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The objectives of this research were 2 points: 1) to survey and process critical discourses
appeared on Robot Government show and 2) to analyze the method to create critical discourses appeared on
Robot Government show. The methodology in this research would be the content analysis and in-depth
interview with the analytical discourse as the framework of analysis. The results of the research were as
following:
1. Critical discourse appearances in Robot Government show has two levels; individual level and
institutional level. Individual level composes of critical discourse government relevant to the duty of Prime
Minister and critical discourse of deputy of opposition party. Institutional level composes of five features that
sequence by the most appearance in critical discourse. They compose of policy critical discourse/
government working, critical discourse of opposition party, critical discourse of Thai media, critical discourse
of foreign media, and religion critical discourse.
2. The strategies that have been applied in the critical discourse were: not to come to the
conclusion, quote from other people, transfer the contexts, cut short while talking, interfere, implement the
criterion to compare opposition, and contradict or argue back immediately.
3. The process of critical discourse appeared in Robot Government show relates to five
compositions; presentation of stages of play, issue selection, communication strategy, target group, and the
controlling of process to create stages of play.
4. The content of Robot Government show is such a kind of ridiculous show looking seriously and
full of substance in political feature that has gist of the matter about politics, economics, and social, but the
form of presentation is light, full of fun and amusement.
5. Robot Government Show has been existing on television because of its public stage that
express the benefit for public as an important point. It gives the opportunities for government and opposition
parties to express the ideas that the public service agency does not express any idea that counter subject to
the influence or criticize the policy and operation of government side. In addition, the process of production is
carefully undertaken in which there are inspectors to scrutinize the detail of the show closely so that there
would not have any bad responding to the show.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ภายใตปริบทของสังคมไทย สําหรับสื่อมวลชนการวิพากษวิจารณผูมีอํานาจ หรือนักการ
เมืองนั้นเปนเรื่องตองหาม เนื่องจากสื่อมวลชนถูกครอบงําจากการเมืองคอนขางสูง ซึ่งเปนขอ
หนึ่งในปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของระบบวิทยุโทรทัศนไทย ตามที่ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์
และคณะ (2539) กลาวไววาในการทํางานประจําของสื่อมวลชนดานวิทยุและโทรทัศนนั้นจะถูก
แทรกแซงโดยอํานาจทางการเมืองอยูตลอดเวลา
โครงสรางสังคมทั้งที่เคยมีมาในอดีตและกําลังเปนอยูในปจจุบันเปนโครงสรางที่มีการจัด
ลําดับชั้นทางสังคมลดหลั่นกันไป (Social order) ทําใหมีการใชอํานาจกระจายกันไปตามแตละ
ลําดับชั้นอยางไมเทาเทียมกัน (ตัวอยางงายที่สุดคือ มีแตผูใหญเทานั้นที่พูดได, เปนผูนอยใหนิ่งไว,
ขาราชการชั้นผูนอยไมมีสิทธิใหสัมภาษณ สื่อมวลชน เปนตน) (กาญจนา แกวเทพ: 2543 หนา
161) ในกรณีของ “ขาว” ซึ่งเปนเนื้อหาประเภทขาวสาร (Information) หากเราตั้งขอสังเกตจะพบ
วาเนื้อหาขาวสวนใหญจะมีลักษณะดังนี้ (กาญจนา แกวเทพ: 2541 หนา 335-336)
- เนื้อหาขาวจะเนนหนักขาวของกลุมบุคคลที่อยูในระดับสูงและขาราชการ ทั้งในฐานะ
ที่เปนตัวเนื้อหาขาวและเปนแหลงขาว เชนบุคคลผูที่ใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนสวน
ใหญมักเปนผูที่มีอํานาจหรือเปนเจาหนาที่ของรัฐ
- ขาวจะใหความสนใจกับสมาชิกของกลุมการเมืองและกลุมสังคมที่เปนชนชั้นผูนํา
(Elite)
- คานิยมที่ถูกตอกย้ํา ไดแก คานิยมที่สอนใหสนับสนุนและเชื่อฟงผูที่มีอํานาจ โดยไม
นําเสนอคานิยมที่ตั้งคําถามหรือทาทาย เชนจะไมพบการทําขาวที่ทาทายผูมีอํานาจ
ลอเลียนหรือเสียดสี เปนตน
- ขาวตางประเทศของแตละประเทศจะเลือกเสนอประเทศที่อยูใกลเคียง หรือมิฉะนั้นก็
เปนประเทศที่ร่ํารวยและมีอํานาจ
- ในเนื้อหาขาวมักจะมีอคติแบบชาตินิยม หรือการถือเอาชาติตนเองเปนศูนยกลาง ไม
วาจะเปนการเลือกประเด็นขาว หรือการแสดงความคิดเห็นก็ตาม
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- ขาวจะสะทอนคานิยมและโครงสรางทางอํานาจแบบชายเปนใหญ (เชน การใชความ
รุนแรง, ผูชายเปนผูนําการตัดสินใจ ฯลฯ)
- ภาพของคนกลุมนอยจะถูกมองขามหรือมิฉะนั้นก็นําเสนอแบบมีอคติ
- ขาวอาชญากรรมมักจะเสนอความรุนแรงเกินจริง และมักเนนแตอาชญากรรมที่เปน
เรื่องของบุคคล (Personal crime) โดยไมไดรายงานโอกาสของความเสี่ยงที่เปนจริง
ในสังคม
ดังนั้นขาว จึงไมไดใชในการรายงานเหตุการณเทานั้น หากแตเปน “วาทกรรม” แบบหนึ่ง
คือการใชภาพทุกประเภทเพื่อสําแดงอํานาจอีกดวย
ที่ใดที่มีการใชอํานาจอยางไมเสมอภาคหรือไมเปนธรรม ที่นั่นก็จะแรงตอตานหรือแรงหนี
จากการครอบงํานั้น ดังนั้นจึงมีผลประโยชน 2 ขั้วที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจคือ ผลประโยชนที่
จะครอบงํ า (Dominant interest) สภาวะการสื่ อ สารนี้ เ รี ย กว า วาทกรรมหลั ก (Dominant
Discourse) แตในทางตรงกันขาม การใชอํานาจคือ ผลประโยชนที่จะปลดปลอยตนเองใหเปน
อิ ส ระ (Emancipatory interest) สภาวะการสื่ อ สารนี้ เรีย กว า วาทกรรมทวนกระแส (CounterDiscourse) หรือวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse) นั่นเอง
สื่อมวลชนจึงไดหาทางออกโดยการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษในรูปแบบตางๆ กัน เชน
1.การตนู การเมืองในหนังสือพิมพ
เปนภาพการตูนที่เกิดขึ้นจากผลทางการเมือง ทําหนาที่แสดงความคิดเห็น ใหขอสรุป ใน
รูปของการลอเลียนตัวบุคคล การเสียดสี ประชดประชันสังคม การเปรียบเปรย เปนการบันทึกเหตุ
การณดวยภาพ สรางใหผูอานเกิดแงคิดใหม เกิดเปนอารมณขันหรือเกิดความรูสึกสะใจ ลักษณะ
ของการวาดภาพจะมีลักษณะที่เกินความจริงหรือเนนจุดสําคัญบางจุด ซึ่งทําใหผูอานสามารถรับรู
ไดอยางรวดเร็ว ลักษณะเดน เจาะจงเขาใจกลางของแตปญหา แตละเหตุการณไดอยางตรงเปา
(เจียมศักดิ์ กอวัฒนกุล: 2535 หนา 20)
ในประเด็นของการตูนการเมือง ธีระ ธัญไพบูลย (2541: 217) ไดกลาวถึงเนื้อหาการตูน
การเมืองวา สวนใหญเลือกมาจากขาวหนาหนา 1 ของหนังสือพิมพเปนหลัก และตองเปนขาว
ใหญที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป เพื่อใหผูอานสามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาการตูนไดงาย
นอกจากนี้เนื้อหาทางการเมืองจะถูกนําเสนอมากที่สุด สวนมากจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับฝาย
รัฐบาลมากกวาฝายคาน ดานการวิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็นที่มีตอความเคลื่อนไหว

3

ของรัฐบาลในแงมุมตางๆ ผานทางเนื้อหาการตูนการเมือง โดยมักมุงเนนไปที่ตัวบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญทางการเมือง เชนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหัวหนาพรรคการเมือง เปนตน
นอกจากนี้งานวิจัยของนฤมล เรืองณรงค (2333) ที่ไดทําการศึกษาภาพการตูนการเมือง
ไดอธิบายวา เนื้อหาการตูนการเมืองเปนภาพสะทอนของเหตุการณ โดยมีเหตุการณ ทางสังคม
การเมือง เปนปจจัยที่กําหนดแนวความคิดที่สะทอนผานการตูนการเมืองออกมา หนาที่สําคัญ
ของการตูนการเมืองคือ การวิพากษวิจารณการเมือง การใหแงคิด การใหความรูทางการเมืองแก
ประชาชน ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
2.รายการสะเก็ดขาว
วัฒนา อนุวัฒนนนทเขตต (2541) ไดทําการวิเคราะหเนื้อหารายการสะเก็ดขาว ทางสถานี
โทรทัศนกองทัพบกชอง 7 พบวา รายการสะเก็ดขาวเปนรายการยอยในชวงขาวภาคค่ํา ที่ออก
อากาศเปนประจําทุกวัน เนนความบันเทิงคลายเครียดเปนหลัก ดวยการนําเสนอเนือ้ หาเชิงเสียดสี
ลอเลียน บุคคลในแวดวงการเมือง หรือผูมีอํานาจในสังคม บางครั้งอาจจะมีขาราชการระดับสูง
ดารา นักรอง ซึ่งถือวาเปนผูที่มีชื่อเสียง เปนคนของสาธารณชน รวมทั้งสอดแทรกเรื่องราวการรอง
ทุกขของประชาชน ที่รองเรียนปญหาความเดือดรอนในชีวิตและความเปนอยูอีกดวย
รูปแบบของรายการสะเก็ดขาวนั้น มีการปรุงแตงและเติมสีสันลงไปในตัวเนื้อขาวใหดูนา
สนใจในหลายลักษณะ นับตั้งแตการใชชื่อรายการที่ฟงดูแปลก ชวนคนหาความหมาย การใช
ไตเติ้ล (Title) ที่มีลักษณะพิเศษ การออกแบบตัวอักษรของคําวา สะเก็ดขาว ซึ่งมีลักษณะไมเปน
ทางการ แฝงไวดวยอารมณสนุกสนาน ทางดานภาพที่นําเสนอนั้นมักเปนภาพปรกติ สวนทางดาน
เสียงไดมีการใชเสียงเพลง เสียงดนตรีประกอบ ที่สรางขึ้นดวยเทคนิคพิเศษคอนขางมาก รวมทั้ง
บุคลิกและลีลาการอานขาวเสียงรวมทั้งบุคลิกและลีลาการอานขาวของผูอานขาวที่มีลักษณะผอน
คลาย ชวนเพลิดเพลินใจ
ดวยรูปแบบรายการดังกลาว ทําใหรายการสะเก็ดขาว เปนการนําเสนอเรื่องราวเชิงลอ
เลียน เสียดสีนักการเมือง ที่มีเนื้อหาแรง แตแฝงอยูในความลอเลน โดยอาศัยเนื้อที่สําหรับการ
หยอกลอที่ไมควรถือโทษและมีนัยคลายๆ การตูนการเมืองทางหนังสือพิมพ
ดังที่ อุบลรัตน
ศิริยุวศักดิ์ (2539 ข.) กลาววา สะเก็ดขาวเปรียบเสมือนเวทีวิจารณ แนวลอการเมือง เฉกเชน
การตูนการเมืองในหนังสือพิมพ ซึ่งเปนที่นิยมเพราะสามารถจับอารมณความรูสึกทางการเมือง
ของคนดูมาสื่อสารไดเจ็บๆ คันๆ ทีเดียว
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3.รายการรัฐบานหุน
รายการรัฐบานหุน เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 เกิดจากแนวคิด
ของคุณสรรชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผูจัดการ ของสถานีโทรทัศนไอทีวี (ในขณะนั้น) ที่
เห็นวาสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนทีวีเสรี ควรจะมีรายการที่สามารถวิพากษวิจารณ การเมือง และ
สามารถชมไดทุกเพศทุกวัยไมจําเปนตองเปนผูใหญอยางเดียว ควรสอดแทรกความสนุกสนานไว
ดวย เพราะคุณสรรชัยตองการใหเยาวชนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น ดังนั้นจึงไดพัฒนารูปแบบ
รายการ PUPPET ซึ่งเปนรายการเสียดสีการเมือง จากประเทศอังกฤษ มาปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
คนไทย และไดมอบหมายใหคุณอรุณ ภาวิไลและทีมงานเปนผูสรางสรรครายการ เนื่องจาก
คุณสรรชัยเห็นวาคุณอรุณ ภาวิไลความคิดริเริ่มสรางสรรคดี มีความสามารถในดานการผลิต
รายการโทรทัศน สามารถสอดแทรกเรื่องราวการเมืองที่ดูจริงจังใหรูสึกผอนคลายและบันเทิงได
ดังนั้นทางทีมงานคุณอรุณและคณะ จึงเปนผูดูแลในเรื่องการสรางสรรครายการรัฐบานหุนตั้งแต
บัดนั้นจนถึงปจจุบัน
เพื่อใหสอดคลองกับความเปนขาว ทางการตลาดของสถานีโทรทัศนไอทีวี จึงไดกําหนด
ผังรายการใหรายการรัฐบานหุนออกอากาศในชวงหลังขาวพระราชสํานัก เปนประจําทุกวัน ความ
ยาวตอนละ 5 นาที
รายการรัฐบานหุน เปนรายการเสียดสีการเมือง (Political Satire program) โดยใชตัวหุน
ที่ถูกสรางขึ้นมาเปนพิเศษ สามารถเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายไดคลายๆ กับคนทั่วไป
หุนแตละตัวที่สรางขึ้นมานั้นจะเลียนแบบบุคคลที่มีตัวตนจริงและถูกสรางขึ้นมาใหม ได
แก บุคคลสําคัญๆ ทางการเมือง เชน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
หัวหนาพรรคฝายคาน นายไตรรงค สุวรรณคีรี กรรมมาธิการบริหารพรรคฝายคาน พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นางสุดารัตน เกยุราพั นธ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักดีของสังคม เชน หมอม
ราชวงศถนัดศรี สวัสดิวัฒน อาจารยสุนีย สินธุเดชะ หรือบุคคลที่กําลังเปนขาวอยูในขณะนั้น
เชน ซัดดัม ฮุตเซน รวมทั้งหุนที่เปนตัวแทนของนิสิต นักศึกษา พอคา แมคา ประชาชนที่อยูใน
สังคม โดยมีหุนพิธีกรคือ ญาณี ตราโมท เปนผูดําเนินรายการ โดยหุนแตละตัวนั้นจะมีการ
ตกแตง หนาตา ทาทาง การแตงกายที่เปนเอกลักษณเฉพาะของบุคคลนั้นจริงๆ รวมถึงการให
เสียงพากษหุนแตละตัวที่มีความเหมือนหรือใกลเคียงกับบุคคลจริงอีกดวย
เนื้อหาในรายการรัฐบานหุนนั้น จะนํามาจากขาวที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพรายวัน
ไมวาจะขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตางประเทศ หรือสิ่งแวดลอม แลวนํามาลอเลียนเสียดสี
เนนความบันเทิง สนุกสนาน
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ในดานรูปแบบของรายการรัฐบานหุน มีการปรุงแตงและเติมสีสันลงไปใหดูนาสนใจหลาย
ลักษณะ นับตั้งแตชื่อรายการ “รัฐบานหุน” ก็เปนการลอเลียนเสียดสีการเมือง ดวยการเลนคําวา
“รัฐบาล” กับคําวา “รัฐบาน” สวนไตเติ้ล (Title) รายการที่เลียนแบบไตเติ้ลภาพยนตรตางประเทศ
โดยการเลียนแบบเสียงเพลงและรูปแบบตัวอักษร เนื้อหารายการก็สอดแทรกความสนุกสนานไว
ดว ยการใช เสี ย งประกอบต างๆ รวมทั้ งลี ล าน้ํ า เสี ยงของผู พ ากษ หุ น แต ล ะตั วที่ ช วนตลกขบขัน
เปนตน
ดังนั้นเราจะพบวาในรายการรัฐบานหุน มีการลอเลียนและเลียนแบบสิ่งตางๆ ที่มีอยูจริง
และที่ถูกสรางขึ้นมาใหม โดยผูผลิตรายการไดสรางความหมายของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในรายการ
ใหกับผูชมรายการไดอยางนาสนใจ
จากตัวอยางขางตน ผูวิจัยไดนําทั้ง 3 รายการมาเปรียบเทียบในประเด็นตางๆ ตาม
ที่ปรากฏในตารางขางลางนี้
ตารางที่ 1: แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะของรายการเสียดสีการเมือง
ประเด็น
การตูนการเมือง
สะเก็ดขาว
รัฐบานหุน
1.ป ร ะ เ ภ ท -เปนสื่อสิ่งพิมพ
-เปนสื่อโทรทัศน
-เปนสื่อโทรทัศน
ของสื่อ
2.รูปแบบราย -เป น การ ตู น ล อ เลี ย น -เป น รายการล อ เลี ย น -เปนรายการลอการเมือง
การ
เสียดสีการเมือง
เสียดสีการเมือง
3.ลั ก ษ ณ ะ -มีลักษณะเปนภาพวาด
การนําเสนอ ลายเส น มี รายละเอี ย ด
นอย
-เป น การแสดงออกซึ่ ง
สั ญ ลั ก ษณ ห รื อ จํ า ลอง
บุ ค ลิ ก ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
บุ ค คลหรื อ สิ่ ง ของ หรื อ
เหตุการณที่ทราบกันอยู
แลว

-ใชภาพขาวหรือภาพเหตุ
การณจริงที่เกิดขึ้นในขาว
มานําเสนอ โดยใชเทคนิค
การตัดตอภาพและเสีย ง
เขาชวยใหเกิดความสนุก
สนาน

-ใชหุนที่สรางขึ้นมาพิเศษ
ให มี ลั ก ษ ณ ะ เห มื อ น
บุคคลจริง ทั้งหนาตา ทา
ทางและน้ําเสียงสามารถ
เคลื่อนไหวได แสดงแทน
บุ ค คลจริ ง ที่ นํ า มาเลี ย น
แบบ หรือแทนบุคคลที่ถูก
สรางขึ้นมาใหม
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4.ความยาว

เป น ภาพ การ ตู น ช อ ง
เดี ย วหรือหลายช องจบ
ในตอนสั้นๆ
5.ช ว ง เว ล า -อยู ในคอลั ม น ข า วการ
นําเสนอ
เมือง
6.เนื้อหาที่นํา -เสียดสี ลอเลียนนักการ
เสนอ
เมือง หรือบุคคลสําคัญ
รวมทั้ ง เรื่ อ งราวความ
เดือดรอนของประชาชน
ที่ กํ า ลั ง เป น ข า วอยู ใ น
ขณะนั้น
7.หนาที่
-การวิพากษวิจารณการ
เมื อง การให แงคิด การ
ใหความรูทางการเมื อง
แกประชาชน ตลอดจน
การแสดงความรั บ ผิ ด
ชอบตอสังคม
8.เทคนิคการ -ใชปากกาวาดลายเสน
ผลิต
อย า งง า ยๆ แต เ ข า ใจ
และสื่ อ ความหมายได
ทันที

-อ อ ก อ า ก า ศ ทุ ก วั น -ออกอากาศทุ ก วัน ตอน
ตอนละ 3 นาที
ละ 5 นาที
-อยู ใ นช ว งข า วภาคค่ํ า
หลั ง จบข า วในพระราช
สํานัก
-เสี ย ดสี ล อ เลี ย นนั ก การ
เมื อ ง หรื อ บุ ค คลสํ า คั ญ
รวม ทั้ งเรื่ อ งราวค วาม
เดื อ ดรอ นของประชาชน
ที่ กํ าลั งเป น ข า วอ ยู ใน
ขณะนั้น
-การวิพ ากษ วิจ ารณ ก าร
เมือง การใหแงคิด การให
ความรู ท างการเมื อ งแก
ประชาชน ตลอดจนการ
แสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม
-ใชภาพขาวจริงที่เกิดขึ้น
ไม ต อ งมี ก ารเขี ย นใหม
แต ใ ช เ ทคนิ ค พิ เ ศษทาง
ด า นเสี ย งและการตั ด ต อ
ทําใหเกิดความบันเทิงยิ่ง
ขึ้น

-อยู ใ นช ว งข า วภาคค่ํ า
หลั ง จบข า วในพระราช
สํานัก
-เสี ย ดสี ล อ เลี ย นนั ก การ
เมื อ ง หรื อ บุ ค คลสํ า คั ญ
รวม ทั้ งเรื่ อ งราวค วาม
เดื อ ดรอ นของประชาชน
ที่ กํ าลั งเป น ข า วอ ยู ใน
ขณะนั้น
-การวิ พ ากษ วิจ ารณ ก าร
เมือง การใหแงคิด การให
ความรู ท างการเมื อ งแก
ประชาชน ตลอดจนการ
แสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม
-นํ า ข าวที่ เกิ ด ขึ้ น ในขณะ
นั้นขึ้นมา เรียบเรียงสราง
สรรคใหมใหเปนเรื่องราว
ที่นาสนใจ มีการเขียนบท
แจกจ า ยให หุ น แต ล ะตั ว
ใช เทคนิ ค ทางด า นภาพ
ดานเสียง การตัดตอ การ
สรางและการเชิดหุนที่ทัน
สมัย
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จากตารางขางตน จะเห็นวารายการรัฐบานหุนมีลักษณะคลายกับการตูนการเมืองใน
หนังสือพิมพและรายการสะเก็ดขาว แตขอแตกตางกันก็คือเนื้อหาของรายการสะเก็ดขาวเปนการ
นําขาวจริงมาไวในบริบทใหม (Intertext) แตเนื้อหาของรายการรัฐบานหุนเปนการนําขาวจริงมา
เรียบเรียงสรางสรรคใหมใหนาสนใจ (invention) ซึ่งนับวาเปนอีกกาวหนึ่งของการผลิตรายการลอ
เลียนเสียดสีการเมืองในบานเราเปนอยางยิ่ง
สําหรับสังคมไทย การวิพากษวิจารณการเมืองเปนเรื่องที่กระทําไดยาก โดยเฉพาะในสื่อ
โทรทัศน เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นถูกครอบงําจากการเมืองคอนขางสูง ซึ่งเปนขอหนึ่งในปญหาทาง
กาเมืองและเศรษฐกิจของระบบวิทยุและโทรทัศนไทยตามที่ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์และคณะ(2539)
กลาวไววาในการทํางานประจําของสื่อมวลชนดานวิทยุและโทรทัศนนั้นจะถูกแทรกแซงโดยอํานาจ
ทางการเมืองอยูตลอดเวลา
รัฐบานหุนหากดูผิวเผินจะเหมือนกับรายการลอเลียนเสียดสีการเมือง หรือเปนวาทกรรม
เชิงวิพากษทางการเมืองนั่นเอง ดังนั้นการปรากฏและยืดหยัดอยูไดของรายการรัฐบานหุน
มากวา 3 ป นั้น จึงเป น เรื่องน าแปลกและนาสนใจวาทําไดอยางไร ผู วิจัย สงสัย วาวาทกรรมที่
ปรากฏในรายการรัฐบานหุนนั้นเปนวาทกรรมเชิงวิพากษจริงหรือไม และถาเปนวาทกรรมเชิง
วิพากษจะสามารถวิพากษไดถึงระดับไหน การประกอบสรางวาทกรรมเชิงวิพากษนั้นเปนอยางไร
รวมทั้งวัตถุ ป ระสงคที่แทจริงของรายการนี้เป นไปตามแนวคิด ของผู บริห ารสถานีไอที วีห รือไม
ซึ่งถือวามีคุณคาในอันที่จะศึกษาคนควาใหกระจางชัด อันเปนที่มาของการศึกษาวิจัยชิ้นนี้
ปญหานําวิจัย
1. วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนมีลักษณะอยางไร
2. กระบวนการประกอบสรางวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุนมีลักษณะอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
2. เพื่อวิเคราะหถึงกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
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ขอบเขตของการวิจัย
รายการรัฐบานหุน เริ่มออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ทางสถานี
โทรทัศนไอทีวี ในชวงขาว 2 ทุม ทุกวันจันทร ถึงวันศุกร ความยาวตอนละ 5 นาที และตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนมาไดเพิ่มเวลาในการออกอากาศจากเดิมทุกวันจันทรถึงวันศุกรเปน
ออกอากาศทุกวันจนถึงปจจุบัน
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏ
ในรายการรัฐบานหุน ซึ่งบันทึกจากการออกอากาศจริง โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2544
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2545 รวมทั้งสิ้นจํานวน 260 ตอน โดยผูวิจัยจะเลือกศึกษาเทป
ตัวอยางรายการรัฐบานหุนจํานวน 100 ตอน
จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเนื้อหา (Textual Analysis) ซึ่งเปนการใชกระบวนทัศนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse
Analysis) ในเชิงภาษา (Literary Criticism)
นิยามศัพทเฉพาะ
1.วาทกรรม
หมายถึง การแสดงออกของความคิดผานรูปแบบการใชภาษาในการสื่อสาร ซึ่งภาษาในที่
นี้จะหมายถึงวัจนภาษาและอวัจนภาษา อันไดแก ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงพฤติกรรมการ
แสดงของหุน อันมีความหมายมากกวาเรื่องของภาษา คําพูด หรือการตีความ แตจะเกี่ยวของ
กับความคิดหรือความเชื่อตางๆ และสะทอนใหเห็นถึงการสรางความหมาย โดยงานวิจัยนี้จะมุง
วิเคราะห ตั วบท บริบ ท และความสั ม พั น ธระหวางตั วบทและบริบ ทที่ ทํ าใหเกิด วาทกรรมเชิ ง
วิพากษในรายการรัฐบานหุน
2.วาทกรรมกระแสหลัก
หมายถึง วาทกรรมที่มีลักษณะบอกเลา ชี้แจง ยืนยัน แกตาง สนับสนุน หรือเห็นดวย
กับรัฐบาล
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3.วาทกรรมเชิงวิพากษ
หมายถึง วาทกรรมที่มีลักษณะคําถาม ตอวา วิจารณ ติเตียน ตอตาน ขัดแยง หรือ
ไมเห็นดวยกับรัฐบาล
4.รายการรัฐบานหุน
หมายถึง รายการลอเลียนเสียดสีทางการเมืองที่ออกอากาศทางโทรทัศน โดยใชตัวหุน
แสดงแทนบุคคลจริง มีการนําเสนอภาพสะทอนของเหตุการณในขณะนั้น โดยมีเหตุการณ
ทางสังคม หรือทางการเมืองเปน ปจจัยที่จะกําหนดแนวคิดที่จะสะทอนผานทางตัวหุน ออกมา
และตัวหุนนั้นจะประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ประการคือ สิ่งที่เปนเนื้อหาของขาวและสวนที่เปน
ความคิดหรือเจตนารมณ ของผูผลิตรายการ โดยที่สาระสําคัญ ของทั้งสองประการดังกลาวจะ
สะทอนผานรายการออกมาพรอมๆ กัน
5.รายการลอเลียนเสียดสีการเมือง
หมายถึงรายการที่ทําหนาที่วิพากษวิจารณการเมือง การใหแงคิด การใหความรูทาง
การเมืองแกประชาชน การรณรงคใหแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยนําเสนอออกมาในรูปของการลอเลียนตัวบุคคลหรือเหตุการณ การเสียดสี ประชด
ประชัน การเปรียบเปรย ที่ทําใหผูชมเกิดแงคิดใหม เกิดอารมณขันหรือเกิดความรูสึกสะใจ
6.ตัวหุน
หมายถึงตัวแสดงที่ถูกทําขึ้นจากยาง โดยสรางลอเลียนบุคคลที่มีอยูจริงในสังคม หรือถูก
สรางขึ้นมาใหม โดยมีหนาตา ทาทาง และบุคลิกตางๆ รวมถึงน้ําเสียงเหมือนกับบุคคลที่นํามา
ลอเลียน และสามารถเคลื่อนไหวไดคลายกับคนจริงๆ
7.ตัวบท
หมายถึง เรื่อง ประเด็น ขาว เนื้อหา ตัวหุน ตัวบุคคล เหตุการณหรือสถานการณตา งๆ
ที่ถูกนําเสนอผานรายการรัฐบานหุนในแตละตอน
8.ปริบท
หมายถึง เหตุการณหรือสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ทําใหเกิดตัวบท เชน ขาวที่เกิดขึ้นประจําวัน
ตัวบุคคลที่ถูกอางถึง สถานการณตางๆ
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9.สัญญะ
หมายถึง สิ่งตางๆที่ถูกสรางขึ้นใหมีความหมายทําใหเกิดวาทกรรมในรายการรัฐบานหุน
อันไดแก ตัวหุน หนาตา น้ําเสียง เสื้อผาเครื่องแตงกาย ฉาก และบทที่หุนตัวนั้นๆพูด
10.รหัส
หมายถึง สิ่งที่กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงและสรางความหมายทําใหเกิดวาทกรรมเชิง
วิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน อันไดแก รหัสของตัวหุน รหัสสิ่งของเครื่องใช รหัสความ
สัมพันธของตัวหุน และวัฒนธรรมประเพณีตางๆ
11.การสรางความหมาย
หมายถึง วิธีการเชื่อมโยงความหมายของระบบสัญญะใดๆ ในฐานะที่เปนตัวบท (Text)
เขากับความหมายของระบบสัญญะอื่นใด ในฐานะที่เปนบริบท (Context) ในการสื่อสารรูปแบบ
ตาง ๆ ออกมาได
12.ผูผลิตรายการ
หมายถึง ทีมงานผูผลิตรายการรัฐบานหุน ทําหนาที่ในการกําหนดรูปแบบการนําเสนอ
เนื้อหา การสรางสรรครายการ ดูแลและควบคุมการผลิตรายการรัฐบานหุนในขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการ
โทรทัศนประเภทเสียดสีการเมือง (Political Satire Program) ซึ่งยังไมเคยมีการศึกษาเรื่องนี้มา
กอน
2. ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการสรางสรรคเนื้อหา (ตัวสาร)
รายการโทรทัศนประเภทเสียดสีการเมือง ใหเกิดประโยชนตอไปไดในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง วาทกรรมเชิงวิพากษ ใจรายการ “รัฐบานหุน” ทางสถานีโทรทัศน
ไอทีวี (Critical Discourse of “Robot Government” on ITV) ผูวิจัยไดเลือกกรอบแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนตัวนําทางในการศึกษา เปนแมแบบในการวิเคราะหขอมูล
ที่เก็บรวบรวมมา รวมทั้งเปนแนวทางในการนําเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากกรอบแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถชวยใหผูวิจัยเขาใจปรากฎการณตางๆ ทางสังคมไดดียิ่งขึ้น
และชวยใหผูวิจัยเห็นภาพปรากฏการณที่ตอเนื่องอยางชัดเจน โดยสามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ
ตางๆ เขาดวยกัน ทําใหสามารถเสนอสิ่งที่ศึกษาไดอยางมีความหมายและถูกตองตามขอเท็จจริง
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยจะเนนถึงการสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษ
รวมทั้งกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน โดยใชกรอบแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษามาเปนหลักเกณฑพื้นฐานในการวิเคราะหดังนี้

แนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis)
ความหมายของคําวา “วาทกรรม”
“วาทกรรม” แปลมาจากคําวา “Discourse” ในภาษาอังกฤษ คํา ๆ นี้ไดมีนักวิชาการให
ความหมายไวมากมายหลายระดับและหลายมุมมอง เนื่องจากวาทกรรมเปนแนวคิดที่ใชประกอบ
การศึกษาในหลายสาขาวิชา อยางไรก็ตามสําหรับความหมายของวาทกรรมในสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรแลว วาทกรรมคือเหตุการณการสื่อสาร (Communication event) ซึ่งหมายถึงการใชภาษา
เพื่อสื่อสารใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ อารมณ ซึ่งเหตุการณการสื่อสารดังกลาวนี้ ถือเปนสวน
หนึ่งของเหตุการณทางสังคมที่สลับซับซอน
Guy Cook (1992) ไดใหนิยามวาทกรรมเอาไววา วาทกรรมคือปฏิสัมพันธระหวางบทกับ
ปริบท (text & context) ในลักษณะที่ผูรวมการสื่อสารรับรูความหมาย ดังนั้นจุดมุงหมายของการ
วิเคราะหวาทกรรมคือการอธิบายหรือพรรณนาปรากฎการณที่ตองศึกษาโดยทั่วไป และสิ่งสําคัญที่
อยูในปรากฏการณเหลานั้นดวย นอกจากนี้ Guy Cook ยังกลาวถึงการวิเคราะหวาทกรรมวา ไมได
เกี่ยวของกับภาษาเพียงอยางเดียว แตยังวิเคราะหไปถึงบริบทของการสื่อสาร(The context of
communication) วาใครกําลังติดตอกับใคร ทําไม และอยูในสถานการณและสังคมรูปแบบใด
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ผานสื่อประเภทใด แลการพัฒนาการติดตอสื่อสารนั้นแตกตางกันในรูปแบบและการกระทําอยาง
ไร รวมถึงความสัมพันธที่มีตอกันและกันดวย (อางถึงใน ดวงใจ ธรรมโชติโก,2541)
แนวทางการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ
สําหรับแนวคิดเรื่องวาทกรรมที่ผูวิจัยจะใชเปนหลักในการศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ คือ แนว
คิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical discourse analysis) ตามแนวคิดของ
Norman Fairclough (1995) ซึ่งเปนการวิเคราะหวาทกรรมสื่อ (Media Discourse) โดยตาม
ทัศนะของ Fairclough นั้น การวิเคราะหวาทกรรมจะประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ 2
ประการคือ
1. วิเคราะหสภาพการณในการสื่อสาร (Analysis of Communication Events)
เปนการวิเคราะหในภาคตัดขวง เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของวาทกรรม
โดยพิจารณาถึงปจจัย
3 ประการ คือ
1.1 ตัวบท (text) ในที่นี้คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
เปนการวิเคราะหความหมายทั้งที่เปนวัจนภาษา และอวัจนภาษา พยางค คํา ประโยค
รวมถึงรูปแบบวาทกรรมที่ตางเรียงรองเขาดวยกัน โดยจะวิเคราะหใน 3 ประเด็นหลักคือ
- วาทกรรมนําเสนออะไรสูสภาพสังคม (คตินิยม) และเกิดผลอยางไร ซึ่งการนําเสนอใน
ที่นี้คือ การนําเสนอเกี่ยวกับความคิด ระบบความรู ความเชื่อ ใหกับสังคม ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นถึง
สภาพความเปนจริงของสังคมในขณะนั้น และยังวิเคราะหดวยวา การนําเสนอดังกลาวกอใหเกิด
ผลอยางไรตอสังคม และทําไมถึงเลือกนําเสนอประเด็นดังกลาว ทั้งนี้เพื่อจะไดเขาใจในตัวบทมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวบทและปริบทตางมีความสัมพันธกัน สิ่งที่ตัวบทนําเสนอยอมสงผลกระทบตอ
ปริบทดวย
-วาทกรรมสรางลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณอะไรใหสังคม ทั้งนี้เพื่อศึกษาวาตัวบทหรือ
ตัวภาษาสามารถสรางลักษณะเฉพาะอะไรผานสื่อ เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวบทที่มีตอ
ปริบททางสังคม เชน สถานภาพ บทบาท เปนตน
-เนื้อหาวาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธใด
โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางผูสราง
วาทกรรมกับผูรับวาทกรรม และความสัมพันธระหวางสื่อกับสถาบันสังคม ความสัมพันธที่แฝงอยู
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ในตัวเนื้อหา สามารถบงบอกไดวาวาทกรรมนั้นๆ มีอิทธิพลอยางไรกับสังคม ถาหากเนื้อหาของ
วาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธที่ใกลชิด โอกาสที่ผูรับสารจะเกิดปฏิสัมพันธกับตัวบท และมีผล
มายังผูสงสารก็เกิดไดงายขึ้น
1.2 การปฏิบัติการทางวาทกรรม ( Discourse practice)
เปนการวิเคราะหกระบวนการสรางตัวบท ( Text production) วาเกิดขึ้นไดอยางไร นําเอา
บริบททางสังคม สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม มาสรางเปนวาทกรรมได
อยางไร มีการถายทอดออกมาอยางไร และวิเคราะหการบริโภคตัวบท (Text Consumption) รวม
ทั้งชองทางการสื่อสาร ซึ่งวิเคราะหได 2 มุมมองคือ
- สถานการณในการสื่อสารมีผลตอแบบแผนการใชภาษาอยางไร
- ผลที่เกิดจากแบบแผนการใชภาษา ชวยในการสรางขอบเขต ความสัมพันธและโครงสราง
อยางไร
1.3 ปริบทที่เปนปจจัยทําใหเกิดวาทกรรม ( Sociocultural Practice)
เปนการวิเคราะหถึงปริบทที่สงผลใหเกิดวาทกรรม เชน ปจจัยทางดานสังคม
วัฒนธรรม การเมือง ในแงที่ตัวบทที่เกิดขึ้นนั้นอยูในบริบทลักษณะใด
ปจจัยทั้ง 3 ประการดังกลาว สามารถอธิบายดวยแผนภาพ ดังนี้
Sociocultural practice
Discourse practice
Text production
Text
Text Consumption
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2. วิเคราะหแบบแผนการใชภาษา( Analysis the order of Discourse)
เปนการวิเคราะหวาทกรรมในภาคตามยาว
เพื่อศึกษาความสัมพันธของวาทกรรม
สําหรับการวิเคราะหแบบแผนการใชภาษานี้ เปนการวิเคราะหลักษณะและประเภทของวาทกรรม
วาอยูในลักษณะใด รูปแบบใด โดยแยกออกเปน 2 ประเด็นดังนี้
2.1) ความสัมพันธแบบตัวเลือก (Choice relation) เปนการวิเคราะหวา เหตุใดสื่อถึง
นําเสนอ รูปแบบการใชภาษาในลักษณะดังกลาว เพราะสื่อแตละประเภทตางก็มีลักษณะตางกัน
อาทิ การเสนอขาว สารคดี ละคร เกมโชว ตางก็มีลักษณะการใชภาษาที่ตางกัน มีการนําเสนอที่ไม
เหมือนกัน จึงตองพิจารณาในประเด็นนี้ เพราะจะทําใหเขาใจวาทกรรมมากยิ่งขึ้น
2.2) ความสัมพันธแบบโยงใย (Chain relation) เปนการวิเคราะหวาสภาพการณใน
การสื่อสารของสื่อมีความเกี่ยวของกับเหตุการณในสื่อหรือไม เกิดผลกระทบอยางไร หรือวาทกรรม
ที่สรางขึ้นมามีความตอเนื่อง โยงใยซึ่งกันและกันในลักษณะใด หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนการหาความ
สัมพันธที่เกิดขึ้นในวาทกรรม อาทิ สภาพการณในสังคมมีผลกอใหเกิดเหตุการณในการสื่อสาร
อยางไร
จะเห็นวา การวิเคราะหวาทกรรมเปนการศึกษาถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ
ระหวางตัวบท ปริบท และกระบวนการสรางตัวบท ซึ่งผูที่จะเขาใจปริบทดังกลาวจําเปนตองมี
ภูมิหลังหรือมีประสบการณรวม หรือมีความรูในปริบทนั้นๆ เปนอยางดี ซึ่งพบวา ปริบทดังกลาวนํา
มาจากสภาพสังคม วัฒนธรรม ในชวงเวลานั้น ๆ
การนําแนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse analysis) มาใชในการศึกษาครั้งนี้
ก็เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษและกระบวนการสรางวาทกรรมเชิง
วิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนวามีลักษณะอยางไร

15

ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรายการเสียดสีลอเลียนการเมือง
1.เจียมศักดิ์ กอวัฒนสกุล(2535) ไดศึกษาเรื่อง การตูนการเมืองในยุครัฐบาลเผด็จการ :
ศึกษาเฉพาะการตูนการเมือง ชวงระหวาง 23 กุมภาพันธ – 9 ธันวาคม 2534 เพื่อศึกษาถึง การ
สื่อความหมายของการตูนการเมือง ในลักษณะวิพากษวิจารณโจมตีผูมีอํานาจทางการเมือง โดย
เฉพาะอยางยิ่งผูมีอํานาจในคณะ ร.ส.ช. และ รัฐบาลที่มาจากการแตงตั้งโดยคณะ ร.ส.ช. ไดมาก
นอยเพียงใด
ผลการศึกษาพบวา การตูนการเมือง ของประยูร จรรยาวงศ ในหนังสือพิมพไทยรัฐ อัน
เปนขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ไดแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ โจมตีผูมีอํานาจทางการ
เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูมีอํานาจในคณะ รสช. และรัฐบาลที่แตงตั้งโดยคณะ รสช. ไดอยาง
อิสระและหนักหนวง โดยไมหวั่นเกรงตออํานาจหรืออิทธิพลใดๆ ที่เหมือนอยูภายใตการปกครอง
รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งผิดกับรัฐบาลยุคเผด็จการที่ผานมา ที่ใชอํานาจเผด็จ
การลิดรอนเสรีภาพในการเขียนแสดงความคิดเห็น ไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการตูนการเมืองชิ้นนี้
วิเคราะหและเปรียบเทียบลักษณะของการตูนการเมือง
เลียนเสียดสีการเมือง

ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางในการศึกษา
กับรายการรัฐบานหุนซึ่งเปนรายการลอ

2.วัฒนา อนุวัฒนนนทเขตต (2541) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหารายการ สะเก็ด
ขาว” สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7” เพื่อศึกษาถึงเนื้อหาและรูปแบบในการนําเสนอของราย
การสะเก็ดขาวพบวา เนื้อหาสวนใหญจะเกี่ยวกับขาวการเมืองหรือนักการเมือง ถึงรอยละ 61.8
หรืออาจกลาวไดวารายการสะเก็ดขาวก็คือสะเก็ดของขาวการเมืองเปนสวนใหญนั่นเอง สวนรูป
แบบโครงสราง การนําเสนอ ผูประกาศขาว และเทคนิคการนําเสนอดวยภาพหรือเสียงที่สื่อความ
บันเทิง มีลักษณะเชนเดียวกับการตูนทางการเมืองคือมีการลอเลียนเสียดสี การสื่อสารดวยภาพ
และภาษาที่ทําใหไมชัดเจน (โดยการใชสื่อที่ใหความบันเทิงและขบขัน)
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สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับรายการเสียดสีการเมืองชิ้นนี้
ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางศึกษา
และเปรียบเทียบ วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ที่เกี่ยวของกับเนื้อหา รูป
แบบในการนําเสนอ และการสรางความหมายในรายการลอเลียนเสียดสีการเมืองทางโทรทัศน
3.สุพัฒนศิริ แพงพันธุ(2544) ไดศึกษาเรื่อง การประกอบสรางและการสื่อความหมาย
ของการตูนการเมืองไทยในชวงรณรงคการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2544 เพื่อศึกษาถึงวิธีและปจจัยใน
การประกอบสรางการตูนการเมือง ตลอดจนการสงผานความหมายของการตูนการเมืองไทย ใน
ชวงรณรงคการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2544 รวมทั้งเพื่อเขาใจลักษณะของการตูนที่แสดงถึงเอก
ลักษณของนักการเมืองไทยที่ปรากฏในการตูนการเมืองไทยในชวงรณรงคการเลือกตั้งทั่วไป
พ.ศ.2544
ผลการวิจัยพบวา การประกอบสรางการตูนการเมืองมี 4 ขั้นตอน คือ 1.การรับขอมูลขาว
สาร 2.การเลือกประเด็นในการนําเสนอ 3.การประกอบสรางภาพการตูน 4.การนําเสนอภาพ
การตูนสูผูรับสาร ซึ่งมีปจจัยเกี่ยวของคือ ปจจัยภายในไดแกประสบการณและทัศนคติของนัก
เขียนการตูน ปจจัยภายนอกไดแกนโยบายของหนังสือพิมพ ภาระหนาที่ของนักเขียนการตูนและผู
รับสาร ทั้งนี้ การตูนการเมืองไทยในชวงรณรงคการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2544 สื่อความหมายใน 2
ประเด็นคือ ประเด็นเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง นําเสนอถึงความบกพรองของผูสมัครคนสําคัญ
สําหรับประเด็นภาพรวมกลาวถึงการทํางานขององคกรกลางที่ดูแลการเลือกตั้งและพฤติกรรมการ
ทุกจริตของผูสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้พบวามีการสรางเอกลักษณทางภาพการตูนใหกับนักการ
เมือง คือนายชวน หลีกภัย และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งนี้เอกลักษณทางภาพการตูนของนักการ
เมืองดังกลาวมีลักษณะไมถาวรจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการตูนการเมืองชิ้นนี้ ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางศึกษาเปรียบเทียบ
การประกอบสรางการตูนการเมือง และการสรางความหมายผานการตูนการเมือง กับกระบวน
การสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหวาทกรรม
1.จิณณนภัส แสงมา(2545) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหวาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศใน
การตอบปญหาทางเพศของสื่อมวลชนไทย เพื่อศึกษาคนหาความหมายของวาทกรรมเรื่องเสรีภาพ
ทางเพศในสื่อมวลชนไทย เพื่อศึกษากระบวนการสรางวาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศ เพื่อ
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วิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหาและรูปแบบของวาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศในสื่อมวลชนไทยแต
ละประเภท พบวา
1) ความหมายเรื่องเสรีภาพทางเพศของสื่อมวลชนไทยประเด็นทั้งสองคือ การเปนฝายเริ่ม
ตนในการแสดงความสัมพันธระหวางเพศ และการส่ําสอนทางเพศ แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
ลักษณะอนุรักษ ลักษณะปฏิรูป และลักษณะกาวหนา ซึ่งการสรางความหมายดังกลาว สงผลตอ
การสรางอัตลักษณและความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิงในสังคมไทย
2) กระบวนการสรางวาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศ มีปฏิสัมพันธกันระหวางปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม อันไดแก ผูนําเสนอตัวบท การคัดเลือกประเด็น รูปแบบการสื่อสาร และกลุมเปา
หมาย กับปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม โดยการผลิตวาทกรรมบางสวนในการตอบปญหาทาง
เพศมีลักษณะสองคลองกับวาทกรรมกระแสหลัก ไดแก
วาทกรรมในระบบสังคมวัฒนธรรม
วาทกรรมในระบบกฎหมาย และวาทกรรมในระบบศาสนา
ซึ่งสนับสนุนอุดมการณผัวเดียว
เมียเดียว ในขณะที่วาทกรรมบางสวนมีลักษณะสอดคลองกับวาทกรรมทวนกระแส ไดแกวาท
กรรมของกลุมสตรีนิยม
3)วาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศที่ปรากฏในแตละสื่อจะมีเนื้อหาที่คลายคลึงกัน นั่นคือ
ยังคงมีเนื้อหาในลักษณะของการอนุรักษมากกวาลักษณะความกาวหนาทางเพศ ทั้งนี้เนื่องมา
จากลักษณะของสังคมไทยที่ยึดกฎเกณฑมาตรฐานซอนในการประเมินพฤติกรรมระหวางผูหญิง
และผูชาย แตจะมีรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางกันในแตละสื่อ อันเนื่องมาจากคุณ
ลักษณะของสื่อที่มีความแตกตางกัน
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหวาทกรรมชิ้นนี้ ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ
ศึกษา ในการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห
สภาพการณในการสื่อสาร อันไดแก การวิเคราะหตัวบท และการปฏิบัติการทางวาทกรรม
2.สมภพ กิ่งเงิน(2541) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางและประสิทธิผลของวาทกรรม
ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคม เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสรางและประสิทธิผลของภาพยนตร
โฆษณาสงเสริมสังคมทางโทรทัศนเปนอยางไร นําเอาเรื่องสาธารณะมานําเสนอไดอยางไร มี
ความสัมพันธกับบริบททางสังคม ณ ชวงเวลานั้นหรือไม และวาทกรรมภาพยนตรโฆษณาสง
เสริมทางโทรทัศนประสบความสําเร็จมากนอยเพียงไรในทัศนะของบริษัทผูวา จางผลิตโฆษณาฯ ผู
สรางสรรคงานโฆษณาฯ และผูเชี่ยวชาญดานการโฆษณา
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ผลการวิจัยพบวา วาทกรรมภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมขององคกรทั้ง 9 กลุมไดแก
องคกรผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล องคกรผูผลิตรถยนต องคกรประกันภัย องคกรที่ทําหนาที่จัด
สรรหาพลังงาน
องคกรที่ควบคุมดูแลจําหนายสินคาอุปโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพย มี
ลักษณะรูปแบบ และกระบวนการสรางในทิศทางเดียวกัน และเนื้อหาของวาทกรรมภาพยนตร
โฆษณาสงเสริมสังคมมีความสัมพันธกับบริบท ซึ่งเปนเรื่องสาธารณะที่อยูในกระแสสังคม ณ ชวง
เวลานั้น ๆ สําหรับบริบทที่นํามาสรางเนื้อหา ไดแก เรื่องสาธารณะที่อยูในกระแสความสนใจของ
สังคม เรื่องสาธารณะที่อยูนอกเหนือความสนใจของสังคม รวมทั้งกิจกรรม โครงการและงานใน
หนาที่ ความรับผิดชอบขององคกร
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหวาทกรรมชิ้นนี้ ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ
ศึกษา ในการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
ที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะหสภาพการณในการสื่อสาร อันไดแก การวิเคราะหตัวบท
และการปฏิบัติการทาง
วาทกรรม
3.วิไล สมพันธุ(2536) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหวาทกรรมรายการวิทยุ จส.สนทนา เพื่อ
ศึกษาถึงลักษณะ รูปแบบและจุดมุงหมายของการปฏิบัติการวาทกรรม(Discourse Apparatus)
ในรายการ จส.สนทนา
ผลการวิจัยพบวา รายการ จส.สนทนาไมใชเวทีแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การมีสวนรวม
ในรายการสามารถทําไดระดับหนึ่งเทานั้น เพราะในความเปนจริง รายการ จส.สนทนาถูกจํากัด
รายการ
ขอบเขตใหอยูภายใตกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทผูดําเนินงานและกองทัพบก
จส.สนทนาเปนเพียงรายการเสริมเพื่อเปลี่ยนอารมณผูฟงจากการฟงรายงานการจราจรมาเปนการ
แสดงความคิดเห็น
จุดมุงหมายของการปฎบัติการวาทกรรมของผูมีสวนรวมคือเพื่อใชรายการ
จส.สนทนาเปนที่ระบายอารมณหรือเปนแคทางผานโดยไมหวังผลในทางปฏิบัติ
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหวาทกรรมชิ้นนี้ ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ
ศึกษาในการวิเคราะหวาทกรรมที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
ที่เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพ
การณในการสื่อสาร อันไดแก การวิเคราะหตัวบท และการปฏิบตั ิการทางวาทกรรม
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2.รัตนาวดี สําราญสุข(2545) ไดศึกษาเรื่อง วาทกรรมวิเคราะหรายการนายกทักษิณคุย
กับประชาชนและรายการชวนออนไลน เพื่อศึกษาถึงปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมของวาทะของ
ทั้งสองผูนํา รูปแบบและความหมายที่ปรากฏในรายการ การพิสูจน แสดงหลักฐาน
ผลการวิจัยพบวา วาทกรรมที่เกิดขึ้นจากทั้งสองรายการนั้น มีเรื่องของสถานภาพ บทบาท
สิทธิอํานาจ อุดมการณ การครองความเปนใหญและการแยงชิงพื้นที่ทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ
รูปแบบวาทะที่ปรากฏในรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนสวนใหญเปนวาทะที่เกี่ยวกับ
นโยบาย และวาทะที่เกี่ยวกับคานิยม คุณธรรมจริยธรรม ในขณะที่รายการชวนออนไลนมีรูปแบบ
วาทะที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงมากที่สุด และประเด็นที่พบในรายการซึ่งการโตแยงแสดงเหตุผลกันมีทั้ง
สิ้น 5 ประเด็น ไดแก 1.การปฏิรูปราชการ 2.การโยกยายนายทหารระดับสูง 3.กฎหมายฟนฟู
เศรษฐกิจ 11 ฉบับ 4.ปญหาการกอการรายภาคใต และ 5.กรณีทุจริตการจัดซื้อปุย
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหวาทกรรมชิ้นนี้ ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ
ศึกษาในการวิเคราะหวาทกรรมที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
ที่เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพ
การณในการสื่อสาร อันไดแก การปฏิบัติการทางวาทกรรม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง วาทกรรมเชิงวิพากษ ในรายการ “รัฐบานหุน” ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
เป น การวิ จั ย ที่ อ าศั ย ระเบี ย บวิธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ที่ มี จุ ด มุ งหมายเพื่ อ
สํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษ และเพื่อวิเคราะหกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษ
ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
การศึกษาในประเด็นทั้งสองขางตน จะใชเครื่องมือในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี้
1.การวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ(Textual Analysis)
เปนการวิเคราะหตัวบท (Text) ในรายการรัฐบานหุน เพื่อสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิง
วิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนวามีลักษณะอยางไร และวิเคราะหถึงกระบวนการสรางวาท
กรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนวามีกระบวนการอยางไร องคประกอบในการสราง
วาทกรรมเชิงวิพากษนั้นมีอะไรบาง มีความสัมพันธกับบริบท (Context) ตางๆ อยางไร เชน ผูพูด
เปนใคร พูดถึงเรื่องอะไรบาง และมีวิธีการพูดอยางไร ทําไมถึงพูดเชนนั้น และอยูในสถานการณ
และสั ง คมรู ป แบบใด ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะใช เครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะห เนื้ อ หาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Textual
Analysis) เปนหลักในการวิเคราะหและตีความตัวบท (Text) ที่เก็บรวบรวมมาจากเทปบันทึกราย
การที่ออกอากาศจริง
2.การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth Interview)
เป น การสั ม ภาษณ ที ม งานผู ผ ลิ ต รายการรั ฐ บานหุ น ซึ่ ง เป น ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ (Key
informants) ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําคําสัมภาษณมาวิเคราะหบริบท(context) ในการสรางวาทกรรม เพื่อ
ใหทราบถึงกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุนเกิดขึ้นไดอยางไร มีการนํา
เอาบริบททางสังคมและสิ่งแวดลอมของผูผลิตรายการมาสรางเปนวาทกรรมไดอยางไร โดยผูวิจัย
จะใชเครื่องมือการสัมภาษณแบบเจาะลึก(in depth interview) ในกรณีที่การวิเคราะหตัวบท(text)
ไมชัดเจนหรือมีความสมบูรณไมเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหประเภทของวาทกรรมเชิงวิพากษ
และกระบวนการในการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุนดวย
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ขอมูลที่ใชในการศึกษา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ขอมูลที่ใชในการศึกษามาจาก 2 แหลง ไดแก ขอมูลประเภท
วิดีทัศน และขอมูลประเภทบุคคลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.แหลงขอมูลประเภทวิดีทัศน
สําหรับแหลงขอมูลประเภทวิดีทัศนที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้ ไดแกเทปบันทึก
รายการรัฐบานหุนที่ออกอากาศจริง
ประชากร(Population)
ไดแกเทปบันทึกรายการรัฐบานหุ นที่ออกอากาศจริง ตั้งแตเริ่มออกอากาศครั้งแรก
คือวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 ความยาวตอนละ 5 นาที
รวมทั้งสิ้น 260 ตอน
กลุมตัวอยาง (Sample)
การเก็บตัวอยางเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ขั้นตอนดังนี้
Step Objective
Sampling Population Sample
1
เพื่ อศึกษาภาพ Systematic 260 ตอน 100 ตอน
รว ม ข อ ง ว า ท sampling
กรรมทั้งหมด
2
เ พื่ อ ศึ ก ษ า Purposive
เฉพาะวาทกรรม
เ ฉ พ า ะ ว า ท sampling
เชิงวิพากษ
ก ร ร ม เ ชิ ง
วิพากษ

Conclusion
วาทกรรมทุ ก ประเภทที่
ปรากฏในรายการรัฐบาน
หุน
ลักษณะของวาทกรรมเชิง
วิ พ ากษ ที่ ป รากฏในราย
การรัฐบานหุน
(ตอบคําถามนําวิจัยขอที่ 1)

2.กระบวนการสร า งวาท
กรรมเชิ ง วิ พ ากษ ใ นราย
การรัฐบานหุน
(ตอบคําถามนําวิจัยขอที่ 2)

จากตารางขางตน นํามาอธิบายวิธีการเก็บตัวอยางไดดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 : เพื่อศึกษาภาพรวมของวาทกรรมทั้งหมด
เปนการวิเคราะหวาทกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนทั้งหมดวามีวาทกรรม
ประเภทใดบาง โดยผูวิจัยใชแบบการเลือกกลุมตัวอยางที่หนวยประชากรมีโอกาสถูกเลือกเทาๆ
กัน (Probability sampling) โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเปนระบบ(Systematic sampling)
จากประชากรทั้งหมด 260 ตอน เลือกมาเปนกลุมตัวอยาง 100 ตอน
กรรมวิธีการเลือกจะเริ่มดวยการคํานวณหาอัตราสวนของจํานวนประชากรทั้งหมด กับ
จํานวนตัวอยางที่ตองการจะเลือก (Sampling ratio) เชน
เทปรายการรัฐบานหุนทั้งหมดมี 260 ตอน ผูวิจัยตองการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อศึกษา
จํานวน 100 ตอน เพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา อัตราสวนที่คํานวณไดคือ 260 : 100 =2.6 หรือ
ประมาณ 3
ซึ่งหมายความวาทุกๆ 3 ตอนที่ออกอากาศ ผูวิจัยจะเลือกมาศึกษา 1 ตอน โดยมี ราย
ละเอียดในการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
เดือน
พฤษภาคม 2544
มิถุนายน 2544
กรกฎาคม 2444
สิงหาคม 2544
กันยายน 2544
ตุลาคม 2544

พฤศจิกายน 2544

ธันวาคม 2544

วันที่ออกอากาศ
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21
,22,23,24,25,28,29,30,31
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,
19,20,21,22,25,26,27,28,29
2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,
18,19,20,23,24,25,26,27,30,31
1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21
,22,23,24,27,28,29,30,31
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,
19,20,21,24,25,26,27,28
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31

วันที่ถูกเลือกมาศึกษา
3,8,11,16,21,24,29
(7)
1,6,11,14,19,22,27
(7)
2,5,10,13,18,23,26,31
(8)
3,8,13,16,21,24,29
(7)
3,6,11,14,19,24,27
(7)
2,5,8,11,14,17,20,23,26,
29
(10)
1,4,7,10,13,16,19,22,25,
28
(10)
1,4,7,10,13,16,19,22,25,
28,31
(11)
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มกราคม 2545

กุมภาพันธ 2545

พฤษภาคม 2544
มิถุนายน 2544
รวมทั้งสิ้น

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21
,22,23,24,25,28,29,30,31
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,
19,20,21,22,25,26,27,28,29
260 ตอน

3,6,9,12,15,18,21,24,27,
30
(10)
2,5,8,11,14,17,20,23,26
(9)
1,4,9,14,17,22,25,30
(8)
4,7,12,15,20,25
(6)
100 ตอน

ขั้นตอนที่สอง : เพื่อศึกษาเฉพาะวาทกรรมเชิงวิพากษ
เปนการวิเคราะหเฉพาะวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน โดยผูวิจัยใช
แบบการเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกศึกษา
เฉพาะวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนเทานั้น
ทั้งนี้เพื่อใหการวิเคราะห วาทกรรมเชิงวิพ ากษมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจะเลือก
ศึกษาตัวบทจากตอนอื่นๆ ใน 260 ตอน ที่เกี่ยวของกับวาทกรรมเชิงวิพากษนั้น ๆ เพิ่มเติมนอก
เหนือไปจากกลุมตัวอยางที่ไดเลือกมา 100 ตอนประกอบเขาไปดวย
กลุมตัวอยางที่ไดในขั้นตอนนี้ จะนําไปวิเคราะหเพื่อตอบคําถามนําวิจัย ดังนี้
1. สํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
2. วิเคราะหกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการเก็บขอมูลประเภทวิดีทัศนนั้น ผูวิจัยไดบันทึกรายการรัฐบานหุนที่ไดออก
อากาศจริงลงมวนวิดีโอเทปและแยกเปนมวนละ 1 ตอนออกอากาศ ความยาวตอนละ 5 นาที
หลังจากนั้นจึงบันทึกเสียงจากมวนวิดีโอเทปลงในเทปบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง แลวนําเทปบันทึก
เสียงในแตละตอนที่ไดนั้น มาถอดเทป พรอมจัดพิมพใหอยูในรูปของเอกสารและเก็บไวประกอบ
การศึกษาตอไป
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2.แหลงขอมูลประเภทบุคคล
สําหรับแหลงขอมูลประเภทบุคคล จะไดมาจากการสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่ใหขอมูล
หลัก (Key informants) ซึ่งไดแกทีมงานผูผลิตรายการรัฐบานหุน
ทีมงานผูผลิตรายการรัฐบานหุนมีทั้งหมด 29 คน โดยแบงเปนทีมตางๆ ดังนี้
ทีมปรับบท
14 คน ประกอบดวย
1. คุณอรุณ ภาวิไล
2. คุณเกรียงไกร อมาตยกุล
3. คุณปยพัชร ธัญญะกิจ
4. คุณรัตนา ศรีมั่งคละ
5. คุณอกนิษฐ พานิชกุล
6. คุณประภาพร หันเสรี
7. คุณเขมทัศน สนิทวงศ ณ อยุธยา
8. คุรดนัย ตั้งศิวิไลพร
9. คุณสายสุดา มณีอินทร
10. คุณเนาวรัตน รุงเผื่อน
11. คุณจินดา ดําแกว
12. คุณอังคณา อรรคเอี่ยม
13. คุณประภัสสร
14. คุณสัมฤทธิ์
ทีมนักพากษ 5 คน ประกอบดวย
1. คุณญาณี ตราโมท
2. คุณพุทธชาด พงศสุชาติ
3. คุณณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ
4.คุณสุพจน พงษพรรณเจริญ
5.คุณชุติภาพ เหงากูล
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ทีมฉาก
8 คน ประกอบดวย
1. คุณจิระเดช ชัยสวัสดิ์
2. คุณวรกานต ภูมิมาศ
3.คุณธนาวุฒิ กลีบแกว
4.คุณจุมพล ศรีอยูสุข
5.คุณชลธี ค่ํายัง
6.คุณษมา มั่งมีสิน
7.คุณพฤทธินันท เวชชานุเคราะห
8.คุณยุทธินันท กลีบแกว
เจาหนาที่ฝายการเงิน
1 คน คือ คุณสุรนารถ เพ็ชรไพศิษฐ
เจาหนาที่ฝายปรึกษาดานกฎหมาย 1 คน คือ คุณวีรเกียรติ ศรีแสงนิล
ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเจาะลึกบุคคลจากทีมงานผูผลิตรายการรัฐบานหุนดังนี้
ทีมปรับบท สัมภาษณ
1. คุณอรุณ ภาวิไล
2. คุณปยพัชร ธัญญะกิจ
3. คุณณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ

3 คน ไดแก
ทําหนาที่ปรับบทและเปนดูแลการผลิตรายการรัฐบานหุน
ทําหนาที่ปรับบทและเปนผูควบคุมการผลิตรายการรัฐบานหุน
ทําหนาที่ปรับบทและเปนคนพากษ

คําถามในการสัมภาษณทีมปรับบทมีดังนี้
1. ขอมูลที่ใชในการเขียนบท มาจากไหน / มีวิธีการเลือกแหลงขอมูลอยางไร
2. การเลือกประเด็นขาวมาทําบทพิจารณาจากอะไรบาง
3. ทีมปรับบทมีหนาที่ทําอะไรบาง
4. บทที่ไดมามีการแกไขอะไรบาง พิจารณาอยางไรวาสมควรแกไขหรือไม
5. บทที่เหมาะสม หรือมีความสมบูรณเปนอยางไร
6. ประเด็นที่ตองระมัดระวังในการนําเสนอ
ทีมนักพากษ สัมภาษณ 2 คน ไดแก
1. คุณสุพจน พงษพรรณเจริญ
2. คุณพุทธชาด พงศสุชาติ
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คําถามในการสัมภาษณทีมพากษมีดังนี้
1. แตละทานพากษเสียงหุนของใครบาง
2. ลักษณะเดนของบุคคลที่ทานพากษเสียงเลียนแบบเปนอยางไร
3. การพากษเลียนแบบบุคคลจริง ยากไหม มีวิธีการฝกซอมอยางไร
4. บทที่ทานไดมาใหพากษ ทานตองแกไขหรือไม /อยางไร
ทีมฉาก สัมภาษณ 1 คนไดแก
คุณจิระเดช ชัยสวัสดิ์ หัวหนาทีมฉาก
คําถามในการสัมภาษณหัวหนาทีมฉากมีดังนี้
1. หุนแตละตัวที่ถูกสรางขึ้นมาใครเปนคนกําหนด
2. การเลือกบุคคลจริงมาลอเลียนสรางเปนหุน พิจารณาจากอะไรบาง
3. ปจจุบันมีหุนทั้งหมดกี่ตัว แบงเปนใครบาง
4. การแตงกายของหุนแตละตัว วาตองใสเสื้อผาชุดไหนนั้น ทานพิจารณาจากอะไร
5. ใครเปนคนออกแบบฉากในรายการ / ไดแนวคิดมาจากไหน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทบุคคลโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In depth interview) ผู
วิจัยจะเก็บขอมูลโดยการบันทึกเทป จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาถอดเทป พรอมทั้งจัดพิมพใหอยูใน
รูปเอกสาร และเก็บไวประกอบการศึกษาตอไป

การวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ เก็บรวบรวมขอมูลเรีย บรอยแลว ผูวิจัยไดนํ าขอมู ลทั้งหมดมาวิเคราะห เป น
สวนๆ แยกตามคําถามนําวิจัยดังนี้
1.การสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุน ทั้งที่เปน
ขอมูลประเภทวิดีทัศนและขอมูลประเภทบุคคล เพื่อนํามาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏ
ในรายการรัฐบานหุนวามีลักษณะอยางไรบาง ทั้งนี้ผูวิจัยจะใชแนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรม
เชิ งวิพ ากษ (Critical Discourse Analysis) ของ Norman Fairclough โดยทํ าการศึกษาจากมิ ติ
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ของสภาพการณในการสื่อสาร (analysis of Communication events) อันไดแก การวิเคราะหตัว
บท (text) เพื่อศึกษาถึงเนื้อหาสาระที่ตัวบทนั้นนําเสนอใน 3 ประเด็นคือ วาทกรรมนําเสนออะไรสู
สภาพสังคม วาทกรรมสรางอัตลักษณอะไรในสังคม และวาทกรรมสรางลักษณะของความสัมพันธ
อะไรในสังคม
2.การวิเคราะหกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุน ทั้งที่เปน
ขอมูลประเภทวิดีทัศนและขอมูลประเภทบุคคล โดยจะนําวาทกรรมเชิงวิพากษที่วิเคราะหไดใน
สวนที่ 1 มาใชพิจารณาประกอบกันดวยวา ปริบทตางๆ ของผูผลิตสารมีความสัมพันธตอ การสราง
วาทกรรมเชิงวิพากษในตัวบทอยางไร ซึ่งจะทําใหเราเขาใจความสัมพันธระหวางบท (Text)
และปริบท(context) ในกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุน การวิเคราะห
ในสวนนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis)
ของ Norman Fairclough โดยทํ า การศึ ก ษาจากมิ ติ ก ารปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรม(Discourse
Practice) อั น ได แก การวิ เคราะห ก ระบวนการสรา งวาทกรรม (text production) ว าเกิ ด ขึ้ น ได
อยางไร มีการนําเอาบริบททางสังคมและสิ่งแวดลอมมาสรางเปนวาทกรรมไดอยางไร

การนําเสนอผลขอมูล
หลังจากวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตางๆ แลว ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยในรูปของ
การพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analysis Description) โดยยกเอาวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏใน
รายการรัฐบานหุน ทั้งที่อยูในรูปตัวบท (text) และบริบทตางๆ (context) ที่ ไดจาการสัมภาษณ
เจาะลึก มาเปนตัวอยางประกอบใหเห็นจริงถึงลักษณะของวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏใน
รายการรัฐบานหุน และกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนอีก
ดวย
กอนที่จะนําเสนอผลการวิจัยนั้น ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรายการรัฐบานหุน เพื่อ
ใหทราบถึงลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบของขอมูลที่นํามาศึกษา ซึ่งจะนําเสนอในบทที่ 4
ภายใตหัวขอ “ลักษณะทั่วไปของรายการรัฐบานหุน”
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ผู วิจั ย จะนํ าเสนอผลการวิเคราะห อ อกเป น 2 บท เพื่ อ ตอบคํ าถามนํ าวิ จั ย ในแต ล ะข อ
กลาวคือ ในบทที่ 5 เปนผลการสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการ
รัฐบานหุน เพื่อตอบคําถามนําวิจัยขอที่ 1 และในบทที่ 6 เปนผลการวิเคราะหกระบวนการ
สรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน เพื่อตอบคําถามนําวิจัยขอที่ 2
สวนบทสุดทายคือบทที่ 7 นั้น เปนการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้

บทที่ 4
ขอมูลพื้นฐานรายการรัฐบานหุน
กอนที่จะเขาสูสวนของการนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง วาทกรรมเชิงวิพากษ ในรายการ
”รัฐบานหุน” ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
ผูวิจัยใครขอนําเสนอขอมูลพื้นฐานของรายการ
รัฐบานหุน ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการ
รัฐบานหุนตอไป รายละเอียดในการนําเสนอขอมูลพื้นฐานของรายการรัฐบานหุน มีดังนี้
1.ลักษณะทั่วไปของรายการรัฐบานหุน
2.ประเภทของเนื้อหาขาวในรายการรัฐบานหุน
3.ประเภทของหุนในรายการรัฐบานหุน
สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้

4.1 ลักษณะทั่วไปของรายการรัฐบานหุน
จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของรายการรัฐบานหุน จํานวน 100 ตอน พบวามีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1.มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับขาว
จากการพิจารณาเนื้อหารายการรัฐบานหุนจะพบวา เนื้อหารายการมีคุณลักษณะสําคัญ
4 ประการของความเปนขาวคือ ความทันตอเหตุการณ ความใกลตัวของประชาชน ความเกี่ยวของ
กั บ บุ ค คลสํ า คั ญ และผลกระทบที่ มี ต อ ประชาชน เช น การก อ วิ น าศกรรมที่ นิ ว ยอรค สหรัฐ
อเมริกา การกวาดลางยาบายาเสพติด การแกไขปญหาการจราจร หรือการตัดสินคดีปกปด
ทรัพยสินของนายกรัฐมนตรี ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1 ตอนจราจร 1 (วันที่ 9 พฤษภาคม 44)
พิธีกร
สวัสดีครับ มาพบกันพรอมหนา 3 ทานนี้ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องสําคัญ
ของกรุงเทพมหานคร ตองขออภัยพี่นองตางจังหวัดดวยนะครับ เรื่องนี้
เดือดรอนกับคนกรุงเทพฯโดยตรง เรื่องการแกไขปญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร
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ตัวอยางที่ 2 ตอน สงครามโลก (วันที1 18 กันยายน 44)
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ ขาวการกอวินาศกรรมที่นิวยอรคและวอชิงตัน
สรางความตกตะลึงเศราสลดเปนอยางมากเลยครับ รายการรัฐบานหุน
ขอแสดงความเสียใจไปกับคนอเมริกันและทุกๆ คนนะครับ เราขอไว
อาลัยสัก 1 นาทีครับ
ตัวอยางที่ 3 ตอน คนขี้ลืม (วันที่ 8 มิถุนายน 44)
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชม งวดเขามาทุกทีแลวนะครับ กับคดีซุกหุนที่จะมีการ
แถลงปดคดีกันในชวงปลายเดือนนี้ จะไดรูกันสักทีวา เราจะมีนายกคน
ใหม หรือนายกคนเกา แตดูเหมือนวาทานจะไมไปแถลงปดคดีเองนะ
ครับ
2.มีลักษณะของความเปนขาว
พิจารณาไดจากการออกอากาศทุกวัน รวมทั้งเวลาในการออกอากาศก็อยูในชวงขาว
ภาคค่ํา หลังจบขาวพระราชสํานัก ซึ่งถือวาเปนชวงทายของรายการขาวภาคค่ํา และตามแบบ
แผนการนําเสนอขาวโทรทัศน ถือวาชวงทายรายการขาวนั้นเปนเนื้อที่สําหรับขาวเบาๆ หากนําไป
เปรียบเทียบกับรายการสะเก็ดขาวจะพบวามีลักษณะเดียวกัน
3.เปนรายการลอเลียนเสียดสีการเมือง
พิจารณาไดจากชื่อรายการ “รัฐบานหุน” ที่มีความหมายกํากวม โดยอธิบายไดดังนี้
คําวา “รัฐบาน” หมายถึง
รัฐ + เบิกบาน = รัฐที่มีแตความสนุกสนานเบิกบาน
เปนการลอเลียนคําวา “รัฐบาล” โดยใชหลักการพองเสียง
คําวา “หุน”/puppet/Robot
หมายถึง
- สิ่งที่ ทําดวยวัสดุชนิด หนึ่งชนิ ดใด มี ลักษณะคลายคนแตไมมีชีวิต
เคลื่อนไหวไดโดยอาศัยการเชิด หรือจากกลไกตางๆ
- หุนกระบอก หุนเชิด หรือบุคคลที่ถูกครอบงํา
- การกระทําที่ไมไดเกิดขึ้นดวยตัวเอง แตเกิดจากการที่ตองถูกควบคุม
หรือจากอํานาจที่เหนือกวา
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4. ใชรูปแบบการสนทนา
หากพิจารณารายการรัฐบานหุนในลักษณะเปนรายการสนทนา จะเห็นวารายการรัฐบาน
หุน ใชรูปแบบการนํ าเสนอรายการแบบการเลาเรื่องที่มีขั้น ตอน อัน ประกอบไปดวย สวนเริ่ม
เรื่อง(Beginning) เป นการกล าวทั กทายผูชม และเป ดประเด็น สนทนา ส วนกลางของเรื่อง
(Middle)
เปนการโตเถียงและแสดงความคิดเห็นของผูรวมรายการจากฝายตางๆ และมีตัวหุนที่ทําหนาที่
แทรก (Insert) เพื่อใหเรื่องที่กําลังโตเถียงอยูนั้นเบาลง (soft) และสวนสุดทายตอนจบ(Ending)
เปนการสรุปปดประเด็นโดยพิธีกรรายการ ทั้งนี้สามารถพิจารณาไดจากตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 : แสดงตัวอยางรูปแบบการสนทนาในรายการรัฐบานหุน
โครงสราง
สวนที่ 1
เริ่ม
เรื่อง(Beginnin
g)
สวนที่ 2
สวนกลางของ
เรื่อง (Middle)

