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การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกาหนดกรอบ (Framing) ปัจจัยที่มีผลต่อการ
กาหนดกรอบ และการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบระหว่างการชุมนุมทางการเมือง ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553
และ เดือนตุลาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 ระหว่างการทาหน้าที่ในฐานะ “กระจก” ที่สะท้อนความ
จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือ “ตะเกียง” ที่ส่องสว่างชี้แนะแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง
ผลการศึกษาพบว่า การก าหนดกรอบหลักของบทบรรณาธิการ หนังสือพิม พ์ไทยรัฐ
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2553 เน้นกาหนด
กรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา การทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการในช่วงเวลาดังกล่าวจึง
เปรียบเหมือน “ตะเกียง” ที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และมีกรอบข่าวสาร (News frame) สาคัญ
คือ “ประชาธิปไตยต้องเคารพกฎหมาย” ส่วนการกาหนดกรอบ เดือนตุลาคม 2556 - พฤษภาคม
2557 พบว่าการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ จนทาให้การทา
หน้าที่ของบทบรรณาธิการช่วงเวลาดังกล่าว เป็นทั้ง "กระจกและตะเกียง" ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยมี
กรอบข่าวสาร (News frame) สาคัญคือ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ คือประชาธิปไตยที่สอบทานไม่ได้”
สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดกรอบข่าวสารของบทบรรณาธิการไทยรัฐ ประกอบด้วย
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บรรณาธิการ และนโยบายองค์กรของไทยรัฐที่มักเน้นการไม่เป็นฝักฝ่ายทางการเมื อง และปัจจัย
ภายนอก เช่น สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองและพื้นที่การชุมนุม คู่ขัดแย้งทางการเมือ ง
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This research, using both qualitative and quantitative approaches, has the
following objectives: 1) to study the framing of content in editorials in Thairath
newspapers during two political crises in March – May 2010 and October 2013 - May
2014; 2) to study factors that shape the framing in the sampled editorials; and 3) to
study the role of these editorials – whether they function as “mirror” reflecting the
unfolding of events or as “lamp” rendering light that guides to the resolution of the
conflict.
The study has these findings. The main frame that manifests during the crisis
in March – May 2010 is mainly to suggest approaches for conflict resolution.
Therefore, the role of the editorials is akin to a “lamp” providing guiding light to take
the society across the path of conflict. Important news frames deciphered during
this period include “Democracy must follow the rule of law.” As for the crisis in
October 2013 - May 2014, the content analysis finds that the “identifying problem”
news frame increases significantly when compared with the crisis in March – May
2010 . Hence, the role of the editorials could be seen as playing an equal role
between “mirror” and “lamp.” The most important news frame detected during this
period is “The Yingluck government is an unaccountable democratic regime.
As for factors that influence the news framing in Thairath editorials, the
study finds both internal and external factors. Internal factors include personal
characteristics and ideological background of the editorial writer, and organizational
policy of Thairath newspaper which tends to be politically neutral. External factors
include political conflict and unrest in rally sites, political adversaries, and the
influence
from online
social
media.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละครัง้ ซึ่งมีความตึงเครียดและความรุนแรง
ของสถานการณ์หลายระดับ และมาจากหลากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองใน
สังคมไทย ซึง่ หน้าที่ของสื่อมวลชนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง คือ การนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ติดตาม นับถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน และ
การรับรู้ของประชาชนผ่านสือ่ มวลชนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทางาน เป็น
เหตุให้หลายครั้ง “สื่อ” ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อต่อสู้ทางการเมือง จนมีการเปรียบเปรยว่า
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าระดับใดก็ตาม อาวุธที่ทรงอานุภาพและอันตราย
มากกว่ากระบอกปืน นั่นคือ “สื่อมวลชน” เพราะมีอทิ ธิพลต่อความคิดและความเชื่อของผู้คนที่
บริโภคสื่อ ด้วยเหตุนี้ การช่วงชิงพื้นที่สอื่ เพือ่ ให้ได้อานาจ (Power) ถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการสร้าง
ความชอบธรรมและดึงมวลชนเข้าเป็นพรรคพวกฝ่ายตนเอง
ด้วยเหตุนี้ จึงนาไปสู่คาถามสาคัญที่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองทีม่ ีความขัดแย้ง
และเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก
สื่อมวลชนมีบทบาทหน้าทีอ่ ย่างไรในการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อมวลชนควรวางตัวอย่างไร ระหว่าง “กระจก” ทีส่ ะท้อนความจริงของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น หรือ “ตะเกียง” ที่สอ่ งสว่างชี้แนะแนวทางแก้ไขหรือทางออก โดย บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา
(บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, 2542) ได้อุปมาอุปไมยเรือ่ ง “กระจกกับตะเกียง” โดยพบว่าในเมืองไทย
สื่อมวลชนมักจะมีแต่ “กระจก” และเป็นกระจกบางชนิดเท่านั้น ขณะที่ “ตะเกียง” ยังไม่ค่อยมี การ
ทาหน้าที่ตะเกียงของสือ่ มวลชนจะช่วยให้เข้าใจโลกแห่งความคิดบางชนิดชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้น
ในบริบทของสังคมไทย
มีปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่บทบาทของสือ่ ถูกตั้ง
คาถามอย่างมากอย่างน้อยเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวคือ เหตุการณ์ความขัดแย้งและ
การชุมนุมทางการเมือง ปี 2553 และ ช่วงปลายปี 2556 – รัฐประหาร ปี 2557
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปี 2553 (คอลัมน์ แฟ้มคดี, 2553) เป็นการชุมนุมนา
โดยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เริม่ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 มี
เป้าหมายเรียกร้องให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาและจัดการ
เลือกตั้งใหม่ ช่วงแรกของการชุมนุมใช้พื้นที่บริเวณถนนราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผู้
ชุมนุมยังเคลื่อนการชุมนุมไปยังจุดต่างๆ, ปิดสถานทีส่ าคัญของทางราชการรวมทั้งย่านธุรกิจ ระหว่าง
การชุมนุมพบว่า มีการใช้อาวุธสงครามเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม ทาให้มีผู้ได้รบั บาดเจ็บทัง้ ฝ่ายผู้ชุมนุม
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และเจ้าหน้าทีร่ วมทัง้ พลเรือนฝ่ายรัฐบาล แม้รัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมกลุม่ ผู้
ชุมนุม แต่ก็ยังเกิดเหตุตอบโต้ปะทะกันด้วยอาวุธ ทาให้มผี ู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบริเวณถนนราชดาเนิน
ต่อมามีความพยายามเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนาผู้ชุมนุมเพื่อหาทางออกแต่กล็ ้มเหลว สาหรับ
กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งย้ายมาใช้สถานทีบ่ ริเวณราชประสงค์เป็นฐานที่มั่นการชุมนุมและปราศรัย
เริ่มส่ง
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจ บรรดาร้านค้าและศูนย์การค้าบริเวณดังกล่าวต้องปิดทาการ สุดท้ายรัฐบาล
จึงตัดสินใจขอคืนพื้นที่ย่านราชประสงค์ โดยให้ทหารเข้าสลายการชุมนุม ในวันที่ 19 พฤษภาคม
2553 เป็นเหตุให้มผี ู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมาก ด้านแกนนา นปช. ประกาศยุติการชุมนุม
จุดเริ่มต้นความขัดแย้งทางการเมือง ในปี 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยือ้ ร่วม 10 ปี ในสังคมไทย
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) ระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2551 หลัง
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย เพราะทุจริต
การเลือกตัง้ ทาให้การเมืองไทยพลิกขั้ว โดยพรรคประชาธิปัตย์ที่คะแนนเสียงเป็นอันดับสองเป็นฝ่าย
จัดตั้งรัฐบาล ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคเพือ่ แผ่นดิน มีกระแสความไม่
พอใจต่อการใช้อานาจศาลเข้าแทรกแซงเพื่อหวังผลทางการเมือง หรือที่เรียกว่า “ตุลาการภิวัฒน์”1
1

ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย (The contemporary Thai political dictionary) อธิบายความหมายคาว่า “ตุลาการ
ภิวัฒน์” หรือ Judicialization คือ การใช้หรือแผ่ขยายอานาจตุลาการเพื่อแทรกแซง, ควบคุม, ขัดขวาง, หรือยับยั้งการใช้อานาจของ
ฝ่ายบริหารหรือของฝ่ายนิติบัญญัติ, หรือเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างฝ่ายบริหาร, ฝ่ายนิติบัญญัต,ิ หรือองค์กรทาง
การเมืองอื่นๆ,
ซึ่งมักเกิดขึ้นโดยการใช้อานาจตีความกฎหมายหรือสร้างบรรทัดฐานประหลาดโลกทีด่ ูราวกับว่าเกินหรือไร้ขอบเขต
นับตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังไปจนถึงการเปิดพจนานุกรมตัดสินคดี ซึ่งคานี้ใช้อธิบายหรือหมายถึงปรากฏการณ์ทางการเมือง
หลายครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของฝ่ายตุลาการนับตั้งแต่ปี 2548 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ขณะที่ ธนัย เกตวงกต สรุปผลการวิจัย เรื่อง บทบาทของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการภิวัฒน์ (เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.publaw.net ซึ่งบทความที่ได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นบทความที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาล
ปกครองสูงสุด , ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยระบุว่า ตุลาการภิวัฒน์ คือ ปรากฏการณ์ทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ใช้
อานาจหน้าที่ของตนเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยเป็นผลมาจากสองปัจจัยหลักคือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
ปลายสมัยอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร และความชอบธรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ทที่ รงชี้แนะแนวทางให้สถาบันตุลาการได้มีส่วน
ร่วมต่อการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองดังกล่าว ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญที่ได้มวี ัฒนธรรม
ขององค์กรอันเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อตั้งสถาบันศาลรัฐธรรมนูญอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ช่วงระยะแรกของ
การก่อตั้งสถาบันศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นช่วงเวลาของการสถาปนาขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามความเข้าใจของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล และช่วงระยะที่สองเป็นช่วงที่สถาบันศาลรัฐธรรมนูญเริ่มเป็นสถาบันที่มีชีวิตและมีวฒ
ั นธรรม
ของตนเองที่จะส่งผลต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นเครื่องมือของผู้นาทางการเมืองเพื่อทาลายความชอบธรรมของผู้นาทาง
การเมืองเดิม โดยทีค่ วามเป็นสถาบันของศาลรัฐธรรมนูญจะยังคงดารงอยู่เช่นนี้ต่อไป จนกว่าจะเกิดจุดเปลี่ยนที่สาคัญต่อความเป็น
สถาบันศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง

6
จากนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงจึงเริม่ ออกมาชุมนุมชัดเจนมากขึ้น โดยการเกิดขึ้นของกลุ่มคนเสื้อแดงมีขึ้น
ก่อนหน้ารัฐประหาร แต่รวมตัวกันชัดเจนเพื่อต่อต้านการใช้อานาจนอกสภาฯ เข้าแทรกแซงระบอบ
ประชาธิปไตย ในชื่อ “แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.)” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” ที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550
การใช้อานาจนอกระบบทารัฐประหาร โดยมีมวลชนที่ให้การสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร2 (ยศ
ในขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เคลือ่ นไหวการชุมนุม
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุม่ สีเสือ้ ทางการเมืองที่ออกมาแสดงพลังการชุมนุม
จาก
ผลการวิจัยของ อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร และ นิติ ภวัครพันธุ์ หัวข้อ “ใครคือเสื้อ
เหลือง-เสื้อแดง”3 พบว่า ในภาพรวมแล้วคนเสื้อแดงมีแนวโน้มเป็นเกษตรกร แรงงานรับจ้างนอก
ระบบ คนเสื้อเหลืองมีการศึกษาสูงกว่าคนเสื้อแดง โดยคนเสื้อแดงได้รบั ประโยชน์จากนโยบายประชา
นิยมชัดเจน ทั้งโครงการ 30 บาท, โครงการกองทุนหมู่บ้าน เพราะอยู่นอกระบบประกันสังคม รายได้
ไม่มั่นคง ผันผวนตามราคาพืชผลการเกษตร ด้วยเหตุนี้ โครงการต่างๆ ของพรรคไทยรักไทยจึง
สอดคล้องกับความต้องการ ส่วนสาเหตุการประท้วง คือ ต่อต้านการเมืองจากการแทรกแซงของ
ทหาร ปัญหาสองมาตรฐาน โดยเฉพาะความรูส้ ึกทีโ่ ดนเหยียดหยามว่าเป็นคนอีสาน เป็นสีแดง ความรู้
น้อย รู้สึกว่าสังคมมีการแบ่งชนชั้น ไม่ยุติธรรม เพราะคนเสื้อแดงทาอะไรก็ผิด จึงรูส้ ึกว่าต้องต่อสู้
ประท้วงเพือ่ ประชาธิปไตย ขอสิทธิคืน นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลจากการที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้มาจาก
การเลือกตัง้ ซึ่งการวิจัยนี้ระบุว่า ปัญหาความเหลือ่ มล้าและความยากจน ไม่ใช่แรงจูงใจสาคัญของการ
ลุกขึ้นต่อสูเ้ รียกร้องของกลุ่มคนเสือ้ แดง
นอกจากนี้ ยุกติ มุกดาวิจิตร ได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์กลุ่มคนเสื้อแดง4 ว่าเป็นตัวแบบชนชั้น
กลางรุ่นใหม่และเป็นพลเมืองที่กาลังตื่นตัว
ซึ่งมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทีม่ ีสทิ ธิ
2

วันที่ 5 กันยายน 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2558 เรื่อง การ

ดาเนินการเพื่อถอด พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตารวจ ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (เว็บไซต์ราช
กิจจานุเบกษา, 2558)
3

โครงการวิจัย : ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร.
ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดทาโดย แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) www.tuhpp.net/files/PoliticsBook.pdf
4

นาเสนอใน ราชดาเนินเสวนา หัวข้อ “จุดเปลี่ยนชนบท จุดเปลี่ยนฐานการเมือง” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ

ไทย ร่วมกับสถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553
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เรียกร้อง โดยใช้วิธีการประชดด้วยการเรียกตนเอง ว่าเป็น “ไพร่” เพื่อชี้ถึงความเหลือ่ มล้าทางการ
เมืองมากกว่าด้านเศรษฐกิจ และส่วนใหญ่มาจากชุมชนท้องถิ่น จากเครือข่ายทางการเมืองแบบใหม่ มี
แนวความคิดที่ถูกปลูกฝังจากวิทยุชุมชน ปัญญาชนท้องถิ่น รวมทั้งจากคนทีเ่ ป็นปัญญาชนใน
กรุงเทพฯ ซึ่งเข้าไปให้ข้อมูลข่าวสารสู่ชนบทในการต่อสู้ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและสิ่งที่ควรจะ
ได้รับมากขึ้น มากกว่าการรอคอยแบบไม่มีปากเสียงเช่นเดิม
ขณะที่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทกั ษิณที่มกี ลุ่มคนสนับสนุนจานวนมาก5 ว่า
เป็นเพราะนโยบายและการดาเนินงานของรัฐบาลทาให้ชาวบ้านเห็นได้ชัดและสัมผัสได้ว่าไม่ใช่เรื่อง
เพ้อฝัน จึงกลายเป็นความมุ่งหวังของชาวบ้าน เพราะรัฐบาลยุคนั้นได้ทาทุกอย่างที่ได้สญ
ั ญาไว้ เป็น
สิ่งที่ชาวบ้านได้รบั รู้และสัมผัสได้จริง จุดประกายอะไรที่ทาให้เกิดกระบวนการขึ้น ซึ่งการต่อสู้ของคน
เสื้อแดงไม่ใช่เรื่องความยากจน แต่เป็นเรื่องของการไม่มีทางออกเมือ่ ผู้นาจากไป

5

นาเสนอใน ราชดาเนินเสวนา หัวข้อ “จุดเปลี่ยนชนบท จุดเปลี่ยนฐานการเมือง” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ

ไทย ร่วมกับสถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553
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รูปที่ 1 สรุปเหตุการณ์สาคัญทางเมือง ปี 2553

สาเหตุ
-

คัดค้านทหารเข้าแทรกแซงการเมือง

-

ปัญหาสองมาตรฐานและความไม่ยุติธรรม

-

รัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

นปช. นัดชุมนุม ต่อต้าน รัฐบาล อภิสิทธิ์

เกิดการปะทะด้วยความรุนแรงระหว่างการชุมนุม
มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายที่เข้มงวด เพื่อควบคุมการชุมนุม
และจัดการเจรจากับฝ่ายผู้ชุมนุม แต่ไม่สาเร็จ

รัฐบาลขอคืนพื้นที่การชุมนุม โดยสลายการชุมนุม
และแกนนา นปช. ประกาศยุติชุมนุม
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สาหรับความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้นอีกช่วงเวลา คือ ช่วงปลายปี 2556 – รัฐประหาร
ปี2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างคู่ขัดแย้งหลัก คือ
รัฐบาลของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และกลุ่มมวลชนที่ให้การสนับสนุน กับ
คณะกรรมการประชาชนเพือ่ การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (กปปส.) มีแกนนาคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์
ซึง่ ลาออกจากพรรคการเมืองและนาทีมจัดตั้งเวทีต่อต้านรัฐบาลในกลุ่มของม็อบ
6
นกหวีด
จุดเริ่มต้นของภาวะขัดแย้งทางการเมืองไทย ในปี 2556 – รัฐประหาร 2577 เนื่องจากสภา
ผู้แทนราษฎรลงมติให้ร่างพระราชบัญญัตินริ โทษกรรม ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 เมื่อเวลา
04.25 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยก่อนหน้านั้นมีกระแสคัดค้านจากคนหลากหลายกลุม่ ที่
ไม่เห็นด้วย โดยกลุม่ คนที่คัดค้านเห็นว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะช่วยให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะ
นั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี พ้นจากความผิดทางการเมือง และความผิดอื่นๆ สามารถกลับเข้าประเทศ
ไทย และรัฐบาลอาจต้องคืนทรัพย์สินที่ยึดมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ (ยศในขณะนั้น) ทั้งหมด สมาชิก
วุฒิสภา 40 คน ที่มาจากการเลือกตัง้ ล้วนไม่เห็นด้วยกับการเร่งรีบลงมติแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.นิรโิ ทษ
กรรม และประเด็นที่มาของ ส.ว. พร้อมยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พจิ ารณาชี้ขาดว่า การเร่งรีบลง
มติอย่างรวบรัดดังกล่าวเป็นการกระทาทีผ่ ิดกฎหมาย
การชุมนุมครั้งนี้นายสุเทพ นามวลชนเป่านกหวีดครั้งแรกเพือ่ ส่งสัญญาณคัดค้านต่อต้าน
รัฐบาล กรณี พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของพรรคเพื่อไทย จากเวทีชุมนุมบริเวณสถานีรถไฟสามเสน
กรุงเทพมหานคร
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากม็อบนกหวีดเป็น
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(กปปส.) และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดารงตาแหน่ง เลขาธิการ กปปส. เพื่อบริหารจัดการและ
ประสานงานกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มต่างๆ นาไปสู่การชุมนุมที่ยืดเยือ้ นานกว่า 6 เดือน จนกระทั่ง
ในที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทารัฐประหารยึดอานาจบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557
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สาเหตุที่ใช้วิธีเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงการเรียกร้องคัดค้านครั้งนี้ คาดว่าสืบเนื่องจากในอดีต “นกหวีด” ถูกนามาใช้

แสดงออกทางการเมือง โดยในปี 1970 “ราล์พห์ เนดาร์" (Ralph Nadar) ซึ่งเป็นทั้งนักกฎหมาย นักเขียน และนักต่อสู้เพื่อสังคมชาว
อเมริกัน

ตัดสินใจเป่านกหวีดในสภาฯ เพื่อเตือนไปยังรัฐบาลที่เริ่มแสดงออกให้เห็นพฤติกรรมทุจริตและไม่โปร่งใสในการบริหาร

บ้านเมือง ทาให้ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ประชาชนชุมนุมประท้วงรัฐบาล โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ต่างใช้
การเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์ (ทวี มีเงิน, 2556)
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รูปที่ 2 สรุปเหตุการณ์สาคัญทางเมือง ปี 2556-2557
สาเหตุ
เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
(ครอบคลุมความผิดคดีทุจริต)

ม็อบนกหวีด เริ่มชุมนุม นาโดย สุเทพ เทือกสุบรรณ
คัดค้านต่อต้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม และรัฐบาลยิ่งลักษณ์

เปลี่ยนชื่อกลุ่มชุมนุม เป็น กปปส. ต่อต้าน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และยกระดับการชุมนุม

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาและลาออก
แต่ กปปส. เสนอให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

การชุมนุมยืดเยื้อ ทหารพยายามเป็นตัวกลางจัดการเจรจา
แต่ไม่สาเร็จ

คสช. รัฐประหารยึดอานาจจากรัฐบาลรักษาการ
ด้าน กปปส. ยุติการชุมนุม
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ในช่วงเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอในช่วงเวลาดังกล่าว
ล้วนมีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สื่อมวลชนต้องทาหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ซึ่ง “หนังสือพิมพ์” (Newspaper) เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึง่ ที่มีความสาคัญต่อสังคม เพราะมีบทบาท
โดยตรงในการนาเสนอข่าวสาร รายงานเหตุการณ์ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ดังที่ สุภา ศิริมานนท์ (สุวิมล รุง่ เจริญ) ได้กล่าวถึงภารกิจหน้าที่หลักของหนังสือพิมพ์มี 4 ประการ คือ
ให้ข่าวสาร (to inform) ให้ข้อคิด (to instruct) ให้ความบันเทิง (to entertain) และให้การโฆษณา
(to advertise) ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะต้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งสาธารณชนและต้อง
กระทาในลักษณะก้าวนาหน้าสาธารณชนหนึ่งก้าว ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่นักหนังสือพิมพ์ต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตลอดเวลา
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแห่งชาติ ได้กล่าวใน
ปาฐกถาเรื่อง “การหนังสือพิมพ์” (ศรัณยู กลิ่นจันทร์, 2549) ระบุว่า หนังสือพิมพ์จะต้องทาหน้าที่
ด้วยการมีธรรมะประจาตน หมายความว่า หนังสือพิมพ์ที่ดตี ้องยึดเอาหน้าที่ของหนังสือพิมพ์เป็นใหญ่
เหนือสิ่งใด และหน้าที่แท้จริง คือต้องเสนอข่าวที่เที่ยงตรงต่อความจริง ไม่บิดเบือนใดๆ และการแสดง
ความคิดเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนส่วนใหญ่ มิใช่เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลใดๆ หรือกลุ่มบุคคลคณะใด
ธรรมะ
เหล่านี้จะปรากฏและดารงอยู่ได้ด้วยคนที่ทาหนังสือพิมพ์ ซึ่งทางด้านข่าวและความคิดเห็นทั้งปวง
ขึ้นอยู่กับบรรณาธิการ ทีร่ ับผิดชอบข่าวสารและความคิดเห็นอันปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ ผู้ที่
ทางานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จงึ เรียกได้ว่าเป็นคนหนังสือพิมพ์หรือนักหนังสือพิมพ์โดยตรง7
นอกจากนี้ ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เสนอแนะว่าสื่อหนังสือพิมพ์ต้องทาหน้าที่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
(มัณฑนา แจ่มศรี, 2553) “สื่อต้องมีบทบาทร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศไทย ด้วยการ
นาเสนอข่าวสารโดยการเปิดพื้นทีส่ าธารณะเพือ่ สร้างพื้นที่เหตุผลร่วมกันอย่างเท่าเทียม
เพราะใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง ข้อมูลจะเกิดอยู่ตลอดเวลา สื่อมวลชนไทยจึงต้องทาหน้าที่นาเสนอข่าวรอบ
ด้าน เป็นธรรม และปราศอคติ”
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ (วิเชน โพชนุกูล.
เลขาธิการมูลนิธไทยรัฐ, 2557) กล่าวว่า “หลักสาคัญของสื่อมวลชนมีอยู่หลายข้อ โดยเฉพาะไม่ควร

7

วาทะของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่กล่าวไว้ในปาฐกถาเรื่อง “การหนังสือพิมพ์” แสดงที่สานักอบรมครูวัดสามพระยา เมื่อวันที่ 23

กุมภาพันธ์ 2497 รวบรวมเรียงโดย ศรัณยู กลิ่นจันทร์
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ทาตัวเป็นลิม่ เพิม่ ความแตกแยก ไม่ควรจุดไฟขยายความขัดแย้งให้ลกุ ลาม หน้าที่ของสื่อรายงานความ
ขัดแย้งทางการเมือง ก็เหมือนอยูก่ ลางเขาควาย ไม่เร็วก็ช้า เขาควายก็มักขวิดถึง”
การวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอด
จาหน่ายสูงสุดของประเทศไทย โดยมียอดขายต่อวันประมาณ 1 ล้านฉบับ (จิตสุภา วัชรพล, 2557)
อีกทั้งได้นาเทคโนโลยีการพิมพ์และการขนส่งที่เน้นความรวดเร็วมาใช้ในกระบวนการผลิตและจัด
จาหน่าย เพื่อนาเสนอข่าวให้ทันเหตุการณ์ สนองตอบต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านในแต่ละภูมิภาคให้
มากที่สุด ดังนั้น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในแต่ละวัน จึงมีหลายฉบับ (Version) สังเกตได้จากจานวน
ดาวที่พิมพ์ไว้เป็นสัญลักษณ์
รูปที่ 3 ตัวอย่างสัญลักษณ์ดาวที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จานวนดาวแต่ละดวงที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความหมายแตกต่างกัน อธิบาย
ช่วงเวลาปิดเล่ม จัดพิมพ์ และการจาหน่ายในแต่ละภาค ดังนี้ (ดรุณี หิรัญรักษ์, 2543)
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ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ดาวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จานวนดาว

ความหมาย
ฉบับทีจ่ าหน่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปิดเล่มและพิมพ์ภายในเวลา 01.30 น.
ฉบับทีจ่ าหน่ายในภาคเหนือ
ปิดเล่มและพิมพ์ภายในเวลา 02.00 น.
ฉบับทีจ่ าหน่ายในภาคใต้
ปิดเล่มและพิมพ์ภายในเวลา 02.30 น.
ฉบับทีจ่ าหน่ายในกรุงเทพ (กรอบบ่าย)
ปิดเล่มและพิมพ์ภายในเวลา 08.00 น.

ฉบับทีจ่ าหน่ายในภาคกลาง
ปิดเล่มและพิมพ์ภายในเวลา 22.30 น.

ฉบับทีจ่ าหน่ายในกรุงเทพ (กรอบเช้า)
ปิดเล่มและพิมพ์ภายในเวลา 00.30 น.

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังมีฐานลูกค้าทีอ่ ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจานวนมาก โดยเฉลี่ย
หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ จะมีผู้อ่าน 4 คน ดังนั้น ฐานคนอ่านไทยรัฐจะอยู่ที่ 4 ล้านคน (จิตสุภา วัชรพล,
2557)
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สาหรับบทบรรณาธิการ นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะเปรียบเสมือนหัวใจสาคัญของ
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับทีจ่ ะนาเสนอเจตนารมณ์หรือจุดยืนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทั่วไปบทบรรณาธิการ
จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนผู้อ่านมีความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สังคม
ปาริชาต รัตนบรรณสกุล (ปาริชาต รัตนบรรณสกุล, 2548) อธิบายสรุปว่า บทบรรณาธิการ
เปรียบเสมือนเข็มทิศ ชี้ให้เห็นถึงนโยบายของหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารนั้นๆ กล่าวได้ว่าบท
บรรณาธิการมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อผู้อ่าน ที่จะได้รับทราบถึงจุดยืนของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
นั้นๆ ว่ามีความคิดเห็นต่อสถานการณ์นั้นอย่างไร และเป็นการยกระดับผู้อ่านให้ทันต่อเหตุการณ์ใน
โลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนจากบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างน้อย 2 เหตุการณ์ คือ ระหว่างปี 2553 กับระหว่าง ปี
2556-รัฐประหาร 2557 ว่าทาหน้าทีเ่ ป็นกระจก หรือตะเกียง เพราะเหตุใด โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการกาหนดกรอบ (Framing) เป็นกรอบสาคัญในการศึกษาวิจัย โดย Entman (1993) ให้
คาอธิบายว่า การกาหนดกรอบ (Framing) คือ การคัดเลือกและเน้นความสาคัญ (Selection and
Salience)
ด้วยการคัดเลือกแง่มมุ บางประการของความจริงที่อยู่ในความรับรู้ขึ้นมาและทาให้มี
ความสาคัญเด่นชัดมากขึ้น โดยอาศัยบริบทของการสื่อสารต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเสนอ
ปัญหา, ตีความสาเหตุ, ประเมินค่าทางศีลธรรม และ/หรือแนะนาแนวทางแก้ไขต่อประเด็นนั้นๆ ซึง่
กรอบของสื่อมีหน้าที่สาคัญ 4 ประการ (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์, 2552) ดังนี้





ชี้ให้เห็นถึงปัญหา (Frame define problems)
วิเคราะห์สาเหตุ (Frame diagnose causes)
การตัดสินทางจริยธรรม (Frame make moral judgments)
เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา (Frame suggest remedies)

Entman (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์, 2552) สรุปถึงประโยชน์ของการศึกษาการกาหนดกรอบ
(Framing) ที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์การทางานของสื่อมวลชน ว่า “การทาความเข้าใจแนวคิดของ
กรอบจะช่วยทาให้เราเข้าใจว่า ตัวบท (Text) ของการสื่อสารนั้น แสดงพลังอย่างไร นอกจากช่วยใน
การศึกษาทางสื่อสารมวลชนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อรัฐศาสตร์กบั การศึกษาเกี่ยวกับสาธารณมติ และ
พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง เอื้อต่อการศึกษาเรื่องการรับรู้ในเชิงจิตวิทยาสังคม และช่วยในการ
วิจัยเกี่ยวกับชนชั้น เพศสภาพ และเชื้อชาติ รวมทั้งการศึกษาเชิงวัฒนธรรม และสังคมวิทยาอีกด้วย”
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่
นาเสนอระหว่างช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างเดือน
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มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2553 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – พฤษภาคม พ.ศ.2557 เพื่อ
ศึกษาว่ามีการการกาหนดกรอบ (Framing) อย่างไร รวมทั้งปัจจัยใดบ้างทีม่ ีผลต่อการกาหนดกรอบ
และวิเคราะห์ประมวลผลว่าบทบาทหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีบทบาทอย่างไร ระหว่างการทาหน้าที่ในฐานะ “กระจก” หรือ
“ตะเกียง” เพื่อเป็นข้อมูลความรู้สาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่นาเสนอระหว่างช่วงที่มี
ความขัดแย้งและจัดชุมนุมทางการเมือง โดยเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2553 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – พฤษภาคม พ.ศ.2557
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
3. เพื่อศึกษาการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในฐานะทีเ่ ป็นสื่อกระแสหลัก8
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ว่าแสดงบทบาทใด ระหว่าง “กระจก” หรือ “ตะเกียง”
ได้ชัดเจนกว่ากัน
ปัญหานาการวิจัย
1. บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีแนวทางการกาหนดกรอบเพือ่ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่าง
เดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2553 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – พฤษภาคม
พ.ศ.2557 อย่างไร
2. ปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลาที่กาหนด ประกอบด้วยอะไรบ้าง

8

สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่พิจารณาจากความเป็นเจ้าของสื่อนั้นๆ (Ownership) มีขนาดใหญ่ จัด
รูปองค์กรแบบบริษัท อันมีเป้าหมายทางธุรกิจ เน้นผลกาไร วัดความสาเร็จจากเรทติ้ง เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น (สุรสิทธิ์
วิทยารัฐ, 2552)
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3. ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2553
และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – พฤษภาคม พ.ศ.2557 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ แสดงบทบาทเป็น “กระจก” หรือ “ตะเกียง” เพราะเหตุใด
ขอบเขตในการวิจัย
1. การวิจัยครัง้ นี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเลือกศึกษาจากบท
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจาหน่ายสูงสุดของ
ประเทศ และมีผู้อ่านจานวนมาก
2. การวิจัยครัง้ นี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ รวมทัง้ นักข่าว คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง
3. ช่วงเวลาสาหรับการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจะศึกษาและเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้ง
ทางการเมือง คือ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2553 และ ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ.2556 – พฤษภาคม พ.ศ.2557
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผลการวิจัยทาให้ทราบถึงแนวทางและหลักการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
2. ข้อมูลจากงานวิจัยสามารถนาไปปรับปรุงการนาเสนอข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง
รวมทั้งใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจเพื่อกาหนดนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กร
สื่อมวลชน และแนวทางด้านการกากับดูแลกันเองขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนตระหนักรู้ถึงบทบาท
และหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามหลักจรรยาบรรณของสื่อท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมือง
นิยามศัพท์
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน ระหว่าง “กระจก หรือ ตะเกียง”
หมายถึง การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของสือ่ มวลชน โดยพิจารณาและวิเคราะห์เทียบเคียง
เปรียบเทียบการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนจากคาอุปมาอุปไมยว่าเป็น “กระจก หรือ ตะเกียง” หาก
สื่อมวลชนทาหน้าทีส่ ะท้อนความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ เปรียบเหมือนทาหน้าที่
เป็น “กระจก” ที่ส่องสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไป แต่หากสื่อมวลชนทาหน้าที่ชี้แนะแนวทางแก้ไข
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ปัญหาหรือเสนอทางออกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น เหมือนดัง “ตะเกียง” ทีม่ ีแสงส่องสว่างชี้
ทางให้กบั ผูพ้ บเห็น
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ปี 2553 หมายถึง การแสดงออกของกลุม่ คนที่มี
อุดมการณ์ ความเชื่อ หรือมีเป้าหมายทางการเมืองร่วมกัน โดยออกมาแสดงตนเพื่อเรียกร้องและส่ง
เสียงสะท้อนให้สังคมได้ทราบและหวังว่าจะสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยคู่ขัดแย้งหลัก คือ กลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กับ รัฐบาลอภิสิทธิ์ กล่าวคือ นปช. ซึ่งเป็นกลุ่ม
มวลชนที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาชุมนุม
เคลื่อนไหวทางการเมือง โดยมีสญ
ั ลักษณ์หลักของกลุ่มคือ สีแดง สาหรับจุดเริ่มต้นความขัดแย้งสาคัญ
ประกอบด้วย มุ่งคัดค้านทหารเข้าแทรกแซงการเมือง, ปัญหาสองมาตรฐานและความไม่ยุติธรรมทาง
การเมือง รวมทั้งไม่พอใจรัฐบาลอภิสิทธิ์ซงึ่ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงเรียกร้องให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา เพื่อนาไปสูก่ ารเลือกตั้งใหม่
การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ปี 2556-2557 หมายถึง การแสดงออกของกลุ่มคนที่มี
อุดมการณ์ ความเชื่อ หรือมีเป้าหมายทางการเมืองร่วมกัน โดยออกมาแสดงตนเพื่อเรียกร้องและส่ง
เสียงสะท้อนให้สังคมได้ทราบและหวังว่าจะสาเร็จตามวัตถุประสงค์ คู่ขัดแย้งหลัก คือ คณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (กปปส.) กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ สาหรับจุดเริ่มต้นความขัดแย้งทางการเมือง มาจากกรณีที่
สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ร่างพระราชบัญญัตินริ โทษกรรม ซึ่งครอบคลุมคดีทุจริตและถูกมองว่าอาจ
เป็นการเอือ้ ประโยชน์แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี ทาให้เกิดการ
ชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง นาโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกน
นา ต่อมาได้จัดตั้งเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่า คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. เพือ่ ต่อต้านรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และระบอบทักษิณ โดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเลขาธิการ กปปส.
และมีกลุ่มแนวร่วมอื่นๆ ที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน เช่น กลุ่มนักวิชาการ9, เครือข่ายนักศึกษา
ประชาชนปฏิรปู ประเทศไทย (คปท.)10, กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม11, เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อ
9

สมาชิกเครือข่ายนักวิชาการ ประกอบด้วย นายสมบัติ ธารงธัญญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), นาย

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย อดีตแกนนานักศึกษา 1 ใน 13 กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 14 ตุลาคม 2516 และเคยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติชุดแรก, รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม เป็นต้น (เว็บไซต์ Siam Intelligence, 2556)
10

คปท. ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 โดยแยกออกมาจาก กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) มีแกนนา คือ นายอุทยั

ยอดมณี นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง (อ.ศ.มร.) และนายนิติธร ล้าเหลือ ทนายความแห่งสภาทนายความแห่ง
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ประชาธิปไตย12, กองทัพธรรม13, กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.)14, สมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)15 เป็นต้น
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หมายถึง คณะผูย้ ึดอานาจการปกครองจากรัฐบาล
รักษาการของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยทารัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช.
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หมายถึง ข้อเขียนหรือคอลัมน์ประเภทหนึง่ ที่ปรากฏในหน้า
บรรณาธิการ (Editorial Page) ของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ มีลักษณะเป็นบทนาความเรียงขนาด
ประเทศไทย ที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ในปี 2549 และปี 2551 โดยทัง้ คู่ทาหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน (เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, 2556)
11

สมาชิกกลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม ประกอบด้วย นายสาธิต เซกัล นายกสมาคมธุรกิจอินเดีย-ไทย, นายราเชน ตระกูล

เวียง ประธานกลุ่มสหพันธ์คนไทยปกป้องสถาบัน, นายมหัศจักร โสดี คณะกรรมการอานวยการบริหารภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นของชาติ (เว็บไซต์ Siam Intelligence, 2556)
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กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย มีสมาชิก ได้แก่ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยะประเสริฐ (เว็บไซต์ Siam Intelligence, 2556)
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กองทัพธรรม ประกอบด้วยสมาชิก เช่น เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ อดีตนายทหารเรือ เคยเป็นเลขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ปี 2543 เคยเข้า

ร่วมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) หรือ ม็อบ เสธ.อ้าย, นายมั่นแม่น กะการดี อดีต
กรรมการบริหารพรรคเพื่อฟ้าดิน เคยเข้าร่วมกับการชุมนุมพันธมิตร และองค์การพิทักษ์สยาม เป็นต้น (เว็บไซต์ Siam Intelligence,
2556)
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สมาชิกกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ (กปท.) ประกอบด้วย พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ อดีตแกนนากลุ่มเครือข่ายคนไทย

หัวใจรักชาติ รักษาแผ่นดิน อดีตรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก, พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เคยเป็น
ประธานองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) และเสนาธิการร่วมของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ , พล.อ.ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์ อดีต
ทหารคนสนิท พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร เคยเข้าร่วมชุมนุมกับองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.), นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล เป็นต้น (เว็บไซต์
Siam Intelligence, 2556)
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สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ประกอบด้วยสมาชิก ได้แก่ นายคมสัน ทองศิริ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ หรือ สรส. เคยเป็นรองประธานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง เคย เข้าร่วมชุมนุมกับพันมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, นาย
สาวิทย์ แก้วหวาน อดีตเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และต่อมาได้เข้าร่วมกลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย ซึ่งได้เข้าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ปี พ.ศ. 2549 กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เคยเข้าร่วมชุมนุมในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 โดยคู่เคียงข้าง พล.ต.จาลอง ศรีเมือง ต่อมา ในปี
พ.ศ. 2549 ได้เป็น 1 ใน 5 แกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประกาศถอนตัวจากการเป็นแกนนาพันธมิตรฯ ในเวลาต่อมา
เป็นต้น (เว็บไซต์ Siam Intelligence, 2556)
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สั้น เปรียบเหมือนหัวใจของหนังสือพิมพ์ เพราะแสดงความคิดเห็นและจุดยืนที่แท้จริงของ
หนังสือพิมพ์ เขียนโดยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หรือทีผ่ ู้ได้รับมอบหมาย และตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ประจา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้ทราบแนวคิดหรือนโยบายหนังสือพิมพ์ต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หมายถึง หนังสือพิมพ์รายวันที่นาเสนอข่าว บทบรรณาธิการ คอลัมน์
บทวิเคราะห์ ฯลฯ โดยมีเนื้อหาข่าวหลากหลาย เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ ภูมิภาค
อาชญากรรม กีฬา บันเทิง เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่
ละวัน
การกาหนดกรอบ หมายถึง การที่สอื่ มวลชนหยิบยกประเด็นหรือเหตุการณ์ใดขึ้นมานาเสนอ
และทาให้โดดเด่น หรือตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น เนื้อหา พาดหัวข่าว การ
ลาดับข่าว รูปภาพ ข้อมูลสถิติ แผนภูมิประกอบข่าว การจัดหน้าหนังสือพิมพ์ การเลือกแหล่งข่าว การ
ดึงคาพูดให้โดดเด่น การใช้ภาษา การเปรียบเทียบ เป็นต้น โดยส่งผลต่อการรับรู้ การประมวลผล
ความคิด และการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ของผูร้ ับสาร ประกอบด้วย
 ชี้ให้เห็นถึงปัญหา คือ การนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง
เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักและรับรู้ปญ
ั หาทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้นในสังคม เป็นการสะท้อน
ให้เห็นว่าสังคมกาลังเผชิญกับปัญหาอะไร หากสื่อมวลชนกาหนดกรอบข่าวสารด้วย
การชี้ให้เห็นปัญหา จึงเปรียบเหมือนทาหน้าเป็น “กระจก”
ตัวอย่างการใช้ภาษาและข้อความ
“...ความรุนแรงในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ
เสรีภาพในการชุมนุม และการใช้กฎหมายพิเศษของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายความมั่นคง หรือกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองที่เอียงข้างความรุนแรง เช่นเดียวกับการยึดอานาจ หรือ
รัฐประหารก็เป็นวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ประชาธิปไตยไม่รู้จัก
โต คนไทยไม่รู้จักแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ…”
(บทบรรณาธิการ เรือ่ ง น่าห่วงวัฒนธรรมรุนแรง
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
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 วิเคราะห์สาเหตุ เป็นการพิจารณาทาความเข้าใจกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น
และแยะแยะเพื่อหาสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นๆ รวมทั้งสืบค้น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ เพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิง่ หนึง่ สิง่ ใดอย่างแท้จริง หากสื่อมวลชนกาหนดกรอบ
ข่าวสารแบบวิเคราะห์สาเหตุ เปรียบดังการทาหน้าเป็น “ตะเกียง”
ตัวอย่างการใช้ภาษาและข้อความ
“...ความไม่เชื่อถือไว้วางใจรัฐบาล เป็น “ผลกรรม” อันเกิดจาก
การกระทาของรัฐบาลเอง ที่ใช้กลยุทธ์หรือยุทธวิธี “สับขาหลอก” และ
“ลับลวงพราง” มาโดยตลอด ในการผลักดันการนิรโทษกรรม เริ่มต้นด้วย
การเสนอร่าง พ.ร.บ.ทีม่ ีเนื้อหาคล้ายกันถึง 7 ฉบับ หลายฉบับสับขาหลอก
ด้วยการตั้งชื่อเป็น

“ร่าง

พ.ร.บ.ปรองดอง”

และบางฉบับตั้งชื่อ

ตรงไปตรงมา...”
(บทบรรณาธิการ เรือ่ ง เพราะความไม่เชื่อถือ
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

 การตัดสินทางจริยธรรม คือ การให้คุณค่ากับบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดๆ
ด้วยความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ ขียน
เป็นการสะท้อนให้เห็นคุณค่าหรือ
ภาพลักษณ์ของสิง่ ต่างๆ ผ่านการประเมินตัดสินของผู้เขียนว่าเป็นอย่างไร ถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการกาหนดกรอบข่าวสารแบบตัดสินทางจริยธรรม เปรียบ
เหมือนสื่อมวลชนทาหน้าที่คล้ายดัง “กระจก”
ตัวอย่างการใช้ภาษาและข้อความ
“...
จากเหตุปาระเบิดเข้าใส่ฝูงชนที่ถนนบรรทัดทอง และ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ระบุว่า มีคนบางกลุม่ เชื่อว่าการ
ใช้ความรุนแรงจะแก้ปัญหาได้...ความเชื่อที่ว่าการใช้ความรุนแรงจะทาให้
ชนะ เป็นความเห็นผิด เป็นมิจฉาทิฐิทอี่ ันตราย สวนทางกับหลัก
ประชาธิปไตย ที่ยึดหลักสันติวิธีแม้แต่ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจ
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การรักษาอานาจ หรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และสวนทางกับหลักการ
ของทุกศาสนา ซึง่ ล้วนแต่ยึดหลักสันติธรรม รวมทั้งพระพุทธศาสนาที่คน
ไทยส่วนใหญ่นบั ถือ...”
(บทบรรณาธิการ เรือ่ ง ก้าวให้ข้ามความรุนแรง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557)
 เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา เป็นการนาเสนอข้อมูลและประเด็นปัญหาทางการเมือง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ควรดาเนินการ
เพื่อแก้ปญ
ั หาเหล่านั้นให้ลดลง หรือขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป จึงเปรียบเหมือนการ
ทาหน้าทีเ่ ป็น “ตะเกียง” ที่ชี้แนะทางออกแก่ผอู้ ่านและสังคม
ตัวอย่างการใช้ภาษาและข้อความ
“สาหรับการควบคุมการชุมนุม รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด โดยใช้กฎหมายตามความจาเป็นของสถานการณ์ เริม่ ต้นด้วย
การใช้กฎหมายปกติ
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเช่นเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ทางหลวง ซึ่ง "ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการปิดกั้นทางหลวง"
หรือ พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ห้ามมิให้ทาการ "กีดขวางการจราจร" และการ
ชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่
ปลุกระดมประชาชนให้เผาบ้านเผาเมือง
หรือยุยงให้ประชาชนละเมิด
กฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา”
(บทบรรณาธิการ เรือ่ ง แค่เพียงเคารพกฎหมาย
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง “กระจก หรือ ตะเกียง” ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบ
ระหว่างการชุมนุมทางการเมือง ปี 2553 และปี 2556 – รัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษา
บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. แนวคิดเรื่องการหนังสือพิมพ์และการเขียนบทบรรณาธิการ
2. แนวคิดเรื่องการกาหนดกรอบ (Framing)
3. แนวคิดเรื่องบทบาทสื่อมวลชน และเปรียบเทียบการทาหน้าที่ระหว่างกระจก
กับตะเกียง
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสื่อ
5. แนวคิดเรื่องบทบาทสื่อกับสถานการณ์ความขัดแย้ง
6. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสือ่ มวลชน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรื่องการหนังสือพิมพ์และการเขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์จัดเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ เพราะช่วยให้มนุษย์ได้ทราบข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวหรือไกลตัว
คาว่า “หนังสือพิมพ์” ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 (ดรุณี หิรัญรักษ์, 2530)
ระบุว่า หนังสือพิมพ์หมายถึง สิง่ พิมพ์ซึ่งมีจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลาดับ
เรื่องไป มีกาหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม
โดยทั่วไปหนังสือพิมพ์จะมีระยะเวลาที่ออกในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เป็นรายวัน หรือรายปักษ์
เป็นต้น ลักษณะเด่นเฉพาะของหนังสือพิมพ์ คือเป็นสื่อที่ไม่ได้เย็บเล่ม เหมือนหนังสือหรือนิตยสาร
ทั่วไป
สาหรับบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ที่ต้องรับผิดชอบต่อผูอ้ ่านและประชาชน โดยสรุปมี
ดังนี้ (ดรุณี หิรญ
ั รักษ์, 2530)
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1. หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่ประกาศเกี่ยวกับเรื่องเวลาการประชุม แจ้งการเกิด การเสียชีวิต
ของบุคคล ตลอดจนงานสาคัญต่างๆ ข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความ
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และต้องยึดหลักความถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องคานึงไว้ตลอดเวลา
2. หนังสือพิมพ์ให้การศึกษา โดยที่ผอู้ ่านจะได้รับความรู้ด้านต่างๆ จากการอ่านคอลัมน์หรือ
บทความต่างๆ ทีม่ ีในหน้าหนังสือพิมพ์
3. หนังสือพิมพ์ให้ความสาคัญต่อข่าว หรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถานที่ หรือ
เหตุการณ์ และความสาคัญเหล่านี้ ต้องมีความสด ทันต่อเหตุการณ์
4. หนังสือพิมพ์มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผอู้ ่านได้
แสดงความคิดในเรื่องทีส่ นใจผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ จึงเปรียบเสมือนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างหนังสือพิมพ์กบั ประชาชนทั่วไป โดยนาเสนอออกมาใน
รูปของบทความ หรือคอลัมน์ประเภทต่างๆ สาหรับหนังสือพิมพ์จะมีบทบรรณาธิการ ที่
ทาหน้าที่อธิบายความหรือขยายความเหตุการณ์ให้ประชาชนผู้อ่านได้ทราบถึงจุดยืนหรือ
นโยบายของหนังสือพิมพ์ โดยหนังสือพิมพ์ตอ้ งมีความเข้าใจ ความกล้า ความยุติธรรม
และความยืดหยุ่นในการทาหน้าที่ดังกล่าว
5. หนังสือพิมพ์สง่ เสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนาและ
การเติบโตของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนให้โลกภายนอกได้
ทราบความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังทาหน้าที่ชี้
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของแต่ละชุมชนให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น
6. หนังสือพิมพ์เป็นสถาบันย่อยในการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ
ของหนังสือพิมพ์
7. หนังสือพิมพ์ผลิตข่าวสารและการโฆษณา เนื่องจากหลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
การค้าขาย การโฆษณานับว่ามีบทบาทสาคัญมากขึ้น เพือ่ ชักจูง โน้มน้าว สนับสนุน
สินค้าต่างๆ ให้ผู้บริโภคได้รู้จัก
8. หนังสือพิมพ์สร้างธุรกิจชุมชน ด้วยการเป็นผู้ประสานงานวงการธุรกิจกับประชาชนใน
ชุมชน
9. หนังสือพิมพ์พิทักษ์และคุ้มกันประชาชน โดยตีพิมพ์ความคืบหน้าและความเคลื่อนไหว
การทางานของเจ้าหน้าที่ในวงราชการที่มหี น้าที่โดยตรงกับกิจการบางอย่าง เช่น ด้าน
อาชญากรรม เป็นต้น การตีพมิ พ์ข่าวสารดังกล่าวจะทาให้ประชาชนได้ทราบและหาวิธี
ป้องกันจากคาเตือนที่ได้รับจากหน้าหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยงั ช่วยเผยแพร่
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ข่าวสารการทางานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามคนร้าย และบางครัง้ หนังสือพิมพ์ยงั ช่วย
ปกป้องคุ้มกันคนบริสุทธิ์จากการกล่าวหาที่ไม่ยุติธรรมได้อีกด้วย
10. หนังสือพิมพ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะในสังคมที่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
ที่สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์กบั รัฐบาล จะพบว่า หนังสือพิมพ์จะทาหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชน โดยหนังสือพิมพ์จะติดตามเหตุการณ์ เสนอ
ข่าวสาร ให้ข้อมูล และรายละเอียดแก่ประชาชน เพื่อความเข้าใจและการตัดสินใจ รวมทั้งตรวจตรา
การทางานปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล อาจกล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนหลายๆ ด้าน หนังสือพิมพ์จึงเป็นสิ่งทีม่ ีอิทธิพลต่อรัฐบาลอย่างมาก
นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยงั มีความสาคัญต่อสังคม กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ช่วยพัฒนาสังคม
เพราะรัฐจะใช้หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งถ่ายทอดข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
การ
ตัดสินใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่นาความเจริญ
และการพัฒนาไปสูส่ ังคม รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ ความคิดเห็น และรสนิยมของประชาชนให้
สูงขึ้น สิ่งดังกล่าวนี้ล้วนมีความสาคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศ
กาลังพัฒนาอย่างประเทศไทย เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการหนังสือพิมพ์เบือ้ งต้นนี้ ผู้วิจัยจะนาไปใช้ประกอบการวิจัย เพื่อพิจารณา
สรุปหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผ่านการศึกษาบทบรรณาธิการซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของ
หนังสือพิมพ์ เพราะแสดงถึงเนื้อหา จุดยืน และแนวนโยบายของหนังสือพิมพ์นั้นๆ ว่าทาหน้าที่
อย่างไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
การเขียนบทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการมีลกั ษณะเป็นข้อเขียนหรือคอลัมน์ประเภทหนึ่งทีป่ รากฏในหน้าบรรณาธิการ
(Editorial Page) ของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับทาหน้าทีใ่ ห้ข้อคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม
ดังนั้น
บทบรรณาธิการจึงเป็นบทนาที่แสดงความคิดเห็นซึง่ เป็นจุดยืนของ
หนังสือพิมพ์ ให้ผู้อ่านได้ทราบแนวคิดหรือนโยบายของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อปัญหาใดปัญหาหนึง่
ดรุณี หิรัญรักษ์ (ดรุณี หิรัญรักษ์, 2530) กล่าวว่า โดยทั่วไปบทบรรณาธิการจะเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลที่ประกอบด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องและเที่ยงตรงเป็นสาคัญ การเขียนบท
บรรณาธิการ ผู้เขียนจะต้องพยายามรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และข้อเท็จจริงให้ได้มากทีส่ ุด ก่อน
นาเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบ การเขียนจึงต้องรอบคอบ ยุติธรรม และปราศจากอคติ
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ด้วยเหตุนี้ บทบรรณาธิการจึงเปรียบเสมือนหัวใจสาคัญของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ที่จะ
นาเสนอเจตนารมณ์หรือจุดยืนต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน
โดยทั่วไปบทบรรณาธิการจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนผู้อ่านมีความคิดที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมแก่สังคม
ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 (ดรุณี หิรญ
ั รักษ์, 2530) ระบุความหมายของ
“บรรณาธิการ” คือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทา ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุม ประพันธ์ หรือ
สิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
ปาริชาต รัตนบรรณสกุล (ปาริชาต รัตนบรรณสกุล, 2548) ให้ความหมายและความสาคัญ
ของบทบรรณาธิการ
รวมทัง้ คุณสมบัติของผู้เขียนบทบรรณาธิการ
และขั้นตอนการเขียนบท
บรรณาธิการ โดยอธิบายว่า บทบรรณาธิการ หมายถึง ข้อเขียนที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารอาจเขียนโดยบรรณาธิการ หรืออาจเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกองบรรณาธิการเป็น
ผู้เขียนเพื่อแสดงทรรศนะและจุดยืนต่อเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งซึ่งกาลังเป็นทีส่ นใจของประชาชน ชี้ให้เห็น
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อฝากเป็นข้อเตือนใจหรือให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทีร่ ับผิดชอบเรื่อง
นั้นๆ ได้ดาเนินการแก้ไขต่อไป โดยบทบรรณาธิการจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมู ลอย่าง
รอบคอบ แสดงความยุติธรรม มีการวินิจฉัยด้วยความเป็นกลาง อาจกล่าวได้ว่า บทบรรณาธิการ
เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ให้เห็นถึงนโยบายของหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารนั้นๆ
บทบรรณาธิการมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้อ่านที่จะได้รบั ทราบถึงจุดยืนของหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารนั้นๆ ว่ามีความคิดเห็นต่อสถานการณ์นั้นอย่างไร และเป็นการยกระดับผู้อ่านให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปจั จุบันได้เป็นอย่างดี โดยสรุปความสาคัญของบทบรรณาธิการ ได้ดังนี้
1. เป็นข้อเขียนที่สามารสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาต่อประชาชน
2. เป็นจุดยืนของหนังสือพิมพ์และนิตยสารทีพ่ ร้อมจะสะท้อนให้เห็นแง่มมุ ใดแง่มุมหนึ่ง
3. เป็นบทความประเภทหนึ่งทีบ่ ่งบอกแนวทางความคิดเห็นและชี้ทางออกในเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น
4. เพื่อให้หนังสือพิมพ์และนิตยสารก้าวไปข้างหน้าตามแนวทางที่กาหนดไว้ และส่งผล
ให้เกิดเอกภาพทางความคิด
5. เป็นส่วนที่ช่วยสร้างประชามติที่มีพลังต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่
6. เป็นเครื่องชีบ้ อกทิศทางของหนังสือพิมพ์อย่างเด่นชัดว่าจะมีจุดยืนหรือนโยบายใน
การนาเสนออย่างไร
7. เป็นกระบอกเสียงต่อสู้และเรียกร้องสิทธิเพื่อประชาชนและยังเป็นการยกระดับ
ความคิดประชาชนให้เป็นผู้ทที่ ันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
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8. เมื่อผู้ร่วมงานมีจุดยืนร่วมกัน
ประสิทธิภาพ

ก็สง่ ผลให้การบริหารเป็นไปอย่างมีเอกภาพและ

มาลี บุญศิริพันธ์ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2534) อธิบายวัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการ ดังนี้
1. การให้ข่าวสารอธิบาย การเขียนบทบรรณาธิการแตกต่างจากการเขียนข่าว ผู้เขียน
บทบรรณาธิการมีความประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดในเรื่องที่เป็น
ข่าว เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจสาเหตุความเป็นมาและบรรยากาศของเหตุการณ์อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นประเด็นสาคัญของข่าว นอกจากนั้น ยังพยายาม
ศึกษาวิเคราะห์ให้คาอธิบายเกี่ยวกับประเด็นที่สบั สน
สามารถมองเห็นความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ในสังคม ชี้ให้ผู้อ่านเห็น
ปัญหา พร้อมกับให้ข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ ่านเกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องได้ ซึ่งการ
อธิบายเหตุการณ์ภูมิหลังของข่าวเป็นหน้าที่จาเป็นประการหนึ่งของบทบรรณาธิการ
โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยที่สอื่ มวลชนมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนหรือ
คัดค้านการกระทาที่เป็นประโยชน์หรือขัดประโยชน์ของประชาชน
2. การให้ความสนับสนุนหรือกระตุ้น
ในการให้ข้อมูลข่าวสารทางบทบรรณาธิการ
ผู้เขียนสามารถใส่ความคิดเห็นกระตุ้นให้เกิดการกระทาหรือปฏิกิริยาอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อสิ่งนั้นๆ ได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นภาษีสินค้าบางประเภท บท
บรรณาธิการอาจให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผอู้ ่านเกิดความเข้าใจ แต่ขณะเดียวกันถ้า
หนังสือพิมพ์มองเห็นว่าการขึ้นภาษีดังกล่าวไม่ยุติธรรมแก่ประชาชนส่วนใหญ่ ก็
สามารถจะแสดงข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้วินิจฉัยปัญหานั้นเพือ่ ตัดสิน
ด้วยตนเอง
หรือถ้าการกระทาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชอบธรรมด้วยเหตุผล
บท
บรรณาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม มีความบริสุทธิ์ต่อหน้าที่ของตนใน
ฐานะสื่อมวลชนต่อผู้อ่าน ต้องมีความเป็นกลางพอที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความ
จริงที่เกี่ยวข้องให้กบั ผูอ้ ่านอย่างไม่อาพราง เพียงเพื่อต้องการให้ผอู้ ่านเข้าใจข้างต้น
เท่านั้น โดยผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่า ในปัญหาหนึ่งปัญหาใด
อาจมีทงั้ ผูเ้ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเสมอ ดังนั้น จึงไม่จาเป็นที่ผอู้ ่านทุกคนจะเห็น
คล้อยตามบทบรรณาธิการทุกบท ผู้เขียนจึงต้องให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสมบูรณ์ทสี่ ุด
กับผูอ้ ่านเสมอ
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3. การให้ความเพลิดเพลิน ท่ามกลางความสับสนของสังคม บางครัง้ ปัญหาบางอย่าง
อาจเคร่งเครียด แต่ในหลายโอกาสทีม่ ีเหตุการณ์หรือโอกาสพิเศษที่ทาให้บรรยากาศ
ผ่อนคลายได้ บทบรรณาธิการก็มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศของความเพลิดเพลินและ
ผ่อนคลายได้ เช่น บทบรรณาธิการเกี่ยวกับวันสงกรานต์ วันปีใหม่ หรือการเฉลิม
ฉลอง แม้แต่เรื่องเกี่ยวกับความเป็นมนุษยชาติ เช่น เด็กตัวเล็กๆ ขอร้อง
นายกรัฐมนตรีให้ร้องเพลงให้ฟัง
ก็อาจเป็นบทบรรณาธิการที่มีคุณค่าไม่หนัก
จนเกินไป นอกจากนี้ ผู้เขียนบทบรรณาธิการที่มอี ารมณ์ขัน สามารถใช้ภาษาสานวน
ที่ชวนฟัง มีความรื่นรมย์ มุขตลกอยู่ในที ก็จะทาให้ผู้อ่านมีอารมณ์เพลิดเพลินผ่อน
คลายความตึงเครียดได้
4. การให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการ
เขียนบทบรรณาธิการส่วนใหญ่ เพราะนอกจากจะอธิบายข่าวสารแล้ว มักจะให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย เนื่องจากหนังสือพิมพ์เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลทัง้ หมด ผู้อ่านย่อมอยากฟังความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์
เองก็อยากชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทัง้ แนวโน้มของความเป็นไปในเหตุการณ์ให้ผู้อ่าน
ทราบด้วย ดังนั้น ผู้เขียนบทบรรณาธิการจึงมักศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างถี่ถ้วน
ก่อนแสดงความคิดเห็น ชี้แนวทาง หรือกระตุ้นให้เกิดการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
ประเภทของบทบรรณาธิการ (ปาริชาต รัตนบรรณสกุล, 2548) แบ่งได้โดยสรุปดังนี้
1. การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ
1.1 ประเภทเสนอข่าว เป็นบทบรรณาธิการที่มลี ักษณะย้าข่าวหรือ
เหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วงนั้น โดยไม่มีการอธิบายตีความมากนัก
1.2 ประเภทให้ข่าวสารและคาอธิบายขยายความ (inform and
interpret) เป็นบทบรรณาธิการทีผ่ ู้เขียนต้องการให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านเรื่องใด
เรื่องหนึง่
เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ได้ถูกวิธี
โดยให้
รายละเอียดเพิ่มเติมและอธิบายขยายความเป็นลาดับขั้นตอน
1.3 ประเภทแสดงความคิดเห็น เป็นบทบรรณาธิการที่ผเู้ ขียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อข่าวหรือเหตุการณ์นั้นๆ อย่างเต็มที่ โดยเล็งเห็นว่าเหตุการณ์
นั้นอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชาติบ้านเมืองได้ ซึ่งจะเน้นการแสดงความคิดเห็น
เท่านั้น ยังไม่มีการให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด
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1.4 ประเภทแสดงทัศนะและเสนอแนะ เป็นบทบรรณาธิการทีผ่ ู้เขียน
นอกจากแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังต้องการให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบนั้นๆ และผู้อ่านได้รบั ทราบและนาไปพิจารณา
ต่อไป
1.5 ประเภทโน้มน้าวและเรียกร้องให้เกิดการกระทา
เป็นบท
บรรณาธิการทีเ่ ขียนเพื่อต้องการโน้มน้าวและเรียกร้องให้เกิดพฤติกรรมที่จะกระทา
การสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยผู้เขียนจะต้อง
ชี้ให้เห็นความรุนแรงของปัญหาและต้องชี้ให้เห็นเหตุผลที่ต้องเรียกร้องให้มีการ
ปฏิบัติ
1.6
ประเภทชี้แจงหรือแถลงนโยบาย เป็นบทบรรณาธิการในลักษณะ
ชี้แจงหรือแถลงนโยบายจุดยืนของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารนั้นๆ
2. การแบ่งประเภทตามเนื้อหาของบทบรรณาธิการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ปราณี
สุรสิทธิ,์ 2541) คือ
2.1 ประเภทการเมือง เป็นเรือ่ งเกี่ยวกับการเมือง ทัง้ ระดับท้องถิน่
ระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ เป็นต้น
2.2 ประเภทเศรษฐกิจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น การปรับอัตราภาษี การปรับราคาน้ามัน ดัชนีหุ้น
ผันผวน การคว่าบาตรทางการค้า เป็นต้น
2.3 ประเภทสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาเด็กกาพร้า ปัญหาขายบริการทางเพศ เป็นต้น
2.4 ประเภททั่วไป เช่น การจราจร มลภาวะต่างๆ ปัญหาการสื่อสาร
ปัญหาจากระบบราชการ เป็นต้น
วิทยา ดารงเกียรติศักดิ์ (วิทยา ดารงเกียรติศักดิ,์ 2531) ได้นาเสนอบทบาทและหน้าที่ของบท
บรรณาธิการ ดังนี้
บทบาทของบทบรรณาธิการ
1. เป็นแหล่งสร้างเอกลักษณ์หรืออุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์
นิตยสาร
วารสารในการชี้นาสังคม
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2. เป็นผู้ช่วยจัดระบบการวิเคราะห์ปญ
ั หา โดยขจัดความสลับซับซ้อนลึกลับที่
เกิดจากความยุง่ ยากของเหตุการณ์ เปิดโอกาสให้มกี ารโต้แย้งถกเถียงตาม
บรรยากาศประชาธิปไตย
3. เป็นตัวแทนในการลาดับความสาคัญของเหตุการณ์
ทีม่ ีผลกระทบต่อ
ประชาชน โดยการสร้างความเข้าใจ อธิบายความเป็นมา ขจัดความสับสน
ที่ได้มาจากการรายงานข่าวในด้านต่างๆ ตลอดจนจัดระบบของข้อมูลที่ยงุ่
เหยิงให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่ายและตรงประเด็น
4. ช่วยทาให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงในเรือ่ งเกี่ยวกับข่าวโดยละเอียด และ
ป้องกันการรายงานทีผ่ ิดพลาด
5. เป็นผู้ต่อสูเ้ พื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม พิทักษ์เสรีภาพของมนุษยชน และ
ปกป้องความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ
6. กระตุ้น ปลูกฝัง ให้มกี ารแสดงออกในทรรศนะที่ต่างกัน ให้เกิดความหนัก
แน่นในการตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยเหตุผลที่ผ่านการพิจารณาแล้วอย่างถี่
ถ้วน เพื่อหลีกหนีการกระทาทีเ่ กิดจากอารมณ์ปุถุชน
หน้าที่ของบทบรรณาธิการ
1. เป็นสื่อในการแสดงออกโดยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม
2. ช่วยส่งเสริมให้ผอู้ ่านมีความคิดสร้างสรรค์
มีความตืน่ ตัวในการอุทิศ
ความคิด สนับสนุนกิจกรรมของสังคม
3. เป็นส่วนช่วยสร้างความสมดุลในการรายงานข่าว โดยสามารถป้องกันการ
เสนอข่าวอย่างขาดประสิทธิภาพ การแสดงความคิดทางบทบรรณาธิการ
จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจคุณค่าของข่าวมากขึ้น
4. เป็นแหล่งความคิดเห็น สะท้อนบุคลิก นโยบาย และคุณค่าของหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสาร
ต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
5. ปลูกฝังสาธารณมติที่ถกู ต้อง เพื่อให้เกิดความสานึกทางสังคมแก่ประชาชน
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็นแหล่งที่สามารถช่วยยกระดับความรู้ ความคิด ของผู้อ่าน
7. เป็นผู้ทาหน้าที่ให้เหมาะสมกับสื่อมวลชน ในฐานะเป็นองค์กรที่ได้รบั ความ
ไว้วางใจจากประชาชน
8. เป็นผู้นาทางความคิด และเป็นสือ่ กลางของสังคม
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โครงสร้างของบทบรรณาธิการ (ปาริชาต รัตนบรรณสกุล, 2548) ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง (Title) จะต้องครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อเรื่องอย่าง
ครบถ้วน เป็นการบอกให้ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ชื่อเรื่องต้องมีความน่า
ดึงดูดใจ สั้น และตรงประเด็น
2. ความนา (Lead or Introduction) เป็นการเขียนสรุปประเด็นสาคัญของเนื้อข่าว
ทั้งหมด โดยจะอธิบายเหตุการณ์หรืออารัมภบทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เพือ่ ให้
ผู้อ่านได้ทราบถึงทีม่ าของเหตุการณ์ก่อนทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นหรือขยายความ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ในย่อหน้าถัดไป
3. เนื้อเรื่อง (Content) เป็นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดของเนื้อหา
ทั้งหมด
4. บทสรุป (Conclusion) เป็นส่วนสรุปความคิดเห็น ชี้เหตุและผล รวมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา หรือกระตุ้นโน้มน้าวให้เกิดการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ง เป็นการแสดงจุดยืนย้าเจตนาอย่างมั่นคง
จากโครงสร้างของบทบรรณาธิการ สิ่งที่ต้องคานึงอีกประการคือ การย่อหน้า ซึ่งสาคัญอย่าง
มาก เพราะเป็นการบอกว่าแต่ละย่อหน้าจะกล่าวถึงเรื่องอะไร เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบท
บรรณาธิการให้มีความสะดวกและง่ายขึ้นต่อผูเ้ ขียน ดังนี้
ย่อหน้าที่ 1 ความนาที่มักจะเป็นลักษณะสรุปเหตุการณ์
ย่อหน้าที่ 2 การอธิบายภูมหิ ลังของเหตุการณ์
ย่อหน้าที่ 3 การชี้ประเด็นปัญหาและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
ย่อหน้าที่ 4 การแสดงความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ปัญหา
ย่อหน้าที่ 5 การแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือแสดงให้เห็นผลกระทบของเหตุการณ์
ย่อหน้าที่ 6 การเสนอแนะทางออกเพื่อแก้ไขปัญหา หรือเรียกร้องให้เกิดการกระทา
หรือแสดงจุดยืนในการมองปัญหาของหนังสือพิมพ์และนิตยสารนั้นๆ
ข้อควรปฏิบัติในการเขียนบทบรรณาธิการ (ปาริชาต รัตนบรรณสกุล, 2548) มีดังนี้
1. ประชุมกองบรรณาธิการ
เป็นการพบปะระหว่างสมาชิกในกองบรรณาธิการเพือ่
พิจารณาและปรึกษาหารือถึงเรื่องที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับการนามาเขียนเป็นบท
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บรรณาธิการ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลใน
จุดยืนที่ควรแสดงออก
2. เลือกเรื่องหรือประเด็นปัญหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยตรง

ควรเลือกเรื่องที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับ

3. ตั้งวัตถุประสงค์ คือการกาหนดเป้าหมายของการเขียนเรือ่ งนั้นๆ เช่น เพื่อโน้มน้าว
ใจ ชักจูงใจ หรือเพื่อกระตุ้น เป็นต้น การตัง้ วัตถุประสงค์จะช่วยให้ผเู้ ขียนเลือกใช้
ภาษาได้เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย และช่วยให้การแสดงเหตุผลมีน้าหนัก
มากขึ้น
4. พิจารณากลุ่มเป้าหมาย
เป็นการกาหนดว่าบทบรรณาธิการที่เขียนนั้นต้องการ
สื่อสารไปยังกลุม่ ผูอ้ ่านเป้าหมายใด เมื่อกาหนดเป้าหมายได้แล้วจะช่วยให้ผู้เขียน
เลือกใช้ภาษาและลีลาการเขียนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านนั้นๆ
โดยต้องคานึงว่า
เนือ้ หาทีส่ ื่อไปนั้นผู้อ่านเข้าใจหรือไม่
5. รวบรวมข้อมูล คือการรวบรวมและศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะเขียนเพื่อ
สนับสนุนหรืออ้างอิงในข้อเขียนนั้นๆ
6. วิเคราะห์ข้อมูลและลาดับข้อมูล คือ เมื่อได้ข้อมูลมาทั้งหมด จะต้องพิจารณาเลือก
ข้อมูลทีม่ ีความน่าเชื่อถือมากที่สุด จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลอย่างระมัดระวัง รอบคอบ
ป้องกันความผิดพลาด ส่วนการลาดับข้อมูลต้องถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม
จากโครงเรื่อง (Outline) ในประเด็นทีจ่ ะเขียนตามลาดับ และแต่ละย่อหน้าต้องมี
เอกภาพเป็นเรื่องเดียวกัน
7. เขียนบทบรรณาธิการ ข้อควรระวังคือ ต้องใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่าย ไม่ใช้คา
ฟุ่มเฟือยเกินไป และต้องถ่ายทอดความคิดอย่างมีระเบียบ ลาดับเนือ้ หาดี เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะทาการสื่อสาร หรือถ้าสามารถสื่อสารถึงบุคคลทุกระดับจะเป็น
การดีอย่างยิง่
จากข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนบทบรรณาธิการ ผู้วิจัยสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นหลักการศึกษา
ลักษณะการทางานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ว่ามีกระบวนการผลิตบทบรรณาธิการ
อย่างไร มีรูปแบบการเขียนบทบรรณาธิการและบทบรรณาธิการมีลกั ษณะโครงสร้างเช่นใด รวมทั้ง
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเขียนบทบรรณาธิการมากยิ่งขึ้น
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แนวคิดเรื่องการกาหนดกรอบ (Framing)
ผู้วิจัยเลือกแนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดกรอบ (Framing) มาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากกรณี
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2553
และ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – พฤษภาคม พ.ศ.2557 เหตุการณ์หรือข้อมูลที่ถูกเลือกหยิบมา
นาเสนออาจจะไม่ได้ครอบคลุมสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริงทัง้ หมด การใช้แนวคิดกาหนด
กรอบข่าวสาร (Framing) จะช่วยทาความเข้าใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้มากขึ้น
เพราะเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างและพัฒนาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรมให้สามารถสังเกต
(Observe) และวัดได้ (Measured)
เนื่องจาก Framing เป็นเรือ่ งที่ตอ้ งพิจารณาโครงสร้างความรู้ ทั้งด้านการนาเสนอ
(Presenting) ของผูส้ ่งสาร คือ นักหนังสือพิมพ์ และด้านความเข้าใจ (Comprehending) ของผู้รบั
สารควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี้ จึงแบ่งแนวคิดของการกาหนดกรอบ (Framing) ได้เป็น 2 ประเภท คือ
 กรอบของสื่อ หรือกรอบของข่าว (Media or News Frame)
 กรอบของผู้รบั สาร หรือกรอบของปัจเจกบุคคล (Audience or Individual
Frame)
Friedland และ Zhong (นฤมล เกษมสุข, 2551) เสนอว่า Media frame และ Audience
frame มีความเชื่อมโยงกัน เพราะเชื่อกันว่า Framing มีฐานะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมในภาพ
กว้างและอาณาจักรแห่งวัฒนธรรม
และความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์กับสังคมที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน ดังนั้น นอกจากจะศึกษา Framing ในกรอบทั้งสองประการแล้ว ยังต้องศึกษาความ
เชื่อโยงระหว่าง Framing ทั้งสองแบบนั้นด้วย
Entman (1993) ให้คาอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญของการกาหนดกรอบ (Framing) คือ
การคัดเลือกและเน้นความสาคัญ (Selection and Salience) โดยการกาหนดกรอบ คือ การ
คัดเลือกแง่มุมบางประการของความจริงที่อยู่ในความรับรู้ขนึ้ มาและทาให้มีความสาคัญเด่นชัดมากขึ้น
โดยอาศัยบริบทของการสื่อสารต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเสนอปัญหา, ตีความสาเหตุ,
ประเมินค่าทางศีลธรรม และ/หรือ แนะนาแนวทางแก้ไขต่อประเด็นนั้นๆ (การคัดเลือกและเน้นย้า
“บางแง่มุม” ของประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ในแบบที่ Entman เสนอนี้ เป็นการย้าความแตกต่าง
ระหว่าง Framing ที่ลงลึกไปอีกระดับจาก Agenda Setting เนื่องจาก Agenda Setting จะคัดเลือก
และเน้นย้าประเด็นทั้งหมด) จึงกล่าวได้ว่าการกาหนดกรอบและการนาเสนอเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ข่าวของสื่อมวลชน ส่งผลกระทบอย่างเป็นระบบต่อความเข้าใจของผูอ้ ่านต่อเหตุการณ์เหล่านั้น ซึ่งใน
งานวิจัยชิ้นนี้จะเน้นศึกษากรอบข่าวสาร (News frame) เป็นหลัก
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นอกจากนี้ Entman ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของการกาหนดกรอบ จะประกอบด้วย 4 ส่วน
หลัก (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์, 2552) คือ ผูส้ ่งสาร (The communicator), ผู้รบั สาร (The
receiver), ตัวบท (The text) และ ตัววัฒนธรรม (The culture) พร้อมอธิบายว่า “ผูส้ ่งสาร” จะวาง
กรอบ (โดยตัง้ ใจหรือไม่ก็ตาม) ด้วยการตัดสินใจถ่ายทอดเรือ่ งใดๆ โดยการตัดสินใจนั้นจะถูกชี้นาด้วย
ประสบการณ์และระบบความเชื่อของเขา กรอบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ตัวบท” ซึ่งจะทาหน้าที่
นากรอบที่ถูกขยายหรือถูกย่อบางแง่มุมอาศัยวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ ไปสู่ “ผูร้ ับสาร” เมื่อกรอบ
ดังกล่าวถูกถ่ายทอดไปยังผูร้ ับสาร จะมีผลต่อการชี้นาความคิด และการรับรู้ประเด็นนั้นๆ ของผูร้ ับ
สาร อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปของผู้รบั สารอาจจะเป็นหรือไม่เป็นไปตามกรอบทีผ่ ู้สง่ สารวางไว้ก็ได้
ขึ้นอยู่กับ “ตัววัฒนธรรม” คือ ชุดความคิดทั่วไปที่ผู้รับสารแต่ละกลุ่ม รวมถึงแต่ละคนใช้ในการคิด
เรื่องนั้นๆ
องค์ประกอบทั้ง 4 ข้างต้น มีส่วนที่สาคัญ คือ การเลือก และการทาให้เด่นชัด เพื่อให้ข้อมูล
ส่วนนั้นๆ สังเกตได้ง่ายขึ้น (More noticeable) สาคัญมากขึ้น (Meaningful) และน่าจดจามากขึ้น
(Memorable) สาหรับผู้รบั สาร เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ถกู ทาให้เด่นนั้น จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งทีม่ าที่ไปของปัญหา ประเมินลักษณะของปัญหา และทางออกของปัญหา
สาหรับการทาให้ตัวบทโดดเด่น (Salience) ทาได้โดยการจัดวาง (Placement), การทาซ้า
(Repetition) หรือการใช้สญ
ั ลักษณ์ที่คุ้นเคย (Familiar symbols)
อย่างไรก็ตาม Entman ย้าว่า แม้ว่าเนื้อหาบางส่วนที่นาเสนอไป จะไม่ได้เป็นส่วนที่ถูกทาให้
โดดเด่น
แต่ก็อาจจะมีความโดดเด่นขึ้นมาได้หากสามารถเข้ากับระบบความเชื่อของผูร้ ับสารได้ดี
ในทางกลับกัน ถ้าความคิดที่ถูกเน้นย้านั้นไปหักล้างความเชื่อที่ผู้รบั สารมีอยูเ่ ดิม อาจจะยากสาหรับ
ผู้รบั สารทีจ่ ะรับรู้ ตีความ และจดจา โดยสรุปคือ ขึ้นอยู่กบั พื้นฐานความคิดของผู้รบั สารด้วย
แบบจาลองกระบวนการวางกรอบของสื่อสารมวลชน
Scheufele (1999) (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์, 2552) ได้เสนอ “แบบจาลองกระบวนการ
วางกรอบ” (A process model of framing) แบ่งลักษณะความเชื่อมโยงเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ที่มา (Inputs), ส่วนที่เป็นกระบวนการ (Processes) และส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (Outcomes) พร้อมชี้ว่า
เหล่านี้เป็นสิง่ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (Continuous process) โดยส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ก็จะกลายเป็น
ที่มาและนาไปสู่การสร้างกระบวนการอื่นต่อไป

34

รูปที่ 4 แบบจาลองของกระบวนการกาหนดข่าวสาร
(A process model of framing research)
ตามแบบจาลองกระบวนการกาหนดกรอบข่าวสารของ Scheufele นี้ สามารถแบ่ง
กระบวนการหลักได้ 4 กระบวนการ ประกอบด้วย
1. การสร้างกรอบ (Framing building) เป็นกระบวนการที่นักข่าวเป็นทีม่ า (หรือเป็น
ผู้สร้าง) และผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว เรียกว่า “กรอบข่าวสาร” (News
frame) เมื่ออ้างอิงจากแบบจาลองกระบวนการคัดเลือกข่าวของ Gans (1979) และงาน
ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลทีม่ ีต่อเนื้อหาของสื่อ โดย Shoemaker และ Reeses (1990)
Scheufele ระบุว่า มีอย่างน้อย 3 ปัจจัย ทีส่ ่งผลต่อกระบวนการสร้างกรอบของนักข่าว
 ปัจจัยแรก ได้แก่ อิทธิพลจากตัวนักข่าว (Journalist-centered
influences) โดยนักข่าวแต่ละคนจะสร้างกรอบของตนเองขึ้น โดยมี
จุดประสงค์อย่างน้อยเพื่อทีจ่ ะวางโครงร่าง (Structure) และทาความเข้าใจ
(Make sure) กับข้อมูลที่ได้รับมา แน่นอนว่าในขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดย
ปัจจัยหลายๆ อย่าง ทีม่ ีอยู่ในตัวของนักข่าว เช่น อุดมการณ์ (Ideology),
ทัศนคติ (Attitudes), ปทัสถานทางวิชาชีพ (Professional norms) และก็
จะสะท้อนออกไปในทีส่ ุด
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 ปัจจัยที่สอง ได้แก่ แรงกดดันจากองค์กร (Organizational pressures)
เป็นอิทธิพลทีส่ ืบเนื่องมาจากการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ส่งผลให้ประเภท
แนวทาง ทิศทาง ตลอดจนลักษณะการทางานของสื่อที่นักข่าวผู้นั้นสังกัด มี
ผลต่อการวางกรอบของข่าว ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับที่ Gans เรียกว่า
“Organization routines”
 ปัจจัยที่สาม ได้แก่ ปัจจัยภายนอก (External sources of influence)
หมายถึง กลุ่มอิทธิพลต่างๆ เช่น นักการเมือง ผูม้ ีอานาจ หรือกลุม่
ผลประโยชน์อื่นๆ โดยกรอบที่ถูกเสนอโดยกลุ่มเหล่านี้จะถูกรับเข้ามาในตัว
นักข่าวด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการมองประเด็นนั้นๆ ของสือ่ และปัจจัย
ภายนอกเหล่านี้เอง ที่จะมีผลมากขึ้นในกรณีที่กรอบเรื่องนั้นๆ ยังไม่ถูก
สร้างขึ้นมาในตัวของนักข่าว
2. การกาหนดกรอบ (Framing setting) คือ การกาหนดกรอบให้กบั เรื่องราวของประเด็น
ข่าวนั้นๆ ให้ผู้รับสารรับรู้ นับเป็นกระบวนการที่มีกรอบข่าวสาร (News frame) เป็น
ที่มา และมีกรอบของผู้รบั สาร (Audiences frame) เป็นผลลัพธ์
3. ผลที่เกิดจากการวางกรอบ (Effect of Framing) คือ กระบวนการซึ่งมีที่มาจากกรอบ
ของผูร้ ับสาร (Audiences frame) และผลลัพธ์ที่ได้เป็นพฤติกรรม ทัศนคติ และการรับรู้
ของปัจเจกบุคคลในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งกรอบของผู้รบั สาร เป็นผลสืบเนื่องจากกรอบของ
สื่อที่มอี ิทธิพลหรือส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการมอง
เรื่องราวต่างๆ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ในขั้นตอนนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า บางครั้ง
การกาหนดกรอบข่าวสาร (News frame) อาจไม่ได้สง่ ผลเป็นกรอบบังคับโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของบุคคล แต่อาจจะยังมีปัจจัยอื่นๆ แทรกเข้ามาด้วย
4. นักข่าวในฐานะผู้รับสาร (Journalists as audience) เป็นกระบวนการสุดท้ายของ
แบบจาลองนี้ ซึ่งมองว่านักข่าวเหมือนกับผู้รบั สาร เพราะนักข่าวต้องเป็นผูส้ อดส่อง
เกาะติดกระแสสังคม หากมีความเคลือ่ นไหวจากสื่ออื่นๆ ในประเด็นที่น่าสนใจ นักข่าว
จึงต้องเป็นผูร้ ับสารก่อน
และอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อถึงกระบวนการทางานของตนเอง
นักข่าวอาจถูกกาหนดกรอบโดยสือ่ อื่นมาแล้วก็เป็นได้ หรือในที่สุดแล้วนักข่าวก็จะได้รับ
อิทธิพลจากกรอบที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือประเด็นต่างๆนั้นเช่นกัน
ซึ่งใน
กระบวนการผลิตข่าว นักข่าวจะใช้คาว่า แก่นของเรื่อง (Theme) มากกว่าที่จะเรียกว่า
กรอบ (Frame)
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Entman (1993) (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์, 2552) ระบุว่า กรอบของสื่อมีหน้าทีส่ าคัญ 4
ประการ คือ
 ชี้ให้เห็นถึงปัญหา (Frame define problems)
 วิเคราะห์สาเหตุ (Frame diagnose causes)
 การตัดสินทางจริยธรรม (Frame make moral judgments)
 เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา (Frame suggest remedies)
นอกจากนี้ มีนักวิชาการจานวนมากที่วิเคราะห์และประเมินถึงผลที่เกิดขึ้นจากการวางกรอบ
ของสื่อมวลชน เช่น Michael Parenti (1986) (นฤมล เกษมสุข, 2551) ที่ให้ความสาคัญกับ
Framing อย่างมาก โดยกล่าวว่า “การโฆษณาชวนเชื่อที่ได้ผลมากทีส่ ุด คือ การใช้วิธี Framing ซึ่งดี
ยิ่งกว่าการพูดโกหก เพราะการเบี่ยงเบนความจริงแทนทีจ่ ะหักโค่นความจริงนั้นลง ด้วยวิธีเน้นย้า ให้
ความหมายลึกซึ้ง พูดเสียดสี หรือจากัดขอบเขตเรือ่ งทีจ่ ะพูดนั้น จะมีอิทธิพลต่อผู้รบั สารตามที่
ต้องการโดยไม่ต้องชี้แนะอย่างออกนอกหน้า และไม่ต้องเสียภาพพจน์เรื่องความเป็นกลางอีกด้วย โดย
วิธีการ Framing ในข่าวนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ เช่น การเขียนข่าว (พาดหัวข่าว, ลีดข่าว,
โปรยคาพูด หรือเน้นในย่อหน้าสาคัญ), จานวนครัง้ ที่มกี ารพูดถึง รวมถึงการจัดวาง (หน้าแรกหรือหน้า
หลัง ข่าวนาหรือข่าวสุดท้าย), โทนเรื่องที่นาเสนอ (เห็นอกเห็นใจ หรือดูแคลน) และการเรียกขานหรือ
วิธีการเลือกใช้ศัพท์ ซึ่งวิธีเล่านี้แม้ไม่ใช่การโกหก แต่สื่อมวลชนก็สามารถเบี่ยงเบนประเด็นได้หลาย
ทาง เพื่อบอกว่าควรจะคิดหรือไม่คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น ก่อนที่ผรู้ ับสารจะมีโอกาสได้ใช้
ความคิดตัวเองเสียอีก”
Gittin (1980) (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์, 2552) ระบุว่า “การวางกรอบเหมือนเป็นงาน
ประจาของนักข่าว ทาให้นักข่าวสามารถแยกแยะ (Identify) และจัดแบ่ง (Classify) ข้อมูลที่ได้มา ทา
ให้เขาสามารถบรรจุข้อมูลข่าวสารได้มปี ระสิทธิภาพ พร้อมที่จะส่งต่อไปยังผูร้ ับสาร โดยกรอบข่าวสาร
อาจจะเป็น แก่นเรือ่ ง (Theme) หรือรูปแบบ (Style) ที่ถูกใช้เพื่อทาให้เรือ่ งนั้นดึงดูดใจผู้อ่าน และมี
ผลต่อการตัดสินประเด็นต่างๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า กรอบ
คือเค้าโครงบางอย่างที่ใช้โดยสื่อมวลชน เพือ่ ที่จะแสดงมุมมองเฉพาะด้าน เปรียบได้กบั มุมกล้อง หรือ
การเคลื่อนไหวกล้องของภาพยนตร์นั่นเอง”
Entman (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์, 2552) สรุปอย่างน่าสนใจว่า “การทาความเข้าใจ
แนวคิดของกรอบ จะช่วยทาให้เราเข้าใจว่า ตัวบท (Text) ของการสื่อสารนั้น แสดงพลังอย่างไร
นอกจากช่วยในการศึกษาทางสื่อสารมวลชนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อรัฐศาสตร์กับการศึกษาเกี่ยวกับ
สาธารณมติ และพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตัง้ เอื้อต่อการศึกษาเรือ่ งการรับรู้ในเชิงจิตวิทยาสังคม
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และช่วยในการวิจัยเกี่ยวกับชนชั้น เพศสภาพ และเชื้อชาติ รวมทั้งการศึกษาเชิงวัฒนธรรม และสังคม
วิทยาอีกด้วย”
จากแนวคิดการกาหนดกรอบ (Framing) ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของผู้วิจัย ดังนั้น การศึกษาครัง้ นี้
ผู้วิจัยจะยึดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบระหว่างปี 2553 กับช่วงปลายปี
2556 – รัฐประหาร 2557 โดยพิจารณาจากหน้าที่กรอบของสือ่ 4 ประการ ดังที่กล่าวไปแล้ว
เนื่องจากเป็นการกาหนดกรอบโดยสือ่ หนังสือพิมพ์ เพื่อพิจารณาว่าสื่อหนังสือพิมพ์กาหนดกรอบแบบ
ใดมากที่สุด เพราะเหตุใดจึงกาหนดกรอบเช่นนั้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเรื่องดังกล่าวและประเมิน
แนวโน้มของการกาหนดกรอบของสือ่ ในอนาคตต่อไป
แนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือหลักสาหรับการวิจัย
เพื่อศึกษาการ
กาหนดกรอบข่าวสารของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
ว่ามีการกาหนดกรอบอย่างไร และใช้เป็นแนวทางสร้างตารางลงรหัสสาหรับการทาวิจัยครั้งนี้ รวมทัง้
เพื่อสรุปเปรียบเทียบว่าทั้งสองช่วงเวลาทีเ่ กิดความขัดแย้งทางการเมือง คือ ระหว่างปี 2553 กับ ปี
2556-2557 มีการกาหนดกรอบข่าวสารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
แนวคิดเรื่องบทบาทสื่อมวลชน และเปรียบเทียบการทาหน้าที่ระหว่างกระจกกับตะเกียง
บทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อคนในสังคม
บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, 2542) อธิบายถึงสาเหตุที่ระบบสื่อสาร
มวลชนมีผลต่อพฤติกรรมและจิตสานึกของมนุษย์ เพราะเป็นศูนย์กลางของการคัดเลือก ตีความ และ
ชี้นาว่าอะไรมีความสาคัญหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ด้วยการนาเสนอต่อตลาดผูบ้ ริโภคด้วยเทคโนโลยีที่
ทรงพลัง ในราคาต่อหน่วยที่ค่อนข้างถูกและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หรือกล่าวได้ว่าการทางานของ
ระบบสื่อสารมวลชนได้ลดบทบาทของการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์โดยตรง (Direct experience)
และเพิม่ ความสาคัญให้แก่ประสบการณ์ผ่านตัวแทน (Mediate experience) ซึ่งหมายถึง
ระบบสื่อสารมวลชนเป็นผูก้ าอานาจในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาของการสื่อสารสาธารณะเป็น
จานวนมาก โดยที่สาธารณชนไม่อยู่ในฐานะที่จะตรวจสอบความเที่ยงตรงได้ด้วยตนเอง
บุญรักษ์ กล่าวถึงสิ่งที่ต้องระวังของระบบสือ่ สารมวลชนของไทย นั่นคือ มักจะเน้นป้อน
ความสนุกสนานที่ไร้คุณภาพอย่างน่าตกใจ ขอบเขตเนือ้ หามีจากัด เต็มไปด้วยมลพิษและอ่อนด้อยใน
ความสามารถทีจ่ ะส่งมอบวิสัยทัศน์และจินตนาการเพื่อนาพาคนไทยก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น หรือพูด
สั้นๆ ว่า ระบบสื่อสารมวลชนไทยมีปริมาณมาก แต่ในแง่คุณภาพยังมีน้อย จึงเสนอว่า ต้องพิจารณา
ปฏิรูปทิศทางทีจ่ ะเกื้อกูลให้ระบบสื่อสารมวลชนอยู่ในเงื่อนไขที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะเป็นส่วน
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สาคัญของระบบการเรียนรู้ทางสังคมทีม่ ีความหมาย นั่นคือ การมีบทบาทในการสร้างระเบียบสังคม
ใหม่ในเมืองไทยได้มากขึ้น แทนทีจ่ ะเป็นการต่ออายุให้แก่ระเบียบสังคมเก่าที่หมดอายุการใช้งานไป
นานแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของระบบสือ่ สารมวลชนกับพฤติกรรมของคน
ในสังคม ว่ามีอทิ ธิพลมากน้อยแค่ไหน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542) ได้กล่าวถึง
ข้อถกเถียงเรื่องผลกระทบของสือ่ ระบุว่า สื่อมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทั้งในระดับปัจเจก
บุคคล กลุ่มคน และสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบที่มองเห็นและสัมผัสได้ รวมทั้งมีผลกระทบอีกด้านที่
มองเห็นแต่อาจจับต้องได้ยากกว่า คือ อิทธิพลในด้านค่านิยมความเชื่อต่างๆ และความสัมพันธ์ของสื่อ
ที่มีต่อวิถีชีวิตผู้คน ตลอดจนความหลากหลายของชุมชน นอกจากข้อถกเถียงดังกล่าวแล้ว อุบลรัตน์
ยังพบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม กับสื่อมวลชน
อีกด้วย
เมื่อย้อนดูพฒ
ั นาการของแนวทางการศึกษาสือ่ สารมวลชน พบว่า ได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) จนกระทั่งถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.19391945) ที่สื่อวิทยุถือกาเนิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว ผนวกกับสื่อหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ ซึ่งต่างมี
บทบาทโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองระหว่างสงคราม
โดยการระดมประชามติจากประชาชนให้
ร่วมมือทาสงคราม ขณะเดียวกันก็ใช้สอื่ ในการทาสงครามจิตวิทยากับฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย สะท้อนให้
เห็นถึงพลังและบทบาทของสื่อในช่วงประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นทีม่ าของแนวคิดที่เชื่อ
ว่าสื่อสารมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคม มีอิทธิพลโดยตรงในการควบคุมความคิด และ
พฤติกรรมของคนในสังคม นอกจากนี้ กลุ่มนักคิดในช่วงเวลานั้น ทั้งนักรัฐศาสตร์ นักสังคมวิทยา
และนักจิตวิทยา เชื่อว่าสื่อเป็นเหตุปจั จัยและมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม โดย
คาดหมายว่าสื่อสารมวลชนจะทาหน้าทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมทางสังคม
เปรียบเทียบการทาหน้าที่ของสื่อมวลชน ระหว่างกระจก หรือตะเกียง
หากพิจารณาการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตด้วยเหตุปจั จัยหลากหลาย นาไปสู่การตั้งคาถามที่น่าสนใจว่า สื่อมวลชนควรมีบทบาท
หน้าที่อย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมีความเปราะบางและสุม่ เสี่ยงอย่าง
มาก ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวสื่อควรทาหน้าที่เป็น กระจก หรือ ตะเกียง
บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, 2542) กล่าวถึง “กระจก และ
ตะเกียง” เปรียบเทียบกับหน้าทีส่ ื่อมวลชนว่า สื่อมวลชนส่วนมากชอบบอกว่าตนเองทาหน้าที่เป็น
“กระจก” ที่สะท้อนภาพทีม่ ีอยู่ แต่ที่น่าสังเกตคือ เมือ่ ประยุกต์ความหมายของกระจกจะมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน เช่น กระจกใสหรือขุ่น ซื่อตรง หรือบิดเบี้ยว ส่องไปทางไหนบ้าง และมักละเว้นอะไร มาก
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น้อยเพียงใด เพราะอะไร รวมทัง้ ส่งผลกระทบอย่างไร กับใครบ้าง ในระยะสั้น กลาง ยาว รวมทั้ง
สื่อมวลชนเอง
บุญรักษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า การอุปมาอุปไมยเรื่องกระจกกับตะเกียง สามารถนามาใช้ในการ
พิจารณาคุณภาพของงานวิจัยสื่อมวลชนได้อีกด้วย เพราะในเมืองไทยสื่อมวลชนมักจะมีแต่ “กระจก”
และเป็นกระจกบางชนิดเท่านั้น ขณะที่ “ตะเกียง” ยังไม่คอ่ ยมี การทาหน้าที่ตะเกียงของสือ่ มวลชน
จะช่วยให้เข้าใจโลกแห่งความคิดบางชนิดชัดเจนขึ้น ด้วยการเลือกประเด็นทีส่ าคัญทีส่ ุดจากเอกสาร
จานวนมาก และทาให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้น
จากความขัดแย้งและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและสัง่ สมมาต่อเนื่อง บุญรักษ์ จึงเสนอให้
ระบบสื่อสารมวลชนไทยควรปฏิรูปตนเอง เน้นนาเสนอข่าวสารในรูปแบบ “วารสารศาสตร์ตารับกัน
ไว้ก่อน-ดีกว่าแก้” (Preventive Journalism) เพราะโดยทั่วไปเนื้อหาจานวนมากของสื่อมวลชน
มักเป็นผลผลิตของสิ่งที่เป็น “วารสารศาสตร์ตารับกิรยิ า-ปฏิกิริยา” (Action-Reaction) ซึ่งให้
ความสาคัญสูงสุดแก่เหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ กล่าวคือ การพุ่งความสนใจไปสู่เรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นใน
ขณะหนึ่งๆ แล้วก็หันไปไต่สวนดูว่าใครมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างต่อเรือ่ งนั้นๆ ทาให้ผลลัพธ์ตามมา คือ
ขอบเขตเนื้อหามีจากัดในลักษณะวันต่อวัน และอาจะเพิม่ อุณหภูมิความร้อนแรงจากความไม่เข้าใจ
จากการจับเอาใครต่อใครมาชนกันทัง้ โดยตั้งใจและไม่ตงั้ ใจ เปรียบเสมือน “สินค้าร้อนๆ เร็วๆ” ที่ไม่
จาเป็นต้องใช้สติปัญญาเท่าใดนัก
ดังนั้น แทนที่สื่อมวลชนจะเน้นเรื่องราวประเภทกิริยา-ปฏิกิริยาแบบรายวันอย่างฉาบฉวย
ดังที่เป็นอยู่ ควรจะให้ความสาคัญมากขึ้นต่อวารสารศาสตร์ตารับกันไว้ก่อน-ดีกว่าแก้ เนื่องจากโลก
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ วิธีคิดและการทางานของสื่อมวลชนจึงต้องก้าวตามให้ทัน
นั่นคือ สื่อมวลชนต้องรู้ชัดว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแท้จริงแล้วเกิดจากอะไร และขุดคุ้ยหาตัว
แปรของวิกฤตการณ์ต่างๆ “ก่อน” ที่จะระเบิดขึ้น เพื่อคนจะได้มีเวลาตระเตรียมการหลีกเลี่ยง
วิกฤตการณ์ที่ส่อเค้าว่าจะเกิดขึ้น เปรียบได้กับการทาหน้าที่ในระบบการเรียนรูท้ างสังคม คล้ายกับ
นักวิชาการ ซึ่งสือ่ มวลชนปฏิเสธไม่ได้ว่ากลไกทางวิชาชีพสามารถเข้าถึงคนหมูม่ ากได้อย่างรวดเร็ว
โอกาสที่สื่อมวลชนจะทาหน้าทีเ่ ป็น “ครูใหญ่” จึงมีมหาศาล (บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, 2542)
บุญรักษ์ ย้าว่า หากนาวารสารศาสตร์ตารับกันไว้ก่อน-ดีกว่าแก้ มาใช้อย่างรู้สึกตัวและจริงจัง
จะทาให้เนื้อหาของสื่อมวลชนในเมืองไทยเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญ
ด้วยการสร้างผลผลิตในด้าน
การศึกษา ที่จะต้องสามารถระบุประเด็นปัญหาสาคัญๆ เป้าหมายทีส่ ร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมทั้งนาเสนอ
ทางแก้ไขต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยยึดเอาประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตงั้
สื่อมวลชนต้องมีสานึกในภารกิจการสร้างสติปัญญาอย่างลึกซึ้งและแท้จริง ไม่ตอกย้า “ความ
เปราะบาง” หรือความอ่อนแอของสติปญ
ั ญามนุษย์ ด้วยการผลิตเรื่องราวผิวเผิน ซ้าซาก น่าเบื่อ
เลียนแบบกันไปมา ไร้จินตนาการ มุมมองคับแคบ สื่อมวลชนจะต้องมีบทบาทนาสังคมโดยที่ไม่เน้น
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หวือหวา เพราะอะไรทีห่ วือหวาจะอยู่ไม่นาน อะไรทีอ่ ยู่ได้ไม่นาน ก็ไม่ใช่เรื่องของสติปญ
ั ญา เป็น
แฟชั่นที่หมดความนิยมไปตามฤดูกาล (บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, 2542)
ดังนั้น การทีส่ ื่อมวลชนได้ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เปรียบดัง
ตะเกียง ทีส่ ่องสว่างชี้ทางให้แก้ผู้พบเห็น เชื่อว่าจะทาให้เกิดความรักและความสุขทั้งในตัวสื่อมวลชน
เองและระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน ระหว่างกระจกกับตะเกียง จะเป็นแนวทาง
สาหรับการทาความเข้าใจ วิเคราะห์ และอภิปรายผลโดยอ้างอิงข้อมูลจากนักวิชาการ ว่าบท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้นในประเทศไทย
แท้จริงแล้วมีหน้าที่และบทบาทเป็นอย่างไร ระหว่างกระจกทีส่ ะท้อนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆ
หรือทาหน้าทีเ่ ป็นตะเกียงส่องแสงสว่างช่วยหาทางออกแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น เพราะเหตุใด รวมทั้งสิ่ง
สาคัญ คือ สื่อมวลชนได้ทาหน้าที่แบบที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสือ่
ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility theory)
กาญจนา แก้วเทพ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) อธิบายว่า ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
เกิดขึ้นจากคาถามที่ตอ้ งการทบทวนเสรีภาพในการแสดงความคิดในตลาดเสรี รวมทั้งสื่อมวลชนทีม่ ี
เสรีภาพอย่างเต็มที่ตามทฤษฎีอิสรภาพนิยม
แต่ว่าสือ่ มวลชนกลับไม่ได้พัฒนาความรับผิดชอบให้
เติบโตมาพร้อมๆ กับเสรีภาพ ดังนั้น แล้วใครจะเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมดูแลสือ่ จึงเกิด
กระบวนการทีจ่ ะปรับปรุงทฤษฎีอิสรภาพนิยมให้รัดกุมยิ่งขึน้ รวมทั้งมีข้อเสนอใหม่ๆ ว่า นอกเหนือ
เสรีภาพที่จะได้รับการประกันแล้ว สื่อมวลชนยังต้องได้รบั มอบหมายให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีก
ด้วย และกลุ่มทีจ่ ะมากากับดูแลการทาหน้าที่ของสื่อมวลชน เช่น ความคิดเห็นของชุมชน กิจกรรม
ของผู้บริโภค จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และอื่นๆ
กระแสการก่อตัวของทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของสือ่ เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคณะกรรมการที่ทางานเรื่องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ (Commission on
the freedom of the press) จัดทารายงานออกมา ซึ่งรายงานฉบับนีร้ ะบุชัดเจนว่า แม้ว่าเสรีภาพ
ของสื่อเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการยืนยัน แต่ต้องมีการเพิ่มเติมหลักการเรื่องความรับ ผิดชอบต่อสังคมลง
ไปด้วย โดยระบุข้อปฏิบัตสิ าคัญๆ ในหลักการดังกล่าว ทีส่ ื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบพึงกระทา เช่น

41
 จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างละเอียดรอบ
ด้าน และอย่างที่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาดูบริบททีเ่ หตุการณ์นั้นได้
เกิดขึ้น
 สื่อมวลชนจะต้องสร้างเวทีแห่งการแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้ง
เป็นช่องทางทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นของสาธารณะ
 สื่อมวลชนต้องเป็นภาพตัวแทนของคนทุกๆ กลุ่มในสังคม และจะต้องนาเสนอ
เป้าหมายและคุณค่าของสังคมอย่างชัดเจน
McQuail (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ระบุลักษณะสาคัญของทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสื่อมวลชน ดังนี้
 สื่อมวลชนต้องมีพันธกิจอันพึงปฏิบัติต่อสังคม เจ้าของสื่อควรเป็นมหาชน
 ข่าวสารของสื่อจะต้องเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และสอดคล้อง
ต้องกัน
 สื่อต้องทาหน้าทีเ่ ป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะอันหลากหลาย
 สื่อจะต้องมีเสรีภาพภายใต้การควบคุมตัวเอง
 สื่อจะต้องปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ
 ในบางสถานการณ์
สังคมอาจจาเป็นต้องเข้าแทรกแซงการทางานของสื่อเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
จะพบว่าทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกากับ
ดูแลการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนให้อยู่ในความเหมาะสมบนพื้นฐานของการทาหน้าที่อย่างมีเสรีภาพ
แต่ต้องนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบคอบ และรอบด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
สื่อ
แนวคิดเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยกากับดูแลผู้
ประกอบวิชาชีพและองค์กรรวมทัง้ หน่วยงานสื่อประเภทต่างๆ ให้ทาหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม
เปรียบดังเข็มทิศที่คอยชี้แนะแนวทางเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายทีส่ ูงส่ง
แม้ว่าสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตยจะมีอิสระและเสรีภาพในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
แต่ควรตระหนักด้วยว่าสื่อมวลชนควรมีสิทธิในการเผยแพร่ขอ้ มูล ความคิดเห็น เพื่อทีจ่ ะสนับสนุนให้
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เกิดสิทธิในการรับรู้ของสาธารณชนอันเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และอยู่ภายใต้
กรอบของความถูกต้องทางจริยธรรม
สุภา ศิริมานนท์ อดีตนักหนังสือพิมพ์ (ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน ภายใต้
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, 2556)
เสนอหลักจริยธรรมของ
นักหนังสือพิมพ์ ดังนี้
1. หลักว่าด้วยความจริงแท้ (Objectivity)
นักหนังสือพิมพ์ย่อมได้รับความคาดหวังจากผูอ้ ่านทั่วไปว่า คาบอกเล่าข่าวสารที่เขา
รายงานจะหมดจด ครบถ้วน ไม่ลาเอียง ไม่ว่าจะเป็นแง่ใดของข่าว นั่นคือ คาดหวังว่าเขาจะ
ไม่สอดแทรกทัศนะส่วนตนหรือความรัก ความชัง ส่วนตัว ไปในรายงานข่าวนั้นๆ ลักษณะ
ใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่แท้จริง ได้แก่
1.1 ความไม่เป็นฝักเป็นฝ่าย นักหนังสือพิมพ์ผเู้ สนอรายงานต้องเสาะหา
ทรรศนะต่างๆ
ของทุกฝ่ายมาเสนให้หมดและต้องเสนอด้วยความ
สมดุลอย่างมีเหตุผลในกรณีทเี่ กี่ยวกับปริมาณของแต่ละทรรศนะด้วย
1.2 ความปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ นักหนังสือพิมพ์คนใดที่
เป็นสมาชิกขององค์การทางการเมือง ถ้าหากเขาถูกสัง่ ให้ออกไปทาข่าว
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง รายงานข่าวของเขาย่อมจะถูก
สงสัยว่ามีอิทธิพลของความคิดทางการเมืองอย่างหนึง่ อย่างใดครอบงา
อยู่หรือไม่
1.3 โอกาสของการปฏิเสธ หลักจริยธรรมของหนังสือพิมพ์กาหนดไว้ว่า ถ้า
จะเสนอข้อกล่าวหาก็จะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ให้เขาได้แสดงข้อ
ปฏิเสธของเขาด้วย แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะเป็นคนร้ายกาจเพียงใดก็
ตาม ทั้งนี้เพราะการกล่าวหานั้น ยังมิใช่คาพิพากษาของศาลยุติธรรม
การให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหานั้น นอกจากจะเป็นหลักข้อสังวรในทาง
จริยธรรมสาหรับนักหนังสือพิมพ์แล้ว ยังเป็นกลวิธีอันสาคัญในการ
ป้องกันมิให้หนังสือพิมพ์ถูกฟ้องร้องว่ากระทาการหมิ่นประมาทต่อผู้ถูก
กล่าวหาอีกด้วย
1.4 การละเว้นจากความลาเอียงของผู้ใกล้ชิด ถ้าหากไม่ระมัดระวังให้หนัก
แน่น ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็จะมีอทิ ธิพลครอบงาการรายงานข่าว
และเมือ่ ใดที่เกิดภาวะเช่นนี้ ความลาเอียงต่อผู้ใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งซึ่งหนี
ไม่พ้น
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1.5 การละเว้นจากความเคียดแค้นพยาบาท
นักหนังสือพิมพ์จะต้องไม่
ปล่อยให้ความรูส้ ึกส่วนตัวมีอทิ ธิพลครอบงาการเสนอรายงานของเขา
เป็นอันขาด และต้องมีความคิดอย่างมีเหตุผล การทีจ่ ะคิดอย่างมีเหตุ
ผลได้นั้น จะต้องมีความคิด หรือมีสมองอันแจ่มใส ฉะนั้น
นักหนังสือพิมพ์จงึ ต้องฝึกฝนทีจ่ ะปล่อยวางสิ่งซึ่งจะทาให้ความคิด
จิตใจขุ่นมัว หรือไม่แจ่มใสให้สิ้น ผลงานของนักข่าวจึงจะปราศจาก
ความลาเอียง
2. หลักว่าด้วยความซื่อสัตย์ (Honesty) หรือความสัตย์จริง
หลักการทางจริยธรรมได้กาหนดไว้เกี่ยวกับความสัตย์จริงในเรื่องของการเสนอข่าวที่เป็น
ความจริงแท้ และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์จะต้องรักษาวาจาที่ได้ให้คามั่นสัญญาไว้
กับแหล่งข่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้
2.1 ต้องเสนอรายงานข่าวที่เป็นจริง ข่าวไม่ใช่นิยาย ข่าวหนังสือพิมพ์
จะต้องเป็นความจริงที่เป็นจริง ไม่ใช่ความจริงบางส่วนแล้วเพิ่มเติม
เสริมแต่งบางส่วน ตามหลักวิชาวารสารศาสตร์ถือว่าข้อเท็จจริงหรือ
ความจริงเป็นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ และเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น น่าเร้าใจใน
ตัวเองอยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องทาให้ข้อเท็จจริงนั้นผิดเพี้ยนไป
2.2 ต้องรักษาวาจาที่ได้ให้คามั่นหรือที่ได้ตกลงไว้
หากนักหนังสือพิมพ์
ได้รับปากกับแหล่งข่าวว่าจะไม่เสนอรายงานข่าวสารใดในหนังสือพิมพ์
ก็ต้องปฏิบัติตามคามั่นสัญญานั้นอย่างเคร่งครัด เพราะนั่นคือหลักการ
ทางจริยธรรมอันสาคัญของนักหนังสือพิมพ์ นักหนังสือพิมพ์จะต้องไม่
ละเมิดหลักการข้อนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3. หลักว่าด้วยความบังควร ซึ่งมนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ (Decency)
การนาเสนอเรื่องราวที่มนุษย์พงึ ปฏิบัติตอ่ มนุษย์ในเรื่องส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตส่วนตัว หรือครอบครัว การแต่งงาน การหย่าร้าง ความรุนแรง เป็น
ต้น กลายเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่เรื่องดังกล่าวอาจเกิด
กับผู้ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือบุคคลสาธารณะ รวมถึงเรือ่ งราว
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ดังนี้
3.1 ปัญหาเกี่ยวกับความลาเอียงต่อคนต่างเชื้อชาติหรือคนต่างภาษา โดย
อย่าใช้คาเรียกหรือคาอ้างถึงชนกลุ่มน้อยใดๆ ในลักษณะการโจมตี
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หยาบคาย ตาหนิ เสียดสี นอกจากนี้ ในการเสนอรายงานข่าวหรือใน
การแสดงทัศนะของหนังสือพิมพ์ต้องระบุเฉพาะตัว ไม่กระทบต่อเชื้อ
ชาติหรือพื้นเพของผู้กระทาผิด ขณะเดียวกันควรระมัดระวังให้มากใน
การใช้ถ้อยคาเกี่ยวกับสตรีด้วยในทานองเหยียดหยาม ถากถาง เป็นต้น
3.2 ปัญหาเกี่ยวกับความลาเอียงต่อคนต่างศาสนา นักหนังสือพิมพ์ต้องไม่
วิพากษ์เกี่ยวกับศาสนา หรือมีวิธีเอาศาสนามาทาเป็นเรื่องขบขันหรือ
เยาะหยัน และเมื่อจะเขียนถึงศาสนาใด ๆ หรือผู้นาทางศาสนาก็ต้อง
ระบุตาแหน่งและสมณศักดิ์ให้ถูกต้องเคร่งครัด
3.3 ปัญหาเกี่ยวกับความน่าชิงชังรังเกียจ นักหนังสือพิมพ์ต้องใช้ถ้อยคาให้
เหมาะสม ไม่ใช้ถ้อยคาที่แสลงต่อศีลธรรมหรือถ้อยคาใดที่จะทาให้
สาธารณชนเกิดความรูส้ ึกเดียดฉันท์
หรือสะดุง้ ในความหมายที่ไม่
สมควรใช้
4. หลักว่าด้วยการลอกคัดเรื่องของคนอื่นแล้วก็ทึกทักเอาเป็นของตัวเอง (Plagiarism)
สิ่งทีเ่ รียกว่าการคัดลอก คือ การคัดสาเนาเรือ่ งของคนอืน่ ไม่ว่าจะลอกคัดแต่เพียง
บางส่วนหรือทั้งหมด แล้วเหมารวมเอาว่าเป็นของตนเอง โดยการใส่ชื่อตนเองว่าเป็น
ผู้เขียนเรื่องนั้น
สาหรับข้อเสนอจริยธรรมวิชาชีพที่กาหนดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนซึง่ ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศ
ไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กาหนดหลักจริยธรรมวิชาชีพ ไว้ดังนี้
1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะทีเ่ ป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์
โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้
ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่งข่าวภาพหรือข้อมูลอื่นใดมาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพ
และซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมุง่ หวังต่อสาธารณประโยชน์
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
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6. ไม่กระทาการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ
แนวคิดและหลักการข้างต้น ผู้วิจัยจะนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์การทาหน้าที่ของบท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเปรียบเหมือนหัวใจและเข็มทิศของหนังสือพิมพ์ ว่ามีจริยธรรม
และจรรยาบรรณสื่อมวลชนตามทีก่ าหนดหรือไม่อย่างไร
หรือหากมีลักษณะที่แตกต่างไปจาก
ข้อกาหนด เพราะสาเหตุอะไร
แนวคิดเรื่องบทบาทสื่อกับสถานการณ์การความขัดแย้ง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งผลให้มกี ารแบ่งฝักฝ่ายของบุคคลและมีความเห็นที่
แตกต่างกันอย่างมาก สื่อมวลชนจะต้องวางตัวและทาหน้าที่เพื่อแสดงบทบาทของตนอย่างไร เป็น
คาถามสาคัญที่น่าค้นหาคาตอบ
ทีผ่ ่านมามีข้อเสนอของผูเ้ ชี่ยวชาญหลายคนที่ได้แลกเปลี่ยนเป็น
แนวทางไว้ เช่น
วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อานวยการสานักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่ อสังคม สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. (เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, 2553) ประเมินว่า การ
ทาหน้าที่ของสื่อมวลชนท่ามกลางความขัดแย้งยังไม่แข็งแรงพอ ทาให้สงั คมไทยไม่สามารถก้าวพ้นการ
ครอบงาในมิติเดิมๆได้ โดยเสนอว่า “การทาหน้าที่ของสือ่ มวลชนท่ามกลางความขัดแย้งขณะนี้นั้นยัง
ไม่แข็งแรงพอ ทาให้สงั คมไทยตกอยู่ในสภาพสังคมแห่งความเห็นและอารมณ์ สื่อไทยยังติดอยู่ภายใต้
การครอบงา ยังทางานอยู่ภายใต้รปู แบบ วิธีคิด หรือ มายาคติ ของทุน อานาจรัฐ สื่อมวลชนต้องมี
จุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่น ไม่ตกเป็นเครือ่ งมือของฝ่ายใดๆ ต้องอดทนในการทาหน้าที่ นาความจริง
ในหลายๆ มุมมาเสนอให้ครบ ต้องเปิดพื้นทีส่ าธารณะ ต้องไม่เป็นเป็นเวทีของสีใด ท่ามกลางวิกฤติ
เวลานี้ บ้านเมืองต้องการสื่อที่มเี ป็นมืออาชีพอย่างมาก สื่อต้องทาหน้าที่และมีบทบาทในการสร้าง
สังคม เพราะสื่อสามารถที่นาหรือกาหนดทิศทางของสังคมได้”
สาหรับการนาเสนอข่าวสารทางการเมืองของสือ่ มวลชนในสถานการณ์เมืองทีเ่ กิดความ
ขัดแย้งและมีความเห็นไม่ลงรอยกัน นอกจากบทบาทของสื่อในการทาหน้าที่รายงานความเป็นจริง
ด้วยความระมัดระวังแล้ว ยังต้องมีบทบาทที่ช่วยสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเจรจาพูดคุย และ
นาเสนอข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนาไปสู่การหาทางออกร่วมกัน ดังแนวคิดของ โซรยา จามจุรี นักจัด
รายการวิทยุเสียงจากผูห้ ญิงชายแดนใต้ (รายการนักข่าวพลเมือง, 2556) ที่ระบุว่า "เวลามีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น อารมณ์ของผู้คนจะมีความรูส้ ึกโกรธเกลียดชังต่อกันสูง มีอคติต่อกันสูง ซึ่งถ้าถูกพัฒนา
ไปถึงจุดๆ หนึ่งแล้ว ก็พร้อมทีจ่ ะระเบิดออกมาเป็นความรุนแรง แล้วก็นาไปสู่ความสูญเสียของทัง้ สอง
ฝ่าย ซึ่งเรื่องพวกนี้จะต้องระวังทัง้ การใช้ถ้อยคาก็ดี หรือว่าเนื้อหาก็ดี เราจะต้องสื่อไปแล้วไม่ทาให้
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ความขัดแย้ง หรือไม่ทาให้ความรูส้ ึกโกรธเกลียดชิงชังมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องระมัดระวังในเรือ่ งของการ
ใช้ถ้อยคาอย่างมาก ที่เราเรียกว่าเป็น Hate Speech ก็ต้องพยายามกลั่นกรอง นอกจากนี้ สื่อมวลชน
ส่วนกลาง นอกจากจะนาเสนอ เสียงของผู้ขัดแย้งโดยตรงแล้ว จาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเปิดพื้นที่ เปิด
โอกาสของเสียงทีส่ ามที่เป็นเสียงของประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่จะ
ให้คู่ขัดแย้งมีทางออกร่วมกัน ช่วยคลี่คลายหรือช่วยให้ก้าวข้ามความขัดแย้งนี้ไปให้ได้"
ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอง
ว่า ปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลกับสื่อ และจากข้อวิพากษ์วิจารณ์กรณีสื่อเลือกข้าง จึงมอง
ว่าเมื่อสื่อไม่สามารถรักษาความเป็นกลางไว้ได้ ก็ควรจะรักษาจริยธรรมจรรยาบรรณเบื้องต้น 3 ข้อ
ได้แก่
1. ความเป็นธรรม คือถ้ากล่าวหาใครต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง
2. ความรอบด้านของข้อมูลต้องมีมากเพียงพอ
3. ข้อมูลที่นาเสนอ ต้องพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ มีข้อเท็จจริงแค่ไหน
เพื่อให้เกิดข้อแตกต่างกับข่าวที่มงุ่ ปลุกปั่นสร้างความขัดแย้ง ด้วยการใช้ข่าวที่มีการเสกสรรปั้นแต่ง
หรือข่าวโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
“ในภาวะที่สังคมแตกแยก การถ่วงดุลด้วยข้อมูลทีร่ อบด้าน ด้วยความเป็นธรรม ด้วยข่าวที่
เป็นจริง มันจะทาให้สงั คมเกิดความสมดุล เราไม่ปฏิเสธการดารงอยู่ของสื่อเลือกข้าง แต่เป็นหน้าที่
ของเราจะทาให้สงั คมได้รบั รู้ แล้วคนอ่านจะเป็นคนเลือกเองว่า ควรจะเสพสื่อประเภทใด สื่อทีม่ ีข่าวที่
พร้อมให้ความเป็นธรรมกับคนทีเ่ ห็นไม่ตรงกัน ข่าวที่ไม่คุกคามฝ่ายทีเ่ ห็นต่าง ข่าวที่ไม่จกิ หัวด่าเขา
อย่างไม่เป็นธรรม ข่าวแบบนี้ควรจะมียังอยู่ในประเทศนี้” (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 2556)
นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว หากเปรียบเทียบบทบาทของสื่อไทยกับสื่อต่างประเทศในช่วงที่
เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง พบว่า มีข้อสังเกตจาก พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ (พีร์ พงศ์พพิ ัฒนพันธุ,์
2556) ซึ่งนาเสนอข้อมูลการรายงานข่าวของสือ่ ต่างประเทศที่ประจาในประเทศไทย โดยมีแนวทาง
ของการทาหน้าทีส่ ื่อมวลชนอย่างรัดกุมและรอบคอบ ดังนี้
1. สื่อต่างประเทศมักฝังตัวในเมืองไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ก่อนที่จะมีการ
รายงานหรือวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านสือ่ ออกไป ทาให้อย่างน้อยสื่อเหล่านี้คุ้นเคย
กับวัฒนธรรมไทย รู้แหล่งข่าว รู้สถานที่ในไทย แม้ว่าสื่อต่างประเทศบางคนอาจไม่รู้
ภาษาไทยดีเท่าคนไทย แต่สื่อพวกนี้สามารถอาศัยเครื่องอย่างอื่น เช่น ล่าม ในการ
ทาหน้าที่แปล เพือ่ ให้ทราบข้อมูลที่พวกเขาต้องการทราบ
2. สื่อต่างประเทศมักลงพื้นที่ทงั้ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อหาคาตอบว่าเกิดอะไร
หาข้อมูลทั้งจากชนชั้นนาในกรุงเทพ นักวิชาการ นักการเมือง นักธุรกิจ และผู้คนใน
สาขาอาชีพต่างๆ ตลอดถึงชาวบ้านในชนบทต่างจังหวัด อย่างหลากหลายรอบด้าน
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

ขณะที่ต้องยอมรับว่าสือ่ ไทยเองเสียด้วยซ้า ที่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการนาเสนอ
ความคิดเห็น (ทางการเมือง) ของชาวบ้าน สื่อไทยมักให้ความสาคัญกับความเห็น
ของนักวิชาการ นักการเมือง นักธุรกิจในกรุงเทพมากกว่าประชาชนในต่างจังหวัด
ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ สะท้อนถึงอุปนิสัยเชิงอคติของสื่อไทยได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
สื่อต่างประเทศสามารถมีมุมมอง 2 ด้านในเวลาเดียวกัน หมายถึง สือ่ ต่างประเทศ
สามารถมองเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้รอบด้านกว่าสื่อไทยใน
2
เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขแรก คือ สื่อต่างประเทศมีมมุ มองเชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรม
การเมืองแบบตะวันตก กับวัฒนธรรมการเมืองแบบตะวันออก (ไทย) ได้ดีกว่าสื่อ
ไทยจากประสบการณ์ของตัวสื่อมวลชนเอง และเงื่อนไขที่สอง คือ สื่อต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ทมี่ ารายงานข่าวในเมืองไทย ผ่านความหลากหลายของรูปแบบสถานการณ์
ทางการเมืองมามากกว่าสื่อไทย
เนื่องจากมีประสบการณ์ในเวทีสากลโชกโชน
มากกว่าสื่อไทย
สื่อต่างประเทศอิงกับระบบอุปถัมภ์เชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทนน้อยกว่าสื่อไทย
ขณะระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย พรรคพวก ฝ่าย และค่าย มีผลต่อการนาเสนอข่าวสาร
และบทวิเคราะห์ของสื่อไทยส่วนใหญ่ทมี่ ีอคติหรือเลือกข้างกันไปเรียบร้อยแล้ว
สื่อต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลทั้งสองด้านมากกว่าสื่อไทย หมายถึงข้อมูลทั้งฝั่งไทยและ
ข้อมูลฝั่งต่างประเทศ ขณะทีส่ ื่อไทยส่วนใหญ่ถูกจากัดอยูเ่ พียงแค่ข้อมูลในประเทศ
เท่านั้น
สื่อต่างประเทศอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากฐานงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดยเฉพาะฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ ส่วน
หนึ่งมาจากนักเรียนไทยและนักวิชาการไทยที่กาลังศึกษา และจบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศตะวันตก
สื่อต่างประเทศส่วนหนึ่งลงทุนสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศ
ไทยเป็นของตัวเอง
สื่อต่างประเทศได้ข้อมูลเชิงลึกจากสถานทูต สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศต่างๆ
รวมถึงองค์กรเอกชนนานาชาติ
มากกว่าการสืบค้นของสื่อไทย ขณะทีอ่ งค์กรเหล่านี้มกี ารทารายงานและวิจัยเชิงลึก
เพื่อให้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ก่อนแล้วและบางหน่วยงานก็กาลังทาอยู่

หากพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้ว จะพบว่า วิธีการแสวงหาข้อมูลและแบบแผนในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของสือ่ ต่างประเทศกับสื่อไทยมีความแตกต่างกันพอสมควร จึงไม่ใช่เรื่องแปลกทีผ่ ลของ
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มุมมอง (View) หรือการวิเคราะห์ (Analyze) จะออกมาไม่เหมือนกัน และถูกผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยนาไป
วิจารณ์อย่างแพร่หลาย
กล่าวโดยสรุป การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนทามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดความ
ขัดแย้ง จาเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่ง ทั้งในด้านความปลอดภัยของตัวสื่อมวลชนในการ
รายงานข่าวหรือนาเสนอข้อมูลในพื้นที่ และต้องระมัดระวังความปลอดภัยของเนื้อหาสาระที่นาเสนอ
ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน เที่ยงธรรม และสมดุล รวมทั้งควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนหรือ
นาเสนอข้อคิดเห็นที่อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ก้าวพ้นความขัดแย้งไปได้
แนวคิดเรื่ อ งบทบาทของสื่อท่ ามกลางความขัดแย้ง ทางการเมื อง ผู้วิจัยใช้ป ระกอบการ
วิเคราะห์เรื่องการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ว่าขณะที่เกิด สถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมือง บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ,์ 2542) อธิบายว่า หากพิจารณาโครงสร้างของ
สังคม จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามการเคลื่อนตัวของประวัติศาสตร์ในแต่ละสังคม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ของกลุม่ คนที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม มีฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ปกครองที่มีอานาจเหนือกว่าอีกฝ่ายซึ่งเป็นผู้ถูกปกครอง
และภายใต้ความสัมพันธ์ทาง
อานาจที่ไม่เสมอภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม โดยสื่อมวลชนก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกัน จึงต้องทาการศึกษาว่าสือ่ มวลชนมีความเกี่ยวข้องอย่างไร
ในการศึกษาระบบสื่อสารมวลชนถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ โดยมีเนื้อหา วิธีวิทยา และ
การนาไปประยุกต์ใช้ของทฤษฎีแต่ละกลุม่ ไม่เหมือนกัน แบ่งเป็น
1. แนวโครงสร้างหน้าที่ (Structural-functional theory)
2. แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองวิพากษ์ (Critical political economy theory)
3. แนววรรณคดีศึกษาและวัฒนธรรมศึกษา (Literary and cultural studies)
การศึกษาวิจัยครัง้ นี้จะวิเคราะห์โดยใช้แนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองวิพากษ์ เนือ่ งจาก
เศรษฐศาสตร์การเมืองมีจุดยืนที่เริ่มต้นจากการมองว่าสังคมมีความไม่เท่าเทียม มีการเอาเปรียบ และ
สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอานาจที่ธารงความไม่ชอบธรรมในสังคมไว้
เพื่อให้เข้ าใจ
โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการเป็นเจ้าของและการใช้สอื่ รวมทั้งเสรีภาพในการนาเสนอข่าวสาร
แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ใช้วิเคราะห์ระบบสื่อมวลชน ต่างยึดถือแก่นความคิดหลักของ
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) โดยมองว่าระบบเศรษฐกิจหรือแบบแผนการผลิตทางเศรษฐกิจของสังคม
เป็นพื้นฐาน (Economic base) ที่กาหนดระบบการเมือง สังคม วัฒนธรรม หรือโครงสร้างส่วนบน
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ของสังคม (Super structure) ตามการแบ่งโครงสร้างสังคมออกเป็น 2 ระดับ (กาญจนา แก้วเทพ,
2542 ) ดังนี้
1. โครงสร้างส่วนล่าง (Economic base) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่ในมิติ
เศรษฐกิจ คือ โครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง พลังการผลิต และความสัมพันธ์
ทางการผลิต เช่น ใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างไร
เป็นต้น
2. โครงสร้างส่วนบน (Super structure) ได้แก่ สถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบัน
ทางการเมือง สถาบันทางด้านสังคม วัฒนธรรม แหล่งผลิตความคิดและอุดมการณ์
รูปที่ 5 โครงสร้างสังคมตามแก่นความคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ,์ 2542)

โครงสร้างส่วนล่างกาหนดส่วนบน

โครงสร้างส่วนบน
(ระบบกฎหมาย, การศึกษา,
ศาสนา, สื่อมวลชน)

โครงสร้างส่วนล่างกาหนดส่วนบน

โครงสร้างส่วนล่าง
(ระบบเศรษฐกิจ)

มาร์กซ์ วางระบบคิดไว้ว่า “สื่อ” คือปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง “สินค้า” คือผลผลิตจาก
สื่อมวลชน ได้แก่ สาร ทีม่ ุ่งไปยังมวลชน และระบบความเป็นกรรมสิทธิ์ คือ การที่บริษัทหนึง่ ๆ เป็น
เจ้าของสื่อมวลชน ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยในระบบนี้ปจั จัยการ
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ผลิตจะถูกครอบงาและผูกขาดโดยชนชั้นนายทุน ซึ่งครอบครองความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และ
จะใช้ปัจจัยการผลิตเหล่านีเ้ พื่อสนองผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่มตน
ชนชั้นนายทุน
ครอบครอง “สื่อต่างๆ” เพื่อแพร่กระจายความคิดและโลกทัศน์แบบทุนนิยมออกไปยังกลุ่มต่างๆ ของ
สังคม โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทุนนิยม (กาญจนา แก้วเทพ,
2542 )
นักวิชาการทางนิเทศศาสตร์ ได้เสนอทฤษฎีแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น Garnham,
Murdock & Golding ที่มีความเชื่อว่าถ้าจะทาความเข้าใจกับระบบสือ่ สารมวลชน ต้องวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเนื้อหาทาง
อุดมการณ์ของสื่อให้กระจ่าง โดยเฉพาะศึกษาระบบความเป็นเจ้าของและการควบคุมสือ่ สารมวลชน
(Ownership and control of the mass media) ด้วย เพราะแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง คือ
การมองสังคมว่าเป็นโลกที่ไม่หยุดนิง่ มีการเคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีจุดยืนสาคัญเพื่อ
ใช้มองสังคม ว่ามีความไม่เท่าเทียมกัน มีการเอารัดเอาเปรียบกัน และสื่อสารมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างอานาจทีท่ าให้ความไม่ชอบธรรมในสังคมยังคงอยู่ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ,์ 2542)
ข้อเสนอทางทฤษฎีของ นิโคลัส การ์นแฮม (Nicolas Garnham) (Garnham, 1979) เน้นให้
เห็นว่าการวิเคราะห์ต้องเริ่มจากโครงสร้างเศรษฐกิจ (Economic base) เพราะในระบบทุนนิยม
ผูกขาด โครงสร้างส่วนบนถูกทาให้เป็นอุตสาหกรรมไปหมดแล้ว ซึ่งตามข้อเสนอของ การ์นแฮม ต้อง
ไม่ลืมว่าข่าวสารและวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความคิด (Mental production) มีลักษณะเฉพาะ
จาต้องพิจารณาประเด็นหลักๆ ของระบบ ได้แก่ การผลิตสินค้าวัฒนธรรม (ในที่นี้คือ ข่าว) การ
กระจาย การบริโภค โดยเฉพาะอิทธิพลของระบบทุน (ผ่านเจ้าของสินค้าและบริษทั โฆษณา) ที่มีต่อ
กระบวนการผลิต กระจาย และการบริโภคของผูร้ ับสื่อ ซึ่งจะนาไปสู่คาอธิบายในทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองว่า สินค้าทางวัฒนธรรมลักษณะใดบ้าง ที่ถูกผลิตออกมาในระบบทุนนิยม และผลิตภายใต้
เงื่อนไขอะไร
จากข้อเสนอของ การ์นแฮม ระบุว่าการวิเคราะห์สภาวะทางวัตถุของกระบวนการผลิต
วัฒนธรรม (The materiality of cultural production) ในทางทฤษฎีและทางประวัติศาสตร์ ต้อง
พิจารณา 2 ด้าน คือ
1. มองระบบสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ ที่มบี ทบาทโดยตรงในการเป็น
ผู้ผลิตมูลค่าส่วนเกิน (Surplus value) ผ่านกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนสินค้า
สื่อประเภทต่างๆ (Media/Cultural commodity production and exchange)
2. มองระบบสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ ที่มบี ทบาทโดยอ้อมในการผลิต
มูลค่าส่วนเกินให้แก่ภาคการผลิตอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยผ่านรูปแบบการ
โฆษณาสินค้า (Advertising)
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Garnham กล่าวถึงทฤษฎีสื่อมวลชนทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Garnham, 1979) ดังนี้
1. เน้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสื่อมวลชน
2. วิเคราะห์โครงสร้างของการเป็นเจ้าของสื่อมวลชน
3. สนใจการปฏิบัตกิ ารของพลังทางด้านการตลาดของสือ่ มวลชน
จากการที่ การ์นแฮม นาทฤษฎีสื่อมวลชนทางเศรษฐศาสตร์การเมืองมาทาการศึกษา
วิเคราะห์ลักษณะของสื่อมวลชน พบว่า
1. สถาบันสือ่ มวลชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
2. สิ่งทีส่ ื่อมวลชนผลิตออกมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนค่านิยม เพราะว่าอยู่ภายใต้
ความกดดันของความต้องการในการขยายตลาด
3. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รบั จะเป็นของเจ้าของผู้ประกอบการ ซึ่งผลประโยชน์
เหล่านี้ คือ ความต้องการผลกาไรจากการดาเนินงานของสื่อมวลชน
แนวคิดกลุ่ม Political Economy of Media
กาญจนา แก้วเทพ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) อธิบายว่า กลุ่ม Political Economy of
Media เป็นกลุ่มที่ยึดมั่นตามหลักการวิเคราะห์ของ Marx โดยนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
สื่อมวลชน ดังนี้
1. มีแนวคิดหลัก (Concepts) อยู่ 3 แนวคิด ที่กลุ่มนี้พยายามหาความเกี่ยวโยงกัน คือ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคม อุตสาหกรรมสื่อมวลชน และเนื้อหา/ผลผลิตของ
สื่อมวลชน ดังนั้น คาตอบสาคัญๆ สาหรับการวิจัยจะเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิตทีเ่ กี่ยวกับสื่อและอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง (Ownership) ระบบการควบคุมสื่อ
ด้วยกลไกทางเศรษฐกิจและการเมือง ระบบตลาดของสือ่ เป็นต้น
2. ในการศึกษาระบบสื่อมวลชน กลุ่ม Political Economy of Media เสนอว่าจะต้อง
วิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมอยู่เสมอ เพราะการทา
ความเข้าใจสื่อมวลชนต้องพิจารณาสื่อเช่นเดียวกับสายตาของนายทุนทีม่ องว่า สือ่ เป็น
อุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ทาการผลิตไปเพื่อขายหวังผลกาไร
3. การวิเคราะห์ระดับของเนื้อหา นักวิชาการกลุ่มนีเ้ ชื่อว่าส่วนหนึ่งของเนื้อหาจะถูกกาหนด
มาจากระบบตลาด (อาจจะเป็นผูร้ ับสารส่วนหนึง่ ) และอีกส่วนหนึ่งจะถูกกาหนดมาจาก
ผลประโยชน์ของเจ้าของเงินทุน หรือผู้ตัดสินใจระดับนโยบาย
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4. การวิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึ้น จากสภาวะทีส่ ื่อมวลชนดาเนินการอยู่ในระบบทุนนิยม กลุ่ม
Political Economy of Media ได้ทานายว่าผลทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นปรากฏการณ์ที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ
 สื่อที่ดาเนินการอย่างเป็นอิสระจากระบบทุน (ไม่หวังกาไร) หรือจากนายทุนจะ
ล้มหายตายจากไป สือ่ ที่ต้องการจะเอาชีวิตรอดอยู่ต่อไป จะทางานอย่างมีอิสระ
น้อยลงทุกที
 จะเกิดการรวมศูนย์ของตลาดในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการรวมศูนย์ของทุน การ
กระจุกตัวของสือ่ ในตลาดผู้บริโภค
 ผู้ทางานสื่อจะต้องใช้กลยุทธ์การผลิตทีล่ ดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภคสื่อ จนอาจทาให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งทีห่ าได้ยาก
 เนื้อหาของข่าวสารจะมีลักษณะไม่สมดุลทางการเมือง เพือ่ เอาใจเจ้าของทุน ซึง่
มักเป็นผู้มอี านาจทางการเมือง
5. ประเด็นที่ศึกษา นักวิชาการในกลุม่ นี้ จะให้ความสนใจวิเคราะห์ เช่น
 โครงสร้างการเป็นเจ้าของสื่อประเภทต่างๆ
 วิธีการทางานทางการตลาดของสื่อ ทีเ่ ป็นไปตามกลไกของตลาดสินค้า ที่ต้องทา
กาไร ด้วยการเพิ่มสัดส่วนในตลาดให้เพิ่มขึ้น
 ปรากฏการณ์การผูกขาดสือ่ มวลชน การกระจุกตัวของสื่อมวลชน เช่น เจ้าของ
ทุนคนเดียวครอบครองสื่อหลายประเภท (สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์)
 ทัศนะแนวใหม่ของผู้รบั สาร ในระบบทุนนิยม สือ่ ทาหน้าทีผ่ ลิต “ผูร้ ับสาร” ให้
กลายเป็น “สินค้า” คือการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสินค้า
อื่นๆ ที่ได้ผลิตขึ้นมาแล้ว
6. การทานายแนวโน้มของสื่อมวลชน กลุ่ม Political Economy of Media ทานายว่า
แนวโน้มของสื่อมวลชนที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ
 อานาจของการเป็นเจ้าของสื่อ (Ownership) จะตกอยู่ในมือคนกลุ่มน้อย
แนวโน้มเดียวกับการกระจุกตัวและรวมศูนย์ของทุนทุกประเภท
 มิติด้านเศรษฐกิจของข่าวสาร จะเพิ่มความสาคัญมากขึ้น เนื่องจากมีการรวมตัว
กันระหว่างธุรกิจโทรคมนาคมกับธุรกิจการกระจายเสียง
 การควบคุมจากภาครัฐจะมีน้อยลง
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นอกจากนี้ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2548) วิพากษ์สื่อมวลชนในระบบ
ทุนนิยมว่า ในสังคมทุนนิยม ทุนเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญที่สุด และทุนมักจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ ทุนภาคเอกชน และทุนภาครัฐ ดังนั้น การพิจารณาเจ้าของและวัตถุประสงค์ของสื่อสารมวลชน
ประเภทต่างๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญ สาหรับประเทศไทยทุนส่วนใหญ่เป็นทุนภาคเอกชน ทั้งเอกชนใน
ประเทศและเอกชนต่างประเทศ ในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเสรีนั้น ผลประโยชน์ของสังคม
เป็นเพียงผลพลอยได้ทเี่ กิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของผูล้ งทุนหรือผูป้ ระกอบการ ไม่ใช่
เป็นความตั้งใจแท้ๆ ของผู้ประกอบการแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้น กิจการต่างๆ ของเอกชนทุกประเภทภายใต้ระบบทุนนิยม จึงเป็นกิจการที่
ก่อตั้งขึ้น เพื่อหวังสร้างกาไรให้แก่เจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ สื่อมวลชนที่เป็น
องค์กร สถาบัน ในรูปของบริษัทเอกชนต่างๆ จึงล้วนแต่กาเนิดขึ้นมาเพื่อแสวงหากาไรจากธุรกิจ
สื่อมวลชนด้วยกันทัง้ สิ้น เมื่อความจริงของระบบเป็นเช่นนี้ วัตถุประสงค์ใดๆ ขององค์กรและสถาบั น
สื่อมวลชนของธุรกิจเอกชนจะไปลิดรอนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหากาไรไม่ได้ เพราะจะเป็นการ
ขัดต่อเป้าหมายของระบบทุนนิยม ส่งผลให้การนาเสนอข่าวสารข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
จะต้องไม่กระทบต่อวิถีทางการแสวงหากาไรของธุรกิจ
จึงสรุปโดยตรรกะได้ว่า
เสรีภาพในการนาเสนอข่าวสารข้อมูลและข้อคิดเห็นของธุรกิจ
สื่อมวลชน บางครั้งจะถูกจากัดด้วยนโยบายทางธุรกิจที่ต้องการได้กาไร ด้วยเหตุนี้ สื่อมวลชนส่วน
ใหญ่จงึ คิดถึงเป้าหมายทางธุรกิจของตนเองมากกว่าการนาเสนอข้อเท็จจริงเพือ่ ประโยชน์ของสังคม
โดยส่วนรวม หรืออาจกล่าวได้ว่า สื่อมวลชนถูกยึดครองโดย “อาณาจักรทุน” ที่มีอานาจกาหนดสภาพ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสงคราม โดยอาณาจักรทุนจะใช้กจิ กรรมเหล่านี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเติบโตทางกาไรของตน ซึ่งอาณาจักรทุน ประกอบด้วยกลุม่ ธุรกิจหลากหลาย
บรรดาธุรกิจของอาณาจักรทุน บางธุรกิจก็สร้างมลพิษ มลภาวะ บางธุรกิจอาจเอาเปรียบแรงงาน
หรือเอาเปรียบผูบ้ ริโภค แต่สื่อมวลชนก็ไม่ได้เสนอด้านลบของอาณาจักรทุน ตรงข้าม สื่อมวลชนกลับ
เสนอภาพด้านบวกเพื่อกลบภาพลบของอาณาจักรทุน
เสมือนกาลังช่วยปกป้องผลประโยชน์ของ
อาณาจักรทุนอีกด้วย (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2548)
สาหรับเนื้อหาสาระของสื่อมวลชนที่นาเสนอแก่สาธารณชนนั้น ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ระบุว่า
เกิดจาก “คนทาสื่อ” จานวน 2 กลุม่ คือ “เจ้าของทุน” ทีท่ าหน้าทีบ่ ริหารจัดการธุรกิจ โดยต้องการ
กาไรเป็นหลัก ส่วนคนอีกกลุม่ ที่มบี ทบาทในการผลิตเนื้อหาของสื่อ คือ “คนที่เป็นลูกจ้างของธุรกิจ
สื่อ” ที่ทางานในส่วนต่างๆ ของสือ่ ซึ่งคนกลุม่ นี้มบี ทบาทสาคัญทีส่ ุด เพราะทาหน้าที่รวบรวมเนื้อหา
สาระ ผลิตเนื้อหาสาระ และส่งเนื้อหาสาระของสื่อไปสู่ประชาชนผู้รับสื่อ คนกลุม่ นี้มีทงั้ นักเขียน
นักข่าว นักจัดรายการ ผู้ตรวจแก้ (รีไรท์เตอร์) และบรรณาธิการ ฯลฯ ที่ในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้ถูก
ผลิตออกมาจากสังคมความรู้แยกส่วน ภายใต้สังคมอุปถัมภ์แบบไทยๆ ที่ผู้น้อยต้องคล้อยตามผู้ใหญ่
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และต้องรู้คุณตอบสนองวัตถุประสงค์แก่ผอู้ ุปถัมภ์ จึงไม่สามารถคิดและทานอกกรอบสังคมไทยได้ อีก
ทั้งภายใต้จุดยืนและอารมณ์ที่ตอ้ งการความรวดเร็ว สะดวกง่าย ไม่ต้องใช้ดุลพินิจ ความคิด และการ
วิเคราะห์ เนื้อหาสาระของสื่อส่วนใหญ่ก็เพียงจะบอกว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร แต่ใน
ส่วนที่ว่า ทาไม และจะเกิดผลกระทบอย่างไร ต่อใครบ้าง มักไม่มีการนาเสนอ เพราะส่วนนี้ต้องใช้
ความคิด การวิเคราะห์ การตีความ และการบูรณาการขององค์ความรู้ ใช้ข้อมูล เหตุผล และทฤษฎี ที่
ซับซ้อน ซึง่ ในทางวิชาชีพ คนกลุ่มนี้ควรเติบโตและพัฒนาโดยขั้นตอนของการฝึกฝน เพิ่มทักษะ
โดยเฉพาะทักษะการติดตามรวบรวมข้อมูล การนาเสนอ การเขียน การวิเคราะห์ การจินตนาการ
และการบูรณาการองค์ความรู้ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2548)
กนกศักดิ์ แก้วเทพ สรุปได้อย่างน่าสนใจว่า เมื่อสือ่ สารมวลชนเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จึงจาเป็นต้องดาเนินการทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามตรรกะของทุน และ
มรรควิธีของระบบทุนนิยม ยิ่งไปกว่านั้น การทีส่ ื่อเป็นสถาบันย่อยที่มีอทิ ธิพลสูงของระบบทุนนิยม
ทั้งหมด สถาบันสื่อจึงจาเป็นต้องทาหน้าที่ธารงรักษาการดารงอยู่ของระบบทุนนิยม ดังนั้น การ
คาดหวังว่าสื่อจะทาตามความต้องการของประชาชนโดยส่วนใหญ่จงึ ดูจะเป็นเรือ่ งทีเ่ พ้อฝัน (ณรงค์
เพ็ชรประเสริฐ, 2548)
การวิเคราะห์โครงสร้างอานาจของสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อมวลชน เพื่อทาความเข้าใจถึงโครงสร้างอานาจ ความเป็นเจ้าของธุรกิจ
สื่อมีผลต่อการกาหนดนโยบายการทางานของนักหนังสือพิมพ์และกองบรรณาธิการหรือไม่
การ
บริหารงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นอย่างไร
เพื่อเป็นแนวทางประกอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
ที่อาจส่งผลต่อการทาหน้าที่ของบรรณาธิการที่เขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นฤมล เกษมสุข (2551) ศึกษาเรื่อง “หนังสือพิมพ์กับกรอบในการสะท้อนระบอบทักษิณ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของนิทเช่” งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาการกาหนดกรอบเนือ้ หา (Content
Framing) ของหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ คือ กรุงเทพธุรกิจ และโพสต์ทเู ดย์ เพื่อสะท้อนระบอบทักษิณ
โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของนิทเช่ ซึ่งศึกษาการกาหนดกรอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการและผูส้ ื่อข่าว จากนั้นจึงใช้
วิธีการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) เพื่ออธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของหนังสือพิมพ์
ในการสะท้อนระบอบทักษิณ

