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ให้คนในชาติ 

ชื่อผู้เขียน นายธนวัตร  มัททวีวงศ ์
ชื่อปริญญา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว 
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ” 
มีวัตถุประสงค์มุ่งศึกษาตัวบท (Text) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) และวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice) โดยอาศัยแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
(Critical Discourse Analysis: CDA) ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) ซึ่งใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์บทถอดเทปรายการ ฯ ที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
Interview) กลุ่มผู้ผลิตรายการและกลุ่มผู้รับสาร รวมถึงวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
อาศัยการน าเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  
 ผลการศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ประกอบด้วย   
ตัวบทในวาทกรรม 5 ชุด วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม ดังนี้  
 วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ประเด็นการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของ
คนในชาติ การปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้
มีความเจริญก้าวหน้า สะท้อนบทบาทส าคัญของรัฐบาลทหารที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศ
เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติเป็นส าคัญ 
 วาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล ประกอบด้วย ประเด็นการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือ
บริหารและวางรากฐานของประเทศ การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม การด าเนินการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต และการน าพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน สะท้อนความเชื่อมั่นว่า
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รัฐบาลทหารจะบริหารประเทศจนน าไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ทั้งยังแฝงด้วยการสร้างความชอบ
ธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ประเด็นการน้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง สะท้อนถึงความ
ต้องการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และการน าเอาสถาบันเบื้องสูงมาสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหาร 
 วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย ประเด็นประชาชนควร
ร่วมมือกับรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น สะท้อนความความตั้งใจของรัฐบาลเพื่อขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย 
 วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย ประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44 
และการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย สะท้อนความต้องการให้ประชาชนเคารพเกรงกลัว
กฎหมาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นถึงคดีความที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร  
 ด้านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ประกอบด้วย กระบวนการสร้างตัวบท สะท้อนการเป็น
ผู้น าที่ใช้อ านาจรัฐสั่งการจนเกิดกระบวนการผลิตวาทกรรมที่แฝงไปด้วยอุดมการณ์สื่อสารไปยัง
ประชาชนเพ่ือสร้างความชอบธรรม และกระบวนการบริโภคตัวบท ยังสะท้อนระบบความคิดผู้รับสาร
มีทั้งที่คล้อยตามและไม่คล้อยตาม อันเนื่องมาจากการตีความบนพ้ืนฐานประสบการณ์ความเชื่อที่
ต่างกัน ส่วนวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจ เป็นบริบทของสังคมช่วงก่อนและหลังการควบคุมอ านาจของ คสช. ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเหตุ
ให้เกิดการผลิตตัวบทในวาทกรรมผ่านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม เป็นการตอกย้ าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
วาทกรรมกับบริบทของสังคม 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดถือหัวใจส าคัญของการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตาม
แนวทางนอร์แมน แฟร์คลัฟ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับบริบทของสังคม ด้วย
สังคมไทยบอบช้ าจากความขัดแย้งในทุกมิติท าให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้า คสช. ต้องสร้างตัวบทในวาทกรรมเพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศ ทั้งยังเป็นกระจกเงาสะท้อนการใช้อ านาจรัฐเพ่ือสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของ
รัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร อันจะต้องสร้างแรงสนับสนุนและความเชื่อ ความศรัทธาจากประชาชนทุก
ฝ่ายโดยอาศัยการสื่อสารผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 
ค าส าคัญ: วาทกรรมเชิงวิพากษ์, การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์, นายก ฯ ประยุทธ์, คืนความสุข,  

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, คสช. 
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 ABSTRACT 
 

 The objective of the research is to study the context, discourse practice, 
and socio-cultural practice along the line of Norman Fairclough’s Critical Discourse 
Analysis (CDA).  It is a qualitative research analyzing the recorded speeches aired from 
31 May 2014 to 31 May 2016, including in-depth interviews with program producers 
and message receivers, as well as documentary research. The findings are presented 
using a descriptive analysis. 
 The result of the critical discourse analysis covers five sets of the discourse 
context, discourse practice, and socio-cultural practice as follows: 
 The discourse of national reform consists of reform attempts to reduce 
conflicts among people in the country, the need for public cooperation in the reform, 
and the government’s determination for reform to make the country prosperous, 
reflecting the important role played by the military regime in the restructuring of the 
country, primarily aimed to reduce the conflicts between various groups of the people. 
 The discourse upholding the government’s legitimacy consists of giving the 
rationale for taking over the administration and re-laying the foundation for the 
country, encouraging public participation, solving problems from previous 
governments, and taking the country on the path to sustainable democracy. This 
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reflects the confidence of the military regime that it will govern until the country 
attains sustainable democracy, while attempting to build legitimacy through various 
means and persuade the public to give a participating hand. 
 The discourse praising the institution of monarchy consists of royal 
initiatives and advices for the audience to follow, reflecting the desire to uphold 
monarchy and through it lending creditability and legitimacy to the military regime. 
 The discourse on suppression of corruption consists of the emphasis on 
how the public should cooperate with the government against corruption and how 
much the government has tried to suppress corruption, reflecting its desire to eliminate 
corrupt practice from Thai society. 
 The discourse on law enforcement consists of the exercise of Article 44 
and action taken against those violating the law, reflecting a desire to make the public 
abide by the law, while linking the action to cases concerning a number of politicians 
in Miss Yingluck Shinawatra’s government.  
 Meanwhile, the discourse practice consists of the context-building process 
on the one hand, reflecting the exercise of government authority and function leading 
to the discourse building process aimed at public communication, and the context-
consumption process on the other, reflecting the thought process of message receivers 
who may be for or against such message. 
 The socio-cultural practice consists of social, political and economic 
circumstances that form the social context before and during the takeover by the 
National Council for Peace and Order (NCPO), thus defining and building the context 
in the discourse practice before its dissemination. 
 This study adheres to the main principles of Critical Discourse Analysis, as 
propounded by Norman Fairclough, showing the relationship between the discourse 
and social context.  Thai society has suffered considerably from the conflicts in every 
dimension, making it necessary for General Prayuth Chan-ocha, Prime Minister and 
NCPO Chief, to build the context for public participation in the national reform.  It also 
mirrors the exercise of authority to create political legitimacy for the government of 
the military coup when it needs to build public support and confidence from all 
sectors through the “Returning Happiness to the People” TV program. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ส าเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ด้วยความเมตตากรุณาจากคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์หลาย
ท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ที่รับเป็นประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์  ทั้ งยังคอยชี้ แนวทางสว่างให้แก่ผู้ วิจัยได้ศึกษาจนตลอดรอดฝั่ ง ขอบพระคุณ                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว ที่ให้เกียรติรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เคี่ยวเข็ญขัดเกลา    
จนเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ รวมถึงกรรมการอีกสองท่าน คือ อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช และ                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ ที่ให้ค าแนะน าในสิ่งที่ผู้วิจัยมองข้ามจนกลายเป็นชิ้นงานที่
ภาคภูมิใจในฐานะนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ 
 ขอบพระคุณก าลังใจอันงดงามจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จครั้งนี้ คุณตา คุณแม่ 
ครอบครัวเล็ก ๆ ของผู้วิจัยที่เป็นส่วนเติมเต็มให้ผู้วิจัยมีความมานะ อดทน มีสติ ปัญญา จนสามารถ
ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดี แม้ในระหว่างนี้คุณตาจะจากโลกนี้ไปก่อนจนไม่สามารถอยู่ร่วม
ยินดีในความส าเร็จของผู้วิจัยก็ตาม แต่ผู้วิจัยก็ยังระลึกถึงพระคุณเสมอมา  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณน้ าใจอันบริสุทธิ์ของเ พ่ือน พ่ี น้อง ชาววารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาท าให้ผู้วิจัยได้เห็นความเป็น
มิตรภาพที่ยืนยาว และจะรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 
 สุดท้ายนี้ ความส าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้วิจัยไม่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก
ผู้สนับสนุน และผู้ให้ข้อมูลทุก ๆ ท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนามในทีนี้ ขอได้รับการขอบคุณจากใจจริงของผู้วิจัย 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในเชิงวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า  

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 
 วิกฤตการณ์การเมืองไทยครั้งส าคัญอยู่ในช่วง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 ภายหลังจาก
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ลงมติวาระสองและวาระสามรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ง
กระท าความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ...  
ในเวลา 4.25 นาฬิกา ของวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นฉนวนส าคัญที่ท าให้ประชาชนหลาย
กลุ่มแสดงการคัดค้าน เช่น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้น าการชุมนุมต่อต้าน ใช้ชื่อกลุ่มคณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (กปปส.) อ้างว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะช่วยให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี พ้นจากความผิดทางการเมืองและกลับเข้าประเทศไทยได้ และยังสร้างความไม่พอใจ
ให้กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เนื่องจากจะเป็นการล้างความผิดให้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้
พ้นผิดจากข้อหาสั่งสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2553 กระทั่งวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 วุฒิสภา (ส.ว.) ลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่การ
ชุมนุมยังคงด าเนินต่อไป โดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรแทน 
 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต่พรรค
เพ่ือไทยปฏิเสธค าวินิจฉัยนี้ โดยให้เหตุผลว่าศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วงเขตอ านาจ ขณะที่กลุ่ม  นปช. 
จัดการชุมนุมเพ่ือตอบโต้การต่อต้านรัฐบาลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในระหว่างนี้กลุ่มผู้ประท้วง กปปส. เริ่มปิดล้อมและ
พยายามบุกรุกเข้ายึดสถานที่ราชการหลายแห่ง โดยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ้าง ที่ส าคัญมีการปะทะ
กันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลบริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง ท าให้มี
ผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บอีก 57 คน (ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น, “เสื้อแดงออกราชมังคลา ฯ แล้ว 
'ธิดา' บอก นปช.ตาย 4,” ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น, 2559) 
 ต่อมามีการยกระดับการชุมนุมในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เกิดการปะทะกัน
ระหว่างผู้ประท้วงกับต ารวจ มีการใช้แก๊สน้ าตาและหัวฉีดน้ าเพ่ือยับยั้งไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าภายใน
ท าเนียบรัฐบาล เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 119 คน ต่อมาวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ต ารวจรื้อ
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ถอนสิ่งกีดขวางแล้วปล่อยให้กลุ่มผู้ประท้วงเข้าไปภายในท าเนียบรัฐบาลเพ่ือลดความตึงเครียด และ
ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นประกาศยุบสภา 
แต่ผู้ชุมนุม กปปส. ยังคงปิดล้อมเดินขบวนบนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร เพ่ือกดดันรัฐบาล
อย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่การใช้ความรุนแรง มีการใช้อาวุธปืนและระเบิดเป็นระยะ ๆ จนมีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตมากขึ้น วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่โดยรอบ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557 กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. 
รวมตัวขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดทางภาคใต้ ท าให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 440,000 คน ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ต่อมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557     
ศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับแกนน ากลุ่ม กปปส. 19 คน ข้อหาฝ่าฝืนพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามค าร้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
 ที่กล่าวมาเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งครั้งส าคัญของคนไทย อีกทั้งยังสร้างความ
เสียหายต่อประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เรื่อยมาจนถึงเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 ก าลังทหารพร้อมอาวุธเข้าควบคุมสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ทั้งภาคพ้ืนดินและดาวเทียมหลาย
สถานี ตามค าสั่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ขอให้เชื่อมสัญญาณ
ออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้ง
กองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ต่อมา กอ.รส. ออกประกาศเรียกตัวแทนจาก     
7 ฝ่ายคู่ขัดแย้งทางการเมือง ประกอบไปด้วยผู้เเทนจากรัฐบาล ผู้แทนจากวุฒิสภา ผู้แทนจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนจากพรรคเพ่ือไทย ผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทนจากกลุ่ม 
กปปส. และผู้แทนจากกลุ่ม นปช. รวม 28 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมกันที่สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต (ไทยรัฐออนไลน์, “ประกาศ กอ.รส.ฉบับที ่6 เชิญบุคคลร่วมประชุม,” ไทยรัฐออนไลน์, 
2559) 
 ในระหว่างที่มีการประกาศเชิญคู่ขัดแย้ง 7 ฝ่ายมาคุยกันนั้น พลเอก ประยุทธ์      
จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น แสดงบทบาทผู้น ากลุ่มทหารเสนอตัวเป็นนคนกลางเพ่ือ
ยุติความขัดแย้งไม่ให้บานปลายจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปมากกว่าที่เป็นอยู่  (คมชัดลึกออนไลน์, 
“ผบ.ทบ. ใช้อ านาจกฎอัยการศึกเรียกคู่ขัดแย้งเจรจา,” คมชัดลึกออนไลน์, 2559) 

“อย่ามาถามผมว่าจะอีกนานหรือไม่ ถ้าบ้านเมืองปลอดภัยก็ยุติเมื่อนั้นไม่มีใคร
อยากใช้กฎอัยการศึกนาน ผมเรียกก็ต้องเรียกทุกพวก เพราะต้องคุยกันทุกพวก ถึง
ต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก ส่วนคณะรัฐมนตรี และวุฒิสภาก็ขอให้เป็นไปทีละ
ขั้นตอน ขอให้ดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ผมไม่ยอมให้มีการนองเลือดเกิดขึ้น
แน่นอน” 
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 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนจาก 7 กลุ่มคู่ขัดแย้งเข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงโดยการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด จนต้องยุติและกลับมาประชุมกันใหม่ในวันรุ่งขึ้น 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็ยังคงไม่มีทางออกที่ดีที่สุด ท าให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ตัดสินใจเข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ ต่อมาในช่วงเย็นมีการประกาศตั้งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  (คสช.) หลังจากที่ เข้าควบคุมอ านาจแล้วมีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2 ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีรักษาการหมด
อ านาจ ตลอดจนให้วุฒิสภายุติบทบาท จนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้มีสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาชั่วคราว ต่อมาวันที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งต าแหน่ง บริหารประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 ส าหรับบทบาทหน้าที่ นายกรัฐมนตรีไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 หรือฉบับก่อนหน้านั้น ระบุสาระส าคัญให้อ านาจนายกรัฐมนตรีไว้
ในมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลทั่วไป สั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น            
ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อ
นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ก ากับการ
บริหารราชการของกระทรวง กรมหรือสั่งให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด
ย่อมท าได้ และวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือให้การบริหาราชการแผ่นดินเดินหน้าเป็นไปโดย
รวดเร็ว เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ทราบดีว่าตนนั้นไม่ได้เป็นเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง (วาสนา นาน่วม, 2558, น. 
9-10) เข้ามาเพ่ือบริหารประเทศในช่วงวิกฤต เนื่องจากการบริหารงานของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
ล้มเหลวไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ อีกทั้ง ยังมีการชุมนุมบานปลายมีประชาชนบาดเจ็บเสียชีวิต  
จึงต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ ด าเนินการปฏิรูปประเทศในเวลาที่มีอย่างจ ากัด ดังจะเห็นได้จากการ
ที่รัฐบาลมีการวางกรอบการท างาน (Road Map) ค่อนข้างชัดเจนเน้นการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ท างานร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ท างานสอดคล้องกันก่อนที่จะมีการ
คืนอ านาจให้ประชาชนเลือกตั้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 (ท่าทีในช่วงนั้น) 
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 เนื่องจากการเข้ามาในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เข้ามาบริหารประเทศแบบไม่ปกตินั้น ก็ยิ่งท าให้เป็นที่น่าจับตาของประชาชน
ทุกภาคส่วนในทุก ๆ อิริยาบถความเคลื่อนไหว รวมไปถึงสื่อมวลชนที่ต้องท าหน้าที่น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารจากฝ่ายบริหารไปยังประชาชน สร้างความเข้าใจอันดีถึงแนวนโยบายของรัฐบาลในการ
บริหารประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤต รวมถึงการเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมกับปฏิรูปประเทศ ก่อนที่
จะคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชน สื่อมวลชนต้องท าหน้าที่น าเสนอข้อเท็จจริง สามารถ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล เป็นกระบอกเสียงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สะท้อนไปยังรัฐบาลได้
เช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะรัฐบาลยังมีนโยบายผลิตรายการ
โทรทัศน์อีกหนึ่งรายการเพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารท าความเข้าใจไปยังประชาชน คือ รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 20.15 นาฬิกา ผ่านทางโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ด าเนินรายการโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รูปแบบรายการเป็นรายการทอล์คโชว์ (Talk 
Show) ออกอากาศวันแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 21 นาฬิกา น าเสนอ
เหตุผลการเข้าควบคุมอ านาจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)     
การเชิญบุคคลฝ่ายต่าง ๆ เข้าปรับทัศนคติ การควบคุมการออกอากาศของสถานีวิทยุและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ การปรับย้ายข้าราชการประจ า รวมถึงการเดินหน้าบริหารประเทศทุกอย่างแทนรัฐบาลชุด
เดิมที่หมดอ านาจลง จากนั้นจึงเปลี่ยนเวลามาออกอากาศวันศุกร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภาพรวมของ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีผู้ด าเนินรายการคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ ในบางครั้งจะมีผู้ร่วมรายการคนอ่ืน เช่น      
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ แต่ทว่าก็เป็นส่วนน้อยมาก ส่วนเนื้อหาในแต่ละครั้ง
ที่ออกอากาศเป็นรูปแบบที่ไม่ตายตัวเพราะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นผู้เขียนบทโทรทัศน์
แบบย่อ (Semi-script) กล่าวคือ จะร่างเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการจะพูดเอง โดยเน้นไปที่การท างาน
ในภาพรวมของรัฐบาลทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั่วไป การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ การ
ออกมาตอบโต้ข้อครหาจากสังคมเป็นต้นว่าตอบโต้วาทกรรมต่าง ๆ จากฝ่ายต่อต้านรัฐบาล จากนั้น
ให้คณะผู้ผลิตตัดต่อล าดับภาพ ใส่เนื้อหา และภาพกราฟิกต่าง ๆ ก่อนการออกอากาศจริง (ท าเนียบ
รัฐบาล, “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ,” ท าเนียบรัฐบาล 2559)  
 กระทั่งต่อมา วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 รายการคืนความสุขให้คนในชาติได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใหม่ ซึ่งมีผู้ด าเนินรายการหนึ่งคนท าหน้าที่ด าเนินรายการถามค าถาม
เพ่ือให้พลเอก ประยุทธ์ จัทร์โอชา ตอบเป็นข้อ ๆ ในประเด็นต่าง ๆ ท าให้บรรยากาศรายการจากเดิม
ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดเพียงคนเดียวนั้นผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจากตอ้งการให้ความนิยม
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ของรายการให้กลับมา แต่ทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง ส าหรับผู้ด าเนินรายการนั้นจะมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ เช่นเทปแรกด าเนินรายการโดย พันเอก (หญิง) ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วย
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว (2552, น. 2-4) ระบุว่า หากย้อนกลับไปดูในอดีต รัฐบาลหลายสมัย
ก็เลือกใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการเพ่ือสื่อสารทางการเมืองจากรัฐบาลไปสู่
ประชาชน กล่าวคือ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันคือกรม
ประชาสัมพันธ์) เพ่ือควบคุมและใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน โดยช่วงปี พ.ศ. 2484 – 2486 รัฐบาล
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใช้วิทยุกระจายเสียงเพ่ือจัดรายการปลุกใจ รายการสนทนาระหว่าง
นายมั่นกับนายคง ถือเป็นรายการที่มีอิทธิพลที่ประชาชนทุกคนต้องฟังและเป็นกระบอกเสียงจาก
ท าเนียบสามัคคีชัย (ปัจจุบันคือท าเนียบรับฐาล) ออกอากาศเป็นประจ าทุกวันประมาณครึ่งชั่วโมง 
วัตถุประสงค์เพ่ือการควบคุมประเทศ และประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ จากจุดนี้
เองที่ท าให้วิทยุกระจายเสียงเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองอย่างมาก 
 ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา มีการใช้สื่อมวลชนเพ่ือวัตถุประสงค์
และผลประโยชน์ทางการเมือง กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2000 มีการจัดรายการสด Radio Address 
ออกมาเพ่ือพูดคุยกับประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงโดยประธานาธิบดีคนที่ 43 นายจอร์จ 
ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) และมีการน ามาเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรูปแบบในแต่ละ
สัปดาห์จะมีการเลือกน าเสนอ 1 ประเด็นที่รัฐบาลต้องการเน้นเป็นพิเศษ ออกอากาศทุกวันเสาร์ 
ภายใต้การผลิตโดย Office of the Press Secretary  
 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย มีแนวคิดจัดรายการ 
“นายก ฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” ระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2549 เพ่ือเป็นสื่อกลางเชื่อมประสานให้
เกิดการยอมรับและความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 
8.00 – 9.00 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี         
นายทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ด าเนินรายการด้วยตัวเอง จากนั้นได้เพ่ิมช่องทางออกอากาศมากขึ้นทั้งสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในเครือกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกรมต ารวจ 
(ปัจจุบันคือส านักงานต ารวจแห่งชาติ)  
 รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นากรัฐมนตรีคนที่ 24 จัดรายการ “เปิดบ้าน
พิษณุโลก” เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารทางการเมืองภายหลังจากการท ารัฐประหารเมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2549 จากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (คปค.) น าโดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของ   
นายทักษิณ ชินวัตร และประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 
8.30 – 9.00 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ 
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 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ท ารายการ “เชื่อมั่นประเทศ
ไทยกับนายก ฯ อภิสิทธิ์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 10.00 นาฬิกา ภายในรายการมีการส่งข้อความผ่านระบบข้อความสั้น 
(SMS) แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อซักถาม และยังมีช่องทางในการสื่อสารกับนายกรัฐมนตรีทุกวัน
ศุกร์ผ่าน หน้า 2 ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จะมีการตอบค าถามท่ีประชาชนส่งค าถามเข้ามาอีกด้วย 
 หรือแม้แต่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ก็ได้จัดให้มี
รายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสนทนา เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ ออกอากาศทุกวันเสาร์  เวลา        
8.00 – 9.00 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
 จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่ งที่จะศึกษาการถ่ายทอดวาทกรรมของรัฐบาลของ             
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ฐานะ
ที่เป็นผู้น าประเทศที่มาจากการการท ารัฐประหาร ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่มีด าริให้ท า
ขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชนในภาวะการปกครองประเทศที่ไม่เป็นปกติ ดังนั้น การวิเคราะห์วาทกรรมเชิง
วิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ จึงเป็นการศึกษาเนื้อหาของรายการ และความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ภาษาในการสื่อสารหรือตัวบท (Text) และบริบทต่าง ๆ ในสังคม (Context) และ
วิธีการน าเสนอการสื่อสารทางการเมืองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย 
หลังเกิดการเข้าควบคุมอ านาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวาทกรรมจาก
การใช้ช่องทางสื่อมวลชนเพ่ือสร้างอ านาจและตัวตนจากวาทกรรมชุดนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบ
อ านาจในการผลิต สร้าง ปิดกั้น และการด ารงอยู่ของความหมายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากตัวบทประกอบ
สร้างความหมายในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งการศึกษาการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
(Critical Discourse Analysis) นี้ จะท าการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับสังคม ดังนั้น 
การวิเคราะห์จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคม
วัฒนธรรม โดยจะศึกษากรอบมิติทั้งสามของวาทกรรมตามแนวทางของนอร์แมน แฟร์คลัฟ 
(Norman Fairclough) (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 41-44) ได้แก่ 
 มิติที่ 1 ตัวบท (Text) ประกอบการสร้างความหมายอันได้แก่ ระบบความรู้ ความเชื่อ 
อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 มิติที่ 2 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) คือ การศึกษากระบวนการ
สร้างตัวบท และการบริโภคตัวบท ที่เป็นสื่อกลางระหว่างสังคม กล่าวคือ สังคมมีอิทธิพลต่อตัวบทใน
ทางอ้อม หรืออธิบายได้ว่าสังคมก าหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมไป
ก าหนดตัวบทอีกต่อหนึ่ง 
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 มิติที่ 3 คือ วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Soci-ocultural Practice) เป็นการศึกษา
บริบททางสังคม การวิเคราะห์จะท าให้เห็นความสัมพันธ์แบบวิภาษระหว่างตัวบทกับสังคมซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์  
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis) ซึ่งส่งผลให้มีการก าหนดรูปแบบ เนื้อหา และการน าเสนอวาทกรรมในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างความหมาย อ านาจ และความจริงทางสังคม
ทางการเมืองของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ผ่านการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหารายการคืนความสุขให้คนในชาติที่
ออกอากาศผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารและ
รู้เท่าทันการสร้างความชอบธรรมของผู้น าประเทศในยุครัฐบาลทหาร 
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

1. วาทกรรมที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติประกอบด้วยตัวบท
อะไรบ้าง 

2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเป็นอย่างไร 
3. วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเป็นอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาตัวบททีป่ระกอบสร้างในวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
2. เพ่ือศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
3. เพ่ือศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

  
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยศึกษาจากบทถอดเทปรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมจ านวน 105 ตอน ใช้การวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) หรือแบบ CDA ของ นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman 
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Fairclough) จากนั้น จะน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) เพ่ือน าเสนอตัวบทในวาทกรรมที่ปรากฏ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคม
วัฒนธรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 
 วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) เป็นแนวคิดการวิเคราะห์
วาทกรรมของนอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
วาทกรรมกับสัคม ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวบท (Text) วิถีปฏิบัติทางวาท
กรรม (Discursive Analysis) และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Analysis) 
 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ส านักนายกรัฐมนตรี และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ผลิตขึ้น
เพ่ือเป็นช่องทางการส่งสารของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปยังประชาชน ด าเนินรายการ
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.15 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สัญญาณ
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล รูปแบบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ตัวบท (Text) หมายถึง การวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็น และสาระส าคัญ
ที่ประกอบเป็นวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั้ง 27 ตอน สะท้อนถึงระบบความรู้ 
ความเชื่อ อัตลักษณ์ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในยุครัฐบาลทหารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น การปฏิรูปประเทศ 
การสร้างความชอบธรรม การปราบปรามการทุจริตคอรร์ัปชั่น สถาบันพระมหากษัตริย์ และกฎหมาย  
 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) หมายถึง กระบวนการสร้างตัวบท ที่
มีองค์ประกอบได้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทหลัก และผู้ด าเนินรายการในฐานะผู้น าเสนอตัวบทรอง  
การคัดเลือกประเด็น รูปแบบการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกระบวนการบริโภคตัวบท ที่มี
องค์ประกอบได้แก่ การแพร่กระจาย และระบบความคิดของผู้รับสารในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ  
 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice) หมายถึง สภาพแวดล้อม
หรือบริบททางสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางสังคม ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทาง
การเมือง และปัจจัยสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการสร้างตัวบทในรายการคืนความสุขให้คน
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ในชาติ ผ่านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ทั้งนี้ จะท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับบริบทาง
สังคมในช่วงระหว่างก่อนและหลังการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ผลการวิจัยจะเผยให้เห็นถึงความชอบธรรมของรัฐบาลทหารในการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
อ านาจทางการเมือง เพ่ือหวังเปลี่ยนแปลงประเทศผ่านการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ 
 2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางส าหรับรัฐบาลทหารในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารทางการเมือง เพ่ือสร้างการยอมรับ และการมีส่วนร่วมจากประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 3. ผลการวิจัยจะเป็นแสงสว่างน าทางเพ่ือปรับภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารในสายตา
ของประชาชนผู้ใต้การปกครองให้ดีขึ้น โดยอาศัยการสื่อสารผ่านวาทกรรม 
 4. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางส าหรับนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน
ทั่วไปให้เปิดรับและท าความเข้าใจความหมายลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในตัวบทในวาทกรรมทางการเมืองที่
สร้างโดยรัฐบาลทหาร เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับสังคมต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา 
ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
 2.2 แนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง 
 2.3 แนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทางการเมือง 

 2.4 แนวคิดการเข้ารหัสและการถอดรหัสสาร 

 2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
 
 นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) นักภาษาศาสตร์ผู้บุกเบิกวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ได้กล่าวว่าในสังคมประชาธิปไตย อ านาจมาจากความยินยอมพร้อมใจมากกว่า
มาจากการใช้ก าลังบังคับ แฟร์คลัฟ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจกับวาทกรรมไว้ว่า        วาท
กรรมมีบทบาทท าให้เกิดความยินยอมพร้อมใจ กลุ่มผู้มีอ านาจในสังคมใช้วาทกรรมในการถ่ายทอด
อุดมการณ์ วิถีปฏิบัติต่าง ๆ ความหมาย ค่านิยม ตลอดจนอัตลักษณ์ท่ีเอ้ือประโยน์แก่ฝ่ายของตน นัก
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ กล่าวว่า การวิจัยตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  ก็คือ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม อุดมการณ์ กับอ านาจ (Fairclough, 1995, p. 219 อ้าง
ถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 1) 
 “วาทกรรม” ในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Discourse แต่หากแปลเป็นภาษาไทยก็
อาจจะมีผู้เข้าใจว่าความหมายคล้ายกับ “ปริจเฉท” แต่ปริจเฉทนั้น มีความหมายตามแนวโครงสร้าง
นิยมจะหมายถึงหน่วยภาษาระดับที่สูงกว่าประโยค ส่วนความหมายตามแนวหน้าที่นิยมจะหมายถึง
ภาษาในบริบทการใช้ 
 นอกจากนักภาษาศาสตร์แล้ว นักสังคมศาสตร์ก็สนใจที่จะศึกษาวาทกรรมเช่นกัน แต่มี
มุมมองที่ต่างกันออกไป นิยามที่มีผู้อ้างอิงอย่างกว้างขวางมาจาก ฟูโกต์ (Foucault) ที่กล่าวถึง 
Discourse ไ ว้ ว่ า คื อ  “practices which systematically form the objects of which they 
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speak” (Foucault, 1972 p. 49 อ้างถึงใน Baker and Ellece, 2011, p. 31, อ้างถึงใน ณัฐพร 
พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 6) หรือวิธีปฏิบัติที่สร้างสิ่งที่พูดถึงนั้นอย่างเป็นระบบ 
 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2543, น. 3-4 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 6)   
ให้นิยามวาทกรรมตามแนวคิดของฟูโกต์คือ ระบบและกระบวนการในการสร้างผลิต (Constitute) 
เอกลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเรา นอกจากนี้ วาทกรรมยังท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่
สร้างข้ึนให้ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง (Valorize)  
 แฟร์คลัฟ กล่าวถึงวาทกรรมโดยอ้างอิงแนวคิดด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ
การใช้ภาษาทั้งการพูด และการเขียน และยังรวมถึงกิจกรรมที่สื่อความหมายรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ และอวัจนภาษา และยังมองวาทกรรมตามทฤษฎีเชิงสังคมว่า
เป็นวิถีปฏิบัติทางสังคมรูปแบบหนึ่ง (Fairclough, 1995b, p. 54, อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 
2556, น. 7) 
 ฟูโกต์ ได้ให้ความหมายของวาทกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างความหมายโดย
ภาษาและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ด ารงอยู่ในสังคมประกอบกันเป็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหนึ่ง ๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อการก าหนดว่าอะไรคือความรู้ ความจริง และอะไรไม่ใช่วาทกรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้ นโดย
สังคมทั้งโดยกลุ่มที่ครองอ านาจแ ละกลุ่มที่ต่อต้านอ านาจ จัดเป็นเทคโนโลยีทางอ านาจที่ถูกใช้ทั้ง
การเก็บกดปิดก้ัน และจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ถูกใช้เพ่ือต่อต้านอ านาจ 
(Counter Discourse) ต่อต้านระเบียบที่วาทกรรมหลักครอบง าอยู่ การวิเคราะห์วาทกรรมท าให้เห็น
แง่มุมของอ านาจโดยเฉพาะในแง่มุมของความรู้ได้ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเมื่อวาทกรรมเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถอ้างได้ว่ามีผู้ผลิต ผู้ควบคุมวาทกรรมอย่างชัดเจน อ านาจในแง่มุมของวาทกรรม เป็นอ านาจ
ที่กระจายตัว แทรกซึมในแนวระนาบเชื่อมต่ออย่างหลากหลาย ยากที่จะหาจุดก าเนิด จุดศูนย์กลาง
ของการผลิต ดังนั้น ไม่ว่าผู้กระท าการใด ๆ ล้วนตกอยู่ภายใต้วาทกรรมหรือความสัมพันธ์อ านาจใน
เรื่องความรู้และความจริงด้วยกันทั้งสิ้น ประเด็นของการวิเคราะห์วาทกรรมไม่ได้อยู่ที่ค าพูดนั้น  ๆ 
เป็นจริงหรือเท็จ แต่อยู่ที่กฎเกณฑ์ชุดหนึ่งที่เป็นตัวก ากับให้การพูดนั้น ๆ เป็นไปได้มากกว่าจะเป็น
เรื่องของข้อเท็จจริง วาทกรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากการต่อสู้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบ
ของการครอบง า แต่วาทกรรมในตัวของมันเองนั้น คือการต่อสู้และการครอบง าที่มีต่อรูปแบบและวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคม 
 ฟาน ไดก์ (Van Dijk) กล่าวว่า วาทกรรมไม่ใช่ผลผลิตภาษาที่อยู่โดด ๆ โดยปราศจาก
บริบท แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระท าทางสังคมหรือเหตุการณ์ การสื่อสารมีองค์ประกอบหลาย
อย่าง กล่าวคือ วาทกรรม คือเหตุการณ์การสื่อสารที่ซับซ้อนประกอบด้วยผู้มีบทบาทต่าง ๆ เช่น 
บทบาทผู้พูด บทบาทผู้เขียน บทบาทผู้ฟัง ฯลฯ ผู้มีบทบาทเหล่านี้ร่วมกันในการสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
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ฉากหนึ่ง เน้นผู้มีส่วนร่วมในวาทกรรมหรือเหตุการณ์การสื่อสารนั้นมิได้เป็นเพียงผู้พูด ผู้เขียน หรือ
ผู้ฟัง แต่ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทต่าง ๆ ทางสังคมในฐานะสมาชิกของกลุ่มหนึ่งหรือวัฒนธรรมหนึ่งด้ วย 
(Van Dijk, 1998 P. 193-194 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556, น. 7) 
 ฟาน ไดก์ ยังได้อฺธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม การครอบง าทางความคิดกับ
สังคมไว้ว่า ในโลกสมัยใหม่ อ านาจที่มาจากการครอบง าทางความคิดมากกว่าการใช้ก าลังหรือการ
บังคับ และวาทกรรมก็มีบทบาทส าคัญในการครอบง าทางความคิด เริ่มจากกลุ่มผู้มีอ านาจในสังคม 
เช่น นักการเมือง สื่อมวลชน นักวิชาการ ฯลฯ ควบคุมวาทกรรมเพ่ือสื่อทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ 
และอุดมการณ์ที่เอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายตน ทั้งนี้ มีองค์ประกอบหลายประการในกระบวนการที่ท าให้
ความคิดดังกล่าวเป็นที่รับรู้ และเข้าไปอยู่ในความทรงจ าระยะยาว เมื่อคนในสังคมถูกครอบง า
ความคิด ก็จะประพฤติปฏิบัติตามความคิดความเชื่อนั้น ๆ กลุ่มผู้มีอ านาจในสังคมจึงสามารถควบคุม
คนในสังคมได้ตามท่ีตนต้องการโดยผ่านวาทกรรมนั่นเอง  
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2544, น. 146-152, อ้างถึงใน ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว, 2552, น. 
22) ได้ประมวลแนวความคิดของนักทฤษฎีวาทกรรม 3 ท่าน ประกอบด้วย ฟูโกต์ นักปรัชญาชาว
ฝรั่งเศส แฟร์คลัฟ นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษ และ ฟาน ไดก์ นักสังคมศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ ได้
อภิปรายงานวิจัยเรื่อง “กรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย” ว่าจากการศึกษาวาทกรรมจาก
มุมมองของ ฟูโกต์ แฟร์คลัฟ และฟาน ไดก์ วาทกรรมไม่ใช่เรื่องของการสื่อสารธรรมดาแต่จะรวม
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวด้วย วาทกรรมกลายเป็นชุดของความรู้หรือความจริง ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเข้ามาเกียวข้องด้วย นั่นคืออ านาจที่ผู้สื่อสารมีในยุคหนึ่ ง ๆ ที่จะก าหนดว่า 
สิ่งใดพูดได้ พูดไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้สาระหรือเนื้อหาของสารถูกปิดบัง ซ่อนเร้น ทับซ้อน นอกจากนั้น
อ านาจที่มีอยู่ในยุคหนึ่ง ๆ ยังก าหนดด้วยว่าสิ่งใดเป็นความรู้ หรือความจริง ภายใต้ปริมณฑลทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม แต่การศึกษาของฟูโกต์ จะเป็นการพิจารณาหากรอบการวิเคราะห์      
วาทกรรมที่มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ (Power) อุดมการณ์ ( Ideologies) และความเป็นใหญ่ 
(Hegemony) ที่มีการกดทับ ปิดบัง ซ่อนเร้น ท าให้ในบางสิ่งเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ กรณีนี้  แฟร์คลัฟ     
ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า วาทกรรมเป็นการถูกประกอบสร้าง คือ การผลิตสถาปนาตัวตน อัตลักษณ์ 
ประธาน และถูกสังคมผลิตวาทกรรม ซึ่งฟาน ไดก์ ได้ตอกย้ าว่า วาทกรรมเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม 
ทั้งตัวบท และบริบทล้วนแล้วแต่จะต้องมีความสัมพันธ์ในสังคม 
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2544, น. 107-109, อ้างถึงใน ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว, 2552, น. 
22) กล่าวถึงกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมกับการเมืองไว้ว่า วาทกรรมทางการเมืองมุ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับอ านาจความเป็นใหญ่ เจตนาของผู้ส่งสาร และปฏิกิริยาของ
ผู้รับสาร ซึ่งหากมองดูหน้าที่ เชิงกลยุทธ์ (Stratrgic Finctiobs) ที่มองได้ทั้งในแง่การตีความ 
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(Interpretive) คือว่าผู้พูดนั้นมีกลยุทธ์ (ที่ไม่ได้ตระหนัก) อย่างไรในการตีความ และเชิงการผลิต 
(Productive) คือ การวิเคราะห์ผู้พูดใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการผลิตวาทกรรมที่ใช้ในสังคม 
 นับแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 การศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้เกิด
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) พร้อม ๆ กับการเกิดการศึกษาแบบสหวิทยาการ ซึ่งมี
หลายสาขาผสมผสานกัน ประกอบด้วย สัญวิทยา (Semiotics) ภาษาศาสตร์ เชิงจิตวิทยา 
(Psycholinguistics) ภาษาศาตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociaolinguistics) การศึกษาลักษณะนี้จะรู้จักกัน
ในนามว่า “วาทกรรม” (Discourse) บางส านักก็เรียกว่า “การวิเคราะห์วาทกรรม” (Discourse 
Analysis: DA) หรือบางแห่งก็เรียกว่า “การศึกษาวาทกรรม” (Discourse Studies) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาด้วยวิธีการดังกล่าวจัดเป็นการศึกษาแบบใหม่ที่ใช้ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
บางครั้งอาจเป็นการศึกษาข้ามสาขาวิชา (Cross-discipline) หรือการศึกษาระหว่างสาขาวิชา 
(Trans-discipline) (Van Dijk, 2007, p. xviiii, อ้างถึงใน เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2554, น. 9) 
 ส าหรับวงวิชาการไทย พบว่าวาทกรรมในความหมายของฟูโกต์ มีนักวิชาการไทยที่
น ามาใช้คนแรก คือ ธเนศ วงศ์ยานนาวา เป็นผู้ที่น ามาอธิบายในสังคมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษทับ
ศัพท์ว่า ดีสคอร์ส (มาลินี คุ้มสุภา, 2548, น. 15, อ้างถึงใน เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2554, น. 9-10) 
ต่อมา สมเกียรติ วันทะนะ ได้แปลค านี้เป็นภาษาไทยว่า “วาทกรรม” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 
2549, น. 19 และมาลินี คุ้มสุภา, 2548, น. 15, อ้างถึงใน เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2554, น. 9-10) 
โดยมีนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2543) น าค าส าคัญในการศึกษาวาทกรรมทางการเมืองว่าด้วย
ประชาธิปไตยของสังคมไทย และไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2549) ได้ใช้แนวคิดนี้ในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการพฒันาในหนังสือวาทกรรมการพัฒนา ปัจจุบันมีนักวิชาการไทยหลายท่านได้ใช้วาทกรรม
ในความหมายของฟูโกต์กันอย่างแพร่หลาย 
 หากจะดูรากศัพท์ของค าว่าวาทกรรม พบว่าเป็นค าที่มาจากภาษาลาติน คือ Discursus 
และมาจาก Verb discurrere มีความหมายว่า To run hither and thither หมายถึง “วิ่งจากที่นี่
ไปที่นั่น” ส่วนวาทกรรม ในภาษาฝรั่งเศสมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า Chat, Chinwag, Free 
conversation, Improvisation, Expose, Narration, Peroration, Language แ ล ะ Parole 
ความหมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นเวลานาน จึงท าให้มีความแตกต่างกัน
ออกไปจากความหมายเริ่มต้น (Frank, 1992, pp. 99-100, อ้างถึงใน มาลินี คุ้มสุภา, 2548, น. 16, 
อ้างถึงใน เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, 2554, น. 9-10)  
 ปัจจุบัน วาทกรรมมีการนิยามที่ค่อนข้างหลากหลายจนยากที่จะจ ากัดความหมายได้  
ผู้ศึกษาส่วนใหญ่มักจะนิยามตามวัตถุประสงค์แก่งานวิจัยของตน จนท าให้เกิดวิธีการศึกษาที่แตกต่าง
กันออกไป (Franklin, Hamer, Hanna, Kinsey and Richardson, 2005, p. 61: Barker, 2004, p. 
54: O’Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery and Fiske, 1994, p. 92 
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 ในด้านการสื่อสาร วาทกรรมจะท าหน้าที่เป็นระบบที่ท าให้การพูดการเขียนในสังคม
หนึ่ง ๆ เป็นไปได้ ทั้งนี้ เพราะวาทกรรมจะเป็นตัวก าหนดเกณฑ์ เงื่อนไข และกลไกต่าง ๆ ในการพูด
การเขียน ฉะนั้น วาทกรรมจึงเป็นมากกว่าเรื่องภาษาหรือค าพูด แต่มีภาคปฏิบัติทางวาทกรรม 
(Discourse Practice) ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่าง ๆ ในสังคม
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย (Foucault, 1970b p. 79-80, 1972b, p.79-80, 1972a, p. 63, อ้าง
ถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549, น. 21) 
 นอกจากนี้ วาทกรรมถูกสร้างขึ้นจากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่สามารถพูดได้อย่า ง
ถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง (ภายใต้กฎเกณฑ์ และตรรกะชุดหนึ่ง) กับสิ่งที่ถูกพูดอย่างแท้จริง ฉะนั้น
สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่ง คือ กฎเกณฑ์ว่าด้วยความแตกต่างนี้ ด้วยเหตุนี้วาทกรรมจึง
สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัวก าหนดการด ารง
อยู่ การเปลี่ยนแปลง หรือการเลือนหายไปของสรรพสิ่ง นั่นคือ ควบคู่ไปกับสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่สังคม
สร้างขึ้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกด้วย (Foucault, 1972a, p. 63 อ้างถึงใน 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549, น. 21) เพราะฉะนั้นวาทกรรม จึงเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไข
และกลไกต่าง ๆ ในการสื่อสารและการอธิบายต่าง ๆ ในสังคม (Foucault, 1970, pp. 79-80) 
 ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556, น. 29) ชี้แจงว่า ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ค าว่า 
“วิพากษ์” เริ่มใช้ในการศึกษาแนวที่เรียกว่า “ภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์” (Critical Linguistics) 
นักภาษาศาสตร์ในกลุ่มนี้มีมุมมองว่าการใช้ภาษาซ่อนเร้นบางแง่มุมของเหตุการณ์ในสังคม (Fowler, 
Hodge, Kress and Trew, 1979, Kress and Hodge, 1979) ยกตัวอย่างเช่น การใช้นามวลีแปลง
หรือประโยคกรรมที่ไม่ปรากฏตัวการแทนการใช้ประโยคกรรตุเป็นกลวิธีที่ช่วยซ่อนผู้ กระท าใน
เหตุการณ์ที่อ้างถึง ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเลี่ยงที่จะกล่าวถึงผู้กระท า เราอาจเลือกใช้ประโยค 
ก. และ ข. แทน ค. 
 ก. มีการโกงเงินในโครงการนี้ (ประโยคกริยา มีนามวลีแปลง การโกงเงินในโครงการนี้) 
 ข. เงินในโครงการนี้ถูกโกง (ประโยคกรรม ไม่ระบุตัวการหรือผู้กระท า) 
 ค. นาย ก. โกงเงินในโครงการนี้ (ประโยคกรรตุ หรือประโยคที่มีประธานเป็นผู้แสดง
อาการ) 
 งานวิจัยตามแนวทางภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ของทริว (Trew 1979: 94 อ้างถึงใน 
Simpson and Mayr, 2010, p. 50) แสดงให้เห็นว่า พาดหัวข่าวที่อ้างถึงเหตุการณ์เดียวกันใน
หนังสือพิมพ์รายวันของอังกฤษ 2 ฉบับ 
 a. Rioting Blacks Shot Dead by Police as ANC Leaders Meet 
 b. Police Shoot 11 Dead in Salisbury Riot 
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 จะเห็นว่าในการพาดหัว a. ค าว่า Blacks (คนผิวด า) มีค าขยาย Rioting (ที่ก่อจลาจล) 
ในขณะที่การกระท าของต ารวจซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิตถูกท าให้เด่นน้อยลงโดยใช้โครงสร้างประโยค
กรรม ส่วนการพาดหัวข่าว b. กลับมีจุดเน้นตรงข้าม กล่าวคือ ต ารวจและการกระท าถูกน าเสนอใน
ส่วนต้นของประโยค ค าว่า Rioting Blacks ไม่ปรากฏในพาดหัวนี้ แต่กลับระบุจ านวนผู้เสียชีวิต
เพราะถูกต ารวจยิงแทน นักภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์เห็นว่า หากเราวิเคราะห์ภาษาอย่างเป็นระบบ   
ก็จะสามารถเผยให้เห็นสิ่งที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ตามตัวอย่างข้างต้นได้ 
 วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis เรียกย่อว่า CDA หรือต าราบาง
เล่มใช้ว่า Critical Discourse Studies เรียกย่อว่า CDS) พัฒนาต่อเนื่องมาจากภาษาศาสตร์เชิง
วิพากษ์ นักวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เห็นเช่นเดียวกัน สามารถน าวิธีการทางภาษาศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์ความคิด ความเชื่อที่แฝงอยู่ในตัวบทซึ่งเป็นส่วนส าคัญของวาทกรรม แต่เนื่องจาก
วาทกรรมเชิงวิพากษ์มุ่งศึกษาวาทกรรมในฐานะกระบวนการทางสังคม จึงเน้นการวิเคราะห์บริบท
ทางสังคมควบคู่กันไปด้วย 
 ประเด็นวิจัย ในงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จะเกี่ยวข้องกับอ านาจในทางมิชอบ 
ความไม่เท่าเทียมกัน และความอยุติธรรมที่ถูกผลิตและสื่อผ่านวาทกรรม รวมถึงการต่อต้านความไม่
ถูกต้องนั้น ๆ ทั้งนี้ งานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การปลดปล่อย (Emancipation) ผู้ที่ถูกครอบง า และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
 จุดมุ่งหมายดังกล่าวท าให้งานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ต่างจากงานปริจเฉท
วิเคราะห์ หรืองานวิจัยภาษาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ตรงที่ผู้วิจัยมิได้มีจุดยืนที่เป็นกลาง แต่อยู่ข้างผู้ที่ถูก
ครอบง าหรือเอารัดเอาเปรียบในสังคม นอกจากจุดมุ่งหมายหลักข้างต้นแล้ว บลอร์และบลอร์ (Bloor 
and Bloor 2007) ยังชี้ให้เห็นว่า วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ยังมีจุดมุ่งหมายอ่ืนในเชิงทฤษฎีด้วย 
คือ เพ่ือแสดงให้เห็นบทบาทส าคัญของภาษาในด้านที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคม 
 แม้งานวิจัยแนวนี้จะมีจุดมุ่งหมายหลักร่วมกัน แต่ในด้านวิธีวิจัยแต่ละเรื่องอาจแตกต่าง
กันไปทั้งในด้านการเก็บข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล ประเด็นวิจัย รวมถึงพ้ืนฐาน
และความถนัดของผู้วิจัยด้วย โวแดก และเมเยอร์ (Wodak and Mayer 2009:27) กล่าวถึงการเก็บ
ข้อมูลของงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ว่า วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ไม่มีวิธีการเก็บข้อมูล
เฉพาะ แนวทางการศึกษาที่มีผู้เสนอไว้ก็มิได้แนะน าวิธีการเก็บข้อมูลหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ชัดเจน งานวิจัยแนวนี้มักศึกษาข้อมูลที่สื่อไปในวงกว้าง เช่น วาทกรรมข่าว วาทกรรมโฆษณา ฯลฯ 
บางเรื่องใช้วิธีสังเกตหรือสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แต่ปัจจุบัน
เริ่มมีงานวิจัยเชิงปริมาณแล้ว 
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 ในด้านแนวการศึกษา (Approaches) ปัจจุบันมีผู้เสนอแนวทางการศึกษาวาทกรรม
เชิงวิพากษ์ไว้หลายแนว อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีการวิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียด
และกลุ่มที่ไม่เน้นการวิเคราะห์ตัวบท (Fairclough, 2003) หากเป็นงานวาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ของนักภาษาศาสตร์มักจะให้ความส าคัญแก่การวิเคราะห์ภาษาทุกระดับในตัวบทอย่าง
ละเอียด 
 ในด้านการวิเคราะห์ แฟร์คลัฟให้ความส าคัญทั้งการวิเคราะห์ตัวบทและบริบท โดย 
เขากล่าวว่าตัวบทเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในประเด็นทางสังคม แนวทางหลักในการวิเคราะห์ตัวบทมา
จากไวยากรณ์ระบบหน้าที่ของฮัลลิเดย์ (Halliday) ที่เน้นว่าภาษาคือระบบที่สร้างความหมายด้วย
การเลือกและภาษามีหน้าที่ทางสังคม นอกจากนี้ ยังน าแนวคิดภาษาศาสตร์อ่ืน ๆ มาใช้วิเคราะห์ด้วย  
 นอกจากเน้นการวิเคราะห์ภาษาในตัวบทอย่างเป็นระบบแล้ว แฟร์คลัฟเน้นว่าต้องมี
การวิเคราะห์บริบทด้วย นั่นก็คือการวิเคราะห์วิถีปฏบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติการทางสังคม
วัฒนธรรม ส่วนงานวิจัยแต่ละเรื่องจะใช้แนวคิดทฤษฎีจากศาสตร์ใดบ้างมาศึกษาบริบทข้ึนอยู่กับสิ่งที่
เป็นประเด็นศึกษา ตัวอย่างเช่น หากประเด็นศึกษา คือวาทกรรมที่เกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของภาครัฐในประเทศหนึ่ง (ซึ่งท าให้เกิดความอยุติธรรมแก่คนบางกลุ่ม) ผู้วิจัยอาจน าแนวคิดจาก
สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเมืองน ามาประกอบ งานวิจัยตามแนวทางนี้จึงเป็นงานวิจัยข้ามศาสตร์ 
(Transdisciplinary Research) ปัจจุบันได้มีการน าแนวการศึกษาของแฟร์คลัฟไปวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่หลากหลายทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สื่อการศึกษา โลกาวิวัตน์ และหัวข้อที่ปรากฏในงาน
หลายชิ้นของแฟร์คลัฟก็คือเรื่องทุน 
 แฟร์คลัฟ พัฒนาแนวทางศึกษาวาทกรรมของเขามาอย่างต่อเนื่อง (Fairclough 
1995a, 1995b, Fairclough and Wodak 1997, Fairclough and Chouliaraki 1999, Fairclough 
2000, 2001, 2003) เขากล่าวว่า ความคิดส าคัญของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ก็คือวาทกรรม
เป็นรูปแบบหนึ่งขvงวิถีปฏิบัติทางสังคม ความคิดนี้สื่อนัยว่าวาทกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะคือ 

“A dialectical relationship is a two-way relationship: the discursive event 
is shaped by situations, institutions and social structures, but it also 
shapes them. To put the same point in a different way, discourses is 
socially constitutive as well as socially shaped; it constitutes situations, 
objects of knowledge, and the social identities of and relationships 
between people ans groups.” (Fairclough and Wodak 1997:258) 
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 สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับสังคมเป็นความสัมพันธ์แบบวิภาษ     
วาทกรรมประกอบสร้างสังคม (ความรู้ อัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม) ในขณะเดียวกันนั้น
วาทกรรมก็ถูกก าหนดโดยสังคม  
 ความรู้ ความเชื่อ อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่สื่อโดยวาทกรรมอาจ
ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม แฟร์คลัฟได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับการใช้อ านาจโดยทางที่มิชอบ หรือการครอบง ามักไม่ใช่สิ่งที่คน
ทั่วไปจะสังเกตเห็นได่อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น หลายคนคงอาจนึกไม่ออกว่าสถานความงาม 
แบบเรียนวิชาต่าง ๆ เหมือนการสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย จะไปเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจ
ในทางมิชอบหรือการครอบง าได้อย่างไร วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จึงมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือ
เผยแพร่ให้เห็นในสิ่งนี้ โดยเน้นว่าการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวาทกรรมกับสังคม ดังที่กล่าววมาข้างต้น จะพิจารณาแต่เพียงด้านเดียวไม่ได้ ดังนั้นในการ
วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาทั้งตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏบัติทางสังคมวัฒนธรรม 
 จึงกล่าวสรุปได้ว่า วาทกรรมการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ หรือเที่เรียกว่า การ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ให้ความส าคัญทั้งการวิเคราะห์ตัวบท และบริบท การวิเคราะห์ตัวบท
จะต้องพิจารณาภาษาระดับต่าง ๆ โดยละเอียด ทั้งนี้ แฟร์คลัฟมองว่าตัวบทมีหน้าที่ 3 ด้านและ
ลักษณะเป็นชุดของตัวเลือกตามแนวคิดไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ ส่ วนการวิเคราะห์บริบท ได้แก่ 
การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม การวิเคราะห์มิติทั้ง 3 ของ   
วาทกรรมนี้จะท าให้เห็นความสัมพันธ์แบบวิภาษของวาทกรรมกับสังคม 
 การศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษ์ เป็นวิธีการที่แตกแขนงออกมาจากการศึกษาแบบการ
วิเคราะห์วาทกรรม (Discourde Analysis: DA) ซึ่งเป็นวิธีการที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในสังคม
มนุษย์ การศึกษาแบบการวิเคราะห์วาทกรรมจึงสนใจวิเคระห์รูปแบบการสื่อสารของผู้คนในสังคมที่
เกี่ยวข้องกับตัวบท (Text)  และบทสนทนา (Talk) (Bloor and Wood, 2006, p. 53; Franklin et 
al, 2005, p. 63) ทั้งนี้ ก็เพราะภาษาพูดและภาษาเขียนเข้าไปมีบทบาทต่อการกระท าที่ผู้คนในสังคม
ปฏิบัติต่อกัน (Social Action) (Barker, 2004, p. 55) ที่ส าคัญจุดมุ่งหมายของการศึกษาแนว     
วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ก็คือการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดจากวาทกรรม อันเนื่องมาจากการย้ าเตือน
ความทรงจ าของผู้อ่านเกี่ยวกับการใช้ภาษา การผลิตตัวบท รวมถึงการสร้างวาทกรรมที่ปรากฏอยู่ใน
แต่ละสังคม (Phillips and Hardy, 2002, p. 2) วิธีการดังกล่าวมีรากฐานมาจากแนวคิดของฟูโกต์ 
นักวิชาการชาวฝรั่งเศสผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1926-1984 เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาวาทกรรม
ที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัววาทกรรม ความรู้ และอ านาจ มีการผลิตซ้ าส าหรับการใช้
ครอบง าในแต่ละสังคม (Foucault, 1980, p. 119) ปัจจุบันในวงการการศึกษาวาทกรรมได้แตกดอก
ออกก่ิงก้านไปหลายแขนง 
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 ส่วนการศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษ์ หัวใจส าคัญอยู่ที่การน าทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (Critical 
Theory) แห่ งส านั กแฟรงค์ เฟริ ต  (Frankfurt School)  มา เป็นแกนหลักในการวิ เคราะห์  
(Maingueneau, 2006, p. 229) พร้อมมุ่งศึกษาถึงบทบาทแห่งภาคปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse 
Practice) ในการสถาปนา และท านุบ ารุงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
(Fairclough and Wodak, 1997, quoted in Phillips and Hardy, 2002, p. 25) วิธีคิดดังกล่าว
ส่งผลให้แนวการศึกษาแบบวาทกรรมเชิงวิพากษ์เน้นหนักในเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับสังคม พร้อมทั้งเข้าไปจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วาทกรรม อ านาจ การครอบง า และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม (Van Dijk, 1993, p. 249) 
ส าคัญที่นักวิจัยจะน ามาใช้วินิจฉัยและประเมินลักษณะของการครอบง าในทางสังคมและการเมือง 
(Van Dijk, 1996, p. 90) ทั้งนี้ เพราะวาทกรรมเชิงวิพากษ์ เป็นวิธีการศึกษาที่รวมหลากหลาย
สาขาวิชาเข้ามาอยู่รวมกัน พร้อมทั้งมีทรรศนะว่าวาทกรรมเป็นเสมือนเครื่องมือที่มีพลังอ านาจและมี
ความสามารถในการควบคุมผู้คนในสังคม อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ก่อสร้างความเป็นจริงที่
เกิดข้ึนในสังคมอีกด้วย (The social Construction or Reality) (van Leeuwen, 1993, p. 193)  
 แฟร์คลัฟ  (Fairclough,  1989, 1991, 1994, 1995a, 1995b) เป็นบุคคลหนึ่ งที่ มี
บทบาทส าคัญยิ่งในการวางรากฐานให้กับแนวทางการศึกษา ด้วยการก าหนดวิธีการวิเคราะห์       
วาทกรรมออกเป็น 3 มิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ตัวบท (Text) การศึกษาในส่วนของวิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรม (Discourse Practice) และการอธิบายความในส่วนของวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม 
(Socio-cultural Practice) ทั้งนี้ แฟร์คลัฟมีมุมมองว่าวาทกรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญที่เกิดขึ้นใน
ตัวบท (Text) ที่ผลิตขึ้นโดยสื่อมวลชน รัฐบาล และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับนักเขียน กลุ่มคนเหล่านี้จะ
ก าหนดทิศทางของตัวบทหรือเนื้อหาต่าง ๆ แล้วถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร (ผู้อ่าน ผู้ฟัง หรือผู้ชม) ใน
ส่วนของวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม วาทกรรมที่ปรากฏอยู่ในสื่อจะอ้างอิงไปยังสถานการณ์ 
สถาบัน รวมถึงระดับชั้นทางสังคม 
 นอกจากนี้ ยังมีการผนึกหลอมรวมความหมายที่เชื่อมโยงไปยังบริบทต่าง ๆ เข้ากับวิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural 
Practice) (Fairclough and Wodak, 1997, pp 258-259) ในขณะที่ฟาน ไดก์ (Van Dijk, 1998, 
1991, 1993, 1996, 1997a, 1997b) ได้เพ่ิมรูปแบบวิธีการวิเคราะห์วาทกรรมข่าวจากหนังสือพิมพ์
เข้าไปด้วย ด้วยเหตุผลที่กลา่วมาจึงส่งผลให้การศึกษาแบบวาทกรรมเชิงวิพากษ์เน้นหนักความส าคัญ
ไปที่การรับรู้ถึงโครงสร้าง และกลยุทธ์ของวาทกรรมที่น าเสนอโดยสื่อมวลชน และรัฐบาลที่ส่งผลให้
เกิดการยอมรับจากสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ (Herman and Chomsky, 1988, p. 45)  
 วิธีการศึกษาวาทกรรมตามแนวทางของแฟร์คลัฟ (Fairclough, 1989, quoted in 
Toolan, 2002, pp. 8-9) เสนอว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ 3 ส่วน 
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ได้แก่ ตัวบท (Text) ปฏิกิริยาตอบโต้ ( Interactions) และบริบททางสังคม (Contexts) ฉะนั้น
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาวาทกรรม คือ การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis: CDA) ซึ่งเป็นการศึกษาวาทกรรมใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ใช้วิธีการ
ศึกษาเชิงพรรณา (Description) เป็นการศึกษาถึงรูปแบบตัวบท มิติที่ 2 ใช้การตีความหมาย 
(Interpretation) เป็นแนวทางถึงตัวบทกับปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้คนในสังคม และมิติที่ 3 เป็นการ
อธิบายความ (Explanation) ซึ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบกับบริบททางสังคม 
ฉะนั้นการศึกษาแบบวาทกรรมเชิงวิพากษ์จึงเป็นการอรรถาธิบายถึงกระบวนการผลิต การผลิตซ้ า 
และการตีความหมายตามสิ่งที่สังคมนั้น ๆ ก าหนดไว้ ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม  
 จากแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
วาทกรรมที่ผลิตโดยหนังสือพิมพ์ในฐานะเวทีกลางของการน าเสนอความคิดเห็นของสังคมกับวิธี
การศึกษาแบบวาทกรรมเชิงวิพากษ์ ซึ่งก็เป็นเหตุผลส าคัญในการคัดเลือกวิธีการศึกษานี้น ามาใช้
ศึกษาในครั้งนี้ 
 หากวิเคราะห์แนวคิดของแฟร์คลัฟจะพบว่า มีความแตกต่างจากนักคิดนักวิเคราะห์ 
วาทกรรมในยุคหลังโครงสร้างนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมุมมองที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมกับ
การเป็นผู้สร้างหรือการถูกสร้าง (Constitution or Constituted) เนื่องจากแฟร์คลัฟมองว่า       
วาทกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบสร้างทางสังคม และถูกสังคมประกอบสร้าง ส่งผลให้หัวใจส าคัญ
ของการศึกษาของแฟร์คลัฟ คือรูปแบของปฏิบัติการทางสังคมในส่วนของการผลิตซ้ า และการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ อัตลักษณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคม อันได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
อีกทั้งในช่วงเวลาเดียวกันรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกสร้างขึ้นโดยปฏิบัติการทางสังคมและโครงสร้างทาง
สังคมอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น  วาทกรรมจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธี  (a dialectical 
relationship) กับมิติทางสังคมอ่ืน (Jorgensen and Phillips, 2002, p. 65) 
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ภาพที่ 2.1 บทบาทของวาทกรรมในการสร้างความหมายให้แก่โลก (Jorgensen and Phillips, 
2002, p. 20)  
 
 อย่างไรก็ตาม แฟร์คลัฟยังแยกนัยส าคัญ (Signficant) บางส่วนออกจากทฤษฎี      
วาทกรรมของนักคิดยุคหลังโครงสร้างนิยมที่มักจะเน้นความส าคัญไปที่การสร้างแบบจ าลองทาง
ทฤษฎี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้กับการวิจัยเชิงประจักษ์
นิยม ส าหรับการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นประจ าทุกวัน ส่วนแฟร์คลัฟมีมุมมองและ
แนวคิดต่างจากนักคิดหลังโครงสร้างนิยม เนื่องจากให้ความส าคัญที่การวิเคราะห์การท างานของ
ระบบในการพูด เขียน ยกตัวอย่างเช่น ระบบการท างานของสื่อสารมวลชน และการสัมภาษณ์ในการ
วิจัย  
 การวิเคราะห์เนื้อหาของแฟร์คลัฟจะให้ความส าคัญที่วิธีการจัดการกับกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับข้อความแวดล้อม (Discursive) เชิงภาษาศาสตร์ในเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะ กระนั้น
แฟร์คลัฟยังวิพากษ์แนวการศึกษาภาษาศาสสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อความและกิจกรรม จะท าให้
เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับสังคมในระดับง่ายและระดับพิเศษ ทั้งนี้ เพราะเป็น
การวิเคราะห์เนื้อหาที่เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาเข้ากับโครงสร้าง พร้อมทั้ งผนวกเข้ากับกระบวนการ
ทางสังคมวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นการศึกษาแบบสหวิชาจึงจ าเป็นต้องมีการผสมผสานเนื้อหากับ
สังคมเข้าไว้ด้วยกัน คุณประโยชน์จากการศึกษาสังคมระดับใหญ่ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติแบบดั้งเดิม 
คือการน าเอาปฏิบัติการทางสังคมที่ก่อร่างสร้างตัวจากโครงสร้างทางสังคม และความสัมพันธ์เชิง
อ านาจผนวกกับการที่ประชาชนถูกปล่อยปละละเลยให้เข้ากับกระบวนการดังกล่าว องค์ประกอบ
ของธรรมเนียมปฏิบัติการตีความแบบเก่ายังคงท าให้เกิดความเข้าถึงวิธีการที่ประชาชนสร้าง
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กฎระเบียบขึ้นมาเป็นเกณฑ์ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน (Fairclough, 1992b, quoted in Jorgensen 
and Phillips, 2002, p. 66) 
 แฟร์คลัฟ มองว่าองค์ประกอบที่ท าให้เกิดวาทกรรม ประกอบด้วย อัตลักษณ์ของสังคม 
ความสัมพันธ์ในสังคม ระบบของความรู้ และความหมาย ดังนั้น วาทกรรมจึงมีหน้าที่ 3 ประการ 
ได้แก่ หน้าที่ในการเป็นอัตลักษณ์ หน้าที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ และหน้าที่เก่ียวกับอุดมการณ์ ซึ่งเป็น
แนวคิดที่แฟร์คลัฟ (Fairclough) รับมาจากฮัลลิเดย์ (Halliday) อันเป็นวิธีการศึกษาหน้าที่อัน
ซับซ้อนของภาษา 
 ส าหรับวิธีการวิเคราะห์วาทกรรมของแฟร์คลัฟ มีจุดเน้น 2 ประการ คือ 

1. เหตุการณ์ที่น ามาใช้วิเคราะห์ส าหรับการสื่อสาร (The communicative event) 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษา อาทิ บทความของนักหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิดีโอ การสัมภาษณ์ 
หรือการกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง (Faurclough, 1995b) 

2. การจัดระเบียบทางวาทกรรม (The Order of Discourse) เป็นคุณลักษณะของ      
วาทกรรมทุกประเภทที่มีการใช้ในสถาบันทางสังคมหรือภาคสนาม วาทกรรมประเภทนี้ประกอบด้วย 
วาทกรรมชนิดต่าง ๆ และรูปแบบลีลาในการน าเสนอ (Discourses and Genres)  

ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองการวิพากษ์วาทกรรม 3 มิติของแฟร์คลัฟ (Fairclough) (Jorgensen and 
Phillips, 2002, p. 21) 
 
 แบบจ าลองมิติในการวิเคราะห์วาทกรรมของแฟร์คลัฟ เป็นวิธีการที่เชื่อมโยงกัน 3 มิติ 
ประกอบด้วย (1) วัตถุที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงสิ่งที่สายตามองเห็น 
(Visual) (2) กระบวนการที่ท าให้เกิดการผลิตและการรับรู้ อาทิ การเขียนกับการอ่าน การพูดกับการ
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ฟัง การออกแบบกับการมองเห็น และ (3) เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และสังคม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่
ท าให้เกิดกระบวนการผลิตวาทกรรมทั้ง 3 มิติ ควรใช้แนวทางในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์เนื้อหา หรือ ตัวบทควรใช้วิธีพรรณนาความ (Description) (2) การ
วิเคราะห์ในแง่กระบวนการการผลิตและการบริโภค จะใช้วิธีการตีความ ( Interpretation) และ    
(3) การวิเคราะห์สังคมจะใช้วิธีการอธิบายความ (Explanation) 
 ในที่นี้ ผู้วิจัยจะน าแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ ที่กล่าวมา
ข้างต้นมาเป็นกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์  
ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจ าลองการวิพากษ์วาทกรรม 3 มิติ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา (Text) การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse 
Practice) และการวิเคราะห์ในส่วนของวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice) 
แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ถือแป็นแนวคิดและแนวทางหลักท่ีใช้ในการศึกษาดังนี้ 
 วิเคราะห์สภาพการณ์ในการสื่อสาร (Analysis of Communication Event) เป็น
การศึกษาวิเคราะห์คุณสมับติของวาทกรรมตามภาคตัดขวาง (Tree Dimensions Model) คือ 

1. ตัวบท (Text) ในที่นี้คือภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นการวิเคราะห์ความหมาย 
และรูปแบบของวาทกรรมที่เรียงร้อยเข้าด้วยกัน โดยจะมีหลักการวิเคราะห์ 3 ประเด็น คือ 
  1.1 วาทกรรมน าเสนออะไรสู่สภาพสังคม และเกิดผลอย่างไร เป็นการน าเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องความคิด ระบบความรู้ และความเชื่อให้กับสังคม ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็น
จริงของสังคมในขณะนั้น และการน าเสนอวาทกรรมก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้างต่อสังคม และการมี
เหตุผลในการน าเสนอวาทกรรม 
  1.2 วาทกรรมสร้างลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ เป็นการศึกษาว่าตัวบทหรือตัว
ภาษาสามารถสร้างลักษณะเฉพาะ หรืออัตลักษณ์อะไรของผู้น าเสนอตัวบทผ่านสื่อ เพ่ือให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและบริบททางสังคม 
  1.3 วาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธ์อะไร เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สร้างและผู้รับวาทกรรม ความสัมพันธ์ที่แฝงในตัวเนื้อหาจะสามารถบอกได้ว่า วาทกรรมนั้นมี
อิทธิพลหรือบทบาทอย่างไร ถ้าเนื้อหาของวาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ย่อมมีโอกาสที่
ผู้รับวาทกรรมจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับตัวบท และมีผลมายังผู้รับสารได้ง่ายขึ้น 

2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) เป็นการวิเคราะห์กระบวนการ
สร้างตัวบท (Text Production) ว่าผู้สร้างวาทกรรมท าให้วาทกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีการ
ถ่ายทอดอย่างไร รวมทั้งมีการวิเคราะห์การบริโภคตัวบท (Text Consumption) ว่าผู้รับวาทกรรม
ได้รับตัวบทอย่างไร มีการบริโภคและรับตัวบทอย่างไร และวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร  
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3. วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice) เป็นการวิเคราะห์ถึง
บริบทที่ส่งผลให้เกิดวาทกรรม โดยจะพิจารณาทัง้ด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
 ทั้งนี้ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างตัวบท และวิถีปฏิบัติทางสังคม 
วัฒนธรรม โดยที่ตัวบท และปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมต่างก็มีความสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่า ตัวบท 
อาจจะถูกก าหนดโดยปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมผ่ านปฏิบัติการทางวาทกรรม ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ในทางกลับกัน ตัวบทก็อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมด้วย 
 
2.2 แนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง 
  
 ยอช ลิทชไฮม์ (George Lichtheim อ้างถึงใน พรศักดิ์ ผ่องแพ้ว, 2530) ระบุว่า 
โดยทั่วไปแล้วค าว่า “อุดมการณ์” มีความหมายที่ไม่สู้ดีนัก เพราะคนมักมองภาพไปที่ความเชื่อใน
ลัทธิ เช่น คอมมิวนิสต์ หรือลัทธิความเชื่อพิสดารอ่ืน ๆ การต่อต้านอุดมการณ์หยั่งรากลึกลงไปใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ค าว่า “อุดมการณ์” มาจากภาษาอังกฤษว่า Ideology ซึ่งมาจากภาษา
ฝรั่งเศสว่า Ideologie ผู้ใช้ศัพท์นี้เป็นรายคนแรกคือนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ อังทอยน เดส ทู เดอ 
เทรซ ี(Antoine Destutt de Tracy)  อันหมายถึง ศาสตร์แห่งความคิด 
 ชัยชนะ อิงควัต (2525, น. 34-35) กล่าวถึงความหมายของ “อุดมการณ์” หมายถึง 
ศาสตร์แห่งความคิด (Science of Ideas) ในยุคของความเฟ่ืองฟู ซึ่งนักวิชาการต่างมีความเห็นพ้อง
กันว่า อุดมการณ์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริง และขจัดภาพลวงตา แต่อย่างไรก็ตาม มาร์ก 
(Marx) และ มานน์ไฮม์ (Mannheim) ได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ที่แตกต่างจากนักคิดอ่ืน โดย
มองว่าอุดมการณ์เป็นเพียง “ส านึกที่ผิดพลาด” (False Consciousness) หรือภาพลวงตาทาง
การเมืองซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทางโครงสร้างของชนชั้นทางสังคมนั่นเอง ภาพลวงตาของ
อุดมการณ์จะหมดไปก็โดยการต่อสู้ทางชนชั้นเท่านั้น 
 เสนีย์ เสาวพงศ์ (อ้างถึงใน ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2523, น. 5-6) ระบุถึงความรู้สึกนึก
คิดอันเป็นส านึกทางสังคม “ในระบบสังคมที่มีชนชั้น” ความรู้สึกนึกคิดของชนชั้นปกครองย่อม
ครอบคลุมและเป็นใหญ่ เพราะได้รับการสนับสนุนทางก าลังวัตถุ การบริหาร การปกครอง และระบบ
กฎหมายเป็นเครื่องมือ ทั้งยังมีระบบการอบรมศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้ความรู้สึกนึกคิดด าเนินสืบไป 
ทั้งนี้ อุดมการณ์เป็นเรื่องความเชื่อโดยไม่จ าเป็นว่าความเชื่อนั้นจะเป็นจริง แต่ความเชื่อโดยทั่วไปไม่
เรียกว่าเป็นอุดมการณ์ ความเชื่อใดที่จะเป็นอุดมการณ์ได้นั้นต้องมีลักษณะพิเศษออกไป 
 อย่างไรก็ตาม ยอน พลาเมนาซ (John Plamenatz อ้างถึงใน ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 
2523, น. 8-9) ระบุว่า จุดส าคัญที่เป็นข้อยุติในการอธิบายความหมายของอุดมการณ์ สรุปได้ 4 
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ประเด็น คือความเชื่อที่จะเรียกว่าเป็นอุดมการณ์นั้น จะต้อง (1) ความเชื่อที่ได้รับการยอมรับร่วมใน
กลุ่มชน (2) ความเชื่อนั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่มีความส าคัญต่อกลุ่ม เช่น หลักเกณฑ์ในการประพฤติ
ปฏิบัติตัวและการด าเนินชีวิต (3) ความเชื่อนั้นจะต้องเป็นความเชื่อที่คนหันเข้าหา และใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดการประพฤติปฏิบัติตัวอย่างสม่ าเสมอ และ (4) ความเชื่อนั้นต้องช่วยยึด
เหนี่ยวคนในกลุ่มไว้ด้วยกันหรือช่วยสนับสนุน หรือให้คนน ามาใช้เป็นข้ออ้างในการท ากิจกรรมต่าง   
 ทั้งนี้ ความเชื่อที่จะเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ได้ จะต้องประกอบเป็นระบบความเชื่อที่ท า
หน้าที่ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น และเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อที่เป็นอุดมการณ์ย่อมเป็นที่ยอมรับดันโดย
ไม่มีการค านึงว่า ความเชื่อนั้น ๆ จะถูกต้องกับความจริงหรือไม่  ความเชื่อที่เป็นอุดมการณ์นั้นไม่
จ าเป็นที่จะเป็นทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่ชนชั้นปัญญาชนหรือผู้มีการศึกษาเท่านั้นที่จะมีอยู่ได้ ผู้ที่ไม่รู้
หนังสือเลยและไม่รู้จักทฤษฎีก็สามารถมีอุดมการณ์ได้ 
 อย่างไรก็ดี จากลักษณะพิเศษของอุดมการณ์ 4 ประการในข้างต้น สรุปได้ว่า 
อุดมการณ์มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการด้วยกัน ประกอบด้วย (1) เพ่ือธ ารงรักษาระบบและ
สภาพการณ์เดิมของสังคมไว้ (2) เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวระบบ และการจัดระเบียบ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และ (3) เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพการณ์ใหม่อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น ลักษณะพิเศษของอุดมการณ์อีกอย่างหนึ่ง คือ อุดมการณ์นั้นไม่จ าเป็นต้อง
เป็นความเชื่อที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหรือเป็นจริงเสมอไป ข้อส าคัญอยู่ที่ว่าคนเรายอมรับอุดมการณ์โดย
ไม่ตั้งข้อสงสัยต่างหาก และไม่สนใจหรือคิดว่าความเชื่อตามอุดมการณ์นั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ ซึ่ง
ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นความจริงเสมอไป 
 อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง ลัทธิทางการเมืองที่อธิบายความเป็นมาของระบบ
สังคมมนุษย์ในอดีต สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต วางแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติส าหรับสมาชิกในปัจจุบัน และส าหรับการบรลุถึงความมุ่งหวังของอนาคต พร้อมทั้งให้
ความหมายแก่ชีวิตแก่ความประพฤติ และความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสังคมทั้ง
มวล (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548, น. 209) 
 อุดมการณ์ทางการเมือง เป็นแนวคิดทางการเมืองที่มีบทบาทส าคัญในการรวมชุมชนไว้
ด้วยกัน เพราะอุดมการณ์ทางการเมืองชี้ให้เห็นถึงทุกสิ่งที่ทุก ๆ คนมีร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในสังคมซึ่งมีกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมอยู่รวมกัน ความ
แตกต่างของกลุ่มชนท าให้แต่ละกลุ่มมีการมองโลก มีทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน หรืออาจยึดศาสนาหรือ
ความเชื่อที่แตกต่างกันไป ผู้น าของประเทศมที่มีลักษณะสังคมเช่นนี้ ย่มประสบความยากล าบากใน
การรวมชาติ อุดมการณ์ทางการเมืองแห่งชาติจึงท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมของชนหลายกลุ่มสังคม
เดียวกันได้เป็นอย่างดี 
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 นอกจากนี้ อุดมการณ์ทางการเมืองยังเกิดขึ้นและถูกน ามาใช้ โดยผู้น าหรือกลุ่ม
ผู้ปกครองที่สามารถลบล้างอ านาจการปกครองเก่าได้ และขึ้นมาท าการปกครองประเทศเสียใหม่ 
ผู้น าที่เพ่ิงขึ้นมามีอ านาจทางการเมืองย่อมประสงค์ที่จะวาดภาพสังคมใหม่ วางจุดหมายใหม่ เพ่ือ
ประโยชน์ในการชักจูงใจประชาชนให้สนับสนุนให้ยอมรับอ านาจและเสียสละร่วมกันเพ่ือที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ อุดมการณ์ทางการเมืองอาจถูกน ามาทดแทนปัญหา
ความชอบธรรมในการปกครองของกลุ่มที่มีอ านาจใหม่ อุดมการณ์เป็นเหตุผลที่กลุ่มการเมืองยกขึ้น
มาอ้างเพ่ืออธิบาย ชักจูงให้คนยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ 
 เช่นเดียวกับ ฮอลล์ (Hall, 1985 อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2547, น. 212-
213) แสดงความคิดเห็นว่า ความหมายของภาษาหรือสัญลักษณ์ท่ีเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่คนใน
สังคมช่วยกันสร้าง (Socially Constructed) เพราะฉะนั้นจะมีตรรกะที่เป็นเรื่องอุดมการณ์หลายชุด 
เวลามีการโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นในทางสาธารณะซึ่งสร้างข้อจ ากัดให้แก่ความจริงทางสังคม การ
โต้แย้งเหล่านั้นจะไม่เปิดกว้างและจะไม่เสรีอย่างที่เราคิด แต่จะขึ้นอยู่กับมุมมองและการใช้ภาษา 
รวมทั้งขบวนการสังคมประกิต (Social-ization) ของผู้ใช้ภาษานั้น ๆ 
 หากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทหารกับการเมืองไทย (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2547, น. 60) ระบุว่า บทบาททางการเมืองของทหารไทยมีมาแต่โบราณ เพราะทหาร
สามารถรักษาสิ่งนี้ของตนต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสายตลอดประวัติศาสตร์ไทย ความมั่นคงและการก่อ
ตัวของสถาบันทหารไม่ได้มีการก าเนิดมาจากการมอบโอนจากประเทศผู้ปกครองอาณานิคม แต่ความ
มั่นคงและการก่อตัวของทหารไทยเป็นเรื่องที่มีต่อเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ด้วยตัวของตัวเอง ทั้งนี้ 
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าในประเทศไทยนั้นจากการที่ทหารเกี่ยวข้องกับชีวิตการเมืองภายในมาตลอดตั้งแต่
โบราณ ท าให้อาชีพทหารได้พัฒนามาเป็นสถาบันที่มั่นคงได้ด้วยตัวเอง ยิ่งกว่านั้นจากากรที่ทหารไทย
เกี่ยวข้องกับการเมืองมาตลอดในแง่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ เราจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่ทหาร
ขึ้นปกครองประเทศในทุกวันนี้ จึงเป็นตัวเสมือนตัวแทนทางสัญลักษณ์ของการใช้อ านาจของ
พระมหากษัตริย์สมัยโบราณ 
 สุรชาติ บ ารุงสุข (2551, น. 26-29) ระบุว่า รัฐบาลของประเทศก าลังพัฒนาในอดีตถ้า
ไม่อยู่ในรูปของรัฐบาลทหารที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยการยึดอ านาจก็เป็นรัฐบาลพลเรือนที่มีกองทัพเป็นผู้ค้ า
จุน สภาพเหล่านี้ก็คือกิจกรรมทางการเมืองของทหารได้ขยายตัวออกและการมีกิจกรรมทางการเมือง
ที่อิสระของกองทัพก็เป็นไปอย่างกว้างขวางและแนบแน่นกับพัฒนาการของระบบการเมืองพลเรือนที่
อ่อนแอ การที่กองทัพเป็นองค์กรสมัยใหม่หรืออีกนัยหนึ่งคือกองทัพสมัยใหม่ นอกจากนี้กองทัพมี
ลักษณะเป็นเครื่องมือของรัฐที่ช่วยในการป้องกันประเทศ ในสภาพเช่นนี้องค์กรของกองทัพจึงถูก
สร้างข้ึนให้มีเอกภาพภายในสูงและมีการจัดล าดับชั้นของบุคลากรอย่างชัดเจน 
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 ทั้งนี้ การเป็นองค์กรที่มีลักษณะแตกต่างจากส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม เป็นผลท าให้องค์กร
ทหารเป็นชนชั้นที่พิเศษภายในสังคม โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา องค์กรทหารจะเป็นกลุ่มผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยและเป็นผู้รักษากฎระเบียบในสังคม ในขณะที่เครื่องมือรัฐบาลมี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น และการขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมขึ้น องค์กรทหาร
จ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรของตนด้วยการขยายภารกิจของตนครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของสังคมและ
การแทรกแซงนี้ได้เข้าไปในสังคมเพ่ือคงความได้เปรียบและเหนือกว่าส่วนต่าง ๆ ในสังคม องค์กร
ทหารจึงมีอุดมการณ์ที่แสดงความเห็นใจกว่าของชนชั้นต้นไม่ว่าจะเป็นความรักชาติ และเอกลักษณ์
ของชาติเกี่ยวกับอุดมการณ์ของทหารไทย นักเขียนบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าทหารไทยไม่มีอุดมการณ์
ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด การที่ทหารไทยต่อสู้หรือท ารัฐประหารก็เพ่ือ “อ านาจ” อย่างเดียว
เท่านั้นไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองใด ๆ เป็นแรงจูงใจ (ประชา เทพเกษตรกุล, 2535, น. 45 อ้าง
ถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2547, น. 61)  
 อย่างไรก็ดี เมื่อน าแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับบทบาท
ขององค์กรหรือสถาบันทหารไทยในทางการเมืองไทยท าให้เห็นว่าทหารไทยมีบทบาททางการเมือง
และยึดมั่นในอุดมการณ์ทางากรเมืองในอันที่จะธ ารงรักษาระบบและสภาพการณ์ของสังคมไว้ตาม
อุดมการณ์ทหาร เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวระบบ และการจัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง และเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพการณ์ใหม่อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
ทั้งนี้ ระดม วงษ์น้อม (2515, น. 67-68 อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2547, น. 61-62) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองของทหารไทยเห็นว่า อุดมการณ์ของทหารไทยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 1. ทหารไทยมีความรู้สึกชาตินิยม และต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง กล่าวได้ว่า 
อุดมการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มของการเมืองยุคใหม่ เช่นในปี พ.ศ. 2476 นายปรีดี พนม-
ยงค์ ซึ่งได้รับแนวคิดสังคมนิยมมากการปฏิวัติฝรั่งเศสและรัสเซีย ได้เสนอแบบการเศรษฐกจแห่งชาติ
เป็นไปในท านองสิทธิสังคมนิยม แต่แบบเศรษฐกิจนี้ถูกปฏิเสธโดยผู้น าทางการทหาร อุดมการณ์ที่
เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกคอมมิวนิสต์ของไทยยิ่งปรากฏเด่นชัดและรุนแรงยิ่งขึ้นอีกในระยะต่อมา
โดยเฉพาะในสัมยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งกล่าวได้ว่ าทั้งสอง
เป็นเผด็จการเต็มตัว อุดมการณ์ต่อต้านคอมมิวนิสต์รุนแรงชนิดที่ว่ากิจกรรมใดก็ตามถ้ากระท าแบบ
ลับ ๆ จะถูกถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมด ในส่วนที่เกี่บวข้องกับอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างรุนแรงของ
ผู้น าทหารนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเดียวกับชาตินิยมที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอิตาลี รัสเซีย เยอรมัน
และญี่ปุ่น อุดมการณ์ชาตินิยมของทหารไทยมุ่งที่การพยายามคงความเป็นเอกราชของชาติไว้และ
พยายามท าให้ความเป็นชาติไทยเฟ่ืองฟู 
 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล (2533, น. 20-22) ได้วิเคราะห์ความคิดทางการเมืองและ
พฤติกรรมทางการเมืองของผู้น าทหารไทยโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ข้อสรุปว่าความคิดทาง
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การเมืองของผู้น าทหารไทยนับแต่ยุคการก่อตั้งกองทัพสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันในกรอบความคิดทาง
การเมืองแบบชาตินิยมว่า ทหารของชาติ หรือผู้รับใช้ประเทศชาติ หรือกองทัพเพ่ือชาติ โดยเฉพาะ
แก่นความคิดของการริเริ่มก่อการของคณะ ร.ศ. 130 เป็นความพยายามครั้งแรกของทหารไทย ที่
มองว่าตนเป็นผู้รับใช้ชาติมิใช่เป็นผู้รับใช้รัฐบาลหรือผู้ปกครอง และจะยอมรับเฉพาะผู้ปกครองที่ตน
เห็นชอบด้วยเท่านั้น เมื่อเห็นว่าผู้ปกครองมิได้น าบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็ต้องเข้าจัดการ
เพราะเรื่องของความเจริญของชาตินี้หากเราไม่ช่วยกันท าขึ้นก็ใครคนมือเปล่าจะท าได้อย่างไร 
จะต้องเป็นผู้ถืออาวุธของชาติ คือทหารประกอบด้วยฝ่ายพลเรือนทีมีมันสมองปฏิวัติเข้ามาเป็นก าลัง
เสริมด้วย เหตุผลของคณะ ร.ศ. 130 ได้เปลี่ยนจุดเน้นจากความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
มาที่ประชาชนส่วนรวม เมื่อทหารเห็นประชาชนประสบความอดอยาก ยากจน และบางคนถึงกับ  
อดตาย พวกเขาก็รู้สึกทนไม่ได้แทนที่จะคิดแบบเดิมว่าทหารมีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เขากลับคิดว่าทหารมีหน้าที่เพ่ือปกป้องศัตรูที่จะเข้ามาแย่งชิงเอาเขตแดนเพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน อย่างไรก็ดีการปฏิวัติ ร.ศ.130 ประสบความล้มเหลว แต่แนวคิดเรื่องชาตินิยมหรือ
ทหารของชาตินั้นยังคงปรากฏต่อมา และกลายเป็นความคิดหลักทางการเมืองของผู้น าทหารอีก 
 2. ทหารไทยถือตนว่ามีบทบาททางการเมืองเท่ากับพลเรือน กล่าวได้ว่า ตลอด
ประวัติศาสตร์ชาติไทยทหารและพลเรือนแยกออกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ เช่น สมุหกลาโหม สมุหนายก ท าหน้าที่ทั้งทางทหารและการปกครองพลเรือนตามภูมิภาคแห่ง
อ านาจของตนไปพร้อม ๆ กัน ท าให้ทหารไทยถือตนเองว่าเป็นส่วนอันจ าเป็นขาดไม่ได้ในเ วที
การเมืองการปกครอง แม้กระท่ังทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทหารยังมีบทบาทเหนือชีวิตการเมืองไทย 
ทหารยังคงเข้าใจตนเองว่าบทบาทของตนนั้นจ าเป็นต้องมีอยู่ทางการเมืองและมีเท่า ๆ กับพลเรือน 
 3. ทหารไทยยังเข้าใจตนเองเน้นอุดมการณ์ว่าการเมืองการปกครองของประเทศนั้นจะ
ขาดทหารเสียมิได้ อันนี้สืบเนื่องมาจากทหารได้รับใช้พระมหากษัตริย์มายาวนานในประวัติศาสตร์ 
ท าให้ทหารมีความภูมิใจว่าตนเป็นส่วนส าคัญของชาติ ผู้น าทหารไทยในปัจจุบันตระหนักและเข้าใจ
ตนเองอยู่เสมอว่าการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ส าเร็จลงได้เพราะการสนับสนุนจากทหาร 
 4. การปฏิเสธระบบการปกครองประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ ทหารไทยไม่ต้องการที่จะ
รับเอาความคิดแบบประชาธิปไตยทั้งหมดมาใช้ รัฐบาลสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เปลี่ยนไปใช้
ค าว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย” เพ่ือเป็นเครื่องสนับสนุนอ านาจตนและบิดเบือนว่าประเทศไทยก็ยัง
เป็นประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยโดยเฉพาะ 
 ทังนี้ ในประเด็นการปฏิเสธประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนั้น (ประชา เทพเกษตรกุล, 
2535, น. 46 อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2547) กล่าวว่า ทหารไทยมีอุดมการณ์บางอย่าง แต่
เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้ความควบคุมของทหาร เป็นอุดมการณ์ที่ส่งเสริมความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบประชาธิปไตย ตรงข้ามเป็นอุดมการณ์ที่ส่งเสริมอ านาจและฐานะของทหารเป็น
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เครื่องมือทางการเมืองของทหารไทยที่จะใช้เรียกร้องต่อประชาชนในการอยู่ในอ านาจอันยาวนาน
พอสมควรของตน ท าให้ทหารมีแนวโน้มที่จะใช้อ านาจเผด็จการอันเป็นผลให้ทหารปฏิเสธที่จะใช้
ระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างเต็มที่ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองมาเชื่อมโยงเข้ากับ
บทบาททหารไทยในทางการเมืองไทย ซึ่งประกอบด้วย ทหารไทยมีความรู้สึกชาตินิยม ทหารไทยถือ
ตนว่ามีบทบาททางการเมืองเท่ากับพลเรือน ทหารไทยเน้นอุดมการณ์ว่าการเมืองการปกครองจะ
ขาดทหารไม่ได้ และทหารไทยปฏิเสธการปกครองประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ มาใช้เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ เพ่ือแสวงหาอุดมการณ์ทางการเมืองของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 
2.3 แนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทางการเมือง 
 
 ค าว่า “ชอบธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย
ไว้ว่า “ถูกตามหลักธรรม” หรือ “ถูกตามนิตินัย” ในที่นี้ นิตินัย หมายถึง แง่มุมและผลในทาง
กฎหมาย ซึ่งต่างกับ พฤตินัย ทีห่มายถึง แง่มุมในทางความเป็นจริง 
 ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2547, น. 85) ระบุว่า การยอมรับการปกครองของมนุษย์ใน
สังคมการเมือง หรือความชอบธรรมของรัฐนั้นหลีกเลี่ยงเรื่องการใช้อ านาจไปไม่พ้น การใช้อ านาจดิบ 
แต่เพียงอย่างเดียวก็เป็นสิ่งสิ้นเปลืองส าหรับการด าเนินงานของรัฐ ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้อ านาจอันเป็นการที่ท าให้มนุษย์เชื่อฟัง และปฏิบัติตามเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
ในแง่นี้แล้วความชอบธรรมเป็นเรื่องของการใช้อ านาจ หรือเป็นอุดมการณ์ หรือเป็นเรื่องของความ
เชื่อที่ท าให้คนยอมรับนั้นเป็นปัญหาส าคัญในทางทฤษฎี แม้ว่าความเชื่อไม่ส ามารถที่จะหา
คุณลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่แน่ชัดได้อย่างชัดเจนก็ตาม ส าหรับในสภาวะสมัยใหม่ที่การเมืองถูกจัดให้
อยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างไปจากส่วนอ่ืนก็ท าให้การเมืองที่ปฏิบัติการภายใต้กรอบรัฐประชาชาติมี
เป้าหมายและการท างานในตัวเอง 
 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2547, น. 21-27) กล่าวถึงความชอบธรรมทางการเมืองว่า เป็น
ลักษณะเด่นของความชอบธรรมในระบบการเมืองในระบบโบราณ คือ “ความกลัว” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้ก าลังอ านาจโดยตรง เช่น การเฆ่ียนตี และการลงโทษด้วยมาตรการที่มีความรุนแรงแบบต่าง ๆ 
และการใช้ความคิด ความเชื่อ ศาสนา เป็นเครื่องมือส าคัญในการรับรองความชอบธรรมทางอ านาจ
ของผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือส าคัญในการกล่อมเกลาหรือปลูกฝังให้ประชาชนเชื่อ
ฟังและเห็นคล้อยตามผู้ปกครองต่อการใช้อ านาจของผู้ปกครอง เช่น การเกณฑ์แรงงานในการ
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ประกาศสงคราม การลงโทษ ฯลฯ เหล่านี้คือลักษณะของความขอบธรรมในระบบการเมืองโบราณ 
แต่ในการเมืองการปกครองสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักความชอบธรรมทางการเมืองไปจากเดิมโดย
สิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างระบบตัวแทนหรือการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนขึ้นมาในการ
ปกครองประเทศ ที่ถือเป็นกลไกส าคัญของการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบบการเมืองการ
ปกครองสมัยใหม่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหลักการที่มีเหตุผล มีความก้าวหน้า เคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์มากกว่าที่จะใช้ก าลังบังคับให้ประชาชนมีความเกรงกลัว และในขณะเดียวกันความกลัวใน
รัฐสมัยใหม่นั้นก็ยังคงด ารงอยู่ แต่มีความละเมียดละไมขึ้นกว่าในอดีต เช่น การท าให้ประชาชนกลัว
กฎหมาย ฯลฯ 
 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2560) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่องเงื่อนไขความชอบธรรม 
(Legitimacy) เป็นหัวใจส าคัญที่สุดของการด ารงอยู่ หรือการพังทลายของความเป็นรัฐบาล 
ความชอบธรรม (Legitimacy) อาจพิจารณาใน 3 ลักษณะอันได้แก่ (1) ความชอบธรรมในการได้มา
ซึ่งอ านาจ โดยพลเมืองยินยอมพร้อมใจที่จะสละเสรีภาพบางส่วนเพ่ือยกให้รัฐใช้อ านาจปกครอง    
(2) ความชอบธรรมในการใช้อ านาจ จะต้องเป็นความชอบธรรมตามหลักกฎหมาย (Legality) อัน
หมายถึง มีกฎหมายให้อ านาจให้กระท าได้แล้ว ยังหมายรวมถึงความถูกต้องชอบธรรมตามแบบแผน
สังคมค่านิยม (Norms and Values) และมโนธรรมส านึกร่วมที่มีอยู่ในสังคมนั้นด้วย นอกจากนี ้การ
ใช้อ านาจที่มีความชอบธรรม ยังจะต้องเป็นการใช้อ านาจเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก มิใช่การใช้อ านาจเพ่ือ
ส่วนตน ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง และ (3) ความชอบธรรมในการครองอ านาจ ซึ่งเกิดจากการได้รับ
สิทธิอ านาจในการปกครองเชิงบารมี (Charismatic Authority) ความชอบธรรมข้อนี้เกิดจากการให้
การยอมรับของประชาชนต่อการปกครองนั้น (Consent of The Governed)  
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2530, น. 185) ระบุว่า กองทัพ นับได้ว่าเป็นองค์กรเก่าแก่ที่สุด
ของแต่ละประเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศให้พ้นจากการ
รุกรานของศัตรู ส าหรับกองทัพของไทยจัดเป็นองค์กรที่ส าคัญและมีบทบาทในการปกครองบ้านเมือง
มานับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา โดยจะเห็นได้ว่า พระมหากษัตริย์จะมาจากนักรบ หรือแม่ทัพ หรือผู้ที่มี
ความสามารถแทบทั้งสิ้น และเป็นผู้น าในการบริหารบ้านเมือง ประกอบกับในสมัยโบราณชายไทย
ทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารอีกด้วย จึงท าให้หน้าที่ของทหารกับพลเรือนจึงมิได้แยกออกจากกัน 
โดยข้าราชการคนเดียวกันสามารถด ารงต าแหน่งได้ทั้งการทหารและพลเรือน ดังเช่นในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถได้มีการก าหนดต าแหน่งสมุหนายก และสมุหกลาโหม เป็นหัวหน้าสูงสุดในการ
บริหารราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ บทบาทของทหารได้วิวัฒนาการมาจนแทรกฝังลึกอยู่กับ
การบริหารบ้านเมืองเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรง
ได้น าระบบการทหารแบบยุโรปมาปรับปรุงพัฒนาขึ้นเป็นกระทรวงกลาโหม โดยทรงแต่งตั้งเจ้านาย
เชื้อพระวงศ์ที่ส าเร็จวิชาการทหารจากยุโรปให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในกองทัพ จึงท าให้มีการ
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แบ่งแยกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนออกจากกันโดยเด็ดขาด และมีการจัดตั้งโรงเรียน
นายทหารขึ้นเพ่ือให้เป็นทหารอาชีพมากยิ่งข้ึน 
 สุรชาติ บ ารุงสุข (2551, น. 49-50) ระบุว่า การเมืองไทยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาก็คือปัญหาบทบาททหารในการเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
พิจารณาจากยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา ซึ่งถือว่าเป็นยุคใหม่ของการเมืองไทยนั้น ก็
เห็นได้ชัดว่าบทบาทของทหารเป็นปัจจัยส าคัญในการเมืองไทย และเป็นตัวแสดงที่ไม่อาจละเลยได้ใน
กระบวนการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ เพราะนับตั้งแต่ผู้น าทหารตัดสินใจเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 กองทัพก็ได้เข้ามาแทรกแซงการเมืองอีกหลายต่อหลาย
ครั้ง จนการท ารัฐประหารได้กลายเป็นแบบแผนหลักของการเมืองไทยไปโดยปริยาย 
 เช่นเดียวกับ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2530, น. 195) กล่าวว่า การแทรกแซงทางการเมือง
ของทหารไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีผลท าให้ระบบการเมืองขาดความมั่นคงและต่อเนื่อง และเป็นผลท า
ให้กติกาหลักของการปกครองซึ่งได้แก่รัฐธรรมนูญขาดความศักดิ์สิทธิ์ ที่ส าคัญคือการแทรกแซงทาง
การเมืองด้วยการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งเป็นการหยุดยั้งความเจริญเติบโตของระบอบ
ประชาธิปไตย 
 สุจิต บุญบงการ (2533, น. 233-242) ระบุว่า ในการรัฐประหารทุกครั้งทหารจะแถลง
ต่อสังคมว่า สาเหตุที่ท าไปก็เพ่ือแก้ไขภาวะเสื่อมโทรมของประเทศชาติ เพ่ือรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของบูรณภาพของชาติ เพ่ือปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือน แต่จากการศึกษาของ
นักวิชการพบว่า ในการรัฐประหารก็มักจะมีประเด็นให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น าพลเรือน
และทหารเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทหารเข้าแทรกแซงทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์
ร่วมของกลุ่ม 
 นอกจากนี้ สุทัศน์ น าพูลสุขสวัสดิ์ (2518, น. 9-10) ได้บอกถึงสาเหตุที่กองทัพบก
ได้เปรียบสถาบันอ่ืน ๆ ในเชิงความเข้มแข็งและเป็นหัวหอกในการท ารัฐประหาร เนื่องมาจาก
ลักษณะของกองทัพบกเป็นสายบังคับบัญชาจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง ท าให้เข้าใจว่ากลุ่มคนจะต้องมี
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทรงอ านาจกับผู้ใต้อ านาจเสมอ และผู้บังคับบัญชาจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
อะไรก็ได้ จึงท าให้สร้างเอกภาพและความสามัคคีโดยเหตุที่มีเครื่องแบบ ต าแหน่งเป็นแกนกลางใน
การยอมรับ เกียรติยศหรือชะตากรรมในกองทัพบกคือเกียรติยศของทุกคน ทั้งนี้  การรับราชการ
ทหารได้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงของคนไทย กองทัพบกสามารถสะสมก าลังพลอาวุธยุทธภัณฑ์และ
พัฒนายุทธศาสตร์ตลอดมา จึงสามารถระดมสรรพก าลังเหล่านี้เพ่ือวัตถุประสงค์อันใดก็ได้ตามแต่
สถานการณ์ นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมยังได้ผู้น าที่มาจากกองทัพบกเป็นส่วนใหญ่การบริหารงาน
จึงเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาของทหาร ท าให้การรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นไปอย่างอิสระเป็น
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เอกเทศ รวมถึงอบรมให้มีทัศนคติในทางการเมืองตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันงบประมาณส่วนใหญ่
ตกเป็นของกองทัพบก 
 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532, น. 660-661) ระบุว่า แม้ว่าทหารจะมีข้อ
ได้เปรียบทางการเมืองอยู่หลายอย่างแต่ปัญหาส าคัญของการมีบทบาททางการเมืองของทหาร คือ 
การสร้างความชอบธรรม ก่อนหน้าการประกาศค าสั่งที่ 66/2523 ทหารยอมรับว่าการแทรกแซงยึด
อ านาจทางการเมืองเป็นเรื่องชั่วคราวนั้นเพ่ือแก้ไขสถานการณ์บางอย่างให้เรียบร้อยเข้าสู่สภาพปกติ 
แต่ว่าทหารเองก็ยอมรับว่ามีปัญหาของความชอบธรรม 
 ความชอบธรรมไม่ใช่เรื่องของการปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่
ประชาชนยอมรับว่าการปกครองนั้น ๆ เป็นความถูกต้องเหมาะสมด้วย ดังนั้นบางทีการปกครองถูก
กฎหมายแต่ประชาชนเห็นว่าไม่ถูกต้องก็มีได้ เช่น การปกครองเผด็จการทหารซึ่งถึงแม้จะเป็นการ
ปกครองที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งถือได้ว่าถูกกฎหมายแต่ประชาชนอาจเห็นว่าเป็นการปกครองที่ไม่ถูกต้อง
เพราะมีความเชื่อว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยมีความถูกต้องมากกว่า 
 ในทางปฏิบัติการปกครองของทหารมักไม่ยุติลงในเวลาอันสั้น ดังนั้นทหารจึงแสวงหา
การสร้างความชอบธรรมในการยึดอ านาจของตน วิธีการอันหนึ่งที่น ามาใช้บ่อยครั้ง คือตั้งรัฐบาลพล
เรือนขึ้นหลังจากยึดอ านาจแล้วเพ่ือท าให้เห็นว่าทหารไม่ต้องการมีอ านาจ เช่น หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีการแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 ให้นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี หลังการยึดอ านาจของจอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้นายพจน์ สารสิน เป็นหัวหน้ารัฐบาล และหลังจากการยึดอ านาจของคณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดินโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นหัวหน้ารัฐบาล  
วิธีการอีกอย่างที่ท าและมักท าต่อจากวิธีการแรก คือ การให้มีรัฐสภาแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทหาร
วิธีการนี้ใช้ในกรณีที่ผู้น าทหารต้องการอยู่ในอ านาจเป็นระยะเวลานานในกรณีที่คณะทหารบีบให้นาย
ควง อภัยวงศ์ ลาออกในปี พ.ศ. 2491 แล้วจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีแทน คณะ
ทหารต้องยอมให้มีสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งโดยให้สภาผู้แทนราษฎรอยู่ภายใต้อิทธพลของ
ทหารอยู่พอสมควร จอมพล ถนอม กิตติขจร และพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ต้องยินยอมในเรื่องนี้ 
เช่น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ แม้ว่าจะเป็นการปกครองเผด็จการเต็มรูปแบบ ยังต้องให้มีสภาร่า ง
รัฐธรรมนูญท าหน้าที่สภานิติบัญญัติ ในบางช่วงผู้น าทหารยอมตั้งพรรคการเมืองด้วย เช่น จอมพล   
ป. พิบูลสงคราม ตั้งพรรคเสรีมนังคศิลา จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ตั้งพรรคชาติสังคม และจอมพล 
ถนอม กิตติขจร ตั้งพรรคสหประชาไทยเพ่ือสร้างความชอบธรรม 
 อย่างไรก็ตาม การสร้างความชอบธรรมท าได้ไม่ง่ายนักเนื่องจากประชาชนที่มี
การศึกษามีความเชื่อว่าการเมืองไม่ใช่หน้าที่หรือภารกิจของทหาร พวกเขามีความนิยมในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย พวกนี้ยอมรับว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยมีปัญหาในประเทศไทย 
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แต่ยอมรับว่าในหลักการแล้วประเทศควรปกครองด้วยระบอบนี้ ในบางครั้งเขายอมรับว่าการท า
รัฐประหารก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่ไม่ได้ยอมรับในหลักการ ถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็นชั่วคราวเท่านั้น บรรดา
ผู้ที่เชื่อเช่นนี้มักเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมที่พูดอะไรไปแล้วคนมักเชื่อตาม เช่น ปัญญาชน นักศึกษา 
และสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งท าให้ทหารสร้างควาชอบธรรมในด้านการปกครองของตนได้ล าบาก  
 หลังจากที่มีการใช้ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ของรัฐบาลพลเอก เปรม  
ติณสูลานนท์ ได้มีความพยายามที่ใช้ค าสั่งนี้สร้างความชอบธรรมแก่บทบาททางการเมืองของทหาร
โดยอ้างว่าทหารยังต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างประชาธิปไตยเพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ ด้าน   
เฉลิมเกียรติ ผิวนวล (2533, น. 94-96) ระบุว่ารัฐบาลได้มอบหมายกองทัพบกปฏิบัติภารกิจอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นผู้น าท าหน้าที่ด ารงรักษาความมั่นคง โดยมุ่งไปที่การเอาชนะคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็น
ศัตรูอันดับหนึ่งของชาติและสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสม ซึ่งระบุให้กองทัพมีบทบาทและ
หน้าที่ส าคัญในการปกป้องประเทศและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ 
ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพจนถึงส่งเสริมให้ประชาชนในชนบท
มีสิทธิและความสามารถในการปกครองตนเอง จุดเด่นอยู่ที่ค าสั่งฉบับนี้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายและนโยบายอื่น ที่ส าคัญได้ให้ข้าราชการประจ าสามารถด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้ แตถ่ึง
กระนั้นค าสั่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านแม้แต่ในวงทหารเอง ไม่มีความแน่ชัดว่าทหารทุกกลุ่มมี
ความเลื่อมใสในค าสั่งนี้หรือไม่ หลายคนยังไม่เชื่อว่าทหารจะสร้างประชาธิปไตยได้หรือมีความสนใจ
ที่จะสร้างประชาธิปไตย ที่ส าคัญก็คือทหารเองก็ยังไม่ชัดเจนว่าตนเองจะสร้างประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ได้อย่างไร 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว ทหารไทยมีบทบาทพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงทางการเมืองได้
ตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์เอ้ืออ านวยจากการเมืองที่ไร้เสถียรภาพ ความมั่นคงของประเทศถูก
ท าลาย สังคมเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่เป็นเอกภาพ และเมื่อทหารได้ท ารัฐประหารแล้วก็ย่อมต้อง
รักษาอ านาจไว้ในอันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์
ของทหารเอง ทั้งนี้ การได้มาซึ่งอ านาจจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนด้วยการสร้าง
ความชอบธรรมในระหว่างการครองอ านาจ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าองค์ประกอบของแนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับ
การแทรกแซงทางการเมืองที่กระท าโดยทหารไทย ซึ่งประกอบด้วย การตั้งรัฐบาลพลเรือนหลังจาก
การควบคุมอ านาจการปกครองเพ่ือท าให้เห็นว่าทหารไม่ต้องการมีอ านาจ และการสร้างความชอบ
ธรรมจากค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ในยุครัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืน
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ความสุขให้คนในชาติ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลทหารพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
 
2.4 แนวคิดการเข้ารหัสและการถอดรหัสสาร 

 
 อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (2550, น. 17) ระบุว่า นักคิดส านักมาร์กซิสต์รุ่นสองอีกคนหนึ่ง
ชื่อ อันโตนีโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) ได้เปิดโอกาสให้กับการต่อต้านและการต่อสู้ระหว่างชน
ชั้นในการปฏิบัติการที่กรัมชีเรียกว่า “สงครามชิงพื้นที่” (War of Positions) ในทัศนะของกรัมชี ชน
ชั้นที่มีอ านาจไม่สามารถครองความเป็นเจ้า (Hegemony) ได้ตลอดไป เพราะคนในสังคมมีการต่อสู้
เพ่ือแย่งชิงพ้ืนที่ทางอุดมการณ์จากกลุ่มต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีปฏิบัติการเรียกว่า “การ
ต่อต้านอุดมการณ์หลัก” อยู่ในสังคม 
 จากแนวคิดของกรัมชี มีนักวิชาการอีกหนึ่งคนคือ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall, 1996) 
นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษได้น าไปพัฒนาเป็นแนวคิดเรื่องการตีความหมายสารในการสื่อสารมวลชน 
ในกระบวนการสื่อสารที่ฮอลล์เรียกว่าเป็นกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัส (Encoding and 
Decoding) ซึ่งฮอลล์มองว่ากระบวนการสื่อสารโดยเฉพาะในการสื่อสารมวลชนนั้น คือกระบวนการ
ให้ความหมายด้วยรหัส (Signifying Practices) ที่ให้ความส าคัญที่ “รหัส” (Code) ภายใต้กฎเกณฑ์
ทางโครงสร้างชุดหนึ่งที่เรียกว่ารหัส ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจึงประกอบด้วยการที่ผู้ส่งสาร 
“เข้ารหัส” หรือสร้าง หรือผลิตตัวบท หรือสารบางอย่างขึ้นมาเพ่ือส่งไปยังผู้รับสาร ซึ่งเปรียบได้กับผู้ 
“ถอดรหัส” สารนั้น 
 อย่างไรก็ตาม ผู้รับสารนั้นจะ “ตีความ” หรือ “ถอดรหัส” โดยใช้ชุดรหัสเดียวกันกับผู้
ส่งสาร หรืออาจจะใช้รหัสคนละชุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมที่ผู้รับสารนั้นสังกัดอยู่ ดังนั้นการ
ถอดรหัส (Reading) ของผู้รับสารจึงอาจเกิดได้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบแรก คือการ
ถอดรหัสหรืออ่านแบบอุดมการณ์หลัก ซึ่งถือเป็นการตีความหมายที่ตรงกับผู้ส่งสารต้องการ 
(Preferred Reading) รูปแบบที่สอง คือการอ่านแบบต่อรองความหมายใหม่ (Negotiated 
Reading) ที่ผู้รับสารใช้รหัสชุดเดียวกันกับผู้ส่งสารในบางส่วน แต่บางครั้งผู้รับสารนั้นก็มีการต่อต้าน
และเปลี่ยนแปลงสารนั้น เพ่ือแสดงจุดยืนหรือความคิด ประสบการณ์ หรือความสนใจของตนเอง 
และรูปแบบที่ สาม คือ การตีความแบบต่อต้ าน (Oppositional Reading หรือ Counter-
Hegemonic) ที่ผู้รับสารสังกัดอยู่ในกลุ่มทางสังคมที่อยู่ตรงข้ามกับรหัสสารที่เป็นรหัสชุดหลักของ
สังคม ผู้รับสารเข้าใจสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ แต่ในการตีความจะไม่ใช่รหัสชุดเดียวกันกับผู้ส่ ง
สาร และปฏิเสธการตีความในทิศทางที่ผู้รัสารต้องการ แต่จะตีความในทิศทางอ่ืนที่แตกต่างกัน
ออกไป  
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 ทั้งนี้ ฮอลล์ (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 32-33) กล่าวว่า การส่งสารแต่ละ
ครั้ง ผู้รับสารจะเกิดจุดยืนการตีความหมายทั้ง 3 แบบอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่สัดส่วนใดจะมากหรือ
น้อยแตกต่างกันเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใส่รหัสของผู้ส่งสาร แต่ส่วนใหญ่แล้วการ
ตีความหมายแบบที่ตรงกับผู้ส่งสารต้องการ (Preferred Reading) จะเกิดมากกว่า 2 แบบ ด้วยเหตุ
ที่ว่า (1) ฐานะต าแหน่ง ความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (2) ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งข่าว ผู้ส่งสารในฐานะผู้รับผิดชอบย่อมต้องมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าผู้รับสาร และ 
(3) กลไกในความสามารถควบคุมระบบการผลิต 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวคิดการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารคือการตีความหมายสาร
ของผู้รับสาร ทั้งนี้ การตีความหมายดังกล่าวผู้รับสารอาจใช้รหัสคนละชุดกับผู้ส่งสาร ฉะนั้นแล้วการ
ถอดรหัสจึงแบ่งออกได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย การถอดรหัสหรืออ่านแบบอุดมการณ์หลัก การอ่าน
แบบต่อรองความหมายใหม่ และการตีความแบบต่อต้าน  
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารมาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารในขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการบริโภคตัวบท 
ซึ่งอยู่ในโครงสร้างวิถีปฏิบัติทางวาทกรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เพ่ือให้ทราบถึงระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อตัวบทในวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
  
2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบ เนื้อหา วิธีการน าเสนอ และวาท
กรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาประเด็นต่างๆ ของวาทกรรม เพ่ือ
ประเมินกระบวนการสร้างวาทกรรม และเพ่ือวิเคราะห์การสื่อความหมายวาทกรรมในรายการเปิด
บ้านพิษณุโลก โดยขอบเขตงานวิจัยจะศึกษาจากเทปวิดีทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และเอกสารถอดค าพูดทางเว็บไซต์ thaigov.go.th ที่
ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จ านวน 25 ตอน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ผลิตรายการและผู้ด าเนินรายการ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้กรอบการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ผลการวิจัย
พบว่า (1) มีวาทกรรมทั้งหมด 5 ประเภท จากประเด็นการน าเสนอตลอด 25 ตอนทั้งหมด 244 
ประเด็น ได้แก่ วาทกรรมการท าหน้าที่รัฐบาลรักษาการ วาทกรรมการดูแลความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ วาทกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  วาทกรรมการด าเนินคดีของอดีต
นายกรัฐมนตรีและยุบพรรคการเมือง และวาทกรรมการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประเทศ (2) 
กระบวนการสร้างวาทกรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลกมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวบท วิถี
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ปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือ ตัวบทจากวาทกรรม 5 ประเภท 
น าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่มีความเสียสละต่อประเทศในการเข้ามารบัต าแหน่ง มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาประเทศ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และผลักดันมีระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง ส่วนวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม มีผู้สร้างวาทกรรม 2 คน คือ นายกรัฐมนตรีและ
ผู้ด าเนินรายการ โดยอ านาจการคัดเลือกประเด็นและล าดับวาทกรรมอยู่ที่ผู้ด าเนินรายการ และ
ขั้นตอนการผลิตรายการ ฉากและการวางต าแหน่ง บ่งบอกลักษณะการบริหารงานแบบการปกครอง
ด้วยระบบราชการ (Bureaucratic Politics) และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม มีการสร้างวาทกรรม
ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับอ านาจอันชอบธรรมในการบริหารประเทศในช่วงรัฐประหาร 
(3) การสื่อความหมายในรายการเปิดบ้านพิษณุโลกมีการใช้สัญญะหลายตัวในวาทกรรมทั้ง 5 
ประเภท ได้แก่ รัฐธรรมนูญ การลงประชามติ การเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์การเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุข โดย
มีบริบททางสังคมในช่วงรัฐประหารเป็นตัวจัดการสัญญะทั้งหมด ให้สื่อความหมายในอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีที่มีการบริหารงานแบบการปกครองด้วยระบบราชการ (Bureaucratic Politics) 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่าด้วย
เรื่องรัฐประหาร 19 กันยายน 2549” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวาทกรรมข่าวว่าด้วยเรื่อง
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ด้วยวิธีการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse 
Analysis: CDA) ของแฟร์คลัฟ ข้อมูลที่ใช้น ามาศึกษาจากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ได้แก่ มติชน ไทยรัฐ 
และผู้จัดการรายวัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ในช่วงการยึด
อ านาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การวิเคราะห์มิติที่ 1 เนื้อหา (Textual Analysis) มีข้อค้นพบว่าหนังสือพิมพ์สร้างความ
จริงเกี่ยวกับรัฐประหาร จ าแนกวาทกรรมข่าว 7 ชุด ประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ 19 กันยายน (2) 
การสร้างความชอบธรรม (3) การควบคุม (4) การทุจริต (5) การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (6) การร่าง
รัฐธรรมนูญ (7) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่ละฉบับมีลักษณะการสร้างความจริงไปในความหมายที่
แตกต่างกัน หมายความว่า หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับล้วนมีจุดยืนที่จะคัดเลือกและหยิบเหตุการณ์
บางส่วนขึ้นสร้างความจริงด้วยการใช้เนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน ส่วนการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทาง   
วาทกรรม (Discourse Practice) ผ่านกระบวนการผลิตและบริโภคพบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมี     
กลยุทธ์การสื่อสารที่เน้นเนื้อหาการเมืองเชิงเร้าอารมณ์ มติชนน าเสนอเนื้อหาการเมือง ส่วนผู้จัดการ
รายวันมุ่งสื่อความมหายเชิงลบแก่ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) ท าให้เห็นถึง
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือสร้างความหมายของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับที่มีจุดยืนในการน าเสนอที่
แตกต่งกันออกไปแม้ข้อมูลจะมาจากแหล่งเดียวกัน ส่วนมิติที่ 3 ภาคปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม 
(Socio-cultural Practice) เพ่ือเจาะลึกถึงเงื่อนไขทางสังคม ได้แก่ ความส าคัญของเหตุการณ์
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รัฐประหารมีผลกระทบต่อคนในสังคมรวมถึงลักษณะเด่นของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
เป็นการต่อสู้ระหว่างขั้วอ านาจเก่าและใหม่เป็นความจริงที่หนังสือพิมพ์ต้องน าเสนอ เงื่อนไขทาง
สถาบันที่ว่าความเป็นหนังสือพิมพ์ที่ต้องเสนอความจริงสู่สังคมภายใต้หลักเกณฑ์แห่งคุณค่าข่าวที่
คอยก ากับกลวิธีการสื่อความหมายของหนังสือพิมพ์ รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่
กล่าวถึงความเป็นเจ้าของธุรกิจจ าเป็นต้องผลิตข่าวให้เป็นสินค้ามุ่งเสนอแก่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ 
งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ที่จะตีแผ่ความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมที่จริง
แล้วขึ้นอยู่กับอ านาจแห่งหนังสือพิมพ์ รวมถึงอุดมการณ์ความเป็นเจ้าของธุรกิจอันเป็นอ านาจของ
ผู้ผลิตที่จะสร้างสินค้าข่าวให้ตรงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งใช้อ านาจแห่งการผลิตถ่ายทอด
ความคิดเพ่ือครอบง าผู้อ่าน 

