บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย” จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
สื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประเด็ น ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องสื่ อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาทิ ศ ทางการน าเสนอประเด็ น ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ฯ ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สื่อข่าวเพื่อการทางานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ
จากสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาถึง รูปแบบการ
นาเสนอข่าวสาร ประเด็นข่าวสาร ทิศทางการนาเสนอข่าวสาร และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นประเทศไทยเพื่ อ การท างานร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่เกี่ ย วข้อ งกั บพ.ร.บ.ควบคุ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ โดย
ทาการศึกษาเฉพาะประเด็นข่าวสารที่ป รากฏเฉพาะในข่าว คอลัมน์ บทความ และบทบรรณาธิการ
ที่เป็นการนาเสนอความเห็นของสื่อมวลชน ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จาก
สื่อมวลชนเฉพาะประเภทหนังสือพิมพ์เท่านั้น โดยใช้แหล่งข้อมูล จากศูนย์ข้อมูลมติชนออนไลน์
เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญในการสืบ ค้ น ข้อ มูล ข่าวสาร เพื่ อน าไปวิเคราะห์ข้อ มูล และทาการเก็ บ
รวบรวมประเด็นข่าวสาร ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2551 จนถึงเดือน ธ.ค. 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี รวมไป
ถึงการสัมภาษณ์สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทาหน้าที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการนาเสนอข่า วสารเกี่ยวกั บ พ.ร.บ.ควบคุ มเครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ของสื่ อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย พบว่า มีการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของ จานวนทั้งสิ้น 400 ชิ้นข่าว โดยมีการนาเสนอในรูปแบบของข่ าวมากที่สุดถึง 324
ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมา คือ การนาเสนอรูปแบบคอลัมน์ นาเสนอ36 ชิ้นข่าวคิดเป็น
ร้อยละ 9.0 การนาเสนอรูปแบบบทความ นาเสนอ35 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 8.7 และนาเสนอใน
รูปแบบบทบรรณาธิการมีเพียง 5 ชิ้นข่าว คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการ
นาเสนอข่ าวในรูป แบบข่ า วนั้น มี จานวนมากกว่ารูปแบบอื่นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่รูปแบบ
คอลั ม น์ แ ละบทความมี ก ารน าเสนอในสั ด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ส่ ว นการน าเสนอรู ป แบบบท
บรรณาธิการมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด
2. ประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสื่อหนังสือพิมพ์ใน
ประเทศไทย
ในส่ ว นของปริ ม าณการน าเสนอประเด็ น ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของสื่อหนัง สือพิ ม พ์ ในประเทศไทย พบว่า ประเด็นข่าวสารที่สื่อมวลชนนาเสนอ
บ่อยครั้งมากที่สุด คือ ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่องร้อ งเรียนการกระทาผิดตามพ.ร.บ.
ควบคุ มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาเสนอมากถึงร้อยละ 24.2
รองลงมา คือ การนาเสนอประเด็น การดาเนินคดี บังคับใช้ก ฎหมาย การจับ การปรับ และการ
ฟ้องร้องจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 14.0 และมีการนาเสนอประเด็นการให้ข้อมูลความรู้
ในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงโทษของการฝ่าฝืนการ
กระทาผิด การจับหรือปรับ ร้อยละ 12.0 ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่นาเสนอน้อยที่สุด คือ ประเด็น
เกี่ยวกับข้อสังสัย ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย และผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายจากฝ่ายที่
ไม่สนับสนุนพ.ร.บ. คิดเป็นร้อยละ 8.0
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3. ทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ของ
สื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ในส่วนของทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสาร พบว่า ในภาพรวมสื่อมวลชนมีทิศทางการ
นาเสนอประเด็นข่าวสารในทิศทางกลางมากที่สุด โดยนาเสนอถึงจานวน 182 ชิ้นข่าว ร้อยละ 45.5
รองลงมา คือ ทิศทางบวก นาเสนอจานวน 169 ชิ้นข่าว ร้อยละ42.2 และทิศทางลบ นาเสนอ 49 ชิ้น
ข่าว ร้อยละ 12.3
4. ข้อเสนอแนะของผู้สื่อข่า วเพื่อการทางานร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ จากสื่อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ความคิ ด เห็นในเรื่อ งช่อ งทางการติด ต่อสื่อสาร หรือประสานงานด้ า นข่า วสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม พบว่า มีการติดต่อสื่อสารในลักษณะ 3 ช่องทาง ได้แก่
การติดต่อประสานงานผ่านทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สานักงานเลขานุการ กรม
ควบคุม โรค กลุ่มงานนี้จะทาหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านข้อมูล ข่าวสารของ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และของแต่ล ะสานักภายในกรมควบคุมโรค
เพราะมี ท าเนี ย บรายชื่ อ สื่ อ มวลชนจ านวนมาก และยั ง เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ที่ นั ก ข่ า วสาย
สาธารณสุขและสายอื่นๆทราบกันโดยทั่วไปว่าจะต้องมาทาการติดต่อขอข้อมูลในกลุ่มงานนี้เป็น
ปราการด่านแรก
การติดต่อประสานงานผ่านทางผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยตรงเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ผู้สื่อข่าวสามารถขอข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว โดยสามารถที่จะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อขอสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลแบบด่วนได้
ทันที หากมีการติดต่อผ่านทางผู้ใต้บังคับบัญชา อาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถู กต้องหรือรวดเร็วได้
เท่าผู้อานวยการสานัก ฯ การติดต่อโดยตรงผ่านทางผู้อานวยการจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวก
ที่สุดสาหรับสื่อมวลชน
การติดต่อประสานงานผ่านทางเครือข่ายต่างๆที่ทางานเกี่ยวข้องกับการรณรงค์งดเหล้า ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ทางานรณรงค์งดเหล้าได้อีกช่องทาง โดยทางภาคีเครือข่ายเหล่านี้
จะทาการส่งข่าวความเคลื่อนไหวของหน่วยงานตนเอง ข่าวแจก การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยส่ ง แฟกซ์ หรื อ อี เ มล์ ม าที่ ห้ อ งนั ก ข่ า วของกระทรวง
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สาธารณสุข หรืออาจส่งมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางกรมควบคุมโรคให้ช่วยกระจายข่าวให้ทาง
สื่อมวลชนอีกทางหนึ่ง
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัญหาที่เกิดจากภายในของตัวผู้สื่อข่าว เช่น ขาดความเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกที่แน่ชัด
ในตัว บทกฎหมาย, หรือสื่อมวลชนมีค วามสนใจในเพียงบางมาตรา จึงทาให้ไม่สามารถนาเสนอ
