาไรตี้โชว นําเสนอตามวัน วันจันทร: 
โหดหวีดสยอง  วันอังคาร: เดอะสตาร  วันพุธ: 
T-ZAA  วันพฤหัสบดี: บันทึกโลก  วันศุกร: 
เมืองไทยรายวัน 
22.00 สารคดีสกูปและเกมโชวนําเสนอตามวัน 
วันจันทร: เซอรไวฟเวอร  วันอังคาร: คนคนฅน  
วันพุธ: วันสุดทาย  วันพฤหัสบดี: ชัยบดินทร
โชว  วันศุกร: เรื่องเลาจากความมืด 
 

 

สําหรับสถานีโทรทัศนชอง 3 ไมคอยมีการปรับผังรายการใหญ ๆ มากนัก เนื่องจากมี      
เหตุผลวารายการของชอง 3 มีเรทติ้งสูงอยูแลว สําหรับรายการที่ปรับใหมเพิ่มขึ้นมาเมื่อเดือน
มิถุนายน 2546 คือรายการขาว “เร่ืองเลาเชานี้” ดําเนินรายการโดยสรยุทธ สุทัศนะจินดา และ       อร
ปรียา หุนศาสตร ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30-07.00 น. เปนรายการเลาขาวที่นําเสนอแบบเบา ๆ 
ตามบุคลิกของชอง 3 ที่เปนทีวีเพื่อความบันเทิง  ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแลวชอง 3 จะปรับผัง          รายการ
แบบเล็ก ๆ ทุก ๆ 3 เดือนอันเปนไปตามรายการละคร และจะปรับใหญทุกเดือนกรกฎาคมของทุกป 
สวนใหญแลวการปรับผังรายการของชอง 3 มีความยืดหยุนมากเปนไปตามความตองการของผูชม
ละครในชวงนั้น ๆ จะเห็นไดวารูปแบบรายการของชอง 3 และชอง 7 ในชวง prime time ไมแตก
ตางกัน คือต้ังแตหลังขาวภาคค่ําไปจนถึง 23.00 น. เร่ิมดวยละครหลังขาวและตามดวยรายการเกม
โชว อันเปนการขยายฐานคนดูใหกวางขึ้นจากรายการชวงกอนหนานี้ที่คอนขางมีคนดูเฉพาะกลุม  

โดยสรุปแลวการปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน จะพิจารณาจากเกณฑ 3 ประการดวย
กัน คือ  จากผลการสํารวจเรตต้ิง ดูวาทิศทางของคนดูไปทางไหน อุปนิสัยของคนดูเปนอยางไร  
ประการที่สอง จากการตอบสนองของผูบริโภคในการใชจายเงินในตลาด เชน ถาผูบริโภคนิยมเร่ือง
กีฬามาก ก็จะมีการถายทอดรายการกีฬามาก  และประการที่สาม จากองคประกอบดานผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ หรือชวงเวลา
ที่สอดคลองกับงบประมาณของเอเจนซี่โฆษณาซึ่งจะกําหนดเปนไตรมาสเชนกัน  อยางไรก็ตาม 
เกณฑเหลานี้ยังตองขึ้นอยูกับตัวแทนบริษัทโฆษณาที่เปนผูซื้อเวลาหลัก ซึ่งในบางกรณีไดมีการซื้อ
เวลาลวงหนาไวแลว  ดังนั้นการปรับผังรายการจึงตองพิจารณาวาไมกระทบรายการโฆษณาที่จอง
ไวแลวดวย  น่ันหมายความ รายการที่นําเสนอขึ้นมาใหมในผังรายการนั้นตองทําหนาที่ดึงดูดผูชม
และรักษาการสนับสนุนของผูซื้อโฆษณาเอาไวใหได 
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 “การทําผังรายการที่ดีคือตองรูวาผูชมสวนใหญที่มีโอกาสดูรายการของเราเปนคนกลุม
ไหน มีรสนิยมอยางไร ตองสรางชวงเวลานั้นใหเขา แลวเขาจะดูตอเนื่อง ที่ชอง 5 ไมประสบความ
สําเร็จแตจะประสบความสําเร็จเฉพาะรายการในชวงวันหยุดเพราะเขาใหคนอ่ืนมาทํารายการวาไรตี้ 
สวนวันธรรมดานั้นรายการเขาไมตอเนื่อง มีรายการเด็กแลวก็ขามไปเปนรายการคนแก แลวก็กีฬา 
คนดูก็เปลี่ยนไปหาชองอ่ืนที่เปนรายการของเขา ยิ่งถามีการเปลี่ยนผังรายการบอย ๆ ก็ไมเอาแลวขี้
เกียจจํา” (สุภาณี เดชาบูรณานนท  ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนสื่อโฆษณา อางในชัยพร ต้ังพูลสินธ
นา 2545) 

การจัดสรรรายการเพื่อออกอากาศตามผังรายการ โดยรวมแลวมี 3 ลักษณะคือ 1) สถานี
ผลิตรายการเอง เชน รายการขาว ซึ่งใชฝายขาวของสถานีเปนผูผลิต   2) สถานีจัดหารายการหรือวา
จางผูผลิตเพื่อนํามาออกอากาศตามที่กําหนดไวในผังรายการ และ 3) การใหเชาเวลาออกอากาศ โดย
พิจารณาความเหมาะสมกับผังรายการและนโยบายของสถานี ซึ่งมีทั้งผูเชาเวลาชวงยาวและผูเชา
เวลาชวงสั้น ๆ ประมาณ 2-5 นาที สําหรับเกณฑพิจารณาการจัดสรรรายการขึ้นอยูกับทรัพยากร เงิน
ทุน ความชํานาญของสถานีซึ่งตองสอดคลองกับกลุมเปาหมายและจุดประสงคของสถานี  สถานีทุก
ชองจะมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรรายการทั้งสามประเภทนี้  

 สถานีโทรทัศนชอง 3 จะมีคณะกรรมการแยกทั้ง 3 ชุด และมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือที่เรียกวา กบว. สถานีเปนฝายตรวจเนื้อหาและความเหมาะสม ซึ่งจะตรวจรายการโฆษณาดวย 
โดยใชหลักวารายการโฆษณาไหนที่สถานีอ่ืนไมออก ทางชอง 3 ก็จะไมออกดวยเชนกัน “แตถาชอง
อ่ืนออก ชอง 3 ก็ตองออกดวย ไมใชวาไมออกอยูชองเดียว” (อุดม จะโนภาษ หัวหนาฝายรายการ 
ชอง 3) 

สถานีโทรทัศนชอง 5 มีนโยบายใหเชาเวลารายการมากขึ้นกวารายการที่ผลิตเอง เนื่องจาก
การแขงขันสูง และขาดศักยภาพที่เพียงพอ โดยเนนรายการประเภทวาไรตี้เพราะเปนชวงเวลาสั้นๆ 
สามารถจัดสรรชวงเวลาใหผูเชาไดหลากหลายกวา 

สถานีโทรทัศนชอง 7 การเลือกรายการทั้งหมดมีผูดูเพียงคนเดียวคือคุณสุรางค เปรมปรีด 
กรรมการผูจัดการ ซึ่งสามารถมองกระแสผูอานไดออก รูวาตองทําละครแนวไหนในตอนนี้ใชเรต
ต้ิงพิจารณาประกอบบางแตไมเชื่อทั้งหมด เพราะตองพิจารณาจากสื่อมวลชน จากโพลล และที่
สําคัญที่สุดคือจากบริษัทตัวแทนโฆษณา  เหตุที่ไมใชเรตติ้งอยางเดียวเพราะความนิยมของคนดู
เปลี่ยนแปลงไดงาย และเนื่องจากชอง 7 เปนสถานีเครือขายทั่วประเทศ การเอาความนิยมของผูดูใน
เขตกรุงเทพฯ มาวัดผูดูทั้งประเทศก็ไมไดเชนกัน 

สถานีโทรทัศนชอง 9 อาศัยการประเมินจากบริษัทวิจัยผูชม AC Neilson และจากการ
ประเมินรูปแบบรายการวาเปนไปตามขอตกลง ตามเปาหมายของรายการหรือไม ที่สําคัญคือตองไม
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บั่นทอนศีลธรรมอันดี เพราะเปนสถานีที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล ชอง 9 จะกําหนดเปา
หมายคูแขงไวกับสถานีไอทีวี ในฐานะที่เปนสถานีเนนขาวและสาระเชนกัน  แตขณะเดียวกันก็จะ
พยายามสรางกลุมเปาหมายผูชมไวในประเภทเดียวกับผูชมเปาหมายของชอง 3  และกําหนดเกณฑ
การปรับผังรายการวาจะตองใหมีรายการที่ชอง 9 ผลิตเองมากขึ้นเปนลําดับ จนถึงขั้นที่สามารถผลิต
ไดเองเปนสวนใหญ 

สถานีโทรทัศนไอทีวี ปรับรายการระยะที่สาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยเนน       
ตอบสนองผูชมที่เปนคนรุนใหม ซึ่งสะทอนออกมากจากการเพิ่มรายการประเภททอลกวาไรตี้ เกม
โชว แทนที่รายการขาวซึ่งเคยเปนจุดยืนของสถานี   แมวาโดยหลักการแลวการปรับผังรายการใด ๆ 
ตองอยูภายใตพื้นฐานของสัดสวนตามสัญญาที่ประมูลจากรัฐ แตมักจะมีการลวงล้ําเกณฑเสมอ 
แสดงใหเห็นวาไอทีวีอาศัยเกณฑของการตอบสนองผลประโยชนทางธุรกิจเปนหลัก รวมทั้งตอบ
สนองความตองการของผูถือหุน คือกลุมชินคอรปซึ่งมักจะเขามาดูแลสถานีอยางใกลชิด 

ในการวิเคราะหเพื่อใหเห็นรายละเอียดของคุณภาพเนื้อหาของรายการโทรทัศนมากขึ้นนั้น 
จะเลือกศึกษาเฉพาะรายการหลักของสถานี คือ รายการขาว  สวนรายการประเภทอื่น ๆ น้ันจะนําไป
วิเคราะหภายใตหัวขอจริยธรรม และประชาสังคม ตามลําดับ 

 สาระและความหลากหลายในรายการขาว 
การพิจารณาเบื้องตนจะมุงดูที่รูปแบบของการนําเสนอรายการขาวของแตละสถานี เพื่อ

ประเมินวาสถานีแตละแหงใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวซึ่งถือกันวาเปนรายการประเภทสาระ
และขาวสารเพียงใด เมื่อแจกแจงจํานวนคร้ังและรูปแบบของรายการขาวแตละสถานี พบขอสรุป ดัง
น้ี 

ตารางที่ 3.2.1.8 เปรียบเทียบจํานวนและรูปแบบของรายการขาวโทรทัศนวันธรรมดา            
(จํานวนขาว: วัน) 

ชอง 3 

ขาวสั้น  ขาวหลัก 
ชอง 5 

ขาวสั้น   ขาวหลัก 
ชอง 7 

ขาวสั้น    ขาวหลัก 
ชอง 9 

ขาวสั้น    ขาวหลัก 
ชอง 11 

ขาวสั้น    ขาวหลัก 
ไอทีวี 

ขาวสั้น    ขาวหลัก 
  5         2   4         5   7          3    13         4    9         6   7          4 
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ตารางที่ 3.2.1.9 เปรียบเทียบจํานวนและรูปแบบของรายการขาวโทรทัศนวันเสาร-อาทิตย  

(จํานวนขาว: วัน) 
ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ไอทีวี 

ขาวส้ัน ขาว
หลัก 

ขาวส้ัน ขาว
หลัก 

ขาวส้ัน ขาว
หลัก 

ขาวส้ัน ขาว
หลัก 

ขาวส้ัน ขาว
หลัก 

ขาวส้ัน ขาว
หลัก 

4 1 4 1 4 2 1 1 9 5 7 3 

 
ตารางที่ 3.2.1.10 เปรียบเทียบจํานวนรายการวิเคราะหขาวของสถานีโทรทัศนวันธรรมดา-วันหยุด  

ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ไอทีวี 
วัน

ธรรมดา 
วัน
หยุด 

วัน
ธรรมดา 

วันหยุด วัน
ธรรมดา 

วันหยุด วัน
ธรรมดา 

วันหยุด วัน
ธรรมดา 

วันหยุด วัน
ธรรมดา 

วันหยุด 

2 0 3 3 1 0 6 0 4 4 4 0 
 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของรายการขาวรวมทั้งขาวหลักและขาวสั้นในแตละสถานี พบวา 
สถานีโทรทัศนชอง 9 เปนสถานีที่นําเสนอเนื้อหาดานขาวมากที่สุดในวันธรรมดา อันเปนผลมาจาก
การปรับผังรายการครั้งลาสุดในเดือนกันยายน 2546 ที่มุงใหเปนสถานีขาวสารมากขึ้น โดยใชทีม
งานขาวของชอง 9 และสํานักขาวไทยซึ่งมีอยูแลว แตกอนหนานี้ไมไดรับการพัฒนาหรือมีโอกาสที่
จะไดทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหสถานีไอทีวีซึ่งเคยเปนผูนําดานขาวสารและไดรับการจัด
ลําดับวานําเสนอขาวมากที่สุดนั้นตองตกลงไปเปนลําดับที่สาม รองจากสถานีโทรทัศนชอง 11 ซึ่ง
นําเสนอรายการขาวในวันธรรมดามากเปนอันดับสอง  สถานีที่นําเสนอรายการขาวมากเปนอันดับสี่
คือ สถานีโทรทัศนชอง 7  อันดับหาคือสถานีโทรทัศนชอง 5 และอันดับหก คือ สถานีโทรทัศน 
ชอง 3 

รายการขาวหลักของชอง 9 จะประกอบดวยขาวกาววันใหม  ขาวเที่ยง  ขาวภาค 17.00 น. 
และขาวภาคค่ํา  สําหรับของชอง 11 ประกอบดวยขาวอรุณรุง  ทันขาวเชานี้  เที่ยงวันทันขาว  ขาว
ทองถิ่น  ขาวประจําวัน  และขาวในพระราชสํานัก  ปจจัยหน่ึงที่ทําใหชอง 11 มีจํานวนรายการขาว
หลักมากก็คือ  การจัดสรรเวลาใหแกการรายงานขาวจากสถานีเครือขายภูมิภาคของชอง 11 ซึ่งนอก
จากจะมีชวงเวลาของขาวทองถิ่น (17.00-17.30 น.) โดยเฉพาะแลว  ยังมีขาวภูมิภาคอยูในรายการ
ขาวหลักทุกชวงเวลาดวย  สําหรับไอทีวีน้ัน รายการขาวหลักประกอบดวย 6 โมงเชา  ขาวเที่ยงไอที
วี  ขาวภาคค่ํา และขาวภาคดึก  จะเห็นไดวาจํานวนขาวหลักของชอง 9 กับไอทีวีน้ันเทากัน แตจะนํา
เสนอในเวลาที่เหลื่อมกันเล็กนอย 
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สําหรับรายการขาวสั้น ซึ่งมักไดแกรายงานขาวตนชั่วโมงนั้น พบวาชอง 9 มีการนําเสนอ
มากที่สุดคือ 13 คร้ังตอวัน วันละ 5 นาที โดยเร่ิมต้ังแตชั่วโมงที่ 08.00 น. ไปจนถึงชั่วโมงที่ 05.00 
น.ของวันใหม  ในขณะที่สถานีอ่ืน ๆ น้ัน จะยุติเวลาของขาวสั้นไวที่ 23.00 น. หรือ 01.00 น. และ
สวนใหญเปนขาวสั้นที่กระจุกตัวที่ชั่วโมงในภาคบาย 

 สวนวันหยุดสุดสัปดาหน้ัน พบวาสถานีทุกแหงมีการลดปริมาณการเสนอต่ําลงจากวัน
ธรรมดา โดยสวนใหญเปนการลดในสวนของขาวหลัก  สถานีที่มีการลดจํานวนรายการขาวมากที่
สุดคือ สถานีโทรทัศนชอง 9 ซึ่งพบวาลดทั้งในสวนของขาวหลักและขาวสั้น ทําใหจํานวนรวมของ
รายการขาวของชอง 9 ระหวางวันธรรมดากับวันหยุด อยูที่ 17:2  ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่แตกตางกัน
มาก  สําหรับสถานีที่มีจํานวนของรายการขาวไมแตกตางกันมากนักระหวางวันธรรมดากับวันหยุด 
คือ สถานีโทรทัศนชอง 11 และไอทีวี 

สําหรับรายการสนทนา/วิเคราะหขาว ซึ่งเปนตัวบงชี้การใหความสําคัญตอการนําเสนอ
สาระเชิงวิเคราะหวิจารณและการสรางเวทีสาธารณะใหแกสังคมนั้น พบวาโดยเฉลี่ยแลวมีการนํา
เสนอในจํานวนเล็กนอย  ยิ่งกวานั้นหลายสถานีไมมีรายการวิเคราะหขาวปรากฏอยูเลยในผังของวัน
หยุด ไดแก ชอง 3 ชอง 7 ชอง 9 และไอทีวี  เปนที่นาสังเกตวาสถานีซึ่งมีจุดยืนเปนสถานีขาวสาร
อยางชอง 9 และไอทีวีกลับไมมีรายการวิเคราะหขาวในวันหยุด  สถานีที่มีรายการวิเคราะหขาวทั้ง
ในวันธรรมดาและวันหยุดในจํานวนที่เทากัน คือสถานีโทรทัศนชอง 11 ซึ่งนําเสนอรายการ
วิเคราะหขาวในชวงเวลาเดียวกันของทุกวัน แมจะเปลี่ยนชื่อรายการและประเภทของการวิเคราะหก็
ตาม ทําใหผูชมสามารถรับรูไดวาชวงเวลาดังกลาวของชอง 9 เปนชวงของการวิเคราะหขาว 

จากการพิจารณาในดานจํานวนและรูปแบบ ทําใหสรุปไดวารายการเพื่อขาวสารของสถานี
โทรทัศน ยังเนนหนักที่การรายงานขาวตามสถานการณรายวัน มากกวาการนําเสนอในเชิงวิเคราะห
ซึ่งจะเปนการกําหนดทิศทางความคิดใหแกสังคม  นอกจากนี้การมีจํานวนขาวสั้นตน     ชั่วโมงมาก 
ยิ่งทําใหรายละเอียดของขาวลดนอยลง จึงทําใหขาวที่นําเสนอทางโทรทัศนเปนเสมือนกระแสขาว
รายวันหรือรายชั่วโมงที่มีความถี่และปริมาณมาก แตมีคุณภาพเชิงลึกนอย  สวนใหญจึงเปนการ
แสดงความเห็นของบุคคลในขาวเสียมากกวา  การที่บางสถานีนําเสนอขาวสั้นกระจุกตัวอยางมาก
ในภาคค่ํา ยิ่งทําใหขาวสวนใหญที่เหลือนําเสนอในชวงนี้เปนขาวบริการ ขาวประชาสัมพันธเสีย
มากกวาขาวดานอ่ืน ๆ ยกเวนแตจะมีรายงานขาวดวนหรือขาวสําคัญแทรกเขามา      เทานั้น   

เมื่อพิจารณารายการขาวในดานของความหลากหลายของเนื้อหา สามารถดูไดจากหัวขอ
ขาวประจําวัน ซึ่งจะนําเสนอเปรียบเทียบเฉพาะ 3 สถานี  

 

 



 

 76 

ตารางที่ 3.2.1.11 เปรียบเทียบหัวขอขาวประจําวันที่ 13 กันยายน 2546 ของ              สถานี
โทรทัศน 3 แหง 

ชอง 5   ชอง 9 ไอทีวี 
:ขาวในพระราชสํานัก 
:ขาวการเมือง 
นายกเรงปฏิรูปราชการ 
เซ็นสัญญาควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์ 
รัฐบาลยืนยันเดินหนาแนวทางไทยเปน
ประเทศปลอดปน 
:ขาวเศรษฐกิจ 
ยอดขายรถ 8 เดือนโต 32.8% 
แบงกชาติออกมาตรการปดกั้นเก็งกําไร
เงินบาท 
ซีพีรุกรานอาหารตางแดน 
: ขาวภูมิภาค 
: ขาวตางประเทศ 
: ขาวอาชญากรรม 
เหตุเพลิงไหมโรงงานพลาสติก 
: ขาวกีฬา 
นักกีฬาขี่มาไทยไปแขงโอลิมปค 
เทนนิสหญิงวิชมิลลัค ที่อินโดนีเซีย 
กอลฟยูโรเปยนที่ฝร่ังเศส 
: ขาวกองทัพ 
นายกเย่ีมบก.สส. 
 

:ขาวในพระราชสํานัก 
:ขาวการเมือง 
บัญญัติไมหว่ันแผนดูดสส.ของทรท. 
ติงทักษิณไมควรเยาะเยยถากถางธีรยุทธ 
ปชป.สงตีความพรบ.งบฯจันทรนี้ 
เตรียมขึ้นทะเบียนประชาชนไมมีที่ทํากิน 
ฝายคานแนะปฏิรูปราชการตองใจกวาง 
ชูวิทยเตรียมจดทะเบียนพรรคการเมือง 
ยอดรวมเงินบริจาคพรรคการเมืองกวา 59
ลานบาท 
อดิศรฟองประชาชนฝายคานถวงใชงบป 
47 
:ขาวเศรษฐกิจ 
คนไทยนับหมื่นสนใจประกันเอ้ืออาทร 
สมคิดโปรโมทสินคาโอท็อปผานที วี
ญ่ีปุน 
ไทยจับมือเวียดนาม-อินโดสูขอหาทุม
ตลาดกุงสหรัฐ 
ใชดอนเมืองโชวกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น
ชวงเอเปค 
มาตรการธปท.ไดผล เงินบาทออนคาลง
ทันที 
ไทยเนนทาทีเปดการคาเสรีใหมากที่สุด
ใน WTO 
ไตหวันยืนยันลงทุนในไทยเปนฐานขยาย
การลงทุน 
: ขาวสังคม 
เรงปรับสถานพินิจใหเปนโรงเรียนประจํา 
นายกเรียกประชุมแกปญหาชิงทรัพยบน
สะพานลอย 
นายกฯยืนยันโรคซาสไมระบาดอีก 
ลมหายใจ “บิ๊ก”ขึ้นกับรางกายที่จะสูกับ
เชื้อรา 
สมาคมพิทักษสัตวขอรวมดูแลจับสุนัขจร
จัดไปไวสระแกว 
: ขาวภูมิภาค 
เตรียมเสนอเพิกถอนที่ดินเขตเหมืองแร

:ขาวในพระราชสํานัก 
:ขาวการเมือง 
นายกสั่งมท.ขึ้นทะเบียนประชาชนที่ไมมี
ที่ทํากิน 
บัญญัติไมหว่ันแผนดูดสส.ของทรท. 
โฆษกทรท .ไลธีรยุทธกลับไปอยูสมัย
อยุธยา 
ยํ้าหามขายปนเปนการพูดเผื่อ 6 ปขาง
หนา 
ชูวิทยคุยเลือกตั้งหนาไดถึง 20 ที่นั่ง 
นายกสั่งกองทัพปรับรับรัฐบาลอิเลคโทร
นิกส 
ฝายคานรองนายกฟงความเห็นทุกฝาย 
:ขาวเศรษฐกิจ 
นายกเชื่อบ.รวมประกันเอ้ืออาทรไมขาด
ทุน 
สมคิดไอเดียเจงโปรโมทสินคาโอท็อป   
ผานทีวีญ่ีปุน 
นายกเตรียมเรียกประชุมแกปญหารถติด 
: ขาวสังคม 
สนธยามั่นใจซาสไมกระทบทองเที่ยว 
ครูยุนวอนทุกฝายรวมแกโสฯเด็ก 
จับสาวจีนลักลอบทํางานและคาประเวณี 
ชาวบานราชบุรีรองน้ําเสียทํากุงเสียหาย 
นครบาล2 จัดโครงการตานยาเสพติด 
หมอเตรียมเช็ครางกายบิ๊กคร้ังใหญ 
: ขาวภูมิภาค 
ตร.ยะลายันคนอดีตบานผูสมัครปชป.ถูก
กม.เพ่ิม 
บานเอ้ืออาทรสุราษฎรไมคึกคัก 
น้ําทวมอีสาน ชาวอุบลขาดแคลนน้ํา 
เมืองบุรีรัมย 
สันติบาลทลายโกดังเก็บหนังสือลามก 
: ขาวตางประเทศ 
อิหรานประทวงเสนตายเร่ืองนิวเคลียร 
ยูเอ็นยกเลิกควํ่าบาตรลิเบีย 
สหรัฐชี้ขอเสนอพิเศษของฝรั่งเศสเรื่อง   
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ภูเก็ต 
หอการคาเมืองคอนโวยการบินไทยแจง
งดบินกะทันหัน 
ตรวจเขมตลาดโรงเกลือหาที่มาปลามายัด
ตะกั่ว 
องคกรทองถิ่น อุดรฯล ารายชื่ อหนุน
เหมืองแรโปแตช 
: ขาวตางประเทศ 
สหรัฐและยุโรปเตือนอิสราเอลไมควรขับ
อาราฟด 
ที่ประชุม WTO รับกัมพูชาและเนปาลเขา
เปนสมาชิก 
สวีเดนเชื่อมือมีดฆารมต .กอการเพียง
ลําพัง 
บุชหารือตะวันออกกลางรวมกับนายกคู
เวต 
สหรัฐประกาศควํ่าบาตรสามชาติ 
ศาลตัดสินประหารชีวิตมือระเบิดที่บาหลี 
สห รัฐโล งอกที่ ซู จี ไม ได อดอาห าร
ประทวง 
: ขาวเทคโนโลยี 
อีซี่สปเซเปดตลาดจดโดเมนเนมในไทย 
ระบุทีวีอินเตอรแอคทีฟชวยสรางเรตติ้ง
ใหรายการ 
หมอเลี๊ ยบป งไอเดี ยโอนกรมประชา
สัมพันธและอสมท.มาอยูกับกระทรวงไอ
ซีที 
ไอซีทีผลักดันภูเก็ตเปนเขตโทรคมนาคน
แขงกับสิงคโปร 

อิรักเปนไปไมได 
สหรัฐเตือนเนรเทศอาราฟดไมเปนผลดี 
: ขาวกีฬา 
ฟฟาเปดตัวลูกฟุตบอลโปรโมทบอลโลก 
เชลซีเปดตัวมาเกเลเล 
เบคแฮมเปดตัวหนังสือใหม 
ทีมยุโรปนํากอลฟโซลไฮม 
แทมมี่ตกรอบเทนนิสที่บาหลี 
: ขาวเทคโนโลยี 
ซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมฯตัวใหม 
วัคซีนกันสูบบุหร่ีใกลเปนจริง 
 

 

จากตารางหัวขอขาวเปรียบเทียบระหวางสามสถานีดังกลาว จะเห็นไดวาหัวขอขาวของ
สถานีโทรทัศนชอง 9 กับไอทีวีมีความคลายคลึงกันอยางมาก  โดยเฉพาะในสวนของขาวการเมือง
และขาวเศรษฐกิจ สะทอนใหเห็นลักษณะของการทําขาวรวมหรือที่เรียกวา ”การพูลขาว” ของสื่อ
มวลชน และเมื่อพิจารณาทั้งสามสถานีแลว พบวาแหลงขาวทั้งขาวการเมืองและขาวเศรษฐกิจสวน
ใหญเปนแหลงขาวภาครัฐ หรือฝายรัฐบาล มากกวาฝายคานหรือภาคประชาชน  สวนมากเปนขาว
แถลงของรัฐบาล ขาวแจงความสําเร็จหรือคาดการณความสําเร็จ  ซึ่งใหภาพสะทอนของการมีประ
สิทธิภาพในการบริหารงานของฝายรัฐบาล  นอกจากนี้หากเปนขาวที่เกี่ยวของกับทัศนะทางการ
เมืองก็จะเปนการโตตอบพรรคฝายคานหรือนักวิชาการ รวมทั้งขาวการโตตอบกลับจากฝายคาน



 

 78 

ดวย  ทําใหเห็นวาขาวการเมืองสวนหนึ่งยังคงสะทอนแตทัศนะและความคิดเห็นของบุคคลในวง
การเมืองเปนหลัก  มีขอนาสังเกตวา สถานีโทรทัศนชอง 9 มีหัวขอขาวที่มาจากพรรคการเมืองฝาย
คานมากที่สุด เมื่อเทียบกับหัวขอขาวของไอทีวี และของชอง 5 โดยที่พบวาชอง 5 ไมมีขาวจากฝาย
คานเลย (จากวันที่เลือกศึกษา) สําหรับขาวภูมิภาค พบวาทั้งชอง 9 และไอทีวียังนําเสนอขาวที่มา
จากหนวยราชการในภูมิภาคมากกวาขาวที่มาจากประชาชนจริง ๆ  สวนใหญเปนขาวการจับกุมของ
เจาหนาที่ตํารวจ  ขาวนโยบาย  และขาวการใหความชวยเหลือของจังหวัด  ขาวภูมิภาคจึงดูเหมือน
จะเปนตัวแทนของหนวยราชการระดับภูมิภาคมากกวาขาวที่มาจากเสียงของคนในภูมิภาคอยางแท
จริง  นอกจากนี้ในฐานะของสถานีทหาร ชอง 5 จะปรากฏมีหัวขอขาว       เกี่ยวกับกองทัพเปน
ประจํา  อันเปนนโยบายหลักดานขาวของสถานี 

ดังนั้น นโยบายดานขาวของสถานีจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดระเบียบวาระของขาว โดย
สรุปแลว สถานีแตละแหงไดกําหนดนโยบายดานขาวไว ดังนี้ 

ชอง 3: เนนขาวเชิงสรางสรรค มีการประกาศนโยบายขาวแบบปตอป เชน รายการระเบียง
ขาว มีชวงสกูปขาวสั้น ๆ เชน “อยาปลอยใหคนชั่วลอยนวล” “คนดีของสังคม” แทรกอยูในรายการ
ขาว ทําใหรูปแบบขาวมีลักษณะของการเลาเร่ืองที่มีทั้งความเปนทางการและสารคดีผสมผสานกัน  

ชอง 5: มีปรัชญากําหนดชัดเจน มีนโยบายวา “ถูกตอง รวดเร็ว เปนกลาง สรางสรรค” 
ความถูกตองตองมากอนความรวดเร็ว  เนนความเปนกลางดวยการเสนอขาวทั้งสองดาน ใหคนดูตัด
สินเอง  งานขาวตองอยูใน 4 หัวขอน้ีเปนหลัก ไมเนนโลกโผน หรือฟนธง เสนอขาวดานดีมากกวา
ดานไมดี และใหความสําคัญกับขาวของกองทัพ 

ชอง7: มีหลักที่เรียกวา “หัวใจของขาว 7 สี” คือ การเสนอขาวที่รวดเร็ว เนื้อขาวถูกตอง 
และเสนอขาวหลายประเภท เพื่อใหไดขาวที่มีคุณภาพ เนื่องจากฝายขาวเปนสวนหนึ่งของสถานี ใช
นโยบายหลักของสถานี ดังนี้ 

1. เปนสื่อกลางในการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชน 
2. เผยแพรขาวสารผลงานของกองทัพบกใหประชาชนทราบมากที่สุด 
3. เสริมสรางความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางประเทศ 
4. เนนความถูกตองสมบูรณในเนื้อหาสาระของขาว 
5. เนนความตอเนื่องของขาว ติดตามความคืบหนาของขาวสารอยางใกลชิด 
6. เนนความรวดเร็วในการเสนอขาว คือความสด รวดเร็ว ทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น 
7. ใหความสนใจตอประชาชนตางจังหวัด เรงขยายเครือขายเพื่อครอบคลุมทั่ว

ประเทศ จัดต้ังศูนยขาวภูมิภาค 



 

 79 

8. เผยแพรความรูและสงเสริมความเขาใจเรื่องการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรที่เปนคน
สวนใหญของประเทศไดรับความรู 

9. เนนการเสนอเรื่องที่สงเสริมการพัฒนาบานเมือง สังคม วัฒนธรรม 
10. ใหความหลากหลายในรูปแบบเนื้อหาที่นําเสนอ คือใหมีขาวประเภทตางๆ คละ

กันไป ทั้งขาวเศรษฐกิจ การเมือง อาชญากรรม กีฬา ตางประเทศ และบันเทิง มีราย
งานพิเศษและรายงานประจํา เชน ขาวชวยชาวบาน ขาวคํารณ และสะเก็ดขาว 

ชอง 9: พยายามสรางจุดยืนของสถานีขาวสาร เนนการผลิตขาวเองโดยใชศักยภาพของทีม
งานขาวและสํานักขาวไทยที่มีอยูแลว มีหลักการวาตองทําขาวใหมีความนาเชื่อถือ ไดรับความเชื่อ
มั่นเชนเดียวกับที่คนเชื่อมั่นขาวของ BBC, CNN  ขาวของอสมท. ตองไมใชขาวลือ เปนขาวที่มี
ความถูกตอง แมนยํา ทําใหคนไทยภูมิใจไดกับขาวของสํานักขาวไทย ตองใหสํานักขาวตางประเทศ
มั่นใจกับการอางอิงขาวของสํานักขาวไทย อยางไรก็ตาม เนื่องจากการจัดต้ังอ.ส.ม.ท. ไมมีกฎบัตร
ระบุเชน BBC วาตองเปนกลาง  และเนื่องจากอ.ส.ม.ท. เปนสื่อของรัฐมาตั้งแตแรก จึงใชลักษณะ
เดียวกับ BBC ไมได 

ชอง 11: มีการนําเสนอขาวแบงตามแหลงที่มาของขาว และเปนรายงานขาวจากศูนยขาว
ประชาสัมพันธทั้ง 8 เขต โดยไดจัดสรรเวลานําเสนอที่แนนอนวาแตละศูนยจะไดเวลานําเสนอขาว
เทาไรตอหน่ึงวัน ทําใหชอง 11 มีปริมาณของขาวภูมิภาคมากกวาสถานีอ่ืน ๆ  การคัดเลือกขาวใช
เกณฑคุณคาขาวและนโยบายกฎระเบียบของกรมประชาสัมพันธเปนหลัก  ใหความสําคัญและเวลา
กับขาวในพระราชสํานักมากที่สุด รองลงมาคือขาวการเมืองที่เนนขาวจากฝายรัฐบาล 

ไอทีวี: มีปรัชญาขององคกรที่ชัดเจน และใหความสําคัญกับหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ใหความสําคัญกับขาวที่สงผลกระทบกับประชาชนสวนใหญเปนอันดับแรก ไอทีวีมีหลักวาคุณภาพ
ของขาวตองชัดเจน เปนกลาง ถูกตอง นาเชื่อถือ เปดเผยถึงเบื้องหนาเบื้องหลังของเหตุการณ และมี
ลักษณะเกาะติดเหตุการณมีเทคนิคของการนําเสนอที่ดี ต้ังแตเพลงประกอบรายการ ฉาก พิธีกร การ
เรียงลําดับ ตองมีการปรุงแตง ตัดตอใหดูดี ดูในมิติที่เปนหนังมากกวาประเด็น เนื่องจากถูกกําหนด
สัดสวนของขาวและสาระไวที่ 70% ขาวของไอทีวีจึงตองมีความนาเชื่อถือ เพราะไอทีวีถือวาราย
การหลักคือขาว จึงใหความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการขาว  ไอทีวีไดกําหนด
นโยบายขาวหลักไว ดังนี้ 

1. ขาวในประเทศ ตองฉีกแนวของรายการขาวประจําวันทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ 
หลีกเลี่ยงการรายงานขาวตามกระแส ใหความสําคัญกับขาวที่มีผลกระทบตอความ
เปนอยูของประชาชน 

2. ขาวตางประเทศ มีแนวทางวาจะคํานึงถึงความสําคัญของขาวเหลานั้นตอผูชมใน
เมืองไทย และความสนใจที่คนไทยมีตอเหตุการณน้ัน ๆ 
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3. ขาวภาคพื้นเอเชียและแปซิฟค ไอทีวีมีเปาหมายที่จะทําใหเปนสถานีโทรทัศนภูมิ
ภาค จึงสงทีมผูสื่อขาวเขาไปรายงานเหตุการณความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในตาง
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน 

 

ในดานการปฏิบัติงานขาว ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอกระบวนการผลิตงานขาวใหมี      
คุณภาพนั้น  พบวาสถานีโทรทัศนของไทยใชบุคลากรฝายขาวจํานวนมากกวาฝายขาวของสํานัก
ขาวตางประเทศ โดยเฉลี่ยแลวมีผูปฏิบัติงานขาว 12 ตําแหนง จํานวนบุคลากรประมาณ 50-70 คน 
เพื่อผลิตงานขาวความยาว 45 นาที (อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545)  

“ธรรมชาติของการทําขาวบานเราใชคนเยอะ เพราะลักษณะขาวของประเทศไทยอยางขาว
การเมืองมีคนพูดหลายคน ระบบการเมืองมีอิทธิพลตอสื่อ ทุกคนอยากเปนขาว อยางทําเนียบรัฐบาล
มีนักขาวถึง 4-5 ทีม เวลารัฐมนตรีไปประชุม ไปสัมมนาก็ตองติดตาม สายอาชญากรรม ตองมีนัก
ขาวอยูถึง 3 กะ อาจจะใชนักขาวนอยกวานี้ก็ได แตก็จะทําใหตกขาว” (วสันต ภัยหลีกลี้ (อดีต) 
ผอ.ฝายขาว ไอทีวี, อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545) 

ขอมูลจากการปรับปรุงฝายขาวของสถานีโทรทัศนชอง 9 และไอทีวี สะทอนใหเห็นการลง
ทุนกับบุคลากรและเทคโนโลยีในการผลิตขาวของทั้งสองสถานี 21ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2.1.12 เปรียบเทียบบุคลากรของทีมผลิตงานขาว (เมษายน 2546) 
 

สถานี ทีมขาว รถถายทอด
ผานดาวเทียม 

จํานวนเวลาที่นําเสนอขาว 

โมเดิรนไนนทีวี ผูส่ือขาวและชางภาพ 300 คน รับเพ่ิมอีก 
50 คน และรับพิธีกรเพิ่มอีก 20 หลังปรับ
ผังระยะที่สอง   

รถโอบี 3 คัน 54.50 ช่ัวโมง/สัปดาห 

ไอทีวี ผูส่ือขาวและชางภาพ 270 คน รับเพ่ิมอีก 
30 คน หลังการยายสํานักงานและสรางส
ตูดิโอขาวใหมที่อาคารชินวัตร 3 

รถ sng 4 คัน 35.75 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

                                                                 
21 ปรับเพ่ิมเติมจาก ไพเราะ เลิศวิราม อางแลว หนา 133 
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หากพิจารณาจากขอมูลขางบนนี้ จะเห็นไดวาการลงทุนในกระบวนการผลิตขาวของสถานี
โทรทัศนเชิงพาณิชยที่เนนขาวสารและสาระมีแนวโนมที่จะขยายขึ้นตามลําดับ เนื่องจากขาวเปน
รายการที่สถานีผลิตเอง และสามารถกํากับควบคุมเพื่อตอบสนองผลประโยชนไดทั้งสองทาง คือ
ทางพาณิชยในแงของการเปนจุดดึงดูดความสนใจของผูชมและผูสนับสนุนโฆษณา (ขาวนาเชื่อถือ 
รวดเร็ว และนาสนใจ)  กับในแงของการควบคุมอํานาจและภาพลักษณของรัฐบาล  สถานีที่มีจุดยืน
ทางการตลาดดานขาวสารจึงใหความสําคัญกับการผลิตในฝายนี้มาก  นอกจากนี้ การลงทุนกับฝาย
ขาวยังสะทอนไดจากกระบวนการผลิตขาวเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ที่สถานีเชิงพาณิชยซึ่งเนนขาวสารจะ
ใชการระดมทีมขาวทั้งหมดออกไปทําขาวโดยไมมีการแบงสายงานขาว และบรรณาธิการขาว
ประจําวันสามารถนําภาพและขาวออกอากาศไดโดยไมตองผานการตรวจสอบกลั่นกรองจากผู
บริหารระดับสูง  โดยเฉพาะหากเปนการนําเสนอขาวที่แปลสดจากสํานักขาว       ตางประเทศใน
กรณีวิกฤติตาง ๆ จะสามารถนําออกอากาศไดทันที (จากการศึกษาเรื่องการรายงานขาวเหตุการณใน
ภาวะวิกฤติกรณีกอวินาศกรรมอาคารเวิรลเทรด เซ็นเตอร ของสถานีโทรทัศนชอง 5 ชอง 9 และไอ
ทีวี  โดยเกียรติยา ธรรมวิภัชน, 2544) 

สําหรับรายการวิเคราะห/สนทนาขาว ในภาพรวมสรุปไดวา ความนาสนใจของรายการ       
ขึ้นอยูกับ ชื่อเสียงและประสบการณของผูดําเนินรายการ  และประเด็นของเรื่องที่สนทนา รวมทั้งผู
รับเชิญมาแสดงความคิดเห็นดวย  อยางไรก็ตาม ปจจัยดานผูดําเนินรายการคอนขางจะเปนปจจัย
หลักที่สุด โดยผูดําเนินรายการตองเปนผูมีความนาเชื่อถือ มีประสบการณงานขาว และที่สําคัญคือมี
ความกลา ทาทาย และตั้งคําถามไดดี  บุคลิกดังกลาวนี้เปนการพัฒนามาจากบุคลิกของสุทธิชัย หยุน 
ซึ่งเปนผูวางแนวทางรายการวิเคราะหขาวเอาไวไดอยางมีคุณภาพ  แมบุคลิกของสุทธิชัยจะดูกาว
ราวเกินไปในสายตาของผูชมก็ตาม  ผูดําเนินรายการวิเคราะหขาวที่สามารถดึงผูชมไดในปจจุบันจึง
มักมีบุคลิกคลายคลึงกับสุทธิชัยแตมีความสุภาพและมีความออนไหวดานอารมณมากกวา  ไดแก 
สรยุทธ สุทัศนะจินดา  จักรภพ เพ็ญแข  และอดิศักดิ์ ศรีสม  ในปจจุบันนี้ผูดําเนินรายการที่มีสถาน
ภาพเปนนักวิชาการจึงไมคอยไดรับความนิยมเหมือนในสมัยที่เร่ิมบุกเบิกรายการสนทนา/วิเคราะห
ขาวโดยทีมงานของบริษัทวอชดอกเมื่อประมาณชวงป พ.ศ. 2536  

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา การที่รายการวิเคราะหขาวบางรายการ เชน รายการถึงลูก
ถึงคน ทางชอง 9 วางศูนยกลางของความสนใจไวที่ผูดําเนินรายการ คือ สรยุทธ สุทัศนะจินดามาก
เกินไป  ทําใหรายการมีลักษณะของการไลตอน จับผิด วางกลอุบายดวยคําถาม จากผูดําเนินรายการ
สูผูรวมสนทนา  ทําใหเกิดสภาพของการมีอํานาจเหนือกวาของผูดําเนินรายการ  นอกจากนี้รูปแบบ
ที่ใหผูชมรวมแสดงความคิดเห็นหรือโหวตผานโทรศัพทและอินเทอรเน็ตเขาไปในรายการนั้น  ถือ
เปนวิธีการที่ดีเพราะทําใหผูชมไดรวมเสนอความคิดเห็นตอประเด็นนั้น ๆ แตขณะเดียวกันความคิด
เห็นเหลานี้ก็ไมสามารถถือวาเปนความคิดเห็นของสาธารณะทั้งหมดได เพราะจริง ๆ แลวเปน



 

 82 

ปฏิกิริยาที่เกิดจากการฟงทัศนะของฝายตาง ๆ ที่เชิญมาสนทนาในรายการตางหาก  ดังนั้นหากผู
สนทนาฝายใดมีชั้นเชิงดีกวาก็จะไดรับความเห็นสนับสนุนจากผูชมมากกวา  ทั้ง ๆ ที่เหตุผลตาง ๆ 
ของฝายนั้นอาจขัดแยงหรือไมเปนธรรมกับสังคมสวนใหญอยูก็ได 

จากการศึกษารายการวิเคราะหขาวเพื่อประเมินกระบวนการสรางสาธารณมติ ในวิทยา
นิพนธของอดิศักดิ์ ศรีสม (2543) ศึกษารายการวิเคราะหขาว 3 รายการ คือ 1) รายการกรองสถาน
การณ ที่ออกอากาศเวลา 20.30-21.30 น. ชอง 11 วันจันทร-ศุกร ดําเนินการผลิตโดยบริษัทวอชดอก 
จํากัด รวมกับชอง 11  2) รายการมองรัฐสภา ออกอากาศเวลา 09.00-10.00 น. ชอง 11 วันจันทร-
ศุกร ดําเนินการผลิตโดยบริษัทเจแอนดจี มีเดีย รวมกับชอง 11 และ 3) รายการโปรงใส 360 องศา 
ออกอากาศเวลา 22.00-23.00 น. ชอง 11 วันอาทิตย ดําเนินการผลิตโดยสมาคมผูตรวจสอบภายใน
แหงประเทศไทย รวมกับชอง 11  พบวาเนื้อหารายการของกรองสถานการณเนนหนักประเด็น
เศรษฐกิจมากที่สุด ตามนโยบายและทิศทางของรัฐบาล ซึ่งสวนมกเปนเร่ืองของการแกไขภาวะ
เศรษฐกิจดานตาง ๆ  มีการนําเสนอแบบเปนกลางมากที่สุด เพราะอยูภายใตการกํากับเนื้อหาของ
กรมประชาสัมพันธ มีการหลีกเลี่ยงวิเคราะหเหตุการณที่จะสงผลกระทบตอรัฐบาล  แมแตในการ
นําเสนอประเด็นการเมือง ก็จะเนนเสนอเรื่องของกฎหมายและนโยบายตาง  ของรัฐ เชน เร่ืองของ
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งมีบุคคลในสถาบันหลักเปนผูรวมสนทนา  สําหรับรายการมองรัฐ
สภา  จากการศึกษาพบวามีเนื้อหาประเภทการเมืองมากที่สุด เพื่อใหเปนชองทางในการสื่อสาร
ระหวางนักการเมืองกับประชาชน ทั้งจากฝายรัฐบาลและฝายคาน  เนื้อหาที่นําเสนอคอนขางมีทัศ
นคติเปนลบตอประเด็นตาง  ที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐ  เนื่องจากเปนรายการที่  ดําเนินรายการ
คือนักการเมืองสามารถกําหนดเหตุการณไดอยางเปนอิสระ   สําหรับรายการโปรงใส 360 องศา พบ
วามีเนื้อหาประเภทสังคม ประเภทการเปดโปงตรวจสอบทุจริตคอรรัปชั่นมากที่สุด เปนการสอด
คลองกับชื่อรายการที่ตองการสรางระบบธรรมาภิบาลในสังคม  การนําเสนอพบวามีทิศทางเปน
กลางตอการปกครอง  แมวารายการมีลักษณะของการตรวจสอบแตก็เนนการรักษาภาพลักษณของ
ประเทศ เนื่องจากมุงหวังที่จะสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนเปนหลัก 

จากการศึกษารายการวิเคราะหขาวของอดิศักดิ์ ศรีสม สะทอนใหเห็นวารายการวิเคราะห
ขาวที่นําเสนอในสถานีของรัฐ คือ ชอง 11 ซึ่งถือวาเปนชองที่มีรายการวิเคราะหขาวมากที่สุดนั้น  
กลับเปนรายการที่มีสวนสรางกระแสสาธารณมติไดไมมากเทาที่ควร เพราะโครงสรางของรายการ
ที่ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานราชการและรัฐบาล  อยางไรก็ตาม สถานภาพ          ดัง
กลาวมีขอดีที่ทําใหรายการวิเคราะหขาวมีความเปนทางการ ทําสังคมไดรับรูขอมูลในประเด็นตาง ๆ 
ที่สําคัญมากขึ้น  แมวาบทบาทในการสรางเวทีสาธารณะจากทัศนะอันหลากหลายของประชาชนจะ
ยังนอยอยูก็ตาม 
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สรุปไดวาโครงสรางของสถานีโทรทัศนที่แตกตางกัน สงผลตอกระบวนการและหลัก
เกณฑในการผลิตขาว รวมทั้งการนําเสนอขาวและการคัดเลือกผูประกาศขาวดวย  ซึ่งโดยรวมแลว
สถานีโทรทัศนทุกชองของไทยมีจํานวนผูประกาศขาวมาก และสวนใหญแลวเปนผูนําเสนอขาว
มากกวาผูวิเคราะหขาวหรือนักขาว แสดงใหเห็นวาสถานีโทรทัศนใหความสําคัญกับรูปแบบของ
การนําเสนอขาวมาก  ทั้งนี้สามารถสรุปหลักเกณฑและการนําเสนอผูประกาศขาวของสถานีแตละ
ชองจําแนกตามโครงสรางของสถานีได 4 กลุม ดังนี้ (สนมพร ฉิมเฉลิม, 2542)  