รายละเอียด
ตัวอยางสคริปต
พิ ธี ก รกล า วเป ด ราย พิธีกร : สวัสดีครับทานผูชมครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกระทู
การ/ทักทายผูชม/เปด
ถามสด ซึ่งรัฐมนตรีชุดที่แลว หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ประเด็น
หรือแมแตทานนายกเองก็ชอบเขาประชุสภาและตอบคํา
ถามดวยตัวเอง แตมาเกิดเรื่องเอาในรัฐบาลชุดนี้ครับ
ฝายรัฐบาล/ฝายคาน/ สมัคร : ก็จะไมใหเกิดเรื่องไดอยางไง ในเมื่อทานไมยอมไปตอบคํา
ตั วแ ท น ป ระ ช าช น
ถามดวยตัวเองสักที จนเขาจะอภิปรายไลทันอยูแลว
อภิปรายประเด็นที่ 1
เพราะหาวาไมใหความสําคัญกับสภา และฝายนิติบัญญัติ
ที่จะเขามาตรวจสอบ
ทักษิณ : เออ.คืออยางนี้นะครับ คือตอนแรกที่แบงงานใหกับรัฐ
มนตรีที่เกี่ยวของไปแลวเนี้ย เรื่องไหนที่ไมเกี่ยวกับนายก
โดยตรง ก็ไมนาที่จะตองไปตอบ จะไดเอาเวลาไปบริหาร
ประเทศ บริหารราชการได ...เออ...ในอดีตบางทานก็ไมได
ตั้งใจถามจริงๆ แตถือโอกาส อภิปรายมากกวานะ
ครับ (ฮา)
หุ น ที่ ทํ า ห น า ที่ คุณชาย : ขอสอดหนอยเถอะครับ เพราะหากทานมีเวลาปลีกตัวไป
แทรก(insert) เพื่ อ ให
ตอบกระทูบางก็จะดี เพราะวาประชาชนจะไดไมรูสึกวา
เนื้อหาเบาลง
ทานหลบหนา กระทูจริงๆ มันก็เหมือนกับปลาทูนั่นละ
ครับ ปลา 2 ตัวเถียงกันไปเถียงกันมาอยูในเขง ไมนากลัว
ครับ (ฮา) นารักดี
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ฝ า ยรั ฐ บาล/ฝ า ยรั ฐ ทักษิณ : เออ..จะไปครับ ถาเรื่องไหนมันเกี่ยวของโดยตรงก็จะไป
บาลอภิปราย(ตอ)
ครับ
คุณชาย :ถาอยางนั้นก็ดีครับ เพราะผมจะไดตั้งกระทูถามทานเสีย
เลยครับ
พิธีกร : เออ.คุณชายไมไดเปนสมาชิกสภานะครับ
คุณชาย : แหมทําไมละครับ กระผมเนี้ยเปนถึงประธานสภา
ชวนชิมเชียวนะครับ สมาชิกก็เยอะ ไมเชื่อลองเดินไปขาง
นอกซิครับ สัก 5 กาวก็ตองเจอปายรูปชามของผมติดอัน
หนึ่งละครับ (ฮา)
พิธีกรเขาประเด็นที่ 2 พิธีกร : เอ.มันก็ดีนะครับ เพราะกระทูถามสดเปนเรื่องของสภา แต
ถาชาวบานมีสิทธิ์ตั้งกระทูถามบาง อะไรคือคําถามที่
ประชาชนอยากถามมากที่สุดครับ
ฝายรัฐบาล/ฝายคาน/ สมัคร : เมื่อไร ผมจะไดเปนนายกรัฐมนตรีกับเขาบาง (ฮา)
ตั วแ ท น ป ระ ช าช น พี่ตู : อุย แหม.อันนี้เปนเรื่องสวนตัวครับพี่ เอาแบบกวางๆ
อภิปรายประเด็นที่ 2
หนอยซิครับ
สมัคร : เอาอยางนี้ เอาอยางนี้ ทําอยางไรคาครองชีพของเราถึงจะ
ลดลง คาไฟฟาของเราจะลดลง คาน้ํามันมันจะลดลง (ฮา)
ทักษิณ : ที่คาน้ํามันแพง ก็อยางที่ทราบนะครับวา น้ํามันตลาดโลก
สูงขึ้น ในขณะที่คาเงินบาทของเราลดลง สวนคาไฟฟาที่
แพงก็คงเปนเพราะคา FT ครับ
หุ น ที่ ทํ า ห น า ที่ คุณชาย : นี่ละครับที่ผมอยากจะทราบ ไอคา FT นี่มันอะไรกันหรือ
แทรก(insert) เพื่ อ ให
ครับ มันเปนน้ําแรยี่หอใหมหรือ เปนปลากกระปองอะไร
เนื้อหาเบาลง
กันหรือครับเนี้ย (ฮา) ผมจะไดเตรียมการถูก หรือวามัน
จะเปนคําหยาบละครับ (ฮา)
ฝ า ยรั ฐ บาล/ฝ า ยรั ฐ ทักษิณ : ไมหยาบครับ ไมหยาบ คา FT คือคาไฟฟาผันแปร ครับ
บาลอภิปราย(ตอ)
สมัคร : ฝนแปรไปในทางที่ชาวบานเขาไมคอยจะชอบ คือมันผันขึ้น
ไมคอยจะผันลง (ฮา)
หุ น ที่ ทํ า ห น า ที่ คุณชาย : ก็นั่นนะซิครับ อันที่จริงนะครับ ใชมากผันแปรมาก เวลา
แทรก(insert) เพื่ อ ให
ใชนอยก็นาจะผันนอยนะครับ หรือไมอยางนั้นก็มีสวนลด
มีเปนคูปองสะสมคะแนน(ฮา) เอาไปแลกน้ําแร เอาไป
เนื้อหาเบาลง
แลกปลากกระปอง สักกระปอง 2 กระปองก็ยังดี ไอนี่ไม
มีสักอยางเลยครับ (ฮา)
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ทักษิณ : เขาใจครับ เขาใจครับ เออ...รัฐบาลเราก็พยายามหาทาง
ออก หามาตรการจูงใจใหประชาชนประหยัดพลังงานอยู
แลวนะครับ ตอไปจะมีการมอบรางวัลครับ ตั้งแตนักเรียน
ไปจนถึงประชาชนทั่วไปครับ
พิธีกรเขาประเด็นที่ 3 พี่ตู : พอจะมีความคิดเห็นที่จะฝากไปบางไหมละครับ ในเรื่อง
ของการประหยัดพลังงานนะครับ
สมัคร : ผมอยากจะเสนออยางนี้ สมัยกอนเขายังมีเพลง น้ํามัน
ขาดแคลน คุยกับแฟนก็ตองดับไฟ แตวาจะประหยัดอยาง
ไง ก็ใหเปดแอรเอาไวบาง เพราะวาอากาศมันรอน เดี๋ยวจะ
พาลหมดอารมณกันพอดี
พี่ตู : เออ. อารมณอะไรหรือครับ
สมัคร : ก็อารมณ.เออ.อารมณที่เขาจะคุยกันนะซิ อะไรกันนั้น
แหละ (พูดมั่วๆ ไป เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจตามสไตล
สมัคร) (ฮา) เอ...คุณนี่ยังไง (ทําเสียไมพอใจ)
พี่ตู : มันจะถึงขั้นที่จะตองมีชั่วโมงที่ประหยัดไฟ เหมือนในสมัย
รัฐบาลปาหรือเปลาครับ เชน ปดโทรทัศนในชวง 6 โมง ถึง
2 ทุม อะไรอยางเนี้ย
ทักษิณ : เออ...คือสมัยนี้คงไมไดนะครับ เพราะประชาชนตองการรับ
รูขาวสาร ประชาชนตองมีจิตสํานึกเองครับ ประชาชนตอง
รวมมือกันประหยัดพลังงานนะครับ เออ....เชน ไฟฟา ,กาซ
,น้ํามัน
คุณชาย : เออ..ผมวาอยางนี้นะครับ ถาเราประหยัดน้ํามันมากเกินไป
มันจะเกิดเรื่องนะครับ
ทักษิณ : ทําไมเหรอครับ
หุ น ที่ ทํ า ห น า ที่ คุณชาย : ก็ถาน้ํามันนอยนะครับ เวลาทอดปลา ปลามันจะติด
แทรก(insert) เพื่ อ ให
กระทะเอานะครับ (ฮา) ทอดยากครับ มันจะลําบากจริงๆ
เนื้อหาเบาลง
(ฮา)
ส วน ที่ 3 ส วน พิธีกรสรุปปดประเด็น พี่ตู : ดีครับ วันนี้คุยกันไดสาระมากเลยนะครับ เริ่มจากเรื่อง
สุ ด ท า ย ต อ น
ของกระทูมาถึงเรื่องของกระทะไดนะครับ (น้ําเสียงพูด
จบ(ending)
เหมือนประชด) เราก็ตองชวยกันประหยัดพลังงานดวยกัน
ทุกคนนะครับ เพื่อชาติของเรา วันนี้เวลาหมดแลวครับ พบ
วันทุกวันจันทรถึงศุกร วันนี้ลาตรีสวัสดิ์ครับ
จบตอน
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จากตารางขางตน จะพบวารูปแบบการสนทนาในรายการรัฐบานหุน มีลักษณะโครงสราง
ที่เปนลําดับขั้นตอนแนนอนตายตัว สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
1.สวนเริ่มเรื่อง(Beginning)
พิธีกรรายการกลาวเปดรายการ ทักทายผูชม และเปดประเด็นสนทนา
2.สวนกลางของเรื่อง (Middle)
ฝายรัฐบาล ฝายคาน หรือประชาชน ไดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ
และในขณะที่มีการโตเถียงกันอยู จะมีตัวหุนที่ทําหนาที่แทรก (Insert) เพื่อใหเรื่องที่กําลังโตเถียง
อยูนั้นเบาลง (soft) ดวยวิธีการตางๆ
หลังจากที่บรรยากาศในการโตเถียงเบาลงแลว พิธีกรก็จะเริ่มเปดประเด็นใหม และฝาย
รัฐบาล ฝายคาน หรือประชาชน ก็จะเริ่มโตเถียงในประเด็นตอไป ซึ่งจะมีลักษณะเชนนี้ไปตลอด
จนถึงชวงสุดทายของรายการ
3.สวนสุดทายตอนจบ(Ending)
เปนการสรุปปดประเด็นโดยพิธีกรรายการ สําหรับการปดประเด็นนี้จะมีอยู 2 ลักษณะคือ
เปนการสนับสนุนหรือใหกําลังใจรัฐบาล และเปนการแสดงจุดยืนรายการวาเพื่อทําประชาชน

4.2 ประเภทของเนื้อหาขาวในรายการรัฐบานหุน
จากการวิเคราะหเนื้อหาในรายการรัฐบานหุน จํานวน 100 ตอน ผูวิจัยพบวามีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับขาวอยูหลายประเภท สามารถนํามาจําแนกเปนประเภทเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3 : แสดงประเภทของเนื้อขาวในรายการรัฐบานหุน
ประเภทของขาว
1.ขาวการเมืองและบุคคลทางการเมือง
2.ขาวสังคม
3.ขาวเศรษฐกิจ
4.ขาวตางประเทศ
5.ขาวอาชญากรรม
6.ขาวภูมิภาค
7.ขาวทุกขชาวบาน
8.ขาวกีฬา
9.ขาวบันเทิง
รวม

รัฐบานหุน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
61
28.77
56
26.42
32
15.09
18
8.49
11
5.19
10
4.72
9
4.25
8
3.77
7
3.30
212
100

จากตารางขางตนจะสังเกตไดวา ขาวการเมืองเปนขาวที่ถูกนํามาเปนเนื้อหาในรายการ
รัฐบานหุนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.77 รองลงมาคือขาวสังคม คิดเปนรอยละ 26.42 สําหรับ
ขาวตางประเทศและขาวเศรษฐกิจ อยูในอันดับที่ 3 และ 4 คิดเปนรอยละ 8.49 และ 5.19 ตาม
ลําดับ
สําหรับประเภทขาวการเมืองที่ถูกนํามาเสนอมากที่สุดในรายการรัฐบานหุนนั้น พบวามี
เนื้ อ หาขาวอยู 2 ลัก ษณะคื อ ขาวที่ เกี่ ย วกั บ เหตุก ารณ ท างการเมื อง ซึ่งเป น เรื่อ งราวที่ อยู ใน
ปริมณฑลสาธารณะ เชน การรวมพรรคการเมือง การจัดระเบียบสังคม โครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรค ปญหายาบาและยาเสพติด เปนตน และขาวที่เกี่ยวกับบุคคลสําคัญทางการเมือง เปน
เรื่องราวเกี่ยวกับผูนําประเทศ(elite) ซึ่งเปนบุคคลสาธารณะ(Public Figures) และประชาชนให
ความสนใจ เชน ขาวคดีการซุกหุนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ตัวอยางขาวที่เกี่ยวกับเหตุการณทางการเมือง
ตอน ตองลาออก (วันที่ 24 ธันวาคม 44)
พิธีกร
สวัสดีครับคุณผูชม พบกับรัฐบานหุนกันอีกแลว เริ่มจากขาวคราวที่
หนังสือพิมพบางฉบับลงขาว ชวนเชิญเสธ.หนั่น เขามาเปนประธานที่
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ปรึกษาพรรคประชาธิปตย เพื่อเตรียมตอสูกับพรรคไทยรักไทยในการ
เลือกตั้งครั้งตอไป
ตัวอยางขาวที่เกี่ยวกับบุคคลทางการเมือง
ตอน กําลังใจ (วันที่ 25 มิถุนายน 44)
พิธีกร
สวัสดีคะคุณผูชมคะ ในชวงสองสามวันที่ผานมานี้ ประชาชนจากหลาย
สาขาอาชีพนะคะ ตางทยอยเขามาใหกําลังใจทานนายก หลังจากที่ทาน
เดินทางไปแถลงปดคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมาแลวคะ
การที่บุคคลที่ตกเปนขาวมักจะเปนผูที่มีตําแหนงสําคัญทางการเมือง ก็เพราะวา บุคคลที่
มีตําแหนงสําคัญทางการเมืองเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอประเทศ เกี่ยวของกับความอยูร อดหรือ
ความเปนอยูของประชาชนสวนใหญในสังคม เชนใครเปนแกนนํารัฐบาล การปรับคณะรัฐมนตรี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง หรือการวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพระวาบุคคลเหลา
นี้สวนมากจะมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันสามารถสงผล
กระทบไปยังประชาชนสวนใหญของประเทศไดนั่นเอง
จากขอมูลขางตน เมื่อผูวิจัยนําเนื้อหาขาวในรายการรัฐบานหุน มาเปรียบเทียบกับเนื้อหา
ของการตูนการเมืองในหนังสือพิมพรายวันที่ผูเขียนการตูนการเมืองนําเสนอ (อางถึงใน ธีระ
ธัญไพบูลย : 2541) พบวา มีลักษณะเชนเดียวกัน คือมีเนื้อหาขาวทางดานการเมืองมากที่สุด รอง
ลงมาคือ เนื้อหาขาวทางดานสังคมและขาวเศรษฐกิจ ตามลําดับ
นอกจากนี้จะสังเกตเห็นวา ขาวบันเทิงมีปรากฏใหเห็นนอยที่สุด เนื่องจากวาปจจุบัน
สถานีโทรทัศนมีรายการที่เกี่ยวกับขาวบันเทิงโดยเฉพาะอยูหลายรายการ เชน รายการอินไซดเอน
เตอรเทนเมนท รายการสีสันบันเทิง รายการโชวไทมบายศศิธร ดังนั้นจึงไมจําเปนตองนําเสนอ
ขาวบันเทิงมากนักในรายการรัฐบานหุน เพราะผูชมสามารถเลือกชมขาวบันเทิงไดจากรายการ
ดังกลาวอยูแลว
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4.3 ประเภทของหุนในรายการรัฐบานหุน
รายการรัฐบานหุน เปนรายการลอเลียนเสียดสีการเมือง ที่นําเสนอเนื้อหาผานตัวหุน โดย
หุนแตละตัวที่ถูกสรางขึ้นมานั้น เปนหุนที่สรางเลียนแบบบุคคลจริง เชน หุน พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร หุนนายชวน หลีกภัย หุนอาจารยสุนีย สินธุเดชะ เปนตน และเปนหุนที่ถูกสราง
ขึ้นมาใหม เชน หุนลุงทองพูน ชาวบานระเบิดเหม็น หุนลุงมิ่งขวัญ ชาวบานน้าํ ทวม หุน นาย
บอย เจาของผับ Twenty Birthday ยาน RCA เปนตน
จากการวิเคราะหประเภทของหุนในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวามีตัวหุนทั้งหมด 24 ตัว
และสามารถแบงประเภทของตัวหุนตามเกณฑตัวตนจริงที่ถูกเลียนแบบได 5 ประเภทดังตอไปนี้
1. หุนพิธีกร
2. หุนนักการเมืองฝายรัฐบาล
3. หุนนักการเมืองฝายคาน
4.หุนบุคคลที่มีชื่อเสียง
5.หุนประชาชนทั่วไป
รวม

มี
มี
มี
มี
มี

2
8
4
5
5
24

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตารางที่ 4 : แสดงประเภทของหุนในรายการรัฐบานหุน
ประเภท
หุนพิธีกร

ชื่อ-ตําแหนง
จรัสพงศ สุรัสวดี
พิธีกร/นักแสดง

ญาณี ตราโมท
พิธีกร/นักแสดง

หุนที่ถูกสราง
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หุ น นั ก การเมื อ ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ฝายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
กลาโหม

ร อ ยตํ า รวจเอก ปุ ร ะชั ย เป ย ม
สมบูรณ
รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ว ง
มหาดไทย
นายบรรหาร ศิลปอาชา
หัวหนาพรรคชาติไทย

นางสุดารัตน เกยุราพันธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง

39

นางลัดดาวัลย วงศศรีวงศ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
แรงงาน

นายวัฒนา เมืองสุข
รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวง
พาณิชย

หุ น นั ก การเมื อ ง นายชวน หลีกภัย
ฝายคาน
หัวหนาพรรคฝายคาน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รองหัวหนาพรรคฝายคาน

นายไตรรงค สุวรรณคีรี
กรรมการบริหารพรรคฝายคาน

นางปวีณา หงสกุล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคชาติพัฒนา
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หุนบุคคลที่มี
ชื่อเสียง

ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน
ผูเชี่ยวชาญทางดาน
การทําอาหาร

รองศาสตราจารย ดร.สุนีย
สินธุเดชะ
อาจารยประจํามหาวิทยาลัย

นายสมัคร สุนทรเวช
ผู ว า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร

ผูพันแซนเดอร

ติ๊ก กลิ่นสี
พิธีกร / นักแสดง

ประชาชนทั่วไป

ลุ ง ทองพู น ชาวบ าน ระเบิ ด
เหม็น
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ลุงมิ่งขวัญ

ชาวบานน้ําทวม

นายบอย เจาของผับ
Twenty birthday ยาน RCA

พอคาหมู

กรรมการตัดสินกีฬา

รวมจํานวนหุนทั้งหมด 24 ตัว

จากตารางขางตน จะพบวาหุนที่มีจํานวนมากที่สุด คือหุนนักการเมืองมีถึง 12 ตัว แบง
เปนนักการเมืองฝายรัฐบาล 8 ตัว และเปนนักการเมืองฝายคาน 4 ตัว การเลือกหุนใหมีทั้งฝาย
รัฐบาลและฝายคาน รวมทั้งจํานวนหุนฝายรัฐบาลมากกวาหุนฝายคานนั้น ก็เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในระบบการเมืองของไทย ภายใตระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมี
รัฐสภา คือมีทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานนั่นเอง
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นอกจากจะมีหุนนักการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานแลว ยังมีหุนบุคคลที่มีชื่อเสียง
และหุนประชาชนทั่วไป ที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในสังคมอีกดวย
สําหรับการเลือกนักการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานมาทําเปนหุนนั้น ผูวิจัยพบเกณฑ
ทีใชในการเลือกนักการเมืองเพื่อมาทําเปนตัวหุนนั้นคือ เปนนักการเมืองที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักกัน
อยางดีของประชาชน และเปนบุคคลที่มีบุคลิกสนุกสนาน โดยไมไดใชเกณฑประเด็นมาตัวเลือก
ในการสรางหุน เชน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรค
ฝายคาน หรือนายไตรรงค สุวรรณคีรี กรรมการบริหารพรรคฝายคาน ดังที่คุณปยะพัชร
ธัญญะกิจ ผูควบคุมการผลิตรายการรัฐบานหุน กลาวไววา
“การเลือกหุนแตละตัวนั้น ประการแรกเลย พิจารณาจากความpopular ของเขา วาอยูใน
สายตาหรือประชาชนใหความสนใจมากนอยขนาดไหน ออกสื่อตางๆ บอยไหม ประการที่สอง
คือดูวาเขาเปนคนที่เราทําใหสนุกสนานไดไหม เชนบางคน Character ไมสนุก นาเบื่อ พุดไมมัน
เราก็เอาเขามาใสบทพูดใหสนุกสนานไดยาก”
“…สําหรับประเด็นจะเกี่ยวกันไหม ก็อาจจะมีสวนบางแตไมมาก เพราะในแตละวันแต
ละตอนนั้นก็มเี หตุการณเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราคงไมมีเวลาที่จะมาทําหุนมากมายขนาดนั้น หรือให
ครบทุกประเด็น เพราะในแตละตอนก็จะมีหุนที่เปนตัวแทนของฝายรัฐบาล และตัวแทนของฝาย
คาน หรือของประชาชนมาพูดแทนอยูแลว”
นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดวิเคราะหการปรากฏตัวของหุนในรายการรัฐบานหุนจากจํานวน
100 ตอน พบวาความถี่ในการปรากฏตัวของหุนแตละตัวมีลักษณะดังตอไปนี้
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ตารางที่ 5 : แสดงการปรากฏตัวของหุนในรายการรัฐบานหุนทั้งหมด จาก 100 ตอน
ประเภท
ตัวหุน
จํานวน(ครั้ง) ลําดับที่
หุนนักการเมือง : ฝายรัฐบาล พ.ต.อ.ทักษิณ ชินวัตร
ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ
นางสุดารัตน เกยุราพันธ
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
นายสมคิด. จาตุศรีพิทักษ
นายบรรหาร ศิลปอาชา
นายวัฒนา เมืองสุข
นางลัดดาวัลย วงศศรีวงศ
รวม
หุนนักการเมือง : ฝายคาน นายไตรรงค สุวรรณคีรี
นายชวน หลีกภัย
นางปวีณา หงสกุล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รวม
รวมการปรากฏตัวของหุนนักการเมืองทั้งหมด
หุนบุคคลที่มีชื่อเสียง
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน
นายสมัคร สุนทรเวช
อาจารยสุนีย สินธุเดชะ
ติ๊ก กลิ่นสี
ผูพันแซนเดอร
รวมการปรากฏตัวของหุนบุคคลที่มีชื่อเสียง
หุนประชาชนทั่วไป
ลุงทองพูน
ชาวนากุง
คุณบอย
กรรมการกีฬา
คนขายหมู
รวมการปรากฏตัวของหุนประชาชนทั่วไป
รวมการปรากฏตัวของหุนทั้งหมด 328

42
32
28
18
8
7
5
5
145
37
29
20
5
91
236 ครั้ง
27
21
21
4
4
77 ครั้ง
5
4
4
1
1
15 ครั้ง
ครั้ง

1
3
5
9
10
11
12
12
2
4
8
12

6
7
7
13
13
12
13
13
14
14
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สําหรับหุนพิธีกร ผูวิจัยไมไดนํามาใสไวในตารางขางตนนี้ เนื่องจากวารูปแบบรายการ
รัฐบานหุนนั้นเปนรายการสนทนา ที่จะตองมีพิธีกรเปนตัวหลักประจํารายการ แตผูที่มารวม
รายการจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในทุกๆ ตอนของรายการจะตองมีหุนพิธีกรรายการเสมอ
จากตารางขางตน ผูวิจยั นํามาวิเคราะหไดดังนี้
1. การปรากฏตั วหุ น นั กการเมืองมีจํานวนมากที่สุด ถึง 236 ครั้ง คิดเป น รอยละ 72 ของการ
ปรากฏตัวของหุนทั้งหมดในรายการ ในขณะที่หุนประชาชนปรากฏตัวเพียง 15 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 4.5 เทานั้น แสดงวาพื้นที่สวนใหญของรายการรัฐบานหุน เปนของนักการเมือง
มากกวาเปนของประชาชนอยางสิ้นเชิง
2. หากเปรียบเทียบหุนฝายรัฐบาล กับหุนฝายคานจะพบวามีความแตกตางกันอยางมาก ทั้งใน
เรื่องของจํานวนตัวหุน และการปรากฏตัวในรายการ กลาวคือ มีหุนฝายรัฐบาล 8 ตัว แตมี
หุนฝายคาน 4 ตัว หุนฝายรัฐบาลปรากฏตัว 145 ครั้ง แตหุนฝายคานปรากฏตัว 91 ครั้ง
แสดงวา โอกาสที่ฝายรัฐบาลจะไดอภิปรายหรือชี้แจงมีมากกวาฝายคานอยางแนนอน
3. ถาสังเกตหุนแตละตัว จะพบวา หุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผูนําฝายรัฐบาล ปรากฏตัวใน
รายการมากที่สุดถึง 42 ครั้ง ในขณะที่ผูนําฝายคาน ชวน หลีกภัย ปรากฏตัวเพียง 29 ครัง้
แสดงวารายการรัฐบานหุนใหความสําคัญกับผูนําฝายรัฐบาลมากกวาผูนําฝายคาน
4. หากเปรียบเทียบนักการเมืองผูชาย กับนักการเมืองผูหญิง พบวาหุนนักการเมืองผูชายมี 9
ตัว ซึ่งมากกวาหุนนักการเมืองผูหญิงที่มีเพียง 3 ตัวเทานั้น คือหุนสุดารัตน เกยุราพันธ
ปวีณา หงสกุล และหุนลัดดาวัลย วงศศรีวงศ ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงสังคมไทยในปจจุบัน ที่มีคานิยมวาเรื่องการบานการเมืองเปนเรื่องของผูชาย
มากกวาที่จะเปนเรื่องของผูหญิง
อยางไรก็ตามประเภทและจํานวนของหุน จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นและเหตุ
การณที่เกิดขึ้นจริง สําหรับในชวงเวลาที่ผูวิจัยทําการศึกษาอยูนั้น คือตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2544 ถึ งวัน ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2545 มี หุ น ทั้ งหมด 24 ตั ว แต ในป จ จุ บั น (เดื อ นพฤษภาคม
2547) มีหุนที่ถูกสรางขึ้นมาใหม รวมทั้งสิ้น 46 ตัว ดังตารางตอไปนี้
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ประเภท
หุนพิธีกร

ชื่อ-ตําแหนง
จรัสพงศ สุรัสวดี
พิธีกร/นักแสดง

ญาณี ตราโมท
พิธีกร/นักแสดง

หุ น นั ก การเมื อ ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ฝายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
กลาโหม

ร อ ยตํ า รวจเอก ปุ ร ะชั ย เป ย ม
สมบูรณ
รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ว ง
มหาดไทย
นายบรรหาร ศิลปอาชา
หัวหนาพรรคชาติไทย

หุนที่ถูกสราง
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นางสุดารัตน เกยุราพันธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง

นายปองพล อดิเรกศาล
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ

ไมมีภาพ

นางลัดดาวัลย วงศศรีวงศ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
แรงงาน

นายเนวิน ชิดชอบ
รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

ไมมีภาพ

นายเสนาะ เทียนทอง
ประธานที่ปรึกษา
พรรคไทยรักไทย

นายวันมูหะหมัดนอร มะทา
รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคม

ไมมีภาพ
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นายกร ทัพรังสี
รองนายกรัฐมนตรี
แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ช ว ย ว า ก า ร
กระทรวงสาธารณสุข
พลตํารวจเอกสันต ศรุตานนท
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
นางอุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม
จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ
ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติไทย
นายวัฒนา เมืองสุข
รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวง
พาณิชย

ไมมีภาพ

ไมมีภาพ

ไมมีภาพ

หุ น นั ก การเมื อ ง นายชวน หลีกภัย
ฝายคาน
หัวหนาพรรคฝายคาน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รองหัวหนาพรรคฝายคาน

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย

ไมมีภาพ
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นายไตรรงค สุวรรณคีรี
กรรมการบริหารพรรคฝายคาน

นางปวีณา หงสกุล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคชาติพัฒนา

นายสนั่น ขจรประศาสตร
ถู ก คํ า สั่ ง ให เ ว น วรรคทางการ
เมือง 5 ป
รอยตํารวจเอกเฉลิม อยูบํารุง
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง

บุคคลที่มี
ชื่อเสียง

ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน
ผูเชี่ยวชาญทางดาน
การทําอาหาร

รองศาสตราจารย ดร.สุนีย
สินธุเดชะ
อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
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นายสมัคร สุนทรเวช
ผู ว า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร

แอด คาราบาว
นักรอง/นักแสดง

ไมมีภาพ

ผูพันแซนเดอร

บุ ค ค ล ที่ กํ า ลั ง นายจอรช บุช
เปนที่สนใจขณะ ประธานาธิบดี
นั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไมมีภาพ

นายบิลลาเดน
ผูนํากอการรายกลุมอัลกออิดะห

ไมมีภาพ

นายซัดดัม ฮุสเซ็น
ประธานาธิบดี ประเทศอิรัก

ไมมีภาพ

บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ติ๊ก กลิ่นสี
สนุกสนาน
พิธีกร / นักแสดง

ดร.เสรี วงษมณฑา
อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
และนักวิชาการ

ไมมีภาพ
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นายกลาณรงค จันทึก
เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ(ปปช.)

ประชาชนทั่วไป

อาจารยเฉลิม โฆษิตพิพัฒน
นักวาดภาพ

ไมมีภาพ

อาจารยกฤติกา คงสมพงษ
พิธีกรรายการ
The weakest ‘s link

ไมมีภาพ

ลุ ง ทองพู น ชาวบ าน ระเบิ ด
เหม็น

ลุงมิ่งขวัญ ชาวบานน้ําทวม

นายบอย เจาของผับ
Twenty birthday ยาน RCA

ชาวนาเลี้ยงกุง

ไมมีภาพ
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พอคาหมู

กัปตันเครื่องบิน

กรรมการตัดสินกีฬา

จากตารางขางตน จะพบวา เมื่อจํานวนของหุนเพิ่มขึ้น ประเภทของหุนในรายการก็เพิ่ม
มากขึ้นดวย คือจากเดิมที่ผูวิจัยแบงได 5 ประเภท แตในปจจุบัน แบงได 7 ประเภท โดยเพิ่ม
ประเภทหุนบุคคลที่กําลังเปนที่สนใจ เชน หุนนายจอรช บุช ประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอเมริกา
หุนนายบินลาเดน ผูนํากอการรายกลุมอัลกออิดะห หุนซัดดัม ฮุสเซ็น ประธานาธิบดี ประเทศอิ
รั ก และ หุ น บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก สนุ ก สนาน เช น หุ น คุ ณ กล า ณรงค จั น ทึ ก เลขาธิ ก ารคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) หุนอาจารยกฤติกา คงสมพงษ พิธีกร
รายการ The weakest’s link ทําใหรายการรัฐบานหุนมีความหลากหลายของกลุมคนมากขึ้นดวย
ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหุนอยางไรก็ตาม ก็จะมีหุนที่เปนตัวยืนพื้นของรายการเสมอ ได
แก หุนพิธีกร หุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หุนชวน หลีกภัย หุนพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
หุนไตรรงค สุวรรณคีรี หุนสุดารัตน เกยุราพันธุ หุนปวีณา หงสกุล หุนสมัคร สุนทรเวช
หุน ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน และหุนอาจารยสุนีย สินธุเดชะ เนื่องจากหุนเหลานี้เปนหุน ทีม่ ชี อื่
เสียง มีความสนุกสนาน และประชาชนรูจักกันเปนอยางดีแลวตั้งแตแรกเริ่มออกอากาศรายการ
จนถึงปจจุบัน
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เมื่อไดรับทราบขอมูลพื้นฐานของรายการรัฐบานหุน ที่ผูวิจัยไดนํามาใหเปนขอมูลในการ
ศึกษาครั้งนี้แลว
ในบทตอไปจะเปนผลการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการ
รัฐบานหุน ซึ่งจะเปนการสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษ และกระบวนการสรางวาท
กรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ซึ่งจะตองใชขอมูลในบทที่ 4 นี้ประกอบกันไปดวย

บทที่ 5
ผลการวิเคราะหภาพรวมของวาทกรรม และวาทกรรมเชิงวิพากษ
ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
การวิจัยเรื่อง วาทกรรมเชิงวิพากษ ในรายการ ”รัฐบานหุน” ทางสถานีโทรทัศน
ไอทีวี” มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
และเพื่อวิเคราะหกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน การวิจัย
ครั้งนี้เปนการวิจัยที่อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือการวิเคราะห
เนื้อหา (Textual analysis)
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีระบบ ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยขอมูลตาม
วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. สํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
2. กระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน

ขอที่ 1 สํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
สําหรับเนื้อหาในสวนนี้ เปนการวิเคราะหเพื่อสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่
ปรากฏในรายการรัฐบานหุนวามีลักษณะอยางไรบาง ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นดังกลาวนี้ ผูวิจัย
จะนําเสนอผลการวิเคราะหตามแนวคิดการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical discourse
Analysis) ของ Norman Fairclough (1995) โดยจะทําการศึกษาจากมิติของสภาพการณในการ
สื่อสาร (Communication Events) อันไดแก การวิเคราะหตัวบท (Text) ซึ่งผลของการวิเคราะหจะ
ทําใหเราทราบวา วาทกรรมที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนเปนวาทกรรมเชิงวิพากษหรือไม และ
วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนนั้นมีลักษณะอยางไร ซึ่งการนําเสนอ
รายละเอียดของการวิเคราะหจะเรียงลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้
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การวิเคราะหตัวบท
1. วาทกรรมนําเสนอภาพความเปนจริงอะไรบางในสังคม
2. วาทกรรมสรางอัตลักษณและลักษณะความสัมพันธอะไรในสังคม
สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้

การวิเคราะหตัวบท (Text)
ตามแนวคิดของ Fairclough ตัวบท (text) มีห ลายความหมาย ครอบคลุมทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน ในกรณีของโทรทัศนจะรวมถึงภาพและเสียงประกอบวาเปนสวนของตัวบทดวย
การวิเคราะหตัวบทตามแบบดั้งเดิมนั้นจะเปนการวิเคราะหลักษณะของภาษาที่ใชในตัวบทไดแก
การวิเคราะหคําศัพทและสัญลักษณที่ปรากฏ การวิเคราะหไวยากรณของประโยคและหนวยยอยๆ
ของภาษา รวมไปถึงระบบเสียงและระบบการเขียนดวย ตอมาการวิเคราะหตัวบทไดพัฒ นาให
ครอบคลุมไปจนถึงการวิเคราะหโครงสรางของตัวบท ตามแนวทางภาษาศาสตร ตลอดจนเนื้อหา
สาระที่ตัวบทนั้นนําเสนอ
จากตัวบทในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยจะศึกษาถึงเนื้อหาสาระที่ตัวบทนําเสนอในรายการ
รัฐบานหุนใน 2 ประเด็นคือ
1.วาทกรรมนําเสนออะไรสูสภาพสังคม
เปนการวิเคราะหวา รายการรัฐบานหุน มีการนําเสนอเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ
คตินิยม อุดมการณ ของผูสรางวาทกรรมตอสังคมไทยอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการวิเคราะห
ระดับการมีอยูของประเด็นตางๆ วาทําไมบางประเด็นถูกเลือกมานําเสนอ และบางประเด็นไมถูก
เลือกมานําเสนอ ตามแนวคิดเรื่อง Choice Relation ซึ่งเทากับชี้ใหเราเห็นวา วาทกรรมคือการ
ประกอบสรางความจริง (The Construction of reality) โดยการวิเคราะห ในประเด็น นี้จะทําให
ทราบถึงความหมายวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
2.วาทกรรมสรางอัตลักษณและลักษณะของความสัมพันธอะไรในสังคม
เปนการวิเคราะหวา วาทกรรมในรายการรัฐบานหุนนั้น ไดสรางอัตลักษณอะไร ใหกับ
”ตัวหุน” ซึ่งตัวหุนเหลานี้ก็คือ “ภาพตัวแทน” ของบุคคลที่มีอยูจริง ประกอบไปดวย ฝายรัฐบาล
ฝายคาน และประชาชน สําหรับการวิเคราะหในประเด็นดังกลาวนี้ ผูวิจัยจะใหความสนใจกับ

55

การวิเคราะหลักษณะทางภาษา ประเภทของประโยค ในประเด็นดังกลาวขางตน เพื่อใหทราบถึง
อัตลักษณและความสัมพันธที่ถูกสรางขึ้นใน “ตัวหุน” แตละตัวอีกดวย
ในการวิเคราะหตัวบท (Text) ผูวิจัยจะศึกษาตัวบทในประเด็นเนื้อหาของรายการ เพื่ อ
ศึก ษาภาพรวมของวาทกรรมในรายการรัฐบานหุน วามีลักษณะอย างไร และในแตละตอนนั้ น
ปรากฏวาทกรรมเรื่องใดบาง โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะหที่พบในแตละตอนเปนอันดับแรก
หลังจากนั้นจึงเลือกศึกษาเฉพาะวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนวามีลักษณะ
อยางไรเปนอันดับตอไป

ภาพรวมของวาทกรรมในรายการรัฐบานหุน
การวิจัยในสวนนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหตัวบทหรือสคริปตรายการรัฐบานหุนจากกลุมตัวอยาง
รายการที่เลือกมา 100 ตอน ผลการวิเคราะหวาทกรรมในรายการรัฐบานหุน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 : แสดงวาทกรรมที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน จํานวน 100 ตอน
ที่
1

ชื่อตอน
วันแรงงาน

วาทกรรมที่พบ
คนใชแรงงานเปนพวกไมมีสมอง ไมรูจักคิด
เอง เชื่ อ ฟ งผู อื่น ทํ า ให มี ก ารรวมตั ว กัน งา ย
ในขณะที่ ค นใช ส มองรวมกั น ยาก เพราะมี
ความคิดแตกตางกัน เพราะฉะนั้น ในสังคม
ตองมีคนทั้ง 2 ประเภท คือ คนใชแรงงาน และ
คนใช ส มอง เพราะทั้ ง 2 ประเภทต า งมี คุ ณ
คาที่แตกตางกัน (ชวน/ชวลิต/ไตรรงค)
ที่ต างประเทศ สื่อมวลชนนําเสนอขาวทําให
เกิ ด ความแตกแยก แต ทั้ ง นี้ ก็ เข า ใจว า เป น
หนาทีข่ องสื่อมวลชน (พิธีกร)
ไมแนใจวากลุมผูบริหารประเทศเปนกลุมที่ใช
สมอง (พิธีกร)

ลักษณะวาทกรรม
วิ พ ากษ ลั ก ษณะของ
ประชาชนทั่วไป

วิพากษการทํางานของ
สื่ อ ม ว ล ช น (ต า ง
ประเทศ)
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
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2

3

4

5

สะกดเสือ

โพลรัฐมนตรี

กระทู

เข็มรัฐมนตรี

สั ต ว ที่ ดุ ร า ย เช น เสื อ เมื่ อ นํ า มาเลี้ ย งด ว ย
ความเมตตา ใหอาหาร ก็ทําให เชื่องได แต
คน (นักการเมือง) ที่แมอยูพรรคเดียวกัน แต
เมื่อมีความขัดแยงก็ทะเลาะกันได
พระในปจจุบันมีความประพฤติไมเหมาะสม
เช น สึ ก ม าเพื่ อ แ ต งงาน จ ะ ได เป ลี่ ย น
บรรยากาศ (พิธีกร/บรรหาร)
สิ่งที่รัฐบาลสัญญาจะทํา ในขณะนี้ยังไมบรรลุ
ผล เชน ตอนนี้น้ํามันก็แพง, คาใชจายก็แพง,
ปญหาชายแดนก็ยังยุง ๆ อยู (ไตรรงค)
ต อ งเข า ใจว า รั ฐ บาลเพิ่ ง บริ ห ารได เพี ย ง 3
เดือน ถาภายใน 6 เดือน นโยบายที่เสนอตอง
เห็นผลแนนอน (สุดารัตน)
โดยภาพรวมประชาชนก็ยังพอใจรัฐบาลอยู
เนื่ อ งจากมี น โยบายบางอย า งที่ รั ฐ บาล
สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว เชน โครงการ
30 บาท, กองทุนหมูบาน และพักหนี้เกษตรกร
(สุดารัตน)
รัฐบาลชุดนี้ไมเขารวมประชุมสภาเพื่อตอบขอ
ซักถาม เพราะไมใหความสําคัญกับสภาและ
ฝายนิติบัญญัติที่เขามาตรวจสอบ (สมัคร)
รัฐ บาลเองได พ ยายามหามาตรการจู งใจให
ประชาชนประหยัดพลังงาน
(ทักษิณ)
ประชาชนต อ งมี จิ ต สํ า นึ ก ต อ งร ว มมื อ กั น
ประหยั ด พลั ง งาน เช น ไฟฟ า ก า ซ น้ํ า มั น
เพื่อชาติ (ทักษิณ/พิธีกร)
คณะรัฐมนตรีชุดนี้เปนชุดแรกของรัฐธรรมนูญ
ใหม ในยุคการปฏิ รูป การเมือง จึงตองมี การ
คิ ด ใหม ทํ า ใหม จึ ง คิ ด ทํ า เข็ ม รั ฐ มนตรี ขึ้ น
(ทักษิณ)

วิพากษความประพฤติ
ของรัฐบาล

วิพากษความประพฤติ
ของพระ
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
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7

ความคืบหนา

8

การบินไทย

9

10

คํ า ว า เขี ย นบนเข็ ม รัฐ มนตรีว า “สุ จ ริต เสี ย
สละ สามั ค คี ” นั้ น ไม ค วรมี ค รบทั้ ง 3 คํ า
เพราะบางคนมีไมพอ (ไตรรงค)
ทุ ก คดี ที่ กํ า ลั งเป น ที่ ส นใจในสั ง คมนั้ น ต อ ง
อาศัยหลักฐาน ทําใหใชเวลาคอนขางมากใน
การจัดการแตละคดี (เปนการรายงานความ
คืบหนาคดีตาง ๆ ไดแก คดีเด็ก 3 คน, คดีฆา
ผูวาฯ, คดีหมอพัสภร, คดีฆาตัดหัวที่ภาคใต
และการขึ้นคาไฟ) (คุณชาย)
การแตงตั้งบอรดการบินไทย หากไดคนใกล
ชิดเขามาก็จะทําใหงานมีประสิทธิภาพ คลอง
ตัว (ทักษิณ)
ทานรัฐมนตรีและทานนายกฯ คนปจจุบัน คุน
เคยกับการบริหารบริษัทที่เปนกิจกรรมสวนตัว
ทําใหนึกเอาเองวาการบินไทยเปนบริษัทสวน
ตัวของทานดวย ก็เลยตัดสินใจโดยไมตองฟง
เสียงใครเลย (ชวน)

วิพากษความประพฤติ
ของ
รัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิพากษการทํางานของ
นายกรัฐมนตรี
(เป น หน า ที่ ข องฝ า ย
คานอยูแลว ทําใหมอง
ว า การวิ พ ากษ ค รั้ ง นี้
เปนเรื่องธรรมดา ชวย
ลดความแรงของการ
วิพากษครั้งนี้)
นโยบาย
นโยบาย 30 บาท ของรัฐบาลยังมี ปญ หาอยู วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
(พิธีกร)
นโยบายของรัฐบาล
ที่แอฟริกา เปรียบประเทศเสมือนเคกกอนเล็ก วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
ๆ ที่ ต อ งแบ ง กั น กิ น และถื อ เป น หน า ที่ ที่ ผู นโยบายของรัฐบาล
บริหารประเทศจะตองกินเคกกอนนั้นในขณะ
ที่ตัวเองถูกเลือกใหมีสิทธิกินได
(พิธีกร/ไตรรงค)
กรณีการตรวจสอบรัฐมนตรีโดย ปปช. เมื่อยัง วาทกรรมชี้ แ จงเรื่ อ ง
ไม มี ข อ สรุป ต อ งถื อ ว า ทุ ก ท า นขาวสะอาด ความประพฤติ ของรัฐ
ตองใหเกียรติ และใหเวลาทํางาน (พิธีกร)
บาล
น้ํามันมะพราว เปดประเด็นดวยขาวการนําน้ํามันมะพราวมา วาทกรรมชี้ แ จงการ
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11

12

สื่อกับสวย

จราจร 1

เปนพลังงานทดแทนที่ใชในเครื่องยนต และ
เปลี่ ย นประเด็ น เป น เรื่ อ งการรวมพรรคการ
เมือง (พิธีกร)
สรุ ป ว า การรวมพรรคควรให ป ระชาชนได
ประโยชน อยารวมพรรคแลวเป น ประโยชน
ของฝายที่รวมเทานั้น (พิธีกร)
สื่อมวลชนไมควรเสนอขาวนายกรัฐมนตรีใน
แงลบ เพราะจะทําใหตางชาติขาดความเชื่อ
มั่นได (ทักษิณ)
สิ่งที่สื่อนําเสนอนั้นคือขอเท็จจริง ไมควรมีขอ
ห า มนํ าเสนอ เพราะประชาชนควรจะได รับ
ทราบความจริงเกี่ยวกับผูนําของตนเอง
(ปวีณา)
นโยบาย 30 บาท ด วยการให ป ระชาชนลา ง
มื อ 7 ขั้น ตอน เปน งาน present อยางหนึ่ งที่
จะใหประชาชนรักษาความสะอาด จะไดไม
เจ็บปวยบอย ซึ่งเทากับเปนการประหยัดงบ
ของรัฐบาล (สุดารัตน)
จากกรณีสวยทางดวน ประชาชนทุกคนควร
ชวยกันสอดสองดูแล อยาใหคนผิดลอยนวล
(พิธีกร)
มี บ างท านบอกวา จะแก ป ญ หาจราจรให ได
ภายใน 6 เดือน แต..ก็..ทําไมได (ชวน)

ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
ป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วิพากษการทํางานของ
สื่อมวลชน(ไทย)
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางานของสื่อมวลชน
(ไทย)
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรั ฐ บาล
(จะสังเกตเห็นวาไมได
เจ า ะ จ งว า เป น “รั ฐ
บาล” โดยตรง แต เรา
จะทราบจากประโยค
ตอมาที่พูดวา “ทุกทาน
คงได พิ จ ารณาแล ว ก็
จะทราบอยู แ ล ว ว า …
เปนใคร”)
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สื่อมวลชนบางฉบับยุใหคนตีกัน (ชวน)

13

หมอ

14

พมา

15

พมาหมิ่นไทย

วิพากษการทํางานของ
สื่อมวลชน(ไทย)
รัฐบาลชุดกอนมีกรรมาธิการฯ รวมแกปญหา วาทกรรมชี้ แ จงการ
จราจรของกรุงเทพมหานครมาโดยเฉพาะ แต ทํ า งานของนายกรั ฐ
เนื่ อ งจากป ญ หามั น มี เ ยอะ ยากที่ จ ะแก มนตรี
ป ญ หาทั้ ง ระบบโดยง า ย ทํ า ให มี ก ารแก
ปญหาไปบางแลวในระดับหนึ่ง (ชวน)
มีหลายคดีที่มีการจับแพะ (หมายถึงจับผูที่ไม วิพากษการทํางานของ
ไดกระทําผิดจริง) (สมัคร)
ตํารวจและอัยการ
ตํ ารวจและอั ย การคื อผู รัก ษาความยุ ติ ธรรม วาทกรรมชี้ แ จงการ
ความสงบสุขของบานเมือง (ทักษิณ)
ทํางานของตํารวจและ
อัยการ
สื่ อ มวลชนมี ส ว นสํ า คั ญ ในการที่ จ ะเขี ย นให วิพากษการทํางานของ
ใครถู ก หรื อ ผิ ด ก อ นที่ จะมี การตั ด สิ น ได สื่อมวลชน(ไทย)
(ทักษิณ)
ความสั ม พั น ธกั บ ประเทศเพื่ อ นบ าน (ในที่ นี้ วิพ ากษ ความสั ม พั น ธ
หมายถึงพมา) ในขณะนี้จะเห็นวานําปญหา กับประเทศเพื่อนบาน
มาสูประเทศไทยโดยตลอด (ทุกคน)
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันก็เหมือนลิ้นกับฟน วิพ ากษ ความสั ม พั น ธ
ยอมมีกระทบกระทั่งหรือมีปญหากันบาง แต กับประเทศเพื่อนบาน
หากเราตองเปนผูรับปญหาตลอด ก็ควรเปนผู
ตอสูกับปญหานั้น ๆ บาง (พิธีกร)
กรณีปญหากระทบกระเทือนระหวางประเทศ วาทกรรมชี้แจงการแก
ไทยกับประเทศพมา เราตองใชปญญาในการ ป ญ หาความสั ม พั น ธ
แกปญหา (ชวน)
กับประเทศเพื่อนบาน
สิ่งหนึ่ งที่ ค นไทยควรภาคภู มิ ใจคื อ เราดํา รง วาทกรรมชี้แจงการแก
ความเปน เอกราชมาทุกวัน นี้ โดยไมเคยตก ป ญ หาความสั ม พั น ธ
เปนเมืองขึ้นของยุโรป (ชวน)
กับประเทศเพื่อนบาน
มี เรื่อ งที่ ก ล า วหาว า สื่ อ มวลชนไทยเป น ตั ว วิพากษการทํางานของ
บอนทําลายความสัมพันธระหวางไทยกับพมา สื่ อ ม ว ล ช น (มี ข อ
(ปวีณา)
สังเกตวายังไมไดฟนธง
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16

17

18

19

ล งไป ว า สื่ อ ม วล ช น
กระทําจริง แตบอกวา
เปนการ
“กลาวหา”)
สื่อมวลชนนาจะเสนอสิ่งที่เปนภาพพจน
วิพากษการทํางานของ
ดี ๆ ของประเทศเพื่ อ นบ า น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง สื่อมวลชน(ไทย)
ความขัดแยง (สมัคร)
รวมพรรค
การรวมพรรคเปนเรื่องดี เปนแนวโนมของการ วาทกรรมชี้ แ จงการ
เมื องยุ ค ห น า ซึ่ ง ใก ล เคี ย งกั บ ป ระเท ศ ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
ประชาธิปไตยที่พัฒนาแลว (ทักษิณ)
การรวมพรรคเป น ไปเพื่ อ ประโยชน ข องชาว วาทกรรมชี้ แ จงการ
บาน ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ไมใช ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
เพื่อสวนตัว (ทักษิณ)
บาล
การรวมพรรคอาจจะกลายเป น เผด็ จ การ วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
เพราะฝ า ยค า นอาจไม มี สิ ท ธิ อ ภิ ป รายท า น นโยบายของรัฐบาล
นายก (ชวน)
การรวมพรรคแล ว ทํ า ให พ รรคใหญ ขึ้ น เข ม วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
แข็ ง ขึ้ น นั้ น ไม แ น เสมอไป เพราะถ า รั ฐ บาล นโยบายของรัฐบาล
ทํ า งานไม สํ า เร็ จ ประชาชนก็ อ าจจะเลื อ ก
พรรคอื่น (ปวีณา)
ขาวชาวบาน เรื่องสุขภาพของคนไทยจะเห็นวา ทุกวันนี้ยัง วิ พ ากษ ลั ก ษณะของ
มีความเชื่อในเรื่องสุขภาพที่ผิดอยู เชน การ ประชาชนทั่วไป
ตบนมเสริมอึ๋ม การใชยาอีวันมูนิเตอรรักษา
เอดส คลินิกหลอกลวง เปนตน (ทุกคน)
ทีมประเทศไทย นักฟุตบอลทีมชาติไทยเขารอบ 10 คนสุดทาย วาทกรรมทั่วไป
เพื่ อเขาแข งขัน ฟุ ต บอลโลกไดสําเร็จ เพราะ
เราทําทีมกันเกง (พิธีกร)
กําลังใจ
ประชาชนจากหลายสาขาอาชีพตางทยอยมา วาท ก รรม แส ด งบ ท
ใหกําลังใจทานนายกฯ หลังจากที่ไดแถลงปด บาทของประชาชน
คดีศาลรัฐธรรมนูญแลว (พิธีกร)
กลุมเจาหนาที่ตํารวจทางภาคใตของไทย เปน วาทกรรมชี้ แ จงการ
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20

21

กลุมคนที่ตองการกําลังใจ เพราะไดทําหนาที่
เพื่อประชาชน (สุดารัตน)
เศรษฐกิจขาลง หนวยงานดานเศรษฐกิจของรัฐประกาศปรับ
ลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
ส ง ผลให ห ลายคนเป น ห ว งว า จะเกิ ด วิ ก ฤต
เศรษฐกิจรอบสอง (พิธีกร)
การประกาศปรับลดตัวเลขการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจดังกลาว เปนตัวเลขในไตรมาสแรก
ซึ่งรัฐบาลเพิ่งเริ่มเขามาทํางาน (ทักษิณ)
ทางแก ภ าวะเศรษฐกิ จ ขาลงของไทย เป น
หน า ที่ ข องพลเมื อ ง ไม ว า จะเป น ประชาชน
นักการเมือง ผูบริหารประเทศ (พิธีกร)
นักทองเที่ยว
มีกระแสวา เพราะนโยบายสนับสนุนการทอง
เที่ยว ทําใหการตรวจตราคนเขาเมืองออนไป
สงผลให บานเรามักเกิดขาวชาวตางชาติเขา
มากออาชญากรรมกันบอย (พิธีกร)
ต อ งเข า ใจว า เนื่ อ งจากเรากํ า ลั งประสบกั บ
วิกฤตเศรษฐกิจ นโยบายสนับสนุนการทอง
เที่ ย วจะเป น ตั ว ดึ ง ดู ด ทํ า ให เ งิ น ตราต า ง
ประเทศไหลเขามา (ทักษิณ)
การตอนรับนักทองเที่ยวโดยไมตรวจตราใหดี
อาจทําใหมีปญหาได ทางรัฐบาลนาจะมีการ
ทบทวนการเปดรับนักทองเที่ยว (คุณชาย)
รัฐบาลคิดถูก ทําถูก แลว เพราะดวยนโยบาย
ดังกลาว ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเขามา
มากขึ้น (ทักษิณ)
การทองเที่ยวเปนสวนสําคัญที่จะทํารายไดให
กับประเทศ สวนเรื่องคนรายที่แอบแฝงเขามา
รั ฐ บาลต อ งดู แ ลตรวจตรา ขยั น กั น มากขึ้ น
เพราะเปนความมั่นคง ที่เราตองดูแลอยูแลว
(ชวลิต)

ทํางานของตํารวจ
วาทกรรมวิพ ากษ ก าร
ทํางาน/นโยบายของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
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22

องคุลีมาล

23

หมอมเตา

24

คนขี้ลืม

25

วันงดสูบบุหรี่

นักทองเที่ยวที่มาเมืองไทย อาจจะไมไดมาใช
เงินในบานเรา แตกลับมาหาเงินจากบานเรา
ดวยการเปนแรงงานเถื่อน (พิธีกร)
เรื่องแรงงานเถื่อน รัฐบาลแกปญหาดวยการ
พยายามทํ า ให เ ป น แรงงานถู ก กฎหมาย
(ชวลิต)
ความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งขณะนี้ การ
อภิปรายเรื่องงบประมาณของรัฐบาลผานฉลุย
(พิธีกร)
การเลือกตั้ง กกต.ชุดใหมไมเปนธรรม เนื่อง
จากตัวแทนฝายคานในการสรรหาไมมีเลย มี
แตฝายรัฐบาล (ไตรรงค)
ประชาชนตองชวยกันสอดสองกรณีทุจริตการ
เลือกตั้งดวยการใชบัตรผี เพราะมันมีผลตอ
การเลือกตั้ง (พิธีกร)
คณะรัฐมนตรีปลด มรว.จาตุมงคล โสณกุล ผู
วาการแบงคชาติออก โดยให มรว.ปรีดียาธร
เทวกุล มาแทน เนื่องจากมีปญหาการทํางาน
และการประสานงานระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง (พิธีกร)
จากการสื บ พยานคดี ซุ ก หุ น มี นั ก การเมื อ ง
หลายทานอางเหตุผลวาลืม ไมรู หรือจําไม
ได ว า ตนมี หุ น อยู ทํ า ให ร อดพ น จากคดี ไ ด
(พิธีกร)
เราตองไมลืมตัววาทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน
ไมมีใครมีอภิสิทธิ์ (ชวน)
คนการไฟฟาสวนหนึ่งใชไฟฟาฟรี แลวเอามา
รวมกันเปนตนทุนเก็บจากชาวบาน ทําใหชาว
บานตองจายคาไฟแทนคนการไฟฟา (พิธีกร)
ทั้งภาครัฐและเอกชนไดออกมารณรงคงดสูบ
บุ ห รี่เนื่ อ งในวัน งดสู บ บุ ห รี่โลก เพื่ อ สุ ข ภาพ

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิพากษความประพฤติ
ของรัฐบาล

วิพากษความประพฤติ
ของรัฐบาล
วิพากษความประพฤติ
ข อ ง รั ฐ บ า ล (รั ฐ
วิสาหกิจ)
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
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26

27

28

ของตนเองและคนใกลชิด (พิธีกร)
รัฐ บาลไม ได นิ่ งนอนใจในการรณรงค ง ดสู บ
บุหรี่ ทั้งนี้ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่หาม
โฆษณาบุหรี่ผานสื่อตาง ๆ และหลายประเทศ
ไดหันมาเอาอยางไทย (ทักษิณ)
การรณรงค ง ดสู บ บุ ห รี่ เป น การแก ป ญ หาที่
ปลายเหตุ การแกที่ตนเหตุคือการรณรงคงด
ขายบุหรี่ ซึ่งก็คือตัวรัฐบาลเองตองหามผลิต
และขายบุหรี่ดวย (อาจารยแม)
หวยลอค
ขาวลือเรื่องการลอคผลการออกสลากไมนาจะ
เป น ไปได เพราะสํานักงานสลากกิน แบ งรัฐ
บาลมี ขั้ น ตอนที่ เข ม งวดโปรง ใสในการออก
รางวัล (ทักษิณ)
เขาลือวาแกงลอคหวยมีวิธีการที่ไฮเทคมาก
ดวยการทาสารเคมีที่ลูกกลม ๆ ที่จะตัก แลว
ใส ค อนแทคเลนส ที่ ทํ า พิ เศษทํ า ให ม องเห็ น
เครื่องหมายที่ทําไว (พิธีกร)
เรื่อ งทาสารเคมี บ นทรงกลมนั้ น เป น ไปไม ได
เพราะลูกทรงกลมจะถู ก เก็บ รัก ษาไวอยางดี
จะนํ าออกมาใช เฉพาะตอนที่อ อกสลากเท า
นั้น (ทักษิณ)
เอาไปเผา
รัฐบาลรณรงคทําสงครามกับยาเสพติด และ
เผาทําลายยาเสพติดเมื่อวันที่ผานมา ซึ่งถือ
เปนการเผาทําลายยาเสพติดจํานวนมากที่สุด
ในรอบ 20 ป (พิธีกร/สุดารัตน)
โครงการธนาคารประชาชนของรัฐบาลไดรับ
เสียงตอบรับที่ดีมากจากประชาชน โดยตาง
ชื่ น ชมวา เป น โครงการที่ ดี เพราะดอกเบี้ ย ต่ํ า
และชาวบานไดประโยชนมากจากโครงการนี้
(พิธีกร/สุดารัตน)
ป ด ท อ ง ห ลั ง เรื่องธนาคารประชาชนนั้น อยาไปดูวามีคน

บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
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พระ

29

วันวิกฤติ

30

สัมพันธชื่นมื่น

31

รวมกันเขาอยู

32

CD

33

ของฟรีไมมี

มากูเยอะแลวประสบความสําเร็จ
(อาจารยแม)
เดี๋ยวนี้พระบางวัดเขาเดินถอยหลังเขาคลอง
กันแลว (หมายถึงศรัทธาเสื่อม) (อาจารยแม)
เรื่องพระสงฆปลอยใหเปนหนาที่ของมหาเถร
สมาคมไปเถอะ (ทักษิณ)
นักวิชาการบางคน เสนอผลงานเอาหนา (ปด
ทองหนาพระ) แตกลับไมเกิดประโยชนเทาที่
ควร (สุดารัตน)
สถานการณ ทั่ว ไปในประเทศไทยยังประสบ
ปญหาตางๆ มากมาย (พิธีกร)
ความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบานที่ผานมา
เปนความเขาใจผิด ซึ่งนายกฯ ไดเดินทางไป
เจรจาดวยตนเองและปญหาไดคลี่คลายแลว
(ทักษิณ)
ความสั ม พั น ธกับจีน ปจจุบัน หลังจากได ไป
เจรจาเรื่องการผลิตยาบาใหกับพมาและลั ก
ลอบเขามาในไทย ทําใหจีนรับปากและสงหมี
แพนดา มาใหประเทศไทย 2 ตัว (ชวลิต)
เรื่องการรวมพรรคมีทั้งกระแสที่เห็นดวย และ
ไม เห็ น ด ว ย เป น เรื่ อ งธรรมดาตามระบอบ
ประชาธิปไตย (พิธีกร/ปุระชัย)
การปราบปรามซีดีเถื่อนคงไมหมดไป
งาย ๆ ตราบใดที่ยังมีคนซื้อ มีคนขาย และผู
ผลิตมีระบบการปองกันที่ดี (ปุระชัย)
กรณี ไขเลือดออกนับ เป น โรคอัน ตราย ที่เรา
ตองปองกันตนเอง (พิธีกร)
กรณี ก ารขึ้ น ค า ทางด ว นไม ใ ช เป น การผลั ก
ภาระใหประชาชน แตเปนหนาทีผ่ ูบริโภคที่จะ
ตองรับผิดชอบเหมือนกับการบริการอื่น ๆ เชน
ไฟฟ า น้ํ าประปา โทรศั พ ท ทั้งนี้เพราะการ

นโยบายของรัฐบาล
วิพากษความประพฤติ
ของพระ
วาทกรรมชี้ แ จงความ
ประพฤติของพระ
วิพากษการทํางานของ
นักวิชาการ
วาทกรรมทั่วไป
วาทกรรมชี้แจงการแก
ป ญ หาความสั ม พั น ธ
กับประเทศเพื่อนบาน
วาทกรรมชี้แจงการแก
ป ญ หาความสั ม พั น ธ
กับประเทศเพื่อนบาน
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ า งานของนายกรั ฐ
มนตรี
วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
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ทางพิเศษตองแบกรับภาระนี้แทนประชาชน
มาหลายปแลว (ทักษิณ)
การเรียกเก็บคาบริการพิเศษเพิ่มขึ้นนั้นไมใช
ประเด็นปญหา ปญหาคือแมจะตองเสียเงิน
เพิ่มแลวนั้น แตในเรื่องความปลอดภัยกลับไม
เพิ่มขึ้น เชน สะพานแขวนพระราม 9 ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของการทางพิเศษ (คุณชาย)
ประเทศขาดดุ ล งบประมาณแผ น ดิ น ทํ าให
ต อ งมี ก ารเก็ บ ภาษี เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ความเจริญ
ของชาติบานเมือง (ทักษิณ)
เราตองชวยกันเสียภาษีเพื่อชาติ (พิธีกร)

34

ฮั้ว

35

ระเบิดเถิดเทิง

36

ครม.สัญจร

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
เปนเรื่องธรรมชาติ(ปกติ) มีการเลือกตั้งใหม วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
ชาวบานอยากลองของใหม อยากเลี่ยง เราก็ นโยบายของรัฐบาล
ตองใหโอกาสทํางานไป 4 ป แตอาจจะไมถึง
(ชวน)
พรรคเราเป น พรรคของประชาชน ต อ งให วาทกรรมชี้ แ จงการ
สมาชิกเลือกหัวหนาเอง(ชวน)
ทํางานของฝายคาน
กองทั พ กํ า ลั งเรงจั ด การพวกทหารนอกแถว วาทกรรมชี้ แ จงการ
โดยออกนิ รโทษกรรมให ผู ค รอบครองอาวุ ธ ทํางาน/ผลงานของรัฐ
สงครามเอามาคืน (ชวลิต)
บาล
คณะรั ฐ มนตรี ไ ปประชุ ม ครม. สั ญ จร หรื อ วาทกรรมชี้ แ จงการ
เรียกอยางเปนทางการวา การประชุมคณะรัฐ ทํางาน/ผลงานของรัฐ
มนตรีอยางไมเปนทางการ โดยสิ่งที่จะนําไป บาล
ประชุมกันหลัก ๆ คือการติดตามผลงาน และ
นโยบายของรั ฐ บาล นอกจากนี้ ยั ง ใช เวลา
ส ว นใหญ ป ระชุ ม ถึ ง สาระสํ า คั ญ เรื่ อ งยุ ท ธ
ศาสตรการดําเนินเศรษฐกิจมหภาคที่ มั่น คง
การสรางรายไดของประเทศ กับการปรับโครง
สรางเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ
และที่ สํ า คั ญ เป น การเหยี ย บถ้ํ า เสื อ ซึ่ ง เป น
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แหลงยาเสพติด (ทักษิณ)
การจัดการปญหายาเสพติด เราตองดูแลวัย
รุนใหดี แลวจัดการกับผูคา ผูขาย ซึ่งอาจมี
คนมีสเี ขาไปเกี่ยวของดวย และก็จัดทําเวิรคช็
อปกับทางตํารวจใหรวบรวมรายชื่อแบล็คลิสท
พวกขาราชการนอกแถวสงมาใหนายก ถามี
ห ลั กฐาน ชั ด เจน จะจั ด ก ารขั้ น เด็ ด ขาด
(ทักษิณ)
รวมกันเราอยู 2 การรวมพรรคเป น การรวมเพื่ อ ผลประโยชน
ทางการเมือง เพื่อผลประโยชนของประเทศ
ชาติ ตองดูอุดมการณรวมกันดวย (สุดารัตน)
หากมี ก ารรวมกั น ทุ ก พรรค อาจจะมี ค น
วิพากษวิจารณไดวาเปนเผด็จการรัฐสภา
(พิธีกร)
สติ๊กเกอร (ใชปดทับคําที่พิ มพผิดในแผนพั บ
โครงการ 30 บาท) สามารถป ด บั ง ความผิ ด
เล็ ก ๆ น อ ย ๆ ได แต ว า Prime minister ไม
สามารถปดบังความผิดใหญโตได อยางเชน
กรณีซุกหุน (ชวน)
กรณี ซุกหุนจะหาวาผิดก็ยังไมถูกตอง เนื่อง
จากศาลยังไมตัดสิน (ทักษิณ)

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วิพากษการทํางานของ
นายกรัฐมนตรี

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ า งานของนายกรั ฐ
มนตรี
มนุษยตางดาว เอกลักษณของคนไทยคือ ยิ้มสยาม ไทยมุง วาทกรรมแสดงเอก
ไทยเมา (ศุ ก ร เมา เสาร น อน อาทิ ต ย ถ อน ลักษณของคนไทย
จันทรลา) (อาจารยแม/พิธีกร)
คนดีศรีแผนดิน ป ญ หาความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น วาทกรรมชี้แจงการแก
ตอนนี้เรียบรอยดีแลว (ชวลิต/ทักษิณ)
ป ญ หาความสั ม พั น ธ
กับประเทศเพื่อนบาน
ปญหาเรื่องการผลิตยาบา และผลิตซีดีเถื่อน วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
จากประเทศเพื่อนบานยังมีใหเห็น ดังนั้น คง นโยบายของรัฐบาล
จะเรียกวาสถานการณเรียบรอยดี หรือวาไมมี
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ปญหากับเพื่อนบานไมได (ชวน)
ม าต รก ารสุ ด หนวยลาสังหารที่จะมาไลลาขบวนการยาเสพ
ยอด
ติด เหมือนจะใหเปนมาตรการระดับสุดยอด
ในการตอตานยาเสพติด มีทั้งคนเห็นดวยและ
ไมเห็น (พิธีกร)
ปฏิรูป
รัฐบาลกําลังขมีขมันปฏิรูปการศึกษากันอยาง
การศึกษา
เต็ ม ที่ (พิ ธี ก ร) โดยนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะ
รมต. กระทรวงศึ ก ษาธิก ารจะกํ ากั บ ดู แลให
สําเร็จโดยเร็วและมีคุณภาพทั้งสองดาน เห็น
ผลงานเปนรูปธรรมแนนอน (ทักษิณ)
ขาวพาดหนาหนังสือพิมพมีการเสนอขาวพระ
สงฆประพฤติตัวไมเหมาะสม (ชวน)
กระทรวงมหาดไทยกําลังประสานงานกับกรม
ศาสนาใหจัดการขั้น เด็ดขาด เพราะถื อเป น
เรื่องที่บอนทําลายศาสนาอยางยิ่ง (ทักษิณ)
วันหยุดยาว
ปกติการไปตางประเทศ นายกรัฐมนตรีตอง
แจ ง เจ า ของประเทศ เพราะว า เป น มารยาท
ทางการฑูต ที่เรียกวา state visit
กลุมหวาเอี๋ยนหูฉลามที่จําหนายในเมืองไทย
มีการฉีดสารปรอทเขาไปเพื่อใหมีน้ําหนัก
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ลับสุดยอด
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ส.ส. เซ็กซี่

45

หมีแพนดา

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิพากษความประพฤติ
ของพระ
วาทกรรมชี้ แ จงความ
ประพฤติของพระ
ว า ท ก ร ร ม ชี้ แ จ ง
มารยาททางการเมือง

วาท ก รรม แส ด ง
ป ระเด็ น ด าน สั งค ม
วัฒนธรรม
การขึ้ น ค าท างด วน ยั งไม บั งคั บ ใช ต าม วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
กฎหมาย เพราะฉะนั้นถาจาย 40 บาท ตํารวจ นโยบายของรัฐบาล
ไมมีสิทธิ์จับ (ไตรรงค)
มีการประกาศผลการสํารวจบุคคลเซ็ก ซี่ ผล วาทกรรมประเด็นดาน
ออกมาเหมือนเดิมคือ คุณลูกเกดและคุณวิลลี่ สังคมวัฒนธรรม
ไดรับการโหวตมากที่สุด(พิธีกร)
ฝรั่งกองทุนสัตวปาโลกไมเห็นดวยที่จนี จะมอบ เปดประเด็น วาทกรรม
หมี แ พนด า มาฝากไทยเลี้ ย ง เพราะผิ ด ภู มิ ด า นสั ง คมและวั ฒ น
อากาศ (พิธีกร)
ธรรม
ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่เพาะพันธุปลา วาทกรรมประเด็นดาน
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คําพิพากษา

ฟุตบอล

บึกในบอเลี้ยงได (คุณชาย)
เศียรพระที่วาแข็ง ตัดยาก คนไทยยังตัดไม
เหลือ นับประสาอะไรกับอุงตีนหมี
(คุณชาย)
เรื่อ งใดที่ ไม เกี่ย วกั บ การเลื อกตั้ง อย า นํ ามา
เป ด เผย เชื่ อ ว า เรื่ อ งนี้ จ ะไม มี ผ ลกระทบต อ
พรรคประชาธิ ป ต ย อ ย า งแน น อน อย า ไป
วิจารณอะไร ควรใหความเปนธรรมกับทุกฝาย
ดีกวา(ชวน)
ศาลฎีกาจะอานคําพิพากษา คดีประธานรัฐ
สภา วันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ถาศาลฎีกายืนยัน
ตาศาลอุธ ทรณ ประธานรัฐสภาควรลาออก
(พิธีกร)
อย า เพิ่ ง รี บ สรุ ป เพราะยั ง ไม รู ว า ศาลจะ
พิจารณาอยางไร เปนแคการเดากันไปเทานั้น
(ทักษิณ)
ปกติผงเขาตาตัวเองก็เขี่ยยากอยูแลว ถายิ่ง
ขนตาเขาตาขาวยิ่งลําบากใหญ (พิธีกร)
มีการจับยาบาในรองเทาสนตึกที่วัยรุนนิยมใส
กันไดถึง 6000 เม็ด (ชวน)
รองเท า ส น ตึ ก เราไม อนุ ญ าตให ใส เข าในโรง
เรียนอยูแลว (ทักษิณ-ในฐานะรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
การประชุ ม ครม.สั ญ จรที่ เชี ย งใหม ผ า นไป
เรี ย บร อ ยแล ว ข า วรายงานว า ได รั บ ความ
สําเร็จเปนอยางดี (พิธีกร)
ขาราชการที่ไม ใหความรวมมือในการปราบ
ปรามยาเสพติด ถือวาเห็นแกตัวอยางบัดซบ
(สุดารัตน)
ผลจากการประชุม ครม.สัญจร มีวา จะเลื่อน

สังคมและวัฒนธรรม
วิ พ ากษ ป ระเด็ น ด า น
สังคมและวัฒนธรรม
วิพากษการทํางานของ
สื่อมวลชน

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
เปดประเด็น วาทกรรม
ชี้ แ จงการทํ า งาน/ผล
งานของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
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กระทิงแดง

เวลามาตรฐานของเราใหเร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง
เทากับสิงคโปร ฮองกง เวลาเปดปดตลาดหุน
จะได ต รงกั น มั น อาจจะมี ผ ลให เ กิ ด การ
ประหยัดพลังงาน (พิธีกร)
การเลื่ อ นเวลามาตรฐานไม น า ดี เพราะการ
กําหนดเวลามาตรฐานนี้ตองดูจากสภาพธรรม
ชา แลวก็วิถีชีวิตของชาวบาน ถาเวลาเรงขึ้น
ตะวันตรงศีรษะตั้งแตตอนบายโมง (คุณชาย)
ถ า เป น เพราะเรื่ อ งตลาดหุ น จึ ง ต อ งมี ก าร
เลื่ อ นเวลามาตรฐาน ควรจะเลื่ อ นเวลาเป ด
ตลาดหุนแทน (คุณชาย)
จะปรับเปลี่ยนเวลาอยางไรก็ตาม ตองไมลืมที่
จะปรับเปลี่ยนประสิท ธิภาพการทํ างานของ
คนทั้งประเทศดวย
มีขาววาเครื่องดื่ม ชูกําลังของไทย มีชาวตาง
ชาติ สวีเดนกินเขาไปแลวตาย 3 คน (พิธีกร)

นโยบายของรัฐบาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
และของรัฐบาล
อาจเปนเพราะความบกพรองที่ไมไดเตือนวา วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
ห า มดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ชู กํ า ลั ง กั บ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี นโยบายของรัฐบาล
แอลกอฮอล(ชวน)
อย.รับ รองด วยวา เครื่องดื่ ม ชูกํ าลั งสามารถ วาทกรรมชี้ แ จงการ
ดื่มกับแอลกอฮอลไดไมเปนอันตราย
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
(รมต.พาณิชย)
บาล
คนสวีเดนเสียชีวิต ทําใหมาเลเซียหามนําเขา วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
เครื่องดื่มของไทยหมื่นกวากลอง และสั่งให นโยบายของรัฐบาล
รานคายกเลิกการขาย (พิธีกร)
ในกรณี มี ค นตาย 3 คน โดยยั ง ไม พิ สู จ น ชั ด วาทกรรมชี้ แ จงการ
เจนวาเกิดจากเครื่องดื่มชูกําลังของไทย ก็มี ทํางาน/ผลงานของรัฐ
การกีดกันสินคาหลายอยาง อาจเปนสงคราม บาล
ท า งก ารค าโด ย ป ระ เท ศ อุ ต ส าห ก รรม
(รมต.พาณิชย)
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ปฏิรูป
ราชการ

การที่ ช าวสวี เดนเสี ย ตายเพราะเครื่ อ งดื่ ม ชู
กําลั งผสมแอลกอฮอล มาเลเซียไม น าตกใจ
อะไร เพราะอย า งไรมาเลเซี ย ก็ เป น ประเทศ
มุสลิม หามดื่มสุราอยูแลว (ชวน **)
ถาเปนผลดีเราก็พยายามจะทําใหเปนจริง คง
ไมเก็บไวแคความฝน ถึงจะเปนความฝนก็จะ
เป น ความฝ น ที่ เป น ไปได ไม เหมื อ นฝ น บาง
เรื่อง เช น ฝน วาจะมี การยุบ สภา ควรฝ น ถึ ง
อนาคตของชาติบานเมืองดีกวา(ทักษิณ)
เราไม ไดฝน กําลังทํางานเพื่ อชาติ บ านเมื อง
อยางเต็มที่โดยควบคุมการทํางานของรัฐบาล
ทุกเรื่อง (ชวน)
รัฐบาลไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือที่
เรียกวา workshop เรื่องการปฏิรูประบบโครง
สรางราชการ(พิธีกร )
เรื่ อ งระบบปฏิ รูป ราชการ เห็ น พู ด เรื่ อ งนี้ กั น
บอย แตสุดทายก็เหลวทุกที ที่พูดวาทํางาน
แบบเชาชามเย็นชาม เดี๋ยวนี้ชาวบานก็ยังรูสึก
อยางนั้น (คุณชาย)
เขาพูดกันวา การทํางานของรัฐบาลไมคอย
จะกระชับ คล องตั ว โดยเฉพาะงานที่ ตอ งให
บริการประชาชน (คุณชาย)
การที่เราตองปฏิรูประบบราชการ เพราะวาที่
ผานมาหนวยงานราชการตางๆ มีการทํางานที่
ซั บ ซ อ นมาก บางหน ว ยนี่ ใหญ เกิ น ความจํ า
เปน ทําใหไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เราตอง
ทําใหกระชับมีความคลองตัว แยกกระทรวง
ออกมาเป น ป ก ซั บ ซั บ งานราชการได ดี ไม
เลอะเทอะเหมือนแตกอน (สุดารัตน –โฆษณา
ผาอนามัย)
จริงๆ แลวขาราชการที่ดีมากๆ ก็มีเยอะ แตก็

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาทกรรมชี้ แ จงหน า ที่
ของฝายคาน
เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
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ตองกินตามน้ํา (พิธีกร)
เราตองปฏิรูปราชการ ไมอยางนั้นจะสูใครไม
ได ถาระบบราชการขาดประสิทธิภาพ (สุดา
รัตน)
ทานนายกบอกวา จะใชอินเตอรเน็ตเปนตัวลด
ชองวาง (พิธีกร)

50

เมืองไทย
ในฝน

นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
เป นการส ง เสริ ม ให ค นไทยได ใ ช บ ริ ก าร วาทกรรมชี้ แ จงการ
อิน เตอรเน็ตกันอยางทั่วถึง ทั้ งคนรวยคนจน ทํางาน/ผลงานรัฐบาล
จะไดมีโอกาสเขาถึงขอมูล หรือวาติดตอโลก
ภายนอกได เ ท า เที ย มกั น อยากให ล ดค า
บริการลงบาง ปจจุบันนี้แพงมาก คนจนสูไม
ไหว (สุดารัตน)
ตอนนี้เด็กไทยเลนอินเตอรเน็ตดูแตรูปโป หรือ วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
เลนเกม ไมมีความสรางสรรค เปดปดก็ไมมี นโยบายของรัฐบาล
เวลากําหนด ไมมีกฎหมายมาบังคับ(สมัคร)
ราคาอินเตอรเน็ตถาถูกลงไดก็จะดี ความรูคน ปดประเด็น
ไทยจะไดกาวทันทั่วโลก ขอใหผูที่เกี่ยวของดู
แลกันสักนิด เพื่ออนาคตของชาติจะไดไมหมก
มุน (พิธีกร)
กองทุนที่ขึ้นทะเบียนแลวผานการรับรองมีถึง วาทกรรมชี้ แ จงการ
24,953 กองทุน เพิ่งอนุมัติไป 7,125 กองทุน ทํางาน/ผลงานรัฐบาล
เนื่องจากมีความพรอม ตองผานขั้นตอนการ
พิจารณา (รมต.คลัง)
อีก 10 ป เมืองไทยจะไมรูจักกับความยากจน วาทกรรมชี้ แ จงการ
(ทักษิณ)
ทํางาน/ผลงานรัฐบาล
เมืองไทยในฝน คือจะไมมีคําวาจน ทุกคนมี วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
การศึกษาดี เจ็บไขไดปวยก็ไดรับการประกัน นโยบายของรัฐบาล
สุขภาพกันถวนหนา (อาจารยแม)
ตอนนั้ น หาเสี ย งก็ ต อ งพู ด เอาใจ ตอนนี้ ไ ด ป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
ตําแหนงแลวจะหาเสียงเอาใจใครทําไม
การทํ า งาน/นโยบาย

72

51

52

53

54

(พิธีกร)
ตอนรับผูพัน
คนไทยใหความสําคัญกับตางประเทศมาก ป
นี้คนไทยไปเชียรแมนยูฯ กันหมด เพราะคน
ไทยเราเหอฝรั่ง ทําใหเราเสียดุล (ไตรรงค)
เขตป ลอดคน สนามหลวงเปนพื้นที่สําคัญ ของประเทศ ไม
จน
เฉพาะแตกรุงเทพ เพราะวาใชประกอบราช
พิ ธี ต า ง ๆ เป น สถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจของ
ประชาชน เปนสนามกีฬา ฯลฯ (สมัคร) และ
ที่ สํ า คั ญ สนามหลวงตั้ ง อยู ห น า พระบรม
มหาราชวัง เปนบริเวณที่มีศักยภาพดานการ
ทองเที่ยว สมควรที่จะรักษาไวใหสวยงามเปน
หนาเปนตา (รมต.)
กบฎเหลา
รัฐบาลนี้ทันสมัย ใชคําภาษาอังกฤษ สมชื่อ
คิ ด ใหม ทํ า ใหม พู ด ใหม ไทยปนฝรั่ ง จริ ง ๆ
(คุณชาย)
มี ข า วในหน า หนั ง สื อ พิ ม พ ว า การใช ย า
ปฏิ ชีวนะในสัตว ทําใหคนกิน เกิดป ญ หาเชื้อ
โรคดื้อยา (พิธีกร)
อันนี้เปนเรื่องของโรคติดเชื้อ ซาโมเนลลา โรค
นี้เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะ โดยการถายทอด
จากสั ต ว ม าสู ค น กํ า ลั ง เป น ที่ ชุ ก ชุ ม มากใน
ประเทศไทย (สุดารัตน)
นากุงยุงจริง
สําหรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค มีการ
ดํ า เนิ น การไปได ด ว ยดี และมี ผ ลงานแล ว
ประชาชนสามารถเขารับการรักษาไดในโครง
การที่ รวมโครงการ และยั งสามารถผ าตั ด ผู
ป ว ยโรคหั ว ใจที่ ค า ใช จ า ยจริ ง กว า 300,000
บาท ในราคาเพียง 30 บาท (สุดารัตน)

ของรัฐบาล
วิ พ ากษ ลั ก ษณะของ
ประชาชนทั่วไป
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

