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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธและเพื่อวิเคราะห
เนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป2549 
ตลอดจนเพื่อศกึษาผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธทีม่ีตอการรับรูของผูรับสาร โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูกําหนดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยจํานวน 6 คน และผูรับสารที่ติดตามการเมอืงอยางใกลชิด
จํานวน 22 คน ประกอบกบัศึกษาเอกสารของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทย 
 ผลจากการวิจยัพบวา 

1. พรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤตการเมอืงป 2549 ทั้ง 4 ชวง 
วิกฤตมี 3 กลยุทธ คือ1. กลยุทธใชส่ือประชาสัมพันธ ประกอบไปดวยส่ืออิเล็กโทรนิกส ส่ือ
หนังสือพิมพ ส่ือเฉพาะกิจและสื่อบุคคล 2. กลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริงผานการแถลง
ขาวกับสื่อมวลชน และ3. กลยุทธการสรางภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณการ
การเมืองในแตละชวงวิกฤต กลาวคือ  ชวงแรกที่มีการชุมนุมของกลุมพันธมิตรฯกําหนดให
ภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณเปนนายกรัฐมนตรีที่ทําหนาที่บริหารบานเมืองมากกวาบริหาร
การเมือง วิกฤตชวงที่2 ชวงฝายคานไมลงสมัครรับเลือกตั้ง กําหนดภาพลักษณของพรรคไทยรัก
ไทยใหเปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในกฎกติกาประชาธิปไตย และวิกฤตชวงที่3 ชวงการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป กําหนดภาพลักษณของพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่เนนสรางความ
สมานฉันท  อยางไรก็ตามผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยยอมรับวา 
ประเด็นการซื้อขายหุนชินคอรปเปนจุดพลิกผันทางการการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพ.ต.ท.
ทักษิณ  วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในป 2549 เดินไปสูทางตันทางการเมือง ยากที่การประชาสัมพันธ
จะสามารถชวยคลี่คลายวิกฤตการณได  
 
 

 
ฆ 

DPU



    

        2.  การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธพบวาเนื้อหาในการนําเสนอ 
เพื่อส่ือสารประชาสัมพันธในแตละชวงจะแตกตางกันออกไปตามสถานการณทางการเมืองกลาวคือ 
ชวงที่1 เนนเนื้อหาการนําเสนอประเด็นการขายหุนชินคอรป ชวงที่2 เนนเนื้อหาการยึดมั่นกฎกติกา
ประชาธิปไตยภายใตสโลแกน “ยึดมั่นประชาธิปไตย รักษากติกา เดินหนาปฏิรูปการเมือง” ชวงที่ 3 
เนนการเชิญชวนใหสมาชิกพรรคบริจาคโลหิตและอุปสมบทเพื่อถวายเปนพระราชกุศลและชวง
สุดทายกอนการรัฐประหารเนนการสื่อสารรูปแบบใหมดวยการเขียนจดหมายดวยลายมือพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรถึงสมาชิกพรรคและประชาชน ดานรูปแบบพรรคไทยรักไทยไดใชภาพพ.ต.ท.
ทักษิณ ประกอบเนื้อหาในการนําเสนอผานสื่อชนิดตางๆ  

3.นอกจากนี้ในสวนของผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธที่มีตอการรับรูของผูรับสาร  
พบวา เว็บไซดพรรคไมมีความโดดเดนทําใหไมนาสนใจ ดานการซื้อส่ือหนังสือพิมพเพื่อลง
โฆษณาก็เพื่อตองการพื้นที่ในการนําเสนอเนื้อหาขาวของพรรคไทยรักไทยในเชิงบวกมากขึ้น
เนื่องจากสื่อหนังสือพิมพโดยรวมนําเสนอขาวของพรรคในดานลบอยางตอเนื่อง แตผูรับสารก็เช่ือ
วาการทุมงบประมาณในการซื้อส่ือจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหคนหันมาชื่นชอบพรรคได
เพราะความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอพ.ต.ท.ทักษิณและพรรคไทยรักไทยลดลง สวนส่ือ
เฉพาะกิจที่พรรคไทยรักไทยผลิตออกในแตละชวงนั้นผูรับสารมองวาจะไดผลในการสื่อสารเฉพาะ
กลุมคนที่นิยมชมชอบพรรคไทยรักไทยมากกวาประชาชนทั่วไป แตอยางไรก็ตามสื่อเฉพาะกิจที่
ผูรับสารมองวามีประสิทธิภาพสูงสุดคือการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
เปนการบงบอกถึงความจริงใจ ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ
พรรคไทยรักไทยที่วาสื่อดังกลาวไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเปนอยางมากจะ
เห็นไดจากการนําไปผลิตซํ้าอยางแพรหลาย นอกจากนี้การสื่อสารผานสื่อบุคคลของพรรคไทยรัก
ไทยผูรับสารเห็นวาเปนรูปแบบการสื่อสารที่ไดผล เพราะพรรคไทยรักไทยมีเครือขายสมาชิกพรรค
มากกวา 14 ลานคนประกอบกับมีการบริหารเขตเลือกตั้งอยางเปนระบบ 

อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูรับสาร พบวาการขายหุนชินคอรปกลายเปนจดุเปลี่ยน
สําคัญทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่ประสบกับกระแสโจมตีแงลบมากขึ้นนํามาซึ่งการ
เคล่ือนไหวตอตาน สงผลตอการทําประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยเปนอยางมาก เพราะทําให
เนื้อหาสาระทีส่ื่อสารออกไปไมมีความนาเชื่อถือ คนไมเปดใจทีจ่ะรับฟง  ทั้งนี้ผูรับสารยังยอมรับวา 
วิกฤตการเมืองป 2549 เกิดการแบงประชาชนออกเปนสองฝายอยางชดัเจน เปนวิกฤตที่เดินไปสูทาง
ตันทางการเมอืง ยากที่จะใชการประชาสัมพันธเขามาแกไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได ซ่ึงเนื้อหาดังกลาว
สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the public relations strategy of a political 
party in times of crisis, in this case, the Thai Rak Thai Party (TRT) during the 2006 political 
turmoil.  The study analyses the form and substance of the media used by TRT, and its impact on 
the general public who is on the recipient side.  The method used is quantitative research through 
in-depth interviews of 6 key strategists of TRT, and other 22 persons who could be considered 
having close political interests, together with an examination of the party’s public relations 
documents. 

The research found the following conclusion: 
1. TRT utilized 3 key P.R. strategies during the 2006 political crisis (1) PR media strategy  

including the use of electronic media, newspaper, specialized media, and word of mouth;  
(2) Clarification strategy by answering allegations with facts through press conferences: and  
(3) Image building strategy to fit the changing political landscape during each phase of the crisis.  
The first phase during the rally of the Alliance for Democracy Movement was to emphasize the 
image of Prime Minister Thaksin Shinawatra as a hard working man running the country and 
being above politics.  The second phase during the opposition’s decision to boycott the election 
was to emphasize TRT’s image as protector of democracy.  And in the third phase during the 
Royal ceremonies of the 60th Celebrations of His Majesty’s Ascension to the Throne, was to 
emphasize the image of TRT as the party of national reconciliation.  However, TRT’s strategists 
admitted that the issue of Shin Crop’s selling of the shares was the political turning point of TRT  
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and PM Thaksin.  The political crisis of 2006 reached a dead end to a point where no public 
relations campaign could cure. 

2. The analysis of the form and substance of the PR materials used showed that they were  
different for each phase of the political situation: the first phase presented issues concerning the 
sell of Shin Corp’s shares.  The second phase emphasized issue of preserving the principles of 
democracy under the slogan “Preserve Democracy, Abide by the Rules, Advance Political 
Reform.”  The third phase concentrated on asking TRT’s members to donate blood and enter 
monk-hood for His Majesty the King.  And during the last phase before the coup d’tat, TRT used 
a new media with PM Thaksin sending letters to party members and the general public with 
copies of the letters showed his own hand writing with his picture attached. 

3. Impact analysis of the media used on the public showed that TRT’s website was not  
exciting and interesting enough.  Newspaper and print media were unfriendly with more negative 
news of TRT than positive ones.  And the trend continued through to the end.  The recipients also 
believed that buyin advertisements would not help in changing the public perception on TRT 
since the public has lost faith in PM Thaksin and TRT in general.  As for the special media 
developed by TRT seemed ot work in a limited audience who are the hard core fans of TRT more 
than the general public.  However, the most effective media turned out to be copies of the hand 
written letters of PM Thaksin because it demonstrated the sincerity of Thaksin.  This is also the 
opinion of the party strategists that the letters received broad interests from the public and mass 
media which can be seen from the many reproductions.  The word of mouth strategy also worked 
due to the strong infrastructure of the 14 million party members and the effective management of 
each constituency. 

However, from the interviews of the recipients, it was found that the sell of Shin  
Corp’s shares was the turning point for Prime Minister Thaksin Shinawatra, who became the 
center of all negative attacks, leading to widespread resistance.  This affected TRT’s PR strategy 
tremendously since it made all communications lacked credibility.  The general public was not 
opened to receive.  Both TRT strategists and the recipients interviewed agreed that the political 
crisis clearly divided Thai society into two and led to a political dead-end.  Public relations 
campaign was not the solution to the crisis.      
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรณุาและความชวยเหลืออยางดียิ่ง
ของรศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนําแกไขงาน
ตั้งแตเร่ิมตนจนจบ รวมทั้งทานคณะกรรมการอันประกอบดวยอาจารยอรุณ งามดี รศ.ดร.จิตราภรณ 
สุทธิวรเศรษฐ และผศ.ดร.กลุทิพย ศาสตระรุจิ  ที่ไดแนะแนวทางเพือ่ใหงานวิทยานิพนธฉบับนีม้ี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทีใ่หการสนับสนนุทุนการศึกษา
คร้ังนี้ ซ่ึงจากการศึกษาจากสถาบันดังกลาวชวยใหผูวิจยัมีความรอบรูสามารถนํามาปรับใชกับงานที่
ทําไดเปนอยางดี พรอมกันนี้ตองขอขอบคุณลิลล่ี หรือคุณรัชนีวรรณ ดวงแกว ที่ชักชวนใหผูวิจัยมา
ศึกษาตอที่สถาบันแหงนี ้
 นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณุสุรนันทน เวชชาชีวะที่สนับสนุนและสงเสริมในเรื่อง
การศึกษาในระดับปริญญาโทมาตั้งแตเร่ิมตน รวมทั้งการใหขอมูลเนื้อหาที่เปนประโยชนในการทํา
วิจัยมาอยางตอเนื่องและเตม็ใจดวยดีเสมอมา  ตลอดจนผูบริหารทานอื่นๆของพรรคไทยรักไทยและ
พี่ๆนองๆกองงานโฆษกพรรคไทยรักไทยทั้งพี่ยุยที่ชวยเหลือในเรื่องการคนควาขอมูล ผ้ึงที่คอย
เรงรัดงาน ติง่ที่คอยชวยเหลือแปลบทความตางๆ และนองปุกที่ชวยถอดเทปคําสัมภาษณบางสวน   
รวมไปถึงเพื่อนเปล เพื่อนแจวที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยดีมาโดยตลอด และนองเกทีค่อยชวยเหลือ
ในเรื่องการตัดตองาน 
 ทายที่สุดผูวิจยัใครขอกราบขอบพระคุณคณุแมที่คอยเปนกําลังใจ เรงรัดงาน ชวยเหลือ
ดูแลสุขภาพในระหวางการทําวิทยานิพนธ  ผูวิจัยหวังวางานวิจยัช้ินนี้จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานและองคกรอ่ืนๆในการนําไปปรบัใชเมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤตไดไมมากก็นอย 
 
 
     สุทิษา ประทุมกุล 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พรรคไทยรักไทยจดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541  มีผูรวมกอตั้ง 23 คน
โดยมีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค จนถึงปจจุบันมีสมาชิกพรรคกวา 14 ลานคน ซ่ึงถือ
เปนพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหมแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง เพื่อแกไขปญหาของประเทศที่อยูในภาวะวิกฤต  
 การถือกําเนิดของพรรคไทยรักไทยไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแต
แรก โดยเปนการกําหนดกลยุทธและสรางภาพลักษณตั้งแตการตั้งชื่อพรรคโดยใหประชาชนสง
รายช่ือดวยการตัดแบบฟอรมจากหนังสือพิมพสงมายังบริษัทชินวัตร จํากัด มหาชน ซ่ึงชื่อพรรค
ไทยรักไทยไดมีผูลงคะแนนใหมากที่สุด  จนเปนที่มาของพรรคไทยรักไทยในปจจุบัน เปนการ
สรางความรูสึกใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของพรรคไทยรักไทย  
 การดําเนินงานของพรรคไทยรักไทยเปนแบบคอยเปนคอยไป ภายใตสโลแกน “คิด

ใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน”  ที่มีตัว ท เปนตราสัญลักษณของพรรค  โดยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ

และตัวแทนพรรคไดลงพื้นที่ศึกษาปญหาที่แทจริง รวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ประชาชนในทุกปญหา ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พรอมวางกรอบแนวทางแกไขปญหาของ
ประเทศ  พัฒนาเปนนโยบายพรรคไทยรักไทยที่ครอบคลุมทุกดาน ดังนั้นเพื่อใหประชาชนเลือก
พรรคไทยรักไทย และจดจําพรรคที่กอตั้งขึ้นใหมไดดี จึงจําเปนจะตองสรางภาพลักษณที่ดีให
เกิดขึ้นในใจของประชาชนดวยการนําเสนอนวัตกรรมใหมทางการเมืองคือ “การสื่อสารนโยบาย” 
ที่ชัดเจนในการหาเสียงเลือกตั้งดวยโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการพักหนี้เกษตรกรราย
ยอย 3 ป และฟนฟูชีวิตเกษตรกร โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองละ 1 ลานบาทพรอมทั้ง
ประกาศเปนศัตรูกับ 3 สงคราม ประกอบดวยสงครามกับความยากจนสงครามกับยาเสพติดและ
สงครามกับคอรัปชั่น  บวกกับการชูภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ความแนวแนในการ
อาสาเขามาทํางานการเมือง และภาพของนักบริหารที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจ และไมหวัง
อะไรจากแผนดินนี้อีกแลว นอกจากตอบแทนแผนดินเกิด ผานหนังสือตาดูดาว เทาติดดิน  ซ่ึงเปน
ก า ร เ ส ริ ม ภ า พ ลั ก ษ ณ ผู นํ า ใ น ด า น บ ว ก  ( www.thairakthai,  2 5 4 9 ,  1  มิ ถุ น า ย น )
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พรรคไทยรักไทยมีการวางแผนกําหนดเปนกลยุทธการสื่อสารทางการเมืองบวกกับการ
ประชาสัมพันธอยางเปนรูปธรรมจากการชูนโยบายและภาพลักษณของหัวหนาพรรค ผานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ไมวาจะเปน ส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ แผนผับ โปสเตอร แบนเนอร 
สติกเกอร ส่ือบุคคล ส่ือกลางแจง อินเตอรเน็ต  การจัดกิจกรรมตางๆมากมายไมวาจะเปนการจดั
นิทรรศการSMEอยางยิ่งใหญมีผูประกอบการรายยอยเขารวมอยางลนลาม การเปดโครงการสภา
เยาวชน จดัอบรมโรงเรียนการเมืองเพื่อผูหญิง  การจัดตั้งรัฐบาลเงาตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 
การแถลงขาวอยางเปนระบบในการเปดตวันโยบายใหมๆ อยางตอเนื่องประกาศนโยบาย 11 วาระ
แหงชาติ ที่มคีวามชัดเจนและเขาใจงาย  แมกระทั้งตัวผูนําอยางพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรเองก็จะตอง
พูดถึงนโยบายทุกครั้งในการขึ้นปราศรัยกบัประชาชนทัว่ประเทศ ในรูปแบบและขอความเดียวกัน  
เพื่อที่จะสื่อไปยังประชาชนกลุมเปาหมายใหถึงทกุระดับชั้น ทั้งนี้กลยทุธในการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับสื่อมวลชนก็เปนอกีแนวทางหนึ่งทีพ่รรคใหความสําคัญผานการตั้งกองงานโฆษกพรรคที่ถือ
วาเปนฝายประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยประสานงานกับสื่อมวลชนในการใหขอมูลเนื้อหา
เชิงบวกกับสื่อทุกแขนงทั้งระดับปฏิบัติงานภาคสนามและกองบรรณาธิการ รวมถึงผูส่ือขาว
ตางประเทศ ซ่ึงการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนเปนตัวสําคัญที่ทําใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจ เกดิทัศนคติที่ดีตอพรรคไทยรักไทย รูสึกชื่นชอบพรรคจากการบริโภคขาวสารเชิงบวก  

อยางไรก็ตามรูปแบบและบทบาทการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยได
ดําเนินการประชาสัมพันธผานของกองงานโฆษกพรรค มีบทบาทหนาที่ในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ กําหนดประเด็นการแถลงขาว กําหนดยุทธศาสตรในการชีแ้จงและตอบโต 
มอนิเตอรขาวเพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูล ประสานงานสื่อมวลชน ประสานนโยบายกับภาครัฐ  
รวบรวมจดัเกบ็ขอมูลอยางเปนระบบ การจัดตั้งระบบสื่อมวลชนสัมพันธ พรอมเผยแพรกจิกรรม
ผานสื่อตางๆและอินเตอรเนต็พรรคอยางเปนรูปธรรม เพราะฉะนัน้กลไกในการขับเคลื่อนหลักดาน
การประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยตัง้แตเร่ิมกอตั้งพรรคจนถึงปจจุบันโดยรวมทั้งหมดจะผาน
กองงานโฆษกพรรคภายใตการนําของโฆษกพรรคและรองโฆษกพรรค ซ่ึงมีการแบงภาระหนาที่
แตกตางกันออกไปตามกรอบการดําเนนิงานที่กลาวมาขางตน กอนรายงานผลการดําเนินงานและ
ประสานงานดานขอมูลตรงตอสํานักเลขาธิการพรรคและหัวหนาพรรคตามลําดับชั้น (สุรนันทน 
เวชชาชีวะ, กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย,  สัมภาษณ,  5 มิถุนายน 2549) 

จากการนําเสนอนโยบายตอพี่นองประชาชนในที่สุดการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคไทย
รักไทยป พ.ศ. 2544 ไดสรางประวัติศาสตรใหกับการเมืองไทย เพราะไดรับความไววางใจจากพี่
นองประชาชนอยางทวมทนดวยคะแนนมากถึง 11,634,495คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 40.64 โดย
ไดรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง 248 คน (www.komchadluek.net,  2547, 22
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พฤศจิกายน)  ทําใหพรรคไทยรักไทยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล  โดยมีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เปนนายกรัฐมนตรี  นโยบายพรรคก็ถูกผลักดันมาเปนนโยบายหลักของรัฐบาลทันที ซ่ึงไดมีการ
แถลงนโยบายตอรัฐสภาและพี่นองประชาชนทั้งประเทศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2544  ตอมา
นโยบายตางๆ ที่สําคัญก็ไดถูกขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมตามที่เคยประกาศไว   
สรางผลงานอยางมากมายภายใตกระบวนการสื่อสารการประชาสัมพันธผานหนวยงานรัฐที่ใชส่ือที่
แตกตางกันออกไปของแตละหนวยงานในโครงการที่ประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนการพัฒนา
คุณภาพชวีิตใหคนไทยดีขึ้นดวย โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท 
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอย โครงการ OTOP ซ่ึงเปนการสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน 
ประกาศชัยชนะกับยาเสพติด จัดสรรบานเอื้ออาทรและบานมั่นคง ใหโอกาสทางการศึกษาดวยการ
ใหทุนแกเด็กผานสํานักงานกนิแบงรัฐบาล การปฏิรูประบบราชการเพือ่ใหเกดิความคลองตัวในการ
บริหาร คืนหนี้IMF กอนกําหนด 2 ป ดัชนีตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น  ประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น 
การสงออกเพิม่ขึ้น  ทามกลางขอกลาวหาจากนกัวชิาการวาเปนนโยบายประชานิยม (สํานัก
นายกรัฐมนตร(ีสลน.).  รอยยิ้มแหงความสุข คุณภาพชวีิตท่ีดีขึ้น)  

   อยางไรก็ตามกระบวนการขบัเคลื่อนหลักในการสื่อสารในสวนของรัฐบาลหนวยงาน
หลักที่กํากับและรับผิดชอบดูแลคือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักโฆษกประจําสํานกั
นายกรัฐมนตรเีพื่อใหการสื่อสารเขาถึงกลุมเปาหมายและประชาชนโดยรวมของรัฐบาลและพรรค
ไทยรักไทยยังคงผานรูปแบบการสื่อสารผานไปที่ตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรี
โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย  ไมวาจะเปน 

- การสื่อสารผานรายการวิทยนุายกฯคุยกบัประชาชน ทุกเชาวนัเสารเวลา08.00น.ทาง
สถานีวิทยุทัว่ประเทศกวา 300 สถานี 

- การสื่อสารกับสื่อมวลชนผานการสัมภาษณรายวันในฐานะนายกรัฐมนตรี 
- การสื่อสารผานการเปนพรีเซอรเตอรในสปอตโฆษณาตางๆของรัฐบาล 
- การสื่อสารผานโครงการตางๆของรัฐบาลที่นําไปสูชาวบานในชนบทผานโครงการ

ตางๆของรัฐบาล เชนกองทนุหมูบาน พกัชําระหนี้เกษตรกรรายยอยการเดินสายทวัร
นกขมิ้นมอบงบประมาณใหแตละจังหวดั  (นันทนา นันทวโรภาส,  2548:152) 

 เปนการตอกย้าํภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรในดานบวก ซ่ึงเปนภาพลักษณ
ความเปนผูนําที่มีความโดดเดน กลาตัดสนิใจ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทําใหพ.ต.ท.
ทักษิณไดรับคะแนนนยิมอยูในระดบัที่สูงตลอดเวลาที่บริหารประเทศจากผลการสํารวจของ
สํานักวิจยัเอแบคโพลล (2548,20 กันยายน-23 ตุลาคม) ดังภาพที่ 1.1 แสดงผลการสํารวจของ
สํานักวิจยัเอแบคโพลล 
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ภาพที ่ 1.1  แสดงภาพผลการสํารวจของสํานักวจิัยเอแบคโพลล 
 
ที่มา:  เปรียบเทียบผลสํารวจทั่วประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2548 โดยฐานขอมูล 
         โพลลการเมืองสํานักวจิัยเอแบคโพลล มหาวิทยาอสัสัมชัญ 
  

ดานพรรคไทยรักไทยโดยกองโฆษกพรรคไดวางกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรค
เพื่อใหสอดประสานกับการดําเนินงานของรัฐบาล ดวยการลงโฆษณาผลงานของรัฐบาล ผลงาน
พรรคการลงพื้นที่รับฟงปญหาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในสารไทยรักไทยผานสื่อ
หนังสือพิมพและเว็บไซดของพรรคอยางตอเนื่อง รวมไปถึงผลงานที่ประสบความสําเร็จรายงาน
ใหกับสมาชิกและประชาชนทราบผานสื่อโทรทัศนปละ 3 คร้ัง ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคนําลงไปชี้แจงและแจกจายในพื้นที่อยางเพียงพอ พรอมแถลง
ช้ีแจงขอเท็จจริงตอกรณีตางๆผานทีมงานโฆษกพรรค และปรับเปลี่ยนสโลแกนของพรรคเพื่อให
เขากับสถานการณ อาทิ พรรคไทยรักไทย พรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และพรรคไทย
รักไทย พรรคการเมืองที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  และพรรคไทยรักไทยหัวใจคือประชาชน  
 (สุรนันทน เวชชาชีวะ, กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย,  สัมภาษณ,  5 มิถุนายน 2549) 
 รัฐบาลภายใตการนําของพรรคไทยรักไทยบริหารงานตลอดระยะเวลา 4 ปนับไดวามี
ความแข็งแกรงทั้งภายในพรรคและความแขงแกรงในสภาที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิน
คร่ึงจํานวนมากอันเนื่องมาจากการยุบรวมพรรคความหวงัใหม เสรีธรรม และพรรคชาติพัฒนามา
รวมกับพรรคไทยรักไทย ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพอยูครบวาระ 4 ป และยุบสภาเขาสูกระบวนการ
เลือกตั้งอีกครั้งในป พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยถูกโจมตีจากทั้งฝายคาน องคการสิทธิมนุษยชน 
และส่ือมวลชน วาอยูในชวงขาลง เพราะการดําเนนินโยบายเปนการเอื้อผลประโยชนใหเครือญาติ

DPU



                                                                                                                                            5 

และพวกพองมีการทุจริตจากโครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX ไมรับฟง
ขอเสนอแนะจากนักวิชาการที่ออกมาใหความเหน็ โดยเหมารวมวาเปนพวกขาประจํา  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้มีการตอสูกันอยางเขมขนผานสื่อตางๆของแตละพรรคการเมือง 
ชวงชิงพื้นที่ขาว แถลงขาวตอบโต ซ้ือส่ือโฆษณาผานหนังสือพิมพ และการออกแคมเปญเพื่อชิง
ไหวชิงพริบอยางเขมขน พรรคไทยรักไทยเองก็เดินหนาวางกลยุทธการสื่อสารเพื่อรณรงคการ
เลือกตั้ง  ภายใตสโลแกน โอกาส...คืออนาคต และสโลแกนพรรคไทยรักไทย...หวัใจคือประชาชน 
โดยกําหนดเนือ้หาเกีย่วกับนโยบาย 4 ปซอมความหายนะจากวกิฤต 4 ปสรางชาติใหแขงแกรงยั่งยืน   
(เอกสารหาเสยีงพรรคไทยรกัไทย.  กาวสูอนาคตที่ม่ันคงเลือกเบอรกาวทั้งคนทั้งพรรค) 

พรรคไทยรักไทยนําเสนอถึงนโยบายที่ทําสําเร็จมาแลวและจะเดินหนาสานตอนโยบาย
อ่ืนๆอีกตอไป ตามดวยนโยบายสรางโอกาส 5 ดานคือ 1. สรางโอกาสใหประเทศใหประชาชนมี
หลักประกนัในชีวิตมีปจจัย 4 ครบ 2. สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ  3. สรางโอกาสใหทุกหมูบานทุก
ชุมชน 4. สรางโอกาสทางปญญา 5. สรางโอกาสสังคมคุณภาพ พรอมกับขอโอกาสในการสานงาน
ตอ ผานสื่อประชาสัมพันธที่พรรคผลิตในรูปแบบเดยีวกันทัว่ประเทศเพื่อใหผูสมัครนําไปติดตั้ง
และแจกจายผานสื่อเฉพาะกจิ ทั้งโปสเตอร แบนเนอร ปลิวบอรด สติกเกอร แผนผับ CDเพลง โดย
ในสวนของกรุงเทพมหานครพรรคไทยรักไทยไดกําหนดกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธตรง
กลุมเปาหมายมากขึ้นนั้นคือ การจัดทํานโยบายแยกจากภาคอื่นๆ คือนโยบายกรุงเทพแข็งแรง เนน
เฉพาะนโยบายของคนกรุงเทพฯ เชนขยายเสนทางรถไฟฟาครบคลุมทุกพื้นที่  และคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น พรอมนาํโฆษณาชุดโอกาส...คืออนาคตฉายในโรงภาพยนตรทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเพราะ
กลุมวัยรุนและคนทํางานทัว่ไปไดใชโรงภาพยนตรเพื่อความผอนคลายมากขึ้น  นอกจากนี้การ
ส่ือสารผานสื่อหนังสือพิมพดวยการซื้อพืน้ที่โฆษณาเตม็หนาเพื่อลงแคมเปญใหมๆของพรรคและ
เว็บไซดพรรคที่บรรจุขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันโยบายและตัวผูสมัครไวอยางครบครันเพื่อตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายที่ใชอินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นในการหาขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกพรรคไทยรักไทยก็ถูกนํามาใชเชนกัน ซ่ึงจะควบคูไปกบัการรณรงคปราศรัยหาเสยีง
เลือกตั้งไปทั่วประเทศของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หวัหนาพรรค ในครั้งนี้ไดใชกลยุทธการสื่อสาร
หาเสียงรูปแบบพิเศษ เปนนวัตกรรมใหมทางการเมืองที่การหาเสียงดวยการใชขบวนรถไฟ โดยการ
เชาเหมาขบวน 9 โบกี้ เทากับเบอรสมัครของพรรคคือเบอร 9 ปราศรัยกับประชาชนตามสถานีหลัก
ของจังหวดัตางๆตั้งแตจังหวดัอุบลราชธานีถึงจังหวัดนครราชสีมา ผานการประสานงานของฝาย
การเมืองรวมกบักองงานโฆษกพรรค  จะเห็นไดวาการกําหนดนโยบายและชูภาพลักษณพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวตัร  ซ่ึงเปนภาพลักษณที่คนสวนใหญมองวาเปนพรรคที่พูดจริงทําจรงิจากนโยบาย
ตางๆที่ผานมาและกลาตัดสนิใจ พรอมทั้งเลือกใชส่ือที่เหมาะสมและหลากหลายเลอืกกลุมเปาหมาย
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ที่ชัดเจน ก็สามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจนนํามาซึ่งคะแนนนิยม และก็ทําใหพรรค
ไทยรักไทยชนะการเลือกตัง้เปนประวัติศาสตรอีกครั้งดวยคะแนนเกนิกึ่งหนึ่งของสภา ถึง 377 ที่นั่ง 
จาก 500 ที่นั่ง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548  ทําใหเปนพรรคการเมืองแรกที่ไดรับเลือกตั้งเปนรัฐบาล
พรรคเดียวในการบริหารประเทศ  ( ศันสนยี นาคพงศ. การชนะเลือกตั้งดวยพลังการสือ่สาร) 

