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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ที่มาและความสําคัญ

ในสังคมยุคขอมูลขาวสาร (Information Society) ประชาชนในสังคมตางก็
แสวงหาขาวสารเพื่อความตองการและความพึงพอใจของตนเอง แตละคนตางมีวิธีการแสวงหา
ขาวสารที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยและขอจํากัดของแตละคน ซึ่งวิธีการเหลานั้นตางก็ใหไดมา
ซึ่งขาวสารทั้งสิ้น วิธีการดังกลาวนั่นก็หมายถึงการบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนนั่นเอง
สังคมตางประกอบดวยหนวยของสังคมซึ่งตางก็ทําหนาที่ของตนเอง เพื่อให
สังคมอยูได ซึ่งสื่อมวลชนถือเปนหนวยหนึ่งของสังคมที่ตองทําหนาที่ในสังคมใหเกิดประโยชนตอ
สังคม ซึ่งหนาที่ของสื่อมวลชนนั้น มีอยูหลายอยางดวยกัน แตในที่นี้จะขอกลาวถึงการใหขอมูล
ขาวสาร ถือเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุดของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนไมวาจะเปนแขนงหรือสาขาใด สื่อใด ตางก็ตองทําหนาที่ใหขอมูล
ขาวสารแกประชนชน ซึ่งในปจจุบันสื่อมวลชนในทุกแขนงไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
และอินเตอรเน็ตตางก็ทําหนาที่นี้เปนหลักอยูแลว แตมีการนําเสนอขาวสารที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติและขอจํากัดของสื่อนั้นๆ
หน า ที่ ดั ง กล า วในเรื่ อ งการให ข อ มู ล ข า วสารนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง
เนื่องจากทําใหประชาชนไดรับรูขาวสารอยางเต็มที่ ซึ่งในปจจุบัน ขาวสารที่ออกมาจากสื่อตางๆ มี
ลักษณะที่เ ป นข าวในลั กษณะเดียวกันหรือข าวเดีย วกัน เนื่องมาจากการให ความสํ าคัญ การ
กําหนดวาระของขาวสารนั้นๆ และการถายโยงขาวนั่นเอง จึงทําใหประชาชนไดรับขาวเดียวกัน ใน
ทุกๆ สื่อ สิ่งนี้อาจจะเปนสิ่งที่ดี เนื่องจากประชาชนสามารถรับรูขาวไดเหมือนกัน ไมวาจะบริโภค
สื่อใดก็ ต าม แต ใ นทางกลับกัน สื่อตางชนิดกัน ควรจะมีค วามหลากหลาย เพื่อให ป ระชาชนมี
ทางเลือกมากขึ้น ซึ่งจะไดกลาวถึงขอจํากัดและความสําคัญของสื่อตางๆ กัน
หนั ง สื อ พิ ม พ จั ด อยู ใ นประเภทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ มี ค วามสํ า คั ญ และมี
ความหมายอยางยิ่ง เพราะมีบทบาทและอิทธิพลตอความคิด ทัศนคติ และสาธารณมติของคนใน
สังคม เนื้อหาที่นําเสนอ อยูในหนังสือพิมพลวนเปนเรื่องราวของขาวสาร การแสดงความคิดเห็น

2
วิพากษวิจารณ ที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวิถีวัฒนธรรมของสังคม
นั้นๆ ประวัติศาสตรสังคมไดบันทึกไววา หนังสือพิมพนั้นเปนที่มาของเรื่องราว ขาวสาร และความ
คิ ด เห็ น ใหม ๆ อั น เป น ทั ศ นะซึ่ ง มี ผ ลนํ า ไปสู ก ารปฏิ วั ติ หรื อ อภิ วั ฒ น สั ง คม หรื อ นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2547)
สถานีโทรทัศนไดนําเสนอขาวที่ทางสถานีเปนผูทําขาว หรือมีผูสื่อขาว ทําขาว
เพื่อนําเสนอตอประชาชน ดวยการออกอากาศในรูปของรายการขาวทางโทรทัศน สถานีโทรทัศน
ในแตละสถานีตางก็มีรูปแบบวิธีการนําเสนอที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับนโยบายของสถานี บางสถานี
มีรูปแบบการนําเสนอขาวที่เปนรูปแบบดั้งเดิม นั่นก็คือมีผูอานขาวนั่งอานขาวในสตูดิโอ และมี
ภาพขาวหรือภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นตามเนื้อหาขาวนั้นๆ บางสถานีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กลายมาเปนการเลาขาวหรือการสนทนาขาว เพื่อทําใหรายการนาสนใจมากขึ้น แตวัตถุประสงค
หลักก็เพื่อตองการนําเสนอขาวสารใหกับผูรับสารทั้งสิ้น ซึ่งขาวที่ออกมาในแตละชองนั้นตางก็เปน
ขาวเดียวกัน ซึ่งจะมีความแตกตางกันบาง ซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบการนําเสนอ และกลวิธีการเลาเรื่อง
ของแตละสถานี และที่สําคัญการนําเสนอขาวทางโทรทัศนนั้นก็มีความแตกตางจากการนําเสนอ
ขาวทางหนังสือพิมพและสื่ออื่นๆ
สถานีวิทยุกระจายเสียงก็เชนเดียวกัน ตางก็นําเสนอขาวสารใหกับผูฟง มีทั้ง
ขาวจากสํานักขาวหรือสถานีขาวที่ทําหนาที่สื่อขาว และนําเสนอใหกับประชาชน โดยการนําเสนอ
ผานทางรายการขาวทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง เรียกวารายการขาววิทยุ ซึ่งมีทั้งขาวภาคเชา
กลางวัน ภาคค่ํา และขาวตนชั่วโมง ซึ่งรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาของขาวก็จะแตกตางกัน
ตามแตละสถานี
อินเทอรเน็ต ถือเปนสื่อมวลชนสมัยใหมที่มีประชาชนใหความสนใจ ขาวที่
นําเสนอผานอินเทอรเน็ตนั้น เปนขาวที่มาจากหลายแหลงขาว เนื่องจากขาวจากอินเทอรเน็ตนั้น
สามารถเผยแพร ไดอยางเต็มที่ ไมมีขอจํา กัดดานเวลาออกอากาศ ดังนั้นขาวที่นําเสนอนั้น มี
ลักษณะที่หลากหลาย มีทั้งการนําเสนอในรูปแบบตัวอักษร ภาพ และวิดีโอ ซึ่งการนําเสนอขาวนั้น
จะสามารถเขาถึงกลุมผูคนไดอยางหลากหลาย และมีความคงทน นั่นหมายถึงขาวที่นําเสนอนั้นมี
ลักษณะที่สามารถนําเสนอไวไดนาน แตกตางจากสื่ออื่นๆ เชนสื่อโทรทัศนที่ไมสามารถนําเสนอ
ขาวเดียวกันไดตลอดวัน แตอินเทอรเน็ตสามารถเผยแพรไดตลอดวันหรือหลายวันก็ได
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ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดชองทางการ
สื่อสารใหมๆ ที่ขจัดอุปสรรคในเรื่องของระยะทางเวลาและสถานที่ ไดแก ชองทางการสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิ วเตอรโดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเ น็ต ซึ่งจะทํ าใหผูใชคอมพิวเตอรสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดอยางงายดาย
McCarthy (1994) ไดกลาวไววา ในปจจุบันอินเตอรเน็ตไดเปลี่ยนแปลงบทบาท
มาเปนชองทางสําหรับการสื่อสารอยางจริงแทและมิใชเปนเพียงชองทางสําหรับผูที่ใชงานทางดาน
คอมพิวเตอรเทานั้น แตเปนชองทางสําหรับสื่อมวลชนประเภทตางๆ ดวย ไมวาจะเปนโทรทัศน
วิทยุ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งการสื่อสารผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตนี้ เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
ยุคสังคมสารสนเทศ และกําลังมีบทบาทอยางมากในปจจุบัน (McCarthy, 1994, อางถึงใน ณรงค
ขําวิจิตร, 1998)
ประชาชนสามารถบริโภคขาวสารผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งขาวที่นําเสนอนั้น ก็เปน
ขาวเดียวกันกับหนังสือพิมพ โทรทัศน ซึ่งนี้ก็เปนการถายโยงขาวมายังอีกชองทางหนึ่ง แตขาวที่
นําเสนอมาในรูปแบบออนไลนนี้ ผูรับสารตองอยูภายใตขอจํากัดหลายอยาง ซึ่งมิไดทําไดงาย
เชนเดียวกับอานขาวหนังสือพิมพและชมรายการขาวโทรทัศน ขอจํากัดก็คือ ผูรับสารตองมีเครื่อง
คอมพิวเตอร ตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต และที่สําคัญในขณะที่รับขาวสารหรืออานขาวอยูนั้น
จะตองอยูหนาจอคอมพิวเตอร และขอความที่อยูในจอคอมพิวเตอร จะมีลักษณะเลื่อนขึ้นลง
บางครั้งตองคลิกเขาไป และตองรอจนกวาจะดาวนโหลดเสร็จ บางครั้งก็ใชเวลานาน ซึ่งทําใหไมได
รั บ ความสะดวก และรั บ ข า วสารได อ ย า งเต็ ม ที่ และที่ สํ า คั ญ ข า วที่ ถ า ยโยงมานั้ น ก็ เ ป น ข า ว
เชนเดียวกับที่ลงหนังสือพิมพ เพียงแคนํามาทําใหเปนภาษาคอมพิวเตอรเพื่อลงเว็บไซต หรือที่
เรียกวา HTML หนังสือพิมพออนไลนถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ไมมีเวลาติดตามขาวสาร
จากสื่ออื่นๆ
สื่ อ มวลชนทั้ ง หมดที่ ก ล า วมาต า งก็ มุ ง นํ า เสนอข า วสารให ก ว า งขวางและ
ครอบคลุม ทุกกลุม ทุกพื้นที่ของประชาชนใหไดมากที่สุด เพราะประชาชนอยูกระจัดกระจาย มี
ความหลากหลาย ทั้งทางดานประชากรศาสตรและทางดานจิตวิทยา ดังนั้นจึงตองมีทางเลือกหรือ
ชองทางการบริโภคขาวสารที่หลากหลายเชนกัน เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารไดอยางเต็มที่
ถึงแมจะมีสื่อมวลชนที่หลากหลาย หากแตขาวสารที่ออกมานั้น จะเปนขาวเดียวกัน คือประเด็นที่
สังคมใหความสนใจอยูในขณะนั้น โดยการถายโยงขาวกันระหวางสื่อ
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หากมองอีกดานหนึ่งจะเห็นไดวาการถายโยงขาวในสื่อมวลชนนั้น ขึ้นอยูกับผูสง
สารหรือผูผลิตเปนหลัก เนื่องจากการกําหนดประเด็นหรือการคัดเลือกขาวมานําเสนอในแตละวัน
นั้ น ขึ้ น อยูกั บตั ว ผู ผลิ ต ไมว า จะเป น รายการขา วโทรทัศ น รายการข า ววิท ยุ หนัง สือ พิ ม พ และ
อินเทอรเน็ต ผูรับสารไมมีสิทธิ์เลือก จะเห็นไดวาในปจจุบัน เมื่อเปดไปยังสถานีโทรทัศนชองใด
สถานีวิทยุสถานีใด หรือหนังสือพิมพฉบับใดก็ตาม ตางก็ไดรับขาวที่เปนขาวเดียวกัน ผูรับสารไม
สามารถรับขาวอื่นๆ ที่สื่อไมไดนําเสนอ ในขณะที่ขาวอื่นๆ ขาวเล็กๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน
จะเห็นไดวาขาวกลายเปนสินคา ผูสงสารลดตนทุนในการสงสาร ในการผลิต
รายการ เชน รายการขาวโทรทัศน ที่นําเสนอดวยการอานขาวทางหนังสือพิมพนั้น ลงทุนนอย แต
สามารถดึงดูดความสนใจใหกับผูชมไดเปนอยางดี นั่นก็คือ ทํางาย รายไดดี จะเห็นไดวาขาว
กลายเปนสินคาที่คนดูใหความสนใจ และสามารถขายไดตลอดเวลา ทั้งขาวภาคเชา ขาวภาคเที่ยง
ขาวภาคค่ํา และขาวตนชั่วโมง ขาวเดียวกันสามารถนําเสนอไดตลอดเวลา
นั่นแสดงใหเห็นวาผูผลิตกําลังผลิตรายการขาวออกมาเพื่อตองการลดตนทุนใน
การผลิต ในขณะที่ผูรับสารไมไดรับขาวสารอยางเต็มที่ เนื่องจากขาวที่ออกมาเปนการผลิตซ้ํา ไมมี
ความหลากหลาย คนดูไมสามารถรับขาวอื่นๆ ไดอยางหลากหลาย นั่นคือการเสียประโยชนของ
ผูรับสารนั่นเอง
หากมองในตัวผูผลิตจะเห็นไดวาในปจจุบัน เจาของกิจการสื่อมวลชน ไมวาจะ
เปนหนังสือพิมพ สถานีวิทยุโทรทัศน สถานีวิทยุกระจายเสียง และอินเทอรเน็ต จะเปนการถือครอง
ของเอกชน หรือเอกชนเปนเจาของนั่นเอง บางก็เปนของรัฐบาล ซึ่งไมมีสื่อใดที่เปนของสาธารณะ
ที่เปนสื่อที่กอใหเกิดประโยชนที่แทจริงแกประชาชน ดังนั้นการนําเสนอขาวก็เปนไปเพื่อกอใหเกิด
ผลกําไรตอองคกรของสื่อนั้นๆ การนําเสนอขาวที่ออกมาในลักษณะเดียวกัน คือ การนําเสนอขาว
เดียวกันในทุกๆ ชองทางสื่อมวลชนนั้น ก็เพื่อตองการแขงขัน ทําใหขาวกลายเปนสินคา และการ
ผลิตขาวที่ซ้ําๆ กันเวลาที่แตกตางกัน เชน การนําเสนอขาวภาคเชา กลางวัน ค่ํา และขาวตนชั่วโมง
เปนขาวเดียวกัน ทําใหขาวขายไดตลอดเวลา ซึ่งทําใหผูรับสารไมสามารถรับขาวอื่นๆ ได ทําให
พื้นที่ในการนําเสนอขาวไดถูกใชเพื่อแสวงหากําไร มากกวาการมุงใหขาวสารที่แทจริงแกประชาชน
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการเปนเจาของกิจการสื่อมวลชน ถือเปนปจจัยหนึง่
ที่ทํ า ให ก ารถา ยโยงข า วมี ลั ก ษณะที่แ ตกต า งกั น เนื้อ หาข า วเกิ ดความแตกต า ง เพิ่ ม ลด หรื อ
บิดเบือนขึ้น นี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําใหสนใจศึกษาการถายโยงขาวในสื่อมวลชน และมีปจจัย
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ใดบางที่ทําใหเกิดปรากฏการณครั้งนี้ เนื่องจากมองวา เมื่อผูผลิตเปนผูหวังผลกําไรจากการถาย
โยงนั่นเอง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได ศึ ก ษาการถ า ยโยงข า วการเมื อ ง ซึ่ ง ในป จ จุ บั น นี้ มี ค วาม
เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งอยูในภาวะวิกฤติ สื่อมวลชนตางทําหนาที่ในการนําเสนอขาวการเมือง
อยางเต็มที่ ไมวาจะเปนทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต ในแตละชองทางตางก็
นําเสนอขาวในประเด็นเดียวกันในรูปแบบเนื้อหาที่แตกตางกันอยางไรบาง และมีปจจัยใดที่ทําให
ขาวเดียวกันมีลกั ษณะที่ตางกัน นั่นก็คือการถายโยงขาวนั่นเอง

1.2

ปญหานําวิจัย
1. การถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชนมีลักษณะอยางไร
2. ปจจัยใดบางที่มีผลตอการถายโยงขาวการเมืองในชองทางสื่อมวลชน

1.3

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชน
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชน

1.4

ขอสันนิษฐานเบื้องตน

การถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชนนั้น มีการตัด เพิ่ม ลด และเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา มีทั้งการถายโยงเรื่องเวลา พื้นที่ รูปแบบการนําเสนอ และการใชภาษา ซึ่งมีปจจัยที่ทําให
เกิดการถายโยง ดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอการถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชนนั้น ไดแก
1. นโยบายองคกร เนื่องจากสื่อมวลชนมีลักษณะเปนองคกรขนาดใหญ การ
ผลิตหรือการรายงานขาวตอประชาชนนั้น ตองขึ้นอยูกับนโยบายขององคกร
เปนหลัก ซึ่งสวนใหญเปนองคกรที่แสวงหากําไร ดังนั้นขาวที่ออกมาจึงเปนไป
ในลักษณะที่เปนสินคา ที่ตองแขงขันกัน
2. สังคม การถายโยงขาวจะขึ้นอยูกับสภาพสังคมในขณะนั้น วามีความตองการ
บริโภคขาวสารมากนอยแคไหน และขาวใดที่เปนที่สนใจของประชาชนมาก ก็
จะมีการถายโยงมากและมีระยะเวลานาน
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3. เศรษฐกิ จ การถ า ยโยงข า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศเปลี่ ย นแปลง คนต อ งทํ า งานนอกบ า นมากขึ้ น ไม มี เ วลาเป ด รั บ
ขาวสารอยางเต็มที่ ดังนั้น สื่อมวลชนจึงใหความสําคัญตอการรายงานขาว
และเห็นความสําคัญในฐานะที่ขาวกลายเปนสินคา จึงนําเสนอขาวในทุกๆ
สื่อ
4. ธรรมชาติ ข องสื่ อ สื่ อ แต ล ะชนิ ด ในฐานะที่ เ ป น ช อ งทางการสื่ อ สารใน
สื่อมวลชน ตางก็มีธรรมชาติที่แตกตางกัน ซึ่งธรรมชาติเหลานี้จะเปนปจจัยที่
ทําใหการถายโยงขาวในสื่อมวลชนมีความแตกตางกัน ซึ่งธรรมชาติของสื่อที่
แตกตางกัน ดังนี้
หนังสือพิมพ
1. เก็บเปนหลักฐานไดยั่งยืน
2. ใชสอบขอเท็จจริง แกไขได
3. อานเมื่อไรก็ไดตามความสะดวก
4. ใหขาวละเอียดกวาและติดตามขาวไดเสมอถามีเนื้อหามาก สามารถ
ทําฉบับพิเศษได
5. เอกชนเปนเจาของ ฉะนั้นจึงมีความคิดเห็นแตกตางไดมาก
6. เปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นและคํารองทุกขของราษฎรไดมากกวา
7. มีขอบเขตจํากัดเฉพาะผูอานหนังสือออก
วิทยุกระจายเสียง
1. ฟงแลวหมดไป
2. ทดสอบไดยากนอกจากบันทึกเทปเอาไว
3. รับไดเฉพาะตามเวลากําหนด
4. ใหขาวไดนอยกวาหนังสือพิมพเพราะติดขัดเรื่องเวลา
5. เปนของราชการสวนมาก ความเห็นจึงสอดคลองกันเปนสวนใหญ
6. เปดโอกาสรับความคิดเห็นและคํารองทุกขของราษฎรไดไมมากเทา
หนังสือพิมพ
7. มีอิทธิพลมากที่สุด เนื่องจากสงกระจายเสียงไปไดไกลที่สุด เขาถึง
คนจํานวนมากที่สุดและทุกประเภท
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8. อาจฟงไดสนุกกวาโทรทัศน เพราะใชจินตนาการไดตามใจตนเอง ได
คิดวาดภาพตามใจตนเอง ไมถูกจํากัดดวยภาพที่โทรทัศนเสนอ
9. จะไดผลเต็มที่ตอเมื่อมีกลวิธีเสนออยางถูกใจผูฟง
โทรทัศน
1. ขณะที่โทรทัศนออกอากาศจะไดรับความนิยมมากกวาสื่ออื่น
2. โทรทัศนเปนภาพยนตร วิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพรวมกัน
3. เขาถึงผูชมในบาน และมีอิทธิพลเพิ่มสูงขึ้น
4. ไดรับความนิยมมากที่สุด
อินเทอรเน็ต
1. ตองมีเครื่องคอมพิวเตอรและสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได
2. ผูใชตองมีความรูเรื่องการใชอินเตอรเน็ต
3. สามารถเขาใชได 24 ชม. ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาออกอากาศ
4. ไมตองเสียคาใชจายในการหาขอมูลหรือติดตามขาวสาร
5. สามารถเปดอานขาวยอนหลังได
6. มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง สามารถโตตอบได

1.5

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในแนวโครงสราง ( Structural study) ซึ่งจะศึกษา
โครงสรางการถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชน การถายโยงขาวการเมืองในหนังสือพิมพ รายการ
ขาวโทรทัศน รายการขาววิทยุ และ อินเตอรเน็ต โดยการศึกษาตัวบท (Textual analysis) ของ
ประเด็ น ที่ เ ป น ข า วการเมื อ ง ของรายการข า วโทรทั ศ น รายการข า ววิ ท ยุ ข า วหน า หนึ่ ง ของ
หนังสือพิมพ และเว็บไซต
1.6

ขอตกลงเบื้องตน

การวิเคราะหองคประกอบเรื่องพื้นที่ (Space) จะใชประเด็นเปนเกณฑในการนับ
และเปรียบเทียบกันในแตละสื่อ ดูจํานวนประเด็นวาแตละสื่อมีการนําเสนอแตกตางกันอยางไร
และมีประเด็นใดบางไดถายโยงไปยังทุกสือ่
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1.7

นิยามศัพท

การถายโยงขาว หมายถึง การนําเสนอขาวประเด็นเดียวกัน ผานไปยังชองทาง
สื่ อ มวลชนที่ แ ตกต า งกั น ทั้ ง สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ รายการข า ววิ ท ยุ รายการข า วโทรทั ศ น และ
อินเทอรเน็ต นั่นก็คือการผลิตขาวซ้ําโดยผานไปยังชองทางสื่อมวลชนที่แตกตางกันนั่นเอง
ข า วการเมื อ ง หมายถึ ง
การรายงานเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเมื อ ง
ภายในประเทศไทย ทั้ งในระดับกลาง และระดับท องถิ่น ที่เ กี่ยวข องกับฝ ายรัฐบาล ฝา ยคา น
รัฐสภา องคกรของรัฐ องคกรภาคเอกชน พรรคการเมืองและนักการเมืองทุกระดับ ทั้งในเรื่อง
นโยบาย การปฏิบัติงาน การเลือกตั้ง หาเสียง รวมทั้งความเคลื่อนไหวและความสัมพันธทั้งในเชิง
รวมมือและขัดแยงของฝายตางๆ
สื่อมวลชน หมายถึง ชองทางที่ใชในการเผยแพรขาวสารและขอมูลตางๆ ไปยัง
ผูคนที่เปนมวลชน คือ ผูคนจํานวนมากที่อาศัยอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ชองทางนั่นก็คือ
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต
หนังสื อพิมพ หมายถึง สื่อมวลชนที่เ ปน สื่อสิ่งพิมพ นําเสนอขา ว เหตุ การณ
ประจําวัน สกูปขาว บทความ คอลัมน ที่เผยแพรเปนประจําทุกวัน
รายการข า วโทรทั ศ น หมายถึ ง รายการโทรทั ศ น ที่ นํ า เสนอข า ว เหตุ ก ารณ
ประจําวัน โดยมีผูดําเนินรายการเปนผูอานหรือเลาขาวใหกับผูชม มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตาง
กันในแตละสถานีโทรทัศน
รายการข า ว วิ ท ยุ หมายถึ ง รา ยก ารที่ นํ าเสนอข า ว ผ า น ท า ง คลื่ น
วิท ยุกระจายเสีย ง รูปแบบรายการคลายกับรายการโทรทั ศน เพี ย งแต แตกต างกั น ที่ ผู รับ สาร
สามารถรับสารไดเพียงแคการฟงเทานั้น
อินเทอรเน็ต หมายถึง การนําเสนอขาวผานระบบอินเทอรเน็ต มีขาวสาร
ประจําวันและบทความ คอลัมน ตางๆ เชนเดียวกับหนังสือพิมพ เพียงแตปรากฏอยูในรูปแบบ
เว็บไซตหรือเวิลดไวดเว็บ
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ป จ จั ย หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ม ากระทบ หรื อ มี ผ ลทํ า ให การถ า ยโยงข า วการเมื อ งมี
ลักษณะที่แตกตางกัน ไดแก นโยบายองคกร สังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติของสื่อ เปนตน
1.8

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดองคความรูใหมเกี่ยวกับการถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชน
2. นํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง การรายงานข า วการเมื อ งผ า นทาง
สื่อมวลชนตางๆ
3. นํ า ความรู ที่ ไ ด ม าใช ใ นการเพิ่ ม พื้ น ที่ ใ นการนํ า เสนอข า วให ม ากขึ้ น เพิ่ ม
ประเด็นขาวในการนําเสนอ เพื่อประชาชนไดรับขาวสารที่หลากหลาย

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การถายโยงขาวในสื่อมวลชน ในครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกีย่ วของ ซึ่งผูวิจัยไดเลือกนํามาเปนกรอบในการวิจัยดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิดเรื่องการถายโยง (Intertextuality)
แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา (Reproduction)
แนวคิดเรื่องการผลิตขาว (Making the news)
แนวคิดเรื่องคุณคาขาว (News Value)
แนวคิดการเลาเรื่อง (Narrative)
ทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy)

1.1 แนวคิดเรื่องการถายโยง (Intertextuality)
แนวคิดนี้ไดเริ่มมาในยุคหลังสมัยใหม (Postmodern) เกิดจากการผลิตซ้ํา ทุก
อยางไดมีการผลิตซ้ําโดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต เชนเดียวกับการสื่อสารมวลชนก็มี
การผลิตซ้ํา ไมวาจะเปนหนังสือ ภาพยนตร หรือโทรทัศน ลวนแลวแตเกิดจากการผลิตซ้ําทั้งสิ้น ไม
มีสิ่งที่ผลิตขึ้นมาใหม เนื่องจากทุกอยางลวนแลวแตเกิดขึ้นมาหมดแลว เพียงแตเอาสิ่งเหลานั้นมา
ผสม รวมกันใหม กลายมาเปนสิ่งใหมขึ้นมา เกิดเปนความแตกตาง แตทั้งนี้ทั้งนั้น นั่นก็คือการผลิต
ซ้ํานั่นเอง จะเห็นไดวาการถายโยงสารนั้นเปนสวนหนึ่งของการผลิตซ้ํานั่นเอง (Benjamin, 1968
อางถึงใน Allen, 2000)
การถายโยงสารนั้น มองสารในลักษณะที่มีระบบ มีเครือขาย เปนระบบของคํา
และความหมาย เมื่อเราพูดหรือเขียนออกมาแตละครั้งจะสามารถอางอิงกับสิ่งอื่นได นั่นหมายถึง
สิ่ง ที่ เ ราสื่อ สาร พูดหรือ เขีย นออกมานั้ น เป น สิ่ ง ที่ค นอื่น เคยพู ดมาแล ว ทั้ง สิ้ น มี ก ารเกี่ ย วเนื่อ ง
เชื่ อ มโยงกั น อยู ต ลอดเวลา สามารถเปรี ย บเที ย บระบบของคํ า หรื อ ความหมายได ด ว ยการ
เปรียบเทียบกับตนไม ที่มีลักษณะเปนระบบ มีทั้งพุมไม ลําตน กิ่ง กาน และใบ รวมทั้งสวนตางๆ
ซึ่งมีการเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลา (Allen, 2000)

11
มีชุดของภาษาที่แสดงถึงการถายโยงกัน นั่นก็คือ คํา (Word) บทสนทนา
(Dialogue) และนวนิยาย (Novel) นั่นแสดงใหเห็นถึงการถายโยงของคํา จากคําพูดกลายเปนบท
สนทนา และกลายเปนนวนิยาย แสดงใหเห็นถึงการเอาคํามารวมกัน เชื่อมโยงกัน กระบวนการนี้
จึงเรียกวา การถายโยงสารนั่นเอง (Bakthin, 1978 อางถึง Allen,200)
แนวคิดหลังสมัยใหมกลายเปนแนวคิดหลักในการศึกษาเรื่องวรรณกรรม ซึ่งการ
ถายโยงถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรื่องวรรณกรรม ดังนั้นเราจําเปนตองศึกษาเรื่องแนวคิดหลัง
สมัยใหมซึ่งเปนจุดกําเนิดของการถายโยงนั่นเอง ตารางที่ 2.1 จะเปรียบเทียบใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางแนวคิดสมัยใหม (Modernism) และหลังสมัยใหม (Postmodernism) (Hassen,
1993 อางถึงใน Allen, 2000)
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบลักษณะของ Modernism และ Postmodernism
ยุคสมัยใหม (Modernism)
มีวัตถุประสงค เปาหมายที่แนนอน
มีการออกแบบอยางตั้งใจ
มีลักษณะเปนศูนยกลาง
มีลักษณะเปนตระกูล มีการแบงเขตแดน
มีลักษณะเหมาะสมเพื่อการอาน
มีตนกําเนิดและสาเหตุที่ชัดเจน

ยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism)
มีลักษณะที่เปนการเลน วนเวียนตลอดเวลา
เกิดจากโอกาส ไมไดตั้งใจ
เปนการกระจาย
มีลักษณะเปนเนื้อหาและการถายโยงเนื้อหา
มีลักษณะเหมาะสมเพื่อการเขียน
มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น และเกิ ด จากการ
เลียนแบบ

จากแนวคิดขางตน ทําใหผูวิจัยสามารถนําแนวคิดนี้มาใชในงานวิจัยเรื่องการถาย
โยงขาวในสื่อมวลชน เนื่องจากขาวเปนสารที่ถูกนํามาเผยแพรหรือนํามาอางถึงตลอดเวลา ไมวา
จะเปนในชองทางใดหรือเวลาใด นั่นคือขาวไดถูกนํามาผลิตซ้ํานั่นเอง ซึ่งเราจะใชแนวคิดนี้มา
ศึกษาถึงกระบวนการถายโยงขาวหรือการนําขาวมาผลิตซ้ํา
ผูรับสารตางก็รับสารดวยวิธีที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนการอาน การไดยิน การชม
ภาพ หรือการมีสวนรวมในกระบวนการของสื่อตางชนิดกัน ทั้งทางหนังสือ หนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร รวมทั้งอินเทอรเน็ต ซึ่งปรากฏการณเหลานี้มักจะเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ และมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งเรียกวา การถายโยง (Intertextuality) นั่นเอง (Agger, 1999)
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ซึ่งในตัวสารสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ (Fiske, 1987)
1.
Primary text หมายถึง ตัวสารดั้งเดิม เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง เกิดขึน้ กอน
นั่นก็คือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนที่สื่อจะนําเสนอมาเปนขาวทางสื่อมวลชน นั่นก็หมายถึงสารทุก
อยางที่สื่อมวลชนนําเสนอนั้นยอมตองมีเหตุการณหรือมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกอน เชน ขาวนั้นมาจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น (Event) และการคนควาเจาะลึกของสื่อมวลชน (Investigate) นั่นเอง
2.
Secondary text หมายถึง สารที่ถูกนําเสนอผานสื่อ ไมวาจะเปน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือ อินเตอรเน็ต จากที่ไดกลาวมาขางตนวามีเหตุการณเกิดขึ้นกอนที่
จะมาเปนขาว เมื่อเหตุการณไดกลายมาเปนขาว ตัวขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอนั่นก็คือ Secondary
Text นั่นเอง
3.
Tertiary text หมายถึงสารที่ถูกนํามาพูดตอโดยผูรับสาร การให
ความเห็นใหมโดยผูรับสาร ในมุมมองของผูรับสาร นั่นก็คือ เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารจากที่
สื่อมวลชนนําเสนอ ตา งก็มี ความคิดเห็นที่ตา งกัน มีมุมมองตอเรื่องนั้น ๆ แตกตางกัน อาจจะ
กลายเปนการซุบซิบ (Gossip) หรือการวิพากษวิจารณเกิดขึ้น
ซึ่ ง การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได นํ า แนวคิ ด การศึ ก ษาตั ว สารในลั ก ษณะของ
Secondary Text เพื่อศึกษาสารที่สื่อนําเสนอวามีความแตกตางกันอยางไรในแตะละสื่อ ไมวาจะ
เปนขาวทางรายการโทรทัศน รายการวิทยุ หนังสือพิมพ และหนังสือพิมพออนไลน
Agger, 1999 ไดวิเคราะหเรื่องการถายโยง โดยนําแนวคิดของ Bakthin, 1963 วา
ดวยเรื่องของสวนประกอบสําคัญของการถายโยง ดังนี้
1. ภาษาหรือบทสนทนา (Dialogue) ถือเปนสิ่งสําคัญของการถายโยง
เนื่องจากเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหเกิดการถายโยง ไมวาจะเปนการถายโยงในสื่อใด สิ่งสําคัญก็คือ
การใชภาษา และแตละสื่อจะมีการใชภาษาหรือบทสนทนาที่ตางกัน
2. ตระกูล (Genre) สื่อมวลชนแตละสื่อไดแบงออกมาเปนตระกูล ซึ่งแตละ
ตระกูลก็มีความแตกตางกัน ทั้งรูปแบบการนําเสนอ และกลวิธีการเลาเรื่อง ซึ่งการถายโยงจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อ ไดถายโยงสารไปยังสื่อที่มีลักษณะคนละตระกูลกัน เชน รายการเกมโชวไดนําขาว
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จากรายการขาวโทรทัศนมาเปนเนื้อหาในการนําเสนอ แตจะมีกลวิธีการเลาเรื่องที่แตกตางกัน หรือ
ในภาพยนตรแนวชีวิตไดนําเสนอเนื้อหาเดียวกันภาพยนตรแนวตอสูก็จะมีวิธีการเลาเรื่องและการ
นําเสนอที่แตกตางกัน นั่นก็คือการถายโยงสารนั่นเอง
3. เวลา (Chronotope) เวลาและระยะหาง (Time and Space) ถือเปนสิ่ง
สําคัญเชนกัน เนื่องจากการเลาเรื่องนั้น มีทั้งตัวละคร เหตุการณ การกระทํา และที่สําคัญ เวลา
เพื่อจะทําไหเกิดความตอเนื่อง และเกิดความแตกตางของเหตุการณ นั่นก็แสดงใหเห็นวา เมื่อมี
เวลาตางกันก็จะทําใหเกิดการถายโยงขึ้น ซึ่งจะตองพึงระวังในการถายโยงจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อ
หนึ่ง เนื่องจากหากเกิดการผิดพลาดเรื่องเวลาก็จะทําใหผูรับสารสับสนหรือเขาใจผิดได
4. การแสดง (Carnival) แตละสื่อตางก็มีรูปแบบการแสดงหรือรูปแบบการ
นําเสนอที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนในรูปแบบการอาน การพุด การเขียน หรือการกระทําในสื่อ
ตางๆ ซึ่ง สิ่งตางๆ เหลานี้ ตางก็เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการถายโยงขึ้น เชน รายการขาวโทรทัศน ตางก็มี
การนําเสนอที่แตกตางกัน บางรายการจะเปนการอานขาว บางก็เปนการเลาขาว หรือบางก็เปน
การสนทนา การวิจารณขาว นั่นคือสิ่งที่ทําใหเกิดการถายโยงที่แตกตางกัน
Gemzo, 1997 ไดอธิบายองคประกอบของการถายโยง (Intertextuality) ออกเปน
ดังนี้
1. เรื่อง (Subject) เรื่องและประเด็นที่จะนําเสนอนั้นถูกแทนที่ดวยสารที่เปน
ระบบ นั่นก็คือสารที่นําเสนอนั้นเกิดจากการเชื่อมโยงจากระบบที่มีอยูของตัวสาร สารมิไดเกิดขึ้น
เอง หากแตอาศัยความสัมพันธของระบบอางอิง ซึ่งการใหความหมายของสารจะมีลักษณะที่
ตางกัน ขึ้นอยูกับบริบท (Context) ของสารนั้นๆ นั่นก็คือ การถายโยงสารนั่นเอง
2. การนําเสนอ (Representation) เปนการนําเสนอตัวสารใหกลายเปน
เรื่องราว ดวยการใชวิธีการเลาเรื่อง ซึ่งมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกัน ในสารเดียวกันสามารถ
นําเสนอไดในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับการนําไปใช
3. เรื่องเลา (Narrative) การเลาเรื่องถูกแทนที่ดวยการนําสารมาปะติดปะตอ
กันเปนเรื่องราว ซึ่งในแตละสื่อตางก็มีการเลาเรื่องที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับธรรมชาติของสื่อนั้นๆ ไม
วาจะเปน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต ตางก็ใชวิธีการเลาเรื่องที่แตกตางกัน ซึ่งใน
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กระบวนการถายโยงสารนั้น การเลาเรื่องถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหสารเดียวกันสามารถ
เชื่อมโยงกันไดในทุกๆ สื่อ
4. การทํางานที่เปนเอกภาพ (The work as autonomous entity) นั่น
หมายถึงแนวคิดในการทํางานของการถายโยงสารนั้น ตองมีความเปนเอกภาพ ถึงแมวาสารมี
ลักษณะของการเชื่อมโยงกัน แตเราตองทําใหมีการเชื่อมโยงกันอยางมีเอกภาพ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน ระหวางผูสงสารและผูรับสาร
จากแนวคิ ด ข า งต น ได นํ า มาเป น แนวทางในการศึ ก ษาเรื่ อ งการถ า ยโยงว า มี
องคประกอบใดบางที่ทําใหเกิดการถายโยงขึ้น เมื่อจะทําการศึกษาเรื่องการถายโยงจําเปนที่
จะตองทราบถึงองคประกอบที่สําคัญที่ทาํ ใหเกิดการถายโยง ซึ่งนั่นก็คือปจจัยที่ทําใหการถายโยงมี
ลักษณะที่แตกตางกันในแตละสื่อ นั่นเอง
ตารางที่ 2.2 เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของการอ า งถึ ง (Allusion)
(Intertextuality)
การอางถึง (Allusion)
เปนความคิดของผูแตง
มีลักษณะเปนสวนตัว
มีความเปนเอกลักษณ
มีความชัดเจน เปนอันหนึ่งอันเดียว
เปนลักษณะเฉพาะของผูแตงแตละคน
มีความแตกตาง
มีการใหความหมายโดยตรง
ที่มา : Fowler, 2000