1. สถานีโทรทัศนที่บริหารงานโดยเอกชนภายใตระบบสัมปทานอุปถัมภที่เนนนโยบายการ
นําเสนอรายการบันเทิงมากกวารายการขาวสารสาระ เชน ชอง 3 ชอง 7 พบวา ดวยวัตถุประสงคเชิง
ธุรกิจเปนหลัก ทําใหการนําเสนอขาวและผูประกาศขาวถูกนํามาเปนภาพลักษณของสถานี       ผู
ประกาศขาวตองมีบุคลิกและเปนที่นาดู หรือมีชื่อเสียง มีการแตงกายที่ทันสมัยและเหมาะสม สวน
มากเปนผูหญิง ชอง 7 นิยมใหนางงามที่ไดรับรางวัลจากการประกวดนางสาวไทยเปน              ผู
ประกาศ เจาของหรือผูบริหารสถานีมีอํานาจที่สามารถกําหนดนโยบายและมีสวนตัดสินคัดเลือกผู
ประกาศขาว หรือใหออกไดโดยตรง 

2. สถานีโทรทัศนที่เปนของรัฐ บริหารงานโดยบุคลากรของรัฐโดยมีนโยบายเพื่อสาธารณะ
ที่ตองหารายไดเขาสถานี ไดแก ชอง 5 และชอง 9  สถานีอยูภายใตโครงสรางการบริหารงานดวย
ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ แตตองดําเนินควบคูไปกับการแขงขันทางดานธุรกิจกับสถานีที่
ดําเนินงานโดยเอกชน และโดยที่นโยบายหลักตองตอบสนองการประชาสัมพันธของรัฐ รวมทั้ง
ตองอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับ รวมไปถึงบรรดาผูมีอํานาจเหนือสถานีโทรทัศน ไมวาจะเปน
กองทัพบกในสวนของททบ. 5 และสํานักนายกรัฐมนตรีในสวนของชอง 9 สงผลใหสถานีมีการ    
เปลี่ยนแปลงนโยบายดานขาวบอยคร้ัง รวมทั้งกระบวนการคัดเลือกผูประกาศขาวดวย ซึ่งมักเปนไป
ตามความตองการหรือนโยบายการสรรหาผูประกาศขาวที่กําหนดขึ้นมาตามความตองการของผูมี
อํานาจในชวงเวลาดังกลาว  ดวยเหตุน้ี ผูประกาศขาวของชอง 5 และชอง 9 จึงไมเปนที่จดจําไดของ
ผูชม ไมใชจุดขายของขาว นอกจากนี้การยอมใหรายการบันเทิงกําหนดรายการขาว ทําใหความนา
เชื่อถือของผูประกาศขาวลดนอยลง และกระบวนการสรรหาผูประกาศขาวเนนที่              รูปลักษณ
ภายนอกที่ดึงดูดผูชมมากกวาความสามารถ 

3. สถานีโทรทัศนที่เปนของรัฐ บริหารงานโดยระบบราชการและไมหารายได อาศัยรายได
จากงบประมาณแผนดิน ไดแก ชอง 11 จากการที่สถานีไมตองดําเนินธุรกิจแตตองตอบสนอง
นโยบายรัฐและการประชาสัมพันธของรัฐ สงผลตอกระบวนการคัดเลือกผูประกาศขาว คือมีหนาที่
และบทบาทเพียงแคผูนําเสนออยางเดียว ไมใชผูวิเคราะหหรือสัมภาษณ  และไมไดรับความสําคัญ
จากสถานีมากนักในแงของการลงทุนหรือพัฒนา  เพราะน้ําหนักของความสําคัญอยูที่       ฝายราย
การขาวซึ่งตองควบคุมตรวจสอบใหไดมาตรฐานตามที่รัฐกําหนด และเสนอขาวของรัฐ 
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4. สถานีโทรทัศนที่บริหารงานโดยเอกชนและมุงแสวงหาผลกําไร แตเนนนโยบายการนํา
เสนอรายการขาวสารความรูมากกวารายการบันเทิง ไดแก สถานีโทรทัศนไอทีวี ซึ่งเปนสถานีที่มี
นโยบายชัดเจนวาเปนสถานีขาวและความรูดวยการกําหนดสัดสวนรายการขาว 70% จึงสงผลตอ
การกําหนดรูปแบบรายการขาวและผูประกาศขาว ซึ่งตองมีความโดดเดน มีความนาเชื่อถือ มีบุคลิก
เชื่อมโยงสูเนื้อหาขาว ทําหนาที่วิเคราะหและสัมภาษณขาวไปพรอมกันดวย  ไอทีวีจึงนิยมใหหัว
หนาขาวที่ผานการฝกฝนเรื่องการนําเสนอแลวเปนผูประกาศขาว คือตองเติบโตมาจากผู       สื่อขาว  

ในเร่ืองของรูปแบบการนําเสนอขาวนี้ ผูบริหารงานขาวของชอง 3 ไดกลาวเปรียบเทียบ      
รูปแบบของชอง 11 กับ ชอง 3 ไววา “ชอง 11 ควรจะนําเสนอใหเปนขาวแบบชาวบาน ใหชาวบาน
เขาใจงาย ไมใชภาษาราชการเกินไป ไมจําเปนตองนั่งตัวตรง ใชภาษาราชการ  อยางชอง 3 พอให
คนมายืนอานขาว ถูกดาเลย เพราะคนไมชิน  แตความจริงแลว ณ วันนี้ทีวีมันเขาถึงทุกหมูบาน กวา 
80% เขาเปดทีวีเพื่อดูรายการบันเทิง  เราตองทําใหคนกลุมนี้รับขอมูลขาวสารไดดวย คือมี        รูป
แบบผสมผสานระหวางความเปนทางการกับบันเทิง พอมีรายการระเบียงขาวทุกคนก็ดูกันไดทั้ง
ครอบครัว ไมใชรายการขาวที่พอน่ังดูคนเดียว” (สําราญ ฉัตรโท หัวหนาฝายขาว ชอง 3 อางในชัย
พร ต้ังพูลสินธนา, 2545) 

การประเมินคุณภาพดานสาระและความหลากหลายของขาวในอีกวิธีหน่ึงคือ การประเมิน
จากเสียงสะทอนของประชาชน ซึ่งพบวามีอยางตอเนื่อง และสวนใหญจะปรากฏอยูในการสัมมนา
ตาง ๆ ที่มีการนําเอาขาวโทรทัศนมาวิพากษวิจารณ  รวมทั้งปรากฏในคอลัมนตามสื่อตาง ๆ และใน
งานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ  ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางจากวิทยานิพนธของชยุตม         เหม
จักร (2544) ซึ่งไดต้ังขอสังเกตวาเกณฑการวัดคุณภาพขาวระหวางผูสื่อขาวกับผูชมขาวมีความแตก
ตางกัน อันสะทอนความคาดหวังที่มีตอขาวในฐานะที่เปนผลผลิตของสื่อที่ตางกัน     ชยุตมได
ศึกษาคุณลักษณะของขาวโทรทัศนที่มีคุณภาพในทัศนะของผูสื่อขาวโทรทัศนจาก             5 สถานี 
(ยกเวนชอง 11) และผูรับสาร พบวา ผูสื่อขาวใชเกณฑของการปฏิบัติงาน อันประกอบดวยประสบ
การณของผูสื่อขาวและการสะทอนกลับ (feedback) จากผูชมเปนตัวชี้วัดความมี      คุณภาพของขาว  
ในขณะที่ผูชมใชเกณฑพิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากขาวนั้นเปนตัวชี้วัด  ขอสรุปนี้      ชี้ใหเห็น
วาผูชมตองการรับรูขาวสารและสาระที่จะเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันของพวกเขา อันสอด
คลองกับกรอบแนวคิดของงานวิจัยน้ีที่ระบุวา ผลประโยชนสาธารณะเปน           เปาหมายสูงสุด
ของคุณภาพสารสนเทศในสื่อ 

ในการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ ไดเปรียบเทียบองคประกอบของขาวโทรทัศนที่มีคุณภาพจาก
ทัศนะของผูสื่อขาวและผูชม อันสะทอนใหเห็นถึงการประเมินคุณภาพที่แตกตางกัน และมีนัยวา
ขาวที่นําเสนออยูทุกวันนี้เปนไปตามความคาดหวังหรือเกณฑของผูสื่อขาวมากกวาผูชม ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2.1.13 เปรียบเทียบทัศนะของผูสื่อขาวกับผูชมที่มีตอองคประกอบของขาวที่มีคุณภาพ 

 
  
 
จากการนําเสนอและวิเคราะหภาพรวมของการจัดผังรายการ และวิเคราะหเนื้อหารายการดานขาว 
เพื่อประเมินสาระและความหลากหลายของเนื้อหารายการโทรทัศนน้ัน สรุปได ดังนี้ 

1. สถานีโทรทัศนทุกแหงพยายามจัดสรรรายการตามสัดสวนที่กําหนดไวกับเอกสาร 

องคประกอบ ทัศนะของผูส่ือขาว ทัศนะของผูชม 

ผลกระทบของขาว เนนวงกวาง  เพราะตองทํ าข าวให
ครอบคลุมมวลชน  (mass) ขาวสวน
บุคคลที่มีแตความฟุงเฟอไมควรนํา
เสนอ เพราะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
สังคม 

เนนผลกระทบใกลตัวผูชม 

ความถูกตอง เนนความถูกตองควบคูกับความ 

รวดเร็ว 

เนนความถูกตองเปนหลัก ความรวดเร็วไม
สําคัญ 

ความเปนกลาง นําเสนอขาวจากทั้งสองดาน และให
เสียงสัมภาษณ เปนฝายเล า/ แสดง
ความคิดเห็น ไมนําเสนอเกินกวาส่ิงที่
แหลงขาวพูด  

ใหขอมูลครบทุกดาน สัมภาษณทุกฝาย และ
ไมใสความคิดเห็นของผูส่ือขาว 

ความลึกของเนื้อหา ตองหาขอมูลเชิงลึกมาประกอบขอเท็จ
จริง เพ่ือใหเนื้อหาและการนําเสนอนา
สนใจ 

คือตัวตัดสินคุณภาพ ไมเสนอแตขอมูลเบื้อง
หนาเพราะจะเปนการพิพากษาผูที่เปนขาว 

จริยธรรมของเนื้อหา มีการตรวจสอบขอมูล และคํานึงถึง
นโยบายของสถานี อย างไรก็ตาม 
เกณฑของจริยธรรมปรับเปลี่ยนไป
ตามแรงกระทบ  เชน การแทรกแซง
ทางการเมือง  

ไมนําเสนอเนื้อหาโดยขาดศีลธรรมและ
ความรับผิดชอบ  อยางไรก็ตาม ผูชมมีบท
บาทมากขึ้นในการตรวจขาวจากหลาย
สถานี ทําใหตัดสินไดวาสถานีใดบกพรอง
ทางจริยธรรม 
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สัญญาของทางสถานี  แตในทางปฏิบัติแลว พบวาการแขงขันทางการตลาดทําใหสถานีหลายแหง
ปรับผังรายการเกินกวาที่กําหนดไวในเกณฑสัดสวน  ทําใหเนื้อหารายการมีแนวโนมที่จะหนักไป
ในดานบันเทิงมากกวาดานขาวสารและสาระความรู 

2. การปรับผังรายการดวยการเพิ่มจํานวนเวลาของรายการบันเทิง เชน ละคร เกมโชว  
ทอลกวาไรตี้มากขึ้น เปนไปเพื่อผลทางการตลาดและการเพิ่มโอกาสในการหาโฆษณา เชน ชอง 3 
ปรับเวลาละครหลังขาวออกไปอีก 15 นาที ทําใหมีเวลาโฆษณามากขึ้นอีก 3 นาที การปรับรายการ
บันเทิงใหมากระจุกตัวหลังเวลา 22.00 น. เพื่อรองรับโฆษณาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลลซึ่งไม
สามารถนําเสนอไดกอนเวลาดังกลาว ตามมาตรการของรัฐบาลที่จะประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม 
2546  จึงสรุปไดวารูปแบบและประเภทของรายการจะมีลักษณะของการกระจุกตัวมากขึ้น ในชวง
เวลาที่เปน prime time ของผูชมและของตลาดโฆษณา  อันจะเปนผลใหรายการที่อยูนอกเหนือชวง
เวลานี้ ไดรับการลงทุนและใหความสําคัญตอการผลิตลดนอยลง  และจะทําใหรายการที่อยูนอก
เหนือชวง prime time มีลักษณะของการกระจายตัว มีความหลากหลายของรายการ มากกวารายการ
ที่นําเสนอในชวง prime time  

3. รายการขาวซึ่งถือวาเปนจุดหลักของเนื้อหาดานขาวสารนั้น พบวา การกําหนดเนื้อหา/  
หัวขอขาวอยูภายใตนโยบายขาวของแตละสถานีเปนหลัก รวมทั้งมีปจจัยดานประเพณีในการปฏิบัติ
งานขาว  มุมมองของนักขาวในการกําหนดองคประกอบดานคุณคาขาว และแหลงขาว  ทําใหขาว
สารของสถานีโทรทัศนขาดความหลากหลายดานเนื้อหาและแหลงที่มาของขาว  เนนความรวดเร็ว
เปนหลัก จนทําใหขาวของแตละสถานีมีลักษณะที่คลายคลึงกันจนเกินไป  การเนนผลิตขาวสั้นตน
ชั่วโมงมากเกินไปก็มีสวนทําใหลักษณะของขาววนเวียนอยูกับการแสดงความคิดเห็นหรือทัศนะ
ของแหลงขาวเทานั้น   และในสวนของรายการวิเคราะหขาวนั้นพบวา ในเชิงปริมาณยังมีไมเพียง
พอ  โดยเฉพาะในวันหยุดซึ่งหลายสถานีไมมีการนําเสนอ  อีกทั้งรูปแบบและเนื้อหาของการ
วิเคราะหขาวที่นําเสนอในสถานีของรัฐ ยังเนนการใหขอมูลขาวสารมากกวาการสรางประชามติ  จึง
ทําใหรายการวิเคราะหขาวมีสถานะของการแจงขาวสารเชิงลึก มากกวาเปนเวทีสาธารณะเพื่อสราง
ความเคลื่อนไหวทางความคิดของสังคม 
 

3.2.2 จริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา 
ในการพิจารณาประเด็นดานจริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา ผูศึกษาไดเลือกวิเคราะห

ผานรายการประเภทบันเทิง ไดแก ละคร เกมโชว และทอลกวาไรตี้  ซึ่งเปนรายการที่มีเนื้อหาดาน
บันเทิงแตมีผลตอการสะทอนคานิยม คุณธรรม และการสรางความหมาย ความเขาใจในเรื่องของ 
จริยธรรมและศีลธรรมมากที่สุด  โดยจะนําเสนอแยกตามประเภทของรายการโดยสังเขป ดังนี้ 
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รายการละคร 
รายการละครโทรทัศนไดถูกจัดเปน “เรือธง” ของประเภทรายการที่สถานีใชในการเพิ่ม

ฐานผูชมและฐานรายไดใหตัวเอง เห็นไดจากการจัดละครไวในชวง prime time  ชวงละครหลังขาว
จึงเปนชวงที่มีราคาโฆษณาแพงที่สุด และตองมีการจัดสรรโควตาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในชวง
น้ี ตัวอยางเชน อัตราโฆษณาชวงละครหลังขาวของสถานีโทรทัศนชอง 3 อยูที่นาทีละ 420,000 บาท  
เปรียบเทียบกับอัตราโฆษณาชวงรายการระเบียงขาว (รายการขาวหลักภาคค่ํา) อยูที่นาทีละ 290,000 
บาท ซึ่งมากกวากันเกือบ 0.5 เทา22   นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายการละครที่นําเสนอในทุกชวงของ
วัน คือชวงบาย ซึ่งมักเปนละครออกอากาศใหม ละครชวงเย็นหรือกอนขาวภาคค่ํา ละครชวงเชาวัน
หยุดเสาร-อาทิตย ตางมีผลการสํารวจความนิยมโดยรวมแลวมากกวารายการประเภทอื่น ๆ ทําให
เม็ดเงินจากอุตสาหกรรมโฆษณาลงไปในละครชวงตาง ๆ จนสามารถสราง      รายไดใหแกสถานี
และผูผลิตละคร เชนเปนที่ทราบกันดีวา ละครหลังขาวเปนรายการที่สุรางค เปรมปรีด ผูจัดการฝาย
รายการของชอง 7 ใหความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่งในรายการบันเทิงทั้งหมดที่นําเสนอทางชอง 7  
เพราะถือวาเปนชวงเวลาทําเงินทําทองของสถานี23  และดังที่ผูบริหารสถานีโทรทัศนของชอง 3 ได
กลาวไววา 

“ยอมรับวาละครและเกมโชวเปนรายการที่ทํารายไดใหกับสถานีมากกวารายการขาวและ
สาระ โดยเฉพาะละครหลังขาวถือเปนรายไดหลักที่เลี้ยงสถานี นอกน้ันจะเปนรายการเกมโชว ราย
การทอลกโชว แตก็ไมไดหมายความวาเราจะไมใหความสําคัญกับรายการขาว แตสถานีตองมีราย
ไดในการทําธุรกิจ ถาไมมีรายไดจากรายการบันเทิง เราก็ไมสามารถนําเงินมาพัฒนารายการอื่น ๆ 
ของสถานีได เพราะรายการขาวตองใชเงินทุนและบุคลากรมาก” (ประวิทย มาลีนนท กรรมการ           
ผูจัดการสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อางอิงจากสนมพร ฉิมเฉลิม 2542,หนา 191) 

บทบาทของรายการละครที่มีตอการสรางเรตติ้ง และการดึงโฆษณา ยังสะทอนไดจากกรณี
ของสถานีโทรทัศนชอง 5 ซึ่งปรับนโยบายของสถานีดวยการใหบริษัทเทเลไฟวเขามาบริหารงาน
ชวง prime time ต้ังแตป พ.ศ. 2542 ทําใหมีรายการบันเทิงเพิ่มมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว โดย
เฉพาะรายการละครหลังขาว เชนเดียวกับสถานีโทรทัศนชอง 3 และชอง 7 ที่ครองสวนแบง         ผู
ชมดานละครในชวงนี้อยูแลว ทําใหเรตต้ิงของชอง 5 ในชวงเวลานี้ดีขึ้นจากแตเดิม แมจะไมสูงเทา
กับชองหลักที่นําเสนอละครก็ตาม และเรตต้ิงของชอง 5 จะสูงที่สุด (เมื่อเทียบกับรายการอื่นภายใน
สถานีเดียวกัน) ในชวงละครหลังขาวของวันศุกร เสารและอาทิตย ซึ่งเปนละครที่ผลิตโดยคายเอ็ก
แซกท ในเครือของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

                                                                 
22 ขอมูลจากสรุปขาวในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2546 
23  ไพเราะ เลิศวิราม อางแลว หนา 75 
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 จากผังรายการโทรทัศนของเดือนกันยายน 2546 ของทุกสถานี ยกเวนชอง 11 พบวามี
จํานวนรายละครตอหน่ึงสัปดาห (รวมทั้งละครที่ผลิตเองในประเทศไทย และละครชุดจากตาง
ประเทศ) ดังนี้  

ตารางที่ 3.2.14 รายการละครวันธรรมดาเดือนกันยายน 2546 ของทุกสถานี 
เวลา ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ไอทีวี 

ภาคเชา  รอยรสละครไทย 
“ซีอุย” (จ.-ศ. 
10.30-10.55) 

 ละครรีรัน (จ.-ศ. 
03.30-04.00) 

ละครเด็ดสิบเอ็ด
โมง “สวย” (จ.-
ศ. 11.05-11.57) 

ภาคบาย ละครจีน ตํานาน
รักดอกเหมย (จ.-
พ. 13.30-14.20) 
ผูกองยอดรัก 
(จ.-ศ. 14.20-15.17 
น.) 
ตึก 3 เพดานสูง 
(จ.-ศ. 15.20-
16.20) 
 

ละครเกาหลี ออม
อกแม (จ.-ศ. 
15.00-15.30) 
ละครเกาหลี รักนี้
เพ่ือเธอ (พฤ.-ศ. 
15.00-15.30) 

กองรอย 501 (จ.-
ศ. 13.15-15.05) 
ละครเกาหลี มรสุม
หัวใจ (จ.-ศ. 
15.10-16.10) 

  

ภาคเย็น ละครจีน จอมยุทธ
เยยยุทธภพ (จ.-ศ. 
16.20-17.20) 
ละครจีน เดชเซียว
ฮ่ือย้ี (จ.-ศ. 18.00-
18.30)  
ผาขี้ร้ิวหอดิน (จ.-
ศ. 18.30-19.15) 
 

 ทาสวังหลัง (จ.-
พฤ. 17.20-17.45) 
ทับเทวา (จ.-ศ. 
18.25-19.20) 

 ละครเกาหลีรีรัน 
(จ.-ศ. 17.00-
17.58) 
รักหามโปรโมท 
(จ.-อ. 18.05-
19.00) 
ผีเพ่ือนรัก  
(พฤ.-ศ. 18.05-
19.00) 

ภาคค่ํา บวงเลหเสนหา 
(จ.-อ.  20.15-
22.15 น.) 
พยัคฆราย 6 แผน
ดิน (พ.-พฤ. 20.15-
22.15) 
ทีเด็ดครูพันธุใหม 
จิตพิสัยเดือด (ศ. 
20.15-22.15) 

กษัตริยา (จ.-ศ. 
19.20-19.59) 
เมืองมายาเดอะซี
ร่ีส (ศ. 20.40-
21.20) 

ลิเก ลิเก (จ.-อ. 
20.20-22.10) 
โซเสนหา (พ.-พฤ. 
20.20-22.10) 
มหาเฮง (ศ. 20.20-
22.10) 

 ละครเกาหลี 
มหัศจรรยรัก
ทะลุมิติ (จ.-อ. 
21.30-22.25) 
ละครญี่ปุน รอย
ฝน พันดาว ชาว
ธนู (พ.-พฤ. 
21.20-22.25) 
ละครเกาหลี 
สูตรคูณหัวใจ 
(ศ. 21.20-22.25) 
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ตารางที่ 3.2.15 รายการละครวันหยุดเดือนกันยายน 2546 ของทุกสถานี 
เวลา ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ไอทีวี 

ภาคเชา โคกคูนตระกูลไข 
(ส. 10.00-10.45) 
สายน้ํา ลูกผูชาย 
(ส.-อา. 10.45-
11.27)  
อลหมานบานกวน
โสด (อา. 9.20-
10.00) 
เสือสิงหกระทิง
โสด (อา. 10.00-
10.45)  
นองใหม ราย
บริสุทธิ์ (อา. 
11.30-12.30)  

 เทพสามฤดู (ส. 
7.25-8.00) 
เฮง เฮง เฮง (ส. 
11.15-11.35) 
กลิ้งไวกอนพอ
สอนไว (อา. 
10.50-11.20) 
 

  

ภาคบาย รานมหาสนุก (ส. 
14.00-14.57) 
 

 แมแตงรมใบ (ส. 
13.10-13.40) 
 

ละครจีน จิ๋นซี
ฮองเต (ส.-อา. 
14.30-15.30) 
ละครอินเดีย 
มหาภารตะ (ส.-
อา. 15.30-16.30) 

ละครเกาหลี รอย
รักรอยแคน (ส.-
อา. 13.00-13.57) 

ภาคเย็น ละครจีน หนุมรัก
รสสม (ส.-อา. 
17.40-18.25) 
 

 ทับเทวา (ส.-อา. 
18.25-19.20) 

บางรักซอย 9 (ส. 
18.00-19.00) 
ขอหมอนใบนั้นที่
เธอฝนยามหนุน
นอน (อา. 18.00-
19.00) 

 

ภาคค่ํา ทีเด็ดครูพันธุใหม 
จิตพิสัยเดือด (ส.-
อา. 20.15-22.15) 

เมืองมายาเดอะซี
ร่ีส (ส.-อา. 20.40-
21.20) 

มหาเฮง (ส.-อา. 
20.20-22.10) 

 ละครเกาหลี สูตร
คูณหัวใจ (ส.-อา. 
21.20-22.25) 

 

จากตารางขางตน สรุปจํานวนของรายการละครแยกตามสถานีได ดังนี้ 

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 มีละครออกอากาศสัปดาหละ 16 เร่ือง 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 มีละครออกอากาศสัปดาหละ 5 เร่ือง 
สถานีวิทยุโทรทัศนสี กองทัพบก ชอง 7 มีละครออกอากาศสัปดาหละ 11เร่ือง 
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สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9 อ.ส.ม.ท. มีละครออกอากาศสัปดาห 5 เร่ือง 
สถานีโทรทัศนไอทีวี มีละครออกอากาศอยูสัปดาหละ 9 เร่ือง 

 รวมแลวสถานีโทรทัศนทุกแหงมีรายการละครทั้งละครไทยที่ผลิตเอง และละครชุดจากตาง
ประเทศ ออกอากาศสัปดาหละ 46 เร่ือง และเน่ืองจากรายการละครอยูในชวงเวลาที่มีผูชมได
สะดวกและมีทุกวัน  จึงประมาณไดวาผูชมใชเวลาชมรายการละครไมตํ่ากวาวันละ 1-2 ชั่วโมง  
เนื่องจากละครโทรทัศนมุงตอบสนองความบันเทิงของผูชมที่เปนมวลชน (mass) จึงมีโจทยตรงกัน
วาละครที่ผลิตตองตอบสนองผูชมสวนใหญ ผสมผสานการดําเนินงานดานศิลปะและธุรกิจเขาดวย
กัน  การแขงขันในอุตสาหกรรมนี้สูงมาก เพราะนอกจากตองแขงขันกับตัวเองเพื่อใหไดรายการ   
คุณภาพแลว ยังตองแขงขันกับผูผลิตรายการละครรายอื่นซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ  แขงกับ
สถานีในเรื่องความนิยมและภาพลักษณของบริษัทผูผลิตดวย 

 เหตุผลที่วาละครเปนตัวสรางรายไดหลักใหแกสถานีน้ีเอง ที่ทําใหผูบริหารสถานีของชอง 
7 คือสุรางค เปรมปรีด เปนผูเขาไปดูแลอยางใกลชิดทุกขั้นทุกตอน เร่ิมต้ังแตการวาจางบริษัทผูผลิต
ละคร ซึ่งสวนมากแลวชอง 7 จะผูกขาดอยูกับบริษัทดาราวิดีโอ และบริษัทกันตนา  โดยที่ทางชอง 7 
เปนเจาของเวลาและขายโฆษณาเอง  ทําใหสุรางคสามารถกําหนดเนื้อหาและแนวละครที่ตองการ
ใหแกบริษัทผูผลิตได  การเลือกทําละครของสุรางคน้ัน มีทั้งเลือกจากเนื้อเร่ืองกอนเชนจากนิยายดัง 
ๆ แลววาจางบริษัทมาผลิต  กับการเลือกดารากอนแลวหาบทและเนื้อเร่ืองที่เหมาะสมกับดารา  แต
ไมวาจะมีที่มาจากเรื่องหรือตัวแสดงก็ตาม สุรางคถือวาหัวใจของการทําละครคือ ตองเปนเร่ืองที่ดู
สนุก เพราะเปนรายการภาคบันเทิง สวนเร่ืองสาระนั้นถือเปนเร่ืองรอง จึงทําใหชอง 7 ไดรับฉายา
จากกลุมนักวิพากษสื่อในสังคมวา เปนละคร “นํ้าเนา”  ซึ่งสุรางคไมปฏิเสธเรื่องนี้ แตมักจะชี้แจงวา 
คนดูละครเพราะอยากตักตวงความสุข ไมใชดูเพราะอยากไดแงคิด ดังที่มีผู           สังเกตการณทีวี
รายหนึ่งใหความเห็นไววา “ยิ่งละครเนาเทาไร คนดูก็ยิ่งตอมทีวีมากกวายุงตอม           นํ้าเนา ทั้งเอ
เยนซี่และเจาของสินคาก็แหกันมาซื้อโฆษณาแนนขนัด การทําละครน้ําเนาจึงไมใชเร่ืองเสียหาย
อะไร”24 

 สําหรับชอง 3 ซึ่งถือวาเปนคูแขงของชอง 7 ในเร่ืองละครนั้น ไดใชวิธีเปดกวางใหมีผูจัด
ละครและผูกํากับที่หลากหลาย แทนที่จะผูกขาดกับสองบริษัทเชนชอง 7 เพราะสิ่งที่ชอง 3 ไดรับ
ตามมาคือ เนื้อหาที่หลากหลาย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับทีมผลิตรวมทั้งนักแสดงที่หลากหลายไม
จําเจ ชอง 3 นําเอาระบบ time sharing มาใช คือ ไมมีรายไดจากคาเชาเวลาที่ตายตัวแตใชวิธีแบงราย
ไดจากโฆษณาที่ผูจัดรายการละครไดรับ  น่ันหมายความวาละครของชอง 3 ตองมี             เนื้อเร่ือง
ที่สามารถดึงตลาดและสูสีกับชอง 7 ไดมาก ๆ  ชอง 3 จึงมีละครที่ผลิตแลวและยังไมไดแพรภาพอีก

                                                                 
24 ดูรายละเอียดใน ไพเราะ เลิศวิราม อางแลว หนา 75 
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จํานวนมาก  ซึ่งชอง 3 ถือวาในแงธุรกิจแลวเปนสิ่งดีเพราะทําใหสามารถเลือกเวลาออกอากาศตาม
กระแสนิยมได 

การวัดความสําเร็จของละครนั้น ใชเกณฑหลักคือ วัดความนิยม หรือวัดเรตติ้ง ดังที่ผูผลิต
ละครบางคนไดกลาวไววา “ในการวัดเรตติ้งจะดูเปนคนกลุมใหญๆ ถาไดวัยรุนหรือเด็กเรตติ้งจะสูง  
หรือถาเมื่อไรไดสาวๆ มาจะยิ่งเรตติ้งสูงมาก  แตถาไดคนอายุ 50 ขึ้นไป หรือมีแตแมบาน ผูชายดู 
เรตติ้งจะต่ํา  เรารูวาเมื่อไรที่ไดผูหญิงเรตติ้งจะมา” (สมรักษ ณรงควิชัย หัวหนาฝายผลิตรายการ 
ชอง 3  อางในชัยพร ต้ังพูนสินธนา, 2545) 

“ตัววัดอยางเดียวสําหรับละคร คือ เรตติ้ง ถาเรตติ้งสูงโฆษณาก็ตองตามมา (พีรพล เทียน
เจริญ ผูกํากับรายการละครโทรทัศน บ. หนุกหนาน จํากัด  อางในชัยพร ต้ังพูนสินธนา, 2545) 

อยางไรก็ตาม การประเมินรายการละครโทรทัศนควรมีเกณฑอ่ืน ๆ ดวย ไมใชการวัด        
เรตติ้งจากผูผลิตอยางเดียว เชน ใชระบบเรตติ้งจากบริษัทสํารวจที่เปนทางการ เชน เอซี เนลสันหรือ
ดีมาร  และการออกไปสํารวจเอง เชน ฟงกระแสความสนใจของประชาชน นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ประเมินผลภายในบริษัทหลังจากที่ผลิตรายการละครเสร็จสิ้นแตละเร่ือง  ซึ่งบริษัทผลิตละคร   
ใหญ ๆ เชน บริษัทบางกอกการละคอน  บริษัทเอ็กแซ็คท ระบุวาตองมีการทําประเมินผลทุกคร้ัง 
เพื่อใหการทํางานเปนระบบและนําไปสูการวางแผนสําหรับการผลิตรายการละครเรื่องใหม  ใน
ขณะที่บริษัทกันตนา ระบุวาไมเคยมีการทําประเมินผลอยางเปนระบบ พอเสร็จละครเรื่องหน่ึงก็ทํา
เร่ืองอ่ืนตอ การประเมินผลอยูที่สถานีโทรทัศนสงกลับมาถาไมพอใจ ซึ่งก็เปนการควบคุม       คุณ
ภาพไปในตัว 

นอกจากละครที่ผลิตในประเทศไทยแลว  สถานีโทรทัศนยังพยายามสรางกระแสความ
นิยมในละครเอเชียใหกับคนดู ดวยการนําละครชุดจากประเทศเกาหลี จีน และญ่ีปุนเขามาฉาย  ซึ่ง
เปนที่นิยมอยางมากจนทําใหสถานีโทรทัศนไอทีวีมีภาพลักษณของละครเอเชียที่โดดเดนพอ ๆ กับ
ภาพลักษณของการเปนสถานีขาวสาร  ละครเอเชียที่ไอทีวีนํามาเสนอในชวงแรก ๆ เมื่อประมาณ
สองสามปมานี้ คอนขางมีเนื้อหาเชิงใหแงคิดทางสังคม เปนละครแนวชีวิต  แตตอมาเมื่อสถานีโทร
ทัศนชองอ่ืนเร่ิมนําละครเอเชียมาออกอากาศมากขึ้น ก็เปนผลใหแนวละครเอเชียที่ฉายทางไอทีวีเร่ิม
ปรับมาสูแนวเบาสมอง ความรัก และวัยรุนมากขึ้นตามลําดับ  ทั้งนี้ ละครเอเชียที่จัดวาไดรับความ
นิยมอยางสูงและมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมวัยรุนของสังคมไทยอยูไมนอย คือละครจากไตหวันที่นํา
เสนอทางชอง 3 คือเร่ืองเอฟ- 4 หรือรักใส ๆ หัวใจ 4 ดวง ซึ่งชอง 3 ถึงกับนําละครเรื่องนี้เขามาออก
อากาศแทนที่ละครซึ่งผลิตในไทย ในวันศุกร-อาทิตย  และมีการนําเสนอทั้งสองภาค  ชวงที่ละคร
เร่ืองนี้ออกอากาศอยูน้ัน (เดือนมกราคม- เมษายน 2546?) ไดสรางกระแสวิพากษวิจารณอยางมาก
ในสังคม ระหวางการมองเรื่องนี้จากสายตาของผูใหญกับการมองจากสายตาของเด็กวัยรุน  จนนํา
ไปสูการถกเถียงพูดคุยในวงวิชาการและสาธารณะอยางกวางขวาง  ละครเร่ืองเอฟ-4 ไดนําเสนอ
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ชีวิตของกลุมเพื่อนในวัยรุนซึ่งมีความรักตอกัน ทั้งแบบเพื่อนและหนุมสาว  บางฉากบางตอนมีการ
พูดจาที่แสดงออกถึงเร่ืองความรักเชิงกามารมณมากเกินไป และมีการนําเสนอบทบาทที่ผูหญิงเปน
ฝายเสนอตัวใหกับผูชายกอน  อยางไรก็ตาม หากผูใหญสามารถนั่งชมละครเร่ืองนี้กับเด็ก ๆ วัยรุน
ได  นาจะเปนชวงเวลาที่สามารถพูดคุยและสอนเร่ืองการวางตัว รวมทั้งการมีวุฒิภาวะทางเพศได  
แตทวาสวนใหญแลว เด็ก ๆ มักถูกทิ้งใหดูละครเรื่องนี้ตามลําพัง หรือพอใจที่จะดูตามลําพังมากกวา  

 ละครไทยอีกเร่ืองหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตวัยรุน และกําลังสรางประเด็นการถกเถียง
ระหวางผูใหญกับเด็กอยูในสังคมไทยเวลานี้ คือ ละครเร่ืองทีเด็ดครูพันธุใหม จิตพิสัยเดือด ที่นํา
เสนอทางชอง 3 เวลาหลังขาวภาคค่ํา ทุกวันศุกร – อาทิตย  ละครเร่ืองนี้มีเนื้อหาและบทบาทของตัว
แสดงซึ่งเปนครูที่มีวิธีสั่งสอนนักเรียนวัยรุนตามแบบฉบับของตัวเอง เชน การปราบนักเรียนหญิงที่
ริหนีออกจากบานดวยการแกเผ็ดใหเกิดความหวาดกลัวที่ถูกรุมดวยแกงอันธพาลปลอม  หรือการ
สอนเร่ืองเพศศึกษาในหองเรียน โดยที่ครูมีวิธีการสอนที่แหวกแนว เปนตน  ละครเร่ืองนี้ไดกลาย
เปนการจุดประเด็นการโตเถียงระหวางสองฟากความคิด ดังบทความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ        
มติชน ซึ่งจะนําเสนอบางชวง ดังนี้ 

 “....หากตลาดใหการยอมรับ สังคมเพิกเฉย ละครพันธุน้ีก็จะอยูได และแพรพันธุออกไป
รวดเร็ว.....ผูเขียนไมสนใจวาละครจะหักมุมตอไปอยางไร จะมีสาระอะไรปลอมปนอยูบางหรือไม 
หากเมื่อเทียบน้ําหนักกันแลว กรวดมีมากกวาพลอยอยางลนหลาม ความชั่วรายมีอยูมากมายและ
แสดงออกอยางโจงแจง  ขณะที่ความดีมีอยูนอยนิดและตองใชปญญาขุดคนออกมา เมื่อน้ันก็ไมตอง
นําเสนอละครเรื่องนั้นออกสูสาธารณะ  ความตกต่ําของสังคมไทยเราทุกวันนี้เกิดขึ้นละครประเภท
น้ีเปนสวนใหญ....ละครเรื่องนี้มุงจับกลุมเด็กนักเรียนมัธยมตนที่ยังไมรูจัก “ประจําเดือน” ไมรูจัก
การใส “บราเซีย”......................จุดนี้เปนสัญญาณอันตรายที่สังคมตองรีบจับตามอง ละครเริ่มจับ
กลุมวัยรุนมาพักใหญแลว แตเปนวัยรุนระดับมัธยมปลายถึงระดับมหาวิทยาลัย  ละครพันธุใหมเร่ิม
จะจับเหยื่อที่เด็กลงไป ที่ไรเดียงสาลงไปกวาเดิม ....กลาพูดดวยความมั่นใจวาไมเคยเห็นละครที่ทา
ทายสถาบันหลักๆ ของสังคมอยางเปดเผยโจงแจงเชนนี้ในบานเรา...” รศ.วิภา อุตมฉันท คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬา  นําเสนอในบทความกระแสทรรศน นสพ.มติชน วันที่ 30 สิงหาคม 2546 

 “...เราไมอาจสรุปไดวาเหตุที่วัยรุนติดตามละครเรื่องนี้น้ันเปนเพราะสนใจเรื่องเพศเพียง
อยางเดียว ถาวัยรุนรูเร่ืองเพศศึกษาอยางถองแทและไมไดประสบปญหาในเรื่องเหลานี้ดวยตัวเอง
แลวจะสนใจติดตามชมละครเรื่องนี้หรือไม......การที่คุณวิภาบอกวาผูสรางเห็นวัยรุนที่ยังไมรูจัก
ประจําเดือนและไมรูจักการใสเสื้อชั้นในเปนเหยื่อ ดูจะเปนความเห็นที่ไมจริงเสียทีเดียว เพราะ
อยางนอยวัยรุนเหลานั้นรวมทั้งพอแมครูอาจารยบางสวน ก็คงจะไดประโยชนจากการชมละครตอน
น้ี..........ดังนั้น ในเมื่อเรามีสื่อที่นําเสนอเนื้อหาที่สามารถเขาถึงวัยรุนได พรอมทั้งสามารถสอด
แทรกเนื้อหาเร่ืองเพศศึกษาที่ถูกตองใหแกวัยรุนซึมซับไดอยางไมรูตัว ควรจะนํามาเปนแนวทาง
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หน่ึงในการสอนเรื่องเพศศึกษาหรือไม....” เอกรินทร บํารุงภักดิ์  คณะวารสารศาสตร ธรรมศาสตร  
นําเสนอในบทความกระแสทรรศน นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2546 

 “...เร่ืองราวทั้งหมดนี้ ถูกกําหนดเรียบเรียงขึ้นอยางเปนขั้นตอน ตามลําดับความสําคัญและ
มีวิธีการที่จะใหคําตอบไดอยางชัดเจน ผูเขียนอยากใหทุกคนไดรับรูปญหาของวัยรุนอยาง     เขาใจ 
ครูทีเด็ดจะพาเด็ก ๆ เขาไปเจอปญหาดวยตัวเอง และจะไมมีวันลืมคําตอบที่ถูกตองนั้นไปชั่วชีวิต....
ผูสรางมองปญหานี้เหมือนมะเร็งรายที่จะทําลายสถาบันครอบครัว สถาบันครู....บุคคลใดก็แลวแตที่
โดนกรีดอาจจะตองเจ็บปวด แตเมื่อเจ็บขนาดนี้แลวอยาพยายามเอามือมาปดบังบาดแผลนั้นเลย.....” 
บําเพ็ญ ชํานิบรรณการ  ผูกํากับการแสดง  นําเสนอในบทความกระแสทรรศน นสพ.มติชน วันที่ 11 
กันยายน 2546 

 ตัวอยางของการโตตอบเกี่ยวกับเนื้อหาและผลกระทบของละครทีเด็ดครูพันธุใหมขางตนนี้ 
มีประเด็นที่นาวิเคราะหหลายประการดวยกัน ไดแก 

- สื่อละคร ควรมีหนาที่นําเสนอเรื่องเพศศึกษาหรือไม  ถามีควรนําเสนออยางไร 

- การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมของครูและนักเรียน ที่แสดงออกถึงรูปแบบความสัมพันธ
ที่แตกตางออกไปจากบรรทัดฐานเดิมของสังคม ถือวาเปนละครที่ไมสรางสรรค และ
ทําลายสถาบันหลักของสังคมหรือไม 

- การที่ผูจัดชี้แจงวา ตองการนําเสนอปญหาของสังคมใหเห็นเพื่อนําไปสูการแกไขปญหานั้น 
จําเปนตองนําเสนอดวยบทละครและการแสดงออกเชนที่ปรากฏในละครหรือไม   

- ละครเรื่องนี้มุงแกปญหาสังคม หรือมุงหวังผลเชิงการตลาดกันแน 

การตอบคําถามเหลานี้ ถือวาเปนประเด็นดานจริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหาสื่ออยางยิ่ง  
ซึ่งผูศึกษาเห็นวา จะตองใชมุมมองที่หลากหลายและกวางขวางมาตัดสินความมีจริยธรรมของเรื่อง
ดังกลาว น่ันคือ ไมควรใชกรอบคิดของบรรทัดฐานเดิมที่ไมเอ้ือตอการทําความเขาใจปรากฏการณ
ปจจุบันของสังคมมาตัดสินเนื้อหาละครที่เกี่ยวกับปญหาเพศของวัยรุน  แตในขณะเดียวกันก็ไมควร
ใชกรอบของความเปนเสรีที่อางเร่ืองของความมีสาระในขณะที่ยังไมสามารถหลุดพนจากโครง
สรางทางการตลาดของการผลิตได  การพิจารณาประเด็นทางจริยธรรมของละครเรื่องนี้ จึงเปนอีก
ตัวอยางหนึ่งของการปะทะทางความคิดที่สะทอนการมองกันคนละมุม และทําใหการตัดสินเกณฑจ
ริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหาละครเปนสิ่งที่กําหนดกรอบไดยาก ผูศึกษาจึงไมขอตัดสิน ณ ที่น้ี 
แตเสนอวากระบวนการปฏิรูปเนื้อหาสื่อละคร จะตองไดรับการดําเนินการอยางเอาใจใส และแสวง
หามุมมองอยางกวางขวาง ดวยการจัดเวทีสาธารณะพูดคุยกับบุคคลหลาย ๆ ฝาย            รวมทั้งเปด
โอกาสใหผูผลิตละครรายตาง ๆ ไดสามารถเขามามีโอกาสนําเสนอละครที่เปนทางเลือกใหแกการ
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แกไขปญหาเร่ืองตาง ๆ ของวัยรุนผานละคร  ซึ่งอาจจะมีผูที่นําเสนอไดอยางสรางสรรคกวาที่เปน
กรณีอยูน้ีก็ได 

 นอกจากนี้จากการสุมสํารวจละครในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2546 พบขอสรุปไดวา 
โครงเร่ืองของละครสวนใหญยังเนนที่ความบันเทิง นักแสดง และแนวเนื้อเร่ืองที่วนเวียนอยูกับ
ความสัมพันธระหวางหญิงชาย  จนทําใหละครหนีไมพนเร่ืองของความรักความใคร ความผิดหวัง 
การแกแคน ความสูญเสียและสมหวัง  แมวาสวนหนึ่งของละครอาจจะสะทอนชีวิตจริงของผูคนได  
แตการนําเสนอที่เนนหนักในมิติของความสัมพันธเชนนี้  มีสวนทําใหละครกลายเปนเพียงกลไกที่
สอนใหคนเรียนรูหรือคุนเคยกับเร่ืองระหวางบุคคล มากกวาการพัฒนาจิตสํานึกไปสูสาธารณะใน
วงกวาง   

 อยางไรก็ตาม มีละครอยูไมกี่เร่ืองในชวงที่สุมศึกษา ซึ่งผูศึกษาเห็นวามีเนื้อหาที่เปนสาระ 
และเปนตัวอยางของการสั่งสอนอบรมศีลธรรมไดอยางดี คือ เร่ืองพุทธานุภาพ ทางชอง 3          วัน
พุธ-พฤหัสบดี ซึ่งนําเสนอเร่ืองราวการธุดงคของพระหนุมบวชใหมที่ไดชวยสั่งสอนรวมทั้งเปนแรง
บันดาลใจใหกับชาวบานในหลายทองที่ที่ทานธุงดงคผาน  ละครที่มีเนื้อหาในเชิงสรางพลังและทํา
ใหผูคนไดยอนกลับมามองตัวเองเชนนี้ จัดไดวาเปนตัวอยางของละครที่มีสาระเชิงคุณภาพ  ที่
สามารถดึงดูดไดทั้งคนดู (ผานดารานําคือ ศรราม เทพพิทักษ) และไดทั้งกระตุนจิตสํานึกของสังคม 

 นอกจากเรื่องของเนื้อหาแลว ยังพบวาการนําเสนอละครในปจจุบันตองอาศัยการสงเสริม
การตลาดเขามาชวยมากขึ้น ทําใหละครกลายเปนพื้นที่ของการโฆษณาแฝงอยางมากมาย ตัวอยาง
เชน การแชภาพโลโกของสปอนเซอรรายการเปนชวง ๆ เพิ่มเติมจากชวงคั่นรายการโฆษณาไวที่มุม
ดานใดดานหนึ่งของละคร ซึ่งพบมากในรายการละครที่นําเสนอในภาคเชาและบายของวันธรรมดา  
นอกจากนี้ยังมีโฆษณาแฝงที่ปรากฏอยูในเนื้อหาละครที่กําหนดใหตัวละครตองสวมใสเสื้อผา ใช
สิ่งของตาง ๆ ที่จงใจใหเห็นชื่อของผลิตภัณฑเหลานั้นซึ่งเปนผูสนับสนุนรายการอยู  รวมท้ังการจัด
ฉากรานคาของชําในละคร เชน ละครเฮง เฮง เฮง ทางชอง 7 ที่สินคาในรานเต็มไปดวยผลิตภัณฑ
ของผูสนับสนุนรายการ รวมทั้งจะตองใหมีบทที่มีผูซื้อรองถามหาชื่อสินคานั้นดวย         ทุกคร้ัง 
นอกจากกลยุทธการแฝงโฆษณาเหลานี้แลว ยังมีการสงเสริมการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งคือใหผูชมสง
คําตอบเขามาประกวดหรือชิงรางวัลในรายการ เชน กดขอความเพื่อทายวาตัวเอกในเร่ืองจะตัดสิน
ใจอยางไร (พบมากในละครที่นําเขาจากเอเชีย)  หรือสงเทปบันทึกการรองเพลงแบบลิปซิงค และ
การแสดงประกอบเพลงเขามาประกวดเพื่อเปนการโฆษณารายการละครเรื่องนางโชว กอนที่จะฉาย
ทางชอง 3 เปนตน   การโฆษณาแฝงในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเร่ือยๆ เหลานี้ ถือวาเปนการละเมิด
เกณฑมาตรฐานที่กรมประชาสัมพันธอนุญาตใหมีสัดสวนเวลาโฆษณาไดไมเกินรอยละ 20 หรือไม
เกิน 10-12 นาทีตอหน่ึงชั่วโมง  และถือวาเปนการเอาเปรียบผูบริโภคผานการนําเสนอเรื่องบันเทิงที่
ทําใหผูชมพลอยเสพสินคาเหลานี้เขาไปดวยอยางไมรูตัว 
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รายการเกมโชว 
รายการเกมโชวเปนการแขงขันระหวางบุคคลหรือกลุมคนที่ใชทักษะทางรางกาย สติ

ปญญา ความวองไว ปฏิภาณ ไหวพริบ ความรูรอบตัวตลอดจนการเสี่ยงโชคตาง ๆ สําหรับรายการ
เกมโชวในบานเรา มักนําแนวคิดหรือตนแบบมาจากรายการเกมโชวตางประเทศ สหรัฐอเมริกาได
ชื่อวาเปนประเทศที่ตนแบบหลักของรายการเกมโชว  การจัดประเภทรายการเกมโชวในประเทศ
ไทย แบงไดเปน 2 รูปแบบใหญ คือ  

1.  รายการประเภทเกม (game) เปนกิจกรรมหรือการแขงขันที่เนนทักษะทางรางกาย สติ
ปญญา ความวองไว ไหวพริบ ความรูรอบตัว การเสี่ยงโชคตาง ๆ  รายการประเภทนี้ตองหาแนว
ของรายการใหมีความแปลกใหม ความหลากหลายในแงกิจกรรม ตองมีวิธีคัดเลือกผูเขารวมแขงขัน 
เพราะหากผูเขารวมแขงขันมีปฏิภาณไหวพริบดี ทําใหรายการดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

2.  รายการประเภทแขงขันตอบปญหาโดยตรง (quiz show) เปนการตอบปญหาที่เปนความรู 
หรือเชาวในดานตางๆ  เปนปญหาที่จัดตามประเภทกลุมผูเขาแขงขัน 

หากแบงตามประเภทเนื้อหาของเกมโชว (จากงานวิจัยของ สุรดา จรุงกิจอนันต,2543)แบงได
เปน 4 เนื้อหาคือ  

      1.   รายการเกมโชวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองสวนบุคคล มีลักษณะคลายรายการวาไรตี้โชว  
2. รายการเกมโชวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรูทั่วไปและความรูเฉพาะดาน โดยการแขงขันตอบ

ปญหา  
3. รายการเกมโชวที่มีความทาทาย ตองใชไหวพริบ ความเร็ว และพละกําลัง รวมทั้งจิตใจเพื่อ

เอาชนะ 
4. รายการเกมที่มีเนื้อหาผสม เปนการแขงขันที่หลากหลายเนื้อหา 

ในงานวิจัยเดียวกันนี้ยังไดกลาวไววา ไมไดมีเกมการแขงขันอยางเดียวเทานั้นที่สรางความ
บันเทิงใหแกผูชม แตการแสดงที่มีแทรกอยูในรายการมีสวนสําคัญสําหรับรายการเชนกัน 

จากการประเมินรายการเกมโชวทางโทรทัศนทุกชอง เดือนเมษายน 2546 ในหนึ่งสัปดาหมี
รายการเกมโชวไมนอยกวา 40 รายการ และมักถูกจัดวางในชวงผังรายการ prime time คือต้ังแต 
18.00-22.00 น. และชวงวันหยุดเสารอาทิตย จึงนับเปนรายการบันเทิงที่ไดรับความนิยมเปนอันดับ
สาม รองลงมาจากรายการละครและรายการขาว ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2.16 ผังรายการเกมโชวเดือนกันยายน 2546 ของสถานีโทรทัศนทุกชอง  ยกเวนชอง 11 
วัน ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ไอทีวี 

วันจันทร 12.45-13.30 มาสเตอร
คีย 4 ภาค (ทีวีธัน
เดอร) 

17.42-18.00 ลูกใคร
หวา (บางกอกการละ
คอน) 

22.20-22.25 รวยราย
วัน (บางกออกการละ
คอน) 
22.25-23.10จุคบอก
เกมส (บอรน ออฟเปอ
เรชั่น จก.) 
 