รัตนาวดี ส าราญสุข (2545) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายก ฯ ทักษิณ
คุยกับประชาชน และรายการชวนออนไลน์” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม 
(Socio-cultural Practice) ของวาทะของผู้น า 2 คน ประกอบด้วย พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
(ยศในขณะนั้น) ขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จัดรายการนายก ฯ ทักษิณคุยกับประชาชนและ
นายชวน หลีกภัย ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจัดรายการชวนออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 
วาทกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงรูปแบบเนื้อหามีเรื่องของสถานภาพ บทบาท สิทธิ อ านาจ อุดมการณ์   
การครองความเป็นใหญ่และการแย่งชิงพ้ืนที่ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง รูปแบบวาทะที่ปรากฏใน
รายการนายก ฯ ทักษิณคุยกับประชาชนส่วนใหญ่เป็นสาทะที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย (Argument 
from Policy) และวาทะที่เก่ียวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม (Argument from Value) ในขณะที่
รายการชวนออนไลน์มีรูปแบบวาทะเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Argument from Fact) มากที่สุด และ
ประเด็นที่พบในรายการซึ่งการโต้แย้งแสดงเหตุผลกัน (Argument) มีทั้งสิ้น 5 ประเด็น ได้แก่ (1) 
การปฏิรูปราชการ (2) การโยกย้ายนายทหาร (3) กฎหมายฟ้ืนฟูประเทศ (4) ปัญหาการก่อการร้าย
ภาคใต้ และ (5) กรณีทุจริตการจัดซื้อปุ๋ย 

รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ (2558) ศึกษาเรื่อง “มายาคติในบทเพลงของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ” วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความหมายเชิงมายาคติที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของไทยในช่วงการ
บริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับมายาคติและแนวคิด
เกี่ยวกับสัญวิทยา ตลอดจนแนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ประกอบเพลงในบทเพลงของ คสช. 
ประกอบกับบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของไทยในช่วงเวลารัฐประหาร เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในมิติความหมายเชิงมายาคติและสัญญะที่ปรากฏในบทเพลงโดยใช้การ
วิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis Approach) ตามแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา โดยศึกษาจาก 5 บท
เพลง ประกอบด้วย เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เพลงเพราะเธอคือประเทศไทย เพลงก้าวข้าม
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เพ่ือตามฝัน เพลงธงชาติ และเพลงค่านิยม 12 ประการ จากการศึกษาพบว่าบทเพลงของ คสช.
สามารถตีความทางสัญวิทยาและอ่านความหมายจากแนวคิดที่สอดคล้องกับอุดมการณ์หลักดังนี้ 
มายาคติแห่งชาตินิยม ประกอบไปด้วย (1) มีความเป็นไทย โดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ดีของคน
ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยศิลปวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นความภาคภูมิใจ 
การเห็นคุณค่าและประชาชนต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทยเพ่ือมิให้สูญหาย (2) มีความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีสัญญะที่แสดงให้เห็นถึงการ
ปกป้องพิทักษ์รักษาเทิดทูนเห็นคุณค่า และแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติอย่าง  เปี่ยม
ล้น มายาคติแห่งอ านาจนิยม ประกอบไปด้วย (1) มีความปรองดอง สมานฉันท์ อันเป็นพันธกิจหลัก
ในการเข้าควบคุมอ านาจของ คสช. สัญญะของบทเพลงส่วนใหญ่มุ่งชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของความ
รัก ความสามัคคีภายในชาติบ้านเมือง หากประชาชนมีความรักซึ่งกันและกัน ย่อมเชื่อได้ว่าสังคมจะ
ก้าวข้ามความขัดแย้งที่ผ่านมาได้ (2) ความมีวินัยในตนเอง สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของความมีวินัยใน
ตนเองของประชาชน อันจะท าให้เกิดการการกระท าสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม 
และมายาคติแห่งชนชั้น ประกอบไปด้วย (1) มีความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสื่อให้เห็นถึงความส าคัญในความเข้าใจลักษณะของพลเมืองที่ดี
ในระบอบประชาธิปไตยของไทย การเคารพกติกากฎระเบียบของสังคม   รวมไปถึงยอมรับในระดับ
ทางสังคมตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ   

ภิชาภัช มงคลวรภัค (2557) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ผู้หญิงในบริบทการเมืองของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร: การวิเคราะห์วาทกรรมสื่อ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่
สื่อมวลชนใช้ในการน าเสนอเกี่ยวกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเพ่ือตีความการสร้างอัตลักษณ์
ผู้หญิงในบริบทการเมืองไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่แฝงในวาทกรรมสื่อมวลชนตามแนวคิด
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์จากวารสารไทยรายสัปดาห์จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ มติชน          
สุดสัปดาห์ เนชั่นสุดสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ จ านวน 108 
ฉบับ โดยวิเคราะห์จากรูปแบบและโครงสร้างของข่าว ผลการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนใช้รูปแบบมี
องค์ประกอบ พาดหัวเรื่อง ภาพประกอบข่าว และข้อความข่าว ส่วนโครงสร้างข้อความข่าวนั้นพบว่า 
มีการเรียบเรียงข้อความข่าว โดยศึกษาโครงสร้างของข้อความข่าวพิจารณาจากใจความหลัก และ
ใจความรอง ส าหรับกลวิธีทางภาษาพบว่า สื่อมวลชนใช้ 5 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการอ้างถึง กลวิธีทาง
ศัพท์ กลวิธีการขยายความ กลวิธีการใช้ความเปรียบ และกลวิธีการใช้เล่าเรื่อง กลวิธีการน าเสนอข่าว
ของสื่อมวลชน ทั้งการน าเสนอในด้านรูปแบบและโครงสร้างของข่าว จากวารสารของไทยประเภท
รายสัปดาห์และกลวิธีทางภาษาสามารถน าไปสู่การสร้างและการตีความอัตลักษณ์ผู้หญิงในบริบท
การเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส าหรับการตีความอัตลักษณ์ผู้หญิงในบริบทการเมืองพบ
ลักษณะส าคัญ คือลักษณะของความเป็นผู้หญิง ได้แก่ ลักษณะด้านบทบาททางสังคมทั้งในฐานะ
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ภรรยา แม่ และน้องสาว ลักษณะผู้หญิงที่ให้ความส าคัญด้านการแต่งกาย ลักษณะผู้หญิงสวยตาม
แบบในอุดมคติ ลักษณะผู้หญิงสวยดึงดูดทางเพศ ลักษณะผู้หญิงเก่งในด้านธุรกิจ และลักษณะผู้หญิง
ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานการเมือง อัตลักษณ์ผู้หญิงในบริบาทการเมืองไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร เกิดจากสื่อมวลชนได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพ่ือผลิตตัวบท ผ่านโครงสร้างและกลวิธีทาง
ภาษาที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาของสื่อมวลชนนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงอุดมการณ์ของสื่อมวลชนได้ 
 งานวิจัยในต่างประเทศเรื่อง “A Textual Analysis of Online News Headlines 
Using Transitivity to Represent Social Reality”  ( Annisa Laura Maretha and Allan 
Kongthai, 2017, pp. 105-112) ตัวบทสะท้อนให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติทางสังคมและการเมืองในสังคม 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อความไม่ได้เป็นกลาง เนื่องจากตัวบทมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามอุดมการณ์ของผู้ส่ง
สาร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุความคิดเห็นทางอุดมการณ์จากหัวข้อข่าวออนไลน์ที่
รวบรวมจากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เกี่ยวกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับเกอร์วานิ (Gerwani) ซึ่งเป็นองค์การ
สตรีในประเทศอินโดนีเซียในช่วงรัฐบาล New Order ที่มีอดีตสมาชิกและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
มนุษยชนก าลังเสนอเรื่องการปรองดองกับรัฐบาลอินโดนีเซีย จากการวิเคราะห์บทบาททางสังคมของ
ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการการกระท า (Material Process) เป็นสิ่งที่ถูกใช้
บ่อยที่สุดเพ่ือลดการต่อรองระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียและอดีตสมาชิกเกอร์วานิ (Gerwani) 
รองลงมาคือกระบวนการความคิด (Mental Process) ทั้งนี้กระบวนการเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Process) ถูกน าเสนอโดยเน้นการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ เกอร์วานิ  (Gerwani) ตามด้วย
กระบวนการทางวาจา (Verbal Process) ด้วยความพยายามของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนใน
การแสดงความกังวลของพวกเขา กระบวนการอัตถิภาวนิยม (Existential Process) ถูกอ้างถึงเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเกอร์วานิ  (Gerwani) มีอยู่จริง จากนั้นตามด้วยกระบวนการทางพฤติกรรม 
(Behavioral Process) ที่แนะน าให้สังคมอินโดนีเซียเรียนรู้ที่จะเข้าใจคดี จากผลการวิจัยดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อความในหัวข้อข่าวออนไลน์โดยใช้ความแปรปรวนสามารถเปิดเผย
ความเป็นจริงทางสังคมด้านอ านาจและอุดมการณ์  
 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่จะน ามาวิเคราะห์ในการศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ” สามารถน ามาสร้างกรอบแนวคคิดในการวิจัยได้  
ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เน้นการศึกษาทให้ความส าคัญในความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบทกับสังคม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Text) ที่ปรากฏในบทถอดเทปค าพูดหรือบท
รายการโทรทัศน์เป็นส าคัญ ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ตลอดจน
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นส่วนประกอบ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวาทกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการควบคุมอ านาจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอดจนการรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis: CDA) ของแฟร์คลัฟ ที่มุ่งวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ตัวบท 
(Text) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discursive Practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-
cultural Practice) เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 
3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ข้อมลูและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ” ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ ข้อมูลผู้ผลิตรายการ และข้อมูลผู้บริโภคตัวบท มีรายละเอียด ดังนี้  
 3.1.1 ข้อมูลรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  
  3.1.1.1 ข้อมูลเอกสาร 
   3.1.1.1.1 บทรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่เป็นบทถอดเทปค าพูด
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล 
   3.1.1.1.2 เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ข้อมูลโครงสร้างการ
ท างานของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ในฐานะคณะท างานรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ 
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 3.1.2 ข้อมูลผู้ผลิตรายการ 
  3.1.2.1 ข้อมูลประเภทบุคคล ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตรายการ คือ นายชัชวัฏ สายทองค า รอง
หัวหน้าแผนกตัดต่อและกราฟิก แผนกผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในฐานะตัวแทน
คณะผู้ร่วมผลิตรายการ 
  3.1.2.2 ข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ บทสัมภาษณ์ พันเอก (หญิง) ทักษดา สังข
จันทร์ จากรายลับลวงพราง Exclusive สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 
2559  
 3.1.3 ข้อมูลผู้บริโภคตัวบท 
  3.1.3.1 ข้อมูลประเภทบุคคล ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) ได้แก่ กลุ่มผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติต่างสาขาอาชีพจ านวน 5 คน ในการ
นี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้นามสมมติให้แก่ผู้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คน เนื่องจากเป็นเนื้อหาละเอียดอ่อนอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตของแหล่งข้อมูล 
 
ตารางที่ 3.1  
รายชื่อกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้บริโภคตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ 
1 นาย ก. 22 ปี สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 

2 นาย ข. 29 ปี พนักงานอาวุ โ ส ใน
บริษัทเอกชน 

กรุงเทพมหานคร 

3 นางสาว ค. 27 ปี อาจารย์แนะแนวและ
กิจการนักศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

4 นาง ง. 60 ปี ค้าขาย กรุงเทพมหานคร 

5 นางสาว จ. 24 ปี นักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปี 4 

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 



Ref. code: 25595707010418DER

 42 

 

3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งตามประเภทของแหล่งข้อมูล ตามข้อ 3.1 ดังนี้ 
 3.2.1 ข้อมูลรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

3.2.1.1 ข้อมูลเอกสาร 
  3.2.1.1.1 ข้อมูลประเภทบทถอดเทปค าพูดรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ ผู้วิจัยจะเก็บส าเนาไว้ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นสื่อมวลชนจึงได้รับแจกส าเนาจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
    3.2.1.1.2 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ข้อมูลโครงสร้าง
การท างานของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ในฐานะคณะท างานรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ผู้วิจัยจะค้นหาจากเว็บไซต์ท าเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th 
  3.2.2  ข้อมูลผู้ผลิตรายการ 
   3.2.2.1 ข้อมูลประเภทบุคคล  

ผู้วิจัยจะใช้แนวค าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) 
ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตรายการ คือ นายชัชวัฏ สายทองค า รองหัวหน้าแผนกตัดต่อและกราฟิก แผนก
ผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในฐานะตัวแทนคณะผู้ร่วมผลิตรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ โดยจะท าการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและจดบันทึกประเด็นส าคัญ ซึ่งมีโครงสร้าง
ค าถามมีดังนี ้ 

1) การคัดเลือกเนื้อหาที่น าเสนอโดยหลัก ๆ ใครเป็นผู้ก าหนดวาระ 
ประเด็นแต่ละสัปดาห์วัดจากอะไร  

2) การก าหนดลักษณะรูปแบบ กรอบเนื้อหาแต่ละเทปเป็นอย่างไร 
3) การเตรียมตัวของนายกรัฐมนตรี และทีมข้อมูลที่ต้องเร่งท าข้อมูลให้

นายกรัฐมนตรี  
4) การเตรียมสถานที่ นัดหมายทีมงานอย่างไร 
5) วัน เวลาในการถ่ายท า  
6) บรรยากาศของการถ่ายท าเป็นอย่างไร 
7) การบันทึกเทปของนายกรัฐมนตรีกับเนื้อหาที่เตรียมมาเป็นอย่างไร  
8) บันทึกเทปราบรื่นหรือหรือมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
9) กระบวนการหลังจากบันทึกเทป ท าอะไรบ้าง 
10) ผู้แปลภาษาใบ้ท าหน้าที่อย่างไร 
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11) ตัวแทรกค าบรรยายท าอย่างไร 
12) การถอดเทปค าพูด บทสนทนาท าอย่างไร 

  3.2.2.2 ข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ บทสัมภาษณ์ พันเอก (หญิง) ทักษดา สังข
จันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ร่วมด าเนินรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
จากรายลับลวงพราง Exclusive สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 
โดยจดบันทึกค าสัมภาษณ์ใยรายการตามโครงสร้างค าถามข้างต้น 
 3.2.3 ข้อมูลผู้บริโภคตัวบท 
  3.1.3.1 ข้อมูลประเภทบุคคล ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) ได้แก่กลุ่มผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่ต่างสาขาอาชีพจ านวน 5 คน โดยจะ
ท าการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและจดบันทึกประเด็นส าคัญ ซึ่งมีโครงสร้างค าถาม ดังนี้ 

1) ติดตามชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติบ่อยเพียงใด 
2) รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติตั้งแต่ต้นจนจบรายการหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 
3) ได้รับความรู้จากการรับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติมี

อะไรบ้าง 

4) มีความรู้สึกอย่างไรต่อการชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
5) มีพฤติกรรมหลังจากรับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติเป็น

อย่างไร 
 
3.3 หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 1 หน่วยการวิเคราะห์ ต่อ 1 ตอน ๆ ละ 20 นาที ถึง 1 
ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้ ความยาวของแต่ละตอนมีเวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละครั้งที่
ออกอากาศ จากนั้นจึงศึกษาวาทกรรมและกระบวนการสร้างวาทกรรมที่เกิดขึ้น  ตามแนวทางการ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
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3.4 ประชากรในการศึกษาและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 3.4.1 การสุ่มตัวอย่างเทปรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
  ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างบทรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ตั้ งแต่วันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวม 105 สัปดาห์ ท าให้มีจ านวนประชากรที่
ท าการศึกษา ทั้งหมด 105 ตอน 
 
ตารางที่ 3.2  
แสดงจ านวนประชากรในการศึกษา 

เดือน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวม 

มกราคม - 5 ตอน 5 ตอน 10 ตอน 

กุมภาพันธ์ - 4 ตอน 4 ตอน 8 ตอน 
มีนาคม - 4 ตอน 4 ตอน 8 ตอน 

เมษายน - 4 ตอน 5 ตอน 9 ตอน 

พฤษภาคม 1 ตอน 5 ตอน 4 ตอน 10 ตอน 
มิถุนายน 4 ตอน 4 ตอน - 8 ตอน 

กรกฎาคม 4 ตอน 5 ตอน - 9 ตอน 
สิงหาคม 5 ตอน 4 ตอน - 9 ตอน 

กันยายน 4 ตอน 4 ตอน - 8 ตอน 

ตุลาคม 5 ตอน 5 ตอน - 10 ตอน 
พฤศจิกายน 4 ตอน 4 ตอน - 8 ตอน 

ธันวาคม 4 ตอน 4 ตอน - 8 ตอน 

รวม 31 ตอน 52 ตอน 22 ตอน 105 ตอน 
 
 ทั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นแบบเป็นระบบ 
(Systematic Sampling) จากการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดจ านวนตัวอย่าง ตั้งแต่ตอนที่ 1 และท า 
ทุก ๆ 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 
73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101 และ 105 รวมทั้งสิ้น 27 ตอน 
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 3.4.2 การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ด้านผู้ผลิตรายการ 
  ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ด้านผู้ผลิตรายการแบบเฉพาะเจาะจง 
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโดยตรง จึงเจาะจงไปยัง นาย ชัชวัฏ สาย
ทองค า รองหัวหน้าแผนกตัดต่อและกราฟิก แผนกผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือก บทสัมภาษณ์ พันเอก (หญิง) ทักษดา สังขจันทร์ 
ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ร่วมด าเนินรายการคืนความสุขให้คนในชาติ จากราย
ลับลวงพราง Exclusive สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เนื่องจาก
เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างตัวบท 
 3.4.3 การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ด้านผู้บริโภคตัวบท 
  ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ด้านผู้บริโภคตัวบท เป็นการคัดเลือกผู้ให้
สัมภาษณ์แบบลูกโซ่ หมายถึง คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยต้องการ 
กล่าวคือ เป็นผู้ที่เคยรับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และให้ผู้ให้สัมภาษณ์แนะน ากลุ่มบุคคล
ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งนี้  ผู้วิจัยจะคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาถึงความ
แตกต่างทางประชากรอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้นามสมมติแทนชื่อและนามสกุลจริง เนื่องจากเป็นข้อมูล
ละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของแหล่งข้อมูล   
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

3.5.1 ข้อมูลรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
3.5.1.1 ข้อมูลเอกสาร 

  3.5.1.1.1 ข้อมูลประเภทบทถอดเทปค าพูดรายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวม
ทั้งหมด 27 ตอน มาท าการบันทึกข้อมูลรหัส (Coding Sheet) ดังนี้ 

3.5.1.1.1.1 จดบันทึกตัวบทที่ได้จากบทถอดเทปทั้ง 27 ตอนที่
ผ่านการสุ่มตัวอย่างแล้วแยกตัวบทประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้ครอบคลุมจนเกิดเป็นวาทกรรม 

3.5.1.1.1.2 น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 3.5.1.1.1.1 จ าแนกตัวบท
เพ่ือให้ได้ตัวบทย่อยเพ่ือน ามาสื่อความหมายและวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมตามแนวคิดการ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
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    3.2.1.1.2 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ข้อมูลโครงสร้าง
การท างานของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ในฐานะคณะท างานรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์ในขั้นตอนกระบวนการสร้างวาทกรรมตามแนวคิดการ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
  3.5.1.2  ข้อมูลผู้ผลิตรายการ 
   3.5.1.2.1 ข้อมูลประเภทบุคคล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตรายการ โดยข้อมูลที่ได้จะน าไป
วิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis) เพ่ือให้เห็นถึงวิธีการท างาน ขั้นตอนการคัดเลือกประเด็น รูปแบบการสื่อสาร 
การแพร่กระจาย 
   3.5.1.2.2 ข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ บทสัมภาษณ์ พันเอก (หญิง)    
ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และท าหน้าที่เป็นผู้ร่วมด าเนินรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ จากรายลับลวงพราง Exclusive สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ โดยข้อมูลที่ได้จะ
น าไปวิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis) เพ่ือให้เห็นถึงวิธีการท างาน ขั้นตอนการคัดเลือกประเด็น ตลอดจนผู้น าเสนอ
ตัวบทหลักและรอง 
  3.5.1.3 ข้อมูลผู้บริโภคตัวบท เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้บริโภคตัวบทหรือผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์การบริโภคตัวบทตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
(Critical Discourse Analysis) เพ่ือให้ทราบถึงระบบความคิดของผู้ประชาชนผู้รับสารที่มีต่อการ
สร้างวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 
3.6 การน าเสนอข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
โดยเขียนบรรยายผลการศึกษาประกอบข้อมูลตาราง ข้อมูลแผนภาพแสดงรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากบทถอดเทปค าพูดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ จ านวน 27 ตอน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) และการวิเคราะห์จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือ
น าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
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 3.6.1 บทที่ 4 ผลการศึกษา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษาทั้ง 3 ข้อ คือ เพ่ือ
ศึกษาตัวบทประกอบสร้างวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เพ่ือศึกษาวิถีปฏิบัติการทาง
วาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และเพ่ือศึกษาวิถีปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 3.6.2 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจะเป็นข้อค้นพบ
ส าคัญที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยผู้วิจัย
จะน าข้อค้นพบเหล่านั้นมาอภิปรายผลรวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในการสร้างวาทกรรม
ของรัฐบาลทหาร ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 

 การศึกษาเรื่อง “ การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ผู้วิจัยจะศึกษาโดยอาศัยโครงสร้างตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis: CDA) ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) น าเสนอโดยการ
วิเคราะห์วาทกรรมเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นการศึกษากรอบมิติทั้งสามชุดที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวาทกรรมกับสังคม ดังนั้นในการวิเคราะห์จ าเป็นจะต้องพิจารณาทั้งตัวบท (Text) วิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรม (Discourse Practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) 
ของตัวบทที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาประกอบด้วย ตัวบทที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  และวิถีปฏิบัติทางสังคม
วัฒนธรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ดังนี้ 

4.1 ตัวบทที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 เป็นการศึกษาตัวบทที่ถูกน าเสนอโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบท ฉะนั้นผลการศึกษาวิเคราะห์
ตัวบทจะท าให้เห็นว่าตัวบทได้น าเสนอความรู้ ความเชื่อ เหตุผล อัตลักษณ์ รวมถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ของผู้น าเสนอตัวบทและผู้รับสารอย่างไรบ้าง โดยผู้วิจัยได้แยกวิเคราะห์ตามวาทกรรม
จ านวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์เรียงล าดับตามจ านวนตัวบทที่พบ ดังนี้ 

4.1.1 การวิเคราะห์ตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 
4.1.1.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูป

ประเทศ 
4.1.1.1.1 การปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความขัดแย้ง 
4.1.1.1.2 การปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
4.1.1.1.3 รัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

4.1.1.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีจากตัวบทในวาท
กรรมการปฏิรูปประเทศ 

4.1.1.2.1 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาจอง
ประเทศ 
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4.1.1.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความพยายามปฏิรูปเพ่ืออนาคต
ประเทศ 

4.1.1.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัว
บทในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 

4.1.1.3.1 นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการ
ปฏิรูปประเทศ 

4.1.1.3.2 นายกรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศเพ่ือประโยชน์ที่ยั่งยืนของ
ประชาชน 

4.1.2 การวิเคราะหต์ัวบทในวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 
4.1.2.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมความชอบ

ธรรมของรัฐบาล 
4.1.2.1.1 การเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหารและวางรากฐานประเทศ 
4.1.2.1.2 การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
4.1.2.1.3 การด าเนินการกับปัญหาที่เกิดข้ึนจากรัฐบาลในอดีต 
4.1.2.1.4 การน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 

4.1.2.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีจากตัวบทในวาทกรรม
ความชอบธรรมของรัฐบาล 

4.1.2.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ 
4.1.2.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

จากรัฐบาลในอดีต 
4.1.2.2.3 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

4.1.2.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัว
บทในวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 

4.1.2.3.1 นายกรัฐมนตรีเข้าใจความต้องการของประชาชน  
4.1.2.3.2 นายกรัฐมนตรีพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ

รัฐบาล 
4.1.2.3.3 นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็ต้องการประชาธิปไตย 

4.1.3 การวิเคราะหต์ัวบทในวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.1.3.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.1.3.1.1 การน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 
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4.1.3.1.2 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง 
4.1.3.2 วาทกรรมสร้ าง อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี จากตัวบทใน          

วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.1.3.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง 
4.1.3.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 

4.1.3.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัว
บทในวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4.1.3.3.1 นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็ เคารพในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

4.1.3.3.2 นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็น้อมน าแนวพระราชด าริ
มาปฏิบัติ 

4.1.4 การวิเคราะหต์ัวบทในวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.1.4.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.1.4.1.1 ประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.1.4.1.2 รัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่น 
4.1.4.2 วาทกรรมสร้ าง อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี จากตัวบทใน          

วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.1.4.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.1.4.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  

4.1.4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัว
บทในวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.1.4.3.1 นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการ
แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.1.4.3.2 นายกรัฐมนตรีต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน 

4.1.5 การวิเคราะหต์ัวบทในวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 
4.1.5.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการบังคับ

ใช้กฎหมาย 
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4.1.5.1.1 การใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว 
4.1.5.1.2 การด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย 

4.1.5.2 วาทกรรมสร้ าง อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี จากตัวบทใน          
วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 

4.1.5.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย 
4.1.5.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย 

4.1.5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัว
บทในวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 

4.1.5.3.1 นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนเคารพกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

4.1.5.3.2 นายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้กระท าผิดรับโทษทางกฎหมาย 
 โดยวาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคม เป็นการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมที่ค้นพบใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งน าเสนอภายใต้ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และเหตุผลของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)       
ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทที่สื่อสารไปยังประชาชน ส่วนวาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมแต่ละชุดที่ได้จากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ท าให้สร้าง
ลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบท ซึ่งวาทกรรมแต่ละชุดจะสะท้อนอัตลักษณ์ของ
นายกรัฐมนตรีที่แตกต่างกัน ส าหรับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน    
เป็นการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมแต่ละชุดที่ได้จากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งจะสร้าง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบท กับประชาชนผู้รับสารในฐานะผู้บริโภคตัวบท  
ซึ่งวาทกรรมแต่ละชุดก็จะสะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ทีแ่ตกต่างกัน  

4.2 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 เป็นการศึกษากระบวนการสร้างตัวบทและการกระจายตัวบทที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

4.2.1 วิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบท  
4.2.1.1 ผู้น าเสนอตัวบท 
4.2.1.2 การคัดเลือกประเด็น 
4.2.1.3 รูปแบบการสื่อสาร 
4.2.1.4 กลุ่มเป้าหมาย 
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4.2.2 วิเคราะห์กระบวนการบริโภคตัวบท 
4.2.2.1 การแพร่กระจาย 
4.2.2.2 ระบบความคิดของผู้รับสาร  

4.3 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 เป็นการศึกษาสภาพการณ์ของสังคมในช่วงเวลาการสื่อสารตัวบทจากผู้น าเสนอตัวบท
ไปสู่ประชาชนผู้รับสาร จะท าให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
ตัวบท ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

4.3.1 สภาพการณ์สังคม 
4.3.2 สภาพการณ์การเมือง 
4.3.3 สภาพการณ์เศรษฐกิจ 

 
4.1 ตัวบทท่ีปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 
4.1.1 การวิเคราะห์ตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 

4.1.1.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูป
ประเทศ 

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งผู้วิจัยสามารถจ าแนกได้ 3 
ประเด็น ประกอบด้วย การปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ การปฏิรูปต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศใก้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนี้ 

4.1.1.1.1 การปฏิรูปประเทศเพื่อลดความขัดแย้ง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีต จากอุดมการณ์ความ
คิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน จนท าให้ประชาชนตกเป็นเป้าหรือเครื่องมือของผู้มีอ านาจในการ
รักษาฐานเสียง ผลประโยชน์ หรือแม้แต่ความแตกต่างของความเท่าเทียมทางสังคมที่มีประชาชนบาง
กลุ่มไม่ได้รับความเป็นธรรมในสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันพึงมี ล้วนแต่น ามาซึ่งความขัดแย้ง การแบ่งฝักฝ่าย
ของประชาชนในสังคมอย่างเห็นได้ชัดน าไปสู่การทะปะอย่างรุนแรงจนเกิดการบาดเจ็บล้มตาย เป็น
เหตุผลส าคัญที่ท าให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเข้ามาควบคุมอ านาจจัดตั้งรัฐบาลทหาร
จัดการปฏิรูปโครงสร้างในสังคมทุกมิติก่อนคืนอ านาจกลับไปยังประชาชนเพ่ือเลือกตั้งตาม
กระบวนการประชาธิปไตยต่อไป 
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ ทั้งหมด 17 ประเด็น (ดู
รายละเอียดวาทกรรมการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ แบ่งตามวันที่ออกอากาศ ที่
ภาคผนวก ก. หน้า 308)  

จากการศึกษารายละเอียดวาทกรรมการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของ
คนในชาติ ทั้งหมด 17 ประเด็น จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความขัดแย้งของคน
ในชาติ โดยกล่าวถึงสภาพสังคมในช่วงที่ผ่านมาคนในชาติเกิดความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรง 
น ามาซึ่งหายนะบาดเจ็บล้มตาย การชุมนุมขยายวงกว้าง กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของ
ประเทศ คนในประเทศไม่มีความสุขและไร้ซึ่งความปลอดภัยในการด ารงชีวิต จ าเป็นที่รัฐบาลทหาร
ต้องเดินหน้าปฏิรูปเพ่ือน าความสามัคคีของคนในชาติกลับคืนมา วาทกรรมหัวข้อนี้นายกรัฐมนตรี
ระบุถึงการแก้ไขปัญหาที่เป็นขั้นตอนตามแผนงานหรือโรดแมป แต่ทั้งหมดจะเดินหน้าไปไม่ได้หาก
ขาดความร่วมมือของประชาชนทุกคน 

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุถึงความตั้งใจของรัฐบาลชุดนี้ที่
ต้องรีบเร่งปฏิรูปประเทศเพราะเป็นสิ่งที่รอช้าไม่ได้ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าปฏิรูปแล้วประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร อีกทั้งประเทศชาติต้องการเสถียรภาพจึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชนก่อน หากยังมีความไม่สงบอยู่ประเทศจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ การปฏิรูปจะหยุดชะงัก ผู้ที่
เสียผลประโยชน์ก็คือประชาชน เป็นสิ่งที่รัฐบาลทหารกับประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบ หากไม่ให้
ความร่วมมือประเทศชาติจะกลับไปขัดแย้งเหมือนอดีตที่ผ่านมา สุดท้ายประชาชนก็จะไม่มีความสุข 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความขัดแย้ง
ของคนในชาติ ทั้ง 17 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออก
ได้ 4 กลุ่มประเด็น ดังนี้ 

4.1.1.1.1.1 ประเด็นความขัดแย้งคือศัตรูของการปฏิรูป 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความขัดแย้งในประเทศหมดไป หากประชาชนยังสร้าง
ความขัดแย้งประเทศก็จะไม่มีเสถียรภาพ กล่าวคือ รัฐบาลทหารก็จะไม่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งทั้ง ๆ 
ที่ความขัดแย้งยังคงมีอยู่ อยู่ที่ประชาชนจะก้าวผ่านและให้นึกถึงอนาคตของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นความขัดแย้งคือศัตรูของการปฏิรูป ดังนี้ 

“ฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือกับทุกคนให้ช่วยกันน าบ้านเมืองไปสู่ความสงบ 
ไปสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนอย่างที่ทุกคนต้องการและไม่ให้มีความขัดแย้งกัน
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ต่อไป ทั้งฝ่ายประชาชน ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จะได้
ท างานได้สะดวกขึ้นในการรักษากฎหมาย ฉะนั้นหากว่าเกิดความวุ่นวาย ไม่โปร่งใส
อีก ซึ่งผมไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร ซึ่งไม่มีทางแก้ไขปัญหาอีกแล้ว” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“หากมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีก มีความขัดแย้งเกิดขึ้นปฏิรูปไม่ได้ ท่านก็
ต้องร่วมกับเราในการรับผิดชอบด้วย เพราะว่าหากเป็นสาเหตุในความขัดแย้งต่อไป
ด้วยการสร้างข้อมูลเท็จ ต้องขอร้องกันนะครับ กรุณาอย่าให้เราต้องบังคับใช้
กฎหมายกันมากนักเลย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2557) 
“ท าให้เกิดผลการปฏิรูปต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ผมไม่อยากให้มองเรื่อง
ความขัดแย้ง หรือเรื่องผิดถูกแต่เพียงอย่างเดียว ให้มองไกล ๆ มองยาว ๆ เรา
จะต้องก้าวให้พ้นจากกับดักต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในระบอบประชาธิปไตยด้วย 
และในส่วนของความขัดแย้ง ข้อกฎหมายต่าง ๆ มีมากมาย” (รายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558) 
“การเดินหน้าประเทศระยะต่อไป สร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนให้พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การปฏิรูปประเทศ ในการแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศต่าง ๆ นั้นเพ่ือขจัด
ความขัดแย้งของสังคม อันนั้นเขามุ่งหวังแก้ไขปัญหาให้ไม่ขัดแย้งกัน ใช้กฎหมายให้
ได้ แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือทั้งสิ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าหากความขัดแย้งยังคงมีอยู่การปฏิรูปก็จะไม่ส าเร็จ 
การเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดขึ้น ดังตัวบท “ช่วยกันน าบ้านเมืองไปสู่ความสงบ ไปสู่ประชาธิปไตยอย่าง
ยั่งยืนอย่างที่ทุกคนต้องการ” แปลได้ว่าประชาชนต้องร่วมมือกันขจัดความขัดแย้ง หากไม่มีความ
ขัดแย้งประเทศชาติก็จะมีความสงบ หากประเทศสงบก็จะน าไปสู่การปฏิรูปตามกระบวนการ และ
เมื่อปฏิรูปได้สักระยะรัฐบาลทหารจะได้จัดให้มีการเลือกตั้งคืนอ านาจให้ประชาชนเพ่ือเลือกผู้แทนมา
จัดตั้งรัฐบาลรับช่วงบริหารต่อไป แต่หากกระบวนการหนึ่งกระบวนการใดสะดุดลง นั่นหมายถึง
รัฐบาลทหารก็จะยังคงอยู่บริหารราชการแผ่นดินต่อไป การเลือกตั้งจึงกลายเป็นสิ่งเดิมพันของคนใน
ชาติ เช่นเดียวกับตัวบท “ท าให้เกิดผลการปฏิรูปต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ผมไม่อยากให้
มองเรื่องความขัดแย้ง หรือเรื่องผิดถูกแต่เพียงอย่างเดียว” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการ
สื่อสารไปยังประชาชนทุกคนให้มองไปข้างหน้าเพ่ือก้าวข้ามความขัดแย้งต่าง ๆ เพราะเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศในภาวะไม่ปกติ หากความขัดแย้งยังคงอยู่ การพัฒนาประเทศโดยฟันเฟือง 
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ต่าง ๆ ทั้งข้าราชการ ประชาชนก็จะหยุดชะงักและท้ายที่สุดประเทศก็จะเสียโอกาสและกลับไป
อ่อนแอเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต 

4.1.1.1.1.2 ประเด็นกลุ่มคนคิดไม่หวังดีต่อประเทศ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่าการปฏิรูปเป็นเรื่องยากล าบากแต่จ าเป็นต้องท า และในระหว่างการปฏิรูปนั้นพบว่ายังมี
คนบางกลุ่มคิดต่อต้านรัฐบาลทหาร โดยน าข้อมูลมาบิดเบือนเพ่ือหวังให้เกิดความขัดแย้งกระทบต่อ
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นมีกลุ่มคนคิดไม่หวังดีต่อประเทศ ดังนี้ 

“วันนี้เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติ ถ้าปกติแล้วคงเลิกได้ทั้งหมด ยังไม่ปกติยังปฏิรูป
ไม่ได้ วันนี้เพียงแค่ลดความรุนแรงลง มาพบปะ หารือพูดคุยกัน เนื่องจากปัจจุบัน
ยังมีคนที่ต่อต้านอยู่ มีการสร้างความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งในและ
ต่างประเทศ คสช. ได้พยายาม ที่จะชี้แจงถึงอย่างไรก็ยังที่มีคนที่ไม่เข้าใจอยู่ ผมจึง
ไม่ทราบว่า ไม่เข้าใจจริงหรือว่า ไม่จริง เพ่ือจะปกปิดหรือปิดบังหรือไม่ ซึ่งอยากจะ
ขอร้องให้เลิก เพราะการตรวจสอบในปัจจุบันในเรื่องของขกระบวนการยุติธรรม
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องขององค์กรอิสระก็ยังท าอยู่ ใครจะผิดจะถูกก็ว่ากันตรงนั้น” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“ผมทราบมีการประชุมกันอยู่หลาย ๆ ที่ด้วยกัน โดยเป็นคนกลุ่มเดิม ๆ พูดจากัน
ว่าอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย กับการที่จะขับเคลื่อนประเทศใน
วันข้างหน้า หรือการปฏิรูปของพวกเราผมพูดอยู่เสมอแล้วว่าเราก็อยากสร้าง
บรรยากาศการปรองดอง ในการที่จะปฏิรูปประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ให้
ได้ แต่หลายคนก็มีความพยายามที่จะน าพากลับไปสู่สถานการณ์ไม่ปกติอีกต่อไป 
โดยใช้ค าว่าประชาธิปไตย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีความพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า แม้ว่ารัฐบาลทหารจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ในสภาวะที่ท้าทายก็ยังมีกลุ่มคนที่คิดต่อต้านการท างานของรัฐบาลอยู่ ดังตัวบท “โดยเป็นคนกลุ่ม
เดิม ๆ พูดจากันว่าอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยกับการที่จะขับเคลื่อนประเทศในวัน
ข้างหน้า” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มคนเดิม ๆ ที่ออกมาเรียกร้องต่อต้านความ
ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคของการปฏิรูปอย่างยิ่ง โดยใช้ค าว่าประชาธิปไตยมาเป็นข้อ
เรียกร้องหรือข้ออ้าง 
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4.1.1.1.1.3 ประเด็นการปฏิรูปแบบมีเงื่อนไขเวลา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่าการปฏิรูปประเทศเพ่ือความยั่งยืนนั้นต้องอาศัยเวลาในการด าเนินการ ฉะนั้น  รัฐบาล
ทหารจึงได้วางกรอบงานระยะเริ่มต้น ระยะที่สองและสามตามล าดับ เช่น ระยะเริ่มแรกต้องท าให้
ประเทศเกิดความสงบ ประชาชนต้องยุติความขัดแย้ง ระยะที่สองเริ่มมีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินและเดินหน้าเริ่ม
กระบวนการปฏิรูปไปพร้อมกัน เหล่านี้ถูกก าหนดมาเป็นแผนงานของรัฐบาลทหารหรือโรดแมปไว้
อย่างชัดเจนจนน าไปสู่การเลือกตั้งเพ่ือส่งมอบงานให้รัฐบาลต่อไป  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการปฏิรูปแบบมีเงื่อนไขเวลา ดังนี้ 

“ช่วงแรกของการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ จะด าเนินการในเรื่องการ
สมานฉันท์ ให้เร็วที่สุด ในกรอบเวลา 2-3 เดือน นอกจากงานความมั่นคงและ
ขับเคลื่อนได้ เริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูปทั้งในส่วนกลาง 
และ ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปในระยะที่ 2 ทั้งนี้ ทุกพ้ืนที่ต้องเริ่มจาก
ครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จั งหวัด คสช. ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. 
ด าเนินการโดยเริ่มรวมกลุ่มจากเล็ก มาใหญ่ เพ่ือให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่
เนิ่นและมิให้เป็นปัญหาต่อไปในระยะที่ 2 รวมทั้งจัดตั้งคณะท างานเตรียมการ
ปฏิรูปเพ่ือเตรียมการสู่การปฏิบัติ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“ระยะที่ 2 การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งก าลังด าเนินการจัดท าอยู่โดยฝ่าย
กฎหมาย จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหา นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือบริหารราชการ ร่าง/จัดท ารัฐธรรมนูญ พร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพ่ือปฏิรูป
แก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการ และเป็นที่ยอมรับ โดยน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 
ปี มากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติ 
ปฏิรูปส าเร็จ ปรองดอง สมานฉันท์กันทุกฝ่าย ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน 
ก็จะเริ่มด าเนินการก้าวเข้าสู่ระยะที่ 3” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“ในระยะยาว คงหลังจากการเลือกตั้ง จะน าปัญหาจากระยะที่ 1 และ 2 ไปสู่ระยะ
ที่ 3 ปัญหาใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ คงต้องไปด าเนินการให้ต่อเนื่อง และแก้ไขโดย
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพ่ือให้การปฏิรูปที่เราท ามาทั้ง 2 ระยะนั้น มีความ
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สมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์สุขของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“มีการปฏิรูปในเรื่องที่ส าคัญควบคู่ไปด้วย และจะก าหนดให้ผลการปฏิรูปมีผล
ในทางปฏิบัติในระยะสั้น คือทันที บางอย่างต้องระยะกลาง 1 ปี ที่มีรัฐบาล ระยะ
ยาว ส่งต่อรัฐบาลต่อ ๆ ไป ให้ต่อเนื่อง วันนี้ขอให้ทุกคนใจเย็น ๆ ช่วยกันคิด 
ช่วยกันท า ช่วยกันตกลงใจ และมีความเห็นชอบร่วมกัน จะได้หาข้อยุติลงได้และจะ
ได้ส่งผลร้ายเช่นที่ผ่านมาอีกในอนาคต มิฉะนั้นแล้ว การเรียกร้อง ต่อสู้ ล้มตายของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติงานของ คสช. ก็จะสูญเปล่าไปอีก
เหมือนเดิม บ้านเมืองกลับเข้าสู่วงจรเดิม ท่านจะยอมแบบนั้นหรือไม่” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“การเมืองก็ต้องเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ ลดการทะเลาะเบาะแว้ง เราถึงต้องมีการ
ปฏิรูป พวกประเทศต่าง ๆ ในโลกท่ีเขาเจริญแล้ว เขาใช้เวลามาก่อนหน้าเราในการ
ปฏิรูป วันนี้ก็ได้มีการปฏิรูปหลาย ๆ ประเทศ ทุกคนต่างก็ดูกัน หลายประเทศก็ดู
ไทยขณะนี้อยู่ ไทยก็ต้องไปดูคนอ่ืนเขามาเหมือนกัน เราต้องใช้การปฏิรูปวันนี้ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้ เราช้ากว่านี้ไม่ได้แล้ว” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“ผมได้มีโอกาสพบกับเลขาธิการสหประชาชาติ ก็ได้ขอบคุณท่านที่ เข้าใจ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ผมได้ชี้แจงทุกเรื่อง ชี้แจงในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ชี้แจง
ในเรื่องกฎอัยการศึก แล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นปัญหากับประเทศไทย ผมก็อธิบายแล้วก็
ให้ท่านตอบ ให้ท่านถาม เสียเวลาประมาณชั่วโมงเศษ ๆ ท่านก็เข้าใจแต่ท่านก็บอก
ว่าก็ขอให้มุ่งสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ผมก็เรียนท่านว่ามีโรดแมปอยู่แล้ว 
รัฐบาลก าลังเดินหน้าปฏิรูปอยู่เพ่ือจะท าให้ยั่งยืน ไม่มีความขัดแย้งอีกในอนาคต 
สหประชาชาติก็ได้ชื่นชมบทบาทสร้างสรรค์ของไทย” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
“สื่อนี่เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยท าให้ทุกอย่างเร็วขึ้นเพราะสื่อไปถึงทุกที่ใช่ไหม 
หนังสือพิมพ์บ้าง โซเชียลมีเดียบ้าง อะไรเหล่านี้ไปถึงทุกที่ เพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งดีๆ 
ออกไปบ้างออกไปให้มากกว่าสิ่งที่ไม่ดี ผมคิดว่าจะเรียนรู้ได้เร็ว เพราะฉะนั้นสาเหตุ
ในการปฏิรูปยากง่าย ผมว่าอยู่ที่หลาย ๆ อย่างที่ผมพูดมาแล้ว อะไรที่ท าไว้เสร็จ
แล้วอย่ากลับมาที่เดิมอีก จัดระเบียบบ้านเมือง ความสะอาดเรียบร้อย พอเผลอก็
จะกลับมาที่เดิมนี่คือสิ่งที่เป็นความเคยชินนะ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
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จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า รัฐบาลไม่มีความมุ่งหวังจะอยู่ในอ านาจเกินความ
จ าเป็น จึงได้มีการวางแผนก าหนดกรอบแผนงานหรือโรดแมปมาให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการไปตามแผนงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ก็เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและมุมมอง
นานาชาติว่ารัฐบาลทหารก าหนดแผนงานเอาไว้อย่างชัดเจน ไม่มุ่งหวังอ านาจอย่างที่ฝ่ายต่อต้าน
กล่าวอ้าง ทั้งนี้ ยังได้สร้างตัวบท “พวกประเทศต่าง ๆ ในโลกที่เขาเจริญแล้ว เขาใช้เวลามาก่อนหน้า
เราในการปฏิรูป” เป็นความพยายามของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ชี้ให้ประชาชนเห็นว่าการ
เดินหน้าประเทศนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลาเป็นตัวขับเคลื่อนก็เพ่ือให้เกิดวามมั่นคงยั่งยืนและก้าวมองไป
ข้างหน้าถึงอนาคตลูกหลานคนรุ่นใหม่ ถือเป็นความท้าทายอย่างมากในรัฐบาลทหารที่ต้องการวาง
โครงสร้างของประเทศใหม่ ส่วนตัวบท “เพราะฉะนั้นสาเหตุในการปฏิรูปยากง่าย ผมว่าอยู่ที่หลาย ๆ 
อย่างที่ผมพูดมาแล้ว” แปลได้ว่าแม้ฝ่ายบริหารคือรัฐบาลทหารจะวางแนวทางหรือแผนงานไว้ดี
อย่างไร แต่หากขาดการร่วมมือสนับสนุนจากข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน การปฏิรูปก็อาจไม่
เสร็จทันตามแผนงาน ฉะนั้นการเลือกตั้งก็อาจสะดุดลงได้ 

4.1.1.1.1.4 ประเด็นการปฏิรูปต้องแยกออกจากความยุติธรรม 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชานว่าการปฏิรูปประเทศต้องเดินหน้าไปพร้อมกับงานกระบวนการยุติธรรม เพ่ือความเป็นธรรม
ของทุกคนในสังคม เพ่ือสกัดกั้นความเหลื่อมล้ าระหว่างชนชั้นและความไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานอันพึงมีของประชาชน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการปฏิรูปต้องแยกออกจากความยุติธรรม ดังนี้ 

“ในเรื่องของการปรองดอง หรือการปฏิรูปในปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการกระท าความผิด การสอบสวนด าเนินคดี กระบวนการ
ยุติธรรม เรื่องนั้นก็ไปว่ากัน อะไรที่อยู่ในกระบวนการก็ไปสอบสวนทวนความกันไป 
ลงโทษอะไรก็ว่ากันไป แต่เราจะต้องปรองดองกันให้ได้ อย่าคิดว่าเราเอากฎหมาย
มาปรองดอง มันเป็นไปไม่ได้” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
“ส าหรับการศึกษาและสังคม กระบวนการยุติธรรม กฎหมาย เหล่านี้ก็มีการแก้ไข 
เดินหน้าไปตลอด ในการปฏิรูปและปรองดองนั้น ก็ต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจนในการ
ด าเนินในระยะต่อไป เพราะว่าวันนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อน” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 



Ref. code: 25595707010418DER

 59 

 

“ขอให้พ่ีน้องประชาชนได้ติดตามการท างานของรัฐบาล และ คสช. ระงับความ
ขัดแย้ง ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ท าให้คนไม่ดี กลับมาเป็นคนดี ให้
ได้เพราะเรา ฆ่าฟันกันไม่ได้ทั้งสิ้นอยู่แล้ว ต้องให้กฎหมายตัดสินแล้วค่อยเดินหน้า
ไปในเรื่องของการปรองดอง ปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ ถ้าท าได้ ถ้าไปถึงตรงโน้นได้ 
ประเทศชาติก็จะสงบอย่างยั่งยืน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าการปฏิรูปประเทศหรือการสร้างความปรองดองนั้น 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องได้รับความเป็นธรรม ผู้ที่กระท าผิดต้องได้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมายอย่าง
ไม่มีละเว้น โดยการน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศแล้วไปต่อสู้ด้วยความพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ  ดังตัวบท “ต้องให้กฎหมายตัดสินแล้วค่อยเดินหน้าไปในเรื่องของการปรองดอง” ชี้ให้เห็นว่า
เป็นความต้องการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการน าผู้กระท าผิดมาเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ให้โอกาสในการพิสูจน์ความจริงไปตามกฎหมาย สุดท้ายในทางคดีศาลตัดสินว่าอย่างไรก็มี
โอกาสได้รับการลดโทษตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ความตั้งใจอีกหนึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอยากเนก็คือ
อนาคตประชาชนในประเทศต้องเคารพกฎหมายไทย เพ่ือท าให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เท่าเทียม 
ประชาชนต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมไม่เลือกชนชั้นวรรณะสังคม เช่นเดียวกับตัวบท “ใน
การปฏิรูปและปรองดองนั้น ต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจนในการด าเนินในระยะต่อไป เพราะว่าวันนี้
จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อน” เป็นการชี้ให้เห็นว่ากระบวนการก่อนการปฏิรูปประเทศ 
รัฐบาลทหารต้องน าผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อน เพราะไม่มีผู้ใดจะหลบหนีความผิด
ของตัวเองพ้นได ้

4.1.1.1.2 การปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพของการปฏิรูปโครงสร้างประเทศในทุกมิติตามที่ได้มีการ
แต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อมามีการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพ่ือ
ท างานต่อเนื่องกัน มีวาระปฏิรูปที่ต้องเร่งท า 37 วาระครอบคลุมเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ในการปฏิรูปโครงสร้างประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมร่วมสนับสนุนให้การด าเนินงานทุกกระบวนการ
เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลทหารวางไว้ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทั้งหมด 26 ประเด็น (ดู
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รายละเอียดวาทกรรมการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนแบ่งตามวันที่ออกอากาศ ที่
ภาคผนวก ก. หน้า 309)  

จากการศึกษารายละเอียดวาทกรรมการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน ทั้งหมด 26 ประเด็น จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทการปฏิรูปประเทศต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน หากมีเพียงแต่รัฐบาลทหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติที่เป็น
ข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน การปฏิรูปจะล้มเหลว ประเทศชาติก็จะกลับไปขัดแย้งบ้านเมืองไม่
มีอนาคตดังที่ตนนั้นได้เน้นย้ าไว้ในหลายโอกาส โดยเริ่มที่การขอความร่วมมือคู่ขัดแย้งทางสังคมมา
พูดคุยปรับความเข้าใจและหาเหตุของความขัดแย้งเพ่ือให้ได้ข้อยุติระดับหนึ่ง อีกทั้ง รัฐบาลทหารมี
ความคาดหวังในประชาชนทุกคนจะร่วมมือกันท าให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยพยายาม
ปลูกจิตส านึก หยิบยกเอาเหตุการณ์อันเลวร้ายในอดีตมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพอยู่บ่อยครั้ง  

รวมถึงการขอความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนได้ให้โอกาสกับรัฐบาล
ชุดนี้เดินหน้าปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยขอร้องประชาชนให้เปิดใจรับฟัง และขอให้
ยุติการรับฟังข้อมูลอันเป็นเท็จที่มีคนบางกลุ่มพยายามบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้รัฐบาลทหารเสีย
ชื่อเสียง ท าให้กระทบต่อการท างานและกระทบต่อการปฏิรูปประเทศอีกด้วย 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนทั้ง 26 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออกได้ 4 
กลุ่มประเด็น ดังนี้ 

4.1.1.1.2.1 ประเด็นการสร้างความไว้วางใจ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชานว่าการขอความร่วมมือปฏิรูปประเทศ ต้องสร้างความเชื่อม่ันให้ประชาชนไว้วางใจเป็นอันดับ
ต้น ๆ การปฏิรูปจึงจะด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยใช้ความตั้งใจจริงอธิบายให้ประชาชนเห็นภาพ
อนาคต เห็นถึงผลประโยชน์และความสุขที่จะมีร่วมกัน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการสร้างความไว้วางใจ ดังนี้  

“การมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือจะท าให้การปฏิรูป สามารถ
ด าเนินการได้อย่างแท้จริง ทุกอย่างมีเวลาที่จ ากัด  เราประกาศไว้ใน Road Map  
เราพยายามท าให้ตามนั้น หากไม่สามารถก าหนดเวลาต่าง ๆ เพ่ือให้เดินได้ตามนั้น 
จะท าให้การปฏิรูปไม่ได้ เวลาที่มีอยู่ไม่ได้ จะท าให้ยืดยาวออกไปอีก เราไม่ต้องการ
ที่จะแสวงหาอ านาจเป็นระยะเวลานาน ฉะนั้น ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับ คสช. ฝ่าย
เดียว เราพยายามจะท างาน เราจะแก้ปัญหา แต่การจะช่วยให้ประเทศชาติเดิน
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ต่อไปข้างหน้า ต้องเป็นท่าน ร่วมมือกับเรา รับฟังความคิดเห็นร่วมกันกับเรา มี
ความคิดเห็นอย่างไรสามารถสอบถามมาได้ อย่าไปวิเคราะห์วิจารณ์กันไปเองหรือ
ไปกลัวอะไรที่ยังมาไม่ถึง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557) 
“ขอความร่วมมือเรื่องการปฏิรูปนะครับ ผมไม่ต้องการบังคับใคร ผมชี้แจงเหตุผล
และความจ าเป็นไปแล้ว หากทุกคนเป็นคนไทย ไม่ว่าจะกลุ่มใด พวกใด ควรจะเข้า
มาสมัครเข้ามาท าให้ส าเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ผมเรียนแล้วว่าเราจะไม่เข้าไปก้าว
ก่ายในขบวนการปฏิรูปทั้งสิ้น ถือว่าเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“เราก าลังปฏิรูปอยู่ รัฐบาลสัญญาว่าจะท าอย่างเต็มที่ในการด าเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้น
อีก วันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งต ารวจ ทหาร ฝ่าย
ข้าราชการพลเรือนต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เหล่านี้ ต้องดูแลพ้ืนที่ของท่านให้ปลอดภัย ให้
ประชาชนมีความสุข” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2558) 
“วันนี้เราเดินหน้าภายในระยะเวลาที่เราอยู่ในการบริหารราชการแผ่นดิน เดินหน้า
ให้ได้ทุกเรื่อง ที่ติดขัดทั้งหมด ขอความร่วมมือท่านเท่านั้นเอง เราจ าเป็นต้องเริ่มต้น
ไว้ก่อน แล้วก็สร้างระบบ ระเบียบ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน แล้วก็เพ่ือ
ไม่ให้มีการขัดแย้งกับพวกเรากันเองในสังคม ในอนาคต ทั้งนี้ผมไม่ได้มุ่งหวังอะไร
เลย มุ่งหวังแต่เพียงให้เกิดผลประโยชน์ต่อชาติ ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ 
ที่เราได้กล่าวไว้แล้ว ค.ศ. 2015 - 2020 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (รายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ, วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
“อยากให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกคนทุกหมู่เหล่าช่วยกันคิดว่าเราจะท าอย่างไรให้เต็ม
ประสิทธิผลในเรื่องที่เราท ามาแล้วเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ในช่วงการเปลี่ยนผ่านให้มี
การปฏิรูปให้ได้ จะต้องมีกลไก มีเครื่องมือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กันและกันได้ว่า เราจะสามารถประคับประคองประเทศไม่ให้ล้ม
ครืนลงมาอีกครั้งหนึ่งหรือย้อนไปสู่วังวนเดิม ๆ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 

จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีความจริงในในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ และมีความตั้งใจที่อยากจะปฏิรูปประเทศให้เท่าเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์อย่างสูงสุด ตัวบทที่ปรากฏ “เราไม่ต้องการที่จะแสวงหาอ านาจเป็นระยะเวลานาน” ซ่ึง
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แปลความได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความตั้งใจเข้ามาบริหารด้วยความหวังดีต่อ
ประเทศชาติและประชาชน ไม่อยู่บริหารเพ่ือมุ่งหวังในการวางแนวทางทางการเมืองในอนาคต
เหมือนนักการเมืองอาชีพโดยทั่วไป ฉะนั้นการบริหารงานของตนจะไม่มีการเข้าข้างนักการเมื องแต่
จะขออยู่ฝั่งประชาชนให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด เช่นเดียวกับตัวบท “สร้างความ
เชื่อมั่นให้กันและกันได้ว่า เราจะสามารถประคับประคองประเทศไม่ให้ล้มครืนลงมาอีกครั้งหนึ่ง” 
เป็นการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลทหารกับประชาชนโดยที่หยิบยกเอาเหตุการณ์อันเลวร้าย
ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นตัวฉุดคิดของประชาชนเพ่ือแลกกับการได้มาซึ่งความไว้ใจของประชาชน 
เพราะรัฐบาลทหารมาจากการควบคุมอ านาจไม่ใช่มาจากวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่อาศัย
ฐานเสียงของคนข้างมาก ฉะนั้นการสร้างความไว้วางใจในการบริหารพัฒนาหรือปฏิรูปประเทศจึง
เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 

4.1.1.1.2.2 ประเด็นการขอความร่วมมือแบบมีเงื่อนไข 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชานว่าการปฏิรูปจ าเป็นต้องได้รับความร่วมือจากประชาชน แต่การที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จนั้น
จะต้องมีเง่ือนไขบางประการที่อาจเป็นข้อแลกเปลี่ยนโดยเริ่มต้นที่การเปิดจับฟังของประชาชน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการขอความร่วมมือแบบมีเงื่อนไข ดังนี้ 

“วันนี้ท าให้เกิดการปฏิรูปแล้วท่านยังบอกว่า แบบนี้จะปฏิรูปได้อย่างไรจะส าเร็จ
หรือไม่ มันจะท าได้หรือ 1 ปี มันก็ดีกว่าที่ไม่ได้ท าใช่หรือไม่ฉะนั้นท าเถอะครับ ท า
มันจะเสร็จแค่ไหนก็ว่ามา แบ่งข้ันตอนให้ถูกต้องระยะสั้น ระยะยาว ระยะต่อไป ถ้า
ท่านไม่มาที่สภาปฏิรูป แล้วท่านเรียกร้อง ถึงเวลาท่านบอกไม่รู้ไม่ได้เข้า ไม่ได้ร่วม
มันจะไปปฏิรูปได้หรือไม่ ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ก็เกิดขึ้นอีกอยู่ดี ถ้าทุก
คนรักและสามัคคีไม่บ่อนท าลายซึ่งกันและกัน ไม่คอยจับผิดจับถูก ทุกอย่างก็
ด าเนินไปในวิถีทางปกติ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะไปใช้วิธีที่พิเศษอ่ืน ๆ อีก ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“ปัจจุบันประเทศไทยของเราก าลังอยู่ในห้วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการหยุดทบทวน
ตัวเอง ส าหรับการปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยากจะขอความร่วมมือพ่ี
น้องชาวไทย ทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันใช้ความอดทนและเพียรพยายาม และ
ร่วมรับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ มีความสามัคคี ร่วมใจท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือลูกหลานของเราในอนาคต” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
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“ผมบอกแล้วว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้น นอกจากพวก
เราแล้ว ก็ยังเป็นพวกท่านด้วยทั้งพ่ีน้อง พ่อแม่พ่ีน้องเกษตรกร อาชีพทุกอาชีพ ก็
ต้องรู้ว่าเราก าลังร่วมมือท าอะไรกันอยู่ ก็คือการปฏิรูปประเทศ เพราะฉะนั้น การ
ปฏิรูปทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ รายได้ กฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดเราต้องร่วมมือกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าข้างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแก้ไข
ได้ให้เข้มแข็งในระยะยาว” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2558) 
“รัฐบาลต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการจัด
ที่ดินท ากินนี้บ้าง ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าพ้ืนที่ป่านั้นเป็นพ้ืนที่สงวนที่จ าเป็นต้องมี
การปกป้องดูแลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลายไม่
ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรืออุทกภัยทั้งหมดนั้น เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่าทั้งสิ้น เพราะ
บ้านเราเป็นป่าฝน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2558) 
“การบังคับใช้กฎหมายก็ไปไม่ได้ถ้าทุกคนไม่เคารพกฎหมาย เพราะฉะนั้นการปลุก 
“จิตส านึก” ส าคัญที่สุด ทุก ๆ เรื่องนี่ ถ้าทุกคนแก้ไขตัวเองได้ ปฏิรูปตัวเองได้
ปัญหาก็ไม่เกิดขึ้น ก็ไม่ต้องใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็ไม่ขัดแย้ง” (รายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 
“ท่านต้องปฏิรูปตนเอง เริ่มจากตัวเอง ครอบครัว หน่วยงาน เคารพกฎหมาย กติกา
บ้านเมือง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคม เพ่ือให้ค าว่าประชารัฐ เกิดได้
อย่างแท้จริง ประเทศไทยเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิศรี มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 
2559) 
“แต่ถ้าเราไม่ปฏิรูปอะไรเลย กลับไปที่เก่า ยังรักความสบาย ไม่เคารพกฎหมาย 
หรือแม้กระทั่งว่าการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วโดยการแก้ที่ปลายเหตุเหล่านี้ กลับที่
เดิมหมดนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิรูปตัวเราเอง ปฏิรูประบบงาน ประสิทธิภาพ 
แล้วในเชิงโครงสร้างก็ท าต่อไป เพราะว่าวันนี้ต้องเร่งในการท างานด้วยถ้าเรารื้อ
ทั้งหมดเวลาเดียวไม่มีคนท างาน อย่างไรก็จะเกิดความขัดแย้งไป ทุกคนต้องการ
ความมั่นคงในอาชีพของตัวเองในขณะนี้แต่ทุกคนต้องท างานถ้าไม่ท างานก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนวันนี้ต้องแก้ทั้งหมดนั่นแหละ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 



Ref. code: 25595707010418DER

 64 

 

จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีความจริงใจต่อประเทศชาติบ้านเมือง 
จึงอยากจะให้ประชาชนเปิดใจยอมรับและพร้อมที่เดินหน้าปฏิรูปประเทศไปพร้อมกัน เพราะต่างก็มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือประเทศชาติ ดังตัวบท “แต่ถ้าเราไม่ปฏิรูปอะไรเลย กลับไปท่ีเก่า ยังรักความ
สบาย ไม่เคารพกฎหมาย...เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิรูปตัวเราเอง” ถึงแม้เป็นค าพูดที่รุนแรง แต่เหตุ
ที่ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นทหารมืออาชีพฉะนั้นจึงเป็นคนที่พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา 
แต่แฝงไปด้วยความจริงใจที่อยากจะเห็นบ้านเมืองมีความสงบสุขและพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับเนื้อความ “ท่านต้องปฏิรูปตนเอง เริ่มจากตัวเอง ครอบครัว” เช่นเดียวกับ “จิตส านึก
ส าคัญที่สุด..ถ้าทุกคนแก้ไขตัวเองได้ ปฏิรูปตัวเองได้ปัญหาก็ไม่เกิดขึ้น” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พยายามชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปไม่ว่าจะท ากี่ยุคสมัย นโยบายจะดีเพียงใด แต่หากประชาชนในชาติขาด
จิตส านึก การปฏิรูปไม่มีทางที่จะส าเร็จแน่นอน ทั้งนี้ ตัวบท “ถ้าท่านไม่มาที่สภาปฏิรูป แล้วท่าน
เรียกร้อง ถึงเวลาท่านบอกไม่รู้ไม่ได้เข้าร่วม มันจะไปปฏิรูปได้หรือไม่” เป็นการอธิบายว่าการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนนั้นรัฐบาลทหารยินดีพร้อมรับฟัง หากแต่ประชาชนต้องแสดงความ
คิดเห็นผ่านกระบวนการที่ทางการได้วางนโยบายไว้ นั่นคือสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในขณะนั้น 
การแสดงความคิดเห็นแบบโดยไร้หลักฐาน หรือตามสื่อสารมวลชนต่าง ๆ นั้น จะไม่มีประโยชน์ต่อ
การปฏิรูปประเทศ ฉะนั้นการขอความร่วมมือต้องมีข้อแม้หรือเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่
รัฐบาลทหารก าหนดเป็นแผนไว้ 

4.1.1.1.3 รัฐบาลมีความมุ่งม่ันปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพของการปฏิรูปโครงสร้างประเทศในทุกมิติ เป็นไปตาม
กระบวนการ มีการแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เกิน 250 คน ที่สรรหามาจากบุคคลหลาย
สาขาอาชีพ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนจากประชาชนในทุกจังหวัดเข้ามาเพ่ือท างานด้านปฏิรูป
โดยเฉพาะ กระทั่งหมดวาระลงและมีการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 200 คน 
เพ่ือท างานต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศเพ่ืออนาคตประเทศ รัฐบาลทหารจึงให้ความส าคัญกับ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งหมด 35 ประเด็น (ดู
รายละเอียดวาทกรรมรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า แบ่งตามวันที่ออกอากาศ 
ที่ภาคผนวก ก. หน้า 311) 
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จากการศึกษาชุดรายละเอียดวาทกรรมรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูป
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งหมด 35 ประเด็น จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทที่ท าให้เห็นว่า
รัฐบาลทหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิรูปและน าพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ 
โดยยืนยันว่าการเข้ามาบริหารประเทศครั้งนี้ไม่เคยที่จะคิดแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 
ท าเพ่ืออยากจะเห็นประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นและยั่งยืน อยากให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
คิดร่วมท ากับรัฐบาลทหาร เพราะการปฏิรูปครั้งนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันว่าไม่เคยมีการ
ตั้งธงหรือจุดมุ่งหมายไปในทางหนึ่งทางใด เพียงเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางตามความต้องการของคนหมู่
มากในสังคม ทั้งยังต้องการให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคมเพ่ือลดอคติแห่งความเหลื่อมล้ า การ
ปฏิรูปดังกล่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมมือกับรัฐบาลท างานกันอย่างสอดประสานกันมีการ
ตั้งคณะท างาน 6 คณะ เพ่ือปฏิรูปในทุกมิติครอบคลุมเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น ปฏิรูป
การเกษตร ปฏิรูประบบการศึกษาเน้นให้ความส าคัญตามความถนัดวิชาชีพ ปฏิรูประบบกฎหหมาย
ให้เป็นธรรม ปฏิรูประบบราชการให้เป็นที่ยอมรับจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต ารวจ ปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจเร่งให้มีการลงทุนเพ่ิมใน 5 ปีแรก หรือแม้แต่การให้ค ามั่นกับผู้น าโลกอย่าง นายบารัค 
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่าจะน าพาประเทศไทยไปสู่ความมีเสถียรภาพก่อนคืนอ านาจ
ประชาธิปไตย โดยมีการท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทขับเคลื่อนและมีการประเมิน
ทิศทางในทุก ๆ 5 ปี หวังเพ่ือให้รัฐบาลต่อไปสานต่ออย่างเป็นระบบ 

อีกทั้งยังจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างตัวบทที่
พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า การปฏิรูปประเทศในทุกด้านเป็นสิ่งที่ท้าทายและยากล าบากยิ่ ง 
เพราะประเทศไทยไม่เคยมีการวางรากฐานเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง ผู้น าในหลายประเทศต่าง
เข้าใจบริบทของประเทศไทยและคอยให้ก าลังใจรัฐบาลทหารมาโดยตลอด เหล่านี้เป็นมุมมองของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลทหาร
ในการปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ทั้ง 35 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออก
ได้ 6 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.1.1.1.3.1 ประเด็นรัฐบาลทหารไม่มีผลประโยชน์ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่พยายามสื่อสารไป

ยังประชาชนว่า รัฐบาลทหารภายใต้การน าของตนนั้นไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวก
พ้องในระหว่างที่ควบคุมอ านาจและบริหาราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนงานของรัฐบาลและส่วนงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยืนยันด้วยอุดมการณ์ท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นรัฐบาลทหารไม่มีผลประโยชน์ ดังนี้ 

“ความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูป และร่วมมือกันในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ให้ผ่านพ้นเมฆหมอก ที่บดบังความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมา
ยาวนาน ทั้งนี้ เพ่ือมอบอนาคตที่ดีงานให้กับลูกหลานของเราสืบไป คสช. ยืนยัน
ไม่ได้มุ่งหวังจะมีอ านาจหรือแสวงหาผลประโยชน์ประการใดทั้งสิ้น” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“การลดอิทธิพลความขัดแย้งในพ้ืนที่ ฝ่าย อปท. ท้องถิ่นต้องเลิกต้องหยุดให้ได้ทุก
อย่างอยู่ในสภาปฏิรูป 11 เรื่อง คสช. ไม่เคยมีธง ทั้ง สนช. สปช. ไม่เคยมีธงให้ไป
จะท าอะไรก็ท า เราจะรักษาสภาพให้ได้ ขับเคลื่อนประเทศไปให้ได้ ท่านไปแก้ไข
ระยะยาวให้ได้ก็แล้วกัน 1 ปี 4 ปี ของรัฐบาลต่อ ๆ ก็ว่ามา แผนพัฒนาเศรษฐกิจก็ 
5 ปี 5 ปี เลือกว่าจะเอากี่ปี เราต้องการให้ทุกคนทุกส่วนใช้ความคิด สติปัญญาของ
คนไทย ร่วมแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ใช้สมองทุกส่วนให้ได้โดยเร็ว เป็นความหวังของ
พวกเรา ท่านต้องช่วยเราตรงนี้”  (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“ผมขอยืนยันว่า คสช. และรัฐบาลนี้ มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่น อย่างจริงใจที่จะ
ท าทุกอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติ โดยไม่มีใครมุ่งหวังประโยชน์
ส่วนตนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ รัฐบาลและ คสช. ยังคงมีหน้าที่ในการที่จะน าพา
ประเทศ ฝ่าฟันอุปสรรค ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ตามโรดแมปของเรา ซึ่งในระยะที่ 2 
นับจากกันยายน 2558 – กรกฎาคม 2560 หรือน้อยกว่านั้น ก็จะมีโครงสร้างใน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการ
ปฏิรูป ด้านการปรองดอง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน 
พ.ศ. 2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบท “ให้ผ่านพ้นเมฆหมอก ที่บดบังความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมา
ยาวนาน” เป็นความพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า รัฐบาลทหารนั้นมีความมุ่งมั่นจริงใจปฏิรูป
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจากประเทศมีปัญหาต่าง ๆ นานา
สะสมมายาวนานหลายยุคหลายสมัย เป็นปัญหาที่ผ่านมาแล้วหลายรัฐบาล หลายนายกรัฐมนตรีก็ไม่
สามารถแก้ไขได้ส าเร็จปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเปรียบเสมือนเมฆหมอกที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าคอยบด
บังความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเมื่อใดที่เมฆหมอกลอยไปแสงสว่างก็จะส่องลงมายัง
พ้ืนดิน เปรียบได้ดังความเจริญก้าวหน้าประโยชน์สุขที่แท้จริงก็จะส่องลงมายังประเทศชาติและ
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ประชาชน อีกนัยหนึ่งความหมายของ “เมฆหมอก” ในที่นี้เปรียบเสมือนตัวบุคคลหรือนักการเมืองที่
คอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้า แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแลพวกพ้องมากกว่าประชาชน แม้แต่
วาทกรรม “คสช. ไม่เคยมีธง ทั้ง สนช. สปช. ไม่เคยมีธงให้ไป จะท าอะไรก็ท า” พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ต้องการสื่อสารถึงความพยายามของรัฐบาลทหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ (ปัจจุบันหมดวาระลงแล้ว) แม้ว่าสังคมโดยรวมจะมองว่า สนช., สปช. หรือแม้แต่รัฐบาล
ทหารจะเป็นพวกเดียวกันเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจาก คสช. และมีทหารเข้าไปท า
หน้าที่จ านวนมากแต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันว่าไม่เคยมีธงซึ่ง “ธง” ในที่นี้หมายความว่า 
จุดมุ่งหมายหรือการจะท าเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีการวางเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลชุด
นี้ไม่มีการตั้งธงดังกล่าวแต่ผลลัพธ์สุดท้ายในการจะปฏิรูปเรื่องหนึ่งเรื่องใดต้องได้รับการยอมรับหรือ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้รอบด้านตามความคิดของรัฐบาลทหาร 

4.1.1.1.3.2 ประเด็นการปฏิรูปต้องเป็นธรรม 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่พยายามสื่อสารไป

ยังประชาชนว่าการปฏิรูปก็เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม
ที่เป็นปัญหาน าไปสู่ความขัดแย้งเช่นในอดีตที่ผ่านมา ทั้งเรื่องพลังงาน การปกครองส่วนท้องถิ่น 
การศึกษา และกฎหมายต่าง ๆ  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นปฏิรูปต้องเป็นธรรม ดังนี้ 

“ส าหรับการปฏิรูปพลังงานทั้งระบบ ซึ่งมีความสลับซับซ้อน ต้องด าเนินการใน
ระยะที่สอง เช่น การให้สัมปทาน การแข่งขันอย่างเสรี รัฐจะไม่อุดหนุนได้อย่างไร 
สัดส่วนค่าตอบแทนรัฐที่เหมาะสม ตรงนี้เป็นการสนับสนุนในเรื่องอุตสาหกรรม   
ต่าง ๆ ด้านพลังงาน ถ้าเราก าหนดมากเกินไปก็จะไม่มีคนลงทุน ก าหนดน้อยเกินไป 
ประเทศชาติ รัฐจะเสียประโยชน์ต้องหาทางแก้ไขในระยะที่สองให้ได้ ในส่วนของ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ  สิทธิประโยชน์ของบอร์ด ผมเรียนไปแล้วจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้
ทุกคนพอใจ ให้ประชาชนมั่นใจ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“การกระจายอ านาจการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ที่มี
อยู่แล้วเดิม คสช. ไม่ได้มองว่ามีปัญหาอะไรที่มากนัก มีแต่เพียงการสรรหาบุคลากร
ในการท าหน้าที่ในเรื่องของความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง
เล็กน้อย ก็ต้องปฏิรูปให้เกิดความชอบธรรม เป็นธรรม และทั่วถึง ไม่ได้มุ่งหวังให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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“การด าเนินการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ คสช. เราพยายาม
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่เร่งด่วนไปบ้างแล้ว เรื่องใหญ่ ๆ ส าคัญ ๆ ที่มีผลผูกพันกับ
หลาย ๆ อย่างต้องไปแก้กันในสภาปฏิรูป หรือสภานิติบัญญัติ เราไม่ควรที่จะไป
ออกค าสั่ง หรือประกาศต่าง ๆ เพ่ือที่จะไปหาวิถีทางเพ่ือที่จะก าจัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ 
กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ 100% เป็นการชั่วคราวเท่านั้น แต่การที่จะท าให้เกิดความ
ยั่งยืนถาวรคงต้องไปแก้ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพราะเราต้องการท ากฎหมายทุกอย่างให้เกิด
ความเป็นธรรมกับคนทุกหมู่เหล่า” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เรามีการเพ่ิมโอกาสให้การเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ เร่งการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการครูรวมไปถึง
การวางแนวทางพัฒนานโยบายการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้มีความ
ต่อเนื่อง เพ่ือจะเตรียมเข้าสู่ระยะที่สามก็คือส่งต่อรัฐบาลใหม่ ” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายาสื่อสารไปยังประชาชนว่า รัฐบาลทหารให้ความส าคัญกับ “ความเป็นธรรม” และ 
“ความเหลื่อมล้ า” เพราะสังคมไทยมีปัญหาดังกล่าวมายาวนาน เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจ
น ามาซึ่งความขัดแย้งของคนในชาติ ลุกลามบานปลายท าให้เกิดการชุมนุมเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ใน
การที่รัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดจะบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น นอกจากตัวชี้วัดที่ เป็นดัชนี
มวลรวมประเทศ (Gross Regional Product: GDP) แล้ว อีกมุมหนึ่งที่ต้องพัฒนานั่นก็คือความ
เป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วพัฒนาไปพร้อมกัน 
ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้ให้เห็นถึงความ
พยายามที่จะปฏิรูปในทุกเรื่องทั้งการศึกษา การกระจายรายได้ ผลประโยชน์ทางพลังงาน ความเท่า
เทียมของการใช้กฏหมาย หวังเพียงเพ่ือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมที่น ามาซึ่งความไม่
เป็นธรรม  

4.1.1.1.3.3 ประเด็นต่างประเทศสนับสนุนรัฐบาลทหาร 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่พยายามสื่อสารไป

ยังประชาชนว่าผู้น าต่างประเทศล้วนเข้าใจการท างานของรัฐบาลทหาร ติดตามการท างานและให้
ก าลังใจ ซึ่งเป็นการเรียกความเชื่อม่ัน แรงศรัทธา และการยอมรับของคนในประเทศ 
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นต่างประเทศสนับสนุนรัฐบาลทหาร ดังนี้ 

“ในระหว่างงานเลี้ยงนั้น มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น ผู้น าทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจได้มี
โอกาสพบทักทายกันจับไม้จับมือกัน ก็ได้มีโอกาสได้พบท่านประธานาธิบดีโอบามา 
ท่านก็ได้แสดงความห่วงใย ผมก็ขอบคุณ ยืนยันกับท่านว่าเราจะท าให้ดีที่สุด ได้พบ
กับท่านประธานาธิบดีปูติน ท่านก็ถามว่า สถานการณ์เป็นอย่างไร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไร ผมก็ตอบไปว่าเรียบร้อยดี ในปัจจุบันเราก าลังด าเนินการ
ในการปฏิรูปอยู่ ท่านก็ให้ก าลังใจเข้าใจเรา ก็ขอเวลาเราหน่อย” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
“ประเด็นที่สอง ที่ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นหัวใจ ก็คือ การมองไปในอนาคต ก าหนด 
Vision วิสัยทัศน์ในอีก 10 ปี ข้างหน้าเพ่ือจะก าหนดทิศทางของประชาคมอาเซียน 
โดยผมและผู้น าอ่ืน ๆ ก็เห็นตรงกันว่า เราจะต้องเน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง อันนี้ก็ตรงกับรัฐบาลท าอยู่ในปัจจุบันต้องนึกถึงว่าประชาชนจะได้
ประโยชน์อะไร” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557) 
“แล้วที่ท่านว่าผมนี่ท่านจะท าเพ่ือใคร ท่านพูดเลยว่าท่านจะท าอะไรต่อไป ไม่ใช่
ประชาธิปไตย ประชาชนเลือกตั้ง แล้วไม่ พูดว่าจะท าอะไร ปฏิรูปหรือไม่  
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างเดินหน้าไปให้ได้ วันนี้ต่างประเทศมองเรา 90% แล้ว 
ด้วยความเชื่อมั่นในรัฐบาล แต่มีอย่างเดียวคือการเลือกตั้ง ขอให้รัฐบาล คสช. 
รักษาสถานการณ์ ให้สงบ ปลอดภัย ทุกประเทศคาดหวังอย่างนั้น” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
“วันนี้ผมคิดว่าผมท าได้ระดับหนึ่ง ให้เขายอมรับว่าเราก าลังพัฒนาประเทศ ก าลัง
ปฏิรูปประเทศ ผู้น าหลายประเทศให้ก าลังใจผมว่ายินดี แล้วก็เห็นความก้าวหน้า
ของรัฐบาลเราในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าในหลายๆ เรื่องด้วยกัน ก็ขอเป็นก าลังใจ
ให้ และรู้ว่าเป็นงานที่ยาก เป็นงานที่ยากและมีปัญหาที่ทับซ้อนมายาวนาน นี่ผู้น า
ประเทศเขาพูดนะ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 
2559) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าต่างชาติโดยเฉพาะผู้น าชาติมหาอ านาจทั้ง นายบารัค 
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ต่างก็เข้าใจถึง
สถานการณ์บ้านเมืองและให้ก าลังใจในการปฏิรูปประเทศ ดังวาทกรรม “ท่านก็ให้ก าลังใจเข้าใจเรา” 
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เป็นการตอกย้ าว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสมีที่ยืนในเวทีนานาชาติได้ 
แม้ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งผลถึงความเชื่อถือรัฐบาลทหารว่าได้รับ
การยอมรับมากขึ้น ทั้งนี้เนื้อความที่ปรากฏ “ก็ขอเวลาเราหน่อย” เป็นการแสดงความต้องการของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่บอกกับผู้น าประเทศเหล่านั้นว่า การบริหารประเทศต้องใช้เวลา
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ระเบียบ ปฏิรูปประเทศระดับโครงสร้าง สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน
หลายด้าน ก่อนที่จะคืนอ านาจให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้น ารัฐบาลใหม่ต่อไป เป็นอีก
หนึ่งนัยว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในช่วงนี้ เพราะต้องการเวลาใน
การปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพ่ือสะกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้ามามีอ านาจในประเทศอีกต่อไป 
เช่นเดียวกับตัวบท “ผมและผู้น าอ่ืน ๆ  เห็นตรงกันว่า เราจะต้องเน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง อันนี้ก็ตรงกับรัฐบาลท าอยู่ในปัจจุบัน” ซ่ึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไป
ยังประชาชนว่าการบริหารประเทศภายใต้การน าของรัฐบาลทหารในไทยด าเนินมาถูกทางแล้ว แม้ว่า
จะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มากจากเสียงของประชาชน แต่แนวทางในการบริหารประเทศนั้นมีความ
คล้ายกันกับประเทศประชาธิปไตยที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอ านาจ หรืออีกอัยมีความหมายว่า
แม้จะเป็นรัฐบาลทหารแต่หลักการในการปกครองก็ไม่ต่างจากประเทศประชาธิปไตย ข้อนี้ผู้วิจัย
วิเคราะห์ว่าเป็นเพียงหลักการเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นรัฐบาลทหารรับฟังเสียงประชาชนทุกภาค
ส่วน แต่การตัดสินใจนั้นอยู่ที่ผู้มีอ านาจ เช่นเดียวกับตัวบท “วันนี้ต่างประเทศมองเรา 90% แล้ว 
ด้วยความเชื่อมั่นในรัฐบาล” เป็นการสื่อสารไปยังประชาชนว่านานาประเทศต่างให้เชื่อมั่นในรัฐบาล
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นความต้องการให้หันกลับมามองในประเทศว่าคนในประเทศ
ต้องให้ความเชื่อมั่นในรัฐบาลของตนเหมือนกัน ทั้งนี้ ตัวบท “ไม่ใช่ประชาธิปไตย ประชาชนเลือกตั้ง 
แล้วไม่พูดว่าจะท าอะไร ปฏิรูปหรือไม่” เป็นความต้องการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่
ต้องการให้มีการเลือกตั้งคืนประชาธิปไตยไปในช่วงเวลานี้ ทั้งที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาทางการ
เมือง ปัญหาสังคม รื้อระบบโครงสร้างของประเทศใหม่ทั้งระบบ วางกลไกบางอย่างเพ่ือป้องกัน
ปัญหาเดิมจะเกิดซ้ าอีกในอนาคต ที่เด่นชัดคือการขจัดนักการเมืองทุจริตไม่ให้เข้ามาสู่วงจรการเมือง 
มาแสวงหาผลประโยชน์ในอนาคตได้อีก ซึ่งเป็นที่มาของค าว่ารัฐประหารแล้วอย่าให้ “เสียของ” 

4.1.1.1.3.4 ประเด็นการปฏิรูปต้องใช้เวลา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่พยายามสื่อสารไป

ยังประชาชนว่านอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลทหารในการปฏิรูปประเทศและความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนแล้ว ตัวแปรส าคัญที่ควรค านึงคือระยะเวลา จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งให้มีการประเมินทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ หากการปฏิรูปในเรื่อง
ใดที่ยังไม่แล้วเสร็จจึงเป็นหน้าที่รัฐบาลต่อไปมาด าเนินการต่อตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 



Ref. code: 25595707010418DER

 71 

 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการปฏิรูปต้องใช้เวลา ดังนี้ 

“วันนี้เราวางยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้วว่า เราจะเดินหน้าไปอย่างไรในห้วง 5 ปี 10 ปี 
15 ปี ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ละ 5 ปี จะท าอย่างไรถึง
จะต่อเนื่องได้ 3 แผนได้ไหม ในเรื่องของการลงทุน สาธารณูปโภค พ้ืนฐานในการ
พัฒนา หรือปฏิรูปในทุกมิติ ต้องมีความต่อเนื่อง วันนี้เราท าได้แต่เรื่องเร่งด่วนแล้วก็
วางรากฐานของประเทศไปให้ ได้  ก็ เป็นยุทธศาสตร์ชาติ  ต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ชาติ ต้องเป็นไปตามนโยบายชาติ แล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ ฝ่ายความ
มั่นคง หรือฝ่ายเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา เหล่านี้ก็ต้องเสริมกันขึ้นมา ร่วมพลังกัน
ขึ้นมาแล้วขับเคลื่อนประเทศชาติไปตามยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ ทุกคนต้องการ
ความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาประเทศ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2557) 
“เรื่องการปฏิรูปต่าง ๆ ผมเรียนไปตั้งแต่แรกแล้วว่าที่ คสช. เข้ามานั้น ได้ก าหนดไว้ 
แล้วก็ร่างไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ก็คือจะมีการปฏิรูปกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน 
ก็มีเรื่องอ่ืน ๆ อยู่แล้วในนี้ มีเรื่องเฉพาะ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และมีเรื่อง  
อ่ืน ๆ ด้วย เพราะฉะนั้นสรุปไว้แล้ว ผมก็น าแนวทางทั้ง 11 ด้านของผมมาท าระยะ
ที่ 1 คสช. ระยะที่ 2 ในส่วนของรัฐบาลและ คสช. ที่เหลือ ค าว่าที่เหลือของผมก็คือ
ที่ผมท าไม่เสร็จในระยะที่ 1 – 2 นี้ ก็จะต้องท าต่อเนื่องไปจนถึงระยะที่ 3 ระยะที่ 3 
ที่ว่าอาจจะรัฐบาลเดียวหรือ 2 รัฐบาล 3 รัฐบาลก็แล้วแต่ บางอย่างต้องใช้เวลาเป็น 
10 ปี 20 ปีถึงจะเข้มแข็งได้ เราต้องวางยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ในระยะนี้ ” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
“เรื่องของปัญหาที่ทับซ้อนมา หมักหมมกันมาแล้วเกิดปัญหาในเวลานี้ เช่น การ
แก้ปัญหาโครงสร้าง ปัญหาในเรื่องของการบริหารราชการในลักษณะเชิงบูรณาการ
ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นให้ได้  ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558)                                                                                                     

“ขับเคลื่อนการปฏิรูประยะที่ 1 ที่เกิดขึ้นต่อไป หลังจากการด าเนินการมาตั้งแต่
หลัง 22 พฤษภาคม 2557 จนถึง กรกฎาคม 2560 และจะมีการจัดท าแผนปฏิรูป
ให้ชัดเจน ซึ่งจะส่งต่อให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ด าเนินการต่อไป” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
“ทั้งนี้ การปฏิรูปเศรษฐกิจต้องด าเนินการในหลาย ๆ ด้าน ต้องมีการลงทุนเพ่ิม ซึ่ง
ต้องโปร่งใส ที่ส าคัญก็คือต้องสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศและ



Ref. code: 25595707010418DER

 72 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย ผมก็คาดหวังว่า 5 ปีแรก น่าจะท าให้เข้มแข็งขึ้นได้ใน
ระดับที่น่าพอใจ จากนั้นก็จะเดินหน้าไปได้เรื่อย ๆ” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
“เรื่องต่อไปคือการวางพ้ืนฐานการท างาน การพัฒนาของประเทศ วันนี้เราได้แบ่ง
การท างานของรัฐบาล ของ คสช.เป็น 6 กลุ่มงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูป แล้วตรงกับยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ข้างหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 13 14 15 ต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ อะไรที่จบแล้วก็จบไป 
อะไรยังไม่จบก็ท าต่อไป บางอย่างต้องท ายาวนาน เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา วันนี้เราต้องท าให้เกื้อกูลกัน ให้ได้ ให้จับต้องให้ได้ เป็นรูปธรรมให้ได้ ก็
ท าได้แค่เฉพาะที่อยู่ เริ่มต้นให้ ที่เหลือท่านก็ต้องให้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ท า  
ต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 
“ผมไม่อยากจะใช้กฎหมายบังคับใครทั้งสิ้น ถ้าทุกคนรู้กฎหมายแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนก็จบ
แล้ว กฎหมายเป็นบ่อเกิดของการปฏิรูป เพราะฉะนั้นปฏิรูปก็ต้องไปดูกฎหมายด้วย 
ดูวิธีการบริหารจัดการ แล้วปัญหาต่อเนื่องเชื่อมโยงอะไรกันบ้าง กิจกรรมหลัก รอง 
เสริม คิดทั้งหมด ก็เลยกลายเป็นจาก 10 ปัญหาเป็น 50 ปัญหา เป็น 100 ปัญหา 
กฎหมายจาก 5 กฎหมายก็ต้องมีกฎหมายลูก จากรัฐธรรมนูญก็ต้องมีกฎหมายลูก 
กฎกระทรวงอะไรอีกเยอะแยะไปหมด นี่แหละคือความ ยาก-ง่าย ไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บได้
ปั๊บ เป็นไปไม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลา อะไรท าเสร็จได้ในสมัยเราก็จะท า อันไหนยังไม่
เสร็จก็จะต้องส่งต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าการปฏิรูปนอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลทหาร
แล้ว ต้องอาศัยเรื่องระยะเวลาเป็นส าคัญด้วย ฉะนั้นจึงต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นแผน
รองรับการขับเคลื่อนเพ่ือสานงานต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด าเนินการต่อไป ดังตัวบท “ไม่ใช่
ว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บ เป็นไปไม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลา อะไรท าเสร็จได้ในสมัยเราก็จะท า” ชี้ให้เห็นว่า      
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการใช้เวลาในการบริหารประเทศและการปฏิรูปและคงใช้เวลาอีก
สักระยะหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดหากเรื่องใดยังท าไม่ส าเร็จก็พร้อมส่งต่อให้รัฐบาลหน้าท าต่อ แต่จ าเป็นที่
จะต้องวางรากฐานแล้วเดินตามแผน มิเช่นนั้นหากเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็จะเกิดการเปลี่ยนแผน
กะทันหันท าให้งานสะดุดไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐบาลทหารวางไว้แต่ต้น อีกนัยหนึ่งก็แปล
ความหมายได้ว่าประเทศยังไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งในขณะนี้ ซึ่งตรงกับตัวบท “อะไรยังไม่จบก็ท า
ต่อไป บางอย่างต้องท ายาวนาน เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” มีความหมายเป็นนัยว่า
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การเลือกตั้งในอนาคตอาจทอดเวลายาวนานต่อไปอีกไม่มีก าหนดและไม่อาจท าตามแผนที่วางเอาไว้
ได้ เพราะไม่มีอะไรจะมาการันตีสถานการณ์ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจมีการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง  หรือแม้แต่ตัวบท “จะได้สามารถปฏิรูปต่อไปในระยะที่ 3 ก็คือของรัฐบาลต่อไป ไม่ใช่
ว่าผมจะปัดความรับผิดชอบของผม” เป็นการบ่งชี้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ต้องการอ านาจ
หรืออยู่ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานจนเกินไป เพราะมีการเตรียมส่งมอบแผนงานให้รัฐบาล
หน้าไว้เรียบร้อยแล้ว หากการปฏิรูประยะแรก ระยะสองไม่ส าเร็จ การปฏิรูประยะสามก็คงมีหรือ
เกิดข้ึนไม่ได้ 

4.1.1.1.3.5 ประเด็นอดีตที่ผ่านมามักปฏิรูปล้มเหลว 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่พยายามสื่อสารไป

ยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีความมุ่มั่นตั้งใจบริหารและปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
กล่าวคือเมื่อท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแล้ว หน้าที่ส าคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันคือต้องมาแก้ไข
นโยบายเก่าของรัฐบาลในอดีตที่มีปัญหา และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคมาช้านานอันไม่ได้เกิด
จากรัฐบาลทหารทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นอดีตที่ผ่านมามักปฏิรูปล้มเหลว ดังนี้ 

“ผมไม่มีโอกาส ผมก็ส่งรัฐบาลใหม่ที่ท่านเลือกมา ท่านใช้อ านาจประชาชนเลือกมา 
ไปท ามา ประชาชนเรียกร้องมาตลอดรัฐบาลก็เรียกร้องทุกรัฐบาล 2 รัฐบาลที่แล้ว
ผมจ าได้ เรียกร้องการปฏิรูป ปฏิรูปก่อน ปฏิรูปหลังอะไรก็แล้วแต่ ท าไม่ได้สัก
รัฐบาลหนึ่ง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“รวมทั้งต้องมีการปฏิรูปที่มีกรอบชัดเจน ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ที่เป็นมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติระยะสั้น 5 ปีเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นเข็มทิศส าหรับการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลต่อ ๆ ไป ซึ่งคงจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาค
ธุรกิจ-การลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการเห็นความชัดเจนจาก
ภาครัฐ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เห็น ท าให้ประเทศชาติเสียโอกาส ไม่เอ้ืออ านวย
ต่อกัน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
“เรื่องของการสร้างชาติด้วยการปฏิรูปประเทศ ให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ท าไมต้องใช้ค าว่า “ก้าวกระโดด” เพราะท่ีผ่านมาชะลอมานานแล้ว แทนที่จะท าไป
ด้วยความก้าวหน้าตามล าดับ ปรากฏว่าต้องก้าวกระโดด ไม่อย่างนั้นไม่ทันเขา 
เพราะหยุดมานานแล้วในภาพรวม” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2559) 
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“เราได้เตรียมการเรื่องของแผนการปฏิรูป วันนี้ระยะที่ 1 ท่านต้องเริ่มกับผมก่อน 
เราต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ การผลิตคนก็ต้องมีคุณภาพ 
มากกว่าปริมาณเหมือนกัน การศึกษาเป็นข้อมูลที่ผมทราบอยู่แล้ว ผมก็ได้แจ้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าผมทั้ งนั้น 
ผมก็พยายามแก้ แต่ยากพอสมควร เพราะเป็นระบบ” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่านโยบายเก่าของรัฐบาลที่ผ่านมาบางอย่างเป็นอุปสรรค
บางประการในการท างานและปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะไม่ได้มีการยึดโยงกับ
ประชาชนและไม่มีความยั่งยืน ดังตัวบท “เรียกร้องทุกรัฐบาล 2 รัฐบาลที่แล้วผมจ าได้ เรียกร้อง
ปฏิรูปก่อน ปฏิรูปหลังอะไรก็แล้วแต่ ท าไม่ได้สักรัฐบาลหนึ่ง” เป็นการพาดพิงถึงรัฐบาลนางสาว    
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่เน้นไปที่ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใน
อดีตมีความพยายามด าเนินการปฏิรูปเมื่อประเทศถึงทางตัน มีการระดมความคิดจากนักวิชาการ 
นักการเมืองและภาคประชาสังคมตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมาหวังน าพาประเทศไปสู่การปรองดอง
กระทั่งมีความพยายามนิรโทษกรรมให้กับผู้กระท าผิดเกิดข้ึนจนน ามาซึ่งความวุ่นวายในสังคม เหล่านี้
เป็นการชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลนอดีตทั้งสิ้น เช่นเดียวกับตัวบท “เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน
หน้าผมทั้งนั้น ผมก็พยายามแก้ แต่ยากพอสมควร” เป็นการบ่งชี้ว่านอกจากการบริหารราชการ
แผ่นดินในทุกวันตามหน้าที่แล้ว รัฐบาลทหารต้องคอยแก้ไขปัญหาในอดีตที่สะสมมายาวนานอันเกิด
มากจากรัฐบาลยุคก่อน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องยากล าบาก ยิ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ท าสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ แม้แต่ตัวบท “ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เห็น ท าให้ประเทศชาติเสียโอกาส” เป็นการ
วางแผนยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาลทหารให้มีทิศทาง
และเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ ยิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาประเทศชาติเสีย
โอกาสเพราะไม่เคยวางยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบท าให้ประเทศเสียโอกาสในทางการค้าการลงทุน 
เหล่านี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลนอดีตทั้งสิ้น 

4.1.1.1.3.6 ประเด็นรัฐบาลทหารเป็นผู้น าด้านการปฏิรูป 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมที่พยายามสื่อสาร

ไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีความมุ่นมั่นในการปฏิรูปประเทศและแสดงบทบาทการเป็นผู้น า
ด้านการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ทั้งการสั่งการ สนับสนุน โน้มน้าว ผลักดันกระบวนการปฏิรูประเทศ
ให้เดินหน้าต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นรัฐบาลทหารเป็นผู้น าด้านการปฏิรูป ดังนี้ 
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“รัฐบาลเองก็จะสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเต็มที่ ด้วยการสร้าง
การเรียนรู้ในทุกระดับ ในขณะที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็จะรักษาไว้
ซึ่งบรรยากาศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการปรองดอง เพ่ือให้กระ
บวนการเดินหน้าประเทศไทยของเรานั้น เป็นไปด้วยดี” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“เรื่องการปฏิรูปการศึกษา เหมือนกันมีความส าคัญเร่งด่วน วันนั้นผมก็เรียนไปแล้ว
ในที่ประชุม ครม. ว่า ผมจะพยายามเป็นซุปเปอร์บอร์ดทางการศึกษาให้ ผมก็ไม่ใช่
นักการศึกษา แต่ผมน าปัญหามาดู ก็จะตั้งของรัฐบาลมา น าบุคคลภายนอกที่จะมา
ให้ความรู้ ให้ข้อมูล แล้วผมจะสั่งลงไปร่วมกับบอร์ดของกระทรวงศึกษา วันนี้เขา
ตั้งอยู่แล้ว ผมเห็นท่านก็ตั้งใจ นี่เราจะก าหนดให้ชัดเจนว่าระยะแรกเราท าอะไรกัน
บ้าง จะได้ตอบกับทางสังคมได้ วันนี้หลายอย่างท าไปหมดแล้ว” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
“เพราะฉะนั้นการสร้างความพันธ์อันดีกับประชาคมโลกเราให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
ตั้งแต่เราเข้ามา เราตระหนักดีว่าเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เราก็จะพยายาม
แสดงจุดยืนให้สังคมโลกเขาเห็นมาว่า เราจะใช้สติปัญหาของเราขณะนี้เขามา
บริหารประเทศด้วยความจ าเป็น และสร้างความสงบเรียบร้อย สร้างเสถียรภาพให้
ได้ก่อน จากนั้นเราก็จะน าแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่เคยปฏิบัติกันมาแล้วมาปรับปรุง มาประยุกต์ มาปฏิรูป มาท าใหม่ บูรณาการ 
ประสานงาน จะได้เร็วขึ้น เป็นรูปธรรม เราตั้งใจท า ถึงแม้ว่าจะไม่ครบหมด แต่ผม
ถือว่าผมได้เริ่มเกือบทุกอย่างให้แล้ว” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“ในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป รัฐบาล และ คสช. มุ่งหวังให้
ประเทศไทย มีความมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดี อนาคตที่ดี มีที่ยืนในเวทีโลก ทุกคน
จะได้มีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรี” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่  12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
“ปรับปรุงในภาคการศึกษาหน้าต่อไปนับเป็นอีกความพยายามหนึ่งของรัฐบาลที่
เห็นว่าประสบความส าเร็จ และถือว่าเป็นการปฏิรูปในส่วนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศด้วย และ
รองรับตลาดแรงงานของอาเซียน ด้วยการผลักดัน สร้างภาพลักษณ์ ปรับค่านิยม
ต่อการเรียนสายอาชีพให้ดีขึ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
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“การปฏิรูปการศึกษา ถือเป็นงานค่อนข้างยาก เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับ มี
หลายหน่วยงาน มีการแบ่งแยกหน่วยงานกันจนมากเกินไป ไม่มีเอกภาพ ในการที่
จะก ากับดูแลอ านวยการปฏิบัติให้เป็นไปสอดคล้องกันเองท าได้ยาก รัฐบาล และ 
คสช. ก าลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพ่ือจะให้เกิดการปฏิรูประยะที่ 1” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
“ขอความร่วมมือและความไว้วางใจ ให้กับรัฐบาล – คสช. – กรธ. – สนช. – สปท. 
ทั้งคณะที่ผ่านมาและคณะนี้ด้วยในการที่จะร่วมกันท างาน เราจะขอปฏิบัติภารกิจที่
พ่ีน้องได้มอบหมายให้กับเรานั้นด้วยความเชื่อมั่นเชื่อใจตลอดเวลาที่ผ่านมาให้
ด าเนินการส าเร็จลุล่วงด้วยดี” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
“รัฐบาลมีหน้าที่ต้องมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ใช้เวลางบประมาณให้คุ้มค่า และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของ
ประเทศโดยรวมทั้งประเทศ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2559) 
“กรุณาท าความเข้าใจในเรื่องของ รัฐธรรมนูญ ประชามติ เลือกตั้ง ปฏิรูป 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนสภาพัฒน์ฯ นโยบายความมั่นคงว่าควรจะต้องท าอะไรต่อไป 
ให้เชื่อมโยงกันให้ได้ อยากให้ทุกคนอธิบายให้ได้ กฎหมาย 400 กว่าฉบับ วันนี้เรา
ขับเคลื่อนมาแทบตาย 2 ปีกว่า บางอย่างออกได้อยู่ บางอย่างพิจาณา 3 วาระอยู่ 
ยังติดอยู่ ท าไมเราต้องออก ให้ทันสมัย เป็นสากล ให้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง เป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กฎหมายคือท าให้คนไม่เหลือมล้ ากัน ที่ผ่านมา ออกไม่ได้
ทั้งสิ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารเป็นผู้น าในการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ 
ตามตัวบท “รัฐบาลเองก็จะสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเต็มที่” แม้แต่ “การปฏิรูป
การศึกษา ถือเป็นงานค่อนข้าง..รัฐบาล และ คสช. ก าลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้” เป็นการแสดงบทบาท
ผู้น าที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนทุกคนในสังคม รัฐบาลทหารพยายามลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก หรือแม้แต่ตัว
บท “รัฐบาลมีหน้าที่ต้องมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” เป็น
ความพยายามชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูปนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าไปพร้อมกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ละเลยไม่ได้ ทั้งนี้ ตัวบท “เราก็จะพยายามแสดงจุดยืนให้สังคมโลกเขาเห็นมาว่า 
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เราจะใช้สติปัญหาของเราขณะนี้เขามาบริหารประเทศด้วยความจ าเป็น” บ่งชี้ถึงความเป็นผู้น าของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พยายามใช้สติปัญญาอย่างสุดความสามารถเข้ามาบริหารประเทศใน
ภาวะที่จ าเป็น เป็นการเรียกความเชื่อมั่นของคนในประเทศให้เกิดแรงศรัทธาต่อผู้น าประเทศของตน 

จากการค้นพบวาทกรรมการปฏิรูปประเทศในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ สะท้อนถึงความรู้ ความเชื่อ และเหตุผลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทที่ต้องการ
ลดความขัดแย้งของคนในชาติด้วยเหตุที่ว่าความขัดแย้งเป็นศัตรูขัดขวางการปฏิรูปประเทศในทุก
ด้าน ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคนด้วยการเริ่มต้นจาก
ตัวเองก่อน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่อยากเห็นประเทศสงบ
ปลอดภัยประชาชนมีความสุข ทั้งหมดนี้ถือเป็นบทบาทส าคัญยิ่งของสถาบันทหารที่ได้เข้ามาปรับปรุง
โครงสร้างของประเทศใหม่เพ่ือให้เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

4.1.1.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีจากตัวบทในวาท
กรรมการปฏิรูปประเทศ 

   จากวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ท าให้ผู้วิจัยค้นพบการสร้างอัตลักษณ์ของ
นายกรัฐมนตรี 2 ประการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาของประเทศ 
และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความพยายามปฏิรูปเพ่ืออนาคตประเทศ ดังนี้ 

4.1.1.2.1 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ มีความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาของ
ประเทศ 

เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาของประเทศ
ผ่านวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ วาทกรรมเหล่านี้สะท้อนให้คุณค่าของการเป็นผู้น าที่มีความเข้าใจ
ต่อปัญหาต่าง ๆ ในยามที่ประเทศเกิดภาวะวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หลังจากที่ได้เข้ามา
ควบคุมอ านาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้วางกรอบเวลาท างานหรือโรดแมปในการปฏิรูป 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก คือ
ช่วงแรกของการเข้าควบคุมอ านาจในการปกครอง จะด าเนินการในเรื่องการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ระยะที่สอง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สรรหานายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลบริหาร
ราชการแผ่นดิน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับถาวร) พร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (ต่อมาคือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เพ่ือปฏิรูปการแก้ไขในทุกเรื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความร่วมมือของทุกคนในสังคม หากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติ การปฏิรูป
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ด าเนินไปสู่เป้าหมาย ประเทศชาติเกิดความปรองดองสมานฉันท์ สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยก็จะ
น าไปสู่ระยะที่สาม คือจัดให้มีการเลือกตั้งคืนอ านาจให้กับประชาชนต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงกรอบการท างานหรือโรดแมป ตลอดทั้ง 3 ระยะ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการเดินหน้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ เพราะหากประเทศไร้ซึ่งความปรองดองแล้ว ความสามัคคีก็ไม่เกิดน ามาซึ่งความขัดแย้งใน
สังคม ในที่สุดบ้านเมืองจะไม่มีความสงบเรียบร้อย เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ประเทศก็จะย้อนรอยกลับไปเจอวิกฤตปัญหาเดิม ๆ ตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมสะท้อน
ถึงความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เข้าใจหลักของการ
ปรองดองสมานฉันท์ กล่าวคือ การสร้างความปรองดองจะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมพ้น
จากโทษทางคดีในทันที เพราะหากมีการนิรโทษกรรมทันทีก็จะน ามาซึ่งความไม่เป็นธรรม และ
ท้ายที่สุดก็จะเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมไม่รู้จักจบสิ้น ทั้งนี้ ผู้ที่กระท าผิดต้องเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมต่อสู้ทางกฎหมายก่อนจึงจะได้รับสิทธิการนิรโทษกรรมอย่างไม่มีข้อละเว้นไม่ว่าจะเป็นชนชั้น
ใดในสังคม ทั้งชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือแม้แต่ชนชั้นล่าง อีกท้ังโครงการใดหรือเรื่องพิสูจน์แล้วว่าไป
กระทบต่อสิทธิความเท่าเทียมของประชาชน รัฐบาลทหารก็จ าเป็นจะต้องเข้าไปแก้ไขตั้งแต่ระดับ
โครงสร้างรวมถึงแก้ไขข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา กล่าวว่าท้ายที่สุดหากรัฐบาลทหารด าเนินการปฏิรูปประเทศไปในทิศทางดีเพียงใดก็ตาม 
แต่ประชาชนไม่ใส่ใจที่จะปฏิรูปตัวเองก่อน สิ่งที่ท ามาตลอดระยะเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาล
ก็จะสูญเปล่า  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจถึงต้นตอ
ปัญหาของประเทศ ดังนี้ 

“ในเรื่องของการปรองดอง หรือการปฏิรูปในปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการกระท าความผิด การสอบสวนด าเนินคดี กระบวนการ
ยุติธรรม เรื่องนั้นก็ไปว่ากัน อะไรที่อยู่ในกระบวนการก็ไปสอบสวนทวนความกันไป 
ลงโทษอะไรก็ว่ากันไป แต่เราจะต้องปรองดองกันให้ได้ อย่าคิดว่าเราเอากฎหมาย
มาปรองดอง มันเป็นไปไม่ได้” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
“การบังคับใช้กฎหมายก็ไปไม่ได้ถ้าทุกคนไม่เคารพกฎหมาย เพราะฉะนั้นการปลุก
จิตส านึกส าคัญที่สุด ทุก ๆ เรื่องนี่ถ้าทุกคนแก้ไขตัวเองได้ ปฏิรูปตัวเองได้ปัญหาก็
ไม่เกิดขึ้น ก็ไม่ต้องใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็ไม่ขัดแย้ง” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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“การท าอะไรก็ตาม ของรัฐบาลใด ๆ ก็ตาม จะต้องเริ่มต้นจากดูข้อกฎหมายก่อน 
ไม่อย่างนั้น ก็มีปัญหาหมด ต้องดูข้อบังคับ ข้อก าหนดทางกฎหมายต่าง ๆ มากมาย 
เสร็จแล้วก็มาต่อสู้กันว่าไม่เป็นธรรม ไม่ได้ อย่าคิดเอาเอง อย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้
อ านาจ เพ่ีอผลประโยชน์ หรือฟังข้อมูลที่บิดเบือน ขยายความขัดแย้งไปเรื่อย ๆ 
ท่านต้องปฏิรูปตนเอง เริ่มจากตัวเอง ครอบครัว หน่วยงาน เคารพกฎหมาย กติกา
บ้านเมือง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคม เพ่ือให้ค าว่าประชารัฐ เกิดได้
อย่างแท้จริง ประเทศไทยเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ ศรี มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 
2559) 
“แต่ถ้าเราไม่ปฏิรูปอะไรเลย กลับไปที่เก่า ยังรักความสบาย ไม่เคารพกฎหมาย 
หรือแม้กระทั่งว่าการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วโดยการแก้ที่ปลายเหตุเหล่านี้ กลับที่
เดิมหมดนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิรูปตัวเราเอง ปฏิรูประบบงาน ประสิทธิภาพ 
แล้วในเชิงโครงสร้างก็ท าต่อไป เพราะว่าวันนี้ต้องเร่งในการท างานด้วยถ้าเรารื้อ
ทั้งหมดเวลาเดียวไม่มีคนท างาน อย่างไรก็จะเกิดความขัดแย้งไป ทุกคนต้องการ
ความมั่นคงในอาชีพของตัวเองในขณะนี้แต่ทุกคนต้องท างานถ้าไม่ท างานก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนวันนี้ต้องแก้ทั้งหมดนั่นแหละ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
“ผมไม่อยากจะใช้กฎหมายบังคับใครทั้งสิ้น ถ้าทุกคนรู้กฎหมายแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนก็จบ
แล้ว กฎหมายเป็นบ่อเกิดของการปฏิรูป เพราะฉะนั้นปฏิรูปก็ต้องไปดูกฎหมายด้วย 
ดูวิธีการบริหารจัดการ แล้วปัญหาต่อเนื่องเชื่อมโยงอะไรกันบ้าง กิจกรรมหลัก รอง 
เสริม คิดทั้งหมด ก็เลยกลายเป็นจาก 10 ปัญหาเป็น 50 ปัญหา เป็น 100 ปัญหา 
กฎหมายจาก 5 กฎหมายก็ต้องมีกฎหมายลูก จากรัฐธรรมนูญก็ต้องมีกฎหมายลูก 
กฎกระทรวงอะไรอีกเยอะแยะไปหมด นี่แหละคือความ ยาก-ง่าย ไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บได้
ปั๊บ เป็นไปไม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลา อะไรท าเสร็จได้ในสมัยเราก็จะท า อันไหนยังไม่
เสร็จก็จะต้องส่งต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่ นายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาของประเทศที่มี
จุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งของคนในสังคมที่ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเริ่มปฏิรูปที่ตัวเองเป็นส าคัญ
ก็เพ่ืออนาคตที่ดีของส่วนรวมและแม้รัฐบาลทหารจะบังคับใช้กฎหมายได้ดีเพียงใดแต่ถ้าประชาชน
ขาดจิตส านึกการปฏิรูปประเทศก็ไม่เกิดผล 
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4.1.1.2.2 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ มีความพยายามปฏิรูปเพื่ออนาคต
ประเทศ 

เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็นผู้น าที่มีความพยายามปฏิรูปประเทศเพ่ือ
นาคตที่ดี กล่าวคือ เมื่อมีการเข้าควบคุมอ านาจตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลแล้ว สิ่งที่
ต้องปฏิบัติก็คือการบริหาราชการแผ่นดินและด าเนินการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เพ่ือวางรากฐาน
โครงสร้างของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านวาทกรรมรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูป
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  

ตัวบทที่ปรากฏเป็นการสร้างมายาคติที่ว่า นายกรัฐมนตรีจะต้องเข้ามา
ปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาสิ่งบกพร่องในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติเป็นนโยบายอันดับต้น ๆ ของรัฐบาล โดยยกภาพแห่งความ
ขัดแย้งรุนแรงในอดีตมาเปรียบเทียบเป็นระยะและชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่ควรจะเป็น อีกทั้งมีการวาง
กรอบระยะเวลาการท างานระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 และส่งต่อให้กับรัฐบาลหน้ามาบริหารต่อ ดังจะ
เห็นได้จากมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ท าแผนปฏิรูปประเทศใน 37 วาระ และเมื่อสภา
ปฏิรูปแห่งชาติพ้นวาระจึงมีการตั้งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้นมาใหม่สามารถขับเคลื่อน
งานต่อได้ทันที  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลทหารจะมีการวางกลไก มีนโยบายที่ชัดเจน
อย่างไร แต่การปฏิรูปประเทศจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน 
เพราะถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับประชาชนโดยตรง ซึ่งในระบบกลไกของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้ก าหนดให้มีการเดินสายรับฟังเสียงของประชาชนและมีการเพ่ิมช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพราะการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญในระบอบ
ประธิปไตย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการบริหารราชการแผ่นดิน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
น าเสนอตัวบทที่ว่ารัฐบาลพร้อมฟังเสียงของประชาชนเป็นที่ตั้งแต่ต้องน าเสนอให้ถูกช่องทาง ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีเองจะไม่เป็นผู้ตัดสินใจ แต่ให้เป็นไปตามกระบวนการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือท าแผนเสนอมายังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศที่ดี
ที่สุดต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนเสมอ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความพยายาม
ปฏิรูปเพื่ออนาคตประเทศ ดังนี้ 

“รัฐบาลเองก็จะสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเต็มที่ ด้วยการสร้าง
การเรียนรู้ในทุกระดับ ในขณะที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็จะรักษาไว้
ซึ่งบรรยากาศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการปรองดอง เพ่ือให้
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กระบวนการเดินหน้าประเทศไทยของเรานั้น เป็นไปด้วยดี” (รายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังวันนี้คือการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน อาจจะใช้
เวลาหลายปี ผมก็ไม่ได้หวังว่าผมจะเองทั้งหมด แล้วอยู่หลาย ๆ ปี ไม่ใช่ ก็เป็นเรื่อง
ที่ผมจะต้องส่งต่อ ถ้าผมไม่มีโอกาส ผมก็ส่งรัฐบาลใหม่ที่ท่านเลือกมา ท่านใช้
อ านาจประชาชนเลือกมา ไปท ามา ประชาชนเรียกร้องมาตลอด รัฐบาลก็เรียกร้อง
ทุกรัฐบาล 2 รัฐบาลที่แล้วผมจ าได้ เรียกร้องการปฏิรูป ปฏิรูปก่อน ปฏิรูปหลังอะไร
ก็แล้วแต่ ท าไม่ได้สักรัฐบาลหนึ่ง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“ผมขอยืนยันว่า คสช. และรัฐบาลนี้ มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่น อย่างจริงใจที่จะ
ท าทุกอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติ โดยไม่มีใครมุ่งหวังประโยชน์
ส่วนตนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ รัฐบาลและ คสช. ยังคงมีหน้าที่ในการที่จะน าพา
ประเทศ ฝ่าฟันอุปสรรค ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ตามโรดแมปของเรา ซึ่งในระยะที่ 2 
นับจากกันยายน 2558 – กรกฎาคม 2560 หรือน้อยกว่านั้น ก็จะมีโครงสร้างใน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการ
ปฏิรูป ด้านการปรองดอง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน 
พ.ศ. 2558) 
“ต้องมีการปฏิรูปที่มีกรอบชัดเจน ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ที่เป็นมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติระยะสั้น 5 ปีเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นเข็มทิศส าหรับการบริหารประเทศของ
รัฐบาลต่อ ๆ ไป ซึ่งคงจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ-การลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการเห็นความชัดเจนจากภาครัฐ ที่ผ่านมา
อาจจะไม่ค่อยได้เห็น ท าให้ประเทศชาติเสียโอกาส ไม่เอ้ืออ านวยต่อกัน” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
“เรื่องของการสร้างชาติด้วยการปฏิรูปประเทศ ให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ท าไมต้องใช้ค าว่า “ก้าวกระโดด” เพราะท่ีผ่านมาชะลอมานานแล้ว แทนที่จะท าไป
ด้วยความก้าวหน้าตามล าดับ ปรากฏว่า ต้องก้าวกระโดด ไม่อย่างนั้นไม่ทันเขา 
เพราะหยุดมานานแล้วในภาพรวม” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2559) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มีความพยายามปฏิรูปเพ่ือ
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อนาคตประเทศจากการที่ได้วางกรอบการท างาน 3 ระยะหรือโรดแมปขับเคลื่อนประเทศด้วยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมก าหนดอนาคต
ประเทศและแม้ว่าการปฏิรูปจะยังท าไม่แล้วเสร็จแต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่อยู่ในอ านาจนาน
เกินควรโดยแสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะท าให้รัฐบาลหน้าด าเนินการต่อได้ทันท ี

