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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เขา้ใจการส่ือความหมายผ่านอินโฟกราฟิกใน
ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของ รายการท่ีน่ี Thai PBS สถานีโทรทศัน์ ไทยพีบีเอส โดยไดว้เิคราะห์ตวับท คือ อินโฟ-
กราฟิก (Infographic) ในรายการท่ีน่ี Thai PBS ช่วง“คิดยกก าลงัสอง” ท่ีมีการออกอากาศระหวา่งวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
จนถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 45 ช้ินงาน โดยใช้แนวคิดการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางการศึกษาเชิง         
สญัวทิยาและการส่ือความหมายมาเป็นกรอบในการวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีถูกสะทอ้น
ผ่านอินโฟกราฟิก ไดแ้ก่ 1) การคอร์รัปชนัเชิงบุคคล สินบน และเช็คของขวญัมูลค่าสูง เป็นการกระท าของบุคคลซ่ึง       
ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชนัขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การให้เพราะถูกเรียก และการให้เพื่อเอาผลประโยชน์ 2) การฉกฉวยและ
แปรรูปทุนของรัฐ โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พบว่า โครงสร้างในการก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใตก้ระทรวงและ
ระเบียบของราชการท่ีขาดความคล่องตวั 3) การไม่ท าตามหน้าท่ี (ลทัธิพรรคพวก) คือ การเล่นพรรคเล่นพวกท าให้เกิด
ปัญหาการเลือกปฏิบติั เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง ฮั้วประมูล 4) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกฎหมาย กฎระเบียบและ
มาตรการต่างๆในการป้องกนัและคุม้ครองการแข่งขนัทางการคา้ขาดประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดการผกูขาด การใหส้มัปทาน 
5) การใชอิ้ทธิพลทางการคา้ (ผลประโยชน์ทบัซอ้น)  คือ การกระท าท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐ ขา้ราชการ หรือนกัการเมือง ใชอ้  านาจ
ในการเอ้ือต่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้งมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนรวม การส่ือความหมายประเด็นการทุจริตคอร์
รัปชนัผา่นอินโฟกราฟิกดงักล่าว เป็นการส่ือความหมายแฝงในส่วนของภาพดว้ยการสร้างสญัลกัษณ์หรือภาพแทนความ
เพ่ือใชถ่้ายทอดความหมายท่ีเป็นนามธรรมของการทุจริตคอร์รัปชนั ควบคู่กบัการส่ือความหมายตรงในส่วนของขอ้ความ 
เน้ือหา ซ่ึงพบวา่เป็นลกัษณะของการอธิบายรายละเอียดและก ากบัความหมายใหแ้ก่ภาพ 

 
ค ำส ำคญั: การส่ือความหมาย อินโฟกราฟิก ทุจริตคอรัปช่ัน 
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Abstract 
The objectives of this qualitative research are to analyze and comprehend discourse on corruption issues in 

“Tee Nee Thai PBS,” a television program produced by Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS). The analysis 
was carried out within the scope of the utilization of infographics in the program broadcast during May 22, 2014 to 
May 22, 2018, making a total of 45 tasks. Concepts of corruption, semiotics, and semantics were employed in the 
analysis. The findings revealed manifested acts of corruption as follows: 1) corruption at individual level included 
bribes and costly presents which were considered as a basic level of corrupt acts—satisfying demands and giving with 
the expectation of  return, 2) privatization happened due to the regulations of state enterprises that lacked flexibility,  
3) patronage-neglecting duties resulted in discrimination such as bid rigging and collusion, 4) concession happened 
due to ineffective laws, rules, and regulations on trading systems allowing monopoly and monopolistic concession, 
and 5) influentiaiee peddling-government officials or politicians abused their power for their own benefits rather than 
the public interest. In summary, the use of infographics here carries hidden connotations through symbols and 
representations conveying abstract meaning of corruption, and the messages and contents convey direct meaning by 
means of explication and captioning. 
 
Keywords: Signification, Infographic, Corruption issues  

 
1. บทน า 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส หรือ องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public 
Broadcasting Service)  ซ่ึงมีช่ือย่อว่า ส.ส.ท. หรือ Thai PBS ได้ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ.
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2551 ในฐานะองคก์ารส่ือสาธารณะท่ีไม่แสวงผลก าไร
แห่งแรกของประเทศไทย สนับสนุนการพฒันาสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย (ส.ส.ท., 
รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 2554, 2555) สถานีโทรทศัน์ Thai PBS  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างความต่ืนตวั
ในการใชอิ้นโฟกราฟิก โดยเร่ิมจากสถานการณ์น ้ าท่วมใหญ่ เม่ือปี 2554 ท่ีมีการรวมตวักนัของกลุ่มอาสาสมคัรผลิตส่ือ 
อินโฟกราฟิกและส่ือวดีิโอสร้างสรรค ์ในรูปแบบแอนิเมชนัเขา้ใจง่าย ๆ เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีส าคญั และจ าเป็นซ่ึงประชาชน
ควรรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะน ้ าท่วมอยา่งมีสติและเขา้ใจ กลุ่มอาสาสมคัรกลุ่มน้ีมีช่ือวา่ “กลุ่ม รู้ 
สู้ Flood” ซ่ึงน าเสนอเร่ืองท่ีเขา้ใจยากให้ง่ายในรูปแบบอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอท่ีตอบโจทย ์ในการให้ขอ้มูลน ้ า
ท่วมแก่ผูป้ระสบภยั ไดอ้ย่างครบถว้นสมบรูณ์โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook/ROOSUFLOOD และทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ซ่ึงถือเป็นส่ือกลางอีกแหล่งในการเผยแพร่ขอ้มูลขา้วสารดังกล่าว และนับจากนั้ น 
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ก็ได้ใช้ส่ืออินโฟกราฟิกมาช่วยในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีมีความซับซ้อนในอีก
หลากหลายประเด็นจนถึงปัจจุบนั โดยในปัจจุบนัยงัพบว่าอินโฟกราฟิกไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในการอธิบาย
เก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีก าลงัเป็นประเด็นทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีก าลงั
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เป็นกระแสและไดรั้บความสนใจจากสงัคม ซ่ึงประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นมีขอ้มูลท่ีมากมายและซบัซอ้นอยูเ่ป็นจ านวน
มาก ดงันั้นอินโฟกราฟิก จึงเขา้มามีบทบาทในฐานะเป็นส่ือกลางในการสร้างความเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ แก่สาธารณชน 