ข่าวได้ครอบคลุมทุกประเด็นหรือสาระสาคัญของมาตราต่างๆ
ปัจจัยที่ช่วยหนุนเสริมให้การทางานของสื่อมวลชนและหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น
การอั พ เดทข้อ มู ล ข่า วสาร กิจ กรรมต่า งๆเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์
รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติต่างๆไว้ภายในเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่องขอ
ข้อมูลอย่างได้อย่างรวดเร็ว หรือมีการส่งตารางกิจกรรมให้แก่สื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่
สนใจสามารถที่จะวางแผนไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ ส่งผลให้พ.ร.บ.ฉบับนี้ถูกสื่อมวลชนหยิบมาเขียน
เป็นประเด็นข่าวได้มากยิ่งขึ้น
มีการจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น การมีข้อมูลเอกสาร แผ่นพับ รวบรวมเผยแพร่เรื่อง
พ.ร.บ.ควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะให้แก่สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย หรือบุคคลที่
สนใจ สามารถเข้าไปติดต่อขอข้อมูลได้ตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือมีข้อมูลมาสนับสนุนให้ประชาชนเห็นถึง
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของการออกกฎหมายมาบังคับใช้ โดยการประชาสัมพันธ์ลงทุกทั่วพื้นที่ถึง
ระดับชุมชน สร้างความเข้าใจถึงเจตนารมณ์อันดีของกฎหมายฉบับนี้ ว่าลดผลกระทบ หรือปัญหา
สังคมได้อย่างไรโดยอาจมีตัวเลขสถิติให้เห็นที่ชัดเจน
เจ้ า หน้ า ที่ทุ ก ภาคส่ ว นที่ มีค วามเกี่ย วข้ องกั บ พ.ร.บ.ต้อ งมีเ ฝ้ า ระวัง บั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย
ตรวจจับจริง เพื่อให้ประชาชนรู้และเกิดการปฏิบัติตามหรืออาจจะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเมื่อมี
การกระทาผิด มิใช่เพียงแค่การจับปรับเท่านั้น อาจจะต้องเป็นการลงโทษของทางสังคมที่มันรุนแรง
มากกว่าการเสียเงินจ่ายค่าปรับ

128
มีการปลูกฝัง สร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมที่ผิดในเรื่องการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
มีการรณรงค์ให้ความรู้ข้อกฎหมายในสถานที่ต่างๆ โดยทาการรณรงค์ตั้งแต่รุ่นเยาวชน เพื่อให้มี
ความเข้าใจรู้ถึงถึงโทษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้ออกกฎหมาย เกิด
การยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น
บทบาทหน้าที่ของสื่ อ มวลชนในการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์
น าเสนอข่ า วสารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ผลกระทบจากการดื่ม สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย
รวมถึงเป็นการสะท้อนภาพการทางานของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้
มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขันแล้วหรือไม่อย่างไร
สามารถนาประเด็นอื่นๆมาเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อกฎหมายมากขึ้น เช่น การนาเสนอเรื่องราวเกิดอุบัติ เหตุที่มี
สาเหตุมาจากการดื่มเหล้า การเมาแล้วขับ ผลเสีย ต่อสุขภาพมาเชื่อมโยงกับประเด็นข่าวพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไปด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการนาเสนอ ประเด็นข่าวสาร และความครบถ้วนกับสาระสาคั ญของพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
จากผลการวิ จั ย การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการน าเสนอข่ า วสารของสื่ อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย จานวน 25 ชื่อฉบับ 400 ชิ้นข่าว พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอใน
รูปแบบของข่าวมากที่สุดถึง 324 ชิ้นข่าว รองลงมา คือ การนาเสนอรูปแบบคอลัมน์ 36 ชิ้นข่าว
บทความ 36 ชิ้นข่าว และแบบบทบรรณาธิการเพียง 5 ชิ้นข่าว ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
การนาเสนอข่าวในรูปแบบข่าวนั้น มีจานวนมากกว่ารูปแบบอื่นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่รูปแบบ
คอลั ม น์ แ ละบทความมี ก ารน าเสนอในสั ด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ส่ ว นการน าเสนอรู ป แบบบท
บรรณาธิการมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด
เหตุที่สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ได้นาเสนอข่าวสารในรูปแบบข่าวมากที่สุดนั้นเป็นเพราะ
ธรรมชาติของการนาเสนอข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ ที่สื่อมวลชนจะยึดองค์ประกอบของความ
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รวดเร็ว (Immediacy) เป็นปัจจัยหลักในการนาเสนอข่าว เพราะหัวใจสาคัญของสื่อมวลชนในการ
นาเสนอข่า วนั้น ขึ้ นอยู่ กั บ การนาเสนอข่าวให้เร็วที่สุด เพื่ อแข่งขันขันกั บเวลาของเหตุก ารณ์ที่
เกิดขึ้นในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง ที่ผ่านมานี้ หรือการรายงานข่าวในวินาทีนั้นทันทีที่มีเหตุการณ์
เกิดขึ้น เพื่อให้สังคมได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง (พิศิษฐ์ ชวาลาและคณะ, 2546) ซึ่งจาเป็นต้องมีการ
นาเสนอข่ า วในรู ป แบบของข่ า วที่ เป็น การรายงานเหตุก ารณ์ สถานการณ์ ข้อ เท็จ จริง ที่เกิ ดขึ้ น
มากกว่าการนาเสนอในรูปแบบของ คอลัมน์ บทความ บทบรรณาธิการ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เขียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนที่จะนาเสนอออกมา
ผลการวิเคราะห์เนื้อหานี้ ได้สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่ได้ให้
ความเห็นว่า โดยปกติแล้วการนาเสนอข่าว เป็นการรายงานข่าวสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นวันต่อวัน
ต้องมีความสด ความใหม่ มีความทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับนโยบายของหนังสือพิมพ์ต้องมีการ
ขายข่าววันต่อวัน การนาเสนอข่าวสารในรูปแบบข่าวจึงสามารถเขียนเป็นประเด็นข่าวได้รวดเร็ว
มากกว่ารูปแบบอื่นๆ ในขณะที่การเขียนรูปแบบคอลัมน์ บทความ บรรณาธิการ จะถูกนาเสนอเพียง
สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง และจะนาเสนอก็ต่อเมื่อประเด็น ข่าวนั้นเป็นที่กล่าวถึงของคนในสังคม
ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรืออาจส่งผลกระทบต่อหลายๆฝ่าย หรืออาจเกิดจากนโยบายของ
องค์ ก ร ความสนใจส่วนตัวของกองบรรณาธิก าร นอกจากนี้ยั งสอดคล้องกั บผลการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ว่าส่วน
ใหญ่ทางสานักงานฯจะนาเสนอรูปแบบข่าวมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นเขียนข่าวการจัดกิจกรรม
การรณรงค์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข่าวการลงตรวจเตือนต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัย
อีกประการหนึ่งที่สื่อมวลชนนาเสนอข่าวสารในรูปแบบข่าวมากนั้น อาจเป็น เพราะประชาชนไทย
นั้นมีพฤติกรรม หรือความชอบในการอ่านหนังสือพิมพ์ในรูปแบบของการรายงานข่าวสารมากกว่า
รูปแบบอื่นๆด้วย ดังผลสารวจ จากสานักงานสถิติแห่งชาติที่ดาเนินการสารวจการอ่านหนังสือของ
ประชากร พ.ศ.2554 พบว่ า ประเภทหนั ง สื อ ที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ นิ ย มอ่ า นมากที่ สุ ด คื อ
