รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง บทบาทสื่อในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม

จัดทาโดย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
รหัส ๕๐๓๙

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง บทบาทสือ่ ในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม

จัดทาโดย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
รหัส ๕๐๓๓

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี)
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์)
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า)
อาจารย์ทปี่ รึกษา
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม ทีร่ ัฐบาลในฐานะผู้ส่งสาร และสื่อที่นาสารเผยแพร่สู่
สังคม นับว่ามีบทบาทและความสาคัญทีเ่ ท่าเทียมกัน การศึกษาเนื้อหาและประเด็นสาคัญของคากล่าว
นายกรั ฐ มนตรี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ประชาคมประชาธิ ป ไตย ประเทศมองโกเลี ย ซึ่ ง เป็ น สารส าคั ญ ที่
นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารในเวทีระหว่างประเทศ และเนื้อหาเดียวกันในประเด็นที่ต้องการสื่อสาร
สู่สังคมไทย เห็นว่าได้กาหนดวาระสาคัญ ที่ต่างกัน ซึ่งวาระที่กาหนดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯนั้น ถือว่า
บรรลุเป้าหมายในสิ่งทีน่ ายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสาร แต่ขณะเดียวกันวาระทีก่ าหนดและตั้งใจสื่อสารสู่
สังคมไทย ส่ งผลทั้งตามที่คาดหวังคือ บทบาทและจุด ยืน ที่ชัดเจนของนายกรัฐ มนตรีต่อประเด็น
ประชาธิปไตย และทั้งที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ได้คาดหมายไว้ คือสังคมตีความหมายว่านายกรัฐมนตรี
ยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติ
ส่วนบทบาทของสื่อในกระบวนการสื่อสารของรัฐบาลกรณีสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีนี้
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ที่คัดสรร ๓ ฉบับ โดยใช้ทฤษฎีการกาหนดวาระ หรือ Agenda Setting เป็นตัว
ศึกษา โดยวิธีการเปรียบเทียบการนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับทีม่ ีกลุ่มผู้อ่าน หรือผู้รับสาร
จานวนมากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการกาหนดวาระของสื่อในทิศทางต่างจากวาระที่นายกรัฐมนตรี
หรือผู้ส่งสารกาหนด และส่งผลต่อปฏิกิริยาของสังคมได้ชัดเจน
เนื้อหาสุนทรพจน์เดียวกัน ที่นายกรัฐมนตรีนาเสนอต่อ ที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย
ครั้งที่ ๗ ณ ประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศที่มีสมาชิก ๑๒๙ ประเทศร่วมประชุม
ส่งผลสะท้อนในต่างประเทศและในประเทศแตกต่างกั น โดยในต่างประเทศ สื่อต่างประเทศให้ความ
สนใจและรายงานข่าวตามเนื้อหารวม ไม่ได้สะท้อนมุมมองใดเป็นพิเศษ และเห็นว่าประชาธิปไตยของ
ไทยกาลังพัฒนาให้เข้มแข็ง แต่ขณะเดียวกันเมื่อเนื้อหาสุนทรพจน์เดียวกันนี้ รายงานกลับสู่สังคมไทย
ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ โดยเฉพาะสื่ อ ที่ คั ด สรรส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สถานการณ์
ประชาธิปไตยในประเทศไทย และการกาหนดวาระของสื่อในการนาเสนอในเฉพาะประเด็น ที่สังคม
กาลังมีการโต้เถีย ง ซึ่งสื่อ ที่คัดสรรทั้ง ๓ ฉบับ ที่ต่างมีทัศนคติต่อรัฐบาลที่ต่างกัน แต่ก็นาเสนอใน
ประเด็น หรื อ กาหนดวาระเดีย วกันคื อการทาหน้ า ที่ขององค์ก รอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.
๒๕๕๐ และเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี ๒๕๔๙ ที่โค่นอานาจอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร พี่ชายนายกรัฐ มนตรี และไม่มีการนาเสนอเนื้อหาส าคัญในส่ว นอื่นๆ ในสุนทรพจน์ โดยการ
นาเสนอข่าวต่างกันทีก่ ารใช้ถ้อยคาทีม่ ีน้าหนักแตกต่างกัน แต่ทั้ง ๓ ฉบับก็นาเสนอในเชิงลบกับรัฐบาล
ต่อทัศนคติที่มีต่อองค์กรอิสระซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญทาให้สังคมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของ
นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลอย่างกว้างขวาง และนาไปสู่การต่อต้านรัฐบาลผ่านชุมชนออนไลน์ และ
กลุ่มต่อต้านบนท้องถนนกลุ่มใหม่ๆ ทีเ่ ข้มข้นขึ้นเช่น กลุ่มหน้ากากขาว
กระบวนการสื่อสารของรัฐบาลสู่สังคมนั้น เป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบไปด้วย ผู้ส่ง
สารหรือรัฐบาล สาร ช่องทางส่งสารหรือสื่อ และผู้รับสาร ซึ่งทุกองค์ประกอบต่างมีความสาคัญและ
บทบาทสาคัญไม่ต่างกันเพื่อผลสาเร็จของการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม โดยในกระบวนการสื่อสารนั้น
เห็นได้ว่า การกาหนดวาระ หรือ Agenda Setting เป็นกลไกสาคัญในกระบวนการสื่อสาร กล่าวคือ

จ
ในสังคมปัจจุบั นทุกภาคส่วนต่างมีการกาหนดวาระของตนเอง ดังนั้น ในกระบวนการสื่อสารของ
รัฐบาลสู่สังคมนั้น การกาหนดวาระเกิดขึ้นในทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
ในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม จะต้องทาอย่างไรให้รัฐบาลสามารถควบคุมสาร
หรือวาระ ที่ต้องการสื่อสารสู่สังคม เพราะจากการศึกษาสะท้อนว่า รัฐบาลไม่สามารถควบคุมหรือ
กาหนดวาระให้ สื่อ หรื อสั งคม มีทัศนความเห็ นไปในทิศทางเดียวกับรัฐ บาลได้ และสารที่สื่ อสาร
ออกไป โดยเฉพาะประเด็น ที่มีความอ่อนไหว และมีความคิดเห็น ที่แตกต่างในสังคม จะมีพลังในการ
สร้างแรงกระเพื่อม หรือปฏิกิริยาของสังคม ทั้งนี้ การกาหนดวาระจากรัฐบาลในการสื่อสารสู่สังคม ใน
ประเด็นทีเ่ กิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมแล้วนั้น สารที่สื่อออกไปจะเป็นไปตามวาระที่รัฐบาลกาหนด
และเกิดผลทีส่ ร้างสรรค์ แต่หากสารมีวาระ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสังคมในภาคส่วนต่างๆที่แตกต่างกัน
หรือเป็นวาระที่สังคมมีความคิดเห็น ที่แตกต่าง การควบคุมจึงไม่สามารถดาเนินการได้ในสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตย แต่ทั้งนี้ ผู้ส่งสารหรือรัฐบาลจะต้องสร้ างพื้นที่สาหรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และเปิด
โอกาสให้ประชาชน หรือสังคมได้แสดงความคิดเห็นโดยเสรี รวมทั้ง การอภิปรายในประเด็น ที่รัฐบาล
เสนอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือความพร้อมของรัฐบาลในฐานะผู้ส่ารที่จะรับ
ฟังคาวิจารณ์ และแก้ปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งการรัฐบาลสารถดาเนินการในสิ่งเหล่านี้ ด้วย
ความคิด ที่เปิดกว้าง เป็น ธรรม จะส่ งเสริมให้ สังคมมีความเชื่อถือต่อรัฐ บาลมากขึ้น สั งคมมีความ
ยืดหยุ่น และนาไปสู่การรับฟังซึ่งกันและกัน
ดั ง นั้ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ นี้ จึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม อีกทั้ง ยังต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากกลไกส่วนต่างๆของ
ภาครัฐ เพื่อให้การสื่อสารสู่สังคมเกิดผลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างสรรค์

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง บทบาทของสื่อในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่ สังคม
: กรณี ศึ ก ษาการรายงานข่ า วการกล่ า วสุ น ทรพจน์ ข องนายกรั ฐ มนตรี ใ น ที่ ป ระชุ ม ประชาคม
ประชาธิปไตย ประเทศมองโกเลีย เป็นการศึกษาทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของ
รั ฐ บาล ในการเตรี ย มความพร้ อ มและวางแนวทางในการสื่ อ สารของรั ฐ บาลสู่ สั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ ๕ (นบท. ๕) ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์ แม้ว่าช่วงเวลาของการฝึกอบรม
ค่อนข้างกระชับ แต่การจั ดทารายงานนี้ส าเร็จลุ ล่ ว งได้นั้น ผู้ ศึกษาขอขอบคุณผู้ บังคับบัญชา คื อ
นายสุ รนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทุกท่าน สาหรับการสนับสนุนเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทีไ่ ด้จัดหลักสูตรนักบริหารการทูต ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการสร้างเสริมทักษะ แนวคิด ทัศนะ และความรู้ต่างๆจากวิทยากรที่ทรงความรู้ และประสบการณ์
ในสาขาต่างๆ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ ที่ปรึกษา ประกอบด้ว ยเอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร. ขจิต จิตตเสวี และดร. เดชา ตั้งสีฟ้า ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อผู้ศึกษาเป็น
อย่างดียิ่ง โดยได้สละเวลาอันมีค่า รับฟังการนาเสนอ และได้ให้คาแนะนาทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการจัดทา
รายงานฉบับนี้ พร้อมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าของการจัดทารายงานอย่างสม่าเสมอ และขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ผู้เข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ทุกท่าน ที่ได้แสดงไมตรีจิตต่อกัน
ให้กาลังใจซึ่งกันและกันตลอดการศึกษาอบรม ทาให้การศึกษาอบรมครั้งนี้ประสบความสาเร็จเป็น
อย่างดี
นัทรียา ทวีวงศ์
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๕ นิยามศัพท์
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
๒.๒ ทฤษฎีการกาหนดวาระ (Agenda Setting)
๒.๓ ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒.๔ ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
๒.๕ กรอบแนวคิดในการศึกษา
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ กระบวนการนาเสนอข่าว
๓.๒ การประเมินสภาพและปฏิกิริยาจากการนาเสนอข่าว
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก คาแปลปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร การประชุม
ประชาคมประชาธิปไตยอูลัน บาตอ, มองโกเลีย ๒๙ เมษายน ๒๐๑๓
ประวัติผู้เขียน
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๙
๑๒
๑๓
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๒๕
๒๕
๒๗
๒๙
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๓๔

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ สรุปข้อความสาคัญ (Key Message) ของคากล่าวสุนทรพจน์ของ
นายกรัฐมนตรี
ตารางที่ ๒ การกาหนดวาระโดยการกาหนดหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ
ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบข้อความสาคัญของคากล่าวสุนทรพจน์กับการนาเสนอข่าว
ของหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ

๑๔
๑๖
๑๙

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภาพที่ ๒ การแสดงการส่งสารต่อกลุ่มต่างๆ ตามวาระที่กาหนดขึ้น

๑๒
๒๐

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุ บันสื่ อหรื อการนาเสนอข่าวสาร เป็นกลไกและตัวแปรสาคัญ ที่มีอิทธิพลอย่างสู งใน
กระบวนการสื่ อสารระหว่างรั ฐบาลกับประชาชนหรือสั งคม รวมทั้ ง การมีปฏิสั มพันธ์กันระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชน และสังคม สื่อจึงถือเป็นตัวชักนาและเชื่อมโยงให้สังคมและโลกได้รับรู้ รับทราบ
วิเคราะห์ คล้อยตาม ตอบรับและปฏิเสธ อีกทั้ง เป็นตัวกระตุ้นสาคัญ ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ ปฏิกิริยา
ของประชาชน ผู้รับรู้ข่าวสารในทุกระดับ จนนาไปสู่การตัดสินใจต่างๆและการกระทาที่มีผลต่อรัฐบาล
ดังนั้น รัฐบาลจึงจาเป็นต้องใช้สื่อเป็นตัวกลางสาคัญในการนาเสนอประเด็น ข้อมูล ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของรัฐบาลสู่ประชาชนดังนั้นถ้าสื่อซึ่งเป็นตัวกลางดังกล่าวมีการนาเสนอข่าวสารที่เป็นจริง
โดยไม่ มีค วามบิ ด เบื อนจากความเป็น จริ งก็ย่ อมส่ ง ผลให้ ป ระชาชนได้รั บรู้ข้ อมู ล ที่ ถูกต้ องต่อ การ
ดาเนินงานของรัฐบาลสู่ประชาชนและส่งผลต่อความเข้าใจและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โดยหน้าทีข่ องสื่อคือการนาเสนอข่าวสารในด้านต่างๆ ไปยังผู้รับสาร
หรือผู้อ่านให้ทราบความเป็นไปและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสื่อทุกสื่อมีการแข่งขัน ที่รุนแรง
มากขึ้น ในการให้ ข่าวสารเพื่อจะให้ เนื้อข่าวเป็น ประเด็น ที่น่าสนใจต่อผู้ อ่านเหตุดังกล่ าวจึงทาให้
หนังสือพิมพ์แต่ละเจ้านากลยุทธ์การนาเสนอที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างจุดเด่นให้มากที่สุด ซึ่งบางครั้ง
เนื้อหาในการนาเสนอมียังขาดการวิเคราะห์หรือกรองเนื้อหาหรือเจตนารมณ์ ที่แท้จริงของบุคคลที่ตก
ประเด็นเป็นข่าว ดังจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันบทบาทสื่อต่อสังคมการเมืองไทย เป็น ที่วิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขว้าง ทั้งการอยู่รอดในเชิงธุรกิจธุรกิจ และบทบาทสื่อกับอุดมการณ์ท างการเมือง การ
เติบโตของสื่อใหม่ ล้วนแต่เป็นสิ่งท้าทายสื่อดั้งเดิมในการปรับตัวขณะที่ต้องคงความเป็นมืออาชีพ
เอาไว้ และสาหรับประเด็นล่าสุดทีเ่ ป็นประเด็นทีเ่ ป็นจุดสนใจแก่ประชาชนผู้อ่านข่าวในการดาเนินงาน
ของรัฐบาล
กรณีการนาเสนอข่าวของสื่อในเนื้อหาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวต่อ การประชุม
ระดับรัฐมนตรีของประชาคมประชาธิปไตย ครั้ง ที่ ๗ (Community of Democracies - DC)
ประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศที่มีสมาชิก ๑๒๙ ประเทศ และมีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ประชาธิปไตยของประเทศสมาชิก แต่เมื่อ
สื่อสารกลับสู่สังคมไทย ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถแยกได้เป็นสื่อ ที่สนับสนุนรัฐบาลเช่น มติชน สื่ อ
ต่อต้านรัฐบาลเช่นแนวหน้า และสื่อ ที่วางสถานะเป็นกลาง เช่น ไทยรัฐ ทาให้เกิดกระแสข่าวและ
ผลกระทบที่ห ลากหลายตามมา โดยสื่ อหนัง สื อพิ มพ์เ หล่ า นี้ ได้ นาเสนอเนื้อ หาที่น าเสนอต่ อเวที
ระหว่างประเทศ กับเนื้อหาที่เสนอภายในประเทศ มีแนวทางที่ต่างกัน ด้วยประเด็นประชาธิปไตย
นับเป็ นประเด็น ที่อ่อนไหวในสั งคมไทยปัจจุบัน จึงเกิดปฏิกิริยาทั้งเชิงสนับสนุนและต่อต้านอย่าง