11.3-12.00 ปอป
คอรนโชว 

10.45-11.00 แขง
รอยไดลาน (เจเอส
แอล) 
16.50-17.20 โบนัส
เกมส (มีเดียออฟมี
เดีย) 

19.35-20.00 เกม
ทศกัณฑ (เวิรค
พอยท) 

22.00-23.00 เซอร
ไวเวอร (กันตนา) 

10.30-11.00 เกม
นักชิม (เฟรชมี
เดีย) 

วันอังคาร 9.55-10.25  อยากได
จัดให 
13.00-13.30  
มาสเตอรคีย 4 ภาค  
17.42-18.00 ลูกใคร
หวา  
22.20-22.25 รวยราย
วัน 

11.3-12.00 ปอป
คอรนโชว22.05-
23.00 เกมวัดดวง (แก
รมมี่) 
 

10.45-11.00 แขง
รอยไดลาน  
16.50-17.20 โบนัส
เกมส  
22.20-23.10 เกาอ้ี
ระทึก (มีเดียออฟมี
เดีย) 

19.35-20.00 เกม
ทศกัณฑ 
21.00-22.00 เดอะ 
สตาร (แกรมมี่) 

10.30-11.00 เกม
นักชิม 

วันพุธ 13.00-13.30 มาสเตอร
คีย 4 ภาค 
17.42-18.00 ลูกใคร
หวา  
22.20-22.25 รวยราย
วัน 
   

11.3-12.00 ปอป
คอรนโชว22.05-
23.00 ชิงรอยชิงลาน 
(เวิรคพอยท) 
 

10.45-11.00 แขง
รอยไดลาน  
16.50-17.20 โบนัส
เกมส  

11.30-12.00 บุญ
หลนทับยกกําลัง
เกา (สี่บวกสองเอ็น
เทอรเทนเมนต)  
19.35-20.00 เกม
ทศกัณฑ 
21.00-22.00 T-
ZAA (อารเอส) 

10.30-11.00 เกม
นักชิม 

วันพฤหัสฯ 13.00-13.30 มาสเตอร
คีย 4 ภาค 
22.20-22.25 รวยราย
วัน 
22.20-23.50 กลอง
วิเศษ (บางกอกการละ
คอน)  
 

11.3-12.00 ปอป
คอรนโชว 
17.30-17.55 คิดคิด
โชว (วีดีโอเอ็นเทอร
เทนเมนต) 

10.45-11.00 แขง
รอยไดลาน 
11.50-12.45 
เกมฮอตเพลงฮิต 
(แกรมมี่)  
 

19.35-20.00 เกม
ทศกัณฑ 

10.30-11.00 เกม
นักชิม 
14.05-15.30 โชว
ชิงแชมป (ชินวุฒิ 
โปรดักชั่น) 

วันศุกร 12.45-13.00 มาสเตอร 11.3-12.00 ปอป 10.45-11.00 แขง 19.35-20.00 เกม 10.30-11.00 เกม 
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 คีย 4 ภาค 
22.20-22.25 รวยราย
วัน 

คอรนโชว 
22.05-23.00 แฟน
พันธุแท (เวิรคพอยท) 

รอยไดลาน  ทศกัณฑ นักชิม 
22.30-23.30 กอง
โชว  

วันเสาร 15.00315.42  ชิงฝน
ปนดาว 
16.30-17.15 เกมลาลูก
เขย 
17.15-17.40 4ตอ4 
แฟมมิลี่เกม (เอ็กแซท) 
18.40-19.30 เกม
เศรษฐี (บอรน ออป
เปอเรชั่น) 
22.20-22.25 รวยราย
วัน 

11.0011.54 เวทีทอง 
(เวิรคพอยท) 
12.30-12.55 มันไม
หมูสูตายคลับ 
(สปอรตมาสเตอร) 
13.00-13.55 แชมป
เปยนเกมส (มายดทีวี) 
18.05-18.30 ปริศนา
พิศดาร 
19.00-19.54 เลขมหา
สมบัติ (เอ็กแซท) 
22.06-23.00 แฟนซี
โดน (เนฟเวอรแลนด) 
 

14.55-15.20 ปลด
หนี้ (แมทชิ่งเอ็น
เทอรเทน เมนท) 
 

10.30-11.30 ทีวี
แชมปเปยน (อีฟ
นิ่งสตาร) 
12.30-13.30 กาเม
โชว (แกรมมี่) 
14.00-14.30 ตอก
ไขใสจอ (กกเฮงเท
เลวิชั่น) 

16.05-16.30 ควา
ไมคควาแชมป  

วัน
อาทิตย 

9.00-10.10 ก็อปปโชว 
(ไท เอ็นเทอรเทน 
เมนท) 
13.30-14.30 ตีบทแตก 
(รีไมน) 
14.30-16.15 ทไวไลท
โชว (บอรน ออปเปอ
เรชั่น) 
17.15-17.40 4ตอ4 ซัน
เดย (เอ็กแซท) 
18.40-19.25 เกม
เศรษฐี 
22.20-22.25 รวยราย
วัน 

16.05-17.00 เกมแก
จน (เวิรคพอยท) 
17.00-17.55 เกมจาร
ชน (เวิรคพอยท) 
18.00-18.55 ทายได
ใหเลย (เจเอสแอล) 
19.00-19.55 สมอล
ทอลค (ทีนทอลค) 
22.06-23.00  5432 
โชว (ซัสเซส) 
23.00-00.00 หา...ให 
(ยุรการ) 

12.15-13.15 เกม
พันหนา (ทริปเปล
ทู) 
16.00-17.00   07 
โชว (เจเอสแอล) 

10.30-11.30 ทีวี
แชมปเปยน 
14.00-14.30 คิท
เชนโชวโอลาลา  

14.05-15.00 มา
โชวมาโชว 
22.30-23.30 รัก
ลนจอ 

 

จากผังรายการเกมโชวขางตน สรุปจํานวนรายการเกมโชวที่นําเสนอในสถานีโทรทัศนแตละ
แหง ตอหน่ึงสัปดาห ไดดังนี้ 

สถานีโทรทัศนชอง 3  จํานวน 27 รายการ ตอหน่ึงสัปดาห 
สถานีโทรทัศนชอง 5 จํานวน  21 รายการ ตอหน่ึงสัปดาห 
สถานีโทรทัศนชอง 7 จํานวน  13 รายการ ตอหน่ึงสัปดาห 
สถานีโทรทัศนชอง 9 จํานวน  14 รายการ ตอหน่ึงสัปดาห 
สถานีโทรทัศนไอทีวี   จํานวน 10 รายการ ตอหน่ึงสัปดาห 
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เมื่อรวมทุกสถานีแลว พบวามีรายการเกมโชวที่นําเสนอในเดือนกันยายน 2546 ทั้งสิ้น 85 
รายการ  ซึ่งมากกวาจํานวนที่นําเสนอในเดือนเมษายน 2546 ที่มีทั้งสิ้น 40 รายการ  แสดงใหเห็น
การเติบโตของรายการเกมโชวอยางมาก เปนที่นาสังเกตดวยวาเมื่อรายการเกมโชวมากขึ้น         ราย
การที่หายไปคือรายการประเภทสาระประโยชน และวิเคราะหขาว ซึ่งเคยนําเสนอในชวงเวลา 21.00 
- 22.00 น. เปนสวนใหญ  นอกจากนี้ รายการเกมโชวที่เพิ่มมากขึ้นมักเปนรายการสั้น ๆ ประมาณ 5-
25 นาที ที่แทรกอยูตามชวง prime time ของรายการ เชน รายการเกมทศกัณฑที่แทรกอยูระหวาง
ขาวหลักภาคค่ําของชอง 9 และรายการรวยรายวันที่นําเสนอหลังละครภาคค่ํา ทางชอง 3  รายการ
เกมโชวสั้น ๆ เหลานี้นําเสนอวันจันทร – ศุกร  จึงทําใหจํานวนรายการมีมากขึ้น แมวาในเชิงของ
จํานวนเวลาออกอากาศจะไมขยายเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดนักก็ตาม รายการเกมโชวสั้นเพื่อคั่น
เวลาเหลานี้ไดกลายเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่บงบอกบุคลิกลักษณะของสถานี หรืออยางนอยก็
เปนเสมือนเคร่ืองมือบอกเวลาสิ้นสุดและเริ่มตนรายการใหม  นอกจากนี้ในแงการตลาดรายการเกม
โชวสั้น ๆ จะเปนปจจัยที่ชวยดึงอัตราคาโฆษณาในชวงเวลาหลักนั้นใหสูงขึ้น หรือในอีกแงหน่ึงก็
คือ ทําใหชวงเวลาของโฆษณาเพิ่มขึ้นโดยไมเกินมาตรฐานที่กําหนด เพราะรายการเกมโชวที่มาคั่น
เวลาไดถูกนับแยกเปนอีกรายการ จึงสามารถหาโฆษณาไดเพิ่มมากขึ้น 

จากผังรายการเกมโชวขางตน พบวาสถานีโทรทัศนที่มีการเพิ่มจํานวนเกมโชวมากขึ้นเปน
อันดับหนึ่ง คือ สถานีโทรทัศนชอง 5 จากเดิมในเดือนเมษายน ที่มีจํานวนเพียง 10 รายการ และสวน
ใหญอยูในชวงเสาร-อาทิตย  ไดเพิ่มมาเปน 21 รายการ และกระจายอยูตามผังรายการของทุกวัน 
โดยกระจุกแนนอยูในชวงเวลาบายและเย็นของวันเสาร-อาทิตย  

เมื่อพิจารณาดานการกระจายตัวของบริษัทผูผลิตรายการ พบวาสวนใหญแลวมีลักษณะ       
ผูกขาดอยูกับบริษัทผูผลิตขนาดใหญ เชน บริษัทเวิรคพอยท  บริษัทเจเอสแอล  บริษัทแกรมมี่  และ
บริษัทบอรน ออปเปอเรชั่น  ซึ่งมีรายการเกมโชวนําเสนอในหลายสถานีดวยกัน  ลักษณะและ       
รูปแบบของเกมโชวจะสะทอนเปาหมายทางการตลาดของบริษัท หรือกลาวงาย ๆ ก็คือเปนชองทาง
สงเสริมการตลาดของบริษัทดวย เชน รายการเกมโชวของบริษัทแกรมมี่มักเนนการแขงขันดาน
เพลง เชน รายการเกมฮอตเพลงฮิต ทางชอง 7  หรือเนนการใหดารานักรองในสังกัดเปนผูรวมแขง
ขัน นอกจากนี้แกรมมี่ยังผลิตรายการเกมโชวในรูปแบบบันเทิงอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับเพลง แตเนน
การวางพลอตรายการเหมือนการดูละครหรือการแสดงประกอบกันไปดวย  ซึ่งรายการเกมโชวใน
รูปแบบเชนนี้จะดําเนินการในนามของบริษัทเอ็กแซทท ซึ่งเปนบริษัทในเครือของแกรมมี่ที่ผลิตราย
การละครอยูดวย เปนตน  เมื่อเปรียบเทียบแตละสถานีแลว พบวาสถานีโทรทัศนชอง 5 มีความ
หลากหลายในเรื่องของบริษัทผูผลิตรายการเกมโชวมากที่สุด คือ จํานวน 10 บริษัท โดยมีทั้งบริษัท
ผูผลิตขนาดใหญและขนาดเล็กผสมผสานกันไป  แตโดยสวนใหญแลวบริษัทที่ไดสัดสวนยืนในผัง
รายการเกมโชวของชอง 5 คือบริษัทเวิรคพอยท ทําใหเห็นวาแมการผลิตรายการเกมโชวจะขยายตัว
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ทางการตลาดมากเพียงใด  แตแนวโนมที่รายการนี้จะถูกผูกขาดโดยบริษัทผูผลิตขนาดใหญก็ยิ่งจะมี
สูงมากขึ้นเทานั้น  ทําใหโอกาสที่รูปแบบและเนื้อหาของรายการจะซ้ําซอนหรือขาดความหลาก
หลายก็มีอยูสูงเชนกัน  ตารางขางลางนี้แสดงจํานวนและชื่อรายการเกมโชวของบริษัทผูผลิตราย
ใหญ จํานวน 5 บริษัท โดยรวมบริษัทแกรมมี่กับเอ็กแซททเขาดวยกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการผูก
ขาดการผลิตรายการ  รวมทั้งยังแสดงใหเห็นถึงการผูกขาดหรือกระจุกตัวตามสถานีดวย  เชน จะ
เห็นวาบริษัทบอรนออปเปอเรชั่น และบริษัทมีเดียออฟมีเดีย จะผลิตรายการเกมโชวใหกับสถานี
โทรทัศนชอง 3 และชอง 7 ตามลําดับ  ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2.17 รายการเกมโชวที่ผลิตโดยบริษัทขนาดใหญ ตามผังรายการเดือนกันยายน 2546 
 เวิรคพอยท        เจเอสแอล             แกรมมี่+เอ็กแซ็คท      บอรนออฟเปอเรชั่น   มีเดียออฟมีเดีย 
ชิงรอยชิงลาน (TV5)        ทายไดใหเลย (TV5)        4ตอ 4 ซันเดย (TV3)          เกมเศรษฐี (TV3)          โบนัสเกม 
(TV7) 
แฟนพันธุแท (TV5)          รักมาราธอน (TV5)          4ตอ4แฟมมิล่ีเกม (TV3) จุคบอกซเกม (TV3)       
เกาอี้ระทึก (TV7)  
เกมจารชน (TV5)             07 โชว (TV7)                  เกมวัดดวง (TV5) 
เกมแกจน (TV5)              แขงรอยไดลาน (TV7)      เลขมหาสมบัติ (TV5) 
เวทีทอง (TV5)            กาเมโชว (TV9)               
            คาราโอเกม (TV9) 
    
ตารางที่ 3.2.18 รายละเอียดของรายการเกมโชวที่ผลิตโดยบริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท  
สรุปจากผังรายการเดือนเมษายน 2546 
 
รายการ วันออก

อากาศ 
เวลา ชอง พิธีกร เนื้อหา 

ทศกัณฑ จันทร-ศุกร 
 

19.30-
19.45 

9 ปญญา นิรันดรกุล 
 

จากผูชมทางบาน ทายใบหนาของ
บุคคลในทุกสาขา อาชีพ 

ชิงรอยชิงลาน พุธ 22.20-
24.20 

5 ปญญา นิรันดรกุล 
มยุรา เศวตศิลา 

เชิญดารา-นักแสดงมาเลน โดยมีการ
นําผูประกอบอาชีพตางๆมาทา
ประลองแกงสามชา แลวใหผูเขาแขง
ขันทายวาทําไดหรือไม 

เถาแกใหญ พฤหัสบดี 21.00-
22.00 

9 ธงชัย ประสงคสันติ 
โหนง สามชา 

แขงขันเก่ียวกับธุรกิจ อาชีพขนาดเล็ก 
กลางและสินคาOTOP 

แฟนพันธุแท ศุกร 22.20-
23.35 

5 ปญญา นิรันดรกุล จากผูชมทางบาน แขงขันตอบประเด็น
ที่สนใจ 
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เวทีทอง เสาร 12.00-
13.00 

5 หมํ่า จกมก 
ซูโมก๊ิก 

นักแสดงเขามาแขงขัน แขงขันเก่ียวกับ
ภาษาไทย 

ระเบิดเถิดเทิง อาทิตย 14.00-
15.00 

5 สิเรียม 
หมํ่า,เทง 

 

เปนละครสั้นที่เชิญนักแสดงมารวม
ดวย มีเนื้อเรื่องอยูในซอยเถิดเทิง  

เกมแกจน อาทิตย 15.00-
16.00 

5 ปญญา 
สิเรียม 

เชิญผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
เขามารวมรายการใหนักแสดงทาย 

เกมจารชน อาทิตย 16.00-
17.00 

5 มยุรา 
ศัลย,โหนง 

ดารา-นักแสดงรวมเลนเกม โดยทายตัว
เลขพิฆาต 

 

ในสวนของกระบวนการผลิตรายการเกมโชวน้ัน ตองมีการกําหนดรูปแบบของเกม 
(format) กอน ซึ่งปจจัยที่มากําหนดแนวทางการผลิต ก็คือ กระแสความนิยมของตลาด รวมทั้ง
โอกาสที่จะดึงดูดสปอนเซอรไดมากนั่นเอง  ดังคําอธิบายของผูผลิตรายการขางลางนี้ซึ่งสรุปไดวา
เปาหมายทางการตลาดของสปอนเซอรมีสวนสําคัญยิ่งในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา และแมแตตัว
พิธีกรและผูรวมแขงขัน  รวมทั้งยังเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหรายการเกมโชวเต็มไปดวยแผนปาย
โฆษณา รวมทั้งรูปแบบของการเสี่ยงดวงดวยการเปดแผนปาย  

“ชวงคิดฟอรแมตเปนชวงที่ยากมาก บางคร้ังเกิดขึ้นเอง บางคร้ังเกิดจากการดัดแปลง ถาฟอร
แมทดี เกมโชวประสบความสําเร็จไปแลวกวา 50% การมีพิธีกรดีทําใหฟอรแมทเขมแข็งขึ้น เปนกา
รันตีที่สําคัญของรายการ” (ประภาส ชลศรานนท กก.ผจก. บ. เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทน เมนท จํากัด 
อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545)  

“ตองดูวากระแสคนกําลังชอบอะไรอยู หรือคนมีการเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศอะไรบาง 
แลวก็สรางแกนขึ้นมา แลวก็สรางแกนขึ้นมา และพัฒนาเปนรูปแบบหรือฟอรแมท จากนั้นก็จับวา
เกมโชวของเราจะตางจากของคนอื่นอยางไร จะทําใหมีผูแพผูชนะเกิดขึ้นไดอยางไร” (ภูษิต ไลทอง 
รองกก. ผจก. บ. ทีวีทันเดอร จํากัด อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545) 

“รูปแบบของเกมโชวที่ดีตองมีโครงสรางและกติกาที่ชัดเจน สื่อความเขาใจงาย ขั้นตอนไม
เยอะจนกระทั่งงง ตองเขาใจงาย ๆ แลวสนุก แตไมใชงายเกินไปจนไมดูก็ได แตละชวงรอบของเกม
จะมีความนาสนใจในนั้น” (มาลี ปานเพชรผจก. ฝายพัฒนาธุรกิจ บ.เวิรคพอยท เอนเตอรเทนเมนท 
จํากัด อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545)  

การวัดความสําเร็จในเชิงธุรกิจของรายการเกมโชว อยูที่เงื่อนไขหลัก ๆ คือ การสนับสนุน
จากสปอนเซอร  ถารายการใดที่มีการแขงขันและมีของรางวัลที่มีมูลคาสูง รวมทั้งมีของรางวัลมาก 
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แสดงวามีสปอนเซอรสนับสนุนมาก  ซึ่งก็จะทําใหมีการดึงดูดผูเขารวมสมัครแขงขัน และดึงดูด     
ผูชมที่คอยลุนหรือเชียรอยูที่หนาจอ 

“ไดสปอนเซอรจากปายนี้พอเพียงคาผลิต ปายนี้คือกําไรทั้งหมด แตมีสปอนเซอรตนทุนการ
ผลิต ปายทั้งหมดที่เปดในรายการมีกําไรหมดเลย” (พัชรี เลิศศรีคัมภีร ผูควบคุมการผลิต บริษัท   
เอ็กแซ็คท จํากัด อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545) 

“ถาถามวาทําไมรายการนั้นสปอนเซอรเต็ม ทําไมปายเต็ม เอเจนซี่เอาอะไรมาวัด บางทีความ
ชอบสวนตัวกับตัวแทนโฆษณาก็มีผลเหมือนกัน เชนรายการสัญญามหาชน เรตต้ิงนิดเดียว แตราย
การขายโฆษณาไดหมด เพราะภาพลักษณเขาดี ลงโฆษณาแลวสินคาก็มีภาพลักษณดี อยางสาระแน
โชว เรตติ้ง 2-3 แตโฆษณาเต็ม เพราะภาพลักษณของวิลลี่ ดูไฮโซดี” (เกียรติ          กิจเจริญ กก.ผจก. 
บ.ทริปเปลทู จํากัด อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545) 

 “ สปอนเซอรน้ันก็เปนสวนหนึ่งที่เราตองคํานึงดวย ยิ่งเปนสปอนเซอรหลักที่เขาตองการ
เขามีสวนในรายการ ก็ตองมาคิดโจทยใหเขาวาจะอยูสวนไหนถึงจะเหมาะ อยางบางราย เขาไม
ตองการให เห็นเฉพาะผลิตภัณฑ  แตตองการเขามามีสวนรวมในเกมดวย” (ม .ล .ปยะจันทร               
ประวิทย ผูดูแลการผลิตรายการ เกมลา 2000 อางในชัยพร ต้ังพูลสินธนา, 2545) 

กาญจนา วิชาคุณ  (2543) กลาวไวในงานวิจัยเร่ืองการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่
สนับสนุนและตอตานสังคมที่ปรากฏในเกมโชววา ผูอุปถัมภรายการเปนปจจัยที่มีผลกระทบกับรูป
แบบรายการ  การผลิตรายการก็ยังขึ้นอยูกับนโยบายของสถานีอีกดวย นอกจากนั้นเนื้อหาของราย
การมีทั้งสนับสนุนสังคม ในแงการสงเสริมการเรียนรู การสั่งสอนตักเตือน ใหกําลังใจ สงเสริมการ
กีฬา  สงเสริมอาชีพ  และภายในเกมเดียวกันนั้นก็มีการตอตานสังคม ดวยการแสดงออกซึ่งความ
กาวราว เชนบางรายการมีดารารับเชิญผูชายทําทากระโดดถีบพิธีกรหญิง  มีการพูดจากาวราวโดย
จากตัวพิธีกรเอง เชน รายการลับเฉพาะคนรูใจ ที่ไตรภพพูดกับทรายวา “หนูรูไหมหนูโชคดีมากที่
พอสรางบานทรายทอง ไมใชบานผีปอบ ไมเชนนั้นตองเรียกนองปอบ”   มีการแสดงออกทางเพศ
ในรายการเกมโชว ไมวาดวยการกระทําหรือการแสดงออกโดยคําพูด มักมีปรากฏในเกือบทุก        
รายการ โดยเฉพาะถาในรายการมีดาราตลกเปนพิธีกรรวม จะมีคําพูดลามก พูดจาสองแงสองงาม 
และบางครั้งแสดงออกดวยกิริยาที่ไมสุภาพกับผูเขารวมรายการที่เปนผูหญิง  

 นอกจากนี้ในงานวิจัยยังกลาวถึงความรุนแรงที่มีเสนอในรายการเกมโชว เชนดาราชายคน
หน่ึงที่เปนที่นิยมของวัยรุนไดเลาใหฟงวา สมัยที่เรียนหนังสือ ตีกันทุกวันเหมือนอยูในสมรภูมิรบ 
ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเปนการชี้นําในทางที่ผิดสําหรับเยาวชนที่มักมีดาราที่เปนคนเกงในใจ  เมื่อไดยิน
เชนนี้อาจทําตามและคิดวาความรุนแรง  การทํารายกันเปนเร่ืองธรรมดาที่เกิดขึ้นไดในวัยเรียน   
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 การแสดงออกซึ่งความโหดรายทารุณและความเสี่ยงในเกม มีปรากฏในหลายรายการ เชน
การวางแครอทไวบนทองแลวใชเลื่อยตัด  หรือมีการกลั่นแกลงกัน  จากการแสดงของเหลาดารา
ตลกจนดูเปนเร่ืองธรรมดา  ดูไมคอยเห็นคุณคาของความเปนคน แตใชดาราตลกเปนตัวเดินเร่ืองใน
การถูกกลั่นแกลง เพื่อใหเปนเร่ืองขําขัน มีการเลนมุขกันระหวางพิธีกรกับผูรวมรายการ 

 การเลือกผูเขารวมแขงขัน สวนมากจะเปนดารานักรองที่กําลังอยูในกระแส  หรือดารา       
นักแสดงที่อยูในบริษัทที่เปนสปอนเซอร  หรือเปนชวงของการโปรโมทหนังหรือเพลงที่ตองการ
โฆษณาประชาสัมพันธ เพราะดารานักรองที่กําลังเปนที่สนใจของประชาชน  จะทําใหมีผูชม           
รายการมากขึ้น เรตติ้งมีมากขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพิจารณาใหมีรายการในผังคร้ังตอไป 

แมปจจุบันมีรายการเกมโชวที่มีผูรวมรายการเปนประชาชนชาวบานมากขึ้น บางรายการมี       
ผูชมทางบานรวมเลนเกมกับดารานักรอง บางรายการมีแตผูชมจากทางบานเขามาเลนเกม แตก็ยังมี
เร่ืองของโฆษณาแฝงเขามาในชวงการแขงขันเกม เชนกําหนดใหมีเกมที่ตองแขงขันดื่มนม ก็จะโชว
สินคานมที่ เปนผู อุปถัมภรายการ   หรือบางเกมจะกําหนดวา ผูที่ เขารวมเลนเกมได  ตองมี            
ผลิตภัณฑสินคาของสปอนเซอร  ใหนํามาแสดง แลวจะไดเขารวมแขงขัน (ในลักษณะของเกมที่
ออกนอกสถานที่)  

อีกตัวอยางหนึ่งคือ รายการปลดหนี้ ซึ่งผลิตโดยบริษัทแมทชิ่ง สตูดิโอ มีรูปแบบ        ราย
การที่ใหผูรวมรายการเปนชาวบานที่มีหน้ีสินอยูกับสถาบันการเงินตาง ๆ และสมัครเขามารวมราย
การเพื่อทํากิจกรรมบางอยางตามที่ทางรายการกําหนด ถาทําไดตามนั้นก็จะไดเงินรางวัลไปปลดหนี้  
รายการนี้น้ีนับวาเปนรายการเกมที่ดี มีประโยชนกับชาวบานที่ไมมีโอกาส ไมมีความรูพอที่จะตอบ
คําถามจากเกมได  แตเปนการแสดงความสามารถจากอาชีพของตัวเองที่ทําอยู  แตกระนั้นปายของผู
อุปถัมภรายการก็มีปรากฏชัดในบริเวณที่แขงขัน และยังมีชวงพิเศษเฉพาะสปอนเซอรหลังจากผู
แขงขันเลนเกมหมดแลว คือชวงของฉลาม(เคร่ืองดื่มบํารุงกําลัง) รวมทั้งการนําเสนอโลโกของราย
การที่คลายคลึงกับโลโกของพรรคไทยรักไทยดวย 

สําหรับรายการระเบิดเถิดเทิง ของบริษัทเวิรคพอยท ที่มีรูปแบบเปนละครชวนหัว โดยมีดารา
เปนตัวหลักในเนื้อเร่ือง และมีดารารับเชิญเขามารวมในรายการ ก็จะมีโฆษณาแฝงมากมาย  โดย
พลอตเร่ืองจะมีรานขายของชําอยูในซอยเถิดเทิง ก็จะสินคาวางโชวไวเต็มราน ดาราที่เชิญมาก็มี
ความหลากหลายพอสมควร  สุดทายก็ใหดารารับเชิญเขารวมเลนเกมในชวงทายรายการ ซึ่งก็มีการ
เปดปายรางวัลจากแผนปายของสปอนเซอร 

บริษัทเวิรคพอยท ที่เปนผูผลิตรายการเกมโชวมากที่สุดในขณะนี้ มีรายการที่มีผูนิยมมาก โดย
เฉพาะรายการ แฟนพันธุแท  ซึ่งเปนเกมโชวที่เกี่ยวกับแฟนคลับ มีรูปแบบเฉพาะตัว คือผูเขาแขงขัน
จะตองมีความรูเร่ืองตางๆที่ตนเองสนใจแบบเจาะลึก ซึ่งไมจํากัดเร่ืองอายุ ลาสุดมีเด็กอายุ 9 ขวบ 
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เขาแขงขันตอบคําถามเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร จนสามารถเขารอบไปชิงกับผูใหญ จึงทําใหราย
การนาสนใจและทาทายกับความรูที่ตนเองสนใจเปนอยางมาก  

อีกรายการหนึ่งของบริษัทเวิรคพอยทที่กําลังไดรับความนิยม คือ รายการเกมทศกัณฑ ที่เสนอ
ในชวงทุมคร่ึง วันจันทรถึงศุกร ปญญา นิรันดรกุล เปนพิธีกร โดยมีเบียรชางเปนผูสนับสนุนราย
ใหญ ทําใหฉากรายการเต็มไปดวยโลโกของเบียรชาง รายการนี้เปนเกมที่ใหผูเขาแขงขันทายใบ
หนาของบุคคลที่มีชื่อเสียงตาง ๆ ทั้งไทยและตางประเทศ  เปนรายการที่ตองใชความรูและความจํา
ในการทายใบหนา เสนหของทั้งสองรายการนี้อาจอยูที่ความสามารถของพิธีกร ความแปลกที่ตาง
จากเกมอื่น ๆ ที่มีทั้งผูชวยพิธีกร และพิธีกรหลัก ซึ่งในรายการนั้นมักมีการแสดงออกซึ่งความกาว
ราวรุนแรง แตทั้งสองรายการนี้ คอนขางตองใชสมาธิและความเงียบในการแขงขัน  ไมมีการพูดจา
หยาบคาย สองแงสองงาม จึงทําใหเกมเปนที่ชื่นชอบ และไดรับความนิยมมาก แตเมื่อพิจารณาการ
กําหนดผังเวลาของรายการแลว จะเห็นวารายการเกมทศกัณฑเขามาแทรกอยูในชวงเวลาของราย
การขาว อันอาจจะเปนอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําใหมีผูชมรายการนี้มาก เพราะมีสวนเกี่ยวของกับความ
รอบรูเร่ืองขาว เร่ืองความเคลื่อนไหวของบุคคลอยูไมนอย  แตการที่มีรายการบันเทิงเชนนี้มาคั่น
ชวงทายของรายการ ก็ทําใหเวลาของรายการขาวสารสาระถูกเบียดบังไปดวยโดยปริยาย 

โดยทั่วไปแลว พิธีกรในรายการเกมโชวสวนใหญมักจะทําตัวใหดูตลก มีการเลนมุข หยอก
ลอกันแรง ๆ บางครั้งดูไมสุภาพ โดยเฉพาะทางคําพูด ซึ่งมีรายการจํานวนมากจะนําดาราตลกมาเปน
พิธีกรรวม เพื่อสรางสีสันใหกับรายการ   

แมวารายการเกมโชวจะเปนการนําเสนอความบันเทิงใหผูชมเปนหลัก แตมีผูนิยมมากขึ้น 
เนื่องจากรูปแบบที่ผูชมสามารถเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น ทั้งจากการเขารวมเลนเกมหรือการ         
สงชิ้นสวนเขามาทายปญหาชิงรางวัล  จึงสงผลใหสินคาที่เปนสปอนเซอรมียอดขายสูงขึ้น เปน       
กลไกทางการตลาดที่เปนตัวกระตุนการเพิ่มยอดขาย  ทําใหบางรายการขาดคุณภาพไป แตก็ยัง
ดําเนินรายการอยูได  บริษัทที่เปนผูจัด ก็มักจะผูกขาดอยูเพียงไมกี่บริษัทเทานั้น รูปแบบและเนื้อหา
ของเกมโชวอาจปรับเปลี่ยนไป แตก็ยังคงอยูภายใตนโยบายของผูอุปถัมภรายการและนโยบายของ
สถานีเปนหลัก ในเรื่องของผูอุปถัมภรายการ เจาของสินคา จึงอาจทําใหเนื้อหาและการนําเสนอเกม
โชว ตองปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของสปอนเซอร  ดังนั้นหากผูอุปถัมภรายการมีความรับ
ผิดชอบตอสังคมมากกวานี้  ไมมุงเนนแตผลกําไรของตัวเอง ควรมีรูปแบบรายการที่สงเสริมบุคคล
หลายๆอาชีพใหเขามามีสวนรวมรายการ  โดยคาดหวังใหผูเขารวมรายการไดประโยชนมากกวานี้ 

 
จากการวิเคราะหรายการละครและเกมโชว เพื่อประเมินจริยธรรมและศีลธรรมของเนื้อหา 

พบขอสรุปโดยรวม ไดดังนี้ 
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1. ดวยลักษณะของสื่อที่เนนความบันเทิง สนุกสนานตอผูชม ทําใหรายการละคร เกมโชว
ทอลกโชว มีเนื้อหาที่กระจายเขาถึงมวลชนจํานวนมาก จึงนิยมผลิตเนื้อหาที่ผูชมสามารถ
เขาใจไดงาย ไมซับซอน และนําเสนอภาพเพียงสวนเสี้ยวของชีวิตจริง โดยเนนการขยาย
อารมณรวมในบางจุดที่นําเสนอ  ทําใหรายการบันเทิงมุงสนองตอบดานอารมณของสังคม 
มากกวาจะสนองตอบดานปญญา หรือจิตสํานึก  ถึงแมวาจะมีรายการบันเทิงที่มีคุณภาพ
ปะปนอยูบาง แตพบวารายการเหลานั้นมีจํานวนเล็กนอยมาก จนไมสามารถทําใหภาพรวม
ของรายการบันเทิงดานละคร เกมโชว และทอลกโชว ไดรับการยกยองวามีคุณภาพในเชิง
ของสาระและตอบสนองประโยชนของสาธารณะได 

2.  รายการบันเทิงไดกลายเปนชองทางสําคัญของการสรางเรตติ้ง และทํากําไรใหแกสถานี ทํา
ใหรายการบันเทิงสวนใหญเต็มไปดวยการโฆษณา ทั้งโฆษณาคั่นรายการ และโฆษณาแฝง  
ทําใหสัดสวนเวลาโฆษณาของสถานีเชิงพาณิชยเกินกวามาตรฐาน  รวมท้ังการนําเสนอ
โฆษณาแฝงอยางมากมายเกินไปยังมีผลตอการสรางความรับรูและคานิยมดานบริโภคนิยม
ตอสังคม   

3. รายการบันเทิงสวนหนึ่ง มีเนื้อหาที่หมิ่นเหมตอศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมเปนอยาง
ยิ่ง โดยเฉพาะรายการที่มุงเนนกลุมวัยรุนตอนตน  ซึ่งมีการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ
ศึกษา ซึ่งในบางตอนนั้นการนําเสนอเกินเลยความเหมาะสม เพราะบทบาทของตัวแสดง
และการใสอารมณเชิงการแสดงที่มีสวนทําใหการสรางคานิยมเชิงจริยธรรมและศีลธรรม
ผิดเพี้ยนไปจากความพอดี 

4. มีขอนาสังเกตวา รายการประเภททอลกวาไรตี้ หรือทอลกโชว จะไดรับการผลิตมากขึ้น ดัง
ตัวอยางของรายการทอลกวาไรตี้ถึง 4 รายการที่ออกอากาศทางไอทีวี ชวงเวเลา 22.00 น. 
รายการทางไอทีวีเหลานี้ มีเนื้อหาที่เนนการบริโภคนิยมมากเกินไป และเนนเชิญผูรวมราย
การที่เปนบุคคลในสังคมชั้นสูงมาสนทนาเกี่ยวกับการแตงกายและไลฟสไตลตาง ๆ  ซึ่ง
สวนมากเปนเร่ืองของวัตถุนิยมทั้งสิ้น ทําใหนาเปนหวงวารายการประเภทนี้จะมีสวน
สนับสนุนใหคนในสังคมบริโภคมากขึ้น เทากับเปนการขยายเนื้อหาของสังคมบริโภคนิยม
แบบชั้นสูงจากนิตยสารมาสูรายการโทรทัศน 

5.  หากจะมีการนํารายการบันเทิง เชน ละคร มาเปนชองทางการเรียนรูปญหาสังคมในแงมุม
ตาง ๆ เพราะเปนสื่อที่เขาถึงผูชมไดงายและกวางขวางนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูผลิตรายการ ผู
บริหารสถานี จะตองแสวงหาแนวคิด ทัศนะ และความรูจากกลุมตาง ๆ ทางสังคมอยาง
กวางขวางเพื่อที่จะผลิตเนื้อหาที่ไมเปนภัย และตอกย้ําความรุนแรงของปญหาแทนที่จะแก
ปญหา เปนตน   



 

 105

 

3.2.3 เน้ือหาดานประชาสังคม 
ในการพิจารณาเนื้อหาดานประชาสังคมของสถานีโทรทัศนน้ัน  รายงานฉบับนี้             มุง

พิจารณารายการประเภทสาระประโยชน เชน สารคดี สกูป ฯลฯ เปนหลัก เพราะเปนรายการที่มีเนื้อ
หาสาระที่มุงจะใหความรูแกผูชม  รวมทั้งใหแนวทางตาง ๆ  ที่ เปนขอคิดหรือขอเสนอแนะ           
รายการเหลานี้มีปรากฏในทุกสถานี เพียงแตมีการนําเสนอในจํานวนที่มากนอย และแตกตางมิติ
ของคุณภาพ 

เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว รายการสาระตาง ๆ ทางสถานีโทรทัศนแตละแหง มักเปน       
รายการที่นําเสนอในชวงเวลาเชามากหรือดึกมาก แทบไมมีรายการใดที่ไดนําเสนอในชวงเวลา 
prime time แตหากมีการนําเสนอก็จะเปนสปอตสั้น ๆ ใชเวลาเสนอประมาณ 3-5 นาที ในขณะที่ราย
การที่นําเสนอเปนรูปแบบที่ชัดเจนและมีเวลาในการนําเสนอประมาณ 30 นาที มีจํานวนรายการไม
มากนัก เชน รายการทุงแสงตะวัน ที่เสนอทางชอง 3 ในชวงเวลา 7.20 - 7.40น. ของวันเสาร  ราย
การชีวิตไมสิ้นหวัง ที่เสนอรายการธรรมะในวันอาทิตย เวลา 6.00 - 6.30น. 

รายการสาระประโยชนที่นําเสนอทางโทรทัศน (จากผังรายการเดือนเมษายน 2546)จําแนก
ออกไดเปน 9 ประเภท คือ 

- รายการเด็กและเยาวชน  
- รายการสําหรับผูหญิง  
- รายการเพื่อสุขภาพ 
- รายการธรรมะและศาสนา 
- รายการวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี 
- รายการเกษตร 
- รายการสิ่งแวดลอม 
- รายการสงเสริมความรูในการประกอบอาชีพ  
- รายการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รถยนต 

 เมื่อนํารายการสาระประโยชนขางตนมาจําแนกออกตามประเภทของเนื้อหา และตามสถานี
โทรทัศนทุกชอง สามารถแสดงตามตารางได ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2.19 เปรียบเทียบจํานวนรายการสาระประโยชนแยกตามประเภทเนื้อหา                         
จากผังเดือนเมษายน 2546 

  
ชอง 
 

 
เนื้อหา 

สุขภาพ สตรี เด็ก/
ครอบ 
ครัว 

ธรรมะ 
ศาสนา 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
สังคม 

ภาษา 
ความรู 

การ 
เมือง 
เศรษฐ 
กิจ 

เกษตร แรง 
งาน 
อาชีพ 

ทอง 
เที่ยว 

สิ่ง 
แวด 
ลอม 

อ่ืนๆ,วิทย/
เทคโนโลยี 
 

TV 3 4 12 15 1 - 15 5 - - - 1 - 
TV 5 - - - 3 - 6 - 13 - - - - 
TV 7 6 5 14 1 - - 3 10 2 5 1 36 
TV 9 1 - 1 10 - 10 - 3 - 2 - - 
TV 11 4 2 3 16 16 14 8 5 9 3 4 3 
ITV - 5 - 3 3 1 1 3 1 - 4 - 
รวม 15 24 33 34 19 56 17 34 12 10 10 39 

 

แผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบประเภทเนื้อหาของรายการสาระประโยชน  
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เมื่อเปรียบเทียบรายการสาระประโยชนตามผังเดือนเมษายน 2546 ของแตละชองแลว พบ
วา สถานีโทรทัศนชอง 5 และสถานีโทรทัศนไอทีวี มีรายการสาระประโยชนมากที่สุด  โดยชอง 5 
มีรายการสารคดีสั้น ๆ ประมาณ 2-3 นาทีเปนจํานวนมาก ในขณะที่ไอทีวีจะมีรายการประเภทความ
ยาวเปนจํานวนมากกวา  สําหรับรายการสาระดานสตรีน้ันพบวาชอง 3 มีการนําเสนอมากที่สุด  ราย
การการเกษตรเสนอทางชอง 5 มากที่สุด  รายการเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวนําเสนอทางชอง 7 มาก
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ที่สุด รายการสิ่งแวดลอมนําเสนอทางไอทีวีมากที่สุด  และรายการธรรมะนําเสนอทางชอง 9 มากที่
สุด  สําหรับรายการที่ไมไดแยกประเภทเนื้อหาไดอยางชัดเจนนั้น เปนรายการเกี่ยวกับรถยนต กีฬา 
ความงาม เคล็ดลับในการทําอาหาร ซึ่งพบวานําเสนอมากทางชอง 7  เมื่อแยกพิจารณารายการสาร
ประโยชนตามประเภทเนื้อหาที่ไดรับการนําเสนอมากในตารางขางตน สามารถสรุปได ดังนี้ 

รายการเด็กและเยาวชน  แมวาจะปรากฏจํานวนนําเสนอถึง 33 รายการตอสัปดาห  แตสวน
ใหญเปนรายการขนาดสั้น เชน เสนอเคล็ดลับใหแกพอแมในการเลี้ยงลูก  (รายการดวงใจพอแม 
ชอง 5) สนับสนุนเด็กใหมีความคิดสรางสรรค (รายการกลาคิดกลาทํา ชอง 5) เปนตน  รายการสาร
ประโยชนดานเด็กและเยาวชนมักนําเสนอในชวงเชาของวันเสาร-อาทิตย  สลับไปกับการนําเสนอ
ภาพยนตรการตูน  ทําใหมีสปอนเซอรในชวงนี้อยางตอเนื่อง สวนใหญแลวสปอนเซอรจะปรากฏ
รวมอยูในการแสดงตางๆ ของรายการดวย  เชน รายการ FUN 4 ทางชอง 3 ที่เนนกลุมเด็กเล็ก เนื้อ
หารายการมีการรองเพลง เตน และเลานิทานประกอบเพลง โดยมีนม UHT ยี่หอหน่ึงเปนฉากหลัก 
รวมทั้งปรากฏอยูในเนื้อเพลงและประกอบทาเตนที่สนับสนุนใหเด็กดื่มนมดวย 

รายการธรรมะ ซึ่งเฉลี่ยแลวสถานีโทรทัศนทุกชองจะนําเสนอสัปดาหละ 2-3 รายการ สวน
ใหญออกอากาศในวันอาทิตย และวันจันทร   อยางไรก็ตาม รายการธรรมะทุกรายการมีชวงเวลาใน
การนําเสนอตอนเชาตรูมาก คือประมาณ 04.00 เปนตนไป จนถึง 06.00 มีเฉพาะชอง 9 ที่นําเสนอ
รายการธรรมะกับเยาวชนในวันจันทร เวลา 09.00 น.    การนําเสนอในชวงเชามากเกินไปนี้อาจไม
เหมาะสมกับผูชมในระดับกวาง เพราะเปนเวลาที่ผูชมจํานวนมากเพิ่งต่ืนนอน และบางรายก็มีภาร
กิจที่ตองเตรียมตัวออกจากบาน ทําใหรายการธรรมะมีผูดูจํากัดเฉพาะกลุม คือผูสูงอายุ และผูที่อยู
บาน  เหตุที่รายการเหลานี้ตองเสนอในชวงนี้ก็เพราะเปนรายการที่ไมมีผูอุปถัมภรายการ หาผู
สนับสนุนรายการยาก จึงตองเลือกลงเวลาชวงนี้ (อารียา ทวีศักดิ์สกุล , 2544)  ดังนั้น รายการธรรมะ
สวนใหญจึงมีวิธีการจัดการธุรกิจในลักษณะของ time sharing คือสถานีไมเก็บคาเชาเวลา แตขอ
แบงสวนรายไดจากโฆษณาดวยถามี เชนในรายการชีวิตตองสู ที่นําเสนอทางชอง 3 เวลา 05.30 น.  
ซึ่งกอนหนานี้ตอนที่รายการเริ่มตนใหม ๆ ในป พ.ศ. 2536 รายการนี้มีเวลาออกอากาศตอน 08.00 
น.  แตเมื่อรายการมีผูชมนิยมมากขึ้นตามลําดับและสามารถหาโฆษณาไดดี  ทางสถานีโทรทัศนชอง 
3 จึงขอเวลาคืนเพื่อเอาชวงที่มีคนติดแลวไมขายเวลาใหกับผูผลิตรายการประเภทอื่น ที่มีทุนสูงกวา
และสามารถจายคาเชาเวลาได  แสดงใหเห็นวารายการธรรมะยังคงเปนรายการที่สถานีโทรทัศนให
ความสําคัญตอการลงทุนหรือสนับสนุนตํ่า  แตตองมีไวเพื่อใหผัง     รายการมีเนื้อหาเชิงจริยธรรม
และศีลธรรมสอดคลองกับแนวทางของสังคมไทย 

รายการสาระประโยชนที่มีการนําเสนอในจํานวนมากที่สุดตามผังรายการขางตน คือ             
รายการภาษา ไดแก รายการภาษาไทยนารูกับครูลิลลี่ ทางชอง 5  ภาษานาสนุก ทางชอง 5  และ
ทอลกออฟเดอะทาวน ทางชอง 3  รายการเหลานี้มักนําเสนอเปนชวงเวลาสั้น ๆ มีต้ังแต 1 นาที ไป
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จนถึง 10 นาที  บางรายการมีการนําเสนอทุกวัน สวนใหญเปนชวงเชา หรือไมก็ชวงเย็นกอนขาว
ภาค  19.00 น .  การที่ มีรายการชวงสั้น  ๆ  แต นํ าเสนอทุกวันนี้ เองที่ เปนสาเหตุให รายการ                     
สารประโยชนดานภาษามีจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ  เนื่องจากรายการเหลานี้มีชวง
เวลาออกอากาศสั้น จึงเนนแตการใหรูจักศัพทหรือการออกเสียงในภาษาไทยหรืออังกฤษที่อาศัยรูป
แบบการนําเสนอที่นาสนใจ และดึงดูดใหผูชมเปาหมาย ซึ่งสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนไดติดตาม 