หนัง สือพิม พ์ โดยเนื้อหาสาระที่ ผู้อ่านหนังสือชอบอ่านมากที่สุดคือ ข่าว รองลงมาคือ สารคดี /
ความรู้ทั่วไป บันเทิง และความรู้วิชาการ ส่วนเนื้อหาสาระประเภทความคิดเห็น /วิเคราะห์ โฆษณา
และอื่น ๆ มีผู้อ่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ผลการวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2549)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนทางสังคมด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ผล
การประเมินปี 2548-2549 พบว่า ลักษณะรูปแบบข่าวสารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นข่าวมากที่สุด รองลงมาเป็นบทความ และภาพข่าว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ธนวรรณ กั ม มารเจษฎากุ ล (2547) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาด้ า นสุ ข ภาพใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพใน
รูปแบบของข่าวมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบคอลัมน์ประจา และบทความ ตามลาดับอีกด้วย
โดยสรุ ป แล้ ว การที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ น าเสนอรู ป แบบข่ า วสารมากที่ สุ ด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
หนังสือพิมพ์มักจะนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของ
การรายงานความเคลื่อนไหวในแต่ละวันมากกว่าที่จะมุ่งแสดงความคิด เห็น และแสดงจุดยืนของ
ตนเอง หรือเปิดโอกาสให้ป ระชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิพ ากษ์ วิจารณ์อย่ างกว้างขวาง
เหมื อ นอย่ า งในรู ป แบบของ คอลั ม น์ บทความ หรื อ บทบรรณาธิ ก าร ในขณะเดี ย วกั น ถึ ง แม้
สื่อมวลชนจะนาเสนอข่าวสารในรูปแบบความคิดเห็นในปริมาณที่น้อย แต่หน่วยงานที่ทางานด้ าน
การรณรงค์เกี่ย วกั บ พ.ร.บ. อาจจะต้องมีการสอดส่องดูแลการนาเสนอข้อมูลในส่วนของความ
คิดเห็นเหล่านี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเสนอในรูปแบบบทบรรณาธิการ ซึ่งเป็นการแสดง
ความคิดเห็นที่ออกมาในนามของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ สะท้อนนโยบาย แสดงจุดยืน สามารถชี้แนะ
หรือหาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสังคมที่ดีอย่างเป็นกลาง นอกจากนี้บทบรรณาธิการยังเป็น
ข้อเขียนที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดทิศทางของสังคมได้ในระดับหนึ่ง เพราะผู้อ่านส่วนใหญ่จะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ ผู้กาหนดนโยบายต่างๆ สามารถรวบรวมความเห็นต่างๆมาประกอบในการ
กาหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อสังคมได้เช่นเดียวกัน (มาลี ศิริ พันธ์, 2550) ดังนั้นหากสื่อมวลชน
สื่อสารข้อมูล หรือสะท้อนนโยบายที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม หน่วยงานรณรงค์ต่างๆเหล่านี้ ก็สามารถ
ที่จะเสนอข่าว สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชี้แจงไปยังสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนผู้รับสารผ่านทาง
หนังสือพิมพ์ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที
ส าหรั บ การน าเสนอประเด็ น ข่ า วสารนั้ น ผลการวิ จั ย พบว่ า ประเด็ น ข่ า วสารที่ สื่ อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนาเสนอบ่อยครั้งมากที่สุด คือ ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง การแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์เนื้อหานี้ ได้สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ ถึงเหตุที่สื่อมวลชนมีการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ ประเด็นการจับตาเฝ้าระวัง
การแจ้ง เรื่อ งร้ อ งเรีย นฯและประเด็ น การด าเนิน คดี บัง คับ ใช้ก ฎหมายฯ ในสั ดส่ วนที่ มากกว่ า
ประเด็นอื่นๆ เพราะ ประเด็นแบบนี้เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อบุคคลในสั งคม กล่าวคือได้สร้าง
ผลกระทบให้แก่ภาคธุรกิจ หรือนักการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคธุรกิจโดยตรง จะเห็นได้จาก
การมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆออกมาดาเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียน มีการยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี
นักการเมืองให้ดาเนินงานอย่างเป็นธรรม หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย มีการดาเนินการลง
ตรวจจับบังคับใช้กฎหมายกับภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างจริงจัง
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มากขึ้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าสื่อมวลชนก็มักจะให้ความสาคัญต่อบุคคลที่เป็นข่าวที่เป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียง นอกจากนี้สื่อมวลชนยังมีความสนใจในประเด็นข่าวที่ดูมีลักษณะของความขัดแย้ง เช่น
การที่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ออกมาแฉข้อมูลการกระทาผิดผ่านสื่อมวลชน ที่ผ่านมามีจานวนกี่
บริษัทที่มีการกระทาผิด มีการให้ข้อมูลเป็นตัวเลขเป็นเชิงสถิติที่คนในสังคมสามารถจับต้องได้ว่า
ทากระทาผิดจริง หรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่จับกุมก็ดูเป็นเรื่องราวที่มีความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
ข่าวแบบนี้มีความหวือหวา โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจต่อคนในสังคม
สาหรับการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง แจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทาผิด และการ
ดาเนินคดีบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงประเด็นอื่นๆ ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่ง
ของสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ ที่ต้องมีบทบาทในการเป็นผู้เฝ้าระวังด้านการเตือนภัย (waning or
beware surveillance) เป็นตัวแทนของคนในสังคมที่คอยตรวจสอบดูเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นพิษเป็น
ภัยกับคนในสังคมหรือไม่ รวมไปถึงจะต้องมีการรายงานสภาพปัญหา และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่กาลังส่งผลร้าย หรือเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบในทางลบกับคนในสังคม ภัยคุกคามทางสังคมใน
ด้านต่างๆต้องมีการรายงาน แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบทันที (Joseph R. Dominick , 1994)
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์เ นื้อหา และการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี้ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อ
สื่อมวลชนจะนามาเสนอข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นั้นอาจจะพิจารณาจากองค์ประกอบของข่าว (News
Elements) อันได้แก่ ความสด ความใกล้ชิด ความสาคัญหรือความเด่น ความขัดแย้ง ความผิดปกติ
ผลกระทบกระทื อนความรู้สึก ความมีเงื่อนงา ความกระทบกระทือน ความก้ ามหน้า และเพศ
(มาลี บุญศิริพันธ์ 2522 : 26) โดยจะพิจารณาดูว่า เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนั้น ประเด็นไหนมี
องค์ประกอบครบถ้วนที่สุด ที่มีความสาคัญพอต่อการเป็นข่าว โดยประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อมวลชนได้ใช้องค์ประกอบ อาทิ ความเด่น ความกระทบกระเทือน