๒
รุนแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าสื่อน่าจะมีบทบาทสาคัญต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย
และยั ง ส่ ง ผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละจรรยาบรรณของสื่ อ อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งการศึ ก ษา
เปรียบเทียบการนาข่าวของแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ กับเนื้อหาและประเด็นสาคัญในการนาเสนอต่อเวที
ระหว่างประเทศโดยเน้นประเด็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของประชาคมประชาธิปไตย ครั้ง ที่ ๗
เพื่ อ ให้ ท ราบขั้ น ตอน กระบวนการ และวิ ธี ก ารของสื่ อ ที่ ม าจากความแตกต่ า งทางด้ า นค่ า นิ ย ม
แนวความคิดทีม่ ีของแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับ ต่อรัฐบาล รวมถึง การตระหนักถึงความสาคัญ
ของอิทธิพลของสื่อในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนและสังคม การกาหนดวาระ การใช้
ถ้อยคา หรือข้อความในการสื่อสาร อันนาไปผลกระทบต่อปฏิกิริยาทั้งบุคคลและกลุ่มสังคมต่อผู้รับ
สารต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่ อ เปรี ย บกระบวนการน าเสนอข่ า วและการรายงานข่ า วจากแหล่ ง ข่ า วของ
หนังสือพิมพ์ทอี่ ยู่บนพื้นฐานเนื้อหาข่าวสารเดียวกัน
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์การสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับสังคมโดยผ่านสื่อ ที่คัดสรร โดย
ศึกษากรณีสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีต่อทีป่ ระชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศ มองโกเลีย
๑.๒.๓ เพื่ อ ประเมิ น สภาพและปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผลของการน าเสนอข่ า วของสื่ อ
หนังสือพิมพ์ต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของผู้นา
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องบทบาทของสื่อในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม : กรณีศึกษาการ
รายงานข่าวการกล่าวสุน ทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศ
มองโกเลียครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาในเรื่องของการกาหนดวาระในการนาเสนอข่าวของสื่อทั้งสาม
ฉบับ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและเนื้อหาข่าวที่ต่างกัน ศึกษาเนื้อหาและถ้อยคาที่ใช้ในคากล่าว
สุนทรพจน์ ที่เป็นจุดสนใจของสื่อและสังคมอันนาไปสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับข้อมูลผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ มติชน ผู้จัดการ และไทยรัฐ และทาการเปรียบเทียบ
เนื้อหาข่าวและการเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ กับเนื้อหาของการกล่าวสุนทรพจน์ของ
นายกรัฐมนตรีในทีป่ ระชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศมองโกเลีย
วิธีการศึกษา
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Research) ระหว่างเนื้อหาและการนาเสนอ
ข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง ๓ ฉบั บ คื อ มติ ช น ผู้ จั ด การ และไทยรั ฐ โดยวั ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
(Content Analysis Method) บนแนวคิดและแนวทางการศึกษา และศึกษาถึงปฏิกิริยาของผู้รับสาร
จากการนาเสนอข่าวของทั้ง ๓ ฉบับ ได้แก่
๑) บทบาทและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี
๒) ปฏิกิริยาจากสังคมในกลุ่มต่างๆ

๓
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๔.๑ ทาให้ทราบถึงความแตกต่างของกระบวนการนาเสนอข่าวและการรายงานข่าวจาก
แหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ทอี่ ยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
๑.๔.๒ ทาให้ทราบถึงปฏิสัมพันธ์การสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับสังคมโดยผ่านสื่อ ที่คัดสรร
โดยศึกษากรณีสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศ มองโกเลีย
๑.๔.๓ ทาให้ทราบถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากผลของการนาเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ต่อ
บทบาทและภาพลักษณ์ของผู้นา
๑.๕ นิยามศัพท์
๑.๕.๑ สื่อหมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกาเนิดของสารกับผู้รับสาร
เป็นสิ่งทีน่ าพาสารจากแหล่งกาเนินไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
๑.๕.๒ สื่อหนังสือพิมพ์ หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ผลิตขึ้นโดยนาเสนอเรื่องราว ข่าวสารภาพ
และความคิดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ที่ใช้วิธีการพับรวมกัน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดนี้ ได้
พิมพ์ออกเผยแพร่ทั้งลักษณะ หนังสือพิมพ์รายวันรายสัปดาห์ และรายเดือน
๑.๕.๓ กระบวนการสื่อสารหมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ หรือการถ่ายทอด
ความรู้ เนื้อหา สาระ ความรู้สึก เจตคติ ทักษะจากผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยการใช้ถ้อยคา กริยาท่าทางหรือ
สัญลักษณ์ ซึ่งมีผลทาให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกัน

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ผู้ศึกษาจะได้นาประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบรวมถึงการนาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสู่สังคมโดยมีเนื้อหาและรายละเอียดดังต่อไปนี
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่อสารนี้เกิดจากแนวความคิดที่ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการหรือการแลกเปลี่ยนโดย
มีสาระสาคัญที่ว่าผู้ สื่อสารทาหน้าที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับข่าว ในขณะเดียวกันไมอาจระบุ ว่าการสื่อสาร
เริ่มต้นและสิ้นสุดทีจ่ ุดใดเพราะถือว่าการสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลม และไมมีที่สิ้นสุด ผู้รับข่าวและผู้
ส่งข่าว นอกจากจะทาหน้าที่ทั้งการเข้ารหัสและถอดรหัสแลว ยังเป็นผู้ก่อให้เกิดข่าวสารและกาหนด
พฤติกรรม
โรเจอร Rogers, ๑๙๗๖) ไดให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่าเป็นการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงความรูสึกความคิดหรือการกระทาต่างๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคล พฤติกรรมในทีน่ ี้หมายถึงการเปลี่ยนความรูความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกโดย
เปิดเผย
อย่างไรก็ตามสิ่งทีจ่ ะช่วยให้การปฏิบัติงานราบรื่นทาให้การประสานงานกันเป็นอย่างดีก็คือ
การติดต่อสื่อสารของสมาชิกในองค์การนั้นเอง ชรามม Schramm, ๑๙๗๓) ไดพยายามอธิบายถึง
กระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นวงจรในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล ๒ คนซึ่งกระบวนการ
สื่อสารจะเริ่มตั้งแต่การแปลความหมายการถ่ายทอดข่าวสารซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ซ้ากันไป จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจซึ่งกันและกัน สรุปไม่มีคาจากัดความของการสื่อสารอย่างใด
อย่างหนึ่งที่จะนาไปใช้กับพฤติกรรมการสื่อสารไดทุกรูปแบบ แต่ละคาจากัดความจะมีวัตถุประสงค์
และผลทีเ่ กดขึ้นแตกต่างกัน จึงทาให้ความหมายของการสื่อสารกว้างและนาไปใช้ในสถานการณต่างๆ
การพิจารณาความหมายของการสื่อสารจึง ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมสื่อสารเป็นเรื่องๆ ไป
ดังนั้น การสื่อสารต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญๆ ๓ ประการอันไดแกผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ผู้รับ
ข่าวสาร (Receiver) และตัวข่าวสาร (Message) เมื่อนามารวมกันจะเรียกว่า เป็นการสื่อสาร
๒.๑.๑ องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
การสื่อสารมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ ๔ ประการคือ (สมิต สัชฌุกร, ๒๕๔๗)
๑) ผู้ส่งสาร (Source) คือ ผู้ตั้งต้นทาการสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นผู้ส่ง
สารอาจเป็นบุคคลเดียวหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได องค์การหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ริเริ่มกระทา
การให้เกิดการสื่อสารก็ถือไดว่าเป็นผู้ส่งสาร

๕
๒) สาร (Message) คือ สาระเรื่องราวข่าวสารที่ผู้ส่ง สารต้องการส่งออกไปสู
บุ คคลหรื อ กลุ่ มบุ คคลอื่ น สารอาจเป็ น สิ่ ง ที่ มีตั ว ตนเชน ตัว หนั งสื อ ตัว เลขรู ปภาพวัต ถุต่ างๆ หรื อ
สัญลักษณ์ใดๆ ทีส่ ามารถให้ความหมายเป็นที่เข้าใจได
๓) ช่องทางที่จะส่งสารหรือสื่อ (Channel or Medium) คือเครื่องมือหรือ
ช่องทางทีผ่ ู้ส่งสารจะใช้เพื่อให้สารนั้นไปถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ช่องทีจ่ ะส่งสารหรือสื่อต่างๆ ที่จะนา
สารไปยังผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารมุง่ หมาย อาจจะเป็นสื่อธรรมชาติ เช่น อากาศเป็นช่องทางที่คลื่นเสียง
ผ่านไปยังผู้ ฟง เสียง หรืออาจจะเป็นสื่อที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ฯลฯ
๔) ผู้รับสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถรับทราบสารของผู้ส่ง
สารไดผู้รับสารเป็นจุดหมายปลายทางของข่าวสาร เป็นบุคคลสาคัญในการชี้ขาดว่า การสื่อสารเป็นผล
หรือไม
๒.๑.๒ หลักสาคัญในการสื่อสาร
วิจิตรอาวะกุล (๒๕๒๕) ได้กล่าวถึงการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิผลต้องมีองค์ประกอบ ๗
ประการคือ
๑) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) การสื่อสารจะไดผลนั้นต้องมีความเชื่อถือในเรื่อง
ของผู้ให้ข่าวสารแหล่งข่าวเพื่อให้เกิดความมั่นใจหรือเต็มใจรับฟังข่าวสารนั้น
๒) ความเหมาะสม (Context) การสื่อสารที่ดีต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือสื่อสารนั้น เป็นเพียงสิ่งประกอบ แต่ความสาคัญอยู่ที่ท่าทีท่าทางภาษา
คาพูดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคมหมู่ชนหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆ การยกมือไหวสาหรับสังคมไทย
ย่อมเหมาะสมกว่าการจับมือ หรือการจับมือของฝรั่งย่อมเหมาะสมกว่าการไหวเป็นต้น
๓) เนื้อหาสาระ (Content) ข่าวสารที่ดีจะต้องมีความหมายสาหรับผู้รับมีสาระ
ประโยชน์แกกลุ่มชนหรือมีสิ่งทีเ่ ขาจะได้ผลประโยชนจึงน่าสนใจบางครั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชน
กลุ่มหนึ่งแต่อาจจะไมมีสาระสาหรับคนบางกลุ่ม ในเรื่องนี้จึงต้องใช้การพิจารณาจากกลุ่มชนเป้าหมายด้วย
๔) ความบ่อยและสม่าเสมอต่อเนื่องกัน (Continuity and Consistency) การสื่อ
ข่าวสารจะไดผลต้ องส่ งบ่ อยๆ ติด ต่ อ กันหรือมีก ารย้าหรือ ซ้า เพื่อ เตือนความทรงจาหรือเปลี่ ย น
ทัศนคติและมีความสม่าเสมอเสมอต้นเสมอปลาย มิใช่ส่งข่าวสารที่ขาดหาย ไมเทีย่ งตรงแน่นอน
๕) ช่องทางข่าวสาร (Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ได้ดีนั้นจะต้องส่งให้ถูก
ช่องทางของการสื่อสารนั้น ๆ โดยมองหาช่องทางที่เปิดรับข่าวสารที่เราจะส่งและส่งถูกสายงานกรม
กองหน่วยหรือโดยวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ฯลฯ ส่งถึงตัวบุคคลโดยตรงจะรวดเร็วกว่าหรือส่ง ที่บ้าน
ไดรับเร็วกว่าการส่งไปให้ที่ทางานเราควรเลือกช่องทางทีไ่ ดผลเร็วทีส่ ุด
๖) ความสามารถของผู้รับข่าวสาร (Capability of Audience) การสื่อสารที่ถือ
ว่า ไดผลนั้ น ต้องใช้ความพยายามหรือแรงงานน้ อ ยที่สุ ด การสื่ อสารจะง่ ายสะดวกก็ ขึ้นอยู่กั บ
ความสามารถในการรับของผู้รับซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอยาง เช่นสถานที่โอกาสอานวยนิสัยความรู
พื้นฐานทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจเป็นต้น
๗) ความแจ่มแจ้งของข่าวสาร (Clarity) ข่าวสารต้องงายใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจคือ
ใช้ภาษาของเขาศัพท์ที่ยากและสูงไมมีประโยชน์ควรตัดออกให้หมดให้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความมุ่ง
หมายเดียวอย่าให้คลุมเครือหรือมีความหมายหลายแงหรือตกหล่นข้อความบางตอนทีส่ าคัญต่อไป

๖
๒.๒ ทฤษฎีการกาหนดวาระ (Agenda Setting)
หน้าที่ในการกาหนดวาระข่าวสารหรือเรื่องพิจารณาของสื่อมวลชนเป็นแนวคิด ที่มาจาก
ความคิดทีว่ ่า การทีส่ ื่อมวลชนให้ความสนใจต่อประเด็นหรือหัวข้อทีเ่ กี่ยวกับปัญหาในเรื่องต่างๆ ทาให้
ประชาชนได้รั บทราบและตระหนั กถึงความส าคัญ ของปัญหาหรือประเด็นนั้นตามที่สื่ อมวลชนได้
กาหนดไว้ นั่นคือสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกถึงของประชาชนทีจ่ ะรับรู้ ถึงความสาคัญในเรื่อง
ต่างๆ ทีส่ ื่อมวลชนเป็นผู้นาเสนอ
ตามแนวคิด ที่เสนอโดยแม็กซ์เวล อี แมคคอมบ์ และโดนัล ด์ แอล ชอว์ (Maxwell E.
McCombs and Donald L. Shaw, อ้างใน สุรพล โสธนะเสถียร, ๒๕๓๓, หน้า ๑๔๐-๑๕๐) แล้ว
โดยทั่วไปเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาใดขึ้นในสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชนจะ
พิจารณาโดยการประเมินคุณค่าข่าว เพื่อให้ทราบว่าความสาคัญของข่าวอยู่ในระดับใด จากนั้นจึง
เลือกพิจารณาใช้สื่อที่เหมาะสม เช่น การเสนอข่าวผ่านทางโทรทัศน์ จะได้รับความสนใจจากผู้รับสาร
อย่างรวดเร็ว แต่ความคงทนของข่าวจะอยู่ไม่นานนัก ในขณะที่การเสนอข่าวสารผ่านทางสิ่งพิมพ์จะ
เป็นไปอย่างช้าๆ แต่คงทนกว่า การที่สื่อมวลชนประเภทต่างๆ มีการเสนอข่าวที่มีหัวข้อข่าวอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จะต้องมีกลวิธีรายละเอียดในการนาเสนอที่แตกต่างกันเพื่อดึงดูดความ
สนใจของผู้รับสาร
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข่าวสารนั้นจะเหมาะสมกับชนิดของสื่อแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะยังไม่
เพียงพอ จึงต้องมีการจัดวางข่าวสารเพี่อช่วยให้เกิดความเด่นสะดุดตาอันเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริม
ความนิยมในการจัดวาระสาร รวมถึ งการจัดระดับความเข้มข้นของข่าวนั้นๆ ที่สามารถทาได้โดยการ
เพิ่มพื้นที่ข่าว เพิ่มความถี่ในการรายงานข่าว หรือเพิ่มระยะเวลาในการนาเสนอตามแนวคิดนี้การที่
ข่าวจะมีอิทธิพลมากน้อยตามการจัดวาระสารก็เนื่องมาจากการที่ประชาชนผู้รับสารจานวนมากให้
ความสนใจและติดตามข่าวนั้นอยู่เป็นเวลานาน ทาให้สื่อมวลชนสามารถป้อนข่าวอยู่ได้อย่างสม่าเสมอ
แมคคอมบ์และชอว์ จึงมองว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกาหนดวาระจึงเป็นเครื่องมือในการเข้าใจ
อิทธิพลของสื่อทีม่ ีต่อสาธารณชน
เจมส์ ดับเบิลยู เดียริง และ เอเวอร์เร็ตต์ เอ็ม โรเจอร์ส (James W. Dearing and Everett
M. Rogers, ๑๙๙๖, pp.๙๐-๙๒) ได้สรุปสาระสาคัญของการกาหนดวาระไว้ ๖ ข้อ ดังนี้
๑) การกาหนดวาระจะเกิดขึ้นเมื่อสื่อมวลชนหลายสานักมีแนวโน้มในการนาเสนอประเด็น
นั้นๆ ในความถี่มากกว่าปกติในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าสื่อมวลชนที่เสนอข่าวนี้
จะต้องมีมุมมองในการนาเสนอเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เพราะประสิทธิภาพในการกาหนด
วาระนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ทสี่ าธารณชนจะได้รับสารในประเด็นดังกล่าวเป็นสาคัญ
๒) ตัวบ่งชี้ในสถานการณ์จริงนั้นมีความสัมพันธ์น้อยมากกับการกาหนดวาระซ่อนเร้นใน
สื่อมวลชน ในเรื่องนี้ยกตัวอย่างกรณีบทบาทในเวียดนามของคนอเมริกัน ที่ถึงขีดสุดในปี ค.ศ. ๑๙๖๘
แต่จุดสูงสุดในการเสนอข่าวเรื่องนี้ของสื่อมวลชนกลับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๖ นั่นคือ ๒ ปี ก่อน
หน้าสถานการณ์จริง
๓) กระบวนการในการกาหนดวาระเป็นการตีความทางสังคมรูปแบบหนึ่ง เพราะขึ้นอยู่กับ
การตีความของผู้ รั บ สารแต่ ล ะคนและบริ บทแวดล้ อมของผู้ รับสารที่ จะมีส่ ว นในการตัดสิ นระดั บ
ความสาคัญของประเด็นนั้นๆ ด้วย