ทางรัฐบาลยังมีโครงการอีกมาก ที่จะนําเสนอ วาทกรรมชี้ แ จงการ
ตามประสาคนคิดใหม ทําใหม ทําไว ทําเร็ว ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
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เช น โครงการเลี้ ย งกุ งกุ ล าดํ า ในพื้ น ที่ น้ํ า จื ด
(ทักษิณ)
เรื่ อ งการทํ า นากุ ง ต อ งรอการพิ จ ารณาข อ ดี
(รายไดดีกวาการปลูกขาว 100 เทา) และขอ
เสี ย (สภาพแวดล อ มเสี ย ) ก อ นที่ จ ะนํ า สู ผ ล
สรุปตอไป (พิธีกร)
การศึ ก ษาพื้ น นายกฯ ในฐานะรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ฐาน
ศึ ก ษาธิ ก าร ได รว มประชุ ม ปฏิ รูป การศึ ก ษา
และมี ม ติ ว า รั ฐ บาลชุ ด นี้ จ ะกํ า หนดให ก าร
ศึกษาพื้นฐาน จากเดิมประถมถึงมัธยมปลาย
มาเปนอนุบาลถึงมัธยมตนแทน (พิธีกร) เนื่อง
จากอนุ บ าลถื อ เป น รากฐานที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง ใน
กรณีที่ผูปกครองเปนผูดอยโอกาส สามารถขอ
การอุดหนุนจากรัฐได (ทักษิณ)
ขอเสีย ของการกําหนดให การศึ ก ษาพื้ นฐาน
เปนชั้นอนุบาลถึงมัธยมตน คือ การศึกษาใน
ระดับมัธยมปลายซึ่งรวมทางดานอาชีวศึกษา
จะมี ค นสนใจมาเรีย นน อ ยลง (ชวน) และ ที่
กําหนดใหชั้นอนุบาลเปนพื้นฐาน ถือเปนการ
พรากลูกจากแมตั้งแตเล็ก ๆ ซึ่งทําใหเด็กขาด
ความอบอุนและสงผลตอการพัฒนาเด็กมาก
(อาจารยแม)
โครงการนี้ มี ขึ้ น เพื่ อ สรา งรากฐานตั้ ง แต เด็ ก
และชวยพอแมที่มีรายไดนอยที่ไมมีเวลาดูแล
ลูก ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันนี้ (ทักษิณ)
สัญญาณเตือน บ า นเมื อ งเราไม ค อ ยเตรีย มการล ว งหน า ใน
กรณี เกิดปญ หาภัยธรรมชาติ แตมักชอบแก
ปญ หาเฉพาะหนา ทําใหชาวบานเดือดรอน
(ชาวบาน)
ขณ ะนี้ รั ฐ บาลกํ า ลั ง วางแผนที่ จ ะติ ด ตั้ ง
อุ ป กรณ เตื อ นภั ย ล วงหน าไวในบริเวณพื้ น ที่

บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
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เสี่ยง สวนเรื่องโรคภัยไขเจ็บทางเรารักษาให
ฟรี โดยไมตองเสีย 30 บาทเลย (สุดารัตน)
อุบัติเหตุบางอยางก็ปองกันได แตบางอยางก็
ป องกั น ไม ได พี่ น อ งที่ ได รับ ความเดื อ ดรอ น
จากเหตุการณ ดังกลาวยังรอความชวยเหลือ
อยู (พิธีกร)
ประทวงพิศดาร เปนปกติธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยที่
ตองมีชาวบานเขามาเรียกรองใหทางการชวย
แกไขความเดือดรอนให (พิธีกร) แตทั้งนี้การ
เรียกรอ งหรือการประทวงตองไม สรางความ
เดื อ ด ร อ น ให ผู อื่ น แ ต ค ว ร ทํ า ให เป น
ประชาธิปไตยแบบสุภาพ (ชวน)
กรณีประทวงการบินไทยเปนอีกหนึ่งประเด็นที่
สรางความเสียหายตอชื่อเสียงของการบินไทย
และเดือดรอนตอผูอื่นดวย (พิธีกร)
ถือเป น อุ ท าหรณ วา เมื่ อเกิ ดป ญ หาที่ เป น
เรื่ อ งส ว นรวมก็ น า จะมี ค วามผิ ด ชอบกั น ทุ ก
ฝาย (พิธีกร)
แปลงเพศกูชาติ ชวงนี้มีกระแสผูคนออกมาตอตานแนวความ
คิดที่จะใหภูเก็ตเปนศูนยกลางการแปลงเพศ
เพราะกลัวเด็ กเลี ย นแบบ และทํ าลายวัฒ น
ธรรม (พิธีกร)
การกระทําหรือแนวคิดตาง ๆ ที่คิดแตวาจะทํา
รายไดใหกับประเทศ โดยไมคํานึงถึงผลเสีย
จะทํ า ให เกิ ด ความเสี ย หายในภายหน า ได
(อาจารยแม)
กรณีการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิง ผูเที่ยวก็ควร
เที่ ยวพั ก ผอ นโดยไม ผิด กติ กาของสั งคม ใน
ขณะเดียวกัน ฝายควบคุมก็ควรอนุโลมกันได
ไม ได แ ก ป ญ หาด ว ยการสั่ งป ด สถานบั น เทิ ง
เพียงอยางเดียว (พิธีกร)

บาล
วาทกรรมทั่วไป

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
ปดประเด็น

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาท ก รรม แส ด งบ ท
บาทของประชาชน
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Manchester
United

60

ดอดเดง

61

ฉี่สีมวง

62

ผลพวงของคดี

จากการมาเยือนของทีมฟุตบอลจากประเทศ
อั ง กฤษ 2 ที ม ทํ า ให บ รรยากาศในบ า นเรา
คึกคักเปนพิเศษ (พิธีกร)
กีฬาเปนสื่อแหงมิตรภาพ (ทักษิณ)
ชวงกอนที่ตุลาการจะตัดสินคดีปกปดทรัพ ย
สิ น มี ก ารปล อ ยข า วลื อ ต า ง ๆ นานาออกมา
มากมาย (พิธีกร)
กรณี ค ดี ป กป ด ทรั พ ย สิ น ทํ า ให น ายกฯ เสี ย
เวลาที่จะเอาเวลาไปบริหารบานเมือง และ
เสียความรูสึกดวย (รมต. คลัง)
สํานักขาวรอยเตอรขาดความรู และมักเขียน
ขาวแบบขาดความรับผิดชอบ (ทักษิณ)

วาทกรรมทั่วไป

วาทกรรทั่วไป
เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ า งานของนายกรั ฐ
มนตรี
วิพากษการทํางานของ
สื่ อ ม ว ล ช น (ต า ง
ประเทศ)
หลังจากพนคดีนี้แลว นายกฯ จะไดทุมเทกับ ปดประเด็น
งานบานเมืองให สําเร็จ ขอแสดงความยิน ดี
ดวย(พิธีกร)
เพื่อปราบปรามยาเสพติด เปนตํารวจตอง อด วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทน บางครั้งไปชันสูตรพลิกศพเนาๆ ยังเหม็น ทํางานของตํารวจ
กวารอยเทา ก็ยังตองทน (ปุระชัย)
ป ญ หายาเสพติ ดจะแกไขให ห มดไปได ต อ ง วาทกรรมชี้ แ จงการ
อาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
(ปุระชัย)
บาล
น้ําทวม เพราะการตัดไมทําลายปา ถายังมี ป ดประเด็น วาทกรรม
ปาอยูคงชวยชะลอน้ําไวไดบาง (พิธีกร)
แสด งบ ท บ าท ของ
ประชาชน
นายกรัฐมนตรีมีผลงานอยูหลายโครงการ แต วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
เป นหลายโครงการที่ยังไมเห็นผล ไดแตหวัง นโยบายของรัฐบาล
ผล (ชวน)
การหวังผลดีกวาไมมีโครงการหรือไมมีผลงาน วาทกรรมชี้ แ จงการ
ใหหวัง (สุดารัตน)
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
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ทางดวนพิศวง

CEO จังหวัด

การเก็บคาทางดวนพรอมภาษีมูลคาเพิ่มของ
การทางพิเศษที่ผานมานั้น การทางทําผิดขั้น
ตอน เนื่องจากกฤษฎีกาชี้ขาดวาการทางไมมี
มติ แต ครม. อนุญาต (พิธีกร)
การทางฯ บอกวา เปนอํานาจของการทางฯ ที่
จะปฏิบัติไดตามประมวลรัษฎากร โดยอางวา
ตองแบกรับ ภาษี มู ลค าเพิ่ ม แทนชาวบ านมา
นาน ถึงจะมีผูทวงติงวาตองมีมติ ครม.กอนก็
ยังไมสนใจ จะใหครม.มีมติยอนหลัง แตตํารา
กฎหมายเลมไหนก็บอกวาจะออกกฎหมายที่
ใหคุณหรือโทษยอนหลังไมได (อาจารยแม)
ทางรัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจ เมื่อทางกฤษฎีกา
มีผลชี้ขาดออกมา การทางพิเศษก็ตองระงับ
การเก็บเงินเพิ่มทันที สวนเรื่องจะใหมีมติยอน
หลังนั้ น ก็ไดลดลงมาเหลือ 38 บาทแล วเท า
กับระยะเวลาที่ขึ้นราคา(ปุระชัย)
แตถึงจะคืนเงินให ประชาชนก็เสียความรูสึก
ไปแลว (คุณชาย)
คนไทยชอบการสาบาน บางท า นดู มี ห น า ที่
ใหญโตก็ยังชอบสาบาน (พิธีกร)
จากการประชุม Workshop เรื่องการปรับบท
บาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการ ผลที่
ไดจากการประชุมที่ฮือฮาที่สุดคือ การปรับบท
บาทผูวาราชการจังหวัดใหกลายเปนประธาน
ผูบริหารจังหวัด หรือ CEO จังหวัด (พิธีกร)
การปรับบทบาทผูวาราชการจังหวัดใหกลาย
เป น ประธานผู บ ริ ห ารจั ง หวั ด หรื อ CEO
จังหวัดนั้น เปนการเพิ่มอํานาจให เพื่อจะได
แกปญ หาของแตละจังหวัดไดตรงเปาหมาย
มากกวาที่จะรับคําสั่งสวนกลางไปปฏิบัติ
(ปุระชัย)

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
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ทุกขชาวบาน

การใหอํานาจกับผูวาในพื้นที่ ซึ่งรูปญหาของ
คนในพื้ น ที่มากกวา คนในสวนกลาง ถื อเป น
แนวคิด ที่ ดี แตต องระวังให ดี เพราะการให
อํานาจมากไปอาจเปนดาบสองคม ทําใหเกิด
บาอํานาจ และความไมเปนธรรมขึ้นได (ชวน)
รัฐบาลไดกําหนดไวแลววาจะตองคัดสรรคนที่
มีคุณสมบัติพรอม อันไดแก เปนคนที่เสียสละ
ซื่อสั ต ย และมี วิสัย ทั ศน กลาคิ ดกลา ทําสิ่ ง
ใหมๆ และจะไมเลือกคนที่ไมกลาคิด ไมกลา
ทํา เอาแตติไมกอมาเปน CEO จังหวัด
(สุดารัตน)
เพื่ อ ประเมิ น ผลในทางปฏิ บั ติ ว าจะดี ห รือ ไม
รัฐบาลไดจัดจังหวัดนํารองทดลองปฏิบัติตาม
แนวคิดนี้ 5 จังหวัด ไดแก ลําปาง ชัยนาท ศรี
สะเกษ ภู เ ก็ ต และนราธิ ว าส ซึ่ ง แต ล ะ
จั ง หวั ด มี ป ญ หาต า งกั น จะได ดู ว า ใช วิ ธี นี้ ดี
กวาที่ผานมาหรือไม (ปุระชัย)
เรื่องราวของบานเมืองคอนขางสงบ ชวงนี้ก็
พูดเลน พูดจริง กันบาง ไมวากันนะ (พิธีกร)
ทุกขของชาวบานในชวงนี้ เปนทุกขที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ คือภัยน้ําทวม (ชาวนา)
สาเหตุหลักของน้ําทวมเนื่องมาจากปาไมถูก
ทําลาย การสรางบานเมืองอยางไรผัง สราง
ถนนโดยไมคํานึงถึงผลกระทบเรื่องทางไหล
ของน้ํา ซึ่งทางรัฐและเอกชนไดเรงแกไขโดย
ดวนแลว ดวยการแจกถุงยังชีพ (ทักษิณ)
ในชวงที่เกิดน้ําทวม ทางรัฐบาลจะเรงระดม
ความชวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องน้ําสะอาด สุขา
และจะรักษาโรคภัยไขเจ็บใหฟรี (สุดารัตน)
ช ว งเวลาน้ํ า ท ว มอะไร ๆ ก็ ต ามน้ํ า หมด แต
หวังวาคงไม มี พ วกกิน ตามน้ํ า ขอให สิ่ งของ

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

ปดประเด็น
วาทกรรมทั่วไป
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
ปดประเด็น
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ระเบียบสังคม

สภาลม

ชวยเหลือตาง ๆ ถึงมือประชาชนไดครบ และ
สุดทายตองบอกวาทุกขของชาวบานมีผูดูแล
แกไขไดจริงๆ (ชาวนา)
นโยบายการจัดระเบีย บสั งคมของกระทรวง
มหาดไทย เป น ความพยายามแก ป ญ หา
สังคม ตามนโยบายคิดใหม ทําใหม ซึ่งอาจ
เรียกวาเปนการกวาดลางอบายมุข หรือแหล
งอโคจร (พิธีกร)
เดี๋ยวนี้สมีชอบหนีเที่ยวตามคาเฟบอย ๆ (ปุระ
ชั ย ) ในกรณี ที่ พ ระทํ า ผิ ด แบบนี้ ช ว ยสึ ก ออก
จากการเปนพระ แลวเอาไปติดคุก (ปวีณา)
เรื่ อ งแทรกแซงสื่ อ นั้ น รั ฐ บาลไหน ๆ ก็ มี
เพราะสื่อชอบรุมเราเขามา จะเดินเหินไปไหน
ก็ไมสะดวกก็เลยตองแทรกไป แลวที่ตองแซง
ดวยเพราะกลัวไปทํางานไมทัน (ปุระชัย)
สิ ท ธิ ก ารรั บ รู ข า วสารคื อ พื้ น ฐานของสั ง คม
ประชาธิปไตย (พิธีกร)
โครงสรางเกาอี้เหล็กของทานนายกฯ มาจาก
แรงใจประชาชน บวกเขากับระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคม ดาวเที ย ม รวมกั บ โครงสรา ง
ทางธุรกิ จอุตสาหกรรมที่มี อยูเดิ ม ประกอบ
เขากับระบบการปกครองแบบคิดใหมทําใหม
กระจายเงินไปสูรากหญา เกาอี้นี้คงแพงมาก
(อภิสิทธิ์)
การติ เล็ ก ติน อยของทางฝายคาน ดู เป น เกม
การเมืองมากกวา ซึ่งทางรัฐบาลชุดนี้ไมคอย
ถนัด เพราะมีเรื่องตองคิดใหม ทําใหมใหกับ
ประชาชนที่เดือดรอนอีกมาก (ทักษิณ)
นโยบายต า ง ๆ ของรั ฐ บาลทํ า เพื่ อ ประเทศ
ชาติ มิ ใช เพื่ อ ผลประโยชน ของกลุ ม ใดกลุ ม
หนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งเด็ดขาด ทั้งนี้การตัด

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วิพากษความประพฤติ
ของพระ
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
ปดประเด็น
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
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สินใจตาง ๆ ตั้งอยูบนพื้นฐานขอมูลและหลัก
วิชาการ (ทักษิณ)
รวมน้ําใจ
จากเหตุการณ น้ําทวม ประชาชนเดือดรอน
ไทยแลนด
มากมาย แตน้ําใจจากคนไทยก็ชวยบรรเทา
ความทุกขของผูเดือดรอนได (พิธีกร)
การที่รัฐมนตรีไปเยี่ยมผูประสบภัยน้ําทวมไม
ถือเปนการเสนอหนา แตเปนการใหกําลังใจที่
ดีมาก (ลุงทองพูน)
เอาแตได
นโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล มีผู
ไมเห็นดวยทั้งจากในพรรค นอกพรรค และ
โดยเฉพาะกลุ ม ผู ป ระกอบการ และสถาน
บันเทิง (พิธีกร)
ประเมินผล
รัฐบาลชุดปจจุบันบริหารมาเกิน 6 เดือนแลว
และกํ า ลั ง จะมี ก ารประเมิ น ผลงานของรั ฐ
มนตรีทุ ก คน ยกเวน นายกทั ก ษิ ณ และรอง
นายกชวลิต ทั้งนี้เพราะแบบสอบถามทัศนคติ
ของผูแทนราษฎรตอการทํางานของคณะรัฐ
มนตรีนั้ น ดําเนิ นการโดยสมาชิกฝายรัฐบาล
(พิธีกร)
ข า ร า ช ก า ร การโยกยายปลัดกระทรวงพาณิชยแบบฟาผา
ประทวง
ทําใหขาราชการกระทรวงพาณิชยไมพอใจนัด
กันแตงชุดดําประทวง(พิธีกร)
การใสเสื้อผา นอกจากจะใชคลุมรางกายแลว
ยั ง เป น การแสดงสถานะทางสั ง คมด ว ย
(อาจารยแม)
นอกจากเรื่องขาราชการประจํามีปญหา ชวง
นี้ ข า ราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ก็ มี ป ญ หาเช น กั น
เชน เรื่องการโยกยายรัฐ มนตรีชว ยคมนาคม
ไปคุ ม สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ก็ มี ผู อ อกมาคั ด
คาน (พิธีกร)

เปดประเด็น

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมทั่วไป

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
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ฝรั่งนั่งเทียน

ขาราชการไมมีสิทธิ์เลือกผูบังคับบัญชา แลวก็
ไม ใช ห น า ที่ ข องสหภาพที่ จ ะออกมาเคลื่ อ น
ไหว(ทักษิณ)
เมื่ อ ข า ราชการรู สึ ก ไม เ หมาะสม หรื อ ว า มี
ความไมชอบมาพากล ขาราชการก็ตองออก
มาเรียกรองสิทธิ์ของเขา(ชวน)
ปญหาของการบินไทย หรือกระทรวงคมนาคม
ยังวุนไมเลิก(พิธีกร)
ป ญ หาของการบิ น ไทย นายกลงไปจั ด การ
อย า งเบ็ ดเสร็ จ เด็ ด ขาดด ว ยตั ว เองแล ว
(ทักษิณ)
นายกคงทํางานคนเดียวไมไดแนนอน ตองขอ
ความรวมมือจากทุกฝายเพื่ อประเทศ ทั้งขา
ราชการการเมื อง ขาราชประจํา และขา ราช
การรัฐวิสาหกิจ (ทักษิณ)
ประเทศชาติจะอยูรอดและพัฒนาได ก็ตองมี
กระบวนการประชาธิ ป ไตยแบบนี้ แต ถ า
ปฏิบัติเกินสิทธิที่รัฐธรรมนูญระบุไวก็อาจจะมี
ปญหาขึ้นมาได เราก็หวังวาพวกเราคงจะชวย
กั น ไม ป ล อ ยให เป น ภาระตกเป น นายกแต ผู
เดียว (พิธีกร)
ขณะที่ก ระทรวงมหาดไทยกําลังเข มงวดกั บ
การจัดการระเบียบสังคม แตสื่อตางประเทศ
กลั บ ว า เป น แค ก ารจั ด ฉากไม เอาจริ ง เอาจั ง
รวมทั้ ง ประณ ามประเทศไทยว า เป น ช อ ง
โสเภณีของโลก (พิธีกร)
สื่ อ ต า งประเทศชอบวิ พ ากษ วิ จ ารณ การ
ทํางานของรัฐบาลในแงลบ (ปุระชัย)

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
ป ดประเด็ น วาทกรรม
แสด งบ ท บ าท ของ
ประชาชน

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํางานของสื่อมวล
ชน(ตางประเทศ)

วิพากษการทํางานของ
สื่ อ ม ว ล ช น (ต า ง
ประเทศ)
ไมมีเวลาไปตามแกขาว บางทีก็ตองปลอยไป วิพากษการทํางานของ
คงทํ าอะไรไม ได อยาไปอานหนังสื อที่ มั น ไม สื่อมวลชน
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สรางสรรค ตองรูจักคิดเอาเอง ไมนาโง นาจะ (ตางประเทศ)
ฉลาดกวานี้ (ปุระชัย)
นาจะชวยกันสนับสนุนคอยหามปราบฝรั่งไม วิพากษการทํางานของ
ใหพกความหื่นมาเมืองไทย (ปุระชัย)
สื่ อ ม ว ล ช น (ต า ง
ประเทศ)
ถาอยากเที่ยวโสเภณี ใหไปเที่ยวที่ประเทศ วิพากษการทํางานของ
ตัวเอง ประหยัดคาเครื่องบินกวา(ปุระชัย)
สื่ อ ม ว ล ช น (ต า ง
ประเทศ)
ตราบใดที่ ฝ รั่ง ยั ง เห็ น ภาพบ า นเราเป น นคร วิพากษการทํางานของ
โสเภณี สื่อตางประเทศชอบกระพืออยูเรื่อย สื่ อ ม ว ล ช น (ต า ง
มันก็ตองเปนขาวไปเรื่อย(อาจารยแม)
ประเทศ)
พวกเราตองเตือนกันเอง แบบจริงๆ จังๆ ไม ป ดประเด็ น วาทกรรม
ทําแบบลูบหนาปะจมูก (พิธีกร)
แสด งบ ท บ าท ของ
ประชาชน
ตอนที่ 100
เราเอียงเขาขางความสนุก พยายามมองบาน ว า ท ก ร ร ม แ ส ด ง
เมืองในแงมุมขบขันเพื่อคลายเครียด
ลักษณะของรายการรัฐ
บานหุน
จะขบขันยังไง ขอมูลก็ตองเปนความจริง ไมใช ว า ท ก ร ร ม แ ส ด ง
มานั่งเทียนเอง
ลักษณะของรายการรัฐ
บานหุน
เรามี ก ารค น คว า ข อ มู ล อย า งรอบคอบ แต ว า ท ก ร ร ม แ ส ด ง
กระนั้นก็อาจจะมีขอผิดพลาดบาง
ลักษณะของรายการรัฐ
บานหุน
ความผิดพลาดเกิดจากรายการรัฐบานหุนได ว า ท ก ร ร ม แ ส ด ง
ทุกเมื่อ เพราะรัฐบานหุนเปนแครายการเล็กๆ ลักษณะของรายการรัฐ
รายการหนึ่งที่คิดวาตัวเองประสบความสําเร็จ บานหุน
แตพอตอนทายพบวาไมใช เพราตองเดิมไป
ตามวิถีชีวิตของคนอื่นๆ
ช า ว บ า น ร อ ง การลงทุนไมไดหมายความวาจะไดรับผลตอบ วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทุกข
แทนสู ง แต เพี ย งอย า งเดี ย ว มั น ต อ งมี ค วาม ทํางาน/ผลงานของรัฐ
เสี่ยงบาง (คลัง)
บาล
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ชาวบานที่มารองทุกขบอกวา พนักงานที่ไป
เชิ ญ ชวนไม ได บ อกว า มั น เสี่ ย ง บอกแต ว า ดี
เลิศประเสริฐศรี ใหผลตอบแทนมากกวาดอก
แถมครบกําหนดแลวก็ไดเงินคืนทั้งตนทั้งดอก
(คุณชาย)
ขาวพังเพย
เรื่องการชวยเหลือรัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจ พวก
รัฐมนตรีเขาก็เปนหวง แลวก็เขาไปดูดวยตัว
เอง เพระวาถามีเรื่องอะไร จะได ตั ดสิ น ใจได
ทันที(ทักษิณ)
เราอยูในระบอบประชาธิปไตยตองตรวจสอบ
กันได ฝายคานก็ทําหนาที่ไป
การเมืองนิ่ง
ไมพบ
รักคุณเทาฟา การประทวงของนักบินที่ไมยอมบิน เพราะมี
ลู ก เรื อ ที่ มี ป ญ ห า ขั ด แ ย ง ซึ่ ง เป น ร อ ง
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิส าหกิ จ การกิ น
ไทย (พิธีกร)
แก ไ ขความขั ด ช ว งนี้ ก ารจั ด ระเบี ย บสั ง คมกํ า ลั ง เข ม ข น
แยง
ตํารวจทํางานออกตรวจจับไวเวนแตละวัน
(พิธีกร)
บรรดาเจาของรานคาปลีกขนาดเล็ก กําลังแย
โดนซุปเปอรสโตรแยงลูกคาไปหมด เปน พิษ
จากการคาเสรี(พิธีกร)
ตอนนี้ไดมีการเจรจากันไปบาง เชนอยาเป ด
ตลอด 24 ชั่ ว โมง เป ด ถึ ง เที่ ย งคื น ก็ แ ล ว กั น
แตวาบางทีถาปลาเล็กแบบไทย ๆ รวมตัวกัน
ไดจะเปนปลาใหญไดเหมือนกัน
(รมต.พาณิชย)
เรื่องเวลาเปดสถานบันเทิงมันเปน กฎหมาย
ของหลายรัฐบาลแลว เพียงแตวารัฐบาลชุดนี้
เขมงวดและเอาจริง และก็เปนความเห็นชอบ
ของประชาชนสวนใหญที่รักและดูแลลูกหลาน

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วาทกรรมชี้ แ จงหน า ที่
ของฝายคาน
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

เปดประเด็น วาทกรรม
ชี้ แ จงการทํ า งาน/ผล
งานของรัฐบาล
เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

ป ดประเด็ น วาทกรรม
ชี้ แ จงการทํ า งาน/ผล
งานของรัฐบาล
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ยั่วยุ

สําหรับนักทองเที่ยวก็ทําตัวเหมือนเดิมเพียง
แตปรับเวลาเที่ยวใหเร็วขึ้นเทานั้น (พิธีกร)
เวลานี้สังคมกําลังเปนหวงเกี่ยวกับปญหาวัย
รุน ปญหาเด็กเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งเปนขาวให
เห็นกันบอยครั้งขึ้น(พิธีกร)
เราให ความเอาใจใสกั บ สิ่งที่ เกิด ในโรงเรีย น
เชน ยาเสพติด การพนัน เรื่องเพศ (ปุระชัย)

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
ผูที่เกี่ยวของตองมีความรับผิดชอบมากกวานี้ วิ พ ากษ ป ระเด็ น ด า น
ตองรูจักกลั่นกรองเอาสิ่งที่ไมเหมาะสมออกไป สังคมและวัฒนธรรม
ไมใชนึกแตจะเอาผลประโยชนของตนเอง
(ปุระชัย)
ความพอดี
ชวงนี้การจัดระเบียบสังคมกําลังเดินหนาไป เปดประเด็น วาทกรรม
อยางตอเนื่อง (พิธีกร)
ชี้ แ จงการทํ า งาน/ผล
งานของรัฐบาล
เรื่องการจัดโซนนิ่ง เปนการรังแกคนทํามาหา วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
กินโดยสุจริต (บอย เจาของผับ RCA)
นโยบายของรัฐบาล
การจัดระเบียบสังคมตองอยูบนพื้นฐานความ วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
พอดี
นโยบายของรัฐบาล
หวังวาการจัดระเบียบสังคม คงสามารถจบได ปดประเด็น
โดยเปนที่พอใจของทุกฝาย แตมันยาก ไมวา
จะเปนผูประกอบการ นักเที่ยว หรือพอแมผู
ปกครอง รายการเราขอเอาใจชวยทุกฝาย
(พิธีกร)
ห มู ย า งเมื อ ง ตอนนี้มีประเพณีที่จัดกันมานาน กับเทศกาล วาทกรรมทั่วไป
ตรัง
หมูยางเมืองตรัง
เจาจําป
ปญหาของการบินไทยซึ่งเปนสายการบินแหง วาทกรรมชี้ แ จงการ
ชาติไดรับการแกปญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
ไปแลวระดับหนึ่ง (พิธีกร)
บาล
เหรียญทอง 2 เปนเรื่องธรรมดา เขาตํารา ทีเอ็งขาไมวา ที่ขา วิ พ ากษ ป ระเด็ น ด า น
เอ็งอยาโวย เวลาเราเปนเจาภาพ กรรมการก็ สังคมและวัฒนธรรม
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สงครามโลก

สามสิบ

จะเอาใจ(กรรมการ)
กีฬาที่ไมไดวัดความสามารถโดยตรง เชนการ
ทําสถิติ เปนแบบที่ใชดุลยพินิจของกรรมการ
แบบนี้มีสิทธิ์โดนโกงได (พิธีกร)
เรื่องเศรษฐกิจ รัฐบาลสัญญาไววาภายใน 6
เดือนจะเห็นผล แตนี่ยังไมเปนโลไมเปนพาย
ไมเปนรูปธรรม (ไตรรงค)
เศรษฐกิ จ ของอเมริ ก าในช ว งที่ เกิ ด การก อ
วินาศกรรมที่นิวยอรคและวอชิงตัน สงผลตอ
เศรษฐกิจของประเทศไทย การคาขายก็อาจ
จะมีผลกระทบไปดวย เชน ราคาน้ํามันดิบ
(ปุระชัย)
หวังวาจะไมเกิดเหตุการณอยางนี้ขึ้น ไมวาที่
ใดในโลก ขอให ทุ ก ชาติ อ ยู กั น อย า งสั น ติ มี
เมตตา สงสารตอกัน ทางรายการรัฐบานหุน
ของแสดงความเสียใจตอญาติผูเสียชีวิตและป
ระบเคราะหกรรมในเหตุการณครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีไดยืนยันชัดเจนแลววา ใครผิด
ก็ตองวาไปตามผิด(สุดารัตน)

วิ พ ากษ ป ระเด็ น ด า น
สังคมและวัฒนธรรม
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล

ป ดประเด็น วาทกรรม
แสดงจุ ด ยื น ของราย
การรัฐบานหุน

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ า งานของนายกรั ฐ
มนตรี
ไลลา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ไดรับการ วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
เลื อ กตั้ ง ใหม ถู ก ครหามากว า เข า มาแบบไม นโยบายของรัฐบาล
โปรงใส (ไตรรงค)
ตานภัยยาบา 2 ขณะนี้ยาบามีการระบาดไปทั่วทั้งในหมูผูใช เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
แรงงาน นักเรียน นักศึกษา (พิธีกร)
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
ตํ า รวจต อ งทํ างานหนั ก ขึ้น เนื่ อ งจากยั งมี อี ก วิพากษการทํางานของ
หลายปญหาที่ยังไมสามารถแกไขได (พิธีกร) ตํารวจ
ประชาชนและรายการรัฐบานหุนขอเปนกําลัง ปดประเด็น
ใจให ทุ ก โครงการของตํ า รวจประสบความ
สําเร็จ (พิธีกร)

85

88

จดหมาย
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รักกันหนอ

90

ขาวของแพง
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กาวใจ

92

หวยไมลอค

บางเรื่องที่นําเสนอในรายการรัฐบานหุนผูชม
ฟงไมรูเรื่อง เพราะไมไดติดตามขาวสารบาน
เมื อ ง แต ถึ ง ดู ไม รู เรื่ อ งก็ เพลิ น ดี ได ค วามรู
เรื่อ งข าวสารบ านเมื อง และนํ า ไปใช ในการ
เรียนวิชาสังคมไดดวย (นองตา อยุธยา)
อยากใหไอทีวียุติรายการรัฐบานหุน ไมสราง
สรรค ไร ส าระ หลั ง จากดุ แ ล ว เครี ย ด (จด
หมายจากทางใต)
ปญหาเรื่องสลากกินแบงรัฐบาลขณะนี้กําลัง
เรงจัดการแกไขดวยกันทุกฝาย เพราะหากอยู
ในความไมถูกตอง ผลเสียก็จะเกิดกับรัฐบาล
เอง ประชาชนก็จะไมเชื่อถือ แลวก็จะไมซื้อ
หวย รัฐบาลเองก็ตองขาดรายได (ทักษิณ)
การจัดระเบียบสังคมของ มท.1 ตอนนี้มีเสียง
ชมเชยวาโดนใจ และเปนการทํางานอยางเอา
จริงเอาจัง (พิธีกร)
เปนขาวดีที่มีการรางพระราชบัญญัติกฎหมาย
ใหมออกมา ทาน มท.1 จะไดเรงแกไขปราบ
ปรามยาเสพติด และจัดระเบียบสังคมใหถูก
ตองเรียบรอย (ชวน)
พรรคฝ า ยค า น ประชาธิป ต ย มี ก ารวางโครง
สรางใหม เตรียมจะปรับตัวเพื่อสูการเลือกตั้ง
ครั้งหนา แตขาวออกมาวา ขัดกันซะแลว
(พิธีกร)
การทางพิ เศษต อ งจ า ยค า ปรับ ให บ ริ ษั ท รั บ
เหมา 6200 ลานบาท(พิธีกร)

วาทกรรมแสดงจุ ด ยื น
ของรายการรัฐบานหุน

วิพากษจุดยืนของราย
การรัฐบาลหุน
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

เปดประเด็น วาทกรรม
ชี้ แ จงการทํ า งาน/ผล
งานของรัฐบาล
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
ความ ป ระพ ฤติ ข อง
ฝายคาน

เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
พื้นถนนของการทางพิเศษ ยกขึ้นสูงมีตอมอ วาทกรรมชี้ แ จงการ
เป น รากฐาน ต อ งการความแข็ ง แรกมั่ น คง ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
และยั ง เป น ถนนยกระดั บ มี ค วามกว า งเป น บาล
ถนนหลายๆ เลน เซนตละ 4600 บาทไมแพง
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เลียขา

เด็กดี

หรอก (รมต.คลัง)
การทางพิ เศษควรจะแสดงความรับ ผิ ดชอบ
โดยการไปกูเงินนอกมา แลวเอาเงินไปใชคืน
เงินพี่นองประชาชนไมควรจะมาใชในกิจการที่
เปนความผิดพลาดของทางราชการ (ไตรรงค)
โครงการนี้เริ่มตั้งแตป 36 สมัยที่ทานชวนเปน
นายกรัฐมนตรี และคนสําคัญคือทานสุขวิทย
รั ง สิ พ ล อดี ต ผู ว า การทางพิ เ ศษ เป น ผู ใ ห
กําเนิดทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ซึ่งมีแต
เรื่องอื้อฉาว (รมต.คลัง)
จะรัฐบาลไหนๆ มันก็สลับสับเปลี่ยนกันไป ยัง
ไงคนไทยก็พี่นองกัน (พิธีกร)
ตอนนี้สภาปดแลว ถาสภาเปดสมัยหนา ฝาย
คานจะมีสิทธิ์เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
ได (พิธีกร)
ในกรณีการเปดอภิปรายไมไววางใจก็คงจะดี
คงมีหลายเรื่องที่ไดคุย ถาจะเปดอภิปรายไม
ไววางใจเรื่องผูนําโครงการรัฐบาลชุดกอน ที่
เซ็นอนุมัติโครงการการทางพิเศษเอาไวแลว ก็
ดอกเบี้ยเบงบานงอกงามจนถึงรัฐบาลปจจุบัน
เลยตองมาจัดระเบียบกัน (ทักษิณ)
เด็ ก บ า นนอกน า สงสาร นมโรงเรีย นเป น น้ํ า
ผสมแป ง กั บ นมผง มี ชุ ด นั ก เรี ย นชุ ด เดี ย ว
กางเกงขาดกน อาหารกลางวันมีขาวเหนียว
ปน กับน้ําพริก (อาจารยแม)
การรั บ ประทานสุ นั ข แล ว ทํ า ให อ บอุ น หมอ
ตรวจสอบเรียบรอยแลวบอกวา เปนอุปทาน
ไมเปนความจริง (อาจารยแม)
เด็กเรรอนในกรุงเทพมหานคร บางคนถูก
พ อแม ท อดทิ้ งไม มี ญ าติ ไม มี บ าน บางคน
หนี อ อกจากบ า นมาเร ร อ น และไม ไ ด เรี ย น

วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล

วิพากษความประพฤติ
ของฝายคาน

ปดประเด็น
เปดประเด็น

วิพากษความประพฤติ
ของฝายคาน

วิ พ ากษ ป ระเด็ น ด า น
สังคมและวัฒนธรรม

วาท ก รรม แส ด ง
ประเด็นดานสังคมและ
วัฒนธรรม
วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
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ครอบครัว
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สถานบริการ

หนังสือ (อาจารยแม)
โครงการครูขางถนน สอนอยูตรงที่วางใตทาง วาทกรรมชี้ แ จงการ
ดวน สอนอยูในชุมชน (ลัดดาวัลย)
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
ความรุนแรงที่แฝงมาหลายรูปแบบ จากสภาพ วิพากษการทํางานของ
แวดลอม ครอบครัวและสื่อ ทําใหเด็กบางคน สื่อมวลชน(ไทย)
มีแนวโนมที่จะใชความรุนแรง ปญหาที่สั่งสม
ไวอาจจะเปนผลรายในอนาคต เมื่อเด็กกลาย
เป น ผู ใหญ ที่ แ ก ค วามขั ด แย ง ด ว ยวิ ธี รุน แรง
(ลัดดาวัลย)
เด็กๆ ที่ดอยโอกาส ตองมีความเปนตัวของตัว วาทกรรมชี้ แ จงการ
เอง ชวยเหลือตัวเองใหม าก อดทนไว ทุ ก สิ่ง ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
ทุกอยางเปลี่ยนแปลงได (ลัดดาวัลย)
บาล
เอดส เป น ภั ย รา ยแรงที่ คุ ก คามชี วิ ต คนในวง วาทกรรมชี้ แ จงการ
กวางๆ ทั้งที่ปองกันได แตยังมีคนติดเชื้อเพิ่ม ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
มากขึ้นเรื่อยๆ ที่นาสงสารก็คือเด็กที่ไดรับเชื้อ บาล
จากแม เรียกวาเกิดมาเพื่อนับวันตาย
(ลัดดาวัลย)
สิ่งตางๆ ที่เด็กไดรับ มีผลมาจากการกระทํา ว า ท ก ร ร ม แ ส ด ง
ของผูใหญแทบทั้งสิ้น เด็กตองตั้งใจเรียนและ ป ระเด็ น ด าน สั งค ม
ตองชวยตัวเองใหมากๆ (พิธีกร)
วัฒนธรรม
ปญหาในเมืองไทยยังมีอยูมาก เชน การขม วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
ขื น การถู ก ละเมิ ด ทางเพศ สื่ อ ลามก พระ นโยบายของรัฐบาล
สงฆ ป ระพฤติ ตั ว ไม เ หมาะสม และเรื่ อ ง
เศรษฐกิจ (ปวีณา)
หญิงใหบริการในปจจุบันหรือโสเภณีเปนสวน วาทกรรมชี้ แ จงการ
ประกอบหนึ่ ง ของสั ง คมมาช า นาน ซึ่ ง ใน ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
สังคมที่ใหญ ขึ้นจําเปนตองมีการจัดระเบียบ บาล
ใหชัดเจน ซึ่งมีผลในการลดอาชญากรรมทาง
เพศดวย (ปุระชัย)
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ลูกหาย
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ตองลาออก
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เดินทางปใหม

เราตองชวยกันผลักดันการจัดระเบียบสังคม วาทกรรมชี้ แ จงการ
(ปวีณา)
ทํางาน/ผลงานของรัฐ
บาล
สิ่งที่ไดมาจากการเยือนอเมริกา เชน เรื่องขาว วาทกรรมชี้ แ จงการ
หอมมะลิ หรือเรื่องเขตการคาเสรีระหวางไทย ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
กับสหรัฐอเมริกา (รมต.พาณิชย)
บาล
คณะรั ฐ มนตรี ไ ปเยื อ นอเมริ ก า อาจจะไม เปดประเด็น วิพากษ
ประสบความสําเร็จ เพราะญาติทานรัฐมนตรี การทํ า งาน/นโยบาย
ทานหนึ่ง ทะเลาะวิวาทกับชาวอเมริกา ถึงขั้น ของรัฐบาล
ทํารายรางกาย (พิธีกร)
ชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวเมืองไทย หรือมา วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํางานนั้น เราตองชวยกันดูแลเพื่อเศรษฐกิจ ทํางานของฝายคาน
ของบานของเมือง ไมใชเอารัดเอาเปรียบ หรือ
ลอบทําราย (รมต.พาณิชย)
หนั ง สื อ พิ ม พ บ างฉบั บ ลงข า ว ชวนเชิ ญ เสธ เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
หนั่ น เข า มาเป น ประธานที่ ป รึ ก ษาพรรค ความ ป ระพ ฤติ ข อง
ประชาธิปตย เพื่อเตรียมสูกับพรรคไทยรักไทย ฝายคาน
ในการเลือกตั้งครั้งตอไป (พิธีกร)
พรรคฝ า ยค า นชอบกล า วหาคนในพรรครั ฐ วิพากษความประพฤติ
บาลเรื่อยๆ (สุดารัตน)
ของฝายคาน
ทุ ก อย า งเป น ไปตามครรลองของกฎหมาย วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทางฝายรัฐบาลและฝายคานก็ทําหนาที่เพื่ อ ทํางานของฝายคาน
ผลประโยชน ข องประชาชนร ว มกั น อยู แ ล ว
(อภิสิทธิ์)
การพนันเปนสิ่งที่ไมควรสงเสริม ถาจะมีควร วิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
ใหถูกตองตามกฎหมายเสียภาษีเขารัฐ (คุณ นโยบายของรัฐบาล
ชาย)
เรื่องคาโงทางดวนนั้น ลาสุดทานสมบัติ อุทัย เป ด ประเด็ น วิ พ ากษ
สา ออกมายื น ยั น วา ไม มี นั ก การเมื อ งเข า ไป การทํ า งาน/นโยบาย
ของรัฐบาล
เกี่ยวของโดยตรง (พิธีกร)
รั ฐ บ าล ไม ได นิ่ งน อ น ใจ เรื่ อ งก ารทุ จ ริ ต วาทกรรมชี้ แ จงการ
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มอบโล

คอรัปชั่น เนื่องจากไดเคยสัญ ญาเอาไวตอน
หาเสียงวาจะตอตานผูทุจริต คอรัปชั่น และ
ถามีหลักฐานก็จะไมละเวน (ปุระชัย)
การมอบโล ให ส.ส. ที่ ไม เคยขาดประชุ ม นั บ
เป น เรื่ อ งดี เป น การให กํ า ลั ง ใจ เป น เกี ย รติ
ประวัติ (ลัดดาวัลย)
นายกรั ฐ มนตรี ข าดประชุ ม บ อ ยมาก โดย
เฉพาะชวงที่ตั้งกระทูถามสด (ไตรรงค)
ตองเห็นใจทานนายก เพราะมีภาระกิจมาก
เวลาที่ทานวาไมคอยจะมี(สุดารัตน)

ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล

วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ างาน/ผลงานของรัฐ
บาล
วิพากษการทํางานของ
นายกรัฐมนตรี
วาทกรรมชี้ แ จงการ
ทํ า งานของนายกรั ฐ
มนตรี
การคาประเวณี โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ (กรณีนัก วิ พ ากษ ป ระเด็ น ด า น
ศึ ก ษาขายตั ว ) ถื อ ว า ผิ ด วั ฒ นธรรมและผิ ด สังคมและวัฒนธรรม
กฎหมายอยางรายแรง (ปวีณา)

วาทกรรมนําเสนอภาพความเปนจริงอะไรบาง (The construction of reality)
จากการศึกษาตัวบทรายการรัฐบานหุน ทั้ง 100 ตอน เพื่อวิเคราะหภาพรวมของวาทกรรม
ทั้งหมดในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวาวาทกรรมในรายการรัฐบานหุนประกอบไปดวยวาทกรรม
กระแสหลัก (Dominant discourse) และวาทกรรมเชิงวิพากษ (critical discourse) ผสมปนกันอยู
หลายประเภท และเพื่อความสะดวกในการศึกษา ผูวิจัยจึงทําการจัดกลุมของวาทกรรมโดยแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือวาทกรรมกระแสหลัก และวาทกรรมเชิงวิพากษ โดยใชเกณฑการพิจารณา
ลักษณะของวาทกรรม ดังตอไปนี้
1.วาทกรรมกระแสหลักคือ วาทกรรมที่มีลักษณะบอกเลา /ชี้แจง/ ยืนยัน /แกตาง /สนับสนุน/
เห็นดวยกับฝายรัฐบาล
2.วาทกรรมเชิงวิพากษ หรือวาทกรรมทวนกระแสคือ วาทกรรมที่มีลักษณะคําถาม /วิจารณ /
ตอวา / ติเตียน /ตอตาน/ ขัดแยง /ไมแนใจ /ไมเห็นดวยกับฝายรัฐบาล
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ตัวอยาง : วาทกรรมกระแสหลัก
1. เศรษฐกิ จ ของอเมริ ก าในช ว งที่ เกิ ด การก อ วิ น าศกรรมที่ นิ ว ยอร ค และวอชิ ง ตั น ส ง ผลต อ
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย การค า ขายก็ อ าจจะมี ผ ลกระทบไปด ว ย เช น ราคาน้ํ า มั น ดิ บ
(เศรษฐกิจของไทยไมดี เพราะผลกระทบจากอเมริกา)
2. นโยบายตางๆ ของรัฐบาลทําเพื่อประเทศชาติ มิใชเพื่อผลประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือ
คนใดคนหนึ่ ง เด็ ด ขาด ทั้ ง นี้ ก ารตั ด สิ น ใจต า งๆ ตั้ งอยู บ นพื้ น ฐานข อ มู ล และหลั ก วิ ช าการ
(นโยบายและการทํางานของรัฐบาล ทําเพื่อประชาชน)
ตัวอยาง : วาทกรรมเชิงวิพากษ
1.เรื่องเศรษฐกิจ รัฐบาลสัญญาไววาภายใน 6 เดือนจะเห็นผล แตนี่ยังไมเปนโลไมเปนพาย
ไมเปนรูปธรรม ( รัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจไดตามสัญญา)
2.นโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล มีผูไมเห็นดวยทั้งจากในพรรค นอกพรรค และ
โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ และสถานบันเทิง (การจัดระเบียบสังคมมีทั้งคนเห็นดวย และไม
เห็นดวย)
จากขอความและตัวอยางขางตน ผูวิจัยนํามาใชในการแบงประเภทวาทกรรมในรายการ
รัฐบานหุน ไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 7 : แสดงการแบงประเภทของวาทกรรมกระแสหลักและวาทกรรมเชิงวิพากษ
ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน จํานวน 100 ตอน
วาทกรรมกระแสหลัก
จํานวน
ประเภท

วาทกรรมเชิงวิพากษ
จํานวน
ประเภท

/ครั้ง

วาทกรรมชี้แ จงการทํ า งาน/ผล
งานของรัฐบาล
วาทกรรมชี้แจงการทํางานของ
สื่อมวลชน
วาทกรรมประเด็ น ด า นสั ง คม
วัฒนธรรม
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/หนา
ที่ของฝายคาน

100

วาทกรรมชี้แจงความประพฤติ
ของพระ
วาทกรรมแสดงบทบาทของ
ประชาชน
วาทกรรมชี้แจงการทํางานของ
นายกรัฐมนตรี
วาทกรรมชี้แจงการทํางานของ
ตํารวจ
วาทกรรมชี้ แ จงการแก ป ญ หา
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บาน
วาทกรรมชี้แจงการทํางานของ
นักวิชาการ
วาทกรรมแสดงลักษณะ/จุดยืน
ของรายการรัฐบานหุน
รวมวาทกรรมกระแสหลัก

2

1
6
5

9
6
3
5

ไมมี
6
143

/ครั้ง

วาทกรรมวิ พ ากษ ก ารทํ า งาน/
นโยบายของรัฐบาล
วาทกรรมวิพากษการทํางานของ
สื่อมวลชน
วาทกรรมวิ พ ากษ ป ระเด็ น ด า น
สังคมวัฒนธรรม
วาทกรรมวิพากษการทํางาน/หนา
ที่ของฝายคาน
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วาทกรรมวิพากษความประพฤติ
ของพระ
วาทกรรมวิ พ ากษ ลั ก ษณะของ
ประชาชน
วาทกรรมวิพากษการทํางานของ
นายกรัฐมนตรี
วาทกรรมวิพากษการทํางานของ
ตํารวจ
วาทกรรมวิพากษความสัมพันธกบั
ประเทศเพื่อนบาน

4

วาทกรรมวิพากษการทํางานของ
นักวิชาการ
วาทกรรมวิพากษแสดงจุดยืนของ
รายการรัฐบานหุน
รวมวาทกรรมเชิงวิพากษ

15
9
4

4
3
2
2

1
1
114
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จากตารางขางตน ผูวิจัยนํามาวิเคราะหไดดังนี้
1. ภาพรวมสวนใหญของวาทกรรมในรายการรัฐบานหุนเปนวาทกรรมกระแสหลัก ทั้งๆ ที่
หากพิจารณาจากรูปแบบของรายการรัฐบานหุนซึ่งเปนรายการลอเลียนเสียดสีการเมือง
แลว นาจะมีวาทกรรมเชิงวิพากษมากกวาวาทกรรมกระแสหลัก
2. วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล มีจํานวนมากที่สุด ถึง 100 ครั้ง ในขณะที่
วาทกรรมวิพ ากษ การทํ างาน/นโยบายของรัฐบาล มี 69 ครั้ง แสดงวา การชี้แจงการ
ทํางานของรัฐบาล มากกวาการวิพากษการทํางานรัฐบาล ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็น
วา รายการรัฐบานหุนไมไดมุงเนนเพื่อวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาลเพียงอยาง
เดียวเทานั้น แตยังไดเปดโอกาสใหรัฐบาลไดชี้แจงเชนกัน
3. วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน เปนการวิพากษเกี่ยวกับสถาบัน
การเมืองการปกครองมากที่สุด 76 ครั้ง รองลงมาคือสถาบันสื่อมวลชน 15 ครั้ง และ
สถาบันศาสนานอยที่สุดคือ 4 ครั้ง แสดงวารายการรัฐบานหุนสนใจประเด็นทางการ
เมืองมากกวาประเด็นอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการผลิตรายการรัฐบานหุน
ที่ตองการใหเด็กและเยาวชนสนใจเรื่องของการเมืองมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม รายการ
รัฐบานหุน ก็ไมไดนําเสนอเฉพาะประเด็นทางการเมืองเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังรวมถึง
ประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอคนสังคมอีกดวย
4. การวิพากษสถาบันการเมืองการปกครอง สวนใหญเปนการวิพากษเกี่ยวกับการทํางาน/
นโยบายของรัฐบาล มากกวาที่จะเปนการวิพากษตัวบุคคล แสดงวาการวิพากษในเรื่อง
นโยบาย/การทํางานของรัฐบาล ทําไดมากกวาการวิพากษเปนรายบุคคล
5. การวิพากษการทํางาน/นโยบายของรัฐบาล ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน นั้น แสดงให
เห็นวารายการไดทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเชนเดียวกับพรรคฝาย
คาน สอดคลองกับแนวคิดเรื่องหนาที่ของสื่อ ที่ตองเปนฝายคานนอกสภานั่นเอง
6. รายการรัฐบานหุน เปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง จึงทําหนาที่วิพากษสื่อมวลชนดวยกัน
ดังจะเห็นไดจากวาทกรรมวิพากษสถาบันสื่อมวลชนที่มีทั้งสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชน
ตางประเทศ ประเด็นสวนใหญจะเปนการตําหนิสื่อมวลชนที่นําเสนอภาพลบของนายก
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รัฐมนตรี อันสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของตางชาติ รวมทั้งการนําเสนอขาวของสื่อ
มวลชนที่ทําใหเกิดความแตกแยกของคนในสังคมอีกดวย
7. โดยปรกติทั่วไปแลว คนไทยจะไมวิพากษวิจารณสถาบันศาสนา โดยเฉพาะในสื่อ
โทรทัศน แตในรายการรัฐบานหุน มีการวิพากษสถาบันศาสนาถึง 4 ครั้ง และเปนการ
ซึ่ งเป น สาเหตุ ที่ ทํ าให
วิพ ากษ ก ารประพฤติ ต นที่ ไม เหมาะสมของพระสงฆ ทั้ งสิ้ น
ประชาชนเริ่มเสื่อมศรัทธาในตัวพระสงฆ
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการ
รัฐบานหุน ดังนั้นเพื่อความเขาใจในการศึกษาอยางลึกซึ้ง ผูวิจัยจึงไดทําการแบงวาทกรรม
เชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนออกเปนกลุมๆ ไดเปน 3 กลุมดังนี้

วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
ก. สถาบันการเมืองการปกครอง
1. ระดับบุคคล
1.1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
1.2 นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคฝายคาน
2. ระดับองคกร
2.1 กระทรวง
2.1.1 กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
- สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช)
2.1.2 กระทรวงกลาโหม
2.1.3 กระทรวงการคลัง
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2.1.4 กระทรวงพาณิชย
2.1.5 กระทรวงการตางประเทศ
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2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม

2.2 หนวยงานราชการ
2.3 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
2.3.1 การทางพิเศษแหงประเทศไทย
2.3.2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2.3.3 การบินไทย
ข. สถาบันสื่อ
1. สื่อมวลชนไทย
2. สือ่ มวลชนตางประเทศ
ค. สถาบันศาสนา
1 .กรมศาสนา – พระสงฆประพฤติตนไมเหมาะสม
จากการแบ งประเภทของวาทกรรมเชิ งวิพ ากษ ที่ ป รากฏในรายการรัฐ บานหุ น ข างต น
สามารถนํามาแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
สถาบันการเมือง
ระดับบุคคล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ชวน หลีกภัย
หัวหนาพรรคฝายคาน

สถาบันสื่อ

ระดับองคกร
กระทรวง
1.กระทรวงมหาดไทย

2.กระทรวงกลาโหม
3.กระทรวงการคลัง
4.กระทรวงพาณิชย
6.กระทรวงคมนาคม
8.กระทรวงศึกษาธิการ
10.กระทรวงแรงงาน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานราชการ

สื่อมวลชนไทย

สถาบันศาสนา
สื่อมวลชนตางประเทศ

-สํานักงานตํารวจแหงชาติ
-คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
-สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
-ธนาคารแหงประเทศไทย
-สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
5.กระทรวงสาธารณสุข
7.กระทรวงเกษตรและสหกรณ
9.กระทรวงการตางประเทศ
11กระทรวงวัฒนธรรม
-การทางพิเศษแหงประเทศไทย
-การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
-บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)
-โรงงานยาสูบ
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จากการแบงกลุมของวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนดังแผนผังขางตน
ผูวิจัยไดนํามาแจกแจงลงในตารางพรอมอธิบายรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 8 : แสดงวาทกรรมเชิงวิพากษในสถาบันการเมืองการปกครอง
ประเด็น
ระดับบุคคล
1.นายกรัฐมนตรี

2.หัวหนาพรรค
ฝายคาน

ระดับสถาบัน
1.รัฐบาล
การขึ้นคาทางดวน

การขึ้นคาทางดวน
การขึ้นคาทางดวน

การขึ้นคาทางดวน

วาทกรรมเชิงวิพากษ : สถาบันการเมือง
สติ๊ ก เกอร (ใชป ด ทั บ คํ า ที่ พิ ม พ ผิ ด ในแผ น พั บ โครงการ 30 บาท)
สามารถปดบังความผิดเล็กๆ นอย ๆ ได แตวา Prime minister ไม
สามารถปดบังความผิดใหญโตได อยางเชน กรณีซุกหุน (ชวน)
โครงการนี้เริ่มตั้งแตป 36 สมัยที่ทานชวนเปนนายกรัฐมนตรี และ
คนสําคัญคือทานสุขวิทย รังสิพล อดีตผูวาการทางพิเศษ เปนผูให
กํ า เนิ ด ทางด ว นลอยฟ า บางนา-ชลบุ รี ซึ่ ง มี แ ต เ รื่ อ งอื้ อ ฉาว
(รมต.คลัง)
ในกรณีการเปดอภิปรายไมไววางใจก็คงจะดี คงมีหลายเรื่องที่ได
คุย ถาจะเปดอภิปรายไมไววางใจเรื่องผูนําโครงการรัฐบาลชุดกอน
ที่เซ็นอนุมัติโครงการการทางพิเศษเอาไวแลว ก็ดอกเบี้ยเบงบาน
งอกงามจนถึงรัฐบาลปจจุบัน เลยตองมาจัดระเบียบกัน (ทักษิณ)

การเรี ย กเก็ บ ค า บริ ก ารพิ เศษเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น ไม ใ ช ป ระเด็ น ป ญ หา
ปญหาคือแมจะตองเสียเงินเพิ่มแลวนั้น แตในเรื่องความปลอดภัย
กลับไมเพิ่มขึ้น เชน สะพานแขวนพระราม 9 ซึ่งอยูในความรับผิด
ชอบของการทางพิเศษ (คุณชาย)
การขึ้นคาทางดวนยังไมบังคับใชตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นถาจาย
40 บาท ตํารวจไมมีสิทธิ์จับ (ไตรรงค)
การเก็บคาทางดวนพรอมภาษีมูลคาเพิ่มของการทางพิเศษที่ผาน
มานั้น การทางทําผิดขั้นตอน เนื่องจากกฤษฎีกาชี้ขาดวาการทาง
ไมมีมติ แต ครม. อนุญาต (พิธีกร)
การทางฯ บอกวา เปน อํ านาจของการทางฯ ที่จะปฏิ บัติไดตาม
ประมวลรัษฎากร โดยอางวาตองแบกรับภาษีมูลคาเพิ่มแทนชาว
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บานมานาน ถึงจะมีผูทวงติงวาตองมีมติ ครม.กอนก็ยังไมสนใจ จะ
ใหครม.มีมติยอนหลัง แตตํารากฎหมายเลมไหนก็บอกวาจะออก
กฎหมายที่ใหคุณหรือโทษยอนหลังไมได (อาจารยแม)
แตถึงจะคืนเงินให ประชาชนก็เสียความรูสึกไปแลว (คุณชาย)
บรรดาเจาของรานคาปลีกขนาดเล็ก กําลังแย โดนซุปเปอรสโตร
แยงลูกคาไปหมด เปนพิษจากการคาเสรี(พิธีกร)
นโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล มีผูไมเห็นดวยทั้งจากใน
พรรค นอกพรรค และโดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ และสถาน
บันเทิง (พิธีกร)
เรื่องการจัดโซนนิ่ง เปนการรังแกคนทํามาหากินโดยสุจริต (บอย
เจาของผับ RCA)
การจัดระเบียบสังคมตองอยูบนพื้นฐานความพอดี
เปนขาวดีที่มีการรางพระราชบัญญั ติกฎหมายใหมออกมา ทาน
มท.1 จะไดเรงแกไขปราบปรามยาเสพติด และจัดระเบียบสังคมให
ถูกตองเรียบรอย (ชวน)
ไมแนใจวากลุมผูบริหารประเทศเปนกลุมที่ใชสมอง (พิธีกร)
รัฐบาลชุดนี้ไมเขารวมประชุมสภาเพื่อตอบขอซักถาม เพราะไมให
ความสําคัญกับสภาและฝายนิติบัญญัติที่เขามาตรวจสอบ (สมัคร)
ที่แอฟริกา เปรียบประเทศเสมือนเคกกอนเล็ก ๆ ที่ตองแบงกันกิน
และถือเปนหนาที่ที่ผูบริหารประเทศจะตองกินเคกกอนนั้นในขณะ
ที่ตัวเองถูกเลือกใหมีสิทธิกินได (พิธีกร/ไตรรงค)
การเลือกตั้ง กกต.ชุดใหมไมเปนธรรม เนื่องจากตัวแทนฝายคาน
ในการสรรหาไมมีเลย มีแตฝายรัฐบาล (ไตรรงค)
เปนเรื่องธรรมชาติ(ปกติ) มีการเลือกตั้งใหม ชาวบานอยากลอง
ของใหม อยากเลี่ยง เราก็ตองใหโอกาสทํางานไป 4 ป แตอาจจะ
ไมถึง (ชวน)
ปกติผงเขาตาตัวเองก็เขี่ยยากอยูแล ว ถ ายิ่งขนตาเข าตาขาวยิ่ ง
ลําบากใหญ (พิธีกร)
รัฐบาลนี้ทันสมัย ใชคําภาษาอังกฤษ สมชื่อคิดใหม ทําใหม พูด
ใหม ไทยปนฝรั่งจริงๆ (คุณชาย)
บานเมืองเราไมคอยเตรียมการลวงหนาในกรณีเกิดปญหาภัยธรรม
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ชาติ แตมั กชอบแกปญ หาเฉพาะหนา ทําใหชาวบานเดือดรอน
(ชาวบาน)
เปนปกติธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยที่ตองมีชาวบานเขามา
เรียกรองใหทางการชวยแกไขความเดือดรอนให (พิธีกร) แตทั้งนี้
การเรียกรองหรือการประทวงตองไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น
แตควรทําใหเปนประชาธิปไตยแบบสุภาพ (ชวน)
การกระทําหรือแนวคิดตาง ๆ ที่คิดแตวาจะทํารายไดใหกับประเทศ
โดยไมคํานึงถึงผลเสีย จะทําใหเกิดความเสียหายในภายหนาได
(อาจารยแม)
คนไทยชอบการสาบาน บางทานดูมีหนาที่ใหญโตก็ยังชอบสาบาน
(พิธีกร)
การใหอํานาจกับผูวาในพื้นที่ ซึ่งรูปญหาของคนในพื้นที่มากกวา
คนในสวนกลาง ถือเปนแนวคิดที่ดี แตตองระวังใหดี เพราะการให
อํานาจมากไปอาจเปนดาบสองคม ทําใหเกิดบาอํานาจ และความ
ไมเปนธรรมขึ้นได (ชวน)
รัฐบาลชุดปจจุบันบริหารมาเกิน 6 เดือนแลว และกําลังจะมีการ
ประเมินผลงานของรัฐมนตรีทุกคน ยกเวนนายกทักษิณ และรอง
นายกชวลิต ทั้งนี้เพราะแบบสอบถามทัศนคติของผูแทนราษฎรตอ
การทํางานของคณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการโดยสมาชิกฝายรัฐบาล
(พิธีกร)
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) ที่ ได รับ การเลื อ กตั้ ง ใหม ถู ก
ครหามากวาเขามาแบบไมโปรงใส (ไตรรงค)
ปญหาในเมืองไทยยังมีอยูมาก เชน การขมขืน การถูกละเมิดทาง
เพศ สื่ อ ลามก พระสงฆ ป ระพฤติ ตั ว ไม เหมาะสม และเรื่ อ ง
เศรษฐกิจ
(ปวีณา)
ตอนนั้นหาเสียงก็ตองพูดเอาใจ ตอนนี้ไดตําแหนงแลวจะหาเสียง
เอาใจใครทําไม (พิธีกร)
คณะรัฐมนตรีไปเยือนอเมริกา อาจจะไมประสบความสําเร็จ เพราะ
ญาติทานรัฐมนตรีทานหนึ่ง ทะเลาะวิวาทกับชาวอเมริกา ถึงขั้นทํา
รายรางกาย (พิธีกร)
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ศาลฎี ก าจะอ า นคํ า พิ พ ากษา คดี ป ระธานรั ฐ สภา วั น ที่ 27
กรกฎาคมนี้ ถาศาลฎีกายืนยันตามศาลอุธทรณ ประธานรัฐสภา
ควรลาออก (พิธีกร)
มีขาวในหนาหนังสือพิมพวา การใชยาปฏิชีวนะในสัตว ทําใหคน
กินเกิดปญหาเชื้อโรคดื้อยา (พิธีกร)
ชวงนี้มีกระแสผูคนออกมาตอตานแนวความคิดที่จะใหภูเก็ตเปน
ศูนยกลางการแปลงเพศ เพราะกลัวเด็กเลียนแบบ และทําลาย
วัฒนธรรม (พิธีกร)
ชวงกอนที่ตุลาการจะตัดสินคดีปกปดทรัพยสินมีการปลอยขาวลือ
ตาง ๆ นานาออกมามากมาย (พิธีกร)
คําวาเขียนบนเข็มรัฐมนตรีวา “สุจริต เสียสละ สามัคคี” นั้น ไม
ควรมีครบทั้ง 3 คํา เพราะบางคนมีไมพอ (ไตรรงค)
สัตวที่ดุราย เชน เสือ เมื่อนํามาเลี้ยงดวยความเมตตา ใหอาหาร
ก็ทําใหเชื่องได แตคน (นักการเมือง) ที่แมอยูพรรคเดียวกัน แตเมื่อ
มีความขัดแยงก็ทะเลาะกันได
จากการสืบพยานคดีซุกหุน มีนักการเมืองหลายทานอางเหตุผลวา
ลื ม ไม รู หรือ จํ า ไม ได ว า ตนมี หุ น อยู ทํ า ให รอดพ น จากคดี ได
(พิธีกร)
เราตองไมลืม ตัววาทุกคนมี สิท ธิ์เท าเที ย มกัน ไม มี ใครมีอภิ สิท ธิ์
(ชวน)
คนการไฟฟ าสวนหนึ่งใชไฟฟ าฟรี แลวเอามารวมกันเปนตนทุน
เก็บจากชาวบาน ทําใหชาวบานตองจายคาไฟแทนคนการไฟฟา
(พิธีกร)
ปญหาของการบินไทย หรือกระทรวงคมนาคม ยังวุนไมเลิก(พิธีกร)
การประทวงของนักบินที่ไมยอมบิน เพราะมีลูกเรือที่มีปญหาขัด
แยง ซึ่งเปนรองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการกินไทย (พิธี
กร)
ทานรัฐมนตรีและทานนายกฯ คนปจจุบัน คุนเคยกับการบริหาร
บริษัทที่เปนกิจกรรมสวนตัว ทําใหนึกเอาเองวาการบินไทยเปน
บริษัทสวนตัวของทานดวย ก็เลยตัดสินใจโดยไมตองฟงเสียงใคร
เลย (ชวน)
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กรณีประทวงการบินไทยเปนอีกหนึ่งประเด็นที่สรางความเสียหาย
ตอชื่อเสียงของการบินไทย และเดือดรอนตอผูอื่นดวย (พิธีกร)
ขอเสียของการกําหนดใหการศึกษาพื้นฐานเปนชั้นอนุบาลถึงมัธยม
ตน คือ การศึกษาในระดับมัธยมปลายซึ่งรวมทางดานอาชีวศึกษา
จะมีคนสนใจมาเรียนนอยลง (ชวน) และ ที่กําหนดใหชั้นอนุบาล
เปนพื้นฐาน ถือเปนการพรากลูกจากแมตั้งแตเล็ก ๆ ซึ่งทําใหเด็ก
ขาดความอบอุนและสงผลตอการพัฒนาเด็กมาก (อาจารยแม)
เรื่องระบบปฏิรูปราชการ เห็นพูดเรื่องนี้กันบอย แตสุดทายก็เหลว
ทุกที ที่พูดวาทํางานแบบเชาชามเย็นชาม เดี๋ยวนี้ชาวบานก็ยังรู
สึกอยางนั้น (คุณชาย)
เขาพูดกันวา การทํางานของรัฐบาลไมคอยจะกระชับคลองตัว โดย
เฉพาะงานที่ตองใหบริการประชาชน (คุณชาย)
จริงๆ แลวขาราชการที่ดีมากๆ ก็มีเยอะ แตก็ตองกินตามน้ํา (พิธี
กร)
รัฐบาลไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือที่เรียกวา workshop
เรื่องการปฏิรูประบบโครงสรางราชการ(พิธีกร )
การรวมพรรคอาจจะกลายเปนเผด็จการ เพราะฝายคานอาจไมมี
สิทธิอภิปรายทานนายก (ชวน)
การรวมพรรคแลวทําใหพรรคใหญขึ้น เขมแข็งขึ้นนั้นไมแนเสมอไป
เพราะถารัฐบาลทํางานไมสําเร็จ ประชาชนก็อาจจะเลือกพรรคอื่น
(ปวีณา)
เรื่องการรวมพรรคมีทั้งกระแสที่เห็นดวย และไมเห็นดวย เปนเรื่อง
ธรรมดาตามระบอบประชาธิปไตย (พิธีกร/ปุระชัย)
หากมีการรวมกันทุกพรรค อาจจะมีคนวิพากษวิจารณไดวาเปน
เผด็จการรัฐสภา (พิธีกร)
สรุปวา การรวมพรรคควรใหประชาชนไดประโยชน อยารวมพรรค
แลวเปนประโยชนของฝายที่รวมเทานั้น (พิธีกร)
ผลจากการประชุม ครม.สัญจร มีวา จะเลื่อนเวลามาตรฐานของ
เราใหเร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมงเทากับสิงคโปร ฮองกง เวลาเปดปดตลาด
หุนจะไดตรงกัน มันอาจจะมีผลใหเกิดการประหยัดพลังงาน
(พิธีกร)
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การเลื่อนเวลามาตรฐานไมนาดี เพราะการกําหนดเวลามาตรฐานนี้
ตองดูจากสภาพธรรมชา แลวก็วิถีชีวิตของชาวบาน ถาเวลาเรงขึ้น
ตะวันตรงศีรษะตั้งแตตอนบายโมง (คุณชาย)
การเลื่อนเวลา
ถาเปนเพราะเรื่องตลาดหุน จึงตองมีการเลื่อนเวลามาตรฐาน ควร
จะเลื่อนเวลาเปดตลาดหุนแทน (คุณชาย)
ขาราชการประทวง
การโยกยายปลัดกระทรวงพาณิ ชย แบบฟ าผ า ทําให ข าราชการ
กระทรวงพาณิชยไมพอใจนัดกันแตงชุดดําประทวง(พิธีกร)
ขาราชการประทวง
เมื่อขาราชการรูสึก ไมเหมาะสม หรือวามี ความไมชอบมาพากล
ขาราชการก็ตองออกมาเรียกรองสิทธิ์ของเขา(ชวน)
ขาราชการประทวง
นอกจากเรื่ อ งข า ราชการประจํ า มี ป ญ หา ช ว งนี้ ข า ราชการรั ฐ
วิส าหกิ จ ก็ มี ป ญ หาเช น กั น เช น เรื่อ งการโยกย า ยรั ฐ มนตรีช ว ย
คมนาคม ไปคุมสนามบินสุวรรณภูมิ ก็มีผูออกมาคัดคาน
(พิธีกร)
ความไม โปรงใสในการออก เขาลือวาแกงลอคหวยมีวิธีการที่ไฮเทคมาก ดวยการทาสารเคมีที่
สลากกินแบงรัฐบาล
ลูกกลม ๆ ที่จะตัก แลวใสคอนแทคเลนสที่ทําพิเศษทําใหมองเห็น
เครื่องหมายที่ทําไว (พิธีกร)
คาโงทางดวน
การทางพิเศษควรจะแสดงความรับผิดชอบโดยการไปกูเงินนอกมา
แลวเอาเงินไปใชคืน เงินพี่นองประชาชนไมควรจะมาใชในกิจการ
ที่เปนความผิดพลาดของทางราชการ (ไตรรงค)
คาโงทางดวน
การทางพิเศษตองจายคาปรับใหบริษัทรับเหมา 6200 ลานบาท
(พิธีกร)
คาโงทางดวน
เรื่องคาโงทางดวนนั้น ลาสุดทานสมบัติ อุทัยสาง ออกมายืนยัน
วาไมมีนักการเมืองเขาไปเกี่ยวของโดยตรง (พิธีกร)
เครื่องดื่ม
อาจเปน เพราะความบกพรองที่ไม ไดเตือนวาหามดื่มเครื่องดื่ม ชู
กําลัง กับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล(ชวน)
เครื่องดื่ม
คนสวีเดนเสีย ชีวิต ทํ าให ม าเลเซี ย ห ามนํ าเข าเครื่องดื่ ม ของไทย
หมื่นกวากลอง และสั่งใหรานคายกเลิกการขาย (พิธีกร)
โครงการ 30 บาท
นโยบาย 30 บาท ของรัฐบาลยังมีปญหาอยู (พิธีกร)
โครงการของรัฐบาล
สิ่งที่รัฐบาลสัญญาจะทํา ในขณะนี้ยังไมบรรลุผล เชน ตอนนี้น้ํามัน
ก็แพง, คาใชจายก็แพง, ปญหาชายแดนก็ยังยุง ๆ อยู (ไตรรงค)
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โครงการของรัฐบาล
โครงการของรัฐบาล
โครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน
โครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน
เด็กเรรอน

บุหรี่

ปญหาการจราจร
ปญหาวัยรุน
เปดบอนเสรี
ยาบาและยาเสพติด

ยาบาและยาเสพติด
ยาบาและยาเสพติด

ยาบาและยาเสพติด

เมืองไทยในฝน คือจะไมมีคําวาจน ทุกคนมีการศึกษาดี เจ็บไขได
ปวยก็ไดรับการประกันสุขภาพกันถวนหนา (อาจารยแม)
นายกรัฐมนตรีมีผลงานอยูหลายโครงการ แตเปนหลายโครงการที่
ยังไมเห็นผล ไดแตหวังผล (ชวน)
เรื่องธนาคารประชาชนนั้น อยาไปดูวามีคนมากูเยอะแลวประสบ
ความสําเร็จ (อาจารยแม)
ชาวบานที่มารองทุกขบอกวา พนักงานที่ไปเชิญชวนไมไดบอกวา
มันเสี่ยง บอกแตวาดีเลิศประเสริฐศรี ใหผลตอบแทนมากกวาดอก
แถมครบกําหนดแลวก็ไดเงินคืนทั้งตนทั้งดอก(คุณชาย)
เด็กเรรอนในกรุงเทพมหานคร บางคนถูกพอแมทอดทิ้งไมมีญาติ
ไมมีบาน บางคนหนีออกจากบานมาเรรอน และไมไดเรียนหนังสือ
(อาจารยแม)
การรณรงคงดสูบบุหรี่เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ การแกที่ตน
เหตุคือการรณรงคงดขายบุหรี่ ซึ่งก็คือตัวรัฐบาลเองตองหามผลิต
และขายบุหรี่ดวย (อาจารยแม)
มีบางทานบอกวา จะแกปญหาจราจรใหไดภายใน 6 เดือน แต..
ก็..ทําไมได (ชวน)
เวลานี้สังคมกําลังเปนหวงเกี่ยวกับปญหาวัยรุน ปญหาเด็กเกี่ยว
กับเรื่องเพศ ซึ่งเปนขาวใหเห็นกันบอยครั้งขึ้น(พิธีกร)
การพนั น เป น สิ่ ง ที่ ไ ม ค วรส ง เสริ ม ถ า จะมี ค วรให ถู ก ต อ งตาม
กฎหมายเสียภาษีเขารัฐ (คุณชาย)
ปญหาเรื่องการผลิตยาบา และผลิตซีดีเถื่อนจากประเทศเพื่อนบาน
ยังมีใหเห็น ดังนั้น คงจะเรียกวาสถานการณเรียบรอยดี หรือวาไม
มีปญหากับเพื่อนบานไมได (ชวน)
มีการจับยาบาในรองเทาสนตึกที่วัยรุนนิยมใสกันไดถึง 6000 เม็ด
(ชวน)
หนวยลาสังหารที่จะมาไลลาขบวนการยาเสพติด เหมือนจะใหเปน
มาตรการระดับสุดยอดในการตอตานยาเสพติด มีทั้งคนเห็นดวย
และไมเห็น (พิธีกร)
ขณะนี้ยาบามีการระบาดไปทั่วทั้งในหมูผูใชแรงงาน นักเรียน นัก
ศึกษา (พิธีกร)
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เรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องเศรษฐกิจ

แรงงานเถื่อน

แรงงานเถื่อน

แรงงานเถื่อน
อินเตอรเน็ต

อินเตอรเน็ต
2.พรรคฝายคาน

เรื่องเศรษฐกิจ รัฐบาลสัญญาไววาภายใน 6 เดือนจะเห็นผล แตนี่
ยังไมเปนโลไมเปนพาย ไมเปนรูปธรรม (ไตรรงค)
หนวยงานดานเศรษฐกิจของรัฐประกาศปรับลดตัวเลขการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทย สงผลใหหลายคนเปนหวงวาจะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจรอบสอง (พิธีกร)
มี ก ระแสว า เพราะนโยบายสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว ทํ า ให ก าร
ตรวจตราคนเขาเมืองออนไป สงผลใหบานเรามักเกิดขาวชาวตาง
ชาติเขามากออาชญากรรมกันบอย (พิธีกร)
การตอนรับนักทองเที่ยวโดยไมตรวจตราใหดี อาจทําใหมีปญหา
ได ทางรัฐบาลนาจะมีการทบทวนการเปดรับนักทองเที่ยว (คุณ
ชาย)
นักทองเที่ยวที่มาเมืองไทย อาจจะไมไดมาใชเงินในบานเรา แต
กลับมาหาเงินจากบานเราดวยการเปนแรงงานเถื่อน (พิธีกร)
ตอนนี้เด็กไทยเลนอินเตอรเน็ตดูแตรูปโป หรือเลนเกม ไมมีความ
สร า งสรรค เป ด ป ด ก็ ไม มี เวลากํ า หนด ไม มี ก ฎหมายมาบั ง คั บ
(สมัคร)
ทานนายกบอกวา จะใชอินเตอรเน็ตเปนตัวลดชองวาง (พิธีกร)
โครงการนี้เริ่มตั้งแตป 36 สมัยที่ทานชวนเปนนายกรัฐมนตรี และ
คนสําคัญคือทานสุขวิทย รังสิพล อดีตผูวาการทางพิเศษ เปนผูให
กํ า เนิ ด ทางด ว นลอยฟ า บางนา-ชลบุ รี ซึ่ ง มี แ ต เ รื่ อ งอื้ อ ฉาว
(รมต.คลัง)
ในกรณีการเปดอภิปรายไมไววางใจก็คงจะดี คงมีหลายเรื่องที่ได
คุย ถาจะเปดอภิปรายไมไววางใจเรื่องผูนําโครงการรัฐบาลชุดกอน
ที่เซ็นอนุมัติโครงการการทางพิเศษเอาไวแลว ก็ดอกเบี้ยเบงบาน
งอกงามจนถึงรัฐบาลปจจุบัน เลยตองมาจัดระเบียบกัน (ทักษิณ)
พรรคฝายคานชอบกลาวหาคนในพรรครัฐบาลเรื่อยๆ (สุดารัตน)
พรรคฝายคาน ประชาธิป ตยมีการวางโครงสรางใหม เตรียมจะ
ปรับตัวเพื่อสูการเลือกตั้งครั้งหนา แตขาวออกมาวา ขัดกันซะแลว
(พิธีกร)
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ตารางที่ 9 : แสดงวาทกรรมเชิงวิพากษในสถาบันสื่อ
ประเด็น
1.สื่อไทย

2.สื่อตางประเทศ

วาทกรรมเชิงวิพากษ : สถาบันสื่อ
เรื่องใดที่ไมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อยานํามาเปดเผย เชื่อวาเรื่องนี้จะ
ไมมีผลกระทบตอพรรคประชาธิปตยอยางแนนอน อยาไปวิจารณอะไร
ควรใหความเปนธรรมกับทุกฝายดีกวา(ชวน)
มีเรื่องที่กลาวหาวา สื่อมวลชนไทยเปนตัวบอนทําลายความสัมพันธ
ระหวางไทยกับพมา (ปวีณา)
สื่อมวลชนไมควรเสนอขาวนายกรัฐมนตรีในแงลบ เพราะจะทําให
ตางชาติขาดความเชื่อมั่นได (ทักษิณ)
สื่อมวลชนบางฉบับยุใหคนตีกัน (ชวน)
สื่อมวลชนมีสวนสําคัญในการที่จะเขียนใหใครถูกหรือผิดกอนที่จะมี
การตัดสินได (ทักษิณ)
สื่อมวลชนนาจะเสนอสิ่งที่เปนภาพพจน
ดี ๆ ของประเทศเพื่อนบาน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง (สมัคร)
ความรุนแรงที่แฝงมาหลายรูปแบบ จากสภาพแวดลอม ครอบครัว
และสื่อ ทําใหเด็กบางคนมีแนวโนมที่จะใชความรุนแรง ปญหาที่สั่งสม
ไวอาจจะเปนผลรายในอนาคต เมื่อเด็กกลายเปนผูใหญที่แกความ
ขัดแยงดวยวิธีรุนแรง (ลัดดาวัลย)
สํานักขาวรอยเตอรขาดความรู และมักเขียนขาวแบบขาดความ
รับผิดชอบ (ทักษิณ)
ที่ตางประเทศ สื่อมวลชนนําเสนอขาวทําใหเกิดความแตกแยก แตทั้ง
นี้ก็เขาใจวาเปนหนาทีข่ องสื่อมวลชน (พิธีกร)
สื่อตางประเทศชอบวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาลในแงลบ
(ปุระชัย)
ไมมีเวลาไปตามแกขาว บางทีก็ตองปลอยไป คงทําอะไรไมได อยาไป
อ า นหนั ง สื อ ที่ มั น ไม ส รา งสรรค ต อ งรูจั ก คิ ด เอาเอง ไม น า โง น า จะ
ฉลาดกวานี้ (ปุระชัย)
นาจะชวยกันสนับสนุนคอยหามปราบฝรั่งไมใหพกความหื่นมาเมือง
ไทย (ปุระชัย)
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ถาอยากเที่ยวโสเภณี ใหไปเที่ยวที่ประเทศตัวเอง ประหยัดคาเครื่อง
บินกวา(ปุระชัย)
ตราบใดที่ฝรั่งยังเห็ นภาพบานเราเป นนคร โสเภณี สื่อตางประเทศ
ชอบกระพืออยูเรื่อย มันก็ตองเปนขาวไปเรื่อย(อาจารยแม)
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยกําลังเขมงวดกับการจัดการระเบียบสังคม
แตสื่อตางประเทศกลับวาเปนแคการจัดฉากไมเอาจริงเอาจัง รวมทั้ง
ประณามประเทศไทยวาเปนชองโสเภณีของโลก (พิธีกร)