การทุจริตคอร์รัปชนัในประเทศไทยหากดูจากภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนั (Corruption Perception Index) ท่ี
องคก์รเพ่ือความโปร่งใสระหวา่งประเทศ (Transparency International) ส ารวจจากทศันะหรือการมองภาพจากกลุ่มนกั
ธุรกิจและประชาชนทัว่ไป ก็ถือวา่อยูใ่นเกณฑสู์งกวา่ประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต ้มาเลเซีย 
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ไทยมีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนัค่อนขา้งสูง แต่ท่ีคะแนนและล าดบัดีข้ึนอาจเน่ืองจาก
ดชันีน้ีวดัในเร่ืองการคอร์รัปชนัแบบเก่า (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2560) ซ่ึงมิไดค้รอบคลุมมูลเหตุ
ทั้งหมดของปัญหา  ดงันั้นการทุจริตคอร์รัปชนัในประเทศไทยทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีมีลกัษณะผกูขาดอ านาจอยูใ่นมือคนกลุ่มนอ้ยท่ีมีทั้งทุนความรู้ อ านาจทางการเมือง อ านาจใน
การครอบง าขอ้มูลข่าวสาร ขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยากจน การศึกษาต ่า การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต ่า อยูอ่ยา่งกระจดั
กระจาย มีการรวมตวักนันอ้ย รวมทั้งประเทศไทยมีวฒันธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นผูช้อบอยูใ่ตค้วามอุปถมัภ ์
หวงัพ่ึงพาคนท่ีรวยกวา่หรือมีอ านาจมากกวา่ใหม้าช่วยแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เป็นเร่ือง ๆ ใหก้บัตนไดม้ากกวา่ท่ีจะเขา้ใจ
เร่ืองสิทธิหนา้ท่ีของพลเมือง และความเป็นธรรมในระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลาย ๆ ดา้น ทั้งภาพลกัษณ์ของประเทศ
ท่ีเสียหายขาดความน่าเช่ือถือ ขาดการยอมรับในเวทีระดบัโลก นกัลงทุนต่างชาติไม่กลา้มาลงทุนท าใหป้ระเทศขาดการ
พฒันา มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนสภาพเศรษฐกิจสงัคมเส่ือมถอย ซ่ึงรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ ต่างก็พยายามร่วมมือและหาวิธีป้องกนัและแกไ้ข อีกทั้ งยงัมีความพยายามในการสร้างมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามต่าง ๆข้ึนมามากมายพร้อมทั้งการเผยแพร่และให้ขอ้มูลท่ีประชาชนควรรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการช่วยกนั
สอดส่องดูแลมิใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชนั หรือเพ่ือใหมี้การทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดจนหมดไปจากสงัคม  แต่
ทว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยดว้ยวฒันธรรมและค่านิยมท่ีมีมาช้านานในสังคมไทย
โดยเฉพาะในแวดวงของระบบราชการ การเมืองของไทยท่ีแมจ้ะมีการวางแนวทางในการบริหารโดยยึดหลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี แต่ในทางปฏิบติัท่ีแทจ้ริงนั้นกลบัตรงกนัขา้ม องคก์รต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนมากมายเพ่ือช่วยใน
การสอดส่องดูแล ตรวจสอบและป้องกนัการทุจริตในทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึน (ทนงศกัด์ิ ม่วงมณี, 2556) การสร้างส่ือ
ต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการรณรงคใ์ห้ความรู้และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนัจึงนบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่ง
มาก เพราะส่ือสามารถสร้างความเขา้ใจและบอกเล่าเร่ืองราวปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   

จากความส าคญัของนโยบายการป้องกนัและปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ในบริบททางการเมือง
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นประเด็นหลกัในการจดัท าอินโฟกราฟิกเพื่อ
น าเสนอประเด็นการทุจริตต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในบริบททางการเมืองผ่านรายการในช่วง “คิดยกก าลงัสอง”  
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS  
รายการท่ีน่ี Thai PBS เพ่ือเผยแพร่และให้ขอ้มูลความรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยัท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของประเทศตามภารกิจหลกัและนโยบายของทั้ง 2 องค์กรดงักล่าวเพ่ือใชใ้นการ
ส่ือสารและให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน  และจากการท่ีมีการแบ่งรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชนัโดยเปรียบการ
ทุจริตคอร์รัปชนัตามหลกัเกณฑข์องสีท่ีสะทอ้นตามความอดทนของชุมชน (Community’s Tolerance) ท่ีมีต่อการทุจริต
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คอร์รัปชันโดย จ าแนกออกเป็น สีด า(Black Corruption) สีเทา (Gray Corruption) และสีขาว (White Corruption) 
ตามล าดบั (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ สญัญะไดเ้ขา้มาอยูใ่นทุกรูปแบบของการส่ือสารและมี
ความส าคญัยิง่ท่ีเราควรท่ีจะศึกษาถึงการสร้างความหมายต่าง ๆ ของสัญญะ จากการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเป็นนามธรรม
สญัญะจึงเขา้มามีบทบาทในการถ่ายทอดความหมายดว้ยการเป็นภาพแทนความหรือการสร้างสญัลกัษณ์เพื่อใชใ้นการ
ส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจและอธิบายความหมายใหแ้ก่สงัคม ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาในประเด็นเร่ืองของการ
ส่ือความหมายประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ผ่านอินโฟกราฟิก (Infographic) ในรายการ ท่ีน่ี Thai PBS ในช่วง“คิดยก
ก าลงัสอง” เพ่ือให้เขา้ใจถึงความหมายในการเลือกใชส้ัญญะต่างๆเพ่ือส่ือความหมายและน าไปเป็นแนวทางในการ
ออกแบบการส่ือสารการสร้างความหมายเพ่ือจดัท าส่ืออินโฟกราฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือให้เขา้ใจการส่ือความหมายผา่นอินโฟกราฟิกในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของ รายการท่ีน่ี Thai PBS 
สถานีโทรทศัน์ ไทยพีบีเอส 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง “การส่ือความหมายประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันผ่าน        

อินโฟกราฟิก (Infographic)ในรายการ ท่ีน่ี Thai PBS” ซ่ึงเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา

ตวับท (Textual Analysis) คือ อินโฟกราฟิก (Infographic) ท่ีเผยแพร่ผา่นรายการท่ีน่ี Thai PBS ในช่วง “คิดยกก าลงั 2” 

เฉพาะท่ีออกอากาศทุกวนัจันทร์ เวลาประมาณ 21.30 – 21.40 น. 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม         

พ.ศ. 2561 เท่านั้น รวมระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงมีผลงานอินโฟกราฟิก (Infographic) ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเด็นการทุจริตคอร์

รัปชนั รวมทั้งส้ิน 45 ช้ินงาน โดยน าผลงานดงักล่าวมาวเิคราะห์ตวับท โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนัและ

แนวทางการศึกษาเชิงสญัวทิยาและการส่ือความหมาย (Semiotics and Signification) มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์ขอ้มูล

ทั้งทางดา้นภาพและเน้ือหาขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความหมายของการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีถูกส่ือสารผา่นอินโฟกราฟิก 

 
4. ผลการวจิยั 

จากการวิ เคราะห์  ผ่าน อินโฟกราฟิกในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ รายการท่ี น่ี  Thai PBS 
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จากทั้ ง 45 ช้ินงาน ผลการวิจยัพบว่า มีการน าเสนอประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันใน 5 
ประเด็น หลกัๆ ซ่ึงขอยกตวัอยา่งภาพบางส่วนจากผลงานทั้งหมดเพ่ือประกอบการอธิบายดงัน้ี 

4.1 การทุจริตคอร์รัปชนัเชิงบุคคล (Incidental) สินบน และเช็คของขวญัมูลค่าสูง 
การทุจริตคอร์รัปชนัเชิงบุคคล (Incidental) เป็นการทุจริตคอร์รัปชนัในลกัษณะของปัญเจกบุคคล หรือเป็น

การกระท าของบุคคลซ่ึงถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีอยู่ทัว่ไปในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา และมี
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ลกัษณะของการเกิดท่ีแตกต่างไปซ่ึงการให้และรับสินบนนั้นมีอยู ่2 ประเภท คือ การให้เพราะถูกเรียก และให้เพื่อเอา
ผลประโยชน์ 

 

 
รูปที่ 1 ผลงานอินโฟกราฟิก (Infographic) จากช่ือตอน “ไม่ควรเอาผิด…คนติดสินบน?” (วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 

 
จากรูปท่ี 1 แสดงตวัอยา่งประเภทของสินบนท่ีพบในการทุจริตคอร์รัปชนัเชิงบุคคลประกอบดว้ย สินบนเพ่ือ

ซ้ือความสะดวก สินบนเพ่ือซ้ือความไม่ผิด และสินบนเพ่ือซ้ือความไดเ้ปรียบ แสดงใหเ้ห็นวา่การรับสินบนนั้นสามารถ
พบไดใ้นทุกระดบัของหน่วยงานหรือองคก์ร  

การส่ือความหมายเป็นลกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผล (Index) ด้วยการเช่ือมโยงภาพปกหนังสือ “หาง
กระดิกหมา” แสดงถึงการเป็นท่ีมาของสินบน 3 อย่างท่ีได้น ามากล่าวถึงในอินโฟกราฟิก (Infographic) โดยการ
น าเสนอภาพปกควบคู่กบัสญัลกัษณ์ (Symbol) ของสินบนทั้ง 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ภาพสัญลกัษณ์มือ 2 มือ ท่ีก าลงัส่งมอบ
เงินบนพ้ืนวงกลมสีขาว และมีขอ้ความก ากบัใตภ้าพวา่ “ซ้ือความสะดวก” ส่ือถึงสินบนประเภทน้ีเป็นสินบนท่ีผูใ้หเ้ต็ม
ใจใหผู้รั้บ ภาพสญัลกัษณ์มือทางดา้นล่างท่ียื่นเงินใหก้ญุแจมือทางดา้นบนท่ีถูกปลดลอ็คและมีขอ้ความก ากบัใตภ้าพวา่ 
“ซ้ือความไม่ผิด” ส่ือถึงสินบนท่ีให้เป็นสินบนเพ่ือซ้ือความไม่ผิด หรือเพ่ือให้พน้จากการกระท าผิดต่างๆ สัญลกัษณ์
ของภาพมือท่ีก าลงัยื่นเงินให้กบั “ตวัคิง” ของหมากลุก และมีขอ้ความก ากับใตภ้าพว่า “ซ้ือความไดเ้ปรียบ” ส่ือถึง
สินบนประเภทน้ีเป็นการให้สินบนเพ่ือให้ผูใ้ห้ได้เปรียบในการท ากิจกรรมหรือประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น ชนะการ
ประมูล เน่ืองจากตวัคิงบนกระดานหมากลุกถือเป็นหมากตวัท่ีใหญ่ท่ีสุดบนกระดาน จากผลงานดงักล่าวเป็นการส่ือ
ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ร่วมกบัค าบรรยายซ่ึงค าบรรยายท าหนา้ท่ีอธิบายความหมายใหแ้ก่ภาพ 

4.2 การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐ  โดยการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 
ส่ือได้น าเสนอเก่ียวกับปัญหาจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะในด้าน

โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย บทบาท ตลอดจนผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่างๆ ซ่ึงพบวา่ โครงสร้างในการ
ก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใตก้ระทรวงและระเบียบของราชการท่ีขาดความคล่องตวั ท าให้ไม่สามารถแข่งขนักบั
ภาคเอกชนได ้อีกทั้งยงัมีปัญหาดา้นการบริหารงานของกระทรวงต่าง ๆ ท่ีด าเนินการดว้ยความไม่โปร่งใสเปิดโอกาส
ใหข้า้ราชการการเมืองเขา้มามีอ านาจในการแปลงสภาพในทุกขั้นตอน  
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รูปที่ 2 ผลงานอินโฟกราฟิก (Infographic) จากช่ือตอน “ซุเปอร์โฮลด้ิง…ดีจริงหรือ?” (วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2558) 

  
จากรูปท่ี 2 แสดงตวัอย่างปัญหาการฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จากปัญหาท่ี