๗
๔) สถานการณ์ บ างอย่ า งอาจเป็ น ตั ว น าไปสู่ ก ารผลั กดั น ประเด็ น ให้ เป็ น ที่ ส นใจของ
สื่อมวลชนได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ไม่จาเป็นที่การกาหนดวาระของสื่อมวลชนจะต้องเกิดขึ้นหรือมีสถานการณ์
นามาก่อนเสมอไป
๕) ผลจากการค้นคว้าวิจัยและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ปัจจัย สาคัญที่มีบทบาท
การกาหนดวาระของสื่อมวลชน
๒.๓ ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
จากพฤติกรรมในทางลบของหนังสือพิมพ์เสรีในสหรัฐอเมริกาได้ผลักดันให้นักคิดนักวิชาการ
เข้ามาช่ว ยนักหนั งสื อพิมพ์และผู้ พิมพ์ผู้ โ ฆษณาสร้างจรรยาบรรณส าหรับวิช าชีพนี้มาตั้งแต่กลาง
คริส ต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่ผู้ที่มีส่ว นในการวางรากฐานทฤษฎีนี้เป็นอย่างมากคือ โจเซฟ พูลิทเซอร์
(Joseph Pulitzer) ที่ได้พยายามต่อสู้เพื่อตั้งสถาบันการศึกษาวารสารศาสตร์ขึ้น (ปัจจุ บันนี้อยู่ใน
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค) และได้เขียนเรื่องนี้ไว้ในวารสาร North American Review เมื่อปี
ค.ศ. ๑๙๐๔ ว่า "ความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะทาในสิ่ง ที่ถูกต้อง ความรู้ถูกถ้วนที่สุดเกี่ยวกับ
ปัญหาที่จ ะต้องเผชิญ และความรู้ สึกรับผิ ดชอบทางศีล ธรรมด้วยความจริงใจ สามอย่างนี้จะช่ว ย
ปกป้องวิชาชีพวารสารศาสตร์ให้พ้นจากความยอมจานนต่อประโยชน์ทางธุรกิจ ที่เห็นแก่ตัวและเป็น
ศัตรูต่อสวัสดิการของประชาชน" (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, ๒๕๔๐, หน้า ๒๖๒-๒๖๕)
นับแต่นั้นมาการพูดถึงความรับผิดชอบก็ขยายกว้างออกไป หนังสือพิมพ์ต้องมีเสรี ภาพตาม
แนวความคิ ด อิ ส รภาพนิ ย ม แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบควบคู่ กั น ไปด้ ว ย เกิ ด เป็ น
แนวความคิดเสรีนิยมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า Neo-liberalism ในแนวความคิดนี้เสรีภาพถูก
จากัดขอบเขตด้วยความรู้สึกรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพ
และโดยการควบคุมของสถาบันรัฐ ที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือผู้ใด (public but independent
institutions) ความคิดเกี่ยวกับสถาบันรัฐทีเ่ ป็นอิสระนี้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสหรัฐจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
วิทยุ (Federal Radio Commission) เพื่ออนุญาตความถี่รวมทั้งควบคุมเนื้ อหารายการ ในปี ค.ศ.
๑๙๒๗ และจัดตั้งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร (Federal Communication Commission) เพื่อออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีและดูแลการใช้คลื่นออกอากาศในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อัน ที่
จริงทฤษฎีเสรีนิยมแนวใหม่ (Neo - liberalism) เพิ่งจะกลายเป็นทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม
อย่ า งชั ด แจ้ ง ในช่ ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องนี่ เ อง เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารเสรี ภ าพสื่ อ มวลชน
(Commission on Freedom of the Press) ได้ศึกษา และเขียนรายงานชื่อว่าสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพ
และความรับผิดชอบ (A Free and Responsible Press) แม้ว่าผลงานของคณะกรรมาธิการจะได้รับ
การวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจากวงการวิชาชีพ แต่ส่วนใหญ่ก็มิได้ขัดแย้งในหลักการจึงเท่ากับว่า
ช่วยตบแต่ง (ส่งเสริม) ให้ทฤษฎีนี้มีรูปร่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ถ้ า จะกล่ า วถึ ง อี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ของทฤษฎี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม ( Social
Responsibility Theory) แล้วอาจจะกล่าวได้ว่า เนื่องจากโทรทัศน์และวิทยุมีบทบาท และมีอิทธิพล
ต่อสาธารณชนมากจึงต้องมีมาตรการควบคุมการเสนอข่าวของสื่อเหล่านี้ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ด้วย
เพื่อให้ มีความรั บ ผิ ดชอบต่อ สั งคม ในการเผยแพร่ข่า วสาร ข้อ มูล โดยต้อ งสอดคล้ อ งกับหลั ก ๓

๘
ประการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สื่อมีความเป็นกลาง และตอบสนองความต้องการของผู้รับสาร ตลอดจนให้
สาธารณชนเชื่อถือในข่าวสาร ข้อมูล อันเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง ซึ่งหลัก ๓ ประการทีว่ ่านี้ก็คือ
๑) ให้ประชาชนมีเสรีภาพส่วนบุคคลและมีทางเลือกในอันทีจ่ ะรับข่าวสาร
๒) สื่อต้องมีเสรีภาพเช่นกัน
๓) สื่อต้องสานึกถึงหนี้บุญคุณต่อสังคม
แต่การที่จะเสนอข่าวสารโดยมีหลักการทั้ง ๓ ประการนั้นทาได้ยาก จึงมีข้อสรุป ๒ แบบ
เพื่อแก้ปัญหานี้คือ
๑) พัฒ นาสาธารณชน เข้าจัดการการบริห ารการเสนอข่าว อันจะทาให้ มีอานาจด้าน
การเมือง กล่าวได้ว่าสื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒) พัฒ นาสื่ อ สื่ อทาหน้ า ที่ให้ ส มบูรณ์ โดยมีการปกครองดู แลการท างานเองด้ว ยการ
กระจายเสียงทางวิทยุและแพร่ภาพทางโทรทัศน์เป็นหนทางที่จะปฏิบัติได้ตามทฤษฎีสื่ อ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีทโี่ ทรทัศน์และวิทยุเป็นของผู้ใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรัฐบาลจึงได้พยายาม
ลดเสรีภาพของสื่อ ด้วยการออกกฎต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของสังคม ตลอดจน
ลดความกดดันและแนวโน้มจากสาธารณชน
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ พัฒนามาจากทฤษฎี
เสรีนิยมแบบดั้งเดิมแต่เจาะเน้น ที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้า ที่เหล่านั้นให้เกิดผลดีต่อสังคม
ส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งได้แก่
ประการแรก การจะต้องถือเป็นภาระหน้าทีห่ ลักทีจ่ ะให้บริการแก่ระบบการเมืองโดยการให้
ข่าวสารและให้มีการอภิปรายโต้เถียงในเรื่องของส่วนรวมหรือกิจการสาธารณะ
ประการที่สอง ซึ่งเป็นหน้าที่รองลงมาก็คือ ควรจะต้องส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
และให้ความสว่างทางปัญญา (enlightening) แก่สาธารณชนเพื่อจะได้เกิดความสามารถในการ
ปกครองตนเอง
ประการที่สาม ควรจะต้องพิทักษ์รักษาสิทธิของบุคคลโดยคอยเฝ้าดูรัฐบาล (watchdog
against government)
ประการทีส่ ี่ ควรจะต้องให้บริการแก่ระบบเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้ซื้อ
ผู้ ข ายสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยสื่ อ การโฆษณา แต่ ร ายได้จ ากการนี้ จ ะต้ อ งไม่ บั่ น ทอนอิ ส รภาพของ
สื่อมวลชน
ประการที่ห้ า ควรจะต้องให้ ความบันเทิงแก่ส าธารณชน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นความ
บันเทิงที่ "ดี" มีคุณภาพ
ประการที่ห ก ควรจะต้อ งหลีกเลี่ยงไม่เสนอเนื้อหา เรื่องราวที่อาจนาไปสู่ การประกอบ
อาชญากรรม ความรุนแรง ความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือการก้าวร้าวต่อชนกลุ่มน้อย
ประการที่เจ็ด สื่อมวลชนควรจะต้องเป็นพหุนิยม คือสะท้อนความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ใช้สิทธิโ ต้ตอบ จะเห็ นได้ว่าทฤษฎีความรับผิดชอบทางสั งคมแตกต่างไปจาก
ทฤษฎีเสรีนิยมตรงประเด็น ที่ว่า เสรีภาพมิได้เป็นแต่เพียงอิสรภาพที่ไร้จุดหมายปลายทางและเสนอ
เพื่อสนองสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกเท่านั้น หากจะต้องเป็นอิสรภาพที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
ประโยชน์ของส่วนรวมให้เกิดผลอย่างจริงจั ง สื่อมวลชนมิได้เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องมือของบุคคลหรือ
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กลุ่มบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สร้างความสัมฤทธิ์ผลให้กับสังคมด้วย
สรุปได้ว่าเสรีภาพจาก... (freedom from) หรือเสรีภาพเชิงลบ (negative freedom) ได้กลายมา
เป็นเสรีภาพเพื่อ (freedom for) หรือเสรีภาพเชิงบวก (positive freedom) นั่นเอง
หากจะกล่าวโดยสรุป หลักของทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม จะมีดังต่อไปนี้
๑) สื่อควรยอมรับและบรรลุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคม
๒) หน้าที่รั บผิดชอบนี้คือจะต้องมีมาตรฐานของข่าวสาร คือ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความ
ถูกต้องแน่นอน สานึกถึงความรับผิดชอบและความสมดุลย์
๓) ต้องสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างสมเหตุสมผลและถูกต้อง
๔) ต้องเลี่ยงเหตุอันจะก่อให้เกิดความรุนแรง อาชญากรรม หรือความไม่สงบหรือไม่ทา
ความไม่พอใจแก่ชนกลุ่มน้อย
๕) ท าหน้ า ที่ เ พื่ อ คนส่ ว นมาก และเสนอความหลากหลายของความคิ ด เห็ น จากคน
หลากหลายในสังคม
๖) สังคมและสาธารณชนมีสิทธิทจี่ ะได้รับผลตอบแทนทีด่ ีๆ
๗) สื่อมวลชนควรเชื่อถือสังคม ลูกจ้าง และตลาด
๒.๔ ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ภูมิสิทธิ์ บุญลิขิต (๒๕๔๑) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะการนาเสนอเนื้อหาหน้ากีฬา
ของหนังสือพิมพ์รายวัน พบว่า หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๔ ชื่อฉบับ มีรูปแบบในการเสนอเนื้อหากีฬาใน
ด้านการรายงานข่าวมากที่สุ ด รองลงมาได้แก่ รูป แบบคอลั มน์สั งคมกีฬา รูป แบบบทความ บท
วิพากษ์วิจารณ์ บทสารคดีกีฬา รูปแบบอื่นๆ โดยหนังสือพิมพ์มติชนมีรูปแบบในการเสนอเนื้อหากีฬา
มากที่ สุ ด รวม ๘ รู ป แบบ รองลงมาได้ แ ก่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ และข่ า วสด มี ๗ รู ป แบบ และ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ มี ๖ รู ป แบบ ส าหรั บ นโยบายของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ทั้ ง ๔ ชื่ อ ฉบั บ ให้
ความสาคัญกับเนื้อหากีฬาทีผ่ ู้อ่านให้ความสนใจ ได้แก่ฟุตบอล มวย และกีฬาที่เป็นที่นิยมในช่วงเวลา
นั้นๆ มากกว่าการเสนอเนื้อหากีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจออกกาลังกาย เล่นกีฬาเพื่อให้มี
สุขภาพ พลานามัยทีด่ ี
เกียรติยา ธรรมวิภัชน์ (๒๕๔๔) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างความเป็นจริงจากการรายงานข่าว
เหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ ในกรณีก่อวินาศกรรมในอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ของสถานี วิทยุ โ ทรทัศ น์ ในประเทศไทย พบว่า ภาวะวิ กฤติส่ ง ผลกระทบต่อ การรายงานข่ าวของ
สื่อมวลชนหลายด้าน ทั้งผู้บังคับบัญชา บรรณาธิการข่าว ผู้ประกาศข่าวและทีมข่าว ส่วนความจริง ที่
ถูกสร้างขึ้นของแต่ละสถานีเป็นความจริง ที่ไม่ชัดเจน และมีความหลากหลาย โดยแต่ละสถานีสร้ าง
ความจริงของตนเองขึ้นมาให้มีความแตกต่างจากสถานีอื่น เนื่องจากใช้แหล่งข่าวต่างประเทศ ผู้ดาเนิน
รายการ และบุคคลที่เชิญมาสัมภาษณ์มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ในการ
ทางานของแต่ละสถานี อย่างไรก็ตามพบว่า ทุกสถานีรายงานข่าวเข้าข้างอเมริกามากกว่า พวกมุสลิม
นอกจากนี้ความจริง ที่ปรากฏเป็นรูปลักษณ์ของการสื่อสาร ของผู้ก่อการร้ายสัมฤทธิผลเป็นอย่างดี
เพราะสร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักกับโลกของมุสลิมมากขึ้น และทาให้สื่อมวลชนทุก
สถานีเชื่อในการสร้างความเป็นจริงครั้งนี้ของผู้ก่อการร้าย