55
ผลการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์กาหนดกรอบในการสะท้อนระบอบทักษิณต่างกันในช่วงเวลา
ต่างๆ เช่น กาหนดกรอบที่เน้นความโดดเด่นของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี, กรอบในเชิงตรวจสอบ
และกดดัน, กรอบชี้นาให้เห็นข้อดีข้อเสียของระบอบทักษิณ, กรอบในการติดตามระบอบทักษิณที่
เหลืออยู่ เป็นต้น และการพิจารณาวาทกรรมของหนังสือพิมพ์พบว่าเป็นไปตามหลักจริยศาสตร์ ที่
สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางจริยธรรมของผู้นา และตีแผ่ความเลวร้ายของระบอบทักษิณ
ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์ (2552) ศึกษาเรื่อง “การกาหนดกรอบเนือ้ หาของหนังสือพิมพ์
รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.
2551” ผู้วิจัยทาการศึกษา การกาหนดกรอบ (Framing) ของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551 และปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนด
กรอบ รวมถึงการรับรู้ของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรือ่ งจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการนาเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับกลุม่ พันธมิตรฯ การวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) โดยเลือกหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับมาศึกษา ได้แก่ ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ
และมติชน
ผลการศึกษาพบว่า
ข่าวที่นาเสนอในหนังสือพิมพ์ที่เลือกศึกษาจะสะท้อนกรอบของการ
ชี้ให้เห็นถึงปัญหามากที่สุด โดยบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรุงเทพธุรกิจสะท้อนถึงกรอบ
ของการเสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หามากทีส่ ุด ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนให้ความสาคัญกับกรอบของการ
ชี้ให้เห็นถึงปัญหามากที่สุด ในส่วนของบทวิเคราะห์นั้น แต่ละหนังสือพิมพ์จะกาหนดกรอบแตกต่าง
กันไป ส่วนปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบ ได้แก่ อิทธิพลจากตัวนักข่าว แรงกดดันจากองค์กรที่
กาหนดทิศทางของข่าว ส่วนปัจจัยภายนอก คือ การให้คุณค่าข่าว โดยเฉพาะกรณีการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มพันธมิตรฯ ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกดดันรัฐบาล และสาธารณชนให้ความสนใจ ส่วน
การรับรู้ของนักวิชาชีพเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรฯนั้น
นักวิชาชีพมีการรับรู้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัตดิ ังกล่าวหรือไม่
ธัชมน ศรีแก่นจันทร์ (ธัชมน ศรีแก่นจันทร์, 2552) ศึกษาเรื่อง “การทาหน้าที่ของ
สื่อมวลชนในการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง : ศึกษากรณีข่าวการชุมนุม
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย เดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม 2551”
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์โดยเปรียบเทียบระหว่างการนาเสนอข้อเท็จจริง
กับความคิดเห็น ซึ่งเลือกวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดการให้
คุณค่าของข่าว ความเป็นกลางของสือ่ มวลชนและการทาหน้าที่ของสื่อ
การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) จากข่าวที่ปรากฏในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์
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งานวิจัยนี้ตอกย้าหน้าที่หลักของสื่อหนังสือพิมพ์ คือ การสอดส่องดูแลความเป็นไปและการ
ตีความหมายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการนาเสนอ
ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นนั้นต้องมีความสมดุล ถูกต้อง และเป็นธรรม
มีเดียมอนิเตอร์ (เว็บไซต์ประชาไท, 2557b) ศึกษาวิเคราะห์ บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
11 ฉบับ ตั้งแต่ช่วงชัตดาวน์กรุงเทพฯ 13 ม.ค. - วันเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 พบว่า หนังสือพิมพ์ส่วน
ใหญ่เสนอประเด็นขัดแย้งการเมืองมากที่สุด รวมทัง้ จัดกลุ่มหนังสือพิมพ์ตามการวิพากษ์วจิ ารณ์ของ
บทบรรณาธิการ นอกจากนี้ มีเดียมอนิเตอร์ ยังเสนอให้บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันใช้สิทธิ
เสรีภาพทางบวก ชี้แนะกลุ่มต่างๆ ด้วยการนาเสนอข้อเท็จจริงและความคิดเห็นอย่างลุ่มลึก รอบด้าน
มีเหตุผล น่าเชื่อถือ เพื่อแสดงจุดยืนของความเป็นสถาบันสื่อสารมวลชน และควรมีจุดมุง่ หมายเพื่อ
หาทางออกให้สังคม หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความหรือถ้อยคาทีเ่ ป็นเท็จ ที่มีความรุนแรงและอาจเข้าข่าย
การสร้างความเกลียดชัง หรือขยายความขัดแย้งให้มากยิ่งขึน้
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รูปที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ใน 2 ช่วงเวลา คือ
-ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2553
-ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม 2556 – 22 พฤษภาคม 2557

บทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

การกาหนดกรอบ
-ชี้ให้เห็นปัญหา
-วิเคราะห์สาเหตุ
-ตัดสินทางจริยธรรม
-เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

ปัจจัยที่มีผล
ต่อการกาหนดกรอบ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระจก หรือ ตะเกียง” ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
เปรียบเทียบระหว่างการชุมนุมทางการเมือง ปี 2553 และปี 2556 – รัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษา
บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ผู้วิจัยกาหนดใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative
Research)
และเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติย
ภูมิจากประชากรกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อศึกษาการกาหนดกรอบ (Framing) ของบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว และใช้ตาราง
ลงรหัส (Coding Sheet) เพื่อวัดปริมาณการกาหนดกรอบ ว่าในช่วงแต่ละเวลาที่กาหนดมีการกาหนด
กรอบอย่างไร
นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยทีผ่ ลต่อการกาหนดกรอบ และการรับรู้ของนักสือ่ สารมวลชน
รวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้องต่อการทาหน้าที่ของสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ว่า
เป็นสื่อที่ทาหน้าทีเ่ ป็น “กระจก หรือ ตะเกียง” เพราะเหตุใด ผู้วิจัยจะใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากประชากรกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก : การวิเคราะห์เอกสารบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระยะทีส่ อง : การสัมภาษณ์เชิงลึก
แหล่งข้อมูลในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ บทบรรณาธิการ ที่ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
- ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2553 และ
- ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม 2556 – 22 พฤษภาคม 2557
โดยรวบรวมบทบรรณาธิการจากศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ และเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ และ
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อเลือกศึกษาเนื้อหาทีม่ ี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา คือบทบรรณาธิการที่กล่าวถึงความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างคู่ขัดแย้ง เช่น จุดเริม่ ต้นความขัดแย้ง, ช่วงที่เกิดความรุนแรง,
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ช่วงสลายการชุมนุม, ข้อเสนอเพือ่ คลี่คลายปัญหาทางการเมือง, การยุติความขัดแย้ง
ทางการเมือง เป็นต้น รวมทั้งสิ้น จานวน 103 บทความ
2. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ผู้วิจัยจะใช้เพื่อศึกษาเรื่องปัจจัยทีม่ ีผลต่อการกาหนด
กรอบ (Framing) และมุมมองที่มีต่อการทาหน้าทีส่ ื่อมวลชนจากบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่าง “กระจก กับ ตะเกียง” ว่าเป็นแบบใด เพราะเหตุใด
โดยเลือกสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรที่มี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา และสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวม 13 คน ประกอบด้วย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 น.ส.จิตสุภา วัชรพล ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท วัชรพล จากัด
 นายสุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 นายประกิต หลิมสกุล
ทีป่ รึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และคอลัมนิสต์ เจ้าของนามปากกา “กิเลน
ประลองเชิง” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 นายสมิต มานัสฤดี ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และอดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 นายลิขิต จงสกุล รองหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 นายธงชัย ณ นคร หัวหน้าข่าวหน้า 1 กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ อดีตหัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่6
 นายสมชาย
กรุสวนสมบัติ
คอลัมนิสต์
เจ้าของ
นามปากกา “ซูม” และ “จ่าแฉ่ง” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และอดีต
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 3
 นายสุนทร คันธพิศาล คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการ
เว็บไซต์ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อดีตนายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และอดีตประธาน
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 นายบุตรดา ศรีเลิศชัย คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
 รศ.ดร.พีระ จิระโสภณ ผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
หนังสือพิมพ์
ผู้วิจัยรวบรวมบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง สาหรับบทบรรณาธิการที่มีเนือ้ หาตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
คือนาเสนอประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2553
 ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม 2556 – 22 พฤษภาคม 2557
สาหรับการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) จากบทบรรณาธิการ ว่ากาหนด
กรอบ (Framing) แบบใด จะใช้ตารางลงรหัส (Coding Sheet) ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตัวอย่าง ตารางลงรหัส วิเคราะห์เนื้อหาบทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ นสพ. ไทยรัฐ
วันที่........เดือน.................. พ.ศ. ..............
หัวข้อเรื่อง...........................................................
ประเด็นสาคัญของบทบรรณาธิการ คือ
......................................................................................................................................
วิเคราะห์เนื้อหาจากบทบรรณาธิการ ...........................................................................
แนวทางพิจารณา คือ
 วัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการ
 เนื้อหาสาระที่ผเู้ ขียนนาเสนอ

 ข้อมูลอ้างอิง
 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาและข้อมูล

การกาหนดกรอบของบทบรรณาธิการเป็นแบบใด
o ชี้ให้เห็นถึงปัญหา
เพราะ...........................
o วิเคราะห์สาเหตุ
เพราะ...........................
o การตัดสินทางจริยธรรม
เพราะ...........................
o เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา
เพราะ...........................
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ตารางที่ 3 ตัวอย่าง ตารางลงรหัส การกาหนดกรอบ (Framing) ของบทบรรณาธิการ
การกาหนดกรอบ
ลาดับที่

วันที่

ชื่อเรื่อง

ชี้ให้เห็นปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุ

ตัดสิน
ทางจริยธรรม

เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา

การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และกาหนดแนว
คาถามสาหรับการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key
Informants) ดังนี้
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 การบริหารธุรกิจสือ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของตระกูลวัชรพล มีโครงสร้าง
อย่างไร
 ผู้บริหารแบ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นอย่างไร
 นโยบายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
 นโยบายของผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีผลต่อการทางานของกอง
บรรณาธิการหรือไม่ อย่างไร
 ยอดขายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นอย่างไร
เปรียบเทียบใน
สถานการณ์ปกติกับช่วงทีเ่ กิดความขัดแย้งทางการเมือง
ยอดขาย
เปลี่ยนแปลงหรือไม่
 จุดยืนของไทยรัฐท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง
 อนาคตของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะเป็นอย่างไร
แนวคาถามในการสัมภาษณ์บรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 กระบวนการทางานของกองบรรณาธิการ
 บทบาทและหน้าทีร่ ับผิดชอบ ของบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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 หลักการเขียนบทบรรณาธิการท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 การค้นคว้าข้อมูลประกอบการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
 การเรียบเรียงข้อมูล และรูปแบบการนาเสนอ
 เจตนารมณ์และเป้าหมายในการนาเสนอข่าวสารผ่านบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการนาเสนอข่าวสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง
 ความเห็นส่วนตัวที่มีต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น
 การจัดการกับอารมณ์ของบรรณาธิการส่วนตัวไม่ให้คล้อยตามกับ
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้น
 ตีความ “การปกครองระบอบประชาธิปไตย”อย่างไร และมีมุมมองต่อ
พรรคการเมืองอย่างไร
 การตระหนักถึงประโยชน์หรือความสนใจของสาธารณะ
 อุดมการณ์ในบทบาทหน้าทีส่ ื่อมวลชน

แนวคาถามในการสัมภาษณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 ความเหมาะสมของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
 ความคิดเห็นที่มีต่อการเสนอข่าวสารท่ามกลางสถานการณ์ความ
ขัดแย้งของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนวคาถามในการสัมภาษณ์สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 ความเหมาะสมของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
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 ความคิดเห็นที่มีต่อการเสนอข่าวสารท่ามกลางสถานการณ์ความ
ขัดแย้งของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนวคาถามในการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
 ความเหมาะสมของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 จุดแข็งและจุดอ่อน ของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 ความคิดเห็นที่มีต่อการเสนอข่าวสารท่ามกลางสถานการณ์ความ
ขัดแย้งของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ คือ
1. ข้อมูลประเภทเอกสาร
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive
sampling) บทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างคู่ขัดแย้ง แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
- ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2553
- ระหว่างวันที่ 31ตุลาคม 2556 – 22 พฤษภาคม 2557
ข้อมูลดังกล่าวผู้วจิ ัยจะนามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาการ
กาหนดกรอบ (Framing) โดยจัดทาตารางลงรหัส (Coding Sheet) เพื่อเป็นวิธีหลัก
ในการศึกษา
2. ข้อมูลประเภทบุคคล
ทาการเก็บข้อมูลจากการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เช่น
บรรณาธิการ และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ ีผลต่อการ
กาหนดกรอบ รวมทั้งมุมมองต่อบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิด
ความขัดแย้งทางการเมือง ว่าทาหน้าที่เป็น กระจก หรือ ตะเกียง เพราะเหตุใด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาการกาหนดของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วงเกิดความขัดแย้งทาง
การเมือง ระหว่างปี 2553 และปี 2556-2557 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิเคราะห์จากประเด็นที่นาเสนอ
และใช้แนวคิดเรื่องการกาหนดกรอบ (Framing) เป็นแนวทางสาคัญในการวิเคราะห์ จากนั้นนามา
สรุปในตารางลงรหัส (Coding Sheet) เพื่อให้ออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และสถิติเชิงพรรณนา
ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งมุมมองที่มีตอ่ การทาหน้าทีส่ ื่อมวลชนของบทบรรณาธิการว่าเป็นแบบใด
ระหว่าง “กระจก กับ ตะเกียง” จะวิเคราะห์จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ของ
กลุ่มตัวอย่าง และสรุปออกมาเป็นประเด็นสาคัญ โดยเขียนสรุปออกมาเชิงพรรณนา และภาพ
การนาเสนอข้อมูล
1. ผลการศึกษาบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการกาหนดกรอบแบบใด จะใช้
ผลการบันทึกเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และตารางลงรหัส
(Coding Sheet) เพื่อแสดงจานวนความถี่และเปรียบเทียบสัดส่วนการกาหนด
กรอบข่าวสารของบทบรรณาธิการที่ศึกษา และสรุปผลในแบบพรรณนา ตาราง และ
ภาพ
2. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง จะนาเสนอข้อมูลสรุปเชิงพรรณนา และภาพ เพื่อให้เห็น
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการวางกรอบข่าวสารของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง
3. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลาที่กาหนด ว่าเป็น
แบบใด ระหว่าง กระจก กับ ตะเกียง จะนาสรุปแบบบรรยาย และภาพ
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะนาเสนอข้อมูลตามลาดับ โดยแบ่งออกเป็นบทต่างๆ ดังนี้
บทที่ 1 บทนา ระบุถึงทีม่ าและความสาคัญของปัญหาการวิจัย, วัตถุประสงค์,
ปัญหานาวิจัย, ขอบเขตการวิจัย, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
และนิยามศัพท์
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 โครงสร้างธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บทที่ 5 ผลการวิจัย
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 4
โครงสร้างธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของ บริษัท วัชรพล จากัด ผู้ผลิต
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รวมทั้งกระบวนการผลิตบทบรรณาธิการ โดยอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
ของสื่อมวลชน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
จุดเริ่มต้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เกิดขึ้นโดย กาพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งและผูอ้ านวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คนแรก มีประวัติโดยสังเขป (บริษัท วัชรพล จากัด, 2540) ดังนี้
นายกาพล วัชรพล เกิดที่อาเภอกระทุ่มแบน จ.สมัครสาคร เมื่อวันเสาร์
ที่ 27 ธันวาคม 2462 เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายหลี และนางทองเพียร
มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน คือ
1. นางนกแก้ว ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายสมยศ จงใจหาญ
3. นายวิมล ยิ้มละมัย
4. นายกาพล วัชรพล
นายกาพล วัชรพล เดิมชื่อ นายตังกวย ยิ้มละมัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น นายนิพนธ์ ยิ้มละมัย (ในยุคที่ จอมพล
ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้นาประเทศ และมีนโยบายต้องการสร้างชาติด้วยวัฒนธรรมใหม่ เพื่อจัดระเบียบการ
ดาเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศ รวมทั้งการกาหนดชื่อนามสกุล ที่สะท้อนความเป็นไทย)
จากนั้นช่วงที่ทาธุรกิจหนังสือพิมพ์ นายนิพนธ์ ยิ้มละมัย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายกาพล วัชรพล ตามคาแนะนา
ของพระ เนื่องจากชื่อเดิมไม่เป็นมงคลทาให้มีเรื่องเดือดร้อนอยู่บ่อยครั้ง
นายกาพล วัชรพล สมรสกับ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล (ทุมมานนท์) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2493 มีบุตรธิดา
3 คน คือ
นางยิ่งลักษ์ วัชรพล
นายสราวุธ วัชรพล
นางอินทิรา วัชรพล
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นอกจากนี้ นายกาพล วัชรพล ยังมีบุตรธิดากับภรรยาอื่นอีก ได้แก่ นายฟูศักดิ์ วัชรพล, นางนาพร
วัชรพล, นายเกรียงศักดิ์ วัชรพล, นายพีระพงษ์ วัชรพล และนางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล
นายกาพล สาเร็จการศึกษาภาคบังคับอันเป็นชั้นสูงสุด คือชั้นประถมปีที่ 4 ที่วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่ม
แบน มารดามีอาชีพค้าข้าวเรือเร่ ทาให้ต้องหอบลูกขึ้นล่องไปตามแม่น้าลาคลองทั้งแม่น้าเจ้าพระยา ท่าจีนและ
แม่กลอง ค่าไหนนอนนั่น ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ
จากอาชีพแรกเป็นกระเป๋าเรือเมล์ เมื่ออายุได้ 15 ปี ไปสู่การสมัครเป็นทหารเรือ เงินเดือน 2 บาท
และมีโอกาสเข้าสนามรบหลายแห่งในสงครามมหาเอเชียบูรพา จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 กระทั่งลาออกจาก
ราชการทหาร และใช้ชีวิตระหกระเหินไปเรื่อย จนเริ่มเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี 2490 ด้วยการไป
สมัครทางานกับ “เลิศ อัศเวศน์” บรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันหลักไทย ย่านถนนกะออม สมัครโดยมี
เงื่อนไขไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และหน้าที่แรกที่ถูกพิสูจน์ให้ทา ก็คือ พนักงานเดินตลาดฝ่ายหา
โฆษณาแจ้งความ โดยนายกาพล วัชรพล เคยกล่าววาจาต่อหน้าพระบรมรูปทรงม้า ไว้ว่า “ข้าพเจ้า จัดทา
หนังสือพิมพ์ตลอดอายุขัย ” ซึ่งก็ได้ทาตามที่ตั้งใจเอาไว้ตลอดอายุขัย โดยมีเงินทุนก้อนแรก 6,000 บาท เพื่อ
เริ่มธุรกิจหนังสือพิมพ์ “ข่าวภาพ” และวางจาหน่ายในรูปแบบหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ระบุชื่อเจ้าของว่า “กา
พล วัชรพล” จากนั้นขยับมาเป็นราย 3 วัน กระทั่งเป็นรายวันในที่สุด ต่อมา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้อานาจ
เผด็จการสั่งปิดตายหนังสือพิมพ์ข่าวภาพ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501
แต่หลังจากนั้นไม่นาน นายกาพล วัชรพล ก็นาลูกทีมออกหนังสือพิมพ์รายวันใหม่ ในชื่อ “เสียง
อ่างทอง” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2502 ต่อมาเมื่อเจ้าของได้เอาชื่อหัวหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองคืนไป ก็ถึงเวลา
เริ่มเริ่มต้นหนังสือพิมพ์หัวสีเขียว ชื่อ “ไทยรัฐ” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505
จากนั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการบริหารธุรกิจ การผลิต การ
จัดส่งและการจัดจาหน่ายหนังสือพิมพ์ การขายโฆษณา เป็นต้น จนกลายเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอด
จาหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย และครองตาแหน่งนี้ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี โดยอาศัยหลักการของ
นายกาพล วัชรพล อดีตผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก ที่ว่า “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะต้องยืนอยู่เคียง
ข้างประชาชน” เป็นหลักการทางานสื่อมวลชนและการบริหารองค์กรจนปัจจุบัน
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539)
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สาหรับพัฒนาการกว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เริ่มตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2492 สรุปตามช่วงเวลา ดังนี้
ตารางที่ 4 จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่มา : (บริษทั วัชรพล จากัด)
ช่วงเวลา
ชื่อหนังสือพิมพ์
เหตุการณ์สาคัญ
- 1 มกราคม 2493 หนังสือพิมพ์ “ข่าว
ข่าวภาพ
ภาพรายสัปดาห์”
ฉบับแรกวาง
จาหน่าย และเติบโตขึ้นมาตามลาดับ
- 20 ตุลาคม 2501 หนังสือพิมพ์ “ข่าว

ยุคที่ 1
(พ.ศ.2493-2501)

ภาพรายวัน” ถูกสั่งปิดไม่มีกาหนดด้วย
อานาจทางการเมือง

หนังสือพิมพ์ข่าวภาพฉบับรายสัปดาห์
ฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 9 มกราคม 249316

- 1 พฤษภาคม 2502 คณะผู้บริหารได้
เสียงอ่างทอง

เช่าหัวหนังสือพิมพ์

“เสียงอ่างทอง”

เพื่อมาดาเนินการพิมพ์เป็น
หนังสือพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร

ยุคที่ 2
(พ.ศ. 2502-2505)

ไม่

นานนัก ยอดจาหน่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นวัน
ละ 30,000 ฉบับ นับว่าสูงมากใน
ขณะนั้น
- 25 ธันวาคม 2505 คณะผู้บริหารซื้อ
หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง
วันที่ 16 เมษายน 250317

16

กิจการหนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” เพื่อมา

นาเสนอข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้เสียชีวติ 5 ศพ พร้อมกับข่าวผู้อานวยการ อจส. เซ็นคาสั่งไล่พนักงานหญิง

ออกจากงานเป็นจานวนมาก (บริษัท วัชรพล จากัด)
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พิมพ์
ไทยรัฐ
ซอยวรพงษ์

- 1 เมษายน 2512 ย้ายโรงพิมพ์ มาทีร่ ิม
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เดิมชื่อเป็นทางการ
ว่า

ถนนกรุงเทพฯ-สระบุรี

ต่อมา

เปลี่ยนเป็น ถนนวิภาวดี ในปัจจุบัน)
ยุคที่ 3
(พ.ศ.2505-2513)

เริ่มต้นมีที่ดิน 11 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่
รวมทั้งหมด 39 ไร่

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับแรก
วันที่ 25 ธันวาคม 250518

ไทยรัฐ
วิภาวดีรังสิต

- 26 มิถุนายน 2519 หนังสือพิมพ์
“ไทยรัฐ” ได้ปฏิวัติการเรียงพิมพ์แบบ
ดั้งเดิม โดยเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่
ใช้คอมพิวเตอร์เรียงพิมพ์

ยุคที่ 4
(พ.ศ.2513-2531)

แทนการ

เรียงพิมพ์ตัวตะกั่วด้วยมือ
- 3 มิถุนายน 2531 เปลี่ยนโฉมใหม่
“ไทยรัฐ” ให้มีสสี ันแพรวพราว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 28 พฤษภาคม 252919

17

เมื่อวันที่ 14 เมษายน เวลาประมาณ 9.33 น. พลอากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บัญชาการกองทัพอากาศเสียชีวิต พร้อมกับ

ภรรยา และนายทหารอากาศอีกร่วม 20 คน ขณะเดินทางไปกรุงไทเป ไต้หวัน เพื่อร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศภาคพื้นแปซิฟิก
โดยเครื่องบิน ดีซี 4 ของกองทัพอากาศไทย ประสบอุบัติเหตุ ขณะเดินทางกลับประเทศไทย (บริษัท วัชรพล จากัด)
18

ภายหลังจากเจ้าของหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองขอหัวหนังสือพิมพ์คืน นายกาพล วัชรพล ได้ซื้อหัวหนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” มาทาต่อ

โดยใช้ทีมงานเสียงอ่างทองเดิมเกือบทั้งชุด (บริษัท วัชรพล จากัด)
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ไทยรัฐ
วิภาวดีรังสิต

- 27 ธันวาคม 2538 “ไทยรัฐ” ได้นา
เครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีสูงสุดใน
ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์เข้ามาใช้

ยุคที่ 5
(พ.ศ.2531ปัจจุบัน)

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

19

ปลดอาทิตย์ หลังประกาศยุบสภาแล้ว พรรคการเมืองแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุน พล.อ.เปรม อีกฝ่ายสนับสนุน พล.อ.อาทิตย์

พร้อมกับมีข่าวลือว่าจะปลด พล.อ.อาทิตย์ ในที่สุด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มีคาสั่งปลด พล.อ.อาทิตย์ กาลังเอก ออกจากตาแหน่งผู้
บัญชาการทหารบก เหลือตาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดตาแหน่งเดียว และแต่งตั้ง ให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ดารงตาแหน่งแทน

75
รูปที่ 7 สมาชิกตระกูลวัชรพล
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การจัดองค์กรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กาพล วัชรพล กาหนดหลักการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนของการวางแผน
2. ส่วนของการบริหาร
3. ส่วนของการประสานงานและควบคุม
ส่วนของการวางแผน ผู้อานวยการมีหน้าที่รบั ผิดชอบการวางแผน เริม่ ด้วยการกาหนด
เป้าหมายสาหรับกิจการในระยะสั้นและระยะยาว พิจารณาลู่ทางต่างๆ ทีจ่ ะกระทาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และตัดสินใจเลือกลู่ทางที่ดีทสี่ ุดทีจ่ ะใช้ดาเนินกิจการ
เป้าหมายหลักของผู้อานวยการที่ยึดถือในทางปฏิบัติแยกได้เป็น 4 ประการ คือ
1. รับผิดชอบต่อผู้แทนจาหน่ายและประชาชนผู้อ่านในการเสนอหนังสือพิมพ์ หรือ
บริการที่มีคุณภาพและในราคาที่เหมาะสม
2. รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพือ่ ใช้ในการประกอบกิจการ ซึง่ ก่อให้เกิด
การหมุนเวียนของการใช้ทรัพยากรต่างๆ
3. รับผิดชอบต่อพนักงานลูกจ้าง ด้วยการหางานทาตามความรู้ ความชานาญ โดยมี
อัตราค่าตอบแทนอันสมควร
4. รับผิดชอบต่อบริษัทอันเป็นเจ้าของกิจการ ในอันที่จะต้องดาเนินกิจการให้เกิดผลดีมี
กาไร เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุน และเพื่อความเจริญเติบโตมั่นคงของกิจการ
ส่วนของการบริหาร แบ่งเป็น 6 กอง แต่ละกองมีหน้าทีร่ ับผิดชอบด้านการบริหารและจัดการ
เกือบเป็นเอกเทศ และสัมพันธ์เกาะเกี่ยวโยงใยเป็นลูกโซ่ เพื่อจัดให้การบริหารทั้งในด้านบุคคล
ผู้ปฏิบัตงิ านและบรรดาทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
ให้สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงานที่
ผู้อานวยการ หรือ “ส่วนของการวางแผน” กาหนดไว้
1. กองบรรณาธิการ ทาหน้าที่รบั ผิดชอบผลิตต้นฉบับหนังสือพิมพ์ แล้วส่งต้นฉบับ
หนังสือพิมพ์ที่ผลิตขึ้นต่อไปให้แก่กองการผลิต โดยกองบรรณาธิการมีอิสระในการ
ทาหน้าทีเ่ สนอข้อมูลข่าวสาร ไม่มีการแทรกแซงการทางานจากฝ่ายใดๆ
2. กองการผลิต

ทาหน้าที่รบั ผิดชอบจัดทาต้นฉบับทีไ่ ด้รับมอบหมายจากกอง

บรรณาธิการให้เป็นหนังสือพิมพ์สาเร็จรูป แล้วส่งมอบหนังสือพิมพ์สาเร็จรูปต่อไปให้
กองการจัดจาหน่าย
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3. กองการจัดจาหน่าย

ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบจัดปริมาณ

บรรจุหีบห่อ

แจกจ่าย

หนังสือพิมพ์สาเร็จรูปแล้วแก่บรรดาผู้แทนจาหน่าย หรือลูกค้าผู้อ่าน แล้วมอบมัด
หีบห่อทีจ่ ัดสรรนั้นต่อไปให้แก่กองการขนส่ง
4. กองการเงิน ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบทางการรับจ่ายเงิน การบัญชี การจัดหาวัตถุดิบและ
การธนาคาร ทั้งในด้านการผลิตและด้านเศรษฐฐานะของกิจการ
5. กองการขนส่ง ทาหน้าที่รบั ผิดชอบมัดหีบห่อหนังสือพิมพ์ไปส่งผู้แทนจาหน่ายหรือ
ลูกค้าผู้อ่าน พร้อมทัง้ สนองตอบการเดินทางเคลือ่ นไหวของผู้ปฏิบัติงานทุกกองด้วย
ยวดยานพาหนะทุกรูปแบบ20
6. กองบริการ ทาหน้าที่รบั ผิดชอบด้านการส่งกาลังบารุงและสนับสนุนการผลิต เช่น
การจ่ายกระแสไฟฟ้า น้าประปา การรักษาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องไม้และ
อานวยความสะดวกความสุขสบายของผูป้ ฏิบัติงาน
ส่วนของการประสานงานและควบคุม หรือ กองอานวยการ ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบในส่วนของ
การประสานงานกองดังกล่าวนั้นให้เกิดความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การติดตามสอบทานผลการปฏิบัติงาน
โดยเปรียบเทียบกับแผนวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกตในรายการปฏิบัติที่แตกต่างและประมวลเรื่องสาหรับ
ผู้อานวยการ หรือส่วนของการวางแผนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าควรมีการกระทา แก้ไขปรับปรุง
หรือพัฒนาอย่างไรบ้าง
“ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บรรดาหัวข้อกองต่างๆ จะได้รบั มอบหมายให้ทางานอย่างเอกเทศ มี
อานาจในการตัดสินใจได้อย่างอิสรเสรี ไม่ต้องรอฟังคาสั่งจากผู้ใดอีกแล้ว งานแต่ละฝ่ายจะไม่เกี่ยวข้อง
กัน จะไม่ก้าวก่ายกัน และเมื่อเป็นเอกเทศเช่นนี้ จึงมีกองอานวยการเป็นตัวเชื่อมกับอีก 6 กองงาน
คาสั่งใดก็ตามที่ไม่ได้ออกไปจากกองอานวยการ ให้ถือว่าไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตาม ให้ฟงั เฉยๆ อ่าน
เฉยๆ ให้ถือว่าแนวทางนั้นไม่ใช่นโยบายที่จะต้องลงมือลงแรงกัน นโยบายทีป่ ๋ากาพลให้กับทีมงานนี้
เป็นสิ่งดีทสี่ ุดในวงการหนังสือพิมพ์เมืองไทย” (ณรงค์ เพิ่มพูล, 2532)
การจัดองค์กรลักษณะเช่นนี้ เพราะกาพล วัชรพล ต้องการให้มโี ครงสร้างแบบง่ายๆ ไม่
ซับซ้อน พอที่ตัวเขาจะดูแลได้ทั่วถึง และปกครองแบบกันเอง แบบพ่อปกครองลูก มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายดูแลผลประโยชน์และช่วยการบริหารงานในแผนกต่างๆ ซึง่ ลักษณะการ
20

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กองซ่อมบารุง-ยานพาหนะ
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บริหารงานแบบครอบครัวและไม่เป็นทางการตามสไตล์ กาพล วัชรพล พิสูจน์ความสาเร็จมาแล้ว จาก
ยุคข่าวภาพจนมาถึงยุคไทยรัฐ โดนก่อนเสียชีวิต กาพล วัชรพล ปูทางให้ทายาทรับช่วงบริหารต่อ
(บริษัท วัชรพล จากัด) ดังนี้
- งานด้านธุรกิจในฐานะเจ้าของและผู้อานวยการ หรือทีเ่ รียกว่า “พับลิชเชอร์”
มอบให้บุตรสาวคนโต ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ดูแล
- งานด้านการบรรณาธิการ มอบหมายให้ สราวุธ วัชรพล กุมบังเหียนต่อ
- ด้านการตลาด หรือจัดจาหน่าย เป็นหน้าที่ของ เกรียงศักดิ์ วัชรพล ลูกชาย
- ด้านการขนส่งและซ่อมบารุง ให้ พีระพงษ์ วัชรพล ลูกชายอีกคนดูแล
- ด้านการผลิต ให้หลานชาย คือ กิตติ ยิ้มละมัย รับผิดชอบ
ต่อมาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปรับรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร โดย จิตสุภา วัชรพล ผู้ช่วย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัชรพล จากัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) อธิบายโครงสร้างการ
บริหารงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปัจจุบัน ระบุว่า ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท วัชรพล จากัด และผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับผิดชอบดูแลกองงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย กองการผลิต, กองการจัดจาหน่าย, กองการเงิน และกองซ่อมบารุง-ยานพาหนะ
ส่วนกองบรรณาธิการ สราวุธ วัชรพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ ขณะที่กองอานวยการมี นาพร
วัชรพล เป็นหัวหน้ากอง นอกจากนี้ยงั มี กองบริหาร ประกอบด้วย คณะบุคคลที่ปรึกษาบริษทั สาหรับ
คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั
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รูปที่ 8 โครงสร้าง บริษัท วัชรพล จากัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ที่มา : (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2557)
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รูปที่ 9 โครงสร้างการบริหารงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2557)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
สราวุธ วัชรพล

แผนกบรรณาธิการ
สุนทร ทาซ้าย

แผนกเลขานุการ-ธุรการ

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

แผนกหัวหน้าข่าวหน้า 1- รีไรเตอร์
แผนกข่าวภูมิภาค
แผนกข่าวอาชญากรรม
แผนกข่าวการเมือง
แผนกข่าวส่วนกลาง
แผนกข่าวต่างประเทศ
แผนกข่าวเศรษฐกิจ
แผนกข่าวกีฬา

แผนกข่าวการศึกษา
แผนกข่าวสตรี

แผนกข่าวบันเทิง
แผนกข่าวเกษตร

แผนกข่าวสกู๊ป

แผนกศิลป์

แผนกศูนย์ข้อมูล
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นโยบายการทางานของนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กาพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก วางแนวทางการทางาน
สาหรับนักหนังสือพิมพ์ ให้ยึดหลักความเป็นอิสระ และไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง เป็นหลักสาคัญในการ
ทางาน เนื่องจาก กาพล วัชรพล เคยมีโอกาสได้ทางานรวมทั้งรู้จกั กับนักหนังสือพิมพ์คุณภาพใน
วงการหนังสือพิมพ์มากมาย จึงซึมซับหลักการทางานของคนหนังสือพิมพ์ในยุคนั้น เช่น อิศรา อมันต
กุล, อุทธรณ์ พลกุล, เลิศ อัศเวศน์ เป็นต้น อีกทัง้ มีประสบการณ์ตรงจากการทางานหนังสือพิมพ์ที่ถูก
ปิดกั้นอิสระเสรีภาพการทางานของนักสือ่ สารมวลชน จึงให้ความสาคัญกับหลักการดังกล่าวอย่างมาก
ชีวิตของ กาพล วัชรพล ได้เรียนรู้สงั่ สมประสบการณ์ชีวิตผ่านเหตุการณ์สาคัญๆ หลาย
เหตุการณ์ เช่น การรัฐประหารยึดอานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง จนสื่อมวลชนได้รับ
ผลกระทบ ถูกคาสั่งของฝ่ายการเมืองแทรกแซงควบคุมคุกคาม ทาให้การทาหน้าทีส่ ื่อมวลชนขาด
อิสระเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้ กาพล วัชรพล จึงเห็นคุณค่าและความสาคัญของการทาหน้าที่สื่อมวลชน
และยึดถือหลักการอย่างแม่นมั่น คือ การนาเสนอข้อมูลความจริงอย่างตรงไปตรงมาเพื่อผู้อ่าน โดยให้
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงการทาหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์ ให้อสิ ระในการ
ทางานแก่นักหนังสือพิมพ์อย่างเต็มที่ ดังตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทาการ
รัฐประหารยึดอานาจจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดย จอมพล ป. พิบลู สงคราม และ พลตารวจเอก
เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตารวจ ได้ลี้ภัยไปต่างประเทศ กาพล วัชรพล ตัดสินใจให้นักข่าวตีพิมพ์
บทสัมภาษณ์พิเศษของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ขณะอยู่ต่างประเทศ แม้จะมีหลายคนทักท้วงเกรงว่า
จะทาให้ฝ่ายการเมืองไม่พอใจ แต่ กาพล วัชรพล เชื่อว่านี่คือการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างดีทสี่ ุด
โดยกล่าวว่า
“...ใครจะกลัวก็กลัวไป ผมนั้นไม่กลัวหรอก เราไม่ฝกั ใฝ่ฝ่ายใดอยู่แล้ว เราทาหนังสือพิมพ์เพื่อ
คนอ่าน เราต้องกล้าทาความจริงให้ปรากฏ” (บริษัท วัชรพล จากัด)
สุดท้ายเมื่อตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ฝ่ายการเมืองไม่ได้กล่าวตาหนิแต่อย่างใด และข่าวที่นาเสนอ
ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้หนังสือพิมพ์อีกด้วย
ความเป็นนักหนังสือพิมพ์ของ กาพล วัชรพล ที่เข้าใจการทางานของสื่อมวลชน โดยยึดถือ
หลักความเป็นอิสระในการทาหน้าทีส่ ื่อมวลชน ไม่แทรกแซงการทางานของนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
เพื่อให้นกั ข่าวสืบค้นและนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้อ่านประชาชนได้รับทราบอย่างเต็มที่ ซึ่งต้อง
คานึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มุ่งมั่นตั้งใจทางานเพื่อเป็นปากเป็น
เสียงให้ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังกาหนดแนวทางการทางานของนักหนังสื่อพิมพ์ต้องไม่
ฝักใฝ่ทางการเมืองฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้คนรอบตัว ทั้งทายาทของ กาพล
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วัชรพล นักหนังสือพิมพ์ และพนักงานไทยรัฐ ได้ซึมซับ กลายเป็นแนวทางปฏิบัตทิ ี่สบื ทอดกันมาจน
ปัจจุบัน แม้ กาพล วัชรพล จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
“...เหตุทมี่ ีเลือดนักหนังสือพิมพ์อยู่เต็มตัว แม้เป็นผูส้ ร้างหนังสือพิมพ์รายวันใหญ่ขึ้นมากับมือ
จนติดอันดับหนังสือพิมพ์ยักษ์ของโลก นายกาพล วัชรพล ก็ไม่เคยสั่งห้ามนักข่าวให้ปฏิบัติ หรืองดเว้น
การปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะนักข่าวแต่อย่างใด ตรงกันข้าม กลับแนะให้ปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างดี
ที่สุด และอะไรทีเ่ ห็นว่าถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้ทาไป ทั้งสัง่ ห้ามมอมเมาประชาชน
เด็ดขาด”
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 (บริษัท วัชรพล จากัด, 2540)
“...พ่อภาคภูมิใจที่สร้างไทยรัฐขึ้นมาด้วยความยากลาบาก เพื่อให้ไทยรัฐเจริญก้าวหน้ามีอายุ
ยืนยาว เป็นปากเสียงให้แก่ชาวบ้านตลอดไป”
ยิ่งลักษณ์ วัชรพล21 (บริษัท วัชรพล จากัด, 2540)
“...นิสัยสาคัญอย่างหนึง่ ของพ่อ คือ ทาอะไรต้องทาอย่างจริงจัง ไม่ฉาบฉวย”
สราวุธ วัชรพล22 (บริษัท วัชรพล จากัด, 2540)
“...ผมเขียนคอลัมน์ในนามปากกา “เปลว สีเงิน” ที่ไทยรัฐ 12 ปีเต็ม ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์
และวันที่ผมหลบหนีไปเที่ยวไกลๆ บ้างเป็นบางโอกาส รวมแล้วผมจะเขียนกี่พันชิ้นก็ขี้เกียจจา
แต่ที่ไม่ต้องขี้เกียจก็จาได้ คือ ผม ก็คือ ผม
สักคาเดียวที่ ผอ. ไม่เคยมายุแยง ไม่เคยมาห้ามปราม ไม่เคยมาสั่งวาจาว่าต้องเขียนนั่นเขียน
นี่ ต้องไม่เขียนถึงคนนั้น คนนี้
ในบางข่าวที่เกี่ยวพันถึงตัวบุคคลใกล้ชิดกับ ผอ.เอง เมื่อปรากฏเป็นข่าวแบหลาอยู่ในหน้า
ไทยรัฐ ท่านถูกต่อว่าต่อขาน ท่านก็รับปากเออๆ คะๆ กับบุคคลนั้น แล้วท่านก็มาบอกกับหัวหน้าข่าว
ทีหลังว่า “เขาเป็นเพื่อนผม แต่งานหนังสือพิมพ์สาคัญกว่า คุณก็ว่ากันไป แต่ต้องให้ความเป็นธรรม
เขาด้วยนะ”

21

บุตรสาวคนโต ของ กาพล วัชรพล และผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนปัจจุบัน

22

บุตรคนรองของ กาพล วัชรพล และหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ด้วยการคลุกคลีกับท่านอยู่ช่วงหนึ่ง ผมบอกกับตัวเองว่า การที่ไทยรัฐยิ่งใหญ่ได้ทุกวันนี้ มิใช่
เพราะ ผอ. เป็นพ่อค้า แต่เพราะ ผอ. เป็นคนหนังสือพิมพ์ที่เข้าถึง จิตวิญญาณของคนในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์”
เปลว สีเงิน23 (บริษัท วัชรพล จากัด, 2540)
“ตั้งแต่สมัย ผอ.กาพล ท่านไม่เคยสั่งให้กองบรรณาธิการ ต้องเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ ผอ. ให้
อิสระในการทางาน ถ้าผิดกฎหมาย จะตักเตือนหรือถอดออกจากตาแหน่ง ครั้งหนึ่งมีนกั ข่าวเคยทาผิด
จรรยาบรรณสื่อขณะออกไปทาข่าว สุดท้ายเขาก็ขอลาออกเอง” (มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการ
อาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
นอกจากนี้ พีระ จิรโสภณ วิเคราะห์การบริหารงานธุรกิจหนังสือพิมพ์ของ กาพล วัชรพล ว่า
“...กาพล วัชรพล ถือคติเรื่องการเมืองไม่ยุ่งมุ่งแต่งาน เขาไม่เคยฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง เขาคบหาสมาคมกับนักการเมืองระดับสูงของทุกพรรค แต่ไม่เคยสนับสนุนพรรคใดเป็นพิเศษ
และไม่เคยใช้อานาจบีบบังคับกองบรรณาธิการ เขาถือว่าเรื่องข่าวเรื่องความคิดเห็นเป็นเรื่องของกอง
บรรณาธิการ เขาเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านการตลาดแก่กองบรรณาธิการเท่านั้น เว้ นแต่บางครั้งมีเหตุการณ์
สาคัญ เขาจะเสนอไอเดียพาดหัวขนาดใหญ่ในหน้าหนึ่งเป็นครั้งคราวตามความถนัด” (บริษัท วัชรพล
จากัด)
มานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการ
อาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558) กล่าวว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันนักหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐยังคง
ยึดถือและสานต่อแนวทางการทางานของ กาพล วัชรพล โดยเฉพาะการทางานของกองบรรณาธิการ
ที่ยึดมั่นหลักสาคัญคือ
ทางานด้วยความอิสระ
และต้องรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติ เป็นสิง่ สาคัญ
หลักการเหล่านี้นักหนังสือพิมพ์ได้ยึดถือปฏิบัติสบื ทอดกันมาจนทุกวันนี้
สาหรับคู่มือการทางานของนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขณะนี้มีแนวคิดและพยายามจะรวบรวม
นาแนวทางข้อกาหนดต่างๆ มาสรุปรวมเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นตาราสาหรับการทางานหนังสือพิมพ์ เช่น
ลักษณะการเขียนข่าว, การเลือกใช้ภาษาในข่าว ชื่อ ยศ ตาแหน่ง เป็นต้น ระหว่างที่ตาราหรือคู่มือ
23

นามปากกาของ นายโรจน์ งามแม้น นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ผู้เขียนบทความวิเคราะห์การเมืองและสังคม เคยเขียนบทความวิเคราะห์

ปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชื่อคอลัมน์ "สะบัดปากกา ตีแสกหน้า" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ระหว่างปี พ.ศ.
2523-2534 ใช้นามปากกา "เปลว สีเงิน" ก่อนจะลาออกมาร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ และไทยโพสต์ในเวลาต่อมา
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การทางานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังไม่แล้วเสร็จ หากเกิดความสงสัยในการนาเสนอข่าว จะใช้วิธีการ
สอบถามจากนักข่าวอาวุโส หรือตรวจสอบความถูกต้องเรือ่ งการใช้ภาษา จากพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย เป็นต้น
ส่วนจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะใช้วิธีการถ่ายทอดแนวคิดจริยธรรมสื่อมวลชน
จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการจัดอบรมและมีนกั ข่าวอาวุโสไปบรรยายให้นักข่าวรุ่นใหม่รบั รู้และตระหนัก ถึง
ความสาคัญ โดยอ้างอิงจาก ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ พ.ศ.254124 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะสื่อมวลชน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่ได้
ระบุหลักจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
“...หลักการทางานข่าวสไตล์ไทยรัฐ เราเคยพยายามจะรวบรวมให้เป็นคู่มือหรือตารา แต่ยัง
ไม่สาเร็จ ระหว่างนี้ถ้ามีข้อสงสัยก็ใช้วิธีตรวจสอบอ้างอิงจากเอกสารตาราวิชาการ เช่น พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย เป็นต้น ส่วนเรื่องจรรยาบรรณ
นักหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐไม่เคยมีคู่มือหรือตาราใดๆ เราอ้างอิงกับหลักจริยธรรมข้อบังคับ ของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ และมีอบรมให้ความรูก้ ับนักข่าวรุ่นใหม่ๆ ได้เข้าใจหลักการสื่อมวลชน” (มานิจ
สุขสมจิตร. บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“...ทีผ่ ่านมาไทยรัฐไม่มีคู่มอื การทางานทีเ่ ป็นรูปเล่มหรือตารา เปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญที่ไม่
มีลายลักษณ์อักษร คนที่เข้ามาทางานเป็นนักหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐ จะได้เรียนรู้และได้รับคาแนะนา
จากรุ่นพีท่ ี่ทางานอยู่ก่อน ซึ่งจะคอยช่วยสอนงาน ช่วยให้แง่คิด รวมทั้งเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี อาชีพ
นักหนังสือพิมพ์ คุณต้องมีจิตสานึก รู้จักผิดชอบชั่วดี แยกแยะถูกผิด ในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร”
(ธงชัย ณ นคร. หัวหน้าข่าวหน้า 1 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
นโยบายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กับนโยบายการทางานของกองบรรณาธิการ
นโยบายการทางานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยึดถือหลักความเป็นอิสระใน
การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ บทวิเคราะห์ในคอลัมน์ตา่ งๆ สานต่อแนวทางที่ กาพล วัชรพล ได้
กาหนดไว้ ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะมีข่าวและคอลัมน์ที่หลากหลาย ซึ่งเนื้อหา
ที่เขียนโดยคอลัมนิสต์จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนทีม่ ตี ่อประเด็นหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏ
ในสังคม เช่น ประเด็นการเมือง จะมีการวิพากษ์วจิ ารณ์การทางานของรัฐบาลหรือฝ่ายอื่นๆ มีทั้งที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผลที่นามาประกอบการเขียนอธิบาย หรืออ้างอิง เพื่อป้องกันการ
24

เนื้อหาข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ อยู่ในภาคผนวก (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2557)
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กล่าวหาโจมตีอย่างเลื่อนลอย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ภาพรวมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงมีความ
หลากหลายของเนือ้ หา และประเด็นการนาเสนอ ที่ไม่เลือกข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างชัดเจน และไม่มี
ธงทางการเมืองว่าสนับสนุนฝ่ายใด สอดคล้องกับแนวคิดของ กาพล วัชรพล ทีเ่ คยย้าว่า ไทยรัฐไม่ควร
เลือกข้างฝ่ายการเมือง เพราะการเมืองมีความไม่แน่นอน ล้วนเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ สือ่ มวลชนจึงไม่
ควรเอาตัวเองไปผูกติดกับการเมืองฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด
เพราะอาจกระทบต่อการทาหน้าทีส่ ื่อมวลชน
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
สาหรับนโยบายการผลิตบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งสังกัดอยู่กบั กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยังคงยึดถือหลักความเป็นอิสระ และไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานขององค์กร ในช่วงแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีผู้เขียนบทบรรณาธิการประมาณ
3-5 คน สลับหมุนเวียนเพื่อเขียนบทบรรณาธิการตามที่ได้รับมอบหมายและตามความถนัดของแต่ละ
คน โดยส่วนใหญ่ผเู้ ขียนช่วงแรก คือนักข่าวอาวุโสประจาโต๊ะข่าวต่างๆ เช่น หัวหน้าข่าวการเมือง,
หัวหน้าข่าวต่างประเทศ, หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น ต่อมาได้มอบหมายให้มีบรรณาธิการที่เขียน
บทบรรณาธิการเพียงคนเดียว เพื่อรับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการโดยเฉพาะ คัดเลือกบุคคลทีเ่ ป็น
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส มีประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นข่าวต่างๆ เป็นอย่างดี
โดยที่ให้อสิ ระในการกาหนดหัวข้อเรื่อง และเนื้อหาทีจ่ ะนาเสนอในบทบรรณาธิการแก่ผู้เขียน หัวหน้า
กองบรรณาธิการไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซงการทางาน อาจมีบางครัง้ ที่แนะนาเนื้อหาที่
น่าสนใจเพิ่มเติม หรือตรวจดูความเรียบร้อยของบทบรรณาธิการ ซึ่งผู้เขียนบทบรรณาธิการจะเข้า
ประชุมร่วมกับทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อรับทราบทิศทางและประเด็นข่าวที่จะนาเสนอในแต่ละ
วัน แต่การตัดสินใจว่าจะเขียนนาเสนอเรื่องอะไร ขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทบรรณาธิการเป็นผู้ตัดสินใจ โดย
กองบรรณาธิการเคารพการตัดสินใจของผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการ เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รบั ความ
ไว้วางใจ และมีคุณสมบัติและวิจารณญาณทีเ่ หมาะสมในการเขียนบทบรรณาธิการ
ต่อมากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กาหนดให้มี “ตาแหน่ง บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้
โฆษณา” เป็นผูร้ ับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการเพียงคนเดียวจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ที่รบั ตาแหน่ง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ สมบูรณ์ วรพงษ์, ทองทศ ไวทยานนท์,
ไพฑูรย์ สุนทร เป็นต้น
ปัจจุบันกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มอบหมายตาแหน่ง บรรณาธิการ ผูพ้ ิมพ์ ผู้
โฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้ สุนทร ทาซ้าย อดีตหัวหน้าข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็น
ผู้รบั ผิดชอบ เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับที่กองบรรณาธิการกาหนดไว้ คือ เป็นนักหนังสือพิมพ์
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทางานข่าวอย่างยาวนาน จึง
เป็นที่ไว้วางใจและได้รับการยอมรับจากกองบรรณาธิการ
โดยทาหน้าทีส่ าคัญคือการเขียนบท
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บรรณาธิการทีเ่ ปรียบเสมือนหัวใจสาคัญของหนังสือพิมพ์ นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นสู่
สาธารณชน
“โดยทั่วไปกองบรรณาธิการจะมอบหมายให้บุคคลทาหน้าทีเ่ ขียนบทบรรณาธิการประมาณ
3-5 คน ตามความรู้ความเชี่ยวชาญโดยผลัดกันเขียนบทบรรณาธิการ เช่น นักข่าวอาวุโสสายการเมือง
, เศรษฐกิจ, สังคม, ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งในยุคเริ่มแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้มอบหมายให้
นักข่าวอาวุโสสลับกันรับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการเหมือนที่บอกไว้
ต่อมากองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กาหนดให้มี “ตาแหน่ง บรรณาธิการ ผูพ้ ิมพ์ ผู้โฆษณา” เป็นผู้รบั ผิดชอบเขียนบท
บรรณาธิการเพียงคนเดียวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลายท่านที่ทาหน้าที่นมี้ าก่อน จนมาถึงตัวผมใน
ปัจจุบัน” (สุนทร ทาซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“การคัดเลือกคนที่เข้ามารับหน้าที่เขียนบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ แม่นยาในประเด็นข่าว มีประสบการณ์ในการทางานยาวนานพอสมควร โดยเฉพาะ
ข่าวประเภทข่าวหนัก (Hard News) เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญ หรือมีผลกระทบต่อผู้คน
จานวนมาก เป็นเรื่องราวที่เข้าใจค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความคิด ความรู้ ความสนใจในภูมิหลัง
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆพอสมควร โดยเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ เช่น
ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ แรงงาน ต่างประเทศ การศึกษา ศาสนา วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
เป็นต้น” (จิตสุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัชรพล จากัด, 2558)
จิตสุภา วัชรพล ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัชรพล จากัด ระบุว่า ที่
ผ่านมานโยบายการนาเสนอข่าวสารและข้อมูล โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เน้นความ
เป็นกลาง โดยการเปิดพื้นที่ให้ทกุ ฝ่ายแสดงความคิดเห็นผ่านเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
และมีความถูกต้องแม่นยา
“หนังสือพิมพ์เป็นสือ่ ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงคนทุกระดับ
ทาให้ทุกคนมีโอกาสได้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ข้อมูลจึงต้องมีความถูกต้องและเป็นธรรม เปรียบเหมือนสะพานเชื่อมโยง
ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลและเดินบนสะพานนั้นได้อย่างมั่นใจ” (จิตสุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั วัชรพล จากัด, 2558)
จิตสุภา ย้าว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยึดถือจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร
เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้นาเสนอข่าวหรือข้อคิดเห็นผ่านคอลัมน์ได้เต็มที่และสมดุล หรือทีเ่ รียกว่า วัดกัน
แบบ “คอลัมน์นิ้ว” หมายถึง พื้นที่การนาเสนอข่าวหรือการแสดงความเห็นต้องมีพื้นที่เท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และทีส่ าคัญอีกประการ นั่นคือ
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ประเด็นที่นาเสนอต้องเป็นเรื่องที่คนสนใจ (Human Centric) ทาให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครองแชมป์
ของหนังสือพิมพ์รายวันทีม่ ียอดจาหน่ายสูงสุดในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
สาหรับกรณีทหี่ นังสือพิมพ์ไทยรัฐถูกวิจารณ์ว่านาเสนอข่าวคลาดเคลือ่ น ไม่ถูกต้อง ใช้ถ้อยคา
รุนแรง จิตสุภา อธิบายว่า แม้จะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนตีพิมพ์ทุกครั้งแล้วก็ตาม แต่ยอมรับว่าอาจ
เกิดจากความผิดพลาดของคน (Human Error) หรือจากความรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ เป็นต้น หลังจากเกิด
ความผิดพลาด จะมีการประชุมหารือเพื่อสืบหาสาเหตุความผิดพลาด และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
รวมทั้งพิจารณาบทลงโทษแล้วแต่กรณี ส่วนกรณีการใช้พาดหัวข่าวด้วยภาษาและถ้อยคาที่หวือหวา
จิตสุภา มองว่านี่คือ จุดเด่นของไทยรัฐ
“ไทยรัฐจะใช้ภาษาแบบชาวบ้านเข้าใจง่าย ตรง สั้น กระชับ ผู้อ่านจดจาได้ เพื่อแสดงตัวตน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ดังนั้น สิ่งทีเ่ ป็นจุดเด่นและข้อดี เราจะพยายามรักษาตัวตนของหนังสือพิมพ์ที่
ชัดเจนนี้ไว้ต่อไป” (จิตสุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท วัชรพล จากัด,
2558)
จิตสุภา กล่าวว่า ผลงานที่นาเสนอโดยนักหนังสือพิมพ์ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เป็นเครือ่ งที่ยืนยันความเป็นอิสระในการทางานของกองบรรณาธิการได้เป็นอย่างดี เพราะมี
เนื้อหาข้อมูลรวมทั้งบทวิเคราะห์โดยคอลัมนิสต์ทหี่ ลากหลาย ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางความคิดแต่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทางานในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพราะพนักงานทุกคนมีความ
เข้าใจ และเคารพความแตกต่างทางความคิด จึงทาให้ประสานงาน และร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น
“การทางานของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สามารถร่วมงานกัน
ได้อย่างราบรื่น ไม่มีความขัดแย้งใดๆ ในการทางาน เพราะทุกคนเข้าใจแนวทางการนาเสนอข่าวของ
แต่ละคน ถึงจะแตกต่างทางความคิด แต่ไม่ส่งกระทบต่อการทางานใดๆ ในกองบรรณาธิการ” (จิต
สุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท วัชรพล จากัด, 2558)
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รูปที่ 10 ตัวอย่าง เนื้อหาที่หลากหลายของคอลัมน์ตา่ งๆ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จากรูปตัวอย่างข้างต้น จะพบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 5 (รูปซ้าย) และ หน้า 6 (รูปขวา)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มีเนื้อหาการนาเสนอมุมมองบทวิเคราะห์ของคอลัมนิสต์ที่
หลากหลาย เช่น
หน้า 5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปรากฏว่ามี คอลัมน์ เหะหะพาที โดย ซูม นาเสนอเรื่อง “ศึก
เลือกตั้งเมียนมา ป้าซูจีบนเส้นทางวิบาก” เกี่ยวกับการจัดเลือกตัง้ ของพม่า, คอลัมน์ หมายเหตุ
ประเทศไทย โดย ลม เปลี่ยนทิศ เรื่อง “เดินหน้าหรือถอยหลัง” ที่นาเสนอมุมมองเกี่ยวกับข้อเสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบการเลือกตัง้ ของไทย, สกู๊ปหน้า 1 นาเสนอเรื่อง “หมอไทยไม่ไปนอก
ปักหลักตั้งรับเออีซี” กล่าวถึงความพร้อมของแพทย์ไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
หน้า 6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปรากฏว่ามี คอลัมน์ กล้าได้กล้าเสีย โดย สายล่อฟ้า นาเสนอ
เรื่อง “เล่าเรื่องเมือง เมียนมา (2)” ซึ่งเล่าถึงการพัฒนาธุรกิจในเมียนมา โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร
สัญชาติไทยที่เข้าไปลงทุนมากขึ้น, คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก โดย หมัดเหล็ก ทีเ่ สนอบทวิเคราะห์เรื่อง
“ติดหล่มรัฐธรรมนูญ” แสดงความกังวลเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะติดหล่มปัญหา, คอลัมน์ ส่อง
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ตารวจ เรือ่ ง “ซวยเพราะปาก” ที่กล่าวถึงกรณีหนุม่ วัยรุน่ พูดแซวพนักงานสาวต้อนรับบนเครื่องบิน
ว่าอาจมีระเบิดในกระเป๋า จนถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
การผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐดาเนินการโดย บริษัท วัชรพล จากัด มีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 1,600 คน
ผลิตหนังสือพิมพ์ออกจาหน่ายวันละ 1,000,000 ฉบับ ในวันปกติ และกว่า 1,200,000 ล้านฉบับ ใน
วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคาจาหน่ายฉบับละ 10 บาท แต่ปจั จุบันยอดการผลิตหนังสือพิมพ์
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
โดยเฉลี่ยจัดจาหน่ายวันละประมาณ
600,000-700,000 ฉบับ
“ปัจจุบันในวันปกติจะมียอดจาหน่าย ประมาณ 600,000-700,000 ฉบับ จากเดิมในช่วงปี
2540 ที่มียอดขายสูงสุดวันละ 1,000,000 ฉบับ และในวันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีการ
จาหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันละกว่า 1,200,000 ล้านฉบับ โดยยอดการจาหน่ายที่ลดลงเป็นเพราะ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือคุณภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่
อย่างใด” (จิตสุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัชรพล จากัด, 2558)
การพิมพ์ครั้งเริม่ แรก เป็นการเรียงพิมพ์ด้วยตัวตะกั่วแม่พมิ พ์พื้นนูน ใช้เครื่องพิมพ์ระบบ
“เลตเตอร์เพรส” เรียกว่า “แท่นนอน” แบบใช้หวี หรือ “ฉับแกระ” ใช้กระดาษเป็นแผ่นป้อนเข้า
เครื่องด้วยมือ
ต่อมาเปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์ระบบ “โรตารี” ใช้แม่พิมพ์พนื้ นูนเหมือนกัน แต่ใช้ตะกั่วหลอม
และใช้กระดาษเป็นม้วน จากนั้นใช้เครื่องพิมพ์ระบบ “เวปออฟเซท” เป็นระบบพื้นเรียบ ใช้แม่พิมพ์
เป็นแผ่นอลูมิเนียมผสมโลหะเคลือบน้ายาไวแสง เรียกว่า “เพลท”
ปัจจุบันใช้เครือ่ งพิมพ์รุ่น “จีโอแมน” ผลิตโดย บริษัท แมนโรแลนด์ ประเทศเยอรมนี มูลค่า
กว่า 2,000 ล้านบาท ติดตั้งอยู่ในอาคารทีส่ ร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสาหรับเครื่องพิมพ์นี้ เครื่องพิมพ์จะ
ทางานร่วมไปกับเครื่องต่อกระดาษอัตโนมัติ รุ่น “ดีเอ็มอี/เอส 45” ผลิตโดย บริษัท เอ็มอีจี ประเทศ
ฝรัง่ เศส จานวน 36 ยูนิต โดย 1 เครื่องพิมพ์ จะใช้เครื่องต่อกระดาษ จานวน 6 ยูนิต
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เริม่ จากนากระดาษป้อนเข้าสู่เครื่องต่อกระดาษผ่านเข้า
ป้อมพิมพ์ โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ “พีคอม” คอยควบคุมการปรับสี และความคมชัด เป็นต้น เมื่อ
เดินเครื่องพิมพ์พร้อมกัน 6 เครื่อง สามารถพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้ชั่วโมงละ 360,000 ฉบับ หรือวินาที
ละ 100 ฉบับ
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จากนั้นหนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นฉบับแล้ว จะไหลผ่านสายพานลาเลียงหนังสือพิมพ์ ผลิตโดย
บริษัท เฟอร์แรค ประเทศสวิตเซอแลนด์ ทาหน้าทีร่ ับช่วงนาหนังสือพิมพ์จากเครือ่ งพิมพ์ไปสู่เครือ่ ง
นับจานวน และเครื่องมัด โดยเครือ่ งนับจานวนจะปฏิบัติตามคาสั่งที่ถกู ป้อนไว้ในคอมพิวเตอร์ควบคุม
ปริมาณตามข้อมูลความต้องการหนังสือพิมพ์ของผู้แทนจาหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์อีกชุดหนึง่ จะพิมพ์แผ่นปะ “หน้าห่อ” โดยมีชื่อผู้แทนจาหน่าย จานวนฉบับ
และบาร์โค้ด ออกมาพร้อมกัน
ห่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะถูกส่งมาตามรางลาเลียงลงสู่ด้านหน้าอาคาร โดยจะมีคอมพิวเตอร์
อ่านบาร์โค้ดบน “หน้าห่อ” และสั่งการไปยังเครือ่ งแยกห่อ เพื่อจาแนกห่อหนังสือพิมพ์ เตรียมจัดส่ง
ไปสู่ผอู้ ่านทั่วประเทศ ทั้งทางรถยนต์ และเครือ่ งบิน โดยแบ่งออกเป็นสายเหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร (บริษัท วัชรพล จากัด)
สาหรับหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ มีจานวน 40 หน้า ใช้กระดาษยาวประมาณ 5.46 เมตร มี
น้าหนักประมาณ 210 กรัม ซึ่งฐานผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเฉลี่ยพบว่าหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ จะ
มีผู้อ่าน 4 คน ดังนั้น ฐานคนอ่านไทยรัฐจะอยูท่ ี่ 4 ล้านคน/วัน (จิตสุภา วัชรพล, 2557)
ยอดขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
มานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระบุว่า สถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเห็นได้ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมา
เช่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2529 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ประกาศปลด พล.อ.
อาทิตย์ กาลงเอก จากการเป็น ผู้บัญชาการทหารบก และให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ขึ้นเป็นผู้
บัญชาการทหารบกแทน
หลังจากมีประกาศคาสัง่ ดังกล่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ว่า "สั่งปลด...อาทิตย์" ซึ่ง
เป็นฉบับที่มียอดขายดีมาก โดยจาหน่ายได้เกิน 1 ล้านฉบับ (เว็บไซต์ประชาไท, 2558)
“เมื่อก่อนช่วงที่การเมืองมีความขัดแย้ง เกิดความรุนแรง ยอดขายของไทยรัฐก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
เพราะเอเย่นต์เขาจะสั่งเพิ่มจานวนหนังสือพิมพ์ เพือ่ นาไปขายในพื้นที่ให้มากขึ้น เช่น จากเดิมเคยรับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 100 ฉบับ มาขาย ก็จะสั่งเพิม่ เป็น 120 ฉบับบ้าง 150 ฉบับบ้าง แล้วแต่พื้นที่
เพราะคนสนใจอ่านข่าว อยากรู้ อยากติดตามข่าวสารบ้านเมือง แต่สมัยนีย้ อดขายไทยรัฐช่วงทีเ่ กิด
ความขัดแย้งทางการเมืองคงไม่ได้เพิม่ ขึ้นเท่าอดีต เพราะมีสอื่ ต่างๆ ให้ติดตามเพิม่ ขึ้นและรวดเร็วกว่า
เช่น โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย ยอดขายของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก”
(มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
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รูปที่ 11หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2529