รายการที่นําเสนอในจํานวนมากอีกประเภทหนึ่ง คือ รายการสาระเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่ง
นําเสนอมากทางชอง 5  แตโดยทั่วไปแลวการนําเสนอเนื้อหามักมีเพลงลูกทุงแทรกเขามาในรายการ 
ทําใหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเกษตรจริง ๆ ลดนอยลงไป ทั้งนี้เพราะเมื่อเปดเพลงจากบริษัทหรือ
คายเพลงใด น่ันหมายถึงวาจะไดคาเวลาจากการเปดเพลงจากคายเพลงนั้น ๆ ดวย (เทินพันธ แพน
สมบัติ ,2544) และเนื้อหาสวนใหญก็เปนการนําผูชมไปทองเที่ยวแหลงการเกษตร มากกวาจะให
ความรูดานการเกษตรแกผูที่สนใจ 

นอกจากรายการที่มีจํานวนนําเสนอในระดับที่มากเกินกวา 30 รายการเมื่อนับรวมตอ
สัปดาห และทุกสถานีแลว  ยังมีรายการสารประโยชนอีกจํานวนมากที่สรางจุดสนใจใหแกสถานีได
ดีพอสมควร  แมจํานวนรวมของการนําเสนอจะไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับรายการประเภทที่
ไดกลาวมาแลว  รายการเหลานี้ไดแก 

รายการสาระที่เกี่ยวกับผูหญิง ซึ่งมักนําเสนอในชวงเชา หลังรายการวิเคราะหขาว คือ
ประมาณ 09.00 น. อันเปนชวงที่ผูชมกลุมเปาหมายที่เปนแมบานเสร็จภารกิจงานบานแลว เนื้อหา
สวนใหญเปนเร่ืองความสวยความงาม  ตอกย้ําภาพลักษณของผูหญิงที่นาพึงปรารถนาในสังคม คือ
สาวสวย รูปรางเพรียว หุนดี ผิวพรรณงดงาม จึงมีผลิตภัณฑที่สรางเสริมความสวยความงาม เปนผู
สนับสนุนรายการทั้งทางตรงและทางออม เชน เปนสปอตโฆษณาชัด ๆ หรือเปนการเชิญ      ผูหญิง
ที่หุนดี ผิวสวยอยูแลว มาคุยใหฟงวามีวิธีดูแลความงามอยางไร แตตบทายวา ก็เพราะไดผลิตภัณฑ
เหลานั้นชวยจึงดูดีตลอดกาล ดังนั้นยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑเพื่อความงามจึงมาอยูในบท
สนทนา ในลักษณะโฆษณาแฝง และสวนใหญสินคาเหลานี้ก็มักจะละเลยผูหญิงวัยกลางคน ถึงวัย
สูงอายุ โดยอาจมีเขามาแทรกบางในโฆษณาอาหารบางชนิด เชนผลิตภัณฑนมที่ชวยเสริมสราง
กระดูกสําหรับวัยทอง  

จากงานวิจัยเร่ืองบทบาทของรายการโทรทัศนสําหรับสตรีกับการพัฒนาสตรีไทย ศึกษา
โดยพิมพประภา ไชยมาลา (2545) สรุปไดวารายการโทรทัศนสําหรับสตรีในปจจุบัน นําเสนอเนื้อ
หาในระดับการพัฒนาตนเองมากที่สุด (เชน เร่ืองสุขภาพและความงาม บุคลิกภาพและการแตงกาย 
แงคิดการดําเนินชีวิต การปองกันตนเอง)  รองลงมาคือระดับโลกภายนอก (เชน เร่ืองทองเที่ยว  
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี)  และอันดับสุดทาย คือการพัฒนาในระดับ
ครอบครัว (เชน การดูแลงานบานและงานครัว ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว)  ไม
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ปรากฏวามีรายการสตรีใดที่มีเนื้อหาดานการศึกษาและสิทธิสตรี  รวมทั้งเร่ืองที่เกี่ยวกับการเมือง  
นอกจากนี้แมวารายการโทรทัศนสําหรับสตรีจะมีการนําเสนอเนื้อหาในระดับครอบครัวดวย  แต
กลับไมปรากฏวามีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางหญิงชายในการใชชีวิตคู  แสดงใหเห็นวา
มิติของสามีภรรยาถูกตัดออกไปจากประเด็นเร่ืองครอบครัว  สําหรับภาพลักษณของสตรีที่สะทอน
จากรายการโทรทัศนสตรีเหลานี้ พบวาโดยรวมแลวสะทอนภาพลักษณใหม คือ ผูหญิงทํางานที่มี
อาชีพมั่นคง เชื่อมั่นในตัวเอง ลดบทบาทภาระของแมบานลง  และพบวาสวนใหญแลวเปนการนํา
เสนอเนื้อหาของกลุมสตรีในวงสังคมชั้นสูงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการนําเสนอเนื้อหาของผู
หญิงในสังคมชั้นลางแลว มีความแตกตางถึง 54:2 เมื่อนับจํานวนคร้ังที่ปรากฏ  โดยรวมแลวรายการ
สตรีมีเนื้อหาที่ถูกกําหนดดวยปจจัยเชิงพาณิชยสูงมาก  จึงไมสามารถพัฒนาสตรีไทยไดอยางแทจริง 

รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยพบวามักนําเสนอในชวงภาคดึก รายการสุขภาพที่มีการนํา
เสนอมาเปนเวลายาวนาน (ประมาณ 23 ป) คือ รายการตอบปญหาชีวิตและสุขภาพ ในรูปแบบของ
การถามตอบปญหาโดยแพทยผู เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง และมีนักเรียนแพทยกลุมหนึ่งมานั่งรับ
โทรศัพทจากทางบานเพื่อใหคําปรึกษาในสถานี นําเสนอทางชอง 9 วันอาทิตย เวลา 20.30-21.30   
คร้ังละ 1 ชั่วโมง ซึ่งยังไมปรากฏรายการสุขภาพที่นําเสนอไดยาวเชนนี้อีกในสถานีอ่ืน ๆ จะมีเพียง
รูปแบบสาระสั้น ๆ ที่เขามาคั่นตอจากรายการตาง ๆ เทานั้น เชน กาวทันโรค เพราะฉันคือผูหญิง ซึ่ง
เสนอสาระเกี่ยวกับสุขภาพ เปนชวงสั้น ๆ 3 นาที 

 รายการสิ่งแวดลอม โดยรวมแลวพบวามีจํานวนลดนอยลงในทุกคร้ังที่มีการปรับผัง           
รายการ  รายการที่จัดไดวามีคุณภาพคือ รายการโลกสิ่งแวดลอมที่นําเสนอทางสถานีไอทีวี ทุกวัน
จันทร เปนเวลา20 นาที ซึ่งถาคิดเปนสัดสวนในผังของสถานี ถือวามีจํานวนนอยมาก เปนรายการที่
จัดโดยนักขาวสายสิ่งแวดลอมโดยตรง คือกิตติ สิงหาปด เนื้อหาที่นําเสนอเนนผลกระทบทาง           
สิ่งแวดลอม  มีการเสนอความคิดเห็นของผูกระทํา ผูเสียหาย และผูเชี่ยวชาญ   โดยมีการนําเสนอ
เร่ืองราวทางมลพิษมากที่สุด เพราะเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนโดยตรง เชน รถพนควันดํา  
(ขอมูลจากงานวิจัยของปริญญา ศรีอนันต, 2544) เปนที่นาเสียดายวารายการโลกสิ่งแวดลอมไดถูก
ถอดออกจากผังรายการของสถานีไอทีวีแลวในขณะนี้  เพราะเห็นวามีรูปแบบซ้ําซาก ไมมีความ
หลากหลาย เนื้อหาแตละชวงไมเปนที่นาสนใจของผูชมรายการ  ทั้ง ๆ ที่การทําหนาที่ของสื่อโทร
ทัศนที่สงผลใหเกิดการแกปญหาอยางแทจริงนั้น แมเปนสวนนอยแตก็ยังมีประโยชนมากกวาการ
เขาถึงผูชมกลุมใหญ  ที่ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลในทันที  

 รายการสารคดีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นําเสนอในสื่อโทรทัศน (วารี อัศวเกียรติรักษา
,2542)  พบวามีทั้งรายการที่สรางความรูความเขาใจ และเพื่อการรับรู จากการสํารวจทุกชอง ต้ังแต
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2541 ในจํานวนทั้ง 12 รายการนั้น พบวามีจํานวน 8 รายการ ที่เปนสารคดีที่
มีการแฝงโฆษณา  โดยใชการสอดแทรกภาพสินคา ตราสินคาหรือสถาบันไวในรายการอยางจงใจ 
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โดยภาพเหลานั้นไมมีความสําคัญตอเนื้อหา  บางรายการยังพูดโนมนาวจูงใจสินคาของผูสนับสนุน
รายการ จนทําใหขาดลักษณะของสารคดีที่ดีไป  

 รายการที่นําชีวิตการตอสูของบุคคลอาชีพตาง ๆ จนประสบความสําเร็จและเปนแบบอยาง
ที่ดีในสังคม อยางรายการ “สูแลวรวย” ดําเนินรายการโดยดํารงค พุฒตาล เปนการแนะนําผูที่
ปจจุบันมีฐานะร่ํารวยแลว แตในอดีตตองตอสูมาดวยความยากลําบากมาเลาประสบการณชีวิตการ
ตอสูใหฟง เพื่อเปนการสรางกําลังใจใหกับผูชมที่กําลังทอแท และยังมีชวงแนะนําอาชีพที่เกิดใหม
ในสังคมและสามารถทําเงินได  เชน การทําไอศกรีมสมุนไพร  การทําเตาหูนมสด มานําเสนอใน
ชวงทายรายการ  โดยที่ผูทําอาชีพน้ัน ๆ จะสาธิตวิธีการทําอยางละเอียด ซึ่งถือวาเปนรายการที่สง
เสริมอาชีพของคนไดมากทีเดียว  

มีขอนาสังเกตวารายการที่เปนสาระประโยชนของแตละสถานี มักออกอากาศแทรกกอน
การเขารายการหลัก ดังนั้นจึงมีเวลานําเสนอแคชวงสั้น ๆ ประมาณ 3-5 นาที และสวนมากเปน       
รายการที่ผลิตโดยฝายประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชน รายการเปด
โลกพลังงาน ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย รายการไฟฟาพัฒนาชนบท ของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ซึ่งมีความยาวรายการละ 3 นาที นําเสนอทางสถานีโทรทัศนไอทีวี  นอกจากนั้นพบวา      
รายการสาระประโยชนสวนใหญที่ไมไดผลิตโดยฝายประชาสัมพันธของหนวยงานใด มักเปนการ
แฝงโฆษณาขายสินคา การแนะนําสินคาที่มีบทสนทนาเชื่อมโยงเขามาในตัวสินคา สวนรายการที่มี
เนื้อหาสาระเชิงสารคดีที่เสนอเปนตอนมีความยาวประมาณ 20-30 นาที มีจํานวนไมมากนัก   มีราย
การสวนมากที่เปนสารคดีจากตางประเทศที่เสนอเกี่ยวกับชีวิตสัตว ความแปลกใหมของ         วิทยา
การความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตขณะนี้รายการที่มีประโยชนและใหความรู
เหลานั้นก็คอย ๆ หายไปจากจอโทรทัศน และมีรายการใหม ๆ เขามาแทนที่ โดยเฉพาะ         ราย
การที่เปนความบันเทิงจะมีเพิ่มขึ้นมาก  

การปรับผังรายการที่ทําใหรายการสารประโยชนหายไปทุกที  
จากการปรับผังรายการของสถานีโทรทัศนไอทีวี และสถานีโมเดิรนไนนทีวี  ไดทําให           

รายการสารประโยชนที่ถือกันวาเปนรายการเพื่อความรูและสาระแกประชาสังคมนั้นถูกถอดออก
จากผังมากขึ้นตามลําดับ  ในที่น้ีจะขอสรุปนําเสนอสภาพการณของการปรับผังที่มีผลตอรายการ
สารประโยชน ดังนี้ 

 สถานีโทรทัศนไอทีวีไดมีการปรับผังรายการใหม โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ทํา
ใหไอทีวีซึ่งมีภาพลักษณของสถานีเพื่อสาระถูกปรับเปลี่ยนไป มีการยกเลิกรายการที่เปนสาระ
ประโยชนอยางรายการ โลกสิ่งแวดลอม สูแลวรวย เกษตรลูกทุง 360 องศา เพื่อใหเปนไปตาม
กระแสนิยมของประชาชนกลุมใหญที่ชื่นชอบรายการละครและรายการเกมโชว  พบวารายการสาร
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คดีที่เนนการวิเคราะห นําเสนอเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร เชน รายการยอนรอย ไดถูกเลื่อนเวลานํา
เสนอเร็วขึ้น  และแทนที่เวลาดังกลาวดวยรายการรทอลกวาไรตี้ พลอยลอมเพชร ซึ่งเปนการ
สนทนากับผูรวมรายการที่อยูในสังคมชั้นสูง หรือที่เรียกวาไฮโซ  ทําใหมีผูคอลัมนนิสตวิจารณวา 
รายการโทรทัศนในยุคนี้เปนการจับไฮโซลงจอ25  และพบวาไดมีการสลับผังรายการโดยเลื่อน         
รายการสารคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน รายการประเทศไทยใสสะอาด และรายการชั่วโมงนี้เพื่อ
คนไทย จากเดิม เวลา 09.00 น. เปน 10.05 น. ซึ่งถือวาเปนชวงที่มีผูชมนอยกวาเวลาเดิม เพราะเปน
ชวงทํางานของคนสวนใหญ  สําหรับรายการสาระประโยชนที่ไมถูกขยับเวลามักเปนรายการที่ออก
อากาศในชวงเชาตรู เชน รายการวิถีธรรม  รายการเจาะโลกผานเลนส เวลา 05.30 น. 

การปรับผังรายการของสถานีโทรทัศนชอง 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 ไดมีผลใหรายการ
สารประโยชนเพื่อกลุมเฉพาะบางประเภทหายไปจากสถานี เชน รายการเพื่อการเกษตรไดถูกถอด
ออกจากผังเกือบหมด เหลือแตรายการผูใหญบานดําดี  ชวงเวลาเดิมที่เคยเสนอรายการเกษตร คือ
ชวงเวลา 10.00 น. ของวันธรรมดา กลับถูกแทนที่ดวยรายการวิเคราะหขาว วิเคราะหตลาดหุน  
แสดงวาเกษตรกรในฐานะกลุมเปาหมายคนดูหมดความสําคัญลงแลว เพราะรายการที่นํามาแทนที่
น้ันเปนรายการที่มุงตอบสนองผูดูที่เปนคนทํางานในเมือง เฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพฯ  นอกจากนี้ ราย
การที่พบวาหายไปอีกเชนกัน คือรายการธรรมะกับเยาวชน นําเสนอวันจันทร เวลา 09.00  ซึ่งถูก
แทนที่ดวยการวิเคราะหตลาดหุน  รายการโมเดิรนไลฟสไตลของผูหญิงก็ถูกแทนที่ดวยรายการ
เศรษฐกิจ  และถูกยายไปอยูชวงเวลา 14.00 น. ซึ่งเปนชวงที่มีผูชมนอย  นอกจากนี้รายการผูหญิงใน
ชวงเชาอ่ืน ๆ ยังถูกถอดออกจากผังหมด แตกลับเพิ่มรายการผูหญิงขึ้นมาอีกหนึ่งรายการ คือ ราย
การเสนหแมบาน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. ซึ่งเนนรายการทําอาหารมากกวาการใหสาระ
ความรูเกี่ยวกับสตรี 

 จากการวิเคราะหรายการสารประโยชนเพื่อสะทอนใหเห็นคุณภาพของเนื้อหาโทรทัศนใน
ดานที่สนองตอบประโยชนของสาธารณะนั้น พบขอสรุปดังนี้ 

1. รายการสารประโยชนที่มีเนื้อหาเชิงความรู วิชาการ มีจํานวนจํากัด และยิ่งจะลดนอย
ลงเร่ือย ๆ เชน รายการดานสิ่งแวดลอม  ทําใหการสรางปญญาใหแกสาธารณะเพื่อ
ผลักดันไปสูกระแสการพัฒนาและการตรวจสอบสังคม เกิดขึ้นอยางจํากัด เพราะ
สังคมขาดรายการโทรทัศนที่จะสนับสนุนขอมูลขาวสารและแนวคิดใหอยางเพียงพอ  

2. รายการสาระประโยชนมีแนวโนมจะลดความหลากหลายของประเภทและเนื้อหาลง  
รายการที่ดํารงอยูไดจะมีลักษณะคลายคลึงกันมากขึ้น เชน รายการเรียนรูภาษา  ราย
การทองเที่ยว เปนตน 

                                                                 
25 คอลัมนบันเทิง นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2546 
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3. รายการที่เปนเร่ืองราวของคนดอยโอกาสในสังคม ยังไมคอยปรากฏในสื่อโทรทัศน 
หรือปรากฏในลักษณะของการเปนสวนประกอบในเนื้อหาอ่ืนๆ มากกวาจะมีชวงเวลา
เฉพาะให  ไมวาจะเปนรายการสําหรับคนพิการ รายการสําหรับผูสูงอายุ  รายการที่
เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม และรายการที่สงเสริมอาชีพของคนในสังคม  พบวาราย
การที่สามารถเผยแพรและสรางองคความรูใหกับประชาชน เพื่อการดํารงชีพและการ
มีงานทํายังมีจํานวนนอยมาก 

4. รายการที่ไดรับความนิยมสูง เชน รายการสตรี พบวาสวนใหญแลวมีลักษณะเชิง
พาณิชย ทั้งโดยตรงและโดยออม  เนนผลิตซ้ําเนื้อหาที่ตอกย้ําคานิยมเร่ืองความงาม
และการดูแลตัวเอง มากกวาจะมีสวนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมในวงกวาง  
รายการสตรีจึงไมสามารถทําหนาที่พัฒนาสตรีไทยไดอยางแทจริง 

3.2.4 การแทรกแซงเนื้อหา 
จากโครงสรางที่รัฐเปนเจาของและกํากับดูแลสถานีโทรทัศน ทําใหการผลิตขาวของสถานี

เปดโอกาสใหมีการแทรกแซงจากรัฐบาล เชน ขาวของชอง 9 อ.ส.ม.ท. ในทางปฏิบัติแลวอยูภายใต
การควบคุมของของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกฯ เขาไปกํากับดูแล ทําใหขาวของชอง 9 และสํานักขาวไทยเปนเคร่ืองมือเพื่อประชาสัมพันธ
รัฐบาลเชนเดียวกับชอง 11 ในขณะที่สถานีชองอ่ืน ๆ เชน ชอง 7 ซึ่งเปนของทหาร ชอง 3 และไอที
วี ซึ่งมีบริษัทเอกชนถือหุนและเชาสัมปทานนั้น รัฐไมสามารถควบคุมไดเต็มที่   

อดีตผูอํานวยการอ.ส.ม.ท. ไดเลาวามักถูกเรียกตัวไปทําความเขาใจเรื่องนโยบายของ           
รัฐบาล ทาทีและจุดยืนของรัฐบาลในประเด็นตาง ๆ การวางแผนตอบโตฝายคาน หรือทําความเขา
ใจกับประชาชนเสมอ และถี่มากในบางชวง นอกเหนือไปจากการขอรองจากพรรคการเมืองให
เสนอขาวที่สรางภาพลักษณใหแกตนเอง  นอกจากนี้รัฐบาลและนักการเมืองมักไมเขาใจระบบการ
ทํางานของขาวโทรทัศนจึงมักตองการใหนําเสนอขาวเปนเวลานาน และเขาขางฝายรัฐบาล  ทําให
ขาวของชอง 9 ถูกกลาวหาจากประชาชนวาไมมีความเปนกลาง  ดังนั้น เมื่อผูบริหารงานขาวตองใช
เวลาทุมเทกับการผลิตขาว ทําใหการบริหารรายการอื่นๆ ดอยลงไป  นอกจากนี้ ชอง 9 อ.ส.ม.ท. ยัง
ถูกกดดันดวยการแขงขันกับสถานีคูแขงและการสรางลูกคาทางการตลาด  ทําใหเกิดการบริหาร
แบบเดินสวนทางกันระหวางการนําเสนอเนื้อหาเพื่อเอาใจนาย  ซึ่งมีผลทําใหเรทติ้งตํ่า และทําใหผู
สนับสนุนโฆษณาไมสนใจ  ดังนั้น การเอาใจรัฐบาลก็มีสวนทําใหชอง 9 อ.ส.ม.ท. สูญเสียรายได  
การพยายามรื้อฟนใหรายการไดรับความนิยม จึงตองใชเวลาในการปรับพฤติกรรมการดูโทรทัศน
ของผูชมอยางมาก  
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ในขณะที่ชอง 5 ไดยอมรับวา ขาวเปนรายการที่สถานีผลิตเองดวยการลงทุนมากที่สุด โดย
รวมแลวมีแตคาใชจาย การขายโฆษณาทําไดนอยกวารายการบันเทิง  ดังนั้น บางคร้ังก็ตองตัดทอน
ขาวลงไปเพื่อไมใหชวงเวลาไปล้ํารายการบันเทิง เพราะนั่นหมายถึงรายไดที่จะมาเลี้ยงสถานีลด
นอยลง สงผลใหรายการขาวตองปรับตัวตามรายการบันเทิง นอกจากนี้รายการขาวของชอง 5 ยังถูก
กําหนดวาจะตองสอดคลองกับแนวคิดการดําเนินงานของกองทัพบก ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผล
ตอบแทนเพื่อเปนสวัสดิการแกกําลังพลของกองทัพบก และกิจกรรมของกองทัพบก 

สําหรับสถานีโทรทัศนไอทีวีซึ่งเนนรายการขาวและสาระเปนหลักนั้น พบวาต้ังแตการเขา
มาถือหุนของบริษัทชินคอรป (ในสัดสวน 55%) ในปลายป พ.ศ. 2543 มีการลาออกของนักขาวไอที
วี 23 คนซึ่งเปนรุนบุกเบิกและการปรับเปลี่ยนทีมงานบริหารขาว ทําใหมีการวิพากษวิจารณรายการ
ขาวของสถานีน้ีวาลดความนาเชื่อถือและคุณภาพลงไป ประกอบกับการปรับผังรายการที่มีรายการ
บันเทิงเขามามากขึ้น โดยเฉพาะภาพยนตรชุดจากเอเชีย ทําใหกระแสสังคมที่ตองการเห็นไอทีวีเปน
สถานีขาวอิสระเร่ิมเสื่อมคลายลงไป  อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณทีมงานขาวของไอทีวีสรุปได
วา ตางยืนยันวารัฐและบริษัทชินคอรปไมเคยเขามาแทรกแซงรายการขาว เพราะเปนเงื่อนไขที่
กําหนดไวแตแรกวาการทํางานขาวตองเปนอิสระ แตการเขามาถือหุนของชินคอรปทําใหนักขาว
เกิดความ      กดดันอยางมากในแงที่ตระหนักดีวาสังคมจับตามองมากกวาปกติ  “เราเปนทีวีเสรีที่มา
จาก       ประชาชน และคนดูตรวจสอบเรา ถาวันหนึ่งสถานีเราไมมีคนดูเราจะเจ็บปวดมากที่สุด” 
(ประไพ ยั่งยืน ผูจัดการแผนกโปรดิวเซอร รายการขาวไอทีวี) นอกจากนี้ ในปลายปพ.ศ. 2546 ไดมี
การปรับสัดสวนการถือหุนของไอทีวี โดยมีการเขาถือหุน 20% จากตระกูลจึงรุงเรืองกิจ ซึ่งมีสวน
สัมพันธกับคณะรัฐมนตรี (ในปจจุบัน) รวมทั้งการเพิ่มทุนใหมจํานวน 300 ลานหุน โดยมีการเขา
รวมทุนของบริษัทผูผลิตรายใหญอีก 2 บริษัท เมื่อปลายป 2546 ไดแก บริษัท บอรน แอนด แอสโซ
ซิเอท ของไตรภพ ลิมปพัทธ และบริษัทกันตนา กรุป คิดเปนสัดสวนการถือหุนรายละ 10% ทําใหมี
แนวโนมวาเนื้อหาสาระของสถานีไอทีวีซึ่งเคยกําหนดเปาหมายวาเปนสถานีขาวสาร อาจจะปรับ
เปลี่ยนไปเปนสถานีเพื่อสาระบันเทิงมากขึ้น เนื่องจากทั้งสองบริษัทรวมทุนเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง
และมีประสบการณดานการผลิตรายการบันเทิง  การรวมทุนของผูผลิตรายการบันเทิงดังกลาวนี้ จึง
นาจะเปนไปเพื่อสนองตอบเปาหมายทางการตลาดมากกวาเปาหมายดานประโยชนของสาธารณะ 
เพราะการใชรายการบันเทิงนํานั้นยอมหมายถึงการปรับอัตราคาโฆษณาไดสูงขึ้นตามไปดวย 

สําหรับสถานีขาวระบบบอกรับสมาชิก เชน ยูบีซี 7 พบวาการผลิตขาวมีการแทรกแซงจาก
นักธุรกิจเจาของบริษัท เชน เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) หรือซีพี ซึ่งควบคุมการทําขาววา
ตองไมสงผลใหผูใดหรือองคกรใดเสียหาย อันจะนํามาสูผลกระทบเชิงธุรกิจของบริษัท และเนน
การทําประชาสัมพันธใหกับบริษัท  ทิศทางขาวของยูบีซี 7 จึงมุงไปยังขาวเศรษฐกิจและธุรกิจ ที่
ตรงกับความตองการของสมาชิกสวนใหญที่เปนนักธุรกิจ  การอยูในสังกัดของเครือซีพีและตอง          
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ประชาสัมพันธธุรกิจของซีพีน้ีเองที่ทําใหบางครั้งยูบีซี 7 ตกขาวสําคัญ ๆ ไป รวมทั้งเนื่องจาก
จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 

 สรุปแลว การผลิตรายการขาวของสถานีโทรทัศนมีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของและสงผล
ตอการผลิตเนื้อหาอยางยิ่ง  ปจจัยเหลานี้มีทั้งปจจัยภายนอกและภายในองคกร เชน เงื่อนไขและ
สถานการณทางการเมือง แนวนโยบายของรัฐบาลแตละคณะที่บริหารประเทศ ระเบียบและ
นโยบายตาง ๆ ของสถานี นโยบายแฝงของกลุมหรือผูบริหารสถานีแตละยุค แหลงเงินทุนและ           
งบประมาณ บริษัทตัวแทนโฆษณา การแขงขันกับสถานีอ่ืน ๆ ความเปนอิสระของฝายขาวจากการ
แทรกแซงของผูบริหารสถานี การตลาด และจากรัฐ ความตองการและความคาดหวังของผูชม  
กระแสขาวที่เกิดขึ้น จรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของบุคลากรและ
เทคโนโลยีการผลิต การวิพากษวิจารณของสื่อมวลชนอ่ืน ๆ 

 จากการวิเคราะหภาพรวมของสารสนเทศในสื่อโทรทัศน แยกตามประเด็นหลักตาง ๆ 
เหลานี้ สามารถชี้ใหเห็นวา สถานีโทรทัศนเปนสื่อที่มุงหวังเปาหมายทางธุรกิจ และสรางความ
บันเทิงใหแกสังคม มากกวาสาระความรูและกระตุนการมีจิตสํานึกสาธารณะ  อยางไรก็ตาม  ใน
ทามกลางเนื้อหารายการที่คอนขางโนมเอียงไปทางดานบันเทิงและโฆษณามากกวาสาระนั้น  พบวา
ยังมีรายการโทรทัศนอีกจํานวนหนึ่ง ที่พยายามทวนกระแสตลาด และผลิตรายการที่มีคุณภาพออก
มาอยางตอเนื่อง  บางรายการเมื่อเร่ิมผลิตไดวางเปาหมายไวที่กลุมผูชมเฉพาะดาน เชน ผูชมที่
ตระหนักในปญหาสังคมตาง ๆ  แตเมื่อนําเสนอไปไดสักระยะกลับพบวาดวยรูปแบบและเนื้อหา
การนําเสนอที่มีคุณภาพ  ไดทําใหรายการมีผูชมจํานวนมาก และสามารถสรางกําไรในเชิงการตลาด
ได เชน รายการคนคนฅน ทางชอง 9 ที่ดําเนินรายการโดยบริษัทเจเอสแอล  มีอัตราโฆษณาอยูที่ 
220,000 บาท เปนตน   ตัวอยางของรายการคุณภาพเหลานี้จึงนาจะเปนแนวทางใหมีการผลิตราย
การที่มีคุณภาพ มีสารประโยชนแกสาธารณะไดมากขึ้น 

3.3 สารสนเทศในสื่อวิทยุกระจายเสียง 
พัฒนาการของวิทยุไทย 

สื่อวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย  มีพัฒนาการและการปรับตัวอยางตอเนื่อง ในดาน
การนําเสนอรูปแบบเนื้อหา ในฐานะที่เปนเคร่ืองมือหรือชองทางในการถายทอดความคิดและ         
เนื้อหาตาง ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ๆ   โดยแบงออก
เปนแตละชวงเวลา ดังนี้ 
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ยุคการปกครองใหมภายใตรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2476-2482): วิทยุเปนเคร่ืองมือในการสราง
ระบอบการเมืองใหมเนื้อหาหลักจึงเปนการแถลงขาวและปาฐกถาของรัฐบาลมีความบันเทิงควบคู
ไปกับขาวสาร การดําเนินงานดานเนื้อหาอยูภายใตสํานักงานโฆษณาการ สวนดานเทคนิคอยูกับ
กรมไปรษณียโทรเลข  ในยุครัฐนิยมของจอมพล ป. วิทยุมีบทบาทเปนสื่อโฆษณาปลุกความคิด
ความเชื่อในรูปของคําขวัญ รายการสนทนาและเพลงปลุกใจ 

ยุคชาตินิยม สงคราม และโฆษณาชวนเชื่อ (พ.ศ. 2483-2500): เนื้อหาของวิทยุยังสราง
กระแสชาตินิยมอยางตอเนื่อง เมื่อจอมพลป.กลับมาเปนรัฐบาลอีก ไดมีการจดทะเบียนสถานี
วิทยุท.ท.ท. ในรูปบริษัท ในระบบเอฟเอ็ม และมีหนวยงานราชการจัดต้ังสถานีวิทยุตามมาอีกมาก
มาย มีการเปดใหเอกชนเขามาทํารายการบันเทิงเพื่อการแขงขันกันระหวางสถานี 

ยุควิทยุการคาในอุปถัมภเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2501-2515): วิทยุขยายเครือขาย           ทั่ว
ประเทศตอบสนองการปฏิบัติการดานจิตวิทยาเพื่อตอตานลัทธิคอมมิวนิสต และเพื่อเปดใหเอกชน
และกองทัพไดแบงผลประโยชนรวมกัน การควบคุมเนื้อหาขาวสารอยางเขมงวดทําใหมีรายการ
บันเทิงประเภทเพลงและโฆษณามาก แตตอมามีการควบคุมโฆษณาดวยระเบียบวิทยุกระจายเสียง
ของสวนราชการ พ.ศ. 2511 มีรายการขาวชาวบานซึ่งเปนที่นิยมของผูฟง 

ยุควิทยุตานประชาธิปไตย (พ.ศ. 2516-2525): เหตุการณ 14 ตุลา16 วิทยุนําเสนอเนื้อหาบิด
เบือนเปนเคร่ืองมือปะทะกับขบวนการนักศึกษา รัฐบาลใหมหลังการเลือกต้ัง 2517 จัดต้ังคณะ
กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) กลุมการเมืองแนวอนุรักษนิยมใชวิทยุ
นําเสนอเนื้อหาเพื่อโจมตีและระดมมวลชนตอตานนิสิตนักศึกษา การยึดอํานาจของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินนํามาสูการออกคําสั่งคณะปฏิรูปฉบับที่ 15 ควบคุมการเสนอขาวทางวิทยุและ
บังคับการถายทอดรายการขาวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยวันละ 4 คร้ัง 

ยุคการเติบโตทางธุรกิจของสื่อวิทยุ (พ.ศ. 2526-2534): หลังจากความคิดทางการเมือง
ระหวางฝายซายและขวายุติลง การบริโภคขยายตัวขึ้น ทําใหมีโฆษณาหมุนเวียนในระบบมากขึ้น 
เกิดอุตสาหกรรมเพลงที่ตองมีการสงเสริมการขาย จํานวนสถานีเพิ่มขึ้นแตระบบการใหสัมปทาน
แบบอุปถัมภโดยหนวยงานของรัฐยังไมเปลี่ยนแปลง ทําใหการแขงขันในวิทยุกระจายเสียงทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น 

ยุคเสรีภาพวิทยุเบงบาน (พ.ศ. 2535- ปจจุบัน): เหตุการณพฤษภาคม 2535 มีสื่อวิทยุและ
สํานักขาววิทยุบางแหง เชน จส. 100 รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงขัดแยงกับสถานีอ่ืนๆ  ระเบียบ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2535 ใหมีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุแหง
ชาติ (กกช.) มีการยกเลิกกําหนดเวลาโฆษณาใหเปนไปตามกลไกตลาด เกิดรูปแบบของรายการที่
หลากหลาย เชน รายการสนทนาทางการเมือง รายการวิเคราะหขาว การโทรศัพทแสดงความคิดเห็น



 

 116

ของผูฟง แตก็ถูกควบคุมตรวจสอบจากรัฐบาลทุกชุด รายการบันเทิงมีบทบาทกําหนดแนวเนื้อหา
ของวิทยุ การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปสื่อของรัฐเปนไปอยางตอเนื่อง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 
40 กําหนดใหมีการจัดสรรคลื่นวิทยุและโทรทัศนใหม พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2545 ทําใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) การขยายตัวของกลุมทุนขนาดใหญทําใหเกิดการครอบงําสื่อใน
ทางธุรกิจและการเปนเจาของขามกิจการสื่อ ทําใหสื่อวิทยุ-โทรทัศนขนาดเล็กประสบกับปญหา สื่อ
ที่วิพากษวิจารณรัฐบาลยังคงถูกตรวจสอบ และสื่อวิทยุชุมชนก็ยังคงไมไดรับการอนุมัติอยางเปน
ทางการจากภาครัฐ แตก็ไดอาศัยชวงรอยตอเชนนี้เคลื่อนไหวจัดทําวิทยุชุมชนกระจายเกือบทั่ว
ประเทศ 

ในการนําเสนอภาพรวมของสารสนเทศของรายการวิทยุกระจายเสียงนั้น เนื่องจากคุณ
ลักษณะของสื่อวิทยุ ที่มีจํานวนสถานีและจํานวนรายการมาก ทําใหไมสามารถวิเคราะหแยกแยะ
ตามประเด็นที่กําหนดไวในกรอบแนวคิดในบทนําได  อยางไรก็ตาม การวิเคราะหในสวนนี้แมจะ
ศึกษาในภาพรวม แตสามารถนํามาสรุปเพื่อใหเห็นสภาพปญหาเฉพาะของแตละประเด็นเหลานั้น
ได ซึ่งจะเปนสวนที่นําเสนอในตอนทายของหัวขอน้ี 

 3.3.1 สาระและความหลากหลายของสารสนเทศของวิทยุกระจายเสียง 
 

วิทยุกระจายเสียงของไทยโดยภาพรวม สวนใหญมีลักษณะเปนการนําเสนอรายการ
ลักษณะเดียวกันทั้งคลื่น (Format Station) สรางบุคลิกของรายการใหมีเอกลักษณชัดเจน มีการระบุ
และดําเนินรูปแบบเนื้อหารายการใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย เชน เปนรายการสําหรับ           วัย
รุน รายการสําหรับผูใหญ วัยทํางาน ผูบริหาร รายการเพื่อรายงานขาวการจราจร เปนตน   ทั้งนี้         
รูปแบบและลักษณะการนําเสนอเนื้อหาของสถานีวิทยุคลื่นความถี่ในระบบ เอฟ.เอ็ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกออกไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.3.1 แผนผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สถานี ความถี่ รายการ-รูปแบบที่นําเสนอ ผูผลิต 
รัฐสภา 87.5 ขาวสาร สาระความรูทั่วไปและถายทอดเสียงการ

ประชุมรัฐสภา 
รัฐสภา 

กรมประชาสัมพันธ 88.0 เรดิโอ โนพรอบเบ็ม 
รายการเพลง เนนการเปนศูนยรวมคําถาม และคํา
ตอบทุก ๆ เรื่อง โดยเปดโอกาสใหผูฟง ไดฝากคํา
ถามและทางรายการ จะทําหนาที่คนหา             คํา
ตอบ 

เอไทม มีเดีย 
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กระทรวงกลาโหม 
(สทร.กรุงเทพ) 

88.5 แซท สเตช่ัน 
เพลงไทยสากล เปนรายการสําหรับวัยรุน 

สกายไฮท เนทเวิรค 

สถานีวิทยุยานเกราะ 
(กองทัพบก) 

89.0 เวอรจิน  ซอฟทเพลงทั่วไป 24 ช่ัวโมง บีอีซี เทโร 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

89.5 SWEET F.M.เพลงทั่วไป 24 ช่ัวโมง  

สถานีวิทยุ พล. 1 รอ. 
กองทัพบก 

90.0 คล่ืนมหาชน FM 90 Mhz.  
เนนแนวเพลงลูกทุง หมอลํา และเพื่อชีวิต กลุมเปา
หมายระดับกลางถึงลาง 

บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร 
โฮลดิ้งส จํากัด ( มหาชน ) 

กระทรวงกลาโหม 
(กรมการพลังงานทหาร ) 

90.5 วิทยุเนช่ัน  (คล่ืนขาวธุรกิจ) 
สาระความรูทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ทั้งใน
และตางประเทศ 

เดอะ เนช่ัน  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 91.0 สวพ.91 
รายงานจราจร 

วิไลเซ็นเตอร ,  
กรมตํารวจ 

สถานีวิทยุยานเกราะ 
(กองทัพบก) 

91.5 ฮอตเวฟ 
รายการเพลงไทย เนนการจัดกิจกรรมทางดนตรี 

เอไทม มีเดีย 

กระทรวงศึกษาธิการ 92.0 วิทยุการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมประชาสัมพันธ 92.5 สวท.เครือขาย 2 

(เครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(เครือ
ขายทองเที่ยว กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม) 

กรมประชาสัมพันธ 

กระทรวงกลาโหม 
(สทร. 1 กรุงเทพ) 

93.0 93 DNA 
รายการเพลงไทยสากล โดยเนนกลุมมัธยม 
ตอนปลายและมหาวิทยาลัย 

สกายไฮท เนทเวิรค 

กรมประชาสัมพันธ 93.5 เรดิโอโหวต แซทเทิลไลท  
รายการเพลงและเนนรูปแบบวิทยุบันเทิงที่ติดตาม 
รายงานขาวคราว ความเคลื่อนไหวในแวดวง
บันเทิง ทั้งไทยและตางประเทศ 

เอไทม มีเดีย 

ททบ. กองทัพบก ชอง 5 94.0 บางกอกเรดิโอ  
เพลงทั่วไปและสาระบันเทิง 

เอไทมมีเดีย  

สถานีวิทยุ จส. (ทหารส่ือสาร) 
กองทัพบก 

94.5 LOVE F.M.เพลงทั่วไป 24 ช่ัวโมง  

อ.ส.ม.ท. 95.0 ลูกทุง เวทีไทย 
เพลงลูกทุง ตลอด 24 ช่ัวโมง 

บริษัท ลูกทุง เอฟเอ็ม จํากัด 

กรมประชาสัมพันธ 95.5 เวอรจิ้น ฮิตท 
รายการเพลง 

บีอีซี เทโร 

สถานีวิทยุรักษาดินแดง 96.0 รวมดวยชวยกัน  มีเดียพลัส 
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(กองทัพบก) เปนส่ือกลางในการรองทุกขและแกไขปญหา
ความคับของใจ ระหวางประชาชนไปยังผูรับผิด
ชอบโดยตรง รวมทั้งเปนส่ือกลางในการแจงเหตุ
ราย เพ่ือประสานงานในการชวยเหลือผูประสบภัย 
ตลอดจนเปนแกนนําจัดกิจกรรมสงเสริมสังคมใน
ดานตาง ๆ 

อ.ส.ม.ท. 96.5 BUSINESS RADIO 
เนนการเสนอขาวและความเคลื่อนไหวในแวดวง
ธุรกิจ 

 

กรมประชาสัมพันธ 97.0  NEWS STATION 
รายการขาวและ สาระความรู  

ตรีนิตี้ เรดิโอ  

อ.ส.ม.ท. 97.5 คล่ืนสามัญประจําบาน 
ขาว  ความรู ความบันเทิง และบริการสาธารณ
ประโยชน 

ผูจัดการ 

สถานีวิทยุ พล. 1 รอ. 
กองทัพบก 

98.0 คูล เอฟ.เอ็ม. 
เพลงไทยสากล เนนกลุมเปาหมายระดับวัยรุนใกล
วัยทํางานและคนทํางาน 

สกายไฮท เนทเวิรค 

กรมไปรษณียโทรเลข 
 (1 ปณ.) 

98.5 เพลงทั่วไป (เพลงสากล,เพ่ือชีวิต,เพลงลูกทุง)  

อ.ส.ม.ท. 99.0 คล่ืนขาวกีฬา 
สถานีเฉพาะทางดานกีฬา  เนนการเสนอขาวและ
ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬา 

สยามกีฬา 

กระทรวงกลาโหม 99.5 คล่ืนขาว INN  ขาวทั่วไป สํานักขาวไอ.เอ็น.เอ็น. 
สถานีวิทยุ จส.100 
กองทัพบก 

100.0 จส.100    

รายงานจราจรและอุบัติเหตุ อุบัติภัยตาง ๆ  และ
เพ่ือรับแจงเหตุดวนเหตุราย รับเรื่องรองเรียน แจง
ความของหาย  

แปซิฟก คอรปอเรช่ัน 

อ.ส.ม.ท. 100.5 เปนสถานีบันเทิง เนนการเสนอเพลงสากล และ
ถายทอดเสียงภาษาอังกฤษภาพยนตรตาง ๆ จาก
ไทยทีวีสีชอง 3 

อ.ส.ม.ท. 