๑๐
อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (๒๕๕๔) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของสื่อต่อวิกฤติชาติ ” การศึกษาได้
ตระหนักถึงความสาคัญของสื่อมวลชนต่อการแก้ไขวิกฤติชาติโดยมุ่งศึกษาบทบาทของสื่อประเภท
ต่ า งๆ ในภาวะวิ ก ฤติ ศึ ก ษาผลกระทบของสื่ อ ประเภทต่ า งๆรวมถึ ง สื่ อ ของรั ฐ และผลกระทบต่ อ
นานาชาติสุดท้ายศึกษาผลกระทบจากสื่อใหม่เช่น อินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชนต่อภาวะวิกฤติ รูปแบบ
ของงานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณโดยทาการศึกษาสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกระแส
หลัก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ ช่อง ๕ และช่อง ๗ ตามล าดับ สื่ อ
สิ่งพิมพ์โดยสุ่มตั วอย่างอย่างเจาะจง ได้แก่ ไทยรัฐ มติชนและไทยโพสต์ และประเภทหนังสือพิมพ์
ฉบับภาษาอังกฤษ ได้แก่ บางกอกโพสต์ และเนชั่น สื่อสมัยใหม่ได้แก่ ห้องสนทนาการเมืองและสื่อ
วิ ท ยุ ชุ ม ชนนอกจากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก กลุ่ ม นั ก วิ ช าการ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
เทคโนโลยีและสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศและกลุ่มองค์กรเอกชนพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
จานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ผลการศึกษา สรุปได้ว่า สื่อมวลชนไทยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
ชุมชน สื่อของรัฐและสื่ออินเทอร์เน็ตยังขาด บทบาทของการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ สื่อ
สิ่งพิมพ์นิยมเสนอข่าวที่แสดงถึงปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการ ชี้แนะถึงทางออกของ
ปัญหานั้นสื่อโทรทัศน์ นาเสนอข่าวสาร การวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาสังคมขณะนั้นโดยตกอยู่ในวังวน
ของปัญหา เช่นเดียวกันกับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุชุมชนบางแห่งได้แสดงบทบาที่ผิดวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งองค์การโดยมีส่วนร่วมในการปลุกระดมมวลชนให้ออกมาประท้วงการดาเนินงานของรัฐบาลโดย
ปราศจากเหตุผล สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยบางครั้งเกินขอบเขตที่สมควร
และยั่วยุหรือปลุกระดมมวลชนทากิจกรรมการเมืองเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ ส่วนผลกระทบของการทา
หน้าที่ทบี่ กพร่องในการสร้างความสมานฉันท์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ปัจเจกชน ส่วนข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐบาลได้แก่ ควรใช้สื่อของรัฐในการสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมอาจสอดแทรกในรายการบันเทิงอย่างมีสาระส่วน ข้อเสนอแนะต่อ ปัจเจก
สื่อมวลชนไทยในการสร้างและรักษาอุดมคติ จรรยาบรรณในการเสนอข่าวสารอย่างสร้างสรรค์รอบ
ด้านเป็นกลางและตรงไปตรงมา
อรอนงค์ แก้ว จงประสิ ทธิ์ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่องความสั มพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เปิ ด รั บ ข่าวสารและภาพลั กษณ์ของพรรคไทยรัก ไทยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครการ
ศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพรรคไทยรักไทย
ผ่านสื่อแต่ละประเภท ประกอบด้วย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
บุคคล สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อเฉพาะกิจ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพรรคไทยรักไทย รวมถึงภาพลักษณ์
ของพรรคไทยรั กไทย ประกอบด้ว ย ภาพลั กษณ์ของหั ว หน้าพรรค ภาพลั กษณ์ของสมาชิกพรรค
ระดับสูง (แกนนา) และภาพลักษณ์ของนโยบายพรรค ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัย
ครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาคือ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งหมด ๔๐๐ คน
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความสัมพั นธ์แบบไค-แสควร์ (Chisquare) และใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างแบบพหุคูณ (Multivariate Analysis) โดยการยอมรับ
หรือปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ ๐.๐๕ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพรรคไทยรัก

๑๑
ไทยที่แตกต่างกันมีเพียงความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ด้านนโยบายพรรค โดยผู้ที่มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับพรรคไทยรักไทยในระดับมากจะมีภาพลักษณ์ต่อด้านนโยบายพรรคของพรรคไทยรักไทยใน
ด้านบวกมากกว่าผู้ทมี่ ีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพรรคไทยรักไทยในระดับน้อยและปานกลาง
อรนุช กล่อมดี (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างกระแสนิยมในการเล่ นกีฬาเทนนิส
อาชี พ ของสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นปี ๒๕๔๖ : กรณี ศึ ก ษา วาทกรรมภราดรฟี เ วอร์ ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยในการสร้างกระแสนิยมในการเล่นกีฬาเทนนิสอาชีพ
ของสื่อหนังสือพิมพ์ ในปี ๒๕๔๖ ๒) เพื่อศึกษากลวิธีของสื่อหนังสือพิมพ์ในการสร้างวาทกรรมภราดร
ฟีเวอร์ ในปี ๒๕๔๖ และ ๓) เพื่อศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบของกระบวนการสร้างกระแสนิยมใน
การเล่นกีฬาเทนนิสอาชีพของสื่อหนังสือพิมพ์ ในปี ๒๕๔๖ การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรม “ภราดรฟีเวอร์” ที่ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพ์ ๔ ประเภท ได้แก่
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์สยามกีฬา และ
ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต วาทกรรม “ภราดรฟี เ วอร์ ”
ผลการวิจั ยสรุป ได้ พบว่า ปั จจั ย ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างกระแสนิ ยมในการเล่ นกีฬาเทนนิสอาชีพ
ประกอบด้วย ๑.๑) กรอบการทางานด้านข่าว อันได้แก่ การนาเสนอความสาคัญของข่าว และการ
นาเสนอความน่าสนใจของข่าว ๑.๒) กรอบความคิดส่วนบุคคล ได้แก่ การเลือกที่จะนาเสนอข่าว
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับความนิยม และการมองว่าตนเองเป็นกลุ่ม ที่มีอภิสิทธิ์ทางสังคม ๑.๓) กรอบ
นโยบายของสถาบันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายทางธุรกิจขององค์กร นโยบายการทาข่าวขององค์กร
อิทธิพลทางการเมือง นโยบายการสนับสนุนเทคโนโลยีและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จากภาครัฐและ
เอกชน และ ๑.๔) กรอบความคิดทางสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน ค่านิยม อั นได้แก่ ค่านิยมในการ
บริโภคข่าวสาร และค่านิยมการนับถือและการยกย่องคนเก่งและคนดีของสังคมไทย ๒. กลวิธีในการ
ผลิตสร้างวาทกรรมภราดรฟีเวอร์ของสื่อหนังสือพิมพ์ทั้ง ๔ แนวเนื้อหา ได้แก่ ๒.๑) การให้พื้นที่ในการ
น าเสนอข่าวภราดร ศรี ช าพัน ธ์ ๒.๒) การให้ ความถี่ในการนาเสนอข่ าวภราดร ศรีช าพันธ์ ๒.๓)
ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการนาเสนอข่าวภราดร ศรีช าพันธ์ ๒.๔) การกาหนดหั วข้อเรื่อง
พิจารณา โดยการจัดทาสกู๊ปพิเศษ บทความ บทวิจารณ์ ๒.๕) การจัดวางข่าวไว้ในตาแหน่งหน้าหนึ่ง
๒.๖) การสร้างความสนใจด้วยภาพ ๒.๗) การสร้างความโดดเด่นด้วยการเขี ยนข่าวเพื่อสร้างความ
สนใจหรื อ ให้ บุ ค คลนั้ น ดู น่ า สนใจ และ ๒.๘) การสร้ า งค าศั พ ท์ ด้ ว ยการบั ญ ญั ติ ค าใหม่ ๆ ๓.
กระบวนการสร้ า งกระแสนิ ย มในการเล่ น กี ฬ าเทนนิ ส อาชี พ ของสื่ อ หนั ง สื อ พิม พ์ ผ่ า นวาทกรรม
“ภราดรฟีเวอร์” ประกอบไปด้วยขั้นตอนสาคัญ ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสร้างกรอบ และ ขั้นตอน
การกาหนดกรอบ โดยการดาเนินงานของทั้งสองขั้นตอนแสดงลักษณะเชิงสหสัมพันธ์ต่อกัน

๑๒
๒.๕ กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปนี้

เวทีประชาคม
ประชาธิปไตย

ศึกษาการกาหนด
วาระเพื่อนาเสนอ
ต่อต่างประเทศ

คากล่าวเรื่อง
ประชาธิปไตย
โดย นรม.

ศึกษากาหนด
วาระเพื่อ เสนอ
สู่สังคมไทย การเปรียบเทียบการ

นาเสนอของ
หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ
ตามวาระที่สื่อกาหนด

สังคมไทยใน
ฐานะผู้รบั สาร

ปฏิกริ ิยาจากการรับสาร
-บทบาทและภาพลักษณ์
ของผู้นารัฐบาล
-ปฏิกริ ิยาของผู้อ่าน/
สังคม

ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
ในบทนี้ผู้ศึกษาจะทาการศึกษาเนื้อหาในสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี โดยใช้ทฤษฎีการ
กาหนดวาระ มาศึกษาประเด็น ที่นายกรัฐมนตรีต้องการนาเสนอต่อที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย
และประเด็นทีน่ ายกรัฐมนตรีต้องการนาเสนอสู่สังคมไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นการนาเสนอข่าว
ของหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ โดยภายใต้แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎีการกาหนดวาระสื่อ
เพื่อสะท้อนให้เห็ น ถึงบทบาทของสื่อในกระบวนการสื่อสารของรัฐ บาลสู่สั งคม และเปรียบเทียบ
ระหว่างวาระทีก่ าหนดโดยนายกรัฐมนตรีนาเสนอ กับวาระทีส่ ื่อกาหนดเพื่อนาเสนอ มีความสอดคล้อง
และไปในทิศทางเดีย วกัน หรือไม่ รวมทั้ง ประเมิ น สภาพและปฏิกิริยาของผู้ รับสารหรือสังคม ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ กระบวนการนาเสนอข่าว
โดยการใช้ทฤษฎีการกาหนดวาระเป็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์ ทั้งในเนื้อหาของสุนทร
พจน์ ข องนายกรั ฐ มนตรี และหั ว ข้ อ การน าเสนอข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา เพื่ อ
เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า ในการกระบวนการสื่อสารนั้น สารหรือข้อความที่ไม่ว่าจะมาจากที่ใด
หรือใครเป็นผู้ส่งสาร หรือสังคมผู้รับสาร ต่างมีการกาหนดวาระไว้ในเนื้อหาหรือสังคมนั้นๆ ซึ่งการ
กาหนดวาระนั้นต่างมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างอิทธิพลต่ อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่รับสารนั้น
หรือวาระสังคม (Public Agenda) ก็เพื่อวางกรอบ อิทธิพลทางความคิดและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในสังคม
๓.๑.๑ การศึกษาเนื้อหาในสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี
โดยใช้ทฤษฎีการกาหนดวาระ (Agenda Setting) มาศึกษาวิเคราะห์ เห็นได้ว่า
เนื้อหา เวลา และสถานทีต่ ่างเป็นตัวแปรและปัจจัยสาคัญของการยกร่างสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี
ด้วยสถานที่ที่นาเสนอนั้น เป็นเวทีระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตย ที่มีผู้เข้าร่วมที่จากัดอยู่
ในวงของผู้ ที่ต้ องการแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นและประสบการณ์การต่อ สู้ เพื่ อประชาธิ ป ไตยของ
ประเทศตน ในช่วงเวลาเดียวกันกับ ที่ประเทศไทยหรือสังคมไทยกาลังมีการโต้แย้ง ถกเถียงถึงการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นผลพวงมาจากรัฐประหาร โค่นล้มประชาธิปไตย และมีบางกลุ่มประท้วงการทา
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้ง ๓ ปัจจัยนี้มีความสอดคล้องกันต่อการนาเสนอ
เนื้อหาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี โดยในเนื้อหาสุนทรพจน์เดียวกันนี้ มีการกาหนดวาระที่ต่างกัน
สาหรับผู้รับสาร ๒ กลุ่ม คือผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และประชาชนในสังคมไทย
วาระทีก่ าหนดไว้ในสุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมฯ คือเหตุการณ์
รัฐประหารทีส่ ร้างความเสียหายต่อประเทศไทยในมิติต่างๆ และความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีในการ
ต่อสู้เพื่อรักษาประชาธิปไตย โดยมีเนื้อหาสาคัญดังตารางสรุปข้อความสาคัญ ดังนี้

๑๔
ตารางที่ ๑ สรุปข้อความสาคัญ (Key Message) ของคากล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี
ข้อความที่
ข้อความสาคัญ
๑
“ความไม่เป็นประชาธิปไตยมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ
บ้านเกิดของดิฉัน”
๒
“ยุคใหม่ของประชาธิปไตยไทยมาถึงแล้ว และจะเป็นยุคสมัยทีไ่ ร้การรัฐประหาร”
๓
“ประเทศไทยเสมือนรถไฟตกราง”
๔
“ปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยไม่เคยทีจ่ ะถดถอยลดน้อยลง”
๕
“รั ฐ บาลที่ พี่ ช ายของดิ ฉั น พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร เป็น นายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ การ
เลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”
๖
“จากการรั ฐ ประหารประเทศไทยต้ อ งถอยหลั ง และสู ญ เสี ย ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ
นานาชาติ”
๗
“คนบริสุทธิ์ถูกลอบยิงโดยสไนป์เปอร์ แกนนาการชุมนุมต้องติดคุกหรือหลบหนีไป
ต่างประเทศ”
๘
“มี ฝ่ า ยปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ต้ า นประชาธิ ป ไตยที่ เ ชื่ อ ว่ า จะบริ ห ารจั ด การและบิ ด เบื อ น
เจตนารมณ์ประชาธิปไตยได้ต่อ”
๙
“รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นในรัฐบาลภายใต้คณะรัฐประหารได้ใส่กลไกที่ตีกรอบเพื่อจากัด
ความเป็นประชาธิปไตย”
๑๐
“ครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาไทยมาจากการเลือกตั้ง แต่อีกครึ่งหนึ่งกลับได้รับการแต่งตั้งโดย
กลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง”
๑๑
“กลไกที่เรียกว่าองค์กรอิสระได้ใช้อานาจเกินขอบเขตแทนประชาชนเจ้าของอานาจที่
แท้จริง”
๑๒
“ดิฉันนั้นต้องการเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศไทยและประชาธิปไตยของไทย
พัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ ”
๑๓
“เราจะต้องเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างโอกาสด้วยความรู้ และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของประชาชน”
๑๔
“การกดดั น จากนานาชาติ ที่ เ ชื่ อ ในระบอบประชาธิ ป ไตยท าให้ ก ระบวนการ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยคงอยู่ได้”
๑๕
“การด าเนิ น งานของสภาบริ ห าร (Governing Council) เพื่ อ จะได้ ช่ ว ยให้
ประชาธิปไตยแข็งแกร่งขึ้นทั่วโลก”
๑๖
“ความเจ็บปวดทีค่ รอบครัวของดิฉันได้รับที่ครอบครัวของเหยื่อทางการเมืองไทย และ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง ๙๑ คน ในเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ต้อง
เผชิญจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายสาหรับประเทศไทย”
ทีม่ า: คาแปลปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อการประชุมประชาคมประชาธิปไตย
อูลัน บาตอ, มองโกเลีย ๒๙ เมษายน ๒๐๑๓

๑๕
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงห้วงเวลา และสถานการณ์ในสังคมไทยขณะนั้น กับเนื้อหา
บางส่วนในสุนทรพจน์ คือ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การทาหน้าที่ขององค์กรอิสระ และผู้สูญเสีย
หรื อเหยื่ อจากเหตุการณ์ทางการเมือง เห็ นว่า ผู้ร่างสุ นทรพจน์ได้ใส่ เนื้อหานี้ เพื่อกาหนดวาระที่
ต้องการย้าถึงจุดยืนและทัศนของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นดังกล่าวให้สังคมไทยได้รับรู้ ซึ่งที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรียังไม่เคยแสดงท่าทีหรือ จุดยืน ที่ชัดเจนในประเด็นดังกล่าวนี้ โดยประเด็นสาคัญใน
สุนทรพจน์ ดังตารางที่ ๑ ทีแ่ สดงถึงวาระนี้คือ
ข้อความที่ ๙ “รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นในรัฐบาลภายใต้คณะรัฐประหารได้ใส่กลไกที่ตี
กรอบเพื่อจากัดความเป็นประชาธิปไตย”
ข้อความที่ ๑๑ “กลไกที่ เรียกว่าองค์กรอิส ระได้ใช้อานาจเกินขอบเขตแทน
ประชาชนเจ้าของอานาจทีแ่ ท้จริง”
ข้อความที่ ๑๖ “ความเจ็บปวดที่ครอบครัวของดิฉันได้รับ ที่ครอบครัวของเหยื่อ
ทางการเมืองไทย และครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง ๙๑ คน ในเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
ต้องเผชิญจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายสาหรับประเทศไทย”
จากตารางที่ ๑ แสดงการสรุ ปข้ อ ความส าคั ญ ของคากล่ าวสุ นทรพจน์ ข อง
นายกรั ฐ มนตรี ซึ่งจะเป็ น ว่ามีข้อ ความส าคั ญหลายข้อความโดยผลจากการสรุปดังกล่ าวจะนามา
เปรียบเทียบกับการกาหนดหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับว่ามุ่งประเด็นไปในทิศทางใด ดังจะ
กล่าวในรายละเอียดต่อไป
จากการน าเสนอข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ กี่ ย วกั บ ค าปาฐกถาพิ เ ศษ การประชุ ม
ประชาคมประชาธิปไตย ประเทศมองโกเลีย ผู้ศึกษาได้ทาการเปรียบเทียบการนาเสนอข่าวโดยแยก
ประเด็นได้ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒ การกาหนดวาระการนาเสนอข่าวในลักษณะการกาหนดหัวข้อข่าว
เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับโดยมี
รายละเอียดการพาดหัวข่าวซึ่งถือว่าเป็นประเด็น ที่สาคัญหรือด่านแรกที่จะทาให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจใน
เนื้อหาข่าวว่าไปในทิศทางใด