และความขัดแย้งเป็นหลัก ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ทองอรุณิกูล(2547)
ศึกษาเรื่องการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับไข้หวัดนก และการนาไปใช้
ประโยชน์ของผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์ปีก พบว่า หนังสือพิมพ์จะเสนอข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
แต่ล ะวัน โดยเลือกเรื่อ งราวที่ ป ระชาชนสนใจ และเป็นเหตการณ์ที่มี ผลกระทบในวงกว้างมา
นาเสนอ และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ สุกัญยา จีนวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ประเด็น ความถี่
และทิศทางการนาเสนอข่ าว ภาพข่าว และบทบรรณาธิการ กรณี : การชุมชุมของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.)ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน ผลการวิจัยพบว่า
ประเด็นข่าวที่ถูกหยิบมานาเสนอมากที่สุดคือประเด็นการสลายการชุมนุม ซึ่งพบว่ามีองค์ประกอบ
ข่าวสาคัญหลายประการ อาทิ ความขัดแย้ง ความเด่น ผลกระทบของเหตุการณ์ และความมีเงื่อนงา
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ของเหตุการณ์ องค์ประกอบข่าวของประเด็นนี้จึงมีความสาคัญและน่าสนใจมากกว่าประเด็นอื่นๆ
ที่มานาเสนอ
ในส่วนของการนาเสนอประเด็น ข่าวมีความครบถ้วนกับสาระสาคัญของพ.ร.บ.ควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ฯ หรื อ ไม่ นั้ น พบว่ า สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นประเทศไทยมี ก ารน าเสนอข่ า ว
สาระสาคัญมาตราต่างๆของพ.ร.บ.ครบถ้วน แต่มีสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกัน โดยมีการกล่าวถึง
สาระสาคัญมาตราต่างๆโดยมีการนาเสนอในมาตรา 32 มากที่สุด รองลงมา คือ มาตรา 27 และ
มาตรา 31 ส่วนมาตราที่นาเสนอน้อยที่สุด ได้แก่ มาตรา 26 ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ ได้ให้ความเห็นในแนวทางเดียวกันว่าเหตุที่ มาตรา 32 ถูกนาเสนอบ่อยครั้งมากที่สุด
เป็นเพราะมาตราที่มีความน่าสนใจ การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ส่ งผลกระทบต่อบุคคล
หลายฝ่าย เป็นกฎหมายที่มีค่าปรับสูงที่สุด และด้วยเหตุที่กฎหมายยังไม่มีความชัดเจน หรือดูมีช่อง
โหว่ สื่ อมวลชนจึ ง ให้ ค วามสนใจต่อ ประเด็ นนี้ และคอยเฝ้า ติ ดตามดู ว่า หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
สามารถที่จะดาเนินการกับผู้ที่กระทาผิดมาตรานี้ได้มากน้อยอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ทาง
กลุ่มงานจะนาเสนอข่าวตามภารกิจเหตุการณ์จริงที่หน่วยงานได้ดาเนินการ เช่น การลงตรวจเตือน
ตรวจจับการกระทาผิดพ.ร.บ.ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะไปตรวจเจอผู้กระทาผิดเรื่องของการ
โฆษณา มาตรา 32 มากกว่ามาตราอื่นๆ และในขณะเดียวกัน บางครั้งเมื่อมีการลงตรวจจับ ทาง
สานักงานจะมีการติดต่อเชิญชวนสื่อมวลชนให้ลงไปทาข่าวด้วยในบางครั้ง หรืออาจมีการสรุป
ข้อมูลการลงตรวจในพื้นที่ต่างให้แก่สื่อมวลชน เพื่อนาไปเสนอข่าว ภาพการนาเสนอข่าวจึงออกไป
ในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้หากทาการวิเคราะห์ลึกลงไปโดยพิจารณาดูว่าภายในแต่ละประเด็นข่าว มีการ
นาเสนอสาระสาคัญของมาตราไหนมากน้อยอย่างไร ผู้วิจัยยังค้นพบอีกว่า สื่อหนังสือพิมพ์นั้นมี
การน าเสนอสาระส าคั ญ ต่ า งๆของพ.ร.บ. ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม เท่ า ที่ ค วร ประการหนึ่ ง คื อ สื่ อ
หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มีการนาเสนอสาระสาคัญในมาตรา 26 มาตรา 28 และมาตรา 29 ในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะมาตรา 26 ที่น้อยมาก นั่นอาจเป็นเพราะว่ามาตราเหล่านี้ อาทิ มาตรา 28
การห้ามขายเหล้าในวันเวลาที่กฎหมายกาหนด และมาตรา 29 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่
เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และบุค คลที่ มีอาการมึนเมาจนครองสติไ ม่ไ ด้ เป็นมาตรการที่ไ ม่ไ ด้ส่งผล
กระทบในวงกว้าง หรือไม่ได้สร้างความขัดแย้งให้แก่บุคคลกลุ่มใดเท่าไร เช่นเดียวกับมาตรา 26 ที่
ถูกนาเสนอน้อยที่สุดเพราะเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อบังคับใช้กับผู้ผลิตและนาเข้าเท่านั้น ซึ่งไม่
เหมื อนกั บเรื่องของการโฆษณาส่งเสริมการขายที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเม็ดเงินการโฆษณา
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มากกว่า จึงทาให้ประเด็นเหล่านี้อาจดูไม่น่าสนใจเท่าไรนัก สื่อมวลชนอย่างหนังสือพิมพ์จึงไม่ได้
หยิบยกประเด็นมานาเสนอบ่อยครั้งเหมือนมาตราอื่นๆ
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นตามแนวคิดเรื่องการกาหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชน
(Agenda-setting Theory) ซึ่ง เป็ นบทบาทของสื่อมวลชน ในการจัดการข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่ าง
มากมายเอาไว้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ พร้ อ มส าหรั บ การน าเสนอ และสื่ อ ก็ จ ะช่ ว ยจั ด วาระเรี ย งล าดั บ
ความสาคัญ เพื่อที่ประชาชนจะได้พูดถึงและให้ความสนใจต่อประเด็นที่สื่อ “เลือกมาเสนอ” ซึ่ง
การที่สื่อมวลชนละเลยต่อการนาเสนอประเด็นปัญหา หรือเนื้อหาบางอย่าง มีผลทาให้สาธารณชนมี
ความคล้อยตามว่า เรื่องนั้นเป็นหัวข้อหรือประเด็นที่มีความสาคัญ หรือไม่มีความสาคัญที่จะนามา
คิดพิจารณา เพราะประชาชนมักจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งสื่อ มวลชนกล่าวถึง รวมทั้งรับเอา
ระดับความสาคัญตามที่สื่อมวลชนได้ให้แก่ประเด็นต่างๆเหล่านั้นด้วย ดังที่ชอว์ (Shaw) และแมค
คอมบ์ (McComb) กล่าวว่า “ผู้รับสารไม่เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ และเรื่องราวอื่นๆ
ผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ที่จะให้ความสาคัญของประเด็นปัญหา หรือหัวข้อหนึ่งๆมาก
น้อยเพียงใดจากการที่สื่อมวลชนเน้นเอาไว้ ” (สวนิต ยมาภัย และรวีวรรณ ประกอบผล, 2528)
กล่ า วโดยสรุ ป การที่ สื่ อ มวลชนจะน าเสนอข่ า วสาร ประเด็ น ไหนมากน้ อ ยกว่ า นั้ น
สื่อมวลชนจะใช้เกณฑ์พิจารณาว่าประเด็นเหล่านั้นว่ามีคุณค่าของความเป็นข่าวมากน้อยอย่างไร
โดยอาจพิจารณาจากองค์ประกอบข่าว และตรงกับความสนใจของตนเองหรือไม่ จึงจัดลาดับวาระ
สาคัญของข่าวสารและคัดเลือกข่าวที่เห็นว่ามีความสาคัญพอ แล้วจึงนาเสนอต่อสาธารณชนให้
ได้รับทราบ และพูดถึงกันต่อไป ดังนั้นหากเราต้องการให้สื่อมวลชนนาเสนอประเด็นข่าวสาร
ต่างๆให้มีครอบคลุมครบถ้วนมากขึ้น ทางกลุ่มองค์กรต่างๆที่ขับเคลื่อนกฎหมายเหล่านี้สามารถ
นาเสนอประเด็น ข้อมูลข่าวสารที่ตนเห็นว่ามีความสาคัญต่อประชาชนผ่านสื่อมวลชนอย่างบ่อยครั้ง
และต่อเนื่อง ใช้พลังของสื่อมวลชนให้เห็นถึงความสาคัญ ความน่าสนใจของเรื่อ งราวจนนาไปสู่
การช่วยสนับสนุนการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารอย่างต่อเนื่องไปยังสาธารณชนให้สนับสนุนประเด็น
ต่อไป
2. ทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯของ
สื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ทิ ศ ทางการนาเสนอประเด็ นข่าวสาร พบว่ า สื่อ มวลชนมี ทิ ศทางการนาเสนอประเด็ น
ข่าวสารในทิศทางกลางมากที่สุด คือการไม่แสดงท่าทีของการสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับพ.ร.บ.