และ การถ า ยโยง

การถายโยง (Intertextuality)
เปนลักษณะสารที่มีระบบ มีความสัมพันธ
มีลักษณะเปนสาธารณะ
มีความหลากหลาย
มีองคประกอบที่แตกตางกันหลากหลาย
มีลักษณะทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจง
มีทั้งความแตกตางและความคลายคลึงกัน
มีการใหความหมายโดยนัย

ผู วิ จั ย จะใช ท ฤษฎี นี้ เ ป น แนวทางในการศึ ก ษากระบวนการถ า ยโยงข า วใน
สื่อมวลชน ซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในการทําการวิจัยตอไป ซึ่งการศึกษาวิจัยการถายโยงขาวใน
สื่อมวลชนครั้งนี้ ใชแนวคิด Intertextuality ตามแนวดิ่ง (Vertical) คือการถายโยงเนื้อหาเดียวกัน
ในสื่อตางชนิดกัน ซึ่งก็หมายถึง การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ รายการขาววิทยุ รายการขาว
โทรทัศน และหนังสือพิมพออนไลน และใชการวิเคราะหตัวสารในลักษณะ Secondary text นั่นก็
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คือศึกษาและวิเคราะหตัวเนื้อหาขาวที่เผยแพรออกทางสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ โทรทัศน และ
หนังสือพิมพออนไลน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการการวิเคราะหกระบวนการถายโยงขาวที่เกิดขึ้น
ในแตละสื่อ วามีลักษณะอยางไร และมีกระบวนการที่แตกตางกันในแตละสื่ออยางไรนั่นเอง
ซึ่ ง จะใช แ นวคิด เรื่ อ งองค ป ระกอบต า งๆ ของการถ า ยโยงมาเป น แนวทางใน
การศึกษาปจจัยตางๆ ที่ทําใหการถายโยงขาวมีลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยจะตองศึกษาวาการ
ถายโยงแตละครั้งจะตองคํานึงถึงองคประกอบใดบาง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาแยกออกมาเปนสวนๆ
และสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป

2.2 แนวคิดเรื่อง การผลิตซ้ํา (Reproduction)
Williams,1966 ไดอธิบายแนวคิดเรื่อง การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม โดยเริ่มขึ้นจาก
ขอเท็จจริงที่วา วัฒนธรรมตางๆ ลวนถูกผลิตขึ้นอยูตลอดเวลา ในทุกสถานที่ เชน การเกิดความคิด
ใหมๆ การสรางคําใหมๆ อยูตลอดเวลา หรือมีเ ครื่องแตงกายแปลกๆ ปรากฏให เห็ นอยู เสมอ
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมที่ถือกําเนิดขึ้นมาใหมนี้ หากไมไดรับการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดในครั้งตอไป
วัฒนธรรมใหมนั้นจะมีอายุเพียงสั้นๆ แลวสูญหายไป แมแตวัฒนธรรมเกาแกดั้งเดิมก็ตองเปนไป
ตามหลักการนี้เชนกันดังนั้นกระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมจึงนับวาเปนกระบวนการที่รองรับ
ความยั่ ง ยื น ของวั ฒ นธรรมหนึ่ ง ๆ นั่น เอง ในกระบวนการผลิ ตซ้ํา ทางวัฒ นธรรม ไมว า จะเป น
วัฒนธรรมแบบรูปธรรมหรือวัฒนธรรมแบบนามธรรม ลวนแลวแตตองการองคประกอบหรือปจจัย
เชนเดียวกับการผลิตทั่วไป กลาวคือจําเปนตองมีวัตถุดิบ เครื่องมือการผลิต ระบบการแบงงานกัน
ทํา วิธีการและขั้นตอนการผลิต ผูผลิต สถานที่ เวลา เปาหมายของการผลิต และผลผลิตทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากนั้ น สภาวะแวดล อ มในขณะนั้ น ก็ ย อ มเข า มามี ส ว นกํ า หนด
กระบวนการผลิตดังกลาวดวย(Williams,1966, อางถึงใน สุธีรา อินทรวงศ, 2542 )
จากแนวคิดกระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม สามารถนํามาเปนแนวทางใน
การศึกษาเรื่องการถายโยง เนื่องจากการถายโยงมีลักษณะเชนเดียวกันกับการผลิตซ้ํา การถายโยง
เกิดขึ้นจากการผลิตซ้ํา นั่นเอง เชนในการถายโยงขาวนั้น ก็ถือเปนการผลิตขาวซ้ํา โดยที่อาจจะมี
การปรั บ เปลี่ ย น เพิ่ ม ลด หรื อ บิ ด เบื อ นเนื้ อ หา แต ยั ง คงรั ก ษาความหมายเดิ ม เอาไว ดั ง นั้ น
กระบวนการผลิ ตซ้ําและกระบวนการถา ยโยงนั้นมีความคลายคลึงกั น และเกี่ยวเนื่องกัน อยู
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ตลอดเวลา ถือไดวาการถายโยงเนื้อหาเปนสวนหนึ่งของการผลิตซ้ํานั่นเอง เราจึงจําเปนที่จะตอง
ศึกษาแนวคิดเรื่องนี้ เพื่อจะไดถือเปนตนแบบในการศึกษาเรื่องการถายโยงตอไป

2.3 แนวคิดเรื่องการผลิตขาว (Making the news)
Hartley et al. (1985) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตขาวและพบวาการผลิต
หนังสือพิมพและรายการขาว นับเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงถึงการจัดระเบียบแบบแผนและวงจร
ของกระบวนการผลิตงานวัฒนธรรมในลักษณะซ้ําๆ โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดแสดงถึง
กิจกรรมตางๆ ของบุคลากรซึ่งตองมีความชํานาญเฉพาะดานและมีหนาที่ในการดําเนินงานซ้ําๆ
ภายในกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยวงจรของกระบวนการผลิตขาวทั้งหมดสามารถกําหนดเปน
แนวคิดได 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Hartley et al, 1985, อางถึงใน สุชาดา เพ็ชรแกว, 2535)
1. ขั้นวางแผนการผลิต (Planning) ขั้นตอนสําคัญของการผลิตขาวเกี่ยวของกับ
การวางแผนภายในองคกรเพื่อที่ตัดทอนสิ่งซึ่งไมคาดหวังออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดย
การคาดทํานายและการวางแผนในอนาคต สื่อที่ดําเนินการผลิตขาว มักปรับตัวตอเหตุการณตางๆ
ที่จะมาถึงในไมชาดวยวิธีหลากหลายประการ มากกวาที่จะรอคอยใหเกิดเหตุการณขึ้นโดยในระยะ
ยาว การผลิตไดถูกวางแผนและใหความสําคัญกับนโยบายทั้งหมด และผลลัพธที่ จะเกิดจาก
นโยบายที่สามารถคาดการณไดลวงหนา รวมถึงโครงสรางองคกรและรูปแบบของการทําขาวใน
อนาคต
ในระยะสั้นนั้น การผลิตหนังสือพิมพรายวันจะมีกระบวนการตัดสินใจอันสําคัญ
เกี่ยวกับการจัดองคประกอบ วิธีการปฏิบัติงาน และเนื้อหา สําหรับการรายงานขาวไวลวงหนากอน
การถายทอดในขั้นสุดทาย รวมถึงการตีพิมพสุดแทแตเวลาและเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะ
อํานวย ตัวอยางที่ชัดเจนของการวางแผนก็คือ หมายขาวประจําบาน (News Diary) ซึ่งกําหนด
โครงราง หรือรายงานของเหตุการณหรือประเด็นตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาไววาจะมีคุณคาขาว
และคาดวาจะเกิดขึ้น การพิจารณาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว เพื่อนํามาผลิตซ้ํา รวมทั้งขาวแจกซึ่ง
หลังไหลเขามาสูหองขาว และตัวอยางที่เห็นไดชัดอีกประการคือ การประชุมกองบรรณาธิการ ซึ่ง
จะมีการวางแผนการรายงานขาวและมุมมองในการสื่อขาวแตละชื้น จัดตารางการรายงานขาว
การมอบหมายงานใหผูสื่อขาว การรับสารสนเทศใหมที่เขาสูหองขาว การตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
แลว และการกําหนดรูปลักษณของหนังสือพิมพแตละฉบับ เนื่องจากธรรมชาติของหนังสือพิมพแต
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ละฉบับ เนื่องจากธรรมชาติของขาวมีความเปลี่ยนแปลงสูง ดังนั้นในการวางแผนสวนใหญจึงตอง
มีความยืดหยุนมากพอที่จะดําเนินการกับเหตุการณที่ไมไดคาดหวังไว
1. ขั้นรวบรวมขาว (Gathering) จากกรอบการทํางานที่ถูกสรางขึ้นในขั้นตอน
ของการวางแผนนี้ การผลิตขาวเกี่ยวของกับการรวบรวมวัตถุดิบที่จะมาเปนขาวตลอดเวลาโดย
ผูสื่อขาว หรือนักขาว ซึ่งมีหนาที่ในการรวบรวมสารสนเทศและเรื่องราวตางๆ เพื่อถายทอดไปยัง
หองขาวและโตะขาว โดยผลกระทบสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการวางแผนของกองบรรณาธิการ ก็คือ
ผูสื่อขาวและนักขาว อาจถูกมอบหมายใหทําขาวใดขาวหนึ่งตามทิศทางที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน
การรวบรวมสารสนเทศประกอบกับการตระเตรียมงาน และการตีความเหตุการณ
นั้น เกิดขึ้นขณะที่เรื่องราวขาวเริ่มตนขึ้นจนเสร็จเปนตนฉบับที่สมบูรณ พรอมที่จะถายทอดในขั้น
สุดทายนี่เอง ผูสื่อขาวและนักขาวจะผานการขัดเกลาในขั้นฝกอบรมและเริ่มตนเขาสูอาชีพ เพื่อให
ทําตามกฎเกณฑและแบบแผนที่มีอยู นอกจากนั้นยังตองพัฒนาประยุกตคลังความรูสวนตนใน
สวนที่วาดวยคุณคาขาว นอกเหนือจากการปฏิบัติตามผูมีอํานาจเหนือกวา
นอกจากนั้นบทบาทของผูสื่อขาวและนักขาว มักถูกกําหนดใหคํานึงถึงการบันทึก
รายละเอียดตามขอเท็จจริงของเหตุการณ นอกจากนั้นยังตองพิสูจนใหเห็นวาเหตุผลจริง และ
ตรวจสอบขออางที่ขัดแยงกัน ซึ่งตองการการสัมภาษณจากตัวแทนที่เหมาะสม ผนวกกับการมี
เครือขายบุคคลและแหลงขาวที่จะติดตอดวย ทั้งในลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2. ขั้นการคัดเลือก (Selection) กระบวนการคัดเลือกและจัดแบงประเภท เปน
คุณลักษณะถาวรภายในวงจรการผลิตขาวทั้งหมด เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบเนื้อหา
ทั้งหมดที่หลั่งไหลเขาสูองคกรขาวและคัดเลือกเรื่องราว รวมทั้งรูปแบบที่จะปรากฏเปนขาวใน
หนังสือพิมพฉบับนั้นๆ จากสารสนเทศจํานวนมาก
แหลงขอมูลสําคัญสวนหนึ่งของเนื้อหาที่จะนํามาคัดเลือกนั้น ก็คือ เนื้อหาที่ได
จากผูสื่อขาวนั่นเอง โดยตนฉบับขาวของพวกเขาจะเปนหัวขอขาวที่จะตองถูกคัดเลือกในขณะที่
ผานการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาภายในกองบรรณาธิการ ตั้งแตผูชวยบรรณาธิการ
ไปสูระดับที่สูงกวา โดยตนฉบับจากนักขาวที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แกไขดวยการตัดทอน ยอ และ
ไมใชวาตนฉบับที่ถูกคัดเลือกแลวจะตองปรากฏในหนังสือพิมพหรือรายการขาวเสมอไป
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นอกจากการคั ด เลือ กเนื้ อ หาที่ สง เขา มาโดยผูสื่อ ขา วนั้ น การคั ดเลือ กโดยกอง
บรรณาธิการ ยังรวมถึงสารสนเทศไดจากแหลงอื่นๆ ดวย และแหลงขอมูลที่สํ าคัญที่สุด ก็คือ
สํานักขาว ซึ่งดําเนินการรวบรวมและกระจายขาวและภาพขาวทั้งภายในและตางประเทศ
3. ขั้นการนําเสนอขาว (Presentation) ขั้นตอนนี้ทําใหเกิดความสมบูรณแก
วงจรการผลิตขาว เปนการรวบรวมครั้งสุดทายเพื่อการตีพิมพโฆษณาขาว โดยหัวขอขาวที่ถูก
คัดเลือกนั้นจะถูกนํามาวางจัดเรียงลําดับและถูกจัดเขาดวยกันอยางเหมาะสม ไวเพื่อนําเสนอหรือ
กระจายไปสูผูบริโภค
สําหรับหนังสือพิมพ การนําเสนอขาวเกี่ยวของกับการออกแบบ และการจัดวาง
หนาในรายละเอียด สําหรับตัวเลมทั้งหมดทั้งเนื้อหาที่ไดจากขาว สารคดีและโฆษณา ซึ่งในสวนนี้
เปนหนาที่ของพนักงานในกองบรรณาธิการ และจําเปนตองมีการประสานงานกับฝายผลิต โดย
การพิมพครั้งสุดทายและการจัดวางรูปภาพจะตองถูกปรับใหเหมาะสม มีการสรางความกลมกลืน
และจัดเรียงทีละหนาเพื่อใหไดหนังสือพิมพที่สวยงาม
สวนในบริบทของสื่อกระจายเสียง ขั้นตอนของการนําเสนอรวมไวดวยการเตรียม
งานตางๆ ซึ่งนํามากอนการถายทอดขาว ภายหลังการตรวจสอบเวลาในการเสนอขาวแตละหัวขอ
ขาวและจัดโครงรางแตละสวน บทขาวสําหรับผูประกาศขาวจะตองผานการตรวจสอบ ดัดแปลงให
เหมาะสมและนํามาซอมอาน เทปขาวตองถูกตัดตอใหเหมาะสม กลาวโดยสรุป ขณะที่ผูประกาด
ขา วดํา เนิ น บทบาทในระหว า งการถ า ยทอดรายการขา วในขั้น สุดท า ยอยา งกลมกลื น นั้น การ
ดําเนินงานที่ซับซอนและตองการการประชาสัมพันธเปนอยางดี จะดําเนินอยูหลังฉากเพื่อให
สามารถนําเสนอรายการขาวได

ลักษณะที่แตกตางกันในแตละสื่อ (Difference between Various Media)
(Suh, 2001)

1. ขาวหนังสือพิมพ เปนขาวที่นําเสนอโดยการรายงานขาวแบบเจาะลึก มี
เนื้อหาชัดเจนและลึกกวาสื่ออื่นๆ เนื่องจากสามารถบรรยายเปนอักษรได สามารถใหรายละเอียด
ไดมาก (rich mix of content) และที่สําคัญหนังสือพิมพสามารถทําใหผูรับสารทราบไดทันทีวามี

19
เหตุการณอะไรเกิดขึ้นมาก เพียงแคอานจากขาวหนาหนึ่ง และผูรับสารสามารถอานเฉพาะขาวที่
ตนสนใจได

2. ขาววิทยุ วิทยุเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันในทุกๆ ที่ ไมวาจะเปนใน
บา น ในรถ ในรถโดยสาร และทุก ๆ ที่ ดว ยการเสียบหูฟง ติดตัว ดัง นั้นผูรับสารสามารถรับฟง
ขาวสารไดทุกที่ทุกเวลา ขึ้นอยูกับความตองการของแตละคน แตจะมีลักษณะเปนขาวสั้น

3. ขาวโทรทัศน สื่อโทรทัศนเปนทั้งสื่อเพื่อการเผยแพรขาวสารสูมวลชน (Mass
Informer) เพื่อการชักจูงโนมนาวใจมวลชน (Mass Persuader) เพื่อการศึกษาสูมวลชน (Mass
Educator) โทรทัศนกลายเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน เปนกิจกรรมที่ทํารวมกันในครอบครัว ไมได
เปนสวนหนึ่งเฉพาะบุคคล ดังนั้นเนื้อหาในโทรทัศนมีลกั ษณะเพื่อนําเสนอสูมวลชนที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ไมไดเจาะลึกมาเปนกลุมเล็กๆ การนําเสนอขาวนั้นจะเปนขาวที่มีผลกระทบตอคนสวน
ใหญเทานั้น เปนขาวที่เกี่ยวของในระดับประเทศและระหวางประเทศ มีความยืดหยุนนอย แตใน
ปจจุบันหรือในอนาคตนั้นมีเคเบิลทีวี ที่สามารถนําเสนอไดหลายชอง และสามารถเจาะลึกไดในแต
ละกลุมผูรับสาร สามารถยืดหยุนไดมากขึ้น สามารถนําเสนอขาวที่หลากหลายไดมากขึ้น

4. ขาวอินเทอรเน็ต ขาวที่นําเสนอในอินเทอรเน็ตมีทั้งเนื้อหา ภาพ เสียง และ
วิดีโอ ซึ่งที่สําคัญที่ทําใหขาวอินเทอรเน็ตไดรับความสนใจก็คือ ขาวในอินเทอรเน็ตไมเปลี่ยนแปลง
งายหรือระเหยงาย (Non-Volatile) เชนเดียวกับหนังสือพิมพ ในขณะที่สื่อโทรทัศนและวิทยุมี
ลักษณะที่ระเหยหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (volatile) นั่นคือนําเสนอแลวผานไป สวนใน
อินเตอรเน็ตยังคงนําเสนออยูตลอดและสามารถดูตอนไหนก็ได และสื่ออินเตอรเน็ตสามารถทําให
ผูรับสารสามารถโตตอบหรือเขาไปยังแหลงขาวสารไดแบบเจาะลึก หากเว็บไซตนั้นๆ จัดใหผูรับ
สารเขาไปยังแหลงขาวได ดวยการจัดแบงเปนสวนของบรรณสาร (Archives) เพื่อใหผูรับสาร
สามารถคนหาขอมูลไดอยางเต็มที่
ความเหมือนและความแตกตางระหวางการเขียนขาวสําหรับสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อ
สิ่งพิมพ
ความเหมือนและความแตกตางในประเด็นลักษณะการเขียนขาวและโครงสราง
ของขาวระหวางการเขียนขาวสําหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส กับการเขียนขาวสําหรับสื่อสิ่งพิมพมีดังนี้
1. ลักษณะการเขียนขาว (Characteristics of Writing)
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สื่ออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะการเขียนขาวที่เหมือนกับการเขียนขาวหนังสือพิมพที่
ประกอบดวย 5 W และ 1 H กลาวคือ ประกอบดวย who what when where why how หรือใคร
อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไมหรือเพราะเหตุใดและอยางไร
แตสําหรับการเขียนขาวของสื่ออิเล็กทรอนิกสยังตองประกอบดวย 4 C ที่เปน
พื้นฐานการเขียนข าว และเป น รูปแบบลั กษณะการเขียนขา ว ไดแก Correctness
Clarity
Conciseness และ Color รายละเอียดดังนี้
(1) ความถูกตอง (Correctness or Accuracy)ผูสื่อขาวตองเขียนขาวดวยความ
ถูกตอง แมนยํา ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
(2) ความชัดเจน (Clarity) ผูสื่อขาวควรใชภาษาที่สื่อความหมายไดชัดเจน
ปราศจากความคลุมเครือ หรือกํากวม เพราะโดยทั่วไปแลว ผูฟงหรือผูชมไมสามารถยอนกลับไป
ฟงหรือชมไดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตางจากสื่อสิ่งพิมพที่ผูอานสามารถนํากลับมาอานไดอีกหลายครั้ง
ดังนั้นผูสื่อขาวควรคํานึงถึงการใชภาษาที่จะสื่อใหผูฟงหรือผูชมเขาใจขาวที่เขียนไดทันที เชน การ
ใชคําที่สื่อความหมายไดชัดเจน เขาใจงาย การรูปแบบที่เปนภาษาพูด ที่อยูในรูปของประโยคที่
ถู ก ต อ งตามหลั ก ภาษา ไม ค วรใช คํ า ที่ มี อั ก ขรวิ ธี เสี ย ง และความหมายแปลกไปจากคํ า ที่ มี
ความหมายธรรมดาทั่วไป (Slang) และคําที่แสดงถึงการดูถูกผูชม

แนวทางหนึ่งที่ทําใหผูฟงหรือผูชมสามารถเขาใจขาวที่เขียนไดงายก็คือ ในขณะ
เขียนขาวผูสื่อขาวตองตระหนักวากําลังพูดกับผูฟงหรือผูชม
(3) ความกระชับ (Conciseness) ผูสื่อขาวควรใชภาษาที่มีความกระชับ ไมเยิ่น
เยอ เพราะการนําเสนอมีขอจํากัดในเรื่องเวลากับจํานวนขาวที่ตองการนําเสนอ ดังนั้นผูเขียนขาว
ไมควรใชภาษาที่ฟุมเฟอย แตควรใชคําที่สื่อความหมายไดชัดเจนและเขาใจไดทันที การเขียนขาว
ใหมีความชัดเจนและกระชับนั้น ตองอาศัยความเขาใจในรายละเอียดของขาวและความสามารถที่
จะชี้ใหเห็นถึงนัยสําคัญของขาว ดังนั้นผูสื่อขาวควรศึกษาและทําความเขาใจในขอเท็จจริงของขาว
อยางละเอียดกอนลงมือเขียนขาว
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(4) สีสัน (Color) สีสันในที่นี้มิไดหมายถึง การใสไข ที่เปนการเติมสีสันในแงของ
การเพิ่มเติมรายละเอียดที่ไมเปนความจริงลงในขาว แตหมายถึง ลักษณะการเขียนขาวที่ทําให
ผูฟงสามารถจินตนาการถึงภาพของขาวหรือเหตุการณที่รายงานหรือบุคลิกของผูสื่อขาวหรือผู
ประกาศได
นอกจากลักษณะการเขียนขาว 4 C ผูสื่อขาวควรคํานึงถึงแลว ยังมีประเด็นอื่นที่
ผูสื่อขาวควรใหความสําคัญไดแก
- การเลือกประเด็นขาว ผูสื่อขาวควรหาประเด็นที่มีความสําคัญหรือ
ความสัมพันธกับผูรับสาร ทั้งนี้ประเด็นดังกลาวจะสามารถดึงความ
สนใจจากผูฟงหรือผูชมได เชน อาจจะเขียนอธิบายถึงสถานที่ใกลชิด
กับผูรับสารหรือผูรับสารรูจักเปนอยางดี หรือบุคคลที่ผูรับสารรูจักใน
ทองถิ่นของผูรับสารเอง เปนตน
- กรณีที่มีขอเท็จจริงหรือประเด็นขาวมากมาย ในขณะที่มีการนําเสนอ
ขาวอันจํากัด ผูส่อื ขาวไมสมควรนําเสนอขาวในปริมาณที่มากเกินไป
หรือหลายประเด็นอยางรวดเร็ว ควรเลือกประเด็นที่สําคัญที่ผูรับสาร
สนใจ และไมเขียนขอมูลที่ไมมีความสําคัญหรือขอมูลที่ไมมีลักษณะ
ของการเปดเผยขอเท็จจริงใดๆ เลย
- เนื่ อ งจากธรรมชาติ ข องสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ผู รั บ สารไม ส ามารถ
ย อ นกลั บ ได เร ง เวลาหรื อ ชะลอการรั บ ข า วสารได ในขณะที่ สื่ อ
สิ่งพิมพ ผูอานสารมารถเลือกอานเนื้อหาขาวสวนใดในเวลาใดก็ได
ด ว ยความเร็ ว เท า ไรก็ ไ ด และเนื่ อ งจากผู ฟ ง หรื อ ผู ช มไม ส ามารถ
ยอนกลับเพื่อฟงหรือชมซ้ําเพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้นได ดังนั้นผูสื่อขาวจึง
จําเปนตองเขียนขาวใหหูที่ฟงและตาที่ชมของผูฟงหรือผูชม
อยางไรก็ตาม การเขียนขาวสําหรับสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะลักษณะโครงสรางของขาว รายละเอียด ดังนี้
2. โครงสรางของขาว (Story Structure)
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การเขียนขาวสําหรับสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพนั้น ชวรัตน เชิดชัย (2541: 219281) กลาวถึงโครงสรางสรางพื้นฐานของการเขียนขาวไววา โดยทั่วจะมีโครงสรางอันประกอบดวย
หัวขาว (Headline) ที่พาดแจงเรื่อง สวนเริ่มของเนื้อหาขาวเรียกวาความนําขาว (Lead) สวนตัว
ขาวหรือเนื้อเรื่อง (Body) ซึ่งเปนสวนของขาวที่อธิบายขอเท็จจริงลงไปในรายละเอียด อันเปน
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่เขียนไวในความนําขาว และสวนจบหรือทายขาว ซึ่งอาจมีการเขียนสรุป
(Conclusion) สวนมากมักจะเปนการเขียนขาวเชิงสารคดี (Feature)

ภาพที่ 2.1 โครงสรางพื้นฐานของขาวทั่วไปของหนังสือพิมพ

หัวขาว (headline)
ความนําขาว (lead)
ตัวขาวหรือเนื้อเรื่อง (body)
สรุป (conclusion)

เนื้อหาขาว
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ภาพที่ 2.2 โครงสรางการเขียนขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

ความนํา (lead)
เนื้อเรื่อง (body)

สวนทาย (end)

จากโครงสรางการเขียนขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดังแผนภาพนั้น
ในสวนของความนําและในสวนทาย มีสัดสวนนอยกวาเนื้อเรื่อง โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความนํา (lead) จะเปนสวนสําคัญในการดึงความสนใจจากผูฟงหรือผูชม
การเขียนความนําสําหรับสื่อสิ่งพิมพโดยเฉพาะหนังสือพิมพ ผูเขียนตองพยายาม
ตอบคําถาม อันไดแก ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และทําไมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
สําหรับการเขียนความนําของสื่อกระจายเสียงนั้น อาจจะตอบคําถามดังกลาวไดไมกี่คําถาม แต
ความนําของสื่อกระจายเสียงจะเนนความสอดคลองของ 3 องคประกอบ คือ ความนํา เนื้อเรื่อง
และสวนทาย และสวนแรกที่ถือไดวา เปนสวนที่สําคัญคือ ความนํา ซึ่ง มี 2 ประเภท คือ ความนํา
และความนําเชื่อมขาว
(1) ความนํา คือประโยคหรือสองประโยคแรกของขาว ซึ่งผูสื่อขาว
ควรเขียนขาวใหผูฟงหรือผูชมเห็นความนาสนใจและความสําคัญของขาวนั้น ในการเขียนขา ว
สําหรับสื่อสิ่งพิมพ มักใชความนําที่ประกอบดวย 5 W และ 1 H แตสําหรับสื่อกระจายเสียงผูชมหรือ
ผูฟง ไมสามารถรับขอมูลจํานวนมากอยางรวดเร็วไดทันที โดยเฉพาะในความนําของขาว ดังนั้น
ผูสื่อขาวจึงควรคัดเลือกองคประกอบของขาวที่สําคัญที่สุด 2 หรือ 3 องคประกอบในหนึ่งขาวที่จะ
นําเสนอในความนํา เชนเกิดอะไรขึ้น การกระทําหรือเหตุการณเกิดขึ้นที่ไหน
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(2) ความนําเชื่อมขาว มีลักษณะการเขียนคลายกับความนําทั่วไป
คือ จะประโยคแรกหรือสองประโยคแรกของขาว แตจะตางตรงที่มีประโยคที่จะสงหรือเชื่อมขาวไป
ยังผูสื่อขาวที่รอรายงานขาว (อาจจะเปนรายงานสดหรือเทปบันทึก) ซึ่งโดยทั่วไปประโยคดังกลาวจะ
เปนแนะนําหรือเบื้องหลังของขาวที่เปนขาวตอเนื่อง หรือใหประเด็นขาวเพื่อดึงใหผูฟงหรือผูชมสนใจ
ติดตามขาวตอไป และอาจจะบอกชื่อผูสื่อขาว หรือผูรายงานขาวที่จะนําเสนอดวย
ประเภทของความนํา การเขียนความนํามีหลายวิธี แตโดยทั่วไปสามารถจําแนก
ได 4 ประเภท ไดแก
1. ความนําแบบตรงไปตรงมา (Straight Lead) เปนการเขียนความนําโดยการใช
คําที่ใหความหมายตรงตามขอเท็จจริง ไมคลุมเครือหรือออมคอม ซึ่งการเขียนความนําโดยทั่วไป
จะใชการเขียนรูปแบบนี้เพื่อดึงความสนใจของผูฟงหรือผูชม
2. ความนําแบบกระตุนใหสนใจ (Throwaway Lead) เปนความนําที่ไมให
รายละเอียดขอเท็จจริงมากนัก แตจะใชคําหรือคําถาม ที่กระตุนใหผูรับสารเกิดความสนใจหรือ
สงสัยและตองการที่จะคอยติดตามขาวนั้น
3. ความนําแบบสารคดี (Feature Lead) เปนความนําที่คลายคลึงกับความนํา
แบบกระตุนใหสนใจที่มุงดึงใหผูรับสารสนใจขาวมากกวาเปนเพียงการสงขอมูลขาวสาร ความนํา
แบบสารคดีนี้ ใชกับขาวประเภทขาวเบา (Soft News) ซึ่งเปนขาวที่เราอารมณ เนนเรื่องราวที่เปน
ความสนใจของมนุษย (Human Interest) มากกวาขาวหนัก (Hard News) จึงมักเรียกอีชื่อหนึ่งวา
ความนําของขาวเบา (Soft Lead)
4. ความนําแบบรวมเรื่อง (Umbrella Lead) เกิดจากการรวบรวมและผูกเรื่องราว
ของขาวที่เปนเรื่องเดียวกัน หรือมีขอมูลใกลเคียงกัน แตแตกตางกันเพียงบางอยาง ความนําแบบ
รวมเรื่องนี้มักใชเปนความนําเพื่อใหครอบคลุมขาวที่จะสงหรือเชื่อมตอไปยังผูสงขาว
2.2 เนื้อเรื่อง (body) เปนสวนของการนําเขาสูขอมูลใหม และขยายสวนที่ได
กลาวไวแลวในความนํา เพื่อใหรายละเอียดของเรื่องราวหรือเหตุการณ
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เนื้อเรื่องคือสวนที่ถัดจากความนํา เปนสวนของการนําเขาสูขอมูลหรือขอเท็จจริง
ของขาว ที่เปนประเด็นสําคัญของขาว และยังเปนสวนขยายที่ไดเขียนไวแลวในความนํา
หลังจากผูสื่อขาวรวบรวมขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในขาวทั้ง
หมดแลว โดยเฉพาะขอเท็จจริงหรือเนื้อเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญของขาวที่จะนําเสนอขั้นตอน
สําคัญที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่เปนประเด็นสําคัญๆ ทั้งหมดจะนํามารวบรวมและจัดลําดับ การ
จัดลําดับเนื้อเรื่องขาว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีแนวทางดังนี้
(1) การจัดลําดับเนื้อเรื่องตามลําดับเวลา (Chronological Sequence) เปนการ
จัดลําดับดวยโครงสรางที่งายทีสุด และดีที่สุดสําหรับขาวที่มีลําดับเหตุการณ โดยการอธิบายทีละ
ขั้น (Step by Step) จากสาเหตุ (Cause) ไปสูผล (Effect) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพบในขาว
อาชญากรรม ขาวความหายนะ ขาวอุบัติเหตุ ฯลฯ
(2) การจัดลําดับเนื้อเรื่องจากผลยอนไปสูเหตุ (Effect and Cause Sequence)
การนําเสนอขาวโดยทั่วไปมักจะใหผล (Effect) ที่เกิดจากเหตุ (Cause) ดังกลาวเปนลําดับแรก
เสมอ และเมื่อแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นแลวจึงกลับมาอธิบายถึงสาเหตุและเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
อาจใหความหมายของการเกิดผลดังกลาวดวย
คําที่มักใชในการจัดลําดับเนื้อเรื่องจากผลยอนสูเหตุ เชน เพราะวา เนื่องจาก มี
สาเหตุมาจาก ฯลฯ
(3) การจัดลําดับเนื้อเรื่องตามลําดับประเด็น (Action – Reaction Sequence) มี
แนวทางที่คลายคลึงกับการจัดลําดับเนื้อเรื่องจากผลยอนไปสูเหตุ แตนิยมใชกับขาวที่มีการแสดง
ทัศนคติตอประเด็นขาวจํานวนมาก เชน การที่บุคคลหนึ่งหรือตัวแทนของกลุมบุคคลมีปฏิกิริยา
(Action) ตอเหตุการณหนึ่ง เชนแสดงทัศนะหรือเสนอแนะ แลวมีบุคคลหรือมีกลุมบุคคลหนึ่งมี
ปฏิกิริยาตอบกลับ (Reaction) โดยการตอบโตหรือวิจารณกลับ
การจัดลําดับเนื้อเรื่องตามลําดับประเด็นนี้ ผูสื่อขาวควรระมัดระวังเรื่องการลําดับ
แบบสลับไปสลับมา อาจจะทําใหผูฟงหรือผูชมเกิดความสับสนได ทั้งนี้การใชคําหรือกลุมตอไปนี้
จะชวยใหผูฟงหรือผูชมเขาใจไดงาย เชน กระนั้นก็ตาม อยางไรก็ตาม ในทางตรงกันขาม แตอีก
ดานหนึ่ง อีกแงหนึ่ง ฯลฯ
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2.3 สวนทาย (End) เปนสวนสุดทายของขาว ซึ่งผูเขียนสามารถปดทายขาวได
หลายลักษณะ เชน อาจเปนการสรุปขาวทั้งหมด สรุปเฉพาะประเด็นหลักของขาว หรืออาจนําเขาสู
ขอเท็จจริงอื่นหรืออาจพูดถึงความเปนไปไดในอนาคตที่อยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง
สวนทายเปนสวนของขอความที่มีลักษณะการเขียนอยางสั้นๆ ในตอนทายของ
ขาว หรือใชขอความที่เปนเสียงสัมภาษณสั้นๆ ของผูมีสวนรวมหรือเกี่ยวของในเหตุการณ ที่อาจจะ
เปนการสรุป หรือเปนการใหประเด็นหลักรวมอีกครั้ง (Wrapping-up) หรือเปนการสรุปอยางสั้นๆ
ปดทาย (Summing-up) หรืออาจเปนการนําเขาสูขอเท็จจริงอื่นที่มิใชเปนการใหขอมูลหรือประเด็น
ใหม แตเปนขอเท็จจริงที่มีในเนื้อขาว หรืออาจเปนการเขียนถึงความเปนไปในอนาคตของขาวนั้น
(ที่ตองอยูบนพื้นฐานของขอมูล)
2.4 แนวคิดเรื่องคุณคาขาว (News Values)
คุณคาขาวหรือคุณลักษณะของสิ่งที่มาเปนขาว ตามแนวคิดของนักวิชาการและ
นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน สามารถสรุปไดดังนี้ (ศศิธร ยุวโกศล, 2545)
1. ความทันตอเหตุการณ (Immediacy) หมายถึง ความรวดเร็วฉับไวในการ
รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นใหผูรับสารไดทราบทันที เหตุการณที่เกิดขึ้นใหมยอมเปนสิ่งที่นาสนใจ
ของมนุษย เหตุนี้เองสื่อมวลชนจึงแขงขันกันในความฉับไวของการเสนอขาว
2. ความใกลชิด (Proximity) หมายถึงเหตุการณที่ใกลชิดกับตัวผูรับสาร ทั้ง
ทางดานเวลา ระยะทาง และความคิด ไมวาจะเปนการรูจักบุคคลในขาว สถานการณ และสถานที่
ที่เกี่ยวของในขาว องคประกอบในเรื่องความใกลชิดนี้เปนธรรมชาติของมนุษยโดยทั่วไปที่มักให
ความสนใจตอสิ่งที่อยูใกลมากกวาสิ่งที่อยูหางไกลออกไป
3. ความสําคัญหรือความเดน (Prominence) ความเดนในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ดานบุคคล สถานที่และสิ่งของ เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สรางความพอใจใหกับผูรับสาร มักเปน
สิ่งดึงดูดและกระตุนความอยากรูอยากเห็น จุดเดนตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่สื่อมวลชนนํามาเสนอเพื่อ
สนองความตองการในกลุมผูรับสาร
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4. ผลกระทบตอเนื่อ งหรือที่ตามมา (Consequence)
เปนผลกระทบของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับมวลชน อาจเปนผลกระทบทางความเปนอยู การครองชีพหรือทางสังคม
ผลกระทบนี้อาจเกิดขึ้นโดยทางตรงและทางออม องคประกอบขอนี้หมายความวา เหตุการณใดก็
ตามเมื่อปรากฏขึ้น แลว จะมีผ ลกระทบตอผูคนเป น จํา นวนมาก ยอมมีคุณคา ทางขา วสูง กวา
กระทบตอบุคคลนอย
5. ความลึกลับซอนเงื่อน (Mystery) หมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวยังไม
สามารถคลี่คลายใหกระจางหรือยังไมสามารถเสาะหาสาเหตุที่แทจริง แลวมักกระตุนใหผูรับสาร
สงสัยใครติดตามใหถึงที่สุด
6. ความผิดปกติ (Unusual) โดยธรรมชาติของมนุษยแลวมักสนใจตอสิ่งใดก็
ตามที่แปลกหรือไมเคยเห็นมากอน
7. ความขัดแยง (Conflict) คนสวนใหญจะใหความสําคัญอยางมากตอเหตุการณ
ที่มีความขัดแยงหรือการเผชิญหนา เชน ความขัดแยงทางผลประโยชน ขัดแยงทางอุดมการณ
ขัดแยงทางความคิดทางเพศ ความขัดแยงมีคุณคาขาวสูงเพราะธรรมชาติมนุษยอยากรูถึงสาเหตุ
ของความขัดแยงนั้น
8. องคประกอบทางดานเพศ (Sex) ความสนใจในเพศตรงขาม เปนธรรมดาของ
มนุษยและจัดเปนเรื่องที่ใกลตัวมากที่สุดก็วาได เชน ความผิดปกติทางเพศ องคประกอบขอนี้มิได
หมายถึงเรื่องเฉพาะระหวางหญิงกับชายเทานั้น แตรวมไปถึงกิจกรรมตางๆ ทางสังคมดวย เชน
การตอสูเพื่อแกกฎหมายที่เสียเปรียบของสตรีเปนตน
9. ความนาสนใจตามปุถุชนวิสัย (Human interest) ความสนใจของมนุษยสวน
ใหญมักเกี่ยวของกับอารมณพื้นฐานของมนุษย นับตั้งแตโศกเศราไปจนถึงยินดี รัก เกลียด อิจฉา
กลัว ขบขัน ความปรารถนาดี ความโกรธแคน ฯลฯ เหตุการณที่มีองคประกอบเชนนี้ทําใหผูรับสาร
เกิดความรูสึกรวมทางอารมณกบั บุคคลในขาวดวย
10. ความกาวหนา (Advantage) หมายถึง เหตุการณที่เกี่ยวของกับความ
เจริญกาวหนาในสังคม การพัฒนา ความเจริญกาวหนาในสังคม การพัฒนา ความเจริญกาวหนา
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ทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษา ซึ่งลวนแตมีผลตอความ
เปนอยูของประชาชน
2.5 แนวคิดการเลาเรื่อง (Narrative)
การวิเคราะหการเลาเรื่อง (Narrative) (ปยะพิมพ สมิตดิลก, 2541)
1. การเลาเรื่องคืออะไร
ในแงของ Genre หรือ Format นั้นมีผูตั้งขอสังเกตไววา เกือบจะถือไดวา “ไมมี
อะไรใหมแลวใตดวงอาทิตยนี้” นั่นคือไมวาจะมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอยางไร วิธกี าร “สง
สาร” ของเราก็ยังยึดหลักการเลาเรื่องอยูนั่นเอง
การเลาเรื่องเปนวิธีการสงสารที่มีโครงสรางและองคประกอบที่แนนอน การเลา
เรื่องมีตรรกะของการเลาเรื่อง (Logic of Narration) โดยมีองคประกอบ ดังนี้
ก.
ตองมีฝายพระเอก-นางเอก
ข.
ตองมีผูราย
ค.
ตองมีความขัดแยงระหวาง 2 ฝาย
ง.
ตองมีผูชวยหรือมือที่สามเขามาเกี่ยวของ
จ.
ตองมีของวิเศษหรือเวทมนตร หรือแผนการวบกับอาวุธที่เหมาะสมกับพระเอกทํา
ใหพระเอกทําใหพระเอกเหนือชั้นกวาฝายตรงกันขาม
2. ขั้นตอนการเลาเรื่อง
การเลาเรื่องแบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก
1) การเริ่มเรื่อง (Exposition) เปนจุดเริ่มตนเพื่อชักจูงความสนใจของผูชม
ใหติดตามกันตอไป อาจจะใชหลายวิธีเชน การแนะนําตัวละคร แนะนํา
ฉาก หรือเปดประเด็นขัดแยง เปนตน
2) การพัฒนาเหตุการณ (Rising Action) เปนขั้นตอนที่เรื่องราวเริ่ม
ดําเนินไปมากขึ้น ความขัดแยงเริ่มทวีความรุนแรงหรือความเขมขนขึ้น
ตัวละครเริ่มยุงยากลําบากใจมากขึ้น
3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เปนขั้นตอนที่มีความขัดแยงพุงขึ้นสูงสุดและ
ถึงจุดแตกหัก ตัวละครอยูในสถนการณที่ตองตัดสินใจเลือกไดอยางได
อยางหนึ่งเทานั้น
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4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เปนขั้นตอนหลังจากที่จุดวิกฤตได
ผานพนไป อันเนื่องมาจากปญหาความยุงยากหรือเงื่อนงําตางๆ ได
เปดเผยหรือแกไขได
5) ขั้นตอนการยุติเรื่องราว (Ending) เปนขั้นตอนการสุดทายที่เรื่องราวได
จบสิ้นลง โดยอาจจะมีจุดจบไดหลายๆ แบบ เชนจบแบบมีความสุข
จบอยางสูญเสีย หรือจบแบบปริศนาใหคิดตอไป เปนตน
ในการนําแนวคิดเรื่องการวิเคราะหเรื่องการเลาเรื่องมาวิเคราะหการเลาเรื่องใน
ขาวนั้น ก็สามารถนํามาใชไดเนื่องจาก ขาวนั้นคือการนําเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียง เขียน
เปนเรื่องราว เกิดจากการเลาเรื่องของเหตุการณจริงนั่นเอง ซึ่งผูวิจัยนําองคประกอบและขั้นตอน
ของการเลาเรื่องมาวิเคราะหการเลาเรื่องที่แตกตางกันในแตละชองทางสื่อมวลชน เพื่อใหเห็นถึง
การถายโยงขาวการเมืองที่แตกตางกันนั่นเอง
การเลาเรื่องนั้นไดมีการนํามาใชในทุกๆสื่อ ซึ่งหนาที่หลักของการเลาเรื่องคือการ
ทํ า ให เ รื่ อ งราวดู ส มเหตุ ส มผล และการเล า เรื่ อ งนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เชื่ อ มการกระทํ า และ
เหตุการณใหเปนเหตุเปนผลตอเนื่องกัน และเพื่อจัดหาองคประกอบของบุคคลและสถานที่ให
เปนไปในลักษณะที่สมจริง (Mcquail, 2000)
2.6 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) (Mcquail, 2000)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองวิเคราะหระหวางโครงสรางทางเศรษฐกิจระบบ
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเนื้อหาทางอุดมการณของสื่อ การศึกษาวิจัยวาระบบโครงสราง
ของการเปนเจาของและการควบคุมสื่อ จากจุดนี้เองที่สถาบันสื่อมวลชนถูกพิจารณาในฐานะทีเ่ ปน
สวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ เชื่อมโยงไปถึงระบบการเมือง สิ่งที่สื่อผลิตมีลักษณะการครอบงํา ที่
แผวงกวางออกไป โดยการแลกเปลี่ยนคุณคาของเนื้อหาที่แตกตางกัน ภายใตเงื่อนไขที่ตองการ
ขยายตลาด และพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูกับเจาของกิจการและผูมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการตองการกําไรจากอุตสาหกรรมสื่อโดยตรง ผลกําไรที่ไดจากอุตสาหกรรม
ข า งเคี ย ง หากเมื่ อ ใดที่ มี ก ารผู ก ขาดทั้ ง แนวตั้ ง และแนวนอน เมื่ อ นั้ น การสะสมผลกํ า ไรของ
อุตสาหกรรมนี้ก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้นคือ ผูผลิตสื่อมีอิสระลดลง เกิดการรวมตัวกันเปน
ขนาดใหญ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดลงของการลงทุนในสื่อที่ทํากําไรไดนอย เชน ขาวเชิง
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สืบสวนสอบสวนและภาพยนตรสารคดี รวมถึงความไมสนใจหรือการละเลยคนกลุมเล็กๆ คนจน
เนื้อหาของขาวสารจะมีลักษณะความไมสมดุลทางการเมือง เพื่อเอาใจเจาของทุน ซึ่งมักเปนผูที่มี
อํานาจทางการเมือง
การรวมศู น ย ก ลางกิ จ กรรมของสิ่ ง โดยมี ก ระบวนการทางเศรษฐกิ จ นํ า ไปสู
กระบวนการทางการคา (ผลิตผลของสื่อหรือเนื้อหา) ความผันแปรของแนวทางเศรษฐศาสตร
การเมือง ชี้ใหเห็นวา สินคาสําคัญของสื่อคือผูรับ ซึ่งหมายถึงการที่สื่อตั้งใจผลิตผูรับใหแกเจาของ
โฆษณา และกําหนดลักษณะพฤติกรรมของผูรับสื่อที่แตกตางกัน ความเปนธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ลด
คุณคาความลงไป
1.การกระจุกตัวของสื่อขยายสูงขึ้นบรรษัทใหญไมกี่แหงในโลกสามารครอบครอง
สื่อและมีแนวโนมของการผูกขาดมากขึ้น
2.การเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบขอมูลขาวสาร มีการรวมกิจการกันเพิ่มขึ้น
ระหวางธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการกระจายเสียง
3.การควบคุมจากภาครัฐจะมีนอยลงดังจะเห็นไดจากแนวคิดเรื่อง การผอนคลาย
การควบคุ ม เรื่ อ งกฎระเบี ย บ(Deregulation) การแปรรู ป กิ จ การของรั ฐ ให เ ป น ของเอกชน
(Privatization) และการอนุญาตใหมีวิทยุและโทรทัศนเสรีที่มีเอกชนเปนเจาของ (Liberalization)
เปนตน
ในการศึกษาระบบสื่อมวลชนนั้น กลุม Political Economy เสนอวาจะตอง
วิเคราะหใหเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมอยูเสมอ เพราะเราไมอาจจะเขาใจ
สื่อ ผลผลิตของสื่อและเนื้อหาของสื่อเลย หากไมไดพิจารณาสื่อเชนเดียวกับสายตาของนายทุนที่
มองวา สื่อเปนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ทําการผลิตไปเพื่อขายหวังผลกําไร ผลกําไรนี้นอกจากจะมา
จากอุ ต สาหกรรมสื่ อ โดยตรงแล ว ยั ง อาจจะมาจากอุ ต สาหกรรมขา งเคีย ง เช น อุต สาหกรรม
กระดาษ น้ํามัน เปนตน และหากเมื่อใดที่มีการผูกขาดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อนั้น การสะสม
ผลกําไรของอุตสาหกรรมนี้ก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น (กาญจนา แกวเทพ,2545)
จากแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตรการเมืองทําใหผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาเรื่อง
ความเปนเจาของสื่อ ของสื่อตางๆ ที่จะทําการศึกษา เนื่องจากจะทําใหทราบวาใครเปนเจาของ
และมีการบริหารควบคุมอยางไร ซึ่งนํามาเปนขอมูลในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการถายโยงขาว
ในสื่อมวลชน ซึ่งทั้งทางดานนโยบายองคกรและเศรษฐกิจสามารถศึกษาไดจากแนวคิดนี้
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง โครงรางและการถายโยงชวงปลาย ค.ศ.1990 : การนําเสนอขาว
การเมืองในโทรทัศนฝรั่งเศส (Framing and Intertextuality in the late nineties: Political
broadcasting on French TV) ของ Ludovic Renard
งานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปรากฏการณการถายโยงในโทรทัศน ซึ่งไดศึกษา 3 อยาง
คือ 1) การแสดงออกของขาวการเมืองและการปฏิบัติ 2) วิเคราะหวิธีการนําเสนอขาวการเมืองของ
โทรทัศนระหวาง ค.ศ. 1996-1997 3) การสะทอนกลับเกี่ยวกับการคัดคานตอขาวการเมืองใน
โทรทัศนฝรั่งเศส ซึ่งผลการวิจัยพบวา การถายโยงขาวการเมืองนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสถานีโทรทัศน
และรายการตางๆ ตางก็มีวิธีการเสนอขาวที่แตกตางกัน ทําให เนื้อหา แบบแผน และรูปแบบการ
นําเสนอแตกตางกัน ขึ้นอยูกับแตละรายการ ซึ่งการถายโยงเนื้อหาขาวการเมืองนั้น ไดนําเสนอ
กิจกรรมของนักการเมืองและความเห็นของสวนรวม นอกจากนั้นการนําเสนอขาวการเมืองของ
สถานีหรือรายการโทรทัศนการเมืองจะมีความแตกตางจากรายการที่ไมใชการเมือง ซึ่งความ
แตกตางนั้นขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของนักการเมืองที่มีโอกาสเขามาอธิบายเกี่ยวกับขาวนั้นๆ ซึ่ง
ในรายการที่นักการเมืองไมสามารถเขาไปมีสวนรวมได ก็จะทําใหมีเนื้อหาที่แตกตางออกไป จึง
สรุปไดวาการนําเสนอขาวการเมืองในฝรั่งเศสนั้น มีหลายปจจัยที่ทําใหเกิดการถายโยงที่แตกตาง
กัน แตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การเขามามีสวนรวมของนักการเมืองนั่นเอง
งานวิจัยเรื่ องการวิเคราะห ลักษณะของอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทย ของ
สุชาดา เพ็ชรแกว (2535)
งานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาลักษณะของอุตสากรรมขาวในประเทศไทย ซึ่งผลการ
วิเคราะหพบวา
1. ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมข า วมี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งเห็ น ได ชั ด ในเชิ ง
โครงสราง เนื่องจากการมีแหลงทรัพยากรเดียวกัน (อันไดแก ผูรับสาร กลุมโฆษณา เงินทุน เปน
ตน) แตผูประกอบการทั้งหมดก็สามารถดํารงอยูไดในธุรกิจนี้ไดดวยการสรางขอบเขตเฉพาะทาง
การตลาดขึ้นใน 4 ประการ อันไดแก ระบบเนื้อหา แหลงรายได อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรม
และการมีขอบเขตในการปฏิบัติการที่แตกตางกัน

32
2. องคประกอบในเชิงโครงสรางสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูประกอบการ
ภายในอุตสาหกรรมขาวในหลายลักษณะ ประการแรก ผูประกอบการมักมีการเลียนแบบซึ่งกัน
และกัน ทั้งในสวนของการจัดการดานบรรณาธิการและธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อลดความลมเหลวที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ น และเพื่ อให ลอดคล อ งกับการแข ง ขัน ทางธุรกิ จ ประการที่ ส องสิน คา ข า วมัก ปรากฏใน
รูปแบบตายตัวหรือมีแบบแผนเดิมๆ ทั้งนี้ เพราะการผลิตขาวจะถูกควบคุมโดยผูบริหาร กฎเกณฑ
และรู ป แบบของแต ล ะองค ก รนั่ น เอง และประการสุ ด ท า ย การกํ า หนดสิ น ค า ข า วระหว า ง
ผูประกอบการและกลุมโฆษณามักไมไดพิจารณาถึงคุณคาที่แทจริงของเนื้อหา แตเปนการคํานึงถึง
ยอดจําหนายหรือยอดผูชม และปจจัยตางๆ มากกวา
3. การดําเนินบทบาทของผูประกอบการภายในอุตสาหกรรมขาว ขึ้นอยูกับรายได
หลักของกฎหมาย ความตองการของกลุมโฆษณา ผูถือหุน ผูรับสารและกลุมอํานาจทางการเมือง
4. ระบบของอุตสาหกรรมขาวทําใหสินคาขาวมีคุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ 2
ประการ คือ 1. สามารถนํามาผลิตซ้ํา เพื่อการประโยชนไดโดยการเพิ่มหรือดัดแปลงเนื้อหาเพียง
เล็กนอย และ 2. เปนเนื้อหาที่ผลิตและนําเสนอภายใตเงื่อนไขของบริบทแวดลอมตางๆ โดยเนื้อหา
ที่ตอตานชนชั้นปกครองจะถูกปดกั้นโอกาสในการนําเสนอ หรือถูกนําเสนอในลักษณะของการ
บิดเบือนดวยวิธีตางๆ ขณะที่เนื้อหาที่สรางความชอบธรรมใหแกชนชั้นปกครองจะไดรับโอกาสใน
การนําเสนอตอผูรับสารอยูเสมอ
งานวิจัยเรื่องการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนวนิยายและละครโทรทัศน ของ ปยะ
พิมพ สมิตดิลก (2541)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลการเชื่ อ มโยงเปลี่ ย นแปลง
ดัดแปลงเนื้อหา ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศนไทย ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการ
เชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนวนิยายกับละครโทรทัศนพบวามีการเชื่อมโยง การสรางแนวคิดและภาพ
การเลาเรื่อง ตัวละครและการสรางตัวละคร และรูปแบบโครงสรางของนวนิยายและละครโทรทัศน
งานวิจัยเรื่องการเลาขาวทางวิทยุ ของ อรัญญา มิ่งเมือง (2534)
งานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการเลาขาวทางวิทยุ ซึ่งไดศึกษาจากผูดําเนินรายการวิทยุ
ที่มีชื่อเสียง ไดศึกษาวิธีการเลาขาว และองคประกอบของการเลาขาว ซึ่งไดศึกษาจากผูเลาขาว
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จํานวน 6 คน ผลที่ไดคือ องคประกอบในการเลาขาว มีทั้ง กลวิธีการเลาเรื่อง มุขตลกการแสดง
ความคิดเห็น และอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันเฉพาะบุคคล แตละคนมีลักษณะเปนของตัวเอง
งานวิจัยเรื่องการเชื่อมโยงเนื้อหาของเพลงไทยลูกทุงยอดนิยมในชวง พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2535ของ ศุภยง พันธุมโกมล (2542)
การวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเนื้อหาของเพลงไทยลูกทุงยอด
นิยมในชวง พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2535 ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของการเชื่อมโยงทาง
ปฏิสัมพันธทางดานวัฒนธรรมหลวงกับ วัฒนธรรมราษฎร ขาวสาร เรื่องราวตาง ๆ และความ
ทันสมัยที่ชาวเมืองสงไปใหชาวชนบท โดยผานทางเพลงไทยลูกทุง ผลการวิจัยพบวา การเชื่อมโยง
ทางปฏิสัมพันธทางดานวัฒนธรรมหลวงกับวัฒนธรรมราษฎร ขาวสาร เรื่องราวตาง ๆ และความ
ทันสมัยที่ชาวเมืองสงออกไปใหชาวชนบทโดยผานทางเพลงลูกทุงนั้น เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพราะ
เนื้อหาของเพลงลูกทุงนั้นมักจะนําเอาสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ วัตถุนิยมของคนในเมือง เชน รถยนต
เงิน เหตุการณปจจุบัน เหตุการณทางประวัติศาสตร เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ วัฒนธรรม การ
ดําเนินชีวิตแบบใหมของชาวเมืองใสไวในเพลงลูกทุง และเนื้อหาของเพลงลูกทุงมักจะมีสวนที่
คลายคลึงหรือคูกันมากับเพลงลูกกรุงจนกระทั่งเพลงปอบในสมัยปจจุบันอยูเสมอ ๆ ดังนั้น สิ่งที่
ชาวชนบทไดรับจากเพลงลูกทุงนั้น จึงเกี่ยวกับเรื่องราวที่มาจากชาวเมืองที่สงผานไปใหชาวชนบท
โดยผานทางเพลงลูกทุง

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการถายโยงขาวในสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาวิเคราะหการถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชน และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
การถายโยงขาวการเมืองซึ่งจะทําการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual analysis) และ
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ขอมูล
1. ขอมูลเอกสาร ไดแก เนื้อหาขาวการเมืองในหนาหนังสือพิมพ เนื้อหาขาว
การเมืองจากผูดําเนินรายการหรือผูอานขาว รวมทั้งศึกษาและเก็บรวบรวมเนื้อหาขาวการเมืองบน
อินเตอรเน็ต หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการถายโยงขาวในสื่อมวลชน เอกสารที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารและการควบคุ ม การทํ า งานขององค ก รสื่ อ ทั้ ง สถานี โ ทรทั ศ น วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต
2. ขอมูลบุคคล ไดแก กลวิธีการเลาเรื่องขาว และการเขารหัสเรื่องขาวของแตละ
บุคคล เชนพิธีกรรายการขาวโทรทัศน และรายการวิทยุ เปนตน
3. ขอมูลรายการ ไดแก เทปรายการขาวทางโทรทัศน และเทปรายการขาวทาง
วิทยุ
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
1) หนังสือพิมพ
หนังสือพิมพรายวัน แนวประชานิยม (Popular Newspaper) และ หนังสือพิมพ
รายวัน แนวคุณภาพ (Quality Newspaper) ทุกฉบับที่จัดจําหนายในกรุงเทพมหานคร
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2) รายการขาววิทยุ ทุกรายการที่นําเสนอขาวทางคลื่นวิทยุ ที่ออกอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
3) รายการขาวโทรทัศน ทุกรายการที่นําเสนอขาวทางสถานีโทรทัศนของประเทศไทย
4) เว็บไซตบนอินเทอรเน็ต เว็บไซตที่มีการนําเสนอขาวการเมืองทุกเว็บไซต
กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ไดหาแบบแผนในการถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชน โดยเริ่ม
ที่ขาวภาคหลักของรายการขาวโทรทัศน ขาวภาคหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียง ขาวรอบเชาของ
หนังสือพิมพรายวัน และเว็บไซตทางอินเทอรเน็ตในตอนเชา ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการถายโยงกัน
อยางไร
การคัดเลือกสื่อมวลชนที่นํามาเปนกลุมตัวอยางนั้น ใชเกณฑในการคัดเลือกมา
จากสื่อที่สามารถผลิตขาวไดเอง ไมวาจะเปนรายการขาวโทรทัศน รายการขาววิทยุของสถานีวิทยุ
และหนังสือพิมพ สวนอินเทอรเน็ตนั้นไมสามารถหาขาวเองได แตถือเปนสื่อเสริม ที่เพิ่มชองทาง
ใหกับผูผลิตและผูรับสาร
เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งที่ จ ะนํ า มาเป น กรณี ศึ ก ษา คื อ ข า ว
การเมืองที่นําเสนอทางรายการขาวโทรทัศน รายการวิทยุ หนังสือพิมพ และเว็บไซต ซึ่งจะศึกษา
และเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ 2549 ในวันจันทร – ศุกร จากกลุมตัวอยาง
ดังนี้
1. สื่อโทรทัศน ไดแก รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
เนื่องจากเปนสถานีที่ไดรับความนิยม เนื่องจากไดเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอขาวเปนรูปแบบการ
เลาขาว และใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวมากขึ้น โดยไดใชแนวคิดในการนําเสนอขาวของ
สถานี คื อ “ครอบครั ว ขา ว 3” ซึ่ งทํา ให น า ศึก ษาการนํา เสนอขาว จึ ง เลือกมาเปนกลุ ม ตั ว อยา ง
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ออกอากาศทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 17.30 – 18.30 น.
2. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ได แก หนั ง สื อพิ ม พม ติ ช นรายวั น เพราะเป น หนั ง สือ พิ ม พ แ นว
คุณภาพที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
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3. สื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ได แ ก รายการข า วภาคค่ํ า ของสํ า นั ก ข า วกรม
ประชาสัมพันธ ออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั่วกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เวลา
19.00 -20.00 น. เนื่องจากรายการขาวภาคค่ําของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้น ชวงเวลาขาวหลัก
หรือขาวภาคค่ํานั้นจะมีแคขาวจากกรมประชาสัมพันธเทานั้น จึงเลือกมาเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษา
4. สื่ออินเทอรเน็ต ไดแก www.sanook.com เนื่องจากเปนเว็บไซตไดรับความ
นิยมจากประชาชนมาก
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลเอกสาร
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ดังตอไปนี้
1) ขาวการเมืองหนังสือพิมพ มติชน โดยจะศึกษาเฉพาะเนื้อหาขาวการเมืองใน
หนาหนึ่ง ของหนังสือพิมพ เพื่อนํามาจัดหมวดหมู และวิเคราะหตอไป
2) เนื้อหาขาวการเมืองบนอินเทอรเน็ต โดยจะศึกษาเฉพาะเนื้อหาขาวการเมือง
โดยจะทําการเก็บรวบรวมโดยการบันทึกหนาขาวที่เราตองการศึกษาโดยการบันทึกไวในแผน
ดิสเก็ต จากนั้นก็นํา มาศึ กษาใหละเอียดตอไป เนื่องจากขอมูล บนอินเทอรเ น็ตสามารถดูขา ว
ยอนหลังได จึงสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล
3) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงสรางการบริหารงานและการควบคุมดูแล
การเปนเจาของสื่อ ในองคกรสื่อทั้งสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต เพื่อ
นํามาวิเคราะหเรื่องปจจัยทางดานนโยบายองคกร สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการถายโยงขาว
ในสื่อมวลชน
2. ขอมูลบุคคล โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากบุคคลตอไปนี้
1) คุณอนุสรณ ศิริชาติ บรรณาธิการขาวการเมือง หนังสือพิมพมติชน
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2) คุณจํานง ศรัณยพิพัฒน บรรณาธิการขาววิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย หัวหนาขาวการเมือง สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ
3) คุณสําราญ ฉัตรโท รองผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และ
โปรดิวเซอรรายการเรื่องเดนเย็นนี้
3. ขอมูลรายการวิทยุและโทรทัศน
ข อ มู ล รายการวิ ท ยุ จะเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการบั น ทึ ก เทปขณะที่ ร ายการ
ออกอากาศ และนําเทปที่ไดมาถอดเทปเพื่อออกมาเปนขอมูลที่จะศึกษา เชนเดียวกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากรายการโทรทัศน คือการบันทึกวิดีโอขณะรายการออกอากาศ จากนั้นก็นํามา
ศึกษารายละเอียดของขาวตอไป
3.4 การวิเคราะหขอมูล
1. เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดมาทั้งหมดแลว นําขอมูลที่ไดมาแบงเปนหมวดหมู
โดยใชสื่อเปนเกณฑในการแบง ซึ่งจะไดเปนขอมูลของแตละสื่อ นั่นก็คือ หนังสือพิมพ รายการขาว
วิทยุ รายการขาวโทรทัศน และอินเตอรเน็ต จากนั้นก็นําขอมูลที่ไดนํามาเขารหัสขอมูลดวยการ
แบงเปนวันที่ของขาวที่นําเสนอในแตละวัน
2. นํ า ข า วที่ ไดเ ก็บ รวบรวมไวนั้ น มาแบ ง อี ก ครั้ง หนึ่ ง โดยการจั บ คูขา วที่มี ก าร
นําเสนอในทุกๆ สื่อ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต
3. เมื่อไดขาวที่ตองการจะศึกษา จากนั้นนํามาศึกษาถึงเนื้อหาของขาว ตลอดจน
การเลาเรื่อง วาเนื้อหาของขาวในแตละสื่อนั้น มีความเหมือนกันและแตกตางกันอยางไร
4. จากนั้นวิเคราะหธรรมชาติของสื่อในแตละสื่อ วามีผลอยางไรตอการถายโยง
ขา ว นั่น หมายถึงธรรมชาติ ของสื่อเป น ปจจั ย อยางหนึ่ ง ที่ มีผลตอการถ า ยโยงขา ว ทํ า ใหขา วมี
ลักษณะที่แตกตางกัน
5. วิเคราะหปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการถายโยง ทั้งเรื่องของนโยบายองคกร สภาพ
สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งขอมูลที่นํามาวิเคราะหนั้นไดมาจากขอมูลจากการสัมภาษณ
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3.5 การนําเสนอผลการวิจัย
นํ า เสนอลั ก ษณะการถ า ยโยงข า ว ในประเด็ น ข า วที่ ไ ด เ ลื อ กมา คื อ ข า วที่ ถู ก
นําเสนอครอบคลุมในทุกสื่อมวลชน ตั้งแตรายการขาวโทรทัศน รายการขาววิทยุ หนังสือพิมพ และ
อินเทอรเน็ต วามีการถายโยงกันอยางไร มีองคประกอบใดบางที่มีการถายโยง
นําเสนอปจจัยที่มีผลตอการถายโยงวามีปจจัยใดบางที่มีผลทําใหเกิดการถายโยง
ที่มีลักษณะแตกตางกัน ที่ไดกลาวไวแลวขางตน วามีปจจัยใดบาง ที่สําคัญนั่นก็คือ ธรรมชาติของ
สื่อ นโยบายองคกร สังคม เศรษฐกิจ พรอมทั้งนําเสนอถึงปจจัยที่ทําใหขาวบางขาวไมไดเกิดการ
ถายโยง

บทที่ 4
ลักษณะถายโยงขาวการเมืองในสื่อมวลชน
ในการวิเคราะหการถายโยง (Intertextuality) ขาวการเมืองทีน่ ําเสนอผาน
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ หนังสือพิมพมติชน และ
www.sanook.com ในเดือนกุมภาพันธ ไดศึกษาขาว 7 ขาว ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549 ซึ่งเปน
ขาวทีน่ าสนใจ และสื่อมวลชนทุกสื่อตางใหความสนใจในขณะนัน้ มาใชเปนกรณีศกึ ษา ดังนี้
1. ขาวการชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตานนายกรัฐมนตรี
2. ขาวความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมใหกาํ ลังใจนายกรัฐมนตรี
3. ขาวความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ
4.ขาวความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ และส.ว.ยืน่ คํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ
5. ขาวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท
ทักษิณ ชินวัตร
6. ขาวการประกาศตัวเขาชุมนุมของพลตรีจําลอง ศรีเมือง
7. ขาวความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุมรวม 2 สภา
ในการวิเคราะหการถายโยงขาวนัน้ ใชองคประกอบของการถายโยง ในเรื่อง เวลา
(Time) พืน้ ที่ (Space) รูปแบบการนําเสนอ (Presentation) และ การใชภาษา (Language)
4.1
การวิเคราะหการถายโยงขาว
นายกรัฐมนตรี”

“การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตาน

4.1.1 การถายโยงเวลาของขาว
ตอตานนายกรัฐมนตรี”

“การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการ
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ตารางที่ 4.1 การถายโยงเวลาของขาว “การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตานนายกรัฐมนตรี”
สื่อ
หนังสือพิมพมติชน
เว็บไซต sanook.com
รายการเรื่องเดนเย็นนี้
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ

เวลาการนําเสนอ
06.00 น. วันที่ 6 ก.พ. 2549
08.00 น. วันที่ 6 ก.พ. 2549
17.30 น. วันที่ 6 ก.พ. 2549
19.00 น. วันที่ 6 ก.พ. 2549

จากตารางที่ 4.1 พบวาขาว “การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตาน
นายกรัฐมนตรี” ไดมีการถายโยงไปทัง้ 4 สื่อ เริ่มจาก หนังสือพิมพมติชน ไปสู เว็บไซต
sanook.com ตอไปที่ รายการเรื่องเดนเย็นนี้ และรายการขาวภาคค่าํ ของกรมประชาสัมพันธเปน
อันดับสุดทาย
4.1.2 การถายโยงพื้นทีข่ องขาว
ตอตานนายกรัฐมนตรี”

“การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการ

ในเรื่องพืน้ ที่นนั้ ใชประเด็นของขาวเปนเกณฑในการวิเคราะหการถายโยง ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 การถายโยงพืน้ ที่ของขาว “การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตานนายกรัฐมนตรี”
สื่อ
ลํา
ดับ

ประเด็น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

การชุมนุมจบลงดวยความเรียบรอย
สนธิ ประกาศชัยชนะ 4 ประการ
สนธิ นัดชุมนุมอีกครั้ง 11 ก.พ.
ตํารวจนครบาลพอใจการชุมนุมสงบเรียบรอย
นายกฯไมสนการชุมนุม หามใชลานพระบรมรูปฯ
พรรคทรท.วาการชุมนุมไรสาระ ประชาธิปตยหนุนม็อบ
ประชาธิปตยใหนายกฯเลิกเอาเปรียบประชาชน
อาจารยมสธ.แนะใหส.ส. และ ส.ว.ฟงประชาชน
สมาพันธนิสิตนักศึกษา แถลงการณไลนายก
มอ.หนุนขับไลนายกฯ
ส.ว.ติงนายกฯยกตนเสมอ ‘ในหลวง’
อาจารยจุฬาฯ ออกมาแสดงความคิดเห็น
นักวิชาการแนะนายกฯลาออก
ประชาชนยืนยันรวมไลนายกฯ
นักธุรกิจเตือน นายกฯควรลาออก ไมควรยุบสภา
สื่อตางชาตินําเสนอขาวการชุมนุม
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กลาวเรื่องการไดรับหนังสือ

มติ
ชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

จากการวิเคราะหพบวาการถายโยงพืน้ ที่ในขาว “การชุมนุมของฝายพันธมิตรใน
การตอตานนายกรัฐมนตรี” พบวา หนังสือพิมพมติชนมีการถายโยงเรือ่ งพืน้ ทีม่ ากทีส่ ุด และจะเห็น
ไดวามีประเด็นเรื่อง การชุมนุมจบลงดวยความเรียบรอย เปนประเด็นที่มกี ารถายโยงไปยังทุกๆ สื่อ
จึงถือไดวาประเด็นเรื่องการชุมนุมจบลงดวยความเรียบรอยเปนประเด็นหลักของขาวนี้ เนื่องจาก
ประเด็นการชุมนุมเปนประเด็นที่มีผลกระทบตอประชาชน สื่อทุกสือ่ ตางก็ตองนําเสนอประเด็นนี้
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะเหตุการณการชุมนุมนัน้ เปนเรื่องใหญที่มีผลกระทบตอคนจํานวน
มาก ประชาชนจําเปนตองรู ประเด็นนี้จึงไดถูถายโยงไปยังทุกสื่อ
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4.1.3 การถายโยงรูปแบบการนําเสนอของขาว
พันธมิตรในการตอตานนายกรัฐมนตรี”

“การชุมนุมของฝาย

ในการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอนั้น ใชแนวคิดโครงสรางของขาว
(News Structure) ทั้ง 4 อยาง ไดแก พาดหัว (Head) ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และ
สวนทาย (End) ดังนี้
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.3
นายกรัฐมนตรี”

การถายโยงพาดหัวของขาว

“การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตาน

สื่อ
พาดหัว

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

คนงาวปายสี ‘ชางแ_งมันเถอะ’‘ทักษิณ’ กราว
นายกฯอางเขตพระราชฐาน หามกลุมผูชุมนุมปกหลักลาน
พระบรมรูป
รัฐบาลไมอนุญาตใหใชลานพระบรมรูปทรงมา จัดการ
ชุมนุมเนื่องจากเปนเขตพระราชฐาน
และยังกีดขวาง
การจราจร
สนธิสลายการขุมนุมแลว นัดปดบัญชีทักษิณ 11 ก.พ.

จากตารางที่ 4.3 พบวา มีการพาดหัวขาวทัง้ 4 สื่อ แตมีความแตกตางกัน นั่น
แสดงใหเห็นวาไมมีการถายโยงในสวนของการพาดหัว
ข.

ความนํา (Lead)
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ตารางที่ 4.4
นายกรัฐมนตรี”

การถายโยงความนําของขาว

“การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตาน

สื่อ
ความนํา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

ม็อบ ‘กูชาติ’ จบลงดวยความเรียบรอย ‘สนธิ’ ประกาศชัย
ชนะ 4 ประการ นัดชุมนุมใหญ ‘ปดบัญชีทักษิณ’ อีกครั้ง
11 ก.พ.นี้ ลั่นเช็คบิล รมต.รายตัว ‘แมว’ หลุดอีก ดาพวก
รวม ‘สนธิ’ เปนพวก ‘คนงาว ชางแ_งมันเถอะ’
ผูดําเนินรายการสนทนากันถึงเรื่องการชุมนุมเมื่อวันเสาร
ที่ 4 กุมภาพันธที่ผานมา
แมการชุมนุมเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผานมาเปนไปดวยความ
เรียบรอย แตรองนายกฯ ดานความมั่นคงเตรียมเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมที่จะมีขึ้นอีก
วันที่ 11 ก.พ. นี้
“สนธิ” ปดการชุมนุมกดดัน “ทักษิณ” ลาออกจาก
ตําแหนงแลวเมื่อเวลา 06.55 น. เชาวันนี้ ม็อบสลายตัวลง
อยางสันติ นัดกันอีกครั้ง “ปดบัญชีทักษิณ” ที่ลานพระ
บรมรูปทรงมาอีกครั้ง 11 ก.พ.

จากตารางที่ 4.4 พบวา มีการนําเสนอความนําในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ ถือไดวา ไมมีการถายโยงในสวนของความนํา
ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ในสวนของเนื้อเรื่องจะใชองคประกอบของการเลา
เรื่อง ในสวนของ แกนเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) มาใชวิเคราะหการ
ถายโยง ดังนี้
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ตารางที่ 4.5
นายกรัฐมนตรี”

การถายโยงเนื้อเรื่องของขาว

“การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตาน

สื่อ
เนื้อเรื่อง

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

แกนเรื่อง
การชุมนุมตอตานนายกรัฐมนตรี
ฉาก
ลานพระบรมรูปทรงมา
ตัวละคร
สนธิ ลิ้มทองกุล
ประชาชน
ตํารวจ

จากตารางที่ 4.5 พบวา ในสวนของเนื้อเรือ่ งนัน้ มีการถายโยงแกนเรื่อง คือทุกสื่อ
นั้น นําเสนอแกนเรื่องเดียวกันคือการชุมนุมตอตานนายกรัฐมนตรี มีการถายโยงเรื่องฉาก เปนฉาก
เดียวกันในทุกๆ สื่อนั่นคือทีล่ านพระบรมรูปทรงมา และมีการถายโยงตัวละคร คือนายสนธิ ลิม้ ทอง
กุล และประชาชนผูรวมชุมนุม ไปทัง้ 4 สื่อ แตมีตัวละครตํารวจที่รายการขาวของกรม
ประชาสัมพันธไมไดนําเสนอ เนื่องจากปจจัยตางๆ ซึ่งอธิบายไวในบทที่ 5
ง. สวนทาย (End)
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ตารางที่ 4.6
นายกรัฐมนตรี”

การถายโยงสวนทายของขาว

“การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตาน

สื่อ
สวนทาย

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

เอพีอางนักวิเคราะหบางคนระบุวา การที่มีผูเขารวมใน
การชุมนุมประทวงจะบีบบังคับให พ.ต.ท.ทักษิณ ใหตอง
แกไขขอกลาวหาเรื่องการคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นอยาง
กวางขวางในแวดวงรัฐบาล รวมทั้งกรณีเคลือบแคลงเชิง
จริยธรรมของตนเองอีกดวย
นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี โฆษกรัฐบาลบอกวาจะมีการ
จัดใหรัฐบาลรวมกันปรึกษาหารือกับนักวิชาการ เพื่อเปน
การแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
“อยาทําใหบานเมืองวุนวาย อยาดวนไปลงโทษกันเลย
ขอใหใจเย็น คิดใหรอบคอบ การใหอภัยกันเปนสิ่งดีมาก”
หลวงพอคูณยังกลาวถึงกรณีที่มีการเดินขบวนขับไล
นายกฯ อีกวา เปนธรรมดา คนรักก็มี คนชังก็มี อยาไปไล
เลย นอกจากนี้กลาวอวยพรใหนายกฯ โดยอยากใหอยู
นานๆ จนกวาจะหมดเวลา หมดหนาที่ หมดวาระ แลว
ภาวนาใหแผเมตตาใหอยูตอไป
น.พ.สุรพงษ สืบวงศลี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กลาววา นับเปนนิมิตรหมายอันดี ที่การชุมนุมครั้งนี้ไมมี
เหตุการณรุนแรง เปนไปอยางสันติ อหิงสา

จากตารางที่ 4.6 พบวา มีการนําเสนอสวนทายในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมมีการถายโยงในสวนทายของขาวนี้
4.1.4 การถายโยงการใชภาษาของขาว “การชุมนุมของฝายพันธมิตรใน
การตอตานนายกรัฐมนตรี”
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ตารางที่ 4.7 การถายโยงการใชภาษาของขาว “การชุมนุมของฝายพันธมิตรในการตอตาน
นายกรัฐมนตรี”
สื่อ
ภาษา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

โลดโผน เราใจ ใสสีสัน
พุดคุย สนทนา เลาขาว
เปนทางการ มีแบบแผน
บรรยาย พรรณนา กระชับ

จากตารางที่ 4.7 พบวาการใชภาษาในแตละสื่อมีความตางกัน ดังนั้นไมมกี าร
ถายโยงในการใชภาษา เพราะการใชภาษาเปนเอกลักษณของสื่อนั้นๆ
4.2 การวิเคราะหการถายโยงขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมใหกําลังใจ
นายกรัฐมนตรี”
เนื่องจากขาวนี้มีการนําเสนอแค 3 สื่อ จึงวิเคราะหใน 3 สื่อ คือ รายการเรื่องเดน
เย็นนี้ รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
4.2.1 การถายโยงเวลาของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและ
กลุมใหกําลังใจนายกรัฐมนตรี”
ตารางที่ 4.8 การถายโยงเวลาของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมใหกาํ ลังใจ
นายกรัฐมนตรี”
สื่อ
เวลาการนําเสนอ
รายการเรื่องเดนเย็นนี้
17.30 น. วันที่ 8 ก.พ. 2549
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ 19.00 น. วันที่ 8 ก.พ. 2549
หนังสือพิมพมติชน
06.00 น. วันที่ 9 ก.พ. 2549
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จากตารางที่ 4.8 พบวาขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมให
กําลังใจนายกรัฐมนตรี”ไดมีการถายโยงไปทั้ง 3 สื่อ เริ่มจาก รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ไปสู รายการ
ขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ ตอไปที่ หนังสือพิมพมติชน เปนอันดับสุดทาย
4.2.2 การถายโยงพื้นทีข่ องขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและ
กลุมใหกําลังใจนายกรัฐมนตรี”
ตารางที่ 4.9 การถายโยงพื้นที่ของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมใหกาํ ลังใจ
นายกรัฐมนตรี”

ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สื่อ
ประเด็น

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

ประชาชนมาใหกําลังใจนายกฯ ที่ทําเนียบรับบาล
นายกรัฐมนตรีปราศรัยตอหนาประชาชน
อบจ.หนองคายมอบสองแสนรายชื่อสนับสนุนนายกฯ
รมว.กลาโหมกลาวถึงการชุมนุม
สนธิ ลิ้มทองกุลแถลงขาว เปดตัวแนวรวมพันธมิตร
สนธิทานายกฯออกทีวีพรอมกัน
สนธิยืนยันใชลานพระบรมรูป
อธิการจุฬาฯ ไมปดกั้นอาจารย
องคการนักศึกษามธ.ออกลารายชื่อไลนายกฯ
อภิสิทธิ์ ไมเห็นดวยการหามใชลานพระบรมรูป
องคมนตรีลาออก
ครูสามหมื่นเตรียมรวมม็อบ 11 ก.พ.
อดีตตํารวจแจงความสนธิ ลิ้มทองกุล
การชุมนุมกระทบตลาดหุน
การปาฐกถาของพลเอกเปรม

จากการวิเคราะหพบวาการถายโยงพืน้ ที่ในขาว
“ความเคลื่อนไหวของกลุม
พันธมิตรและกลุมใหกาํ ลังใจนายกรัฐมนตรี” พบวา หนังสือพิมพมติชนมีการถายโยงเรื่องพืน้ ที่
มากที่สุด และจะเห็นไดวามีประเด็นเรื่อง ประชาชนมาใหกําลังใจนายกรัฐมนตรี ทีท่ าํ เนียบรัฐบาล
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นายกรัฐมนตรีปราศรัยตอหนาประชาชน สนธิ ลิม้ ทองกุล แถลงขาวเปดตัวแนวรวมพันธมิตร ทา
นายกรัฐมนตรีออกทีวพี รอมกันและยืนยันใชลานพระบรมรูป เปนประเด็นทีม่ ีการถายโยงไปยัง
ทุกๆ สื่อ จึงถือไดวาประเด็นเรื่องประชาชนมาใหกําลังใจนายกรัฐมนตรีและนายสนธิ ลิ้มทองกุล
แถลงขาวเปนประเด็นหลักของขาว เนื่องจากเมื่อมีการใหกําลังใจนายกรัฐมนตรีถา ยโยงไปยังทุก
สื่อ และเหตุการณนี้มี 2 ฝาย ดังนัน้ สื่อมวลชนตองนําเสนอขาว 2 ดานเสมอ จึงตองมีการถายโยง
เรื่องการแถลงขาวของนายสนธิ ลิม้ ทองกุล ดวย เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารจะทัง้ 2 ฝาย
4.2.3 การถายโยงรูปแบบการนําเสนอของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุม
พันธมิตรและกลุมใหกําลังใจนายกรัฐมนตรี”
ในการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอนั้น ใชแนวคิดโครงสรางของขาว
(News Structure) ทั้ง 4 อยาง ไดแก พาดหัว (Head) ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และ
สวนทาย (End) ดังนี้
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.10 การถายโยงพาดหัวของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมใหกาํ ลังใจ
นายกรัฐมนตรี”
สื่อ
พาดหัว

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

‘แมว’ ซัดอจ.รัฐศาสตร ‘ขาดสติ’ ลมประชาธิปไตย องคมนตรี
ลาออก ‘ส.สิงหดํา’
สนธิอางพันธมิตร ยันใชลานพระบรมรูปชุมนุมตอในวันที่ 11
กุมภานี้
ประชาชนจํานวนมากมาใหกําลังใจนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบ
รัฐบาล นายกรัฐมนตรีจะยืนเคียงขางประชาชน

จากตารางที่ 4.10 พบวา มีการพาดหัวขาว“ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตร
และกลุมใหกาํ ลังใจนายกรัฐมนตรี” ทัง้ 3 สื่อ แตมีความแตกตางกัน นั่นแสดงใหเห็นวาไมมกี าร
ถายโยงในสวนของการพาดหัว
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ข. ความนํา (Lead)
ตารางที่ 4.11 การถายโยงความนําของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมให
กําลังใจนายกรัฐมนตรี”
สื่อ
ความนํา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

‘แมว’ เปดทําเนียบตอนรับสารพัดม็อบเชียรเกือบทั้งวัน ซัดอจ.
รัฐศาสตร ‘ขาดสติ’ ลม ปชต. ‘สนธิ’ เปดแนวรบใหม ไมเปนผูนํา
ม็อบสงตอใหกับพันธมิตรประชาธิปไตย ทานายกฯออกทีวีดวลกัน
ใหรูดํารูแดง ใครตอบคําถามไมไดใหลาออก ดานนายกฯไมรับคําทา
‘พลากร สุวรรณรัฐ’ องคมนตรี ลาออกจากสมาคมนิสิตเกาสิงหดํา
อธิการบดีจุฬาฯยันไมปดกั้นเสรีภาพของอาจารย
วันนี้นะครับ นายกรัฐมนตรี มีคนมาใหกําลังใจแทบทั้งวัน ตั้งแตชวง
เชาเลย ที่ทําเนียบรัฐบาลมีหลายกลุมครับ เดินทางมาใหกําลังใจ
ไมวาจะเปนพอคา ประชาชน นักเรียนจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวิทยา มีเจเกียว
ดวย
บรรยากาศที่ทําเนียบรัฐบาลตลอดชวงเชาที่ผานมา ไดมีประชาชน
จากหลายอาชีพทยอยเดินทางมาใหกําลังใจนายกฯ พรอมกับขอให
บริหารประเทศเพื่อประชาชนตอไป

จากตารางที่ 4.11 พบวาขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมให
กําลังใจนายกรัฐมนตรี” มีการนําเสนอความนําในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนัน้ ถือได
วาไมมกี ารถายโยงในสวนของความนํา
ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ในสวนของเนื้อเรื่องจะใชองคประกอบของการเลา
เรื่อง ในสวนของ แกนเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) มาใชวิเคราะหการ
ถายโยง ดังนี้
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ตารางที่ 4.12 การถายโยงเนื้อเรื่องของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมให
กําลังใจนายกรัฐมนตรี”
สื่อ
เนื้อเรื่อง

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

แกนเรื่อง
การใหกําลังใจและการตอตานนายกรัฐมนตรี
ฉาก
ทําเนียบรัฐบาล
อนุสรณสถาน 14 ตุลา
ตัวละคร
ประชาชน
นายกรัฐมนตรี
สนธิ ลิ้มทองกุล

จากตารางที่ 4.12 พบวา ในสวนของเนื้อเรื่องนัน้ มีการถายโยงแกนเรื่อง คือทุก
สื่อนั้น นําเสนอแกนเรื่องเดียวกันคือการใหกําลังใจและการตอตานนายกรัฐมนตรี มีการถายโยง
เรื่องฉาก เปนฉากเดียวกันในทุกๆ สื่อนัน่ คือที่ทําเนียบรัฐบาล อนุสรณสถาน 14 ตุลา และมีการ
ถายโยงตัวละคร คือประชาชน นายกรัฐมนตรีและนายสนธิ ลิม้ ทองกุล ไปทั้ง 3 สื่อ
ง. สวนทาย (End)
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ตารางที่ 4.13 การถายโยงสวนทายของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมให
กําลังใจนายกรัฐมนตรี”
สื่อ
สวนทาย

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

นายสมบัติ นราวุฒิชัย รองกรรมการผูจัดการ บริษัท หลักทรัพย สิน
เอเชีย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา สมาคมไดสํารวจความเห็นของ
นักวิเคราะห ถึงมุมมองความเสี่ยงทางการเมือง ตอตลาดหุนไทย
โดยนักวิเคราะหของโบรกเกอร 20 แหง ซึ่งมีสวนแบงการตลาด
มากกวา 50 % ไดตอบแบบสอบถามกลับมา วาสถานการณ
ทางการเมือง สงผลตอตลาดหุนไทย
คุณอภิสิทธิ์บอกเอาไวนะครับวา ประเด็นที่อภิปรายไมไววางใจ ไม
วาจะเรื่องของการไมชอบธรรม ความไมตรงไปตรงมาในการซื้อขาย
หุน การไมเสียภาษี ปดบังซอนเรน ตางๆเหลานี้นะครับ ซึ่งพรุงนี้จะ
มีความชัดเจน
นายกฯกลาวดวยวา คนที่รวมชุมนุมของนายสนธิ เปนคนที่เก็บ
ผลประโยชนทางการเมือง แตตนเองไมโกรธ พรอมที่จะใหอภัยกับ
บุคคลที่ไมเห็นดวยกับตนเอง เพราะไมอยากใหคนไทยขัดแยงกัน
และขอใหผูที่สนับสนุนตนเองอยาเขาไปเกี่ยวของกับการชุมนุมของ
นายสนธิ และขอใหทุกคนอดทน ภารกิจของชาติยังมีอีกมากที่ตอง
ทํา

จากตารางที่ 4.13 พบวาขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมให
กําลังใจนายกรัฐมนตรี” มีการนําเสนอสวนทายในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนัน้ จึงไม
มีการถายโยงในสวนทายของขาวนี้
4.2.4 การถายโยงการใชภาษาของขาว
พันธมิตรและกลุมใหกําลังใจนายกรัฐมนตรี”

“ความเคลื่อนไหวของกลุม
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ตารางที่ 4.14 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรและกลุมให
กําลังใจนายกรัฐมนตรี”
สื่อ
ภาษา

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

วิทยุ

โลดโผน เราใจ ใสสีสัน
พุดคุย สนทนา เลาขาว
เปนทางการ มีแบบแผน

จากตารางที่ 4.14 พบวาการใชภาษาในขาว “ความเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตร
และกลุมใหกาํ ลังใจนายกรัฐมนตรี” แตละสื่อมีความตางกัน ดังนั้นไมมีการถายโยงในการใชภาษา
เพราะการใชภาษาเปนเอกลักษณของสื่อนัน้ ๆ
4.3 การวิเคราะหการถายโยงขาว
รัฐธรรมนูญ”

“ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข

4.3.1 การถายโยงเวลาของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณ
แกไขรัฐธรรมนูญ”
ตารางที่ 4.15
รัฐธรรมนูญ”

การถายโยงเวลาของขาว

สื่อ
รายการเรื่องเดนเย็นนี้
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
หนังสือพิมพมติชน

“ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข

เวลาการนําเสนอ
17.30 น. วันที่ 9 ก.พ. 2549
19.00 น. วันที่ 9 ก.พ. 2549
06.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 2549

จากตารางที่ 4.15 พบวาขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ” ไดมีการถายโยงไปทัง้ 3 สื่อ เริ่มจาก รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ไปสู รายการขาวภาคค่ํา
ของกรมประชาสัมพันธ และหนังสือพิมพมติชน เปนอันดับสุดทาย
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4.3.2 การถายโยงพืน้ ที่ของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณ
แกไขรัฐธรรมนูญ”
ตารางที่ 4.16
รัฐธรรมนูญ”

การถายโยงพืน้ ที่ของขาว

“ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข

สื่อ
ลํา
ดับ

ประเด็น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายกรัฐมนตรีพรอมที่จะแกรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีเสนอใหทําประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีแถลงผลการทํางาน 5 ปที่ผานมา
วิปฝายคานเสนอใหแกมาตรา 313
นักศึกษารามคําแหงตอตานนายกรัฐมนตรี
อมธ.ลารายชื่อไลนายกฯ
กลุมพันธมิตรยืนยันการชุมนุมวันที่ 11 ก.พ.
ตํารวจวางแผนรับมือม็อบ
เอแบคโพล
คณาจารยและขาราชการนิดา แถลงการณตอตานนายกฯ
ประชาชนใหกําลังใจนายกรัฐมนตรี

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

จากการวิเคราะหพบวาการถายโยงพืน้ ที่ในขาว
“ความเคลื่อนไหวตอการทํา
ประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ” พบวาหนังสือพิมพมติชนมีการถายโยงเรื่องพืน้ ที่มากที่สุด และ
จะเห็นไดวามีประเด็นเรื่อง นายกรัฐมนตรีพรอมที่จะแกรัฐธรรมนูญเสนอใหทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ แถลงผลการทํางาน 5 ปที่ผานมา กลุมพันธมิตรยืนยันการชุมนุมวันที่ 11 ก.พ. และ
ประชาชนใหกาํ ลังใจนายกรัฐมนตรี เปนประเด็นที่มกี ารถายโยงไปยังทุกๆ สื่อ จึงถือไดวาประเด็น
ดังกลาวเปนประเด็นหลักของขาวนี้
จะเห็นไดวามีประเด็นทีม่ ีการถายโยงเพียงแค 2 สื่อ คือหนังสือพิมพมติชนและ
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ คือ นักศึกษารามคําแหงตอตานนายกรัฐมนตรี องคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อมธ.) ลารายชื่อไลนายกฯ คณาจารยและขาราชการนิดา แถลงการณ
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ตอตานนายกฯตํารวจวางแผนรับมือม็อบ ในขณะที่รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
ไมไดนําเสนอเนื่องจากปจจัยซึ่งไดอธิบายไวในบทที่ 5
4.3.3 การถายโยงรูปแบบการนําเสนอของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการ
ทําประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ”
ในการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอนั้น ใชแนวคิดโครงสรางของขาว
ทั้ง 4 อยาง ไดแก พาดหัว (Head) ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และสวนทาย (End) ดังนี้
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.17 การถายโยงพาดหัวของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ”
สื่อ
พาดหัว

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

ทักษิณโยนเกม แกรธน.ประชาพิจารณ สมัคร-วิจารณ ‘ปา-พลากร’
นายกฯใชเวทีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ แจงผลงานในรอบ 5 ป ยก
ฐานะระดับรากหญา ลางอิทธิพล พรอมแยมใหทําประชาพิจารณ
แกไขรัฐธรรมนูญ
ประชาชนหลายพันคนหลั่งไหลใหกําลังใจนายกฯ ใหบริหารประเทศ
ตอไป แมจะมีอุปสรรคทางการเมือง ขณะที่นายกฯเนนย้ําอีกครั้งวา
จะไมยุบสภาหรือลาออกจากตําแหนง

จากตารางที่ 4.17 พบวา มีการพาดหัวขาวทัง้ 4 สื่อ แตมีความแตกตางกัน นัน่
แสดงใหเห็นวาไมมีการถายโยงในสวนของการพาดหัว
ข. ความนํา (Lead)
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ตารางที่ 4.18 การถายโยงความนําของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ”
สื่อ
ความนํา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

นายกฯ เสนอผาทางตันทางการเมือง ชูแกรัฐธรรมนูญ ใหทํา
ประชาพิจารณ พรอมกับเลือกตั้ง ส.ว. เปดเว็บไซต สงความเห็น
มาตราไหนตองการเปลี่ยนแปลง ลั่นถามีเหตุผลพรอมแกไข ม็อบ
หนุน ‘ทักษิณ’ โชวพลังเตรียมนัดเคลื่อนพลครั้งใหญทั่วประเทศ
ฝายกลุมยืนขาง ‘สนธิ’ ประกาศจับมือเปนพันธมิตร 27 องคกร
นิสิตจุฬาฯ นักศึกษาธรรมศาสตร ออกแถลงลาชื่อรวมขับ
‘ทักษิณ’
ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเมื่อชวงเชาที่ผานมา
นายกฯ ไดเดินทางไปรวมประชุมและมีการบรรยายพิเศษดวย
เรื่องความรวมมือระหวางภาครัฐกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ แลว
ถือโอกาสนี้สรุปผลงานโดยตลอด 5 ปที่ผานมา
ยังคงมีน้ําใจของคนไทยจากทั่วสารทิศเดินทางเขาใหกําลัง
นายกฯ อยางไมขาดสาย โดยนายกฯ ไดกลาวขอบคุณน้ําใจของ
ทุกคนที่เดินทางมาใหกําลังใจ โดยยืนยันวาจะไมยุบสภา หรือ
ลาออกจากตําแหนง

จากตารางที่ 4.18 พบวา มีการนําเสนอความนําในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ ถือไดวาไมมีการถายโยงในสวนของความนํา แตละสื่อตางก็นาํ เสนอความนําที่
แตกตางกัน
ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ในสวนของเนื้อเรื่องจะใชองคประกอบของการเลา
เรื่อง ในสวนของ แกนเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) มาใชวิเคราะหการ
ถายโยง ดังนี้
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ตารางที่ 4.19 การถายโยงเนื้อเรื่องของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ”
สื่อ
เนื้อเรื่อง

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

แกนเรื่อง
การทําประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ
ฉาก
ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแหงชาติ
ทําเนียบรัฐบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ธรรมศาสตร
นิดา
ตัวละคร
นายกรัฐมนตรี
ประชาชน
คณาจารยและขาราชการนิดา
นักศึกษาม.ราม
นายกอมธ.

ตํารวจ

จากตารางที่ 4.19 พบวา ในสวนของเนื้อเรื่องนัน้ มีการถายโยงแกนเรื่อง คือทุก
สื่อนั้น นําเสนอแกนเรื่องเดียวกันคือ การทําประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ มีการถายโยงเรื่อง
ฉาก เปนฉากเดียวกันในทุกๆ สื่อนั่นคือ ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแหงชาติ และทําเนียบ
รัฐบาล และมีการถายโยงตัวละคร คือ นายกรัฐมนตรีและประชาชนที่ไปใหกาํ ลังใจไปทั้ง 3 สื่อ แต
มีตัวละครอีกที่ไมไดถายโยงไปยังทุกสื่อ นั่นก็คือ คณาจารยและขาราชการนิดา นักศึกษาม.ราม
นายกองคการนักศึกษาม.ธรรมศาสตร ตํารวจ มีการถายโยงเพียงแคหนังสือพิมพมติชนและ
มีปจจัยที่รายการขาวภาคค่ําไมสามารถนําเสนอได
โดยมี
รายการเรื่องเดนเย็นนี้เทานัน้
รายละเอียดไวในบทที่ 5
ง. สวนทาย (End)
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ตารางที่ 4.20 การถายโยงสวนทายของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ”
สื่อ
สวนทาย

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

นายสาธิต ปตุเตชะ รองโฆษกพรรคประชาธิปตย แถลงวา เปนที่
ทราบกันดีอยูแลววา วันที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 14.00 น. จะมี
การระดมกํานัน-ผูใหญบานทั่วประเทศนําคนไปที่ศาลากลาง
จังหวัด เพื่อใหกําลังใจนายกฯอยูบริหารประเทศตอไป ถือเปน
การใชอํานาจในการเชียรนายกฯ
กลาวถึงคําตอบของการใชลานพระบรมรูปทรงมาในการชุมนุม
ครั้งตอไปวาสามารถใชไดหรือไมได ซึ่งตอนนี้ยังไมมีคําตอบ
นายกฯ กลาวในโอกาสเดินทางไปพบปะกับสมาชิกที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยได
กลาวถึงการทํางานในรอบ 5 ปที่ผานมาวา ผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ โตจาก 4.99 ลานลานเหรียญสหรัฐถึง 7.99 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐ

จากตารางที่ 4.20 พบวา มีการนําเสนอสวนทายในทุก ๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมมีการถายโยงในสวนทายของขาวนี้
4.3.4 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ความเคลือ่ นไหวตอการทําประชา
พิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ”
ตารางที่ 4.21 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ความเคลื่อนไหวตอการทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ”
สื่อ
ภาษา
โลดโผน เราใจ ใสสีสัน
พุดคุย สนทนา เลาขาว
เปนทางการ มีแบบแผน

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

วิทยุ
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จากตารางที่ 4.21 พบวาการใชภาษาในแตละสื่อมีความตางกัน ดังนัน้ ไมมีการ
ถายโยงในการใชภาษา เพราะการใชภาษาเปนเอกลักษณของสื่อนั้นๆ
4.4 การวิเคราะหการถายโยงขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ และ ส.ว.
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
4.4.1
การถายโยงเวลาของขาว
รัฐธรรมนูญและ ส.ว.ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”

“ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไข

ตารางที่ 4.22 การถายโยงเวลาของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและ ส.ว.ยืน่
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
สื่อ
รายการเรื่องเดนเย็นนี้
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
หนังสือพิมพมติชน
เว็บไซต sanook.com

เวลาการนําเสนอ
17.30 น. วันที่ 14 ก.พ. 2549
19.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2549
06.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 2549
08.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 2549

จากตารางที่ 4.22 พบวาขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและ
ส.ว.ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ” ไดมีการถายโยงไปทั้ง 4 สื่อ เริ่มจาก รายการเรื่องเดนเย็นนี้
ไปสู รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ ตอไปที่ หนังสือพิมพมติชน และเว็บไซต
sanook.com เปนอันดับสุดทาย
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4.4.2
การถายโยงพืน้ ที่ของขาว
รัฐธรรมนูญและ ส.ว.ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”

“ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไข

ตารางที่ 4.23 การถายโยงพื้นที่ของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและ ส.ว.ยืน่
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
สื่อ

ลํา
ดับ

ประเด็น

1
2

ผบ.ทร.นําวปรอ.4414ใหกําลังใจนายกรัฐมนตรี
นายกฯ ไดชี้แจงกรณีขายหุนชินคอรปใหแกนักศึกษา
วปรอ.
นายกฯยืนยันวา การแกไข รธน.ก็อาจจะใชวาระ
เดียวกับการเลือกตั้งสว.
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองที่ส.ว.ยืนไป
คุณอภิสิทธ เวชชาชีวะ กลาวถึงการแกรธน.
รองนายกฯ คุณวิษณุ เครืองาม กลาวถึงการแกรธน.
ปญหาเรื่องการใชสนามหลวง
คณะรมต. กําหนดใหวันที่ 19 เม.ย.2549 เปนวัน
เลือกตั้งส.ว.
การประชุมพรรคไทยรักไทย
นายวรเจตน ภาคีรัตน วิจารณนายกฯ
นายองอาจ คลามไพบูลย วิจารณนายกฯ
นายวิทยา มะเสนา ส.ว.มหาสารคาม ไมเห็นดวยกับ
การทําประชามติพรอมการเลือกตั้ง ส.ว.
นายโภคิน พลกุล มีความเห็นเรื่องการแกรัฐธรรมนูญ
พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองของ
28 ส.ว.
นายไพบูลย วราหะไพฑูรย เลขาธิการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ แถลงเรื่องการรับคํารอง
เครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดีใจ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลาวถึงรางญัตติขอเปด
อภิปรายไมไววางใจ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