ตารางที่ 11 : ตารางแสดงวาทกรรมเชิงวิพากษในสถาบันศาสนา
ประเด็น
1.พระสงฆ

วาทกรรมเชิงวิพากษ : สถาบันศาสนา
พระในปจจุบันมีความประพฤติไมเหมาะสม เชน สึกมาเพื่อแตงงาน
จะไดเปลี่ยนบรรยากาศ (พิธีกร/บรรหาร)
เดี๋ยวนี้พระบางวัดเขาเดินถอยหลังเขาคลองกันแลว (หมายถึงศรัทธา
เสื่อม) (อาจารยแม)
ข า วพาดหน า หนั งสื อ พิ ม พ มี ก ารเสนอข า วพระสงฆ ป ระพฤติ ตั ว ไม
เหมาะสม (ชวน)
เดี๋ยวนี้สมีชอบหนีเที่ยวตามคาเฟบอย ๆ (ปุระชัย) ในกรณีที่พระทําผิด
แบบนี้ชวยสึกออกจากการเปนพระ แลวเอาไปติดคุก (ปวีณา)

จากการศึกษาตัวบทรายการรัฐบานหุน เพื่อวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏใน
รายการรัฐบานหุนนั้น ผูวิจัยพบวาวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน มีอยู 2
ระดับ คือ ระดับบุคคล และ ระดับสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในระดับบุคคล แบงวาทกรรมเชิงวิพากษได 2 ประเภท คือ
1. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของนายกรัฐมนตรี
2. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของหัวหนาพรรคฝายคาน
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ในระดับสถาบัน แบงวาทกรรมเชิงวิพากษได 5 ประเภทคือ
1. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางาน/นโยบายของรัฐบาล
2. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของพรรคฝายคาน
3. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย
4. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนตางประเทศ
5. วาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา
ตารางที่ 11 : สรุปและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
ระดับ
1.ระดับบุคคล

ประเภทของวาทกรรม
1.วาท กรรม เชิ ง วิ พ ากษ การ
ทํางานของนายกรัฐมนตรี
2.วาท กรรม เชิ ง วิ พ ากษ การ
ทํ า งานของหั ว หน า พรรคฝ า ย
คาน
2.ระดับสถาบัน 1.วาท กรรม เชิ ง วิ พ ากษ การ
ทํางาน/นโยบายของรัฐบาล

ประเด็นที่พบ
1.เรื่องคดีซุกหุน
1.เรื่องการอนุมัติโครงการทางดวนลอยฟา
บางนา-ชลบุรี
1. การจัดระเบียบสังคม
2. โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
3. ปญหายาบาและยาเสพติด
4. การแตงตั้งบอรดการบินไทย
5. การรวมพรรคการเมืองของรัฐบาล
6. การขึ้นคาทางดวน
7. การปฏิรูประบบราชการ
8. ขาราชการประทวง
9. โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
10. นโยบายการเลื่อนเวลามาตรฐาน
11. ความไม โปรงใสในการออกฉลากกิ น
แบงรัฐบาล
12. การแกไขปญหาการจราจร
13. แรงงานเถื่อน
14. การปฏิรูปการศึกษา
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2.วาท กรรม เชิ ง วิ พ ากษ การ 1. คาโงทางดวน
ทํางานของพรรคฝายคาน
3.วาท กรรม เชิ ง วิ พ ากษ การ 1. การเสนอขาว ควรมีความเปนธรรมกับ
ทํางานของสื่อมวลชนไทย
ทุกฝาย
2. การเสนอขาว ควรนําเสนอภาพพจน
ที่ดีของประเทศเพื่อนบานเพื่อลดความ
ขัดแยง
3. ไม ควรนํ าเสนอขาวในแงลบของนายก
รัฐ มนตรี เพราะจะทํ า ให ต า งชาติ ข าด
ความเชื่อมั่น
4.วาท กรรม เชิ ง วิ พ ากษ การ 1. การเสนอขาวโดยขาดความรับผิดชอบ
ทํ างาน ข อ งสื่ อ ม วล ช น ต าง 2. การเสนอขาวทําใหเกิดความแตกแยก
ประเทศ
3. การเสนอขาวการทํางานของรัฐบาลไทย
เปนไปในแงลบ
จากนี้ไปเปนรายละเอียดของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหารายการรัฐบานหุน

ก. วาทกรรมเชิงวิพากษระดับบุคคล
จากการเลื อกตั วบทกลุม ตั วอยางวาทกรรมเชิงวิพ ากษ ที่ ป รากฏในรายการรัฐบานหุ น
ประเภทนี้มาวิเคราะหพบวา วาทกรรมเชิงวิพากษระดับบุคคล มีการนําเสนอในรายการเพียง
2 ครั้งเทานั้น คิดเปนรอยละ 7.06 ของประเด็นทั้งหมด
โดยประเด็นที่พบจากการนําเสนอในลักษณะวาทกรรมเชิงวิพากษระดับบุคคลมี
2 ประเภทดังนี้
1.วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของนายกรัฐมนตรี
จากตัวบทกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ พบวามีการ
วิพ ากษ การทํ างาน ของ.ท.ต.ทั ก ษิ ณ ชิ น วัตร นายกรัฐมนตรี มีเพี ยงประเด็น เดีย วเท านั้ น คื อ
ประเด็ น คดี การซุ กหุ น ลัก ษณะดังกล าวชี้ใหเราเห็น วา ผูสรางวาทกรรมสามารถวิพ ากษ การ
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ทํางานในระดับบุคคลไดนอยมาก โดยเฉพาะบุคคลผูนั้นเปนผูนําของประเทศ
แ ต เ นื่ อ ง
จากวาคดีการซุกหุนของ ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนขาวที่สื่อมวลชนทุกประเภท และ
ประชาชนใหความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของคดีนี้เปนอยางยิ่ง ในเมื่อรายการรัฐบานหุนก็
เปนรายการที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับขาวการเมือง จึงเปนเรื่องที่ปฏิเสธไดยากที่จะไมนําเสนอขาวนี้
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นกับ พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือคดีซุกหุน ซึ่ง
พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตกเปนจําเลยหลังจากเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีไมนาน
เหตุ ก ารณ เริ่ ม จากวั น ที่ 14-17 กั น ยายน 2543 สื่ อ มวลชนได เสนอข า วกั บ การโอนหุ น ของ
พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร ใหแมบาน คนรับใช คนขับรถ ยามรักษาความปลอดภัยและคนใกลชิด
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้ ง ให คุ ณ หญิ ง ปรี ย า เกษมสั น ต ณ อยุ ธ ยา ประธานคณะ
อนุกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบและผลการตรวจสอบปรากฏวา พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร และคุณ
หญิงพจมาน ชินวัตร ภรรยา ไดโอนใหผูใกลชิดจริง
ซึ่งปรากฏวาทั้งกอนและในวันแถลงปดคดีนั้นมีประชาชนจํานวนมากแสดงการสนับสนุน
พ.ท.ต.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร โดยการแจกธงเหลื อ งเสนอให ยื ด เวลาการตั ด สิ น คดี อ อกไป เพื่ อ ให
พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร ไดมีโอกาสทํางาน รวมทั้งติดปายเขียนขอความแสดงความสนับสนุนและ
ใหกําลังใจ สวนในวันแถลงปดคดี ก็มีประชาชนจํานวนมากเดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ มอบ
กุหลาบแดงเพื่อเปนการใหกําลังใจ พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร
หลังจากการแถลงปดคดี ก็เปนขั้นตอนการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญที่จะสืบสวนหาขอ
เท็จจริงและวินิจฉัยคดี ในชวงที่ผลการตัดสินยังไมออกมานั้น สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดมี
การพูดคุย วิพากษวิจารณรวมถึงคาดเดาคําวินิจฉัยอยางกวางขวางในการพิจารณาคดี
ศาลรัฐธรรมนูญไดนัดแถลงคําชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 3 สิงหาคม 2544 เวลา
16.30 น. ซึ่งผลการวินิจฉัยคดีของ พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร นั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติวา
พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร ไมมีความผิดตามขอกลาวหาดวยคะแนน 8 ตอ 7
จากเหตุการณดังกลาวขางตน
ผูวิจัยนํามาประกอบการพิจารณาตัวบทในรายการ
รั ฐ บานหุ น พบว า ทางที ม งานรายการรั ฐ บานหุ น ได มี ก ารหยิ บ ยกประเด็ น คดี ซุ ก หุ น ของ
พ.ท.ต.ทั กษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มานําเสนออยูห ลายครั้ง ทั้ งกอนและหลังการตัดสินคดี
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นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ยั ง พบว า อี ก ว า นอกจากมี ว าทกรรมเชิ ง วิ พ ากษ ที่ ก ล า วถึ ง คดี ซุ ก หุ น ของ
พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยังมีวาทกรรมกระแสหลักที่กลาวถึงประเด็นนี้ดวยเชนกัน
ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1
ตอน รวมกันเราอยู 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 44
ทักษิณ
คืออยางนี้นะครับ เราก็พยายามจะแกไขกันแลวนะครับ แต
ปญหาที่คนอื่นทําไวเนี้ย แหม…บางเรื่องก็แกไขลําบากเหลือเกิน
ชวน
ขออนุญาตกราบเรียนวา สติ๊กเกอรสามารถปดบังความผิด
เล็กๆ นอย ๆ ได เนี้ยครับ แตวา Priminister ไมสามารถ
ปดบังความผิดใหญโตไดอยางเชน ซุกหุน อยางเนี้ยนะครับ
ทักษิณ
เออ…ศาลยังไมตัดสินนะครับ จะวาผิดก็คงไมถูกตอง ถึงแมวา
จะตัดสินวาผมผิดก็…
ชวน
ผิดอยางสุจริตใชมั้ยครับ (ฮา)
ตัวอยางที่ 2
ตอน คําพิพากษา วันที 19 กรกฎาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชม และสวัสดีครับทานนายก เรื่องคดีซุกหุน
ทานรูสึกอยางไรครับผม
ทักษิณ
ออ..ตอนนี้ผมก็ตั้งหนาตั้งตาแกไขปญหาของประเทศนะครับไม
มีเวลารูสึกอะไรหรอกครับ
ตัวอยางที่ 3
ตอนดอดเดง วันที่ 6 สิงหาคม 2544
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ เมื่อวันศุกรที่ผานมาตื่นเตนระทึกใจไป
ตามๆ กันนะครับกับคดีปกปดทรัพยสิน จนกระทั่งมีคําวินิจฉัย
ออกมาบายวันนั้นนะครับ ทานชนะไป 8 ตอ 7 ฉิวเฉียดเลยครับ
ทางรายการรัฐบานหุนขอแสดงความยินดวยครับ (ปรบมือ)
ทักษิณ
ขอขอบคุณพี่นองประชาชนนะครับ และที่สําคัญเนี้ยขอขอบคุณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกทาน (ปรบมือ)
พิธีกร
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบคุณเสียงขางมาก (ฮา)
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อภิสิทธิ์
ทักษิณ
พิธีกร
ทักษิณ

พิธีกร

ทักษิณ

อภิสิทธิ์

รมต.คลัง

พิธีกร
อภิสิทธิ์
พิธีกร

รมต.คลัง

แลวเสียงขางนอยละครับ เคาก็ทําตามหนาที่โดยสุจริตนี่ครับ
เออ..ผมก็เชื่อมั่นในการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญ และเคารพ
การตัดสินใจของตุลาการทุกทานนะครับ
ครับ แตก็ขอบคุณเฉพาะเสียงขางมาก (ฮา)
ไมใชอยางงั้นครับ คือผมเคารพการตัดสินใจของตุลาการทุก
ทานครับ แตก็ไมขอบคุณ เออ..เออ ก็เหมือนไมขอโทษนะครับ
ในอดีต (ฮา)
แตกอนที่ตุลาการทานจะมีคําวินิจฉัยออกมานะครับทานผูชม มี
การปลอยขาวตางๆ นานาออกมามากมาย ไมทราบวาทานรูสึก
อยางไรครับ
อืม..มันแยมากครับ เรื่องปลอยขาวลือเนี้ยเปนพฤติกรรมที่ฝง
แนน เหมือนสิ่งสกปรกฝงใน (ฮา) วันดีคืนดีเนี้ยก็ปลอยขาวออก
มา เปนเพราะการเมืองบานเราเนี้ย แบงเปนฝกเปนฝายเกินไป
ครับ
หมายความวาอยางไงครับ เราไมควรแบงเปนฝาย ไมตองมีฝาย
คานไมตองมีฝายรัฐบาล แลวเราจะมีระบบตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาลยังไงละครับ แยเลย (ฮา)
ทานคงจะหมายความวามีการแบงเปนฝายชอบกับฝายไมชอบ
ละครับ (ฮา) ที่ฝายชอบก็ชอบกันสุดใจขาดดิ้น ติดปายชูธง
เหลืองแปะรูปลอก ฝายไมชอบเนี้ยก็ทิ้งใบปลิวและปลอยขาว
ครับ (ฮา)
แปลกมั๊ยครับทานผูชม ฝายไมชอบทําไมไมติดปายชูธงและแปะ
รูปลอกบาง (ฮา)
อาว! แลวจะใหฝายชอบแอบทิ้งใบปลิวบอกวาชอบเหรอครับ
(ฮา) เหมือนแอบรักแอบชอบแอบจิตยังไงก็ไมทราบ (ฮา)
เออ..ถามทานรัฐมนตรีคลังในฐานะที่ไดเคียงบาเคียงไหลกับ
ทานนายกมาโดยตลอดเปนระยะเวลายาวนานตั้งแตเริ่มกอตั้ง
พรรคไทยรักไทยนะครับ ทานรูสึกอยางไรครับตอนนี้ที่มีดปกหลัง
ทานนายกไดหลุดออกไปแลวครับ
ผมรูสึกยินดีมากนะครับที่ทานจะไดทําประโยชนใหกับประเทศ
ชาติตอไปนะครับ แตที่รูสึกมากที่สุดเนี้ยคือรูสึกเสียดายครับ
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พิธีกร
รมต.คลัง
พิธีกร
รมต.คลัง
พิธีกร

ทักษิณ
พิธีกร

นายพล
พิธีกร
นายพล
พิธีกร
ทักษิณ
พิธีกร
รมต.คลัง

นายพล

พิธีกร
นายพล

ครับผม เสียดายที่ทานไมไดถูกเลื่อนขึ้นมาเปนนายกหรือครับ
เออ..ไม ไมใชครับ คือเออ..ผมเสียดายเวลาครับ เสียดายเวลาที่
แทนที่ทานจะเอาเวลาไปแกไขปญหาใหกับบานเมืองนะครับ
อืม..
กลับตองเสียเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาล และเสียความรูสึกดวย สรุป
แลวเสียดายครับ
ก็เห็นใจครับ จริงๆ แลวก็มีคนเสียดายอยางทาน สองสาม..สี่
ทานนะครับ เปนผูหญิงซะหนึ่ง (ฮา) เห็นทานบอกวารูตัวคนที่
ปลอยขาวลือดวย
เออครับ ก็พอรูตัวอยู พวกนี้เนี้ยเคยเดินแถวทําเนียบมากอนนะ
ครับ อายุ 70 แลวเนี้ย ยังเลนไมเลิกครับ (ฮา)
ฮื่อ..ผมก็พอทราบมาจากขาวบางฉบับนะครับวาแกขนาดผมเผา
หนวดเคราขาวโพลน แถวนี้ก็มีอยูคนเดียวนะครับ เอา..ออกมา
เลยครับทานนายพลไมตองหลบกันอีกแลว ฮา.. (ฮา)
This is Gentleman, Why you at look me like that? (ฮา)
ทานนายพลใชมั๊ยที่ปลอยขาวและแจกใบปลิวไปทั่ว
Yes, I did and still doing everyday.
โอ..
อาว (ฮา)
ไดตัวแลวครับทานผูชมครับ (ฮา)
ฝรั่งนี่ละครับตัวดีไมรูจริงแลวชอบเอาขาวไปปลอยทั่วโลก ทํา
ความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหสังคมเดือดรอน
ครับ
โอ..โอ..โอ..ผมฟงภาษาไทยรูเรื่องนะครับ (ฮา) เรื่องนั้นผมไมได
ทําเพราะผมไมเคยเดินแถวทําเนียบ ผมชอบไปยืนแถวหางสรรพ
สินคาตางหาก (ฮา) แลวไอใบปลิวที่แจกนะเปนใบปลิวสวนลด
(ฮา) มันเปน Promotion, you know? Promotion (ฮา)
ที่แทนายพลนี่เองครับทานผูชมครับที่วางระเบิดหาง และเปนเจา
ของบริษัทยางดวยใชมั๊ย (ฮา)
Oh! My God ไปกันใหญ ทําไมคนไทยชอบคิดกับผมอยางนี้
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พิธีกร
รมต.คลัง

ทักษิณ

อภิสิทธิ์

พิธีกร
นายพล
อภิสิทธิ์
ทักษิณ
พิธีกร

อภิสิทธิ์

รมต.คลัง

นั่นสิครับ ทํามั๊ยไปคิดกับกับเคาอยางนั้นครับ ทานรัฐมนตรีคลัง
ครับ (ฮา)
อาว..คุณตู ผมไมไดหมายความวาอยางนั้นครับ ที่ผมวาเนี้ย ผม
วาสํานักขาวรอยเตอรครับ ชอบใหขาวผิดไปทั่วโลก ไมเกี่ยวกับ
ฝรั่งคนนี้ครับ (ฮา)
นั่นนะสิครับ สํานักขาวรอยเตอรเนี้ยไมรูเคาคิดยังไง ขาดความรู
แลวก็ไปเขียนแบบไมรับผิดชอบ ลงขาวเลยสิครับ หุนขึ้นรอย
กวาจุด คาเงินบาทแข็งตัวในวันที่ผมพนคดีนะ (ฮา)
เออครับ..ก็แสดงความยินดีกับทานดวยนะครับ มีดเลมใหญก็
หลุดออกไปแลว แตทานก็ยังเหลือมีดฝรั่งปกอยูอีกเลมนึง เห็น
วาปกมารวมสิบปแลว (ฮา)
อาว! ก็ไมพนทานนายพลอีกแลว ยังมีมีดปกหลังทานนายกไว
อีกหนึ่งเลม
Oh no! ไมใชผม ผมไมเคยถือมีด (ฮา) ถาจะถือก็เปนแคไมเทา
(ฮา)
เออผมหมายถึง คดีฟองรองบริษัทเคลียรวิวทีวีเคเบิ้ลนะครับ ไม
ใชนายพลฝรั่งนี่ครับ (ฮา)
อืม..คือคดีนั้นเนี้ยผมไมถือเปนมีดหรอกครับ มันเปนแคหนาม
ตําเทานั้นเอง (ฮา)
โอ..สําหรับคนธรรมดานะครับทานผูชม เงินเจ็ดพันกวาลานนี่ก็
คงไมใชแคหนามนะฮะ นาจะเปนถึงเสาเข็มนะฮะ (ฮา) มี
อาจารยธรรมศาสตรทานนึงนะครับตกเปนลูกหนี้ธนาคารโดยไม
ไดกู เกิดขึ้นไดยังไงครับ ผมละก็เสียวๆ ประชาชนจะโดนเขาบาง
เนี้ยเนี้ย
ตอนนี้ใครไปทําธุระกรรมกับธนาคารนี้ไวก็คงจะใจตุมๆ ตอมๆ
นะครับ เพราะวาใครเคาเอาหลักฐานสวนตัวมาทําไวเรื่องหนึ่ง
ไปสรางเอกสารปลอมกูซื้อที่ดิน แลวจํานอง แลวขายอะไรกัน
อุตลุตไปหมด
เออ..เรื่องนี้เนี้ยก็คงจะมีคนทุจริตนั่นแหละครับ ผมทราบวา
ธนาคารเคาแกปญหาแลว โดยจะปลดภาระใหทั้งหมด แลวก็จะ
หาคนที่กระทําผิดมาลงโทษใหไดครับ (ปรบมือ)
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นายพล
อภิสิทธิ์
ทักษิณ
อภิสิทธิ์

ทักษิณ
พิธีกร
ทักษิณ

อภิสิทธิ์
พิธีกร
ทักษิณ
พิธีกร

อา..อยูๆ เปนลูกหนี้ไมรูตัวไมทราบ อยูๆ มีทรัพยงอกในบัญชี
เปนลานโดยไมรูตัวมีบางมั๊ยครับ (อา)
ไมยากครับ ไปสมัครเปนคนทํากับขาวบานทานนายกสิครับ
(ฮา)
เออ..พอเถอะครับ เรื่องนี้เนี้ยมันจบแลวนะครับ
เออครับ ทายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทานดวยนะครับที่คดีซุก
หุนที่เปนเหมือนมีดปกหลังทานเนี้ยหลุดไปแลว เปนไปไดมั๊ย
ครับวามีดเลมนี้เนี้ยจะไปปกหลังใครคนตอไปในอนาคต (ฮา)
เออ..เปนไปไมไดหรอกครับ
ฮึ..
ผมไมปกดานหลังใครหรอกครับ เพราะผมปกดานหนาเลย (ฮา)
คนที่ทุจริตคอรัปชั่นเนี้ยและขัดขวางความเจริญของชาติเนี้ย ผม
จะปก (ปรบมือ) เอะ! แตคุณเปนใครเนี้ย ผมไมเคยเห็นหนามา
กอนเลยนะครับ (ฮา)
ออ..ผมรองหัวหนาพรรคฝายคานครับ
ฮะหรือวาที่หัวหนาพรรคฝายคานในอนาคตนะครับ (ฮา)
ออ..มินาละถึงไดพูดเหมือนชมผมตลอดรายการเลยนะเนี้ย (ฮา)
รายการรัฐบานหุนก็ตองดีใจและขอแสดงความยินดีกับทาน
นายกอีกครั้งนะครับ แตประชาชนก็ไดฝากความหวังไวกับทาน
ไวมาก เมื่อทานหลุดพนจากมีดปกหลังแลวก็อยาใหมีเลมไหน
มาปกอีกนะครับ ทานจะไดทุมเทกับงานบานเมืองใหสําเร็จ ฝาก
ไวตรงนี้ วันนี้ยาวไปนิดนึงตองขอโทษทานผูชมดวยนะครับ ก็
เห็นทานบนมาวาไมชอบรายการสั้นๆ วันนี้ราตรีสวัสดิ์แคนี้ ไป
พบกับขาวดวยกันครับ (ปรบมือ)

จากการวิเคราะหตัวบทขางตน ผูวิจัยพบวา วาทกรรมวิพากษการทํางานของนายก
รัฐมนตรี เกี่ยวกับประเด็นคดีซุกหุนเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเทานั้น ในขณะที่วาทกรรมกระแสหลัก
ชี้แจงการทํางานของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว มีถึง 3 ครั้ง โดยเฉพาะเหตุการณ
หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสินคดีนี้ไปแลว ก็ยังปรากฏวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงการทํางาน
ของนายกรัฐมนตรีใหเห็นอยูอีกหลายครั้ง บางตอนมีเรื่องเกี่ยวกับการชี้แจงคดีนี้เกือบตลอดทั้ง
ตอน
จนทําใหวาทกรรมวิพากษดังกลาวนั้นเบาลงไปทันที หรือทําใหไมรูสึกวามีการวิพากษ
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เกิดขึ้นในรายการ ดังนั้นการวิพากษในระดับบุคคลแบบเด็ดขาดชัดเจนจึงไมปรากฏใหเห็นใน
รายการรัฐบานหุน เพราะถามีวาทกรรมวิพากษเกิดขึ้น ก็จะตองมีวาทกรรมกระแสหลักเพื่อ
แกตางวาทกรรมวิพากษนั้นเกิดขึ้นตามมาดวยเชนกัน
นอกจากนี้ยังพบวาผูนําเสนอวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
ประเด็นคดีซุกหุน คือ นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคฝายคานเพียงคนเดียวเทานั้น
2.วาทกรรมวิพากษการทํางานของหัวหนาพรรคฝายคาน
จากตั วบทกลุม ตั วอยางที่ ผูวิจัย นํ ามาศึก ษาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพ ากษ พบวาการ
วิพากษการทํางานของหัวหนาพรรคฝายคาน นายชวน หลีกภัย มีเพียงเรื่องเดียวเทานั้น ก็คือ
ประเด็นการอนุมัติโครงการทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เปน
แกนนํารัฐบาล เนื่องจากโครงการนี้ทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี คือในป 2536 ได
มีการเซนตสัญญาอนุมัติโครงการทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรีขึ้น มีนายสุขวิทย รังสิพล อดีต
ผูวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนผูเริ่มเริ่มโครงการนี้ โดยไดวาจางบริษัท ช.การชาง เปน
ผูรับเหมาการกอสรางโครงการนี้ทั้งหมด แตเนื่องจากวามีความลาชาในการสงมอบพื้นที่กอสราง
จากกรมทางหลวง ซึ่งตองสงมอบใหกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย แลวจึงสงมอบใหบริษัท
ช.การชาง อีกตอหนึ่งนั้น ทําใหการทางพิเศษตองจายคาปรับใหบริษัทรับเหมารายนี้ถึง 6,200
ลานบาท ผลจากโครงการดังกลาว ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณการทํางานของนายชวน หลีก
ภัย สืบเนื่องมาจนกระทั้งถึงสมัยที่นายชวน หลีกภัย ตองมาทําหนาที่เปนหัวหนาพรรคฝายคาน ใน
ปจจุบัน
จากเหตุการณดังกลาวขางตน
ผูวิจัยนํามาประกอบการพิจารณาตัวบทในรายการ
รัฐบานหุน พบวาทางทีมงานรายการรัฐบานหุนไดมีการหยิบยกประเด็น เรื่องการอนุมัติโครงการ
ทางดวนลอยฟ าบางนา-ชลบุ รี ของนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคฝายคาน มานําเสนออยู
หลายครั้ง
และปรากฏวามีวาทกรรมวิพากษถึงเรื่องการอนุมัติโครงการทางดวนลอยฟา
บางนา-ชลบุรี นี้หรือที่รียกกันวา “คาโงทางดวน” ใหเห็นอยางชัดเจน ดังตัวอยางตอไปนี้
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ตัวอยาง : สคริปตรายการรัฐบานหุน
ตอน หวยไมลอค วันที่ 7 ธันวาคม 2544
โย
รัฐบานหุนครับสวัสดีครับ มีขาวที่ฟงแลวใจหายเรื่องการทาง
พิเศษตองจายคาปรับใหบริษัทรับเหมา 6,200 ลานบาท เรายิ่ง
ไมมีเงินยังตองมาเสียเปลาๆ อีกเหรอครับ
ติ๊ก
นั่นนะสิครับแหม..ไปทําสัญญายังไง ทําใหรัฐเสียเปรียบละ (ฮา)
รมต.คลัง
ก็ถนนสรางก็ถูกนะครับ ใชเงิน 25,000 ลานบาท ไดถนน 55
กิโล
ติ๊ก
55 กิโลเมตร ตกกิโลเมตรละ 460 ลานบาท
โย
ออ..เมตรนึงก็ 460,000 บาท เซ็นติเมตร 4,600 บาท (ฮา) ใชไม
เทาไรก็จะพังแลวสิครับ ทําไมมันแพงนัก
นั่นนะสิครับ (ฮา) เซ็นตละ 4,600 บาท บานผมนะ ทําไมพื้นนะ
ติ๊ก
ลงแวกซอยางดีนะ ตารางเมตรละ 1,200 ถาคิดเหมาตาราง
เมตรละ 800 (ฮา) ถารวมโครงสรางแลวนะยังไมถึง 4,600 บาท
เลย ทําไมมันแพงละครับทาน อธิบายไดมั๊ยฮะ
ไตรรงค
แหม..น อ งติ๊ ก ครับ จะให มั น ถู ก ได ยั ง ไง (ฮา) มั น เป น การทาง
พิเศษ ถาอยากจะใหถูกตองใหการทางธรรมดามาทําครับจะได
ราคาธรรมดา (ฮา) แหม..นี่เขาการทางพิเศษ ราคาก็ตองพิเศษ
(ฮา)
รมต.คลัง
ออ..อันนี้นะครับจะไปคิดเปรียบเทียบพื้นไมกับพื้นหินออนก็ไม
ถูกหรอกครับ
ติ๊ก
ทําไมละครับ
รมต.คลัง
พื้นถนนของการทางพิเศษเนี้ยเขายกขึ้นสูงมีตอมอเปนรากฐาน
ตองการความแข็งแรงมั่นคง และยังเปนถนนยกระดับ มีความ
กวางเปนถนนหลายๆ เลนเนี้ยนะฮะ เซ็นตละ 4,600 เนี้ยไมแพง
หรอกครับ (ปรบมือ)
ติ๊ก
4,600 บาท ไมมีใครเขาเซ็นหรอกครับ (ฮา) คนระดับใหญๆ โตๆ
นะ เขาตองเซ็นแกรกเดียวพันลาน (ฮา) ผมเคยดู เคยดูมาแลว
ถาเซ็นชานะตอง 26,000 ลานแลว ฮาๆๆ
รมต.คลัง
อันนี้นะครับคุณติ๊กก็ไปตีความผิดๆ ยังงั้นไดยังไงละครับ
ติ๊ก
ทําไมละ ทําไม
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รมต.คลัง
โย

ไตรรงค

ติ๊ก
โย
รมต.คลัง

ไตรรงค
รมต.คลัง
ติ๊ก
ไตรรงค
ติ๊ก
ไตรรงค
รมต.คลัง

ติ๊ก
ไตรรงค

ก็การทางพิเศษเนี้ยเขาเปนหนวยงานของบานของเมือง เดี๋ยว
เขาจะเสียหายนะครับ เขาพูดถึงเรื่องเซ็นติเมตรของถนนกันครับ
แตผมก็วาทําสัญญากันยังไงครับ ทําใหการทางเปนหนี้สิคาปรับ
ผูรับเหมาเนี้ยมากมายถึง 6,200 ลาน เห็นวาไปผิดสัญญาสงพื้น
ที่ใหเขาชา งานนี้นี่ใครจะเปนคนจายครับ
ก็เห็นจะเปนเงินจากกระทรวงการคลังอีกละครับ ภาษีพี่นอง
ประชาชนตาดําๆ นะ (ฮา) ผมวาทางที่ดีการทางพิเศษควรจะ
แสดงความรับผิดชอบโดยการไปกูเงินนอกมาครับ แลวก็เอาเงิน
ไปใช เขา จากนั้ น ก็ ค อ ยเก็ บ ค า ทางด ว นไปใช คื น อี ก ที นึ ง ครับ
(ปรบมือ) เงินพี่นองประชาชนไมควรจะมาใชในกิจการที่เปน
ความผิดพลาดของทางราชการ
แหม..โอทาน สุดยอด ผมชอบคนนี้ครับ พูดดี เปนนักตอสู
แหม..อันนี้ก็คงตองใหทานรัฐมนตรีคลังชี้แจงแลวนะครับ
อา..สําหรับเรื่องนี้ครับ ผมเพิ่งมารับงานไดไมถึงป มารูอีกทีก็คน
เดินมาพรอมกับสัญญาตองจาย 6,200 ลาน (ฮา) แลวเรื่อง
สัญญาระหวางการทางพิเศษกับ ช.การชางนะครับ มีการเซ็นตั้ง
แตป 36 ซึ่งเปนของรัฐบาลกอนครับ
รัฐบาลกอนๆ ยังไงครับ ฟงไมเขาใจครับ
ก็ตอนที่พรรคของทานดอกเตอรเปนแกนนํานะครับ (ฮา)
แลวไงละ แลวดอกเตอรวาไงครับ
เออ..คุณติ๊กอยามาซักไซผมสิครับ
อาวทําไมครับ
ผมอยากอยูเงียบๆ คนเดียวครับ (ฮา)
อา…โครงการนี้นะครับ ผมจะบอกใหวาเริ่มเขี่ยลูกตั้งแตป
36 สมัยที่ทานชวนเปนนายกรัฐมนตรีนะครับ และคน
สําคัญ คือทานสุขวิทย รังสิพล อดีตผูวาการทางพิเศษเนี้ย
เปนผูใหกําเนิดทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ซึ่งมีแต
เรื่องอื้อฉาวนะครับ ไมจบสักทีเลย
อะ อาว เปนยังไงละทานดอกเตอร เออ..ลูกพี่ครับดอกเตอรไมใช
เหรอครับ
ผม ผม ... (ฮา)
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ติ๊ก
โย

รมต.คลัง

ไตรรงค

ติ๊ก

รมต.คลัง

โย

รมต.คลัง

โย
รมต.คลัง
โย

จอย
ยัง …ยังมีอีกครับตามหนาหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับวันที่ 3
ธันวาคมนี่ยังมีอีก 2 ทานไมใชเหรอครับ หนึ่งทานบิ๊กจิ๋วหวาน
เจี๊ยบเปนรัฐมนตรีมหาดไทย และคุณหนอย สุดารัตนรัฐมนตรี
ชวยมหาดไทยและเปนผูกํากับดูแล (ฮา)
เออ..อันนี้ทั้ง 4 ทานนี้ยอมเกี่ยวกับโครงการนี้ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออมนะครับ ใครเกี่ยวนอยเกี่ยวมากก็ยังตองรอฟงราย
ละเอียดอีกระลอกนะฮะ ซึ่งผมเองนี่ก็ไมไดพูดนะครับ จาก
หนังสือพิมพลงวันที่ 3 ธันวา 2544 เหมือนกันนะครับ
นั่นไง ผมวาแลวมันเหมือนกันแหละครับ (ฮา) จะรัฐบาลไหนๆ นี่
มันก็สลับสับเปลี่ยนกันไป ยังไงคนไทยก็พี่นองกันครับ (ฮา) แตที่
สําคัญตอนรัฐบาลผมนี่ยังไมเปนหนี้มากขนาดนี้นะครับ มา
รัฐบาลนี้แหละที่ปลอยเปนหนี้ 6,200 ลานไดยังไง (ฮา)
อาว..ผมเขาใจแลวที่ผิดสัญญาเพราะวาสงพื้นที่ใหเขาไปไมทัน
คงชาไป ก็ไอตอนเวนคืนที่ดินเอกชนนะแหละครับ แหม..ก็นา
เห็นใจ
ตรงนี้ไมไดเปนของเอกชนนะครับ ตรงนี้เปนของกรมทางหลวง
ซึ่งการทางพิเศษนี่สงมอบให ช.การชาง และ ช.การชางก็ตองรอ
รับ การทางพิเศษก็ตองรอรับจากกรมทางหลวงเหมือนกัน และ
คอยมอบให ช.การชางอีกที (ฮา)
โอโห! ถึงวาฟงทานรัฐมนตรีคลังอธิบายวิธีการ ก็ฟงแลวก็ชา
ขนาดนี้แลวครับ (ฮา) เวลามอบพื้นจริงๆ จะชาขนาดไหนครับ
ออ..แลวทีนี้จะแกปญหากันยังไงละครับเนี้ย
ออ..ไมตองหวงละครับ ตอนนี้ทานนายกมอบหมายใหทาน
มท.1 จัดระเบียบไปแลว ไมวาจะเปน ช.การชาง การทางพิเศษ
หรือกรมทางหลวงเนี้ยนะฮะ ผมคิดวา 3 หนวยงานนี่ตองโดน
ตรวจปสสาวะนะครับ (ฮา)
หา!
ตรวจบนทางดวนแลวก็ปดกอนตี 2 ครับ (ฮา)
โอโฮ! วากันยังงี้เลิกดีกวาละครับ วันนี้หมดเวลาแลวครับ พบ
กันใหมในวันพรุงนี้ สวัสดีครับ
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ตัวอยางสคริปตรายการรัฐบานหุนขางตนนี้ เปนการวิพากษวิจารณถึงการอนุมัติโครงการ
ทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ในสมัยที่นายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งตอน ซึ่ง
ปกติแลวในแตละตอนของรายการรัฐบานหุนนั้นจะนําเสนอหลายประเด็นใน 1 ตอน แตสําหรับ
ตอนนี้กลับนําเสนอประเด็นนี้เพียงประเด็นเดียวเทานั้น
ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหายจากโครงการนี้มีผลกระทบตอเนื่องมา
หลายสมัยจนถึงปจจุบัน เปนปญหาเรื้อรังยาวนานมาหลายป และยังไมสามารถหาตัวผูกระทํา
ผิดมารับผิดชอบได จึงทําใหเรื่องนี้กลายเปนจุดออนของพรรคฝายคานที่ทางรายการรัฐบาน
หุน มักจะหยิบขึ้นมาวิพากษโจมตี นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวาไมปรากฏวาทกรรมชี้แจงการทํางาน
ของหัวหนาพรรคฝายคานเกี่ยวกับประเด็นนี้ใหเห็นเลยสักครั้งเดียว
นอกจากนี้ ยังพบวา ผูนํ าเสนอวาทกรรมเชิงวิพ ากษ การทํางานหั วหน าพรรคฝายคาน
ประเด็นการอนุมัติโครงการทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี
ในสมัยรัฐบาลชวน ป 2536 คือ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง
จากการวิเคราะหตัวบทขางตน ผูวิจัยพบวา วาทกรรมวิพากษในระดับบุคคลในรายการ
รัฐบานหุนมีปรากฏใหเห็นนอยมาก เพราะประเด็นที่จะนํามาวิพากษในระดับบุคคลนั้นตองมี
ความสําคัญอยางยิ่งยวด ตองมีผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง หรือตองเปนปญหาหนักจริงๆ ที่
ไมสามารถแกไข และที่สําคัญเมื่อมีการวิพากษขึ้นมาแลว ก็ตองมีวาทกรรมแกตางตามมาดวย
เชนกัน

ข. วาทกรรมเชิงวิพากษระดับสถาบัน
จากการเลือกตัวบทกลุม ตั วอยางวาทกรรมเชิงวิพ ากษ ที่ป รากฏในรายการรัฐบานหุ น
ประเภทนี้มาวิเคราะหพบวา วาทกรรมเชิงวิพากษระดับสถาบัน มีการนําเสนอในรายการมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 92.94 ของประเด็นทั้งหมด
โดยประเด็นที่พบจากการนําเสนอในลักษณะวาทกรรมเชิงวิพากษระดับสถาบันมี
4 ประเภทดังนี้
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1. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางาน/นโยบายของรัฐบาล
จากตัวบทกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ พบวา
วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางาน/นโยบายของรัฐบาลมีจํานวนมากที่สุด ถึง 69 ครั้ง ซึ่งชี้ใหเรา
เห็นวา ผูสรางวาทกรรมใหความสนใจในการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย การทํางาน
และผลงานของรัฐบาลที่ไดเคยใหไวกับประชาชนรวมทั้งการดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนสวนใหญในสังคม
โครงการและนโยบายของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย ที่ไดเคยยกมา
เปนนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อป 2544 หากไดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมีดังนี้
1. พักชําระหนี้ใหกับเกษตรกรรายยอยเปนเวลา 3 ป เพื่อแกปญหาหนี้สินของเกษตรกรอยาง
เรงดวน
2. จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แหงละ 1 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน
ในการลงทุนสรางอาชีพเสริมและสรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชน
3. จัดตั้งธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหกับประชาชนผูมีรายได
นอย เพื่อสรางทางเลือกและลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ
4. จัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาผูประกอบการเดิมและเพิ่ม
จํานวนผูประกอบการใหมอยางเปนระบบ
5. จัดตั้งบรรษัทกลางในการบริหารสินทรัพย เพื่อดําเนินการใหหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดออก
จากระบบของธนาคารพาณิชยโดยเร็ว
6. พั ฒ นารัฐ วิ ส าหกิ จ ให เป น องค ก รหลั ก ในการกอบกู เศรษฐกิ จ และสรา งรายได ให กั บ
ประเทศ
7. สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อลดรายจายโดยรวมของประเทศและประชาชนใน
การดูแลรักษาสุขภาพโดยเสียคาใชจาย 30 บาทตอครั้ง
8. เรงจัดตั้งสถานบําบัดผูติดยาเสพติด ควบคูไปกับการปราบปรามและปองกัน
9. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันแลปราบปรามคอรัปชั่น
จะเห็นวานโยบายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีจุดเดนที่นาสนใจอยางมาก เปนนโยบาย
เชิงรุกที่ไดริเริ่มสิ่งใหมๆ ขึ้นหลายอยาง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแกไขปญหาและตองการวาง
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหขาราชการและประชาชนไดปฏิบัติตาม
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จากขอความดังกลาวขางตน
ผูวิจัยไดนํามาประกอบการพิจารณาตัวบทในรายการ
รัฐบานหุน พบวาทางทีมงานรายการรัฐบานหุนไดมีการหยิบยกนโยบาย ผลงาน และการทํางาน
ของรัฐบาลมานําเสนอในรายการอยูเปนประจํา จากการวิเคราะหวาทกรรมวิพากษนโยบาย/
การทํางานของรัฐบาล ผูวิจัยพบวาประเด็นที่นํามาวิพากษสวนใหญเปนประเด็นขาวในหนังสือ
พิมพที่ประชาชนใหความสนใจเชนเดียวกัน ประเด็นตางๆ มีดังนี้
1. การจัดระเบียบสังคม
2. โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
3. ปญหายาบาและยาเสพติด
4. การแตงตั้งบอรดการบินไทย
5. การรวมพรรคการเมืองของรัฐบาล
6. การขึ้นคาทางดวน
7. การปฏิรูประบบราชการ
8. ขาราชการประทวง
9. โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
10. ความไมโปรงใสในการออกฉลากกินแบงรัฐบาล
11. การแกไขปญหาการจราจร
12. แรงงานเถื่อน
13. การปฏิรูปการศึกษา
รายละเอียดในประเด็นตางๆ มีดังนี้
1.วาทกรรมเชิงวิพากษ : การจัดระเบียบสังคม
ตอน ความพอดี วันที่ 5 กันยายน 44
พิธีกร
ถามคุณบอยนะครับในฐานะที่คุณบอยเปนผูประกอบเนี้ย รูสึก
อยางไรบางฮะกับการจัดระเบียบสังคม กับการจัดโซนนิ่งเนี้ย
บอย(ผูประกอบการ) ไอเรื่องการจัดโซนนิ่งนะฮะ ผมวาเปนการรังแกคนทํา
มาหากินโดยสุจริต อยางรานผมนะตองยายออกไปเลย ราน
ในกรุงเทพ นะ สุขุมวิท 3 ราน นะ จะใหผมยายไปไวที่ไหนฮะ
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ตอน เอาแตได วันที่ 6 กันยายน 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ นโยบายการจัดระเบียบสังคม ไม
ทันไรก็มีคนออกมาขวางกันแลวนะครับ ทั้งจากในพรรค
และนอกพรรค กลุมผูประกอบการสถานบันเทิงนี่ก็รวมตัวกัน
เรียกรองมีขอเสนอ 4 ขอ ประชุมกันดึกเลยนะครับ เสธ. บาง
ทานก็อดนอนมาฟงดวยนะ (ฮา)
คุณชาย
แหม…เห็นวาเสธ. บางทานจะขอมีขอ 5 ดวยนะครับ ขอใหมี
นักรองลิเกมารองเพลงที่พระราม 9 คาเฟรึไงเนี้ย (ฮา)
ปุระชัย
ซึ่งผมเองก็ขอความรวมมือจากทุกฝายนะครับ ซึ่งกฎหมายมีอยู
แลวก็คือ อายุต่ํากวา 20 ปหามเขา ใหปดกอนตี 2 รานคาหาม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลังเที่ยงคืนครับ
การจัดระเบียบสังคม เปนหนึ่งในหลายๆ โครงการของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่
ตองการจะควบคุมการประกอบกิจการสถานบริการ ซึ่งอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของประชาชน หรือจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิง ในสถาน
บริการนั้นไมเหมะสม อันจะเปนเหตุใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลง จึงไดมี
การกําหนดประเภทของสถานบริการ ขอปฏิบัตขิ องผูขอรับอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการได
แก การหามมิให ผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เขาไปในสถานบริการในเวลาทําการ การหามมิใหมี
การดําเนินกิจการสถานบริการในทางที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน
การควบคุมมิใหมีการแสดงลามกหรืออนาจาร เปนตน
ขอกําหนดดังกลาวไดสงผลกระทบตอผูประกอบกิจการเปนอยางมาก จนเกิดการเรียก
รองแสดงความไมพอใจของกลุมผูประกอบการ และไดมีการเสนอขอตกรองกับทางรัฐบาลจน
กลายเปนขาวใหเห็นตามหนาหนังสือพิมพ หรือขาวในโทรทัศนอยูบอยครั้ง ดังนั้นทางรายการ
รัฐบานหุนจึงไดนําประเด็นการจัดระเบียบสังคมมาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษการจัดระเบียบสังคมเกิดขึ้น ก็จะ
มีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงการจัดระเบียบสังคมเชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาทกรรม
วิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
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วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : การจัดระเบียบสังคม
วาทกรรมที่ 1
นโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย เปนความพยายามแกปญหาสังคม
ตามนโยบายคิดใหม ทําใหม ซึ่งอาจเรียกวาเปนการกวาดลางอบายมุข หรือแหลงอโคจร/พิธีกร
(ตอนระเบียบสังคม วันที่ 21 สิงหาคม 44)
วาทกรรมที่ 2
การจัดระเบียบสังคมของ มท.1 ตอนนี้มีเสียงชมเชยวาโดนใจและเปนการทํางานอยาง
เอาจริงเอาจัง / พิธีกร (ตอนขาวของแพง วันที่ 26 พฤศจิกายน 44)
2.วาทกรรมเชิงวิพากษ : โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
ตอน 30 บาท วันที่ 4 พฤษภาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับ วันนี้รายการรัฐบานหุน จะมาคุยถึงปญหาที่ถามมา
จากทางบานนะครับ ทานครับทานเปนผูบริหาร ทานไดแกไข
ปญหา 30 บาทรักษาทุกโรคอยางไรครับ
ทักษิณ
เออ..ก็ไมเห็นมีปญหาอะไรนี่ครับ
ไตรรงค
มีครับ …มี… ปญหามันมีแนนอน เพราะวาเดี๋ยวนี้คนปวย
กันบอยขึ้น เพราะวาไปเอายาจากหมอไปขายตอยาก มันถูกซิ
ครับทีเนี้ย
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อลดราย
จายโดยรวมของประเทศและประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพโดยเสียคาใชจาย 30 บาทตอครั้ง
หรือที่เรียกสั้นๆ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนโครงการที่ดีของรัฐบาล พ.ท.ต.ทักษิณ
ชินวัตร แตก็ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการที่ตองดําเนินการแกไข เชนการโฆษณาที่เกินความ
จริง ความครอบคลุมในการรักษาโรค ประเด็นดังกลาวนี้เปนที่วิพากษวิจารณของบุคคลที่เกี่ยว
ของหลายฝาย จนกลายเปนขาวใหเห็นตามหนาหนังสือพิมพ หรือขาวในโทรทัศนอยูบอยครั้ง
ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มาวิพากษวิจารณ
เชนเดียวกัน
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แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเกิด
ขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเชนเดียวกัน เพื่อใหความรุน
แรงของวาทกรรมวิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
วาทกรรมที่ 1
โดยภาพรวมประชาชนก็ ยั ง พอใจรัฐ บาลอยู เนื่ อ งจากมี น โยบายบางอย า งที่ รัฐ บาล
สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว เชนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค/สุดารัตน (ตอนโพลรัฐมนตรี วัน
ที่ 29 พฤษภาคม 44)
วาทกรรมที่ 2
นโยบาย 30 บาท ดวยการใหประชาชนลางมือ 7 ขั้นตอน เปนงาน Present อยางหนึ่ง
ที่จะใหประชาชนรักษาความสะอาด จะไมเจ็บปวย ซึ่งเทากับเปนการประหยัดงบของรัฐบาล/สุดา
รัตน (ตอนสื่อกับสวย วันที่ 21 พฤษภาคม 44)
3.วาทกรรมเชิงวิพากษ : ปญหายาบาและยาเสพติด
ตอน มาตรการสุดยอด วันที่ 26 กรกฎาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ สองวันนี้เราฮืออากันเปนพิเศษเรื่อง
หนวยลาสังหารที่จะมาไลลาขบวนการยาเสพติดนะครับ
เหมือนจะใหเปนมาตรการระดับสุดยอดนะครับ ตอตานการคา
ยาเสพติด ก็เลยมีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวย ถึงในที่สุด
จะมีการปฏิเสธ แตก็นาลองๆ มาคุยกันดูหนอยนะครับวา
มาตรการนี้ใครเปนคิดครับ
ชวลิต
นี่เรื่องอะไรกันครับ ใครลาสังหารใคร
พิธีกร
อาว ! ทําไมทานไมรูเรื่องเลยหรือครับ
ชวลิต
บังเอิญผมไปเมียนมารมา
ไตรรงค
ยังไมรูเหรอครับ เดี๋ยวผมจะเลาใหพี่ฟงเอง เพราะวาผมฉลาด
ครับ คือเขาบอกวายาเสพติดมันปราบยากปราบเย็น ปราบ
ไมหมดหรอกครับ เพราะวามีผูมีอิทธิพลนักการเมืองบางคน
ขาราชการบางกลุมนี่อยูเบื้องหลัง ไอพวกที่มีอักษรยอทั้งหลาย
ครับ
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จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา ปญหายาบายาเสพติด เปนปญหาที่เกิดขึ้นคูกับ
ประเทศไทยมานานหลายสิบป ไมวารัฐบาลยุคไหน สมัยไหนก็ไมสามารถจัดการใหหมดสิ้นไปได
มาถึงในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดมีการตั้งหนวยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อไลลาสังหาร
พอคา หรือขบวนการคายาเสพติด จากการที่นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติด
และผูมีอิทธิพลใหหมดไป ทําใหพรรคประชาธิปตยมองวาเปนการกลับไปใชมาตรการสมัยรัฐบาล
ทหารเผด็จการที่เคยใชมานานแลว ในขณะที่บานเมืองวันนี้เปนประชาธิปไตย ดังนั้นจึงเกิดเสียง
ตอตานนโยบายเรื่องนี้เปนอยางมาก จนกลายเปนขาวใหเห็นตามหนาหนังสือพิมพ หรือขาวใน
โทรทัศนอยูบอยครั้ง ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น ปญหายาบายาเสพติด มา
วิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษ ปญหายาบายาเสพติดดังกลาว
เกิดขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นนี้เชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาทกรรม
วิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : ปญหายาบายาเสพติด
วาทกรรมที่ 1
การจัดการปญหายาเสพติด เราตองดูแลวัยรุนใหดี แลวจัดการกับผูคา ผูขาย ซึ่งอาจมีคน
มีสีเขาไปเกี่ยวของดวย และก็จัดทํา Workshop กับทางตํารวจใหรวบรวมรายชื่อ blacklist พวกขา
ราชการนอกแถวส ง มาให น ายก ถ า มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนจะจั ด การขั้ น เด็ ด ขาด /ทั ก ษิ ณ (ตอน
ครม.สัญจร วันที่ 17 กรกฎาคม 44)
วาทกรรมที่ 2
รัฐบาลรณรงคทําสงครามกับยาเสพติด และเผาทําลายยาเสพติดเมื่อวันที่ผานมา ซึ่งถือ
เปนการเผาทําลายยาเสพติดจํานวนมากที่สุดในรอบ 20 ป/สุดารัตน (ตอนเอาไปเผา วันที่ 28
มิถุนายน 44)
4.วาทกรรมเชิงวิพากษ : การแตงตั้งบอรดการบินไทย
ตอน การบินไทย วันที่ 3 พฤษภาคม 44
พิธีกร
เออ…อยางนี้เขาเรียกวาหมูไปไกมานะครับ แลวทานฝายคาน
คิดวาอยางไรบาง
ชวน
ตองขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ตามหลักการที่
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เราปฏิบัติกันมาเนี้ย ทานรัฐมนตรีและทานนายกรัฐมนตรี
ปจจุบัน ทานคุนเคยกับการบริหารบริษัทที่เปนกิจการ
สวนตัว ผมไดพิจารณาแลวนะครับ เขาใจวา ทานคงจะ
นึกเอาเองนะครับวา การบินไทยเปนบริษัทสวนตัวของ
ทานดวยเหมือนกันนะครับ ทานก็เลยตัดสินใจโดยไมตอง
ฟงเสียงใครเลยนะครับ
ตอน ขาราชการประทวง วันที่ 11 กันยายน 44
พิธีกร
ปญหาของการบินไทยหรือกระทรวงคมนาคมเนี้ย ยังวุน
ไมเลิกนะครับ ไมทราบวาทานนายกจะจัดการอะไรยังไงตอไป
ครับ
ทักษิณ
เออ…คือสําหรับปญหาการบินไทยนะครับ ผมก็จะลงไปจัดการ
อยางเบ็ดเสร็จขาดดวยตัวเองแลวนะครับ สวนเรื่องขูวางระเบิด
เนี้ย ขอประชาชนอยางหวั่นไหวตกใจเลยนะครบ เดี๋ยวผมจะไป
นอนเฝาที่ดอนเมืองเอง(ฮา)
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา ปญหาของการบินไทย เกิดจากการที่
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แตงตั้งคนใกลชิดเขาไปเปนผูบริหารบริษัทการบินไทย ซึ่ง
สรางความไมพอใจใหกับพนักงานการบินไทยเปนอยางมาก มีการรวมตัวประทวงและไมยอมรับ
การเขามารับตําแหนงของผูบริหารคนใหม หลายคนมองวาการกระทําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เป น การกระทํ า เพื่ อ พวกพ อ งของตนเอง และมี เรื่อ งของผลประโยชน เข า มาเกี่ ย วข อ งอี ก ด ว ย
ประเด็นดั งกลาว กลายเป นขาวใหเห็นตามหนาหนังสือพิ มพ หรือขาวในโทรทัศนอยูบอยครั้ง
ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น การแตงตั้งบอรดการบินไทย มาวิพากษวิจารณเชน
เดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษการแตงตั้งบอรดการบินไทย เกิด
ขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นดังกลาวเชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาท
กรรมวิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
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วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล: การแตงตั้งบอรดการบินไทย
วาทกรรมที่ 1
ปญหาของการบินไทย นายกลงไปจัดการอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดวยตัวเองแลว /ทักษิณ
(ตอนขาราชการประทวง วันที่ 11 กันยายน 44)
วาทกรรมที่ 2
การแตงตั้งบอรดการบินไทย หากไดคนใกลชิดเขามาก็จะทําใหงานมีประสิทธิภาพ คลอง
ตัว /ทักษิณ (ตอนการบินไทย วันที่ 3 พฤษภาคม 44)
5.วาทกรรมเชิงวิพากษ : การรวมพรรคการเมืองของรัฐบาล
ตอน รวมพรรค วันที่ 6 มิถุนายน 44
พิธีกร
วา..ฮะๆๆๆ เดี๋ยวครับ ถาเคารวมกันแลว ฝงนี้บาง ฝายคานจะ
ทํายังไงครับ
ชวน
เออ..ตองขออนุญาตกราบเรียนยังงี้นะครับวา การรวมพรรค
เนี้ย เปนสิทธิที่จะทําไดอยูแลวนะครับ…เพียงแตวาภาพที่
ออกมาเนี้ยอาจจะไมนาดูเทาไร อาจจะกลายเปนเผด็จ
การ ก็เพราะวาตอนนี้ เราก็ไมมีสิทธิ์อภิปรายทานนายกอยูแลว
(ฮา)
ตอน รวมพรรค วันที่ 6 มิถุนายน 44
ปวีณา
อันที่จริงนะคะ การอางวาการรวมพรรคแลวทําใหพรรค
ใหญขึ้น เข็มแข็งขึ้น ไมแนเสมอไปหรอกนะคะ ถารัฐบาล
ทํางานไมสําเร็จ ประชาชนก็อาจจะเลือกพรรคอื่น หรือชาว
บานเบื่อพรรคเกาๆ ก็อาจจะเลือกพรรคใหมที่ตั้งขึ้นมาแทนก็ได
รวมกัน แยกกันก็ได อยางที่เคาวา ดังแลวแยกวง ยังไงคะ (ฮา)
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา การรวมพรรคการเมือง ใหเหลือเพียง 2 พรรค
ตามแนวความคิดของ พ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร กลายเปนประเด็นทางการเมืองที่มีการพูดกันมาก
เนื่ อ งจากถู ก มองว า การรวมพรรคของรัฐ บาลจะทํ า ให ได เสี ย งข า งมาก จนทํ า ให ฝ า ยค า นไม
สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ หรือยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลไดอีกตอไป และจะกลายเปน
“เผด็จการรัฐสภา” ดังนั้นจึงเกิดเสียงวิพากษวิจารณตอการกระทําของรัฐบาลจากบุคคลหลาย
ฝาย ไมวาจะเปนนักการเมือง หรือนักวิชาการ จนกลายเปนขาวใหเห็นตามหนาหนังสือพิมพ
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หรือขาวในโทรทัศนอยูบอยครั้ง ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น การรวมพรรคการ
เมืองของรัฐบาล มาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษ การรวมพรรคการเมืองของรัฐบาล
ดังกลาวเกิดขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นนี้เชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของ
วาทกรรมวิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : การรวมพรรคการเมือง
วาทกรรมที่ 1
การรวมพรรคเป น เรื่องดี เป น แนวโน ม ของการเมื องยุ คหน า ซึ่ งใกล เคี ยงกั บ ประเทศ
ประชาธิปไตยที่พัฒนาแลว/ทักษิณ (ตอนรวมพรรค วันที่ 6 มิถุนายน 44)
วาทกรรมที่ 2
การรวมพรรคเปนการรวมเพื่อผลประโยชนทางการเมือง เพื่อผลประโยชนของประเทศ
ชาติ ตองมีอุดมการณรวมกันดวย /สุดารัตน (ตอนรวมกันเราอยู 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 44)
6.วาทกรรมเชิงวิพากษ: การขึ้นคาทางดวน
ตอน ของฟรีไมมี วันที่ 9 กรกฎาคม 44
คุณชาย
เอาละครับ ไอที่พิเศษเก็บเพิ่มอะไรนี่ เราไมวาละครับ แตที่
ตองวาคือเสียตังคแลวยังไมปลอดภัยนะสิครับ แยนะครับ
พิธีกร
คุณชายหมายถึงอะไรครับ
คุณชาย
เอา! ก็ที่คณะกรรมการความปลอดภัยดานการขนสงแหงชาติ
เขาออกมาพูดสิครับวา สะพานแขวนพระราม 9 ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของการทางพิเศษไอที่เราเสียตังคเพิ่มนี่
แหละครับ (ฮา) มันอาจจะไมคอยปลอดภัยนะครับ คือมัน
แกวงๆ นะครับ(ฮา)
ตอน ทางดวนพิศวง วันที่ 14 สิงหาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ ปญหาเรื่องการเก็บคาทางดวนพรอมภาษี
มูลคาเพิ่ม กลายเปนรายการขวางงูไมพนคอ ผะอืดผะอมไปตาม ๆ
กัน เนื่องจากกฤษฎีกาชี้ขาดวาการทางไมมีมติ ครม.อนุญาตใหดําเนิน
การเก็บได ผลก็คือผานมาตรการทําผิดขั้นตอนครับ
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อาจารยแม

คะ เห็นการทางเคาบอกมานะคะวาเปนอํานาจที่เคาจะปฏิบัติไดตาม
ประมวลรัษฎากรนี่คะ เคาอางวาตองแบกรับภาระภาษีมูลคาเพิ่ม
แทนชาวบานมานานแลวคะ ถึงจะมีผูทวงติงวาตองมีมติ ครม.
กอนก็ยังไมสนใจนะคะ (ฮา) เคาก็ยังอุตสาหบอกวา จะใหครม.เนี้ยมี
มติยอนหลังคะ โฮโห! ทําไมเคาถึงฉลาดอะไรปานนั้นคะเนี้ย (ฮา)
ตํารากฎหมายเลมไหน ๆ เคาก็บอกวา จะออกกฎหมายที่ใหคุณหรือให
โทษยอนหลังไมไดคะ

จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา ปญหาดังกลาวเกิดจากการที่การทางพิเศษ
แห งประเทศไทย ถึ ง เวลาที่ ต อ งขึ้ น ราคาค า ทางด ว น ซึ่ ง เป น ไปตามสั ญ ญาที่ ทํ า ไว ในสั ญ ญา
สัมปทานของบริษัทเอกชน โดยการทางพิเศษ ฯ อางวาเพื่อจะไดไมตองแบกรับภาระการขาดทุน
แทนประชาชนที่ ส ะสมมาหลายป ซึ่ ง การขึ้ น ราคาค า ทางด ว นนี้ ก็ เหมื อ นกั บ การขึ้ น ราคาค า
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณเรื่องนี้มาก นอกจากนี้ยังมีปญหาการรอง
เรียนเรื่องดานเก็บคาผานทางที่อยูบนจุดตาง ๆ ของทางดวนวา เปนการเอารัดเอาเปรียบประชาชน
มากเกินไป เนื่องจากตั้งอยูหางจากทางลงที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเปนประจํา ดังนั้นทาง
รายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น การขึ้นคาทางดวน มาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษการขึ้นคาทางดวน ดังกลาวเกิดขึ้น
ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นนี้เชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาทกรรมวิพากษ
นั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : การขึ้นคาทางดวน
วาทกรรมที่ 1
กรณีการขึ้นคาทางดวนไมใชเปนการผลักภาระใหประชาชน แตเปนหนาที่ที่ผูบริโภคที่จะ
ตองรับผิดชอบเหมือนกับการบริการอื่นๆ เชน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท ทั้งนี้เพราะการทาง
พิเศษตองรับภาระนี้แทนประชาชนมาหลายปแลว/ทักษิณ(ตอนของฟรีไมมี วันที่ 9 กรกฎาคม 44)
วาทกรรมที่ 2
ทางรัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจ เมื่อทางกฤษฎีกามีผลชี้ขาดออกมาการทางฯ ก็ตองระงับการ
เก็บเงินเพิ่มทันที สวนเรื่องจะใหมีมติยอนหลังนั้น ก็ไดลดลงมาเหลือ 38 บาทแลวเทากับระยะ
เวลาที่ขึ้นราคา/ปุระชัย (ตอนทางดวนพิศวง วันที่ 14 สิงหาคม 44)
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7.วาทกรรมเชิงวิพากษ : การปฏิรูประบบราชการ
ตอน ปฏิรูปราชการ วันที่ 1 สิงหาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ สุดสัปดาหที่ผานมาเราอาจจะพุงความ
สนใจไปที่สีแดงกันหมด อาจจะตกขาวไปบางนะครับ ทราบมั๊ย
ครับวารัฐบาลไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือที่เรียกกันวา
เวิรคช็อป เรื่องการปฏิรูประบบโครงสรางราชการดวยครับคุณ
ชายครับ
คุณชาย
แหม..เรื่องปฏิรูประบบราชการอีกแลวเหรอครับ เห็นพูด
เรื่องนี้กันบอย แตสุดทายก็เหลวทุกทีแหละครับ ไอที่พูดวา
ทํางานแบบเชาชามเย็นชามเนี้ย เดี๋ยวนี้ชาวบานก็ยังรูสึกอยาง
นั้นครับ ก็ไมรูวาไอเชาชามนะชามอะไร แลวตอนเย็นนะชาม
อะไร จะใชชามกวยเตี๋ยวตมยําของนายหมึกแดงเขาหรือเปลาก็
ไมแน (ปรบมือ) (ฮา)
สมัคร
ทานครับ เขาพูดกันถึงเรื่องการทํางานของรัฐบาลวาไมคอย
จะกระชับคลองตัว โดยเฉพาะงานที่ตองใหบริการ
ประชาชน มีคนเขาเลาใหผมฟงวา เขาไปทําบัตรประชาชนใบ
เดียว เมื่อกอนตองวิ่งรอกไปมาจนวุน ขึ้นชั้นนูนลงชั้นนี้ รวมๆ
แลวก็รวม 3 กิโลเมตรเห็นจะได แหม..(ฮา)
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ เพราะเห็นวา การใหบริการประชาชนของภาครัฐในหนวยงานตางๆ ตองเสีย
เวลากับขั้นตอนบางอยางมากเกินความจําเปน จึงตองการใหลดบางขั้นตอนลงเพื่อความสะดวก
และประหยัดเวลาในการใชบริการของประชาชน โดยการนําระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยเขามาใช
เชน การทํางานหรือการจัดเก็บเอกสารโดยใชคอมพิวเตอร แตเนื่องจากวาระบบราชการของไทยมี
ลักษณะเชาชามเย็นชามฝงรากแนนมานานหลายสิบป นโยบายนี้จึงถูกมองวาเปนเรื่องยากที่จะ
ปฏิบัติไดจริง หลายฝายจึงไดแสดงความคิดเห็นวาไมไดทําไดสําเร็จอยางที่ประกาศไว ดังนั้นทาง
รายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น การปฏิรูปราชการ มาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษ การปฏิรูปราชการ ดังกลาวเกิด
ขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นนี้เชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาทกรรม
วิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
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วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : การปฏิรูปราชการ
วาทกรรมที่ 1
การที่ เราต องปฏิ รูป ระบบราชการ เพราะวา ที่ ผ า นมาหน ว ยงานราชการต างๆ มี ก าร
ทํางานทีซับซอนมาก บางหนวยนี่ใหญเทอะทะเกินความจําเปน ทําใหไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
เราตองทําใหกระชับมีความคลองตัว แยกกระทรวงออกมาเปนปก ซับงานราชการไดดี ไมเลอะ
เทอะ เหมือนแตกอน/สุดารัตน (ตอนปฏิรูปราชการ วันที่ 1 สิงหาคม 44)
วาทกรรมที่ 2
เราตองปฏิรูปราชการ ไมอยางนั้นจะสูใครไมได ถาระบบราชการเราขาดประสิทธิภาพ/
สุดารัตน (ตอนปฏิรูปราชการ วันที่ 1 สิงหาคม 44)
8.วาทกรรมเชิงวิพากษ :ขาราชการประทวง
ตอน ขาราชการประทวง วันที่ 11 กันยายน 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ จากกรณีการโยกยายปลัดกระทรวง
พาณิชยแบบฟาผา ทําใหขาราชการกระทรวงพาณิชยไมพอ
ใจ นัดกันแตงชุดดําประทวงเมื่อ 10 กันยาที่ผานมา ไมทราบวา
เรื่องนี้ทานนายกคิดเห็นอยางไรครับ
ทักษิณ
คือกรณีนี้ก็แลวแตเขานะครับ เขามีสิทธิ์ที่จะแตงอยากใสสีดํา
เนี้ยก็เปนเรื่องที่ชวยไมได แตมันไมใชสีที่สดใสนะครับ
ชวน
เออ..ผมพิจารณาแลวนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะ
ครับวา ขาราชการเขาไมพอใจถึงเหตุการณอยางนี้ขึ้นนะ
ครับ ถึงไดใสชุดดําประทวงนะครับ ซึ่งการใสชุดดํานี่ก็ถูก
ตองแลวนะครับ เนื่องจากวาเปนการโดนปลดแบบฟาผานะครับ
ก็ตองดําเปนตอตะโกเปนธรรมดานะครับ (ฮา) ถาเกิดวาขา
ราชการใสสีสดๆ เนี้ย ขี้เถาลอยมาก็อาจจะเปอนไดนะครับ (ฮา)
อาจารยแม
ออ การสวมใสเสื้อผาเนี้ยนะคะ นอกจากจะใชปกคลุมรางกาย
แลว ยัง เปนการแสดงสถานะทางสังคมดวยนะคะ อยางเชน
แตงชุดดําเนี้ยก็แปลวาประทวงไมชอบใจ ถาชอบใจเนี้ย
คงแตงชุดขาวกันนะคะ (ฮา)
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จากข อ ความข า งต น ผู วิ จั ย วิ เคราะห ว า เหตุ ก ารณ ป ระท ว งของข า ราชการกระทรวง
พาณิชย เกิดจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดออกคําสั่งยายปลัดกระทรวงพาณิชย
ทําใหพนักงานพากันใสชุดดําประทวงแสดงความไมพอใจการคําสั่งดังกลาว ประเด็นดังกลาวนี้ได
กลายเปนขาวใหเห็นตามหนาหนังสือพิมพ หรือขาวในโทรทัศนอยูบอยครั้ง ดังนั้นทางรายการ
รัฐบานหุนจึงไดนําประเด็นขาราชการประทวง มาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษขา ราชการประทวงเกิดขึ้น ก็จะมี
วาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นดังกลาวเชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาทกรรมวิพากษ
นั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : ขาราชการประทวง
วาทกรรมที่ 1
ขาราชการไม มี สิท ธิ์เลื อ กผูบั งคั บ บั ญ ชา แล วก็ ไมใชห น าที่ของสหภาพที่ จ ะออกมา
เคลื่อนไหว/ทักษิณ (ตอนขาราชการประทวง วันที่ 11 กันยายน 44)
วาทกรรมที่ 2
นายกคงทํางานคนเดียวไมไดแนนอน ตองขอความรวมมือจากทุกฝายเพื่อประเทศ ทั้งขา
ราชการการเมือง ขาราชการประจํา และขาราชการรัฐวิสาหกิจ/ทักษิณ (ตอนขาราชการประทวง
วันที่ 11 กันยายน 44)
9.วาทกรรมเชิงวิพากษ :โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
ตอน ปดทองหลังพระ วันที่ 29 มิถุนายน 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ หลังจากที่ทานนายกไดเปนประธาน
เปดโครงการธนาคารประชาชนที่ผานมานั้น มีเสียงตอบรับดี
มากจากประชาชนนะครับ
ทักษิณ
เออ ผมก็หวังเปนอยางยิ่งวาเงินกอนนี้จะเปนประโยชนตอ
ประชาชนในระดับรากหญา ถาทุกคนตั้งใจทํามาหากินแลวเนี้ย
โอกาสตั้งตัวไดอยางผมเนี้ยไดทุกคนเลยครับ
สุดารัตน
จริงๆ แลวเนี้ยนะคะ ประชาชนตางก็ชื่นชมวาโครงการนี้เนี้ยเปน
โครงการที่ดี เพราะดอกเบี้ยต่ํา จายแครอยละ 1 ตอเดือนคะ ไม
เหมือนเงินกูนอกระบบนะคะที่ตองจายถึงรอยละ 20 นะคะ ชาว
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พิธีกร

ทักษิณ
ตู
ทักษิณ
อาจารยแม

บานเขาไดประโยชนมากจากโครงการนี้เลย
อืม… แตหลายทานก็ฝากถามมานะครับวา แทนที่จะไปกู
ธนาคารประชาชนเนี้ย ทานนายกครับ กูทานนายกโดยตรงไมได
เหรอ (ฮา)
เออ… ก็ดีนะครับ แตคือผมไมไดมีเงินมากมายอะไรแลวนะครับ
ฮะ !
ผมโอนใหลูกไงครับ (ฮา)
เอาอยางนี้นะคะ กลับมาเรื่องธนาคารประชาชนดีกวาละคะ
อยาไปดูคะวาคนมากูเยอะแลวประสบความสําเร็จ แตเรา
ตองดูวาเอาเงินกูมาไดจะไดคืนแคไหนนะคะ (ฮา)