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กับการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
มานิจ ย้าว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังคงยึดหลักการ คือ
“ทาหนังสือพิมพ์ขายประชาชน ไม่ได้ขายนักการเมือง” ซึ่งเป็นคาพูดที่ กาพล วัชรพล เคยกล่าวไว้
ดังนั้น ไทยรัฐจะไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนเข้าข้างนักการเมือง
“...บทวิเคราะห์ของคอลัมนิสต์ แม้จะดูว่าสนับสนุนฝ่ายใดเป็นพิเศษ นั่นคืออิสระเสรีภาพใน
การเขียนการนาเสนอ แต่อย่าบิดเบือนข้อมูล ไม่มงุ่ โจมตีฝา่ ยตรงข้ามโดยเลื่อนลอยไร้หลักฐาน ต้อง
อยู่บนพื้นฐานความจริง เป็นธรรม และไม่ผิดกฎหมาย” (มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการอาวุโส
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
ในอนาคตหากเกิดความขัดแย้งทางการเมืองไทยอีก จิตสุภา วัชรพล ยืนยันว่า หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐจะทาหน้าที่สื่อมวลชนให้ดีทสี่ ุด ด้วยการนาเสนอเนือ้ หาข่าวสารให้ผู้อ่านอย่างครอบคลุม ทั่วถึง
ถูกต้องแม่นยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
“เรายังคงทาหน้าทีส่ ะท้อนสังคม สะท้อนความคิดเห็นของคนในสังคม แม้บทบาทเหล่านี้
อาจจะไม่ได้เข้มข้นหรือมีอทิ ธิพลต่อสังคมมากเหมือนยุคก่อนก็ตาม แต่เราจะรักษาบทบาทเหล่านี้
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เอาไว้ต่อไป” (จิตสุภา วัชรพล, ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท วัชรพล จากัด,
2558)
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยการผลิตของบริษัท วัชรพล จากัด นับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทสื่อสิง่ พิมพ์
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กาพล วัชรพล ผู้
ก่อตั้งและอดีตผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ต้องการให้ธุรกิจนี้เป็นของตระกูลวัชรพล ให้สมาชิก
ครอบครัวร่วมกันบริหาร เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง แต่ในอนาคตทายาทรุ่นทีส่ าม
ของตระกูลวัชรพลทีจ่ ะเข้ามารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจของครอบครัว มองว่า หากมีโอกาสทีจ่ ะ
ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปได้ ก็อาจมีแนวโน้มพิจารณานาบริษัทในเครือวัชรพล เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
“คุณตา (กาพล วัชรพล) ย้าว่า ไม่ต้องการให้นาธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะต้องการเก็บไว้ให้ลกู หลานได้ทามาหากิน มีอาชีพรองรับ และ
ช่วยกันพัฒนาธุรกิจของครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
แต่ส่วนตัวมองว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น นักลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และธุรกิจต้องเติบโตด้วยการ
ต่อยอดไปเรื่อยๆ จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะนาธุรกิจในเครือ บริษทั วัชรพล จากัด ที่มีศักยภาพ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ยอมรับว่านี่เป็นเพียงแค่แนวคิดเบื้องต้น และไม่ได้
ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทาทันทีเพื่อให้สาเร็จในเร็ววัน” (จิตสุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั วัชรพล จากัด, 2558)
อนาคตของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อนาคตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผูบ้ ริหารกล่าวว่าจะพัฒนาธุรกิจสื่อประเภทอื่นๆ เป็นการขยาย
ธุรกิจให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น เพราะปัจจุบันความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป สือ่ หนังสือพิมพ์จึงต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“อนาคตคงจะสานต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ และยืดช่วงเวลาสานต่อธุรกิจให้นานที่สุดเท่าทีส่ ามารถ
ทาได้ เพราะปัจจุบันความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทาให้กระแสตอบรับสาหรับสื่อ
สิ่งพิมพ์ลดลงทั่วโลก ขณะเดียวกันจะเริ่มดาเนินธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ขายธุรกิจสื่อเป็นไทยรัฐ
ออนไลน์, ไทยรัฐทีวี รวมทั้งธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า จาก
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ต้นทุนที่เรามีรถส่งหนังสือพิมพ์ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุป” (จิต
สุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท วัชรพล จากัด, 2558)
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกิดขึ้นและเติบโตได้ ด้วยการวางรากฐานของ
กาพล วัชรพล ทีผ่ ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆ มากมาย โดยฉพาะในช่วงที่สื่อมวลชนถูกคุกคามด้วย
อานาจรัฐซึ่งมีอานาจสั่งปิดหนังสือพิมพ์
จับกุมและลงโทษนักหนังสือพิมพ์ที่อยูฝ่ ่ายตรงข้ามหรือมี
ความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาล เป็นต้น ดังนั้น เมื่อตัดสินใจทาธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ จึงเข้าใจดีว่าต้อง
ยึดมั่นหลักการทางานของสื่อมวลชน ให้ความเป็นอิสระในการทางานข่าว เพื่อนาเสนอข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา และเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน ส่งผลต่อการใช้ชีวิต เป็นปากเสียงของ
ประชาชน มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ขณะเดียวกันได้วางโครงสร้างการบริหารองค์กร
แบบเครือญาติ เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินงาน โดยย้าว่าไม่ต้องการให้นาบริษัท วัชรพล จากัด
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารงาน การตัดสินใจ และเป็นแหล่ง
ประกอบอาชีพสร้างรายได้สาหรับสมาชิกของตระกูลวัชรพลในอนาคต โดยปัจจุบัน คุณหญิงประณีต
ศิลป์ วัชรพล ถือหุ้นหลักในสัดส่วนครึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นทัง้ หมด และทายาทของ กาพล กับคุณหญิง
ประณีตศิลป์ คือผู้ที่ถือครองหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามหน้าทีร่ ับผิดชอบ และบริหารโดย
แบ่งเป็นกองงานต่างๆ มีผู้รบั ผิดชอบดูแลแต่ละกองงาน ซึง่ ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ
ตระกูล “วัชรพล” ซึง่ แบ่งหน้าทีเ่ พื่อดูแลรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน โดย คุณหญิงประณีตศิลป์ วัช
รพล ประธานบริษัท และ ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้ดูแลภาพรวมของ
ธุรกิจทัง้ หมด ส่วนกองบรรณาธิการมี สราวุธ วัชรพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ
สาหรับการบริหารงานภายในกองบรรณาธิการ
ได้แบ่งโครงสร้างหน้าทีบ่ ริหารงานอย่าง
ชัดเจน โดยหัวหน้ากองบรรณาธิการจะมีรองหัวหน้ากองบรรณาธิการช่วยบริหารดูแลงานภายในกอง
บรรณาธิการ และมีผู้ช่วยกองบรรณาธิการ รวมทั้งหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง ที่ช่วยดูแลภาพรวมของงาน
ข่าวจากแผนกต่างๆ จากโครงสร้างบริหารงานกองบรรณาธิการ พบว่าตาแหน่ง “บรรณาธิการ” ซึ่ง
ทาหน้าทีเ่ ขียนบทบรรณาธิการ อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้ากองบรรณาธิการโดยตรง และภายใน
กองบรรณาธิการให้อสิ ระเสรีภาพการทางานสาหรับนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ภายใต้หลักจริยธรรม
นักหนังสือพิมพ์ และหลักการสาคัญของ กาพล วัชรพล ที่ยึดถือสานต่อ นั่นคือ “ทาหนังสือพิมพ์เพื่อ
คนอ่าน ด้วยการทาความจริงให้ปรากฏ ไม่บิดเบือนข้อมูล และไม่ฝกั ใฝ่ฝ่ายใด”
โดยสิ่งที่ช่วยยืนยันการทางานอย่างมีอสิ ระและเสรีภาพในการเสนอความคิดของนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้วิจัยพบว่า มีความหลากหลายของเนื้อหาภายในหน้าหนังสือพิมพ์เดียวกัน
เช่น ในหน้า 5 และ 6 ซึ่งมีเนื้อหาบทวิเคราะห์ทั้งเรือ่ งการเมือง, ต่างประเทศ, เศรษฐกิจ ฯลฯ
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ผสมผสานแล้วแต่มุมมองของคอลัมนิสต์แต่ละคน ที่ต้องการเสนอให้ประชาชนได้อ่านและติดตาม ไม่มี
การกาหนดให้เขียนประเด็นใดประเด็นหนึ่ง แล้วแต่วิจารณญาณของนักข่าว
การทาธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แม้เป็นองค์กรธุรกิจที่มงุ่ หวังกาไรผ่านการขายโฆษณา และ
การขายหนังสือพิมพ์ แต่กระบวนการผลิตข่าวสารต้องมีอสิ ระเสรีภาพ ไม่แทรกแซงการทางานของ
กองบรรณาธิการ และภายในกองบรรณาธิการเองก็เคารพการทาหน้าที่ของนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ มี
เสรีภาพในการนาเสนอประเด็นข่าวสารต่างๆ อย่างเต็มที่ ภายใต้หลักจริยธรรมวิชาชีพ มุ่งเน้น
ประโยชน์ของสาธารณะ ไม่สร้างปัญหาให้สงั คม ประเทศชาติ และองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่
นักหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐต่างยึดมั่นสืบทอดกันมาจนปัจจุบนั
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บทที่ 5
การกาหนดกรอบข่าวสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับการกาหนดกรอบ และปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบ
รวมทั้งวิเคราะห์ว่าบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทาหน้าที่เป็นกระจก หรือตะเกียง ท่ามกลาง
ความขัดแย้งทางการเมือง ในปี 2553 และ ปี 2556-2557 โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง แนวคิดเรื่องการ
หนังสือพิมพ์และการเขียนบทบรรณาธิการ, แนวคิดเรือ่ งการกาหนดกรอบ (Framing), แนวคิดเรื่อง
บทบาทสื่อมวลชน และเปรียบเทียบการทาหน้าทีร่ ะหว่างกระจกกับตะเกียง, แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับบรรทัดฐานเชิงวิชาชีพของสื่อ, ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory), แนวคิดเรื่องบทบาท
สื่อกับสถานการณ์ความขัดแย้ง ประกอบการพิจารณาผลการศึกษาวิจัย โดยมีหัวข้อการอธิบาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติและคุณสมบัตขิ องผู้เขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประวัติ สุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผูโ้ ฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สุนทร ทาซ้าย
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สุนทร ทาซ้าย เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2483 ที่ จ.นครราชสีมา
ในครอบครัวของชาวนา มีพี่น้องรวมทั้งหมด 10 คน โดยเป็นลูกคนที่ 4 ตั้งแต่จาความได้ สุนทร
เล่าว่าชื่นชอบเรื่องการเมืองเป็นพิเศษ ถึงขนาดว่าในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตัง้ ทั้งๆ ที่ตัวเองยัง
เด็ก ก็ขอเดินร่วมไปกับขบวนหาเสียงเลือกตั้ง เพราะชื่นชมอาชีพนักการเมือง

สุนทร เริม่ ต้นการศึกษาจากการบวชเรียนเป็นสามเณร ตั้งแต่อายุ 12 ปี และเดินทางเข้า
มาเรียนที่วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร จากนั้นสอบเทียบระดับการศึกษาได้สาเร็จ ก่อนเริม่ ต้น
ชีวิตการทางานเป็นข้าราชการที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในปี 2504
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ต่อมาในปี 2508-2511 สุนทร ทาซ้าย ได้เข้าเรียนทีค่ ณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทาให้ได้รจู้ ักกับ สมิต มานัสฤดี หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ (ในขณะนั้น) โดย สมิต ชักชวนให้ สุนทร มาทางานที่ไทยรัฐเนื่องจากเห็นว่า สุนทร เป็น
คนที่มีความสนใจงานด้านสื่อสารมวลชน มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ มีประสบการณ์
เคยแปลข่าวต่างประเทศให้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในช่วงเวลานั้น โดยมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
ข่าวต่างประเทศ ซึ่ง สุนทร ระบุว่า แม้ข่าวต่างประเทศจะไม่ได้ชื่นชอบเท่าข่าวการเมือง แต่ก็ไม่
ปฏิเสธโอกาสดังกล่าว
“ตอนแรกอยากเป็นนักข่าวการเมือง เพราะชอบเรื่องการเมืองมาตัง้ แต่เด็ก แต่ตาแหน่ง
หัวหน้าข่าวการเมืองไม่ว่างในขณะนั้น มีตาแหน่งหัวหน้าข่าวต่างประเทศ กับหัวหน้าข่าวสตรี
ที่ว่างอยู่ ผมคิดๆ ดูแล้ว ผมว่าข่าวต่างประเทศก็น่าสนใจ เพราะเรามีความถนัดด้านภาษาอยู่แล้ว
อีกทั้งช่วงเวลานั้นบ้านเมืองเป็นยุคเผด็จการ นาเสนอข่าวการเมืองได้จากัด ผมเลยคิดว่าข่าว
ต่างประเทศนี่แหละ ที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ประชาชนได้รับรู้ ผมเลยตั้งใจนาเสนอข่าวการเมือง
ในต่างประเทศสอดแทรกให้คนอ่านติดตาม ให้การศึกษาเรื่องการเมืองต่างประเทศแก่ผอู้ ่าน”

สุนทร เริม่ ต้นทางานสื่อสารมวลชนเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ไทยรัฐ ตั้งแต่ปี 2512 โดยก่อน
หน้านั้นช่วงที่ใกล้สาเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ สุนทร ลาออกจากกรมพัฒนาชุมนุม และ
เข้าทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทีส่ ถานทูตเยอรมนี ระหว่างปี 2511-2512 ก่อนจะเบนเข็มชีวิต
ตนเองเข้าสู่เส้นทางนักสือ่ สารมวลชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
หลังจากเริม่ งานกับไทยรัฐ สุนทร ใฝ่หาความรูเ้ พิ่มเติม โดยลงเรียนปริญญาโทคณะ
รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ทีจ่ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงปี 2513-2514 แต่ไม่สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร เพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศ สุนทร ยังไม่ละความพยายาม เมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจจากต่างประเทศ ได้สมัครเรียนปริญญาโทอีกครัง้ ในคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครอง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพราะเหตุการณ์ความ
รุนแรงทางการเมือง เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 สุดท้าย สุนทร ทาซ้าย ตัดสินใจสมัครเรียนวุฒิ
ปริญญาตรีเพิ่มเติม ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และสาเร็จการศึกษาในปี 2532
ความภาคภูมิใจในการทางานสือ่ มวลชนของ สุนทร คือได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ง
“นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย” ในปี 2523 และในปีเดียวกันนั้นเอง สุนทร ตัดสินใจ
ลาออกจากสมาคมนักข่าวฯ และการทาอาชีพนักหนังสือพิมพ์ที่ไทยรัฐ
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“ผอ. กาพล กาชับไว้เสมอว่า นักข่าวไทยรัฐจะต้องไม่เล่นการเมือง เพราะการเมืองไม่
แน่นอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป และไม่อยากให้การเมืองมาแทรกแซงการทางานข่าว และกระทบกับธุรกิจ
ของไทยรัฐ”
จากนั้น สุนทร ลงสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส. สังกัดพรรคกิจสังคม โดยมี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เป็นหัวหน้าพรรค เนือ่ งจากมีเพื่อนนักข่าวสายการเมืองแนะนาให้ลองลงสมัครภายใต้
สังกัดพรรคกิจสังคม อีกทัง้ ส่วนตัวชื่นชมนโยบายเงินผัน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ทีเ่ กิดขึ้นมาในช่วง
ก่อนหน้านั้น โดยต้องการสานต่อนโยบายดังกล่าวในพื้นทีบ่ ้านเกิดของตนเอง เพราะช่วงนั้นใน
พื้นที่ภาคอีสานคนส่วนใหญ่ยากจนและลาบากมาก นโยบายดังกล่าวช่วยทาให้ประชาชนกินดีอยู่ดี
มีความสภาพความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น ในที่สุด สุนทร ได้รบั เลือกให้เป็น ส.ส. สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบดูแลพื้นที่ อ.บัวใหญ่, อ.ประทาย, อ.พิมาย และ อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา
เมื่อเป็น ส.ส. ครบวาระ สุนทร ตัดสินใจหันหลังให้การเมือง และกลับมาทางานที่ไทยรัฐ
อีกครั้ง ด้วยเหตุผลว่า การเมืองขาดความเป็นอิสระ ต้องทาตามมติพรรค ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่ขัดใจ
และอุดมการณ์ของตัวเองแต่ก็จาเป็นต้องทา อีกทัง้ การเมืองเป็นเรื่องของคนรวยและอานาจที่ยื้อ
แย่งแก่งแย่งเพื่อผลประโยชน์ แม้จะรูส้ ึกว่าอาชีพนักการเมืองไม่ได้สนุกอย่างที่คิด แต่สิ่งที่ได้รับ
จากการทางานการเมือง คือความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมือง การเลือกตั้ง และระบบรัฐสภา
จากนั้น สุนทร กลับเข้าทางานทีห่ นังสือพิมพ์ไทยรัฐในปี 2526 ในตาแหน่งหัวหน้าข่าว
ต่างประเทศเหมือนเดิม เพราะระหว่างที่ออกไปทางานการเมือง มีผู้ทาหน้าที่รกั ษาการตาแหน่ง
หัวหน้าข่าวต่างประเทศไว้ แต่ไม่นานนัก สุนทร ทาซ้าย ได้ย้ายไปเป็นคอลัมนิสต์ในชื่อ “สุนทร
วาที” เขียนคอลัมน์วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ เน้นเรือ่ งการเมืองต่างประเทศตามความถนัดและ
ความชื่นชอบส่วนตัว ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่งบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และรับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการ ต่อจากคุณไพฑูรย์ สุนทร ตั้งแต่ปี 2551
จนถึงปัจจุบัน
“เมื่อผมมาทาหน้าที่คอลัมนิสต์ใช้ชื่อว่า สุนทร วาที ภารกิจหน้าที่อาจจะไม่มากเหมือน
ตอนเป็นหัวหน้าข่าวต่างประเทศ ทาให้พอจะมีเวลาว่างมากขึ้น และก่อนหน้านั้นผมเคยช่วยเขียน
บทบรรณาธิการบ้างบางครัง้ ตั้งแต่สมัย คุณสมบูรณ์ วรพงษ์ เป็นบรรณาธิการ เลยอาจทาให้กอง
บรรณาธิการไว้วางใจและมอบหมายให้ผมเขียนบทบรรณาธิการ ต่อจากคุณไพฑูรย์ สุนทร ผมก็ทา
เรื่อยมาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้”

97

ในยามว่าง สุนทร ชอบอ่านหนังสือประเภทประวัติศาสตร์และการเมือง ด้วยผลงานที่ผ่าน
มารวมทัง้ ความรู้ความสามารถ ทาให้ได้รับยกย่องจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2526 – 2528 และได้รับยกย่องให้เป็นคนดีศรี
ประทาย จ.นครราชสีมา

คุณสมบัติของผู้เขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประกิต หลิมสกุล ทีป่ รึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รวมทัง้ ผูท้ ี่ทางานใน
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้ความเห็นตรงกันว่า ผู้บริหารเห็นสมควรให้ สุนทร ทาซ้าย
เป็นบรรณาธิการ รับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการ เพราะมีความเหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ
และความเป็นมืออาชีพในฐานะนักสื่อสารมวลชน ซึง่ ผลงานที่ผ่านมาคือเครื่องการันตีคุณภาพได้เป็น
อย่างดี
“คุณสุนทร ทาซ้าย มีความเหมาะสมที่จะเขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพราะ
เป็นผู้ที่เห็นโลกมามาก
ถูกหล่อหลอมด้วยประสบการณ์จริงของการทาข่าว
และการเป็น
นักหนังสือพิมพ์โดยแท้จริง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด เป็นกลาง เปรียบเหมื อนผู้ทบี่ รรลุแล้ว จึง
เหมาะสมทุกประการ ได้รบั มอบหมายให้เขียนบทบรรณาธิการเพียงคนเดียวนานนับ 10 ปี เป็นปาก
เสียงให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งคุณสุนทร พิสจู น์ให้เห็นแล้วว่าทาหน้าที่ได้น่าพึงพอใจ เป็นกลาง มีการ
เขียนติติงแนะนาด้วยความปรารถนาดีต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง” (ประกิต หลิมสกุล. ที่ปรึกษา
หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
นอกจากนี้ บุคคลใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับ สุนทร ทาซ้าย ทั้งอดีตหัวหน้างาน และเพื่อน
ร่วมงานทีห่ นังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต่างยอมรับในความสามารถและกล่าวชื่นชมลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับ
การทาหน้าที่ในตาแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
“การเลือกให้ คุณสุนทร ทาซ้าย เขียนบทบรรณาธิการ เป็นการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบ
ด้านแล้ว เพราะมีคุณสมบัติทเี่ หมาะสมอย่างมาก ผ่านงานสาคัญต่างๆ เช่น หัวหน้าข่าวต่างประเทศ,
ส.ส. นครราชสีมา เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่ต้องหยุดงานนักข่าวช่วงที่เป็น ส.ส. เพราะ ผอ.กาพล ท่านไม่
ต้องการให้การเมืองมีอทิ ธิพลต่ออาชีพนักข่าว” (สมิต มานัสฤดี. ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
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“การเขียนบทบรรณาธิการของคุณสุนทร นับว่าเป็นงานการเขียนที่คงเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยรัฐเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เขียนอ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสมแล้วทีร่ ับผิดชอบหน้าที่
นี”้ (มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“คุณสุนทร ทาซ้าย ถือว่าเป็นลูกหม้อคนหนึง่ ของไทยรัฐ จากการติดตามการทางานคุณ
สุนทร พบว่า มีความรู้ดี ใช้ภาษาดี มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ อ่าน และแปลข่าวต่างประเทศ ต่อ
ยอดประเด็นข่าวและวิเคราะห์ข่าวได้ดี” (สมชาย กรุสวนสมบัต.ิ คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,
2558)
“คุณสุนทร มีความเหมาะสมทุกประการที่จะเขียนบทบรรณาธิการ ทั้งความรู้ความสามารถ
และเนื่องด้วยบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีบรรณาธิการรับผิดชอบเขียนด้วยตนเอง ทาให้บท
บรรณาธิการมีคุณภาพ” (ธงชัย ณ นคร. หัวหน้าข่าวหน้า 1 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,
2558)
“คุณสุนทร เป็นคนที่มจี ุดยืนทางการเมืองอย่างเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
นับว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์ทซี่ ื่อสัตย์ในวิชาชีพอย่างยิ่ง” (ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ. อดีตหัวหน้าข่าว
การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“ลักษณะนิสัยส่วนตัวของคุณสุนทร คือเป็นผู้ใหญ่ใจดี มีความประนีประนอม น่ารัก เป็ น
กันเอง มีความรอบรู้ พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสมอ” (ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี. หัวหน้าศูนย์
ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
เสรีภาพในการทาหน้าที่ของผู้เขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมี
อิสระเสรีภาพในการทางานอย่างเต็มที่ และมีหลักการทางานส่วนตัวที่สอดคล้องกับหลักขององค์กร
คือ ยึดถือความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พยายามไม่ให้มีอคติ โดยเฉพาะ ฉันทาคติหรือ
ความลาเอียง เพราะความรักใคร่ชอบพอ และภยาคติที่ลาเอียง เพราะความขลาดกลัว เกรงใจ เกรง
อิทธิพล กลัวจะเสียผลประโยชน์ เพื่อให้บทบรรณาธิการมีประโยชน์ต่อผูอ้ ่านและส่วนรวมมากทีส่ ุด
“ตั้งแต่ที่ผมได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริหารให้ทาหน้าที่เป็นบรรณาธิการและเขียนบท
บรรณาธิการ ผมมีอสิ ระในการทาหน้าที่ ผู้บริหารไม่เคยมาสั่งการ หรือแทรกแซงการทางาน เว้นแต่
จะมีข้อเสนอแนะในบางครัง้ ผมจึงต้องทาหน้าที่ให้ดที ี่สุดด้วยความระมัดระวังในการนาเสนอข้อมูล
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แม้ว่าบทบรรณาธิการจะมีคนเขียนเพียงคนเดียว
แต่ต้องรักษาจุดยืนของไทยรัฐด้วยการ
นาเสนอและถ่ายทอดเนื้อหาแทนความเห็นส่วนรวม สังเกตได้ว่าผมจะใช้สรรพนามคาว่า “เรา” เพื่อ
แทนความคิดเห็นส่วนรวมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเน้นยึดความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ไม่โจมตีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ทาให้บทบรรณาธิการไม่เคยถูกฟ้องร้องทางคดี เพราะสิง่ ที่ผมเขียนคือความตั้งใจที่ดีต่อ
ส่วนรวม ต่อคนอ่าน เราอยากบอกให้เขารู้ เป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมการเมืองโดยทั่วไปเพื่อหวังจะ
แก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ได้มุ่งโจมตีตาหนิให้ร้ายใคร ไม่ต้องการทาให้ใครเสียหาย ทาให้ช่วงที่ผ่านมาไม่ว่า
สถานการณ์ปกติหรือในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ไม่เคยมีใครมาข่มขู่คุกคาม ตาหนิ หรือต่อ
ว่าผม” (สุนทร ทาซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
สมิต มานัสฤดี ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และอดีตหัวหน้ากอง
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีผู้รบั ผิดชอบเขียน
บทบรรณาธิการเพียงคนเดียวเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบบทบรรณาธิการโดยเฉพาะ
จากเดิมในช่วง
เริ่มแรกมีผรู้ ับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการประมาณ 3-5 คน ซึ่งแต่ละคนต่างมีภาระหน้าที่รบั ผิดชอบ
หลายอย่าง บางครั้งจึงไม่สะดวกที่ต้องเขียนบทบรรณาธิการ โดยบรรณาธิการจะมีอานาจตัดสินใจ
กาหนดประเด็นและเลือกเรื่องที่ตอ้ งการนาเสนอได้ด้วยตนเอง ไม่มีการแทรกแซงการทางานจากฝ่าย
บริหาร ทาให้นกั หนังสือพิมพ์ทางานได้อย่างมีอสิ ระเสรี
“ในอดีตบทบรรณาธิการมีคนเขียนหลายคน จึงแบ่งสลับกันเขียน แต่จะอยู่ในกรอบที่ตกลง
ร่วมกันไว้ แต่เราพบว่าบางคนต้องทาหน้าทีห่ ลายอย่าง ทาให้ไม่สะดวกทีจ่ ะรับผิดชอบเขียนบท
บรรณาธิการ เช่น นักข่าวอาวุโส ซึ่งเป็นหัวหน้าโต๊ะข่าวด้วย ต้องดูแลงานภายในโต๊ะข่าวที่รบั ผิดชอบ
ต้องดูแลนักข่าวที่อยู่ในสังกัดด้วย และต้องเขียนบทบรรณาธิการด้วย ดังนั้น เพื่อให้งานมีคุณภาพ
ไทยรัฐจึงมอบหมายให้มบี รรณาธิการทีร่ ับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการเพียงคนเดียว คอยรับผิดชอบ
ดูแลบทบรรณาธิการโดยเฉพาะ แต่ก็ยังคงยึดหลักการทีจ่ ะเป็นปากเสียงให้กบั หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ ซึ่ง
การเลือกเรือ่ งและเนื้อหาบทบรรณาธิการ กองบรรณาธิการให้อานาจแก่บรรณาธิการเป็นผู้ตัดสินใจ
เพราะมอบความเชื่อมั่นให้ผู้เขียนไปแล้ว โดยวิธีการเขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้เขียน
จะใช้ภาษาเรียบง่าย ไม่หวือหวา เพื่อให้เข้าถึงคนทุกชนชั้น” (สมิต มานัสฤดี. ที่ปรึกษากอง
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
นอกจากนี้ ลิขิต จงสกุล รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยืนยันถึงความเป็น
อิสระในการทางานของบรรณาธิการ ระบุว่า การตัดสินใจของบรรณาธิการไม่ว่าจะเป็นประเด็น หรือ
เนื้อหารายละเอียดของบทบรรณาธิการ ล้วนขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจและดุลพินจิ ของบรรณาธิการ
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“บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีผู้เขียนเพียงคนเดียว ดังนั้น การกาหนดประเด็น
และเนื้อหาของบทบรรณาธิการในแต่ละวัน จึงขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าต้องการนาเสนอเรื่องไหน ประเด็น
อะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นประเด็นที่คนในสังคมสนใจมากกว่า” (ลิขิต จงสกุล. รองหัวหน้ากอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ชื่นชมความรู้ความสามารถของ สุนทร ทาซ้าย จนได้รบั ความไว้วางใจจาก สราวุธ
วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยให้อิสระในการทาหน้าที่บรรณาธิการอย่าง
เต็มที่ และประสบการณ์รวมทั้งผลงานทีผ่ ่านมาช่วยการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดี
“คุณสุนทร ทาซ้าย เป็นผูอ้ าวุโส มีความรูท้ ี่หลากหลาย ทัง้ การเมือง ต่างประเทศ สังคม และ
สามารถเขียนบทบรรณาธิการได้ดี จึงคว้ารางวัลทุกปี ทาให้คุณสราวุธ วัชรพล ไว้วางใจ ดังนั้น คุณ
สราวุธ จึงปล่อยให้คุณสุนทร เขียนบทบรรณาธิการโดยอิสระ ทั้งการกาหนดประเด็น เลือกเรื่อง และ
ถ่ายทอดเนื้อหา อาจจะมีตรวจดูบ้างบางครั้ง แต่ไม่เคยเข้าไปกากับอย่างใกล้ชิด เพราะเชื่อมั่น และ
ไว้ใจ” (ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี. หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
ส่วนที่ 2 บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ขั้นตอนการผลิตบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สาหรับขั้นตอนการผลิตบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประกอบด้วย (สุนทร ทาซ้าย.
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
- ประชุมทีมข่าว เพื่อรับฟังข้อมูลและสถานการณ์ประเด็นข่าวเด่นของแต่ละวัน
- คัดเลือกประเด็นที่จะนาเสนอ ผูเ้ ขียนจะเป็นคนกาหนดและเลือกเรื่องทีจ่ ะ
นาเสนอด้วยตนเอง ไม่มกี ารแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักสาคัญ คือ
เรื่องที่นาเสนอต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สร้างความเข้าใจให้กบั ผู้อ่าน มีประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศ ครอบคลุมประเด็นการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม เป็นไป
ตามหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน ไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อไทยรัฐ
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- ค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศ, ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ25, โทรทัศน์, วิทยุ, อินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
- เขียนบทบรรณาธิการ โดยยึดหลักการที่มุ่งคานึงถึงผูอ้ ่านเป็นหลัก จึงต้อง
เรียงลาดับเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย มีความเป็นเอกภาพ ตรงตามข้อเท็จจริง มี
เหตุผลทีเ่ ชื่อถือได้ ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชวนติดตาม
- ตรวจทานแก้ไข บรรณาธิการจะเป็นผูร้ ับผิดชอบเนื้อหาและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความตัวอักษร และบางครั้ง สราวุธ วัชรพล หัวหน้ากอง
บรรณาธิการ อาจตรวจสอบดูภาพรวมหรือให้คาแนะนาการทางานเพิม่ เติม เพือ่
ป้องกันความผิดพลาด แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ สุนทร ที่
ผ่านมาไม่เคยเกิดความผิดพลาด
ทาให้เป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้ากอง
บรรณาธิการมาโดยตลอด
- กาหนดชื่อเรื่อง โดยพิจารณาว่าเนื้อหาส่วนใดสาคัญที่สุด หรือมีภาษาถ้อยคา
ข้อความใดทีโ่ ดดเด่นน่าสนใจ จะนามาตัง้ เป็นชื่อเรือ่ งบทบรรณาธิการ ซึ่งการตัง้
ชื่อเรื่องภายหลังเขียนบทความเสร็จสิ้น ผูเ้ ขียนระบุว่าเป็นเหมือนการสรุปแก่น
สาคัญของเนื้อหา ด้วยภาษาที่กระชับและสั้นทีส่ ุด เพือ่ ดึงดูดสายตาผู้อ่านและ
เพิ่มความน่าสนใจให้ผู้อ่านต้องการอ่านเนื้อหาของบทบรรณาธิการนั้นๆ ซึง่ เป็น
รายละเอียดส่วนขยายต่อจากชื่อเรื่อง
- นาส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
“ในช่วงเช้าของทุกวัน ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาจะประชุมทีมข่าว เพื่อรายงาน
สถานการณ์ข่าวเด่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินทิศทางประเด็นข่าวต่างๆประจาวัน ผมจะ
25

หน่วยงานในสังกัดกองบรรณาธิการ ก่อตั้งในปี 2506 โดยใช้ชื่อว่า "แผนกข่าวภาพ-เอกสาร" ต่อมาในปี 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น "แผนก

ประวัติ-ภาพ-ข่าว" ถัดมาในปี 2522 ใช้ชื่อว่า "แผนกห้องสมุด" และในปี 2530 เป็น "แผนกศูนย์ข้อมูล" ภาระสาคัญของของศูนย์ข้อมูล
ได้แก่ การให้บริการแก่พนักงานในบริษัท โดยเฉพาะกองบรรณาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับงานข่าวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่รวบรวมข้อมูล

ภาพข่าว

และฟิล์มจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกฉบับ

รวมทั้งเอกสารข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข่าว

เนื่องจากเป็นแผนกที่ต้องรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆเป็นจานวนมาก ในปี 2538 บริษัท วัชรพล จากัด ปรับปรุงกระบวนการทางาน
และเครื่องมือต่างๆของศูนย์ข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร พร้อมทั้งได้นา
ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เข้ามาใช้ภายในแผนก ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นอกจากให้บริการแก่พนักงานไทยรัฐแล้ว ยังเปิด
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 17.00 น. โดย
บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้บริการ จะต้องเสียค่าบริการสืบค้นข้อมูลตามอัตราที่กาหนด (เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์)
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เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นข่าวเด่น แล้วผมก็จะเลือกเรื่องเพื่อเขียนบทบรรณาธิการ ซึ่งจะต้อง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สร้างความเข้าใจให้ผอู้ ่าน มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ครอบคลุมประเด็น
สาคัญๆ ทัง้ การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม ส่วนการหาข้อมูล ผมจะใช้หลักการ “สุ จุ ปุ ลิ” เสมอ คือ
ฟัง คิด ถาม จด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วค่อยเอามาเรียบเรียงก่อนเริม่ เขียนบทบรรณาธิการ ซึ่ง
ก่อนจะเขียนบทบรรณาธิการ ก็เปรียบเหมือนการร้อยพวงมาลัยนั่นแหละ หลังจากรวบรวมดอกไม้
ต่างๆ ได้ครบตามต้องการ ต้องจัดเรียงให้เหมาะสม โดยเนือ้ หาในบทบรรณาธิการจะเรียงลาดับเนือ้ หา
ให้อ่านเข้าใจง่าย เป็นเอกภาพ, มีข้อเท็จจริงยืนยัน ไม่ยกเมฆ ไม่กล่าวหาเลื่อนลอย, มีเหตุผลทีเ่ ชื่อถือ
ได้ , ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย, คานึงถึงผู้อ่าน เมื่ออ่านแล้วต้องเข้าใจ ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เสร็จ
เรียบร้อยก็อ่านตรวจทานให้ถูกต้อง แล้วค่อยตั้งชื่อเรื่อง ก่อนจะส่งต้นฉบับเพือ่ ตีพิมพ์” (สุนทร ทา
ซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
ในแต่ละวัน สุนทร ทาซ้าย จะใช้เวลาในการผลิตบทบรรณาธิการ ประมาณ 30-90 นาที
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเรือ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ ตามปกติจะเขียนบทบรรณาธิการ 1 เรื่อง/วัน และ
ส่งต้นฉบับบทบรรณาธิการให้โรงพิมพ์ช่วงเวลาประมาณ 15.00-16.00 น. เป็นประจาทุกวัน ยกเว้น
วันศุกร์ ที่ไม่ต้องเขียนและนาส่งบทบรรณาธิการ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีการตีพิมพ์บท
บรรณาธิการในวันอาทิตย์ นอกจากนี้ ก่อนวันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะตีพิมพ์ผลการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จะต้องส่งต้นฉบับบทบรรณาธิการจานวน 2 เรื่อง ถือว่าเป็นนโยบายการทางานของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ปฏิบัติกันสืบมาจนปัจจุบัน
ลักษณะและโครงสร้างบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จากการศึกษาวิจัยบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่มีเ นื้อหาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางการเมือง ในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการเมื องระหว่างปี 2553 กับ ปี 2556-2557 พบว่า
บทบรรณาธิการเป็นประเภทให้ข่าวสารและอธิบายขยายความ โดยผู้เขียนจะให้ข้อมูลข่าวสารและ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็นข่าว เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือความเชื่อมโยงของ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเสนอแนะความคิดเห็นผ่านบทบรรณาธิการอีกด้วย
สาหรับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะปรากฏในหน้า 3 กรอบบนด้านซ้ายมือ โดย
รูปแบบของบทบรรณาธิการ ประกอบด้วย ด้านบนสุดคือ สัญลักษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บรรทัดล่าง
ถัดมา คือ วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์ ถัดลงมา คือ “ชื่อเรื่อง” ของบทบรรณาธิการ จากนั้นคือ เนื้อหาบท
บรรณาธิการ ที่มีจานวน 7 ย่อหน้า (ดังรูปที่ 12)
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“ช่วงแรกๆ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีผู้เขียนบทบรรณาธิการหลายคน จานวนย่อหน้าจะสั้น-ยาว
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับผู้เขียนแต่ละคน จนกระทั่งผมเข้ามารับหน้าทีเ่ ขียนบทบรรณาธิการ จานวนย่อ
หน้าของเนือ้ หาบทบรรณาธิการ มี 7 ย่อหน้า ซึ่งเป็นพื้นทีเ่ หมาะสมสาหรับเขียนเนื้อหาและอธิบายให้
ผู้อ่านได้เข้าใจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ไม่เยิ่นเย้อจนเกินไป แต่บางเรื่องที่เป็นเรื่องยากและ
ซับซ้อน ผมคิดว่าถ้าเพิ่มจานวนย่อหน้าได้อีกสัก 1-2 ย่อหน้า อาจจะเหมาะสมมากกว่า เพราะจะได้
อธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น และบางครั้งคนอ่านบทบรรณาธิการไทยรัฐ จะบอกว่าทาไมมีเนือ้ หาตาหนิ
ฝ่ายการเมือง หรือคู่ขัดแย้งทางการเมือง ... จริงๆ แล้วผมต้องการชี้ให้แต่ละฝ่ายเห็นว่าอะไรถูก อะไร
ผิด อะไรที่ไม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสม ก็ต้องเขียนถึงกระตุกให้ฉุกคิด เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น” (สุนทร
ทาซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
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รูปที่ 12 ตัวอย่าง บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประจาวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
สัญลักษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
ชื่อเรื่องบทบรรณาธิการ

เนื้อหาบทบรรณาธิการ
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นอกจากการศึกษาโครงสร้างบทบรรณาธิการทีป่ รากฏในหน้า 3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้วจิ ัยได้
ศึกษาความเกี่ยวข้องของบทบรรณาธิการ กับหนังสือพิมพ์หน้า 1 และหน้าตรงข้ามบทบรรณาธิการ
โดยการเปรียบเทียบเนื้อหาข้อมูลที่นาเสนอ พบว่า
เนื้อหาข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 2 ซึ่งเป็นหน้าตรงข้ามบทบรรณาธิการ
พบว่า เป็นเนื้อหาข่าวต่างประเทศ และคอลัมน์วิเคราะห์ต่างประเทศ ส่วนด้านล่างของหน้า 2 เป็น
คอลัมน์ สานักข่าวหัวเขียว ที่เป็นเนือ้ หาต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยคอลัมนิสต์ คือ
แม่ลูกจันทร์ หรือ ชูพงศ์ มณีน้อย รับผิดชอบคอลัมน์ดงั กล่าวเพื่อนาเสนอมุมมองข้อคิดเห็น บท
วิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นการเมือง นโยบายรัฐบาล หรือเหตุการณ์
สาคัญๆ ทีเ่ กิดขึ้นในสังคม
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า ข่าวที่ปรากฏในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะเป็นการพาดหัวข่าว
และนาเสนอประเด็นข่าวเด่นรายวัน ทั้ง การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, ต่างประเทศ, การศึกษา, กีฬา,
บันเทิง เป็นต้น จากการวิจัยพบว่า เนื้อหาในบทบรรณาธิการ หน้า 3 มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
กับประเด็นข่าวหลักที่นาเสนอในหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวคือ ถึงแม้บรรณาธิการจะเข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับทราบทิศทางข่าวในแต่ละวัน แต่ดุลพินจิ การเลือกนาเสนอเนื้อหาในบทบรรณาธิการ
ขึ้นอยู่กับบรรณาธิการเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการนาเสนอเรื่องใด บางเรื่องอาจจะสอดคล้องกับพาดหัว
ข่าวหน้า 1 หรือบางเรื่องอาจจะไม่ตรงกับประเด็นข่าวที่นาเสนอในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ โดย
อาจจะเขียนบทบรรณาธิการเพื่อกล่าวถึงเรื่องสาคัญทีป่ รากฏเป็นข่าวหน้า 1 ในภายหลังก็เป็นได้ เช่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจาวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ข่าวหน้า 1 (รูปที่ 13) มีพาด
หัวข่าวหลัก อาทิ ผูบ้ ัญชาการตารวจแห่งชาติอนุมัติให้รองผูบ้ ัญชาการตารวจแห่งชาติออกจาก
ราชการ, ผลกระทบจากโครงการรับจานาข้าว, ข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสมการจัดลานเบียร์,
ปัญหาการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีประเด็นหลักของคอลัมน์ต่างๆ ที่นาเสนอใน
หน้า 1 อีกด้วย เช่น สกูป๊ ข่าวหน้า 1, สานักข่าวหัวเขียว เป็นต้น โดยผู้อ่านสามารถติดตาม
รายละเอียดเนือ้ หาข่าวและบทวิเคราะห์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ตามเลขหน้าทีร่ ะบุไว้
ถัดมา เป็นหน้า 2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นหน้าตรงข้ามบทบรรณาธิการ (รูปที่ 14) เนื้อหา
ที่นาเสนอโดยใช้พื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน คือ ข่าวต่างประเทศ และคอลัมน์ข่าวต่างประเทศ เช่น
หน้าต่างโลก, เปิดม่านโจ๊ก โอเปร่า (Joke Opera) โดย ดอย ดอกฝิ่น, เปิดฟ้าส่องโลก โดย คุณนิติ
นวรัตน์ เป็นต้น และด้านล่างสุดของหน้า 2 คือ คอลัมน์สานักข่าวหัวเขียว โดย แม่ลกู จันทร์ ซึง่
เนื้อหาข่าวต่างประเทศเหล่านีส้ ่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆ รอบโลก
ซึ่งอาจมีบางประเด็นที่ผเู้ ขียนบทบรรณาธิการนาเนือ้ หาข่าวต่างประเทศมาอธิบายเพิม่ เติมในบท
บรรณาธิการ ที่จะช่วยทาให้ผู้อ่านได้เปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศ
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ส่วนในหน้า 3 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รูปที่ 15) ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ ที่อยู่
ด้านซ้ายของหน้าหนังสือพิมพ์ และมีคอลัมน์ต่างๆ โดยเนือ้ หาหลักของหน้านี้ คือ ประเด็นการเมือง
เช่น บทวิเคราะห์การเมือง โดย ทีมข่าวการเมือง, เทียบท่า หน้า 3 โดย ทีมข่าวการเมือง, การ์ตูนล้อ
การเมือง โดย เซีย ไทยรัฐ หรือ ศักดา แซ่เอียว เป็นผูร้ ับผิดชอบ, จับประเด็น, ยาใหญ่การเมือง, ชัก
ธงรบ โดย กิเลน ประลองเชิง หรือ ประกิต หลิ่มสกุล เป็นต้น
โดยเนื้อหาในหน้า 3 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (รูปที่ 15) บทบรรณาธิการกับเนื้อหาที่นาเสนอ
ในคอลัมน์ต่างๆ ไม่สอดคล้องกันเสมอไป เพราะผูเ้ ขียนแต่ละคนจะมีแนวคิดและมุมมองต่อประเด็น
การเมืองทีล่ งลึกรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บทบรรณาธิการนาเสนอ
เรื่อง “คาสารภาพของโหรดัง” ซึ่งเป็นการขยายประเด็นข่าวหลังจากก่อนหน้านี้ คือ เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2558 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เสนอข่าวว่ามีผู้ต้องหารับสารภาพว่าไม่ได้เป็นร่างทรงทีม่ ี
ประชาชนนับถือศรัทธา
แต่อุปโลกน์ตนเป็นร่างทรงเพื่อหลอกลวงหารายได้จากความศรัทธา
ประชาชน พร้อมเปรียบเทียบกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักพระพุทธศาสนา เพื่อเตือนให้
ผู้อ่านไม่ประมาท ป้องกันความลุม่ หลงงมงายอย่างไร้สติ เป็นต้น และด้านล่างสุดของบทบรรณาธิการ
จะไม่ระบุชื่อผู้เขียน หรือนามปากกา เหมือนในคอลัมน์ต่างๆ เนื่องจากเป็นบทบรรณาธิการทีเ่ ปรียบ
เหมือนตัวแทนความเห็นโดยรวมของหนังสือพิมพ์ ไม่เหมือนบทวิเคราะห์ในแต่ละคอลัมน์ทสี่ ่วนใหญ่
เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของคอลัมนิสต์ จึงสามารถระบุนามปากกา หรือชื่อผู้เขียนลงไปได้ (สุนทร
ทาซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
ขณะที่บทวิเคราะห์การเมือง นาเสนอเรื่อง “เรียกขวัญ เฮียกวง” โดยกล่าวถึงความท้าทาย
ของการบริห ารงานเศรษฐกิจ โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (เฮียกวง) ที่ต้องรับมือทั้ งเศรษฐกิจ ที่
ชะลอตัว ปัญ หาภัยแล้ง ปัญหาค่าครองชีพประชาชน และปัญ หาการเมื องที่ อยู่ร ะหว่างการร่าง
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น
สาหรับเนื้อหาคอลัมน์ เทียบท่า หน้า 3 ใช้ชื่อบทวิเคราะห์ว่า “จดหมายเหตุ” กล่าวถึงการ
จัดเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองก่อนเกิดการรัฐประหาร
ที่เปรียบเหมือนจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองของประเทศในช่วงเวลานั้น
การ์ตูนล้อ การเมื อ ง โดย เซีย ไทยรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นการวิพากษ์วิจ ารณ์การเมื องผ่าน
ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ที่เสนอเรื่อง “ควันหลงฮาโลวีน” ที่วิพากษ์วิจารณ์อานาจ มาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557, ความอยุติธรรม, ทาลายล้างการเมืองเมือง ผ่านผีที่หลอก
หลอนสร้างความหวาดผวา เป็นต้น
คอลัม น์ชัก ธงรบ นาเสนอเรื่อง “เมียเทพ” ที่เปรียบเทียบผ่านเรื่องเล่าของหนังสือชุมขุม
ปัญญาจีน กล่าวถึงยุคอดีตผู้คนเชื่อในแม่มดหมอผี และต้องจ่ายเงินให้คนเหล่านี้ สุดท้ายสามารถหา
วิธีจัดการแม่มดหมอผีได้สาเร็จ ทาให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อถูกขูดรีดเงิน อีกต่อไป ผู้เขียนนาเสนอ
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เรื่องเล่าตานานจีน เพราะช่วงเวลาดัง กล่าวมี ข่าวกรณีคนอ้างตัวเป็นร่างทรงองค์เ ทพหลอกลวง
ประชาชน และถูกจับกุมได้ในที่สุด
ซึ่งคอลัมน์กิเลนประลองเชิง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นเพียงคอลัมน์เดียวในหน้า 3 ที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับบทบรรณาธิการ โดยมีประเด็นหลักที่นาเสนอ คือ การหลอกลวงประชาชนโดย
อ้างตัวเป็นร่างทรงองค์เ ทพ ส่วนในวันอื่นๆ คอลัม น์ดัง กล่าวอาจจะมี เ นื้อหาที่ ส อดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับบทบรรณาธิการก็ได้
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รูปที่ 13 ตัวอย่าง หน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจาวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558

รูปที่ 14 ตัวอย่าง หน้า 2 ซึ่งเป็นหน้าตรงข้ามบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประจาวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558

109
รูปที่ 15 ตัวอย่าง ภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 3
ประจาวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
** บทบรรณาธิการ **

คอลัมน์ เทียบท่าหน้า 3 ทีมข่าวการเมือง

คอลัมน์ ชักธงรบ โดย กิเลน ประลองเชิง

การ์ตูนการเมือง โดย เซีย
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การลาดับเรื่องในเนื้อหาบทบรรณาธิการ
สุนทร ทาซ้าย อธิบายว่า การนาเสนอเนื้อหาบทบรรณาธิการ ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการ
กล่าวถึงประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้น
และอธิบายวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาหรือสถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้น ในช่วงท้ายอาจย้าจุดยืนทางความคิด ว่ามี
ความคิดอย่างไรต่อเรือ่ งที่นาเสนอ หรืออาจเสนอแนะแนวทางการแก้ไข หรือใช้วิธีตั้งคาถามเพื่อให้
ผู้อ่านฉุกคิดทบทวนเรือ่ งราวที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ให้ดีขึ้น โดยแต่ละ
ย่อหน้าจะมีเนื้อหาที่ชัดเจน 1 ย่อหน้า จะมี 1 ประเด็นหลัก เช่น
รูปที่ 16 ตัวอย่างบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แค่เพียงเคารพกฎหมาย
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553
และแล้ว คนไทยก็เสมือนถูกสาปให้ตกอยู่ในความเครียด ความวิตกกังวล และ
กลายเป็นตัวประกันในความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่รจู้ บ เมื่อแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ ผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศทาสงคราม
ครั้งสุดท้าย เพือ่ โค่นล้มรัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด้วยการนัด
ชุมนุมใหญ่ใน กทม. (ประเด็นหลัก คือ นปช. นัดชุมนุมประกาศโค่นล้มรัฐบาลอภิสทิ ธิ์)

คนไทยยังจาภาพเหตุการณ์จลาจล ช่วงเทศกาลเลือด เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้ดี
และวิตกว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ารอยและอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิม เพราะคราวนี้เป็นการต่อสูท้ ี่
มีเดิมพันสูงกว่า แม้แต่นายกฯอภิสิทธิ์ก็ยอมรับว่าข่าวที่ว่าอาจมีการก่อวินาศกรรม ไม่เกินความ
จริง และนักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่ก็มองว่า อาจมีการสร้างสถานการณ์รุนแรง เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (ประเด็นหลัก คือ หวั่นจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากการ
ชุมนุม)
ถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามที่แกนนากลุ่มคนเสื้อแดงยืนยัน
หลายครัง้ ก็ไม่น่ามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น เพราะเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และใน
กรอบกติกาประชาธิปไตย และรัฐบาลคงจะไม่ใช้ความรุนแรงเสียเอง แต่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด โดยใช้กฎหมายตามความจาเป็นของสถานการณ์ เริม่ ต้นด้วยการใช้
กฎหมายปกติ (ประเด็นหลักคือ ย้าให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย ป้องกันความรุนแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้น)
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รัฐบาลจะต้องประเมินสถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา ถ้าเห็นว่ามีการกระทาอันอาจจะเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงจะใช้กฎหมายพิเศษ ตั้งแต่เบาไป
หาหนัก ตั้งแต่กฎหมายปกติจนถึงกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายใน หรือกฎหมายการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพือ่ ระดมกาลังทัง้ ตารวจและทหาร ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
(ประเด็นหลัก คือ รัฐบาลต้องใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์)
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ทาง
หลวง ซึง่ "ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการปิดกั้นทางหลวง" หรือ พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ห้ามมิให้ทาการ
"กีดขวางการจราจร" และการชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ไม่ใช้ความรุนแรง
ไม่ปลุกระดมประชาชนให้เผาบ้านเผาเมือง หรือยุยงให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิด
ทางอาญา (ประเด็นหลัก คือ ผู้ชุมนุมต้องเคารพกฎหมาย ไม่ปลุกระดุมให้เกิดความรุนแรง)
กฎหมายที่แกนนาของผู้ชุมนุมจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งคือ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116 ที่ห้ามปลุกระดมประชาชนให้ใช้กาลัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน
หรือรัฐบาล หรือให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความ
ไม่สงบ หรือละเมิดกฎหมายบ้านเมือง นอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้ว ยังขัดกับหลักการ
ประชาธิปไตยชัดแจ้ง (ประเด็นหลัก คือ ผู้ชุมนุมต้องระวังทาผิดกฎหมายอาญา ม.116)
ผลการสารวจความเห็นของกลุม่ ตัวอย่างประชาชน โดยสานักโพลต่างๆพบว่า คนไทยส่วน
ใหญ่เลือกที่จะอยู่ตรงกลาง ไม่เลือกเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่กรณีของความขัดแย้ง กลุม่ คนที่
เรียกว่า "พลังเงียบ" ต้องการให้บ้านเมืองสงบสุข และเดินหน้าต่อไปตามแนวทางประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ซึง่ ยึดหลักการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ และตาม
วิถีทางรัฐธรรมนูญ. (ประเด็นหลัก คือ เสนอให้แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งทางการเมือง ด้วยสันติวิธี
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ)

บทบรรณาธิการไทยรัฐกับผู้อ่าน
ความนิยมของผู้อ่านบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ผู้เขียนบทบรรณาธิการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ประเมินว่าอาจมีจานวนไม่มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับจานวนผู้อ่านคอลัมน์ต่างๆ ที่ตีพิมพ์
ประจาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเนื้อหาที่นาเสนอในคอลัมน์ต่างๆของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอาจจะไม่
สอดคล้องกับบทบรรณาธิการ เพราะขึ้นอยู่กบั คอลัมนิสต์แต่ละคน ว่าต้องการนาเสนอเสนอประเด็น
ใดให้ผู้อ่านติดตาม ไม่มีการนัดแนะกันในหมู่นกั หนังสือพิมพ์ว่าจะต้องเขียนเรื่องเดียวกัน ภายในวัน
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เดียวกัน การประชุมข่าว เป็นการรับทราบทิศทางข่าวหลักของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่วนใครจะหยิบยก
ประเด็นใดมานาเสนอแล้วแต่ดุลพินิจส่วนบุคคล
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง หรือมีผลกระทบ
ความรุนแรง ความสูญเสีย ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้อาจจะถูกนาเสนอทั้งในบทบรรณาธิการ และคอลัมน์
ต่างๆ เพียงแต่ต่างช่วงเวลา หรืออาจจะนาเสนอภายในวันเดียวกันแต่รูปแบบวิธีการเขียน การ
นาเสนอ และมุมมองจะแตกต่างกัน โดยรูปแบบการเขียนบทบรรณาธิการ ไม่หวือหวา และไม่แสดง
จุดยืนทางการเมืองชัดเจนเหมือนคอลัมน์ทางการเมือง ผู้อ่านจึงไม่นิยมอ่าน ถึงแม้จะมีคนอ่านน้อยแต่
ผู้เขียนไม่เก็บมาเป็นสิ่งบั่นทอนการทางาน เพราะเชื่อว่าบทบรรณาธิการเปรียบเหมือนหัวใจสาคัญ
ของหนังสือพิมพ์ จึงต้องสร้างผลงานให้มีคุณภาพและรักษาคุณภาพให้คงอยู่สืบไป
“คาชื่นชมหรือข้อเสนอแนะจากผูอ้ ่านที่มเี ข้ามา อาจจะไม่มากนัก เพราะคนทีอ่ ่านบท
บรรณาธิการต้องยอมรับว่าจานวนค่อนข้างน้อย เนือ่ งจากเนื้อที่เขียนเผยแพร่ไม่ได้หวือหวา หรือมี
สีสันแบบคอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ ... เคยมีผู้อ่านเล่าให้ฟังว่า พออ่านบทบรรณาธิการไทยรัฐ จะ
มีความจริงจัง น่าเชื่อถือ ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่ไทยรัฐให้ความสาคัญกับบทบรรณาธิการ
ค่อนข้างมาก และส่วนตัวผมจะศึกษาบทบรรณาธิการตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ เช่น
บางกอกโพสท์ (Bangkok Post), เดอะ เนชั่น (The Nation) เพื่อดูวิธีการนาเสนอและนามาปรับใช้”
(สุนทร ทาซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“ผู้อ่านไทยรัฐ ส่วนใหญ่จะชื่นชอบและติดตามอ่านคอลัมน์ต่างๆ ที่มีคอลัมนิสต์เขียน
บทความลงตีพิมพ์เป็นประจา เพราะผูเ้ ขียนเขาเขียนแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจะตรงกับ
จุดยืนทางการเมืองหรือประสบการณ์ส่วนตัวของผูอ้ ่าน และใช้ภาษาหวือหวา ทาให้มผี ู้อ่านติดตาม
จานวนมาก ส่วนบทบรรณาธิการไทยรัฐ จะไม่ใช้ภาษาหวือหวา และเขียนโดยปราศจากอคติทาง
การเมือง เน้นการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ผู้อ่านจึงไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับคอลัมน์ต่างๆ แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เรียบง่ายจะอยู่ได้ยาวนาน ดังสุภาษิตที่ว่า “จางจืดจึงรูร้ สแท้”
พร้อมอธิบายเพิม่ เติมว่า บทบรรณาธิการ ไม่ใช่ของขาย แต่เป็นของดี มีความเรียบง่ายทีเ่ ต็มไปด้วย
สาระ แต่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยชอบนัก ผมขอยืนยันว่า คุณสุนทร เป็นเหมือนมโนธรรมของมนุษย์
คือ คิดสิ่งที่ดีๆ ได้เสมอ ดังนั้น ไม่ว่าไทยรัฐจะโลดโผนเพียงใด ยังไงก็จาเป็นต้องมีวิธีการเขียนแบบนี้ไว้
ด้วย” (ประกิต หลิมสกุล. ที่ปรึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“สมัยก่อน คนอ่านบทบรรณาธิการมี 3 คน คือ คนเขียน คนเรียงพิมพ์ และคนตรวจปรู๊ฟ แต่
ปัจจุบันเชื่อว่าคนอ่านมีจานวนเพิ่มขึ้น มีคนพูดถึงบทบรรณาธิการมากขึ้น และมีการจัดงานมอบ
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รางวัลบทนา แสดงว่ามีผู้ที่ให้ความสาคัญกับบทบรรณาธิการ” (มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการอาวุโส
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“บทบรรณาธิการอาจจะไม่มีคนอ่านมากนัก เมือ่ เทียบกับ หน้า 4 ของไทยรัฐ ที่คนจะติดตาม
มากกว่า เพราะเขียนด้วยภาษาที่หวือหวา เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนซึ่งอาจจะตรงกับ
ที่ผู้อ่านคิด และมีประเด็นข่าวหลากหลาย โดยเขียนนาเสนอแบบสั้นๆ เนื้อหาในหน้า 4 อาจจะไม่
เหมือนกับเนื้อหาในบทบรรณาธิการเท่าไหร่นกั นอกจากนี้ คนอ่านยังนิยมอ่านบทวิเคราะห์การเมือง
หน้า 3 วันอาทิตย์ จนบางครัง้ คนอาจจะเข้าใจว่า หน้า4 หรือ หน้า3 คือตัวแทนของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ” (พีระ จิระโสภณ. ผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558)
รูปที่ 17 ภาพหน้า 4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ “บุคคลในข่าว”26
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มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวสาคัญๆ ในสังคม เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจาหน่ายมากที่สุดของประเทศ.....ฉบับ
ประจาวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558............ประเด็นร้อนทางการเมือง โฟกัสไปที่ความเคลื่อนไหวภาคการเมือง....ระบบการ
เลือกตั้งแบบผสม ตัดสิทธิพรรคการเมืองใหญ่ ไม่เอาคะแนน ส.ส.แบบเขต ที่ชนะการเลือกตั้งไปรวมกับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
.....ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรได้แค่ใบเดียว....เปิดช่องให้เอานายกฯมาจากคนนอก....เข้าสู่โหมดการปฏิรูปการเมืองแบบมัดมือชก............
เป็นต้น
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คุณภาพบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพผลงานบทบรรณาธิการที่
ผู้เขียนใส่ใจรับผิดชอบ และไทยรัฐให้ความสาคัญ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานส่วนใหญ่เห็น
ตรงกันว่าสาเหตุหนึ่งที่ทาให้บทนาของไทยรัฐได้รบั รางวัล เป็นผลมาจากคุณสมบัติของผูเ้ ขียน ที่มี
ความเหมาะสม ทัง้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานข่าวเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้เขียนใส่ใจ
พัฒนาผลงานสม่าเสมอ ทาให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับรางวัลบทนาดีเด่นติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ในงาน
ประกาศรางวัล รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจาปี 2555 และประจาปี 2556 ซึ่งจัดโดยสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ
“จุดเด่นของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือ มักจะหยิบเอาประเด็นปัญหาใหญ่ๆ
ของประเทศ มานาเสนอ เช่น การเลือกตั้ง, สิทธิพลเมือง, ความปรองดอง เป็นต้น โดยจะนาเสนอใน
มุมมองของผู้ใหญ่ที่มปี ระสบการณ์ ต้องการบอกผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนัก ได้ฉุกคิด เพื่อนาเอา
มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการยุตปิ ัญหาสาคัญๆ อีกทั้งทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของผู้เขียน ทาให้เขียนบทบรรณาธิการออกมาดีมีคุณภาพ จึงคว้ารางวัลทุกปี” (ชวรงค์ ลิมป์ปัทม
ปาณี. หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“คนเขียนบทนา มีความรู้ มีประสบการณ์ ทั้งงานข่าว และงานการเมือง หลังจากหัวหน้ากอง
บรรณาธิการไทยรัฐ มอบหมายหน้าทีร่ ับผิดชอบ และมีกรอบของการเขียนบทนาตามนโยบายองค์กร
เปรียบเหมือนธงนาของหนังสือพิมพ์ อีกทั้งมีคนเขียนคนเดียว จึงมีเวลาทุ่มเทให้ผลงานเต็มที่
รับผิดชอบตามหน้าที่หลักสุดความสามารถ
เห็นชัดจากรางวัลที่ไทยรัฐได้รับรางวัลบทนาต่อเนื่อง
หลายครัง้ ” (บุตรดา ศรีเลิศชัย. คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2558)
“ผู้เขียนบทบรรณาธิการไทยรัฐ เป็นผู้มีความรูล้ ุ่มลึก รอบด้าน มีความรู้ความสามารถ มี
ความอาวุโส และรับผิดชอบเขียนบท บก. เป็นหลัก แตกต่างจากฉบับอื่นๆ ที่ผเู้ ขียนมีหลากหลาย จึง
อาจมีความจับฉ่าย เนื่องจากไม่ค่อยมีใครอยากเขียน เพราะเขียนยาก ต้องอาศัยประสบการณ์เยอะ
อีกทั้งโครงสร้างบทบรรณาธิการไทยรัฐ ละเอียด ถี่ถ้วน และมีข้อเสนอทีเ่ ป็นรูปธรรม เป็นที่น่าชื่นชม”
(จักร์กฤษ เพิ่มพูล. อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2558)
“บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ เพราะผูเ้ ขียนมี
คุณภาพ เท่าที่รู้จกั กับคุณสุนทร ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีหลักการ
วิธีการเขียนที่มีคุณภาพ และเขียนอย่างเป็นระบบ จึงทาให้บทบรรณาธิการไทยรัฐ ได้รับรางวัลบทนา
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อยู่เสมอ” (พีระ จิระโสภณ. ผู้อานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558)
เป้าหมายของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในอนาคต
ความคาดหวังในอนาคตของ สุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือหวังว่าผู้อ่าน
จะเข้าใจเหตุก ารณ์ทางการเมื องต่างๆ ที่เ กิดขึ้น มีความตื่นตัว และยึด มั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ที่
ควรจะช่วยกันหาทางออกให้กับการเมืองไทย ที่ไม่ใช่การรัฐประหารหรือใช้ความรุนแรงจนบาดเจ็บล้ม
ตาย รวมทั้ง หวัง ว่าบทบรรณาธิก ารจะช่วยทาให้ผู้อ่านได้ข้อคิด จึงต้องรักษาความเป็นกลาง และ
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสืบต่อไป เพื่อเป็นที่พึ่งให้ผู้อ่าน นอกจากนี้ ยังหวังว่าจะมีคนรุ่น
ใหม่เข้ามาสืบทอดรับผิดชอบงานการเขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช่นเดียวกับ หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กองบรรณาธิการ หนังสือพิม พ์
ไทยรัฐ ที่หวังว่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมเข้ามารับช่วงต่อเขียนบท
บรรณาธิการ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของความคิดและการนาเสนอที่แตกต่างจากการที่มีผู้เขียน
เพียงคนเดียว
“ในอนาคตผมก็อยากจะเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อ ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีหัวคิดทันสมัย
ทันโลก สร้างประโยชน์ให้ผู้อ่าน สังคม และส่วนรวมอย่างแท้จริง” (สุนทร ทาซ้าย. บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“สิ่งที่คิดว่าจะต้องพัฒนาต่อไปสาหรับบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นั่นคือ การมี
ผู้เขียนเพียงคนเดียว บางครั้งอาจะทาให้เนื้อหาหรือแม้แต่ชอื่ เรื่องซ้ากัน ในอนาคตอาจจะมีคนมาช่วย
เขียนบทบรรณาธิการเพิม่ เติม เพื่อความหลากหลาย นอกจากนี้ ความตั้งใจที่จะสะท้อนความเป็น
ไทยรัฐผ่านบทบรรณาธิการทีเ่ ปรียบเหมือนหัวใจของหนังสือพิมพ์ให้ได้มากที่สุดเท่าทีจ่ ะมากได้ แต่ยัง
มีข้อจากัด คือไม่มีการประชุมกองบรรณาธิการ เพราะมีผู้เขียนเพียงคนเดียว แต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานมากนัก” (ชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี. หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการ
เว็บไซต์ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
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ส่วนที่ 3 การกาหนดกรอบของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จากการศึกษาการกาหนดกรอบของบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างเดือน มีนาคม
– พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ด้วยการวิเคราะห์บทบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย ดังตัวอย่าง
รูปที่ 15 เพื่อจาแนกว่ามีการกาหนดกรอบประเภทใดบ้างในแต่ละบทบรรณาธิการ
รูปที่ 18 ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ปรากฏในช่วงเวลาปี 2553
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แค่เพียงเคารพกฎหมาย
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553
และแล้ว คนไทยก็เสมือนถูกสาปให้ตกอยู่ในความเครียด ความวิตกกังวล และกลายเป็น
ตัวประกันในความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่รู้จบ
เมือ่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ ผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศทาสงครามครัง้ สุดท้าย
เพื่อโค่นล้มรัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ด้วยการนัดชุมนุมใหญ่ใน
กทม.
คนไทยยังจาภาพเหตุการณ์จลาจล ช่วงเทศกาลเลือด เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้ดี และ
วิตกว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ารอยและอาจจะรุนแรงยิง่ กว่าเดิม เพราะคราวนี้เป็นการต่อสูท้ ี่มีเดิม
พันสูงกว่า แม้แต่นายกฯอภิสิทธิ์ก็ยอมรับว่าข่าวที่ว่าอาจมีการก่อวินาศกรรม ไม่เกินความจริง และ
นักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่ก็มองว่า อาจมีการสร้างสถานการณ์รุนแรง เพือ่ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามที่แกนนากลุ่มคนเสื้อแดงยืนยันหลาย
ครั้ง ก็ไม่น่ามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น เพราะเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และในกรอบ
กติกาประชาธิปไตย และรัฐบาลคงจะไม่ใช้ความรุนแรงเสียเอง แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดย
เคร่งครัด โดยใช้กฎหมายตามความจาเป็นของสถานการณ์ เริ่มต้นด้วยการใช้กฎหมายปกติ
รัฐบาลจะต้องประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ถ้าเห็นว่ามีการกระทาอันอาจจะเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงจะใช้กฎหมายพิเศษ ตั้งแต่เบาไป
หาหนัก ตั้งแต่กฎหมายปกติจนถึงกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายใน หรือกฎหมายการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน เพื่อระดมกาลังทัง้ ตารวจและทหาร ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
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ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ทาง
หลวง ซึง่ "ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการปิดกั้นทางหลวง" หรือ พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ห้ามมิให้ทาการ
"กีดขวางการจราจร" และการชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ไม่ใช้ความรุนแรง
ไม่ปลุกระดมประชาชนให้เผาบ้านเผาเมือง หรือยุยงให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิด
ทางอาญา
กฎหมายที่แกนนาของผู้ชุมนุมจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งคือ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116 ที่ห้ามปลุกระดมประชาชนให้ใช้กาลัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน
หรือรัฐบาล หรือให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความ
ไม่สงบ หรือละเมิดกฎหมายบ้านเมือง นอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้ว ยังขัดกับหลักการ
ประชาธิปไตยชัดแจ้ง
ผลการสารวจความเห็นของกลุม่ ตัวอย่างประชาชน โดยสานักโพลต่างๆพบว่า คนไทยส่วน
ใหญ่เลือกที่จะอยู่ตรงกลาง ไม่เลือกเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่กรณีของความขัดแย้ง กลุม่ คนที่
เรียกว่า "พลังเงียบ" ต้องการให้บ้านเมืองสงบสุข และเดินหน้าต่อไปตามแนวทางประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ซึง่ ยึดหลักการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ และตาม
วิถีทางรัฐธรรมนูญ.
ส่วนวิเคราะห์บทบรรณาธิการ