กระทรวงกลาโหม 101.0 101 NEWS AND TALK F.M. มีเดียพลัส 
ทบวงมหาวิทยาลัย 101.5 วิทยุจุฬาฯ 

เนนทางดานการใหความรู เพ่ือการศึกษาแก 
ประชาชนทั่วไป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถานีวิทยุ ขส.ทบ. 102.0 F.M. VARIETY  
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กระทรวงกลาโหม(ทอ. 06) 
 

102.5 Get 
 เพลงสากล ไมยึดคิดกับสังกัดหรือคายเพลง 

บริษัท คลิก เรดิโอ จํากัด 
 

สถานีวิทยุ จส. 103 
กองทัพบก 

103.0 ถามมาซิจะ...โดน บริษัท เรดิโอ โชว 

ททบ. กองทัพบก ชอง 7 103.5 MODERN LOVE 
รายการเพลงไทยสากล 

บริษัท คลิก เรดิโอ จํากัด 
 

สํานักพระราชวัง(อส.) 104.0 เพลงพระราชนิพนธ,ลูกทุง,เพลงทั่วไป พระราชวังดุสิต 
สถานีวิทยุ ปตอ. 
กองทัพบก 

104.5 CHANNEL V.F.M. 
รายการเพลงสากล 

บริษัท คลิก เรดิโอ จํากัด 
 

กรมประชาสัมพันธ 105.0 SMOOTH 105 F.M. 
รายการเพลงสากลเปนเพลงประเภท Easy 
Listening หรือ Audit Contemporay 

ยู แอนด ไอ คอรปอเรช่ัน  

อ.ส.ม.ท. 105.5 EASY F.M. 105.5 
รายการเพลงสากล และ จะเปนเพลงเกาที่ไดรับ
ความนิยม  

ยู แอนด ไอ คอรปอเรช่ัน
รวมดําเนินการกับไทย ทีวีสี
ชอง 3 

กระทรวงกลาโหม 
(สทร.2 กรุงเทพ) 

106.0 รายการเพลงและขาวสารจากราชการ 
รายการคล่ืนความเปนไท 
รายการ รวมเครือนาวี  
รายการ เสียงเพลงจาก มาสเตอรเทป 
รายการ ลูกทุงสนั่นเมือง ( บจ. อาร สยาม ) 
รายการ หลับไมลง ( บมจ. อาร.เอส.โปรโมช่ัน) 

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ  
รวมกับชัวร ออดิโอ,อาร 
สยาม, อาร.เอส.โปรโมช่ัน
และมาสเตอร เทป 

กรมไปรษณียโทรเลข (1 ปณ. 
ภาคปกติ) 

106.5 กรีนเวฟ 
รายการเพ/ลง  ที่เนนเนื้อหา และ ความรู เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม  

เอไทม มีเดีย 

อ.ส.ม.ท. 107.0 LIFE F.M. 107 
ภาคภาษาอังกฤษ 

มีเดียพลัส 

 
 รูปแบบสถานีวิทยุที่ปรากฏใหเห็นเปนรูปแบบหลัก ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
ประเทศไทยปจจุบัน มีลักษณะในการดําเนินกิจการกระจายเสียงโดยรวมคลายคลึงกัน น่ันคือการ
เปนสถานี แตจะแตกตางกันที่รายละเอียดในผังรายการที่มีการออกอากาศในแตละวันเทานั้น ซึ่งรูป
แบบของสถานีวิทยุในประเทศไทย แบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ 

 1. สถานีเพลง เปนสถานีที่มีเนื้อหาสวนใหญเปนการเปดเพลงทั้งเพลงไทย เพลงสากลและ
เพลงลูกทุงรวมทั้งเพลงอื่น ๆ ซึ่งเปนรูปแบบที่พบมากที่สุดในสถานีวิทยุเพื่อการคา โดยสถานีที่จัด
รายการเพลงเหลานี้ตางก็ตองจัดเนื้อหารายการใหสอดคลองกับความตองการและ            รสนิยม
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ของกลุมเปาหมายที่กําหนดไว  ดังนั้นการทํางานของสถานีประเภทนี้ตองสอดคลองกับ       แนวคิด
ทางการตลาด คือตองสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค โดยทั่วไปสถานีเพลงจะดําเนินการภายใต
นโยบายของผูบริหาร หรือเจาของผูไดรับสัมปทานมาจากหนวยราชการ พรอมทั้งมี           เปาหมาย
หรือแนวทางของแตละคลื่นไวดวย โดยบอกทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  ผลที่ไดและ
ผลที่เกิดขึ้นของรายการเพลง คือ ตองสรางความพึงพอใจใหกับผูฟงได โดยมีปฏิกิริยาตอบรับจากผู
ฟงเปนตัวชี้วัดวาผูฟงพอใจหรือไม       

สําหรับสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการเพลงซึ่งมีสัดสวนการแขงขัน 
สูงมากในตลาดสื่อวิทยุของไทย   สงผลใหผูผลิตตองหาเอกลักษณเฉพาะตัวของรายการ เชนเดียว
กับสินคาทั่วไปที่ตองมีจุดเดนในตัวเอง การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของสถานีวิทยุ คือ การ
กําหนดบุคลิกพิเศษของสถานีวิทยุหรือรายการวิทยุ ซึ่งผูบริหารจะตองกําหนดรูปแบบและดึงออก
มาเพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณคาอยางเดนชัด  ไดแก  

1. มีการกําหนดรูปแบบรายการ และกลุมเปาหมายของรายการอยางชัดเจน 
2. มีการแบงบุคลิกของคลื่นที่อยูในความดูแลอยางชัดเจน มีรูปแบบหรือประเภทของ

เพลงอยางชัดเจนเพื่อใหคนฟงเลือกฟงไดอยางถูกตอง 
3. ดูแลกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ  
4. มีการสํารวจความนิยมจากผูฟงของคลื่นตลอดเวลา เพื่อประเมินและปรับปรุงราย

การที่ไดรับความนิยมลดลงไป 

 ทั้งนี้ สวนใหญเปนสถานีที่หนวยงานตนสังกัดที่กํากับดูแลคลื่นไดใหสัมปทานแก
บริษัท     ผูผลิตรายการที่เปนผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเพลง  เชน  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จํากัด (มหาชน)  ซึ่งใชชื่อของบริษัทเอไทม  มีเดีย ซึ่งเปนบริษัทในเครือเปนผูทําสัญญาและผลิตราย
การทางวิทยุ  ไดแก เรดิโอ โนพรอบเบล็ม FM 88.0 MHz ,  ฮอตเวฟ FM 91.5 MHz , เรดิโอ โหวต 
แซทเทิลไลท FM 93.5 MHz,  แบงคอก เรดิโอ (Bangkok Radio) FM 94.0 MHz และ กรีนเวฟ FM 
106.5 MHz     ดานรายการวิทยุใน เครือของบริษัท อารเอส โปรโมชั่น  1992 จํากัด (มหาชน) ภาย
ใตการผลิตของ บริษัท สกาย – ไฮเน็ตเวิรค จํากัด ไดแก แซท ปอป FM 88.5 MHz   คูล   เอฟเอ็ม  
FM 98 MHz  และนายตี้ทรี ดีเอ็นเอ  (93 DNA) ทําใหสถานีเพลงเหลานี้เปดเพลงจากบริษัทในเครือ
ของตนเองและจัดกิจกรรมรวมกับผูฟง โดยมักเนนที่ประชาสัมพันธองคกรหรือกิจกรรม         สง
เสริมการขายในดานตาง ๆ เปนหลัก   นอกจากนี้ยังมีผูผลิตรายการซึ่งเปนบริษัทผูผลิตรายยอย ซึ่งมี
แนวทางการดําเนินกิจการที่ไมยึดคิดกับสังกัดหรือคายเพลง ไดแก บริษัท บริษัท คลิก เรดิโอ จํากัด   
ไดแก   รายการ Get FM 102.5  MHz ,  Modern Love FM 103.5  MHz และ  Fat Radio FM 104.5  
MHz   รวมทั้งรายการวิทยุที่ผลิตโดย บริษัท ลูกทุง เอฟเอ็ม จํากัดผลิตรายการชื่อ             ลูกทุง  
เอฟเอ็ม  ออกอากาศทางคลื่นความถี่  FM 95.0  MHz  เปนตน  
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จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ และผลการวิจัย ของ บริษัท AC Neilson จํากัด ซึ่ง
ระบุวาจากการสํารวจประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบดวย อาชีพลูกจาง 70% 
และ 43% มีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท มีผูสนใจฟงเพลงไทยสากล และเพลงสากลถึง 32% โดยมี 23 
สถานีรองรับ และผูสนใจฟงขาว 11% โดยมี 10 สถานี รองรับ ในขณะที่มีจํานวนผูสนใจฟงเพลง
ไทยลูกทุง 11% แตมีรองรับเพียงสถานีเดียว 26(ปจจุบันมีสถานีเพลงลูกทุง 2 สถานี คือ  ลูกทุง 
เอฟ.เอ็ม 95.0 MHzและคลื่นมหาชน FM 90.0 MHz.ซึ่งเร่ิมออกอากาศ ต้ังแตวันที่ 9 กันยายน 2546) 

รูปแบบการนําเสนอเนื้อหารายการของสถานีเพลงในปจจุบัน มักจัดใหมีชวงกิจกรรมหรือ 
เวลาสําหรับจัดใหมีการนําเสนอรูปแบบรายการที่แตกตางไปจากชวงเวลาปกติที่เนนการเปดเพลง
หรือการเปดโอกาสใหผูฟงรายการไดพูดคุยกับผูจัดรายการในชวงเวลานั้น ๆ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  
ตารางที่ 3.3.2 แสดงรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของสถานีเพลง  

FM 91.5 Hotwave 
 

นําเสนอเพลงไทยที่กําลังเปนที่นิยมและใหมลาสุดเนนความสนุกสนานและสนับสนุนใหมี
การแสดงออกดานกิจกรรมทางดนตรี และการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ ในรายการ เชน Hot 
Wave Board กระดานความคิดเห็นสําหรับวัยรุน, Hot Wave Live  Concert ในโรงเรียน 
และ School Hit แนะนํา Website นาสนใจแปลกใหม ทั่วโลก  

FM 93.5 Radio Vote Satellite 
 

รายการวิทยุบันเทิงที่ติดตาม รายงานขาวคราว ความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิง ทั้งไทย
และตางประเทศ Make Money กิจกรรมการรวมสนุกในรูปแบบของ Quiz Show ทุกคํา
ถาม-คําตอบ จะเปนเรื่อง ราวในวงการบันเทิงทั้งหมด เพ่ือรับทุนการศึกษาจาก RVS. ไป
ทันที ,แจงเกิด...Scoop แนะนําศิลปน ดารา นางแบบ นายแบบ บุคคลในวงการบันเทิง หนา
ใหมวาเปนใครมาจากไหน ใหทุกคนไดรูจักกันและเย็นยํ่าก็ฮัมเพลง เปนการแสดงดนตรี
สดในสตูดิโอจากศิลปนที่กําลังเปนที่นิยม 

FM 106. 5 Green Wave คล่ืนสีเขียว เพ่ือส่ิงแวดลอม โดยสอดแทรกเนื้อหา และ ความรู เก่ียวกับส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สรางจิตสํานึกใหกับผูฟง  มีชวง Never Give Up เปนชวงพิเศษที่เปดโอกาส ให     ผูฟงที่
กําลังทอแท หรือตองการกําลังใจ ไดขอเพลงที่ใหกําลังใจ หรือขอเพลงใหกําลังใจคนใกล
ชิด, คืนพิเศษ คนพิเศษ เปนการสัมภาษณ เจาะลึกบุคคลที่นาสนใจ ที่กําลังไดรับความนิยม
อยางสูง และ Save The World เปนการรณรงคในการชวยเหลือสังคม ในดานตาง ๆ โดย
การเชิญชวน ในรูปแบบของสปอตวิทยุตลอดทั้งป 

คล่ืนมหาชน FM 90.0 MHz. เพลงลูกทุง  เพลงหมอลํา และเพลงเพื่อชีวิตจากทุกคายเพลง มีชวงทันทุกประเด็นรอน   
รายงานขาวเหตุการณการเมือง เศรษฐกิจ สตรี และกีฬาวันละ 4 ครั้ง โดยทีมขาวหนังสือ
พิมพรายวันบางกอกทูเดย ,    ชวงหมอรักโดย หมอพันธศักดิ์ตอบทุกปญหา และใหความรู
เรื่องเพศศึกษา วันละ 1 ครั้ง,    ชวงหมอดู หมอหยอง ตรวจสอบดวงชะตาวันละ 4 ครั้งและ 
ชวงหมอมวย สมิงขาว ขาวในวงการมวย วิเคราะหมวยคูตาง ๆ จากขอบเวที วันละ 2 ครั้ง 

                                                                 
26 ทราฟฟกฯ เปด FM 90 MHz.  http://entertainment.mweb.co.th/news_scoop/musicnews_07782.html 
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จากตัวอยางรายการวิทยุที่ผลิตโดยเอกชน ตามที่ไดยกตัวอยางนั้น  จะเห็นไดวา รายการที่

เอกชนเชาซื้อเวลามาดําเนินการผลิตเอง แตละรายการตางมีรูปแบบหรือกลุมเปาหมายที่เจาะเฉพาะ
กลุมผูบริโภคทั้งสิ้น  ซึ่งสงผลโดยตรงตอการกําหนดเนื้อหาและรสนิยมใหแกผูฟง   ในดานความ
หลากหลายและคุณภาพของเนื้อหาในรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ทั้งนี้สถานีเพลงสวน
ใหญมีการนําเสนอสัดสวนของเนื้อหาบันเทิงอยูภายใตการกําหนดของกรมประชาสัมพันธ (ไมเกิน
รอยละ 58)  แตพบวามีการนําเสนอเนื้อหาโฆษณาเกินกวาสัดสวนที่กําหนด (ไมเกินรอยละ      17 ) 
โดยเปนโฆษณาแฝง  ทั้งในรูปแบบการเลนเกมส และกิจกรรมตาง ๆ ในแตละชวงเวลาของรายการ 
ซึ่งปจจุบันการพัฒนาเนื้อหาในสถานีเพลงมักปรับรูปแบบดวยการใสสาระบันเทิงที่         หลาก
หลายเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม ในดานประโยชนที่นอกเหนือไปจากความบันเทิงที่ผูฟงจะไดรับจากการ        
นําเสนอจากรายการเหลานี้แลว รูปแบบการจัดกิจกรรมของรายการวิทยุถือไดวาเปนสวนหนึ่งที่
นอกจากจะสามารถเปนตัวชี้วัดระดับความนิยมของรายการแลว ยังสามารถสรางใหเกิดประโยชน
ดานอ่ืน ๆ ดวย  เชน  จากการศึกษาของ วัชราภรณ   จิตตอารีย    (2545) พบวา การสรางใหเกิด     
ปฎิสัมพันธรวมกันระหวางผูฟงและรายการวิทยุกรีนเวฟ  (F.M.106.5) เพื่อใหเกิดความรูสึก         
รวมวาเปนเจาของรายการ และสามารถสื่อสารกลับในเชิงแสดงขอคิดเห็นเขาไปในรายการไดโดย
ทันที ซึ่งนอกจากเปนการพัฒนาใหเนื้อหารายการมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของผูฟง
ไดแลว  ยังสามารถชวยปกปองไมใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีใหแกรายการไดอีกดวย  อีกทั้ง  การจัด
กิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูฟงเขามามีสวนรวมกับรายการดวย
น้ัน จะสงผลทางตรงกับรายการโดยทําใหผูฟงเชื่อในพลังสื่อ   และเปนแรงจูงใจใหเกิดการมีสวน
รวมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมในคร้ังตอ ๆ ไป  นอกจากนี้ยังเปนการทําใหผูฟงทําหนา
ที่เปนผูขยายขอมูลขาวสารกิจกรรมนั้น ๆ สูผูอ่ืนดวย   โดยใชวิธีการคือ  การใหความรูในเนื้อหาที่
ถูกตองอยูบนพื้นฐานของความจริง จะชวยใหผูฟงมีความเขาใจตอกิจกรรมเหลานั้นอยางชัดเจน  

ทั้งนี้  สัดสวนของสถานีบันเทิงในปจจุบันมีแนวโนมวาจะมีการขยายตลาดและเพิ่มระดับ
การแขงขันเพิ่มสูงขึ้นมาก  สะทอนใหเห็นจากแนวทางการดําเนินธุรกิจของนายสุรชัย เชษฐโชติ
ศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อาร เอส โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) ที่วา”เราตองการที่จะ
สรางรายไดจากกลุมธุรกิจสื่อวิทยุ ใหมีสัดสวนใกลเคียงกับธุรกิจเพลงและภาพยนตร ซึ่งจะเปนผล
ดีในการกระจายความเสี่ยงธุรกิจ ไมพึ่งรายไดจากแหลงใดแหลงหนึ่งมากเกินไป" (กรุงเทพธุรกิจ 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546)   ซึ่งเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวารูปแบบสถานีเพลงจะมีการแขงขันกันใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยเปนผลโดยตรงจากการขยายพื้นที่หรือชองทางการตลาดของอุตสาหกรรม
บันเทิงอ่ืน ๆ เชน อุตสาหกรรมเทปเพลง เปนตน  



 

 123

2. สถานีขาวสารและขอมูล เปนสถานีที่นําเสนอเนื้อหาสวนใหญเปนขอมูลและขาวสารใน
รูปแบบตางๆ  ทั้งการอาน  การพูดคุย  การสัมภาษณ   การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน             
สารคดี ความรูทั่วไป การตอบปญหาทางโทรศัพท จดหมาย หรือการติดตอในรูปแบบอื่น ๆ สวน
ใหญดําเนินการโดยหนวยงานตนสังกัด  สถานีที่มีลักษณะเชนนี้ไดแก  สถานีวิทยุ 99.5 INN สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 92.5 MHz สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 100.5 MHz และสถานีวิทยุ           
เนชั่น 90.5 MHz เปนตน  โดยกระบวนการผลิตเปนหัวใจสําคัญของสถานีประเภทนี้เพื่อมุงหวังที่
จะสงเสริมสนับสนุนใหผูฟงมีโอกาสรับรูขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว ตลอดจนสาระความรูและสาระ
บันเทิงที่มีประโยชน และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หลังป พ.ศ.  2535 สถานีในเครือกรมประชาสัมพันธ กองทัพ และ องคการสื่อสารมวลชน
แหงประเทศไทย (อ.ส .ม.ท.) เปดใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนขนาดใหญแตละบริษัทไดรับ
สัมปทาน 10 –40 สถานีทั่วประเทศถายทอดรายการโดยใชสัญญาณดาวเทียม ทําใหมีรายการขาว
จากศูนยขาวแปซิฟค สํานักขาวไอเอ็นเอ็น วิทยุผูจัดการ วิทยุเนชั่น กระจายเสียงในลักษณะที่มีการ
แขงขันกับขาวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยและสํานักขาวไทย อ.ส.ม.ท. (อางใน ธี
รารัตน พันทวี, 3) ซึ่งในแตละสถานีขาวตางมีรูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  

ตารางที่ 3.3.3 แสดงรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของสถานีขาว  
 

ช่ือสถานี-รายการ แนวทางการดําเนินงาน 
สถานีวิทยุ INN NEWS & TALK 

( F.M. 99.5 MHz)   
เปนคลื่นขาวสาร   มีการนําเสนอขาวและสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เกาะ
ติดความ เคลื่ อนไหวตลอด  24 ช่ั วโมง   รวมทั้ งมี การวิ เคราะห และเปดสายให   
ประชาชนมีสวนรวมในรายการ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการและผูบริหารทั้ง
ภาคเอกชน และรัฐ ที่อยูในระดับ “ตัดสินใจ” รวมทั้งคนทํางานรุนใหมที่ตองการความ
สําเร็จในชีวิต อายุ 25 ปขึ้นไป 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทยเครือขาย สวท. 1(F.M.  92.5) 

 

มีวัตถุประสงคหลัก คือ เผยแพรความรูและขาวสารตาง ๆ เปนอยางแรก และ สงเสริม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการกีฬา มีการเปดเพลงพื้นบาน เพลงไทย และมีนิทาน
ใหความบันเทิงบาง มีบริการสาธารณะบางประมาณ  5 % และมีรายการเพื่อพัฒนา   
คุณภาพชีวิตอื่น ๆ ดวย 

วิทยุ  เนช่ัน (F.M. 90.5) 
 

วางตัวเองเปนสถานีวิทยุขาวตั้งแตมีการริเริ่มโครงการ เนื่องจากเครือเนช่ันทําธุรกิจ   
เก่ียวกับขาวสารและสื่อส่ิงพิมพมาเกือบ 20 ป กอนขยายงานเขาสูส่ือวิทยุกระจายเสียง  
สถานีวิทยุขาว เนื่องจากขาวเปนส่ิงที่ชํานาญที่สุด และเห็นวายังมีประชาชนที่ตองการ
ขาวอีกเปนจํานวนมาก หนังสือพิมพเพียงอยางเดียวคงกระจายขาวไปใหประชาชนไดไม
ทั่วถึง เราจึงตั้งสถานีวิทยุขาวขึ้น 

สปอรต เรดิโอ (F.M. 99  MHz) 
 

จัดรูปแบบรายการที่เปนสถานีเฉพาะทางดานกีฬา โดยทีมสยามกีฬารายวัน  มีการจัดสรร
เวลาเสนอขาวเพื่อออกอากาศทุกนาทีที่ 30 ทุกช่ัวโมง และมีสปอรต  อัพเดทสรุปขาว
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สําคัญและย้ําผลกีฬาเกิดขึ้นทุก ๆ รอบ 3 ช่ัวโมง สําหรับการนําเสนอขาวสารและสาระ
กีฬาตาง ๆ ของสปอรต เรดิโอนั้น มีเปาหมายหลัก คือ ทํารายการสนองตอกลุม           ผู
ฟงที่เปนแฟนกีฬา และนักกีฬาหรือคนที่ชอบกีฬาเปนอันดับแรก สวนอันดับรองนั้นมี
เปาหมายที่จะกระจายความรูทางกีฬาใหกับประชาชนทั่วไปใหมีความรูเรื่องกีฬามากขึ้น 

 
             ในดานการพิจารณาถึงรูปแบบองคกรและการจัดการของแตละสถานีวิทยุ ที่มีรูปแบบเปน
สถานะขาวสารและความรูน้ัน   ธีรารัตน   พันทวี  (2544) ไดต้ังขอสังเกตไววา สถานีที่รัฐดําเนิน
การจะไมมุงเนนความอยูรอดในทางธุรกิจ เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการจาก
ภาครัฐอยูแลว  และยังพบวาสถานีขาวและความรูที่รัฐดําเนินการยังไมมีเจาหนาที่ฝายสรางสรรค
รายการดวย  

ในดานวิเคราะหเนื้อหาในสวนของรายการ “ขาว”จากการศึกษาของ อดิศักดิ์  ศรีสม  
(2543)  ไดทําการวิเคราะหทิศทางเนื้อหาขาวรายการวิทยุ ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 3.3.4 แสดงการวิเคราะหทิศทางเนื้อหาขาวรายการวิทยุ 
บันทึกสถานการณ 
FM  92.50  MHz   

เนนการเมือง ในทิศทางบวกมากที่สุด ทั้งในดานสังคมและการเมือง เนื่องจากผลิตโดยกรม
ประชาสัมพันธ 

ขอเท็จจริงวันนี้ 
 FM  94.00  MHz 

นําเสนอเหตุการณ สอดคลองกับสถานการณและขาวสาร โดยเนนเรื่องเศรษฐกิจเปนหลัก 
นําเสนอเหตุการณไปในทิศทางลบมากที่สุด ทั้งนี้กลุมผูผลิตเปนนักวิชาการ ซ่ึงมักวิพากษ
ฝายปกครองในทิศทางลบอยางตรงไปตรงมา 

เปดฟากวางกับการบินไทย 
FM  94.00  MHz 
 
 

ดําเนินรายการโดยนักวิชาการ  นําเสนอรายการประเภทสังคมมากที่สุด มีทิศทางลบมากที่
สุด  ในสวนเศรษฐกิจนั้นนําเสนอในแงบวก  เนื่องจากไมตองการใหเกิดผลกระทบกับฝาย
ปกครองฝายใด เนื่องจากอาจกระทบ   ผูสนับสนุนรายการซึ่งเปนหนวยงาน           รัฐ
วิสาหกิจ มีการนําเสนอกิจกรรมของผูสนับสนุน 

จับชีพจรขาว   
FM  96.5 MHz 

นําเสนอเนื้อหาในแงเศรษฐกิจมากที่สุดและมีทิศทางลบมากที่สุด และ เนื้อหาประเภท
สังคม นําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมาตามเนื้อหาขาวที่      เกิดขึ้น แตในเรื่องการเมืองนั้น
ทางรายการจะหลีกเลี่ยงไมนําเสนอแงลบเนื่องจาก อ.ส.ม.ท. เจาของสถานี 96.5 ซ่ึงเปน
ของรัฐนั้นเปนเจาของอยู 

คิดตามขาว  
FM  97.00  MHz 

นําเสนอขาวสารและสาระที่ทันตอเหตุการณ คัดเลือกประเด็นขาวเดนใน  แตละวัน เพ่ือนํา
มาตั้งประเด็น และวิเคราะหขาวดังกลาวที่  เกิดขึ้น ในแงมุมตาง ๆ  พรอมเปดสายแสดง
ความคิดเห็น  ซ่ึงเปนการนําเสนอในทิศทางบวกมากที่สุด เพราะเชาชวงการดําเนินธุรกิจ
จากกรมประชาสัมพันธ   การเสนอจึงหลีกเลี่ยงการกระทบกับฝายการเมืองอยางเห็นไดชัด 

แกะรอยขาว 
FM  97.00   MHz 

นําเสนอเรื่องการเมืองมากที่สุด โดยไมลบไมบวก เพราะ เชาชวงการธุรกิจจากกรมประชา
สัมพันธ 

ร า ย ก า ร เพื่ อ บ า น เมื อ ง   
ของเรา   
FM 97 MHz         

สรุปขาวเดนประจําวัน ในหนาหนังสือพิมพ พรอมวิเคราะหขาวสาร บานเมือง สัมภาษณ
บุคคลในขาว พรอมทั้งเปดสายใหผูฟงรวมแสดงความคิดเห็น เพ่ิมเติม   
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คุยกันหลังขาว 
 FM 100.50 MHz 

นําเสนอเนื้อหาเศรษฐกิจมากที่สุดเพ่ือตองการสนองนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ ไดแก SME 
หลีกเลี่ยง การนําเสนอที่จะเสนอที่จะสงผลกระทบกับฝายปกครองอยางเห็นไดชัด 

รอยขาวรอยหนึ่ง 
FM 101 MHz     
 

นําเสนอเนื้อหาสังคมมากที่สุดมีทิศทางลบ และเรื่องเศรษฐกิจนั้น นําเปนเรื่องลบมาก   
ที่สุด กลาวิจารณการทํางานของฝายปกครองอยางตรงไป  ตรงมา  แตไมนําเสนอเรื่องของ
การทหารแตอยางใด เพราะชวงเวลาเวลานั้นเรื่องการทหารไมมีอะไรเปนที่สนใจ รวมทั้ง
ไมตองการใหเกิดผลกระทบกับฝายปกครองดานการทหารโดยตรง 

 
นอกจากรายการขาวซึ่งมีลักษณะของการนําเสนอในรูปแบบของรายการขาวโดยเฉพาะ

แลว  ขาวตนชั่วโมงถือไดวา เปนรายการขาวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีสัดสวนหรือความถี่ในอัตราที่สูง  
จากการศึกษาของอุไร คงคาหลวง (2544)   ชี้ใหเห็นวาการนําเสนอขาวสั้นตนชั่วโมงทางสํานักขาว
ไทยและศูนยขาวแปซิฟก ใหคุณคาขาวดานความเดนหรือความสําคัญ มากที่สุด และเปนการนํา
เสนอความเดนหรือความสําคัญของบุคคล มากที่สุด โดยเสนอในลักษณะของความเห็น อันสะทอน
ถึงรูปแบบการบริโภคขาววา ผูรับฟงขาวถูกครอบงําใหสนใจในตัวบุคคลในขาวมากกวาประเด็น
หรือขอเท็จจริง 

อยางไรก็ตาม การเสนอขาวโดยการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ในสังคม ซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหบุคคลที่มีความเดนหรือความสําคัญไดแสดงความคิดเห็น โดยมีผูสื่อขาว
สัมภาษณน้ัน เปนการสะทอนถึงวัฒนธรรมในการผลิตขาวในยุคนี้วา เนนความคิดเห็นมากกวาขอ
เท็จจริง  อีกทั้งรายการขาวสวนใหญยังนําเสนอองคประกอบขาวไมครบถวน การเสนอขาวใน
ลักษณะนี้สะทอนถึงการผลิตขาวของผูสื่อขาว และมุมมองในการผลิตขาวของสํานักขาวไทยและ
สํานักขาวอ่ืนๆ วา ใหความสําคัญกับความเดนหรือความสําคัญของบุคคลเปนหลัก  สงผลใหผู
บริโภคขาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ตองรับฟงความคิดเห็นของบุคคลที่มีความเดนหรือความ
สําคัญในสังคมตอเหตุการณที่เกิดขึ้น สงผลใหการบริโภคขาวถูกครอบงําทางความคิด จากบุคคล
เดนในขาว  ซึ่งหากผูบริโภครับฟงโดยไมวิเคราะหหรือไมไตรตรอง ก็จะตกอยูภายใตความคิดของ
บุคคลที่มีโอกาสเขาถึงสื่อและมีพื้นที่ในสื่อไดงาย 

3. สถานีเพื่อบริการชุมชน    เปนสถานีที่ดําเนินกิจการหลักเพื่อบริการสาธารณะใหแก
บริการชุมชน   เชน การรายงานขาวสารและการจราจร การแจงเหตุดวนเหตุราย หรือการรับแจงเหตุ
และใหความชวยเหลือหรือการบริการเบื้องตน โดยอาจมีการรายงานขาวตนชั่วโมง หรือ รายงาน
ขาวดวนแทรกระหวางวัน แตไมใชเนื้อหาหลักของผังรายการ โดยมักเปนสถานีที่บริษัทผูผลิตราย
การไดรับสัมปทานจากหนวยงานตนสังกัดในระยะยาว ซึ่งสถานีที่มีลักษณะดังกลาวไดแก สถานี
วิทยุ จส. 100 สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ.) FM 91 MHz   และรวมดวยชวยกัน FM 96.0 
MHz   ซึ่งมีความแตกตางจากสถานีรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากเปนรายการที่มีเนื้อหามาจากผูฟง และ
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อาสาสมัคร รวมทั้งผูรายงานที่มาจากที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นโดยแทจริง    โดยมีตัวอยางรูปแบบการ
นําเสนอรายการดังนี้  

 
ตารางที่ 3.3.5  แสดงการเสนอรายการในแตละชวงเวลาของสถานีวิทยุ จ.ส.100   

ชวงเวลารายงานขาว 
และนําเสนอการรายงานสภาพจราจร 

เนื้อหา แหลงขอมูล 

1. ชวงที่มีการจราจรหนาแนนมาก 
06.00 – 10.00 เปนชวงเวลาที่คนออกเดินทาง
ไปทํางาน 
12.00 – 14.00 เปนชวงเวลาที่คนพักเที่ยง 
16.00-20.00   เปนชวงที่คนเลิกงานและเริ่ม
ทยอยกลับบาน  
 
2. ชวงที่มีการจราจรไมคอยหนาแนน 
11.00 – 12.00  ซ่ึงเปนชวงเวลาในการทํางาน 
14.00 – 16.00  ซ่ึงเปนชวงมีรถบรรทุกมาก 
21.00 – 24.00 ซ่ึงเปนชวงเกิดอุบัติเหตุมาก 

1. รายงานสภาพจราจร 
2. รายงานอุบัติเหตุ 
3. แนะนําเสนทาง 
4. รองเรียน 
5. สอบถามเสนทาง 
6. เรื่องอื่น ๆ เชน บริการ

ประชาสัมพันธ  

1. ผูส่ือขาวจราจรบ.แปซิฟก 
คอรปอเรช่ัน  
2. ศูนยควบคุมการจราจร 
(บก.02) 
3. ประชาชนทั่วไป 

 
นอกจากประโยชนจากดําเนินรายการของสถานีในรูปแบบเพื่อบริการชุมชนจะให

ประโยชนในดานการเผยแพรขาวสารอันเปนประโยชนไปยังผูฟงที่ใชรถใชถนนแลว จากการศึกษา
ของ ณีลวรรณ วรานิชสกุล (2536)  พบวา ผลสืบเนื่องของรายการจส. 100 นอกจากจะสรางการยอม
รับและเตรียมใจกับสภาพการจราจรที่ตองเผชิญรวมกัน เปนการผอนคลายความเครียด ยังเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดใชรายการเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางที่คาด
วาสังคมควรจะปฏิบัติรวมกัน ทั้งนี้ในปจจุบันถือไดวา สถานีในรูปแบบนี้ไดสรางลักษณะการนํา
เสนอรูปแบบรายการที่สงเสริมใหเกิดการสื่อสาร 2 ทางในสื่อวิทยุใหปรากฏชัดเจนและสรางใหเกิด
รูปแบบการมีสวนรวมในการนําเสนอเนื้อหาและขอมูลจากประชาชนโดยตรงมากยิ่งขึ้น 

 4. สถานีรูปแบบผสม หรือ สถานีขาว ความรู สาระและบันเทิง   มีลักษณะเปนสถานีที่มี
รายการที่หลากหลายและผสมผสานกันทั้งรูปแบบและเนื้อหา รวมทั้งมีกลุมเปาหมายที่มีความแตก
ตางทั้งทางเพศ วัย ระดับการศึกษาและรายได  ของแตละรายการในผังรายการตลอด 24            ชั่ว
โมง    โดยมีลักษณะการดําเนินกิจการเปนการเปดโอกาสใหเอกชนเขามาเชาเวลาจัดรายการ ซึ่ง
สวนใหญมักเปนกลุมนายทุนหรือผูที่เคยเชามาเปนเวลานานจนเปนที่รูจักดีในทองถิ่นนั้น ๆ และหา
ผูสนับสนุนรายการเอง สถานีที่จัดรายการประเภทนี้มีภาพลักษณที่ใหความรูทุกดาน อันเปนสถานี
ที่เปนแหลงรวมสาระความรูและความบันเทิง    ทั้งสถานีและผูจัดรายการไดรับความเชื่อถือ และ
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การยอมรับจากผูฟงในทองถิ่นหรือในสังคมเปนอยางดี  สถานีที่มีรูปแบบเชนนี้ ไดแก  สถานีวิทยุ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนตน 

ทั้งนี้ในภาพรวมเมื่อพิจารณาประเภทของสถานีวิทยุระบบเอฟเอ็มในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 40 สถานี  พบวาเปนสถานีเพลงประมาณ 25 สถานี  สถานีขาวสารประมาณ 7 สถานี สถานี
บริการชุมชน   3 สถานี และสถานีรูปแบบผสมประมาณ  6 สถานี  ดังแผนภาพ ตอไปนี้  
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                จากแผนภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสถานีที่เนนเนื้อหาบันเทิงประเภทรายการเพลง
เปนหลักนั้นมีจํานวนสูงมาก ในขณะที่สถานีเพื่อขาวสารความรูน้ันกลับมีจํานวนนอย รวมทั้งสถานี
ที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดรายการในเชิงสรางสรรคเพื่อ
ประโยชนสาธารณะนั้นยิ่งมีนอยมากอยางเห็นไดชัด  ทั้งนี้ขอสังเกตดังกลาวสอดคลองกับ ขอความ
ตอนหนึ่งในแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคน
และสังคม (พ.ศ.2542-2551) ที่วา หนวยงานราชการตาง ๆ ที่เปนเจาของวิทยุกระจายเสียงสวนใหญ
เนนการผลิตสื่อเพื่อความบันเทิง และยังมีปญหาดานการเขาถึงกลุมเปาหมาย คุณภาพของเนื้อหา
รายการ วิธีการนําเสนอขาดความหลากหลาย ผูฟงเขามามีสวนรวมไดนอย และการจัดชวงเวลาออก
อากาศไมเหมาะสมกับกลุมผูฟงเปาหมาย เปนตน   (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
 

3.3.2 วิเคราะหสารสนเทศของเครือขายสถานีวิทยุ 
จากขอสังเกตเรื่องรูปแบบของสถานีดังกลาว นําไปสูการพิจารณาถึง สัดสวนเนื้อหาของ

แตละเครือขายซึ่งเปนเจาของสถานีวิทยุ    งานวิจัยน้ี ไดเลือกศึกษาเครือขายสถานีวิทยุ 3 เครือขาย 

แผนภาพที่ 4 ภาพแสดงสัดสวนรูปแบบสถานีวิทยุ ระบบเอฟ.เอ็ม. ในกรุงเทพมหานคร  
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คือ เครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) เครือขายองคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย              (อ.ส.ม.ท.)   ดังตอไปนี้และเครือขายของกองทัพบก   ดังตอไปนี้   
   
1) เครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.)   

กรมประชาสัมพันธไดปรับการบริหารคลื่นความถี่ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณ โดยไดจัดเครือขายสถานีวิทยุออกเปน 7 เครือขายจาก  144  สถานี          
ทั่วประเทศ  ระบบ เอเอ็ม 60 สถานี และระบบเอฟเอ็ม 87  สถานี  ทดลองออกอากาศมาตั้งแตเดือน
พฤษภาคม  2545   ประกอบดวย  

เครือขาย 1 เครือขายแหงชาติ   เพื่อขอมูลขาวสารแหงรัฐและประชาชน    สถานีแมขาย 
ระบบ A.M. ความถี่ 891 KHz กทม. สถานีลูกขาย ระบบ A.M. 16 สถานีทั่วประเทศ ออกอากาศวัน
ละ 19 ชั่วโมง ต้ังแตเวลา 05.00 - 24.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศรอยละ 90 โดยมีกลุมเปา
หมาย เปน ผูนําทางสังคมทุกระดับ เปนเนื้อหาที่ผลิตจากสวนกลางรอยละ 100 มีเวลาใหสวนราช
การ/องคกรเอกชน 39.50 ชั่วโมง 

เครือขาย 2 เครือขายเพื่อการถายทอดเสียง เพื่อสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการอาชีพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีแมขาย ระบบ A.M. ความถี่ 819 KHz 
สถานีลูกขาย ระบบ F.M. 1 สถานี และระบบ A.M. 26 สถานีทั่วประเทศ ออกอากาศวันละ 21 ชั่ว
โมง ต้ังแตเวลา 05.00 - 02.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศรอยละ          70 – 80 โดยมีกลุมเปา
หมาย เปนผูนําทางสังคมทุกระดับ ถายทอดสดสถานการณ เหตุการณ การประชุมรัฐสภา พิธีการ 
เผยแพรผลงานรัฐบาล มีเวลาใหสวนราชการ/องคกรเอกชน สัปดาหละ 58 ชั่วโมง 

เครือขาย 3 เครือขายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (เครือขายทองเที่ยว กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม) ลูกขาย ระบบ F.M. 55 สถานีทั่วประเทศ ออกอากาศวันละ 21 ชั่วโมง ต้ังแตเวลา 05.00 
- 02.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศรอยละ 50 โดยมีกลุมเปาหมาย เปนคนรุนใหมและคนวัย
ทํางาน เนนสงเสริมการทองเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม ความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเวลาใหสวน
ราชการ/องคกรเอกชน สัปดาหละ 39.5 ชั่วโมง 

เครือขาย 4 เครือขายเพื่อการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเครือขาย 4 
สถานีแมขาย ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz สถานีลูกขาย ระบบ F.M. 2 สถานี ระบบ A.M. 8 
สถานี ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง 10 นาที ต้ังแตเวลา 04.30 - 02.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศ
รอยละ 80 เนนใหความรูดานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเวลาสวน
ราชการ/องคกรเอกชน สัปดาหละ 91 ชั่วโมง 
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เครือขาย 5 สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัด (25 จังหวัดนํารอง) ระบบ F.M. 23 สถานี 
ระบบ A.M. 2 สถานี ถายทอดขาว-รายการ จากสวนกลาง รอยละ 50 ทองถิ่นผลิตเอง รอยละ 50   
ถายทอดขาว-รายการ จากเครือขาย 1 A.M. 891 KHz ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง ต้ังแตเวลา 05.00 
- 02.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศ 25 จังหวัด  

เครือขาย 6 เครือขายภาคภาษาตางประเทศในประเทศ สถานีแมขายระบบ A.M. ความถี่ 
918 MHz และมีสถานีตางจังหวัดรวมถายทอดขาวและขาวตนชั่วโมง เผยแพรขอมูลขาวสารใหชาว
ตางชาติ สงเสริมการทองเที่ยวและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มีเวลาใหหนวยงานราชการ/องคกรเอก
ชน 7.30 ชั่วโมง 

 เครือขาย 7 เครือขายคลื่นสั้นระหวางประเทศ (WORLD SERVICE) เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารสําหรับชาวตางชาติในตางประเทศทั่วโลก และคนไทยในตางประเทศ สถานีแมขาย ระบบ
คลื่นสั้น (S.W.) ความถี่ 9655 และ 11905 สงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุน 

 
เมื่อพิจารณาจากผังรายการของเครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) 

เฉพาะเครือขายที่ 1 เครือขายแหงชาติ เครือขายที่ 2 เพื่อการถายทอดเสียง และ เครือขายที่ 3 เครือ
ขายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   พบวา แมเปาประสงคหลักหรือเอกลักษณของแตละ
เครือขายจะมีความแตกตางกันก็ตาม  แตเนื้อหารายการในผังรายการของทั้ง 3 เครือขาย มีสัดสวน
ของรายการและชวงเวลาในการประชาสัมพันธและนําเสนอเนื้อหาขาวสารจากหนวยราชการเปน
หลัก นอกจากนี้ทุกวันที่ 1 , 10  , 16 และ 20  ของเดือน มีถายทอดเสียงการออกสลากกินแบงรัฐบาล 
, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ (ธ.ก.ส.)  และ ธนาคารออมสิน  รองลงมาเปนรายการที่มีเนื้อ
หาที่เปนสาระความรูเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและความเปนอยูของประชาชน        ยกเวนในเครือ
ขายที่ 3 ที่สัดสวนเนื้อหาแนวสาระความรูมีสูงที่สุดเนื่องจากถูกกําหนดใหเปนเครือขายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  สําหรับเนื้อหารายการของเครือขายที่  2  เพื่อการถายทอดเสียง เพื่อสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและการสงเสริมอาชีพน้ัน พบวาเนื้อหาที่นําเสนอในการถายทอด
เสียงมักเปนการถายทอดเพื่อเผยแพรกิจการของทางภาครัฐ  รวมท้ังแฝงการประชาสัมพันธหนวย
งานหรือนโยบายรัฐในรูปแบบของรายการเชิงสาระ เชน พลังแผนดิน ตานภัยยาเสพติด และกรม
ประชาสัมพันธวันนี้  เปนตน   ทั้งนี้ในการพิจารณาเพื่อประเมินถึงความหลากหลายของเนื้อหาราย
การ เลือกพิจารณาจากผังเครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.)   3 เครือขาย ดัง
ตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.3.6 แสดงผังรายการวันจันทร-ศุกร ของสถานีวิทยุ สวท. เครือขาย 1 – 3 
 

เครือขาย 
 
 

ประเภท 
เนื้อหารายการ 

เครือขาย 1เครือขายแหงชาติ   เพ่ือ
ขอมูลขาวสารแหงรัฐและประชาชน   

เครือขาย 2   
เครือขายเพ่ือการถายทอดเสียง 
 

เครือขาย 3   
เครือขายเพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ขาว ขาวยามเชา (จ-ศ 06.00-07.00)  
ขาวทุกตนช่ัวโมง (จ-
ศ09.00,10.00,14.00,15.00,16.00, 
17.00,21.00,22.00,23.00 ) 
ขาว/รายงานพิเศษ 
(จ-ศ  07.00-07.45)  
ขาว/รายงานพิเศษ  
(จ-ศ  12.00-13.00) 
ขาว  (จ-ศ 19.00-19.30) 

ขาว/รายงานพิเศษ  
(จ-ศ  07.00-07.45)  
ขาวทุกตนช่ัวโมง(จ-
ศ)09.00,10.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,21.00,22.00,23.00  
ขาว/รายงานพิเศษ  
(จ-ศ  12.00-13.00) 
ขาว  (จ-ศ 19.00-19.30) 

ขาว/รายงานพิเศษ  
(จ-ศ  12.00-13.00) 
ขาว  (จ-ศ 19.00-19.30) 
ขาวทุกตนช่ัวโมง (จ-
ศ)09.00,10.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00,22.00,23.0
0  
  

สนทนา/วิเคราะห
ขาว 

มองบานมองเมือง(จ-ศ 11.10-12.00) 
หมุนตามวัน (จ-ศ 17.10-19.00) 
กําลังใจ (จ-ศ  23.10-24.00) 

บอกเลาเชานี้ 
(จ-ศ 05.00-06.00) 
 

 

สาระความรู รับวันใหม (จ-ศ 05.00-06.00) 
สารคดี (จ-ศ 07.45-08.00) 
บอกขาว เลาขาน ชวงเมืองไทย
พัฒนา (จ-ศ 09.10-10.00) 
บอกขาว เลาขาน  ชวงสรางสรรค
เศรษฐกิจไทย (จ-ศ 10.10-11.00) 
กปร.(จ 13.00-13.10) 
ธนาคารสมอง (อ-พฤ 13.00-13.10) 
เลาสูกันฟง (ศ 13.00-13.10) 
สารคดี 5นาที (จ-ศ 14.10-14.15) 
ใสใจชีวิต (จ-ศ 14.15-15.00) 
สาระยามบาย (จ-ศ 14.15-15.00) 
1500 

แผนดินสีทอง   
(จ-ศ 06.00-07.00) 
ใสใจชีวิต (จ-ศ 18.00-19.00) 
ทนายชาวบาน 
 (จ-ศ 20.30-22.00) 
 
 

อาหารกาย-อาหารใจ (จ-ศ  
05.00-06.00)  
ต ะ วั น ใ ห ม  (จ -ศ  06.00-
06.50) 
กปร.(จ 13.00-13.10) 
ธนาคารสมอง (อ-พฤ 13.00-
13.10) 
เลาสูกันฟง (ศ 13.00-13.10) 
บันทึกสถานการณ  
(จ-ศ 08.00-09.00) 
พลังแผนดิน ตานภัยยาเสพ
ติด (จ-ศ 09.10-10.00) 
สุขภาพดีชีวีสดใส  
(อ,พฤ 10.10-11.00) 
วิถีนักบริหารไทย  
(พ 10.10-11.00) 
พลังชีวิต (จ-ศ 11.10-12.00) 
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เที่ยวทั่วไทย  
(จ-ศ 13.00-14.00)  
วิทยุแรงงาน  
(จ-ศ  14.10-16.00) 

คุยกับสนง.ศาลยุติธรรม 
(ศ 10.10-11.00) 
เมืองไทยยุคปฎิรูป  
(จ-ศ  18.00-19.00) 
ที่นี่ มี เรื่องราว  (จ-ศ   20.30-
21.00) 

ขาว 
ประชาสัมพันธ /
ข าวสารจากทาง
ราชการ 

 ขาวประกวดราคา  
(จ-ศ  08.00-09.00)  
เลาะรั้วทําเนียบ   
(อ 13.00-14.00) 
แถลงผลการประชุม ครม. 
 (อ 14.10-16.00) 

กรมประชาสัมพันธวันนี้  
(จ 10.10-11.00) 
 

สาระบันเทิง คิดถึงเพลงเกา (จ-ศ 13.10-14.00) 
สังคีตภิรมย  (จ-ศ 20.30-21.00) 
ละคร (จ-ศ 19.30-20.00) 
การบรรเลงดนตรีไทยและนาฏศิลป
ไทย  (จ-ศ 21.10-22.00) 
เพ่ือนฝน  (จ-ศ 22.10-23.00) 

เพลงเพลินใจ  
(จ-ศ 16.10-18.00) 
 

เพลงเพลินไทย จ-ศ 
21.10-22.00 
เพลงฝนวันวาน  จ-ศ  
22.10-23.00 
 

ประชาสังคม เสียงสะทอนจากประชาชนสูรัฐบาล
(จ-ศ 08.00-09.00) 
เสียงจากประชาชน  
(จ-ศ 16.10-17.00) 

 ส่ือสายคลายทุกข   
(จ-ศ 23.10-02.00) 
หนั ง สือ เสี ยงชาวบ าน  โดย
สมาคมตาบอดแหงประเทศ
ไทย (จ-ศ 19.30-20.00) 

ส่ือสายคลายทุกข   
(จ-ศ 23.10-02.00) 
เสียงผูบริโภค  
(จ-ศ16.10-17.00) 

อ่ืน ๆ  อภิปราย/สัมมนา/เหตุการณ  
(จ-ศ  09.10-12.00, 
13.00-16.00) 

 

 
 แมจุดประสงคหลักหรือเอกลักษณของแตละเครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย (สวท.) จะมีความแตกตางกันก็ตาม  แตเนื้อหารายการในผังรายการของทั้ง 3          เครือขาย มี
สัดสวนของรายการที่มีเนื้อหาที่เปนสาระความรูเปนหลัก  ซึ่งเนื้อหาดังกลาว มักเปนสาระความรู
ในเชิงการเมือง-เศรษฐกิจ  และความเปนอยูของประชาชนที่เปนการถายทอดความรูโดยเนนการนํา
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เสนอจากหนวยงานของรัฐเปนหลัก    นอกจากนี้ รายการของเครือขายที่  2  เพื่อการถายทอดเสียง 
เพื่อสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการสงเสริมอาชีพ  เนื้อหาที่นําเสนอในการถาย
ทอดเสียงมักเปนการถายทอดเพื่อเผยแพรกิจการของทางภาครัฐ  รวมทั้งแฝงการประชาสัมพันธ
หนวยงานหรือนโยบายรัฐในรูปแบบของรายการเชิงสาระ เชน พลังแผนดิน        ตานภัยยาเสพติด 
และกรมประชาสัมพันธวันนี้  เปนตน เหตุผลหน่ึงเนื่องมาจากเปนรายการที่ผลิตภายใตความรวม
มือของกระทรวงมหาดไทยในการจัดรายการ    ทําใหการพิจารณาสัดสวนเวลาการนําเสนอเนื้อหา
โดยภาพรวมพบวา   การออกอากาศที่เปนชวงเวลาการถายทอดเสียงและการประชาสัมพันธหนวย
งานของรัฐเปนเนื้อหาที่มีสัดสวนการออกอากาศมากที่สุด   สะทอนใหเห็นวาเนื้อหาของขาวสารจะ
มีลักษณะไมสมดุลทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อเอาใจเจาของทุน ซึ่งมักเปนผูที่มีอํานาจทางการเมือง  
(กาญจนา  แกวเทพ  อางใน กนกศักดิ์  แกวเทพ 2546 : 55) 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความหลากหลาย และการเปดพื้นที่ใหแกคนกลุมนอย พบวา มี
สัดสวนที่ ตํ่ามาก จากผังรายการของทั้ง 3 เครือขาย จะเห็นไดวามีเพียงรายการหนังสือเสียง         
ชาวบาน โดยสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย เทานั้น ที่บงบอกถึงเนื้อหาและความดํารงอยูของผู
พิการ  แมในผังรายการของเครือขายที่ 3 ซึ่งเปนเครือขายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมซึ่ง
สมควรอยางยิ่งที่จะใหมีการนําเสนอหรือถายทอดเนื้อหาเพื่อใหความสําคัญและสะทอนถึงการ
ดํารงอยูของคนสวนนอย รวมทั้งเพื่อใหเปนกลุมคนที่มีเสียงมากขึ้นในสังคม  แตก็เปนที่นาสังเกต
วาในผังรายการของเครือขายที่ 3  กลับไมปรากฏรายการที่มีเนื้อหาประเภทนี้อยูเลย มีเพียงรายการ
สื่อสายคลายทุกขและรายการเสียงผูบริโภค ที่มีการเปดสายใหผูฟงทางบานเขามาปรึกษาปญหาเทา
น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 133

ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนเนื้อหาจากผังรายการวันจันทร-ศุกร 
ของเครือขายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) เครือขาย 1 – 3 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

เครือขาย 1 เครือขาย 2 เครือขาย 3

อื่นๆ 

ประชาสังคม

สาระบันเทิง

ขาวประชาสัมพันธ/ขาวสารจากทางราชการ

สาระความรู

สนทนา/วิเคราะหขาว

ขาว

 
จากการเก็บขอมูลดวยการฟงการนําเสนอเนื้อหารายการเครือขาย สวท. 3 ที่ออกอากาศทาง

คลื่นความถี่ 891  KHz  วันที่  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ต้ังแตเวลา 08.02 – 12.25  พบวา รายการ
บันทึกสถานการณ  ในชวงที่หน่ึง  นําเสนอขาวเตือนภัยสถานการณนํ้าทวมทางภาคเหนือ ,ความ
สําเร็จทางเศรษฐกิจในเร่ืองการเพิ่มขึ้นของรายไดรัฐ ,ขาวการขึ้นเงินเดือนของขาราชการโดยมีการ
อางคําพูดของนายกรัฐมนตรี และการวางแผนการเลือกต้ังในการจัดทํารายละเอียดของตําแหนงผู
ชวยรัฐมนตรี ในบัญชีรายชื่อผูสมัครส.ส.สมัยหนา และการเปดเผยรายชื่อผูสมัคร ส.ส.ของพรรค 
ภายหลังการประชุม เอเปค  ซึ่งจากการนําเสนอรายการชวงที่หน่ึง  มีขอสังเกตวา เนนเร่ืองการ
ประชาสัมพันธ    แนวคิดและความสําเร็จจากผลการทํางานของนายกรัฐมนตรี และศักยภาพเชิง
นโยบายของพรรคไทยรักไทย และย้ําในเรื่องการเลือกต้ัง ส.ส. ในคร้ังตอไป รวมทั้งยังมีการพูดถึง
จํานวนที่น่ังที่พรรคไทยรักไทยจะสามารถไดรับการเลือกต้ัง ซึ่งสื่อถึงโอกาสที่เปนไปไดสูงมากที่
จะไดกลับมาเปนพรรครัฐบาลอีกคร้ังหนึ่ง 

ชวงที่สองของรายการ นําเสนอเรื่องโครงการธนาคารประชาชน    มีการพูดถึงทั้งแงบวก
และแงลบ    รวมทั้งมีการเปดเผยเร่ืองหนี้เสีย ซึ่งมีการพูดคุยกับผูอํานวยการธนาคารออมสิน ซึ่ง
ระบุวาอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยอ่ืน  โดยภาพรวมใหนํ้าหนักกับความ
สําเร็จและความนาเชื่อถือของการดําเนินโครงการ  รวมทั้งการใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดและ
กระบวนการในการติดตาม เรงรัดหนี้สิน   ทั้งนี้ในชวงที่สาม  ไดเปดสายใหประชาชนโทรเขามา
รวมแสดงความคิดเห็น และอานความคิดเห็นจากประชาชนที่สงมาทางไปรษณียอิเล็คโทรนิค        
(E-mail)  ซึ่งเสียงจากประชาชนที่โทรศัพทเขามารวมแสดงความคิดเห็นโดยภาพรวม เปนการแนะ
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นําใหมีการกระจายเม็ดเงินใหคนจนมีโอกาสในการไดรับประโยชนจากโครงการ รวมท้ังมีการทวง
ติงวาโครงการนี้จะยิ่งทําใหประชาชนเขาสูความเปนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งยัง
แสดงความเปนหวงในเรื่องการจัดการเงินของประชาชน ซึ่งอาจเปนหนี้ที่ตอเนื่องจากการกูเงินจาก
หลาย ๆ กองทุน 

 ในสวนของสปอต และสารคดีสั้น  ระหวางชวงรายการพบวา  นําเสนอสารคดีสั้นจาก กอง
ทุนบําเหน็จบํานาญราชการ  เนนในเร่ืองการดําเนินงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อย้ําความมั่นใจใหแก
ประชาชนและสมาชิก  และเร่ืองการสงออกขาวและมันสําปะหลัง  จากกรมการคาตางประเทศ 
เปนตน  นอกจากนี้การนําเสนอเนื้อหาของรายการอื่น ๆ ในชวงเวลาดังกลาว เชน รายการพลังแผน
ดิน  ตานภัยยาเสพติด ซึ่งถายทอดการสัมภาษณ  นายพงษเทพ  เทพกาญจนา  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ในเรื่องการประชุมรวมกัน 5  ชาติในการลงนามความรวมมือปฏิญญาเชียงราย  
(การควบคุมสารที่จะนําไปสูการผลิตยาบา ยาเสพติดอ่ืน ๆ)     และรายการคุยกับสํานักงานขาวศาล
ยุติธรรม  ไดมีการจัดรูปแบบรายการโดยใหประชาชนโทรศัพทเขามาพูดคุยสอบถามปญหาตาง ๆ 
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายมาใหคําปรึกษา เชน อํานาจของโจทก ในกรณีสืบทรัพยของลูกหนี้ 
เปนตน   ทั้งนี้โดยภาพรวมของการนําเสนอเนื้อหารายการพบวา เนื้อหารายการมีลักษณะการใหขอ
มูลเพื่อสรางความศรัทธาตอระบบราชการ และการรายงานขาวมีเนื้อหาขาวที่สนับสนุนและเปน
กระบอกเสียงใหกับรัฐบาลอยางชัดเจน  

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาคั่นรายการหรือชวงเวลาที่มีการแทรกขาวประชาสัมพันธ พบวา  
นอกเหนือจากเนื้อหาที่เปนขาวประชาสัมพันธจากหนวยงานของรัฐแลว  พบวาโฆษณา AIS สาน
รัก โครงการสนับสนุนสายใยครอบครัว ความยาวประมาณ 30 วินาที เปนโฆษณาจากเอกชนเพียง
รายการเดียวที่ปรากฏอยูในการนําเสนอของเครือขาย ในวันและชวงเวลาดังกลาว 

เมื่อพิจารณาผังรายการของเครือขายดังกลาว พบวา มีความซ้ําซอนของเนื้อหารายการอยู
มาก เชน การถายทอดขาวและขาวตนชั่วโมง ซึ่งพบวามีการถายทอดขาวจากกรมประชาสัมพันธ
เชนเดิม  เครือขายไมไดผลิตขาวเองใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาและทองถิ่น จึงไมแตกตางอะไร
กับลักษณะของผังรายการกอนมีเครือขาย  นอกจากนี้การกําหนดเครือขายใหญ ๆ เชน เครือขายที่ 1, 
2 และ 3 ซึ่งถือเปนเครือขายแหงชาติน้ัน  ไดมีการนําเสนอเนื้อหารายการเพื่อรัฐบาลและหนวยงาน
ราชการอยูแลว จึงเปนการซ้ําซอนของเนื้อหาและสถานี นโยบายดังกลาวจึงมีลักษณะ “แฝง”  ใน
การสรางคะแนนนิยมของรัฐบาลภายใตการสรางความหลากหลายและการกําหนด “ความเฉพาะ”  
ของกลุมผูฟงตามเครือขาย  อันเปนการเอื้อใหเกิดการจัดประเภทและแงมุมที่รัฐบาลสามารถ
กําหนดความรับผิดชอบ ในแงความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานีวิทยุน้ัน ๆ ไดอีก
ดวย 
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2) เครือขายวิทยุกระจายเสียงขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.)   
  