รองลงมา คือ ทิศทางบวก และทิศทางลบตามลาดับ โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของทิศทางกลางและ
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ทิศทางบวกมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด มีจานวนต่างกันเพียงแค่ 13 ชิ้นข่าวเท่านั้น ซึ่งเหตุที่
สื่อมวลชนส่วนใหญ่นาเสนอข่า วออกมาในทิศทางกลางนั้น จากการสัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าให้
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า รูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในงานวิจัยนี้มีสัดส่วนการ
นาเสนอในรูปแบบของข่าวมากกว่ารูปแบบอื่นๆถึงร้อยละ 81.0 ดังนั้นการนาเสนอข่าว เป็นการ
รายงานข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักข่าวจึงไม่สามารถที่จะรายงานข่าวโดยสอดแทรก
ความคิดเห็นในทิศ ทางบวก หรือลบเหมือนกับรูปแบบคอลัมน์ บทความ หรือบทบรรณาธิการ
กอปรกับหลักจรรยาบรรณของการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนควรนาเสนอข่าวด้วยความเป็นกลาง
ไม่สมควรแสดงท่าทีที่เชิงสนับสนุน หรือไม่สนับสนุนข่าวมากเกินไป ซึ่ง ผลการวิจัยและผลการ
สัมภาษณ์นี้ สอดคล้องกับแนวคิด เรื่องความเป็นกลางในการนาเสนอข่าวตามทัศนะของ Jargen
Westerstahl, 1983 ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยโกเต็นเบอร์ก (Gothenburg) กล่าว
ว่ า ความเป็ น กลาง ประกอบด้ ว ยสาระส าคั ญ 2 ประการคื อ การน าเสนอเนื้ อ หาเฉพาะที่ เ ป็ น
ข้อเท็ จจริง (factuality) และความไม่ล าเอีย ง หรือการไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ความ
ขัดแย้งกัน (impartiality) ในขณะที่ Pertti Hemanus ศาสตราจารย์ประจาคณะวารสารศาสตร์ แห่ง
มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศฟินแลนด์ กล่าวว่า การนาเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง (neutral
presentation) ก็คือ การละเว้น หลีกเลี่ยงการใส่อารมณ์ หรือใช้ภาษาที่มีความนัย ในเชิงโน้มน้าว
ความคิดเห็นของผู้อ่านหรือผู้รับสาร รวมถึงหลักการคัดเลือก วินิจฉัย เสนอสาระที่เป็นประโยชน์
ต่ อ สั ง คมโดยไม่ อิ ง ผลประโยชน์ ใ ดๆ อย่ า งแท้ จ ริ ง (มาลี บุ ญ ศิ ริ พั น ธ์ ,2550) ซึ่ ง ผลวิ จั ย นี้ ยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ณัฏฐิกา ณ ระนอง (2548) ได้ศึกษาเรื่องการนาเสนอข่าวประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอาเซียนทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน พบว่า หนังสือพิมพ์เลือกนาเสนอข่าวประเทศ
เพื่อนบ้านในทิศทางกลางมากที่สุด รองลงมา คือ ทิศทางลบ และบวก
ในขณะเดียวกันจะสังเกตได้ว่า สื่อหนังสือพิมพ์มีการนาเสนอในทิศทางบวกในปริมาณที่
ใกล้เคียงกับเชิงกลางเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสัมภาษณ์สื่อมวลชนได้ให้ความเห็นว่า ข่าวเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องราวเชิงบวก เป็นกฎหมายด้านสาธารณสุขที่ออกมา
เพื่ อ คุ้ ม ครองป้ อ งกั น ภั ย เยาวชนและประชาชนให้ ห่ า งไกลจากอบายมุ ข จึ ง เป็ น กฎหมายที่ มี
ประโยชน์ ดังนั้นการนาเสนอข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายนี้จึงออกมาในทิศทางเป็นบวก เชิง
สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ด้วย สอดคล้องกับ งานวิจัยของ รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ
(2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนทางสังคมด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พบว่า ทิศทางการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศ
ทางการสนั บ สนุ น การควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ มี สั ด ส่ ว นมากกว่ า ข่ า วไม่
สนับสนุน ดังนั้นผลการวิจัยนี้อาจไม่สอดคล้องกับทัศนะของ Bohle (1986, vol 64: 789-796) ที่ได้
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ศึกษาทิศทางการนาเสนอข่าวของนักข่าว ว่านักข่าวส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะนาเสนอข่าวที่มีทิศทาง
ที่เชิงลบมากกว่า เพราะข่าวที่ มีทิศทางลบ มีความน่าสนใจที่จะนาเสนอมากกว่าข่าวทิศทางอื่น
ในขณะที่ Anderson และ Jacobson (1965 อ้างถึงใน Bohle 1986, vol 64) ก็ระบุว่า ข่าวดีมีคุณค่าแก่
การเป็นข่าวน้อยกว่าข่าวไม่ดี เพราะข่าวไม่ดีจะมีความสาคัญกว่า และบรรจุข้อมูลที่มีค่ามากกว่าข่าว
ดี แนวคิ ดดั ง กล่ า วยั ง สอดคล้องกั บผลวิ จัย ของ รัตนาภรณ์ ทองอรุ ณนิกู ล (2547) ที่ก ล่ าวไว้ว่ า
สื่อมวลชนเองนั้นมีแนวโน้มที่จะนาเสนอข่าวทางลบ มากกว่าทางบวก โดยข่าวที่เป็นไปในทิศทาง
ลบเป็นข่าวที่มีสีสัน มีความน่าตื่นเต้น ผู้อ่านจะให้ความสนใจสูง แต่ด้วยการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ฉ บั บ นี้ เป็ น กฎหมายออกมาเพื่ อ คุ้ ม ครองสุ ข ภาพของ
ประชาชน เป็นกฎหมายด้านสาธารณสุข ทิศทางการนาเสนอข่าวนี้จึงออกมาในทิศทางเป็นกลาง
(ไม่มีท่ าทีสนับ สนุนหรือไม่สนับสนุน) และบวก (ในเชิงสนับสนุน) มากกว่าในทิศทางลบ(ไม่
สนับสนุน) อย่างเห็นได้ชัด
กล่า วโดยสรุ ป หลั ก การของการรายงานข่ าวนั้น ต้ องรายงานข่ าวอย่ างเป็ นกลาง โดย
ปราศจากความคิดเห็น และตรงไปตรงมามากที่สุด จากการศึกษาเรื่องทิศทางการนาเสนอข่าวผู้วิจัย
ได้ค้นพบว่า ปัจจุบันการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันนั้น มีการใช้ถ้อยคาที่หวือหวา เพื่อ
ทาให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจ สะดุดตา แต่ในขณะเดียวกันการพาดหัวข่าวโดยใช้คาหวือหวา
เหล่านี้ ก็อาจจะสะท้อนออกมาถึงทัศนคติหรือ ความรู้สึกของนักข่าวได้ด้วยเช่นกัน ดังผลการวิจัย
ของ สุกัญญา จีนวงวงศ์ (2553) ที่กล่าวว่า จากการศึกษาการพาดหัวข่าวและบทบรรณาธิการนั้น
พบว่าความเป็นกลางในการรายงานข่าวยังมีข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คาต่างๆที่ปรากฏ
ในข่าวหรือบทบรรณาธิการ หรือความหมายที่สื่อออกมานั้น ล้วนสะท้อนความรู้สึกของผู้รายงาน
ข่าวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย่อมมีผลต่อทัศนคติของผู้อ่าน ทาให้เกิดความรู้สึกที่เป็นบวก หรือลบต่อ
เหตุการณ์นั้นๆได้ด้วยเช่นกัน
3. ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะของผู้ สื่ อ ข่ า วเพื่ อ การท างานร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พ.ร.บ .ฯ ของสื่ อ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว มักเกิดจากปัญหาภายในตนเอง
ของสื่อมวลชน เช่น ขาดความเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกที่แน่ชัดในตัวบทกฎหมาย เนื่องจากภาษา
ที่เขียนอาจดูมีสาบัดสานวนในทางกฎหมาย ประชาชนทั่วไปจึง ไม่สามารถที่จะอ่านและเข้าใจได้
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โดยง่ายเหมือนกับนักกฎหมาย จึงทาให้นักข่าวหรือสื่อมวลชนใช้เวลาในการศึกษา ทาความเข้าใจ
ก่อน เพื่อที่จะสามารถนาเสนอได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ ดร.พนม คลี่ฉายาและคณะ (2548)
ได้ศึกษาสถานภาพการดาเนินงานสื่อสารสุขภาพของหนังสือพิมพ์ รายวัน พบว่า อุปสรรคในด้าน
การนาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ คือวิธีการนาเสนอเนื้อหาของผู้สื่อข่าวประสบปัญหาในด้านขาด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทาให้ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ปุณญรัตน์ พิงคานนท์ (2539)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายและการนาเสนอสาระ
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ของหนังสือพิมพ์รายวันไทย ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาและปัจจัยที่มี
ผลต่อการนาเสนอสาระเกี่ยวกับ พลังงานนิวเคลียร์ คือ การที่ หนังสือพิมพ์ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ดีพอ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า การนาเสนอข่าวไม่ว่าจะเรื่องใด หรือประเด็นใดก็
ตาม ผู้สื่อข่าวจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวในสังคม โดยเฉพาะงานข่าวในสายที่ตน
ปฏิบั ติอยู่ ทั้ ง ในเชิ ง กว้า ง และในเชิงลึก เพราะการมีความรู้จะเป็นปัจจัย ที่มีผลต่อการคัดสรรค์
ประเด็นข่าวได้อีกด้วย (ประสงค์ เลิ ศรัตนวิสุทธิ์ และคณะ, 2547) นอกจากนี้ปัญหา อุปสรรคอีก
ด้านหนึ่งก็คือการที่นักข่าว หรือสื่อมวลชนให้ความสนใจการนาเสนอข่าวในเพียงบางมาตรา จึงทา
ให้สื่อมวลชนไม่สามารถนาเสนอข่าวได้ครอบคลุมทุกประเด็นหรือสาระสาคัญของมาตราต่างๆ
สอดคล้องกับที่ ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ และคณะ (2547) ได้สรุปไว้ว่า ผู้สื่อข่าวแต่ละคนจะมีความ
สนในพิเศษเฉพาะตัว นั่นก็คือความสนใจภายใน เช่น ความประทับใจ ความพึงพอใจ และความ
สนใจภายนอก เช่น เหตุการณ์ที่มีความเงื่อนงา ความผิดปกติ ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลเหล่านี้
ก็นับว่าปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกข่าวสารอย่างหนึ่ง ในขณะที่ White (1950 อ้างในปารณีย์ จันทร
กุล, 2540) ได้ให้ความเห็นว่า ค่านิยมส่วนตัว หรือสานึกส่วนตัว (Personal Values หรือ Personal
Convictions) มีความสาคัญในการตัดสินใจต่อบรรณาธิการ ในการข่าวคัดเลือกหรือนาเสนอข่าว
ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยที่ช่วยหนุนเสริมให้การทางานของสื่อมวลชนและหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสื่อมวลชนมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น
การที่หน่วยงานต่างๆที่เป็นองค์กรรณรงค์ขับเคลื่อนกฎหมาย มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพ.ร.บ. รวมถึงข้ อมูลเชิงสถิติต่างๆไว้ภายในเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ หรือมี
การส่ง ตารางกิ จกรรมให้ แก่ สื่อมวลชน เพื่ อให้สื่อ มวลชนสามารถที่จะไปเข้าร่ วมกิ จกรรมได้
รวมถึง มี ก ารจัดท าศู นย์ ข้ อมู ล ข่ า วสาร เอกสารต่ างๆ รวบรวมเผยแพร่เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะให้แก่สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย หรือบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าไป
ติดต่อขอข้อมูลได้ตลอดเวลา สิ่งที่สื่อมวลชนต้องการเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้สื่อนั้น
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สามารถเกาะติด สถานการณ์ไ ด้ ถึงแม้จะไม่ไ ด้ตามติดประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่ าง
ต่อเนื่อง ก็สามารถเข้ามาอัพเดทข้อมูลปัจจุบัน เพื่อนาไปเขียนข่าวได้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ด้วย
เหตุที่สื่อมวลชนนั้นถือว่าเป็นพันธมิตรที่สาคัญองค์กรหนึ่งในการรณรงค์ หรือผลักดันประเด็นเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยสื่อมวลชนสามารถที่จะทาหน้าที่เปิดประเด็น กาหนดประเด็นในการเผยแพร่ และ
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้สาธารณชนทราบ และสร้างกระแสความตื่นตัว
ให้แก่สังคมในวงกว้างได้ ดังนั้นหากจะทาการรณรงค์หรือผลักดันประเด็น นโยบายสาธารณะเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ก็สมควรที่จะมีการผูกสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างสื่อมวลชนไว้ ดังที่ รศ.ดร.ปาริชาต
สถาปิ ต านนท์ และคณะ(2546) ได้ส รุ ปถึ ง องค์ ประกอบส าคั ญของการรณรงค์ ด้า นสุข ภาพใน
สื่อมวลชนว่า การเป็นพันธมิตรกับสื่อมวลชน อาจเกิดจากการที่นักรณรงค์เชิญสื่อมวลชนให้เข้า
มาร่วมประชุม หรือขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาร การจัดทาเวทีพบปะพูดคุยกับสื่อ อธิบายให้
สื่อมวลชนเห็นและเข้าใจสภาพปัญหา ให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงความสาคัญของประเด็นของปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น จากนั้นสื่อมวลชนจะเข้ามาติดต่อประสานงานกับแกนนาในการรณรงค์ เพื่อ
ขอข้อมูล รายละเอียดต่า งๆที่ ชัดเจน รวมถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการขอ
สัมภาษณ์บุคคลที่รับผิดชอบงานด้ านสุขภาพ ในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลวิจัยของพุฒิธร
อุดมพงษ์ (2546) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารในการผลักดันนโยบายและมาตรการการจัด
ระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ฝ่ายที่ สนับสนุนการผลักดันนโยบาย ได้ใช้ กลยุทธ์
สร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลด้วยข้อมูล โดยจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อเผยแพร่ความ
เคลื่อนไหวในช่วงต่างๆ และชุดข้อมูล (Fact Sheet) นาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจให้สื่อมวลชนไปเรียบ
เรียงนาเสนอ ตลอดจนบทความเชิงวิเคราะห์จากพันธมิตรหลายกลุ่ม เพื่อนาขอความอนุเคราะห์แก่
เพื่อเผยแพร่แก่สื่อมวลชนอย่ างต่อเนื่อง และได้ล้วนได้รับการนาเสนอสู่ประชาชนและผู้กาหนด
นโยบายด้วย
แนวทางปฏิบัติต่อการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่สื่อมวลชนเห็นว่าจะเป็นวิธีการที่จะทาให้ประชาชนหันมาตระหนัก ยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้นนั่นก็คือ การที่หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มี ก ารประชาสัม พั น ธ์ใ ห้ค วามรู้ หรื อมี ข้อมู ล มาสนับ สนุน ให้ ประชาชนได้ เห็ นถึ ง
ผลประโยชน์ ผลดีที่แท้จริงของการออกกฎหมายมาบังคับใช้ ทั่วทุกพื้นที่ว่าสามารถลดผลกระทบ
หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมได้อย่างไร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.ต้องมี ก ารเฝ้า ระวัง บั งคั บใช้กฎหมาย ตรวจจับจริง เพื่ อให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัว
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รวมถึงมีการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนได้รู้ถึงโทษ พิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการรณรงค์ให้ความรู้ใน
ข้อกฎหมายในสถานที่ต่างๆ จากแนวทางทางปฏิบัติข้างต้นที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ รศ.ดร.ปาริช าติ สถาปิ ตานนท์ และคณะ(2551) ได้ส รุปถึงผลและทิ ศทางการรณรงค์เพื่ อ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตไว้ว่า สสส. สคล. และทางพันธมิตรต้องให้
ความสาคัญในการดาเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และทา
ความเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บังคับใช้แล้วกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนควรมีการเฝ้าระวังผู้ที่ละเมิดกฎหมาย
ด้วย ส่วนการให้ความรู้ในอนาคตควรสนับสนุนและให้ความสาคัญกับการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับ
เล็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชนตระหนักโดยชี้ให้เห็นผลของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผลวิจัยยังได้เสนอแนะถึงวิธีการอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ต้องเน้นการติดตาม
ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รู้เท่าทันธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงพิจารณาสนับสนุนให้เรื่องการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้อยู่ใน