จะเห็นไดวาการนําเสนอรูปแบบการสื่อสารการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ตั้งแตเริ่มกอตั้งพรรค (ป พ.ศ. 2541- 2544) และเปนรัฐบาลถึง 2 สมัย (สมัยที่1 ระหวางป พ.ศ. 
2544- 2548, สมัยที่ 2 ระหวางป 2548 – 2549) ใชส่ือที่ไมแตกตางกันมากนักในการสื่อสารกับ
ประชาชนกลาวคือหลังจากพรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาลหนวยงานหลักคือสํานักโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดเพิ่มกลยุทธในการประชาสัมพันธการ
ส่ือสารผานสื่อของรัฐ และตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพิ่มมากขึ้น ในฐานะนายกรัฐมนตรีเพื่อเปนจุด
ขายในแตละชวงเวลา  เปนการเพิ่มคะแนนนิยมใหกับรัฐบาลและพรรคไทยรักไทย  อันนํามาซึ่ง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยในชวงรัฐบาลสมัยแรกไดเนนการสื่อสารเพื่อใหเขาถึงประชาชนทุก
กลุมเปาหมายผานรายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน และดําเนินการเรื่อยมา การเปดเว็บไซด
ระฆังหวงใยจากใจนายกรัฐมนตรี เปดตูปณ.รองทุกขหนาบานพิษณุโลก  นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
แจกงบประมาณในโครงการทัวรนกขมิ้น ค่ําไหนนอนนั้น ส่ือมวลชนทั้งไทยและตางประเทศตาง
เกาะติดสถานการณอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการพับนกสันติภาพเพื่อใหภาคใตเกิดความสงบสุข 
ฯลฯ ตอมาในชวงรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณสมัยที่ 2 (ป พ.ศ.2548- 2549)  ก็ยังใชกลยุทธการสื่อสาร
ประชาสัมพันธตอเนื่องจากสมัยแรก เพิ่มบริการสายตรง1111 ของรัฐบาลเพื่อเปนการใหบริการ
ตอบขอซักถามเกี่ยวกับงานของรัฐบาลทุกเรื่อง เนนการสื่อสารดานภาพลักษณของการเปนรัฐบาล
เอื้ออาทร ทั้งการมอบทุนเรียนฟรี   โครงการแทกซี่เอื้ออาทรและโครงการเอื้ออาทรอื่นๆอีกมากมาย
ผานพรีเซ็นเตอรหลักคือตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในสวนของพรรคไทยรักไทยก็ยังคงเนนรูปแบบ
การประชาสัมพันธดวยการใชส่ือที่สอดคลองและควบคูไปกับรัฐบาลทั้ง 2 สมัยดวยการเนนใชส่ือ
บุคคลที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคมารับฟงนโยบายจากหัวหนาพรรคแลวนําไปชี้แจงผาน
ไปยังประชาชนในพื้นที่กวา 400 เขตเลือกตั้งและสมาชิกพรรคกวา 14 ลานคน พรอมกับการผลิต
ส่ือเฉพาะกิจมีเนื้อหาเนนถึงนโยบายของพรรคและรัฐบาลที่ประสบความสําเร็จนําไปแจกจายอยาง
ทั่วถึง   เปดชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนมากขึ้นดวยการเปดสายตรง
ไทยรักไทย 1212  ซ่ึงความแตกตางในการประชาสัมพันธกอนและเปนรัฐบาลของพรรคไทยรัก
ไทยนั้นจะมีเพียงกอนการเปนรัฐบาลไดใชส่ือประชาสัมพันธที่เปนของพรรคโดยผานการซื้อส่ือ
โฆษณาและผลิตส่ือเองทุกรูปแบบเพื่อนําไปแจกจายอยางใหกับสมาชิกพรรคและประชาชนในแต
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ละพื้นที่ที่มีผูลงสมัครของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง แตหลังจากการเปนรัฐบาลไดมีใชการสื่อสาร
ประชาสัมพันธผานสื่อของรัฐและตัวนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น  

การประชาสัมพันธกองงานโฆษกพรรคไทยรักไทยตองประสานงานขอมูลกับสํานัก
โฆษกประจําสํานายกรัฐมนตรี และสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยางใกลชิด  มีการประชมุ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหขอมูลในการประชาสัมพันธเปนไปในทศิทางเดียวกนัระหวาง
พรรคกับรัฐบาล เพราะขอมูลนโยบายผลงานที่เปนรูปธรรมผานการดําเนินจากภาครัฐจะถูก
รวบรวมมายังสองหนวยงาน กองงานโฆษกพรรคไทยรักไทยตองนํามาผลิตเปนสื่อประชาสัมพันธ
ของพรรคเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ตัวแทนพรรคนําไปอธิบายและแจกจายใน
พื้นที่ถึงผลการดําเนินงานภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่ประชาชนในแตละพืน้ที่ไดประโยชน
จากนโยบาย (สุรนันทน เวชชาชีวะ, กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย,  สัมภาษณ,  5 มิถุนายน 
2549) 

หลังจากพรรคไทยรักไทยไดรับชัยชนะอยางทวมทนรัฐบาลเดินหนาในการดําเนนิ
นโยบายตอทนัทีไมวาจะเปน โครงการเรียนกอนผอนทีห่ลัง เดินหนาโครงการจะกอสรางรถไฟฟา  
เรงโครงการสุวรรณภูม ิ คาราวานคนจนบุกทุกหลังเรือน แตในหลายนโยบายก็ถูกโจมตีจากหลาย
ฝาย ทั้งฝายคานและนกัวชิาการวามีการเอื้อผลประโยชนใหพวกพอง ทุจริตคอรัปชั่นจากหลาย
หนวยงาน มกีารกลาวหาถึงการแทรกแซงองคกรอิสระปญหาการแตงตั้งคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑ
กา เปนผูวาการตรวจเงนิแผนดินที่ระบวุารัฐบาลแทรกแซงดึงเรื่อง ส่ือมวลชนไมเปนอิสระถูก
แทรกแซง และถูกกลาวหาวารัฐบาลสั่งปดรายการเมืองไทยรายสัปดาหทางโมเดิรนไนนทวีี ของ
นายสนธิ ล่ิมทองกุล ที่ดําเนินรายการรวมกับนางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ เมื่อวนัที่16 กันยายน 
2548 จนเกิดความไมพอใจมีการเดินสายจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรที่ธรรมศาสตรคร้ังที่ 
1-5 และเปลีย่นสถานที่จัดงานเนื่องจากคนมีจํานวนมากขึ้นมาเปนทีส่วนลุมพินีคร้ังที่ 6-15  

การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรในแตละครั้งจะมุงเนนไปที่การโจมตีการ
ทํางานของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร คณะรัฐมนตรี รัฐบาล พรรคไทยรักไทย และเครือญาติของ
นายกรัฐมนตรอียางเผ็ดรอนในขอกลาวหาตางๆไมวาจะเปน การแตงตั้งรักษาการสมเด็จ
พระสังฆราชวาเปนการละเมดิพระราชอํานาจทําใหประเทศมีสมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค การ
ทําบุญประเทศที่วัดพระแกวของนายกรัฐมนตรีที่ไมไดรับอนุญาตและนั่งในที่ไมบงัควร รัฐบาลให
ความสําคัญกับเครื่องบินไทยคูฟามากอนเครื่องบินพระราชทาน โจมตีการแกไขปญหาภาคใต การ
หายตวัไปของทนายสมชาย นีละไพจติร แฉนองสาวนายกรัฐมนตรีนําเครื่องบิน ซี 130 ขนพรรค
พวกเครือญาตไิปรวมงานวันเกิดที่จังหวดัเชียงใหม มีคาคอมมิชช่ันในการซื้อเครื่องบิน SU130MK 
การจัดทําFTAเพื่อพวกพอง การทําสัญญาหมกเม็ดสรางโรงงานยาสูบ 1.8 หมื่นลานที่เชียงใหม และ
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กลาวหาวาภูมธิรรม เวชยชัย คนใกลชิดนายกรัฐมนตรี มีสวนรูเห็นกับการเปดเว็บไซดมนุษย
ดอทคอมที่โจมตีเบื้องสูง  โจมตีนายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั นําขอมูลการ
ปลอยลอยตัวคาเงินบาทเมื่อป พ.ศ.2540ไปบอกพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร เพื่อตุนดอลลารเก็งกําไร 
และนําไปสูประเด็น 40 คําถามที่ไรคําตอบ   กอใหเกิดการสะสมประเด็นโจมตดีานลบตอพรรค
ไทยรักไทย และพ.ต.ท.ทักษิณมากขึ้นเปนลําดับ เปนวิกฤตทีย่ากตอการชี้แจงใหสาธารณชนได
เขาใจตอเร่ืองที่ถูกโจมตี  

 
วิกฤตชวงท่ี 1   กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจาตําแหนง 
นําไปสูการประกาศยุบสภา (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 

 การชุมนุมแตละครั้งที่จัดรายการกจ็ะมีประชาชนมาเขารวมรับฟงเพิ่มขึน้เรื่อยๆ จาก
หลักพัน เปนหลักหมื่นและเกือบจะถึงหลักแสน ผานการนําเสนอที่เปนระบบของเนือ้หาและบุคลิก
ของนายสนธิที่ชวนใหนาตดิตาม พรอมนําส่ือเขามาใชในการเคลื่อนไหวเรียกรอง ผานทาง
สถานีโทรทัศนASTV ที่มีการถายทอดไปทั่วประเทศผานทางเคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน  เวบ็ไซดผูจัดการ 
และหนังสือพิมพผูจัดการ ทีน่ายสนธิเปนเจาของ ตลอดจนผลิตCDและเอกสารจัดจําหนายตามราน
ขายหนังสือทัว่ไป  ขอมูลไดแพรกระจายไปอยางรวดเรว็ในยุคของการสื่อสารที่ไรพรมแดน ผนวก
กับในชวงดังกลาวทางบริษัทชินครอป จํากัด มหาชน ที่มีลูกชายและลกูสาวของพ.ต.ท.ทักษิณ ถือ
หุนใหญไดขายหุนเกือบทั้งหมดคิดเปนมลูคาถึง 73,300 ลานบาทใหกับกลุมเทมาเสกของประเทศ
สิงคโปรโดยไมเสียภาษเีพราะเปนการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย  แตประเด็นดังกลาวกลับเปนจุด
พลิกผันในชวีติการเมืองของพ.ต.ท.ทักษณิ เมื่อถูกประทวงและโจมตีอยางหนกัจากสื่อมวลชน 
นักวิชาการและนายสนธิ ล้ิมทองกุล วาไมเหมาะสมที่ไมมีการเสียภาษีแมแตบาทเดียว ขาด
จริยธรรมของการเปนผูนําทีด่ีและเปนการขายประเทศ  ซ่ึงเปนแรงกระตุนอีกประเด็นหนึ่งที่สงผล
ใหคนเกิดขอสงสัยในตวัพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเพิ่มมากขึน้เปนลําดับ เมื่อปญหาจริยธรรมผสมรวม
กับปญหาที่สะสมอยูเดิม ไดกอใหเกิดความไมพอใจเปนวงกวาง 

การจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหมีอยางตอเนื่องโดยมีบุคคลสําคัญเขารวมรับฟง
อยางมากมายไมวาจะเปนพลตรีสนั่น ขจรประศาสน นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ นายกลาณรงค 
จันทิก นายเจิมศักดิ์ ปนทอง พลตํารวจเอกประทิน สนติประภพ จนกระทั่งการจัดรายการครั้งที่14 
คือวันที่ 13 มกราคม 2549 แกนนําไดนําขบวนประชาชนเดินเทาจากสวนลุมพินีไปยังทําเนียบ
รัฐบาล เพื่อขับไลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและบุกเขาไปในทําเนียบ
ในเวลาตอมา   หลังจากนั้นนายสนธิ ล้ิมทองกุลไดนัดชุมนุมใหญครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ 
2549 ที่ลานพระรูปทรงมาภายใตภารกิจกูชาติ “ถวายคืนพระราชอํานาจ” โดยการยื่นถวายฎีการอง
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ทุกขปญหาบานเมืองภายใตการบริหารงานของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรผานพล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
ประองคมนตรี ยืนตอสํานักราชเลขาสํานักพระราชวัง และเคลื่อนทัพเพื่อเขาพบพล.อ.สนธิ บุญย
รัตกลิน ผูบัญชาการทหารบกในคืนเดียวกัน  ทามกลางขอวิตกกังวลจากหลายฝายวาจะเกิด
เหตุการณการรุนแรง  ในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดานอื่นๆก็สอดประสานกันมีปฏิกิริยาจาก
ปญญาชนนักวิชาการและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆที่ เ ร่ิมจากคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขยายเปนทั่วทั้งมหาวิทยาลัยขยายจากธรรมศาสตรเปนจุฬาลงกรณเปน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยศิลปกรและเกิดขึ้นในขอบเขต
ทั่วประเทศ โดยไมตองการเห็นการบริหารที่ไรจริยธรรมดํารงอยูพรอมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร พิจารณาตัวเองอยางจริงจัง (หัก ทอง ขวาง.  “ขบวนการ4ก.พ.กับกลุมปญญาชน นักวิชาการ 
พัฒนาการและเติบใหญ.” ขาวสด : 3) 

ตอมาขบวนการของนายสนธิ ล้ิมทองกุล จากรายการเมืองไทยรายสปัดาหสัญจรขยาย
เครือขายเปน “องคกรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย” ในวนัที่ 9 กุมภาพนัธ 2549 มีการ
รวมตัวกันจากหลายฝายทั้งสมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการ องคการสิทธิมนุษยชนภายใตการขับเคลื่อน
ของแกนนําหลัก 5 คนประกอบดวย 

- นายสนธิ ล้ิมทองกุล 
- พลตรีจําลอง ศรีเมือง 
- นายพภิพ ธงชยั 
- นายสมเกยีรติ พงษไพบูลย 
- นายสมศักดิ์ โกศัยสุข  

พันธกิจ 3 ขอที่เรียกรองคือ1.เรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรลาออกจากตําแหนง 2.
เปดโปงวาระซอนเรนของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและคนใกลชิด และ3. ผลักดันใหมีการปฏิรูป
การเมืองรอบ2 โดยมีสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยเขารวมการชุมนุม พรอมทั้งมีการลา
รายช่ือนักศึกษาประชาชนทั่วไปเพื่อขับไลนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญไปพรอมการชมนุมที่ลาน
พระรูปทรงมา องคกรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดชุมนุมใหญอีกครั้งที่ทอง
สนามหลวงในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 จนกวาจะไดรับชัยชนะ ภายใตคําขวัญ “เอาประเทศไทย
ของเราคืนมา”   จนกลายเปนกระแส “ทักษิณ...ออกไป” ทุกครั้งที่มีการชุมนุม ในขณะที่ส่ือมวลชน
แขนงตางๆก็ใหความสําคัญกับการเคลื่อนไหวมากขึ้นนําเสนอขาวพาดหัวอยางตอเนื่องบทความ
ตางๆของหนังสือพิมพก็วิพากษวิจารณตัวพ.ต.ท.ทักษิณในแงลบเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ กลุม
เคลื่อนไหวเรียกรองเดินขบวนใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตําแหนงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเขาสูวิกฤต
การเมืองชวงที่ 2  
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วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโฆษะ  
(27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

หลังจากถูกกดดันอยางหนักจากกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพ.ต.ท.
ทักษิณ นายกรัฐมนตรีไดประกาศยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 และจัดใหมีการเลือกตั้งใน
วันที่ 2 เมษายน 2549  ซ่ึงรัฐบาลทําหนาที่ในการบริหารประเทศรอบที่ 2  ไดเพียง 1 ปเทานั้น แต
กลับถูกฝายคานมองวาเปนการยุบสภาและเลือกตั้งใหมที่เร็วจนเกินไป เพียง 37 วัน เปนการชิง
ความไดเปรียบทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย พรอมระบุวาพรรคไทยรักไทยไมมีความจริงใจ
ในการลงสัตยาบันในการแกรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง จนนําไปสูการบอยคอตมีมติไมสงผูลง
สมัครรับเลือกตั้งของพรรครวมฝายคานทั้ง 3 พรรค คือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และ
พรรคมหาชน จนกลายเปนวิกฤตทางการเมือง เหลือเพียงพรรคไทยรักไทยและพรรคการเมืองขนาด
เล็กเทานั้นที่สงผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้   ในขณะที่การชุมนุมเรียกรอง
ขับไลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรใหออกจากตําแหนงของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
และประชาชนเรือนแสนก็ยังคงดํารงอยูและเคลื่อนขบวนมาชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาลปดถนน
พิษณุโลกตั้งเวทีปราศรัยรายวันโจมตีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรรัฐบาลและพรรคไทยรักไทยอยาง
ดุเดือด เดินขบวนไปตามสถานที่ตางๆโดยมีนักวิชาการและประชาชนจากหลายสาขาอาชีพเขารวม
ชุมนุมอยางตอเนื่อง พรอมกันนี้คณาจารย สมาชิกวุฒิสภาและราชนิกุลจํานวน 95 คนไดถวายฎีกา
ขอพระราชทานนายกรักษาการณ เพื่อแกรัฐธรรมนูญและควบคุมการเลือกอยางเปนธรรม 
สอดคลองกับการปราศรัยใหญของพรรคประชาธิปตยที่ทองสนามหลวงเสนอขอนายกรัฐมนตรี
พระราชทานตามมาตรา 7 เพื่อแกวิกฤต นอกจากนี้ขอความโจมตีถึงความไมโปรงใสในการบริหาร
ประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรผานอินเตอรเน็ตในลักษณะการ Forward mail ก็แพรกระจายไป
อยางรวดเร็วเชนกัน ขณะที่ “กลุมคาราวานคนจน” จากภาคอีสานและภาคเหนือสนับสนุน
นายกรัฐมนตรีใหทํางานตอก็เคล่ือนขบวนดวยการเดินเทาและรถอีแตนรถปกอัพปกหลักชุมนุมที่
สวนจตุจักรกลายเปน 2 กลุมคือกลุมตอตานและสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   

  การดําเนินการรณรงคเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยก็ดําเนินไปจนไดรับชนะในการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  เมษายน 2549 เกือบทั้งหมดทั่วประเทศไดคะแนน 16 ลานเสียงแบบบัญชีรายช่ือ
แตก็มีคะแนนโนโหวตคือไมตองการเลือกใครอยูในลําดับที่สูงมากในเขตกรุงเทพมหานครและ
พื้นที่ภาคใตจนทําใหผูสมัครในภาคใต 39 เขตมีคะแนนที่ไดรับเลือกไมถึง 20 %  ประกอบกับมีการ
ฉีกบัตรเลือกตั้งอยางจงใจของนักวิชาการและประชาชนโดยอางวาเปนการตอตานระบอบทักษิณ  
ขณะที่เกิดสียงประทวงมากมายถึงความไมโปรงใสในการเลือกตั้ง อาทิ  การจัดคูหาขัดรัฐธรรมนูญ
หลังการเลือกตั้งเพียง  2 วัน คือวันที่ 4 เมษายน 2549  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เขาเฝาพระบาทสมเด็จ

DPU



                                                                                                                                            11 

พระเจาอยูหัวที่วังไกลกังวล จากนั้นในชวงค่ําก็ประกาศผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยที่จะไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในการคัดสรรครั้งตอไปเพื่อเปนการลดความ
ขัดแยงและขอลาพักรอนยาวในเวลาตอมา   มอบอํานาจใหพล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย ทําหนาที่
ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงรักษาการนายกรัฐมนตรี (www.bangkokbiznews.com ,2549 5
เมษายน)  

การเมืองที่เจอทางตัน ไรทางออก เนื่องจากการเลือกตั้งหลายรอบไมมีทีทาจะสิ้นสุด 
วันอังคารที่ 25 เมษายน  2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัส พระราชทานแกผู
พิพากษาประจําศาลสํานักงานศาลยุติธรรมและศาลปกครองสูงสุดวาการขอพระราชทานนายกฯ
พระราชทานไมใชเปนเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่ผานมาก็ไมเปน
ประชาธิปไตยเพราะมีพรรคการเมืองเดียว ใหฝายตุลาการชวยกันคิดหาทางออก เพราะเดี๋ยวนี้เปน
เวลาที่วิกฤตที่สุดในโลก (www.kanchanapisek.or.th,  2549,  25 เมษายน) 

หลังจากนั้นประมุขทั้ง 3  ศาล ประกอบไปดวยศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ไดรวมกันประชุมดวนเพื่อผาวิกฤตโดยมีขอสรุป 3 ขอคือ 3 ศาลจะเรงพิจารณาคดีใหรวดเร็ว ตอง
เปนไปในทิศทางเดียวกันและยึดถือหลักความเปนอิสระของศาล ดานนายบรรเจิด สิงตะเนติ 
อาจารยคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยื่นเรื่องผานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอให
ศาลรัฐธรรมนูญตีความวาการออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมไม
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ศาลปกครองกลางมีคําส่ังระงับการเลือกตั้งรอบสาม 14 เขตภาคใต
เปนการชั่วคราว นอกจากนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากหลายองคกรเชนสภาทนายความ ตลอดจนคณะ
สมาชิกวุฒิสภาและนักวิชาการ ยื่นฟองใหเพิกถอนการเลือกตั้งเพิ่มเติมโดยไดยืนฟองคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.)ตอศาลอาญาในความผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ในสวนของพรรค
ประชาธิปตยก็ไดยื่นฟองคณะกรรมการการเลือกตั้งฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่กรณีพรรคการเมือง
ใหญจางพรรคการเมืองเล็กลงรับสมัครเลือกตั้ง จนกระทั่งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 ไมชอบดวยกฎหมายและตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหม  เดินไปสูวิกฤตทางการเมืองชวงที่ 3 สําหรับการเมืองไทย (www.mymppm.com, 
2549,  8 พฤษภาคม) 

 
วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญากาศทางการเมืองไมมีกกต.จัดการเลือกตั้ง
โดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(27มิถุนายน - 25กรกฎาคม2549) 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งไดเรียกตวัแทนพรรคการเมืองเขารวมประชุมหารือเพื่อ
กําหนดวนัเลือกตั้งใหมในวนัที่ 22 ตุลาคม 2549  ขณะเดียวกนัที่สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก็ไดมกีลุมผูชุมนุมทั้งตอตานคณะกรรมการเรียกรองใหลาออกและกลุมใหกําลังใจ  ตอมา
ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2549 และใหเพิกถอนการกระทําใดๆที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการจดัการเลือกตั้งในวันดังกลาวดวย  
ทางดาน 3 ศาลไดประชุมรวมกันอกีครั้งมีขอยุติวาศาลไมอาจที่จะเขารวมดําเนนิการเลือกตั้งครั้ง
ตอไปกับคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ขอมาได พรอมเรียกรองใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คํานึงถึงประเทศดวยการเสยีสละ เปนเหตุใหพล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ 1 ในคณะกรรมการ
เลือกตั้งลาออก ทําใหเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเพยีง 3  คนจาก 4 คน  วุฒิสภาไดขอใหที่
ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มอีก 2 คนใหครบ 5 คน
ตามกฎหมายเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไดลาออก 1 คนและเสยีชีวิตไป 1คน  แตที่ประชมุ
ใหญศาลฎีกาเห็นวา ในปจจุบันประเทศตกอยูในภาวะวกิฤตทางการเมือง ประชาชนแบงแยกเปน
อีกฝาย ไมรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกัน มีผลกระทบกระเทือนตอการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและความผาสุกของอาณาประชาราษฎรอยางรุนแรง จึง
นับเปนสถานการณพิเศษทีป่ระชุมใหญศาลฎีกาตองพิจารณาดวยความสุขุมรอบคอบ โดยมองผลที่
จะตามมาในอนาคตดวย จงึมีมติไมเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงทีว่าง
ลง เนื่องจากเห็นวากรรมการการเลือกตั้งที่เหลือขาดคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการการเลือกตั้งคือขาด
ความเปนกลางทางการเมืองและความซื่อสัตยสุจริตเปนประจักษ ซ่ึงหากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้ง 3 คนยังปฏิบัติหนาที่ตอไป จะมีปญหาความไมชอบดวยกฎหมายอยางไมส้ินสุด (“ไล สุชิน ศาล
ไมรับสรรหากกต.”   ไทยโพสต:12) 
  นอกจากนี้กระแสเรียกรองใหคณะกรรมการเลือกตั้งลาออกก็มีอยางตอเนื่องทั้งจากฝาย
คาน นักวิชาการ สมาชิกวุฒสิภา องคกรตางๆ รวมทั้งส่ือมวลชน  แตคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
เหลือก็ยังยืนยนัจะทํางานตอเพื่อจัดการเลือกตั้งทองถ่ินใหแลวเสร็จ พรอมเดินหนาเชิญตวัแทน
พรรคการเมืองหารือรอบที่สองเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหมอีกครั้งเนื่องจากวนัที่ 22 ตุลาคม 2549 
เดิมยังอยูในชวงถือสินอดของศาสนาอิสลาม โดยเหน็ตรงกันกําหนดใหวันที ่ 15 ตุลาคม 2549 เปน
การเลือกตั้งทัว่ไปพรอมเสนอคณะรัฐมนตรี โดยคณะรฐัมนตรีเหน็ชอบใหตราพ.ร.ฎ.แกไขเพิ่มเตมิ
ตามวันดังกลาว โดยพ.ร.ฎมผีลบังคับใชตั้งแตวนันี้ 24 สิงหาคม 2549 เปนตนไป และนําขึ้นทูลเกลา
ตอไป ผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถยายพรรคไดกอน 90 วัน  (“ครม.รับลูกเลือกตั้ง15ต.ค.กลุม
ชลฯเคลื่อนหารืออยูหรือยายรังใหม.”   มติชน. :14) 
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 ทามกลางความวุนวายที่หลายฝายมองวาเปนชวงสูญญาการทางการเมืองทั้งการไมมี
สภาผูแทนราษฎร  รัฐบาลรักษาการปฏิบัติหนาที่ไดไมเต็มรอย การโจมตีกันไปมาของนักการเมือง 
การทําหนาที่ของกกต.ที่ถูกกระแสกดดันจากหลายฝาย ความไมมั่นใจวาการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม 
แตก็พอมีเร่ืองที่ทําใหคนไทยทั้งแผนดินยิ้มออกมาไดนั้นคือการ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เชิญประมุขจากทั่วโลกมารวมงานดังกลาว ซ่ึงรัฐบาลและ
หนวยงานตางๆไดจัดงานเฉลิมฉลองกันอยางยิ่งใหญ ใสเสื้อเหลืองกันทั่วประเทศเพื่อเปนการแสดง
ถึงความจงรักภักดี  ทําใหลดบรรยายการทางการเมืองที่รอนแรงลงมาไดระยะหนึ่ง 

 หลังจากงานดังกลาวไมถึงสองสัปดาหก็ทําใหอุณหภูมิทางการเมืองรอนแรงขึ้นมาอีก
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองสงเรื่องใหอัยการสูงสุดพิจารณา
ยุบพรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทยและพรรคเล็กอีก 3 พรรคคือพรรคพัฒนา
ชาติไทย พรรคแผนดินไทย พรรคประชาธิปไตยกาวหนา โดยสํานักงานอัยการสูงสุดมีมติสงเรื่อง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคการเมืองดังกลาวดวยความผิดดังนี้ 

- พรรคไทยรักไทยมีพฤติกรรมจางพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อหลีกเล่ียงคะแนน
รอยละ 20 ถือเปนการกระทําเขาขาย มาตรา 66 (1) กระทําการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และมาตรา 66 (3) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐ หรือขัดกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน 

- พรรคประชาธิปตยมีความผิดตามาตรา 66 (2) กระทําการอันอาจเปนปฎิปกษตอการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
และมาตรา 66 (3) 

- พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย พรรคประชาธิปไตยกาวหนา มีความผิดตาม
มาตรา 66 (2) และมาตรา 66 (3) เชนกัน 

  ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติรับไวพิจารณาและใหพรรคการเมืองสงคํารองและคําชี้แจงมายัง
ศาลเพื่อประกอบการตัดสินตอไป 
 ในขณะที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กไ็ดเพิ่มความรอนแรงทางการเมอืงขึ้นมาอีกเชนกัน
ดวยการพูดตอหนาหวัหนาสวนราชการจากทั่วประเทศ วา “วันนีม้ีองคกรนอกรัฐธรรมนูญ คือ
บุคคลซึ่งดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ เขามาวุนวายองคกรที่มีในระบบรัฐธรรมนูญมากไป มี
การไมเคารพกติกา (“ชนคนมีบารมี นอกรธน.แมวเปดศึกซัดอยากเปนนายกฯม7.”   มติชน:16) 
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  หลายฝายทั้งฝายคานและกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาระบุทัน
ที่วาการพูดถึงบุคคลที่มีบารมีมากนั้นเปนใครไปไมไดนอกจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ และเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร เปดเผยรายชื่อผูมีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญ ประเด็นดังกลาวตางไดรับการวิพากษวจิารณอยางกวางขวางจากทุกฝายและ
ส่ือมวลชนไดนําเสนอขาวอยางตอเนื่อง พรอมมีกระแสขาวถึงการเคลื่อนไหวของทหารออกเปน
ละลอก   
   อยางไรก็ตามความชัดเจนทางการเมืองก็เร่ิมชัดขึ้นทามกลางความอึมครึมทางการเมือง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงพระกรุณาธิคณุโปรดเกลาฯพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเปน
การทั่วไปลงมา ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมีผลบังคับใชในวันที ่ 24 สิงหาคม 2549 และ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งในวนัที่ 15 ตุลาคม 2549 พรอมเปนครั้งแรกที่มีพระราชกระแสประกอบ
พระราชกฤษฎีกา ที่ราชเลขาธิการอัญเชิญมามอบใหกับนายกรัฐมนตรี "เหตุที่ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกานั้นก็เพราะมีพระราชประสงคจะเห็นประเทศชาติกลับไปสูความ
สงบเรียบรอยโดยเร็ว" ซ่ึงพระราชประสงคนี้ตรงกับความรูสึกและความตองการของอีกหลายฝาย
นั่นก็คือ ความชัดเจนทางการเมือง หนทางที่จะอาศัยกระบวนการเลือกตั้งเปนชองนําไปสูการปลด
ล็อคทางการเมือง (วิภาคแหงวิพากษ. “เลือกตั้ง 15 ตุลาคม กับ บทบาท พระราชกฤษฎีกา เลือกตั้ง 
โคนทักษิณ.”  มติชน:  3)  

 หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเพียงไมกี่วนั และในวนัที่ 25 กรกฎาคม 2549 ก็
ทําใหประวัติศาสตรการเมืองไทยก็ตองจารึกไวเชนกนั เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ทั้ง 3 คนอัน
ประกอบไปดวยพล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกกต.นายปริญญา นาคฉัตรีย นายวีระชยั แนวบุญ
เนียร ถูกศาลอาญาสั่งจําคุกเปนเวลา 4 ป โดยไมรอลงอาญา และส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด
คนละ 10 ป ฐานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย กกต. พ.ศ. 2541 
มาตรา 24, 42 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ในกรณีมีมติและออกประกาศใหมีการรับ
สมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตรอบสองเมื่อวันที ่23 เม.ย. รวม 38 เขต 15 จังหวดั โดยมิชอบดวย
กฎหมาย ทําใหมีการหมนุเวยีนผูสมัครขามเขตไดในลักษณะเวยีนเทียนผูสมัคร   โดยศาลชั้นตน
และศาลอุธรณไมใหประกนัตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งดวยเหตวุา หากจําเลยไดรับการปลอย
ช่ัวคราวกจ็ะปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการเตรยีมการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 15 ต.ค. ตอไป ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงและเปนอันตรายแกการเลือกตั้ง อันจะนําไปสูวิกฤติการณที่
กระทบตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง จึงใหยกคํารองขอปลอยช่ัวคราวของจําเลย กกต.ทั้ง 3 
คนตองนอนเรอืนจํา  และสงผลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหมดไดพนสภาพและไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตอได เพราะศาลพิพากษาจําคกุโดยไมรอลงอาญาถือวาขาดคุณสมบัติทนัที จึงตองสรร
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หาผูสมควรเปน กกต.ชุดใหมมาทําหนาทีแ่ทน ซ่ึงกกต.ทั้ง 3 คนก็ยืน่ใบลาออกในเวลาตอมาโดย
หลายฝายเชื่อวาภาวะวกิฤตทางการเมืองหรือสูญญากาศทางการเมืองของประเทศไทยเริ่มจะคลี
คลายและเดนิหนาไปได เพราะตางมองกันวาคณะกรรมการเลือกตั้งชุดนี้สมควรที่จะลาออกนาน
แลว  เพือ่ใหคณะการการเลือกตั้งชดุใหมมาจัดการเลือกตั้งดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและสราง
ความเชื่อมันใหกับทุกฝาย อยางไรก็ตามถอืเปนครั้งแรกที่องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญถูกศาลสั่ง
จาํคุก  ทําใหบรรยายการทางการเมืองในการเลือกตั้งรอบใหมในขณะนั้นไมมีความชัดเจนเนื่องจาก
กระบวนการสรรหากกต.ชุดใหมตองมีกระบวนการในการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อมาจัดการการ
เลือกตั้ง สงผลใหเกดิสูญญากาศทางการเมืองอีกครั้งไมสามารถกําหนดวันเลือกตั้งได   (“ศาลสั่ง
จําคุก3กกต. 4ป ไมรอลงอาญา เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปไมใหประกนัสงตัวเขาคุก.” เดลินิวส :14)   
 
วิกฤตชวงท่ี 4 เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนนุและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษณิจนนําสูการทํา
รัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549)  
 แมวาคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเกาจะลาออกและมีกระบวนการเลือกเขามาใหม
เพื่อใหประเทศเดินหนาเขาสูกระบวนการเลือกตั้ง แตกย็ังคงมีกระแสตอตานพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เคล่ือนไหวในการขับไลตามสถานที่ที่พ.ต.ท.ทักษิณเดินทางไปเปดงานจนเกิดการปะทะกันระหวาง
ผูสนับสนุนและผูตอตานอยางตอเนื่องในหลายสถานที่สรางความแตกแยกขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้รวมไป
ถึงมีการวางแผนลอบสังหารพ.ต.ท.ทักษณิ ดวยการบรรจุระเบิดไวในรถบริเวณสแียกบางพลัด แต
ถูกตรวจจับไดเสียกอน  ซ่ึงฝายตรงขามก็มองวาเปนการสรางสถานการณขึ้นมาเพื่อหวังกลบกระแส
ขาวการทํารายกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษณิ ทีห่นาเซ็นทรัลเวิลด   ในขณะที่นายทหารระดับนายพล 4 
นาย ไดรองขอความเปนธรรมจากพล.อ.เปรม ติณสูลานนท วาการแตงตั้งโยกยายทหารถูกการเมือง
แทรกแซง  และสถานการณเร่ิมตึงเครียดมากขึ้นเมือ่กลุมพันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย
ประกาศชุมนมุยืดเยื้อในวันที่ 20 กันยายน ไมใหพ.ต.ท.ทักษณิ ที่อยูระหวางปฏิบัติภารกิจที่
สหรัฐอเมริกากลับประเทศไทย  ทามกลางความหวงจากหลายฝายวาเหตุการณจะบานปลาย แตแลว
การชุมนุมทั้งหลายก็ตองยุตลิง เมื่อ“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” นําโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก และผูนํา
ทุกเหลาทัพเขายึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ในวนัที่  19 กันยายน 2549  ดวยเหตุผล 

1. ที่ปรากฏโดยแนชัดวาการบริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลรักษาการปจจุบัน  
ไดกอใหเกดิปญหาความขัดแยง แบงฝาย สลายความรูรักสามัคคีของคนในชาติ อยางไมเคยปรากฏ
มากอน ในประวัติศาสตรชาติไทย ตางฝายตางมุงหวังเอาชนะดวยวิธีการหลากหลายรปูแบบ และมี
แนวโนมนับวนัจะทวีความรนุแรงมากยิ่งขึน้ 
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2. โดยประชาชนสวนใหญเคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผนดิน อันสอไป 
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง  

3. หนวยงาน องคกรอิสระ ถูกครอบงําทางการเมือง ไมสามารถสนองตอบ 
เจตนารมณตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ทําใหการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ 

4. ตลอดจนหมิน่เหมตอการหมิน่พระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษตัริยผู 
ทรงเปนที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยูบอยครั้ง แมหลายภาคสวนสังคม จะไดพยายาม
ประนีประนอมคลี่คลายสถานการณมาโดยตอเนื่องแลว แตยังไมสามารถที่จะทําใหสถานการณ
ความขัดแยงยตุิลงได   
 แมวาพ.ต.ท.ทกัษิณ ซ่ึงอยูทีป่ระเทศสหรัฐ จะพยายามขดัขืน ดวยการออกอากาศสด
ผานสถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. ประกาศภาวะฉกุเฉิน เพื่อควบคมุสถานการณ และมีคําส่ังยาย
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก เขาประจําสํานักนายกรัฐมนตรกีต็าม แตพ.ต.ท.
ทักษิณ ก็มเีวลาเพียงไมกีน่าที อานแถลงการณยังไมจบ ก็ถูกทหารตดัสัญญาณทางโทรทัศนทันที 
และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุขก็
สามารถควบคุมสถานการณไวไดอยางเบด็เสร็จ  (บทความพิเศษ.   “เมื่อระบบทักษณิพังครืน ดวย
การปฏิบัติการเหล็กคณะปฏิรูปฯ วิกฤตทีสุ่ดในโลก ก็ตกอยูบนบาพล.อ.สนธิ- กองทัพ”  มติชนสดุ
สัปดาห : 9) 
 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ
ออกคําส่ังและประกาศมากมายในการปกครองประเทศ ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือประกาศฉบับที่ 27 ขอ 3 
ระบุวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอ่ืนที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค
การเมืองใดเพราะเหตกุระทาํตามตองหามตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรรมนูญ วาดวยพรรค
การเมืองพุทธศักราช 2541 ใหเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมี
กําหนด 5 ป นับตั้งแตวนัที่มคีําส่ังใหยุบพรรค นั้นหมายถึงนักการเมืองที่เปนกรรมการบริหารพรรค
จะหมดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งทันที 5 ป  ทั้งที่กอนหนานี้โทษมเีพียงไมมีสิทธิเปน
กรรมการบริหารพรรคใหมเทานั้น ทําใหเกิดความระส่ําระสายในพรรคไทยรักไทยไมนอยเพราะ
พรรคไทยรักไทยมีคดียุบพรรคติดคางอยูทีศ่าลรัฐธรรมนูญ ที่ยังไมไดตัดสิน    เปนเหตใุห
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยในระดบัแกนนําลาออกจากพรรคกนัเปนจํานวนมากกวา 100 คน 
รวมไปถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่ทําจดหมายจากประเทศอังกฤษลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค
ไทยรักไทยดวยเชนกนั ทําใหกรรมการบรหิารทั้งหมดพนสภาพไปโดยปริยาย ซ่ึงหลายฝายมองวา
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เปนการปดฉากของพรรคไทยรักไทยแมจะยังไมมกีารยบุพรรคก็ตาม (ในประเทศ.  “ประกาศ คปค. 
ฉบับที่ 27 ขอเสนอที่ปฏิเสธไมได ทักษิณลาออก ไทยรักไทยกระเจิง.”   มติชนสดุสปัดาห:12)  

  วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในเมื่อพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรคือไทยรักไทย ไทยรักไทยคือ
พ.ต.ท.ทักษณิ นี้คือภาพลักษณที่บุคคลทัว่ไปมอง เมื่อกระแสรุมเรา กดดันตอตานและโจมตีที่พุงมา
ที่ตัวพ.ต.ท.ทกัษิณ  เรียกรองใหลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตร ี โดยอางถึงการดําเนินงานที่
ผิดพลาด เอื้อผลประโยชนใหพวกพอง มกีารทุจริตคอรัปชั่น ขายชาต ิ ขาดจริยธรรม ไมจริงใจใน
การปฏิรูปการเมือง  แทรกแซงองคกรอิสระ กลายเปนการตอตานที่เรียกวาตอตานระบอบทักษณิ 
จนนําไปสูการรัฐประหารยดึอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณของคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  และเมื่อภาพและความรูสึกนึกคิดความ
เขาใจของแตละบุคคลรูสึกเชนนั้น  กระแสตางๆที่กอตัวขึน้มุงตรงมาที่พ.ต.ท.ทักษณิ ในดานลบทํา
ใหคะแนนนิยมลดลง  ซ่ึงเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นก็ถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับภาพลักษณขององคกร
คือพรรคไทยรักไทยโดยปริยาย  จะเห็นไดจากผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนใน 22 
จังหวดัทั่วประเทศในเขตเทศบาลและนอกเทศบาลจากทุกสาขาอาชีพเมื่อวันที่ 1-16 กุมภาพนัธ 
2549 พบวาความนิยมในตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรลดลงอยางเหน็ไดชัดจากรอยละ58.2 ในการ
สํารวจเมื่อชวงเดือนตุลาคม 2548 เปนรอยละ 34.5 ในการสํารวจครั้งนี้  ดานความนิยมของพรรค
ไทยรักไทยอยูที่รอยละ 38.4 ซ่ึงก็ลดลงเชนกัน  (สํานกัวจิยัเอแบคโพลล,  2549,  1-16 กุมภาพนัธุ)  

 อยางไรก็ตามกระแสโจมตีตอตานระบอบทักษิณและพรรคไทยรักไทยมีความรุนแรง
มากที่สุดตั้งแตมีการกอตั้งพรรคไทยรักไทยมา ผนวกรวมกับเหตุการณทางการเมอืงที่ฝายตอตาน
พรรคไทยรักไทยระบวุาตนเหตุปญหาทางการเมืองทั้งหมดมาจากตวัพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และ
นําไปสูการประกาศยึดอํานาจ ซ่ึงเปนเหตุการณที่องคกรคือพรรคไทยรักไทยและตัวพ.ต.ท.ทักษิณ
เองยังไมเคยประสบมากอน เปนภาวะทีไ่มปกติที่จะตองใชการประชาสัมพันธส่ือสารทําความเขาใจ
กับประชาชนในประเด็นปญหาที่ถูกโจมตีมาอยางตอเนื่อง นั้นคือการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤต 
ที่มีความแตกตางจากการประชาสัมพันธในภาวะปกต ิ เนื่องจากในชวงที่เกิดวิกฤตของเหตุการณ 
ความตองการขอมูลขาวสารทั้งจากประชาชนและสื่อมวลชนมีมากกวาปกติ การประชาสัมพันธใน
ภาวะวกิฤตตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองของ
ประชาชนกลุมเปาหมายภายในเวลาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ และหากการประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกิดการแพรกระจายอยางไรทิศทางไมมีการควบคุมอยางเปนระบบแลว ความสับสน
และความเขาใจผิดจะเกิดขึน้ทันที ซ่ึงอาจจะสงผลเสียอยางรายแรงยากตอการแกไข 

 พรรคไทยรักไทยเปนองคกรขนาดใหญ มีสมาชิกกวา 14 ลานคน มีการบริหารจัดการ
พรรคอยางเปนระบบตลอดระยะเวลา 8 ปที่ผานมา มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอันดับ
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หนึ่งในสภา เปนรัฐบาลพรรคเดียวมีเอกภาพและเสถียรภาพการตัดสินใจ มีประชาชนที่ไดรับผล
จากนโยบายกวา 45 ลานคน กําลังดําเนินงานพัฒนาองคกรใหกาวไปสูการเปนสถาบันการเมือง  
จากความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยที่ใชกลยุทธการประชาสัมพันธ กลยุทธส่ือสารมากมายในการ
นําเสนอและการบริหารจัดการรูปแบบใหมในการขับเคลื่อนประเทศและองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จจนชนะการเลือกตั้งถึง 2 คร้ังติดตอกันมีความรุงโรจนและเติบโตอยางรวดเร็ว  จึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจศึกษาวา พรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธรูปแบบใดบางใน
ภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 เพื่อทําความเขาใจกับประชาชนในขณะที่ถูกกระแสกดดันตอตานและ
โจมตีอยางรุนแรงจากประชาชน นักวิชาการ นักศึกษา ส่ือมวลชน  องคกรและเครือขายตางๆ จน
นําไปสูการรัฐประหารประกาศยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรของคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและมีการลาออกจาก
ตําแหนงหัวหนาพรรคไทยรักไทยของพ.ต.ท.ทักษิณ ในเวลาตอมา 
  
1.2  ปญหานําวิจัย 
  1.2.1   พรรคไทยรักไทยมีกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤตการเมืองป  
             2549 อยางไร 

1.2.2   ลักษณะเนื้อหาและรปูแบบของสารในการประชาสัมพันธของพรรคไทย 
           รักไทยใน ภาวะวกิฤตการเมืองป 2549 เปนอยางไร 
1.2.3   ผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต 

    การเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสารเปนอยางไร 
 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
1.3.1   เพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต 
           การเมืองป 2549  
1.3.2    เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของพรรคไทย 
           รักไทยในภาวะวกิฤตการเมืองป2549 
1.3.3 เพื่อศึกษาผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยใน 
            ภาวะวกิฤตการเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 1.4.1  การศึกษานี้เปนการศกึษากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 

          ในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 
1.4.2   การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะชวงภาวะวิกฤตการเมืองของพรรคไทยรักไทยป 

2549 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2549 – 19  กันยายน 2549 วันที่รายการ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีและเคลื่อนขบวนมายัง
ทําเนียบรัฐบาลเพื่อขับไลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนถึง วันที่คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทําการ
รัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ซ่ึงสามารถแบงภาวะ
วิกฤตออกเปน 4 ระยะคือ 

วิกฤตชวงที่ 1  กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทกัษิณลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา 
(13 มกราคม - 24 กุมภาพนัธ 2549) 

วิกฤตชวงที่ 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลอืกตั้ง
เปนโมฆะ (27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

วิกฤตชวงที่ 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ 
พรรคประชาธิปตย พรอมทั้งกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกดิ
สูญญากาศทางการเมืองไมมกีกต.จดัการเลอืกตั้งโดยอยูในชวง
ของเดอืนฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั  (27 มิถุนายน-25กรกฎาคม2549) 

   วิกฤตชวงที ่4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.
ทักษิณจนนําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวตัร (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549) 

 
1.5  นิยามศัพท 
 

ภาวะวิกฤตการเมือง หมายถึง เหตุการณที่ไมปกติทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงตั้งแตวนัที่ 13 
มกราคม – 19 กันยายน 2549 มีทั้งหมด 4 ชวงเวลา สงผลใหเกดิความขัดแยงทางความคิดในระบบ
การเมืองอยางรุนแรง เกิดการแบงฝาย และนําไปสูการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร กอใหเกิดผลเสียหายตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นศรัทธาที่สาธารณชนมีตอ
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรและพรรคไทยรักไทย    
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กลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต หมายถึง แนวคดิ วิธีการวางแผน เทคนิคที่ถูก
กําหนดขึ้นเพือ่เตรียมการในการสื่อสาร และคลี่คลายวกิฤตทางการเมืองในแตละชวงของพรรคไทย
รักไทย ในรูปแบบการใชส่ือประชาสัมพันธ  การชี้แจงตอบโต  และการสรางภาพลักษณ เพื่อให
การดําเนนิงานประชาสัมพนัธของพรรคไทยรักไทยบรรลุผลสําเร็จและเกดิประสิทธิภาพสูงสุดตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง  ชองทางการสื่อสารของพรรคไทยรักไทยในการใชส่ือเพือ่
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูขาวสารของพรรคไปสูกลุมเปาหมาย ในที่นี้ไดแก  
-  ส่ืออิเล็คโทรนิกส หมายถึง เว็บไซดพรรคไทยรักไทย  
- ส่ือหนังสือพิมพ หมายถึง  การซื้อพื้นที่โฆษณาทางหนังสือพิมพลงสารพรรคไทยรักไทย 
- ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง  แผนผับ ใบปลิว จดหมาย หนังสือเลมเล็ก ปายไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอร 
- ส่ือบุคคล หมายถึง  หัวหนาพรรคและผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทย 
กลยุทธการใชสื่อ หมายถึง  แนวคิดวิธีการวางแผนในการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธของ
พรรคไทยรักไทยอยางเหมาะสมเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชน 
เนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพนัธ หมายถึง สาระ ประเด็น กิจกรรมเทคนิค และ
ลักษณะการนาํเสนอที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทย 
การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบ  หมายถึง มุงบรรยายและอธิบายความหมายของเนื้อหาและ
ลักษณะการเสนอสาระที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยอยางเปนระบบ
ตรงไปตรงมา วาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารตองการบอกอะไรโดยใชการวิเคราะหแนวคิดหลัก 
(Theme) 
ผลกระทบ หมายถึง ผลที่คาดวาจะกอใหเกิดผลดี หรือ ผลเสียอันสืบเนื่องมาจากการใชส่ือ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยตอการรับรูของผูรับสารคือนักวิชาการ นักการเมืองฝายคาน 3 
พรรคคือพรรคประชาธิปตย  พรรคชาติไทย  พรรคมหาชน  กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย องคกรส่ือมวลชน  ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวของพรรคไทยรักไทย และประชาชน
ทั่วไปทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไมไดคาดหมาย 
การรับรู หมายถึง การไดรับทราบขอมูลขาวสาร การเขาใจความหมายของขาวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 
ผูรับสาร หมายถึง ผูที่ติดตามสถานการณการเมืองในภาวะวิกฤตอยางใกล ชิด  ไดแก
นักวิชาการ นักการเมืองฝายคาน 3 พรรคคือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคมหาชน กลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย องคกรส่ือมวลชน  ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวของพรรคไทย
รักไทย และประชาชนทั่วไป 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1   เพื่อใหทราบถึงกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤต 
           การเมืองป 2549  
1.6.2   เพื่อใหทราบถึงการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของสารการประชาสัมพันธของ 
           พรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤตการเมืองป 2549  
1.6.3   เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการรับรูของผูรับสารที่มีตอเนื้อหาการใชส่ือ 

ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ซ่ึงเปนการ
สะทอนความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอพรรค 

1.6.4   เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการปรบัปรุงบทบาทและขยายผลสูการ 
           วางกลยุทธการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยใหเหมาะสมและม ี
           ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
1.6.5   ผลในการศึกษาวจิัยสามารถนําไปเปนแนวทางของพรรคและองคกรทางการ 
           เมืองอื่นๆในการดําเนินงานประชาสัมพันธกรณีการเกิดภาวะวกิฤตทางการเมือง  
           ในอนาคต 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวจิัย เร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต
การเมืองป 2549” นี้มีแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ ซ่ึงนํามาใชเปนแนวทางในการวิจยั
ดังนี ้

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤต 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการสรางภาพลักษณ 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ 
2.4 ทฤษฏีส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจ 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะหเนื้อหา 
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 
2.7 แนวคดิเกีย่วกบัผลของการสื่อสาร 
2.8 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประชาสัมพนัธในภาวะวิกฤต 
 วิกฤตการณเปนสภาวการณที่มีการกลาวถึงกันอยางกวางขวางในสังคม  และมกีารเรียก
สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นวา “วิกฤตการณ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Crisis ในภาษาไทยอาจใชคํา
อ่ืนๆ ในความหมายเดียวกนัอีกเชน“เหตวุิกฤต” “ภาวะวกิฤต”หรือ “ภาวะไมปกติ” “เหตุวกิฤต”  
นักวิชาการดานการสื่อสาร หนวยงานและผูที่เกีย่วของกับวิกฤตการณองคกร ตางไดใหนยิาม
ความหมายของ “วิกฤตการณ” ไวแตกตางกันดังนี ้
  ตามความหมายที่สํานักสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา (ศุภวรรณ 
สัจจพงศ,2545:3) ใหคําจัดความไวของ “วิกฤตการณ”หมายถึง เหตุการณที่เกดิขึ้นทันทีทันใด 
โดยมากมกัเกดิขึ้นโดยไมคาดฝนและตองการการตอบสนองอยางรวดเร็ว เหตวุิกฤตรบกวนชวีิตที่
ดําเนินอยูตามปกติและทําใหเกิดความรูสึกไมแนนอนและความตึงเครยีด เหตุวิกฤตอาจเปน
เหตุการณธรรมชาติเชน แผนดินไหวหรือพายุเฮอริเคน หรืออาจเปนเหตกุารณที่เกิดขึ้นจากฝมอื
มนุษยเชน เหตุระเบิด เร่ืองอื้อฉาว หรือความขัดแยง ทายที่สุดเหตุวกิฤตอาจทําลายชื่อเสียงและ
ความนาเชื่อถือขององคกรได
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  Karl A. Slaikua (อางถึงในชลลดา ปณณราช,2540 :13) ไดกลาวถึงทฤษฎีของ
วิกฤตการณไววา วกิฤตการณเปนภาวะทีผิ่ดหวังรุนแรงชั่วขณะและไมสามารถจัดระเบียบใดๆได
และบุคคลที่เกีย่วของมักไมสามารถตอสูกับสถานการณนัน้ๆได โดยผูบริหารมักใชความเชื่อถือ
ของตนเองในการแกไขปญหา ซ่ึงการกระทําดังกลาวใหเกิดผลลบและผลบวกแกองคกร 
  ประจวบ อินออด (ในพรทิพย พิมลสินธุ.(บรรณาธิการ),2540 : 99) ไดกลาวถึง “ภาวะ
วิกฤต”หมายถึงภาวะองคกรหรือสถาบันประสบและจะตองหาทางยับยงัชะลอขจัดปดเปาหรือผอน
คลายใหผลแหงวิกฤตนั้นมากระทบองคกรหรือสถาบันหรือแมตัวบุคคลใหนอยที่สุดหรือหมดสิ้น
ไปในเวลาที่ส้ันที่สุด 
  เสรี วงษมณฑา (2540:242) กลาววาวกิฤตหมายถึง ปรากฏการณเชิงลบอันรุนแรงที่
เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด แตอาจสงผลเสียในระยะยาวกับภาพพจน 
  พรทิพย พิมลสินธุ (2540 : 203) หมายถึงเหตุการณทีเ่กดิขึ้นโดยฉับพลัน และที่เกดิจาก
การสะสมที่มีระยะเวลาพอสมควนในการพัฒนา เปรียบเสมือนไดรับการเปาลูกโปงที่สะสมลมเขา
ไปมากๆจนในที่สุด ลูกโปงก็ทนตอความกดดนัของลมที่สะสมไมไดจะตองแตกในที่สุด หากไมมี
การลดความกดดันดวยขาวสารที่ถูกตอง และหรือคําชี้แจงที่เหมาะสม ภาวะวกิฤตนัน้ก็ตองเกดิขึ้น
ได 
 สําหรับประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ ไดใหคําจํากดัความของ “วิกฤตการณหรือ
“ภาวะวกิฤต หรือ เหตวุิกฤต ในที่นี ้ หมายถึง เหตกุารณไมปกติทีเ่กดิขึ้นอาจจะครั้งเดียว วนัเดยีว 
หรือหลายครั้ง และ/หรือกินเวลานานหลายวันติดตอกัน ที่ทําใหเกิดผลเสียหายตอชีวติและทรัพยสิน
ของประชาชนจํานวนมาก รวมถึงกอใหเกดิผลเสียหายตอภาพลักษณและความเชื่อมันศรัทธาที่
สาธารณชนมีตอรัฐบาล บุคคลในรัฐบาล     และประเทศชาติโดยสวนรวมดวย  (ศุภวรรณ สัจจพงศ, 
2545:4) 
 หากกลาวโดยสรุปพบวาลักษณะที่แสดงถงึ “วิกฤตการณ” นั้นจะเปนจุดที่บงบอกถึง
ความอยูรอดหรือลมเหลวขององคกร เกิดผลกระทบตอบุคคลหรือองคอยางรุนแรงทําใหเกิดความ
ตึงเครียด ขาดแคลนขาวสาร ซ่ึงบุคคลที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน เพราะ
วิกฤตการณสามารถเกิดขึ้นไดในทกุรูปแบบ  
 
ทฤษฎีการสื่อสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต  

ทฤษฎีที่บรรดานักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธในภาวะวกิฤตได
ทําการศึกษาวจิัย และตั้งเปนหลักเกณฑหรือทฤษฎีขึ้น เพื่อวิเคราะห ปองกันและแกไขภาวะวิกฤต
อยางมีประสิทธิผล   เพราะฉะนั้นการสื่อสารในภาวะวกิฤต คือ กลยทุธและนโยบายที่องคกรใชใน

DPU



 24 

การเผยแพรกระจายขาวสาร (distributing information) ดวยการสื่อสารประชาสัมพันธสู
สาธารณชนเมื่อการดําเนินงานขององคกรตองเขาไปเกีย่วของกับสถานการณวกิฤตฉกุเฉิน 
(emergency situations) และมีผลกระทบตอสาธารณชน (affecting the public) 

 
วิกฤตอาจกอใหเกิดประเด็นปญหา และประเด็นปญหาอาจกอใหเกิดวิกฤตไดเชนกัน 
 Heath (ในวรัิช ลภิรัตนกุล,2549:65) ไดศึกษาวิจยัมุงเฉพาะในเรื่องของการบริหาร
ประเด็นปญหา (issues management) และการสื่อสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต เขาไดคนพบวา 
ทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันอยางไมอาจแยกออกจากกันได (inextricably link) นั่นคือ ภาวะวิกฤต
สามารถกอใหเกิดประเด็นปญหาขึ้น (crises can creat issues) ขณะเดียวกันประเด็นปญหาก็สามารถ
กลายมาเปนภาวะวิกฤตไดเชนกัน (issues can become crises) โปรดดภูาพที่ 2.1 ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2.1  แสดงภาพทฤษฎีความเชื่อมโยงของประเดน็ปญหาและภาวะวิกฤตตามทัศนะของ  
                  Heath (1997) (ออกแบบโดย วรัิช ลภิรัตนกุล) 
 