เครือขายวิทยุ กระจายเสียงขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย   จัดต้ังขึ้นเมื่อมี
การตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ขึ้น เมื่อวันที่    
25 มีนาคม พ.ศ. 2520  ซึ่งไดรวมกิจการสถานีวิทยุของบริษัทโทรทัศนไทย ในป พ.ศ. 2520   เขา
เปนหนวยงานหนึ่งของ อ.ส.ม.ท. เพื่อใหมีพื้นที่ครอบคลุมและเปาหมายสําคัญเพื่อใหสามารถ
บริการสื่อมวลชนของรัฐ ดานวิทยุกระจายเสียงครอบคลุมทั่วประเทศ  อันเปนการสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ ที่จะใหประชาชนไดมีโอกาสรับฟงขาวสารความรู สาระบันเทิงตาง ๆ อยางทั่วถึง
และทัดเทียมทั่วประเทศ  นอกจากนี้แตละสถานียังมีลักษณะเปนเครือขายที่สามารถรับรายการจาก
สวนกลางไปออกอากาศในทองถิ่นแตละแหงไดพรอมกันทั่ วประเทศ  รายการวิทยุของ            
อ.ส.ม.ท. ในเขตใหบริการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียง ประกอบดวย 7 สถานี  
ซึ่งเนื้อหาการนําเสนอในแตละสถานีไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายการวิทยุ ในชวงกอนพ.ศ.2541
และหลังพ.ศ.2541 โดยหลังพ.ศ.2541 เปนตนมา  อ.ส.ม.ท.ไดปรับเปลี่ยนเนื้อหา           รายการโดย
ใหแตละสถานีมีความชัดเจนในดานรูปแบบการนําเสนอหรือมีลักษณะเปน Format Station มากยิ่ง
ขึ้น   ดังตารางตอไปนี้  

  
ตารางที่ 3.3.7 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายการวิทยุ ชวง กอนพ.ศ.2541 -             
หลังพ.ศ.2541  ในแตละสถานีที่สังกัดองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

 
คล่ืนความถี่ เนื้อหารายการกอน 

พ.ศ.2541 
เนื้อหารายการหลัง 

พ.ศ.2541 
FM  95  MHz 
 

เพลงชา ทั้ งเพลงสากล  และเพลงสากล
บรรเลง  สําหรับผูใหญตั้งแตอายุ 40 ปขึ้น
ไป  

เนนการเสนอเพลงลูกทุง ตลอด 24 ช่ัวโมง 

FM 96.5 MHz 
 

เพลงสากล  สําหรับกลุมนักศึกษา ตั้งแต
เวลา 22.00-02.00 เปนเพลงไทย 

เนนการเสนอขาวและความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ 

FM 97.5  MHz  
 

สําหรับกลุมแมบาน พรอมสอดแทรกความ
รูทั่วไปสําหรับแมบาน 

(คล่ืนสามัญประจําบาน)  ขาว  ความรู ความบันเทิง และ
บริการสาธารณประโยชน 

FM 99  MHz 
 

เพลงสากลสําหรับวัยรุน (สปอรตเรดิโอ) 
เปนสถานีขาว เนนการเสนอขาวและความเคลื่อนไหว
ในแวดวงกีฬา 
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FM100.5 MHz 
 

เพลงสากลสําหรับกลุมวัยรุน เปนสถานีขาว นําเสนอขาวโดยตรงจากสํานักขาวไทย 

FM 105.5  MHz 

 

เนนการเสนอเพลงสากล และ 
ถายทอดเสียง จากไทยทีวีสีชอง 3 

เปนสถานีบันเทิง เนนการเสนอเพลงสากล และถาย
ทอดเสียงภาษาอังกฤษภาพยนตรตาง ๆ จากไทยทีวีสี
ชอง 3 

FM 107 MHz เปนรายการภาษาอังกฤษ และเพลงสากล เปนสถานีบันเทิง เนนการเสนอเพลงสากล 

 
โดยภาพรวม พบวารูปแบบเนื้อหาของแตละสถานีที่นําเสนอในการกระจายเสียงที่มีสัด

สวนเนื้อหารายการที่ปรับลดลงไดแก เนื้อหาดานบันเทิง โดยนําเนื้อหาดานขาวและสาระความรูมา
นําเสนอในปริมาณที่หลากหลายมากขึ้น  จากการพิจารณาถึงจํานวนของสถานีในความรับผิดชอบ
ของอ.ส.ม.ท. กับสัดสวนการปรับเปลี่ยน โดยเบื้องตน สามารถประมวลภาพไดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของสถานีในสังกัด อ.ส.ม.ท. กอนและ

หลัง พ.ศ. 2541 

 
 ทั้งนี้การเขามาผลิตรายการของบริษัทเอกชนในรูปแบบเหมาชวงเวลาทั้งหมด  เปนปจจัย
หน่ึงที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตอการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการนําเสนอของแตละสถานี
ในเครือขายของอ.ส.ม.ท.ซึ่งสวนใหญแลวเปนการดําเนินการในรูปแบบเชิงพาณิชยที่มีผูประกอบ
การวิทยุเชาเวลาหรือรับสัมปทาน    พบวาบริษัทที่ไดรับสัมปทานทั้งสถานีมักประกอบธุรกิจดาน
เพลง ทําใหเกิดสถานีแนว Format station ที่ประเภทของรายการเพลงกําหนดแนวของสถานี เชน 
บริษัทยูแอนดไอคอรเปอเรชั่น (เครือบีอีซีเวิลด) ไดสัมปทานคลื่น 95.5 เมกะเฮิรตชเปนสถานีเพลง
สากลในยุคทศวรรษ 90  คลื่น105 Smooth FM เปนสถานีเพลงสากล   นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

0

1

2

3

4

5

ก\น \ . .2541 \\\ง \ . . 2541

\ถ\น\\\\\บ\น\ท\ง /\\\ง

\ถ\น\\ \\ /\\\\ค\\\\\ 

\ถ\น\บ\\ก\\\\ธ\\\\

\ถ\น\\\ป\บบผ\\



 

 137

ผังรายการของสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เอฟ.เอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตช ซึ่งจัดวาเปนสถานีขาว นําเสนอขาว
โดยตรงจากสํานักขาวไทย  โดยมีสัดสวนรายการขาวรอยละ 45.63 และรายการความรูรอยละ 54.37 
ในป พ.ศ. 2545   แตเมื่อมีการปรับผังรายการในป พ.ศ. 2546 พบวามีการปรับเปลี่ยนบางชวงเวลา 
ทําใหมีสัดสวนรายการบันเทิงเพิ่มเขามารอยละ 4 ทั้ง ๆ ที่สัดสวนของผัง        รายการเดิมนั้นไมมี
รายการบันเทิงเลย  รายการบันเทิงดังกลาวนําเสนอในชวงเวลา 14.10-15.00 น. ของทุกวันยกเวนวัน
อาทิตย มาแทนรายการรอบรั้วบานเรา ชวงบานและสวน  จึงเปนที่นาสังเกตวาการปรับผังรายการ
ของสถานีวิทยุโดยทั่วไปแลว แมวาจะมีรูปแบบของสถานีขาวและสาระความรูในจํานวนที่มากที่
สุด  แตการนําเสนอเนื้อหาที่ออกอากาศจริงกลับมีแนวโนมเขาสูความบันเทิงมากขึ้น 
  
3) เครือขายกองทัพบก   
 จํานวนคลื่นความถี่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหมจํานวน19 ความถี่ (MHz)  มีสัดสวน 
47.5 % ของคลื่นความถี่ทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งถือวาเปนเครือขายที่เปนเจาของคลื่นความถี่มากที่สุด  
ทั้งนี้ภายในสัดสวนดังกลาวแบงออกเปนคลื่นความถี่ในสังกัดของกองทัพบก 11 คลื่นความถี่ ไดแก 
คลื่น 89.0 , 90.0 , 91.5, 94.0, 94.5, 96.0 , 98.0 ,100.0 , 102.0, 103.5 และ104.5  ซึ่งถือวามีสัดสวน
ถึง 57% ของคลื่นความถี่ที่กระทรวงกลาโหมเปนเจาของ  หรือ 27.5%  ของจํานวนคลื่นความถี่ทั้ง
หมด  โดยจํานวนสถานีทั้ง11 สถานีในสังกัดเปนสถานีที่แสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชย  
(commercial station) ทั้งสิ้น  
 
ตารางที่ 3.3.8 แสดงชื่อรายการ รูปแบบที่นําเสนอและผูผลิตรายการวิทยุในสังกัดกองทัพบก 

สถานี ความถี่ รายการ-รูปแบบที่นําเสนอ ผูผลิต 
สถานีวิทยุยานเกราะ 
(กองทัพบก) 

89.0 เวอรจิน  ซอฟทเพลงทั่วไป 24 ช่ัวโมง บีอีซี เทโร  

สถานีวิทยุ พล. 1 รอ. 
กองทัพบก 

90.0 คล่ืนมหาชน FM 90 Mhz.  
เนนแนวเพลงลูกทุง หมอลํา และเพื่อชีวิต กลุมเปา
หมายระดับกลางถึงลาง 

บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร 
โฮลดิ้งส จํากัด ( มหาชน ) 

กระทรวงกลาโหม 
(กรมการพลังงานทหาร ) 

90.5 วิทยุเนช่ัน  (คล่ืนขาวธุรกิจ) 
สาระความรูทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ทั้งใน
และตางประเทศ 

เดอะ เนช่ัน  

สถานีวิทยุยานเกราะ 
(กองทัพบก) 

91.5 ฮอตเวฟ 
รายการเพลงไทย เนนการจัดกิจกรรมทางดนตรี 

เอไทม มีเดีย 

ททบ. กองทัพบก ชอง 5 94.0 บางกอกเรดิโอ  
เพลงทั่วไปและสาระบันเทิง 

เอไทมมีเดีย  

สถานีวิทยุ จส. (ทหารส่ือสาร) 94.5 LOVE F.M. เพลงทั่วไป 24 ช่ัวโมง  
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กองทัพบก 
สถานีวิทยุรักษาดินแดง 
(กองทัพบก) 

96.0 รวมดวยชวยกัน  
เปนส่ือกลางในการรองทุกขและแกไขปญหา
ความคับของใจ ระหวางประชาชนไปยังผูรับผิด
ชอบโดยตรง รวมทั้งเปนส่ือกลางในการแจงเหตุ
ราย เพ่ือประสานงานในการชวยเหลือผูประสบภัย 
ตลอดจนเปนแกนนําจัดกิจกรรมสงเสริมสังคมใน
ดานตางๆ 

มีเดียพลัส 

สถานีวิทยุ พล. 1 รอ. 
กองทัพบก 

98.0 คูล เอฟ.เอ็ม. 
เพลงไทยสากล เนนกลุมเปาหมายระดับวัยรุนใกล
วัยทํางานและคนทํางาน 

สกายไฮท เนทเวิรค 

สถานีวิทยุ จส.100 
กองทัพบก 

100.0 จส.100    

รายงานจราจรและอุบัติเหตุ อุบัติภัยตาง ๆ  และ
เพ่ือรับแจงเหตุดวนเหตุราย รับเรื่องรองเรียน แจง
ความของหาย  

แปซิฟก คอรปอเรช่ัน 

สถานีวิทยุ ขส.ทบ. 102.0 หลากหลาย หลากหลาย 
สถานีวิทยุ จส. 103 
กองทัพบก 

103.0 ถามมาซิจะ...โดน 
 

บริษัท เรดิโอ โชว 

ททบ. กองทัพบก ชอง 7 103.5 MODERN LOVE 
รายการเพลงไทยสากล 

บริษัท คลิก เรดิโอ จํากัด 
 

 
 ทั้งนี้ สัดสวนเนื้อหารายการวิทยุ ในสังกัดกองทัพบกแบงไดเปน  สถานีเพลง 9  สถานี  
สถานีบริการชุมชน  2  สถานี โดยไมมีสถานีขาวและความรู รวมทั้งสถานีรูปแบบผสม ซึ่งเนื้อหา
หลักของแตละสถานีขึ้นอยูกับการนําเสนอของผูผลิตเปนหลัก  เมื่อพิจารณาจากรูปแบบรายการที่
นําเสนอ รวมทั้งสัดสวนผูผลิตที่รับสัมปทาน พบวา  การถือครองการผลิตมีการกระจายตัวอยูกับ        
ผูผลิตรายการที่เปนกลุมบริษัทธุรกิจดานสื่อสารมวลชนรายใหญ เชน   บีอีซี เทโรและบริษัท ทราฟ 
ฟกคอรนเนอร โฮลด้ิงส จํากัด ( มหาชน ) ซึ่งเปนบริษัทในเครือบีอีซี เวิรล  ผูบริหารและผูผลิตราย
การโทรทัศนทางไทยทีวีสีชอง 3  จํานวน 2 สถานี , บริษัท เอไทม มีเดีย ในเครือจี.เอ็ม.เอ็ม.แกรมมี่
จํานวน 2 สถานี  นอกจากนั้นกระจายไปยังผูผลิตรายอ่ืน ๆ เชน บริษัท คลิก เรดิโอ จํากัด 1 สถานี , 
เดอะ เนชั่น 1 สถานี , สกายไฮท เนทเวิรค บริษัทในเครือ อาร เอส โปรโมชั่น (1992)จํานวน 1 
สถานีและมีเดียพลัส จํานวน 1 สถานี   

 เมื่อพิจารณาการเขาถือครองในการผลิตรายการของแตละสถานีวิทยุในสังกัดกองทัพ
บกแลวจะเห็นไดวา  แมจะมีการกระจายตัวไปยังบริษัทตาง ๆ โดยไมมีกลุมธุรกิจใดครอบครอง
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จํานวนคลื่นความถี่มากจนเห็นไดชัด  แตในแงของการกระจุกตัวของการถือครอง พบวา คลื่น
ความถี่เกือบทั้งหมดถือครองโดยบริษัทผูรับสัมปทานหรือเชาเวลาที่เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญ ที่มี
การลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในลักษณะขามสื่อเปนจํานวนมาก  รวมท้ังในบางคลื่นความถี่ยังมี
ลักษณะการผูกขาดการรับสัมปทานหรือการเชาเวลาเปนเวลานาน ซึ่งจากการศึกษาของกนกศักดิ์ 
แกวเทพ (2546) ชี้ใหเห็นวา สถานีวิทยุตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไมไดมีการเปดประมูล 
แตเอกชนรายเดิมยังคงไดสิทธิ์ในการเชาเวลาตอเนื่องกันหลายป อาทิ บริษัทเอไทม มีเดีย (ในเครือ
แกรมมี่) กับคลื่น91.5 MHz เปนตน สะทอนใหเห็นวาระบบอุปถัมภเกื้อกูลยังมีอยู   

 
สรุปภาพรวมของสารสนเทศในสื่อวิทยุ 

จากภาพรวมของการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบการจัดรายการวิทยุ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของสารสนเทศในวิทยุกระจายเสียง สรุปไดดังนี้  

1. แมปจจุบันรัฐยังคงเปนเจาของกรรมสิทธิ์สถานีวิทยุทุกสถานี แตสวนใหญไดเปด
ประมูลใหสัมปทานแกเอกชนมาเขารวมดําเนินกิจการในลักษณะการใหสิทธิ์เชาเวลาหรือการเปด
ประมูลใหสัมปทานในบางสถานี   รวมทั้งการแขงขันกันสูงในอุตสาหกรรมสื่อวิทยุกระจายเสียง       
สงผลใหเกิดการกระจุกตัวและผูกขาดการดําเนินกิจการ โดยบริษัทผูประกอบการรายใหญ ๆ หรือ 
กลุมธุรกิจสื่อสารมวลชนเพียงไมกี่กลุม  ที่นาสังเกต คือ การลงทุนขามสื่อจากกลุมธุรกิจบันเทิง        
อ่ืน ๆ  เร่ิมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน และคาดการณไดวาในอนาคตปรากฏการณการกระจุกตัวและ
ผูกขาดในกิจการดานวิทยุกระจายเสียง เชน คายเพลง , ผูผลิตรายการโทรทัศน และหนังสือพิมพ   
ทําใหสื่อกระจายเสียงกลายเปนเพียงชองทางเพื่อโฆษณาหรือขยายพื้นที่ทางการตลาดในการนํา
เสนอผลผลิตของกลุมธุรกิจนั้น ๆ  ดังนั้นเนื้อหาและความหลากหลายของสื่อวิทยุจึงมีลักษณะเนน
ย้ําเนื้อหาจากผูผลิตรายการ  โดยเฉพาะเนื้อหารายการเพลงและสาระบันเทิง    ซึ่งแตละสถานีเพลง
มักนําเสนอเพลงจากคายเพลงหรือบริษัท ที่เปนผูผลิตรายการนั้น ๆ    สภาพการณเหลานี้สงผลโดย
ตรงตอสารสนเทศในสื่อวิทยุกระจายเสียง 2 ประการ อาทิ  

ประการแรก   การนําเสนอเนื้อหาสาระที่ผลิตโดยผูผลิตรายยอย เชน เพลงจากศิลปนหรือ
คายเพลงรายยอย   มีชองทางการนําเสนอหรือประชาสัมพันธผลงานของตนเองนอยมากและเปนไป
ไดยากขึ้น  สงผลใหความหลากหลายของเนื้อหาที่ปรากฏในสารสนเทศของวิทยุกระจายเสียงมีลด
นอยลง  

ประการที่สอง  การผูกขาดและการเขาไปมีอิทธิพลเหนือตลาด รวมท้ังระบบอุปถัมภที่เปน
ปจจัยสําคัญในการเขารับสัมปทานหรือเชาชวงเวลาในการจัดรายการของแตละคลื่นความถี่ของ
กลุมธุรกิจขนาดใหญ   ทําใหผูผลิตรายยอยซึ่งถือไดวาเปนผูผลิตรายการที่เปนทางเลือก ไมมี        



 

 140

ชองทางในการสรางสรรคงานที่มีความแตกตาง หลากหลาย  อีกทั้งสภาพการณเชนนี้นําไปสูการตั้ง       
คําถามตอการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชน วาจะมีความเปนไปไดและมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะสามารถ
ผานพนขอจํากัดทางดานการตลาดเหลานี้ไดหรือไม 

2. การปรับตัวของรูปแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงในปจจุบันแมวาจะมีแนวโนมที่จะนํา
เสนอเนื้อหาในรูปแบบของรายการเพลงมากยิ่งขึ้น แตไดมีการปรับตัวในรูปแบบการนําเสนอโดย
การเพิ่มชวงเวลานําเสนอรายการในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น   ดังนั้นจึงคาดการณไดวา Format 
Station   ที่เปนสถานีเพลงจะมีความเปนรูปแบบผสมที่มีเนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น  ซึ่งในอนาคตจะ
พบวามีการประสานความรวมมือระหวางสื่อมวลชนในสาขาตาง ๆ เพื่อที่จะนําเนื้อหาที่โดดเดนใน
แตละสาขามานําเสนอในสื่อวิทยุ น่ันคือ การกระจุกตัวของเนื้อหาและรูปแบบสาระแตกระจายตัว
ในชองทางการนําเสนอนั่นเอง 

3.รูปแบบของการดําเนินรายการของสถานีวิทยุจะมีลักษณะเปนสื่อสองทางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
นอกเหนือจากการเปดโอกาสใหผูฟงสามารถโทรศัพทเขามาพูดคุยกับผูจัดรายการเพื่อแสดงความ
คิดเห็นหรือรวมกิจกรรมตาง ๆ กับทางรายการแลว ผูฟงหรือประชาชนสามารถมีโอกาสเขามามี
สวนรวมในการใชงานสื่อมากยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบของการสนทนาและการประสานความรวมตามใน
รูปแบบการนําเสนอของสถานีเพื่อบริการชุมชนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 



 

 141

สรุปภาพรวมของสารสนเทศในสื่อไทย 
จากการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหเกี่ยวกับภาพรวมของสารสนเทศในสื่อทั้งสามสื่อ คือ 

หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ  ซึ่งโดยรวมแลวพบวาเนื้อหาของสื่อทั้งสามประเภทยังขาดความ
หลากหลายในแงของการนําเสนอสาระที่เปนทางเลือกใหแกกลุมเฉพาะ  เนื้อหามีแนวโนมที่จะมุง
เขาสูความบันเทิงและโฆษณาเปนหลัก ทําใหเหตุผลทางธุรกิจกลายเปนตัวกําหนดสําคัญในการ
ผลิตเนื้อหา  จึงสงผลใหเนื้อหาสาระประโยชนในแงของการสรางความรูเพื่อชีวิตประจําวัน ความรู
เพื่อการมองและวิเคราะหปญหารอบตัว  รวมทั้งความรูเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนในวงกวาง เปนไป
อยางจํากัด   นอกจากนั้น การเนนความบันเทิงและความรวดเร็วมากเกินไปทําใหการนําเสนอเนื้อ
หาของสื่อทั้งสามประเภทมีความบกพรองดานจริยธรรมและศีลธรรม  แมในสวนหนึ่งจะมีสื่อ
จํานวนไมนอยที่พยายามเรียกรองและผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เพื่อกระตุนจิตสํานึกและความมี     
จริยธรรมของสังคมกลับคืนมาก็ตาม   ในแงของการสรางประชาสังคมนั้น พบวาดวยโครงสราง
อํานาจที่ครอบงําสื่อ เฉพาะอยางยิ่งสื่อวิทยุ-โทรทัศน ทําใหการแสดงบทบาทในฐานะของการเปน
สื่อเพื่อประชาสังคมเปนไปอยางมีอุปสรรค และอยูภายใตขอบเขตที่จํากัดเทานั้น สังคมมวลชน
สวนใหญจึงยังเพิกเฉยและไมตระหนักในการมีสวนรวมเพื่อสาธารณะอยางที่ควรจะเปน   

ดวยภาพรวมทั้งหมดนี้  งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดกําหนดขอเสนอแนะโดยสรุป เพื่อใหภาคตาง ๆ 
ของสังคมไดมีสวนเขามารับผิดชอบและพัฒนาการผลิตเนื้อหาของสื่อใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่
นําเสนอในบทตอไป 
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บทที่ 4 
แนวทางการสงเสริมใหเกิดการสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

จากการศึกษาสารสนเทศที่ปรากฏออกมาจากการนําเสนอของสื่อสารมวลชนทั้ง 3 ประเภท
ในประเทศไทย เพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหาและวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้น นําไปสูการเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาไปสูการสรางสารสนเทศที่มีคุณภาพโดยภาพรวม ดังตอไปนี้ 

1.  ภาครัฐ 
1.1 กําหนดสัดสวนเนื้อหาสาระของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการ

ศึกษาและเพื่อการพัฒนา (ไดแก รายการเพื่อการศึกษา วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชนสาธารณะอื่นๆ) อยางนอยรอยละ 50 ในสื่อของรัฐ โดยมีรูปแบบที่สรางสรรคและหลาก
หลาย27 

1.2 ใหสถานีโทรทัศน ผลิตและนําเสนอรายการที่สรางสรรคและเหมาะสมสําหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ในชวงเวลาดี (prime time) คือระหวางเวลา 16.00-22.00 น. (จันทร-ศุกร) 
และระหวางเวลา  07.00-22.00 น . (เสาร-อาทิตย) โดยอาจเปนรูปแบบรายการขาวสาร  สาร
ประโยชน หรือรายการบันเทิง 28 

1.3 ใหสถานีวิทยุผลิตและนําเสนอรายการที่สรางสรรคและเหมาะสมสําหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวในชวงเวลาดี ระหวางเวลา 06.00-07.00 น. และ ระหวาง 15.00-21.00 น. (จันทร-
อาทิตย) โดยใหเผูผลิตอิสระมีโอกาสผลิตรายการในชวงเวลาดังกลาว 29 

1.4 ตองสรางหลักประกันของการจัดสรรสัดสวนเนื้อหารายการในสื่อวิทยุและโทรทัศน 
ดวยการจัดสรรเวลาใหผูอ่ืนทํารายการ โดยกําหนดใหแตละสถานีจัดสรรเวลาไมตํ่ากวารอยละ 20 
ของเนื้อหารายการสาระประโยชนตอสังคมใหแกผูผลิตรายการที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอก
เหนือจากการผลิตโดยสถานีและผูผลิตรายใหญ 

1.5 มีหลักประกันใหแกผูผลิตรายการอิสระ และธุรกิจขนาดเล็กไดมีโอกาสผลิตรายการใน
ชวงเวลาดี (prime time) ไมนอยกวารอยละ 10 ของสัดสวนผูผลิตรายการ โดยใชมาตรการทางภาษี

                                                                 
27 ปรับปรุงจากขอเสนอเรื่องยุทธศาสตรการบริหารจัดการส่ือของรัฐเพ่ือการศึกษา, รศ. ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 
2546 (รายงาน) 
28 รศ.ดร.อุบลรัตน อางแลว  (ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ใหสถานีโทรทัศนชอง 11 นํา
เสนอรายการที่มีเนื้อหาสาระเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในชวงเวลาดี อยางนอยวันละ 30 นาที โดยใหเริ่มนํา
เสนอในวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนสถานีนํารอง) 
29 รศ.ดร.อุบลรัตน อางแลว 
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เพื่อสงเสริมใหผูผลิตสื่อรายเล็กที่ผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อคนดอย
โอกาส และเพื่อพัฒนาประชาสังคม สามารถลดหยอนภาษีได หรือใหลดหยอนราคาคาเวลาสถานี 

1.6 สนับสนุนความหลากหลายของเนื้อหา ดวยการกําหนดใหสถานีวิทยุและโทรทัศนสวน
ภูมิภาค ผลิตรายการของทองถิ่น และลดเวลาหรือยกเลิกการถายทอดรายการจากสวนกลาง 

1.7 รัฐตองเขามาสนับสนุนการผลิตรายการที่มีสาระประโยชนในสื่อวิทยุและโทรทัศน 
ดวยการนํางบประมาณจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชน
สาธารณะ (ตามมาตรา 31 พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543) จํานวนไมตํ่ากวารอยละ 50 
ของคาใชจายการผลิตของสถานีเพื่อสาระประโยชน และยกเวนคาเชาเวลาสถานีในกรณีที่ยังมีการ
ใหเชาสัมปทาน รวมทั้งแสวงหาเงินทุนจากกองทุนอิสระอ่ืน ๆ ของรัฐ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสงเสริมสุขภาพแหงชาติ  (สสส .)  ในการ
สนับสนุนรายการสาระประโยชน รวมทั้งสงเสริมใหมีรายการซึ่งประชาชนจะเขามารวมเปนเจา
ของและจัดหาทุนการผลิต  

1.8 จัดต้ังกองทุนเพื่อการผลิตและสรางสรรคสื่อสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย
ขอจัดสรรมาจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ 
สรางกลไกการบริหารกองทุนใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากรจากสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง และใหผูบริจาคเงินสมทบกองทุนสามารถลดหยอนภาษีได 30 

1.9 เรงรัดใหมีสรรหาคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศนแหง
ชาติ (กสช.)  เพื่อดําเนินการจัดสรรคลื่นวิทยุกระจายเสียง โดยใหมีคลื่นที่ดําเนินการโดยภาคประชา
ชนและสาธารณะตามสัดสวนที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพรบ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ 2543 และเตรียมรางขอเสนอเพื่อจัดต้ังสื่อสาธารณะ และกําหนดกฎระเบียบที่เอ้ือตอการ
จัดต้ังและพัฒนาวิทยุชุมชนรวมกับเครือขายภาคประชาชน 

1.10 รัฐบาลตองหามาตรการกําหนดและจัดการโครงสรางความเปนเจาของสื่อ ปองกันการ
เปนเจาของขามสื่อหลายประเภท และปองกันการผูกขาด 

1.11 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของประสานกับกบว. สถานีใหเขมงวดกับระบบการตรวจ
สอบรายการของสถานี โดยเฉพาะเรื่องของสัดสวนรายการโฆษณาและบันเทิงที่ตองไมเกินสัดสวน
ที่กําหนด  

1.12 ใหจัดต้ังองคกรกลางมาทําหนาที่บริหารจัดการและเสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งสื่อเพื่อพัฒนาประชาสังคม โดยให

                                                                 
30 รศ. อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ อางแลว 
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การบริหารองคกรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยใหทําหนาที่กํากับดูแล ติดตามผล และประเมินผลของรายการตางๆ และเปดรับ
ฟงขอคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป 31  

1.13 ในสวนของหนังสือพิมพ ใหรัฐบาลพิจารณาทบทวนกฎระเบียบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาคุณภาพเนื้อหาของสื่อ เชน พรบ. การพิมพ 2484 และกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขของ
การตรวจสอบเนื้อหาเชิงจริยธรรม-ศีลธรรมที่รัดกุม กําหนดประเภทเนื้อหาที่เขาขายละเมิดศีลธรรม
อยางละเอียด และในขณะเดียวกัน ตองใหเกิดความมั่นใจวากระบวนการตรวจสอบตองไมกอให
เกิดการแทรกแซงสื่อจากรัฐ 

1.14  สนับสนุนใหเร่ืองของการปฏิรูปสื่อเปนวาระสําคัญและปรากฏอยูในนโยบายปฏิรูป
ตาง ๆ ของประเทศดวย เชน ปฏิรูปการศึกษา ปฎิรูปการเมือง ปฎิรูปสังคม 

1.15 สนับสนุนใหคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เกี่ยวของ 
และองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามามีบทบาทในการรับเร่ืองรอง
เรียนที่เกี่ยวกับสื่อและดําเนินการตรวจสอบ อยางโปรงใสและเปนธรรม  

2. ภาคเอกชน/ ผูประกอบการผลิตรายการ/ องคกรหนังสือพิมพ 
2.1 พัฒนาจิตสํานึกแหงการผลิตสื่อเพื่อรับใชสาธารณะ ทั้งในสวนของเจาของผูประกอบ

การ และสื่อมวลชน 

        2.2 จัดสรรผลกําไรจากการผลิตเชิงพาณิชยเขากองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ ในอัตราสวนที่กําหนด (ดูขอเสนอแนะในรายงานเรื่อง สื่อ
สาธารณะ ภายใตโครงการวิจัยเดียวกันนี้) 

2.3 ยินยอมใหมีการตรวจสอบโครงสรางบริษัทและกลุมเครือขาย เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในกระบวนการผลิตและการขอสัมปทานจากกสช. หรือองคกรกลางที่จัดต้ังขึ้นเพื่อกํากับควบคุม
นโยบายและติตามตรวจสอบสื่อ (ตามที่ปรากฏในขอ 1.12)  

2.4   ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเร่ืองการจัดสัดสวนรายการและการควบคุมเนื้อหา 

2.5 ใหจัดอันดับหรือจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน โดยแยกเปนรายการโทรทัศนเพื่อเด็กและ
เยาวชน และรายการโทรทัศนทั่วไป 

2.6 แบงแยกการทํางานระหวางกองบรรณาธิการกับฝายการตลาดอยางชัดเจน และตอง
สามารถตรวจสอบได ดวยการรายงานผลประกอบการและรายไดจากการโฆษณาอยางเปนจริง 

                                                                 
31 รศ.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ อางแลว 
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(นอกเหนือจากที่รายงานสรุปใหแกผูถือหุนเปนประจําทุกป) สามารถเปดเผยตอสาธารณะไดเมื่อมี
การรองขอขอมูล 

2.7 สนับสนุนใหมีรายการทางวิทยุโทรทัศนหรือเนื้อที่ในหนังสือพิมพที่เปดโอกาสใหภาค
ประชาชนทุกกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีตอสภาพสังคมทั่ว ๆ ไป และตอการวิพากษวิจารณ
สื่อโดยตรง 

2.8 องคกรสื่อตองจัดต้ังคณะทํางานจัดทําคูมือการผลิตขาวและสาระที่สอดคลองเหมาะสม
สําหรับทุกสื่อ โดยอาศัยคูมือการผลิตเนื้อหาขององคกรสื่อสาธารณะระดับสากล เชน บีบีซี เปนตัว
อยาง 

2.9 เพิ่มกลไกการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับองคกรกํากับควบคุมดูแลดานวิชา
ชีพ เชน สภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มีการศึกษาทบทวนและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดและปญหาดานคุณภาพ และเปดโอกาสใหปสาธารณชนขอขอมูลขาวสารได 

3. ภาคประชาชน 
3.1 จัดต้ังกลุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อพัฒนาทักษะของการรูเทาทันสื่อ 

(สื่อมวลชนศึกษา) และเผยแพรทักษะนี้ในลักษณะของเครือขายความรวมมือกับกลุมสังคมตาง ๆ 
เชน กลุมโรงเรียน กลุมผูปกครอง กลุมศาสนา 

3.2 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในระดับโรงเรียน บรรจุหลักสูตรสื่อมวลชน
ศึกษาไวในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และมีการเรียนรูทดลองการผลิตสื่อที่เปนตนแบบของ
รายการหรือเนื้อหาที่มีคุณภาพ 

3.3 มีองคกรภาคประชาชนที่ทําหนาที่ตรวจสอบสื่อโดยตรง และเปดชองทางใหมีการรับ
เร่ืองราวรองทุกขจากประชาชน และมีการรวบรวมเพื่อนําเสนอตอสาธารณะอยางตอเนื่อง โดยผาน
ชองทางเผยแพรที่หลากหลาย เชน มีเว็บไซดที่ปรับปรุงขอมูลตลอดและมีสวนที่ประชาชนสามารถ
สงขอมูลการรองเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได  เปดสายดวน (Hotline) ทางโทรศัพท เพื่อให
ประชาชนดฝาติดตามตรวจสอบสื่อไดอยางทันทวงที  มีรายการทางโทรทัศนและวิทยุ อยางนอย
สัปดาหละ 1 รายการ เพื่อสรุปสถานการณการตรวจสอบสื่อ และเปดเปนเวทีสาธารณะใหประชา
ชน 

3.4 สรางจิตสํานึกสาธารณะและอํานาจในการตอรองกับสื่อในฐานะผูบริโภค เชน การรวม
ตัวเปนเครือขายผูบริโภคสื่อ จัดใหมีกิจกรรมพบปะเปนประจําเพื่อใหเกิดพื้นที่สําหรับการแลก
เปลี่ยนเรียนรู การพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิพากษ และการสรางพลังเครือขาย 
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3.5 จัดใหมี เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย  รางกฎระเบียบตาง ๆ  ของรัฐที่            
เกี่ยวของกับสื่ออยางสม่ําเสมอ 

3.6 จัดต้ังสถาบันวิจัยสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการศึกษาและออกแบบสื่อแตละ
ประเภท และแตละเนื้อหา รวมทั้งการวิเคราะห-ประเมินมิติเชิงเศรษฐศาสตรของสื่อที่สอดคลองกับ
การพัฒนาคุณภาพสื่อ 
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กรรณิการ    กิจติเวชกุล. 2541.   ความสมดุลของหนังสือพิมพในการนําเสนอขาวการชุมนุมเรียก

รองของกลุมเกษตรกรภาคอีสาน  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

กิติพงศ    ไทยเจริญ. 2541.   การกําหนดนโยบายองคกรและลักษณะการรายงานขาวผาน
อินเตอรเน็ตของสื่อมวลชนไทย   วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

กิติยาวดี      นิลวรรณ. 2537.   การวิเคราะหเน้ือหาของขาวในหนังสือพิมพชวงวิกฤตการณการเมือง
ไทย เดือน พฤษภาคม   วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

เกรียงไกร ทวีโชติ-  กิจเจริญ.  2543.   แนวโนมหนังสือพิมพออนไลนในประเทศไทย   วิทยานิพนธ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กอบแกว  ไทยืนยงศักดิ์.  2543.    เน้ือหาความรุนแรงในภาพยนตรโฆษณาท่ีปรากฏในโทรทัศน 
ระหวาง พ.ศ.2541-2542    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กาญจนา  วิชาคุณ.   2543.  การนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาท่ีสนับสนุนและตอตานสังคมท่ีปรากฎใน
รายการเกมโชวทางโทรทัศน    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เกียรติยา  ธรรมวิภัชน . 2544.  การสรางความจริงจากการรายงานขาวเหตุการณในภาวะวิกฤต ใน
กรณีกอวินาศกรรมอาคารเวิรลเทรด เซ็นเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกาของสถานีวิทยุโทร
ทัศนในประเทศไทย      วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ชยุตม  เหมจักร.  2544.  ขาวโทรทัศนท่ีมีคุณภาพในทัศนะผูสื่อขาวและผูรับสาร    วิทยานิพนธ
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ชลาพันธ  อุปกิจ. 2545.   บทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม ตามแนวคิด
ประชาสังคม.     วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ชัยพร  ต้ังพูนสินธนา. การสรางมาตรฐานสถานีโทรทัศนไทย.วิทยานิพนธนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545 
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ณีลวรรณ  วรานิชสกุล, ร.ต.ท.หญิง . การสื่อสารแบบมีสวนรวมในรายการวิทยุเพื่อแกไขปญหาการ
จราจรในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีวิทยุ จส. เอฟ.เอ็ม. 100 เมกะเฮริต . วิทยาน
พินธนิเทศศาตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2536 

ดุษฏี  นัยวัฒนกุล. 2542.   การวิเคราะหเน้ือหาหนาเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพไทยรัฐ
และหนังสือพิมพเดลินิวสในชวง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2541    วิทยานิพนธ นิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดวงกมล  เทวพิทักษ รอ.  2542    ลักษณะเนื้อหาขาวสารและจินตนาการบันเทิงในขาวบันเทิงของ
สถานีโทรทัศนไทย     วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ธนานุช  เหมือนคีรี.  2539.  การวิเคราะหเน้ือหาขาวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพไทยรัฐ มติชน และ
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ      วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ธีรารัตน  พันทวี.  2545.  การสรางมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย   วิทยานิพนธนิเทศศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ธํารง  เติมสุขสวัสดิ์ .  2544.    ความสอดคลองระหวางนโยบายการเสนอขาวกับความตองการรับ
ชมรายการขาวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา สถานีโทรทัศนทีวีเสรี 
ไอทีวี         วิทยานิพนธ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  (สื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เทินพันธ แพนสมบัติ .2544. การตอบรับของผูชมรายการเกษตรลูกทุงของสถานีโทรทัศนไอทีวี 
วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นันทลักษณ  นาคะโฆษิตสกุล  รอ.  2543.   ความสัมพันธในการกําหนดประเด็นขาวโทรทัศน
ระหวางศูนยขาวในสวนภูมิภาคกับสถานีแมขาย      วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นวลนอย ตรีรัตน และธานี ชัยวัฒน. 2546.  รายงานวิเคราะหตลาดหนังสือพิมพในประเทศไทย, 
โครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสื่อม สกว. 

บุญชัย ศรีประทีป  2543   วิเคราะหวาทศิลปในขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพรายวัน  ภาควิชา
วารสารสนเทศ  วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เบญจวรรณ  นรสิงห. 2539.   การนําเสนอและการคัดเลือกภาพขาวในหนังสือพิมพรายวัน     วิทยา
นิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปราณี  แซจัง.2544.   ภาพของผูหญิงไทยในสื่อท่ีนําเสนอเร่ืองราวทางเพศและการรับรูภาพฝงใจ
ของผูชายท่ีมีตอผูหญิง     วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประไพ  ไกรษรโกวิทย. 2540.   การปรับตัวของหนังสือพิมพบางกอกโพสตเพื่อการแขงขันใน
สังคมขาวสาร    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ปาริชาต สถาปตานนท 2543 “เอ็นดูเทนเมนท: การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ใน กาญจนา 
แกวเทพ และคณะ, มองสื่อใหม มองสังคมใหม, เอดิสัน เพรส โพรดักส   

พรรณราย  พิทักษพงศ.  2540.   การวิเคราะหเร่ืองเกี่ยวกับการละเมิดเด็กท่ีปรากฏในขาวหนังสือ
พิมพรายวันภาษาไทย     วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไพเราะ  เลิศวิธาน .2546.   เ ปดเบื้องหลัง บิ๊กทีวีไทย (BIG TV The Era of changing)   โครงการ
หนังสือเลมของนิตยสารผูจัดการ 

พัชรา    รุงสุข.  2544.   วาทกรรมของนักวิจัยชายนักวิจัยหญิงกับวัยรุนและการผลิตซ้ําของหนังสือ
พิมพ      วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิมพประภา ไชยมาลา .2545. บทบาทของรายการโทรทัศนสําหรับสตรีกับการพัฒนาสตรีไทย 
วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิรงรอง รามสูต รณะนันท และศศิธร ยุวโกศล .2546.    งานวิจัยเร่ืองการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ. 
โครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสื่อ, สกว. 

มนฑกานต เชื่อมชิต. 2545 หนังสือพิมพกับกระบวนการทําใหเปนเหยื่อและชีวิตหลังผานพน วิทยา
นิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มณทิรา  อินคชสาร.  2539.   การอานขาวจากหนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน : ศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณขอมูลท่ีไดอาน ความจํา และความพึงพอใจของผูอาน   วิทยานิพนธ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มัทนา  เจริญวงศ. 2543.  เน้ือหาการเมืองในหนังสือพิมพรายวัน    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มยุริน  ผองผุดพันธ.2544.  นโยบายและการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปบันเทิงในนสพ.เชิงประชา
นิยมกับทัศนะของแหลงขาว     วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ยุค ศรีอาริยะ 2545. ภูมิปญญาบูรณาการ, กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิถีทรรศน 
รัชดาภรณ  มอญขาม. 2544.   วิธีการนําเสนอเชิงละครในรายการสารคดีทองเท่ียวทางโทรทัศน     

วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รัตนา  ประยูรรักษ.2545.   การประกอบสรางความเปนจริงและการตัดสินผูตกเปนขาวดวยการเลา

เร่ืองในหนังสือพิมพ     วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รุงนภา  เอ่ียมงามทรัพย.2545    การใชแหลงขาวบุคคลของนักขาวหนังสือพิมพรายวัน  วิทยานิพนธ 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาลี   ขันธุวาร. 2540.  การวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวกับการขยายตัวของหนังสือพิมพขาวสดในชวงป 

พ.ศ.2533-2538     วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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วารี อัศวเกียรติรักษา.2542 การทําหนาท่ีของรายการสารคดีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางโทร
ทัศน  วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วรพีวรรณ  กลยนี.  2544.   เปรียบเทียบเนื้อหาการสํารวจโพลในหนังสือพิมพรายวัน และการสราง
ความเชื่อถือ    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วัชรีพร  กุลพิสิทธิเจริญ.  2542.   การวิเคราะหเน้ือหาเร่ืองเอดสในหนังสือพิมพรายวัน  ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ      วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิภา  อุตมฉันท  2546.    ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ.    โครงการ
ตําราและเอกสารทางวิชาการของคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิโรจน ศรีหิรัญ 2545. จิตสํานึกทางวารสารศาสตรและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของชางภสพ
หนังสือพิมพ  วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิลาสินี  พิพิธกุล และกิตติ กันภัย. 2546  งานวิจัยเพศและการสื่อสารในสังคมไทย. โครงการวิจัยทุน
สกว. 

วัฒนา  อนุวัฒนนนทเขตต. 2541.    การวิเคราะหเน้ือหารายการ “สะเก็ดขาว” สถานีโทรทัศนกอง
ทัพบกชอง 7      วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วัชราภรณ จิตตอารีย. 2545. การรับฟงรายการกรีนเวฟกับการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอม.  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ศศิยา วิจิตรจามรี. 2545.  การสรางมาตรฐานหนังสือพิมพไทย. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สาธินี  ชัยพันธ.  2544.   การบริหารงานขาวโทรทัศน : ขาว 9 อ.ส.ม.ท.    วิทยานิพนธ วารสาร
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สุรดา  จรุงกิจอนันต . 2543.   การนําเสนอความบันเทิงในรายการเกมโชว พ.ศ.2543   วิทยานิพนธ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สุทธิชัย  หยุน. 2543.  คนบาขาว    กรุงเทพฯ สํานักพิมพเนชั่น 
สุทธิชัย  หยุน. 2545.  นักขาวนอกคอก   กรุงเทพฯ สํานักพิมพเนชั่น 
สุจินดา  ประสงคตนสกุล. 2540.  การวิเคราะหเน้ือหาและกลวิธีการเลาเร่ืองรายการโทรทัศนแบบ

เตือนภัยรายการ “เฉียด”      วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

สุวรรณี  กัลยาณสันต. 2536.   การวิเคราะหเน้ือขาวขมขืนกระทําชําเรา     วิทยานิพนธ นิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สุทธิวรรณ  ตัญญพงศปรัชญ. 2540.  การนําเสนอขาวเกี่ยวกับเด็กในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพราย
วัน    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สนมพร  ฉิมเฉลิม. 2542.   กระบวนการคัดเลือกผูประกาศขาวโทรทัศน    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตร
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย และธนวิทย  . 2546.   งานวิจัยเร่ืองโครงสรางตลาดวิทยุ-โทรทัศน, โครง
การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสื่อ, สกว. 