ประเด็นสาคัญของบทบรรณาธิการ
คือ
กลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ หรือ นปช. นัดชุมนุมหวังโค่นล้มรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วิเคราะห์เนื้อหาบทบรรณาธิการ
ผู้เขียนกังวลเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นครัง้ นี้จะซ้ารอยปี 2552 หลังกลุม่ นปช. นัด
ชุมนุมหวังโค่นล้มรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยกดดันให้ยุบสภา และจัด
เลือกตั้งใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองประเมินว่าอาจมีการใช้ความรุนแรงเพือ่ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์ ที่ยอมรับว่ากระแสข่าวก่อวินาศกรรมอาจเป็นจริง นอกจากนี้
ผู้เขียนเสนอคาแนะนาไปยังกลุม่ ต่างๆ เพื่อให้การเมืองคลี่คลาย เช่น รัฐบาลต้องประเมิน
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และรักษากฎหมายให้เข้มงวด, กลุ่มผู้ชุมนุม ต้องเคารพกฎหมาย ไม่
กระทาการให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมและประเทศ, แกนนาผู้ชุมนุม ต้องระมัดระวังการ
ปลุกระดม หรือสร้างความปั่นป่วนในหมู่ประชาชน เป็นต้น ในช่วงท้าย ผู้เขียนย้าให้ทุกฝ่าย
แก้ปัญหาโดยสันติ
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ส่วนวิเคราะห์บทบรรณาธิการ (ต่อ)
ซึ่งผูเ้ ขียนอ้างผลสารวจจากสานักโพลต่างๆ ทีส่ ารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ระบุว่า ต้องการให้
ใช้หลักสันติ ตามรัฐธรรมนูญแก้ปญ
ั หาการเมือง
การกาหนดกรอบของบทบรรณาธิการ
o ชี้ให้เห็นปัญหา หากแต่ละฝ่ายทั้งรัฐบาลและผู้ชุมนุมไม่เคารพกฎหมาย อาจนาไปสู่
สถานการณ์ความรุนแรงเหมือนเหตุการณ์ทางการเมืองทีเ่ คยเกิดขึ้นในอดีต
o เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา รัฐบาล, กลุ่มผู้ชุมนุม, แกนนาผู้ชุมนุม ต้องยึดหลักสันติวิธี
ปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้น และช่วยระงับป้องกันเหตุ
รุนแรง

จากการวิจัย สามารถสรุปผลดังตารางที่ 10 ในภาคผนวก ผู้วิจัยคัดเลือกบทบรรณาธิการโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่มีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
รวม 30 บทความ และพบว่าในหนึง่ บทความสามารถกาหนดกรอบได้มากกว่าหนึ่งประเภท ดังนั้น
ความถี่ของการกาหนดกรอบ27 สรุปได้ดังนี้
- บทความที่กาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา มีจานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50
- บทความที่กาหนดกรอบแบบวิเคราะห์สาเหตุ มีจานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.33
- บทความที่กาหนดกรอบแบบตัดสินทางจริยธรรม มีจานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.33
- บทความที่กาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา มีจานวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
86.67

27

หมายถึง จานวนครั้งของการกาหนดกรอบแต่ละประเภท เมื่อเทียบกับจานวนบทความทัง้ หมดทีศ่ ึกษา จานวน 30 บทความ วิธี

คานวณค่าความถี่ของการกาหนดกรอบ (%) คือ

จานวนบทความทั้งหมดที่ศึกษา
จานวนครั้งของการกาหนดกรอบแต่ละประเภท
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รูปที่ 19 แผนภูมิแสดงความถี่การกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ปรากฏระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความถี่
100

86.67%
50%

50

23.33%
3.33%
0

ชี้ให้เห็นปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุ

ตัดสินทางจริยธรรม

เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พบว่า ผลรวมของการกาหนดกรอบทุกประเภท มี
จานวน 49 ครั้ง ดังนั้น สัดส่วนการกาหนดกรอบแต่ละประเภท28 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
- การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา มีจานวน 15 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.61
- การกาหนดกรอบแบบวิเคราะห์สาเหตุ มีจานวน 7 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.28
- การกาหนดกรอบแบบตัดสินทางจริยธรรม มีจานวน 1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.04
- การกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา มีจานวน 26 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
53.06

28

หมายถึง การคานวณเพื่อพิจารณาว่าการกาหนดกรอบแต่ละประเภทมีค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับผลการกาหนดกรอบทั้งหมด

ที่ได้จากการศึกษา โดยผลรวมของการกาหนดกรอบทุกประเภท มีจานวน 49 ครั้ง วิธคี านวณสัดส่วนของการกาหนดกรอบ (%) คือ
ผลรวมการกาหนดกรอบทุกประเภทที่ศกึ ษา
กาหนดกรอบแต่ละประเภท
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รูปที่ 20 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ปรากฏระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ความถี่
60
40

53.06%
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2.04%

0
ชี้ให้เห็นปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุ

ตัดสินทางจริยธรรม

เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

เมื่อพิจารณาศึกษาผลการกาหนดกรอบทัง้ หมดจากบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สรุปได้ว่า การกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหามีความถี่และมีสัดส่วนมากทีส่ ุดในจานวนบทความที่คัดเลือกมาเพื่อทาการวิจัย รองลงมา
คือ ชี้ให้เห็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และตัดสินทางจริยธรรม
กรอบข่าวสารสาคัญที่ปรากฏในบทบรรณาธิการ
จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างเดือน มีนาคม –
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พบว่า กรอบข่าวสาร (News frame) หลักทีป่ รากฏ คือ “ประชาธิปไตยต้อง
เคารพกฎหมาย” เนื่องจาก สิ่งสาคัญทีผ่ ู้เขียนเน้นย้าอยูบ่ ่อยครั้ง คือ การแสดงออกทางการเมือง
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ และไม่ควร
เดินเกมทางการเมืองบนท้องถนนเพราะเสี่ยงต่อการปะทะ การเผชิญหน้าโดยใช้ความรุนแรง และเกิด
ความสูญเสีย
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า กรอบข่าวสารรองที่ปรากฏจากการวิจัย คือ “ระงับความขัดแย้งทาง
การเมืองด้วยสันติวิธี” ดังที่บรรณาธิการเขียนแนะนาอยู่บอ่ ยครั้งว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ที่เกิดขึ้น ควรเจรจาต่อรองด้วยความประนีประนอม และไม่ควรตั้งเงื่อนไขการเจรจา โดยการเจรจา
แต่ละฝ่ายต้องไม่มงุ่ เอาชนะเด็ดขาดเพียงฝ่ายเดียว ทีส่ าคัญทุกฝ่ายต้องรับฟังความเห็นของประชาชน
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หรือจัดทาประชามติหาแนวทางคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง และควรใช้รัฐสภาเป็นพื้นทีเ่ จรจาแก้ไข
และระงับความขัดแย้ง รวมทั้งสนับสนุนแผนปรองดอง29 ที่รัฐบาลเสนอเพื่อคลี่คลายสถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมือง กล่าวโดยสรุปคือ ความขัดแย้งทางการเมืองต้องแก้ไขด้วยสันติวิธีตาม
กระบวนการขั้นตอนทีส่ อดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
รูปที่ 21 เนื้อหาบางส่วนในบทบรรณาธิการที่ใช้วิเคราะห์กรอบข่าวสารในปี 2553
“...การชุมนุมโดยสงบจะต้องไม่มกี ารข่มขู่คุกคาม ไม่มีการขีดเส้นตาย ไม่ยื่นคาขาด ให้รัฐบาลทา
หรือไม่ทาตามที่ตนต้องการ เพราะจะข้ามเส้นเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแต่เป็นเพียง
การยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นผู้ดาเนินการ ไม่ใช่ให้ประชาชนจัดการเอง ซึ่งเป็นอันตรายอย่าง
ยิ่ง เพราะอาจนาไปสู่ความรุนแรง ซึ่งจะไม่มฝี ่ายใดเป็นผู้ชนะ และประเทศ ไทยจะเป็นผู้แพ้
ประเทศไทยมีปัญหามากมาย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ความไม่เป็น
ธรรมในสังคม ความเหลื่อมล้าต่าสูงของรายได้ ทุกฝ่ายมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น และ
เรียกร้องให้ผมู้ ีอานาจหน้าที่แก้ปัญหา แต่ถ้าต้องการล้มรัฐบาล ควรให้เป็นไปตามครรลอง คือล้ม
กันในสภา ด้วยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือยื่นถอดถอน ถ้าล้มกันนอกสภาจะ
เสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรง
บทเรียนที่นักการเมืองไทย และคนไทยทั่วไปน่าจะได้รับจากวิกฤติการเมืองในไม่กปี่ ีทผี่ ่าน
มา คือจะต้องทาให้กลไกในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
จะต้องช่วยกันปลูกฝังวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย เริม่ ด้วยความอดทนอดกลั้นต่อความเห็น
ที่แตกต่าง การยึดหลักปกครองตามกฎหมาย หรือนิติธรรม (Rule of Law) และต้องไม่ใช้กฎหมู่
หรือ Mob Rule”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง เสรีภาพชุมนุมโดยสงบ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2553
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แนวทางการสร้างความปรองดอง 5 องค์ประกอบ ที่เสนอโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เชิญชวนทุกฝ่าย ให้ช่วยกัน
ดูแลไม่ให้มีการใช้สื่อจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์-ไม่ให้ถูกดึงมาสู่ความขัดแย้งทางการเมือง ให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม ยืนยันการเคารพเสรีภาพของสื่อแต่ต้องไม่มุ่งสร้างความขัดแย้งและความเกลียดชัง การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์
ชุมนุม และการเดินหน้าปฏิรูปการเมือง (บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2553)
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สาหรับผลการศึกษาการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ด้วยการวิเคราะห์บทบรรณาธิการทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อ
การวิจัย ดังตัวอย่างรูปที่ 22 เพื่อจาแนกว่ามีการกาหนดกรอบประเภทใดบ้างในแต่ละบท
บรรณาธิการ
รูปที่ 22 ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาในบทบรรณาธิการไทยรัฐ ช่วงปี 2556-2557
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปฏิรูปตัวเองก่อนประเทศ
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรัง่ แต่ดูเหมือนว่านักการเมืองไทยจะชื่นชม
ยินดี เมื่อมีนักการเมืองชาติตะวันตกมาลูบไหล่ลูบหลัง และสั่งสอนให้เห็นแก่ประเทศชาติ อย่าง
กรณีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะ เรียกร้องให้คู่ความ
ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเจรจา และขอให้คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ฝ่ายรัฐบาลแสดงความชื่นชมอย่างออกหน้าออกตา รัฐมนตรีต่างประเทศแถลงว่าสหรัฐฯ
แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองของไทย ไม่ต้องการให้มีการยึดอานาจ หรือปฏิวัติ
รัฐประหาร
ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ส่งหนังสือฟ้องร้องไปทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติ
มหาอานาจหรือ องค์กรรัฐสภาโลก กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามขัดขวางการเลือกตั้ง
จากการติดตามการแสดงความเห็นของโลกตะวันตก แสดงว่าส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์
การเมืองไทยดี รู้ว่าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมองประชาธิปไตยต่างมุม ฝ่ายรัฐบาลเน้นย้าการเลือกตัง้
แต่สื่อตะวันตกมองว่า การเลือกตัง้ อย่างเดียวไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ แต่จะต้องมีหลักนิติธรรม
หลักสิทธิเสรีภาพประชาชนและการตรวจสอบถ่วงดุล
ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็ถูกกล่าวหาไม่เป็นประชาธิปไตย อย่างกรณีทเี่ ลขาธิการ กปปส.
ประกาศจะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี
ด้วยตนเอง อาจจะเป็นเพราะมุ่งชัยชนะมากไป หรือพลั้งปากก็ตาม แต่กลายเป็นจุดอ่อนให้
ฝ่ายรัฐบาลรุมถล่ม กล่าวหาเป็นกบฏรอบทีส่ อง เป็นข่าวโด่งดังขณะนี้
“รัฏฐาธิปัตย์” เป็นศัพท์ทางรัฐศาสตร์ บางคนเรียกว่า “องค์อธิปัตย์” ตรงกับคาอังกฤษ
Sovereign หมายถึงผู้คุมอานาจสูงสุดในประเทศ อาจจะได้อานาจมาจากการเลือกตั้ง หรือด้วย
รัฐประหาร ส่วนผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี ถ้ายึดตามรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบัน จะต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
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ส่วนคาสอนให้ยึดผลประโยชน์ชาติเป็นตัวตั้ง นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติ ก็เคยขอร้องนักการเมืองไทยในทานองนี้ คนไทยที่เป็นนักวิชาการและผู้หลักผู้ใหญ่
ในบ้านเมือง ตลอดจนคณะกรรมการหลายคณะที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองในชาติ ก็เคยเสนอแนะมามากมาย แต่ไม่มีใครฟัง
เรื่องง่ายๆแค่นี้ นักการเมืองไทยคิดเองไม่เป็นหรืออย่างไร? จึงต้องให้ฝรัง่ มาสอน นั่นก็คือ
การปลูกฝังจิตสานึก “ประเทศชาติต้องมาก่อน” และหันหน้าพูดจากันเพื่อหาทางออกให้กบั
บ้านเมือง นั่นคือ การปฏิรูปขั้นพื้นฐาน ถ้านักการเมืองปฏิรปู ตนเองไม่ได้ จะปฏิรูปประเทศ ปฏิรูป
การเมือง และปฏิรปู วงการต่างๆ ได้อย่างไร?

ส่วนวิเคราะห์บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประเด็นสาคัญของบทบรรณาธิการ คือ แนะให้นักการเมืองปฏิรปู ตัวเองก่อนเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ประเทศ
วิเคราะห์เนื้อหาบทบรรณาธิการ
ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าต่างประเทศคาดหวังให้ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยยุตลิ งด้วยการ
เจรจา โดยอ้างข้อมูลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะ
เรียกร้องให้คู่ขัดแย้งเจรจา โดยให้คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แต่ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นผูเ้ ขียนไม่มั่นใจว่าจะเจรจาได้หรือไม่ เพราะคู่ขัดแย้งตีความประชาธิปไตยต่างกัน รัฐบาล
ยืนยันว่าตนเองมาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรม ส่วน กปปส. กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่เป็น
ประชาธิปไตย ต้องปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง นอกจากนี้ ผู้เขียนย้าว่าแนวคิดที่ให้ทุกฝ่ายยึด
ผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้ง มีมานานแล้วทัง้ นักวิชาการและผู้ใหญ่ในบ้านเมือง รวมทั้ง นายโคฟี
อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ดังนั้น ช่วงท้ายผูเ้ ขียนจึงเสนอว่า นักการเมืองต้องเริ่มปฏิรูป
ตัวเองเป็นลาดับแรก โดยปลูกฝังจิตสานึกเพือ่ ประเทศชาติ หันหน้าเจรจาหาทางออกให้บ้านเมือง
อย่ารอให้คนต่างชาติมาสอน เพราะนั่นแสดงว่านักการเมืองไทยคิดเองไม่เป็น
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ส่วนวิเคราะห์บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ต่อ)
การกาหนดกรอบของบทบรรณาธิการ
o ชี้ให้เห็นถึงปัญหา คู่ขัดแย้ง ระหว่างรัฐบาล กับ กปปส. ตีความประชาธิปไตยแตกต่างกัน
ชัดเจน แต่ละฝ่ายต่างยึดมั่นในข้อเสนอของตน ไม่มีใครยอมใคร ทาให้ความขัดแย้งยัง
ดาเนินต่อไป
o เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา
คู่ขัดแย้งต้องเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออกปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง ทีส่ าคัญต้องปฏิรปู นักการเมืองเป็นลาดับแรก ปลูกฝังแนวคิดจิต
สาธารณะ เน้นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก

จากการวิจัย สามารถสรุปผลได้ตามตารางที่ 11 ในภาคผนวก ผู้วิจัยคัดเลือกบทบรรณาธิการโดย
การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่มีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย รวม 73 บทความ และพบว่าในหนึ่งบทความสามารถกาหนดกรอบได้มากกว่าหนึง่ ประเภท
ดังนั้น ความถี่ของการกาหนดกรอบ30 สรุปได้ดังนี้
- บทความที่กาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา มีจานวน 65 คิดเป็นร้อยละ 89.04
- บทความที่กาหนดกรอบแบบวิเคราะห์สาเหตุ มีจานวน 23 คิดเป็นร้อยละ 31.5
- บทความที่กาหนดกรอบแบบตัดสินทางจริยธรรม มีจานวน 5 คิดเป็นร้อยละ 6.84
- บทความที่กาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา มีจานวน 47 คิดเป็นร้อยละ
64.38

30

หมายถึง จานวนครั้งของการกาหนดกรอบแต่ละประเภท เมื่อเทียบกับจานวนบทความทัง้ หมดทีศ่ ึกษา จานวน 73 บทความ วิธี

คานวณค่าความถี่ของการกาหนดกรอบ (%) คือ

จานวนบทความทั้งหมดที่ศึกษา
จานวนครั้งของการกาหนดกรอบแต่ละประเภท
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รูปที่ 23 แผนภูมิแสดงความถี่การกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ปรากฏระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความถี่
100

89.04%
64.38%

50

31.5%
6.84%

0

ชี้ให้เห็นปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุ

ตัดสินทางจริยธรรม

เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่าง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบว่า ผลรวมของการกาหนดกรอบทุกประเภท
มีจานวน 140 ครั้ง ดังนั้น สัดส่วนการกาหนดกรอบแต่ละประเภท31 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
- การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา มีจานวน 65 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.43
- การกาหนดกรอบแบบวิเคราะห์สาเหตุ มีจานวน 23 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.43
- การกาหนดกรอบแบบตัดสินทางจริยธรรม มีจานวน 5 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57
- การกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา มีจานวน 47 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
33.57

31

หมายถึง การคานวณเพื่อพิจารณาว่าการกาหนดกรอบแต่ละประเภทมีค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับผลการกาหนดกรอบทั้งหมด

ที่ได้จากการศึกษา โดยผลรวมของการกาหนดกรอบทุกประเภท มีจานวน 140 ครั้ง วิธีคานวณสัดส่วนของการกาหนดกรอบ (%) คือ
ผลรวมการกาหนดกรอบทุกประเภทที่ศกึ ษา
กาหนดกรอบแต่ละประเภท
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รูปที่ 24 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ปรากฏระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ความถี่
60

46.43%
33.57%

40
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3.57%
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ชี้ให้เห็นปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุ

ตัดสินทางจริยธรรม

เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

เมื่อพิจารณาศึกษาผลการกาหนดกรอบทัง้ หมดจากบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สรุปได้ว่า การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา
มีความถี่และมีสัดส่วนมากที่สุดในจานวนบทความที่คัดเลือกมาเพื่อทาการวิจัย
รองลงมาคือ
เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา วิเคราะห์สาเหตุ และตัดสินทางจริยธรรม
กรอบข่าวสารสาคัญที่ปรากฏในบทบรรณาธิการ
จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างเดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบว่า กรอบข่าวสาร (News frame) หลักทีป่ รากฏ คือ
“รัฐบาลยิ่งลักษณ์ คือประชาธิปไตยที่สอบทาน32ไม่ได้” เนือ่ งจาก รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เน้นหลักการสาคัญเพียงว่าประชาธิปไตยมาจากการเลื อกตั้ง
และอ้างความชอบธรรมจากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศทีเ่ ลือกให้เป็นรัฐบาล
จึงมีอานาจตัดสินใจ
32

หรือ Accountable ใช้ในความหมายที่แสดงความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถอธิบายให้เป็นที่ยอมรับได้ว่า สาเหตุที่ตดั สินใจทาอย่างใด

อย่างหนึ่งเพราะเหตุใด และหากตัดสินใจผิดพลาดก็พร้อมรับความผิดและยินดีถกู ลงโทษ โดยทั่วไปองค์กร/หน่วยงาน จะใช้คาว่า “สอบ
ทาน” กับนโยบายหรือมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต และเพิ่มความโปร่งใส เช่น องค์กรกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างสม่าเสมอ, การสอบทานเกี่ยวกับการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอย่างสม่าเสมอ, การสอบทาน
ความผิดปกติของข้อมูลหรือสัญญาโครงการต่างๆ เป็นต้น
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ดาเนินการใดๆ ก็ได้ เช่น เสนอผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ทาให้ประชาชนไม่พอใจ นาโดยกลุ่ม
กปปส. ที่ออกมาชุมนุมประท้วง นอกจากนี้ รัฐบาลละเลยอานาจการตรวจสอบถ่วงดุล และพยายาม
ครอบงา แทรกแซงการทาหน้าที่ขององค์กรอิสระ รวมทัง้ ไม่ยอมรับคาตัดสินขององค์กรอิสระ เช่น
ศาลรัฐธรรมนูญ, กกต. เป็นต้น จนนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับองค์กรอิสระ อาจกล่าวได้ว่า
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นรัฐบาลที่อ้างความเป็นประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งแต่สอบทานการใช้
อานาจไม่ได้
สาหรับกรอบข่าวสารรองลงมา คือ “ปฏิรูปนักการเมืองก่อนปฏิรูปประเทศ” ซึ่งผู้เขียนชี้ว่า
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง สาเหตุหลักมาจากนักการเมือง ดังนั้น เมื่อนักการเมืองเป็นต้นเหตุ
จึงต้องแก้ไขจากตัวนักการเมืองก่อนเป็นลาดับแรก โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย
รูปที่ 25 เนื้อหาบางส่วนในบทบรรณาธิการที่ใช้วิเคราะห์กรอบข่าวสารปี 2556 - 2557
“...มีคาถามว่าทาไมรัฐบาลจึงกระทาการทีส่ ุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาทาผิดรัฐธรรมนูญ
คาตอบส่วนหนึง่ ก็คือรัฐบาลเชื่อมั่นในเสียงข้างมากในสภา ถือว่ามาจากการเลือกตั้ง และได้อานาจ
จากประชาชนจึงมีอานาจเด็ดขาดที่จะแก้ไขหรือออกกฎหมายได้ตามอาเภอใจ
โดยที่ศาลหรือ
องค์กรอิสระไม่มีอานาจขัดขวาง เพราะไม่ได้มาจากเลือกตั้ง ไม่ยึดโยงกับประชาชน
เป็นข้ออ้างที่มเี หตุผล แต่เป็นการมองประชาธิปไตยในเพียงมิตเิ ดียวคือ “การเลือกตัง้ ”
ไม่ได้มององค์ประกอบในด้านอื่นๆ เช่น ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ ระหว่างอานาจ
สามฝ่าย คือ นิตบิ ัญญัติ บริหาร และตุลาการ รวมทัง้ การปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชน ธรรมาภิ
บาล หลักนิติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง
ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปการเมืองที่มาแรงในขณะนี้ ทุกฝ่ายจึงน่าจะทบทวนว่าจะต้อง
ปฏิรูปอะไร จึงจะเป็นการปฏิรูปที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การแก้ไข หรือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึง่ เป็นแค่
การปฏิรปู ตัว อักษรบนแผ่นกระดาษ แม้แต่นักวิชาการที่ออกมา “ปกป้องประชาธิปไตย” ก็จะต้อง
ปกป้ององค์ประกอบทุกอย่างของประชาธิปไตย ไม่ใช่ปกป้องแค่การเลือกตัง้
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง ปฏิรูปการเมืองตัวจริง วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557)
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จากผลการวิจัยการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งสองช่วงเวลา คือ ระหว่าง ปี 2553 กับปี 2556-2557
สามารถนามาสรุปเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของการกาหนดกรอบแต่ละประเภทที่ปรากฏ
รวมทั้งกรอบข่าวสารหลักและกรอบข่าวสารรอง ที่ได้จากการวิเคราะห์สรุปโดยผู้วิจัย ดังแสดงผลใน
ตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระหว่าง พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2556-2557
การกาหนดกรอบ

ปี 2553
ประชาธิปไตย
กรอบข่าวสารหลัก
ต้องเคารพกฎหมาย
ความขัดแย้ง
กรอบข่าวสารรอง
ต้องระงับด้วยสันติวิธี
กลุ่ม นปช. เรียกร้องให้ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ลาออกและ
จัดการเลือกตั้งใหม่ โดยจัด
ชุมนุมในพื้นที่สาคัญต่างๆ เพือ่
กดดันรัฐบาล เช่น ถ.ราชดาเนิน
, แยกราชประสงค์ เป็นต้น แม้
จะมีประกาศบังคับใช้กฎหมาย
ชี้ให้เห็นปัญหา
พิเศษ แต่ไม่สามารถทาให้
นปช. ยุติการชุมนุมได้ ซึ่ง
ระหว่างการชุมนุมเกิดความ
รุนแรงและความสูญเสีย
สุดท้ายรัฐบาลตัดสินใจสลาย
การชุมนุมขอคืนพื้นทีส่ าคัญทาง
เศรษฐกิจแยกราชประสงค์ ใน
วันที่ 19 พ.ค. 2553 เกิดการ

ปี 2556-2557
รัฐบาลยิ่งลักษณ์
เป็นประชาธิปไตยทีส่ อบทานไม่ได้
ปฏิรูปนักการเมือง
ก่อนปฏิรปู ประเทศ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เชื่อมั่นและยึดหลักการที่ว่า
“ประชาธิปไตยคือการเลือกตัง้ และ
เสียงข้างมาก” ดังนั้น จึงตัดสินใจ
ทาสิ่งต่างๆ ตามใจชอบ เช่น เสนอ
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่แก้ไข
เนื้อหาจนครอบคลุมทั้งคดีการเมือง
และคดีทุจริต หวังช่วยเหลือ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ทาให้เกิดกระแส
ต่อต้านคัดค้านนาโดย กปปส. ที่
เริ่มจากเป่านกหวีดร่วมชุมนุม อีก
ทั้งรัฐบาลไม่เคารพอานาจ
ตรวจสอบถ่วงดุล ทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่พอใจ และการช่วงการ
ชุมนุมเกิดความรุนแรง ใช้อาวุธ

129
ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับ
เจ้าหน้าที่ มีผบู้ าดเจ็บรวมทั้ง
ผู้เสียชีวิตจานวนมาก

คู่ขัดแย้งต่างมุ่งเอาชนะเด็ดขาด
ตามข้อเรียกร้องทีฝ่ ่ายตนเสนอ
ทาให้ความพยายามทีจ่ ะใช้สันติ
วิเคราะห์สาเหตุ วิธีแก้ปัญหาไม่สาเร็จ อีกทัง้ การ
บังคับใช้กฎหมายล้มเหลว ไม่
สามารถควบคุมการชุมนุมให้อยู่
ภายใต้กฎหมายกาหนดได้
ผู้เขียนชื่นชมความเสียสละของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ยอมลดช่วงเวลา
ที่จะอยู่ในตาแหน่ง พร้อมทั้ง
เสนอแผนปรองดอง เพื่อยุบ
สภาและเตรียมจัดเลือกตัง้ ใหม่
ตัดสินทางจริยธรรม
แต่สุดท้ายข้อเสนอดังกล่าวกลุ่ม
นปช. ไม่ยอมรับ

ควรใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองด้วยการ
เสนอแนะ
เจรจาร่วมกัน และใช้รัฐสภา
แนวทางแก้ปัญหา
เป็นพื้นที่ในการถกเถียงหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ

สงครามทาร้ายฝ่ายตรงข้าม จนเกิด
ความรุนแรงและสูญเสีย การชุมนุม
ที่ยืดเยื้อสุดท้ายเพือ่ ยุติปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองและลดความ
สูญเสียทีจ่ ะเกิดขึ้น คสช. ตัดสินใจ
ทารัฐประหาร วันที่ 22 พ.ค. 2557
รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นศรัทธาจาก
ประชาชน หลังจากเสนอผลักดัน
ร่างกฎหมายนิรโทษกรรม โดย
เชื่อมั่นในหลักการว่าตนเองมาจาก
การเลือกตัง้ และมีคะแนนเสียงข้าง
มากสนับสนุน จึงตัดสินใจ
ดาเนินการโดยไม่สนใจคาคัดค้าน
ผู้เขียนตาหนิรัฐบาลที่ยึดเฉพาะ
หลักการที่ว่า ประชาธิปไตยคือการ
เลือกตั้งและเสียงข้างมาก แต่
ละเลยการตรวจสอบถ่วงดุล
นอกจากนี้ ยังตาหนิคู่ขัดแย้ง
บางส่วนทีเ่ ชื่อว่าความรุนแรงจะทา
ให้ฝ่ายตนเองชนะ ซึ่งเป็นความคิด
ที่ไม่ถูกต้อง และในเนื้อหาบางบท
บรรณาธิการได้ชื่นชมข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ที่กล้าออกมา
คัดค้านระบบทุจริตคอร์รัปชั่นและ
รัฐบาลที่ไม่ชอบธรรม
คู่ขัดแย้งควรเจรจาร่วมกัน และมี
คนกลางทีเ่ ป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ช่วยไกล่เกลี่ย ส่วนข้อเสนอปฏิรปู
ประเทศ จะต้องไม่ใช่แค่การแก้ไข
หรือยกร่างรัฐธรรมนูญ เท่านั้น แต่
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ลดโอกาสความสูญเสียจากการ
ชุมนุมบนท้องถนน

ต้องเริ่มต้นแก้ไขพฤติกรรม
นักการเมือง ให้คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม

นอกจากนี้ ผู้วิจัยนาผลการศึกษาเรือ่ งการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ทั้งสองช่วงเวลา คือ ในปี 2553 และปี 2556-2557 พบว่า มีสัดส่วนการกาหนดกรอบที่
แตกต่างกัน โดยผลการเปรียบเทียบสัดส่วนการกาหนดของทั้งสองช่วงเวลา ดังแสดงผลในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสัดส่วนการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระหว่าง พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2556-2557
การกาหนดกรอบ
ปี
2553
2556-2557

ชี้ให้เห็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ ตัดสินทางจริยธรรม
30.61%
46.43%

14.28%
16.43%

2.04%
3.57%

เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา
53.06%
33.57%
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รูปที่ 26 แผนภูมิแสดงสัดส่วนเปรียบเทียบการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2556-2557
ความถี่
60
46.48%
50
40 30.61%
30
20
10
0

53.06%
33.57%
16.43%
14.28%

ปี 2553

2.04% 3.57%

ปี 2556-2557

จากข้อมูลในแผนภูมิแสดงสัดส่วนเปรียบเทียบการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างปี 2553 และ ปี 2556-2557 จะพบว่า ทั้งสองช่วงเวลามีสัดส่วนการ
กาหนดกรอบแต่ละประเภทแตกต่างกัน อธิบายเพิ่มเติมได้ ดังนี้
การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา
สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 30.61 น้อยกว่า ปี
2556-2557 ซึ่งมีสัดส่วนการกาหนดกรอบคิดเป็นร้อยละ 46.43
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อธิบายว่า สาเหตุทเี่ ขียนถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างปี 2556-2557 บ่อยครั้ง เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง รวม
ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557 ขณะที่ความขัดแย้ง
ระหว่าง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ด้วยช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า
จึงเห็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้นซ้าๆ และบ่อยครั้งมากกว่า รวมทั้งรู้สกึ ว่าปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้รบั การแก้ไขและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเขียนบทบรรณาธิการที่ชี้ให้เห็นปัญหา
เพราะปัญหาทีเ่ กิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในความสนใจของประชาชน
และการเขียนให้ทุกคนมองปัญหา
ร่วมกัน เข้าใจปัญหาร่วมกัน อาจช่วยกระตุ้นทาให้เกิดความตระหนักและความรูส้ ึกร่วมกันเพื่อจะ
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นาไปสู่การแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป เช่น ความขัดแย้งที่เริ่มตั้งแต่กลุ่ม กปปส. คัดค้านร่าง
กฎหมายนิรโทษกรรม, ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาล กับกลุม่ กปปส. และองค์กรอิสระ,
การประกาศใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมที่มผี ู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเกินกว่าเหตุ ไม่เหมาะสมกับระดับ
ความรุนแรงของผู้ชุมนุม, การจัดเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง, การใช้
ความรุนแรงในช่วงที่มกี ารชุมนุม, การไม่ยอมรับคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และข่มขู่คุกคามศาล
เป็นต้น เหล่านี้คือปัญหาทีผ่ ู้เขียนมองว่า หากไม่ให้ความสาคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือปล่อยให้ค้างคา
ต่อไป อาจทาให้สถานการณ์ยืดเยื้อ ขณะที่ปญ
ั หาความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปี 2553 หลักๆ
เป็นปัญหาที่เกิดจากกลุ่ม นปช. คัดค้านรัฐบาลและเรียกร้องให้ยุบสภา เพื่อเลือกตัง้ ใหม่, การชุมนุม
บนท้องถนน, การเจรจาที่ลม้ เหลว, การปะทะกันด้วยความรุนแรง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้อาจเอื้อหรือ
ขยายผลให้เกิดความรุนแรงไม่แตกต่างกับปี 2556-2557 มากนัก ซึ่งผู้เขียนได้เขียนกาหนดกรอบแบบ
ชี้ให้เห็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้นเช่นกัน แต่มีจานวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2556-2557
การกาหนดกรอบแบบวิเคราะห์สาเหตุ
สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบวิเคราะห์สาเหตุ ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 14.28 ใกล้เคียงกับ ปี
2556-2557 ซึ่งมีสัดส่วนการกาหนดกรอบคิดเป็นร้อยละ16.43
สุนทร ทาซ้าย ระบุว่า เหตุที่ไม่ค่อยมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุหรือสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมืองในบทบรรณาธิการมากนัก เพราะการเขียนบทบรรณาธิการต้องทางานแข่งกับ
เวลาที่มจี ากัด โดยแต่ละวันต้องส่งต้นฉบับภายในเวลาที่กองการผลิตกาหนด คือช่วงเวลา 15.0016.00 น. และการเขียนบทบรรณาธิการแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 30-90 นาที หลังจากประชุม
ข่าวรอบเช้า เวลา 11.00 น. เพื่อให้ทราบทิศทางประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ จากนั้นเมื่อเลือกเรื่องที่
จะเขียนได้แล้ว ต้องใช้เวลาสาหรับค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนบทบรรณาธิการ ดังนั้น กว่าจะ
เขียนแล้วเสร็จจึงใช้เวลาพอสมควร บางครั้งก็คาบเกี่ยวช่วงเวลาที่จะต้องส่งต้นฉบับเพือ่ เตรียมการ
พิมพ์และจัดจาหน่าย ด้วยเวลาทีจ่ ากัดผู้เขียนจึงไม่มเี วลามากพอในการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ให้
ละเอียด อีกทั้งเนื้อทีส่ าหรับนาเสนอบทบรรณาธิการมีจานวน 7 ย่อหน้า อาจจะไม่เพียงพอสาหรับบท
วิเคราะห์เชิงลึกที่ต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้านและละเอียดมากขึ้น
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างถ่องแท้
นอกจากนี้ ส่วนตัวไม่อยากให้ผู้อ่านเครียดมากจนเกินไป ต้องการให้มีความรูส้ ึกว่าอ่านบทความจาก
นักหนังสือพิมพ์ทเี่ ข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ดเู ป็นวิชาการมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ หากเป็นปัญหาที่
ไม่เชี่ยวชาญ ไม่ถนัด ไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ผูเ้ ขียนจะไม่วเิ คราะห์ ไม่เสนอแนะ เพราะตระหนักว่า
ตนเองยังมีความรู้ไม่มากเพียงพอที่จะวิเคราะห์เจาะลึกเรือ่ งดังกล่าว จึงมักจะเลือกใช้วิธีการเขียนเพือ่
อธิบายสถานการณ์ปัญหา บอกเล่าเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นโดยทั่วไป ให้ผู้อ่านรับทราบเท่านั้น
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การกาหนดกรอบแบบตัดสินทางจริยธรรม
สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบตัดสินทางจริยธรรม ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 2.04 ใกล้เคียง
กับ ปี 2556-2557 ซึ่งมีสัดส่วนการกาหนดกรอบคิดเป็นร้อยละ 3.57
สุนทร กล่าวว่า สาเหตุทบี่ ทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่ค่อยตัดสินทางจริยธรรม
เพราะลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบต่อว่าหรือตาหนิใคร ไม่เกี่ยวกับความเกรงกลัวอานาจหรือ
อิทธิพลใดๆ หากบุคคลใดหรือฝ่ายใดทาดีและถูกต้องก็จะเขียนชื่นชมเพื่อเป็นกาลังใจให้ทาความดี
ต่อไป แต่ถ้าฝ่ายใดหรือใครทาผิด ทาไม่ถูกต้อง จะเขียนเนื้อหาที่ให้แง่คิด ทักท้วง หรือเสนอแนะไป
ยังบุคคลนั้นหรือฝ่ายนั้นๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไข มากกว่าการเขียนแบบตัดสินถูกผิดให้คุณให้โทษ
เพราะไม่ตอ้ งการให้บทบรรณาธิการที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเหตุหรือมีส่วนทาให้ความขัดแย้งทาง
การเมืองลุกลามบานปลาย ส่วนองค์กรไทยรัฐไม่มีนโยบายสั่งห้ามไม่ให้เขียนตัดสินใคร เพียงแต่มี
หลักการทางานซึง่ สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย กาพล วัชรพล ผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก ได้
วางเอาไว้ คือ จะต้องเขียนข่าวนาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง มีหลักฐานทีเ่ ชื่อถือได้ ไม่ใส่ความ หมิ่น
ประมาทหรือปรักปราใคร ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ทาให้ใครเสียดายเดือดร้อน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูอ้ ่าน เหล่านี้คือหลักการที่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ยึดถือสืบต่อกันมาในการทางาน
จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ทัง้ นิสัยส่วนตัวที่ไม่ชอบตาหนิตเิ ตียนใครและการยึดถือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นแนวทางในการเขียนและนาเสนอผลงาน สุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงไม่
นิยมเขียนแบบตัดสินชี้ชัดว่าใครผิดใครถูก
เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่าเขียนปรักปราทาให้เกิดความ
เสียหาย มีความไม่เป็นกลาง เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทาให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างออกไป
กาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 53.06
มากกว่า ปี 2556-2557 ซึ่งมีสัดส่วนการกาหนดกรอบคิดเป็นร้อยละ 33.57
บรรณาธิการไทยรัฐ กล่าวว่า ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งสองช่วงเวลา คือในปี 2553 และ
ช่วงปี 2556-2557 ล้วนมีทงั้ ผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวิต ซึ่งสัดส่วนเนื้อหาในบทบรรณาธิการที่นาเสนอใน
ปี 2553 จะเป็นการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามากกว่าช่วงปี 2556-2557 อย่างชัดเจน เพราะ
สถานการณ์ในปี 2553 ผู้เขียนมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะ
คลี่คลายด้วยการเจรจา หรือใช้สันติวิธีระงับความขัดแย้ง เพราะมีสัญญาณที่ดจี ากคู่ขัดแย้งทัง้ ฝ่าย
นปช. และรัฐบาล ยินดีเข้าร่วมเจรจา เพียงแต่ยังมีเงือ่ นไขต่อรองที่แตกต่างกันจึง หาข้อยุตริ ่วมกัน
ไม่ได้ แต่ก็ยังมีความพยายามจะจัดการเจรจาอีกหลายครั้ง เพื่อให้แกนนาทัง้ สองฝ่ายได้พูดคุยต่อรอง
แม้สุดท้ายจะไม่สาเร็จและมีการสลายการชุมนุม โดยช่วงเวลาทีม่ ีการเจรจาคือช่วงที่ผเู้ ขียนมองว่า
เปรียบเหมือนนาทีทองทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเมือง
เพราะคู่ขัดแย้งได้ร่วมเจรจาต่อรอง
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ประนีประนอมกัน ลดการเผชิญหน้าของกลุม่ ผู้ชุมนุมและเหตุปะทะที่จะทาให้เกิดความรุนแรงความ
สูญเสียตามมา นอกจากนี้ กระแสคัดค้านต่อต้านรัฐบาลของกลุม่ ผู้ชุมนุม ก็มสี ่วนสาคัญในการเขียน
เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา กล่าวคือ หากการชุมนุมมีกระแสคัดค้านไม่รุนแรงขยายวงกว้างไปยัง
กลุ่มคนอื่นๆ อาจจะยังมีโอกาสที่คู่ขัดแย้งหาทางคลี่คลายปัญหาร่วมกันได้ เช่น จัดพื้นที่ให้เกิดการ
เจรจา ใช้รัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นต้น แต่กรณีที่มกี ระแสคัดค้านต่อต้านรุนแรง มีผเู้ ข้าร่วมชุมนุม
จานวนมาก ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพ และใช้เวลาการชุมนุมยาวนาน ต่าง
ฝ่ายล้วนยึดมั่นในข้อเสนอของตนเอง จนไม่เอื้อให้เกิดการเจรจาหรือการแก้ไขปัญหาโดยรัฐสภา จะยิ่ง
ทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีความสุ่มเสี่ยงและบานปลาย นั่นอาจทาให้โอกาสของ
การแก้ปญ
ั หาร่วมกันของคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นได้ยากกว่า เช่น
เปรียบเทียบในปี 2553 คู่ขัดแย้งหลักของรัฐบาลอภิสิทธิ์ คือ กลุ่ม นปช. ที่ไม่พอใจรัฐบาล
เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตัง้ โดยได้รับคะแนนเสียงโหวตจาก ส.ส. ให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ หลังจาก สมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งความ
ไม่พอใจทหารที่เข้ามาแทรกแซงการเมือง และอ้างว่ามีสองมาตรฐานทางการเมือง เป้าหมายคือให้
รัฐบาลอภิสทิ ธิ์ออกจากตาแหน่งเพื่อเลือกตั้งใหม่ การชุมนุมดังกล่าว มีกลุ่ม นปช. ออกมาเคลื่อนไหว
จัดชุมนุม แต่ ส.ส. ยังคงทาหน้าที่ในสภาฯ ทาให้มีความหวังที่รัฐสภาจะยังทาหน้าที่แก้ไขสถานการณ์
ความขัดแย้งได้
ในขณะที่ช่วงปี 2556-2557 คู่ขัดแย้งหลักของรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ มีทั้งกลุ่ม กปปส. นักธุรกิจ
ข้าราชการ องค์กรอิสระ เป็นต้น ซึ่งมีจุดเริ่มต้นความขัดแย้งทางการเมือง จากการคัดค้านร่าง
กฎหมายนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมคดีทุจริต ทาให้คนส่วนใหญ่ไม่พอใจและเข้าร่วมการชุมนุมจานวน
มาก จากนั้นยกระดับการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ให้รบั ผิดชอบด้วยการยุบสภา แม้ว่าต่อมา
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยินยอมยุบสภา แต่ไม่เป็นผลให้ กปปส. ยุติการชุมนุม เพราะผู้ชุมนุมเสนอ
ให้ปฏิรปู ประเทศก่อนเลือกตัง้ เสนอให้มรี ัฐบาลชั่วคราวเพือ่ ปฏิรูปประเทศ ไม่ยอมรับอานาจรัฐบาล
รักษาการ ฯลฯ นอกจากความไม่ไว้วางใจกันและกันแล้ว ข้อเสนอของแต่ละฝ่ายมีจุดยืนแบบสุดโต่ง
ต้องการเอาชนะอย่างเด็ดขาด เหล่านี้ยิ่งเหมือนเป็นการปิดประตูสาหรับการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง
อีกทั้ง ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์บางส่วน ลาออกจากตาแหน่งเพือ่ มาเป็นแกนนาการชุมนุม ทาให้
ความหวังที่จะใช้รัฐสภาคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองลดลง ดังนั้น การเขียนบท
บรรณาธิการเพือ่ เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในช่วงปี
2556-2557
อาจไม่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะสถานการณ์อาจไม่เอื้อให้แต่ละฝ่ายพร้อมรับฟัง ทาให้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้เขียนเลือกใช้วิธีการเขียนตอกย้าปัญหาทีเ่ กิดขึ้นมากกว่าการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ส่วนในปี
2553 ผู้เขียนยังมองเห็นหนทางการแก้ไขปัญหาทีท่ ั้งสองฝ่ายสามารถจะร่วมมือกันได้ จึงใช้วิธีการ
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เขียนแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หาเป็นหลัก เพื่อหวังกระตุ้นและเสนอแนะเพิ่มเติมให้การเจรจา
หรือการใช้รัฐสภาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองประสบความสาเร็จ
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดกรอบ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบของผู้เขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งปี 2553 และปี 2556-2557 มีดังนี้
1. สถานการณ์ทางการเมือง
ต้องเป็นสถานการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน เพราะจะมีผลต่อความรู้สกึ และความอยากรู้อยากติดตามของผูอ้ ่าน ยิ่งเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ยิ่งจาเป็นต้องคานึงถึงและ
นามาเขียนถ่านทอดผ่านบทบรรณาธิการ
โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่
ประชาชนให้ความสนใจ เพราะมีความรูส้ ึกร่วมกับเหตุการณ์ชุมนุมในแต่ละครั้ง เช่น
ปมความขัดแย้งทางการเมืองในปี 2553 ที่สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาของกลุม่ นปช.
ระบุว่า เบื้องหลังทีท่ าให้พรรคประชาธิปัตย์ นาโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้
ดารงตาแหน่งนายักรัฐมนตรี และได้รบั การสนับสนุนจาก ส.ส. จนสามารถจัดตั้งรัฐบาล
สาเร็จ หลังจาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน33 เนื่องจากมีทหารให้การสนับสนุนเพื่อทัดทานอานาจของ
รัฐบาลที่มีความเชื่อมโยงกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี โดย
กลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่า
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีคะแนนเสียงข้างมากเหมือนกับพรรคพลัง
ประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเพื่อบริหารประเทศ ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์จงึ ไม่มี
ความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศ ต้องลาออกเพื่อจัดเลือกตั้งใหม่ ซึ่งความรูส้ ึกที่ไม่เป็น
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เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคาวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรค
มัชฌิมาธิปไตย อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดยพรรคพลังประชาชน มีข้อมูลว่า บุคคลที่เป็น
กรรมการบริหารพรรค คือ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ส.ส. สัดส่วนกลุ่ม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ซื้อเสียงด้วยการแจกเงินให้
กลุ่มกานัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่นัดมาพบถึงกรุงเทพฯ แม้นายยงยุทธ จะอ้างว่าเป็นการจัดฉาก แต่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเห็นว่า
ฟังไม่ขึ้น จึงมีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายยงยุทธ ติยะไพรัช เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคา
วินิจฉัยในส่วนของพรรคพลังประชาชน ด้วยมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ยุบพรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิทางการเมืองหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรค 5 ปี (รวม 37 คน) ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทาให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยปริยาย
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ธรรม การถูกเอาเปรียบทางการเมือง การปลุกระดมกลุ่มผู้ชุมนุมโดยอดีตนายกฯ ทักษิณ
เพราะรู้สกึ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมทางการเมือง
ยิ่งทาให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชมหรือ
ศรัทธาในอดีตนายกฯ ทักษิณ รวมทั้งกลุ่มคนที่ไม่ชอบอานาจของทหารที่แทรกเข้ามาในการ
เมืองไทยเริ่มรวมตัวออกมาเรียกร้องคัดค้านรัฐบาล
จัดการชุมนุมในพื้นทีส่ าคัญจอง
กรุงเทพมหานคร ปิดเส้นทางการจราจรในบางจุดทาให้การเดินทางบางพื้นที่ไม่สะดวก และมี
เหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวญาติพี่
น้องหรือคนรูจ้ ัก
ความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้นแม้จะมีความพยายามจัดการเจรจา
ระหว่างคู่ขัดแย้งแต่ไม่สาเร็จ รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่
การชุมนุมยังดาเนินต่อไป จนเกิดการสลายการชุมนุม และ นปช. ประกาศยุติชุมนุมในที่สุด
ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปี 2556-2557 มีจุดเริ่มต้นความ
ขัดแย้งมาจากการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมคดีทุจริต ทาให้ ส.ส. ฝ่าย
ค้านบางส่วน และประชาชนที่ไม่พอใจรัฐบาล เริ่มออกมาคัดค้านด้วยการเป่านกหวีด จากนั้น
ยกระดับการชุมนุมจัดตั้งกลุม่ กปปส. และมีแนวร่วมการชุมนุมจานวนมาก จัดพื้นที่ชุมนุม
กระจายโดยรอบกรุงเทพฯ และมีวันประกาศปิดกรุงเทพฯ พร้อมนาผู้ชุมนุมไปชุมนุมในพื้นที่
ของหน่วยงานภาครัฐบางแห่งเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่หยุดทางาน เพิ่มแรงกดดันรัฐบาลให้ลาออก
และเรียกร้องให้จัดตั้งสภาประชาชน มีคนกลางเข้ามาบริหารประเทศเพื่อปฏิรูปประเทศก่อน
จัดเลือกตั้ง บรรยากาศการชุมนุม การปิดถนนเพื่อจัดชุมนุม ความสูญเสียจากเหตุประทะ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นระหว่างการชุมนุม ทาให้ประชาชนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องทีเ่ กิดขึ้น
บ่อยในช่วงเวลาดังกล่าว มีข่าวความรุนแรง ความสูญเสียเกิดขึ้นถี่จนกระทบต่อความมั่นคง
ในการดาเนินชีวิต กระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ มีปัญหาปากท้องเกิดขึ้นตามมา ฯลฯ ในที่สุด
เมื่อการเจรจาไม่เป็นผลสาเร็จ คสช. จึงรัฐประหารยึดอานาจ เพื่อระงับความขัดแย้งทาง
การเมืองไม่ให้ลกุ ลามขยายวงกว้างมากขึ้น
เหล่านี้คือตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นและอยู่ในความ
สนใจของประชาชน ส่งผลต่อความรูส้ ึก ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ฯลฯ ของประชาชนทาให้ความอยากรูอ้ ยากติดตามสถานการณ์จึงมีมาก ด้วยเหตุนผี้ ู้เขียนจึง
นาเสนอเนื้อหาในบทบรรณาธิการทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ด้วย
การกาหนดกรอบที่แตกต่างกันไป เช่น ชี้ให้เห็นปัญหา, วิเคราะห์สาเหตุ, ตัดสินทางจริยธรรม
หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากเกิดผลกระทบในวง
กว้างจะเน้นเขียนแบบชี้ให้เห็นปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ขณะที่
การตัดสินทางจริยธรรมจะมีน้อย
เพราะนิสัยส่วนตัวไม่ชอบตัดสินหรือกล่าวตาหนิใคร
ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งลุกลามต่อไป ส่วนการวิเคราะห์สาเหตุมีข้อจากัดคือระยะเวลา
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การทางานที่ต้องเร่งส่งต้นฉบับ
จึงไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะค้นคว้าเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์โดย
ละเอียด อีกทั้งพื้นที่เขียนบทบรรณาธิการมีเพียง 7 ย่อหน้า ทาให้ยากทีจ่ ะนาเสนอบท
วิเคราะห์ให้คนเข้าใจอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่มีอย่างจากัด และอาจทาให้บทบรรณาธิการดูเป็น
บทความวิชาการมากเกินไป ไม่ชักจูงใจผู้อ่านให้ติดตาม เพราะกลุ่มคนเป้าหมายของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐคือคนทั่วไป ที่นิยมเสพข่าวอ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
“สิ่งแรกเลยต้องดูก่อนว่า เรื่องนั้นคนสนใจหรือเปล่า ถ้าคนสนใจเราต้องนาเสนอให้
เขาได้ติดตาม จะได้เข้าใจมากขึ้น ยิ่งช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมันมีปญ
ั หาต่างๆ
เกิดขึ้นเยอะแยะ คนมีความรูส้ ึกร่วมไปกับเหตุการณ์ เพราะมีทั้งระเบิด ทั้งคนตาย ความ
รุนแรงก็มี ความสูญเสียก็มี คนเขาก็อยากรู้ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นอีก
หรือไม่ ความสนใจคนอ่านจึงมีมาก หน้าทีเ่ ราคือจะต้องนาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้คนเขาได้
รับรู้ อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม” (สุนทร ทาซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ, 2558)
2. ความรู้ความเข้าใจของผู้เขียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระบุว่า นอกจาก
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่านแล้ว
ประเด็นที่นาเสนอต้องเป็นเรื่องทีผ่ ู้เขียนมี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถหาข้อมูลได้ครบถ้วนรวดเร็ว โดยข่าวการเมืองเป็นอีกเรื่องที่
สุนทร ทาซ้าย มีความถนัด นอกเหนือจากข่าวต่างประเทศ เพราะตั้งแต่สมัยเด็กสนใจเรือ่ ง
การเมืองอย่างมาก และมีประสบการณ์ตรงจากการเป็น อดีต ส.ส. จ.นครราชสีมา ด้วยความ
ที่เคยผ่านอาชีพนักการเมืองมาก่อน ทาให้เข้าใจการเลือกตั้ง การทาหน้าที่ของผู้แทน
ประชาชน ระบบพรรคการเมือง ระบบรัฐสภา ฯลฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมี ความรูท้ ี่สงั่
สมมาตัง้ แต่ช่วงที่เริม่ ทาข่าวต่างประเทศสมัยเริ่มทางานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งมักนาเสนอ
เรื่องการเมืองของประเทศต่างๆ ให้ผู้อ่านได้ติดตาม เพราะสถานการณ์การเมืองของไทยช่วง
นั้นไม่เอื้อให้สื่อมวลชนนาเสนอหรือพูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากนัก สุนทร จึง
ต้องใช้วิธีการเล่าเรื่องการเมืองของต่างประเทศแทน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่าน จะได้
ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศอย่างรูเ้ ท่าทัน และไม่ขัดกับนโยบายของรัฐ ไม่กระทบต่อ
องค์กร
ในช่วงเวลาว่าง สุนทร ทาซ้าย จะใช้เวลากับการอ่านหนังสือประเภทประวัติศาสตร์
และการเมือง เพื่อเพิม่ เติมความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีความรูต้ ิดตัวที่พร้อมนามาใช้สาหรับการ
ทางานได้ตลอดเวลา แต่หากไม่เข้าใจหรือติดขัดสงสัย จะหาข้อมูลเพิม่ เติมจากแหล่งต่างๆ
เช่น ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยละต่างประเทศ, โทรทัศน์, วิทยุ,
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อินเตอร์เน็ต, ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น โดยยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”34 เพื่อหาคาตอบ และนาข้อมูลที่
ได้มาเรียบเรียงเขียนบทบรรณาธิการให้คนอ่านเข้าใจ คลี่คลายประเด็นปัญหา
อาจกล่าวได้ว่า ทั้งลักษณะนิสัยและความชอบส่วนตัว ประสบการณ์ด้านการเมือง
ความเป็นนักอ่าน นักคิด นักเขียน นักตั้งคาถาม และนักหาคาตอบ เหล่านีล้ ้วนเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่ช่วยสร้างและสัง่ สมความรู้สาหรับบรรณาธิการ
ทาให้การนาเสนอเนื้อหาบท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
สามารถนาเสนอ
ข้อมูลได้ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีวิธีการเขียนที่ช่วยให้ผอู้ ่านเข้าใจง่าย เป็นลาดับขั้นตอน
ไม่ซับซ้อน โดยประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจทีส่ ั่งสมจานวนมาก ทาให้เข้าใจปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น และเขียนนาเสนอถึงปัญหาได้ตรงประเด็น หรือช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินผล
และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
“การจะเขียนบทบรรณาธิการ

เราต้องมีความเชี่ยวชาญในประเด็นข่าว

มี

ประสบการณ์การทางานที่ยาวนานพอสมควร เพื่อจะได้นามาใช้ในงานเขียนของเรา ที่สาคัญ
คือ ต้องขยันทาให้ตัวเองมีความคิดกว้างขวาง รอบรู้ หมั่นคิด อ่าน เขียน บ่อยๆ” (สุนทร ทา
ซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
“คุณสุนทร ทาซ้าย มีลักษณะนิสัย เป็นคนที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริง ชอบศึกษา
ค้นคว้าเพื่อให้ได้คาตอบตามที่ต้องการ และนิสัยส่วนตัวมักจะชอบ “ปุจฉา-วิสัชนา” โดยตั้ง
ประเด็นคาถาม ถกปัญหา วิเคราะห์ เพื่อหาคาตอบ กับเพื่อนร่วมงานอยูเ่ สมอ” (สุนทร คันธ
พิศาล. คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
3. อุดมการณ์ทางการเมือง สุนทร ทาซ้าย อธิบายอุดมการณ์ทางการเมืองส่วนตัว คล้ายกับคา
กล่าวของ อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ว่า
“การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” กล่าวคือ กระบวนการ
ประชาธิปไตยที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง สามารถแสดง
ความเห็น หรือแสดงออกทางการเมืองได้โดยสงบและอยู่ภายใต้กฎหมายกาหนด ทีส่ าคัญ
ประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลทางการเมือง ไม่ควรจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
34

หัวใจนักปราชญ์ ประกอบด้วย สุ ย่อมาจาก สุตะ แปลว่า ฟัง, จิ ย่อมาจาก จินตะ แปลว่า คิด, ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า ถาม,
ลิ ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า จด
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ส่วนเรื่องการเลือกตัง้ หรือคะแนนเสียงข้างมากจากประชาชน อาจไม่ได้เป็นนิยามหลักของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติของ สุนทร ทาซ้าย พร้อมอธิบายว่า หากมีการ
เลือกตั้ง มีคะแนนเสียงข้างมากจากประชาชนที่เลือกเข้ามาบริหารประเทศ แต่จากัดสิทธิ
ประชาชน ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ละเลยอานาจตรวจสอบถ่วงดุล ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ส่วนการเมืองกรณีทหารเข้ามามีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารประเทศ
ส่วนตัวไม่ชอบอานาจเผด็จการ เพราะปิดกั้นการตรวจสอบถ่วงดุล และในอดีตมักมีการสืบ
ทอดอานาจ แต่สาหรับยุคที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐประหารและเข้ามา
บริหารประเทศ มองว่าน่ากังวลน้อยกว่ายุคทหารครองเมืองในอดีต เพราะ คสช. กาหนด
กรอบระยะเวลาการทาหน้าที่ชัดเจน ถ้าหากไม่ทาตามทีร่ ะบุไว้ อาจจะเผชิญบทเรียนทาง
การเมืองซ้ารอยประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีตทีเ่ กิดขึ้นมาแล้ว
ส่วนมุมมองทีม่ ีต่อพรรคการเมืองปัจจุบัน สุนทร ระบุว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่ชื่น
ชอบเป็นพิเศษ เพราะพรรคการเมืองในอุดมคติจะต้องเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง
มีความเชื่อมโยงกับประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ใช่เป็นพรรคของนายทุนทาง
การเมือง หรือธุรกิจการเมือง สาหรับพรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน สุนทร เปิดเผยว่า หาก
เปรียบเทียบระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคเพื่อไทย ส่วนตัวมองว่าพรรคประชาธิปัตย์มี
ความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคมากกว่า เพราะยังเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคได้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มากกว่าพรรคเพื่อไทยด้านพรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่นายทุนพรรค
จะมีอานาจเด็ดขาด และสมาชิกต้องทาตามคาสัง่ นายทุนพรรคการเมือง
จากอุดมการณ์ทางการเมืองของบรรณาธิการ ดังนั้น ช่วงที่เกิดความขัดแย้งทาง
การเมือง บทบรรณาธิการจึงถูกเขียนและถ่ายทอดผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองของผูเ้ ขียน ที่
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์ใดก็ตาม ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองด้วยการแสดง
ความคิดเห็นหรือแสดงออกทางการเมือง สาหรับการชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกทาง
การเมืองรูปแบบหนึ่งแต่ต้องเป็นการชุมนุมที่สงบ ปราศจากความรุนแรง เคารพหลัก
กฎหมาย ส่วนการแสดงออกทางความคิด แม้จะมีความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อความ
ศรัทธาที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม นปช. อาจจะชื่นชม เชื่อมัน่ และเห็นใจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร (ยศในขณะนั้น) หรือบางส่วนอาจจะพึงพอใจนโยบายประชานิยมตัง้ แต่สมัยอดีตนายกฯ
ทักษิณ ที่ช่วยทาให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งกลุ่มคน
ที่ไม่พอใจและคัดค้านการทีท่ หารเข้ามาแทรกแซงการเมือง ในขณะที่กลุ่ม กปปส. เชื่อว่า
ทหารจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง เพราะเป็นคนกลางทีจ่ ะเข้ามา
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ช่วยคลี่คลายปัญหา และต่อต้านระบอบทักษิณ เพราะมีสว่ นเอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่น จึง
เสนอปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตัง้ เป็นต้น บรรณาธิการ ระบุว่าแม้ความคิดจะแตกต่างกันจาก
ความเชื่อ ความศรัทธา หรือประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน แต่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้
ไม่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคม ไม่มองอีกฝ่าเป็นศัตรูที่ต้องมุ่งทาร้ายทาลายให้สนิ้
ซาก เพราะจะทาให้สังคมวุ่นวายไม่สงบสุขเกิดความรุนแรงและความสูญเสียไม่สิ้นสุด
ด้วยความเชื่อที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหลักสาคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สุนทร ทาซ้าย จึงเลือกมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการนาเสนอความคิดเห็น
ในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่มีฐานผู้อ่านหลายล้านคน เพื่อถ่ายทอดความคิดที่
เขียนถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง วิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึ้น ติชมหรือตักเตือนในบาง
โอกาส และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน
ร่วม เขียนบทบรรณาธิการบนหลักเหตุและผล ตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อความถูกต้อง
ชัดเจน ไม่เข้าข้างฝ่ายใด และกระตุ้นให้ทุกคนคานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
เพื่อระงับหรือคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
“ผมเชื่อมั่นในหลักการ ของ นายอับราฮัม ลินคอลน์ (Abraham Lincoln) อดีต
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ว่า “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน” ซึ่งอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่าในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนมี
ความเห็นที่แตกต่างได้ แต่ไม่ควรสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ซึ่งการเขียนบทบรรณาธิการของผม ถือเป็นการแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และผมก็หวังจะให้สงั คมและประเทศชาติเกิดสันติ” (สุนทร ทาซ้าย. บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
4. จรรยาบรรณสื่อมวลชน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยึดหลักเสรีภาพในการแสดงออก
ทางความคิดเห็นผ่านบทความและความมีอสิ ระในการทาหน้าที่สื่อสารมวลชน ไม่ฝักใฝ่ทาง
การเมือง รักษาความเป็นประชาธิปไตยในการปกครอง และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ก่อนเขียนบทบรรณาธิการ
เพื่อให้ผู้อ่านติดตาม เพราะเชื่อว่าสิง่ ที่เขียนอาจจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูอ้ ่านไม่มากก็
น้อย ดังนั้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขียน ต้องมีความรอบคอบและระมัดระวัง
สาหรับการทางานของบรรณาธิการไม่มีการสัง่ งานหรือการครอบงาเพื่อกาหนด
แนวทาง เนื้อหา หรือประเด็นที่จะนาเสนอจากผู้บริหาร เพราะหัวหน้ากองบรรณาธิการได้
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มอบความไว้วางใจ และให้เกียรติในการทางานรวมทั้งให้อิสรเสรีภาพในการทาหน้าทีอ่ ย่าง
เต็มที่ แม้ว่าองค์กรไทยรัฐจะไม่มีคมู่ ือการทางานหรือข้อกาหนดนโยบายทีร่ วบรวมเป็นรูปเล่ม
มีลายลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดชัดเจน แต่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐส่วนใหญ่
ทางานด้วยการยึดหลักผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก โดยบุคลากรสื่อมวลชนไทยรัฐจะ
ยึดถือสืบทอดแนวทางการทางานและจรรยาบรรณสื่อมวลชนตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รวมทัง้ สานต่อแนวคิดที่
อดีตผู้อานวยการคนแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กาพล วัชรพล ได้วางรากฐานไว้ให้กับ
นักข่าวไทยรัฐ คือ การทาหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ไม่ได้ทาหนังสือพิมพ์เพือ่ ฝ่ายการเมือง
ดังนั้น ไทยรัฐจึงเน้นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารสาหรับประชาชน อย่างตรงไปตรงมา ไม่
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้อมูลที่นาเสนอต้องเป็นข้อเท็จจริง มีหลักฐานหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือ
ได้ ไม่โจมตีหรือปรักปราทาให้ใครเดือดร้อน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านมากทีส่ ุด
“ไทยรัฐไม่มีใครมาคอยกาหนดหรือควบคุมการเขียนบทบรรณาธิการ
ปล่อยให้
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้เขียน
แต่จะมีกรอบหลักของการเขียนบท
บรรณาธิการของไทยรัฐ คือ ความถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจริยธรรม และไม่ขัด
ต่อกฎหมาย โดยแนวทางที่ ผอ.กาพล วัชรพล ให้เอาไว้ คือ ต้องมีจริยธรรม ยึดผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปราศจากอคติ และเขียนอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งบรรณาธิการที่
รับผิดชอบทุกคนต่างยึดถือเป็นแนวทางการทางาน” (มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการอาวุโส
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2558)
ด้วยเหตุที่นักข่าวไทยรัฐยึดถือแนวทางข้อปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น และมีความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมโดยนักข่าวอาวุโสที่มปี ระสบการณ์ รวมทั้งคาแนะนาเพิ่มเติมอื่นๆ
สาหรับการทางาน
ทาให้แม้จะไม่มีการจัดพิมพ์รวบรวมข้อกาหนดการปฏิบัตงิ านสาหรับ
สื่อมวลชนเป็นรูปเล่ม แต่ก็มหี ลักสาคัญเพือ่ ยึดเหนี่ยวในการทางาน
สุนทร ทาซ้าย ย้าว่า สิ่งที่ต้องมีอยูเ่ สมอสาหรับการทางาน โดยเฉพาะการเขียนบท
บรรณาธิการ ซึ่งเปรียบเหมือนหัวใจหลักของหนังสือพิมพ์และเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ คือ ต้องเขียนโดยปราศจากอคติ เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือ
ตาหนิโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องเขียนจากข้อมูลข้อเท็จจริง ด้วยหลักเหตุผล เพื่อนาเสนอให้
ผู้อ่านติดตาม
แม้ผู้อ่านจะมีจานวนไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับคอลัมน์ประจาใน
หนังสือพิมพ์ แต่บทบรรณาธิการจาเป็นต้องรักษาแนวทางการทางานไว้ให้คงอยู่ต่อไป สิ่ง
เหล่านี้ทาให้การนาเสนอข้อมูลในบทบรรณาธิการจึงไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความพอใจ

142
ส่วนตัวของผู้เขียน แต่จะเป็นการนาเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม เช่น ช่วงที่เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทย ผูเ้ ขียนจะนาเสนอโดยกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหา ความ
รุนแรง ผลกระทบ หรือบางครั้งอาจวิเคราะห์สาเหตุปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข แต่หากพบว่ามีการกระทาที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบรรณาธิการจะเขียนทักท้วง
เพื่อหวังให้ตระหนักรู้และเกิดการแก้ไขปรับปรุง
โดยเลีย่ งการใช้ภาษาที่รุนแรงหรือสร้าง
ความเกลียดชังให้เกิดขึ้น
แต่หากเป็นเรื่องที่ดีจะเขียนชมเชยเพื่อให้กาลังใจแก่คนทางาน
ต่อไป เป็นต้น
“การเขียนบทบรรณาธิการที่ดีนั้น ผู้เขียนจะต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน และ
เขียนวิเคราะห์วจิ ารณ์ด้วยเหตุด้วยผล โดยปราศจากอคติ และแม้ว่าบทบรรณาธิการจะมี
ผู้อ่านน้อย เพราะเนื้อหาค่อนข้างเครียด แต่ก็ถือว่ามีความสาคัญ จึงอยากให้ผู้อ่าน นสพ.
ไทยรัฐ ติดตามอ่านบทบรรณาธิการด้วย” (สุนทร ทาซ้าย. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,
2558)
จากปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ช่วงที่
เกิดความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบสองช่วงเวลา คือ ระหว่างปี 2553 กับ ปี 2556รัฐประหาร2557
สามารถสรุปเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของที่มาและผลลัพธ์การกาหนด
กรอบ ดังแสดงผลในรูปที่ 27
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รูปที่ 27 ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ส่วนที่ 5 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทาหน้าที่เป็น กระจก หรือตะเกียง
จากการนิยามศัพท์การกาหนดกรอบข่าวสารของสื่อมวลชน ที่มี 4 ประเภท คือ
 ชี้ให้เห็นปัญหา คือ การนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง เพื่อให้
ผู้อ่านตระหนักและรับรูป้ ัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นการสะท้อนให้เห็น
ว่าสังคมกาลังเผชิญกับปัญหาอะไร หากสื่อมวลชนกาหนดกรอบข่าวสารด้วยการ
ชี้ให้เห็นปัญหา จึงเปรียบเหมือนทาหน้าเป็น “กระจก”
 วิเคราะห์สาเหตุ เป็นการพิจารณาทาความเข้าใจกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น
และแยะแยะเพื่อหาสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นๆ รวมทั้งสืบค้น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ เพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิง่ หนึง่ สิง่ ใดอย่างแท้จริง หากสื่อมวลชนกาหนดกรอบ
ข่าวสารแบบวิเคราะห์สาเหตุ เปรียบดังการทาหน้าเป็น “ตะเกียง”
 ตัดสินทางจริยธรรม คือ การให้คุณค่ากับบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดๆ
ด้วยความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ ขียน เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของสิง่ ต่างๆ
ผ่านการประเมินว่าเป็นอย่างไร มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการกาหนดกรอบ
ข่าวสารแบบตัดสินทางจริยธรรม
เปรียบเหมือนสือ่ มวลชนทาหน้าที่คล้ายดัง
“กระจก” ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของสิง่ หนึง่ สิง่ ใด เพื่อให้คนรับรูเ้ กี่ยวกับการ
กระทา นโยบาย ของผู้ปรากฏเป็นข่าว ตามแนวทาง หรือค่านิยม ที่กาหนดโดย
ผู้เขียน
 เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
เป็นการนาเสนอข้อมูลและประเด็นปัญหาทาง
การเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ควร
ดาเนินการ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลดลง หรือขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป จึงเปรียบ
เหมือนการทาหน้าทีเ่ ป็น “ตะเกียง” ที่ชี้แนะทางออกแก่ผอู้ า่ นและสังคม
ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัยการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบสองช่วงเวลา คือ ระหว่าง ปี 2553 กับ
ปี 2556-2557 ว่าทาหน้าที่เป็นกระจก หรือตะเกียง พบว่า
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จากการศึกษาบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.
2553 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทา
หน้าที่เป็น “ตะเกียง” ได้อย่างชัดเจน เพราะผลการศึกษาชี้ชัดว่าผลรวมของจานวนความถี่และ
สัดส่วนของการกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ มีค่าผลรวม
มากกว่าการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาและการตัดสินทางจริยธรรม โดยลักษณะสาคัญของการ
ทาหน้าทีเ่ หมือนตะเกียง นั่นคือ ผู้เขียนวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองควบคู่กบั การ
แนะแนวทางวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

เพื่อให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้

รับทราบและหากนาไปปฏิบัติ รวมทั้งผู้อ่านได้เข้าใจแนวทางที่จะทาให้สังคมเกิ ดสันติสุข ช่วยระงับ
ความขัดแย้ง ทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลาย ลดความรุนแรง และความสูญเสียทีเ่ กิดขึ้นจาก
การชุมนุม โดยเน้นย้าหลักการสันติวิธี การเจรจาระหว่างคูข่ ัดแย้ง เสนอให้ใช้รฐั สภาเป็นพื้นที่ในการ
เจรจา ลดความเสี่ยงการปะทะจากการเมืองบนท้องถนน ฯลฯ โดยมีตัวอย่างข้อความบางส่วนในบท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ทีส่ ามารถตีความและสื่อความหมายถึงการทาหน้าที่เสนอแนะ