ภาวะวกิฤต 
(crisis) 

ประเด็นปญหา 
(issue) 

ประเด็นปญหา 
(issue) 

 

ภาวะวกิฤต 
(crisis) 

กอใหเกิด 

 
 
 
พัฒนาเปน 

กอใหเกิด 
 

 
 
 
พัฒนาเปน 
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ที่มา:  จากกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต.  (หนา 74).  
          วิรัช ลภรัิต นกุล.  2549.  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
 
วิกฤตการณการเมือง 
  สําหรับวิกฤตทางการเมืองนั้นนักรัฐศาสตรไดตั้งขอสังเกตวาในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงไปสูสภาวะทันสมัยในแตชวงนั้น อาจกอใหเกิดส่ิงที่เรียกวาวิกฤตการณทางการเมือง 
(political crisis) 
  ระววีรรณ ประกอบผล (2528:5-6) ไดกลาววาวิกฤตการณทางการเมืองก็คือสถานการณ
ที่เกิดมีความขัดแยงอยางรุนแรงทางการเมอืงนั้น เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอ เปนชวงเวลาที่จะตองมีการ
ตัดสินใจกระทําหรือ หยุดกระทําอยางใดอยางหนึ่ง และวิกฤตการณทางการเมืองนั้น จะมีผลทําให
เกิดการเปลีย่นแปลงขึ้นและสงผลกระทบตอบุคคลผูมีสวนรวมในระบบการเมืองเสมอ สวนผลที่
เกิดขึ้นจะรุนแรงแคไหนเพียงใดก็ขึ้นอยูกบัวา วกิฤตการณที่เกดิจะรุนแรงมากนอยเพียงใด  
  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ก็คอืวิกฤตการณทางการเมืองในระบบการเมอืง
ที่กําลังพัฒนา ตามที่นักรัฐศาสตรเห็นวาเปนสถานการณที่ยอมจะเกิดขึน้ในชวงใดชวงหนึ่งของการ
พัฒนา เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทุกๆดานของกิจกรรมและความคดิของคนในระบบการเมืองนัน้ 
  ชัยอนันต สมทุวนิช (อางถึงใน กิติยาวด ีนิลวรรณ,2537:8-9) กลาววาสําหรับของไทย 
นับตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 เปนตนมาประเทศไทย ในฐานะประเทศ
ที่กําลังพัฒนาก็ประสบกับวกิฤตการณทางการเมืองหลายครั้งหลายหนในชวงระหวางป พ.ศ. 2475 
– 2535 นั้นประเทศไทยไดประสบกับวิกฤตการณทางการเมืองทั้งหมด 24 คร้ังดวยกนั แบงเปนการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวตัทิางทหาร 11 คร้ัง โดยการกบฏ 11 คร้ัง และการลมลางโดยประชาชน 2 
คร้ัง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผานมาทั้งหมดนี้มกีารเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดเหตุการณ
วุนวายทางการเมืองจนนําไปสูภาวะวิกฤตและนําไปสูการนองเลือดของประชาชน ที่สําคัญอยู 3 
คร้ังดวยกันคือ วิกฤตการณ 14 ตุลาคม 2516 วิกฤตการณ 6 ตุลาคม 2519 และวกิฤตการณเดือน
พฤษภาคม 2535  
 
การประชาสัมพันธทางการเมือง 

Brian McNair (อางถึงใน นันทนา นันทวโรภาส,2548:37-38) กลาววา การ
ประชาสัมพันธนั้นเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารภาพลักษณในทางการเมืองรูปแบบของการ
ส่ือสาร แบงเปน 2 วิธีคือ 

1. กิจกรรมสื่อสารทางออม เปนกิจกรรมที่เสนอผานงานประชาสัมพันธ เชนการ 
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แถลงขาวจัดกจิกรรมพิเศษตางๆ การสื่อสารในรูปแบบนีต้องอาศัยส่ือมวลชนเปนผูสงผานขอมูลให
(เปนการเผยแพรใหฟรี จึงไมอาจกําหนดเนื้อหาได) 

2. กิจกรรมการสือ่สารทางตรง เปนกิจกรรมที่พรรคโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อของ 
พรรคโดยตรง เชนโปสเตอร การซื้อส่ือโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ รถกระจายเสยีง
แผนผับ ใบปลิว จดหมายตรง อินเตอรเน็ต 

การโฆษณาทางการเมือง คอืการซื่อพื้นที่โฆษณาตามอตัราธรุกิจ เพื่อที่จะสงผานขอมูล
ขาวสารจากพรรคการเมืองไปยังส่ือมวลชน โดยจะทําหนาที่ 2 อยางไดแก 

- การใหขอมูลคือตัวผูสมัครกับนโยบายและประเดน็ทีน่ําเสนอ 
- การทําหนาที่เปลี่ยนสินคาใหมีความหมายในเชิงสัญลักษณ คือแปลงคุณคาของสินคา

ผานการสื่อสารใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ความคิด ความตองการ คานิยมของผูบริโภค  
 
กระบวนการประชาสัมพันธทางการเมืองจะเริ่มตนตั้งแต 

1. การวางนโยบายประชาสัมพนัธ 
2. การวางแผนงานตามขอกําหนดของนโยบาย ดวยการคํานึงถึง 

- ส่ือที่ใช 
- สารประชาสัมพันธที่แพรออกไป 
- กลุมเปาหมายของงานประชาสัมพันธ 

3. การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานโดยเฉพาะการเนนกิจกรรมสื่อสาร อาทิ  
ส่ือมวลชนสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ การเผยแพรโดยตรง การใหคําปรึกษา การวางโครงการ
ประชาสัมพันธ 

4. การประเมินผลนโยบายในขัน้ตอนนี้อาจแบงได 3 สําคัญคือ 
- การติดตามการปฏิบัติงานวาเปนไปตามขั้นตอนของแผนงานหรือไม 
- การประเมินยทุธวิธีของแผนงานการประชาสัมพันธวาเหมาะสมเพยีงใด 
- การวิเคราะหระบบประชาสมัพันธโดยพจิารณาภาพรวมวามีส่ิงใดตอง 

ปรับปรุง 
 นอกจากนี้ยังพบวานโยบายมีความสําคัญเนื่องจากเปนแนวทางในการกํากับการ
ปฏิบัติงานดานประชาสัมพนัธ ความเขาใจถึงนโยบายยอมทําใหเขาใจการประชาสัมพันธในภาพ
รวมไดเปนอยางดี (สุรพงษ โสธนะเสถียร,2544:275-279) 
 การประชาสัมพันธทางการเมืองแบงเปน 4 รูปแบบ ดังนี้  

1. การบริหารสื่อ คือการสรางกิจกรรมที่สานสัมพันธกับสื่อ ใหเกดิความเขาใจอันดีและ 
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นําเสนอขาวของพรรคในทางที่ดี 
2. การบริหารภาพลักษณของพรรคและนักการเมือง 
3. การสื่อสารภายในองคกร เพือ่กําหนดชองทางการสงผานขอมูลจากภายในไปสู 

ภายนอก 
4. การบริหารสารสนเทศ เพราะสารสนเทศเปนอาวุธที่ทรงพลัง การเลือก การจํากดั การ 

บิดเบือน เปนพื้นฐานที่สําคญัตอการสรางสาธารณคติ (อางถึงใน นันทนา นันทวโรภาส, 2548:39) 
 
กลยุทธของการประชาสัมพนัธ 
  กลยุทธเปนศาสตรและศิลปองคกรพัฒนาทรัพยากรที่มอียู การใชการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม จิตวิทยา เพื่อใหเกิดการสนับสนุนอยางสูงสุดตอนโยบายรวมของหนวยงาน ทัง้นี้เพื่อใหเกดิ
ความพอใจ และสนับสนนุเพื่อเพิ่มโอกาสใหไดรับชยัชนะและลดโอกาสของความเสียหายใหนอย
ที่สุด 
  เพื่อรักษาเปาหมาย วัตถุประสงคดานตางๆ ของหนวยงานในแงการประชาสัมพันธคือ
การใชขาวสารความคิด จิตวทิยา วิธีการดําเนินการสื่อสารใดๆ ที่ผสมผสานกันอยางมผีล และระบบ
ที่ดี เพื่อใหเกดิผลแนวโนม จูงใจ ตอแนวคิด อารมณ ทัศนคติ พฤตกิรรมใดๆ ของประชาชนไมวา
จะเปนทางออมหรือทางตรง ซ่ึงการวางแผนประชาสัมพันธนั้นมวีัตถุประสงค แผนการ
ประชาสัมพันธ และกลยุทธเปนตัวกาํหนดทิศทางการทํางานของแผนการประชาสัมพันธนั้นๆ 
  วัตถุประสงค หมายถึง การบอกกลาวหรือขอความที่มีการบงบอกถึงความตองการหรือ
ความพยายามที่บุคคลตองการจะกระทาํใหสําเร็จ 
 แผนการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กําหนด หรือยุทธศาสตรที่จะตองใชเพือ่ให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 กลยุทธ หมายถึง เทคนิควิธีการหรือกจิกรรมที่ละเอยีดยอยลงไปอกี เพื่อที่จะให
แผนการหรือยทุธศาสตร ดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว 
 กลยุทธการประชาสัมพันธ ไดแก การดําเนนิการใชศาสตรและศิลปของการใช
ทรัพยากรที่มอียูเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไวแตละคร้ังดวยการดาํเนินการดวยกลยุทธดังนี ้
 (อางถึงใน ภาวิณี เตรียมชัยศรี,2547:12-13) 

1. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร ไดแก การกําหนดกลวธีิวาในการเผยแพรขาวสาร โดย
พิจารณากลุมเปาหมาย ชองทางสื่อสาร ระยะเวลา ชนิดและประเภทของสื่อ 
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2. กลยุทธของการโนมนาว และจูงใจ ไดแกการวางแผนการโนมนาวใจใหกลุมเปาหมาย
คลอยตาม โดยพิจารณากลุมเปาหมาย และขอความและคําพูด ชองทางสื่อสาร ระยะเวลา 
ชนิดและประเภทของสื่อ 

3. กลยุทธการจัดหนวยงาน คือการกําหนดหรือจัดตั้งหนวยงาน เพื่อทํางานหรือดําเนินการ
ตามที่ไดวางแผนไว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและ
ผูปฏิบัติงาน 

4. กลยุทธแหงความคิดคํานึงและใครครวญ หมายถึง การทบทวนและพจิารณาเหตุการณ 
ความจําเปน และอุปสรรคของการดําเนินการ 

 
กลยุทธการประชาสัมพันธภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต  
 ภาวะวกิฤตนัน้อาจเกดิขึ้นอยางฉับพลัน รวดเร็ว หรืออาจเกิดจากการสะสมที่มี
ระยะเวลาในการพัฒนาใหเกดิเปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคของสถาบัน องคการ โดยอาจจะมา
จากความตั้งใจหรือไมเจตนาก็ตาม แตถาสถาบัน องคการใดที่ประสบกับภาวะวกิฤตแลว ยอม
กอใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินงานของสถาบัน องคการนั้นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ในการแกไข
ปญหาที่เกิดจากภาวะวิกฤตทางการประชาสัมพันธ คือ การจัดการทางดานการสื่อสาร 
(Communication Management) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจคล่ีคลายปญหาภาวะวิกฤต
นั้นๆ ใหสําเรจ็ลุลวง และกอใหเกดิความเสียหายตอสถาบัน องคการนอยที่สุด 

สําหรับกลยุทธการประชาสัมพันธภาวะวกิฤต วิมลพรรณ อาภาเวท (2546:294-295) 
สรุปไวดังนี ้

1. กําหนดแหลงขอมูลที่สําคัญมีประโยชนอยางถูกตอง และรวดเร็ว ในการเกิดภาวะ 
วิกฤตขึ้นยอมอยูในความสนใจของประชาชนและผูเกีย่วของที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ภาวะวกิฤต
นั้นจึงมีการแพรกระจายไปอยางรวดเรว็ไมวาสถาบัน องคการ จะเปนผูส่ือสารออกไปหรือไมก็ตาม 
เพราะหากสถาบัน องคการไมใหขอมูลกจ็ะมีผูอ่ืนทําการสื่อสารเผยแพรใหขอมูลไปยังสาธารณชน 
โดยเฉพาะสื่อมวลชน ซ่ึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญมากในการชวยเผยแพรใหขอมูลดังกลาวเปนไป
อยางรวดเรว็ ดังนั้นสถาบัน องคการ จึงตองรีบใหขอมูลที่สําคัญและเกีย่วของกับภาวะวกิฤตนัน้ 
โดยขอมูลนั้นตองชัดเจน ถูกตองและมีประโยชนเพียงพอที่จะสรางการรับรูและเขาใจในกลุมผูที่
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนั้นรวมทั้งประชาชนทั่วๆไปดวย และตองกระทําการสื่อสารออกไป
อยางรวดเรว็ เพราะถายิ่งเรว็เทาใดกเ็ทากับจะชวยคลี่คลายสถานการณนั้นไดเร็วขึ้นและเปนการลด
ระยะเวลาของการเกิดภาวะวกิฤตนั้นใหส้ันลง ซ่ึงจะทําใหสถาบัน องคการ ไดรับความเสียหาย
นอยลงดวย 
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2. รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับภาวะวกิฤตใหไดมากที่สุด และจัดเตรียมเอกสารสําหรับ 
เผยแพรที่สําคญัไวลวงหนา รวมทั้งกําหนดผูที่จะใหขาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะวกิฤตนั้นๆ โดย
ผูที่เปนแหลงขาวนาเชื่อถือตองเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบัน องคการ และอาจเปนบุคคลที่
ไดรับการยอมรับในสังคม และมีช่ือเสียง เอกสารสําหรับเผยแพรที่สําคัญที่ควรจัดเตรยีมเอาไว
สําหรับการเผยแพรอาจจัดทาํเปนรูปแบบของขาวโดยเนือ้หาตองครอบคลุมถึงภาวะวิกฤตทั้งหมด 
เอกสารอางอิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะวิกฤต ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกบัประเด็นตางๆ ซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอสถาบัน องคการ 

3. จัดแถลงขาวโดยเรว็ที่สุด โดยตองมีการจดัเตรียมผูใหขาวเอาไวทั้งเตรยีมเอกสาร 
เผยแพรที่สถาบัน องคการ ตองการใหส่ือมวลชนไดนําไปเผยแพรแจกในการแถลงขาวดวย วิธีการ
แถลงขาว ควรนําเสนอประเด็นที่ชัดเจน ส้ันเขาใจงายมรีายละเอียดของเหตุการณครบถวน และที่
สําคัญควรเปดโอกาสใหส่ือมวลชนไดซักถามขอของใจตางๆ ดวย 

4. มีการสื่อสารเผยแพรผานสือ่ตางๆ ใหมากที่สุด อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และตองตรง 
ประเด็นโดยใชภาษาที่เขาใจงาย หลังจากการจัดแถลงขาวแลว สถาบนั องคการ ยงัคงตองทําการ
ส่ือสารอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอจนกวาเหตุการณนัน้จะคลี่คลาย ดังนั้นจึงตองทําการติดตอส่ือสาร
กับสื่อมวลชนอยางใกลชิดตลอดเวลาเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวที่สถาบัน องคการ ไดกระทําใน
การแกไขปญหาวิกฤตนั้นๆ ใหทราบ 

5. กรณีที่ภาวะวกิฤตนั้นมีความเสียหายเกิดขึน้ตองเตรียมแสดงความรับผิดชอบตอความ 
เสียหายทกุๆ อยางที่เกดิขึ้นจากเหตุการณ โดยตองมีความจริงใจกับการกระทํานั้นๆ ดวย 

6. การแกไขภาวะวกิฤตสถาบัน องคการ ตองกระทําอยางจริงใจ และเปดเผย 
7. ประสานงานกบัหนวยงาน หรือสถาบัน องคการ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลขาวสาร 

ออกมาในทิศทางเดียวกนั โดยการเตรยีมรายช่ือ หมายเลขโทรศัพทของสถาบัน องคการ ตางๆ ที่
เกี่ยวของ และนักประชาสัมพันธของหนวยงานดังกลาวไวสําหรับสื่อมวลชนในกรณีที่ส่ือมวลชน
ตองการขอมูลที่เกี่ยวของกับสถาบัน องคการนั้นๆ 
  

วิรัช ลภิรัตนกลุ ( 2549:122-124)  กลาวถึงหลักวิธีการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต
ฉุกเฉิน  และการบริหารภาวะวกิฤต (Crisis Management) ไวดังนี ้

1. ยึดหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤต (the rule for communication during a crisis) 
2. ช้ีแจงและอธิบายใหประชาชนทราบและเขาใจวา คณะทีมงานฝายประชาสัมพันธและฝาย

บริหารขององคกร/บริษัทมิไดนิ่งนอนใจ  
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3. การประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนในชวงภาวะวกิฤตนั้นตองเปน
ขอมูลขาวสารที่มีการเผยแพรออกมาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มิใชหยุดชะงัก หรือขาดตอน 

4. โฆษกหรือผูแถลงขาว (spokesperson) ในภาวะวิกฤตควรมีจํานวนจํากัด (using a limited 
number of spokesperson)ปกติมักนยิมใชเพียงคนเดียวเทานั้น (preferably only one) เพื่อ
ความเปนเอกภาพ 

5.  อยาเปดโอกาสใหประชาชนนําเอาเหตุการณวิกฤตที่เกิดขึ้นไปเลาลือเชื่อมโยงกับ
เหตุการณวกิฤตที่เลวรายกวา (don’t give people the opportunity to link your accident with 
a worse one) 

6.  แถลงการณหรือถอยแถลงขององคกรควรใหขอเท็จจริง (facts) อยางตรงไปตรงมา ไมควร
ใชวิธีโปปดมดเท็จ ยกเมฆหรือเดาสุม (guesswork) 

7.  การแถลงขาวแกส่ือสารมวลชน (news conference) หรือการแถลงขาวสูประชาชนโดยตรง 
ประชาชนควรไดรับการบอกกลาวขาวสารอยางถูกตองบริบูรณบอยๆ เทาที่จะทําได 

8. ควรมีการวางแผนในเชิงปฏิบัติสําหรับการจัดการกับภาวะวิกฤตหรือแผนการสื่อสารใน
ยามวกิฤตขึ้นในองคกรซ่ึงเหตุการณวิกฤตบางอยางอาจคาดคะเนไดวายอมตองเกิดขึ้น 

9.  ตองมีการฝกฝนความพรอมของเจาหนาที่พนักงานตางๆ ขององคกร เพื่อเตรียมรับมือกับ
ภาวะวกิฤตฉุกเฉินที่อาจเกดิขึ้นไดเสมอตลอดเวลา และเพื่อความคลองตัว ตลอดจนมี
ศักยภาพสูงในการแกไขสถานการณอยางมปีระสิทธิผลเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นจริง 

10.  ตองมีการคาดการณ ลวงหนาถึงภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได  
  ดังนั้นการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤตฉุกเฉินและการบริหารภาวะวกิฤต จึงเปนอกี
ภารกิจที่สําคญั และทาทายของนักประชาสัมพันธ หรือผูที่ทํางานประชาสัมพันธองคกร เพื่อแกไข
ภาวะวกิฤตซึ่งมีผลกระทบตอสาธารณชนใหบรรเทาเบาบาง และหมดสิ้นไป เพื่อภาพลักษณและ
ช่ือเสียงที่ดีงามขององคกร 
 
การประชาสัมพันธเพื่อเตรียมการแกไขภาวะวิกฤต (Preparation) 
  หมายถึง การเตรียมพรอมดวยการมีแผนวาจะตองมีการทําอยางไร จัดแบงภาระหนาที่ 
และแนวปฏิบตัิ เมื่อเกดิวกิฤต การเตรียมลําดับขั้นตอนดังนี้(พงษเทพ วรกจิโภคาทร และพรทพิย 
วรกิจโภคาทร,2537:222-224) 

1. วิเคราะหภาวะวิกฤติ ทั้งการวิเคราะหสาเหตุ พัฒนาการและอนาคตของเหตุการณ 
ผลกระทบตอบุคคล ทรัพยสิน กลุมคนที่เกี่ยวของ ความเกี่ยวพันธระหวางเหตุการณ
กับองคกร และแนวทางแกไขวิกฤตการณ (ทางเลือก) 
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2. คณะกรรมการวิกฤต ตองตั้งขึ้นมาเฉพาะกจิขึ้นมาดําเนินการจนสถานการณกลับคืน
สูภาวะปกต ิ

3. การประชาสัมพันธภายใน พนักงานมีความสําคญัมากที่ตองมีการชี้แจงขอมลู 
หลักฐาน เหตุผลที่ถูกตอง เพื่อขวัญและกําลังใจ เปนสิ่งสําคัญในการแกไขภาวะ
วิกฤต 

4.  จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ  ศูนยประชาสมัพันธเปนผูใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เชน 
ผูมาติดตอ และรับฟง ความคิดเห็นตางๆทัง้ลักษณะเชิงรุกและรับ โดยเนนใหขาวกับ
ส่ือมวลชน 

5. การเผยแพร ในภาวะวิกฤตตองใชส่ือที่ควบคุมได และสื่อมวลชนเปนสําคัญ โดยใช
เสริมซ่ึงกันและกัน 

6. ประชาชนกลุมเปาหมาย โดยหลักที่มีประสิทธิภาพ ส่ือมวลชนจะเผยแพรขาวสาร
ไปสูประชาชนผูรับสารทั่วไป ส่ือที่ควบคุมไดนัน้ตองมุงไปยังผูเสียหายโดยตรง
พรอมญาติมิตรและผูที่เกี่ยวของ  

7. การติดตามและประเมนิผล  
- ตองมีการติดตามผลจากการเผยแพรขาวสารโดยสื่อมวลชน ไมวาจะมองถึง

ความรวมมือของสื่อมวลชนทัศนคติ แหลงขอมูลอ่ืนของสื่อมวลชน รวมทั้ง
ปฎิกริยาตอบกลับจากประชาชนผูสนใจทีแ่สดงออกทางจดหมายหรือให
สัมภาษณผานสื่อ 

- การสํารวจความรูความเขาใจ และทัศนคตทิี่เปนทางการและไมเปนทางการ 
- ขอมูลจากแหลงอ่ืน เชนสภาพแวดลอมในพื้นที่ทีเกิดวกิฤต 

 ขอมูลจากการติดตามประเมนิผลจะตองปอนกลับไปยังคณะกรรมการภาวะวกิฤตอยาง
รวดเร็วและถูกตอง เพื่อตัดสินใจในการดาํเนินการตอไป 
  สุพิณ ปญญามาก (ในพรทิพย วรกิจโภคาทร.(บรรณาธิการ),2537:102) กลาวเพิ่มเตมิถึง
บทบาทหนาทีข่องการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ดังนี้ 
  การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือที่องคกรจะตองเตรียมไวใหพรอมเสมอ และควรทีจ่ะ
กําหนดรูปแบบของการแกปญหา และฝกการแกไขปญหาที่คาดวาเกดิขึ้นจริง (Stimulation) ใหเกิด
ความชํานาญและราบรื่นเมื่อเกิดวกิฤตการณจริงขึ้น เมื่อองคกรเกิดวิกฤตการณขึ้น และวกิฤตการณ
นั้นมีผลกระทบตอองคกร สะทอนไปถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน และการดําเนินงานของ
องคกร หนาที่ของการประชาสัมพันธคือจะตองศึกษาและวิเคราะหแนวโนม ผลกระทบและ
แนวทางการแกไขอยางรวดเร็ว กําหนดแบบแผนเปนขั้นตอนใหสอดคลองและรับกนัเปนทอดๆ 
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  นอกจากนี้องคประกอบที่สําคัญและควรคํานึงถึงในการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 
ก็คือ การใชรูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธเพื่อส่ือสารระหวางการเกิดวิกฤต (Media Relations) จึงเปน
ชองทางหนึ่งในการสื่อสารที่ไดรับความนิยมและประสบผลสําเร็จมากที่สุดในการสื่อสารในภาวะ
วิกฤตนั้นคือส่ือมวลชนสัมพันธเปรียบเสมือนกับเปนองคประกอบหนึ่งของการสื่อสารระหวางการ
เกิดวิกฤตการณโดย  Doug Newsom (1992:545-546) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินการ
ส่ือสารระหวางการเกิดวิกฤตการณ ประกอบดวย 

1. แผนการสื่อสาร 
2. คณะทํางานในภาวะวิกฤต 
3. ผูแถลงขาว 

ซ่ึงไดกลาวถึงองคประกอบของการสื่อสารในภาวะวิกฤต ไดแก 
1. เครือขายของบุคคลทีถายทอดการเกิดวกิฤตการณ 
2. แนวโนมและการตีความของวิกฤตการณที่แตกตางกัน 
3. แหลงขาวทีน่าเชื่อถือ 
4. การเผยแพรขาวสารของสื่อมวลชนเกีย่วกับวิกฤตการณไปยังประชาชน 
5. ขอมูลขาวสารที่เปดเผย 
การวิจัยคร้ังนี้ตองการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะ

วิกฤตการเมืองป 2549 วาพรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธในรูปแบบและทิศทาง
ใดบางในการบริหารจัดการแกไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในแตละชวงวิกฤตเพื่อทําความเขาใจกับ
ประชาชน  ดวยการนําแนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตมาเปนแนวทางในการศึกษา  
เพื่อตอบโจทยการวิจัยขอที่ 1  

 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการสรางภาพลักษณ 

 “ภาพลักษณ” เดิมใชคําวา “ภาพพจน” ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษวา “Image”  ที่แปลวา 
“จินตภาพ” จนกระทั้งพลตรีวรวงศเธอ กรมหมื่นราธิปพงศประพันธ ไดประทานเสนอใหใชคําวา 
ภาพลักษณแทน เพราะคําวาภาพพจนเปนภาษาไทยที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Figure of Speech” ซ่ึง
หมายถึงการพดูที่เปนสํานวนโวหารทําใหนึกเหน็ภาพ ดงันั้นตามความหมายที่ถูกตองแลวควรใชคาํ
วาภาพลกัษณ เพราะจะตรงกบัความหมายของคําวา Image มากกวา (อางถึงใน สมัยศกึ ถนัดสอน, 
2541:23) ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะใชคําวาภาพลักษณเปนหลัก 

สําหรับความหมายของคําวา “ภาพลักษณ” ไดมีนักวิชาการใหคําจํากดัความไวดังนี ้
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Frank Jefkins (อางถึงใน ฐติิรัตน จันทพมิพะ, 2547:21)  กลาววา ภาพลักษณนัน้เกิด
จากความประทับใจซึ้งไดมาจากการไดมีความรูและความเขาใจในขอเท็จจริงนั้นๆ  

มานิต รัตนสุวรรณ (2527:20) ไดกลาวไววา ภาพลักษณเปนความประทับใจในสิ่งที่เรา
รูสึกตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือคนใดคนหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง จะเรียกวาชื่อเสียงก็ได  

พงษเทพ วรกจิโภคาทร (ในพรทิพย วรกิจโภคาทร.(บรรณาธิการ),  2537:77-79) กลาว
วา ภาพลักษณคือภาพที่เกดิขึน้ในใจกนัเนื่องมาจากการประทับใจและเกิดความทรงจาํ (ทั้งบวกและ
ลบ) ในตัวการโดยไดมกีารสะสมและพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามประสบการที่พบเหน็ หรือไปมีสวน
รวมโดยภาพลกัษณนี้สามารถเกิดขึ้นได 2 วิธี  

1. เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแตง ดังนั้นภาพขององคกรจะเปนเชน 
ไรก็ไดตามที่บคุคลนั้นไปพบเห็นมาซึ่งอาจเปนภาพลักษณที่ดีและเลวไดแลวแตประสบการณ 

2. เกิดจากการปรงุแตง โดยที่มคีวามหมายที่จะใหองคกรมพีฤติกรรมที่ดี เพื่อให 
เกิดภาพลักษณที่ดีหรือถาเกดิเหตกุารณอะไรไมดี ก็จะมีการสรางเหตุการณบางอยางมาลบลางหรือ
เปนการแกไขขอเท็จจริง ปรุงแตงใหมีภาพลักษณในทิศทางที่พึงประสงค  
 Daniel J Boorstin (1997:183-194) ไดวางเงื่อนไขและลกัษณะการเกิดภาพลักษณไว 6 
ลักษณะคือ 

1. ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางหรือจําลองขึ้น ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
(image is synthetic) แตเกิดจากการวางแผนที่ประกอบกนัขึ้น เพื่อสนองตอบความตองการบางอยาง
กําหนดไวเชนวัตถุประสงคทางการประชาสัมพันธ ดั้งนั้นภาพลักษณจึงเกิดจากการประชาสัมพันธ
การกําหนดกระบวนการกลยทุธตางๆเปนอยางด ี

2. ภาพลักษณเปนที่เชื่อถือได (image is believable) ในการสรางภาพลักษณส่ิงสําคัญสุด 
คือ ความนาเชื่อถือ กลาวคือแมภาพลักษณจะเปนภาพที่ถูกสรางขึ้นมาแตก็ตองอยูบนพื้นฐานของ
ความนาเชื่อถือในภาพที่สรางขึ้นมานั้นได ภาพลักษณนัน้ก็จะประสบความสําเร็จ 

3. ภาพลักษณตองเปนสิ่งที่อยูนิง่ ( image is passive)ไมใชปรับเปลี่ยนจนเกิดความสับสน  
ภาพลักษณตองไมขัดแยงกับความเปนจริง เพราะผูรับสารสวนใหญยอมรับไดกับภาพลักษณทีเ่สมอ
ตนเสมอปลายเทานั้น 

4. ภาพลักษณเปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจน (  image is vivid and concrete) นั้นคือภาพลักษณ 
ควรมีความเดนชัดในการสนองตอบวัตถุประสงค และปรากฏใหผูรับสารเห็นในเชิงรูปธรรมได  
ซ่ึงจะกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหคลอยตามเจตจํานงของผูสงสารได 

5. ภาพลักษณควรมีความเรียบงาย ( image is simplified) เพื่อชวยใหงายตอการจดจําได 
อยางรวดเรว็ มีความแตกตาง แตส่ือความหมายไดครบถวนตรงตามความตองการ 
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6. ภาพลักษณมีความหมายแงมมุ (image is ambiguous) การสรางภาพลักษณควรอยู 
ระหวางจินตนาการ ความคาดหวัง และความเปนจริง เพราะภาพลักษณควรมีความคลุมเครือเหลือ
ใหผูรับสารตีความ มิใชโจงแจงเกินไปจนลดความนาสนใจ  
 ในทางการเมืองมักเนนภาพทีป่รากฏตอสายตา (Appearance) และรูปแบบมากกวา
เนื้อหาสาระ โดยที่ผูรับสารจะใหความสนใจตอสวนที่เปนเพยีงโครงราง (Outline) ภายนอก
มากกวาจะพิจารณาลงลึกในรายละเอียด ทําใหการกอรูปของความคิดมักจะมาจากการรับรูลักษณะ
ภายนอกผานสื่อมวลชน และเมื่อภาพลักษณทางการเมอืงของนักการเมืองใดเกิดขึ้นแลว  ยอมมี
แนวโนมไปกาํหนดพฤตกิรรมของประชาชนในทางการเมืองทั้งตอบุคคลหรือโดยสวนรวมได
เชนกัน เพราะภาพลักษณที่เกดิขึ้นแลวยากการแกไข แมวาภาพลักษณจะมีลักษณะไมหยดุนิ่ง 
(Dynamic of image) กต็าม เพราะการที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณในการรับรูของคนนั้นตอง
เปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางความเชื่อ ทัศนคติ แบบแผน พฤติกรรมของเขา ซ่ึงอาจจะทําใหขอมูล
ใหมถูกปฏิเสธและบิดเบือนไปก็ได (ฐิติรัตน จันทพิมพะ,2547:23 -24) 
 
การเกิดภาพลกัษณภายใตสภาวะวิกฤต 
 เพื่อใหเห็นถึง กระบวนการเกิดภาพลักษณใหชัดเจนยิ่งขึน้ พรทิพย วรกิจโภคาทร 
(2537:219)ไดแสดงองคประกอบและขั้นตอนการเกิดภาพลักษณไวดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที2่.2  แสดงภาพองคประกอบและขั้นตอนการเกดิภาพลักษณภายใตสภาวะวิกฤต 
 
ที่มา:  จากภาพพจนนั้นสาํคัญยิ่ง: การประชาสัมพันธกับภาพพจน. (หนา219).  
           พรทิพย วรกจิโภ คาทร.  กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. 