๑๖
ตารางที่ ๒ การกาหนดวาระโดยการกาหนดหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ
มติชน
A๑: กลุ่มต้าน “ปชต” ยัง
ไม่เลิก “ปู” แฉลั่น ใช้
“รธน.-องค์กรอิสระบีบ
A๒: ปาฐกถาเวทีมองโกเลีย
เจ็บปวดล้มแม้ว-๙๑ ศพ
“หนุน-ค้าน”นัวหน้าศาล
“พงศพัศ”กลับรองผบ.ตร.
A๓: ปูเปรียบ ปชต.รถไฟตก
ราง
A๔: ปกป้องมาตุภูมิฯหนุน
ศาลรธน.
-

ไทยรัฐ

ผู้จัดการ

ความสาคัญของ
หัวข้อข่าว
พาดหัวข่าวใหญ่

B๑: “ปู”กร้าวต่างแดน C๑: “ปู” ปฏิญญา
จวกยับ! องค์กรอิสระไทย มองโกเลียล้มรธน.ปี ๕๐ล้างองค์กรอิสระ
B๒: ฉะแหลกการ
พาดหัวข่าวรอง
รัฐประหาร ๔๙ ทีล่ ้มล้าง
รัฐบาลของพี่ชายมาร์คติง
ทาไมไม่พูดหนีคดี
B๓: “ปู” สาวไส้
C๒: ฟ้องนานาชาติเห็นใจ หัวข้อเนื้อหาข่าว
กระบวนการโค่น ปชต. “พี่ชาย”
B๔: ฉะรัฐประหาร ๔๙ C๓: เปิดทางต่างชาติจุ้น หัวข้อเนื้อหาข่าว
ปล้นเสรีภาพ ปชช.
การเมืองไทย
B๕: ชู ๙๑ ศพ-เหยื่อ
หัวข้อเนื้อหาข่าว
การเมืองทวงยุติธรรม
B๖: เฉ่งองค์กรอิสระ
หัวข้อเนื้อหาข่าว
อานาจล้นล้าเส้น
B๗: โต้ไม่ได้โดน
หัวข้อเนื้อหาข่าว
“ทักษิณ” เรียกไปเฉ่ง

จากการพิจารณาถึงประเด็นหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับภายใต้เนื้อหา
ข่าวเดียวกัน พบว่ามีการกาหนดวาระหัวข้อข่าวในลักษณะการพาดหัวข่าว หรือหัวข้อหลัก โดยเลือก
ประเด็นเรื่อง การต่อต้านองค์กรอิสระ และรัฐประหาร ๔๙ มาเป็น Agenda Setting ซึ่งสอดคล้อง
กับวาระที่นายกรัฐมนตรีกาหนดเพื่อเสนอต่อสังคมไทย รวมทั้ง สอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงเวลา
การกล่าวสุนทรพจน์ทมี่ ีการต่อต้าน และชุมนุมหน้าศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการกาหนดหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
จะเห็นได้ว่าต้องการจะสื่อในความหมายทีแ่ ตกต่างกัน โดยจะเห็นได้ว่า
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันกาหนดหัวข้อข่าวพร้อมกับเป็นการระบุเจตนารมณ์
ของผู้ กล่าวว่าต้องการให้ ยกเลิ กรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เกี่ยวกับ
องค์การอิสระโดยต้องการให้ยกเลิกเกี่ยวกับองค์กรอิสระ
ส าหรั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ในการก าหนดหั ว ข้ อ ข่ า วจะเห็ น ว่ า ต้ อ งการสื่ อ
ความหมายเกี่ยวกับการที่ผู้กล่าวนาปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
องค์กรอิสระไทยกล่าวติงถึงปัญหาในต่างประเทศ

๑๗
ในขณะทีห่ นังสือพิมพ์มติชน ในการกาหนดหัวข้อข่าวต้องการที่จะสื่อถึงปัญหากลุ่ม
ต่อต้านประชาธิปไตยไม่ยอมเลิกราอันเนื่องจากมาจากองค์กรอิสระใช้อานาจตามรัฐ ธรรมนูญบีบ
บังคับหรือต้องการ
ดังนั้นจะเห็นว่าในการนาเสนอหัวข้อข่าวใหญ่หรือการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์
๓ ฉบับสามารถตีความหมายได้หลายประเด็น ที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลโดยตรงต่อท่าทีและทัศนคติของ
ผู้อ่านได้ทั้งด้านบวกและด้านลบแต่เมื่อพิจารณาจากการกาหนดหัวข้อประเด็นข่าวใหญ่หรือการพาด
หัวข่าวจะเป็นลักษณะต้องการสื่อในทิศทางลบมากกว่าด้านบวกโดยประเด็นของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวันนั้นจะเป็นลักษณะระบุชี้ชัดว่าเนื้อหาข่าวจากคากล่ าวดังกล่าวต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับองค์กรอิสระซึ่งเป็นหัวข้อข่าวที่เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ ๒ ฉบับมี
ความรุนแรงมากทีส่ ุดทั้งนี้เป็นลักษณะการสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริง
เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของคากล่าวสุนทรพจน์จ ริง ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระผู้
ศึกษายกรายละเอียดบางส่วนเพื่อนามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เนื้อหาข่าวดังกล่าวดังนี้
“ตัวอย่างหนึ่งที่ดีในประเด็นนี้ จะเห็นได้จากที่จานวนครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาไทยมา
จากการเลือกตั้ง แต่อีกครึ่งหนึ่งกลับได้รับการแต่งตั้งโดยกลุ่ มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ยิ่งกว่านั้น กลไกที่
เรี ย กว่ า องค์ ก รอิ ส ระได้ ใ ช้ อ านาจเกิ น ขอบเขตแทนประชาชนเจ้ า ของอ านาจที่ แ ท้ จ ริ ง เป็ น การ
ดาเนินการเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหนึ่งมากกว่าเพื่อคนส่วนใหญ่ของสังคม”
ตามเนื้อหาของคากล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี เป็นคากล่าวที่ต้องการสื่อ
และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับองค์กรอิสระโดยอานาจตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทยแต่ไม่ได้ร ะบุเจตนารมณ์ว่าให้ ล้ มองค์กรอิส ระเหล่ านี้โ ดยรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพาดหัวข้อข่าวมีการแทรกข้อคิดเห็นเข้าไปมากกว่า
ข้อเท็จจริงส่งผลให้การรับรู้ต่อผู้อ่านอาจบิดเบือนไปจากความจริงได้
จากประเด็นรายละเอียดเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับทีน่ าเสนอข่าวเกี่ยวกับ
การมีความรุนแรงและกาหนดหัวข้อย่อยของข่าวทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
หัวข้อข่าวรองเป็นการขยายหัวข้อข่าวใหญ่เพิ่ มขึ้นเพื่อให้ข้อความมีความน่าสนใจ
และกระตุ้นผู้อ่านให้มีความสนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นโดยเมื่อพิจารณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (B๒ ใน
ตาราง ๓.๒) ซึ่งได้ขยายหัวข้อข่าวรองที่กล่าวถึงการรัฐประหาร ๔๙ ที่ล้มล้างรัฐบาลของอดีต
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยหัวข้อข่า วได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่สามที่เป็นฝ่ายค้าน
รัฐบาลออกมากล่าวเสริมในลักษณะย้อนถามถึงสาเหตุของการรัฐประหารที่ทางรัฐบาลไม่กล่าวถึงใน
เรื่องของการหนีคดี
หนังสือพิมพ์มติชน (A๒ ในตาราง ๓.๒) ได้เขียนพาดหัวขาวรองในลักษณะของการ
นาคากล่าวมาแสดงและถ่ายทอดถึงความรู้สึกของผู้กล่าวต่อการรัฐประหารรัฐบาลสมัยของทักษิณ ชิน
วัตรรวมถึงการกล่าวถึงการชุมนุมหน้าสานักศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสนับสนุนกลุ่มชุมนุม
โดยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น
และกล่าวถึงรายละเอียดของเนื้อหาข่าว
จากการวิเคราะห์การกาหนดหัวข้อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับจะเห็นได้ว่ามี
ความเหมือนและแตกต่างกันในรูปแบบของการพาดหัวข้อข่าวรองโดยที่มีความเหมือนคือการกล่าวถึง

๑๘
กรณีการรัฐประหารของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้
คาพูด ที่จ ะสื่ อถึงความรุ น แรงที่เกิดจากฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด และการกล่าวพาดพึงถึงบุคคลที่สามและ
สถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง เหล่านี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าการอ่านหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง
๓ ฉบับ สามารถทาให้ผู้อ่านได้รับรับรู้ในเรื่องการกล่าวถึงรัฐประหารที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดของผู้ ที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการเกิดรัฐประหารการกล่าวถึงสถานการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงหน้า
สานักศาลรัฐธรรมนูญในการคัดค้านหรือต่อต้านการทางานของตุลาการรัฐธรรมนูญ และการพาดพึง
ถึงบุคคลทีไ่ ม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการกล่าวคาปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี ทีป่ ระเทศมองโกเลีย
ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวคิดในด้านผลเสียมากกว่าผลดีสามารถทาให้
ผู้อ่านทีไ่ ม่ได้อ่านเนื้อหาคากล่าวสุนทรพจน์จริงสามารถคล้อยตามและคล้อยตามกับสื่อหนังสือพิมพ์ได้
จากหัวข้อข่าวของเนื้อหาข่าว พบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นหัวข้อข่าวรอง
มากกว่าหนังสือพิมพ์อีก ๒ ฉบับ (B๓ – B๗ ในตาราง ๓.๒) โดยเนื้อหาข่าวต้องการที่จะสื่อถึงการที่
นายกรัฐมนตรีกล่าววิพากษ์วิจารณ์หรือตีความหมายของคากล่าวสุนทรพจน์วรรคกระบวนการโค่นล้ม
ประชาธิปไตยในประเทศไทยและองค์กรโดยกล่าวถึงประเด็นของการกล่าวสุนทรพจน์ วรรคต่อวรรค
ซึ่งเป็นลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์และการต่อต้านมากกว่าเป็นการคากล่าวสุนทรพจน์มานาเสนอหรือ
อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาจะกล่าวจะมีประโยคสั้นๆ แสดงถึงความหมายของสุนทรพจน์ซึ่งจะเป็นประโยค
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาดและผลเสียของการกล่าวสุนทรพจน์
โดยเมื่อพิจารณาหนังสือพิมพ์มติชน (A๓ – A๔ ในตาราง ๓.๒) แล้วจะเห็นได้ว่า
เป็น การนาคากล่ าวสุ นทรพจน์ ของนายกรัฐมนตรีมาวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ที่
กล่าวถึงประชาธิปไตยของเมืองไทยเนื้อหาการนาเสนอไม่รุนแรงมากนักหรือไม่ได้สอดแทรกความ
คิดเห็นส่วนตัวมากนัก
สาหรับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนั้น (C๒-C๓ ในตาราง ๒) หัวข้อเนื้อข่าวเป็นไป
ในลักษณะของการมุ่งประเด็น ที่นายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีโลกเพื่อเรียกร้องความเห็นใจในกรณีของอดีต
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาก้าวก่ายการเมืองของไทย
มากยิ่งขึ้น
จากการนาเสนอข่าวทั้ง ๓ ฉบับจะเห็นว่ามีการยกประเด็น ที่แตกต่างกันไป มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ทเี่ ป็นเนื้อหาที่เป็นไปในด้านลบมากกว่าด้านบวก โดยเมื่อนาผู้ศึกษานาข้อความสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับคากล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีมาเปรียบเทียบกับประเด็น ที่หนังสือพิมพ์นามา
เสนอข่าวนั้น พบว่ายังมีอีกหลายประเด็นสาคัญที่หนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับ ยังไม่ได้นามาเป็นประเด็น
ในการกาหนดหัวข้อข่าว สามารถแสดงได้ดังตารางที ๓

๑๙
ตารางที่ ๓ การเปรี ย บเที ย บข้ อ ความส าคั ญ ของค ากล่ า วสุ น ทรพจน์ กั บ การน าเสนอข่ า วของ
หนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ
ข้อความสาคัญของคากล่าวสุนทรพจน์

การนาเสนอข่าว
มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ


๑. “ความไม่เป็นประชาธิปไตยมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในประเทศบ้านเกิดของดิฉัน”
๒. “ยุคใหม่ของประชาธิปไตยไทยมาถึงแล้ว และจะเป็นยุคสมัยที่
ไร้การรัฐประหาร”
๓. “ประเทศไทยเสมือนรถไฟตกราง”

๔. “ปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยไม่เคยทีจ่ ะถดถอยลดน้อยลง”

๕. “รัฐบาลทีพ่ ี่ชายของดิฉัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”
๖. “จากการรัฐประหารประเทศไทยต้องถอยหลังและสูญเสีย
ความน่าเชื่อถือต่อนานาชาติ”
๗. “มีการสลายการชุมนุมของผู้เรียกร้องกลุ่มคนเสื้อแดง จนทาให้ 
มีผู้เสียชีวิตถึง ๙๑ คน.....คนบริสุทธิ์ถูกลอบยิงโดยสไนป์เปอร์
แกนนาการชุมนุมต้องติดคุกหรือหลบหนีไปต่างประเทศ”
๘. “มีฝ่ายปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยทีเ่ ชื่อว่าจะบริหารจัดการ
และบิดเบือนเจตนารมณ์ประชาธิปไตยได้ต่อ”
๙. “รัฐธรรมนูญทีร่ ่างขึ้นในรัฐบาลภายใต้คณะรัฐประหารได้ใส่

กลไกทีต่ ีกรอบเพื่อจากัดความเป็นประชาธิปไตย”
๑๐. “ครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาไทยมาจากการเลือกตั้ง แต่อีกครึ่งหนึ่ง
กลับได้รับการแต่งตั้งโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง”
๑๑. “กลไกทีเ่ รียกว่าองค์กรอิสระได้ใช้อานาจเกินขอบเขตแทน

ประชาชนเจ้าของอานาจทีแ่ ท้จริง”
๑๒. “ดิฉันนั้นต้องการเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศไทย
และประชาธิปไตยของไทยพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”
๑๓. “เราจะต้องเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา เพราะการศึกษาสร้าง
โอกาสด้วยความรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยใน
วิถีชีวิตของประชาชน”
๑๔. “การกดดันจากนานาชาติทเี่ ชื่อในระบอบประชาธิปไตยทาให้
กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยคงอยู่ได้”
หมายเหตุ : หมายถึง มีการนาเสนอข่าว - หมายถึง ไม่ได้นามาเสนอข่าว
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๒๐
จากตารางที่ ๓ แสดงให้ เห็นว่ามีข้อความสาคัญหลายประเด็นส าคัญ ที่ส ามารถ
น ามากาหนดวาระในลั กษณะของการกาหนดหั ว ข้อข่าวได้ แต่ สื่ อหนังสื อพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับเลื อ ก
ประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเลือกประเด็นเกี่ยวกับองค์กรอิสระ และการต่อต้าน
และชุมนุมที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญเหล่านี้ เป็นต้น เมื่อนาประเด็น ที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสาร มา
เปรียบเทียบกับการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมฯและทีเ่ สนอต่อสังคมไทย สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ๒
นายกรัฐมนตรี
ที่ประชุม
ประชาคม
ประชาธิปไตย
ประเทศ
มองโกเลีย