แนวทางแก้ปัญหา เช่น
“...รัฐบาลจะต้องประเมินสถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา ถ้าเห็นว่ามีการกระทาอันอาจจะ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงจะใช้กฎหมายพิเศษ ตั้งแต่
เบาไปหาหนัก ตั้งแต่กฎหมายปกติจนถึงกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายใน หรือกฎหมายการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อระดมกาลังทั้งตารวจและทหาร ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ทาง
หลวง ซึง่ "ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการปิดกั้นทางหลวง" หรือ พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ห้ามมิให้ทาการ
"กีดขวางการจราจร" และการชุมนุมจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ไม่ใช้ความรุนแรง
ไม่ปลุกระดมประชาชนให้เผาบ้านเผาเมือง หรือยุยงให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิด
ทางอาญา...”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง แค่เพียงเคารพกฎหมาย วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553)
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“...จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งมองเห็นร่วมกันว่า
จะต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเท่านั้น และร่วมกันปฏิเสธการแก้ปญ
ั หาด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ
เพราะจากประสบการณ์ทผี่ ่านมา ความรุนแรงไม่เคยแก้ปญ
ั หา มีแต่จะซ้าเติมให้เลวร้าย รัฐบาล
จะต้องไม่ปิดหนทางของการเจรจาโดยเด็ดขาด เพราะรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประเทศชาติ
ในเวทีของรัฐสภา อาจจะฟื้นฟูคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาอีกก็ได้ และมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างจริงจังในการแสวงหาทางการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
รัฐสภาสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้โดยสันติตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ และวิถีทางประชาธิปไตย
ทุกฝ่ายจะต้องเลิกยึดแนวทางสุดโต่ง
และหันมาเดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาของ
พระพุทธศาสนา…”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง มองหาแสงสว่างที่ริบหรี่ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553)

“...ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ ฝ่ายรัฐบาลจะต้องหาทางเจรจากับบรรดาแกนนากลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เพื่อยุติการเผชิญหน้า ยุติการยั่วยุ และการ
กระทาต่างๆทีอ่ าจนาไปสู่ความรุนแรงอีก และจะต้องยุติลงในทันทีก่อนที่ประเทศไทยจะกลายเป็น
แดนมิคสัญญี และจะต้องเป็นการเจรจาที่ทุกฝ่ายต่างมุ่งเอาชนะคะคานซึ่งกันและกัน ส่วนประเทศ
ไทยเป็นผู้แพ้
ส่วนในระยะยาว ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะต้องร่วมกันปฏิรูปการเมืองต่อไปอย่างไม่
หยุดยั้ง จะต้องไม่เน้นแต่เฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่จะต้อง
ระดมทรัพยากรทีม่ ีเพื่อให้การศึกษาด้านการเมืองอย่างทั่วถึง และปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยให้ทกุ ฝ่ายยอมรับกติกาการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ ไม่ว่าจะขัดแย้งในสภาหรือ
นอกสภา…”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง โศกนาฏกรรมซ้าซาก วันอังคารที่ 3 เมษายน 2553)
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“...สาเหตุที่สาคัญอย่างหนึ่งทีท่ าให้ เกิดความขัดแย้งการเมืองนอกรัฐสภาแบบซ้าซาก
และอย่างไม่รู้จบสิ้น เพราะว่าในระยะเวลาไม่กปี่ ีที่ผ่านมา มีการดึงเอาการเมืองออกจากสภามา
เล่นกันตามท้องถนนมากขึ้น อาจเป็นเพราะว่ารัฐสภาไม่สามารถแก้ปญ
ั หาของชาติ เช่น การทุจริต
โกงกินในทางการเมือง จึงถูกลากออกมาตัดสินกันบนท้องถนน ซึ่งเสี่ยงต่อการนาไปสู่ความรุนแรง
อย่างยิ่ง
สถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้ใกล้เคียงกับความเป็น "รัฐที่อ่อนแอ" หรือ "รัฐที่
ล้มเหลว" มากขึ้นทุกที มีสภาพใกล้เคียงกับอิรัก ปากีสถาน อัฟกานิสถาน เยเมน โซมาเลีย ฯลฯ
รัฐบาลมีปญ
ั หาในการบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย การปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชน ส่วนรัฐสภาก็เสือ่ มอานาจและลดบทบาทไปมาก สมาชิกบางส่วนยินดีที่จะเล่น
การเมืองนอกสภามากกว่าในสภา
รัฐบาลจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้ชาวโลกมองว่าไทยเป็นรัฐที่อ่อนแอและเป็นรัฐทีล่ ้มเหลว
ส่วนรัฐสภาก็จะต้องดารงรักษาอานาจหน้าที่และบทบาทของตน
ไม่ให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา
จะต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งด้วยตนเองเพราะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง รัฐสภา
จะต้องเป็นเวทีทสี่ ามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพราะในสภามีทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่าย
ค้าน และฝ่ายเป็นกลาง คือวุฒิสภา...”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง รัฐสภาต้องแสดงบทบาท วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553)
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“...ในระหว่างการชุมนุมของกลุม่ นปช. มีมือมืดลอบยิงระเบิดเข้าใส่สถานที่ต่างๆ หลาย
สิบครัง้ ในการสลายการชุมนุมครัง้ แรกก็มีกลุ่มคนในชุดสีดาออกมาใช้อาวุธสงคราม และเมื่อแกน
นา นปช. สั่งให้มวลชนยุติการชุมนุม ก็มีมอื มืดออกมาเผาบ้านเผาเมือง ทัง้ ใน กทม. และ
ต่างจังหวัด รัฐบาลอ้างว่ามีผู้ก่อการร้ายแฝงอยู่ รัฐบาลจึงต้องใช้กาลังทหารติดอาวุธเพื่อโอบล้อม
และบีบให้สลายการชุมนุม
ความยุ่งยากของปัญหาอยู่ตรงที่ว่า เส้นแบ่งระหว่าง "การชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ" กับการชุมนุมทีล่ ้าเส้น จนถูกกล่าวหาเป็น "การก่อการร้าย" อยู่ตรงไหน? เพราะว่าการ
ชุมนุมในระยะหลังๆมีแนวโน้มที่จะบานปลาย
หมิ่นเหม่ต่อการถูกกล่าวหากระทาผิดกฎหมาย
ตั้งแต่ความผิดเล็กน้อยตามกฎหมายการจราจร จนถึงถูกกล่าวหาก่อการร้ายหรือกบฏ รัฐบาลมี
อานาจมากน้อยแค่ไหน?
ความชอบธรรมหรือความไม่ ชอบธรรมในทางการเมือง เป็นเรื่องที่ยงุ่ ยากซับซ้อน การ
กระทาบางอย่าง "ชอบด้วยกฎหมาย" แต่อาจจะ "ไม่ชอบธรรม" ปัญหาที่ว่า นายกรัฐมนตรีและผู้ที่
เกี่ยวข้องขาดความชอบธรรมหรือไม่? และต้องรับผิดชอบอย่างไร? ในความสูญเสียทีเ่ กิดขึ้นจาก
การชุมนุมทีผ่ ่านมา ต้องให้กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด...”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง เส้นแบ่งของการชุมนุม วันเสาร์ท2ี่ 2พฤษภาคม 2553)

สาหรับผลการศึกษาวิจัยบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 –
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่าบทบรรณาธิการไทยรัฐทาหน้าที่เป็นทัง้
“กระจก” และ “ตะเกียง” เนื่องจากผลการคานวณทั้งค่าความถี่และสัดส่วนของการกาหนดกรอบ
พบว่าผลรวมของการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาและการตัดสินทางจริยธรรม ซึง่ เปรียบเหมือน
สื่อมวลชนทาหน้าทีเ่ ป็น “กระจก” กับ ผลรวมของการกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา
และวิเคราะห์สาเหตุ ซึง่ เปรียบเหมือนการทาหน้าทีเ่ ป็น “ตะเกียง” มีค่าผลรวมเฉลี่ยเท่ากัน
ดังนั้น การทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการไทยรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีทั้งการทาหน้าที่
สะท้อนปัญหาทีเ่ กิดขึ้นที่เปรียบดัง “กระจก” คือการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง
ปัญหาความรุนแรง ความสูญเสีย หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นเป็นหลัก เช่น การผลักดันร่างกฎหมายนิร
โทษกรรมจนเป็นเหตุให้กลุ่ม กปปส. ออกมาคัดค้าน และการชุมนุมขยายวงกว้าง, รัฐบาลยึดมั่นใน
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เสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้ง จนละเลยการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรต่างๆ, รัฐบาลยืนยันจัด
เลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งและกระแสคัดค้านต่อต้าน

เพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง,

ความสูญเสียระหว่างการชุมนุม, รัฐบาลไม่ยอมรับผลตัดสินขององค์กรอิสระ และกลายเป็นคู่ขัดแย้ง
กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
ขณะเดียวกันบทบรรณาธิการไทยรัฐก็ทาหน้าที่เป็นตะเกียงส่องแสงสว่างนาทางให้สงั คมเพื่อ
บรรเทาปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยกล่าวถึงวิธีการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดทาง
การเมือง และตาหนิการทางานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ไม่ยอมรับผลการตัดสินขององค์กรอิสระ เน้น
เฉพาะหลักการประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งและเสียงข้างมาก จนละเลยการตรวจสอบถ่วงดุล
เป็นต้น
จึงกล่าวได้ว่าบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 –
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทาหน้าที่เป็นทั้งกระจกและตะเกียงในสัดส่วนเท่าๆ กัน โดยมีตัวอย่าง
ข้อความบางส่วนในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่สามารถตีความและสือ่ ความหมายถึงการ
ทาหน้าที่ชี้ให้เห็นปัญหา เช่น
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“...มีการโต้เถียงกันมาตั้งแต่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. 312 คน ร่วมกันอนุมัติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ว่าด้วยที่มาและคุณสมบัติของ ส.ว. ฝ่ายสนับสนุนโต้ว่าการแก้ไขให้
ส.ว. มาจากเลือกตัง้ ทั้งหมด เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะเป็นการล้มล้างระบอบ
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ได้อย่างไร แต่ฝ่ายที่คัดค้านโต้ว่าสมาชิกรัฐสภาทั้ง 312
คน ไม่ใช่แก้ไขเพียงให้ ส.ว. มาจากเลือกตัง้ ทั้งหมด แต่ใช้วิธี “ลับลวงพราง” แก้ไขคุณสมบัติของ
ส.ว. ด้วยโดยรื้อฟื้น “สภาผัวเมีย” ขึ้นมาอีก รวมทั้งให้ ส.ว. ปัจจุบันสมัครเป็น ส.ว. ต่อเนื่องได้
ทันที โดยไม่ต้องเว้นวรรค 5 ปี และไม่จากัดวาระ ทาให้ ส.ว. มีลักษณะเป็นแบบเดียวกับ ส.ส.
ยิ่งกว่านั้นยังแก้ไขให้ ส.ส.และสมาชิกพรรคการเมือง สมัคร ส.ว. ได้ทันทีโดยไม่ตอ้ งรอให้
พ้นจากตาแหน่ง 5 ปี ประกอบกับการให้ ส.ว. สมัครรับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง จึงเท่ากับเปิด
ช่องทางให้พรรคการเมืองเข้าครอบงาวุฒสิ ภา ครอบงาอานาจในการแต่งตัง้ กรรมการองค์กรอิสระ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงคุมอานาจการถอดถอนของวุฒิสภา จึงทาลายระบบ
ตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ…”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง วันตัดสินคดีการเมือง วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556)

“...วิกฤติการเมืองของประเทศ ก้าวเข้าสูจ่ ุดหัวเลี้ยวหัวต่อทีน่ ่ากลัวอีกก้าวหนึง่ เมื่อ
รัฐบาลยกระดับการใช้กฎหมาย จาก พ.ร.บ.ความมั่นคงภายใน ที่ใช้มากว่าสองเดือน มาเป็น
พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสถานการณ์ขณะนี้ เป็น “สถานการณ์
ฉุกเฉิน” ที่จะต้องใช้มาตรการแข็งกร้าว เข้าระงับยับยัง้ สถานการณ์หรือยัง
หวังว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งได้รับดาบอาญาสิทธิ์ไปแล้ว จะได้ปฏิบัตหิ น้าที่โดย
สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ทาการเกินสมควรแก่เหตุ ใช้ความอดกลั้นอดทน เคารพสิทธิเสรีภาพใน
การชุมนุมของประชาชน ไม่ใช้กาลังเข้าสลายการชุมนุม อันอาจนาไปสูเ่ หตุรุนแรงยิ่งขึ้น วิธีที่ดี
ที่สุดคือการปฏิบัตหิ น้าที่เหมือนกับเมื่อตอนใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน กทม. และเขตปริมณฑล ย่อมจะก่อให้เกิด
ความวิตกกังวลในหมูป่ ระชาชนรวมทั้งชาวต่างประเทศ
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกทีร่ ัฐบาลไทย
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เคยประกาศมาแล้วหลายหน จึงหวังว่าทุกฝ่ายจะได้จดจาบทเรียน
ในอดีต และระมัดระวังอย่างยิ่งยวด อย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ารอย…”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง จดจาบทเรียนในอดีต วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557)
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“...ขณะนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลขาดความเชื่อถือ แม้แต่ประเทศไทยก็ใกล้ความเป็น “รัฐที่
ล้มเหลว” มากขึ้นทุกที รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ไม่ทาให้กลุ่มมวลชนผู้ชุมนุม
เกรงกลัว รัฐบาลไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย และไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็น
หน้าที่พื้นฐานของรัฐบาล และมีข้าราชการทยอยเข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส.อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้รัฐบาลจะสามารถผลักดันจนมีการเลือกตัง้ ตามความประสงค์ แต่ก็เป็นการเลือกตั้ง
ที่ไม่รู้อนาคต ไม่ทราบว่าจะนาประเทศไปสู่ชะตากรรมใด และอาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่า
การเลือกตัง้ จะจบสิ้น ประเทศไทยจะต้องอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมืองยาวนาน ไม่มีรัฐสภา
มีแต่รัฐบาลรักษาการ ไม่มีอานาจเต็ม เป็นรัฐบาลเป็ดง่อย…”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง รัฐทีล่ ้มเหลวไร้เชือ่ ถือ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)

“...ถึงแม้บ้านเมืองในขณะนี้จะเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองที่ถูกผสมโรงด้วยการ
ชุมนุมของชาวนาจากทั่วประเทศ เพื่อทวงเงินค่ารับจานาข้าวจากรัฐบาลและยังหาทางออกไม่ได้
แต่ก็มีข่าวดีอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น ข่าวที่ว่ามีหลายฝ่ายเสนอตัว เป็นคนกลางในการเจรจา เช่น นาย
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานทีป่ รึกษาพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งคือ 70 องค์กร เครือข่ายเดินหน้าปฏิรปู ได้เปิดเวทีเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ เพื่อระดมความคิดและหารือประเด็นทีจ่ ะต้องเดินหน้าปฏิรูปโดยไม่ต้องรอคู่ขัดแย้ง
ทางการเมือง ไม่ต้องรอว่ารัฐบาลหรือ กปปส. จะเข้าร่วมหรือไม่ แต่ 70 องค์กร จะเดินหน้า
ในทันที ให้การปฏิรูปเป็นรูปธรรม และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
70 องค์กร จะถอดบทเรียนและประสบการณ์ในการปฏิรปู ประเทศไทยทีผ่ ่านมา ทัง้ ที่
ประสบความสาเร็จและล้มเหลว
รวมทั้งนาข้อเสนอของคณะปฏิรปู ต่างๆในอดีตมาวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งและวิเคราะห์ว่าทาไมข้อเสนอดีๆ จึงไม่ถูกนาไปปฏิบัติ ชัดเจนที่สุดคือ ผล
การศึกษาและข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปและสมัชชาปฏิรูปประเทศ เป็นต้น
ต่อคาถามที่ว่าทาไมข้อเสนอดีๆ จึงไม่ถูกนาไปปฏิบตั ิ คาตอบส่วนหนึ่งก็คือฝ่ายที่มีอานาจ
ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายที่จะนาไปปฏิบัติคือนักการเมือง
ถ้าไม่เป็นประโยชน์ในการหาเสียง
นักการเมืองไทยมักจะเก็บใส่ลิ้นชัก
การปฏิรปู ประเทศจึงต้องเริม่ ต้นที่นักการเมืองต้องปฏิรูป
นักการเมืองให้มจี ิตสานึก “ประเทศชาติมาก่อน” และสร้างกลไกแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ…”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง ถนนทุกสายมุ่งสู่เจรจา? วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)
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“...กฎหมายกลายเป็นประเด็นการโต้เถียงกันอีกครั้ง อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร เป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นมา โดยกล่าวว่าบ้านเมืองขณะนี้วุ่นวาย เพราะกติกาไม่เป็นกติกา
กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย แต่ไม่ได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจน จึงต้องสันนิษฐานเอาว่าน่าจะหมายถึงการ
เมืองไทยในปัจจุบัน ซึง่ กลับคืนสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออีกครัง้
เสียงวิจารณ์ที่ว่ากฎหมายไม่เป็นกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับสังคมไทย แต่เคยเป็น
ประเด็นปัญหามานาน เช่นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังการลุกฮือต่อสู้ของนักศึกษาประชาชน
14 ตุลาคม 2516 องค์กรนิสิตนักศึกษาเคยถูกกล่าวหา “ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย” ส่วนใน
ปัจจุบันหลายฝ่ายชี้หน้าด่ากันและกัน หาว่าอีกฝ่ายไม่เคารพกฎหมาย
ฝ่ายรัฐบาลโจมตี กปปส. ตั้งหน้าจะฉีกรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 7 ขณะที่ฝ่ายเห็นต่างกล่าวหารัฐบาลว่า ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่ยอมรับอานาจ
ศาลและองค์กรอิสระ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ และ ป.ป.ช. ทาให้รัฐบาลไม่พอใจหลายครัง้ ด้วย
การวินิจฉัยให้การเลือกตั้งโมฆะและเตรียมเล่นงานนายกรัฐมนตรี
การโต้เถียงกันเรื่องกฎหมาย ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะก่อนหน้านี้เห็นพูดแค่
“การเลือกตั้งคือประชาธิปไตย” ไม่ได้เอ่ยถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ ของประชาธิปไตย เช่น หลักสิทธิ
เสรีภาพประชาชน หลักนิติธรรม และหลักการตรวจสอบถ่วงดุล รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า “บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย” ไม่ว่าจะเป็นนายกฯหรือใครๆ ก็ต้องอยู่ใต้กฎหมาย…”
(บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557)
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระจก หรือ ตะเกียง” ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
เปรียบเทียบระหว่างการชุมนุมทางการเมือง ปี 2553 และปี 2556 – รัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษา
บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ผู้วิจัยกาหนดใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative
Research)
และเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) บทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเทียบทั้งสองช่วงเวลาข้างต้น และใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รบั ผิดชอบเขียน
บทบรรณาธิการ รวมทั้งบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง โดยนาผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษามารวบรวมเพื่อตอบ
คาถามวิจัย ดังนี้
1. กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีแนวทางการกาหนดกรอบเพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยเปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่าง
เดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 อย่างไร
2. ปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลาที่กาหนด ประกอบด้วยอะไรบ้าง
3. ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553
และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แสดงบทบาทเป็น “กระจก” หรือ “ตะเกียง” เพราะเหตุใด
สรุปผลการวิจัย
1. แนวทางการกาหนดกรอบข่าวสารของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2553 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – พฤษภาคม พ.ศ.
2557 พบว่า
การศึกษาการกาหนดกรอบข่าวสารของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จาเป็นต้องศึกษาวิจัยโครงสร้างธุรกิจของ บริษัท วัชรพล จากัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) เพื่อให้
เข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้างอานาจและแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
ไทยรัฐ ซึ่งสรุปได้ว่า
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก่อตั้งโดย กาพล วัชรพล ผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคน
แรก ยึดแนวทางการทางานสาหรับนักหนังสือพิมพ์ คือให้ความเป็นอิสระและเสรีภาพแก่กอง
บรรณาธิการ ไม่แทรกแซงการทางาน อีกลักษณะสาคัญของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคือ ไม่มีธง
ชัดเจนว่าเลือกข้างทางการเมืองหรือฝักใฝ่สนับสนุนฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดเป็นพิเศษ สอดคล้องกับ
แนวทางที่ กาพล วัชรพล มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะไม่ฝักใฝ่ทาง
การเมืองฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด เน้นทาข่าวชาวบ้านที่คนสนใจเป็นหลัก เช่น ข่าวอาชญากรรม, ข่าว
ภูมิภาค เป็นต้น เพื่อมุ่งขายชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ซึ่งแนวทางการทางานที่ให้อสิ ระแก่
นักหนังสือพิมพ์ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น โดยปัจจุบัน ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ทายาทคนโตรับ
หน้าที่ผอู้ านวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สราวุธ วัชรพล ทายาทคนที่สอง รับหน้าที่หัวหน้ากองบรรณาธิการ ซึ่งให้นักข่าว
ทางานได้อย่างอิสระและมีเสรีภาพในการทาหน้าที่สื่อสารมวลชน รวมทั้งสานต่อและยึดมั่น
ในหลักการ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทาหนังสือพิมพ์เพื่อขาย
กลุ่มเป้าหมายคือประชาชน ไม่ได้ทาเพื่อขายนักการเมือง นักหนังสือพิมพ์สามารถนาเสนอ
ข่าวสารและข้อคิดเห็นผ่านคอลัมน์อย่างเสรี แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่านและสังคม ไม่
กระทบกับองค์กร ซึ่งเนื้อหาข่าวการเมือง บทวิเคราะห์ในคอลัมน์ต่างๆ และการ์ตูนการเมือง
พบว่า มีความหลากหลาย โดยเฉพาะเนื้อหาประเด็นการเมือง ที่มที ั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย
คัดค้านต่อการทาหน้าที่ของผูม้ ีอานาจทางการเมือง ไม่ได้เป็นหนังสือพิมพ์ที่มงุ่ โจมตีฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดเป็นพิเศษ
อีกสิ่งที่ยืนยันว่าไม่มีการครอบงาหรือแทรกแซงสั่งการโดยฝ่ายบริหารเพื่อให้นกั ข่าว
ทาข่าวสนับสนุนหรือโจมตีฝ่ายการเมือง คือความหลากหลายของเนื้อหา ประเด็นข่าว และ
คอลัมน์ทางการเมือง เนื้อหาทัง้ หมดล้วนขึ้นอยู่กบั ดุลพินจิ ของนักข่าวแต่ละคน ซึ่งแนวทาง
การทาข่าวที่ไม่ฝกั ใฝ่ทางการเมือง
แต่เน้นขายข่าวชาวบ้านทั่วไปที่คนสนใจต้องการรู้
นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการจัดจาหน่ายหนังสือพิมพ์แล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้
ธุรกิจครอบครัวได้รบั ความเสียหายหรือเกิดผลกระทบใดๆ หากการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเกิดการเปลี่ยนขั้วอานาจทางการเมืองอีกด้วย
สาหรับโครงสร้างธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริหารในลักษณะธุรกิจครอบครัวใหญ่ มี
ทายาทตระกูลวัชรพลเป็นผูบ้ ริหาร จึงมีอานาจตัดสินใจดาเนินนโยบายต่างๆ นอกจากนี้
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนึ่งในสือ่ สิง่ พิมพ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนระดมทุนจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย35 เนื่องจาก กาพล วัชรพล ต้องการให้ธุรกิจนีเ้ ป็นแหล่ง
35

ตัวอย่าง ธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น

155
สร้างรายได้ของสมาชิกครอบครัววัชรพล ปัจจุบันมีทายาทของ กาพล วัชรพล เข้ามาช่วย
ดูแลส่วนงานต่างๆ โดย คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท และถือครองหุ้นบริษัทในสัดส่วนมากทีส่ ุด, ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ทายาทคนโต ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และผู้อานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, สราวุธ วัชรพล
ทายาทคนกลาง
เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ควบคุมดูแลการผลิตข่าวของนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเป็นต้นสังกัดของผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่ง
สัดส่วนการถือครองหุ้นของทายาท กาพล วัชรพล จะมีจานวนหุ้นที่ถือครองในสัดส่วนที่
แตกต่างกันไป
การผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทีท่ าได้จานวนมากในระยะเวลาอันสั้น และการจัดสาย
ส่งกระจายไปทั่วประเทศ ไทยรัฐจึงเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดขายสูงสุดในประเทศ วัน
ละ 1,000,000 ฉบับ (สาหรับวันปกติ) และกว่า 1,200,000 ล้านฉบับ ในวันที่ออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ราคาจาหน่ายฉบับละ 10 บาท แต่ปัจจุบันยอดการผลิตหนังสือพิมพ์
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค โดยเฉลี่ยจัดจาหน่ายวันละประมาณ
600,000-700,000 ฉบับ ซึ่งจานวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เฉลี่ยมีจานวน 4 ล้านคน/วัน
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระบุว่ายอดขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมือง ในอดีตจะมีความสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด เพราะช่วงที่เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมือง ช่วยเพิ่มยอดขายให้หนังสือพิมพ์ประมาณร้อยละ 20-50 แต่ปัจจุบัน
ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างมีนัยสาคัญหรือ
มากเท่ากับในอดีต เนื่องจากมีสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ทาให้ผู้บริโภค
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว จึงไม่จาเป็นต้องรอซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน
เหมือนในอดีต นอกจากนี้ ยังระบุเพิ่มเติมว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นปกติหรือ
เกิดความขัดแย้ง ไทยรัฐจะยังคงทาหน้าทีส่ ื่อมวลชนให้ดีทสี่ ุด ด้วยการรักษามาตรฐานและ

บริษัท มติชน จากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ MATI ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือและนิตยสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน
ได้แก่ มติชนรายวัน ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ, หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ นิตยสาร ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์
ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน เส้นทางเศรษฐี เป็นต้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป๊ จากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ NMG ที่มีสายงานธุรกิจดูแลสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เช่น
หนังสือพิมพ์
คมชัดลึก,
เนชั่นสุดสัปดาห์,
หนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น
เป็นต้น
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน) ชือ่ ย่อหลักทรัพย์ คือ POST ผู้พิมพ์และจาหน่าย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ SPORT มีนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์รายสัปดาห์ กับหนังสือพิมพ์
สยามกีฬารายวัน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ
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คุณภาพนาเสนอเนื้อหาข่าวสารให้ผอู้ ่านอย่างครอบคลุม ทั่วถึง ถูกต้องแม่นยา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้น และไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
สาหรับผลการวิจัยการกาหนดกรอบข่าวสารในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบสองช่วงเวลา คือ ในปี 2553 กับ ปี 25562557 สรุปข้อมูลจากการวิจัย ได้ดังนี้
ในปี 2553 การกาหนดกรอบจากบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่าง
เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553 สรุปได้ว่า การกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ มีความถี่และมีสัดส่วนมากทีส่ ุด
กรอบข่าวสาร (News frame) หลักที่ปรากฏในบทบรรณาธิการตามช่วงเวลา
ดังกล่าว คือ “ประชาธิปไตยต้องเคารพกฎหมาย” และมีกรอบข่าวสารรองที่ปรากฏจาก
การวิจัย คือ “ระงับความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธี” โดยผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการ
ต้องการเสนอให้ทกุ ฝ่ายปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ยึดหลักกฎหมายสูงสุดของประเทศคลี่คลาย
สถานการณ์ทางการเมือง เพื่อระงับเหตุรุนแรง และป้องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
ในปี 2556-2557 ผลการศึกษาวิจัยสัดส่วนการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 สรุปได้ว่า ผลรวมค่าความถี่
และจานวนสัดส่วนของการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาและตัดสินทางจริยธรรม กับ
การกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ มีค่าผลรวมเท่ากัน
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์โดยสรุป พบว่า การกรอบข่าวสาร (News frame)
หลักที่ปรากฏในบทบรรณาธิการตามช่วงเวลาดังกล่าว คือ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ คือ
ประชาธิปไตยที่สอบทานไม่ได้” และกรอบข่าวสารรองลงมา คือ “ปฏิรูปนักการเมืองก่อน
ปฏิรูปประเทศ” เพราะผู้เขียนชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง สาเหตุหลักมาจาก
นักการเมือง ที่มักอ้างคะแนนเสียงจากการเลือกตัง้ โดยละเลยการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นเหตุ
ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองทีล่ ุกลามบานปลาย ดังนั้น เมื่อนักการเมืองเป็นต้นเหตุ จึง
ต้องแก้ไขจากตัวนักการเมืองก่อนเป็นลาดับแรก โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุก
ฝ่าย
เมื่อนาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบสัดส่วนการกาหนดกรอบระหว่างสองช่วงเวลา ที่
เกิดความขัดแย้งทางการเมือง คือ ในช่วงปี 2553 กับ ปี 2556-2557 พบข้อมูลตามทีส่ รุปใน
ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสัดส่วนการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ระหว่าง พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2556-2557
การกาหนดกรอบ
ปี
2553
2556-2557

ชี้ให้เห็นปัญหา
30.61%
46.43%

วิเคราะห์สาเหตุ ตัดสินทางจริยธรรม
14.28%
16.43%

2.04%
3.57%

เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา
53.06%
33.57%

รูปที่ 28 แผนภูมิแสดงสัดส่วนเปรียบเทียบการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2556-2557
ความถี่
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ปี 2553

2.04% 3.57%

ปี 2556-2557

จากข้อมูลในแผนภูมิแสดงสัดส่วนเปรียบเทียบการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างปี 2553 และ ปี 2556-2557 จะพบว่า ทั้งสองช่วงเวลามีสัดส่วน
การกาหนดกรอบแต่ละประเภทแตกต่างกัน อธิบายเพิม่ เติมได้ ดังนี้
การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหา
สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็น
ปัญหา ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 30.61 น้อยกว่า ปี 2556-2557 ซึ่งมีสัดส่วนการกาหนด
กรอบคิดเป็นร้อยละ 46.43 สาเหตุทเี่ ขียนถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างปี
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2556-2557 บ่อยครั้งกว่า ปี 2553 เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลาประมาณ 7 เดือน มากกว่าช่วงเวลาที่
ความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ
3 เดือน ช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า และคู่ขัดแย้งทางการเมืองในปี 2556-2557 มีหลากหลาย
กลุ่ม โดยคู่ขัดแย้งหลักคือ รัฐบาล กับ กปปส. และยังมีองค์กรอิสระ ข้าราชการ รวมทัง้ กลุ่ม
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศหลากหลายกลุ่ม ทา
ให้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นซ้าและบ่อยครั้งมากกว่า รวมทั้งบรรณาธิการรูส้ ึก
ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้รับการแก้ไขและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเขียนบท
บรรณาธิการที่ชี้ให้เห็นปัญหา เพราะปัญหาทีเ่ กิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในความสนใจของประชาชน
และการเขียนให้ทกุ คนมองปัญหาร่วมกัน เข้าใจปัญหาร่วมกัน อาจช่วยกระตุ้นทาให้เกิด
ความตระหนักและความรูส้ ึกร่วมกันเพื่อจะนาไปสูก่ ารแก้ไขอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไป
การกาหนดกรอบแบบวิเคราะห์สาเหตุ สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบวิเคราะห์
สาเหตุ ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 14.28 ใกล้เคียงกับ ปี 2556-2557 ซึ่งมีสัดส่วนการกาหนด
กรอบคิดเป็นร้อยละ16.43 บรรณาธิการ ระบุว่า เหตุที่ไม่คอ่ ยมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุ
หรือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในบทบรรณาธิการมากนัก เพราะข้อจากัดเรือ่ ง
ระยะเวลาการทางานทีจ่ ะต้องส่งต้นฉบับภายในเวลาที่กาหนด ทาให้มีเวลาไม่เพียงพอทีจ่ ะ
วิเคราะห์เชิงลึก อีกทัง้ เนือ้ ที่สาหรับบทบรรณาธิการมี 7 ย่อหน้า ไม่พอที่จะวิเคราะห์เชิงลึก
และส่วนตัวของบรรณาธิการยังต้องการให้ผอู้ ่านได้อ่านบทความจากนักหนังสือพิมพ์ที่เขียน
อย่างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่เป็นบทความเชิงวิชาการมากเกินไป จึงเลี่ยงการเขียนเชิง
วิเคราะห์เชิงลึกในบทบรรณาธิการ
การกาหนดกรอบแบบตัดสินทางจริยธรรม สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบตัดสิน
ทางจริยธรรม ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 2.04 ใกล้เคียงกับ ปี 2556-2557 ซึ่งมีสัดส่วนการ
กาหนดกรอบคิดเป็นร้อยละ 3.57 ถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการกาหนดกรอบ
ประเภทอื่นๆ สืบเนือ่ งจากลักษณะนิสัยส่วนตัวของบรรณาธิการเป็นคนที่ไม่ชอบต่อว่าหรือ
ตาหนิใคร ไม่เกี่ยวกับความเกรงกลัวอานาจหรืออิทธิพลใดๆ หากบุคคลใดหรือฝ่ายใดทาดี
และถูกต้องก็จะเขียนชื่นชมเพื่อเป็นกาลังใจให้ทาความดีต่อไป แต่ถ้าฝ่ายใดหรือใครทาผิด
ทาไม่ถูกต้อง จะเขียนเนื้อหาที่ให้แง่คิด ทักท้วง หรือเสนอแนะไปยังบุคคลหรือฝ่ายนั้นๆ
เพื่อให้เกิดการแก้ไข มากกว่าการเขียนแบบตัดสินถูกผิดให้คณ
ุ ให้โทษ เพราะไม่ต้องการให้บท
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บรรณาธิการที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเหตุหรือมีส่วนทาให้ความขัดแย้งทางการเมืองลุกลาม
บานปลาย
กาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
สัดส่วนการกาหนดกรอบแบบ
เสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หา ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 53.06 มากกว่า ปี 2556-2557 ซึ่งมี
สัดส่วนการกาหนดกรอบคิดเป็นร้อยละ 33.57 บรรณาธิการไทยรัฐ กล่าวว่า ความขัดแย้ง
ทางการเมืองทัง้ สองช่วงเวลา คือในปี 2553 และช่วงปี 2556-2557 ล้วนมีทงั้ ผูบ้ าดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิต ซึ่งสัดส่วนเนื้อหาในบทบรรณาธิการที่นาเสนอในปี 2553 จะเป็นการเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหามากกว่าช่วงปี 2556-2557 อย่างชัดเจน เพราะสถานการณ์ในปี 2553
ผู้เขียนมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะคลี่คลายด้วยการ
เจรจา หรือใช้สันติวิธีระงับความขัดแย้ง เพราะมีสัญญาณทีด่ ีจากคู่ขัดแย้งทั้งฝ่าย นปช. และ
รัฐบาล ยินดีเข้าร่วมเจรจา เพียงแต่ยังมีเงื่อนไขต่อรองที่แตกต่างกันจึงหาข้อยุตริ ่วมกันไม่ได้
แต่ก็ยังมีความพยายามจะจัดการเจรจาอีกหลายครั้ง
เพื่อให้แกนนาทัง้ สองฝ่ายได้พูดคุย
ต่อรอง แม้สุดท้ายจะไม่สาเร็จและมีการสลายการชุมนุม โดยช่วงเวลาที่มีการเจรจาคือช่วงที่
ผู้เขียนมองว่าเปรียบเหมือนนาทีทองที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเมือง เพราะคู่ขัดแย้งได้
ร่วมเจรจาต่อรองประนีประนอมกัน ลดการเผชิญหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมและเหตุปะทะทีจ่ ะทา
ให้เกิดความรุนแรงความสูญเสียตามมา นอกจากนี้ กระแสคัดค้านต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มผู้
ชุมนุม ก็มีส่วนสาคัญในการเขียนเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา กล่าวคือ หากการชุมนุมมี
กระคัดค้านไม่รุนแรงขยายวงกว้างไปยังกลุ่มคนอื่นๆ อาจจะยังมีโอกาสที่คู่ขัดแย้งหาทาง
คลี่คลายปัญหาร่วมกันได้ เช่น จัดพื้นที่ให้เกิดการเจรจา ใช้รัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นต้น
แต่ในปี 2556-2557 เป็นกรณีที่มกี ระแสคัดค้านต่อต้านรุนแรง มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจานวนมาก
ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพ และใช้เวลาการชุมนุมยาวนาน ต่างฝ่าย
ล้วนยึดมั่นในข้อเสนอของตนเอง จนไม่เอือ้ ให้เกิดการเจรจาหรือการแก้ไขปัญหาโดยรัฐสภา
จะยิ่งทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีความสุ่มเสี่ยงและบานปลาย นั่นอาจทาให้
โอกาสของการแก้ปัญหาร่วมกันของคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นได้ยากกว่า ทาให้ส่วนใหญ่เป็นการเขียน
บทบรรณาธิการที่ชี้ให้เห็นปัญหามากกว่า
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ตารางที่ 8 สรุปเปรียบเทียบการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระหว่าง พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2556-2557
การกาหนดกรอบ

ปี 2553
ประชาธิปไตย
กรอบข่าวสารหลัก
ต้องเคารพกฎหมาย
ความขัดแย้ง
กรอบข่าวสารรอง
ต้องระงับด้วยสันติวิธี
กลุ่ม นปช. เรียกร้องให้ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ลาออกและ
จัดการเลือกตั้งใหม่ โดยจัด
ชุมนุมในพื้นที่สาคัญต่างๆ เพือ่
กดดันรัฐบาล เช่น ถ.ราชดาเนิน
, แยกราชประสงค์ เป็นต้น แม้
จะมีประกาศบังคับใช้กฎหมาย
พิเศษ แต่ไม่สามารถทาให้
นปช. ยุติการชุมนุมได้ ซึ่ง
ระหว่างการชุมนุมเกิดความ
ชี้ให้เห็นปัญหา
รุนแรงและความสูญเสีย
สุดท้ายรัฐบาลตัดสินใจสลาย
การชุมนุมขอคืนพื้นทีส่ าคัญทาง
เศรษฐกิจแยกราชประสงค์ ใน
วันที่ 19 พ.ค. 2553 เกิดการ
ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับ
เจ้าหน้าที่ มีผบู้ าดเจ็บรวมทั้ง
ผู้เสียชีวิตจานวนมาก

ปี 2556-2557
รัฐบาลยิ่งลักษณ์
เป็นประชาธิปไตยทีส่ อบทานไม่ได้
ปฏิรูปนักการเมือง
ก่อนปฏิรปู ประเทศ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เชื่อมั่นและยึดหลักการที่ว่า
“ประชาธิปไตยคือการเลือกตัง้ และ
เสียงข้างมาก” ดังนั้น จึงตัดสินใจ
ทาสิ่งต่างๆ ตามใจชอบ เช่น เสนอ
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่แก้ไข
เนื้อหาจนครอบคลุมทั้งคดีการเมือง
และคดีทุจริต หวังช่วยเหลือ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ทาให้เกิดกระแส
ต่อต้านคัดค้านนาโดย กปปส. ที่
เริ่มจากเป่านกหวีดร่วมชุมนุม อีก
ทั้งรัฐบาลไม่เคารพอานาจ
ตรวจสอบถ่วงดุล ทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่พอใจ และการช่วงการ
ชุมนุมเกิดความรุนแรง ใช้อาวุธ
สงครามทาร้ายฝ่ายตรงข้าม จนเกิด
ความรุนแรงและสูญเสีย การชุมนุม
ที่ยืดเยื้อสุดท้ายเพือ่ ยุติปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองและลดความ
สูญเสียทีจ่ ะเกิดขึ้น คสช. ตัดสินใจ
ทารัฐประหาร วันที่ 22 พ.ค. 2557
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คู่ขัดแย้งต่างมุ่งเอาชนะเด็ดขาด
ตามข้อเรียกร้องทีฝ่ ่ายตนเสนอ
ทาให้ความพยายามทีจ่ ะใช้สันติ
วิเคราะห์สาเหตุ วิธีแก้ปัญหาไม่สาเร็จ อีกทัง้ การ
บังคับใช้กฎหมายล้มเหลว ไม่
สามารถควบคุมการชุมนุมให้อยู่
ภายใต้กฎหมายกาหนดได้
ผู้เขียนชื่นชมความเสียสละของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ยอมลดช่วงเวลา
ที่จะอยู่ในตาแหน่ง พร้อมทั้ง
เสนอแผนปรองดอง เพื่อยุบ
สภาและเตรียมจัดเลือกตัง้ ใหม่
ตัดสินทางจริยธรรม แต่สุดท้ายข้อเสนอดังกล่าวกลุ่ม
นปช. ไม่ยอมรับ

ควรใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองด้วยการ
เจรจาร่วมกัน และใช้รัฐสภา
เสนอแนะ
เป็นพื้นที่ในการถกเถียงหารือ
แนวทางแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
ลดโอกาสความสูญเสียจากการ
ชุมนุมบนท้องถนน

รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นศรัทธาจาก
ประชาชน หลังจากเสนอผลักดัน
ร่างกฎหมายนิรโทษกรรม โดย
เชื่อมั่นในหลักการว่าตนเองมาจาก
การเลือกตัง้ และมีคะแนนเสียงข้าง
มากสนับสนุน จึงตัดสินใจ
ดาเนินการโดยไม่สนใจคาคัดค้าน
ผู้เขียนตาหนิรัฐบาลที่ยึดแต่
หลักการว่าประชาธิปไตยคือการ
เลือกตั้งและเสียงข้างมากที่ชอบ
ธรรม แต่ละเลยการตรวจสอบ
ถ่วงดุล นอกจากนี้ ยังกล่าวตาหนิคู่
ขัดแย้งบางส่วนทีเ่ ชื่อว่าความ
รุนแรงจะทาให้ฝ่ายตนเองชนะ ซึง่
เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง และใน
เนื้อหาบางบทบรรณาธิการได้ชื่น
ชมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ที่กล้าออกมาคัดค้านระบบทุจริต
คอร์รปั ชั่นและรัฐบาลที่ไม่ชอบ
ธรรม
คู่ขัดแย้งควรเจรจาร่วมกัน และมี
คนกลางทีเ่ ป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ช่วยไกล่เกลี่ย ส่วนข้อเสนอปฏิรปู
ประเทศ จะต้องไม่ใช่แค่การแก้ไข
หรือยกร่างรัฐธรรมนูญ เท่านั้น แต่
ต้องเริ่มต้นแก้ไขพฤติกรรม
นักการเมือง ให้คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบสองช่วงเวลา คือ ในปี 2553 กับในปี
2556-2557 ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน
1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เขียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระบุว่าประเด็นการเมืองเป็นเรื่องที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี
สืบเนื่องจากความสนใจการเมืองตั้งแต่วัยเยาว์
รวมทั้งมี
ประสบการณ์ตรงจากการทางานการเมือง ทาให้เข้าใจระบบการ
เลือกตั้ง การทาหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร ระบบรัฐสภา เป็นต้น
เหล่านี้คือพื้นฐานความรูส้ าคัญทีผ่ ู้เขียนนามาประกอบการทางาน
เขียนบทบรรณาธิการ
2. อุดมการณ์ทางการเมือง ที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และ
เชื่อมั่นในหลักกระบวนการประชาธิปไตยที่ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ทางการเมืองโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
มากกว่าแค่ให้สิทธิกับ
ประชาชนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เท่านั้น รวมทั้งต้องมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอานาจรัฐบาลเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการทา
หน้าที่ ซึ่งการเขียนบทบรรณาธิการ ถือเป็นอีกหนึง่ แนวทางการ
แสดงออกทางการเมืองที่สื่อมวลชนคนหนึง่ สามารถทาได้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม
3. จรรยาบรรณสื่อมวลชน คือ ความมีอิสระเสรีภาพในการนาเสนอ
บทบรรณาธิการ และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทั้งผู้อ่าน สังคม
และประเทศชาติ ปกป้องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทางานของไทยรัฐ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า นโยบายการทางานข่าวของผู้เขียนบทบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ล้วนสอดคล้องกับหลักการ
หน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
นักข่าวไทยรัฐต่างยึดถือแนวทางของ กาพล วัชรพล ทีเ่ คยกล่าวไว้
ว่า “ทาหนังสือพิมพ์เพื่อขายประชาชน ไม่ใช่ขายนักการเมือง”
และบอกกับชาวไทยรัฐเสมอว่า “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะต้องยืนอยู่
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เคียงข้างประชาชน” จึงต้องคานึงถึงประชาชนในการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารเสมอ โดยเน้นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง
เป็นธรรม มีเหตุผลและมีหลักฐานทีเ่ ชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เข้าข้างฝ่ายการเมืองฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด มีความเป็นกลาง และใช้ภาษาที่ไม่ก่อให้เกิดความเกลียด
ชังหรือแตกแยก เป็นต้น
ปัจจัยภายนอก
1. สถานการณ์ทางการเมือง โดยต้องเป็นสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่อยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมีผลต่อการ
ดาเนินชีวิตของประชาชน เช่น การนัดชุมนุมที่ใช้สถานที่ต่างๆ
อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางหรือการทางานของประชาชน,
เหตุปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการชุมนุม, ความ
สูญเสียทีเ่ กิดจากการชุมนุม, แนวทางการจัดการกับกลุม่ ผู้ชุมนุม
เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น
3. บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แสดงบทบาทเป็น “กระจก” หรือ “ตะเกียง”
ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบสองช่วงเวลา คือ ระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ.
2557
ในปี 2553 ผลการวิจัยบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ช่วงที่เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม ปี 2553 ปรากฏว่า มีการเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุมากทีส่ ุด ดังนั้น การทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการใน
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงเปรียบเหมือนการทาหน้าทีเ่ ป็น “ตะเกียง” เพราะเน้นการวิเคราะห์
สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งทางการเมือง
เพือ่ ให้ผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องได้รบั ทราบและหากนาไปปฏิบัติ รวมทัง้ ผูอ้ ่านได้เข้าใจแนวทางที่จะทาให้สังคมเกิด
สันติสุข ช่วยระงับความขัดแย้ง ทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลาย ลดความรุนแรง และ
ความสูญเสียทีเ่ กิดขึ้นจากการชุมนุม โดยเน้นย้าหลักการสันติวิธี การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง
เสนอให้ใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่ในการเจรจา ลดความเสี่ยงการปะทะจากการเมืองบนท้องถนน
ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อเสนอทีเ่ ปรียบเสมือนตะเกียงที่ส่องทางสว่างให้สังคม เพือ่ นาพาให้
ก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง
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สาหรับปี 2556-2557 พบว่าการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2556 – พฤษภาคม ปี 2557
เป็นการทาหน้าที่ทงั้ “กระจก” และ “ตะเกียง” เพราะ ผลการศึกษาพบว่าผลรวมความถี่
และสัดส่วนของการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาและตัดสินทางจริยธรรม ซึ่งเปรียบ
เหมือนการทาหน้าทีเ่ ป็นกระจก
กับผลรวมของการกาหนดกรอบแบบเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ มีค่าเท่าๆ กัน จึงสรุปได้ว่า บทบรรณาธิการไทยรัฐในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นทัง้ กระจกและตะเกียง ซึง่ การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาและการตัดสิน
ทางจริยธรรมในบทบรรณาธิการ คือการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง
ปัญหาความรุนแรง ความสูญเสีย หรือผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการกระทาของคู่
ขัดแย้งทางทางการเมือง เช่น การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุม, ความ
รุนแรงและความสูญเสียจากการชุมนุม, การตีความประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน อาทิ ฝ่ายที่
อ้างเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งโดยละเลยอานาจตรวจสอบถ่วงดุล
หรือฝ่ายที่เสนอให้
ประชาธิปไตยต้องเป็นการปกครองโดยสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศก่อนจัดการเลือกตั้ง ,
การทีร่ ัฐบาลไม่ยอมรับคาตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ส่วนการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
และวิเคราะห์สาเหตุ คือการทีผ่ ู้เขียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหานั้นมีสาเหตุจากอะไร และ
ทางแก้ไขของปัญหาทางการเมืองควรทาทาอย่างไร ซึ่งโดยรวมจะเน้นการยึดสันติวิธีแก้ไข
ปัญหา
และการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมทางการเมืองมานานจะต้องเริ่มจากการปฏิรปู
นักการเมืองเป็นอันดับแรก เป็นต้น
โดยสรุปผลการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบสองช่วงเวลา คือ ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.
2553 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดังรูปที่ 29
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รูปที่ 29 สรุปการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

อภิปรายผลการวิจัย
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในระบบทุนนิยม ทุนสือ่ ถือว่าเป็นทุนที่มลี ักษณะพิเศษกว่าทุนอื่นๆ เพราะนอกจากลักษณะ
ทั่วไปของทุนทีม่ ุ่งเน้นการทากาไรสูงสุดตามแบบแผนของธุรกิจทั่วๆ ไป ในระบบทุนนิยมแล้ว ทุนสื่อ
ยังมีลกั ษณะของการทาหน้าที่เป็นเครือ่ งมือในการครอบงาเชิงสัญลักษณ์นอกเหนือจากทุนทาง
เศรษฐกิจ จากการทาความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พบว่า ลักษณะ
ของธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่ได้หยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนผ่านของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ ริม่ จากหนังสือพิมพ์ข่าวภาพ มาสู่หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง จนกระทัง่ เป็น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมีการเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรตามวาระ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถือว่าเป็นธุรกิจสือ่ ที่บริหารโดยสมาชิกในครอบครัวตระกูลวัชรพล
โดยเป็นธุรกิจสื่อที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกในครอบครัวจึงมี
อานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจและวางแนวทางการอยูร่ อดของธุรกิจ
ลดความเสี่ยงจากการเพิ่ม
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อานาจบริหารให้แก่ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แนวทางการทาธุรกิจของไทยรัฐถูกกาหนดและ
วางรากฐานมาตั้งแต่สมัย กาพล วัชรพล นั่นคือ ไทยรัฐไม่เลือกข้างทางการเมือง เน้นทาข่าวขาย
ประชาชน แนวทางการดังกล่าวสืบทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น ดังนั้น เมื่อไทยรัฐกาหนดตัวเองว่าไม่ใช่สื่อเลือก
ข้างทางการเมือง ผูอ้ ่านส่วนใหญ่จึงมองว่าไทยรัฐไม่มีธงที่ชัดเจนว่าจะยืนอยู่ข้างการเมืองฝ่ายใด อีก
ทั้งภาพรวมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะเน้นการทาข่าวขายประชาชนชาวบ้านทั่วไป เน้นข่าวที่อ่านง่าย
เข้าใจง่าย ใกล้ตัว มีผลต่อชีวิตประจาวัน เช่น ข่าวภูมิภาค, ข่าวอาชญากรรม, ข่าวคนดังในสังคม, ข่าว
หวย เป็นต้น อาจจะมีพื้นที่ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นข่าว
ชาวบ้านมากกว่า เพื่อให้ธุรกิจอยูร่ อด มีรายได้ และมีกาไร เพราะในระบบอุตสาหกรรมสือ่ มวลชน
“หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” คือหนึ่งในเครื่องมือของนายทุน ที่ใช้เพื่อแสวงหาผลกาไรจากการประกอบธุรกิจ
โดยการผลิต “สินค้า” คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และจาหน่ายให้แก่ “ผูร้ ับสาร” ซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อ
บริโภคข้อมูลข่าวสารและอ่านความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ ผ่านเนื้อหาข่าว, คอลัมน์, ภาพข่าว,
การโฆษณา ฯลฯ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ ดังนั้น การทาข่าวที่เน้นข่าวชาวบ้าน เน้นปริมาณมาก
กระจายสินค้าสูผ่ ู้อ่านรวดเร็ว และไม่มีธงเลือกข้างทางการเมือง นอกจากจะทาให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐมีความแข็งแกร่งจากตัวเลขยอดขาย รายได้ และผลกาไรแล้ว ยังมีความปลอดภัยต่อธุรกิจอีก
ด้วยโดยเฉพาะในยามที่การเมืองมีความไม่แน่นอนหรือมีการแบ่งฝักฝ่าย เพราะไทยรัฐจะสามารถ
วางตัวกลมกลืนได้ในทุกสถานการณ์
สาหรับข่าวการเมือง แม้ในหน้าหนังสือพิมพ์จะมีบางคอลัมน์หรือบทวิเคราะห์ของคอลัมนิสต์
ที่เขียนวิจารณ์การเมืองร้อนแรง แต่เมื่อรวมเนื้อหาทัง้ หมดในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็จะพบว่ามีความ
หลากหลายของเนือ้ หา ดูสมดุลกันในแต่ละฝ่าย จึงได้รับความนิยมจากผู้อ่านเพราะอ่านง่าย สาหรับ
เนื้อหาข่าวการเมืองนอกจากจะมีรายละเอียดของประเด็นข่าวประจาวัน ยังมีบทวิเคราะห์ทมี่ ีทงั้ ที่ เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยผสมผสานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทาให้จุดยืนทางการเมืองของไทยรัฐจึงถูกมอง
ว่าไม่เลือกที่จะยืนข้างการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่ใช้วิธีการชูจุดขายของธุรกิจ คือ เลือกยืนเคียงข้าง
ประชาชนในทุกสถานการณ์ ซึง่ เป็นวิธีการทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ ทาให้ธุรกิจอยู่รอดและมียอดจาหน่าย
สูงสุดในประเทศไทย นั่นคือเหตุผลทีท่ าให้ไทยรัฐจึงผ่านมรสุมการเมืองมาได้ทุกครัง้
ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองปี 2553 และ ปี 2556-2557 ที่แบ่งออกเป็น
สองฝั่งชัดเจน พบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังคงนโยบายและหลักการที่ให้อสิ ระและเสรีภาพแก่
นักหนังสือพิมพ์ ในการคัดเลือกประเด็น นาเสนอข่าวสาร ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ซึ่ง
นักหนังสือพิมพ์ต้องมีความรับผิดชอบต่อการทาหน้าทีเ่ สนอข่าวสารข้อมูล ไม่กล่าวหาโจมตีแบบไร้
เหตุผล แม้จะเป็นความเห็นส่วนตัวของคอลัมนิสต์ แต่ต้องมีเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงเชื่อและแสดง
ความคิดเห็นเช่นนั้น เช่น บทบรรณาธิการไทยรัฐ ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองแบ่งสีแบ่ง
ฝ่ายชัดเจน ผูเ้ ขียนเสนอความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจหรือการดาเนินการ
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ของฝ่ายรัฐบาล และกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว โดยผู้เขียนบทบรรณาธิการจะใช้วิธีการ
เขียนบรรยายและอธิบายเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่โจมตีหรือใช้ภาษา
รุนแรงเพื่อตาหนิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผล
สารวจ เป็นต้น ประกอบการนาเสนอบทบรรณาธิการไทยรัฐ หรือแม้แต่คอลัมน์การ์ตูนการเมือง ที่
นาเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นต่างทางการเมืองของนักวาด
การ์ตูนการเมือง นั่นคือ “ชัย ราชวัตร” หรือ สมชัย กตัญญุตานันท์ นักเขียนการ์ตูนการเมืองอาวุโส
กับ “เซีย” หรือ ศักดา แซ่เอียว นักเขียนการ์ตูนล้อการเมือง แม้ทั้งสองคนจะมีความเห็นทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน แต่สามารถทางานร่วมกันได้ โดยแต่ละคนจะมีพื้นทีส่ าหรับเสนอการ์ตูน
การเมือง โดยการ์ตูนการเมืองของ เซีย จะนาเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 3 ส่วนการ์ตูนล้อ
การเมืองของ ชัย ราชวัตร จะเสนอในคอลัมน์ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน หน้า 5 การ์ตูนล้อการเมือง
ดังกล่าวแสดงถึงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลของผูเ้ ขียน แต่จะไม่นาเสนอที่มุ่งโจมตีแบบไร้
เหตุผล หรือใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ ทั้งสองคนจะอาศัยภาพการ์ตูน สีหน้า ท่าทาง อารมณ์ของตัวการ์ตูน
และเขียนข้อความอธิบายสั้นๆ ประกอบภาพวาดการ์ตูน เพือ่ นาเสนอมุมมองทางการเมืองส่วนตัวผ่าน
คอลัมน์การ์ตูนการเมืองในแต่ละครั้ง และให้ผู้อ่านตัดสินใจด้วยวิจารณญาณส่วนตัว เป็นต้น และเมื่อ
รวมเนื้อหาข่าว คอลัมน์ การ์ตูนการเมือง ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทาให้ภาพรวม
ของหนังสือพิมพ์ทงั้ ฉบับมีความหลากหลาย ไม่พบการเลือกยืนข้างใดหรือฝ่ายใดทางการเมืองแบบ
ชัดเจน เป็นต้น
นอกจากนี้
การวิจัยพบว่าในโครงสร้างธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีกลุม่ คนที่เป็น
ส่วนประกอบช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทุนนิยมสือ่ มวลชน เหมือนดังที่ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กล่าว
ไว้ คือ การทาธุรกิจสื่อมวลชนเกิดจาก “คนทาสื่อ” จานวน 2 กลุ่ม คือ “เจ้าของทุน” นั่นคือ ตระกูล
วัชรพล ทายาทของ กาพล วัชรพล ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจ โดยเจ้าของทุนต่างมุ่งหวังต้องการ
กาไรเป็นหลัก ส่วนคนอีกกลุม่ ที่มบี ทบาทในการผลิตเนื้อหาของสื่อ คือ “คนที่เป็นลูกจ้างของธุรกิจ
สื่อ” ทีท่ างานในส่วนต่างๆ ของสื่อ เช่น นักข่าว, นักข่าวอาวุโส, คอลัมนิสต์, ผู้ตรวจแก้ (รีไรท์เตอร์),
บรรณาธิการข่าวแต่ละประเภท, บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา (รับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการ)
เป็นต้น ซึ่งคนกลุ่มนี้มบี ทบาทสาคัญทีส่ ุด เพราะทาหน้าทีร่ วบรวมเนื้อหาสาระ ผลิตเนื้อหาสาระ และ
ส่งเนือ้ หาสาระของสือ่ ไปสูป่ ระชาชนผู้รบั สื่อ
ณรงค์ ระบุว่า คนที่เป็นลูกจ้างของธุรกิจสื่อถูกผลิตออกมาจากสังคมความรู้แยกส่วน ภายใต้
สังคมอุปถัมภ์แบบไทยๆ ทีผ่ ู้น้อยต้องคล้อยตามผู้ใหญ่ และต้องรู้คุณตอบสนองวัตถุประสงค์แก่ผู้
อุปถัมภ์ จึงไม่สามารถคิดและทานอกกรอบสังคมไทยได้ จากการศึกษาประวัติ กาพล วัชรพล ผูก้ ่อตั้ง
และอดีตผูอ้ านวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก รวมทัง้ การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเคยร่วมงาน
กับ กาพล วัชรพล ระบุว่า ฝ่ายบริหารของไทยรัฐไม่เข้าไปก้าวก่ายการทาหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์
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เหตุผลแรกสืบเนือ่ งจากประสบการณ์ชีวิตของ กาพล ที่เคยผ่านช่วงเวลายุคทีส่ ื่อมวลชนถูกอานาจรัฐ
แทรกแซง ครอบงา และคุกคามการทาหน้าที่สื่อมวลชน จึงเข้าใจว่าการทางานของสือ่ มวลชน สิ่ ง
สาคัญคืออิสระเสรีภาพและความรับผิดชอบ และเพื่อความปลอดภัยอยูร่ อดของธุรกิจในระยะยาว
ไทยรัฐจะต้องไม่เลือกข้างหรือโจมตีการเมืองฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด นี่คือกรอบการทางานกว้างๆ ที่ กาพล
วัชรพล วางแนวทางไว้ให้นักข่าวของไทยรัฐ ซึง่ การทาหน้าที่นักข่าว คอลัมนิสต์ นักหนังสือพิมพ์
สามารถทาได้อย่างมีอสิ ระ มีเสรีภาพ แต่จะต้องไม่กระทบหรือส่งผลเสียต่อองค์กร ซึ่ง แนวทางการ
ทางานหลักของไทยรัฐแม้จะไม่มีการรวบรวมแนวทางนโยบายองค์กรเป็นรูปเล่ม แต่นักหนังสือพิมพ์
ของไทยรัฐจะใช้วิธีการถ่ายทอดสืบต่อกันเรื่อยมาจนปัจจุบัน โดยเฉพาะการยึดถือสิ่งที่ กาพล วัชรพล
ย้าเสมอว่า “ไทยรัฐทาข่าวเพื่อขายประชาชน ไม่ใช่ทาเพื่อขายนักการเมือง”
นอกจากนี้
อีกเหตุผลที่ทาให้ฝ่ายบริหารไม่เข้ามาแทรกแซงการทาหน้าที่ของกอง
บรรณาธิการ และนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพราะตาแหน่งสาคัญในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แบ่ง
สัดส่วนและกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีอ่ ย่างลงตัวแล้ว โดยหัวหน้ากองบรรณาธิการปัจจุบัน คือ
สราวุธ วัชรพล ซึ่งเป็นทายาทคนรองของ กาพล วัชรพล กับ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ที่เป็น
เจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีตาแหน่งและอานาจสูงสุดในการบริหารงานของกองบรรณาธิก าร
ขณะที่ ยิ่งลักษณ์ วัชรพล ทายาทคนโต ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้ากองการ
ผลิต, กองการจัดจาหน่าย, กองการเงิน, กองซ่อมบารุง-ยานพาหนะ เมื่อทายาทของ กาพล-คุณหญิง
ประณีตศิลป์ แบ่งหน้าที่กันดูแลกองงานต่างๆ อย่างชัดเจน ทาให้ไม่จาเป็นทีฝ่ ่ายบริหารจะต้องเข้ามา
แทรกแซงการทางานให้เกิดความซ้าซ้อน
ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุทฝี่ ่ายข่าวไม่ได้ถูกครอบงาจากนายทุน เนื่องจากรายได้หลักสาหรับธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ คือ รายได้จากการขายพื้นที่โฆษณา แม้รายได้จากการขายข่าวจะสาคัญ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้ว พบว่า สัดส่วนรายได้จากการขายพืน้ ที่โฆษณามีสัดส่วนสูงกว่า โดยข้อมูลจาก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า จากการสารวจผลประกอบการระหว่างปี พ.ศ. 25522556 ของบริษัทหนังสือพิมพ์รายวันที่มผี ู้อ่านมากทีส่ ุด 5 ฉบับแรก รายได้หลักของบริษทั เหล่านี้มา
จากการค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 75-80 ของรายได้รวม (เดือน
เด่น นิคมบริรักษ์ & ธิปไตร แสละวงศ์, 2557) ด้วยเหตุนี้ เมื่อรายได้หลักมาจากการขายพื้นที่โฆษณา
การมุ่งเน้นขายพื้นที่โฆษณาเพือ่ ให้ลูกค้าสนใจซื้อจึงเป็นสิ่งสาคัญ และนี่อาจทาให้การทางานของฝ่าย
ข่าวไม่ถูกกดดันหรือถูกครอบงาจากนายทุน สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสรเสรี
กล่าวโดยสรุปเรื่องโครงสร้างความเป็นเจ้าของกับการควบคุมการทาหน้าทีส่ ื่อมวลชน ที่ได้
ศึกษาจากโครงสร้างธุรกิจของบริษทั วัชรพล จากัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) มีผลต่อการบริหารจัดการ
โครงอานาจและการบริหารงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พบว่า โครงสร้างความเป็น
เจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นการบริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวที่มีการรวมศูนย์อานาจสูง
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โดยมีสมาชิกตระกูลวัชรพลที่เป็นทายาทของ กาพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐคนแรก นั่งบริหารในตาแหน่งสาคัญๆ สานต่อเจตนารมณ์ของ กาพล วัชรพล ที่ไม่ต้องการให้
นาธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อไม่ให้การรวมศูนย์
อานาจของการบริหารเปลี่ยนแปลงหรือต้องแบ่งอานาจกระจายออกไปยังผู้ถือหุ้นอื่นๆ ทาให้สะดวก
ต่อการบริหารธุรกิจและการตัดสินใจดาเนินนโยบายต่างๆ อีกทั้งแนวทางการทาข่าวของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐที่ให้อิสระแก่นักหนังสือพิมพ์ ทาให้คนทาข่าวมีอิสระและเสรีภาพในการคิด เขียน นาเสนอข่าว
จึงปรากฏในเนื้อหาข่าว คอลัมน์ต่างๆ รวมทัง้ การ์ตูนการเมือง ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่จงึ มีเนือ้ หาที่
หลากหลาย
ซึง่ ผูเ้ ขียนมีทงั้ ทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลหรือ
แม้กระทั่งกลุ่มการเมืองต่างๆ ทาให้เกิดลักษณะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ไม่เลือกข้างการเมืองฝ่ายใด
แบบชัดเจน หากมองในด้านวิชาชีพของสื่อมวลชน นั่นคือการเปิดโอกาสให้พื้นที่ข่าวอย่างเท่าเทียม
และหลากหลาย โดยให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตนเอง แต่หากมองในแง่ธุรกิจวิธีดังกล่าวจะ
ช่วยทาให้ธุรกิจมีความปลอดภัย เพราะเมื่อไทยรัฐไม่เลือกอยู่ข้างการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น เมื่อ
การเมืองเปลี่ยนขั้วอานาจหรือเปลี่ยนฝ่าย ธุรกิจจะไม่ถูกสั่นคลอน เพราะลอยตัวอยู่เหนือความ
ขัดแย้ง ไม่แสดงตัวว่าเข้าข้างหรือสนับสนุนการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะแบ่งฝ่ายชัดเจนหรือไม่ก็ตาม ไทยรัฐยังคง
นโยบายเน้นการทาข่าวทั่วไปที่คนสนใจ เข้าใจง่าย รวดเร็ว และเป็นเรื่องใกล้ตัว มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต เน้นปริมาณยอดขาย เป็นการตลาดเพื่อคนหมูม่ าก โดยคงลักษณะของการไม่เลือกข้างทาง
การเมืองชัดเจนเอาไว้ เพื่อให้นกั หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่ได้อย่างอิสรเสรี ตามความคิดความเชื่อของแต่
ละคน และอีกเหตุผล นั่นคือ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของธุรกิจต่อไป
บทบรรณาธิการ กับจานวนผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทที่เน้นปริมาณและได้รับความนิยม (Popular
Newspaper) สาเหตุทหี่ นังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมจากผู้อ่าน จนมียอดจาหน่ายสูงสุดวันละ 1
ล้านฉบับ (ในวันปกติ) แม้ปจั จุบันยอดการจาหน่ายลดลงเหลือประมาณ 600,000-700,000 ฉบับ/วัน
เพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีสายส่งทั่วประเทศ และแบ่งการผลิตเป็นช่วงเวลา ใช้สัญลักษณ์ “ดาว”
กาหนดเขตพื้นที่ รวมทั้งช่วงเวลาของการผลิต ทาให้การส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศได้รวดเร็ว ผู้อ่านจึงได้รับข้อมูลข่าวสารจาไทยรัฐเป็นลาดับแรกๆ โดยพฤติกรรมของผู้อ่าน
ส่วนใหญ่ จะซื้อหนังสือพิมพ์แค่วันละ 1 ฉบับ โดยเมื่ออ่านข่าวทราบความเคลือ่ นไหวเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแต่ละวันแล้วจะไม่ซื้อหนังสือพิมพ์เพิ่มอีก (มานพ แย้มอุทัย, 2558 )
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นอกจากนี้ จากการวิจัย พบว่า สาเหตุทที่ าให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รบั ความนิยมจากผู้อ่าน
คนทั่วไป ส่วนหนึ่งเพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทาหน้าที่ได้ครอบคลุม 4 ประการ ดังที่ สุภา ศิริมานนท์
ระบุไว้ คือ
- ให้ข่าวสาร (to inform) จากข่าวสถานการณ์เด่นประจาวันที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
- ให้ข้อคิด (to instruct) ผ่านข้อคิดเห็นของบรรณาธิการ และคอลัมนิสต์ต่างๆ
- ให้ความบันเทิง (to entertain) ผ่านบทความและข่าวสังคมบันเทิงที่นาเสนอ
- ให้การโฆษณา (to advertise) ด้วยการนาเสนอภาพข่าวและเนื้อหาโฆษณาต่างๆ
หากพิจารณาเฉพาะบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้เขียนบทบรรณาธิการยอมรับว่า มี
จานวนผู้อ่านมีไม่มากเท่าไหร่นกั เมื่อเทียบกับผู้อ่านที่ติดตามเนื้อหาข่าวประจาวัน หรือคอลัมน์
การเมืองทีม่ ีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ และใช้ภาษาหวือหวา มีสสี ันของเนื้อหาที่
ฉูดฉาดมากกว่าบทบรรณาธิการ เมื่อมีจานวนผูอ้ ่านบทบรรณาธิการไม่มาก อาจจะเป็นเรื่องยากที่บท
บรรณาธิการไทยรัฐจะทาหน้าที่ชี้นาสังคมไทยให้ขับเคลื่อนได้ตามที่ต้องการทัง้ หมด โดยผู้อ่านส่วน
ใหญ่มักเป็นคนที่มีการศึกษาในระดับหนึ่งที่นิยมอ่าน เพือ่ ให้ทราบว่าบทบรรณาธิการซึง่ เปรียบเหมือน
ตัวแทนของหนังสือพิมพ์มีความเห็นต่อประเด็นข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร แตกต่างกับใน
ต่างประเทศซึ่งบทบรรณาธิการมีความสาคัญ ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกระบอกเสี ยง
แทนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ เปรียบเสมือหัวใจของหนังสือพิมพ์ แต่ในเมืองไทยด้วยข้อจากัดทั้ง
บุคลากรทีจ่ ะมาทาหน้าที่นี้ ความรู้ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์งานข่าวอาจจะยังไม่
มากพอ ทาให้บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ของไทยไม่คอ่ ยได้รับความนิยมมากเท่ากับต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ไทยรัฐยังคงให้ความสาคัญกับบทบรรณาธิการ โดยคัดเลือกบุคคลมาทาหน้าที่
รับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้
จากการวิจัย พบว่า โครงสร้างการทางานภายในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บรรณาธิการทีร่ ับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการ จะอยู่ใต้สังกัดของหัวหน้ากองบรรณาธิการโดยตรง
ลดขั้นตอนความซับซ้อนและลาดับขั้นในการทางานได้มาก ซึ่งหัวหน้ากองบรรณาธิการจะคัดเลือก
บรรณาธิการผูร้ ับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการ โดยคานึงถึงคุณสมบัตทิ ี่สาคัญ คือ บุคคลนั้นจะต้อง
เป็นคนที่ “ถูกเลือก และ ถูกใจ” กล่าวคือ ถูกเลือกเพราะมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์ในกรทางานข่าวอย่างยาวนาน มีความสามารถในการใช้ภาษา เขียนถ่ายทอดให้คนอ่าน
เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ส่วนถูกใจ หมายถึง บุคคลนั้นจะต้อง
เข้าใจนโยบายของธุรกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เข้าใจตรงกันกับฝ่ายบริหาร สามารถทาหน้าที่นักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ไอย่างอิสระมีเสรีภาพในการนาเสนอโดยที่ไม่สร้างผลกระทบต่อองค์กร เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ผ่านมาระยะหลังๆ ผูท้ ี่รบั ผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะมี
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เพียงคนเดียว อาจเพราะหาบุคคลที่จะตรงตามคุณสมบัตไิ ด้ค่อนข้างยาก หรือเพื่อไม่ให้เกิดความ
วุ่นวายซ้าซ้อนในการทางาน เลือกเพียงคนเดียวและให้ทาหน้าที่เขียนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐต่อเนือ่ งไปเรื่อยๆ น่าจะเหมาะสมกว่า
ด้วยเหตุนี้ การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อผู้เขียนถูกเลือกมาแล้ว การ
เขียนบทบรรณาธิการแต่ละครั้งจะต้องคานึงเสมอว่า
เป็นการเขียนเพื่อแสดงมุมมองข้อคิดเห็นใน
ฐานะตัวแทนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีตอ่ ประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม เช่น การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม, ต่างประเทศ เป็นต้น ในช่วงเวลาสถานการณ์
ทางการเมืองปกติเปรียบเทียบกับช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ประเด็นส่วนใหญ่ที่นาเสนอไม่
แตกต่างกันมากนัก โดยในช่วงเวลาปกติผู้เขียนจะนาเสนอประเด็นที่ใกล้ตัวประชาชน มีผลต่อการ
ดาเนินชีวิต เช่น ปัญหาน้าท่วม, ภัยแล้ง, ความเหลื่อมล้า, การดาเนินนโยบายรัฐบาล เป็นต้น แต่
ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองผู้เขียนจะนาเสนอเรื่องการเมืองเป็นหลัก สลับกับการนาเสนอ
ประเด็นข่าวอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนวิธีการและ
รูปแบบการเขียนบทบรรณาธิการทั้งในยามปกติและยามทีก่ ารเมืองขัดแย้งจะคล้ายคลึงกัน
โดย
ผู้เขียนจะใช้วิธีเขียนอธิบายสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น ระบุปัญหาสาคัญที่กาลังเผชิญ พร้อมทัง้ อ้างอิงข้อมูล
จากบทความวิจัย, นักวิชาการ, ผลสารวจ, สถิติต่างๆ เป็นต้น และจะกระตุ้นให้ผู้อ่านและผูเ้ กี่ยวข้อง
ต่อเรื่องดังกล่าวได้ตระหนักเพือ่ หาแนวทางการแก้ไข ไม่โจมตีด้วยถ้อยคารุนแรง หรือกล่าวอ้างแบบ
เลื่อนลอย
มีข้อที่น่าสังเกตกรณีทหี่ นังสือพิมพ์ไทยรัฐมอบหมายให้มผี ู้เขียนบทบรรณาธิการเพียงคน
เดียว คงไม่สามารถสรุปได้ว่าบทบรรณาธิการที่เขียนขึ้นจากคนเพียงคนเดียวคือการแสดงความเห็น
แทนส่วนรวมขององค์กรไทยรัฐทั้งหมด แม้ผู้เขียนจะคานึงเสมอว่าต้องเขียนบทบรรณาธิการในฐานะ
ตัวแทนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยใช้คาว่า “เรา” เป็นคาเรียกแทนตัวเองเพือ่ สื่อถึงทั้งองค์กรไทยรัฐ
แต่การเลือกประเด็น กาหนดเนือ้ หา และการเขียนเพียงคนเดียว ด้วยมุมมองส่วนตัว ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ส่วนตัว มิอาจกล่าวว่านี่คือการเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่าง
สมบูรณ์ทั้งหมด เพราะบทบรรณาธิการที่เปรียบเหมือนธงนาหรือธงชัยของหนังสือพิมพ์อย่างแท้จริง
ควรจะมีการหารือร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ในกองบรรณาธิการ มีการถกเถียง หารือ เพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกันในการกาหนดประเด็นและเนื้อหาที่จะนาเสนอ ก่อนมอบหมายให้ดาเนินการเขียนและร่วมกัน
ตรวจสอบจนเป็นที่สรุปเห็นด้วยร่วมกัน
เหล่านี้น่าจะทาให้บทบรรณาธิการมีความเป็นธงนาของ
หนังสือพิมพ์ได้มากกว่า
ในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 เรื่อง ผูเ้ ขียนจะไม่แสดงออกว่าเลือกข้างทาง
การเมืองชัดเจน
รูปแบบลักษณะการเขียนที่ปรากฏในเนื้อหาจะมีวิธีการนาเสนอแบบผสมผสาน
นอกเหนือจากการเขียนระบุปญ
ั หาทีเ่ กิดขึ้น เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ยังเขียนเนื้อหาโดย
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วิเคราะห์สาเหตุ และตัดสินทางจริยธรรม แต่ไม่ปรากฏบ่อยครั้งนัก เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึก ต้องใช้เวลาเพือ่ ค้นคว้าข้อมูลจานวนมาก และต้องใช้พื้นที่มากขึ้นสาหรับเขียนอธิบายให้คนเข้าใจ
จึงอาจไม่ทันต่อการส่งต้นฉบับเพือ่ ตีพิมพ์ ส่วนการตัดสินทางจริยธรรมมีจานวยน้อยเพราะผูเ้ ขียนบท
บรรณาธิการไม่ชอบกล่าวตาหนิผู้ใด และไม่ต้องการใช้ผลงานการเขียนบทบรรณาธิการขยายประเด็น
ความขัดแย้ง หากมีเหตุการณ์หรือประเด็นใดทีผ่ เู้ ขียนบทบรรณาธิการไม่เห็นด้วย จะใช้วิธีการเขียนให้
เห็นปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา มากกว่าเขียนตัดสินชี้ถูกผิดหรือ
กล่าวตาหนิหากบกพร่องทางจริยธรรม ซึ่งการเขียนชี้ขาดตัดสินทางจริยธรรมถือว่ามีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการชี้นาความคิดคนในสังคม แต่เมื่อในบทบรรณาธิการมีจานวนน้อย เหตุนบี้ ทบรรณาธิการจึงไม่
หวือหวาหรือมีความฉูดฉาดด้านเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยภาษาเผ็ดร้อนเหมือนคอลัมน์อื่นๆ
การกาหนดกรอบข่าวสารของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จากการศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการสร้างกรอบข่าว โดยอ้างอิงจากแบบจาลองกระบวนการ
คัดเลือกข่าวของ Gans (1979) และงานศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีตอ่ เนื้อหาของสื่อ โดย Shoemaker
และ Reeses (1990) Scheufele ระบุว่า มีอย่างน้อย 3 ปัจจัย ที่สง่ ผลต่อกระบวนการสร้างกรอบ
ของนักข่าว ประกอบด้วย
ปัจจัยแรก ได้แก่ อิทธิพลจากตัวนักข่าว (Journalist-centered influences) โดย
นักข่าวแต่ละคนจะสร้างกรอบของตนเองขึ้น
โดยมีจุดประสงค์อย่างน้อยเพื่อทีจ่ ะวางโครงร่าง
(Structure) และทาความเข้าใจ (Make sure) กับข้อมูลที่ได้รบั มา แน่นอนว่าในขั้นตอนนี้จะถูก
จัดการโดยปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่มีอยู่ในตัวของนักข่าว โดยอิทธิพลจากตัวของบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นทีจ่ ะนาเสนอ, อุดมการณ์ทาง
การเมือง
อธิบายเพิ่มเติม คือ ความรู้ความเข้าใจเป็นปัจจัยหนึ่งทีม่ ีผลต่อการสร้างกรอบข่าวสาร หาก
เป็นประเด็นทีผ่ ู้เขียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
จะเขียนบทบรรณาธิการได้หลายกรอบ
ผสมผสานกัน ทั้งชี้ให้เห็นปัญหา, วิเคราะห์สาเหตุ, ตัดสินทางจริยธรรม หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา ในทางกลับกันหากเป็นประเด็นทีผ่ เู้ ขียนไม่ถนัด หรือไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากนัก จะ
เขียนบทบรรณาธิการด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์หรือการตัดสินทางจริยธรรม แต่จะ
ใช้วิธีการเขียนที่เน้นการนาเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวถึงปัญหาทั่วๆ ไป หรืออาจเสนอทางแก้ไข
ปัญหา ด้วยการตั้งคาถามให้ผู้อ่านฉุกคิด หรืออ้างอิงข้อเสนอจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อ้างอิงข้อมูล
จากสถิติ ผลสารวจ นักวิชาการ ฯลฯ เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล ไม่กล่าวอ้างแบบเลื่อนลอย โดย
ไม่มีเหตุผลรองรับ ซึ่งประเด็นการเมืองนับว่าเป็นประเด็นที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความรู้
ความเข้าใจอย่างดี
เพราะชื่นชอบตัง้ แต่เด็กและมีโอกาสเรียนรู้ข่าวการเมืองทัง้ ในประเทศและ
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ต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสได้ทาหน้าที่ ส.ส. จ.นครราชสีมา จึงเข้าใจระบบการเลือกตั้ง พรรค
การเมือง ระบบรัฐสภา และเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอื่นๆ อย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า ความชื่นชอบพรรคการเมืองของผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการ น่าจะมีผล
ต่อการกาหนดกรอบข่าวสารที่สรุปได้จากการศึกษาวิจัยบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประเด็น
การเมือง ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบสองช่วงเวลา คือในปี 2553 และปี
2556-2557 กล่าวคือ สาหรับพรรคการเมืองในปัจจุบัน ไม่มีพรรคใดที่ สุนทร ทาซ้าย ชื่นชอบเป็น
พิเศษ แต่หากเปรียบเทียบระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคเพื่อไทย ผู้เขียนบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มองว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นนายทุนภายในพรรค ที่ใช้อานาจสั่งการ
สมาชิกพรรคให้ทาตามที่นายทุนพรรคต้องการ น้อยกว่าพรรคเพื่อไทย ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่มบี ทบาทสาคัญภายในพรรคเพื่อไทย
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า
ความชื่นชอบของผู้เขียนบทบรรณาธิการที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์
มากกว่าพรรคเพื่อไทย
มีโอกาสทีจ่ ะทาให้บทบรรณาธิการมีแนวโน้มของการผลิตกรอบข่าวสาร
สอดคล้องกับวาทกรรมของกลุม่ กปปส. ที่ออกมาเคลือ่ นไหวทางการเมืองในช่วงปี 2556-2557 ดังจะ
เห็นได้จาก กรอบข่าวสารหลัก ในปี 2556-2557 ที่ระบุวา่ “รัฐบาลยิง่ ลักษณ์ เป็นประชาธิปไตยที่
สอบทานไม่ได้” และกรอบข่าวสารรอง คือ “ปฏิรปู นักการเมืองก่อนปฏิรปู ประเทศ” กรอบข่าวสาร
เหล่านี้มีความสอดคล้องกับข้อเสนอเรียกร้องของกลุ่ม
กปปส.
ที่มจี ุดเริม่ ต้นของการออกมา
เคลื่อนไหวคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมซึง่ ครอบคลุมคดีทุจริต จนนาไปสู่การการคัดค้านต่อต้าน
ระบอบทักษิณและรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมมองว่ารัฐบาลยิง่ ลักษณ์ คือตัวแทนของระบอบ
ทักษิณ ที่ไม่มีความโปร่งใส และเสนอให้ปฏิรูปการเมืองก่อนจัดการเลือกตั้งใหม่ ส่วนกรอบข่าวสารที่
ผู้วิจัยสรุปได้ในปี 2553 ทั้งกรอบข่าวสารหลัก ที่ระบุว่า “ประชาธิปไตยต้องเคารพกฎหมาย” และ
กรอบข่าวสารรอง คือ “ความขัดแย้งต้องระงับด้วยสันติวิธี” ไม่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องหรือการใช้
วาทกรรมของกลุ่ม นปช. ซึ่งออกมาคัดค้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ เสนอข้อเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อจัดเลือกตัง้
ใหม่ เพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง พร้อมกล่าวโจมตีว่ามีอานาจทางการเมืองเพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากทหาร และทาให้เกิดปัญหาสองมาตรฐานทางการเมือง
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เปรียบเทียบการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ระหว่าง พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2556-2557
การกาหนดกรอบ
กรอบข่าวสารหลัก
กรอบข่าวสารรอง