เกิดจากโครงสร้างการปฎิบติังาน ส่ือไดน้ าเสนอโดยสะทอ้นให้เห็นถึงโครงสร้างการบริหารงานท่ีแตกต่างระหวา่ง
รัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนกบัรัฐวสิาหากิจท่ีท าก าไร การบริหารงานในรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนโดยสัญลกัษณ์ของเมฆสีเทาท่ี
ลอยอยู่เหนือตึกสีชมพูเทาส่ือความหมายแทนการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้น าเสนอถึงโครงสร้างการ
บริหารงานซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหา สะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้เหตุและท่ีมาท่ีไปของปัญหาตลอดจนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็น
การส่ือความหมายโดยใชก้รอบแนวคิดเพ่ือน ามาอธิบายถึงโครงสร้างและปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว 

4.3 การไม่ท าตามหนา้ท่ี (ลทัธิพรรคพวก) เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง ฮั้วประมูล 
การเล่นพรรคเล่นพวกท าให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบติั หรือ สองมาตรฐานและน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชนั 

เน่ืองจากการตดัสินใจจะอยู่ในรูปแบบของการคลอ้ยตามพวกเดียวกนัโดยปราศจากเหตุผล ซ่ึงปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ัง

ท่ีสุดก็จะเป็นเร่ืองของการจดัซ้ือจดัจา้งในภาครัฐ และการฮั้วประมูล ดงัแสดงให้เห็นไดจ้ากตวัอยา่งของผลงานอินโฟ

กราฟิก (Infographic) ดงัต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 3 ผลงานอินโฟกราฟิก (Infographic) จากช่ือตอน “ใชค้วามโปร่งใส แกไ้ขคอรัปชัน่การจดัซ้ือ” (วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2557) 

 
จากรูปท่ี 3 แสดงตวัอยา่งปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งในภาครัฐ โดยไดก้ล่าวถึงการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ี

พบมากท่ีสุด คือ สาขาการก่อสร้าง การส่ือความหมายเชิงสญัลกัษณ์ดว้ยภาพบานกระจกสีด า เป็นลกัษณะของการแทน

https://tdri.or.th/2014/09/thinkx2-63/
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ความของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมโดยถ่ายทอดผ่านภาพสัญลกัษณ์ ซ่ึงส่ือถึงความไม่โปร่งใสและมิอาจตรวจสอบไดใ้นการ
จดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ โดยมีขอ้ความทางดา้นขวามือบนแถบสีด าเป็นการอธิบายถึงมูลเหตุแห่งปัญหาท่ีน าไปสู่การ
ทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง  อนัประกอบดว้ย การตั้งงบประมาณเกิน การล๊อกสเป็ค การเก็บซ่อนประกาศประมูล การ
คดัเลือกใหไ้ดอ้นัดบัแรก การผอ่นผนัการตรวจรับงาน การต่อเวลาการเสียค่าปรับ ซ่ึงมูลเหตุเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดการฮั้ว
ประมูลในโครงการใหญ่ต่างๆโดยเฉพาะในสาขาก่อสร้าง จากเน้ือหาขอ้มูลเป็นลกัษณะการส่ือความหมายโดยตรง 
โดยเป็นการอธิบายรายละเอียดของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนการจดัซ้ือจดัจา้งในภาครัฐท่ีน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชนั  

4.4 การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผกูขาด การใหส้มัปทาน 
การผูกขาดเป็นปัญหาท่ีมีมาอยา่งยาวนานในสังคมไทย และนบัวนัก็จะยิง่ทวีความรุนแรงข้ึน ส่ือไดน้ าเสนอ

ถึงปัญหาการผูกขาดท่ีเกิดข้ึนในภาคส่วนต่างๆโดยสะท้อนถึงขอ้เท็จจริงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการผูกขาด 
ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่างๆในการป้องกันและคุ้มครองการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ดงัแสดงใหเ้ห็นในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

รูปที่ 4 ผลงานอินโฟกราฟิก (Infographic) จากช่ือตอน “ไทย…ประเทศเสรีแห่งการผกูขาด” (วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

จากรูปท่ี 4 แสดงตวัอยา่งของปัญหาท่ีเกิดจากการผกูขาดซ่ึงส่งผลกระทบทางดา้นสังคมก่อเกิดช่องระหวา่ง
รายไดข้องคนรวยและคนจนสร้างความเหล่ือมล ้าทางสังคม ดา้นการเมืองน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชนั เกิดธนกิจการ
เมือง คือ ผลประโยชน์ทบัซอ้นระหวา่งนกัการเมืองและการประกอบธุรกิจ  และดา้นเศรษฐกิจ ประชาชนตอ้งบริโภค
สินคา้ในราคาท่ีสูงโดยหลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจากมีผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว และท าให้ตลาดไม่เกิดการแข่งขนักนั
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

การส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์ดว้ยภาพกราฟิกฉนวนระเบิด 3 ลูก แต่ละลูกถูกจุดฉนวนและผกูห้อยกบัโซ่
ตรวน ส่ือความหมายถึงการท าลายร้าง ความอนัตราย อนัเน่ืองมาจากการผูกขาดทางธุรกิจ โดยมีขอ้ความ สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ อยูบ่นระเบิดแต่ละลูกส่ือความหมายถึงผลกระทบทั้ง 3 ดา้น ท่ีเกิดข้ึนจากการผูกขาด มีการอธิบาย
รายละเอียดเพ่ือก ากบัความหมายแก่ภาพของระเบิดทั้ ง 3 ลูก ซ่ึงเป็นการบ่งช้ีว่าการผูกขาดก่อให้เกิดผลกระทบและ
ปัญหาทางดา้นสังคม คือ สร้างความเหล่ือมล ้า ระหวา่งคนจนและคนรวย ดา้นการเมือง คือ เป็นบ่อเกิดของการทุจริต
คอร์รัปชนั เกิดธนกิจการเมือง คือเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองและการประกอบธุรกิจ และดา้น

https://tdri.or.th/2014/09/thinkx2-63/
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เศรษฐกิจ คือ ประชาชนตอ้งบริโภคสินคา้ในราคาท่ีสูงโดยหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงเป็นการส่ือความหมายโดยการใชภ้าพ
สญัลกัษณ์ประกอบกบัค าอธิบายเพ่ือก ากบัความหมายใหแ้ก่ภาพ 