มติ
ชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook
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จากการวิเคราะหพบวาการถายโยงพืน้ ที่ในขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไข
รัฐธรรมนูญและ ส.ว.ยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ” พบวา หนังสือพิมพมติชนมีการถายโยงเรื่อง
พื้นที่มากที่สุด และจะเห็นไดวามีประเด็นเรื่อง ทีน่ ายกรัฐมนตรียืนยันจะแกไขรัฐธรรมนูญ ไดถาย
โยงไปยังทุกสือ่ ดังนัน้ ประเด็นนี้จงึ เปนประเด็นหลักของขาว และมีประเด็นเรื่องการยื่นคํารองของ
ส.ว.ตอศาลรัฐธรรมนูญไดถายโยงไปยัง 3 สื่อ คือหนังสือพิมพมติชน รายการเรื่องเดนเย็นนี้ และ
เว็บไซต sanook.com ซึ่งเปนประเด็นสําคัญเชนกันแตรายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
ไมไดนําเสนอ ซึ่งไดอธิบายเรือ่ งปจจัยไวในบทที่ 5
4.4.3 การถายโยงรูปแบบการนําเสนอของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการ
แกไขรัฐธรรมนูญและส.ว.ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
ในการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอนั้น ใชแนวคิดโครงสรางของขาว
ทั้ง 4 อยาง ไดแก พาดหัว (Head) ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และสวนทาย (End) ดังนี้
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.24 การถายโยงพาดหัวของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและส.ว.ยืน่
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
สื่อ
พาดหัว
‘แมว’ ขูส.ส. ยกมือสวนมากๆ เจอ ‘ยุบสภา’ ชี้เสารทับ
‘อํานาจ-บารมี’ ลด
ศาลรัฐธรรมนูญนัด 16 ก.พ. ชี้ขาดวาจะรับคํารอง 27
ส.ว. เขาสูกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัตินายกฯ
หรือไม ดานนายกฯยิ้มสูไมรูสึกหนักใจ
รองนายกรัฐมนตรีเตรียมประสานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อสํารวจความเห็นของประชาชนในการแกไข
รัฐธรรมนูญ
ศาลรับคํารองซุกหุน นายกฯชี้ดาวเสารทับ

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook
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จากตารางที่ 4.24 พบวา มีการพาดหัวขาวทัง้ 4 สื่อ แตมีความแตกตางกัน นัน่
แสดงใหเห็นวาไมมีการถายโยงในสวนของการพาดหัว ไมมีการถายโยงทัง้ ในเรื่องประโยคและ
ความหมาย
ข. ความนํา (Lead)
ตารางที่ 4.25 การถายโยงความนําของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและส.ว.
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
สื่อ
ความนํา
ผบ.ทร.นําทีม วปรอ. 4414 ใหกําลังใจ ‘ทักษิณ’ ถึง
ทําเนียบ เจาตัวอาง ขายหุนชินฯ ไมเสียภาษี ไมผิด กม.
ไมผิดศีลธรรม เชื่อโหราศาสตร ชวงนี้ดวงไมดี อํานาจบารมีลด คําพูดไมมีน้ําหนัก ขู ส.ส. แตกแถว ยกมือสวน
มากๆ เจอยุบสภาแน ทรท.เตรียมจัดเวทีแจงพรอมกันทั่ว
ประเทศ 3 มี.ค. ‘สนธิ- พันธมิตร’ สอแหวใชสนามหลวง
ผอ.สนล.บอกติด 2 งานใหญ
ทาง 27 ส.ว. ไดมีการสงเรื่องใหกับศาลรัฐธรรมนูญไดมี
การวินิจฉัย เกี่ยวกับตําแหนงของนายกฯ และวันนี้ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญมีมติ รับคํารองครับ ที่ 27 สว.สงมา
เพื่อมี่จะใหศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยความเปนรัฐมนตรี
ของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร วาจะสิ้นสุดลง ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 216 และ 209 หรือไม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยกําหนดใหเปนวันที่ 19
เมษายน 2549 เปนวันเลือกตั้ง
องคกรพันธมิตร ปชต.เฮลั่น ศาล รธน.รับคํารองสอบซุก
หุนภาค 2 แตยังตองรอลุน 16 ก.พ. รับ-ไมรับวินิจฉัย
ขณะที่ "ทักษิณ" ยังยิ้มออก หยอกสื่อ "กลั๊ว กลัว" เผย
ครวญดาวเสารทับ พรอมแจงขายหุนใหลูกราคาพารเปน
มรดก

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook
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จากตารางที่ 4.25 พบวา มีการนําเสนอความนําในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ ถือไดวา ไมมีการถายโยงในสวนของความนําของขาวนี้
ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ในสวนของเนื้อเรื่องจะใชองคประกอบของการเลา
เรื่อง ในสวนของ แกนเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) มาใชวิเคราะหการ
ถายโยง ดังนี้
ตารางที่ 4.26 การถายโยงเนื้อเรื่องของขาว “ความเคลือ่ นไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและ ส.ว.
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
สื่อ
เนื้อเรื่อง

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ
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แกนเรื่อง
การแกไขรัฐธรรมนูญ
ฉาก
ทําเนียบรัฐบาล
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวละคร
นายกรัฐมนตรี
ศิษยเกาวปรอ.4414
นายไพฑูรย วราหะไพบูลย
นายแกวสรร อติโพธิ

จากตารางที่ 4.26 พบวา ในสวนของเนื้อเรื่องนัน้ มีการถายโยงแกนเรื่อง คือทุก
สื่อนั้น นําเสนอแกนเรื่องเดียวกันคือการแกไขรัฐธรรมนูญ มีการถายโยงเรื่องฉาก เปนฉากเดียวกัน
ในทุกๆ สื่อนั่นคือที่ทําเนียบรัฐบาล และมีการถายโยงตัวละคร คือนายกรัฐมนตรีไปทัง้ 4 สื่อ แตมี
ตัวละครที่ถา ยโยงไปแค 3 สื่อ คือนายไพฑูรย วราหะไพบูลยเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญและนาย
แกวสรร อติโพธิ เปนตัวแทนส.ว.ทีย่ ื่นคํารองตอศาลรัฐมนตรี รายละเอียดเรื่องปจจัยไดอธิบายไว
ในบทที่ 5
ง. สวนทาย (End)
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ตารางที่ 4.27 การถายโยงสวนทายของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและส.ว.
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
สื่อ
สวนทาย
ลาสุดเว็บไซต www.bangkokbiznews.com ของ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ไดเสนอขาววา ผูโทรศัพทสั่ง
หามดังกลาวคือนักประชาสัมพันธ 6 กรมประชาสัมพันธ
(ขอสงวนชื่อ) ในฐานะเจาหนาที่กรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) และซี
6 ผูนี้ไดทําหนังสือชี้แจงนางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ
ตองดูกันตอไป เพราะวาอยางคราวที่แลว ชุมนุมที่ลาน
พระรูปฯ ตอนแรกก็มีปญหาเหมือนกัน แตอันนี้เคามีการ
จองไวกอนหนานี้แลว ตองดูวาจะลงเอยอยางไรตอไปนะ
คะ
สําหรับเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีใหส.ส.
ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและปรึกษาประชาชนวา จะใหมีการ
แกไขหรือไม หากประชาชนเห็นควรแกไข รัฐบาลและ
พรรคไทยรักไทยก็พรอมจะทําหนังสือถึงคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหพิจารณาวาดําเนินการไดหรือไม แต
ขณะที่ในที่ประชุมพรรคยังไมมีมติวาจะแกหรือไม
นอกจากนี้พรรคไดจัดทําซีดีและหนังสือสถานการณ
ประเทศไทยในชวง 5 ปที่ผานมา เพื่อใหเห็นผลการทํางาน
และการแกปญหาของรัฐบาลที่ผานมาดวย
แหลงขาวจากกระทรวงพาณิชย กลาวถึงกรณีที่พรรค
ประชาธิปตยไดขอใหตรวจสอบที่มาที่ไปของ บริษัท แอม
เพิล ริช วา โดยขอเท็จจริงแลวกระทรวงพาณิชยไมมี
อํานาจและไมมีหนาที่ เนื่องจากบริษัทดังกลาวจด
ทะเบียนในตางประเทศ สวนหนวยงานที่จะสามารถ
ตรวจสอบขอสงสัยดังกลาวได นาจะเปนอํานาจของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook
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จากตารางที่ 4.27 พบวา มีการนําเสนอสวนทายในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมมีการถายโยงในสวนทายของขาวนี้
4.4.4 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไข
รัฐธรรมนูญและส.ว.ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
ตารางที่ 4.28 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญและ
ส.ว.ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ”
สื่อ
ภาษา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ
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โลดโผน เราใจ ใสสีสัน
พุดคุย สนทนา เลาขาว
เปนทางการ มีแบบแผน
บรรยาย พรรณนา กระชับ

จากตารางที่ 4.28 พบวาการใชภาษาในแตละสื่อมีความตางกัน ดังนัน้ ไมมีการ
ถายโยงในการใชภาษา เพราะการใชภาษาเปนเอกลักษณของสื่อนั้นๆ
4.5 การวิเคราะหการถายโยงขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัยความเปน
รัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
4.5.1 การถายโยงเวลาของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารอง
วินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
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ตารางที่ 4.29 การถายโยงเวลาของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินจิ ฉัยความเปน
รัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
สื่อ
รายการเรื่องเดนเย็นนี้
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
หนังสือพิมพมติชน
เว็บไซต sanook.com

เวลาการนําเสนอ
17.30 น. วันที่ 16 ก.พ. 2549
19.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 2549
06.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 2549
08.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 2549

จากตารางที่ 4.29 พบวาขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัยความ
เปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” ไดมีการถายโยงไปทัง้ 4 สื่อ เริ่มจาก รายการเรื่องเดนเย็น
นี้ ไปสู รายการขาวภาคค่าํ ของกรมประชาสัมพันธ ตอไปที่ หนังสือพิมพมติชน และเว็บไซต
sanook.com เปนอันดับสุดทาย
4.5.2 การถายโยงพื้นทีข่ องขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารอง
วินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
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ตารางที่ 4.30 การถายโยงพืน้ ที่ของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินจิ ฉัยความเปน
รัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
สื่อ
ลํา
ดับ

ประเด็น

1
2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ไมรับวินิจฉัยคํารอง
ทางกลุมเครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ทาทีก็ไมคอยพอใจ
นายแกวสรร อติโพธิ ออกความเห็นเรื่องนี้
นพ.เหวงกลาววา รูสึกผิดหวัง
กลุมพันธมิตรจะ ลารายชื่อตอไป
นายสุวรรณ วลัยเสถียร เห็นวาขอมูลที่ยื่นไปชัดเจนอยู
แลว

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

มติ
ชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

ส.ว.รอยเอ็ด เปนคําวินิจฉัยที่ยึดตามแนวทางที่ถูกตองแลว
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แปลกใจวาทําไมศาลรัฐธรรมนูญจึง
ไมรับคํารอง
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กลาววา ศาลรัฐธรรมนูญทาทาย
อํานาจของประชาชนมากขึ้น
วิปฝายคานมีมติวาจะสนับสนุนเรือ่ งนี้จนกวาจะเขาสู
กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญตอไป
ฝายคานพิจารณารางญัตติอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี
นายกฯไมออกความเห็นเรื่องการไมรับคํารอง

จากตารางที่ 4.30 พบวาการถายโยงพืน้ ที่ในขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม
รับคํารองวินจิ ฉัยความเปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” พบวา หนังสือพิมพมติชนมีการ
ถายโยงเรื่องพืน้ ที่มากที่สุด และจะเห็นไดวามีประเด็นเรือ่ ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารอง
ไดถายโยงไปยังทุกสื่อ ดังนั้นประเด็นนี้จงึ เปนประเด็นหลักของขาว และมีประเด็น กลุมพันธมิตร
และประชาชนจํานวนมากทีร่ อฟงคําตัดสินตางแสดงทาทางไมพอใจ นายแกวสรร อติโพธิ ออกมา
กลาวถึงเรื่องนี้ และนายกรัฐมนตรีไมออกความเห็นเรือ่ งนี้ ไดถา ยโยงไปยัง 3 สื่อ คือหนังสือพิมพ
มติชน รายการเรื่องเดนเย็นนี้ และเว็บไซต sanook.com ซึ่งเปนประเด็นสําคัญเชนกันแตรายการ
ขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธไมไดนําเสนอ ไดอธิบายปจจัยไวในบทที่ 5
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4.5.3 การถายโยงรูปแบบการนําเสนอของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไมรับคํารองวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
ในการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอนั้น ใชแนวคิดโครงสรางของขาว
ทั้ง 4 อยาง ไดแก พาดหัว (Head) ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และสวนทาย (End) ดังนี้
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.31 การถายโยงพาดหัวของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินจิ ฉัยความเปน
รัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
สื่อ
พาดหัว

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

มติศาลรธน. 8:6 ชี้ ‘หลักฐานไมชัด’ ซุกหุน 2 แทง
นักวิชาการหวงขัดแยงรุนแรงขึ้น
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8:6 ไมรับคํารอง ของ 27 ส.ว.
วินิจฉัย คุณสมบัตินายกฯ เนื่องจากขอมูลไมชัดเจน กรณี
การเขาไปจัดการหุน
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ไมรับคํารองของ 28 ส.ว.เกี่ยวกับ
ความเปนรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี ในการถือครองหุน
มติศาลรธน.ไมรับวินิจฉัย ‘ทักษิณ’ ซุกหุน

จากตารางที่ 4.31 พบวา การพาดหัวในทุกสื่อนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องการ
ใชคํา และการใชภาษา แตมีการถายโยงเรื่องของความหมายของเพราะทุกสื่อตางนําเสนอการ
พาดหัวแบบเดียวกันคือ มติของศาลรัฐธรรมนูญที่ไมรับวินิจฉัยคํารอง ดังนัน้ จึงถือไดวาขาวนี้มกี าร
ถายโยงในการพาดหัว
ข. ความนํา (Lead)
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ตารางที่ 4.32 การถายโยงความนําของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัยความ
เปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
สื่อ
ความนํา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

‘แมว’ หนาบาน ศาล รธน.มีมติ 8:6 ไมรับคํารองซุกหุน
ภาค 2 ดานพันธมิตร เรียกรองใหเสียงขางมากลาออก
เล็งฟองศาลปกครองใหระงับการขายหุนชินฯ อดีตตุลา
การศาล รธน.-อธิการบดี มธ.เสียใจศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิเสธรับเรื่อง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงขางมาก 8 ตอ 6 มีมติไม
รับคํารองของคณะส.ว.ทั้ง 28 ทาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไมรับคํารองของ 28 สมาชิกวุฒิสภา
เกี่ยวกับความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ในการถือ
ครองหุน
ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 8 ตอ 6 ไมรับวินิจฉัยคํารองของ
28 ส.ว. ที่ขอใหพิจารณาคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
อางคํารองไมชัดเจน ดาน"แกวสรร" ระบุ เตรียมแผนสอง
เซ็คบิล"ทักษิณ"

จากตารางที่ 4.32 พบวา มีการนําเสนอความนําในทุกๆ สื่อ มีลักษณะที่แตกตาง
กันในเรื่องการใชคําและภาษา แตมีการถายโยงในเรื่องของความหมาย เพราะทุกสือ่ ตางนําเสนอ
ความนําเกี่ยวกับมติของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ ถือไดมกี ารถายโยงในสวนของความนําของขาวนี้
ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ในสวนของเนื้อเรื่องจะใชองคประกอบของการเลา
เรื่อง ในสวนของ แกนเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) มาใชวิเคราะหการ
ถายโยง ดังนี้

69
ตารางที่ 4.33 การถายโยงเนื้อเรื่องของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัยความ
เปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
สื่อ
เนื้อเรื่อง

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

แกนเรื่อง
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไมรับคํารอง
ฉาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวละคร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายไพฑูรย วราหะไพบูลย
นายแกวสรร อติโพธิ
กลุมพันธมิตรและประชาชน

จากตารางที่ 4.33 พบวา ในสวนของเนื้อเรื่องนัน้ มีการถายโยงแกนเรื่อง คือทุก
สื่อนั้น นําเสนอแกนเรื่องเดียวกันคือศาลรัฐธรรมนูญมีมติไมรับคํารอง มีการถายโยงเรื่องฉาก เปน
ฉากเดียวกันในทุกๆ สื่อนัน่ คือที่ศาลรัฐธรรมนูญ และมีการถายโยงตัวละคร คือ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทัง้ 4 สื่อ แตมีตัวละครที่ถา ยโยงไปแค 3 สื่อ คือนายไพฑูรย วราหะไพบูลยเลขาธิการ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายแกวสรร อติโพธิ เปนตัวแทนส.ว.ที่ยนื่ คํารองตอศาลรัฐมนตรี และกลุม
พันธมิตรและประชาชนที่รอผลการวินิจฉัย ซึ่งรายการขาวของกรมประชาสัมพันธไมไดนําเสนอ ได
รายละเอียดเรือ่ งปจจัยในบทที่ 5
ง. สวนทาย (End)
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ตารางที่ 4.34 การถายโยงสวนทายของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัยความ
เปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
สื่อ
สวนทาย

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

นายองอาจ คลามไพบูลย โฆษกพรรคประชาธิปตย แถลง
วา จากการที่พรรคไทยรักไทยสั่งลูกพรรคเดินสายชี้แจง
ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการขายหุนชินคอรปนั้น พ.ต.ท.
ทักษิณจะจัดเวทีชุมนุมตามจังหวัดตาง ๆ ตองเสียเงิน
เสียเวลาและอาจทําใหเกิดการเผชิญหนาของกลุมที่มี
ความเห็นตางกันไดนั้น ทางที่ดีควรใชเวทีรัฐสภามาพูดจา
กันเรื่องนี้
จุดที่เราตองรอตอไปก็คือ ทางคณะส.ว.ทั้ง 28 ทานนะ
ครับวา จะเอาอยางไรตอไป แตวันนี้ อ.แกวสรร ก็ยังยืนวา
คงจะตองเดินหนาตอ เดินหนาตอไดดวยแบบไหนอยางไร
ก็ตองดูกันตอไป เปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง
นายแพทยพรชัย
มาตังคสมบัติ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา ทราบขาวจากนายภาวิต
ทองโรจน เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาแลววา
นายกฯเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
รวม
ประชุมเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ แตตนเองติดภารกิจ
จึงมอบหมายใหทันตแพทยหญิง สมพร เรืองผกา รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเขาแทน
ดานนายแกวสรร อติโพธิ์ กลาววา ศาลรัฐธรรมนูญทําผิด
หนาที่ที่ไมรับคํารอง และยืนยันวาคํารองมีเนื้อหาชัดเจน
"ศาลมีหนาที่รับเรื่องไวพิจารณา ตรงไหนไมชัดเจนก็ควร
จะเรียกผูรองไปสอบถามเพิ่มเติมได ผมยืนยันวาเนื้อหา
ของคํารองเขียนไวชัดเจน" นายแกวสร กลาวกับเนชันทีวี
หลังทราบมติของศาลรัฐธรรมนูญ

จากตารางที่ 4.34 พบวา มีการนําเสนอสวนทายในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมมีการถายโยงในสวนทายของขาวนี้
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4.5.4 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํา
รองวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
ตารางที่ 4.35 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัย
ความเปนรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”
สื่อ
ภาษา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

โลดโผน เราใจ ใสสีสัน
พุดคุย สนทนา เลาขาว
เปนทางการ มีแบบแผน
บรรยาย พรรณนา กระชับ

จากตารางที่ 4.35 พบวาการใชภาษาในแตละสื่อมีความตางกัน ดังนัน้ ไมมีการ
ถายโยงในการใชภาษา เพราะการใชภาษาเปนเอกลักษณของสื่อนั้นๆ
4.6 การวิเคราะหการถายโยงขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรี
เมือง”
4.6.1 การถายโยงเวลาของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี
จําลอง ศรีเมือง”
ตารางที่ 4.36 การถายโยงเวลาของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรีเมือง”
สื่อ
หนังสือพิมพมติชน
เว็บไซต sanook.com
รายการเรื่องเดนเย็นนี้
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ

เวลาการนําเสนอ
06.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 2549
08.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 2549
17.30 น. วันที่ 20 ก.พ. 2549
19.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 2549
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จากตารางที่ 4.36 พบวาขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของ พลตรี จําลอง
ศรีเมือง” ไดมีการถายโยงไปทั้ง 4 สื่อ เริ่มจาก หนังสือพิมพมติชน ไปสู เว็บไซต sanook.com
ตอไปที่รายการเรื่องเดนเย็นนี้ และ รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ เปนอันดับสุดทาย
4.6.2 การถายโยงพื้นทีข่ องขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี
จําลอง ศรีเมือง”
ตารางที่ 4.37 การถายโยงพืน้ ที่ของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรีเมือง”
สื่อ

ลํา
ดับ

ประเด็น

1
2

พลตรีจําลอง ประกาศตัวเขารวมชุมนุม
นายสุริยะใส กตะศิลา กลาววา เปนเรื่องดีที่ พล.ต.
จําลอง ประกาศ รวมชุมนุม
นพ.เหวง โตจิราการ ประธานสมาพันธประชาธิปไตย
ขอยืนยันใหนายกฯลาออกโดยเร็วที่สุด
สมณะโพธิรักษ และสมณะจันทร มีความเห็นเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับ พล.ต.จําลอง
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี กลาวถึงพลตรีจําลอง
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา กลาวถึงพลตรีจําลอง
นายอริสมันต พงศเรืองรอง รูสึกผิดหวังกับบทบาทของ
พล.ต.จําลอง
ศันสนีย นาคพงศ กลาววา คงไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของ พล.ต.จําลอง
ดานนายเสนาะ เทียนทอง กลาวถึงการชุมนุม
นายองอาจ คลามไพบูลย กลาวถึงพลตรี จําลอง
ผลเอแบคโพล
คุณหญิง ชฎา วรรธนะศิริธรรม กรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารไทยพาณิชย พูดถึงเรื่องการลงทุนของตางชาติ
ฝายคานทั้ง 3 พรรค จะไปยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจ
ใหกับนายกฯ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

มติ
ชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook
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จากตารางที่ 4.37 พบวาการถายโยงพืน้ ที่ในขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุม
ของพลตรี จําลอง ศรีเมือง” พบวา หนังสือพิมพมติชนมีการถายโยงเรื่องพื้นที่มากที่สุด และจะเห็น
ไดวามีประเด็นเรื่อง พลตรี จําลอง ศรีเมืองประกาศตัวเขารวมชุมนุม ไดถายโยงไปยังทุกสื่อ ดังนั้น
ประเด็นนี้จงึ เปนประเด็นหลักของขาว เนื่องจากความเคลื่อนไหวของพลตรีจาํ ลองนั้น เปน
เหตุการณที่นา สนใจ
ทุกสือ่ ตางก็นําเสนอประเด็นนี้เนือ่ งจากประชาชนใหความสนใจและมี
ความสําคัญทางดานการเมืองที่เกี่ยวของกับภาคประชาชนโดยตรง
4.6.3 การถายโยงรูปแบบการนําเสนอของขาว “การประกาศตัวเขารวม
ชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรีเมือง”
ในการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอนั้น ใชแนวคิดโครงสรางของขาว
ทั้ง 4 อยาง ไดแก พาดหัว (Head) ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และสวนทาย (End) ดังนี้
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.38 การถายโยงพาดหัวของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรี
เมือง”
สื่อ
พาดหัว
‘จําลอง’ อางนายทหารเรียกรองไล ‘ทักษิณ’ นํากองทัพ
ธรรมรวมชุมนุม 26 ก.พ.
จําลอง ประกาศตัวเขารวมชุมนุมใหญ 26 ก.พ.นี้ ยืนยัน
ไมซ้ํารอยพฤษภาทมิฬ
นายกรัฐมนตรีเปดเผยวา การประชุมคณะรัฐมนตรีวัน
พรุงนี้จะมีการพูดถึงการเปดประชุมรวมระหวางส.ส.และ
ส.ว.เพื่อหารือปญหาหารบริหารราชการแผนดิน
สันติอโศกลุย มหาจี้ลาออก ทรท.ดาหนาจวกพาคนไป
ตายไมจํา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้
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จากตารางที่ 4.38 พบวา การพาดหัวในทุกสื่อนัน้ มีความแตกตางกัน นั่นคือขาวนี้
ไมมีการพาดโยงในสวนของพาดหัว
ข. ความนํา (Lead)
ตารางที่ 4.39 การถายโยงความนําของขาว “การประกาศตัวเขารวมการชุมนุมของพลตรี จําลอง
ศรีเมือง”
สื่อ
ความนํา
‘จําลอง ’ออกโรงจี้ ‘ทักษิณ’ ลาออก อางมีนายทหาร
เรียกรองใหทํา ประกาศนํากองทัพรวมชุมนุมสนามหลวง
26 ก.พ. ลั่นพรอมชุมนุมตอเนื่องหลายวัน ขณะที่พันธมิตร
บอกยินดีที่อดีต หน.พรรคพลังธรรมมารวม แตหามนํา
เดี่ยว
พูดถึงเรื่องใหญ ๆ 2 เรื่อง ที่วันนี้มีกระแสขาวถึงความ
เคลื่อนไหวนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของ พลตรีจําลอง ศรี
เมือง ออกมาประกาศตัวแนชัดแลววา ขอเปนแนวรวมกับ
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะรวมพลังกัน
ในวันอาทิตยที่ 26 ก.พ. เพื่อขับไลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีระบุในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุงนี้
จะพิจารณาใหความเห็นชอบขอเปดประชุมรัฐสภารวม
ระหวาง สภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา เพื่อหารือปญหา
การบริหารราชการแผนดิน โดยไมมีการลงมติ เพื่อเสนอ
ตอประธานรัฐสภา สวนจะเปนกี่วัน ประธานรัฐสภาจะ
เปนผูกําหนด
"มหาจําลอง" ประกาศนํากองทัพธรรม รวมไลนายกฯ 26
ก.พ.นี้ กระตุนคนนับแสนรวมแสดงพลัง เชื่อไมเกิดเหตุซ้ํา
รอยพฤษภาทมิฬ ดาน ทรท.เยยจําลองไมจําใสกะโหลก
ทั้งที่เคยพาคนไปตายมาแลว ขณะที่ "ทักษิณ" เรียก รมต.
ถกรับมือสถานการณการเมือง ปชป.โวยทักษิณปลอยขาว
โยกทหารสังกัด อบจ.หวังเบนกระแสขับไล
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เรื่องเดน
เย็นนี้
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จากตารางที่ 4.39 พบวา ความนําของขาวนี้ไดถายโยงไปใน 3 สื่อ คือ
หนังสือพิมพมติชน รายการเรื่องเดนเย็นนี้ และ เว็บไซต sanook.com ไดนําเสนอเรื่องเดียวกันคือ
เรื่องของพลตรี จําลอง ศรีเมือง แตรายการขาวภาคค่ํานําเสนอแตกตางออกไปคือ ไมไดนําเสนอ
เรื่องพลตรีจําลอง เนื่องจากมีปจจัยที่ไดอธิบายรายละเอียดไวในบทที่ 5

ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ในสวนของเนื้อเรื่องจะใชองคประกอบของการเลา
เรื่อง ในสวนของ แกนเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) มาใชวิเคราะหการ
ถายโยง ดังนี้
ตารางที่ 4.40 การถายโยงเนื้อเรื่องของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรี
เมือง”
สื่อ
เนื้อเรื่อง
แกนเรื่อง
การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรีเมือง
ฉาก
อนุสรณสถาน 14 ตุลา
ทําเนียบรัฐบาล
สันติอโศก
ตัวละคร
พลตรี จําลอง ศรีเมือง
นายสุริยะใส กตะศิลา
นพ.เหวง โตจิราการ
สมณะโพธิรักษ และสมณะจันทร
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา
นายอริสมันต พงศเรืองรอง
ศันสนีย นาคพงศ

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้
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จากตารางที่ 4.40 พบวา ในสวนของเนื้อเรื่องนัน้ มีการถายโยงแกนเรื่อง คือทุก
สื่อนั้น นําเสนอแกนเรื่องเดียวกันคือการประกาศตัวเขารวมการชุมนุมของพลตรี จําลอง ศรีเมือง มี
การถายโยงเรือ่ งฉาก เปนฉากเดียวกันในทุกๆ สื่อนั่นคืออนุสรณสถาน 14 ตุลา คือสถานทีท่ ี่พลตรี
จําลอง ศรีเมือง แถลงขาว มีการถายโยงตัวละคร คือ พลตรี จําลอง ศรีเมือง ถายโยงไปทั้ง 4 สื่อ
ง. สวนทาย (End)
ตารางที่ 4.41 การถายโยงสวนทายของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของ
ศรีเมือง”

พลตรี จําลอง

สื่อ
สวนทาย

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

สํานักวิจัยเอแบคโพล สํารวจความคิดเห็นประชาชนในเขต กทม.
และปริมณฑล 1,498 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 17-18 กุมภาพันธ ถึง
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองของคณะ ส.ว. 27 คน ที่ให
วินิจฉัยคุณสมบัติการเปนนายกฯของ พ.ต.ท.ทักษิณ ปรากฏวา
35.5% ยอมรับคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 26.1% ยอมรับไมได
และรอยละ 38.4% ไมมีความคิดเห็น
วันนี้พลเอก ชูชาติ พรมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการการ
โทรคมนาคม บอกวา คือตอนนี้กกท.เรียกหนอยงานที่เกีย่ วของกับ
การซื้อขายหุนของชินคอรปมาหารือแลว แลวก็ทําหนังสือสอบถาม
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการสงมอบสัญญา และขอตกลงเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหุน
นายคณวัฒน กลาววา ขอเท็จจริงในการเสนอแกกฎหมายดังกลาว
เริ่มตนจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 3 ราย ไดรองเรียกใหกระทรวง
คมนาคมแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาว ตั้งแต 18 ธันวาคม
2544 กอนที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมารับ
ชวงดําเนินการตอ
พล.อ.อ.คงศักดิ์ กลาววา การชุมนุมคงไมใหญโต เชื่อวาผูที่จะ
มารวมชุมนุมคงนอยลงเรื่อยๆ ลักษณะนี้แสดงวาคนคงไมมาก จึง
ตองพยายามหาคนแตละสวนมาใหมากขึ้น สวนตัวเชื่อวา แนวโนม
ผูชุมนุมจะนอยกวาการชุมนุมวันที่ 4 และ 11 กุมภาพันธ

จากตารางที่ 4.41 พบวา มีการนําเสนอสวนทายในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมมีการถายโยงในสวนทายของขาวนี้
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4.6.4 การถายโยงการใชภาษาของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของ
พลตรี จําลอง ศรีเมือง”
ตารางที่ 4.42 การถายโยงการใชภาษาของขาว “การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรี จําลอง
ศรีเมือง”
สื่อ
ภาษา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ
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โลดโผน เราใจ ใสสีสัน
พุดคุย สนทนา เลาขาว
เปนทางการ มีแบบแผน
บรรยาย พรรณนา กระชับ

จากตารางที่ 4.42 พบวาการใชภาษาในแตละสื่อมีความตางกัน ดังนัน้ ไมมีการ
ถายโยงในการใชภาษา เพราะการใชภาษาเปนเอกลักษณของสื่อนั้นๆ
4.7 การวิเคราะหการถายโยงขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม 2 สภา”
4.7.1 การถายโยงเวลาของขาว “ความเคลื่อนไหวเรือ่ งการประชุม 2 สภา”
ตารางที่ 4.43 การถายโยงเวลาของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม 2 สภา”
สื่อ
รายการเรื่องเดนเย็นนี้
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
หนังสือพิมพมติชน
เว็บไซต sanook.com

เวลาการนําเสนอ
17.30 น. วันที่ 21 ก.พ. 2549
19.00 น. วันที่ 21 ก.พ. 2549
06.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 2549
08.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 2549
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จากตารางที่ 4.43 พบวาขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม 2 สภา” ไดมีการ
ถายโยงไปทั้ง 4 สื่อ เริ่มจาก รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ไปสู รายการขาวภาคค่ําของกรม
ประชาสัมพันธ ตอไปที่ หนังสือพิมพมติชน และ เว็บไซต sanook.com เปนอันดับสุดทาย
4.7.2 การถายโยงพืน้ ที่ของขาว “ความเคลื่อนไหวเรือ่ งการประชุม 2 สภา”
ตารางที่ 4.44 การถายโยงพืน้ ที่ของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม 2 สภา”
สื่อ
ลํา
ดับ

ประเด็น

1

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีการอภิปรายรวม 2 สภา ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2549 นี้
นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภากลาววา ไดรับหนังสือ
ของการเปดประชุมรวมรัฐสภาจากนายกฯแลว
พ.ต.ท.ทักษิณยังแจงใน ประสานไปยัง กลต.ใหเตรียม
ขอมูลไวชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อขายหุน ใหเขาใจงาย
นายองอาจ คลามไพบูลย กลาวถึงการประชุมสองสภา
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลาวถึงปญหาเรื่องจริยธรรม
ของพ.ต.ท.ทักษิณ
นายสาทิตย วงศหนองเตย เขายื่นหนังสือทวงถาม
นายกฯ
นายโภคินตําหนิการกระทําของฝายคานที่ขอเสียง ส.ส.
รัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณไดกลาววา ขอใหรัฐมนตรีทุกคนตอง
เขาใจขั้นตอน การประชุมรวมรัฐสภา
นายกฯบอกวา “การเมืองประหลาด”

2
3
4
5
6
7
8
9

มติ
ชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ
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จากตารางที่ 4.44 พบวาการถายโยงพืน้ ที่ในขาว “ความเคลือ่ นไหวเรื่องการ
ประชุม 2 สภา” พบวา หนังสือพิมพมติชนมีการถายโยงเรื่องพืน้ ที่มากที่สุด และจะเห็นไดวา มี
ประเด็นเรื่อง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมกี ารอภิปรายรวม 2 สภา ในวันที่ 6 มีนาคม 2549 นาย
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โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภากลาววา ไดรับหนังสือของการเปดประชุมรวม 2 สภาแลว ไดถายโยง
ไปยังทุกสื่อ ดังนัน้ ประเด็นนีจ้ ึงเปนประเด็นหลักของขาว
4.7.3 การถายโยงรูปแบบการนําเสนอของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการ
ประชุม 2 สภา”
ในการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอนั้น ใชแนวคิดโครงสรางของขาว
ทั้ง 4 อยาง ไดแก พาดหัว (Head) ความนํา (Lead) เนื้อเรื่อง (Body) และสวนทาย (End) ดังนี้
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.45 การถายโยงพาดหัวของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม 2 สภา”
สื่อ
พาดหัว

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ
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รบ.วาง 6 กรอบ ‘อภิปรายทั่วไป’ อวดใจกวาง ไมจํากัด
เวลา 7 วัน 7 คืน ก็ได
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปดอภิปราย 2 สภา ฝายคานยื่น
หนังสือทวงถามนายกฯ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีการอภิปรายรวม 2 สภา ใน
วันที่ 6 มีนาคมนี้ โดยใชเวลา 5-7 วัน ตามความเหมาะสม
ทักษิณ เปดสภารวม ผาทางตัน