พฤติกรรมปกติ 
(ตามธรรมชาติ) 

กิจกรรมสรางสรรค 
(ปรุงแตง) 

 
วิกฤตการณ 

ส่ือ            ส่ือมวลชน 

ความขัดแยงทีซ่อน
เรน 

ความพอใจ/ 
ประทับใจ 

ภาพลักษณ 

การรับรู 
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ในภาวะวกิฤตเขามาเกี่ยวของกับการเกดิภาพพจน นัน้คอืวา การที่จะทําใหองคการหนึ่ง
มีภาพพจนที่ตองการได จะตองมีการจัดการทางการสื่อสาร (Management of Communication) ที่ใช
เวลามีการวางแผนดําเนนิการและติดตามในการสรางและบํารุงรักษาตลอดจนแกไข แตภาวะวกิฤต
สามารถลบลางเปลี่ยนแปลง แกไขภาพพจนไดในพริบตา ยิ่งภาวะวกิฤตที่มีผลตอชีวิต และ
ทรัพยสิน ตลอดจนจากความผิดพลาดขององคการโดยตรงแลว การรับรูและจดจําไดจะมีการฝงลึก
ยากตอการแกไข  

 
ภาพลักษณของหัวหนาพรรคการเมือง 
 โดยทั่วไปบุคคลที่เปนหัวหนาพรรคการเมืองไดแก บคุคลผูริเร่ิมในการกอตั้งพรรคซ่ึง
อาจเปนบุคคลที่มีอุดมการณทางการเมืองแนวแนและอุทศิตนเพื่อการเมืองหรืออาจเปนนักธุรกิจทีม่ี
เสียง โดยหัวหนาพรรคเขามาดําเนินการบริหารเคียงขางคณะกรรมการพรรค (วิทยา นภาศิริกุลกจิ, 
2530:106) 
 เชาวนะ ไตรมาศ (อางถึงใน สวนิต เสตสุวรรณ,2543:12-13) กลาววาถาเปนพรรค
การเมืองรุนใหมที่หวัหนาพรรคมีอํานาจเบ็ดเสร็จภายในพรรค และมีแนวทางการเมืองในทิศทางที่
เปนรูปแบบของตนเอง ทําใหการดําเนินบทบาทของพรรคกับกับบทบาทของหัวหนาพรรคเปน
บทบาทเดียวกนั นอกจากนี้หัวหนาพรรคยังเปนตําแหนงที่มีแนวโนมจะไดรับตําแหนงสูงสุดทาง
การเมืองคือนายกรัฐมนตรไีดดวย  
 ดั้งนั้นพรรคการเมืองจึงตองพยายามสรางสรรคภาพลักษณของพรรคใหเกิดคุณคาใน
ความรูสึกของประชาชนโดยเฉพาะเมือเปรยีบเทียบกับคูแขงในชวงเวลาของการตัดสินใจนั้นคือ
เวลาของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองตองวางแผนกลยุทธใหช่ือพรรคการเมืองของ
ตนใหอยูในความทรงจําในอันดับตนๆ (Top of mind) เพื่อใหประชาชนตัดสินใจเลือกสมาชิกของ
พรรคเขาไปดําเนินการบริหารประเทศ 
 
การสรางภาพลักษณ 
 การสรางภาพลักษณ (image – building) คือกิจกรรมสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธที่
มุงเสริมสรางเกียรติคุณ และส่ิงที่ดีงามเพื่อปกปองและเพิ่มพนูชื่อเสียงใหแกองคกร หรือบุคคล 
เพื่อใหสาธารณชนเกิดความเชื่อถือไววางใจ  การสรางภาพลักษณ จึงเปนการประชาสัมพันธทั้งใน
เชิงรุก และเชิงรับ คือทั้งในเชิงปองกันและเพิ่มพนู  (วิรัช ลภิรัตนกุล,  2549:267) 
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การสรางภาพลักษณท่ีดีของพรรคการเมือง 
ภาพลักษณที่ดีของพรรคการเมืองอยางไรขึ้นอยูกับประสบการณการรับขาวสารของ

ประชาชน  การสรางภาพลักษณที่ดีจึงตองทําอยางตอเนื่องใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอ
ตอประชาชน 

พรทิพย วรกิจโภคาทร(2537:120-125) กําหนดเนื้อหาการสรางภาพลักษณที่ดไีวดังนี ้
1. การสรางสัมพันธกับกลุมเปาหมาย (Related Target Public) กลาวคือพรรคการเมือง 

ตองสรางภาพลักษณของตนเองเปนเพื่อนที่ดีกับประชาชน โดยเนนเรือ่งความจริงใจ สุจริต การให
ความรวมมือ และการมีสวนรวมในการพฒันาประชาชนใหเจริญรุงเรือง 

2. การมีสวนสรางเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Contribution) การที่พรรค 
การเมืองเปนสวนหนึ่งของการบริหารประเทศ ดังนั้นการสรางภาพลักษณจึงควรเนนการสรางความ
เจริญรุงเรืองใหเศรษฐกิจและสังคม 

3. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนการสรางภาพลกัษณทีด่ีใหกบั 
พรรคการเมืองอยางหนึ่งทีแ่สดงตนเปนคนหวงใยสังคมไมวาจะเปนในดานของความเปนอยูในการ
ดํารงชีพ ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาทองถ่ินในสังคมนัน้ 

4. กฎหมาย ระเบยีบขอบังคับ (Law and Regulation) พรรคการเมืองที่จะถูกยอมรับจาก 
ประชาชนในสังคมจะตองอยูในกรอบระเบียบกฎหมายดวย 

5. บุคลากรภายในพรรค เปนสิ่งสําคัญ เพราะถาปราศจากบุคลากรที่มีคุณภาพการสราง 
ภาพลักษณของพรรคการเมืองนั้นๆก็ไมสัมฤทธิ์ผล  
 สุพิน ปญญามาก (ใน พรทิพย พิมลสินธุ.(บรรณาธิการ),2540:85-86)  กลาววาการสราง
ภาพลักษณที่ดนีั้น จริงๆแลวเกิดจากกจิกรรมหรืองานที่ทาํอยูเปนประจาํนั้นเอง แตในขณะเดยีวกนั
ก็ไมควรปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติควรที่จะมีการปรุงแตง เตรยีมการสรางภาพลักษณใหเปน
ระบบแบบแผนที่ถูกตองเปนไปตามความจริง โดยยึดหลักไมบิดเบอืนเพื่อใหภาพลักษณทีด่ีออกสู
สายตาประชาชน 
 ภาพลักษณที่ดอียางถาวรนั้นคือ ภาพลักษณที่ตั้งอยูบนพืน้ฐานของความเปนจริงไมใช
ภาพลักษณแบบชั่วคราว ดังนัน้ถาพรรคการเมืองตองการสรางภาพลักษณที่ดคีวรมีการวางแผน
อยางตอเนื่อง และตองอาศัยเวลาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค การสรางภาพลักษณทีด่ี
นั้นไมสามารถสรางไดในระยะเวลาอันสัน้ เพราะภาพลักษณนั้นจะเกดิขึ้นทีละนอยคอยๆสะสม
เพิ่มพูนมา จนฝงลึกลงไปในใจและทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิด และตองคํานึงอยูเสมอวา
ความรูสึกนึกคิดนั้นยอมมกีารเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ดงันั้นพรรคการเมืองตองมีการไหวตวัทันตอ
ความรูสึกนึกคิดประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายและกลุมมหาชนทัว่ไป 
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การสรางภาพลักษณท่ีดีจึงควรยึดหลักดังนี้ 
1. คนหาขอบกพรอง หรือจุดออนแหงภาพลักษณที่มีอยู แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาลูทาง 

แกไขและวางแผนซึ่งการคนหาอาจทําไดโดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
กลุมเปาหมายโดยการใชการสํารวจวิจัยเขามาชวย เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเยงกับความจริง 

2. ตองวางแผนและกําหนดภาพลักษณวาจะสรางใหเกิดขึน้ในใจประชาชนอยางไร 
3. คิดหัวขอในการสรางภาพลักษณเพื่อใชในการเผยแพรและส่ือสารในการสราง 

ภาพลักษณใหกับประชาชน 
4. เครื่องมือตางๆที่เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย เพื่อชวยในการสรางภาพลักษณใหเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะฉะนั้นการสรางภาพลักษณหรือภาพพจนที่ดีขององคการเปนพื้นฐานของการ

สรางความเชื่อมั่น การสรางความเขาใจ และการแกไขปญหาในยามวกิฤตการณ การสราง
ภาพลักษณที่ดจีึงเปนเรื่องที่องคกรตองใหความสําคัญ เพราะเมื่อองคกรไดสรางภาพลกัษณไวดีแลว 
ก็เทากับวางรากฐานขององคการไวอยางแนนหนา เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น องคกรยอมไมส่ันคลอนมาก
นัก และสามารถแกไขไดอยางรวดเรว็ เนื่องจากภาพลักษณทีด่ีทาํใหองคกรมีเพื่อนที่พรอมจะ
ชวยเหลือในยามวิกฤต ดังนัน้การที่จะแกไขวิกฤตการณขององคการใหมีประสิทธิภาพ ก็ตองสราง
ภาพลักษณที่ดขีององคกรเสียกอน  
 ดานเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ(ใน  พรทิพย พิมลสินธุ.(บรรณาธิการ),2540:83-84)    
กลาวถึงการสรางภาพลักษณที่ดีวา ตองมีสวนประกอบตางๆเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่สมบูรณนั้นคือ 
บุคลิกภาพสวนตัวที่เหมาะสม   

1. การวางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณที่ตองการจะสรางขึ้นในจิตใจของคน 
ทั่วไป 

2. เทคนิคที่ใชในการสรางภาพลักษณ ตองเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะดึงดดู 
ความสนใจ หรือมีอิทธิพลที่จะโนมนาวชักจูงใหคนทั่วไปเกิดภาพภาพลักษณตามทีเ่ราตองการ 

3. การมีมนุษยสัมพันธด ี
 

ความสัมพันธระหวางภาพลกัษณองคกรกับการบริหาร ภาวะวิกฤต :  ชวงกอนเกิด ขณะเกิด และ
หลังเกิดวิกฤต 
 ภาพลักษณขององคกร (corporate image) มีความสําคัญเสมอ  ทั้งชวงระยะเวลากอน
เกิดวิกฤต  ในขณะเกิดวิกฤต  ตลอดจนหลังเกิดวิกฤตแลว  และมีความสัมพันธกนัอยางแนบแนน
(วิรัช ลภิรัตนกุล,  2549:275-276) 
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1. ภาพลักษณองคกรชวงกอนเกิดวิกฤต  (pre-crisis stage image)โดยปกติทัว่ไป 
กอน 

เกิดวิกฤต องคกรตางๆ ก็จะมีการสรางภาพลักษณทีด่ีดวยกลไกการประชาสัมพันธอยูแลว  ซ่ึงเปน
ลักษณะการประชาสัมพันธเชิงรุก (proactive PR) หรือเชิงปองกัน (preventive PR) อยางไรก็ตาม 
วิกฤตยอมเกิดขึ้นไดเสมอ  เพราะวกิฤตมีทั้งที่ปองกันลวงหนาไดและปองกันลวงหนาไมได ซ่ึงเปน
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณทีค่าดไมถึง (unexpected events) หรือไมสามารถคาดการณลวงหนาได  
อยางไรก็ตาม เหตุการณดงักลาวเหลานีจ้ะมีจํานวนนอยมาก เพราะมักจะมีบางสิง่บางอยางที่เปน
สัญญาณเตือนภัยเนิ่นๆ (early warn-ing) คอยบอกใหเราพอทราบไดเสมอ ดังนั้น เหตุการณวิกฤต
สวนใหญจึงเปนเหตกุารณทีค่าดการณลวงหนาได (anticipated) และสามารถหาทางปองกันได  
(prevention) ถาหากไมประมาทละเลยเลินเลอไมสนใจ 
 2.  ภาพลักษณองคกรขณะเกิดวิกฤต  (crisis stage image) ภาพลักษณองคกรในขณะ
เกิดวิกฤตยอมเปนภาพลักษณทางลบ (negative image) หรือภาพลักษณที่ไมคอยดีนกัในสายตา
สาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สาธารณชนที่ขาดแคลนขอมูลขาวสาร (lack of information) จาก
องคกร หรือมคีวามเขาใจผดิในการดําเนินงานขององคกร ฉะนั้น  ในขณะเกิดวิกฤต (crisis) องคกร
จึงตองมีการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและเขมขนมากกวาในยามปกติ เชน มีการจัดตัง้
ทีมงานประชาสัมพันธพิเศษเฉพาะกิจขึน้  (task force) หรือมี “Crisis Center” เปนศูนยกลางสําหรับ
การแกไขภาวะวกิฤต  และการแถลงขอมูลขาวสารเพื่อสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณทีด่ีแก
สาธารณชน 

 3.  ภาพลักษณองคกรหลังเกิดวิกฤต  (post-crisis stage image) แมวาองคกรจะมีการ
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤตที่ดีอยางไร แตหลังเกิดภาวะวิกฤตแลว 
ภาพลักษณขององคกรยอมตองไดรับผลกระทบอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได (unavoidable) 
ภาพลักษณองคกรอาจเสียหายจากเหตุการณวิกฤตบางไมมากก็นอยเปนธรรมดา ทําใหช่ือเสียงและ
ภาพลักษณขององคกรมัวหมองในสายตาสาธารณชน  สาธารณชนอาจเสื่อมความเชื่อถือศรัทธาได
ฉะนั้น  จึงเปนหนาที่ของทีมงานประชาสัมพันธขององคกรที่ตองพยายามกอบกูฟนฟูช่ือเสียง
ภาพลักษณใหกลับคืนดีดังเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิมในสายตาของสาธารณชน  

ภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกับภาพลักษณของพรรคไทยรักไทยก็คือ
ภาพลักษณที่คนทั่วไปมองวาเปนภาพลักษณเดียวกัน ในเมื่อภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ลดลงจากการโจมตีและตอตานจากหลายฝาย จนกลายเปนวิกฤตทางการเมือง ทําใหฉุดภาพลักษณ
ของพรรคไทยรักไทยลงไปโดยปริยาย การวิจัยคร้ังนี้ตองการทราบถึงการสรางภาพลักษณของตัว
องคกรคือพรรคไทยรักไทยและหัวหนาพรรค วาดําเนินการเชนไรภายใตภาวะวิกฤตทางการเมือง
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ในแตละชวงที่จะทําใหผูรับสารมองเห็นภาพลักษณเชิงบวกและสิ่งที่ดีงามเพื่อปกปองและเพิ่มพูน
ช่ือเสียงใหแกองคกร  ซ่ึงการสรางภาพลักษณก็นาจะเปนกระบวนหนึ่งของกลยุทธการ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย ฉะนั้นผูวิจัยจึงนํากรอบความคิดนี้มาใชในการศึกษา 
 
2.3   แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธ 
 การเผยแพรหรือการกระจายขาวสารตางๆ ในงานประชาสัมพันธจําเปนตองใชส่ือและ
เครื่องมือเปนตัวกลางในการถายทอดใหประชาชนเกดิความเขาใจ  นิยมศรัทธา และสามารถ
เรียกรองความรวมมือสนับสนุนไดแตในการติดตอส่ือสารทําความเขาใจกัน ไมวาจะสื่อออกมาเปน 
คําพูด ส่ิงพิมพ โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ นัน้ลวนตองอาศัยเครื่องมือชวยในการทําความ
เขาใจซึ่งกันและกันทั้งส้ิน เพื่อใหรับรู (Receiver) และผูฟง (Source) ไดรับขาวสาร (Message) และ
ขอมูลถูกตองตรงกัน เพราะวาการประชาสัมพันธจะสําเร็จหรือลมเหลวนั้น สวนหนึง่ยอมขึ้นอยูกบั
การใชเครื่องมอืและสื่อในการประชาสัมพันธใหเหมาะสม ถูกตอง ดงันั้นเครื่องมือและสื่อจึงเปน
หัวใจสําคัญของการประชาสัมพันธ กับประชาชนและกลุมเปาหมายตางๆ ซ่ึงอาจจะกระทําไดหลาย
วิธี โดยใชเครื่องมือส่ือสารตางๆ เขามาชวยสงเสริมใหการประชาสมัพันธของหนวยงาน/องคการ 
ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  สามารถเขาถึงประชาชนกลุมตางๆ ไดตามเปาหมายไมวาจะเปน
มวลชนทั้งประเทศ ชุมชนทั้งประเทศ ชุมชนในทองถ่ินตางๆ ประชาชนกลุมเปาหมายและกลุม
ประชาชนทั่วไป  
 ในการสื่อสารจะตองอาศัยส่ือกลางในการถายทอดขาวสารไปยังกลุมเปาหมายที่
ตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธจะตองอาศัยการวางแผนการดําเนินการใช
ส่ือใหเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนนิงาน (อางถึงใน วรัชดา ปอกเทิง, 2546: 20)   
 การเลือกใชส่ือที่เหมาะสมกเ็ปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอผลหรือประสิทธิผลของการ
ส่ือสาร การเลือกสื่อแตละชนิดเพื่อการประชาสัมพันธควรพิจารณาถึงเรื่องตางๆที่เกี่ยวของคือ 

1. วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประชาสัมพันธ 
2. กลุมเปาหมาย 
3. สภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง 
4. ศักยภาพของหนวยงาน 

1. วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประชาสัมพันธ วัตถุประสงคอาจจะเปน 
วัตถุประสงคกวางๆของการประชาสัมพันธ  คือเพื่อสรางความสัมพันธอันดี เพื่อสรางชื่อเสียง เพื่อ
สรางศรัทธาสงเสริมและสนับสนุนใหรวมมือ และเพื่อแกไขความเขาใจผิด วัตถุประสงคเหลานี้อาจ
ทําใหเลือกสื่อประชาสัมพันธไดคอนขางยาก เพราะฉะนั้นเราจะจํากดัวัตถุประสงคหลักใหแคบลง
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เพื่อใหไดเปาหมายเฉพาะที่เดนชัดสามารถเลือกสื่อไดสอดคลองกับวัตถุประสงครองท่ียอยลงมาใน
ระดับใด ช้ันไหน ควรใชส่ืออะไร เชน วัตถุประสงคเพื่อแจงใหทราบอาจใชส่ือมวลชนทั่วไป แตถา
วัตถุประสงคเพื่อใหกจิกรรมหรือใหการสนับสนุนรวมมือดวย จงึมีลักษณะซึ่งตองใชส่ือเฉพาะ
เพิ่มขึ้นหรือผสมผสานกันไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค คือนอกจากใชส่ือมวลชนแลวตองใชส่ือ
บุคคลและสื่ออ่ืนๆเพิ่มเติมประกอบดวย 

2. กลุมเปาหมาย ประชาชนกลุมเปาหมาย เปนประชาชนกลุมที่ตองการครอบคลุมถึง 
เปนกลุมที่จัดขึ้นและกําหนดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับการดําเนนิงานตางๆ โดยพิจารณาถึง
คุณสมบัติและลักษณะตางๆที่คลายคลึงกันเพื่อทราบถึงเพศ อาย ุ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกจิ 
การศึกษา ความคิดเห็นความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสาร ฯลฯ ซ่ึงจะเปนประโยชนใน
การเลือกใชส่ือที่มีประสิทธิผลและตรงกลุมเปาหมายนั้นๆ ทั้งนี้จะตองศึกษาใหทราบถึงขอมูลของ
กลุมโดยแนชัดตองมีการคนควาหรือสํารวจวิจยั  

3. สภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ส่ือตางๆเหลานี้เปนสิ่งแวดลอม เปน 
สถานการณเกีย่วของกับบุคคลในขณะนั้น และมีผลกระทบตอการสือ่สารในสังคม มีอิทธิพลตอ
คุณภาพและตอส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ เพราะฉะนัน้การเลอืกสื่อจะตองใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองดวย 

4. ศกัยภาพของหนวยงาน คือความพรอมในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ และการ 
บริหารจัดการ ซ่ึงมีผลในการที่จะเลือกสื่อใหเหมาะสมตามกําลังความสามารถ (วาสนา จันทรสวาง,  
2534:72-73)  
 เพราะฉะนั้นสือ่ประชาสัมพันธจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานดาน
ประชาสัมพันธ   ซ่ึงสามารถแบงส่ือที่ใชในการสื่อสารออกได 3 ประเภทดังนี้ (ปรมะ สตะเวทนิ,  
2531: 99) 

1. ส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูที่นําขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบคุคลหนึ่งโดยการ
ติดตอส่ือสารแบบตัวตอตวัระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา  2 คนขึน้ไป 

2.  ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและจุดมุงหมายหลักอยูที่
รับสารเฉพาะกลุม ตัวอยางของสื่อเฉพาะกิจไดแกคือมอื จุลสาร แผนพับ โปสเตอร 
ภาพสไลด นิทรรศการ เทปตลับ ภาพทัศน  

3. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ซ่ึงประกอบดวยคน
จํานวนมากไดอยางรวดเรว็ ภายในเวลาเดยีวกันหรือใกลเคียงกันโดยทัว่ไปแลว
ส่ือมวลชนไดแก หนังสือพมิพ วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร/ วารสารและ
ภาพยนตร  
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 นอกจากสื่อบคุคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือมวลชนแลว ในปจจุบันยังมีส่ือประชาสัมพันธ
อีกประเภทหนึ่งที่รับความนิยมเปนอยางมากนั้นคือ ส่ืออินเตอรเน็ต การประชาสัมพันธผานสื่อ
อินเตอรเน็ตนัน้ ณัฎยา จรูญกาญจนกุล (อางถึงใน พรพรรณ ประจกัษเนตร,  2544:  29) กลาววาส่ือ
อินเตอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีรายละเอียดมากกวาส่ืออ่ืนๆ เพราะมีพื้นที่มากกวา 
และผูใชสามารถคนหาขาวสาร และสามารถคนหาคําตอบในสิ่งที่ตนสงสัยไดทันทีหรือสอบถาม
ไปยังบริษัทผานอีเมล นอกจากนั้น Morgan Stanley (อางถึงใน พรพรรณ ประจกัษเนตร ) กลาววา
อินเตอรเน็ตเปนสื่อที่รวมคุณสมบัติหลักของแตละส่ือไวเปนอยางดี ไมวาจะเปนคณุสมบัติเดนของ
โทรทัศนที่มีภาพและเสียง ผนวกกับการเปดโอกาสใหผูรับสารมีสวนรวมมากขึ้น และยังมีเนื้อหาที่
มีความเฉพาะเจาะจง และแบงประเภทผูรับสารได  เชนเดียวกับสื่อวิทยแุละนิตยสาร อีกทั้งสามารถ
ติดตอกับผูสงสารไดในทันทีที่ตองการนอกจากนีย้ังสามารถสงขอความโฆษณาไปยังเนื้อหาที่ผูรับ
สารคนหาอยู มีความตอเนื่อง และสงถึงผูรับสารทั่วโลกไดโดยไมตองเสียเงินเพิ่มแตอยางใด การ
เปลี่ยนแปลงขอความโฆษณาใหทันสมยักก็ระทําไดตลอดเวลา  
 เสรี วงษมณฑา (2546 : 175) กลาววา การจัดทํา Web Site ขององคกรนั้นใน
ปจจุบันถือวาเปนกิจกรรมที่ตองทําเพราะวาใหขอมูลไดมาก คาบริการถูก แกไขไดงาย รวดเรว็ 
เชื่อมโยงกับเครือขายอ่ืนๆได และเปนการสื่อสารสองทาง การมี Web Site ของบริษัท ขององคกร
ใหผูสนใจเขามาเรียนรูนั้น นอกจากจะเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารแลวยังถือไดวาเปนการสราง
ภาพพจนของความเปนองคกรที่ทันสมัยกาวหนา ทันความเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีการ
ส่ือสารดวยเปนการสรางสัมพันธภาพทีด่ีกบักลุมเปาหมายทําใหติดตอกันไดสม่ําเสมอ มีเรื่องที่
นาสนใจชวนติดตาม    

นอกจากนี้ ส่ือที่นักประชาสัมพันธใชเปนพาหนะที่นําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับ
สาร มีอยู 2 ประเภท  (พรทพิย วรกิจโภคาทร, 2537 : 61-64) 

(1)   ส่ือที่นักประชาสัมพันธสามารถควบคุมได 
 -  สามารถควบคุมไดทั้งการผลิต (เนื้อหา  สาระ วิธีการนําเสนอ รูปแบบ เทคนิค) และ
การเผยแพร (ถึงใคร เมื่อไร ความถี่หรือจํานวนเทาใด) 
 - ส่ือมวลชนที่นักประชาสมัพันธไดซ้ือเนื้อที่และเวลา เพื่อเผยแพรขาวสารที่ตองการ
หรืออาจเปนขอตกลงกับสื่อมวลชนที่ใหเนื้อที่และเวลาเพื่อเผยแพร 

(2) ส่ือที่นักประชาสัมพันธไมสามารถจะควบคุมได 
  -  ส่ือมวลชนที่นักประชาสมัพันธขอความรวมมือใหเผยแพรขาวสาร 
 - ส่ือบุคคล ไมสามารถควบคุมได สาธารณชนจะใหความเชื่อถือแกผูรับสาร มักเปน