4.5 การใชอิ้ทธิพลทางการคา้ (ผลประโยชน์ทบัซอ้น) 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น หมายถึง การกระท าท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐ พนกังาน ขา้ราชการ หรือนกัการเมือง  กระท าการ
โดยใช้อ านาจในการตัดสินใจท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จาก
โครงสร้างการบริหารงานในระบบราชการของไทย การใชอ้  านาจรวมถึงการเปิดช่องวา่งให้ใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจ
น าไปสู่การเอ้ือประโยชน์แก่ตนและพวกพอ้งมากกว่าประโยชน์สาธารณะ โดยส่ือไดส้ะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและ
ผลกระทบอนัเกิดจากการกระท าดงักล่าวซ่ึงส่งผลเสียโดยตรงต่อสงัคมส่วนรวม ดงัแสดงใหเ้ห็นในตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 
รูปที่ 5 ผลงานอินโฟกราฟิก (Infographic) จากช่ือตอน “รักการบินไทยเท่าฟ้า” ตอ้งท าอยา่งไร?”  (วนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
 

จากรูปท่ี 5 แสดงตวัอยา่งปัญหาการใชอิ้ทธิพลทางการคา้ (ผลประโยชน์ทบัซอ้น) โดยส่ือไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงโครงสร้างในการบริหารงานท่ีมีกลุ่มนกัการเมือง ขา้ราชการ เขา้มาอยูใ่นคณะบริหารซ่ึงพบวา่กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีได้
อาศยัอ านาจท่ีตนมีในการเป็นคณะกรรมการ บริหารงานเพ่ือใหต้นเองไดรั้บอภิสิทธิรวมถึงเอ้ือผลประโยชน์เพ่ือตนเอง
และพวกพอ้ง  

การส่ือความหมายดว้ยกราฟิกสัญลกัษณ์รูปเคร่ืองบินท่ีมีแถบสีชมพูม่วง ซ่ึงเป็นสีสญัลกัษณ์ของสายการบิน 
การบินไทย โดยมีขอ้ความบรรยายรายละเอียดของภาพ ซ่ึงกล่าวถึงโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มนกัการเมืองท่ี
เขา้มาบริหารงานและวางนโยบายเอ้ือผลประโยชน์ต่อตนและพวกพอ้งเป็นลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซอ้น การส่ือ
ความหมายของขอ้ความเป็นลกัษณะของการอธิบายขยายความและก ากบัความหมายใหแ้ก่ภาพ  

 
5. การอภิปรายผล 

จากการวิจัยเร่ือง “การส่ือความหมายประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันผ่านอินโฟกราฟิก (Infographic) ใน
รายการ ท่ีน่ี Thai PBS” เม่ือพิจารณาผลการวิจยั พบวา่มีหลายประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและ
เขา้ใจการส่ือความหมายของอินโฟกราฟิกในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของ รายการท่ีน่ี Thai PBS สถานีโทรทศัน์ 
ไทยพีบีเอส ในประเด็นหลกัๆท่ีมีการน าเสนอไดแ้ก่ 1) การคอร์รัปชนัเชิงบุคคล สินบน และเช็คของขวญัมูลค่าสูง      
2) การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐ โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 3) การไม่ท าตามหน้าท่ี (ลัทธิพรรคพวก) เช่น         
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การจดัซ้ือจดัจา้ง ฮั้วประมูล 4) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผูกขาด การให้สัมปทาน 5) การใชอิ้ทธิพลทาง
การคา้ (ผลประโยชน์ทบัซอ้น) ซ่ีงอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 การคอร์รัปชนัเชิงบุคคล สินบน และเช็คของขวญัมูลค่าสูง การให้และรับสินบนนั้นมีอยู ่2 ประเภท คือ 
การให้เพราะถูกเรียก และให้เพื่อเอาผลประโยชน์ การให้สินบนแก่เจา้หน้าท่ีบา้นเมืองเพ่ือให้อนุมติัโครงการต่าง ๆ 
เกิดข้ึนบ่อยคร้ังท าใหรั้ฐตอ้งจ่ายเงินมากกวา่ท่ีควรจ่ายจริงหลายเท่า  จากปัญหาดงักล่าวส่ือไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบ
ของสินบน 3 ชนิด คือ สินบนเพ่ือซ้ือความสะดวก สินบนเพ่ือซ้ือความไม่ผิด และสินบนเพ่ือซ้ือความไดเ้ปรียบ ซ่ึงการ
ให้และรับสินบนนั้นเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากตวับุคคลท่ีขาดคุณธรรมและศีลธรรมท่ีดีในจิตใจ อนัเป็นพ้ืนฐานท่ีควรไดรั้บ
การปลูกฝังในตวับุคคล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชญณิ์ฐา พรรณศิลป์, ภกัดี โพธ์ิสิงห์ และสญัญา เคณาภูมิ (2559 : 
338) ท่ีกล่าววา่ การแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัควรเร่ิมจากการสร้างค่านิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ซ่ึงอยูใ่นระดบัปัจเจกบุคคล และการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้แก่ระบบราชการไทยเพ่ือให้เกิดความตระหนกัรู้
และเป็นการป้องกนัการเกิดทุจริตคอร์รัปชนั  

ส่ือไดส้ะทอ้นปัญหาและรูปแบบการเกิดสินบนในสังคมไทยท่ีคนส่วนใหญ่มองเป็นเร่ืองไม่ผิดและยอมรับ
ได ้ซ่ึงเปรียบเป็นการทุจริตสีขาว (จารุวรรณ  สุขุมาลพงษ์, 2556) บางคร้ังมีการกล่าววา่เป็น “สินบนสะอาด” เพราะ
ผูใ้ห้เต็มใจให้แก่ผูรั้บและต่างฝ่ายต่างไดผ้ลประโยชน์ทั้งคู่ สินบนมกัมาในรูปของเงินตรา การส่ือความหมายดว้ยการ
ใชส้ัญลกัษณ์รูปธนบตัร ซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีถูกก าหนดข้ึนมาเพ่ือถ่ายทอดความหมายของการให้และรับสินบนท่ีแฝงอยู่
ในตวับท เป็นการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรมสู่การน าเสนอเชิงภาพ และใชข้อ้ความเพื่ออธิบายขยายความและ
ก ากบัความหมายให้แก่ภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Malcolm Barnard (2005) ท่ีอธิบายวา่ภาพทั้งหมดมีศกัยภาพท่ี
จะถูกตีความหมายท่ีหลากหลาย  โดยหน้าท่ีของข้อความคือ  การจ ากัดการตีความ  หรือการจ ากัดความหมาย 
(Anchorage Meaning) ซ่ึงการจ ากดัความหมายใหแ้ก่ภาพจะช่วยลดการคลาดเคล่ือนจากการตีความหมายของภาพได ้