4.1.1.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัวบท
ในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 

   จากวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ท าให้ผู้วิจัยค้นพบลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน 2 ประการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือ
จากประชาชนในการปฏิรูปประเทศ และนายกรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศก็เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนของ
ประชาชน ดังนี้ 

4.1.1.3.1 นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการ
ปฏิรูปประเทศ 

การน าเสนอตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติให้                 นัย
ความสัมพันธ์ผ่านวาทกรรมการปฏิรูปประเทศที่ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการปฏิรูป
ประเทศในทุกมิติตามความมุ่งหวังของรัฐบาลทหาร ด้วยการอาศัยการสร้างตัวบทที่ว่าให้ทุกคนมอง
ไปหน้ามีจุดหมายคืออนาคตของประเทศเป็นหลัก เน้นการสร้างความไว้วางใจในหมู่ประชาชนโดย
ระบุว่ารัฐบาลทหารไม่ต้องการลุแก่อ านาจแต่เสียสละเข้ามาเพ่ือแก้วิกฤตให้ชาติบ้านเมืองเพ่ือส่งมอบ
ให้รัฐบาลที่มาจากประชาธิไตย ในเมื่อรัฐบาลทหารก้าวเข้ามาควบคุมอ านาจวางนโยบายการปฏิรูป
แล้ว ก็ถึงคราวของประชาชนที่จะต้องร่วมมือในฐานะที่ลงเรือล าเดีย วกันแล้ว ร่วมกันสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศชาติและเพ่ืออนาคตลูกหลาน  

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างตัวบทที่ว่าถึงแม้ว่าจะ
เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารแต่ในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลของตนนั้นก็ยินยอมเปิดรับฟังความเห็นที่
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ แต่ก็ได้วางเงื่อนไขว่าความคิดเห็นเหล่านั้นต้องมาตามกระบวนการที่วาง
เอาไว้เ พ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคมและเงื่อนไขที่ว่าถ้าหาก
กระบวนการปฏิรูปประเทศไม่เกิดผลประเทศชาติก็ถอยหลังกลับไปเหมือนเดิม ฉะนั้นทุกคนจึงต้อง
ร่วมมือกับรัฐบาลทหารในการปฏิรูปประเทศโดยขอให้เริ่มที่ตัวเองก่อน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือ
จากประชาชนในการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

“ผมบอกแล้วว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้น นอกจากพวก
เราแล้ว ก็ยังเป็นพวกท่านด้วยทั้งพ่ีน้อง พ่อแม่พ่ีน้องเกษตรกร อาชีพทุกอาชีพ ก็
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ต้องรู้ว่าเราก าลังร่วมมือท าอะไรกันอยู่ ก็คือการปฏิรูปประเทศ เพราะฉะนั้น การ
ปฏิรูปทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ รายได้ กฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดเราต้องร่วมมือกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าข้างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแก้ไข
ได้ให้เข้มแข็งในระยะยาว” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2558) 
“ผมไม่เคยคิดว่าทุกอย่างจะง่าย แต่ก็เชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกัน มองข้าม
ผลประโยชน์ส่วนตัว และก็ยอมรับว่าประเทศชาติเราต้องปฏิรูป หันมามอง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ลดอัตตาตัวเองลงไป ผมคิดว่าเราท าได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพ่ี
น้องประชาชนทุกคน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558) 
“การบังคับใช้กฎหมายก็ไปไม่ได้ถ้าทุกคนไม่เคารพกฎหมาย เพราะฉะนั้นการปลุก
จิตส านึกส าคัญที่สุด ทุกๆ เรื่องนี่ ถ้าทุกคนแก้ไขตัวเองได้ ปฏิรูปตัวเองได้ปัญหาก็
ไมเ่กิดข้ึน ก็ไม่ต้องใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็ไม่ขัดแย้ง” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการความร่วมมือจากประชาชน
ในการปฏิรูปประเทศด้วยการท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินพร้อมกับวางแนวทางปฏิรูปประเทศ
อย่างเป็นระบบด้วยการรับฟังเสียงจากประชาชนทุกภาคส่วนแม้กลุ่มที่เห็นต่าง ขณะเดียวกัน
ประชาชนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพ่ือผลประโยชน์
ของตนเองและลูกหลาน 

4.1.1.3.2 นายกรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของ
ประชาชน 

การสร้างตัวบทผ่านวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายามสื่อสารไปยัง
ประชาชนว่าการปฏิรูปประเทศนั้นรัฐบาลทหารไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องตามที่มี
ฝ่ายต่อต้านอ านาจรัฐพยายามโจมตีหรือบิดเบือนข้อมูลหวังท าลายภาพลักษณ์รัฐบาลทหาร แต่ที่ท า
ไปก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงตามวิสัยทัศน์ประเทศท่ีว่ามั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน อีกท้ังมีการวางโครงสร้างการท างานที่สอดประสานกัน กล่าวคือ นอกจากมีรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแล้ว ก็ยังมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) ปัจจุบันคือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใน 11 ด้าน 37 วาระที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลทหาร นอกจากนี้ยังมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท าหน้าที่ในการพิจารณา
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ออกกฎหมายในประเด็นที่รัฐบาลและสภาปฏิรูปเห็นพ้องกันเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางต่อไป ซึ่งอาศัย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสร้างตัวบทที่ บอกเล่า
เรื่องราวในอดีตมาให้เห็นภาพความล้มเหลวจากนโยบายพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง โดยใช้
ตรรกะว่านโยบายของพรรคการเมืองล้วนสร้างมาเพ่ือความฉาบฉวยเอาใจประชาชนหรือที่เรียกว่า
นโยบายประชานิยม แต่เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนขั้วก็ท าให้นโยบายเหล่านั้นไม่ได้รับการพัฒนาสานต่อ
ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร จึงจ าเป็นที่รัฐบาลทหารจะต้องวางรากฐานแนวนโยบายให้เกิด
ความต่อเนื่องเพ่ือประชาชนจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการพ่ึงพา
ตัวเองเป็นหลัก 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศก็เพ่ือ
ประโยชน์ที่ยั่งยืนของประชาชน ดังนี้ 

“การปฏิรูปและร่วมมือกันในการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผ่านพ้นเมฆหมอก ที่บดบัง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมายาวนาน ทั้งนี้ เพ่ือมอบอนาคตที่ดีงานให้กับ
ลูกหลานของเราสืบไป คสช. ยืนยันไม่ได้มุ่งหวังจะมีอ านาจหรือแสวงหาผลประโยชน์
ประการใด ทั้งสิ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังวันนี้คือการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน อาจจะใช้เวลา
หลายปี ผมก็ไม่ได้หวังว่าผมจะเองทั้งหมด แล้วอยู่หลาย ๆ ปี ไม่ใช่ ก็เป็นเรื่องที่ผม
จะต้องส่งต่อ ถ้าผมไม่มีโอกาส ผมก็ส่งรัฐบาลใหม่ที่ท่านเลือกมา ท่านใช้อ านาจ
ประชาชนเลือกมา ไปท ามา ประชาชนเรียกร้องมาตลอด รัฐบาลก็เรียกร้องทุกรัฐบาล 
2 รัฐบาลที่แล้วผมจ าได้ เรียกร้องการปฏิรูป ปฏิรูปก่อน ปฏิรูปหลังอะไรก็แล้วแต่ ท า
ไม่ได้สักรัฐบาลหนึ่ง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558) 
“รวมทั้งต้องมีการปฏิรูปที่มีกรอบชัดเจน ที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาของประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ที่เป็นมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติระยะสั้น 5 ปีเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นเข็มทิศส าหรับการบริหารประเทศของรัฐบาล
ต่อ ๆ ไป ซึ่งคงจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ -การลงทุน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ต้องการเห็นความชัดเจนจากภาครัฐ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อย
ได้เห็น ท าให้ประเทศชาติเสียโอกาส ไม่เอ้ืออ านวยต่อกัน” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปประเทศก็เพ่ือประโยชน์ที่ยั่งยืน
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ของประชาชนด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์
ที่ว่านักการเมืองมักเข้ามาเพ่ือหวังเพียงผลประโยชน์จากนโยบายประชานิยมที่ฉาบฉวยไม่เหมือนกับ
รัฐบาลทหารที่เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาและท าให้เห็นว่าทุกนโยบายนั้นได้สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อ
ประชาชน 

4.1.2 การวิเคราะห์ตัวบทในวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทที่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรมของรัฐบาลทหาร ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
จ าแนกได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย การเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศ        
การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม การด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต และการน า
ประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน ดังนี้ 

4.1.2.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมความชอบ
ธรรมของรัฐบาล 

4.1.2.1.1 การเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหารและวางรากฐานประเทศ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพความชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาลเพ่ือเข้ามา
แก้ไขปัญหาที่มีติดขัดและถือเป็นทางตันของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตรัฐบาล
รักษาการนายณิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล ในเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและ
การแสดงออกของคนในชาติอย่างรุนแรงครอบคลุมถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงกว้าง 
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศ ทั้งหมด 22 ประเด็น 
(ดูรายละเอียดวาทกรรมการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศ แบ่งตามวันที่
ออกอากาศ 27 ตอน ทีภ่าคผนวก ก. หน้า 315)  
    จากการศึกษาวาทกรรมการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐาน
ประเทศ ทั้งหมด 22 ประเด็น จะเห็นได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทเหตุผลการเข้าควบคุมอ านาจรัฐบาลพลเรือน
ที่มาจากการเลือกตั้งของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพ่ือให้ประชาชนคล้อยตามในสิ่งที่กลุ่มทหารต้อง
ท าในสิ่งที่ถูกที่ควร กล่าวคือ มีการน าเสนอเหตุผลที่รัฐบาลทหารใช้กล่าวอ้างทุกครั้งที่มีการยึด
อ านาจตั้งแต่อดีต ทั้งเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประเทศ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนจากเหตุการณ์ปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงเทพมหานคร จนน าไปสู่การเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจ านวนมาก กระทั่งมีการล้มการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร การบริหารงานของรัฐบาล
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รักษาการไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ การจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2558 เป็นไปอย่างล่าช้า การบริหารประเทศโดยรวมหยุดชะงักต้องรีบด าเนินการแก้ไข รวมถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้เกิดวาทกรรมการคืนความสุขให้ประชาชนโดยรัฐบาลทหาร เพราะ
ตามประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสถาบันทหารถือเป็นกลุ่มอ านาจที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในทาง
การเมือง เมื่อสังคมนั้นหาข้อยุติไม่ได้หรือในช่วงการเมืองไร้เสถียรภาพ รวมไปถึงมีกลุ่มการเมืองบาง
กลุ่มกระท าผิดหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อันเป็นข้อหาร้ายแรงที่
ประชาชนส่วนมากยากท่ีจะให้อภัย 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นย้ าหลายครั้งถึงปัญหาที่รัฐบาล
จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข โดยต้องมีปรับปรุงแก้ไขพร้อมกับเดินหน้าปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ซึ่งรัฐบาล
ทหารให้ค ามั่นว่าไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้น เพราะการเข้ามาบริหารประเทศก็เพ่ือมาท าสิ่งที่
ผิดพลาดให้ดีขึ้น รวมถึงต าหนิรัฐบาลที่มาจากกาเลือกตั้งในอดีตหลายครั้งเพ่ือท าให้รัฐบาลทหารมี
ความชอบธรรม และให้ประชาชนรับทราบว่าทหารจะเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่นักการเมืองท าไม่ดี ไว้ 
เพราะทหารมีหน้าที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินไม่เหมือนกับนักการเมืองบางส่วนที่เข้ามาเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 

  นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้ดึงเอาความเชื่อมั่นจาก
ต่างประเทศเข้ามาเพ่ือท าให้ประชาชนมั่นในรัฐบาลทหาร ว่าในสายตาของนานาชาติไม่ได้เลวร้าย
อย่างที่คนในประเทศคิดกัน ดังจะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรีเข้าพบเลขาธิการสหประชาชาติ 
เพ่ืออธิบายถึงกรอบการท างานของรัฐบาลที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและท่าทีของเลขาธิการ
สหประชาชาตินั้นก็เข้าใจถึงความตั้งใจของรัฐบาลทหาร รวมถึงการน านักวิชาการจากต่ างประเทศ
เข้ามาบรรยายให้เห็นว่าการท ารัฐประหารอาจไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยเสมอไป 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวอยู่เสมอว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
หรือมาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตอย่างที่ควรจะเป็น จึงมีความพยายามแสดงให้เห็นว่าห้วงเวลา
ที่ผ่านมาบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นบ้าง หรือถ้าหากไม่รีบด าเนินการประเทศจะต้องกลับไปตกต่ าย่ าแย่
กว่าเดิม ถึงแม้ว่าประเทศจะอยู่ในช่วงที่ไม่เป็นปกติแต่รัฐบาลทหารนั้นก็พร้อมรับฟังเสียงประชาชน
ทุกภาคส่วนถึงความต้องการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยอมปรับเปลี่ยนการท างานเชิงรุกเพ่ือให้
เห็นว่ารัฐบาลทหารก็น้อมรับฟังเสียงของคนที่คิดต่างเหมือนกัน ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเน้นย้ าก็คือความ
สงบเรียบร้อยของประเทศต้องมาก่อนสิ่งอ่ืนใด ทั้งนี้ตามโครงสร้างของอ านาจฝ่ายบริหาร คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะดูแลความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของอธิปไตยและสนับสนุนการ
ท างานของรัฐบาลทหาร ส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือรัฐบาลทหารนั้นมีหน้าที่หลักในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและปฏิรูปประเทศในคราวเดียวกัน  
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  เมื่อเริ่มตั้งรัฐบาลแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตั้งคณะท างาน
ขึ้นมาเพ่ือให้เห็นว่านอกจากทหารแล้ว ยังมีกลุ่มคนภายนอกประกอบด้วยบุคคลที่มาจากหลากหลาย
สาขาอาชีพเข้าร่วมกันปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อสิ้นสภาพไปแล้ว
ก็มีการตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้นมาท างานต่อทันทีซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทน
จากนักวิชาการ องค์กร เอกชน หรือแม้แต่อดีตนักการเมืองก็เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ นอกจากนี้ ยัง
มีการวางกรอบเวลาการท างานหรือโรดแมปไว้อย่างชัดเจน มีการประกาศทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศหลายครั้งว่าประเทศไทยจะต้องมีการเลือกตั้งภายในปี พ.ศ. 2560 อย่างแน่นอน เป็น
การส่งสัญญาณและสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลทหารจะไม่อยู่ในอ านาจนานเกินไป เมื่อก าหนดการ
ปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล้วต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งจะต้องมีการประเมินผลในทุก ๆ 5 ปี  

  รวมไปถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 
(ฉบับชั่วคราว) ที่มีการลงพระปรมาภิไธยอย่างถูกต้อง โอกาสนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้
เล่าถึงการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 เพ่ิอรับพระราชทานรัฐธรรมนูญ ที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลทหารมีอ านาจโดยชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไป อีกนัยยะหนึ่งเป็น
การบ่งบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบพระราชอ านาจในการว่าราชการแผ่นดินให้กับรัฐบาล
ทหารแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
    นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและ
วางรากฐานประเทศทั้ง 22 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว 
แบ่งออกได้ 4 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.1.2.1.1.1 ประเด็นการแก้ไขปัญหา 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทในการแก้ไขปัญหาที่

สะสมมาช้านาน กล่าวคือ เมื่อมีการเข้าควบคุมอ านาจแล้ว มีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล (ครม.) ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องโดย
พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอันจะเป็นใบเบิกทางให้รัฐบาลทหาร
เดินหน้าบริหารงานต่อไปได้ และสิ่งแรกที่รัฐบาลทหารท าก็คือการแก้ไขปัญหาที่สะสมมาอย่าง
ยาวนานและคงเป็นข้อเดียวกับเหตุผลที่ว่าท าไมกลุ่มทหารกล่าวอ้างถึงความจ าเป็นในการเข้าควบคุม
อ านาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งเรื่องความแตกแยกทางความคิดของประชาชนที่ฝัง
รากลึกยากที่จะแก้ไขจนน าไปสู่ความรุนแรงที่ก่อนหน้าการเข้าควบคุมอ านาจจนน าไปสู่การสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมหาศาล รวมไปถึงมีการใช้อาวุธสงครามเข่นฆ่าท าลายในหมู่ประชาชน
ด้วยกันเอง เพียงเพราะความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกัน 
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  การบริหารราชการแผ่นดินที่หยุดชะงัก เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้อง
รีบด าเนินการแก้ไข เนื่องจากรัฐบาลชุดเก่า มีนายกรัฐมนตรีรักษาการ (นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรง
ไพศาล) ที่ไม่มีอ านาจเต็มในการบริหาร กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 และ
เป็นอุปสรรคต่อการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไม่เสร็จตาม
แผนที่วางไว้ งบประมาณในทุกกระทรวงต้องหยุดชะงักลง หากปล่อยไว้นานวันจะยิ่งท า ให้ประเทศ
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและเสียโอกาสด้านการค้ากับต่างประเทศด้วย 

  การแก้ไขปัญหาอีกเรื่องที่รัฐบาลทหารให้ความใส่ใจและเร่ง
ด าเนินการ คือการจัดระเบียบสังคม กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่คอยเข้ามาเอาเปรียบประชาชนผู้ยากไร้ 
กระทบกับความเป็นอยู่ของคนหาเช้ากินค่ า โดยรัฐบาลทหารจะไม่ยอมให้ประชาชนถูกกลุ่มนายทุน
เหล่านี้เอาเปรียบได้อีก  

  รัฐบาลทหารพยายามชี้ให้เห็นว่า ปัญหาของประเทศไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเล็ก หรือปัญหาใหญ่ ต้องให้ความส าคัญจัดล าดับในการแก้ไข เพราะหากไม่รีบด าเนินการกับ
ปัญหาเดิม ๆ เหล่านี้ ก็จะน ามาซึ่งความไม่เป็นธรรมในสังคม และหวนกลับไปสู่ความขัดแย้ง 
ประเทศชาติก็จะกลับไปเหมือนเช่นที่ผ่านมา ปัญหาบางเรื่องต้องกลับไปแก้ตั้งแต่ระดับโครงสร้าง 
เพราะรัฐบาลทหารนอกจากจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องแก้ไขในระยะยาวด้วย
เพ่ือให้มีความยั่งยืน 

  นอกจากการอธิบายถึงเหตุของการเข้าควบคุมอ านาจและบริหาร
ราชการของรัฐบาลทหารแล้วนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้สื่อสารไปยังประชาชนถึงผลที่
จะเกิดขึ้น กล่าวคือ การคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเป็นวลีที่เกี่ยวเนื่องถึงคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และพยายามอธิบายถึงค าพูดของตนที่บางครั้งอาจดูรุนแรง สะท้อนถึงความจริงใจ
และความเจ็บปวดของตนที่ได้รับก่อนการเข้าควบคุมอ านาจ 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

“ส าหรับเหตุผลที่ คสช. เข้ามาบริหารราชการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความ
แตกแยกทางความคิดทางการเมืองของประชาชนที่หยั่งรากลึก ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ทั้งผิด ทั้งถูก การชุมนุมประท้วงที่ยาวนาน ตลอดจนเหตุการณ์ความ
รุนแรง มีการใช้อาวุธสงคราม รวมทั้งมีการทุจริต ท าผิดกฎหมาย เป็นผลให้
ประชาชนทั่วไปไม่มีความสุข และไม่ปลอดภัย รัฐบาลรักษาการไม่สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายปกติได้ และไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินด้วยอ านาจที่มีอยู่อย่าง
เพียงพอ การใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 ติดขัด ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบค าสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ การจัดท างบประมาณปี 2558 มี
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ความล่าช้า ปัญหาเหล่านี้หากปล่อยให้ยืดเยื้อยาวนาน ย่อมส่งผลกระทบกับ
ระบบเศรษฐกิจของคนไทยโดยรวม และประเทศไทย ตลอดจนผลประโยชน์ของ
มิตรประเทศที่มีในประเทศไทย รวมทั้ง พันธสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยได้ท าไว้กับมิตร
ประเทศต่างๆมาอย่างยาวนาน การเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของ คสช. เป็นการ
เข้ามาเพ่ือยุติความรุนแรง ปลดล็อคข้อจ ากัดเล็กน้อยต่าง ๆ ที่คั่งค้างอยู่ใน
กระบวนการ รออนุมัติจากรัฐบาลที่ผ่านมาอีกมากมาย และเพ่ือคืนความสุขให้
ประชาชนคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้า
เป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่
เหล่า ชาวต่างชาติ มีความสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุก
คน ทุกประเทศโดยรวม และท่ีส าคัญที่สุดคือ เพ่ือให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรง
อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงตลอดมา ได้รับการปกป้องจากคนไทยทุกคน...กล่าว
โดยสรุปคือ ประเทศ และประชาชนชาวไทย ยังมีปัญหาอีกมากมายที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไข และจัดระเบียบ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขให้ได้โดยเร็ว ที่
ผ่านมาเวลาในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้สูญเปล่าไปกับความขัดแย้ง
ของคนภายในชาติไปมากพอแล้ว เราจ าเป็นต้องเดินหน้าต่อไป เพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นส าคัญ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“ระหว่างที่เราเข้มงวดอยู่ก็ดูเหมือนจะดี แต่พอเราไปท าเรื่องอ่ืนที่มีปัญหา
มากมาย เรื่องเก่า อ านาจเก่า ผู้มีอิทธิพลเก่าก็จะเข้ามาอีก พยายามที่จะกลับเข้า
มาแก้ไขอีก กลับไปเป็นแบบเดิมอีก โดยใช้กระแสสังคม โดยใช้กระแสของ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผมไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้ จิตใจท าด้วยอะไร 
พยายามจะท าให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยเข้าใจผิด และยก
ประโยชน์แต่เพียงส่วนน้อย ผิดกฎหมายหรือละเมิดความสงบเรียบร้อยของสังคม
ให้กับประชาชนเป็นจุดอ้าง และกอบโกยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไป และแบ่งปัน
ส่วนน้อยให้กับผู้ที่ท าผิดกฎหมายดังกล่าว โดยมีประชาชนเหมือนกับเป็นตัว
ประกัน อันนี้ต้องขอร้องให้เลิกซะที” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“อีกเรื่อง บางครั้งที่ผมพูดหรือกล่าวอะไรไป อาจใช้ค าพูดไม่สุภาพบ้างหรือแรง
ไปบ้าง เพียงต้องการให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของผม ของทุกคนในชาติ 
แล้วมาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาที่ส าคัญทุก ๆ เรื่อง ผมก็พยายามปรับปรุง
ตัวเองไปเรื่อย ๆ ผมเป็นทหารมาเกือบทั้งชีวิต 38 ปี ในกองทัพบก ก็อยู่กับ
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ลูกน้องส่วนใหญ่ที่เป็นทหาร เป็นผู้ชาย ต้องขอโทษ ถ้าพูดไม่สุภาพบ้าง อะไรบ้าง 
ผมให้เกียรติทุกท่านเสมอ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2557) 
“วันนี้รัฐบาลนี้ วันหน้ารัฐบาลใหม่ วันอ่ืนรัฐบาลต่อไป ก็เป็นอยู่แบบนี้ ท่านต้อง
ให้คนเรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกคน แต่
จ าเป็นต้องตัดสินใจเดินหน้าท างาน ผมชอบให้มีการถกแถลง มีเหตุมีผลกัน ผม
อาจจะเป็นทหารมาทั้งชีวิต แต่ผมก็ฟัง ส่วนใหญ่ผมฟังทั้งนั้น แต่ผมอาจจะยังไม่
สนใจเวลานั้น แต่ผมก็กลับมาทบทวนและผมก็สั่งท่าน อย่างที่ท่านต้องการ ก็
ต้องท าแบบนี้ ข้าราชการวันนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ ฟังเหตุฟังผลกัน ไม่ใช่โกรธเกลียด
ลูกน้องเสนออะไรมา วันนี้หลายคนก็ต าหนิติเตียนฝ่ายเศรษฐกิจของผม หลาย
กระทรวงเขาท าแทบตาย ท่านไม่รู้เลยว่าเขาเจอปัญหา อะไรที่ท่านบอกว่าเขาต่ า 
อะไรที่เขาแย่กว่าคนอื่น นั่นแสดงว่าเขาแก้ไขปัญหามาก เขาจึงเดินหน้าไม่ได้มาก
นัก ฝากมองอย่างนี้บ้าง ผมรู้ เพราะผมสั่งเขา เขาก็เลยพยายามกลับมาติดตรงนี้
เพราะอย่างนี้ ผมก็แก้แบบนี้ให้ แก้ใน ครม. แก้ใน สนช. ก็ช้า ท่านก็บอกว่าไม่มี
ผลงาน จะมีได้อย่างไร จะบอกง่าย ๆ ว่าเละอยู่ข้างในกระทรวง ทุกกระทรวง
แก้ไข ผมจะไม่เล่นงานเจ้ากระทรวง จะเล่นงานข้างล่างลงไป เป็นข้าราชการก็
ต้องท า ในสมัยนี้จะท าก็ต้องท าอย่างนี้ ต้องเร็ว ไม่สั่งก็ไม่เร็ว” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
  จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า นอกจากการ

ยกตัวอย่างเหตุผลของการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังปรากฏตัวบท “คืนความสุขให้คนในชาติ” เป็นวลีที่
ปรากฏในสื่อมวลชนหลายแขนงรวมถึงชื่อรายการ ฯ ที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ด้วย ทั้งนี้ วลดี
ดังกล่าวเกิดข้ึนด้วยความจงใจของกลุ่มทหารภายหลังจากการเข้าควบคุมอ านาจของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ไม่กี่วันประกอบกับมีการแต่งบทเพลงคืนความสุขให้คนในชาติ เพ่ือต้องการให้
เชื่อมโยงไปถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้ตัวอักษรย่อเดียวกันคือ “คสช.” เหล่านี้เป็นสาร 
(Message) ที่รัฐบาลทหารต้องการจะสื่อสารไปยังประชาชน เมื่อนึกถึง คสช.ให้นึกถึงการคืน
ความสุขให้ประชาชนนั่นเอง ส่วนประโยคที่ว่า “อาจใช้ค าพูดไม่สุภาพไปบ้างเพียงต้องการให้ทุกคน
ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของผม” แสดงให้เห็นว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสื่อสารไปยัง
ประชาชนว่าตนนั้นเป็นคนตรงไปตรงมา จริงใจ คิดเห็นอย่างไรก็พูดตรง ๆ หลายครั้งที่พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกตัวอย่างว่าตนนั้นเป็นทหารอาชีพไม่ใช่นักการเมือง หากจะให้พูดจาดีแต่ท า
ไม่ได้จริง ตนรับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของตน ทั้งนี้ เท่ากับว่าการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา 
พูดจาดุดันไปนั้นมาจากจิตใจที่อึดอัดกับปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่ก าลังเผชิญ จึงอยากให้
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ประชาชนเข้าใจว่าตนนั้นมีนิสัยอย่างไร แต่ในทางกลับกันผู้วิจัยคิดว่า การที่จะแสดงความจริงใจนั้น
ไม่จ าเป็นต้องพูดจาขึงขังหรือดุดันตลอดเวลา เพียงแต่ผู้พูดต้องพูดด้วยเหตุผลก็สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความรู้สึกจากใจได้ และอาจเป็นไปได้ว่าอยู่ในช่วงแรกของการเข้าควบคุมอ านาจภาษาที่ใช้จึงท า
ให้มีลักษณะดดูุดันเพราะต้องมีความเด็ดขาดในสั่งการหรือบัญชาการภายในประเทศ 

“ในเรื่องของการท างานของ คสช. และรัฐบาลในห้วงเวลานี้ อยากจะเรียนว่า เรา
ท าทุกปัญหา ปัญหาเล็ก ๆ ก็ท า ปัญหาใหญ่ ๆ ก็ท า เพราะปัญหาเล็กนั้นเป็นบ่อ
เกิดของความขัดแย้ง และลุกลามไปสู่ปัญหาใหญ่ ๆ ที่มีความทับซ้อนอยู่หลาย
ปัญหาด้วยกัน ที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข หรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าใน
รัฐบาลที่ผ่านมาโดยอาจจะมีการประกันความเสี่ยงน้อยไป หรือขาดการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีมาตรการรองรับที่เหมาะสม” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558) 
“ขอให้ได้ใคร่ครวญ ทบทวนสถานการณ์ของประเทศไทย ในห้วงที่ผ่านมา ก่อน 
22 พฤษภาคม 2557 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้อาจจะลืมไปแล้ว ผมก็ต้องเตือน
อีกครั้ง วันนี้เราท าไปแล้วอะไรบ้าง แน่นอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน
ในเชิงโครงสร้างด้วย อะไรด้วย ต้องใช้เวลาแล้วก็เรื่องมาก ท าทุกเรื่อง ก็เลย
มองดูเหมือนกับว่า ท าอะไรหรือเปล่า จริง ๆ แล้ว เราก็น าปัญหาใหญ่มาดู แล้วก็
คลี่เป็นกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย แล้วเราก็แยกว่าอันไหนกิจกรรมหลักจะท า
อะไรบ้าง อันไหนยังไม่ท า อันไหนที่เป็นกิจกรรมย่อย อันนี้ท า อันนี้ยังไม่ท า ก็จะ
แยกที่ยังไม่ท า ไม่ใช่ไม่ท า ไปท าตอนปฏิรูปนั่นไปส่งในแผนปฏิรูป วันนี้เรา
เดินหน้าภายในระยะเวลาที่เราอยู่ในการบริหารราชการแผ่นดิน เดินหน้าให้ได้
ทุกเรื่อง ที่ติดขัดทั้งหมด” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่าตัวบท “ที่ผ่านมา
นั้นอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข หรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าในรัฐบาลที่ผ่านมาโดยอาจจะมีการประกัน
ความเสี่ยงน้อยไป หรือขาดการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีมาตรการรองรับที่เหมาะสม” พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าอีกหนึ่งปัญหาส าคัญของการบริหารประเทศคือ
รัฐบาลแต่ละยุคสมัยมีความสามารถในการบริหารงานแตกต่างกันออกไป ส าคัญคือการแก้ไขปัญหา
ของประเทศ แต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ยังขาดทักษะหรือภูมิคุ้มกันที่ดีในการแก้ไข ปัญหาจึงลามมายัง
รัฐบาลของตน เป็นการตอกย้ าความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือมาด้วยวิถีทางประชาธิปไตยก็อาจไปไม่
รอดเสมอไป ประกอบกับมีตัวบท “ขอให้ได้ใคร่ครวญ ทบทวนสถานการณ์ของประเทศไทย ในห้วงที่
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ผ่านมา ก่อน 22 พฤษภาคม 2557 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้อาจจะลืมไปแล้ว ผมก็ต้องเตือนอีกครั้ง” 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามตอกย้ ากับประชาชนให้เห็นถึงสถานการณ์อันเลวร้ายของ
ประเทศไทยว่าต้องพบกับปัญหาเชิงโครงสร้างมากน้อยเพียงใด 

4.1.2.1.1.2 ประเด็นการเดินหน้าบริหารประเทศ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทการเดินหน้าบริหาร

ประเทศ กล่าวคือ เมื่อกลุ่มทหารเข้าควบคุมอ านาจมีการจัดตั้งคณะรัฐบาลแล้ว จึงมีการเดินหน้า
บริหารประเทศไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมายาวนาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ประเด็นที่ปรากฏในวาทกรรมชุดนี้จะมี เรื่องการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใน
ขณะนั้น มีการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เปรียบเสมือนสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการ
แบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรี 5 คน การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 250 
คนมีหน้าที่ในการน าเสนอวาระการปฏิรูปประเทศทั้งหมด การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือตรารัฐธรรมนูญฉบับถาวรโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เหล่านี้ประกอบกัน
เปรียบเสมือนแม่น้ า 5 สายที่จะคอยท างานสอดรับกันเพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติในอีก 20 ปี
ข้างหน้า พร้อมกันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ข้าราชการที่ถือว่าเป็นผู้สนองนโยบาย
รัฐบาลทหารได้ปรับตัวให้ทันกับการท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนถึง
ภารกิจส าคัญของรัฐบาลทหารที่จะต้องรีบด าเนินการในแง่ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 
และการต่างประเทศ และเรื่องวาระแห่งชาติ อันได้แก่ ยาเสพติด การบุกรุกป่าไม้ ปรับปรุงโครงสร้าง
เศรษฐกิจ จัดระเบียบที่ดินท ากินชาวบ้าน แก้ไขโครงสร้างการเกษตร การจัดระเบียบสังคม เหล่านี้
ล้วนก่อให้เกิดวลี “ประชารัฐ” เพ่ือเป็นผลลัพธ์ในการ “คืนความสุข” ให้ประชาชนโดยแท้ 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการเดินหน้าบริหารประเทศ ดังนี้ 

“วันนี้พบกันอีกครั้ง ส าหรับสัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่ายินดี และเป็นที่ปลาบปลื้มของ
ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9  ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งได้ลงพระปรมาภิไธย
แล้ว โดยฝ่ายกฎหมาย ได้แถลงสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ทราบใน
รายละเอียดและหลักการส าคัญ ๆ ไปแล้วบ้าง ซึ่งท าให้การแก้ปัญหาของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถเดินไปตามโรดมประยะที่ 2 ได้ตาม
ก าหนด ทั้งนี ้หัวหน้า คสช. ได้รับพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
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ให้เข้ารับพระราชทาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นสัปดาห์แรกที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ได้ท างานใน
การบริหารประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังจากที่ได้แถลงนโยบายแก่สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ ง ได้แบ่งมอบงานให้กับรอง
นายกรัฐมนตรี ทั้ง 5 ท่าน ก ากับดูแลงานของกระทรวงต่าง.. .ผมเองก็ได้มอบ
นโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการต่าง ๆ ไปแล้ว พวกเราทั้งหมด 
ทั้งรัฐบาล ข้าราชการ พลเรือน ต ารวจ ทหาร ก็จะปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็ม
ความสามารถ  ในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ เ พ่ือ
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม...
เรื่องของการปฏิรูป เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทุกด้านได้ประชุมหารือกัน วางแนวทาง 
หลักเกณฑ์ คัดเลือก สปช. แต่ละด้านไปแล้ว และในวันที่ 15 กันยายน 2557 ได้
มีการประชุมนัดที่สอง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อเข้าสรรหาสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ คาดว่าจะมีการประชุม 2-3 ครั้ง เพ่ือจะคัดเลือกให้เหลือด้านละ 
50 รายชื่อ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พิจารณา
คัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย การสรรหา สปช. ประจ าจังหวัด ได้รับรายงานว่ า 
ขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่รอการประชุมเพ่ือคัดเลือกรายชื่อที่
จะเสนอต่อ คสช. จังหวัดละ 5 คน จากนั้น คสช. ก็จะคัดเลือกที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอมา ด้านต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน 550 คน และจากจังหวัด ๆ ละ 5 คน 
385 คน โดยจะคัดสรรให้ได้ผู้แทน ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ จากทุกภาคส่วน 
และทุกภาคของประเทศไทย จนเหลือ 250 คน ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ 
173 คน จากจังหวัด 77 คน จากนั้นสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะด าเนินการตาม
ขั้นตอน เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง 11 เรื่องต่อไป โดยจะต้องครอบคลุมในทุก
เรื่อง เราจะต้องร่วมกันปฏิรูปประเทศ สร้างประเทศให้มั่นคงต่อไป” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 
“วันนี้เรารู้ดีว่ารัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เป็นรัฐบาลเพ่ือต้องการสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง รับฟังเสียงประชาชน ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานเป็นเชิงรุก เพ่ือเตรียมมาตรการในการลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ต้องเห็นใจกัน ข้าราชการเองก็ต้องปรับตัว ประชาชนก็ต้อง
ปรับตัวเช่นกัน ถ้าเราไม่ปรับตัวหากัน ยังคงยืนยันหลักการกันอยู่เหมือนเดิม ไป
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ไม่ได้แน่นอน ท่านต้องหาว่าอะไรที่จะท าร่วมกันได้บ้าง ตรงไหนติดขัดเป็นปัญหา 
บางส่วนก็ชะลอไว้ก่อน แต่ถ้าทุกโครงการไปไม่ได้ ก็เหมือนเดิม ทุกอย่างแย่
เหมือนเดิม สิ่งที่ประชาชน และรัฐบาลคาดหวังนั้น เรามีหลายอย่างด้วยกัน 
เพราะเราบอกไว้แล้วว่าเราจะท าให้ประเทศชาตินั้นมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนภายใน 5 ปีข้างหน้า” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่  24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
“วางพ้ืนฐานประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม และการต่างประเทศ ตลอดจนแก้ไขเรื่องที่เป็นวาระ
แห่งชาติและเรื่องเร่งด่วน อันได้แก่ ยาเสพติด การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  การจัดหาที่ท ากินให้ประชาชน โดย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การปรับโครงสร้างการเกษตรให้
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
โลก การจัดระเบียบสังคม และการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของเกษตรกร การ
ปรับปรุงระเบียบการค้า การลงทุนใหม่ ดูแล sector เศรษฐกิจอ่ืน ๆ” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
“เรื่องต่อไปคือการวางพื้นฐานการท างาน การพัฒนาของประเทศ วันนี้เราได้แบ่ง
การท างานของรัฐบาล ของ คสช.เป็น 6 กลุ่มงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูป แล้วตรงกับยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ข้างหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 13 14 15 ต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ อะไรที่จบแล้วก็จบไป 
อะไรยังไม่จบก็ท าต่อไป บางอย่างต้องท ายาวนาน เพราะสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วันนี้เราต้องท าให้เกื้อกูลกัน ให้ได้ ให้จับต้องให้ได้ เป็น
รูปธรรมให้ได้ ก็ท าได้แค่เฉพาะที่อยู่ เริ่มต้นให้ ที่เหลือท่านก็ต้องให้รัฐบาลที่มีธรร
มาภิบาล ท าต่อไป...ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทุกอย่างนั้น เราท าเพ่ือ
ประชาชนทั้งสิ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา ไม่ได้มีเจตนาอย่างอ่ืนเลย อย่างที่กล่าวอ้างกัน
ทั้งสิ้น เราต้องการให้ประเทศชาติ ประชาชนนั้น มีความสุขแล้วก็ยั่งยืน ไม่ใช่
เพ่ือให้มีการเมืองที่ทะเลาะ แบ่งพวกแบ่งฝ่ายกัน ประชาชนแบ่งพวก แบ่งฝ่าย 
ขัดแย้ง ตีกันอีก ก็คงให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 
“ส าหรับการปฏิรูปรูปแบบการท างาน ในการร่วมมือกันสร้างชาติ ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” นั้น ผมเห็นว่าน่าจะเป็นการ “คืนความสุข” แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
ให้กับคนในชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ และการวางรากฐานการ
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พัฒนาในอนาคต วันนี้ผมขอหยิบยกตัวอย่างการด าเนินการแบบ “ประชารัฐ”  
ในพ้ืนที่ที่ผมได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนด้วยตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ท าให้เกิด
ความเข้มแข็งในระดับชุมชนและท้องถิ่น ที่สามารถจะเป็นแบบอย่างในการยืน
บนล าแข้งของตนเองได้” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่ามีตัวบท “หัวหน้า 
คสช. ได้รับพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับพระราชทาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท” เป็นการบ่งบอกโดยนัยว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับ
ความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริย์ให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปโดยอาศัยกฎหมาย
สูงสุดของประเทศในขณะนั้นคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 เปรียบเสมือนเป็นอาญาสิทธิ์ในการปกครองประเทศด้วยความชอบธรรมตามกระบวนการแล้ว 
ส่วนตัวบท “วันนี้เรารู้ดีว่ารัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เป็นรัฐบาลเพ่ือต้องการสร้างระบบธรร
มาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง รับฟังเสียงประชาชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นเชิงรุก” 
แสดงให้เห็นว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่
ได้มาอย่างสง่างามด้วยวิถีทางแห่งประชาธิปไตยที่สมกับเป็นหลักในการปกครองประเทศของไทย แต่
นั่นก็ไม่ได้ท าให้ท้อถอยในการท าหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงแค่อยากได้โอกาสตรงนี้เพ่ือสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารบ้านเมืองที่หาไม่ได้จากรัฐบาลก่อนหน้าที่มาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังมี
ตัวบท “ประชารัฐ” ทีพ่ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มักหยิบยกมาพูดแทรกในทุกโครงการของรัฐบาล
ทหาร มีความหมายถึง การรวมเอาพลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือ
ภาครัฐมาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่าคนไทยทุกคนคือประชาชนของชาติ ซึ่งถือเป็นพลังอ านาจที่ส าคัญ
ในการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ รัฐบาลกับประชาชน โดย “รัฐ” หรือรัฐบาลจะเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วน
ร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ 
และไม่สร้างความขัดแย้ง อันที่สองคือ “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือการท างานร่วมกันของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน ซึ่ง
จะเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนว
ทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทหาร เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ที่ส าคัญไปกว่านั้นพลเอก ประยุทธ์       
จันทร์โอชา ยืนยันว่า “ประชารัฐ” ไม่ใช่ “ประชานิยม” เพราะประชานิยมเป็นเรื่องที่ต้องการให้
ประชาชนมีความนิยมต่อภาครัฐ แต่ “ประชารัฐ” นั้นเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกับประชาชนใน
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การแก้ไขปัญหา ไม่ได้มุ่งสร้างความนิยมหรือคะแนนเสียง เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการท าเพ่ือ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

4.1.2.1.1.3 ประเด็นประชาธิปไตย 
  ในยุคสังคมที่บริหารโดยรัฐบาลทหารเป็นธรรมดาที่สังคมจะทวง

ถามประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองและขั้วอ านาจเก่า ในเรื่องนี้พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมประชาธิปไตย ในส่วนของความชอบธรรมของรัฐบาล ที่ว่า
รัฐบาลทหารได้วางแนวทางการบริหารประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาและปฏิรูปไปพร้อมกันให้แล้วเสร็จ
ก่อน และเม่ือถึงเวลาที่ประเทศพร้อมตนและพวกจะไม่สืบทอดอ านาจอย่างแน่นอน ดังจะเห็นได้จาก
การเตรียมร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร การปฏิรูปประเทศไปตามแผนงานหรือโรดแมป อีกทั้งยังให้
ค าม่ันกับนานาชาติว่าประเทศไทยจะต้องมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้รัฐบาลทหารต้องปฏิรูป
ประเทศให้แล้วเสร็จก่อน 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นประชาธิปไตย ดังนี้ 

“ในประการที่ส าคัญผมได้มีโอกาสพบกับเลขาธิการสหประชาชาติ ก็ได้ขอบ
คุณท่านที่เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน ผมได้ชี้แจงทุกเรื่อง ชี้แจงในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชน ชี้แจงในเรื่องกฎอัยการศึก แล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นปัญหากับประเทศไทย 
ผมก็อธิบายแล้วก็ให้ท่านตอบ ให้ท่านถาม เสียเวลาประมาณชั่วโมงเศษ ๆ ท่านก็
เข้าใจแต่ท่านก็บอกว่าก็ขอให้มุ่งสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ผมก็เรียนท่าน
ว่ามีโรดแมปอยู่แล้ว รัฐบาลก าลังเดินหน้าปฏิรูปอยู่เพ่ือจะท าให้ยั่งยืน ไม่มีความ
ขัดแย้งอีกในอนาคต สหประชาชาติก็ได้ชื่นชมบทบาทสร้างสรรค์ของไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาสันติภาพ” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
“อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังเป็นกังวลอยู่คือเรื่องการเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย ผมได้
พูดไปหลายครั้งแล้ว วันนี้ก็อยากจะน าส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษของ
ศาสตราจารย์ มิเชล โทเปอร์ จากมหาวิทยาลัยปารีสที่ 10 ของฝรั่งเศสที่ได้มา
บรรยายที่บ้านเรา และให้ข้อคิดที่ว่า “การรัฐประหาร ก็อาจไม่ใช่การท าลาย
ประชาธิปไตยเสมอไป เพราะบางครั้งการรัฐประหารในหลายประเทศ ก็เป็นการ
ท าเพ่ือเตรียมไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต” ผมไม่ได้หมายความว่าดี
หรือไม่ดี ท าความเข้าใจผมด้วย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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“เรื่องต่างประเทศ ท าอย่างไรจะให้เขายอมรับเรา วันนี้ผมคิดว่าผมท าได้ระดับ
หนึ่ง ให้เขายอมรับว่าเราก าลังพัฒนาประเทศ ก าลังปฏิรูปประเทศ ผู้น าหลาย
ประเทศให้ก าลังใจผมว่ายินดี แล้วก็เห็นความก้าวหน้าของรัฐบาลเราในปัจจุบัน 
มีความก้าวหน้าในหลายๆ เรื่องด้วยกัน ก็ขอเป็น ก าลังใจให้ และรู้ว่าเป็นงานที่
ยาก เป็นงานที่ยากและมีปัญหาที่ทับซ้อนมายาวนาน นี่ผู้น าประเทศเขาพูดนะ 
เขาเห็นผมท านี่ เขาบอกว่าเออก็มีความก้าวหน้า ก็ขอให้รักษาเสถียรภาพรัฐบาล 
รักษาเสถียรภาพประเทศให้ได้แบบนี้ ให้สงบแบบนี้ ไม่มีการประท้วง อะไร
ท านองนี้ แล้วไปสู่การเลือกตั้งที่ได้รัฐบาลที่ดีมา เขาก็คาดหวังเหมือนเรา
เหมือนกันนะ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่าตัวบท “การ
รัฐประหาร ก็อาจไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยเสมอไป” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายาม
สื่อสารไปยังประชาชนว่า นอกจากตนแล้วก็ยังมีนักวิชาการต่างประเทศให้ความเห็นเรื่อง
ประชาธิปไตยที่ว่าก่อนที่ประชาธิปไตยจะยั่ งยืนได้นั้นอาจต้องแลกมาด้วยเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญหนึ่งในนั้นก็คือการแลกมาด้วยการท ารัฐประหาร ซึ่งก็ไม่แปลกที่ประเทศไทย
จะมีการท ารัฐประหารเพ่ือวางรากฐานประเทศให้ดีกว่าในอดีตที่ล้มเหลว และอีกนัยหนึ่งก็คือการ
สร้างความหนักแน่นให้กับตนเองว่าสิ่งที่ตนเองตัดสินใจลงมือท าไปนั้นเดินมาถูกทางแล้ว อนึ่งก่อน
การคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชน
ว่าตนนั้นต้องการให้ประเทศเกิดความสงบไม่มีความขัดแย้งและวางรากฐานประเทศก่อนซึ่งคงต้องใช้
ระยะเวลาสักระยะจึงจะได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ดังปรากฏในตัวบท “ไม่มีการประท้วงอะไรท านองนี้ 
แล้วไปสู่การเลือกตั้งที่ได้รัฐบาลที่ดีมา” ทั้งนี ้ในความหมายของรัฐบาลที่ดีนั้น เป็นความพยายามของ
รัฐบาลทหารที่ต้องการได้นักการเมืองที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในความเป็นจริงเป็นเรื่องท่ียากจึง
ต้องใช้เวลายาวนานจนกว่าจะคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมลงรับเลือกตั้ง 

4.1.2.1.1.4 ประเด็นดารสร้างความสุขสมหวังให้ประชาชน 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่พยายามสื่อสารไป

ยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารเมื่อได้รับโอกาสเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ประชาชนจะต้องมีความสุข
และเป็นความสุขที่ยั่งยืน ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ทุกนโยบายของ
รัฐบาลทหารล้วนแต่ท ามาเพ่ือประชาชนทั้งสิ้น 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นสร้างความสุขสมหวังให้ประชาชน ดังนี้ 

“วันนี้เราเดินหน้าภายในระยะเวลาที่เราอยู่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เดินหน้าให้ได้ทุกเรื่อง ที่ติดขัดทั้งหมด ขอความร่วมมือท่านเท่านั้นเอง เรา
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จ าเป็นต้องเริ่มต้นไว้ก่อน แล้วก็สร้างระบบ ระเบียบ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกัน แล้วก็เพ่ือไม่ให้มีการขัดแย้งกับพวกเรากันเองในสังคมในอนาคต 
ทั้งนี้ผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรเลย มุ่งหวังแต่เพียงให้เกิดผลประโยชน์ต่อชาติ 
ประชาชนอย่างยั่งยืน  ตามวิสัยทัศน์ ที่เราได้กล่าวไว้แล้ว 2015 -2020 “ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
“ช่วงนี้หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นข้อความต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นห่วง เป็นก าลังใจ 
หรือแสดงพลังของคนไทย รวมถึงข้อความแคมเปญของรัฐบาล “OUR HOME 
OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER” หรือ “เราจะเติบโตและแข็งแกร่ง
ไปด้วยกัน เพราะท่ีนี่ คือ ประเทศของเรา บ้านของเรา” ในสื่อต่าง ๆ ทุกข้อความ
มีวัตถุประสงค์ที่ดี ใครอยากใช้อันไหนก็ใช้ ไม่อยากให้ยกมาเป็นประเด็นให้
ทะเลาะขัดแย้งกันอีก เพราะจากนี้ต่อไปเราต้องสามัคคีกัน จับมือกัน เพ่ือก้าว
เดินไปข้างหน้า ความสามัคคีของคนไทยจะท าให้ประเทศของเราแข็งแกร่ง บ้าน
ของเราแข็งแรง สามารถเติบโตและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
“อยากเห็นพ่ีน้องร่วมกันท างานอย่างจริงจัง เพ่ือจะสร้างเอกภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ “อาสาประชารัฐ” ซึ่งเป็น
พลังขับเคลื่อน อันจะเกิดจาก “แรงระเบิดจากภายใน” ที่ต้องการสังคมที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะความอยู่ดี กินดี มีความสุข มีรายได้ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง จะท าให้หมู่บ้าน ชุมชน และสังคม สามารถ
พ่ึงตนเอง และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความสามัคคี ความ
ปรองดอง ไปด้วยน าไปสู่การช่วยกันในเรื่องการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านการเมืองการปกครอง และอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาว
ไทยทุกคน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
“เราต้องอยู่ด้วยกันด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง 
แล้วท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด อันนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาล
ต้องด าเนินการในระยะต่อไป วันนี้ขอพูดเพียงเท่านี้” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้สรางตัวบทที่ว่า “เราต้องอยู่ด้วยกัน ด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ลดความ
หวาดระแวง แล้วท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด” เป็นความพยายามที่ต้องการสื่อสาร
ไปยังประชาชนว่า รัฐบาลทหารมีความจริงใจในการเข้ามาท าหน้าที่ปกป้องความเป็นอยู่ในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน ท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเท่านั้น 
ไม่อยากให้หลงเชื่อค ากล่าวอ้างจากฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารที่คอยโจมตี ขอให้เชื่อมั่ นในรัฐบาล
ของประเทศ แต่มีบางค าเช่น “ต้อง” เป็นการบังคับ ซึ่งแปลได้ว่าประชาชนไม่มีทางที่จะเลือกแล้ว 
เพราะรัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชดนี้ จึง
ต้องลดความหวาดระแวงแล้วความสุขจะตามมา ตีความได้ว่า หากความหวาดระแวงไม่ลดล ง 
ประชาชนก็จะไม่ได้รับความสุขจากรัฐบาลทหาร เช่นเดียวกับตัวบท “ทั้งนี้ผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรเลย 
มุ่งหวังแต่เพียงให้เกิดผลประโยชน์ต่อชาติ ประชาชนอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมี “OUR HOME 
OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER” เป็นตัวบทที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้สร้าง
ขึ้นและพยายามให้สื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชนทุกคนโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ได้ร่วมกัน
รณรงค์ให้เกิดภาพลักษณ์ สร้างก าลังใจและเกิดความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีการคิดสัญลักษณ์
เป็นรูปธงชาติไทยและภาพมุมสูง พร้อมติดข้อความ OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER 
STRONGER เป็นการแสดงความเป็นผู้น าที่ต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาหลังจากเกิดเหตุการณ์
ระเบิดที่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จนท าให้มีผู้เสียชีวิต 
20 ราย บาดเจ็บกว่า 160 คน อีกมุมหนึ่งยังวิเคราะห์ได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้เหตุการณ์
ระเบิดนี้สร้างความน่าเชื่อถือของรัฐบาลทหารในการจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้โดยใช้ระยะเวลา
เพียงไม่กี่วัน และประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลทหารต่อไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

4.1.2.1.2 การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพในการบริหารประเทศ ที่ว่าถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ข้าราชการทุกคน ประชาชนทุกภาคส่วนมาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ประเทศท่ีก าลัง
เผชิญกับปัญหาอย่างแสนสาหัสก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ก็เพ่ืออนาคตของลูกหลาน โดย
หยิบยกเอาภาพเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนส าคัญโน้มน้าวให้ประชาชนคล้อยตาม 
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งหมด 28 ประเด็น (ดูรายละเอียดวาท
กรรมการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม แบ่งตามวันที่ออกอากาศ ที่ภาคผนวก ก. หน้า 316)  
    จากการศึกษาวาทกรรมการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งหมด 28 
ประเด็น จะเห็นได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทเพ่ือโน้มน้าวหรือจูงใจให้ประขาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารใน
การบริหารและพัฒนาประเทศหลังที่ได้มีการเข้าควบคุมอ านาจและมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในครั้งนั้นได้มีการเสนอชื่อพลเอก ประยุทธ์  
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จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบกเพียงผู้เดียว และมีมติ
เห็นชอบ 191 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และจัดตั้ง
รัฐบาลตามกระบวนการ แน่นอนว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาด้วยวิธีปกติเช่นนี้ ก็ไม่อาจได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนเท่าที่ควร เพราะยังมีประชาชนที่ไม่นิยมกลุ่มทหารหรือวิธีการเข้าควบคุมอ านาจ และ
ไม่อาจรับได้กับการบริหารประเทศของรัฐบาลเผด็จการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มาจากความ
เห็นชอบของประชาชน หรือไม่ได้มาโดยวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยที่นานาประเทศให้
ความส าคัญ ท าให้ประชาชนวิตกกังวลและมีความเป็นห่วงว่าประเทศก าลังก้าวถอยหลัง ท่ามกลาง
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาประเทศไปแบบไม่หยุดยั้ง รวมถึงมีการพัฒนาใน
เรื่องของประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ก าลังจะมีการ
เลือกตั้ง หลังตกอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลทหารมาหลายสิบปี เหล่านี้เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่
รัฐบาลทหารของไทย ภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะต้องพยายาม
ก้าวผ่านในจุดความไม่น่าเชื่อถือต่อประชาชนในประเทศและนานาประเทศ 

  อุดมการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษษคามสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะน าพาประเทศให้ก้าวข้ามความ
ขัดแย้งในอดีต รวมไปถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างและพัฒนาประเทศ เหล่านี้ล้วนจ าเป็นจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน อันได้แก่ ข้าราชการ นักการเมือง ประชาชนทุกชนชั้น แต่
กระนั้นในภาวะเริ่มแรกของการเข้าควบคุมอ านาจและบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่ 
29 ของไทย ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจก็บังเกิดมีกับทุกคน เพราะอย่างไรก็ตามมนุษย์ล้วนมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถยุติความขัดแย้งหรือความเห็นต่างได้ดีที่สุดก็คือ
การเข้ายึดพื้นท่ีทางความคิดและจิตใจให้คู่กรณียินยอม วาทกรรมการโน้มน้าวให้ประชาชนทุกชนชั้น
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาประเทศจึงเป็นส่วนส าคัญที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค านึง
และให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 

  ตัวบทที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวไว้ในรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ จะเป็นลักษณะของการชี้น าประชาชนให้เห็นถึงภาพในอดีตในภาพรวม ล้วนแล้วแต่เป็น
ภาพมุมลบทั้งสิ้น เช่น การที่ประชาชนต้องทนอยู่กับการไม่มีความสุข ความไม่สงบสุขของประเทศ 
ปัญหาความขัดแย้งที่สั่งสมเป็นเวลาอันแสนยาวนาน หรือแม้แต่ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือกับรัฐบาล
ประเทศก็จะย่ าอยู่กับที่ เป็นอาทิ ทั้งหมดนี้ นายกรัฐมนตรีก าลังน าเอาความรู้สึกจากโลกแห่ง
จินตนาการส่วนตัวมาสร้างเป็นวาทกรรมตอกย้ าถึงเรื่องราวในอดีตก่อนที่จะมีการเข้าควบคุมอ านาจ 
ทั้งท่ีมาจากการกล่าวอ้างลอย ๆ ที่ไม่มีหลักฐานว่าการไม่มีความสุขที่กล่าวมาเป็นอย่างไร 
    ตัวบทการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้สร้างข้ึนมาในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเด็นย่อย ดังนี้ 
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4.1.2.1.2.1 ประเด็นการร้องขอแบบมีเงื่อนไข 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมท านองที่ว่าหาก

ประเทศไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ข้าราชการ นักการเมือง ในการปฏิรูปและพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน ประเทศชาติก็จะกลับไปย่ าแย่เหมือนเดิม ท้ายที่สุดประชาชนก็จะไม่มีความสุข 
โดยหยิบยกเอาเหตุการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งที่เคยเกิดขึ้นจริง และการคาดเดาล่วงหน้ามา
จูงใจและบังคับความคิดประชาชน โดยใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ เรื่องส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือส่วนร่วมจะน ามาซึ่งความไม่พอใจของกลุ่มคนผู้สูญเสียผลประโยชน์ นายกรัฐมนตรี
จ าเป็นต้องสื่อสารไปยังกลุ่มคนเหล่านี้เพ่ือสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวมพร้อมทั้งหาแนวทาง
ประนีประนอมซึ่งกันและกัน 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการร้องขอแบบมีเงื่อนไข ดังนี้ 

“ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเหมือนผม ไม่มีความสุข มาประมาณ 9 ปีแล้ว ขณะนี้ทุก
คนอยู่ในความสุขสงบมาก ตั้งแต่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา คสช.
ไม่ต้องการก้าวเข้าสู่อ านาจ ไม่ต้องการใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ใดๆ เลย แต่
ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ถ้าทหารและข้าราชการทุกคนไม่ท าอะไรเลย 
ใครจะมาดูแลท่าน ใครจะแก้ปัญหาให้ท่าน ในเมื่อประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
เดินหน้าต่อไปไม่ได้ ด้วยความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่ถูกต าหนิ ประชาชนเกิดความไม่
ไว้วางใจ การบังคับใช้กฎหมายปกติท าไม่ได้ ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ทั้งข้าราชการ พลเรือน ต ารวจ ทหาร 
และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอ...มีเรื่องอ่ืนๆ อีก
มากมายที่พวกเราต้องช่วยกันท า ซึ่งคงไม่ส าเร็จหากยังมีการประท้วงหรือไม่
ร่วมมืออยู่ ขอเวลาให้เราได้แก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็ว จากนั้น ทหารก็จะกลับไป
ท าภารกิจของเราต่อไป และจะคอยเฝ้ามองประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
ก้าวต่อไปข้างหน้าสู่อนาคต ด้วยความสุขแบบยั่งยืน” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“ฉะนั้นเราทุกคนต้องคิดเหมือนที่ผมคิด เหมือนที่ คสช. คิดว่า เราต้องอยู่เพ่ือ
ปัจจุบัน โดยน าอดีตมาเป็นบทเรียน และเดินไปสู่อนาคตที่คาดหวัง ว่าเราจะมี
ประชาธิปไตยกันอย่างไร และมุ่งหวังที่จะให้ประเทศชาติด าเนินการไปได้อย่างไร
ในอนาคต วันนี้คงจะเป็นเรื่องที่ผมต้องการเรียนให้บรรดาพ่อแม่ พ่ีน้องต่าง ๆ ได้
ทราบไปแล้วตามล าดับ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557) 
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“ในเรื่องของการขอความร่วมมือ ก็อยากจะให้พ่ีน้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้
รับทราบว่าวันนี้ปัญหาของประเทศเรานั้นมีมากมายเป็นปัญหาสะสมมาทั้งสิ้น 
การที่เราเข้ามาบริหารประเทศตอนนี้ก็ประมาณ 5 เดือน คสช.บวกรัฐบาลด้วย 
ทั้งนี้ก็มุ่งหวังให้ประเทศของเรานั้นมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน ถ้าพวกเราทุก
คนไม่ร่วมมือกันไม่เริ่มท ากันตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาท าอีก วันเวลาอาจจะ
ไม่มีอีกแล้วในการที่จะแก้ปัญหา ถ้าเราจะรอให้ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมาแก้
ตอนนี้คงไม่ทัน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“รัฐบาลต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการจัด
ที่ดินท ากินนี้บ้าง ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าพ้ืนที่ป่านั้นเป็นพื้นที่สงวนที่จ าเป็นต้องมี
การปกป้องดูแลเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรืออุทกภัยทั้งหมดนั้น เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่าทั้งสิ้น 
เพราะบ้านเราเป็นป่าฝนในปัจจุบันนั้น ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ปีนี้ก็
จะมากกว่าปีที่ผ่าน แล้วในอนาคตอาจจะแห้งแล้งมากขึ้น ฝนตกน้อยลงหรือฝน
นอกพ้ืนที่อะไรเหล่านี้ เพราะโลกเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท า
การเกษตรอาจจะมีผลกระทบกับเกษตรกรเป็นวงกว้าง” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 
“ท่านรักประเทศไทยหรือไม่ ถ้าท่านรักประเทศไทย ท่านจะปฏิรูป ท่านจะท าให้
อยู่ดี กินดี เพ่ือแผ่นดินเกิดของท่าน ท่านท าได้หรือไม่ ถ้าท่านต้องใช้ใจท า ก็ท า
ได้หมด อย่างที่ผมพูด” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2558) 
 “วันนี้ผมอยากให้คนอยู่ตรงกลาง มาช่วยผมพัฒนาประเทศ ในเรื่องของ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ที่ชะงักงันมาตลอดเวลา การใช้อ านาจท าไม่ได้ 
ทั้งนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ กฎหมายอย่างที่ทราบดี จับใครอะไรไม่ได้ ผิด
กฎหมายก็ปล่อยปละละเลย วันนี้เราไม่ปล่อยทุกเรื่องก็เดือดร้อนกันพอสมควร 
ขอเวลา จะแก้ไขต่อไปในอนาคต” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2558) 
“ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี เราทุกคนก็ต้องช่วยกันท าให้
ทุกคนเป็นคนดี และลงโทษคนไม่ดี อย่างเป็นธรรมด้วยกระบวนยุติธรรม อย่าง
น้อยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเราเห็น ประเทศไทยเราจะได้ก้าวหน้า
พัฒนาต่อไป ลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ ประชาชนในเรื่องของการบังคับ
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ใช้กฎหมาย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558) 
“อย่าไปปิดบังกัน ไม่อย่างนั้นมีปัญหาหมด ต้องรู้ก่อน แผนใหญ่เป็นอย่างไร แล้ว
ต่อไปก็เป็นเรื่องของการก าหนดโครงการต่าง ๆ ลงไป เป็นการท าประชาพิจารณ์ 
ก็ไม่ขัดแย้ง ทุกวันนี้ขัดแย้งกันเต็มไปหมด ก็ขอร้องพวกที่ยังเข้าไปสร้างความ
ขัดแย้งในหมู่ประชาชน อย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ อธิบายให้เขาเข้าใจ ผม
รับได้ถ้าบอกว่า เขาต้องการจะอยู่แบบยากจนแบบนี้ หรือว่าจะอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น 
ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่า ๆ ต้องร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่ร่วมมือเลยก็ต้องอยู่
แบบนี้ ก็จนอยู่อย่างนี้ รายได้ก็ไม่มี ธุรกิจก็ไม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แล้วใครจะท าให้
ท่านร่ ารวยขึ้น ลูกหลานท่านจะเอาอะไรเรียนหนังสือ วันหน้าที่อ่ืนเขาพัฒนาไป
แล้ว เขามีโครงการใหญ่ ๆ เข้ามา มีอาชีพ มีรายได้ ก็ดีกว่าพ้ืนที่ที่ ไม่มี  
ต่างประเทศเขาแยกกันว่าตรงไหนจะเป็นแหล่งการค้าการลงทุน เขาแยกกันไป 
อยากให้ไปลงในพ้ืนที่ตัวเองจะได้เจริญ ของเราบางทีก็ถูกชี้แจงในทางที่ไม่เข้าใจ
กัน หลายอย่างไม่เข้าใจด้วยการเมือง ด้วยอะไรต่าง ๆ แล้วแตกความขัดแย้ง 
กลุ่มผลประโยชน์มาท าให้ทุกอย่างบิดเบือน ความร่วมมือก็ไม่เกิด ก็ท าไม่ได้ 
ประเทศก็พัฒนาไม่ได้ ถ้าชุมชนท าไม่ได้ แล้วอะไรจะท าได้ ต้องเริ่มจากชุมชน
ทัง้สิ้น เริ่มจากประชาชนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือพลเมืองก็แล้วแต่ ก็คือ
คนไทยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ให้ประเทศไทยนั้น ต้องชอกช้ า ต้องเป็น
เช่นในอดีตท่ีผ่านมา นั้นคือสิ่งส าคัญที่พวกเรา คสช. และรัฐบาลนี้ให้ความส าคัญ
อย่างเร่งด่วน โดยไม่ได้คิดอะไรอ่ืนใดเลย เพียงแต่ว่าต้องท าภารกิจให้ส าเร็จ คือ
ให้ประเทศไทยนั้นมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
“ผมเรียนว่าการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น เราจะท าไม่ได้เลยถ้าหากว่าความรัก ความ
สามัคคีไม่เกิดขึ้น ไม่รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่เข้าใจกัน เราก็จะกลับไปอยู่ในวังวน
ของความขัดแย้งกัน ติดกับดักตัวเองอีกเหมือนเดิม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ไม่
สงบไม่เรียบร้อย รัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนก็เดือดร้อน อันนี้
ประชาชนก็ต้องรับรู้รับทราบและต้องฟังกัน แล้วก็คิดอย่างมีสติ ด้วยตัวของ
ตัวเอง อย่าให้ใครมาชี้น า” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่  24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
“รัฐบาลและ คสช. มั่นใจว่า เราจะสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งฝันร้ายนี้ไปด้วยกัน 
เราจะเดินหน้าต่อไป ไม่ยอมสะดุด หรือหยุดรออีกต่อไป เพราะประเทศไทยเรา
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นั้น เสียเวลา เสียโอกาสมามากแล้ว” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
“ผมมีค าพูดจากใจผมเอง ซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะคิดยังไงก็
แล้วแต่ แต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบ ว่าให้ช่วยกันคิดช่วยกันท า อย่างที่ผมคิด 
จะได้หรือไม่ โดยเป็นการท างานร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
และรัฐบาล เพ่ือประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาอันส าคัญยิ่งนี้ คสช. และรัฐบาล อยากจะขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ได้
ช่วยกันท าความสะอาดประเทศของเรา บ้านของเราให้ผ่านพ้นความเลวร้าย
นานาประการ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 
2558) 
“ขอให้พ่ีน้องประชาชนได้ติดตามการท างานของรัฐบาล และ คสช. ระงับความ
ขัดแย้ง ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ท าให้คนไม่ดี กลับมาเป็นคนดี
ให้ได้เพราะเราฆ่าฟันกันไม่ได้ทั้งสิ้นอยู่แล้ว ต้องให้กฎหมายตัดสินแล้วค่อย
เดินหน้าไปในเรื่องของการปรองดอง ปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ ถ้าท าได้ ถ้าไปถึงตรง
โน้นได้ ประเทศชาติก็จะสงบอย่างยั่งยืน สิ่งใดที่ควรต้องแก้ไขในเวลานี้ หรือ
ปรับปรุงในวันนี้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของคนไทยทุกคน” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
“ในสถานการณ์ที่ผ่านมานักการเมืองทุกคนก็ต้องช่วยผมคิดว่าเราจะท ากัน
อย่างไร กรุณาอย่าเพ่ิงสร้างความขัดแย้งกันอีกเลย เอาปัญหาของชาติมาก่อน 
ประเทศชาติจะต้องไปยัง ไงต่อไป ปัญหาที่ผ่ านมาเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง 
เพราะฉะนั้นนักการเมือง พรรคการเมืองต้องช่วยกัน เราจะท าอย่างไรไม่ให้
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ก็มีผลกระทบกับท่าน กับประเทศด้วย กับประชาชนด้วย
ทั้งสิ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
“ถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีข้ึนมาก ๆ วันหน้าก็ดีข้ึนเอง ทุกคนก็คงจะลืมตาอ้าปากกัน
ได้ หมดหนี้หมดสินกันเสียที แต่ถ้าไม่เริ่มแบบผมท าวันนี้ไปไม่ได้แน่นอน ก็จะจน
ไปเรื่อย ๆ เป็นหนี้ไปเรื่อย ๆ อยากจะขอร้อง ขอความร่วมมือด้วยแล้วกัน” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
“วันนี้ท าไมหลายเรื่องที่น่าจะเข้าใจ ประชาชนน่าจะมีการเรียนรู้มานานแล้วโดย
ฝ่ายการเมืองโดยรัฐบาล โดยผู้บริหารประเทศ ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม 
เป็นสิบ ๆ ปีมาแล้ว วันนี้เราก็พยายามให้ทุกคนได้รับทราบ พูดไป แจ้งไป บางที
ก็ไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยร่วมมือ เพราะเคยชิน ผมว่าท่านต้องปรับตัวเองบ้าง ทั้ง
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ข้าราชการ ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน ต้องปรับตัวได้แล้ว” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาต,ิ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
“เราอาจผิดหวังกับสถานการณ์ในประเทศในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา เราถึงได้
เรียกร้องให้มีการปฏิรูป การเข้ามาของ คสช. และรัฐบาล ถือเป็นเพียงการห้าม
เลือดหรือหยุดเลือดเท่านั้นเอง แต่ท าอย่างไรเราจะพลิกวิกฤติเหล่านี้ให้เป็น
โอกาสให้ได้ส าเร็จ เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกัน” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
“วันนี้เราต้องร่วมกันแสดงความรับผิดชอบ ปลูกจิตส านึกว่า นอกจากการ
อนุรักษ์น้ า ด้วยการประหยัดและใช้น้ าอย่างคุ้มค่าแล้ว เราคงต้องรักษาความ
สะอาดแหล่งน้ าไว้ด้วย โดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล สารพิษลงสู่แม่น้ าล าธาร รวมทั้ง
ช่วยกันปลูกป่า รักษาต้นน้ าล าธาร ไว้ให้กับลูกหลาน สร้างความยั่งยืนให้กับชน
รุ่นหลังด้วย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
“แต่สิ่งที่ควรต้องระมัดระวังก็ต้องมีคนที่จะท าให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็ท า
ให้เราต้องบังคับใช้กฎหมาย แล้วก็จะลามบานปลายไปนู่นนี่ ผมคิดว่าประชาชน
ต้องร่วมมือกันอย่าให้เกิดข้ึนอีก ถ้าประชาชนไปเข้าข้างใครก็จะตีกันเหมือนเดิม” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ตัวบทที่พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างขึ้นและพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า ความร่วมมือของประชาชนทุก
ภาคส่วนส าคัญกับการปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างไร หากขาดความร่วมมือส่วนนี้ไปประเทศจะ
ขาดโอกาสครั้งส าคัญในการฟ้ืนตัวและพัฒนาแบบก้าวกระโดด ความพยายามต่อเนื่องของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นต้องการจะบอกกับประชาชนว่าหากไม่เร่งรีบให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ทหารยุคนี้ จึงไม่รับประกันได้เลยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตจะท าได้อีกหรือไม่ เพราะมี
เงื่อนไขหลายประการที่รัฐบาลปกติไม่สามารถท าได้อย่างสะดวก จึงใช้วาทกรรมนี้สร้างเหตุการณ์
หรือรื้อฟ้ืนเหตุการณ์ด้านลบเพ่ือยกตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ทหาร ประชาชนจะต้องได้รับความล าบากอย่างไร เหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่จะต้องแลกกับการยอมรับ
จากประชาชน ข้าราชการ และภาคเอกชน เช่น “ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเหมือนผม ไม่มีความสุขมา
ประมาณ 9 ปีแล้ว ขณะนี้ทุกคนอยู่ในความสุขสงบ...ถ้าทหารและข้าราชการทุกคนไม่ท าอะไรเลย 
ใครจะมาดูแล” ชี้ให้เห็นถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสร้างความรู้สึกร่วมกับประชาชน
โดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ว่า 9 ปีก่อนซึ่งตรงกับสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีปัญหาสะสมมานาน
จนท าให้เกิดความขัดแย้ง ประชาชนไม่มีความสุข แต่พอรัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศปัญหา
ความขัดแย้งเหล่านั้นก็หมดไปในพริบตา รัฐบาลทหารมาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน          
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ส่วนรัฐบาลที่มาโดยวิถีทางประชาธิปไตยที่ทุกคนยอมรับไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้จริง 
เช่นเดียวกับตัวบท “การแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น เราจะท าไม่ได้เลยถ้าหากว่าความรัก ความสามัคคีไม่
เกิดขึ้น ไม่รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่เข้าใจกัน เราก็จะกลับไปอยู่ในวังวนของความขัดแย้งกัน ติดกับดัก
ตัวเองอีกเหมือนเดิม” ชี้ให้เห็นถึงผลเสียของประเทศ และความส าคัญของการให้ร่วมมือของทุกภาค
ส่วนเป็นการชี้ให้เห็นว่าหากทุกคนไม่ให้ความร่วมมือ ประเทศก็จะกลับไปขัดแย้งกันดังเดิม  แม้แต่  
ตัวบท “ท่านรักประเทศไทยหรือไม่ ถ้าท่านรักประเทศไทย ท่านจะปฏิรูป ท่านจะท าให้อยู่ดี กินดี 
เพ่ือแผ่นดินเกิดของท่าน ท่านท าได้หรือไม่” เป็นการจงใจสื่อสารไปยังประชาชนว่าประเทศไทยเสีย
โอกาสในการพัฒนามาหลายสิบปีแล้ว แต่หากประชาชนคนใดรักประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอน ก็
ควรต้องช่วยกันปฏิรูป แต่อีกนัยหนึ่งหมายถึงประชาชนคนใดไม่ร่วมมือกับรัฐบาลทหารก็จะถูก
กล่าวหาว่าไม่รักประเทศชาติของตน “ถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีขึ้นมาก ๆ วันหน้าก็ดีขึ้นเอง ทุกคนก็คง
จะลืมตาอ้าปากกันได้ หมดหนี้หมดสินกันเสียที แต่ถ้าไม่เริ่มแบบผมท าวันนี้ไปไม่ได้แน่นอน” เป็นอีก
หนึ่งเนื้อความที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสร้างภาพโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นสิ่งที่ ดีที่
ก าลังวจะเกิดขึ้นในอนาคตคล้ายกับเป็นการวาดฝันให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เหตุที่
เรียกว่าเป็นการวาดฝัน เพราะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าใช้ค าว่า “ถ้าหากว่า” เป็นสิ่งที่ยังไม่
เกิดข้ึนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นได้จริงทั้งหมด และหากว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็
จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เป็นการร้องขอแบบมีเงื่อนไขต่อประชาชน ต่อมามีตัวบท “วันนี้เราก็
พยายามให้ทุกคนได้รับทราบ พูดไป แจ้งไป บางทีก็ไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยร่วมมือ เพราะเคยชิน ผมว่า
ท่านต้องปรับตัวเองบ้าง ทั้งข้าราชการ ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน ต้องปรับตัวได้แล้ว” ชี้ให้เห็น
ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้องขอให้ประชาชนร่วมมือปฏิรูปและพัฒนาประเทศ แต่ยังมี
ประชาชนบางกลุ่มไม่ทราบวัตถุประสงค์หรือนโยบายของรัฐบาลทหาร โดยใช้ค าว่า “เคยชิน” จึง
เรียกร้องให้ประชาชน ข้าราชการ แม้แต่เอกชนต้องปรับตัวเพ่ือเปิดใจรับฟังสารจากตน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท างานของรัฐบาลทหาร หรือแม้แต่วาทกรรม “ผมมีค าพูดจากใจผมเอง ซึ่ง
ก็แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะคิดยังไงก็แล้วแต่ แต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าให้ช่วยกันคิด
ช่วยกันท า อย่างที่ผมคิด จะได้หรือไม”่ เป็นการโน้มน้าวประชาชนให้คิดตาม โดยขอให้ประชาชนนั้น
คิดอ่านหรือท าตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คิดก าหนดนโยบายทั้งหมดในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนา และปฏิรูปประเทศ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นมีความต้องการบังคับให้
ประชาชนท าในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการโดยใช้เหตุผลส่วนรวมคือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 
หรือแม้แต่ตัวบทที่ว่า “การขอร้องให้ประชาชนเดินตามแผนของรัฐบาลที่วางเอาไว้ หากไม่ท าตาม
ประเทศไม่มีวันเดินหน้าได้” เป็นตัวบทที่เข้าข่ายการบังคับให้ประชาชนต้องท าตามแผนรัฐบาลทหาร 
สะท้อนว่าแผนของรัฐบาล รัฐบาลคิดเอง แต่ไม่ได้มีการรับฟังเสียงของประชาชนว่าต้องการอะไร 
อย่างไรบ้าง สุดท้ายหากมีประชาชนคัดค้านก็เท่ากับว่าไม่ท าตามรัฐบาลแล้วประเทศจะเดินหน้า
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ต่อไปไม่ได้ หรือแม้แต่ตัวบทที่ว่า “ประชาชนต้องร่วมมือกัน” ค าว่า “ต้อง” เป็นค าที่พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้บ่อยในวาทกรรมชุดนี้ “ต้อง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 เป็นค ากริยา แปลว่า “ช่วยบอกความแน่ใจหรือบังคับ” เป็นตัวอย่างบ่งชี้ให้เห็นอย่างประจักษ์
ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังพยายามยัดเยียดบางสิ่งบางอย่างให้ประชาชนท าตามโดยที่
ไม่ให้อิสระทางความคิดแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ 

4.1.2.1.2.2 ประเด็นการขอความร่วมมือ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมการโน้มน้าว

ประชาชนในการขอความร่วมมือประชาชนให้มาช่วยรัฐบาลทหารพัฒนาประเทศในทุก ๆ มิติ โดยได้
หยิบยกเอานโยบายหรือวิธีการบริหารมาบอกกล่าวให้ประชาชนเห็นภาพแล้วคล้อยตาม ที่เน้นการ
ขอความร่วมมือแบบมีเหตุมีผลไม่บังคับหรือสร้างเงื่อนไข เช่น การปฏิรูปการเมือง การจัดระเบียบ
สังคม การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ยังได้ยืนยันด้วยว่ารัฐบาลทหารยินดีรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นขอความร่วมมือ ดังนี้ 

“เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเร่งด่วน ซึ่งมีความเดือดร้อนโดยตรง ระยะสั้น เราจะใช้
ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 300 วัน เพ่ือด าเนินการปฏิรูปในทุกด้าน ให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เช่น ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น การปฏิรูปการเมือง กระบวนการการเข้าสู่อ านาจ การใช้อ านาจ 
กระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ การปฏิรูปพลังงาน สื่อสารมวลชน การศึกษา  
ระบบคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ลดความ
เลื่อมล้ า การเข้าถึงทรัพยากร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ในขั้นนี้เราจะด าเนินการ
เมื่อมีรัฐบาล สภานิติบัญญัติ และสภาปฏิรูป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“วันนี้เรารับฟังนโยบายและเสียงจากประชาชน และได้เสนอแนะนโยบายต่าง ๆ 
ที่ประชาชนได้เสนอมา น าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การพบปะ
พูดคุยกับสภาหอการค้าไทย สภาหอการค้าต่างประเทศ เร่งรัดให้กระทรวง
พาณิชย์ ลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และเน้นย้ าให้กระทรวง 
ต่าง ๆ เร่งรัด แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการค้า
การลงทุน ทั้งนี้ เราจะรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของทุกกลุ่ม เพ่ือให้การ
บริหารงานเหล่านั้น เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน และเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ให้ทุก
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กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ วันนี้
ได้มีการจัดตั้งหลายหน่วย เพ่ือจะน าค าร้องทุกข์และค าแนะน าต่าง ๆ มาสู่การ
พิจารณาแก้ไขท้ัง 3 ระยะ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557) 
“เราอยากให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่รู้จักของชาวโลกในนาม “สยามเมือง
ยิ้ม” ไม่ใช่เป็นเมืองแห่งความขัดแย้งในเรื่องของความมีน้ าใจ อัธยาศัยของคน
ไทย ซึ่งจะเป็นสิ่งดึงดูดสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ นอกเหนือจาก
ความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกัน
เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติด้วย อย่ามัวแต่ทะเลาะกัน
เลยรวมกันให้ได้แล้วน าประเทศชาติมาก่อน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“ขณะนี้  ผมและรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย ตลอดถึง
ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอยู่เพ่ือจะ
ท าเพ่ือพ่อแม่พ่ีน้อง ผมบอกแล้วว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ 
เพราะฉะนั้น นอกจากพวกเราแล้ว ก็ยังเป็นพวกท่านด้วยทั้งพ่ีน้อง พ่อแม่พ่ีน้อง
เกษตรกร อาชีพทุกอาชีพ ก็ต้องรู้ว่าเราก าลังร่วมมือท าอะไรกันอยู่ ก็คือการ
ปฏิรูปประเทศ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558) 
“เรื่องของอาชญากรรมและความรุนแรงต่าง ๆ ในสังคม ขณะนี้ ผมได้สั่งการให้
ทุกหน่วยให้ความสนใจมีมาตรการที่เข้มข้นในการกวดขันคดีทุกคดี ให้เร่ง
ด าเนินการสืบสวนหา คนร้ายมาด าเนินคดีให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์  มีผลกระทบต่อการบริหารราชการหรือ
ประเทศชาติในการพัฒนา ต้องเร่งด าเนินการให้ได้ เจ้าหน้าที่ต้องท างานอย่าง
เต็มที่ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ให้ความเป็นธรรม ไม่ปล่อยปละละเลย ประชาชนก็
ขอให้ความร่วมมือด้วย เป็นผู้เฝ้าระวัง แจ้งความ เพราะว่าเป็นการดูแลพ้ืนที่
ตัวเองให้ปลอดภัย การท่องเที่ยวจะได้ดีขึ้น ช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครเข้ามา
สร้างสถานการณ์ จะท าให้ประเทศของเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้ คนเหล่านี้ไม่ดีเลย 
ไม่ทราบว่าคิดอะไรกันอยู่” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558) 
“ที่ผ่านมานั้น ผมคงไม่กล่าวว่าเป็นผลงานรัฐบาลฝ่ายเดียว ทุกคนมีส่วนร่วม 
รัฐบาล ข้าราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น แล้วก็ประชาชนทุก
ภาคส่วน ช่วยเรามาตลอดระยะเวลาของรัฐบาล 6  เดือนกว่า ๆ แล้วก็รวมกับ
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกือบปีแล้ว ทุกคนช่วยกันเต็มที่ หยุดเลือด
ไมไ่หลอีก แล้วก็เติมน้ าเกลือ เติมอะไรกันอยู่ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่จะให้
ท าใจ ไปวิ่งเลยทันทีไม่ได้ เพราะนอนซมมานานแล้ว เพราะฉะนั้นช่วยกันบอกต่อ
ในเรื่องที่ดี ๆ ฟังบ้างว่ามีอะไรพัฒนาไปบ้าง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“จากนี้ต่อไปเราต้องสามัคคีกัน จับมือกัน เพ่ือก้าวเดินไปข้างหน้า ความสามัคคี
ของคนไทยจะท าให้ประเทศของเราแข็งแกร่ง บ้านของเราแข็งแรง สามารถ
เติบโตและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ ใช้ได้ตลอดไป ไม่ใช่แค่ในช่วงนี้ ต่อไป
นั้น เราคงต้องร่วมมือ ร่วมใจกันมากกว่าเดิม ช่วยเหลือกันในทุก ๆ เรื่องสามัคคี
กันไว้ เราต้องสร้างประเทศด้วยมือของเราเอง ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนดี คนมี
น้ าใจ มีคุณธรรม มากกว่าคนไม่ดี เราต้องช่วยกัน เอาความดีชนะความไม่ดีให้
ได”้ (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
“รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อไป เพ่ือก าจัด “สนิมเนื้อ
ใน” ที่กัดกินประเทศในช่วงนับ 10 ปีที่ผ่านมาให้ได้ โดยหวังว่าพ่ีน้องประชาชน
คนไทยจะให้ก าลังใจ และร่วมแรงร่วมใจกัน ก าจัดการคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป
จากสังคมไทยของเรา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558) 
“ผมอยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในเรื่องนี้เพ่ิมมากขึ้น 
โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละภาคส่วน น ามาบูรณาการรวมกันเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาหานวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ให้น าไปสู่การผลิตและใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ ผมเชื่อว่า
ประเทศไทยมีขีดความสามารถ มีบุคลากร มีทรัพยากรที่เพียงพอ” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
“ผมขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชน ในการจะร่วมมือกันในการ ป้องกัน และ
ป้องปราม และปราบปรามคนที่ไม่ดี ให้หมดสิ้นไป ด้วยกระบวนการยุติธรรม 
แล้วก็คงไม่ใช่ร่วมมืออย่างเดียว ต้องขอความร่วมใจกันด้วย ถึงจะส าเร็จได้ในไม่
ช้า” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต แม้จะเป็นค าขวัญที่ผมต้องการมอบให้เด็ก ๆ 
แต่ในทางปฏิบัติแล้วผมถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมที่
จะต้องช่วยกันสอน ช่วยกันหล่อหลอม และเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้กับ
เยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า ให้เขาเป็นคนดี มี
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คุณธรรม มีความเพียรอันบริสุทธิ์” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2559) 
  จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่าตัวบทที่พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างขึ้นเพ่ือให้ประชาชนไว้วางใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ทหารในการบริหารประเทศ เพราะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการแรงสนับสนุน แรงผลักดัน
ให้ตนนั้นสามารถน าพาประเทศเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี อนึ่ง การที่รัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใด
จะบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น ความเป็นเอกภาพถือเป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างยิ่ง ดังตัวบท “ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม” แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจาก
เสียงของประชาชน แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าตนนั้นยินดี
และพร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วน แม้แต่ความคิดเห็นต่างก็ตาม หรือตัวบทที่ว่า 
“หยุดเลือดไม่ไหลอีก” เป็นการสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลทหารเข้ามาเพราะความจ าเป็น
เร่งด่วนเมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตต้องด าเนินการแก้ไข บ้านเมืองก็เปรียบเสมือนร่างกายหากไม่รีบหยุด
เลือดที่ไหลออกมาร่างกายอาจถึงแก่ความตาย ซึ่งหมายความว่าประเทศชาติก็จะเป็นรัฐล้มเหลว 

4.1.2.1.3 การด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพความชอบธรรมในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศในทุกด้าน แต่ทว่า
รัฐบาลทหารมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากในอดีตไปพร้อมกันเพ่ือแก้ปมที่
ผูกมัดปัญหาต่าง ๆ จากการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์     ชิน
วัตร หรือแม้แต่ปัญหาที่สั่งสมมานานจากรัฐบาลก่อนหน้านั้น เช่น การแก้ปัญหาประมง ปัญหาการ
บินพลเรือน หรือแม้แต่คดีความต่าง ๆ เช่น คดีทุจริตโครงการจ าน าข้าวที่มีมูลค่าความเสียหายนับ
แสนล้านบาท 
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต ทั้งหมด 14 ประเด็น (ดู
รายละเอียดวาทกรรมการด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต แบ่งตามวันที่ออกอากาศ 
ที่ภาคผนวก ก. หน้า 318)  

  จากการศึกษาวาทกรรมการด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลใน
อดีต ทั้ง 14 ประเด็น จะเห็นได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทเพ่ือด าเนินการกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาจากการบริหาร
ราชการของรัฐบาลชุดเก่า เพ่ือท าให้ประชาชนมองเห็นภาพด้านลบที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ และ
เป็นหน้าที่รัฐบาลทหารที่ต้องรีบด าเนินการแก้ไขพร้อมกับเดินหน้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปฏิรูปเรื่องอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความขัดแย้งของสังคม 
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วาทกรรมเหล่านี้ที่จะได้เห็นต่อไปนี้นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้มีการกล่าวอ้างถึงเสียงของ
ประชาชนบางส่วนที่แสดงความเป็นห่วงว่ารัฐบาลทหารจะท าได้หรือไม่ เพราะเป็นปัญหาสั่งสมมา
ยาวนานหลายยุคสมัย มีนัยแฝงว่าประชาชนบางส่วนนั้นเห็นด้วยในการกระท าของรัฐบาลที่จะท า
ต่อไปนี้ จึงแสดงความเป็นห่วง แต่ในทางกลับกัน นายกรัฐมนตรีไม่ได้กล่าวไว้ว่าประชาชนบางส่วนที่
อ้างมาข้างต้นนั้น มีตัวตนจริงหรือไม่ อย่างไร จึงไม่สมเหตุสมผลและยากที่ประชาชนส่วนใหญ่จะ
ยอมรับวาทกรรมนี้  

  หนึ่งในตัวบทที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งคือ
ปัญหาขาดทุนงบประมาณนับแสนล้านบาทจากโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร กลายเป็นตัวบทที่ถูกน ามาพูดในหลายวาระ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการโต้ตอบกับอดีต
นักการเมืองของพรรคเพ่ือไทย กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสร้าง
ความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหาร มีการชี้แจงถึงตัวเลขความเสียหายมูลค่านับแสนล้านบาท เป็น
การตอกย้ าความล้มเหลวจากนโยบายของรัฐบาลก่อนหน้านี้  
    นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมการด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
รัฐบาลในอดีต ทั้ง 14 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออก
ได้ 4 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.1.2.1.3.1 ประเด็นโครงการรับจ าน าข้าว 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมที่เกี่ยวพันถึง

โครงการรับจ าน าข้าวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าเป็นนโยบายที่ล้มเหลว 
เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นท ารัฐบาลเสียงบประมาณมูลค่ารวมนับแสนล้านบาท 
เหล่านี้เป็นปัญหาส าคัญเพราะกระทบกระเทือนถึงพ่ีน้องเกษตรกรและงบประมาณของรัฐบาล ส่วน
ในทางคดีความนั้นรัฐบาลทหารก าลังด าเนินการโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างไม่มีข้อละเว้น
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับอดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการประจ า และหน่วยงาน   
อ่ืน ๆ  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นโรงการรับจ าน าข้าว ดังนี้ 

“เรื่องการตรวจโกดังข้าว คสช. ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินคดี ในกรณีตรวจพบความไม่โปร่งใส เพ่ือจะน าเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
และกระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการตรวจสอบด าเนินคดี
ของ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
โดยปัจจุบันคณะท างานได้เข้าตรวจสอบปริมาณข้าวแล้ว จ านวนโกดังทั้งสิ้น 836 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.78 จากจ านวนคลัง หรือโกดัง ทั้งหมด 1,787 แห่ง 
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เบื้องต้นพบว่า มีสภาพปกติ 685 แห่ง สภาพผิดปกติ 126 แห่ง เช่น เสื่อมสภาพ 
ชนิดที่มาไม่ตรงตามบัญชี มีข้าวชนิดอ่ืนปลอมปน มีมอด ไร สิ่งเจือปน ในข้าว
ค่อนข้างมาก เป็นต้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557) 
“เรื่องการจ าน าข้าว ที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่ใช่ไหม ทุกคนก็ทราบดี การประกัน
ราคาข้าวก็เหมือนกัน ทั้งหมดผมว่าไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน อาจจะเป็น
ประชานิยมอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาฉาบฉวย เป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ต้องดูต้นเหตุว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ตั้งแต่เริ่มการลงทุน
ปลูกพืชเลยเหล่านี้ การเตรียมดิน อะไรต่าง ๆ เราต้องเข้าไปช่วยเขา ทีนี้การไป
ช่วยเขาจะท าอย่างไร ถ้าไปช่วยโดยไม่รวมกลุ่มกัน เข้าไปช่วยโดยเป็นรายๆ ไป
ท าไม่ได้หรอกครับ ก็จะเป็นแต่เพียงบางพวกบางกลุ่ม อาจจะใกล้ชิดกัน กลุ่ม
อ านาจต่าง ๆ หรือกลุ่มการเมืองบ้างอะไรบ้าง ก็ไม่ทั่วถึง อันนี้เป็นประเด็นแรกใช่
ไหม ไม่กล้า ไม่ฟัง ถูกบิดเบือน ก็โทษเขาไม่ได้ ยิ่งเห็นใจเขามากกว่าเดิมด้วย” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชิน
วัตร นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์บ้าง แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกวิธี เป็น
การกระท าเพ่ือหวังคะแนนนิยม หรือประชานิยม ไม่สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชาวนา นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังใช้โอกาสนี้น าข้อมูลการทุจริตในโครงการ
จ าน าข้าวออกมาเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นโครงการที่ล้มเหลว เพราะมีมูลค่าความเสียหายนับแสนล้านบาท 
สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับประเทศชาติ เป็นการท าลายหวังของพ่ีน้องชาวนาอันเป็นกระดูก
สันหลังของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ไม่รับผิดชอบใน
การหยุดหรือยับยั้งโครงการทั้งที่มีการตรวจสอบพบความผิดปกติการทุจริตคอร์รัปชั่น และตรวจสอบ
พบข้าวที่ไม่มีคุณภาพไม่เหมาะกับการบริโภคของประชาชน ในที่นี้หากทบทวนเนื้อความให้ดีจะ
พบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการพูดเชื่อมโยงไปถึงโครงการประกันราคาข้าวในสมัยรัฐบาล 
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด้วย โดยระบุว่าเป็นนโยบายฉาบฉวย ที่ไม่สร้างความยั่งยืนให้กับ
ประเทศชาติ เหล่านี้เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ กล่าวเป็นนัยได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจมักจะปรับเปลี่ยนแนวนโยบายที่เคยท าไว้ก่อนหน้านี้ กล่าวคือ รัฐบาล 
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดโครงการประกันราคาข้าว กระทั่งต่อมารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
เปลี่ยนมาใช้นโยบายโครงการรับจ าน าข้าว แม้ว่าจะเป็นนโยบายที่มีการหาเสียงไว้ตั้งแต่แรกแต่ทว่า
ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีความต่อเนื่องกัน ส่งผลให้ชาวนาไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง กล่าวโดยสรุปคือ
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นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ใช่ว่าจะประสบความส าเร็จเสมอไป ฉะนั้นรัฐบาลทหาร
จ าเป็นต้องมีการวางโครงสร้างใหม่น าไปสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน 

4.1.2.1.3.2 ประเด็นนักการเมืองคือผู้ท าลาย 
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมที่พยายามสื่อสาร

ไปยังประชาชนว่ายังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทิ้งภาระปัญหาให้รัฐบาลทหารแก้ไข  ก็คือบรรดาอดีต
นักการเมืองที่บริหารงานผิดพลาด ใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร คิดถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติ บ้างก็สร้างปัญหาน ามาซึ่งความขัดแย้งของคนใน
ชาติ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้ให้เห็นว่าเมื่อรัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศต่อก็ยิ่งท าให้
พบความผิดพลาดหลายอย่างที่เกิดจากนักการเมือง 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นนักการเมืองคือผู้ท าลาย ดังนี้ 

“ผมและคณะที่ไปเยือนต่างประเทศนั้น เราน าเกียรติยศของคนไทยไปด้วย 
เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจว่า ผ่านมาหลายครั้งหลายรัฐบาลแล้ว ก็ไม่เคย
ท าอะไรได้ส าเร็จเลย เพราะว่ามีข้อตกลงทุกอย่างเขาก็อ้างถึงข้อตกลงทุก ๆ อัน 
ผมก็เรียนว่า เราไม่พูดถึงเรื่องเก่าแล้วกัน เราจะมาท าในเรื่องใหม่แล้วก็ท าให้
ก้าวหน้าให้เกิดให้ได้” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557) 
“หลายท่านก็เข้ามาคุยกับผมและบอกว่า เงินที่รัฐบาลได้ด าเนินการให้การ
สนับสนุนไปนั้น ก็สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อยากให้
รัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันนั้น ให้มีการสนับสนุนแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ด้วย นอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเหมือนเช่นที่ผ่านมา สิ่งที่พวกเขาต้องการ
มากที่สุดคือต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ชาวเกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ ซึ่งที่ผ่านมานั้น เขาก็บอกว่าทุกรัฐบาลก็ยังไม่มีใครท าได้ เพราะฉะนั้น
เราก็พยายามท าให้ดีที่สุด” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558) 
“ในสถานการณ์ที่ผ่านมานักการเมืองทุกคนก็ต้องช่วยผมคิดว่าเราจะท ากัน
อย่างไร กรุณาอย่าเพ่ิงสร้างความขัดแย้งกันอีกเลย เอาปัญหาของชาติมาก่อน 
ประเทศชาติจะต้องไปยัง ไงต่อไป ปัญหาที่ผ่ านมาเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง 
เพราะฉะนั้นนักการเมือง พรรคการเมืองต้องช่วยกัน เราจะท าอย่างไรไม่ให้
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ก็มีผลกระทบกับท่าน กับประเทศด้วย กับประชาชนด้วย
ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งหวังแต่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียว หรือค านึงถึงการ
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ใช้อ านาจแต่เพียงอย่างเดียว ผมว่าไปไม่ได้หรอก ต้องไปต่อในเรื่องของจะท า
ยังไงให้ประชาชนมีความสุข แล้วก็แก้ปัญหาที่มีมายาวนานทั้งหมดให้ได้ สร้าง
ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันให้ได้ ก็อย่าเพิ่งมาต าหนิอะไรผมมากนักเลย” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
“ระดับพ้ืนที่จะต้องไม่ไปผูกมัดผูกพันกับอ านาจทางการเมือง หรือประโยชน์ทาง
การเมือง เรามีมานานแล้ว แบบนี้ ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก อันเก่าต้องแก้ปัญหากัน
ไป ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะนักการเมือง พรรคการเมือง ไปทบทวนตัวเองด้วย 
อย่าท าเป็นหลงลืม ในสิ่งที่ท่านท าไปแล้ว ผิดแก้ใหม่เท่านั้นเอง ท าไมไม่ได้ ท าไม
ให้คนอ่ืนเขามาร่วมด้วยไม่ได้เหรอ ท่านจะใช้อ านาจของท่านอย่างเดียว แล้วอ้าง
ประชาชน แต่ท่านท าให้ประชาชนยากจน ประชาชนขัดแย้ง ประชาชนเข้าใจผิด 
อ่อนแอเหล่านี้เป็นปัญหาทั้งสิ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบท เช่น “ผมและคณะไปเยือนต่างประเทศนั้น เราน าเกียรติยศของคนไทยไป
ด้วย เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจว่าผ่านมาหลายรัฐบาลแล้ว ก็ไม่เคยท าอะไรได้ส าเร็จเลย” 
เป็นตัวบทที่บ่งชี้ถึงนัยสองประการ ประกอบด้วย การติดต่อประสานงานระหว่ างนานาประเทศกับ
รัฐบาลทหารจะต้องท าให้ส าเร็จในทุกเรื่อง ทั้งเดินหน้าสานสัมพันธ์ทางการทูต การค้า การลงทุน 
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ ส่วนอีกหนึ่งนัยหนึ่งคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา พยายามชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลในอดีตที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าพรรคไหนฝ่ายใดก็ตาม ต่างก็ไม่
ประสบความส าเร็จในการท าบันทึกข้อตกลงกับนานาประเทศ ซึ่งท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสในเชิง
การค้าการลงทุน  ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีตัวบท “เขาบอกว่าทุกรัฐบาลยังไม่มีใครท าได้ เพราะฉะนั้น
เราก็พยายามท าให้ดีที่สุด” บ่งชี้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารว่าทุกรัฐบาลที่ผ่าน
มาว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน คือมีแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่ง
ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรก็คือการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้มีความอยู่ดีกินดีให้สมกับเป็น
กระดูกสันหลังของชาติไทยมาแต่โบราณ แต่ทว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีหยิบยกมาพูดนั้นหาได้มีข้อมูล
สนับสนุนไม่ อย่างเช่นที่บอกว่า “เขา” นั้นหมายถึงใคร เกษตรกรหรือประชาชนกลุ่มใดไม่สามารถมา
ยืนยันได้ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีหยิบมาพูดนั้นเป็นความจริง หรือเป็นเพียงแค่เนื้อความเพ่ือให้เห็นถึง
ความชอบธรรมในการท าหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น 
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4.1.2.1.3.3 ประเด็นการใช้กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมที่พยายามสื่อสาร

ไปยังประชาชนถึงคดีความต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาในอดีตต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่
ประกอบด้วยชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล หากเป็นนักการเมืองที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
และด าเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือศาลฎีการ
นักการเมือง ทุกอย่างควรแก้ไขด้วยกระบวนการยุติธรรม หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์ใจรัฐบาลทหารก็
พร้อมให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุด เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทหารนั้นไม่ไม่
รังแกใครถึงแม้จะเป็นขั้วอ านาจเดิมก็ตาม 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการใช้กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบ ดังนี้ 

“ประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องที่ชัดเจน 
อย่าไปกล่าวให้ร้ายใครโดยที่ยังไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กระบวนการยุติธรรม
เป็นผู้ด าเนินการต่อไป ไม่ปล่อยให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบทุจริตเกิดขึ้น 
อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาทุกโครงการ สมัยนี้รัฐบาลนี้จะต้องมีการตรวจสอบทุก
ระดับของเก่าก็ไปว่ากันมา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557) 
“วันนี้เราต้องเร่งรัดด าเนินการให้ได้ ระยะเวลาที่ผมเหลืออยู่ ผมก าลังให้ทบทวน
คดีทั้งหมดออกมา แล้วให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นศาล องค์กรอิสระต่าง ๆ ขอ
ความร่วมมือ ให้ช่วยจัดระเบียบมาว่าอะไรต่าง ๆ จะต้องท าให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
ขึ้นกับความไว้เนื้อเชื่อใจ ท าให้ต่างประเทศไว้วางใจ และประชาชนไม่เคลื่อนไหว
กันอีก แต่ต้องเป็นธรรม อย่าให้ใครมาว่าเราไม่เป็นธรรม 2 มาตรฐาน ต้องท าทั้ง
คู่ ท าไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตาม ท าท้ังหมด ใครท าให้เสียหายมากก็อาจจะต้องท าเร็ว
ขึ้น เสียหายน้อย รอได้แล้วก็ท าต่อ ท าทุกอย่างเละไปหมด ค้างอยู่เป็นหลายพัน 
หลายหมื่นคดี เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บริหารราชการแผ่นดิน ในห้วงที่ผ่านมา 
เท่ากับผ่าน 3 อ านาจ อ านาจตามประชาธิปไตยท้ังหมด แล้วท่านก็ตั้งคนเหล่านั้น
ขึ้นมาเอง อนุมัติกันมา อะไรกันมา ผมว่าเขาตั้งใจดี ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
ข้าราชการทุกฝ่ายนะ เพราะว่าต้องเชื่อมโยงกันไง แล้วมีกฎหมายของเขา มีการ
วิธีพิจาณาต่าง ๆ ของเขาเอง แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องมาก ๆ ก้าวล่วงมาก ๆ 
กระบวนการยุติธรรมเสียหาย ความไว้เนื้อเชื่อใจก็หายไป ไม่ใช่ว่า ถ้าเขาตัดสิน
มาเข้าตัวเองดีหมด อะไรที่ต้องถูกบังคับบอกไม่ใช่ ไม่เป็นธรรม แบบนี้ควรจะ
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กลับมาบริหารราชการแผ่นดินอีกหรือไม่ ไม่ควรเลย ในส่วนของผมเอง เพราะว่า
ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไป ประเทศชาติถอยหลัง หยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลังไป
กว่าเดิมมากมาย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2559) 
“เรื่องการแบ่งแยกและปกครอง คือ Divide and Rule ท าให้แยกเป็นกลุ่ม ๆ 
ดูแลง่ายดี ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ประชาชน แบ่งแยกฝ่ายนี้ ฝ่ายโน้น มีความ
รุนแรงสนับสนุนด้วย กองก าลังอะไรก็แล้วแต่ จะหน่ง สอง สาม อะไรแล้วแต่ไป
ว่ามา ไม่ค านึงถึงชื่อเสียงประเทศชาติ ใช้อาวุธ ใช้ความรุนแรง มีการท าลายการ
ประชุมระดับประเทศ สร้างความอับอายต่อสายตาชาวโลกต่อเนื่อง ไม่ยอม
รับผิดชอบตามกฎหมาย หรือต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม อ้างประชาธิปไตย
อย่างเดียว ป้ายความผิด บิดเบือน เอาโลกมากดดันประเทศ มันสมควรไหม เห็น
แก่ตัว ประชาชนมีเกือบ 70 ล้านคน ประเทศไทย ต้องมาเดือดร้อนกับคนไม่กี่คน 
วันนี้ก็ยังไม่หยุดเลย ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองที่ไม่หวังดี ไปหามา” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีความพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารถึงแม้จะมีอ านาจเด็ดขาดในการ
บริหารประเทศ แต่ในทางคดีความนั้นรัฐบาลทหารจะไม่เข้าไปก้าวก่ายเขตอ านาจศาลในการตัดสิน
คดีความต่าง ๆ และพร้อมให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี ดังเนื้อความ “อย่าให้ใครมาว่าเราไม่เป็น
ธรรม 2 มาตรฐาน” กล่าวคือ ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีเก่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกคน ทุกคดีที่มี
ความผิดส าเร็จเกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้มีข้อครหาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนน าไปสู่อคติหรือเลือกปฏิบัติ
สองมาตรฐาน ดังเป็นเคยปรากฏเป็นวาทกรรมเมื่อหลายปีก่อน อีกท้ังการด าเนินคดีค้างเก่าในทุกคดี
โดยที่รัฐบาลทหารไม่ก้าวล่วงอ านาจศาลนั้น เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบธรรมกับตัวรัฐบาลทหารเอง 
เพราะหลักการปกครองประเทศแล้ว ศาลถือเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของประเทศที่คอยถ่วงดุลอ านาจ
การบริหารราชการแผ่นดิน การที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างวาทกรรมไม่เข้าไปแทรกแซงก็
จะท าให้รัฐบาลทหารนั้นมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตัวบท “แบบนี้ควรจะกลับมาบริหาร
ราชการแผ่นดินอีกหรือไม่ ไม่ควรเลย” เป็นข้อเกี่ยวพันไปถึงอดีตนักการเมืองที่ท าผิดกฎหมายทั้ งที่
ก าลังต่อสู้คดีและหนีคดีอยู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังชี้ให้ประชาชนเห็นถึงความต้องการ
ของรัฐบาลทหารว่าไม่อยากให้ประชาชนเลือกกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาบริหารประเทศอีก เพราะเป็น
กลุ่มคนที่ไม่เคารพกฎหมายนั่นเอง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงวาทกรรม “ประชาชนมีเกือบ 70 ล้านคน ต้อง
มาเดือดร้อนกับคนไม่กี่คน วันนี้ก็ยังไม่หยุดเลย ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองที่ไม่หวังดี ไปหามา” ยิ่งเป็นสิ่ง
ตอกย้ าว่ารัฐบาลทหารไม่สนับสนุนให้อดีตนักการเมืองเหล่านี้เข้ามาบริหารประเทศอีกต่อไป ทั้งนี้ 
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ผู้วิจัยกลับมองว่าหากรัฐบาลทหารวางกลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้สมบูรณ์แ ล้วก็ไม่
จ าเป็นต้องกังวลกับประเด็นนี้อีกต่อไป อีกทั้งในระบอบประชาธิปไตยและเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก าลังร่างอยู่นั้นมีการถ่วงดุลอ านาจไว้อยู่แล้ว 
กล่าวคือ มีองค์กรอิสระ ภาคประชาสังคมที่สามารถตรวจสอบรัฐบาลหรือนักการเมืองอยู่แล้ว หาก 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อ้างถึงการจะต้องได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลในอนาคตนั้น 
จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรับรู้และเสริมสร้างประชาธิปไตยใสสะอาดที่มีคุณภาพให้ประชาชน 
และประชาชนต้องมีทัศคติและพฤติกรรมที่ต่อต้านการรับสินบนอย่างจริงจัง 

4.1.2.1.3.4 ประเด็นรัฐบาลทหารดีกว่ารัฐบาลพลเรือน 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่ารัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาด าเนินนโยบายผิดพลาดในหลายวาระ จนเป็นปัญหาสะสม
ยาวนานจนถึงรัฐบาลทหารของตน เริ่มตั้งแต่การท างบประมาณรายจ่ายแผ่นดินที่มีความไม่เท่าเทียม
กันมีประสิทธิภาพ นโยบายด้านการเกษตรที่ถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยไม่มีการส่งเสริมเพ่ือความ
ยั่งยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหาประมงที่เน้นเรื่องแรงงานประมงเป็นส าคัญซึ่งองค์กรระดับนานาชาติให้
ความส าคัญ ดังนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลททหารจะได้ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นรัฐบาลทหารดีกว่ารัฐบาลพลเรือน ดังนี้ 

“เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เราได้วางแผนงบประมาณใหม่ ได้มีการ
ก าหนดมาตรการการเบิกจ่ายเพ่ิมเติมในรัฐบาลนี้ แตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมา
ทั้งหมด เพ่ือเน้นในเรื่องของความทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เราได้
เริ่มมา 4 ด้าน ด้วยกัน ในการจัดท างบประมาณปี 2558 คือการระบุโครงการที่
ชัดเจน ตั้งแต่ในขั้นตอนกระบวน การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558  รวมถึงการระบุโครงการในส่วนของท้องถิ่น ซึ่งใน
อดีตไม่เคยมีการท ามาก่อน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2558) 
“การโซนนิ่งพ้ืนที่เกษตรกรรม พูดกันมามากหลายรัฐบาล ยังไม่เคยท าได้ วันนี้เรา
ต้องริเริ่มให้ได้ และด าเนินการให้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมบางส่วน ในพ้ืนที่ด้าน
การเกษตรแต่ละจังหวัดต้องมีการเกื้อกูลระหว่างกัน เพราะว่าตรงไหนมีน้ าก็ปลูก
ข้าวได้ ปลูกพืชใช้น้ ามากได้ หลาย ๆ ครั้ง ตรงไหนไม่มีน้ า เราอาจจะส่งเสริมเป็น
แหล่งผลิตพืชที่ใช้น้ าน้อย หรือท าปุ๋ยอินทรีย์ ก็ต้องส่งเสริมไปแล้วไปชี้แจง ท า
ความเข้าใจกับเขาให้ชัดเจน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2558) 
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“ปัญหาส าคัญของเราก็คือว่า การบริหารราชการแผ่นดินแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมา
หลายปีในเชิงรับบ้าง รุกบ้างเล็กน้อย แล้วก็ไม่ส่งเสริมกันจริงจังเพ่ืออนาคต ท าให้
เกิดปัญหามาถึงวันนี้ เรื่องเทคโนโลยี งานวิจัย การสนับสนุนต่าง ๆ ของรัฐ ไม่
ทั่วถึง เพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้ายังคงผลิตเดิม ๆ อยู่ เราจะไม่ส่งเสริม” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
“การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) เป็นปัญหาส าคัญของชาติเป็น
อย่างยิ่งที่อาจจะถูกละเลยปล่อยให้มีการหมักหมมมาเป็นเวลานาน จนต้องให้
องค์กรระหว่างประเทศมาก าหนดมีมาตรการกดดันต่อการประมงของไทย รัฐบาล
นี้ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข โดยมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย (ศปมผ.) เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหานั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าไป
มาก ต้องขอขอบคุณความทุ่มเทในการท างานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีความพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลในอดีตด าเนินนโยบายที่ไม่ช่วยแก้ปัญหา
ประเทศชาติอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลทหารมารับช่วงต่อบริหารประเทศก็พบ
ข้อผิดพลาดมากมายหลายประการจนท าให้ดูเป็นภาระอันหนักของรัฐบาลทหาร ดังเนื้อความ “พูด
กันมามากหลายรัฐบาล ยังไม่เคยท าได้ วันนี้เราต้องริเริ่มให้ได้” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้
โอกาสนี้ชี้ให้ประชาชนได้เห็นว่าแม้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายยุคสมัยผ่านมา แต่ปัญหา
ดังกล่าวก็ไม่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั่นคือประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติและ
ประชาชนได้จริง จึงได้ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่น สร้างความชอบธรรมในรัฐบาลทหารของตนใน
การที่จะอาสาเข้ามาแก้ไขให้ส าเร็จ 

4.1.2.1.4 การน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพการบริหารของรัฐบาลภายใต้กรอบระยะเวลาหรือโรดแมปที่
ชัดเจน กล่าวคือ ต้องการปฏิรูปโครงสร้างประเทศในทุกมิติและก าหนดวันเลือกตั้งภายในปี พ.ศ. 
2560 เริ่มตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาใช้บริหาร
ประเทศเป็นการชั่วคราวมี 48 มาตรา การตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อมาหมดวาระและตั้งเป็น
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แทน การตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่หมดวาระ
เช่นกัน เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงต้องตั้งกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญอีกชุดขึ้นมาด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใน 180 วัน เพ่ือให้ประชาชนท าประชามติ
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้น าเสนอ
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ภาพประชาธิปไตยที่ผ่านมาเป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลว นักการเมืองที่ถูกเลือกเข้ามาบางส่วนทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ท าเพ่ือพวกพ้องจนได้รับความเสียหายร้ายแรง หากปล่อยไว้จะท าให้ประเทศได้รับ
ความเสียหายอย่างหนักกลายเป็นวงจรอุบาทว์ในที่สุด  
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 19 ประเด็น (ดูรายละเอียดวาท
กรรมการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน แบ่งตามวันที่ออกอากาศ ที่ภาคผนวก ก. หน้า 319)  

  จากการศึกษาวาทกรรมการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ทั้ง 19 
ประเด็น ท าให้เห็นได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทเพ่ือน าประเทศชาติไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ภายใต้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในภาวะบ้านเมืองที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป
ว่าประเทศชาติอยู่ในภาวะการปกครองแบบเผด็จการ แต่กระนั้นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พึง
ระลึกอยู่เสมอว่าถึงจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากระบอบเผด็จการแต่ก็มีหัวใจเป็นนักประชาธิปไตย 
ไม่เคยรังเกียจค าว่าประชาธิปไตยแม้แต่น้อย แต่เนื่องจากสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ยังไม่
เหมาะสมที่จะมีประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ซึ่งประชาชนทุกคนต้องร่วมกันเรียนรู้การมีประชาธิปไตย
ที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง และเพ่ือไม่ให้ประเทศกลับไป
เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลวเหมือนอดีตที่ผ่านมา โดยขอให้ประชาชนเชื่อฟังข้าราชการเป็นส าคัญ 
อีกท้ัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ย้ าว่าประเทศไทยจะต้องมีประชาธิปไตยที่เหมาะสมมีคุณภาพ
น ามาซึ่งความสุขของประชาชน 
    นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่
ยั่งยืน ทั้ง 19 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออกได้ 3 
ประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.1.2.1.4.1 ประเด็นประเทศไทยยังไม่พร้อมมีประชาธิปไตย 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่าในช่วงเวลานี้ประเทศไทยยังไม่พร้อมมีประชาธิปไตย หรือยังไม่พร้อมมีการเลือกตั้งแต่
ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพียงแต่ระยะนี้ยังไม่เหมาะสมโดยมีการหยิบยกเอาบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
มาโน้มน้าวประชาชนให้คิดตามรัฐบาลทหาร แต่อย่างไรก็ตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทราบดี
ว่าประเทศจะต้องมีการเลือกตั้งในที่สุด แต่การจะไปถึงช่วงเวลานั้นรัฐบาลทหารมีความจ าเป็นที่ต้อง
จะจัดระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อปลดล็อคกับดักทางการเมือง ก าจัดนักการเมืองไม่ดีที่คิดจะทุจริต
ไม่ให้สามารถลงรับการเลือกตั้งแล้วเข้ามาบริหารประเทศต่อไปได้อีก ขณะเดียวกัน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารถึงจุดยืนที่ว่าหากสังคมยังมีความขัดแย้ง หรือยังไม่มีความสงบสุข
เรียบร้อย เลือกตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์ 
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  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นประเทศไทยยังไม่พร้อมมีประชาธิปไตย ดังนี้ 