ระบบการศึกษาของประเทศไทย
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่าถึงแม้การรณรงค์จะเป็นกลยุทธ์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง สาหรับการจัดทาสื่อรณรงค์ต่างๆ และอาจได้ผลน้อยถ้าเทียบกับมาตรการทางกฎหมาย แต่การ
รณรงค์ให้ความรู้เหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทาควบคู่กับมาตรการอื่นๆไปพร้อมๆกัน โดย
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเยาวชน ก็จะสามารถที่จะทาให้เยาวชนมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ สอดคล้องกับที่ Babor และคณะ(2003) ได้กล่าวไว้ว่า
มาตรการที่มีประสิทธิผลและคุ้มค่าสาหรับคนไทยในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้แก่ มาตรการทางภาษี และราคา การจากั ดการเข้าถึง การควบคุม การห้ามโฆษณา และการ
ควบคุมพฤติกรรมขั บขี่ข ณะมึ นเมา ส่วนมาตรการให้ความรู้ และการสร้างความตระหนัก นั้น
จัดเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าต่า ซึ่งแม้มาตรการนี้จะมีประสิทธิผลในการควบคุม
ปัญหาโดยตรงได้จากัด อาจสร้างผลพลอยได้ที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการนโยบายได้
ดัง นั้นเราต้องใช้ หลายมาตรการที่เหมาะสมร่วมกั น เนื่องจากไม่มีมาตรการใดที่มีประสิทธิผล
สมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยมาตรการอื่นร่วมด้วย และไม่มีมาตรการใดที่ไม่ได้ผลเลย
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บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การนาเสนอข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ผลดี ผลเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบทางบวก
และทางลบจากการมีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบังคับใช้ สถานการณ์ความคืบหน้าของ
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มงวด หรือมีผู้ฝ่าฝืนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ทาหน้าที่ในการนาประเด็นอื่นๆ เช่น ปัญหาเรื่องยาเสพติด อุบัติ เหตุ ความรุนแรง มาเชื่อมโยงกับ
ประเด็นเรื่องเหล้า และเรื่องพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อ
กฎหมายมากขึ้น ความคิดเห็นของสื่อมวลชนนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของรศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตา
นนท์ และคณะ(2551) ได้สรุปไว้ว่า การรณรงค์ในอนาคตนั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงประเด็นเรื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้า กับประเด็นการรณรงค์ในด้านอื่นๆ เช่น บุหรี่ อุบัติเหตุ สุขภาพ ความ
รุนแรง และอาชญากรรม เพื่อชี้ให้เห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นสิ่ง ที่กระทบกับคนในสังคม
ซึ่งสื่อมวลชนก็มีแนวคิดที่จะกระทาในลักษณะเดียวกับกับนักรณรงค์เช่นกัน ส่วนการทาหน้าที่ใน
การนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น อาจเป็นเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นเป็น
องค์ประกอบสาคัญในการรณรงค์ด้านสุขภาพองค์กรหนึ่ง เป็นพันธมิตรหนึ่งขององค์กรรณรงค์ ทา
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว รายงานข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เรื่องปัญหาการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือเป็นประเด็นทางด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข โดยจะทาการรายงาน
ความเคลื่อนไหว สภาพของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆรวมทั้งมีการนาเสนอตัวเลข
สถิติ โดยสื่อจะจัดสรรพื้นที่ข่าว เพื่ อเผยแพร่ข้อมูลรูปของการรายงานข่าว รายงานพิเศษ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ กิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการผลิต หรือเผยแพร่สปอตรณรงค์ต่างๆอีก
ด้วย (รศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2546)

ข้อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะส าหรั บ หน่ วยงานองค์ กรที่รณรงค์ ด้ า นการควบคุ มการบริ โภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์
1. ในการผลักดันนโยบาย หรือการนาเสนอประเด็นต่างๆให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะ
นั้น ควรขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้ช่วยนาเสนอนโยบายเหล่านั้น จากผลการวิจัย พบว่า
สื่อมวลชนยังละเลยในการนาเสนอประเด็นบางอย่าง หรือในสาระสาคัญบางมาตรากฎหมาย เช่น
มาตรา 26 มาตรา 28 และมาตรา 29 ดังนั้นหากเราต้องการให้สื่อมวลชนนาเสนอประเด็นข่าวสาร
ต่างๆให้มีครอบคลุมครบถ้วนมากขึ้น ทางกลุ่มองค์กรต่างๆที่ขับเคลื่อนกฎหมายเหล่านี้ควรใช้พลัง
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ของสื่อมวลชนกระตุ้นให้สาธารณชน หรือผู้กาหนดนโยบายเห็นความสาคัญของประเด็นปัญหา
โดยการเข้ า ไปนาเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารของฝ่ ายตนเองที่เ ห็น ว่า มีค วามส าคั ญต่ อประชาชนผ่า น
สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สื่อมวลชนให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนการเผยแพร่ประเด็น
ข่ า วสารไปยั ง สาธารณชน ซึ่ง หากสื่อมวลชนมี ก ารนาเสนอจานวนบ่อ ยครั้ง ประชาชน หรือ ผู้
กาหนดนโยบายจะเกิดความตระหนั กต่อความสาคัญของประเด็นปัญหาเหล่านั้น ซึ่งก็มีแนวโน้มที่
จะทาให้สาธารณชนเชื่อ คิด หรือปฏิบัติสนับสนุนสิ่งที่สื่อมวลชนนาเสนอได้
2. หน่ ว ยงานองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรณรงค์ ขั บ เคลื่ อ น พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ สามารถใช้สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ในการนาเสนอข่าวสารการรณรงค์ผลักดัน
ด้า นนโยบาย การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การพิ จ ารณาออกกฎหมายใหม่ ผ่ า นสื่ อมวลชนประเภท
หนังสือพิมพ์ได้ เนื่องจากสื่อหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับนโยบายทั้งในแง่ของการ
คัดค้านนโยบายที่ไม่เป็นธรรม และการสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ นอกจาก
จะนาเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าว หรือการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ยังมีการรณรงค์ผ่านบท
บรรณาธิการ บทวิจารณ์ของนักเขียนคอลัมน์ หรือบทความของผู้เชี่ยวชาญในนโยบายนั้นๆ(ดัน
แคน แมกคาโก และรมัยมาศ โบร่า, 2540) ประกอบกับสื่อหนังสือพิมพ์สามารถให้รายละเอียดได้
มากกว่าสื่อมวลชนแขนงอื่น สามารถติดตามข่าวสารได้อย่างสม่าเสมอ และสามารถโน้มน้าวใจให้
ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามได้ ดังนั้นนักรณรงค์ ทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาจมีการ
นาเสนอประเด็นข่าวสารขอแรงสนับสนุนการผลักดันนโยบายต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่มี รายละเอียด
ในปริมาณที่มากเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
3. ในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากต้องการ
ให้สื่อมวลชนให้ความสนใจในประเด็นที่หน่วยงานองค์กรนาเสนอแก่สื่อมวลชนนั้น หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ควรมีการใช้กลยุทธ์ในการสร้างสัมพัน ธ์กับสื่อมวลชน ด้วยการให้ข้อมูล โดยอาจทา
ข่าวประชาสัมพันธ์( Press Release) ชุดข้อมูล(Fact Sheet) เพื่อเผยแพร่ให้แก่สื่อมวลชนอย่าง