5.2 การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐ  โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  จากโครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย 
บทบาท ตลอดจนผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่างๆในการก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ระทรวงและระเบียบ
ของราชการท่ีขาดความคล่องตวั ส่งผลให้การผูกขาดเกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยส่ือ
ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงโครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย ท่ีเป็นช่องวา่งเปิดโอกาสให้ขา้ราชการ นักการเมืองเขา้มามี
โอกาสแทรกแซงและกอบโกยผลประโยชน์ สร้างความเสียหายให้แก่รัฐวิสาหกิจต่างๆซ่ึงส่งผลท าให้ไม่สามารถ
แข่งขนัและท าก าไรได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรเมศวร์ ศิริรักษ ์(2557) โครงสร้างทางกฎหมายวา่ดว้ย พ.ร.บ.ทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ได้เอ้ือประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองท่ีเป็นรัฐบาล ซ่ึงให้อ านาจคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจท่ีมาจากพรรคการเมืองเป็นส่วนใหญ่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการด าเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอน และให้
อ านาจฝ่ายบริหารในการยกเลิกรัฐวิสาหกิจโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางรัฐสภา ซ่ึงสะทอ้นถึงความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการต่างๆตามกฎหมายฉบบัน้ี 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นขอ้มูลท่ีเป็นนามธรรมการส่ือความหมายของอินโฟกราฟิกจึงมีลกัษณะของการ
ถ่ายทอดในรูปแบบของกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายขยายความของโครงสร้างการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการทุจริตดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชินกฤต อุดมลาภไพศาล (2559) กล่าววา่ กระบวนการสร้างภาพแบบกรอบความคิดใชเ้พ่ือ
ส่ือความเชิงนามธรรม ทั้ งขอ้มูลเชิงปริมาณ ความถ่ี ช่วงเวลา ในลกัษณะของภาพกราฟิกผ่านกระบวนการแบ่งแยก



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1341 

ประเภทขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และกระบวนการสญัลกัษณ์ เน่ืองจากการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นนามธรรมท่ีดงันั้นจึงตอ้ง
อาศยัการสร้างภาพเพ่ือช่วยใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพและกระตุน้การรับรู้และเขา้ใจความหมายไดง่้ายยิง่ข้ึน 

5.3 การไม่ท าตามหน้าท่ี (ลทัธิพรรคพวก) เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง ฮั้วประมูล ซ่ึงพบมากท่ีสุด คือ สาขาการ
ก่อสร้าง ส่ือไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงของการเล่นพรรคเล่นพวกอนัสืบเน่ืองมาจากระบบอุปถมัภท่ี์
เป็นค่านิยมของสงัคมไทย นกัวชิาการหลายท่านเห็นวา่ระบบอุปถมัภเ์ป็นสาเหตุและปัจจยัท่ีก่อใหก้ารทุจริตคอร์รัปชนั 
(จินตนา พลอยภทัรภิญโญ, 2554) เพราะเป็นระบบท่ีตอ้งต่างพ่ึงพาอาศยั ช่วยเหลือเก้ือกูลและตอบแทนผลประโยชน์
ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งผูใ้ห้การอุปถมัภ ์และผูรั้บการอุปถมัภ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุพรรณี ไชยอ าพร และศิริน
ทิพย ์อรุณเร่ือ (2558 : 183) ท่ีอธิบายว่า มูลเหตุส าคญัในการคอรัปชั่นมาจากระบบการเมือง ท่ีใชอ้  านาจไปในเชิง
อุปถมัภก์บับรรดานกัธุรกิจผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนในช่วงเลือกตั้ง เขา้มาถอนทุนจากโครงการก่อสร้างหลายรูปแบบ ส่งผล
ให้บรรดานกัการเมืองต่างออกนโยบายและขอ้ก าหนดต่างๆเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนธรกิจผูเ้คยให้ทุนสนับสนุน
ตนในช่วงเลือกตั้ง 

การส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของภาพบานกระจกสีด าเพื่อแทนความหมายของความไม่โปร่งใส ซ่ึงสีด า
ส่ือถึงการควบคุมและพลงัอ านาจ ให้ความรู้สึกมืดมน น่ากลวั หดหู่ ลึกลบั ว่างเปล่าและอนัตราย (กฤษณ์ ทองเลิศ, 
2554) กราฟิกสญัลกัษณ์บานกระจกสีด าท่ีใชค้วบคู่กบัขอ้ความบรรยายเป็นการอธิบายและก ากบัความหมายใหแ้ก่ภาพ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือสารดว้ยภาพร่วมกบัค าบรรยาย (กฤษณ์  ทองเลิศ, 2554) ท่ีกล่าววา่ ทั้งภาพและค าบรรยาย
ภาพต่างท างานเก้ือกูลกนั  โดยภาพจะเป็นสารสนเทศท่ีบอกรูปลกัษณะภายนอก  ส่วนค าบรรยายจะช่วยเสริมเก้ือกูล
ความหมายเหล่านั้นให้กบัภาพ แสดงให้เห็นวา่การออกแบบกราฟิกสัญลกัษณ์สามารถสร้างความเขา้ใจและถ่ายทอด
ความหมายท่ีเป็นนามธรรมใหเ้กิดเป็นรูปธรรมไดโ้ดยมีขอ้ความบรรยายเป็นตวัเสริมสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ภาพ 

5.4 การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผูกขาด การให้สัมปทาน ส่งผลกระทบทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยเฉพาะการผูกขาดในรัฐวิสาหกิจและภาคบริการของไทย ส่ือได้สะท้อนให้เห็นถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบและมาตรการต่างๆในการป้องกันและคุม้ครองการแข่งขนัทางการคา้ท่ีขาดประสิทธิภาพอีกทั้ งยงัเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มทุนธุรกิจผูรั้บสัมปทานให้มีโอกาสในการก าหนดราคาสินคา้และบริการในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน จึงส่งผลใหป้ระชาชนตอ้งแบกภาระบริโภคสินคา้ในราคาท่ีสูงโดยหลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจากมีผูป้ระกอบการ
เพียงรายเดียว และท าให้ตลาดไม่เกิดการแข่งขนักนัผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ การผูกขาดทางการคา้มกัมาในรูปแบบของ
การจ่ายสินบนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการผูกขาดหรือการให้ไดรั้บสัมปทาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
(2541) (อา้งถึงใน ขวญัฤทยั ใจทนั, 2554 : 23) ท่ีกล่าววา่ การให้สัมปทานในโครงการขนาดใหญ่เป็นผลมาจากการท่ี
นกัธุรกิจให้สินบนหรือผลประโยชน์ต่างๆแก่ขา้ราชการและนกัการเมือง ในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การผลกัดนัโครงการ
สัมปทานใหม่ๆ การช่วยเหลือในขั้นการพิจารณาซอง ขอ้เสนอทางเทคนิคและทางการเงินในการประมูลรวมถึงการ
สนบัสนุนร่างสญัญาอนัเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บสมัปทาน 