จากขอความขางตน ผูวิจัยพบวา การจัดตั้งธนาคารประชาชน เปนอีกนโยบายหนึ่งของ
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหกับประชาชนผูมี
รายไดนอย เพื่อสรางทางเลือกและลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ แตปญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อ
ประชาชนกูเงินไปแลว ไมสามารถหาเงินมาใชคืนได ก็จะยิ่งกลายเปนการกอหนี้ใหกับประชาชน
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็นปญหาโครงการธนาคารเพื่อประชาชน
มาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษ โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
ดังกลาวเกิดขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นนี้เชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของ
วาทกรรมวิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
วาทกรรมที่ 1
โครงการธนาคารเพื่อประชาชนของรัฐบาล ไดรับเสียงตอบรับที่ดีมากจากประชาชน โดย
ตางชื่นชมวาเปนโครงการทีดีเพราะดอกเบี้ยต่ําและชาวบานไดประโยชนมากจากโครงการนี้/สุดา
รัตน (ตอนเอาไปเผา วันที่ 28 มิถุนายน 44)
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10.วาทกรรมเชิงวิพากษ :ความไมโปรงใสในการออกสลากกินแบงรัฐบาล
ตอน หวยลอค วันที่ 18 มิถุนายน 44
พิธีกร
สวัสดีครับ วงการนักแสวงโชคปนปวนไปตามๆ กันครับ ชวงนี้
ครับ เมื่อมีขาวลือวาเกิดการลอคหวยกันขึ้นมา
คุณชาย
แหม..พูดแลวก็นาเจ็บใจครับคุณตูครับ คนไทยตอนนี้ก็จน
แสนจนกันอยูแลวความหวังจะถูกหวยสักงวดของรัฐบาล
มันก็มีนอยยังจะมาโดนลอคเลขกันอีก แหม..มันนาจับมา
ลอคคอตีเขาซะใหเข็ดละครับ
ทักษิณ
ลือกันมานานแลวนะครับเรื่องการลอคผลการออกสลาก ตองขอ
เรียนชี้แจงวาไมนาจะเปนไปได เพราะวาสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลมีขั้นตอนที่เขมงวดโปรงใสในการออกรางวัลนะครับ
ปวีณา
เออ แตวางวดกอนมันนาสงสัยนะคะคุณ เลขที่ออก 113311
เลขอะไรคะมันจะสวยขนาดนั้นนะคะ (ฮา)
ทักษิณ
มันก็มีสิทธิ์จะเปนไปไดนะครับ เพราะคนยังมีสิทธิ์เทาเทียมกัน
เลขทุกตัวก็มีสทิ ธิ์เทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญนะครับ สามารถ
ออกเปนรางวัลไดเหมือนกัน อาจจะเปน 000 หรือ วา 8888 ได
ทั้งนั้นครับ (ฮา)
พิธีกร
เออ แตจากการที่ถายทอดการออกรางวัลครั้งแรกนูนเลยนะครับ
ที่ไอทีวีถายทอด คนดูสงสัยครับวาประชาชนที่มารวมออกรางวัล
ตอนตักทําไมถึงตองกมมองครับ
ปวีณา
เออ ปญหาก็อยูตรงนี้แหละคะ คนที่คุมอยูเวลาที่เขากมตัก
นะคะ ทําไมไมยกเลิกเบอรนั้นคะ หรือตบใหคว่ําไปเลยคะ
(ฮา)
ทักษิณ
เออ ตามกฎหมายแลวก็หามตบคนกมนะครับ เหมือนคนลมอยา
ขามนะครับ (ฮา)
พิธีกร
ไดยินเขาลือวาแกงลอคหวยเนี้ย มีวิธีการที่ไฮเทคมาก
ครับ มีการทาสารเคมีไวที่ลูกกลมๆ ที่จะตัก แลวใสคอนแทค
เลนสที่ทําพิเศษมาเทานั้น ถึงจะมองเห็นเครื่องหมายที่ทําไว
เออ เรื่องทาสารเคมีบนทรงกลมนี่ เปนไปไมไดหรอกครับ เพราะ
ทักษิณ
ลูกทรงกลมที่จะนํามาใชเนี้ย ถูกเก็บรักษาไวอยางดีเลย จะนํา
ออกมาใชเฉพาะตอนที่ออกสลากนะครับ คนภายนอกไมมีสิทธิ์
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ไปยุงเกี่ยว ยุงไดเฉพาะคนภายใน (ฮา) เอะ ผมพูดอะไรผิดเหรอ
ครับ คือยังโทษใครไมได เพราะวาตอนนี้ยังอยูในขั้นตอนตรวจ
สอบภายในอยูนะครับ
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา ประเด็นกองสลากฯ มีการลอคเลขในการออก
รางวัลสลากกินแบงรัฐบาลที่ออกในแตละงวดเพื่อไมใหประชาชนถูกหรือไดรับรางวัลใหญหลาย
งวดติดกัน โดยอาศัยเทคนิคของการตักลูกบอลในการออกสลาก ที่ไดทําตําหนิไว ดังนั้นตัวเลขที่
ออกมาแตละงวดจึงดูผิดเพี้ยนไป จนเกิดการตอตาน และเริ่มจับตามองวิธีการออกสลากของ
กองสลากฯ มากขึ้น รวมทั้งการนําเทปบันทึกการออกสลากฯ มาตรวจสอบเปนงวดๆ เพื่อหาความ
โปรงใสในการออกรางวัล เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนการเอาเปรียบประชาชนอยางมาก
ปญหาดังกลาวทําใหสื่อมวลชนหลายแขนงใหความสนใจจับตามองการแกไขปญหาดังกลาวของ
รัฐบาล และมีการรายงาน ติดตามผลความคืบหนาเปนระยะๆ ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึงได
นําประเด็น ความไมโปรงใสในการออกสลากกินแบงรัฐบาล มาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษ ความไมโปรงใสในการออกสลาก
กินแบงรัฐบาลดังกลาวเกิดขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นนี้เชนเดียวกัน เพื่อให
ความรุนแรงของวาทกรรมวิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : ความไมโปรงใสในการออกสลากกินแบงรัฐบาล
วาทกรรมที่ 1
ขาวลือเรื่องการลอคผลการออกสลากไมนาจะเปนไปได เพราะสํานักงานกองสลากกิน
แบงรัฐบาลมีขั้นตอนที่เขมงวดโปรงใสในการออกรางวัล/ทักษิณ (ตอนหวยลอค วันที่ 18 มิถุนายน
44)
วาทกรรมที่ 2
เรื่องการทาสารเคมีบนทรงกลมนั้นเปนไปไมได เพราะลูกทรงกลมจะถูกเก็บรักษาไว
อยางดี จะนําออกมาใชเฉพาะตอนที่ออกสลากเทานั้น /ทักษิณ (ตอนหวยลอค วันที่ 18 มิถุนายน
44)
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วาทกรรมที่ 3
ปญหาเรื่องกองสลากกินแบงรัฐบาลขณะนี้กําลังเรงจัดการแกไขดวยกันทุกฝาย เพระหาก
อยูในความไมถูกตอง ผลเสียก็จะเกิดกับรัฐบาลเอง ประชาชนก็จะไมเชื่อถือ แลวก็ไมซื้อหวย
รัฐบาลเองก็ขาดรายได /ทักษิณ (ตอนหวยลอค วันที่ 18 มิถุนายน 44)
11.วาทกรรมเชิงวิพากษ :การแกไขปญหาการจราจร
ตอน จราจร 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 44
พิธีกร
เอา..สวัสดีพรอมกนครับ มาพบกันพรอมหนา 3 ทานนี้ วันนี้เรา
คุยเรื่องสําคัญของกรุงเทพมหานคร ตองขอภัยที่นองตางจังหวัด
ดวยนะครับ เรื่องนี้เดือดรอนกันกับคนกรุงเทพฯโดยตรง
ครับ เรื่อง การแกไขปญหาจราจรของกรุงเทพมหานคร
ชวน
เออ.. ก็โดยหลักการแลว ผมขออนุญาติการเรียนกรีดเลยนะครับ
ตู
อีกทีฮะ เรียนอะไรนะครับ
ชวน
เรียน ..กรีด ครับ หมายถึง เออ..ตวัดใบมีดโกนกรีดนะครับ
ตู
โอโฮ ที่กรีดคนอื่นใหหมดสภาพมาแลวใชไหมครับ
ชวน
เออ.. ตรงนี้ตองขออนุญาตกราบเรียนนะครับวา การที่เรากรีด
เนี้ยนะ แสดงวาเรามีขอมูลอยูนะครับ ไมใชกรีดทั่วไป
โดยไมมีเหตุผล เชนการแกปญหาจราจรนะครับ หลายคน
คงไดพิจารณาเห็นแลวา มีบางทานบอกวาจะแกปญหาให
ไดภายใน 6 เดือน แต ..ก็ ..ทําไมไดนะครับ
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา การแกไขปญหาจราจร เปนนโยบายหลักที่
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย นํามาใชเปนประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อป 2544 โดยไดสัญญากับประชาชนวาจะแกไขปญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ใหได
ภายใน 6 เดือน แตเมื่อเวลาผานไปก็ไมสามารถแกไขไดตามที่สัญญาเอาไว อันที่จริงแลวปญหา
กาจราจรในกรุงเทพมหานครเปนปญหาที่ไมเคยมีรัฐบาลยุคไหน สมัยไหนสามารถแกไขปญหานี้
ไดเลย เนื่องจากปญหาการจราจรเปนเรื่องที่ใกลตัวประชาชน มีผลกระทบตอคนสวนใหญ
ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น การแกไขปญหาการจราจร มาวิพากษวิจารณเชน
เดียวกัน
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แตอยางไรก็ตามผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษการแกไขปญหาการจราจรดังกลาว
เกิดขึ้น ก็จะมีวาทกรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นนี้เชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาท
กรรมวิพากษนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : การแกไขปญหาการจราจร
วาทกรรมที่ 1
รัฐบาลชุดกอนมีกรรมาธิการฯ รวมแกไขปญหาจราจรของกรุงเทพมหานครมาโดยเฉพาะ
แตเนื่องจากปญหามันมีเยอะ ยากที่จะแกปญหาทั้งระบบไดงาย ทําใหมีการแกปญหาไปบางใน
ระดับหนึ่ง / ชวน
12.วาทกรรมเชิงวิพากษ : แรงงานเถื่อน
ตอน มนุษยตางดาว วันที่ 23 กรกฎาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ ปญหาแรงงานตางดาวนี้สาระพัน
ปญหาเลย ไมวาจะเปนเรื่องอาชญากรรม แยงงานเรา
ทรัพ ยากร สาธารณสุข โอ เยอะแยะ แกกั น นานแล วก็ ยั งไม
สําเร็จครับ
อาจารยแม
ก็พวกตํารวจไมปรับปรุงวิธีการจับกุมนะสิคะ เวลาจับไดทีไร
บังคับใหรองเพลงชาติไทยตลอด เดี๋ยวนี้แรงงานตางชาตินี่รอง
เพลงเกงกวาเราอีกนะคะ (ฮา) ทั้งเนื้อรอง ทํานอง อักขระเนี้ย
กอนหนาจะเขามาเมืองไทยเนี้ย แอบไปเรียนรองเพลงชาติไทย
มากอนนะคะ (ฮา)
ตอน มนุษยตางดาว วันที่ 23 กรกฎาคม 44
พิธีกร
หรือไมก็ดูงายๆ ครับ ถาเมามาเนี้ยคนไทยเลยใชมั๊ย เพราะมันมี
ที่พูดกันวา ศุกรเมา เสารนอน อาทิตยถอน จันทรลาใชมั๊ย (ฮา)
สมมตินะครับก็รูแลววาเปนแรงงานตางดาว แกปญหายัง
ไงครับ
รมต.คลัง
ปญหาเกิดจากผูประกอบการบางราย เคาหาแรงงานไทยไมได
นะครับ ก็จําเปนจะตองใชแรงงานตางดาว
อาจารยแม
แลวคนไทยที่เตะฝุนอยูตอนนี้เปนลาน ไมใชแรงงานเหรอคะ
(ฮา) หรือวาเขาเปนมนุษยตางดาวคะทาน (ฮา)
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ตอน มนุษยตางดาว วันที่ 23 กรกฎาคม 44
ตู
ซึ่งไมถูกใชมั๊ยครับ เพราะวามันมีกฎหมายคางแรงขั้นต่ําอยู
แสดงวาผูประกอบการเลี่ยงกฎหมาย ผิดนะครับ
อาจารยแม
ก็คงไดแรงงานราคาถูกนะคะ คาขายคงไดกําไรเยอะ แต
พอปลายปนะคะ เคาก็ทวงโบนัสดวยการปลนฆาใหตาย
ใหหมดเลย (ฮา) ปญหาไมรูจบละคะ
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา ปญหาของการจางแรงงานเถื่อนหรือแรงงาน
ตางดาวเขามาทํางานในไทยเพิ่มมากขึ้น ทางเจาของบริษัทหรือผูประกอบการกิจการใหเหตุผลวา
เพราะงานบางอยางคนไทยไมยอมทํา จึงตองจางแรงงานตางดาว ซึ่งสวนใหญเปนชาวพมาที่
แอบลักลอบเขามาและคาแรงถูกกวาคนไทย ประกอบกับทางรัฐบาลก็ไมไดเปดโอกาสใหจาง
แรงงานตางดาวไดทุกอาชีพ มีเพียงบางอาชีพเทานั้นที่สามารถจางแรงงานตางดาวได นอก
จากนั้นยังเกิดปญหาที่รัฐบาลตองแบกรับภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลเมื่อแรงงานตางดาว
ปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการทํางานขึ้นมา เพราะไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล อยางไรก็ตาม
แมรัฐบาลจะยืนยันวาแรงงานตางดาวที่มีอยูสวนใหญจะถูกกฎหมาย มีการลักลอบเขามาทํางาน
ไมมาก แตก็ยังปรากฏขาวการจับกุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายใหเห็นเปนจํานวนมาก หลาย
ฝายเสนอใหมีการนําแรงงานตางดาวเหลานี้มาขึ้นทะเบียนใหถูกกฎหมาย มีการเก็บเงินคาประกัน
สังคมดวย และกําลังรอดูวาทางรัฐบาลจะดําเนินการแกไขปญหานี้ไดสําเร็จมากนอยขนาดไหน
จากปญหาดังกลาวทางรายการรัฐบานหุนจึงไดนําประเด็น แรงงานเถื่อน มาวิพากษวิจารณเชน
เดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษประเด็นแรงงานเถื่อน ก็จะมีวาท
กรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นดังกลาวเชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาทกรรมวิพากษนั้น
เบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : แรงงานเถื่อน
วาทกรรมที่ 1
ปญหาเกิดจากผูประกอบการบางราย หาแรงงานคนไทยไมได จําเปนจะตองใชแรงงาน
ตางดาว / รมต. คลัง (ตอนมนุษยตางดาว วันที่ 23 กรกฎาคม 44)
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วาทกรรมที่ 2
ทางกระทรวงแรงงาน ไดมีการวางแผนในการดําเนินการกับแรงงานตางดาวพวกนี้แลว /
รมต.คลัง (ตอนมนุษยตางดาว วันที่ 23 กรกฎาคม 44)
วาทกรรมที่ 3
ทางรัฐบาลไดกําหนดใหมีการลงทะเบียนแรงงานตางดาว เก็บเงินประกันสังคม กําหนด
อัตราคาแรงขั้นต่ํา เพื่อไมใหแรงงานตางดาวถูกกวาคนไทย/พิธีกร (ตอนมนุษยตางดาว วันที่ 23
กรกฎาคม 44)
13.วาทกรรมเชิงวิพากษ : การปฏิรูปการศึกษา
ตอน การศึกษาพื้นฐาน วันที่ 13 สิงหาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ เมื่อวันจันทรที่ผานมาทานนายกใน
ฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดรวมประชุมปฏิรูป
การศึกษาที่ทําเนียบรัฐบาล ผลของการประชุมที่ออกมาวารัฐ
บาลชุดนี้จะกําหนดใหการศึกษาพื้นฐาน จากเดิมประถมถึง
มัธยมปลายมาเปนอนุบาลถึงมัธยมตนแทนครับ
ทักษิณ
คือคนก็เหมือนกับตนไมนะครับตองมีรากฐานที่มั่นคง เหมือน
กับการศึกษา อนุบาลเนี้ยจึงเปรียบเปนรากฐานที่สําคัญ ในกรณี
ที่ผูปกครองเปนผูดอยโอกาส หรือยากจนเนี้ยก็สามารถขอการ
อุดหนุนจากรัฐได แตอยางทานหัวหนาฝายคานเนี้ยคงตองออก
สตางคใหนองปลื้มเอง (ฮา)
ชวน
เออ..แบบนี้มันก็ดอยโอกาสกันหมดละครับ เพราะวาจะ
หานักเรียนสักกี่คนที่จะรวยหุนเปนหมื่นลาน แบบหนุม
โอคออกคาเลาเรียนเองไดครับ (ฮา) อีกอยางนึงนะครับ ตอง
ขออนุญาตกราบเรียนวาการศึกษาในระดับมัธยมปลายเนี้ย
มันรวมทางดานอาชีวศึกษาเอาไวดวยนะครับ บานเรายัง
ตองการบุคลากรดานนี้อีกมาก แตวาคาใชจายนั้นสูงครับ
ผมพิจารณาแลวก็เห็นวาถารัฐไมใหการอุดหนุนเนี้ย ก็อาจ
จะมีคนสนใจมาเรียนดานนี้นอยลงไปนะครับ
อาจารยแม
โถ! ถามันไดทุนแลวเนี้ย มันก็เอาไปซื้อระเบิด ซื้อเหล็กขูดชารป
(ฮา) ซื้ออาวุธมาตีกันนะคะ (ฮา)
ตู
แตวาที่วาดีๆ ก็มีเยอะนะครับ พวกนี้ไมซื้ออาวุธครับอาจารย
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อาจารยแม
ตู
อาจารยแม

หืม..
เขาทําเองเลยฮะ (ฮา)
โอ..โอ.. เดี๊ยนสงสัยนะคะ ที่กําหนดชั้นอนุบาลเปนพื้นฐาน
เนี้ย หมายถึงบังคับใหเรียนใชมั๊ยคะ เอาแบบนี้ไมเปนการ
พรากลูกจากอกแมเคาตั้งแตเล็กๆ เหรอคะ (ฮา) วัย 3-5
ขวบเนี้ยคะ ควรที่เด็กจะไดใกลชิดกับพอแม ไดรับความ
อบอุน เคาวิจัยมานะคะ เด็กวัยนี้คะที่ไดอยูกับพอแม มีผลตอ
การพัฒนาเด็กมากดวย ครูที่ไหนคะเนี้ย จะเอาใจใสไดเทากับ
พอแมคะ

จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา นโยบายการศึกษาพื้นฐานของ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ไดเปลี่ยนการศึกษาพื้นฐานจาก
เดิมชั้นประถมศึกษาถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเปนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมตนแทน ทําให
เกิดการคัดคานจากพรรคประชาธิปตย โดยใหเหตุผลวาการศึกษาชั้นมัธยมปลายนั้นมีความสําคัย
ตออนาคตของเด็กมาก เนื่องจากไดรวมวิชาชีพไวใหศึกษาดวย ปญหาดังกลาวกลายเปนขาวให
เห็นทางหนาหนาหนังสือพิมพ หรือขาวในโทรทัศนอยูบอยครั้ง ดังนั้นทางรายการรัฐบานหุนจึง
ไดนําประเด็นการปฏิรูปการศึกษา มาวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เมื่อมีวาทกรรรมวิพากษการปฏิรูปการศึกษา ก็จะมีวาท
กรรมกระแสหลักชี้แจงประเด็นดังกลาวเชนเดียวกัน เพื่อใหความรุนแรงของวาทกรรมวิพากษนั้น
เบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
วาทกรรมชี้แจงการทํางาน/ผลงานของรัฐบาล : การปฏิรูปการศึกษา
วาทกรรมที่ 1
นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดรวมประชุมปฏิรูปการ
ศึกษา และมีมติวารัฐบาลชุดนี้จะกําหนดใหการศึกษาพื้นฐาน จากเดิมประถมศึกษาถึงมัธยม
ปลาย มาเปนอนุบาลถึงมัธยมตนแทน เนื่องจากอนุบาลถือเปนรากฐานที่สําคัญ ซึ่งในกรณีที่ผู
ปกครองเปนผูดอยโอกาส สามารถขอการอุดหนุนจากรัฐได / ทักษิณ (ตอนปฏิรูปการศึกษา วันที่
25 กรกฎาคม 44)
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วาทกรรมที่ 2
โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จะกํากับดูแลให
สําเร็จโดยเร็วและมีคุณภาพทั้งสองดาน เห็นผลงานเปนรูปธรรมแนนอน /ทักษิณ (ตอนปฏิรูปการ
ศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 44)
จากการวิเคราะหตัวบทขางตน ผูวิจัยพบวา วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางาน/นโยบายของ
รัฐบาล เปนการวิพากษวิจารณในประเด็นที่เกี่ยวของกับดําเนินชีวิตของคนในสังคมสวนใหญ และ
เปนเรื่องใกลตัวของประชาชน สวนใหญเปนนโยบายที่กําลังดําเนินการอยูแตยังไมเห็นผลหรือ
กําลั งประสบป ญ หา เชนโครงการ 30 บาท การปฏิ รูปราชการ การจั ดระเบี ย บสังคม รวมทั้ ง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมานานยังไมรับการแกไข เชนปญหาการจราจร ปญหายาเสพติด เปนตน
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา รายการรัฐบานหุน อาจไมใชเวทีในการวิพากษรัฐบาล แตเปน
เวทีในการชี้แจงนโยบาย/การทํางานของรัฐบาล เปนเวทีในการประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล
เปนเวทีในการแกตางของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพบวาพื้นที่สวนใหญในรายการ
รัฐบานหุน จะเปนวาทกรรมเพื่อชี้แจงนโยบาย/การทํางานของรัฐบาลแทบทั้งสิ้น
2. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของพรรคฝายคาน
จากตัวบทกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ ชี้ใหเห็นวา
ผูสรางวาทกรรมตองการที่จะวิพากษวิจารณการทํางานที่ผานมาของพรรคฝายคาน ในฐานะทีเ่ คย
เปนรัฐบาลมากอน ผูวิจัยสังเกตวา วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของพรรคฝายคาน จะเปน
ประเด็นเดียวกันกับประเด็นในวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของหัวหนาพรรคฝายคาน โดยมี
นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนั่นเอง
ประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณมากที่สุด คือ โครงการทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ที่
รัฐบาลจะตองจายเงินคาปรับเนื่องมาจากการสงมอบพื้นที่ลาชา ใหกับบริษัท ช. การชาง ผูรับ
เหมากอสรางโครงการทางดวนแหงนี้ มีมูลคาถึง 6,200 ลานบาท หรือที่เรียกวา “คาโงทางดวน”
นั่นเอง
การที่ประเด็น “คาโงทางดวน” ถูกหยิบยกมาวิพากษวิจารณ ทั้งในระดับตัวบุคคล และ
ระดับสถาบันนั้น เนื่องจากวาเปนปญหาที่ยังไมสามารถแกไขได ยืดเยื้อมานานหลายป ตั้งแตป
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2536 จนถึงปจจุบัน ก็ยังไมสามารถหาทางแกไขหรือหาผูกระทําผิดมาลงโทษได ประเด็นนี้จึงเปน
ที่จับตามองของประชาชนและสื่อมวลชนเปนอยางมาก
ตัวอยางของวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของพรรคฝายคาน มีดังนี้
ตัวอยางที่ 1
รมต. คลัง

โครงการนี้เริ่มตั้งแตป 36 สมัยที่ทานชวนเปนนายกรัฐมนตรี
และคนสําคัญคือทานสุขวิทย รังสิพล อดีตผูวาการทางพิเศษ
เปนผูใหกําเนิดทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ซึ่งมีแตเรื่องอื้อ
ฉาว

ทักษิณ

ในกรณีการเปดอภิปรายไมไววางใจก็คงจะดี คงมีหลายเรือ่ งทีไ่ ด
คุย ถาจะเปดอภิปรายไมไววางใจเรื่องผูนําโครงการรัฐบาลชุด
กอน ที่เซ็นอนุมัติโครงการการทางพิเศษเอาไวแลว ก็ดอก
เบี้ยเบงบานงอกงามจนถึงรัฐบาลปจจุบัน เลยตองมาจัด
ระเบียบกัน

ตัวอยางที่ 2

จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา การวิพากษการทํางานของพรรคฝายคาน จะเปน
ประเด็นการอนุมัติโครงการทางดวนลอยฟ า บางนา-ชลบุ รี เมื่ อสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป น
นายกรัฐมนตรี ในป 2536 ปญหานี้ไดกลายเปนจุดออนของพรรคฝายคาน ที่ฝายรัฐบาลนํามา
โจมตี เนื่องจากเปนปญหาที่สรางความเสียหายใหกับประเทศชาติ เปนปญหามีเรื้อรังมานาน
ไมสามารถหาตัวผูกระทําผิดมารับผิดชอบได
3. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย
จากตัวบทกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ ชี้ใหเราเห็นวา
ผูสรางวาทกรรมตองการที่แนะนํา ตักเตือน และวิพากษวิจารณการทํางานของสื่อมวลชนไทย ซึ่ง
ปรากฏใหเห็นคอนขางบอยในรายการรัฐบานหุน
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ตัวอยางของวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย มีดังนี้
ตัวอยางที่ 1
ตอน สื่อกับสวย วันที่ 21 พฤษภาคม 44
ทักษิณ
ผมเองก็อยากตั้งใจทํางานใหชาตินะครับ อยากขอรองสื่อมวล
ชนไทย วาอยาเสนอขาวของผมในทางลบมากนัก เชนระหวาง
ที่ผมไปประชุม Global 2001 หรือไปขึ้นเวทีที่ไหน เพราะจะทํา
ใหตางชาติขาดความเชื่อมันไดครับ
ตัวอยางที่ 2
ตอน จราจร 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 44
ชวน
อันนี้ตองขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา คือ …ทุกทาน
คงไดพิจารณาแลวก็ทราบอยูแลววา … เปนใคร… คุณตูอยา
เอานิสัยอยางนี้มาใชสิครับ
พิธีกร
ฮะๆๆ ครับ
ชวน
คือ…ยุใหคนตีกันเหมือนสื่อมวลชนบางฉบับนะครับ
ตัวอยางที่ 3
ตอน พมาหมิ่นไทย วันที่ 1 มิถุนายน 44
ปวีณา
เออ…แลวเรื่องที่เคากลาวหาวา สื่อมวลชนไทยเนี้ย เปนตัวบอน
ทําลายความสัมพันธระหวางเรากับประเทศเพื่อนบานสุดทีรัก
เนี้ยคะ
สมัคร
ทําไม..เมื่อเคาหาวาสื่อมวลชนเราทําลายภาพพจนของเคาดีนัก
วันนี้เรามาสรางภาพพจนดีๆ ใหเคา ของประเทศเพื่อนบานก็
แลวกันนะ เคาจะไดไมกลาวหาเราอีก
จากขอความขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา การวิพากษวิจารณการทํางานของสื่อมวลชนไทย
ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนนั้น เพื่อตองการใหสื่อไดแสดงความรับผิดชอบในการนําเสนอขาว
มีความเปนกลาง มีขอมูลในการนําเสนอที่ถูกตอง เพราะขาวที่ออกมานั้นยอมมีผลกระทบตอ
บุคคล หรือกลุมคน รวมทั้งความสัมพันธระหวางประเทศไดอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวา
วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนนั้น มีนัยยะเพื่อ
สรางภาพลักษณที่ดี และรักษาชื่อเสียงใหกับรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเปนสวนใหญอีกดวย
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4. วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนตางประเทศ
จากตัวบทกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ ชี้ใหเราเห็นวา
ผูสรางวาทกรรมตองการที่แนะนํา ตักเตือน และวิพากษวิจารณ การทํางานของสื่อมวลชนตาง
ประเทศ ซึ่งปรากฏใหเห็นคอนขางบอยในรายการรัฐบานหุน
ตัวอยางของวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนตางประเทศ มีดังนี้
ตัวอยางที่ 1
ตอน ดอดเดง วันที่ 6 สิงหาคม 44
รมต. คลัง
ฝรั่งนี่ละครับตัวดี ไมรูจริงแลวชอบเอาขาวไปปลอยทั่วโลก ทํา
ความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหสังคมเดือดรอน
ครับ
ตัวอยางที่ 2
ตอน ดอดเดง วันที่ 6 สิงหาคม 44
รมต.คลัง
อาว …คุณตู ผมไมไดหมายความวาอยางนั้นนะครับ ที่ผมวา
เนี้ย ผมวาสํานักขาวรอยเตอรครับ ชอบใหขาวผิดไปทั่วโลก ไม
เกี่ยวกับฝรั่งคนนี้เลยครับ
ทักษิณ
นั่นนะสิครับ สํานักขาวรอยเตอรเนื้ยไมรูเคาคิดอยางไง ขาด
ความรูแลวก็ไปเขียนแบบไมรับผิดชอบ ลงขาวเลยสิครับ หุน
ขึ้นรอยกวาจุด คาเงินบาทแข็งตัวในวันที่ผมพนคดีนะ
ตัวอยางที่ 3
ตอน ฝรั่งนั่งเทียน วันที่ 12 กันยายน 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ ตามที่ทราบกันแลวนะครับวา ขณะที่
กระทรวงมหาดไทยกําลังเขมงวดกวดขันกับการจัดระเบียบ
สังคม แตสื่อตางประเทศกลับหาวาเปนแคการจัดฉากไมเอา
จริงเอาจัง แถมยังประณามไทยวาเปนซองโสเภณีของโลกอีก
ดวย ทําไมฝรั่งปากจัดอยางนี้ แลวยังจะมาบอกวาหวังดีอีกนะ
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ตัวอยางที่ 4
ตอน ฝรั่งนั่งเทียน วันที่ 12 กันยายน 44
ปุระชัย
เออ…ผมไมคอยอยากจะสนใจเรื่องสื่อตางประเทศนะครับ ที่
ชอบวิพากษวิจารณในแงลบ เราจัดระเบียบสังคมก็หาวาเราจัด
ฉาก พวกนี้ชอบนั่งเทียนเขียนเอาครับ ไมมาดูของจริง แนจริง
ลองฉี่สีมวงดูสิครับ จะไดรูวาจัดฉากหรือวาปดฉากกันแน
ตัวอยางที่ 5
ตอน ฝรั่งนั่งเทียน วันที่ 12 กันยายน 44
อาจารยแม
นั่นแนะ เพราะในเมืองนอกมันโฆษณาประเทศไทยเราเอาไว
แบบนี้คะ ไอพวกหื่นกระหายมันถึงมาที่เมืองไทย ตราบใดที่
ฝรั่งมันยังเห็นภาพบานเราเปนนครโสเภณี เพราะสื่อตาง
ประเทศมันชอบกระพืออยูเรื่อย มันก็ตองเปนขาวไปเรื่อยแหละ
คะ
ปุระชัย
เออ…ตั้งแตรัฐบาลนี้เขามาเขียนขาวไมคอยดีนะครับ ทั้งทีบาง
ทีคนละเรื่อง อาจเปนเพราะวาเรานี่ไมคอยหมูละมังครับ รัฐ
บาลนี้ไมยอมเปนหมูใหใครหรอกครับ แลวก็รัฐบาลไมเคยเปน
หมูดวย เวลาตอรองอะไรจะไมยอมงายๆ หรอกครับ
พิธีกร
ครับ …เรื่องอยางนี้นะครับพวกเราตองเตือนกันเองแบบจริงๆ
จังๆ ซักทีนะครับ ไมทําแบบลูบหนาปะจมูก ประเทศใคร
ประเทศมันนะครับ ไปดูขาวกันตอครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ
จากข อ ความขางต น ผู วิ จั ย พบวา การวิพ ากษ วิจ ารณ ก ารทํ างานของสื่อ มวลชนต า ง
ประเทศที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนนั้น เพื่อตองการใหประชาชนเขาใจถึงการนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนตางประเทศที่ขาดความรู ขาดความรับผิดชอบ ทําใหภาพพจนของประเทศไทยใน
สายตาของคนทั่วโลกเปนไปในทิศทางที่ไมดี นอกจากนี้ยังพบวา วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางาน
ของสื่อมวลชนตางประเทศ ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนนั้น มีนัยยะเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
และรักษาชื่อเสียงใหกับรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเปนสวนใหญ
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5.วาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา
จากการศึกษาตัวบทกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่
ปรากฏในรายการรัฐบานหุนวามีลักษณะอยางไร นอกจากจะพบวาทกรรมเชิงวิพากษที่ไดกลาว
ไปแลวขางตน ผูวิจัยยังพบวามีวาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา เกี่ยวกับพฤติกรรมของพระ
ซึ่งปรากฏใหเห็นอยูบางในรายการรัฐบานหุน
ตัวอยางของวาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา มีดังนี้
ตัวอยางที่ 1
ตอน ปดทองหลังพระ วันที่ 29 มิถุนายน 44
พิธีกร
เออ…ทานผูชมครับ ชื่อแปลกนะครับ ทําไมชื่อปดทองหลังพระ
เขาก็ไมไดแอบๆ ซอนๆ ทําอะไรนะ เห็นก็ลงขาวหนาหนึ่ง นี่ถา
ปดทองหลังพระจริงมันก็ตองไปปดกันในวัดครับ ที่พระหันหลัง
ออก
อาจารยแม
แหม …นองตู เดี๊ยนๆๆ เห็นเดี๋ยวนี้นะคะ พระบางวัดเขาเดิน
ถอยหลังกันแลวนะคะ
พิธีกร
ยังไงครับ ถอยยังไงฮะ
อาจารยแม
ก็เดินถอยหลังเขาคลองยังไงละคะ
พิธีกร
หมายถึงศรัทธาเสื่อมเหรอ
อาจารยแม
คะ
ตัวอยางที่ 2
ตอน ปฏิรูปการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 44
ชวน
ก็ขออนุญาตกลับมาเรื่องเดิมนะครับ ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศาสนานะครับ ที่ทานกําลังดูแลอยูนะครับ มีขาวพาด
หนาหนังสือพิมพหนาหนึ่งเต็มไปหมดนะครับ วามีพระ 3 รูปขม
ขืนเด็กหญิง 12 ขวบนานถึง 2 ปนะครับ ทําไมถึงปลอยใหหนี
การจับกุมไปไดนะครับ ก็มีพระครองศรีกับพระอุดรเนี้ยจับได
แลวนะครับ ที่ยังหนีอยูองคหนึ่งก็คือวา ชื่อพระปูเปนะครับ
ทักษิณ
อันนี้กระทรวงมหาดไทย ก็กําลังประสานงานกับกรมศาสนา
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ชวน
อาจารยแม

นะครับ ใหจัดการขั้นเด็ดขาดเพราะถือวาเปนเรื่องที่บอนทําลาย
ศาสนาอยางยิ่งครับ
เออ….ตรงนั้น ไมใชประเด็นนะครับ ผมพิจารณาแลวก็เห็นวา
ประเด็นนี้อยูที่เหตุใด จึงยอมใหพระชื่อปูเป บวชไดครับ
เปนไปไดมั้ยคะทานขา คือวาวัดเนี้ยจะชื่อยังงี้กันหมดนะคะ
เชนหลวงพอเชอรี่ หลงพี่แอปเปล หลวงลุงกุงกิ๊ง ทานบวชให
อะไรประมาณอยางเนี้ย แตที่จริงแลวนะคะ ชื่อคงไมเกี่ยวแตวา
อยูที่ความประพฤติตนซะมากกวาคะ ถาทานชื่อหลวงพอเชอรี่
แลวทานทําดีเราก็กราบไหวไดคะ แตไอมารศาสนาปูเป และ
สหายเนี้ยนะคะ ตองฝากทาน รมต.มหาดไทย จับแลว ตบ ๆๆๆ
แลวจับใหหัวโลนมันลานไปเลย ทําลูกเคาไดขนาดนี้เนี้ยอีตา
ปูเปเนี้ย

จากขอความขางตน ผูวิจัยพบวาวาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของพระ สะทอนใหเห็นสภาพสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกับสถาบันพุทธศาสนา เพราะการกระทําของ
พระสงฆบางรูปที่ประพฤติตนนอกลูนอกทาง ไมปฏิบัติตนใหอยูในศิลในธรรม ทําใหประชาชน
เสื่อมศรัทธา และทําใหสถาบันพุทธศาสนาหมนหมองอีกดวย
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดผูวิจัยสรุปไดวา รายการรัฐบานหุน เปนรายการลอเลียนเสียดสี
การเมือง มีรูปแบบการนําเสนอเนนความบันเทิงและสนุกสนาน แตเนื้อหากับจริงจัง เครงเครียด มี
ผลกระทบต อประชาชนสวนใหญ ในสังคม ดั งจะเห็นไดจากวาทกรรมเชิงวิพากษ ทั้งในระดั บ
สถาบันและระดับบุคคล ที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยูในทุกๆ ดาน รายการ
รัฐบานหุนจึงเปนภาพสะทอนของสังคม โดยมีเหตุการณ ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเปน
ปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวคิดที่สะทอนผานตัวหุนในรายการ ดังนั้นหุนแตละตัวจะประกอบ
ไปดวยสาระสําคัญ 2 ประการคือ สิ่งที่เนื้อหาของขาว และสวนที่เปนความคิด หรือเจตนารมณของ
ทีมงานผูผลิต โดยที่สาระสําคัญสองประการดังกลาว จะสะทอนผานตัวหุนออกมาพรอมๆ กัน
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วาทกรรมสรางอัตลักษณและลักษณะของความสัมพันธอะไรในสังคม
Fairclough (1995) กลาววา ในเนื้อหาหรือขอความนั้นประกอบดวยกระบวนการ 2 อยาง
ที่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นพรอมๆ กันเสมอ คือ การสรางอัตลักษณ (The construction of identities) และ
การสรางความสัมพันธ (The construction of relations) ซึ่งปญหาของทั้งสองกระบวนการนั้นเปน
ปญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคม การทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวจะทําใหเขาใจในความสัมพันธ
ของอํานาจและการครอบงําในสังคมรวมสมัย คําถามสําคัญก็คือมันไดสรางบทบาทอยางชอบ
ธรรมหรือไมในความสัมพันธที่มีอยู
ดังนั้นสิ่งที่ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหในประเด็นนี้ก็คือ การหาอัตลักษณในระดับสถาบัน
และในระดับบุคคล ที่ถูกสรางขึ้นจากวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนนั้น วามี
อะไรบาง ถูกสรางขึ้นมาอยางไร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร และ มีความพันธกันอยางไร
สํ าหรับ วิธีก ารค น หาอั ตลัก ษณ ดังกล าวนี้ ผูวิจัยจะศึ กษาจากตัวบ งชี้ (Indicators) ที่
แสดงอัตลักษณ บทบาท/หนาที่ ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวาอัตลักษณจากวาท
กรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุนมีดังนี้
1. อัตลักษณระดับสถาบัน ไดแก ฝายรัฐบาล ฝายคาน สื่อมวลชน และประชาชน
2. อัตลักษณระดับบุคคล ไดแก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ
นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน
จากนี้ไปเปนรายละเอียดของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหารายการรัฐบานหุน

ก .อัตลักษณในระดับสถาบัน
1.อัตลักษณฝายรัฐบาล
จากการวิเคราะห ตั ว บท ผู วิจัย พบวา วาทกรรมที่ แ สดงอัต ลั ก ษณ ของฝ า ยรัฐ บาล ใน
ประเด็นทางการเมืองมีลักษณะดังตอไปนี้
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1.1 รัฐบาลคือผูที่กําหนดนโยบาย เสนอผลงานในการบริหารประเทศ
ตัวอยางที่ 1
ตอน ปดทองหลังพระ วันที่ 29 มิถุนายน 44
ตู
สวัสดีครับคุณผูชมครับ หลังจากที่ทานนายกไดไปเปนประธาน
เปดโครงการธนาคารประชาชนที่ผานมานั้น มีเสียงตอบรับดี
มากจากประชาชนครับ
ทักษิณ
เออ… ผมก็หวังอยางยิ่งวา เงินกอนนี้จะเปนประโยชนตอ
ประชาชนในระดับรากหญา ถาทุกคนทั้งใจทํามาหากินแลวเนี้ย
โอกาสตั้งตัวไดอยางผมเนี้ยไดทุกคนเลยครับ
สุดารัตน
จริงๆ แลวเนี้ยนะคะ ประชาชนตางก็ชื่นชนวาโครงการนี้เนี้ยเปน
โครงการที่ดี เพราะดอกเบี้ยต่ํา จายแครอยละ 1 ตอเดือนคะ ไม
เหมือนกับเงินกูนอกระบบนะคะที่ตองจายถึงรอยละ 20 นะคะ
ชาวบานเขาไดประโยชนมากจากโครงการนี้เลย
ตัวอยางที่ 2
ตอน ระเบียบสังคม วันที่ 21 สิงหาคม 44
พี่ตู
สวัสดีครับคุณผูชมครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนโยบายการจัด
ระเบียบ สังคมของกระทรวงมหาดไทย เปนความพยายามแก
ปญหาสังคม ตามนโยบายคิดใหม ทําใหม จะเรียกวาเปนการ
กวาดลางอบายมุขหรือวาแหลงอโคจรไดไหมครับเนี้ย
ปุรชัย
ก็ถูกเหมือนกันนะครับ แหลงอบายมุขเนี้ยเราใชกับประชาชน
ทั่วไป สวนแหลงอโคจรเราใชกับสมี (ฮา) เดี๋ยวนี้สมีชอบหนี
เที่ยวตามคาเฟบอยๆ สมีบางสมีอยูใกลนักรองมากไป ดันไป
หลงรักนักรองเขา ไมดูตามามาเรือวาเคาเปนเมียใคร พอมา
ถูกเคาไลใหไปสึกแทนที่จะสํานึกดันเอาปนไปยิงเคาซะนี่
1.2 รัฐบาลคือผูที่แกไขความเดือดรอนใหประชาชน
ตัวอยางที่ 1
ตอน สัญญาณเตือน วันที่ 16 สิงหาคม 44
ชาวบาน
ออ..สงสัยตองปกตะไครหัวกลับแลวครับ (ฮา) โอย..บอยานเลย
ฝนเอยลูกชางกลัวแลว บานเราก็ไมคอยเตรียมการลวงหนากัน
เทาใดครับ ชอบแตแกปญหาเฉพาะหนา ไอเขาหัวโลนนี่มันเกิด
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สุดารัตน

ขึ้นไดหรือใครเปนคนรับผิดชอบนี่ครับชวน
เออ..ตองขอ
อนุญาตกราบเรียนตรงนี้นะครับวา ถาเรามีแผนการลวงหนาวาง
ไวกอนเนี้ย ก็จะชวยเหลือไดตรงนี้ครับ
คะตอนนี้เนี้ยนะคะรัฐบาลกําลังวางแผนที่จะติดตั้งอุปกรณเตือน
ภัยลวงหนาไวในบริเวณพื้นที่เสี่ยงนะคะ สวนเรื่องโรคภัยไขเจ็บ
เนี้ย 30 บาทรักษาทุกโรคทานไมตองจายแลวนะคะ เพราะวา
ทางเรารักษาใหฟรีเลยคะ เออ.. แลวตอนนี้ (ปรบมือ) คุณลุงเปน
อะไรบางหรือเปลาคะ

1.3 รัฐบาลคือผูที่รับฟงความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณของฝายคาน
ตัวอยางที่ 1
ตอนฉี่สีมวง วันที่ 7 สิงหาคม 44
ไตรรงค
เออ…แลวมันจะไดผลแนเหรอครับ โดยเฉพาะผูหญิงนี่จะให
เคามาฉี่ตอหนาตอตานี่ มันคงเปนไปไมไดหรอกครับ (ฮา) เคา
คงไมยอม แลวทีนี้คนที่ตรวจนี่อาจจะยืมฉี่เพื่อนมาตรวจก็ได
(ฮา) หรือไมก็ฉี่ใสขวดมาจากบานเลยครับ แลวก็เทเปลี่ยนขวด
ตอนตํารวนมาตรวจฉี่
ปุรชัย
เออ..ผมจะรับไวพิจารณาครับ แลวก็จะนําไปแกไขใหรัดกุมยิ่ง
ขึ้นนะครับ เออ … ถามียาเสพติดในรางกายจริงก็รับรองวาไม
รอดแนนะครับ ไมวาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามครับ
1.4 รัฐบาลคือผูที่ชี้แจงแกตาง บงบอกภาพลักษณของตัวนายก และคณะรัฐบาล
ตัวอยางที่ 1
ตอนดอดเดง วันที่ 6 สิงหาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมทาน เมื่อวันศุกรที่ผานมาตื่นเตนและระทึก
ใจไปตามๆ กันนะครับ กับคดีปกปดทรัพยสิน จนกระทั้งมีคํา
วินิจฉัยออกมาบายวันนั้นนะครับวา ทานชนะไป 8 ตอ 7 ฉิว
เฉียดเลยครับ ทางรายการรัฐบานหุนขอแสดงความยินดีดวย
ครับ (ปรบมือ)
ทักษิณ
ขอขอบคุณพี่นองประชาชนนะครับ และที่สําคัญเนี้ยขอขอบคุณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกทาน (ปรบมือ)
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จากการวิเคราะหตัวบทขางตน ผูวิจัยพบวารายการรัฐบานหุน ไดสรางอัตลักษณของฝาย
รัฐบาลใหเปนทีมผูบริหารประเทศที่เต็มไปดวยความสามารถในทุกๆ ดาน เปนรัฐบาลที่ไดสราง
โครงการที่มีประโยชนตอสังคมและมีประสิทธิผลไดรับความสําเร็จเปนอยางดีจากประชาชน นอก
จากนั้นยังสรางอัตลักษณของการเปนผูนําใหกับนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรวาเปนผูนําทีร่ กั และ
หวังดีตอประชาชน มีวิสัยทัศนกวางไกลในการพัฒนาประเทศอีกดวย

2.อัตลักษณฝายคาน
จากการวิเคราะหตัวบท ผูวิจัยพบวาวาทกรรมที่แสดงอัตลักษณของฝายคาน ในประเด็น
ทางการเมืองมีลักษณะดังตอไปนี้
2.1 ฝายคานคือผูที่นําเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล
ตัวอยางที่ 1
ตอน เศรษฐกิจขาลง วันที่ 22 มิถุนายน 44
ชวน
คิ ด ใหม ทํ าใหม นับ ใหม น ะครับ แต ผ มวาคงจะนั บ ถอยหลั ง
มากกวา ถึงไดมีไตรมาส 5 ไตรมาส 6 ดวยนะครับ คือผมไดรับ
การรองเรียนมานะครับวา อยากจะกราบเรียนอยางนี้ มีชาว
บานเขาบอกวา เขาเดือดรอนกวาสมัยกอนมาก ทั้งบาน ทั้งรถ ที่
ผอนอยูก็โดนยึดไปหมดแลว ขนาดผมเองนี่ยังตองไปยืมบาน
ชาวบานอยูเลยนะครับ เปนการประหยัดนะครับตรงนี้
ตัวอยางที่ 2
ตอน เศรษฐกิจขาลง วันที่ 22 มิถุนายน 44
ปวีณา
เออ..คือปกเปนฝายคานคะ มีอะไรไมชอบมาพากล ปกก็ตอง
ซักไซรไลเรียงเอาไวกอนนะคะ อยางเชน เอากําลังซื้อมาจาก
ไหน จะไปพึ่งใคร เปนหนาที่ของนักการเมืองไมใชเหรอคะ
2.2 ฝายคานคือผูที่ทําหนาที่วิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล
ตัวอยางที่ 1
ชวน
ก็นับวาดีนะครับ ที่ทานไดเปนนายกตอนะครับ จะไดไมเดือด
รอนคนที่จะมาแทนทาน(ฮา)
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พิธีกร
ชวน

เดือดรอนยังไงครับ
เออ…คือทานนายกเนี้ยมีผลงานอยูหลายโครงการนะครับ แต
เปนหลายโครงการที่ยังไมเห็นผล ไดเห็นหวังผลนะครับ

2.3 ฝายคานคือผูที่ไมสามารถแกไขปญหาในสมัยที่เปนรัฐบาล
ตัวอยางที่ 1
ตอน หวยไมลอค วันที่ 7 ธันวาคม 44
รมต.คลัง
โครงการนี้นะครับ ผมจะบอกให วาเริ่มเขี่ยลูกตั้งแตป 36 สมัยที่
ทานชวน เปนนายกรัฐมนตรีนะครับ และคนสําคัญก็คือทาน
สุขวิทย รังสิพล อดีตผูวาการทางพิเศษเนี้ย เปนผูใหกําเนิดทาง
ดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ซึ่งมีแตเรื่องอื้อฉาว ไมจบสักที
ตัวอยางที่ 2
ตอน เลียขา วันที่ 11 ธันวาคม 44
ชวน
ผมพิจารณาเห็นวาเรื่องที่คุณติ๊กกลาวมาก็ไมเปนประเด็นเกี่ยว
กับการอภิปรายนะครับ (ฮา) ก็คงเปนเรื่องเกี่ยวกับการบานการ
เมือง เรื่องโครงการตางๆ ของรัฐบาลนะครับ ผลงานการปฏิรูป
การศึกษา เรื่องสนามกอลฟอะไรอยางเนี้ยนะครับ(ฮา)
ทักษิณ
แหม…ในกรณีถาเกิดเปดอภิปรายไมไววางใจก็คงจะดีนะครับ ก็
คงมีหลายเรื่องที่ไดคุย สวนถาจะเปดอภิปรายไมไววางใจก็คง
เปนเรื่องผูนําโครงการรัฐบาลกอนที่เซ็นอนุมัติโครงการการทาง
พิเศษเอาไวแลวก็ดอกเบี้ยเบงบานงอกงามมาจนถึงปจจุบันครับ
(ฮา) เออ…สวยงามกันทั้งประเทศ เลยตองมาจัดระเบียบกันนะ
ครับ
จากการวิเคราะหตัวบทขางตน ผูวิจัยพบวารายการรัฐบานหุน ไดสรางอัตลักษณของฝาย
คานใหเปนผูที่เสนอขอเท็จจริง และวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล นอกจากนั้นยังสราง
อัตลักษณของผูนําฝายคานคือ นายชวน หลีกภัย วาในสมัยที่เปนรัฐบาลนั้น ไมมีผลงาน ทํางาน
ชา งานไมมีประสิทธิภาพ และไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ได
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3.อัตลักษณของสื่อมวลชน
จากการวิเคราะหตัวบท ผูวิจัยพบวาวาทกรรมที่แสดงอัตลักษณของสื่อมวลชน ใน
รายการรัฐบานหุน มีลักษณะดังนี้
3.1 สื่อมวลชนคือผูที่นําเสนอขอเท็จจริงใหประชาชนไดทราบ
ตัวอยางที่ 1
ตอน สื่อกับสวย วันที่ 21 พฤษภาคม 44
ปวีณา
ไหนวาทานขอรองคะ คุณหนอยเองนั้นแหละคะ ที่เอามาพูด
ทั้งหมดเลย และที่สื่อนําเสนอขาวก็มาจากขอเท็จจริง ปววาไม
ควรหามคะ ชาวบานเคาจะไดทราบความจริงเกี่ยวกับผูนําของ
เขาคะ
3.2 สื่อมวลชน คือผูที่สรางภาพลักษณที่ไมดีใหกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
ตัวอยางที่ 1
ตอน สื่อกับสวย วันที่ 21 พฤษภาคม 44
ทักษิณ
ผมเองก็อยากตั้งใจทํางานใหชาตินะครับ อยากขอรองสื่อ
มวลชนไทยวา อยาเสนอขาวของผมในทางลบมากนัก เชน
ระหวางที่ผมไปประชุม Global 2001 หรือไปขึ้นเวทีที่ไหน
เพราะจะทําใหตางชาติขาดความเชื่อมั่นไดครับ
สุดารัตน
อยางตอนแรกนะคะ ทานไปตัดผมก็ไปทําขาวคะ นารักนาเอ็นดู
ภาพพจนของทานนะคะ เปลงปลั่งมีน้ํามีนวลคะ แตพอมาที
หลังนะคะ พลาดนิดพลาดหนอยก็เปนขาวไปหมดคะ อยาง
ขุนทองโกโบริ หรือวาขึ้นเครื่องบินกับลูกชาย ดีวาที่เครื่องระเบิด
เสียกอน ไมงั้นนะคะ หมดกันทั้งหุนทั้งคนคะ
จากการวิเคราะหตัวบทขางตน ผูวิจัยพบวารายการรัฐบานหุน ไดสรางอัตลักษณของสื่อ
มวลชน ใหเปนผูที่นําเสนอขาวและขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นใหประชาชนไดรับทราบ ไมวาจะเปน
เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดเตรียมรับมือแกไขไดทัน
นอกจากนี้ยังไดสรางอัตลักษณของสื่อมวลชนวา เปนผูนําเสนอภาพลักษณในทางลบของนายก
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รัฐมนตรี สงผลกระทบตอการลงทุน และความเชื่อมั่นจากตางประเทศอีกดวย ดังนั้นจึงไดมีการ
ขอรองสื่อมวลชนถึงการนําเสนอขาว ใหคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ

4.อัตลักษณของประชาชนคนไทย
จากการวิเคราะหตัวบท ผูวิจัยพบวาวาทกรรมที่แสดงอัตลักษณของประชาชนคนไทย ใน
รายการรัฐบาลหุนมีลักษณะดังนี้
4.1 ประชาชนคนไทย คือผูที่มีสวนในการพัฒนาประเทศ
ตัวอยางที่ 1
ตอน ขาราชการประทวง วันที่ 11 กันยายน 44
ทักษิณ
คือยังไงเนี้ยนะครับ ผมคงทํางานคนเดียวไมไดแนนอนนะฮะ
ตองขอความรวมมือจากทุกฝายเพื่อประเทศชาติครับ ทั้ง
ขาราชการการเมือง ขาราชการประจํา ขาราชการรัฐวิสาหกิจ
พิธีกร
ครับ …ทานผูชมครับ ประเทศชาติเราจะอยูรอดและพัฒนาได
ก็ตองมีกระบวนการประชาธิปไตยแบบนี้แหละนะครับ แตถา
ปฏิบัติเกินสิทธิที่รัฐธรรมนูญระบุไว ก็อาจจะมีปญหาขึ้นมาได
นะครับ เราก็หวังกันวาพวกเราคงจะชวยกันไมปลอยใหภาระ
ตกเปนของนายกแตผูเดียวนะครับ วันนี้ไปดูขาวกันตอ สวัสดี
ครับ
ตัวอยางที่ 2
ตอน ของฟรีไมมี วันที่ 9 กรกฎาคม 44
ปุรชัย
คือไมใชเปนการผลักภาระใหประชาชนนะครับ เพราะการทาง
พิเศษตองแบกรับภารหนี้นี้แทนประชาชนมาหลายปดีดักแลว
เปนหนาที่ของผูบริโภคที่จะตองรับผิดชอบ เหมือนกับการ
บริการอื่นๆ เชนไฟฟา น้ําปะปา โทรศัพทครับ
ตัวอยางที่ 3
ตอน ของฟรีไมมี วันที่ 9 กรกฎาคม 44
พิธีกร
ทานผูช มครับ เรื่องภาษีนี่ไมยกเวน กระทั้งคนในรัฐบาลนะครับ
ชวยกันเสียภาษีเพื่อชาติของเรานะครับ วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

154

จากการวิเคราะหตัวบทขางตน ผูวิจัยพบวารายการรัฐบานหุน ไดสรางอัตลักษณของ
ประชาชนคนไทยทุกคนวา มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศและทําใหประเทศชาติอยูรอดตอไป
ได ถาทุกคนรวมมือรวมใจปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ ไมวา
จะเปนเรื่องของการประหยัดพลังงาน การรักษาตนน้ํา การไมตัดไมทําลายปา การเสียภาษี การ
ใชสิทธิเลือกตั้ง คอยเปนหูเปนตาใหกับรัฐบาลและสอดสองดูแลอยาใหคนชั่วลอยนวล

ข.อัตลักษณระดับบุคคล
1.อัตลักษณของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
จากการวิเคราะหตัวบท ผูวิจัยพบวาวาทกรรมที่แสดงอัตลักษณ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในรายการรัฐบานหุนมีลักษณะดังตอไปนี้
1.1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนคนที่ทันสมัย มีวิสัยทัศนกาวไกล
1.2 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนคนเด็ดขาดในการทํางาน
1.3 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนคนตั้งใจทํางาน

2.อัตลักษณของนายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน
จากการวิเคราะหตัวบท ผูวิจัยพบวาวาทกรรมที่แสดงอัตลักษณของนายชวน หลีกภัย
ผูนําพรรคฝายคาน ในรายการรัฐบานหุนมีลักษณะดังตอไปนี้
2.1 นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน เปนคนทํางานเชื่องชา ไมกลาตัดสินใจ
2.2 นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน เปนคนไมมีผลงาน
2.3 นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน เปนคนที่ไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ได
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วาทกรรมสรางความสัมพันธระหวางรายการและผูชม
สําหรับการสรางอัตลักษณตางๆ ดังกลาวขางตนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธระหวางผูสรางวาทกรรมและผูรับวาทกรรมดวย ซึ่งหมายถึง รายการรัฐบานหุน กับ
ผูชมรายการ ซึ่งการวิเคราะหลักษณะความสัมพันธของทั้งสองฝายนี้ จะทําใหเราทราบถึง
ลักษณะของความสัมพันธที่ถูกสรางขึ้นวาเปนลักษณะใด
จากการวิเคราะหตัวบทในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวาความสัมพันธในสังคมที่เกิดขึ้น
ระหวางรายการรัฐบานหุนและผูชมรายการ มีลักษณะดังนี้
1. รายการรัฐบานหุน คือผูที่พิทักษผลประโยชนของประชาชน
ตัวอยางที่ 1
ตอนกระทู วันที่ 30 พฤษภาคม 44
พิธีกร
“ดีครับ วันนี้คุยกันไดสาระมากเลยนะครับ เริ่มจากเรื่องของ
กระทูมาถึงเรื่องของกระทะไดนะครับ เราก็ตองชวยกันประหยัด
พลังงานดวยกันทุกคนนะครับ เพื่อชาติของเรา…..”
ตัวอยางที่ 2
ตอนปฏิรูปราชการ วันที่ 1 สิงหาคม 44
พิธีกร
“..ราคาอินเตอรเน็ตถาถูกลงไดก็จะดี ความรูคนไทยจะไดกาว
ทันทั่วโลก ขอใหผูที่เกี่ยวของชวยดูแลกันสักนิด เพื่ออนาคต
ของชาติจะไดไมหมกมุน…”
2. รายการรัฐบานหุนคือผูที่คอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและฝายคาน
ตัวอยางที่ 1
ตอน คนดีศรีแผนดิน วันที่ 27 กรกฎาคม 44
พิธีกร
“จะอยูตรงไหน ยายไปไหน ก็ขอใหทํางานเต็มที่เพื่อแผนดินนะ
ครับ ทานที่ทํางานเต็มที่แลว ไมมีใครเห็น ประชาชนเห็นโดย
เฉพาะเราชาวรัฐบานหุนเห็นครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ”
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ตัวอยางที่ 2
ตอน ความพอดี วันที่ 5 กันยายน 44
พิธีกร
“…หวังวาการจัดระเบียบสังคม คงสามารถจบไดโดยเปนที่พอ
ใจของทุกฝาย แตมันยาก ไมวาจะเปนผูประกอบการ นัก
เที่ยว หรือพอแมผูปกครอง รายการของเราขอเอาใจชวย
ทุกฝาย..”
3. รายการรัฐบานหุนคือชองทางการรองทุกขของประชาชน
ตัวอยางที่ 1
ตอนทุกขชาวบาน วันที่ 17 สิงหาคม 44
ชาวนา
สวัสดีครับวันนี้รายการรัฐบานหุน ผมนายมิ่งขวัญ เมืองแกว
ดีใจหลาย ที่ไดมีโอกาสมาแถลงขาวทุกขแทนพี่นอง
ประชาชน เรื่องที่ 1 ปาทองสุขบานคําฝายหมูที่ 1 ฝากมาถาม
วาเวลาน้ําทวมตองระวังอิหยั๋งหลายที่สุด และมีวิธีปองกันจั๋งได
บางครับทานครับ
ตัวอยางที่ 2
ตอนทุกขชาวบาน วันที่ 17 สิงหาคม 44
พิธีกร
“…ชวงเวลาน้ําทวมอะไร ก็ตามน้ําหมด แตหวังวาคงไมมีพวก
กินตามน้ํา ขอใหสิ่งของชวยเหลือตางๆ ถึงมือประชาชนได
ครบ และสุดทายตองบอกวาทุกขของชาวบานมีผูดูแลแกไข
ไดจริง..”
4. รายการรัฐบานหุนคือผูที่ใหความรูทางการเมืองแกประชาชน
ตัวอยางที่ 1
ตอน ผิดพลาดโดยสุจริต วันที่ 4 ธันวาคม 44
พิธีกร
งั้นเรามาเรื่องอื่นกันตอเลยครับ เรื่องอดีตผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย ถูกตัดสินวามีความผิด กรณีปกปองคาเงินบาท
ในป 40 โดนเรียกรองคาเสียหายจากทางการไปเปนจํานวน
71,000 ลานบาท
บรรหาร
สงสัยคุณเริงชัยคงลําบากแน ๆ แกจะหาเงินมาจากไหนตั้ง
70,000 กวาลานบาท (ฮา)
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ไตรรงค

เออ… เรื่องนั้นผมไมทราบหรอกครับ เขาคงตองแกไขปญหา
กันเอาเอง แตที่ผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งคือ ทําไมคุณเริงชัยถึง
โดนคนเดียวครับ เพราะคุณเริงชัยไมไดไฟเขียวจาก
รัฐมนตรีคลังในยุคนั้นเนี้ยก็คงทําอะไรกันไมได (ฮา) อีกทั้งยัง
ตองมีมติจากคณะกรรมการทุนรักษาระดับอีกดวยไมใชทํา
กันงาย ๆ นะครับ โดยเฉพาะชวงนั้นก็มีนายกดูแลอยูแลว
ทําไมคุณเริงชัยถึงโดนคนเดียว (ฮา)

ความสัมพันธดังกลาวขางตน ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนในบทสรุปปดทายของพิธกี ร
ในชวงกอนจบรายการ เปนการสื่อความหมายใหผูชมรายการไดเขาใจถึงจุดยืนของรายการที่
ทําเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ นอกจากนั้นการอางเหตุผลแบบนี้ยังทําใหการวิพากษวิจารณ
รัฐบาลในรายการรัฐบานหุนนั้นดูเบาลงอีกดวย

บทที่ 6
การวิเคราะหกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษ
ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
สําหรับเนื้อหาในบทนี้ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่
ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นดังกลาวนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหจาก
ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse practice) ซึ่งเปนสวนที่สําคัญของการวิเคราะหสภาพการณ
ในการสื่อสาร (Communication events) นอกเหนือจากการวิเคราะหตัวบทที่ไดกลาวถึงมาแลวใน
บทที่ 5 ซึ่งการนําเสนอรายละเอียดของการวิเคราะหมีดังตอไปนี้
การวิเคราะหปฏิบัติการทางวาทกรรม
วิเคราะหกระบวนการสรางตัวบท
1.ผูนําเสนอตัวบท
2.การคัดเลือกประเด็น
3.กลยุทธในการสื่อสาร
4.กลุมเปาหมาย
5.การควบคุมกระบวนการประกอบสรางตัวบท
สําหรับรายละเอียดตาง ๆ มีดังนี้
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การวิเคราะหปฏิบัติการทางวาทกรรม(Discourse Practice)
สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรมเป น การวิ เคราะห ถึ ง กระบวนการสร า งตั ว บท (Text
production) วาเกิดขึ้นไดอยางไร นําเอาบริบททางสังคม สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรม มาสรางเปนวาทกรรมไดอยางไร มีการถายทอดออกมาอยางไร นอกจากนี้ยัง
เปนการวิเคราะหถึงกระบวนการบริโภคตัวบท (text consumption) รวมทั้งชองทางการสื่อสารวามี
ผลตอแบบแผนการใชภาษาอยางไร และแบบแผนการใชภาษาดังกลาวชวยในการสรางขอบเขต
ความสัมพันธและโครงสรางอยางไร แตสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหเฉพาะกระบวนการ
สรางตัวบท(text production) เทานั้น ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

วิเคราะหกระบวนการสรางตัวบท(Text Production)
ในการวิเคราะหกระบวนการสรางตัวบท ผูวิจัยจะทําการศึกษาวาใครเปนผูนําเสนอตัวบท
และมีกระบวนการในการนําเสนอตัวบทนั้นอยางไร กลยุทธในการสื่อสาร และกลุมเปาหมายมีผล
ตอการนําเสนอตัวบทอยางไร ซึ่งผลของการวิเคราะหจะทําใหเราเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
บริบทและตัวบท โดยจะศึกษาจากองคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ
1.ผูนําเสนอตัวบท
2.การคัดเลือกประเด็น
3.กลยุทธในการสื่อสาร
4.กลุมเปาหมาย
5.การควบคุมกระบวนการประกอบสรางตัวบท
รายละเอียดของการวิเคราะหในแตละองคประกอบ เปนดังนี้
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1.ผูนําเสนอตัวบท
ในการศึกษาปฏิบัติการทางวาทกรรม ผูวิจัยทําการศึกษาลักษณะหรือสถานภาพของผูนํา
เสนอตัวบทในรายการรรัฐบานหุน ไดแก ตัวหุน ซึ่งทําหนาที่วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผานทางรายการรัฐบานหุน ซึ่งลักษณะของ
ปฏิบตั ิการทางวาทกรรมนี้ จะเปนการแสดงความคิดเห็นผานมุมมองที่แตกตางของหุนแตละตัว ซึ่ง
มีหนาที่และบทบาทแตกตางกันไป ดังนั้นสถานภาพของผูนําเสนอตัวบทหรือบุคคลที่หุนนํามาลอ
เลียนจึงตองเปนบุคคลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของในประเด็นนั้น ๆ เปนบุคคลที่มีชื่อเสียง
ไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญในสังคม รวมทั้งเปนบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากประเด็นดัง
กลาวอีกดวย
เนื่องจากประเด็นสวนใหญที่นําเสนอในรายการรัฐบานหุน จะเปนประเด็นทางการเมือง
หรือเกี่ยวของกับบุคคลทางการเมือง ซึ่งผูวิจัยพบวา หุนที่นํามาลอเลียนโดยสวนใหญ จะมี
สถานภาพและบทบาทเปน “นักการเมือง“ พิจารณาไดจาก ตาราง 3 : ตารางแสดงประเภทของ
หุนในรายการรัฐบานหุน โดยลอเลียนบุคคลทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน ทั้งนี้เปนเพราะความ
เขาใจเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองตองเกี่ยวของกับตัวนักการเมืองโดยตรง
ดังนั้นการที่รายการรัฐบานหุน ไดเลือกใหหุนนักการเมือง 12 ตัว จากจํานวนนักการเมือง
ที่มีอยูจริงทั้งหมด 470 คน (แบงเปนสมาชิกพรรครวมรัฐบาล 334 คน เปนสมาชิกพรรคฝาย
คาน 136 คน) มาสรางลอเลียนทําเปนหุนในรายการ ประกอบดวยหุนนักการเมืองฝายรัฐบาล
8 ตัว และหุนนักการเมืองฝายคาน 4 ตัว เปนผูนําเสนอตัวบทที่เกี่ยวของกับประเด็นทางการ
เมืองเทากับเปนการตอกย้ําความคิดเดิมที่วา เรื่องการเมืองตองเกี่ยวกับนักการเมือง หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา นักการเมืองเปนผูที่มีอํานาจที่จะพูดถึงเรื่องทางการเมือง ซึ่งถือวาเปนวาทกรรม
กระแสหลักของสังคม ซึ่งการคัดเลือกผูนําเสนอตัวบทเชนนี้มีความสัมพันธกับเนื้อหาที่นําเสนอ
ออกมาในแตละตอนดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
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ตารางที่ 12 : แสดงความสัมพันธระหวางหุนนักการเมืองและประเด็นที่นําเสนอ
หุน
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

ประเด็นที่เกี่ยวของในรายการรัฐบานหุน
-นโยบาย /การทํ า งาน / การแก ไขป ญ หา/ การบริ ห าร
ประเทศในทุกๆ ดาน
-ความมั่นคง/ความสัมพันธระหวางประเทศ
-ปญหาชายแดนไทย-พมา
-การเปดดาน
-การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ
ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ
-การจัดระเบียบสังคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย -ปญหายาบาและยาเสพติด
-ปญหาสวยรถบรรทุก /สวยทางดวน
-ปญหาคอรัปชั่น
สุดารัตน เกยุราพันธ
-การแพทย การสาธารณสุข และสุขอนามัยของประชาชน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข -โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
-เรื่องอาหารการกิน/การดูแลรักษาสุขภาพ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
-การเงินและการคลังของประเทศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
-โครงการกองทุนหมูบาน
วัฒนา เมืองสุข
-สิทธิบัตรขาวหอมมะลิ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
-การนําเขาและสงออกสินคาของไทย
-การเปดการคาเสรี
ลัดดาวัลย วงศศรีวงศ
-ปญหาการวางงาน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงาน -แรงงานเถื่อน
บรรหาร ศิลปอาชา
-การรวมพรรค
พรรคชาติไทย
ชวน หลีกภัย
-ตรวจสอบ/วิพากษวิจารณ
หัวหนาพรรคฝายคาน
การทํางานของรัฐบาลในทุก ๆ ดาน
ไตรรงค สุวรรณคีรี
-ตรวจสอบ/วิพากษวิจารณ
กรรมการบริหารพรรคฝายคาน
การทํางานของรัฐบาลในทุก ๆ ดาน

162

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย
ปวีณา หงสกุล
ส.ส.พรรคชาติพัฒนา

-ตรวจสอบ/วิพากษวิจารณ
การทํางานของรัฐบาลในทุก ๆ ดาน
-ปญหาที่เกี่ยวกับเด็ก/สตรี
-การถูกขมขืน /ถูกลวงละเมิดทางเพศ
(ผูดูแลมูลนิธิปวีณา)
-สื่อลามก
สมัคร สุนทรเวช
-ตรวจสอบ/วิพากษวิจารณ
ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร การทํางานของรัฐบาลในทุก ๆ ดาน
(ในฐานะที่มีประสบการณทางการเมือง)

จากตารางขางตน ผูวิจัยพบวาการเลือกนักการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานมาทํา
เปนหุนนั้น จะเลือกจากนักการเมืองที่มีชื่อเสียง มีตําแหนงบทบาทหนาที่สําคัญทางการเมือง มี
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ รวมทั้งชี้แจงหรือซักถามประเด็นตางๆ ไดอยางชัดเจน ภายใตสภาพ
เชน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ.ต.อ.ปุระชัย
ความเปนจริงในสังคมปจจุบัน
เปยมสมบูรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคฝายคาน
หรือนายไตรรงค สุวรรณคีรี กรรมการบริหารพรรคฝายคาน นอกจากนี้ยังเปนนักการเมืองที่มี
บุคลิกสนุกสนานอีกดวย ดังที่คุณปยะพัชร ธัญญะกิจ ผูควบคุมการผลิตรายการรัฐบานหุน
กลาวไววา
“การเลือกหุนแตละตัวนั้น ประการแรกเลย พิจารณาจากความ Popular ของเขา วาอยู
ในสายตาหรือประชาชนใหความสนใจมากนอยขนาดไหน ออกสื่อตางๆ บอยไหม ประการที่สอง
คือดูวาเขาเปนคนที่เราทําใหสนุกไดไหม เชนบางคน character ไมสนุก นาเบื่อ พูดไมมัน เราก็
เอาเขามาใสบทพูดใหสนุกสนานไดยาก…”
“ สําหรับประเด็นจะเกี่ยวกันไหม ก็อาจจะมีสวนบางแตไมมาก เพราะในแตละวันแตละ
ตอนนั้นก็มีเหตุการณเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราคงไมมีเวลาที่จะมาทําหุนมากมายขนาดนั้น หรือให
ครบทุกประเด็น เพราะในแตละตอนก็จะมีหุนที่เปนตัวแทนของฝายรัฐบาล และตัวแทนของฝาย
คาน หรือของประชาชนมาพูดแทนอยูแลว”
จากขอความขางตน ผูวิจัยพบวาผูนําเสนอตัวบทสวนใหญคือหุนนักการเมือง เพราะวา
ในรายการรัฐบานหุน “ตัวหุน” ไดทําหนาที่เปน “ภาพตัวแทน” ของบุคคลจริงในสังคมและในที่นี้
หมายถึงนักการเมืองนั่นเอง สําหรับเนื้อหารายการรัฐบานหุนสวนใหญ เปนประเด็นทางการ
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เมือง ดังนั้นผูนําเสนอตัวบทก็ตองเปนนักการเมือง แตอยางไรก็ตามประเด็นทางการเมืองไมได
เกี่ยวของกับนักการเมืองเพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะนโยบายของรัฐบาลหรือการทํางานของนัก
การเมือง ยอมมีผลกระทบถึงประชาชนสวนใหญในสังคม ดังจะเห็นไดจากการปรากฏตัวของหุน
ตัวอื่นๆ ที่ไมใชหุนนักการเมือง ไมวาจะเปนหุนบุคคลที่มีชื่อเสียง และหุนประชาชนทั่วไป ดังนั้น
เรื่องการเมืองจึงเปนเรื่องของทุกๆ คนในสังคม เปนเรื่องของประชาชน และไมไดจํากัดเฉพาะแต
นักการเมืองเทานั้น

2.การคัดเลือกประเด็น
จากการพิจารณาถึงเนื้อหาในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวาทางทีมงานและผูผลิต
รายการ จะเลือกนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนไปของสังคมในเรื่องของการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ทุกขชาวบาน เปนตน ที่ถึงแมวาจะปะปนไวดวยอารมณ ขันก็ตาม แตยังผสม
ผสานไวดวยความจริงจังที่ตองอาศัยการตีความจากประสบการณสวนตัวของผูชมรายการ ซึ่งผูชม
รายการที่เปนผูใหญสามารถชมรายการแลวไดเนื้อหาทุกอยางตามที่ตองการ ในขณะที่เด็กหรือ
เยาวชนซึ่งเปนกลุมเปาหมายของรายการอาจเขาใจไดในบางเรื่อง หรืออาจไมเขาใจเลยก็ได เนื่อง
จากไมมีประสบการณรวมกับเหตุการณนั้น
จากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวาเกณฑ
ในการคัดเลือกประเด็น มีลักษณะดังนี้
1.
2.
3.
4.

เปนประเด็นที่สื่ออื่นๆ ไดนําเสนอมาแลว (media events)
เปนประเด็นที่มีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม (Public affairs)
เปนประเด็นที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสวนรวม (Public interest)
เปนประเด็นที่เกี่ยวกับผูนําประเทศ ( elite ) ซึ่งเปนบุคลสาธารณะ (Public figures)
สําหรับรายละเอียดของเกณฑในการคัดเลือกประเด็นมีดังนี้
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1. เปนประเด็นที่สื่ออื่นๆ ไดนําเสนอไปแลว (media events)
การเลือกประเด็นจากที่สื่ออื่นๆ ไดนําเสนอไปแลว นอกจากจะเปนขาวที่ประชาชนกําลัง
ใหความสนใจอยูในขณะนั้น ยังไมตองเสียเวลามาอธิบายถึงรายละเอียดของขาวหรือเหตุการณที่
เกิดขึ้น เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาของรายการที่มีเพียง 5 นาที จึงไมสามารถพูดอะไรได
มากนัก ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1
ตอนตองลาออก วันที่ 24 ธันวาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับผูชม พบกับรัฐบานหุนกันอีกแลว เริ่มจากขาวคราวที่
หนังพิมพบางฉบับลงขาว ชวนเชิญเสธ. หนั่นเขาเปนประธานที่
ปรึกษาพรรคประชาธิปตย เพื่อเตรียมตัวสูกับพรรคไทยรักไทย
ในการเลือกตั้งครั้งตอไป
ตัวอยางที่ 2
ตอนผลพวงของคดี วันที่ 8 สิงหาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชม ประเด็นรอนในวันนี้คงไมพนเรื่องของคํา
ตัดสินคดีปกปดหุน ซึ่งก็ทราบผลแลววาชนะ 8 ตอ 7 ยินดีดวย
ครับ(ปรบมือ)
ตัวอยางที่ 3
ตอน รักคุณเทาฟา วันที่ 30 สิงหาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับคุณผูชมครับ รัฐบานหุนกลับมาพบกับทานอีกเชน
เคยทางไอทีวีครับ ขาวที่รอนที่สุดตอนนี้คงไมมีขาวไหนเกินขาว
ของการบินไทยมั้ยครับ
การเลือกประเด็นโดยใชเกณฑ Media events นี้ นอกจากจะไดประเด็นที่ประชาชนกําลัง
ใหความสนใจอยูในขณะนั้น ยังแสดงใหเห็นวารายการรัฐบานหุนมีความรวดเร็วในการนําเสนอ
ขาวที่ทันสมัย ทันเหตุการณอีกดวย
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2. เปนประเด็นที่มีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม (Public affairs)
ตัวอยางที่ 1
ตอน จราจร 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 44
พิธีกร
สวัสดีพรอมกันครับ มาพบกันพรอมหนา 3 ทานนี้ วันนี้เราคุย
เรื่องสําคัญของกรุงเทพมหานคร ตองขออภัยพี่นองตางจังหวัด
ดวยนะครับ เรื่องนี้เดือดรอนกับคนกรุงเทพมหานคร โดยตรง
ครับ เรื่องการแกไขปญหาจราจรกรุงเทพมหานคร
ตัวอยางที่ 2
ตอน เศรษฐกิจขาลง วันที่ 22 มิถุนายน 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชม แยแลวครับ หนวยงานดานเศรษฐกิจ
ของรัฐ ออกมาประกาศปรับลดตัวเลขการขยายทางเศรษฐกิจ
บานเรา หลายคนเปนหวงวาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรอบสอง
หรือไม
3. เปนประเด็นที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสวนรวม (Public interest)
ตัวอยางที่ 1
ตอน น้ํามันมะพราว วันที่ 17 พฤษภาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องพลังงานทดแทน
และการรวมพรรค ทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวกันเพราะวา เปนผล
ประโยชนของชาวบานทั้งคู ถามหนอยเถอะครับ สูตรน้ํามัน
มะพราวที่ใชในรถยนต มันเปนยังไงครับ
ตัวอยางที่ 2
ตอน สื่อกับสวย วันที่ 21 พฤษภาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องความสัมพันธ
ระหวางรัฐบาลกับตางประเทศ เรื่องของความสนใจของตาง
ชาติ วาทําไม พรรคของทานนายกจึงชื่อ ไทยรักไทย ฝรั่งสงสัย
วา รักแตคนไทย แตไมรักฝรั่งแลวเหรอ
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4. เปนประเด็นที่เกี่ยวกับผูนําประเทศ ( elite ) ซึ่งเปนบุคลสาธารณะ (Public figures)
ตัวอยางที่ 1
ตอน กําลังใจ วันที่ 25 มิถุนายน 44
พิธีกร
สวัสดีคะคุณผูชมคะ ในชวงสองสามวันมานี้ ประชาชนจาก
หลายสาขาอาชีพนะคะ ตางทยอยเขามาใหกําลังใจทานนายก
หลังจากที่ทานเดินทางไปแถลงปดคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมาแลว
คะ
ตัวอยางที่ 2
ตอน วันหยุดยาว วันที่ 10 กรกฎาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ ชวงวันหยุดยาวที่ผานมาเนี้ยชาวบาน
ตกอกตกใจไปตามๆ กัน จูๆ นายกของเราก็หายตัวไปครับ
นักขาวหากันอุตลุด ไมรูไปไหน (ฮา) ไมมีอะไรครับทาน เพียง
แตชาวบานเขาเปนหวงนะครับ
จากขอความขางตน ผูวิจัยพบวา การคัดเลือกประเด็นเปนไปตามตรรกะของรายการขาว
หรือรายการวิเคราะหขาว แตเนื่องจากวารายการรัฐบานหุน เปนรายการลอเลียนเสียดสีการ
เมือง จึงไดมีการ “เลียน” แบบเนื้อหาในรายการขาว และมีการ “ลอ” ดวยวิธีการนําเสนอที่
ตลกขบขัน ดวยวิธีการตางๆ ซึ่งจะพบวาลักษณะดังกลาวคลายกับรายการสะเก็ดขาวนั่นเอง

3.กลยุทธในการสื่อสาร
รายการรัฐบานหุน เปนรายการลอเลียนเสียดสีการเมือง มีการวิพากษวิจารณสถาบันการ
เมืองการปกครอง เห็นไดจากผลการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ผานมาแลวในบทที่ 5 แต
การวิพากษวิจารณที่เกิดขึ้นนั้นกลับไมรูสึกวามีความรุนแรงแตอยางใด ซึ่งปรกติแลวการวิพากษ
วิจารณการเมืองในสื่อโทรทัศนเปนสิ่งกระทําไดยาก เห็นไดจากตัวอยาง “รายการขอคิดดวยคน”
และ ” รายการเหรียญสองดาน” ของ อาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ที่มีลักษณะวิพากษวิจารณการ
เมืองอยางรุนแรง ตอมาก็ถูกยกเลิกออกอากาศรายการไปในที่สุด จากการวิเคราะหวาทกรรม
เชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวากลยุทธในการสื่อสารที่ทําวาทกรรมเชิง
วิพากษมีความรุนแรงลดลง มีวิธีการดังตอไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไมฟนธง
โยกยายบริบท
ตัดบท
ตัวแทรก (insert)
ติติง - โตตอบ
เรื่องจริง (fact) ผสมเรื่องแตง (fiction)
คูตรงขาม (binary opposition)
สําหรับรายละเอียดของกลยุทธในการสื่อสารมีดังนี้

1.ไมฟนธง
วาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุน มีลักษณะ ”ไมฟนธง” ผูนําเสนอตัวบทจะใช
วิธีการนําเสนอตัวบทในลักษณะที่ไมแนใจ เชน นาจะ / อาจจะ/ ควรจะ / วาจะ/ หรือ
เปนการอางแหลงขาวอื่นมาพูด เชน เขาพูดกันวา/ เขาลือวา /บางทานวา รวมทั้งใชวิธีตั้ง
เปนคําถาม เชน จริงมั้ย / หรือเปลา / เปนอยางไร /มันยังไงกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1 : ใชลักษณะที่ไมแนใจ
ตอน รวมพรรค วันที่ 6 มิถุนายน 44
ชวน
เออ…ตองขออนุญาตกราบเรียนยังนี้นะครับวา การรวมพรรค
เนี้ย เปนสิทธิที่จะทําไดอยูแลวนะครับ เพียงแตวาภาพที่ออกมา
เนี้ยอาจจะไมดูเทาไร อาจจะกลายเปนเผด็จการ ก็เพราะวา
(ฮา) ตอนนี้ เราก็ไดไมมีสิทธิอภิปรายทานนายกอยูแลว (ฮา)
ตัวอยางที่ 2 : ใชอางแหลงขาวอื่นพูด
ตอน นักทองเที่ยว วันที่ 27 พฤษภาคม 44ฃ
พิธีกร
สวัสดีครับคุณผูชมครับ ชวงหลังนี่บานเรามักเกิดขาวชาวตาง
ชาติเขามากออาชญากรรมในบานเรากันบอย บางกระแสวา
เปนเพราะนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยว ทําใหการตรวจตรา
คนเขาเมืองออนลงไป ทานนายกมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้
อยางไรครับ
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ตัวอยางที่ 3 : ใชประโยคคําถาม
ตอน 30 บาท วันที่ 4 พฤษภาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับ วันนี้รัฐบานหุน จะมาคุยถึงปญหาที่ถามมาจากทาง
บานนะครับ ทานครับ ทานเปนผูบริหาร ทานไดแกปญหา 30
บาทรักษาทุกโรคอยางไรครับ
2.โยกยายบริบท
เปนการเปลี่ยนบริบททางการเมือง ไปเปนบริบทที่ไมใชการเมือง ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1 : บริบทการคา
ตอน สถานบริการ วันที่ 20 ธันวาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับ พบกันอีกเชนเคยนะครับ อีกสัปดาหกวาๆ ก็จะป
ใหมแลว วันนี้เราเวนจากขาวการเมืองบางนะครับ วันกอนมี
ขาวจากยูนิเซพที่ประชุมกันที่ญี่ปุนวาดวยการตอตานการเอารัด
เอาเปรียบเด็กในธุรกิจทางเพศ เขาระบุวาไทยเนี้ยะมีโสเภณีเด็ก
อยูถึง 2 แสนคนมากเปนอันดับ 3 ของโลกเลย (ฮา)
ปวีณา
เออ…ตัวเลขนี้ไมนาจะใชนะคะ เพราะเมื่อปลายปที่แลวเนี้ยมี
รายงานสรุปวาบานเรามีโสเภณีเด็กเพียง 25,000 คนเทานั้นคะ
ซึ่งยูนิเซฟก็รวมเปนคณะกรรมการดวย
พิธีกร
อาว แลวทําไมตัวเลขจึงเพิ่มมาเปนตั้ง 2 แสนคนละครับ
บอย
โอย! ตัวเลขบอกผานมั้งฮะ เขาเผื่อตอ (ฮา)
ตัวอยางที่ 2 :บริบทกีฬา
ตอน เศรษฐกิจขาลง วันที่ 22 พฤษภาคม 44
ตู
สวัสดีครับทานผูชม แยแลวครับ หนวยงานดานเศรษฐกิจของ
รัฐ ออกมาประกาศปรับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
บานเรา หลายคนเปนหวงวาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรอบสองหรือ
ไม
ทักษิณ
ไมเกิด ไมเกิดหรอกครับ มันไมนาจะเกิดวิกฤติรอบสองแลวนะ
ครับ เออ..เพราะวามันผานไปแลว ตอไปคงเปนรอบตัดเชือก
ถาแกไขไดก็จะทะลุเขาถึงรอบชิงแนนอนครับ
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ตัวอยางที่ 3 ; บริบทโฆษณา
ตอน แกไขความขัดแยง วันที่ 3 กันยายน 44
อาจารยแม
แตพอทานคลอยหลังทานเนี้ย สถานบริการแหงนั้นก็เปดใหม
อีกรอบทันที(ฮา) โอโห ..สงสัยจะเปนประเภทตรวจปุบปดบั๊ป
กลับปบเปดเลยคะ (ฮา)
3.ตัดบท
การพูดตัดบท เปนวิธีการพูดของพิธีกรรายการ ในขณะที่ฝายรัฐบาลและฝายคานกําลัง
โตเถียงกันอยางรุนแรง สําหรับการพูดตัดบทนี้ พบวาใชเพื่อเปลี่ยนประเด็นหรือเพื่อปดรายการ
คําพูดของพิธีกรที่มักพบในรายการ เชน
- อาว! เวลาหมดแลว…
- โธเอย เวลาก็หมดลงพอดีเลยครับ
- โอเคครับ เปลี่ยนมาเปนเรื่องนี้กันบางดีกวา…
- โอย ๆๆ ผมพูดเรื่องอื่นดีกวา ปลอดภัยกวานะครับ…
ตัวอยางการพูดตัดบท
ตอน รวมพรรค วันที่ 6 มิถุนายน 44
พิธีกร
เดี๋ยวครับ ..รวมกันหมดเลย จะเอาตําแหนงที่ไหนใหเคานะครับ
ใครจะเปนหัวหนาพรรค ใครจะเปนเลขาพรรค ใครจะเปนหนอน
บอนไส (ฮา)
ปวีณา
แบบนี้คงทะเลาะกันนาดูเลยนะคะ ตามขาวคราวที่ไดยินวา ตั้ง
รัฐมนตรีก็ไมลงตัว ตั้งกรรมาธิการก็ไมลงตัว แลวยังมารวมกัน
เปนพรรคเดียวกันอีก เคกไมเละกันหมดหรือคะ (ฮา)
ชวน
ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา ถาจะใหปลอดภัยแลว ก็
ไมตองมาแยงตําแหนงกันนะครับ ควรใชวิธีแบบธนาคารนะครับ
คือตั้งเปนสาขา แลวก็เอาชื่อพรรคเดิม เปนชื่อสาขา (ฮา) ยังนี้มี
หัวหนาหลายคนก็ไมเปนไรนะครับ
ทักษิณ
คือ..เราๆๆ รวมพรรคกันเพื่อประโยชนของชาวบานะครับ ตอง
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม ไมใชเพื่อสวนตัวนะครับ
อืม…แลวที่เคาวิจารณกันวา รวมกันเพื่อกันอีกพรรคที่รวมกันอยู
พิธีกร
กอนไดใหดื้อ (ฮา) ถาดื้อจะตัดทิ้งหรือไงครับ (ฮา)
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ทักษิณ
พิธีกร
ทักษิณ
พิธีกร
ทักษิณ
พิธีกร
ทักษิณ
พิธีกร