ปี 2553
ประชาธิปไตย
ต้องเคารพกฎหมาย
ความขัดแย้ง
ต้องระงับด้วยสันติวิธี

ปี 2556-2557
รัฐบาลยิ่งลักษณ์
เป็นประชาธิปไตยทีส่ อบทานไม่ได้
ปฏิรูปนักการเมือง
ก่อนปฏิรปู ประเทศ

นอกจากนี้ สุนทร ทาซ้าย มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่เชื่อมั่นและยึดถือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง มีเสรีภาพในการแสดงออกทัง้ การพูด การเขียน การแสดงออกทางการเมือง หรือการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ หากเป็นรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลเผด็จการ ที่ปิดกั้น
เสรีภาพประชาชน จากัดสิทธิการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง สุนทร ทาซ้าย ถือว่าไม่มี
ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และเป็นปัญหาสาคัญของประเทศที่ต้องแก้ไข ทาให้ในช่วงปี
2556-2557 กรณีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่ามีความชอบธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตยเพราะมา
จากการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน มีอานาจเสียงข้างมากในสภาฯ จนละเลยการ
ตรวจสอบถ่วงดุลจากฝ่ายอื่นๆ จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ความไม่โปร่งใส เผด็จการเสียงข้าง
มากในสภาฯ รัฐบาลไม่ยอมรับผลการตรวจสอบจากองค์กรอิสระ เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง
ความสูญเสีย เป็นต้น ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นและไม่มีท่าทีว่าจะคลีค่ ลายยุติลงด้วยสันติวิธี เพราะแต่ละฝ่ายมี
เงื่อนไขและจุดยืนทางการเมืองแบบสุดโต่ง เป็นเหตุให้ในช่วงปี 2556-2557 ผู้เขียนบทบรรณาธิการ
จึงเขียนเนื้อหาที่กาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหามากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับการกาหนดกรอบประเภท
อื่นๆ ในปีเดียวกัน และหากเปรียบเทียบกับการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาในปี 2553 จะพบว่า
สัดส่วนและความถี่ของการกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาในปี 2556-2557 เพิ่มขึ้นอย่างมาก จน
ทาให้ผลรวมของความถี่และสัดส่วนการกาหนดกรอบแบบต่างๆ ในปี 2556-2557 พบว่า บท
บรรณาธิการไทยรัฐทาหน้าที่เป็นทั้ง “กระจก และ ตะเกียง” ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
ขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียจากการปะทะระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ัฐกับผู้ชุมนุม
นปช. ในปี 2553 ผู้เขียนบทบรรณาธิการมองว่าเป็นปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะการเมืองบนท้องถนน
เสี่ยงที่จะทาให้เกิดความรุนแรงได้ง่าย แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวคู่ขัดแย้งมีโอกาสได้ร่วมเจรจาเพื่อหาข้อ
ยุติความขัดแย้งทางการเมือง แม้จะไม่สาเร็จ แต่เป็นความพยายามทีจ่ ะยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
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ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งผู้เขียนมองว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดทาง
การเมืองได้
จึงเขียนบทบรรณาธิการเพื่อสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาเพิม่ เติม
เพราะมีความหวังว่าการเจรจาของคู่ขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้น่าจะบรรลุ
ความสาเร็จหากช่วยสร้างบรรยากาศทางการเมืองทีเ่ อื้อให้เกิดความปรองดอง ทาให้โดยรวมในช่วงปี
2553 การกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หาจึงมีจานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการ
กาหนดกรอบข่าวสารรูปแบบอื่นๆ และเปรียบกับการทาหน้าที่เป็น “ตะเกียง” ได้มากทีส่ ุด
ปัจจัยที่สอง ได้แก่ แรงกดดันจากองค์กร (Organizational pressures) เป็นอิทธิพลที่สบื
เนื่องมาจากการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ส่งผลต่อลักษณะการทางานของสื่อที่นักข่าวผู้นั้นสังกัด และ
มีผลต่อการวางกรอบของข่าว ซึ่ง สุนทร ทาซ้าย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยืนยันว่าการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรไทยรัฐ ไม่ได้เพิ่มแรงกดดันในการทางานให้รสู้ ึกอึดอัด หรือขาดอิสระเสรีภาพใน
การทาหน้าที่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เพราะนโยบายไทยรัฐที่ไม่เลือกข้างทางการเมือง อีกทัง้ ฝ่าย
บริหารไม่แทรกแซงการทางานของกองบรรณาธิการ อานาจการตัดสินใจของกองบรรณาธิ การขึ้นอยู่
กับหัวหน้ากองบรรณาธิการ ส่วนการคัดเลือกประเด็นข่าวและนาเสนอข้อมูลขึ้นอยูก่ ับดุลพินจิ ของ
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ สาหรับบทบรรณาธิการซึง่ มีผู้เขียนเพียงคนเดียว ทาให้เนื้อหาของบท
บรรณาธิการไทยรัฐจึงมีความเป็นเอกภาพ ไม่ซับซ้อน ไม่สบั สน เพราะมีคนกาหนดประเด็นและวาง
ลาดับการเขียนนาเสนอเนื้อหาเพียงคนเดียว โดยการทางานของกองบรรณาธิการในแต่ละวันจะมีการ
ประชุมกองบรรณาธิการ ซึ่งเป็นลักษณะการพูดคุยประเด็นข่าวและเรื่องที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึง
มอบหมายสัง่ การกระจายงานรับผิดชอบตามหน้าที่ โดยมีหวั หน้าข่าวหน้า 1 ของไทยรัฐ, หัวหน้าโต๊ะ
ข่าวต่างๆ รวมทั้งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เข้าร่วมประชุมเพือ่ นาเสนอประเด็น แลกเปลี่ยนรับ
ฟังความเห็น ก่อนจะสรุปแบ่งหน้าที่ให้แต่ละโต๊ะข่าวรับผิดชอบเนื้อหา ตรวจสอบแก้ไข ก่อนส่ง
ต้นฉบับเพือ่ ตีพิมพ์ โดยบทบรรณาธิการจะมีความเป็นเอกเทศด้านเนื้อหา เพราะการเข้าร่วมประชุม
ร่วมกับกองบรรณาธิการนั้นเพียงเพื่อร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์ข่าวประจาวัน แต่ประเด็นและ
เนื้อหาของบทบรรณาธิการผู้เขียนสามารถเลือกกาหนดได้เองตามดุลพินจิ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับ
ข่าวหน้า 1 หรือข่าวหน้าตรงข้าม เพียงแต่ต้องทางานส่งต้นฉบับให้ทันกาหนดเวลา ดังนั้น สิ่งที่อาจจะ
เป็นแรงกดดันสาหรับนักข่าวไทยรัฐ คือ การทางานแข่งกับเวลา เพราะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มที ั้งกรอบ
เช้า และกรอบบ่าย โดยแบ่งสัญลักษณ์เป็น 6 ดาว เพื่อกระจายการจัดส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
ได้ทันเวลาสาหรับการจัดจาหน่าย ดังนั้น นักข่าวจึงต้องเร่งทาข่าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงกาหนดส่ง
ต้นฉบับเพือ่ ตีพิมพ์ ซึง่ หลังจากประชุมทีมข่าวรอบเช้าแล้วเสร็จประมาณ 11.00 น. ผู้เขียนบท
บรรณาธิการจะต้องเร่งทาเนื้อหาให้แล้วเสร็จ
ก่อนจัดส่งต้นฉบับเพือ่ ตีพิมพ์ในช่วงเวลาประมาณ
15.00-16.00 น. ของแต่ละวัน นี่จึงเป็นแรงกดดันสาหรับการเขียนบทบรรณาธิการ ถ้าเป็นประเด็นที่
ยากหรือลึกซึ้ง สุนทร ทาซ้าย ต้องค้นคว้าข้อมูลมากขึ้น และตรวจสอบ รวบรวมเรียบเรียง วางลาดับ
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การเขียนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจสาหรับผู้อ่าน จึงใช้เวลาพอสมควร การกาหนดกรอบข่าวสารแบบ
วิเคราะห์สาเหตุ จึงเป็นวิธีการทีบ่ รรณาธิการอาจจะไม่เขียนบ่อยนัก เพราะต้องใช้เวลามาก อาจไม่ทัน
ต่อการส่งต้นฉบับ และอาจทาให้บทบรรณาธิการดูเป็นวิชาการเคร่งเครียดมากเกินไป ไม่ เหมาะ
สาหรับผู้อ่านทีเ่ ป็นกลุ่มเป้าหมายของไทยรัฐ คือ ประชาชนชาวบ้านคนทั่วไป
ปัจจัยที่สาม ได้แก่ ปัจจัยภายนอก (External sources of influence) หมายถึง กลุม่
อิทธิพลต่างๆ เช่น นักการเมือง ผูม้ ีอานาจ หรือกลุม่ ผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งกลุม่ เหล่านี้มอี ิทธิพลต่อ
นักข่าว และส่งผลต่อการกาหนดกรอบรวมทัง้ มุมมองที่มีต่อประเด็นนั้นๆ ของสื่อ โดยปัจจัยภายนอก
ที่มีผลต่อการสร้างกรอบข่าวสารของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในช่วงทีเ่ กิดความขัดแย้งทาง
การเมือง เปรียบเทียบระหว่างสองช่วงเวลา คือ ในปี 2553 กับ ปี 2556-2557 ประกอบด้วย คู่
ขัดแย้งทางการเมืองรวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นผลจากความขัดแย้งทางการเมือง และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชน มีผลต่อการสร้างกรอบข่าวสาร กล่าวคือ
คู่ขัดแย้งทางการเมืองกับเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้น เช่น ในปี 2553 คู่ขัดแย้ง
หลัก คือ รัฐบาลอภิสทิ ธิ์ กับ นปช. โดยกลุ่ม นปช. ออกมาชุมนุมคัดค้าน เรียกร้องให้รัฐบาลนาโดย
พรรคประชาธิปัตย์ยุบสภาและจัดเลือกตัง้ ใหม่ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2551 หลังศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย เพราะทุจริตการเลือกตั้ง ทาให้การ
เมืองไทยพลิกขั้ว โดยพรรคประชาธิปัตย์ที่คะแนนเสียงเป็นอันดับสองเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกับ
พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคเพื่อแผ่นดิน มีกระแสความไม่พอใจต่อการใช้อานาจ
ศาลเข้าแทรกแซงเพื่อหวังผลทางการเมือง หรือที่เรียกว่า “ตุลาการภิวัฒน์” จากนั้นกลุ่มคนเสื้อแดง
จึงเริ่มออกมาชุมนุมชัดเจนมากขึ้น โดยการเกิดขึ้นของกลุม่ คนเสื้อแดงมีขึ้นก่อนหน้ารัฐประหาร แต่
รวมตัวกันชัดเจนเพื่อต่อต้านการใช้อานาจนอกสภาฯ เข้าแทรกแซงระบอบประชาธิปไตย ในชื่อ
“แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.)” ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็น “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 การใช้อานาจนอก
ระบบทารัฐประหาร โดยมีมวลชนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นฝ่ายสนับสนุน ระหว่างการชุมนุมมีเหตุปะทะระหว่างผูช้ ุมนุมกับเจ้าหน้าที่ และเกิดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่ม นปช. ใช้พื้นที่บริเวณถนนราชดาเนินเป็นสถานทีจ่ ัดการชุมนุม ต่อมาใช้
พื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ก่อนทีร่ ัฐบาลจะใช้กาลังทหารขอคืน
พื้นที่และสลายการชุมนุม
สาหรับ ในปี 2556-2557 คู่ขัดแย้งทางการเมืองหลัก คือ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับ กปปส. โดย
เริ่มจากฝ่ายค้าน ไม่พอใจการเสนอผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมคดีทจุ ริต และอาจ
ช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) อดีตนายกรัฐมนตรี ให้พ้นความผิด ทาให้นายสุเทพ
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เทือกสุบรรณ นัดชุมนุมคัดค้าน บริเวณริมทางรถไฟสามเสน เป่านกหวีดเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ทางการเมืองคัดค้านการชุมนุม โดยมีผเู้ ข้าร่วมชุมนุมจานวนมาก ต่อมาเปลี่ยนชื่อกลุ่มจากม็อบ
นกหวีด เป็น “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หรือ กปปส. เรียกร้องให้คว่าร่างกฎหมายนิรโทษ
กรรม ต่อมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา ปฏิรูปประเทศ ก่อนจัดเลือกตั้งใหม่ นอกจากนี้ รัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ ยังเป็นคู่ขัดแย้งกับกลุม่ อื่นๆ เช่น องค์กรอิสระ อาทิ กกต. ที่เสนอให้รัฐบาลเลือ่ นการจัด
เลือกตั้งหลังรัฐบาลประกาศยุบสภา เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่ยุติ อาจทาให้การเลือกตั้ง
ล้มเหลวหรือเกิดความรุนแรงระหว่างจัดการเลือกตัง้ แต่รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าจัดเลือกตั้ง ในที่สุด
ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง
บัญญัติว่า “…วันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร” ท่าทีของรัฐบาลที่ไม่ยอม
รับคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งส่อเค้ารุนแรงมากขึ้น เป็นต้น ทาให้
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีคู่ขัดแย้งจานวนมาก ความพยายามเจรจาเพื่อประนีประนอม
หาข้อสรุปไม่สาเร็จ จนนาไปสู่การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยตัง้ ข้อสังเกตว่า มีอกี ปัจจัยตัวแปรสาคัญทีอ่ าจมีส่วนกาหนดทิศทางการเมือง
ของทั้งสองช่วงเวลา คือ “ทหาร” โดยในปี 2553 กลุม่ นปช. คัดค้านทหารทีเ่ ข้ามาแทรกแซง
การเมือง และอ้างว่าทหารคอยช่วยสนับสนุนรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ส่วน
ในปี 2556-2557 กลุ่ม กปปส. เรียกร้องให้ทหารออกมาระงับเหตุความขัดแย้งทางการเมือง ก่อน
ลุกลามบานปลายจนส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ และสุดท้าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ
คสช. ได้ทารัฐประหาร ยึดอานาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
สรุปได้ว่า ปัจจัยข้างต้นล้วนส่งผลต่อการกาหนดกรอบข่าวสารในบทบรรณาธิการ นอกจากนี้
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ทั้งสองช่วงเวลาที่ศึกษาวิจัยนี้ มีปจั จัยบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
กล่าวคือ
ปัจจัยที่เหมือนกันทั้งสองช่วงเวลา คือ ผู้เขียนบทบรรณาธิการเป็นคนเดียวกัน นั่นคือ นาย
สุนทร ทาซ้าย ที่มีความเชื่อว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และความขัดแย้ง
ทางการเมืองต้องระงับด้วยสันติวิธี ซึ่งห้วงเวลาดังกล่าวผูเ้ ขียนเป็นพนักงานสังกัดองค์กรไทยรัฐ ที่ผู้
ก่อตั้งให้แนวทางการทางานแก่นักหนังสือพิมพ์ ย้าว่าไทยรัฐไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใดเป็นพิเศษ ดังนั้น
ไทยรัฐจะไม่มุ่งโมตีการเมืองจนเกิดผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัว การเขียนบทบรรณาธิการจึงไม่เน้น
กาหนดกรอบข่าวสารแบบตัดสินทางจริยธรรม เพื่อหลีกเลีย่ งการสร้างศัตรู และไม่สร้างความระคาย
เคืองให้ฝ่ายการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
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ถัดมา คือ ทั้งสองช่วงเวลามีคู่ขัดแย้งทางการเมืองที่เหมือนกันแต่สลับบทบาททางการเมือง
กล่าวคือ ในปี 2553 เปรียบเทียบกับ ช่วงปี 2556-2557 พบลักษณะสาคัญ คือ “เป็นการต่อสู้ทาง
การเมืองของคู่ขัดแย้งที่มผี ู้เล่นรายเดิม แต่สลับบทบาทการแสดงออกทางการเมือง” ในปี 2553
รัฐบาลอภิสทิ ธิ์ ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผูร้ ่วมสนับสนุน ต่อสู้ทางการเมืองกับกลุ่ม นปช.
ผ่านมาไม่กปี่ ี ในปี 2556-2557 กลายเป็น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนนาของกลุ่ม กปปส. เพื่อ
โจมตีต่อต้านรัฐบาลย่างลักษณ์ ที่มีมวลชนของ นปช. สนับสนุน
สาหรับอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้เขียนบทบรรณาธิการ ที่ส่วนตัวมองว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์
มีความเป็นนายทุนพรรคการเมืองเข้มข้นกว่าพรรคประชาธิปัตย์ และนั่นอาจทาให้เสียงของพรรคมี
ความสาคัญมากกว่าเสียงของประชาชน ซึ่งความชอบทีม่ ตี ่อพรรคประชาธิปัตย์มากกว่านี้เอง อาจ
ส่งผลต่อการกาหนดกรอบข่าวสารในบทบรรณาธิการ เพราะสังเกตพบว่าผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการจะ
สนับสนุนแนวคิดการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการเมืองช่วงที่เกิดความขัดแย้งของพรรค
ประชาธิปัตย์สมัยดารงตาแหน่งเป็นรัฐบาล มากกว่ายุครัฐบาลพรรคเพือ่ ไทย เช่น ในปี 2553 กรณีที่
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตัดสินใจยุบสภา ผู้เขียนบทบรรณาธิการชื่นชมว่าเป็นการเสียสละเพื่อ
ประเทศชาติในช่วงเวลาคับขัน แต่ในปี 2556-2557 เมื่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตัดสินใจยุบสภา
ผู้เขียนมองว่าเป็นการตัดสินใจทีล่ ่าช้าเกินไป
จนอาจไม่เป็นที่ยอมรับของกลุม่ ประชาชนผู้ชุมนุม
ประท้วง ถ้ายุบสภาเสียตั้งแต่เมื่อมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายจะได้รบั การยอมรับมากกว่านี้ เป็นต้น
ความชื่นชอบพรรคการเมืองอาจเป็นหนึง่ ในปัจจัยทีม่ ีผลต่อการกาหนดกรอบข่าวสารของบท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ทาให้ในช่วงปี 2553 การดาเนินนโยบายและการตัดสินใจของ
รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
จะได้รับการสนับสนุนหรือมีความเห็นชอบจากผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการ
มากกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย
สาหรับปัจจัยที่แตกต่างกันในสองช่วงเวลาทีเ่ กิดความขัดแย้งทางการเมือง คือ สถานการณ์
ความรุนแรงทางการเมือง มีส่วนต่อการกาหนดกรอบข่าวสารเช่นเดียวกัน โดยในปี 2553 สถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเริม่ ต้นจากข้อเรียกร้องของ นปช. ให้รฐั บาลอภิสิทธิ์ยุบสภา เพราะไม่
ได้มาจากการเลือกตั้ง รวมทัง้ มีข้อครหาเรื่องปัญหาสองมาตรฐานไม่มีความยุติธรรมและให้ทหารเข้า
แทรกแซงการเมือง จากข้อเรียกร้องนาไปสูก่ ารชุมนุมประท้วง แต่สถานการณ์ความขัดแย้งมีแนวโน้ม
จะคลี่คลายได้ด้วยการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง แม้ความพยายามจัดการเจรจาจะไม่สาเร็จ แต่ก็เป็น
สัญญาณที่ดสี าหรับการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหา ทาให้การกาหนดกรอบโดยเน้นการเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา จึงมีจานวนความถี่มากกว่าการกาหนดกรอบประเภทอื่นๆ ขณะที่ในปี 2556-2557
จุดเริม่ ต้นความขัดแย้งจากการคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ที่ครอบคลุมคดีทุจริต มีผู้เข้าร่วม
ชุมนุมจานวนมากและเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง และยืดเยือ้ ยาวนาน ทาให้ผเู้ ขียนมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
มีความน่ากังวลกว่าเมื่อกับปี 2553 เพราะยังไม่มีสญ
ั ญาณที่คู่ขัดแย้งจะยอมประนีประนอมต่อกัน
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และเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าทีร่ ุนแรง ทาให้มกี ารกาหนดกรอบข่าวสารแบบี้ให้เห็นปัญหาเพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยยะสาคัญในช่วงปี 2556-2557
นอกจากนี้ สถานทีก่ ารชุมนุม จากปี 2553 ที่ใช้ถนนราชดาเนินและสี่แยกราชประสงค์ เป็น
สถานที่หลักสาหรับการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาล แต่ในปี 2556-2557 มีการขยายพื้นที่การชุมนุม
ครอบคลุมหลายพื้นที่ และมีการปิดกรุงเทพ (Bangkok Shutdown) วันที่ 13 มกราคม 2557 ทาให้
สถานการณ์ปญ
ั หาความขัดแย้งทางการเมืองดูรุนแรงมากกว่าในปี 2553 ผู้เขียนจึงให้ความสาคัญกับ
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นกว่าในปี 2553
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) แม้ผู้เขียนบทบรรณาธิการจะให้สัมภาษณ์ว่าไม่ค่อย
เชี่ยวชาญหรือนิยมสื่อสังคมออนไลน์มากนัก แต่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า สื่อสังคมออนไลน์น่าจะมีอิทธิพล
ต่อการกาหนดกรอบข่าวสารและการรับรู้สถานการณ์ทางการเมืองของคนในสังคม ในช่วงปี 2553
เป็นช่วงทีส่ ื่อสังคมออนไลน์ยังไม่แพร่หลายมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2556-2557 ซึ่งสื่อสังคม
ออนไลน์จะมีลกั ษณะของการเผยแพร่ข้อมูล เหตุการณ์ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น
ทาให้ในช่วงที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่และกระจายเข้าถึงคนมากขึ้น
ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองจึงถูกหยิบยกมาพูดถึงหรือนาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครัง้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่
พบว่าการกาหนดกรอบข่าวสารในช่วงปี 2556-2557 มีจานวนความถี่ของการกาหนดกรอบแบบ
ชี้ให้เห็นปัญหาเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2553 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการพูดถึงและการรับรู้เกี่ยวกับปัญหา
ทางการเมืองของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม ทาให้ผเู้ ขียนบทบรรณาธิการนาปัญหาต่างๆ ที่ใกล้ตัวและ
ใกล้ชิดกับความรูส้ ึกประชาชนมาเขียนลงในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บทบาทและหน้าที่สื่อมวลชนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
บทบาทหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
ซึ่งรับผิดชอบโดย สุนทร ทาซ้าย เป็นบทบรรณาธิการที่ทาหน้าทีส่ ื่อมวลชนด้วยความระมัดระวัง
เพราะผู้เขียนบทบรรณาธิการเคยผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในอดีต เช่น เหตุการณ์
14 ตุลา 2516, เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็น
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทีม่ ีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติรุนแรง ทาให้ผู้เขียน
บทบรรณาธิการเข้าใจและตระหนักว่าสื่อมวลชนต้องทาหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
ยิ่งในช่วงที่
อารมณ์ของผู้คนมีความรูส้ ึกโกรธเกลียดชังต่อกันสูง มีอคติต่อกันมาก เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง
และความสูญเสีย จึงต้องนาเสนอข้อมูลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ไม่กล่าวโจมตีฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด
หรือเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นาเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เป็นข้อมูลรอบด้าน ใช้ภาษาและ
ถ้อยคาที่ไม่ปลุกปั่นยุยงให้เกิดการเกลียดชัง (Hate Speech) นอกจากนี้ ข้อมูลที่นามาใช้ต้องมี
หลักฐานอ้างอิงและเชื่อถือได้ หากเป็นการเสนอแนะ คือเสนอแนะความคิดเห็นด้วยความปรารถนาดี
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เพื่อช่วยคลี่คลายหรือช่วยให้ก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้
เพราะผูเ้ ขียนตระหนักและเชื่อว่าบท
บรรณาธิการเป็นหนึง่ ในผลผลิตของสื่อมวลชนที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทั้งในระดับปัจเจก
บุคคล กลุ่มคน และสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบที่มองเห็นและสัมผัสได้ รวมทั้งมีผลกระทบอีกด้านที่
มองเห็นแต่อาจจับต้องได้ยากกว่า คือ อิทธิพลในด้านค่านิยมความเชื่อต่างๆ และความสัมพันธ์ของสื่อ
ที่มีต่อวิถีชีวิตผู้คน ตลอดจนความหลากหลายของชุมชน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542)
ลักษณะวิธีการทาหน้าที่ของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สอดคล้องกับข้อเสนอของ พีร์
พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ระบุว่า การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนทามกลางสถานการณ์ทางการเมืองทีเ่ กิดความ
ขัดแย้ง ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่ง ทั้งในด้านความปลอดภัยของตัวสื่อมวลชน และความ
ปลอดภัยของเนื้อหาสาระที่นาเสนอ ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน เที่ยงธรรม และสมดุล ควรเปิดพื้นที่
ให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนหรือนาเสนอข้อคิดเห็นทีอ่ าจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ก้าวพ้นความ
ขัดแย้งไปได้ในที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบบทบาทการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิด
ความขัดแย้งทางการเมือง เปรียบเทียบระหว่างปี 2553 กับ ปี 2556-2557 ตามคาอธิบายของ บุญ
รักษ์ บุญญะเขตมาลา (บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, 2542) ที่อุปมาอุปไมยเรื่องกระจกกับตะเกียง ระบุ
ว่า เมืองไทยสื่อมวลชนมักจะมีแต่ “กระจก” และเป็นกระจกบางชนิดเท่านั้น ขณะที่ “ตะเกียง” ยัง
ไม่ค่อยมี การทาหน้าที่ตะเกียงของสื่อมวลชนจะช่วยให้เข้าใจโลกแห่งความคิดบางชนิดชัดเจนขึ้น ด้วย
การเลือกประเด็นทีส่ าคัญทีส่ ุดจากเอกสารจานวนมาก และทาให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้น พบว่า
ในปี 2553 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปรียบเหมือนทาหน้าทีเ่ ป็น “ตะเกียง” อย่าง
ชัดเจน เพราะผลรวมของการกาหนดกรอบข่าวสารแบบเสนอแนะแนวทางแก้ปญ
ั หาและวิเคราะห์
สาเหตุมีมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์ (ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์,
2552) ที่ศึกษาเรื่อง “การกาหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุม
ของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2551” ซึ่งสรุปว่า บทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นการกาหนดกรอบแบบเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหามากทีส่ ุด จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาห่างกันเพียง 2 ปี คือปี 2551 กับ ปี 2553 บท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยังคงการทาหน้าที่เป็น ตะเกียง เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง หวังกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขของประเทศ
ส่วนการทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการในปี 2556-2557 พบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือ
การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหามีจานวนความถี่เพิ่มมากขึ้น
จนทาให้สุดท้ายแล้วเมื่อ
เปรียบเทียบการทาหน้าที่ ว่าสื่อมวลชนเป็น กระจก หรือ ตะเกียง พบว่ามีจานวนความถี่และสัดส่วน
ที่เท่ากัน กล่าวได้ว่า ในปี 2556-2557 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นทั้ง “กระจกและ
ตะเกียง” สาเหตุทที่ าให้การกาหนดกรอบแบบชี้ให้เห็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญช่วงปี
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2556-2557 อาจเนื่องด้วยสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่ขยายวงกว้างขึ้น จานวนผู้ชุมนุม
มากขึ้นเพราะการชุมนุมรอบนี้ชูประเด็นเรือ่ งทีร่ ัฐบาลเร่งรัดผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม
ครอบคลุมคดีทุจริต หวังช่วยเหลืออดีตนายกทักษิณกลับประเทศ ประชาชนจึงตื่นตัวและเข้าร่วมการ
ชุมุนมจานวนมาก อีกทั้งการชุมนุมทางการเมืองยืดเยื้อยาวนานกว่าในปี 2553 การเจรจาระหว่างคู่
ขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นแบบในช่วงปี 2553 ความหวังของคนในสังคมทีจ่ ะแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองด้วยสันติวิธีจงึ ริบหรี่ และเรียกร้องให้ทหารเข้ามาแก้ไขระงับเหตุขัดแย้งทางการเมือง จนเกิด
รัฐประหารในทีส่ ุด
การทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในปี 2556-2557 สอดคล้องกับ
ข้อเสนอของ มีเดียมอนิเตอร์ (เว็บไซต์ประชาไท, 2557b) ที่ศึกษาวิเคราะห์บทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ 11 ฉบับ ตัง้ แต่ช่วงชัตดาวน์กรุงเทพฯ 13 มกราคม - วันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557
โดยเสนอให้บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันใช้สิทธิเสรีภาพในฐานะสื่อมวลชนชี้แนะกลุ่มต่างๆ
ด้วยการนาเสนอข้อเท็จจริงและแสดงความความคิดเห็น ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน มีเหตุผล
น่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันควรมีข้อเสนอแนะเพือ่ หาทางออกให้สงั คม หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความหรือ
ถ้อยคาที่เป็นเท็จ ที่มีความรุนแรงและอาจเข้าข่ายการสร้างความเกลียดชัง หรือขยายความขัดแย้งให้
มากยิ่งขึ้น
การทาหน้าที่ของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
ในช่วงปี 2553 ที่ทาหน้าที่เป็นตะเกียงเด่นชัดทีส่ ุด ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งทางการเมือง
และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักสันติวิธี เคารพกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และในปี 2556-2557 ที่ทาหน้าที่เป็นทัง้ กระจกและตะเกียงในสัดส่วนที่เท่าๆกัน ช่วย
ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองทาให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทัง้ เสนอแนะการ
ปฏิรูปการเมืองที่ยั่งยืน คือ ต้องเริม่ จากตัวนักการเมือง และปลูกฝังวัฒนธรรมการการเมืองที่ถูกต้อง
ไม่นิยมความรุนแรง ใช้เวทีประชาธิปไตยให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น หน้าทีเ่ หล่านี้คือความพยายามทีจ่ ะ
ให้โอกาสช่วยประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวงจรความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเป็นการทาหน้าที่แบบ
“วารสารศาสตร์ตารับกันไว้ก่อน-ดีกว่าแก้”36 (Preventive Journalism) ที่สมควรเป็นต้นแบบให้แก่
สื่อมวลแขนงต่างๆ ต่อไป
36

ข้อเสนอของ บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา เสนอให้ระบบสื่อสารมวลชนไทยควรปฏิรูปตนเอง เน้นนาเสนอข่าวสารในรูปแบบ “วารสาร
ศาสตร์ตารับกันไว้ก่อน-ดีกว่าแก้” (Preventive Journalism) เพราะโดยทัว่ ไปเนื้อหาจานวนมากของสื่อมวลชนมักเป็นผลผลิตของสิ่งที่
เป็น “วารสารศาสตร์ตารับกิริยา-ปฏิกิริยา” (Action-Reaction) ซึ่งเป็นวิธีการที่สื่อมวลชนมักให้ความสาคัญกับเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าต่างๆ และผลลัพธ์ทตี่ ามมา คือ ขอบเขตเนื้อหามีจากัดในลักษณะวันต่อวันและอาจขยายความรุนแรงเพิ่มขึ้น ข่าวที่นาเสนอจึง
เปรียบเสมือน “สินค้าร้อนๆ เร็วๆ” ที่ไม่จาเป็นต้องใช้สติปัญญาเท่าใดนักในการผลิตเพื่อนาเสนอไปยังผู้บริโภคข่าวสาร
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ข้อจากัดในการวิจัย
1. ผลการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ เป็นการวิจัยเนื้อหาบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดสาหรับการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนเท่านั้น หาก
ศึกษาในช่วงเวลาอื่นๆ รายละเอียดข้อมูลในบทบรรณาธิการที่ทาการศึกษา อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
2. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีเพียงคนเดียว ดังนั้น การสัมภาษณ์เพื่อจะศึกษาความ
หลากหลายเกี่ยวกับแนวคิดหรือมุมมองในการทาหน้าทีเ่ ขียนบทบรรณาธิการมีไม่มากนัก
หากบทบรรณาธิการมีผเู้ ขียนจานวนหนึง่ หมุนเวียนสลับกันเขียน อาจจะทาให้การสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลได้พบเห็นมุมมองการทางานที่หลากลหลายและมีข้อวิเคราะห์เปรียบเทียบมากขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัย
การทาวิจัยครั้งนี้ ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อจะพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย และ
ศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป รายละเอียด ดังนี้
1. ผู้รบั สาร/ผู้อ่าน มีการตีความบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมืองอย่างไร
2. บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ ในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง เพือ่
เปรียบเทียบว่า องค์กร/หน่วยงาน/ผู้เขียน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการนาเสนอบท
บรรณาธิการอย่างไร
3. เนื้อหาบทวิเคราะห์ประเด็นการเมือง ในหน้า 3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ตีพิมพ์ประจาทุกวัน
อาทิตย์ โดยทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ทีม
ข่าวการเมือง มีแนวคิด และรูปแบบวิธีการการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร การกาหนดกรอบใน
บทวิเคราะห์อย่างไร
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ตารางที่ 9 ลาดับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ช่วงปี 2553
(ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2553)

37

วัน เดือน ปี
12 มีนาคม 2553

เหตุการณ์สาคัญทางการเมือง
กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. นัดรวมตัวที่ ถ.ราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร
ก่อนตั้งเวทีที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ

15 มีนาคม 2553

เกิดเหตุยิง M7937 เข้าไปใน กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา
พระองค์ (ร.1 รอ.) มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย

20 มีนาคม 2553

คนร้ายยิง จรวดRPG38 ถล่มกระทรวงกลาโหม มีพลเรือนบาดเจ็บ
1 คน

27 มีนาคม 2553

คนร้ายปาระเบิดใส่บริเวณสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 มี
เจ้าหน้าที่และพลเรือนบาดเจ็บรวม 4 คน วันเดียวกันเกิดเหตุยงิ
M79 หน้าสถานีโทรทัศน์ NBT มีพลเรือนบาดเจ็บ 1 คน ทหารที่
รักษาการณ์บาดเจ็บ 3 นาย

28 มีนาคม 2553

เกิดเหตุคนร้ายยิง M79 ถล่ม กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
(ร.11 รอ.) มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 4 นาย และตกดึกวันเดียวกัน เกิด
เหตุระเบิดป้ายรถประจาทาง ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 บริเวณรั้ว
บ้านนายบรรหาร ศิลปะอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี มีประชาชน
ได้รับบาดเจ็บ 1 คน

ปืนยิงลูกระเบิดชนิดหนึ่ง โดย เอ็ม79 (M79) คือ ชื่อเรียกตัวปืนเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อกระสุน ลักษณะของ M79 มีน้าหนักเบา ให้อานาจ

การยิงสูง มีความแม่นยาสูง มีระยะยิง ไกลสุด 350 เมตร ยิงได้ช้า คือทาการยิงได้ราว 6 นัดต่อนาที มีการผลิตกระสุนหรือระเบิดขนาด
40 มม. หลายชนิดให้เลือกใช้กับ M79 ซึ่งลักษณะการใช้งานจะต่างกันออกไป ทั้งระเบิดสังหารบุคคล แก๊สน้าตาปราบจลาจล หรือ
กระสุนควันชี้เป้าสาหรับการโจมตีทางอากาศหรือเป้าปืนใหญ่ ชนิดกระสุนจะมีชื่อขึ้นต้นด้วย M เช่น M406, M576, M676 เป็นต้น
(Mr.VOP, 2553b)
38

เป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเล็ก ชนิดประทับบ่ายิง ปากลากล้องกว้าง 40 มม. ใช้ลูกจรวดขนาด 82 มม. (RPG-2) และขนาด 85 มม.
(RPG-7) ตามลาดับ เป็นอาวุธเสริมเพื่อใช้ทาลายรถถังหรือยานยนตร์ต่างๆ ที่มั่นกาบัง รวมทั้งสังหารบุคคลเป็นกลุ่มก้อน (Mr.VOP,
2553a)
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28-29 มีนาคม 2553
6 เมษายน 2553

7 เมษายน 2553

10 เมษายน 2553

22 เมษายน 2553

25 เมษายน 2553
28 เมษายน 2553

ตัวแทนรัฐบาลเจรจาเรื่องการยุบสภากับตัวแทน นปช. สองรอบ
ได้ข้อสรุปว่าจะให้ยบุ สภา แต่ยังไม่กาหนดเวลา
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์
จัดงานฉลองครบรอบการตัง้ พรรค
คนร้ายยิง M79 เข้าไปบริเวณลานจอดรถด้านหลังที่ทาการพรรค
ประชาธิปัตย์ ถูกรถขนผู้ต้องหาที่ตารวจเตรียมเอาไว้เพื่อป้องกัน
เหตุร้าย
เกิดเหตุระเบิดที่ห้างโลตัส สาขานวมินทร์ พลเรือนเจ็บ 2 คน
นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เกิดเหตุปะทะกันครัง้ แรกระหว่างทหารกับผู้ชุมนุม บริเวณ ถ.ราช
ดาเนิน และบริเวณสี่แยกคอกวัว ต่อมาช่วงเย็น ทหารจานวนมาก
เข้าสลายการชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่และพื้นผิวจราจร แต่ถูก นปช.
ปะทะต้านไว้ จนเริ่มค่ามีคาเตือนให้รัฐบาลยุติคาสั่งขอคืนพื้นที่
เพราะเกรงว่าบรรยากาศทีม่ ืดมิด อาจจะเกิดความสูญเสียโดยไม่
จาเป็น แต่รัฐบาลสั่งการผ่านศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ให้เดินหน้าขอคืนพื้นที่ตอ่ ไป เหตุการณ์นี้มีรายงาน
ว่า ประชาชนบาดเจ็บ 482 คน เสียชีวิต 21 คน และเจ้าหน้าที่
บาดเจ็บ 356 นาย เสียชีวิตจานวน 5 นาย รวมถึงนายทหาร
ระดับสูงที่ตงั้ กองบัญชาการปราบม็อบในโรงเรียนสตรีวทิ ยา ถูกยิง
ถล่มด้วย M79
หลังสลายการชุมนุมทีส่ ะพานผ่านฟ้าฯ กลุม่ นปช. ตัดสินใจรวม
พลที่แยกราชประสงค์เพียงจุดเดียว และตั้งบังเกอร์รอบสถานที่
ชุมนุม เพื่อป้องกันทหารเข้าสลายการชุมนุม
เกิดเหตุปะทะกันที่ศาลาแดง ระหว่าง นปช. กับ ม็อบเสื้อหลากสี
และฝ่ายทหาร มีพลเรือนบาดเจ็บ 75 คน เสียชีวิต 1 ศพ ส่วน
เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 4 นาย
เกิดระเบิดที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 พลเรือนเจ็บ 8 คน เจ้าหน้าที่
บาดเจ็บ 3 นาย
ทหาร-ตารวจ ตั้งแนวบริเวณอนุสรณ์สถาน ถ.วิภาวดีรังสิต เพื่อ
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7 พฤษภาคม 2553
8 พฤษภาคม 2553
13 พฤษภาคม 2553

14-19 พฤษภาคม 2553
19 พฤษภาคม 2553

สกัดม็อบเสื้อแดงจากราชประสงค์ เดินทางไปสมทบกับม็อบที่
ตลาดไท เกิดเหตุปะทะกัน มีพลเรือนบาดเจ็บ 16 คน เจ้าหน้าที่
เจ็บ 3 นาย เสียชีวิต 1 นาย
มีเหตุยงิ ปืนถล่มสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง สีลม พลเรือนเจ็บ 2 คน
เจ้าหน้าที่เจ็บ 3 นาย และเสียชีวิต 1 นาย
เหตุปาระเบิดบริเวณจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ บนถนนพระรามที่4
เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 8 นาย เสียชีวิต 1 นาย
เหตุปะทะที่แยกศาลาแดงอีกรอบ พลเรือนเจ็บ 10 คน เสียชีวิต 1
ศพ มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย คือ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล39 หรือ
“เสธ.แดง” ที่ถูกยิงโดย สไนเปอร์จากระยะไกล และวันเดียวกันนี้
มีการ์ด นปช. ถูกหามส่งโรงพยาบาลจานวนมาก เพราะดื่มกาแฟที่
มีผู้นามาให้คาดว่าน่าจะใส่สารอันตราย
เกิดเหตุปะทะกันหลายจุด มีประชาชน พลเรือน และเจ้าหน้าที่
บาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นวันสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงที่แยกราชประสงค์ และเกิด
เหตุวุ่นวาย มีการปะทะกันทั่วกรุง ประชาชนและเจ้าหน้าที่
บาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมาก

ที่มา : (คอลัมน์ แฟ้มคดี, 2553)

39

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก จัดเป็นแกนนาฝั่งฮาร์ดคอร์ของกลุ่มคนเสื้อแดง และเป็นแกนนาที่
รับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อป้องกันการบุกยึดพื้นที่ชุมนุมจากรัฐบาล (เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
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ตารางที่ 10 ลาดับเหตุการณ์วิกฤติความขัดแย้งการเมืองไทย ช่วงปี 2556-2557
(ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2556 – 22 พฤษภาคม 2557)
ที่มา : (เว็บไซต์ ไทยพีบเี อส นิวส์, 2557)
วัน เดือน ปี
เหตุการณ์สาคัญทางการเมือง
31 ตุลาคม 2556
4 พฤศจิกายน 2556

11 พฤศจิกายน 2556

19 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556

24 พฤศจิกายน 2556

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นัดชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม
โดยใช้สถานีรถไฟสามเสนเป็นสถานที่แรกในการชุมนุม
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปปักหลักที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณถนนราชดาเนินแทน และกระแส
คัดค้านขยายวงกว้างมากขึ้น
ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับนี้ แต่
การชุมนุมซึ่งนาโดยนายสุเทพยังคงดาเนินต่อไป โดยเปลี่ยนเงือ่ นไข
จากคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้าน
รัฐบาลแทน นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อีก 8
คน ลาออก ประกอบด้วย นายถาวร เสนเนียม, นายสาทิตย์ วงศ์หนอง
เตย, นายอิสระ สมชัย, นายวิทยา แก้วภราดัย, นายชุมพล จุลใส, นาย
พุฒิพงษ์ ปุณณกันต์, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และนายณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ โดยทัง้ หมดเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อลาออกในวันที่ 12
พฤศจิกายน 2556 และมาเป็นแกนนาในการเคลื่อนไหว
มีการล่ารายชื่อถอดถอน ส.ส. ทัง้ หมด 310 คน โดยจะยื่นต่อ ป.ป.ช.
และเริ่มมีการอารยะขัดขืนกับฝ่ายรัฐบาล ด้วยการเป่านกหวีด
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยประเด็นที่กลุ่ม ส.ว. จานวน 40 คน ยื่นคา
ร้องว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของ ส.ว. ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่พรรคเพื่อ
ไทยปฏิเสธคาวินิจฉัยนี้ โดยให้เหตุผลว่าศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วงเขต
อานาจของรัฐสภา การออกมาแถลงข่าวปฏิเสธคาวินิจฉัยของศาลรัฐธร
มนูญของกลุ่ม ส.ส. และ ส.ว. ส่งผลให้จานวนผูป้ ระท้วงต่อต้านรัฐบาล
มีจานวนเพิม่ ขึ้นอีกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งสนับสนุน
รัฐบาล ได้จัดการชุมนุมตอบโต้การต่อต้านรัฐบาล ของกลุม่ กปปส. ที่

193

25 พฤศจิกายน 2556

29 พฤศจิกายน 2556

30 พฤศจิกายน 2556

1 ธันวาคม 2556

8 ธันวาคม 2556

ราชมังคลากีฬาสถาน ในขณะที่กลุ่ม กปปส. มีการชุมนุมใหญ่ที่เวทีราช
ดาเนิน โดยประกาศยกระดับข้อเรียกร้อง เป็นการต่อต้านรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ โดยใช้ชื่อว่า "วันมวลมหาประชาชน คนไทยใจเกินล้าน"
กลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกเข้ายึดบริเวณและอาคารสถานที่ราชการ
สานัก
งบประมาณ และกระทรวงการคลัง ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน เพือ่ หวังบังคับให้
ปิดทาการเป็นอารยะขัดขืน ขณะทีส่ มาชิกพรรคเพือ่ ไทย ยื่นฟ้องร้อง
ต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่ามีการกระทาอันเป็นกบฏต่อแผ่นดิน
ที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศ
ก่อตั้ง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(กปปส.) ประกอบด้วย ตัวแทนกลุม่ องค์กรประชาชนในสาขาอาชีพ
ต่างๆ เช่น กลุ่มนักวิชาการ, เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป
ประเทศไทย (คปท.), กลุม่ ประชาคมนักธุรกิจสีลม, เครือข่ายนักธุรกิจ
เพื่อประชาธิปไตย, กองทัพธรรม, กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ
(กปท.), สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) โดย นายสุเทพ
เป็นเลขาธิการกลุ่ม กปปส.
กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ได้เข้าไปยังอาคาร บริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด มีการตัดไฟและเครือข่ายการสื่อสารของทั้งหมด ส่งผลกระทบ
กับระบบอินเทอร์เน็ตเกือบทัง้ ประเทศ
และในวันดังกล่าวต่อเนื่อง
จนถึงเช้าวันที่ 1 ธันวาคม มีเหตุรุนแรงจากการปะทะกันระหว่างกลุ่ม
ผู้สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลบริเวณมหาวิทยาลัยรามคาแหง จนมี
ผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บจานวนมาก
ผู้ชุมนุมเคลื่อนประชิดแนวกั้นตารวจหลายจุด มุ่งหน้าสู่กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล และทาเนียบรัฐบาล ทาให้เกิดการปะทะกันระหว่าง
กลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตารวจขึ้น 3 จุด บริเวณแยกกองพลที่ 1
ใกล้กองบัญชาการตารวจนครบาล, วัดเบญจมบพิตร และที่สะพานช
มัยมรุเชฐ เส้นทางเข้าสู่ทาเนียบรัฐบาล ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจใช้แก๊ส
น้าตาและฉีดน้าใส่ผู้ชุมนุม การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและตารวจ
เป็นเวลา 2 วัน มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 119 คน
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 153 คน ประกาศลาออก เพื่อเดินหน้า
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9 ธันวาคม 2556

26 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2557
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ชุมนุมต่อและประกาศยกระดับการชุมนุม ในวันที่ 9 ธันวาคม ปรับ
เป้าหมายจากการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล
เป็นการชุมนุมเพื่อขจัด
ระบอบทักษิณ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา
ผู้แทนราษฎร โดยตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้มีการเลือกตั้ง วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่กลุ่มผู้ชุมนุมปฏิเสธการเลือกตั้ง และเรียกร้อง
ให้มีการจัดตั้ง "สภาประชาชน" เพื่อทาการปฏิรปู ประเทศ และนัด
ชุมนุมเพื่อปิดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มกราคม 2557
เป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตัง้ มีการเมือง 34 พรรค เดินทาง
มาสมัคร และจับสลากหมายเลขประจาพรรค ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และเกิดความ
วุ่นวาย มีการปะทะกันเกิดขึ้น โดยกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วม คปท. บุกรุก
เข้าไปภายในเพื่อขัดขวางการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตารวจจึงยิงแก๊สน้าตา
และกระสุนยางเข้าใส่ผู้ชุมนุม เพือ่ สกัดกั้นและจับแกนนาบางส่วนไป
ต่อมาในช่วงเย็นกลุม่ ผู้ชุมนุมแนวร่วม คปท. ปิดถนนวิภาวดีรังสิต ทั้ง
ขาเข้าและขาออก เพื่อเรียกร้องให้ตารวจปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุม
ไป
ต่อมาพรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันการเดินหน้าเลือกตั้ง 2
กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนดให้จัดการเลือกตัง้ ภายใน 45-60 วัน หลังยุบ
สภา และบอกว่ารัฐบาลไม่มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนวันเลือกตั้ง หาก กกต.
เลื่อนวันเลือกตั้งออกไป อาจถูกร้องเรียนว่าละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
แกนนา กปปส. ประกาศบนเวทีปราศรัยว่า นัดชุมนุมใหญ่ขบั ไล่รัฐบาล
รักษาการ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 หรือทีเ่ รียกว่า “วันปิด
กรุงเทพฯ”40 (Shutdown Bangkok) โดยจะมีการปิดถนนในส่วน

วิธีการเพิ่มความเข้มข้นของการชุมนุม เพื่อยกระดับการกดดันให้ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลาออกจากรักษาการ
เปิดทางไปสู่การปฏิรูปประเทศโดยประชาชน มุง่ เป้าปฏิบัติการปิดกรุงเทพ ในพื้นที่ 7 จุดสาคัญ ประกอบด้วยเวทีต่างๆ ดังนี้ เวทีแจ้ง
วัฒนะ หลวงปู่พุทธอิสระ และนายราเชน ตระกูลเวียง กรรมการ กปปส. เป็นผู้รับผิดชอบ, เวทีห้าแยกลาดพร้าว นายอิสระ สมชัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ, เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นายถาวร เสนเนียม เป็นผู้รับผิดชอบ, เวทีแยกปทุมวัน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็น
ผู้รับผิดชอบ, เวทีราชประสงค์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา, นายชุมพล จุลใส, นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นผู้รับผิดชอบ, เวทีอโศก นายณัฏฐพล
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ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และจะส่งมวลชนไปเฝ้าสังเกตการณ์ ปิด
ล้อมบ้านพักของคณะรัฐมนตรี
13 มกราคม 2557

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนา กปปส. นัดชุมนุมปิดถนนสายหลักใน
กรุงเทพมหานครเพื่อกดดันรัฐบาล นาไปสู่การใช้ความรุนแรงและอาวุธ
เป็นระยะๆ จนมีผบู้ าดเจ็บและเสียชีวิต

21 มกราคม 2557

รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน
กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ

26 มกราคม 2557

กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันขัดขวางการเลือกตัง้ ล่วงหน้าในกรุงเทพมหานคร
และภาคใต้ ทาให้การเลือกตัง้ เสียระบบ ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งประมาณ
440,000 คน ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้

28 มกราคม 2557

รัฐบาลยืนยันว่า การเลือกตัง้ ต้องดาเนินตามกาหนดต่อไป โดยมีตัวเลข
สรุปจานวนผูม้ าใช้สิทธิ์เลือกตัง้ คิดเป็นร้อยละ 46.79

2 กุมภาพันธ์ 2557

วันเลือกตัง้ ส.ส. ตามกาหนด แต่เกิดความวุ่นวายในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะ กทม. มีการปิดล้อมคูหาลงคะแนน และบางแห่งมีการลอบ
ทาร้ายแกนนาผู้ชุมนุมและมีผเู้ สียชีวิต

5 กุมภาพันธ์ 2557

ศาลอาญาออกหมายจับแกนนาการชุมนุม 19 คน ในข้อหาฝ่าฝืนพระ
ราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

28 กุมภาพันธ์ 2557

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนา กปปส. ประกาศยุติการปิดถนนใน
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 และรวมเวทีการชุมนุม
ทั้งหมดไปอยู่ทสี่ วนลุมพินี

18 มีนาคม 2557

คณะรัฐมนตรียกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
และกลับไปใช้
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

ทีปสุวรรณ, นางทยา ทีปสุวรรณ และนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นผู้รับผิดชอบ และเวทีสวนลุมพินี นายวิทยา ชินวรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
(เว็บไซต์ประชาไท, 2557c)
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ศาลรัฐธรรมนูญ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ
3 วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรค 241 จึงถือว่าเป็นโมฆะ

7 พฤษภาคม 2557

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีที่มีมติย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตาแหน่ง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

20 พฤษภาคม 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ประกาศกฎอัยการ
ศึก ตั้งแต่เวลา 03.00 น. พร้อมสั่งยุบศูนย์อานวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย (ศอ.รส.) ซึ่งตัง้ โดยรัฐบาลรักษาการ และตั้งกองอานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดยเป็นผู้บงั คับบัญชาเอง ซึ่ง กอ.
รส. มีหน้าที่ "เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และนาความสงบสุขกลับคืนสูป่ ระชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
โดยเร็ว"

22 พฤษภาคม 2557

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐประหารยึดอานาจบริหาร
ประเทศ โดยมีประกาศรัฐประหาร ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
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รัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง บัญญัติวา่ “…วันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร” การที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา 108 วรรคสอง ให้กาหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร มีเจตนารมณ์เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักพื้นฐาน
ของการเลือกตั้งที่สาคัญ ได้แก่ หลักการเลือกตั้งโดยเสรี กล่าวคือ ผู้มีสทิ ธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนย่อมใช้สิทธิโดยปราศจากการบังคั บ
หรือกดดันทางจิตใจหรือการใช้อิทธิพลใดๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ว่าการใช้อิทธิพลเหล่านี้จะมาจากฝ่ายใดๆ ทัง้ ระหว่างการเลือกตั้ง
และภายหลังการเลือกตั้งต้องไม่ให้มีการควบคุมทิศทางการลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นโดยการกระทาในรูปแบบใด ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
ต้องตัดสินใจลงคะแนนได้อย่างอิสระภายใต้กระบวนการสร้างความคิดเห็นทางการเมืองที่เปิดเผย
หลักการเลื อกตั้งโดยเสรีนี้จึง
ครอบคลุมถึงการตระเตรียมการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบคลุมถึงการหาเสียงเลือกตั้งด้วย จึงเห็นได้วา่ การกาหนดวันเลือกตั้ง
เป็นการทั่วไปมากกว่าหนึ่งวันจะทาให้พฤติกรรมการหาเสียง พฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง หรือบรรดาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิด ขึ้นใน
วันเลือกตั้งเป็นการทั่วไปที่กาหนดขึ้นในวันหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งที่กาหนดขึ้นในอีกวันหนึ่งได้ (เว็บไซต์ประชาไท, 2557a)
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รายละเอียด บริษัท วัชรพล จากัด
ที่มา : (บริษทั วัชรพล จากัด)
บริษัท วัชรพล จากัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2492 โดย กาพล
วัชรพล โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อยู่คู่สงั คมไทยมากว่า 60 ปี มุ่งมั่นและพัฒนาตนเองมาโดยตลอดจาก
อดีตถึงปัจจุบัน เป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจาหน่ายสูงสุดในประเทศไทย คือ 1,000,000 ฉบับต่อวัน
ปกติ และ 1,200,000 ฉบับในวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตั้งใจนาเสนอข่าวที่มีคุณภาพ แม่นยา รวดเร็ว เพื่อผูบ้ ริโภคได้รบั ข่าวสาร
ที่ถูกต้อง และเป็นกลางทีส่ ุด รวมถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการจัดตั้งมูลนิธิ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นองค์กรการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2522 โดยปัจจุบันมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ 101 แห่ง ตลอดจนให้การสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัยงานหนังสือพิมพ์ และร่วมมือกับองค์ต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ปัจจุบันสานักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท วัชรพล จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ตราสัญลักษณ์ของบริษัท

ประกอบด้วย ขนนก สายฟ้า กล้องถ่ายรูป และเฟือง มีความหมาย ดังนี้
ขนนก คือ ตัวแทนของผู้สื่อข่าว คอมลัมนิสต์ และศูนย์ข่าวทั่วประเทศของไทยรัฐ ที่พร้อม
นาเสนอข่าว และเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโลกให้คนไทยในทุกมิติ ด้วยความเป็นกลางทางความคิด
สายฟ้า คือ ความรวดเร็ว ฉับไว ทันทุกสถานการณ์ พร้อมเป็นสื่อกลาง และกระบอกเสียงให้
ประชาชนทุกทีท่ ุกเวลา
กล้องถ่ายรูป คือ ภาพสด ภาพจริง จากที่เกิดเหตุ สื่อถึงความรู้จริง และความชัดเจนของข่าว
ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ ผ่านการเก็บอารมณ์และความรู้สึกของเหตุการณ์นั้น
ไว้ในภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญ เป็นกลาง และเที่ยงตรง ราวกับว่าผู้รบั สื่อทุกคนได้เห็นด้วยตาตนเอง
เฟือง คือ เครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุดนิง่ แท่นพิมพ์ และช่องทางข่าวที่ไม่หยุดพัก ทุกคนพร้อม
ขับเคลื่อนสังคมไทยทุกที่ทุกเวลา ด้วยความรู้และความเข้าใจคนไทยอย่างแท้จริง
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ตารางที่ 11 ข้อมูลโดยย่อ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่มา : (ดรุณี หิรัญรักษ์, 2543)
เจ้าของ
ผู้ก่อตั้ง
วันที่ก่อตั้ง
สถานที่ตั้ง
พื้นที่บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ผู้อานวยการ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
การบริหาร

จานวนอาคาร
พนักงานทั้งบริษัท
พนักงานกองบรรณาธิการ
เครื่องพิมพ์
ลักษณะหนังสือพิมพ์
จานวนพิมพ์สูงสุด
ราคาจาหน่าย
จานวนผู้อ่าน
กิจกรรมทางสังคม
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บริษัท วัชรพล จากัด
นายกาพล วัชรพล
1 มกราคม 2493
เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
39 ไร่ 9 ตารางวา หรือ 15,609 ตารางวา
4,000 ล้านบาท
นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล
นายสราวุธ วัชรพล
นายสุนทร ทาซ้าย
แบ่งเป็น 7 กอง ประกอบด้วย
1. กองบริหาร
2. กองอานวยการ
3. กองบรรณาธิการ
4. กองการผลิต
5. การการจัดจาหน่าย
6. กองการเงิน
7. กองซ่อมบารุง-ยานพาหนะ
13 หลัง
1,600 คน
251 คน
รุ่น “จีโอแมน” ผลิตโดย บริษัท แมนโรแลนด์ ประเทศเยอรมนี
1 ฉบับ มีจานวน 40 หน้า ใช้กระดาษยาวประมาณ 5.46 เมตร น้าหนักประมาณ 210
กรัม
วันละ 1,000,000-1,200,00042 ฉบับ
ฉบับละ 10 บาท
ประมาณวันละ 4,000,00043 คน
มูลนิธิไทยรัฐ

จานวนพิมพ์ในวันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (จิตสุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัชรพล จากัด ,
2558)
43
โดยเฉลี่ยหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ จะมีผู้อ่าน 4 คน ดังนั้น จากจานวนพิมพ์วันละ 1 ล้านฉบับ ฐานคนอ่านไทยรัฐจะอยู่ที่ 4 ล้านคน/วัน
(จิตสุภา วัชรพล. ผู้ช่วยประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัชรพล จากัด , 2558)
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ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑

โดยที่เจ้าของ ผู้ประกอบการ บรรณาธิการ และผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทงั้ หลายได้
พร้อมใจกัน สถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้เป็นองค์กรอิสระ ทาหน้าที่ควบคุมกันเอง
เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้สอื่ หนังสือพิมพ์ เพื่อการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงความ
คิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยส่งเสริมให้
หนังสือพิมพ์ทาหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งยึดถือความยุติธรรม และความเที่ยงธรรม
เป็นหลักในการประกอบวิชาชีพ อาศัยความตามข้อ ๕ (๑) และข้อ ๑๔ (๔) แห่งธรรมนูญสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้
ตราข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไว้ดัง ต่อไปนี้
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.
๒๕๔๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ข่าว” หมายถึง เนื้อข่าว ความนาหรือตัวโปรย พาดหัวข่าว ภาพข่าว และคา
บรรยายภาพข่าว
“หนังสือพิมพ์” หมายถึง หนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๓
“ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์” หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตาม
ธรรมนูญสภา การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๓
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หมวด ๒
จริยธรรมของหนังสือพิมพ์
ข้อ ๔ หนังสือพิมพ์ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยาและความครบถ้วน
ข้อ ๕ หนังสือพิมพ์ต้องนาเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนหรือ หมู่คณะ
ข้อ ๖ หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ข้อ ๗ หนังสือพิมพ์ต้องไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลือ่ นหรือเกินจากความ
เป็นจริง

ข้อ ๘ หนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลาเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตุให้
ข่าวนั้นคลาด เคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง
ข้อ ๙ หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว

ข้อ ๑๐ เมื่อคัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต้องบอก
ที่มาของข้อความ นั้น
ข้อ ๑๑ การเสนอข่าวที่มกี ารพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ
ต้องแสดงถึงความ พยายามในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริงด้วย
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๓ หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอข่าวโดยเลือ่ นลอยปราศจากแหล่งที่มา พึงระบุชื่อบุคคล
ที่ให้สมั ภาษณ์หรือให้ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพื่อสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็น ประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน
ข้อ ๑๔ หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดชื่อและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็นความลับ หากได้ให้
คามั่นแก่แหล่ง ข่าวนั้นไว้ หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดนามปากกาหรือนามแฝงที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
ฉบับนั้นไว้ เป็นความลับ
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ข้อ ๑๕ ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคานึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของ บุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัด
ต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อย โอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการ
ซ้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอัน เกิดแก่เด็ก สตรีและผู้ ด้อยโอกาสนั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
ข้อ ๑๖ การพาดหัวข่าวและความนาของหนังสือพิมพ์ ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าว
และต้องสะท้อน ใจความสาคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว

ข้อ ๑๗ หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว
โดยไม่คานึงถึงความรู้ สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน
ข้อ ๑๘ ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ หนังสือพิมพ์ต้องให้ความเที่ยง
ธรรมแก่ฝ่ายที่ถูก พาดพิงเสมอ
ข้อ ๑๙ ข้อความที่เป็นประกาศโฆษณา ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ ต้องแสดงให้เห็นชัด
ว่าเป็นประกาศ โฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้
หมวด ๓
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่ เพื่อ
เรียกร้องสิทธิหรือผล ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อ ให้กระทาการหรือไม่กระทาการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพือ่ ให้
ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน
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หมวด ๔
แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พึงละเว้นการรับอภิสิทธิ์ หรือตาแหน่ง เพือ่ ให้
กระทาการ หรือไม่ กระทาการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน
ข้อ ๒๔ การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ พึงตระหนักถึงความสาคัญของข่าวต่อสาธารณชน
และไม่เสนอข่าว ในทานองชวนเชื่อในเรือ่ งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ข้อ ๒๕ การได้มาซึ่งข่าวสาร หนังสือพิมพ์พึงใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์
ข้อ ๒๖ ในการแสดงความคิดเห็น หนังสือพิมพ์พึงกระทาโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่มีพันธะ
กรณีอื่นใด นอก จากมุง่ ปฏิบัตหิ น้าทีเ่ พื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบงา
ความคิดเห็น
ข้อ ๒๗ หนังสือพิมพ์ พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะ
ข้อ ๒๘ หนังสือพิมพ์พึงใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ ให้ประกาศโฆษณาทั้งหลายอยู่
ภายในขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรม หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังทีจ่ ะไม่เป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่ประกาศโฆษณา ที่น่า สงสัยว่าจะเป็นภัยแก่สงั คมหรือสาธารณชน
ข้อ ๒๙ หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่อว่า เจ้าของ
ประกาศโฆษณา นั้น เจตนาจะทาให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิง่ ทีง่ มงาย
ข้อ ๓๐ ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์พงึ หลีกเลี่ยงคาที่ไม่สุภาพ หรือมีความหมายเหยียด
หยาม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
นายมานิจ สุขสมจิตร
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

203
ตารางที่ 12 แสดงการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ปรากฏระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2553
การกาหนดกรอบ
ว/ด/ป

ชื่อบทความ

ประเด็นสาคัญ

9 มี.ค. 53

เพียงแค่
เคารพ
กฎหมาย

นปช. นัดชุมนุม
ล้มรัฐบาล
อภิสิทธิ์

11 มี.ค. 53

น่าห่วง
วัฒนธรรม
รุนแรง

13 มี.ค. 53

ให้โอกาส
ประเทศไทย

17 มี.ค. 53

อย่าปิดช่อง
เจรจา

19 มี.ค. 53

ปัญหารัฐบาล
แห่งชาติ

เนื้อหาโดยสังเขป

นปช. ชุมนุมกดดันรัฐบาล
นายกฯ อภิสิทธิ์ ให้
ลาออกและจัดเลือกตั้ง
ใหม่ ผู้เขียนหวั่นจะเกิด
ความรุนแรง จึงเสนอให้
แก้ปัญหาโดยสันติ ตาม
หลักกฎหมาย
รัฐบาล
รัฐบาลประกาศ พ.ร.บ.
ประกาศใช้
ความมั่นคง เพื่อควบคุม
พ.ร.บ.ความ
การชุมนุม หลัง พ.ต.ท.
มั่นคง ควบคุม
ทักษิณ ชินวัตร ปลุก
การชุมนุม
ระดม นปช. ชุมนุมกดดัน
เพื่อชัยชนะ ผู้เขียนหวั่น
เกิดความรุนแรง เสนอให้
ร่วมเจรจาหาทางออก
ระงับความ
ข้อเสนอให้ นปช. ชุมนุม
ขัดแย้งด้วยสันติ โดยสงบและปราศจาก
วิธี
อาวุธ ผู้เขียนย้าว่าอย่า
แก้ปัญหาด้วยความ
รุนแรง
เสนอระงับความ คู่ขัดแย้งควรใช้รัฐสภา
ขัดแย้งด้วยการ แก้ปัญหาความขัดแย้ง
เจรจา
พร้อมเสนอให้สร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เจรจา
ข้อเสนอให้จัดตั้ง วัฒนธรรมการเมืองไทย
รัฐบาลแห่งชาติ กลายเป็นเรื่องความ
รุนแรง ส่วนข้อเสนอ
จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ มี
ข้อจากัดหลายประการ
จึงเสนอให้รับฟัง
ความเห็นหลายฝ่าย และ

ชี้ให้เห็น
ปัญหา

วิเคราะ
ห์สาเหตุ

/

/

ตัดสินทาง
จริยธรรม

เสนอแนะ
แนวทาง
แก้ปญ
ั หา
/

/

/

/

/

/
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20 มี.ค. 53

22 มี.ค. 53

23 มี.ค. 53

24 มี.ค. 53

31 มี.ค. 53

1 เม.ย. 53

2 เม.ย. 53

นาไปพิจารณา ก่อน
เจรจากับฝ่ายต่างๆ
มองหาแสง
เสนอใช้รัฐสภา เกิดความรุนแรงระหว่าง
สว่างที่ริบหรี่ แก้ความขัดแย้ง ชุมนุม จึงเสนอให้ใช้
ทางการเมือง
รัฐสภาเป็นพื้นที่แก้ปัญหา
ความขัดแย้ง ฟื้นฟู
คณะกรรมการสมานฉันท์
ควบคู่กับการเจรจา
ไม่มีผู้แพ้แต่ คู่ขัดแย้งอย่าตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวหา
ชนะด้วยกัน เงื่อนไขการ
คณะกรรมการสิทธิ
เจรจาจนเป็น
มนุษยชนแห่งชาติ ไม่เป็น
อุปสรรค
กลาง ผู้เขียนระบุอย่าตั้ง
เงื่อนไขต่อการเจรจา ทุก
ฝ่ายต้องประนีประนอม
เพื่อหาข้อยุติ
อย่ามองข้าม ควรใช้รัฐสภา
ผู้เขียนเสนอให้ใช้รัฐสภา
กลไกสภา
แก้ปัญหาความ แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ขัดแย้งทาง
ส่วนการจัดเลือกตั้งใหม่
การเมือง
ต้องอยู่ในบรรยากาศที่
เหมาะสม และ ส.ส. ต้อง
ทาหน้าที่ของตนเอง
เรื่องที่น่าจะ การเจรจาคือ
ผลสารวจประชาชนเห็น
พูดจากันได้
ทางออกของ
ด้วยที่จะแก้ปัญหาด้วย
ปัญหาความ
สันติวิธี โดยใช้การเจรจา
ขัดแย้ง
พร้อมเสนอให้คู่จัดแย้งทา
สัตยาบันเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจต่อกัน
ให้โอกาสสันติ หวังให้การเจรจา ผู้เขียนเสนอให้การเจรจา
วิธี
ช่วยแก้ไขความ ระหว่างรัฐบาลกับ นปช.
ขัดแย้ง
ไม่ควรเผยแพร่ผ่าน
โทรทัศน์ และสนับสนุน
ให้ยุติความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี
ช่วงเวลาของ ให้เวลาแต่ละ
ผู้เขียนเสนอให้ทุกฝ่ายใช้
เหตุผล
ฝ่าย เพื่อ
เวลาร่วมสร้างบรรยากาศ
ทบทวนและ
สมานฉันท์ งดปลุกระดม
เจรจาต่อรอง
ความรุนแรง และรัฐบาล
คลายความ
ต้องฟังความเห็น
ขัดแย้ง
ประชาชน
อย่าให้เป็นรัฐ ความรุนแรงและ เกิดความวุ่นวายและ
ที่ล้มเหลว
ความสูญเสีย
ความสูญเสียจากการ

/

/

/

/

/

/

/

/

205

3 เม.ย. 53

9 เม.ย. 53

13 เม.ย. 53

17 เม.ย. 53

19 เม.ย. 53

24 เม.ย. 53

29 เม.ย. 53

30 เม.ย. 53

จากความขัดแย้ง
ทางการเมือง
ใช้ประชามติ
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง

ชุมนุมทางการเมือง
โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.
ทาไมจึงต้อง
ผู้เขียนเสนอให้จัดทา
ประชามติ
ประชามติ แก้ปัญหา
ความขัดแย้งทาง
การเมือง
ให้โอกาสแก่ สนับสนุนการ
ผู้เขียนเสนอให้รัฐบาล
สันติวิธี
เจรจาแก้ปัญหา และคู่ขัดแย้งเปิดการ
ความขัดแย้ง
เจรจาครั้งใหม่ แต่ต้อง
ปรับวิธีการพูดคุยไม่
ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์
โศกนาฏกรร เกิดเหตุนอง
หลังเกิดเหตุนองเลือดครั้ง
มซ้าซาก
เลือด จากการ ใหญ่ ผู้เขียนเสนอให้เร่ง
ชุมนุม วันที่ 10 แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น
เม.ย. 2553
และระยะยาว พร้อม
ปฏิรูปการเมือง
คืนสู่ความ
ย้าให้แก้ปัญหา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
สงบ-คืนสู่
การเมืองด้วยวิธี ผู้บัญชาการทหารบก ย้า
สภา
การเมือง
ให้ปัญหาการเมืองต้องแก้
ด้วยการเมือง และไม่ควร
ดึงเกมการเมืองมาบน
ถนน
เสรีภาพ
กลุ่มพลังเงียบ
ผู้เขียนเสนอให้กลุ่มพลัง
ชุมนุมโดย
ออกมาชุมนุม ชู เงียบต้องชุมนุมโดยสงบ
สงบ
แนวทางชุมนุม อย่างแท้จริง และควรใช้
โดยสงบ
รัฐสภาแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งการเมือง
รัฐสภาต้อง
เสนอใช้รัฐสภา ก่อนประเทศไทยจะ
แสดงบทบาท แก้ปัญหาความ กลายเป็นรัฐที่อ่อนแอ
ขัดแย้งทาง
และล้มเหลว ผู้เขียนย้า
การเมือง
ข้อเสนอใช้กลไกรัฐสภา
แก้ปัญหาประเทศ
แก้ความ
เสนอให้ยุติเกม ผู้เขียนสนับสนุน
ขัดแย้งในสภา การเมืองบนท้อง แก้ปัญหาการเมืองโดยใช้
ถนน และใช้
รัฐสภาเป็นพื้นที่เจรจา
รัฐสภาถกหาทาง ถกเถียงเพื่อป้องกันความ
ออก
รุนแรงและความสูญเสีย
จากเหตุนองเลือด
ระวังเป็นรัฐ ไทยเสี่ยงเป็นรัฐ รัฐบาลไม่สามารถบังคับ
มะเขือเผา
ล้มเหลว หลัง
ใช้กฎหมายควบคุม
บังคับใช้
สถานการณ์ความรุนแรง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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กฎหมายควบคุม
การชุมนุมไม่
สาเร็จ
พรรคเพื่อไทยมี
มติไม่ยื่น
อภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล

3 พ.ค. 53

วิถีรัฐสภากับ
บาทวิถี

6 พ.ค. 53

ข้อเสนอที่ไม่
น่าปฏิเสธ

7 พ.ค. 53

ลงมือ
ปรองดอง
ทันที

10 พ.ค. 53

อย่าผูกขาด
ความถูกต้อง

14 พ.ค. 53

ให้ทุกฝ่าย
ใช้รัฐสภา
ร่วมปรองดอง แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทาง
การเมือง

17 พ.ค. 53

เสียดาย

นายกฯ อภิสิทธิ์
เสนอแผน
ปรองดอง หวัง
คลี่คลายปัญหา
การเมือง
นปช. ตอบรับ
ข้อเสนอแผน
ปรองดอง นายก
ฯ อภิสิทธิ์

กระแสคัดค้าน
แผนปรองดอง
ของนายกฯ
อภิสิทธิ์

เกิดเหตุนอง

และเหตุนองเลือดที่
เกิดขึ้นได้ จนไทยเสี่ยง
เป็นรัฐล้มเหลว
พรรคเพื่อไทยมีมติไม่
อภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล โดยอ้างว่ามี
ความผิดเกินกว่าอภิปราย
ได้ ถือว่าปฏิเสธใช้รัฐสภา
แก้ปัญหา
นายกฯ อภิสิทธิ์ ยอมยุบ
สภาไวขึ้น และเสนอแผน
ปรองดอง ผู้เขียนชื่นชม
ความเสียสละและฝากให้
นปช. พิจารณาข้อเสนอ
นปช. มีท่าทียอมรับ
ข้อเสนอของนายกฯ
อภิสิทธิ์ ผู้เขียนเห็นด้วย
และย้าว่าต้องเดินหน้า
ตามแผนปรองดอง
รวมทั้งทาให้กระบวนการ
ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนฯ
คัดค้านข้อเสนอนายกฯ
อภิสิทธิ์ พร้อมเรียกร้อง
ให้นายกฯ ลาออก และ
ทหารใช้กฎอัยการศึก
ผู้เขียนเสนอให้ทุกฝ่าย
เคารพความเห็น
ประชาชนส่วนใหญ่ทีเห็น
ด้วยกับแผนปรองดอง
พรรคเพื่อไทยเสนอใช้
รัฐสภาแก้ปัญหา พร้อม
ตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กาหนดแผนปรองดอง
และรัฐบาลยุบสภา
กาหนดวันเลือกตั้งใหม่
ซึ่งผู้เขียนแนะให้รัฐบาล
ควรรับฟัง และเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายร่วม
แสดงความเห็น
เกิดความรุนแรงจากการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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โอกาสที่หลุด
ไป

18 พ.ค. 53

ช่องทาง
เจรจายังเปิด

19 พ.ค. 53

ชีวิตคนที่ต้อง
รับผิดชอบ

21 พ.ค. 53

กลับคืนสู่
หนทางสันติ

22 พ.ค. 53

เส้นแบ่งของ
การชุมนุม

รวม

เลือด ทาแผน
ปรองดองสะดุด

ชุมนุมทางการเมือง มี
ผู้บาดเจ็บล้มตาย เพราะ
แต่ละฝ่ายมุ่งเอาชนะ ไม่
ใช้สันติวิธีแก้ปัญหา
มุ่งให้เกิดการ
เสนอรัฐบาลเดินหน้าแผน
เจรจา ยุติความ ปรองดอง ตั้ง
ขัดแย้ง ระงับ
คณะกรรมการสอบสวน
เหตุนองเลือด
ข้อเท็จจริงจากเหตุนอง
เลือด และทาให้
กระบวนการยุติธรรมเป็น
ที่ยอมรับ
ยุติความขัดแย้ง เสนอให้ใช้การเจรจรา
ด้วยสันติวิธี
คลี่คลายความขัดแย้ง
และทุกฝ่ายต้องไม่ตั้ง
เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเจรจา
เร่งสร้างความ
ผู้เขียนแนะรัฐบาลเร่ง
สมานฉันท์หลัง สร้างความปรองดอง หลัง
นปช. ยุติชุมนุม นปช. ยุติการชุมนุม และ
ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
และสร้างความเป็นธรรม
ที่เท่าเทียม
ปัญหาการชุมนุม เกิดความสูญเสียจากการ
ที่แฝงอาวุธ
ชุมนุม โดยมีผู้ใช้อาวุธ
สงครามและ
สงครามทาร้ายฝ่ายตรง
ความรุนแรง
ข้าม ดังนั้น ต้องเร่งค้นหา
ความจริง หาผู้กระทาผิด
และทาให้กระบวนการ
ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับ
30 บทความ

/

/

/

/

/
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/

7
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ตารางที่ 13 แสดงการกาหนดกรอบในบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ปรากฏระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557
การกาหนดกรอบ
ว/ด/ป

ชื่อบทความ

ประเด็นสาคัญ

เนื้อหาโดยสังเขป

ชี้ให้เห็น
ปัญหา

26 ต.ค. 56

นิรโทษระวัง
เจอซอยตัน

รัฐบาล น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ และ ส.ส.
ส่วนใหญ่ ร่วม
ผลักดันร่าง
พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรม

/

30 ต.ค. 56

กฎหมายลับ
ลวงพราง

ผลสารวจ
ประชาชนส่วน
ใหญ่คัดค้านร่าง
พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรม

31 ต.ค. 56

สู่สังคมโกงกิน
โดยเสรี

ภาคเอกชน
คัดค้านกฎหมาย
นิรโทษกรรม

1 พ.ย. 56

ศาล รธน.คือที่ ศาลรัฐธรรมนูญ
พึ่งสุดท้าย
ควรชีข้ าดว่า
กฎหมายนิรโทษ
กรรม ทาได้
หรือไม่

การผลักดันร่าง
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ที่เนื้อหาสาระ
ผิดเพี้ยนไปจาก
วาระแรกสิ้นเชิง
โดยครอบคลุมคดี
การเมืองและคดี
ทุจริต จะทาให้เกิด
ปัญหาตามมาและ
ขัดรัฐธรรมนูญ
ผลสารวจนิด้าโพล
และเอแบคโพล
พบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่เห็น
ด้วยกับร่าง
กฎหมายนิรโทษ
กรรม และฝ่ายค้าน
เตรียมชุมนุมเป่า
นกหวีดต่อต้าน
เพราะทาลายหลัก
นิติธรรม
ภาคเอกชนหลาย
องค์กร ร่วมแสดง
จุดยืนคัดค้านการ
ออกกฎหมายนิร
โทษกรรมคดีทุจริต
ผู้เขียนตาหนิ
รัฐบาล น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ที่ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ
กรณีเสนอร่าง
กฎหมายนิรโทษ

/

วิเคราะห์
สาเหตุ

ตัดสินทาง
จริยธรรม

เสนอแนะ
แนวทาง
แก้ปญ
ั หา

/

/

/

/

/

/
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5 พ.ย. 56

กลไกบังคับให้
รับผิดชอบ

นักการเมืองต้อง
รับผิดชอบ กรณี
เสนอร่าง
กฎหมายนิรโทษ
กรรม

7 พ.ย. 56

นิรโทษกรรม
ทะลุซอย

ประชาชนลุกฮือ
ต่อต้านร่าง
กฎหมายนิรโทษ
กรรมที่
ครอบคลุมคดี
การเมืองและคดี
ทุจริต

8 พ.ย. 56

ประเทศเป็น
เดิมพัน

กฎหมายนิรโทษ
กรรมทาลาย

กรรม ซึ่งต้องการ
พาอดีตนายกฯ
ทักษิณกลับบ้าน
ทาให้เกิดกระแส
คัดค้าน พร้อมเสนอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินชี้ขาด ว่าร่าง
กฎหมายดังกล่าว
ขัดรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
นักการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล และ
ส.ส. รวมทั้ง ส.ว. ที่
ร่วมผลักดันออก
กฎหมายนิรโทษ
กรรม ซึ่งอาจขัด
รัฐธรรมนูญต้อง
แสดงความ
รับผิดชอบ ไม่ควร
ปฏิเสธความผิดที่
อาจเกิดขึ้น หลัง
กระแสคัดค้าน
ต่อต้านเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และหวังพึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสิน
วิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรม ที่
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา
จากวาระแรกจน
ทะลุซอย และหาก
จะหวังพึ่ง ส.ว. เพื่อ
คว่าร่างกฎหมาย
ดังกล่าวคงยาก
เพราะ ส.ว. ถูกมอง
ว่าเป็นพวกเดียวกับ
ฝ่ายรัฐบาล จนได้
ฉายาว่า “สภา
ทาส”
การเสนอร่าง
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

/

/

/

/

/

/
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กระบวนการ
ยุติธรรมของ
ประเทศ

11 พ.ย. 56 บทเรียนจาก
การลุกฮือ

ประชาชน
จานวนมากร่วม
ชุมนุมคัดค้าน
รัฐบาล ประกาศ
จุดยืนต่อต้าน
ร่าง พ.ร.บ.นิร
โทษกรรม

13 พ.ย. 56 ยึดสันติ-วิถี
รัฐธรรมนูญ

ผู้ชุมนุมต้อง
ชุมนุมโดยสันติ
ตามกฎหมาย
กาหนด

รัฐบาลมีท่าทีไม่
ชัดเจน อาจทาให้
ประชาชนสับสน
ผู้เขียนเสนอว่าควร
หาช่องทางให้ร่าง
กฎหมายดังกล่าว
ตกไปในชั้นสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อ
ยุติปัญหา เพราะ
หากกฎหมายมีผล
บังคับใช้ จะทาลาย
กระบวนการ
ยุติธรรมและระบบ
กฎหมายของ
ประเทศ เพียงเพื่อ
ต้องการล้างผิดให้
พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร
รัฐบาล น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ลุแก่อานาจ
เพราะเชื่อมั่นว่า
“ประชาธิปไตยคือ
การเลือกตั้ง”
ดังนั้นเสียงข้างมาก
จะทาอะไรก็ได้ เช่น
การเสนอร่าง
กฎหมายนิรโทษ
กรรม ทาให้ฝ่าย
ค้าน นักวิชาการ
ประชาชน นักธุรกิจ
ออกมาร่วมต่อต้าน
จานวนมากและ
ขยายวงเพิ่มขึ้น
ผู้เขียนเตือนรัฐบาล
ต้องคุมสถานการณ์
การชุมนุมให้ได้
หวั่นเกิดม็อบชน
ม็อบ ระหว่าง
กปปส. กับ นปช.
ซึ่งผู้ชุมนุมต้องยึด
หลักสันติ ชุมนุม

/

/

/

/
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15 พ.ย. 56 เพราะความไม่ ประชาชนเสื่อม
เชื่อถือ
ศรัทธารัฐบาลยิง่
ลักษณ์

16 พ.ย. 56 วันตัดสินคดี
การเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาคาร้อง
กรณี ส.ส. และ
ส.ว. 312 คน
เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ
ประเด็น ที่มา
ส.ว.

25 พ.ย. 56 ยุบสภา-ผ่า
ทางตัน

เสนอยุบสภา
หลังการ
เมืองไทยเสี่ยง
เจอทางตัน

โดยสงบภายใต้
กฎหมาย พร้อม
เสนอปฏิรูป
การเมืองโดยรับฟัง
ความเห็น
ประชาชน และ
สื่อมวลชนต้อง
เสนอข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้าน
ประชาชนไม่เชื่อถือ
ศรัทธารัฐบาล หลัง
เกิดกรณี “ลับลวง
พราง” ผลักดันร่าง
กฎหมายนิรโทษ
กรรม ดังนั้น การ
ชุมนุมส่อเค้ายืดเยื้อ
ต่อไป
วันที่ 20
พฤศจิกายน 2556
ศาลรัฐธรรมนูญจะ
มีคาวินิจฉัย กรณี
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและ
ส.ว. จานวน 312
คน เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่มาและ
คุณสมบัติของ ส.ว.
ทาให้พรรค
การเมืองครอบงา
ส.ว. ได้ง่ายขึ้น
ผู้เขียนมองว่าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่มา ส.ว.
จะยิ่งทาให้
สถานการณ์
การเมืองย่าแย่มาก
ขึ้น
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่มาและ

/

/

/

/

/
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28 พ.ย. 56 ทางออกที่ถูก
รัฐฯปฏิเสธ

2 ธ.ค. 56

ตัดสินใจก่อน
ถึงมิคสัญญี

4 ธ.ค. 56

รธน.ใหม่มิใช่

คุณสมบัติ ส.ว. ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ ทา
ให้พรรคเพื่อไทยไม่
พอใจ ข่มขู่จะยื่น
ถอดถอนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
สถานการณ์
การเมืองไทยเสี่ยง
เจอทางตัน ผู้เขียน
จึงเสนอรัฐบาลยุบ
สภาผ่าทางตัน
นายกรัฐมนตรีไม่ ภาคเอกชนเสนอให้
รับข้อเสนอ
รัฐบาลยุบสภา
ภาคเอกชน ที่ให้ เลือกตั้งใหม่ และ
ยุบสภา จัด
เมื่อมีรัฐบาลใหม่
เลือกตั้งใหม่
จะต้องทาสัญญา
ประชาคมว่าไม่นา
ร่างกฎหมายนิร
โทษกรรมมา
พิจารณาอีก ซึ่ง
นายกฯ ยิ่งลักษณ์
ไม่รับข้อเสนอ
เพราะมองว่าการ
เมืองไทยยังไม่ถึง
ทางตัน
รัฐบาลต้อง
ผู้เขียนตาหนิ
แก้ปัญหาความ รัฐบาล ที่ไม่
ขัดแย้งทาง
ตัดสินใจเลือก
การเมือง ก่อน
ทางแก้ไขปัญหา
เกิดมิคสัญญี
รวมทั้งนายกฯ ยิ่ง
ลักษณ์ ให้
สัมภาษณ์ว่า
“ตนเองมาจากการ
เลือกตั้ง” จึงไม่
ยอมยุบสภา ไม่
ลาออก อาจยิ่งทา
ให้ความขัดแย้ง
รุนแรงขึ้น รัฐบาล
ต้องเร่งตัดสินใจ
เพื่อคลี่คลายปัญหา
การเจรจา
เกิดความรุนแรง มี

/

/

/

/

/

/
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ทางออก

ระหว่างคู่ขัดแย้ง
คือทางออกของ
ปัญหาการเมือง

6 ธ.ค. 56

ทางออกใน
รัฐธรรมนูญ

นักวิชาการเสนอ
จัดตั้งรัฐบาล
แห่งชาติ
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทาง
การเมือง

10 ธ.ค. 56

รัฐธรรมนูญที่
ไม่ขัดแย้ง

รัฐธรรมนูญของ
ไทยกลายเป็น
ชนวนปัญหา
ความขัดแย้ง
เพราะแก้ไขได้
ง่าย

11 ธ.ค. 56

ทาอย่างไรให้
คนยอมรับ

รัฐบาลต้องทาให้
ประชาชน
ยอมรับ ก่อนจัด
เลือกตั้งใหม่

ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต แต่รัฐบาล
ยังไม่ยอมรับ
ข้อเสนอของผู้
ชุมนุม พร้อมยืนยัน
ไม่ลาออกไม่ยุบสภา
ผู้เขียนเสนอว่าต้อง
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
และการเจรจาคือ
แนวทางยุติปัญหาที่
เหมาะสม
ผู้เขียนเสนอให้
รัฐบาลแก้ปัญหา
ด้วยความจริงใจ
และรวบรวม
ข้อเสนอของ
นักวิชาการที่แนะ
รัฐบาลให้ยุบสภา
ลาออก และตั้ง
รัฐบาลแฟ่งชาติ
ปฏิรูปประเทศ
ก่อนจัดเลือกตั้งใหม่
ซึ่งรัฐบาลควรรับ
พิจารณา
สาเหตุหนึ่งของ
ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง
เพราะรัฐธรรมนูญ
ไทยแก้ไขง่าย
ทางแก้ไขคือ
นักการเมืองต้อง
ทางานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก
หลังจากนายกฯ ยิ่ง
ลักษณ์ ยอมยุบสภา
ต้องเตรียมจัด
เลือกตั้งใหม่ให้
โปร่งใส เป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับ
พร้อมกระตุ้น

/

/

/

/

/

214

13 ธ.ค. 56

ผ่าทางตันด้วย
ประชามติ

14 ธ.ค. 56

ถึงเวลาต้อง
ระวังคาพูด

18 ธ.ค. 56

องค์กรอิสระ
เป็นที่พึ่ง?

ประชาชนให้ร่วม
ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง
เสนอทา
หลังยุบสภา คู่
ประชามติ จะ
ขัดแย้งแต่ละฝ่ายมี
เลือกตั้งก่อนหรือ ความเห็นเรื่องจัด
ปฏิรูปก่อน
เลือกตั้งต่างกัน จน
หาข้อสรุปไม่ได้
ผู้เขียนจึงเสนอให้
ทาประชามติ ว่า
ต้องการเลือกตั้ง
ก่อน หรือปฏิรูป
ประเทศก่อน โดย
ให้ กกต.
ดาเนินการ ยึด
ความโปร่งใส เป็น
ธรรม และทุกฝ่าย
ต้องยอมรับผล
ประชามติ
เร่งปฏิรูป
ทุกพรรคการเมือง
ประเทศ คุมเข้ม ต้องระมัดระวังการ
ทุจริต สร้าง
กระทาที่อาจขัด
ความโปร่งใส
กฎหมายเลือกตั้ง ที่
ก่อนจัดเลือกตั้ง ผ่านมาการเลือกตั้ง
มีปัญหาซื้อเสียง ไม่
เป็นธรรมบ่อยครั้ง
จึงเสนอให้ทุกฝ่าย
ทาสัญญาประชาคม
ร่วมวางแนวทาง
ปฏิรูปประเทศก่อน
เลือกตั้ง เพื่อยุติ
ความขัดแย้ง
หวังให้องค์กร
ระบบตรวจสอบ
อิสระช่วย
ถ่วงดุลโดยวุฒิสภา
คลี่คลายปัญหา ขาดประสิทธิภาพ
การเมือง
เพราะถูกฝ่าย
การเมืองแทรกแซง
และในช่วงที่ปัญหา
การเมืองยืดเยื้อ
ผู้เขียนหวังว่า
องค์กรอิสระจะเป็น

/

/

/

/
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23 ธ.ค. 56

เดินสู่อันตราย
ที่รออยู่?

การเมืองไทย
เสี่ยงเจอทางตัน
หากทุกฝ่ายมุ่ง
เอาชนะ

27 ธ.ค. 56

นายกฯ
รักษาการพึง
ระวัง

ทุกฝ่ายต้องระวัง
ทาผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง

4 ม.ค. 57

สู่อัมพาตทั้ง
นิติฯ-บริหาร

ปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น จากการ
จัดเลือกตั้ง
ท่ามกลางความ
ขัดแย้งทาง
การเมือง

ที่พึ่งเพื่อคลี่คลาย
ปัญหาทางการเมือง
กปปส. เสนอให้
ปฏิรูปประเทศก่อน
เลือกตั้ง นัดระดม
มวลชนชุมนุมใหญ่
22 ธันวาคม 2556
ด้าน กกต. เสนอให้
เลื่อนการเลือกตั้ง
ออกไปในช่วงที่
บรรยากาศ
เหมาะสม เพราะ
กังวลเกิดปัญหา
บานปลาย ผู้เขียน
เสนอให้ทุกฝ่าย
ยอมถอย
ประนีประนอมต่อ
กัน
เตือนรัฐบาลที่ทา
หน้าที่รักษาการ
และทุกพรรค
การเมืองต้องระวัง
การกระทาผิด
กฎหมายเลือกตั้ง
โดยเฉพาะการซื้อ
เสียงและปราศรัย
ใส่ร้ายให้ข้อมูลเท็จ
อาจถูกใบแดง มี
โทษจาคุกรวมทัง้
อาจถูกเพิกถอน
สิทธิ์เลือกตั้ง
การจัดเลือกตั้ง
ท่ามกลาง
บรรยากาศความไม่
แน่นอนทาง
การเมือง อาจทาให้
เกิดปัญหาตั้งแต่
การรับสมัคร การ
เลือกตั้ง การนับ
คะแนน จานวน
ส.ส. ฯลฯ ส่งผลให้

/

/

/
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13 ม.ค. 57 ให้ปัญหา
แก้ปัญหา
กันเอง?

เร่งยุติปัญหา
ความขัดแย้งทาง
การเมือง
ป้องกันความ
รุนแรงและความ
สูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้น

14 ม.ค. 57 ปฏิรูป
การเมืองตัว
จริง

อย่ายึดมั่นใน
เสียงข้างมากใน
สภา จนละเลย
ระบบตรวจสอบ
ถ่วงดุลอานาจ

17 ม.ค. 57 น้อมรับพร
พระราชทาน

ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาล
กับ กกต.
เกี่ยวกับ
กาหนดการจัด

ทั้งฝ่ายบริหารและ
นิติบัญญัติทาหน้าที่
ไม่ได้ ผู้เขียนจึงหวัง
ให้ กกต. เป็นคน
กลางเจรจาระหว่าง
คู่ขัดแย้ง ให้ได้
ข้อสรุปร่วมกันและ
เลื่อนการเลือกตั้ง
ไปในช่วงเวลาที่
เหมาะสม
กปปส. ประกาศปิด
กรุงเทพฯ เรียกร้อง
ปฏิรูปประเทศก่อน
จัดเลือกตั้ง แต่
รัฐบาลไม่เห็นด้วย
ยืนยันจัดเลือกตั้ง
ต่อไป ผู้เขียนกังวล
จะเกิดการ
เผชิญหน้าและ
ความรุนแรง จึง
เสนอให้กองทัพเป็น
ตัวกลางช่วย
คลี่คลายปัญหา
รัฐบาลต้องไม่ยึด
เฉพาะหลักการ
“ประชาธิปไตยคือ
การเลือกตั้ง” จน
ละเลยระบบ
ตรวจสอบถ่วงดุล
และหากจะปฏิรูป
การเมืองต้องเริ่ม
จากแก้ไข
พฤติกรรม
นักการเมือง และ
รับฟังความเห็น
ประชาชน
เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาล กับ
กกต. เรื่องการจัด
เลือกตั้ง ผู้เขียน
เสนอให้ศาล

/

/
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เลือกตั้ง

23 ม.ค. 57 ก้าวให้ข้าม
ความรุนแรง

24 ม.ค. 57 จดจาบทเรียน
ในอดีต

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
หาข้อยุติ และ
เตือนสติทุกฝ่าย
น้อมนาพร
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้
คลี่คลายปัญหา
ความขัดแย้งทาง
การเมือง โดยนึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก
เกิดเหตุการณ์
เกิดปัญหาความ
ความรุนแรงและ รุนแรงและความ
ความสูญเสียจาก สูญเสียจากการ
การชุมนุมทาง
ชุมนุมทางการเมือง
การเมือง
มีผู้เสียชีวิต 4 คน
บาดเจ็บ 267 คน
โดยมีบางส่วนเชื่อ
ว่าความรุนแรงจะ
ทาให้ได้ชัยชนะ
ผู้เขียนเสนอว่าต้อง
แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี
กังวล
รัฐบาลประกาศใช้
สถานการณ์
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อ
การเมือง หลัง
ควบคุมการชุมนุม
รัฐบาลใช้ พ.ร.ก. หลายฝ่ายท้วงติงว่า
สถานการณ์
ใช้กฎหมายเกินกว่า
ฉุกเฉิน
เหตุหรือไม่ และ
เสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
มากขึ้น ผู้เขียนจึง
เตือนว่าเมื่อ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ต้องใช้ความอดทน
อดกลั้น ไม่กระทา
การเกินกว่าเหตุ ไม่
ใช้กาลังสลายการ
ชุมนุมจนอาจเกิด
เหตุรุนแรงยิ่งขึ้น

/
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25 ม.ค. 57 ระวังอานาจ
ทาให้เสื่อม

เรียกร้องรัฐบาล
ยกเลิก พ.ร.ก.
สถานการณ์
ฉุกเฉิน

27 ม.ค. 57 ศาล
รัฐธรรมนูญชี้
ทาง

ศาล รธน. มีคา
วินิจฉัยสามารถ
เลื่อนจัดการ
เลือกตั้งได้

29 ม.ค. 57 หลีกหายนะ
ประชาธิปไตย

เกิดเหตุความ
วุ่นวายและเหตุ
นองเลือดในวัน
จัดเลือกตั้ง
ล่วงหน้า

หลายฝ่ายเรียกร้อง
ให้รัฐบาลยกเลิก
ประกาศใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ผู้เขียน
วิจารณ์ว่าการ
ประกาศใช้
กฎหมายพิเศษนี้
เป็นการตัดสินใจใช้
อานาจที่ผิดพลาด
อีกครั้ง หลังจาก
รัฐบาลเคยผลักดัน
ออกกฎหมายนิร
โทษกรรมสุดซอย
มาแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าสามารถ
เลื่อนการเลือกตั้ง
ได้ โดยให้เป็น
อานาจของ
นายกรัฐมนตรี และ
ประธาน กกต.
หารือร่วมกัน แต่
ผู้เขียนกังวลว่า
รัฐบาลอาจไม่
ยอมรับคาตัดสิน
เหมือนกับที่รัฐบาล
เคยประกาศก่อน
หน้านี้ จึงวอนขอ
รัฐบาลอย่ามองว่า
กกต. และ ศาล
รัฐธรรมนูญเป็นคู่
ขัดแย้ง
เกิดความชุลมุน
วุ่นวายในวันที่จัด
เลือกตั้งล่วงหน้า
ทาให้หลายเขตจัด
เลือกตั้งไม่ได้
รวมทั้งเกิดเหตุ
มวลชนของ กปปส.
ถูกยิงเสียชีวิต 1
คน และบาดเจ็บ

/
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31 ม.ค. 57 สอบตกปฏิรูป
ขั้นพื้นฐาน

1 ก.พ. 57

ใช้สิทธิหรือไม่
ใช้สิทธิ?

จานวนมาก ผู้เขียน
จึงเสนอว่า กกต.
ควรเป็นคนกลาง
เจรจากับรัฐบาล
กปปส. พรรค
การเมืองต่างๆ เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน
เรื่องวันเลือกตั้งที่
เหมาะสม โดยทุก
ฝ่ายต้องไม่ตั้ง
เงื่อนไขมุ่งเอาชนะ
จะแพ้ไม่ได้ เพราะ
ประเทศชาติจะ
เสียหาย
รัฐบาลตัดสินใจ รัฐบาลต้องการใช้
เดินหน้าจัด
คะแนนเสียง
เลือกตั้ง 2 ก.พ. เลือกตั้งเป็น
2556 ไม่สนเสียง เครื่องมือสนับสนุน
คัดค้าน
ค้าจุนรัฐบาลให้อยู่
ในอานาจต่อไป จึง
เดินหน้าจัดเลือกตั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2556 โดยไม่สนใจ
ข้อกังวลของ กกต.
รวมทั้งกระแส
คัดค้านของ
ประชาชน
ประชาชนทุกคน ผู้เขียนแนะ
ควรออกไปใช้
ประชาชนทุกคน
สิทธิเลือกตั้ง
ควรไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง สาหรับผู้ที่
คัดค้านต่อต้าน
รัฐบาลควรออกไป
ใช้สิทธิกาบัตรช่อง
“ไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนน” เพื่อ
แสดงพลังให้รัฐบาล
รับรู้ เพราะหากไม่
ไปใช้สิทธิจะมีเพียง
ผู้ที่สนับสนุนไปใช้
สิทธิ และรัฐบาล

/

/

/

/
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3 ก.พ. 57

4 ก.พ. 57

6 ก.พ. 57

อาจอ้างคะแนน
เสียงสร้าง
ความชอบธรรม
รวมทั้งแนะ กปปส.
ต้องไม่กระทาการ
ขัดขวางการ
เลือกตั้ง เพราะผิด
กฎหมาย และเสี่ยง
เกิดความรุนแรง
สิ่งที่ต้องปฏิรูป ปฏิรูปการเมือง จุดอ่อนการเมือง
อันดับแรก
ต้องเริ่มแก้ไขที่
ไทยคือการทุจริต
พฤติกรรมของ
และระบบ
นักการเมือง
ตรวจสอบที่อ่อนแอ
ดังนั้น แนวทาง
ปฏิรูปการเมือง
ต้องเริ่มจากปฏิรูป
นักการเมือง ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือ
จากประชาชนทุก
ภาคส่วน
รัฐที่ล้มเหลวไร้ ไทยเสี่ยงภาวะรัฐ หลังการเลือกตั้ง
เชื่อถือ
ล้มเหลว
เสร็จสิ้น รัฐบาล
เนื่องจากรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
ไร้ความเชื่อถือ
วัตร ชนะเลือกตั้ง
แต่ต้องเลือกตั้งซ่อม
อีกหลายรอบ
เพื่อให้ได้สมาชิก
รัฐสภาครบตาม
จานวน ปัญหา
สาคัญคือรัฐบาล
ขาดความชอบ
ธรรม ไม่ได้รับการ
ยอมรับในหมู่
ประชาชน และ
วงการธนาคาร
นอกจานี้ จานวนผู้
ชุมนุมที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทาให้ไทย
เสี่ยงสู่ภาวะ “รัฐที่
ล้มเหลว”
ถึงเลือกตั้งก็
ข้อเสนอให้คู่
ประเทศไทยเสี่ยง

/
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เหมือนไม่มี

8 ก.พ. 57

สู่รัฐบาลเสียง
ข้างน้อย?

12 ก.พ. 57 ผ่าทางตันด้วย
ประชามติ

ขัดแย้งเจรจา
เผชิญสุญญากาศ
ร่วมกันเพื่อหาข้อ ทางการเมือง ไม่มี
ยุติ
รัฐสภาและไม่มี
รัฐบาลที่มีอานาจ
เต็ม หลายฝ่าย
เสนอให้คู่ขัดแย้ง
เจรจาร่วมกัน แต่
ปัญหาสาคัญคือ
ขาดคนกลางที่เป็น
ที่ยอมรับ และขาด
ความไว้วางใจ
ระหว่างกัน ผู้เขียน
แนะให้ทุกฝ่าย
คานึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก
เพื่อก้าวพ้นปัญหา
ความขัดแย้ง
การเลือกตั้งที่ไม่ ผู้เขียนคาดว่าความ
ช่วยแก้ปัญหา
ขัดแย้งทาง
ความขัดแย้งทาง การเมืองยังไม่ยุติ
การเมือง
แม้การเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นแล้วก็ตาม
และมีคนออกมาใช้
สิทธิน้อยเพราะเบื่อ
การเมือง
เสนอทา
คู่ขัดแย้งไม่เปิดช่อง
ประชามติ
เจรจาระหว่างกัน
คลี่คลายวิกฤต
เพราะต่างมุ่ง
การเมือง
เอาชนะ และขาด
คนกลางไกล่เกลี่ย
ผู้เขียนจึงเสนอทา
ประชามติสอบถาม
ประชาชน
จะ
เดินหน้าเลือกตั้ง
ซ่อม หรือเว้นวรรค
เพื่อปฏิรูปประเทศ
ก่อนเลือกตั้ง โดย
รัฐบาลรักษาการ
ต้องจัดทา
ประชามติอย่าง

/
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13 ก.พ. 57 ถนนทุกสายมุ่ง ปฏิรูป
สู่การเจรจา? นักการเมือง
และสร้างกลไล
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติ

22 ก.พ. 57 พ.ร.ก.
เครื่องมือ
การเมือง

ศาลแพ่งตัดสิน
ให้รัฐบาลห้าม
บังคับใช้
ข้อกาหนดที่มี
ความร้ายแรง
ตาม พ.ร.ก.
สถานการณ์
ฉุกเฉิน

24 ก.พ. 57 อานาจมี
ขอบเขตจากัด

รัฐบาลไม่พอใจ
คาตัดสินของ
ศาลแพ่งที่ห้าม
รัฐบาลบังคับใช้
ข้อกาหนดตาม
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โปร่งใส
ความขัดแย้งทาง
การเมืองที่ยืดเยื้อ
ผู้เขียนเสนอให้คู่
ขัดแย้งร่วมกัน
เจรจาคลี่คลาย
ปัญหา และต้องเริ่ม
ปฏิรูปนักการเมือง
ให้มีจิตสานึกเพื่อ
ประเทศชาติ
รวมทั้งสร้างกลไก
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติ
การประกาศใช้
พ.ร.ก.สถานการณ์
ฉุกเฉิน สุ่มเสี่ยงที่
เจ้าหน้าที่อาจลุแก่
อานาจ
จนเกิด
ความสูญเสียทัง้
ชีวิตและทรัพย์สิน
ศาลแพ่งจึงห้าม
รัฐบาลใช้ข้อบังคับ
ที่รุนแรงตาม
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ผู้เขียนแนะว่าการ
บังคับใช้กฎหมาย
พิเศษต้อง
ระมัดระวัง เพราะ
วัตถุประสงค์หลัก
ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
คือปราบปรามการ
ก่อการร้าย ไม่ใช่
ปราบปรามผู้ชุมนุม
โดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ
รัฐบาลไม่ยอมรับคา
ตัดสินของศาลแพ่ง
ผู้เขียนชี้ว่านี่คือ
บทเรียนที่รัฐบาล
ต้องตระหนักว่า
อย่าอ้างว่าตนเอง

/
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28 ก.พ. 57 ปฏิบัติการจอง
เวร

ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาล
กับองค์กรอิสระ
และศาล

1 มี.ค. 57

ข้าราชการ
กระทรวง
สาธารณสุข
ประกาศตัวร่วม
ชุมนุมทาง
การเมือง

ผู้ก้าวข้าม
ความกลัว

มาจากการเลือกตั้ง
และใช้อานาจ
ตามใจชอบ เพื่อ
ลิดรอนสิทธิ
ประชาชน หรือปิด
ปากฝ่ายเห็นต่าง
จะต้องยอมรับการ
ตรวจสอบถ่วงดุล
ด้วย
เกิดความบาดหมาง
ระหว่างรัฐบาล
รวมทั้ง ส.ส.พรรค
เพื่อไทย กับองค์กร
อิสระและศาล
ผู้เขียนชี้ว่าจะต้อง
ยอมรับการทา
หน้าที่ขององค์กร
ตรวจสอบถ่วงดุล
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อย่า
อ้างแต่เสียงข้าง
มากที่มาจากการ
เลือกตั้งเท่านั้น
นายแพทย์ณรงค์
สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็น
ผู้นาประกาศจุดยืน
คัดค้านและ
ประณามการใช้
ความรุนแรง
รวมทั้งต่อต้าน
รัฐบาลโกง
หลังจากก่อนนี้
ข้าราชการตกเป็น
เครื่องมือ
นักการเมือง ผู้เขียน
จึงชื่นชมความกล้า
หาญก้าวข้ามความ
กลัว ไม่ยอมจานน
ให้กับความไม่

/
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4 มี.ค. 57

ต้องไม่เกินควร สนับสนุนให้
แก่เหตุ
ยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน และใช้
พ.ร.บ.ความ
มั่นคง ควบคุม
การชุมนุม

7 มี.ค. 57

คดีการเมือง
เรื่องกบฏ?

ปัญหาความไม่
ไว้วางใจ
กระบวนการ
ยุติธรรม
ท่ามกลางความ
ขัดแย้งทาง
การเมือง

8 มี.ค. 57

ลัทธิ “ข้ามา
จากเลือกตั้ง”

องค์กรอิสระถูก
คุกคามทาง
การเมืองจาก
รัฐบาล

12 มี.ค. 57 ก.ม.ฉุกเฉินที่
ไม่ฉุกเฉิน

เสนอให้ยกเลิก
พ.ร.ก.

ถูกต้อง
รัฐบาลควรใช้
พ.ร.บ.ความมั่นคง
เพื่อควบคุมการ
ชุมนุมน่าจะ
เพียงพอแล้ว
เพราะให้อานาจ
รัฐบาลมากกว่า
กฎหมายปกติ ไม่
ควรใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ที่มี
วัตถุประสงค์หลัก
ควบคุมการก่อการ
ร้าย และเสี่ยงลุแก่
อานาจ
เกิดความไม่
ไว้วางใจในขั้นตอน
กระบวนการ
ยุติธรรม คู่ขดั แย้ง
เกรงว่าผู้มีอานาจ
จะไม่เป็นกลาง
และอาจถูกใช้เป็น
เครื่องมือทาง
การเมืองทาลาย
ฝ่ายตรงข้าม ด้วย
การยัดเยียดข้อหา
ร้ายแรง ซึ่งจะทาให้
ความขัดแย้งรุนแรง
มากขึ้น
เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาล กับ
องค์กรอิสระและ
ศาล ตอกย้าความ
บาดหมางระหว่าง
องค์กรตรวจสอบ
ถ่วงดุลกับระบอบ
ทักษิณ ที่สืบเนื่อง
มาตั้งแต่การตัดสิน
คดีซุกหุ้น
ผลการประชุมของ
ศูนย์รักษาความ

/
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สถานการณ์
ฉุกเฉิน และใช้
พ.ร.บ.ความ
มั่นคง ควบคุม
การชุมนุม

19 มี.ค. 57 ให้โอกาสความ องค์กรอิสระ
สงบสุข
อาสาเป็นคน
กลาง เปิดเวที
เจรจาระหว่างคู่
ขัดแย้ง

24 มี.ค. 57 จะให้เป็น
วิกฤติหรือ
โอกาส

ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินการ
เลือกตั้งเป็น
โมฆะ

สงบ (ศรส.) กับ
หน่วยงานความ
มั่นคงต่างๆ เสียง
ส่วนใหญ่เสนอให้
ควรยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เพราะอาจลุ
แก่อานาจ รวมทั้ง
ซ้าเติมเศรษฐกิจให้
ย่าแย่ นักลงทุน
นักท่องเที่ยวหลา
ดกลัว ผู้เขียน
สนับสนุนเห็นด้วย
และเสนอให้ใช้
พ.ร.บ.ความมั่นคง
เพื่อควบคุมการ
ชุมนุม
7 องค์กรอิสระ
อาสาเป็นคนกลาง
เจรจาไกล่เกลี่ยกับ
คู่ขัดแย้ง แต่ผู้เขียน
กังวลว่าอาจไม่
สาเร็จ เพราะ
รัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้ง
กับองค์กรอิสระ จึง
เสนอว่าควรดึง
กองทัพเข้ามาร่วม
ไกล่เกลี่ยหาทาง
ออกด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินให้การ
เลือกตั้ง วันที่ 2
ก.พ. 57 เป็นโมฆะ
ผู้เขียนมองว่าอาจ
เป็นทั้งวิกฤตและ
โอกาส ถ้ารัฐบาลไม่
ยอมรับคาตัดสินจะ
เกิดวิกฤตต่อเนื่อง
แต่ถ้าทุกฝ่าย
ยอมรับ จะมีเวลา
เตรียมตัวจัด
เลือกตั้งใหม่ พร้อม
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เสนอ กกต. เป็นคน
กลางเจรจากับคู่
ขัดแย้ง และพรรค
การเมือง หา
แนวทางทาให้การ
เลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับ โดยการ
เจรจา ทุกฝ่ายต้อง
ลดทิฐิ ไม่มุ่งมั่น
เอาชนะ และต้อง
ปฏิรูปนักการเมือง
ให้ ยึดถือ
ผลประโยชน์
บ้านเมืองเป็นหลัก
25 มี.ค. 57 ปชต.ที่ไม่ต้อง รัฐบาลโจมตีคา รัฐบาลไม่ยอมรับคา
ตรวจสอบ
ตัดสินศาล
ตัดสินศาล
รัฐธรรมนูญที่ให้ รัฐธรรมนูญที่ให้
การเลือกตั้งเป็น การเลือกตั้งเป็น
โมฆะ
โมฆะ และเตรียม
ฟ้องร้อง กกต. ที่จัด
เลือกตั้งไม่สาเร็จใน
วันเดียว รวมทั้ง
ปัญหาที่รัฐบาลยึด
หลักว่าตนเองมา
จากการเลือกตั้ง จึง
มีอานาจเสียงข้าง
มากตัดสินใจ
ดาเนินการใดๆ ก็ได้
โดยไม่ต้องถูก
ตรวจสอบ
27 มี.ค. 57 ฟ้อง UN ระวัง รัฐบาลฟ้อง UN รัฐบาลฟ้ององค์การ
ถูกสวนกลับ
หวังดึงต่างชาติ สหประชาชาติ
เข้ามาแทรกแซง องค์กรสิทธิ
การเมืองไทย
มนุษยชน รวมทั้ง
ประเทศมหาอานาจ
ว่าถูก
กปปส.
ขัดขวางการ
เลือกตั้ง
ขับไล่
รัฐบาล
และมี
กระบวนการตุลา
การภิวัตน์ พยายาม

/

/
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29 มี.ค. 57 ใครจะเป็นผู้
เสียสละ?

3 เม.ย. 57

ไทยในสายตา
ต่างชาติ

จะทาให้รัฐบาลพ้น
ตาแหน่ง ผู้เขียน
เตือนรัฐบาลว่า
ระวังต่างชาติฉวย
โอกาสเข้ามา
แทรกแซงการ
เมืองไทย และอาจ
ถูกย้อนกลับว่า
สาเหตุของปัญหา
มาจากรัฐบาลที่
ปล่อยให้เกิดวงจร
อุบาทว์ทาง
การเมือง มีระบบ
ธุรกิจการเมือง คด
โกงทุจริตคอร์รัปชั่น
จนทาให้ไทยเสี่ยง
เป็นรัฐล้มเหลว
ผู้นาการเมือง
คุณสมบัติของผู้นา
ต้องมีความ
ที่ดีมี 3 ประการ
เสียสละเพื่อ
คือ มีความรู้
ประเทศชาติ
ความสามารถ, มี
ความคุณธรรม
จริยธรรม และมี
ความเสียสละ
ผู้เขียนมองว่าความ
เสียสละจาเป็นกับ
สถานการณ์
ทางการเมืองไทย
จึงเรียกร้อง น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร
รักษาการ
นายกรัฐมนตรี
เสียสละเพื่อ
ประเทศ
มุมมองของ
ต่างชาติมองการ
ต่างชาติต่อวิกฤต เมืองไทยและชี้แนะ
ความขัดแย้งการ ว่า หลักการ
เมืองไทย
ประชาธิปไตยไม่
ควรยึดเฉพาะการ
เลือกตั้งเท่านั้น เช่น
นายจอห์น แคร์รี

/
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5 เม.ย. 57

สุญญากาศที่
อาจมีปัญหา

การเมืองไทย
เสี่ยงเผชิญ
หายนะ หากไม่
เร่งเจรจาเพื่อ
หาทางออก

รัฐมนตรี
ต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระบุ
ว่าการเลือกตั้ง ที่
ขาดการปฏิรูปให้
เป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง จึงเกิด
การทุจริต
แพร่หลาย
เช่นเดียวกับ
บทความใน
นิตยสาร ดิ อีโคโน
มิสต์ ของอังกฤษ
รายงานว่ามูลเหตุ
สาคัญทีท่ าให้
ประชาธิปไตยไทย
ล้มเหลว เพราะ
มุ่งเน้นการเลือกตั้ง
แต่ไม่คานึงถึง
องค์ประกอบอื่นๆ
เป็นต้น
ศาลรัฐธรรมนูญ
รับคาร้องกลุ่ม ส.ว.
ที่ขอให้วินิจฉัย
ความเป็นรัฐมนตรี
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ กรณี
สั่งย้าย นายถวิล
เปลี่ยนศรี
เลขาธิการสภา
ความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.)
ผู้เขียนกังวลว่า
หากศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ให้พ้นจากตาแหน่ง
เป็นครั้งที่สอง
(หลังจากครั้งแรกที่
พ้นตาแหน่งจาก
การยุบสภา) จะเกิด

/

/
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11 เม.ย.57

ปฏิรูปตัวเอง
ก่อนประเทศ

15 เม.ย.57

วิวาทะเรื่อง
รัฐธรรมนูญ

สุญญากาศ
การเมือง เพราะไม่
มีสภาผู้แทนราษฎร
มีเพียงวุฒิสภา
องค์ประกอบ
รัฐสภาไม่ครบ จึง
เสนอทางออกคือ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่
ควรดึงดันอยู่
รักษาการต่อไป
และทุกฝ่ายควรหา
วิธีให้คู่ขัดแย้ง
เจรจาร่วมกัน
หาทางออกให้
ประเทศ
นักการเมืองต้อง ต่างประเทศ
ปฏิรูปตัวเองก่อน คาดหวังให้ความ
เพื่อแก้ปัญหา
ขัดแย้งทาง
ประเทศ
การเมืองของไทย
ยุติลงด้วยการ
เจรจา ผู้เขียนย้าให้
ทุกฝ่ายยึด
ผลประโยชน์ชาติ
เป็นที่ตั้ง และ
นักการเมืองต้อง
เริ่มปฏิรูปตัวเอง
ก่อน โดยปลูกฝัง
จิตสานึกเพื่อ
ประเทศชาติ ร่วม
เจรจาหาทางออก
ให้บ้านเมือง
คู่ขัดแย้งตีความ มูลเหตุความขัดแย้ง
ประชาธิปไตย
ทางการเมือง
และรัฐธรรมนูญ ระหว่างรัฐบาล
ต่างกัน
และ กปปส. จาก
การตีความหลัก
ประชาธิไตย และ
รัฐธรรมนูญที่
ต่างกัน อีกทั้งแต่ละ
ฝ่ายต่างตีความ
เข้าข้างตนเองเพื่อ

/
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17 เม.ย.57

ได้เวลาพูดจา
หรือยัง?

ข้อเสนอให้คู่
ขัดแย้งเร่งเจรจา
ไกล่เกลี่ยหาทาง
ออกทางการ
เมือง

19 เม.ย.57

กฎหมายไม่
เป็นกฎหมาย

การไม่เคารพ
กฎหมาย จะทา
ให้ปัญหาความ
ขัดแย้งไม่สิ้นสุด

22 เม.ย.57

รัฐบาลต้อง
รับประกัน

เร่งหาข้อสรุป
และข้อตกลง
ร่วมกันสร้าง
ความมั่นใจก่อน
จัดเลือกตั้งครั้งที่

มุ่งมั่นเอาชนะ จน
ความขัดแย้ง
ลุกลามบานปลาย
กปปส. นัดชุมนุม
ใหญ่และประกาศ
เผด็จศึกรัฐบาล
ส่วน นปช. ปลุก
ระดมมวลชนครั้ง
ใหญ่ หวั่นเกิดการ
ปะทะระหว่างผู้
ชุมนุม ผู้เขียน
รวบรวมข้อเสนอให้
ใช้การเจรจาเพื่อยุติ
ปัญหา และย้าว่า
ความปรองดองจะ
เกิดขึ้น โดยทุกฝ่าย
ต้องไม่มุ่งเอาชนะ
และใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์
คู่ขัดแย้งมุ่งกล่าวหา
โจมตีฝ่ายตรงข้าม
ว่าไม่เคารพ
กฎหมาย ทาให้
ปัญหาความขัดแย้ง
ไม่ยุติ เช่น อดีต
นายกฯ ทักษิณ
ระบุว่าความวุ่นวาย
ทางการเมืองไทย
เพราะกฎหมายไม่
เป็นกฎหมาย ด้าน
กปปส. โจมตี
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่
เคารพคาตัดสินของ
ศาลและองค์กร
อิสระ เป็นต้น
ก่อนจัดเลือกตั้งครั้ง
ใหม่ จะต้องหา
ข้อสรุปและ
ข้อตกลงร่วมกัน
จากทุกฝ่าย เพื่อ
สร้างการยอมรับ
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23 เม.ย.57

ขู่ศาลระวังถูก
ยุบพรรค

28 เม.ย.57

ปัญหายากสุด
ของคนไทย

29 เม.ย.57

อย่าให้ระคาย
เคืองฯ

และยุติความ
วุ่นวายที่จะเกิดขึ้น
ในช่วงจัดเลือกตั้ง
ครั้งใหม่
รัฐบาลโจมตี
รัฐบาลไม่พอใจคา
องค์กรอิสระและ ตัดสินของศาล
ศาล
รัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ จึง
กล่าวโจมตี และ
ข่มขู่คุกคาม ซึ่งต้อง
ระวังถูกลงโทษ
จนถึงขั้นยุบพรรค
และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการ
พรรคทั้งคณะ
อุปสรรคของการ การเดินสายเจรจา
เจรจาเพื่อยุติ
เพื่อยุติความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทาง ทางการเมืองของ
การเมือง
นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ มี
อุปสรรคสาคัญคือ
การเจรจากับ นาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ
เลขาธิการ กปปส.
ที่ตาหนิว่า “อย่ามา
สะเออะ” เพราะจะ
ไม่รับฟังข้อเสนอ
อื่นที่ขัดกับแนวทาง
ข้อเรียกร้องของ
กลุ่ม กปปส.
ทุกฝ่ายต้องไม่
แต่ละฝ่ายอ้าง
กระทาการให้
ข้อเสนอตาม
ระคายเคืองเบื้อง รัฐธรรมนูญมาตรา7
พระยุคลบาท
ที่สุ่มเสี่ยงกระทา
การให้ระคายเคือง
เบื้องพระยุคลบาท
ซึ่งผู้เขียนเสนอให้
แก้ปัญหา ต้องทา
ให้ถูกกฎหมายและ
เป็นที่ยอมรับของ

/

/

/

/
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6 พ.ค. 57

ก่อนที่จะเป็น
รัฐล้มเหลว

รัฐบาลปฏิเสธ
ข้อเสนอแผน
เดินหน้าประเทศ
ไทยของนาย
อภิสิทธิ์

7 พ.ค. 57

เริ่มด้วย
สุนทรีย
สนทนา

ข้อเสนอ
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทาง
การเมืองด้วย
การเจรจา

ทุกฝ่าย
รัฐบาลปฏิเสธ
ข้อเสนอแผน
เดินหน้าประเทศ
ไทย ของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อ้างว่าตรงกับ
ข้อเสนอของ
กปปส. โดยเฉพาะ
ข้อเสนอให้
นายกรัฐมนตรี
ลาออกเพื่อเปิดทาง
ให้มีนายกรัฐมนตรี
เฉพาะกาล ซึ่ง
รัฐบาลไม่ยอมรับ
อาจทาให้วิกฤติ
การเมืองยืดเยื้อ
ผู้เขียนจึงเสนอว่า
ทุกฝ่ายต้องร่วมหา
ทางออก โดยการ
ประนีประนอม พบ
กันคนละครึ่งทาง
ข้อเสนอของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กับ
ข้อเสนอ นาย
นพดล ปัทมะ ที่
ปรึกษาใกล้ชิด อดีต
นายกฯ ทักษิณ ที่
เสนอให้ปฏิรูป
ประเทศและจัดการ
เลือกตั้ง ยังตกลง
ไม่ได้ เพราะแต่ละ
ฝ่ายไม่ไว้วางใจกัน
และกัน กลัวว่า
ตนเองจะเสีย
ผลประโยชน์
ผู้เขียนจึงเรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ายสละ
ประโยชน์ส่วนตัว

/

/

/

/
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8 พ.ค. 57

ถึงเวลาลง
ประชามติ

13 พ.ค. 57 สรรพสิ่งล้วน
เกิดแต่เหตุ

เสนอทา
ประชามติ
คลี่คลายความ
ขัดแย้งทาง
การเมือง

คนเสื้อแดง
ต่อต้านคาตัดสิน
ศาล รธน.

และคานึงถึง
ประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลัก
และหยุดปลุกระดม
มวลชน ยุยงสร้าง
ความเกลียดชัง
ควรใช้การเจรจา
ระหว่างกันเพื่อยุติ
ปัญหา
ผู้เขียนเสนอให้ทา
ประชามติ
สอบถามประชาชน
เพื่อยุติปัญหาข้อ
ถกเถียงที่ค้างคา
ต่างๆ และทุกฝ่าย
ต้องเคารพเสียง
ส่วนใหญ่ของ
ประชาชน ไม่
ขัดขวางการทา
ประชามติ เพื่อ
ให้ผลเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย หาก
ใครฝ่าฝืนต้อง
ลงโทษเด็ดขาด
กลุ่มคนเสื้อแดงเผา
โลงศพตุลาการ
และชุมนุมต่อต้าน
ครั้งใหญ่ และมีเหตุ
ระเบิดใน
โรงพยาบาล
ธนาคาร และบ้าน
ตุลาการศาล เนื่อ
จากไม่พอใจคา
ตัดสินศาล
รัฐธรรมนูญ ที่
วินิจฉัยให้
นายกรัฐมนตรีสิ้น
สภาพ กรณี
โยกย้ายนายถวิล
เปลี่ยนศรี ถือว่า
เป็นการแทรกแซง

/
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15 พ.ค. 57 ระวังรถไฟไทย เสนอใช้การ
พุ่งชนกัน
เจรจาแก้ปัญหา
การเมือง

22 พ.ค. 57 โอกาสที่อาจ
ยุติวิกฤต

ผบ.ทบ.
ประกาศใช้กฎ
อัยการศึก
ควบคุม
สถานการณ์
ทางการเมือง

โยกย้ายข้าราชการ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา และ
ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิดให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ก่อน
ส่งให้วุฒิสภาถอด
ถอนต่อไป
ผู้เขียนตาหนิ
รัฐบาลที่กล่าวหา
และโจมตีพร้อมทั้ง
ขู่ฟ้องตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ พร้อม
เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง คือ “การ
เจรจา” โดยมีคน
กลางที่เหมาะสม
คือ ประธาน
วุฒิสภาคนใหม่
ช่วยไกล่เกลี่ย
พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ผู้
บัญชาการทหารบก
หรือ ผบ.ทบ.
ประกาศใช้กฎ
อัยการศึก เพราะ
เกิดเหตุรุนแรง
ในช่วงการชุมนุม มี
ผู้เสียชีวิต 28 คน
บาดเจ็บกว่า 700
คน และมีการใช้
อาวุธสงคราม
กองทัพจึงเข้ามา
ควบคุมความสงบ
เรียบร้อยแทน
รัฐบาล ทหารเข้า
มาทาหน้าที่แทน
ตารวจ สถานการณ์
ขณะนี้ผู้เขียนจึง
เสนอให้ทหารเป็น

/
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คนกลางไกล่เกลี่ย
การเจรจา
23 พ.ค. 57 เสียงสะท้อน มุมมองจาก
ผู้เขียนรวบรวม
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
มุมมองต่างประเทศ
หลังไทย
ที่มีต่อไทยหลัง
ประกาศใช้กฎ
ประกาศใช้กฎ
อัยการศึก
อัยการศึก ส่วน
ใหญ่เข้าใจ
สถานการณ์
ประเทศไทย และ
มองว่า
ประชาธิปไตยไม่ได้
ชี้วัดที่การเลือกตั้ง
เท่านั้น แต่ต้องมี
ระบบตรวจสอบ
ถ่วงดุลที่เข้มแข็ง
ดังนั้น จึงเสนอให้
ปฏิรูปประเทศ โดย
เริ่มจากการเลือกตั้ง
ที่คัดกรอง
นักการเมืองเข้ามา
บริหารประเทศ
ขจัดการทุจริต การ
ซื้อเสียง สร้างการ
ยอมรับ
24 พ.ค. 57 ในที่สุดก็ต้อง เกิดรัฐประหาร
การเจรจาระหว่าง
เกิดรัฐประหาร วันที่ 22พ.ค. 7 องค์กรไม่สาเร็จ
2557
โดยมี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ผบ.ทบ. นั่ง
หัวโต๊ะไม่สาเร็จ
เพราะแต่ละฝ่ายยึด
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและพรรคพวก
ทาให้การเจรจา
ระหว่างคู่ขัดแย้ง
ล้มเหลว สุดท้าย
เมื่อนักการเมืองตก
ลงกันไม่ได้ จึงเกิด
รัฐประหาร ทหาร
เข้ามามีอานาจเต็ม

/

/
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26 พ.ค. 57 ภารกิจด่วน
เฉพาะหน้า

ภารกิจเร่งด่วนที่
คสช. ต้องเร่ง
ดาเนินการ

เพื่อหาทางออกให้
ประเทศ
รัฐธรรมนูญ ปี
2550 สิ้นสุด
ชั่วคราว แต่วุฒิสภา
และองค์กรอิสระ
ต้องปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป
ผู้เขียนนาเสนอ
ภารกิจเร่งด่วนหลัง
คสช. ทา
รัฐประหาร เช่น
ต้องเร่งหาเงินมา
จ่ายให้ชาวนา
หลังจากรอเงิน
โครงการรับจานา
ข้าวมานาน, รีบ
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อ
บริหารประเทศ
จัดตั้งสภานิติ
บัญญัติเพื่อวาง
กรอบกฎหมาย
จัดตั้งสภาปฏิรูป
ประเทศ รวมทัง้ ตั้ง
สภาหรือ
กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อ
เป็นกติกาปกครอง
ประเทศ และปฏิรูป
การเลือกตั้งให้
โปร่งใส เป็นธรรม
กาจัดการทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นต้น
ภารกิจคงไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเพราะระบบ
ธุรกิจการเมือง
ครอบงาสังคมไทย
มานาน ดังนั้น ต้อง
เปิดเวทีให้ทุกฝ่าย
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อปฏิรูป

/
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30 พ.ค. 57 นักปลุกระดม
ความเกลียด

รวม

แนวทางปฏิรูป
ประเทศ ของ
คสช. และฝ่าย
ต่างๆ

ประเทศอย่าง
สร้างสรรค์
7 องค์กรธุรกิจ
เตรียมเสนอแผน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น
ให้ประเทศไทย
ด้าน พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์
โอชา หัวหน้า คสช.
เตรียมตั้งสภานิติ
บัญญัติ เพื่อนาไปสู่
การเลือกตั้ง และตั้ง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป แต่ผู้เขียน
กังวลว่าข้อเสนอ
ต่างๆ จะไม่ถูก
นาไปปฏิบัติ และ
เสนอให้เร่งปฏิรูป
ค่านิยมคนในสังคม
งดปลุกระดมด้วย
ความเกลียดชังและ
ความรุนแรง
73 บทความ

/
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

นายพีระวัฒน์ อัฐนาค เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2531 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
จากโรงเรียน บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และสาเร็จการศึก ษารัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม
อันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 จากนั้นได้เริ่มต้นทางานด้านสื่อสารมวลชน
โดยเป็นผู้ดาเนินรายการและผูป้ ระกาศข่าวเศรษฐกิจ ที่สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน
(Money Channel) ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