วาระการนาเสนอ

วาระทีต่ ้องการเสนอ

สังคมไทย
ม

ภาพที่ ๒ การแสดงการส่งสารต่อกลุ่มต่างๆ ตามวาระที่กาหนดขึ้น
กลุ่มผู้ฟังที่มองโกเลีย ซึ่งอยู่ในวงที่จากัด ทั้งสถานที่ และเวลา ทาให้สารที่ส่งถึงมีอายุสั้น
และวงโคจรทีจ่ ากัด
สังคมไทย ซึ่งประกอบด้วยหลายกลุ่ม หลายภาคส่วน ทั้งสื่อมวลชน กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล
กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง กลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งแต่ละกลุ่ มใน
สังคม ต่างกาหนดวาระ หรือ Agenda ของตนเอง ที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุม หรือกาหนดได้ อีกทั้ง
สารที่นาเสนอสู่สังคมยากที่จะควบคุม หรือจากัดวงการเผยแพร่ อีกทั้ง สารจะมีอายุยาวและสร้าง
ปฏิกิริยาทีห่ ลากหลายในสังคมได้
๓.๒ การประเมินสภาพและปฏิกิริยาจากการนาเสนอข่าว
ในการศึกษาเพื่อประเมินสภาพและปฏิกิริยาจากการนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ผู้ศึกษา
ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านผ่านทางหนังสือพิมพ์โดยทาการประเมินสภาพ
และปฏิกิริยา
๓.๒.๑ บทบาทและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี
จากการน าเสนอข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ กี่ ย ว กั บ ค ากล่ า วสุ น ทรพจน์ ข อง
นายกรั ฐ มนตรี ที่ ป ระเทศมองโกเลี ยมี ปฏิกิริ ยาตอบรับ ที่ส ามารถแยกได้เป็ น ๒ กลุ่ มคือ กลุ่ ม
ฝ่ า ยรั ฐ บาลและกลุ่ ม ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลซึ่ ง จากการรวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บไซต์ เ กี่ ย วกั บ บท
วิพากษ์วิจารณ์การกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อพิจารณาประเด็น ที่มีผลต่อบทบาทและ
ภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีสามารถแยกได้ ๒ ประเด็น คือ ด้านลบและด้านบวก

๒๑
บทบาทและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีในด้านลบ โดยจากการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทั้งทางอินเตอร์เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและปฏิกิริยาผู้รับสารจากการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวส่งผล
ในด้านลบคือ
๑) การกล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรีทาร้ายและทาลายภาพพจน์ประเทศ
๒) นายกฯยิ่งลักษณ์นาเรื่องของพี่ชาย ซึ่งเป็นครอบครัว เป็นเรื่องส่วนตัวมาพูดใน
เวทีโลก
๓) การไม่ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้นาทีด่ ีของประเทศ
โดยจะเห็นได้ว่า ปฏิกิริยาต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของผู้นาค่อนข้างจะมีความ
รุนแรงและเป็นการคาดโทษถึงความผิดของนายกรัฐมนตรีทที่ าลายภาพพจน์ของประเทศชาติ
สาหรับบทบาทและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีในด้านบวกนั้น พบว่ามีกลุ่มให้
ความคิดเห็นในกรณีของการทีน่ ายกรัฐมนตรีนั้นแสดงบทบาทผู้นาในการต่อสู้ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป จากคากล่าว
“ลบภาพ นายกฯ “ลอยตัว” ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ที่ทีมยุทธศาสตร์ของพรรค
เพื่อไทยวางแผนพยายามจะกัน “ยิ่งลักษณ์” ออกจากเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้ามตลอดในช่วงที่
ผ่านมา เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และเพื่อประคับประคองเสถียรภาพและอายุรัฐบาลให้ยืนยาว
นับเป็นการสลัดคราบจาก “จอมกรรเชี ยง” สู่โหมดบู๊ทางการเมืองแบบเต็มตัว
เปลือยความคิดทีแ่ ท้จริงแบบไม่ต้องกั๊ก หรือหยั่งเชิงศัตรูทางการเมืองให้ต้องเสียเวลาอีกต่อไป”
(มติชนออนไลน์ –๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการนาเสนอข่าวดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี
ทั้งด้ านบวกและด้า นลบแต่ โ ดยส่ ว นใหญ่ก ารนาเสนอข่ าวต้อ งการสะท้อนให้ เห็ นถึ งบทบาทของ
นายกรัฐมนตรีในด้านลบมากกว่าด้านบวก
๓.๒.๒ ปฏิกิริยาของผู้อ่าน
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้อ่านส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาในด้านบวก
และด้านโดยปฏิกิริยาหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษของ น.ส.ยิ่งลักษณ์คราวนี้ ตอกย้าให้เห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มพลังการเมือง ๒ กลุ่มกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและ
กลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณโดยทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงปฏิกิริยาแต่ละด้านดังนี้
๑) ปฏิกิริยาในด้านบวก
โดยจะเห็นว่าในกรณีการปาฐกถาพิเศษเรื่องประชาธิปไตยนี้ กลุ่ม ที่คัดค้าน
นายกรั ฐมนตรี จากัดอยู่ในวงของกลุ่มต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นส่ วนใหญ่ขณะที่กลุ่ มสนับสนุน
พ.ต.ท.ทักษิณเห็นว่า การเคลื่อนไหวแบบใดที่ทาให้ได้รับแรงหนุนจากมวลชน ซึ่งดูเหมือนว่า การ
เคลื่อนไหวด้วยการสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างจริงจัง จะทาให้รัฐบาลได้รับอานิสงส์ในเรื่องจากัดวง
กลุ่มต่อต้านทีใ่ ช้ทุกวิถีทางเพื่อขับไล่รัฐบาล
การปาฐกถาพิเ ศษครั้ง นี้ แม้จ ะมี กลุ่ ม การเมื องฝ่ ายต่อต้ าน พ.ต.ท.ทั กษิ ณ
ออกมาเคลื่อนไหว แต่กลุ่มนักวิชาการกลับวางตัวด้วยความเข้าใจและเห็นเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องร้าย
กาจรุ น แรงเหมื อ นดั่ ง ที่ นายกรั ฐ มนตรี ถู ก มองในด้ า นลบ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะกาละและเทศะที่

๒๒
นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษนั้นถูกต้องเนื้อความประชาธิปไตยที่นาเสนอก็เป็นเนื้อหาที่ได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติเหตุการณ์ทนี่ าไปยกเป็นอุทาหรณ์ก็ไม่ได้เป็นความลับ ไม่ได้เป็นความเท็จ
ดังนั้น แม้การนาเอาเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศออกไป
กล่าวในเวทีนานาชาติ อาจทาให้กลุ่มต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่พอใจ แต่ก็ไม่สามารถกระทาการใดๆ
ได้ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทุกสายตามองเห็นว่าเกิดขึ้นจริงและอีกหนึ่งประเด็น คือ การ
ปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ ยังได้ใจมวลชนคนเสื้อแดง ทาให้มวลชนที่เคลื่อนไหวเมื่อพฤษภาคม ๒๕๕๓
ได้รับคายืน ยันว่า รัฐบาลไม่เคยลืมเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนั้น รัฐบาลยังยืนยันใน
ประชาธิปไตยการประโคมข่าวปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ จึงเป็นคุณต่อนายกรัฐมนตรีและเป็นคุณต่อรัฐบาล
๒) ปฏิกิริยาในด้านลบ
ผู้ศึกษาได้นาประเด็นปฏิกิริยาในด้านลบมาจากการแสดงความคิดเห็นผ่านโลก
ไซเบอร์หรือผ่านทางโซเซียลมีเดีย โดยปฏิกิริยาจากประชาชนที่แสดงท่าทีและตั้งคาถามต่อเรื่องนี้
ในเฟซบุ๊ ค อย่ า งเป็ น ทางการของนายกฯ ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร YingluckShinawatra ดั ง มี เ นื้ อ
รายละเอียดต่อไปนี้
“คุณ Gtx R Cha - “ประชาธิปไตยแบบใหม่ แต่ไม่เอาผู้นาคดโกง เลี่ยงภาษี
ทุจริตที่ดิน เพราะมันก้อจะเกิดปัญหาแบบนี้อีก ถ้าคิดว่าจะทาอะไรก้อไม่คิดว่าตัวเองผิด คือถูกหมด
ให้พี่ชายมารับโทษตามกฎหมายสิ หรือคิดว่าศาลตัดสินผิดอีก”
คุณ Ai Chiba – “นายกบอกว่าเป็นสิทธิคนเสื้อแดงสามารถจับตัวตุลาการศาล
ได้ แล้วถ้าคนจะจับตัวนายกก็เป็นสิทธิตามประชาธิปไตยสินะคะ”
คุณ Peng Thana - “ประชาธิปไตยที่ปฏิเสธการตรวจสอบจากองค์กรอิสระ
และภาคประชาชน ช่างเหมือนระบอบเผด็จการที่สวมหน้ากากความเป็นประชาธิปไตย เป็นระบบ
พวกพ้องทีไ่ ม่ต้องสนใจชาติบ้านเมือง พวกของตัวเองคือความถูกต้อง อยากให้รู้ว่าความจริงคนไทยไม่
โง่ แต่หลงงมงายเกินไป ถ้าเห็นแก่ส่วนรวมก็ต้องหันมารักความถูกต้องได้แล้ว ประเทศชาติเป็นของ
ทุกคนอย่าเห็นแก่ตัว โกงกินภาษีราษฎร”
คุณ AppleAngel A Violet – “บอกชาวโลกเค้าด้วยสิว่า หล่อนสนับสนุน
โคตรประชาธิปไตย นั่งอยู่ในม็อบ สวมเสื้อแดง ให้พวกถ่อยเผาบ้านบ้านเมือง และกระทาการขับไล่
ศาล รธน. ก่อนมาแ..ดทีม่ องโกเลีย ปชช.อีกห้าสิบล้านเจ็บปวดกว่าทีม่ ีตระกูลเห้...บริหารประเทศเป็น
ของเล่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน และเจ็บปวดทีเ่ ห็นคนสิบห้าล้านยอมเป็นทาสเงินของคนไม่รู้จักพอ”
คุณ แป๊ะ เว้ยเฮ้ย – “ท่านนายกทาไมไม่พูดไปด้วย พี่ชายฉันรวยมาจากการทา
รัฐประหารในยุคหนึ่งล่ะครับ”
คุณ TidchetDisbanjong – “แล้วประชาธิปไตยบ้านพ่องพวกคุณหรอครับไป
ปิดประชุมอาเซียน เผาศาลากลาง ปลุกระดมให้คนเข้ามาเผาเมือง บ้านแม่มพวกคุณสิครับ”
คุณ JeeFon Net – “ไม่รู้ว่า ณ ตอนนี้ความเลื่อมล้าที่ปรากฏมันเป็นยุคข้าว
ยากหมากแพงแล้ ว ชนชั้น ล่ างจะตายกันแล้ ว รับรู้บ้างมัย ไม่ใช่จะรับรู้แต่การแก้รัฐ ธรรมนูญกับ
เดินสายออกนอกประเทศอย่างเดียวนะ” ฯลฯ
พิจ ารณาค าอธิบ ายของนายกฯ ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ไม่ ส ามารถตอบค าถามหรื อ ข้ อ
วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนได้เลยแม้แต่น้อยแถมยังมีหน้ามาบอกว่า “ถ้ามีโอกาสจะพูดอีก”

๒๓
จงใจที่จะท้าทายกระแสสังคมเหิมเกริม หลงคิดว่าตนมีอานาจรัฐอยู่ในมือ มีขี้
ข้า มีบริวารห้อมล้อมล่าสุด กาเริบเสิบสานถึงขนาดให้ขี้ข้าทักษิณเร่งจะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมทุก
ฝ่าย ทุกสี คนฆ่าทหาร ฆ่าประชาชน รวมถึงคดีทุจริตโกงกิน ร่ารวยผิดปกติของทักษิณ ชินวัตร ได้รับ
การล้ างผิ ดด้ว ยปากกล้ าขาสั่น ไม่กล้าสู้ ความจริงในศาล ดีแต่ปลุ กระดมต้มตุ๋นคนเสื้อแดงเท่ากับ
เปลือยธาตุแท้ของขบวนการทั้งหมด ตั้งแต่หนีคดี ทุจริตโกงกินไปต่างประเทศ ปลุกระดมหลอกล่อให้
คนเสื้อแดงออกมา อ้างอามาตย์ อ้างสองมาตรฐาน แกนนาอ้างว่าพร้อมติดคุก อ้างสันติวิธี มีกองกาลัง
ติดอาวุธ แก้วสามประการ ก่อจลาจลในบ้านเมือง ล้มการประชุมอาเซียน เผาบ้านเผาเมือง ฆ่าทหาร
ฆ่าประชาชน ก่อการร้าย ทั้งหมดก็เพื่อต้องการจะให้มีการนิรโทษกรรมทุกฝ่าย เพื่อทักษิณจะได้อาศัย
ล้างผิดไปด้วย ไม่ต่างกับ “เอาเลือดคนตายมาล้างผิดให้ทักษิณ”!
คิดได้อย่างไรว่าจะเกิดความปรองดองแบบนี้ ต่อไปใครจะเคารพกฎหมายพวก
ที่ไปกดดันข่มขู่อยู่หน้าศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ มันก็คิดใช่ไหมว่า ถึงทาผิดกฎหมายแล้วจะไม่ต้องรับผิด
รับโทษ เพราะจะมีคนช่วย หรือจะได้รับนิรโทษกรรม?
อีกไม่นาน หากฝ่ายที่ไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณจะเอาบ้าง... ดิบมา-ดิบไป เถื่อนมาเถื่อนไป ตาต่อตา-ฟันต่อฟัน...ไม่รับอานาจฝ่ายบริหาร ไม่รับอานาจนายกฯ ไม่รับอานาจสภา ไม่รับ
อานาจตารวจ ฯลฯ บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร?
( จาก Facebook Yingluck Shinawatra ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
จากเนื้อหาที่ลงไว้ที่ Facebook ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาในด้านลบ
ต่อนายกรัฐมนตรีในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของบุคคลที่มาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง ที่ได้รับรู้ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นความคิดเห็น ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วหรือ
อาจจะเป็นความคิดเห็น ที่ได้รับจากการนาเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ ที่มีคาพูดที่ค่อนข้างรุนแรง
และส่อไปในทางด้านลบมากกว่าด้านบวกก็เป็นไปได้
นอกจากนี้ยั งมีปฏิกิริยาทางสังคมเกิดปรากฎการณ์ใหม่การเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองผ่ านเครือข่ายสั งคมออนไลน์เมื่อมีคนกลุ่ มหนึ่งชักชวนให้ คนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเปลี่ ยน
รูปแบบโปรไฟล์ตัวเองเป็นรูป “หน้ากากขาว-กาย ฟอว์กส์” พร้อมทั้งโพสต์ข้อความประกาศล้มล้าง
ระบบทักษิณให้หมดไปจากประเทศไทย บุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ระบุว่า
ต้องการปลุกภาวะการตื่นรู้ของผู้คนในสังคมไทย หลังจากการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี ที่มองโกเลีย
ซึ่งเขามองว่าเป็นความจริงเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง และแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลที่
ผลักดันการออก พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้ แก่อดีตนายกรัฐ มนตรี จากจุดเริ่มต้นในโซเซียล
เน็ตเวิร์ก ยังมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องในนามกลุ่มหน้ากากขาว นัดรวมตัวแสดงพลังในย่านศูนย์การค้า
ใหญ่กลางกรุง สวมหน้ากากขาว เป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการปกครองที่ไม่เป็นธรรม พร้อมมี
การชูป้ายขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และระบบทักษิณ เนื่องจากไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาล
ขณะที่ คนอีก กลุ่ มหนึ่งคือ กลุ่ มอุล ตร้าแดง ที่มี การเคลื่ อ นไหวต่อต้า นกลุ่ ม
หน้ากากขาวอยู่ในโซเซียลเน็ตเวิร์ก มีการนัดรวมตัว ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยาม สวมใส่
หน้ ากากสี แดงเป็น สั ญลั กษณ์ เพื่อแสดงให้สั งคมรับรู้ว่ามีคนที่ไม่เห็น ด้วยกับการกระทาของกลุ่ ม
หน้ากากขาวที่ขับไล่รัฐบาล ต่างฝ่ายต่างออกมาแสดงจุดยืน โดยไม่มีการใข้กาลังกระทบกระทั่งกัน
ดั ง กล่ า วเบื้ อ งต้ น เป็ น ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น ผ่ า นทางโซเซี ย ลมี เ ดี ย ภายหลั ง จากการปาฐกถาของ