เออ..ๆๆ อันนี้ไมจริงนะครับ
เอา..หมายความวาดื้อก็ได ดื้อไดดื้อไป !!
คืออยางนี้ครับ ผมตองเรียนอยางนี้นะครับวา …
เอาใหกระจางครับ..
การที่มีพรรครวมรัฐบาลเนี้ยนะครับ….
เอาวา ถาดื้อแลวทําไงครับ (ฮา)
หมดเวลาหรือยังครับ (ฮา) อยางนี้นะครับ พรรครวมรัฐบาลมี
อยูหลายพรรค…
ตาย..หมดเวลา แลว (ฮา) งั้นวันนี้คงตองลาไปกอน
ราตรีสวัสดิ์ครับ

4.ตัวแทรก (Insert)
ในขณะที่มีการโตเถียงกันของฝายรัฐบาลและฝายคาน จะมีหุนที่ทําหนาที่เปนตัวแทรก
(Insert) เพื่อใหบรรยากาศความตึงเครียดในขณะนั้นเบาลง ดังตัวอยางตอไปนี้
สคริปต
รายการรัฐบานหุน
ตอน
กระทู
ออกอากาศ
วันที่ 30 พฤษภาคม 44
พิธีกร
เปดประเด็น
สวัสดีครับทานผูชมครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกระทูถามสด ซึ่งรัฐมนตรีชุดที่
แลว หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ หรือแมแตทานนายกเองก็ชอบเขาประชุมสภาและ
ตอบคําถามดวยตัวเอง แตมาเกิดเรื่องเอาในรัฐบาลชุดนี้ครับ
สมัคร
วาทกรรม
ก็จะไมใหเกิดเรื่องไดอยางไง ในเมื่อทานไมยอมไปตอบคําถามดวยตัวเองสักที
วิพากษ
จนเขาจะอภิปรายไลทันอยูแลว เพราะหาวาไมใหความสําคัญกับสภา และฝาย
นิติบัญญัติที่จะเขามาตรวจสอบ
ทักษิณ
วาทกรรมชี้แจง เออ..คืออยางนี้นะครับ คือตอนแรกที่แบงงานใหกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไปแลว
เนี้ย เรื่องไหนที่ไมเกี่ยวกับนายกโดยตรง ก็ไมนาที่จะตองไปตอบ จะไดเอาเวลา
ไปบริหารประเทศ บริหารราชการได ...เออ...ในอดีตบางทานก็ไมไดตั้งใจถาม
จริงๆ แตถือโอกาสอภิปรายมากกวานะครับ (ฮา)
คุณชาย
ขอสอดหนอยเถอะครับ เพราะหากทานมีเวลาปลีกตัวไปตอบกระทูบางก็จะดี
ตัวแทรก เพราะวาประชาชนจะไดไมรูสึกวาทานหลบหนา กระทูจริงๆ มันก็เหมือนกับปลา
ทูนั่นละครับ ปลา 2 ตัวเถียงกันไปเถียงกันมาอยูในเขง ไมนากลัวครับ (ฮา) นา
รักดี
ทักษิณ
เออ..จะไปครับ ถาเรื่องไหนมันเกี่ยวของโดยตรงก็จะไปครับ
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เปดประเด็น

สมัคร

พิธีกร
สมัคร
พิธีกร

ถาอยางนั้นก็ดีครับ เพราะผมจะไดตั้งกระทูถามทานเสียเลยครับ
เออ..คุณชายไมไดเปนสมาชิกสภานะครับ
แหมทําไมละครับ กระผมเนี้ยเปนถึงประธานสภาชวนชิมเชียวนะครับ สมาชิกก็
เยอะ ไมเชื่อลองเดินไปขางนอกซิครับ สัก 5 กาวก็ตองเจอปายรูปชามของผมติด
อันหนึ่งละครับ (ฮา)
เอ..มันก็ดีนะครับ เพราะกระทูถามสดเปนเรื่องของสภา แตถาชาวบานมีสิทธิ์ตั้ง
กระทูถามบาง อะไรคือคําถามที่ประชาชนอยากถามมากที่สุดครับ
เมื่อไร ผมจะไดเปนนายกรัฐมนตรีกับเขาบาง (ฮา)
อุย แหม..อันนี้เปนเรื่องสวนตัวครับพี่ เอาแบบกวางๆ หนอยซิครับ
เอาอยางนี้ เอาอยางนี้ ทําอยางไรคาครองชีพของเราถึงจะลดลง คาไฟฟาของ
เราจะลดลง คาน้ํามันมันจะลดลง (ฮา)
ที่คาน้ํามันแพง ก็อยางที่ทราบนะครับวา น้ํามันตลาดโลกสูงขึ้น ในขณะที่คาเงิน
บาทของเราลดลง สวนคาไฟฟาที่แพงก็คงเปนเพราะคา FT ครับ
นี่ละครับที่ผมอยากจะทราบ ไอคา FT นี่มันอะไรกันหรือครับ มันเปนน้ําแรยี่หอ
ใหมหรือ เปนปลากกระปองอะไรกันหรือครับเนี้ย (ฮา) ผมจะไดเตรียมการถูก
หรือวามันจะเปนคําหยาบละครับ (ฮา)
ไมหยาบครับ ไมหยาบ คา FT คือคาไฟฟาผันแปร ครับ
ฝนแปรไปในทางที่ชาวบานเขาไมคอยจะชอบ คือมันผันขึ้น ไมคอยจะผันลง
(ฮา)
ก็นั่นนะซิครับ อันที่จริงนะครับ ใชมากผันแปรมาก เวลาใชนอยก็นาจะผันนอย
นะครับ หรือไมอยางนั้นก็มีสวนลด มีเปนคูปองสะสมคะแนน(ฮา) เอาไปแลกน้ํา
แร เอาไปแลกปลากกระปอง สักกระปอง 2 กระปองก็ยังดี ไอนี่ไมมีสักอยางเลย
ครับ (ฮา)
เขาใจครับ เขาใจครับ เออ...รัฐบาลเราก็พยายามหาทางออก หามาตรการจูงใจ
ใหประชาชนประหยัดพลังงานอยูแลวนะครับ ตอไปจะมีการมอบรางวัลครับ ตั้ง
แตนักเรียน ไปจนถึงประชาชนทั่วไปครับ
พอจะมีความคิดเห็นที่จะฝากไปบางไหมละครับ ในเรื่องของการประหยัดพลัง
งานนะครับ
ผมอยากจะเสนออยางนี้ สมัยกอนเขายังมีเพลง น้ํามันขาดแคลน คุยกับแฟนก็
ตองดับไฟ แตวาจะประหยัดอยางไง ก็ใหเปดแอรเอาไวบาง เพราะวาอากาศมัน
รอน เดี๋ยวจะพาลหมดอารมณกันพอดี
เออ.. อารมณอะไรหรือครับ
ก็อารมณ..เออ..อารมณที่เขาจะคุยกันนะซิ อะไรกันนั้นแหละ (พูดมั่วๆ ไป เพื่อ
เบี่ยงเบนความสนใจตามสไตลสมัคร) (ฮา) เอ...คุณนี่ยังไง (ทําเสียไมพอใจ)
มันจะถึงขั้นที่จะตองมีชั่วโมงที่ประหยัดไฟ เหมือนในสมัยรัฐบาลปาหรือเปลา
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วาทกรรมชี้แจง

คุณชาย
ทักษิณ
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พิธีกร

ตัวแทรก
สรุปประเด็น

ครับ เชน ปดโทรทัศนในชวง 6 โมง ถึง 2 ทุม อะไรอยางเนี้ย
เออ...คือสมัยนี้คงไมไดนะครับ เพราะประชาชนตองการับรูขาวสาร ประชาชน
ตองมีจิตสํานึกเองครับ ประชาชนตองรวมมือกันประหยัดพลังงานนะครับ
เออ....เชน ไฟฟา ,กาซ ,น้ํามัน
เออ..ผมวาอยางนี้นะครับ ถาเราประหยัดน้ํามันมากเกินไป มันจะเกิดเรื่องนะ
ครับ
ทําไมเหรอครับ
ก็ถาน้ํามันนอยนะครับ เวลาทอดปลา ปลามันจะติดกระทะเอานะครับ (ฮา)
ทอดยากครับ มันจะลําบากจริงๆ (ฮา)
ดีครับ วันนี้คุยกันไดสาระมากเลยนะครับ เริ่มจากเรื่องของกระทูมาถึงเรื่องของ
กระทะไดนะครับ (น้ําเสียงพูดเหมือนประชด) เราก็ตองชวยกันประหยัดพลัง
งานดวยกันทุกคนนะครับ เพื่อชาติของเรา วันนี้เวลาหมดแลวครับ พบวันทุกวัน
จันทรถึงศุกร วันนี้ลาตรีสวัสดิ์ครับ
จบตอน

จากตัวอยางสคริปตรายการรัฐบานหุนขางตน จะพบวาทุกครั้งที่คุณสมัคร(ฝายคาน) โต
เถียงกับคุณทักษิณ(ฝายรัฐบาล) ไดในระดับหนึ่ง คุณชาย จะทําหนาที่แทรกประเด็นที่กําลังโต
เถียงกันอยูนั้นใหเบาลง หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนประเด็น
5.ติติง-โตตอบ
จากการวิเคราะหตัวบทรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยพบวา ทุกครั้งที่มีวาทกรรมเชิงวิพากษ
เกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะมี ว าทกรรมชี้ แจง (วาทกรรมกระแสหลั ก ) เกิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ โต ต อบวาทกรรมเชิ ง
วิพากษนั้นทันที ผูวิจัยพบวาลักษณะของการโตตอบกลับของวาทกรรมชี้แจงนั้น ทําใหความ
รุนแรงของวาทกรรมวิพากษลดความรุนแรงลง ดังตัวอยางตอไปนี้
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สคริปต
รายการรัฐบานหุน
ตอน
นักทองเที่ยว
ออกอากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 44
เปดประเด็น/ สวัส ดี ค รับ ท า นผู ช มครับ ชว งหลั งนี่ บ า นเรามั กเกิ ด ข าวชาวต างชาติ เข ามาก อ
พิธีกร
ติติง
อาชญากรรมในบานเรากันบอย บางกระแสก็วา เปนเพราะนโยบายสนับสนุ น
การทองเที่ยว ทําใหการตรวจตราคนเขาเมืองออนลงไป ทานนายกมีความคิด
เห็นกับเรื่องนี้อยางไรครับ
ตองเขาใจกอนนะครับวา ชวงนี้บานเรากําลังประสพกับวิกฤติเศรษฐกิจ การทอง
เที่ยวก็จะเปนตัวดึงดูดทําใหเงินตราตางประเทศไหลเขามา นะครับ
แตวาการเปดประตูบานโดยไมไดตรวจตราใหดี ก็อาจทําใหมีปญหาไดนะครับ
อยางกรณี การวางระเบิดสถานฑูตเวียดนาม คนรายมันถือหนังสือเดินทางของ
สหรัฐ ซึ่งไมตองขอวีซานะครับ
แตเราก็จับตัวไดทันควันนะครับ
อาว ตกลงวามีควันดวยหรือครับ ไหนวายังไมระเบิดไงละครับ (ฮา)
นี่ก็เพราะวาเจาหนาที่ของเราเกงนะสิครับ
เออ..แลวทางรัฐบาลจะมีการทบทวนการเปดรับนักทองเที่ยวบางไหมครับ

ทักษิณ

โตตอบ

คุณชาย

ติติง

ชวลิต
คุณชาย
ชวลิต
ตู

โตตอบ
ติติง
โตตอบ
เปลี่ยน
ประเด็น /
ติติง

ทักษิณ

โตตอบ

เออ..ผมวาเราคิดถูก ทําถูกแลวนะครับ อยางปที่แลวนี่ มีจํานวนนัก
ทองเที่ยวเขามาถึง เกาลานหาแสนคนกวานะครับ

ติติง

เออ... แตนั่นเปนการนับซ้ําไมใชหรือครับ คือบางคนเขาๆ ออกๆ ปละ 7-8 ครั้ง
ตองนับรวมหมดเลยเปลา
แลวอยางนั้นจะนับไปทําไมละครับ
เดี๋ยวครับ แลวเราจะแนใจไดอยางไรวา เปนนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวจับจายใช
สอย อยางตัวเลขเกานะครับป 35-41 บอกวามีนักทองเที่ยวเขามา 46 ลานคน
กวา ๆ แตออกไปแค 44 ลานคนเองนะครับ
โอโห แสดงวาอีก 2 ลานกวาคน ยังอยูเที่ยวกันตอหรือไงครับ (ฮา)
นั่นนะซิครับ ถึงวามันนาจะพิจารณาดูนะครับ บางคนก็เขามากอเหตุ บางก็เขา
มาทํามาหากินเอาเลยนะครับ
แลวอยางมาขายถั่ว ขายมัน ขายโรตี นี่ไมนาจะเปนนักทองเที่ยวนะครับ
แตถามองภาพรวมนะครับ สวนใหญก็จะเปนนักทองเที่ยวนะคับ แมแตจะขายถั่ว
ไปบาง พวกนี้บินมาเที่ยวจับจายใชสอยไมนอยเลยนะครับ
แหม ..พูดถึงเรื่องบินกันเขามาเนี้ย การบินไทยเคาฝากมาบนนอยใจนะครับวา ที่
ทานนายกไปพูดถึงพวกเขาอยางนั้นนะครับ
มินา... ทุกวันนี้ ทานยังไมยอมใชบริการของการบินไทย ใชไหมครับ

ตู
ทักษิณ
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ตู
ทักษิณ

ติติง
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ชวลิต

โตตอบ

ตู
ทักษิณ

ติติง
โตตอบ

ตู
คุณชาย

ติติง

ตู
ทักษิณ

โตตอบ

ชวลิต

โตตอบ

คุณชาย
ชวลิต
คุณชาย
ตู
คุณชาย
ตู

เออ..ที่ผมพูดไปนั่นก็เพราะอยากเห็นการบินไทย ปรับปรุงใหดีขึ้นนะครับ แตพูด
เปนภาษาอังกฤษ ก็อาจทําใหบ กพรอ งไปบาง แตก็บ กพรองโดยสุจริตนะครับ
(ฮา)
สวนผมเห็นวา การทองเที่ยวยังเปนสวนสําคัญ ที่จะทํารายไดใหกับประเทศ สวน
เรื่อ งคนรา ยที่ แ อบแฝงเข า มา เราก็ ต อ งดู แ ลตรวจตราขยั น กั น มากขึ้ น อยู แ ล ว
เพราะมันเปนความมั่นคงที่เราตองดูแลอยูแลวครับ
แลวกรณีที่จํานวนนักทองเที่ยว ที่ยังตกคางในบานเราละครับทาน
เขาอาจยังอยูเที่ยวตอก็ได (ฮา) เพราะวาเมืองไทย มีที่เที่ยวเยอะแยะ ไมไปไมรู
หรอกครับ
เอ.. เราทราบวา คนพวกนี้อาจจะไมไดมาใชเงินในบานเรา แตกลับมาหาเงิน
จากบานเราหรือเปลา
นั่นนะซิครับ ลองคิดดูกันคราวๆ นะครับวา ตอนนี้บานเรามีคนตางชาติเขามาอยู
ประมาณ 6 ลานคน ถาแอบมาทํางานหาเงิน สงกลับประเทศของเขา คนนึงๆ สง
ออกวันละบาท วันนึงเงินออกจากประเทศ 6 ลานเชียวนะครับ
โอย ปนึงตก สองพันกวาลานบาท แมเจาโวย !
เรื่องนี้ ทาง ส.ต.ม. (สํานักตรวจคนเขาเมือง) กําลังดําเนินการอยูนะครับ แตผม
อยากใหมองภาพรวมเชน ที่ผมไป
เจรจากับพมา คนเปดดานที่แมสายนครับ วันแรกนี่เงินสะพัดกวา 10 ลานบาท
เลยนะครับ
สวนเรื่องแรงงานเถื่อน เราก็พยายามทําใหเปนแรงงานถูกกฎหมาย การทีทาน
นายกไมยอมเดินตามแรงบีบของตะวันตก เชียรใหคนตะวันออกเทากันกับโลก
ตะวันตก ภาพของทานนายกเนี้ยดูเปนคนฉลาดและถูกหลอกยากครับ
ไมจริงครับ ไมจริงครับ ที่บอกวาถูกหลอกยากเนี้ยะ ก็เมื่อวันอาทิตยที่ผานมา ก็
ไดยินมาวา ไปโดนฝรั่งเขาหลอกมาใชไหมครับ
ที่ไหนนะครับ
แลวไมใชโดนหลอกอยางเดียวนะครับ ยังเสียเงินไปใหเขาหลอกกันอีกดวย
เออ.. ใครฮะ ใครหลอกใครฮะ
ก็อีตา เดวิด คอรปเปอรฟลด ไงครับ ถึงโดนหลอกกันเปนแถว
งานนี้นะครับ ทานผูชมครับ เรียกวาเปนการยอมใหเขาหลอกมากกวา ถือวาเปน
การโดนหลอกโดยสุจริตนะครับก็ยิน ดีใหหลอกกัน ทุกคืนนะครับ ก็นั่นเป นการ
แสดงนะครับคุณผูชม เขียนมาถึงเราบางนะครับ ไอทีวี สําหรับวันนี้สวัสดีครับ
จบตอน
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จากตัวอยางสคริปตรายการรัฐบานหุนขางตน ผูวิจัยพบวาวาทกรรมที่เกิดขึ้นในรายการ
รัฐบานหุนมีลักษณะดังนี้

วาทกรรมหลัก
พิธีกรเปดประเด็น

วาทกรรมทั่วไป
ฝายรัฐบาล

วาทกรรมวิพากษ

วาทกรรมชี้แจง

วาทกรรมทั่วไป

วาทกรรมทั่วไป

ฝายคาน

ฝายรัฐบาล
วาทกรรมวิพากษ

วาทกรรมชี้แจง

สนับสนุนนโยบาย/การทํางานของรัฐบาล
พิธีกรสรุปปดประเด็น
ทําเพื่อประชาชน

6.การนําเรื่องจริง(fact) ผสมกับเรื่องแตง (Fiction)
ลักษณะนี้ทําใหผลที่ออกมากลายเปนเรื่องไมจริงหรือเปนเรื่องลอเลนแทน เนื่องจากแยก
ไมออกวาพูดจริงหรือพูดเลนนั่นเอง
ตัวอยางที่ 1 ตอนรวมพรรค วันที่ 6 มิถุนายน 44
ปวีณา
อันที่จริงนะคะ การอางวาการรวมพรรคแลวทําใหพรรคใหญขึ้น
เข็มแข็งขึ้น ไมแนเสมอไปหรอกนะคะ ถารัฐบาลทํางานไม
สําเร็จประชาชนก็อาจจะเลือกพรรคอื่น หรือชาวบานเบื่อพรรค
เกาๆ ก็อาจจะเลือกพรรคใหมที่ตั้งขึ้นมาแทนก็ได รวมกัน แยก
กัน ก็ได อยางที่เคาวาดังแลวแยกวง ยังไงคะ (ฮา)
ทักษิณ
เออ..แตวา รัฐธรรมนูญใหม ก็ไมไดเปดทางใหยายพรรคกันได
งายๆ เหมือนแตกอนแลวนะครับ ผมจึงคิดวา รวมแลวมีแตทําให
พรรคมีแตแข็งขึ้นๆ ๆ แข็งเปก ไมมีแตกเลยครับ ถาเปนไปไดนา
จะรวมทุกพรรคเลย จะไดไมตองมีฝายคาน มีแตฝายรัฐบาล
แบบนี้ทุกฝายก็ Happy นะครับ (ฮา)
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จากตัวอยางขางตนนํามาแยกเรื่องจริง และ เรื่องแตงไดดังนี้

Fact = รัฐธรรมนูญใหม ก็ไมไดเปดทางใหยายพรรคกันไดงายๆ เหมือนแตกอนแลวนะครับ
Fiction = ครับ ถาเปนไปไดนาจะรวมทุกพรรคเลย จะไดไมตองมีฝายคาน มีแตฝายรัฐบาล
แบบนี้ทุกฝายก็ Happy นะครับ (เปนไปไมไดในระบบการปกครองของไทย)
7.ลักษณะคูตรงขาม
เปนการใชคําที่มีความหมายตรงกันขามเพื่อแสดงถึงลักษณะบางอยาง เชน
- ใชลักษณะคูตรงขามระหวาง คนใชแรงงาน และ คนใชสมอง ในการเปรียบเทียบคุณคา
-ใชลักษณะคูตรงขามระหวาง สัตว และ คน ในการเปรียบเทียบความเชื่อง
-ใชลักษณะคูตรงขาม คนใกลชิด และ คนไกลตัว ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน
-ใชลักษณะคูตรงขาม สวนตัว และ สวนรวม ในการตัดสินใจและรับฟงความคิดเห็น
ตัวอยางที่ 1
ตอน วันแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 44
พิธีกร
สวัสดีครับทานผูชมครับ รัฐบานหุนวันนี้ มาพรอมกับแขก
รับเชิญผูมีเกียรติ 3 ทาน คงไมตองแนะนํานะครับ รูจักกันดี
ถามทานแรกเลยแลวกันครับ ทําไมตองมีวันกรรมกรครับ
ชวน
ตรงนี้ผมไดพิจณาแลวนะครับ เห็นวา ก็ เพื่อใหคนที่ใชแรงงาน
เขารูสึกมีคุณคาครับ (ทําเสียงนุม)
พิธีกร
เออ… แลวพวกที่ใชมันสมองเลวอยางไงฮะ
ชวลิต
เออ อันนี้พี่เห็นดวยนะ เพราะวามีวันแรงงานแลว ก็ตองมีวันมัน
สมองดวย (เสียเฉื่อย ๆ )
พิธีกร
ทานผูชมครับ ทั่วโลกมีวันแรงงาน แตไมมีวันมันสมอง ทําไม
ไตรรงค
อันนี้แสดงวาพวกที่ใชมันสมองมันไมมีคุณคา
พิธีกร
อาว… แสดงวาเราเทิดทูนพวกที่ใชแรงงาน เราลืมพวกที่ใช
สมองกันหรือเปลาครับ
ชวน
ก็ … คนที่ใชมันสมองนี่นะครับ ไมคอยแสดงออกเทาไรวา …ตัว
เองมีคุณคานะครับ
พิธีกร
คนที่ใชแรงงานเขาแสดงออกชัดนั่นเอง เขารวมตัวกันงาย เรียกก็
มา และไมคอยมีคําถมคําถาม
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ชวลิต
พิธีกร
ไตรรงค
ชวน

พิธีกร
ชวลิต
พิธีกร
ไตรรงค

คือ …คือ..วาคนที่ใชมันสมองรวมกันยาก และมีความ
คิดแตกตางกันเยอะและอีกอยางคนที่มีสมองมีคําถามเยอะ
แสดงวาคนที่ใชแรงงาน ไมมีความคิดที่แตกตางกันซิครับ
โอย .. ก็ไมตองคิดหรอกครับ เพราะเขาคิดไมจริง เขาใชแรงงาน
จะใชความคิดอยางไง ก็เฮไหน เฮนั่นครับ
ถาทั้งประเทศมีแตพวกที่ใชแรงงาน ประเทศชาติจะนาอยูครับ
เพราะวาไมมีความคิดที่แตกแยก ไมมีความคิดที่แตกตางกัน
ครับ
เอา! แตถาเมื่อไรเขาความคิดแตกตางกัน ก็ใชกําลังเหมือนกัน
นะครับ ไมใชความคิดนะครับ มันจะหนักเขาไปอีกนะครับ
นั่นนะซิครับ แลวถาทั้งประเทศมีแตคนใชมันสมอง ไมมีคนใช
แรงงานเลย ก็จะไมมีใครใชกําลังกัน
เออ..จริง แตก็จะทะเลาะกันไมเลิกใชไหมครับ อาว ..ก็ดากัน
ผานสื่อทุกวันเลยใชมะ ไมเปนอันทํางานเลย
ก็เพราะอยางนี้แหละครับ ถึงตองมีทั้งสองประเภท ทั้งพวกใช
สมอง และใชแรงงาน

จากตัวอยางขางตน จะพบวาลักษณะของการเปรียบเทียบคูตรงขาม เปนการวิพากษ
โดยออม ๆ ทําใหไมรูสึกวาการวิพากษนั้นรุนแรง เพราะเปนการเปรียบเทียบกวางๆ ไมเจาะจง
นั่นเอง

4.กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายของรายการรัฐบานหุนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา ทั้งนี้
เพราะสื่อมวลชนมีวัตถุประสงคที่จะผลิตเนื้อหาที่สงถึงมวลชนที่เปนผูรับสาร ดังนั้นจึงตองมีการนํา
เสนอเนื้อหาที่อยูในความสนใจของกลุม มิฉะนั้นก็จะไมมีผูติดตามผลงานของสื่อนั้น ๆ
วัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของการผลิตรายการรัฐบานหุน ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ก็
เพื่อมุงหวังใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น กลุมเปาหมายของรายการรัฐบาน
หุนจึงไมไดจํากัดเฉพาะผูใหญเทานั้น แตเด็กและเยาวชนก็สามารถรับชมรายการนี้ไดเชนกัน
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ดังนั้นกลุมเปาหมายก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา เพราะถึงแมวาขาวการ
เมืองจะเปนเรื่องหนัก มีความเครงเครียดจริงจัง ตองใชความรูความคิดในการวิเคราะหเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น แตเมื่อทางทีมงานและผูผลิตไดคิดสรางสรรคการนําบุคคลจริงทางการเมืองมา
สรางลอเลียนเปนตัวหุน สามารถเคลื่อนไหวได รวมทั้งการใชภาษาที่สนุกสนานขบขัน ก็ทําใหเด็ก
และเยาวชนหันมาสนใจติดตามชมรายการรัฐบานหุนเชนกัน พิจารณาไดจากตัวอยางอีเมลที่ผูชม
ทางบานสงเขามาติชมรายการผานทางเวปไซด www.robotgov.itv.co.th ดังนี้
1.ติกรณ ผิวทอง
dew_whimsy@hotmail.com
ชอบรายการนี้มาก เพราะเปนการนําเสนอการเมืองในรูปแบบที่แตกตางออกไป ทําใหผูชมสนใจ
มากขึ้น แมแตเด็กเล็กๆยังไดรับความสนุกสนานในการรับชม
2.babae
babaeg@yahoo.com
รัฐบาลหุนยอดเยี่ยมมาก แตวาระยะหลังรูสึกเหมือนกับวาทางรายการจะลนลานรีบรอนใหจบ ๆ
งั้นแหละ นาจะเพิ่มจาก 5 นาทีเปน 10-15 นาทีนะ ขนาดลูกสาวอายุหาขวบครึ่งยังชอบเลย แตวา
น าจะแนะนํานะวาใครเปน ใครก อนเริ่มรายการ ไม ตองรีบรอนใหจบถาหากไอทีวีต องการให
ประชาชนไดรับประโยชนจากทางรายการ
3.ยายหน
ชอบมากๆคะ ที่บานนี่ดูทุกวันเลย ตลก คลายเครียดดี ขนาดนองชายของหนูยังชอบดูเลยคะ
4.jim
pnarumitsopa@thaimail.com
สุดยอดไปเลย เพ ถูกใจวัยรุนมาก
5.LooG KaeW
supervampire@poppymail.com
ชอบรัฐบานหุนมาก หนู,ปา,มา ชอบดูมาก ถึงแมวาหนูดูแลวหนูไมคอยรูเรื่อง
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6.ชูกิจ สุทธิโพธิ์
suttipho.ch@chaiyo.com
รัฐบาลหุน แสดงออกเหมือนรัฐบาลจริง(แตเปนหุน) เด็กดูได ผูใหญดูดี ทันยุคทันเหตุการณ(ลอ
เลียนไดสนุก) ดูไดไมเบื่อ กี่หนๆก็ดูไดตลอด(ถามวาบางทีใชขอความเสียดสีมากๆไมกลัวถูกแบน
เหรอ...ระวังไวบางก็ดีนะครับ!
7.ด.ช.ตุลธร วงคใจ
ผมดูทุกวันเลยครับ ชอบมาก คุณพอ คุณแม คุณปู คุณยา ก็ดูดวย
8.suriyanee
ชอบรายการนี้มาก เปนรายการที่มีสาระเต็มจอ เหมาะสําหรับเยาวชนทุกคนเลยที่ชมรายการนี้
เยี่ยมมากคะ
9.โจ
parinya.owen@thaimail.com
ผมวา ตลกแตมีสาระ อยางนี้แหละที่วัยรุนสมัยใหมตองการครับ
10.ศศิชล
เปนรายการที่ดีมากและทําใหเด็กสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นเพราะเด็กๆ ชอบดูและติดตามมาก
(หลานที่บาน) ซึ่งใหแนวคิดที่ดี.
11.ปงปอง
รัฐบานหุนสนุกมากคะ อยากใหเพิ่มตัวละครใหมากๆ และมีเวลามากๆ เพื่อจะไดชมทั้งครอบครัว
ขอใหอยูกับ ITV นานๆนะคะ
12.ลูกสาวคนสวย
petch_ploy@hotmail.com
พอหนูช็อบชอบรายการนี้มากมากเลยคะ โดยเฉพาะแมคา จะแอบหัวเราะทุกครั้งเลย
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13.mr.nobita
benjama.chum@chaiyo.com
เปนรายการที่ตลกมาก เหมาะสําหรับครอบครัวมากๆ!
14.ตอง
tong_sasipim@thaimail.com
สนุก มีสาระ เหมาะกับทุกวัยดี ชอบมากคะ
15.wanvisha
wanvisha@hotmail.com
สวัสดีคะพี่ ๆทีมงานรัฐบาลหุน ตัวหุนทํายากไหมคะ คุณเเมและคุณพอนของหนูชอบดูรายการนี้
หนูก็ชอบดูมากเหมือนกันวันไหนไมไดดูนอนไมหลับเลยหนูชอบอาจารเเมกับเเมคา ตลกดีคะมีให
ชมทุกวันดีจัง buy buy
16.พัชรา
monthira1990@hotmail.com
ชอบมากคะ ที่บานชอบมาก ลูกสาว(อายุ 12)ชอบดูจะคอยเตือนวาอยาลืมไดเวลารัฐบานหุน
แลว.......... ขอใหจัดไปนานๆ นะคะ
17.Hakij
เปนรายการที่ดีมาก ปรับภาพความเครียดทางการเมืองมาเปนความสนุกสนาน เด็กๆ ดูดี ผูใหญก็
ดูดี เปนตลกที่มีสาระนอย แตตอยหนักมาก (ลอเลนครับ)
จากตัวอยางของอีเมลลจะสังเกตวา กลุมผูชมรายการจะมีทั้งเด็กและผูใหญ ซึ่งสอด
คลองกับคํากลาวของคุณปยะพัชร ธัญญะกิจ ที่ไดใหสัมภาษณไววา
“ที่แรกเรามองวาจะไดกลุมผูใหญเลยนะฮะ หรือกลุมผูที่สนใจการเมืองไปเลย ซึ่งโดยมา
ก็คือผูใหญ ปรากฏวาพอเราทํามาจริงๆแลวเนี้ย ไอที่เราไมไดคาดคิดก็คือเด็กตัวเล็กๆ ที่เขามา
ชอบดูรายการเรา ดังนั้นเราจึงตองกลับมาคิดกันใหมวาเราตองมาแกรายการเรา แก Content
ใหมเพื่อใหเด็กดูรายการเราไดดวย เชนความซับซอนของบทก็ตองลดลงบาง คําพูดคําจา หรือบท
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ที่มีเนื้อหาไปทางอนาจาร หรือเปนคดีทําผิดอนาจาร เราก็ตองพยายามใชคําพูดที่เด็กฟงแลวไม
เปนการยั่วยุอะไรอยางเนี้ยนะฮะ”
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดทําการศึกษาผูรับสารโดยตรง แตผูวิจัยไดตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับการติดตามชมรายการรัฐบานหุนของเด็กๆ นาจะเกิดจากรูปแบบการนําเสนอรายการที่
สรางหุนใหมีลักษณะคลายตัวการตูน สามารถเคลื่อนไหวได รวมทั้งการใชภาษาพูดที่สนุกสนาน
ตลกขบขัน สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูชมกลุมเด็กไดมากกวาที่จะมาสนใจในเนื้อหา
ที่คอนขางจริงจังและเครงเครียดนั่นเอง
จากขอความขางตน ผูวิจัยพบวากลุมเปาหมายของรายการรัฐบานหุน มีอยู 2 กลุมดังนี้
1.กลุมเปาหมายวัยรุนและผูใหญ ที่ชอบเนื้อหาเสียดสีลอเลียนการเมือง
2.กลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน ทีช่ อบรูปแบบการนําเสนอแบบการตูนและสนุกสนาน

5.การควบคุมกระบวนการประกอบสรางตัวบท
จากการสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่ใหขอมูลหลัก(key Informants) เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตรายการรัฐบานหุน พบวาขั้นตอนกอนการผลิต หรือ Pre-Production เกี่ยวกับการทําบทมี
ความยุงยาก ซับซอน และใชเวลามากที่สุดในกระบวนการผลิตรายการทั้งหมด เนื่องจากวาทาง
ทีมงานตองมีการแกไขบท ปรับแตงบท อยูหลายครั้ง กอนที่จะนําบทมาใชบันทึกเทปรายการจริง
ดังที่คุณอรุณ ภาวิไล ผูดูแลการผลิตรายการรัฐบานหุน ไดกลาวถึงขั้นตอนในการทําบทไววา
“สําหรับทีมเขียนบทจะมีดวยกันอยู 3 ทีมคือ ทีมคุณกบ ทีมผึ้งงาน และทีมแจกกี้ โดย
ทั้งสามทีมก็จะเขียนบทสงมาใหมาในวันที่จะใชถายทํา พอตอนบายก็จะมีผูเขารวมประชุมกับพี่
อีกกลุมหนึ่งประมาณ 10 คน แบงเปน 6 : 4
หกคนก็คือสมอง สี่คนก็คือการเรียบเรียงใหเกิด
บทใหมขึ้นมารวมทั้งตองทําขอมูลขาวเปนแฟมเอกสารแจกให 6 คนไดอานทบทวนดวย หลังจาก
นั้นก็เริ่มประชุมเพื่ อแกไขบทที่สงมา หลังจากที่แกไขบทเสร็จ เราก็จะพิ มพ บทใหมขึ้นไปให
หองสตูดิโอ 3 ของไอทีวี ที่อยูชั้น 13 อาคารจอดรถ เพื่อใหทีมฝายฉากที่เตรียมรออยูแลว ไดเซต
ฉาก เซตหุนที่ตองใชตามสคริปต รวมทั้งสงบทใหทีมนักพากษ ไดอานบท และเรียบเรียงบทอีก
ครั้งหนึ่ง และตัดบทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากนักพากษไมอยากพูดตามบทนั้น เพราะอาจทําใหเกิด
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ความเสียหายไดหรือเห็นวาบทนั้นไมเหมาะสม ก็จะมีการตัดบทและแกไขเปนครั้งสุดทาย เพราะ
ฉะนั้นบทจะถูกกรองถึง 3 ครั้งถึงจะไดบันทึกเทปรายการจริง”
จากขอความขางตนจะพบวา การเขียนบทของรายการรัฐบานหุนมีความยากกวาการ
เขียนบทรายการโทรทัศนทั่วไป เพราะปรกติแลวแตละรายการจะมีคนเขียนบทเพียง 1-2 เทานั้น
แตรายการรัฐบานหุนมีทีมเขียนบทถึง 3 ทีม ในสวนของการแกไขบท ปรับแตงบท และตรวจบท
พบวา ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะตรงที่ผูมีหนาที่เขียนบทหรือปรับบทเทานั้น ผูที่ทําหนาที่พากษเสียง
ของหุนแตละตัวก็ตองมีการแกไขบท ปรับแตงบท และตรวจบทเพื่อความถูกตองเชนกัน ดังที่คุณ
สุพจน พงษพรรณเจริญ ทีมนักพากษในรายการรัฐบานหุนไดกลาวไววา
บางทีในตอนที่ทําบท เขาจะนั่งคุยกันแลวเขาก็จะเขาใจวาสิ่งที่จะพูดเนีย้ ตองการนําเสนอ
ในโจทยไหน แตวาบางทีการที่พิมพบทออกมา หรือเรียบเรียงแลวมันไมสื่อไปตามที่ทีมบทเขาใจ
แตวาเขาเขาใจกันอยูแลว เพราะวาเขาไดนั่งคุยกัน แตเราเพิ่งไดบทมาแลวอานรอบแรก เราก็ทํา
ตัวเหมือนผูชม คือเมื่อฟงผานไปครั้งเดียวมันไมเขาใจ มันนาจะปรับรูปประโยคใหมเพื่อความเขา
ใจที่งายขึ้น ใหเขาใจที่ถูกตองขึ้น ไมซับซอนเกินไป รวมไปถึงอีกสวนหนึ่งที่มักจะแกบอยๆ ก็คือ
เรื่องของหุนตัวนี้ ไมวาจะพูดแบบนี้ นี้ก็คือเปนเรื่องที่เราตองแกไขกอนที่จะบันทึกเทปจริง เปน
สิ่งที่ทีมพากษจะเขามาดูแลบทไดครับ
จากขอความดังกลาวขางตนจะพบวา กระบวนการในการสรางตัวบทหรือ Script ไดผาน
ขั้นตอนการกลั่นกรองจากบุคคลที่เกี่ยวของอยูหลายครั้ง นอกจากนี้ในเรื่องของความสนุกสนานที่
แฝงอยูในบท ก็นับวาเปนสิ่งจําเปน ที่ทําใหรายการรัฐบานหุนมีทั้งสาระและความสนุกสนานไป
พรอมๆ กัน ดังที่คุณณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ทีมปรับบทและเปนทีมนักพากษในรายการรัฐบานหุนดวย ได
กลาวเอาไววา
“การแกไขบทมักเปนเรื่องของอารมณขัน เพราะวาผูเขียนบททุกคนเขาก็มีขอมูล ศึกษา
ขอมูลเดียวกับเราคือจากหนาหนังสือพิมพ ดังนั้นตัวขอมูลจึงไมคอยหวง อาจจะมีบางถามัน
แปลก แตเราก็สามารถเช็คจากแหลงขาวไดวาอะไรเปนอะไรไดบาง แตหลักๆ ก็คือเรื่องอารมณขัน
ที่เราตองใสสีสัน ตองใสอารมณขันลงไป
การดูรายการรัฐบานหุนใหสนุก คนดูตองเปนคนที่
สนใจขาวสารบานเมืองพอสมควร ติดตามขาวสารบานเมือง แลวมันจะสนุก แลวพอเรามา
ดูรายการรัฐบานหุน คุณก็จะดูไดวารายการนําเสนอผานรายการอยางไร ตรงนี้คุณแซวอยางนี้
คุณกระเซาอยางนี้ มีเปาประสงคไปถึงตรงไหน มันจะมีผลกระทบชิ่งตรงไหน อยางไง มันก็เหมือน
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กับการวิเคราะหขาวการเมืองแบบหนึ่ง แตเปนการวิเคราะหขาวการเมืองของคนกลุมหนึ่งที่ใส
อารมณขันเขาไป หยิกนิดสะกิดหนอย อะไรประมาณนี้ “
จากขอความขางตนสรุปไดวา ความสนุกสนานและความมีสาระที่ปรากฏในรายการ
รัฐบานหุนนั้น มาจากตัวบทหรือ Script ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่ยุงยากซับซอน มีการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด มีความเขมงวดในการตรวจแกไขบท ดังนั้นการควบคุมการประกอบ
สรางตัวบทจึงมีผลตอกระบวนการสรางตัวบทเชนกัน
ที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา บริบททางดานกลุมเปาหมายมีสวนในการกําหนดเนื้อหาของ
รายการรัฐบานหุน ทั้งนี้เพราะสื่อมวลชนจะตองนําเสนอเนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
และทําใหผูผลิตตองมีการคัดเลือกประเด็นในการนําเสนอ รวมทั้งตองผานการควบคุมกระบวน
การสรางตัวบทที่เขมงวด โดยผานผูนําเสนอตัวบทที่เหมาะสมอีกดวย

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง วาทกรรมเชิงวิพากษ ในรายการ”รัฐบานหุน” ทางสถานีโทรทัศน
ไอทีวี” นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบาน
หุน และวิเคราะหกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ(Qualitative
Research) กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะหคือ แนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรมเชิง
วิพากษ (Critical discourse Analysis)
แหลงขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหประกอบดวย ขอมูลประเภทเทปวิดีทัศนและขอมูล
ประเภทบุคคลซึ่งไดมาจากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลหลัก
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis)
ตามแนวคิดของ Norman Fairclough (1995) โดยทําการวิเคราะหจากมิติของสภาพการในการสื่อ
สาร 2 มิ ติ ได แ ก การวิ เคราะห ตั ว บท (Text) และการปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรม (Discourse
Practice) โดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางมิติทั้งสอง ที่นําไปสูการสํารวจและประมวล
วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน และกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่
ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นตางๆ ไวดังนี้
1. สํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
2. กระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
สําหรับรายละเอียดในการสรุปผลการวิเคราะหมีดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
 สํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
จากการวิเคราะหตัวบทพบวา วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนมี
อยู 2 ระดับ คือ วาทกรรมเชิงวิพากษระดับบุคคล และ วาทกรรมเชิงวิพากษระดับสถาบัน
1. วาทกรรมเชิงวิพากษระดับบุคคล
วาทกรรมเชิงวิพากษระดับบุคคล มีปรากฏใหเห็นอยู 2 ประเภทคือ
1.1 วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของนายกรัฐมนตรี
วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของนายกรัฐมนตรี คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีเพียง
ประเด็นเดียวเทานั้นคือ ประเด็นคดีซุกหุน
1.2 วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของหัวหนาพรรคฝายคาน
วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของหัวหนาพรรคฝายคาน คือ นายชวน หลีกภัย มีเพียง
ประเด็นเดียวเทานั้น คือการอนุมัติโครงการทางดวนลอยฟา บางนา-ชลบุรี ในสมัยรัฐบาลชวน
ป 2536
ขอสังเกตที่ไดจากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษระดับบุคคลก็คือ ผูที่ทําการวิพากษ
ในระดับบุคคลไดนั้น ตองเปนบุคคลในระดับเดียวกับผูที่ถูกวิพากษ แสดงใหเห็นวาอํานาจวาท
กรรมของแตละบุคคลมีไมเทากัน
2. วาทกรรมเชิงวิพากษระดับสถาบัน
วาทกรรมเชิ ง วิ พ ากษ ระดั บ สถาบั น มี ป รากฏให เห็ น อยู 5 ประเภทคื อ วาทกรรมเชิ ง
วิพากษนโยบาย/การทํางานของรัฐบาล วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของพรรคฝายคาน
วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวล
ชนตางประเทศ และวาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา นอกจากนี้ยังพบระดับของการวิพากษ
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ของวาทกรรมเชิงวิพากษทั้ง 5 ประเภทดังกลาวขางตน
ดังตอไปนี้

มีระดับของการวิพากษที่แตกตางกัน

2.1 วาทกรรมเชิงวิพากษนโยบาย/การทํางานของรัฐบาล
จากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษนโยบาย/การทํางานของรัฐบาล ผูวิจัยพบวา
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับ 3 องคกร อันไดแก กระทรวง หนวยงานราชการ และหนวยงานรัฐ
วิสาหกิจ สําหรับระดับของการวิพากษทั้ง 3 องคกร มีรายละเอียดตอไปนี้
การวิพากษกระทรวง
- พรรคฝายคานสามารถวิพากษไดโดยไมมีเงื่อนไข
- พิธีกรและบุคคลที่มีชื่อเสียง ไมสามารถวิพากษตรงๆ ได การวิพากษนั้นตอง
มีเงื่อนไข คือตองไมฟนธง/ไมเจาะจงชัดเจน หรือตองอางคําพูดของบุคคล
อื่นมาพูดแทน หรือเปนประโยคคําถาม
การวิพากษหนวยงานราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
- พรรคฝายคาน พิธีกร และบุคคลที่มีชื่อเสียง สามารถวิพากษไดโดยไมมี
เงื่อนไข
ขอสังเกตทีไดจากการวิเคราะห วาทกรรมเชิงวิพ ากษ น โยบาย/การทํ างานรัฐบาลก็คื อ
พรรคฝายคานสามารถวิพากษวิจารณไดอยางเต็มที่ ทั้งในสวนของกระทรวง หนวยงานราชการ
และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากวาฝายคานมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวิพากษ
วิจารณการทํางานของรัฐบาล ภายใตระบอบการปกครองประชาธิปไตย แบบมีรัฐสภานั่นเอง
2.2 วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของฝายคาน
จากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของฝายคาน ผูวิจัยพบวา ผูนําเสนอวาท
กรรมเชิ ง วิ พ ากษ คื อ ฝ า ยรัฐ บาล ที่ ส ามารถวิ พ ากษ วิ จ ารณ ได อ ย า งเต็ ม ที่ แ ละอย า งรุ น แรง
ประเด็นเกี่ยวกับการทํางานที่ไรประสิทธิภาพ และความลมเหลวในการแกไขปญหาตาง ๆ ในสมัย
ที่พรรคฝายคานเคยเปนแกนนําพรรครัฐบาลมากอน
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สําหรับพิธีกร ไมสามารถวิพากษตรงๆ ได การวิพากษนั้นตองมีเงื่อนไข คือตองไมฟนธง/
ไมเจาะจงชัดเจน หรือตองอางคําพูดของบุคคลอื่นมาพูดแทน หรือเปนประโยคคําถาม
สวนบุคคลที่มีชื่อเสียงไมปรากฏวามีการวิพากษในประเด็นนี้แตอยางใด
2.3 วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย
จากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย ผูวิจัยพบวาผูนํา
เสนอวาทกรรมเชิงวิพากษ ทั้งฝายรัฐบาล ฝายคาน พิธีกร และบุคคลที่มีชื่อเสียง ไมสามารถ
วิพากษตรงๆ ได การวิพากษนั้นตองมีเงื่อนไข คือตองไมฟนธง/ไมเจาะจงชัดเจน หรือตองอางคํา
พูดของบุคคลอื่นมาพูดแทน หรือเปนประโยคคําถาม
ขอสังเกตที่ไดจากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนไทย ก็คือ
รัฐบาลพยายามบอกใหสื่อมวลชนนําเสนอแตภาพลักษณที่ดีของนายกรัฐมนตรีและของรัฐบาล
ลักษณะดังกลาวจะนําไปสูการแทรกแซงสื่อไดในอนาคต
2.4 วาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนตางประเทศ
จากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษการทํางานของสื่อมวลชนตางประเทศ ผูวิจัยพบ
วาผูนํา เสนอวาทกรรมเชิ งวิพ ากษ ทั้งฝ ายรัฐบาล ฝ ายค าน พิ ธีก ร และบุ ค คลที่ มี ชื่อเสีย ง ไม
สามารถวิพากษตรงๆ ได การวิพากษนั้นตองมีเงื่อนไข คือตองไมฟนธง/ไมเจาะจงชัดเจน หรือ
ตองอางคําพูดของบุคคลอื่นมาพูดแทน หรือเปนประโยคคําถาม
2.5 วาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา
จากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนา ซึ่งเปนการวิพากษพระที่ประพฤติ
ตนไมเหมาะสมและทําใหสถาบันศาสนาหมนหมอง ผูวิจัยพบวา ผูนําเสนอวาทกรรมเชิงวิพากษ
ทั้งฝายรัฐบาล ฝายคาน พิธีกร และบุคคลที่มีชื่อเสียง ไมสามารถวิพากษตรงๆ ได การวิพากษ
นั้นตองมีเงื่อนไข คือตองไมฟนธง/ไมเจาะจงชัดเจน หรือตองอางคําพูดของบุคคลอื่นมาพูดแทน
หรือเปนประโยคคําถาม
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษสถาบันศาสนาก็คือ คานิยมคนไทย
ถือวาสถาบันศาสนาเปนสถาบันสูง หามแตะตอง แตในปจจุบันพบวาสื่อมวลชนตางๆ ไดมีการ
นําเสนอและวิพากษวิจารณเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น แตเปนในลักษณะของตัวบุคคลมากกวาที่จะ
เปนภาพรวมของสถาบันศาสนาทั้งหมด
จากการสํารวจและประมวลวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุน ผูวิจัยมีขอสรุปเปน
แผนภาพดังนี้
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วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
สถาบันการเมือง

ระดับบุคคล

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

พิธีกร

ฝายคาน

ไมได
คดีซุกหุน

ได

ระดับองคกร

นายชวน หลีกภัย

คนมีชื่อเสียง พิธีกร

ไมได

ไมได

กระทรวง

ฝายรัฐบาล คนมีชื่อเสียง

ได

คาโงทางดวน

ไมได

พิธีกร

ได

รัฐวิสาหกิจ

ฝายคาน

คนมีชื่อเสียง

พิธีกร

ได

ได

ได

มีเงื่อนไข
ไมมีเงื่อนไข
-ไมฟนธง/อางคําพูด

ฝายคาน

ได

ราชการ

คนมีชื่อเสียง

ได

พิธีกร

ฝายคาน

ได

ได

คนมีชื่อเสียง

ได

มีเงื่อนไข ไมมีเงื่อนไข ไมมีเงื่อนไข ไมมีเงื่อนไข ไมมีเงื่อนไข ไมมีเงื่อนไข ไมมีเงื่อนไข
-ไมฟนธง/อางคําพูด

แผนภาพที่ 2 แสดงการวิพากษสถาบันการเมือง ของวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
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วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
สถาบันสื่อ

สื่อมวลชนไทย

พิธีกร

ฝายรัฐบาล

ฝายคาน

สื่อมวลชนตางประเทศ

คนมีชื่อเสียง

วิพากษได แตตองมีเงื่อนไข
คือตองไมฟนธง หรือไมเจาะจงวาคือใคร หรือตองอางคําพูดผูอื่น

พิธีกร

ฝายรัฐบาล

ฝายคาน

คนมีชื่อเสียง

วิพากษได แตตองมีเงื่อนไข
คือตองไมฟนธง หรือไมเจาะจงวาคือใคร หรือตองอางคําพูดผูอื่น

แผนภาพที่ 3 แสดงการวิพากษสถาบันสื่อ ของวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน

191

วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
สถาบันศาสนา

พฤติกรรมของพระ

พิธีกร

ฝายรัฐบาล

ฝายคาน

คนมีชื่อเสียง

วิพากษได แตตองมีเงื่อนไข
คือตองไมฟนธง หรือตองอางคําพูดผูอื่น

แผนภาพที่ 4 แสดงการวิพากษสถาบันศาสนา ของวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
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จากสิ่งที่วาทกรรมเชิงวิพากษในรายการรัฐบานหุนนําเสนออกมาดังกลาวขางตน ไดนํา
มาสูการกําหนดเปนอัตลักษณ ซึ่งแบงไดเปน 2 ระดับคือ อัตลักษณในระดับสถาบัน ไดแก ฝาย
รัฐบาล ฝายคาน สื่อมวลชน และประชาชน และอัตลักษณในระดับบุคคล ไดแก พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคฝายคาน ดังตอไปนี้
อัตลักษณในระดับสถาบัน
1. อัตลักษณฝายรัฐบาล
1.1 รัฐบาลคือผูที่กําหนดนโยบาย เสนอผลงานในการบริหารประเทศ
1.2 รัฐบาลคือผูทีแกไขความเดือดรอนใหประชาชน
1.3 รัฐบาลคือผูที่รับฟงความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณของฝายคาน
1.4 รัฐบาลคือผูที่ชี้แจง แกตาง บงบอกภาพลักษณ ของตัวนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐบาล
2. อัตลักษณของฝายคาน
2.1 ฝายคานคือผูที่นําเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล
2.2 ฝายคานคือผูที่วิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล
2.3 ฝายคานคือผูที่ไมสามารถแกไขปญหาในสมัยที่เปนรัฐบาล
3. อัตลักษณของสื่อมวลชน
3.1 สื่อมวลชนคือผูนําเสนอขอเท็จจริงใหประชาชนไดทราบ
3.2 สื่อมวลชนคือผูที่สรางภาพลักษณที่ไมดีใหกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
4. อัตลักษณของประชาชน
4.1 ประชาชนคนไทย คือผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
อัตลักษณในระดับบุคคล
1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
1.1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนคนที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน
กาวไกล
1.2 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนคนเด็ดขาดในการทํางาน
1.3 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนคนตั้งใจทํางาน
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2.นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคฝายคาน
2.1 นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน เปนคนทํางานเชื่องชา
ไมกลาตัดสินใจ
2.2 นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน เปนคนไมมีผลงาน
2.3 นายชวน หลีกภัย ผูนําพรรคฝายคาน เปนคนที่ไมสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ได
นอกจากนี้ยังพบวา วาทกรรมเชิงวิพากษดังกลาว ไดสรางความสัมพันธระหวางรายการ
รัฐบานหุนและผูชมรายการ ทําใหเกิดลักษณะความสัมพันธ ดังนี้
1. รายการรัฐบานหุน คือผูพิทักษผลประโยชนของประชาชน
เห็ น ได จากเนื้ อหาที่ รายการนํ าเสนอ ไม วาจะเป น เรื่องเกี่ยวกั บ ชีวิ ตความเป น อยูของ
ประชาชน เชน ปญหาน้ํามันแพง ปญหากาจราจร การขึ้นคาทางดวน หรือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนน เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ ลวน
เกิดจากเงินภาษีที่ประชาชนจายใหกับรัฐทั้งสิ้น ดังนั้นรายการรัฐบานหุนจึงทําหนาที่ในการเรียก
รองและรักษาสิทธิประโยชนอันพึงไดพงึ มีใหกับประชาชนสวนใหญในสังคม
2. รายการรัฐบานหุน คือผูที่คอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและฝายคาน
ในสวนของฝายรัฐบาล เห็น ไดจากในรายการที่ มีก ารซักถามหรือแสดงความสงสัยใน
นโยบายและการทํางานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล เชน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
การจั ด ระเบี ย บสั ง คม รวมทั้ ง ความไม ช อบมาพากลหรื อ ประเด็ น ที่ ป ระชาชนส ว นใหญ ยั ง
คลางแคลงใจ เชน กรณีการแตงตั้งบอรดการบินไทย หรือคดีซุกหุน รวมทั้งติดตามความคืบหนา
ในการดําเนินการแกไขปญ หาตางๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชน เชน การแกไขปญ หาจราจร
การแกไขปญหาเศรษฐกิจ เปนตน สําหรับในสวนของฝายคานทางรายการไดทําหนาที่ซักถาม
และวิจารณการทํางานของฝายคานในลักษณะเชนเดียวกัน
3. รายการรัฐบานหุน คือชองทางการรองทุกขของประชาชน
เห็นไดจากหุนชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนเขามารองทุกขในรายการ หรือคําถามที่
คนทางบานฝากมาถาม การนําเสนอเนื้อหาเหลานี้เทากับวาเปนการบอกกลาวใหผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบความเดือดรอนของประชาชนผานทางรายการรัฐบาน
หุนนั่นเอง
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4. รายการรัฐบานหุน คือผูที่ใหความรูทางการเมืองแกประชาชน
เห็นไดจากการสอดแทรกขอปฏิบัติ ขอกฎหมาย และหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการ
เมืองการปกครองของไทย ไมวาจะเปนเรื่องของการรวมพรรค การอภิปรายไมไววางใจ การตอบ
กระทูถามสด การรณรงคใหออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง เปนตน

กระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
จากการศึกษากระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน ดวย
การวิเคราะหจากมิติดานปฏิบัติการทางวาทกรรมนั้น ผูวิจัยไดขอสรุปวา กระบวนการสราง
ตัวบท (Text production) มีความสัมพันธกับองคประกอบ 5 สวน ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผูนําเสนอตัวบท
การคัดเลือกประเด็น
กลยุทธทางการสื่อสาร
กลุมเปาหมาย
การควบคุมกระบวนการประกอบสรางตัวบท

ผลการวิจัยพบวา การคัดเลือกผูนําเสนอตัวบท ไดพิจารณาจากอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ภายใตสภาพความเปนจริงในสังคม ที่มีความสัมพันธกับประเด็นที่นํา
มาเสนอ รวมทั้งความมีชื่อเสียงหรือเปนบุคคลที่ประชาชนสวนใหญรูจักกันเปนอยางดี
สําหรับการคัดเลือกประเด็น มีเกณฑการคัดเลือกคือ เปนประเด็นที่กาํ ลังอยูในความสนใจ
ของสื่ อ มวลชน (Media events) เป น ประเด็ น ที่ มี ผ ลกระทบต อ คนส ว นใหญ ในสั ง คม (Public
affairs) เปนประเด็นที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสวนรวม (Public interest) และเปนประเด็นที่
เกี่ยวกับผูนําประเทศ(elite) ซึ่งเปนบุคคลสาธารณะ (public figures)
การวิพากษวิจารณการเมือง ภายใตบริบทของสังคมไทยนั้นกระทําไดยาก ดังนั้นทาง
รายการรัฐบานหุนจึงใชกลยุทธในการสื่อสาร เพื่อทําใหความรุนแรงของวาทกรรมเชิงวิพากษที่เกิด
ขึ้นนั้นเบาลง วิธีการที่นํามาใชคือ
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1) การไมฟนธง คือการไมเจาะจงลงไปอยางชัดเจนวาหมายถึงใครหรือหนวยงานใด
หรือเปนการอางคําพูดของบุคคลอื่น รวมทั้งการทําใหเปนประโยคคําถามแทน
2) การโยกยายบริบท คือการนําบริบทการเมืองไปไวในบริบทอื่นๆ เชน กีฬา ,การคา งาน
โฆษณา
3) การตัดบท พบบอยมากในบทพูดของพิธีกร เพื่อเปนการลดความรุนแรงในขณะที่โต
เถียงกันระหวางฝายรัฐบาลและฝายคาน หรือเพื่อเปนการเปลี่ยนประเด็นไปเลย
4) ตัวแทรก เปนการใชหุนที่รวมสนทนาในรายการ พูดเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นๆ
แทนเรื่องที่กําลังสนทนา หรือเพื่อสรางความรูสึกตลกขบขันแทน
5) การติติง-โตตอบ คือเมื่อมีวาทกรรมวิพากษเกิดขึ้นมาเมื่อใด ก็จะมีวาทกรรมโตตอบ
หรือชี้แจง วาทกรรมวิพากษนั้นทันที ทําใหการวิพากษนั้นลดความรุนแรงลง
6) การนําเรื่องจริง(fact) ผสมกับเรื่องแตง (fiction) คือการนําบริบ ทที่เกิดขึ้น จริงมา
ผสมกับเรื่องที่แตงขึ้นใหกลมกลืนเปนเรื่องเดียว จนแยกไมออกวาพูดจริงหรือพูดเลน
7) การใชลักษณะคูตรงขาม คือเปนการใชภาษาแทนที่จะพูดถึงตรงๆ ก็ใชวิธีการเปรียบ
เทียบความหมายของคูตรงขาม เพื่อแสดงถึงลักษณะบางอยาง ทําใหไมรูสึกวาเปน
การวิพากษ
องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งในกระบวนการสรางตัวบทก็คือ กลุมเปาหมาย
รายการ ผูวิจัยพบวา กลุมเปาหมายของรายการรัฐบานหุนมีอยู 2 ประเภทคือ
1) กลุมเปาหมายวัยรุนและผูใหญ ที่สนใจเนื้อหาเสียดสีลอเลียนการเมือ
2) กลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน ที่สนใจรูปแบบการนําเสนอแบบการตูนและรูสึกสนุกสนาน
องคประกอบสุดทายของกระบวนการสรางตัวบท คือความเขมงวดในการทําบทรายการ
รัฐบานหุ น เพราะตองมีการแกไขบท ปรับบท และตรวจบทอยูหลายครั้งหลายหน และที่
สําคัญตองมีบุคคลที่คอยควบคุมและตรวจสอบความถูกตองของบทอยางใกลชิดตลอดเวลาอีก
ดวย
จากการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุนพบวา การวิเคราะห
ตัวบท มีความสัมพันธกับกระบวนการสรางวาทกรรม ซึ่งปรากฏใหเห็นในภาคปฏิบัติการทาง
วาทกรรม ซึ่งสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้
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แผนภาพที่ 5 แสดงลักษณะความสัมพันธระหวางลักษณะของวาทกรรมเชิงวิพากษ
และกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษ ที่ปรากฏในรายการรัฐบานหุน

การควบคุมกระบวนการ
ประกอบสราง

ผูนําเสนอตัวบท

ปฏิบัติการทางวาทกรรม

กลุมเปาหมาย

การคัดเลือกประเด็น

-วัยรุน/ผูใหญ
-เด็ก/เยาวชน

Media event /Public affairs
Public interest / Public figures

สิ่งที่วาทกรรมนําเสนอสูสังคม

วิพากษระดับบุคคลและ
วิพากษระดับสถาบัน

ตัวบท

ลักษณะของความสัมพันธในสังคม
รายการ และ
ผูชมรายการ

-เปนคนมีชื่อเสียง
-มีบุคลิกสนุกสนาน

กลยุทธการสื่อสาร

ไมฟนธง / โยกยายบริบท /
ตัดบท / ตัวแทรก / ติติง-โตตอบ/
เรื่องจริงผสมเรื่องแตง /
เปรียบเทียบคูตรงขาม

อัตลักษณที่ถูกสรางขึ้น
-ระดับสถาบัน
รัฐบาล / ฝายคาน /
สื่อมวลชน / ประชาชน
- ระดับบุคคล
นายกรัฐมนตรี และ
หัวหนาพรรคฝายคาน
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อภิปรายผล
จากการสรุปผลในประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาถึง
ความสัมพันธกับกรอบแนวคิดที่นํามาใชเปนกรอบในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาใหเห็นถึงความ
สัมพันธระหวางลักษณะของวาทกรรมเชิงวิพากษ และกระบวนการสรางวาทกรรมเชิงวิพากษที่
ปรากฏในรายการรัฐบานหุน
จากขอมูลที่ผูวิจัยใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ วาทกรรมเชิงวิพากษที่ปรากฏในรายการ
รัฐบานหุน ไดทําใหผูวิจัยเกิดคําถามวา
ขอที่ 1 ทําไมรายการรัฐบานหุน ซึ่งเปนรายการลอเลียนเสียดสีทางการเมืองทางโทรทัศน
จึงยังคงอยูไดภายใตบริบทสังคมไทย ที่ถือวาการวิพากษวิจารณเรื่องการเมืองเปนเรื่อง
ตองหาม
ตามความเห็นของผูวิจัย ผูวิจัยคิดวาปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นเพราะเหตุผลดังตอไปนี้
1) รายการรัฐ บานหุ น เป น รายการล อเลี ย นเสี ยดสี ท างการเมื อง ที่ มี เนื้ อ หาเชน เดี ยวกั บ
การตูนการเมือง โดยเนื้อหาสวนใหญจะเปนประเด็นสาธารณะ (public issue) ที่หนัก
เครงเครียดและจริงจัง (Hard) แตมี รูปแบบการนําเสนอที่ เนน ความบั น เทิงและสนุก
สนาน ใช วิ ธี ก ารล อ เลี ย นตั ว บุ ค คล ทั้ ง หน า ตาและน้ํ า เสี ย ง โดยสรา งเป น ตั ว หุ น มี
ลักษณะคลายการตูน
2) รายการรัฐบานหุนทําหนาที่เปนเพียงเวทีสาธารณะ แสดงจุดยืนเพื่อประชาชนเปนสําคัญ
เป ดโอกาสใหฝายรัฐบาลและฝายคานไดแสดงความคิดเห็ น โดยที่ทางรายการไมได
แสดงความคิดเห็นตอนโยบายหรือการทํางานตางๆ ดังนั้นนี่เปนเหตุผลหนึ่งสําหรับความ
ปลอดภัยของรายการนี้
3) รายการรัฐบานหุนมีความเขมงวดในเรื่องของการทําบท ตรวจบทและแกไขบท มีผูคอยดู
แลเนื้อหารายการอยางใกลชิดเพื่อไมไดเกิดผลกระทบตอรายการได นี่ก็เปนอีกเหตุผล
หนึ่งสําหรับความปลอดภัยของรายการนี้
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จากลักษณะดังกลาวแสดงวารายการรัฐบานหุน มีเนื้อหาเพื่อเอาใจผูสงสาร (รายการลอ
เลียนเสียดสีการเมือง) แตมีรูปแบบรายการเพื่อเอาใจผูรับสาร (สนุกสนาน ตลกขบขัน) นั่นเอง

ขอที่ 2 รายการรัฐบานหุน เปนเวทีในการวิพากษการเมืองไดจริงหรือไม / ถาได / ไดใน
ระดับไหน/อยางไร
การวิพากษการเมืองในรายการรัฐบานหุนสามารถกระทําได แตตองมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) ทําไดแตตองมีระดับ (Level )
1.1 การวิพากษในระดับองคกรสามารถกระทําได องคกรที่สามารถวิพากษไดคือ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เชน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โรงงานยาสูบ
1.2 การวิพากษในระดับบุคลหรือเปนการเจาะจงไปที่ตัวบุคคล ไมสามารถกระทําได
2) ทําไดแตตองมีกลยุทธ(Strategy)
2.1 ใชความสนุ กสนาน ความตลกขบขัน ความไรสาระ หรือไรเหตุผลเขามา
ผสมผสานกับวิพากษนั้นใหกลมกลืนที่สุด เชน การไมฟนธง การโยกยาย
บริบท การใชเรื่องจริงผสมเรื่องแตง ฯลฯ
3) ขอจํากัดที่ทําใหรายการรัฐบานหุน ไมสามารถเปนเวทีในการวิพากษวิจารณ
การเมืองไดอยางเสรี (Limited)
3.1 นโยบายของสื่อ เพราะสื่อไมสามารถวิพากษวิจารณการเมืองได
3.2 นโยบายของผูผลิตรายการ มีความเกี่ยวของกับรัฐบาล
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ขอที่ 3 ความสัมพันธเชิงอํานาจในรายการรัฐบานหุน มีลักษณะเปนอยางไร
มีความเกี่ยวของระหวางกลุมตางๆ อยางนอย 3 กลุม ที่ทําใหเกิดความสัมพันธเชิง
อํานาจในรายการรัฐบานหุน ดังแผนภาพตอไปนี้
ฝายรัฐบาล
ผูบริหาร/หัวหนา

นักการเมือง
ฝายคาน

การเมือง
นโยบายสื่อ

เด็กและผูใหญ

สื่อมวลชน

ประชาชน

นโยบายผูผลิตสื่อ

ผูชายและผูหญิง

จากแผนภาพขางบนสามารถอธิบายไดดังนี้
1) ความสัมพันธระหวางการเมืองกับสื่อมวลชน
1.1 นักการเมืองใชสื่อเปนเวที/เปนกระบอกเสียง/เปนประชาสัมพันธ ชี้แจง/
แกตางเรื่องทางการเมือง
1.2 สื่อมวลชนไมสามารถวิพากษวิจารณการเมืองไดอยางเสรี เนื่องจากขอ
จํากัดเรื่องนโยบายสื่อ และนโยบายของผูผลิตสื่อ
2) ความสัมพันธระหวางการเมืองกับประชาชน
2.1 ผูที่มีอํานาจพูดเรื่องทางการเมือง คือนักการเมือง
2.2 นักการเมืองแตละคนก็มีอํานาจในการพูดไมเทากัน เชน
- ระดับผูบริหาร/หัวหนา มีอํานาจในการพูดเต็มที่
- ไมใชระดับผูบริหาร/หัวหนา แตมีบทบาท/ผลงานสําคัญทางเมือง
- ฝายรัฐบาลมีโอกาสพูดไดมากกวาฝายคาน
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2.3 ประชาชนเปนเพียง “คนวงนอก” ที่ไดรับผลกระทบจากการเมือง
- ไมมีโอกาสไดพูด / แสดงความคิดเห็นใดๆ
2.4 ลักษณะของหุนที่เปน “ตัวแทน” ของประชาชน แสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมคน 2 กลุม ดังนี้
- เรื่องการเมืองเปนเรื่องผูใหญ สังเกตไดจากไมมีหุนเด็กเลย ทั้งๆ ที่พูดเรื่อง
ปญหาของเด็ก เชนปญหาเด็กวัยรุน/ การปฏิรูปการศึกษา
- เรื่องการเมืองเปนเรื่องของผูชาย สังเกตไดจากหุนผูชายมากกวาหุนผูหญิง
หรือถาหุนผูหญิงไดพูดสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับเด็กและผูหญิง
3) ความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับประชาชน
3.1 สื่อมวลชน เปนผูคัดเลือกประเด็นเพื่อนําเสนอแกผูรับสาร ทําใหผูรับสาร
รับรู/เขาใจ/ปฏิบัติตาม ในสิ่งทีสื่อนําเสนอ
3.2 การสื่อสารในรายการเปนการสื่อสารแบบทางเดียวทําใหผูรับสารไมมี
โอกาสโตตอบหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ
3.3 ประชาชน คือกลุมผูรับสารเปาหมายที่มีความแตกตางกัน กลุมผูใหญ
ชอบเนื้อหา กลุมเด็กชอบรูปแบบการนําเสนอ ดังนั้นจึงเปนการยากที่
รายการจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อใหผูรับสารเกิดความพึงพอใจไดทุกคน

ขอที่ 4 แนวโนมในการวิพากษการเมืองในสื่อมวลชนไทยในอนาคต
รายการรัฐบานหุนจะเปนตนแบบของรายการประเภทลอเลียนเสียดสีการเมือง (political
satire program) ทางโทรทัศน ที่สามารถวิพากษวิจารณการเมืองได ถึงแมวาในขณะนี้ยังตองมี
เงื่อนไขหรือกลยุทธในการสื่อสารตางๆ เพื่อใหความรุนแรงของการวิพากษนั้นเบาลง แตอยางไรก็
ดี สิ่งเหลานี้ยอมเปนจุดเริ่มตนของการวิพากษการเมืองในโทรทัศนตอไปในอนาคต
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1.ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะรายการลอการเมืองทางโทรทัศน ควรมีการนํารายการ
ลอการเมืองจากสื่ออื่นๆ มาเปรียบเทียบดวย
2.การวิจัยเรื่อง รายการลอเลียนการเมืองทางโทรทัศน ควรศึกษาในแงมุมของผูชมรายการ เพื่อให
งานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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Script
ชื่อตอน
ออกอากาศ
ลําดับที่
ผูรวมรายการ
ที่
ภาพ
ไตเติ้ลรายการ
พี่ตู

สุดารัตน

ไตรรงค

สุดารัตน

ไตรรงค
พี่ตู
สุดารัตน
พี่ตู

รายการรัฐบานหุน
โพลรัฐมนตรี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2544
3
พี่ตู ชวลิต สุดารัตน ไตรรงค
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ ถึงวันนี้รัฐบาลก็ไดบริหารประเทศมาเปน
เวลาครบ 3 เดือนแลว สํานักวิจัยเอแบคโพลก็ไดสํารวจความนิยม ผล
ออกมาอยางที่ทราบกันนะครับวา รัฐมนตรีทานใดบาง เปนที่พอใจ
หรือทานใดยังไมเปนที่พอใจ อันนี้พอประเมินไดไหมครับวาทําไมบาง
ทานถึงไดรับความนิยมนอยครับ
แหม ..เดี้ยนก็เห็นใจทานฮะ เปนเพราะวาแตละทานทํางานหนักฮะ
พูดไมเกง แตโดยภาพรวมแลวนะฮะ ประชาชนก็ยังพอใจรัฐบาลอยู
ฮะ
แตก็เขาใจดวยนะ เพราะรัฐบาลชุดเนี้ยไปสัญญากับเขาไวเยอะ ถา
แกปญหาไมไดอยางที่พูด ชาวบานเขาก็จะโกรธเอา ตอนนี้น้ํามันก็
แพง คาใชก็แพง ปญหาชายแดนก็ยังยุง ๆ อยู
ฮะ..ก็ตองขอเรียนหนอยนะคะวา ไมไดโมนะคะ ก็เพิ่งบริหารไดเพียง
3 เดือน นโยบายรัฐบาลเนี้ย ก็เสนอโยบายที่ทําไดจริง ภายใน 6 เดือน
เนี้ยตองเห็นผลแนนอน ไมเหมือนบางรัฐบาลนะคะ ที่อยูมาตั้ง 3-4 ป
นะคะ
ยังไมครบ 4 ปเลย เพิ่งจะ 3 ปกวาเอง อยามาพูดอยางนี้ซิจะนอง
หนอย (ฮา)
ถามวา อะไรคือผลงานที่ชาวบานชอบใจมากที่สุดครับนองหนอย
คะ..ก็ตองเปนโครงการ 30 บาท ,กองทุนหมูบาน กับพักหนี้เกษตรกร
คะที่รัฐบาลสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วคะ พี่ตูคะ
แตก็เห็นมีเยาวชนทานหนึ่งนะครับบอกวา คุณแมตองตกเปนขาว
เพราะเกมการเมือง เออ..อันนี้เปนผลงานของรัฐบาลชุดนี้ดวยหรือ
เปลาครับ (ฮา)
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สุดารัตน
พี่ตู

พี่ตู
ไตรรงค
ชวลิต
พี่ตู

ไตรรงค
สุดารัตน
พี่ตู

พี่ตู
ไตรรงค

พี่ตู
ไตรรงค

ก็เด็กนะคะ... แกก็เขาใจผิดไปเองนะคะ อยากฝากบอกดวยนะคะวา
อยาคิดมาก ใหตั้งใจเรียนหนังสือดีกวาคะ
โอ..
ใชคะ หรือไมก็ไปชวยสาวๆ ดูแลชางไชโยที่เขาดินโนนนะคะ จะมี
ประโยชนมากเลยคะ (ฮา)
แหม ...แบบวาใจกวางนะครับ ถูกมีดโกนเลมเล็กกรีดแลว ก็ไมถือ
ดวย
เขาเรียกวา ลูกไมหลนไมไกลตนสะตอนองตู (ฮา)
แตเดี๋ยวนี้นะ ลูกใครที่หลนในรถเนี้ย พอเขาก็เลยตองออกไปทุบรถคน
อื่นเขานะ (ฮา)
อันนี้ไมใชผลงานของรัฐบาลหรือวาฝายคานนะครับ แตเปนกรณีที่
เขาขับรถปาดหนาพระเอกนะฮะ (ฮา)
คือตรงนี้นะครับ โพลยังบอกอีกวา ควรใหทานที่เปนนายก ไดทํางาน
ตอไปกอน แตตองใหยอมรับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญดวย
อันนี้แหละที่ผมงงจริงๆ ก็ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาทานผิด แลวจะให
ทํางานไปกอนไดยังไง
ไดคะ ...ดาย ....ก็ตองทํางานไปกอน แลวคอยผิดทีหลังไดคะ ..ดาย
มันแปลวาตอง รออีกตั้ง 8 ป หรือเปลาฮะ เห็นวาทานจะเปนถึง 8 ป
ครับ (ฮา)
ไมเปนไรคะพี่ตูคะ ..รอดายคะ ..รอดาย ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนวาทาน
กําลังใจดีมาก มั่นใจวาจะพนจากคดีนี้แนนอนคะ
ซึ่งอันนี้ไมเกี่ยวกับการที่ใครเคยเปนสมาชิกพรรคทานมากอนใชไหม
ครับ
โธ..นองตู อันนี้จะใชเปนเครื่องตัดสินไมไดหรอก ในเมื่อทานก็จําไม
ไดวาเคยเปนสมาชิกพรรคเรามากอน จะวาไปแลวก็มีหลายคนที่เปน
สมาชิกพรรคเรา อยางทานสมัคร , ทานเฉลิม นี่ดังๆ ทั้งนั้น ถาปานนี้
ยังคิดวาเปนพวกเราอยู ก็ยุงแยนะซิ
เออ..จะถามวาทานเหลานี้ หายหนาหายตาไปไหนกันหมดครับ
เอ..อันนี้พี่ก็ไมทราบนะครับนองตู สงสัยวาจะไปหาประสบการณ ไอ
เรามันเกี้ยวคนไมเกง แตถาพี่เหนาะจะมาอยูกับเรา เราก็รับนะ
เพราะวาผมกับเขาเรามันสนิทกัน รักกัน

208

พี่ตู

สุดารัตน

พี่ตู

โอกาสหนาครับ จะหาทางเอาพี่เหนาะมาเวทีนี้ใหได จะไดถามกันไป
ใหรูเรื่องเลยนะครับวา แหนมกินกับสะตอไดหรือเปลา (ฮา)
สุดทายคุยกันเรื่องนี้หนอยนะครับ ทําไมหมูนี้ ถึงเกิดรายการสาวไสให
กากินกันบอยนะเนี้ย , เลขาสาวไสกรรมการ , กรรมการสาวมาม
สาวตับเลขาใหประชาชนกิน เออ...ประชาชนอยางเราเลยกลายเปน
อีกา อิ่มหมีพีมันกันไปเลย
เออ..พี่ตูคะ อันนี้นะคะ ก็เหมือนคําเทศนาของทานเจาคุณพระธรรม
ปฎกฮะ ที่บอกวา คนไทยเราเนี้ย เหมือนไกในเขงคะ ตอนเวลาที่จะถูก
ทําไปฆา ก็ยังจะจิกตีกันวุนวาย แทนที่จะชวยกันบินออกจากเขงนะ
คะพี่ (ฮา)
จริง...ดังนั้นครับ เวลาหมดพอดี พบกับพวกเราได จันทร ถึงศุกร
สําหรับวันนี้ ลาตรีสวัสดิ์ครับ
จบตอน
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สมัคร