“เราเข้าใจดีถึงกฎเกณฑ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน เป็นโลกของประชาธิปไตย แต่
ขอให้เวลาเราในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และอะไรอีกหลายอย่าง เพ่ือแก้
ประชาธิปไตยของไทย ให้เป็นสากล ถูกต้อง ชอบธรรม รับผิดชอบ เสียสละ นึก
ถึงประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกพ้ืนที่ ทั้งประชาชนเสียงข้างมาก
ข้างน้อย ต้องได้รับความพึงพอใจอย่างทั่วถึงกัน หากทุกคนร่วมมือกัน จะน าพา
ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปลอดภัยยั่งยืน ทุกอย่างก็จะผ่อนคลายไป
ตามล าดับ เราเข้าใจว่า ทุกคนคงต้องเลือกประเทศชาติก่อนประชาธิปไตย ที่
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนั้นจะประมาณระยะเวลาทีไม่นานนัก” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“วันนี้การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบัน ถ้าหากเรายังจัดอยู่ จะเป็นสภาวะที่ท าให้
เกิดความขัดแย้ง และประเทศชาติจะกลับไปสู่วังวนเดิม ในเรื่องของการขัดแย้ง
กัน ใช้ความรุนแรงต่อกัน ทุจริตคอรัปชั่นของกลุ่มผู้มีอ านาจทางการเมือง การก่อ
การร้าย การใช้อาวุธสงคราม เราคงยอมตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้ว ผมคิดว่าคนไทย
ส่วนใหญ่คงเข้าใจ และไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น”(รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  
“การเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตย ซึ่ง คสช. ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลก ที่แปลกก็
มีอยู่เพียงว่า สถานการณ์ประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมา มีปัญหามาโดยตลอดในทุก
มิติ ทั้งในด้านการเมือง การเข้าสู่ระบบ อ านาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ การ
ทุจริต ความไม่โปร่งใส เอ้ือประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน จนท าให้
ข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในการให้การบริการกับประชาชนได้ ผมไม่เข้าใจ
ว่า ผู้เรียกร้องดังกล่าวเหล่านั้น มองข้ามเรื่องที่กล่าวมาไปได้อย่างไร” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“รัฐธรรมนูญดังกล่าว ก็เขียนมาตั้ง 20 ฉบับแล้ว ฉะนั้นถ้าเขียนดีอย่างไรก็ตาม 
แต่ขาดจิตส านึกท่ีดี ขาดคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดี ขาดการเป็นประชาชนที่มี
การเรียนรู้แล้ว อย่างไรก็ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น “หน้าที่พลเมือง”เป็นสิ่งส าคัญ 
หน้าที่นักการเมือง หน้าที่ข้าราชการ หน้าที่ประชาชนคนละอย่างกัน ต้องต่างคน
ต่างมีบทบาทของตัวเอง ต้องวางตัวให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นประเทศไทยก็
เหมือนเดิม ไม่หลุดพ้นกับดักประชาธิปไตยหรือค าว่ามีเสรีภาพ มีสิทธิเป็นของ
ประชาชนอะไรท านองนี้ ไร้ขอบเขต ไร้ขีดจ ากัดไม่ได้ ต้องเคารพสิทธิผู้อ่ืนด้วย 
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ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอ่ืนเขาด้วย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“ผมฝากไว้คือเรื่องค่านิยม 12 ประการ วันนี้อาจจะดูว่าจะได้อะไร แต่ผมคิดว่า
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง ให้ตนเองมีความภาคภูมิใจติดกับตัวไว้ใน
อนาคต เราก็จะเป็นทั้งคนดี คนเก่งด้วย เราต้องปลูกฝังจิตส านึกไว้ก่อน ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าเราปลูกฝังเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย เรื่องเสรีภาพอย่างเดียว 
ไม่มีค าว่าหน้าที่ หรือไปเน้นด้านวัตถุแต่อย่างเดียว ด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว ก็
ไปไหนไม่รอดทั้งสิ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2558) 
“เรื่องการเลือกตั้ง เรื่องประชาธิปไตย หากพูดว่าประชาชนเป็นใหญ่เป็นเจ้าของ
ประเทศอย่างเดียว บางครั้งก็ใช่ข้อเท็จจริงที่แน่นอน แต่อาจจะไม่เหมาะสมใน
เวลานี้ เพราะฉะนั้นต้องมีเวลาให้ทุกคนเรียนรู้ และรู้ถึงหลักการมีส่วนร่วมกัน
อย่างไร มีจิตส านึก มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ แล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างไร ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนด้วย ฝ่ายการเมืองต้องเป็นผู้ท าให้
เกิดขึ้น ไม่ใช่ท าให้มีปัญหา เพราะฉะนั้นความขัดแย้งจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
“วันนี้เราท าทุกอย่างตามขั้นตอนทั้งหมด ตามโรดแมปทั้งหมด โรดแมปที่ว่าก็คือ 
มีรัฐธรรมนูญ วันนี้ขอให้มีประชามติ ผมก็ให้ท าประชามติได้ พอประชามติแล้วก็
มีการเลือกตั้ง แต่ท่านไม่เคยมีใครถามผมเลยว่า ถ้าเลือกตั้ง ก่อนเลือกตั้งเกิด
ความวุ่นวาย ทุกคนไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญกันอีก จะท าอย่างไร มีมาตรการอะไร
หรือไม่ 2. ก็คือเลือกตั้งแล้ว รัฐบาลปกครองไม่ได้ขึ้นมาอีก อีกพวกก็ต่อต้านจะ
ท าอย่างไร ผมห่วงตรงนั้นมากกว่า ผมไม่ห่วงรัฐธรรมนูญ ไม่ห่วงอย่างอ่ืนเท่าไหร่ 
ห่วงตรงนี้ คสช. จะรับผิดชอบตรงนี้ด้วย รัฐบาลก็จะดูสถานการณ์ตรงนี้ด้วย แต่
ทุกอย่างผมยืนยันว่า ทุกอย่างผมท าตามโรดแมป เว้นแต่มีใครท าให้โรดแมปของ
ผมเปลี่ยนแปลง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558) 
“วันนี้ ผมให้ทุกคนฟังประชาชนเป็นหลัก แต่ประชาชนก็ต้องฟังข้าราชการ ฟัง
ผมบ้างถ้าต่างคนต่างไม่ฟังเอาแต่ใจกัน ไม่มีไปได้ ก็กลับมาที่ เดิม ก็เป็น
ประชาธิปไตยที่เอน ๆ จะล้มไม่ล้มแหล่อยู่เหมือนเดิม” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
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“ปัจจุบันเราก าลังเข้ามาอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีความส าคัญมากต่อการวางกฎ 
กติกาทางสังคม โดยได้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีความเป็นสากล และ
สอดรับกับความเป็นไทย เพ่ือจะแก้ปัญหาขจัดความยุ่งยาก ความขัดแย้ง หรือติด
กับดักทางการเมือง ติดกับดักประชาธิปไตยที่สะสมมายาวนานให้ได้ รวมทั้งใน
การวางรากฐานที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับสังคมไทย ผ่านการปฏิรูป 11 
ด้าน ตามท่ีได้ประกาศเป็นจุดยืนของรัฐบาล และ คสช. ไปแล้ว ในการที่จะน าพา
เปลี่ยนผ่านประเทศของเราเข้าสู่ระยะที่ 3 ก็คือการมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการ
เลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งอาจจะต้องมีกลไกแก้ปัญหาทางตันทาง
การเมือง ที่สามารถพ่ึงพาได้ ซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้การแก้ปัญหา
การเมืองด้วยทหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของประวัติศาสตร์ชาติ ไทย” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
  จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา มีความพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีจุดยืนในเรื่องของการรักษาความ
สงบสุขของบ้านเมืองก่อนที่จะคืนอ านาจกลับไปยังประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป แม้จะ
ทราบดีว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นที่นิยมของทั่วโลก แต่ความมีเสถียรภาพทางการเมือง
กับความสงบเรียบร้อยก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบก่อนเพ่ือ
สะกัดกั้นไม่ให้นักการเมืองที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเข้ามาบริหารประเทศอีก ดังเนื้อความ "เราเข้าใจดี
ถึงกฎเกณฑ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน เป็นโลกของประชาธิปไตย แต่ขอให้เวลาเราในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ค่านิยม และอะไรอีกหลายอย่าง" เป็นความพยายามของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งส าคัญในการปกครองประเทศ แต่ห้วงเวลานี้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองของประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันก่อนว่าประชาธิปไตยก็
ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองในยามนี้ ประชาธิไตยไม่ใช่เพียงแค่เลือกตั้ง แต่จ าเป็นต้องเลือก
คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วท าเพ่ือส่วนรวมจริง ๆ ไม่เช่นนั้นประเทศชาติจะเกิดความเสียหาย
แล้วกลับไปเป็นอย่างเดิมอีก เช่นเดียวกับเนื้อความ “วันนี้การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบัน ถ้าหากเรา
ยังจัดอยู่ จะเป็นสภาวะที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง” ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการตอกย้ าข้อมูล
เหล่านี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ตัวบท “สถานการณ์ประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมา มี
ปัญหามาโดยตลอดในทุกมิติ” นอกจากนี้ ยังมีตัวบท “รัฐธรรมนูญดังกล่าว ก็เขียนมาตั้ง 20 ฉบับ
แล้ว ฉะนั้นถ้าเขียนดีอย่างไรก็ตาม แต่ขาดจิตส านึกที่ดี ขาดคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดี ขาดการ
เป็นประชาชนที่มีการเรียนรู้แล้ว อย่างไรก็ไปไม่ได้” ตรงนี้ยิ่งชี้ให้เห็นเด่นชัดถึงความพยายามของ
รัฐบาลทหารว่าต้องการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของประชาชนที่คิดแต่เพียงต้องการจะ
เลือกตั้ง แต่ทว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ หรือต้องใช้ เวลานานพอสมควร เพราะฉะนั้น
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ตีความได้อีกนัยว่าการเลือกตั้งจะมีหรือเกิดขึ้นนั้นคงต้องใช้เวลานานนับจากนี้ไป ส่วนตัวบท “ถ้าเรา
ปลูกฝังเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย เรื่องเสรีภาพอย่างเดียว ไม่มีค าว่าหน้าที่ หรือไปเน้นด้านวัตถุแต่
อย่างเดียว ด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว ก็ไปไหนไม่รอดทั้งสิ้น” ชี้ให้เห็นว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พยายามก าลังสร้างการตระหนักรู้ในสังคมว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่การเรียกร้อง หรือโหยหาย
เสรีภาพแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะมาหลอมรวมให้สังคมเป็นสังคมประชาธิไตยที่
แท้จริง และอีกนัยหนึ่งบ่งชี้ว่ารัฐบาลทหารมีความต้องการใช้ระบบศึกษาของชาติเป็นเครื่องมือให้
ความรู้สร้างความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา โดยปฏิรูปการสอนเรื่องประชาธิปไตย โดยเน้นไปที่
หน้าที่พลเมืองและปลูกฝังการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม และอีกนัยหนึ่งตีความได้ว่าพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการจะปรามผู้ที่คิดจะออกมาชุมนุมประท้วงโดยอ้างสิทธิเสรีภาพจนละเลย
หน้าที่ความเป็นพลเมืองของประเทศ 
    นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในหมู่ประชาชนให้รู้จักหน้าที่พลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ไม่คิด
เอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง แม้เรื่องเสรีภาพจะเป็นเรื่องส าคัญที่มีในนานาอารยประเทศก็ตาม แต่
กระนั้นเสรีภาพที่พึงมีก็ไม่ควรจะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเช่นเดียวกัน เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ต้องการให้สังคมแอบอ้างใช้เสรีภาพของตนไปท าลายกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ส่วนตัวบท “ติดกับดักประชาธิปไตยที่สะสม
มายาวนาน” เป็นความต้องการของรัฐบาลทหารที่ต้องแก้ไขจุดนี้ให้เป็นรูปธรรมที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนว่าจะให้ความส าคัญเปิดใจเรียนรู้มากน้อยเพียงใด เพราะ
ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกกลุ่มในประเทศที่ต้องใส่ใจ
กลับไปคิดทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมาว่าการเลือกตั้งไม่ได้แก้ปัญหาในประเทศเท่าที่ควร ไม่อยากให้
ประชาชนติดกับดักของประชาธิปไตย หากท าได้ดังที่รัฐบาลทหารวางแนวทางไว้ก็เชื่อว่าการเลือกตั้ง
ก็จะมีขึ้นได้ในอีกไม่ช้า ส่วนเนื้อความ “ขอให้การแก้ปัญหาการเมืองด้วยทหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ของประวัติศาสตร์ชาติไทย” เป็นการชี้ให้เห็นว่าการเมืองไทยที่ผ่านมาไม่มีเสถียรภาพเพราะผ่านการ
ท ารัฐประหารมาแล้ว 13 ครั้ง หากสังคมไม่อยากให้ทหารท ารัฐประหารอีก ก็ต้องเชื่อและท าตาม
แนวทางที่วางเอาไว้ แต่อีกนัยหนึ่งตีความได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการจะบอกว่า
อนาคตประเทศไทยไม่มีใครที่จะการันตีได้ว่าจะไม่เกิดรัฐประหารขึ้นอีก ทั้งหมดล้วนแต่อยู่ที่การ
ตัดสินใจของประชาชน 

4.1.2.1.4.2 ประเด็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่าประเทศไทยจะต้องมีประชาธิปไตยในอีกไม่ช้า แต่ทว่าประชาธิปไตยนั้นต้องเหมาะสม



Ref. code: 25595707010418DER

 124 

 

กับสภาพสังคมและความเป็นไทยด้วย และยิ่งส าคัญไปกว่านั้นจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
แบบเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย กล่าวคือต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบ ดังนี้ 

“ถ้าเราดูต่างประเทศวันนี้ หลายประเทศในโลกมีการสู้รบกัน มีการใช้อาวุธ
สงคราม มีการแบ่งพวก แบ่งฝ่าย รบกันในเมือง และต่างชาติก็เข้าไปแก้ไข ผมคิด
ว่าเราไม่น่าจะไปถึงจุดนั้น ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะ
ปฏิรูปให้ได้โดยเร็ว และท าให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“วันหน้าเราต้องกลับเข้ามาสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีการเลือกตั้งที่ทุก
พวกทุกฝ่ายพอใจ เราต้องพยายามปรับแก้สิ่งเหล่านั้น น่าจะดีกว่าการให้ คสช. 
แก้ด้วยความรวดเร็ว โดยใช้กฎหมายพิเศษมากนัก เราต้องดูว่าที่ผ่านมานั้นจาก
ระบบการเมือง การบริหารประเทศที่มีการทับซ้อน ก้าวก่ายกัน ระบบต่าง ๆ นั้น
มีหรือไม่อย่างไร ผมคิดว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากท าไม่ดี อยู่ที่ใครจะก ากับดูแล 
ใครจะควบคุมการใช้อ านาจให้ถูกต้องได้มากน้อยเพียงใด ทุกคนต้องมาช่วยกัน 
นั่นคือปัญหาส าคัญเพ่ือจะน าพาประเทศชาติไปข้างหน้า” (รายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ, วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557)  
“การเมืองผมเข้าใจ การเมืองคือการเมืองของระบบประชาธิปไตย แต่ต้องท าให้
ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้เป็นประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ส่วนมากหรือเสียงส่วนน้อยแล้วแต่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแล” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)  
“การที่จะได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมาจากการเลือกตั้งที่โปร่งใส การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนประเทศ แก้ปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาว และท าให้เกิดผลการปฏิรูปต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ผมไม่
อยากให้มองเรื่องความขัดแย้ง หรือเรื่องผิด ถูก แต่เพียงอย่างเดียว ให้มองไกล ๆ 
มองยาว ๆ เราจะต้องก้าวให้พ้นจากกับดักต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในระบอบ
ประชาธิปไตยด้วย และในส่วนของความขัดแย้ง ข้อกฎหมายต่าง ๆ มีมากมาย” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558) 
“การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารครั้งนี้ 
เราน่าจะสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศไทยของเราเพ่ือเตรียมไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ในอนาคต จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเราทุกคน 
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และผมอยากจะกราบเรียนว่าคงไม่ใช่เฉพาะพวกเรา การวางอนาคตเหล่านั้นเป็น
การวางอนาคตให้กับคนรุ่นหลังของเรา ลูกหลาน ผมอยากจะใช้ค าว่าคนไทยที่ยัง
ไม่ได้เกิดมามีอีกมากมาย วันหน้าก็มีเกิดมาเพ่ิมเติม เราต้องวางพ้ืนฐานให้เขาตรง
นั้นด้วย ไม่ใช่วันนี้เราใช้ทุกอย่างสิ้นเปลือง ทรัพยากรก็หมดไป ความเข้มแข็งก็ไม่
มี วันหน้าประเทศไทยจะอยู่ตรงไหน แล้วเขาเกิดมาเขาต้องเผชิญกับความ
ยากล าบากอย่างไร คิดอย่างนั้นนะ ทุกที่จะเข้ามาสู่การเมือง หรือคนที่จะเป็น
ข้าราชการ ต้องคิดแบบที่ผมคิด ถึงจะแก้ปัญหาส าเร็จ” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“ผมไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตย แต่เราต้องมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีความ
ยั่งยืน ทุกคนมีความสุข บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนผ่าน ใน
เวลานี้เปลี่ยนผ่านให้ได้ จะท าอย่างไร จะวางตัวอย่างไร ล าบากไหม เหนื่อยไหม 
จะต้องอดทนอย่างไร สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต  
ซึ่งก็คือการปฏิรูปจัดระเบียบต่าง ๆ ให้เข้าที่เข้าทาง มีการบูรณาการร่วมกัน มี
การก าหนดเป้าหมายล่วงหน้า มีการประเมินทุกห้วงระยะเวลา และประชาชน
จะต้องรู้อนาคตของเขา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558) 
“ส าหรับนักการเมือง พรรคการเมือง ทุกคน ผมอยากให้ท่านเตรียมการ
ปรับเปลี่ยน ปรับตัวเอง เตรียมตัวเองเพ่ือจะเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคต เตรียม
ความพร้อมของท่าน ส าหรับในเรื่องของการบริหารประเทศ ให้มีธรรมาภิบาล 
แล้วก็ทุกคนก็คือคนไทยด้วยกัน เป็นผู้ได้รับประโยชน์ เพราะฉะนั้นประชาชนก็
ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องมีประชาธิปไตยที่เหมาะสม ก็คือมีนักการเมือง พรรค
การเมือง ที่จะร่วมมือกันในการบริหารประเทศแล้วท าให้ทุกคนมีความสุข คือคน
ทั้ง 70 ล้านคน นั้น ในประเทศไทยมีความสุข ก็คงไม่ใช่เฉพาะเพียงประชาชนที่
สนับสนุนรัฐบาลหรือพรรคการเมืองแต่ละฝ่ายเท่านั้น” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้ง
เพียงอย่างเดียว ฉะนั้นจะต้องวางแนวทางให้ประชาชนได้เรี ยนรู้  ด้วยการปลูกฝังความคิด 
เปลี่ยนแปลงค่านิยม แต่ประเด็นเหล่านี้ยังถูกมองว่าคลุมเครือและมีหลายฝ่ายตั้งค าถามว่า 
“ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ใบแบบประเทศไทย” ในความหมายของนายกรัฐมนตรีนั้นหมายถึงอะไร 
แล้วจะท าอย่างไรให้คนไทยเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งเป็นเรื่อ งที่ยากส าหรับสังคมไทย 
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กลายเป็นว่ารัฐบาลต้องการประวิงเวลาเพ่ืออะไรบางอย่าง และเมื่อถึงเวลาจึงกลับไปสู่การเลือกตั้ง
หรือไม่ โดยเฉพาะที่บอกว่า “เปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลายอย่าง” ก็ไม่ได้ถูกอธิบายตามกระบวนการ 
แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถตอบค าถามของประชาชนได้  หรือแม้แต่ตัวบทที่ว่า “การ
เรียกร้องประชาธิปไตย คสช. ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลก ที่แปลกคือประชาธิปไตยที่ผ่านมา มีปัญหา
ทุกมิติ” ค าว่า “ประชาธิปไตย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นค านาม 
แปลว่า “ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ , การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่” จากการ
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าความต้องการที่แท้จริงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรมจากการเลือกตั้ง กล่าวคือต้องไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งประชาชนคนทุกคนต้องไม่
สนับสนุนนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันมีการร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายการ
เลือกตั้งให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หวังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกีดกันนักการเมืองทุจริตไปจากการ
เมืองไทย มีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล โดยอาศัยประชาชนเป็นหูเป็นตา ส่วนตัวบทที่ว่า “ไม่เคยปฏิเสธ
ประชาธิปไตย” เป็นตัวบทที่สวยหรูเกินจริง เพราะสังคมทั่วโลกต่างรับทราบดีว่าพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา คือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เข้าควบคุมอ านาจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร ที่ชนะผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลบริหารประเทศตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย
สากล จึงเป็นวาทกรรมที่ค้านสายตาของประชาชน “แต่เราต้องมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีความ
ยั่งยืน ทุกคนมีความสุข” เป็นตัวบทที่นายกรัฐมนตรีพูดต่อจาก “ไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตย”      
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เอาความรู้สึกของประชาชน นั่นคือผลลัพธ์คือความสุข น ามาวาด
ภาพจินตนาการว่าหลังจากที่ท าประชาธิปไตยให้มีคุณภาพแล้วทุกคนก็จะมีความสุขตามไปด้วย 
แน่นอนว่าประชาธิปไตยคือเรื่องของเสียงข้างมากในประเทศ ส่วนเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายที่ไม่สมหวัง 
ครั้นจะหาจุดร่วมที่เป็นความสุขของคนทั้งประเทศยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะการคิดต่างเป็นเรื่อง
ความชอบธรรมในวิถีแห่งระบอบประชาธิปไตย หรือแม้แต่ตัวบท “ต้องคิดแบบที่ผมคิด ถึงจะ
แก้ปัญหาส าเร็จ” มองได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังวางตนเป็นใหญ่พยายามบังคับให้
ประชาชนทุกคนคิดแบบตน สะท้อนการไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสวนทางกับที่เคย
ระบุว่ารับฟังเสียงของประชาชนทุกกลุ่มในการพัฒนาประเทศชาติ 

4.1.2.1.4.3 ประเด็นรัฐประหารไม่ท าลายประชาธิปไตย 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่าในเมื่อสภาวะสังคมด าเนินมาถึงทางตันก็ต้องท ารัฐประหารเพ่ือเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ แต่
การเริ่มต้นนั้นไม่ใช่การถอยหลังลงคลองแต่เป็นการหยุดนิ่งเพ่ือท าให้ดีกว่าแล้วก้าวเดินไปข้างหน้า
อย่างช้า ๆ แต่มั่นคง ฉะนั้นการท ารัฐประหารก็ไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยในประเทศไทยเสมอไป 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นรัฐประหารไม่ท าลายประชาธิปไตยเสมอไป ดังนี้ 
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“อดีตผู้น าประเทศของไทยท่านหนึ่งที่เป็นนักประชาธิปไตย นักสิทธิมนุษยชน 
ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่าน ก็เคยพูดไว้ว่าไม่มีใครสนับสนุนรัฐประหารอยู่แล้ว 
แต่ก็เห็นด้วยในการเสริมสร้างประชาธิปไตยใหม่ของใหม่ให้ยั่งยืน ฉะนั้นไม่อยาก
ให้ทุกคนมาพูดว่ารัฐประหารว่าดีไม่ดีอย่างไร เพราะเกิดขึ้นมาแล้วท ามาแล้ว ก็
ต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดี ๆ ในระยะเวลาอัน
สั้น ในระยะเวลาที่เราต้องปฏิรูปนี้ น่าจะดีกว่า ดีกว่าที่จะต่อต้านตั้งแต่แรก
ไม่อย่างนั้นมันเสียเวลาเปล่า เสียทุกอย่างเลย (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“การประชุม APEC ซึ่งได้มีโอกาสหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการกับผู้น าหลาย
ประเทศเพ่ิมเติม ก็ได้พบหลายประเทศอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ท่าน
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ท่าน
เลขาธิการสหประชาชาติในการประชุมครั้งนี้ก็น่ายินดี ทุกท่านก็มีความเข้าใจใน
สถานการณ์ในประเทศไทยแล้วก็ให้ก าลังใจผมก็บอกว่าผมก็เป็นทหาร
ประชาธิปไตยเหมือนกัน แล้ววันนี้ผมก็เกษียณแล้ว แต่ผมเป็นประชาธิปไตย 
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เดินหน้าตามโรดแมปที่มีอยู่เพ่ือต้องการที่จะไปสู่ตรงนั้น 
ผมเรียนว่าผมไม่ได้ท าลาย ผมสร้างให้แข็งแรงขึ้นอะไรขึ้นวันนี้ความขัดแย้งก็ยังมี
อยู่ เขาก็เข้าใจแต่เขาจะพูดอย่างอ่ืนคงไม่ได้หรอก” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)  
“สิ่งที่ยังเป็นกังวลอยู่คือเรื่องการเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย ผมได้พูดไปหลาย
ครั้งแล้ว วันนี้ก็อยากจะน าส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์ มิ
เชล โทเปอร์ จากมหาวิทยาลัยปารีสที่ 10 ของฝรั่งเศสที่ได้มาบรรยายที่บ้านเรา 
และให้ข้อคิดที่ว่า “การรัฐประหาร ก็อาจไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยเสมอไป 
เพราะบางครั้งการรัฐประหารในหลายประเทศ ก็เป็นการท าเ พ่ือเตรียมไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต” ผมไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดี ท าความ
เข้าใจผมด้วย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558) 
  จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นถึงความพยายามของ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พยายามสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าการตัดสินใจควบคุมอ านาจของ
ตนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นั้น เนื่องจากเหตุผลจ าเป็นที่จะท าบ้านเมืองให้ดีขึ้นในทุก ๆ 
มิติ โดยยึกประชาชนเป็นที่ตั้ง ในเมื่อตัดสินใจกระท าไปแล้วก็อยากให้มาร่วมมือกันเดินหน้าประเทศ
ไปพร้อมกัน ดังตัวบท “ไม่อยากให้ทุกคนมาพูดว่ารัฐประหารว่าดีไม่ดีอย่างไร เพราะเกิดขึ้นมาแล้ว ก็



Ref. code: 25595707010418DER

 128 

 

ต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน” แปลความได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการบอก
ประชาชนว่าในเมื่อตนไม่มีทางเลือกจึงจ าเป็นต้องท ารัฐประหาร เมื่อด าเนินมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ควร
ที่ประชาชนต้องสนับสนุนรัฐบาลทหารของตนต่อไป อาจดูแล้วเป็นวาทกรรมที่เห็นแก่ตัว แต่หาก
พิจารณาถึงเหตุผลก่อนหน้านี้การรัฐประหารที่ท าไปก็เพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชนนั่นเอง แม้แต่เนื้อความ “บอกว่าผมก็เป็นทหารประชาธิปไตยเหมือนกัน แล้ววันนี้ผมก็
เกษียณแล้ว แต่ผมเป็นประชาธิปไตย” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้ประชาชนว่า ในมุมมองของผู้น าต่างชาติที่มองประเทศไทย ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสภาวะที่ไม่เป็นปกติ
แต่ก็มีคราบของความเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้าง ไม่ใช่ภาพลักษณ์ติดลบเหมือนคนไทยมองประเทศ
ไทยด้วยกันเอง “ผมเรียนว่าผมไม่ได้ท าลาย ผมสร้างให้แข็งแรงขึ้น” เป็นตัวบทที่ตอกย้ าที่ชัดเจนอีก
ว่าการท ารัฐประหารไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยเสมอไป หากแต่จะท าให้เป็นประชาธิปไตยที่
เข้มแข็งและสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หยิบยกค ากล่าวของนักวิชการ
ต่างชาติที่ว่า “การรัฐประหาร ก็อาจไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยเสมอไป เพราะบางครั้งการ
รัฐประหารในหลายประเทศ ก็เป็นการท าเพ่ือเตรียมไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต” ผมไม่ได้
หมายความว่าดีหรือไม่ดี ท าความเข้าใจผมด้วย” เป็นการชี้ให้เห็นว่าตนนั้นไม่ได้คิดเองเสมอไป 
ต่างประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนแต่ผ่านการท าปฏิวัติรัฐประหารด้วยกันทั้งสิ้น ส่วนที่ว่า 
“ผมไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดี” นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้ให้เห็นว่าตนนั้นไม่ต้องการให้
ใครคิดแบบเดียวกับตนเพียงแต่ต้องการจะบอกความในใจถึงความล าบากใจในการตัดสินใจ
รัฐประหารเท่านั้น 
    จากการค้นพบวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาลในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ สะท้อนถึงความรู้ ความเชื่อ และเหตุผลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทที่ต้องการ
สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่ารัฐบาลทหารจะสามารถบริหารประเทศจนน าไปสู่ประชาธิปไตยที่
ยั่งยืนเหมาะสมกับเมืองไทย ทั้งนี้ ยังแฝงด้วยการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารโดยอาศัย
การท าลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลชุดเก่าตลอดจนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพ่ือโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างภาพวาดฝันอนาคตที่จะได้รับ
ประโยชน์มีอย่างมีความสุข 

4.1.2.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีจากตัวบทในวาทกรรม
ความชอบธรรมของรัฐบาล 

   ผู้วิจัยได้น าประเด็นของวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 4 ประเด็น คือ 
การเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศ การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม        
การด าเนินการกับปัญกาท่ีเกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต และการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมา
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วิเคราะห์ในคราวเดียวกัน ปรากฏอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และการสร้างลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน  
   จากวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล ท าให้ผู้วิจัยค้นพบการสร้าง      
อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 3 ประการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามาแก้ไข
ปัญหาของประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต 
และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

4.1.2.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสียสละเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ 
  เป็ นการก าหนด อัตลั กษณ์ของ พล เอก  ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็นมีความผู้ เสียสละในการ
ท างานเพ่ือรกัษาไว้ซึ่งประโยชน์ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ ยอมอุทิศตนตัดสินใจ
เข้ามาควบคุมอ านาจเพ่ือแก้ไขและบริหารประเทศแทนรัฐบาลเดิมที่มีปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน 
ประกอบด้วย ความแตกแยกทางความคิดของประชาชนในสังคมอย่างร้ายแรงจนน าไปสู่เหตุการณ์
รุนแรงท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน คนในชาติแตกความสามัคคี รวมทั้งมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในบรรดานักการเมืองและ
ข้าราชการ รัฐบาลเดิมเป็นรัฐบาลรักษาการท่ีไร้เสถียรภาพไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายปกติได้ ท าให้
การบริหารราชการแผ่นดินด้วยอ านาจที่เหลืออยู่ไม่สามารถท าได้ ท าให้ประเทศชาติไม่สามารถ
เดินหน้าต่อไปได้ และสร้างความไม่มั่นใจให้กับคนในประเทศและต่างประเทศ และในแง่เศรษฐกิจที่
ไม่พัฒนา ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ระบุว่า ได้เกิด
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็น
เวลานานจนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่าง  ๆ ขาดความ
สามัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรงใช้ก าลังและอาวุธสงครามเข้าท าร้าย
กัน ส่งผลสวัสดิภาพและการด ารงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบต่อการใช้อ านาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทาง
ตุลาการการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้รัฐบาล
เดิมจะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น น ากฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆ มาบังคับใช้ รวมถึงการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไป และฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี เช่น องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภาได้พยายามประสานให้มีการเจรจาปรองดองกัน แต่ก็ไม่เป็น
ผลส าเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและการเมืองเป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น 
กระทบต่อการท ามาหากินรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ต่างชาติ ทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมและความไม่สงบอ่ืนเพ่ิมขึ้น กอปรกับมีการหมิ่นพระ
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บรมเดชานุภาพอย่างร้ายแรงของกลุ่มที่ไม่หวังดี อันจะเป็นการท าลายความมั่นคงของชาติในที่สุด 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ตัดสินใจเข้าควบคุม
อ านาจตั้งตนเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อมาได้รับความไว้วางใจรับเลือกเป็น
นายกรัฐมนตรีตามกระบวนการ มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤตให้
กลับคืนสู่สภาวะปกติ ฟ้ืนฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคีและความเป็นธรรม แก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอ่ืน ๆ และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ก่อน
จะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
ในคราวต่อไป ในการด าเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความส าคัญแก่หลักการพ้ืนฐานยิ่งกว่าวิธีการใน
ระบอบประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวเดียว จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ
เรียบร้อยและยุติความขัดแย้ง เพ่ือน าความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน คืนความเป็น
ธรรมให้เท่าเทียมปราศจากความเหลื่อมล้ าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนใน
ชาติ  

  ขณะเดียวกัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวย้ าโดยตลอดว่าตนเอง
ไม่ใช่นักการเมือง เพราะฉะนั้นจะท าเพ่ือประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือเลือกปฏิบัติ
ตามเขตพ้ืนที่เหมือนนักการเมือง ลักษณะตัวบทนี้จะน าเสนอการท างานของรัฐบาลตามกรอบ
ระยะเวลา หรือ โรดแมปที่เคยแถลงไว้อย่างชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานให้
ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเสียก่อน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สร้างตัวบทที่
เน้นย้ ามาโดยตลอดว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความตั้งใจจริงไม่ต้องการ
แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นและไม่ต้องการสืบทอดอ านาจให้ยาวนานเกินความจ าเป็น  

  ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามาแก้ไข
ปัญหาของประเทศ ดังนี้ 

“กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศ และประชาชนชาวไทย ยังมีปัญหาอีกมากมายที่
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข และจัดระเบียบ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขให้ได้
โดยเร็ว ที่ผ่านมาเวลาในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้สูญเปล่าไปกับความ
ขัดแย้งของคนภายในชาติไปมากพอแล้ว เราจ าเป็นต้องเดินหน้าต่อไป เพ่ือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , 
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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“ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเหมือนผม ไม่มีความสุข มาประมาณ 9 ปีแล้ว ขณะนี้ทุก
คนอยู่ในความสุขสงบมาก ตั้งแต่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา คสช.
ไม่ต้องการก้าวเข้าสู่อ านาจ ไม่ต้องการใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ใดๆ เลย แต่
ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ถ้าทหารและข้าราชการทุกคนไม่ท าอะไรเลย 
ใครจะมาดูแลท่าน ใครจะแก้ปัญหาให้ท่าน ในเมื่อประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
เดินหน้าต่อไปไม่ได้ ด้วยความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่ถูกต าหนิ ประชาชนเกิดความไม่
ไว้วางใจ การบังคับใช้กฎหมายปกติท าไม่ได้ ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ทั้งข้าราชการ พลเรือน ต ารวจ ทหาร 
และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอ” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“ขณะนี้ผม และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย ตลอดถึง
ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอยู่เพ่ือจะ
ท าเพ่ือพ่อแม่พ่ีน้อง ผมบอกแล้วว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ 
เพราะฉะนั้น นอกจากพวกเราแล้ว ก็ยังเป็นพวกท่านด้วยทั้งพ่ีน้อง พ่อแม่พ่ีน้อง
เกษตรกร อาชีพทุกอาชีพ ก็ต้องรู้ว่าเราก าลังร่วมมือท าอะไรกันอยู่ ก็คือการ
ปฏิรูปประเทศ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558) 
“รัฐบาลและ คสช. มั่นใจว่าเราจะสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งฝันร้ายนี้ไปด้วยกัน 
เราจะเดินหน้าต่อไป ไม่ยอมสะดุด หรือหยุดรออีกต่อไป เพราะประเทศไทยเรา
นั้น เสียเวลา เสียโอกาส มามากแล้ว” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหา
ของประเทศจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งส าคัญท่ีกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจและสภาพ
สังคม แม้ว่าหลายฝ่ายรวมถึงคู่ขัดแย้งจะหาทางแก้ไขแล้วแต่ไม่เป็นผลส าเร็จ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมอ านาจบริหารประเทศเพ่ือไม่ให้ปัญหาทุกอย่างบาน
ปลายและแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการบริหารด้วยการก าหนด
กรอบการท างานอย่างเป็นระบบเพ่ือคืนอ านาจให้กับประชาชน ทั้งยังแสดงความจริงใจด้วยการไม่
แสวงผลประโยชน์หรืออ านาจใด ๆ นอกจากการท าให้ประเทศชาติมีความสงบประชาชนมีความสุข 
 
 



Ref. code: 25595707010418DER

 132 

 

4.1.2.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากรัฐบาลในอดีต 

  เป็ นการก าหนด อัตลั กษณ์ของพล เอก  ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต กล่าวคือ นอกจากการเข้ามาควบคุมอ านาจและบริหารประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกมิติแล้ว แต่อีกข้อเท็จจริงประการส าคัญก็คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ต้องการที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลในยุคก่อน ๆ โดยอาศัยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้น ไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งคดีที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นโครงการจ าน าข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวมไปถึง
อดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองพรรคเพ่ือไทยที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงหลายรายที่ยังคง
หลบหนีพ ายักอยู่ต่างประเทศและคอยต่อต้านอ านาจของกลุ่มทหารมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังใช้
กฎหมายพิเศษหรืออ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557 ด าเนินการกับผู้ที่กระท าความผิดหรือผู้ที่เข้าข่ายในฐานความผิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
จริงจัง อีกทั้งปัญหาของประเทศที่สะสมมาอย่างยาวนานยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงใจ ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาเหล่านี้พลอยสร้างความเสียหายและกระทบกระเทือนต่อ
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงพยายามสร้าง
วาทกรรมให้เกิดภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลทหารเข้ามาแก้ไขให้ทุกปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสการ
พัฒนาในการประเทศ สามารถเดินหน้าต่อไปได้และได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย ปัญหาการประมง การค้ามนุษย์ และการบินพลเรือน เป็นต้น ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้ 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามา
แก้ไขปัญหาของประเทศ ดังนี้ 

“เรื่องการตรวจโกดังข้าว คสช. ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินคดี ในกรณีตรวจพบความไม่โปร่งใส เพ่ือจะน าเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
และกระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการตรวจสอบด าเนินคดี
ของ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
โดยปัจจุบัน คณะท างาน ได้เข้าตรวจสอบปริมาณข้าวแล้ว จ านวนโกดังทั้งสิ้น 
836 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.78 จากจ านวนคลัง หรือโกดัง ทั้งหมด 1,787 แห่ง” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ด าเนินการต่อไป ไม่ปล่อยให้เป็นการ
เอารัดเอาเปรียบทุจริตเกิดขึ้น อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ทุกโครงการสมัยนี้
รัฐบาลนี้จะต้องมีการตรวจสอบทุกระดับของเก่าก็ไปว่ากันมา มีคดีความอะไรก็
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ไปว่ากันมาในกระบวนการยุติธรรมของใหม่ตรวจสอบแล้วก็ต้องน าเข้า
กระบวนการยุติธรรมเหมือนกัน กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“ผมถือว่าผมและคณะที่ไปเยือนต่างประเทศนั้น เราน าเกียรติยศของคนไทยไป
ด้วย เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจว่า ผ่านมาหลายครั้งหลายรัฐบาลแล้ว ก็
ไม่เคยท าอะไรได้ส าเร็จ เพราะว่ามีข้อตกลงทุกอย่าง เขาก็อ้างถึงข้อตกลงทุกอัน 
ผมก็เรียนว่า เราไม่พูดถึงเรื่องเก่าแล้วกัน เราจะมาท าในเรื่องใหม่แล้วก็ท าให้
ก้าวหน้าให้เกิดให้ได้” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557) 
“การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) เป็นปัญหาส าคัญของชาติเป็น
อย่างยิ่งที่อาจจะถูกละเลยปล่อยให้มีการหมักหมมมาเป็นเวลานาน จนต้องให้
องค์กรระหว่างประเทศมาก าหนดมีมาตรการกดดันต่อการประมงของไทย 
รัฐบาลนี้ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข โดยมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการ
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหานั้น ปัจจุบันมีความ
คืบหน้าไปมาก” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีตจากการที่เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาคดีความที่ยังไม่มีผู้กระท าผิดมารับ
โทษตามกฎหมาย การตรวจสอบการทุจริตต่าง ๆ เช่น โครงการรับจ าน าข้าว ตลอดจนปัญหาระดับ
นโยบายที่ยังไม่รับการแก้ไข ประกอบด้วย การประมง การค้ามนุษย์ และการบินพลเรือน 

4.1.2.2.3 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
  เป็ นการก าหนด อัตลั กษณ์ของ พล เอก  ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย กล่าวคือ การเป็นผู้น าประเทศที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า การเข้าควบคุม
อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าของประเทศและปัญหาสะสมที่มีมาอย่างยาวนาน นอกจากการวางยุทธศาสตร์ปฏิรูป
ประเทศในทุกด้านแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพ่ือคืนอ านาจให้ประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปปลายปี พ.ศ. 2560 ไว้
ค่อนข้างชัดเจน (ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาล   
ที่ 9 สวรรคต) ท าให้เกิดภาพลักษณ์ว่านายกรัฐมนตรี ไม่ต้องการเข้ามาบริหารประเทศเพ่ือแสวงหา
อ านาจหรือผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากความตั้งใจจริงในการแก้วิกฤตของประเทศ  
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  ดังจะเห็นได้จากเนื้อความที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
ที่แสดงให้เห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งใจขอโอกาสและเวลาปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนให้มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพ่ือความยั่งยืนและเสถียรภาพของ
การเมืองไทยในอนาคต ไม่ใช่เรียกร้องหรืออ้างถึงแค่เพียงสิทธิเสรีภาพเท่านั้น โดยใช้โอกาสนี้เน้นย้ า
ว่าห้วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้ง พร้อมทั้งระบุว่ารัฐบาลทหารไม่ปฏิเสธประชาธิปไตย 
แต่ประเทศไทยต้องมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ รัฐบาลมีธรรมาภิบาลยอมรับฟังเสียงของประชาชน
ทุกกลุ่ม ไม่สร้างชนวนความขัดแย้งเหมือนในอดีต อีกทั้งต้องเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทยเท่านั้น 

  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าตัวบทที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ   
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามเน้นย้ าว่าหากประเทศชาติยังไม่ก้าวข้ามความขัดแย้ง และ
ตราบใดที่สังคมยังไม่มีความสงบเรียบร้อย การเลือกตั้งก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะถ้าหากปล่อยให้มีการ
เลือกตั้ง ประเทศชาติก็จะกลับไปประสบปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เท่ากับว่าการควบคุมอ านาจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาและวางรากฐานปฏิรูปประเทศ ก็จะสูญ
เปล่า  

  นอกจากนี้ การท าประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2559 นับเป็นก้าวส าคัญของประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร (พ.ศ. 2560) และออกเสียงตอบค าถามแนบท้าย
ประชามติ ถึงการก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญล่าสุด ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การปฎิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.35 
เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 38.65 ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ในขณะที่การ
ออกเสียงค าถามแนบท้ายประชามติ ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.07 เห็นชอบด้วย และ
ร้อยละ 41.93 ไม่เห็นชอบด้วยกับค าถามแนบท้ายดังกล่าว  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามา
แก้ไขปัญหาของประเทศ ดังนี้ 

“เราเข้าใจดีถึงกฎเกณฑ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน เป็นโลกของประชาธิปไตย แต่
ขอให้เวลาเราในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และอะไรอีกหลายอย่าง เพ่ือแก้
ประชาธิปไตยของไทย ให้เป็นสากล ถูกต้อง ชอบธรรม รับผิดชอบ เสียสละ นึก
ถึงประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกพ้ืนที่ ทั้งประชาชนเสียงข้างมาก
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ข้างน้อย ต้องได้รับความพึงพอใจอย่างทั่วถึงกัน หากทุกคนร่วมมือกัน จะน าพา
ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปลอดภัยยั่งยืน ทุกอย่างก็จะผ่อนคลายไป
ตามล าดับ เราเข้าใจว่า ทุกคนคงต้องเลือกประเทศชาติก่อนประชาธิปไตย ที่
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนั้นจะประมาณระยะเวลาทีไม่นานนัก” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“การเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตย ซึ่ง คสช. ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลก ที่แปลกก็
มีอยู่เพียงว่า สถานการณ์ประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมา มีปัญหามาโดยตลอดในทุก
มิติ ทั้งในด้านการเมือง การเข้าสู่ระบบ อ านาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ การ
ทุจริต ความไม่โปร่งใส เอ้ือประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน จนท าให้
ข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในการให้การบริการกับประชาชนได้ ผมไม่เข้าใจ
ว่า ผู้เรียกร้องดังกล่าวเหล่านั้น มองข้ามเรื่องที่กล่าวมาไปได้อย่างไร” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“การเมืองผมเข้าใจ การเมืองคือการเมืองของระบบประชาธิปไตย แต่ต้องท าให้
ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้เป็นประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ส่วนมากหรือเสียงส่วนน้อยแล้วแต่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแล” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)  
“เรื่องประชาธิปไตย หากพูดว่าประชาชนเป็นใหญ่ เป็นเจ้าของประเทศอย่าง
เดียว บางครั้งก็ใช่ข้อเท็จจริงที่แน่นอน แต่อาจจะไม่เหมาะสมในเวลานี้  
เพราะฉะนั้นต้องมีเวลาให้ทุกคนเรียนรู้ และรู้ถึงหลักการมีส่วนร่วมกันอย่างไร มี
จิตส านึก มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ แล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร 
ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนด้วย ฝ่ายการเมืองต้องเป็นผู้ท าให้เกิดขึ้น 
ไม่ใช่ท าให้มีปัญหา เพราะฉะนั้นความขัดแย้งจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
“ผมไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตย แต่เราต้องมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีความ
ยั่งยืน ทุกคนมีความสุข บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนผ่าน ใน
เวลานี้เปลี่ยนผ่านให้ได้ จะท าอย่างไร จะวางตัวอย่างไร ล าบากไหม เหนื่อยไหม 
จะต้องอดทนอย่างไร สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต  
ซึ่งก็คือการปฏิรูปจัดระเบียบต่าง ๆ ให้เข้าที่เข้าทาง มีการบูรณาการร่วมกัน มี
การก าหนดเป้าหมายล่วงหน้า มีการประเมินทุกห้วงระยะเวลา และประชาชน
จะต้องรู้อนาคตของเขา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558) 
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    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยจากการที่รัฐบาลทหารมีนโยบายสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องประชาธิป ไตยให้
ประชาชนก่อนการคืนอ านาจ ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่การอ้างสิทธิเสรีภาพ
หรือการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวหากแต่จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง 

4.1.2.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัวบท
ในวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 

   จากวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล ท าให้ผู้วิจัยค้นพบลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน 3 ประการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเข้า
ใจความต้องการของประชาชน นายกรัฐมนตรีพยามโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และ
นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างต้องการความเป็นประชาธิปไตย ดังนี้ 

4.1.2.3.1 นายกรัฐมนตรีเข้าใจความต้องการของประชาชน  
  การน า เสนอตั วบทในรายการคืนความสุข ให้คนในชาติ ให้นั ย

ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของ
ประชาชน ข้าราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ทางสังคมท่ีอยากจะเห็นบ้านเมืองมีความสงบสุขและเห็น
การพัฒนาประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลทหารจึงต้องเร่งด าเนินการวางแผนพัฒนาและปฏิ รูป
โครงสร้างประเทศทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นและประเทศชาติเป็นส าคัญก็เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนและพึงได้รับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม 

  ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น าวลี “คืนความสุขให้คนในชาติ” 
มาใช้เป็นตัวบทเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีความมุ่งหวังในการคืนความสุขท่ียั่งยืนให้
ประชาชนหลังจากที่ประเทศชาติต้องประสบภาวะไม่ต่างจากรัฐล้มเหลวน ามาซึ่งความทุกข์อันแสน
สาหัส บ้านเมืองมีความแตกแยกแบ่งฝักบางฝ่ายเกิดการท าร้ายในหมู่ประชาชนอย่างรุนแรง จนไม่
สามารถด ารงชีวิตด้วยความปกติสุขได้ สะท้อนให้เห็นความจริงใจของรัฐบาลทหารที่ต้องการท าเพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

  ฉะนั้นที่กล่าวมาข้างต้นในการจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนในหมู่ประชาชน
นั้น รัฐบาลทหารจึงต้องการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในทุกมิติ เพ่ือให้บังเกิดความยั่งยืนโดย
แท้ซ่ึงต้องค านึงถึงอนาคตของลูกหลานด้วย ไม่สร้างนโยบายที่ฉาบฉวยเหมือนนักการเมืองที่ผ่านมา  
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  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีเข้าใจความต้องการของ
ประชาชน ดังนี้ 

“ระหว่างที่เราเข้มงวดอยู่ก็ดูเหมือนจะดี แต่พอเราไปท าเรื่อง อ่ืนที่มีปัญหา
มากมาย เรื่องเก่า อ านาจเก่า ผู้มีอิทธิพลเก่าก็จะเข้ามาอีก พยายามที่จะกลับเข้า
มาแก้ไขอีก กลับไปเป็นแบบเดิมอีก โดยใช้กระแสสังคม โดยใช้กระแสของ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผมไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้ จิตใจท าด้วยอะไร 
พยายามจะท าให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยเข้าใจผิด และยก
ประโยชน์แต่เพียงส่วนน้อย ผิดกฎหมายหรือละเมิดความสงบเรียบร้อยของสังคม
ให้กับประชาชนเป็นจุดอ้าง และกอบโกยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไป และแบ่งปัน
ส่วนน้อยให้กับผู้ที่ท าผิดกฎหมายดังกล่าว โดยมีประชาชนเหมือนกับเป็นตัว
ประกัน อันนี้ต้องขอร้องให้เลิกซะที” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“ทั้งนี้เราจะรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของทุกกลุ่ม เพ่ือให้การบริหารงาน
เหล่านั้น เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติอย่างแท้จริง ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ให้ทุกกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ วันนี้ได้มีการจัดตั้ง
หลายหน่วย เพ่ือจะน าค าร้องทุกข์และค าแนะน าต่าง ๆ มาสู่การพิจารณาแก้ไข
ทั้ง 3 ระยะ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“ถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีขึ้นมาก ๆ วันหน้าก็ดีข้ึนเอง ทุกคนก็คงจะลืมตาอ้าปากกัน
ได้ หมดหนี้หมดสินกันเสียที แต่ถ้าไม่เริ่มแบบผมท าวันนี้ไปไม่ได้แน่นอน ก็จะจน
ไปเรื่อย ๆ เป็นหนี้ไปเรื่อย ๆ อยากจะขอร้อง ขอความร่วมมือด้วยแล้วกัน” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
“เราอาจผิดหวังกับสถานการณ์ในประเทศใน ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา เราถึงได้
เรียกร้องให้มีการปฏิรูป การเข้ามาของ คสช. และรัฐบาล ถือเป็นเพียง การห้าม
เลือดหรือหยุดเลือดเท่านั้นเอง แต่ท าอย่างไรเราจะ “พลิกวิกฤติเหล่านี้ให้เป็น
โอกาส” ให้ได้ส าเร็จ เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกัน” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ

ประชาชนที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่นายกรัฐมนตรีเข้าใจความต้องการ
ของประชาชนจากการที่ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล



Ref. code: 25595707010418DER

 138 

 

ทหารจึงมีนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน โดยให้ค ามั่นว่าทุกโครงการที่ด าเนินการไปก็หวังสร้าง
ความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนทุกคน 

4.1.2.3.2 นายกรัฐมนตรีพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
รัฐบาล 

  การน า เสนอตั วบทในรายการคืนความสุข ให้คนในชาติ ให้นั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายามสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าใจในบริบท
ของสังคมและเชิญชวนให้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารในการพัฒนาประเทศโดยอาศัยตัวบทการ    
โน้มน้าวของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้มีการหยิบยกเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน 
เพ่ือมุ่งหวังให้รัฐบาลทหารเกิดความชอบธรรม โดยที่ประชาชนทุกคนต้องคิดเหมือนนายกรัฐมนตรี
และสร้างภาพลักษณ์ร่วมกันว่าการควบคุมอ านาจครั้งนี้ต้องท าให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปใน
ทิศทางท่ีดีกว่าเดิม เพ่ือไม่ให้ประเทศชาติเสียโอกาสไปมากกว่านี้ 

  นอกจากนี้ ตัวบทการโน้มน้าวใจประชาชนที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาตินั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสร้างจุดร่วมกันว่าประเทศชาติ
บ้านเมืองจ าเป็นที่จะต้องได้รับการฟ้ืนฟูแก้ไขในภาวะวิกฤตที่ก าลังเผชิญอยู่อันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตที่รัฐบาลเดิมได้ท าไว้นานัปการ รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารในทุก
มิติ ทั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วน ข้าราชการทุกคนต้องดึงเอาจิตส านึกรักชาติออกมาร่วมมือกับรัฐบาล
ทหารในภารกิจส าคัญเพ่ือสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยน้ ามือของทุก ๆ คน และหาก
เมื่อใดที่ทุกคนไม่ให้ความร่วมมือกันแล้วนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทต่อไปว่า
ประเทศชาติบ้านเมืองจะกลับไปย่ าแย่ วุ่นวายเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไม่มีทางแก้ไขได้ส าเร็จ 
ท้ายที่สุดประชาชนก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์ไม่พบกับความสุขที่แท้จริง  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีพยายามโน้มน้าวให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล ดังนี้ 

“ในเรื่องของการขอความร่วมมือ ก็อยากจะให้พ่ีน้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้
รับทราบว่าวันนี้ปัญหาของประเทศเรานั้นมีมากมายเป็นปัญหาสะสมมาทั้งสิ้น การ
ที่เราเข้ามาบริหารประเทศตอนนี้ก็ประมาณ 5 เดือน คสช.บวกรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ก็
มุ่งหวังให้ประเทศของเรานั้นมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน ถ้าพวกเราทุกคนไม่
ร่วมมือกันไม่เริ่มท ากันตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาท าอีก วันเวลาอาจจะไม่มีอีก
แล้วในการที่จะแก้ปัญหา ถ้าเราจะรอให้ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมาแก้ตอนนี้คง
ไม่ทัน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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“ผมเรียนว่าการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น เราจะท าไม่ได้เลยถ้าหากว่าความรัก ความ
สามัคคีไม่เกิดขึ้น ไม่รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่เข้าใจกัน เราก็จะกลับไปอยู่ในวังวนของ
ความขัดแย้งกัน ติดกับดักตัวเองอีกเหมือนเดิม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ไม่สงบไม่
เรียบร้อย รัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนก็เดือดร้อน อันนี้ประชาชนก็ต้อง
รับรู้รับทราบและต้องฟังกัน แล้วก็คิดอย่างมีสติ ด้วยตัวของตัวเอง อย่าให้ใครมา
ชี้น า”(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
“จากนี้ต่อไปเราต้องสามัคคีกัน จับมือกันเพ่ือก้าวเดินไปข้างหน้า ความสามัคคีของ
คนไทยจะท าให้ประเทศของเราแข็งแกร่ง บ้านของเราแข็งแรง สามารถเติบโตและ
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ ใช้ได้ตลอดไป ไม่ใช่แค่ในช่วงนี้ ต่อไปนั้น เราคง
ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันมากกว่าเดิม ช่วยเหลือกันในทุก ๆ เรื่องสามัคคีกันไว้ เราต้อง
สร้างประเทศด้วยมือของเราเอง ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนดี คนมีน้ าใจ มีคุณธรรม 
มากกว่าคนไม่ดี เราต้องช่วยกัน เอาความดีชนะความไม่ดีให้ได้ ” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
“รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อไป เพ่ือก าจัด “สนิมเนื้อใน” 
ที่กัดกินประเทศ ในช่วงนับ 10 ปีที่ผ่านมาให้ได้ โดยหวังว่าพ่ีน้องประชาชนคนไทย
จะให้ก าลังใจ และร่วมแรงร่วมใจกัน ก าจัดการคอร์ รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจาก
สังคมไทยของเรา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2558) 
“ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้ปล่อยปละละเลยกับปัญหานี้มานาน ประชาชนเคย
ชินกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายไม่มีการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้รัดกุม ไม่มีกลไกในการก ากับดูแลกิจการ การตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ปล่อยให้มีการให้สินบน สินน้ าใจ ของก านัล รางวัลต่าง ๆ แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ในภายหลัง สิ่งเหล่านี้เกิด
ขึ้นมานานแล้ว เป็นปัญหาที่ท าลายชาติ ท าร้ายประชาชนท าให้ประเทศไม่สามารถ
พัฒนาไปได้อย่างที่ควร”(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2559) 

    ดังนั้น สรุปได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่ นายกรัฐมนตรีมีความพยายามโน้ม
น้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลจากความพยายามใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน
ว่าในภายภาคว่าหน้าประเทศไทยจะต้องมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติ โดยหยิบยกภาพเลวร้ายใน
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อดีตมาเป็นบทเรียนเพ่ือขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันพัฒนาประเทศแต่หากไม่ท าประเทศก็จะ
ถอยหลังลงคลอง 

4.1.2.3.3 นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็ต้องการประชาธิปไตย 
  การน า เสนอตัวบทในรายการคืนความสุข ให้คนในชาติ ให้นัย

ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการสร้างจุดร่วมกันระหว่างตนกับประชาชนว่า
ต่างก็ต้องการระบอบประชาธิปไตยในทางการเมืองซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทว่า 
“ตนเองนั้นเป็นผู้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แตท่ว่าด้วยบริบทในขณะนี้ประเทศไทย
ไม่พร้อมที่จะมีประชาธิปไตย” กล่าวคือ ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลทหารต้อง
ด าเนินการปฏิรูปวางโครงสร้างประเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของ
ประชาธิปไตยกับการเมืองเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ และที่ส าคัญต้อง
เหมาะสมกับความเป็นไทย ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้วางกรอบการท างานหรือโรดแมป
เดินหน้าปฏิรูปประเทศไว้อย่างชัดเจนก่อนคืนอ านาจให้ประชาชนเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นการ
ทั่วไปภายในปี พ.ศ. 2560 แต่ก็มีเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะหน้าที่ต้องท าให้การเลือกตั้งต้องถูกเลื่อน
ออกไป คือการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 กอปรกับการแก้ไขเนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ก่อนน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยรอบสองก่อนประกาศใช้เป็นฉบับถาวร พุทธศักราช 2560) ใน
หมวดพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชอ านาจและขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก่อน รวมถึงการจัดท า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกรวม 10 ฉบับ ท าให้มีการคาดการณ์ว่าการ
เลือกตั้งต้องถูกเลื่อนออกไปในช่วงกลางปีหรืออย่างช้าที่สุดคือปลายปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังใช้ความเป็นเป็นประชาธิปไตยเป็นกระบวนการผลักดันให้มีการลงประชามติ
รับร่างรัฐธรรมนูญและค าถามเพ่ิมเติมแนบท้ายประชามติการให้มีการปฏิรูปประเทศ 5 ปีแรก
หลังจากมีรัฐสภาชุดแรก เป็นการก าหนดภาพลักษณ์ในอนาคตให้ประชาชนได้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงให้ระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมา ดังตัวบททีป่รากฏ ดังนี้ 

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างต้องการ
ความเป็นประชาธิปไตย ดังนี้ 

“วันนี้การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบัน ถ้าหากเรายังจัดอยู่ จะเป็นสภาวะที่ท าให้เกิด
ความขัดแย้ง และประเทศชาติจะกลับไปสู่วังวนเดิม ในเรื่องของการขัดแย้งกัน ใช้
ความรุนแรงต่อกัน ทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มผู้มีอ านาจทางการเมือง การก่อการ
ร้าย การใช้อาวุธสงคราม เราคงยอมตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้ว ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่
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คงเข้าใจ และไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2557)  
“การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารครั้งนี้ เรา
น่าจะสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศไทยของเราเพ่ือเตรียมไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ในอนาคต จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเราทุกคน และผม
อยากจะกราบเรียนว่าคงไม่ใช่เฉพาะพวกเรา การวางอนาคตเหล่านั้นเป็นการวาง
อนาคตให้กับคนรุ่นหลังของเรา ลูกหลาน ผมอยากจะใช้ค าว่าคนไทยที่ยังไม่ได้เกิด
มามีอีกมากมาย วันหน้าก็มีเกิดมาเพ่ิมเติม เราต้องวางพ้ืนฐานให้เขาตรงนั้นด้วย 
ไม่ใช่วันนี้เราใช้ทุกอย่างสิ้นเปลือง ทรัพยากรก็หมดไป ความเข้มแข็งก็ไม่มี วันหน้า
ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหน แล้วเขาเกิดมาเขาต้องเผชิญกับความยากล าบาก
อย่างไร คิดอย่างนั้นนะ ทุกที่จะเข้ามาสู่การเมือง หรือคนที่จะเป็นข้าราชการ ต้อง
คิดแบบที่ผมคิด ถึงจะแก้ปัญหาส าเร็จ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“ประชามติเป็นสิทธิส่วนบุคคล รัฐบาลก็ชี้น าไม่ได้ ทหารก็ชี้ไม่ได้ คสช.ก็ชี้ไม่ได้ ก็
ได้แต่เพียงบอกว่า รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ว่าอะไร แต่ละมาตรา เป็นวรรค ๆ วรรค
ไหนที่มันดูแปลก ๆ หน่อยเปลี่ยนไปจากอันเก่าบ้าง ชี้แจงแค่นั้นเอง ความมุ่งหมาย
คืออะไร ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีสั่ งห้ามหมดนะไม่ได้ ผมเป็นห่วงเรื่องการท า
ประชามติ ถ้าทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเอง ก็อาจจะได้อะไรมา จะผ่านหรือไม่ผ่านผม
ไม่รู้นะ ผมไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้น คาดหวังให้ประชาชนคิดเป็นแล้วตัดสินใจด้วย
ตัวเอง โดยไม่ต้องมีการชี้น า” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่  13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่าง
ต้องการประชาธิปไตยจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการท างานของรัฐบาลหรือ
โรดแมปก่อนคืนอ านาจแก่ประชาชนไว้อย่างชัดเจน แต่ในระหว่างทางต้องเร่งสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับเพ่ือให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลปกครอง
ประเทศน าพาความสุขที่ยั่งยืนมาให้ประชาชน 

4.1.3 การวิเคราะห์ตัวบทในวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ผ่านการสุ่มจ านวน
ประชากรมาแล้วทั้งหมด 27 ตอน มีประเด็นสาระส าคัญทั้งหมด 237 ประเด็นสะท้อนผ่านตัวบท 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งวาทกรรมได้ 5 ชุด ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าประเด็นตัวบทที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงถึง
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ส่วนที่ 2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และส่วนที่ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับประชาชน ดังนี้ 

4.1.3.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้วิจัย
สามารถจ าแนกได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง ดังนี้ 

4.1.3.1.1 การน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 
    พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) น าเสนอเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัขกาลที่ 9 ที่ได้
พระราชทานไว้น ามาใส่เกล้าใส่กระหม่อมเป็นแนวทางในการบริหารประเทศชาติเพ่ือความผาสุกของ
ประชาชนชาวไทยและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต เพราะถือเป็นเรื่องดีมี
ประโยชน์และเห็นผลเป็นรูปธรรม 
   ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 ตอน 
ท าให้ค้นพบตัวบทน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ ทั้งหมด 17 ประเด็น (ดูรายละเอียดวาทกรรม
น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติแบ่งตามวันที่ออกอากาศ 27 ตอน ที่ภาคผนวก ก. หน้า 322)  
   จากการศึกษาวาทกรรมน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ  ทั้งหมด 17
ประเด็น จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีภาพลักษณ์ของความเป็นทหารผู้มีความจงรักภักดีอันแรงกล้าต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น เจริญในหน้าที่การงานอย่าง
ต่อเนื่องมาในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ มีความเป็นทหารเสือราชินี กระทั่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 
1 และเป็นผู้บัญชาการทหารบก โดยทั่วไปภาพของทหารจะเป็นสถาบันที่ค้ าจุนราชบัลลังก์และพร้อม
ที่จะสละเลือดเนื้อเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ ไม่ว่ายุคสมัยจะ
เปลี่ยนแปลงไปเพียงใด ทหารนั้นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารรักษาพระองค์ก็ยังคงยึดมั่นในค า
ปฏิญาณท่ีให้ไว้ต่อพระพักตร์ไม่มีวันเสื่อมถอย 
   หลังจากเข้าควบคุมอ านาจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรแล้ว พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นนายกรัฐมนตรี กระทั่งมีการ
ประกาศจัดตั้งรัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ยังมีอ านาจขับเคลื่อนและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อาศัยภาพของทหารผู้มีความจงรักภักดี



Ref. code: 25595707010418DER

 143 

 

น้อมน ากระแสพระราชด ารัส และแนวทางตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มา
เป็นหลักในการบริหารประเทศ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานไว้แล้ว อย่างหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงให้เน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ การมีภูมิคุ้มกัน เป็น
แนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศในทุกมิติที่พอจะกระท าได้ เพราะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้
เหตุผลว่าที่ผ่านมาประเทศได้ละเลยแนวทางพระราชทานมาพอสมควร สนใจแต่การพัฒนาประเทศ
ในรูปแบบอื่น ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนในชาติต้องหันกลับมาน้อมน าเอาสิ่งที่ได้พระราชทานไว้มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ เพราะเห็นผลจริง 
   หนึ่งนัยที่ปรากฏในตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือค าว่า “พอดี” กล่าวคือ ความพอดีเป็นสิ่งที่จะท าให้บุคคลนั้นไม่คิดเกินเลย
จากความเป็นจริง ไม่มีความโลภจนน าไปสู่หนทางแห่งความอยากได้ อยากมี จนท าให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคัญที่ประเทศก าลังเผชิญและรอรัฐบาลที่มีความเด็ดขาดมา
แก้ไข 
   หรือแม้แต่ “ความสามัคคี” ตามที่ได้มีพระราชด ารัสให้คนในประเทศชาติมี
ความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียว ถือเป็นหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลทหารก าลังสร้างเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าของคนในสังคม และสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น เพราะบ้านเมืองก าลังเผชิญปัญหาที่ว่า
คนในชาติขาดความสามัคคีจากความคิดเห็นต่างทางการเมืองอย่างรุนแรง ซึ่งรัฐบาลทหารก็พยายาม
น้อมน าเอาหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” หรือแม้แต่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ชาติแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และอธิบายให้เห็นภาพลักษณ์ว่าที่ผ่านมาประเทศชาติต้อง
เจอปัญหาอะไรบ้าง และรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ก็ด้วยการเข้าใจว่าประชาชนต้องการอะไร
แล้วสร้างความเข้มแข็งจากจิตใจของประชาชนแต่ละคนเสียก่อน  
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยั งประชาชนว่ายังมี
ประชาชนเข้าใจแนวทางพระราชด าริผิด ๆ เพราะถูกคนบางกลุ่มน าไปบิดเบือนว่าเป็นสิ่งที่ล้าหลัง ไม่
ทันต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขยายความแล้วยกตัวอย่างว่าสิ่งที่
พระราชทานไว้ไม่ใช่เป็นสิ่งล้าสมัย หากแต่เป็นสิ่งที่พระราชทานไว้นานแล้วและสามารถน าไปใช้ได้
ทุกยุคสมัย กล่าวคือ พระองค์ท่านทรงสอนให้มีการเตรียมตัว มีภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หาก
ปัญหาเกิดขึ้นต้องหยุดคิดทบทวน แล้วเดินหน้าแก้ไขต่อไป  
   เหล่านี้จึงท าให้เห็นว่ารัฐบาลทหารต้องน้อมน าแนวทางที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้มาขับเคลื่อนในทุกนโยบายเท่าที่พอจะกระท าได้ 
เพราะเหตุที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเคารพสักการะและเทิดทูนเหนือสิ่ง
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อ่ืนใด ถือเป็นสิ่งเดียวที่คอยยึดเหนี่ยวประชาชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด การที่ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามน้อมน าแนวทางพระราชทานมาเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
แม้แต่การเชิญชวนให้ประชาชนได้น้อมน าไปปฏิบัติก็เป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีความน่าเชื่อถือ มี
ความน่าเลื่อมใสเรียกแรงศรัทธาจากประชาชนได้อีกทางหนึ่ง เพราะอาศัยพระบารมีหยิบยกเอา
สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นหนึ่งในตัวบทเพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจของรัฐบาลทหารซึ่งไม่ได้มา
จากการเลือกตั้ง      
   นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ ทั้ง 17 
ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออกได้ 4 ประเด็นย่อย 
ดังนี้ 

4.1.3.1.1.1 ประเด็นการเกษตร 
     พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้สร้างตัวบทน้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติในด้านการเกษตร กล่าวคือ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่โบราณ
เป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ า พืชพันธุ์ ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหารล้วนอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาล 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้รวมถึงยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ประชาชน หากประชาชน
ขยันท ามาหากิน รายได้เหล่านี้ก็สามารถน ามาจุนเจือในครอบครัวให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจที่
จะสื่อสารไปยังชาวนาผู้ปลูกข้าวไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ชี้ให้เห็นว่า ข้าวไทยเป็นสายพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพ ทั่วโลกรู้จัก ตลอดระยะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวมาแล้วหลาย
สายพันธุ์ล้วนแล้วแต่เป็นสายพันธุ์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยพสกนิกร หากอนาคตประชากรในประเทศเพ่ิมมากขึ้น เกรง
ว่าจะไม่สามารถปลูกข้าวกินเองได้พอ พระองค์จึงทรงค้นหาวิธีที่จะน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ท านา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของข้าวให้สูงขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
แนวทางพระราชด าริเอาไว้ให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
น าไปพัฒนาต่อยอดจนปัจจุบันประเทศไทยสามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น 
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าว กข 41, ข้าว กข 6, ข้าวดอก
พะยอม และข้าวลืมผัว เป็นอาทิ และนอกจากจะมีการทดลองท านาข้าวส าหรับเพาะปลูกในพ้ืนที่
ราบแล้ว ก็ยังทรงมีพระราชด าริให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกบนภูเขาและหุบเขา รวมถึงที่
ดอน เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่นั้นมีสภาพที่แตกต่างกัน มีความต้องการน้ าที่แตกต่างกัน และพันธุ์ข้าว
ตามแนวพระราชด าริที่มีการศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่ต่าง ๆ ก็กลายมาเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูง 
คุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ท าให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตามไปด้วย  
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     ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นวาทกรรมด้านการเกษตร ดังนี้ 

“วันนี้เรามีหลายอย่างที่เป็นความมหัศจรรย์ของข้าวไทย หลายประเทศไม่มี 
หลายประเทศมีข้าวหอมเหมือนเรา แต่ข้าวบางอย่างไม่มีเหมือนเรา เพราะเป็น
พันธุ์ของเราที่บรรพบุรุษเราได้ท ามา ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงให้คิดค้นพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ น าพันธุ์ข้าวเก่าโบราณมาฟ้ืนฟู
หลายพันธุ์ด้วยกัน มีเป็นร้อยเป็นพันชนิด ท าอย่างไรข้าวเหล่านี้ อะไรจะท า
ขนมจีน อะไรจะไปหุงข้าว อะไรจะไปท าขนม มีหมด นี่คนโบราณเราสอนมา 
วันนี้หายไปหมดเลย ไม่ได้ วันนี้ต้องฟ้ืนฟูให้ได้” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
“การรวมกลุ่มกันของสหกรณ์นั้น ผมว่ามีความส าคัญที่สุด เราจะได้สามารถช่วย
ได้ตรงช่วยให้เกษตรกรมีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ ช่วยในเรื่องการ
จัดหาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งพ่ีน้อง
เกษตรกรก็จ าเป็นต้องสร้างให้ชุมชนตนเองเข้มแข็งด้วย เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองให้
ได้ น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ 
ผ่านการท าเกษตรอินทรีย์ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นพืชที่
เป็นออร์แกนิค ที่ปลอดภัย ก็จะช่วยทั้งในเรื่องลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร”
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 
“เรื่องการสร้างตลาดชุมชน ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดท าโครงการตลาด
นัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายแก่
เกษตรกรโดยตรง  และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องราคา เรื่องระบบ
การตลาด ลดทอนอ านาจพ่อค้าคนกลาง และให้พ่ีน้องประชาชนในชุมชนได้มี
โอกาสเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในชุมชนตนเอง  บางทียังไม่ทราบว่าบ้านเรามี
อะไรปลูกอยู่แล้วบ้าง หรือขายอะไรที่ดี ๆ ส่วนใหญ่ไปขายข้างนอกหมด 
เพราะฉะนั้นพ้ืนที่เดียวกัน ได้รับประทาน ได้ใช้อุปโภคบริโภค ก็แลกเปลี่ยน 
แนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9  คือว่าถ้าลดค่าใช้จ่าย คือปลูกไว้ทานเอง ถ้ามีเหลือก็แลกเปลี่ยนกัน 
ถ้าเหลือมากกว่านั้นก็ขาย ถ้าขายแล้วยังเหลืออีก ก็ลงทุนสร้างโรงงาน สร้างการ
ผลิตต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เป็นแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
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อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อยู่แล้ว” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงตรากตร าพระวรกาย
ช่วยเหลือพสกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ข้าวไทย ดังตัวบท “ทรงให้คิดค้นพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ” เพราะ
ถือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับทุกคนพระองค์ก็ไม่ทรงละเว้น ทรงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาข้าวให้มี
คุณภาพ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม เกษตรกรชาวนามีจ านวนมาก สิ่งที่พระองค์ทรง
ท าแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นห่วงพ่ีน้องชาวนาที่ถือเป็นอาชีพหลักของไทย ทั้งยังทรงท าให้เห็นเป็น
แบบอย่างว่าประเทศมีทุนเดิมคือข้าวที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ สมควรที่คนรุ่นหลังต้องน ามาพัฒนาต่อ
ยอดเพ่ือให้เกิดคุณค่าและมูลค่า หรือแม้แต่ตัวบท “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้พระราชทานเป็น
หลักปรัชญาเอาไว้สามารถน ามาพัฒนาเป็นการลงมือปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ให้เข้ากับอาชีพเกษตรได้ 
ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามจะเชื่อมโยงตัวบทต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่พอจะท าได้ 
     นอกจากเรื่องการเกษตรที่หยิบยกมาสร้างวาทกรรมแล้ว ที่ส าคัญ
ประการต่อมาที่เอ้ือต่อการเกษตรก็คือแหล่งน้ า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ส ร้างเนื้อความ
โครงการตามแนวพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าในประเทศไทย เพ่ือชี้ให้เห็นว่าน้ าส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งใช้ในการอุปโภค บริโภค ใช้ส าหรับการเกษตร อันได้แก่ การ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ าอ่ืน ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหารได้ 
และด้านอุตสาหกรรม ฉะนั้นประชาชนต้องให้ความสนใจร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ า ดังเช่นที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไคยได้พระราชทานแนวทางเอาไว้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการกล่าวถึงฝายประชารัฐ 
ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลทหารก าลังด าเนินการในระดับท้องถิ่น และพยายามสร้างกระบวนการรับรู้
ต่อประชาชนว่ารัฐบาลทหารนั้นน้อมน าแนวพระราชด าริดังกล่าวมาปฏิบัติจริง แต่ไม่ได้มีการระบุ
หรือขยายความว่ามีผลการด าเนินงานหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นอย่างไร 
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ดังนี้ 

“ปวงชนชาวไทยเราโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเป็นห่วงเป็นใย ดูแล
พสกนิกรชาวไทย และประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมเสมอมา ดังพระ
ราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใจความตอนหนึ่ง สรุปได้
ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า พระราชินีจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า 
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และพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ า พระราชินีจะสร้างป่า” ต้องนึกถึงค าเหล่านี้ที่
พระราชทานไว้ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระ
ราชกรณียกิจนานัปการ ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ทั้ง 2 
พระองค์ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการพัฒนาแหล่งน้ า-เขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์-เขื่อนคลองท่าด่าน-เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการป่ารักน้ า 
ฝายขนาดเล็ก ซึ่งในวันนี้เราเรียกว่า ฝายประชารัฐ โครงการน้ าดีไล่น้ าเสีย การ
บ าบัดน้ าเสียด้วยผักตบชวา กังหันน้ าชัยพัฒนา โครงการปลูกป่า อนุรักษ์ป่า 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า โครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ทรงพระราชทานไว้แล้ว ”
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

  จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา ได้อัญเชิญพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ว่ า 
“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า พระราชินีจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า และพระเจ้าอยู่หัวสร้าง
อ่างเก็บน้ า พระราชินีจะสร้างป่า” เพ่ือชี้ให้เห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงให้ความส าคัญกับเรื่องแหล่งน้ า
เพราะน้ าถือเป็นสิ่งส าคัญที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ทั้งยังพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า
รัฐบาลทหารได้น้อมน าแนวพระราชด าริเหล่านั้นมาต่อยอดเพ่ือให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและให้เข้า
กับนโยบายภาครัฐดังตัวบท “ฝายประชารัฐ” ที่ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนที่ถือเป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐที่รัฐบาลทหารให้ความส าคัญยิ่ง 

4.1.3.1.1.2 ประเด็นเศรษฐกิจ 
    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้สร้างตัวบทน้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติในด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะทรงตัว
ถึงซบเซา จากอิทธิพลของเศรษฐกิจโลกท าให้ก าลังซื้อของประชาชนลดน้อยลง รัฐบาลทหารจึง
พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยขอให้ประชาชนใช้จ่ายเงินเพ่ือพยุงเศรษฐกิจของประเทศไว้ แต่ทั้งนี้
ประชาชนต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงตลอดเวลา จึงได้ยกตัวบทแนวทางพระราชด าริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเพ่ือเตือนสติประชาชน  
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นเศรษฐกิจ ดังนี้ 

“วันนี้รัฐบาลได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ทั้งในเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาคน พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ใช้ได้หมด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความรู้
คู่คุณธรรม ท าให้ได้ อย่าไปมองว่าเรามาสอนให้คนถอยหลัง ให้คนอยู่กับที่ไม่ใช่ 
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ท่านทรงสอนให้หยุดเมื่อมีปัญหาสักระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็เตรียมความพร้อม และ
เดินหน้าต่อ ไม่ใช่หยุดแล้วถอยหลัง บางคนไปแปลเจตนาตรงนี้ผิด วันนี้ผมทราบ
ว่าจะมีการเตรียมการต่อต้านนโยบายรัฐบาลในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ผมไม่
สนใจ ผมถือว่านี้เป็นสิ่งที่พระราชทานให้กับเราแล้ว เป็นสิ่งที่สถาบันให้เป็น
ของขวัญให้กับคนไทยมาตลอด แต่คนไทยไม่ค่อยรู้คุณค่า ไม่มีอะไรเสียหาย” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“การกระท าใด ๆ ก็ตามนั้น ทุกคนต้องกระท าอย่างรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 
มีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพ
กฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าความผิด
ก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข แล้วก็สุดท้าย คือเรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน ซึ่งก็นับว่าเป็นการน้อม
น า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเน้น
ความพอดี พอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด 
แนวปฏิบัติ หลักสูตรนี้ถือว่า เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเยาวชนลูกหลาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ในการต่อสู้กับ
กระแสวัตถุนิยม ทุนนิยมด้วยปัญญา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“ถ้าเรากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ก็จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน ไปสู่ชุมชน ไปสู่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค 
ประชาคมอาเซียน ไปสู่ประชาคมอ่ืน ๆ นี่ต่อกันอย่างนี้ หลายเรื่องนะครับ ที่เรา
ให้ชาวบ้านเขามีรายได้ มาช่วยใช้ก าลังบ้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณะ สร้าง
งานสร้างอาชีพ ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงแหล่งน้ า เหล่านี้เป็นการ
ต่อยอดโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น ของสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถด้วย ปีนี้เป็นปีที่ 70 ของการครองราชย์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และปีที่  84 ของสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใช่ไหมใน 2 วาระด้วยกัน ท าเพ่ือพระองค์ท่าน พระองค์ท่าน
ท ามาเท่าไรแล้ว กี่ปีมาแล้ว” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 15 
เมษายน พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนโดยอาศัยตัวบท “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
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ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเพ่ือให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลต้องการ
ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความหมายและประโยชน์ของหลักปรัชญาดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ตัวบท
ซ้ าเพ่ือย้ าให้เห็นความส าคัญที่จะเกิดขึ้น ดังปรากฏตัวบท “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นสิ่งที่รัฐบาลทหาร
ต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะปัญหาสังคมที่ผ่านมาเกิดจากคนขาดคุณธรรม หรือแม้แต่บางคนมี
ความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมท าให้สังคมไม่มีความเจริญ การที่นายกรัฐมนตรีหยิบยกหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาในครั้งนี้ ก็เพ่ือสร้างการรับรู้ว่าประชาชนควรจะมี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อัน
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนควรมี 2 ห่วง คือจะต้อง
แสวงหาความรู้และคุณธรรม ในที่นี้คุณธรรมประกอบไปด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสติปัญญาที่
ดี ความขยันอดทน และการแบ่งปันซึ่งกันและกัน จึงกล่าวได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยที่ไม่ตกยุคสมัยเพราะคนเราจะต้องมีการแสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา 
    หรือแม้แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ ารัฐบาลก็สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยการใช้
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเศรษฐกิจ ตลอดจนแนะน าให้
ประชาชนปฏิบัติตามเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ หากฐานะทาง
เศรษฐกิจครอบครัวดีจะส่งผลเกื้อกูลต่อชุมชนและมีผลถึงระดับมหภาคต่อไป ดังตัวบทที่ปรากฏ “ถ้า
เรากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ก็จะสร้างความเข้มแข็ง” นอกจากนี้ยังสร้างตัว
บทเพ่ือแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารไม่ละเลยโครงการตามแนวพระราชด าริจึงได้มีจัดให้มีโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ฟ้ืนฟูสภาพและรักษาไว้ซึ่งต้นแบบโครงการในพระราชด าริ ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนจ้าง
งานชาวบ้านให้มีรายได้อีกด้วย เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการผูกโยงเรื่องในโครงการตามแนวพระราชด าริ
มาสู่โครงการของรัฐบาลทหารอีกด้วย 

4.1.3.1.1.3 ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ 
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทการน้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติในด้านการขับเคลื่อนนโยบายบริหารประเทศ กล่าวคือ นโยบายของรัฐบาล
ทหารที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ การขจัดความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ าของคน
ในชาติ และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายระยะเริ่มแรกภายหลังเข้า
บริหารประเทศของรัฐบาลทหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสร้างวาทกรรมที่ท าให้เห็นว่า
รัฐบาลของตนได้น้อมน าแนวพระราชด าริมาประยุกต์ให้เข้ากับสภาวการณ์ได้ในทุกโอกาส 
    ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน
ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายประเทศ ดังนี้ 
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“เพราะฉะนั้นผมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 5 ปีของประเทศไทยไว้แล้ว พ.ศ. 2558 - 
2562 ว่า 5 ปี ที่เราถึงจะเดินอย่างที่ผมพูดไว้ได้ทั้งหมด ปีเดียวเดินไม่ได้หรอก
ครับ ปีเดียวผมก็วางพื้นฐานไว้ให้ท่าน อีก 4 ปี ท่านก็ไปเดินของท่านต่อไปให้ได้ก็
แล้วกัน เพราะฉะนั้น วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้คือ การคาดหวังหรือความหวังของ
พวกเราว่า 5 ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไร ประชาชนคนไทยต้องพยายามคิดแบบ
นี้ ถ้าเราไม่คิดแบบนี้ เราก็ไม่มีอนาคต เราต้องมองอนาคตของเรา 5 ปีข้างหน้า
เราจะเป็นอย่างไร เราจะต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558) 
 “ส าหรับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ออกไปมากมาย ผมอยากจะให้ไป
ถึงชุมชน และถึงคนทุกระดับทุกพ้ืนที่ได้ท าความเข้าใจ เพราะเราจ าเป็นต้อง
เดินหน้าไปด้วยกัน ต้องอาศัยความรู้ ความเข้ า ใจ และพ้ืนฐานตามที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
ได้ทรงพระราชทานไว้แล้วว่า ทุกอย่างจะพัฒนาไปได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงคือเราต้องมีความรู้และคุณธรรม” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“ที่ผ่านมาท่านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็ง
ให้ได้ สร้างฐานรากของประเทศให้ได้ ผมเคยบอกไว้แล้วว่า ประชาธิปไตยเรา
ไม่ได้ล้มหมด ก าลังจะ Collapse เฉย ๆ เราก็มาเติมฐานรากให้เขาเติมอิฐหินปูน
ทราย โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ให้sector ต่าง ๆ ระดับทั้ง
พ่อค้าประชาชน ประชาสังคม แข็งแรง ทั้งร่ายกาย จิตใจ มีจิตส านึก มีอุดมการณ์ 
เหล่านี้ก็เป็นไป ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งท่านทรงรับสั่งมานานแล้ว เราก็ต้องน ามาใช้ สิ่งใดก็
ตามที่เราท าวันนี้นั้น ก็เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นหลักการของประชาคมโลก ก็พูด
ตรงกันแล้วคราวนี้ ทุกประเทศในโลกนี้พูดมาว่า รัฐบาลใดก็ตามเมื่อเข้ามาท า
หน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ก็จะต้องยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือ
จะต้องท าอะไรให้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ แล้วก็ในการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนนั้นก็ต้องท าให้มากที่สุด อันนี้ก็ต้องเข้าใจ นั่นคือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกระจายอ านาจอยู่แล้วใช่หรือไม่” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
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“สิ่งที่ผมพูดในวันนี้นั้น ส่วนใหญ่แล้ว หรือทั้งหมดในการท างานของผมด้วยซ้ าไป 
ผมได้มาจากแนวทางพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ ของล้นเกล้าฯ ทั้งสอง
พระองค์ทั้งสิ้น มาจากสถาบันทุกพระองค์ ได้ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ 
มากมาย เป็นสิ่งที่ผมยึดเหนี่ยว ไว้ในจิตใจ อยู่ในหัวใจของผมมาโดยตลอด แล้ว
เป็นอุดมการณ์ ตั้งใจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เพ่ือคนอ่ืน ท่านรับสั่ง
ไว้ ท่านสอนไว้ ทรงสอนว่าท าอะไรเพ่ือคนอ่ืน ดีกว่าคิดว่าจะท าอะไรให้ตัวเอง 
ผมก็ยึดแนวทางนี้ท าหน้าที่ของผมมาตลอดชีวิต” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
“เรื่องของการสร้างชาติด้วยการปฏิรูปประเทศ ให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ท าไมต้องใช้ค าว่า “ก้าวกระโดด” เพราะท่ีผ่านมาชะลอมานานแล้ว แทนที่จะท า
ไปด้วยความก้าวหน้าตามล าดับ ปรากฏว่าลงต้องก้าวกระโดด ไม่อย่างนั้นไม่ทัน
เขา เพราะหยุดมานานแล้วในภาพรวม ในภาพของเศรษฐกิจมหาภาคด้วย 
สถานการณ์โลกวันนี้เต็มไปด้วยการแข็งขัน เพราะฉะนั้น รัฐบาลให้ความส าคัญ
ในเรื่องการพัฒนาคนและชุมชน ใช้หลักการตามแนวทางพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชด ารัสว่า “ทุกอย่างต้องระเบิดจาก
ข้างใน” คือหมายถึงต้องมุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวใน
ชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาก่อน ให้มีความอยาก มีความต้องการ 
อยากได้ แล้วอยากร่วมมือด้วย ไม่ใช่เรียกร้อง หรือไม่ใช่รัฐยัดเยียดความเจริญ
จากสังคมภายนอกเข้าไป ต้องนึกถึงว่าความสมดุลจะเกิดได้อย่างไร” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารได้น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติในเกือบทุก
โครงการที่รัฐบาลทหารเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาใหม่ อันจะกล่าวได้ว่าไม่ว่าภาครัฐจะท านโยบายใดต้องพ่ึงพา
อาศัยแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชด าริหรือมีพระราชด ารัสสั่ง
ไว้มาน้อมน าท าให้เกิดผลกับประชาชนและประเทศชาติภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ตามที่ปรากฏตัวบท 
“เป็นสิ่งที่ผมยึดเหนี่ยวไว้ในจิตใจอยู่ในหัวใจของผมมาโดยตลอด แล้วเป็นอุดมการณ์ตั้งใ จมี
เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเพ่ือคนอ่ืน” หรือตัวบท “ทุกอย่างต้องระเบิดจากข้างใน” เป็น
แนวทางทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
ที่รัฐบาลทหารน้อมน ามาใช้ในการพัฒนาคนโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระดับ
ฐานรากที่ในอนาคตไม่ต้องพ่ึงพานักการเมืองหรือรัฐบาล ดังตัวบทที่ว่า “ไม่ใช่เรียกร้องหรือไม่ใช่รัฐ
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ยัดเยียดความเจริญ” เป็นความพยายามของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่ารัฐบาลพยายามสร้าง
แนวนโยบายประชารัฐที่ใช้กลไกการพึงพากันเองของชาวบ้าน ภาครัฐ และเอกชนเพ่ือเอาชนะ
แนวนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อีกนัยหนึ่งบ่งชี้ได้ว่ารัฐบาลทหารไม่
ต้องการให้ชาวบ้านไปพ่ึงพิงอาศัยนักการเมือง เป็นการสร้างกรอบความเชื่อที่ว่านักการเมืองก็หวัง
เพียงเพ่ือผลประโยชน์ชั่วคราวจากฐานเสียงเพ่ือแลกกับนโยบายอันฉาบฉวย แต่ประชารัฐจะท าให้
ประชาชนมีความสุขที่ม่ันคงยั่งยืนเพราะอาศัยการพ่ึงพาตวเองเป็นหลักไม่ต้องร้องขอรอจากผู้ใด 

4.1.3.1.1.4 ประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม 
    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้สร้างตัวบทน้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติในด้านการส่งเสริมคุณธรรมของคนในชาติ ตั้งแต่ระดับผู้เยาว์ไปจนถึง
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคุณธรรมความสามัคคี ในยามที่บ้านเมืองเกิดความ
แตกแยกอย่างรุนแรง หากประเทศยึดติดอยู่กับความขัดแย้งเดิม ๆ การพัฒนาประเทศก็ไม่อาจ
เกิดข้ึนได้ ทั้งนี้การพัฒนาประเทศต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนด้วยคุณธรรมจากจิตใจของคนก่อน 
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้ 

“ความสามัคคีเป็นก าลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน ให้สมดังพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทย เมื่อ 50 กว่าปี
ที่ผ่านมา มีใจความว่า ประเทศไหน ถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลม
เกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี จึงเห็นได้ว่า
ความสามัคคีกลมเกลียวกันนั้น ระหว่างคนในชาติ และความเข้าใจรักษาระเบียบ
วินัย เป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยน าประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
“วันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ผมขอฝากข้อคิด 
ผ่านค าขวัญประจ าปีนี้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” แม้จะเป็นค าขวัญ
ที่ผมต้องการมอบให้กับเด็ก ๆ แต่ในทางปฏิบัติแล้วผมถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกคนในสังคมที่จะต้องช่วยกันสอน ช่วยกันหล่อหลอม และเป็น
ตัวอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในวัน
ข้างหน้า ให้เขาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเพียรอันบริสุทธิ์ สามารถเผชิญหน้า
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
หมู่บ้าน ขึ้นไปจนถึงระดับรัฐบาลเลย ผมอยากให้กลไกทางสังคม ทั้ง “บวร” 
บ้าน วัด โรงเรียน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ “ประชารัฐ” ชุมชน เอกชน รัฐ ใน
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นามของรัฐบาล ร่วมมือกันหล่อหลอมลูกหลานของเราให้เป็น “พลเมืองดี” ของ
ประเทศชาติต่อไป เป็นพลเมืองที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นคนที่มีวินัยและจิต
สาธารณะมีความพร้อมที่จะปกป้อง ดูแลประเทศไทยของเราในอนาคต” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 

    จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ -
โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าความสามัคคีจะน าพาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนถาวร 
เฉกเช่นในยามที่บ้านเมืองเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ประชาชนคนไทยหันมาจับอาวุธเข่นฆ่ากัน 
จึงจ าเป็นที่รัฐบาลทหารจะต้องเร่งสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้น จึงได้ยกพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องความสามัคคี
มาเพ่ือให้ประชาชนเกิดความรักสามัคคีกัน อีกนัยหนึ่งท าให้เห็นว่ารัฐบาลทหารได้อัญเชิญพระราช
ด ารัสของพระองค์ท่านมาเพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ว่าที่ผ่านมาบ้านเมืองขาดความสามัคคี
อย่างไร แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงได้พระราชทานแนวทางอย่างไรในการท าให้บ้านเมืองมี
ความปกติสุขเรียบร้อย หรืออีกนัยหนึ่งท าให้เห็นว่ารัฐบาลทหารเปี่ยมไปด้วยความจงรั กภักดีที่ได้
ด าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสนองแนวทางตามพระราชด าริของสถาบันพระมหากษัตริย์ ท าให้
สะท้อนภาพว่าเป็นรัฐบาลทหารผู้มีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้ง 

4.1.3.1.2 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง 
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติในประการต่าง ๆ พร้อมได้เชิญชวนให้
ประชาชนน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ร่วมกันท าดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
ตลอดจนน าเสนอให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ทั้งสองพระองค์ที่ท าให้เห็นภาพ
แห่งความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง ทั้งหมด 18 ประเด็น (ดู
รายละเอียดวาทกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง แบ่งตามวันที่ออกอากาศ 
27 ตอน ที่ภาคผนวก ก. หน้า 324) 
    จากการศึกษาวาทกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยก
ย่อง ทั้งหมด 18 ประเด็น จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าเสนอบทบาทของรัฐบาลในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในทุก
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วาระมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทั้งยังแสดงให้ประชาชนเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในด้านต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ทรงท าเพ่ือพสกนิกรของพระองค์ ถือเป็น
สิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรภูมิใจในการได้เป็นพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร โดยขอให้
ข้าราชการท างานสนองพระเดชพระคุณเป็นข้า ฯ ของแผ่นดินตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดรัชกาล นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (Bike For 
Dad) และกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9 (Bike For Mom) รวมถึงการน าเสนอภาพข่าวการเสด็จพระราชด าเนินไปโอกาสต่าง ๆ ที่ท าให้
เห็นถึงภาพความใกล้ชิดกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน    
    นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควร
เคารพยกย่อง ทั้ง 18 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออก
ได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 

4.1.3.1.2.1 ประเด็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่บอกกล่าวถึงการที่
รัฐบาลทหารเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในวาระส าคัญต่าง ๆ เช่น 
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ โดยขอให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศ
ในขณะนั้น) ทรงเป็นประธานในการทรงปั่นจักรยานร่วมกับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า 
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้โอกาสนี้ชี้ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาราร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ซึ่งมีผลในทางบวกต่อความรู้สึกนึก
คิดของประชาชนชาวไทยและเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนเพียงใด  
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

“เดือนธันวาคมนี้ ประชาชนชาวไทยทุกคนต่างร่วมใจกันท าความดีถวายในหลวง 
รวมทั้งพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นที่น่ายินดี” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นี้ รัฐบาลขอเชิญชวนพ่ี
น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัย
มงคล และร่วมกันท าความดีตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ท าดี เริ่ม
ได้ ที่ใจเรา ทุกอย่างถ้าเริ่มต้นที่ตัวเรา และเผื่อแผ่แบ่งปันไปหาผู้อ่ืน จะท าให้
เกิดผลดีต่อสังคมโดยร่วมกับประเทศชาติด้วย รัฐบาลได้ริเริ่มขึ้นเพ่ือถวายเป็น
ของขวัญและแสดงถึงพลังแห่งความรักและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่. .. 
ประชาชนชาวไทยยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าของคนเดินดิน” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 
“สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ผมได้ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ปั่นเพ่ือแม่ Bike for Mom ซึ่งเป็น
กิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่แม่ของแผ่นดิน กิจกรรม
ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็น
ต้นไป ระยะทางทั้งสิ้น 43 กิโลเมตร เริ่มต้นจากพระลานพระราชวังดุสิต ไปยัง 
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และวนกลับมายังพระลานพระราชวังดุสิต 
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานร่วมใน
กิจกรรมด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับพี่น้องประชาชน
ชาวไทย ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ นั้น รวมถึงการร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่
ต่างจังหวัด ขอให้ประชาชนได้ติดตามการชี้แจงประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

    จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมาท าให้เห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ -
โอชา มีภาพลักษณ์แห่งความเป็นผู้น าประเทศที่มีระบอบกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี
สะท้อนจากการเป็นู้น าจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลสมัยต่าง ๆ เช่น การจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ดังตัวบทที่กปรากฏ “ท าความดีถวายในหลวง” เป็นความต้องการที่
สื่อสารไปยังประชาชนว่าให้ทุกคนท าความดีละเว้นจากความชั่วเพ่ือถวายในหลวง แต่ในความเป็น
จริงแล้วการท าความดีต้องเริ่มต้นจากจิตใจของผู้กระท าหากท าดีผลดีเหล่านั้นย่อมได้กับตัวของ
ผู้กระท าเอง การท าถวายในหลวงถือเป็นการสร้างกุศโลบายให้ประชาชนท าความดีเพ่ือประโยน์ของ
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ประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับโครงการ “ปณิธานความดีปีมหามงคล” ที่ได้ใช้วาระ
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชน
ท าดีอันจะส่งผลประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีตัวบท “ปั่นเพ่ือแม่ Bike for Mom” เป็นกิจกรรมที่
รัฐบาลมีส่วนส าคัญขับเคลื่อนตามโครงการในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) สะท้อนภาพว่ารัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลที่มีความ
ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้สืบสานพระราชปณิธานขององค์พระรัชทายาทในกิจกรรมปั่น
จักรยานเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พรบาทสมเด็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งยังเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ที่ได้แสดงให้
เห็นถึงพระกตัญญุตาที่มีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ 

4.1.3.1.2.2 ประเด็นการสร้างความจงรักภักดี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้หยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา

ผูกโยงเพ่ือโน้มน้าวให้ประชาชนมีความรู้สึกร่วมในความจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูง ตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัดเจนคือ ข่าวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินไปประทับวังไกลกังวล อ าเภอ  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูพระวรกายและเปลี่ยนพระราชอิริยาบถตามการถวาย
ค าแนะน าของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา มีการร้อยเรียงภาพบรรยากาศที่พสกนิกรมาส่งเสด็จพระ
ราชด าเนินตลอดเส้นทางจากโรงพยาบาลศิริราชไปวังไกลกังวล 
    ในที่นี้ สถาบันพระมหากษัตริย์หมายรวมถึงสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อธิบายให้เห็นว่า
ต่างประเทศก็ส านึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมามาโดยตลอด ในฐานะประชาชนชาวไทยควรตระหนักในสิ่งที่นานาประเทศให้
การเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ นายกรัฐมตรียังใช้ตัวบทนี้โน้มน้าวให้ประชาชน
ทุกคนร่วมมือกันท าความดีโดยอ้างว่าผลที่ได้จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เป็น
การกล่าวอ้างเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาโน้มน้าวให้ประชาชนท าในสิ่งที่รัฐบาลต้องการ ตลอดจน
การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีด าริให้ท าเพ่ือปลูกฝังเด็ก
และเยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการสร้างความจงรักภักดี ดังนี้ 

“สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 
2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาล
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ที่ 9  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินกลับ
กลับมาประทับที่พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน เพ่ือทรงฟ้ืนฟูพระ
วรกาย หลังจากที่เสด็จฯ ประทับโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือทรงตรวจพระวรกาย
ตามการถวายค าแนะน าของคณะแพทย์ พสกนิกรต่างพร้อมใจกันถือธงชาติและ
ธง ภปร. รับเสด็จ ฯ เนื่องแน่นตลอดเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน พร้อมกับเปล่ง
เสียงทรงพระเจริญเพ่ือถวายความจงรักภักดี ทั้งสองพระองค์ได้ทรงโบกพระหัตถ์ 
และแย้มพระสรวล ซึ่งสร้างความปีติยินดีให้กับพสกนิกรที่มารับเสด็จและ
ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , 
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 
“การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การปลูกฝัง และสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การยกระดับรายได้ของประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกฝ่าย อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประชาคมโลก ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง ร่วมมือกัน
ในทุกมิติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ระหว่าง รัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน โดยมีข้าราชการเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ผู้ขับเคลื่อนเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จะต้องให้การบริการอย่างเต็มสติก าลัง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2557) 

    จากตัวบทที่ยกตัวอย่างมาท าให้เห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา มีภาพลักษณ์แห่งความเป็นผู้น าที่มีความเป็นผู้มีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้ง ด้วยสภาพสังคมช่วง
ก่อนการควบคุมอ านาจเกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกพาดพิงน ามาเป็น
เครื่องมือสร้างความขัดแย้งทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา ต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าสิ่งที่ เป็นที่ประจักษ์และยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าประเทศไทยจะมีการล้มล้างการปกครองหรือปฏิวัติรัฐประหารมากี่ครั้ง แต่สิ่งที่
อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังได้น าภาพพระราชกรณียกิจดัง
ตัวบท “เสด็จพระราชด าเนินกลับมาประทับที่พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล” ของทั้งสอง
พระองค์มาประมวลให้ประชาชนได้ติดตามเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการปรากฏพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในครั้งนี้ถือว่ามีนัยบางอย่างที่ท าให้สังคมไทยได้เชื่อมั่นและพสกนิกรเกิด
ความอุ่นใจที่ได้เห็นพระพักตร์ รวมถึงได้ชื่นชมพระบารมีอีกครั้งหลังสถาบันเบื้องสูงถูกล่วงละเมิด
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และมีคนบางกลุ่มพยายามสร้างข่าวบิดเบือน รวมถึงตัวบท “เปล่งเสียงทรงพระเจริญเพ่ือถวายความ
จงรักภักดี” เป็นการย้ าเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่ อทั้งสอง
พระองค์ไม่มีวันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังมีการสร้างตัวบท “ค่านิยม 12 ประการ” เป็น
โครงการของ คสช. ที่ด าริขึ้นโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แฝงด้วยการสร้างค่านิยมรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาวัฒนธรรมอันดี การเน้นความมีศีลธรรม ความกตัญญู การเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เป็นผู้เคารพกฎหมาย ค านึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้
ประชาชนคนไทยได้น าไปปฏิบัติให้เสมือนเป็นเครื่องหมายของคนดี 
    จากการค้นพบวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ สะท้อนถึงความรู้ ความเชื่อ และเหตุผลของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบท
ที่ต้องการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ชาติบ้านเมือง และสะท้อนถึงการน าเอา
สถาบันพระมหากษัตริย์มาสร้างความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารของตน 

4.1.3.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีจากตัวบทในวาท
กรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ ได้ระบุว่าใน
เนื้อหาหรือข้อความนั้นจะประกอบด้วยกระบวนการ 2 ประการที่จะมาควบคู่กันเสมอ คือการ
ส ร้ า ง อั ต ลั กษ ณ์  ( The Construction of Identities)  และกา รส ร้ า ง ค ว า มสั ม พั น ธ์  ( The 
Construction of Relations)  โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้สร้างตัว
บทในวาทกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนที่สะท้อนผ่านวาทกรรมทั้ง 5 
ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยผู้วิจัยได้น าประเด็นของวาทกรรมการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทั้ง 2 ประเด็น คือ น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นที่เคารพยกย่องมาวิเคราะห์ในคราวเดียวกัน ปรากฏอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและลักษณะ
ความสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรีกับประชาชน  
   จากวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ท าให้ผู้วิจัยค้นพบการ
สร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 2 ประการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคารพสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น้อมน าแนวพระราชด ารมาปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1.3.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างย่ิง 
  เป็นการก าหนดอัตลักษณ์พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคุณค่าแห่งความเป็นผู้น าในลักษณะที่เป็นผู้มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะท างานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 
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9 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
ด้วยความจงรักภักดี ด้วยภาพลักษณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นทหารมาตลอดชีวิต 
ส าเร็จการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (ตท.12) และเป็นนักเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 (จปร.23) จนได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกในปี พ.ศ. 2551 ต าแหน่งสูงสุด
ในกองทัพบกด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ยิ่งเสริมภาพลักษณ์แห่งความเป็นผู้มีความ
จงรักภักดีเป็นทุนเดิม  

  ทั้งนี้ จากวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่สื่อสารให้เห็นถึงเป็นผู้ที่เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังจะเห็นได้
จากการเชิญชวนประชาชนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม -
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่เสด็จ    
พระราชด าเนินโดยขบวนรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราชไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเปลี่ยนพระราชอิริยาบถตามการถวายค าแนะน าของ
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา การเชิญชวนประชาชนถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสสริยยศในขณะนั้น) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

  นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนประชาชนให้ระลึกและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรง
ได้ตรากตร าพระวรกายบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือให้พสกนิกรของพระองค์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลจากองค์กรต่างประเทศมากมาย สมควรแก่การที่
ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องเคารพและเทิดทูนพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่
ทรงงานหนักที่สุดในโลก 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้
เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง ดังนี้ 

“สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 
2557  พร ะบาทสม เ ด็ จพร ะ เ จ้ า อยู่ หั ว  แ ล ะสม เ ด็ จพร ะนา ง เ จ้ า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินกลับมาประทับที่พระต าหนักเปี่ยมสุข 
วังไกลกังวล อ.หัวหิน เพ่ือทรงฟ้ืนฟูพระวรกาย หลังจากที่เสด็จ  ฯ ประทับ
โรงพยาบาลศิริราชเพ่ือทรงตรวจพระวรกายตามการถวายค าแนะน าของ
คณะแพทย์ พสกนิกรต่างพร้อมใจกันถือธงชาติและธง ภปร. รับเสด็จ ฯ เนื่อง
แน่นตลอดเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญเพ่ือ
ถวายความจงรักภักดี ทั้งสองพระองค์ได้ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ซึ่ง
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สร้างความปีติยินดีให้กับพสกนิกรที่มารับเสด็จและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า
เป็นล้นพ้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 
“ผมขอเชิญชวนให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดง
ความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระองค์ท่ านในวันนี้ ด้ วย  จากแถลงการณ์ส านักพระราชวัง  ทราบว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ระหว่างการรักษาพระอาการ ผมก็ขอให้ชาว
ไทยทุกคนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น
ในเร็ววัน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
“วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ของปวงชนชาวไทย ผู้
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ เป็นคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์เลิศล้ า ใน
วโรกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคลนี้ ผมขอเชิญชวนให้พ่ีน้องชาวไทยทุกคนร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคล 
ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมส าราญ และทรงพระเจริญยิ่ง
ยืนนานครับ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558) 

    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์
จากการที่เป็นผู้น ารัฐบาลในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ เพ่ือตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณ การส่งเสริมภาพลักษณ์สถาบันเบื้องสูงให้มีความเข้มแข็ง ทั้งยังเชิญชวนคนไทยทุกคนได้
ตระหนักและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 

4.1.3.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 
  เป็นการก าหนดอัตลักษณ์พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคุณค่าแห่งความเป็นผู้น าเป็นผู้น้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติกล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทในวาทกรรมน้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติ ทั้งยังเคยปราศรัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถึงพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่บ่อยครั้ง ในถ้อยแถลงดังกล่าวยังได้น้อมน ากระแสพระราชด ารัสและ
แนวทางตามแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการน้อมน าให้ประชาชนกระท าตาม ดัง
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จะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 และร่วม
รับรองเอกสารวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 ที่สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 
พ.ศ. 2558 ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมในหัวข้อ “การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 น าเสนอต่อผู้น าประเทศชาติสมาชิก ซึ่งตรงกับ
หัวข้อการประชุมของสหประชาชาติที่ก าหนดว่าเป้าหมายในการพัฒนาปี ค.ศ. 2030 ประเทศสมาชิก
จะต้องร่วมมือกันขจัดความยากจน ความหิวโหย และความเหลื่อมล้ า ทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ (ลม เปลี่ยนทิศ, “นายก ฯ ตู่บนเวทีสหประชาชาติ,” ไทยรัฐออนไลน์, 2558) พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ได้เสนอแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเวทีการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ และที่ประชุมกลุ่ม 77 ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศที่ ให้ความสนใจ และได้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงท าไว้ไม่ได้มี
ประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่มีประโยชน์ต่อคนทั้งโลก ดังตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรม ดังนี้ 

“อยากจะให้ทุกคนได้ระลึกถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใช้ในทุกกรณี โดย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านได้พระราชทานไว้ให้แก่พสกนิกรชาวไทย
มาแล้วกว่า 40 ปี ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ..เพราะฉะนั้น ผมเห็น
ว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการผลักดันให้เป็นวาระด้านการพัฒนาของโลก     
อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ผมจะเสนอพูดคุยกับเขาต่อไป” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
  ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้สร้างตัวบทว่ารัฐบาลทหาร

พร้อมที่จะน้อมน ากระแสพระราชด ารัสและแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกมิติ จะเห็นได้จาก
นโยบายส่งเสริมเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ น าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาใช้ ทั้งยังส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและความรู้ที่อยู่ในแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายลงสู่ฐานรากเพ่ือความยั่งยืน อีกท้ังในแผนการปฏิรูปพัฒนาคนและ
ชุมชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้น าหลักการระเบิดจากข้างใน ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริการ
พัฒนาจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด เพ่ือให้มีรากฐานที่มั่นคงก่อนแล้ว
จึงด าเนินการเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในล าดับต่อไป ซึ่งพระองค์ท่านทรงเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลักษณะการพ่ึงตนเองเก่อนเป็นล าดับแรก เปรียบได้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
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ต้องเกิดจาก ความคิด ความรู้ ความต้องการภายในเป็นแรงผลักดันด้วยต้นเอง ไม่ใช่เกิดจากคนอ่ืน
มากระตุ้นให้ท าหรือส่งเสริมให้ท า กล่าวคือ การ ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่
สังคมภายนอก ไม่ใช่การเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่ที่ยังไม่ทันได้
มีโอกาสเตรียมตัวตั้งรับ 

  นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้สร้างตัวบทว่ารัฐบาล
ทหารได้น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในประเทศ 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
มากที่สุด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประเทศในโอกาสต่อไป  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้
น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ ดังนี้ 

“วันนี้รัฐบาลได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ทั้งในเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาคน พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ใช้ได้หมด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความรู้
คู่คุณธรรม ท าให้ได้ อย่าไปมองว่า เรามาสอนให้คนถอยหลัง ให้คนอยู่กับที่ไม่ใช่ 
ท่านทรงสอนให้หยุดเมื่อมีปัญหาสักระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็เตรียมความพร้อม และ
เดินหน้าต่อ ไม่ใช่หยุดแล้วถอยหลัง บางคนไปแปลเจตนาตรงนี้ผิด” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“รัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาคนและชุมชน ใช้หลักการตามแนวทาง
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชด ารัสว่า “ทุก
อย่างต้องระเบิดจากข้างใน” คือหมายถึงต้องมุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
คนและครอบครัวในชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาก่อน ให้มีความ
อยาก มีความต้องการ อยากได้ แล้วอยากร่วมมือด้วย ไม่ใช่เรียกร้อง หรือไม่ใช่
รัฐยัดเยียดความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไป ต้องนึกถึงว่าความสมดุลจะเกิด
ได้อย่างไร ถ้ารายได้เขาน้อย สิ่งที่เจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีเขาก็ไม่มีโอกาสได้
ใช้เพราะว่าราคาสูง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 
2559) 

    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ
จากการที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการก าหนดนโยบายตลอดจน
ยึดพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
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นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการท างาน ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนไน้อมน าไปปฏิบัติ
และแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลทหารเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา 

4.1.3.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัวบท
ในวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

   จากวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ท าให้ผู้วิจัยค้นพบ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน 2 ประการ คือ นายกรัฐมนตรีและ
ประชาชนต่างก็เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์  และนายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนน้อมน า
แนวพระราชด าริมาปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1.3.3.1 นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็ เคารพในสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

  การน า เสนอตั วบทในรายการคืนความสุข ให้คนในชาติ ให้นั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรีได้สร้างจุดร่วมทางความรู้สึก
ร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน ในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นการแสดงให้ประชาชนเห็นว่า ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของ
ทุกคน ประชาชนทุกคนต่างเคารพสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทที่เป็นการน้อมน าแนว
พระราชด าริมาปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าแนวทางท่ีได้ทรงวางไว้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
ทุกสมัย หรือแม้แต่ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ที่เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ก็เพ่ือ
ประโยชน์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของพระองค์ เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนควรน าหลักการไปใช้ได้
กับงานราชการที่ท าได้ 

  แม้แต่ข่าวการเสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานประทับแรมวังไกล
กังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวคือ เป็นข่าวส าคัญของประเทศท่ีประชาชนให้ความ
สนใจอย่างยิ่ง กล่าวได้คือ น้อยครั้งที่จะเห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ    พระ
ราชด าเนินออกเพ่ือให้พสกนิกรได้ชื่นชมพระบารมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้น ามาสร้างตัว
บทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติอีกครั้ง เป็นการตอกย้ าภาพของความจงรักภักดีของ
นายกรัฐมนตรีมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในระหว่างที่มีขบวนเสด็จพระราชด าเนินผ่าน ท าให้เห็นได้อย่างประจักษ์ว่านายกรัฐมนตรี
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กับประชาชนมีจุดร่วมทางความรู้สึกเดียวกัน คือมีความปลื้มปีติยินดีที่ได้เห็นพระพักตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดังตัวบทที่ปราฏในวาทกรรม 

“สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 
ที่ ผ่ านมา  พระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว  และสมเด็ จพระนาง เจ้ า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินกลับมาประทับที่พระต าหนักเปี่ยมสุข 
วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน เพ่ือทรงฟ้ืนฟูพระวรกาย..พสกนิกรต่างพร้อมใจกันถือ
ธงชาติและธง ภปร. รับเสด็จ ฯ เนื่องแน่นตลอดเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน 
พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญเพ่ือถวายความจงรักภักดี ” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 
  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการบริหาราชการแผ่นดินที่ผ่านมา รัฐบาล

ทหารได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระพิเศษอยู่บ่อยครั้ง แม้แต่การจัด
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม- นาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงร่วมปั่น
จักรยานกับบรรดาข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบท
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกร่วมกันในฐานะที่เป็นพสกนิกรคนไทยที่อาศัยร่มพระบรม         โพธิ
สมภารเหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน 
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมปั่นจักรยานไปพร้อมกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร  และ
ต่างจังหวัดด้วย ดังตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรม ดังนี้ 

“สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ผมได้ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “ปั่นเพ่ือแม่ Bike for mom” ซึ่งเป็น
กิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่แม่ของแผ่นดิน กิจกรรม
ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็น
ต้นไป ระยะทางทั้งสิ้น 43 กิโลเมตร เริ่มต้นจากพระลานพระราชวังดุสิต ไปยัง
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และวนกลับมายังพระลานพระราชวังดุสิ ต 
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานร่วมใน
กิจกรรมด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่าง” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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    ดังนั้น สรุปได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนทีป่รากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็มี
ความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกัน 

4.1.3.3.2 นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็น้อมน าแนวพระราชด าริ
มาปฏิบัต ิ

  การน า เสนอตั วบทในรายการคืนความสุข ให้คนในชาติ ให้นั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรีได้สร้างจุดร่วมกันในเรื่องของ
การน้อมน าแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้น าไป
ปฏิบัติไม่เฉพาะกับรัฐบาลทหารเท่านั้น แต่ประชาชนทุกคนก็ควรน าไปปฏิบัติด้วยเพ่ือความเป็นอยู่ที่
ดีบนพ้ืนฐานของความพอเพียงรวมถึงการมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ได้พระราชทานให้ประชาชนหลายสิบปีแล้ว หากแต่บางคนไม่ใส่ใน
น าไปปฏิบัติเพียงเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้น าเสนอตัว
บทที่แสดงให้เห็นว่าแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์แต่หลักปรัชญาดังกล่าวก็สามารถ
ประยุกต์น าไปใช้ได้เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับตนเองในภาวะเศรษฐกิจไม่แข็งแรง ในทาง
กลับกันหากความเป็นอยู่ของประชาชนฐานรากไม่มีความมั่นคงก็ส่งผลถึงระดับมหภาคเช่นเดียวกัน 
ฉะนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้เศรษฐกิจจุลภาคมี
ความเข้มแข็งส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ  

  อีกทั้ง หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์พระราชาที่ไม่ได้
เน้นเฉพาะการท าเกษตรอย่างที่หลายฝ่ายประเมินผิดหากแต่เป็นหลักปรัชญาที่ประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมที่ประกอบกัน 
หากประชาชนน้อมน าไปปฏิบัติจะท าให้สังคมมีความสุขประเทศชาติก็จะด าเนินไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

  อีกประการหนึ่งที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างผ่านตัวบทคือการ
ยกตัวอย่างในเรื่องของการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้จากการรวมพลังกัน
เป็นกลุ่มสหกรณ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในแนวทางพระราชด าริที่พระราชทานไว้เช่นเดียวกัน อันจะท าให้เห็น
ว่าเกษตรกรไม่จ าเป็นจะต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น  

  ทั้งนี้ “ความพอเพียง” ถือเป็นตัวบทที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้
ความส าคัญดังจะเห็นจากการเน้นย้ าบ่อยครั้งจนกล่าวได้ว่าความพอเพียงเป็นพ้ืนฐานหลักในการ
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ด าเนินชีวิตของประชาชนทุกคนไม่เฉพาะเกษตรกรแต่หากรวมถึงทุกสาขาอาชีพก็สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เพ่ือเป็นหลักในการด ารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ดังตัวบทที่ปราฏ ดังนี้ 

“เรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ 
ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น 
ซึ่งก็นับว่าเป็นการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล การมี
ภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติ หลักสูตรนี้ถือว่า เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนลูกหลาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ในการ
ต่อสู้กับกระแสวัตถุนิยม ทุนนิยมด้วยปัญญา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“การรวมกลุ่มกันของสหกรณ์นั้น ผมว่ามีความส าคัญที่สุด เราจะได้สามารถช่วยได้ตรง
ช่วยให้เกษตรกรมีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ ช่วยในเรื่องการจัดหาตลาดและ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งพ่ีน้องเกษตรกรก็จ าเป็นต้อง
สร้างให้ชุมชนตนเองเข้มแข็งด้วย เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองให้ได้ น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ ผ่านการท าเกษตรอินทรีย์ 
การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นพืชที่เป็นออร์แกนิค ที่ปลอดภัย ก็จะ
ช่วยทั้งในเรื่องลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร มีตัวอย่างหลายพืชที่ที่ชาวเกษตรกร
หันมาท าเกษตรอินทรีย์และประสบความส าเร็จในหลายจังหวัด หลายอ าเภอ ไม่ว่าจะ
เป็นอยุธยา นครปฐม อ่างทอง พิจิตร นครราชสีมา และอีกในหลาย ๆ จังหวัด ทุกคนก็
ยินดีที่จะให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเกษตรกรที่สนใจ หากจะหันมาท าเกษตรอินทรีย์
แทน เพราะว่ามีรายได้สูงขึ้น มากกว่าการท านาด้วยซ้ าไป” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

    ดังนั้น สรุปได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชน
น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 