การส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์ดว้ยภาพกราฟิกฉนวนระเบิด 3 ลูก แต่ละลูกถูกจุดฉนวนและผกูห้อยกบัโซ่
ตรวน ส่ือความหมายถึงการท าลายร้าง ความอนัตราย อนัเน่ืองมาจากการผูกขาดทางธุรกิจเป็นลกัษณะการสร้าง
สัญลักษณ์เพื่อใช้แทนความหมายของปัญหาอันเกิดจากการทุจริตข้อความเน้ือหาในผลงานดังกล่าวเป็นการส่ือ
ความหมายตรงเพื่อเป็นการอธิบายรายละเอียดให้แก่ภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพียร์ซ (C. Peirce) ท่ีกล่าววา่การ
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ส่ือความหมายแบบสญัลกัษณ์ (Symbol) ถูกสร้างข้ึนเป็นความสมัพนัธ์ท่ีรูปสญัญะไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกบั
ความหมายสัญญะ แต่เป็นความสมัพนัธ์ในรูปแบบของการเป็นตวัแทนหรือถูกก าหนดข้ึนมา รูปสญัญะกบัความหมาย
สญัญะจึงกลายเป็นจุดก าเนิดของสญัลกัษณ์ (กาญจนา แกว้เทพ, 2553) 

5.5 การใชอิ้ทธิพลทางการคา้ (ผลประโยชน์ทบัซอ้น) เป็นรูปแบบการทุจริตในลกัษณะของโครงสร้างหรือ
การทุจริตเชิงนโยบาย การด าเนินการ หรือการบริหารงานโดยมีการใชข้อ้ก าหนดของกฎหมายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ
ได้เปรียบในผลประโยชน์ จากโครงสร้างการบริหารงานในระบบราชการของไทย การใช้อ านาจรวมถึงการเปิด
ช่องว่างในการบริหารงานในโครงการต่างๆโดยการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์แก่
นกัการเมืองและพวกพอ้งมากกวา่ประโยชน์สาธารณะ ส่ือไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบอนัเกิดจากการ
กระท าดังกล่าวโดยเฉพาะในโครงการเมกะโปรเจคท่ีส าคัญๆของไทย ซ่ึงส่งผลเสียโดยตรงต่อสังคมส่วนรวม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะธิดา อภยัภกัด์ิ (2561 : 6) ท่ีกล่าววา่ ผลประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่ถูกตอ้ง การ
ท างานโดยเอ้ือผลประโยชน์แก่ตน ญาติพี่นอ้ง หรือพวกพอ้ง เป็นรูปแบบของการคอร์รัปชัน่เชิงนโยบาย ผลประโยชน์
ทับซ้อน การจัดท าโครงการโดยมิได้ค  านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ได้สร้างความเสียหายแก่สังคมเน่ืองจาก
ผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัเม็ดเงินท่ีสูญเสียไป และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทนงศกัด์ิ ม่วงมณี (2556) ท่ีกล่าวว่า 
โครงสร้างทางการเมืองของไทยถูกครอบง าด้วยอิทธิพลของนักธุรกิจการเมือง เอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนธุรกิจ
การเมือง  ก่อใหเ้กิดการทุจริตตั้งแต่ระดบันโยบายลงมายงัฐานราก 

การส่ือความหมายของภาพและเน้ือหาขอ้ความการใชภ้าพสญัลกัษณ์รูปเคร่ืองบินท่ีมีแถบสีม่วงชมพซ่ึูงเป็นสี
สญัลกัษณ์ของการบินไทยเป็นลกัษณะของการส่ือความหมายเชิงสญัลกัษณ์ของการเป็นตวัแทนหรือถูกก าหนดข้ึนมาท่ี
สงัคมต่างรับรู้ร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพียร์ซ (C. Peirce) ท่ีกล่าววา่ ความสัมพนัธ์แบบสัญลกัษณ์ (Symbol) 
เป็นความสัมพนัธ์ของการเป็นตวัแทนหรือถูกก าหนดข้ึนมา (กาญจนา แกว้เทพ, 2553) ส าหรับขอ้ความบรรยายถึง
สภาพปัญหาท่ีเกิดจากโครงสร้างการบริหารงานดงักล่าวซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีสามารถเขา้ใจไดต้รงตามตวัอกัษร ซ่ึงเป็น
การส่ือความหมายตรงตามขอ้เท็จจริงเพ่ืออธิบายรายละเอียดของสภาพปัญหาซ่ึงสอดรับกบัแนวทางการออกแบบ
อินโฟกราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
6. บทสรุป 