ทักษิณ

รายการรัฐบานหุน
เข็มรัฐมนตรี
11 มิถุนายน 2544
5
ตู ทักษิณ สมัคร คุณชาย
เสียง
สวัสดีครับคุณผูชมครับ วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง เข็ม ค.ร.ม. ตั้งแต
เกิดมาเนี้ย ก็เพิ่งเคยไดยินครับวา ร.ม.ต. แตละคนตองมีเข็มติดเสื้อ
(ทําเสียง งง..งง)
รัฐมนตรีแตละคนมีเข็มคนละเข็มก็ดีแลวนะครับ จะไดไมมั่วเข็มกัน
ใชเข็มรวมกันนะไมดีนะครับ (ฮา) แฮะๆ คุณตูครับ ผมพูดเลนนะครับ
เออ...คือ คณะ รมต.ชุดนี้เปนคณะรัฐมนตรีชุดแรกของรัฐธรรมนูญ
ใหมนะครับ ในยุคของการปฏิรูปการเมืองนะครับ เออ...เรามีใบรับ
รองพรอมเลยนะครับ
เออ..เปนไปไดไหมครับวา ชาวบานเขาดูไมออกวาใครเปนรัฐมนตรี
ถึงตองมีเข็มติดเสื้อกันนะครับ
เออ..ก็มีสวนนะครับ เพราะวาหลายทานบนวาเวลาเดินทางไปที่ไหน
เนี้ย ชาวบานจะไมคอยรูจัก
อื้อ...อันนี้จริงแทแนนอนเลยครับ เพราะวา รัฐมนตรีสวนใหญ หนา
ตาไมเหมาะสม (ฮา) รัฐมนตรีบางคนเห็นแลวคิดวาเปนคนขับรถ (ฮา)
จําเปนแลวละครับที่ตองมีเข็มติดใหผูอื่นรูวาไพเปนไพ ,ใหรูวาใครเปน
รัฐมนตรี (ประชด)
ผมวาอยาไปดูที่หนาตาเลยครับ ทําไมไมดูกันที่ความสามารถ อยาง
เชนถาเคามีความสามารถในเรื่องการทํากับขาวเกง ทํากับขาวอรอย
ก็ใหเขาเปนนายกซะ (ฮา) หรือไมก็ใหดูที่จมูก (ฮา)ถาจมูกใหญก็ให
เขาเปนนายก รอมาตั้งนานแลวทําไมไมใหเปนสักที (ฮา) ไมเห็นตอง
หลออะไรเลยนี่
เออ..ใจเย็นครับ จริงครับ ครับ ... รัฐมนตรีหลอๆ มีไมคอยเยอะนะ
ครับ เพราะวาคณะรัฐมนตรีของผมเนี้ย มีแตคนทํางานครับ สวนจะ
หาที่หลอและเปนคนทํางานอยางผมเนี้ย (พูดแบบมั่นใจเต็มที่ ) หา
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หุนทุกตัว
ทักษิณ
*
ตู
ทักษิณ
ตู

ไตรรงค

พี่ตู
ทักษิณ

ตู
ทักษิณ
ตู

ทักษิณ

ไตรรงค

ยาก ..ยากมาก..มาก..ครับ
นั่งนิ่ง เหมือนไมไดยินอะไรเลย
เออ...ทําไมนิ่งกันไปหมดนะครับ hello , hello
พี่ดั้ก (ชางภาพ) เดินเขามาในฉาก ทุบโตะใหหุนทุกตัวตื่น
เออ...(ทําทางง..งง..เหมือนะเพิ่งตื่น ) เออ...ครับ ๆๆๆๆ ตอครับ ๆๆ
เออ..เวลารัฐมนตรีไปตางประเทศ บางคนก็ไมรูจัก ถาไมมีเข็มบอกให
รูเอาไว เขาก็จะไมใหเขาสถานที่สําคัญ ๆ ครับ
ก็นั่นนะซิครับ แตเทาที่เห็นมาเนี้ย เข็มเขียนเปนภาษาไทยวา “สุจริต
เสียสละ สามั ค คี “ เอ..อยางนี้ต องเขี ย นเป น ภาษาอื่น อี ก ด วยไหม
เขาทาดีไหมครับ ทั้ง 3 คํานี้เลย (ประชด)
เออ...พี่วาอยาใหมีครบทั้ง 3 คําเลยนะครับนองตู เพราะบางคนมีไม
พอครับ บางคนสุจริต เสียสละ แตไมสามัคคี , บางทีเสียสละ สามัคคี
แตไมสุจริต (ฮา) เอางายๆ บางคนก็ใหเข็มเปลาๆ ไปเลยดีกวา
บางคน ? เชนใครครับ
เออ..ผมขอเรียนอยางนี้นะครับ ไมมีหรอกครับคนแบบนั้น รัฐมนตรี
ทุกคนที่ผมเลือกเขามาเนี้ย สุจริต เสียสละ สามัคคี ทุกคนทั้งนั้นเลย
ครับ (ฮา) ถาใครไมเปนเนี้ย พอติดเข็มปุบ สุจริต เสียสละ สามัคคี ปบ
เลยครับ
งั้นเวลาอาบน้ํา ถอดเข็มออกเนี้ย ก็ไมสุจริต เสียสละ สามัคคี ขึ้นมา
ทันทีเลยซิ
ก็ตอนกินกับอาบน้ําเทานั้นยังไงครับ ,ใครอาบน้ําไป กินขาวไปใชไหม
ครับ , แลวสวนสามัคคีนั้น ก็คงไมมีใครอาบน้ําหมู (ฮา)
เปนเสมือนหนึ่ง เข็มแกนิสัยซิครับ (ประชด) ฟงแลวดูมีเหตุผลมาก
เลยนะครับ (ประชด) เดี๋ยว รัฐมนตรีมีเข็มแลวฝายอื่นอยากมีเข็มกัน
บางละครับ ไดไหม เชน ส.ส. ส.ว. หรือฝายคานอยางเนี้ย
ก็..ก็...สามารถทําไดนะครับ รัฐบาลทําเข็ม ฝายคานก็ทําได ทําให
อันใหญกวาเข็มรัฐมนตรีเลยก็ไดนะครับ (ประชด) ทําเปนโลเลยก็ได
นะครับ ใหมีคําวา “คาน” อันใหญ ๆ ก็ไมเลวนะครับ เอาโลขึ้นเครื่อง
บินไปตางประเทศดวยก็ไมวากันครับ (ฮา)
เออ...ถึงทําใหก็ไมมีใครอยากติดหรอกครับ วาแตวาฝายรัฐบาลเถอะ
อยาติดก็แลวกัน
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ติด..ติดอะไรครับฝายรัฐบาล
ก็ติดเกาอี้นายกนะซิครับ อยาไปติดมันเลยนะครับ โดยเฉพาะชวง
กลางเดือนนี้ (ฮา)
แลวพวกที่ติดธงละครับ ติดธงเหลืองนะ
เอ..ก็พูดกันถึงเรื่องเข็ม แลวมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื้องของธงเหลืองละ
ครับนองตู
ก็ติดธงเหลืองที่เขาแจกฟรีใหติดรถนะครับ
แลวมันจะไปเกี่ยวกันไดอยางไรละครับ (เริ่มโมโห) รัฐมนตรีเขามีเข็ม
นะ
ก็ธงเหลือง เขาสนับสนุนทักษิณ
เอ..ก็นี่พูดกันถึงเรื่องของเข็มอยู อุย! แลวทําไมไปเกี่ยวอะไรกับ
ทักษิณ (โมโห)
ก็ทักษิณเขาซื้อหุนไอทีวี
อาว ...พูดเรื่องหุนอีกแลว...มันไปเกี่ยวอะไรกับเข็ม
ก็ไอทีวีเขามาจางเราทํารายการรัฐบานหุน (ฮา)
คุณผูชมครับ ...เขาใจกันถูกตองแลวครับวา รายการรัฐบานหุนเอน
เอียงไปทางฝายรัฐบาล......หรือเปลา ....เอา ....อันนี้ตองรอดูกนั ตอไป
ครับ ในวันพรุงนี้ สําหรับวันนี้ลาละครับ
หุนที่เหลือยังทะเลาะ เถียงกันตอ จนเสียง fade down , lighting
fade down
จบตอน
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รายการรัฐบานหุน
การบินไทย
3 พฤษภาคม 44
8
ตู ทักษิณ ชวน สมัคร
เสียง
สวัสดีครับ วันนี้รายการรัฐบานหุน มาพรอมกับแขกรับเชิญ 3 ทาน
เชนเคย วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการแตงตั้งบอรดการบินไทย ซึ่งไดลง
เอยไปแลวนะครับ แตมีความเห็นเจาะลึกวา การแตงตั้งคนใกลชิด
นั้น มีขอดีขอดอยอยางไร
เออ..ก็ผมบอกแลวนะครับวา คิด ใหม ทําใหม มัน ก็ตองมีคนชอบ
บาง ไมชอบบางนะครับ ไมเห็นแปลก เออ..ที่ตั้งคนรูจักใกลชิด
สนิทแนบใหเขามาชวยงานสักคนนะครับ การสนิทสนมกันก็ทําใหงาน
มีประสิทธิภาพ คลองตัว
โดยคนๆ นั้นไมตองมีความรูเรื่องการบิน ก็มาเปนบอรดไดหรือครับ
ครับ ..เพราะวาทุกทานยอมไมมีความรูเรื่องการบิน เราเปนคน บินไม
ไดนะครับ
ออ
คือ เราไมใชนก ไมใชไก
แหม…ถาอยางนั้นก็เขาทางผมนะซิครับ ก็ตองใชผมเรื่องนกเรื่องไก
อะไรนี้ผมถนัดนัก โดยเฉพาะโครงไกตมฟก
เออ..ทานดาใครหรือฮะ “ตมฟก” นี่ฮะ
ไมไดดา ไมไดดาคุณ ไมไดดาใครเลยทั้งนั้น ฟก นั่นคือ ฟกแฟง แตง
โม อาว แลวก็ไมตองมาไชโยโฮฮิ้ว อะไรกันอีกหละ โครงไกตมฟก
ธรรมดาๆ ใครๆ เขาก็รูจักกันทั้งนั้นแหละ เขาใจกันทั้งนั้น อยางผมนี่
ชวงบายวันเสาร วันอาทิตยชวงนี้วาง ใหผมไปเปนประธานบอรดใหก็
ได เพราะรูเรื่องการบินดีมาก เรื่องการบินของนกจะเปนอยางไง ไกจะ
บินอยางไง แมวจะไปอยางไง ผมรูหมด ฝากบอกทานรัฐมนตรีดวย
วา ผมนี่แหละเหมาะที่สดุ ถึงจะไมสนิทกันนี่ ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะ
วาผมสนิทกับคนไดงายอยูแลว

213

ตู
ชวน

ทักษิณ

ตู
ชวน

สมัคร

ตู
ทักษิณ

ตู

เออ..อยางนี้เขาเรียกวาหมูไป ไกมานะครับ แลวทานฝายคานคิดวา
อยางไงครับ
ขอตองขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา (เสียงนุม) ตามหลัก
การที่เราปฏิบัติกันมาเนี้ย ทานรัฐมนตรีและทานนายก ฯ คนปจจุบัน
ทานคุนเคยกับการบริหารบริษัทที่เปนกิจการสวนตัว ผมไดพิจารณา
แลวนะครับ เขาใจวา ทานคงจะนึกเอาเองนะครับวา การบินไทยเปน
บริษัทสวนตัวของทานดวยเหมือนกันนะครับ ทานก็เลยตัดสินใจ โดย
ไมตองฟงเสียงใครเลยนะครับ
ฟงครับ ฟง แตเราเปนพรรคที่คิดใหม ทําใหมนะครับ ฟงคนใหมๆ ฟง
คนเกามามากแลวนะครับ บานเมืองก็ ..ไมไดเจริญขึ้นมาเลยนะครับ
เออ..วาเจริญงอกงามไปทางไหน เทาไรเลยนะครับ
เออ..จริง ครับ จริง
แต..เออ..ผมอนุญ าตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา การฟ งเสียงของ
พนักงานที่อยูมานาน ก็จะทําใหเราไดรูวา อะไรเปนอะไรนะครับ แลว
ก็ นี่ก็มีเหตุเกิดในลานบินดวยแลว ผมก็เห็นวา ..พิจารณาแลวเห็น
วา ..ยังไมทราบสาเหตุนะครับ ก็ยังตองรอตอไป จนพนักงานแตงตัว
ชุดดําเดินกันบนเครื่อง ก็จะพากันหดหูกันเขาไปใหญ นะครับ เออ..
หรือถาพิ จารณาตามหลักการและขั้น ตอนตอไป จนถึงขึ้นตอนการ
สวดอภิธรรม หรือวา เสิรฟกระเพาะปลาเขาไปอีก ก็เศราสลดนะครับ
บอกตามตรง
แหม ๆๆ ผมอยากจะพูดอยางนี้นะครับ ถาจะใหดีเนี้ย บนเครื่องบิน
ควรจะเสิรฟโครงตมฟกดวยก็จะดีที่สุดกันไปเลย จะไดรูกันไปเลยวา
ประเทศของเราประหยัดขนาดไหน ไอที่จริงแลวประเทศของเราก็ไม
ไดประยงประหยัดอะไรกันรอก แตเพราะมันยากจน เปนหนี้เปนสิน
ลนพนตัว เปนหมื่นๆ แสนๆ ลานบาท แตก็ยังทําหนาเปนคนรวยอยูได
ทําหนาเปนคนรวย แลวทานวายังไงครับ
เออ คือผมขอชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับ วา ในที่สุดแลวเราก็สรุปกันไป
แลวนะครับวา คิดใหม ทําใหม ไมไดแปลวาฟนฝอยหาตะเข็บนะครับ
ก็ตั้งแตทานรัฐมนตรีแตงตัวบอรดไปแลว ก็ไดพิจารณาประชุมกันไป
แลว ทานเปนคนดี ไมงั้นผมไมตั้งเขาไปหรอกครับ
แตทานเปนคนแตงตั้งรัฐมนตรีชวย แลววุนวายหรือเปลา?
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คือ..เราตองใหโอกาสทานนะครับ 3 เดือน ,6 เดือน ถาทําไมไดก็ปลด
ออกไดครับ
ก็คงไมมีการโกรธกัน เครียดแคนกันถึงขั้นทุบรถกันนะครับ
เรื่องทุบรถนี่ผมขอเรียนนิดหนึ่งนะครับวา เปนถึงพนักงานการบินไทย
นะครับ เสียศักดิ์ศรีนะครับไปทุบรถ
ตองทําไงครับ
ตองไปทุบเครื่องบินครับ !
เออ..ก็รูสึกวาทุกกันเปนประจําอยูแลวนะครับ
แตทานก็มีกรณีการบินไทยอยูดวยนี่ครับ
เออ..ก็ .. คือ..
อาว .. ทําไมทําติ๋ม ทําหงิมไปละครับ อาวเวลาหมดแลว ราตรีสวัสดิ์
พรอมกันครับ
สวัสดีครับ
จบตอน
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รายการรัฐบานหุน
สื่อกับสวย
21 พฤษภาคม 2544
11
ตู สุดารัตน ทักษิณ ปวีณา
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ
ระหวางรัฐบาลกับตางประเทศ เรื่องความสนใจของตางชาติ วาทําไม
พรรคของทานนายกจึงชื่อ ไทยรักไทย ฝรั่งสงสัยวา รักแตคนไทย แต
รักฝรั่งแลวเหรอ
เรื่องนี้ มันตองทาวความยาวกันซักหนอย ตั้งแตตอนตั้งพรรคครับ
จะทาวความยาวสักแคไหนเนี้ย พรรคของทานเพิ่งตั้งมาไดเพียงปก
วาๆ (หัวเราะ) คงไมมีอะไรตองทาวเยอะนะครับ
ไอเรื่องทาวความยาวมันตองมีนะครับ เรื่องผาไหมเนี้ย ผมอธิบายได
เปนวันๆ เลย ผมเห็นมาตั้งแตเด็ก (หัวเราะ)
เอาเรื่องการเมืองสนุกกวาครับ ไมเอาเรื่องธุรกิจผาไหมของทานที่สัน
กําแพง เชียงใหมนั่น (หัวเราะ)
ประเด็นการเมืองเนี้ย บางพรรคนั้นเขามากอนพรรคเดี๊ยนไมกี่ปคะ ก็
ไมเห็นมีอะไรเลย
แตพรรคของดิฉันก็ไมไดทําอะไรใหฝรั่งเขาใจผิดนี่คะ
รูสึกวากําลังจะไปกันใหญแลวฮะ เชิญฮะ เชิญทานรัฐมนตรีฮะ
ก็เพราะวาที่พรรคไทยรักไทย ไมรักฝรั่งจริงหรือเปลาคะ (หัวเราะ)
ไอกรณีแบบนี้นะคะ ไมนาจะเอามาพูดกันเลยนะคะ เพราะถาไทยไม
รักไทยแลว จะใหไปรักพวกหวาแดงหรือไงคะ (หัวเราะ)
ไมทราบวานองหนอยออกรับแทนทานนายกทําไม ?
ก็อยูพรรคเดียวกันคะ รัฐบาลเดียวกันคะ
ออ แลวคุณปมละครับ
ก็เห็นวา แยงกับหัวหนาพรรคของดิฉันอยูเรื่อยนะคะ ก็คงเปนพรรค
เดียวกันละมั้งคะ?
ผมเองก็ตั้งใจอยากทํางานใหชาตินะครับ อยากขอรองสื่อมวลชนไทย
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วาอยาเสนอขาวของผมในทางลบมากนัก เชนระหวางที่ผมไปประชุม
Global 2001 หรือไปขึ้นเวทีที่ไหน เพราะจะทําใหตางชาติขาดความ
เชื่อมั่นไดครับ (ปรบมือ)
อยางตอนแรกนะคะ ทานไปตัดผมก็ไปทําขาวคะ นารักนาเอ็นดู ภาพ
พจนของทานนะคะเปลงปลั่งมีน้ํามีนวลคะ
แตพอมาทีหลังซิคะ
พลาดนิดพลาดหนอยก็เปนขาวไปหมดคะ อยางขุนทองโกโบริ หรือวา
ขึ้นเครื่องบินกับลูกชาย ดีวาที่เครื่องระเบิดเสียกอน ไมงั้นนะคะ หมด
กันทั้งหุนทั้งคนคะ (หัวเราะ)
ไหนวาทานขอรองคะ คุณหนอยเองนั้นแหละคะ ที่เอามาพูดหมดเลย
และที่สื่อเสนอขาวก็มาจากขอเท็จจริง ปมวาไมควรหามคะ ชาวบาน
เขาควรจะไดทราบความจริงเกี่ยวกับผูนําของเขาคะ
คะ ก็ไมไดหามนะคะ แต “ขอรอง” คะ
ขอรองก็ไดนะคะ แตอยาไปรองคาราโอเกะกลางฝนนะคะ เดี๋ยวไมค
จะดูดเอาคะ ไมคดูดติดปากถึงตายเชียวนะคะ
ถางั้นเราเรื่องนี้ดีกวานะครับ ไดยินมาวาเรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค
เนี้ย จะประหยัดงบประมาณลงได ดวยการใหประชาชนลางมื้อ 7 ขั้น
ตอน จริงหรือเปลาครับ (หัวเราะ)
อันนี้เปนงาน present อยางหนึ่งนะคะ ที่จะใหประชาชนรักษาความ
สะอาด จะไดไมเจ็บปวยกันบอยคะ ไมตองไปโรงพยาบาล ก็จะได
ประหยัดงบของรัฐไงคะ
ก็เลยเอา 30 บาท มาจายคาทางดวนดีกวา
คาทางดวน 40 บาทไมใชเหรอคะคุณตู
ผมหมายถึงจายคาสวยทางดวนครับ (หัวเราะ)
สวนใหญมันเกิดขึ้นเฉพาะ 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือการทําผิดกฏ
หมาย
ตํารวจและประชาชน จะไปวาตํารวจเขาฝายเดียวก็ไมถูก
ถาทั้ง 3 ประเด็นลงตัวกันโดยความยินยอม เขาเรียกวา “สวย” แต
ถาทั้ง 3 ประเด็นไมลงตัวกัน เขาเรียกวา “ไถ” หรือเบี้ยวหรือทําผิด
กฎหมาย และถูกจับในที่สุด อันนี้ตองขึ้นอยูกับกรณีๆ ไปนะครับ
อยางไรก็ตามครับทานผูชม ทางไอทีวีก็ไดมีการจับภาพสวย แตก็เปน
แคสวยเงินรอยเงินพัน ถาจะใหแนจริงเนี้ย ไอทีวีตองจับภาพสวยการ
เมือง วงเงินเปนลานๆเลยเปนไงละ
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อยางนี้นะคะคุณตูคะ เรื่องการจับภาพเดี๋ยวนี้ตํารวจเขามีคะ ถาเปน
กรณียาเสพติดเนี้ย เขาใชวิธีการลอซื้อ แตถาเปนกรณียื่นซองประมูล
นะคะ เขาใชวิธีการลอตบคะ
ลออะไรนะคะ?
คือใชวิธีการเอาคนไปลอใหถูกตบกอน เสร็จแลวก็จูงมือกันไปจับคน
ผิดมาตบที่หลังดังกวา
แตวานะครับ ที่เห็นในสภาพกรูเขาไปมีมากกวาตบอีกนะครับ
ลองมองโลกในแงดีมั้งซิคะ คนที่เขาคลุกคลีวงใน เขาอาจจะหอมแกม
กันก็ได หรือถามไถสารทุกขสุกดิบกัน หรือถามวา ทําไมตองทําแบบ
นั้น
โธเอยเวลาก็หมดลงพอดีเลยนะครับ ทุกทานที่มีกลองคอยสอดสองดู
แลนะครับ อยาใหภาพคนผิดลอยนวล รวมทั้งตัวทานเอง หากชวยจับ
ภาพใหหนอย
ไมตองมาใหหนอยหรอกคะพี่ หนอยดูสารณสุขคะพี่
ก็เห็นมีอยูวันหนึ่งนี่คะ เห็นลงมาจากเครื่องบินทั้งครอบครัวเลย
นั่นสามีเดี๊ยนออกเองคะ
จบตอน
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รายการรัฐบานหุน
จราจร 1
9 พฤษภาคม 2544
12
ตู ไตรรงค ชวน ทักษิณ
เสียง
เอา..สวัสดีพรอมกนครับ มาพบกันพรอมหนา 3 ทานนี้ วันนี้เราคุย
เรื่องสําคัญของกรุงเทพมหานคร ตองขอภัยที่นองตางจังหวัดดวยนะ
ครับ เรื่องนี้เดือดรอนกันกับคนกรุงเทพฯโดยตรงครับ เรื่อง การแกไข
ปญหาจราจรของกรุงเทพมหานคร
เออ.. ก็โดยหลักการแลว ผมขออนุญาติการเรียนกรีดเลยนะครับ
อีกทีฮะ เรียนอะไรนะครับ
เรียน ..กรีด ครับ หมายถึง เออ..ตวัดใบมีดโกนกรีดนะครับ
โอโฮ ที่กรีดคนอื่นใหหมดสภาพมาแลวใชไหมครับ
เออ.. ตรงนี้ตองขออนุญาตกราบเรียนนะครับวา การที่เรากรีดเนี้ยยะ
แสดงวาเรามีขอมูลอยูนะครับ ไมใชกรีดทั่วไป โดยไมมีเหตุผล เชน
การแกปญหาจราจรนะครับ หลายคนคงไดพิจารณาเห็นแลวา มีบาง
ทานบอกวาจะแกปญหาใหไดภายใน 6 เดือน แต ..ก็ ..ทําไมไดนะ
ครับ
เออ…
ทานครับ ..หมายถึง..
เออ…
เดี๋ยวนะฮะ หมายถึงใคร กรุณาระบุตัวดวยนะครับ
อันนี้ตรงขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ..คือ ..ทุกทานคงได
พิจารณาแลวก็ทราบอยูแลววา ..เปนใคร คุณตูอยาเอานิสัยนี้มาใช
นะครับ
ฮะๆๆ ครับ
คือ..ยุใหคนตีกันเหมือนสื่อมวลชนบางฉบับนะครับ
เออ..ครับ ฉบับไหนครับ กรุณาระบุเลยครับ
โธ นองตู..แหมจะมาคาดคั้นอะไรกันหนักกันหนา
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ไมใชพี่ เพียงแค..ผมเพียงอยากจะใหทานไดกลาพูดตรงไปตรงมาไง
ครับ เพื่อประโยชนของประชาชน
อืม
คือการแกปญหาหรืออะไรก็ตาม เวลาใหสัมภาษณ ประชาชนมีสิทธิ
ทราบนะครับ
อืม
เออ..วาพูดถึงอะไร พูดถึงใคร เอาใหมันเคลีย … เชน.. นายกรัฐ
มนตรีชื่อ ทอ (ท.) นายทหารชื่อ หอ(ห.) รับเงินรวมกับ เอาสมมุติชื่อ
ส.ส. ชื่อวา ชอ(ช.) เนี้ย แบบเนี้ย ประเทศที่พัฒนาแลวเขาไมทํากัน
ปดโธ นองตูของพี่ (ลากเสียงยาวๆ ) ฟงนี่นะครับ เราก็ตองมีกันบาง
ละครับ เพราะวาเราเปนประเทศที่ขี้เกรงใจ
ออ
ที่นี้ถาไมมีหลักฐานชัดเจน เรื่องยังไมสรุปถึงโรงถึงศาลเนี้ย เราก็จะไป
วาเคาไมได .. เคาจะยึดจริงหรือเปลาเนี้ย ก็ไปวาเคาไมได
ทราบครับ แตวา อยางนี้ครับ คือ ถายังไมรูจริง ทําไมไมเงียบไวกอน
กอน คืออยาเพิ่งไปใหสัมภาษณไงครับ
อาว ทําอยางนั้นเดี๋ยวเคาก็ไมมีขาวเขียนกันพอดี
เคาไหนครับ ตองระบุดวยครับ
โธนองตู (ลากเสียงยาวๆ ) ทําไมตองซักไซกันเหลือเกิน
(หัวเราะ)
ก็นองๆ ผูสื่อขาวไงหละครับ
(หัวเราะ) มันตองอยางงี้ครับ ถูกตองครับ โอเคเลยครับ ความหมาย
คือ
คืองี้ครับ ผมขอชี้แจงนิดนึงกอนหมดเวลานะฮะ
ครับ
ที่จริง เออ..ที่จริงเปนเรื่อง เออ.. เปนเรื่องเกานะครับ ทีนี้พอถูกพาดพิง
เรื่องแกไขปญหาจราจรภายใน 6 เดือน เนี้ยนะครับ
เดี๋ยวครับ
ขอเรียนชี้แจงวา
ขอประทานโทษครับ ทานนายก นิดนึงนะฮะ ขอรัฐบาลโนนกอนนะ
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ชวน

ตู
ชวน
ตู
ชวน
ตู
ชวน

ตู

ชวน

ตู

ครับ มันตอเนื่องกันครับ รัฐบาลที่ทานเนี้ยนะครับ สมัยที่ทานเปน
นายก ทานแกไขปญหาจราจรไดไหมครับ
ตองขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา สมัยนั้นเนี้ย เรามีกรรมาธิ
การฯ รวมแกไขปญหาจราจรของกรุงเทพมหานครมาโดยเฉพาะเลย
นะครับ
แลวยังไงครับ แกไขไดไหมครับ
เออ..ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับวา .. เออ. เราแกไขไดระดับหนึ่ง
นะครับ
ระดับไหนครับ
เออ. ก็ เออ.. ระดับหนึ่งนะครับ
อ า ว แล ว ระดั บ หนึ่ งเนี้ ย ทั้ งหมดมั น มี กี่ ระดั บ ละครับ ห า ระดั บ หก
ระดับ อะไรอยางเนี้ย
ตอง.. ตอง.. ตองขออนุญาตกราบเรียนแบบนี้นะครับวา โดยหลักการ
แลวเนี้ย ระดับหนึ่งก็หมายถึงวา ปญหามันมีเยอะนะครับ ก็ยากที่เรา
จะแกปญหาทั้งระบบไดโดยงายนะครับ ก็แตเราก็ไดแกปญหาไปบาง
แลวในระดับหนึ่ง
ระดับหนึ่งนี่ละครับ เออ.. คือทาน ..เออ.. อยากทราบวา ระดับหนึ่ง
มันเทาไรฮะ จะไดเห็นภาพ หรือวา สมมติมีทั้งหมด 4 ระดับ แนละวา
ระดั บ 1 คื อ 1 ใน 4 ระดั บ เอา ..ก็ แ ปลว า 25 เปอรเซ็ น ต นั่ น คื อ แก
ปญหาไปได 25 เปอรเซ็นตแลวเนี้ย
เออ. ตองขออนุญาตกราบเรียนตรงนี้นะครับวา ตามหลักการแลวก็ขนั้
ตอนนี้ เราปฏิบัติกันมาตั้งแตแรกนี้นะครับ ก็เราจะไมนับแบบนั้นนะ
ครับ มันจะเคลียเกินไปทําใหรัฐบาลบริหารงานลําบากครับ
โอ ทานผูชมครับ โอ เวลาของเราลวงเลยมาระดับหนึ่งแลว คือมีแค
หนึ่งระดับ คือก็หมดเวลาแลวครับ เอาราตรีสวัสดิ์ แคนี้นะครับ แลว
พรุงมาแกกับพี่เคาตอครับ สวัสดีครับ
จบตอน
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รวมพรรค
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16
ตู ทักษิณ ปวีณา ชวน
เสียง
สวัสดีครับทานผูชม ขาวที่นาสนใจในชวงนี้ ก็คงไมเกินเรื่องการรวม
พรรคการเมืองเขาเปนพรรคเดียว เห็นบอกวา …ไทยรักไทยรวมกับ
เสรีธรรม กิจสังคม อาจจะมีความหวังใหมกับชาติพัฒนาอีกดวย (ฮา)
คือยังนี้..นะครับ..การรวมพรรคคือเรื่องดี เปนแนวโนมของการเมือง
ยุคหนานะครับ ซึ่ง…เออ..ใกลเคียงกับประเทศประชาธิปไตยที่เคา
พัฒนาแลวนะครับ ประเทศไทยของเราพัฒนาประชาธิปไตยไปไดเร็ว
นะครับ.. ตอไปก็จะเหลือพรรคใหญอยู 2 พรรค แลวก็มีพรรคเล็ก
พรรคนอย อีกสัก 2 พรรค ก็เพียงพอแลวครับ (ฮา)
ออ! ครับ ขนาดยังไมรวมพรรค ยังมีมุงเล็กมุงใหญกันเลยนะฮะ (ฮา)
ถารวมเขาไปแลว มุงยิ่งกางยาวเหยียดนุงนังไปหมด(ฮา)
ก็ไมเปนไรนะครับ อบอุนดี (ฮา) แถมยังมุดมุงนั้น เขามุงนี้ไดสะดวก
ตอไปเวลาเบื่อก็ไมตองยายพรรคใหวุนวายนะครับ (ฮา) ใชวิธียายมุง
เอา (ฮา)
วา ..ฮะๆๆ เดี๋ยวครับ ถาเคารวมกันแลว ฝงนี้บาง ฝายคานจะทํายังไง
ครับ
เออ..ตองขออนุญาติกราบเรียนยังนี้นะครับ..วา .. การรวมพรรคเนี้ย
เปนสิทธิที่จะทําไดอยูแลวนะครับ ..เพียงแตวาภาพที่ออกมาเนี้ยอาจ
จะไมนาดูเทาไร อาจจะกลายเปนเผด็จการก็เพราะวา (ฮา) ตอนนี้
เราก็ไดไมมีสิทธิอภิปรายทานนายกอยูแลว (ฮา)
กลัว..กลัว ..กลัวไหมครับ กลัวเหงา เชนเคารวมกันหมดแลว เหลือ
ฝายคานพรรคเดียว (ฮา)
ขออนุญาติกราบเรียนอยางนี้นะครับ วา คงไมเหงาหรอกครับ เคารวม
กันหมด เหลือฝายคานพรรคเดียว ก็ไมนอยใจอยูแลวนะครับ ไมเปน
อุปสรรคในการทํางาน …เพราะทุกวันนี้ถึงทานจะไมรวมกัน ก็เหมือน
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ทักษิณ

ตู

ปวีณา

ชวน

รวมกันอยูแลว เพราะวา กินขาวหมอเดียวกัน ใชเงินจากกระเปาเดียว
กัน (ฮา)
ติ๊กขอคานหนอยนะคะ ที่วาเหลือฝายคานพรรคเดียว เพราะพรรค
ของติ๊กคงไมรวมดวยหรอกคะ ถึงทานหัวหนาจะชอบตีแบทนะคะ
เออ..ก็คงไมคิดจะตีอยางเดียว คงมีเวลามาตรวจสอบรัฐบาลดวยนะ
คะ (ฮา)
เออ..เปนไปได (ฮา) เดี๋ยวครับ ทานจะไดรับเปนประธานแบทบินตัน
นานาชาติรายการนี้ ขอแสดงความยินดีกับทานดวยนะครับ (เสียง
ปรบมือ)
ผมก็ดีใจดวยนะครับ ที่ทานชอบตีแบท (ฮา) วางๆ ก็จะเอาครอบครัว
ผมเนี้ยไปตีแบทกับครอบครัวของทานสักทีนะครับ
แตตองระวังตัวหนอยนะครับ เพราะวา บางคนเนี้ยตีไมคอยโดนลูก
ขนไกนะครับ..ไปโดน …(ฮา)
อันที่จริงนะคะ การอางวาการรวมพรรคแลวทําใหพรรคใหญขึ้น เข็ม
แข็งขึ้น ไมแนเสมอไปหรอกนะคะ ถารัฐบาลทํางานไมสําเร็จ ประชา
ชนก็อาจจะเลือกพรรคอื่น หรือชาวบานเบื่อพรรคเกาๆ ก็อาจจะเลือก
พรรคใหมที่ตั้งขึ้นมาแทนก็ได รวมกัน แยกกัน ก็ได อยางที่เคาวา ดัง
แลวแยกวง ยังไงคะ (ฮา)
เออ..แตวา รัฐธรรมนูญใหม ก็ไมไดเปดทางใหยายพรรคกันไดงายๆ
เหมือนแตกอนแลวนะครับ ผมจึงคิดวา รวมแลวมีแตทําใหพรรคมีแต
แข็งขึ้นๆ ๆ แข็งเปก ไมมีแตกเลยครับ ถาเปนไปไดนาจะรวมทุกพรรค
เลย จะไดไมตองมีฝายคาน มีแตฝายรัฐบาล แบบนี้ทุกฝายก็ happy
นะครับ (ฮา)
เดี๋ยวครับ ..รวมกันหมดเลย จะเอาตําแหนงที่ไหนใหเคานะครับ ใคร
จะเปนหัวหนาพรรค ใครจะเปนเลขาพรรค ใครจะเปนหนอนบอนไส
(ฮา)
แบบนี้คงทะเลาะกันนาดูเลยนะคะ ตามขาวคราวที่ไดยินวา ตั้งรัฐ
มนตรีก็ไมลงตัว ตั้งกรรมาธิการก็ไมลงตัว แลวยังมารวมกันเปนพรรค
เดียวกันอีก เคกไมเละกันหมดหรือคะ (ฮา)
ขออนุญาติกราบเรียนอยางนี้ครับวา ถาจะใหปลอดภัยแลว ก็ไมตอง
มาแยงตําแหนงกันนะครับ ควรใชวิธีแบบธนาคารนะครับ คือตั้งเปน
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ทักษิณ
ตู
ทักษิณ
ตู
ทักษิณ
ตู
ทักษิณ
ตู
ทักษิณ
ตู

สาขา แลวก็เอาชื่อพรรคเดิม เปนชื่อสาขา (ฮา) ยังนี้มีหัวหนาหลาย
คนก็ไมเปนไรนะครับ
คือ..เราๆๆ รวมพรรคกันเพื่อประโยชนของชาวบานะครับ ตองคํานึง
ถึงผลประโยชนสวนรวม ไมใชเพื่อสวนตัวนะครับ
อืม…แลวที่เคาวิจารณกันวา รวมกันเพื่อกันอีกพรรคที่รวมกันอยูกอน
ไดใหดื้อ (ฮา) ถาดื้อจะตัดทิ้งหรือไงครับ (ฮา)
เออ..ๆๆ อันนี้ไมจริงนะครับ
เอา..หมายความวาดื้อก็ได ดื้อไดดื้อไป !!
คืออยางนี้ครับ ผมตองเรียนอยางนี้นะครับวา …
เอาใหกระจางครับ..
การที่มีพรรครวมรัฐบาลเนี้ยนะครับ….
เอาวา ถาดื้อแลวทําไงครับ (ฮา)
หมดเวลาหรือยังครับ (ฮา) อยางนี้นะครับ พรรครวมรัฐบาลมีอยู
หลายพรรค…
ตาย..หมดเวลา แลว (ฮา) งั้นวันนี้คงตองลาไปกอน ราตรีสวัสดิ์ครับ
จบตอน
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รายการรัฐบานหุน
หวยลอค
วันที่ 18 มิถุนายน 2544
26
ตู ปุระชัย ปวีณา คุณชาย
เสียง
สวัสดีครับ วงการนั กแสวงโชคป นปวนไปตามๆ กันครับ ชวงนี้ครับ
เมื่อมีขาวลือวาเกิดการลอคหวยกันขึ้นมา
แหม..พูดแลวก็นาเจ็บใจครับคุณตูครับ คนไทยตอนนี้ก็จนแสนจนกัน
อยูแลวความหวังจะถูกหวยสักงวดของรัฐบาลมันก็มีนอยยังจะมาโดน
ล็อกเลขกันอีก แหม..มันนาจับมาลอคคอตีเขาซะใหเข็ดละครับ
ลือกันมานานแลวนะครับเรื่องการลอคผลการออกสลาก ตองขอเรียน
ชี้แจงวาไมนาจะเปนไปได เพราะวาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมี
ขั้นตอนที่เขมงวดโปรงใสในการออกรางวัลนะครับ
เออ แตวางวดกอนมันนาสงสัยนะคะคุณ เลขที่ออก 113311 เลขอะไร
คะมันจะสวยขนาดนั้นนะคะ (ฮา)
มันก็มีสิทธิ์จะเปนไปไดนะครับ เพราะคนยังมีสิทธิ์เทาเทียมกัน เลขทุก
ตัว ก็ มี สิ ท ธิ์เท า เที ย มกัน ตามรัฐ ธรรมนู ญ นะครับ สามารถออกเป น
รางวัลไดเหมือนกัน อาจจะเปน 000 หรือ วา 8888 ไดทั้งนั้นครับ (ฮา)
เออ แตจากการที่ถายทอดการออกรางวัลครั้งแรกนูนเลยนะครับที่ไอที
วีถายทอด คนดูสงสัยครับวาประชาชนที่มารวมออกรางวัลตอนตัก
ทําไมถึงตองกมมองครับ
เอ อ ป ญ หาก็ อยู ต รงนี้ แ หละค ะ คนที่ คุ ม อยู เวลาที่ เขาก ม ตั ก น ะ ค ะ
ทําไมไมยกเลิกเบอรนั้นคะ หรือตบใหคว่ําไปเลยคะ (ฮา)
เออ ตามกฎหมายแลวก็หามตบคนกมนะครับ เหมือนคนลมอยาขาม
นะครับ (ฮา)
ไดยินเขาลือวาแกงลอคหวยเนี้ย มีวิธีการที่ไฮเทคมากครับ มีการทา
สารเคมีไวที่ลูกกลมๆ ที่จะตัก แลวใสคอนแทคเลนสที่ทําพิเศษมาเทา
นั้น ถึงจะมองเห็นเครื่องหมายที่ทําไว
เออ เรื่องทาสารเคมีบนทรงกลมนี่ เปนไปไมไดหรอกครับ เพราะลูก
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ทรงกลมที่จะนํามาใชเนี้ย ถูกเก็บรักษาไวอยางดีเลย จะนําออกมาใช
เฉพาะตอนที่ออกสลากนะครับ คนภายนอกไมมีสิทธิ์ไปยุงเกี่ยว ยุงได
เฉพาะคนภายใน (ฮา) เอะ ผมพูดอะไรผิดเหรอครับ คือยังโทษใครไม
ได เพราะวาตอนนี้ยังอยูในขั้นตอนตรวจสอบภายในอยูนะครับ
ตรวจสอบภายในของใครครับ (ฮา)
ภายในองคกรสิครับ ของใครละครับ
เออขอโทษนะคะ เรายังไมไดแกไขที่สาเหตุ เรื่องคนกมนะคะ นาจะแก
กฎหมายใหคนคุมตบคนกมไดนะคะ (ฮา)
คือขอเรียนวาลําบากนะครับ เพราะบางครั้งเราเชิญผูหลักผูใหญขึ้น
ไปตักเปนเกียรตินะครับ
เออ ถาไมกมดูก็ไมเปนไรไงคะ แตถากมก็ใหกลาวคําขอโทษทานกอน
แลวคอยตบคะ
ผมวานะครับถาอยางนั้นเราตองเปลี่ยนคนคุมใหมดวยครับ จากสาวๆ
สวยๆ เราก็เปลี่ยนเปนนักกลามตัวใหญๆ ดวยเลยครับ แลวก็ยืนงาง
แบบรอเอาไว พอกมปบก็ตบคว่ํา ตบคว่ํา (ฮา) อยางนี้ครับรับรองวา
เห็นผลแนนอนครับ (ฮา)
ผมเชื่ อ ว า คนดู จ ะเยอะกว า รายการมวยปล้ํ า นะครั บ นี่ ทํ า ไมไม
ประกาศเลยละครับวา ตอไปนี้จะเปนการออกเลขรางวัลที่ 5 ใครกม
กอนตักตบคว่ํานะคะ (ฮา) นั่นเคลียรไปเลย
ดีครับดี
ผมวามันยังยากอยูนะครับ คนไทยนะโกงเกง เหมือนอีกเรื่องที่โกง อีก
ชนิดนึงนี่อะไรนะครับ ซีดีเถื่อน เทปเถื่อน พวกนี้นะครับ
แหม พูดก็พูดเถอะครับไอเทปผีซีดีเถื่อนนี่ ของปลอมมันชนะอยูแลว
ครับ เพราะวาของจริงมีนแพงเหลือเกินครับ ซื้อกันไมไหวแลว (ฮา)
อันนี้ตองเห็นใจของจริงนะครับ เพราะวาเขาตองลงทุนสูง ไมวาจะ
เปนการโฆษณา เสื้อผา ที่แพงสุดก็คงจะเปน การเลือกหาเด็กๆ ทีห่ นา
ตาดีๆ แตเสียงงั้นๆ นะครับ อันนี้หายากแพงมากครับ (ฮา)
จริงครับ อยางสมัยกอนนี่เขาเอาแตคนเสียงดีๆ นะครับ อยางผมเนี้ย
เสียงดี อยางหนาตาก็ก็ดีดวยนะครับ (ฮา) สาวๆ เนี้ยติดตรึมเลยละ
ครับสมัยหนุมๆ นะ ไมอยากจะคุย
เออ พูดถึงเรื่องของปลอมนะครับ พวกเราสี่คน มีอะไรเกี่ยวของกับ
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ของปลอมบางรึเปลา เดี๋ยวมันจะเขาตัว
โอะ อันนี้ผมยืนยันครับ ผมไมมีแนนอน
ปก ปก ก็ไมมีคะ
ผมยิ่งแลวใหญเลยครับ ของปลอมไมเคยยุง ไมเคยเกี่ยวเลยครับ
อืม แตคนดูบอกวาเราสี่คนเปนตัวปลอมหมดนะฮะ จะมีตัวจริงแตผม
คนเดียวครับโทษ (ฮา) อาวเวลาหมดแลวครับ ทานผูชมอยากใหคุย
เรื่อ งอะไรจดหมายเข า มานะครับ ไอที วี พหลโยธิ น 31 วั น นี้ ราตรี
สวัสดิ์แคนี้ครับ
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รายการรัฐบานหุน
รวมกันเราอยู
วันที่ 5 กรกฎาคม 2544
31
ตู ปุระชัย ชวลิต ไตรรงค
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ กระแสการรวมพรรคกลายเปนประเด็นการ
เมืองขึ้นมาอีกแลวนะครับ เพราะมีทั้งที่อยากจะไปรวม และไมอยาก
จะไปรวมครับ
เออ มันก็เปนเรื่องธรรมดานะครับตามระบอบประชาธิปไตย ยอมมีทั้ง
คนที่เห็นดวย และไมเห็นดวย แตเวลาที่ไมเห็นดวยก็ขอใหพูดกันอยู
บนโตะ อยาไปพูดใตโตะ อยาทําตัวเปนพวกคลื่นใตน้ํา โดยเฉพาะ
คลื่นใตน้ําเย็น อันนี้ขอรองนะครับ (ฮา)
คือ แตวาที่เปนขาวนี่ มันไมมีคลื่นใตน้ําเย็นนี่ครับ มันมีแตคลื่นเลือด
ใหมกับคลื่น 20 ดอกเตอรนี่ครับ (ฮา) ออกมาแสดงความคิดเห็นกัน
อยางชัดเจนครับวาไมอยากใหรวม ไมอยากใหรวม เพราะวากลัวถา
รวมแลวจะไดยี้มาดวยครับ (ฮา)
เออ ไอเรื่องอยางนี้ไมเห็นตองกลัวเลยครับ ทุกพรรคมียี้กันทั้งนั้น ยี้
เปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง พรรคใดไมมี ยี้ไมเรียกพรรคหรอก
ครับ เรียกวาพระครับ (ฮา)
ไหนครับ พระการเมืองเหรอครับ ผมวาทั้งพรรคการเมือง หรือพระการ
เมืองก็มียี้ทั้งนั้นแหละครับ (ฮา) ถามทานอยางนี้ครับ ตกลงจะยายไป
หมดมั๊ย ?
กลั ววา จะไปไม ค รบ 100 % ครับ ทํ าให ภ าพมั น ไม ส วย โดยเฉพาะ
ตอนนี้พรรคเราเปนหนี้ NPL ซะดวยครับ (ฮา)
แหม ฟงดูก็นาเห็นใจพรรคเล็กๆ นะครับ เพราะวาเดี๋ยวนี้มันอยูยาก
ทุนรอนนอยครับ สูพ รรคใหญ เขาไมไดหรอก มันก็เลยตองสลับราง
สรางรักกัน อยางนี้แหละครับ คนที่ไมเห็ น ด วยก็ตองไปอยูพ รรคอื่ น
หรือไมก็ตองพรรคใหมกันเลยครับ ยุบแลวตั้งใหม ตั้งใหมแลวยุบ ยุบ
แลวตั้งใหม ก็อาจจะไดพรรคความหวังใหมๆ นะครับ (ฮา)
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ครับ แลวทําไมมันถึงมีบางคนไมอยากไป กับมีบางคนอยากไปแตเขา
ไมอยากรับครับ (ฮา)
คือเขากลัวจะทับเสนทางกันละครับ หรือยังทําใจไมไดเพราะฝากรอย
แผลกันเอาไว (ฮา) อันนี้ตองคิดถึงใจคนที่อยูในบานเขากอน อยูๆ จะ
ใหรับคนเขาไปอยูงายๆ ไดยังไงครับ
อาวแปลวาทานคิดถึงใจเจาของบานแลวเหรอครับ?ตกลงยายไปมั๊ย
ครับ ?
ก็แหงละครับ เจาของเขาเชิญแลวครับ
ปะเหมาะเคราะหดี ก็ไปเปนเจาของบานมันซะเลยนะครับทานผูชม
ครับ (ฮา) เจาของบานอันเดิมอาจจะเจออุบัติเหตุไง (ฮา)
แหม พูดยังงั้นก็ไมถูก ใชวามีผมคนเดียวนะครับ ยังมีคนเกงๆ อีก ไป
เจอท า นปุ ระชั ย ท า นสมคิ ด ท า นสุ ด ารั ต น ทั้ ง สามเหมาะสมด ว ย
ประการทั้งปวง ขาดอยูเพียงขอเดียวแลวครับ
ขาดอะไรครับ
ประสบการณ ในการเป น นายกครับ (ฮา) เคยเป น อยู คนเดียวครับ
(ฮา)
นั่นนะครับ เปนอยูคนเดียวแลวทําไมพูดกันอยูหลายคนละครับ เรื่อง
นายกนาเบื่อครับ พูดเรื่องหมากันมั่งดีกวา (ฮา)
เดี๋ยวครับพี่ คุยเรื่องนี้อยูไปโผลเรื่องนูนไดไงครับพี่ (ฮา)
มันเกี่ยวของกันเชื่อพี่เถอะนองตู พี่เปนดอกเตอร พี่ฉลาดครับ (ฮา) ก็
วันกอนทานนายกบอกเองวาสนามบินไทยไมไดมาตรฐาน ทีนี้ตาง
ชาติก็เลยพูดสอดคลองกันเลยครับ วาสาเหตุที่สนามบินของเราไมได
มาตรฐาน เพราะมีหมาปวนเปยนเยอะนะครับ (ฮา)
ใชครับ มีบอยครั้งนะครับทานผูชม ที่เวลาสุนัขตกใจเสียงรถเนี้ย แทน
ที่จะวิ่งหนีกลับวิ่งสวนมาใตทองรถเลย เออ แตมันไมนาจะมีผลกับ
เครื่องบินลําใหญๆ นะครับ
เออ หมาตัวเดียวนี่ไมมีผลหรอกนะครับ แตถาหมา 30 กวาตัวจับกลุม
คุยกัน สนทนากัน อันนี้มีผลแนนอนครับ (ฮา) เออ ไมใชแคหมานะ
ครับ ยังมีวัดแลวก็ควายดวย (ฮา)
ควาย 30 ตัวจับกลุมสนทนากัน นาจะเรียกอภิปรายนะฮะ (ฮา) อันนี้
ไมตองหวง ผมวาทานผูวา กทม.ดูแลอยู ทานเปนคนใสใจเรื่องสัตว
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ครับ
ก็นั่นละครับ ผูวา กทม.ดูแลอยูแลว แลวไปพูดทําไมเรื่องหมานักหนา
ครับ มาพูดเรื่องนายกกันบางดีกวา (ฮา)
อะไรกันละ เออ ก็พี่เปลี่ยนเรื่องมาแลว พี่จะเปลี่ยนกลับ พี่เอายังไง
(ฮา)
ก็นึกถึงเรื่องนี้พอดี นองตูเรื่องตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเนี้ย นี่ขนาด
คนอยางอดีตนายกอนันต คนดีมีฝมือยังเกือบรวงนะครับ ไออยางนี้
มันตอง
ลอคโหวตกันแนๆ คนเกงๆ ถึงไดรวงเปนแถว ไออยางนี้ชาวบานเขา
จะมั่นใจไดไงวาคนที่เลือกมามันเกงจริงละครับ
เออ ไอกรณี เนี้ยโหวตเนี้ย มันไมชัดเจนนะครับ มันเปนกลาวหากัน
ลอยๆ นะครับ มั นตองมีห ลักฐานนะครับ หลักฐานใครล อค ลอคที่
ไหน ลอคดวยอะไร แลวกี่โมง (ฮา)
วันไหนนะฮะ ?
เออ ผมถามวาตอนนี้กี่โมงแลว (ฮา)
พี่ครับ พี่ไปไมรอดพี่โยนใหผมเลย (ฮา) กี่โมงก็คือ หมดเวลาพอดี วัน
นี้ราตรีสวัสดิ์เทานี้ครับทานผูชม
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รายการรัฐบานหุน
เอาไปเผา
วันที่ 28 มิถุนายน 2544
27
ตู สุดารัตน ปุระชัย ปวีณา
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ การรณรงคการทําสงครามกับยาเสพติดยัง
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง เมื่อวันกอนทานนายกก็เพิ่งไปเผาทําลายยา
เสพติดมาหมาดๆ อะ นองหนอยเลาใหพวกเราฟงสิครับ
คะ การเผาทําลายยาเสพติดครั้งนี้นะคะ การเผาทําลายยาเสพติดครัง้
นี้ก็ถือวามีจํานวนมากที่สุดในรอบ 20 ปเลยคะ (ฮา)
เออ ไมทราบวาเผาจริงหรือเผาหลอกคะ (ฮา)
อาว! เผาจริงสิคะคุณปกคะ เขาเผาออกทีวีกันเลยนะคะ ทําไมคุณปก
พูดงั้นละคะ
แหม..ก็เห็นคุณหนอยแจกการดเชิญฌาปนกิจเหมือนงานศพคนนะ
คะ (ฮา) นึกวามีเวลาเผาหลอก พอญาติกลับหมดคอยเผาจริงนะคะ
(ฮา)
เราเผายาเสพติดคะ ไมไดเผาคนคะ (ฮา) วันนี้เราไดเผายาเสพติดไป
แลวเกือบ 4 ตันครึ่งแนะคะ ยังเหลืออีก 20 ตันที่ยังไมไดเผาคะ
ก็ทําไมไมเผาใหหมดไปเลยละครับ
ออ อันนี้ตองเขาใจนะคะพี่ตูคะ คือถาเรามาเผาอีก 20 ตัน รวมกับที่
เผาแลว 4 ตันครึ่งเนี้ย มันก็จะเปน 24 ตันครึ่ง ผิดกฎหมายคะพี่ คะ
เพราะตามกฎหมายรถบรรทุกจะขนไดแค 21 ตันคะ (ฮา) ก็เลยตอง
เก็บไวกอน 20 ตัน เอาไวเผาคราวหนาคะ จะขนไดพอดีคะ
แลวทําไมไมใช 2 คันขนละครับ
คืองี้คะ รถบรรทุกคันอื่นๆ เนี้ย เขาไปปดถนนพระราม 2 กันหมด พา
ไปประทวงใครไมทราบที่ไปเก็บสวนเกิน 21 ตัน (ฮา)
ปกวานะคะ เผาทีละ 4-5 ตันก็ดีแลวนะคะ ขืนเผาทีละ 10-20 ตัน จะ
รมชาวบานตายกันทั้งเมือง นี่ไมทราบวาปานนี้สรางเมากันรึยัง (ฮา)
คงไมเปนอยางนั้นหรอกครับ เรามีวิธีปองกันครับเรื่องนี้ ไมตองหวง
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หวงคนที่ไปเผาดีกวาครับ อยูแถวนั้นอาจจะเออ ไมทราบวาสูดเขาไป
กี่อึกนะครับ
แลวรับปากวาจะใหเปนตัวสํารอง ดีใจไดวันเดียว (ฮา)
ครับ คุณปกวาใครครับ
เออ ทุกทานขา ทุกทานคะ ไมอยากทราบเหรอคะไดเผาอะไรกันไป
บาง อะก็มีทุกอยางคะ มีเฮโรอีนเกือบ 1,000 กิโล ที่หนักๆ คือยาบา
คะ มีถึง 19 ลานเม็ดทีเดียว โดยเฉพาะที่จับไดลาสุดที่ อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก จํานวน 14 ลานเม็ดคะ
แหม..ดีจังคะไปอําเภอพบพระ ยังไมทันไดพบพระเลยคะ ก็พบยาบา
ซะกอน (ฮา) เยอะขนาดเนี้ยอีกหนอยไมติดกันทั้งโลกเหรอคะ (ฮา)
เออมีสถิติคะ ตามสถิติ UN เขาบอกวาประชากรโลกประมาณ 3-4 %
ติดยาเสพติด โดยเฉพาะยาบาระบาดมากที่สุด มีทั้งแบบที่เปนเม็ดที่
เราเห็นบอยๆ แลวก็แบบน้ําและแบบเกล็ดดวยคะ
แคนั้นยังนอยไป เดี๋ยวนี้มีแบทาดวยนะครับ มีขาวลือวาจะมีแบบทรี
อินวัน ใชดมใชอมใชทาในหลอดเดียวกันดวยนะครับ (ฮา)
แลวประเทศไทยเรามีคนติดกันสักเทาไรคะ
โอ โฮ ส ง มานี่ เลยค ะ คุ ณ ป ก คะ หน อ ยตอบได ห มดล ะ ค ะ ที่ เสพมี
ประมาณ 3 ลานคน แตที่เสพแลวติดจริงๆ มีประมาณ 3 แสนคะ
เออ แลวเสพยังไงละคะ
ก็ สู ด ควั น เข า ปอดยั ง ไงล ะ คะ (ฮา) ไม น านมานี้ ก็ มี ผู แ ทนท า นนึ ง
ทดลองสูบออกโทรทัศนไงคะ เสียดายคะวันนี้ทานไมไดมาดวย (ฮา)
ไมงั้นจะขอรองใหแสดงใหดูอีกสักรอบ
ดีครับ ที่จริงควรจะแสดงใหครบสูตรไปเลยนะครับ คือสูดเขาปอดให
มันเขาไปทําลายสมองจนคุมอารมณไมอยูครับ โง แลวก็บา จากนั้นก็
เอามีดจี้คุณหนอยเลยจะไดแสดงอาการคลั่งยาบาใหสุดๆ ไปเลยครับ
(ฮา)
ทําไมตองจี้คุณหนอยดวยคะ
คือโทษครับ คุณปกครับ ทําไมถึงแยงฉันถามหมดเลยละ (ฮา)
โทษคะ เชิญๆ ตามสบายคะ
อะ ครับ ทําไมตองจี้คุณหนอย (ฮา)
ตัวสํารองจะไดเหลือนอยลงไงครับ ตัวสํารองสองจะไดขึ้นแทน
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ไปอยางนั้นไดนะครับ ทานผูชมครับ เมื่อวันกอนตํารวจระดมกําลัง
กวาดจั บ สาวค า บริ ก ารทางเพศแถวหน า โรงแรมสยามครั บ ถนน
เพชรบุรีตัดใหม จับไดตั้งหลายคนครับ บางคนถูกจับไดตั้ง 30 ครั้ง ยัง
ไมเข็ด
อั น ที่ จ ริง เรื่อ งเรข ายของเก า นี้ มี น านแล ว นะครั บ ที่ ผ า นมาก็ มี รอบ
สนามหลวง ผีมะขาม แถวทองหลอ ก็เรียกผีขนุนครับ (ฮา)
แลวถาหนาโรงแรมสยามเนี้ยจะเรียกผีอะไรนอ
เออ ผีคอฟฟชอปมั้งครับ เห็นวาเปนสถานที่ตอรองราคา ถูกจับแลวก็
ไมเข็ด กลับมาใหม ตํารวจปลอมตัวจับไมไดผล เพราะวาพวกนั้นจํา
หนาตํารวจไดทั้งโรงพักแลวครับ (ฮา)
ถา ตํา รวจโรงพั ก นี้ จํา หน า ได ห มดแล ว น าจะลองโรงพั ก อื่น นะครับ
ตํารวจมาลอดูบาง
หมาย หมายถึงวา
คือลอซื้อ
ออลอซื้อ
ทานผูชม เขียนมาถึงบางนะครับ ไอทีวี พหลโยธิน 31 วันนี้ราตรีสวัสดิ์
แคนี้นะครับ
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ของฟรีไมมี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2544
33
ตู ทักษิณ อาจารยแม คุณชาย
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ 2-3 วันที่ผานมาทานผูชมคงมีโอกาสจายคา
ทางดวนแบบใหม ซึ่งการทางพิเศษเขาย้ํานักย้ําหนาวา ไมไดเปนการ
ขึ้นราคา แตตองจายมากกวาเดิม มันจะเรียกวาอะไรละครับอยางนี้
คือไมใชเปนการผลักภาระใหประชาชนนะครับ เพราะการทางพิเศษ
ตองแบกรับภาระนี้แทนประชาชนมาหลายปดีดักแลว เปนหนาที่ผู
บริโภคที่จะตองรับผิดชอบ เหมือนกับการบริการอื่นๆ เชน ไฟฟา น้ํา
ประปา โทรศัพทครับ
เกิดเปนประชาชนคนไทย อยาหวังเลยคะวาชาตินี้จะไดใชอะไรฟรีๆ
นะคะ (ฮา) ถนนทานก็เก็บคาผานทาง สะพานก็เก็บ VAT เพิ่ม อีก
หนอยนะคะคงจะติดมิเตอรไวที่จมูก เก็บคาหายใจจากประชาชนไป
เลย (ฮา) มีอยางเดียวคะที่ประเทศนี้ฟรีนะคะ คือ ตายฟรีคะ (ฮา)
ที่อาจารยพูดวาถนนนั้นก็เก็บคาทาง ตองเรียนใหทราบวาทางปกติไม
เก็บเพิ่ม ถามีคําวาพิเศษจึงจะเก็บเพิ่มครับ (ฮา) เชน การทางพิเศษ
รถดวนพิเศษครับ
เอาละครับ ไอพิเศษเก็บเพิ่มอะไรนี่ เราไมวาละครับ แตที่ตองวาคือ
เสียตังคแลวยังไมปลอดภัยนี่สิครับ แยนะครับ
คุณชายหมายถึงอะไรเหรอครับ ?
เอา ก็ที่คณะกรรมการความปลอดภัยดานการขนสงแหงชาติ เขาออก
มาพูดสิครับวา สะพานแขวนพระราม 9 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
การทางพิเศษ ไอที่เราเสียตังคเพิ่มนี่แหละครับ (ฮา) มันอาจจะไม
คอยปลอดภัยนะครับ คือมันแกวงๆ นะครับ (ฮา)
เรื่ อ งความปลอดภั ย เราดู แ ลอยู แ ล ว ครับ เรื่ อ งนี้ เราสั น นิ ษ ฐานว า
สะพานพระราม 9 เปนสะพานแขวน ธรรมชาติของสะพานแขวนมันก็
แกวงอยูแลวครับ (ฮา)
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แตถาแกวงมากเนี่ยเราจะเรียกไดมั๊ยครับวาสะพานแขวนชีวิตอยูบน
เสนดาย
แหม คุณตูก็ มันเปนสะพานนะครับ ไมใชชิงชาที่จะไดแกวงแรงขนาด
นั้น (ฮา) ถาเปนอยางนั้นก็ขอความรวมมือคนที่ขับขี่ยานพาหนะขณะ
ขามสะพานแขวนก็อยาโยตัวนะครับ (ฮา)
หรื อ ถ า ท า นผู ช มไม ไ ว ใ จสะพานพระราม 9 ก็ อ าจจะขึ้ น สะพาน
พระราม 6 หนึ่งที แลวไปขึ้นสะพานพระราม 3 อีกหนึ่งที รวมกันได 9
(ฮา)
ปดโธ ! คุณตูครับ ไออยางนี้เขาเรียกแกปญหาปลายเหตุนะครับ ก็
บานเขาตองขามพระราม 9 จะใหขามสะพานอื่นแลวบวกกัน เกิดบวก
เลขผิดก็ไมถึงบานพอดีสิครับ (ฮา)
อันนี้นะคะ เดี๊ยนอยากถามวา ถาขนาดปกติยังแกวงขนาดนี้เนี้ย ถา
แผนดินไหวจะไมแยไปกวานี้เหรอคะทานคะ (ฮา)
แยครับ (ฮา)
แคเนี้ยนะคะทานคะ (โมโห)
ครับ แตโดยธรรมชาติบานเราไมคอยมีแผนดินไหวนะครับ
อืม จริงๆ ผมวาแผนดินไหวก็ดีเหมือนกันนะครับ
มันจะดียังไงละครับคุณตู
เพราะวาแผนดินเนี้ยมันจะไมไหวอยูแลวครับ (ฮา)
โอโห ! คุณตูมาเรื่องนี้เลยเหรอครับ ผมวาที่แผนดินนี้มันไมไหวเพราะ
วาประเทศมันขาดดุลงบประมาณแผนดินมั๊งครับ เห็นวาเปนตังแสนๆ
ลาน ไมรูจะเอาเงินที่ไหนมาปดหีบนะครับนี่
ก็กูเคามั่ง รีดเคามั่งนะสิครับ ก็เพื่อความเจริญของชาติบานเมืองนะ
ครับ ยังมีจะรีดภาษีมรดก และภาษีอสังหาริมทรัพยอีกนะครับ เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละนะครับ
อุย เดี๊ยนไมเห็นดวยเลยคะที่จะมาเก็บภาษีทรัพยสินภาษีมรดกพวก
เนี้ยนะคะ เพราะวามันเปนของสวนตัว พอแมปูยาตายายเขาทิ้งไวให
ลูกใหหลาน รัฐบาลกลับจะมาขอแบงนะคะ (ฮา)
ก็ถือเสียวารัฐบาลเปนลูกๆ หลานๆ ของทานนะครับ ขอสวนแบงนิดๆ
หนอยๆ เอามาชวยชาติครับ (ฮา)
แลวเวลาแกขึ้นมาเนี้ย รัฐบาลจะรับเลี้ยงรึเปลาคะ ถาไมรับเดี๊ยนจะ
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ขอตัดออกจากกองมรดกไดมั๊ยคะ (ฮา)
แหม ไอเรื่องภาษี มรดกนี่น ะครับ ในประเทศนี้ มรดกสวนใหญ ที่มี ก็
เล็กๆ นอยๆ ไมเปนกองหรอกครับ ไอที่พอจะเรียกเปนกอง ก็มีอยูไมกี่
กองนะครับ กองนึงก็อยูในรัฐบาลนี่แหละครับผม คุณรูดี (ฮา)
เห็นมั๊ยครับทานผูชมวาเรื่องภาษีนี่ไมยกเวนกระทั่งคนในรัฐบาลนะ
ครับ (ฮา) ชวยกันเสียภาษีเพื่อชาติของเรานะครับ วันนี้ราตรีสวัสดิ์แค
นี้ครับ
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36
ตู ทักษิณ อาจารยแม ไตรรงค
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ สุดสัปดาหของเรา ทานนายกไดนําคณะรัฐ
มนตรี ไปประชุม ครม.สัญจร หรือที่เรียกกันอยางเปนทางการวา การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ
เปนอยางไรละคะ ? อยางไมเปนทางการเนี้ย มติในที่ประชุมก็ถือวา
เปนโมฆะหรือไงคะ
ไม ใชห รอกครับ เพี ย งแต ไม ต อ งใส สู ท พู ด จาก็ ไม ต อ งเป น ทางการ
อยางเชน คุณสามารถใชคําวา "เจา" ลงทายได กอนพูดเราก็ใชคําวา
"สุมาเตอะ" หรือถาสงสัยก็ใชคําวา "อันหยังจะ"
อยางเนี้ยเคาเรียกวาไปเที่ยวกันมากกวา แลวเอาเรื่องการประชุมมา
บังหนา
พี่อิจฉาเขาหรือครับ ?
ไมใชอิจฉาหรอกครับ แตเห็นโรงแรมที่จะไปประชุมแลว พี่ยังไมเคยไป
เที่ยวเลยครับ ไดขาววาหอง VIP คืนละหลายพัน อยากไปนอนบางสัก
คืน แตไมมีชวนกันเลย
อาว ! ก็พี่มี "ชวน" อยูแลวนี่ครับ (ฮา)
โธ นองตู ถานองมามุขนี้พี่ก็ลาปวยเลยดีกวาครับ
ท า นคะ ท า นอย า เพิ่ ง ลาป ว ยไปเลยค ะ เพราะพวกเขาไปประชุ ม
ครม.สัญจรกันไมใชเหรอคะ ฝายคานทานจะตามเคาไปทําไมละคะ
จะไปประชุมคานสัญจรบางหรือไงคะทาน
ที่เราไปประชุมถึงเชียงใหมเนี้ย เพราะเราเปนคนไทย ตองสนับสนุน
ธุรกิจทองเที่ยวของไทยครับ
แหม..สนับสนุนเหลือเกินนะครับการทองเที่ยวไทยเนี้ย ก็เลยไปเที่ยว
นิวซีแลนดกันมานะ
เออ..นั่นลูกชายผมไปแขงยิงปนที่นิวซีแลนดนะครับ จะใหไปเชียรที่
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สุราษฎร ก็คงตองตะโกนดังมากเลยนะครับกวาจะไดยิน แลวกีฬายิง
ปนเนี้ยเคาหามสงเสียงดัง ผมจึงตองไปถึงนิวซีแลนดนั่นนะครับ
แหม! อยางนี้เรียกวา เชียรลูกสัญจรไดไหมคะ
เออ หากเรียนถามทานอยางนี้นะครับวา ไปประชุมอะไรกันเหรอครับ
ที่เชียงใหม
คื อ สิ่ ง ที่ เรานํ า ไปประชุ ม กั น หลั ก ๆ ก็ คื อ การติ ด ตามผลงาน และ
นโยบายของรัฐบาลแลวเนี้ย เรายังใชเวลาสวนใหญประชุมถึงสาระ
สําคัญเรื่อง ยุทธศาสตรการดําเนินเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคง การสราง
รายไดของประเทศ กับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ใหเจริญเติบโต
อยางมีคุณ ภาพ และที่สําคัญ เนี้ย เปน การไปเหยียบถ้ําเสือ ซึ่งเปน
แหลงยาเสพติดครับ
เออ..เมื่อไปเหยียบแลว ก็ชวยจัดการดวยนะครับปญหายาเสพติด ยา
ไอ ยาอี เนี้ยมันเต็มไปหมด แลวเดี๋ยวนี้มีการใชยาสลบตัวใหมครับ
เอาไปใชกับเด็กผูหญิงแลวพาไปปูยี่ปูยํา ไอทําอยางนี้มันใชไมไดครับ
ทานตองถอนรากถอนโคนใหเด็ดขาด
นั่นซิครับ ถอนอยางไงครับ
เราตองดูแลวัยรุนใหดีนะครับ แลวจัดการกับผูคาผูขาย แตอาจจะมี
คนมีสีเขาไปเกี่ยวของดวย แลวเราก็ไดทําเวิรคช็อปกับทางตํารวจไว
ใหเขารวบรวมรายชื่อแบล็คลิสทพวกขาราชการนอกแถว แลวสงมา
ใหผม ถามีหลักฐานชัดเจน เราจะจัดการขั้นเด็ดขาดครับ
แลวจัดการขั้นเด็ดขาดเนี้ย เราจัดการยังไงเหรอคะทาน
คือเราจะสงชื่อแบล็คลิสทเหลานี้ไปใหตํารวจ เพื่อใหตํารวจจัดการตอ
ครับ
แลวทานเองก็เปนตํารวจ ทําไมไมจัดการละครับ
ตอนนี้ผมไมไดเปนตํารวจแลวนะครับ
ถาตํารวจจัดการขั้นเด็ดขาดไมได ทําไงครับ
ถาตํารวจไมจัดการขั้นเด็ดขาด เราจะจัดการขั้นเด็ดขาด โดยการสง
รายชื่อตํารวจที่ไมจัดการขั้นเด็ดขาดมาใหเรา (ฮา) แลวเราจะจัดการ
ขั้นเด็ดขาด โดยการสงรายชื่อตํารวจที่ไมจัดการขั้นเด็ดขาดเนี้ย ไปให
ตํารวจที่สามารถจัดการขั้นเด็ดขาดไปจัดการขั้นเด็ดขาดซะ
ห า! แต ไมวาท านนายกจะพยายามเพี ยงใดนะครับ ก็ต องวนมาที่
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ตํารวจอยูดี ที่ตองจัดการขั้นเด็ดขาด ในการที่จะเรงใหน้ําวนนั้นหยุด
ได ซึ่งก็จะเปนผลดีสําหรับพวกเรานะครับ เรียนถามปดทายนะครับ
เรื่องรายขนานของเราเกี่ยวกับศักยภาพ เราเสียเปรียบหรือเปลา ที่เรา
มี F16 แตเขามี MIX 29
โธ ไมตองหวงหรอกนองตูเรื่องนี้ เขามี MIX 29 เรามี F16 เสียเปรียบ
อยูแค 13 แตที่สําคัญ เรายังมี M100 ครับ รวมเขากับ 16 ก็เปน 116
มากกวาเขาเยอะแยะเลยครับ
ออ..เหรอฮะ งั้นเรียนถามทานนายกนิดนึง จริงๆ แลวนี่ทําไงครับ
พี่เขาพูดเลนนะครับ จริงๆ แลว เรามี M 150ดวย
อาว!
ออ..เปลาครับ ผมพูดเลนนะครับมีเวลาเพียง 5 นาทีจะใหผมตอบทุก
คําถาม มันคงเปนไปไมไดหรอกครับ
ครับผม ไดบรรยากาศเหมือนประชุม ครม.ที่เชียงใหมเลยครับ วันนี้
เวลาหมด ราตรีสวัสดิ์ครับ
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รายการรัฐบานหุน
รวมกันเราอยู 2
วันที่ 18 กรกฎาคม 2544
37
ตู ทักษิณ สุดารัตน ชวน
เสียง
สวัสดีครับทานผูชม หลังจากการประชุมใหญพรรคไทยรักไทยเมื่อวัน
ที่ 14 กรกฎาคมที่ผานมา พรรคไทยรักไทยก็ไดรวมกับพรรคเสรีธรรม
เรียบรอยแลว (ปรบมือ)
ครับพรรคของเราก็ตั้งใจวาจะอยูเปน รัฐบาลตอเนื่องอีก 2 สมัยนะ
ครับ โดยระหวางนี้ก็ใหพรรคประชาธิปตยเปนฝายคานตอไปเรื่อยๆ
(ฮา)
เอะ! ถาอยางนี้พรรคไหนอยากเปนรัฐบาลก็ตองมารวมกับพรรคไทย
รักไทยนะสิครับ (ฮา)
เออ..คือยังงี้คะ ที่เรารวมพรรคนะคะ ไมใชรวมเพื่อผลประโยชนทาง
การเมืองคะ แตเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติคะ แลวเวลาเราจะ
รวม เราก็ตองดูอุดมการณกันกอนคะ
ออ! คืออุดมการณวา พรรคเดียวทั่วไทยโยงใยทั่วโลกใชมั๊ยครับ (ฮา)
ไมใชคะทานคะ มันคงเปนคิดใหมทําใหมอยูคะทาน
ครับ ถาทุกพรรคมารวมกันหมดแลวจะเกิดปญ หาตางๆ มุงมั๊ยครับ
เชน มุงเสรีธรรม มุงความหวังใหม ในอนาคตอาจมีมุงชาติพัฒนาครับ
ผม (ฮา)
ตรงนี้ผมพิจารณาแลวนะครับวา ตองระวังอีกมุงนึงดวยนะครับ ใกล
จะตัดสินแลวนะครับก็คือ มุงสายบัวนะครับ (ฮา)
เรื่องของมุงสายบัวเนี้ยคงไมมีหรอกคะ ทานทําประโยชนใหประเทศ
ชาติขนาดนั้นนะคะ
แหม..เลนรวมกันทุกพรรคอยางนี้ อาจจะมีคนวิพากษวิจารณวาเปน
เผด็จการรัฐสภานะครับ
โอย! ไมหรอกครับ ก็เปนรัฐบาลที่มีเสียงมากกวาครึ่งหนึ่งของสภาเทา
นั้นแหละครับ (ฮา)
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คนในพรรคของทานกลาววา ทานนายกจะอยูไดหรือไมเนี้ย ก็ตอง
อาศัยเสียงพวกพองเหมือนกันนะครับตรงนี้
อืม ..ถ า คนในพรรคไม ห วงตั ว เองมากไปนะครับ ตรงนี้ มั น ก็ ค งไม มี
ปญหาความขัดแยงในพรรคหรอกครับ
อืม..แตทานเองก็ยังไมสามารถควบคุมไดทั้งหมดมั้งครับ อยางเชน
กรณีของคุณปยณัฐ
คือเรื่องที่คุณปยณัฐออกมาวิจารณวา หลงอํานาจและแทรกแซงสื่อ
นั้น
เนี้ย คงเปนความคิดเห็นสวนตัวของเคานะครับ
เออ..ตรงนี้ผมพิจารณาแลวเห็นวานะครับ คุณปยณัฐเองก็มีสิทธิ์จะ
วิจารณไดนะครับ ถาเห็นวาไมดีก็มีสิทธิ์จะพูดวาไมดีนะครับ แลวก็
ทราบมาวาคุณ ปยณั ฐเองก็ไม ไดอยากรวมรัฐบาลมาตั้งแตแรกนะ
ครับ เพียงแตวาขัดใจคุณพอไมไดครับ (ฮา)
ถาอยางนั้นก็นาจะเปนโอกาสที่ดีแลวนะครับ เพราะตรงนี้เห็นวาคุณ
พอกําลังจะขับคุณปยณัฐออกจากพรรคไทยรักไทยแลวนะครับ (ฮา)
เออ..ที่จริงผมก็ไมไดเอาเรื่องอะไรเคานะครับ แลวก็ใหอภัยเคาไปแลว
ดวย
คะ ก็นายกทานเปนคนใจกวางนะคะ ก็เลยไมเอาเรื่องนะคะ เพี ยง
แตวาอยาทําอีกก็แลวกันคะ (ฮา)
อันนี้ก็เปนการขมขูหรือเปลาครับ ไมเปนประชาธิปไตยนะครับ
เออ..อันนี้ไมไดขูนะคะ แตอยาทําอีกคะ (ฮา) เออ..คืองี้คะ หนอยขอ
เรียนเพิ่มเติมนะคะวา ถาเปนปญหาของสวนรวมเนี้ยเราก็ตองดูแล
เปนธรรมดานะคะ แตถาเปนปญหาครอบครัวเคาเราก็จะไมไปแทรก
แซงคะ เพราะวาเราไมชอบแทรกแซงใครนะคะ แตถาใครจะแทรกมา
เนี้ยเราก็ยินดีรับ (ฮา) เออ..อยางเชนวาถาจะใหชาติพัฒนาดวยกันก็
ยินดีตอนรับคะ (ฮา)
แตอยาแซงนะครับ
หมายถึงยังไงนะครับ
เอ อ..หมายถึงวา แทรกได แต อย า แซงครับ แกป ญ หา ให ม าชวยแก
ปญหาพรอมๆ กัน (ฮา)
ตรงนี้ผมพิจารณาแลวนะครับเห็นวาการแกปญหาเนี้ยดีครับ แตอยา
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รีบ เพราะวาการทําอะไรที่รีบรอนเนี้ย มักจะเกิดปญหาที่ผิดพลาดใน
เรื่อ งง า ยๆ พื้ น ๆ ที่ แ สดงถึ ง ความบกพรอ งโดยรี บ เร ง ได ค รั บ (ฮา)
อยางเชน แผนพับรณรงคโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (ฮา) พิมพ
ผิดจนความหมายเลยเถิดไปเบื้องลาง
คะ เรื่องของการพิมพผิดเนี้ยก็ไมห นักหนาอะไรนะคะ ตองขออภั ย
จริงๆ คะ การคิดใหมทําใหม ทําเร็วไมเชื่องชาก็ตองมีการผิดพลาดกัน
บางนะคะ (ฮา) แตเราก็ไดดําเนินการแกไขแลวนะคะ โดยการใชสติก
เกอรปดทับเรียบรอยแลวคะ
คืออยางนี้ประชาชนอาจยิ่งสนใจ อยากรูกันไปใหญนะครับวา ใตสติก
เกอรมันมีอะไร (ฮา)
ถาอยากรูก็แกะดูสิคะ (ฮา) เราก็ไมไดวาอะไรนะคะ (ฮา) แกะแลวก็
ปดทับดวยละกันคะ แลวก็ไมรูจะแกะไปทําไม (ฮา)
คือเงี้ยนะครับ เราก็พยายามจะแกไขกันแลวนะครับ แตปญหาที่คน
อื่นทําไวเนี้ย แหม..บางเรื่องก็แกไขลําบากเหลือเกิน (ฮา)
ขออนุ ญ าตกราบเรีย นวา สติ ก เกอร ส ามารถป ด บั ง ความผิ ด เล็ ก ๆ
นอยๆ ไดเนี้ยครับ แตวา Priminister ไมสามารถปดบังความผิดใหญ
โตได อยางเชน ซุกหุนอยางเนี้ยนะครับ (ฮา)
เออ..ศาลยังไมตัดสินนะครับ จะหาผิดก็คงไมถูกตอง ถึงแมจะตัดสิน
วาผมผิดก็
ผิดอยางสุจริตใชมั๊ยครับ (ฮา)
ผมก็ผิดโดยสุจริตนะแหละครับ เอะ! แตทํ าไมเราไม พู ดเรื่องอื่น กั น
หรือจะกลายเปนหลักการไปแลวเหรอครับทาน (ฮา)
พูดเรื่องอื่นไมได เพราะเวลาหมดอยางสุจริตนะครับ (ฮา) วันนี้ก็ขอ
ลาไปอยางสุจริต (ฮา) ราตรีสวัสดิ์อยางสุจริตครับทานผูชม (ฮา)