จากตารางที่ 4.45 พบวา มีการถายโยงการพาดหัวไปยังทัง้ 4 สื่อ เนือ่ งจากแตละ
สื่อตางนําเสนอการพาดหัวเรื่องการเปดประชุมรวม 2 สภา แตแตกตางกันในเรื่องการใชภาษา
เนื่องจากเหตุการณนี้เปนเหตุการณที่สําคัญ เปนความเคลื่อนไหวของฝายรัฐบาล ซึ่งรายการขาว
ภาคค่ําสามารถนําเสนอไดอยางเต็มที่ จึงมีการถายโยงเรื่องพาดหัวในขาวนี้
ข. ความนํา (Lead)
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ตารางที่ 4.46 การถายโยงความนําของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการเปดประชุม 2 สภา”
สื่อ
ความนํา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

ครม.ไฟเขียว 6 กรอบอภิปรายทั่วไป เวทีประชุมรวม
รัฐสภา ไมจํากัดเวลา จะเปน 7 วัน 7 คืนก็ได ขึ้นอยูกับ
‘โภคิน’ ตัดสินใจ ‘ทักษิณ’ รับกลางวงประชุมเสียงวูบ หวัง
ใชโอกาสนี้เรียกคะแนนนิยม สั่งรื้อขอมูลยอนฝายคาน
หนุนแก พ.ร.บ.โทรคมนาคม
ผูดําเนินรายการกลาวถึงการเปดประชุม 2 สภา และฝาย
คานยื่นหนังสือทวงถามนายกฯและไดปลอยเทปการให
สัมภาษณจากนายกรัฐมนตรี ดังนี้
นักขาว ทานนายกฯขา ฝายคานขอชื่อส.ส.จากทานายกฯเนี่ย
นายกฯมีความคิดเห็นอยางไร
นายกฯ หัวเราะ....การเมืองประหลาด

ครม.เห็นชอบใหมีการอภิปรายรวม 2 สภา ในวันที่ 6
มีนาคม 2549 นี้ โดยกําหนดอภิปราย 4 ประเด็น สวน
ระยะเวลาที่ใช 5 วัน หรือ 7 วัน ตามความเหมาะสมและ
ใหมีการถายทอดสดทั้งทางโทรทัศนและวิทยุ
เมื่อวานนี้ (21 ก.พ.) ที่ทําเนียบรัฐบาล ผูสื่อขาวรายงาน
วา ในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธาน กอนที่จะเขา
สูระเบียบวาระ การประชุม พ.ต.ท.ทักษิณ ไดกลาวถึง
สถานการณ ทางการเมืองในขณะนี้วา ไมมีอะไร ขอให
รัฐมนตรีทุกคน ทําหนาที่ของตัวเองไป

จากตารางที่ 4.46 พบวา มีการถายโยงในสวนของความนําไปในทุกสื่อ เนื่องจาก
แตละสื่อตางนําเสนอความนําเรื่องการเปดประชุมรวม 2 สภาเชนเดียวกัน แตมีการใชคําและ
ภาษาที่ตางกัน เชนเดียวกันกับเรื่องการพาดหัว เมือ่ มีการถายโยงเรื่องการพาดหัวก็จะทําใหใน
สวนของความนํานั้นมีการถายโยงดวย เนื่องจากความนํานั้นเปนสวนขยายความจากการพาดหัว
จึงเกิดการถายโยงในสวนความนําของขาวนี้
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ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ในสวนของเนื้อเรื่องจะใชองคประกอบของการเลา
เรื่อง ในสวนของ แกนเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) และตัวละคร (Character) มาใชวิเคราะหการ
ถายโยง ดังนี้
ตารางที่ 4.47 การถายโยงเนือ้ เรื่องของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม 2 สภา”
สื่อ
เนื้อเรื่อง

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

แกนเรื่อง
ครม.มีมติใหเปดอภิปรายรวม 2 สภา
ฉาก
ทําเนียบรัฐบาล
รัฐสภา
ตัวละคร
นายโภคิน พลกุล
นายกรัฐมนตรี

จากตารางที่ 4.47 พบวา ในสวนของเนื้อเรื่องนัน้ มีการถายโยงแกนเรื่อง คือทุก
สื่อนั้น นําเสนอแกนเรื่องเดียวกันคือ ครม.มีมติใหเปดอภิปรายรวม 2 สภา มีการถายโยงเรื่องฉาก
เปนฉากเดียวกันในทุกๆ สือ่ นั่นคือทําเนียบรัฐบาลและรัฐสภา มีการถายโยงตัวละคร คือ นาย
โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาและนายกรัฐมนตรี
ง. สวนทาย (End)
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ตารางที่ 4.48 การถายโยงสวนทายของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการเปดประชุม 2 สภา”
สื่อ
สวนทาย

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

นายโภคินยังตําหนิการกระทําของฝายคานที่ขอเสียง ส.ส.รัฐบาล
เพื่อรวมลงชื่ออภิปรายนายกรัฐมนตรีวา อยากใหฝายคานคิดในมุม
กลับ หากเปนรัฐบาลจะยอมใหส.ส.ของตนเองไปรวมลงชื่อกับฝาย
คานหรือไม “ผมเห็นวาสิ่งที่ฝายคานควรทําคือเมื่อไมไดเสียงมาก
พอในวันนี้กพ็ ยายามใหมในการเลือกตั้งครั้งหนา เพื่อใหมีเสียง
มากกวาเดิม” ประธานรัฐสภากลาว
สวนกรณีที่สามารถเปดอภิปรายเรื่องจริยธรรมของนายกฯได หรือ
เปลานั้น คุณวิษณุบอกวาเรื่องจริยธรรมนายกฯ ไมใชเรื่องการ
บริหารราชการแผนดิน แตวาถาถามเปน แทรกเรื่องอะไรเขาไปก็ได
บอกอีกวาถาถามไมเปนก็ชวยไมได ไมรูวาชวยอะไรเหมือนกัน คือ
ตองหาทางแทรกเอาเอง แตกําหนดสี่หัวขอออกมาแบบนี้ ไมตรง
อยางที่ฝายคานเคาตองการ เคาตองการอภิปรายเรื่องการซื้อขาย
หุน
เปนผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อให
สอดคลองกับคาครองชีพที่สูงขึ้นในปจจุบัน ใหกํานันผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล มีบทบาทที่สําคัญในการดูแลความปลอดภัย
ของประชาชนในพื้นที่ ผลักดันนโยบายสําคัญของรัฐบาล อาทิ การ
ปราบปรามยาเสพติด พลังแผนดิน ไขหวัดนก แตเงินเดือนไม
สอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน
ดาน น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รองโฆษกพรรคไทยรักไทย กลาวถึง
กรณีที่มีกลุมนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาออกมา
เคลื่อนไหวขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจาก
ตําแหนงวา จากขอเท็จจริงที่สืบทราบผานทางโรงเรียนพบวา
นักเรียนกลุมนี้ไมไดเปนนักกิจกรรม หรือหัวหนากลุมอะไรมากอน
และทางโรงเรียนก็ไมรูเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการครั้งนี้ ดังนั้น จึง
เปนเพียงความเห็นของเด็ก 3-4 คนเทานั้น

จากตารางที่ 4.48 พบวา มีการนําเสนอสวนทายในทุกๆ สื่อ แตมีลักษณะที่
แตกตางกัน ดังนัน้ จึงไมมีการถายโยงในสวนทายของขาวนี้
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4.7.4 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ความเคลือ่ นไหวเรื่องการประชุม
2 สภา”
ตารางที่ 4.49 การถายโยงการใชภาษาของขาว “ความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม 2 สภา”
สื่อ
ภาษา

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

วิทยุ

sanook

โลดโผน เราใจ ใสสีสัน
พุดคุย สนทนา เลาขาว
เปนทางการ มีแบบแผน
บรรยาย พรรณนา กระชับ

จากตารางที่ 4.49 พบวาการใชภาษาในแตละสื่อมีความตางกัน ดังนัน้ ไมมีการ
ถายโยงในการใชภาษา เพราะการใชภาษาเปนเอกลักษณของสื่อนั้นๆ

84
4.8 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงขาว 7 ขาว
4.8.1 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงเวลา
ตารางที่ 4.50 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงเวลาของทั้ง 7 ขาว

ขาว
1. ขาวการชุมนุมของฝายพันธมิตรใน
การตอตานนายกรัฐมนตรี
2. ขาวความเคลื่อนไหวของกลุม
พันธมิตรและกลุมใหกําลังใจ
นายกรัฐมนตรี
3. ขาวความเคลื่อนไหวตอการทํา
ประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ และ
การตอตานนายกรัฐมนตรี
4. ขาวความเคลื่อนไหวเรื่องการแกไข
รัฐธรรมนูญ และส.ว.ยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ
5. ขาวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํา
รองวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ
พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร
6. ขาวการประกาศตัวเขาชุมนุมของพล
ตรีจําลอง ศรีเมือง
7. ขาวความเคลื่อนไหวเรื่องการประชุม
รวมสองสภา

1

ลําดับเวลาในการนําเสนอ
2
3

4

มติชน

sanook.com

เรื่องเดนเย็นนี้

กรม
ประชาสัมพันธ

เรื่องเดน
เย็นนี้

กรม
ประชาสัมพันธ

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

กรม
ประชาสัมพันธ

มติชน

เรื่องเดน
เย็นนี้

กรม
ประชาสัมพันธ

มติชน

sanook.com

เรื่องเดน
เย็นนี้

กรม
ประชาสัมพันธ

มติชน

sanook.com

มติชน

sanook.com

เรื่องเดนเย็นนี้

เรื่องเดน
เย็นนี้

กรม
ประชาสัมพันธ

มติชน

กรม
ประชาสัมพันธ
sanook.com

จากการวิเคราะหการถายโยงเวลาของทั้ง 7 ขาว พบวามีการถายโยงเวลา 2 แบบ
ดังนี้

มติชน

แบบที่ 1
www.sanook.com

รายการเรื่องเดนเย็นนี้

กรมประชาสัมพันธ
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แบบที่ 2
รายการเรื่องเดนเย็นนี้

กรมประชาสัมพันธ

มติชน

www.sanook.com

ซึ่งแสดงใหเห็นวา มติชนและรายการเรื่องเดนเย็นนีต้ างก็สามารถนําเสนอขาว
เปนสื่อแรกได รายการขาวของกรมประชาสัมพันธนนั้ ไมสามารถนําเสนอเปนสื่อแรกไดเนื่องจาก
เวลาการออกอากาศที่ชากวารายการเรื่องเดนเย็นนี้ สวน www.sanook.com นั้นไมสามารถ
นําเสนอขาวไดเปนสื่อแรกเนื่องจาก ขาวทีน่ ําเสนอในเว็บไซตนนั้ เปนขาวทีน่ ํามาจากหนังสือพิมพ
ดังนัน้ การถายโยงเรื่องเวลา สื่อที่สามารถเปนแหลงขาว (Source) ที่สามารถหาขาวเองได นั่นก็
ไดแก หนังสือพิมพมติชน รายการเรื่องเดนเย็นนี้ รายการขาวของกรมประชาสัมพันธ ตางก็แขงขัน
กันเพื่อนําเสนอขาวเปนสื่อแรก
แตเนื่องจากรายการขาวของกรมประชาสัมพันธมีเวลาการ
ออกอากาศทีช่ ากวารายการเรื่องเดนเย็นนี้ จึงทําใหไมสามารถนําเสนอเปนสื่อแรกได
4.8.2 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงพื้นที่
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ตารางที่ 4.51 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงพืน้ ที่ของทั้ง 7 ขาว (ในแงปริมาณ)
ลําดับจํานวนประเด็น
2
3

ขาว

1

4

1. ขาวการชุมนุมของฝาย
พันธมิตรในการตอตาน
นายกรัฐมนตรี
2. ขาวความเคลื่อนไหวของกลุม
พันธมิตรและกลุมใหกําลังใจ
นายกรัฐมนตรี
3. ขาวความเคลื่อนไหวตอการ
ทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ และการตอตาน
นายกรัฐมนตรี
4. ขาวความเคลื่อนไหวเรื่องการ
แกไขรัฐธรรมนูญ และส.ว.ยื่นคํา
รองตอศาลรัฐธรรมนูญ
5. ขาวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไมรับคํารองวินิจฉัยความเปน
รัฐมนตรีของ พ.ต.ท ทักษิณ ชิน
วัตร
6. ขาวการประกาศตัวเขาชุมนุม
ของพลตรีจําลอง ศรีเมือง
7. ขาวความเคลื่อนไหวเรื่องการ
ประชุมรวมสองสภา

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

sanook

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

กรม
ประชาสัม
พันธ

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

กรม
ประชาสัม
พันธ

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

sanook

กรมประชาสัมพันธ

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

sanook

กรมประชาสัมพันธ

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

sanook

กรมประชาสัมพันธ

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

sanook

กรมประชาสัมพันธ

กรมประชาสัมพันธ

สามารถสรุปไดวาการถายโยงเรื่องพื้นทีน่ นั้ หนังสือพิมพมติชนมีการถายโยงเรื่อง
พื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือรายการเรื่องเดนเย็นนี้ และเว็บไซต sanook.com ซึ่งรายการขาวของ
กรมประชาสัมพันธมีการถายโยงเรื่องพืน้ ที่นอยที่สุด เนื่องจากประเด็นเรื่องขาวการเมืองนั้น เปน
การนําเสนอความเคลื่อนไหวของรัฐบาลและองคกรตางๆ ทัง้ ทีเ่ ปนของรัฐบาลและภาคเอกชน ทัง้
ฝายเห็นดวยไมเห็นดวยกับรัฐบาล ซึง่ ถือไดวาหนังสือพิมพมติชนเปนอิสระจากรัฐบาล ไมมีการ
ควบคุมมากทีส่ ุด
ดังนัน้ จึงนําเสนอไดในประเด็นทีห่ ลากหลายทัง้ ฝายรัฐบาลและฝายตอตาน
ในขณะที่รายการขาวของกรมประชาสัมพันธนนั้ รับนโยบายมาจากรัฐบาย นําเสนอขาวเพื่อสนอง
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นโยบายของรัฐบาล ดังนัน้ จึงไมสามารถนําเสนอประเด็นของฝายตอตานรัฐบาลไดมากนัก ขาวที่
ออกมาจึงมีประเด็นทีน่ อย
เนื่องจากไมสามารถนําเสนอในประเด็นของฝายตอตานไดมาก
เชนเดียวกับหนังสือพิมพมติชนและสื่ออื่นๆ
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ตารางที่ 4.52 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงการถายโยงพืน้ ที่ ของทัง้ 7 ขาว (ในแงคุณภาพ)
สื่อ
ขาว
ประเด็น
เรื่องเดน วิทยุ มติชน sanook
เย็นนี้
1. ขาวการชุมนุมของ
ฝายพันธมิตรในการ
ตอตานนายกรัฐมนตรี
2. ขาวความ
เคลื่อนไหวของกลุม
พันธมิตรและกลุมให
กําลังใจ
นายกรัฐมนตรี
3. ขาวความ
เคลื่อนไหวตอการทํา
ประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ

- การชุมนุมของกลุมพันธมิตร
- สนธิ ลิ้มทองกุลประกาศชัยชนะ 4
ประการ
- สนธิ ลิ้มทองกุล แถลงขาว
- ประชาชนใหกําลังใจนายกฯ
- องคการนักศึกษาม.ธรรมศาสตร
แถลงการณลารายชื่อไลนายกฯ

- นายกฯกลาวถึงการทําประชา
พิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ
- นายกฯแถลงผลงานในรอบ 5 ป
- ประชาชนใหกําลังใจนายกฯ
- คณาจารยนิดา ตอตานนายกฯ
4. ขาวความ
- รองนายกฯกลาวถึงการแกไข
เคลื่อนไหวเรื่องการ รัฐธรรมนูญ
แกไขรัฐธรรมนูญ และ - ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองของส.ว.
ส.ว.ยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ
5. ขาวตุลาการศาล - ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไมรับวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญไมรับคํา คํารอง
รองวินิจฉัยความเปน - นายแกวสรร อติโพธิ ผิดหวัง
รัฐมนตรีของ พ.ต.ท - กลุมพันธมิตรและผูที่รอคําตัดสิน
ทักษิณ ชินวัตร
ไมพอใจ โหรอง
6. ขาวการประกาศ
- พลตรีจําลอง ศรีเมือง ประกาศตัว
ตัวเขาชุมนุมของพล เขารวมชุมนุม
ตรีจําลอง ศรีเมือง
- นายสุริยะใส กตะศิลา กลาวถึงพล
ตรีจําลอง
7. ขาวความ
- ครม.มีมติใหเปดประชุมรวม 2
เคลื่อนไหวเรื่องการ สภา
ประชุมรวมสองสภา - วิปฝายคานยื่นหนังสือทวงถาม
นายกฯ
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การถายโยงเรือ่ งพืน้ ทีว่ ิเคราะหในแงคุณภาพนั้น ประเด็นหลักของขาวคือประเด็น
ที่ไดถูกถายโยงไปยังทุกสื่อ ในแตละขาวจะมีเพียงประเด็นเดียวเทานัน้ ที่ไดถา ยโยงไปยังทุกสื่อ แต
ยังมีประเด็นสําคัญอีกหลายประเด็นที่ไมไดถายโยง เนือ่ งจากประเด็นเหลานัน้ มีปจ จัยทีท่ ําใหถา ย
โยงไมได สวนใหญจะเปนประเด็นทีน่ ําเสนอความเคลื่อนไหวจากฝายตอตานรัฐบาล จึงทําใหไมมี
การถายโยงไปยังรายการขาวของกรมประชาสัมพันธ เนื่องจากนโยบายของกรมประชาสัมพันธที่
ไมตองการนําเสนอฝายที่ตรงขามกับรัฐบาล นําเสนอไดแตไมมาก เนือ่ งจากอาจจะทําใหเกิดความ
ขัดแยง และคํานึงถึงความสงบของบานเมือง จึงนําเสนอประเด็นทีไ่ มเปนความขัดแยง ดังนั้น
ประเด็นทีท่ ําใหเกิดความขัดแยง หรือรุนแรงตอเสถียรภาพของรัฐบาลจะไมถูกถายโยง
4.8.3 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงรูปแบบการนําเสนอ
ก. พาดหัว (Head)
ตารางที่ 4.53 สรุปการวิเคราะหการถายโยงพาดหัว ของทั้ง 7 ขาว
พาดหัว
เรื่องเดนเย็นนี้

กรม
ประชาสัมพันธ
1. ขาวการชุมนุมของฝาย นายกฯอางเขต
รัฐบาลไมอนุญาต
พันธมิตรในการตอตาน
พระราชฐาน หาม ใหใชลานพระบรม
นายกรัฐมนตรี
กลุมผูชุมนุม
รูปทรงมา จัดการ
ปกหลักลานพระ ชุมนุมเนื่องจาก
บรมรูป
เปนเขต
พระราชฐาน และ
ยังกีดขวาง
การจราจร
2. ขาวความเคลื่อนไหวของ สนธิอางพันธมิตร ประชาชนจํานวน
กลุมพันธมิตรและกลุมให ยันใชลานพระบรม มากมาใหกําลังใจ
รูปชุมนุมตอใน
นายกรัฐมนตรีที่
กําลังใจนายกรัฐมนตรี
วันที่ 11 กุมภานี้ ทําเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจะ
ยืนเคียงขาง
ประชาชน

ขาว

มติชน

sanook

คนงาวปายสี
‘ชางแ_งมัน
เถอะ’
‘ทักษิณ’
กราว

สนธิสลายการขุม
นุมแลว นัดปด
บัญชีทักษิณ 11
ก.พ.

‘แมว’ ซัดอจ.
รัฐศาสตร
‘ขาดสติ’ ลม
ประชาธิปไตย
องคมนตรี
ลาออก ‘ส.
สิงหดํา’
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ตารางที่ 4.53 (ตอ) สรุปการวิเคราะหการถายโยงพาดหัว ของทั้ง 7 ขาว
พาดหัว
ขาว

เรื่องเดนเย็นนี้

3. ขาวความเคลื่อนไหวตอ
การทําประชาพิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ และการ
ตอตานนายกรัฐมนตรี

นายกฯใชเวทีสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
แจงผลงานในรอบ
5 ป ยกฐานะ
ระดับรากหญา
ลางอิทธิพล พรอม
แยมใหทําประชา
พิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ

4. ขาวความเคลื่อนไหว
เรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ
และส.ว.ยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ
นัด 16 ก.พ. ชี้ขาด
วาจะรับคํารอง 27
ส.ว. เขาสู
กระบวนการ
พิจารณาวินิจฉัย
คุณสมบัตินายกฯ
หรือไม ดาน
นายกฯยิ้มสูไมรูสึก
หนักใจ
ศาลรัฐธรรมนูญมี
มติ 8:6 ไมรับคํา
รอง ของ 27 ส.ว.
วินิจฉัย คุณสมบัติ
นายกฯ เนื่องจาก
ขอมูลไมชัดเจน
กรณีการเขาไป
จัดการหุน

5. ขาวตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไมรับคํารอง
วินิจฉัยความเปนรัฐมนตรี
ของ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร

กรม
ประชาสัมพันธ
ประชาชนหลาย
พันคนหลั่งไหลให
กําลังใจนายกฯ ให
บริหารประเทศ
ตอไป แมจะมี
อุปสรรคทาง
การเมือง ขณะที่
นายกฯเนนย้ําอีก
ครั้งวาจะไมยุบ
สภาหรือลาออก
จากตําแหนง
รองนายกรัฐมนตรี
เตรียมประสาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อ
สํารวจความเห็น
ของประชาชนใน
การแกไข
รัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมี
มติ ไมรับคํารอง
ของ 28 ส.ว.
เกี่ยวกับความเปน
รัฐมนตรี ของ
นายกรัฐมนตรี ใน
การถือครองหุน

มติชน

sanook

ทักษิณโยน
เกม แกรธน.
ประชา
พิจารณ
สมัครวิจารณ ‘ปาพลากร’

‘แมว’ ขูส.ส.
ยกมือสวน
มากๆ เจอ
‘ยุบสภา’ ชี้
เสารทับ
‘อํานาจบารมี’ ลด

ศาลรับคํารองซุก
หุน นายกฯชี้ดาว
เสารทับ

มติศาลรธน.
8:6 ชี้
‘หลักฐานไม
ชัด’ ซุกหุน 2
แทง
นักวิชาการ
หวงขัดแยง
รุนแรงขึ้น

มติศาลรธน.ไมรับ
วินิจฉัย ‘ทักษิณ’
ซุกหุน
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ตารางที่ 4.53 (ตอ) สรุปการวิเคราะหการถายโยงพาดหัว ของทั้ง 7 ขาว
พาดหัว
ขาว

เรื่องเดนเย็นนี้

6. ขาวการประกาศตัวเขา
ชุมนุมของพลตรีจําลอง ศรี
เมือง

จําลอง ประกาศ
ตัวเขารวมชุมนุม
ใหญ 26 ก.พ.นี้
ยืนยันไมซ้ํารอย
พฤษภาทมิฬ

7. ขาวความเคลื่อนไหว
เรื่องการประชุมรวมสอง
สภา

คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเปด
อภิปราย 2 สภา
ฝายคานยื่น
หนังสือทวงถาม
นายกฯ

กรม
ประชาสัมพันธ
นายกรัฐมนตรี
เปดเผยวา การ
ประชุม
คณะรัฐมนตรีวัน
พรุงนี้จะมีการพูด
ถึงการเปดประชุม
รวมระหวางส.ส.
และส.ว.เพื่อหารือ
ปญหาหารบริหาร
ราชการแผนดิน
คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบใหมีการ
อภิปรายรวม 2
สภา ในวันที่ 6
มีนาคมนี้ โดยใช
เวลา 5-7 วัน ตาม
ความเหมาะสม

มติชน

sanook

‘จําลอง’ อาง
นายทหาร
เรียกรองไล
‘ทักษิณ’ นํา
กองทัพธรรม
รวมชุมนุม 26
ก.พ.

สันติอโศกลุย มหา
จี้ลาออก ทรท.ดา
หนาจวกพาคนไป
ตายไมจํา

รบ.วาง 6
ทักษิณ เปดสภา
กรอบ
รวม ผาทางตัน
‘อภิปราย
ทั่วไป’ อวดใจ
กวาง ไม
จํากัดเวลา 7
วัน 7 คืน ก็ได

จากการวิเคราะหการพาดหัวของทัง้ 7 ขาว พบวามีการถายโยงการพาดหัว
ในขาวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมรับคํารองวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
และ ขาวการเปดประชุมรวม 2 สภา เนือ่ งจากการพาดหัวนั้นแตละสื่อไดจับประเด็นที่สาํ คัญของ
ขาวขึ้นมาเพื่อกระตุน เรียกรองความสนใจจากผูรับสาร ซึ่งแตละสื่อจะมีความแตกตางกัน
หนังสือพิมพมติชนจะมีพาดหัวขาวที่รนุ แรง โลดโผน ตื่นเตน นาติดตาม
เนนเสนอใหเห็นถึงความขัดแยงของทัง้ สองฝาย เว็บไซต sanook.com ก็เชนเดียวกัน สวนรายการ
เรื่องเดนเย็นนีก้ ็มีการนําเสนอพาดหัวแบบนาสนใจ มีการนําเสนอประเด็นที่สาํ คัญของวันนั้นมา
พาดหัว แตไมไดเนนความขัดแยง แตกม็ ีบาง สวนรายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธนนั้
จะพาดหัวแบบธรรมดา เรียบงาย เนนนําเสนอดวยผลงานของรัฐบาล บอกใหรคู วามเคลื่อนไหว
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ของรัฐบาล ไมนําเสนอแบบขัดแยง เชนเดียวกับหนังสือพิมพ ดังนั้นทําใหการพาดหัวในแตละสื่อมี
ความแตกตางกัน แตปรากฏวาใน 2 ขาวทีม่ ีการถายโยงนั้น เปนเพราะวาทั้ง 2 ขาวเปนประเด็นที่
เปนความเคลือ่ นไหวของทางฝายรัฐบาล ดังนัน้ ทําใหรายการขาวของกรมประชาสัมพันธนาํ เสนอ
ไดเชนเดียวกับสื่ออื่นๆ จึงทําใหเกิดการถายโยงการพาดหัวใน 2 ขาว สวนขาวที่เหลือไมมีการถาย
โยงเนื่องจากเปนประเด็นของฝายตอตานรัฐบาลดังนั้นรายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ
นําเสนอไมไดนั่นเอง
ข. ความนํา (Lead)
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ตารางที่ 4.54 สรุปการวิเคราะหการถายโยงความนําของทั้ง 7 ขาว
ความนํา (Lead)
กรม
มติชน
ประชาสัมพันธ

ขาว

เรื่องเดนเย็นนี้

1. ขาวการ
ชุมนุมของฝาย
พันธมิตรในการ
ตอตาน
นายกรัฐมนตรี

ผูดําเนินรายการ
สนทนากันถึงเรื่องการ
ชุมนุมเมื่อวันเสารที่ 4
กุมภาพันธที่ผานมา

แมการชุมนุมเมื่อวันที่ 4
ก.พ. ที่ผานมาเปนไปดวย
ความเรียบรอย แตรอง
นายกฯ ดานความมั่นคง
เตรียมเพิ่มมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในการ
ชุมนุมที่จะมีขึ้นอีกวันที่ 11
ก.พ. นี้

ม็อบ ‘กูชาติ’ จบลงดวย
ความเรียบรอย ‘สนธิ’
ประกาศชัยชนะ 4
ประการ นัดชุมนุมใหญ
‘ปดบัญชีทักษิณ’ อีกครั้ง
11 ก.พ.นี้ ลั่นเช็คบิล
รมต.รายตัว ‘แมว’ หลุด
อีก ดาพวกรวม ‘สนธิ’
เปนพวก ‘คนงาว ชางแ_
งมันเถอะ’

2. ขาวความ
เคลื่อนไหวของ
กลุมพันธมิตร
และกลุมให
กําลังใจ
นายกรัฐมนตรี

วันนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรี มีคน
มาใหกําลังใจแทบทั้ง
วัน ตั้งแตชวงเชาเลย
ที่ทําเนียบรัฐบาลมี
หลายกลุมครับ
เดินทางมาใหกําลังใจ
ไมวาจะเปนพอคา
ประชาชน นักเรียน
จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสตรีวิทยา
มีเจเกียวดวย

บรรยากาศที่ทําเนียบ
รัฐบาลตลอดชวงเชาที่ผาน
มา ไดมีประชาชนจาก
หลายอาชีพทยอยเดินทาง
มาใหกําลังใจนายกฯ พรอม
กับขอใหบริหารประเทศ
เพื่อประชาชนตอไป

‘แมว’ เปดทําเนียบ
ตอนรับสารพัดม็อบเชียร
เกือบทั้งวัน ซัดอจ.
รัฐศาสตร ‘ขาดสติ’ ลม
ปชต. ‘สนธิ’ เปดแนวรบ
ใหม ไมเปนผูนําม็อบสง
ตอใหกับพันธมิตร
ประชาธิปไตย ทา
นายกฯออกทีวีดวลกัน
ใหรดู ํารูแดง ใครตอบ
คําถามไมไดใหลาออก
ดานนายกฯไมรับคําทา
‘พลากร สุวรรณรัฐ’
องคมนตรี ลาออกจาก
สมาคมนิสิตเกาสิงหดํา
อธิการบดีจุฬาฯยันไม
ปดกั้นเสรีภาพของ
อาจารย

sanook
“สนธิ” ปดการชุมนุม
กดดัน “ทักษิณ”
ลาออกจากตําแหนง
แลวเมื่อเวลา 06.55
น. เชาวันนี้ ม็อบ
สลายตัวลงอยาง
สันติ นัดกันอีกครั้ง
“ปดบัญชีทักษิณ” ที่
ลานพระบรมรูปทรง
มาอีกครั้ง 11 ก.พ.
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ขาว

เรื่องเดนเย็นนี้

ความนํา (Lead)
กรม
มติชน
ประชาสัมพันธ

3. ขาวความ
เคลื่อนไหวตอ
การทําประชา
พิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ

ที่สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเมื่อชวงเชาที่
ผานมา นายกฯ ได
เดินทางไปรวมประชุม
และมีการบรรยาย
พิเศษดวย เรื่องความ
รวมมือระหวาง
ภาครัฐกับสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจ แลว
ถือโอกาสนี้สรุปผล
งานโดยตลอด 5 ปที่
ผานมา

ยังคงมีน้ําใจของคนไทย
จากทั่วสารทิศเดินทางเขา
ใหกําลังนายกฯ อยางไม
ขาดสาย โดยนายกฯ ได
กลาวขอบคุณน้ําใจของทุก
คนที่เดินทางมาใหกําลังใจ
โดยยืนยันวาจะไมยุบสภา
หรือลาออกจากตําแหนง

4. ขาวความ
เคลื่อนไหวเรื่อง
การแกไข
รัฐธรรมนูญ
และส.ว.ยื่นคํา
รองตอศาล
รัฐธรรมนูญ

ทาง 27 ส.ว. ไดมีการ
สงเรื่องใหกับศาล
รัฐธรรมนูญไดมีการ
วินิจฉัยนะครับ
เกี่ยวกับตําแหนงของ
นายกฯ และวันนี้ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญมี
มติ รับคํารองครับ ที่
27 สว.สงมาเพื่อมี่จะ
ใหศาลรธน. วินิจฉัย
ความเปนรัฐมนตรี
ของนายกฯ ทักษิณ
ชินวัตร วาจะสิ้นสุด
ลง ตามรธน.มาตรา
216 และ 209 หรือไม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบราง
พระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
โดยกําหนดใหเปนวันที่ 19
เมษายน 2549 เปนวัน
เลือกตั้ง

นายกฯ เสนอผาทางตัน
ทางการเมือง ชูแก
รัฐธรรมนูญ ใหทํา
ประชาพิจารณ พรอมกับ
เลือกตั้ง ส.ว. เปด
เว็บไซต สงความเห็น
มาตราไหนตองการ
เปลี่ยนแปลง ลั่นถามี
เหตุผลพรอมแกไข ม็อบ
หนุน ‘ทักษิณ’ โชวพลัง
เตรียมนัดเคลื่อนพลครั้ง
ใหญทั่วประเทศ ฝาย
กลุมยืนขาง ‘สนธิ’
ประกาศจับมือเปน
พันธมิตร 27 องคกร
นิสิตจุฬาฯ นักศึกษา
ธรรมศาสตร ออกแถลง
ลาชื่อรวมขับ ‘ทักษิณ’
ผบ.ทร.นําทีม วปรอ.
4414 ใหกําลังใจ
‘ทักษิณ’ ถึงทําเนียบ เจา
ตัวอาง ขายหุนชินฯ ไม
เสียภาษี ไมผิด กม. ไม
ผิดศีลธรรม เชื่อ
โหราศาสตร ชวงนี้ดวง
ไมดี อํานาจ-บารมีลด
คําพุดไมมีน้ําหนัก ขู
ส.ส. แตกแถว ยกมือ
สวนมากๆ เจอยุบสภา
แน ทรท.เตรียมจัดเวที
แจงพรอมกันทั่วประเทศ
3 มี.ค. ‘สนธิ- พันธมิตร’
สอแหวใชสนามหลวง
ผอ.สนล.บอกติด 2 งาน
ใหญ

sanook

องคกรพันธมิตร
ปชต.เฮลั่น ศาล
รธน.รับคํารองสอบ
ซุกหุนภาค 2 แตยัง
ตองรอลุน 16 ก.พ.
รับ-ไมรับวินิจฉัย
ขณะที่ "ทักษิณ" ยัง
ยิ้มออก หยอกสื่อ
"กลั๊ว กลัว" เผย
ครวญดาวเสารทับ
พรอมแจงขายหุนให
ลูกราคาพารเปน
มรดก
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ความนํา (Lead)
กรม
มติชน
ประชาสัมพันธ

ขาว

เรื่องเดนเย็นนี้

sanook

5. ขาวตุลาการ
ศาล
รัฐธรรมนูญไม
รับคํารอง
วินิจฉัยความ
เปนรัฐมนตรี
ของ พ.ต.ท
ทักษิณ ชินวัตร

ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เสียงขาง
มาก 8 ตอ 6 นะครับ
มีมติไมรับคํารองของ
คณะส.ว.ทั้ง 28 ทาน
นะครับ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม
รับคํารองของ 28 สมาชิก
วุฒิสภา เกี่ยวกับความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
ในการถือครองหุน

‘แมว’ หนาบาน ศาล
รธน.มีมติ 8:6 ไมรับคํา
รองซุกหุนภาค 2 ดาน
พันธมิตร เรียกรองให
เสียงขางมากลาออก เล็ง
ฟองศาลปกครองให
ระงับการขายหุนชินฯ
อดีตตุลาการศาล รธน.อธิการบดี มธ.เสียใจ
ศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธ
รับเรื่อง