จากการวิจยัสรุปไดว้า่ รายการ ท่ีน่ี Thai PBS ช่วง “คิดยกก าลงัสอง” ของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ไดใ้ช้
อินโฟกราฟิก (Infographic) ในการสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาอนัเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนัในประเด็นหลกัๆ ดงัน้ี 1) 
การคอร์รัปชนัเชิงบุคคล สินบน และเช็คของขวญัมูลค่าสูง:รูปแบบของการรับสินบน 3 ชนิด ซ่ึงน าไปสู่การทุจริตใน
รูปแบบต่างๆและเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การทุจริตรูปแบบอ่ืนๆต่อไป 2)การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐ โดยการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ:โครงสร้างการบริหารงานท่ีขาดความคล่องตัว เปิดโอกาสให้ข้าราชการและนักการเมืองเข้าไป
แทรกแซงเพ่ือรับผลประโยชน์ เกิดการผกูขาดมาก 3) การไม่ท าตามหนา้ท่ี (ลทัธิพรรคพวก) เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง ฮั้ว
ประมูล:มาจากระบบอุปถมัภใ์นสงัคมไทย ท่ีต่างฝ่ายต่างตอบแทนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั น ามาซ่ึงการเลือกปฏิบติั
และการใหอ้ภิสิทธ์ิต่างๆระหวา่งผูใ้หก้ารอุปถมัภ ์และผูรั้บการอุปถมัภ ์4) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผกูขาด 
การให้สัมปทาน: กฎระเบียบและมาตรการป้องกนัท่ีขาดประสิทธิภาพ ประชาชนแบกรับภาระการบริโภคสินคา้และ
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บริการท่ีราคาแพง 5) การใชอิ้ทธิพลทางการคา้ (ผลประโยชน์ทบัซอ้น):การทุจริตในลกัษณะของโครงสร้างหรือการ
ทุจริตเชิงนโยบาย การด าเนินการ  หรือการบริหารงานโดยมีการใช้ขอ้ก าหนดของกฎหมายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบในผลประโยชน์  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน โดยเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้งเป็นหลกั จากระบบอุปถมัภท่ี์อยูคู่่กบัสังคมไทยท่ีต่างฝ่ายต่างพ่ึงพาอาศยัและต่าง
ตอบแทนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งการอุปถมัภ์ในเครือญาติ เพ่ือนร่วมงาน หรือการอุปถมัภ์ของกลุ่มธุรกิจกบั
นักการเมือง ซ่ึงส่ือไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาของค่านิยมทางสังคมดงักล่าวท่ีสอดแทรกอยู่ในทุกรูปแบบของการ
ทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทยสร้างความเสียหายตั้งแต่ระดบัโครงสร้างลงมายงัฐานราก การทุจริตคอร์รัปชนั
ท่ีพบในสงัคมไทยส่วนใหญ่เกิดตั้งแต่ในชั้นนของโครงสร้างตลอดลงมายงัขั้นตอนการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ท่ี
ต่างวางนโยบายเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนและพวกพอ้ง 

จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเป็นนามธรรม การสร้างความหมายเพ่ือใชใ้นการส่ือสารจึงมีส่วนส าคญัยิง่ใน
ฐานะเป็นตวักลางเช่ือมโยงและถ่ายทอดความหมายจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ด้วยคุณสมบัติของอินโฟกราฟิกท่ี
ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ภาพและเน้ือหาขอ้ความจึงท าให้อินโฟกราฟิกมีความส าคญัในการเป็น
ส่ือกลางเพ่ือใชส่ื้อความหมายดงักล่าว การส่ือความหมายของการทุจริตคอร์รัปชนัทั้งทางดา้นภาพและเน้ือหาขอ้ความ
ลว้นมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั โดยการส่ือความหมายทางดา้นภาพส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือความหมายใน
รูปแบบของการสร้างสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นการสร้างภาพข้ึนมาเพื่อใชส่ื้อความหมายต่างๆของการทุจริตคอร์รัปชนั เป็น
ลกัษณะของการถ่ายทอดความหมายของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมสู่รูปธรรมดว้ยภาพกราฟิกและสัญลกัษณ์ต่างๆซ่ึงสังคม
สามารถรับรู้และตีความหมายร่วมกนัได ้ส่วนทางดา้นเน้ือหาขอ้ความเป็นลกัษณะของการถ่ายทอดความหมายแบบตรง 
หรือการส่ือความหมายตามตวัอกัษรเพื่ออธิบายขยายความรายละเอียดและก ากับความหมายให้แก่ภาพกราฟิกและ
สญัลกัษณ์ต่างๆ เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนในการตีความหมายของผูรั้บสาร  

จากการวจิยัเร่ือง การส่ือความหมายประเด็นการทุจริตคอร์รัปชนัผา่นอินโฟกราฟิก (Infographic) ในรายการ 
ท่ีน่ี Thai PBS เป็นการศึกษาถึงวธีิการท่ีส่ือใชใ้นการถ่ายทอดความหมายของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสงัคม เป็นการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในความหมายต่างๆของการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีถูกถ่ายทอดผ่านอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อเป็น
ส่ือกลางในการบอกเล่าเร่ืองราว อธิบายถึงปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึงถือเป็นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์และถูกตอ้งแม่นย  าแก่ประชาชน เน่ืองจากขอ้มูลต่างๆท่ีทางรายการน าเสนอไดผ้่านการคดักรองและท าวิจยั
มาแลว้ทั้งส้ิน ถือเป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจและสร้างความตระหนกัรู้และการร่วมมือป้องกนัต่อปัญหาการทุจริต
ดงักล่าวท่ีส่งผลเสียต่อประเทศไทย อีกทั้งยงัเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบการส่ือสารการสร้างความหมายเพื่อจดัท า
ส่ืออินโฟกราฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ขอ้เสนอะแนะ 
จากการวจิยัเร่ือง การส่ือความหมายประเด็นการทุจริตคอร์รัปชนัผา่นอินโฟกราฟิก (Infographic) ในรายการ 

ท่ีน่ี Thai PBS เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบทเก่ียวกับการส่ือความหมายของ      

อินโฟกราฟิก (Infographic) ในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชนั สะทอ้นให้เห็นวา่ การน าเสนอประเด็นการทุจริตคอร์รัป
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ชนัของส่ือยงัเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถน าเสนอได้อย่างตรงไปตรงมาทั้งหมด เพื่อลดความคลาดเคล่ือนในการตีความ

ขอ้มูลเน้ือหา การน าเสนอเป็นเพียงการใหข้อ้มูลท่ีเป็นภาพรวมซ่ึงขาดขอ้มูลเชิงลึก ส าหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป

ควรท าการวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อศึกษารายการท่ีน่ี Thai PBS ในด้านการรับรู้และความตระหนักของผูบ้ริโภค

ข่าวสารต่อการรับชมอินโฟกราฟิกผา่นรายการ ต่อไป  

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณา
ช้ีแนะ และให้ก าลงัใจในการท างานวิจัยในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษณา คลา้ยแก้ว        
รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี และรองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณะกรรมการในการพิจารณา
การวจิยัในคร้ังน้ี ท่ีคอยให้ค  าแนะน าและช้ีแนะให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมถึงสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ท่ี
อ านวยความสะดวกและสนบัสนุนดา้นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่องานวจิยั 
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