ผูนําทางความคิด หรือพนักงาน 
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นักประชาสัมพันธตองรูจักการเลือกสื่อใหถูกตองเหมาะสม โดยยดึหลัก 2 ประการคือ 
ส่ือแตละประเภทจะเขาถึงผูรับสารไดแตกตางกัน และส่ือแตละประเภทมีความเหมาะสมตอ
ขาวสารตางกนั และพยายามใชทั้งส่ือที่ควบคุมไดและควบคุมไมไดผสมผสานกัน 
 ปรมะ  สตะเวทิน  (2537:59)  ยั งกล าว เกี่ ยวกับ เรื่ องประสิทธิผลของสื่ อไวว า
ประสิทธิภาพของสื่อยอมมีอิทธิพลตอสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสาร เชนเดียวกับองคประกอบอื่นๆ
ของการสื่อสาร ดังนั้นการเลือกใชส่ือจึงยอมสามารถเพิ่ม หรือลดสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารไดหาก
ผูสงสารเลือกใชส่ือที่เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสารแลว สัมฤทธิ์ผลการสื่อสารนั้นยอมจะ
บังเกิดขึ้นไดมาก  
  ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธนั้น นักวิชาการสวนใหญทั้ง
ไทย และตางประเทศจะเนนที่คุณสมบัตขิอดี- ขอดอย ของแตละส่ือเปนสําหรับปจจัยหลัก อยางไร
ก็ดีโดยทัว่ไปแลวตัวแปรที่ใชในการพจิารณาเลือกใชส่ือใหเหมาะสมเพื่อเปนประโยชนตอการ
สนับสนุนใหการดําเนนิงานประชาสัมพนัธบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวนั้น นอกจากจะ
พิจารณาจากคณุสมบัติขอดี –ขอเสียเปนรายสื่อ การเปรียบเทียบระหวางสื่อแลว ยังมปีจจัยอ่ืนที่นัก
ประชาสัมพันธจะตองนํามาพิจารณารวมดวยอีกคือ ประชาชนกลุมเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ลักษณะเนื้อหาของขอมูลขาวสาร ผลที่คาดวาจะไดรับ ประสิทธิภาพของสื่อที่เลือกใช วัตถุประสงค
ของการประชาสัมพันธ คุณสมบัติ และความสามารถของบุคลากร ลักษณะและนโยบายของ
สถาบัน ความพรอมทางดานวัสดุ และเครื่องมือ ความสัมพันธ และความรวมมือจากเจาของสื่อ รวม
ทั้งตัวแปรอื่นๆเชน สภาพสงัคมในขณะที่เลือกสื่อ ความคงทนถาวรของขาวสาร (เกษม จันทรนอย, 
2537:  46-47) 
 สําหรับตัวแปรที่นักประชาสัมพันธในประเทศไทยจะตองนํามาพิจารณาประกอบการ
เลือกใชส่ือแตละประเภท (พรทิพย วรกจิโภคาทร , 2530:  104)ไดแก  

1. ส่ิงพิมพที่ตองอาศัยส่ือมวลชน ตัวแปรจะขึน้อยูกับเนื้อหาของขาวสาร เวลา  
เปาหมาย และงบประมาณ 

2. ส่ิงพิมพที่สามารถผลิตเอง จะพิจารณากลุมเปาหมายเปนสําคัญ รวมถึง 
งบประมาณ และเนื้อหาของขาวสาร  

3. ส่ือบุคคล จะพิจารณากลุมเปาหมาย เนื้อหาของขาวสาร บุคลากร และเวลา 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองพจิารณางบประมาณ เนื้อหาขาวสาร คุณสมบัติของ 

บุคลากร และความพรอมของเครื่องมือ  
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 จากตัวแปรตางๆ ดังกลาวขางตน ทําใหสามารถสรุปไดวาในการเลือกใชส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธประเภทใดๆนั้นจะตองคํานึงถึงตัวแปรสําคัญ 5 ประการ ไดแก งบประมาณ 
ประเภทของขาวสาร กลุมเปาหมาย ความพรอมของบุคลากร และวัสดุอุปกรณ 
 ฉะนั้นกลยุทธและเทคนิคการเลือกและการวางสื่อใหเหมาะสมกับเปาหมายตอง
คํานึงถึงตัวแปรและผูดําเนินการตองใชทักษะในการใชส่ือที่เหมาะสมกับกาล โอกาสชวงจังหวะ 
และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณตลอดเวลาการสื่อสารให
เปาหมายทราบเรื่องตามวัตถุประสงคขององคการจึงจําเปนตองใชส่ือ เพื่อการประชาสัมพันธที่
เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายขององคการดวย (เกษม  จันทรนอย, 2537:69) 
 จากแนวความคิดเรื่องกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ ผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบในการ
ศึกษาวิจัย เพื่อทําใหทราบวา พรรคไทยรักไทยมีกลยุทธการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธอะไร และ
อยางไรบางในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของพรรคไปยังประชาชนและสมาชิก
พรรคทั่วประเทศในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549  
 
2.4  ทฤษฏีสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ (Persuasion) 
 การประชาสัมพันธเปนการกระทําเพื่อโนมนาวใจ หรือเปนการสื่อสารเพื่อการโนมนาว
ใจอยางหนึ่ง ในการวจิัยครั้งนี้ซ่ึงมุงศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย จึงนําเอา
แนวคดิและทฤษฏีการโนมนาวใจมาเปนแนวทางสําหรับการวิจยั 
 การโนมนาวใจเปนวัตถุประสงคประการหนึ่งของการสื่อสาร ซ่ึงผูโนมนาวใจมีความ
ตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ ดังที่ Miller (อางถึงใน วรวฒุิ ภกัดีบุรุษ, 
2542:23)  กลาววา การโนมนาวใจหมายถึง สถานการณซ่ึงพยายามกระทําการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และ/หรือพฤตกิรรมโดยการติดตอทางสัญลักษณ (สาร) ซ่ึงบางครั้งเกี่ยวของกับการบังคบั 
(ทางออม) และการใชจุดจูงใจทางเหตุผลและทางอารมณตอผูถูกโนมนาวใจเปาหมาย 
 Cutlip และ  Center (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537:4-5) ไดเสนอความ
คิดเห็นวาการโนมนาวใจทางการประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเปลี่ยนแปลง (Change) 
ความคิดเหน็ทีไ่มลงรอยกัน หรือทําใหความคิดเห็นทีไ่มลงรอยนั้นสลายไป (neutralize) เพื่อกอเกิด 
(crystallize) ความคิดเห็นในทางที่เปนประโยชนตอเราหรือตอหนวยงานของเราหรือเพื่อรักษา 
(conserve) ความคิดเห็นทีด่อียูแลวนั้นใหคงอยูตลอดไป 
  Taylor และคณะ (อางถึงใน วรวุฒิ ภกัดีบุรุษ,2542:24) ไดใหคําจาํกัดความของการ
โนมนาวใจวาหมายถึง การสื่อสารซึ่งเริ่มขึ้นดวยเจตนาที่จะทําใหผูรับสารเกิดสิ่งใหมขึ้นภายในหรือ
เกิดการเปลีย่นแปลงทัศนคติ ความเชื่อ คานยิม หรือพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
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อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537:5-6) กลาวสรุปลักษณะของการโนมนาวใจไวดังนี ้
1. ผูโนมนาวใจมคีวามตั้งใจทีจ่ะมีอิทธิพลบางประการเหนอืผูถูกโนมนาวใจ 
2. โดยปกติผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่งทางและผูโนมนาวใจจะพยายาม 

ชักจูงผูถูกโนมนาวใจใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ 
3. ส่ิงที่ผูโนมนาวใจตองการคอืการเปลี่ยนแปลงหรือการสรางหรือการดาํรงไวซ่ึงความ 

คิดเห็น ทัศนคติ และความเชือ่ของผูโนมนาวใจ ซ่ึงจะมีผลตอปจจัยอ่ืนอันไดแก อารมณ พฤติกรรม 
เปนตน 
 
องคประกอบขั้นพื้นฐานในการโนมนาวใจ 

1. องคประกอบภายนอกของผูรับสาร มีอยู 4 ประการ คือ 
1.1 ความแตกตางภายในผูสงสาร ผูสงสารแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกนั จึงทํา 

ใหมีความนาโนมนาวใจไมเหมือนกนั เชน ความนาเชือ่ถือ อํานาจทางสังคม บทบาทในสังคม 
สัมพันธภาพกบัผูรับสาร และลักษณะทางประชากร เชน อายุ เพศ อาชพี 

1.2 ความแตกตางภายในสาร สารแตละชิ้นมีความนาโนมนาวใจแตกตางกนัการพูด 
หรือการเขียนมีความโนมนาวใจไมเหมือนกัน ความแตกตางในหวัขอหรือเนื้อหาของสารลักษณะ
ของการโนมนาวใจทีใ่ช การจัดเรียบเรยีงสาร ขอโตแยงที่ใช  ภาษา  ตลอดจนลักษณะของ
ทวงทํานองลีลา 

1.3 ความแตกตางของสื่อ ความนาโนมนาวใจของสารจะแตกตางกันเมื่อเปนการ 
ส่ือสารระหวางบุคคลเปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผานสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ 

1.4 ความแตกตางภายในสภาพการณ สภาพการณที่มีหรือขาดบุคคลหนึ่งบคุคลใด 
 ความคุนเคยหรือไมคุนเคยของผูรับสารตอสภาพการณหนึ่งๆ การมีส่ิงเราทางบวกหรือทางลบใน
สภาพการณ 

2. องคประกอบภายในผูรับสาร ผูรับสารจะมีความออนไหว (Susceptible) ตอการโนม 
นาวใจเพยีงใด พิจารณาไดจากสิ่งตอไปนี ้

2.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ 
2.2 ทัศนะ และทัศนคติ 
2.3 ความรูของผูรับสารที่เกี่ยวกบัสารนั้นๆ 
2.4 ลักษณะดานอารมณ 
2.5 ความสําคัญที่ผูรับสารใหแกหัวขอหนึ่งๆ 
2.6 วิธีการที่ผูรับรูสภาพการณหนึ่งๆ 
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 การโนมนาวใจเกี่ยวของกับการใชการสื่อสารที่มีอิทธิพลเหนือสาธารณชนกลุมตางๆ  
เพื่อใหสาธารณชนกระทําในสิ่งที่ตองการ เปาหมายของการโนมนาวใจจะเปนอะไรก็ตาม 
จําเปนตองอาศัยกระบวนโนมนาวใจ ซ่ึงมีอยู 6 ขั้น ตามที่ McGuire (อางถึงใน วรวฒุิ ภักดีบุรุษ, 
2542:26)  กลาวไวดังนี ้

1. การนําเสนอ (presenting) บุคคลจะตองอยูในตําแหนงทีพ่รอมรับสารโนมนาวใจทั้ง 
รางกายและจติใจ 

2. ความสนใจ (attending) ผูรับสารตองใหความสนใจตอสารโนมนาวใจ 
3. ความเขาใจ (comprehending) สารโนมนาวใจตองนําเสนอดวยสัญลักษณซ่ึงผูรับสาร 

สามารถเขาใจได 
4. การยอมรับตอสาร (yielding) ผูรับสารยอมรับสารและเหน็ดวยกับทัศนะซึ่งไดแสดง 

ออกมา 
5. การเก็บจําสารได (retaining) ผูรับสารมีการรําลึกถึงสารที่ไดยอมรับแลว 
6. การกระทํา (acting) ผูโนมนาวใจตองสามารถสังเกตผลลัพธของการโนมนาวใจจาก 

พฤติกรรมของผูรับสาร 
 กระบวนการโนมนาวใจทั้ง 6 ขั้นดังกลาว ผูรับสารจะผานขั้นตอนไปทีละขั้นเพื่อการ
ส่ือสารจะสามารถโนมนาวใจไดครบถวนกระบวนการ และในสภาพการณปกต ิ  ขั้นตอนแรกๆ 
จะตองเกิดขึ้นกอนเพื่อที่ขั้นตอนตอๆ ไปจะเกดิขึ้นได 
 การโนมนาวใจจะเปนผลหรือประสบผลสําเร็จหรือไม พิจารณาไดจากพฤติกรรมที่
โนมนาวนัน้มกีารแสดงออกมาหรือไม อยางไรก็ตาม ผลของการโนมนาวใจนั้นอาจประเมินไมได
จากผลลัพธที่เกิดขึ้นทันทเีพยีงระยะเวลาอันสั้น ยิ่งกวานัน้ ความตั้งใจของผูสงสารที่แสดงออกมาก็
ไมสามารถใชเปนมาตรฐานเพียงอยางเดียวในการตัดสนิความสําเร็จหรือความลมเหลวของการโนม
นาวใจ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537)  
 Hovland, Janis และ Kelly  (อางถึงใน วรวุฒิ ภักดีบุรุษ,2542:26)  ไดเสนอแนะวา ผล
ของการโนมนาวใจนั้นจะพจิารณาไดวาเกดิจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชือ่ซ่ึงนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงความรู ความเขาใจ การเปลี่ยนแปลงอารมณความรูสึก และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ผลของการโนมนาวใจสามารถสังเกตได 3 ประการคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงในดานความรูความเขาใจ (Cognitive Change) 
2. การเปลี่ยนแปลงในดานอารมณความรูสึก (Affective Change) 
3. การเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรม (Behavioral Change) 
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 ความรูความเขาใจ อารมณความรูสึก และพฤติกรรมไมสามารถแยกออกจากกันได
อยางชัดเจน เมื่อมีการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจเกดิขึ้น ผลของการโนมนาวใจมักจะเกิดขึ้นรวมกัน 
อยางชัดเจน เมื่อมีการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจมักจะเกิดขึน้รวมกนั 
 
ปจจัยตางๆ ในการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ 
 Wilcox และคณะ (1995: 265-268)  ไดช้ีใหเห็นปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
เพื่อการโนมนาวใจทีจ่ะชวยใหเกดิความสาํเร็จในการโนมนาวใจ ซ่ึงสรุปไดดังนี ้

1. การวิเคราะหผูรับสาร (Audience Analysis) ความรูเกีย่วกับผูรับสาร เชน ความเชื่อ 
 ทัศนคติ วิถีชีวิต เปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการโนมนาวใจ ซ่ึงจะชวยใหผูสงสารปรับปรุงสารให
ดึงดูดความสนใจ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับสาร และจัดความเปนเหตุเปนของการ
กระทําได รวมทั้งควรรูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูรับสาร เชน เพศ อายุ 
ระดับรายได อาชีพ ฯลฯ 

2. ความนาเชื่อถือของแหลงสาร (Source Credibility) ผูรับสารจะเชื่อถือสารมากขึ้น ถา 
แหลงสารมีความนาเชื่อถือ โดยมีองคประกอบตางๆ 3 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญ (expertise) 
ความจริงใจ (sincerity) และบารมี (charisma) 

3. จุดจูงใจตอประโยชนสวนตน (Appeal to Self-Interest) ผูรับสารจะเริ่มของเกี่ยวกับ 
ประเด็นปญหาหรือใหความสนใจตอสาร เมื่อมีจุดจูงใจทางจิตใจ หรือความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

4. ความชดัเจนของสาร (Clarity of Message) สารโนมนาวใจตองเจาะจง เขาใจงาย และ 
ไมซับซอนมากนัก 

5. เวลาและบริบท (Timing and Context) สารโนมนาวใจจะมีความจูงใจมากขึ้นถามี 
ปจจัยแวดลอมตางๆ สนับสนุน หรือตัวผูรับสารไดรับสารภายในบรบิทหรือสถานการณซ่ึงบุคคล
คุนเคย 

6. การมีสวนรวมของผูรับสาร (Audience Participation) ความเกี่ยวของหรือการมีสวน 
รวมของผูรับสารจะมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติหรือผลักดันใหเกิดความเชื่อได 

7. การแนะนําสําหรับการกระทาํ (Suggestions for Action) ผูถูกโนมนาวใจจะเห็นพอง 
ดวย ถาไดรับขอแนะนําสําหรับการกระทาํจากผูสนับสนุน 

8. เนื้อหาและโครงสรางของสาร (Content and Structure of Message) กลวิธีที่จะทําให 
สารมีความชักจูงใจสูงขึ้น ควรประกอบดวย 

(1) มีลักษณะละคร (Drama) เนือ่งจากทุกคนชอบเรื่องราวที่ดี การที่จะทาํใหผูรับ 
สารสนใจอาจสรางเหตุการณหรือสถานการณขึ้น 
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(2) การใชสถิติ (Statistics) สาธารณชนมักจะเชื่อถือตอสถิติ 
(3) มีผลการสํารวจหรือการตรวจสอบประชามติ (Surveys and Polls) 
(4) การยกตวัอยาง (Examples) ถอยคําที่แสดงความคิดเหน็จะมีความโนมนาวใจ 

มากขึ้น ถามีการยกตัวอยางประกอบ 
(5) การใชพยาน (Testimonials) การอางถึงผูทรงคุณวุฒิหรือแหลงขาวสารที่ 

นาเชื่อถือ 
(6) มีการรับรอง (Endorsements) การรับรองสามารถกระทําไดโดยบุคคลที่เปน 

ผูเชี่ยวชาญ องคการที่เปนที่ยอมรับ หรือส่ือมวลชนภายนอก 
(7) การใชจุดจูงใจทางอารมณ (Emotional appeals) จะชวยดึงดูดความสนใจของ 

ผูรับสาร อยางไรก็ตาม การใชเหตุผลก็มีความจําเปนดวย 
9. การพูดโนมนาวใจ (Persuasive Speaking) เทคนิคการพูดโนมนาวใจมีดงันี้ 

(1) ใช-ใช (Yes-Yes) เร่ิมตนดวยการชี้แนะใหผูฟงเห็นดวย แลวพัฒนารูปแบบ  
การพูดเพื่อใหผูฟงตอบรับวา “ใช” 

(2) เสนอแนะตัวเลือกเชิงโครงสราง (Offer structured choice) ใหตวัเลือกเชิง 
โครงสรางระหวาง A กับB เพื่อใหผูฟงเลอืก 

(3) คนหาขอผูกพนั (Seek partial commitment) สรางขอผูกพันสําหรับการกระทํา 
บางอยางในสวนของผูรับสาร 

(4) ถามเพื่อไดส่ิงที่มากกวา หยดุนิ่งสําหรับสิ่งที่นอย (Ask for more/settle for  
less)  
การสรางสารเพื่อโนมนาวใจ 

อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537:205) ในการโนมนาวใจ ผูสงสารจะตองพยายามอาง
เหตุผลสนับสนุน ซ่ึงอาจจะสนับสุนนทั้ง 2 ดานของประเด็นเดยีว หรือเสนอสารเพียงดานเดียว ควร
พิจารณาสิ่งตอไปนี ้

1.  การเสนอสารสองดานเหมาะสําหรับผูฟงที่มีการศึกษาคอนขางสูง 
2.การเสนอสารสองดานเหมาะสมสําหรับผูรับสารที่ไมไดสนับสนุนจดุยืนของผูสงสาร

แตแรก 
3. การเสนอสารสองดานเหมาะสําหรับกรณีที่ผูรับสารอาจมีโอกาสไดรับสารที่คานกับ

จุดยนืของผูสงสาร 
4. การเสนอสารดานเดยีวจะเหมาะสม ถาผูไดรับสารเห็นดวยกับผูสงสารตั้งแตตนและ

มีขอแมวา ผูรับสารมีแนวโนมที่จะไมไดรับสารเนื้อความตรงขามในภายหลัง 
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5. ทัศนคติที่มีอยูเดิมและขอผูกพันที่มีอยูเดิมอาจจะทําใหการเสนอสารดานเดยีวหรือ
สองดานไมแตกตางกันเลย 
 
จุดจูงใจในสาร (Message Appeals) 

ในการโนมนาวใจผูสงสารตองรูจักจุดจูงใจสาร จุดจงูใจสารอาจจะเปนดานชวีวิทยา 
(ความตองการดานสรีระ) หรือเปนจุดจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู (Learned Motives) แตการโนมนาว
ใจไดผลดยีิ่งขึน้ ถามีจุดจงูใจที่ผูสามารถเชื่อมโยงไดกับกรอบอางอิงตัวเอง จดุจูงใจที่ใชกนัทั่วไป
ไดแก 

1. จุดจูงใจโดยใชความกลวั(Fear Appeals) 
2. จุดจูงใจโดยใชอารมณ(Emotional Appeals) 

      - การใชภาษาที่เจืออารมณ 
      - การเชื่อมโยงความคิดทีเ่ราเสนอใหมกับความคิดเกา 

3. จุดจูงใจโดยใชความโกรธ(Humorous Appeals) 
4. จุดจูงโดยใชอารมณขัน(Rewards as Appeals) 
5. จุดจูงโดยใชรางวัล (Rewards Appeals) 
6. จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ(Motivational Appeals) 
กลาวโดยสรุปจุดจูงใจในสารเปนสวนหนึง่ของกลยุทธที่ใชในการโนมนาวใจซึ่งผนวก

เขาไปกับการเตรียมสารหลังจากที่เลือกแลววาจะมวีิธีการจัดเรียบเรยีงอยางไรผูสงสารตองคิดถึงจุด
จูงใจที่จะตองใช  อาจจะใชความกลัว รางวัล หรือการเราอารมณแบบอื่น ความแตกตางสําคัญยิ่ง
ระหวางสารทีมุ่งใหขอมูลกบัสารที่มุงโนมนาวใจ คือสารประเภทหลังจะเนนที่จุดจูงใจ (อรวรรณ 
ปลันธนโอวาท,  2537:209-213) 

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย ดังนั้นทฤษฎีการ
ส่ือสารเพื่อการโนมนาวใจจึงเปนสวนสําคัญที่จะนํามาวิเคราะห “สาร” ที่จะสื่อในการ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยวาไดใชกลยุทธการโนมนาวใจในตัวสารมีเนื้อหาและรูปแบบ
ใดบาง   เพื่อตอบโจทยการวิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสาร
การประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป2549 

 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

การวิเคราะหเนื้อหา เปนระเบียบวิธีวจิัยประเภทหนึ่งที่มุงพิจารณา “สาร” เปนหลัก ซ่ึง
ผลจากการวิเคราะหเนื้อหาสาร จะชวยใหสามารถวิเคราะหไปยังผูสงสาร และปฏิกิริยาตอบกลบั
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ของผูรับสารไดดวย   ระเบียบวิธีวิจยัประเภทนี้พฒันามาจากการวิเคราะหเนื้อหาหนังสือพิมพ 
โฆษณา วรรณคดี ฯลฯ เปนระเบียบวิธีวิจัยประเภทหนึ่งที่นิยมใชในการวจิัยการสื่อสาร เพราะมี
ลักษณะผสมผสานระหวางวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Quantitative Research)  
 ทั้งนี้ไดมีผูใหนิยามความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไวดังนี้ (อางถึงใน รศนา 
ใครครวญ,2545:33-34) 
 Richard  W. Budd , Robert  K. Thorp ,Lewis Donohew ,Budd Kthorp and Donohew 
กลาววา การวเิคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่มีระบบ  ใชสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาของสาร
และเปนเครื่องมือในการสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสารที่แสดงออกมา  
 Berelson กลาววา การวิเคราะหเนือ้หาเปนวิธีที่มุงบรรยายและอธิบายเนื้อหาของ
ส่ือสารมวลชนที่งาย ไมมีเงือ่นงํา ตรงไปตรงมา มีระบบ และใชหลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ 
 สรรครวี คชาชีวะ (2525:6)   ไดสรุปความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไวเชนกนั โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้

1. การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคการวิจยัที่ศกึษาในเชิงวิทยาศาสตร 
2. การวิเคราะหเนื้อหาตองมีการสรางเครื่องมือที่มีความเปนปรนัย (Objectivity) และ 

ความเชื่อถือได (Reliability) คือสามารถนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลชุดเดียวกัน แตตาง
สถานการณ และผูวิจัยแตกตางกัน แตไดผลสรุปออกมาเหมือนกนั 

3. การวิเคราะหเนื้อหาควรอธบิายความหมายได ทั้งในเชิงปรมิาณ (Quantitative) และเชิง 
คุณภาพ (Qualitative) อยางมีความเที่ยงตรงตามธรรมชาติของสาร (Validity) เนื่องจากสารไมไดมี
ความหมายอยางเดียว คือ อาจมีทั้งความหมายนัยประหวดั (Connotations) และความหมายนยัตรง 
(Denotations) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูสงสารและบุคลิกลักษณะของผูสงสาร 

 
องคประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะหเนื้อหา 
 การวิเคราะหเนื้อหาอาจมีรูปแบบตางๆ กันตามองคประกอบของการสื่อสาร 4 ประการ
ดังนี ้

1. ลักษณะของเนื้อหา (Characteristics of Content) การวิเคราะหเนื้อหาในแงนี้แบงออก 
ไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1.1 สาระ (Substance) ไดแก 
- การศึกษาแนวโนมของเนื้อหา (Trends) 
- การศึกษาพัฒนาการของความรู (Development of Scholarship) 
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- การเปรียบเทยีบความแตกตางของเนื้อหาการสื่อสารในประเทศตางๆ  
(International Comparisons) 

- การศึกษาเปรยีบเทียบส่ือหรือระดับของการสื่อสาร (Media or Level  
Comparisons) 

- การตรวจสอบเนื้อหาของการสื่อสารกับวัตถุประสงค (Audit Content  
Against Objectives) 

- การสรางมาตรฐานการสื่อสาร (Communication Standards) 
- การใชการวเิคราะหเนื้อหากบัการวิจยั (Research Operations) 

1.2 รูปแบบ (Form) ไดแก 
- การเปดเผยเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda Techniques) 
- การวัดความนาอานของสื่อ (Readability) 
- การศึกษาลักษณะการเสนอสาระ (Stylistic Features) 

2. ผูสงสาร (Producers of Content) การวเิคราะหเนื้อหาในแงมุมของผูสงสาร แบงออก 
ไดเปน 

- การศึกษาเจตนาและลักษณะอื่นๆ ของผูสงสาร (To identify intentions  
and other characteristics of the communicators)  

- การวิเคราะหสภาวะเชิงจิตวิทยาของผูสงสาร (To determine the  
psychological states of persons) 

- การวิเคราะหผูสงสารสอดแทรกการโฆษณาชวนเชื่อไวในเนื้อหาหรือไม (To detect  
the existence of propaganda) 

- การรักษาขอมูล หรือขาวสารทางการทหารและการเมือง (To secure  
political and military intelligence) 

3. ผูรับสาร (Audience of Content) การวิเคราะหเนื้อหาในแงมุมของผูรับสาร ไดแก การ 
ศึกษาเพื่อสะทอนทัศนคติ ความสนใจ และคานิยม ซ่ึงเปน “กระสวนวฒันธรรม” (Cultural Pattern) 
ของกลุมสังคม 

4. ผลของเนื้อหา (Effect of Content) การวิเคราะหเนื้อหาในแงมุมของผลที่เกิดขึ้นแบงได 
เปน 2 แบบ 

- การศึกษาความสนใจของผูรับสาร (To reveal the focus of attention) 
- การศึกษาปฏิกิริยาตอบรับทางทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสาร (To describe 

 attitudinal and behavioral responses to communications) 
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หนวยในการวเิคราะหเนื้อหา 
 หนวยในการวเิคราะหเนื้อหา จะชวยใหการวิเคราะหเนือ้หาสามารถอธิบายไดในแบง
ออกเปน 
ก. หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ไดอธิบายถึงหนวยที่สําคัญ 5 หนวย ตามที่Berelson 
กําหนดไวไดแก 

1. การใชคํา (Words) เปนหนวยที่เล็กที่สุดที่ใชในการวเิคราะห คํา อาจหมายถึงกลุมคํา  
(Word- compound) บางครั้งเรียกวาหนวยสัญลักษณ (Symbol) หรือใชคําวา ถอยคํา (Term) โดย
หนวยดังกลาวเปนรูปของชื่อบุคคล ช่ือสถานที่ คําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวเร่ืองการวิจัยเปนตน 

2. แนวคดิหลัก (Theme) เปนหนวยทีใ่ชในการวิเคราะหเนื้อหาทีใ่หญกวาคํา แนวคิด 
หลักนี้อาจปรากฏอยูในประโยคหรือขอความ อาจอยูในประโยคเดี่ยว (Simple sentence) หรือ
ประโยคสังกรประโยค (Sentence-compound) ที่แสดงแนวคิดหลักหนึ่งแนวคิดในหนวยการ
วิเคราะหการใชแนวคิดหลักนี้นับวาเปนหนวยที่มีประโยชนสูงสุดในการวิเคราะหเนื้อหา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประโยชนสําหรับการศึกษาผลกระทบของการสื่อสารมวลชนตอสาธารณมติ 

3. คุณลักษณะ (Character) เปนการกําหนดหนวยโดยพจิารณาคุณลักษณะที่ปรากฏอยู 
ในสาร เชน ในบทละคร เร่ืองราว การตัดสินใจพิจารณาลงรหัสของหนวยนี้จําเปนตองพิจารณาทั้ง
เร่ืองจึงสามารถแยกแยะคุณสมบัติออกมาได เชน การแยกแยะคณุสมบัติดานการศกึษา สถานภาพ
ทางการเงิน ศาสนา เชื้อชาติ เปนตน 

4. รายเรื่อง (Item) เปนหนวยทีใ่ชบอยทีสุ่ดในการวิเคราะหเนื้อหา รายเรื่องของสื่อที่
ตางกันจะตางกัน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ สุนทรพจน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน 
จดหมาย เปนตน รายเรื่องคอืการจัดเรื่องอยางกวางๆ โดยการวเิคราะหเร่ืองทั้งหมด และภายในราย
เร่ืองนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไปไดอีก เชน ขาว สามารถจัดกลุมเนื้อหารายเรื่องไดอีก เชน 
ขาวภายในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ เปนตน 