4.1.4 การวิเคราะห์ตัวบทในวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.1.4.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) น าเสนอตัวบทเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
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จ าแนกได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประชาชนควรร่วมมือกบรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น และรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

4.1.4.1.1 ประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) น าเสนอภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคือปัญหาส าคัญระดับชาติที่มีมานาน 
เป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญของการเข้าควบคุมอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้อง
เข้ามาแก้ไข วางรากฐานปฏิรูปให้เกิดความยุติธรรมในทุกหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน 
เพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนาต่อไปไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาค
ส่วน โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังความรู้ ทัศนคติตั้งแต่เด็ก ข้าราชการทุกคนต้องเป็นฟันเฟือง เป็นหูเป็น
ตาให้กับรัฐบาล เพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นบ่อเกิดของปัญหามากมายนานัปการของประเทศ   
    ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งหมด 8 
ประเด็น (ดูรายละเอียดวาทกรรมประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แบ่ง
ตามวันที่ออกอากาศ ที่ภาคผนวก ก. หน้า 326)  
    จากการศึกษาวาทกรรมประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งหมด 8 ประเด็นจะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคือบ่อน
ท าลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ เป็นวาระส าคัญที่รัฐบาลทหารต้องด าเนินการแก้ไข
ตั้งแต่ระดับต้นตอทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และวางรากฐานไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยยกเป็นวาระ
เร่งด่วนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ 
ภาคเอกชน ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับรัฐบาลทหาร อาศัยการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแม่บท โดยให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ท าแผนยุทธศาสตร์ประเมินเป็นระยะในทุก ๆ 5 ปี หรือแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) รัฐบาลทหารจึงต้องพยายามการป้องกันและปราบปรามคนทุจริต
ไม่ให้เข้าสู่อ านาจการเมืองการปกครอง  
    ตัวบทที่ปรากฏในหัวข้อนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายาม
ชี้ให้เห็นถึงผลเสียอันเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในอดีตที่ผ่านมา น ามาเป็นบทเรียนเพ่ือเพ่ิม
นโยบายป้องกันให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ต้องไม่มี
การทุจริตในทุกระดับ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีความตั้งใจจริงที่
อยากจะแก้ไขปัญหาที่หลายรัฐบาลก่อนไม่สามารถท าส าเร็จ แต่ถึงอย่างไรก็ตามความส าเร็จจะเกิดมี
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ขึ้นไม่ได้หากขาดการยอมรับ แรงศรัทธาและความร่วมมือของประชาชน ข้าราชการ และเอกชนทุก
ภาคส่วนสังคมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
    นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้ง 8 ประเด็น มาวิเคราะห์เพื่อจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่ง
ออกได้ 3 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.1.4.1.1.1 ประเด็นการทุจริตคือศัตรูของประเทศชาติ 
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมการทุจริตคือศัตรู
ของประเทศชาติ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงที่จ าเป็นต้องร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านอย่างจริงจัง 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นการทุจริตคือศัตรูของประเทศชาติ ดังนี้ 

“พอเริ่มพูดก็มีปัญหามาโดยตลอด ไม่ได้ ท างานไม่ได้ ในเมื่อเราต้องการแก้ไขเรื่อง
คอร์รัปชั่นทุจริตในทุกมิติแล้ว ก็ต้องช่วยผมเฝ้าระวังตรงโน้น ดีกว่าที่จะ สิ่งนี้ เดี๋ยว
จะทุจริตอีกก็ไม่ต้องท า อย่างนี้จะไปอย่างไร ประเทศชาติไม่มีอนาคต วันนี้เราวาง
ยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้ว ว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรในห้วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี ตาม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 
“การทุจริตเป็นต้นตอของปัญหาด้านต่าง ๆ ของประเทศ อีกทั้งยังท าให้เกิดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในสังคม เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาวด้วย ซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคม ทุกภาคส่วนนั้นต้องให้ความร่วมมือ ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเอาจริงเอา
จัง ทั้งรัฐบาล เอกชนประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ ทั้ง
ผู้ให้ผู้รับก็มีความผิดทั้งคู่ เพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้น าฝ่ายบริหาร และหัวหน้า
รัฐบาล ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและจริงใจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
มีธรรมาภิบาล” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“ส าหรับนโยบายที่รัฐบาลนี้ และ คสช. ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ได้
ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งผลการด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน เป็นที่น่าพึงพอใจในระยะแรก จาก
ผลการส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น และดีที่สุดใน
รอบ 6 ปี สามารถช่วยให้รัฐบาลลดการสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชั่น ได้เกือบ 2 
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แสนล้านบาท เม็ดเงินงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ถึงมือประชาชนโดยตรง ไม่
ผ่านขบวนการคอร์รัปชั่น เพราะรัฐบาลนี้ไม่เปิดโอกาสให้มีการสมยอมเกิดขึ้น หาก
ยังมีเล็ดลอดไปได้อยู่นั้น ขอให้แจ้งเบาะแสเพื่อจะได้ตรวจสอบโดยทันที” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าหากทุกคนคิดว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องปกติใน
ชีวิตประจ าวัน ก็จะท าให้รัฐเสียโอกาสในการพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถ เพราะเม็ดเงินแต่ละ
โครงการจะไม่ถึงมือหรือประชาชนจะเสียผลปะโยชน์ที่ควรจะเป็น ฉะนั้นประชาชนทุกคนต้อง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลทหารมากขึ้น ดังเนื้อความ “สามารถช่วย
ให้รัฐบาลลดการสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชั่นได้เกือบ 2 แสนล้านบาท” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา พยายามชี้ให้ประชาชนเห็นว่า 6 ปีที่ผ่านมา งบประมาณของประเทศรั่วไหลไปให้กับการทุจริต
เกือบ 2 แสนล้านบาท ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างมาก เป็นการจงใจของผู้สร้างวาทกรรม
ที่ใช้จ านวนตัวเลข สถิติ เพื่อให้ผู้รับสารเห็นภาพมากข้ึน แต่ข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงที่มา
หรืออ้างอิงที่มาท าให้ข้อมูลตัวเลขขาดความน่าเชื่อถือไประดับหนึ่ง 

4.1.4.1.1.2 ประเด็นอดีตคือบทเรียนที่ส าคัญ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมประชาชนควร

ร่วมมือต่อต้านกรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยกเอาเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนส าคัญให้พิจารณา
ร่วมกันอย่าปล่อยให้ประเทศชาติถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นอดีตคือบทเรียนที่ส าคัญ ดังนี้ 

“ประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องที่ชัดเจน อย่า
ไปกล่าวให้ร้ายใครโดยที่ยังไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป ไม่ปล่อยให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบทุจริตเกิดขึ้น อย่างเช่นใน
อดีตที่ผ่านมาทุกโครงการสมัยนี้รัฐบาลนี้จะต้องมีการตรวจสอบทุกระดับของเก่าก็
ไปว่ากันมา”  (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“ในส่วนของข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ผมไม่ไปต าหนิติเตียนใคร 
วันนี้เราต้องเพ่ิมความร่วมมือกันให้มากขึ้น เสียสละกันให้มากขึ้น แล้วเข้าใจ
นโยบายรัฐบาล เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ช่วยกันก ากับดูแลในเรื่อง
ของโครงการต่าง ๆ การลงทุนต่าง ๆ อย่าให้เกิดการทุจริตเลยนะครับ” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
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“รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อไป เพ่ือก าจัด “สนิมเนื้อใน” 
ที่กัดกินประเทศ ในช่วงนับ 10 ปีที่ผ่านมาให้ได้ โดยหวังว่าพ่ีน้องประชาชนคนไทย
จะให้ก าลังใจ และร่วมแรงร่วมใจกัน ก าจัดการคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจาก
สังคมไทยของเรา นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับการวางรากฐานเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน โดยจะไม่แก้ปัญหาในลักษณะที่ไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และ
ภาคธุรกิจ ทิ้งมรดกหนี้ไว้ให้กับภาระรุ่นหลานต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามชี้ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญในการร่วมมือกันป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยถือเอาเหตุการณ์ในอดีตมากล่าวอ้าง ดังตัวบท “สนิมเนื้อใน” หรือตามส านวน “สนิมเกิดแต่เนื้อ
ในตน” กล่าวคือ สนิมนั้นเกิดมาจากเนื้อเหล็กข้างใน มีการผุกร่อนออกมาให้เห็น แปลได้ว่าความ
เสื่อมทรามอันใดย่อมเกิดขึ้นโดยตัวตนของคน ๆ นั้น หรือกลุ่มนั้น แล้วความเสื่อมทรามนั้นก็มากัด
กิน ท าลายตัวเองหรือกลุ่มของตัวเอง เปรียบได้ว่า ที่ผ่านมาคนในชาติเดียวกันสนับสนุน หรือเพิกเฉย
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นมาช้านาน ก็จะท าให้บ้านเกิดเมืองนอนของตนและประชาชนในชาติพลอย
เดือดร้อนไปด้วย ทั้งนี้ ตัวบท “ไม่ปล่อยให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบทุจริตเกิดขึ้นอย่างเช่นในอดีตที่
ผ่านมา” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนว่าในรัฐบาลในอดีตมักมีการ
ปล่อยปละละเลยท าให้เกิดหรอมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น 

4.1.4.1.1.3 ประเด็นปลุกจิตส านึกไม่โกง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทการร่วมมือต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาเพ่ือเป็นการปบูกฝังจิตส านึกนักเรียน นักศึกษา และ
สามารถไปบอกกล่าวหรือถ่ายทอดให้คนในครอบครัว ชุมชน สังคมได้ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นปลุกจิตส านึกไม่โกง ดังนี้ 

“เรื่องของการปลูกฝังระบบธรรมาภิบาลให้ได้โดยเร็ว ปีนี้ผมเน้นเรื่องระบบ      
ธรรมาภิบาลในทุกสังคม ในทกภาคส่วน ตั้งแต่เด็กเล็ก เยาวชน ประชาชน เอกชน 
ข้าราชการ ทุกหน่วยงานจะต้องมีธรรมาภิบาลนะครับ ไปดูธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง 
มี 6 ข้อ ในเรื่องการขจัดการทุจริต คอร์รัปชั่นในเรื่องของการสร้างจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม ต้องเริ่มแต่เด็ก กฎหมายด้วยกระบวนการ และการปฏิบัติที่เท่าเทียม 
เด็กต้องเตือนผู้ใหญ่นะ ลูกเตือนพ่อแม่ว่าท ายังไงจะไม่เกิดการทุจริต ไม่ไป
คอร์รัปชั่นอะไรต่างๆ ให้เป็นที่อับอายของลูก ถึงจะรวยแต่โกงเขามา ลูกก็อายเขา 
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เวลาถูกด าเนินคดี ลูกเต้าก็เดือดร้อนไปหมด ลูกเตือนพ่อแม่ด้วย” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

4.1.4.1.2 รัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าเสนอภาพความพยายามของรัฐบาลทหารในการเดินหน้าปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต โดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ มีการ
เขียนร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารราชการต่อ ใน
ขณะเดียวกัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันว่ารัฐบาลทหารของตนต้องไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นและไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อพวกพ้อง 

     ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งหมด 22 
ประเด็น (ดูรายละเอียดวาทกรรมรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น แบ่งตาม
วันที่ออกอากาศ ที่ภาคผนวก ก. หน้า 327)  

     จากการศึกษาวาทกรรมรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปราม
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งหมด 22 ประเด็น จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าเสนอตัวบทที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาล
ทหารในการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ มีการก าหนด
เป็นวาระแห่งชาติ กล่าวคือ มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ท าแผนยุทธศาสตร์ย่อยคราวละ 5 ปี แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายในภาครัฐ (คตร.) มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน มีกระบวนการตรวจสอบในหน่วยงานราชการ แม้แต่การบังคับใช้อ านาจตามมาตรา 44 เพ่ือ
เป็นเครื่องมือออกค าสั่งในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เดินหน้าปฏิรูปวางกลไกในการตรวจสอบและ
ก าหนดบทลงโทษที่เข้มข้นหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องต้องโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการ  

   ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีภาพแห่งความเป็นผู้น าปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและวางรากฐานไปถึงอนาคต เพ่ือให้ปัญหาดังกล่าว
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ าไปถึงการเบิกจ่ายงบปรมาณภาครัฐในการท านโยบาย
ต่าง ๆ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนเพ่ือการไม่เอาเปรียบพ่ี
น้องประชาชน  

   นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการปลูกฝังความรู้ จิตส านึกประชาชน 
จะเห็นได้จากมีการตั้งโครงการโรงเรียนสีขาวเพ่ือปลูกฝังให้เด็กเยาวชนมีความรู้ มีความคิดที่ดี ที่จะ
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ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหรือพวกพ้อง ขณะที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติได้
จัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยดีขึ้นจากล าดับ 102 เป็น 85 สะท้อนความตั้งใจจริง
ของรัฐบาลทหารในการมุ่งมั่นท าให้นโยบายทุกอย่างมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

    นอกจากนี้  ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมรัฐบาลมีความพยายามในการ
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้ง 22 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรม
ดังกล่าว แบ่งออกได้ 2 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.1.4.1.2.1 ประเด็นรัฐบาลทหารไม่มีผลประโยชน์ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมรัฐบาลทหารไม่มี

ผลประโยชน์ในขณะที่มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กล่าวคือ ในการคัดเลือกบุคคลให้
มาด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีกระแสข่าวมาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์
เพ่ือแลกกับการเข้ารับต าแหน่ง แต่นายกรัฐมนตรียืนยันไม่ใช่คนใน คสช.แน่นอน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเดน็รัฐบาลทหารไม่มีผลประโยชน์ ดังนี้ 

“การเรียกร้องผลประโยชน์ ในการแต่งตั้งบอร์ด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
รัฐบาล ผมพูดมาหลายครั้งแล้วก็ยังมีอยู่ ทราบแล้วว่าใครเป็นคนไปเรียกร้อง ยืนยัน
ว่า คสช. ไม่มีทั้งสิ้น และก าลังหาวิธีการด าเนินการตามกฎหมาย ขอให้หยุดการ
กระท าดังกล่าว และผู้ที่เคยเสียเงินเสียทองให้ไป ให้เรียกคืนโดยทันที มิฉะนั้นท่าน
อาจจะเสียเงินเปล่า คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ในปัจจุบันนั้น คสช. จะมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการของ คสช. ทั้งในด้านประวัติส่วนตัว ผลการปฏิบัติงาน 
การทุจริตคอรัปชั่น การถูกฟ้องร้อง หรืออยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง โดยจะ
ตรวจสอบทั้งหมด มิได้รับรายชื่อมาจากผู้ใดแล้วแต่งตั้ง ไม่ใช่แบบนั้น หากแต่งตั้ง
ไปแล้วตรวจพบมีความผิดก็ต้องถูกด าเนินคดี ปลดออกเช่นกัน” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้พยายามสื่อสารไปยังประชาขนว่า รัฐบาลทหารหรือแม้แต่สมาชิกคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์จากการแต่ตั้งบุคคลให้มาด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังเนื้อความที่ปรากฏ “ทราบแล้วว่าใครเป็นคนไปเรียกร้อง ยืนยันว่า คสช. ไม่มี
ทั้งสิ้น” เป็นการชี้ให้เห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์จากการ
คัดเลือกบุคคลดังกล่าว แต่ยอมรับว่ามีขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อยู่จริง ซึ่งจากการสอบสวน
แล้วเป็นเพียงกลุ่มคนที่แอบอ้างชื่อ คสช. เท่านั้น วาทกรรมดังกล่าวจึงท าให้ คสช. พ้นมลทินไปโดย
ปริยาย  
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4.1.4.1.2.2 ประเด็นการเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลทหาร 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างวาทกรรมต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลทหารที่ให้ความส าคัญยิ่ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ การแต่งตั้งองค์กรตรวจสอบการทุจริตมากถึง 11 องค์กร เพ่ือ
เสริมสร้างกลไกในการตรวจสอบการทุจริตในการประมูลโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ อาศัยอ านาจ
พิเศษเป็นเครื่องมือเข้าไปตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือระงับยับยั้งหากส่อเค้าว่าจะเกิดการ
ทุจริต รวมถึงการสอบสวนและด าเนินคดีหากพบข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับ
สินบนผลประโยชน์ จนท าให้ภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยดีขึ้น ประเมินได้
จากการที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ จัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ได้เลื่อนอันดับดีขึ้น จาก
ล าดับที่ 102 ขึ้นมาเป็น 85 ถือเป็นล าดับที ่3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลทหาร ดังนี้ 

“การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรร์ัปชั่น เป็นนโยบายของ คสช. อยู่แล้ว ในช่วงนี้เป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
ภาครัฐ (คตร.) เข้าตรวจสอบแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณมาก ๆ ของแต่
กระทรวง ก็มีอีกหลายโครงการที่มีลักษณะผิดปกติ ทั้งนี้ได้สั่งให้ทบทวน และระงับ
ในบางกรณี รวมทั้งได้ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้วางรากฐานการตรวจสอบ การ
ป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่น และการปลูกฝัง ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดี น า
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาใช้ในการท างาน ซึ่งถือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐ ซึ่งหากทุกกระทรวง ทุก
ส่วนราชการ ได้ท าเช่นเดียวกัน มุ่งเน้นในเรื่องนี้ ก็จะเป็นรากฐานที่ดีต่อข้าราชการ
ไทยต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“ส าหรับการท างานของรัฐบาลและ คสช. ในระยะต่อไปนั้น มีความส าคัญมากนะ
ครับกับประเทศของเราทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป การปรองดอง
สมานฉันท์ ตามที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วหลายครั้ง ๆ สิ่งที่เราคาดหวังไว้ส าคัญ ๆ 
ได้แก่ การลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืน การสร้างความรักใคร่ สามัคคีของคนในชาติ 
การขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกมิติ การปฏิรูปให้เกิดผลยั่งยืนในทุกด้าน การท า
ตามความคาดหวังของประชาชนทุกเรื่องให้ได้มากที่สุด” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 
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“การประมูลงานต่าง ๆ เหล่านี้ ผมคิดว่าปัญหาเรา เริ่มมาจากหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน 
ทั้งคน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีการ ราคากลาง หน่วยงานกลาง มีหรือไม่ 
ก าหนดราคากลาง ของบางอย่างไม่มีราคากลาง หลาย ๆ อย่างที่เราจะซื้อใหม่ 
ราคากลางไม่มี เพราะว่าไม่เคยซื้อ เมื่อไม่เคยซื้อ ราคาก็ไปเปิดเว็บ ฯ บางทีก็แพง 
ต่ า แต่ทั้งหมดก็ต้องมาต่อรองให้ได้ แล้วก็มาท าให้ถูกวิธี ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน เพราะฉะนั้นหน่วยงานก าหนดราคากลางต้องมีไหม ต้องเร่งด าเนินการ
หารือกันมาให้มีประสิทธิภาพ กลไกตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น วันนี้กระทรวง
ยุติธรรมเสนอมาทั้งหมด 11 องค์กรด้วยกัน 11 หน่วยงานที่จะต้องไปตรวจสอบ
ทั้งหมด จะตรวจสอบทันทีตามระยะเวลาหรือตามที่ได้รับแจ้ง หรือเป็น Routine 
อะไรก็แล้วแต่ ก็ท าทั้งหมด ปรับปรุงกฎหมายทั้งหมดให้ครบทุกมิติ ทั้งฐานความผิด 
โทษทัณฑ์ต่าง ๆ ครบทั้งข้าราชการ พลเรือน ต ารวจ ทหาร ข้าราชการการเมือง 
เราต้องปูพ้ืนฐานในอนาคตไว้ด้วยเรื่องของกฎหมายเหล่านี้ แต่อย่าให้ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“ผมยืนยันกับทุกประเทศว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องไม่เกิดขึ้นในทุกโครงการ
แล้วก็บอกว่าก็จะด าเนินการในลักษณะเป็น G2G ถ้าหากเป็นอย่างอ่ืนก็ต้อง
รับทราบ รับผิดชอบกัน โดยรัฐบาลต่อรัฐบาลต้องเป็นผู้รับทราบ อันนี้ทางรัฐมนตรี
ของเราก็ได้ไปร่วมการประชุมด้วยทุกครั้งก็รับทราบและบันทึกไว้แล้ว เพ่ือน าสู่การ
ปฏิบัติ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
“องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลก ที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไร มีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก เผยผลการจัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ของปี พ.ศ. 2557 
ระบุว่าประเทศไทยของเรา ได้คะแนนดีขึ้น มาเป็นล าดับที่ 85 รวม 9 ประเทศ จาก
ทั้งหมด 175 ประเทศ ดีขึ้นจากปีที่แล้ว 17 อันดับ เดิมเราได้ล าดับที่ 102 เป็น
อันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 3 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์อันดับ 7 และมาเลเซีย อันดับ 50” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“เรามีความตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และ
ผมในฐานะหัวหน้า คสช. ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ” เพ่ือที่จะบูรณาการการก ากับดูแลทั้งในเรื่องการ “ป้องกัน” และ “การ
ปราบปราม” การทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐทั้งระบบซึ่งที่ผ่านมานั้น อาจะจะมี
การด าเนินการอยู่บ้างแล้วแต่การบริหารจัดการค่อนข้างกระจัดกระจายอยู่ในหลาย
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หน่วยงาน อาจจะไม่มีเจ้าภาพหลักที่ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการจะได้ให้
รวดเร็วขึ้น และให้ได้รับการยอมรับจากทุกพวกทุกฝ่าย ในเรื่องของการดูแลเรื่อง
คอร์รัปชั่นให้จริงจังขึ้น มีการประสานงาน มีการด าเนินการต่าง ๆ ให้รวดเร็ว แต่
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ด้วยพยานหลักฐานให้ชัดเจนขึ้น อาจจะดูล่าช้าไป 
เพราะบางอย่างยากที่จะหาพยาน หาวัตถุพยาน กระบวนการทุจริตเหล่านี้ก็มีการ
พัฒนาไปเรื่อย ๆ เราก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในส่วนของกระบวนการตรวจสอบให้
ทันต่อสถานการณ์” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 
2557) 
“ขณะเดียวกัน ก็ได้เร่งด าเนินการการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนที่ส าคัญ ที่จะเร่ง
ด าเนินการก่อน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาที่ให้ปราศจากการทุจริต อาทิ การน า
ระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมคนดีมีความรู้
ความสามารถให้มีโอกาสท างาน การออกกฎหมายเพ่ืออุดช่องว่างการกระท าผิด” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“ได้ย้ าว่าคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้ามนุษย์เหล่านี้นั้น ต้องด าเนิน
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
ระดับใด พวกแกนน า พวกเจ้าหน้าที่ที่กระท าการทุจริตเหล่านี้  จะต้องเร่ง
ด าเนินการลงโทษให้สมกับความผิด ทั้งทางวินัยและอาญาด้วย อันนี้ได้สั่งการไป
ชัดเจน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558) 
“เรื่องการขับเคลื่อน คสช. ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ในส่วนของท้องถิ่น 
ผู้ใหญ่บ้านอะไรก็แล้วแต่ ช่วยกันขับเคลื่อนของรัฐบาล วันนี้รัฐบาลตั้งมาถึง 5 
คณะกรรมการ ทั้งข้าราชการในแต่ละกระทรวง แล้วก็เรื่องตรวจสอบทุจริตมีหมด 
จนจ าไม่ได้แล้ว  ผมสั่งหมด เขาก าลังไปเดินอยู่ เพราะฉะนั้นจะไปดูว่าจริงไม่จริงท า
ได้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่ามาโกหกหลอกลวง ไม่ได้ต่ออะไร ระมัดระวังด้วย จะไป
ติดตามความคืบหน้า ประสานงานดูว่าท่านมีปัญหาอย่างไร แล้วจะหาทาง
แก้ปัญหาให้รัฐบาลแล้วให้กระทรวงได้แก้ไขโดยเร็ว” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
“ในส่วนของโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบแล้ว อันไหนไม่ทุจริตก็เดินหน้า นี่คือสิ่งที่ผม
ใช้มาตรา 44 ไปด้วย เข้าไปตรวจสอบ แล้วก็ขับเคลื่อน อันไหนท าไม่ได้ก็ต้องท า
ใหม่ ท าให้บ้านเมืองมีความสงบสุข ได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศขึ้น ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 
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“เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลเน้นในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เร่งรัด
ทุกโครงการ ดูตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริต เน้นการบูรณาการทุกกระทรวง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนต้องชัดเจน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
“นโยบายที่รัฐบาลนี้ และ คสช. ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ได้ประกาศให้
เป็นวาระแห่งชาติ ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่ง
ผลการด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน เป็นที่น่าพึงพอใจในระยะแรก จากผลการส ารวจ
ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั่นในประเทศ มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น และดีที่สุดในรอบ 6 ปี สามารถช่วย
ให้รัฐบาลลดการสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชั่น ได้เกือบ 2 แสนล้านบาท เม็ดเงิน
งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ถึงมือประชาชนโดยตรง ไม่ผ่านขบวนการคอร์รัปชั่น 
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าตนเป็นผู้น าที่มือสะอาด น่าเชื่อถือ ไม่เคยยุ่ง
เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ฉะนั้น พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จึงมั่นใจที่จะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศอย่างจริงจัง ทั้งที่เป็น
เรื่องในอดีตและปัจจุบันรวมถึงวางแนวทางป้องกันในอนาคต หวังเพียงคืนความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชนและประเทศชาติ หลังจากที่ถูกบรรดาอดีตนักการเมืองหรือผู้บริหารเอารัดเอาเปรียบ
ทุจริตมานานหลายสิบปี จนท าให้ประเทศชาติเสียหายและเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น 
ดังตัวบท “ผมยืนยันกับทุกประเทศว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องไม่เกิดขึ้นในทุกโครงการ” พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่านอกจากการให้ค ามั่นกับคนไทยแล้วว่า
รัฐบาลทหารจะไม่ยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในสมัยนี้แล้ว ยังมีการสื่อสารไปยัง
ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งตอกย้ าความเชื่อมั่นของรัฐบาลในสายตาประชาชนในประเทศ 
เช่นเดียวกับเนื้อความ “พวกแกนน า พวกเจ้าหน้าที่ที่กระท าการทุจริตเหล่านี้ จะต้องเร่งด าเนินการ
ลงโทษให้สมกับความผิด ทั้งทางวินัยและอาญาด้วย” เป็นการพยายามตอกย้ าในนโยบายของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการจะอุดช่องโหว่ของขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่มีละเว้นทั้งข้าราชการ 
พลเรือน ให้ด าเนินคดีอาญาและเอาปิดในทางวินัยข้าราชการด้วย เพ่ือไม่ให้เป็นแบบอย่างของการ
ทุจริตต่อไป 
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จากการค้นพบวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ สะท้อนถึงความรู้ ความเชื่อ และเหตุผลของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบท
ที่ต้องการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย ทั้งยังใช้การสื่อสารเพ่ือสร้าง
การรับรู้ให้ประชาชนตระหนักและยอมรับว่าการทุจริตคือศัตรูท าลายชาติไทยมาอย่างยาวนาน 
ขณะเดียวกันยังถือเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลทหารต้องเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังโดยไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

4.1.4.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีจากตัวบทในวาท
กรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   จากวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ท าให้ผู้วิจัยค้นพบการ
สร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 2 ประการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความตั้งใจแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 

4.1.4.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็นผู้น าประเทศที่มีความพยายามในการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น วาทกรรมเหล่านี้ที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรีใน
การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคัญยิ่งในการเข้าควบคุมอ านาจและจัดตั้ง
รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน โดยยกเป็นวาระแห่งชาติพร้อมย้ าว่าหากรัฐบาลทหารยังอยู่การทุจริต
คอร์รัปชั่นจะต้องไม่ปรากฏในประเทศ เพราะปัญหาดังกล่าวท าให้ประเทศพัฒนาได้ไม่เต็มรูปแบบ 
ประชาชนมีความเดือดร้อน ดังนั้นรัฐบาลทหารจึงเร่งปราบปรามและแก้ไขไปพร้อมกัน โดยการน า
คนทีก่ระท าผิดเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย มีการตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกองค์กร 
ดังจะเห็นได้จากการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
การตรวจสอบคดีทุจริตย้อนหลังอย่างที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคือคดีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวของ
รัฐบาลยุคก่อนหน้านี้ 

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีด าริให้จัดตั้งกลไกในการขจัด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปลูกฝังเยาวชนตามหลกสูตรโตไปไม่โกง สั่งให้
กระทรวงยุติธรรมเพ่ิมกลไกตรวจสอบ 11 องค์กร มีการตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ขึ้นมาใหม่ มีศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) บูรณาการท างานร่วมกันอย่างมี
ระบบ ดังที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติประกาศอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 76 จาก จากเดิมเม่ือปี พ.ศ. 2557 อยู่ล าดับที่ 85  
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นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างภาพลักษณ์ร่วมกันว่า
ถึงแม้รัฐบาลทหารจะวางกรอบนโยบายหรือแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ดีเพียงใด แต่ถ้าปราศจากความร่วมมือของข้าราชการที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ปัญหา
ดังกล่าวก็ไม่อาจหมดไปจากสังคมไทย ประเด็นส าคัญที่มองข้ามไปไม่ได้คือการที่พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้สร้างความม่ันใจกับประชาชนว่ารัฐบาลทหารไม่มีผลประโยชน์หรือไม่ต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นระหว่างที่อยู้ในอ านาจบริหารราชการแผ่นดินอย่างแน่นอน ดังตัวบทที่
ปรากฏ ดังนี้ 

“รัฐบาล และ คสช. ก็ได้พิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ส าคัญ ๆ ของชาติ
ไปแล้วจะต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุด ท่านทราบดีเรื่องส าคัญคือเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นสาเหตุส าคัญท าให้งบประมาณของชาตินั้นไม่มีประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่าย มีรั่วไหลไปเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล เกิดมานานแล้วทุกยุคทุกสมัย วันนี้
เราก็เข้ามา 5 เดือน เราพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเลยอะไรที่ผิดก็ต้องด าเนินการ วันนี้
การตัดสินผิดถูกอย่าให้รวดเร็วเกินไปนัก ถ้าเร็วไปก็ไม่รับกันอีก เพราะฉะนั้นต้อง
สร้างความเข้มแข็งในด้านกระบวนการยุติธรรมให้ได้ด้วย” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“ผมยืนยันกับทุกประเทศว่า การทุจริตการคอร์รัปชั่นจะต้องไม่เกิดขึ้นในทุก
โครงการแล้วก็บอกว่าก็จะด าเนินการในลักษณะเป็น G2G ถ้าหากเป็นอย่างอ่ืนก็
ต้องรับทราบ รับผิดชอบกัน โดยรัฐบาลต่อรัฐบาลต้องเป็นผู้รับทราบ อันนี้ทาง
รัฐมนตรีของเราก็ได้ไปร่วมการประชุมด้วยทุกครั้งก็รับทราบและบันทึกไว้แล้ว เพ่ือ
น าสู่การปฏิบัติ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557) 
“เรื่องการแก้ไขความขัดแย้งต่าง ๆ มีทุกระดับทั้งประชาชน ข้าราชการในส่วน
ราชการมีหมด การตรวจสอบการทุจริตต่าง ๆ เราก็ด าเนินการไปตามขั้นตอน 
วิธีการ กระบวนการทั้งหมด ไม่ได้ละเว้นใครเลย บัญชีต่าง ๆ ที่ท่านกล่าวถึงทั้ง 2 
บัญชี ก็ทบทวน และตรวจสอบในส่วนที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนจ านวนหนึ่ง ที่เหลือ
แต่ละกระทรวง ทบวง กรม แต่ละหน่วยงานก็จะรับรายชื่อทั้งหมดไป จะมีการตั้ง
กรรมการตรวจสอบทุกคน ว่าถูกหรือไม่ถูก ผิดตรงไหน อะไร อย่างไร ถ้าผิดก็
ลงโทษทั้งวินัยและอาญา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558) 
“นโยบายที่รัฐบาลนี้ และ คสช. ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ได้ประกาศให้
เป็นวาระแห่งชาติ ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่ง
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ผลการด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน เป็นที่น่าพึงพอใจในระยะแรก จากผลการส ารวจ
ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั่นในประเทศ มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น และดีที่สุดในรอบ 6 ปี สามารถช่วย
ให้รัฐบาลลดการสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชั่น ได้เกือบ 2 แสนล้านบาท เม็ดเงิน
งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ถึงมือประชาชนโดยตรง ไม่ผ่านขบวนการคอร์รัปชั่น 
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย” (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการก าหนดให้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาล
ทหารต้องเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังพร้อมทั้งยังได้วางกลไกการตรวจสอบในทุกหน่วยงานให้มี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งเสริมหลักสูตรโตไปไม่โกงในหลักสูตรการศึกษาอีกด้วย 

4.1.4.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็นผู้น าประเทศทีม่ีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง 
จากตัวบทที่สะท้อนถึงความตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของนายกรัฐมนตรีตามที่ผู้วิจัยได้
กล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้วสามารถบ่งชี้ให้เห็นนัยส าคัญอีกประการให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นคน
ซื่อสัตย์มือสะอาดพร้อมท างานให้กับประเทศชาติและประชาชนดังจะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรี
ให้ค ามั่นต่อประชาชนว่าจะไม่ยอมให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในรัฐบาลทหารชุดนี้อย่างเด็ดขาด
เพราะถือเป็นการท าร้ายประชาชนทางอ้อม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตด้วยการสื่อสารไปยังประชาชนว่ามีขบวนการเรียกรับผลประโยชน์จากการแต่งตั้งบุคคล
เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยอ้างชื่อ คสช. เพ่ือหวังเรียกรับเงินสินบน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดง
ความบริสุทธิ์ใจสั่งตรวจสอบทั้งหมดจนได้ความว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชื่อเสียงของ คสช. ไปอ้างเท่านั้น 
หรือแม้แต่การร้องเรียนถึงการทุจริตการแจกคูปองทีวีดิจิทัลจากประชาชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ก็ได้แสดงความจริงใจด้วยการสั่งตรวจสอบและก าชับเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการอย่างโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอน  

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว อัตลักษณ์นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริตอีกประการสะท้อนจากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการก าชับในระดับนโยบายว่า
ทุกโครงการของรัฐบาลทหารจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบการท างานและตรวจสอบเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกระดับ ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้ 
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“การเรียกร้องผลประโยชน์ ในการแต่งตั้งบอร์ดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
รัฐบาล ผมพูดมาหลายครั้งแล้วก็ยังมีอยู่ ทราบแล้วว่าใครเป็นคนไปเรียกร้อง ยืนยัน
ว่า คสช. ไม่มีทั้งสิ้น และก าลังหาวิธีการด าเนินการตามกฎหมาย ขอให้หยุดการ
กระท าดังกล่าว และผู้ที่เคยเสียเงินเสียทองให้ไป ให้เรียกคืนโดยทันที มิฉะนั้นท่าน
อาจจะเสียเงินเปล่า คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ในปัจจุบันนั้น คสช. จะมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการของ คสช. ทั้งในด้านประวัติส่วนตัว ผลการปฏิบัติงาน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การถูกฟ้องร้อง หรืออยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง โดยจะ
ตรวจสอบทั้งหมด” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557) 
“เรื่องนโยบายหรือโครงการที่เป็นการช่วยเหลือของรัฐหรือองค์กรอิสระที่จะไปถึง
มือประชาชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา การแจกจ่าย
คูปองทีวีดิจิทัลก็ได้ก าชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงได้ติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น วันนี้ผมได้ข่าวมามากมายจะใช่หรือไม่ ใช่ 
จะจริงหรือไม่จริงไปตรวจสอบมา ต้องมีความรับผิดชอบตามล าดับลงไป ไม่ใช่ว่าสั่ง
ไปแล้วอะไรไปแล้ว แล้วยังมีทุจริตอยู่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปว่ามา เพราะฉะนั้น
เตือนข้าราชการและทุกคนอย่าไปเอารัดเอาเปรียบพ่ีน้องประชาชน วันนี้เรื่อง
ร้ อ ง เ รี ยน เ ริ่ ม เ ข้ า ม า อีกแล้ ว กระ บวนการแสว งหาผลประโยชน์  วั นนี้
กระทรวงมหาดไทย ต ารวจ ทหาร คสช. จะเร่งด าเนินการตรวจสอบและ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดดังกล่าวโดยจะน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้า
ตรวจสอบพบ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ คือการทีพ่ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตจากการแสดง
ความจริงใจเข้ามาบริหารประเทศโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด ตลอดจนการเดินหน้า
ตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องทุจริตต่าง ๆ จากประชาชนเพื่อให้เกิดความกระจ่างและยืนยันว่ารัฐบาล
ทหารไม่ข้องเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.1.4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัวบท
ในวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   จากวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ท าให้ผู้วิจัยค้นพบ
ลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน 2 ประการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี
ต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และนายกรัฐมนตรีต้องการ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ดังนี้ 
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4.1.4.3.1 นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการ
แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เป็นการสร้างนัยความสัมพันธ์ผ่านวาทกรรมประชาชนควรร่วมมือกับ
รัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กล่าวคือ มีการสร้างจุดร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนที่
ต่างก็ไม่ต้องการให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงต้องร่วมมือกับรัฐบาลทหารในการ
ป้องกันปราบปราม ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) พยายามสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรู้สึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ประชาชนนึกถึงผลที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในอดีตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
สถาบันทหารต้องเข้ามาควบคุมอ านาจรัฐบาลพลเรือน หลังจากนั้นมีการสร้างกลไกในการ
ปราบปรามอย่างจริงจังมากขึ้นพร้อมกับเร่งปฏิรูปวางโครงสร้างป้องกันและแก้ไขในทุกมิติ พร้อมกัน
นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลเพราะ
นายกรัฐมนตรีกับประชาชนต่างก็อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างเต็มก าลังไม่มีการ
โกงเกิดข้ึนอีก  

นอกจากนี้ รัฐบาลทหารยังสนับสนุนให้กระทรวงศึกษาธิการเพ่ิม
หลักสูตรโตไปไม่โกงปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคิดดีท าดีไม่คิดโกงผู้อ่ืน และมีความเชื่อว่าเด็กและเยาวชน
เหล่านั้นจะเป็นฟันเฟืองที่ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับครอบครัวลดน้อยลงไป ทั้งนี้ การออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของประชาชน ได้รับ
ยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) ฉบับปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่ น
อย่างดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา จึงท าให้เชื่อได้ว่ากระบวนการผ่านร่างประชามติที่ผ่านมานั้น ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะความต้องการของประชาชนที่ไม่อยากเห็นการทุจจิตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนมาในสังคมอีก  

อีกท้ัง จะเห็นได้จากการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. ใน
การระงับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้โน้มน้าวต่อไปว่าจากมาตรการที่ผ่านมาท าให้
ภาพลักษณ์ของไทยที่ถูกจัดอันดับคอร์รัปชั่นมีการพัฒนาในอันดับที่ดีขึ้น นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ยัง
มีตัวบทโน้มน้าวประชาชนว่าหากการปฏิรูปประเทศหากท าไม่ส าเร็จบ้านเมืองก็จะต้องกลับไปเผชิญ
ปัญหาเดิม ๆ โดยให้ความส าคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชน พร้อมให้ค ามั่นว่ารัฐบาล
ทหารมีความตั้งใจจริงและไม่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ดังตัวบทที่ปรากฏ 
ดังนี้ 

“ส่วนของระยะสั้น เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเร่งด่วน ซึ่งมีความเดือดร้อนโดยตรง ระยะ
สั้น เราจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 300 วัน เพ่ือด าเนินการปฏิรูปในทุกด้าน 
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เช่น ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
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ทุจริตคอรัปชั่น การปฏิรูปการเมือง กระบวนการการเข้าสู่อ านาจ การใช้อ านาจ 
กระบวนการยุติธรรม” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2557) 
“ประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องที่ชัดเจน อย่า
ไปกล่าวให้ร้ายใครโดยที่ยังไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป ไม่ปล่อยให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบทุจริตเกิดขึ้น อย่างเช่นใน
อดีตที่ผ่านมาทุกโครงการสมัยนี้รัฐบาลนี้จะต้องมีการตรวจสอบทุกระดับของเก่าก็
ไปว่ากันมา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“การทุจริตเป็นต้นตอของปัญหาด้านต่าง ๆ ของประเทศ อีกทั้งยังท าให้เกิดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในสังคม เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาวด้วย ซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคม ทุกภาคส่วนนั้นต้องให้ความร่วมมือ ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเอาจริงเอา
จัง ทั้งรัฐบาล เอกชนประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่าง ๆ ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ ทั้ง
ผู้ให้ผู้รับก็มีความผิดทั้งคู่ เพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้น าฝ่ายบริหาร และหัวหน้า
รัฐบาล ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและจริงใจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
มีธรรมาภิบาล” (รายการคนืความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่ นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือจาก
ประชาชนในการช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการที่ได้หาเหตุผลโน้มน้าว
ให้ประชาชนเห็นถึงผลเสียหรือด้านลบที่เกิดจากการทุจริตในอดีตที่ผ่านมาและแม้ว่าฝ่ายบริหารได้
ก าหนดวางกรอบนโยบายไว้ดีเพียงใดแต่ถ้าขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนปัญหาก็คงไม่หมดไป
จากสังคม 

4.1.4.3.2 นายกรัฐมนตรีต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน 

เป็นการสร้างนัยความสัมพันธ์ผ่านวาทกรรมรัฐบาลมีความพยายามใน
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กล่าวคือ มีการสร้างจุดร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน
ว่าที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้ประเทศขาดรายได้ในการพัฒนาไปหลายแสนล้านบาท 
ส่งผลต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนเพราะแทนที่ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์จากเม็ดเงินงบประมาณที่เต็มจ านวน แต่ต้องสูญไปกับความโลภของกลุ่มคนบางกลุ่มที่
รัฐบาลทหารพยายามพุ่งเป้าไปที่อดีตนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นต้นเหตุส าคัญ ฉะนั้นการ
เข้าควบคุมอ านาจครั้งนี้จ าเป็นที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาช้านาน ควบคู่ไปกับการหาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
เพ่ือเป็นคดีตัวอย่างและสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรมไทย ขณะเดียวกัน พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในตัวของรัฐบาลทหารว่า
การบริหารประเทศจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกเรื่องหรือทุกโครงการที่ท าดังจะเห็นข่าวการ
เรียกรับสินบนของการแต่งตั้งบุคคลแต่ทางพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รีบออกมาปฏิเสธและชี้แจง
ว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อหวังท าลายชื่อเสียงของรัฐบาลทหารเท่านั้น 

การสร้างตัวบทที่แสงให้เห็นถึงการรักษาผลประโยชน์ประการต่อมา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีการตั้งกลไกส าหรับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างดีที่สุดเพ่ือที่ผลประโยชน์จากนโยบายต่าง ๆ จะได้
ลงไปถึงประชาชนฐานรากตามความตั้งใจของฝ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่ ดังจะเห็นจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กรตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นถึง 11 องค์กร ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ด าเนินนโยบายในทุกหน่วยงานตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้ านการทุจริตแห่งชาติอีก
ชั้นหนึ่งก็เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้ 

“รัฐบาลและ คสช. ก็ได้พิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ส าคัญ ๆ ของชาติ
ไปแล้วจะต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุด ท่านทราบดีเรื่องส าคัญคือเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นสาเหตุส าคัญท าให้งบประมาณของชาตินั้นไม่มีประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่าย มีรั่วไหลไปเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล เกิดมานานแล้วทุกยุคทุกสมัย วันนี้
เราก็เข้ามา 5 เดือน เราพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเลยอะไรที่ผิดก็ต้องด าเนินการ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“จากผลการส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น และดีที่สุดใน
รอบ 6 ปี สามารถช่วยให้รัฐบาลลดการสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชั่น ได้เกือบ 2 
แสนล้านบาท เม็ดเงินงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ถึงมือประชาชนโดยตรง ไม่
ผ่านขบวนการคอร์รัปชั่น เพราะรัฐบาลนี้ไม่เปิดโอกาสให้มีการสมยอมเกิดขึ้น” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
“รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อไปเพ่ือก าจัด “สนิมเนื้อใน” 
ที่กัดกินประเทศ ในช่วงนับ 10 ปีที่ผ่านมาให้ได้ โดยหวังว่าพ่ีน้องประชาชนคนไทย
จะให้ก าลังใจ และร่วมแรงร่วมใจกัน ก าจัดการคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจาก
สังคมไทยของเรา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2558) 
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ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่ นายกรัฐมนตรีต้องการรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนจากการที่รัฐบาลทหารได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจประกาศเป็นศัตรูกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการปฏิรูปด้านปิดโอกาสของการกระท าผิดทุกขั้นตอนของหน่วยงาน เพ่ืออุด
ช่องว่างของงบประมาณท่ีรั่วไหลให้กลับมาพัฒนาประเทศเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

4.1.5 การวิเคราะห์ตัวบทในวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผู้วิจัยสามารถจ าแนกได้ 2 
ประเด็น ประกอบด้วย การใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว และการด าเนินคดี
กับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย ดังนี้ 

4.1.5.1 วาทกรรมน าเสนอเนื้อหาสู่สังคมจากตัวบทในวาทกรรมการบังคับใช้
กฎหมาย 

4.1.5.1.1 การใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว ฯ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพของการใช้อ านาจหัวหน้า คสช. มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ระบุว่าถึงการให้อ านาจเด็ดขาดหัวหน้า คสช. ในการ
กระท าการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นการสมควรหรือระงับยับยั้งการกระท าใด ๆ ที่เป็นการบ่อนท าลายชาติ 
เศรษฐกิจ กระทบการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ 
ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท ารวมทั้งการปฏิบัติ ตามค าสั่ง
ดังกล่าวเป็นค าสั่งหรือการกระท าหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น กล่าวคือ ถึงแม้จะมี
อ านาจเด็ดขาดในทุกเรื่อง แตพ่ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่ได้ใช้อ านาจดังกล่าวเกินความจ าเป็น
และยังคงไม่ใช้อ านาจอันนี้ไปกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดให้เกิดความเสื่ อมเสีย เว้นแต่จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว ฯ ทั้งหมด 12 
ประเด็น (ดูรายละเอียดวาทกรรมการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว ฯ แบ่ง
ตามวันที่ออกอากาศ ที่ภาคผนวก ก. หน้า 329)  

  จากการศึกษาวาทกรรมการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ 
ชั่วคราว ฯ ทั้ง 12 ประเด็น จะเห็นได้ว่าภายหลังจากการเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง มีการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีการจัดตั้งรัฐบาล
แล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้เวลา 2 เดือนเต็มในการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีทั้งสิ้น 48 มาตรา เพ่ือใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นการชั่วคราว หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
สิ้นสุดสภาพลงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

  ทั้งนี้หลายภาคส่วนในสังคมให้สนใจอยู่ที่มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
ชั่ ว ค ร า ว ที่ ใ ห้ อ า น า จ หั ว ห น้ า  ค ส ช .  ( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 
PDF/2557/A/055/ 1.PDF. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560) ระบุว่าในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพ่ือป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท า
อันเป็นการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ  ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  ให้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ านาจสั่งการ ระงับ
ยับยั้ง หรือกระท าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร  
หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท า รวมทั้งการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่ง 
หรือการกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้
ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

  มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวดังกล่าว ได้ให้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่
เปรียบได้ดังกระบี่อาญาสิทธิ์ในการสั่งการอันหนึ่งอันได้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะนายทหารระดับผู้บัญชาการ และมีที่ปรึกษาเป็นพล
เรือนที่ได้รับความไว้วางใจของหัวหน้า คสช.ทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มี
อ านาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในยามนี้  

  ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่าการใช้อ านาจหัวหน้า คสช.
ตามมาตรา 44 นั้น ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติ จะไม่มีการกลั่น
แกล้งผู้หนึ่งผู้ใด แม้มาตรา 44 จะให้อ านาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะใช้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
    นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว ทั้ง 12 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว 
แบ่งออกได้ 4 กลุ่มประเด็นย่อย ดังนี้ 
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4.1.5.1.1.1 ประเด็นการใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรม 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยามสื่อสารไปยังประชาชนว่า

มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราวนั้น ใช้เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูปประเทศ พยายามให้
ความเป็นธรรมกับประชาชนในทุกเรื่อง  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรม ดังนี้ 

“ถ้าสมมติว่าเราใช้มาตรา 44 ในบางเรื่อง เพ่ือการบูรณาการ เพ่ือการขับเคลื่อน ก็ต้อง
จัดท ากฎหมายควบคู่ไปด้วย เป็น พรบ. หรือแม้กระทั่งกฎกระทรวงต่าง ๆ ก็ต้อง
สอดคล้องกันทั้งหมด ทุกคนต้องเข้าใจว่ามีกฎหมายอะไรบ้าง วันนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ
อย่างเดียว ต้องมีกฎหมายทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายในการคดีอาญา คดี
แพ่ง เรื่องการทุจริต อะไรต่าง ๆ มากมาย เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างที่ผมเคย
กล่าวมาแล้ว ให้เกิดการ บูรณาการ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้ความเป็นธรรมกับทุก
คน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 

 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นค าว่า “ความเท่าเทียม” 
กับ “ความเป็นธรรม” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าแม้ตนนั้นจะมี
อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว แต่การใช้อ านาจตามมตรา 44 นั้น ต้องสอดคล้องกับ
สภาพการณ์สังคม กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความสมดุลกัน ฉะนั้นการจะใช้อ านาจไปทาง
หนึ่งทางใดจะไม่ท าพร่ าเพรื่อเด็ดขาด แต่จะเน้นให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ส่วนรวม 

4.1.5.1.1.2 ประเด็นการไม่กระทบประชาชน 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่า 

ถึงแม้อ านาจตามมาตรา 44 จะให้อ านาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว แต่ตนจะไม่ใช้อ านาจนั้นไปกระทบกับความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน แต่
อาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของพ่ีน้องประชาชน แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบภาครัฐ
จะต้องมีการเยียวยาแบบสมเหตุสมผลต่อไป แต่ในระยะแรกนั้นจะเน้นให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพและ
ความสงบสุข 

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นไม่กระทบประชาชน ดังนี้ 

“ในการใช้อ านาจตามความมาตรา 44 จริง ๆ มีอยู่แล้ว อันนี้ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ไม่ได้ไปมีอ านาจเหนือศาล คือหมายความตรงนี้คือหมายความว่า ถ้าอะไรที่
ท าไม่ได้ เพราะว่าติดกฎหมายตัวนี้ เราสามารถใช้มาตรานี้ เพ่ือท าให้เดินหน้าได้ ซึ่งคือ
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การสร้างสรรค์ อยากให้เข้าใจอย่ามาตีกันเรื่องนี้อีกต่อไป” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 
“ในส่วนของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบ ที่รัฐบาลและ คสช. 
จ าเป็นต้องด าเนินการในขณะนี้ เพ่ือรักษาความมีเสถียรภาพ เราก็พยายามใช้หลัก
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ต้องเริ่มต้นด้วยนิติศาสตร์ก่อน จากนั้นก็น าไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างไร เราจ าเป็นต้องให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุดโดยเร็ว ไม่แข็งไป ไม่อ่อน
ไป ก็ต้องเข้าใจ หลายคนก็เข้าใจว่ามีอ านาจเด็ดขาดท าไมไม่ท าโน่นท านี่ ผมไม่อยากให้
ใครเดือดร้อน ก็พยายามจะท าให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด เพราะว่าเมื่อมีปัญหา 
ก็ขัดแย้ง ก็ไปไม่ได้อยู่ดี” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558) 

    จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะปรากฏเนื้อความว่า “ไม่ได้
ไปมีอ านาจเหนือศาล” ซึ่งย้อนแย้งกับข้อเท็จจริง เพราะว่าอ านาจตามมาตรา 44 นั้น ระบุว่า หัวหน้า 
คสช.มีอ านาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระท าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับในทาง
นิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท า รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่ง หรือการกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้
และเป็นที่สุด เพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยใช้อ านาจนั้นไปกระทบกับ
อ านาจตุลาการหรือศาล แต่หากอนาคตจะใช้ก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายให้อ านาจไว้โดย
ชอบธรรม ซึ่งตรงกับตัวบท “หลายคนก็เข้าใจว่ามีอ านาจเด็ดขาดท าไมไม่ท าโน่นท านี่ ผมไม่อยากให้
ใครเดือดร้อน” สะท้อนความตั้งใจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าจะไม่ใช้อ านาจพร่ าเพรื่อจน
ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 

4.1.5.1.1.3 ประเด็นการใช้ในยามจ าเป็นเร่งด่วน 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทเพ่ือท าให้ประชาชน

เข้าใจว่าการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะใช้อ านาจมาตรา 44 ควบคู่ไปกับการ
ปฏิรูปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะไม่ใช้กับทุกนโยบายแต่จะเลือกท าเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น หลักการใช้อ านาจของมาตรา 44 นั้น สาระส าคัญก็คือการลดทอนระยะเวลาในการ
ด าเนินการกับบางนโยบายที่ติดขัดในข้อกฎหมาย หรือบางเรื่องที่มีความซับซ้อนที่กฎหมายปกติไม่
สามารถท าได้ เช่น การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ความมั่นคง การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การค้า
มนุษย์ เป็นอาทิ ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ส าเร็จทันกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นใช้ในยามจ าเป็นเร่งด่วน ดังนี้ 
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“ในเรื่องของการปฏิบัติงานของ คสช. ในช่วงมีรัฐบาลหรือมีการบริหารราชการเมื่อ
มีนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ก็จะบริหารราชการในระบบกฎหมาย 
และระเบียบปกติ ผมพูดถึง ครม. แต่บางอย่างมีปัญหาทับซ้อนจะแก้ไขโดยเร็วยัง
ไม่ได้ โดยกฎหมายปกติ เรื่องนี้ คสช. ครม. จะร่วมมือกันประชุมร่วมกันจัด
พิจารณาก าหนดว่าเรื่องใดควรจะเป็นหลักของรัฐบาลหรือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการ
อ านาจพิเศษในการขับเคลื่อนก็จะจัดท าเป็นนโยบายบางเรื่องเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าก็ต้องใช้อ านาจพิเศษถึงจะเร็วขึ้น แต่อะไรที่ใช้อ านาจปกติได้ ก็ท าไป
ด าเนินการไปไม่ทับซ้อนกันแน่นอน พยายามไม่ให้เกิดผลกระทบในกว้าง” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“เราจะให้ความส าคัญในเรื่องของการป้องกันการทุจริตผิดกฎหมายทั้งสิ้นทั้งปวง 
ถ้าเราไม่ดูแลเรื่องนี้ ไม่บังคับใช้กฎหมายพิเศษบ้างอะไรบ้าง แก้ไม่ได้ ท่านก็เห็น
แล้วว่ากฎหมายปกติท าได้ไหม การบุกรุกท าลายป่า การอาชญากรรม อาชญากรรม
ข้ามชาติ อาวุธสงคราม ท าไม่ได้เลย วันนี้มีกฎหมายอยู่ฉบับเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็
ไม่ได้ใช้พร่ าเพรื่อ ใช้เฉพาะเรื่องเหล่านี้  เรื่องความมั่นคงเป็นหลัก และการ
แก้ปัญหาที่ต้องยั่งยืน ต้องแก้ด้วยกฎหมายพิเศษ ก็ท าไป แล้วท าไมต้องมาต าหนิติ
เตียนกันตรงนี้” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“เรื่องมาตรา 44 มีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เมื่อเรายกเลิกกฎอัยการศึก
ก็จ าเป็นต้องเขียนให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเอง เพราะมาตรา 44 เขียนไว้อยู่แล้ว ว่าเรา
สามารถจะดูเรื่องงานความมั่นคงด้วย ผมคิดว่าเป็นส่วนน้อยที่ท าให้บ้านเมือง
เสียหาย ผมไม่โทษประชาชนอยู่ที่คนน า พอแตกเป็นฝ่าย ขาดความสามัคคี 
ทะเลาะเบาะแวงใช้ก าลัง มีบาดเจ็บล้มตาย และไม่มีคนรับผิดชอบ รัฐท าอะไรไม่ได้ 
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ ท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนเดือดร้อน” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 
“เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และการจัดสรร
ที่ดินท ากินก็มีความก้าวหน้าตามล าดับ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผมให้ความ
เร่งด่วน ติดกฎหมายหลายฉบับ ใช้เวลา ถ้าใช้หลาย ๆ กระทรวง งานเดียวบางที 3-
5 กระทรวง อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี แก้กฎหมาย กว่าจะบูรณาการได้ อะไรได้ 
ไม่ได้ วันนี้เราบูรณาการให้ กฎหมายติด อาจจะใช้ ม. 44 เรียกว่าสร้างสรรค์ 
ไม่อย่างนั้นท าไม่ได้หรอก ใช้เวลาเป็นปี ๆ แล้วไม่ทัน ไม่ทันต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้น อย่างที่เกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าไม่มีมาตรา 44 ใช้ไม่ได้ท าไม่ได้ แล้วรัฐธรรมนูญ
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ชั่วคราวก็ก าหนดให้ท า เพ่ืออย่างนี้เท่านั้น” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 
“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่ผมยังอยู่แล้วก็ใช้อ านาจผมที่มีอ านาจมาตรา 44 ใน
วันนี้ จริง ๆ แล้ว ผมอยากจะเรียนว่ามีหลายกิจกรรมในแต่ละเรื่องในการปฏิรูป มี
หลายเรื่องด้วยกัน สิ่งส าคัญต้องนึกถึงว่าในการบริหารราชการปัจจุบัน การ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ประสิทธิภาพในปัจจุบัน แล้วเรื่องการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะท าอย่างไรที่จะต้องแก้ปัญหาที่ผมพูดมาทั้งหมดมาเมื่อสักครู่ต้องใช้คน
เหล่านี้ท าก่อน ท าให้มีประสิทธิภาพ Grouping ใช้บูรณาการ ใช้มาตรา 44 ทั้งหมด
เพ่ือให้เกิดงานขึ้นโดยเร็วอย่างที่ท่านต้องการ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“เรื่องของการค้ามนุษย์ การประมง เพ่ือจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของ TIP REPORT 
ในเรื่องของ ICAO กระทรวงคมนาคม ก็ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของ คสช. 
เข้าไปแก้ไขในระยะแรกด้วย อ่ืน ๆ นั้นก็ต้องใช้กฎหมาย ซึ่งจะต้องน าเสนอเข้าไป
ใน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาพระราชบัญญัติต่าง ๆ การแก้ไข
กฎกระทรวงต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ด าเนินการทั้งสิ้น ในคณะรัฐมนตรีก็พูดกันทุกครั้ง ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
“ส่วนการใช้มาตรา 44  นั้น ที่ผ่านมาเราใช้ไปแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง ทุกเรื่องเป็นไป
ในเชิงสร้างสรรค์ เพราะว่าเรามีคณะกรรมการ นอกจากกรรมการของ คสช. แล้ว 
เมื่อตัดสินใจจะใช้ ก็จะใช้อ านาจของหัวหน้า คสช. ในการที่จะออกค าสั่งฉบับนั้น 
แล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่างที่มีความขัดแย้งกันในเรื่ องของ
กฎหมาย ความไม่พร้อม ความไม่ทันสมัย เหล่านั้น มาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้น 
ในสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนานหลายเรื่อง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
“เราใช้มาตรา 44 ในเฉพาะบางกรณีด้วยนะ ไม่ใช่ทุกเรื่อง ถ้าบางเรื่องก็เป็นการใช้
กฎหมายปกติ จับกุมด าเนินคดีก็เหมือนคดีทั่ว ๆ ไปก็มีอยู่ทั้งคู่สองอย่าง เรื่องนี้มัน
ไม่เยอะ มาตรา 44 เฉพาะเรื่องท่ีประกาศไว้แล้วว่าอย่าท าเท่านั้นเอง” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทขึ้นเพ่ือเป็นการยืนยันถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้อ านาจตามมาตรา 
44 ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะให้อ านาจดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาและปฏิรูปประเทศ แต่ในความเป็นจริง
แล้วพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยใช้อ านาจนั้นก้าวล่วงอ านาจฝ่ายอ่ืน จะใช้เฉพาะประเด็นที่
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เป็นปัญหาเร่งด่วนส าคัญระดับชาติ เพ่ือลดทอนเวลาในการด าเนินการกับปัญหานั้น ๆ ในเชิง
โครงสร้าง กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ดังปรากฏตัวบทที่ว่า “ถ้าเราไม่ดูแลเรื่องนี้ ไม่บังคับใช้
กฎหมายพิเศษบ้างอะไรบ้าง แก้ไม่ได้ ท่านก็เห็นแล้วว่ากฎหมายปกติท าได้ไหม” พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนโดยย้ าถึงอ านาจของตนที่มีนั้นเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภายในประเทศ หากไม่มีกฎหมายพิเศษนี้ก็อาจแก้ไขไม่ทันท่วงที เพราะกฎหมายปกติไม่สามารถท า
ได้ ส่วนตัวบท “เราใช้มาตรา 44 ในเฉพาะบางกรณีด้วยนะ ไม่ใช่ทุกเรื่อง” เป็นการตอกย้ าถึงการใช้
อ านาจดังกล่าวเป็นการเฉพาะเจาะจง ไม่ใช้พร่ าเพรื่อจนเกินความจ าเป็น ทั้งที่รัฐธรรมนูญได้ให้
อ านาจเต็มเอาไว้ หรือแม้แต่ “รัฐบาลก็สามารถที่จะแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่างที่มีความขัดแย้งกันใน
เรื่องของกฎหมาย” เป็นตัวบทที่ยืนยันว่าการใช้อ านาจตามมาตรา 44 เป็นไปเพ่ือแก้ไขข้อติดขัดบาง
ประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สร้างในด้านนโยบายต่าง ๆ  

4.1.5.1.1.4 ประเด็นการอย่าบังคับให้ คสช. ใช้อ านาจพิเศษ 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนว่า 

ยังมีประชาชนบางกลุ่มบางพวกจงใจจะให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อ านาจพิเศษ หรือ
อ านาจตามมาตรา 44 ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อาจจะด้วยการบิดเบือนข้อมูลเพ่ือท าให้รัฐบาลทหาร
หลงเชื่อแล้วใช้อ านาจดังกล่าวไปทางหนึ่งทางใด น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของรัฐบาลทหาร ทั้งนี้ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความไม่ต้องการให้ประชาชนที่คิดเห็นต่างในประเด็นต่าง ๆ มา
บีบบังคับให้ คสช.ใช้อ านาจพิเศษเพ่ือให้คุณให้โทษกับกลุ่มที่คิดต่าง เพียงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นอย่าบังคับให้ คสช.ใช้อ านาจพิเศษ ดังนี้ 

“เรื่องพลังงาน เรื่องน้ า เรื่องทั้งหมด ฟังเวลาที่ผมพูด ปัญหาความไม่เข้าใจของ
ประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชน ทุกอย่างถูกบิดเบือน ถูกคนน าไปใช้
ประโยชน์ ต้องใช้เวลาวิธีบริหารที่จัดการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แยกให้ออกว่า
อะไรเป็นของรัฐ อะไรของเอกชน อะไรผสมกัน เราจะเข้าไปถือหุ้นเพ่ิมอย่างไร เรา
จะน ากลับมาเป็นของรัฐได้อย่างไร ไม่ใช่ให้ คสช. ไปยึด การใช้อ านาจพิเศษไปยึด
มา ไม่น่าได้ อย่าโยนภาระแบบนี้มาให้ คสช.” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“ทุกคนเห็นต่างได้ แม้กระท่ังผมเองก็ตาม ผมก็ยอมรับในความเห็นต่าง เพียงแต่ว่า
บางอย่างผมจ าเป็นต้องตัดสินใจว่าจะให้มีข้อยุติอย่างไร เพราะผมเป็นคนต้องรักษา
กติกาตัวนี้  ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกัน แต่ท่านก็ต้องรู้ว่าท่านควรจะแสดงออกอย่างไร 
ไม่ได้หมายความว่าผมจะปิดกั้นแล้วให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมคิดทุกอย่างเป็นไป
ไม่ได้หรอก เพราะวันนี้ที่ผมท ามาทั้งหมด ผมก็ใช้สิ่งต่าง ๆ ที่หลายคนเสนอมา 
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ถึงแม้จะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่าง ผมก็เอามาประยุกต์ มารวบรวม ให้ได้ข้อยุติใน
การท างานในการสั่งงานของผมมาโดยตลอด ก็ขอเถอะครับ อย่าให้ต้องมีการบังคับ
ใช้กฎหมายพิเศษอีกเลย หรืออ านาจอื่น ๆ ใดก็ตาม ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันสิ้นสุดซะที 
หลายคนก็พยายามที่จะบังคับเหมือนกับตั้งใจ ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ผมต้องใช้
อ านาจพิเศษ เพ่ือที่จะเอาเหตุการณ์เหล่านั้นไปอ้างกับองค์กรอ่ืน ๆ บ้าง อะไรบ้าง
แล้วให้กลับมาเล่นงานประเทศไทย หรือเล่นงานผมก็ตามเหล่านี้ ก็คิดว่าพ่อแม่ พ่ี
น้อง ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจอยู่แล้ว ก็ขอร้องกันว่าให้ไปหยุดคนเหล่านี้ อย่าให้
ท าอีกต่อไปเลย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่าตัวบทที่ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างขึ้นทั้ง “การใช้อ านาจพิเศษไปยึดมา ไม่น่าได้ อย่าโยนภาระแบบนี้มาให้ 
คสช.” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังสื่อสารไปยังประชาชนว่ามีกลุ่มคนบางพวกจงใจให้หัวหน้า 
คสช.ใช้อ านาจตามมาตรา 44 ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยมีความพยายามสร้ างข้อมูลที่บิดเบือน โน้ม
น้าวให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อ านาจดังกล่าวเพ่ือจงใจให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับรัฐบาล
ทหาร อีกนัยหนึ่งเป็นการบ่งบอกว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความรอบคอบในการใช้อ านาจซึ่ง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับรัฐบาลทหารเอง และเป็นการปรามผู้ที่คิดไม่หวังดีที่ยุยงให้ คสช.ใช้
อ านาจเกินความจ าเป็น เหล่านี้ล้วนแต่สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผู้สร้างวาทกรรมเอง อีกหนึ่งตัวบทที่
ค้นพบ “ไม่ได้หมายความว่าผมจะปิดกั้นแล้ว ให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมคิดทุกอย่าง เป็นไปไม่ได้
หรอก” แปลความได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยอมรับว่าในความจริงแล้วสถานการณ์ไม่ปกติ
เช่นนี้ ตนนั้นตั้งใจปิดกั้นการแสดงออกหรือการแสดงความเห็นของประชาชน ซึ่งสวนทางกับการที่
รัฐบาลทหารต้องการขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิรูปประเทศ แต่อีกนัยหนึ่งเป็นการบ่งบอก
ว่า ถึงแม้สถานการณ์ในประเทศจะอยู่ในช่วงการควบคุมอ านาจจากรัฐบาลทหารที่มีอ านาจเด็ดขาด 
แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับไม่ใช้อ านาจหรือความคิดของตนเป็นใหญ่ เป็นมุมมองที่ให้ทั้ง
ภาพลักษณ์ที่ดีและลบ 

4.1.5.1.2 การด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอภาพรัฐบาลก าลังเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรรมอย่างจริงจัง
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับมีคดีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและอาญาแผ่นดินที่มีความผิด
ร้ายแรง เช่น ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คดี
ทุจริตต่อหน้าที่ของอดีตรัฐบาลในการรับจ าน าข้าวซึ่งท าให้ประเทศเกิดความเสียหายมหาศาล นับ
รวมถึงความผิดในเรื่องความมั่นคงเกิดความแตกแยกรุนแรงจนน าไปสู่การนองเลือดบาดเจ็บล้มตาย 
นอกจากนี้ ยังมีอดีตนักการเมืองหนีความผิดพ านักต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลทหารพยายามเรียกร้อง
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ผ่านสื่อมวลชนให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับมาสู้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รับผลแห่งการกระท าตาม
กฎหมาย ถึงแม้รัฐบาลทหารพยายามบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแต่ก็ไม่สามารถน าคนผิดมา
ลงโทษได้เท่าท่ีควร  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน ท าให้ค้นพบตัวบทการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย ทั้งหมด 9 ประเด็น (ดู
รายละเอียดวาทกรรมการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย แบ่งตามวันที่ออกอากาศ ที่
ภาคผนวก ก. หน้า 330) 

  จากการศึกษาวาทกรรมการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย 
ทั้ง 9 ประเด็น จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น าเสนอตัวบทเพ่ือด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมายทั้งในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเข้าควบคุมอ านาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีหลายคดี
ที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแต่ยังจับตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษไม่ได้ รวมถึงคดีที่คงค้างอยู่ใน
กระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน (ต ารวจ) พนักงานอัยการ และศาล ทั้งนี้ 
รวมถึงอดีตนักการเมืองที่ท าผิดกฎหมายจนเป็นคดีความไปแล้วก็ต้องถูกลงโทษเพ่ือไม่ให้เป็นตัวอย่าง
แก่ประชาชนทั่วไป  

  รัฐบาลทหารจึงมีความพยายามให้การด าเนินคดีส าหรับผู้ที่กระท าผิด
กฎหมายเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมให้มากที่สุดไม่มีละเว้น ถึงแม้ในช่วงแรกคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความมั่นคงจะต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลทหารก็ตาม แต่หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองและ
ความมั่นคงเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น จึงได้อนุญาตให้น าตัวผู้ต้องหากลับไปด าเนินคดีที่ศาลพลเรือนได้
ตามปกติ โดยให้โอกาสกับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาทุกรายต่อสู้ตามกระบวนการอย่างเท่าเทียมกัน 
หากพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ซึ่งรัฐจะเยียวยาไปตามกฎหมาย
ต่อไป  

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้ให้ค ามั่นว่าจะไม่เข้าไปก้าวล่วง
อ านาจของกระบวนการยุติธรรม โดยให้โอกาสทุกฝ่ายต่อสู้กันไปตามกระบวนการ หากใครไม่กระท า
ผิดกฎหมายก็ไม่มีความจ าเป็นต้องเกรงกลัวแต่อย่างใด รัฐบาลทหารพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับ
ประชาชนทุกคน เพียงขอแค่ให้เข้ามามอบตัวต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
คดีที่ทางการให้ความส าคัญและกล่าวถึงมากเป็นพิเศษประกอบไปด้วย คดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คดีเกี่ยวเนื่องด้านความมั่นคง ยุยงปลุกปั่น พยายามล้มล้าง
รัฐบาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 คดีการทุจริต ประพฤติมิชอบ และคดีตามประกาศ
ของ คสช. ที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  
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  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าวาทกรรมการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิด
กฎหมาย ทั้ง 9 ประเด็น มาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกตัวบทที่ปรากฏในวาทกรรมดังกล่าว แบ่งออกได้ 4 
กลุ่มประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.1.5.1.2.1 ประเด็นคดีความม่ันคง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทถึงการด าเนินคดี

ความมั่นคงกับผู้ที่กระท าผิดกฎหมายจนน าไปสู่ความขัดแย้ง การบาดเจ็บล้มตาย ในภาวะที่เกิดการ
ต่อสู้ในหมู่ประชาชนจนน าไปสู่การประกาศกฎอัยการศึกและเข้าควบคุมอ านาจของกลุ่มทหาร 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นคดีความม่ันคง ดังนี้ 

“อาวุธสงครามวันนี้เราจับมาได้มากพอสมควร มีการสืบหาความต่อเนื่องเชื่อมโยงมี
หลายระดับ หลายพวกหลายฝ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม เราจะด าเนินการต่อไปอย่างเข้มงวด เคยบอกแล้ว
ว่าให้เอามาคืน เอามามอบ ถ้าเกินก าหนดแล้วจับกุมทันที วันนี้สืบหาต้นตอ ค าสั่ง
การ อาวุธมาจากไหนอย่างไร วันนี้ เยอะมาก และคลี่คลายไปได้เยอะแล้ว ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
“การเมืองต้องเป็นเรื่องของการเมืองและไปว่ากันต่อไป แต่เรื่องใดที่ ผิดกฎหมาย
คดีอาญา การใช้อาวุธสงคราม สั่งการ การท าให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียของ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ถือว่าอันตราย คนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่
ต้องด าเนินการโดยเด็ดขาดทางกฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะเรื่องเหล่านี้ท าให้เกิด
ความขัดแย้งทั้งที่ผ่านมา และถ้าหากว่าเราท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอาจจะเกิดเป็น
ความขัดแย้งในอนาคตอีกด้วย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทหารมีความเด็ดขาด จริงจังกับการกวาดล้าง
อาวุธปืน อาวุธสงครามจากพลเรือนที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ถ้าหากปล่อยไว้เกรงว่า
อาจน าไปสู่การก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในสังคมขึ้นอีก หรือบางกลุ่มก็อาจน าไปสร้างสถานการณ์
เพ่ือก่อกวนรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้นการกวาดล้างต้นตอภายใต้กฎหมายอันชอบธรรมถือเป็นสิ่งที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์สังคมที่สุด ดังตัวบท “คนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนินการโดยเด็ดขาดทางกฎหมายเช่นเดียวกัน” ชี้ให้เห็นว่าการท่ีกลุ่มคนกลุ่มใดจะมีอาวุธสงคราม
ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีคนในหรือเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจกับการน าเอาอาวุธออกมาให้ประชาชน
สู้รบกันเอง อีกนัยหนึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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ความผิดตรงนี้ ขณะตัวบท “อาวุธสงครามวันนี้เราจับมาได้มากพอสมควร” เป็นการชี้ให้เห็นว่าฝ่าย
พลเรือนถือครองอาวุธสงครามผิดกฎหมายมากผิดปกติ ท าให้สังคมไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร 
ฉะนั้น การเข้าควบคุมอ านาจของรัฐบาลทหารจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะให้
ทหารอยู่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

4.1.5.1.2.2 ประเด็นผู้ต้องหาหนีคดี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทเพ่ือสื่อสารไปยัง

ผู้ต้องหาบางส่วนที่หลบหนีคดีไปต่างประเทศไม่ยอมรับกฎหมายไทย ล้วนแต่เป็นอดีตนักการเมืองชื่อ
ดังจากพรรคเพื่อไทยระดับแกนน าของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหาร จึงไดพ้ยายามเรียกตัวกลับมาต่อสู้ใน
กระบวนการยุติธรรมแต่ก็ไม่เป็นผล แม้จะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงโทษทัณฑ์แล้วยากที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะยอมกลับมารับโทษ ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา สื่อสารไปยังประชาชนว่าศาลทหารไม่น่ากลัวอย่างที่คิด มีวิธีพิจารณาโทษไม่ต่างไปจาก
ศาลพลเรือนทั่วไป จึงอยากให้กลับมามอบตัวสู้คดีให้ถึงท่ีสุด  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นผู้ต้องหาหนีคดี ดังนี้ 

“วันนี้ที่เรียกมาได้ปล่อยกลับไปหมดแล้ว ที่เหลือได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 
เพราะมีการถือกฎหมายอ่ืน ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายปกติ มีหมายเรียก หมาย
ศาล จึงต้องส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เขาสามารถไปต่อสู่คดีได้ แม้กระทั่งคดีที่
ส่งศาลทหาร คสช. ยังสามารถให้ประกันตัวสู้คดีได้ ตรงนี้ก็เหมือนกับวิธีการปกติ
ใกล้เคียงกันมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการขึ้นศาลทหารก็ตาม แต่อย่าไปกังวลกับศาล
ทหาร คดีตัวอย่างเช่น จารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ, จักรภพ เพ็ญแข ซึ่งมีคดีอยู่มากมาย
หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับท่านและเรียนว่าให้กลับมา ถ้ากลับมาเราจะดูแลให้เกิด
ความยุติธรรม เกิดความชอบธรรมตามที่ท่านต้องการ” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับในกฎกติกาของสังคม ให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่อาจ
ปฏิเสธได้ เพราะกฎหมายมีไว้ เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ไม่ได้มีไว้เพ่ือ
สร้างความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้กระท าความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าไม่ให้
ถูกลงโทษก็ต้องหนีไป ซึ่งจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ ถ้ากลับมาอยู่ที่ประเทศไทย
ต้องถูกติดตามจับกุมด าเนินคดี ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายราย” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“วันนี้หลาย ๆ คนไปต่างประเทศ ทั้งต่างชาติ ทั้งไทย ที่หนีกฎหมายทั้งหมดไปนั่ง
เข้าแถวกัน กินอาหารกันสนุกสนานในประเทศเพ่ือนบ้าน ต่างประเทศด้วย ผมบอก
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ให้กลับมา แล้วการที่ท่านไปพูดจาให้ต่างประเทศเข้าใจเราผิด ๆ เสียหายประเทศ 
ท่านไม่สงสาร ท่านไม่เสียดาย ท่านเกลียดผม โกรธผม ผมไม่ว่า แต่ท่านต้องมาพูด
กับผม ไม่ใช่ไปท าให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน ทุกประเทศเขาไม่
มั่นใจเรา เขาเกลียดเรา ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริง ท่านท าได้อย่างไร ท่านไม่รัก
ประเทศไทยเลยหรือ หรือท่านคิดแต่เพียงว่า ถ้าท่านท าไม่ได้ ท่านอยู่ไม่ได้ ท่าน
ครองอ านาจไม่ได้ แล้วท่านจะต้องท าให้ประเทศเสียหายล่มจมไปเลย ถ้าคิดแบบ
นั้น ผมว่าท่านแย่มาก”(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีความพยายามสื่อสารไปถึงผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีโดยตรง ล้วนแต่เป็นอดีตนักการเมือง
ชื่อดังจากพรรคเ พ่ือไทย ประกอบด้วย นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย และนายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ดังตัวบท 
“จารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ, จักรภพ เพ็ญแข ซึ่งมีคดีอยู่มากมายหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับท่านและเรียนว่า
ให้กลับมา ถ้ากลับมาเราจะดูแลให้เกิดความยุติธรรม เกิดความชอบธรรมตามที่ท่านต้องการ” 
ส่วนตัวบท “ผู้กระท าความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าไม่ให้ถูกลงโทษก็ต้องหนีไป ซึ่งจะอยู่ในประเทศ
ไทยไม่ได้” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่าผู้ที่กระท าความผิดมักจะ
ไม่มีที่ยืนในสังคม แม้แต่ประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตนก็อยู่ไม่ได้ สะท้อนกรรมเป็นเครื่องชี้
เจตนา หากใครคิดท าไม่ดีสุดท้ายก็จะไม่มีความสุข อีกนัยหนึ่งตีความได้ว่า พลเอก ประยุทธ์     
จันทร์โอชา ต้องการให้สังคมพิจารณากลุ่มอดีตนักการเมืองเหล่านี้ว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดกฎหมายจริง
หรือไม่ ถ้าหากไม่ผิดเหตุใดถึงต้องหนีคดีไปต่างประเทศ นอกจากนี้ เนื้อความท่ีว่า “วันนี้หลาย ๆ คน
ไปต่างประเทศ ทั้งต่างชาติ ทั้งไทย ที่หนีกฎหมายทั้งหมดไปนั่งเข้าแถวกัน กินอาหารกันสนุกสนาน
ในประเทศเพ่ือนบ้าน ต่างประเทศด้วย” เป็นการสื่อสารว่ายังมีอดีตนักการเมือง และนักวิชาการบาง
พวกท่ีหนีคดีข้อหาร้ายแรงในไทย แต่กลับไปเสวยสุขท่ีต่างประเทศ ในขณะที่พวกพ้องลูกน้องของตน
ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกด าเนินคดีทางการเมือง เพียงเพ่ือสนองความต้องการของแกนน า
กลุ่มทางการเมืองเท่านั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังเตือนประชาชนที่หลงผิดหรือที่ก าลังจะ
ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองให้เปลี่ยนความคิดใหม่ เพ่ือไม่ให้ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้าม
รัฐบาลทหาร ส่วนตัวบท “ท่านเกลียดผม โกรธผม ผมไม่ว่า แต่ท่านต้องมาพูดกับผม ไม่ใช่ไปท าให้
ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน” เป็นการตอบโต้กลุ่มอดีตนักการเมือง และกลุ่มนักวิชการ
ที่หลบหนีคดีว่าขออย่าไปพูดเพ่ือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย บางเรื่องราวบางข้อมูลเป็น
เรื่องละเอียดอ่อน การที่กลุ่มคนดังกล่าวไปเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะจริงหรือถูกบิดเบี ยนก็เป็นการให้
ร้ายประเทศไทย โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่ยอมให้ใครมาว่า
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ร้ายประเทศเสียหาย ใช้ตัวเองเข้าแลกกับการที่จะท าให้บ้านเมืองเสียหาย ถือเป็นการซื้อใจประชาชน
ได้อีกทางหนึ่ง 

4.1.5.1.2.3 ประเด็นคดีสร้างความเสียหายต่อประเทศ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนถึงคดีความเก่าที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย โดยมากจะเป็นคดีการทุจริต
คอร์รัปชั่นในโครงการรับจ าน าข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยย้ าว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในคดีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษเหมือนประชาชนทั่วไป ไม่มีละเว้น 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นคดีสร้างความเสียหายต่อประเทศ ดังนี้ 

“เรื่องการตรวจโกดังข้าว คสช. ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินคดี ในกรณีตรวจพบความไม่โปร่งใส เพ่ือจะน าเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
และกระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการตรวจสอบด าเนินคดีของ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย
ปัจจุบันคณะท างานได้เข้าตรวจสอบปริมาณข้าวแล้ว จ านวนโกดังทั้งสิ้น 836 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 46.78 จากจ านวนคลัง หรือโกดังทั้ งหมด 1,787 แห่ง”                                                      
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการชี้แจงสรุปคดีส าคัญ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งคดีที่รัฐเป็นโจทก์ จ านวน 6 คดี และ
เป็นจ าเลย จ านวน 6 คดี ทั้งนี้ เพ่ือให้ ครม. ได้รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานและหารือ
ร่วมกันถึงแนวทางในการด าเนินการแก้ไขให้มีความคืบหน้าให้มากที่สุด และจะได้
ไม่ตกเป็นภาระให้กับรัฐบาลต่อ ๆ ไป บางคดีก็เกือบ 20 ปีมาแล้วก็มี รัฐบาลนี้จะ
แก้ไขให้ได้มากที่สุดตามกรอบของกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
“กรณีคดีความต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหาย เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น าไปสู่กระบวนการยุติธรรม 
และให้มีการต่อสู้ตามกระบวนการของศาลอย่างเป็นธรรม ประเด็นส าคัญก็คือ ผู้ถูก
กล่าวหาจะต้องปฏิบัติตัว เช่นเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาคดีอ่ืน ๆ ที่เป็นประชาชน
โดยทั่วไปที่ต้องต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ถูกกล่าวหาในคดีความร้ายแรง 
จะต้องเข้าใจ ไม่บิดเบือน หรือกล่าวอ้างให้กระบวนการยุติธรรมเสียหาย เพราะทุก
อย่างต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
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จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า รัฐบาลทหารจะไม่ยอมให้คดีค้างเก่าต้องถูกเพิกเฉย ผู้
ที่ท ากระผิดต้องได้รับโทษเหมือนกับคดีอ่ืนทั่วไป สื่อถึงประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ
เดียวกันอย่างเท่าเทียม ดังตัวบท “จะได้ไม่ตกเป็นภาระให้กับรัฐบาลต่อ ๆ ไป บางคดีก็เกือบ 20 ปี
มาแล้วก็มี รัฐบาลนี้จะแก้ไขให้ได้มากที่สุด” ตีความได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการ
สื่อสารประชาชนว่ารัฐบาลในอดีตไม่มีความสามารถด าเนินคดีความต่าง ๆ กับผู้ที่กระท าผิดได้ หรือ
บางรัฐบาลเพิกเฉยในเรื่องดังกล่าว และอาจตีความได้ว่านักการเมืองมีส่วนรู้เห็นถึงความผิดดังกล่าว
จึงช่วยกันปกปิด ฉะนั้นรัฐบาลทหารเข้ามาเพ่ือท าสิ่งในสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
กระบวนการของกฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มีละเว้น 

4.1.5.1.2.4 ประเด็นการไม่คิดท าลายนักการเมือง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างตัวบทเพ่ือสื่อสารไปยัง

ประชาชนว่าการด าเนินคดีค้างเก่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รัฐบาลทหารไม่มุ่งหวังไปท าลาย
นักการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ หากแต่ท าผิดจริงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริง  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในประเด็นไม่คิดท าลายนักการเมือง ดังนี้ 

“ก็อยากให้เข้าสู่กระบวนการปกติ โดยไม่ไปกล่าวอ้างให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหายใน
ขณะนี้ เพราะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น รัฐบาลก็ท าตามกฎหมายทุก
ประการ การเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ ทางแพ่งนั้น รัฐบาลก็ไม่ได้มุ่งหวังจะท าลาย
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเราต้องท าตามกฎหมายที่มีอยู่ ในส่วนของการ
ใช้มาตรา 44 ในเรื่องนี้ก็หยุดที่จะต่อต้านกัน ในเรื่องของระบายข้าว เราก็เพ่ือ
ป้องกันการบิดเบือนให้ร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต้องการเร่งระบายข้าวให้เร็ว
ขึ้น ในส่วนของการสอบสวนคดี ในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการผลิตและจ าหน่ายข้าวของเรา
ในระยะต่อไป จะได้สร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และตลาดโลก
ด้วย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

จากตัวบทข้างต้นที่ยกตัวอย่างมา จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลไม่มุ่งหวังท าลายหรือรังแกนักการเมือง ดังที่
นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ว่าไม่ว่านักการเมืองไม่ใช่ศัตรู แต่หากผู้ ใดท าผิดต้อง รับโทษตาม
กระบวนการ โดยรัฐบาลทหารจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในทางคดี ซ้ าจะคอยอ านวยความสะดวกให้อีกด้วย 
ขณะที่วลี “มาตรา 44” ข้างต้นนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อธิบายว่าเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการระบายข้าวในคลังของรัฐบาลที่เก็บมานับสิบปีให้จ าหน่ายได้ราคาเหมาะสมกับราคาจ าหน่าย
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ในประเทศและเป็นธรรมกับรัฐ อีกทั้งเป็นเครื่องมือป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐให้กล้าด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว แต่ในค าสั่งฉบับเดียวกันนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้อธิบายว่านอกจากการเร่ง
ระบายข้าวคงค้างในคลังของรัฐบาลแล้ว ยังมีใจความส าคัญเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้กระท าผิด ผู้ที่ต้อง
รับผิดชอบจากการทุจริตในโครการรับจ าน าข้าวเพ่ือเรียกร้องให้ผู้นั้นชดใช้ค่า เสียหายที่รัฐบาลต้อง
สูญเสียไปหลายแสนล้านบาทตามกฎหมาย ส่วนมากจะเป็นนักการเมืองในสมัยรัฐบาลนางสาว      
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และข้าราชการประจ าเพียงไม่ก่ีราย 

จากการค้นพบวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ สะท้อนถึงความรู้ ความเชื่อ และเหตุผลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทที่ต้องการ
ให้ประชาชนเคารพและเกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง พร้อมกันนี้มีความพยายามเชื่อมโยงให้
เห็นถึงคดีความเก่าที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในอดีตที่หลบหนีไปต่างประเทศและคดีการทุจริตรับ
จ าน าข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งนี้ ยังมีการอธิบายถึงการใช้มาตรา 44 ว่าใช้เพ่ือ
ความเป็นธรรมและในยามจ าเป็นเท่านั้น 

4.1.5.2 วาทกรรมสร้างอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีจากตัวบทในวาท
กรรมการบังคับใช้กฎหมาย 

   จากวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ท าให้ผู้วิจัยการสร้างอัตลักษณ์ของ
นายกรัฐมนตรี 2 ประการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถืออ านาจเด็ดขาดตามมาตรา 44 และ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ 

4.1.5.2.1 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย 
 เป็ นการก าหนด อัตลั กษณ์ของพล เอก  ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านวาทกรรมการใช้อ านาจตาม
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 กล่าวคือ มาตรา 44 
ดังกล่าวได้ให้อ านาจเด็ดขาดกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการระงับยับยั้งหรือ
กระท าการอันหนึ่งอันใดที่เห็นว่าการกระท านั้นไม่สมควร เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลในทางบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ให้ค าสั่งนี้ถือเป็นที่สุดและชอบ
ด้วยกฎหมาย ดั้งนั้น จากตัวบทที่ปรากฏ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยัง
ประชาชนว่าหากผู้ใดไม่ได้กระท าผิดกฎหมายก็ไม่จ าเป็นต้องกลัวมาตรา 44 เพราะจะบังคับใช้กับผู้ที่
คิดไม่ดีต่อประเทศชาติ หรือใช้ก็ต่อเมื่อต้องการแก้ไขในเรื่องที่จ าเป็นเท่านั้น ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี
มีการประกาศใช้มาตรา 44 ในการโยกย้ายข้าราชการเพ่ือตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น การแก้ไข
ปัญหาที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนออกมาเป็นระยะ ๆ เช่น การประมง การค้ามนุษย์ การบินพลเรือน 
ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญที่องค์กรระหว่างประเทศเฝ้าติดตามการแก้ไขปัญหาของทางการไทย ทั้งนี ้จะ
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มีผลต่อการมาตรฐานคุณภาพและความเชื่อมั่นไปสู่ต่างประเทศ หรือแม้แต่การรุกล้ า พ้ืนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาดั้งเดิมถูกปล่อยปละละเลยจนต้องไปแก้ที่โครงสร้าง
ใหม่  
  อีกทั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันว่าการบังคับใช้อ านาจตาม
มาตรา 44 นั้นเป็นไปเพ่ือช่วยสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลทหารและสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของสประเทศ ถึงแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557 ได้ให้อ านาจอย่างเด็ดขาดกับหัวหน้า คสช. แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายาม
สื่อสารกลับไปยังประชาชนว่าตนนั้นจะใช้อ านาจในทางท่ีเหมาะสมและเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถืออ านาจเด็ดขาด
ตามมาตรา 44 ดังนี้ 

“ปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชน ทุกอย่างถูก
บิดเบือน ถูกคนน าไปใช้ประโยชน์ ต้องใช้เวลาวิธีบริหารที่จัดการอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม แยกให้ออกว่าอะไรเป็นของรัฐ อะไรของเอกชน อะไรผสมกัน เราจะเข้า
ไปถือหุ้นเพิ่มอย่างไร เราจะน ากลับมาเป็นของรัฐได้อย่างไร ไม่ใช่จะให้ คสช. ไปยึด 
การใช้อ านาจพิเศษไปยึดมา ไม่น่าได้ อย่าโยนภาระแบบนี้มาให้ คสช.” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“เรื่องของการค้ามนุษย์ การประมง เพ่ือจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของ TIP REPORT 
ในเรื่องของ ICAO กระทรวงคมนาคม ก็ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของ คสช. 
เข้าไปแก้ไขในระยะแรกด้วย อ่ืน ๆ นั้นก็ต้องใช้กฎหมาย ซึ่งจะต้องน าเสนอเข้าไป
ใน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาพระราชบัญญัติต่าง ๆ การแก้ไข
กฎกระทรวงต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ด าเนินการทั้งสิ้น ในคณะรัฐมนตรีก็พูดกันทุกครั้ง ” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
“ในส่วนของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบ ที่รัฐบาลและ คสช. 
จ าเป็นต้องด าเนินการในขณะนี้ เพ่ือรักษาความมีเสถียรภาพ เราก็พยายามใช้หลัก
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ต้องเริ่มต้นด้วยนิติศาสตร์ก่อน จากนั้นก็น าไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างไร เราจ าเป็นต้องให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุดโดยเร็ว ไม่แข็งไป ไม่
อ่อนไป ก็ต้องเข้าใจ หลายคนก็เข้าใจว่ามีอ านาจเด็ดขาดท าไมไม่ท าโน่นท านี่ ผมไม่
อยากให้ใครเดือดร้อน ก็พยายามจะท าให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด เพราะว่า
เมื่อมีปัญหาก็ขัดแย้ง ก็ไปไม่ได้อยู่ดี” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 



Ref. code: 25595707010418DER

 200 

 

“เราใช้มาตรา 44 ในเฉพาะบางกรณีด้วยนะ ไม่ใช่ทุกเรื่อง ถ้าบางเรื่องก็เป็นการใช้
กฎหมายปกติ จับกุมด าเนินคดีก็เหมือนคดีทั่ว ๆ ไปก็มีอยู่ทั้งคู่สองอย่าง เรื่องนี้มัน
ไม่เยอะ มาตรา 44 เฉพาะเรื่องท่ีประกาศไว้แล้วว่าอย่าท าเท่านั้นเอง” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน

ความสุขให้คนในชาติ คือการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ถืออ านาจเด็ดขาดตามมาตรา 44 
จากการใช้อ านาจหัวหน้า คสช. ตามาตรา 44 ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ท าให้มีผลเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ เปรียบได้กับเป็นอาวุธ
ประจ าตัวของผู้น าประเทศเพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการกิจการต่าง ๆ ทั้งนี้ ใช้เพ่ือ
ความจ าเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

4.1.5.2.2 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย 
 เป็ นการก าหนด อัตลั กษณ์ของพล เอก  ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านวาทกรรมการด าเนินคดีกับผู้ที่
กระท าผิดกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการยังสร้างมายาคติต่อประชาชนว่าการเข้ามาบริหารราชการ
แผ่นดินในยุครัฐบาลทหารนั้น สิ่งที่จะละเลยไปไม่ได้เลย คือการน าคนกระท าผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม อาศัยการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา อีกท้ัง กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นจะต้อง
มีการบังคับใช้ได้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมไม่มีละเว้น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
หรือประชาชน  ต้องท าเพ่ือเป็นบรรทัดฐานและกันข้อครหาสองมาตรฐาน โดยรัฐบาลทหารให้ค ามั่น
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาทุกประการ  

 ทั้งนี้ ตัวบทที่ปรากฏนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไป
ยังประชาชนว่าหากการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมกับทุกชนชั้นในสังคม ก็จะยิ่งท าให้เกิดช่องว่าง
แห่งความเหลื่อมล้ า น ามาซึ่งความไม่เข้าใจและท้ายที่สุดสังคมจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมา ดังเช่นใน
อดีตที่ผ่านมาเป็นนับเป็นบทเรียนส าคัญยิ่ง ฉะนั้นในเนื้อความที่ปรากฏ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
จงใจเน้นไปที่ตัวนักการเมืองผู้ซึ่งกระท าความผิดเป็นส าคัญ เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนที่
เลือกบุคคลเหล่านั้นเข้าไปบริหารประเทศนั่นเอง และยืนยันว่าไม่ต้องการกลั่นแกล้งใครเพียงแต่
อยากให้กลับมาต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรม  

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดในการ
บังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ 

“การเมืองต้องเป็นเรื่องของการเมืองและไปว่ากันต่อไป แต่เรื่องใดที่ผิดกฎหมาย
คดีอาญา การใช้อาวุธสงคราม สั่งการ การท าให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียของ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ถือว่าอันตราย คนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่
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ต้องด าเนินการโดยเด็ดขาดทางกฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะเรื่องเหล่านี้ท าให้เกิด
ความขัดแย้งทั้งที่ผ่านมา และถ้าหากว่าเราท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอาจจะเกิดเป็น
ความขัดแย้งในอนาคตอีกด้วย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับในกฎกติกาของสังคม ให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่อาจ
ปฏิเสธได้ เพราะกฎหมายมีไว้ เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ไม่ได้มีไว้เพ่ือ
สร้างความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้กระท าความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าไม่ให้
ถูกลงโทษก็ต้องหนีไป ซึ่งจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ ถ้ากลับมาอยู่ที่ประเทศไทย
ต้องถูกติดตามจับกุมด าเนินคดี ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายราย” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“กรณีคดีความต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหาย เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปสู่กระบวนการยุติธรรม 
และให้มีการต่อสู้ตามกระบวนการของศาล อย่างเป็นธรรม ประเด็นส าคัญก็คือ    
ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องปฏิบัติตัว เช่นเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาคดีอ่ืน ๆ ที่เป็นประชาชน
โดยทั่วไป ที่ต้องต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ถูกกล่าวหาในคดีความ
ร้ายแรงจะต้องเข้าใจ ไม่บิดเบือน หรือกล่าวอ้างให้กระบวนการยุติธรรมเสียหาย 
เพราะทุกอย่างต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , 
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏในรายการคืน

ความสุขให้คนในชาติ คือการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย
จากการที่ใช้กระบวนการทางกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิดในคดีความต่าง ๆ และให้ความ
ยุติธรรมในการต่อสู้จนถึงที่สุดตลอดจนให้สังคมตระหนักถึงการเคารพกฎหมายอันจะท าให้ชาติ
บ้านเมืองมีความสงบสุข 

4.1.5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนจากตัวบท
ในวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 

   จากวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ท าให้ผู้วิจัยค้นพบลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน 2 ประการ คือ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนเคารพ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และนายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้กระท าผิดรับโทษทางกฎหมาย ดังนี้ 
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4.1.5.3.1 นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนเคารพกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

 การน า เสนอตั วบทในรายการคืนความสุข ให้คนในชาติ ให้นั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายามสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้ถึงเหตุที่
รัฐบาลทหารจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กล่าวคือ กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับทุก
ภาคส่วนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม รวมถึงประชาชนทุกคนต้องตระหนักให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดควบคู่กันไป หากแต่สังคมไม่ยอมรับกฎหมายบ้านเมืองก็จะไม่มีทางปกติสุข คือไม่มีความ
สงบเรียบร้อยและประชาชนในชาติก็จะไม่มีความสุขด้วย 

 อีกทั้ง ตัวบทที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาตินั้น พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนเห็นว่าการไม่เคารพกฏหมายสุดท้ายแล้วชีวิต
จะไม่มีความสุข พร้อมยกตัวอย่างบรรดาอดีตนักการเมืองที่ไม่เคารพกฎหมายต้องหนีคดีไปพ านักยัง
ต่างประเทศไม่มีวันได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอน เป็นความทุกข์แสนสาหัส พร้อมกันนี้ ยังพยายาม
สื่อสารถึงบุคคลที่มีความผิดในคดีการเมืองและคดีความมั่นคงที่เป็นระดับปฏิบัติการ และแกนน า
ระดับล่างว่า แกนน ากลุ่มการเมืองที่ท าผิดหนีคดีไปใช้ชีวิตหรูหรายังต่างประเทศแล้ว ท้ายที่สุดพวก
เขาเหล่านั้นก็จ าต้องรับโทษทางกฎหมายแทน อีกนัยหนึ่งเป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีที่
แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ควรที่จะถูกหลอกหรือชักจูงไปท าในสิ่งที่ผิด เพราะสุดท้ายแล้วประชาชน
ทุกคนก็หนีความจริงของชีวิตไปไม่พ้น 

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวบท นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชน
เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

“ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับในกฎกติกาของสังคม ให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่อาจ
ปฏิเสธได้ เพราะกฎหมายมีไว้ เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ไม่ได้มีไว้เพ่ือ
สร้างความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้กระท าความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าไม่ให้
ถูกลงโทษก็ต้องหนีไป ซึ่งจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ ถ้ากลับมาอยู่ที่ประเทศไทย
ต้องถูกติดตามจับกุมด าเนินคดี ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายราย” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ

ประชาชนในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนเคารพ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดจากการที่ได้ท าให้สังคมเห็นว่าผู้ที่กระท าผิดในข้อหาต่าง ๆ สมควรได้รับการ
ลงโทษตามกฎหมายอย่างไม่ละเว้นโดยเฉพาะคดีความมั่นคงและการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาสั่ง



Ref. code: 25595707010418DER

 203 

 

สมมายาวนานเพ่ือสร้างบรรทัดฐานที่ว่าไม่ว่าจะด ารงอยู่ในสถานะใดของสังคมหากท าผิดก็ต้องได้รับ
โทษภายใต้กฎหมายเหมือนกัน 

4.1.5.3.2 นายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้กระท าผิดรับโทษทางกฎหมาย 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สร้างตัวบทที่เป็นจุดร่วมบรรทัดฐานทางกฎหมายร่วมกับประชาชนว่า ในทาง
กฎหมายแล้วหากผู้ใดกระท าผิดก็สมควรรับโทษตามกติกาของบ้านเมืองเพราะถือว่าได้สร้างความ
เดือดร้อนให้ประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีพยายามสื่อสารไปยังประชาชนว่า
รัฐบาลทหารจ าเป็นต้องอ านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นหลังจากประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้าย
ประชาชนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย โดยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทหารที่จะต้องท าให้กฎหมายไทยมี
ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษอย่างเท่าเทียมกันทั้งนักการเมือง 
ข้าราชการ หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปหากกระท าผิดก็ต้องรับโทษไม่มีละเว้นซึ่งจะต้องท าให้เป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน  

 ที่ผ่านมานับได้ว่ามีคดีส าคัญที่อยู่ในความสนใจของสังคม ประกอบด้วย 
คดีความมั่นคงการชุมนุมทางการเมืองจนท าให้มีผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ฝ่าฝืนค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติไม่มารายงานตัวตามค าสั่ง คดีท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธปืน อาวุธสงครามที่เก่ียวพันถึงความมั่นคง
ในราชอาณาจักร ตลอดจนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
เป็นการดูหมิ่นให้ร้ายสถาบันนับได้ว่าส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง 
รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีรับจ าน าข้าวท าให้ประเทศเกิด
ความเสียหายอย่างหนักจากการสูญเสียงบประมาณนับแสนล้านบาทซึ่งรัฐบาลทหารได้เป็นโจทก์ยื่น
ฟ้องและอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและพวก      
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความพยายามของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการน าตัวผู้กระท าผิดมา
ลงโทษเพ่ือท าให้สังคมเห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฏหมาย แต่ถึงกระนั้นยังมีผู้ต้องหาบางส่วนหนีคดีไป
ต่างประเทศซึ่งรัฐบาลทหารพยายามประสานกับประเทศปลายทางเพ่ือส่งตัวกลุ่มคนเหล่านั้นมา
ด าเนินคดีที่ประเทศไทย 

 นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารไปยังผู้ที่กระท า
ผิดกฎหมายทุกคนว่ารัฐบาลทหารพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาและผู้ต้องหาในทุกคดี 
หากกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของไทย ทางการก็พร้อมจะให้ต่อสู้ตามกระบวนการอย่างถึง
ที่สุดหากมีความบริสุทธิ์ใจเพ่ือเป็นตัวอย่างให้สังคมได้เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่มีทาง 

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างตัวตัวบท นายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้กระท าผิด
รับโทษทางกฎหมาย ดังนี้ 
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“วันนี้ที่เรียกมาได้ปล่อยกลับไปหมดแล้ว ที่เหลือได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 
เพราะมีการถือกฎหมายอ่ืน ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายปกติ มีหมายเรียก หมาย
ศาล จึงต้องส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เขาสามารถไปต่อสู่คดีได้ แม้กระทั่งคดีที่
ส่งศาลทหาร คสช. ยังสามารถให้ประกันตัวสู้คดีได้ ตรงนี้ก็เหมือนกับวิธีการปกติ
ใกล้เคียงกันมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการขึ้นศาลทหารก็ตาม แต่อย่าไปกังวลกับศาล
ทหาร คดีตัวอย่างเช่น จารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ, จักรภพ เพ็ญแข ซึ่งมีคดีอยู่มากมาย
หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับท่านและเรียนว่าให้กลับมา ถ้ากลับมาเราจะดูแลให้เกิด
ความยุติธรรม เกิดความชอบธรรมตามที่ท่านต้องการ” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

   ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือการที่ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้กระท าผิดรับโทษ
ทางกฎหมายจากการที่รัฐบาลทหาร 
   จากตัวบททั้งหมด 237 ประเด็นที่ค้นพบในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
ถูกน าเสนอผ่านวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ผู้วิจัยได้ท าตารางสรุปมีรายละเอียด ดังนี้ (ดูสรุปจ านวนวาท
กรรมและประเด็นที่ค้นพบจากวาทกรรมทั้ง 5 ชุดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ภาคผนวก ข. 
หน้า 331) 
   นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ท าตารางสรุปภาพรวมอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 
และความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน ที่สะท้อนผ่านวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ในรายการ
คืนคาวมสุขให้คนในชาติ (ดูสรุปอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ได้จากวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ ที่ภาคผนวก ค. หน้า 333) 
   อย่างไรก็ตาม จากตัวบทและวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ที่ค้นพบในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ประกอบด้วย วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วาทกรรม
ความชอบธรรมของรัฐบาล วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย วาทกรรมการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น และวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ มีลักษณะการสร้างความจริงที่แอบแฝงด้วยอุดมการณ์
และทัศนคติทางการเมืองของกลุ่มทหาร รวมถึงการสร้างความชอบธรรมในการแทรกแซงทาง
การเมือง 
   ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าแผนภาพแสดงผลการศึกษาตัวบทในวาทกรรมในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงตัวบทในวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
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4.2 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 
 เป็นการศึกษากระบวนการสร้างตัวบท การกระจายตัวบทของรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์การบริโภคตัวบทของผู้รับสารในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

4.2.1 วิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบท  
ในการวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบทนั้น ผู้วิจัยจะท าการศึกษาผู้น าเสนอ    

ตัวบท กระบวนการในการน าเสนอตัวบท กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบของการสื่อสาร ส่วนข้อมูลที่จะ
มาช่วยในการวิเคราะห์นั้นมาจากบทถอดเทปรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 ตอนตามการ
สุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของผู้ร่วมผลิตรายการ และการวิจัยเอกสาร ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะ
แยกวิเคราะห์จากองค์ประกอบส าคัญ 4 ประเด็น ประกอบด้วย ผู้ น าเสนอตัวบท การคัดเลือก
ประเด็น รูปแบบการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.2.1.1 ผู้น าเสนอตัวบท 
   รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีผู้น าเสนอตัวบท 2 คน คือผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทหลัก และผู้ด าเนินรายการในฐานะผู้น าเสนอตัวบทรอง กล่าวคือ รายการคืน
ความสุขให้คนในชาตินั้นไม่มีแบบแผนของผู้น าเสนอตัวบทที่ เป็นแบบตายตัว แต่ส่วนใหญ่นั้นพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นผู้ด าเนินรายการท าหน้าที่เสนอตัวบทเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชนโดยตรง 
ในเรื่องของวาทกรรมทั้ง 5 ประกอบด้วย วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วาทกรรม
ความชอบธรรมของรัฐบาล วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย วาทกรรมการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น และวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 
   จากการทบทวนบทรายการคืนความสุขให้คนในชาติทั้ง 27 ตอนที่ผ่านการ
สุ่มตัวอย่างจ านวนประชากร พบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าหน้าที่ด าเนินรายการ 25 ตอน 
และมีพันเอก (หญิง) ทักษดา สังขจันทร์ ต าแหน่งผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่
ช่วยเสริมด าเนินรายการ 2 ตอน ทั้งนี้ การท าหน้าที่ของ พันเอก (หญิง) ทักษดา สังขจันทร์ ทั้ง 2 
ตอนนั้น จะมีบทบาทในการกล่าวน าเข้ารายการและคอยสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆ เพ่ือให้พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบค าถามสื่อสารไปยังประชาชน ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้  
 “ผู้ด าเนินรายการ: ค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้ประเทศของ

เราประสบปัญหามากมาย ทั้งปัญหาใหญ่ ปัญหาเล็ก แล้ว
ตั้งแต่รัฐบาล และ คสช. เข้ามานี่ก็ได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ไปหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ าน าข้าว การบริหาร
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จัดการน้ า แก้ไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แต่อีกข้อหนึ่งนี่ที่
เป็นปัญหาส าคัญคือ ปัญหาด้านการเกษตร เพราะว่า
ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม แล้วปัญหานี้แหละ
ค่ ะ  ห มั ก ห ม ม ม า ย า ว น า น  อ ย า ก ท ร า บ ว่ า ท่ า น
นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดที่ว่า ปัญหานี้แก้ไขยาก – ง่าย 
อย่างไร แล้วก็พ่ีน้องเกษตรกร จะช่วยร่วมมือกับรัฐบาล
ได ้อย่างไรบ้างค่ะ 

 นายกรัฐมนตรี:   สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผมขอคือขอความเข้าใจแล้วก็มี
ความอดทน ความพยายามในการที่จะร่วมมือกัน ในการ
ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แล้วก็โดยเร็ว ยั่งยืน รัฐบาลเองก็พยายามจะท าทุกอย่าง 
ทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดระเบียบการใช้น้ า 
ให้มีการรีไซเคิลน้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม มาใช้
ประโยชน์ทางภาคการเกษตรด้วย ในเรื่องการลดต้นทุน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช มีการท า Agri Map 
ออกมา แล้วก็มีมาตรการหลายมาตรการที่ ให้การ
ช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของเงินทุน เมล็ดพันธุ์ ในเรื่องของ
เครื่องไม้เครื่องมือในการท าไร่ท านา แล้วก็กฎหมายที่
เกี่ยวกับเรื่องของการทวงถามหนี้ อะไรต่างๆเหล่านี้ ก าลัง
ดูแลในเรื่องของการให้เช่าที่นาว่าจะท าอย่างไร จะไม่มี
ราคาแพงเอาเปรียบชาวไร่ชาวนามากเกินไป” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559) 

 “ผู้ด าเนินรายการ: ก็ได้พูดถึงเรื่องแผนการขนส่งแล้วก็ระบบการจราจรไป
แล้วนะคะ ตอนนี้ไม่ว่าการเศรษฐกิจของประเทศเรานี่
แหละค่ะ มีการเดินหน้าไปอย่างไรบ้างคะ แล้วก็มาตรการ
การยกระดับความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนที่รัฐบาลได้
ด าเนินการมานี่ค่ะ มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว 

 นายกรัฐมนตรี :  เศรษฐกิจเราต้องมอง หนึ่งเศรษฐกิจโลก ว่าเป็นอย่างไร
เวลานี้เศรษฐกิจโลกตก ตกเพราะอะไร ต้องไปดู ผมก็พูด
หลายครั้งแล้วนะ ด้วยการสู้รบ การขัดแย้ง ด้วยภัยพิบัติ
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บ้าง ด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ้าง ใช่ไหม วันนี้ก็ภัยแล้ง ก็
เลยท าให้ทุกประเทศนี่ คือรายได้ของแต่ละประเทศก็ไม่
เท่าเทียมกันอยู่แล้วเดิม มีช่องว่างของมันอยู่แล้ว ช่องว่าง
ระหว่างประชาชน ช่องว่างของประเทศพัฒนากับประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา สิ่งเหล่านี้ เลยท าให้ปัญหามาทับซ้อนใน
เวลานี้ คราวนี้ปัญหาทับซ้อน” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559) 

   จากตัวบทข้างต้นสะท้อนการท าหน้าที่น าเสนอตัวบท ทั้งผู้น าเสนอตัวบท
หลัก และผู้น าเสนอตัวบทรอง น ามาซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยในการน าเสนอตัวบท ดังนี้ 

4.2.1.1.1 สถานภาพของผู้สร้างตัวบท 
 ด้วยสถานภาพทางสังคมของผู้น าเสนอตัวบทหลัก คือนายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงท าให้มีความ
น่าสนใจในประเด็นบทบาทของนายกรัฐมนตรี บทบาทของผู้น าการควบคุมอ านาจ ว่าต้องการสื่อสาร
อะไรไปยังประชาชนทั้งเรื่องราวของการเมืองการปกครอง ภาวะเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้าน 
สภาพแวดล้อมทางสังคม การโต้ตอบทางการเมือง รวมถึงวาทกรรมทั้ง 5 ชุด สะท้อนถึงการใช้
อ านาจเพ่ือบอกกล่าวหรือโน้มน้าวสร้างอิทธิพลทางความคิดให้ประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจทางการสื่อสารกับการรับรู้ ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้รับสาร 

 ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้เสนอตัวบทรองของผู้ด าเนินรายการ จะคอย
ท าหน้าที่แนะน ารายการ ถามค าถาม สรุปประเด็นและต่อยอดค าถามเพ่ือถามไปยังพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ที่ท าหน้าที่เป็นผู้เสนอตัวบทหลัก ทั้งนี้ สถานภาพของผู้ด าเนินรายการนั้น ท าหน้าที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนผู้รับสาร แต่อาจดูแล้วถูกลดบทบาทลงไปไม่น้อย 
เพราะน้ าหนักของการสร้างตัวบทหรือเนื้อความมีไม่มากเท่ากับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้น าเสนอตัว
บทหลัก เพราะนายกรัฐมนตรรีเป็นผู้ก าหนดทิศทางประเทศบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูป
ประเทศผ่านตัววาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 ทั้งนี้ โดยรวมแล้วพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งท าหน้าที่ผู้น าเสนอตัว
บทหลักจะด าเนินรายการเองแต่เพียงผู้เดียวเป็นส่วนใหญ่ เพราะผู้ด าเนินรายการที่ท าหน้าที่น าเสนอ
ตัวบทรองถูกลดบทบาทลงไปมากพอสมควร ดังที่ปรากฏบทรายการคืนคววามสุขให้คนในชาติทั้ง 27 
ตอน จะมีผู้น าเสนอตัวบทรองท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการเพียง 2 ตอนเท่านั้น 
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 จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทณ์โอชา ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทหลัก
มีความส าคัญต่อการสร้างวาทกรรม ส่วนผู้ด าเนินรายการนั้นจะคอยเป็นผู้สนับสนุนการสร้างวาท
กรรมเท่านั้น 

4.2.1.1.2 ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถด้านการสื่อสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้นเป็นผู้มีความสามารถด้านการพูด 
เป็นนักพูดที่พูดจาไหลลื่นได้เรื่อย ๆ เป็นธรรมชาติ มีจังหวะ มีความแข็งสลับอ่อนและมีความดุดันใน
ตัว ที่ส าคัญเป็น นักอธิบายความสามารถพูดเพ่ือให้ผู้รับสารเห็นภาพได้เป็นอย่างดี จากการที่มักจะ
ชอบยกตัวอย่างต่าง ๆ ขึ้นมาประกอบให้วาทกรรมนั้นมีความหนักแน่นชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเป็น
ข้อสนับสนุนว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น เหมาะสมที่จะเป็นผู้น าเสนอตัวบทหลักเพียงผู้เดียว 
ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้ 

“เราอยากให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่รู้จักของชาวโลกในนามสยามเมืองยิ้ม ไม่ใช่
เป็นเมืองแห่งความขัดแย้งในเรื่องของความมีน้ าใจ อัธยาศัยของคนไทย ซึ่งจะเป็นสิ่ง
ดึงดูด สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ นอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์และ
ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมให้การ
ต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติด้วย อย่ามัวแต่ทะเลาะกันเลยรวมกันให้ได้แล้วน า
ประเทศชาติมาก่อน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
“อย่าไปปิดบังกัน ไม่อย่างนั้นมีปัญหาหมด ต้องรู้ก่อน แผนใหญ่เป็นอย่างไร แล้วต่อไป
ก็เป็นเรื่องของการก าหนดโครงการต่าง ๆ ลงไป เป็นการท าประชาพิจารณ์ ก็ไม่ขัดแย้ง 
ทุกวันนี้ขัดแย้งกันเต็มไปหมด ก็ขอร้องพวกที่ยังเข้าไปสร้างความขัดแย้งในหมู่
ประชาชน อย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ อธิบายให้เขาเข้าใจ ผมรับได้ถ้าบอกว่า เขา
ต้องการจะอยู่แบบยากจนแบบนี้ หรือว่าจะอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่า ๆ 
ต้องร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่ร่วมมือเลยก็ต้องอยู่แบบนี้ ก็จนอยู่อย่างนี้ รายได้ก็ไม่
มี ธุรกิจก็ไม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แล้วใครจะท าให้ท่านร่ ารวยขึ้น ลูกหลานท่านจะเอาอะไร
เรียนหนังสือ วันหน้าที่อ่ืนเขาพัฒนาไปแล้ว เขามีโครงการใหญ่ ๆ เข้ามา มีอาชีพ มี
รายได้ ก็ดีกว่าพ้ืนที่ที่ไม่มี ต่างประเทศเขาแยกกันว่าตรงไหนจะเป็นแหล่งการค้าการ
ลงทุน เขาแยกกันไป อยากให้ไปลงในพ้ืนที่ตัวเองจะได้เจริญ ของเราบางทีก็ถูกชี้แจง
ในทางท่ีไม่เข้าใจกัน หลายอย่างไม่เข้าใจด้วยการเมือง ด้วยอะไรต่าง ๆ แล้วแตกความ
ขัดแย้ง กลุ่มผลประโยชน์มาท าให้ทุกอย่างบิดเบือน ความร่วมมือก็ไม่เกิด ก็ท าไม่ได้ 
ประเทศก็พัฒนาไม่ได้ ถ้าชุมชนท าไม่ได้ แล้วอะไรจะท าได้ ต้องเริ่มจากชุมชนทั้งสิ้น 
เริ่มจากประชาชนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือพลเมืองก็แล้วแต่ ก็คือคนไทย
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ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ให้ประเทศไทยนั้น ต้องชอกช้ า ต้องเป็นเช่นในอดีตที่
ผ่านมา นั้นคือสิ่งส าคัญที่พวกเรา คสช. และรัฐบาลนี้ให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วน โดย
ไม่ได้คิดอะไรอ่ืนใดเลย เพียงแต่ว่าต้องท าภารกิจให้ส าเร็จ คือให้ประเทศไทยนั้นมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558) 
“ทุกคนเห็นต่างได้ แม้กระทั่งผมเองก็ตาม ผมก็ยอมรับในความเห็นต่าง เพียงแต่ว่า
บางอย่างผมจ าเป็นต้องตัดสินใจว่าจะให้มีข้อยุติอย่างไร เพราะผมเป็นคนต้องรักษา
กติกาตัวนี้  ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกัน แต่ท่านก็ต้องรู้ว่าท่านควรจะแสดงออกอย่างไร ไม่ได้
หมายความว่าผมจะปิดกั้นแล้วให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมคิดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้
หรอก เพราะวันนี้ที่ผมท ามาทั้งหมด ผมก็ใช้สิ่งต่าง ๆ ที่หลายคนเสนอมา ถึงแม้จะเป็น
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ผมก็เอามาประยุกต์ มารวบรวม ให้ได้ข้อยุติในการท างานใน
การสั่งงานของผมมาโดยตลอด ก็ขอเถอะครับ อย่าให้ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
อีกเลย หรืออ านาจอ่ืน ๆ ใดก็ตาม ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันสิ้นสุดซะที หลายคนก็พยายาม
ที่จะบังคับเหมือนกับตั้งใจ ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ผมต้องใช้อ านาจพิเศษ เพ่ือที่จะ
เอาเหตุการณ์เหล่านั้นไปอ้างกับองค์กรอ่ืน ๆ บ้าง อะไรบ้างแล้วให้กลับมาเล่นงาน
ประเทศไทย หรือเล่นงานผมก็ตามเหล่านี้ ก็คิดว่าพ่อแม่ พ่ีน้อง ประชาชนส่วนใหญ่
เข้าใจอยู่แล้ว ก็ขอร้องกันว่าให้ไปหยุดคนเหล่านี้ อย่าให้ท าอีกต่อไปเลย” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558) 

4.2.1.1.3 อ านาจในการควบคุมสาร 
ด้วยรูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ

รายการพูดคุย (Talk Show) มีผู้น าเสนอตัวบทหลักแต่เพียงผู้เดียว คือพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งท าให้อ านาจในการควบคุมสาร
เป็นของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามจะมีบางช่วงที่รูปแบบรายการจะ
เป็นแบบสนทนา (Conversational Program) ประกอบด้วย ตอนที่ 101 ออกอากาศวันที่ 15 
เมษายน พ.ศ. 2559 และตอนที่ 105 ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีผู้ด าเนินรายการ
หรือพิธีกรมีบทบาทเป็นผู้เสนอตัวบทรอง คือ พันเอก (หญิง) ทักษดา สังขจันทร์ และมีนายกรัฐมนตรี
เปรียบกับแขกรับเชิญเป็นผู้เสนอตัวบทหลัก ที่กล่าวแบบข้างต้นก็เพราะว่า ถึงแม้รายการจะมีพิธีกร
แต่จากการศึกษาบทถอดเทปรายการคืนความสุขให้คนในชาติแล้ว ท าให้เห็นว่าพิธีกรดังกล่าวไม่
สามารถมีอ านาจเหนือแขกรับเชิญได้เลยท าให้ถูกลดบทบาทอย่างเห็นได้ชัด การสัมภาษณ์ก็เป็น
ลักษณะปลายเปิดกว้าง ๆ ไม่มีการเจาะลึกในประเด็นเท่าที่ควร เพียงแต่พิธีกรจะใช้ความรู้
ความสามารถจากงานที่ตนได้รับมอบหมายในหน้าที่ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
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คณะท างานกองโฆษกท าเนียบรัฐบาลมาใช้ในการตั้งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นบ้างในบางโอกาส
ที่จะเอ้ืออ านวย ลักษณะการตั้งค าถามจะเป็นการตั้งค าถามประเด็นละหนึ่งข้อเท่านั้น พอ
นายกรัฐมนตรีตอบค าถามเสร็จก็ไม่มีการถามเจาะลึกในประเด็นดังกล่าวอีก แต่จะเปลี่ยนประเด็นไป
เรื่องอ่ืนทันที ส่วนแขกรับเชิญคือนายกรัฐมนตรี ใช้ช่วงเวลาในการตอบค าถามแต่ละข้อที่ยาวนาน 
ท าให้ในบางครั้งค าตอบที่ได้ไม่ตรงกับประเด็นค าถาม ซึ่งก็เป็นลักษณะความสามารถในการสื่อสาร
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีการพูดคุยที่ไหลลื่นไปเองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่แล้ว จึงเป็น
เหตุที่ท าให้บทบาทของพิธีกรถูกลดลง อีกทั้ง รายการคืนความสุขให้คนในชาติเป็นรายการที่รัฐบาล
ทหารต้องการจะสื่อสารนโยบายหรือความต้องการบางอย่างไปยังประชาชน ฉะนั้นผู้ที่ถ่ายทอด
เนื้อหา อารมณ์ ความรู้สึกได้ดีกว่าก็คือ นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ริเริ่มนั่นเอง  

ขณะเดียวกันรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่ออกอากาศใน
รูปแบบรายการสนทนา มีผู้เสนอตัวบทหลัก คือ นายกรัฐมนตรี และผู้เสนอตัวบทและรองคือพิธีกร 
ท าให้บรรยากาศของรายการดูผ่อนคลายลงเป็นกันเองมากกว่ารูปแบบการพูดคุยคนเดียว ดังตัวบทที่
ปรากฏ ดังนี้ 

“ผู้ด าเนินรายการ :  ขออนุญาตสอบถามอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เป็นเรื่องเบา ๆ 
บ้างค่ะ ท่านนายก ฯ เป็นคนที่ทันสมัย แล้ว พ่ีน้อง
ประชาชนมองว่าท่านนี่ใกล้ชิดกับประชาชน แล้วก็ดูละคร 
ท่านเคยแนะน าให้ดูละครเกาหลีไปแล้ว ในคราวนี้ท่าน
นายก ฯ มีละครไทย หรือะไรที่อยากจะฝากถึงพ่ีน้อง
ประชาชนในช่วงนี้บ้างไหม 

     นายกรัฐมนตรี :  เดี๋ยว ๆ แก้ก่อนไม่ใช่ผมชอบดูละคร ผมไม่มีเวลาขนาดนั้น
หรอก ผมก็เปิดทีวี ข้างหน้าเป็นเพ่ือน แล้วผมก็คิด ผมก็
เขียน ผมก็อ่านหนังสือไป พอได้ยินเสียงแว่ว ๆ อะไร มัน
น่าจะดี เงยหน้ามาดูหน่อย วันนั้นพอดีเปิดดู เจอเป็น
เกาหลีเข้ามาพอดี ผมก็ดูเขาหน่อย ก็ดูดี สิ่งที่ผมบอกไม่ใช่
ให้ไปเช่า เขาเรียกอะไร ไปซื้อเขามาฉายในประเทศไทย 
ไม่ใช่ ผมให้คิดแบบเขา แล้วท าไมเขาคิดได้แบบนั้น ท าไม
เขาผูกเรื่องได้แบบนั้น แล้วมาคิดของเรา ผมได้ข่าวมีคนไป
ซื้อมาแล้วนะ จะมาฉายในประเทศไทย คือไม่ต้องเอาใจ
ผมขนาดนั้นหรอก เดี๋ยวคนไทยก็เลยเข้าใจกันผิดไปอีก” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 
2559) 
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จากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบทในประเด็นผู้น าเสนอตัว
บท จะเห็นได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีสถานภาพเป็นผู้น าเสนอตัวบทหลัก ส่วนผู้ด าเนินรายการเป็นเพียงผู้ น าเสนอตัว
บทรอง ด้วยเหตุที่ว่าผู้ด าเนินรายการไม่มีบทบาทมากพอที่จะสร้างตัวบทเพราะด้วยต าแหน่งหน้าที่
ของการเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีข้อมูลที่จะสื่อสารไป
ยังประชาชนมากกว่าผู้ด าเนินรายการ และจากรูปแบบรายการที่ส่วนใหญ่น าเสนอในรูปแบบรายการ
พูดคุยมากกว่ารูปแบบการสนทนา  

ส่วนประเด็นความสามารถในการสื่อสารผลการศึกษาท าให้เห็นว่า 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสามารถในการสื่อสารมากกว่าผู้ด าเนินรายการ เนื่องจากมี
ทักษะเป็นนักการพูดที่สามารถพูดให้ผู้รับสารเห็นภาพได้เป็นอย่างดี 

อีกทั้งหากดูในประเด็นอ านาจในการควบคุมสาร ส่วนใหญ่รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติน าเสนอในรูปแบบรายการพูดคุยที่มีนายกรัฐมนตรีด าเนินรายการเพียงผู้
เดียว อ านาจดังกล่าวจึงเป็นของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือแม้ว่ารูปแบบการรายการจะเป็น
รูปแบบการสนทนาที่มีผู้ด าเนินรายการร่วมก็ไม่สามารถมีอ านาจเหนือนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเหตุที่ว่า
ไม่ใช่พิธีกรมืออาชีพและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรี 

4.2.1.2 การคัดเลือกประเด็น 
การคัดเลือกประเด็นมาพูดคุยในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผู้วิจัยจะ

วิเคราะห์แยกเป็นตามรูปแบบรายการ ประกอบด้วย รูปแบบรายการพูดคุย (Talk Show) และ
รูปแบบรายการสนทนา (Conversational Program) ดังนี้ (ทักษดา สังขจันทร์. สัมภาษณ์โดย 
วาสนา นาน่วม, ลับลวงพราง Exclusive, สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์, 21 พฤษภาคม 2559.) 