สมบัติ  สนธินรากุล. 2539.  การวิเคราะหเน้ือหาขาวและปจจัยท่ีมีผลตอการคัดเลือกขาวและจัดลํา
ดังความสําคัญของขาว ศึกษาเฉพาะขาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11     วิทยานิพนธ วารสารตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สุธีรา  อินทรวงศ. มปพ.    กระบวนการผลิตซ้ําขามวัฒนธรรมของรายการที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตาง
ประเทศของสถานีโทรทัศนยูบีซี   วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

สุรีรัตน ทองอินทร. 2544  การนําเสนอเนื้อหาการจัดระเบียบสังคมในหนังสือพิมพไทย  วิทยา
นิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สุวรรณี กัลยาณสันต. 2536  การวิเคราะหเน้ือหาขาวขมขืนกระทําชําเรา วิทยานิพนธ นิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เสาวลักษณ  สุขสมัย. 2543.  บรรทัดฐานองคกรและมาตรฐานวิชาชีพในการคัดเลือกขาวของผู
บริหารขาวหนังสือพิมพรายวัน    วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

สมชัย  สุวรรณบรรณ.  2544.    คูมือ BBC (เอกสารถายสําเนา) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2542-2551)  
(พิมพคร้ังที่ 1), กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542 

หัสญา หาสิตะพันธุ  2542  ผลการวิจัยเร่ือง ภาพสะทอนของสตรีไทยในสื่อ เวิลด ไวด เว็บ ( world 
wide web ) วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อดิศักดิ์   ศรีสม . 2543.   สื่อมวลชนไทยกับกระบวนการการสรางสาธารณมติ                  วิทยา
นิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อภิชาต   ศักดิเศรษฐ. 2542.   ปจจัยในการเสนอขาวสารผิดพลาดและการยอมรับของหนังสือพิมพ  
วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาวารสารสนเทศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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อภิวรรณ  เนื่องผลมาก. 2544.  การถายเนื้อหาการกีฬาผานสื่อโทรทัศน     วิทยานิพนธ นิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อัมพร เสงี่ยมวิบูล, 2542 .การวิเคราะหเน้ือหาหนังสือพิมพไทยในการใหการศึกษาดาน          จริย
ธรรมแกเยาวชน. วิทยานิพนธวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ออยทิพย  สอดแสง. 2544.   วิเคราะหวาทกรรมกรณีอุบัติเหตุรังสีโคบอลต 60               วิทยานิพนธ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อรพรรณ  สุนทรกลัมพ. 2543.  นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรายงานขาวโพลกับทัศนะจัดแหลงจัด
ทําและผูอานโพล    วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2545. สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป  กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ 
________, 2546.  รายงานการศึกษาเร่ืองสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู ยุทธศาสตรการ

บริหารและการจัดการสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู  เอกสารประกอบการประชุม
เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางและมาตรการการใชสื่อของรัฐเพื่อการเรียนรูและแกไขปญหา
การใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 

อุไร  สิงหไพบูลยพร. 2542.    การวิเคราะหเน้ือหาของการรายงานขาวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในหนังสือ
พิมพไทยตามแนวคิดของอนุสัญญาสิทธิเด็ก    วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย 

อารียา ทวีศักดิ์สกุล .2544. การวิเคราะหเน้ือหารูปแบบรายการธรรมะทางโทรทัศน พ.ศ.2542  
วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ขอมูลจาก Internet 
ทราฟฟกฯ เปด FM 90 MHz. 

http://entertainment.mweb.co.th/news_scoop/musicnews_07782.html 
"อารเอส"ลุยธุรกิจ 3 ขารุกหนักสื่อวิทยุ-ลดเสี่ยง คาดสิ้นปกวาดรายได 3 คลื่นกวา 130 ล”. กรุงเทพ

ธุรกิจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
http://www.bangkokbiznews.com/2003/07/02/fin/index.php?news=fin1.html 

 
 
ขอมูลจาก หนังสือพิมพ 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2546 
บําเพ็ญ ชํานิบรรณการ . 2546.  “กระแสทรรศน” หนังสือพิมพมติชน วันที่11 กันยายน  
      2546 
วิภา อุตมฉันท . 2546.  “กระแสทรรศน” หนังสือพิมพมติชน วันที่ 30 สิงหาคม 2546 
เอกรินทร บํารุงภักดิ์  . 2546.  “กระแสทรรศน” หนังสือพิมพมติชน วันที่ 6 กันยายน 2546 
คอลัมนบันเทิง หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2546 
 

ขอมูลจากการสัมภาษณและการอภิปราย 

จักรกฤษณ เพิ่มพูน บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพคมชัดลึก . 2546. สัมภาษณ.  วันท่ี   
            30  พฤษภาคม  2546 
 
ณ กาฬ  เลาหะวิไลย    บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพโพสต ทูเดย.2546. สัมภาษณ.   
              วันที่  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
ตุลสถิตย  ทับทิม   Managing Editor หนังสือพิมพ The Nation. 2546 . สัมภาษณ. วันที่ 7  

มิถุนายน  2546 
นิรันดร พิทักษวัชระ สมาชิกวุฒิสภา. 2545 .จากการสัมมนา “โฉมหนาสื่อมวลชนที่พึง     
             ปรารถนา” จัดโดยคณะวิจัยโครงการวิจัยปฏิรูประบบสื่อ วันที่ 12 พ.ย. 2545 จุฬาลงกรณ       
              มหาวิทยาลัย 
บุญสง จันทรสองรัศมี  ผูแทนกลุมปฏิรูปสื่อภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี.2546.  .สัมภาษณ. 
              วันที่ 20 ม.ค. 2546 
ประเวศ วะสี, 2545 .จากการประชุมสมัชชาสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติคร้ังที่ 1  จัดโดยเครือ 
       ขายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ  วันที่ 10 ต.ค. 2545 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ประเวศ วะสี, 2546 .ปาฐกถาเรื่อง “สื่อในสังคมพหุลักษณ” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2546 คณะ   นิเทศ
ศาสตร จุฬาฯ จัดโดยสํานักขาวประชาธรรม 

พรชัย  ปยะเกศิน รองหัวหนาฝายผลิตรายการโทรทัศน ชอง 9. 2546. สัมภาษณ. วันที่ 5  
                   สิงหาคม 2546   
พระพิศาลธรรมพาที. 2546. จากการประชุมสมัชชาสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติคร้ังที่ 1  จัด 
                โดยเครือขายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ  วันที่ 10 ต.ค. 2545 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วรวิทย   ศรีอนันตรักษา  บรรณาธิการขาว  หนังสือพิมพเดลินิวส.2546. สัมภาษณ. วันที่  29  
                   พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
วีระ   ประทีปชัยกูล  บรรณาธิการขาว หนังสือพิมพ Bangkok post   
        .2546. สัมภาษณ.   วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2546 
สมณะเสียงศีล ชาตวโร  ชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม. 2546. สัมภาษณ. วันที่ 31 ม.ค. 2546 
สมหมาย ปาริจฉัตต บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพมติชน. 2546. สัมภาษณ. วันที่ 28       
        พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
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ภาคผนวก 
สัดสวนรายการ สถานีโทรทัศน เดือนกันยายน  2546  (หนวย:นาที) 

ประเภทรายการ TV3 TV5 TV7 TV9 TV11 ITV 
 วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด 

ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน ค่ํา)    250         80      710       80    725      220 1625       180  1500          420      1495      304 
ขาวสั้น (ตนชั่วโมง)    120        28     150        34    295        52  325          30    215            85          55        64 
สนทนา/วิเคราะหขาว    550          -     375       120     75         - 1110         -   675           140        227        0 
สารคดีความรูทั่วไป    391        734     481       834    230       201 1120         240  2260           755        985       581 

ศาสนา     -             30      -          120       -           20  120         180   330             90          60       60 
สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร           -     204        6              -   30           30     80             30          56        6 

สารคดีสิ่งแวดลอม     10          10       51        -      -            25    -             25   160             20          67        3 
ความรูสุขภาพ      32          -      55         2     5            35              -             60   150            110        135       10 
เด็กและเยาวชน      25         50     10         59   175        115  175          80   120              -          -          30 

ผูหญิง    290         10    286        32   165          10  210           - -          92        - 
ศิลปวัฒนธรรม              -        -          3      -             5    30           -     20              30          -           - 

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ             -     76          -             -  190           -     60              30          -          143 
สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ    620         325  1656        406   600         135  810         420   270              60        972        503 

ละคร   1490       541    320        120  1380        345   150         120 -        645          - 
ละครชุดจากตางประเทศ     835       205    150          -    300          -            - -        569       224 

เกมโชว     545       267    295        600   195           80  335         240     20             30        235       315 
วาไรตี้ ทอลกวาไรตี้     632       180  1255        163    270          50  180         180 -        175         62 
ภาพยนตรการตูน       74       290      75         54    150          30  140         330 -          -            60 
ภาพยนตรเรื่องยาว     150       120            -    450         280    -            240 -          -             - 

รายการกีฬา     545       260     26         190    485         255  270         270     90            290         263         138 
อื่นๆ/ โฆษณาสินคาขายตรง              -    115          90    300         120  450         120 -         300         300 
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เปรียบเทียบสัดสวนรายการ เดือนกันยายน 2546  (หนวย:รอยละ)  
ประเภทรายการ TV3 TV5 TV7 TV9 TV11 ITV 

 วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด วันธรรมดา   วันหยุด 
ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน ค่ํา)     3.8          2.6  11.29      2.75    12.50      11.12   22.35       6.56   25.21      20.10       23.6     10.85 

ขาวสั้น (ตนชั่วโมง)     1.8          0.9    2.38     1.17      5.09        2.63     4.47       1.09     3.61        4.07        0.87      2.28 
สนทนา/วิเคราะหขาว      8.4          0       5.96     4.12     1.29           0    15.27         0   11.34        6.70        3.59        0 
สารคดีความรูทั่วไป       6          23.5    7.65    28.63     3.97       10.16    15.40      8.74   37.98      36.12       15.56    20.73 

ศาสนา       0            1      0         4.12       0            1.01     1.65       6.56    5.55         4.32        0.95       2.14 
สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร       0            0   3.24       0.21       0              0     0.42       1.09    1.34         1.43        0.88       0.21 

สารคดีสิ่งแวดลอม       0.2        0.3   0.81         0       0            1.26        0         0.91    2.69         0.96        1.06       0.11 
ความรูสุขภาพ       0.5         0   0.87       0.07     0.09         1.77        0         2.19    2.52         5.26        2.13       0.36 
เด็กและเยาวชน       0.4        1.6   0.16       2.03      3.02         5.81      2.41      2.91    2.02           0          0          1.07 

ผูหญิง       4.4        0.3   4.55      1.10     2.84         0.51     2.89         0      0              0        1.45         0 
ศิลปวัฒนธรรม         0          0     0         0.10      0             0.25     0.42         0    0.34         1.43          0            0 

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ        0          0  1.21         0      0               0     2.61         0    1.01         1.43          0          5.10 
สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ      9.5        10.4 26.33     13.94   10.35         6.83    11.14     15.30    4.54         2.87        15.35    17.95 

ละคร     22.7       17.3   5.09       4.12   23.79       17.44     2.06       4.37      0             0         10.19       0 
ละครชุดจากตางประเทศ     12.7        6.5   2.38         0     5.17           0       0            0      0             0         9.41       7.99 
เกมโชว/ตอบปญหา       8.3       8.5   4.69      20.59     3.36        4.04      4.61       8.75    0.34        1.43         3.71     11.24 
วาไรตี้ ทอลกวาไรตี้       9.6       5.8 19.95       5.59     4.65        2.53     2.47       6.56      0            0         2.76       2.21 
ภาพยนตรการตูน      1.1        9.3   1.19      1.85     2.59        1.52     1.93      12.02      0            0           0          2.14 
ภาพยนตรเรื่องยาว      2.3        3.8     0            0     7.76       14.16         0        8.74      0            0           0            0 

รายการกีฬา      8.3       8.3   0.42      6.52     8.36       12.89     3.71       9.84    1.51      13.88            4.15       4.92 
อื่นๆ/ โฆษณาสินคาขายตรง        0         0   1.83      3.09     5.17        6.07     6.19       4.37      0            0         4.7        10.7 
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สัดสวนรายการสถานีโทรทัศน ชอง 3 เดือนกันยายน 2546 
รายการ วันธรรมดา วันหยุด 

ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน ค่ํา) ขาวภาคเที่ยง จ-ศ 11.35-12.25  250min/week 
Total  250min/week   3.8%  

ขาวสถานการณประจําวัน ส-อา 19.30-20.10     80 min/week 
Total  80min/week    2.6% 

ขาวสั้น (ตนชั่วโมง) ขาวสั้น  จ-ศ 15.17-15.20  15 min/week 
ขาวเดนประจําวัน จ-ศ 17.30-17.40  50 min/week 
ตระเวนขาว จ-ศ (ชวงเวลาโดยประมาณ) 23.10-23.15 25  min/week  
ประเด็นรอน พฤ 11.25-11.30 5 min/week 
ชอง 3 ยามเชา ศ 09.05-09.30    25 min/week 
Total  120 min/week    1.8% 

ขาวสั้น ส-อา  11.27-11.30  , 14.57-15.00, 15.42-15.45   18 min/week 
ตระเวนขาว ส-อา 01.20-01.25   10 min/week  
Total  28 min/week  0.9% 

สนทนา/วิเคราะหขาว เรื่องเลาเชานี้ จ-ศ 06.30-06.55  125 min/week  
เหตุบานการเมือง จ-ศ 07.40-08.25  225 min/week 
ระเบียงขาว จ-ศ 19.30-20.10  200 min/week 
 
Total  550min/week  8.4% 

 

สารคดีความรูทั่วไป สายตรงอบต. จ-ศ 05.30-05.35   25 min/week 
รายการเอาใจใสบาน จ-ศ 05.35-05.40   25 min/week 
ชางคิดชางทํา จ-ศ 05.45-05.55   25 min/week 
รายการโลกยามเชา จ-ศ 06.30-06.55  125min/week 
รายการแดนสยาม จ-อ,ศ 11.30-11.35 15 min/week 
คนหัวหมอ∗ จ-ศ 12.25-12.30  25 min/week 
เรียงรอยถอยไทย จ-ศ 17.40-17.42 10 min/week  
ภาษาอังกฤษ 1 นาที จ-ศ 19.29-19.30   5 min/week 
สารคดี สัตวโลกสุดฮา อ 10.55-11.30  35 min/week 
บางกอกกระซิบ อ-ศ 12.15-12.20  20 min/week 
เพื่อนคูคิด พฤ-ศ 08.34-08.37     6 min/week 

เที่ยวละไมไทยแลนดเวิลด /รายการ 3 สํารับ ส 06.30-07.00 30min/week 
สารคดีทุงแสงตะวัน ส 07.20-07.40  20 min/week 
นารัก นารู สเปเชี่ยล ส-อา 07.40-07.50     20 min/week 
เฟรช แอนด รีแลกซ ส 07.50-08.00  10 min/week 
เรื่องเด็ดเกร็ดอาชีพ อา 22.10-23.20 70 min/week 
รายการเปดเลนส สองโลก อา 23.20-01.20 120 min/week   
รายการ 3 สํารับ  อา 06.55-07.00 5 min/week 
องศาสยาม อา 06.30-06.55  25 min/week 
ZOO เพื่อนรักสัตวโลก อา 07.00-07.40   40 min/week 
รายการของกรมสรรพากร อา  11.27-11.30    3  min/week 
Total  734  min/week  23.5% 

                                                                 
∗ เปนรายการที่ใหสาระความรูดานกฎหมาย ในรูปแบบการนําเสนอที่เปนละครตลก 
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สีสันวันสบาย พ-พฤ 09.30-09.55    25 min/week 
3 นาทีทั่วไทย พฤ 13.27-13.30    3 min/week 
สารคดีเชื่อหรือไม ป 3 พฤ 15.30-16.17   47 min/week 
Total  391  min/week  6% 

ศาสนา  ชีวิตไมสิ้นหวัง อา 06.00-06.30 30 min/week 
Total  30  min/week 1% 

สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร   

สารคดีสิ่งแวดลอม โครงการพลังงานหมุนเวียน พ 05.05-05.55   
5 min/week 
รูคาพลังงาน  พฤ 23.20-23.25  5 min/week 
Total  10min/week  0.2% 

สารคดี “พรุงนี้ยังมีน้ํา”  อา 07.50-08.00   10 min/week 
Total  10min/week  0.3% 

ความรูสุขภาพ บันทึกสุขภาพ จ 09.00-09.05 5 min/week 
กาวทันโรค อ-ศ  08.59-09.05 24 min/week 
Hello good Life พฤ 08.25-08.28 3 min/week 
Total  32 min/week  0.5% 

 

เด็กและเยาวชน/ครอบครัว เบ็น+โบท Love English จ-ศ 06.10-06.15  25min/week 
Total  25 min/week   0.4% 

เบ็น+โบท Show ส 06.00-06.30 30min/week 
จิ๋วแจว COOKING CLUB  ส 07.00-07.20 20  min/week 
Total  50min/week  1.6% 

ผูหญิง ผูหญิง ผูหญิง  จ-ศ 08.25-08.45  100 min/week 
MAGIC  WOMEN  จ-ศ 08.53-08.56  15 min/week 
ผูหญิงวันนี้ เดลี่แม็กกาซีน จ-ศ 08.56-09.00  20 min/week 
เพื่อนหญิง พลังหญิง จ-พฤ 09.05-09.30 125 min/week 
ยายเมา..วอนสอนหญิง  อ 10.25-10.55 30 min/week 
Total  290min/week  4.4% 

108 ภัยหญิง ส-อา 18.25-18.30   10 min/week 
Total  10min/week  0.3% 

ศิลปวัฒนธรรม   

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ   

สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ แวดวงบันเทิง จ-ศ 05.45-05.55  50 min/week 
รายการทอลค ออฟเดอะทาวน จ-ศ 05.55-06.10 75min/week 

เรื่องไมเปนเรื่อง  ส-อา 13.30-14.00  60 min/week 
รายการ เรียกน้ํายอย ส-อา 18.40-18.50 20 min/week 
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รายการ FUN4  จ-ศ 06.15-06.30  75min/week 
ARE YOU READY? จ-ศ 08.50-08.53  15 min/week 
กอนบายคลายเครียด จ-ศ 12.30-13.00 150 min/week 
สีสันบันเทิง จ-ศ 20.10-20.15 25 min/week 
สังคมบันเทิง จ-ศ 22.15-22.20  15 min/week 
ดาวรุงเสียงทอง จ 01.20-02.35   55 min/week 
สีสันวันสบาย อ 09.30-09.55  25 min/week 
รายการ Oxegen อ 00.25-01.25 60 min/week 
รายการชอตเด็ดคนดัง พ 23.50-23.55 5 min/week 
ศุกรสบาย ศ 09.30-09.55   25 min/week 
รายการ 3 ซา คาเฟ ศ  15.30-16.15  45 min/week 
Total  620min/week   9.5% 

สีสันบันเทิง  ส-อา  20.10-20.15   10 min/week 
สังคมบันเทิง  ส-อา 22.00-22.05 10 min/week 
รายการ HOUSE PARTY  ส  00.25-01.00 
 45 min/week 
รายการเรดซี๊ด อา 08.40-09.20      40 min/week 
WHAT IS IT ? อะไรกันนี่  อา 15.45-16.30    45 min/week 
ม.ท. 1 (จัดระเบียบบาน) อา 16.30- 17.15   45 min/week 
รายการฟนโอเวอรไทม อา 01.30-01.50   20 min/week 
เฮฮาลูกทุง อา 02.00-02.30  30 min/week 
Total  325 min/week  10.4% 

ละคร ละครผูกองยอดรัก จ-ศ 14.20-15.17 285 min/week 
ละครตึก 3 เพดานสูง จ 15.20-16.20   60 min/week 
ละคร ผาขี้ริ้วหอดิน จ-ศ 18.30-19.15 225 min/week 
ละครบวงเลหเสนหา จ-อ 20.15-22.15 240  min/week 
ละครพยัคฆราย 6 แผนดิน พ-พฤ 20.15-22.15 240  min/week 
ละคร ทีเด็ดครูพันธุใหม จิตพิสัยเดือด ศ 20.15-22.10 115  min/week 
 
Total  1490 min/week 22.7% 

ละครโคกคูน ตระกูลไข  ส 10.00-10.45  45 min/week 
ละครสายน้ํา ลูกผูชาย ส –อา  10.45-11.27  84  min/week 
รานมหาสนุก  ส 14.00-14.57    57 min/week 
ละคร ทีเด็ดครูพันธุใหม จิตพิสัยเดือด ส-อา  20.15-22.00 210 min/week 
ละครอลหมานบานกวนโสด อา 09.20-10.00 40 min/week 
ละคร เสือสิงห กระทิงโสด อา 10.00-10.45   45 min/week 
ละครนองใหม รายบริสุทธิ์ อา 11.30-12.30 60 min/week 
Total  541 min/week  17.3% 

ละครชุดจากตางประเทศ ภ.จีน “2 โจ ยอดนักแซงค” 09.30-11.30  
120 min/week 
ตํานานรักดอกเหมย ตอน “ศึกเจาพอตลาดหุน”  
จ 13.30-14.20 50 min/week 
ตํานานรักดอกเหมย ตอน “ศึกรักนางพญา”  
อ-พ 13.30-14.20 100 min/week 
ภ.จีน จอมยุทธเยยยุทธภพ จ-ศ 16.20-17.20    300 min/week 
ภ.จีน เดชเซียวอื่อยี้ ภาค 2 จ-ศ 18.00-18.30 150 min/week 
ภ.จีน อิทธิฤทธิ์ภูมิเทวดา พ 09.55-11.00 65 min/week 

แฮปปวีดเอนด “หนุมรักรสสม” ส-อา 17.40-18.25 90 min/week 
หนังดังแดนมังกร “เณรนอยยอดอัจฉริยะ” ส 22.20-00.15   115 min/week 
Total  205min/week  6.5% 
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ภ.ฝรั่ง สายลับลองหนป 2  พ 15.30-16.20  
50 min/week 
Total  835 min/week  12.7% 

เกมโชว มาสเตอรคีย สี่ภาค จ-ศ 13.00-13.30   150 min/week 
ลูกใครหวา จ-พ 17.42  – 18.00  40 min/week 
รวยรายวัน จ-ศ 22.20-22.25 15 min/week 
จูคบ็อกสเกม จ 22.25-23.10 45 min/week 
อยากไดจัดให อ 09.55-10.25 30 min/week 
รายการ เกม กลองวิเศษ พฤ  22.20-23.20    60 min/week 
Total  545  min/week   8.3% 

ชิงฝนปนดาว ส 15.00-15.42 42 min/week 
เกมลาลูกเขย ส 16.30-17.15 45 min/week 
4 ตอ 4 แฟมิลี่เกม ส 17.15-17.40   25 min/week 
เกมเศรษฐี ส-อา 18.40-19.25  90 min/week 
รวยรายวัน  ส-อา  22.05-22.10 10 min/week 
ตีบทแตก อา 13.30-14.00 30 min/week 
4 ตอ 4 ซันเด  อา 17.15-17.40 25 min/week 
Total  267min/week   8.5% 

วาไรตี้ ทอลกวาไรตี้ เมนูวาไรตี้  จ-ศ 08.45-08.50  25 min/week 
จี้จุด อ 15.30-16.20    50 min/week 
ตีสิบ อ 22.25-00.20 115min/week 
สมาคมชมดาว พ 23.20-23.50  30 min/week 
รายการ 168 ชั่วโมง พ 24.05-01.30  85 min/week 
รายการชูรัก ชูรส พฤ 23.25-00.25  60 min/week 
Total  632  min/week   9.6% 

รายการ สาระแนโชว ส 15.45-16.30 45 min/week 
หลังคาเดียวกัน อา 12.30-13.30 60 min/week 
ทไวไลทโชว อา 14.30-15.45 75 min/week 
Total  180 min/week  5.8% 

ภาพยนตรการตูน เณรนอยเจาปญญา จ-พฤ 19.15-19.29 70min/week 
แกวหนามา ศ 19.25-19.29  4 min/week 
Total  74  min/week   1.1% 
 
 

การตูน เทพยุทธพิชิตมาร ส-อา 05.30-06.00 60 min/week 
แกวหนามา ส 19.25-19.30  5 min/week 
การตูน SAWGA ซากาแมวนอยหมวยสยาม อา 08.10-08.40    30 min/week 
ลูนี่ย ทูนส  คลับ อา 08.00-08.10 10 min/week 
ปงปอนด เดอะซีรี่ส อา 19.25-19.30 5 min/week 
Total  290 min/week  9.3% 

ภาพยนตรเรื่องยาว มูวี่ส ออนทรี ภ.ฝรั่ง “คนแผนดินวินาศ 2013” THE POSTMAN ศ 
22.20-00.50  150 min/week 
Total  150 min/week  2.3% 

หนังดัง วันเสาร “คนเหล็ก 2029” TERMINATOR ส 08.00 – 10.00  120 
min/week 
Total  120 min/week  3.8% 

รายการกีฬา ซิโกทิปส จ-ศ 17.20-17.30 50 min/week 
ของฝากนักกอลฟ จ-ศ (ชวงเวลาโดยประมาณ) 23.15-23.20  25 

ถายทอดสด ศึกจาวมวยไทย ส 11.30-13.30 120 min/week 
ของฝากนักกอลฟ ส-อา (ชวงเวลาโดยประมาณ) 00.20-00.25  10  min/week 
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min/week 
กอลฟอินสไตล จ. 23.20-23.25   5 min/week 
เทปการแขงขันอเมริกันฟุตบอล จ 23.25-01.20 115 min/week 
กอลฟไกด อ 00.20-00.25   5 min/week 
ถายทอดสด ยูฟาแชมเปยนลีก อ 01.30-03.45  135 min/week 
รายการมวยเด็ดชอง 3 / ถายทอดสด ยูฟาแชมเปยนลีก พ 01.30-03.15  
105 min/week 
เทปยูฟาแชมเปยนลีก พฤ 01.05-02.50  105 min/week 
Total  545 min/week  8.3% 

เทปการแขงขันอเมริกันฟุตบอล ส 01.00-03.00 120min/week 
กอลฟแมกกาซีน อา  01.50-02.00   10 min/week 
Total  260 min/week   8.3% 

อื่นๆ/ โฆษณาสินคาขายตรง   
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สัดสวนรายการ สถานีโทรทัศน ชอง 5 เดือนกันยายน  2546 
ประเภทรายการ วันธรรมดา วันหยุด 

ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน 
ค่ํา) 

ทันขาว จ.-ศ  08.03–08.20  85  min / week 
หองขาว 10 โมง  จ.-ศ  10.00 – 10.30  150  min / week 
ขาวเที่ยงวัน จ.-ศ  .12.00 – 12.30  150  min / week 
ขาวภาคค่ํา 18.30 น.     จ.-ศ  18.30 – 19.00  150  min / week 
ขาวภาคค่ํา 20.00  น.   จ.-ศ  20.00–20.35  175  min / week 
Total   710  min / week 

 
ขาวภาคค่ํา 20.00  น.   ส.-อา   20.00–20.40  80  min / week 
Total   80  min / week 

ขาวสั้น  
(ตนชั่วโมง) 

ทันขาว  14.00 น.   จ.-ศ  14.00–14.05  25  min / week 
ทันขาว  16.00 น.   จ.-ศ  16.00–16.05  25  min / week 
ทันขาว  22.00 น.   จ.-ศ  . 22.00–22.05  25  min / week 
ขาวภาคดึก  จ.-ศ  . 24.00 – 00.10   50  min / week 
Total   150  min / week 

ทันขาว ส-อา  08.03–08.05   4  min / week  
ทันขาว  14.00 น.   ส.-อา  14.00–14.05  10  min / week 
ทันขาว  16.00 น.   ส.-อา  16.00–16.05  10  min / week 
ขาวเที่ยงวัน ส.-อา  .12.00 – 12.05  10  min / week 
Total   34  min / week 

สนทนา/วิเคราะหขาว เคาะขาวเชานี้ จ.-ศ .05.30 – 06.00   150  min / week 
เชาวันนี้ (สด)จ.-ศ  06.05–06.45   200  min / week 
สาระหลังขาว  จ.-ศ  20.35 – 20.40   25  min / week 
Total   375  min / week 

เคาะขาวเชานี้ ส.-อา  05.30 – 06.00  60  min / week 
มองทันโลก ส  10.00-10.15   15  min / week 
7 วันทันขาว  อา 10.00-10.15   15  min / week 
Total   120  min / week 

ขาวเศรษฐกิจ  ตลาดหุน ชองทางเงินทอง(สด)  จ.-ศ 09.30 –10.00 150  min / week 
เพื่อผูประกอบการ อ 09.25-09.30 25  min / week 
Total   175   min / week 

 

สารคดีความรูทั่วไป เมืองไทยนารู จ.-ศ  06.00–06.04  20  min / week 
เมืองไทยปลอดภัย  จ.-ศ  06.04–06.05 5  min / week 
วีรกรรมทหารกลา  จ. 10.55–11.00   5  min / week 
รอบรั้วเมืองไทย จ.-ศ 12.30–12.35  25  min / week 
เมืองไทยนารู จ.-ศ 15.56–16.00   20  min / week 
คลื่นอนาคต จ. 17.30–17.55  25  min / week 
ภาษาไทยนารูกับครูลิลลี่ จ.-ศ 17.55–18.00   25  min / week 
ตามลาหาความจริง จ. 18.01–18.26  25  min / week 
สาระความรู จ.-ศ 18.28- 18.30        10  min / week 

เกษตรศาสตรนําไทย ส 06.00-06.20   20  min / week 
ถนนสายนวัตกรรม ส 06.27 -06.30   10  min / week 
เสนทางภูมิปญญา(1,2,3)  เสนาปริทรรศน (4)  ส 07.30 -
07.55   25  min / week 
รอยยิ้มคนไทยกับประกันสังคม ส 07.55 -  07.57  2  min / 
week 
สารบัญพันโพล ส 08.30 - 08.55  25  min / week 
วันสบาย ส 08.55 - 08.57  2 min / week 
รอบรู ส-อา   08.57 - 09.00  3 min / week 
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โครงการรวมใจชวยไทยพัฒนา   จ-ศ 19.00 – 19.05  25  min / week 
จารึกไวในแผนดิน จ-ศ 19.59–20.00  5  min / week 
สํารวจโลก จ-ศ  20.40 – 21.10    150  min / week 
เดินเทาเที่ยวกรุง  อ-พ 10.25 – 10.30   10  min / week 
สองโลก อ 18.01 – 18.26    25  min / week 
คนรักรถ พ 23.35 – 24.00   25  min / week 
โอชะ..พระนคร  พฤ 14.55 – 15.00   5  min / week 
โลกยานยนต พฤ 15.30 – 15.56     24  min / week 
กาวไปกับออมสิน พฤ 18.28 – 18.30  2 min / week 
ภูมิปญญา ศ 16.05 – 16.30 25 min / week 
การบินไทยไขจักรวาล (1,3,5) ศ  17.30 – 17.55 25 min / week 
 
Total   481  min / week 

แคอยากจะรู ส  09.00 - 09.30  30 min / week 
ไอ อีโชวดอทคอม ส 10.15 – 11.00  45 min / week 
หยุดโลกไวดวยมือ ส 11.54 – 11.55  1 min / week 
แรงงานชวนรู ส 13.55 – 14.00  5 min / week 
กรุงเทพปลอดยาเสพติด ส 15.54 – 15.56  2 min / week 
มหันตภัยทุจริตคอรัปชั่น  ส 15.56 – 16.00  4 min / week 
โลก 360 องศา ส 18.30 – 18.55 25 min / week 
คูคิด  ส 18.57  – 19.00 ,  อา 17.57-18.00   6 min / week 
บันทึกแหงการพัฒนา  ส 19.54  – 19.58 4 min / week 
กาซธรรมชาติยุทธศาสตรพลังงานไทย ส 19.58  – 20.00  2  
min / week 
เวิรด วาย วอทช ส 21.40  – 22.04   24  min / week 
เปดโลกขนสงจราจร ส 22.04   – 22.05  1  min / week 
จุดประกาย ส 23.00 –0.00    60 min / week 
กลาคิดกลาทํา อา 07.27-08.00 33  min / week 
รูลึกเรื่องรถ  อา 13.55-14.00 5  min / week 
ไทยแลนดทูมินิท อา 15.54-15.56  2  min / week 
ออฟฟต ไลน  อา 15.58-16.00  2  min / week 
ครอบจักรวาล อา 08.30-08.55  2  min / week 
บานความรู อา 08.55-08.57  2  min / week 
รอบรู  อา 08.57-09.00  3  min / week 
ทุนทางปญญา  อา 09.53-09.57  4  min / week 
ไฮไลทไทยแลนด  อา 19.54-19.58  4  min / week 
Total   834  min / week 

ศาสนา  แผนดินทอง ส 05.00-05.30 30  min / week 
พุทธประทีป ส 06.30 – 07.00  30  min / week 
แสงตะวันยามเชา อา 05.00-05.30 30  min / week 
แผนดินธรรม อา 06.30-07.00 30  min / week 
Total   120  min / week 
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สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร เพื่อคนเกษตร (สด) จ.-ศ  05.00-05.30  150  min / week 
สีสันเกษตรไทย (1,3,5)  อ  15.30 – 15.56   24 min / week 
สีสันเกษตรไทย/ ทํากินบนถิ่นไทย อ 16.05 –16.30 25  min / week 
มหัศจรรยพฤกษศาสตรถิ่นไทย พฤ 11.55-12.00   5  min / week 
 Total   204  min / week 

พบหมอดิน ส 07.57 - 08.00  2  min / week 
คลินิกเกษตร อา  06.00  - 06.30  2  min / week 
เกษตรนําไทย  อา  15.56   - 15.58   2  min / week 
Total   6  min / week 

สารคดีสิ่งแวดลอม แมน้ําคูคลอง/สารคดีพลังนักศึกษาตานยาเสพติด จ.-ศ  16.55–17.00  
25  min / week 
ถนนปลอดฝุน (2,4) พฤ 15.30 – 15.56  26  min / week 
Total   51  min / week 

 

ความรูสุขภาพ มอรนิ่ง เอลทคลับ จ 09.00-09.30   30  min / week 
คลีนิคชอง 5  จ 16.30-16.55  25  min / week 
Total   55  min / week 

หนูนอยสมองใสใสใจสุขภาพ  อา  14.59-15.00  1  min / 
week 
บันทึกสุขภาพ  อา  09.57-09.58  1  min / week 
Total   2  min / week 

เด็กและเยาวชน ลอมรั้วดวยรัก จ 08.20-08.30  10  min / week 
 
 
Total   10   min / week 

ดวงใจพอแม ส  08.30-08.55     25  min / week 
อยากใหลูกเกง  อา  08.05-08.30        1  min / week 
ลุนรับกับตัวนอย ส  09.25 – 09.30         25  min / week 
บานดีมีสุข  ส  09.57  – 09.58          1 min / week 
สานสายใย  ส   11.55  – 12.00  5 min / week 
ครอบครัวอินเทรน  อา 09.58-10.00      2  min / week 
Total   59  min / week 

ผูหญิง สบายสไตลมยุรา จ.-ศ  08.35-09.00  125  min / week 
ความรูคูแฟชั่น/ปณิณกะความงาม/ผมสวยทันสมัย      
 จ 15.30-15.56    26  min / week 
เสนหผูหญิง อ  09.00-09.25   25  min / week 
ผูหญิง  พ  09.00-09.30  25  min / week 
เมนูชอปปง อ  16.30 – 16.55  25  min / week 
ฮัลโหลแองเจิ้ล พฤ-ศ   09.00-09.30   60 min / week 
Total   286   min / week 
 

เลดี้คอรเนอร  ส  09.30 – 09.57  27  min / week 
พลังเพื่อผิวสวย อา 12.55-13.00 5  min / week 
 
Total   32  min / week 
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ศิลปวัฒนธรรม  นิยมไทย  ส  09.58  - 10.00      2 min / week 
นิราศพระมหานคร อา 22.05  - 22.06      1 min / week 
Total   3  min / week 

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ ชุมชนคนแกรง อ 17.30 – 17.55  25  min / week 
หลายชีวิต  ศ  15.30 – 15.56  26  min / week 
โรงเรียนของหนู (2,4) ศ   17.30 – 17.55    25 min / week 
Total   76   min / week 

 

สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ คลับนัมเบอรไฟว (โชว) จ 00.10-01.00  50 min / week 
ลูกทุงยอดนิยม จ 01.00-01.30  30 min / week 
คาราโอเกะ 25 น. จ 01.30 - 02.00 30 min / week 
เพลงพาเพลิน/โบกี้โพรไฟร/พักใจกับเพลง  จ 11.00-11.30  
30 min / week 
บันเทิงมื้อเที่ยง  จ  12.35-13.30  55  min / week 
สเปเชี่ยลติงค  จ 13.30  -14.00  30  min / week 
ลูกทุงรายวัน จ-ศ 14.30-15.00  30    min / week 
บุปผาสวรรค ซุปเปอรลูกทุง จ-ศ 17.00-17.30   150  min / week 
หนากลองชอง 5  จ-ศ 18.26-18.30  20  min / week 
สายตรงบันเทิง  จ-ศ 19.05-19. 20 75  min / week 
สีสันดนตรี จ 23.00 -24.00  60   min / week 
ไฟวไลน อ-ส  00.10-01.00  250 min / week 
ลูกทุงสะออน อ 01.00-01.30  30 min / week 
สดใสกับเสียงเพลง อ 01.30 - 02.00 30 min / week 
สยามทูเดย/มุมสบาย/สบายสบาย/สารพันบันเทิง อ 11.00-11.30  
30 min / week 
ลูกทุงมหาสนุก  12.35-13.00  30 min / week 
เพลงในใจ อ 13.00 – 13.30 30 min / week 
พอบานเขาครัว อ 15.30 –15.56  26 min / week 
มิวสิคมารท  อ 23.00 – 24.00  60 min / week 
ลูกทุงพาเหรด พ 01.00-01.30  30 min / week 

คลื่นลูกทุง ส 01.00-01.30   30 min / week 
ลานลูกทุง อา 01.00-01.30 30 min / week 
เที่ยวไทยสไตลลูกทุง อา 01.30- 02.00 30 min / week 
แซทเทอรเดยโชว ออนสเตจ ส 15.00- 15.54  54 min / week 
หนากลองชอง 5  ส-อา  18.55 – 18.57    4 min / week 
ที – ยูไนเต็ด อา 12.05-12.55    50  min / week 
เฟริส สเตจ โชว  อา 13.00-13.55 50  min / week 
ระเบิดเทิงเถิง  อา 14.05-14.59 54  min / week 
เวคคลับ อา 09.00-09.53 53  min / week 
เทรนดี้-ดี  อา 10.15 -11.00  45  min / week 
คูหูคูอรอย อา 11.54 – 12.00  6  min / week 
 
Total   406  min / week 
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สดใสกับเสียงเพลง พ 01.30 - 02.00 30 min / week 
คลื่นใตน้ํา/ตัวโนตออกเดิน พ 11.00-11.30 30 min / week 
แววหวาน พ 12.35  - 13.00 30 min / week 
เฮอาลูกทุง พ 13.00 –13.30 30 min / week 
แบบวาโลกเบี้ยว พ 13.30 –14.00 30 min / week 
ลิเกรวมดาว พ 16.05 –16.30         25 min / week 
ตํารับทอง พ 16.30 –16.55        25 min / week 
ทีวี วาไรตี้ พ 17.30 –17.55       25 min / week 
คุยเฟองเรื่องบันเทิง  พฤ 11.00-11.30       30 min / week 
ตะวันบันเทิง  พฤ 12.35  - 13.00       30 min / week 
พาเที่ยวทั่วไทย พฤ 13.00 –13.30        30 min / week 
มหาชนบันเทิง  พฤ 13.30 –14.00     30 min / week 
น้ําใจไมตรี  พฤ 16.05 –16.30     25 min / week 
ดวงตาพาชิม  พฤ 16.30 –16.55     25 min / week 
ลูกทุงบันเทิง ศ 01.00-01.30     30 min / week 
จะจาวันศุกร/ตมขํายําเพลง/เพลินกับเสียงเพลง/ตะลุยเพลงดัง  ศ  11.00-
11.30 30 min / week 
ทีวีรีแล็กซ ศ 12.35 – 13.30 30 min / week 
ลูกทุงหรรษา ศ 13.30-14.00 30 min / week 
อรอยชอง 5 ศ 16.30 –16.55 25 min / week 
นานานาโชว  ศ  23.20 – 24.00 40 min / week 
Total   1656  min / week 

ละคร รอยรสละครไทย “ซีอุย” จ.- ศ 10.30-10.55   125 min / week 
ละคร “กษัตริยา” จ.- ศ  19.20 -19. 59    195 min / week 
Total   320  min / week 

ละคร เมืองมายาเดอะซีรี่ส 5 ตอนมายาลวง ส –อา 20.40  – 
21.40     120 min / week 
Total   120  min / week 

ละครชุดจากตางประเทศ ภ.จีน  ออมอกแม จ.-พ 15.00–15.30   90 min / week 
ภ.จีน เกาหลี  รักนี้เพื่อเธอ พฤ.-ศ  15.00–15.30  60  min / week 
Total   150  min / week 

 

เกมโชว ปอปคอรน โชว จ.-ศ 11.30-12.00   30 min / week เวทีทอง   ส 11.00 –11.54     54 min / week 
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เกมสวัดดวง อ 22.05 – 23.00      55 min / week 
ชิงรอยชิงลาน พ 22.05 – 23.00   55 min / week 
คิดคิด โชว  พฤ 17.30 –17.55     25 min / week 

แฟนพันธุแท ศ  22.05 – 23.20     75 min / week 
สิงหนักสืบ จ 22.05 - 23.00        55  min / week 
 
Total   295  min / week 

มันไมหมูสูตายคลับ  ส 12.30 –12.55     25 min / week 
แชมเปยนเกมส  ส 13.00 – 13.55    55 min / week 
ปริศนาพิศดาร ส 18.05 – 18.30     25 min / week 
เลขมหาสมบัติ ส 19.00 – 19.54    54 min / week 
แฟนซีโดน  ส  22.06 – 23.00  54 min / week 
เกมแกจน อา   16.05 – 17.00  55 min / week 
เกมจารชน อา  17.00–  17.55  55 min / week 
ทายไดใหเลย อา  18.05 – 19.00  55 min / week 
เกมสมอลทอลค อา  19.00 – 19.54   54 min / week 
5432 โชว  อา  22.06 – 23.00    54 min / week 
หา..ให (สด)   อา  23.00-00.00     60  min / week   
Total   600  min / week 
 

วาไรตี้ ทอลก 
วาไรตี้ 

ชอง 5 พาที จ.-ศ 06.45–07.00 75 min / week 
บานเลขที่ 5 จ.-ศ 07.00–08.00 300 min / week 
5 รานบานหทัย  จ.-ศ 14.05–14.30 125 min / week 
ที่นี่ประเทศไทย จ.-ศ 21.10–22.00 250 min / week 
เจาะใจ  พฤ 22.05 –23.20  75 min / week 
สโมสรคนนอนดึก  พฤ 23.20 – 24.00 40 min / week 
คืนนี้ที่ชอง 5 ศ 01.30 – 02.00 30 min / week 
Total   1255  min / week 
 

โอโนโชว  ส 14.05 – 15.00 55 min / week 
แซดทีวี  อา 15.00 – 15.54  54 min / week 
รักมาราธอน อา 11.00 – 11.54  54 min / week 
 
Total   163  min / week 

ภาพยนตรการตูน ลิตเติ้ลบิ๊กฮีโร พ 18.01-18.26    25 min / week 
การตูน กาโอ ไกการ  พฤ 18.01-18.26    25 min / week 
การตูน ไทม เรนเจอร ศ 18.01-18.26    25 min / week 
Total   75  min / week 

การตูน คิดดี ไดดี  ส-อา  07.00 –07.27     54 min / week 
 
Total   54  min / week 

ภาพยนตรเรื่องยาว/ชุด   

รายการกีฬา เปดบันทึกตํานาน/กีฬาลีลาศ พ 15.30 – 15.56   26  min / week 
 

ไฟวสปอรต ส 12.05 –12.30  25 min / week 
ถายทอดสดชกมวยลุมพินี ส 16.05 –18.00  115 min / week 
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Total   26  min / week คลับนัมเบอรไฟว (สปอรตโปรแกรม) อา 00.10-01.00  50 
min / week 
Total   190  min / week 

อื่นๆ  อินโนเวชั่น จ-ศ  02.00 - 02.30,04.30 - 05.30  90  min / week 
เสนทางสีรุง จ.-ศ  08.30 - 08.33  15 min / week 
ธิงค แอนด ดู จ.-ศ  08.33-08.35   10 min / week 
 Total   115  min / week 

อินโนเวชั่น ส-อา  02.00 - 02.30,04.30 - 05.30  90  min / 
week 
 
Total   90  min / week 
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สัดสวนรายการสถานีโทรทัศน ชอง 7 เดือนกันยายน 2546 
รายการ วันธรรมดา วันหยุด 

ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน ค่ํา) ขาวภาคเชา   จ. – ศ. 5.25 – 6.15   50min   250min/week 
ขาวภาคเที่ยง  จ. – ศ.  11.00-11.35  35min   175min/week 
ขาวภาคค่ํา  จ. – ศ.   19.20-20.20  60min  300min/week  

ขาวภาคเชา  ส. – อา.  5.25-6.15   50min   100min/week 
ขาวภาคค่ํา  ส. – อา.  19.20-20.20  60min  120min/week 

ขาวสั้น (ตนชั่วโมง) ขาวเด็ด 7 สี   จ. – ศ.  (4 ครั้ง)  6 min  120min/week 
ขาวเศรษฐกิจ  จ. – ศ. 8.45-8.50  5 min   25min/week 
ขาวเดนเย็นนี้  จ. – ศ. 16.25-16.30   5min  25 min/week 
ขาวภาค 18.00 น. จ. – ศ.  17.50-18.00  10min  50min/week 
ขาวเด็ดภาคดึก  จ. – ศ.  23.15 -23.20   5 min  25min/week 
ขาวภาคดึก  จ. – ศ. 00.15-00.20   5 min   25min/week 
เด็ดขาวดึก  จ. – ศ. 01.25-01.30   5 min  25 min/week 

ขาวเด็ด 7 สี  ส. – อา.  (4 ครั้ง)  6 min   12min/week 
ขาวภาค 18.00 น.  ส. – อา.  10min   20min/week 
ขาวเด็ดภาคดึก  ส. – อา.  23.40-23.45  5 min  10min/week 
ขาวเด็ดขาวดึก  ส. – อา.  00.55-01.00  5 min  10min/week 

สนทนา/วิเคราะหขาว เกาะกระแสโลก  จ. – ศ.  06.40-06.55  15min  75min/week  

สารคดีความรูทั่วไป เที่ยวเมืองไทยใน 1 นาที จ. -  ศ.  1min   5min/week 
เศรษฐกิจทั่วไทย  จ. – ศ.  1min  5min/week 
กระจกหกดาน  จ. , อ. ศ.  16.10-16.15  5min  15min/week 
ไทยวันใหม  จ. 7.35-8.05   30min/week 
อรอยเด็ด  จ.  16.25-16.40  15 min/week 
เงินทุนเพื่อคนไทย  จ. 17.55-18.00  5 min/week 
หัวใจสีขาว  อ.  7.35-8.05   30min/week 
คุยกันเชานี้  พฤ.  7.35-8.05  30min/week 
ดวยรักและเขาใจ  ศ.  7.35-8.05   30min/week 
น้ําใสใจจริง  อ. 16.15-16.20  5min/week 
เกร็ดนารูคูบาน  อ., พ.   18.05-18.10  5min   10min/week 
ดีตอกัน  พ., พฤ.  17.40-17.45  5min   10min/week 
หนึ่งในใจคุณ  พ.  18.10-18.15  5min/week 
โมเดิรนไลฟแอทโฮม  พฤ.  18.05-18.10  5min/week 
ดวยสํานึกดี  ศ.  18.05-18.10   5min/week 
ลานเจ็ดเคล็ดลับ  จ. – ศ. 17,45-17.50   5min    25min/week  

กระจกหกดาน  ส. – อา.  17.55- 18.00  5 min  10min/week 
จานเด็ดวันหยุด   ส.  9.05 -9.15    10min/week 
บานสวยของคนรักไม  ส. 10.00-10.30  30min/week 
โฟโต 1 นาที  ส.    1min/week 
เรื่องบานนารู  ส.  13.15-     5min 
รอบรูเรื่องสีสัน   ส.   5min/week 
ดวยสํานึกดี  ส.     5min/week 
ลานเจ็ดเคล็ดลับ  ส.   5min/week 
เติมสุขทุกมื้ออรอย  ส. 11.35-12.05   30min/week 
พาชิมอิ่มสบาย  ส. 17.55-18.10  15min/week 
ตามรอยปฏิรูปการศึกษา  อา.  8.25-8.30   5min/week 
คูหู...คูบาน    อา.  9.10-9.15   5min/week 
ฉลาดซื้อฉลาดใช   อา. 10.45-10.50   5min/week 
นานาไอเดีย  อา.  11.30-11.35  5min/week 
ชีวิตหลากสไตล   อา.  11.35-12.15  40min/week 
อัศจรรยบันทึกโลก   อา.  13.55-14.00   5min/week 
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 เปดครัวทั่วไทย  อา.  17.00-17.15   15min/week 
เกร็ดนารูคูบานสวย  อา.  18.05-18.10   5min/week 
 

ศาสนา  รายการธรรมะ   อา.  06.20- 06.40   20min/week 

สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร   

สารคดีสิ่งแวดลอม  โลกนารัก  ส.  06.15-06.40  25 min/week 

ความรูสุขภาพ คลีนิคหมอน้ํา  จ.  17.15-17.20   5min/week 
 

แพทยกาวหนา  ส. – อา.  6.40-6.45   5min  10min/week 
สุขภาพดีเลือกได  ส.  17.55-16.10  15min/week 
พบหมอศิริราช   อา.  13.15-13. 25   10min/week 