ศาลรัฐธรรมนูญ ลง
มติ 8 ตอ 6 ไมรับ
วินิจฉัยคํารองของ
28 ส.ว. ที่ขอให
พิจารณาคุณสมบัติ
ของนายกรัฐมนตรี
อางคํารองไมชัดเจน
ดาน"แกวสรร" ระบุ
เตรียมแผนสองเซ็ค
บิล"ทักษิณ"

6. ขาวการ
ประกาศตัวเขา
ชุมนุมของพล
ตรีจําลอง ศรี
เมือง

พูดถึงเรื่องใหญๆ 2
เรื่อง ที่วันนี้มีกระแส
ขาวถึงความ
เคลื่อนไหวนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องของพล
ตรีจําลองศรีเมือง
ออกมาประกาศตัวแน
ชัดแลววา ขอเปนแนว
รวมกับกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย จะรวม
พลังกันในวันอาทิตย
ที่ 26 ก.พ. เพื่อขับไล
นายกฯ ทักษิณ ชิน
วัตร

นายกรัฐมนตรีระบุในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีวัน
พรุงนี้ จะพิจารณาใหความ
เห็นชอบขอเปดประชุม
รัฐสภารวมระหวาง สภา
ผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา
เพื่อหารือปญหาการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยไมมี
การลงมติ เพื่อเสนอตอ
ประธานรัฐสภา สวนจะเปน
กี่วัน ประธานรัฐสภาจะเปน
ผูกําหนด

‘จําลอง ’ออกโรงจี้
‘ทักษิณ’ ลาออก อางมี
นายทหารเรียกรองใหทํา
ประกาศนํากองทัพรวม
ชุมนุมสนามหลวง 26
ก.พ. ลั่นพรอมชุมนุม
ตอเนื่องหลายวัน ขณะที่
พันธมิตรบอกยินดีที่อดีต
หน.พรรคพลังธรรม
มารวม แตหามนําเดี่ยว

"มหาจําลอง"
ประกาศนํากองทัพ
ธรรม รวมไลนายกฯ
26 ก.พ.นี้ กระตุนคน
นับแสนรวมแสดง
พลัง เชื่อไมเกิดเหตุ
ซ้ํารอยพฤษภาทมิฬ
ดาน ทรท.เยย
จําลองไมจําใส
กะโหลก ทั้งที่เคยพา
คนไปตายมาแลว
ขณะที่ "ทักษิณ"
เรียก รมต.ถกรับมือ
สถานการณ
การเมือง ปชป.โวย
ทักษิณปลอยขาว
โยกทหารสังกัด
อบจ.หวังเบนกระแส
ขับไล
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ขาว

เรื่องเดนเย็นนี้

7. ขาวความ
เคลื่อนไหวเรื่อง
การประชุมรวม
สองสภา

นักขาว ทาน
นายกฯขา ฝายคาน
ขอชื่อส.ส.จากทา
นายกฯเนี่ย นายกฯมี
ความคิดเห็นอยางไร
นายกฯ หัวเราะ....
การเมืองประหลาด

ความนํา (Lead)
กรม
มติชน
ประชาสัมพันธ
ครม.เห็นชอบใหมีการ
อภิปรายรวม 2 สภา ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2549 นี้
โดยกําหนดอภิปราย 4
ประเด็น สวนระยะเวลาที่ใช
5 วัน หรือ 7 วัน ตามความ
เหมาะสมและใหมกี าร
ถายทอดสดทั้งทางโทรทัศน
และวิทยุ

ครม.ไฟเขียว 6 กรอบ
อภิปรายทั่วไป เวที
ประชุมรวมรัฐสภา ไม
จํากัดเวลา จะเปน 7 วัน
7 คืนก็ได ขึ้นอยูกับ
‘โภคิน’ ตัดสินใจ
‘ทักษิณ’ รับกลางวง
ประชุมเสียงวูบ หวังใช
โอกาสนี้เรียกคะแนน
นิยม สั่งรื้อขอมูลยอน
ฝายคานหนุนแก พ.ร.บ.
โทรคมนาคม

sanook
เมื่อวานนี้ (21 ก.พ.)
ที่ทําเนียบรัฐบาล
ผูสื่อขาวรายงานวา
ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี
(ครม.) ซึ่งมี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน กอนที่จะ
เขาสูระเบียบวาระ
การประชุม พ.ต.ท.
ทักษิณ ไดกลาวถึง
สถานการณ ทาง
การเมืองในขณะนี้
วา ไมมีอะไร ขอให
รัฐมนตรีทุกคน ทํา
หนาที่ของตัวเองไป

จากการวิเคราะหสรุปไดวาในทุกขาวนัน้ มีการถายโยงในสวนของความนํา
เพียงแตแตกตางกันในสวนของการใชภาษา และประโยค รูปแบบการเลาเรื่อง แตในใจความแลวมี
การถายโยง คือทุกสื่อตางนําเสนอประเด็นเดียวกัน วาวันนี้มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ใคร ทําอะไร ที่
ไหน เมื่อไร และอยางไร ดังนั้นสรุปไดวาในสวนของความนํานัน้ มีการถายโยงไรการใหความหมาย
แตจะแตกตางกันดวยรูปแบบการนําเสนอ และการใชภาษาที่ตา งกัน
ค.
เนื้อเรื่อง (Body) ไดสรุปแกนเรื่อง ฉากหลัก และตัวละครหลัก
ใหเห็นถึงการถายโยงในสวนของเนื้อเรื่อง ตามตารางที่ 4.55
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ขาว

เนื้อเรื่อง

มติชน

สื่อ
เรื่องเดน กรม
เย็นนี้ ประชา

สัมพันธ

1. ขาวการ
ชุมนุมของฝาย
พันธมิตรใน
การตอตาน
นายกรัฐมนตรี

แกนเรื่อง

การชุมนุมตอตานนายกฯ
ฉาก
ลานพระบรมรูปทรงมา
ตัวละคร
สนธิ ลิ้มทองกุล
ประชาชน
ตํารวจ
แกนเรื่อง
2. ขาวความ
เคลื่อนไหวของ การใหกําลังใจและตอตานนายกฯ
กลุมพันธมิตร ฉาก
และกลุมให
ทําเนียบรัฐบาล
กําลังใจ
อนุสรณสถาน 14 ตุลา
นายกรัฐมนตรี
ตัวละคร
ประชาชน
นายกรัฐมนตรี
สนธิ ลิ้มทองกุล
3. ขาวความ
เคลื่อนไหวตอ
การทําประชา
พิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ

แกนเรื่อง
การทําประชาพิจารณแกไขรัฐธรรมนูญ
ฉาก
ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแหงชาติ
ทําเนียบรัฐบาล
ม.ธรรมศาสตร
ตัวละคร
นายกรัฐมนตรี
ประชาชน
นายกองคการศึกษาม.ธรรมศาสตร

sanook
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เนื้อเรื่อง

มติชน

สื่อ
เรื่องเดน กรม
เย็นนี้ ประชา

สัมพันธ

4. ขาวความ
เคลื่อนไหวเรื่อง
การแกไข
รัฐธรรมนูญ
และส.ว.ยื่นคํา
รองตอศาล
รัฐธรรมนูญ

แกนเรื่อง

การแกไขรัฐธรรมนูญ
ฉาก
ทําเนียบรัฐบาล
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวละคร
นายกรัฐมนตรี
นายไพฑูรย วราหะไพบูลย
5. ขาวตุลาการ แกนเรื่อง
ศาล
ตุลาการศาลรธน.มีมติไมรับคํารอง
รัฐธรรมนูญไม ฉาก
รับคํารอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยความ ตัวละคร
เปนรัฐมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ของ พ.ต.ท
นายไพฑูรย วราหะไพบูลย
ทักษิณ ชินวัตร
นายแกวสรร อติโพธิ
กลุมพันธมิตร
แกนเรื่อง
6. ขาวการ
ประกาศตัวเขา การประกาศตัวเขารวมชุมนุมของพลตรีจําลอง
ชุมนุมของพล ฉาก
ตรีจําลอง ศรี อนุสรณสถาน 14 ตุลา
ทําเนียบรัฐบาล
เมือง
ตัวละคร
พลตรี จําลอง ศรีเมือง
นายสุริยะใส กตะศิลา
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สัมพันธ

7. ขาวความ
เคลื่อนไหวเรื่อง
การประชุมรวม
สองสภา

แกนเรื่อง
ครม.มีมติใหเปดอภิปรายรวม 2 สภา
ฉาก
ทําเนียบรัฐบาล
รัฐสภา
ตัวละคร
นายกรัฐมนตรี
นายโภคิน พลกุล

จากการวิเคราะหการถายโยงเนื้อเรื่องของทั้ง 7 ขาวพบวา แกนเรื่องจะมี
การถายโยงขาวไปยังทุกสื่อ เนื่องจากแกนเรื่องเปนสิ่งสําคัญของเรื่อง เปนการบอกใหรูวา เปนขาว
อะไร ดังนัน้ เมือ่ เปนขาวเดียวกันทุกสื่อก็ตอ งนําเสนอแกนเรื่องเดียวกัน นัน่ คือการถายโยงแกนเรื่อง
ทั้ง 7 ขาวไดมีการถายโยงในฉากหลักของขาว สามารถสรุปไดสาฉากหลัก
ของทั้ง 7 ขาวคือ ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา เนื่องจากแตละสื่อตางก็มีนักขาวการเมืองประจําอยูที่
ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา ที่ทาํ การพรรคตางๆ เมื่อมีความเคลื่อนไหวตางๆ แตละสื่อจึงหาขาวจะที่
เหลานี้ ทําใหกลายเปนฉากที่เหมือนกันในทุกๆ สื่อ เปนการถายโยงเรื่องฉากนั่นเอง
ในสวนของตัวละครนั้น จะมี 2 ฝายเสมอ เนื่องจากทุกสื่อจะตองนําเสนอ
ขาวทัง้ ฝายรัฐบาลและฝายคาน ดังนั้นจะมีตัวละครหลักของฝายรับบาลคือ นายกรัฐมนตรี จะ
ปรากฏในทุกๆ ขาวและ ทุกๆ สื่อ สวนฝายคานหรือฝายตอตานนายกรัฐมนตรีนนั้ ก็คือ สนธิ ลิม้
ทองกุล กลุม พันธมิตร พรรคฝายคาน และองคกรตางๆ จากการวิเคราะหพบวา มีการถายโยงตัว
ละครฝายรัฐบาลไปยังทุกๆ สื่อ แตในสวนของฝายตอตานนั้น ตัวละครบางตัวจะไมปรากฏในทุก
สื่อ เนื่องจากรายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธนนั้ จะไมนาํ เสนอตัวละครบางตัว ของฝาย
ตอตานรัฐบาล (แสดงไวในตารางที่ 4.55) เนื่องจากไมใหเกิดความขัดแยง
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เรื่องเดนเย็นนี้

กรมประชาสัมพันธ
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1. ขาวการ
ชุมนุมของฝาย
พันธมิตรใน
การตอตาน
นายกรัฐมนตรี

นายแพทยสุรพงษ สืบ
วงศลี โฆษกรัฐบาลบอก
วาจะมีการจัดใหรัฐบาล
รวมกันปรึกษาหารือกับ
นักวิชาการ เพื่อเปนการ
แกปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้น

“อยาทําใหบานเมืองวุนวาย
อยาดวนไปลงโทษกันเลย
ขอใหใจเย็น คิดใหรอบคอบ
การใหอภัยกันเปนสิ่งดีมาก”
หลวงพอคูณยังกลาวถึงกรณีที่
มีการเดินขบวนขับไลนายกฯ
อีกวา เปนธรรมดา คนรักก็มี
คนชังก็มี อยาไปไลเลย
นอกจากนี้กลาวอวยพรให
นายกฯ โดยอยากใหอยูนานๆ
จนกวาจะหมดเวลา หมด
หนาที่ หมดวาระ แลวภาวนา
ใหแผเมตตาใหอยูตอไป”

เอพีอางนักวิเคราะหบาง
คนระบุวา การที่มี
ผูเขารวมในการชุมนุม
ประทวงจะบีบบังคับให
พ.ต.ท.ทักษิณ ใหตอง
แกไขขอกลาวหาเรื่อง
การคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้น
อยางกวางขวางในแวด
วงรัฐบาล รวมทั้งกรณี
เคลือบแคลงเชิง
จริยธรรมของตนเองอีก
ดวย

น.พ.สุรพงษ สืบ
วงศลี โฆษก
ประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี
กลาววา นับเปน
นิมิตรหมายอันดี ที่
การชุมนุมครั้งนี้ไม
มีเหตุการณรุนแรง
เปนไปอยางสันติ
อหิงสา

2. ขาวความ
เคลื่อนไหวของ
กลุมพันธมิตร
และกลุมให
กําลังใจ
นายกรัฐมนตรี

คุณอภิสิทธิ์บอกเอาไว
นะครับวา ประเด็นที่
อภิปรายไมไววางใจ ไม
วาจะเรื่องของการไม
ชอบธรรม ความไม
ตรงไปตรงมาในการซื้อ
ขายหุน การไมเสียภาษี
ปดบังซอนเรน ตางๆ
เหลานี้นะครับ ซึ่งพรุงนี้
จะมีความชัดเจน

นายกฯกลาวดวยวา คนที่รวม
ชุมนุมของนายสนธิ เปนคนที่
เก็บผลประโยชนทางการเมือง
แตตนเองไมโกรธ พรอมที่จะ
ใหอภัยกับบุคคลที่ไมเห็นดวย
กับตนเอง เพราะไมอยากให
คนไทยขัดแยงกัน และขอใหผู
ที่สนับสนุนตนเองอยาเขาไป
เกี่ยวของกับการชุมนุมของ
นายสนธิ และขอใหทุกคน
อดทน ภารกิจของชาติยังมีอีก
มากที่ตองทํา

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท หลักทรัพย สิน
เอเชีย จํากัด (มหาชน)
เปดเผยวา สมาคมได
สํารวจความเห็นของ
นักวิเคราะห ถึงมุมมอง
ความเสี่ยงทางการเมือง
ตอตลาดหุนไทย โดย
นักวิเคราะหของโบรก
เกอร 20 แหง ซึ่งมีสวน
แบงการตลาดมากกวา
50 % ไดตอบ
แบบสอบถามกลับมา
วาสถานการณทางการ
เมือง สงผลตอตลาดหุน
ไทย
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สวนทาย

ขาว

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

3. ขาวความ
เคลื่อนไหวตอ
การทําประชา
พิจารณแกไข
รัฐธรรมนูญ
และการ
ตอตาน
นายกรัฐมนตรี

ขาวนี้ไดกลาวถึงคําตอบ
ของการใชลานพระบรม
รูปทรงมาในการชุมนุม
ครั้งตอไปวาสามารถ
ใชไดหรือไมได ซึ่งตอนนี้
ยังไมมีคําตอบ เปนการ
ทําใหคนสนใจติดตาม
เพื่อหาคําตอบในวัน
ตอไป

นายกฯ กลาวในโอกาส
เดินทางไปพบปะกับสมาชิกที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแสดงปาฐกถา
พิเศษ โดยไดกลาวถึงการ
ทํางานในรอบ 5 ปที่ผานมาวา
ผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ โตจาก 4.99 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐถึง 7.99
ลานลานเหรียญสหรัฐ

4. ขาวความ
เคลื่อนไหวเรื่อง
การแกไข
รัฐธรรมนูญ
และส.ว.ยื่นคํา
รองตอศาล
รัฐธรรมนูญ

ตองดูกันตอไปนะคะ
เพราะวาอยางคราวที่
แลว ชุมนุมที่ลานพระรูป
ฯ ตอนแรกก็มีปญหา
เหมือนกัน แตอันนี้เคามี
การจองไวกอนหนานี้
แลว ตองดูวาจะลงเอย
ตอไปนะคะ

กรมประชาสัมพันธ

นายสาธิต ปตุเตชะ รอง
โฆษกพรรคประชาธิปตย
แถลงวา เปนที่ทราบกัน
ดีอยูแลววา วันที่ 10
กุมภาพันธ เวลา 14.00
น. จะมีการระดมกํานันผูใหญบานทั่วประเทศ
นําคนไปที่ศาลากลาง
จังหวัด เพื่อใหกําลังใจ
นายกฯอยูบริหาร
ประเทศตอไป ถือเปน
การใชอํานาจในการ
เชียรนายกฯ
ลาสุดเว็บไซต
สําหรับเรื่องการแกไข
รัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีให www.bangkokbiznews
ส.ส. ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและ .com ของหนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ ไดเสนอ
ปรึกษาประชาชนวา จะใหมี
ขาววา ผูโทรศัพทสั่งหาม
การแกไขหรือไม หาก
ดังกลาวคือนัก
ประชาชนเห็นควรแกไข
รัฐบาลและพรรคไทยรักไทยก็ ประชาสัมพันธ 6 กรม
พรอมจะทําหนังสือถึง
ประชาสัมพันธ(ขอสงวน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให ชื่อ) ในฐานะเจาหนาที่
พิจารณาวาดําเนินการได
กรรมการกิจการ
หรือไม แตขณะที่ในที่ประชุม วิทยุกระจายเสียงและ
พรรคยังไมมีมติวาจะแก
วิทยุโทรทัศนแหงชาติ
หรือไม นอกจากนี้พรรคได
(กกช.) และซี 6 ผูนี้ไดทํา
จัดทําซีดีและหนังสือ
หนังสือชี้แจงนางภัทรียา
สถานการณประเทศไทย
สุมะโน รองอธิบดีกรม
ในชวง 5 ปที่ผานมา เพื่อให
ประชาสัมพันธ ลงวันที่
เห็นผลการทํางานและการ
11 กุมภาพันธ
แกปญหาของรัฐบาลที่ผานมา
ดวย
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แหลงขาวจาก
กระทรวงพาณิชย
กลาวถึงกรณีที่
พรรคประชาธิปตย
ไดขอใหตรวจสอบ
ที่มาที่ไปของ
บริษัท แอมเพิล ริช
วา โดยขอเท็จจริง
แลวกระทรวง
พาณิชยไมมี
อํานาจและไมมี
หนาที่ เนื่องจาก
บริษัทดังกลาวจด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ สวน
หนวยงานที่จะ
สามารถตรวจสอบ
ขอสงสัยดังกลาว
ได
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5. ขาวตุลาการ
ศาล
รัฐธรรมนูญไม
รับคํารอง
วินิจฉัยความ
เปนรัฐมนตรี
ของ พ.ต.ท
ทักษิณ ชินวัตร

จุดที่เราตองรอตอไปก็
คือ ทางคณะสว.ทั้ง 28
ทานนะครับวา จะเอา
อยางไรตอไป แตวันนี้ อ.
แกวสรร ก็ยังยืนวาคง
จะตองเดินหนาตอ
เดินหนาตอไดดวยแบบ
ไหนอยางไรก็ตองดูกัน
ตอไป เปนเรื่องที่
นาสนใจเปนอยางยิ่ง

นายแพทยพรชัย มาตังค
สมบัติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา
ทราบขาวจากนายภาวิต ทอง
โรจน เลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษาแลว
วา นายกฯเชิญอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวม
ประชุมเกี่ยวกับการแกไข
รัฐธรรมนูญ แตตนเองติด
ภารกิจ จึงมอบหมายให
ทันตแพทยหญิง สมพร เรือง
ผกา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลเขาแทน

นายองอาจ คลาม
ไพบูลย โฆษกพรรค
ประชาธิปตย แถลงวา
จากการที่พรรคไทยรัก
ไทยสั่งลูกพรรคเดินสาย
ชี้แจงประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องการขาย
หุนชินคอรปนั้น พ.ต.ท.
ทักษิณจะจัดเวทีชุมนุม
ตามจังหวัดตาง ๆ ตอง
เสียเงินเสียเวลาและอาจ
ทําใหเกิดการเผชิญหนา
ของกลุมที่มีความเห็น
ตางกันไดนั้น ทางที่ดี
ควรใชเวทีรัฐสภามา
พูดจากันเรื่องนี้

6. ขาวการ
ประกาศตัวเขา
ชุมนุมของพล
ตรีจําลอง ศรี
เมือง

วันนี้พลเอก ชูชาติ พรม
พระสิทธิ์ ปะธานกรรม
การกิจการการ
โทรคมนาคม บอกวา คือ
ตอนนี้กกท.เรียกหนอย
งานที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อขายหุนของชินคอรป
มาหารือแลวนะคะ แลว
ก็ทําหนังสือสอบถาม
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
สงมอบสัญญา และ
ขอตกลงเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหุน

นายคณวัฒน กลาววา
ขอเท็จจริงในการเสนอแก
กฎหมายดังกลาว เริ่มตนจาก
บริษัทที่ประกอบธุรกิจ 3 ราย
ไดรองเรียกใหกระทรวง
คมนาคมแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติดังกลาว
ตั้งแต 18 ธันวาคม 2544
กอนที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะ
มารับชวงดําเนินการตอ

สํานักวิจัยเอแบคโพล
สํารวจความคิดเห็น
ประชาชนในเขต กทม.
และปริมณฑล 1,498
ตัวอยาง ระหวางวันที่
17-18 กุมภาพันธ ถึง
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไมรับคํารองของคณะ
ส.ว. 27 คน ที่ใหวินิจฉัย
คุณสมบัติการเปน
นายกฯของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ปรากฏวา
35.5% ยอมรับคําตัดสิน
ของศาลรัฐธรรมนูญ
26.1% ยอมรับไมได
และรอยละ 38.4% ไมมี
ความคิดเห็น

ดานนายแกวสรร
อติโพธิ์ กลาววา
ศาลรัฐธรรมนูญทํา
ผิดหนาที่ที่ไมรับคํา
รอง และยืนยันวา
คํารองมีเนื้อหา
ชัดเจน "ศาลมี
หนาที่รับเรื่องไว
พิจารณา ตรงไหน
ไมชัดเจนก็ควรจะ
เรียกผูรองไป
สอบถามเพิ่มเติม
ได ผมยืนยันวา
เนื้อหาของคํารอง
เขียนไวชัดเจน"
นายแกวสร กลาว
กับเนชันทีวีหลัง
ทราบมติของศาล
รัฐธรรมนูญ
พล.อ.อ.คงศักดิ์
กลาววา การ
ชุมนุมคงไมใหญโต
เชื่อวาผูที่จะ
มารวมชุมนุมคง
นอยลงเรื่อยๆ
ลักษณะนี้แสดงวา
คนคงไมมาก จึง
ตองพยายามหา
คนแตละสวนมาให
มากขึ้น สวนตัวเชื่อ
วา แนวโนมผู
ชุมนุมจะนอยกวา
การชุมนุมวันที่ 4
และ 11
กุมภาพันธ
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ตารางที่ 4.56 (ตอ) สรุปการวิเคราะหการถายโยงสวนทาย ของทัง้ 7 ขาว
สวนทาย

ขาว

มติชน

เรื่องเดนเย็นนี้

กรมประชาสัมพันธ

sanook

7. ขาวความ
เคลื่อนไหวเรื่อง
การประชุมรวม
สองสภา

สวนกรณีที่สามารถเปด
อภิปรายเรื่องจริยธรรม
ของนายกฯได หรือเปลา
นั้น คุณวิษณุบอกวา
เรื่องจริยธรรมนายกฯ
ไมใชเรื่องการบริหาร
ราชการแผนดิน แตวาถา
ถามเปนเนี่ย แทรกเรื่อง
อะไรเขาไปก็ได บอกอีก
วาถาถามไมเปนก็ชวย
ไมได ไมรูวาชวยอะไร
เหมือนกัน คือตอง
หาทางแทรกเอาเอง แต
กําหนดสี่หัวขอออกมา
แบบนี้ ไมตรงอยางที่
ฝายคานเคาตองการนะ
ฮะ เคาตองการอภิปราย
เรื่องการซื้อขายหุน

เปนผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับขึ้น
เงินเดือน เพื่อใหสอดคลองกับ
คาครองชีพที่สูงขึ้นในปจจุบัน
ใหกํานันผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล มีบทบาทที่
สําคัญในการดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชนใน
พื้นที่ ผลักดันนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล อาทิ การ
ปราบปรามยาเสพติด พลัง
แผนดิน ไขหวัดนก แต
เงินเดือนไมสอดคลองกับคา
ครองชีพในปจจุบัน

นายโภคินยังตําหนิการ
กระทําของฝายคานที่ขอ
เสียง ส.ส.รัฐบาล เพื่อ
รวมลงชื่ออภิปราย
นายกรัฐมนตรีวา อยาก
ใหฝายคานคิดในมุม
กลับ หากเปนรัฐบาลจะ
ยอมใหส.ส.ของตนเอง
ไปรวมลงชื่อกับฝายคาน
หรือไม “ผมเห็นวาสิ่งที่
ฝายคานควรทําคือเมื่อ
ไมไดเสียงมากพอใน
วันนี้ก็พยายามใหมใน
การเลือกตั้งครั้งหนา
เพื่อใหมีเสียงมากกวา
เดิม” ประธานรัฐสภา
กลาว

ดาน น.ส.ศุภมาส
อิศรภักดี รอง
โฆษกพรรคไทยรัก
ไทย กลาวถึงกรณี
ที่มีกลุมนักเรียน
จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาออกมา
เคลื่อนไหวขับไล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี
ออกจากตําแหนง
วา จากขอเท็จจริง
ที่สืบทราบผานทาง
โรงเรียนพบวา
นักเรียนกลุมนี้
ไมไดเปนนัก
กิจกรรม หรือ
หัวหนากลุมอะไร
มากอน และทาง
โรงเรียนก็ไมรูเห็น
เกี่ยวกับการ
ดําเนินการครั้งนี้
ดังนั้น จึงเปนเพียง
ความเห็นของเด็ก
3-4 คนเทานั้น

จากการวิเคราะหพบวา สวนทายของทุกขาวนัน้ ไมมีการถายโยง แตละสื่อ
จะมีการนําเสนอเสนอสวนทายที่แตกตางกัน (ไดแสดงไวในตารางที่ 4.56) เนื่องจากรายการเรือ่ ง
เดนเย็นนีม้ ีการนําเสนอสวนทายแบบเปนการจบขาวแบบการตั้งคําถามและบอกความเคลื่อนไหว
ของเรื่องทีน่ าสนใจในวันตอไป เปนการชักชวนใหคนดูติดตามขาวในวันพรุงนี้ รายการขาวของกรม
ประชาสัมพันธมักจะจบลงดวยความเคลือ่ นไหวของรัฐบาล เปนการบอกถึงการทํางานของรัฐบาล
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ในแตละวัน สวนหนังสือพิมพมติชนและเว็บไซต sanook.com นั้น ไมมีจุดยืนในสวนทาย เพียงแค
เมื่อขอมูลหรือเนื้อหาขาวหมดแคไหนก็คือจบขาว ดังนัน้ จึงไมมีการถายโยงในสวนทายของทุกขาว
4.8.4 สรุปผลการวิเคราะหการถายโยงการใชภาษา
จากการวิเคราะหการถายโยงเรื่องภาษานัน้ พบวาการใชภาษาของแตละสื่อจะมี
ความเปนเอกลักษณของสื่อนั้น ไมมีการถายโยงเรื่องการใชภาษาในทุกขาว เอกลักษณการใช
ภาษาของแตละสื่อ
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ มีการนําเสนอขาวที่เปนลักษณะของการเลาขาว ทําใหการ
ใชภาษามีลกั ษณะที่ไมเปนทางการ เปนลักษณะของการพูดคุย ทําใหขาวนาสนใจ ดูเปนกันเองกับ
ผูชมมากขึน้ ใชภาษาที่เขาใจงาย มีการพูดคุย ตอบโตกนั ระหวางสองผูดําเนินรายการ
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ เปนการใชภาษาที่เปนทางการ มีแบบ
แผน เนื่องจากมีการนําเสนอดวยการอานขาว จึงเปนภาษาทางการ
หนังสือพิมพมติชน ใชภาษาทีเ่ ปนเอกลักษณของหนังสือพิมพ คือใชภาษาที่
แปลก เปนภาษาหนังสือพิมพ ในการเขียนขาวพาดหัว ใชภาษา โลดโผน เราใจ ใสสีสัน และมีการ
ตั้งฉายาใหกับนายกรัฐมนตรีวา ‘แมว’ เปนตน สวนในรายละเอียดของขาว จะใชภาษาที่บรรยาย
พรรณนา เหตุการณที่เกิดขึ้น
เว็บไซต sanook.com ก็เชนเดียวกันกับหนังสือพิมพ เนื่องจากเปนการนําขาว
หนังสือพิมพมาลงไว เพียงแตดัดแปลงใหสั้น กระชับขึ้น

บทที่ 5
ปจจัยที่มีผลตอการถายโยงขาวการเมือง
จากการวิเคราะหลักษณะการถายโยงขาวการเมือง ทั้ง 7 ขาว พบวามีปจจัยที่ทาํ
ใหเกิดการถายโยง ดังนี้
5.1 นโยบายองคกร (Policy)
องคกรสื่อสารมวลชนตางก็มีนโยบายการทําขาว
โดยจะมีนโยบายเดียวกันที่
สําคัญนั่นก็คอื การนําเสนอขาวทีถ่ ูกตอง รวดเร็ว และนําเสนอทั้งสองฝายไมโนมเอียงไปดานใด
ดานหนึง่ แตตางก็มนี โยบายในการนําเสนอขาวที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะขององคกรตางๆ
ดังนี้
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 มีนโยบายที่แตกตาง
จากสถานีอนื่ ในการนําเสนอขาว นัน่ ก็คอื เปลี่ยนแปลงการนําเสนอรูปแบบการอานขาวแบบเดิม
มาเปนรูปแบบการเลาขาว ซึ่งรูปแบบการเลาขาวนีถ้ อื เปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทาํ ใหขาวมีลักษณะที่
แตกตางจากสือ่ อื่น ดวยรูปแบบการนําเสนอ (Presentation) แบบเลาขาว พูดคุย สนทนา
สอดแทรกความบันเทิง แตในเรื่องของขาวการเมือง ซึง่ เปนขาวหนัก (Hard News) การนําเสนอ
ขาวดวยการเลาขาว สอดแทรกความบันเทิง ทําใหขาวลดความเขมขนลง
“คําจํากัดความของคําวาเลาขาวนี้ ก็คือวาบอกเลา บอกเลาขอเท็จจริงแทนการ
อาน แทนการอานหมายความวา ไมมีสคริปต การเลาขาวแทบจะใชสคริปตนอย
มาก เลาจากความเขาใจของพิธกี ร เขารับรูมายังไง เขาก็ตองเลาไปตามนัน้ สิง่ ที่
สําคัญคือไมใหผิดเพีย้ นไปจากความจริง นี่คือหลักการเลาขาว แลวคนทีท่ ําหนาที่
หลักในการเลาขาวตองเปนคนทีน่ าเชื่อถือ ถารูไมจริง ไมนาเชื่อถือ จะเลาใหดี
ยังไงก็ตามแตก็ไมสามารถทีจ่ ะเลาได เลาไปแลวนี่ความนาเชื่อถือก็ไมเกิด ถาม
วาการเลาขาวมีการใสความคิดเห็นสวนตัวไปบางไหม ยอมรับวามี เพราะการเลา
ขาวมันตองใสอารมณของพิธีกรไปดวย แตอารมณที่ใสไปนี่มันตองมากจนเกินไป
และก็ไมนอยจนเกินไป”(สําราญ ฉัตรโท, สัมภาษณ, 17 กุมภาพันธ 2549)
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ปจจัยสําคัญในการเลาขาวนั้น ก็คือ ตัวผูด ําเนินรายการ ที่ตองเปนผูร อบรูในทุกๆ
ดาน มีประสบการณ มีความนาเชื่อถือ ซึ่งรายการเรื่องเดนเย็นนี้ คุณธีระ ธัญญะไพบูลย และคุณ
วราภรณ สมพงษ ทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ
“เราจะไปเปลีย่ นแปลงเนื้อหาไมได
จะไปปรับปรุงแฟกตางๆตรงนี้ไมได
ขอเท็จจริงก็ขอ เท็จจริง การนําเสนอขาว พรีเซนเตอรที่นาํ เสนอขาวหนาจอ ตอง
สรางความนาเชื่อถือ แนนอนที่สุดความนาเชื่อถือของขาว อยูท ตี่ ัวบุคคลที่
นําเสนอ เรื่องความนาเชื่อถือ และวิธีการสรางความนาเชื่อถือ มันตองนัง่ ตัวตรง
ดูแลวขึงขัง ดูแลวมีความนาเชื่อถือ รูปแบบการนําเสนอ ซึ่งรูปแบบการนําเสนอ
มีการวิวฒ
ั นาการไปเรือ่ ยๆ
อันหนึง่ ทีเ่ ปนปจจัยสําคัญของการ
ตรงนี้นะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอ ซึ่งเราไดเปลี่ยนมาเปนรูปแบบการเลาขาว”
(สําราญ ฉัตรโท, สัมภาษณ, 17 กุมภาพันธ 2549)
นโยบายของชอง 3 ไดเปลี่ยนรายการขาวเปนรูปแบบการเลาขาว ซึง่ ทําใหขาวมี
ความแตกตางจากสื่ออื่นๆ การนําเสนอขาวการเมืองจะเบาลง จะเนนความสนุกสนาน บันเทิง ทํา
ใหความเขมขนและความขัดแยงในเรื่องการเมืองลดลง
ในสวนนี้เองเปนปจจัยทีท่ ําใหการใชภาษาในรายการเรือ่ งเดนเย็นนี้
แตกตางกับสือ่ อื่นๆ ทําใหการกลายเปนเอกลักษณ ไมเกิดการถายโยงเรื่องการใชภาษา