4.2.1.2.1 รูปแบบรายการพูดคุย (Talk Program) 
 หากเมื่อใดที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด าเนินรายการเป็นผู้น าเสนอตัวบทเพียงคนเดียวนั้น การ
เตรียมประเด็นจะมาจากการรวบรวมข้อมูลข่าวสารในรอบสัปดาห์และข้อค าถามที่มาจากการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เป็นหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ 
ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเตรียมให้นายกรัฐมนตรีอ่าน ซึ่งได้มากจากภารกิจของ
นายกรัฐมนตรีที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี การลงพ้ืนที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีตาม
ภารกิจต่าง ๆ การประเมินผลการติดตามจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปยังหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และประเด็นอ่ืน ๆ ตามบริบทแวดล้อมในรอบสัปดาห์ และอีกส่วนมาจากข้อมูลของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มักจะเป็นผู้เตรียมมาเองด้วย เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ชอบ
ติดตามข่าวสารจากสื่อแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวและคอลัมนิสต์จากหนังสือพิมพ์ ทั้ง
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สองส่วนนี้ นายกรัฐมนตรีและทีมงานจะน ามาประมวลผลเพ่ือน าเสนอไปยังประชาชน ทั้งนี้จาก
การศึกษาตัวบทรายการแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้โอกาสนี้ตอบโต้ประเด็นทางการเมือง
ไปยังกลุ่มการเมืองที่มีการพาดพิงมายังตัวนายกรัฐมนตรี รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

4.2.1.2.2 รูปแบบรายการสนทนา (Conversational Program)  
 เป็นด าริของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่อยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ

รายการ ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะน าของคณะผู้ปฏิบัติงาน คือมีพิธีกรด าเนินรายการ และนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ร่วมด าเนินรายการ การคัดเลือกประเด็นก็จะมาจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอีกส่วนมาจากการเตรียมประเด็น
ของนายกรัฐมนตรีเอง คล้ายกับรูปแบบรายการพูดคุยในหัวข้อที่แล้ว แต่จากการศึกษาบทและการ
วิเคราะห์แล้วท าให้เห็นว่าอ านาจในการคัดเลือกประเด็นส่วนใหญ่จะมาจากผู้น าเสนอตัวบทหลักคือ
นายกรัฐมนตรี เพราะบ่อยครั้งค าถามจากพิธีกรมักเป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือเปิดช่องทางการส่งสาร
จากนายกรัฐมนตรีไปยังประชาชนให้ได้มากท่ีสุด ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้ 

“ผู้ด าเนินรายการ:  เป็นประจ าทุกสัปดาห์นะคะในช่วงตอนต้นของรายการนะคะ 
ท่านนายกรัฐมนตรีมีเรื่องราวดี ๆ ที่จะมาบอกเล่าให้พ่ีน้อง
ประชาชนฟังค่ะ ในสัปดาห์นี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีเรื่องอะไร
มา เล่ า ให้ ฟั งบ้ า งคะ  พวก เรา ไม่ทราบว่ า  วั นนี้ ท่ าน
นายกรัฐมนตรีอยากจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างคะ” (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

“ผู้ด าเนินรายการ:  เฉกเช่นเดียวกับที่ตอนนี้ประเทศของเราก าลังอยู่ในช่วง
ปฏิรูปประเทศ เช่นกัน เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านประเทศ 
ต่างประเทศก็ชื่นชมนะคะว่าประเทศเรานี่มาถูกทางแล้ว ใน
ประเด็นนี้เอง ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการปฏิรูปประเทศ
ของประเทศเรานี่มีความยากง่ายอย่างไรบ้างคะ”  (รายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 “ผู้ด าเนินรายการ:  ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศเรานี่แหละค่ะ มีการเดินหน้าไป
อย่างไรบ้างคะ แล้วก็มาตรการการยกระดับความเป็นอยู่ของ
พ่ีน้องประชาชนที่รัฐบาลได้ด าเนินการมานี่ค่ะ มีความ
คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะ” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559) 

จากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบทในประเด็นการคัดเลือก
ประเด็น จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าลักษณะรูปแบบรายการจะเป็นรายการพูดคุยหรือรายการสนทนา พลเอก 
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะมีบทบาทใน
การคัดเลือกประเด็นเอง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านัก
โฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังมีส่วนร่วมในการัดเลือกประเด็นด้วยอีกทางหนึ่ง จึงท าให้
เห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีและระบบราชการมีส่วนส าคัญในการคัดเลือกประเด็น 

4.2.1.3 รูปแบบการสื่อสาร 
การวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มี

ลักษณะการสื่อสารที่สะท้อนการน าเสนอวาทกรรมที่ปรากฏ มีทั้งการสื่อสารจากพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากพิธีกรผู้ด าเนิน
รายการ และการเลือกใช้สื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.2.1.3.1 รูปแบบการบันทึกเทปรายการ 
ชัชวัฏ สายทองค า ระบุว่า รูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติ คือ 

รายการพูดคุย (Talk Program)  และรายการสนทนา (Conversational Program) ระยะเวลาไม่
จ ากัดความยาวเวลา แต่เป็นลักษณะของการบันทึกเทปล่วงหน้า 1 วัน ในวันพฤหัสบดีก่อน
ออกอากาศคืนวันศุกร์ โดยเป็นความร่วมมือของส านักนายกรัฐมนตรี สถานีวิทยุโทรทัศน์กรม
ประชาสัมพันธ์ หรือช่องเอ็นบีที และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 อาศัยการแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 

4.2.1.3.1.1 ส านักนายกรัฐมนตรี  
 ส านักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบขั้นตอนการเตรียมงาน 

(Pre-Production) มีหน้าที่เตรียมข้อมูลเนื้อหารายการหรือบทรายการบางส่วนเพ่ือรวบรวมมา
สมทบกับข้อมูลที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เตรียมมาเพ่ือน าเสนอ และคอยท าหน้าที่ประสานงานรายการ ก ากับรายการขณะ
ถ่ายท า และรับผิดชอบถอดเทปเพ่ือท าบทโทรทัศน์หากมีการเปลี่ยนแปลงขณะถ่ายท าเพ่ือส่งไปยัง
สื่อมวลชนประจ าท าเนียบรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเผยแพร่หลังจากรายการออกอากาศ
ในคืนวันศุกร์แล้ว ทั้งนี้ ส านักนายกรัฐมนตรียังมีหน้าที่แปลบทโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งต่อ
ให้สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 น าไปตัดต่อแทรกค าบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ (ชัชวัฏ 
สายทองค า, สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2560)  

 ทว่าช่วงแรกที่มีการเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท าให้ตัวบทหรือบท
รายการที่สื่อสารไปยังประชาชนจะเน้นการก าชับเรื่องประกาศหรือค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ พบว่าตัวบทหรือบทรายการนั้น
เป็นลักษณะของการอ่านตามบทที่ได้มีการร่างเอาไว้แล้วอย่างเป็นทางการ ซึ่ งมีคณะท างานของ
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กองทัพบกและคณะท างานของ คสช. ได้ร่วมกันร่างขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพ่ือความน่าเชื่อถือในตัวของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 4.2.1.3.1.2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือช่อง

เอ็นบีที รับผิดชอบขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) ถ่ายท าบันทึกเทปโทรทัศน์ให้พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งบันทึกเทปผู้บรรยายภาษามือ (ล่ามภาษามือ) สถานที่
ถ่ายท าคือตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล แต่ส าหรับช่วงแรกที่มีการควบคุมอ านาจการปกครอง พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จะใช้สถานที่ถ่ายท าคือกองบัญชาการ
กองทัพบก (บก.ทบ.) และในสมัยนั้นล่ามบรรยายภาษามือยังไม่มี 
 4.2.1.3.1.3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  
 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รับผิดชอบขั้นตอนหลังการ
ผลิตรายการเพ่ือเรียบเรียงและล าดับภาพ (Post-Production) เป็นความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายใน
การน าเทปบันทึกภาพมาตัดต่อ หากมีข้อบกพร้องขณะถ่ายท า รวมถึงน าภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นต่าง ๆ มาใส่ประกอบเพ่ือท าให้ประชาชนผู้รับสารเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้  
ยังต้องท าภาพเคลื่อนไหวกราฟิก และค าบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษอีกด้วย แต่ทว่าในยุคแรก ๆ ยัง
ไม่มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวน ามาประกอบรายการ ก่อนที่จะส่งเทปที่ผ่านการตัดต่ออย่างสมบูรณ์ที่สุด
แล้วไปยังสถานีแม่ข่ายคือช่องเอ็นบีทีเพ่ือน าออกอากาศต่อไป (ชัชวัฏ สายทองค า, สัมภาษณ์ 8 
พฤษภาคม 2560)  
 4.2.1.3.2 รูปแบบการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) 
 จากการวิเคราะห์ภาพรวมรูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
เป็นการสื่อสารทางเดียว ที่ต้องการสื่อสารเนื้อหาสาระไปยังประชาชนที่เป็นผู้รับสาร โดยน าเสนอ
ผ่านวาทกรรมทั้ง 5 ชุดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปแล้วในตอนต้น ประกอบด้วย วาทกรรมการปฏิรูป
ประเทศ วาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์       
วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย  
 แม้ว่าจะมีบางตอนที่รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีรูปแบบการ
สื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) กล่ าวคือ มีการสื่ อสารโต้ตอบกันระหว่าง
นายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นผู้น าเสนอตัวบทหลักกับผู้ด าเนินรายหารหรือพิธีกรที่เปรียบเสมือนผู้น าเสนอ
ตัวบทรอง ที่ใช้การสัมภาษณ์ถามตอบในแต่ละประเด็น และมีบางโอกาสที่ผู้ด าเนินรายการกล่าวสรุป
และเสริมบางเนื้อหา แต่ถือว่ามีน้อยมาก ผู้วิจัยจึงให้น้ าหนักไปในทางรูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่
แฝงอยู่ในรูปแบบสองทางมากกว่า เพราะจุดประสงค์หลักของรายการก็คือ การที่นายกรัฐมนตรี
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ต้องการสื่อสารนโยบายและเนื้อหาบางอย่างจากรัฐบาลทหารไปยังประชาชน ซึ่งวาทกรรมทั้ง 5 ชุด
นั้นก็เกิดจากนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้สร้างตัวบทหรือเนื้อความ 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสาร ในกระบวนการสร้างตัวบทจะ
เห็นได้ว่า มีการใช้วิธีการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ล่วงหน้า โดยอาศัยคณะท างานตามบทบาท
หน้าที่ภายใต้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อันได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่องเอ็นบี
ที กรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  
 รวมถึงลักษณะรูปแบบรายการที่เน้นการสื่อสารทางเดียว ที่มาจากผู้
น าเสนอตัวบทหลักคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากผู้ด าเนินรายการฐานะผู้น าเสนอตัวบท
รองไม่มีบทบาทมากพอที่จะสร้างตัวบทได้ 

4.2.1.4  กลุ่มเป้าหมาย 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ก็คือประชาชนคน

ไทยทุกคนโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ต้องการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารไปถึงประชาชนโดยตรง เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐบาลทหารกับประชาชนทุกเพศวัยทุกสาขาอาชีพ สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ของประเทศ
ตั้งแต่ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 กระทั่งวันที่ได้ควบคุมอ านาจการปกครองท าให้ประเทศ
ในอยู่ในสภาวะไร้ทิศทาง ข้าราชการ ประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องจากผู้มีอ านาจ ล าพังเพียงสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่ได้น าเสนอนโยบายหรือความ
ต้องการจากภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องด้วยข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์ของแต่
ละสถานีเป็นเหตุให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีด าริให้มีรายการดังกล่าวขึ้นเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง 
จากตัวบทรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่ปรากฏ มีการใช้ภาษาแบบกึ่งทางการไปจนถึงการใช้
ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสื่อสารเพ่ือเข้าถึง
ประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม  

จากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบทที่ประกอบไปด้วย ประเด็นผู้น า
เสนอตัวบท ประเด็นการคัดเลือกประเด็น ประเด็นรูปแบบการสื่อสาร และประเด็นกลุ่มเป้าหมาย 
ดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้เห็นว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอ านาจและบทบาทอย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้างตัวบท ตลอดจนอาศัย
คณะท างานที่ถือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
กองทัพบกเพ่ือสร้างตัวบทในวาทกรรมไปสู่ประชาชทุกคน 
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4.2.2 วิเคราะห์กระบวนการบริโภคตัวบท 
ในการวิเคราะห์กระบวนการบริโภคตัวบทนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ 2 

ประเด็น ประกอบด้วย การแพร่กระจาย และระบบความคิดของผู้รับสารในรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ ดังนี้ 

4.2.2.1 การแพร่กระจาย 
การวิเคราะห์การแพร่กระจายในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผู้วิจัยจะ

ศึกษาจากช่องทางการน าเสนอวาทกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทางการสื่อสารวาทกรรม 
และลักษณะภาษาและประโยคเพื่อการสื่อสาร โดยแยกการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  4.2.2.1.1 ช่องทางการสื่อสารวาทกรรม 

การเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารวาทกรรมในรายการคืนความสุข
ให้คนในชาตินั้น มีการเลือกใช้ช่องทางในการออกอากาศ คือ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 
โดยน าเสนอในรูปแบบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินในระบบ 
แอนะล็อกและดิจิทัลผ่านทุกช่องสถานี รวมถึงการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายทุกสถานี ใน
คืนวันศุกร์ เวลาประมาณ 20.15 นาฬิกา เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ สถานีโทรทัศน์ในบางช่องยังมีการ
ออกอากาศผ่านเว็บไซต์บริการเครือข่ายสังคมถ่ายทอด หรือการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กคู่ขนานกัน 

ทั้งนี้ ยังมีการน าเทปรายการมาออกอากาศซ้ าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวัน
เสาร์ (เทปรีรัน) หลังเคารพธงชาติเวลา 8.01 นาฬิกา ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ์ หรือช่องเอ็นบีที และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี หรือช่อง 9 อสมท รวมถึงสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 92.5 เมกกะเฮิร์ต ไป
พร้อมกัน 

นอกจากการออกอากาศผ่านช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น การแพร่กระจายเทปและตัวบทรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติยังมีการเลือกใช้ช่องทางต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

4.2.2.1.1.1 เว็บไซต์ยูทูบ  
เว็บไซต์ยูทูบชื่อช่องรายการโทรทัศน์นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะน า

เทปรายการมาออกอากาศซ้ า หลังจากการออกอากาศจริงไปแล้วประมาณ 3-5 วัน เมื่อดูจ านวนผู้
เข้าชมในแต่ละเทปอยู่ท่ี 500-2,500 ครั้งเท่านั้น  

 4.2.2.1.1.2 เว็บไซต์ท าเนียบรัฐบาล  
เ ว็ บ ไ ซต์ ท า เ ที ย บ รั ฐ บ าล  http://www.thaigov.go. th 

เจ้าหน้าที่จะน าตัวบทรายการภาคภาษาไทยมาลงไว้ในหน้าหลักเว็บไซต์หลังการออกอากาศจบแล้ว
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
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 4.2.2.1.1.3 เว็บไซต์หน่วยงานราชการ  
เว็บไซต์ส านักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ http://nwnt 

.prd.go.th/centerweb/ VOD/VODList?VN01_CatID=35 จะน าเทปรายการมาออกอากาศซ้ า 
พร้อมทั้งได้น าบทรายการภาคภาษาไทยน าขึ้นเว็บไซต์ดังกล่าวในหน้าเดียวกันเพ่ือให้ผู้รับสารหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ข่าวน าไปใช้ประโยชน์ได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานของกองทัพที่น าบทรายการไปลงเว็บไซต์ เพ่ือให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าไปติดตามอ่านได้ ซึ่งในขณะนี้มีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน  

 4.2.2.1.1.4 บทที่แจกสื่อมวลชนประจ าท าเนียบรัฐบาล 
 (รัฐบาลไทย, 2560) ส่วนนี้ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของส านัก
ยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อท าบท
รายการโทรทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว จะรีบน าส่งส านักข่าวและสถานีข่าวผ่านทาง
อีเมลและแอพพลิเคชั่นไลน์ของนักข่าวสายท าเนียบรัฐบาลในทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงก่อน
การออกอากาศจริง ทั้งนี้ เพ่ือให้กองบรรณาธิการข่าวแต่ละส านักน าบทรายการไปเขียนข่าวใน
ประเด็นต่าง ๆ ออกอากาศ หรือน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ เมื่อรายการจบ 

 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการเลือกช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้น ส่งผลท าให้การแพร่กระจายวาทกรรมของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปในวงกว้าง อีกทั้ง 
เพ่ือความเหมาะสมกับความสามารถในการเปิดรับสื่อของประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มากที่สุด เพราะ
กลุ่มเป้าหมายของรายการคืนความสุขให้คนในชาติก็คือประชาชนคนไทยทุกคน อีกท้ังรัฐบาลทหารมี
อ านาจที่จะสั่งการไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้ออกอากาศพร้อมกันทั้งภาพและ
เสียง ในรูปแบบของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) และสถานีวิทยุกระจายเสียง
ทั่วประเทศ โดยอาศัยช่วงเวลาออกอากาศหลังรายการข่าวภาคค่ าเวลา 20 .15 นาฬิกา เป็นต้นไป  
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีผู้รับชมมากที่สุด หรือที่เรียกว่าช่วงเวลา ไพรม์ไทม์ (Prime Time) 
เพ่ือหวังว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะเปิดรับสื่อในช่วงเวลาดังกล่าว และได้รับสารจากผู้น าประเทศ
มากกว่าช่วงเวลาอ่ืน เพราะรัฐบาลทหารหวังจะได้รับความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความชอบธรรม
ในการบริหารประเทศ รวมถึงบรรดาข้าราชการที่เปรียบเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นกลุ่มคนที่    
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มักจะสั่งการหรือต้องสร้างความเข้าใจในแต่ละนโยบายก่อนถึง
ประชาชนน 

 อีกทั้ง การส่งบทรายการไปยังกองบรรณาธิการข่าวหรือส านักข่าว
ผ่านสื่อมวลชนประจ าท าเนียบรัฐบาล ก็หวังเพ่ือว่าจะอ านวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนง
ในการที่จะน าสารของนายกรัฐมตรีไปแปรสภาพเป็นประเด็นข่าว เพ่ือออกอากาศหลังจากที่รายการ
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ออกอากาศเสร็จสิ้นแล้ว เป็นความตั้งใจของรัฐบาลทหารที่ต้องการให้สื่อมวลชนช่วยเสนอวาทกรรม
ของนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และสื่อมวลชนเองก็เลี่ยงที่จะไม่น าเสนอไม่ได้ เพราะนายกรัฐมนตรีเป็น
บุคคลส าคัญที่สื่อสารตัวบทอะไรออกไปแล้วก็ย่อมเป็นข่าวตามคุณค่าความเป็นข่าวที่เลี่ยงไม่ได้
เช่นเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตาม การออกอากาศซ้ าหรือรีรันในวันรุ่งขึ้นอีกนั้น เป็น
ความตั้งใจเผยแพร่ซ้ าของรัฐบาลทหารโดยใช้อ านาจรัฐสั่งการให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ภายใต้การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวคือ กรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  กรมประชาสัมพันธ์  ทั้ งช่องเอ็นบีทีและสถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นเอฟเอ็ม 92.5 เมกกะเฮิร์ต ไปจนถึงสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ก็เพ่ือหวัง
ให้ประชาชนที่พลาดการติดตามเมื่อคืนวันศุกร์ได้รับชมหรือรับสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อีกครั้ง ด้วยเหตุที่ว่าต้องการใช้สื่อมวลชนภายใต้การก ากับของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะท า
ได้ เหตุที่ไม่ออกอากาศซ้ าทุกช่องนั้น รัฐบาลทหารทราบดีว่าไม่สามารถไปจ ากัดสิทธิของสื่อมวลชน
แขนงอ่ืนได้ เพราะเกรงว่าภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารที่มีต่อสื่อมวลชนนั้นอาจถูกมองในแง่ลบจน
เกิดไป และจะกระทบกับผังรายการและรายได้ของแต่ละสถานีด้วยเช่นเดียวกัน 

จากการศึกษากระบวนการสร้างตัวบทโดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิและการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตรายการคืนความสุขให้คนในชาติ สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมขั้นตอนการผลิต
รายการ ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 

4.2.2.1.2 ลักษณะภาษาและประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 การวิเคราะห์การน าเสนอตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ตามแนวคิดของแฟร์คลัฟ เน้นที่การวิเคราะห์ตัวบทที่ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ภาษาในระดับ
ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีการศึกษาระดับของภาษา และโครงสร้างประโยคที่ใช้สื่อสารไปยังประชาชน 
ดังนี้ 
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4.2.2.1.2.1 ระดับภาษา  
 ระดับภาษาที่ปรากฏในตัวบทในรายการคืนความสุขให้คน

ในชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   4.2.2.1.2.1.1 การสื่อสารด้วยภาษาแบบกึ่งทางการ 

ด้วยรูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ก าหนดให้
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านรูปแบบของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย (ทรท.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) จึงต้องใช้ระดับภาษาสื่อสารที่เป็นระดับกึ่งทางการ เพราะเป็นรายการที่
น าเสนอแนวนโยบาย ข้อสั่งการ และความต้องการบางอย่างของรัฐบาลทหารไปสู่บรรดาข้าราชการ 
นักการเมือง ภาคเอกชน ปัญญาชน และประชาชนฐานราก ฉะนั้น จึงต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือจากกลุ่มคนดังกล่าวในอันจะน ามาซึ่งการรับรู้เชื่อฟังปฏิบัติตามและสร้างความ
เชื่อมั่นจากรัฐบาลของตน ข้อสังเกตของผู้วิจัยมีอยู่ว่า การที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช้ระดับ
ภาษาพิธีการและหรือทางการนั้น เพราะมีความต้องการที่จะสื่อสารภาษาในระดับภาษาที่เน้นความ
เป็นกันเอง สร้างความคุ้นเคยระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนผู้รับสารทุกกลุ่ม 

4.2.2.1.2.1.2 การสื่อสารด้วยภาษาแบบไม่เป็นทางการ 
นอกจ ากกา รที่ พ ล เ อก  ป ร ะยุ ท ธ์  จั นท ร์ โ อช า 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะใช้การสื่อสารแบบกึ่งทางการด้วย
เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังใช้การสื่อสารด้วยภาษาแบบไม่เป็นทางการร่วมด้วย เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้รับสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังใช้ภาษา
แบบไม่เป็นทางการเล่าเรื่องราวให้ห็นภาพเพ่ือโน้มน้าวประชาชนให้เกิดความตระหนัก 
 4.2.2.1.2.2 ประโยคเพื่อการสื่อสาร  
  จากการศึกษาตัวบทโทรทัศน์ (บทถอดเทปค าพูด) ในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ ผู้วิจัยพบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยการใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสารเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน ดังนี้ 

4.2.2.1.2.2.1 การสื่อสารด้วยวิธีบอกเล่า  
ด้วยกลุ่มเป้าหมายของรายการคืนความสุขให้คนใน

ชาติ ที่เป็นประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศวัย ตั้งแต่ข้าราชการ นักการเมือง ภาคเอกชน ปัญญาชน และ
ประชาชนฐานราก ลักษณะรูปประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการบอกเล่า ซึ่งบุคลิก
เฉพาะของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เป็นนักพูดเพ่ือโน้มน้าวนั้นจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการสื่อสารนี้เพ่ือยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่
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ชัดเจนในระหว่างการสร้างตัวบทในวาทกรรม ประกอบกับบุคลิกที่เป็นชายชาติทหารที่ดุดัน เข้มแข็ง 
จึงท าให้การสื่อสารด้วยวิธีบอกเล่าดูน่าฟังและชวนให้คล้อยตาม ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้  

“การเมืองผมเข้าใจ การเมืองคือการเมืองของระบบประชาธิปไตย แต่ต้องท าให้
ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้เป็นประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ส่วนมากหรือเสียงส่วนน้อยแล้วแต่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแล” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)  
“ส่วนการใช้มาตรา 44  นั้น ที่ผ่านมาเราใช้ไปแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง ทุกเรื่อง เป็นไป
ในเชิงสร้างสรรค์ เพราะว่าเรามีคณะกรรมการ นอกจากกรรมการของ คสช. แล้ว 
เมื่อตัดสินใจจะใช้ ก็จะใช้อ านาจของหัวหน้า คสช. ในการที่จะออกค าสั่งฉบับนั้น 
แล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่างที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของ
กฎหมาย” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 กันยาน พ.ศ. 2558) 
“ทั้งนี้ความสามัคคีเป็นก าลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน ให้สมดังพระราชด ารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทย เมื่อ 50 กว่าปีที่
ผ่านมา มีใจความว่า ประเทศไหน ถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว 
กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี จึงเห็นได้ว่าความสามัคคี
กลมเกลียวกันนั้น ระหว่างคนในชาติ และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัย เป็นปัจจัย
ส าคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยน าประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร” (รายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ, วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

   4.2.2.1.2.2.2 การสื่อสารด้วยการปฏิเสธ  
เป็นการสื่อสารผ่านรูปประโยคที่พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้ในการปฏิเสธใน
เนื้อหาสาระในหลายโอกาส ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้  

“ความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูป และร่วมมือกันในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ให้ผ่านพ้นเมฆหมอก ที่บดบังความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมา
ยาวนาน ทั้งนี้ เพ่ือมอบอนาคตที่ดีงานให้กับลูกหลานของเราสืบไป คสช. ยืนยัน
ไม่ได้มุ่งหวังจะมีอ านาจหรือแสวงหาผลประโยชน์ประการใดทั้งสิ้น” (รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“ในการใช้อ านาจตามความมาตรา 44 จริง ๆ มีอยู่แล้ว อันนี้ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ไม่ได้ไปมีอ านาจเหนือศาล คือหมายความตรงนี้คือหมายความว่า ถ้า
อะไรที่ท าไม่ได้ เพราะว่าติดกฎหมายตัวนี้ เราสามารถใช้มาตรานี้ เพ่ือท าให้
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เดินหน้าได้ ซึ่งคือการสร้างสรรค์ อยากให้เข้า ใจอย่ามาตีกันเรื่องนี้อีกต่อไป” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 
“ที่ผ่านมานั้น ผมคงไม่กล่าวว่าเป็นผลงานรัฐบาลฝ่ายเดียว ทุกคนมีส่วนร่วม 
รัฐบาล ข้าราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น แล้วก็ประชาชนทุกภาค
ส่วน ช่วยเรามาตลอดระยะเวลาของรัฐบาล 6 เดือนกว่า ๆ แล้วก็รวมกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกือบปีแล้ว ทุกคนช่วยกันเต็มที่ หยุดเลือดไม่ไหลอีก 
แล้วก็เติมน้ าเกลือ เติมอะไรกันอยู่ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่จะให้ท าใจ ไปวิ่ง
เลยทันทีไม่ได้ เพราะนอนซมมานานแล้ว เพราะฉะนั้นช่วยกันบอกต่อในเรื่องที่ดี ๆ 
ฟังบ้างว่ามีอะไรพัฒนาไปบ้าง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
“ผมไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตย แต่เราต้องมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีความ
ยั่งยืน ทุกคนมีความสุข บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนผ่าน ในเวลา
นี้เปลี่ยนผ่านให้ได้” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 
2558) 

   4.2.2.1.2.2.3 การสื่อสารด้วยประโยคค าถาม  
เป็นการสื่อสารผ่านรูปประโยคที่พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้ในการตั้งค าถาม
กลับไปยังประชาชนผู้รับสารให้เกิดแง่คิดและเกิดการตระหนักร่วมกันถึงประเด็นส าคัญของเรื่องราว
หรือปัญหาที่ก าลังสื่อสาร ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้  

“ผมมีค าพูดจากใจผมเอง ซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะคิดยังไงก็แล้วแต่ 
แต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าให้ช่วยกันคิดช่วยกันท าอย่างที่ผมคิดจะได้หรือไม่ 
โดยเป็นการท างานร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล เพ่ือ
ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2558) 
“ท่านรักประเทศไทยหรือไม่ ถ้าท่านรักประเทศไทย ท่านจะปฏิรูป ท่านจะท าให้อยู่
ดี กินดี เพ่ือแผ่นดินเกิดของท่าน ท่านท าได้หรือไม่ ถ้าท่านต้องใช้ใจท า ก็ท าได้หมด 
อย่างที่ผมพูด” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

4.2.2.1.2.2.4 การสื่อสารด้วยประโยคค าสั่ง  
เป็นการสื่อสารผ่านรูปประโยคค าสั่ งของพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือใช้สั่งการ
หรือออกค าสั่งไปยังข้าราชการและประชาชนให้ท าตามในสิ่งที่รัฐบาลทหารมุ่งหวังอยากให้เป็นโดย
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สร้างภาพลักษณ์ร่วมกันว่าสังคมจะเกิดความสุขประชาชนจะได้รับประโยชน์ทั่วกัน อีกทั้ง ด้วย
บุคลิกลักษณะท่าทีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นทหารมาก่อนซึ่งมีบทบาทในการออกค าสั่ง
ในกองทัพเพ่ือแสดงบทบาทผู้น ามากบารมี ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้  

“ฉะนั้นเราทุกคนต้องคิดเหมือนที่ผมคิด เหมือนที่ คสช. คิดว่าเราต้องอยู่เพ่ือ
ปัจจุบัน โดยน าอดีตมาเป็นบทเรียน และเดินไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่าเราจะมี
ประชาธิปไตยกันอย่างไร และมุ่งหวังที่จะให้ประเทศชาติด าเนินการไปได้อย่างไรใน
อนาคต” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
“การกระท าใด ๆ ก็ตามนั้น ทุกคนต้องกระท าอย่างรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ มี
จิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพ
กฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าความผิดก็
พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข แล้วก็สุดท้าย คือ เรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ 
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเอง” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
“วันนี้ ผมให้ทุกคนฟังประชาชนเป็นหลัก แต่ประชาชนก็ต้องฟังข้าราชการ ฟังผม
บ้างถ้าต่างคนต่างไม่ฟังเอาแต่ใจกัน ไม่มีไปได้ ก็กลับมาท่ีเดิม ก็เป็นประชาธิปไตยที่
เอน ๆ จะล้มไม่ล้มแหล่อยู่เหมือนเดิม” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2558) 

4.2.2.1.2.2.5 การสื่อสารด้วยประโยคแสดงความ
ต้องการ  

เป็นการสื่อสารผ่านรูปประโยคของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่สะท้อนหรือแสดง
ความต้องการบางอย่าง และต้องการให้ประชาชนผู้รับสารเข้าใจความต้องการของรัฐบาลทหาร ทั้งนี้ 
จะแตกต่างจากประโยคค าสั่ง ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้  

“ขณะนี้ ผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยให้ความสนใจมีมาตรการที่เข้มข้นในการกวดขัน
คดีทุกคดี ให้เร่งด าเนินการสืบสวนหาคนร้ายมาด าเนินคดีให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคดีที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ มีผลกระทบต่อการบริหารราชการ
หรือประเทศชาติในการพัฒนา ต้องเร่งด าเนินการให้ได้ เจ้าหน้าที่ต้องท างานอย่าง
เต็มที่  ด้วยมาตรฐานเดียวกัน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ , วันที่  6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 
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“วันนี้ผมอยากให้คนอยู่ตรงกลางมาช่วยผมพัฒนาประเทศ ในเรื่องของเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ที่ชะงักงันมาตลอดเวลา การใช้อ านาจท าไม่ได้ ทั้งนิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ กฎหมายอย่างที่ทราบดี จับใครอะไรไม่ได้ ผิดกฎหมายก็
ปล่อยปละละเลย วันนี้เราไม่ปล่อยทุกเรื่องก็เดือดร้อนกันพอสมควร ขอเวลาจะ
แก้ไขต่อไปในอนาคต” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2558) 
“เรื่องใดที่ผิดกฎหมายคดีอาญา การใช้อาวุธสงคราม สั่งการ การท าให้เกิดการ
บาดเจ็บ การสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ถือว่าอันตราย คนเหล่านี้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการโดยเด็ดขาดทางกฎหมายเช่นเดียวกัน 
เพราะเรื่องเหล่านี้ท าให้เกิดความขัดแย้งทั้งที่ผ่านมา” (รายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ, วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

4.2.2.1.2.2.6 การสื่อสารด้วยประโยคขอร้อง  
เป็นการสื่อสารผ่านรูปประโยคของพลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ขอให้หรือเชิญชวนให้
ประชาชนผู้รับสารท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งผู้รับสารจะท าหรือไม่ท าก็ได้ ดังตัวบทที่ปรากฏ ดังนี้  

“อยากจะขอความร่วมมือกับทุกคนให้ช่วยกันน าบ้านเมืองไปสู่ความสงบ ไปสู่
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน อย่างที่ทุกคนต้องการและไม่ให้มีความขัดแย้งกันต่อไป 
ทั้งฝ่ายประชาชน ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จะได้ท างานได้
สะดวกขึ้นในการรักษากฎหมาย ฉะนั้นหากว่าเกิดความวุ่นวาย ไม่โปร่งใสอีก ซึ่งผม
ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร ซึ่งไม่มีทางแก้ไขปัญหาอีกแล้ว” (รายการคืนความสุขให้
คนในชาติ, วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
“ขอความร่วมมือเรื่องการปฏิรูปนะครับ ผมไม่ต้องการบังคับใคร ผมชี้แจงเหตุผล
และความจ าเป็นไปแล้ว หากทุกคนเป็นคนไทย ไม่ว่าจะกลุ่มใด พวกใด ควรจะเข้า
มาสมัครเข้ามาท าให้ส าเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ผมเรียนแล้วว่าเราจะไม่เข้าไปก้าว
ก่ายในขบวนการปฏิรูปทั้งสิ้น ถือว่าเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน” 
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
“ขอให้พ่ีน้องประชาชนได้ติดตามการท างานของรัฐบาล และ คสช. ระงับความ
ขัดแย้ง ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ท าให้คนไม่ดี กลับมาเป็นคนดีให้
ได้เพราะเรา ฆ่าฟันกันไม่ได้ทั้งสิ้นอยู่แล้ว ต้องให้กฎหมายตัดสินแล้วค่อยเดินหน้า
ไปในเรื่องของการปรองดอง ปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ ถ้าท าได้ ถ้าไปถึงตรงโน้นได้ 
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ประเทศชาติก็จะสงบอย่างยั่งยืน” (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, วันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2558) 

จากการวิเคราะห์การแพร่กระจายในกระบวนการบริโภคตัว
บท ซึ่งพิจารณาจากประเด็นช่องทางการสื่อสาร และลักษณะภาษาและประโยคเพ่ือการสื่อสารท าให้
เห็นว่า รายการคืนความสุขให้คนในชาติได้ใช้ช่องทางการแพร่กระจายทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ ที่ส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล ในรูปแบบโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ออกอากาศพร้อมกันในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังมีการแพร่กระจาย
ซ้ าทางสถานีที่เป็นของรัฐบาลตลอดจนเว็บไซต์ท าเนียบรัฐบาลหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านการ
สื่อสารด้วยการใช้ระดับภาษากึ่งทางการและไม่เป็นทางการ อีกท้ังยังเลือกใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนผู้รับสารให้มากท่ีสุด 

4.2.2.2 ระบบความคิดของผู้รับสาร  
ในที่นี้ ผู้วิจัยจะศึกษาระบบความคิดของผู้รับสารโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้

รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ต่างสาขาอาชีพจ านวน 5 คน โดยใช้นามสมมติ ในประเด็น
วาทกรรมทั้ง 5 ชุดที่ค้นพบในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวม 27 ตอน ตลอดจนวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสาร
โดยรวม มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.2.2.2.1 การรับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  
 ในที่นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้รับสารที่รับชมรายการคืนความสุขให้คนใน

ชาติ ได้ผลการศึกษาเป็นดังนี้ ผู้รับสารมีพฤติกรรมการเปิดรับชมที่หลากหลายแต่ทั้งหมดในที่นี้เลือก
รับชมทางโทรทัศน์ กล่าวคือ มีผู้รับสารที่เปิดรับชมทุกครั้งที่ออกอากาศในคืนวันศุกร์ แต่ส าหรับบาง
คนจะเปิดรับชมเฉพาะตอนที่อยากจะชม และบางคนรับชมบ้างไม่รับชมบ้าง สองคนในจ านวนผู้รับ
สารที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบรายการระบุว่า มีความตั้งใจรับชมทุกครั้งที่มีรายการของนายกรัฐมนตรี 
และรับชมเพราะเป็นช่วงเวลาพักผ่อน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

“ก็ดูทุกครั้ง ถามว่าดูจบเลยไหม ก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลย ก็ชอบ ชอบที่นายก ฯ แก 
เป็นคนที่พูดตรง ๆ พูดจริงท าจริง ดูแล้วก็ดี เนื้อหาสาระดี” (นาง ง., สัมภาษณ์ 
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560) 
“ดูทุกวันศุกร์เลย เพราะมีเวลาว่าง เลี้ยงลูกไปก็ดูแกไป ก็ดูแล้วมันเห็นผลงานที่เป็น
รูปธรรม น าเสนอพวกวันส าคัญต่าง ๆ” (นางสาว ค., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 
พ.ศ. 2560) 

  ผู้รับสารส่วนใหญ่ที่เหลือระบุว่า รับชมบางครั้งเท่านั้น ไม่ได้ติดตาม
ตลอด จะเปิดรับชมเฉพาะโอกาสที่เอ้ืออ านวย และเปิดมาด้วยความบังเอิญ ในจ านวนนี้ระบุว่า ไม่ได้
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รับชมตลอดช่วงรายการ เพราะจะเลือกชมเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์และอยู่ในกระแส
เท่านั้น  

“เปิดดูโดยบังเอิญมากกว่า แต่ก็ไม่ได้เรียกว่าติดตามนะ จะเลือกดูเฉพาะเรื่องที่
น่าสนใจ แต่ทั้งหมดที่เปิดมาจะดูการพูดของนายก ฯ มากกว่า” (นาย ข., สัมภาษณ์ 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ส าหรับประเด็นที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มักจะน ามาพูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติอยู่
บ่อยครั้งนั้น ผู้รับสารทั้งหมดตอบตรงกันว่าเป็นเรื่องการเมือง รองลงมาคือเรื่องเศรษฐกิจปัญหาปาก
ท้อง เรื่องประเทศไทย 4.0 เรื่องความสามัคคีของคนในชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ
สุดท้ายเรื่องการน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติตามล าดับ แต่ประเด็นที่ผู้ รับสารให้ความสนใจมากที่สุดเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ เรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชน รองลงมาคือเรื่องการเมือง และ
สุดท้ายเรื่องสังคมท่ัวไป อันได้แก่ การศึกษา เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ส่วนความรู้สึกโดยรวมของผู้รับสารที่มีต่อภาพลักษณ์รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ผู้รับสารให้ความเห็นในลักษณะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ส่วนใหญ่มองใน
แง่ดีว่าเป็นรายการที่ดีน าเสนอเรื่องนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ น าเสนอภาพรวมผลงานของ
รัฐบาลที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เห็นภาพกว้าง ทั้งนี้ ผู้รับสารส่วนหนึ่งให้ความเห็นแย้งว่า 
รายการไม่มีจุดดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร นายกรัฐมนตรีพูดยาวเกินไปจนบางครั้งท าให้รู้สึกไม่น่า
ติดตาม อีกส่วนรู้สึกเฉย ๆ  

“ก็ดีแหละ บางครั้งก็ดูมีสาระ คือแกจะชอบพูดนานเกิน ออกแนวชอบบ่น ๆ คือใน
บางทีเราก็ขี้เกียจฟังไง ความรู้สึกคือรายการไม่ค่อยมีไฮไลท์ ไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไร 
เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไปตลอด มันเป็นรูปแบบเดิม ๆ ” (นางสาว จ., 
สัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560) 

กล่าวโดยรวมแล้ว ผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ส่วน
ใหญ่ไม่ตั้งใจรับชมรายการทั้งหมด มีส่วนน้อยที่ตั้งใจรับชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบ  

4.2.2.2.2 การบริโภควาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

เกี่ยวกับวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ การปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้ง
ของคนในชาติ การปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูป
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนี้ 
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4.2.2.2.2.1 การปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้งของคนในชาติ 
ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ได้ว่าภายหลังการเข้าบริหาร

ประเทศของรัฐบาลทหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนปลงในทิศทางท่ีดีขึ้นมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น มิติในความ
ขัดแย้งเริ่มลดน้อยลง ดังจะเห็นได้จากการไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองออกมาชุมนุมสร้างความ
ขัดแย้งและความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติ พร้อมกันนั้น นายกรัฐมนตรีประกาศเป็วาระแห่งชาติ
ว่าจะต้องลดความขัดแย้งของคนในชาติ และจะท าทุกวิถีทางให้ประเทศกลับมาสงบสุข ประชาชนมี
ความสมัครสมานสามัคคีภายใต้รัฐบาลของตน หากประเทศไม่สงบการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้
ผู้รับสารยังรับรู้ได้ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีกฎหมายพิเศษที่ เป็นเครื่องมือของ
รัฐบาลทหารเพ่ือด าเนินการกับผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและประชาชน จึงท าให้ประชาชนบางส่วน
ไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง 

“เอาจริง ๆ นะ คือมันรับรู้ได้ถึงว่าบ้านเมืองสงบขึ้น มีความปรองดอง สมานฉันท์ 
แต่ที่เห็นเด่นชัดคือความรุนแรงมันลดลงไง พวกม็อบอะไรก็หายไปหมด จากหน้า
มือเป็นหลังมือเลยทีเดียว” (นางสาว ค., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้  ปรากฏว่าผู้รับสารทั้งหมดคล้อยตามกับประเด็นนี้ 
กล่าวคือ เห็นผลได้ชัดในแง่ของการชุมนุมทางการเมืองที่กลุ่มเห็นต่างเว้นวรรคไปก่อน แต่ก็มี กลุ่ม
ชุมนุมบางส่วนที่ออกมาบ้าง แต่รัฐบาลทหารก็สามารถระงับยับยั้งได้หมดท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ ผู้รับสารยังให้ทัศนะว่าความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนมีมา
ช้านานในทุกยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงไป สื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม หากไม่มีการ
กรองข้อมูลข่าวสารก็จะยิ่งท าให้เกิดความขัดแย้งตามมา ผู้รับสารในจ านวนนี้ระบุว่า อยากเห็น
สังคมไทยมีความสุข ประชาชนเลิกทะเลาะหรือขัดแย้งกัน และผู้รับสารที่คล้อยตามคนหนึ่งระบุว่า
เหตุที่รัฐบาลทหารท าได้ก็เพราะประชาชนไม่มีสิทธิเลือก 

“เห็นด้วย ชอบมาก อยากเห็นประเทศมีความสามัคคี แล้วอยากเห็นภาพในอดีต
มันกลับคืนมาแบบแต่ก่อน บ้านเมืองเราสงบสุข คนอยู่ดีกินดี คืออยากกลับไปเป็น
แบบเก่า” (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 
“เห็นด้วย คือประเทศชาติมันต้องเดินหน้า ถ้ามีความขัดแย้งชีวิตมันก็จะอยู่อย่าง
ล าบาก แล้วอีกอย่างเอาจริง ๆ นะ ใครจะกล้ามาขวางทหาร” (นางสาว จ., 
สัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้  ว่าระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ โดยทุกคนเห็น
คล้อยตามทั้งหมด เนื่องจากผู้รับสารอยากเห็นประเทศชาติมีความสงบสุข ประชาชนรักใคร่สามัคคี 
หากเมื่อใดสังคมเกิดความขัดแย้งประชาชนก็จะไม่สามารถด าเนินชีวิตด้วยความปกติสุขได้ 

4.2.2.2.2.2 การปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ ได้ว่า พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความพยายามท าให้
สังคมเกิดความสมัครสมานสามัคคีโดยเร็วก่อนจะมีการเลือกตั้งปลายปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประชาชน
จะต้องไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีก พยายามรักษาบรรยากาศเสมือนเมื่อครั้งช่วงแรกที่เข้าควบคุม
อ านาจการปกครอง ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องสร้างตัวบทในวาทกรรมที่จ าเป็นให้
ประชาชนคล้อยตามเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิรูปของรัฐบาล 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารในการสร้างตัวบทใน
วาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีผู้รับสารที่คล้อยตาม และไม่คล้อยตาม ตามล าดับ แต่
ผู้รับสารส่วนใหญ่คล้อยตาม กล่าวคือ การปฏิรูปจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาค
ส่วน เพราะถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ข้าราชการ ประชาชน หรือแม้แต่นักการเมือง 
ภาคเอกชนต่างต้องร่วมมือกันท าให้ส าเร็จ แต่ในจ านวนผู้รับสารที่เห็นด้วยนั้นระบุเพ่ิมเติมว่า 
ประชาชนไม่มีสทธิที่จะไม่ท าตามอยู่แล้ว  

“เห็นด้วยนะ การร่วมมือมันเป็นสิ่งที่ดีท าให้มีพลัง ถ้าทุกคนท าได้ บ้านเมืองก็จะ
พัฒนาไปได้เร็วมาก มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ อยู่ที่ตัวคนมากกว่าว่าจะเริ่มท า
ตอนไหน บอกกันไม่ได้หรอก อยู่ที่จิตส านึกกันมากกว่า” (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ทั้งนี้ ผู้รับสารที่ไม่คล้อยตามมีเพียงรายเดียวระบุว่า 
นายกรัฐมนตรีพยายามสร้างค าพูดที่สวยหรูเกินจริง มีบางประโยคที่ฟังแล้วเข้าข่ายประชดสังคม
อย่างไม่มีเหตุผล 

“ฟังแล้วอันนี้ไม่เห็นด้วยเลย เป็นการสร้างวลีสวยหรูมากเกิน มีแต่พูดไปแล้วด้วย
อารมณ์ประชดประชันมากกว่า ท านองว่าถ้าไม่ท านะ จะเจอแบบนี้ ๆ มันไม่โอเค” 
(นางสาว จ., สัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ส่วนใหญ่มี
ความคิดคล้อยตาม เนื่องจากการให้ความร่วมมือเป็นสิ่งดีที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพราะการปฏิรูปไม่ใช่
เรื่องของคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันจะท าให้บังเกิดผลเร็ว 
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4.2.2.2.2.3 รัฐบาลมีความมุ่งม่ันปฏิรูปประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นพยายาม
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใน
การน าพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
อ่ืน ๆ ดังจะเห็นได้จากการก าหนดแผนงาน 3 ระยะของรัฐบาลหรือท่ีเรียกว่าโรดแมป มีการตั้งบุคคล 
คณะบุคคลท างานร่วมกับรัฐบาล ผู้รับสารยังระบุว่าเรื่องหลัก ๆ ที่มีการน าเสนอในการปฏิรูปดังจะ
เห็นได้จากตัวบทที่นายกรัฐมนตรีมักพูดว่า “ขอเวลา” หรือแม้แต่ตัวบทที่น าเสนอถึงความจริงจัง 
ตั้งใจ ขอโอกาสกับประชาชนในการปฏิรูปประเทศ 

“พอรับรู้ได้ คือมันมีแต่หัวข้อปฏิรูปนะ แต่ภาพที่เป็นรูปธรรมยังไม่ค่อยชัดเจน
เท่าไหร่ มีแต่ค าว่า..ก าลังท า..แล้วก็ค าว่า..ขอความเห็นใจประชาชน” (นาย ข., 
สัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ ส่วนใหญ่มีผู้รับสารที่คล้อยตาม และผู้รับสารส่วนน้อยที่
รู้สึกเฉย ๆ กล่าวคือ ผู้รับสารที่คล้อยตามบางรายระบุว่า ขอยกความหวังให้กับรัฐบาลทหารชุดนี้
เดินหน้าแก้ไขปัญหาทุกเรื่องจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่รวมไปถึงเป็นหน้าที่ส าคัญที่รัฐบาลต้องท า 

ส่วนผู้รับสารส่วนน้อยมีสองรายที่รู้สึกเฉย ๆ ระบุว่า
นายกรัฐมนตรีจะท าอะไรก็ได้ถือว่าไม่ผิด หากท าผิดมองว่ารัฐบาลทหารก็จะมีข้อแก้ตัวได้เสมอ อีกท้ัง
วาทกรรมที่สัญญากับประชาชนเป็นเพียงวาทกรรมที่สวยหรูเท่านั้น และอีกรายมองว่าเป็นหน้าที่
รัฐบาลโดยตรงหากไม่ท าก็จะไม่มีใครท า 

“คือรัฐบาลเขาจะท าอะไรก็ได้ ไม่ผิดอยู่แล้ว ท าอะไรมาก็มีข้อแก้ตัวให้ตัวเองได้
เสมอ ๆ ที่จะเลี่ยงความผิด ประเด็นนี้เท่าที่ดูก็จะเป็นเรื่องอนาคต ความหวัง ที่วาด
ภาพเอาไว้ แต่เอาเข้าจริงมันยังพิสูจน์ไม่ได้ไง ตอนนี้มันจับต้องไม่ได้” (นาย ข, 
สัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าส่วนใหญ่
ผู้รับสารคล้อยตาม เนื่องจากอยากจะฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้  เพราะเป็นหน้าที่ของผู้น า
ประเทศที่ต้องท าอยู่แล้ว อีกทั้งสะท้อนได้จากการตั้งคณะท างานด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมการปฏิรูป
ประเทศทุกมิต ิ

ในที่นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารที่มี
ต่อวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ การ ปฏิรูป
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ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และรัฐบาลมีความมุ่งมั่น ปฏิรูปประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ส่งผลให้เกิดระบบความคิดในแง่ต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ผู้ที่คล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า 

ระบบความคิดของผู้รับสารส่วนใหญ่คล้อยตามกับวาทกรรมการปฏิรูปประเทศของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคือ ผู้รับสารทุกคน
เห็นด้วยกับประเด็นการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ ซึ่งผู้วิจั ยมองว่าการที่ผู้รับสารทุก
คนเห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นเพราะบริบททางสังคมท าให้ผู้รับสารมีประสบการณ์ร่วมใน
สภาพสังคมในช่วงเวลาก่อนการควบคุมอ านาจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสังคมเกิดความ
แตกแยกอย่างรุนแรงจนน าไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกต่อสู้ท าร้ายซึ่งกันและกัน จนน าไปสู่การ
บาดเจ็บล้มตายของพ่ีน้องประชาชนชาวไทย ท าให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อน เพราะการ
กระท าของคนไม่กี่กลุ่มสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายครอบคลุมในหลายภูมิภาคของประเทศ รวมไปถึง
คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปในด้านลบ ท าให้ผู้รับสารมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งของ
ประเทศ แต่ทั้งนี้ในจ านวนนี้มีผู้รับสารหนึ่งรายที่แสดงทัศนะเสริมว่าสื่อสังคมออนไลน์ หรือ   โซเชียล
มีเดียก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นตัวเร้าอารมณ์ความขัดแย้งของคนในสังคม หากมีการส่งต่อข้อมูลที่
บิดเบือนหรือข้อความบางประการเพ่ือหวังผลท าลายกลุ่มผู้เห็นต่าง เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เฉพาะรัฐบาล
ทหารต้องช่วยกันลดละความขัดแย้ง 

ประการต่อมา คือประเด็นการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน มีผู้รับสารส่วนมากคล้อยตาม ซึ่งผู้จัยมองว่าผู้รับสารกลุ่มนี้มองถึงอนาคตที่ก าลังจะเกิดขึ้น
โดยไม่อยากให้สังคมย้อนกลับไปขัดแย้ง หรือจะต้องกลายเป็นรัฐล้มเหลวเหมือนในอดีต ทั้งนี้  ผู้รับ
สารเหล่านี้ต้องการให้ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น เพราะต่างก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขเรื่องในอดีต
ที่เกิดขึ้นมาแล้ว เพียงหวังว่าประเทศจะต้องเดินหน้าต่อไปสู่การเลือกตั้ง และได้มาซึ่งรัฐบาลที่ดีมีธรร
มาภิบาลรับใช้ประชาชนโดยสุจริต ผู้รับสารกลุ่มนี้มีความเข้าใจว่าการปฏิรูปนั้นไม่ใช่หน้าที่ของ
รัฐบาลทหารเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนสามารถจับต้องได้  และท าตัวให้เป็นประโยชน์
ต่อบ้านเมือง เพราะท่ีผ่านมาประเทศบอบช้ ามามากแล้วไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมความเหลื่อมล้ า และอ่ืน ๆ ในนโยบายปฏิรูป 37 วาระของรัฐบาลทหาร ผู้วิจัยมองว่าผู้รับสาร
กลุ่มนี้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทหารหากมีการร้องขอ เพราะการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องไกลตัว
แต่อย่างใด และสิ่งที่ผู้รับสารกล่าวคล้ายกันคือสิ่งที่จะท าเป็นสิ่ งแรกของวาระปฏิรูปก็คือความ
พยายามลดความขัดแย้งในสภาพแวดล้อมใกล้ตัว  

ส าหรับประเด็นรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
ผู้รับสารส่วนมากคล้อยตาม ซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้รับสารเดิมที่เห็นด้วยกับประเด็นก่อนหน้านี้ ท าให้ผู้วิจัย
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มองว่าผู้รับสารเหล่านี้ได้เห็นและติดตามข่าวสารการปฏิรูป และสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่
ยกให้การปฏิรูปเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้รับสารให้ความเห็นว่าควรให้
ความหวังกับรัฐบาลทหารชุดนี้ เพราะการเข้ามาควบคุมอ านาจการปกครองเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ประเทศไม่ใช่สิ่งที่ใครจะท าได้บ่อยครั้งและไม่ใช่สิ่งที่ควรจะท า แต่ในเมื่อไม่สามารถกลับไปแก้ไขใน
อดีตได้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตท่ีดีกว่า  

(2) ผู้ที่ไม่คล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า มี

เพียงผู้รับสารรายเดียวเท่านั้นที่มีไม่คล้อยตามกับประเด็นการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งถือเป็นประเด็นเดียวที่มีผู้รับสารไม่คล้อยตาม โดยให้
เหตุผลว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักาษความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ใช้ตัวบทที่เป็นวลีสวยหรูวาดภาพให้ประชาชนเห็นถึงอนาคตแห่งความสุขที่จะมีร่วมกัน 
โดยรวมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ หวังเพียงเพ่ือโน้มน้าวใจให้ประชาชนร่วมมือ ทังนี้  มีบางตัวบทที่ท าให้
ผู้รับสารไม่สบายใจ เพราะนายกรัฐมนตรีประชดสังคมประชดประชาชนท านองที่ว่าหากไม่ให้ความ
ร่วมมือก็จะท าให้เกิดสิ่งแย่ ๆ ตามมา ผู้วิจัยมองว่า ผู้รับสารรายนี้ยังไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริง ไม่เข้าใจ
ถึงอัตลักษณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความเป็นทหารสูง บางครั้งในการใช้ถ้อยค าน้ าเสียง
หรือแม้แต่ตัวบทที่ปรากฏก็สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้สร้างวาทกรรม อย่างไรก็ดี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นั้นเคยกล่าวว่าบางครั้งค าพูดของตนที่อาจรุนแรงไปเพียงหวังเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึง
ความต้องการ และสะท้อนความเจ็บปวดของตนเองในการแบกรับปัญหาของประเทศที่ตนไม่ได้ท า 
และพยายามหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

(3) ผู้ที่เฉย ๆ กับวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า มี

เพียงผู้รับสารรายเดียวเท่านั้นที่มีระบบความคิดเฉย ๆ ในประเด็นรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งถือเป็นประเด็นเดียวที่ผู้รับสารรู้สึกเฉย ๆ 
โดยระบุว่าการปฏิรูปประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทหารอยู่แล้ว จึงไม่รู้สึกว่าจะเห็นความพยายาม
ของรัฐบาล ซึ่งผู้วิจัยมองว่า ตัวบทที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติไม่สามารถท าให้ผู้รับ
สารรายนี้สัมผัสได้ถึงความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากตัวบทใน
ประเด็นดังกล่าวมักจะใช้ค าว่า “ขอเวลา” จากประชาชน จึงท าให้มองไม่เห็นความตั้งใจอะไรที่ป็น
รปูธรรมจึงไม่เกิดการคล้อยตามแต่อย่างใด 

4.2.2.2.3 การบริโภควาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

ในวาทกรรมการสร้างความชอบธรรม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหาร
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และวางรากฐานประเทศ การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม การด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
รัฐบาลในอดีต และการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน  ดังนี้ 

4.2.2.2.3.1 การเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหารและวางรากฐาน
ประเทศ 

ผู้รับสารส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ว่าพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายามอธิบายถึง
เหตุผลความจ าเป็นที่ตนต้องเข้ามาเพ่ือหยุดวิกฤตของประเทศชาติ และความขัดแย้งของประชาชน 
เพราะในขณะนั้นมีการปะทะบาดเจ็บล้มตาย การขาดความสามัคคีขยายวงกว้าง ผู้รับสารในจ านวน
นี้อธิบายเพิ่มเติมว่า มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในตัวของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่อยากจะเข้ามา
เพ่ือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง จัดการกับปัญหาที่สะสมมานานรวมถึงเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ
บ้านเมืองให้มีความยุติธรรมมากขึ้น และในจ านวนนี้รับรู้ได้ว่า การเข้ามาบริหารประเทศของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นอาจมีผู้มากบารมีให้การสนับสนุน ส่วนผู้รับสารส่วนน้อยมองว่า
นายกรัฐมนตรีก าลังยกวาทกรรมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐบาลทหาร เพราะเหตุที่ว่าการเข้า
มาบริหารแบบผิดวิธีเป็นวิถีที่ไม่ควรปฏิบัติ แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีโดยหาเหตุ
ผลต่าง ๆ นานามาอ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองและพรรคพวก 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ ผู้รับสารมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งคล้อย
ตามและไม่คล้อยตามในประเด็นเดียวกัน, คล้อยตาม และไม่คล้อยตาม ตามล าดับ แต่โดยรวมแล้วมี
แน้วโน้มเอียงไปทางที่คล้อยตาม กล่าวคือ ผู้รับสารที่คล้อยตามระบุว่าอยากเห็นบ้านเมืองมีความ
สงบสุขเลิกแบ่งแยก ไม่อยากเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนน สถานที่ ราชการ
เหมือนที่ผ่านมา อยากให้ประเทศเดินหน้าต่ออยากให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งรุนแรง  

“เห็นด้วยในบางเรื่องเท่านั้น อย่างเข้ามาก็ท าให้ความขัดแย้งลดลงอย่างเห็นได้ถนัด
ตาเลย ความขัดแย้งมันลดลงไปมาก แต่ที่ไม่เห็นด้วยคือมันไม่เป็นประชาธิปไตย
เท่านั้นเอง กลัวว่าประเทศอ่ืนเขามองเราไม่ดี” (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 
เมษายน 2560) 
“ยังไงก็เห็นด้วย คือเราก็อยากให้ประเทศมันเดินหน้าใช่ไหมล่ะ มาถึงตอนนี้มัน
กลับไปไม่ได้แล้ว” (นาง ง., สัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน 2560) 

แต่มีผู้รับสารส่วนน้อยที่ไม่คล้อยตามระบุว่า ไม่เป็น
ประชาธิปไตย ประการต่อมาคือเศรษฐกิจไม่ดีเป็นยุคข้าวยากหมากแพง รายรับไม่สัมพันธ์กับ
รายจ่าย 
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“เป็นการสร้างภาพมากกว่านะ คือแบบพูดให้ตัวเองดูดี พูดแค่ข้อดีของตัวเอง” 
(นาย ข., สัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 2560) 
“คือเราเห็นด้วยในบางเรื่องเท่านั้น อย่างเพ่ือยุติความขัดแย้ง อันนี้มันชัดเจนในตัว
มันเองอยู่แล้ว แต่ที่ไม่เห็นด้วยคือบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตย มันรู้สึกถอย
หลังมากกว่า” (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ระบบ
ความคิดของผู้รับสารส่วนใหญ่ที่มีต่อประเด็นการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศ 
โดยรวมมีทั้งที่คล้อยตาม และไม่คล้อยตามตัวบทในวาทกรรม กล่าวคือ ผู้รับสารที่มีความคิดคล้อย
ตาม เพราะคิดว่าการเข้ามาของรัฐบาลทหารก็เพ่ือยุติความขัดแย้งที่ด าเนินมาอย่างรุนแรง อีกทั้ง
เพ่ือให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนผู้รับสารที่ไม่คล้อยตาม เพราะคิดว่าไม่เป็นประชาธิปไตย
และท าลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

4.2.2.2.3.2 การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ ได้ว่า พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความต้องการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารในการยุติความขัดแย้ง ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเดินตาม
แผนงานที่รัฐบาลก าหนดไว้ ต้องการให้ประชาชนคิดแบบนายกรัฐมนตรี ยกตัวอย่างตัวบทว่า
บ้านเมืองต้องดีขึ้น แต่ผู้รับสารในจ านวนนี้กลับรู้สึกว่าประชาชนบางกลุ่มไม่ได้ให้ความร่วมมือกับ
รัฐบาลชุดนี้ เพราะรัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เท่าท่ีควร 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ มีทั้งที่ไม่คล้อย
ตาม, คล้อยตาม และในประเด็นเดียวกันมีทั้งที่คล้อยตามและไม่คล้อยตาม ตามล าดับ สามารถกล่าว
โดยรวมคือ ผู้รับสารที่คล้อยตามมีจ านวนเท่ากับผู้รับสารที่ไม่คล้อยตาม ซึ่งผู้ที่ไมค่ล้อยตามให้เหตุผล
ว่าเพราะสังคมขนาดใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดแบบเดียวกันทั้งหมด ฉะนั้น จึงต้องมีผู้ที่คิดต่างเพ่ือ
สร้างสังคมให้เป็นประชาธิปไตยแล้วยอมรับเสียงส่วนใหญ่นั้น บ้างก็ว่านายกรัฐมนตรีใช้ตัวบทที่เป็น
การบังคบให้ประชาชนต้องท าตาม ถ้าไม่ท าตามประเทศชาติจะไม่เจริญ นอกจากนี้ ยังระบุว่า 
นายกรัฐมนตรีประดิษฐ์ตัวบทเกินความจ าเป็น เช่น การยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่ดูแย่เกินความ
เป็นจริง พยายามจะยกตนเป็นพระเอกขี่ม้าขาวคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือแม้แต่ความสุขที่แท้จริง
หาได้จากรัฐบาลของตน ฯลฯ 

“ไม่เห็นด้วย เพราะถ้านายก ฯ ต้องการความร่วมมือจากคนทุกคนในประเทศ แต่
การไปจ ากัดสิทธิของคนท่ีเห็นต่าง มันไม่โอเคเท่าไหร่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่
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แย้งมาเขาอาจมีเหตุผลที่คนอ่ืนคิดม่ได้ มันต้องให้มีคนเห็นต่างบ้างอะไรบ้าง” (นาย 
ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2560) 

ทั้งนี้ มีผู้รับสารที่คล้อยตาม ระบุว่าอยากให้ประเทศสงบ
สุข ล าพังเพียงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลทหารชุดนี้ไม่อาจน าพาความก้าวหน้ามาสู่ประเทศไทยได้ 
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ข้าราชการที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า  

“ถึงอย่างไรก็เห็นด้วย เพราะอยากให้ชาติบ้านเมืองสงบสุข ทุกคนมันต้องช่วยกัน
อยู่แล้ว” (นาง ง., สัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน 2560) 

อย่างไรก็ตาม มีผู้รับสารเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีระบ
ความคิดท้ังที่เห็นคล้อยตามและไม่คล้อยตามในประเด็นนี้ โดยระบุว่า อยากเห็นสังคมมีความสุข แต่
แนวทางท่ีออกมารัฐบาลทหารจะออกแนวบังคับมากไป 

“เห็นด้วยนะท่ีชวนให้คนไทยรัก คนจะมีส่วนร่วมกันมากขึ้นอันนี้ออกแนวดี แต่ที่ไม่
ชอบคือเค้าชอบพูดแบบออกค าสั่ง บังคับให้ท าแบบนี้แบบนั้น” (นางสาว จ., 
สัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยรวม มีทั้งที่คล้อยตาม 
และไม่คล้อยตามตัวบทในวาทกรรม กล่าวคือ ผู้รับสารที่มีความคิดคล้อยตาม เพราะคิดว่าล าพังเพียง
นายกรัฐมตรีหรือรัฐบาลทหารคงท าตามนโยบายไม่ส าเร็จอยากให้ประชาชนทุกคนได้แสดงบทบาท
การมีส่วนร่วมประเทศชาติจะได้เกิดความสงบสุข ส่วนผู้รับสารที่มีความคิดไม่คล้อยตาม เพราะมอง
ว่านายกรัฐมนตรีใช้วีธีการบังคับ สร้างภาพเกินจริง และคิดว่าประเทศชาติจะขาดตนเองไม่ได้ 

4.2.2.2.3.3 การด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลใน
อดีต 

ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ ได้ว่า พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความต้องการ
ด าเนินการอะไรบางอย่างกับคดีที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต เช่น คดีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว คดี
ทุจริตต่าง ๆ ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมไปถึงการท าให้สังคมไม่เกิดความแตกแยกจากที่เคยเป็นอยู่ แต่
ก็มีผู้รับสารไม่น้อยที่รับรู้ถึงความตั้งใจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการลดความน่าเชื่อถือ
ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาทั้งพรรคเพ่ือไทยหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ตาม 
ทั้งนี้ ก็เพ่ือลดอ านาจของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารด้วยข้อหาที่สามารถพอจะเอาผิดได้  และผู้รับ
สารในจ านวนผู้รับสารนี้เห็นว่าการด าเนินการแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ เพราะหลักฐานยังมีไม่เพียง
พอที่จะเอาผิดกับใครได้ 
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ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ มีทั้งที่คล้อย
ตาม, คล้อยตามและไม่คล้อยตามในประเด็นเดียวกัน และไม่คล้อยตาม ตามล าดับ กล่าวโดยรวมคือ 
ผู้รับสารที่คล้อยตามมีจ านวนสองรายระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมเป็นเวลานาน พร้อมทั้งยกตัวอย่างคดีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวเป็นอีกหนึ่ง
คดีที่เป็นรูปธรรมสร้างความเสียหายมูลค่าหลายแสนล้านบาทให้กับประเทศ และขอให้รีบพัฒนา
ประเทศอย่างรวดเร็ว และให้เหตุผลว่า ณ เวลานี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนเดียวที่สามารถ
ด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

“เห็นด้วยอย่างมาก เพราะสมัยก่อนมันมีปัญหาเยอะ ดูสิพวกม็อบอะไรพวกนี้เยอะ
ไปหมด อยากให้จัดการให้หมดเลย คิดว่าลุงตู่เค้าน่าจะสามารถจัดการได้ ถ้าไม่ท าก็
ไม่รู้ว่าใครจะมาท าแล้ว”  (นาง ง., สัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560) 

แต่ส าหรับผู้รับสารที่ไม่คล้อยตามมีเพียงรายเดียว ระบุ
ว่า ตัวบทที่นายกรัฐมนตรีน ามาใช้นั้นท านองใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลเก่าหรือฝ่ายอ านาจตรงข้ามรัฐบาล
ทหาร หากจะด าเนินการก็ให้ท าไปโดยไม่ต้องใช้วาทกรรมอะไรมากมายที่พูดแล้วให้รัฐบาลทหารดูดี
อยู่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ตัวบทที่ใช้นั้นส่วนมากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มักจะโยนความผิด
ให้เป็นเรื่องในอดีตเท่านั้น เป็นต้นว่ารัฐบาลเก่าท าผิดหมด และบางส่วนของผู้รับสารที่ไม่เห็นด้วย
เพราะรัฐบาลทหารยังท าไม่ส าเร็จ ตัวอย่างเช่น คดีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวที่ไม่มีความต่อเนื่อง 
รวมไปถึงคดีทุจริตในโครงการต่าง ๆ  

“ไม่น่าเชื่อถือ ใช้วลีเกินความจ าเป็น ราวกับว่าที่ผ่านมาประเทศมันดูแย่มาก คิดว่า
ตัวเองป็นฮีโร่ แล้วพยายามจะบอกว่ารัฐบาลก่อนท าอะไรก็ดูผิดไปหมด แกชอบเน้น
ให้เห็นความทุกข์ของชาวบ้าน แล้วความสุขมันจะเกิดจากรัฐบาลชุดนี้ ” (นาย ข., 
สัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีตโดยรวมมีทั้ง
ทีค่ล้อยตาม และไม่คล้อยตามตัวบทในวาทกรรม กล่าวคือ ผู้รับสารที่มีความคิดคล้อยตาม เพราะคิด
ตรงกันว่าคดีรับจ าน าข้าวสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและมีการทุจริตกันเกิดขึ้นจ าเป็นที่
รัฐบาลทหารจะต้องด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่จะต้องสะสางเพ่ือให้เกิดความ
กระจ่างต่อประชาชน ส่วนผู้รับสารที่มีความคิดไม่คล้อยตาม เพราะมองว่าส่วนใหญ่เป็นการให้ร้าย
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และกล่าวโดยเหมารวมถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตว่า
เป็นรัฐบาลที่ไม่ดี 
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4.2.2.2.3.4 การน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 
ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ ได้ว่า  พลเอก ประยุทธ์   

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความพยายามน าพา
ประเทศไทยไปสู่การเลือกตั้ง แต่ระหว่างนี้ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยและก าหนด
แผนงานของรัฐบาล ซึ่งผู้รับสารรับทราบว่าจะมีการเลือกตั้งปลายปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งรัฐบาล
ทหารก าลังด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองใหม่ก่อนการเลือกตั้ง 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารมีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีผู้รับสารทั้งที่คล้อยตาม, ไม่คล้อยตาม และคล้อยตาม
และไม่คล้อยตามในประเด็นเดียวกัน กลา่วโดยรวมคือ ผู้รับสารที่คล้อยตามระบุว่า เป็นเรื่องที่จ าเป็น
ที่จะต้องให้ประชาชนได้เรียนรู้ประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่การเดินเข้าคูหา
เลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. เท่านั้น ทั้งนี้ ยังได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเลือกตั้ง
มาแล้วหลายครั้ง มีนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายสมัยแต่สุดท้ายการเมืองด าเนินมาสู่ทางตันจนต้องมี
การรัฐประหาร  

“เห็นด้วย เพราะประชาชนทุกทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องของประชาธิปไตยแบบจริงจัง
กันเสียที คือทุกคนก็อยากเลือกตั้ง ถามว่ารอได้ไหม ก็รอได้อยู่ แล้ว ถ้ามีก็ไป
เลือกตั้งเหมือนเดิม” (นาง ง., สัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ส่วนผู้รับสารที่ไม่คล้อยตามระบุว่า ตัวบทในวาทกรรมที่
นายกรัฐมนตรีเลือกใช้ค่อนข้างหว่านล้อมให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลว่าจะน าพาไปสู่การเลือกตั้งได้ 
นอกจากนี ้ผู้รับสารยังได้แสดงทัศนะว่าสิ่งที่รัฐบาลวางแผนไว้ไม่น่าจะท าได้จริง เพราะไม่มีการการัน
ตีว่านักการเมืองจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่วนนิยามค าว่าประชาธิปไตยที่มีคุณภาพที่ทุกคนพึงพอใจที่
นายกรัฐมนตรีน ามาใช้เป็นนามธรรม มายาคติ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้ง  ยังมีการใช้อ านาจตาม
มาตรา 44 ที่อาจจะเป็นการปิดกั้นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ท าให้
ประชาชนหลายคนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นสาธารณะได้อย่างจริงจัง ความ
เป็นสังคมประชาธิปไตยก็ยากจะเกิดข้ึนได้จริง 

“ไม่น่าเชื่อถือ ดูพูดจาหว่านล้อม วาทกรรมดูสวยหรูมาก มันเหมือนเป็นมายาคติ
มากกว่า บางทีก็พูดอย่างท าอีกอย่าง ดูให้ความหวังไม่มีที่สิ้นสุด” (นาย ข., 
สัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560) 

นอกจากนี้ ผู้รับสารที่คล้อยตามและไม่คล้อยตามใน
ประเด็นเดียวกันมีเพียงรายเดียวระบุว่า ที่คล้อยตามเพราะรัฐบาลทหารมีการวางแผนงานที่ชัดเจน 
แต่ที่ไม่คล้อยตามก็เพราะระยะเวลาการอยู่ในอ านาจยืดเยื้อยาวนานเกินไป  
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“เห็นด้วย เพราะมีการวางโรดแมประยะที่หนึ่งสองสาม มันท าให้ดูน่าเชื่อถือดี แต่ที่
ไม่เห็นด้วย เพราะระยะเวลามันถูกยืดมานานมาก นานเกินไป ทีแรกบอกปี 60 แต่
ตอนนี้เหมือนจะเลือกตั้งปีหน้า แล้วก็ยังมีมาตรา 44 ที่อาจไปจ ากัดสิทธิของ
ประชาชนมันมองได้ว่าประชาธิปไตยจะเกิดได้ยากเหมือนกัน เพราะมาตรา 44 ยัง
มีอยู่” (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ส่วนใหญ่แล้วผู้รับสาร
คล้อยตาม เนื่องจากมีการก าหนดเป้าหมายการเลือกตั้งที่ชัดเจนเพราะประชาชนต่างก็รอการ
เลือกตั้ง อีกท้ังจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงก่อน 

ในที่นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารที่มี
ต่อตัวบทในประเด็นการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานของประเทศ การโน้มน้าวให้
ประชาชนมีส่วนร่วม การด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต และการน าประเทศไปสู่
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืนในวาทกรรมการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดระบบความคิดแง่
ต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ผู้ที่คล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้รับ

สารมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วผู้รับสารส่วนใหญ่คล้อยตามวาทกรรม
ความชอบธรรมของรัฐบาล กล่าวคือ ผู้รับสารที่คล้อยตามกับประเด็นการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหาร
และวางรากฐานประเทศนั้น ผู้วิจัยตีความได้ว่าผู้รับสารกลุ่มนี้มีความชื่นชอบในตัวของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะไม่ว่า
นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องอะไรผู้รับสารจะคล้อยตามและเห็นดีด้วยทั้งหมด จากอดีตเมื่อปี พ.ศ. 
2556 - 2557 ผู้รับสารบางรายได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ไม่ได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศเจอกับปัญาหาต่าง ๆ ที่รัฐบาลในอดีตไม่สามารถบริหาร
ประเทศต่อไปได้ ประชาชนมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงแบ่งพรรคแบ่งพวกมีการปะทะกันไม่เว้นแต่ละ
วัน จนมีการเข้าควบคุมอ านาจการปกครองจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก
ในขณะนั้น ได้ท าให้สถานการณ์คลี่คลายและบริหารประเทศเรื่อยมา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีมากขึ้น ประชาชนหยุดทะเลาะกัน ประเทศโดยรวมเริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติ  เป็น
ความสุขที่ผู้รับสารรายนี้อยากเห็น ซึ่งเมื่อรัฐบาลทหารเข้ามาแล้วก็ต้องเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไป 
พร้อมกันนี้ต้องแก้ไขปัญหาที่เป็นเงื่อนไขหรืออุปสรรคในการพัฒนาประเทศ และพร้อมเสมอที่จะ
ปฏิบัติตามจนไปสู่การเลือกตั้งเพ่ือหานายกรัฐมนตรีคนต่อไป เมื่อครั้งใดที่นายกรัฐมนตรีชักชวนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วยดีโดยไร้เงื่อนไข เพราะคิดเสมอว่าถ้าหาก
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รัฐบาลทหารไม่เข้ามาก็คงไม่มีความสงบสุขมาถึงทุกวันนี้ ส่วนการแก้ไขกับปัญหาในอดีตนั้นก็มีความ
คิดเห็นคล้อยตาม ด้วย เหตุที่ว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วต้องด าเนินการจัดการให้หมดก่อนที่จะ
หมดวาระต่อไป 

ประการต่อมาที่ผู้รับสารที่คล้อยตาม คือมีความต้องการที่อยากเห็น
ประเทศเดินหน้า เพราะจากการได้เรียนรู้สังคมไทยในอดีตมักมีการทะเลาะเบาะแว้งทางการเมือง
ค่อนข้างรุนแรง ส่วนตัวไม่ได้ฝักใฝ่ในฝ่ายใด คือไม่เข้าข้างนักการเมือง ไม่เห็นดีด้วยกับฝ่ายกองทัพ 
แต่อยากเห็นประเทศเดินหน้าต่อไปและมีพัฒนาการที่ดีไปพร้อมกัน ทั้งนี้  สังคมรับรู้มาโดยตลอดว่า
หนึ่งในปัญหาหลักของประเทศที่เปรียบเป็นกับดักมาหลายสิบปีคือเรื่องประชาธิปไตย เมื่อมีการ
เลือกตั้งครั้งใดก็มักจะมีการแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหารจากกองทัพหรือฝ่ายอ านาจเก่า เมื่อประเทศ
มีปัญหา ทางแก้ไขที่ประชาชนเลือกไม่ได้และไม่อยากให้เกิดก็คือก็คือการท ารัฐประหาร และอีกหนึ่ง
ปัญหาที่สะสมมานานคือนักการเมืองที่เข้ามาเพ่ือหวังผลประโยชน์ แม้แต่คดีโครงการรับจ าน าข้าวที่
น าความเสียหายมาสู่ประชาชนอย่างเป็นประจักษ์ ผู้รับสารเหล่านี้มีความต้องการอยากให้ลงโทษกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะจ านวนเงินหลายแสนล้านบาทท าให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาใน
หลายด้าน ทั้งนี้ ยอมรับว่าเงินจ านวนดังกล่าวมีมูลค่ามหาศาลยากที่ประชาชนจะยอมรับได้ และคดีนี้
ถือเป็นคดีใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจเพราะมีทั้งอดีตนักการเมือง และข้าราชประจ าเป็นจ าเลยซึ่ง
คดีอยู่ในช่วงการอุทธรณ์ ส่วนการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น ผู้รับสารนั้นมีความเห็นว่าล าพัง
เพียงแคพ่ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเดียวหรือแม้แต่รัฐบาลทหารคณะเดียวไม่อาจสามารถจะท า
ให้ประเทศเดินหน้าได้ทั้งหมด เพราะฝ่ายบริหารมีหน้าที่ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน แต่ผู้ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนก็คือข้าราชการที่ต้องสื่อสารนโยบาย หรือความต้องการจาก
ภาครัฐไปสู่ประชาชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน การสื่อสารนั้นจึงจะประสบผลส าเร็จจน
เกิดความร่วมมือกันขึ้นในสังคม แล้วประเทศก็จะเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนตัวผู้รับสารกลุ่มนี้ก็
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทหารเพราะทุกคนคือเจ้าของประเทศร่วมกัน  และหากไม่ท า
ประเทศก็อาจจะเดินถอยหลังได้  

ทั้ งนี้  มีผู้ รับสารที่ คล้อยตามกับประเด็นการน าประเทศไปสู่
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน กล่าวคือ มีความต้องการให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยที่ทุกฝ่าย
ยอมรับแล้วไม่หันกลับมาท ารัฐประหารอีก ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ ผู้รับสารเพียงต้องการให้
สังคมไทยได้รับรู้ว่าการมีประชาธิปไตยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะถูกหลักการสากลที่นานาประเทศยอมรับ 
แต่ด้วยสภาพสังคมทุนนิยมน าหน้าจริยธรรมก็ท าให้ประชาธิปไตยของไทยเป็นประชาธิปไตยแบบ 
เอนเอียง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับ ลิขิต ธีรเวคิน (2548, น. 
437-440) ระบุ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ได้มีการทดลองในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
มักประสบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ส าคัญที่สุดคือวัฒนธรรมสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่
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สอดคล้องกับกระบวนการและวิถีประชาธิปไตย นอกเหนือจากนั้น สถาบันทางการเมืองการปกครอง
บริหารค่านิยมและสังคมและกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบเดิม ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพ่ือจะน าไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบ 
แต่การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในหลายประเทศจะออกมาในรูปแบบของการ
ใช้ระบบประชาธิปไตยในส่วนของกรอบหรือรูปแบบ แต่ผู้ปฏิบัติการทางการเมืองหรือนักการมือง
จ านวนไม่น้อยขาดจิตวิญญาณและจิตส านึกของความเป็นประชาธิปไตย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้น าทาง
การเมืองจะอ้างประชาธิปไตยเพ่ือความชอบธรรมและเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะการอ้าง
ประชาชน แต่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ไม่เท่าทันของคนในสังคมและความอ่อนแอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการท าให้เกิดสภาวะของการใช้ อ านาจในลักษณะเผด็จการในรูปแบบ
ประชาธิปไตย หรือเผด็จการประชาธิปไตย  

ผู้วิจัยมองว่าบทความข้างต้นสอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นักการเมืองเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารหวังเพียงเพ่ืออ านาจผลประโยชน์และ
จ าเป็นต้องรักษาฐานอ านาจเพ่ือหวังผลทางการเมืองในอนาคต การแย่งชิงเพ่ือได้มาซึ่งอ านาจ
จ าเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนของประชาชนจนในที่สุดนักการเมืองบางกลุ่มเลือกที่จะซื้อสิทธิขาย
เสียง และเม่ือได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วเป็นธรรมดาที่จะหวังกอบโกยผลประโยชน์ไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งตัวเองและพวกพ้อง เพ่ือให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้ 
ในขณะด ารงต าแหน่งจ าเป็นจะต้องสร้างอ านาจบารมีเพ่ือหวังที่จะกลับเข้ามาบริหารอีก แต่สิ่งหนึ่งที่
ส าคัญก็คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ตัดสินในการเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่บริหาร
ประเทศ  

(2) ผู้ทีไ่ม่คล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า มี

ผู้รับสารส่วนน้อยที่ไม่คล้อยตามวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล โดยผู้วิจัยพบว่ามีทั้งผู้ที่ไม่เห็น
คล้อยตามทั้งหมด และไม่คล้อยตามบางส่วน ตีความได้ว่าประเด็นที่มีผู้ที่ไม่คล้อยตามบางส่วนจะ
เป็นประเด็นการเข้ารับต าแหน่งและวางรากฐานเพ่ือบริหารประเทศ เพราะผู้รับสารคิดว่าเป็นการ
น ามาซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีถือเป็นประเด็นหลักที่ประชาชนให้ความสนใจที่กล่าวได้ว่าเป็นข้อเสียหลัก ๆ  
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการรัฐประหารจากทหาร ปรากฏการณ์นี้เป็นที่ยอมรับว่าเมื่อใดที่ประเทศใดมีการ
ปฏิวัติหรือรัฐประหาร ระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นก็จะมีปัญหา เนื่องด้วยระบบการเมืองไม่เป็น
ประชาธิปไตยสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ฉะนั้น การติดต่อค้าขายหรือแม้แต่การลงทุนจะหยุดชะงักลง 
น ามาซึ่งการประณามจากองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ท าให้นักลงทุนนานาชาติขาดความ
เชื่อมั่นไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาลงทุนในประเทศ การท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศชะลอตัวลงไป
ในช่วงแรกอย่างเห็นได้ชัด รายรับของประเทศก็ลดลงตามล าดับ แต่รัฐบาลทหารระบุว่า เศรษฐกิจ
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โลกชะลอตัวลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงท าให้เศรษฐกิจในประเทศทรุดตามลงไป การรัฐประหารจึง
ไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัวหรือย่ าแย่ลง ส าหรับผู้ที่ไม่คล้อยตามทั้งหมด โดยไม่
คล้อยตามกับประเด็นการเข้ารับต าแหน่งและวางรากฐานบริหารประเทศ เพราะคิดว่าการกระท า
เช่นนี้ประเทศจะไม่เป็นประชาธิปไตย ท าให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้ 
เพราะการเข้าควบคุมอ านาจการปกครองของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการหักดิบในทาง
ประชาธิปไตยของไทย เนื่องจากกลุ่มคู่ขัดแย้งและพรรคการเมืองไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ 
แม้ว่าในขณะนั้นจะมีการประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ ท าให้ฝ่ายทหารบกตั้งกองอ านวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ตาม จึงถือเป็นการตัดสินใจ
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้นแต่เพียงผู้เดียว ประเด็นเดียวกันนี้ 
ผู้รับสารมองว่าเป็นการสร้างภาพของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ใช้ตัวบทวาดฝันให้ประชาชน
มองภาพกว้างในอนาคตที่ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ แต่ละตัวบทสรรสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ตนเอง
และรัฐบาลทหารดูดีในสายตาประชาชน  

ประเด็นต่อมาคือ การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผู้รับสารที่ไม่
คล้อยตามระบุว่ารัฐบาลทหารไม่เปิดโอกาสให้คนที่เห็นต่างได้แสดงออกซึ่งความเห็น เพราะเมื่อใดก็
ตามที่สังคมมีประเด็นสาธารณะที่ต้องหาทางออกร่วมกันหรือประเด็นสาธารณะอ่ืน ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มักจะถูกกีดกันจากหน่วยงานทหารไม่ให้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือ
แสดงความคิดเห็นจากผู้เห็นต่าง ผู้วิจัยมองประเด็นนี้ว่า เป็นธรรมดาของรัฐบาลทหารที่ต้องการสร้าง
ความเป็นเอกภาพในความคิด เพ่ือให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ กล่าวคือประชาชนต้องคิดแบบรัฐบาล 
หากมีหลากหลายความคิด ก็จะน าไปสู่ความขัดแย้งได้และเมื่อนั้นรัฐบาลทหารมักอ้างว่าท าไปเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม ไม่ให้เกิดความแตกแยกทางสังคมได้อีก นอกจากนี้ ผู้รับ
สารมองประเด็นนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งวาทกรรมที่วาดภาพสวยหรูอีกเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยมองจุดนี้ว่า ในเมื่อ
รัฐบาลทหารไม่ยอมรับฟังเสียงประชาชนที่เห็นต่าง ก็จะท าให้เป็นการลดความน่าเชื่อถือจาก
ประชาชนลงส่วนหนึ่ง ประชาชนบางส่วนอาจไม่ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลทหาร อันจะ
น ามาซึ่งสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ พร้อมกันนี้  ผู้รับสารยังมองว่ายังมีบางช่วงที่ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ตัวบทในการสร้างภาพให้ตัวเองเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่มากอบกู้บ้านเมือง
แล้วยกให้อดีตเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นเรื่องที่จะต้องก าจัดออกไปเสียให้หมด รวมถึงมีการประดิษฐ์ถ้อยค า
โดยชี้ให้เห็นถึงความทุกข์แสนสาหัสของประชาชนจะคลายไปหากยอมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ทหาร 

ประเด็นถัดมาคือ การด าเนินการกับปัญหาที่เกิดข้ึนจากรัฐบาลในอดีต 
ผู้รับสารที่ไม่คล้อยตามเป็นเพราะไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไปกล่าว
ให้ร้ายรัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมาว่าท างานล้มเหลวแทบทุกอย่าง เมื่อรัฐบาลทหารเข้ามาบริหารงานต่อก็
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มักจะติดขัดไปแทบทุกเรื่อง หรือกล่าวได้ว่าเมื่อเข้ามาท าหน้าที่ก็พบความไม่ชอบมาพากลในหลายสิ่ง 
หลายอย่างที่รัฐบาลเก่าท าไว้ดูไม่เหมาะสมกับความเป็นไปของสังคมไทย ท านองว่าอธิบายให้
ประชาชนได้รับรู้กับสิ่งเลวร้ายที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งท าไว้ จงใจสร้างตัวบทแห่งความ   
เกลียดชัง และอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก่อนหน้านี้ 
ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า ผู้รับสารต้องการให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพราะถึง
อย่างไรก็ตามก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนให้เข้ามาบริหาร
ประเทศ ซึ่งการใด ๆ ที่รัฐบาลเก่าท าไว้ก็เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งประชาชนต่าง
ก็นอ้มรับกับผลแห่งการนั้น ๆ แต่ทว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับไปตอกย้ ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว 
และหากแม้ว่าไม่มีการควบคุมอ านาจการปกครองเกิดขึ้น นโยบายที่ด าเนินอยู่เหล่านั้นก็อาจส่งผลดี
หรือจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในภายภาคหน้าก็เป็นได้ ทั้งนี ้ยังมผีู้รับสารสะท้อนเพ่ิมเติมว่าที่ไม่
คล้อยตามประเด็นเดียวกันนี้ เป็นเพราะสิ่งที่รัฐบาลทหารก าลังด าเนินการยังเห็นผลไม่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม ยกตัวอย่างกรณีคดีการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว ในทางคดีนั้นยังถือว่าไม่สิ้นสุด 
เพราะฉะนั้นการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไปกล่าวหาหรือว่าร้ายแก่นางสาวยิ่งลักษณ์      
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและพวกท าผิดนั้น ไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าทัศนคติของผู้รับ
สารรายนี้เกิดจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน รอบด้าน มีความรู้ในเรื่องทางคดีทุจริต
โครงการรับจ าน าข้าวเท่าที่ควร จึงสามารถแยกแยะความจริงทางออก นอกจากนี้ผู้รับสารที่ไม่คล้อย
ตามยังมองว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างตัวบทที่สร้างภาพให้ตัวเองดูดีว่าสามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนมาทั้งปวงได้หมด  

ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงมีความเชื่อที่ว่ารัฐบาลทหารของตนเข้ามาบริหารประเทศก็เพ่ือ
ขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลในอดีต  
ในทีนี้หมายรวมถึงรัฐบาลในอดีตที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เพียงแต่นโยบายที่ด าเนินมานั้นมีความ
ผิดพลาด จนเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ความไม่ต่อเนื่องของโครงการ ขาดการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมของข้าราชการ ประชาชน และเอกชน ซึ่งไม่ตรงกับแนวทางของรัฐบาลทหารที่ต้องการให้
ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เหล่ านี้เป็นอุดมการณ์อัน
แน่วแน่ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เข้ามาบริหารประเทศก็เพ่ือท าให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นความชอบธรรมในการปกครองในแบบเฉพาะของรัฐบาลทหารที่ต้องเข้ามา
จัดการกับปัญหาที่ไม่ชอบมาพากล โดยสร้างตัวบทในวาทกรรมให้เห็นภาพปัญหาหลักนั่นก็คือการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ท าให้ผู้รับสารบางรายไม่คล้อยตามกับการกล่าวว่าร้ายให้กับรัฐบาลในอดีต เพราะ
ผู้รับสารเหล่านั้นอาจเคยได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการของอดีตรัฐบาล แต่หากรัฐบาล
ทหารจะเข้ามาแล้วอ้างว่ารัฐบาลเก่าท าผิดพลาดไว้ทั้งหมดก็เกรงว่าจะไม่เป็นธรรมเท่าท่ีควร  
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ต่อมาประเด็นการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน มีผู้รับสาร
บางส่วนที่ไม่คล้อยตาม เหตุที่ว่าในยุครัฐบาลทหารไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว แต่
การที่รัฐบาลทหารไม่ยอมรับฟังเสียงของประชาชนที่เห็นแย้งหรือเห็นแตกต่างยิ่งจะเป็นบ่อเกิ ดของ
สังคมท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยในอนาคต ดังจะเห็นได้จากมีการเรียกอดีตนักการเมืองปรับทัศนคติเพียง
แค่เห็นต่างทางการเมือง รวมถึงกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหว รัฐบาลทหารมีท่าทีที่ไ ม่
พอใจและไม่รับฟังเหตุผลเพียงเพ่ือต้องการรักษาบรรยากาศความสงบสุขในประเทศจึงเป็นเหตุให้
ปฏิเสธในความเห็นต่าง ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และเล็งเห็นว่าบางตัว
บทไม่มีความน่าเชื่อถือ  

(3) ผู้ที่เฉย ๆ กับวาทกรรม 
- ไม่มี – 

4.2.2.2.4 การบริโภควาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

เกี่ยวกับวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ การน้อมน า
แนวพระราชด าริมาปฏิบัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง ดังนี้ 

4.2.2.2.4.1 การน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 
ผู้รับสารทั้งหมดสามารถรับรู้ ได้ว่า พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายามถ่ายทอดแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
เพ่ือให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี โดยส่วนใหญ่ระบุว่า เรื่องที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมากที่สุดจะ
เป็นเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนรู้จักอดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ และปลูกฝังคน
ในครอบครัวให้รู้จักการประมาณตน แนวทางพระราชด าริต่อมาคือเรื่องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือ
น าไปเป็นหลักการท างานในชีวิตประจ าวัน ส าหรับผู้รับสารบางส่วนมองว่า นายกรัฐมนตรีหวังดีต่อ
ประชาชน จึงได้ย้ าแนวคิดพระราชทานที่พระองค์พระราชทานไว้หลายสิบปี น าไปปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์  

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ ผู้รับสารส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่า
แนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาล
ที่ 9 เป็นหลักชัยแห่งแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ประชาชนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทันทีและท าได้
จริง เพราะมีตัวอย่างของผู้ที่ประสบผลส าเร็จในชีวิตซึ่งน้อมน าแนวพระราชด ารินี้ไปปฏิบัติจนเกิด
ความสุข ท าให้ผู้รับสารฟังแล้วคล้อยตามและเห็นควรอย่างยิ่งว่าเหมาะที่จะน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ตนและพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
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อย่างไรก็ตาม มีผู้รับสารเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กลับมองว่า
รู้สึกเฉย ๆ กับประเด็นนี้ เพราะนายกรัฐมนตรีเลี่ยงที่จะไม่พูดประเด็นนี้ไม่ ได้ และมองว่าไม่
จ าเป็นต้องน ามาตอกย้ าให้ประชาชนได้รับรู้อีก เพราะแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้นานแล้ว สังคมมีการ
รับรู้มากพอสมควรทั้งจากสื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติในวาระหรือ
โอกาสส าคัญต่าง ๆ หรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมีรายละเอียด
มากกว่าที่นายกรัฐมนตรีพูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์
มากกว่าการฟังนายกรัฐมนตรีพูด และมองลึกไปว่าอาจจะเป็นการพูดเพ่ือซื้อใจประชาชน 

“เรื่องที่ได้ยินบ่อยคือการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ถามว่านายก ฯ เอามาพูดก็เฉย ๆ 
นะ รู้สึกว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง ที่จริงไม่ต้องป้อนข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมมากมาย 
เพราะสังคมรับรู้เรื่องเหล่านี้มานานแล้ว” (นาย ข., สัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2560) 

 ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ ว่า ระบบ
ความคิดของผู้รับสารส่วนใหญ่ที่มีต่อประเด็นการน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ คือมีความคิด
คล้อยตามตัวบทในวาทกรรม เพราะแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง แต่ส าหรับผู้รับสารส่วน
น้อยมีเพียวรายเดียวที่มีความคิดไม่คล้อยตาม เนื่องจากคิดเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องน า
ประเด็นนี้มาพูดซ้ า 

4.2.2.2.4.1 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง 
 ผู้รับสารทั้งหมดสามารถรับรู้ได้ถึงตัวบทต่าง ๆ ที่พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ถ่ายทอดไว้
ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 และ            
พระบรมวงศานุวงศ์ โดยผู้รับสารส่วนมากระบุใกล้เคียงกันว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่
กับประเทศไทยมาช้านาน เมื่อมีบุคคลส าคัญได้พูดถึงก็ยิ่งท าให้มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
   ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ ผู้รับสารส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรีหยิบ
ยกประเด็นเหล่านี้มาพูดและคล้อยตามอย่างไม่ต้องหาเหตุผลใดมาสนับสนุน เพราะคนไทยทุกคนรัก
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอ่ืนใด ตั้งแต่เด็กจนโตสัมผัสได้ถึงพระราชจริยวัตร พระราช
กรณียกิจต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
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พระองค์ทรงได้ปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้พสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
สมฐานะและมีความสุข แต่ในที่นี้มีผู้รับสารเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีมุมมองความรู้สึกในแง่ดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมมากข้ึน 

“ก็เห็นด้วย แล้วกช็ื่นชมนายก ฯ ที่แกเอามาพูดอีก คือเราเห็นท่านตั้งแต่เด็กจนโต” 
(นาง ง., สัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560) 
“เห็นด้วยอย่างมาก เพราะจะท าให้คนส านึกรักสถาบันมากขึ้น” (นางสาว ค., 
สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ ว่า ระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง คือผู้รับสาร
ส่วนใหญ่มีความคิดที่คล้อยตาม โดยให้เหตุผลว่าประชาชนคนไทยทุกคนต่างก็มีความเคารพและ
เทดิทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์จากรุ่นสู่รุ่นอยู่แล้ว  
 ในที่นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารที่มี
ต่อประเด็นน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ และประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควร
เคารพยกย่อง ในวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้เกิดระบบความคิดแง่ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

(1) ผู้ที่คล้อยตามวาทกรรม 
 เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้รับ
สารส่วนใหญ่มีความคิดคล้อยตามกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้สร้างตัวบทในวาทกรรมการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถานบันหลักของประเทศไทย เป็น
หนึ่งในสามสถาบันหลัก นั่นคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ 
กล่าวคือ มีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นเสาหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน คนไทยมี
ความผูกพันกับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีราชวงศ์จักรีที่ปกครองอาณาประชาราษฎร์ ทรงพัฒนา
บ้านเมืองให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดี บ้านเมือง
รม่เย็นมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงของ
ราชวงศ์ทั่วโลก พระองค์ทรงเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์ ประชาชนชาวไทยทุกคนให้ค านิยาม
พระองค์ท่านว่าทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ด้วยเหตุที่ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
นานัปการ มีโครงการตามพระราชด าริมากกว่า 4,000 โครงการ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระ
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ปรีชาสามารถในงานศาสตร์และศิลป์หลายแขนง เป็นต้นว่าพระราชนิพนธ์บทเพลงมากถึง 39 บท
เพลง พระปรีชาด้านการวาดภาพ การถ่ายภาพ ด้านการกีฬา ทรงได้รับเหรียญทองระดับนานาชาติ
ประเภทกีฬาเรือใบจากการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่  4 เมื่อปี พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ 
 นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รัฐบาลไทยสมัย
นั้นขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้มีการกราบ
บังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่ทรงเป็นประมุขของประเทศจาก 30 ประเทศทั่วโลก
เสด็จพระราชด าเนินมาทรงร่วมงานดังกล่าว เป็นภาพความประทับใจ เป็นความทรงจ าอันดีของ
ประชาชนชาวไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทั่วโลกให้ความเคารพนับถือด้วยพระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดและทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก 
  ผู้รับสารส่วนใหญ่จึงมีระบบความคิดคล้อยตามกับวาทกรรมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากผู้รับสารส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
เมื่อผู้มีอ านาจทางการเมืองหยิบยกประเด็นนี้มาสร้างตัวบทก็ยิ่งเป็นการตอกย้ าว่ารัฐบาลทหารเป็นผู้
ที่มีความจงรักภักดีเหมือนกับตนเอง และชี้ให้เห็นว่าผู้รับสารเหล่านี้มีความมั่นใจในตัวพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป 

(2) ผู้ที่ไม่คล้อยตามวาทกรรม 
- ไม่มี – 

(3) ผู้ที่เฉย ๆ กับวาทกรรม 
เมื่อพิจารณาระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว มีผู้รับสารเพียงหนึ่งราย

เท่านั้นที่รู้สึกเฉย ๆ กับประเด็นการน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ ผู้วิจัยมองว่าผู้รับสารรายนี้มี
ความคิดเชิงลึกไม่คล้อยตามวาทกรรมของนายกรัฐมนตรี กล่าวคือ ประเด็นแนวทางตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีมา
นานพอสมควร โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ความเห็นด้วยและได้น้อมน ามาปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้ว โดยที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ต้องน ามา
พูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติอีก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้รับสารรายนี้ เดิมทีมีทัศนคติลบกับ
รัฐบาลที่ไม่ได้มาจาการเลือกตั้ง ไม่เห็นด้วยกับแนวทางหลายอย่างที่รัฐบาลทหารได้ท าเอาไว้  จึง
เป็นไปได้ว่าผู้รับสารมีอคติกับความไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นไปตามครรลอง  
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4.2.2.2.5 การบริโภควาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

เกี่ยวกับวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ ประชาชน
ควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

4.2.2.2.5.1 ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งเดินหน้าในการแก้ไข
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลใน
อดีตหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการปรับย้ายข้าราชการหลายกระทรวงที่มีส่วนหรือ
อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตต่อหน้าที่การงาน ท าให้ข้าราชการ ประชาชน มีความตื่นตัวกับเรื่อง
นี้พอสมควร หนึ่งในจ านวนผู้รับสารยังระบุว่า การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นผลงานเด่น
ของรัฐบาลทหารที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นรัฐบาลทหารมีความจ าเป็นต้องอาศัยข้าราชการ ประชาชน 
เอกชนทุกภาคส่วนร่วมือกัน 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีมุมมองลักษณะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ มีผู้รับ
สารที่คล้อยตาม, คล้อยตามและไม่คล้อยตามในประเด็นเดียวกัน, ไม่คล้อยตาม และรู้สึกเฉย ๆ กล่าว
โดยรวมคือผู้รับสารที่คล้อยตามระบุว่า เป็นการก าจัดคนไม่ดีคนที่เอาเปรียบประชาชนออกไปจาก
ระบบการเมือง เมื่อก าจัดคนไม่ดีออกไป ประเทศชาติก็จะพัฒนาไปข้างหน้า ทุกโครงการของรัฐบาล
น่าจะมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้  

“เห็นด้วย เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเอาคนไม่ดีออกไปจากประเทศ เพราะคน
พวกนี้ท าให้เราถูกเอาเปรียบ คือต้องเฝ้าระวังใช่ไหมล่ะ” (นางสาว ค., สัมภาษณ์ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผู้รับสารที่คล้อยตามและไม่คล้อยตามในประเด็น
เดียวกันนี้ระบุว่า รัฐบาลทหารท าให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการช่วยกันป้องกันคนที่ไม่หวังดีต่อ
ชาติบ้านเมือง แต่ที่ไม่เห็นด้วยคือรัฐบาลทหารไม่สามารถรับการตรวจสอบจากประชาชน หรือ
ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลทหารได้ โดยมองว่าเป็นเรื่องท่ียากมาก 

“คือเห็นด้วย มันท าให้คนเกิดการตื่นตัว แต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าในทางตรงกันข้าม 
รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลได้เลย คือมันเป็นเรื่องที่
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ยากมาก บางทีที่เขาบอกว่าตรวจสอบได้เอาเข้าจริงใครจะกล้าไปตรวจสอบ มัน
ย้อนแย้งเหมือนกันนะ” (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

เช่นเดียวกับผู้รับสารที่ไม่คล้อยตามระบุว่า พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ตัวบทในการสร้างวาทกรรมในภาพกว้างพยายามยกตัวเลขความเสียหาย
โครงการรับจ าน าข้าวจ านวนมหาศาลมาอธิบายให้ประชาชน พูดจาหว่านล้อมเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อให้
ประชาชนคล้อยตาม ส่วนผู้รับสารที่รู้สึกเฉย ๆ กับวาทกรรมระบุว่า การทุจริตเป็นนิสัยของคนที่แก้
ได้ยาก ผู้ที่คิดโกงจะพยายามหาทางโกงและหลบเลี่ยงความผิดจนไม่สามารถเอาผิดบุคคลนั้นได้ 

“เรื่องแบบนี้มันก็พูดค่อนข้างยากเหมือนกันนะ ว่าโกงมันคือโกงแบบไหน อะไรคือ
โกง ไม่โกง แต่ไหนแต่ไรมาสังคมเราก็เป็นแบบนี้มาแล้ว อย่างสังคมบ้านนอกเวลา
พวก ส.ส. ไปหาเสียง พวกหัวคะแนนอะไรท านองนี้มันก็มีอยู่จริง ๆ นะ ชาวบ้านก็
ยอมรับ ก็เข้าท านองว่าเธอได้ฉันก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยกันสองฝ่าย หนูว่ามันแก้
ล าบากแล้ว อยู่ที่คนมากกว่า คนโกงก็โกงอย่างนั้น คนไม่โกงก็คือไม่โกง” (นางสาว 
จ., สัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ ว่าระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ส่วนใหญ่มีความคิดที่คล้อยตาม เนื่องจากผู้รับสารส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการท าให้
ประชาชนตื่นตัวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในประเทศเป็นสิ่งที่ควรท าและที่ส าคัญต้อง
ร่วมมือกันต่อต้านคนคิดไม่ดีกับประเทศ 

4.2.2.2.5.2 รัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ ได้ว่า พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความพยายามในการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเห็นได้ชัดในทุกรูปแบบ มีการสร้างตัวบทการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในรายการอยู่บ่อยครั้ง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของโครงการรัฐบาลที่อาจจะเข้ าข่ายความผิด 
แม้กระทั่งเวลาที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดเรื่องการโกงกินบ้านเมืองจะมีความน่าเชื่อถือและ
เอาจริงเอาจังในการปราบปรามดังกล่าว 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ มีผู้รับสารทั้งท่ี
คล้อยตาม และคล้อยตาม ตามล าดับ โดยสรุปแล้วผู้รับสารที่คล้อยตามระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีความ
จริงจังเมื่อกล่าวถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศ หรือคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน มักจะปรากฏการสั่งย้าย
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ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจ านวนมาก แต่ในจ านวนนี้มีผู้รับสารระบุว่า เห็น
ถึงความพยายามแต่ผลงานที่เป็นรูปธรรมยังมีน้อย ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องมีความพยายามต่อไปอีก  

“เห็นด้วย ก็เห็นแกพูดอยู่บ่อย ๆ ทั้งในรายการและตามที่ต่าง ๆ ดูมีความตั้งใจ  
จริง ๆ เชื่อว่าแกเป็นคนไม่โกงบ้านโกงเมืองเหมือนพวกนักการเมืองหรอกนะ ที่ผ่าน
มาเห็นแกสั่งย้ายหมดเลยพวกที่โกง ๆ” (นาง ง, สัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 
2560) 
“เห็นมาตรการที่ออกมามันท าให้มองเห็นถึงความพยายาม แต่มันก็ยังก าจัดไม่หมด
นะ โดยรวมเห็นความตั้งใจ แต่ผลงานยังน้อย ต้องพยายามกว่านี้อีก” (นางสาว ค., 
สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

แต่ส าหรับผู้รับสารที่ไม่คล้อยตามระบุว่า วาทกรรมที่
นายกรัฐมนตรีพูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติล้วนแล้วแต่เป็นมายาคติทั้งสิ้น ดูสร้างภาพกว้าง 
ๆ ไม่มีอะไรที่จับต้องได้ 

“มันเหมือนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ให้ร้ายกับรัฐบาลที่ผ่านมา ชอบพูดหว่านล้อม
ให้ประชาชนมองเห็นแต่ข้อเสียถึงการคอร์รัปชั่น” (นาย ข., สัมภาษณ์ วันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้นจะเห็นได้ ว่าระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ส่วนใหญ่มีความคิดท่ีคล้อยตาม เนื่องจากผู้รับสารต่างให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมีการปรับ
ย้ายข้าราชการในระดับต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นและก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ออกมาคอ่นข้างรัดกุมแสดงถึงความจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไป 

ในที่นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารที่มี
ต่อประเด็นประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรัฐบาลมีความ
พยายามในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ส่งผลให้เกิดระบบความคิดในแง่ต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) ผู้ที่คล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้รับ

สารส่วนใหญ่คล้อยตามกับวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคือ ผู้รับสารคล้อย
ตามกับประเด็นประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลทหารในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้วิจัยมอง
ว่าประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้ได้ถึงปัญหาส าคัญของชาติบ้านเมืองที่มีมาแต่อดีตที่ถือเป็นศัตรูใน
การท าลายประชาชนและสังคมมาโดยตลอด นั่นคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการโกงกิน
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บ้านเมือง โดยปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลทหารให้ความส าคัญและจะต้องเดินหน้า
ปราบปรามอย่างจริงจัง แม้ว่าภาครัฐจะก าหนดแนวนโยบายและวางมาตรการป้องกันดีอย่างไร แต่
ถ้าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนก็อาจเป็นช่องว่างที่ท าให้กลุ่มคนไม่หวังดีพร้อมที่จะหาทางเข้ามา
กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นได้เสมอ ผู้วิจัยมองว่า ผู้รับสารมีความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวจนน ามาซึ่ง
ความตื่นตัวน ามาซึ่งการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอยเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาล
ทหารมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเมื่อใดประเทศชาติถูกโกงกินไม่ว่าจากผู้ใดก็ตาม ถือว่าประชาชนผู้เป็น
เจ้าของประเทศก็ถูกเอาเปรียบไปด้วย เพราะแทนที่งบประมาณแผ่นดินจะลงไปสู่โครงการหรือไปสู่
ประชาชน แต่งบประมาณก็ต้องถูกตัดตอนไปให้กลุ่มผู้ฉวยโอกาสเหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้ประเทศ
พัฒนาล่าช้าอย่างที่ไม่ควรจะเป็น จึงอยากจะมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพียงเพ่ืออยากเห็นประเทศไทย
เดินหน้าและพัฒนาต่อไปให้ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว 