ต่อ เนื่ อง ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ข้ อเท็ จ จริ ง ที่ เป็ น ข้ อมู ล ที่ น่า สนใจ เป็น ความเคลื่อ นไหวของการผลั ก ดั น
มาตรการต่างๆของฝ่ายสนับสนุน มีการรวบรวมข้อมูลข้อมูลให้สื่อ เพื่อได้นาไปเรียบเรียงเขียนข่าว
ได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งมีการประสานไปยังสื่อมวลชนที่ยินดีให้การเผยแพร่ บทความ ข้อคิดเห็นของ
หน่วยงานองค์กร ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พบว่า ในบางครั้งสื่อมวลชน
มักจะลงข่าวขององค์กร โดยใช้ถ้อยคาภาษาที่อ่านแล้วส่งผลต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบให้แก่ทาง
สานักงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะธรรมชาติของสื่อมวลชนที่อาจเขียนข่าวให้มีสีสันน่าดึงดูดใจ ดังนั้น
ทางหน่วยงานควรจะมีการสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน มากกว่าการให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว โดย
การเข้าไปเยี่ยมสื่อ (Press Visit) ให้ของที่ระลึกแทนการขอบคุณที่สื่อมวลชนช่วยลงข่าวให้ เพื่อ
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สื่อมวลชนจะได้เห็นถึงความมีน้าใจ หรือความเป็นพันธมิตรของหน่วยงานองค์กรในการขับเคลื่อน
รณรงค์เรื่องเหล้า และอาจจะช่วยนาเสนอข่าวสารที่มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก หรือให้ความร่วมมือใน
การไปร่วมกิจกรรมของสานักงานมากขึ้น
4. ในการประสานงานด้านการติดต่อข้อมูล ระหว่างสานัก งานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับสื่อมวลชน พบว่า ทางผู้อานวยการสานักงานฯ ใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบ
ไม่ เป็ นทางการกั บ สื่อมวลชน ใช้ ความเป็นกั นเองในการให้ข้อมูล แก่ สื่อ ในกรณีที่ สื่อมวลชน
ต้องการทีจ่ ะขอเข้าสัมภาษณ์สื่อมวลชนก็สามารถใช้โทรศัพท์ เพื่อโทรมาสอบถามประเด็นข้อมูลที่
สงสัยกับทางผู้อานวยการสานักงานฯ ซึ่งนับว่าเป็นข้อดี เพราะสามารถช่วยลดขั้นตอนในการสั่ง
การ การติดต่อประสานงาน ที่ปกติแล้วหน่วยงานราชการจะมีระบบหลายขั้นในการขอข้อมูล อีกทั้ง
ยังช่วยเอื้ออานวยความสะดวกให้สื่อมวลชนสามารถทาข่าวได้รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่
อย่างไรก็ดีหากสื่อมวลชนที่ไม่ได้มีความสนิทสนมก็อาจไม่สามารถติดต่อสื่อสารแบบนี้ได้ ดังนั้น
ทางสานักงานควรจะมีการจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือพัฒนาบุคลากรที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
ตอบโต้ กั บ สื่ อ มวลชนแทนผู้ อ านวยการได้ ทั น ที เ ช่ น เดี ย วกั น หรื อ มี ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของประเด็นข่าวให้แก่สื่อมวลชนสามารถเข้ามาขอข้อมูลได้โดยจากเว็บไซต์ หรือเข้ามา
ขอข้อมูลเพื่อนาไปเรียบเรียงเขียนข่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น
5. ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ ดาเนินการเรื่องการเขียนข่าว หรือการประสานงาน
กับสื่อมวลชนของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรือหน่วยงานรณรงค์
ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรจะมีการรวบรวมข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารที่ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไปว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น ทางสานักงาน หรือมี
บุคลากรท่านใดบ้างที่ได้ให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวแก่สื่อมวลชน เผยแพร่ในสื่อประเภทใด มีความถี่
มากน้อยอย่างไร และส่วนใหญ่สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจในการนาเสนอข่าวในประเด็นใดมาก
เป็นพิเศษ หรือน้อยเป็นพิเศษ เพื่อจะได้มาวางแผนการทางานด้านการนาเสนอข้อมูลแก่สื่อมวลชน
ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะสาหรับสื่อมวลชน
1. จากการสัง เกตการณ์ก ารวิเคราะห์ทิ ศทางการน าเสนอข่าวพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ทางหน้าหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย พบว่า ในรูปแบบของการรายงานข่าว เหตุการณ์
ต่างๆ จะมีการพาดหัวข่าวโดยมีการใช้ตัวอักษร หรือถ้อยคาภาษาที่เร้าอารมณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่านซึ่งลักษณะของการพาดหัวข่าวในบางเรื่องหรือบางประเด็นนั้น อาจมีลักษณะในทิศทาง
ของการชี้นา หรือแสดงถึงความรู้สึก หรือทัศนคติที่เป็นในทางบวกหรือทางลบของข่าวได้ ซึ่งการ
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แสดงออกในลักษณะนี้ควรจะอยู่ในรูปแบบของ คอลัมน์ บทความ หรือบทบรรณาธิการมากกว่าใน
รูปแบบของการายงานข่าว ซึ่งสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก สะท้อนมุมมองของ
ตนเองผ่านมายังสาธารณชนได้และให้สาธารณชนเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารนั้นอีก
ทาง สื่อหนังสือพิมพ์อาจจะต้องมีการระมัดระวังในการใช้ถ้อยคาภาษาในการพาดหัวข่าวยิ่งขึ้น
เพราะอาจจะกระทบกระเทือนต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างบรรยากาศในทางลบแก่
หน่วยงานต่างๆได้
2. ในการนาเสนอประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจาก
การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร การดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก
หน่วยงานองค์ก รที่เกี่ย วข้องแล้ว สื่อมวลชนควรตระหนักถึงการร่วมสร้าง และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา การนาเสนอถึงกลไกความจาเป็นในการจัดการกับปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคม รวมถึงส่งเสริมทัศนคติขอสังคมให้มองเห็นถึงความสาคัญของการ
จัดการกับปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะเดียวกันควรทางานอย่างใกล้ชิดกับทุก
ภาคส่วนในการสนับสนุนนโยบายแอลกอฮอล์ให้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ พบว่ารูปแบบการนาเสนอข่าวสารส่วนใหญ่ จะถูกนาเสนอในรูปแบบ
ของข่าว มากกว่าบทความ คอลัมน์ หรือบทบรรณาธิการ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแยกลง
ลึกถึงรายละเอียดของประเด็นการนาเสนอข่าวสารในแต่ละรูปแบบ ว่ามีการนาเสนอประเด็น
ข่าวสารอะไรบ้างที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของรูปแบบข่าวแต่ละชนิด
2. ในการศึกษาทิศทางการนาเสนอข่าวสาร พบว่า สื่อมวลชนมีการนาเสนอข่าวสารใน
ทิศทางกลางมากที่สุด รองลงมาคือทิศทางบวก ซึ่งมีทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด การวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาถึงอิทธิพล การรับรู้ข่าวสาร หรือทัศนคติของประชาชนหลังจากที่ได้ทาการ
อ่านข่าว ที่มีการแบ่งทิศทางการนาเสนอออกมาอย่างชัดเจน เพื่อศึกษาว่าทิศทางความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนจะมีอิทธิพลต่อความคิด หรือการรับรู้ของประชาชนมากน้อยอย่างไร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในรูปแบบของบทความ คอลัมน์ และบทบรรณาธิการ ที่สื่อมวลชนจะสะท้อนทิศทาง ความ
คิดเห็นออกมาได้ชัดเจนกว่ารูปแบบข่าว
3. การศึ ก ษานี้ ศึ ก ษาแหล่ ง ข่ า ว การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา และสั ม ภาษณ์ ผู้ สื่ อ ข่ า ว ซึ่ ง เป็ น
การศึกษา 3 องค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบตัวที่ 4 คือ ผู้รับสาร ซึ่งควรศึกษาผลกระทบของการ
นาเสนอข่าวว่าเป็นไปตามที่ผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ผลดี ผลประโยชน์จากการมีกฎหมาย
หรือไม่อย่างไรตามการนาเสนอข่าว