5. การวัดเนื้อที่และเวลา (Space and time) เปนการวิเคราะหที่ใชวัดลักษณะทาง 
กายภาพของงานสื่อสาร ความกวางของคอลัมน จํานวนหนา ความยาวของบรรทดั อาจจะวัดเปน
นาที สําหรับรายการวิทยุ และการวดัเปนคอลัมนนิ้วสําหรับนิตยสารหรือหนังสือพิมพ 

การวิเคราะหเนื้อหาสามารถใชหนวยการวเิคราะหหลายๆ ประเภทรวมกันไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษานัน้ๆ 
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ข. หนวยในการระบุจํานวน (Unit Enumeration) 
1. เนื้อที่ (Space) คือ การวดัเนื้อหาของสิง่พิมพดวยจํานวน ไดแก คอลัมนนิ้ว คอลัมน

เซนติเมตร B.S.U. (Basic Space Unit) หนา บรรทัด ยอหนา 
2. การปรากฏ (Appearance) เปนการนับคุณสมบัติของเนื้อหาของสารที่ตองการ การ

นับจะนับการปรากฏของเนื้อหาวาปรากฏหรือไมปรากฏ 
3. ความถี่ (Frequency) เปนวิธีการที่ใชมากที่สุดในการวเิคราะหคุณลักษณะของเนื้อหา 

เชน การนับความถี่ในการใชคําหนึ่งๆ เปนตน 
4. ความเขม (Intensity) เปนหนวยในการระบุจํานวนที่ใชในการวิจัยทีเ่กีย่วของกับ

คานิยมและทศันคติที่ปรากฏในเนื้อหาของสาร แลวจัดทําเปนสเกล (Scale) เรียงลําดับขอความที่
แสดงความเขมในเรื่องคานยิมและทัศนคติ ในเรื่องที่มีแนวความคิดหลักเดยีวกัน แตมีการใชคําและ
สวนประกอบของประโยคแตกตางกัน ซ่ึงจะเปนตัวช้ีถึงความเขมที่แตกตางกัน (อางถึงใน งามจิตต 
คําเพราะ,2542:45-47) 
 
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
 ประภาวดี  สืบสนธิ์ (อางถึงใน ทิพยวรรณ แสวงศรี,2546: 54) ไดสรุปขั้นตอนในการ
วิเคราะหเนื้อหาหลังจากทีไ่ดทําความเขาใจกับปญหาที่จะศึกษา และกาํหนดสมมุติฐานไวดังนี้คือ 

1. ศึกษางานที่ตองการวิเคราะหในขั้นตอน กําหนดหรือสรางกลุมเพื่อการวิเคราะหและ 
หาดรรชนี (Indicators) ที่เหมาะสมสําหรับแตละกลุมการวิเคราะหและเหมาะสมกับเนื้อหา 

2. กําหนดกลุมทีจ่ะใชเปนแนวทางในการวิเคราะห เชน ถาตองการศึกษารูปแบบของการ 
นําเสนอเนื้อหาจะวิเคราะหไดตามกลุมตอไปนี้คือ รูปแบบและประเภทของงานสื่อสาร รูปแบบของ
ขอความ และกลุมที่เกี่ยวกับอารมณ 

3. กําหนดดรรชนีสําหรับแตละกลุมจากกลุมกวาง ๆ ที่จะวิเคราะห ผูวิจยัจะหาดรรชน ี
เปนเครื่องชี้วาจะวิเคราะหอะไร โดยผูวิจยัตองใหคําจํากดัความดรรชนทีี่กําหนดขึ้น ในการกําหนด
กลุมและกําหนดดรรชนีขั้นตอนอาจจะสลับกันได บางครั้งผูวิจัยอาจจะสรางดรรชนีกอนและหลงั 
จากนั้นจึงนําไปสรางกลุมการวิเคราะห 

4. กําหนดหนวยที่จะใชในการวิเคราะห หนวยของการวิเคราะหไดแก คํา ประโยค ตัว 
ละคร รายการ การวัดเนื้อที-่เวลา 

5. วิเคราะหเนื้อหา โดยการเปรียบเทียบหนวยของการวิเคราะหใหตรงกับดรรชนีและ 
กลุมเนื้อหาที่กาํหนดไว 

โกวิท ประวาลพฤกษ ไดเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหเนื้อหาสรุปไดดังนี ้
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1. กําหนดเอกสารที่จะทําการวิเคราะห เชน เลมใด เร่ืองใด 
2. กําหนดจุดมุงหมายในการวิเคราะห 
3. กําหนดใจความสําคัญที่เปนบรรทัดฐานหรือเกณฑในการวิเคราะห 
4. ทดลองใชเกณฑที่จัดทําขึ้นในขอ 3 แลวตรวจสอบหาความเชื่อมั่น 
5. ดําเนินการวิเคราะหตามเกณฑ โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะห โดยการแจงนับซึ่งอาจ 

ทําทั้งเลมหรือเลือกสุมก็ได 
6. เมื่อวิเคราะหไดแลวก็ดําเนนิการใชสถิติวิเคราะห แลวดําเนินการเขยีนรายงานตอไป 

 
ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา 
 การวิเคราะหเนื้อหามีประโยชนในการศึกษาแนวโนมของเนื้อหาไมวาจะเปนสาขาวชิา
ใดก็ตาม สามารถอธิบายถึงพัฒนาการของสาขาวิชาตางๆ สะทอนใหเห็นขอบเขตและลักษณะของ
เนื้อหาในแตละชวงเวลา และสามารถชวยในการปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว 
 อยางไรก็ตาม การวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหานั้น มีขอที่แตกตางจากการวจิัยประเภท
อ่ืนอยูหลายประการ ไดแก 

1. การวิเคราะหเนื้อหา เปนเทคนิคการวิจยัอยางหนึ่งที่ชวยกอใหเกิดสภาวะที่ผูไดรับการ 
วิจัยไมรูตัว (Unobtrusive) ทําใหเกิดความเปนธรรมชาติของขอมูลท่ีไดรับอันเปนผลมาจากการ
วิเคราะหเนื้อหาที่ศึกษาจากสาร (Message) 

2. การวิเคราะหเนื้อหา สามารถนํามาใชไดกบัขอมูลที่ไมมีโครงสรางชัดเจนเมื่อ 
เปรียบเทียบกบัเทคนิคการวจิัยแบบอืน่ เชน การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ ซ่ึงลักษณะเชนนี้
เปนการวางแผนคําตอบใหกบัผูตอบ ในขณะทีก่ารวิเคราะหเนื้อหานั้นผูวิจยัตองสนใจขอมูลทุก
อยางที่สงมาจากผูสงสาร ซ่ึงอาจประกอบดวยภาษา เหตุผล จะไมมีลักษณะของขอมูลที่ถูกกําหนด 
โครงสรางขอมูลมากอนแลว 

3. การวิเคราะหเนื้อหา เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับการกําหนดความหมายของขอมูล 
ตลอดจนกระบวนการที่ทําใหขอมูลอยูในรูปของสัญลักษณ ซ่ึงการวจิยัดวยเทคนิคอ่ืนๆ ไมสนใจ
ในเรื่องของการใชภาษา การใชถอยคําในการตอบ และไมมีการนําเอาคําตอบดังกลาวมาทําใหอยูใน
รูปของสัญลักษณ 

4. การวิเคราะหเนื้อหา สามารถใชไดกับขอมูลที่มีความกวางมาก ขณะที่การวิจยัแบบอื่น 
จะทําการศกึษาไดในวงแคบ เชน ศึกษาเฉพาะกรณี แตเปนการศึกษาแบบลึก 
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เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหเนื้อหา 
 การวิเคราะหเนื้อหาที่ดี จะตองประกอบดวยคุณลักษณะดังนี ้

1. สอดคลองกับจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคของการวิจัย 
2. การจําแนกประเภทตองมีความครอบคลุมของเนื้อหา นัน่คือสามารถรองรับคําและ 

ขอมูลที่ถูกแจงนับไดเปนอยางดี 
3. การจําแนกประเภทตองมีความเดนชัดในตวัเอง ไมเกิดปญหาที่วาสามารถจําแนกเขา 

ไดหลายประเภทพรอมกัน 
4. ใชหลักการหรือเกณฑการจัดประเภทตางๆ เปนหลักการเดียวกันโดยตลอด ไม 

ใชหลักเกณฑหลายๆ ดาน ในการจัดประเภทขอมูล 
  

ส่ิงที่ผูวิจัยสนใจจะวิเคราะหคือ สาร (Content / Message) ที่ปรากฏบนสื่อ
ประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทย โดยมุงศกึษาวา ลักษณะของเนื้อหา (Characteristics of Content) 
ที่นําเสนอนั้น มีรูปแบบเปนอยางไรโดยพิจารณาเนื้อหาจากสาระ (Substance) เพือ่ศึกษาแนวโนม 
(Trend) ของเนื้อหา โดยกําหนดหนวยในการวิเคราะหเปนแนวคิดหลัก (Theme) และระบุหนวยใน
การวิเคราะหเปนความถี่ (Frequency) เพือ่จัดประเภทของขอมูลวากลาวถึงอะไร (Subject Matter) 
โดยนําเอาแนวคิดการวิเคราะหเนื้อหามาปรับใชในการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ของการวิจยั 
 
2.6  ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 
 การรับรูเปนทฤษฎีทางดานจิตวิทยาที่เช่ือวาคนเรามีการรับรูที่ตางกัน การที่ไมยอมรับ
ถึงความแตกตางในเรื่องการรับรูของแตละบุคคลจะสงผลถึงความลมเหลวทางการสื่อสารไดการ
รับรูจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติ และความคาดหวังของผูส่ือสารและเปน
กระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอส่ิงเรา เปนกระบวนการเลือกรับสาร จัดสารเขาดวยกันและ
ตีความสารที่ไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง (ศิรสา สอนศรี, 2541:18) 
 Fishbein and Ajzen (อางถึงใน ปาริชาติ มโนชัย, 2548:22) กลาววา คานิยม ความ
คิดเห็น ขอเทจ็จริงและความเชื่อ รวมถึงกฎเกณฑตางๆ ทางศีลธรรม จะมีสวนทําใหเกิดการรับรูที่ดี
หรือไมดีขึ้นได โดยคานยิม (Values) จะเปนหลักเกณฑที่เปนพื้นฐาน สําหรับการรับรู การเขาใจ 
อารมณ และพฤติกรรม  
 มาลินี จุฑะรพ (2537:22)  กลาววาการรบัรูหมายถึง กระบวนการแปลความหมายจาก
การสัมผัสตอส่ิงเรา ซ้ึงตองอาศัยประสบการณเดิมประกอบในการแปลความหมาย 
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 สมัย จิตหมวด (อางถึงใน มนตรี วงศเกษม,2543:10) ไดใหความหมายการรับรู 
หมายถึง ความรูสึกที่เกิดจากอาการสัมผัส โดยอาศยัอวยัวะรับสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ
อยางรวมกนั แลวเกดิการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นๆ โดยใชประสบการณเดิม ทําใหเกดิ
การรับรูขึ้น 
 การรับรูเปนกระบวนการหนึ่งที่เกีย่วของกับการเปดรับขาวสาร ในการแปลขาวสาร
และนําไปใชของแตละบุคคล ทั้งนี้บุคคลแตละคนอาจเปดรับขาวสารจากสื่อเดียวกัน ใน
สถานการณเดยีวกัน แตอาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองที่แตกตางกนัได เพราะแตละบุคคลลวนมี
กระบวนการดานบริบททางสังคมที่แตกตางกัน อีกทั้งความแตกตางในเรื่องของการรับรูก็ไมได
ขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งเราที่มาในรูปแบบของขาวสารเทานั้น แตขึ้นอยูกับความสมัพันธกับสิ่งเรา
ภายนอกกับสิง่แวดลอมตางๆ รอบตัว รวมถึงเงื่อนไขของแตละบุคคลอีกดวย เชน สภาพครอบครัว 
กลุมเพื่อน รายไดที่ไดรับ ส่ือประกอบประเภทอื่นๆ (วรเชษฐ หอมจนัทร, 2540:22) 
 หากพิจารณาแลวจะเห็นวาหลักการของการสื่อสารไดกลาวถึงการรับรู (Perception) วา
เปนกระบวนการที่เกิดจากการกลั่นกรองและตีความจากความรูสึกที่เราไดเห็น ไดยนิ ไดสัมผัส ได
กล่ิน หรือไดชิมรส (Sense) โดยทั่วไปการรับรูของคนเราจะแตกตางไปตามประสบการณ การ
คาดหวัง และแรงจูงใจของแตละคน ดังนั้นการรับรูหรือความเขาใจในสิ่งตางๆ ของคนเราจึงเปน
การเลือกที่จะรับรู (Selective Perception) ตามความสนใจและประสบการณของตนเอง Wakefield  
(อางถึงใน ศิรสา สอนศรี, 2541:19) นอกจากนี้ Gibson (อางถึงใน ศิรสา สอนศรี) กลาววาการรับรู
ตามหลักการของกระบวนการนั้น ขาวสารมีอิทธิพลอยางมากเพราะการรับรูมิใชเปนเพยีงการ
ตอบสนองที่มีตอส่ิงเราเทานั้น บุคคลจะรบัรูขาวสารไดดีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมดวย การเลือกใช
ขาวสารของบุคคลอยูที่การสํารวจอยางจรงิจังของบุคคลในการพยายามแยกสวนที่คงที่ออกจาก
สวนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2538:105) ไดกลาวถึง
กระบวนการรบัรูไวดังนี ้
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กระบวนการรับรู 
 
สาร ก. 
 
สาร ข.        
              เลือก   ตีความ 
 
สาร ค. 
   

           ตัวกรองสาร 
 
ภาพที ่2.3  แสดงภาพกระบวนการรับรู 
 
ที่มา: จากแนวคิดทฤษฎีนิเทศศาสตร.  (หนา105).  พัชน ีเชยจรรยา,เมตตา กฤตวิทย และถิรนันท  
          อนวัชศริิวงศ.  2538.  กรุงเทพฯ:  ขาวฟาง. 

 
การรับรู เปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจ และมักเกดิตามประสบการณ

และการสั่งสมทางสังคม และเนื่องจากคนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวไดหมด 
แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตางๆ รอบตัวตางกนั ดังนัน้
เมื่อไดรับสารเดียวกัน ผูรับสารอาจใหความสนใจและรับรูในสารนั้นตางกันออกไป โดยทัว่ไปการ
รับรูที่แตกตางกันเกดิจากอิทธิพลหรือตัวกรองคือ  (พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวทิย และถิรนันท 
อนวัชศิริวงศ,2538:106-107) 

1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) กลาวคือเรามักเหน็ในสิ่งที่เราตองการเห็นและได 
ยินในสิ่งที่เราตองการไดยนิ เพื่อสนองความตองการของเราเอง 

2. ประสบการณเดิม (Past Experience) แตละบุคคลเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดลอมที ่
ตางกัน ถูกเลีย้งดูดวยวิธีที่ตางกัน และมปีฏิสัมพันธกับคนในสังคมที่แตกตางกันออกไป จึงสงผล
ใหเกิดการรับรูในสิ่งนั้นตางกันออกไปดวย 

3. กรอบอางอิง (Frame of Reference) ซ่ึงเกิดจากการสั่งสอนอบรมทางครอบครัว และ 
สังคม ดังนั้นคนที่มาจากครอบครัว และสถานภาพทางสังคมที่ตางกัน นบัถือศาสนาตางกันจึงมกีาร
รับรูในเรื่องตางๆ แตกตางกนั 
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4. สภาพแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่  
ฯลฯ จะเปดรบัขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกนั 

5. สภาวะจิตใจและอารมณ เชน ความโกรธ ความกลัว ก็สามารถทําใหคนเรามีการรับรูที่ 
แตกตางกันไดเชนกัน  
 กลาวโดยสรุป การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถทาง
กายภาพของบคุล การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล 
 โดยทั่วไปคนเรามักใหความสนใจหรือถูกกระตุนใหเกิดความสนใจ ซ่ึงความสนใจเปน
กระบวนการทางจิตที่ซับซอน สามารถแบงออกเปนความสนใจหลัก (focus attention) และความ
สนใจรอบนอก (peripheral or marginal attention) แตอยางไรก็ตามคนสวนใหญมักถูกกระตุนให
เกิดความสนใจดวยส่ิงตอไปนี้ (วรรณรัตน พิภพภิญโญ,  2545:27) 

1. ลักษณะของตวักระตุน ไมวาจะเปนวัตถุหรือส่ิงที่เปนกายภาพ เชน ขนาด รูปราง สี  
การเคลื่อนไหว หรือตัวผูส่ือสารเอง 

2. สารของตัวกระตุน 
2.1 เร่ืองและเหตกุารณที่นาสนใจ เชน เร่ืองใกลตัว สวนตวั ทันสมัยเปนรปูธรรม เห็น 

ภาพพจน หรือมีความขัดแยง นาสงสัย หลากหลาย แปลกใหม มีอารมณขัน 
2.2 ภาษาทีใ่ช กระชับ รัดกุม มพีลัง มีชีวิตชีวา เราอารมณ หลากหลาย 

3. วิธีการนําเสนอสารของตัวกระตุน เชน การใชชองทางการสื่อสารหลายชองทาง การ 
แสดงกริยาทาทาง และการใชอวัจนภาษาตางๆ หรือการเนน เปนตน 
 ดังนั้นในการสื่อสารผูสงสารจะตองยอมรบัวากอนที่ผูรับสารจะรับรูและเขาใจในสารที่
สงไปใหนัน้ ผูรับสารจะมีการเลือกที่จะรบัรู (Selectivity) ซ่ึงการรับรูจะเกิดขึ้นหรือไม จะตองผาน
กระบวนการเลือกสรรของผูรับสาร เปรียบเหมือนเปนตัวกรองขาวสารในการรับรูของบุคคล 
กระบวนการเลือกสรรของผูรับสารมีองคประกอบหลายอยาง และองคประกอบทางดานจิตใจนับวา
เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะสารที่มีอยูจํานวนมากถาผูรับสารไมมีความสนใจ
ในสารนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารจะไมเกิดขึ้นเลย กลาวอีกนยัหนึ่งก็คือ เปนกระบวนการที่ผูรับ
สารแตละคนจะเลือกรับสารที่มีอยูและแปลความหมายของสารออกมาเปนความรู ความเขาใจ 
(Cognitive) หรือพฤติกรรมตางๆ ที่นักทฤษฎีและนักวิจยัทางการสื่อสารเรียกกระบวนการนี้วา
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ของผูรับสาร สารที่ ผูสงสารสงมาใหจะตองผานการ
เลือกที่จะรับสาร (Selective Exposure) การเลือกที่จะสนใจสาร (Selective Attention) และการเลือก
ที่จะจดจําสาร (Selective Retention) และองคประกอบทางดานสังคม เชน สภาพแวดลอม 
ครอบครัว บทบาทของผูรับสารเอง หรือวัฒนธรรมประเพณ ี ซ่ึงถือเปนตัวแปรทางออมที่สราง
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ประสบการณ ปลูกฝงทัศนคติของผูรับสารได (พีระ จิระโสภณ, 2529:636-640) นอกจากนี้ มาลินี 
จุฑะรพ (2537:143) กลาววาในสวนขององคประกอบทางดานจิตใจนั้นสอดคลองกับแนวคิดใน
เร่ืองการรับรูของบุคคลวาจะเปนไปโดยธรรมชาติตามระบบทางสรีรวิทยา ซ่ึงประกอบไปดวย  

1. การเลือกสิ่งที่จะรับรู (Selective) โดยบุคคลจะเลือกรับรูเฉพาะสิ่งที่เกีย่วของ หรือจัดวา 
เปนสิ่งเราที่อาจมีลักษณะในเรื่องของความเดน ความแปลก ความใหม ตรงกับความสนใจของผู
เลือก หรือตรงกับความตองการของผูเลือก 

2. การจัดหมวดหมูของการรับ (Organization) กอนที่บุคคลจะรับรูส่ิงเราใดนั้นจะจดั 
ระเบียบส่ิงเราเขาเปนหมวดหมู เชน จัดเปนภาพและฉาก โดยจัดสิ่งเราที่เดนเปนภาพ นอกจากนี้
ความใกล ความคลายคลึง ความตอเนื่อง และความสมบูรณ ก็มีผลตอการรับรูของบุคคลเชนกัน 

3. ความคงที่ บุคคลจะรับรูส่ิงเราในลักษณะคงที่เสมอ คือ ขนาดคงที่ รูปคงที่ และสีคงที่ 
4. การเกิดภาพลวงตา (illusion) เปนการรับรูที่ผิดพลาดไปจากความเปนจริง  

และในการพิจารณาถึงการรับรูของบุคคลหนึ่ง จําเปนตองศึกษาถึงปจจัยที่เขามา 
เกี่ยวของกับการรับรู ซ่ึงแบงเปน 2 ลักษณะใหญ คือ กฤษณา ศักดิศ์รี (อางถึงใน ปาริชาต มโนชัย,  
2548: 25) 
 1. ลักษณะของผูรับรู แบงออกเปน 2 ดาน คือดายกายภาพและดานจิตวิทยา 

1.1 ดานกายภาพ หมายถึง ความสมบูรณของอวัยวะรับสัมผัส และขอบเขต 
ความสามารถในการรับรู โดยความสมบูรณของอวัยวะรับสัมผัสมีมากนอยเพียงใด จะเปนผลตอ
การรับรู สวนขอบเขตความสามารถในการรับรู คือ ขอบเขตความสามารถในการแปลความหมาย
ของสิ่งเรา 

1.2 ดานจิตวิทยา อิทธิพลของปจจัยดานจิตวิทยานี้ประกอบดวย 
- ความรูเดิม คือขบวนการรับรู เมื่อรับสัมผัสแลว ตองแปลความโดยอาศยั 

ความรูเดิมที่เกีย่วของกับสิ่งเราที่จะรับรู  
- ความตองการ ความปรารถนา (need) หรือแรงขับ อาศัยแนวคิดทีว่าบุคคลเมื่อ 

ตองการสิ่งใดก็จะสนใจสิ่งนั้น 
- สภาพของจิตใจ หรือภาวะของอารมณ เมื่อบุคคลอารมณดีก็จะพิจารณา 

รายละเอียดของสิ่งเรามาก หากอยูในภาวะอารมณไมดีอาจจะไมรับรูอะไรเลยหรือรับรูผิดพลาด 
- ทัศนคติ จะมีผลตอการแปลความหมาย 
- อิทธิพลของสังคม (Social Factor) สภาพความเปนอยูและลักษณะของ 

วัฒนธรรม ปทัสถาน กรอบของการอางอิง จารีตประเพณี คานยิม จะเปนสิ่งที่กําหนดการรับรูของ
คน ทําใหคนแตละกลุมรับรูส่ิงตางๆ แตกตางกันไป 
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- ความตั้งใจทีจ่ะรับรู และความสนใจ 
- ความสนุกเพลดิเพลิน จะมีผลตอการรับรูไดเร็วและไดด ี
- แรงจูงใจ (Motivation) เมื่อมแีรงจูงใจมากกระตุนใหเกิดความตองการในสิ่ง 

ใดจะทําใหเกดิการรับรูในสิง่นั้นเปนอยางดี 
- คุณคาและความสนใจ เมื่อเหน็ถึงคุณคาก็จะเพิ่มความสนใจ ใสใจตอการรับรู  

ซ่ึงเมื่อคนเราสนใจตอส่ิงใดมกัจะเกิดความตั้งใจทันท ี
- แรงดึงดูดทางสังคม คือ การที่คนสวนใหญหรือกลุมสนใจอะไร ก็จะสนใจ 

ตามไปดวย การรับรูในเรื่องนั้นจะดีมากขึน้ 
- เชาวนปญญา คนที่เฉลียวฉลาดจะรับรูไดด ีเร็วและถูกตองกวาผูมีสติปญญาต่ํา 
- การสังเกตพิจารณา จะชวยในการแปลความทําใหการรับรูแมนยําขึ้น ละเอียด 

ลึกซึ้งขึ้น 
- ความพรอมหรือการเตรียมพรอมที่จะรับรู 
- การคาดหวัง บางครั้งเมื่อเรามีการคาดหวงัลวงหนา จะทําใหมีการ 

เตรียมพรอมในการรับรูส่ิงใหม 
2. ลักษณะของสิ่งเรา การที่บุคคลจะเลือกรับรูส่ิงใดกอนหลัง มากนอยขึน้อยูกับวาส่ิงเรา 

ดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจมากนอยเพยีงใดหรือไม ลักษณะของสิ่งเรามีอิทธิพลตอการรับรู ไดแก 
คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งเราในเรื่อง 

2.1 ขนาดความเขมหรือความหนักของสิ่งเรา จะมีผลใหเกิดการรับรูมากกวาและ 
ชัดเจนกวา 

2.2 ความเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของสิ่งเรา จะมีผลดึงความสนใจในการ 
รับรูดีกวา 

2.3 การกระทําซํ้าๆ ของสิ่งเรา จะเรียกรองความสนใจไดมากกวา 
2.4 ความแปลกใหม หรือไมเปนปกติ จะทําใหเกิดความใครรู และรับรูดีกวา 
2.5 ความคงทน การรับรูในสิ่งเราที่เราอยูนานกวาจะรับสัมผัสไดงาย 

 นอกจากนี้ยังมกีารพิจารณาในแงของความรวดเร็วในการรับรู โดยเฉพาะการรับรูทาง
สายตา จะขึ้นอยูกับขนาดของวัตถุ ตําแหนงของวัตถุกับขอบเขตของการเห็นของสายตาและ
ระยะหางระหวางตากับวัตถุ 

  ดังนั้นอาจกลาวไดวา การรบัรูของผูรับสารของแตละคนที่ติดตามการเมืองอยางใกลชิด    
ก็เลือกที่จะรับรูตามความสนใจ ประสบการณของตนเอง ส่ิงแวดลอม ส่ิงเรา และอิทธิพลของ
ขาวสารที่เปดรับ   การรับรูจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารที่สะทอนออกมาจากผูรับสาร ที่
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มีตอการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย ซ่ึงแนวคิดเกีย่วกับการรับรูจะเปนแนวทาง
สําคัญในการวจิัยที่จะชวยประเมินความสําเร็จของการใชส่ือประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยวาเปน
อยางไร  เปนการตอบวัตถุประสงคในขอที่ 3 ของการวิจยั  
 
2.7  แนวคิดเก่ียวกับผลของการสื่อสาร 
  การสื่อสาร(Communication) เปนกระบวนการถายทอดและแลกเปลีย่นสัญลักษณซ่ึง
กันและกันโดยมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ ผูสงสาร ขาวสาร ส่ือหรือชองทาง
ที่ใชในการสื่อสาร และผูรับสาร โดยมีปฎิกริยาตอบสนองของผูรับสารเปนดัชนีแสดงใหทราบถึง
ผลการสื่อสารในครั้งนั้น ๆ วาประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคของการสื่อสารหรือไม อยางไร 
หากองคประกอบของกระบวนการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมาก 
ในทางตรงกนัขามหากองคประกอบมีประสิทธิภาพต่ํา การสื่อสารก็จะมีประสิทธิผลนอย ใน
กระบวนการสือ่สารนั้น องคประกอบแตละองคประกอบจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมผีล
ตอการสื่อสารดวย (ปรมะ สตะเวทนิ, 2526:49) 
 ซ่ึงอาจกลาวสรุปไดวา ผลของการสื่อสาร (Communication Effect) หมายถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูรับสารที่บังเกิดขึ้นภายหลังจากที่บุคคลตีความหมายของขาวสารที่
ไดรับผานกระบวนการสื่อสารแลว โดยอาจบังเกิดขึน้ในระยะสั้นหรือระยะยาวกไ็ด ทั้งนี้มักจะ
ปรากฏในรูปของการเปลี่ยนแปลงระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ นั้นเอง 

 ดวยเหตนุี้ ผลของการสื่อสารซึ่งหมายถึงการที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่แตกตางไปจาก
เดิม อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการไดรับขาวสารโดยทางตรงหรือทางออมนั้น จะเกดิขึ้นระหวางที่
บุคคลมีการเปดรับสัญญาณการสื่อสารและการที่บุคคลแสดงการกระทําออกมา หรืออีกนัยหนึ่งคอื
ขาวสารนั้นมีผลตอโครงสรางของภาพและคานิยมภายในของบุคคลทําใหบังเกิดกระบวนการ
เกี่ยวกับพฤตกิรรมของบุคคลแลวถายทอดออกมาเปนการกระทํา ซ่ึงผลกระทบของการสื่อสารนั้น
มีตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ดีสําหรับผลกระทบที่จะนํามาศกึษาวจิัยในครัง้นี้
ไดแกเร่ืองการตอบสนองของบุคคล  
 การตอบสนองของบุคคลเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจจะดําเนนิไปใน
ทิศทางเดียวกนัหรือตรงขามกับสิ่งเราก็ได นอกจากนี้ ยงัสงผลตอความรู ความเขาใจ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ อีกดวย Danis McQuail (อางถึงใน สิริพร นอยกลาง,2542:27-28) อัน
อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาเปนผลกระทบของการสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย 
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1. The Attention Effect 
 เปนผลกระทบตอผูรับสารในการแยกขาวสาร เนื่องจากผูรับสารเลือกที่จะรับในสิ่งที่
ตนมีความสนใจ โดยตัดสินใจจากประสบการณในอดีตที่ผานมา 