242

Script
ชื่อตอน
ออกอากาศ
ลําดับที่
ผูรวมรายการ
ที่
ภาพ
ไตเติ้ลรายการ
ตู

ชวลิต
ตู
ชวลิต
ไตรรงค

สมัคร

ตู
สมัคร
ชวลิต
ไตรรงค

รายการรัฐบานหุน
มาตรการสุดยอด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2544
40
ตู สมัคร ไตรรงค ชวลิต
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ สองวันนี้เราฮือฮากันเปนพิเศษเรื่องหนวยลา
สังหารที่ จ ะมาไล ลา ขบวนการยาเสพติ ด นะครับ เหมื อ นจะให เป น
มาตรการระดับสุดยอดนะครับ ตอตานการคายาเสพติด ก็เลยมีทั้งคน
เห็นดวยและไมเห็นดวย ถึงในที่สุดจะมีการปฏิเสธ แตก็นาจะลองๆ
คุยกันดูหนอยนะครับวา มาตรการนี้ใครเปนคนคิดครับ ?
นี่เรื่องอะไรครับเนี้ย ใครลาสังหารใคร ?
อาว! ทําไมทานไมรูเรื่องเลยเหรอครับ (ฮา)
บังเอิญผมไปเมียนมารมา
ยังไมรูเหรอครับ เดี๋ยวผมจะเลาใหพี่ฟงเอง เพราะวาผมฉลาดครับ คือ
เขาบอกวายาเสพติดมันปราบยากปราบเย็น ปราบไมหมดหรอกครับ
เพระวามี ผูมี อิท ธิพ ลนั กการเมื องบางคน ขาราชการบางกลุ ม นี่ อ ยู
เบื้องหลัง ไอพวกที่มีอักษรยอทั้งหลายแหละครับ
ไอการที่เอาอักษรยอมาพูดแลวไมบอกมาใหมันชัดๆ วาเปนใครเนี้ย
มันทําใหเดือดรอนกันหมด เชน ออกมาบอกวานักการเมืองอักษรยอ
ส. คายาบาง (ฮา) พูดออกมาไดยังไง บอกมาสิวานายส. นี่ ส.อะไร
นายสลบ หรือวานายแสลง (ฮา)
ก็ทานไมไดทําอะไรผิดนี่ครับ ทําไมตองกลัวครับ ?
กลัวสิครับ ถาเขาเกิดคิดวาอักษรยอ ส. นี้เปนผมอยางนี้ก็แย ชื่อก็มี
ส.นามสกุลก็มี ส. ยังงี้ก็ตายสิ (ฮา)
แหม..กําลังอยากจะบอกเลยครับวาจะใชวิธีนี้ (ฮา)
ปดโธเอย! พี่จิ๋วหวานเจี๊ยบของผม มันก็หากันใหควั่กแหละครับวาลูก
ใครหวา เปนคนปูดไอเดียทั้งหมดออกมา (ฮา) หาตัวไมไดนะครับ ก็รู
วาพี่นี่แหละครับเปนคนคิด
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พอ พอ พอ พอ อะไรอยางงี้ อยามาโยนให ผมสิครับ (ฮา) ผมบอก
แลววาไปพมามา ไมรูเรื่องสักหนอย (ฮา) ลองถามทาง ก.อ.ร.ม.น.
เคาดูสิครับ
ใช ค รับ ตอนนี้ ก.อ.ร.ม.น. ก็เป น ขาวบ อ ยนะครับ ไหนจะกฎหมาย
พิ ทั ก ษ ป วงชนฉบั บ ทายาทอสู ร (ฮา) ไหนจะไอเดี ย ที่ จ ะเอาท า น
เสธ.ทั้งหลายที่ชอบรักษาความปลอดภัยในหางสรรพสินคาไปเปนรอง
ผูวาฝายความมั่นคงแทน ไหนจะเรื่องขอดูแล ส.อ.ป.ต.อีก แลวนี่ลา
สุดนะครับเรื่องหนวยลาสังหาร ไมทราบวาไอเดียนี้จะมาจากที่นี่หรือ
เปลา (ฮา)
เอ ย ..คงจะไม ใชห รอก ทางกองทั พ คงไม คิด ทํ าอะไรแบบนี้ แน น อน
เพราะวาผิดกฎหมาย เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
โอย! สิทธิมนุษยชนของผูรายนี่นะฮะ (ฮา)
สมัยจอมพลสฤษฎิ์ หรือวาจอมพลผาขาวมาแดง ทานใชสิทธิ์กีดกัน
ยิงเปาโดยไมตองผานการพิจารณาคดี ถามีหนวยนี้จริง ก็นาจะเปน
หนวยปฏิบัติการพิเศษผาขาวมาแดงเสียเลยครับ (ฮา) เกดีออก
ไมเกดีหรอกครับ ผาขาวมาแดงมันไมพรางตัว มันจะเห็นชัดครับ
เอา..นี่เขาหมายถึงชื่อครับ ไมใชจะใหทหารนุงผาขาวมาแดงไปหรอก
ครับ (ฮา)
ออ..งั้นก็พูดใหเคลียรหนอย ฟงไมชัด แลวเรื่องไมเปนเรื่องนี้เอามาพูด
กันทางกลาโหมเขาไมเห็นรูเรื่องเลย
ถามันเปนเรื่องคอนขางลอแหลมนะครับ ทานผูชมครับ ดาบสองคม
นะครับ เราควรจะสงเสริมการใชกฎหมายใหเขมงวดดีกวา หรือใชวิธี
อื่นที่นิ่มนวลไดไหม
โอ..นิ่มนวลนี่ก็อยางเชนวา ตั้งเต็นททวงหนี้หนาบานนี่แหละครับ (ฮา)
นั่นแหละ นิ่มนวลสุดแลวครับ เขียนไวทบอรดเอาไวเลยวา เรามาดี
พู ด อี ก ที เรามาดี พ รอ มมื อ ป น 3 คนครับ (ฮา) เห็ น มั๊ ย ว า มาดี ชั ด ๆ
(ฮา)
อ า วๆ เห็ น วา ฝ า ยลู ก หนี้ เขาก็ จ ะฟ อ งกลั บ การทวงหนี้ โดยการตั้ ง
เต็นทหนาบาน ทําใหเขาไดรับความอับอาย อาจตองชดใชดวยมูลคา
เทากับหนี้เลยทีเดียว (ฮา)
ถาอยางนี้เจาหนี้เขาคงดีใจนะครับ เพราะวาหมิ่นประมาทเคาแลว ไม
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ตองเสียคาปรับ เพราะวาคาปรับนี่มันพอๆ กับหนี้พอดีครับ เลยเลิกรา
กันไปในที่สุด (ฮา)
ไมนาจะเปนอยางนั้นนะครับ แตในอนาคตรัฐบาลอาจจะตองซือ้ เต็นท
20,000 เต็ น ท (ฮา) และชายจั ด การซาฟารี 60,000 คน ไวท บ อร ด
สําหรับเขียนคําวาเรามีดี 20,000 บอรด เพราะรัฐบาลมีลูกหนี้อยาง
นอย 20,000 คน ที่กูธนาคารประชาชนครับ (ฮา)
แหม..มันตองลองครับ คนจนนี้วาไปแลวเขาใชหนี้มากกวาไอพวกคน
รวยใสสูทซะอีก แตถามีจริง ไอเต็นท 20,000 หลังนี่ขอยืมไดไหม หรือ
ไมก็ขอเชาในราคาถูกๆ
แลวพี่จะเอาไปทําอะไรครับตั้ง 20,000 เต็นท ?
จะทําอะไรก็เดี๋ยวคอยวากัน เอาไปเรียงกันใหสุดลูกหูลูกตาอยางงั้
นพอแลว จะไดเขียนขาวกันได เดี๋ยวจะหาวาไมมีผลงาน ผลงานก็ตั้ง
เยอะแยะ แหม..ไมเอามาเขียนเปนปแลว
ครับ รายการของเราขอแสดงความยินดีกับผลงานของทานในรอบ
หนึ่งปที่ผานมาครับ (ฮา) ในโอกาสนี้อยากจะขอเรียนถามทานรองวา
ที่ไปพมาไปทําอะไรครับ ?
ก็ไปเยือนพมา สรางความสัมพันธอันดีระหวางกองทัพ แลวผมรูความ
จริงมาแลววา พมาก็ซื้อเครื่องบิน MIX 29 มาทําไม เขาซื้อมาเพราะ
เขามีพรมแดนติดกับเพื่อนบานหลายประเทศ
แหม..ไดยินอยางนี้ก็โลงอกนะครับ เพราะวานึกวาเขาจะซื้อมาขูไทย
ครับ
ครับ แตเออ..ชายแดนของไทยติดพมามากกวาเพื่อนเลยเนอะ (ฮา)
เราก็อย าไปกลั วเขาครับ เขาขู เราก็ ขูเขาไปมั่ งวาจะไม ซื้ อแกส เลย
แลวทีนี้ขูใหเขายึดเงินมัดจําไปฟรีๆ ไปเลยครับ เราจะไดเข็ด (ฮา)
เชื่อวาเขายังอยากเข็ดอยูเรื่อยๆ (ฮา) ในชวงนี้นะครับทานผูชมเปนที่
นาสังเกตวาสัปดาหเนี้ยเปนวันเกิดของคนสําคัญเยอะแยะเลย ตั้งแต
วันที่ 24-27 เนี้ย วันที่ 24 เนี้ยเปนวันเกิดวาที่ ผบ.ตร.คนใหม แหม..
วันที่ 25 วันเกิดคุณสวัสดิ์ อมรวิวัฒน อดีตอธิบดีตํารวจครับ วันนี้ครับ
เปนวันเกิดของอดีตตํารวจอีกทานนึง ปจจุบันเปนนายกรัฐมนตรีครับ
วันเกิดทานนายกทักษิณ ของเราครับ รายการรัฐบาลหุนขออวยพร
ครับ

245

ชวลิต
ตู

เออ..แลววันที่ 27 ละครับ
วันที่ 27 ก็อาจเปนวันเกิดของประธานรับสภาคนใหมครับ หมดเวลา
แคนี้ ราตรีสวัสดิ์พรอมกันครับ (ฮา)
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รายการรัฐบานหุน
ปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2544
41
ตู ทักษิณ ชวน อาจารยแม
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ ตอนนี้รัฐบาลกําลังขมีขมันปฏิรูปการศึกษากันอยาง
เต็ ม ที่ เ ลยนะครั บ ท า นนายกเน น ความสํ า คั ญ เรื่ อ งนี้ จึ ง ควบตํ า แหน ง
รมต.กระทรวงศึกษาอีกตําแหนงหนึ่งครับ
เออ เรื่องนี้ไมตองหวงนะครับ ผมจะกํากับดูแลใหสําเร็จโดยเร็วและมีคุณภาพ
ทั้งสองดานเห็นผลงานเปนรูปธรรมแนนอนครับ (ปรบมือ)
ผมพิจารณาแลวก็เห็นรูปธรรมอยู 2-3 อยางแลวครับตอนนี้ (ปรบมือ)
เออ ดีใจนะครับ ที่ฝายคานใหกําลังใจแบบนี้ ตอ งอยางนี้ซิครับ บ านเมื อ งเรา
กําลังบอบช้ํา เราตองรวมมือกันไมมีเวลามาขัดแยงกันหรอกครับ
ไมฟงซะหนอยเหรอครับวาทางฝายคานเห็นรูปธรรมอะไรบาง (ฮา)
ผมวา แค นี้ กํ า ลั ง เหมาะน ะ ครับ ถ าให ท า นหั ว หน า ฝ า ยค า นพู ด เนี้ ย เรื่อ งก็ จ ะ
เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่ง (ฮา)
แตคนดูก็ยังอยากฟงทานนะครับ (ฮา)
คืออยางแรกที่เห็นเลยนะครับ คือวา ทานเจาคุณโดนปลดนะครับ (ฮา)
เห็นมั๊ยครับ ผมวาแลวเลย (ฮา)
เรื่องของพระเถระเนี้ยครับ ผมก็ไมอยากไปกาวลวงนะครับ คือวาทางมหาเถร
สมาคม คงจัดการกันเองไดนะครับ ครับแลวเรื่องอื่นละครับ
ครับ ประการถัดมาคือ
เออตรงนี้ผมหมายถึง ขามไปทานอื่นเลยไดไหมครับ (ฮา)
เรียนตรงๆ วาคงไมไดนะครับ ตองใหโอกาสทานหัวหนาพรรคฝายคานพูดซะ
หนอย เดี๋ยวจะไมมันครับ
ครับ ก็ประการถัดมาคือการเลื่อนเวลามาตรฐานนะครับ อันนี้เปนรูปธรรมมาก
ครับ คือนักเรียนของเราเนี้ย ตองตื่นเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง แลวก็รีบแหวกขี้ตาตื่นไป
โรงเรียนแตเชา นักเรียนเราคงขยันกันนาดูแหละครับ (ฮา)
ดีครับ แตชวงแรก ๆ ก็อาจนั่งสัปหงกหนอยนะครับ
ไมมีทางคะ เดี๊ยนรับรองนะคะวาจะไมมีใครนั่งหลับระหวางเรียนไดแน
เพราะวาตอไป การเรียนจะเราความสนใจของนักเรียนไมมีงวง
คือวา ถามันคิดวามันหลบแปรงลบกระดานของเดี๊ยนพนเนี้ยใหมันหลับไปเลย
คะ (ฮา)
คืออันนี้กําลังพิจารณาขอดี ขอเสียอยูนะครับไมเกิน 1-2 สัปดาหเนี้ย คงจะรู
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เรื่อง คงตองขออนุญาต เชื่องชาบางแตมีหลักการนะครับ (ฮา)
ก็ขออนุญาตกลับมาเรื่องเดิมนะครับ ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา
นะครับที่ทานกําลังดูแลอยูนะครับ มีขาวพาดหนาหนังสือพิมพหนาหนึ่งเต็มไป
หมดนะครับ วามีพระ 3 รูปขมขืนเด็กหญิง 12 ขวบนานถึง 2 ปนะครับ ทําไมถึง
ปลอยใหหนีการจับกุมไปไดครับ ก็มีพระครองศรีกับพระอุดรเนี้ยจับไดแลวนะ
ครับ ที่ยังหนีอยูองคหนึ่งก็คือวา ชื่อพระปูเปนะครับ (ฮา)
อันนี้กระทรวงมหาดไทยก็กําลังประสานงานกับกรมศาสนานะครับใหจัดการขั้น
เด็ดขาดเพราะถือเปนเรื่องที่บอนทําลายศาสนาอยางยิ่งครับ
เออ..ตรงนั้น ไมใชประเด็นนะนะครับ ผมพิจารณาแลวก็เห็นวาประเด็นนี้อยูที่
เหตุใดจึงยอมใหพระชื่อปูเป บวชไดครับ
เปนไปไดมั๊ยคะทานขา คือวาวัดเนี้ยจะชื่อยังงี้กันหมดนะคะ (ฮา) เชน หลวงพอ
เชอรรี่ หลวงพี่แอปเปล หลวงลุงกุงกิ๊ง ทานบวชใหอะไรอยางเนี้ย(ฮา) แตที่จริง
แลวนะคะชื่อคงไมเกี่ยวแตอยูที่ความประพฤติซะมากกวาคะ ถาทานชื่อหลวง
พอเชอรรี่ แลวทานทําดีเราก็กราบไหวไดคะ แตไอมารศาสนาปูเป และสหาย
เนี้ยนะคะ (ฮา) ตองฝากทานรมต.มหาดไทยจับแลวตบ ตบแลวจับ ใหหัวโลน
มันลานไปเลย (ฮา) ทําลูกเคาไดขนาดนี้เนี้ยอีตาปูเปนี่ (ฮา)
คือผมพิจารณาแลวเห็นวา นาจะทบทวนใหมนะครับ ในระบบการคัดเลือกพระ
ขั้นตอนการอุปสมบท แลวก็การตรวจสอบพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะชื่อเลน
นะครับ
ดีมากครับ เพราะเขากับยุคสมัยนี้ที่นิยมแกตํารากันนะครับ เอะอะอะไรก็ใหแก
ตําราโดยเฉพาะตําราประวัติศาสตร เกาหลีอยากใหญี่ปุนแกตํารา ไทยอยากให
พมาแกตํารา ลาวอยากใหไทยแกตํารา มันยุงไปหมด ไมวาเรื่องอะไร (ฮา)
คือ เปนเพราะวาเราสรางภาพยนตรประวัติศาสตรเรื่องคุณหญิงโมนะครับ เนื้อ
หาคงยากนะครับ ที่จะไมกระทบกระเทือนวีรบุรุษของทางลาวเคานะครับ
คะ เคาวาคนแรกที่ปูดออกมาคือ ทานกร ใชมั๊ยคะเรื่องนี้ (ฮา) โอ เดี๊ยนนึกวา
ทานชอบแตแบดมินตันนะคะ ไมทราบวาทานจะชอบสรางหนังกับเขาดวยคะ
(ฮา)
ผมก็เคยคิดอยากจะหามทานเหมือนกันนะครับ แตวาตอนนี้ทานเปนฝายโนน
ไปแลวนะครับ (ฮา) ฝายโนนเคาคุยกันเองดีกวานะครับ
กอนอื่นตองเขาใจวาเราเปนประชาธิปไตยนะครับ คงไปสั่งเอกชนใหเคาเลิก
สรางไมได เคาไมใชกรงกรวกนะครับ
โทษกรง อะไรนะฮะ!! (ฮา)
ออ เปลาครับ ผมหมายถึงรัฐบาลไดแตแนะนําใหเนื้อหาดูดีอยาใหกระเทือน
เพื่อนบานเขานะครับ (ฮา)
เดี๊ยนก็ไมเขาใจเลยนะคะวาตองมาโกรธอะไรนักหนา ทีกัมพูชา สรางแตเรื่อง
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เตโชดําดิน ไมเห็นคนไทยเราโกรธตองไปแกตําราอะไรนี่คะ (ฮา)
ผมพิจารณาแลวนะครับ คงเพราะคนไทยติดใจหนังเขมรนะครับ โดยเฉพาะ
เรื่องไหนที่มีงูบนหัว (ฮา) อยางงูเก็งกองเนี้ยครับ (ฮา) ใครที่ยังไมดูนะครับ ผม
แนะนําวาใหทางเขมร ทําใหตัวเอกเนี้ย มีงูบนหัวดวยก็ดี ก็จะไดสตางคเมือง
ไทยอีก หลายลาน (ฮา)
อืม เพราะยังนี้เองคะเมืองไทยมันถึงมีไอหัวงูเยอะแยะไปหมดนะคะ (ฮา)
หมองูตายเพราะงูนั่นเองนะครับ เอะ ถาพระเอกหนังไทยทุกเรื่องมีหัวงูดวย คง
จะนาเกลียดดีนะครับ เชน ขางหลังภาพเงี้ยเหรอครับ (ฮา) บางระจันเหรอครับ
หรือ Pearl Harbor เงี้ย (ฮา) เวลาหมดแคนี้ ราตรีสวัสดิ์ครับ (ฮา)
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ฟุตบอล
วันที่ 20 กรกฎาคม 2544
47
ตู สุดารัตน ปวีณา คุณชาย
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ การประชุม ครม.สัญ จรที่เชียงใหมผานไป
เรียบรอยแลว ขาวรายงานวาไดรับความสําเร็จเปนอยางดี พู ดเปน
เสียงเดียวกันวา มวนแตแต (ฮา)
คะ มวนแตคะ โดยเฉพาะตอนที่ไปดูงานโครงการตามพระราชดําริที่
หวยหองไครนะคะ เห็นลื่นไถลหัวคะมําทุลักทุเลไปตามๆ กันคะ โดย
เฉพาะคุณ หนอยนะคะ ถึงกับหลังยอกตองรีบนําเงิน 30 บาทไปให
คุณหมอรักษาคะ (ฮา)
คะ 30 บาทรักษาไดแนคะ ทํางานในถิ่นทุรกันดารตองมีอุบัติเหตุนะ
ฮะ ไมเหมือนคนทํางานในหองแอรคะ อยูแตในเมืองก็คงไมลมหรอก
คะ (ฮา)
คุณหนอยก็ แคหยอกเลนนะคะ (ฮา)
คะ หยอกแบบเนี้ยไมชอบคะ
เอาครับ ไมขัดแยงกันนะครับแหม ยิ่งไดขาววาเปนดองกันแลวดวย
แหม..คุณหนอยลมแลวก็ลุกไดนะครับ ปกคงไมลมอีกแลว เพราะวามี
พรรคใหญระดับรัฐบาลอุมอยู (ฮา)
แตผมวาไมจริงหรอกครับ บางคนมีพรรคใหญเปนถึงรัฐบาลอุมอยูตั้ง
นาน ยังพากันลมระเนระนาด พังกันเปนแถบๆ เลยนะครับ
คุณชายหมายถึง รัฐบาลพังเหรอครับ
เปลาครับ หมายถึง สะพานครับ (ฮา) แหม..นึกวาจะไปปลอยกบ ที่
แท ก็ ไปปล อยไก ค รับ ท า นรองสุ วิท ย นี่ ไม ท ราบเดิ น อี ท าไหน ไปทํ า
สะพานเคาพังเลยนะครับ (ฮา)
แหม..อยางนี้ก็ตกน้ําตกทา เปนที่มวนแตของชาวบานนะสิคะ (ฮา)
ไมหรอกคะ ทานกระโดขึ้นบกทันนะคะ ขนาดกบยังอายเลยคะ (ฮา)
อูหู! ทานสุวิทยอาจจะน้ําหนักเกิน 21 ตันก็ไดนะครับ สะพานเลยพัง
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เนอะ (ฮา) แตเห็นวาคุณสุวิทยโดดไดไกล นาจะเปนนักกีฬาเลยเนอะ
พูดถึงกีฬาครับทานผูชม ตอนนี้ทานนายกรัฐมนตรีมีนโยบายสงเสริม
ใหเลนกีฬาออกกําลังกายกันทั้งประเทศครับ
นั่นนะสิคะ เห็นวาทานนายกไดเปนสมาชิกใหมของทีมแมนยูนะคะ
ไดหมายเลข 52 มา ไมทราบวาเลนตําแหนงไหนคะ (ฮา)
โธ! ก็เห็นอยูครับวาเลนอยูหลายตําแหนง ทั้งรุกทั้งรับ ทั้งปดทั้งเปดนะ
ครับ แถมเลนไปเลนมายังรวมเอาทีมฝายตรงขามมาเปนทีมเดียวกัน
อีกครับ (ฮา)
คือ ก็แคตําแหนงนายกกับรัฐมนตรีศึกษาเทานั้นแหละคะ
แบบนี้แฟนลิเวอรพูลอาจจะหมั่นไสหนอยนะครับ สนใจแตแมนยูนะ
เออ..คือยังงี้คะ ทานนายกทานไปดูทั้ง 2 ทีมแหละนะคะ ทานเชียรทุก
ทีมคะ
แหม..เชียรบอลยังไมเทาไหรครับ จริงๆ นะทานชอบเชียรแบดครับ
(ฮา) โดยเฉพาะแบดมินตันโลกเนี้ยชอบมากครับ (ฮา)
แหม..คุณชายคะ เราพูดกันถึงเรื่องฟุตบอลกันอยูนะคะ ทานเลิกพูด
ถึงพรรคดิฉันไดมั๊ยคะ (ฮา)
ที่จะถามคือไปหาบัตรมาจากไหนครับ ผมยังหาไมไดเลยครับ บัตรหา
ยากมากเลย เกือบจะตองไปโดดตึกนอยใจเหมือนคนที่เปนขาวแลว
นะ
โธ! คุณตูครับ ระดับนายกไมไดบัตรก็แยแลวละครับ ไมใชไดเฉพาะ
ของตัวเองนะครับ ทานยังแจกบัตรใหขาราชการดวยครับ
บัตรอะไรครับ ?
บัดซบไงครับ (ฮา)
บัดซบ ขออนุญาตครับทางฝายรัฐบาลชี้แจงหนอยครับนองหนอย
ฮ ะ คื อ งี้ค ะ ท า นนายกท า นเคยเปรยไวน ะคะวา ข าราชการที่ ไม ให
ความรวมมือนะคะในการปราบปรามยาเสพติด ถือวาเห็นแกตัวอยาง
บัดซบคะ (ปรบมือ)
เด็ดขาดมากครับ สมกับเปนผูนําของเราครับ พวกเราตบมือเร็ว ตบ
มือดวยความลําบากยากเย็นจริงหนอ
แหม..พูดก็พูดเถอะครับ ทีมชาติไทยตอนนี้เขาก็บนนอยใจกันใหญนะ
ครับ เห็นแฟนไปรับทีมฝรั่งกันตรึม ไมเห็นมีใครไปรับทีมไทยบางเลย
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ครับ
คะ คือการที่คนไทยเรานะคะไปรับทีมฝรั่งเนี้ย ก็เพราะเราใหเกียรติที่
เขาเปนแขกมาเยือนบานเรานะคะ อีกอยางนึงเคาตองจากบานเมือง
เคามาตั้งไกลคะ เวลาหางกันตั้ง 7 ชั่วโมงคะ
ครับ 7 ชั่วโมง อาจจะนอยไปแลวนะครับทานผูชม ผลจากการประชุม
ครม.สัญจรมีดําริวา จะเลื่อนเวลามาตรฐานของเราใหเร็วขึ้นอีก 1 ชั่ว
โมงเทากับสิงคโปร ฮองกง เวลาเปดปดตลาดหุนจะไดตรงกัน มันอาจ
จะมีผลใหเกิดการประหยัดพลังงานดวยวางั้น
แหม..แตผมวาไมนาจะดีหรอกครับ เพราะการกําหนดเวลามาตรฐาน
นี้เคาตองดูจากสภาพธรรมชาติ แลวก็วิถีชีวิตของชาวบานนะครับ ถา
เวลาเรงขึ้น ตะวันตรงศีรษะตั้งแตบายตอนบายโมงเนี้ย ผมวามันจะ
แปลกเอานะครับ
แหม..ไหนๆ ก็เลื่อนแลวนะคะ ทําไมไมเลื่อนสัก 2 ชั่วโมงไปเลยคะ เรา
จะไดไดเปรียบตลาดหุนซักชั่วโมงนึงคะ (ฮา)
คือวา มันจะสับสนกันไปใหญนะคะ เพราะวาเวลาพอแมไปรับลูกเชื้อ
ลูกจะไมยอมกลับบานคะ เตะฟุตบอลกันอยูจน 2 ทุมแลวก็ยังไมมืด
ซักทีนึง (ฮา)
เห็นดวยครับ เพราะนักเรียนเคารพธงชาติตอนเชา ก็จะมองไมเห็นธง
ชาติครับ (ฮา) กลายเปนรักชาติแบบหลับหูหลับตา (ฮา)
แหม..ถ า เป น เพราะเรื่อ งตลาดหุ น เลยต อ งเลื่ อนเวลาเนี้ ย ทํ าไมไม
เลื่อนเวลาเปดตลาดหุนแทนละครับ จะไดไมตองเลื่อนนาฬิกากันทั่ว
ประเทศ (ฮา)
เออ..เรื่องนี้ก็กําลังพิจารณากันอยูคะ
ครับทานผูชมครับ จะปรับเปลี่ยนเวลาอยางไรก็ตามตองไมลืมที่จะ
ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทํางานของคนทั้งประเทศดวยนะครับ
ฝากไวตรงนี้ครับ ราตรีสวัสดิ์ครับผม
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รายการรัฐบานหุน
ปฏิรูปราชการ
วันที่1 สิงหาคม 2544
49
ตู คุณชาย สุดารัตน สมัคร
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ สุดสัปดาหที่ผานมาเราอาจจะพุงความสนใจ
ไปที่สีแดงกันหมด อาจจะตกขาวไปบางนะครับ ทราบมั๊ยครับวารัฐ
บาลได มี ก ารจัด ประชุม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร หรือที่ เรีย กกัน ว า เวิรค ช็ อ ป
เรื่องการปฏิรูประบบโครงสรางราชการดวยครับคุณชายครับ
แหม..เรื่องปฏิรูประบบราชการอีกแลวเหรอครับ เห็นพูดเรื่องนี้กันบอย
แตสุดทายก็เหลวทุกทีแหละครับ ไอที่พูดวาทํางานแบบเชาชามเย็น
ชามเนี้ย เดี๋ยวนี้ชาวบานก็ยังรูสึกอยางนั้นครับ ก็ไมรูวาไอเชาชามนะ
ชามอะไร แลวตอนเย็นน ะชามอะไร จะใชชามกวยเตี๋ยวตมยําของ
นายหมึกแดงเขาหรือเปลาก็ไมแน (ปรบมือ) (ฮา)
ทานครับ เขาพูดกันถึงเรื่องการทํางานของรัฐบาลวาไมคอยจะกระชับ
คลองตัว โดยเฉพาะงานที่ตองใหบริการประชาชน มีคนเขาเลาใหผม
ฟงวา เขาไปทําบัตรประชาชนใบเดียว เมื่อกอนตองวิ่งรอกไปมาจนวุน
ขึ้นชั้นนูนลงชั้นนี้ รวมๆ แลวก็รวม 3 กิโลเมตรเห็นจะได แหม..(ฮา)
ทําไมขาราชการไมทําหนาที่ตรงนี้ดวยละครับ เคาตองใหบริการไมใช
เหรอครับ มันเปนยังไงครับเมื่อกอนที่ทานวาเนี้ย
เค าใหบ ริก ารแบนี้ พอไปบอกวาจะทํ าบั ตร เค าก็ เอาเอกสารมาให
แล ว ก็ เอ ย มธุ รสวาจาว า เอาไปกรอก (ฮา) แล ว ก็ ยั ง สํ า ทั บ ด ว ยว า
กรอกใหครบนะ ถาไมครบเดี๋ยวจะรําคาญ (ฮา)
แลวไงครับ กรอกเสร็จแลวทําไงตอครับ?
เคาก็ใหบริการทันที ตรวจสอบเอกสารใหเรียบรอยแลวเคาก็บอกวา
เอาไปให หั ว หน า เซ็ น ที่ อ ยู ชั้ น 3 นู น (ฮา) เออ..แล ว ก็ ขึ้ น ชั้ น 2 นี่ ใช
บันไดก็พออยาใชลิฟต เดี๋ยวมันจะติด (ฮา) นี่เปนหวงเปนใยกันถึง
ขนาดนี้ ถามวาทําไมไมเอาไปใหหัวหนาเซ็นเอง บอกไมไดชั้นตองกิน
สมตํา (ฮา)
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แหม..ไอเรื่องสมตํานี่นะครับ ถาจะใหอรอยตองพลิกแพลงครับ ลอง
ใสไสกรอกเยอรมันแลวก็ผสมน้ําแรลงไปบาง รับรองครับ ถาอรอย
ขนาดนั้นเนี้ย กินไดวันละหลายชามเลยครับ ไมใชเชาชามเย็นชาม
ครับ (ฮา)
จริงๆ แลวทานผูชม ขาราชการที่ดีมากๆ ก็มีเยอะนะครับ แตก็อยางวา
ทนกลิ่นสมตําไมไดรึไงครับ ก็ตองกินไปดวยกับเคา เคาเรียกวา กิน
ตามน้ํานะฮะ (ฮา)
เพราะเนี้ยนะคะเลยตองมีประชุมปฏิรูปกัน
ถาเรื่องนี้ นี่ผ มปฏิรูป ไปกอนแล ว ให เสร็จไปในที เดี ย วขั้ น ตอนเดี ย ว
เป น ผลงานในรอบป ข องผม (ปรบมื อ ) ต อ ไปไม ต อ งวิ่ ง วุ น อี ก แล ว
(ปรบมือ)
ดีคะทานคะ ทีนี้ดิฉันอยากเรียนชี้แจงนะคะวา การที่ เราตองปฏิ รูป
ระบบราชการเนี้ย เพราะวาที่ผานมางานหนวยราชการตางๆ มีการซ้ํา
ซอนกันมากคะ บางหนวยนี่ใหญเทอะทะเกินความจําเปนนะคะ ทํา
ใหไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรคะ เราตองทําใหกระชับมีความคลอง
ตัวนะคะ แยกกระทรวงออกมาเปนปก ซึมซับงานราชการไดดี ไมเลอะ
เทอะเหมือนแตกอนคะ (ฮา)
แมแตในวันที่งานมามากนะฮะ (ฮา) เปนงี้หรือเปลาครับทานนายก
ถึงจะตองแยกกระทรวง ตั้งกระทรวงใหมกันครับ
คะ เราตองปฏิรูปคะ ไมอยางงั้นนี่เราจะสูใครไมไดนะคะ ถาระบบราช
การขาดประสิทธิภาพคะ
ครับ มันก็ยากเหมือนกันครับทานผูชมครับ ซึ่งตองใชเวลานั่นเอง อีก
ขาวหนึ่งครับ ทานนายกบอกวาจะใชอินเตอรเน็ตเปนตัวลดชองวาง
ไมทราบลดชองวางอะไรฮะ
คือวาทานสงเสริมนะคะใหคนไทยไดใชบริการอินเตอรเน็ตกันอยางทัว่
ถึงคะ ทั้งคนรวยคนจนจะมีโอกาสเขาถึงขอมูล หรือวาติดตอโลกภาย
นอกได เท า เที ย มกั น นะคะ ท า นอยากเห็ น ค ะ อยากเห็ น การลดค า
บริการลงมาบาง ปจจุบันนี้แพงมากนะคะ คนจนสูไมไหวคะ
ที่ จริงแพงๆ หน อ ยก็ ดี เหมื อนกั น คุ ณ คิ ด ดู ต า งจั งหวัด เดี๋ ย วนี้ มี รา น
อินเตอรเน็ต พวกนี้เปดกันอยางกับดอกเห็ด ลดชองวางไปเยอะแลว
แตเปนการลดชองวางในการเขาถึงขอมูลรูปโป (ฮา) พวกที่ลามกจก
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ตู
สมัคร

คุณชาย

ตู

เปรตทั้งหลายนี่ผมเปดเขาไปทีไรแทบจะออกมาไมไดทุกที (ฮา)
มันเปนไงครับ เพราะวาติดใจเลิกดูไมไดหรือเปลาครับ (ฮา)
ไมใชอยางงั้นมันปดไมได ปดปุบมันเดง อีก อีกอันออกมา เดงทีสอง
สามอัน มันโปทุกอันเลย ปดมันไมไดตองถอดปลั๊กเทานั้นมันถึงจะ
หยุด (ฮา) คือกําลังนี้เด็กไทยไมเลนอินเตอรเน็ตดูรูปโป มันก็เลนเกม
ไอเคานเตอร
เนี้ ยอะไรเนี้ ย ไม เห็ น มั นจะสรางสรรค ขึ้น มา ยิงกั น เปน บ าเปน หลัง
แลวก็เลนกันทั้งบานทั้งเมืองทั้งวันทั้งคืน แลวก็เปดเปดก็ไมมีเวลาเนี้ย
ไมกําหนด ไมมีกฎหมายบังคับ แบบนี้จะทํายังไงกัน
แหม..ก็ยังดีครับ ผมเคยเห็นนะครับเคาชอบเลนไอชิทแชเนี้ยกันเนี้ย
สงขอความในเวบบอรด เลนไอซีคิว สงอีเมลลกันวุนใหญ เลนไปเลน
มาแชทไปแชทมา ลูกสาวหายไปไหนก็ไมทราบครับ (ฮา) ไมทราบวา
โดนอินเตอรเน็ตดูดหรือโดนใครลักพาตัวไปไหนแลว (ฮา)
คนเลนอินเตอรเน็ตนะเคาเอาไปดูดนะฮะ อินเตอรเน็ตนี่ถาถูกลงไดก็
จะดีนะครับทานผูชม ความรูคนไทยจะไดกาวทันทั่วโลกเคานะ สวน
เรื่องปญหาที่เราคุยกันวันนี้นะฮะ ขอใหผูเกี่ยวของชวยกันดูแลสักนิด
นะฮะ เพื่ออนาคตของชาติเราจะไดไมหมกมุนนะครับ ไปดูขาวไอทีวี
กันครับ วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
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รายการรัฐบานหุน
กบฎเหลา
วันที่ 9 สิงหาคม 2544
53
ตู สุดารัตน สมัคร คุณชาย
ภาพ

ตู

สวัสดีครับทานผูชมครับ พบกับรัฐบานหุนอีกครั้งนะครับ สัปดาหนี้ยังมีกระแส
ขาวจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอยู แตแตกประเด็นไปอีกหลายขอโดย
เฉพาะประเด็นนายกงอนฮะ (ฮา)
คะ เออเรื่องที่วาทานนายกงอนนักขาวนะคะ ดีฉันขอชี้แจงคะวาไมไดเปนอยาง
ที่พูดกัน คะ ทานนายกจะมีกําหนดการให สัมภาษณ อยางเปนทางการนะคะ
เพราะวาที่ผานมาตอนที่ไปทํา workshop ที่พัทยาทานนายกทานใหทานกับนัก
ขาวนะคะทานกวยเตี๋ยวไป แลวก็คุยเรื่องประธานศาลรัฐธรรมนูญไป ทีนี้เลยตก
เปนขาวทางหนาหนังสือพิมพเลยคะ
อันนี้นายกทําไมถูก มาเลียนแบบผมไดยังไง ไอกินไปบนไปนะมันเปนงานของ
ผม (ฮา) เปนทานนายกก็ตองกินใหมทําใหม (ฮา)
ถาเหมือนกับ ทานผูวาจริงๆ เนี้ย ตองมีตัวเลขมาอางอิงดวยนะครับ
อันนี้ก็ถูกตอง เพราะตัวเลขมันคือขอมูลที่แทจริงแลว ตอนนี้ก็มีตัวเลขมาพวกที่
ไมคอยทํามาหากิน ก็คิดจะรวยทางลัดเลนหวยกัน (ฮา) มีใหเลือกเยอะแทงเสีย
แทงเสีย เสียสตางคใหรัฐบาล แหม! นาจะมีหวย กทม. บางจัง (ฮา)
ในชวงที่ผานมาครับทานผูชมเลขสําคัญที่เห็นกันมาก ชวงหลายเดือนที่ผานมา
คงจะเปนเลข 295 (ฮา)
มาตรา 295 แตมีเลขที่สําคัญกวา 295 นะครับนั่นก็คือ 87 (ฮา) ถาไมมี 87 เนี้ย
295 ก็ยังอยูอีกนานหละครับ (ฮา)
โธ คุณชายครับ 87 นะไมเทาไหรครับ แตวาเปน 78 เรื่องใหญครับ
เทหอยางนี้แลวยังไมเจอกับแมนยู อีก ก็หมายเลข 52 (ฮา)
มันมีอีกเลขนึงนะครับผูวา สําหรับคนเลนหวยนะครับ เลข 9 ครับ
เลข 9 มันเรื่องอะไรหละครับคุณตูมันถึงไดเดนเนี้ย?
ก็เรื่องที่พี่หนั่นกับพวกที่เคยโดยศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินวาผิด จะยื่นเรื่องสอบ
ตุลาการรวม 9 ทานไงครับ (ฮา)
แลวก็ยังมีอีกครับ เลขเด็ดเลขคนยังไมรู 67 : 4 (ฮา)
อะไรครับทานผูวา 67 : 4?
มูลคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น 67 ลานใน 4 เดือน ไงครับ (ฮา)
ถาอยางนั้นนะคะเดี๊ยนก็มีตัวเลขอีกคะเลข 8 กับ 12 คะ อาว!งงละสิคะ ก็เราจะ

สุดารัตน

สมัคร
คุณชาย
สมัคร

ตู
คุณชาย
ตู
สมัคร
ตู
คุณชาย
ตู
สมัคร
ตู
สมัคร
สุดารัตน
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สมัคร
ตู
สุดารัตน
สมัคร
สุดารัตน
ตู

สมัคร
คุณชาย
สมัคร
คุณชาย
สมัคร
ตู

เปนรัฐบาลอีก 8 ปหรือไมก็ 12 ปคะ (ฮา) แฮททริกไปเลยคะ (ฮา)
โอโห แฮททริกซ แหม! รัฐบาลนี้ทันสมัยนะครับ ใชคําภาษาอังกฤษซะดวย วัน
กอนทานนายกก็ใช โนนิวส ในอดีตนี่ครับก็มีอีกทานนึง ทานรองก็ใชคําวา โปเต
โต (ฮา) สมชื่อ คิดใหมทําใหม พูดใหม ไทยปนฝรั่งจริง ๆ ครับ (ฮา)
ขอบคุณมากคะคุณชาย
ทั้งๆ ที่วันภาษาไทยเพิ่งผานไปไดไมนานนะครับ (ฮา) ครั้งกอนนะครับรายการนี้
ไดคุยถึงเรื่องสารตกคางในเนื้อสัตว นี่ก็มีขาวในหนาหนังสือพิมพวา จากการใช
ยาปฏิชีวนะในสัตว ทําใหคนกินเกิดปญหาเชื้อโรคดื้อยา
เออ อันนี้เปนเรื่องของโรคติดเชื้อ ซาโมเนลลานะคะ โรคนี้เนี้ยเกิดจากการใชยา
ปฏิชีวนะนะคะ โดยที่วาถายทอดจากสัตวมาสูคนนะคะ ก็กําลังเปนโรคที่ชุกชุม
มากในประเทศไทยคะ
บ า นเราก็ มี ห น ว ยงานที่ ชื่ อ คณะกรรมการความปลอดภั ย แห งชาติ ท างด า น
อาหารทําไมไมเขามาดูแล
ครับเทาที่ทราบครับหนวยงานนี้ตั้งมาแลว 2 ปครับทานผูชม แตมีการประชุมไป
แคครั้งเดียวฮะ (ฮา)
เออ อันนี้ คืออาหารบานเรานะฮะมีเยอะคะ ก็ตองคอยๆ ตรวจชิมไปคะ
ใชคุณชายชิมไป แจกประกาศนียบัตรไป สวนผมก็ชิมไปบนไป ไอหนวยงานนั่น
ก็ไปไลตรวจสอบ สารตกคางกันดีกวาไมตองมาชิม
เออ ทราบคะ ตอนนี้เราก็เรงให กรมปศุสัตวนะคะ ตรวจสอบเนื้อแดงที่มีสารเรง
อยูนะคะ
ครับมีคนตั้งขอสังเกตเรื่องปญหาโรงฆาสัตวนะครับ ทั้งประเทศเรามี 200 แหง
แตไดมาตรฐานไมถึง 15 แหง (ฮา) ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีการปนเปอนของเชื้อโรค
ไดนะครับ
อยางงี้เลย ฆาเสร็จมันก็โยนบนพื้นซึ่งก็ไมไดสะอาดสะอานอะไรตอนขนสงก็วาง
บนพื้นรถกระบะกองๆ กันมา พอถึงตลาดก็โยนขึ้นขางเขียงสับสับสับสับ (ฮา)
บางทีก็วางบนพื้นตลาดเลยครับ หนูมันก็มาแทะกินกันใหญ
ไอเรื่องหนูนั่นนอยลงจนหมดไปแลว กทม. ของเราดูแลอยู
หนูทั้ง กทม. เนี้ย เหรอครับจะหมดไป (ฮา)
แหะ แหะ คุณชายโดนผมหลอกแลวผมหมายถึงหนูหนู ที่สนามหลวงที่เขาเรียก
กันวาผีขะ-หนู เนี้ย ไมมีโอกาสไดขายอีกแลว
ตองฝากผูเกี่ยวของดูแลโรงฆาสัตวและหนูทั้งหลายที่ยังเหลืออยูดวยนะครับ วัน
นี้ไปดูขาวกันตอ ราตรีสวัสดิ์ครับ
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ตู
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รายการรัฐบานหุน
การศึกษาพื้นฐาน
วันที่ 13 สิงหาคม 2544
55
ตู ทักษิณ ชวน อาจารยแม
เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ เมื่อวันจันทรที่ผานมาทานนายกในฐานะรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดรวมประชุมปฏิรูปการศึกษาที่
ทําเนียบรัฐบาล ผลของการประชุมที่ออกมาวารัฐบาลชุดนี้จะกําหนด
ใหการศึกษาพื้นฐาน จากเดิมประถมถึงมัธยมปลายมาเปนอนุบาลถึง
มัธยมตนแทนครับ
คือคนก็เหมือนกับตนไมนะครับตองมีรากฐานที่มั่นคง เหมือนกับการ
ศึกษา อนุบาลเนี้ยจึงเปรียบเปนรากฐานที่สําคัญ ในกรณีที่ผูปกครอง
เปนผูดอยโอกาส หรือยากจนเนี้ยก็สามารถขอการอุดหนุนจากรัฐได
แตอยางทานหัวหนาฝายคานเนี้ยคงตองออกสตางคใหนองปลื้มเอง
(ฮา)
เออ..แบบนี้มันก็ดอยโอกาสกันหมดละครับ เพราะวาจะหานักเรียน
สักกี่คนที่จะรวยหุนเปนหมื่นลานแบบหนุมโอคออกคาเลาเรียนเองได
ครับ (ฮา) อีกอยางนึงนะครับ ตองขออนุญาตกราบเรียนวาการศึกษา
ในระดับมัธยมปลายเนี้ย มันรวมทางดานอาชีวศึกษาเอาไวดวยนะ
ครับ บานเรายังตองการบุคลากรดานนี้อีกมาก แตวาคาใชจายนั้นสูง
ครับ ผมพิจารณาแลวก็เห็นวาถารัฐไมใหการอุดหนุนเนี้ย ก็อาจจะมี
คนสนใจมาเรียนดานนี้นอยลงไปนะครับ
โถ! ถามันไดทุนแลวเนี้ย มันก็เอาไปซื้อระเบิด ซื้อเหล็กขูดชารป (ฮา)
ซื้ออาวุธมาตีกันนะคะ (ฮา)
แตวาที่วาดีๆ ก็มีเยอะนะครับ พวกนี้ไมซื้ออาวุธครับอาจารย
หืม..
เขาทําเองเลยฮะ (ฮา)
โอ..โอ.. เดี๊ยนสงสัยนะคะ ที่กําหนดชั้นอนุบาลเปนพื้นฐานเนี้ย หมาย
ถึงบังคับใหเรียนใชมั๊ยคะ เอาแบบนี้ไมเปนการพรากลูกจากอกแมเคา
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ตู
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อาจารยแม
ทักษิณ
ชวน
ทักษิณ

ตั้งแตเล็กๆ เหรอคะ (ฮา) วัย 3-5 ขวบเนี้ยคะ ควรที่เด็กจะไดใกลชิด
กับพอแม ไดรับความอบอุน เคาวิจัยมานะคะ เด็กวัยนี้คะที่ไดอยูกับ
พอแม มีผลตอการพัฒนาเด็กมากดวย ครูที่ไหนคะเนี้ย จะเอาใจใสได
เทากับพอแมคะ
เออ..อันนี้ผมก็เห็นดวยนะครับ เคยไดยินขาวออกบอยๆ ไปนะครับวา
เวลาเด็กอนุบาลไมนอนกลางวันเนี้ย บางทีครูก็เอายาหมองปายตา
บาง (ฮา) เอายานอนหลับใหกินบาง (ฮา) หรือถาเด็กดื้อเนี้ย ก็หยิก
ครับ (ฮา) ฝากรอยแผลเปนริ้วๆ มาใหพอแมดูตางหนาคุณ ครู (ฮา)
อันนี้เกิดขึ้นบอยครับ เราจะแกไขยังไงครับ (ฮา)
เออ..คือมันไมไดเปนอยางนั้นทุกโรงเรียนนะครับ โรงเรียนไหนเปนเนีย้
เราก็จะจัดการแกไข แตเสียดายเด็กที่ดอยโอกาสในบางกลุมนะครับ
แทนที่จะไดร่ําเรียนเนี้ย กลับไดริ้วรอยจากทางบานมาแทน (ฮา) คือ
โครงการนี้เนี้ย เพื่อสรางรากฐานตั้งแตเด็ก และชวยพอแมที่มีรายได
นอยที่ไมมีเวลาดูแลลูก ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันนี้นะครับ (ปรบมือ)
ใชคะ คนจนหางานยาก แลวก็ยังมีสัตวมาแยงทํางานดวยนะคะ (ฮา)
ไมใชสัตวธรรมดาคะ ซื่อสัตยอีกตางหากคะ (ฮา)
หมายถึงสัตวอะไรครับอาจารย
โถ! หมาคะ (ฮา) สุนัขคะ ลงขาวหนาหนึ่งหนังสือพิมพ เดี๋ยวนี้หมา
แยงงานขอทานทํางานกันแลวนะคะ (ฮา)
อาว..แตขอทานเขายังนั่งอยูขางๆ ไมใชเหรอครับ
โอย..ก็นั่นแหละครับ ยังไงก็ยังพึ่งสุนัขอยูดี สะทอนใหเห็นวา งานของ
ขอทานเนี้ยเปนงานของสุนัข คนมีมือมีเทาเนี้ยเคาก็นาจะคิดไปทํา
อยางอื่นไดแลวนะครับ (ปรบมือ)
อืม ..เอ.. แล วกรณี ชา งนะคะ (ฮา) เหมื อ นกั น เลยค ะ คนจูงช างใน
กทม. จูงชางมาขออาหารเหมือนกันเลย (ฮา)
จะเสียหายมากกวานั้นอีกนะครับ ถาจูงชางขึ้นไปขอเงินบนสะพาน
ลอย (ฮา) สะพานลอยมันอาจจะพังไดนะครับ (ฮา)
แตตอนนี้เราก็ยังเห็นชางเดินตามถนนกันอยูเลยนะครับ ไมมีการดูแล
ควบคุมเลยเหรอครับตรงนี้
คือตอนนี้เนี้ยเราก็ออกกฎหมายหามแลวนะครับ แลวก็คงยังตองคง
ตอ งขอความรว มมื อจากควาญช างด ว ยนะครับ แต จริงๆ แล วเนี้ ย
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ตู
อาจารยแม

ชวน
ตู
ทักษิณ

อาจารยแม

ทักษิณ
อาจารยแม
ตู

อาจารยแม

เรื่องนี้เนี้ยมันสะทอนใหเห็นเหมือนอยางกรณีคนกับสุนัขนะครับ (ฮา)
ควาญช างเนี้ ยควรจะหาอะไรที่ดีก วานี้ใหทํ า แลวชางเนี้ย ก็ยังเป น
สัญลักษณของประเทศเราอีกดวยนะครับ
เอางี้..ก็สรางหนังประวัติศาสตรบอยๆ มา (ฮา) ชางจะไดมีงานทํา ดี
มั๊ยครับ (ฮา)
โห..หนังประวัติศาสตรไมใชสรางกันงายๆ นะคะ เพราะวาบางเรื่อง
เนี้ ย แค คิ ด จะสรา งเนี้ ย ก็ มี ป ญ หาแล ว ค ะ (ฮา) ทํ า ไมสุ ริโยไทไม มี
ปญหาคะ
เออ..ผมพิจารณาแลวก็เห็นวาที่สุริโยไทไมมีปญหา เพราะวาเรื่องนี้
เปนเหตุการณตอนที่เออ เราแพเคานะครับ (ฮา) เคาเลยไมวาอะไร
โฮ..ยังงี้แลวเมื่อไหรเราจะไดทําหนังที่เราชนะบางละครับ (ฮา)
ความจริงแลวเนี้ยมันไมเกี่ยวกับวาจะแพหรือชนะหรอกนะครับ แตมัน
เกิดจากประวัติศาสตรที่ไมตรงกัน แลวอยางกรณีของชางเนี้ย แทนที่
จะเดินอยูในเมืองกรุงเนี้ย เรานาจะหาปาใหเคาอยูนะครับ ในตอนที่
เคาไมไดทํางานเนี้ย
ไดนะมันไดนะคะ ตอนนี้ชางมันเขาปาไดคะ แตชางมันคงจะงงนะคะ
ถามันเดินสุมสี่สุมหาไปเนี้ย มันจะกลายเปนรุกปาสงวน (ฮา) หรือวา
รุกที่สวนบุคคล (ฮา) ที่หนักกวานั้นนะคะ จะกลายเปนรุกธรณีสงฆ
คะ (ฮา)
คือเรื่องนี้ก็เปนกรณีพิพาทกันอยูนะครับ วาอันไหนรุกหรืออันไหนไม
รุกนะครับ
เดี๊ยนเห็นขาวออกนะคะ เห็นอาใครเคลียรกับใครอยูก็ไมทราบนะคะ
(ฮา) อาใครคะเนี้ย (ฮา)
อาดิฉันเองคะ (ฮา) ก็ไมเปนไรครับ พวกเรารัฐบาลหุนเอาใจชวยกัน
อยูนะครับ เชนเดียวกับสุริโยไทครับทานผูชม ไปอุดหนุนกันนะครับ
ผลงานยิ่งใหญ จากฝมือคนไทยซึ่งถือไดวาเปนหนึ่งผลิตภัณ ฑหนึ่ ง
ประเทศเลยครับ(ฮา) วันนี้ราตรีสวัสดิ์แคนี้ครับ (ปรบมือ)
ฝนดีคะ
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รายการรัฐบานหุน
ฉี่สีมวง
วันที่ 2544
ตู ปุระชัย ไตรรงค ปวีณา
เสียง
สวัสดี ครับ ท านผู ช มครับ ชว ง 2-3 สั ป ดาห ที่ ผานมานี่ น ะครับ มี ก าร
ตรวจตราสถานบั น เทิ ง กั น อย า งเข ม งวดทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และต า ง
จังหวัดครับ
เออ..ครับเราตรวจกันทั่วกรุงเทพฯ เลย เออ..อยางบางที่เนี้ยนะครับ
เราตรวจ 200 คน พบ 4 คน เออ..อยางที่เชียงใหมเนี้ยนะครับ ตรวจ
400 คน พบ 5 คนครับ
อะไรกันครับนี่ตรวจทั้งที 400 คน พบ 5 คนเอง ไมถึง 2 เปอรเซ็นตเลย
ครับ (ฮา) อยางนี้ใชตํารวจอยางต่ํา 30 คน ใชเวลา 4-5ชั่วโมงไดแค
5 คน เรียกตามหลักเศรษฐศาสตรแลวมันไมคุม เด็กป.3 ยังรูเลยครับ
(ฮา)
ตรวจพบ 5 คนก็ถือเป น เรื่องที่ ดี แล วนะคะ เพราะถาตรวจ 400 คน
แลวก็พบวาฉี่มวงทั้ง 400 คนแลวเนี้ย แสดงวาประเทศเราคงแยแนๆ
คะ (ฮา)
แตวาไอที่มี 5 คนเนี้ย เพราะขั้นตอนการตรวจมันผิดปกติรึเปลา
นั่นสิครับ ขั้นตอนการตรวจฉี่นี่เคาทํากันยังไงครับ
เออ..เจาหนาที่นะครับก็จะแจกขวดใบเล็กๆ ใหผูที่มาเที่ยวเนี้ยนําไปฉี่
ใส แลวก็นํามาตรวจโดยใชสารเคมีนี่หยดลงไป ถามีสารเสพติดอยูฉี่ก็
จะเปลี่ยนเปนสีมวงนะครับ
แลวจะไดผลแนเหรอครับ โดยเฉพาะผูหญิงนี่จะใหเคามาฉี่ตอหนาตอ
ตานี่มันคงเปนไปไมไดหรอกครับ (ฮา) เคาคงไมยอม แลวทีนี้คนที่
ตรวจนี่อาจจะยืมฉี่เพื่อนมาตรวจก็เปนได (ฮา) หรือไมก็ฉี่ใสขวดมา
จากบานเลยครับ แลวก็เทเปลี่ยนขวดตอนตํารวจมาตรวจฉี่
เออ..ผมจะรับไวพิจารณาครับ แลวก็จะนําไปแกไขใหรัดกุมยิ่งขึ้นนะ
ครับ เออ..เพราะวาทางเราก็มีวิธีการตรวจที่รัด รัดกุม เออ..ถามียา
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ปวีณา

ปุระชัย
ตู
ปุระชัย

ตู
ไตรรงค

ปุระชัย

เสพติดในรางกายจริงเนี่ยก็รับรองวาไมรอดแนนะครับไมวาจะไปเทีย่ ว
ที่ไหนก็ตามครับ
แตติดตามขาวบอกวาบางที่มีวัยรุนเปนพันๆ คนเลย แตวาเอากันเขา
ไปตรวจไมไดเพราะวาคนเยอะเกินไป นี่มันยังไงกันครับเนี้ยครับ
เอ อ ..สาเหตุ ก็ เนื่ อ งมาจากอุ ป กรณ ข องทางเจ า หน า ที่ น ะครั บ ไม
เพียงพอนะครับ
อาว..แลวทําไมไมซื้อเพิ่มเขามาละครับนายกก็ร่ํารวยเนี้ย (ฮา) เอาไป
ใหพรอมเลยครับแลวก็คอยไปจับ แตอยางนี้เหตุผลเดิมๆ แตผมดูแลว
ถึงมีอุปกรณพรอม ถามีคนเปนพันๆ ตองมาฉี่ใสขวดกันทุกคนเนี้ยอ
ยางนี้ตรวจกันถึงเชาแนนอนครับ พระสงฆองคเจาออกบิณฑบาตรยืน
ฉี่กันอยูนาเกลียดตายเลยอยางนี้ครับ (ฮา) ทําแบบนี้เหมือนเปนการ
แกปญหาที่ปลายเหตุ ทําไมไมใหเจาหนาที่มาตรวจคนตัวหายาเสพ
ติดกันตอนหัวค่ําตรงประตูทางเขานี่ชัดเจนมากครับ เพราะวาถาไมมี
ยาเขาไปคนก็จะไมไดเสพ
เห็นดวยคะ เออ…เพราะเห็นขาวบอกวาการตรวจที่ไหนๆ ก็พบวามี
การโยนยาเสพติดทิ้งลงบนพื้นกันเกลื่อนเลยไมใชเหรอคะ แสดงวา
เอาเขาไปไดแตวาเสพไมไดนะคะ พอตรวจฉี่ก็เลยไมพบนะคะ
เอ อ …ถ า ตรวจตั้ ง แต ท างเข า เนี้ ย บางครั้ ง ก็ อ าจไม พ บก็ ได น ะครั บ
เพราะวาทางรานอาจจะขายเองครับ (ฮา)
เอา..ก็นาเห็นใจเจาหนาที่ตํารวจนะครับ กลางวันเหม็นควันยังไมพอ
แลวกลางคืนยังตองมาเหม็นฉี่อีกตางหาก
เออ..แต แตก็เปนความเหม็นโดยหนาที่นะครับ เพื่อปราบปรามยา
เสพติด เปนตํารวจตองอดทนอยูแลวครับ บางครั้งไปชันสูตรพลิกศพ
เนาๆ เนี้ยยังเหม็นกวานี้เปนรอยเทา ก็ยังตองทนครับ
อืม..เลิกเที่ยวเนี้ยไมไดหมายความจะเลิกเสพยานะครับ
ก็นองตูนี่พูดถูกเลยละครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กอายุต่ํากวา 18 ไม
สามารถเขาไปเที่ยวไดเนี้ย ก็เลยตองจัดปารตี้มั่วยากันเปนแถบๆ เห็น
ที่ลงขาวก็เปนบานคนดังๆ ทั้งนั้นละครับ ผมวาถาไปตรวจรับรองวา
มวงทุกคนครับ ตั้งแตเจาของบานยันคนใช คนเลี้ยงลูก คนขับรถ ยาม
เดี๋ยวนี้พวกนี้รวยๆ กันทั้งนั้นครับ (ฮา)
ออ..ปญ หานี้ก็จะแกไขใหหมดไปไดนะครับตองอาศัยความรวมมือ
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จากทุกฝาย โดยเฉพาะจากฝายเสียงขางมาก (ฮา) อะอะ ผมลอเลน
นะครับ ผมหมายถึงฝายที่เปนใหญ ในบาน เชน พอ แม เปน ปจจัย
สําคัญนะครับ
ครับแลวตอนนี้ก็ยังมีปญหาที่แกไมไดอีกหนึ่งปญหา นั่นคือปญหาที่
เกิดจากภัยธรรมชาติและน้ําทวมฉับพลันครับ
เออ..ทางกรมอุตุนิยมเนี้ยนะครับก็เตือนใหประชาชนทางภาคเหนือ
ภาคอีสาน แลวก็ภาคตะวันออก ใหระวังน้ําปาไหลหลากแลวครับ
ผมจะระวังกันยังไงพณฯ ทาน เอา..น้ํามาแลว ระวังเลยพวกเรา ไดยิน
แตน้ํามันมาเนี้ยจะใหขึ้นหลังคารอไวกอนเลยหรือยังไงครับ หรือวา
ตองใสชุดวายน้ําแลวหาหวงยางมาใสเลยหรืออยางไรกันแน (ฮา) ถา
ระวังเนี้ ย มั น ต องเหลี ย วหลังเหลี ย วหน ามั น จะทํางานลํ าบาก (ฮา)
อยางนี้เคาเรียกระแวงมากกวา
เออใชครับ กรม กรมอุตุเคานาจะเปลี่ยนเปนอยางนี้นะครับ เตือนวา
ระวังน้ําปาไหลแรง ระแวงน้ําทวมฉับพลัน (ฮา)
บางทีวิธีชาวบานที่ใชกันอยูก็ยังใชไดอยูบางนะคะ เชน ในการสังเกต
สัตวที่ขึ้นไปบนที่สูงนะคะ (ฮา) อยางเชน มด ปลวก อาจจะไตขนึ้ หลัง
คาแลวก็ใสชุดวายน้ํา (ฮา) แลวก็อาจจะเตรียมหวงยางบางก็ไดนะคะ
(ฮา) เหมือนสุภาษิตที่วา น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา ถาเห็น
ปลากินมดเมื่อไหรก็แสดงวาน้ําทวมมาแลวคะ (ฮา)
โอ..ถาเห็นปลากินมดนี่แสดงวาน้ําทวมแลวก็ตองลอยคอรอดูอยูเลย
หรืออยางไรครับ (ฮา)
ก็ไม ใชอยางนั้น นะครับ คงหมายถึงใหเตรียมกระสอบทราย แลวก็
เครื่องสูบน้ําเอาไวใหพรอมครับ
แลวเครื่องที่ไหนมันจะมาสูบทันครับผม อยางนี้มันก็ตองธรณีสูบแลว
(ฮา) น้ําปานี่เวลามันไหลบามันทวมทีเปนเมตรๆ ตนมั้งตนไมหมูเห็ด
เปดไกนี่โดนพัดหายหมดครับ (ฮา)
คงตองฝากผูเกี่ยวของชวยดูแลกันนะครับเรื่องนี้ครับ น้ําทวมขนาดนี้
ทานผูชมครับคงเปนเพราะการตัดไมทําลายปานั่นแหละ ถายังมีปา ไม
อยูคงชวยชะลอน้ําไวไดบาง ยิ่งตอไปนะครับจะมีการยายคนดูแลปา
คนเดิมออกไปดวยเนี้ย อูย..น้ําปาจะไหลแรงขึ้นกวาเดิมอีกก็เปนได
นะ (ฮา) ไปดูขาวกันตอ วันนี้ราตรีสวัสดิ์แคนี้ครับ (ปรบมือ)
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รายการรัฐบานหุน

ชื่อตอน
ออกอากาศ
ลําดับที่
ผูรวมรายการ
ที่
ภาพ
ไตเติ้ลรายการ
ตู

ทางดวนพิศวง
วันที่ 14 สิงหาคม 2544
63
ตู ปุระชัย อาจารยแม คุณชาย

อาจารยแม

คุณชาย

ตู
ปุระชัย

อาจารยแม
ปุระชัย

เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ ปญหาเรื่องการเก็บคาทางดวนพรอมภาษี
มูลคาเพิ่ม กลายเปนรายการขวางงูไมพนคอ ผะอืดผะอมไปตามๆ กัน
เนื่องจากกฤษฎีกาชี้ขาดวาการทางไมมีมติ ครม.อนุญาตใหดําเนิน
การเก็บได ผลก็คือที่ผานมาการทางทําผิดขั้นตอนครับ
คะเห็นการทางเคาบอกมานะคะวาเปนอํานาจที่เคาจะปฏิบัติไดตาม
ประมวลรัษฎากรนี่คะ เคาอางวาตองแบกรับภาระภาษีมูลคาเพิ่ม
แทนชาวบานมานานคะ ถึงจะมีผูทวงติงวาตองมีมติ ครม.กอนก็ยังไม
สนใจนะคะ (ฮา) เคาก็ยังอุตสาหบอกวา จะให ครม.เนี้ยมีมติยอน
หลังคะ โอโห! ทําไมเคาถึงฉลาดอะไรปานนั้นคะเนี้ย (ฮา) ตํารา
กฎหมายเลมไหนๆ เคาก็บอกวาจะออกกฎหมายที่ใหคุณใหโทษยอน
หลังไมไดคะ
นั่นนะสิครับ ถาเกิดมีคนอุตริออกกฎหมายใหเก็บภาษีคนชอบชิม
อาหารเพิ่ม (ฮา) โดยใหมีผลยอนหลังอยางนี้ คนชอบชิมแบบผมก็
ตายกันพอดีนะสิครับ (ฮา) จะเอาเงินที่ไหนมาให เพราะผมก็ตระเวน
ชิมมาหลายปแลวดวยสิครับ (ฮา)
คง คงไมหรอกนะครับ คงไมเก็บคนชิมหรอกครับ เพราะวาบางคนกิน
นะฮะ เต็มบานเต็มเมืองเคายังไมเก็บยอนหลังเลย (ฮา)
ที่เราไดดําเนินการไปแลวอยางเฉียบขาด เขากวาดลางทุกพื้นที่ ชวงนี้
จะเห็นขาวเปนระยะๆ ตรวจตรานักเรียนในเครื่องแบบเราไมใหเขา ไม
กอลฟก็ไมเห็นมีคราบเลือด มีแตรอยถลอกครับ (ฮา)
ขอโทษนะคะ ไมทราบพูดเรื่องอะไรกันคะเนี้ย งง (ฮา)
ออ..แลว แลวคุณตูถามความเห็นเรื่องอะไรละครับ ผมไมทันฟงก็เลย
ตอบรวมๆ ครับ (ฮา)

264

ตู
ปุระชัย

คุณชาย

อาจารยแม

ปุระชัย
คุณชาย
อาจารยแม
ปุระชัย
อาจารยแม
ตู
คุณชาย
ตู

อาจารยแม

ตู

เรื่องการทางพิเศษครับ (ฮา)
ออ..คือตองขอเรียนวาเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ เมื่อทาง
กฤษฎีกามีผลชี้ขาดออกมา การทางพิเศษก็ตองระงับการเก็บเงินเพิ่ม
ทันทีครับ สวนเรื่องจะใหมีมติยอนหลังนั้นก็ไดลดลงมาเหลือ 38 บาท
แลวเทากับระยะเวลาที่ขึ้นราคาครับ (ปรบมือ)
แหม..แตถึงจะคืนเงินใหก็เถอะครับ ประชาชนเคาเสียความรูสึกไป
แลว การทางพิเศษนี่นาจะมีของแถมออกมานะครับ (ฮา) ผมแนะนํา
วาอาจจะใชวิธีแถมปลากระปองบาง (ฮา) ไสกรอกเยอรมันบาง (ฮา)
น้ําแร ยาสีฟนพาโรดอนแท็กซอะไรอยางนี้ (ฮา) ใหกับทานผูใชทาง
ดวนไปจนกวาผูใชจะพอใจ แบบนี้ดีมั๊ยครับ ดีตอเหงือกและฟนดวย
นะครับ (ฮา)
โห..แลวการทางเคาจะเอาสินคาพวกนั้นมาจากไหนละคะ ถาจะแถม
เนี้ยคงจะมีแถมทางคะ (ฮา) เอามั๊ยคะ เชนวา เคยลงที่ไหนเนี้ยการ
ทางแถมใหอีกเลยคะ 2 กิโล ไปลงขางหนาคะ (ฮา)
ในทางกลับกันประชาชนผูใชทางก็ตองคืนถุงพลาสติกใสเศษสตางค
ใหการทางดวยนะครับ ไมเชนนั้นการทางจะปรับ 20 บาทครับ (ฮา)
โอโฮ! ตั้ง 20 บาท (ฮา) 19 บาทไมไดเหรอครับ (ฮา)
แหม..คุณชายขา คุณชายไปตอราคาอะไรเคาละคะ (ฮา) มันเปนไป
ไมไดคะ ทานรัฐมนตรีทานพูดอะไรของทานคะ (ฮา)
ประทานโทษครับ ผมพูดเลนเห็นเครียดๆ กันอยูครับ (ฮา)
ตาย ตาย! รายการอยางนี้เนี้ยพูดเลนกันไดไงคะ
ก็รายการอยางนี้แหละครับ มีใครพูดจริงบางครับ (ฮา)
เอาอยางนี้ดีกวาครับ ใครพูดจริงใครพูดไมจริง มาสาบานกันเลยดี
กวาครับ (ฮา) หมดเรื่องไป
ออ..เออ..เดี๋ยวนะครับ พูดเรื่องสบถสาบานเนี้ย คนไทยเปนยังไงเหรอ
ครับชอบสาบานกันจริง ทาสาบานกันเปนวาเลนเลย บางทานนะครับ
ดูจะมีหนาที่ก็ใหญโตหรอกยังชอบสาบานกันอยูอีก
ไอเรื่องสาบานเนี้ยนะคะ เรื่องบนบานศาลกลาวเนี้ยมันเปนของคูกับ
คนไทยมานานแลวคะ บางทีนะคะบนหัวหมูเปนรอยหัวคะ บนเจา
องคไหนคะเนี้ย ทําไมกินจุขนาดนั้นนะคะเจา (ฮา)
เปนไดมั๊ยครับวาเปนเจากระทรวงฮะ (ฮา) นอกจากสาบานนะครับ
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อาจารยแม

ตู
คุณชาย

อาจารยแม
ตู

ทานผูชมยังมีการดื่มน้ํารวมสาบานกันอีก แลวถาผิดเนี้ยจะโดนคม
หอกคมดาบ
คุณตูขา ไอพวกนี้มันกลัวซะที่ไหนละคะ ยุคนี้มันยุคไหนแลว พอมัน
กลับบานเนี้ยมันก็เอาหอกเอาดาบไปเก็บ (ฮา) มันตองเอาปนเอา
ระเบิดไปแชน้ําสาบานดวยคะ (ฮา) เอาแมวใสไปดวยก็ดีนะคะ ถาผิด
คําสาบาน กลับไปบานมันจะไดโดนแมวกัดๆๆๆ ใหตายคะ (ฮา)
โห..ถาอยางนั้นไมเอาเมียใสไปดวยเลยละครับ (ฮา)
ผมวาถาเรื่องมันถึงขนาดนี้เนี้ย นาจะตั้งเปนกระทรวงสาบาน บนบาน
และเสี่ยงโชคไปเลย (ฮา) เพราะวาการสาบานการบนอะไรเนี่ยมักจะ
มีเรื่องเสี่ยงโชคมาเกี่ยวของดวยเสมอนะครับ (ฮา)
ตาย..ตายแลวเนี้ยนี่มันเปนรายการคิดใหมทําใหมชัดๆ เลยนะคะเนี้ย
(ฮา)
วันนี้หมดเวลาเพียงแคนี้ ราตรีสวัสดิ์ครับผม ฮาๆ
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ชื่อตอน
ออกอากาศ
ลําดับที่
ผูรวมรายการ
ที่
ภาพ
ไตเติ้ลรายการ
ตู

ระเบียบสังคม
วันที่ 21 สิงหาคม 2544
66
ตู ปุระชัย ปวีณา สมัคร

ปุระชัย

ปวีณา
สมัคร
ปวีณา
สมัคร
ตู
ปวีณา
ปุระชัย
สมัคร
ตู
ปุระชัย

เสียง
สวัสดีครับทานผูชมครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนโยบายจัดระเบียบ
สังคมของกระทรวงมหาดไทย เปนความพยายามแกปญหาสังคม
ตามนโยบายคิดใหมทําใหม
จะเรียกวาเปนการกวาดลางแหลง
อบายมุขหรือวาแหลงอโคจรไดมั๊ยครับเนี่ย
ก็ถูกเหมือนกันนะครับ แหลงอบายมุขเนี้ยเราใชกับประชาชนทั่วไป
สวนแหลงอโคจรเราใชกับสมี (ฮา) เดี๋ยวนี้สมีชอบหนีเที่ยวตามคาเฟ
บอยๆ (ฮา) สมีบางสมีอยูใกลนักรองมากไปดันไปหลงรักนักรองเขา
(ฮา) ไมดูตามาตาเรือวาเคาเปนเมียใคร พอมาถูกเคาไลใหไปสึกแทน
ที่จะสํานึกดันเอาปนไปยิงเคาซะนี่
โอย..เดี๋ยวนี้สังคมไทยเปนอยางนี้แลวหรือคะ คุณพระชวย
คุณพระก็ชวยไมทันหรอกครับ (ฮา) ในกรณีที่พระทําผิดอยางนี้คงไม
มีพระที่ไหนชวยไดหรอกครับ (ฮา)
มิไดคะ อิฉันพูดยอนะคะ ขอความเต็มมีอยูวา คุณพระแบบเนี้ยชวย
สึกออกจากการเปนพระ แลวก็เอาไปติดคุกหนอยไดมั๊ยคะ (ฮา)
แหม..ถาอยางนั้นผมคิดวาคุณพระชวยเนี้ยยอไดอีกมั๊ย เอา ย.ยักษ
ออกไปเลย ใหความหมายมันชัดเจนกันไปเลย (ฮา)
ก็จะกลายเปนคุณพระชั่ว เฮอะๆๆ (ฮา)
เออ..ทานคะที่ดิฉันสงสัยที่สุดคือ พระเนี้ยมีปนไดไงคะ
คืออาจเปนเถื่อนนะฮะ และอาจเปนปนที่มีมากอนจะเปนพระแลวก็
ไดซุกซอนเอาไวครับ
มันมีพระอีกแบบนึงคือพกปนที่เอวอยางถูกตองตามกฎหมายซะดวย
พระอะไรครับมีปนที่เอวครับ
คืออยางนี้เนี้ยเราตองดําเนินการขั้นเด็ดขาดเลยครับ
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สมัคร
ตู
ปุระชัย

ตู

ปุระชัย

ปวีณา

ตู
ปุระชัย
ปวีณา
ปุระชัย
สมัคร
ตู

แลวก็เทานั้นยังไมพอ ยังไมกลับวัดจนถึงตีสาม แลวก็ไปมีเรื่องกับการ
ปราบปรามของเขาซะดวย
เอา! ทานผูชมครับ พระที่พูดถึงนี่ก็คือ พระโขนง (ฮา)
คือ เปนความสับสนระหวางกองปราบปรามกับทาง สน.พระโขนงนะ
ครับ เรื่องการเปดเกินเวลา เพราะเวลากองปราบใชเวลาประเทศไทย
เกา สวนตํารวจพื้นที่ใชเวลาแบบคิดใหมทําใหมที่เลื่อนไปหนึ่งชั่วโมง
ครับ (ฮา)
เวลาใหมคิดใหมทําใหม ก็เลยไดยายไปอยูตําแหนงใหม วา.. (ฮา) ทีนี้
รูมั๊ยครับงานตรวจสถานบริการแบบไมเวนแตละวันเนี้ย ทําไมมันไม
ชวยใหนักเที่ยวฉี่มวงนอยลงบางเลยครับ
คืองานตามลาหานักเที่ยวฉี่สีมวงนั้น (ฮา) เราจับเทาไรๆ ก็ไมหมด
หรอกครับ อางวากินไอนั่น ดื่มไอโนน ดื่มน้ําองุนฉี่เลยมวงอะไรพรรค
นั้น (ฮา) อางเขาไปไดยังไงครับ มันมวงไดอยางเดียว มวงเพราะเสพ
ยาเสพติดนั่นแหละครับ
สงสัยเปนเพราะโทษเบาหรือเปลาคะ อยางดารานักรองนางแบบที่
เปนขาววาของแวะกับยาเสพติด เห็นอยางมากก็แคหามออกจอสองป
ทําไมไมเพิ่มโทษใหเยอะๆ หนอยคะ อยางเมืองนอกจะถูกสั่งใหไป
บําบัดใหเลิกยา แลวก็ไปบําเพ็ญประโยชนอะไรสักปสองป อยางนัก
บอลตางชาติก็ดวยนะคะ อยางกรณีมาราดอนนา อดีตนักบอลก็โดน
คะ
อืม..ทานทราบมั๊ยครับวาตอนเนี้ยฟุตบอลอังกฤษเริ่มเปดฤดูกาลใหม
แลวนะครับ อะไรกําลังจะเกิดขึ้นตามมาบางครับเออ..
ตํารวจคงตองเหนื่อยเปนสองเทา นอกจากควบคุมเวลาปดแลว ยัง
ตองปราบปรามพวกโตะบอลอีกนะครับ (ฮา)
เอ..แลวโตะบอลเนี้ยเคาจับไดยังไงคะ เคาไมไดมาตั้งโตะใหเห็นซะ
หนอยนี่คะ
คือถายาเสพติดเนี้ยเราตองลอซื้อ แตถาเปนโตะบอลเนี้ยเราก็ใชลอ
แทงครับ (ฮา)
แลวกรณีนักศึกษาคาประเวณีละครับ (ฮา)
เดี๋ยวๆ เออ..เวลาใกลจะหมด เอาขอนี้กอนครับอยากจะถามนะครับ
จัดระเบียบสังคมไปแลวเนี้ย เคาหาวามีการจัดระเบียบสื่อดวยนี้จริง
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ปุระชัย

ตู

หรือเปลาครับ
ไอที่วาเรื่องแทรกแซงสื่อนั่นเหรอครับ ผมวารัฐบาลไหนๆ ก็แทรกแซง
สื่อทั้งนั้นแหละครับ เพราะสื่อชอบรุมลอมเขามา จะเดินเหินไปไหนก็
ไมสะดวก ก็เลยตองแทรกไป (ฮา) แลวที่ตองแซงดวยก็เพราะกลัวไป
ทํางานไมทันนะครับ (ฮา) ผมอยากจะฝากไวนิดวาสื่อควรจะอาบน้ํา
และใสน้ําหอมมาบาง (ฮา) เวลาที่เบียดเสียดและแทรกแซงกันจะได
ชื่นใจ (ฮา)
เออ..ทานผูฟงครับ สุดทายนะครับทานผูชมครับ อยางที่เคาวากันวา
สิทธิการรับรูขาวสารคือพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย ไปชมขาวตอ
กันครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวกานดา สุขเกษม เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2516 ที่อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน วิชาโทศิลปะการแสดง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ในปการศึกษา 2534 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2543
หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในป 2537 ไดเริ่มทํางานครั้งแรกที่บริษัท
ไทยสกายทีวี และในป 2540 ไดยายมาทํางานที่บริษัทไอทีวี จํากัด (มหาชน) จนกระทั้งถึง
ปจจุบัน