มีความ

การเลาขาวถือเปนนโยบายของทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เนื่องจาก
ตองการเพิ่มพืน้ ที่ของคนดู ในอดีตผูที่ชมขาวจะมีอายุตแั้ ต 30 ปขึ้นไป สวนในปจจุบัน มีเพิ่มขึน้
ตั้งแตอายุ 15 ขึ้นไป เนื่องจากการเปลีย่ นรูปแบบมาเปนการเลาขาวนัน่ เอง
ซึ่งนโยบายหลักของรายการในเรื่องการนําเสนอขาวนัน้
ตองการใหรายการทํา
หนาทีน่ ําเสนอขาวไดถูกตองและรวดเร็วทีส่ ุด ดังนัน้ จึงทําใหขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้จะมีการ
นําเสนอเร็วกวาสื่ออื่น และตัวพิธกี รเองก็ตอ งทําหนาทีน่ ี้เพื่อหาขอมูลมานําเสนอ ตองเปดรับขอมูล
อยูตลอดเวลา
“ในรายการเรือ่ งเดนเย็นนี้ กองบรรณาธิการทําขาวขึน้ มาเอง ไปหาขาวเอง แตใน
การนําเสนอเปนในลักษณะการเลาขาว เพราะฉะนั้นบทบาทของพิธกี ร ตอง
ติดตามความเคลื่อนไหวของขาวอยางใกลชิด ถึงจะไดรูถึงขาวนัน้ ๆวาทิศทางของ
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ขาววันนีท้ ิศทางไปอยางไร อะไรตางๆ ตองคนหาขอมูลดวยตัวเอง การคนหา
ขอมูล การเปดรับขอมูล การเปดกวางที่จะรับขอมูลจากทุกสายงานที่เขาไป
นําเสนอ เราตองการทําใหคนที่ดูเรื่องเดนเย็นนี้รูวามันคือทิศทางของขาวที่ปรากฏ
อยูบนหนาหนังสือพิมพในวันพรุงนี้เชา เหมือนกับเปนการทายใจหนังสือพิมพ
เหมือนกันวาหนังสือพิมพจะขึ้นหัววาอยางไร เรื่องไหน เรื่องอะไรเปนเรื่องเดน ก็
คือชิงนําเสนอขาวกอนหนังสือพิมพนนั่ เอง แลวก็สรางกระบวนการมีสวนรวม
ขึ้นมา การมีสวนรวมในเรื่องเดนเย็นนีส้ ูงที่สุด มีคนสงขอความมาแสดงความ
คิดเห็นสูงที่สดุ รองจากรายการเรื่องเลาเชานี”้ (สําราญ ฉัตรโท, สัมภาษณ, 17
กุมภาพันธ 2549)
ในสวนนี้ไดเปนปจจัยทีท่ ําใหเกิดการถายโยงเวลา
คือรายการเรื่องเดนเย็นนี้
ตองการเปนสือ่ แรกที่นําเสนอขาว ดังนัน้ จากการวิเคราะหการถายโยงเรื่องเวลาจึงพบวารายการ
เรื่องเดนเย็นนีไ้ ดนําเสนอขาวเปนสื่อแรกจริงๆ
จะเห็นไดวานโยบายของสถานีวิทยุไทยทีวสี ีชอง 3 เปนปจจัยที่กาํ หนดการถาย
โยงเรื่องรูปแบบการนําเสนอ ทําใหรายการเรื่องเดนเย็นนี้มีลักษณะการนําเสนอแบบการพูดคุย
เลาขาว มีผดู ําเนินรายการที่ทําหนาที่เลาขาว สอดแทรกความคิดเห็นทําใหขาวมีความบันเทิง
เพิ่มขึ้น เปนการนําเสนอขาวแบบสอดแทรกความบันเทิง (Infotainment)
นโยบายองคกรยังไดกําหนดเรื่องเวลา ทําใหขาวของรายการเรื่องเดนเย็นนี้เนน
ความรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายไดบอกไววาตองนําเสนอขาวที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
รายการขาวของกรมประชาสัมพันธ สถานีกระจายเสียงแหงประเทศไทย มี
นโยบายที่ชัดเจนคือเนนความถูกตอง เนื่องจากเปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือ ทุก ๆ องคกรตางก็
นําเอาขาวจากสถานีเปนการอางอิง หรือนําไปกลาวถึงในโอกาสตางๆ บางครั้งก็นําขาวของทาง
สถานีไปเปนการอางในคดีตางๆ ดังนัน้ ขาวจะมีความผิดเพี้ยนหรือบิดเบือนไมได ถึงแมวา สื่ออืน่ ๆ
จะแขงกันเรื่องความรวดเร็ว แตทางกรมประชาสัมพันธจะเนนเรื่องความถูกตองเปนหลัก เรือ่ ง
ความรวดเร็วมาทีหลัง ดังนัน้ ขาวจากกรมประชาสัมพันธจึงเปนขาวทีม่ ีความถูกตองมากที่สุด
“จริงๆ นโยบายของสถานีก็คือการใหเสนอขาวที่ถกู ตอง รวดเร็ว และก็ไมโนม
เอียงฝายใดฝายหนึง่ พยายามเสนอทุกทาง นโยบายจริงๆ แลวมันเปนอยางนี้ ซึง่
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นโยบายหลักก็มาจากรัฐบาล ก็มาสูของกรม หนวยงาน เราก็รับนโยบายจากกรม
มาอีกทีวา ใหเสนอขาวแบบนี้ ขาวใดที่มคี วามรูสึกวาสรางกระแสความแตกแยก
เกินไป เราก็จะพิจารณาอยางรอบคอบวาขาวนั้นขอเท็จจริงมันเปนอยางไร คือ
ตรงนี้เนีย่ ...สถานีเนนมาก คืออกขาวไปแลวเนีย่ ... ตองไมสื่อความหมายใหคนไป
ขัดแยงกันมากขึ้น ถาเปนไปไดก็ควรจะเสนอขาวที่ควรจะประนีประนอม มากกวา
แตเราก็วาไมไดทิ้งกระแสการเมือง ไมไดทงิ้ ” (จํานงค ศรัณยพิพัฒน, สัมภาษณ ,
5 กรกฎาคม 2549)
ขาวการเมืองจึงขาวเปนขาวการทํางานของรัฐบาล
เปนเหมือนชองทางของ
รัฐบาลในการนําเสนอความเคลื่อนไหวตางๆ เนื่องจากรับนโยบายการนําเสนอมาจากรัฐบาล ซึ่ง
จะไมสามารถนําเสนอความขัดแยงไดมากนัก จะนําเสนอขาวทีท่ ําใหเกิดความสงบในสังคม
ดังนัน้ จากการวิเคราะหลักษณะการถายโยง ไมวา จะเปนเรื่องเวลา รายการขาว
ของกรมประชาสัมพันธก็ไมเคยนําเสนอเปนสื่อแรก ในเรื่องของประเด็นก็มีประเด็นที่นาํ เสนอนอย
กวาสื่ออืน่ ๆ และประเด็นที่นาํ เสนอนั้นจะเปนประเด็นที่เกี่ยวขอกับการทํางานของรัฐบาล นําเสนอ
ฝายตอตานรัฐบาลนอยมาก ในสวนของการพาดหัวจะเปนการนําประเด็นที่สําคัญของฝายรัฐบาล
มานําเสนอเชนกัน ไมนาํ เสนอที่เปนการขัดแยงเชนเดียวกันสื่อหนังสือพิมพมติชน ที่เห็นไดชัดคือ
ในสวนของตัวละคร มีนายกรัฐมนตรีเปนตัวละครเอก ในขณะที่ไมนาํ เสนอฝายตรงขามรัฐบาล ทํา
ใหตัวละครบางตัวของฝายตอตานนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดอยูในบทที่ 4) ไมไดถายโยงไปยัง
รายการขาวของกรมประชาสัมพันธ นั่นหมายความวานโยบายองคกรของกรมประชาสัมพันธนนั้
เปนปจจัยที่กาํ หนดการถายโยงเรื่องเวลา พื้นที่ รูปแบบการนําเสนอ และการใชภาษา
นโยบายองคกรของกรมประชาสัมพันธ ไมไดเนนที่ความรวดเร็ว แตเนนความ
ถูกตอง ดังนัน้ ปจจัยเรื่องนโยบายองคกรของกรมประชาสัมพันธนั้นจะเปนการกําหนดการถายโยง
เรื่องเนื้อเรื่อง ที่ตองมีความถูกตอง และสนองการทํางานของรัฐบาล ไมนําเสนอเนื้อหาทีท่ าํ ลาย
ความมัน่ คงของชาติและเสถียรภาพของรัฐบาล ดังนัน้ ขาวที่ออกมาจึงไมมีความขัดแยง จะเปน
ขาวประเภทใหขาวสาร ประชาสัมพันธและความเคลือ่ นไหวของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เปน
หลัก ในขณะเดียวกันก็นําเสนอในสวนที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาล แตจะเนนความถูกตอง ไมนําเสนอ
แลวทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น
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หนังสือพิมพมติชน ก็เชนเดียวกัน คือเนนความถูกตอง และนําเสนอขาวทัง้ สอง
ดาน ซึ่งเปนหนังสือพิมพแนวคุณภาพ เนนการนําเสนอขาวการเมือง ดังนัน้ ขาวที่ออกมาจะเปน
ขาวหนัก มีการนําเสนอทุกแงมุม มีรายละเอียดที่ครบถวน
“หลักเราก็เปน หนังสือพิมพการเมืองอยูแ ลว หลักการทําขาวใหถกู ตอง เทีย่ ง
ธรรม และเปนธรรมแกทกุ ฝาย ก็คือคนทีป่ รากฏอยูในขาวนี่เราจะไมใหมองเพียง
แคดานเดียว เมื่อฝายหนึง่ โดนกลาวหา อีกฝายหนึง่ ตองไดรับการแกไขในขาวใน
วันนั้น ในขาวในวันเดียวกันเลย ก็ถือวาใหประชาชนเปนคนตัดสินวา สิ่งที่สอง
ก็คือเรานําเสนอในฐานะให
ฝายนัน้ พูดใครมีน้ําหนักทีน่ า เชื่อถือมากกวากัน
ขอเท็จจริง เหมือนกระจกสะทอนปรากฏการที่เกิดขึ้นในสังคมมากกวา” (อนุสรณ
ศิริชาติ, สัมภาษณ, 23 มิถุนายน 2549)
นโยบายองคกรของหนังสือพิมพมติชนนัน้ จะเนนเรื่องการนําเสนอสองดาน ถือ
เปนปจจัยที่มผี ลตอการนําเสนอขาวในสวนของวิธีการนําเสนอ จะนําเสนอครอบคลุมทั้ง 2 ดาน
ถึงแมวา จะเปนในเรื่องของความขัดแยง จะเห็นชัดในการพาดหัวที่ใชคําที่โลดโผน ใสสีสัน ใหเรื่อง
มีความขัดแยงที่เดนชัด โดยมีความขัดแยงระหวางสองฝายคือฝายรัฐบาลและฝายพันธมิตร และ
ในสวนของเนือ้ หาก็ไดนาํ เสนอความเคลื่อนไหวของทัง้ สองฝายอยางเทาๆ กัน ซึ่งจะเห็นไดจากการ
วิเคราะหในบทที่ 4 ในเรื่องของพืน้ ที่ จะเห็นไดวา หนังสือพิมพมติชนนําเสนอประเด็นที่ครอบคลุม
หลากหลายกวาสื่ออื่น มีประเด็นของทัง้ 2 ฝาย ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอ มีการพาดหัวที่
แสดงถึงความขัดแยงระหวาง 2 ฝาย และในสวนของเนื้อเรื่อง ก็มีตวั ละครทั้ง 2 ฝาย
เว็บไซต www.sanook.com นั้นมีนโยบายเพื่อนําเสนอขาวทีน่ าสนใจและเปน
ขาวฮอตในขณะนั้น ดังนัน้ ขาวที่ออกมาจะเปนขาวหนาหนึง่ ของหนังสือพิมพ เพียงแตปรับใหสั้น
แตมีความคลายคลึงกับสื่อ
และกระชับขึ้น
ขาวที่ออกมาจึงมีความแตกตางจากสื่ออื่นๆ
หนังสือพิมพ เนื่องจากนโยบายขององคกรไมไดตองการหาขาวเอง เพียงแคนําขาวจากหนา
หนังสือพิมพมาลงไวเทานัน้
นโยบายองคกรเปนปจจัยทีท่ ําใหเกิดการถายโยงเรื่องเวลา พืน้ ที่ รูปแบบการ
นําเสนอ และการใชภาษา
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5.2 ความเปนเจาของและการควบคุมสื่อ (Ownership and Control)
ปจจัยทีท่ ําใหขาวแตละสื่อมีการถายโยงกันนั้น ที่สาํ คัญก็คือความเปนเจาของ
และการควบคุมสื่อ ซึ่งเราจะมองในภาพรวมขององคกร วามีการควบคุมอยางไร ใครเปนเจาของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 ผูผลิตรายการเรื่องเดนเย็นนี้ บริหารและควบคุม
โดย บริษทั บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด ซึง่ เปนบริษัทเอกชน บริหารงานโดยตระกูล “มาลี
นนท” ดําเนินธุรกิจจนสามารถเขาระดมทุนในตลาดหุนเปนรายแรกของโทรทัศนไทย
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 ซึ่งขาวนัน้ ได
ผานการคัดเลือกมาจากทางกองบรรณาธิการ มีการกลั่นกรองจนกลายมาเปนขาวที่ผานสายตา
ประชาชนนัน้ หากดูในปจจัยเรื่องการเปนเจาของและการควบคุมสือ่ สามารถมองไดวาเปนปจจัย
สําคัญที่ทาํ ใหเกิดการถายโยงในสวนของเนื้อหาขาว และการนําเสนอ เนื่องจากไมมีการควบคุม
จากรัฐบาล บริษัทเอกชนเปนเจาของ
แตถึงแมวาสถานีโทรทัศนไทยทีวีสชี อง 3 จะเปนฟรีทวี ี หากมองในเรือ่ งของการ
ควบคุมสื่อ การดําเนินการ การนําเสนอขาวตางๆ ก็ไมสามารถนําเสนอไดอยางเต็มที่ เนื่องจาก
สถานีนนั้ ไดลงสัญญารวมกันกับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท) ซึง่ เปนองคกร
ของรัฐบาล ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของสถานี ดังนัน้ ขาวที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากรัฐบาล
หรือนักการเมืองฝายรัฐบาลก็ไมสามารถนําเสนอไดอยางเต็มที่ เนื่องจากอาจจะสงผลกระทบตอ
การทํางานและภาพลักษณของรัฐบาลได ดังนัน้ การนําเสนอขาวของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3
ก็ไมสามารถนําเสนอไดอยางเต็มที่แบบสุดโตง เนื่องจากมีการควบคุมจาก อ.ส.ม.ท และใน
ขณะเดียวกัน คุณประชา มาลีนนท หนึง่ ในคณะกรรมการบริหาร ก็เปนนักการเมือง ทําใหการ
นําเสนอขาวการเมืองจะดูเบาลง ในขณะขาวการเมืองเปนขาวหนัก (Hard News) แตการเลาขาว
สอดแทรกความบันเทิงทําใหขาวการเมืองเบาลงจนเกือบจะกลายเปนขาวทั่วไป หรือขาวเบา (Soft
News)
รายการขาวภาคค่ําของกรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย เนื่องจากรัฐบาลเปนเจาของ นัน่ ก็คอื กรมประชาสัมพันธ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จึงมีการบริหารงานและการควบคุมสื่อเห็นไดชัดเจน เนื่องจากมีการควบคุมจากรัฐบาล
ผูบริหารและเจาหนาที่กองบรรณาธิการเปนขาราชการ ดังนั้นขาวที่ออกมาจึงตองมีการกวดขัน

111
อยางเต็มที่ เพื่อไมใหเกิดการผิดพลาด ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวานโยบายหลักของสถานีกค็ ือ
ความถูกตอง ขาวที่ออกมาจึงตองมีความถูกตอง และไมนําเสนอขาวที่รุนแรง ที่อาจจะเกิดปญหา
ความขัดแยงระหวางสองฝายได ดังนัน้ ขาวจะมีลกั ษณะที่ถูกตอง ไมมีผลกระทบรุนแรงตอรัฐบาล
และทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ ขาวใดที่พิจารณาแลววาจะเกิดผลกระทบทีร่ ุนแรงจะไมนาํ เสนอ ขาวทุก
ขาวที่ออกมาจึงเปนขาวที่ไดรับการพิจารณาอยางถี่ถว นและมีการควบคุมดูและจากรัฐบาล
เนื่องจากสถานีรับนโยบายมาจากรัฐบาลโดยตรง
“ความขัดแยงมากๆ อยางกรณีที่มีการชุมนุมนะคะ เราก็สงนักขาวไปประจําไปดู
สถานการณเหตุการณ เพือ่ ที่การนําเสนอเนี่ย...เราก็จะเปรียบเทียบวา เขาเสนอ
ขาวกันอยางไร และก็ดูดวยวาที่เรานําเสนอออกมาเนี่ย...มันตรงกับขอเท็จจริง แต
วาเวลาเสนอ เราเสนอความเคลื่อนไหวของการชุมนุม แตเราไมเอาคําพูดของผูที่
เขาพูดแลวไปเสนอขยายความ เพราะที่เคาพูดเนี่ยเราไมรูวาเปนขอเท็จจริงรึเปลา
แตวาโอเคสิ่งที่เคาพูด เคาพูดจริง แตวาเราจะไมเอาตรงนัน้ มา เพราะวาสวนใหญ
แลวมันจะสรางผลกระทบ มากกวาที่จะสรางความแตกแยก แตเรารายงานเรื่อง
ความเคลื่อนไหวของการชุมนุม ตลอดเวลาที่มกี ารชุมนุม เพราะวาเราสงคนไป
ั น, สัมภาษณ , 5 กรกฎาคม 2549)
หลายทีมพอสมควร” (จํานงค ศรัณยพิพฒ
หนังสือพิมพมติชน เปนของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ไมมกี ารควบคุมจาก
รัฐบาล การนําเสนอขาวจึงเปนไปอยางเต็มที่ แตคํานึงถึงความถูกตอง ขาวที่ออกมาจะ
หลากหลายจากทุกแงมมุ ทั้งจากฝายรัฐบาลและฝายที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาล มีความเห็นจากทุก
ฝาย ถึงแมวาความเห็นนัน้ จะเปนการทําลายรัฐบาลก็ตาม นําเสนอทั้งเนื้อหาที่เห็นดวยตอรัฐบาล
และฝายที่ตอตาน คัดคานรัฐบาล ตอวารัฐบาล ไดอยางเต็มที่ แตไดรักษาไวซงึ่ ความถูกตอง ไม
เอนเอียงขางใดขางหนึ่ง ถึงแมจะเปนของเอกชน แตก็มกี ารแทรกแซงจากรัฐบาล ไดเหมือนกัน
“มีการแทรกแซง เหมือนจากรัฐบาล หรือจากองคกรใหญๆ มันก็มนี ั่นแหละ มันก็
มีเพียงแตวา เราตองมีหลักของเราใหมั่นวา เราตองนําเสนอสองดานเสมอ เราจะ
ดูวาสิ่งที่เราเสนอไปมันผิดหรือเปลา มันมีขอเท็จจริงอยู ดังนัน้ เราก็จะเสนอได ไม
วาใครจะหาม แตวาเราก็ตองนําเสนออีกฝายหนึง่ เชนกัน หากมีการพาดพิง
เพื่อใหเกิดความสมดุล” (อนุสรณ ศิริชาติ, สัมภาษณ, 23 มิถุนายน 2549)
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www.sanook.com เปนเว็บไซตที่จัดทําโดย บริษัท เอ็มเว็บไทยแลนด จํากัด ซึง่
เปนของบริษทั เอกชน จึงไมมีการควบคุมจากรัฐบาล ที่สําคัญการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตควบคุม
ยากอยูแลว การนําเสนอขาวจึงนําเสนอไดอยางเต็มที่เชนกัน
จะเห็นไดวาปจจัยความเปนเจาของและการควบคุมสื่อนั้นเปนตัวกําหนดใหแตละ
สื่อมีการถายโยงในเรื่องพืน้ ที่การนําเสนอขาว นั่นก็คือ มีพื้นที่การนําเสนอที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกบั
การควบคุม เชน หนังสือพิมพมติชนสามารถนําเสนอความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางฝายรัฐบาลกับ
ฝายพันธมิตรหรือฝายที่ตอตานนายกรัฐมนตรีไดอยางเต็มที่ นัน่ ก็คือ สามารถนําเสนอไดในหลายๆ
ประเด็น ในหลายๆ ฝายทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหเห็นถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน รายการ
ขาวของกรมประชาสัมพันธจะไมสามารถนําเสนอไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีการควบคุมจากรัฐบาล
เพราะสื่อเปนของกรมประชาสัมพันธ
5.3 การตลาด (Marketing)
การนําเสนอขาวจําเปนตองคํานึงถึงการตลาดเชนเดียวกัน เนื่องจากในปจจุบันนี้
การนําเสนอขาวมีการแขงขันกันสูงมาก นัน่ เปนสาเหตุหลักทีท่ ําใหเกิดการถายโยง นัน่ ก็คือ ขาวใน
ประเด็นเดียวกัน สามารถนํามาผลิตซ้ํา ไดหลายชองทาง เหตุผลทางการตลาดก็คือ เมื่อสื่อใดมี
การนําเสนอขาวนี้ สื่ออืน่ ๆ ก็จําเปนตองนําเสนอขาวนี้เชนกัน เนื่องจากหากไมไดนาํ เสนอก็จะขาย
ไมได ไมไดรับความสนใจจากประชาชน ก็จะทําใหยอดขายลดลง ดังนัน้ สื่อทุกสือ่ จะนําเสนอขาว
เดียวกัน เพื่อแยงชิงความนิยมจากประชาชน ปจจัยเรื่องการตลาดจะมีผลตอการถายโยงใน
ภาพรวม คือทําให สื่อทุกสื่อนําเสนอขาวเดียวกัน ประชาชนไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะรับขาวนี้ได
กลายเปนกระบวนการทําใหเปนสินคา (Commodification) นั่นคือกระบวนการ
ทําขาวใหเปนสินคามากขึ้น ที่เห็นไดชัดก็คือ รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ไดใชรูปแบบการนําเสนอที่
แตกตางออกไป ดวยการเลาขาว สนทนาขาว ซึ่งทําใหมกี ลุมผูชมมากขึ้น กวางขึ้น ไดรับความนิยม
มากขึ้น
“หลังจากที่ชอง 3 ไดนําเสนอขาวในลักษณะการเลาขาวนี้แลวนะ กับความนิยมที่
ตอบกลับเขามา ถือวาการเลาขาวเปนเอกลักษณของเราทําใหเราตองพัฒนา อีก
เรื่องหนึ่ง คือผลตอบรับจากการเลาขาวตรงนี้ นอกจากไดรับความนิยมแลว ยัง
ไดรับกลุมคนดูนี่วามันเปลีย่ นไป จากเดิมนี้ทบี่ อกวาคนดูขาวที่ 35 ปรากฏวามัน
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ขยายลงไปถึง 15 นั่นคือผลมารเกตติ้งที่เรา ผลคือวาหลังจากที่เราไดทาํ ขาวแบบ
นี้เลาขาวนี้นะ เด็กดูได ผูใหญดูได เด็กดูไดผูใหญดูดี ดูไดทุกกลุมๆนะ
ครับ”(สําราญ ฉัตรโท, สัมภาษณ, 17 กุมภาพันธ 2549)
ในเรื่องของผูสนับสนุน (Sponsorship) นั้นก็ถือวาเปนปจจัยหนึ่งทีท่ าํ ใหเกิดการ
ถายโยงเชนกัน เนื่องจากสื่อทุกสื่อจะตองไดรับการสนับสนุนหรือวาการลงโฆษณาจากบริษทั ขาย
สินคาและบริการตางๆ ดังนั้นหากขาวใดมีเนื้อหาที่มีผลกระทบเสียหายตอบริษัททีเ่ ปนผูสนับสนุน
สื่อนั้น จะถูกตัดออกไป จะไมนําเสนอเนื้อหาขาวนัน้ ๆ และในทางกลับกันจะนําเสนอเนื้อหาที่มี
ผลกระทบในดานบวกตอบริษัทที่เปนผูสนับสนุนนั่นเอง
“ระบบทุนนี่มนั ไปถูกระบบพรรคการเมืองระบบทีม่ ีอํานาจทางการเมืองใชไหม ที
นี้เราอาจจะมีปญหาในการขอโฆษณา ถาเราออกขาวอะไรที่เกีย่ วกับบริษทั เขา
หรือวาเกี่ยวของกับรัฐบาลเขา หรือวาเคยถูกถอนโฆษณาเปนหลักสิบๆลานก็มี
ฉะนัน้ ก็ไมไดทาํ ใหหนังสือพิมพหวัน่ ไหว เนื้อหาก็ยังเหมือนเดิม เพียงแตวาคน
อานจะเปนคนตัดสิน คนที่หลอเลี้ยง มันไมไดอยูที่โฆษณา มันอยูท ี่ยอดขายที่มนั
เพิ่มขึ้น ผูท ี่มาลงโฆษณาเขาไมมีสิทธิที่จะไปเกี่ยวของกับเนื้อหาเราเลย มันหาม
เราไมไดพวกโฆษณานี่ มันถือวาเปนทุน ระบบทุนนะ ไมมีผมคุณจะอยูไมได มัน
ไมใชไง คิดอยางนัน้ มันไมไดไง คุณทําหนาที่ของคุณ ในฐานะที่คุณเปนนัก
ประชาสัมพันธ คุณก็ทําหนาที่ของคุณไปสูสาธารณชน เพียงแตวา เราหาพืน้ ที่ให
คุณลง เพราะฉะนัน้ เราก็ทําหนาที่ของเรา คุณก็ทําหนาทีข่ องคุณจบ” (อนุสรณ ศิริ
ชาติ, สัมภาษณ, 23 มิถุนายน 2549)
“การตลาด ไมใชเรียกวาการตลาดเรียกวาผูสนับสนุน ไมมี เราไมมกี ารตลาดไมมี
ฝายอะไรทัง้ สิน้ เพียงแตวาอาจจะมีผูสนับสนุน ก็เปนหนวยงานราชการดวยกัน
นะ มันก็ไมมีผลตอการนําเสนอขาวของเรา เหมือนกับเราชวยรับประชาสัมพันธ
เพราะวาเปนขาวประชาสัมพันธ ไมใชเปนขาวอยางอืน่ แตการเมืองก็มีการรณรงค
เพื่อประชาธิปไตยเทานั้น ทีจ่ ะมาเกี่ยวของ” (จํานงค ศรัณยพิพฒ
ั น, สัมภาษณ, 5
กรกฎาคม 2549)
ปจจัยเรื่องการตลาดนั้น
มีผลตอการถายโยงเนือ่ งจากเมื่อมีการตลาดเขามา
เกี่ยวของ สื่อตางก็ตองมีการแขงขัน ตางก็นําเสนอขาวที่ดึงดูดผูชม ผูฟงและผูอา นใหไดมากที่สุด
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รูปแบบการนําเสนอและเนือ้ หา ประเด็นทีน่ ําเสนอจึงมีความแตกตางกัน ทั้งแขงขันกันทัง้ ในเรื่อง
เวลา (Time) พื้นที่การใหประเด็น (Space) รูปแบบการนําเสนอ (Presentation) และการใชภาษา
(Language)
ในเรื่องของเวลานัน้
แตละสื่อตางก็แขงขันกันเพื่อนําเสนอขาวนัน้ เปนเสื่อแรก
เนื่องจากจะไดรับความนิยมจากประชาชน ทําใหยอดขายและเรตติ้งเพิม่ สูงขึ้น เพราะเมื่อสื่อใด
นําเสนอขาวนีเ้ ปนขาวแรกจะทําใหไดรับความนิยมมากที่สุด ดังนัน้ การถายโยงเรือ่ งเวลามีปจจัย
เรื่องการตลาดเขามากําหนด นั่นเอง
ในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอ ก็เชนเดียวกันตางก็มุงนําเสนอในรูปแบบวิธีตางๆ
เพื่อตรงกับความตองการของประชาชนมากที่สุด เชน รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ที่เปลี่ยนมาเปน
รูปแบบการเลาขาว เพื่อกระจายกลุมเปาหมาย ตองการใหไดรับความนิยมจากผูช มในทุกๆ เพศ
ทุกวัย
ในเรื่องของการภาษา การตลาดเปนปจจัยที่กาํ หนดการถายโยงเรื่องการใชภาษา
ที่เห็นชัดที่สุดคือหนังสือพิมพมติชนที่มกี ารใชภาษาทีโ่ ลดโผน เราใจ ใสสีสัน เพือ่ ดึงดูความนิยม
จากประชาชนใหไดมากที่สุด

5.4 สภาวะทางการเมือง (Politic)
เมื่อศึกษาการถายโยงขาวการเมือง ปจจัยที่สาํ คัญอยางยิ่งทีท่ ําใหเกิดการถาย
โยงนั่นก็คือ สภาวะทางการเมือง ซึ่งถือไดวาการเมืองเปนสิง่ ที่ประชาชนสนใจ เนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรงตอประชาชน นั่นก็คือ เมื่อในประเทศมีการเมืองที่สงบ มัน่ คง ขาวการเมืองก็จะ
ไมไดรับความสนใจ จะเปนขาวการเมืองที่เปนการนําเสนอการทํางานของรัฐบาลเทานัน้ หาก
การเมืองเกิดความวุนวาย สับสน มีการขัดแยงกันขึ้นระหวางฝายรัฐบาลและฝายตอตานรัฐบาล ก็
จะทําใหขาวการเมืองไดรับความสนใจ สือ่ ทุกสื่อก็จะใหความสําคัญตอการนําเสนอขาวการเมือง
ดังนัน้ ในชวงเดือนกุมภาพันธ เปนชวงทีก่ ารเมืองเกิดความวุนวาย มีความขัดแยง มีการชุมนุม
ตอตาน ขับไลนายกรัฐมนตรี ดังนั้นในชวงนัน้ ขาวในทุกๆ สื่อจะนําเสนอขาวความเคลื่อนไหวของ
กลุมผูชุมนุมและความเคลื่อนไหวของนายกฯ
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“ในภาวะวิกฤตผมวามันไมนั่นหรอก สิ่งทีด่ ีที่สุดคือหนังสือพิมพขายดี คือยอดมัน
จะโต เพราะวาขาวการเมืองรอน เมื่อกระแสมันกําลังแรงคนก็จะบริโภคขาวสารที่
เกี่ยวของกับตัวเอง แลวก็การเมืองก็เปนสวนหนึง่ ของชีวิต เพราะฉะนัน้ นี่
หนังสือพิมพกจ็ ะมียอดขายที่ดี” (อนุสรณ ศิริชาติ, สัมภาษณ, 23 มิถุนายน
2549)
ปจจัยเรื่องสภาวะทางการเมืองนัน้ เปนตัวกําหนดการถายโยงในเรื่องของการถาย
โยงขาวเรื่องพืน้ ทีก่ ารนําเสนอขาวการเมือง เนื่องจากในสภาวะทีก่ ารเมืองสับสน วุน วาย มีความ
ขัดแยง ความไมลงรอยกันทางการเมือง สื่อตางก็นาํ เสนอประเด็นตางๆ มากมาย มีประเด็นให
นําเสนอมาก ทําใหการถายโยงเรื่องพืน้ ทีม่ ีมากขึน้ แตในขณะที่สภาวะทางการเมืองสงบ พืน้ ทีใ่ น
การนําเสนอขาวการเมืองจะนอย มีประเด็นในการนําเสนอนอย ทําใหไมเกิดการถายโยงเรื่องพืน้ ที่
5.5 ธรรมชาติของสื่อ (Nature of Media)
ปจจัยนีถ้ ือเปนปจจัยสําคัญที่สุดทีท่ ําใหเกิดความแตกตางกันในแตละสื่อ
เนื่องจากสื่อแตละสื่อตางมีคุณสมบัติและขอจํากัดที่แตกตางกัน ทําใหเนื้อหาขาวเดียวกันมีความ
แตกตางกัน ที่สําคัญคือความแตกตางกัน ในรูปแบบการนําเสนอ (Presentation) และเวลา
(Time)
สื่อโทรทัศนจะสามารถนําเสนอไดทั้งภาพและเสียง ขาวที่ออกมทาจึงมีทงั้ ภาพ
เหตุการณขาว ภาพการและเสียงสัมภาษณบุคคลในขาว พรอมทัง้ การเลาขาวจากผูดาํ เนินรายการ
ที่ผูชมสามารถเห็นถึงภาพและเสียงของขาวอยางชัดเจน แตขอจํากัดของสื่อนีก้ ็คือ เมื่อขาว
นําเสนออกไปแลว ก็จะผานไป ไมเขาใจหรือชมไมทนั ก็จะไมสามารถยอนกลับได ขาวที่ออกมา
จากรายการโทรทัศนจะถือไดวาเปนขาวทีม่ ีความครบถวน ทั้งภาพและเสียง และถือไดวาเปนสือ่ ที่
ไดรับความนิยมมากที่สุด
สื่อวิทยุกระจายเสียง เปนสื่อที่สามารถนําเสนอดวยเสียงไดเพียงอยางเดียว ไมวา
จะเปนจะเปนเสียงอานขาวเสียงของผูประกาศขาว และเสียงการสัมภาษณบุคคลในขาว ขาวจาก
วิทยุกระจายเสียงจึงขาดความนาสนใจ จะเปนขาวสัน้ ๆ กระชับ เนื่องจากผูฟ งเมื่อฟงแลวจะไม
สามารถยอนกลับได แตขอดีของสื่อกระจายเสียงก็คือ มีความรวดเร็วในการนําเสนอ เนื่องจาก
กระบวนการผลิตที่ไมยุงยาก แคนําเสนอดวยเสียง
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“ในสังคมสื่อ วิทยุนาํ เสนอไดเร็วที่สุด เร็วกวาสื่อโทรทัศน เพราะวากระบวนการ
นําเสนอขาว เขาสามารถทําไดเร็ว โทรจากพืน้ ที่ หรือรายงานสดไดทันที สื่อ
โทรทัศน ติดปญหาเรื่องของภาพ” (สําราญ ฉัตรโท, สัมภาษณ, 17 กุมภาพันธ
2549)

สื่อหนังสือพิมพ เปนสื่อที่ทาํ หนาที่นาํ เสนอขาวดวยการเขียนบรรยาย พรรณนา
ใชภาษาที่เราใจ ใสสีสัน ใหมีความดึงดูดใจ ผูรับสารสามารถรับสารดวยการอานเทานัน้ เนื่องจาก
สื่อหนังสือพิมพไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาในการออกอากาศและพื้นที่ในการนําเสนอ ดังนัน้ เนื้อหา
ขาวจึงมีรายละเอียดมากกวาสื่ออื่นๆ และที่สําคัญสามารถเก็บไวและนํามาอานตอนไหนก็ได
สื่ออินเทอรเน็ต คุณสมบัติก็คือ เปนขาวที่ออนไลน สามารถเปดอานได ก็ตอเมื่อ
ผูรับสารมีเครื่องคอมพิวเตอรและสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ผูรับสารสามารถเขาใชได 24 ช.
ม. แตขาวที่นาํ เสนอผานเว็บไซตนนั้ จะมีเนื้อหาสัน้
กระชับ รายละเอียดไมมากเทากับสื่อ
หนังสือพิมพ
ธรรมชาติของสื่อเปนปจจัยสําคัญเรื่องการถายโยงเรื่อง
รูปแบบการนําเสนอ
(Presentation) นั่นคือ รายการเรื่องเดนเย็นนี้ มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ทัง้ การพูดคุย
เลาขาว ภาพเหตุการณ เสียงการแถลงขาว เสียงการใหสัมภาษณ ในขณะที่รายการขาวของกรม
ประชาสัมพันธ
สามารถนําเสนอไดเพียงแคการอานขาว
การใชเสียงจากบุคคลในขาว
หนังสือพิมพกน็ ําเสนอไดแคการเขียนบรรยาย พรรณนา เหตุการณที่เกิดขึ้น เชนเดียวกันกับสือ่
อินเทอรเน็ต แตเนื่องจากมีขอจํากัด หนังสือพิมพจงึ ใชการใชภาษาทีน่ าสนใจ ใสสีสัน ในการ
นําเสนอเพื่อใหขาวไดรับความสนใจ และดวยกระบวนการผลิต กระบวนการพิมพที่ยงุ ยาก ทําให
หนังสือพิมพนาํ เสนอขาวไดชากวาสื่อโทรทัศนและวิทยุ
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