๒๔
นายกรัฐมนตรีที่มองโกเลียซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของสื่อมีผลต่ อปฏิกิริยาของผู้อ่านทั้งด้านบวก
และด้านลบขึ้นอยู่กับว่าสื่อนั้นต้องการที่จะสื่อสารหรือเจตนารมณ์ให้ผู้อ่านมีการรับรู้ในด้านใดดังนั้น
สื่อจึงเป็นตัวกลางที่สาคัญหรือกลไกลสาคัญที่จะเป็นผู้ประสานรอยต่อหรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อผู้
ส่งสารและผู้รับสารให้ได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์และเป็นกลางไม่บิดเบียนมากที่สุด โดยเฉพาะใน
กรณีการนาเสนอข่าวของรัฐสู่สังคมแล้วส่งผลอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและสะท้อนถึงก็การ
มีประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐสู่สังคม
การกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการกล่าวเวทีระหว่างประเทศ ว่ า
ด้ว ยเรื่ องประชาธิป ไตย ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งการกล่ าวในต่างประเทศนั้น สื่อเป็น
ตัวกลางในการนาสารเสนอแก่ผู้อ่านข่าวหรือสังคมไทย ซึ่งประเด็น ที่สื่อหยิบยกมานาเสนอนั้น จะถูก
กาหนดด้วยวาระของสื่อนั้นๆ ซึ่งอาจสอดคล้องหรือแตกต่างกับวาระที่รัฐต้องการกาหนด แต่ถือว่าสื่อ
มีอิทธิพลต่อสั งคม ในการชี้น าหรื อการนาเสนอต่อสั งคม นอกจากนี้ สื่ อนับเป็นกลไกลส าคัญต่อ
กระบวนการสื่อสารจากรัฐสู่สังคม ซึ่งกลไกในกระบวนการสื่อสารนี้ ทั้งรัฐบาล สื่อ และสังคม ต่างต้อง
ตระนักถึงประโยชน์และความสมานฉันท์ ที่สังคมต้องการในขณะนี้ ด้วยต้ องยึดหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกันตามฐานะและบทบาทของตนเอง ซึงหลักความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ถือเป็นหน้า ที่
ของทุกภาคส่ ว นของสั งคมทั้งรัฐ บาลและสื่ อมวลชน ที่จะสร้างความสมดุลย์ หลี กเลี่ ยงเหตุ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความรุนแรง การเสนอและการยอมรับความคิ ดที่แตกต่างหลากหลายใน
สังคม

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง บทบาทของสื่อในกระบวนการสื่อสารของรัฐบาลสู่สังคม กรณีศึกษาการ
รายงานข่าวการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีต่อ ที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศ
มองโกเลีย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ ที่อยู่บน
พื้นฐานเนื้อหาสารเดียวกัน เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์การสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับสังคมโดยผ่านสื่อ ที่คัด
สรร โดยศึกษากรณีสุ น ทรพจน์ ของนายกรัฐ มนตรีต่อ ที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศ
มองโกเลี ย และเพื่ อ ประเมิ น สภาพและปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผลของการน าเสนอข่ า วของสื่ อ
หนั งสื อพิมพ์ ต่อบทบาทและภาพลั กษณ์ของผู้ นา ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้คือ ศึกษาประเด็ น
เนื้อหา และการกาหนดวาระของเนื้อหาสุนทรพรจน์ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายการสื่อสารของ
สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี ทีเ่ ป็นจุดสนใจของสื่อและสังคม ศึกษาการเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวและการ
เสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ ทีเ่ ป็นช่องทางสาคัญในการเผยแพร่เนื้อหาและวาระสู่สังคมไทย
รวมทั้ง การเปรียบเทียบวาระของเนื้อหาที่สื่อนาเสนอ กับวาระที่นายกรัฐมนตรีต้องการนาเสนอใน
เนื้อหาของสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในทีป่ ระชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศมองโกเลีย และ
ต่อสังคมไทย โดยเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Research) ระหว่างเนื้อหาและ
การนาเสนอข่าวของหนั งสื อพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับ โดยวัดด้ว ยวิธีการวิเคราะห์ (Content Analysis
Method) บนแนวคิดและแนวทางการศึกษา และศึกษาถึงปฏิกิริยาของผู้รับสารจากการนาเสนอข่าว
ได้แก่ปฏิกิริยาจากสังคมในกลุ่มต่างๆต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
การศึกษาบทบาทของสื่อในกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม กรณีการกล่าวสุนทร
พจน์เรื่องประชาธิปไตย ต่อที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย ประเทศมองโกเลีย โดยใช้การกาหนด
วาระ (Agenda Setting) เป็นทฤษฎีในการศึกษา และทาการเปรียบเทียบวาระที่นายกรัฐมนตรี
กาหนดไว้ในสุนทรพจน์ กับวาระที่สื่อกาหนดในการนาเสนอข่าว และผลหรือปฏิกิริยาของสังคมที่
เกิดขึ้นจากข้อความและเนื้อหาทีน่ ายกรัฐมนตรีและสื่อได้นาเสนอ
ในกระบวนการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ต่างมีการกาหนดวาระทีต่ ้องการจะสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษากรณีสุนทรพจน์นายกรัฐมนตรีนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ วาระที่กาหนดไว้ในเนื้อหาสุนทรพจน์ ที่ต้องการส่งถึงผู้ฟังในที่ประชุมฯ ที่ประเทศ
มองโกเลีย ที่ต้องการนาเสนอประสบการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไทย กับวาระที่ต้องการส่ง
ถึงสังคมไทยในการแสดงจุดยืนนายกรัฐมนตรีต่อรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และการทางานขององค์กร
อิสระ ประเมินจากผู้ฟังหรือผู้รับสารทั้งสองกลุ่มแล้ว ถือว่านายกรัฐมนตรีประสบความสาเร็จในการ
กาหนดวาระให้เป็นสนใจของผู้ฟัง สื่อและสังคม รวมทั้งประเด็นความสาคัญเป็นไปตามที่กาหนดไว้
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๔.๑.๒ การกาหนดวาระการนาเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ บนเนื้อสุนทรพจน์
เดียวกัน ที่ถือว่าสอดคล้องกับวาระที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารถึงสังคมไทย คือกรณี รัฐประหาร
เมื่อปี ๒๕๔๙ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่สื่อสารหรือตีความหมายไปในทางลบ มากกว่า ที่
ระบุไว้ในสุนทรพจน์ โดยการนาเสนอการพาดหัวข่าว ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสนใจของผู้อ่าน เมื่อ
พิจารณาจากการกาหนดหัวข้อประเด็นข่าวใหญ่ หรือการพาดหัวข่าวจะเป็นลักษณะต้องการสื่อใน
ทิศทางลบมากกว่าด้านบวก เช่น หนังสือพิมพ์ผู้ จัดการรายวันระบุชี้ชัดว่านายกรัฐ มนตรีต้องการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับองค์กรอิสระ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ ๒
ฉบับแล้ ว ถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุด ทั้งนี้เป็นลักษณะการสอดแทรกความคิ ดเห็ นเพิ่มเติมจาก
ข้อเท็จจริง แต่เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของสุนทรพจน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระ เป็นการสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ องค์ ก รอิ ส ระโดยอ านาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้ระบุว่าต้องการให้ล้มองค์กรอิสระเหล่ านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพาดหัวข้อ
ข่าวมีการกาหนดวาระของสื่อนั้นไว้ด้วยการแทรกข้อคิดเห็นเข้าไปมากกว่าข้อเท็จจริงส่งผลให้การรับรู้
ต่อผู้อ่านอาจบิดเบือนไปจากความจริงได้
การเปรียบเทียบรายละเอียดเนื้อหาข่าวทีน่ าเสนอเกี่ยวกับของหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับจากการ
วิเคราะห์การกาหนดหัวข้อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับจะเห็นได้ว่ามีความเหมือนตรงที่ต่างมีการ
กาหนดวาระเดียวกัน แต่แตกต่างกันในเรื่องของการใช้คาพูดทีจ่ ะสื่อถึงความรุนแรงที่เกิดจากฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด และการกล่าวพาดพึงถึงบุคคลที่สามและสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง เหล่านี้เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าการอ่านหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับ สามารถทาให้ผู้อ่านได้รับรับรู้ในเรื่อง การ
กล่ าวถึงรัฐ ประหารที่ เกิดขึ้น ความเจ็บปวดของผู้ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการเกิดรัฐประหาร การ
กล่าวถึงสถานการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงหน้าสานักศาลรัฐธรรมนูญใน การคัดค้านหรือ
ต่อต้านการทางานของตุลาการรัฐธรรมนูญ และการพาดพึงถึงบุคคลทีไ่ ม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการกล่าวคา
ปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี ทีป่ ระเทศมองโกเลีย
ทั้ ง นี้ การน าเสนอข่ า วทั้ ง ๓ ฉบั บ จะเห็ น ว่ า มี ก ารยกประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป มี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์ ที่เป็นเนื้อหาที่เป็นไปในด้านลบมากกว่าด้านบวก บวก โดยเมื่อนาข้อความสาคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับคากล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีมาเปรียบเทียบกับประเด็น ที่หนังสือพิมพ์นามา
เสนอข่าวนั้น พบว่ายังมีอีกหลายประเด็นสาคัญ ที่หนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับ ยังไม่ได้นามาเป็นประเด็น
ในการกาหนดหัวข้อข่าว โดยเห็นชัดเจนว่าสื่อหนังสือพิมพ์ทั้ง ๓ ฉบับมีวาระที่ตนเองกาหนดไว้ที่จะ
เสนอต่อสังคม และเลือกเฉพาะประเด็น ที่สอดคล้องกับวาระที่กาหนดและเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์
ของสังคมในขณะนั้น โดยเลือกประเด็นเกี่ยวกับองค์กรอิสระ และการต่อต้านและชุมนุม ที่หน้าศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งจากการนาเสนอเนื้อหาข่าวข้างต้นนาไปสู่การเกิดปฏิกิริยาจากกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย
๔.๑.๓ สภาพและปฏิกิริยาจากการนาเสนอข่าว จากการศึกษาปฏิกิริยาจากการนาเสนอ
เนื้อหาสุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี และจากการนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็น
และการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านผ่านทางหนังสือพิมพ์ และข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นจาก
เว็บไซต์รวมทั้ง ปฏิกิริยาที่แสดงออกจากกลุ่มต่างๆ แสดงให้เห็นว่า วาระในเนื้อหาประชาธิปไตยที่
นายกรัฐมนตรีกาหนดไว้เพื่อสื่อสารสู่สังคมไทยนั้น แม้จะเป็นไปตามประเด็นทีต่ ้องการสื่อถึงสังคมไทย
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เช่น การแสดงจุดยื นของนายกรั ฐมนตรีต่อประชาธิปไตย หรือการต่อต้านรัฐ ประหาร แต่ว าระที่
กาหนดไว้นี้ ไม่สามารถจากัดอยู่ในกรอบและประเด็น ที่กาหนดหรือตั้งเป้าหมายไว้ แต่ยังส่งผลที่ไม่
สามารถควบคุมให้เป็นไปตามวาระนั้น ด้วยแต่ละส่วนของสังคม เช่ น สื่อมวลชน กลุ่มต่อต้านรัฐบาล
กลุ่มสนับสนุนรัฐบาล ชุมชนออนไลน์ หรือแม้แต่สังคมโดยรวมต่างก็มีวาระที่ตนเองต้องการนาเสนอ
หรือต้องการให้เป็นไป ซึ่งถือเป็นปัจจัยทีไ่ ม่สามารถกาหนดหรือควบคุมได้ โดยสังคมได้แสดงปฏิกิริยา
ต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยกล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรี
ทาร้ายและทาลายภาพพจน์ประเทศ นายกฯยิ่งลักษณ์นาเรื่องของพี่ชาย ซึ่งเป็นครอบครัว เป็นเรื่อง
ส่วนตัวมาพูดในเวทีโลกและ การไม่ทาหน้า ที่เป็นผู้นาที่ดีของประเทศ อีกทั้ง ยังทาให้เกิดกระแสการ
วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีทสี่ ูงขึ้น รวมทั้ง การกระตุ้นให้กลุ่มการเมืองต่างๆ ทั้ง ที่สนับสนุนรัฐบาล
เช่นกลุ่มคนเสื้อแดง และกลุ่มต่อต้านรัฐบาล มีการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นขึ้น รวมทั้ง การกระตุ้นกลุ่ม
ต่อต้านใหม่ๆให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน เช่น กลุ่มหน้ากากขาว และกลุ่มในโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ
นอกจากนี้ เห็น ได้ว่าบทบาทของสื่ อมีผ ลต่อปฏิกิริยาของผู้ อ่านทั้งด้านบวกและด้านลบ
ขึ้นอยู่กับว่าสื่อนั้นต้องการที่จะสื่อสารหรือเจตนารมณ์ให้ผู้อ่านมีการรับรู้ในด้านใดดังนั้นสื่อจึงเป็น
ตัวกลางทีส่ าคัญหรือกลไกลสาคัญที่จะเป็นผู้ประสานรอยต่อหรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ส่ง สารและ
ผู้รับ สารให้ได้รับ ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์และเป็นกลางไม่บิดเบียนมากที่สุ ด โดยเฉพาะในกรณีการ
น าเสนอข่า วของรั ฐ สู่ สั ง คมแล้ ว ส่ ง ผลอย่า งยิ่ งต่ อเสถีย รภาพทางการเมื องและสะท้อ นถึง ก็ก ารมี
ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐสู่สังคม
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษานี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการสื่ อ สารของรั ฐ บาลสู่ สั ง คมนั้ น เป็ น
กระบวนการที่มีองค์ประกอบไปด้วย ผู้ส่งสารหรือรัฐบาล สาร ช่องทางส่งสารหรือสื่อ และผู้รับสาร
ซึ่งทุกองค์ประกอบต่างมีความสาคัญและบทบาทสาคัญไม่ต่างกัน ในการที่จะสร้างผลสาเร็จของการ
สื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม ทั้งนี้ ในกระบวนการสื่อสารนั้น เห็นได้ว่า การกาหนดวาระ หรือ Agenda
Setting เป็นกลไกสาคัญในกระบวนการสื่อสาร กล่าวคือ ในสังคมปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างมีการ
กาหนดวาระของตนเอง ดังนั้น ในกระบวนการสื่อสารของรัฐบาลสู่สังคมนั้น การกาหนดวาระเกิดขึ้น
ในทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
ในการศึกษาสุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี เห็นว่ามีการกาหนดวาระที่ต้องการนาเสนอต่อผู้รับ
สาร ๒ กลุ่มที่แตกต่างกัน แต่เมื่อสื่อนาเนื้อหามาเสนอข่าว ก็มีการพาดหัวข่าวตามวาระที่สื่อต้องการ
กาหนด ซึ่งอาจเป็นไปตามสภาพแวดล้อม ความสนใจ และความเป็นอยู่ของสังคมในขณะนั้น ดังนั้น
เมื่อรัฐบาลและสื่อต่างกาหนดวาระในประเด็นเดียวกัน แต่มีรูปแบบการนาเสนอที่ต่างกัน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ารัฐบาลไม่อาจควบคุมวาระที่ตนเองกาหนดให้อยู่ในกรอบ เป้าหมายที่ต้องการ หรือปฏิกิริยา
เมื่อสื่อสารสู่สังคม ทั้งทางตรง หรือผ่านสื่อต่างๆได้ ซึ่งผลการสื่อสารเนื้อหาในสุนทรพจน์ดังกล่าวสู่
สังคม ทาให้เกิดปฏิกิริยาในทางลบอย่างกว้างขวาง และยิ่งตอกย้าความคิดเห็น ที่แตกต่างในสังคม ที่
รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้
ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม จะต้องทาอย่างไรให้
รัฐ บาลสามารถควบคุมสาร หรือวาระ ที่ต้องการสื่ อสารสู่สั งคม เพราะจากการศึกษาเห็ นแล้ว ว่า
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รัฐบาลไม่สามารถควบคุมหรือ กาหนดวาระให้สื่อ หรือสังคม มีทัศนความเห็นไปในทิศทางเดียวกับ
รัฐบาลได้ และสารทีส่ ื่อสารออกไป โดยเฉพาะประเด็นทีม่ ีความอ่อนไหว และมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
ในสังคม จะมีพลังในการสร้างแรงกระเพื่อม หรือปฏิกิริยาของสังคม
การกาหนดวาระจากรั ฐ บาลในการสื่ อสารสู่ สั งคม ในประเด็น ที่เกิดประโยชน์ต่อสั งคม
โดยรวมแล้วนั้น สารทีส่ ื่อออกไปจะเป็นไปตามวาระที่รัฐบาลกาหนด และเกิดผลที่สร้างสรรค์ แต่หาก
สารมีวาระ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมในภาคส่วนต่างๆที่แตกต่างกัน หรือเป็นวาระที่สังคมมีความ
คิดเห็นที่แตกต่าง การควบคุมจึงไม่สามารถดาเนินการได้ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย แต่ทั้งนี้ ผู้ส่ง
สารหรือรัฐบาลจะต้องสร้างพื้น ที่สาหรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือ
สังคมได้แสดงความคิดเห็นโดยเสรี รวมทั้ง การอภิปรายในประเด็นที่รัฐบาลเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือความพร้อมของรัฐบาลในฐานะผู้ส่ งสารที่จะรับฟังคาวิจารณ์ และ
แก้ปัญหาจากผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งการรัฐบาลสารถดาเนินการในสิ่งเหล่านี้ ด้วยความคิด ที่เปิดกว้าง
เป็นธรรม จะส่งเสริมให้สังคมมีความเชื่อถือต่อรัฐบาลมากขึ้น สังคมมีความยืดหยุ่น และนาไปสู่การ
รับฟังซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการสื่อสารสามารถดาเนินไปตามเป้าหมาย องค์ประกอบของ
กระบวนการสื่อสารจากรัฐบาลสู่สังคม จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้วยเช่นกัน เช่น
ผู้ส่งสาร หรือรัฐบาล ที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือและสังคมให้ความเชื่อมั่น โดยการสร้าง
ความเชื่อถือตามที่กล่าวนั้น รัฐบาลจะต้องเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น ยอมรับฟังการวิจารณ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในนโยบายต่างๆของรัฐบาล รวมทั้ง การเปิดพื้น ที่ที่
จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และหลากหลาย
ตัวสาร หรือเนื้อหาที่รัฐบาลต้องการนาเสนอหรือสื่อสารสู่สังคมและประชาชน มีการศึกษา
และประเมินผลที่จะเกิดขึ้น และนาเสนอต่อสังคมในแนวทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ โดยหาก
เนื้อหาทีค่ าดว่ามีความอ่อนไหว เป็นประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม หรือส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและสังคมในวงกว้าง รัฐบาลควรที่จะมีการชี้แจงและทาความเข้าใจกับสังคม รวมทั้ง มี
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆในเนื้อหาที่จะศึกษา ให้ความคิดเห็น ก่อนที่จะมีการนาเสนอสู่สังคม รวมทั้ง
สารและข้อความทีเ่ ผยแพร่สู่สังคมควรมีความต่อเนื่อง เพื่อให้สารมีพื้นทีใ่ นสังคม
สื่อที่ใช้ในการส่งสาร เพื่อให้รัฐบาลมีช่องทางการสื่อสารกับสังคมได้กว้างขึ้น และทันกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องพัฒนาและยกระดับการทางานของสื่อ
ของรัฐ และสร้างเสริมศักยภาพสื่อของรัฐให้มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้
รวดเร็ว และเผยแพร่ได้อย่างครอบคลุมกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง
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ภาคผนวก
คาแปลปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร การประชุมประชาคม
ประชาธิปไตยอูลัน บาตอ, มองโกเลีย ๒๙ เมษายน ๒๐๑๓