เด็กและเยาวชน/ครอบครัว ปูน...ปูน/ ขาวผูเยาว/ โลกนี้สีสวย  จ. 7.10-7.35  25min/week 
เจาขุนทอง/ ขาวผูเยาว/ โลกนี้สีสวย  อ. 7.10-7.35   25min/week 
สถานีครอบครัว/ โลกนี้สีสวย  พ. 7.10-7.35   25min/week 
เจาขุนทอง/ ขาวผูเยาว/ โลกนี้สีสวย  พฤ. 7.10-7.35   25min/week 
เจาขุนทอง/ ขาวผูเยาว/ โลกนี้สีสวย  ศ. 7.10-7.35   25min/week 
รักลูกใหถูกทาง  จ. -  พฤ.   16.45-16.50  5min  20min/week  
เยาวชนคนเกง  พ.  16.10-16.40   30min/week  

ดิสนียคลับ  ส. 06.45-07.45   60min/week 
แชมเปยนนอย คิดลิมปค   ส.  07.45-8.25  30min/week 
พอแมมือใหม  ส.  9.20-9.25     5 min/week 
บันทึกเลมเล็ก   อา. 7.10-7.20   10min/week 
แบงปนรอยยิ้ม  อา.  7.50-7.55   5min/week 
หนูนอยสมองใส สุขภาพดี  อา. 9.15-9.20   5min/week 
    

ผูหญิง ครบเครื่องเรื่องผูหญิง  จ. – ศ. 8.15-5.45   30min 150min/week 
ครัวคุณหรีด   พฤ.  16.00-16.10   10min/week 
สวยเด็ดเจ็ดวัน  พฤ.  17.20-17.25   5min/week 
 

บันทึกผิวใส   ส. 11.20-11.25    5min/week 
ผิวสวย ลดรอยแผลเปน  ส.  16.45-16.55   5min/week 
 

ศิลปวัฒนธรรม  ของดีในถิ่นไทย  อา.  17.45-17.50   5min/week 

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ   

สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ เพลงทะลุจอ  จ. 11.50-12.45  55min 
นัดกับโนต  จ. 12.45-13.10  25 min 
ยูฮู ไนท  จ. 00.20-01.25  55min 
ทีนเซ็นเตอร  อ. 11.50-12.45  55min/week 
ขบวนการลูกทุง  อ. 12.45-13.10  25min/week 
แมลงมัน  อ.  00.20-01.20   60min/week 

7 สีคอนเสิรต  ส. 12.10 -12.45  35min/week 
คดีเด็ด  ส.  14.55-15.50   55min/week 
ฮาไฮ...ไทยแลนด  ส. 18.10-18.25  15min/week 
ซูเปอรแกก  อา.  17.25-17.35   10min/week 
เรื่องจริงผานจอ  อา. 22.20-23.40  20min/week 
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สะบัดชอ  พ. 23.20-00.10   50min/week 
Pop on the road  พ.  00.20-01. 20  60min/week 
คลื่นลูกใหม  พฤ. 12,45-13.10  25min/week 
Mix club  พฤ. 23.45-00.45   45min/week 
ชุมทางเสียงทอง  ศ. 11.50-13.10  80min/week 
E- เมาท  ศ. 23.50-00.20   30min/week 
Music help TV  ศ. 00.50-01.25  35min/week 

ละคร กองรอย 501  จ. – ศ.  13.15-15.05  110min   550min/week 
ทาสวังหลัง  จ. -  พฤ.  17.20-17.45  15min  60min/week 
ทับเทวา  จ. – ศ.  18.25-19.20   55min  275min/week 
ลิเก ลิเก   จ. – อ. 20.20-22.10  110min  220min/week 
โซเสนหา  พ. – พฤ.  20.20-22.10  110min  220min/week 
มหาเฮง  ศ. 20.20-22.15  55min/week 
   

เทพสามฤดู   ส. 7.25- 8.00  45min/week 
เฮง เฮง เฮง  ส.  11.15-11.35  20min/week  
ทับเทวา  ส. – อา.  18.25-19.20   55min  110min/week  
มหาเฮง  ส. – อา. 20.20-22.15  55min  110min/week 
แมแตงรมใบ  ส. 13.10-13.40  30min/week 
กลิ้งไวกอนพอสอนไว  อา. 10.50- 11.20   30min/week  
 

ละครชุดจากตางประเทศ ภาพยนตรเกาหลีชุด มรสุมหัวใจ  จ. –ศ. 15.10-16.10  60min  
300min/week 

 

เกมโชว แขงรอยไดลาน  จ. – ศ. 10.45-11.00   15min   75min/week 
โบนัสเกมส  จ. 16.50-17.15   15min/week 
เกาอี้ระทึก  อ. 22.20-23.10  50min/week 
เกมฮอตเพลงฮิต   พฤ. 11,50-12.45  55min/week 

ปลดหนี้  ส.  14.55-15.20  25min/week 
เปรี้ยวหวานมันเผา  ส.  25min 
เกมพันหนา  อา.  12.15 – 12.45  30min/week 

วาไรตี้ ทอลกวาไรตี้ จันทรเจาของ  จ.  22.20-23.15  55 min/week 
เจ วาไรตี้  พ.  22.20-23.15  55min/week 
จอ...จี้  พฤ.  22.20-23.15  55min/week 
สัญญามหาชน   ศ. 22.20-23.45   105min/week 
 

07 โชว  อา.  16.10-17.00  50min/week 
 

ภาพยนตรการตูน อภินิหารเจาชายนอย  จ. – ศ.  6.55-7.10  15min   75min/week 
อภินิหารขวานฟา  จ. – พ.  18.10-18.25  15min  45min/week 
กลวยหอมจอมซน  พฤ. – ศ.  18.10-18.25  15min  30min/week 

เรยมีมี่ พิชิตดาวแหงฝน  ส. – อา. 18.10-18.25  15min  30min/week 

ภาพยนตรเรื่องยาว หนังรอบเชา  จ. -  ศ.  8.50- 10.30   90 min  450min/week  ยอดภาพยนตรนานาชาติ   ส. – อา.  9.15-10.35  80 min  160min/week 
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 บิ๊กซีนีมา โปรแกรมทอง  ส. 22.20-00.25  120min/week   
รายการกีฬา 7 สีกีฬาโลก  จ. – ศ.  6.15-6.40   25min  125min/week 

สปอรตแฟน  จ. – ศ.  11.35-11.50  15min   75min/week 
กอลฟกูรุ  จ. 23.20-00.15  55min 
บัลลังกแชมป  อ. 23.20-00.10   50min/week  
มหกรรมกีฬาโลก   พฤ.  00.45 – 01.25  30min/week  
ถายทอดสดแขงขันชกมวย สภามวยเอเชีย  ศ. 15.50-17.50  120 
min/week 
ท็อปเกียรแอคชั่น  ศ. 00.20-00.50   30min/week 

เจาะสนาม  ส.  15.25-17.55  50min/week 
ถายทอดสดการแขงขันฟุตบอล  ส. 00.30-02.00  90min/week 
กอลฟพีจีเอ   อา.  23.45-01.00   55 min/week 
ถายทอดสดดาวเทียมฟุตบอลโลก  อา.  02.00-03.00  60min/week 

อื่นๆ/ โฆษณาสินคาขายตรง ควอนตั้มเทเลวิชั่น  จ. – ศ.  01.30   30min  150min/week 
ควอนตั้มเทเลวิชั่น   จ. – ศ.  04.30 -05.30  30min  150min/week 

ควอนตั้มเทเลวิชั่น  ส. – อา.  01.30   30min  60min/week 
ควอนตั้มเทเลวิชั่น   ส. – อา.  04.30 -05.30  30min  60min/week 
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สัดสวนรายการ สถานีโทรทัศน ชอง 9 เดือนกันยายน 2546 
ประเภทรายการ วันธรรมดา วันหยุด 

ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน ค่ํา) ขาวกาววันใหม จ.-ศ. 6.00-8.00  120 min 600min/week 
ขาวเที่ยง จ.-ศ. 12.00-13.00  60 min  300 min/week 
ขาวภาค 17.00 น.  จ.-ศ. 17.00-17.25  25 min  125 min/week 
ขาวภาคค่ํา จ.-ศ. 19.00-21.00  120 min  600 min/week 

ขาวภาคค่ํา  ส.-อา  19.00-20.30  90 min  180 min/week 

ขาวสั้น (ตนชั่วโมง) ขาวสั้นทันโลก จ.-ศ.  (13 ครั้ง/day) 5 min/time  325min/ week     ขาวสั้นทันโลก ส.-อา.  (3 ครั้ง/day)  5min/time  30 min/week 

สนทนา/วิเคราะหขาว เมืองไทยรายวัน  จ.-ศ. 5.30-6.00  30min  150min/week 
วิเคราะหขาวในประเทศ (เวลาโลก  ภาษาเศรษฐกิจ  รายงานประเทศ
ไทย)  จ.-ศ. 8.00-9.00 60 min  300 min/week 
 มองไทยมองโลก จ.- ศ.  10.30-11.00  30min  150 min/week 
ไทยแลนดทูเดย  จ. – ศ. 14.30-15.00  30min  150min/week 
ถึงลูกถึงคน  จ.-ศ.  23.00-24.00  60 min  300 min/week 
เมืองไทยรายสัปดาห  ศ. 21.00-22.00  60 min/week 

 

ขาวเศรษฐกิจ  ตลาดหุน โมเดิรนบิซ  จ. – ศ. 9.30-9.45  15 min  75min/week 
เปดประตูหุน  จ.-ศ. 9.30-9.45   15 min   75 min/week 
กาวทันตลาดหุน จ.-ศ. 9.45-10.10  25 min  125 min/week 

 

สารคดีความรูทั่วไป ดูดีที่ชอง 9  จ.  5.00-5.30  30 min/week 
นารูฯ  อ.  5.00-5.30    30 min/week 
สารคดีแดนสนธยา (รีรัน) จ. – ศ. 11.00-11.30  30min  150min/week 
บายนี้มีคําตอบ  จ.-ศ.  13.00-14.00  60min  300 min/week 
เพื่อนเดินทาง  อ. 15.00-16.00   60min/week 
เมืองไทยเมืองยิ้ม/ของดีตจว.  ศ. 15.00-16.00  60 min/week 
พอครัวบันเทิง  อ. 16.30-17.00  30 min/week 
แดนสนธยา  จ. – ศ. 18.30-19.00   30min  150min/week 
ฟุดฟดฟอไฟ  จ.-ศ.  หลังขาวภาคค่ํา  3min  15 min/week 
แมกกาซีนออนทีวี จ. – ศ. หลังขาวภาคค่ํา  5 min  25min/week 
บันทึกโลก  พฤ. 21.00-21.30   30min/week 
สารคดี  จ.  00.00-00.03   30min/week 

รักไทย   ส. 5.30-6.00  30min/week   
บานของเรา อา  5.30-6.00  30min/week 
ที่นี่มหานคร  ส.  6.30-7.00  30min/week 
น้ําใจจากสายธาร  อา   6.30-7.00  30min/week 
1 ในพระราชดําริ  ส. 20.30-21.00  30 min/week 
เปดโลกสดใส  ส. 23.00-00.00   30min/week 
สารคดี  อา. 23.30-00.00   30min/week    
สารคดี  ส.  4.30-5.00   30min/week    
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สารคดี  อ. , พฤ,  04.30-5.00   30min  60min/week 
เชาวันศุกร  ศ. 04.30 – 05.00  30 min/week 
วันสุดทาย  พ.  22.00-23.00   60min/week 
เรื่องเลาจากความมืด   ศ.  22.00-23.00   60min/week 

ศาสนา รูธรรมนําชีวิต  จ., พ.  4.30-5.00  30 min  60min/week 
เวทีธรรม  พฤ.  5.00-5.30  30 min/week 
โลกมุสลิม  ศ. 5.00-5.30  30 min/week 
 

อยูเย็นเปนสุข  ส. 5.00-5.30   30min/week 
คําตอบชีวิต/แสงธรรม  อ. 5.00-5.30   30min/week 
พุทธิธรรมนําทาง  ส. 6.00-6.30   30min/week 
ประทีปสองทาง/ใจเขาใจเรา   อ.  6.00-6.30   30min/week 
พบคนพบธรรม  อ.  21.30-22.30  60min/week 

สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร ผูใหญบานดําดี  พ.  16.30-17.00   30min/week 9 เพื่อนเกษตรไทย  อา. 4.30-5.00  30 min/week 

สารคดีสิ่งแวดลอม มหัศจรรยแหงปา  ศ. 17.25-17.50  25 min/week  
ความรูสุขภาพ  ปญหาชีวิตและสุขภาพ  อา.  20.30-21.30  60min/week 

เด็กและเยาวชน บัณฑิตนอย   จ. 17.25-17.50  25min/week 
เพื่อนแกว  จ.- อ.  17.25-17.50  25min   50min/week 
ผจญภัยสุดสนุก  พฤ. 17.25-17.50  25min/week 
ไอทีจีเนียส  พฤ.  17.50-18.20  30min/week 
เกมคนเกงกับแอลจี  ศ. 17.25-18.20  45min/week 
 

คิดซน  อา.  7.00-7.30   30min/week 
ซูเปอรจิ๋ว   ส.  10.30-11.20  50min/week 
 

ผูหญิง โมเดิรนไลฟไสตล  จ. – ศ.  14.00- 14.30  30 min  150min/week 
เสนหแมบาน  พฤ.  16.30-17.00  30min/week 
วันดีดีกับรพีพรรณ  ศ. 16.30-17.00   30min/week 

 

ศิลปวัฒนธรรม ของดีของไทย  พ. 5.00-5.30  30min/week  

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ รายงานประเทศไทย   จ. – ศ.  9.10-9.30  20min  100min/week 
ขีวิตไทยไกลบาน  จ.  16.30-17.00  30min/week 
คนคนฅน  อ. 22.00-23.00  60 min/week 

 

สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ ไนนเอนเทอรเทน  จ. – ศ.   11.30-12.00   30min  150min/week 
ไมคติดปก  จ. 15.00-16.00  60min/week 
แชมปเยาวชน  พ.  15.00-16.00  60min/week 

ซีนีมาคัท  ส. 23.00-23.30   30min/week 
วันมันสพันธุคาราโอเกะ  ส.  00.00-01.00   60min/week 
มิดไนทสตาร  อา. 00.30-01.00  30min/week 
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ลูกทุง M-TV  ศ.  15.00-16.00  60min/week 
ลูกทุงปารตี้  จ. 00.30-01.00  30min/week 
สายรุงลูกทุงไทย  จ. 01.00-01.30  30 min/week 
ซีซอรซีน  อ.  00.30-01.30   60min/week 
แบงแบงเคชชี่  พ.  00.30-01.30   60min/week 
คนมันมัน  พฤ.  00.30-01.00   30min/week 
สตารโฟกัส   พฤ.  00.30-01.00  30min/week 
สตารโฟกัส   พฤ.  01.00-01.30  30min/week 
ดึกดึกยังคึกอยู  ศ.  00.30- 01.00  30min/week 
ไนทมิวสิค   ศ.  01.00-01.30   30min/week 
ลูกทุงกําจัดความเครียด  จ. 02.00-02.30   30min/week 
ลูกทุงบันเทิงไทย   อ.  02.00-02.30   30min/week 
ดาวจรัสแสง  พ. , ศ.  02.00-02.30  30min  60min/week 
ทําเนียบลูกทุง   พฤ. 02.00-02.30   30min/week 

คลื่นบันเทิง  ส. 01.00-01.30  30min/week 
บันเทิงจี๊ดจาด  อา. 01.30-02.00  30min/week 
ลูกทุงกําจัดความเครียด  อา.  02.00-02.30   30min/week  
รักษลูกทุง  ส. – อา.  03.00-03.30   30 min  60 min/week 
ตะวันรุงลูกทุงไทย  ส. – อา.  03.30-04.00  30 min  60 min/week  
ถายทอดสดเวทีไท  ส. 16.30-18.00  90 min/week   

ละคร ละครรีรัน  จ. – ศ. 03.30 – 04.00  30 min  150 min/week บางรักซอย 9   ส.  18.00-19.00  60 min/week 
ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝนยามหนุนนอน  อา. 18.00-19.00  60 min/week 

ละครชุดจากตางประเทศ   
เกมโชว บุญหลนทับยกกําลัง 9  พ.  11.30-12.00  30min/week 

เดอะ สตาร   อ. 21.00-22.00   60 min/week 
ที-ซา  พฤ. 21.00-22.00   60 min/week 
เกมทศกัณฑ  จ. – ศ. 19.35 – 20.00  25 min  125 min/week 
เซอรไวเวอร  จ. 22.00-23.00  60min/week 

ทีวีแชมเปยน  ส. อา. 10.30-11.30   60min   120min/week 
กาเมโชว  ส.  12.30-13.30  60 min/week 
ตอกไขใสจอ  ส.  14.00-14.30  30min/week 
คิทเชนโชวโอลาลา  อา.  14.00-14.30   30min/week 
 

วาไรตี้ ทอลกวาไรตี้ โชวไทมบายศศิธร  จ. – ศ.  หลังขาวภาคค่ํา  6 min  30min/week 
โหดหวีดสยอง  จ.  21.00—22.00  60min/week 
ชัยบดินทรโชว  พฤ. 22.00-23.00   60min/week 
เฮงเฮง  ศ.  00.30-01.00   30min/week 
 

วาไรตี้ขี้สงสัย  ส.  13.30-14.00  30min/week 
โนนโซไซตี้  ส. 11.30-12.00  30 min/week 
แฮปปแฟมมิลี่เกมส  อา. 17.00- 18.00  60min/week 
เปดหูเปดตา  อา. 22.30-23.00   30min/week 
เวทีวาไรตี้  ส.  01.30-02.00  30 min/week 

ภาพยนตรการตูน โลกการตูนมหาสนุก  จ. – พ. 17.50-18.20  30 min  90min/week 
ไฮไลทการตูน  จ.- ศ.  18.20-18.30  10min  50 min/week 

ภ. อิซามิ แกง 3 ซาซามูไร   ส. 07.00-07.30  30min/week 
ไฮไลทการตูน  ส. – อา. 07.30-08.00  30 min  60min/week 
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 ชอง 9 การตูน  ส. – อา. 08.00 – 10.00  120 min  240min/week 

ภาพยนตรเรื่องยาว/ชุด  ภาพยนตรจีน ชุดจิ๋นซีฮองเต  ส. – อา. 14.30-15.30  60min  120min/week 
ภาพยนตรอินเดีย  ส. – อา.  15.30-16.30  60min  120min/week 

รายการกีฬา มันเดยสปอรต  จ. 16.00-16.30   30min/week 
กีฬาทาใจ  อ.  16.00-16.30   30min/week 
สปอรตโฟกัส  พ.  16.00-16.30   30min/week 
สปอรตชาเล็นจ  พฤ.  16.00-16.30   30min/week 
ที่นี่กีฬาไทย  ศ.  16.00-16.30   30min/week 
มันเดยไนท  อ. 00.00-00.30  30min/week 
มอรเตอรแทร็ค  พ.  00.00-00.30  30min/week 
รถ 2003  พฤ.  00.00-00.30  30min/week 
เวิลดซอคเกอรแอนดสปอรต  ศ.  00.00-00.30  30min/week 

ถายทอดสดมวยศึกอัศวินดํา  อา. 11.30-13.00  90 min/week 
ทาบันทึก  อา. 16.30-17.00  30 min/week 
ถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีก ส. 22.00 – 23.30  90 min/week 
กีฬาดีชอง 9  อา.  23.00-23.30   30 min/week 
กอลฟคลาสสิค  อา.  00.00-00.30  30min/week  

อื่นๆ  เรสพอนททีวี จ. – ศ. 02.30 – 03.00  30 min  150 min/week  
ทีวีบิวตี้  จ. – ศ. 03.00-03.30  30 min  150 min/week 
ไดเร็กทูยู  จ. – ศ. 04.00-04.30  30 min  150 min/week 

เรสพอนททีวี ส. - อา. 02.30 – 03.00  30 min  60 min/week  
ไดเร็กทูยู  ส. – อา. 04.00-04.30  30 min  60 min/week 
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สัดสวนรายการ สถานีโทรทัศน ชอง 11 เดือนกันยายน 2546 
ประเภทรายการ วันธรรมดา วันหยุด 

ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน ค่ํา) ขาวอรุณรุง  จ. – ศ. 05.00-05.30  30 min  150 min/week 
ทันขาวเชานี้  จ. – ศ. 07.00 – 08.30  90 min  450 min/week 
เที่ยงวันทันขาว  จ. – ศ. 12.00-12.30  30 min  150min/week 
ขาวทองถิ่น จ. – ศ. 17.00-17.30  30 min  150 min/week 
ขาวประจําวัน จ. – ศ. 18.30-20.00  90 min  450 min/week 
ขาวในพระราชสํานัก จ. – ศ. 20.00-20.30  30 min  150 min/week 

ขาวภาคเชา/ พิทักษสิ่งแวดลอม ส. – อา. 07.00-07.30  30 min  60 
min/week 
เที่ยงวันทันขาว  ส. – อา. 12.00-12.30  30 min  60min/week 
ขาวทองถิ่น ส. – อา. 17.00-17.30  30 min  60 min/week 
ขาวประจําวัน ส. – อา. 18.30 – 20.00   90 min  180min/week 
ขาวในพระราชสํานัก ส. – อา.  20.00-20.30  30 min  60 min/week 

ขาวสั้น (ตนชั่วโมง) ขาวสั้น จ. – ศ. 09.00-09.05  5 min  25 min/week 
ขาวสั้น  จ. – ศ. 10.00-10.05  5 min 25 min/week 
ขาวสั้น จ. – ศ. 11.00-11.05  5 min  25 min/week 
ขาวสั้น จ. – ศ. 14.00-14.05  5 min  25 min/week 
ขาวสั้น จ. – ศ. 15.00-15.05  5 min  25 min/week 
ขาวสั้น จ. – ศ. 16.00-16.05  5 min  25 min/week 
ขาวสั้น จ. – ศ. 22.00-22.05  5 min  25 min/week 
ขาวสั้น จ. – พ. 23.00-23.05  5 min 15 min/week 
ขาวบริการ จ. – ศ. 13.00-13.05 5 min  25 min/week 

ขาวสั้น ส. – อา. 09.00-09.05  5 min  10 min/week 
ขาวสั้น ส. – อา. 10.00-10.05  5 min  10 min/week 
ขาวสั้น ส. – อา. 11.00-11.05  5 min  10 min/week 
ขาวสั้น ส. – อา. 14.00-14.05  5 min  10 min/week 
ขาวสั้น ส.  13.00-13.05  5 min/week 
ขาวสั้น ส. – อา. 15.00-15.05  5 min  10 min/week 
ขาวสั้น ส. – อา. 16.00-16..05  5 min  10 min/week 
ขาวสั้น ส. – อา. 22.00-22.05  5 min  10 min/week 
ขาวสั้น ส. – อา. 23.00-23.05  5 min  10 min/week 

สนทนา/วิเคราะหขาว มอรนิ่งทอลค จ. – ศ. 08.30-09.00  30 min  150min/week 
หมายเหตุ...ประเทศไทย  จ. ศ. 11.05-11.45  40 min  200min/week 
กรองสถานการณ จ. - ศ. 21.00- 21.40  40 min  200min/week  
นิวสไลน  จ. – ศ. 22.05-22.30   25 min  125min/week 

ทันขาว/ทิศทางขาวในรอบสัปดาห  ส. 21.00-21.40  40 min/week 
ตลาดเศรษฐกิจ  อ.  21.00-21.40  40 min/week 
โปรงใส 360 องศา  อา.  22.00-22.30   30 min/week   
นายกทักษิณคุยกับประชาชน ส. 08.30-09.00  30 min/week 

สารคดีความรูทั่วไป มสธ. จ. -  ศ. 05.30 – 07.00  90 min  450min/week 
มองรัฐสภา  จ. – ศ. 09.05-10.00  55 min  275min/week 
แทนคุณแผนดิน/ ทศพิธราชธรรม  จ. – ศ. 10.30-11.00  30 min  
150min/week 
หนาตางสังคม/ ฮอตไลนคลายเครียด  จ. – ศ. 10.30-11.00  30min  
150min/week 
สภาเมืองหลวง/ สัมมนาทัศน  จ.- ศ. 10.30-11.00   30 min   150min/week 
แผนดินนี้มีรอยยิ้ม อ.  13.10-14.00  50min/week 

มสธ.  ส. – อา.  05.30- 07.00  90 min  180min/week 
มสธ./ ส. วิถีไทย  ส. – อา  07.30 – 08.00  30 min  60 min/week 
ศึกษาทัศน/ มสธ.  อา.  08.30-09.00  30 min/week 
มร.  ส. 10.00-10.30  30min/week 
มสธ.  อา.  10.00-10.20  20 min/week 
สวัสดีภาษาจีน  อา.  10.20-10.30  10min/week 
เมืองไทยมีดี  ส.  10.30-11.00   30 min/week 
รัฐสภาของประชาชน  ส.  11.30 -12.00  30 min/week 
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ไปดูผูแทน  พ.   13.10-14.00  50min/week 
พลังแผนดิน พลังตานยาเสพติด  พฤ.  13.10-14.00  50min/week 
กฎหมายเพื่อประชาชน  ศ.  13.10-14.00  50min/week 
เพื่อแผนดินไทย  จ. 14.10-15.00  50 min/week 
รอบภูมิภาค  อ. – พฤ. 14.10-15.00  50min  150 min/week 
เวทีประชาชนกองทุน ศ. 14.10-15.00  50min/week 
คลินิกอุตสาหกรรม  จ. 15.10-15.30  20 min/week 
รัฐสภาพาที/ แผนดินธรรมแผนดินทอง  จ. 15.30-16.00  30min/week 
สูศตวรรษใหม  พฤ.  15.10-16.00  50min/week 
วันนี้ที่เมืองไทย  จ. – อ. 16.10-16.30  20min  40min/week 
กาวเทาเที่ยวไทย  พฤ.  16.10-16.30   40min/week 
ภาษาเพื่ออาชีพ  พฤ. 16.30 – 17.00  30min/week 
รวยไมเลิก  พ. 18.00-18.30   30 min/week 
คนหวงแผนดิน   ศ.  18.00-18.30   30min/week 
วิทยาศาสตรรอบตัว จ. – ศ.  18.30-18.35  5 min  25min/week 
สารคดีภูมิแผนดิน  จ. – ศ.  20.40-21.00  20 min  100min/week 
เทคโนโลยีแหงการเรียนรู/ ภูมิปญญาชาวบาน  จ. – อ. 21.50-22.05   15min  
30min/week   
เจาะประเด็น กต.ตร.  จ. – พ. 22.30-23.00   30min  90min/week 
เมืองไทยปายหนา  พฤ.  22.30-23.00   30min/week 
หนึ่งสมองสองมือ  จ. 23.30-24.00   30 min/week 
สัมมนาทัศน/ ครูชีวิต  อ.  23.30-24.00   30 min/week 
มันนี่ทอลค  พ.  23.30-24.00   30 min/week 
พร็อพเพอรตี้ทอลค  พฤ.  23.30-24.00   30 min/week 

เวทีชาวบาน  อา. 11.30 – 12.00  30 min/week 
ไทย-ออซทอลควิธเจย วอลตัน  ส. 12.00-12.30   30min/week 
ใจสูมือสราง /ตาดู หูฟง  ส. 13.10- 14.00 50min/week 
ชี้ชองรวย   อา. 16.30 -17.00   30min/week 
เที่ยวชิมริมทาง  อา. 17.30 – 18.00  30min/week 
เอเปคเพรสทัวร  ส.  18.00-18.45  45min/week 
ประทีปปริทัศน  อา. 18.00-18.30   30 min/week 
วิทยาศาสตรรอบตัว ส. – อา.  18.30-18.35  5 min  10min/week 
เอเปคควิซ  ส. – อา.  20.45-21.30  45 min   90min/week   

ศาสนา พุทธรรมกูชาติ  จ. – ศ. 11.45-12.00  15min  75min/week 
ธรรมะเพื่อชีวิต  พ. – ศ. 21.50-22.05  15 min  45min/week 
เสียงธรรมเสียงทิพย จ. 00.00-01.30  60min/week 
ลีลาชีวิต/ พุทธภาษิต  จ.- ศ. 00.30-01.00  30min  150min/week 

เจริญธรรม  อา. 05.00-05.30  30min/week 
ลีลาชีวิต/ พุทธภาษิต  ส. – อา. 00.30-01.00  30min  60min/week 

สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร พลังสหกรณ พ. 10.30-11.00  30min/week เกษตรพาที  ส. 05.00-05.30  30min/week 
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พลิกฟนคืนชีวิตเกษตรกรไทย  อ. 15.10-16.00  50 min/week 
สารคดีสิ่งแวดลอม เมืองหลวงของเรา  พ.  15.10 – 16.00  50min/week 

เพื่อนรักษสัตวโลก  พฤ.  17.30-18.00  30 min/week 
เมืองนาอยูชุมชนนาอยู  ศ.  17.30-18.00  30 min/week  
คุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม  จ. – ศ. 21.40-21.50  10 min  50min/week 

คุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ส. – อา.  21.40-21.50  10 min  
20min/week 

ความรูสุขภาพ รวมพลังสรางสุข/สภาผูบริโภค  พฤ.  10.30-11.00   30min/week 
หนาตางสุขภาพ  จ. – อ. 16.30 – 17.00  30min  60min/week 
พลังใจเพื่อสุขภาพ  อ.  18.00-18.30   30min/week 
สดใสวัยแข็งแรง  ศ. 18.00-18.30   30min/week 

ปลอดภัยไวกอน  ส. 10.30-11.00  30 min/week 
ฮอตไลนคลายเครียด  ส. 14.10-15.00  50min/week 
รอบรูทันมะเร็ง/ ผูหญิงสามวัย  อา. 12.30-13.00  30min/week 

เด็กและเยาวชน บานลอมรัก ศ. 15.30-16.00  30min/week 
โลกใบจิ๋ว  จ. 17.30 -18.00   30min/week 
เพื่อนหนูอยูตางแดน   อ.  17.30 -18.00   30min/week 
รอบรูคูวัยเยาว  พ.  17.30 -18.00   30min/week 

 

ผูหญิง   
ศิลปวัฒนธรรม ทองอารยธรรมสุวรรณภูมิ  ศ.  15.10-15.30   20min/week 

 
อยูอยางอิสาน/ รอบบาานลานนา  อา. 13.00-14.00   30min/week 

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ รักษมนุษย  พ. 16.30 – 17.00  30min/week 
คนไทยตัวอยาง  จ. 18.00-18.30   30min/week 

บันทึกความดี  ส. – อา. 21.50-22.05  15 min   30 min/week 

สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ เสียงธรรมเสียงทิพย จ. 24.00-00.30  30 min/week 
สารพันเพลง  อ. 00.00-01.00  60 min/week 
จันทราทูไนท  พ.  00.00-01.00  60 min/week 
เพลินเพลงคลาสสิค/สาระสังคีต  พฤ.  00.00-01.00  60 min/week 
สังคีตประยุกต  ศ.  00.30-02.00  60 min/week 

มรดกเพลงไทย  ส. 02.00- 03.00  60 min/week 

ละคร   
ละครชุดจากตางประเทศ   

เกมโชว เกมหรรษาภาษาไทย  ศ. 16.10-16.30   20min/week เชลลควิซ 2003 (ตอบปญหา)  อา.  10.30 – 11.00  30min/week 

วาไรตี้ ทอลกวาไรตี้   
ภาพยนตรการตูน   
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ภาพยนตรเรื่องยาว   
รายการกีฬา ศึกชิงแชมปมวยไทย ส. 23.00- 24.30  90min/week 

 
ศึกวันทรงชัย  ส.  15.10-17.00  110 min/week 
สานฝนบอลไทยไปบอลโลก  ส. 17.30-18.00  30min/week 
11 โลกกีฬา  ส.  23.00-24.00  60 min/week 
เสนทางกีฬา  ส. 24.00- 24.30   30 min/week 
11 โลกกีฬา  อา. 23.30-00.30 60 min/week   
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 สัดสวนรายการสถานีโทรทัศน ไอทีวี เดือนกันยายน 2546 
รายการ วันธรรมดา วันหยุด 

ขาวหลัก (ภาคเชา กลางวัน ค่ํา) ขาว 6 โมงเชา  จ.-ศ  06.00-06.45   225 min/week 
ขาวเที่ยง ไอทีวี จ-ศ  12:00-12.57  285 min/week 
ขาวภาคค่ํา (จ.-ศ.)   19:00-20:10  350 min/week 
ขาวภาคดึก จ-ศ  00:30-01:30 300 min/week 
เสนทางนักลงทุน  จ-ศ 09.30 – 10.00  150 min/week 
ขาว 16.30 น./ สรุปหุนประจําวัน  จ-ศ 16.30 -17:00 150 min/week 
ขาวบริการธุรกิจ   จ -ศ 23:30 - 23:32    10 min/week 
คิดคม เศรษฐกิจ  ศ 15:05-15.30   25min/week 
 
total  1,495 min/week  23.6% 

ขาวเที่ยงสุดสัปดาห ส – อา  12:00-12:57 114 min/week 
ขาวภาคค่ํา ส-อา    19:00-20.10  70 min/week 
ขาวภาคดึก  ส.-อา  00:30-01:30  120 min/week 
total  304 min/week  10.85% 

ขาวสั้น (ตนชั่วโมง) เกาะติดขาว จ.- ศ.  10.00-10.05 , 11.00-11.05 , 14.00 - 14:05 , 15.00 -
15:05, 16.00 - 16:05, 25 min/week 
 ขาวพาดหัว   จ1 8:00-18:05  5 min/week 
ขาวรอนประเด็นดัง   จ-ศ  22:25-22:30 25 min/week 
total  55 min/week   0.87% 

เกาะติดขาว ส- อา  10.00-10:05, 14:00-14:05, 
15.00-15.05,16.00-16.05, 22.25 - 22.30  50 min/week 
ขาวพาดหัว ส-อา 18:00-18.05  10 min/week 
ขาวบริการธุรกิจ   ส-อา   23:30-23.32  4 min/week 
 
total  64 min/week  2.28% 

สนทนา/วิเคราะหขาว สี่แยกขาวไอทีวี  จ.-ศ  07.00-09.00      600 min/week 
คุยขาวมาคุย  จ.- ศ.  10.05-10.30  125 min/week 
ประเทศไทยใสสะอาด  อ 10:05-10.30  25 min/week 
จับกระแสโลก พฤ 20:33-21.10 , (Rerun)   ศ 03:30-04.10   77 
min/week  
total  227 min/week   3.59% 

 

สารคดีความรูทั่วไป ทั่วไทยกับนายสะอาด จ 05:30-06.00   30 min/week    
เทคโนโฟกัส  จ –ศ  06.45-07.00  75 min/week 
ซิตี้โฟกัส 3'  จ 11:57-12.00  3 min/week 
วีดิทัศนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  จ.12:57-13:00  
3 min/week 

นิมิตใหม ใชเพียงฝน  ส 06:00-06:30   30min/week 
เปดโลกการเรียนรู   ส 06:30-07.00  30min/week 
เวที คนเกง ส 07:00-07.30 30min/week 
ประโยชนเหลือเฟอ...กับเกลือปรุงทิพย"  ส 09:28-09:30 2 min/week 
สุดหลาฟาไทย  ส 09:30-10:00 30min/week 
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Day Live   จ-ศ  13:00-13:30  150 min/week 
ยิ้มสยาม 3'  จ. 15:57-16:00   3 min/week 
เยี่ยมเยือนเพื่อนบาน  จ 16:05- 16:30 , (Rerun) พฤ  02:30-03:00 
50 min/week 
สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "เพื่อแมของแผนดิน"  จ-พ  17:58-18:00  6 
min/week 
ถอดรหัส จ 20:33-21:10 ,(Rerun) อ  03:30-04:10  77 min/week 
เจาะเซฟ   จ 22:30-23:30 60 min/week 
เที่ยวเมืองไทย...ในมุมมองใหม อ 15:05-15:30 , (Rerun)   พฤ 03:00-
03:30 55 min/week 
เปดโลกการคา กับกรมการคาตางประเทศ 2'  อ 15:58-16.00  
2 min/week 
100 เลมเกวียน  อ 16:05-16:30  25 min/week 
ยอนรอย อ 20:33-21.10 , (Rerun)   พ 03:30-04.10 43min/week 
Unseen Thailand (Rerun)  พ 02:30-03.00 30min/week 
สุดหลาฟาไทย (Rerun)   พ  03:00-03:30 30min/week 
ทิดบวนชวนคุยยามเชา พ 05:30-06.00 30min/week 
ไฟฟาเพื่อคุณ 3'   พ  16:27-16.30 3min/week 
อี วาไรตี้(Rerun)   พฤ  01:30-02:00  30min/week 
เจาะโลกผานเลนส   พฤ 05:30-06.00  30min/week 
ชั่วโมงนี้เพื่อคนไทย พฤ  10:05-10.30  25min/week 
กรุงเทพเมืองยิ้ม  พฤ –ศ 11:58-12.00     4min/week 
วัคซีนใจ   พฤ 15:05-15:30   25min/week 
รอยเรื่องเมืองสยาม   พฤ 15:30-15.58  2min/week 
ทางเลี้ยว ทางเลือก   พฤ –ศ 15:58-16.05 14min/week 
อรอยยกนิ้ว   พฤ 16:05-16.27 22min/week 
รักษ..คนไทย  ศ 10:05-10.30 25min/week 
ศุกร.สี.สรร. ศ  20:33-21:10 ,(Rerun)  ส 03:30-04.10  43min/week 
ทําผิดอยาเผลอ พ 20:33-21.10 , ทําผิดอยาเผลอ (Rerun)   พฤ 03:30-

บานอุม  ส 09:00-09.28  28 min/week 
ชิมไปบนไป Episode III  ส  15:30-16.00 , (Rerun)  อา   03:30-04:00 
60min/week 
ไอทีวี สุดยอดสารคดีโลก ตอน In The Wild ส-อา  20:30-21.00 
60min/week 
ไทม เอาท   ส-อา  18:59-19.00   2min/week 
ถายทอดสด. งาน"เอื้ออาทรและหวงใยดวยประกันภัยวันละบาท" ส  10:30-
11:30  60min/week 
อี-วาไรตี้ อา 09:30 -10:00  30min/week 
Unseen Thailand  อา 10:05-10.30  25min/week 
Highspeed mobile multimedia  อา 13:58-14.00 2min/week 
หมึกแดง'ส เวิลด อา  15:05-16.00 , Rerun จ 02:30-03.30  115min/week 
สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "เพื่อแมของแผนดิน"  อา 17:58-18.00 
2min/week 
จากใจถึงใจ   อา 06:00-06.30 30min/week 
คนสรางแผนดิน  อา  06:30-07.00 30min/week 
คนเกงหัวใจแกรง   อา  18:05-18.20 15min/week 
 
total  581 min/week  20.73% 



 

 183 

04.10 63 min/week 
total  985 min/week    15.56% 

ศาสนา วิถีธรรม อ 05:30-06.00  30 min/week 
มุสลิมวาไรตี้ ศ  05:30-06.00   30min/week 
total 60 min/week   0.95% 

ธรรมรักษ  ส  05:30-06:00 30 min/week 
อาหารกาย อาหารใจ อา 05:30-06.00 30 min/week 
total  60 min/week  2.14% 

สารคดี/ความรูเพื่อเกษตรกร เพื่อเกษตรไทย อ 15:30-15.58 28 min/week 
ลูกทุงลุงเกษตร ศ 15:30-15.5828 min/week 
total 56 min/week   0.88% 

สงเสริมการเกษตร...สงเสริมชุมชน  ส - อา 12:57-13.00 
6 min/week 
total  6 min/week  0.21% 

สารคดีสิ่งแวดลอม สํารวจธรรมชาติ   จ  15:30-15:57 , (Rerun)   ส 0300-03.30 67 
min/week 
total 67 min/week    1.06% 

พลังงานใสเพื่อโลกสวย 3'  ส 13:57-14.00  3 min/week 
total  3 min/week  0.11% 

ความรูสุขภาพ Health Station  จ-ศ  09.00-09.27  135 min/week 
total 135 min/week   2.13% 

ชุมชนคนรักสุขภาพ    อา   18:20-18.30 
10 min/week total  10 min/week 0.36% 

เด็กและเยาวชน/ครอบครัว  Home Play   ส-อา 08:00-08.30 60 min/week 
G Gundam ส-อา  08:30-09.00  60 min/week 
4 x 4 เยาวชนวัยโจ อา 07:00-07.30  30 min/week 
Family Delight  อา  09:00-09.30 30 min/week 
total  30 min/week  1.07% 

ผูหญิง เพราะฉันคือผูหญิง 3'  จ-ศ  09.27-09.30  15 min/week 
เลดี้ ดอทคอม   พ  16:05-16:27,(Rerun)   ศ 02.30-.3.00 52 min/week 
ผูหญิงซอมได  ศ  16:05-16.30  25 min/week 
total 92 min/week   1.45% 

 

ศิลปวัฒนธรรม   

ชีวิตคนในสังคม/ชายขอบ  แจงความ  ส 18:05-18.59, (Rerun)   ส  02:30 -03:30 114min/week 
สน. ไอทีวี ส 18:30-18.59  29 min/week 
total  143 min/week  5.10% 

สาระบันเทิง + เพลง มิวสิกวิดีโอ สายดวนลูกทุง  จ. –ศ 13:30-14:00  150 min/week 
เฮฮา คาราโอเกะ จ 14:05 – 15:00  55 min/week 
รัฐบานหุน จ-ศ  20:10-20:15  25 min/week 

เอเชี่ยน แมกซ  ส  10:05-10:30 25 min/week 
เอ็กซเจน คลับ   ส 11:30-12:00 30 min/week 
หอฮอ  ส 15:05-15.30 25 min/week 
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อินไซด เอนเตอรเทนเมนท   จ –ศ  21:10-21:30 , (Rerun)   อ  04:10-
04:30 , (Rerun)   พ 04:10-04:30 , (Rerun)  พฤ 04:10-04.30  , 
(Rerun)  ศ  04:10-04.30 , (Rerun)   ส 04:10-04.30  200 min/week 
Auto Jam Gen X  จ  00:00  - 00:30 30 min/week 
เอ็กซเจน คลับ (Rerun)   จ 01:30-02:00   30 min/week 
อัลบั้มเพลง อ 14:05-15:00  55 min/week 
หอฮอ (Rerun)  อ 02:30-03:00 30 min/week 
ไอทีวีเอเชี่ยนซีรีสแฟนคลับ   อ 22:22-22:25 , พฤ  22:22-22.30 12 
min/week 
รักเธอประเทศไทย อ 00:00-00:30   30 min/week 
We're Za (Rerun)   พ 01:30-0200  30 min/week 
สภาโจก  พ  22:30-23:30  60 min/week 
เทปบันทึกภาพ คอนเสิรต  พ –ศ 00:00-00:30  90 min/week 
ทองไปกับเพลง   ศ 01:30-02.00 30 min/week 
เอเชี่ยนแมกซ (Rerun)   ศ 02:30-03:00 30 min/week 
Helo...สาระพา (Rerun)   ศ 03:00-03.30 30 min/week 
สนุกสนานบานทุง ศ 14:05-15.00 55 min/week 
สุขใจคลายเหงา ส 01:30-02.00 30 min/week 
total  972 min/week   15.35% 

รัฐบานหุน ส-อา  20:10-20.15 10 min/week 
รักจริงหวังแตง  ส  16:30-17.00 30 min/week 
5 โมง โปง โปง ชึ่ง   ส 17:00-18.00 60 min/week 
อินไซด เอนเตอรเทนเมนท ส-อา  21:00-21.30, (Rerun)  อา  04:00- 04:30 90 
min/week 
กิ๊ก-กะ-ไบท ส 22:30-23.30 60 min/week 
เสารสโมสร   อา  01:30-02.00 30 min/week 
We' re Za อา 10:30 - 11:00 30 min/week 
มิวสิกา  อา 11:05-12.00 55 min/week 
ทปคอนเสิรต ทศท รวมพลังใหไทยหางไกลยาเสพติด  ส23:32 – 00.30 58 
min/week 
ศูนยหนึ่ง...ครึ่งนาฬิกา  จ 01:30-02.00 30 min/week 
Total 503 min/week   17.95% 

ละคร ละครเด็ดสิบเอ็ดโมง "สวย" จ-ศ  11.05-11.57   260 min/week 
ละคร "รักหามโปรโมท" จ-อ  18:05-19:00 275 min/week 
ละคร "ผีเพื่อนรัก"   พฤ-ศ  18:05-19.00 110 min/week 
total  645 min/week  10.19% 

 

ละครชุดจากตางประเทศ ภ.ซีรีส เกาหลี คุณผูชายกับยัยเปน (Rerun) จ  17:00-17:58 , 
(Rerun)   17:00-17:58 , (Rerun)   พ 17:00-17.58 , (Rerun)   พฤ 17:00-
18:00, (Rerun)  ศ 17:00-18.00294 min/week 
ภ.ซีรีสเกาหลี มหัศจรรย(รัก) ทะลุมิติ  จ.-อ. 21:30-22:25 110 
min/week 
ภ.ซีรีสญี่ปุน รอยฝน พันดาว ชาวธนู   พ-พฤ  21:30-22.25  110 

ภ.ซีรีส เกาหลี รอยรัก แรงแคน  ส-อา 13:00-13.57 114 min/week 
ภ.ซีรีส เกาหลี 19 * 25 สูตรคูณหัวใจ   ส-อา 21:30-22.25  
110 min/week 
total  224 min/week   7.99% 
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min/week 
ภ.ซีรีส เกาหลี 19 * 25 สูตรคูณหัวใจ  ศ 21:30-22:25 55 min/week 
total  569 min/week   9.41% 

เกมโชว เกมนักชิม Everyday จ-ศ  10.30-11.00  150  min/week 
โชวชิงแชมป   พฤ 14:05 –15.30 25 min/week 
Gong Show   ศ 22:30-23.30 60 min/week 
total  235 min/week   3.71% 

ควาไมค ควาแชมป ส 16:05-16.30 25 min/week 
มาโชว มาโชว อา 14:05 -15:00 55 min/week 
รักลนจอ อ 22:30-23.30  60 min/week 
total  315 min/week  11.24% 

วาไรตี้ ทอลกวาไรตี้ คุยกันวันจันทร   จ 15:05-15:30 ,( Rerun) อ  03:00-03:30 55 min/week 
พลอยลอมเพชร   อ  22:30-23.30 60 min/week 
แอน-นัท ไมจํากัด      พฤ  22:30-23.30 60 min/week 
total  175 min/week  2.76% 

กอนถึงจันทร อา 23:32-00.30 62 min/week 
total  62 min/week  2.21% 

ภาพยนตรการตูน ขาวกีฬา  จ.-ศ  20:15-20:30  75  min/week 
ไฮเนเกน กอลฟคลินิค  จ.ศ. 20:30-20:33  15 min/week 
Funny Golf Funny Game  จ  23:32 - 00:00 28 min/week 
After Kick Off   อ 23.32-00.00 28 min/week 
Sport Weekly  พ 23:32-00.00 28 min/week 
พีทีที ออโต คาร 3'   พฤ 16:27-17.00 33 min/week 
ซูเปอรกอลฟ  พฤ 23:32-00.00 28 min/week 
เวิลดกรังดปรีซ   ศ 23.32 – 00.00 28 min/week 
Total 263 min/week    4.15% 

Sport Preview ส  14:05-15:00 55 min/week 
ขาวกีฬา  ส-อา   20:15-20.30 30 min/week 
ถายทอดสด "ศึกวันทรงชัย ไอทีวี"  อา 16:05-17.58 53 min/week 
Total 138 min/week  4.92% 

ภาพยนตรเรื่องยาว  ภ.การตูน ไซเบอรทีม พิทักษจักรวาล (Rerun) ส-อา  07:30-08:00 60min/week 
total 60 min/week  2.14% 

รายการกีฬา ขาวกีฬา  จ.-ศ  20:15-20:30  75  min/week 
ไฮเนเกน กอลฟคลินิค  จ.ศ. 20:30-20:33  15 min/week 
Funny Golf Funny Game  จ  23:32 - 00:00 28 min/week 
After Kick Off   อ 23.32-00.00 28 min/week 
Sport Weekly  พ 23:32-00.00 28 min/week 
พีทีที ออโต คาร 3'   พฤ 16:27-17.00 33 min/week 
ซูเปอรกอลฟ  พฤ 23:32-00.00 28 min/week 

Sport Preview ส  14:05-15:00 55 min/week 
ขาวกีฬา  ส-อา   20:15-20.30 30 min/week 
ถายทอดสด "ศึกวันทรงชัย ไอทีวี"  อา 16:05-17.58 53 min/week 
Total 138 min/week  4.92% 
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เวิลดกรังดปรีซ   ศ 23.32 – 00.00 28 min/week 
Total 263 min/week    4.15% 

อื่นๆ/ โฆษณาสินคาขายตรง เรสพอนซ ทีวี จ-ศ  02.00 – 02.30 , 04.30 - 05.00 ,  05.00 - 05.30  
300 min/week       
Total 300 min/week           4.7% 

เรสพอนซ ทีวี ส-อา  02.00 - 02.30 , 04.30 - 05.00,05.00 - 05.30 
Total 300 min/week   10.70% 
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