ส่วนผู้ที่คล้อยตามกับประเด็นรัฐบาลมีความพยายามในการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้วิจัยมองว่า ผู้รับสารรับรู้ได้ถึงมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลทหารที่
ด าเนินการอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจะเห็นได้จากการบังคับใช้มาตรา 44 ของหัวหน้า 
คสช. ที่ด าเนินการสอบสวนบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น จนถึงขั้นลงโทษปรับย้ายหรือด าเนินการลงโทษอย่างจริงจังและเด็ดขาด แต่นั่น
ก็ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรเพราะผู้รับสารเองยอมรับว่าถึงแม้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะด าเนินการ
ขั้นเด็ดขาดแล้วก็ตามแต่ในทางคดีนั้นยังไม่สามารถด าเนินการลงโทษผู้ที่กระท าผิดได้อย่างถึ งที่สุด
เป็นต้นว่าคดีทุจริตที่อยู่ในชั้นศาลหรือชั้นพนักงานอัยการที่ยังตัดสินไม่แล้วเสร็จ ส่วนคดีที่ถึงชั้นศาล
และมีค าพิพากษาตัดสินแล้วถือว่ามีน้อยมาก จึงอาจท าให้สังคมยังมองไม่เห็นว่าผลของการทุจริต
คอร์รัปชั่นนั้นมีโทษอย่างไร จึงยังไม่มีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษดังกล่าว 

(2) ผู้ที่ไม่คล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้รับ

สารส่วนน้อยที่ไม่คล้อยตามกับวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลทหาร 
กล่าวคือ ในประเด็นประชาชนควรมีร่วมมือกับรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตคอร์ รัปชั่น ซึ่ง
ผู้วิจัยมองว่าผู้รับสารได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะผู้รับสาร
ระบุว่าการที่ประชาชนทุกคนจะร่วมมือกับรัฐบาลทหารในการปราบปรามเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง แต่
หากมองในทางกลับกัน ที่ผ่านมารัฐบาลทหารกลับเป็นฝ่ายที่ท าให้ประชาชนไม่ไว้วางใจเสียเอง เช่น 
ในการตรวจสอบข้อมูลบางประการทั้งในเรื่องของงบประมาณต่าง ๆ การประมูลอนุมัติจัดซื้อในบาง
โครงการยังมีความไม่โปร่งใส หรือบางโครงการประชาชนหรือสื่อสารมวลชนไม่สามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้อย่างจริงจังทันท่วงที หรือมีบางเรื่องที่ประชาชนอยากตรวจสอบแต่ก็ไม่สามารถท าได้
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เพราะมีความเกรงกลัวในอ านาจอิทธิพลหรือแม้แต่มาตรา 44 ที่ถือเป็นอ านาจเด็ดของของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ในประเด็นเดียวกันนี้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นอีกมุมหนึ่ง ซึ่งผู้รับสารอีกรายที่
ไม่คล้อยตาม ระบุว่า ประโยคหรือตัวบทในวาทกรรมที่เกิดขึ้นในประเด็นประชาชนควรร่วมมือกับ
รัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อพิจารณาจากตัวบทแล้วส่วนมากจะเป็นเชิงโฆษณา
ชวนเชื่อมากกว่า ท านองว่าหากร่วมมือกับรับบาลทหารแล้วอนาคตของประเทศชาติจะต้องดีขึ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับสารรายนี้มีความคิดไม่คล้อยตามกับประเด็นรัฐบาลมีความ
พยายามในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะชี้ให้เห็นว่าวาทกรรมที่เ กิดขึ้นนั้นล้วนแต่
เป็นมายาคติว่ารัฐบาลทหารเป็นผู้มีความรักชาติรักประชาชน คอยเข้ามาแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นของรัฐบาลในอดีต ถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่หมดยุคสมัยไปแล้ว ทั้งนี้ การจะโน้มน้าว
ขอความเห็นใจหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลจากประชาชนไม่จ าเป็นต้องไปโจมตีว่ากล่าวให้ร้ายฝั่งตรง
ข้ามด้วยเหตุที่ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวพาดพิงโดยไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาอ้างอิง 
ผู้วิจัยคิดว่าผู้รับสารรายนี้ เป็นผู้ที่มีความคิดที่ยึดหลักการความสมเหตุสมผลในการรับสาร น ามาซึ่ง
ทัศนคตดิ้านลบต่อรัฐบาลทหาร 

(3) ผู้ที่เฉย ๆ ตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า     

มีผู้รับสารเพียงรายเดียวที่รู้สึกเฉย ๆ กับวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในประเด็น
ประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมระบุว่าคนที่โกงก็คือคน
โกงไม่มีทางจะปรับเปลี่ยนนิสัยได้ เพราะเป็นสิ่งที่แก้ไขล าบากเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้ส านึกของแต่ละ
บุคคล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้รับสารรายนี้แล้วเห็นว่า ผู้รับสารรายนี้มีประสบการณ์ตรงกับวงจรการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับหมู่บ้าน ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนต่างจังหวัดเมื่อมีการเลือกตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในระดับประเทศก็มักจะมีบรรดานักการเมืองและหัวคะแนนคอยท าหน้าที่
แจกเงินให้กับชาวบ้าน ที่กล่าวมาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ผู้รับ
สารก าลังชี้แจงให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดจากการสมยอมของทั้งผู้รับและผู้ให้ กล่าวคือ ทั้ง
สองฝ่ายจะต้องได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือแม้แต่ผลต่างตอบแทนที่ได้จาก
ระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทยที่มีมาช้านานยากที่จะแก้ไข เพียงเพราะเห็นเป็นเรื่องความส านึกรู้คุณแต่
หารู้ไม่ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศชาติ ที่กล่าวมาผู้วิจัยเพียง
ต้องการจะชี้ให้เห็นว่า ผู้รับสารรายนี้มีประสบการณ์ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นและรับรู้มาโดยตลอด
และมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย จึงรู้สึกเฉย ๆ กับประเด็น
ที่ว่าประชาชนควรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทหารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
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4.2.2.2.6 การบริโภควาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

เกี่ยวกับวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้อ านาจตามมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ฯ และการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย ดังนี้ 

 

4.2.2.2.6.1 การใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ 
ชั่วคราว ฯ 

ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ ได้ว่า  พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความพยายามบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเครื่องมือที่เปรียบดังอาวุธประจ ากายของนายกรัฐมนตรีก็คือมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็นอ านาจของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารประเทศซึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่เหนืออ านาจศาล
และอ านาจทั้งปวงในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้รับสารเชื่อว่าข้าราชการและประชาชนทุกคนให้ความเกรง
กลัวและพร้อมปฏิบัติตาม 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีผู้รับสารที่คล้อยตาม และทั้งที่คล้อยตามและไม่คล้อย
ตามในประเด็นเดียวกัน ซึ่งกล่าวโดยรวมคือ ผู้รับสารที่คล้อยตามระบุว่า การใช้อ านาจตามมาตรา 
44 สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนของกฎหมาย ท าให้มีประสิทธิภาพ ในการ
ท างาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ท าให้คนที่คิดจะท าผิดเกรงกลัวกฎหมายมากข้ึน  

“เห็นด้วย เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด คนอาจจะไม่กลัว แต่มันต้องมีบ้างที่ท า
ให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบการเชือดไก่ให้ลิงดู” (นางสาว ค., สัมภาษณ์ วันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2560) 

แต่ส าหรับผู้รับสารที่คล้อยตามและไม่คล้อยตามใน
ประเด็นเดียวกันให้เหตุผลว่า บางครั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อ านาจมาตรา 44 เกินความ
จ าเป็น ท าให้เกิดความขัดแย้งและแรงต่อต้านจากสังคมตามมา ผู้รับสารส่วนหนึ่งมองว่าบางครั้งเป็น
การปิดกั้นประชาชน ส่งผลท าให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

“โดยรวมแล้วก็เห็นด้วยนะ เพราะเท่าที่ดูมันก็ได้ผลจริง ๆ อย่างเรื่องพวกจ าน าข้าว 
เรื่องเก่ียวกับการบินในบ้านเรามันก็ไวแล้วผลงานเด่นชัดมาก ดูแล้วไวดี แต่ที่ไม่เห็น
ด้วยบางเรื่ องมันแก้ ไม่ ได้ผลอย่ างที่ ผ่ านมาเราจะเห็นว่า เอาไปใช้กับวัด
พระธรรมกาย”  (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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“ในบางครั้งมันก็ไปลดขั้นตอนการท างานก็จริงนะ แต่บางอย่างไม่ถามความคิดเห็น
ประชาชนเลย แล้วจะมาอ้างว่าท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมันย้อนแย้ง ไม่ค่อย
น่าเชื่อถือ นั่นคืออ านาจเบ็ดเสร็จ” (นาย ข., สัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 
2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว ฯ ผู้รับ
สารส่วนใหญ่มีความคิดที่คล้อยตาม เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาลดขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งท าให้ข้าราชการและประชาชนเกรงกลัวที่จะกระท าผิด
กฎหมาย 

4.2.2.2.6.2 การด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย 
ผู้รับสารทุกคนสามารถรับรู้ ได้ว่า พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความพยายามเร่งรีบ
ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ท าผิดกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีต
นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามอ านาจรัฐบาลทหาร หรือแม้แต่บุคคลผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง ความ
พยายามดังกล่าวมีผู้รับสารบางคนให้ข้อสังเกตว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังใช้ข้อกฎหมาย
ด าเนินการกับกลุ่มอ านาจเก่าที่มีคดีติดตัว เช่น คดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
112 กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในข้อหาความมั่นคง ยุยงปลุกปั่นล้มล้างการปกครอง 

ส าหรับระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อการสร้างตัวบท
ในวาทกรรมของนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ มีผู้รับสารที่คล้อยตาม, ไม่คล้อยตาม และรู้สึกเฉย ๆ 
ตามล าดับ โดยผู้รับสารส่วนใหญ่มีความคิดคล้อยตาม เพราะคิดว่าผู้ที่ท าผิดไม่ว่าจะเป็นคดีข้อหาใดก็
สมควรได้รับการลงโทษตามกฎหมายไม่มีละเว้น โดยเฉพาะผู้ที่หมิ่นสถาบันเบื้องสูง หรือแม้แต่คดี
ทุจริตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นอดีตนักการเมือง ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ไม่เช่นนั้นจะเป็นตัวอย่างให้คน
สามารถท าผิดได้  

“อันนี้เห็นด้วย เพราะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรท าตามกฎหมายอยู่แล้ว คดีความ
ต่าง ๆ ก็ต้องหาคนมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ขอเพียงอย่าไปเข้าข้ างใคร การ
ลงโทษต้องสมเหตุสมผล” (นาย ก., สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ทั้งนี้  มีผู้รับสารเพียงรายเดียวที่ไม่คล้อยตาม ซึ่งให้
เหตุผลว่าในบางคดีไม่มีรายละเอียดให้ได้ติดตาม ท าให้มองได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความไม่
โปร่งใส เพราะไม่มีมีการอธิบายที่ชัดเจน รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ท าผิดคดีต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกันหมดทุกคน 
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“ไม่มีการอธิบายที่มาที่ไปของคดี อย่างการไปจับใคร อุ้มใคร มันไม่มีที่มาที่ไปที่
ชัดเจน เช่น การจับกุมพวกแกนน าการชุมนุม รัฐเองต้องตอบค าถามให้ได้ ส่วนพวก
ฐานเสียงทหารก็ได้ใจได้ความสะใจฝ่ายเดียว” (นาย ข., สัมภาษณ์ วันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2560) 

อย่างไรก็ตาม มีผู้รับสารเพียงหนึ่งรายที่รู้สึกเฉย ๆ กับ
ประเด็นนี้ โดยให้เหตุผลว่าการด าเนินการของรัฐไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร หลายคดียังหาตัวผู้ กระท า
ผิดมาลงโทษไม่ได้ 

“เฉยๆ นะ เพราะอย่างที่เป็นอยู่คนผิดที่เป็นพวกรวยๆ หน่อยก็จะแห่กันไปเมือง
นอก ไม่เห็นว่าจะท าอะไรได้ แถมไปแล้วก็อยู่สุขสบายอีก กฎหมายท าอะไรไม่ได้
เลย มีเงินก็อยู่สบาย” (นางสาว จ., สัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบ
ความคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมายส่วนใหญ่มีความคิด
ที่คล้อยตาม เนื่องจากมองว่าทุกคดีที่มีการกระท าผิดต้องหาตัวกระท าผิดมารับผิดชอบลงโทษอย่าง
สมเหตุสมผล 

ในที่นี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารที่มี
ต่อประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว ฯ และการด าเนินคดีกับผู้ที่
กระท าผิดกฎหมาย ในวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้เกิดระบบความคิดในแง่ต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ผู้ทีค่ล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า  

ระบบความคิดของผู้รับสารส่วนใหญ่คล้อยตามกับวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคือ ผู้รับ
สารที่เห็นด้วยกับประเด็นการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย ผู้วิจัยมองว่าส่วนหนึ่ งผู้รับสารมี
ความชื่นชอบในตัวของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นผู้มีความเด็ดขาดในฐานะผู้น าประเทศที่
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และที่ผ่านมามีผู้ท าผิดกฎหมายหนีคดีไม่ยอมมาเข้า
กระบวนการตามกฎหมายเพ่ือรับโทษทัณฑ์ เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้รับสารเองเกิดความไม่สบายใจ เพราะใน
ฐานะประชาชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน จึงท าให้เกิดช่องว่างแห่งความไม่เป็นธรรม
น ามาซึ่งความเหลื่อมล้ าทางสังคม จนกลายเป็นว่าคนรวยหากท าผิดก็ไม่จ าเป็นต้องรับโทษตาม
กฎหมาย แต่ส าหรับผู้มีรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อยหากท าผิดก็คงไม่มีทางเลี่ยงได้ จึงอยากให้
กฎหมายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตาม อีกประการส าคัญที่ผ่านมาผู้รับสารมี
ประสบการณ์และรับรู้ถึงการกระท าของอดีตนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชุมนุมทางการเมือง 
และเพ่ือหวังต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนมาแล้ว เป็นการ
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กระท าที่ไม่บังควรกระทบต่อจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกคน จึงต้องหาทางให้กลุ่มคนเหล่านั้น
กลับมารับโทษ อีกทั้งคดีค้างเก่าที่เป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายที่ผิดพลาดท าให้ประชาชนเสีย
ผลประโยชน์ไปอย่างคดีทุจริตต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นยอมไม่ได้ จึงฝากความหวังไว้กับรัฐบาล
ทหารผู้มีภาพลักษณ์ที่เด็ดขาด เพราะผู้รับสารเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถด าเนินการกับผู้ที่กระท า
ผิดทั้งหมดมาลงโทษได้ 

ส่วนผู้รับสารที่คล้อยตามกับประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44 นั้น 
ผู้วิจัยมองว่า ผู้รับสารได้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมาตรา 44 ที่เปรียบได้กับเป็นเครื่องมือหรือ
ดาบกายสิทธิ์คู่กายของผู้น าประเทศ ท าให้ดูว่ามีอ านาจเด็ดขาด ข้าราชการเกรงขามและกลัวใน
อ านาจมากยิ่งขึ้นเป็นตัวกระตุ้นประสิทธิภาพในการท างานผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือประชาชน และ
การใช้มาตรา 44 ก็เพ่ือประโยชน์ในการบริหารประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาว่ารัฐบาลทหารนั้นมี
ผลงานในเรื่องการประมง การค้ามนุษย์ ที่มีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่
รัฐบาลก่อนไม่สามารถท าได้ เพราะกฎหมายเก่าล้าสมัยไม่ทันต่อยุคที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไปอย่างรวดเร็ว ประการส าคัญต่อมาที่เป็นผลอย่างเห็นได้ชัดจากการ
ใช้มาตรา 44 ก็คือเรื่องของการบินพลเรือนที่รัฐบาลทหารต้องรีบด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากลที่นานาชาติยอมรับ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญและเป็นสิ่งที่รัฐบาลทหาร
ให้ความส าคัญมากคือการปราบโกง ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการใช้มาตรา 44 ในการสอบสวน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นปัญหาร้ายแรงที่สะสมมาอย่างยาวนานหลายยุคสมัย การที่ รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีความจริงจังจัดการปัญหาเหล่านี้ถึงแม้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าจะหมดไปจากสังคมไทยหรือไม่ แต่
การที่รัฐบาลทหารประกาศที่เป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาของผู้รับสารเหล่านี้  

(2) ผู้ที่ไม่คล้อยตามวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้รับ

สารมีส่วนน้อย คือมีเพียงรายเดียวที่ไม่คล้อยตามกับวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคือ ผู้รับ
สารไม่คล้อยตามด้วยกับประเด็นการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย ผู้วิจัยมองว่าผู้รับสารรายนี้
มองเฉพาะในบริบทภายหลังจากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาควบคุมอ านาจการปกครอง
และเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว เพราะสภาพการณ์หลังจากที่รับต าแหน่งรัฐบาลทหารมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังโดยค านึงถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลัก ฉะนั้นการใดก็ตามที่จะ
ก่อให้เกิดเหตุการณ์อันจะน าไปสู่ความขัดแย้ง อย่างเช่นการชุมนุมทางการเมือง หรือการชุมนุมเชิง
สัญลักษณ์เพ่ือต่อต้านรัฐบาลทหารก็ตาม รัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องเข้มงวดกับกลุ่มคนเหล่านี้ ผู้รับสาร



Ref. code: 25595707010418DER

 256 

 

ยกตัวอย่างตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองแล้วถูกด าเนินคดีเป็นสิ่งที่ไม่
เป็นธรรม ผู้วิจัยตีความได้ว่าเป็นการมองต่างมุม กล่าวคือ ผู้รับสารไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้แต่
ฝ่ายรัฐบาลทหารเองจ าเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อย หากเกิดมือที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์
กับกลุ่มคนดังกล่าว สุดท้ายรัฐบาลทหารก็ต้องรับผิดชอบ ฉะนั้นรัฐบาลต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยการ
เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายแม้ว่าอาจกระทบสิทธิแต่เป็นไปเพ่ือความสงบปลอดภัย รวมไปถึง
อดีตนักการเมืองที่แสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกปรับทัศนคติเรียกตัวเข้าค่ายทหาร ผู้รับ
สารเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะอดีตนักการเมืองเหล่านั้นไม่ได้ท าผิดอะไร ฉะนั้นแล้วผู้รับ
สารรายนี้จึงคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลก าลังพยายามนั้นไม่สมเหตุสมผล 

ส่วนประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44 นั้น ผู้รับสารส่วนน้อยไม่
คล้อยตามระบุว่า เป็นการใช้อ านาจพร่ าเพรื่อ อ านาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่หัวหัวหน้า คสช. ไม่ถามความ
คิดเห็นของประชาชนก่อน ซึ่งผู้วิจัยมองว่า ผู้รับสารรายนี้เป็นผู้รักความเป็นประชาธิปไตยและมองใน
แง่มุมสังคมประชาธิปไตยเป็นแก่นส าคัญ จึงไม่อาจคล้อยตามได้ แต่ในบริบทของประเทศชาติใน
ขณะนี้อยู่ในภาวะที่ไม่ปกติตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุเอาไว้จึงเป็นปกติในบริบท
การเมืองการปกครองแบบเผด็จการ หากไม่มีอ านาจมาตรา 44 ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาล
ทหารหรือ คสช. เองก็คงไม่อาจปฏิบัติงานได้เต็มก าลัง เพราะปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาในการ
จัดการแต่มาตรา 44 นั้นสามารถลดช่องว่างเรื่องเวลาลงได้  ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการมาก
ยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งคือหากประชาชนมั่นใจว่าตนนั้นไม่ท าผิดกฎหมายก็ไม่จ าเป็นต้องกลัวอ านาจ
มาตรา 44 นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีผู้รับสารที่ไม่คล้อยตามโดยให้เหตุผลว่ามาตรา 44 นั้น ไม่
สามารถใช้ได้ผลกับบางเรื่อ งโดยยกตัวอย่างคดีวัดพระธรรมกาย ซึ่งผู้วิจัยมองว่าผู้รับสารรายนี้
ยกตัวอย่างจากการรับรู้ข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชน และถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็น
ว่ามาตรา 44 ก็ใช้ไม่ได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

(3) ผู้ที่เฉย ๆ กับวาทกรรม 
เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้รับ

สารส่วนน้อยคือมีเพียงรายเดียวที่รู้สึกเฉย ๆ กับวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคือ ประเด็นที่ผู้รับ
สารรู้สึกเฉย ๆ คือประเด็นการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าแม้รัฐบาลทหาร
จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมหรือมีการปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์กับยุคสมัยที่
พัฒนาไปก็ตาม แต่จากการเฝ้าติดตามของผู้รับสารนั้นไม่เห็นว่าจะใช้ได้ผลกับกลุ่มคนที่หนีคดีไป
ต่างประเทศ โดยชี้ให้เห็นว่าคนรวยสามารถจะท าอะไรที่เป็นการเลี่ยงรับผิดในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัย
มองว่าผู้รับสารรายนี้มีความคิดอ่านที่น่าเชื่อถือ เพราะสิ่งที่ผู้รับสารยกตังอย่างมาในเมืองไทยก็ก าลัง
เผชิญอยู่และยากที่จะแก้ไขได้ 
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จากผลการวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารทั้ง 5 คนแล้ว จะเห็น
ได้ว่าการรับรู้ของประชาชนทั้ง 5 คนสามารถรับรู้ได้ถึงวาทกรรมทั้ง 5 ชุดที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ส่วนระบบความคิดที่มีต่อการสร้างวาทกรรมทั้ง 5 ชุดนั้นมีลักษณะที่แตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับการรับรู้และการมีประสบการณ์ร่วมในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละประเด็นของวาท
กรรมผู้รับสารมีระบบความคิดที่หลากหลายทั้งทีค่ล้อยตาม ไมค่ล้อยตาม และรู้สึกเฉย ๆ  

อย่างไรก็ตาม วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่ค้นพบในรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์กระบวนการบริโภคตัวบทท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อาศัยระบบ
อ านาจทางราชการโดยต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและต าแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) สั่งการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดกระบวนการสร้างวาทกรรมและเพ่ือให้เกิดการสื่อสารไปยัง
ประชาชน ด้านระบบความคิดของผู้รับสารนั้นมีทั้งผู้ที่คล้อยตาม ไม่คล้อยตาม และรู้สึกเฉย ๆ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าแผนภาพสรุปเพ่ือน าเสนอภาพรวมของการศึกษาวิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรม ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดงวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
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4.3 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
  
 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) เป็นมิติสุดท้ายของ
การศึกษาวาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของแฟร์คลัฟ เพ่ืออธิบายปัจจัยสภาพแวดล้อมในบริบท
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในขณะนั้นที่ส่งผลต่อการสร้างตัวบทในวาทกรรมของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ผู้วิจัยจะแยกอธิบายเพ่ือให้เห็นภาพประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สภาพการณ์
ทางสังคม สภาพการณ์ทางการเมือง และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

4.3.1 ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางสังคม 
 สภาพการณ์ของสังคมไทยมีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่หลังการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 

2549 โดยหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ พลเอก สนธิ บุณยะรัตกลิน ยึดอ านาจจากรัฐบาล
นาย ทักษิณ ชินวัตร แต่ความแตกแยกเริ่มปรากฏเด่นชัดในช่วงปลายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์     
ชินวัตร ในปลายปี พ.ศ. 2556 หลังจากมีการรวมกลุ่มประท้วงเพ่ือขจัดระบอบทักษิณ ที่เชื่อว่านาย 
ทักษิณ ชินวัตร คือผู้มีบทบาทและคอยสั่งการรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย โดยมีนาย สุเทพ เทือกสุบรรณ 
เป็นแกนน ากลุ่มประท้วงภายซึ่งหลังได้มีการจัดตั้งชื่อกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(กปปส.) เปิดเวทีประท้วงมีแกนน าและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคนลาออกจากพรรคเพ่ือ
มาร่วมชุมนุมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายวิทยา แก้วภราดัย นายอิสสระ   
สมชัย นายถาวร เสนเนียม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายชุมพล จุลใส นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นาย
เอกนัฎ พร้อมพันธุ์ และนางสาวจิตภัสร์ กฤดากร 

การชุมนุมประท้วงดังกล่าวได้กระท าในรูปแบบของการตั้งสภาประชาชนเพ่ือเรียกร้อง
ให้รัฐบาลยุบสภาลาออกไปจนถึงขั้นการปฏิรูปแล้วจึงเลือกตั้งใหม่ ด้วยเหตุผลที่ว่าระบอบทักษิณเป็น
ระบอบที่ส่งเสริมการท าทุจริตคอร์รัปชั่นเอ้ือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง  ตลอดจนอาจ
สนับสนุนให้กลุ่มการเมืองละเมิดพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่กลุ่ม กปปส. ยอมรับไม่ได้ ประกอบกับ
รัฐบาลพรรคเพ่ือไทยได้เสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพ่ือเป็นการล้างมลทินให้ผู้ต้องหนีคดีได้รับ
การอภัยโทษรวมถึงนายทักษิณ ชินวัตร ด้วย นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประท้วงไม่เห็นด้ วยที่รัฐบาลแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สมาชิกวุฒิภา (ส.ว.) มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
คล้ายกับระบบการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นับได้ว่าเป็นการวางกลไกให้สมาชิก
พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามามีอ านาจในระบบรัฐสภาได้มากที่สุดโดยอ้างถึงหลักการ
ของความเป็นประชาธิปไตย 
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นอกจากการแสดงออกของกลุ่ม กปปส. แล้วกลุ่มการเมืองที่มีบทบาททางสังคมตั้งแต่
ก่อนการรัฐประหารของไทยในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาก็คือคนเสื้อแดงหรือกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มีบุคคลส าคัญของพรรคเพ่ือไทยเป็นแกนน าในการ
จัดตั้งตลอดจนบุคคลใกล้ชิดนายทักษิณ ชินวัตร รวมอยู่ด้วย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นายจตุพร 
พรหมพันธุ์ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง 
ตลอดจนกลุ่มการเมืองคนเสื้อแดง ซึ่งกลุ่มนี้ถือได้ว่ามีบทบาทมาก่อนกลุ่ม กปปส. ในการเผชิญหน้า
และต่อต้านกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสื้อเหลือง (พธม.) ซึ่งปัจจุบันได้
ยุติบทบาทลง (ผู้จัดการออนไลน์, “แถลงการณ์ ฉบับที่  5/2556 พันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย,” ผู้จัดการออนไลน์, 2556) รวมถึงการประท้วงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มา
จากการรัฐประหารของ คมช. ได้แสดงจุดยืนอันเหนียวแน่นในการต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบและ
บทบาทคู่ขนานก็เพ่ือปกป้องรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยเรื่อยมาจนถึงยุคของกลุ่ม กปปส. ที่ต้องการขับไล่
ระบอบทักษิณ  

จากการแสดงจุดยืนและบทบาททางสังคมเพ่ือเรียกร้องให้ประชาชนร่วมสนับสนุนกลุ่ม
ของตน กลุ่ม กปปส.ได้บุกยึดสถานที่ราชการหลายแห่งรวมถึงการปิดพ้ืนที่สาธารณะใน 
กรุงเทพมหานครเพ่ือปักหลักชุมนุมอย่างยืดเยื้อหลายเดือน เช่นเดียวกับกลุ่ม นปช. ได้ระดมมวลชน
ปักหลังชุมนุมเพ่ือต่อต้านการกระท าของกลุ่ม กปปส. ในที่สุดมวลชนทั้ งสองเผชิญหน้ากันหลายต่อ
หลายครั้งจนเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้กลุ่มประท้วงรวมถึง
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์
เอราวัณรุปสถิติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทั้งสิ้น 22 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 770 
คน (ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น, “ศูนย์เอราวัณสรุปตัวเลขเจ็บสะสม 770 ตาย 22,” ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น, 
2557) จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระท าของกลุ่มการเมืองทั้งสองกลุ่มกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
โดยทั่วไป ไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่รวมถึงต่างจังหวัดกลุ่มการเมืองทั้งสองกลุ่มนี้ยังได้
สร้างเครือข่ายสมาชิกและพร้อมเผชิญหน้ากันเมื่อแกนน าจากส่วนกลางบัญชาการลงไป จาก
เหตุการณ์ที่กลุ่ม กปปส. รวมตัวชุมนุมประท้วงขัดขวางการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง
จังหวัดภาคใต้ หลังนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาท าให้การเลือกผู้แทนไม่สามารถด าเนิน
ต่อไปจนจบกระบนการได้ 

ทั้งนี้ ภายหลังจากควบคุมอ านาจของและการเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา สภาพสังคมโดยรวมในช่วงแรกที่มีการควบคุมอ านาจหรือจัดตั้งรัฐบาลทหาร 
ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อยอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาประท้วงตามที่
สาธารณะ ประชาชนทั่วไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กองก าลังรักษาความสงบ
เรียบร้อยเริ่มใช้จิตวิทยาในการให้ทหารเข้าไปปรับทุกข์สร้างรอยยิ้มด้วยการสร้างกิจกรรม
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นันทนาการคืนความสุขให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในทุกจังหวัด กระทั่งรัฐบาลทหารเริ่มผ่อนคลาย
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนดหรือประกาศไว้ในช่วงต้น ยิ่งท าให้ปรากฏเริ่มมีกลุ่มคนที่ต่อต้านทหาร
ออกมาเคลื่อนไหวทั้งในแง่การแสดงความคิดเห็น เช่น การแสดงความเห็นของอดีตนักการเมือง 
นักวิชาการผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ที่ไปลดทอนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรัฐบาลทหาร หรือ
แม้แต่การแสดงออก เช่น การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การชุมนุมในพ้ืนที่สาธารณะต่อต้านนโยบาย
ต่าง ๆ จึงท าให้รัฐบาลทหารเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยกล่าวอ้างถึงความสงบ
สุข ความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้ประท้วงและความสงบเรียบร้อยโดยรวมของประชาชน ทั้งนี้ กลุ่มผู้
ชุมนุมมีทั้งกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธิ์ใจกับอีกกลุ่มที่ต้องการท้าทายอ านาจรัฐ 

ในระหว่างนี้ กลุ่ม นปช. ปรับเปลี่ยนท่าทีโดยยอมรับในเงื่อนไขของรัฐบาลทหารมากขึ้น
ในอันที่จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง แต่จุดยืนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งน้อยครั้งที่แกนน าจะ
ออกมาแถลงการณ์ตอบโต้หรือมีบทบาทในสังคม เช่นเดียวกับกลุ่ม กปปส. ปรับแนวทางมาท างานใน
รูปแบบของมูลนิธิมวลมหาประชาชนแทนเพ่ือสนับสนุนการท างานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนประชาชนที่ด าเนินวิถีสายกลางยังคงใช้ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นปกติสงวนท่าที
ไม่แสดงออกซึ่งความคิดเห็นใด ๆ แต่พร้อมหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่
ฝักใฝ่การเมืองแต่ได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทหารก็ไม่มีพลังอ านาจ
พอที่จะแสดงความคิดเห็นใด ๆ ได้อย่างเต็มที่ในภาวะไม่ปกติเช่นนี้ ทั้งนี้ กลุ่มชนชั้นน าถึงกลุ่มชนชั้น
กลางที่ชื่นชอบทหารก็ยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไป เพราะกลุ่ม
คนเหล่านี้คิดว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกท่ีดีที่สุดส าหรับประเทศไทยในเวลานี้ 

ในบริบทด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ก่อนการควบคุมอ านาจกล่าวได้ว่าถูก
ละเมิดอย่างถึงที่สุดจากการกระท าของกลุ่มประชาชนที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายดูได้จากการปลุก
ระดมประชาชนให้ออกมาท ากิจกรรมทางการเมืองตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม ปรากฏการณ์นี้
สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสต่อประชาชนโดยรวมทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ 
ทั้งยังมีประชาชนที่ไม่ยอมรับในความผิดหลบหนีคดีไปพ านักต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นคดี
การเมืองและความมั่นคง เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ด าเนินการตาม
นโยบายและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือบังเกิดความเป็นธรรมในสังคม สร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนทุกกลุ่มภายใต้กฎหมายเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าที่นับ
ได้ว่าเป็นปัญหาสังคมฝังรากลึกมายาวนานบดบังความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ แต่
กระบวนการสร้างความปรองดองนั้น จ าเป็นจะต้องแยกจากคดีความต่าง ๆ กล่าวคือ ผู้ที่กระท าผิด
ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีละเว้นหรือไม่นิรโทษกรรมซึ่งรัฐบาลจ าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาดควบคู่ไปกับการกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง อย่างไรก็ดี รัฐบาลพร้อมให้
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ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเพียงแต่ขอให้เข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีตามกฎหมาย
เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์  

ด้านศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดทูน
เคารพสักการะเหนือสิ่งอ่ืนใด ได้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายป้ายสีถูกโจมตีจากกลุ่มการเมือง
อย่างที่ไม่เคยปรากฏเด่นชัดมาก่อน สถาบันเบื้องสูงกลายเป็นสิ่งที่มวลชนของแต่ละกลุ่มเอามาอ้าง
เพ่ือสร้างความชอบธรรมทั้งในแง่ดีและแง่ลบ ทั้งยังมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีจากนอกประเทศสร้างข้อมูล
บิดเบือนเผยแพร่ในสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้รัฐบาล
ทหารต้องด าเนินปราบปรามกลุ่มคนเหล่านี้ในทุกวิถีทางเท่าที่จะท าได้ และยังได้น ามาเป็นหนึ่งใน
เหตุผลของการควบคุมอ านาจการปกครอง 

นอกจากนี้ ก่อนการควบคุมอ านาจสังคมไทยยังขาดจิตส านึกในเรื่องของการทุจริต
คอร์รัปชั่น และเคยชินกับการเอ้ือผลประโยชน์พวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ ตั้ งแต่ฝ่ายรัฐบาลและ
นโยบายจนถึงระดับล่าง และมักคิดเสมอว่าหากทุจริตแล้วตนเองได้ผลประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ 
แม้ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามแต่ก็ยังพบว่าไม่ได้
ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทั้งนี้ ยังมี
ปัจจัยเสริมอีกหลายประการ ได้แก่ ความเห็นแก่ตัวของนักธุรกิจที่มีการวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้งานต่าง ๆ 
ของภาครัฐที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งโครงการที่มีงบลงทุนสูง ท าให้เปิดช่องทางให้พวกที่ถือ
โอกาสเรียกร้องเงินทอง ขณะที่ข้าราชการดีถูกกลั่นแกล้งหรือแม้แต่การซื้อขายต าแหน่งในหน้าที่
ราชการ อย่างไรก็ตาม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีสถานการณ์การคอร์รัปชั่นประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2557 ระบุว่า หากเปรียบเทียบความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชั่นไทยตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 75 ส่วน
สาเหตุส าคัญ 3 ข้อแรกท่ีท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย ความไม่เข้มงวดของการบังคับ
ใช้กฎหมายและกฎระเบียบ การเปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลยพินิจที่เ อ้ือต่อการทุจริต และ
กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
สังคมไทยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ได้แก่ การใช้ต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พรรคพวก การ
ให้สินบนของก านัล หรือรางวัลต่าง ๆ การทุจริตเชิงนโยบายโดยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตลอดจนการเอ้ือประโยชน์แก่พรรคพวก การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การฮ้ัวการประมูลและการวิ่งเต้นเพ่ือขอต าแหน่งและ
การโยกย้ายหน้าที่การงาน เหล่านี้ถือเป็นบทเรียนส าคญที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์-โอชา เปรียบได้ว่า
เป็นสนิมเนื้อในที่ท าลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยและจ าเป็นที่รัฐบาลทหารจะต้องวาง
มาตรการที่รัดกุมยิ่งข้ึน 
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 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วสภาพการณ์ทางสังคมเกิดความแตกแยกทางความคิดอย่าง
รุนแรงของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย และกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายทหารเพ่ือต้องการให้มีการ
รัฐประหารควบคุมอ านาจระบอบทักษิณ ประกอบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกกลุ่มบุคคลน ามาใช้
เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ตลอดจนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้พวกพ้อง เหล่านี้น ามาซึ่งการกระท าผิดของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายบ้านเมือง ส่งผลให้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์สร้างความเหลื่อมล้ าตอกย้ าความแตกแยก
ทางสังคมท าลายความเป็นเอกภาพในประเทศ 

4.3.2 ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางการเมือง 
 สภาพการณ์ทางการเมืองของไทยเริ่มอ่อนแอไร้เสถียรภาพภายหลังจากที่มีการชุมนุม

เรียกร้องให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังพรรคเพื่อไทยมีความ
พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทางการเมืองเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร และแม้ความ
เป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดสภาพไป แล้วหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งในข้อหา 
ก้าวก่ายการโยกย้ายข้าราชการตามค าวินิจฉัยที่ 9/2557 เรื่องที่พิจารณาที่ 34/2557 ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แต่การชุมนุมก็หาสงบไม่ กลับบานปลายเป็นความต้องการล้มล้างรัฐบาล
พรรคเพ่ือไทยของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (กปปส.) ท าให้กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดงที่สนับสนุนรัฐบาลไม่พอใจ
ก่อให้เกิดการเผชิญหน้าลอบท าร้ายซึ่งกัน มีการยิงและวางระเบิดในที่สาธารณะจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่
คอยสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จนท าให้กองทัพต้องตัดสินใจออกมาปกป้องประชาชนควบคู่ไป
กับการท าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานให้กลุ่มคู่ขัดแย้ง ประกอบด้วย นักการเมือง กลุ่มการเมือง 
องค์กรอิสระมาประชุมเพ่ือหาทางออกให้ประเทศในภาวะที่การเมืองอ่อนแอนายกรัฐมนตรีรักษาการ
ไม่มีอ านาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดิน จนท้ายที่สุดการประชุมก็ไม่บังเกิดผลหากปล่อยให้
สถานการณ์ยืดเยื้อจะน ามาซึ่งบรรยากาศอันคลุมเครือ เกิดสุญญากาศทางการเมืองท าให้ประเทศไม่
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ฝ่ายกองทัพจึงยึดอ านาจประกาศจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นเป็นหัวหน้าคณะร่วมกับผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพท้ังสามเหล่าทัพ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

โดยเหตุผลของการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศตามที่ปรากฏในประกาศ
คณะรัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 เรื่องการควบคุมอ านาจการปกครอง (สืบค้นเมื่อ วันที่ 
21  มิถุนายน 2560. http:// www.ratchakitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/2557/E/083/1.PDF) 
กล่าวถึง การท าร้ายกันในหมู่ประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกแยกขยายวงกว้างท าให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต
และบาดเจ็บจ านวนมาก  ประชาชนทั่วไปไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สะท้อนถึงการ
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ขาดความสามัคคีของคนในชาติ แม้ฝ่ายกลางคือกองทัพจะเชิญนักการเมือง กลุ่มการเมือง องค์กร
อิสระมาประชุมเพ่ือหาทางออกแล้วก็ตาม ประกอบการการเมืองที่อ่อนแอนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่
มีอ านาจเต็ม รวมถึงปรากฏมีกลุ่มขบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงอย่าง
เห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้กองทัพจึงจ าเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ไว้และต้องการปฏิรูปโครงสร้างของ
ประเทศใหม่ทั้งหมด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เพ่ือเรียกความสามัคคีและความเชื่อมั่น
ของคนในชาติกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด 

จากนั้นอ านาจฝ่ายทหารเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประชาชนมากขึ้น กล่าวคือ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศเรียกอดีตรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกลุ่มบุคคล
คู่ขัดแย้งหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงเข้ามารายงานตัวและปรับทัศนคติเป็นระยะ มีการกวดขันเรื่อง
อาวุธปืนอาวุธสงคราม วางก าลังทหารทั่วประเทศเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนโดยอาศัยกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร มีการด าเนินคดีกับบุคคลและกลุ่ม
บุคคลที่ถูกออกหมายจับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อหาความมั่นคง รวมถึงประกาศให้บุคคลที่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงที่หนีคดีกลับเข้าประเท ศตลอดจนคดีการเมืองและหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวล
กฎหมมายอาญา มาตรา 112 มารับโทษในศาลทหาร อีกทั้ง ในช่วงการควบคุมอ านาจในระยะแรก
สื่อมวลชนถูกจ ากัดเสรีภาพในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้าน ดังจะเห็นจากการมีประกาศหรือ
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องให้งดการน าเสนอหรือขอความร่วมมือไม่ให้น าเสนอเนื้อหา
บางเนื้อหาของสื่อมวลชนออกมาเป็นระยะ  

ต่อมาในแง่ของการเมืองการเดินหน้าประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้
บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในขณะนั้นได้วางโครงสร้างใน
การบริหารประเทศภายใต้อ านาจของ คสช. 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา กฎหมายกระบวนการยุติธรรม กองก าลังรักษาความสงบ และฝ่ายขึ้นตรงต่อหัวหน้า คสช. 
เพ่ือบริหารประเทศเป็นการชั่วคราวคล้ายกับคณะรัฐมนตรีเฉพาะกาล มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินที่หยุดชะงักให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ มีการตั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท าหน้าที่คล้ายสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกนายกรัฐมนตรีและการ
ออกกฎหมายต่าง ๆ  

ในช่วงการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น เป็นที่
ยอมรับอย่างเปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทหารและบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ด้วยลักษณะบุคลิกที่เป็นผู้น าเป็นผู้ควบคุมอ านาจจากรัฐบาลพลเรือน จึงเข้าใจบริบทสภาพปัญหา
สังคมและแนวทางแก้ไข สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเสนอชื่อและมีมติเอกฉันท์ให้พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลสมบูรณ์แบบ
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บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งแยกจากอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะดูแลเรื่องความ
มั่นคงความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการท างานของรัฐบาลในทุกรูปแบบ 

ส่วนนโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาลทหารที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, น. 1-23) เช่น การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความ
มั่นคงของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ า การศึกษา การสาธารณสุข การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
การบริหารราชการแบบมีธรรมาภิบาล การปรับปรุงกฎหมาย และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงการปฏิรูปปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในประเทศทั้งสิ้น 37 วาระปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) ปัจจุบันคือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งทุกนโยบายจะถูกเชื่อมโยงไปถึง
อนาคตประเทศท่ีเน้นความอยู่ดีกินดีและประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ ทุกนโยบายตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งความม่ันคง ดังที่ปรากฏวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่ามั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน นอกจากนี้ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการวางกรอบการท างานภายในรัฐบาลทหารที่เป็นระบบหรือที่เรียกว่าโรด
แมป 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะแรกคือการเข้าควบคุมอ านาจจะต้องรักษาความสงบสุขและเสริมสร้าง
กระบวนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ระยะที่สอง คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ด าเนินการตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จท าให้ร่างรฐธรรมนูญดังกล่าวถูกตีตกไป จึงได้มีการตั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญอีกหนึ่งคณะเพ่ือร่างใหม่ โดยใช้กระบวนการลงเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญพร้อมด้วยค าถามเพ่ิมเติมแนบท้ายเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนที่อยากจะเห็นการ
ปฏิรูปประเทศหรือไม่ในระหว่าง 5 ปีแรกที่มีการเลือกตั้ง ประเด็นนี้ท าให้หลายฝ่ายกังวลถึงการได้มา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนอก แต่ทว่าผลการออกเสียงประชาชนเห็นด้วยทั้ง 2 ประเด็น กล่าวคือ เห็น
ด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 61.35 และเห็นด้วยกับค าถามเพ่ิมเติมที่ต้องปฏิรูปประเทศร้อยละ 
58.07 และระยะที่สาม คือการเตรียมการเลือกตั้งภายหลังการร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก 4 ฉบับแรกแล้วเสร็จ และรอประกาศเพ่ือมีผลบังคับใช้ 

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่กฎหมายปกติไม่สามารถท าได้ทันท่วงที เปรียบดังกระบี่อาญาสิทธิ์ที่ให้อ านาจ
เด็ดขาดแก่หัวหน้า คสช. ในการสั่งการได้ทุกกรณีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ รวมถึงให้
อ านาจเจ้าพนักงานของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ที่ผ่านมามีการใช้มาตรา 44 
ในการปรับย้ายข้าราชการ การสอบสวนอดีตเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น 
การแก้ไขปัญหาประมง การค้ามนุษย์ การแก้ปัญหาการบินพลเรือน ตลอดจนการจัดระเบียบสังคม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งส าคัญของประเทศ 
คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สวรรคต ส่งผลให้
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ประชาชนชาวไทยในฐานะพสกนิกรอยู่ในสภาวะโศกเศร้าอย่างถึงที่สุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
จ าเป็นต้องประกาศเลื่อนการเลือกตั้งจากเดิมก าหนดภายในปี พ.ศ. 2560 ออกไปอีกระยะหนึ่ง 
เพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้น รวมถึงเป็นช่วงรอยต่อของการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นฉบับถาวร ท าให้ประชาชนบางส่วน
เข้าใจและอีกส่วนคิดว่ารัฐบาลทหารยังคงหวังอยู่ในอ านาจต่อไป 
 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วสภาพการณ์ทางการเมืองไทยเริ่มไร้เสถียรภาพจากการที่
สภาพสังคมเกิดความวุ่นวายจากการชุมนุมประท้วงรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังทวีความรุนแรงจน
ไปสู่การเสียชีวิตของกลุ่มผู้ประท้วง ท าให้ฝ่ายทหารใช้ช่วงโอกาสนี้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่การควบคุม
สถานการณ์ไปตามขั้นตอนจนถึงการท ารัฐประหารในที่สุด ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และสนับสนุนให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไปพร้อมกับ
การวางกรอบการปฏิรูประบบโครงสร้างใน 3 ระยะ โดยถืออ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรม 

4.3.3 ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยตลอด ปี พ.ศ. 2556 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556, น. 1-3) 
ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลงตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ภายในประเทศเป็นส าคัญ ประกอบกับการ
ส่งออกสินค้ายังไม่ได้รับอานิสงส์เท่าที่ควรตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความแปรปรวน มีเพียงการ
ท่องเที่ยวเท่านั้นที่เป็นแรงขับเคลื่อน โดยในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวจากผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการใช้จ่ายทั้งการจ้างงาน การ
ลงทุนของภาคธุรกิจยังมีความต่อเนื่อง แตอ่ย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังเศรษฐกิจไทยเริ่มมีทิศทางชะลอ
ลงเป็นล าดับจากการหดตัวของอุปสงค์ในประเทศ เนื่องจากผลของมาตรการนโยบายภาครัฐทยอย
หมดลง รวมถึงการใช้จ่ายเพ่ือลงทุนของภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณท าได้อย่างล่าช้า ประกอบ
กับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ส่งผลให้ภาคครัวเรือนเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ร่วมกับผู้ประกอบการชะลอการลงทุนเพ่ือประเมินสถานการณ์
ตลอดจนการส่งออกที่ฟ้ืนตัวได้ช้า ขณะที่การฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศยังคงขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมืองไทยเริ่มยืดเยื้อ ส่งผลบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและ
ท าให้การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวต่อไปอีก ส่งผลให้การใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนของภาครัฐล่าช้า
ออกไปด้วย  
 อนึ่ง การลงทุนนอกงบประมาณที่กล่าวมา คือ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
มูลค่า 350,000 ล้านบาท ที่ยังขาดความชัดเจนของรายละเอียดการประมูลงานท าให้ถูกโจมตีจาก
พรรคฝ่ายค้านตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพราะเป็นช่องว่างที่จะท าให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ ในที่สุดศาลปกครองจึงตัดสินให้รัฐบาลต้องขอรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มี
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ส่วนได้เสียก่อน กระทบถึงรัฐบาลที่ต้องกลับไปเริ่มต้นโครงการใหม่ อีกทั้งพระราชบัญญัติเงินกู้ 2 
ล้านล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามกระบวนการแล้ว แต่ไม่ได้มี
การน าขึ้นทูลเกล้า ฯ ประกาศใช้ เนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา
ก่อน แม้ว่ากระทรวงการคลังได้พยายามหางบประมาณที่เหลือในแต่ละปีมาส่งเสริมการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมภายเพ่ือให้เกิดการจ้างงานในประเทศแต่ก็ตาม ประกอบกับ
ภาคเอกชนจ าเป็นต้องเพิกถอนการลงทุนเพราะไม่มีความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองที่ส่งผล
ต่อภาวะเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี พ.ศ. 2556 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจไทยอาจถึงจุดซึมตัวลง และต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตัวประมาณ 
3-4 ปี  
 ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าจาก
สถานการณ์ที่เป็นอยู่จะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 
100,000 ถึง 200,000 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้จากภาวะ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้น (ทีมเศรษฐกิจไทยรัฐ, “เศรษฐกิจปี 56 สารพัดมรสุมรุมเร้า
ส่งออกทรุดค่าบาทอ่อนการเมืองซ้ าซัด,” ไทยรัฐออนไลน์, 2556) 
 ต่อมาเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาความขัดแย้งรุนแรงจากการชุมนุมทาง
การเมืองที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ขยายตัวเท่าที่ควร กล่าวคือ ช่วง
ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557, น. 1-2) ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย
จากปีก่อนอยู่ในภาวะทรงตัวถึงซบเซาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ
รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย
มากขึ้น นอกจากนี้ ภาวะการส่งออกของไทยฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป   
 ส่วนช่วงครึ่งปีหลังที่มีการเข้าควบคุมอ านาจและการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เศรษฐกิจไทยเริ่มทยอยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการใช้จ่ายใน
ประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ภาครัฐกลับมาเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติเพราะมี
รัฐบาลทหารเข้ามาบริหารราชแผ่นดินต่อ ประกอบกับมีการขยายการลงทุนรองรับการเติบโตของอุป
สงค์ในอนาคต ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ เพราะการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอตาม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศทางยุโรป 
นอกจากนี้ ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุนเพราะรอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและรอการ
ลงทุนจากภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเสถียรภาพ
ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ด ี
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และนอกเหนือจากที่กล่าวมาประเด็นส าคัญที่สังคมให้ความสนใจคือการทุจริตใน
โครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถือเป็นนโยบายประชานิยมที่ท าให้
ภาครัฐต้องสูญงบประมาณไปหลายแสนล้านบาท จากการศึกษาเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา
โครงการรับจ าน าข้าวทุกเม็ด ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยอัมมาร สยามวาลา และคณะ (2557) พบว่าผลการด าเนิน
โครงการเมื่อสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 มีการขาดทุนทางการคลังสูงถึง 5.39 แสนล้านบาท      
ซึ่งภาระขาดทุนจะสูงขึ้นอีกเรื่อย ๆ ตามค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาข้าวในระยะเวลา 5-10 ปี เพ่ือรอ
การระบายอีก 17.8 ล้านตัน  

ประการต่อมา แม้ว่าชาวนาจะได้รับผลประโยชน์ส่วนเกินสูงถึง 5.6 แสนล้านบาท แต่ผู้
ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นชาวนาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และที่ส าคัญโครงการรับจ าน าข้าวสร้าง
ความเสียหายมหาศาลต่อสังคม การด าเนินงานนอกจากจะท าให้เกิดภาระขาดทุนทางการคลังถึง 5.4 
ถึง 7.5 แสนล้านบาท แล้วก็ยังก่อให้เกิดต้นทุนต่อสังคมที่สูงกว่าประโยชน์ของโครงการถึง 1.23   
แสนล้านบาท ความเสียหายนี้ยังไม่นับผลกระทบต่อคุณภาพข้าว การบิดเบือนตลาดข้าว ความสูญ
เปล่าทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนโครงสร้างการค้าข้าวจากเดิมที่มีการแข่งขันสูงไปสู่ระบบการค้าแบบ
เส้นสายพรรคพวก   

ประการที่สาม พบว่ามูลค่าการทุจริตจากการระบายข้าวในราคาต่ ามีมูลค่าขั้นสูงถึง 
8.4 หมื่นล้านบาท เมื่อท าการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ าลองโดยการค านวณแยกตามการ
ทุจริต 4 ช่องทางพบว่า มีมูลค่าการทุจริตรวม 1.02 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขายข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ 4.5 หมื่นล้านบาท การขายข้าวให้พรรคพวกที่เสนอซื้อในราคาตต่ า 2.2 หมื่นล้านบาท และ
การระบายข้าวถึงราคาถูกอีก 8.5 พันล้านบาท และการทุจริตจากการลักลอบน าข้าวในโครงการรับ
จ าน าไปขายก่อนอีก 2.7 หมื่นล้านบาท มูลค่ารวมของการทุจริตจึงเท่ากับ 1.02 แสนล้านบาท 
นอกจากนี้ รายงานผลการตรวจนับสต๊อกข้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 พบว่า แม้จะมีข้าวหายเพียง 1.2 แสนตัน แต่ข้าวกว่าร้อยละ 85 มีคุณภาพต่ า
กว่ามาตรฐาน การค านวณเบื้องต้นพบว่าผลขาดทุนจะเพ่ิมเป็น 6.6 ถึง 9.6 แสนล้านบาท และมูลค่า
ทุจริตจะเพ่ิมเป็น 1.09 แสนล้านบาท  

ประการที่สี่ ผลส ารวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่า ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการและ
ผู้เข้าร่วมที่ไม่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวทั้งหมดเห็นด้วยในระดับสูง ว่ามีการทุจริตในโครงการ 
และมีการทุจริตอยู่ในทุกระดับของการด าเนินงาน ในท านองเดียวกันการสัมภาษณ์และการส ารวจ
ภาคสนามพบกิจกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจกันอย่างแพร่หลาย โดยชาวนาและโรงสียอม
ลงทุนขยายปริมาณการผลิตข้าวและการสีข้าว เจ้าของโกดังลงทุนเพ่ิมความจุของโกดัง ซึ่งไม่น่า
แปลกใจ เพราะนโยบายรับจ าน าข้าวส่งผลให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจจ านวนมหาศาลแก่ผู้เข้าร่วม



Ref. code: 25595707010418DER

 269 

 

โครงการ การประเมินพบว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจมีมูลค่า 5.85 แสนล้านบาท แบ่งเป็นชาวนาได้ 2.97 
แสนล้านบาท ผู้บริโภคได้ 1.38 แสนล้านบาท พ่อค้าพรรคพวกได้ 8.4 หมื่นล้านบาท โรงสีได้ 5.4
หมื่นล้านบาท โกดัง 9.6 พันล้านบาท เซอร์เวย์เยอร์ได้ 2.2 พันล้านบาท กิจกรรมลงทุนแสวงหาค่า
เช่าเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นการถลุงทรัพยากรแท้จริงของประเทศ และส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  

ประการที่ห้า รัฐบาลบริหารจัดการนโยบายรับจ าน าข้าว แบบขาดความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนและรัฐสภาปล่อยปละเลยปัญหาการทุจริตในการระบายข้าว ไม่ใส่ใจกับรายงานข้าวหาย
จากโกดังกลาง โกหกประชาชน และการปิดบังข้อมูลการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ การปล่อยให้ค่าใช้จ่าย
ของโครงการรับจ าน าบานปลาย โดยไม่เคยมีความพยายามที่จะจัดท าบัญชีของโครงการรับจ าน าข้าว 

และประการสุดท้าย โครงการรับจ าน าข้าวมีข้อบกพร่องร้ายแรง ทั้งในระดับนโยบาย 
คือการจ าน าข้าวทุกเม็ดในราคาสูงกว่าราคาตลาดโลกโดยไม่จ ากัดงบประมาณ และการเก็งก าไรราคา
โดยการจ ากัดปริมาณส่งออกข้าว และในระดับการบริหารจัดการก็คือการเจตนาไม่ให้หน่วยงานรัฐ
จัดท าบัญชีการทุจริตในทุกระดับ การปกปิดและให้ข้อมูลเท็จ เหล่านี้รัฐบาลทหารได้เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบผู้กระท าความผิดซึ่งคดียังอยู่ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และใช้อ านาจตามมาตรา 44 ให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดโดยไม่ถือว่า
กระบวนการทั้งนั้นเป็นความผิด 
 นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระยะแรกที่เข้ามา
ควบคุมอ านาจมีการตั้งคณะท างานด้านเศรษฐกิจเพ่ือบริหารต่อจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
โดยมีข้าราชการประจ าเป็นตัวขับเคลื่อนจึงท าให้เศรษฐกิจไทยที่ไม่ขยายตัวเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและ
ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม นโยบายพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจที่
รัฐบาลทหารให้ความส าคัญคือการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากและชุมชนให้มีการด ารงชีพอยู่
อย่างพอเพียงที่ต้องท าให้รายได้สัมพันธ์กับรายจ่าย รวมถึงการกระตุ้นการบริโภคในประเทศของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ประการต่อมา คือให้ความส าคัญกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีให้มีความเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการลงทุนเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการโดยอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวช่วย  
 นอกจากนี้ นโยบายส าคัญในยุคของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจตามแนวทางปฏิรูปไปสู่ประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย
การใช้แนวคิดเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการประกอบอาชีพของกลุ่มฐานราก อาทิ 
กลุ่มเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ และอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและคนใน
ชุมชน อีกทั้ง ยังส่งเสริมแนวทางประชารัฐที่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และภาคสังคม
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่พ่ึงนโยบายประชานิยมเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา แต่นโยบายที่
กล่าวมายังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควรเพราะบางอย่างต้องใช้เวลา 
 อย่างไรก็ตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น้อมน าแนวทางพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการ
ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้หลักการระเบิดจากข้างใน กล่าวคือ การพัฒนา
ชุมชนนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนเพ่ือให้มีรากฐานที่มั่นคงก่อนแล้วจึงด าเนินการเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในลักษณะการพ่ึงตนเอง นั่นคือการท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วจึงค่อยน าศักยภาพ
ออกมาสู่สังคมภายนอก ไมใ่ช่การเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนทั้งที่ยัง
ไม่ทันตั้งตัว ฉะนั้น จึงเน้นที่คนในชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังสร้างกระบวนการเรียนรู้ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานมาเป็นเวลาหลายสิบปี เพ่ือให้ประชาชนได้น้อมน าไป
ปฏิบัติสร้างการเรียนรู้ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี และสามารถด าเนินวิถีชีวิตตามสายกลางแห่งความพอเพียง 

 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว สภาพการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยเริ่มอ่อนแอลงหลังมีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองส่งผลต่อการลงทุนและ
สร้างความเชื่อมั่นในทางธุรกิจ อีกประการส าคัญคือกระแสการต่อต้านนโยบายการลงทุนนอก
งบประมาณของรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยที่มีการจัดการไม่โปร่งใสเกิดความระแคะระคายจากภาคส่วน
ทางสังคมจนต้องยุติ นับรวมถึงแผนการลงทุนเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทสะดุดเนื่องจากการประกาศยุบ
สภา อีกทั้งความเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจ าน าข้าวท าให้ขาดทุนทางการคลังมากถึง 5.6     
แสนล้านบาท  
 แต่หลังจากที่รัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศท าให้สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น จากการใช้แนวทางตามแนวพระราชด าริมาบริหาร รวมถึงมีนโยบายการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี การ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้แนวทางประชารัฐที่ไม่ใช่ประชานิยม 
 จากปัจจัยของสภาพการณ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็น
ที่มาของการสร้างตัวบทในวาทกรรมของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรายการคืนความสุขของคนในชาติ มีรายละเอียดที่เชื่อมไปสู่
วาทกรรมทั้ง 5 ชุด ดังนี้   
 เนื่องด้วยสภาพสังคมที่แตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายท าให้กลุ่มคนบางกลุ่มพยายามดึง
สถาบันเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง จึงปรากฏมีกลุ่มขบวนการที่หมิ่นพระบรม 
เดชานุภาพจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์รุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน รัฐบาลทหารจึง
จ าเป็นต้องปลูกฝังความคิด ความเชื่อ ให้ประชาชนเคารพรักในสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
ทั้งชาติ และเพ่ือเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลทหารจะต่อสู้เพ่ือปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทย
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ไม่ให้ใครมาท าลาย ตลอดจนได้น้อมน าแนวพระราชด าริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเพราะเป็นแนวทางที่เกิดประสิทธผลจริง เพ้ือย้ าให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปะชาชนและประเทศชาติ
ตลอดการครองสิริราชสมบัติของพระองค์ อีกท้ังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานมา
เหมาะสมกับยุคสมัยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในแนวนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลทหาร ตลอดจนเป็นเกราะก าบังที่ดีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน จึง
ได้สร้างตัวบทที่ก่อให้เกิดวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลที่มีความจงรักภักดียิ่งจึงเกิดจินตภาพว่าเป็นรัฐบาลของพระราชาเพ่ือสร้าง
แรงศรัทธาต่อประชาชน   
 ด้วยเหตุผลในการควบคุมอ านาจการปกครองของกลุ่มทหารในนามคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ล้วนเป็นเหตุและผลอันเลวร้ายที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและส่งผล
ต่อความมั่นคงประเทศชาติทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงต้องท าให้ประชาชนยอมรับ
ด้วยการสร้างตัวบทในวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาลในบทบาทของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา ที่เสียสละเข้ามาเพ่ือยุติวิกฤตของชาติบ้านเมืองซึ่งถือเป็นความจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่
รีบด าเนินการรัฐบาลจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวที่ไม่มีทางออก กระทั่งได้รับการเลือกให้เป็น
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมา พร้อมการปฏิรูปประเทศในเชิง
โครงสร้างทั้งหมดเพ่ือวางรากฐานอนาคต ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 
ทั้งนี้ ยืนยันว่าแม้จะเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารแต่ก็น้อมรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือหวังว่า
จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาประเทศจนน าไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เหมาะสมกับความเป็น
ไทย  
 ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่น าไปสู่การเข่นฆ่าท าร้ายกันในหมู่ประชาชนเป็นสิ่ง
ที่รัฐบาลทหารและสังคมโดยรวมไม่อาจให้อภัยหรือนิรโทษกรรมทางการเมืองได้ ตลอดจนคดีส าคัญ
ที่ฝ่ายรัฐเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ทั้งการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวตลอดจนคดีอาญาแผ่นดินที่ยังไม่
สามารถน าตัวผู้ต้องหามาลงโทษได้ จึงท าให้กฎหมายไทยไม่เป็นที่ย าเกรงของประชาชน รัฐบาล
ทหารจึงจ าเป็นต้องน าตัวผู้กระท าผิดในทุกคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็น
ธรรมในการต่อสู้ทางคดีจนถึงที่สุด เพ่ือให้กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์และเพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อม
ล้ าจึงต้องปฏิบัติกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนการบังคับใช้มาตรา 44 เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ และขจัดอุปสรรคทั้งปวงที่กระทบในการท างานของรัฐบาลทหาร 
ด้วยการสร้างตัวบทในวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานในสังคม 
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 ขณะเดียวกันยังถือเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของรัฐบาลทหารที่จะต้องเร่งด าเนินการ 
อีกท้ังยังเป็นวาระในการปฏิรูปประเทศ ที่จะต้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคม 
ด้วยเหตุที่ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นสนิมเนื้อในที่ท าร้ายประชาชนและประเทศชาติมาตลอดหลายสิบปี 
โดยวางกลไกตรวจสอบจากภาครัฐและเอกชน ทั้งยังขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา
ตลอดจนมีการด าเนินคดีกับรัฐบาลในอดีตที่ปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวที่ท าให้
ประเทศสูญเสียงบประมาณหลายแสนล้านบาท โดยรัฐบาลทหารชี้ให้เห็นว่าเป็นประชานิยมที่
ล้มเหลวในแง่ของระบบการจัดการและผลประโยชน์ของชาวนา อีกทั้งยังให้ค ามั่นว่าในยุครัฐบาล
ทหารจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ด้วยการสร้างตัวบทในวาทกรรมการปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 เช่นเดียวกับการปฏิรูปประเทศเป็นสิ่งที่รัฐบาลทหารเพียรพยายามปรับเปลี่ยนระบบ
โครงสร้างของประเทศครั้งส าคัญทั้งหมด 37 วาระ เนื่องด้วยบทเรียนในอดีตที่เปรียบเป็นวงจร
อุบาทว์ท าร้ายประเทศชาติ จึงต้องวางยุทธศาสตร์ยาวนานถึง 20 ปี ให้รัฐบาลสมัยหน้าด าเนิน
นโยบายและพัฒนาไปด้วยความยั่งยืน เพ่ืออนาคตของลูกหลานและความมั่นคงตามวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยคือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการลดความขัดแย้งของคนในชาติเป็นอันดับแรก เพราะถือ
ว่าเป็นศัตรูกับการปฏิรูปโดยตรง จากนั้นจึงได้ขอความไว้ใจจากประชาชนโดยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
ทหารมีความจริงใจที่จะมุ่งมั่นปฏิรูปให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ร่วมกันซึ่งพ้ืนฐานส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐบาลทหารต้องการ จึงเป็น
ที่มาของการสร้างตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากปัจจัยสภาพการณ์ทางสังคมที่อ่อนแอขาดความสามัคคีของคน
ในชาติส่งผลต่อความไร้เสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย จนน าไปสู่ความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นเหตุที่มาของการสร้างตัวบทในวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ในรายการคืนความสุขให้
คนในชาติของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าแผนภาพสรุปการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ดังนี้ 
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 ภาพที่ 4.4 แผนภาพแสดงวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวบทที่ประกอบสร้างในวาทกรรมที่ปรากฏในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และวิถี
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการน าเสนอวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
  งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการวิเคราะห์
วาทกรรม (Discourse Analysis) มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบทถอดเทปรายการโทรทัศน์ที่ผ่านการสุ่ม
จ านวนประชากรได้ 27 ตอน ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์และกลุ่มผู้บริโภคตัวบท และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ไปแล้วในบทที่ 4 
ซ่ึงในที่นี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยโดยสรุปและอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
   
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ มาจากวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย ตัวบทที่ประกอบสร้างในวาทกรรมจนเกิดเป็น    
วาทกรรม 5 ชุด อันได้แก่ วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ วาทกรรมความชอบธรมของรัฐบาล        
วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น       
วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
 5.1.1 ข้อสรุปที่หนึ่ง วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติน าเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้
เจริญก้าวหน้าภายใต้รัฐบาลทหาร โดยค านึงถึงการปฏิรูปเพ่ือลดความขัดแย้งเป็นล าดับแรกเพ่ือหวัง
สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม หากสังคมยังไม่เลิกขัดแย้งการปฏิรูปประเทศก็ไม่อาจ
เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างที่หลายฝ่ายรอคอย โดยหวังว่าการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน สะท้อนว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาของประเทศ และเป็นผู้มี
ความพยายามปฏิรูปเพ่ืออนาคตประเทศ ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
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ประชาชนว่านายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิรูปประเทศ  และ
นายกรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศก็เพ่ือประโยชน์ที่ยั่งยืนของประชาชน เหล่านี้ท าให้เห็นถึงบทบาทของ
สถาบันทหารทีม่ีส่วนส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างประเทศในฐานะฝ่ายบริหาร  
 5.1.2 ข้อสรุปที่สอง วาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติน าเสนอเหตุผลการควบคุมอ านาจของ คสช. ที่
มุ่งเน้นให้เห็นภาพเผชิญวิกฤตจากความล้มเหลวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาความขัดแย้ง
น ามาซึ่งการขาดเข่นฆ่ากันของคนในสังคม หากยังปล่อยไว้จะท าให้เกิดความเสียหายหนัก กลุ่มทหาร
จึงต้องเข้ายึดอ านาจควบคุมสถานการณ์เพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศใหม่ เมื่อเข้ามาบริหาร
แล้วจึงเห็นข้อบกพร่องที่ต้องเร่งแก้ไขอันเกิดจากรัฐบาลในอดีต ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่ารัฐบาลทหารไม่
ได้มาจากวิถีทางประชาธิปไตย จึงต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนด้วยการโน้มน้าวให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาปฏิรูปประเทศเพ่ือไปสู่การมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน สะท้อนว่านายกรัฐมนตรี
เป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ และเป็นผู้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
รัฐบาลในอดีต ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่า นายกรัฐมนตรีเข้า
ใจความต้องการของประชาชน จึงต้องพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสะท้อนว่า
นายกรัฐมนตรีกับประชาชนต่างก็ต้องการประชาธิปไตย เหล่านี้ท าให้เห็นถึงการสร้างความชอบธรรม
โดยอาศัยการท าลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลชุดเก่าตลอดจนนักการเมืองในอดีต   
 5.1.3 ข้อสรุปที่สาม วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 รายการคืนความสุขให้คนในชาติน าเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9  และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีคุณอนันต์แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดการ
ครองราชสมบัติ น ามาซึ่งการเทิดทูนและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจนานัปการ
ทั้งนั้นได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และถือเป็นหลักให้รัฐบาลทหารน้อมน าแนว
พระราชด าริทั้งปวงมาเป็นหลักในการบริหาร  สะท้อนว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ เคารพสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ ทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่าต่างก็เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรีต้องการให้
ประชาชนน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ เหล่านี้ท าให้เห็นถึงการน าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์
มาสร้างความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหาร 
 5.1.4 ข้อสรุปที่สี ่วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติน าเสนอนโยบายปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเดินหน้าเร่งป้องกันและปราบปราม ทั้งยังสร้างประเด็นให้
ประชาชนเห็นว่าควรหันมาร่วมมือต่อต้านอย่างจริงจัง ด้วยการชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่ท าให้ภาครัฐสูญ
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รายได้ไปหลายแสนล้านบาท กระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องวางกลไกตรวจสอบทุก
โครงการของภาครัฐ สะท้อนว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึงเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่า
นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และ
ต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เหล่านี้ท าให้เห็นถึงบทบาทของทหารที่จะ
แก้ไขปัญหาเรื้อรังของประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้ 
 5.1.5 ข้อสรุปที่ห้า วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติน าเสนอเหตุผลความจ าเป็นในการใช้อ านาจตาม
มาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปประเทศและแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกันที่ผ่านมาสังคมเกิดความอ่อนแอ
ประชาชนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย คนกระท าผิดจึงไม่ยอมเข้ากระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องที่
นายกรัฐมนตรีต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพ่ือสร้างบรรทัดฐานทางสังคม  
สะท้อนว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถืออ านาจเด็ดขาดตามมาตรา 44 และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดใน
การบังคับใช้กฎหมาย ทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชนว่า 
นายกรัฐมนตรีต้องการให้ประชาชนเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องการให้ผู้กระท าผิดรับโทษ
ทางกฎหมาย เหล่านี้ท าให้เห็นถึงบทบาทของทหารที่จะท าให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อยปกติสุข 
 5.1.6 ข้อสรุปที่หก วิถปีฏิบัติทางวาทกรรม 
  วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีสถานภาพเป็นผู้
น าเสนอตัวบทหลัก ส่วนผู้ด าเนินรายการเป็นเพียงผู้น าเสนอตัวบทรอง ด้วยเหตุที่ว่าผู้ด าเนินรายการ
ไม่มีบทบาทมากพอที่จะสร้างตัวบท เพราะด้วยต าแหน่งหน้าที่ของผู้น าเสนอตัวบทหลักเป็นถึง
ผู้บริหารประเทศ จึงมีข้อมูลที่จะสื่อสารไปยังประชาชนมากกว่า และจากรูปแบบรายการที่ส่วนใหญ่
น าเสนอในรูปแบบรายการพูดคุยมากกว่าการสนทนา ยิ่งส่งเสริมสถานภาพให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
น าเสนอตัวบทหลัก  
  ส่วนความสามารถในการสื่อสารนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสามารถ
ในการสื่อสารมากกว่าผู้ด าเนินรายการ เนื่องจากมีทักษะเป็นนักการพูดที่สามารถพูดให้ผู้ชมเห็นภาพ
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหากพิจารณาถึงอ านาจในการควบคุมสาร ส่วนใหญ่แล้วรายการคืนความสุขให้
คนในชาติจะน าเสนอในรูปแบบรายการพูดคุยที่มีนายกรัฐมนตรีด าเนินรายการเพียงคนเดียว อ านาจ
ดังกล่าวจึงเป็นของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือหากพิจารณาในบริบทรูปแบบการสนทนาที่มีผู้
ด าเนินรายการร่วมก็ไม่สามารถมีอ านาจเหนือนายกรัฐมนตรีได้ ด้วยเหตุที่ว่าไม่ใช่พิธีกรมืออาชีพและ
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
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  อีกทั้ง กระบวนการสร้างตัวบทในแง่ของการคัดเลือกประเด็น จะเห็นได้ว่า ไม่ว่า
ลักษณะรูปแบบรายการจะเป็นกายการพูดคุยหรือรายการสนทนา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมี
บทบาทในการคัดเลือกประเด็นเอง รวมถึงมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านัก
โฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมในการคัดเลือกประเด็นด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านายกรัฐมนตรีและระบบราชการมีส่วนส าคัญในการคัดเลือกประเด็น 
  หากพิจารณาการวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบทในแง่รูปแบบการสื่อสารจะ
เห็นได้ว่ามีการใช้วิธีการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ล่วงหน้า โดยอาศัยคณะท างานตามบทบาท
หน้าที่ภายใต้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อันได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย         
ช่องเอ็นบีที กรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รวมถึงเป็นรูปแบบ
รายการที่เน้นการสื่อสารทางเดียวที่เกิดจากผู้น าเสนอตัวบทหลักคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เนื่องจากผู้ด าเนินรายการในฐานะผู้น าเสนอตัวบทรองไม่มีบทบาทมากพอที่จะสร้างตัวบทได้ 

ต่อมากระบวนการบริโภคตัวบทในแง่การแพร่กระจายท าให้เห็นว่า รายการคืน
ความสุขใคนในชาติใช้ช่องทางการแพร่กระจายทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ส่ง
สัญญาณภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล ในรูปแบบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ไทย (ทรท.) ออกอากาศพร้อมกันในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังมีการแพร่กระจายซ้ าทางสถานีที่เป็นของ
รัฐบาลตลอดจนเว็บไซต์ท าเนียบรัฐบาล หน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารด้วยการใช้ระดับ
ภาษาก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ อีกท้ัง ยังเลือกใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงประชาชน
ผู้รับสารให้มากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิดของผู้รับสารแล้ว ท าให้เห็นว่าผู้รับชม
รับรู้ถึงวาทกรรมทั้ง 5 ชุดที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ส่วนระบบความคิดมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันทั้งที่คล้อยตาม ไมค่ล้อยตาม และรู้สึกเฉย ๆ และในผู้รับสารบางรายมีระบบความคิดที่
หลากหลายต่อหนึ่งประเด็น ขึ้นอยู่กับการรับรู้และการมีประสบการณ์ร่วมในเรื่องนั้น ๆ ของผู้รับสาร 
 5.1.7 ข้อสรุปที่เจ็ด วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม 
  เป็นการน าเสนอสภาพการณ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ เป็นปัจจัยเอ้ือ
ต่อการควบคุมอ านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้วยสภาพความขัดแย้งใน
สังคมไทยที่ฝังรากลึกมายาวนานเด่นชัดในช่วงปลายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยกลุ่ม 
กปปส. ได้ประท้วงเพ่ือขับไล่ระบอบทักษิณ ประกอบกับคัดค้านรัฐบาลในการเสนอร่างกฎหมาย   
นิรโทษกรรมเพ่ือล้างมลทินให้ผู้ต้องหนีคดี ตลอดจนมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิภามาจาก
การเลือกตั้งทั้งหมด เช่นเดียวกับกลุ่ม นปช. ได้ระดมมวลชนชุมนุมเพ่ือต่อต้านการกระท าของกลุ่ม 
กปปส. ในที่สุดมวลชนทั้งสองเผชิญหน้ากันหลายครั้งเกิดการปะทะอย่างรุนแรงกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้กลุ่มประท้วงรวมถึงเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระท า
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ของกลุ่มการเมืองกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
แต่รวมถึงต่างจังหวัดด้วย 
  ภายหลังจากควบคุมอ านาจของและการเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ     
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สังคมโดยรวมเกิดความสงบเรียบร้อย ในระหว่างนี้ กลุ่ม นปช. 
ปรับเปลี่ยนท่าทีโดยยอมรับในเงื่อนไขของรัฐบาลทหารมากขึ้นที่จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุม
ประท้วง แต่จุดยืนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกลุ่ม กปปส. ปรับแนวทางมาท างานในรูปแบบ
ของมูลนิธิมวลมหาประชาชนแทน เพ่ือสนับสนุนการท างานของรัฐบาลทหาร ส่วนประชาชนที่ด าเนิน
วิถีสายกลางยังคงใช้ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นปกติสงวนท่าทีไม่แสดงออกซึ่งความคิดเห็นใด ๆ แต่
พร้อมหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่ฝักใฝ่การเมืองแต่ได้รับผลกระทบจาก
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทหารก็ไม่มีพลังอ านาจพอที่จะแสดงความคิดเห็นใด ๆ ได้
อย่างเต็มที่ในภาวะไม่ปกติเช่นนี้ ทั้งนี้ กลุ่มชนชั้นน าถึงกลุ่มชนชั้นกลางที่ชื่นชอบทหารก็ยังคงให้การ
สนับสนุนรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไปเพราะกลุ่มคนเหล่านี้คิดว่าการเลือกตั้งไม่ใช่
ทางออกท่ีดีที่สุดส าหรับประเทศไทยในเวลานี้ 

ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือใส่ร้ายป้ายสีถูกโจมตีจาก
กลุ่มการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏเด่นชัดมาก่อน ท าให้รัฐบาลทหารต้องด าเนินปราบปรามกลุ่มคน
เหล่านี้ทุกวิถีทาง และยังได้น ามาเป็นหนึ่งในเหตุผลของการควบคุมอ านาจการปกครอง 

บริบทด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ก่อนการควบคุมอ านาจกล่าวได้
ว่าถูกละเมิดอย่างถึงที่สุดจากการกระท าของกลุ่มประชาชนที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายท าให้พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องปฏิรูปประเทศเพ่ือบังเกิดความเป็นธรรมในสังคมสร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาจากประชาชนภายใต้กฎหมายเดียวกัน  

นอกจากนี้ สังคมไทยประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ฝ่ายรัฐบาลและ
นโยบายจนถึงระดับล่าง แม้ทุกรัฐบาลแสดงเจตนารมณ์ป้องกันปราบปราม แต่ก็ยังพบว่าไม่ได้
ด าเนินการอย่างจริงจัง ขณะข้าราชการน้ าดีถูกกลั่นแกล้งหรือแม้แต่การซื้อขายต าแหน่งในหน้าที่
ราชการท าให้รัฐบาลทหารต้องเร่งปฏิรูป เพราะถือเป็นสนิมเนื้อในท าร้ายประเทศมาโดยตลอด 

ด้านสถานการณ์การเมืองไทยหลังการควบคุมอ านาจการปกครองของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้วางโครงสร้างการบริหารภายใต้อ านาจของ คสช. 6 กลุ่มงาน ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา กฎหมาย กองก าลังรักษาความสงบ และฝ่ายขึ้นตรง การก้าวสู่ต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าได้รับการสนับสนุน
จากกลุ่มทหารและบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมาได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาล
สมบูรณ์แบบบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเดินหน้าปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นโดยอาศัยการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน 
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สภาพเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2556 ขยายตัวจากผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งการจ้างงานการลงทุนของภาคธุรกิจ แต่ครึ่งหลังเริ่มมี
ทิศทางชะลอลงเนื่องจากผลมาตรการนโยบายภาครัฐทยอยหมดลง  ประกอบกับสถานการณ์
เศรษฐกิจและการเมืองที่มีความไม่แน่นอน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะทรงตัว
ถึงซบเซาเพราะเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองรวมถึงมีปัจัยภายนอกร่วมด้วย ส่วนครึ่งปีหลังที่มีการ
เข้าควบคุมอ านาจและการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เศรษฐกิจ
ไทยเริ่มทยอยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเสถียรภาพภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 

ด้านนโยบายของรัฐบาล คือการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากรวมถึงการ
กระตุ้นการบริโภคในประเทศ ทั้งยังให้ความส าคัญธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็ม   
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เน้นโครงสร้าง
เศรษฐกิจตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน อีกทั้ง ยัง
ส่งเสริมแนวทางประชารัฐที่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และภาคสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันโดยไม่พ่ึงนโยบายประชานิยม อีกทั้ง ได้น้อมน าแนวพระราชด าริมาด าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจด้วยการใช้หลักการระเบิดจากข้างในและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างการ
เรียนรู้ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA) 
ของแฟร์คลัฟมาใช้เป็นโครงสร้างวิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรม ผ่านการศึกษาตัวบท วิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม รวมถึงจะน าแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง 
แนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทางการเมืองมาช่วยวิเคราะห์เรื่องของอ านาจ 
อุดมการณ์ และการสร้างความชอบธรรมของทหาร ในฐานะที่เป็นรัฐบาลท าหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดิน และแนวคิดการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารมาช่วยวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมอัน
หมายถึงระบบความคิดของผู้รับสารที่มีต่อวาทกรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้แยกอภิปรายผลการวิจัยตาม
ข้อสรุป 7 ข้อ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนี้ 
 5.2.1 วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้สร้างตัวบทการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ ด้วยเหตุที่ว่า
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ความขัดแย้งคือศัตรูของการปฏิรูปประเทศหากยังแก้ไขความขัดแย้งไม่ได้ประเทศจะไม่สามารถ
เดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ จึงต้องอาศัยประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการสร้างความไว้วางใจ
ว่าทหารจะไม่ขออยู่ในอ านาจเกินความจ าเป็น แต่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอดทนเพราะการจะท าเรื่องใด
เรื่องหนึ่งต้องใช้เวลาภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แต่สิ่งที่ส าคัญก็คือการเปิดใจยอมรับและ
เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเป็นล าดับแรกบนพ้ืนฐานของความมุ่งมั่นของรัฐบาลทหารที่จะปฏิรูป
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และจะไม่ท าให้ล้มเหลวเหมือนรัฐบาลใน
อดีตที่พยามยามท าแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ สะท้อนบทบาทส าคัญของสถาบันทหารที่ได้เข้ามา
ปรับปรุงโครงสร้างของประเทศเพ่ือให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
  เมื่อน าผลการวิจัยมาพิจาณาตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ของ 
แฟร์คลัฟ พบว่าตัวบทข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ซึ่งตัว
บท หมายถึง เนื้อหา ประเด็น และสาระส าคัญที่ประกอบเป็นวาทกรรม สะท้อนถึงระบบความรู้ 
ความเชื่อ อัตลักษณ์ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน โดยเนื้อหา 
ประเด็น และสาระส าคัญก็คือวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ประเด็นการปฏิรูปเพ่ือลด
ความขัดแย้งของคนในชาติ การปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และรัฐบาลมีความมุ่งมั่น
ปฏิรูปประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า สะท้อนความรู้ ความเชื่อของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทว่า การจะท าให้ประเทศที่ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่าง ๆ มาได้รับการฟ้ืนฟู
พัฒนาที่ดีนั้นจะต้องผ่านกระบวนการปฏิรูปประเทศเป็นส าคัญ ด้วยเหตุที่ว่าการควบคุมอนาจการ
ปกครองประเทศเป็นลักษณะการล้มกระดานการปกครองที่ถือเป็นหัวใจหลักของการบริหารประเทศ 
ฉะนั้นเมื่อได้โอกาสเข้ามาแล้วทหารจ าเป็นต้องแสดงบทบาทว่ามีความสามารถไม่ต่างกับรัฐบาลพล
เรือนที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ทว่าการปฏิรูปนั้นแม้ฝ่ายบริหารจะวางกรอบแนวทางไว้ดีเพียงใดแต่
หากขาดความน่าเชื่อถือจากประชาชนในการร่วมมือกันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ฉะนั้นจึงจ าเป็น
ที่จะต้องสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงของรัฐบาลทหารบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 
  ด้านอัตลักษณ์นายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความเข้าใจถึง
ต้นตอปัญหาของประเทศ และอัตลักษณ์นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความพยายามปฏิรูปเพ่ืออนาคต
ประเทศ ส่วนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
ต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิรูปประเทศ และนายกรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศก็เพ่ือ
ประโยชน์ที่ยั่งยืนของประชาชน  
  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง (ประชา เทพ
เกษตรกุล, 2535, น. 45, อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2547, น. 61-62) ประกอบด้วย ทหารไทย
มีความรู้สึกชาตินิยม ทหารไทยถือว่าตนมีบทบาททางการเมืองเท่ากับพลเรือน ทหารไทยยังเข้าใจว่า
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การเมืองการปกครองประเทศนั้นจะขาดทหารไม่ได้ และทหารปฏิเสธระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ โดยพบว่า ผลการศึกษาวาทกรรมการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล้อง
กับประเด็นทหารไทยถือว่าตนมีบทบาททางการเมืองเท่ากับพลเรือน และทหารไทยยังเข้าใจว่า
การเมืองการปกครองนั้นจะขาดทหารไม่ได้ตามแนวคิดนี้ กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
น าเสนอตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการภายใต้รัฐบาล
ทหารชุดนี้ เนื่องจากประเทศได้เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในอดีตที่ประชาชนตกเป็นเครื่องมือ
ของผู้มีอ านาจทางการเมืองจนน าไปสู่ความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง ส่งผลให้
เกิดการเข่นฆ่ากันเองในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยกัน นับเป็นสิ่งเลวร้ายที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน
ไทย ทหารจึงได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวกลางอ านวยความสะดวกเพ่ือเปิดทางเจรจาหาทางออก
ของกลุ่มอ านาจทางการเมืองและคู่ขัดแย้ง แต่ก็ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันในครั้งนั้นได้ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกจึงจ าเป็นต้องเข้ามาควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศแล้วด าเนินการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของบทบาททหารที่เข้าใจว่า
การเมืองการปกครองนั้นจะขาดทหารไม่ได้ 
  อีกทั้งเมื่อเข้ามาควบคุมอ านาจแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
หัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มีการวางแผนการท างานภายใต้ คสช. ที่
เปรียบเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีชั่วคราวมอบหมายงานอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จนกระทั่งขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยใช้
ความสามารถและความพยายามที่มีบริหารราชการแผ่นดินไปพร้อมกับการปฏิรูปประเทศภายใต้
บทบาทของรัฐบาลทหาร ด้วยมุมมองของนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้เข้าใจบริบททางสังคมจึงต้องขจัด
ความขัดแย้งด้วยการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทั้งยังมีการวางกรอบการปฏิรูป 3 ระยะก่อนคืน
อ านาจให้ประชาชน สะท้อนบทบาทของการเป็นผู้น าที่มีความเข้าใจถึงต้นตอปัญหาของประเทศที่ว่า
ความเหลื่อมล้ าเป็นที่มาของความขัดแย้งทั้งปวง หากประเทศยังด ารงความขัดแย้งรัฐบาลทหารก็จะ
ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ จึงต้องอาศัยความพยายามให้เกิดการปฏิรูปให้ส าเร็จเพ่ืออนาคตที่ดีของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญของ
ประเทศได้ แต่รัฐบาลทหารสามารถท าได้เพราะท าด้วยความจริงใจไม่ต้องการผลตอบแทนเป็น
อ านาจฐานเสียงเหมือนนักการเมือง สะท้อนบทบาททหารไทยเทียบได้กับพลเรือน 
 5.2.2 วาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้สร้างตัวบทการเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานประเทศด้วยเหตุผล
ความจ าเป็นของ คสช. ที่จะต้องแก้ไขวิกฤตของประเทศและจากความล้มเหลวของรัฐบาลชุดก่อน
ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม พร้อมกับการเดินหน้าบริหารประเทศ อีกทั้งเป็นที่
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ทราบดีว่ารัฐบาลทหารไม่ได้มาจากเสียงประชาชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนด้วยการ
โน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารในการพัฒนาปฏิรูปประเทศ  เพ่ือไปสู่การมี
ประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมและยั่งยืน  
  เมื่อน าผลการวิจัยมาพิจาณาตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ของ
แฟร์คลัฟพบว่า ตัวบทข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ซึ่งตัว
บท หมายถึง เนื้อหา ประเด็น และสาระส าคัญที่ประกอบเป็นวาทกรรม สะท้อนถึงระบบความรู้ 
ความเชื่อ อัตลักษณ์ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน โดยเนื้อหา 
ประเด็น และสาระส าคัญก็คือวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาลที่ประกอบด้วย ประเด็นการเข้า
รับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานของประเทศ การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม การ
ด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต และการน าประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่ งยืน 
สะท้อนความรู้ ความเชื่อของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทว่าทหารนอกจาก
จะมีหน้าที่ปกป้องประเทศจากศัตรูแล้วยังมีหน้าที่ในการป้องกันภัยคุกคามของประเทศในทุกรูปแบบ
รวมไปถึงภัยสังคมที่เกิดจากคนในชาติแตกความสามัคคีจนลุกข้ึนมาจับอาวุธท าร้ายกันเอง ซึ่งถือเป็น
หน้าที่ของทหารที่จะต้องรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุก
หมู่เหล่า นอกจากนี้ ทหารก็มีความสามารถในการบริหารบ้านเมืองไม่ต่างกับนักการเมืองมืออาชีพ 
ด้วยบทบาทผู้น ากองทัพท าให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบุคลิกผู้น าเป็นทุนเดิมมาก่อนแล้ว อีก
ทั้งเคยมีบทบาททางการเมืองในการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2549 ทั้งนี้     พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทราบดีว่าการเข้ามาบริหารประเทศของทหารนั้นไม่ใช่วิถีทางที่ถูกต้อง
อย่างที่ควรจะเป็น จึงอาศัยการสื่อสารด้วยการโน้มน้าวให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมสนับสนุน
รัฐบาลทหาร ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีว่าทหารจะน าพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และ
ท าได้ดีกว่ารัฐบาลพลเรือนที่เข้ามาบริหารเพื่อหวังเพียงผลประโยชน์จากฐานเสียงประชาชนเป็นที่ตั้ง 
  ด้านอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสียสละ
เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
รัฐบาลในอดีต และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน กล่าวคือ นายกรัฐมนตรีเข้าใจความ
ต้องการของประชาชน นายกรัฐมนตรีพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และ
นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็ต้องการความเป็นประชาธิปไตย  
  ทั้งนี้ หากพิจารณาตามแนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทาง
การเมือง (สถาบันพระปกเกล้า, 2547, น. 72-73) ที่กล่าวถึงการยึดอ านาจของจอมพล สฤษดิ์    
ธนะรัชต์ ได้พยายามสร้างความชอบธรรมแก่บทบาททางการเมืองของทหารโดยการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ โดยพบว่า     
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ผลการศึกษาวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาลมีความสอดคล้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศอย่างเด็ดขาดในแนวคิดนี้ กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา น าเสนอตัวบทในประเด็น
การเข้ารับต าแหน่งเพ่ือบริหารและวางรากฐานของประเทศ ด้วยการอธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็นที่
ทหารจะต้องเข้ามาควบคุมอ านาจการปกครอง มีการกล่าวอ้างถึงเหตุการความวุ่นวายในสังคมจน
น าไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสทธิ์เป็นจ านวนมาก ประกอบกับรัฐบาล
รักษาการไม่มีอ านาจเต็มในการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดท าร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นอุปสรรคต่อการท างานในทุกกระทรวง หากทอดเวลานาน
จะสร้างความเสียหายอย่างมหันต์ต่อประเทศชาติ และส่งผลถึงวิถีชีวิตของประชาชนทุกคน ตลอดจน
การประกาศเดินหน้าบริหารประเทศอย่างเป็นขั้นตอนหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 สั่งการมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีตลอดจน
รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ทั้งยังมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) ในสมัยนั้นเพ่ือ
เตรียมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน 
  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในวาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาลที่สอดคล้องกับ
แนวคิดดังกล่าว ได้แก่ ประเด็นการด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต เนื่องจาก      
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น าเสนอตัวบทแก้ไขปัญหาที่เกิดจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจ าน าข้าวที่สร้างความ
เสียหายทางการคลังไม่ต่ ากว่า 5 แสนล้านบาท ถือเป็นนโยบายประชานิยมที่ล้มเหลว เพราะนอกจาก
จะสร้างภาระให้กับงบประมาณแผ่นดินแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับจะตกไปอยู่เฉพาะชาวนาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่และความเสียหายนี้ยังไม่รวมผลกระทบต่อคุณภาพข้าว การบิดเบือนตลาดข้าว ความ
สูญเปล่าทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนโครงสร้างการค้าข้าวจากเดิมที่มีการแข่งขันสูง ไปสู่ระบบการค้า
แบบเส้นสายพรรคพวก ตลอดจนพบช่องทางการทุจริตมีมูลค่าการทุจริตรวม 1 แสนล้านบาท ส่วน
ใหญ่มาจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ การขายข้าวให้พรรคพวกที่เสนอซื้อในราคาต่ า และการระบาย
ข้าวถุงราคาถูกอีก และการทุจริตจากการลักลอบน าข้าวในโครงการไปขายก่อน อีกท้ังรัฐบาลชุดก่อน
หน้านี้บริหารจัดการนโยบายรับจ าน าข้าวขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน และได้ปล่อยปละละเลย
ปัญหาดังกล่าว ไม่ใส่ใจกับรายงานข้าวหายจากโกดังกลาง ตลอดจนพยายามปิดบังข้อมูลการค้าข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ รวมถึงปล่อยให้ค่าใช้จ่ายของโครงการรับจ าน าบานปลาย โดยไม่เคยจัดท าบัญชี เหล่านี้
เป็นปัญหาและข้อด้อยของโครงการรับจ าน าข้าวที่นอกจากจะพบการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วยังเป็น
ความล้มเหลวที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วย  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้ให้เห็นว่าเป็นประชานิยมอันฉาบฉวยหวังเพียง
เพ่ือสร้างคะแนนนิยม และเอ้ือผลประโยชน์ให้พวกพ้องของนักการเมืองมืออาชีพถือเป็นปัญหาเรื้อรัง
และเป็นภาระที่รัฐบาลทหารจะต้องด าเนินการต่อในการจัดการกับปัญหาเพ่ือหาผู้กระท าผิดใน
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โครงการมาลงโทษไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ข้าราชการ หรือเอกชนก็ไม่มีละเว้น รวมถึงตรวจสอบข้าว
ที่หายจากคลังมากกว่า 1 แสนตันตลอดจนปัญหาการระบายข้าวคงค้างคุณภาพต่ าในคลังของรัฐบาล
และเอกชนด้วย 
  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง (ประชา เทพ
เกษตรกุล, 2535, น. 45, อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2547, น. 61-62) ประกอบด้วย ทหารไทย
มีความรู้สึกชาตินิยม ทหารไทยถือว่าตนมีบทบาททางการเมืองเท่ากับพลเรือน ทหารไทยยังเข้าใจว่า
การเมืองการปกครองประเทศนั้นจะขาดทหารไม่ได้ และทหารปฏิเสธระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ โดยพบว่า ผลการศึกษาในประเด็นการน าประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตย
ที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องกับประเด็นทหารปฏิเสธระบบการปกครองประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบตาม
แนวคิดนี้ กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา น าเสนอตัวบทการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาล
ทหารจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้อง โด้ยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส าคัญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ควบคู่กับการน าเสนอภาพ
ประชาธิปไตยในอดีตประสบความล้มเหลว เพราะประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบริหารสุดท้ายก็ได้
นักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่น 
  โดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ต้องการสร้างประชาธิปไตยภายใต้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยืนยันมาโดยตลอดว่า แม้จะเป็นทหารแต่ก็รักในความเป็น
ประชาธิปไตย ด้วยการรับฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศ แต่เนื่องด้วย
บริบทประเทศไทยยังไม่พร้อมมีประชาธิปไตยจากสภาพสังคมที่ยังคงมีความขัดแย้ง รวมถึงการเมือง
ขาดเสถียรภาพจึงจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปประเทศก่อน โดยขอให้ประชาชนเชื่อฟังข้าราชการเป็นหลัก 
  อีกทั้ง ยังได้พยายามสร้างการเรียนรู้ที่ว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นหาใช่เพียง
แค่เรื่องสิทธิเสรีภาพกับการเลือกตั้งเท่านั้น แต่คือกระบวนการที่ประชาชนต้องมีความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยเน้นที่การปลูกฝังค่านิยมใหม่ให้คนไทย ค านึงหน้าที่พลเมืองสร้าง
จิตส านึกท่ีดี ความรับผิดชอบให้มากขึ้น คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยท่ีผ่านมารัฐบาลทหารไม่เคยมองว่าเป็นเรื่องแปลก แต่ประชาชนจ าเป็นต้องตระหนักให้
ได้ว่าที่ผ่านมาประชาธิปไตยที่ท าเพียงแค่การเลือกผู้แทนเข้ามาอย่างเดียว ท้ายที่สุดแล้วมีผลเสียต่อ
ประเทศชาติเพราะได้นักการเมืองที่หวังผลกอบโกยอ านาจ และผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องแทบทั้งสิ้น
จึงถือได้ว่าเป็นกับดักประชาธิปไตย ตลอดจนกระบวนการปฏิรูปประเทศที่ก าลังด าเนินจะเน้นที่การ
เขียนกฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเพ่ือสกัดไม่ให้ได้นักการเมืองไม่ดีเข้ามามีอ านาจบริหาร
ประเทศ ซึ่งอนาคตรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องได้นักการเมืองที่มีธรรมาภิบาลในการปกครอง
ประเทศ ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า ประเทศไทยจะต้องมีประชาธิปไตยที่เหมาะสม 
ซ่ึงสอดคล้องกับเนื้อหาของแนวคิดทหารปฏิเสธระบบการปกครองประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ สมัย
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รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้ค าว่าประชาธิปไตยแบบไทย เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนอ านาจ
และบิดเบือนว่าประเทศไทยก็ยังเป็นประชาธิปไตย ซึ่งถือมีความสอดคล้องกับสมัยรัฐบาลทหาร   
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ระบุว่าประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยแต่แท้ที่จริงแล้วหาก
พิจารณาดูจากการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกที่ท าให้เห็นว่าเป็นฝั่งตรงข้ามรัฐบาลก็จะถูก
สกัดกั้นมาโดยตลอด โดยอ้างความชอบธรรมเรื่องกฎหมายและความม่ันคงเป็นส าคัญ 
 5.2.3 วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้สร้างตัวบทการน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9 มาเป็นแนวทางในการท างานของรัฐบาลในทุกโครงการ โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ทรงคิด
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การพ่ึงพาตนเองเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน รวมถึงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแนวทางในการ
ด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจนน้อมน าพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงาน
ศาสตร์พระราชามาเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งยังน้อมน าพระราชด ารัสในวโรกาส
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมของคนในชาติ นอกจากนี้ ยังสร้างตัวบทที่แสดงให้ประชาชนเห็นว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง จากการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหา
มงคลต่าง ๆ เพื่อท าให้เห็นว่าสถาบันเบื้องสูงมีความใกล้ชิดกับประชาชน สมควรที่ประชาชนในฐานะ
พสกนิกรควรส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน 
  เมื่อน าผลการวิจัยมาพิจาณาตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ของ
แฟร์คลัฟพบว่า ตัวบทข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ซึ่งตัว
บท หมายถึง เนื้อหา ประเด็น และสาระส าคัญที่ประกอบเป็นวาทกรรม สะท้อนถึงระบบความรู้ 
ความเชื่อ อัตลักษณ์ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน โดยเนื้อหา 
ประเด็น และสาระส าคัญ ก็คือวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ประกอบไปด้วย
ประเด็นการน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพ     
ยกย่อง สะท้อนความรู้ ความเชื่อของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้น าเสนอตัวบทว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติมาแต่มาช้านาน ด้วยพระปรีชาสามารถ 
พระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ที่ทรงตรากตร าพระวรกายเพ่ือให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่
ที่ดีสมฐานะ สมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องเคารพเทิดทูนสถาบัน และน้อมน าแนวทางพระราชด าริ
ของพระองค์มาเป็นหลักในการท างานเพ่ือสืบสานไว้ซึ่งศาสตร์ของพระราชา  
  ด้านอัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่สะท้อนจากตัวบทท าให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ     
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ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน กล่าวคือ 
นายกรัฐมนตรีและประชาชนต่างก็เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรีต้องการให้
ประชาชนน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ หากพิจารณาตามแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง (ประชา เทพเกษตร
กุล, 2535, น. 45, อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2547, น. 61-62) ประกอบด้วย ทหารไทยมี
ความรู้สึกชาตินิยม ทหารไทยถือว่าตนมีบทบาททางการเมืองเท่ากับพลเรือน ทหารไทยยังเข้าใจว่า
การเมืองการปกครองประเทศนั้นจะขาดทหารไม่ได้ และทหารปฏิเสธระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ โดยพบว่า วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความ
สอดคล้องสอดคล้องกับอุดมการณ์ชาตินิยม เนื่องจากว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความ
ต้องการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักชาติ ภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถือว่าเป็นสถาบันเดียว
ในสามเสาหลักของสังคมที่ปรากฏเด่นชัดสัมผัสได้ด้วยการให้ประชาชนน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่
ทรงอุทิศพระวรกายเพ่ือให้พสกนิกรมีความอยู่ดีกินดี โครงการตามแนวพระราชด าริมากมายที่ได้
สร้างคุณูปการให้ประเทศชาติและประชาชนตลอดรัชสมัยของพระองค์ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญ และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสถาบันหนึ่ง 
  ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปช่วงก่อนการควบคุมอ านาจการปกครอง สังคมไทยเกิด
ความแตกแยกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกน ามาเป็นเครื่องมือทาง
การเมืองจาบจ้วงอย่างร้ายแรง ถือได้ว่าเป็นการท าร้ายจิตใจของประชาชนคนไทยผู้มีความจงรักภักดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทหารที่มีบทบาทปกป้องอธิปไตยและต้องรักษาไว้ซึ่งราชบัลลังก์มิยอมให้
ผู้ใดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดังค าปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อหน้าพระพักตร์ ด้วยเหตุนี้  รัฐบาลทหารจึงต้อง
ปราบปรามขบวนการล้มล้างสถาบันพร้อมกับด าเนินการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐบาลทหารที่เปรียบเสมือนรัฐบาลของพระราชา 
  นอกจากนี้ ในมิติของอุดมการณ์ชาตินิยมของรัฐบาลทหารได้อัญเชิญพระราช
ด ารัสเรื่องความสามัคคีมาเพ่ือสร้างมายาคติร่วมกันว่า คนไทยทุกคนจะต้องมีความรักความสามัคคี
ร่วมกันจึงจะลบรอยความเหลื่อมล้ าอันเป็นต้นเหตุปัญหาของความขัดแย้งทางสังคมได้ อุดมการณ์
ชาตินิยมนี้ยังสะท้อนผ่านวาทกรรมการปลูกฝังให้ประชาชนเป็นคนดีด้วยค่านิยม 12 ประการ การท า
ตัวให้เป็นเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 เพ่ือตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ เช่นเดียวกับยังขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วย
รัฐบาลทหารพัฒนาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งปวง โดยขอให้ใช้ความรักที่มีร่วมฝ่าฟันอุปสรรค
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงอนาคตของลูกหลานร่วมกัน ฉะนั้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับ



Ref. code: 25595707010418DER

 287 

 

แนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองในมิติทหารไทยมีความรู้สึกชาตินิยมที่ต้องการให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเชื่อมั่นรักเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรักสามัคคีและต้องการให้ประชาชน
ยอมรับในตัวรัฐบาลทหารที่เป็นรัฐบาลของพระราชา  
  อีกทั้ง หากพิจารณาตามแนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทาง
การเมือง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532, น. 660-661) ที่กล่าวถึงการยึดอ านาจของ    
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ได้พยายามสร้างความชอบธรรมแก่บทบาททางการเมืองของทหารโดย
การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พบว่า ตัวบทมีความสอดคล้องกับแนวคิดนี้ กล่าวคือ การสร้าง
ความชอบธรรมที่ปรากฏในตัวบทในวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีเป้าหมายให้
ประชาชนเกิดการยอมรับการควบคุมอ านาจการปกครองหรือรัฐประหาร และอ านาจความชอบธรรม
ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยน าเสนอวาทกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในการที่รัฐบาลทหารเปรียบได้กับรัฐบาลทหารของพระราชา อีกท้ังยังได้น้อมน าแนว
พระราชด าริและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 เช่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการระเบิดจากข้างในมาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
ประเทศ เพราะเป็นแนวทางที่ได้พระราชทานไว้นานแล้วมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์เพียงแต่ไม่มี
รัฐบาลใดให้ความส าคัญ  
  ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น้อมน าแนวทางพระราชด าริและได้อัญเชิญ
พระราชด ารัสของพระองค์มาใช้ในหลายโอกาสซึ่งท าให้เกิดภาพที่ว่าเป็นทหารผู้เปี่ยมไปด้วยความ
จงรักภักดีและสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมที่จะปกป้องสถาบันอย่างถึงที่สุดใน
ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหารเช่นกัน คล้ายกันกับกรณีของอดีตผู้น า
อย่างจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่พยายามสร้างความชอบธรรมด้วยการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และชูนโยบายการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่สามารถสร้าง
ความชอบธรรมได้อย่างเด็มที่ 
  ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ (2558) ศึกษาเรื่อง 
“มายาคติในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความหมาย
เชิงมายาคติที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ านวน 5 บทเพลง 
ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาของเพลงแฝงไปด้วยอุดมการณ์ความรักชาติและการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ท าให้เห็นผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ วาทกรรมทั้ง 5 ชุดที่ปรากฏใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีวาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งงานวิจัยทั้ ง 2 
ชิ้นนี้สะท้อนอัตลักษณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  (คสช.) ที่ เป็นผู้ เคารพเทิดทูนและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ท าให้เห็นว่าสถาบันทหารไทยเป็นสถาบันทางการเมืองและการปกครองที่คอยค้ า
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จุนราชบัลลังก์ให้มีความเป็นปึกแผ่น อีกทั้ง ยังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ประชาชนในฐานะผู้น าเสนอตัวบทกับผู้รับสารว่าต้องการให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ของชาติไทย 
 5.2.4 วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้สร้างตัวบทนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ประชาชนทุกคนในสังคม
ควรร่วมมือ โดยมีการชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาการทุจริตเป็นภัยร้ายบ่อนท าลายประเทศชาติถือเป็น
บทเรียนราคาแพงของสังคมที่เปรียบได้กับสนิมเนื้อในกัดกินความเจริญของชาติไทย ท าให้ภาครัฐสูญ
รายได้ไปหลายแสนล้านบาท หากปล่อยไว้จะกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลทหารจึงมีความ
พยายามในการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยมีการก าหนดให้เป็นวาระปฏิรูปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ขณะเดียวกันยังสร้างความไว้ใจจากประชาชนว่าทหารไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ แอบแฝง ท าให้เห็นถึง
บทบาทของทหารที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื้อรังของประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ 
  เมื่อน าผลการวิจัยมาพิจาณาตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ของ 
แฟร์คลัฟพบว่า ตัวบทข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ซึ่งตัว
บท หมายถึง เนื้อหา ประเด็น และสาระส าคัญที่ประกอบเป็นวาทกรรม สะท้อนถึงระบบความรู้ 
ความเชื่อ อัตลักษณ์ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน โดยเนื้อหา 
ประเด็น และสาระส าคัญก็คือวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย ประเด็น 
ประชาชนควรร่วมือกับรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรัฐบาลมีความพยายามในการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สะท้อนความรู้ ความเชื่อของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
ผู้น าเสนอตับทว่า ประชาชนมีส่วนส าคัญที่จะหยุดยั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบของ
สังคมไทย เพราะองค์ประกอบของการทุจริตจะต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ฉะนั้นถ้าทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายนโยบาย ข้าราชการ ภาคเอกชน พลังสังคมร่วมกันปลุกจิตส านึกจะท าให้สามารถลดปัญหา
ดังกล่าวลงได้ และเมื่อนั้นประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง เพราะจ านวนงบประมาณที่รั่วไหลไปนั้นจะ
กลับเข้าระบบมาเป็นงบประมาณแผ่นดินพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มจ านวน ส่งผลไปถึงการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนด้วย  
  ด้านประเด็นรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้
สะท้อนความรู้ ความเชื่อของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าทหารจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาท าลาย
ประเทศชาติบ้านเมืองจากการคิดทรยศหวังน าเงินงบประมาณแผ่นดินมาเป็นของส่วนตัว ซึ่งถือเป็น
หน้าที่ของทหารที่ต้องคอยปกป้องในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในอันตราย ขณะเดียวกันทหารเป็นผู้
ซื่อสัตย์มือสะอาดน่าเชื่อถือ จึงไม่ยอมเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในแผ่นดินอันจะน าพาให้
ประเทศชาติล่มจ่มกลับไปเช่นในอดีต 
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  ด้านอัตลักษณ์นายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความตั้งใจ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีต้องการความร่วมมือ
จากประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และนายกรัฐมนตรีต้องการรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชน  
  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง (ประชา เทพ
เกษตรกุล, 2535, น. 45, อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2547, น. 61-62) ประกอบด้วย ทหารไทย
มีความรู้สึกชาตินิยม ทหารไทยถือว่าตนมีบทบาททางการเมืองเท่ากับพลเรือน ทหารไทยยังเข้าใจว่า
การเมืองการปกครองประเทศนั้นจะขาดทหารไม่ได้ และทหารปฏิเสธระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ โดยพบว่า ผลการศึกษาวาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นมี
ความสอดคล้องกับประเด็นทหารไทยมีความรู้สึกชาตินิยมตามแนวคิดนี้ กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา น าเสนอตัวบทรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปขั่น โดยแสดง
ให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นศัตรูร้ายท าลายความเจริญของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นสนิม
เนื้อในที่รัฐบาลหวังจะจ ากัดออกไปจากสังคม ด้วยเหตุที่ว่าการทุจริตท าให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหล
ออกนอกระบบไปให้กับกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติ ส่งผลท าให้ขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศลดลง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องวางกลไกการปฏิรูปเพ่ือตรวจสอบในทุกกระทรวงให้มีความรัดกุม
โดยอาศัยความร่วมมือของข้าราชการและประชาชนทุกคนคอยสอดส่องดูแลร่วมกัน  
  นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้สร้างการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค่านิยมพร้อมทั้งปลุกจิตส านึกประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ก็ถือเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมที่ทุกคนจะได้รับ  
 5.2.5 วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) น าเสนอตัวบทการใช้อ านาจมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เพ่ือสร้างแนวทางการปฏิรูปประเทศ พร้อมแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมา
ไม่ได้มีการใช้อ านาจอย่างเผด็จการพร่ าเพรื่อ แต่ข้ึนอยู่กับปัจจัยในการสร้างความเป็นธรรมของคนใน
สังคม ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนหมู่มาก และจะใช้ต่อเม่ือถึงคราวจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น เช่น 
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การแก้ไขปัญหาประมง การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบสังคม 
แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีคนบางกลุ่มพยายามยุยงให้มีการใช้อ านาจหัวหน้า คสช. ในทางที่ผิด
เพราะหวังท าจะลายความน่าเชื่อถือในตัวพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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  ทั้งยัง น าเสนอตัวบทประเด็นการด าเนินคดีกับบุคลที่กระท าผิดกฎมาย โดยหาก
บุคคลนั้นกระท าผิดจริงจะต้องได้รับโทษอย่างไม่มีละเว้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลทหารแสดงให้เห็นว่ามี
การเข้มงวดกับผู้กระท าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง อันได้แก่ คดีความมั่นคง คดีการเมือง คดีการทุจริต
คอร์รัปชั่น คดีที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศอย่างการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งอยู่ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แต่
ถึงแม้รัฐบาลจะเพ่ิมความเข้มงวดก็ตาม ก็ยังมีกลุ่มคนที่หนีคดีไปพ านักต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็น
อดีตนักการเมืองคนส าคัญของพรรคเพ่ือไทยแทบทั้งสิ้น แต่ทว่ารัฐบาลทหารหวังเพียงเพ่ือท าในสิ่งที่
ถูกต้องเท่านั้นไม่มีเจตนาท าร้ายนักการเมืองแต่อย่างใด  
  เมื่อน าผลการวิจัยมาพิจาณาตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ของ 
แฟร์คลัฟพบว่า ตัวบทข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ซึ่งตัว
บท หมายถึง เนื้อหา ประเด็น และสาระส าคัญที่ประกอบเป็นวาทกรรม สะท้อนถึงระบบความรู้ 
ความเชื่อ อัตลักษณ์ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน โดยเนื้อหา 
ประเด็น และสาระส าคัญก็คือวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายที่ประกอบด้วย ประเด็นการใช้อ านาจ
ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และการด าเนินคดี
กับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย สะท้อนความรู้ ความเชื่อของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้
น าเสนอตัวบทว่าตนเองนั้นจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือหรือกลไกที่เป็นอ านาจเด็ดขาดเพ่ือใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินในภาวะการปกครองประเทศท่ีไม่เป็นปกติ จึงต้องอาศัยเขียนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ไว้ในมาตรา 44 ว่า (ราชกิจจานุเบกษา, 2557). 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 
2560. http://www.ratcha kitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp)  ในกรณีที่หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพ่ือป้องกันระงับหรือ
ปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ         ราช
บัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มีอ านาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระท าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับ
ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท า รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่งหรือการกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญนี้และถือเป็นที่สุด  
  ด้วยเหตุที่ว่าการเข้ารับต าแหน่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารของประเทศของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้มาตามครรลองตามระบอบประชาธิปไตยสากลที่นานาชาติยอมรับ เพราะ
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ด้วยความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาเพ่ือระงับเหตุการณ์วิกฤตในประเทศ ฉะนั้น การขับเคลื่อนประเทศ
จึงต้องอาศัยกลไกข้าราชการที่เป็นส่วนส าคัญร่วมกับรัฐบาลทหาร และหากข้าราชการฝ่ายใดไม่ภักดี
ต่อสถาบันทหารก็จ าเป็นจะต้องใช้กฎหมายพิเศษเพ่ือสั่งการให้เป็นไปตามนายกรัฐมนตรีต้องการ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือแนวนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้วางแนวทางไว้เพ่ือไปสู่ประชาชน แต่
ขณะเดียวกันจ าเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ เอกชน และประชาชนว่าถึงแม้ในทาง
กฎหมายจะให้อ านาจเด็ดขาดกับหัวหน้า คสช. สั่งการใด ๆ ก็ตาม แต่การใช้อ านาจเหล่านั้นก็เป็นไป
เพ่ือความจ าเป็นเร่งด่วนที่กฎหมายปกติไม่สามารถท าได้ ตลอดจนใช้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับ
ประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ 
  รวมถึงประเด็นการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดกฎหมาย ที่สะท้อนความรู้ ความเชื่อ
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยความเป็นทหารอาชีพที่มีความซื่อตรง  ฉะนั้นการรักษา
กฎระเบียบหรือกติกาของบ้านเมืองเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนพึงมีเพ่ือความสงบสุขของบ้านเมือง ด้วย
เหตุนี้นายกรัฐมนตรีจึงจ าเป็นจะต้องรักษากติกาของบ้านเมืองหากไม่ท าก็เชื่อได้ว่าประเทศชาติจะ
เกิดความวุ่นวายไม่มีวันจบสิ้น อีกทั้งเพ่ือพิทักษ์ไว้ซึ่งกฎหมายเพ่ือให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์บังคับใช้ได้
กับทุกคนทุกชนชั้นทางสังคมอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 
  ด้านอัตลักษณ์นายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถืออ านาจ
เด็ดขาดตามมาตรา 44 และอัตลักษณ์นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย ส่วน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีต้องการให้
ประชาชนเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด และนายกรัฐมนตรีต้องการให้ผู้กระท าผิดรับโทษทาง
กฎหมาย  
  ทั้งนี้ หากพิจารณาตามแนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทาง
การเมือง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532, น. 660-661) ที่กล่าวถึงการยึดอ านาจของ    
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้พยายามสร้างความชอบธรรมแก่บทบาททางการเมืองของทหาร โดยการ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  
โดยพบว่า ผลการศึกษาวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายมีความสอดคล้องกับแนวคิดนี้ กล่าวคือ    
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น าเสนอตัวบทประเด็นการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย 
กล่าวคือ เป็นหนึ่งในภารกิจของรัฐบาลทหารที่จะต้องเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินไปพร้อมกับ
การปฏิรูปประเทศ ในขณะเดียวกันจะต้องเร่งด าเนินการสะสางคดีค้างเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนการ
ควบคุมอ านาจการปกครอง ประกอบด้วย คดีความม่ันคง การชุมนุมทางการเมือง การฆ่าและท าร้าย
ประชาชนของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพ่ือหวังผลทางการเมืองจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 
2553 จนถึงปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
ที่มีผู้กระท าผิดเป็นถึงบุคคลส าคัญทางการเมืองและแกนน ากลุ่มการเมือง และคดีที่ฝ่ายรัฐบาลทหาร
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เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ได้แก่ คดีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ท าให้
ระบบการคลังของประเทศเสียหายมากกว่า 5 แสนล้านบาท ทั้งยังปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต
เกิดข้ึนในระหว่างด าเนินโครงการ รวมถึงความไม่โปร่งใสในขั้นตอนการสรุปบัญชีและการระบายข้าว
ในคลังที่ยังคงมีปัญหา เหล่านี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลทหารที่ต้องการเร่งสางคดีเพ่ือน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ 
  ส าหรับแนวทางในการต่อสู้คดีนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันว่าทหาร
จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินคด ีเพราะถือเป็นอ านาจศาลและรัฐบาลพร้อมอ านวยความสะดวก
หากผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาจะต่อสู้คดีโดยยึดหลักการให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีการ
เร่งรัด ส่วนอีกแนวทางได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เก็บในคลังข้าวทั้งของ
รัฐบาลและของเอกชน หากพบมีความผิดปกติก็จะด าเนินการสอบเป็นกรณีไปไม่ละเว้นไม่ว่าจะ
เชื่อมโยงไปถึงนักการเมือง ข้าราชการ เอกชน หรือประชาชนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เช่นเดียวกันหมด 
  นอกจากนี้ แนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทางการเมือง ที่
กล่าวถึงการยึดอ านาจของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้พยายามสร้างความชอบธรรมแก่บทบาททาง
การเมืองของทหารโดยอ้างการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ โดยพบว่า 
ผลการศึกษาวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ก็มีความสอดคล้องกับแนวคิดนี้ กล่าวคือ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้อ านาจตามมาตรา 44 ในการบริหารราชการแผ่นดินไปพร้อมกับปฏิรูป
ประเทศเป็นส าคัญ จะเห็นได้จากการบังคับใช้มาตรา 44 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิรูปและคอย
แก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด ปัญหาทั้งนั้นล้วนแต่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือประเทศ ประกอบด้วย การ
แก้ไขปัญหาการบินพลเรือนที่มีปัญหามายาวนานหลายรัฐบาล การแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมายที่
องค์กรต่างประเทศให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลทหารจะต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลประโยชน์ในทาง
ภาพลักษณ์และด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค 
  อีกทั้ง แนวคิดเดียวกันนี้ที่กล่าวถึงการใช้ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 
ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2533, น. 94-95) ทีย่กให้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่นใดเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์เพ่ือพัฒนาประเทศ โดยพบว่า ผลการศึกษาวาทกรรมการ
บังคับใช้กฎหมายประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ก็มีความสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นผู้ถืออ านาจตามมาตรา 44 ที่มีสถานะอยู่เหนืออ านาจนิติบัญญัติและตุลาการจนกล่าวได้ว่ามี
อ านาจเด็ดขาดอยู่เหนือกฎหมายทุกฉบับเช่นเดียวกัน โดยอ้างว่าสามารถสั่งการใด ๆ ก็ได้ที่เป็นการ
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ระงับยับยั้งหรือปราบปรามบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ โดยถือว่าการกระท าดังกล่าวนั้นชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการใช้อ านาจของหัวหน้า คสช. ที่สามารถกระท าได้ทุกอย่างแบบกึ่งเผด็จ
การโดยมีกฎหมายรองรับ จะเห็นได้ว่าทั้งมาตรา 44 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ถือ
เป็นอ านาจเด็ดขาดที่เป็นเครื่องมือของผู้น าทหารที่ท าหน้าที่บริหารประเทศเหมือนกัน แต่จะต่างกัน
ตรงที่ ค าสั่งที่ 66/2523 เป็นค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ส่วนมาตรา 44 เป็น
หนึ่งในมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย รับสนองพระบรมราชโองการโดยพลเอก ประยุทธ์       จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี  
 5.2.6 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้น าเสนอตัวบทหลัก ส่วนผู้ด าเนินรายการเป็นเพียงผู้น าเสนอตัวบทรอง ด้วย
เหตุที่ว่าผู้ด าเนินรายการไม่มีบทบาทมากพอ อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีมีความสามารถในการสื่อสาร
มากกว่าผู้ด าเนินรายการเนื่องจากมีทักษะเป็นนักพูดสามารถพูดให้ผู้ชมเห็นภาพเป็นอย่างดี ในขณะ
ที่กระบวนการสร้างตัวบทในแง่ของการคัดเลือกประเด็น นายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทในการคัดเลือก
ร่วมกับคณะท างานท าเนียบรัฐบาล ส่วนรูปแบบการสื่อสาร เน้นการสื่อสารทางเดียวจากผู้น าเสนอ
ตัวบทหลักผ่านการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ล่วงหน้าโดยคณะท างานของส านักนายกรัฐมนตรีและ
กองทัพบก  
  ทั้ งนี้  กระบวนการบริ โภคตัวบทในแง่การแพร่กระจายใช้ช่องทาง ทั้ ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกและดิจิทัล ออกอากาศ
พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีการแพร่กระจายซ้ าในสถานีของรัฐบาลตลอดจนเว็บไซต์หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ อนึ่งใช้การสื่อสารภายใต้ภาษาระดับกึ่งทางการและไม่เป็นทางการ อีกทั้งยังเลือกใช้ประโยค
ทุกรูปแบบเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ระบบความคิด
ของผู้รับสารแล้วท าให้เห็นได้ว่าผู้รับชมรับรู้ถึงวาทกรรมทั้ง 5 ชุดที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ ส่วนระบบวามคิดมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งที่คล้อยตาม ไม่คล้อยตาม และเฉย ๆ ขึ้นอยู่
กับการรับรู้และการมีประสบการณ์ร่วมในเรื่องนั้น ๆ ของผู้รับสาร 
  เมื่อน าผลการวิจัยมาพิจาณาตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ของ 
แฟร์คลัฟพบว่า วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรมเชิง
วิพากษ์ ซึ่งวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างตัวบท ที่มีองค์ประกอบได้แก่ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้
น าเสนอตัวบทหลัก และผู้ด าเนินรายการในฐานะผู้น าเสนอตัวบทรอง การคัดเลือกประเด็น รูปแบบ
การสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกระบวนการบริโภคตัวบท ที่มีองค์ประกอบได้แก่ การ
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แพร่กระจาย และระบบความคิดของผู้รับสารในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  โดยพบว่าผล
การศึกษาประเด็นวิถีปฏิบัติทางาทกรรมสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
เนื่องจากวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรม
ตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งวิถีปฏิบัติทาง
วาทกรรมถือเป็นสื่อกลางระหว่างวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมกับตัวบท ดังนั้น กระบวนการสร้าง
ตัวบทจึงมีความสอดคล้องกับความเป็นไปของสังคม เนื่องจากวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมเป็น
ตัวก าหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถปีฏิบัติทางวาทกรรมเป็นตัวก าหนดตัวบทอีกทอดหนึ่ง เช่น 
วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการสร้างตัวบท ด้วยเหตุผล
ที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของสังคม การที่จะท าให้สังคมยอมรับการบริหารงาน
ของรัฐบาลทหารจึงต้องสร้างตัวบทที่ท าให้เห็นว่ารัฐบาลทหารเป็นผู้น้อมน าแนวพระราชด าริมา
ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการบริหารประเทศท าให้เกิดการยอมรับในสังคมอีกทางหนึ่ง  
 ส าหรับผลการวิจัยด้านบริโภคตัวบทในแง่ระบบความคิดของผู้รับสาร สอดคล้องกับ
แนวคิดการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารของฮอลล์ พบว่า โดยภาพรวมแล้วมีความสอดคล้องกัน 
เนื่องจากว่าการตีความตัวบทในวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ประกอบด้วย วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ วาท
กรรมความชอบธรรมของรัฐบาล วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วาทกรรมการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมายในรายการคืนคามสุขให้คนใน
ชาติ ผู้รับสารมีการตีความหรือถอดรหัสตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งในจ านวนผู้รับ
สารทั้ง 5 คน ต่างก็มีระบบความคิดที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป มีทั้งที่คล้อยตาม ไม่คล้อยตาม 
และเฉย ๆ แม้แต่ในประเด็นเดียวกันผู้รับสารบางรายยังมีระบบความคิดหลายชุด ทั้งที่คล้อยตาม 
และไม่คล้อยตาม ตลอดจนมีระบบความคิดที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะผู้ส่งสารด้วย 
 5.2.7 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม 
  สภาพการณ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงก่อนการควบคุม
อ านาจและหลังการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เอ้ือต่อการสร้างตัวบทในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ด้วยสภาพการณ์ทางสังคมที่มีความขัดแย้ง
กันมาอย่างยาวนานแต่มาเด่นชัดในช่วงปลายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่กฎหมายถูกละเมิด
อย่างรุนแรง เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ท าให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชนจนน าไปสู่การ
บาดเจ็บล้ม ท าให้เกิดการควบคุมอ านาจของทหารโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดจนการรับ
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ประเทศจึงเกิดความสงบเรียบร้อยอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรีได้
ด าเนินการบริหารประเทศไปพร้มกับการปฏิรูปอย่างเป็นระบบใน 3 ระยะ ตามวิสัยทัศน์มั่นคง มั่งค่ัง 
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ยั่งยืน ทั้งยังมีการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ 
  สภาพการณ์เศรษฐกิจไทยระหว่างการชุมนุมทางการเมืองชะลอตัว ท าให้
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจถึงจุดซึมตัวลง และต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตัวประมาณ 3-4 ปี 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ประกอบกับหนี้
ครัวเรือนที่สูง ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าควบคุมอ านาจและการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เศรษฐกิจไทยเริ่มทยอยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านนโยบายของรัฐบาล
ทหาร คือการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากรวมถึงการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ทั้งยังให้
ความส าคัญธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็ม เน้นโครงสร้างเศรษฐกิจตามแนวทางปฏิรูป
ประเทศไทย 4.0 ไปพร้อมกับการส่งเสริมแนวทางประชารัฐที่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน 
และภาคสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน อีกทั้ง ได้น้อมน าแนวทางพระราชด าริในการด าเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้หลักการระเบิดจากข้างในและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้ประชาชนได้น้อมน าไปปฏิบัติสร้างการเรียนรู้ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี และสามารถด าเนินวิถี
ชีวิตตามสายกลางแห่งความพอเพียง 
  เมื่อน าผลการวิจัยมาพิจาณาตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ของ 
แฟร์คลัฟ พบว่าวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ ซึ่งวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือบริบททางสังคม 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางสังคม ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางการเมือง และปัจจัยด้าน
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการสร้างตัวบทผ่านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ดังนั้น วิถีปฏิบัติทาง
สังคมวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการสร้างตัวบทในวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมเพ่ือผลิตตัว
บทที่ออกมาในรูปของวาทกรรมทั้ง 5 ชุด เช่น ปัจจัยสภาพการณ์สังคมมีความขัดแย้ง ประชาชนไม่
เกรงกลัวต่อฎหมาย มีการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ตลอดจนการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัจจัยดังกล่าวเป็น
ปัญหาสังคมที่จะต้องได้รับการแก้ไขจึงได้ท าให้มีการคัดเลือกประเด็นผ่านกระบวนการสร้างตัวบทใน
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม จนน าไปสู่การสร้างตัวบทในวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ด้วย
สภาพการณ์ทางสังคมดังกล่าว รัฐบาลทหารจึงจ าเป็นต้องน าตัวผู้กระท าผิดในทุกคดี เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม โดยพร้อมให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้จนถึงที่สุด เพ่ือให้กฎหมายเกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์และเพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าจึงต้องไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนการบังคับใช้มาตรา 44 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลในอดีตรวมถึง
ข้าราชการที่มีส่วนรู้เห็น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการสร้างตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 
เนื่องจากสังคมเกิดความขัดแย้งจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ตลอดจนปฏิรูปวางกลไกสกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามใน
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ประเด็นที่มีการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงนั้น น ามาซึ่งการสร้างตัวบทในวาทกรรมการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ือสร้างการตระหนักว่าสถาบันมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรเพ่ือสร้างความ
จงรักภักดีในหมู่ประชาชน 
  ทั้งนี้ หากพิจารณาตามแนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซงทาง
การเมือง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532, น. 660-661) ที่กล่าวถึงการใช้ค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มีการใช้ค าสั่งนี้สร้างความชอบธรรม
แก่บทบาทของทหาร โดยอ้างว่าทหารยังคงต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างประชาธิปไตยเพ่ือเอาชนะ
คอมมิวนิสต์ โดยพบว่า ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในประเด็นปัจจัยด้านสภาพการณ์
ทางการเมืองมีความสอดคล้องบางส่วนกับแนวคิดนี้ กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้
อ านาจหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมาจากบุคคลในรัฐบาล
ทหารได้เขียนขึ้นมาเพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ ทั้งนี้ อ านาจตามมาตรา 44 (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557, 2557, น. 15-16) ให้อ านาจในการสั่งการใด ๆ ของ
หัวหน้า คสช. เพ่ือระงั้บยับยั้งหรือปราบปรามการกระท าที่กระทบต่อความม่ันคงภายในละภายนอก
ประเทศ ซึ่งถือว่ามีอ านาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมามีการใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายที่กฎหมายปกติ
ไม่สามารถท าได้ ทั้งการโยกย้ายข้าราชการในทุกระดับ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ระบบราชการ ตลอดจนการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวที่ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง ที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอ านาจตามมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. สามารถสร้างความชอบธรรมเพ่ือ
แทรกแซงทางการเมือง 
  นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างกันอีกประการระหว่างพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากใช้อ านาจตามมาตรา 44 
แล้ว ยังได้ใช้การสื่อสารผ่านวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ สร้างตัวบทจากวาทกรรม
ทั้ง 5 ชุด เพ่ือส่งสารผ่านไปยังประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชนผู้รับสารเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจทางการเมือง 
  ทั้งนี้ ความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบการสร้างความชอบธรรมเพ่ือแทรกแซง
ทางการเมืองตรงที่พลเอก เปรม ติณสูลานท์ ใช้เอกสารที่เป็นค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 
เพ่ือสร้างความชอบธรรม แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้การเขียนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ในมาตรา 44 และใช้การสื่อสารผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
เพ่ือสร้างความชอบธรรมแทรกแซงทางการเมือง 
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  นอกจากนี้ ยังมีข้อขัดแย้งกับแนวคิดการสร้างความชอบธรรมกับการแทรกแซง
ทางการเมือง ที่กล่าวถึงอีกประการหนึ่งคือ ในทางปฏิบัติการปกครองของทหารมักไม่ยุติลงในเวลา
อันสั้น ดังนั้น ทหารจึงแสวงหาการสร้างความชอบธรรมในการยึดอ านาจของตน คือการตั้งรัฐบาลพล
เรือนขึ้นหลังจากการยึดอ านาจไปแล้วเพ่ือแสดงว่าทหารไม่ต้องการมีอ านาจ ซึ่งขัดแย้งกับวิถีฏิบัติ
ทางสังคมวัฒนธรรมในประเด็นการเมือง ด้วยเหตุที่ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้น าการควบคุมอ านาจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร        
ในขณะเดียวกันก็ยังด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียเองอีกต าแหน่งหนึ่ง กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้เข้าควบคุมอ านาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในนามของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จากนั้นในเวลา 3 เดือน สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ให้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกับต าแหน่งหัวหน้า คสช. บริหารประเทศเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน  
ไม่ได้มีการแต่งตั้งรัฐบาลพลเรือนเหมือนการยึดอ านาจของผู้น าทหารในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ งผู้วิจัยคิดว่า
เนื่องด้วยบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป บทเรียนในอดีตท าให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลที่แต่งตั้งโดยกลุ่ม
ทหารที่ยึดอ านาจก็ไม่ได้ท าให้เสถียรภาพทางการเมืองการปกครองไทยเข้มแข็งขึ้นแต่อย่างใด จึงได้
น าบทเรียนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ โดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เป็นกลไกขับเคลื่อน ซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังว่าการยึดอ านาจครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของ
ประเทศไทย 
  สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว (2552) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบ 
เนื้อหา วิธีการน าเสนอและวาทกรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลก” ในยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรี    
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้น รวมถึงประเมิน
กระบวนการสร้างตัวบทและการสื่อความหมาย ท าให้เห็นผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ การ
ใช้อ านาจ อุดมการณ์ และการสร้างความชอบธรรมมาเป็นเครื่องมือในกระบวนการผลิตตัวบทในวาท
กรรมเพ่ือสื่อสารไปยังประชาชนผู้รับสาร รวมถึงมีการอาศัยบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้างวาทกรรม แต่ทว่ามีผลการศึกษาบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย
วาทกรรมที่ค้นพบแตกต่างกันน ามาซึ่งการตีความที่ต่างกันไปด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือวิถี
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันท าให้เกิดวาทกรรมที่ต่างกัน รวมถึงการใช้โครงสร้างภาษาในตัว
บทสะท้อนว่า พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ไม่สามารถสื่อสารไปยังประชาชนทุกกลุ่มได้เว้นแต่ กลุ่มชน
ชั้นสูงและข้าราชการ แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการเลือกใช้โครงสร้างประโยคที่หลากหลาย
สามารถสื่อสารเข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ตลอดจนการเลือกใช้สื่อสารมวลชนที่แตกต่างกันก็
เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ตัวบทไม่สามารถแพร่กระจายไปยังประชาชนได้   
  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาวดี ส าราญสุข (2545) ศึกษาเรื่อง 
“วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายก ฯ ทักษิณคุยกับประชาชนและรายการชวนออนไลน์ ” มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมของผู้น าไทยที่เปรียบเทียบวาทกรรมระหว่าง
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย 2 คนในช่วงเวลาเดียวกัน กล่าวคือ นายทักษิณ ชินวัตร ขณะด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมตรีจัดรายการนายก ฯ ทักษิณคุยกับประชาชน กับ นายชวน หลีกภัย ท าหน้าที่
หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจัดรายการชวนออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การเกิดขึ้นของ
ทั้งสองรายการเป้าหมายหลักคือต้องการฐานเสียงของประชาชนโดยใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือ 
เนื่องจากการยอมรับจะน ามาซึ่งอ านาจทางการเมือง มีผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน ได้แก่ การใช้
บริบททางการเมืองและสังคมเป็นวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดกระบวนการสร้างวาท
กรรมที่เป็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ในที่นี้ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบโดยอาศัยขอบเขตการวิจัยในบริบท
การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 คน ระหว่างพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับนายทักษิณ ชินวัตร 
ที่ใช้อ านาจหน้าที่เหมือนกัน คือ นายทักษิณ ชินวัตร จัดรายการวิทยุกระจายเสียงของกรม
ประชาสัมพันธ์ แต่ขณะเดียวกันพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ใช้อ านาจการเมืองในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดรายการโดยใช้ช่องทางสื่อสาร
ผ่านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หากมีข้อแตกต่างกันคือการเลือกใช้ช่องทางสื่อสารมวลชนที่ 
นาย ทักษิณ ชินวัตร ใช้เฉพาะวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ขณะที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลือกใช้
ทั้งหมดในรูปแบบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาไม่
ปกติของการควบคุมอ านาจ ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ใช้บททางการเมืองในการเป็นผู้น าฝ่ายค้านจัด
รายการผ่านระบบอินเตอร์ผ่านเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ เพราะถือเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นด้วยข้อจ ากัด
ทางอ านาจที่ไม่สามารถเลือกใช้สื่ออ่ืนได้ ส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน คือ วาทกรรมของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา คือการสร้างอุดมการณ์อ านาจความชอบธรรม ขณะที่นายทักษิณ ชินวัตร สร้างวาทกรรม
ที่เน้นความก้าวหน้าในนโยบายและผลงานของรัฐบาล รวมถึงนายชวน หลีกภัย สร้างวาทกรรมการ
โจมตีรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งผู้วิจัยมองว่าวาทกรรมของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ 
นายชวน หลีกภัย มีความต้องการที่เหมือนกันคือการท าลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือ
จุดประสงค์ทางการเมือง 
  อีกทั้ง แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ ไม่ได้มีกรอบการ
วิเคราะห์ที่ตายตัว กล่าวคือ ต้องพิจารณาประเด็นการศึกษาและข้อมูลเป็นหลักรวมถึงให้ความส าคัญ
กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้น าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ เกศกนก      
ชุ่มประดิษฐ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่าด้วยเรื่องรัฐประหาร 19 
กันยายน 2549” พบว่า มีการใช้กรอบมิติทั้งสามของแฟร์คลัฟ มาเป็นโครงสร้างในการวิเคราะห์ 
วาทกรรมจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ผลที่ได้สอดคล้องกัน กล่าวคือ มิติตัวบทคือชุดข้อมูลทาง 
วาทกรรมได้จากตัวบทที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมคือกระบวนการผลิตและ
บริโภคตัวบทท าให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ต่างก็มีจุดยืนในการสร้างตัวบทที่แตกต่างกัน ด้านวิถีปฏิบัติ
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ทางสังคมวัฒนธรรมท าให้เห็นว่าเงื่อนไขทางสังคม ความเป็นเจ้าของสื่อ ความเป็นมืออาชีพด้าน
วารสารศาสตร์ผลักดันให้หนังสือพิมพ์ต้องคัดเลือกประเด็นความจริงบางส่วนน าเสนอแก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ 
จะเห็นได้ว่ากรอบมิติทั้งสามชุดตามแนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเหมือน
ของผู้วิจัยในแง่ที่ว่าวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการก าหนดตัวบททางอ้อม หรืออธิบาย
ได้ว่าเงื่อนไขทางสังคมก าหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมก็ไปก าหนดตัวบท
อีกทอดหนึ่ง ฉะนั้น ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผลการวิจัยมีความสอดคล้องในแง่ของกรอบมิติทั้งสามชุด
ของแฟร์คลัฟ ต่างก็มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน 
  อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เป็นการวิเคราะห์ตัวบทเพ่ือน าไปสู่
การตีความกระบวนการผลิตตัวบทที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตตัวบท กลายเป็นการสถาปนาความจริงหรือชุดความคิดชุดหนึ่งที่ท าให้คนในสังคมเชื่อหรือ
ยอมรับ สอดรับกับงานวิจัยของ ภิชาภัช มงคลวรภัค (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ผู้หญิงใน
บริบทการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : การวิเคราะห์วาทกรรมสื่อ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์กลวิธีภาษาในการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จาก
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 3 ฉบับ ผลการวิจัยในประเด็นเรื่องรูปแบบและโครงสร้างความของข้อความ
ข่าวในการน าเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความสอดคล้องกันในแง่ของ
การใช้การตีความตัวบทเพ่ือตีความข้อความในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ทั้ง 3 ฉบับ  ท าให้เห็นว่า
สื่อมวลชนในกลุ่มสนับสนุนนายทักษิณ ชินวัตร น าเสนอข้อความในทางที่ดี ส่วนสื่อมวลชนในกลุ่ม
ต่อต้านนายทักษิณ ชินวัตร มีการน าเสนอในแนวทางของการวิพากษ์วิจารณ์โดยชัดแจ้ง ซึ่งถือว่า
สอดคล้องกันในแง่ของวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม งานวิจัยชิ้นนี้ไดแ้ยกกลุ่มเป็นกลุ่มสนับสนุนและ
กลุ่มต่อต้านนายทักษิณ ชินวัตร ท าให้มีผลในแง่ของวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในการผลิตตัวบทเพ่ือ
น าเสนอต่อสาธารณชนในมุมที่แตกต่างกันแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม 
  ตลอดจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Annisa Laura Maretha and Allan 
Kongthai (2017, p. 105-112) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “A Textual Analysis of Online News 
Headlines Using Transitivity to Represent Social Reality” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุความ
คิดเห็นทางอุดมการณ์จากหัวข้อข่าวออนไลน์ที่รวบรวมจากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เกี่ยวกับเกอร์วานิ 
(Gerwani) ซึ่งเป็นองค์การสตรีในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีอดีตสมาชิกและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
มนุษยชนเสนอแนวทางการปรองดองกับรัฐบาลอินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบว่า ตัวบทสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีปฏิบัติทางสังคมและการเมืองในสังคมที่แฝงด้วยอ านาจและอุดมการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้อความข่าวที่น าเสนอไม่ได้เป็นกลาง เนื่องจากตัวบทสะท้อนจากอุดมการณ์ของผู้ส่งสารเป็นที่ตั้ง ซ่ึง
มีความสอดคล้องกันในแง่วาทกรรมที่ปรากฏในรายการคืนความสุขให้คนในชาติแฝงไปด้วยอ านาจ



Ref. code: 25595707010418DER

 300 

 

และอุดมการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการบริหารประเทศ 
  ทั้งนี้ กรอบมิติทั้งสามชุดตามแนวคิดของแฟร์คลัฟ ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าสภาพสังคม
หรือที่เรียกว่าวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม อันได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทางสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจทั้งช่วงก่อนและหลังการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะเป็นตัวก าหนดตัวบทประกอบสร้างเป็นวาทกรรมที่แฝงไปด้วยการสร้างความชอบ
ธรรม ผ่านกระบวนการสร้างตัวบทในวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม โดยแฝงไปด้วยอ านาจ อุดมการณ์ และ
บทบาททางการเมือง อีกทั้งการบริโภคตัวบทยังสะท้อนให้เห็นว่าวาทกรรมที่น าเสนอนั้นมีผลต่อ
ระบบความคิดของผู้รับสาร มีทั้งที่คล้อยตามวาทกรรม และไม่คล้อยตามวาทกรรม และรู้สึกเฉย ๆ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์ร่วมของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นนั้น ๆ สะท้อนจากในประเด็น
เดียวกันผู้รับสารแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกัน แตใ่นทางกลับกันผู้รับสารหนึ่งคนมีระบบความคิด
ที่หลากหลายต่อหนึ่งประเด็น จึงไม่สามารถวัดผลได้ว่าวาทกรรมใดที่ผู้รับสารเห็นคล้อยหรือไม่คล้อย
ตามมากท่ีสุด 
  จากการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้
คนในชาติ” ครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงการสื่อสารทางการเมืองของผู้น ารัฐบาลทหารที่แฝงไปด้วย
ความชอบธรรมเพ่ือแทรกแซงทางการเมือง หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการได้มาซึ่งอ านาจบริหาร
ประเทศ ขณะเดียวกันก็หวังผลเพ่ือลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นรัฐบาลในอดีต รวมถึง
การใช้อ านาจที่ได้ในฐานะนายกรัฐมนตรี และบทบาทหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ผูกขาดการเลือกใช้สื่อสารมวลชนทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อีกท้ังยังผูกขาดช่วงเวลาใน
การน าเสนอออกอากาศ สะท้อนถึงการใช้อ านาจรัฐอย่างเต็มท่ีในกระบวนการสร้างวาทกรรม 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 
 

1. การสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์และบทบาทของทหารในทาง
การเมือง ที่แฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้ง สาธารณชนจึงควรมองสถาบันทหารในหลายแง่มุม
เพ่ือให้เกิดมุมมองที่รอบด้าน และเข้าใจความเป็นสถาบันที่ธ ารงไว้ซึ่งอุดมการณ์สูงสุด ภายใต้สภาวะ
การปกครองประเทศท่ีไม่เป็นปกติ 

2. การสร้างตัวบทในวาทกรรมเพ่ือสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควรลดการใช้ตัวบทที่เป็นการหว่านล้อมประชาชน 
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เนื่องจากยังมีผู้รับสารบางส่วนที่ตีความสารไม่เข้าถึงวาทกรรม มีผลท าให้บางประเด็นของวาทกรรม
ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ฉะนั้น รัฐบาลทหารควรท าความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ถึงสิ่ง
ที่ประชาชนต้องการหรือปรารถนา เพ่ือให้เกิดการตีความที่ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารในทางที่ดีข้ึน 

3. ตัวบทในวาทกรรมการปฏิรูปประเทศ และตัวบทในวาทกรรมการสร้างความชอบ
ธรรมของรัฐบาล เป็นวาทกรรมที่มีตัวบทและสาระส าคัญมากที่สุด สะท้อนถึงอุดมการณ์ทหารและ
การมีบทบาทเท่าเทียมรัฐบาลพลเรือน รวมถึงมีการท าลายความน่าเชื่อถือฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนการ
ยัดเยียด บีบบังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น การสร้างตัวบทเพ่ือให้เกิดการยอมรับ จึงควร
สร้างตัวบทที่ท าให้เกิดภาพในด้านนโยบายรัฐที่จะน าไปสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด เพ่ือ
ท าให้ประชาชนเห็นว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายรัฐไดอ้ย่างไร 

4.  ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาการคัดเลือกประเด็น ในกระบวนการสร้างตัวบท 
พบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
มีส่วนร่วมคัดเลือกประเด็นร่วมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา จึงท าให้สารหรือตัวบทที่
แพร่กระจายไปเกิดจากการใช้อ านาจรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้ตัวบทมีความหลากหลายจึงต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการคัดเลือกประเด็นโดยให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตั้งประเด็นค าถาม หรือ
ข้อเสนอแนะให้มากที่สุดโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทางภาครัฐ 

5. ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาผู้น าเสนอตัวบท ในกระบวนการสร้างตัวบท พบว่า    
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)         
มีสถานะเป็นผู้น าเสนอตัวบทหลัก และยังเป็นผู้มีอ านาจในการควบคุมตัวบทในวาทกรรมแต่เพียงผู้
เดียว ดังนั้น เพ่ือให้ตัวบทมีความหลากหลายและเพ่ือเป็นการกระจายอ านาจในการควบคุมสาร     
จึงควรให้มีผู้ด าเนินรายการมืออาชีพที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐมาด าเนินรายการ ท าหน้าที่ถามค าถามไปยัง
นายกรัฐมนตรี ทั้งยังจะท าให้รูปแบบการสื่อสารจากทางเดียวเป็นการสื่อสารสองทาง และเกิดความ
หลากหลายในตัวบทมากยิ่งขึ้น 

6. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือเป็นช่องทาง
สื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลทหาร จึงควรยึดมั่นในการเป็นสื่อสารมวลชนที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ควรใช้การสื่อสารนี้สร้างผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือรักษาอ านาจในการปกครองประเทศ 
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5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ควรเพ่ิมเติมการศึกษาประชาชนผู้รับสารในฐานะผู้บริโภคตัวบทในวาทกรรมทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึงผลตอบรับของประชาชนที่มีต่อวาทกรรมในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ 

2. ควรเพ่ิมเติมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนายกรัฐมนตรี หากมีโอกาสซึ่งถือเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิเพื่อทราบถึงกระบวนการผลิตตัวบทในวาทกรรมในฐานะผู้น าเสนอตัวบทหลัก 

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจ รูปแบบการน าเสนอรายการโทรทัศน์ของรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้  ทัศนคติที่มีต่อภาพรวมการสื่อสารทางการเมือง
ของนายกรัฐมนตรี 

4. ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่าง
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ กับรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เป็นรายการ
ใหม่ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกระบวนการผลิต การน าเสนอวาทกรรมในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบดูความแตกต่างหลังจากท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ 

5. ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการที่ผลิตภายใต้การ
บริหารราชการของรัฐบาลในสมัยหน้า เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถี
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม กับรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เนื่องจากมีปัจจัยด้านบริบทที่
เปลี่ยนไป 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 
1. วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ 

 
รายละเอียดวาทกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชาติ จ านวน 17 ประเด็น 

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้งของคนในชาติ 
1 30 พฤษภาคม 2557  คสช. ต้องด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน

ช่วงแรก 

 หากสังคมเกิดความปรองดอง รัฐบาลจะรีบด าเนินการ
ระยะที่ 3 ต่อไป 

2 27 มิถุนายน 2557  คสช. วางรากฐานปฏิรูปมุ่งสู่ระยะที่ 3 ให้รัฐบาลต่อไป
มาท าต่อ ทั้งนี ้ก็เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข 

3 25 กรกฎาคม 2557  ก่อนการปฏิรูปต้องลดความขัดแย้งของประชาชนก่อน 
เนื่องจากยังมีกระแสต่อต้าน คสช. 

 หากประชาชนไม่ร่วมมือการปฏิรูป สิ่งที่ท าจะสูญเปล่า 
ประเทศจะกลับไปเหมือนเดิม มีคนล้มตาย 

 ขอความร่วมมือประชาชนลดความขัดแย้งเพ่ือน าไปสู่
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 

4 22 สิงหาคม 2557  คสช. อยากเห็นบรรยากาศปรองดองในขณะปฏิรูป
ประเทศ  

5 19 กันยายน 2557  หากความขัดแย้งกระทบกระบวนการปฏิรูป ประชาชน
ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 

6  17 ตุลาคม 2557  รัฐบาลมุ่งเน้นการออกกฎหมายลดความเหลื่อมล้ า 

 ประเทศต้องมีการปฏิรูปเพ่ือความมีเสถียรภาพ ลด
ความขัดแย้ง เพราะต่างประเทศจับตาดูอยู่ 

7 14 พฤศจิกายน 2557  การชี้แจงของไทยต่อเลขาธิการสหประชาชาติ เพ่ือ
มุ่งเน้นปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน และลดความขัดแย้ง 

 เรื่องปรองดองต้องแยกออกจากกระบวนการยุติธรรม 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้งของคนในชาติ 

8 9 มกราคม 2558  ต้องการให้ประชาชนมองข้ามความขัดแย้งที่มีอยู่แล้ว 

9 24 กรกฎาคม 2558  การปฏิรูปและความปรองดองต้องก าหนดให้ชัดเจน ผู้
ที่กระท าผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อน 

10 18 กันยายน 2558  ขอให้ประชาชนลดความขัดแย้ง พยายามท าให้คนไม่ดี
กลับมาเป็นคนดี เน้นย้ าให้คนผิดมารับโทษก่อนจึงค่อย
น าไปสู่การปรองดอง 

11 8 มกราคม 2559  รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศสร้างความเข้มแข็ง ขจัด
ความขัดแย้งในสังคม 

12 13 พฤษภาคม 2559  สื่อมวลชนส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศ  

รวม 17 ประเด็น 

 
รายละเอียดวาทกรรมการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จ านวน 26 ประเด็น 
ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

1 27 มิถุนายน 2557  คสช. ก าลังบริหารราชการแผ่นดินระยะที่ 1 สร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เชิญคู่ขัดแย้ง นักวิชาการมา
หารือ 

2 25 กรกฎาคม 2557  การบริหารประเทศจะเดินหน้าได้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน 

 คสช. คาดหวังจะได้รับความร่วมมือจากแกนน าม็อบทุก
ฝ่าย 

 คสช.หวังให้สื่อมวลชนร่วมปฏริูปประเทศ ขออย่า
วิจารณ์การท างานจนเกิดขอบเขตและข้อเท็จจริง 

3 22 สิงหาคม 2557  รัฐบาลมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศอย่างไม่รอช้าถึงแม้จะ
ส าเร็จหรือไม่ก็ตาม เพราะดีกว่าไม่ท า และหวังว่า
ประชาชนจะไม่ท าร้ายซึ่งกันและกัน 

 รัฐบาลยืนยันไม่บังคับประชาชนในการปฏิรูปเพียงแต่
ขอความร่วมมือเท่านั้น 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

4 12 ธันวาคม 2557  รัฐบาลชี้ให้เห็นภาวะสังคมช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ขอ
ประชาชนอดทนให้ความร่วมมือ และยอมรับฟัง
ความเห็นต่าง 

 รัฐบาลก าลังปฏิรูปในทุกมิติโดยค านึงถึงประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 

5 9 มกราคม 2558  รัฐบาลขอให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพตื่นตัวในการ
ให้ความร่วมมือปฏิรูป  

6 6 กุมภาพันธ์ 2558  รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ที่ดินป่าสงวน และอธิบายให้เห็นถึงข้อเสียที่จะเกิด
ขึ้นกับส่วนรวม 

 รัฐบาลสัญญาว่าจะท างานอย่างเต็มท่ี โดยต้องขอความ
ร่วมมือจากข้าราชการ ต ารวจ ทหารและประชาชนทุก
คน 

7 6 มีนาคม 2558  รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการปฏิรูป ขอ
อย่าปลุกระดมในสิ่งที่ไม่เป็นจริง 

8 29 พฤษภาคม 2558  การเดินหน้าประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย ขอให้ทุกคน
มองข้ามประโยชน์ส่วนตัว และท าเพ่ือส่วนรวม 

9 16 ตุลาคม 2558  หากเรื่องใดที่ยังท าไม่ส าเร็จหวังว่ารัฐบาลหน้าจะใช้การ
มีส่วนร่วมจากประชาชนท าต่อจนกว่าจะส าเร็จ 

10 12 พฤศจิกายน 2558  การปฏิรูปทุกกระบวนการของรัฐบาลหวังจะได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการปฏิรูปต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

11 8 มกราคม 2559  จิตส านึกของทุกคนเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิรูป 

 การศึกษาและระบบราชการเป็นสิ่งที่ต้องปฏิรูปใน
ระยะแรกก่อน 

 ปฏิรูปต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญ  

 เน้นย้ าประชาชนต้องปฏิรูปตัวเองก่อน เคารพกฎหมาย 
กติกาบ้านเมือง 

 รัฐบาลขอให้ทุกคนช่วยกันเตรียมการปฏิรูประยะที่ 1 

 รัฐบาลขอนักการเมืองหยุดตอบโต้เรื่องอ านาจ 

12 26 กุมภาพันธ์ 2559  ปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องยาก ไม่มีเอกภาพ ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 

 การเข้ามาของ คสช.เปรียบเหมือนการห้ามเลือด ท า
วิกฤตให้เป็นโอกาส โดยทุกคนต้องให้ร่วมมือ 

 อยากให้ทุกคนคิดหาวิธีการสร้างความเชื่อม่ันในช่วง
ปฏิรูป ประคองประเทศไม่ให้กลับไปเหมือนเดิม 

13 13 พฤษภาคม 2559  รัฐบาลย้ าหากจะปฏิรูปส าเร็จต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน 

 หากไม่มีการปฏิรูปทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิม  

รวม 26 ประเด็น 

 
รายละเอียดวาทกรรมรัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า จ านวน 35 ประเด็น 
ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นรัฐบาลมีความมุ่งม่ันปฏิรูปประเทศให้

เจริญก้าวหน้า 
1 27 มิถุนายน 2557  การปฏิรูปพลังงานทั้งระบบมีความซับซ้อน ยืนยันจะ

พัฒนาให้ทุกฝ่ายพอใจ 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นรัฐบาลมีความมุ่งม่ันปฏิรูปประเทศให้
เจริญก้าวหน้า 

2 25 กรกฎาคม 2557  ปฏิรูปการกระจายอ านาจท้องถิ่นให้มีความชอบธรรม
ในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปท างาน 

 คสช. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ นอกจากจะปฏิรูป
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 

 คสช. มุ่งหวังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความเป็น
ธรรมกับทุกคน 

 คสช. ไม่เคยตั้งธงในการปฏิรูป ปล่อยให้เป็นไปตาม
กระบวนการ และพร้อมรับฟังทุกเสียง 

3 19 กันยายน 2557  คสช. ท าเรื่องเฉพาะหน้าและวางยุทธศาสตร์ชาติตาม
แผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ มีการประเมินทุก 5 ปี  

4 14 พฤศจิกายน 2557  นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับโอบามา ขอเวลาในการปฏิรูป
ประเทศให้ดีที่สุด 

 รัฐบาลมุ่งพัฒนาประชาชนให้เป็นศูนย์กลางของ
ประชาคมอาเซียน 

5 12 ธันวาคม 2557  รัฐบาลสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปเต็มที่ ส่วน คสช. 
จะรักษาความสงบเรียบร้อย 

6 6 มีนาคม 2558  รัฐบาลมุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาก่อน มีการเชิญคนนอก
เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญมานั่งเป็นบอร์ด 

7 1 พฤษภาคม 2558  รัฐบาลตั้งใจจริงในการปฏิรูปประเทศ โดยจะสร้าง
เสถียรภาพให้ได้ 

8 29 พฤษภาคม 2558  รัฐบาลยอมรับต้องปฏิรูปต ารวจ ต้องสร้างศรัทธาจาก
ประชาชนให้ได้ 

 รัฐบาลคาดหวังปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องใช้เวลา
หลายปี  
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นรัฐบาลมีความมุ่งม่ันปฏิรูปประเทศให้
เจริญก้าวหน้า 

9 26 มิถุนายน 2558  รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางรากฐาน
ประเทศ โดยวางกรอบคราวละ 5 ปี ทุกแผนงาน
จะต้องสอดรับกัน 

 รัฐบาลมุ่งปฏิรูปการศึกษาลดความเหลื่อมล้ าพัฒนาครู 

 รัฐบาล และ คสช.ท าแผนงานระยะที่ 1-3 อย่างชัดเจน
รวมถึงก าหนดกรอบงาน 

 รฐับาลอยากเห็นระบบราชการมีการบูรณาการ 

10 24 กรกฎาคม 2558  การปฏิรูปต่อเนื่องจ าเป็นต้องวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

11 18 กันยายน 2558  รฐับาลมีอุดมการณ์และความมุ่งม่ันบริหาร ปฏิรูปและ
ปรองดอง โดยไม่มีผลประโชน์ส่วนตัว 

 ขอให้ประชาชนไว้ใจในการตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต้องเป็นไปอย่าง
เปิดเผย 

12 16 ตุลาคม 2558  รัฐบาลมุ่งมั่นท าแผนการปฏิรูปที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อ
รัฐบาลสมัยหน้า 

 รัฐบาลหวังแผนยุทธศาสตร์ชาติคือเข็มทิศประเทศ ซึ่ง
เป็นมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

13 12 พฤศจิกายน 2558  รัฐบาลมุ่งหวังให้ประเทศม่ันคง มีศักดิ์ศรี มีที่ยืนบนเวที
โลก  

 รัฐบาลหวังการปฏิรูปเศรษฐกิจจะมีการลงทุนเพ่ิมใน 5 
ปีแรก 

 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595707010418DER

315 

 

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นรัฐบาลมีความมุ่งม่ันปฏิรูปประเทศให้
เจริญก้าวหน้า 

14 8 มกราคม 2559  คสช. แบ่งงาน 6 กลุ่มสอดคล้องกับแผนปฏิรูปและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 รัฐบาลมุ่งหวังประเทศจะปฏิรูปแบบก้าวกระโดด 
เพราะบ้านเมืองชะลอตัวมานาน 

 รัฐบาลปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนให้มีขีด
ความสามารถ 

 การศึกษาเป็นเรื่องยากท่ีจะแก้ไข เพราะเป็นปัญหา
สะสมมานาน 

15 26 กุมภาพันธ์ 2559  รัฐบาลพยายามปฏิรูปอาชีวศึกษาพัฒนาบัณฑิตให้ตรง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมและปรับทัศนคติต่อการศึกษาสาย
อาชีพ 

 รัฐบาลเร่งปฏิรูปการศึกษาแม้เป็นเรื่องที่ยาก แต่ก าลัง
ท าจนสุดความสามารถ 

  รัฐบาลขอความไว้วางใจจากประชาชน เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน 

16 18 มีนาคม 2559  รัฐบาลมีหน้าที่ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด รักษาผลประโยชน์ของประชาชน 

 รัฐบาลขับเคลื่อนกฎหมายให้ทันสมัยเป็นสากลมากกว่า 
400 ฉบับซึ่งใช้เวลาเร่งรัด 2 ปีกว่า 

17 15 เมษายน 2559  ต่างประเทศให้ก าลังใจรัฐบาลทีก่ าลังเผชิญเรื่องที่
ซับซ้อนและเห็นพัฒนาการของประเทศไทยก้าวหน้า 

18 13 พฤษภาคม 2559  รัฐบาลไม่อยากใช้กฎหมายบังคับใคร แต่ก็ไม่อยากให้
ประชาชนฝาฝืน 

รวม 35 ประเด็น 
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2. วาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล 
 
รายละเอียดวาทกรรมการเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหารและวางรากฐานประเทศ จ านวน 22 ประเด็น  

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหารและวางรากฐาน
ประเทศ 

1 30 พฤษภาคม 2557  คสช. เข้ามาบริหารประเทศเนื่องจากมีความแตกแยก
ทางความคิด ประชาชนไม่ปลอดภัย รัฐบาลเดิม บริหาร
ราชการแผ่นดินไม่ได้ 

2 25 กรกฎาคม 2557  คสช. เดินหน้าท างานตามโรดแมประยะ 2 หลัง
พระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 

3 19 กันยายน 2557  รัฐบาลมีการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 นายกรัฐมนตรีอยากให้ประชาชนรับรู้ถึงความเจ็บปวด
ในใจของนายกรัฐมนตรี แล้วหันมาเดินหน้าแก้ปัญหา 

4 14 พฤศจิกายน 2557  นายกรัฐมนตรีชี้แจงเลขาธิการสหประชาชาติถึงการมุ่ง
สู่ประชาธิปไตย 

5 12 ธันวาคม 2557  รัฐบาลพยายามเดินหน้าท างานร่วมกับ คสช., สนช., 
สปช. และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 

6 9 มกราคม 2558  รัฐบาล และ คสช. มุ่งลดความขัดแย้งและเดินหน้า
ประเทศ 

 รัฐมนตรีทุกคนตลอดจนข้าราชการพยายามท าเพ่ือ
ประชาชน 

7 6 มีนาคม 2558  หลายกระทรวงเดินหน้าท างานอย่างหนักเพ่ือ
ประเทศชาติและประชาชน 

8 3 เมษายน 2558  รัฐบาลขอเวลาพัฒนาประเทศที่หยุดชะงักงันมานาน 

9 29 พฤษภาคม 2558  รัฐประหารไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยเสมอไป 

10 26 มิถุนายน 2558  รัฐบาลก าหนดหัวข้อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติไปท า
แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหารและวางรากฐาน
ประเทศ 

11 24 กรกฎาคม 2558  รัฐบาลต้องการสร้างระบบธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 

 รัฐบาลใช้เวลาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สลับซับซ้อน 

12 18 กันยายน 2558  ขอประชาชนไว้ใจในการแต่งตั้ง กรธ.และ สปท. 

13 16 ตุลาคม 2558  รัฐบาลวางรากฐานประเทศให้เข้มแข็ง เร่งเดินหน้าท า
วาระแห่งชาติ 

14 12 ธันวาคม 2558  รัฐบาลเดินหน้าประเทศท าให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลง 

15 8 มกราคม 2559  คสช. แบ่งงาน 6 กลุ่มสอดคล้องแผนปฏิรูปและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

16 29 มกราคม 2559  รัฐบาลเดินหน้าแนวทางประชารัฐ คืนความสุข 
แก้ปัญหายั่งยืน และวางรากฐานอนาคตประเทศ 

17 26 กุมภาพันธ์ 2559  กลไกนโยบายประชารัฐ ต้องไม่ทับซ้อนกับโครงการที่มี
อยู่เดิม และมีการตรวจสอบที่ดี 

18 18 มีนาคม 2559  รัฐบาลเดินหน้าท าประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนมาก
ที่สุด 

19 15 เมษายน 2559  ผู้น าหลายประเทศให้ก าลังใจรัฐบาลในการท างานทีมี่
ความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม 

รวม 22 ประเด็น 

 
รายละเอียดวาทกรรมการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม จ านวน 28 ประเด็น 

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

1 30 พฤษภาคม 2557  คนไทยไม่มีความสุขมา 9 ปี ตอนนี้ประเทศสงบมาก 
คสช. ไม่ต้องการอ านาจ 

2 27 มิถุนายน 2557  ประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

 ยอมรับฟังเสียงของประชาชนตามความคาดหวังเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ  

 ประชาชนต้องคิดเหมือนนายกรัฐมนตรี 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

3  17 ตุลาคม 2557  รัฐบาลอยากให้ประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว 

 อยากได้รับความร่วมมือจากประชาชน เพราะประเทศ
มีปัญหาสะสมมานาน 

4 9 มกราคม 2558  รัฐบาลชวนประชาชนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 

5 6 กุมภาพันธ์ 2558  รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ที่ดินท ากินในเขตป่าสงวน  

6 6 มีนาคม 2558  หากรักประเทศไทย ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกัน  

7 3 เมษายน 2558  ให้ประชาชนร่วมพัฒนาประเทศ และขอเวลาที่จะแก้ไข 

8 1 พฤษภาคม 2558  ผลงานที่ปรากฏขึ้นเกิดจากการที่ประชาชนและทุกภาค
ส่วนร่วมมือกัน 

9 29 พฤษภาคม 2558  ประเทศไทยมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี ช่วยกันให้ทุกคน
เป็นคนดี 

10 26 มิถุนายน 2558  หากประชาชนไม่ร่วมมือพัฒนาประเทศก็จะอยู่
แบบเดิม เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาง่าย 

11 24 กรกฎาคม 2558  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องได้รับความรัก สามัคคี 
ไม่เช่นนั้นประเทศจะกลับไปติดกับดัก 

12 21 สิงหาคม 2558  ขอก าลังใจจากประชาชนในการก าจัดสนิมเนื้อใน 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 รัฐบาลอยากเห็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน  

13 18 กันยายน 2558  ประเทศไทยคือบ้านทุกคนต้องก้าวไปพร้อมกัน 
Stronger Together 

 ชวนประชาชนท าความสะอาดบ้านหลังใหญ่ให้พ้น
ความเลวร้ายนานาประการ 

 ขอความร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันและปราบปรามคนไม่ดี
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

 ให้ประชาชนติดตามการท างานรัฐบาล และหยุดความ
ขัดแย้ง 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

14 12 พฤศจิกายน 2558  นายกรัฐมนตรีขอนักการเมืองช่วยกันคิดหาทางออก
อย่าสร้างความขัดแย้ง 

15 12 ธันวาคม 2558  นากรัฐมนตรีขอร้องให้ทุกคนร่วมมือกับรัฐบาลเดินตาม
แผน หากไม่ท าตามไม่มีวันเดินหน้าได้ 

 ประชาชนต้องปรับตัวในการติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐเพื่อให้เข้าใจนโยบาย 

16 8 มกราคม 2559  ทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมสั่งสอนและเป็นตัวอย่างที่
ดีกับลูกหลาน 

17 26 กุมภาพันธ์ 2559  ประชาชนต้องช่วยกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

18 18 มีนาคม 2559  ประชาชนต้องมีจิตส านึกอนุรักษ์แหล่งน้ า  

 ประเทศไม่พัฒนาก็เพราะประชาชนยังชินชากับปัญหา
เดิม ๆ 

19 13 พฤษภาคม 2559  ประชาชนต้องร่วมมือกันอย่าท าให้เกิดความวุ่นวายใน
ประเทศจนบานปลาย 

รวม 28 ประเด็น 

 
รายละเอียดวาทกรรมการด าเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในอดีต จ านวน 14 ประเด็น  
ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการด าเนินการกับปญัหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลใน

อดีต 
1 27 มิถุนายน 2557  ประชาชนแสดงความห่วงถึงการแก้ปัญหาที่สะสมมา

นานหลายรัฐบาล 

2 25 กรกฎาคม 2557  การตรวจสอบโกดังข้าวควบคู่กับการด าเนินคดี คนละ
ประเด็นกับ ป.ป.ช.ในการสอบกรณีทุจริต 

3  17 ตุลาคม 2557  รัฐบาลบริหารประเทศไม่ปล่อยให้มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นเหมือนในอดีต 

4 14 พฤศจิกายน 2557  การติดต่อกับต่างประเทศไม่สะดวกเพราะรัฐบาลใน
อดีตท าเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการด าเนินการกับปญัหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลใน
อดีต 

5 6 กุมภาพันธ์ 2558  รัฐบาลที่ผ่านมาแก้ปัญหาระยะสั้นและแก้ปัญหาไม่
ส าเร็จ 

6 6 มีนาคม 2558  รัฐบาลในอดีตไม่เคยท างบประมาณฯ เชิงลึกใน
โครงการส่วนท้องถิ่น 

 ในอดีตไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดท าโซนนิ่งเกษตรกรรม 

 ในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาไม่เคยมีการ
ส่งเสริมเพ่ืออนาคตอย่างจริงจัง 

7 16 ตุลาคม 2558  รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขการประมง เพราะเป็นปัญหาสะสม
มานาน  

8 12 พฤศจิกายน 2558  ขอร้องนักการเมืองอย่าสร้างความขัดแย้ง ต้องมุ่งเน้นที่
ประชาชนมีความสุข 

9 18 มีนาคม 2559  รัฐบาลสั่งทบทวนคดีเก่าทั้งหมดให้มีระบบมากข้ึนไม่
สองมาตรฐาน 

 รัฐบาลเด็ดขาดกับระบบการเมืองต้องไม่ผูกมัดกับส่วน
ท้องถิ่น 

10 15 เมษายน 2559  มีกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มยังคิดไม่ดีกับประเทศ 

11 13 พฤษภาคม 2559  การรับจ าน าข้าวเป็นโครงการที่แก้ไขไม่ถูกจุด ทีต่้อง
ส่งเสริมการเพาะปลูกเป็นหลัก   

รวม 14 ประเด็น 

 
รายละเอียดวาทกรรมการน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน จ านวน 19 ประเด็น  

ล าดับ วันที่ออกอากาศ   การน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 
1 30 พฤษภาคม 2557  รัฐบาลเข้าใจประชาธิปไตยแต่ขอเวลาปรับเปลี่ยน

ค่านิยมคน 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ   การน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 

2 27 มิถุนายน 2557  การเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นพื้นฐาน
ประชาธิปไตยท่ีแข็งแกร่ง 

 รัฐบาลหวังสหภาพยุโรป หรือสหประชาชาติจะพึง
พอใจในการแก้ปัญหาประชาธิปไตยไทย 

3 25 กรกฎาคม 2557  กระบวนการประชาธิปไตยท่ีผ่านมามีปัญหาตลอด 
แปลกใจที่คนมองข้าม 

4 22 สิงหาคม 2557  อนาคตต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทุกฝ่ายพอใจ
ผลการเลือกตั้ง 

 นักวิชาการสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ใหม่เพ่ือบังเกิดความยั่งยืน 

5 14 พฤศจิกายน 2557  หนา้ที่โดยตรงของรัฐบาลคือท าให้ประเทศเป็น
ประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน  

6 12 ธันวาคม 2557  ประชาชนต้องเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ไม่ติดกับดักของ
ประชาธิปไตย 

7 9 มกราคม 2558  ประชาธิปไตยถ้าเน้นเฉพาะเรื่องเสรีภาพอย่างเดียว ก็
ไปไม่รอด 

 ประชาชนต้องก้าวพ้นกับดักแห่งประชาธิปไตย ต้องท า
ให้ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 

8 6 มีนาคม 2558  ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของประชาชน แต่ยังไม่ใช่เวลานี้ 
ซึ่งประชาชนต้องเรียนรู้ร่วมกันก่อน 

9 29 พฤษภาคม 2558  รัฐประหารไม่ใช่การท าลายประชาธิปไตยเสมอไป 

 ประชาชนมีส่วนในการวางรากฐานประชาธิปไตยที่
มั่นคงในอนาคต 

 รัฐบาลท าประชามติตามข้ันตอนตามโรดแมปก่อน
น าไปสู่การเลือกตั้ง 

10 26 มิถุนายน 2558  นายกรัฐมนตรีไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตย แต่ขอเป็น
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ   การน าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 

11 18 กันยายน 2558  หากประชาชนไม่ยอมฟังข้าราชการ ประเทศจะเป็น
ประชาธิปไตยแบบเอียง ๆ  

12 16 ตุลาคม 2558  รัฐบาลต้องแก้ความขัดแย้งและแก้กับดักประชาธิปไตย
ให้ได้ 

13 12 พฤศจิกายน 2558  ประเทศไทยควรมีประชาธิปไตยที่เหมาะสม จะท าให้
ประชาชนมีความสุข 

14 13 พฤษภาคม 2559  รัฐบาลคาดหวังการท าประชามติ ประชาชนต้องคิดได้
เองและไม่ควรให้ใครมาชี้น า 

รวม 19 ประเด็น 
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3. วาทกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
รายละเอียดวาทกรรมการน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ จ านวน 17 ประเด็น 

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 
1 22 สิงหาคม 2557  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรับมือกับ

ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2 17 ตุลาคม 2557  รัฐบาลน้อมน าแนวพระราชด าริมาขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชน คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ 

3 12 ธันวาคม 2557  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความพอดีพอเหมาะแก่
ฐานะ มีภูมิคุ้มกัน ต่อสู้กระแสวัตถุนิยม 

4 9 มกราคม 2558  ไทยต้องเป็นประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

 น้อมน าแนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-   
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไปปฏิบัติ
เนื่องในวันเด็ก  

5 6 กุมภาพันธ์ 2558  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า 

6 6 มีนาคม 2558  แนวทางการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 คือ
ปลูกไว้กินเอง ไว้จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงไดค้ิดค้นข้าวพันธุ์ใหม่
ไว้ให้ประเทศไทย 

7 29 พฤษภาคม 2558  ประเทศต้องเดินหน้าไปตามแนวทางพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 คือมีความรู้ และคุณธรรม 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติ 

8 18 กันยายน 2558  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา น ามาใช้
พัฒนาประเทศยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 น าแนวทางพระราชทานยึดเป็นอุดมการณ์ในการ
ท างานด้วยความตั้งใจ 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้ในทุก
โอกาส 

9 12 ธันวาคม 2558  ความสามัคคีเป็นหนึ่งในพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9  

10 8 มกราคม 2559  ใช้แนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 หล่อหลอมเด็ก
ให้เป็นพลเมืองที่ดี 

11 29 มกราคม 2559  ระเบิดจากข้างใน เป็นพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 รัฐบาลพร้อมน ามาพัฒนาชุมชน 

12 18 มีนาคม 2559  คนไทยโชคดีท่ีมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ดูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระ
ราชกรณียกิจนานัปการ 

15 15 เมษายน 2559  รัฐบาลต่อยอดโครงการตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ท าเพ่ือถวายในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

รวม 17 ประเด็น 
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รายละเอียดวาทกรรมสถาบันพระหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ควรเคารพยกย่อง จ านวน 18 ประเด็น 

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพยกย่อง 
1 5 มิถุนายน 2557  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปกครองประเทศอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

 ข้าราชการต้องท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เป็น
ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

2 25 กรกฎาคม 2557  ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 

3 19 กันยายน 2557  พสกนิกรพร้อมใจรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
จาก ร.พ.ศิริราชกลับวังไกลกังวล 

 ปลูกฝังสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

4 17 ตุลาคม 2557  เมียนมาส านึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี ที่พระราชทาน
ความช่วยเหลือด้านการศึกษา 

5 14 พฤศจิกายน 2557  ร าลึกวันพระบิดาฝนหลวง 

 ขอคนไทยตั้งจิตอธิษฐานให้พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 
9  มีพระอาการที่ดีขึ้น หายจากพระประชวร 

6 12 ธันวาคม 2557  ขอประชาชนท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 
9 ในเดือนธันวาคม  

7 3 เมษายน 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเป็นเจ้าฟ้าของแผ่นดิน 
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพยกย่อง 

8 1 พฤษภาคม 2558  โขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงที่จีน ในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพครบ 5 รอบ 

9 29 พฤษภาคม 2558  ชวนพุทธศาสนิกชนท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
เนื่องในวันวิสาขบูชา 

10 26 มิถุนายน 2558  ประชุมเตรียมความพร้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
Bike for Mom สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

11 24 กรกฎาคม 2558  เทิดทูนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 

12 18 กันยายน 2558  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการเทิดทูนจาก
นานาชาติ  

13 12 พฤศจิกายน 2558  ประชาชนสนใจกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
Bike for Dad 

14 18 มีนาคม 2559  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถมีสายพระเนตรอันยาวไกล  

15 13 พฤษภาคม 2559  เชิญชวนประชาชนท าความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวาระปีมหามงคล 

รวม 18 ประเด็น 
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4. วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
รายละเอียดวาทกรรมประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  จ านวน 8 
ประเด็น 

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นประชาชนควรร่วมมือกับรัฐบาลต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

1 27 มิถุนายน 2557  ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2 19 กันยายน 2557  ประชาชนต้องช่วยเฝ้าระวังก่อนที่ประเทศชาติจะไม่มี
อนาคต 

3  17 ตุลาคม 2557  ประชาชนต้องช่วยเป็นหูเป็นตาตรวจสอบ อย่าปล่อยให้
ถูกเอาเปรียบเหมือนที่ผ่านมา 

4 14 พฤศจิกายน 2557  รัฐบาลต้องการเพ่ิมความร่วมมือจากส่วนท้องถิ่นในทุก
โครงการลงทุนต่าง ๆ 

5 12 ธันวาคม 2557  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ สะท้อนคุณธรรมสังคม  

6 21 สิงหาคม 2558  การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมีทิศทางดีขึ้นในรอบ 
6 ปี ไม่ลดการสูญเงิน 2 แสนล้าน ขอให้ประชาชนช่วย
แจ้งเบาะแสต่อไป 

 รัฐบาลหวังประชาชนเป็นก าลังใจและร่วมมือก าจัดสนิม
เนื้อใน 

7 18 มีนาคม 2559  รัฐบาลปลูกฝังธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่เด็ก 
เยาวชน ให้สามารถตักเตือนพ่อแม่ให้เกิดการฉุดคิดได้ 

รวม 8 ประเด็น 
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รายละเอียดวาทกรรมรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น จ านวน 22 ประเด็น 

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

1 30 พฤษภาคม 2557  คสช. ไม่เคยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการแต่งตั้ง
สมาชิก สนช.  

 รัฐบาลตั้ง คตร.เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน สร้างกระบวนการตรวจสอบใน
หน่วยงาน 

2 19 กันยายน 2557  ป.ป.ง. ตั้งศูนย์ประสานงานธุรกรรมเพ่ิมขีด
ความสามารถในการท าข้อมูลธุรกรรม ส่งเสริมการ
สืบสวนค้นหาผู้กระท าผิดทุจริตคอร์รัปชั่น 

 รัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นนโยบาย
ส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 โครงการประชานิยมที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้ประโยชน์
เท่าท่ีควร รัฐบาลนี้จึงต้องวางแนวทางใหม่ให้โปร่งใส
มากขึ้น 

3  17 ตุลาคม 2557  นายกรัฐมนตรีเตือนข้าราชการอย่าเอาเปรียบ
ประชาชน และก าชับตรวจสอบการแจกคูปองทีวีดิจิทัล
ไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 5 เดือนที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศต้องพยายาม
ไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 กระทรวงยุติธรรมตั้ง 11 องค์กรมีกลไกตรวจสอบการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นการประมูลภาครัฐ 

4 14 พฤศจิกายน 2557  รัฐบาลเดินหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่
ต้องโปร่งใสคุ้มค่า 

 รัฐบาลยืนยันกับทุกประเทศว่าทุกโครงการจะต้องไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงการท าจีทูจี  
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ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นรัฐบาลมีความพยายามในการปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

5 12 ธันวาคม 2557  โครงการโตไปไม่โกง เป็นหลักสูตรป้องกันปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ผลการจัดอันดับการทุจริตคอร์รัปชั่นประเทศไทยดีขึ้น
ในสายตานานาชาติ 

 รัฐบาลตั้งใจจริงในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
มีการตั้งบอร์ดต่อต้านทุจริตแห่งชาติ บูรณาการทั้ง
ป้องกันและปราบปราม 

 เร่งป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
จริงจังทุกมิติ น าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ 

6 9 มกราคม 2558  รัฐบาลจริงจังกับการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา
ข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชั่นในคดีการค้ามนุษย์ 

7 6 มีนาคม 2558  คสช. ขับเคลื่อนงานระดับท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการ 5 
ชุดดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น 

8 3 เมษายน 2558  ใช้มาตรา 44 ตรวจสอบทุกโครงการไม่ให้มีการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

9 26 มิถุนายน 2558  รัฐบาลเน้นการใช้จ่ายภาครัฐให้โปร่งใสไม่ให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  

 รัฐบาลไม่ละเว้นหากพบข้าราชการมีการทุจริต
คอร์รัปชั่น เน้นย้ ากระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน 

10 21 สิงหาคม 2558  การปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมีทิศทางที่ดี
ขึ้น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่ 

 ประทศไทยปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นมานาน คน
ชินชา กฎหมายไม่รัดกุมเท่าที่ควร 

11 18 มีนาคม 2559  รัฐบาลจะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นจาก
โครงการต่าง ๆ ที่จะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

รวม 22 ประเด็น 
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5. วาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย 
 
รายละเอียดวาทกรรมการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
จ านวน 12 ประเด็น  

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการใช้อ านาจตามมาตรา 44  

1 22 สิงหาคม 2557  นโยบายบางเรื่องจ าเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษเพ่ือความ
รวดเร็ว  

 ทุกปัญหามีโครงสร้างในการแก้ไข ไม่ควรโยนภาระมา
ให้ คสช. ใช้อ านาจพิเศษ 

2  17 ตุลาคม 2557  กฎหมายปกติไม่อาจแก้ไขปัญหาหรือหยุดการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกเรื่องได้  

3 3 เมษายน 2558  มาตรา 44 ครอบคลุมถึงเรื่องความมั่นคง 

 มาตรา 44 ไมล่ะเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออ านาจศาล 

 ปัญหาที่ดินท ากินบุกรุกทรัพยากรป่าไม้จ าเป็นต้องใช้
มาตรา 44 ด าเนินการหากช้าจะไม่ทันการ 

4 29 พฤษภาคม 2558  ใช้มาตรา 44 บูรณาการเพ่ือให้ด าเนินงานได้ทันตาม
ความต้องการของประชาชน 

5 26 มิถุนายน 2558  ใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญาประมง การค้ามนุษย์ และการ
บินพลเรือน 

6 18 กันยายน 2558  ใช้มาตรา 44 มาแล้วรวม 27 เรื่องอย่างสร้างสรรค์ 

 มีบางกลุ่มพยายามกดดันให้ คสช.ใช้มาตรา 44 แก้ไข
ปัญหาในทางที่ผิด 

7 12 พฤศจิกายน 2558  รัฐบาลไม่ยอมให้มีคนเดือดร้อนเพราะมาตรา 44 จน
เกินความพอดี 

8 8 มกราคม 2559  การใช้มาตรา 44 ต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ให้
เกิดการถ่วงดุล 

รวม 12 ประเด็น 
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รายละเอียดวาทกรรมการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย จ านวน 9 ประเด็น  

ล าดับ วันที่ออกอากาศ ประเด็นการด าเนินคดีกับบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย  
1 30 พฤษภาคม 2557  รัฐบาลจับอาวุธสงครามจ านวนมากและจะสืบสวนหา

ต้นตอ 

2 27 มิถุนายน 2557  ร้องขอให้ผู้ต้องหาที่หลบหนีต่างประเทศกลับมาเข้า
กระบวนการต่อสู้ทางคดี รัฐบาลจะให้ความเป็นธรรม 

 รัฐบาลจะด าเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่กระท าผิดจนเกิด
ความขัดแย้ง บาดเจ็บล้มตายในหมู่ประชาชน 

3 25 กรกฎาคม 2557  คสช.เดินหน้าตรวจสอบโกดังข้าวต่อเนื่องควบคู่กับการ
ด าเนินคดี 

 ประชาชนทุกคนต้องเคารพกฎหมาย คนกระท าผิด
มักจะหนีไปต่างประเทศ 

4 3 เมษายน 2558  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้องขอให้คนท ากระผิดที่
หนีคดีอยู่ต่างประเทศ กลับมาสู้คดีและขออย่าท าร้าย
ประเทศ 

5 16 ตุลาคม 2558  รัฐบาลทราบถึงคดีที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลในอดีต ยืนยัน
จะแก้ไขให้มากที่สุด 

 รัฐบาลเร่งรัดทุกหน่วยให้รีบน าคดีความการทุจริตเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และให้มีการต่อสู้ที่เป็นธรรม 

6 12 พฤศจิกายน 2558  การด าเนินคดรีับจ าน าข้าว รัฐบาลไม่มุ่งหวังจะท าลาย
นักการเมือง แต่ต้องท าตามกฎหมาย 

รวม 9 ประเด็น 
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ภาคผนวก ข. 
ข้อมูลวาทกรรมและประเด็นที่ค้นพบจากวาทกรรมทั้ง 5 ชุด 

 
สรุปจ านวนวาทกรรมและประเด็นท่ีพบจากวาทกรรมทั้ง 5 ชุดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
 

ล า
ดับ 

วาทกรรม ประเด็นในวาทกรรม จ านวนประเด็น
ที่ค้นพบ 

รวม 

1 การปฏิรูปประเทศ 1.1 การปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้ง
ของคนในชาติ 

17 

78 
1.2 การปฏิรูปต้องได้ รั บความ
ร่วมมือจากประชาชน 

26 

1.3 รัฐบาลมีความมุ่งมั่นปฏิรูป
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

35 

2 ความชอบธรรมของ
รัฐบาล 

2.1 การเข้ารับต าแหน่งเพื่อบริหาร
และวางรากฐานประเทศ 

22  
 
 
 

73 

2.2 การโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

28 

2.3 การด าเนินการกับปัญหาที่
เกิดข้ึนจากรัฐบาลในอดีต 

14 

2.4 การน าประเทศไปสู่
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 

19 

3 การ เทิดทูนสถาบั น
พระมหากษัตริย์ 

3.1 การน้อมน าแนวพระราชด าริมา
ปฏิบัติ 

17  
35 

3.2 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่ง
ที่ควรเคารพยกย่อง 

18 
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ล า
ดับ 

วาทกรรม ประเด็นในวาทกรรม จ านวนประเด็น
ที่ค้นพบ 

รวม 

4 การปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4 .1  ประชาชนควรร่ วมมือกับ
รัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

8  
 

30 4.2 รัฐบาลมีความพยายามในการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

22 

5 การบังคับใช้กฎหมาย 5.1 การใช้อ านาจตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญ ฯ ชั่วคราว ฯ 

12 

21 
5.2 การด าเนินคดีกับบุคคลที่
กระท าผิดกฎหมาย 

9 

รวม  237 ประเด็น 
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ภาคผนวก ค. 
รายละเอียดลักษณะอัตลักษณ์และความสัมพันธ์จากวาทกรรมทั้ง 5 ชุด 

 
สรุปอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ได้จากวาทกรรมทั้ง 5 ชุด ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

วาทกรรม อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

นายกรัฐมนตรีกับประชาชน 

1. วาทกรรมการปฏิรูป
ประเทศ 

 เป็นผู้มีความเข้าใจถึงต้น
ตอปัญหาของประเทศ 

 เป็นผู้มีความพยายาม
ปฏิรูปเพื่ออนาคตประเทศ 

 นายกรัฐมนตรีต้องการ
ความร่วมมือจาก
ประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศ 

 นายกรัฐมนตรีปฏิรูป
ประเทศเพ่ือประโยชน์ที่
ยั่งยืนของประชาชน 

2. วาทกรรมความชอบธรรม
ของรัฐบาล 

 เป็นผู้เสียสละเพ่ือเข้ามา
แก้ไขปัญหาประเทศ 

 เป็นผู้เข้ามาด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
รัฐบาลในอดีต 

 เป็นผู้มีความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 นายกรัฐมนตรีเข้าใจความ
ต้องการของประชาชน  

 นายกรัฐมนตรีพยายาม
โน้มน้าวให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมกับรัฐบาล 

 นายกรัฐมนตรีและ
ประชาชนต่างก็ต้องการ
ประชาธิปไตย
เช่นเดียวกัน 
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วาทกรรม อัตลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

นายกรัฐมนตรีกับประชาชน 
3. วาทกรรมการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป็นผู้เคารพสถาบัน

พระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง 

 เป็นผู้น้อมน าพระราชด าริ
มาปฏิบัติ 

 นายกรัฐมนตรีและ
ประชาชนต่างก็เคารพใน
สถาบันพระมหากษัตริย์
เช่นเดียวกัน 

 นายกรัฐมนตรีและ
ประชาชนต่างก็น้อมน า
แนวพระราชด าริมา
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

4. วาทกรรมการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

 เป็นผู้มีความตั้งใจในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  

 

 นายกรัฐมนตรีต้องการ
ความร่วมมือจาก
ประชาชนในการ
แก้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 นายกรัฐมนตรีต้องการ
รักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและ
ประชาชน 

5. วาทกรรมการบังคับใช้
กฎหมาย 

 เป็นผู้ถืออ านาจเด็ดขาด
ตามมาตรา 44  

 เป็นผู้เคร่งครัดในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

 นายกรัฐมนตรีต้องการให้
ประชาชนเคารพกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

 นายกรัฐมนตรีต้องการให้
ผู้กระท าผิดรับโทษทาง
กฎหมาย 
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ภาคผนวก ง. 
ตัวอย่างบทบันทกึถอดค าพูด/ สคริปท์รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

 
Script Subtitle รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

บันทึกเทปวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 - 17.00 นาฬิกา 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เริ่มใหม่ 01:30 

1 สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน Good evening dear Thai citizens. 
2 สัปดาห์หนา้นั้น พวกเราทุกคนก็จะไดม้ีความสุข

กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื่องในโอกาส วันเฉลมิ
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว นะครับในวันท่ี 5 ธันวาคม เป็นมหา
มงคลสมัยพิเศษยิ่ง ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 88 พรรษานะครับ ก็ขอเชิญทุกคนได้มา
ร่วมกันถวายพระพร  ร่วมกิจกรรม และก็
รับทราบถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงท ามาเพื่อคน
ไทยมายาวนาน โดยทรงไดร้ับรางวัลนะครับ จาก
สหประชาชาติ และไดร้ับการขนานพระนามว่า 
เป็น “พระมหากษตัริย์นักพัฒนา” ซึ่งมี
ความส าเร็จสูงสุดนะครับ ทางด้านการพัฒนา
มนุษย ์
 
 
 
 

Next week will be a joyous time for all of 
us as we celebrate the auspicious 
occasion of His Majesty the King’s 
Birthday Anniversary on the 5th of 
December. This year will mark His 
Majesty’s 88th Birthday Anniversary and I 
would like to invite everyone to express 
felicitations and convey their best wishes 
and blessings, as well as take part in our 
national celebrations. As we do so, we 
should esteem and be mindful of how 
His Majesty has been devoted to the Thai 
people all along. This has been 
recognized by the United Nations through 
the UNDP award for ‘Human 
Development’,  and thus admiration as 
“The Development King”. This 
recognition is considered to be the 
highest achievement for human 
development. 

Take 
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3 อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ ที่ส าคัญก็คือเรื่องการขี่
จักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ ที่เรียกว่า “BIKE FOR DAD” 
นะครับ ก็ขอเป็นการซ้อมใหญ่ ในวันท่ี 15 นาฬิกา
เป็นต้นไปบนเส้นทางจริงนะครับ ขอความร่วมมือ
จากทุกท่ าน  ช่วยกันวางแผนการ เดินทาง 
การจราจรต่างๆ ให้ดีนะครับ ก็ขออภัยในความไม่
สะดวกด้วย 

One of the main celebrations will be the 
BIKE FOR DAD cycling event, which will 
take place nationwide. This Sunday, a 
rehearsal will start at 3 pm. Because a 
large number of cyclists will be 
participating in this rehearsal, I would like 
to ask all motorists to make alternative 
plans and be wary of traffic conditions. 
We apologize for any inconvenience. 

4 ส าหรับการรับเสื้อพระราชทาน พร้อมเข็มกลัด 
สายรั ดข้ อมื อนะครับ ในวันที่  28 และ  29 
พฤศจิกายน นี้ ที่สนามศุภฯ ถ้ามารถไฟฟ้าได้ก็ดี
นะครับ ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จะได้
มีความสะดวกในการเดินทางรถไม่ติดด้วยนะครับ
ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อสายด่วน 1122 นะครับ 
รถส่วนตัวเราคงไม่อนุญาตนะครับ เพราะจะท าให้
การจราจรติดขัดมาก คนเป็นจ านวนมากที่จะต้อง
มาในเวลานั้น วันนั้นด้วยนะครับ 

As for people who have already 
registered for BIKE FOR DAD, you can 
collect your shirts at Supachalasai 
National Stadium between November 
28th and November 29th. The handing out 
of these items will commence at 8 am 
on both days. For your own convenience, 
please use the MRT and BTS. If you need 
more information, please call Hotline 
1122. Private vehicles will not be allowed 
inside and around the national stadium 
to prevent congestion. 
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5 ส าหรับพ่ีน้องคนพิการนะครับ เราก็จะใช้“เปลี่ยน
ภาระ” ให้เป็น “พลัง”  นะครับ เพื่อร่วมแสดง
ความความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันท่ัวโลก
นะครับ ซึ่งเราก็จะจดัคนดูแลในเรือ่งการอ านวย
ความสะดวก การซ่อมรถ นะครับ ในเรื่องของการ
ที่จะร่วมกันขี่เพื่อพ่อนี่นะครับ ทุกคนจะต้องมา
ร่วมกันทั้งหมดนะครับ เราก าลังหางานให้ด้วยนะ
ครับ ไม่ว่าจะเป็น แม้กระทั่งวนิพกนะครับ แล้วก็
คนพิการทั่วไป ท่ีสามารถจะท างานท่ีบ้านก็ได้ ท่ี
ท างานก็ได้ ท่ีโรงงานอะไรก็ได้นี่ เรามีสดัส่วนให้
อยู่แล้วนะครบั จะเร่งรัดในเรื่องเหล่านี ้

For people with disabilities, we look 
forward to facilitating your successful 
participation in this auspicious celebration 
and the government has instructed all 
related agencies to look after you and 
provide the most appropriate routes, 
transportation, bicycle checkup and 
repair, and volunteers throughout during 
the event. At the same time, I wish to 
inform you that the government is 
considering measures to provide as well 
as facilitate employment for disable 
persons and we shall expedite our efforts 
to yield tangible programmes. 

6 จะได้ตรงกับค าที่  UN ประกาศไว้  ว่าวันที่  3 
ธันวาคม นั้นเป็น “วันคนพิการสากล” ช่วยกัน
รณรงค์นะครับ ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “สังคม
บูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้ง
มวล” วัตถุประสงค์คือให้ชุมชนเมืองทุกคนได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (2) ต่อไปก็คือเรื่องการ
ปรับปรุงข้อมูลสถิติคนพิการ ให้มีความทันสมัย
มากขึ้น (3) ขณะนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (มีซ่อมช่วงท้าย) ก็จะจัด
งานวันคนพิการ ในวันที่ 3 ธันวาคม ที่ ห้องรอยัล
จูบีลี่ เมืองทองธานี นะครับ ก็เชิญไปร่วมงานโดย
พร้อมเพรียงกัน   
 
 

This is in line with the United Nations’ 
declaration of December 3rd to be 
recognized as the International Day of 
Persons with Disabilities. We should all 
campaign for equal rights, access, and 
opportunities for disable persons so that 
they are empowered and can engage 
with the community. This  will involve 
striving for  1) an accessible society where 
everyone has equal access, 2) integrated 
database and statistics for the disabled, 
and 3) the empowerment of people with 
disabilities. The Ministry of Social 
Development and Human Security is 
joining hands with the Council of 
Disabled People of Thailand in organizing 
activities on December 3rd at Muang 
Thong Thani to raise public awareness 
about this important issue. Please join 
this event. 
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7 กิจกรรมทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นะครับ เรื่อง “การใช้น้ า
อย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ก็
จัดบริเวณถนนราชด าเนินนอก หน้ากระทรวงฯ 
ในวันท่ี 2 – 6 ธันวาคม และ  11 – 13 ธันวาคม 
บริเวณสนามเสือป่า ก็จะจัดถึง ในเรื่องของ (1) 
ความผูกพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่าไม้ ตาม
แนวพระราชด าริ (2) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการอาชีพ
การเกษตร สหกรณ์ พลังงานทดแทน ตามแนวคิด 
“เกษตรทฤษฏีใหม่ ในผืนดินพระราชทาน”ก็ขอ
เชิญชวนนะครับ พ่อแม่ ครู อาจารย์ 
สถาบันการศึกษา ได้พาเด็กนักเรยีนเยาวชน เข้า
ร่วมชม และศึกษาหาความรู้ จากศาสตร์
พระราชาตา่งๆ นะครับ ไดภ้ายใน เวลาที่ก าหนด 

There is another activity which I would 
like the Thai people to engage in. 
Launched under the Agriculture Ministry, 
the activity is to raise awareness about 
water use efficiency and called “Water 
use efficiency in honour of the Father of 
the Land”, and will be held on 2-6 Dec. 
at the Agriculture Ministry’s headquarters. 
Another event is a Royal exhibition to be 
held on 11-13 Dec at Sanam Suea Pa 
about how the Royal Family has been 
fundamentally involved with caring for 
our natural resources such as soil, water, 
and forests, through His Majesty’s vision. 
It is also to commemorate our Royal 
Family’s benevolence and commitment 
to improve livelihoods, agricultural 
cooperatives, and alternative energy 
under the vision of “New agricultural 
theories as developed on Royally 
bestowed areas”. I would like to ask 
parents, teachers, and educational 
institutions to take children to these 
exhibitions and learn from His Majesty 
the King. 

06:37 
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8 ส าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่าน
มาของผมนั้นก็มีการประชุม APEC แล้วก็การ
ประชุมอาเซยีนนะครบั  (ASEAN Summit) เป็น
การประชุมระดับผู้น าประเทศ ประเด็นที่ให้ความ
สนใจนะครับ ของทั้งโลกในเวลานีก้็คือ “การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ทุกครั้ง ท่ีไปนั้นผมก็น า
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ น าเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อยึดถือเป็นแนวทางการนะครบั ท้ังใน
ด้านการพัฒนา การเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การ
เศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ เพราะส าคัญที่สุดก็คือ
เรื่อง 3+2 เง่ือนไขนะครับ ในเรื่องของความมีเหตุ
มีผล ความพอประมาณ และมภีูมคิุ้มกันท่ีดีนะ
ครับ ภายใตเ้งื่อนไขคือความรู้ กับคุณธรรม   

After having attended several international 
gatherings, be they the APEC Summit or 
the ASEAN Summit, I can affirm that a key 
global interest at the moment is the issue 
of sustainable development. Every 
conference I have attended, I have 
presented His Majesty’s philosophy of a 
Sufficiency Economy and how it can be 
applied to development, learning, daily 
life, as well as  trade and investment. It 
advocates reason, moderation, and the 
building of resilience through wisdom and 
ethics. 

07:26 
9 ในการประชุม สหประชาชาตินะครับ ท่ีต่อท้าย

จากการประชุม อาเซียน ในเวทีเดียวกันนะครับ 
จะพูดถึง หลักการ 4P คือ P แรกก็คือ People 
ลดช่องว่าง เท่าเทียมกัน อันที่ 2 คือ Planet รักษ์
โลกนะครับ อันที่ 3 ก็ Peace รักษาสันติภาพโลก
อันที่ 4 ก็Partnership นะการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม ในทุกมิติ
ส าหรับผมก็เสนอเพิ่มเติมในเรื่องของ “ประชา
รัฐ” คือร่วมมือกัน ทุกประเทศมีการบริหาร
ราชการแผ่นดินจากบนลงล่างอยู่แล้ว แต่ประเด็น
ส าคัญของเราก็คือ เราจะต้องสร้างความร่วมมือ
ให้ได้ ในพื้นที่ ในการบูรณาการนะครับ ซึ่งเรา
เรียกว่า “ประชารัฐ” ในปัจจุบัน   

At the United Nations meeting which 
followed on from the ASEAN Summit, 
there was mention of the 4P’s. The first P 
refers to ‘people’. This means that 
disparities should be reduced, people 
should be given equal opportunity and no 
one should be left behind. The second P 
refers to ‘planet’. The third P refers to 
‘peace’. The final P refers to ‘partnership’. 
Building Partnerships should be a 
sustainable strategy and tangible in all 
dimensions. I also proposed the concept of 
a “state of the people” which focuses on 
cooperation. Every country has a method 
of national administration, but the 
essential factor is how successful we are at 
building cooperation in various areas and 
within the integration of work. This is what 
we call a “state of the people”. 
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08:07 
10 สัปดาห์หน้าผมต้องไปประชุม COP21 นะครับ ท่ี

ปารีส ในช่วงวันที่  30 ถึงวันที่ 2 ธันวา ที่จะถึงนี้
เรื่องก็ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้งท่ี 21 แล้วมีผู้น ากว่า 170 ประเทศนะครับ ไป
ร่วมในการประชุมด้วย สิ่งที่โลกเป็นห่วงปัจจุบันก็
คือในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ
โลกต้องลดให้ได้ ในระดับที่ต่ าลง อุณหภูมิโลก
ต้องลดลง อย่างน้อยก็  2 องศาเซลเซียส ให้ได้ ไม่
ง้ันก็น้ าแข็งละลาย น้ าท่วมโลก อะไรท านองนี้นะ
ครับ ท่านคงทราบอยู่แล้ว ในเรื่องของการปล่อย
ก๊าซเรื่อนกระจก ก็ต้องลดให้ได้ 40% 

Next week, between Nov 30 and Dec 2, I 
will be attending the 21st Conference of 
the Parties to the Convention on Climate 
Change (COP21). It will be held in Paris. 
There will be more than 170 world 
leaders attending the event. A priority 
issue to be discussed is the greenhouse 
effect. We must all cooperate to reduce 
greenhouse gas. Global temperatures 
should be reduced by 2-3 degrees 
Celsius. Otherwise, our polar ice caps will 
melt and sea levels will rise. You already 
know this fact. Therefore, greenhouse gas 
emissions should be reduced by 40%. 

11 ผมก็คงต้องไปพูดว่าเออ การที่ท าให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกนี่ มีความแตกต่างกันอย่างไรแค่ไหนนะ
ครับ ปริมาณที่ปล่อยออกไป แต่ละประเทศไม่
เท่ ากัน ง้ันเราก็ต้อง ช่วยกัน ตามสัดส่วนที่
เหมาะสม เพราะว่าเรื่องนี้มีผลกระทบหลายอย่าง
ด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ 
การเกษตร น้ าท่วม น้ าแล้งนะครับ เราเป็น
ประเทศที่เป็นเกษตรกรรมด้วย เพราะง้ันจะเกิด
ผลกระทบอย่างมาก ปีนี้เราก็เผชิญแล้วนะครับ 
การขาดแคลนน้ า ฤดูกาลผิดเพี้ยน ฝนตกน้อยลง 
ตกใต้เขื่อนมากขึ้นนะครับ เหล่านี้เป็นปัญหา
ทั้งสิ้น เราต้องเตรียมการแก้ปัญหา เตรียมตัวเอง
ให้พร้อมนะครับ ก็ผมอยากใช้ค าว่า ไม่ว่าจะเป็น
แผ่นดิน ผืนน้ า  บนอากาศนะครับ เป็นของ
มนุษยชาติ  ไม่ ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ทุกคนที่เป็นมนุษย์โลก 
ต้องร่วมมือกันนะครับ ท าเพื่อทุกคน รักษาไว้ให้
ได้    

I will not go into details about 
greenhouse gas or the greenhouse effect. 
But the amount of greenhouse gas each 
country releases is not the same. We 
need to look at circumstances of each 
country as well. The Greenhouse effect 
impacts many issues such as health and 
agriculture. It also affects droughts and 
flooding. Because Thailand is an 
agricultural country, there will be a lot of 
impact on us. Thailand is encountering 
shortages of water, less frequent rain, and 
other abnormalities. We must be well 
prepared to deal with these problems. 
Our lands, water, and air all belong to 
mankind, so everyone has to cooperate 
more to safeguard them.  
 

09:44 
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12 เรื่องการบริหารงานของรัฐบาล นะครับ ผมก็
อยากจะมุ่งเน้นในเรื่องของการท างานของ
ข้าราชการ ร่วมกับประชาชนนี่ให้ได้ ว่าท ายังไง
เราจะบรูณาการใหไ้ด้ กลุม่งานเดยีวกัน มันข้าม
หลายกระทรวง หลายแท่งงาน หลาย สเต็กโฮล
เดอร์ นะครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะง้ันต้อง
ขจัดอุปสรรคให้ได้ ไม่งั้นก็จะมีแตอุ่ปสรรคทั้งสิ้น 
ขึ้นมารัฐบาลตัดสินใจไม่ได้นะ เพราะว่าแต่ละ
กระทรวงก็ถือกฎหมายคนละฉบับ วันนี้ก็พยายาม
แก้อยู่นะครับ ท าให้มีอุปสรรคท้ังการค้าการลงทุน
จากต่างประเทศด้วยนะครับ 

As for public administration, I would like to 
place emphasis on the work of civil 
servants. You need to seek cooperation 
from the public. You need to consider how 
to integrate work and collaborater as there 
are many ministries, clusters and 
stakeholders. We have to remove 
obstacles to cooperation, otherwise, the 
government will not be able to make any 
decisions, given that each ministry has its 
own laws and regulations. For instance we 
are now focusing on fixing problems and 
obstacles in the trade and investment 
sector.   

10:23 

13 ในเรื่องของการเช่ือมโยงหน่วยงาน เรื่องนี้ผม
อยากให้ความส าคญันะครับเพราะว่าเป็นสิ่งท่ีเป็น
ปัญหามายาวนาน ท าให้การแก้ปญัหามันแก้ไม่ได้ 
เราต้องยอมรับความจริงนะครบัว่าท่ีผ่านมานั้น
หลายเรื่องปัญหาของประเทศน้ันถูกหมักหมมมา
เป็นเวลานาน ไม่แกไ้ข เพิกเฉย ไมต่อบสนอง
ผลประโยชน์ชาติ ประชาชน สนองแต่กลุ่มตนเอง
และพวกพ้อง แล้วก็อาจไม่ใช่นโยบายเพื่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง   

I would like to put extra emphasis on 
coordination between various agencies 
because I think it has been a long-
standing problem. We have to accept 
that for many years, a number of the 
country’s problems have not been 
solved and ignored, with some efforts 
taken not in the peoples interest, but 
only for certain groups. 

14 เรื่องดีๆ หลายเรื่องนะครับ ก็ไม่ไดร้ับการ
ด าเนินการสานต่อ ส าหรับมาตรการแก้ปัญหา
ต่างๆ ท่ีออกมาทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่อง
ของการสร้างคะแนนนยิม หรือมผีลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพราะง้ัน สิ่งที่จะกลับมาตอบแทน
ประชาชนสร้างความเข้มแข็งประชาชน สร้างทุก
อย่างนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอก วันน้ีรัฐบาล คสช. 
ก าลังด าเนินการทั้งสิ้น ก็ขอความร่วมมือจากทุก
คนด้วยนะครับ 

At the same time there are many things 
that have been achieved that have not 
been followed up on. Most of these have 
been for popularity or vested interests.  
Therefore, the public did not really 
benefit from them. However the 
government and NCPO are currently 
implementing measures for real public 
benefit, so we seek cooperation from all 
levels.  
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15 สิ่งที่รัฐบาล และ คสช. ก าลังจะท าในระยะต่อไปน้ี
นะครับ จริงๆ แล้วเริ่มมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ ก็
พยายามจะท าให้ได้ภายใน กรกฎา 60 นะครับ 
ตาม Road Map    

What we will be working on next is within 
the timeframe of the Roadmap and we try 
to complete eveything by July 2017. 

11:26 
16 (1) เรื่องแรกคือเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การศึกษา การสร้างงาน สร้างนวัตกรรม สร้าง
อาชพี สร้างรายได้ เพิ่มการวิจัยและพัฒนา อย่าง
บูรณาการนะครับ ตรงความต้องการของประเทศ
เรื่องสวัสดิการสังคม และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
นะครับ น่ืคือเรื่องส าคัญเรื่องแรก   

The first matter is the development of 
human resources, education, jobs, income, 
innovation, research and development in a 
concerted manner that complements the 
countries needs. So social welfare and 
empowering communities is the first 
important issue.  

17 เรื่องที่ (2) คือเรืองเศรษฐกิจ จะต้องมีการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในวงรอบ 
20 ปีนะ ที่ผ่านมา 20 ปีแลว้ไมไ่ด้ปรับเลย วันน้ีเรา
ก็เดินหน้าเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด ไมว่่าจะเรื่องของ
การอ านวยความสะดวก ในเรื่องของการค้าการ
ลงทุน ความง่ายในการประกอบการ ธุรกิจนะครับ 
หลายเรื่องด าเนินการอยู่ จะเน้นในเร่ืองของการ
ลงทุน หรือการอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมเดิมน่ี 
5 ประเภทนะครับ แล้วก็เพิ่ม อุตสาหกรรมใหม่ไป
อีก 5 ประเภท เพื่อจะรองรับการไปสู่อนาคตนะ
ครับ  การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยนให้ได้ ก็จะเน้นในเรื่องของดจิิทัลนะครับ 
โครงการเศรษฐกิจใหม่ ที่วา่ทั้งหมดน้ี เราจะ
ขับเคลื่อนทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นะครับ แล้วก็ 
คลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์ ผมพูดหลายคร้ังแล้วนะ 
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพือ่สังคม เพือ่จะท าให้
ประชาชนน้ันเข้มแข็ง มีรายได้มากขึ้น เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ต้องมีการ ปฎิรูประบบ
สหกรณ์ ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ แลว้ก็จัดท าระบบข้อมูล
กลาง Data Centre  ทีก่ระทรวง ICT นะครับ 
กระทรวงดิจิตอลเพื่อสังคมต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์
ในเรื่องของการพัฒนาประเทศ 

The second matter regards the economy, 
which needs restructuring throughout in the 
next 20 years. There has been no major 
economic restructuring for the past 20 years 
so today we are moving forward with new 
economic policies, whether they are for 
investments or ease of doing business. There 
are many issues that are underway particularly 
in the industrial sector. We are developing five 
traditional industries and adding five new 
industries to accommodate our future plans 
and our goalto be a hub in ASEAN. We are 
placing emphasis on the digital economy in 
our new projects. All this will be promoted in 
our Special Economic Zones, as well as in our 
clusters and superclusters. I’ve placed 
emphasis on community and social enterprises 
that will empower the people and add 
income and improve competitiveness. This 
must be met with reform of various 
cooperatives and state enterprises. 
Furthermore we must develop our central 
data system or Data Centre within the ICT 
Ministry, especially for progress in our 
developments plans. 
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12:57 
18 (3) ในส่วนของ กฎหมาย ระบบราชการ และ

กระบวนการยตุิธรรม ก็จะมีการก าหนดมาตรการ
ที่ชัดเจนขึ้น ให้ความเป็นธรรม ดูแลประชาชนผูม้ี
รายได้น้อย ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะ
ครับ แล้วก็การป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ
อย่างยั่งยืน แต่ทุกอย่างถ้าไปแก้ดว้ยกฎหมาย
ตอนท้ายนี่ จะบานปลายทุกที ต้องเริ่มตั้งแตต่้อง
ไม่ให้เกิด จะเกิดช่องว่างตรงไหน กฎหมายเป็น
ยังไง ช่องโหว่ตรงไหน เพราะทุกคนก็แสวงหา
ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายทั้งสิ้น  แต่
เขียนกฎหมายแรงไปก็ปฏิบัตไิมไ่ดอ้ีก ส าคัญทีสดุ
คือการปลูกจติส านึกนะครับ สร้างระบบธรรมาภิ
บาลนะครับ ทั้งในประชาชน ในสถาน
ประกอบการ ในรัฐบาลต่อไป ปัจจุบันก็พยายาม
อยู่แล้วนะครบั การสร้างคุณธรรมจริยธรรม การ
ให้การบริการภาครัฐ การกระจายอ านาจที่
เหมาะสม เพราะเราจะต้องสรา้งความสมดุลนะ
ครับ ในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของ
ประเทศ ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค สว่นท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพนะครบั   

 The third matter is concerns the law, the 
bureaucracy, and the judicial system, 
where the aim is to create more clarity, 
provide fairness and to take care of low 
income earners in accessing the judicial 
process. This also includes sustainable 
efforts to tackle corruption. The first step 
is to prevent legal loopholes that allow 
for exploitation. Most importantly, we 
must instill a sense of good governance 
both among the people and within our 
institutions. We are working on this now, 
with efforts to develop ethics and 
improve government services as well as 
appropriate decentralization of power to 
maintain balance in administrative 
management between the central 
government, the various regions and 
communities. 

14:09 
19 (4)ต่อไปเรื่องการสาธารณสุข ท ายงัไงจะลดความ

เหลื่อมล้ า การเข้าถึง เอจะแก้ปัญหางบประมาณ
ด้วย ท่ีเราต้องใช้จ่ายเป็นจ านวนมากนะครับ ก็ท า
ให้ประสิทธิภาพลดลง เพราะงั้นเราก็ได้เพิม่ไป
แล้วนะครับ เรื่องระบบประกันสุขภาพ แล้วก็
อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม มากขึ้นนะครับเพื่อจะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุขให้
ครอบคลมุประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มรีายได้น้อย   

The fourth matter is regarding public 
health services. How can we reduce 
disparities in this sector? This sector 
requires substantive spending without 
compromise to efficiency. Also on the 
matter of health insurance, I want to 
enhance participation from all sides in 
order to enhance the efficiency of public 
health services to cover all segments of 
society, particularly those with low 
income. 
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20 กลุ่มงานที่ 5 คือความมั่นคง และการลดความ
เหลื่อมล้ า ในเรื่องทรพัยากร ธรรมชาติ เราต้อง
แก้ปัญหาเร่งด่วนนะครับ โดยขับเคลื่อนการจัด
ระเบียบสังคม การจัดสรรที่อยู่ท ากนิน่ีมีปัญหามาก
เพราะวา่มีกฎหมายถอือยู่ทกุหน่วยงานนะครับ ก็
คือในเรื่องของการบุกรุก ท าลายป่า จัดเป็นที่ท ากิน
นะครับ วันน้ีก็ต้องมีการจัดระเบียบ มีการขอคืน
พื้นที่ ในเรื่องของการหาทีท่ ากินให้ วันน้ีผมขอ
อนุญาตเรียนชีแ้จงนะครับ ผมเห็นปัญหาเยอะ ก็มี
หลายๆพื้นที่ หลายๆ จังหวัดประชาชนก็เดอืดร้อน 
ผมสั่งการไปชัดเจนนะครับ ว่าเราจะใช้นโยบายทั้ง
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เราจะเริ่มจากกฎหมาย
ก่อน กฎหมายว่ายังไง ถูกตอ้งหรือเปล่า ถ้าไม่
ถูกตอ้งจะอยู่กันยังไงนะครับ จะต้องขอใชพ้ื้นทีไ่หม 
ต้องเช่าหรือเปล่า ผมไมอ่ยากจะอพยพย้ายใคร
ทั้งสิ้นนะ เพราะงั้นบางพื้นที่ ที่ยังเป็นป่าก็ต้องเป็น
ป่า แล้วก็ท าการปลูกป่าเพิ่ม ตรงไหนที่สามารถที่
จะด าเนินการได้ผา่นคณะกรรมการ นโยบายการจัด
ที่ดิน ก็ต้องใชแ้นวทางที่สั่งการไปแล้วนะครับ ไม่
อยากให้เจ้าหน้าที่ลา่งๆ น่ีไปใช้อา้งผม อ้าง คสช. 
บ้างนะ ว่าได้รับค าสั่งจากผม แล้วกไ็ม่ดูแลเขา ผม
ว่าไมไ่ด้ ต้องจับเขา้ระบบก่อนนะครับ ในเรื่องของ
การที่จะเอาเขาไปท าอะไร อยูท่ี่ไหน มีอาชีพ
อย่างไร อันน้ีต้องขอความกรุณาดว้ยนะครับ 
เจ้าหน้าทีทุ่กคน ไมอ่ยากให้ใครเดือดร้อน ในเรื่อง
ของการปรับโครงสร้างการเกษตรกส็ าคัญอกีนะ น้ า
ก็น้อยลง โลกร้อน ภาวะโลกร้อน อากาศ
เปล่ียนแปลงนะครับ เรื่องการโซนน่ิงพื้นที่ 
ปรับเปล่ียนการเพาะปลกู การใช้น้ าให้น้อยลง ใช้
พื้นที่ให้น้อยลง แลว้ก็มีปริมาณผลิตผลให้มากขึ้นนะ
ครับ อันน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่ง
มานานแล้วดว้ยนะครับ จะต้องมีการบริหารจัดการ
น้ าอย่างบูรณาการ ที่ผา่นมามันไม่ค่อยเป็นระบบ
นะ ก็เลยท าให้ปัญหาทับซ้อน แล้วก็แก้ไมไ่ด้ วันน้ี
พยายามแกอ้ยู ่

The Fifth matter is regarding national security 
and the reduction of social disparities with 
regards to access to natural resources. This is 
an urgent matter, particularly the revamping 
of social norms and the reorganization of 
commercial land. A key issue has been 
dealing with encroachments into forest land 
and how we must systematically expropriate 
these territories. I would like to inform you 
that I have seen many problems in many 
areas and provinces, with many people 
under distress. I have instructed that these 
problems must first be solved through 
political and legal means. We should start 
with legislation and consider whether there 
are appropriate laws.  We must be able to 
move forward with just laws. I am reluctant 
to move anyone from these lands. However 
some forest lands need to be preserved and 
this can be done through the commission on 
land management based on the guidelines 
that have been given. Those encroaching in 
forest areas must first be put into the system 
so that they can be given proper assistance. 
Please consider this approach and refrain 
from causing distress. On the matter of 
restructuring our agricultural sector, this is 
very important due to our limited water 
supply and the effects of climate change. 
Therefore, zoning laws must reflect the use 
of water -efficient crops while enhancing 
production output. This is a matter that His 
Majesty the King had instructed long ago. 
There must be a way of integrated water 
management. Previously the approaches 
used were not systematized, which has led 
to the problems we are encountering today.   
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18  (6)เรื่องของการด าเนินการในเรื่องการทอ่งเที่ยวนะ
ครับ เรื่องของการท่องเที่ยว การกฬีา วัฒนธรรม 
การสร้างความเป็นไทยนะครับ วันน้ีเราได้ท าใหม่
ทั้งหมดนะ  เรื่องความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็น 
package ร่วมมือกันกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านนะ จากน่ีจะไปไหน ทั้งทางบก ทางเรือ ทาง
อากาศโดยเคร่ืองบินนะครับ วันหน้าเราอาจจะขับ
รถไปเที่ยวถึงประเทศอื่นได้โดยชมธรรมชาติไปด้วย
นะ  ปีหน้าน่าจะขับไปได้ถึงเวียดนาม 

The sixth matter regards tourism, sports, cultural 
affairs and promoting Thainess.  Today we have 
implemented new measures, including tourism 
cooperation with our neighbors through 
packages that involve transportation by land, 
sea or air. In the future we might be able to 
drive to visit other countries through scenic 
highways, perhaps even driving to Vietnam by 
next year.  

17:18 

19 เรื่องความเชือ่มโยงแม่น้ า 5 สาย ผมได้มีการพูดคุย
กันเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองนะครับ เพื่อจะหารือ
กัน ส่งข้อมูลให้ไปพิจารณาให้ตรงกนันะครับ 
โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูป แล้วกใ็ห้แนวทางไปวา่
เราต้องค านึงถึงยทุธศาสตร์ 20 ปีดว้ยทุก 5 ปี
จะต้องมีการประเมินผล แล้วก็ใช้เปน็เข็มทิศน าทาง
นะครับ จะต้องน าไปให้ใช้ให้สอดคล้องในการจัดท า
แผนปฏิรูประยะที่ 1 วันน้ีเราก าลังท าถึง กรกฎา 
60 แล้วที่เหลอืต่อไปก็ส่งต่อรัฐบาลหน้านะครับ 
หลังจากน้ัน แล้วดูซิวา่ 20 ปีเราจะเกิดอะไรขึ้น เรา
ต้องวาดอนาคตให้กับคนในชาตินะครับ ให้ต่างชาติ 
ต่างประเทศเขาไวว้างใจ เชื่อมั่น ในการค้าการ
ลงทุน ไม่ช่ าปีต่อปี ไม่ไดแ้ล้วนะครับ ก็ขอความ
ร่วมมือนะครับ รัฐ ราชการ ธุรกิจเอกชน ประชา
สังคม NGO ภาคประชาชนนะครับ ต้องคิดถึงองค์
รวมในการแก้ปัญหาของพวกเรานะครับ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผู้มีรายได้น้อยน่ีเกี่ยวขอ้งหลายอย่าง เรา
ต้องให้ความรู้มีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้ที่
เพียงพอนะครับ อยู่อย่างเพียงพอให้ได้กอ่น แล้ววัน
หน้าเราพัฒนาให้สูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ นะครับ ก็จะท า
ให้ประเทศไทยน้ันมั่นคง 

Regarding cooperation between the five ‘rivers’ 
or channels of reform, I’ve continually spoken of 
this matter. We will continue to coordinate our 
work and consultations. Most important is the 
matter of national reform, which should have a 
20 year strategy with room for assessment every 
five years. This should be in line with the first 
phase of reforms that we have undertaken. We 
are currently working on these to be completed 
by July of 2017. The next phases will be passed 
on to subsequent administrations. After 20 years 
we shall examine our progress. We must plan a 
future for our people, and for foreigners to be 
confident in, whether it is in trade, investments, 
and other matters. I would like to ask for 
cooperation from the government, officials, the 
private sector, civil society and NGOs. We must 
think of comprehensive solutions to our 
problems, especially those that affect low-
income earners. We must provide them with 
education, knowledge, professions, and 
adequate income, so they can maintain 
sufficiency and then incrementally develop and 
prosper.  This way, the country will be more 
secure and stable. 

18:36 
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20 ในเรืองของทกุกิจกรรมน้ัน ผมไม่อยากให้สั่งอะไรไป
แล้วก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณทั้งหมดนะ จริงๆ
แล้วในงานแต่ละงานน่ี สามารถทีจะเชื่อมโยงกันได้
อยู่แล้ว ขา้ราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น เวลาไปพบปะประชาชนน่ี ควรจะพูดได้ทกุ
เรื่องนะ เพราะผมกพ็ูดมากพอสมควร 2 ปีแล้ว 
เกือบ 2 ปีแลว้ ท่านก็จ าผมบ้าง ที่ผมพูดไว้นี่ แล้ว
ท่านก็น าไปสูก่ารปฏิบัติ แลว้ทา่นกแ็ก้ปัญหาของ
ท่านให้ได้ ไม่ง้ันท่านกโ็ยนปัญหากลบัมาที่ผมหมด
นะ ก็สั่งการลงไป ต้องท าอย่างน้ี อย่างน้ัน 
ประชาชนเดือดร้อนกก็ลับมาต าหนิ ติเตียน ผม 
และ คสช. ทั้งๆ ที่เจตนาของผมไมไ่ด้เป็นอย่างน้ัน
นะ แต่ต้องการแก้ปัญหา ไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่นะ
ครับ แต่ต้องเอากฎหมายมาว่าก่อน กฎหมายว่า
ยังไง เป็นตามน้ัน แล้วไปหาวธิีการว่าท ายังไงจะท า
ให้ประชาชนน้ันไม่เดือดร้อนนะ แต่ต้องไม่ฝา่ฝืน
กฎหมาย 

Regarding the implementation of policies, 
I don’t to want to see the emergence of 
budgetary problems after they have 
already been thought out and planned, 
especially since all policies are inter-
related through the bureaucracy, central 
government, and local administration. 
When you meet with the people, you 
must be able to explain the policies to 
them. I’ve been addressing this matter 
for more than two years. Sometimes 
when you are not fully aware of them 
and  the policies are carried out 
incorrectly, the public are distressed and 
then express their dissatisfaction with the 
government,  
even though it is not my intention to 
create further problems. Nevertheless, 
we must respect the laws while finding 
ways not to cause any distress to the 
people. 

21 ในเรื่องของงาน OTOP นะครับ to AEC ที่เราจัด
มา ช่วงที่ผา่นมาก็ปิดฉากไปแล้วนะครับ ก็มีผู้ชมทั้ง
ชาวไทย ชาวต่างประเทศล้นหลาม มีมูลค่าการซ้ือ
ขายกว่า 75 ลา้นบาทนะครับ แล้วก็มีคนมาเที่ยว 
กว่า 250,000 คน น่ายินดีนะครับ พ่อแม่พี่นอ้ง 
ที่มาขายของ ก็ดีใจ วันน้ีก็มีปัญหาผมอีก ร้านค้า
อาหารอยู่ในท าเนียบบอก ขายของไม่ได้เพราะคน
ไปทานอาหารข้างนอกหมด แหมผมก็ก าลังจะแก้
นะครับ ไม่รู้จะแก้ยังไงอยู่เหมือนกนั เพราะ
ข้าราชการในท าเนียบก็อยากจะไปเปลี่ยนรสชาติ
บ้าง อะไรบ้างกไ็ปขา้งนอก คราวหน้าคงต้องเอา
ข้างนอก มาทานขา้งในบ้าง ข้างในไปทานขา้งนอก 
ในเรื่องของปัญหาต่างๆ ทั้งหมดนะครับ ถ้าเราไม ่

Regarding the recent OTOP to AEC Fair 
that we have held next to Government 
House, the event was attended by over 
250,000 visitors with an estimated 75 
million baht in sales. I would like to 
congratulate all of the vendors who 
participated. Perhaps the only drawback 
was that no one wanted to eat at the 
government house cafeteria as a result. 
On the matter of the various problems 
we are facing – if we don’t address them 
at the root cause, we will not be able to 
solve them comprehensively. 
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 แก้ปัญหาจากต้นตอของมัน แกไ้มไ่ด้หมด แต่การ
แกข้องต้นตอน่ี ต้องลกึซ้ึง คิดองค์รวม ปัญหาที
เกี่ยวขอ้ง ทกุหน่วยงาน ปัญหาที่เกีย่วข้องกับทกุ 
สเต็คโฮลเดอร์นะครับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
เพราะปัญหาหน่ึง พาดถึงปัญหาหน่ึง การท างานก็
กฎหมาย ต่อกฎหมายมันเกี่ยวโยงกนัทั้งหมด วันน้ี
เราถึงต้องแกก้ฎหมายทั้งหมดไง แล้วก็หาวิธกีาร
บริหารจัดการที่เหมาะสม How to do อย่างที่ผม
ว่านะ ประชาชนต้องร่วมมือ เพราะงั้นประชาชน
ต้องรู้อนาคต เราอย่าให้ใครมาก าหนดอนาคตของ
เรา แต่ต้องร่วมมอืในสิ่งที่ควรจะต้องร่วมมือ ตาม
กฎหมาย  ไม่ใช่คัดค้านกันทุกเรือ่งไปเลย วันน้ีก็
เป็นปัญหาหมดนะ หลายโครงการท าไม่ได้ เพราะ
ติดในเรื่องของ กลุ่มสทิธิมนุษยชน นะครับ NGO 
ต่างๆ เหล่าน้ี ก็คงต้องชว่ยกันนะ ไม่ง้ัน คนไทย คน
ผู้น้อยน่ี ผู้มีรายได้น้อยน่ี เขาไมส่ามารถจะมีรายได้
เพิ่มเติมได้ ถ้าเราไม่หาอาชีพเสริมให้เขา นอกจาก
การเกษตรแล้ว วันหน้าถา้ท าไม่ได้ ท าแล้วได้
น้อยลง เขาจะเอาอะไรมากิน มาอยู่ ก็ต้องมี
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาบ้าง สร้างงาน ในแต่ละพื้นที่ 
ในแต่ละภูมิภาคขึ้นมาบา้ง ถ้าค้านมันซะทุกอย่าง 
ไม่เกิดอะไรขึ้น ทา่นก็ตอ้งท าการเกษตรแบบน้ี แล้ว
ก็เป็นหน้ี เป็นสิน อยู่เหมือนเดิม ทั้งหมด น่ะ นะ
ครับ ก็ขอความร่วมมอืนะครับ ในเร่ืองของการจัด
ระเบียบใหม่ ก็หลายพื้นที่นะครับ ก็มีความสะอาด
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คลองโอ่งอ่าง แลว้เดี๋ยวเราก็ตอ้ง
ปรับปรุงตรงอื่น ไปด้วยนะครับ หลายๆ ที่  ก็
เดือดร้อน ผมก็เห็นใจนะครับ แต่กฎหมาย ต้องเป็น
กฎหมาย ก ็

However solving problems at the root 
cause also requires a comprehensive 
evaluation of the various institutions and 
stakeholders involved. Because these 
problems are related to each other, so are 
the laws that cover them. That is why 
today we have amended many laws, while 
finding ways to appropriately manage the 
issues, focusing on the “How to do” as I 
often say.  I think the public should 
cooperate and participate more in solving 
problems so that they know their own 
future. It goes without saying that this must 
be in accordance with the laws. But some 
groups still prefer to oppose every 
government effort, which has resulted in 
delays for certain projects. NGOs can also 
help with this,  as low income earners 
should be given an opportunity to elevate 
their income.  If we are not able to provide 
them with income in addition to farming, 
what are they going to do in the future? 
There must be certain industries that arise 
in key areas. However if every proposal by 
the government is opposed, many people 
will only have farming to rely on and then 
will not be able to free themselves from 
debt. I would like to ask for cooperation 
from all sides on this. There’s been 
restructuring in many areas which have 
resulted in more cleanliness and tidiness, 
such as the Ong Ang canal. There will be 
other areas to be reorganized. I empathize 
with those that have been afflicted by this 
but the laws must be followed.  
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 ผมให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไปจัดที่
ค้าขาย ก็เท่าที่ส ารวจมา ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่นะ
ครับ บางคนก็มีร้าน มีอะไรต่างๆอยู่ ของตัวเองอยู่
แล้ว แตก่็อยากจะขายของให้มากขึน้ ก็เอามาจัด 
มาค้าขายในพื้นทีท่ี่มันผิดกฎหมายด้วยนะ เพราะ
งั้นต้องแกไ้ข อกีประการหน่ึงก็ สว่นใหญ่ก็เป็นคน
ที่มาจากต่างจังหวัดด้วย ชนบทดว้ย คือขายกันทกุ
ที่ไป ก็เห็นใจนะครับ แต่จะท ายังไงได้ ต้องจัด
ระเบียบให้ได้แล้วกันนะ     

I have asked for the Department of Trade 
under the Ministry of Commerce to 
relocate various vendors. Based on 
surveys, many of the vendors in these 
areas are just expansions from their 
original shops. A lot of the people who 
open shops are from rural areas. I 
sympathize with these people; however 
reorganizing must still be done. 

22:34 
 ในเรื่องของความม่ันคง วันน้ีทุกคนทราบดีอยู่แล้ว 

สถานการณ์โลกมีความอ่อนไหวนะครับ ในทุกมิติ
เลย เพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการให้พร้อมคือ
การเฝา้ระวัง จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อย่าตื่น
ตระหนกนะครับ เป็นเจ้าภาพที่ดี เจ้าบ้านที่ดีในการ
รับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง ไฮซีซัน 
น้ี แล้วกก็ิจการที่ส าคญัๆ ต่างๆนะครับ แล้วท ายังไง
เราจะขจัดคนไม่ดีคนที่มุ่งร้ายต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่บ้าง
ในปัจจุบัน น้ันให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้
โดยเร็วนะครับ ขอบคุณนะครับ ขอให้ทุกคนมี
ความสุขในวันเสาร์-อาทิตย์ นะ ทุกเรื่อง รัฐบาล
ห่วงใย คสช. ห่วงใย ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ไม่
อยากให้ใครบาดเจ็บสูญเสียทั้งสิ้น ในช่วงที่ผ่านมา 
สัปดาห์น้ี ผมได้มีการพบปะกับ ภาคเอกชนทั้งไทย
ทั้งต่างประเทศ 33 ประเทศ มั้งครับ กว่า 9 พัน
บริษัท ทุกคนมีความสขุ ที่อยู่ประเทศไทย และทกุ
คนก็อยากขยายกิจการบ้านเรา แตก่็ต้องแกไ้ขใน
เรื่องของการอ านวยความสะดวกนะครับ 

Regarding national security, everyone 
knows about the global situation at the 
moment. We must, therefore, be 
prepared and remain vigilant and 
coordinate with authorities. There is no 
need to be anxious, however.  At the 
same time, we must be good hosts to 
our foreign guests during this high season. 
Meanwhile we shall do our best to 
thwart those who wish us ill or cause us 
harm. Thank you very much. I would like 
to wish everyone happiness during the 
weekend. The government and NCPO are 
concerned for everyone, especially your 
safety and well-being. In this past week, 
I’ve met with the private sector from 
over 33 countries and 9000 companies. 
They are happy to be in Thailand and 
want to continue to expand their 
businesses. However we must continue 
with our efforts to accommodate doing 
business in Thailand, whether it is 
through legal reforms or through 
agreements. 
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 เรื่องกฎหมาย เรื่องข้อตกลงต่างๆ ที่ไม่เป็นสากลนะ 
ไม่เคยแกไ้ขได้ในทกุรัฐบาลที่ผา่นมา ผมจะพยายาม
แก้ให้ได้มากที่สุดนะครับ เพื่อผลประโยชน์ชาติ 
และประชาชน โดยรวมทั้งสิ้นนะครับ 

Some remaining issues are not in 
accordance with international standards 
because they have not been addressed 
by previous governments. So, I will try to 
correct as much as I can for the benefit 
of the country and the people. 

22 ขอบคุณครับ สวัสดีครับ Thank you and goodbye 
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ภาคผนวก จ. 
ตัวอย่างคู่มือลงรหัส 
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ภาคผนวก ฉ. 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มบริโภคตวับท และ

กลุ่มผู้ผลิตรายการ 
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ร่างค าถามกลุ่มผู้ผลิตรายการคืนความสุขให้คนในชาติ (วิถีปฏิบตัิทางวาทกรรม)  
 วิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวบท (ต้องการทราบกระบวนการผลิตรายการโดย

ละเอียด) 
1) ผู้รับผิดชอบในการผลิตรายการ อัดเทป ตัดต่อแล้วเสร็จจนออกอากาศ 
(เจ้าภาพในการเตรียมการก่อนออก ทรท.) 
2) ที่มาของรูปแบบรายการ (รูปแบบนายกรัฐมนตรียืนพูดคนเดียว/ มีผู้ด าเนิน
รายการ) 
3) การคัดเลือกเนื้อหาที่น าเสนอ (หลัก ๆ ใครเป็นผู้ก าหนดวาระ/ ประเด็นแต่
ละสัปดาห์ ดูหรือวัดจากอะไร หากใช้ผู้ด าเนินรายการ ใครเป็นผู้เตรียมค าถาม) 
4) การก าหนดโทน/ กรอบเนื้อหาแต่ละเทปเป็นอย่างไร 
7) การเตรียมตัวของนายกรัฐมนตรี/ ทีมข้อมูลที่ต้องเร่งท าข้อมูลให้
นายกรัฐมนตรีมีบ้างไหม (ทีมงานแบ่งหน้าที่อย่างไร) 
5) การเตรียมสถานที่ นัดหมายทีมงานอย่างไร 
6) วัน/ เวลาในการถ่ายท า (ปกติวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย) 
7) การคัดเลือกผู้ด าเนินรายการ แล้วเทปไหนที่ต้องใช้ผู้ด าเนินรายการ มีการ
คัดเลือกอย่างไร 
8) การประสานติดต่อกับช่องทางการออกอากาศ/ การขอความร่วมมือเป็น
อย่างไร 
9) การบันทึกเทปของนายกรัฐมนตรี กับเนื้อหาที่เตรียมมา ไปด้วยกันได้
หรือไม่ (หมายถึงอ่านจอพรอมพ์เตอร์ หรือพูดสดในทันทีทันใด) 
10) บันทึกเทปแบบมีเทคหรือไม่  
11) กระบวนการหลังจากบันทึกเทป ท าอะไรบ้าง 
12) เนื้อหาที่ตัดออกมีบ้างไหม 
13) ผู้แปลภาษาใบ้ท าหน้าที่อย่างไร 
14) ตัวซูเปอร์ภาษาอังกฤษท่ีขึ้นหน้าจอ ท าอย่างไร 
15) การถอดเทปค าพูด/ บทสนทนา ท าอย่างไร 
16) สคริปท์รายการคืนความสุข ฯ ที่แจกให้ผู้สื่อข่าว  
17) ทีมงานต้องมีการประเมินผลหลังการออกอากาศหรือไม่ 
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ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ นายธนวัตร มัททวีวงศ์ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

16 กรกฎาคม 2531 
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

ประสบการณ์ท างาน 2558 - 2560: โปรดิวเซอร์ข่าว 
บริษัท ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จ ากัด 
2556 - 2558: รีไรเตอร์ข่าว 
บริษัท ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จ ากัด 
2554 - 2556: ผู้ประกาศข่าว 
บริษัท ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จ ากัด 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 