๓๑
คาแปลปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร การประชุมประชาคมประชาธิปไตย
อูลัน บาตอ, มองโกเลีย ๒๙ เมษายน ๒๐๑๓
“ดิฉันขอเริ่มด้วยการขอบคุณท่านประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียที่ได้เชิญให้ดิฉันมาปาฐกถา
ณ การประชุมประชาคมประชาธิปไตยแห่งนี้
ดิฉันได้ตอบรับเชิญไม่เพียงเพราะดิฉันต้องการที่จะได้มีโอกาสเยือนมองโกเลีย ประเทศที่
ประสบความสาเร็จในความเป็นประชาธิปไตย หรือไม่ได้มาเพียงที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตย แต่ดิฉันเดินทางมาที่นี่เพราะความเป็นประชาธิปไตยมีความสาคัญต่อดิฉันอย่าง
มาก และที่สาคัญยิ่งกว่าคือความไม่เป็นประชาธิปไตยมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในประเทศบ้านเกิดของดิฉัน ประเทศไทยที่ดิฉันรัก
ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เป็นแนวคิดอุดมการณ์ใหม่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานแนวทาง
ประชาธิปไตยได้นามาซึ่งความก้าวหน้าและความหวังสาหรับผู้คนจานวนมาก และในขณะเดียวกัน
ผู้คนจานวนมากได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาและสร้างความเป็นประชาธิปไตย
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ไม่ได้ได้มา
ฟรีๆ สิทธิ เสรีภาพ และความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงมีค วามเท่าเทียมกันนั้นได้มา
ด้วยการต่อสู้ และที่น่าเศร้าใจคือ ทาให้ต้องมีผู้เสียชีวิต
ทาไมถึ ง เป็ น เช่ น นั้ น หรื อ ? ก็ เพราะมี ค นจานวนไม่ น้ อยในโลกนี้ ที่ไ ม่ เ ชื่อ ในแนวคิ ด
ประชาธิ ป ไตย คนเหล่ า นี้ พ ร้ อ มที่ จ ะให้ ไ ด้ ม าด้ ว ยอ านาจและด้ ว ยการกดขี่ ก ารมี เ สรี ภ าพ นั่ น
หมายความว่าพวกเขาพร้อมที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น เขาไม่เคารพสิทธิมนุษยชนหรือความเสรีภาพ
วกเขาพร้อม จะใช้กาลังเพื่อกดขี่ให้คนอยู่ใต้อานาจ และยังใช้อานาจในทางที่ผิด สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นใน
อดีตและยังคงท้าทายเราทุกคนในปัจจุบัน
มี ห ลายประเทศที่ ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตยได้ ห ยั่ ง รากลึ ก แล้ ว ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ดี แ ละเป็ น
ความรู้ สึ ก สดชื่ น ที่ ไ ด้ เ ห็ น กระแสประชาธิ ป ไตยที่ น าความเปลี่ ย นแปลงสู่ ป ระเทศต่ า งๆ จาก
ปรากฏการณ์อาหรับสปริงค์ถึงช่วงผ่านเปลี่ยนในเมียนมาร์ภายใต้ผลักดันของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง
รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของดิฉัน ด้วยพลังของประชาชนคนไทยที่ทาให้ดิฉันมายืนอยู่ที่นี่
ได้ในวันนี้
ในระดั บ ภู มิ ภ าค หลั ก การส าคั ญ ๆในปฏิ ญ ญาอาเซี ย นก็ ยึ ด มั่ น ในหลั ก นิ ติ ธ รรม ,
ประชาธิปไตย และรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนต้อง
ระมัดระวังว่าแรงปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยไม่เคยที่จะถดถอยลดน้อยลง ดิฉันขอยกเรื่องของดิฉัน
เองเป็นอุทาหรณ์
ในปี ๑๙๙๗ ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งร่างขึ้นโดยที่ประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว ม เราทุ ก คนคิ ด ว่ า ยุ ค ใหม่ ข องประชาธิ ป ไตยไทยมาถึ ง แล้ ว และจะเป็ น ยุ ค สมั ย ที่ ไ ร้ ก าร
รัฐประหาร
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งถึงสองครั้งสองหนด้วยเสียงส่วนใหญ่ถูก
ล้มลงในปี ๒๐๐๖ ประเทศไทยเสมือนรถไฟตกรางและประชาชนคนไทยใช้เวลาเกือบ ๑๐ ปีกว่าที่จะ
ได้เสรีภาพแห่งประชาธิปไตยกลับคืนมา

๓๒
หลายคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้รู้ว่ารัฐบาลที่ดิฉันพูดถึงคือรัฐบาลที่พี่ชายของดิฉัน พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หลายคนที่ไม่รู้จักดิฉัน อาจบอกว่า เธอจะบ่นไปทาไม? เป็นเรื่องปกติในกระบวนการ
การเมืองที่รัฐบาลมาแล้วก็ไป ซึ่งหากตัวดิฉันและครอบครัวของดิฉันต้องเจ็บปวดแต่ฝ่ายเดียว ดิฉันก็
คงจะปล่อยวาง
แต่นั่ น ก็ไม่ใช่ความเป็ น ไปที่เกิดขึ้น จากการรัฐ ประหารประเทศไทยต้องถอยหลั งและ
สูญเสียความน่าเชื่อถือต่อนานาชาติ หลักนิติธรรมและกระบวนการกฎหมายถูกทาลาย โครงการและ
แผนงานที่พี่ชายของดิฉันริเริ่มตามที่ประชาชนต้องการถูกยกเลิก ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสิทธิ
เสรีภาพของเขาถูกปล้นไป
คาว่า “ไทย” หมายความว่า “อิสระ” และประชาชนคนไทยก็ได้ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้อง
เพื่อให้ได้เสรีภาพคืนมา แต่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการสลายการชุมนุมของผู้เรียกร้องกลุ่มคน
เสื้อแดง จนทาให้มีผู้เสียชีวิตถึง ๙๑ คนในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ
คนบริ สุ ท ธิ์ ถู ก ลอบยิ ง โดยสไนป์ เ ปอร์ แกนน าการชุ ม นุ ม ต้ อ งติ ด คุ ก หรื อ หลบหนี ไ ป
ต่างประเทศ และแม้แต่ทุกวันนี้ยังคงมีเหยื่อทางการเมืองจากการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ติด
คุกอยู่
ประชาชนคนไทยไม่ท้อถอยและยืนยันที่จะเดินไปข้างหน้า จนในที่สุดรัฐบาลในขณะนั้น
ต้องจั ด ให้ มีก ารเลื อกตั้ง ซึ่ งก็มีฝ่ า ยปฏิกิริ ยาต่อ ต้านประชาธิป ไตยที่เ ชื่อว่า จะบริห ารจัดการและ
บิดเบือนเจตนารมณ์ประชาธิปไตยได้ต่อ แต่ในที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของ
ประชาชนได้ ดิฉันได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียงส่วนใหญ่ขอประเทศ แต่เรื่องราวนั้นยังไม่จบ
มีความชั ดเจนว่ าผู้ ที่มีป ฏิกิริยาต่ อต้านประชาธิ ปไตยยั งคงอยู่ รัฐ ธรรมนูญที่ร่ างขึ้นใน
รัฐบาลภายใต้คณะรัฐประหารได้ใส่กลไกที่ตีกรอบเพื่อจากัดความเป็นประชาธิปไตย
ตัวอย่างหนึ่งที่ดีในประเด็นนี้ จะเห็นได้จากที่จานวนครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาไทยมาจากการ
เลือกตั้ง แต่อีกครึ่งหนึ่ งกลับได้รับการแต่งตั้งโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ยิ่งกว่านั้น กลไกที่เรียกว่า
องค์กรอิสระได้ใช้อานาจเกินขอบเขตแทนประชาชนเจ้าของอานาจที่แท้จริงเป็นการดาเนินการเพื่อ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหนึ่งมากกว่าเพื่อคนส่วนใหญ่ของสังคม
นี่คือความท้ายทายของประชาธิปไตยไทยในปัจ จุบัน ดิฉันนั้นต้องการเห็นความปรองดอง
เกิดขึ้นในประเทศไทยและประชาธิปไตยของไทยพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็
ด้วยหลักนิติธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่แข็งแรงมีขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใสและเมื่อนั้นทุกคน
จะสามารถมั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับการดู แลที่ยุติธรรม เจตจานงนี้ ดิฉันได้แสดงออกโดยประกาศเป็น
นโยบายต่อที่ประชุมของรัฐสภา ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
ความมีประชาธิปไตยทาให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง เกิดสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการ
ลงทุน นามาสู่การสร้างงานสร้างรายได้ ที่สาคัญดิฉันเชื่อว่าเสรีภาพทางการเมืองเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้าด้วยการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและนามาซึ่งการลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนจน
คนรวย
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นี่คือเหตุผลว่าทาไมจึงเป็นความสาคัญที่จะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชนใน
ระดับรากหญ้า เราจะต้องเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างโอกาสด้วยความรู้ และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของประชาชน
เมื่อประชาชนมีความรู้ ประชาชนจะสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถ
ปกป้องความเชื่อของตนจากผู้ที่ต้องการกดขี่ และนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยสนับสนุนข้อเสนอของ
มองโกเลียในทีป่ ระชุมใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับการศึกษาและประชาธิปไตย
การลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนก็สาคัญเช่นกันมนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
เราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สิ่งนี้จะทาให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมที่แท้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสร้างประชาธิปไตยของประเทศ
นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลต้องริเริ่มนโยบายที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสร้างชีวิตที่ดีกว่า และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ดิฉันได้เริ่มต้นไว้หลายโครงการ รวมถึงการสร้างกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และวิสาหกิจขนดกลางขนาดย่อม ในขณะที่ได้กาหนดมาตรการ
ยกระดั บ รายได้ ข องเกษตรกรและดิ ฉั น เชื่ อ ว่ า เราต้ อ งการการน าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและหลักนิติธรรมตลอดจนความสร้างสรรค์ในการ
หาทางออกที่สันติในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
เราต้องการการนาที่ไม่จากัดอยู่เฉพาะในซีกรั ฐบาลแต่ในฝ่ายค้านและประชาชนทุกคนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทุกคนต้องเคารพกฎหมายและช่วยกันสร้างประชาธิปไตย….
อีกบทเรียนที่ได้เรียนรู้คือเพื่อนในต่างประเทศมีความสาคัญ การกดดันจากนานาชาติที่เชื่อ
ในระบอบประชาธิปไตยทาให้กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยคงอยู่ได้ การคว่าบาตรและ
การไม่ยอมรับเป็นกลไกที่สาคัญที่จะหยุดกระบวนการปฏิกิริยาที่ต่อต้านประชาธิปไตย
เวทีนานาชาติอย่างประชาคมประชาธิปไตยแห่งนี้มีบทบาทที่จะช่วยให้ประชาธิปไตยยืน
หยัดอยู่ได้ การส่งเสริมและปกป้องประชาธิปไตยด้วยการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์
และสร้างความร่วมมือ หากประเทศใดก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย ทุก
คนต้องร่วมกันกดกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงและนาเสรีภาพกลับคืนสู่ประชาชน
ดิฉันขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนเวทีนี้และการดาเนินงานของสภาบริหาร (Governing
Council) เพื่อจะได้ช่วยให้ประชาธิปไตยแข็งแกร่งขึ้นทั่วโลกนอกจากนี้ ดิฉันขอชื่นชมประธานาธิบดี
มองโกเลียสาหรับข้อริเริ่มความเป็นหุ้นส่วนเอเชียเพื่อประชาธิปไตย (Asian Partnership Initiative
for Democracy) และทางรัฐบาลไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือในส่วนนี้….
ดิฉันขอปิดท้ายด้วยการประกาศว่า ดิฉันหวังว่าความเจ็บปวดที่ครอบครัวของดิฉันได้รับ ที่
ครอบครัวของเหยื่อทางการเมืองไทย และครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง ๙๑ คนในเหตุการณ์เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ต้องเผชิญจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายสาหรับประเทศไทย
ขอให้เราทุกคนสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่เ สรีภาพและอิสรภาพของมนุษย์ได้รับ
การปกปักษ์รักษาเพื่อลูกหลานและคนรุ่นต่อๆไป
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