2. The Main Effect 
เปนผลกระทบดานการเปลีย่นแปลงทางทัศนคติของผูรับสาร 
3. The Action Effect 

 เปนผลกระทบที่ทําใหผูรับสารแสดงพฤติกรรมอยางเปดเผย ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทศันคติ (Main Effect) หรืออ่ืนๆ ในขณะเดยีวกันการที่ขาวสารสามารถกระตุนใหผูรับ
สารบังเกิดความสนใจ (Attention Effect) ไดนัน้ อาจจะมีผลทําใหผูรับสารบังเกิดการแสดงออกก็
ได 
 นอกจากนี้ Berlo (1960 :41) ยังกลาวถึงการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพยังขึ้นอยูกับการ
เลือกใชส่ือโดยจะพิจารณาจากสิ่งตางๆเหลานี้คือ  

1. ความชอบในสื่อตางๆของผูรับสาร 
2. ส่ือที่มีผลกระทบตอผูรับสารมากที่สุด 
3. ส่ือที่ผูสงสารสามารถนํามาปรับใชไดตามประสงคมากที่สุด 
4. ส่ือทีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ตองการนาํเสนอ 

 จากแนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชสนับสนุนการวจิัยเกี่ยวกับผลกระทบการใชส่ือ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองที่มีตอการรับรูของผูรับสารได วา 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆและกิจกรรมของพรรคไทยไปยงัผูรับสารซึ่งเปนปจจยัหรือ
องคประกอบหนึ่งทางการสือ่สารที่มีความสําคัญยิ่งตอสัมฤทธิผลของการใชส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธหรือสัมฤทธิผลของการสื่อสารทั้งหมดโดยรวม  รวมทั้งนําเอาแนวคดินี้มาเปน
กรอบเพื่ออธิบายถึงอิทธิพลของการสื่อสารที่มีตอผูรับสาร ผลกระทบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นวา
สงผลอยางไรเมื่อผูสงสารคือพรรคไทยรักไทยไดสงสารไปใหผูรับสาร ซ่ึงหมายถึงคนกลุมตางๆที่
ติดตามสถานการณการเมืองอยางใกลชิดไดรับทราบขาวสารและกจิกรรมตางๆของพรรคมากนอย
เพียงใด และเกดิผลอะไรเมื่อไดรับขาวสารจากสื่อเหลานั้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเปนการ
ประเมินผลของการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยไดอีกแนวทางหนึ่ง เปนการตอบ
วัตถุประสงคการวิจยัในขอที่ 3 คือเพื่อศึกษาผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรัก
ไทยในภาวะวกิฤตการเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร 
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      งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการการประชาสัมพนัธในภาวะวิกฤต 
 
 ศิรินทร มหามนตรี วิจยัเร่ือง แผนกลยุทธการประชาสัมพันธภาวะวกิฤต : ศึกษากรณี
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซารส) ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 พบวา
กระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตโรคซารสสอดคลองกับแนวคิด
การบริหารประเด็นขาวสารคือ1.เตรียมตัวกอนเกดิวกิฤต มีการจัดทําแผนไวลวงหนา 2.ดําเนินงาน
เมื่อเกิดวิกฤตดวยการปรับกลยุทธการประชาสัมพันธตลอดเวลาที่เกดิวกิฤตดําเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตทุกประการ 3. การดําเนนิงานเมื่อภาวะวกิฤตสิ้นสุด
ลง โดยไดมกีารจัดประชุม  สรุปผลการดําเนินงาน สรุปรายงานการปองกันและควบคุมโรคซารส
และประกาศปดศูนยอยางเปนทางการ  
 
 ศิริวรรณ อนันตโท วจิัยเร่ือง การแกขาวเหตุการณอ้ือฉาวของกรมตํารวจผาน
ส่ือมวลชนระหวาง พ.ศ. 2533 – 2534 ในเหตุการณตาํรวจสุพรรณและมติก.ตร.อัปยศในป 2533 
และเหตกุารณยักยอกเพชรซาอุดิอาระเบียในป 2534  พบวา กรมตํารวจมวีิธีแกขาวโดยมุงหวังตอ
ผลความขัดแยงมากกวาการนําเสนอขอเทจ็จริงแกประชาชน และไมเคยมีการใชหลักการ
ประชาสัมพันธที่เหมาะสมเพื่อแกไขวิกฤตการณที่เกิดขึน้ ทําใหการแกไขขาวไมไดรับความเชื่อถือ
จากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป การแกขาวลาชา ไมใหขอเทจ็จริงอยางเพยีงพอและขาดการ
ประชาสัมพันธในองคกร ทําใหผูรับสารเกิดความสับสนและไมไวใจ  นอกจากนีย้ังพบวามีปจจยั
อ่ืนๆทีมีผลกระทบตอการแกขาวอื้อฉาวของกรมตํารวจดวย คือภาพพจนในทางลบของกรมตํารวจ
บุคลิกของอธิบดีและสภาวะทางการเมืองในขณะนั้น  รวมทั้งกรมตํารวจยังไมสามารถใช
ส่ือมวลชนเพือ่สนับสนุนในการประชาสมัพันธไดตามวัตถุประสงค แมแตวิทยกุระจายเสียงของ
กรมตํารวจซึ่งมีอยู 44 สถานีทั่วประเทศกต็าม จึงทําใหการแกขาวเหตุการณอ้ือฉาวของกรมตํารวจ
พ.ศ. 2533-2534 ไมประสบความสําเร็จ 
 
 อัจฉราพร ณ สงขลา  วิจัยเร่ือง การใชส่ือมวลชนในภาวะวิกฤตกรณอุีบัติเหตุ เครื่องบิน
โดยสาร ของบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด โดยใชกรณีศกึษา 3 เหตุการณ พ.ศ. 2535 พบวา 

1. ปญหาภาวะวกิฤตที่เกิดขึ้นในสภาวการณที่แตกตางกัน เวลา และสถานที่ที่เกิด 
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อุบัติเหตุ จํานวน และลักษณะสถานภาพ สัญชาติ เชื้อชาติของผูประสบเคราะหกรรม มีผลกระทบ
ตอการวางแผนและการดําเนินการตัดสินใจใชส่ือมวลชนในการแกไขภาวะวกิฤต 
 

2. โครงสรางของระบบสื่อมวลชน สภาพการแขงขันในการนําเสนอขาวทาง 
ส่ือมวลชนเปนการกําหนดถึงลักษณะของความรวมมือในการเผยแพรกระจายหรือการควบคุม
สารสนเทศในการแกไขวิกฤต 

3. การแกไขภาวะวกิฤตโดยใชส่ือมวลชน ตองมีลักษณะเปนการใหขอมลูที่เปน 
ขอเท็จจริงที่ถูกตองชัดเจนอยางตอเนื่องเปนหลัก และติดตามดวยการใหคําแนะนํา ตลอดจนการ
โนมนาวใจ 

4. การสรางกิจกรรมพรอมๆ กับเลือกใชส่ือมวลชนไดอยางเหมาะสมกับเวลาและ 
โอกาส จะสามารถลดความตื่นตระหนกของประชาชน ในขณะเดยีวกนัจะสามารถฟนฟูจิตใจของผู
ประสบเคราะหกรรมและผูที่เกี่ยวของ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาพลักษณทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย 
 
 นันทนา นันทวโรภาส วิจัยเรื่อง การสื่อสารการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2548  พบวา พรรคไทยรักไทยกําหนดภาพลักษณของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนผูนําพรรคที่มีความสามารถสูง และมีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนด
ภาพลักษณของพรรค ใหเปนพรรคการเมืองที่สรางสรรคนโยบายชัดเจน  และนําไปปฏิบัติเปน
ผลสําเร็จ รวมทั้งภาพลักษณพรรคที่ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  เปนพรรค
การเมืองที่ใชกลยุทธการเมืองนําการสื่อสาร รูจักเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ใชยุทธศาสตร
สรางฐานสมาชิกผานเครือขายลูกโซ  มีกระบวนการรณรงคหาเสียงที่ประสบความสําเร็จ คือ มีการ
บริหารประเด็นเชิงยุทธโดยผสมผสานการตลาดแบบผลักดันและการตลาดแบบดึงดูดอยาง
กลมกลืนและสงเสริมซ่ึงกันและกัน พลิกวิกฤตใหเปนโอกาสภายใตแนวคิดประชานิยม การใช
กลไกและงบประมาณของรัฐเพื่อสรางภาพลักษณและคะแนนนิยม ใชชองทางจากการปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางการเมืองและรัฐธรรมนูญใหเกิดประโยชนสูงสุดและการตัดสินใจเลือกตั้งของ
ประชาชนเปลี่ยนแรงจูงใจดวยผลประโยชนเฉพาะหนามาเปนการควบรวมของผลประโยชนเฉพาะ
หนา ผลประโยชนระยะสั้น และผลประโยชนระยะยาว อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา ไมมีสูตรสําเร็จ
ทางการเมือง ที่ใชไดผลกับทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ มีเพียงองคความรูที่พรรคการเมือง
สามารถนําไปปรับประยุกตใชอยางยืดหยุน เพื่อกําหนดชัยชนะดวยตัวพรรคเอง 
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 วนิดา จาดา วิจัยเร่ือง การวิเคราะหกลยทุธการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสรางภาพลักษณ
ของพรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2547  พบวา พรรคไทยรักไทยใชกลยุทธการจัดกิจกรรมพเิศษเพื่อสราง
ภาพลักษณ ใน 3 กลยุทธคือ1. กลยุทธเร่ืองกลุมเปาหมาย (Target) พบวาการจดักิจกรรมพิเศษพรรค
ไทยรักไทยตองดูวัน/เวลาและความเหมาะสมของแคมเปญและตองทํางานใหสอดคลองกับ
นักการเมืองทัง้ในเรื่องเนื้อหา รูปแบบ การนําเสนอ เพือ่ใหผูรับสารไดรับประโยชนสูงสุด ซ่ึงจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อถูกหนังสือพิมพ มองวาเนนกลุมเปาหมายเปนรากหญามากเกินไปแต
คนกรุงเทพไมใหความสําคญั  2.กลยุทธประเด็นในการสื่อสาร(Theme)  พบวากจิกรรมที่จัดขึ้นมี 3 
กิจกรรมคืองานฉลองครบรอบ 6 ป พรรคไทยรักไทยมTีheme คือ “พาชาติพนวิกฤต นําชีวิตพน
ความยากจน” การประชุมใหญสมาชิกพรรคไทยรักไทยทั่วประเทศม ีTheme คือ”คลิกออฟแคมเปญ 
4 ปซอม 4 สราง” และงานกรุงเทพฯแขง็แรง (Healthy Bangkok) ซ่ึงมี Theme คือ “กรุงเทพฯ
แข็งแรง 4 ป แหงการสรางความสุขใหคนกรุงเทพ” แตถูกหนังสือพมิพโจมตีวานําตลาดมาใชและ
เปนนโยบายประชานิยม 2   3. ดานกลยุทธการใชส่ือ พบวามีการใชส่ือทั้ง 3 กิจกรรมเหมือนกนัคือ 
ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือหนังส่ือพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ตและแผนผับ   

 
 ไพบูลย กมลสุจริตพันธ วิจยัเร่ือง การสื่อสารภาพลักษณ : กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทย 

ทําการศึกษาระหวางป 2541 -2543พบวาภาพลักษณพรรคไทยรักไทยแบงเปน 3 ยุค คือ 
1. ยุคการกอตั้งพรรค โดยไดมกีารวางภาพลักษณวาเปนพรรคของคนรุนใหม 

แนวทางใหม ทันสมัย แสดงความมีศักยภาพ โดยเสนอแนวทางการแกไขปญหา
เศรษฐกิจใหประชาชนพิจารณา 

2. ยุคที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก พรรคขยายฐานสมาชิกสรางความนิยมในหมูประชาชน
มากขึ้น 

3. ยุควิกฤตภาพลักษณ เปนชวงที่พรรคเปดรับสมัครสมาชิกที่มีภาพลักษณเชิงลบเขา
พรรคเปนจํานวนมากประกอบกับเกิดปญหาในขอกฎหมายเกีย่วกับการแจงบัญชี
ทรัพยสินเปนเท็จตอปปช.ของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร 

 
 สวนิต เสตสุวรรณ วจิัยเร่ือง ทัศนคติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณพรรค

ไทยรักไทย พ.ศ. 2543  พบวา กลุมตวัอยางเกดิทัศนคติที่ดีตอภาพลักษณของพรรคไทยรักไทยใน
ดานประเด็นความนาสนใจของขอมูลขาวสารที่พรรคประกาศสูสาธารณะรอยละ 44  มีความเชื่อมั่น
และศรัทธาในนโยบายหลัก รอยละ 41 และมีความเชื่อมั่นในความสามารถบริหารประเทศของ
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร รอยละ 47  อยางไรก็ตามการรับนายเสนาะและกลุมวังน้าํเย็นเขามาเปน
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สมาชิกพรรครอยละ 61 คิดวาขัดตอภาพลักษณของพรรคไทยรักไทย และการเชิญอดตี
ประธานาธิบด ี จอรจ บุช นายโมฮัมหมดัอัลฟาเย็ต เจาของหางแฮรอดเขามาดูลูทางธุรกิจในไทย 
กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 38 คิดวาเปนการสรางภาพลักษณของพรรคไทยรักไทย 
  
งานวิจัยตางประเทศ 
 

Yi-Hui,Huang 2006  วิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางวกิฤต, ยทธศาสตรในการจดัการ
วิกฤตการณและการเสนอขาวของสื่อมวลชน พบวาผูเขียนไดยกวกิฤตการณทางการเมือง 4 
วิกฤตการณและยุทธศาสตรในการบริหารจัดการโดยใชวิธีการศึกษาวจิัยเชิงเปรยีบเทียบและการ
วิเคราะหเนื้อหาขอมูล ตลอดจนการใชตรรกะในการเปรียบเทียบขอมูลกับหลักทฤษฎี ผูศึกษาได
ศึกษาบทความ 1,220 บทความซึ่งเสนอขาววกิฤตของนกัการเมือง 4  คน ผลการศึกษาชี้ใหเหน็วา 
การใชวิธีการปฏิเสธ การใหเหตแุละผล การประนีประนอม และขอตกลง ทําใหมกีารนําเสนอขาว
ผานสื่อมวลชนมากขึ้น ซ่ึงยกเวนในกรณีที่ใชวิธีการตกลงนั้นยุทธศาสตรมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เปนยุทธศาสตรที่ใชวิธีผสมผสาน  
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 บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต
การเมืองป 2549”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 
 
3.1  แนวทางการศึกษาวิจัย 

การศึกษาขอมลูในการวจิัยคร้ังนี้มาจากเนือ้หาเอกสารของสื่อประชาสัมพันธภายใน
องคกร คือพรรคไทยรักไทยดวยการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะ
วิกฤตการเมือง และใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth interview) กับทมีผูบริหารพรรค
ไทยรักไทยที่เปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคในภาวะวกิฤตการเมอืงเพื่อใหทราบ
ถึงกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรค  พรอมทั้งสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth interview)  กบั
กลุมผูรับสารที่ติดตามการเมืองอยางใกลชิด เพื่อศกึษาผลการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทย
รักไทยเพื่อใหงานวิจยัคร้ังนีม้ีความสมบูรณรอบดานมากขึ้น  

ทั้งนี้เพื่อเปนการอธิบายถึงแนวทางของกรอบการดําเนินงานวิจยัใหเหน็ชัดและ
สอดคลองกันมากขึ้น จึงไดนําเสนอโครงสรางของวัตถุประสงคในการศึกษาที่สัมพันธกับแนวคิด
ทฤษฎีและวิธีการดําเนนิการดังนี้
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ตารางที่ 3.1 โครงสรางวัตถุประสงคและความสัมพันธของแนวคดิทฤษฎีและวิธีการดําเนินการ 
 

วัตถุประสงค สัมพันธกับแนวคิด ทฤษฎ ี วิธีการ 
1.เพื่อศึกษากลยุทธการ
ประชาสัมพันธของพรรค
ไทยรักไทยในภาวะวกิฤต
การเมืองป 2549 

- ทฤษฎีเกีย่วกบัการ 
  ประชาสัมพันธในภาวะ  
   วิกฤต 
- แนวคิดเกี่ยวกับการสราง 
   ภาพลักษณ 
-แนวคิดแนวคิดเกีย่วกับ  
  กลยุทธการใชส่ือ 
  ประชาสัมพันธ 

 สัมภาษณแบบเจาะลึก (In- depth 
interview)  ผูกาํหนดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทย 

2.เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและ
รูปแบบของสารการ
ประชาสัมพันธของพรรค
ไทยรักไทยในภาวะวกิฤต
การเมืองป2549 

 

- แนวความคิดเกีย่วกับการ  
   วิเคราะหเนือ้หา 
- ทฤษฎีส่ือสารเพื่อการ 
   โนมนาวใจ 

วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสาร
จากสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร
พรรคไทยรักไทยนําเสนอไปยังผูรับ
สารในภาวะวกิฤตไดแก 
- ส่ืออิเล็คโทรนิกส  
- ส่ือหนังสือพมิพ  
- ส่ือเฉพาะกจิ   
-  ส่ือบุคคล  

3.เพื่อศึกษาผลกระทบการ
ใชส่ือประชาสัมพันธของ
พรรคไทยรักไทยในภาวะ
วิกฤตการเมืองป 2549 ที่มี
ตอการรับรูของผูรับสาร 

 
 

- แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
- แนวคิดเกี่ยวกับผลของ 
   การสื่อสาร 

 

1. ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In -
depth interview) กับกลุมผูรับสารที่
ติดตามการเมอืงอยางใกลชิดไดแก 
-  นักวิชาการ 
-  นักการเมืองฝายคาน3พรรค 
-  กลุมพันธมติรประชาชนเพื่อ 
   ประชาธิปไตย 
-  องคกรส่ือมวลชน 
-   ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวพรรค 
-   ประชาชนทั่วไปที่ติดตามการเมือง 
     แบงตามสาขาอาชีพ 
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 นอกจากนี้ผูวจิัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั เพื่อที่จะไดเห็นกรอบการศึกษา
ในการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ถึงวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในป 2549 ซ่ึงสามารถแบงชวงวิกฤต
ออกได 4  ชวง คือ 

วิกฤตชวงท่ี 1  กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทกัษิณลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา 
(13 มกราคม - 24 กุมภาพนัธ 2549) 

วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลอืกตั้ง
เปนโมฆะ (27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ 
พรรคประชาธิปตย พรอมทั้งกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกดิ
สูญญากาศทางการเมืองไมมกีกต.จดัการเลอืกตั้งโดยอยูในชวง
ของเดือนฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั  (27 มิถุนายน-25กรกฎาคม2549) 

วิกฤตชวงท่ี 4 เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท. 
  ทักษิณจนนําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท. 
  ทักษิณ ชินวตัร (19 สิงหาคม – 19 กันยายน) 

 
 เพื่อสามารถที่จะหาคําตอบของการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธที่พรรคไทยรักไทย
ใชในแตละชวงวิกฤตวาใชกลยุทธอะไรบาง และแตกตางกันอยางไรในแตละชวง โดยกลยุทธการ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย ผูวิจยัไดแบงออกเปนกลยุทธการใชส่ือ   กลยุทธการชี้แจง
ตอบโตดวยขอเท็จจริง และกลยุทธการสรางภาพลักษณ   นอกจากนีย้งัวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบ
ของสารการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤตจากสื่ออิเล็คโทรนิกส   ส่ือหนังสือพิมพ  ส่ือเฉพาะกจิ   
และส่ือบุคคล วามีลักษณะเนื้อหาและรปูแบบของสารที่นําเสนอเปนอยางไร  และเพื่อเปนการ
สะทอนมุมมองของผูรับสารที่มีตอการใชส่ือประชาสัมพันธ ผูวิจัยไดสัมภาษณผูรับสารที่ติดตาม
การเมืองอยางใกลชิดอันประกอบไปดวย  นักวิชาการดานการประชาสัมพันธและสื่อสารการเมือง 
นักการเมืองฝายคาน3พรรค กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย องคกรส่ือมวลชน 
ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวพรรคไทยรักไทยอยางตอเนื่อง และประชาชนทั่วไปที่ตดิตามการเมือง
อยางใกลชิดแบงตามสาขาอาชีพ ดังจะเหน็ไดจากโครงสรางของกรอบแนวคดิการศึกษาวจิัยดังนี ้
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กรอบแนวคดิการศึกษาวิจัย 
วิกฤตการเมืองป 2549  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่3.1  แสดงภาพกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั 

กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 

กลยุทธการสราง
ภาพลักษณ

กลยุทธการชี้แจง 
ตอบโตดวยขอเท็จจริง 

กลยุทธการใชส่ือ 

ผูรับสาร 22 คน 
-  นักวิชาการสายประชาสัมพันธ และส่ือสารการเมือง  2 คน 
-  นักการเมืองฝายคาน3 พรรคๆละ1 คนคือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทยและพรรคมหาชน 
-  กลุมพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 3 คน 
-  องคกรส่ือมวลชน 4 คน 
-  ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวพรรคไทยรักไทย 4 คน 
-  ประชาชนทัว่ไปที่ติดตามการเมืองแบงตามสาขาอาชีพ 6 คน 

รูปแบบ 

เนื้อหา 

- ส่ืออิเล็คโทรนิกส 
- ส่ือหนังสือพมิพ  
- ส่ือเฉพาะกจิ   
- ส่ือบุคคล 

- การแถลงขาวเพื่อ
ช้ีแจงขอเท็จจริง 
- การแถลงขาวเพื่อ
ตอบโตขอกลาวหา  

- ภาพลักษณของการ 
   เปนผูนําประเทศ 
-  พรรคการเมอืงที่ยึด  
   มั่นในกฎกตกิา 
   ประชาธิปไตย 
-  พรรคการเมอืงที่เนน  
   สรางความสมานฉันท 

วิกฤตชวงที1่ 
ชุมนุมขับไลพ.ต.ท.ทักษณิ 
13 ม.ค.- 24 ก.พ. 49 

วิกฤตชวงที2่ 
เลือกตั้งเปนโมฆะ 
24 ก.พ.- 8 พ.ค. 49 

วิกฤตชวงที3่ 
กกต.ถูกศาลสั่งจําคุก 
27 มิ.ย.- 25 ก.ค.49 

วิกฤตชวงที4่ 
       รัฐประหาร 
19 ส.ค.- 19 ก.ย.49 DPU
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3.2  แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลที่ผูวิจัยจะศกึษาในเรื่องดังกลาว ประกอบไปดวย 

3.2.1 ขอมูลจากจากสื่อภายในองคกร เปนการวิเคราะหเนื้อหาของสาระขาวสารจากสื่อ 
ภายในองคกร ไดแก  

- ส่ืออิเล็คโทรนิกส  ไดแก เว็บไซดพรรคไทยรักไทย  
- ส่ือหนังสือพิมพ    ไดแก การซื้อพื้นที่โฆษณาทางหนังสือพิมพลงสารพรรคไทย

รักไทยตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2549 
- ส่ือเฉพาะกิจ        ไดแก  แผนผับ ใบปลิว จดหมาย หนงัสือเลมเล็ก ปายไฟ

อักษรวิ่งคอมพิวเตอร 
- ส่ือบุคคล  ไดแก  การสื่อสารระหวางหัวหนาพรรคไปยังผูสมัคร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยและขยายผลตอไปยังสมาชิกพรรค
และประชาชน 

 
3.2.2  ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล (In - depth interview) ประกอบไปดวย 

   3.2.2.1 ผูบริหารพรรคไทยรักไทยที่เปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ  
(Key Informants) เพื่อจะไดทราบถึงการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ การผลิตเนื้อหาในการ
ส่ือสารกับประชาชนกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

- น.พ.พรหมินทร เลิศสุริยเดช   
อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย  
ดูแลทางดานเนื้อหาและทาทีความชัดเจนในเรื่องตางๆของพรรค 

- นายภมูิธรรม เวชยชยั    
อดีตรองเลขาธิการฝายการเมืองพรรคไทยรักไทย 
กํากับดกูิจกรรมทางการเมือง 

- นายสุรนันทน เวชชาชีวะ   
อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่กํากับดูแลฝายประชาสัมพันธและกอง
งานโฆษกพรรคผลิตส่ือเนื้อหาการประชาสัมพันธ 

- น.ต.ศิธา ทิวารี 
โฆษกพรรคไทยรักไทย 

- นายเอกพร รักความสุข 
โฆษกกองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย 
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- นางสาววรวรรณ เปรมสุข   
ผูอํานวยการอาวุโสบริษัทเอสซีแมทซบ็อกซ จํากัด 
บริษัทผลิตส่ือและกําหนดรปูแบบการนําเสนองานของพรรคไทยรักไทย 

 
3.2.2.2สัมภาษณผูรับสารที่ติดตามสถานการณการเมืองอยางใกลชิดในภาวะวกิฤต 

ผูวิจัยแบงออกเปน  
1)   นักวิชาการ จํานวน 2 คน 

- รศ.อุบลวรรณ ปติพัฒนะโฆษิต  
หัวหนาภาควชิาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ดร.นันทนา นนัทวโรภาส คณบดวีิทยาลัยส่ือสารการเมือง  
ผูอํานวยการหลักสูตรสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 

 
2)   อดีตพรรคฝายคาน จากพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน  
      จํานวน 3 คนประกอบไปดวย  

- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   หัวหนาพรรคประชาธิปตย 
- นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองหัวหนาพรรคชาติไทย 
- นางสาวอินทิรา นาทองบอ อดีตโฆษกพรรคพรรคมหาชน 

 
3) กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจํานวน 3 คน 

- นายพภิพ ธงชยั 
แกนนํากลุมพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

-  นายสมศักดิ์ โกศัยสุข    
แกนนํากลุมพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

- นายสุริยะใส กตะศิลา    
ผูประสานงานกลุมพันธมิตรฯประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย  

 
4) องคกรส่ือมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และบรรณาธิการขาวการเมืองจํานวน4   

คนประกอบไปดวย 
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- นางนาตยา เชษฐโชติรส   
          รักษาการนายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

- นายเถกิง สมทรัพย         
 นายกสมาคมนักขาววิทยแุละโทรทัศนไทย 

- นางสาวบุญระดม จิตดอน 
        นักจัดรายการวิทยุรายการรอยหนึ่งประเดน็ขาว 

- นาวสาวเจริญศรี หงสประสงค  
บรรณาธิการขาวการเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11 
 

5)    ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวพรรคไทยรักไทยเปนประจําจํานวน 4  คน  
- นางสาวภมรศรี ไพบูลยรวมศิลป 

ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน  
- นางสาวสินีนาฎ ณิลังโส 

ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนไอทีว ี
- นายอนนัต  จารุนันทภาคย 

ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 
- นายประพันธ  จินดาเลิศอุดมดี 

ผูส่ือขาวหนังสือพิมพผูจัดการ 
 
  6)   กลุมประชาชนทั่วไปที่สนใจตดิตามการเมืองอยางใกลชิดแบงออกตามสาขา 
        อาชีพจํานวน 6 คนประกอบไปดวย 

- นางสาวศรัณยพัชร สุขนทีธรรม 
ทนายความสํานักงานกฎหมายศรัณพัชรทนายความ 

- นางสาวอรอุมา ภูสาตรา 
เจาหนาที่บริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

- นายจุตพิงษ พุมมูล 
กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุนรัก จํากัด 

- นางสาวมุธีรา ลาหมัน 
 นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ 
 จัดการเงนิ 
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- นางพิชฎา ดารายน 
ผูชวยหวัหนาแผนก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- นายคมกริช  สินพูนภักดิ์  
 เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ 4 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 

 
3.3  เคร่ืองมือการวิจัยและความนาเชื่อถือของเครื่องมือ 

การวิจยัคร้ังนี ้ อาศัยตัวผูศกึษาเปนเครื่องมือหลักสวนหนึ่ง และเทคนคิที่ใชในการเก็บ
ขอมูลประกอบดวย 
 3.3.1 การสํารวจเอกสารสิ่งพิมพและสื่อประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 
 3.3.2 แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยแบงออกเปน 2 สวนคอื 
  3.3.2.1 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรค
ไทยรักไทยในภาวะวกิฤตการเมืองป 2549 

3.3.2.2 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมผูรับสารที่ประกอบไปดวย นักวิชาการ 
 นักการเมืองพรรคฝายคาน กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย องคกรสื่อมวลชน  
ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวพรรคไทยรักไทย และประชาชนทั่วไป ซ่ึงสามารถแบงแนวคําถามได
ดังนี้ 
 
แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรกัไทยในภาวะ
วิกฤตการเมืองป 2549 

วิกฤตชวงท่ี 1   กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจาก 
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา(13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 

แนวคําถามเกีย่วกับกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 
1. โครงสรางการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยเปนแบบใดขึ้นตรงกับฝายใดและใคร

เปนผูรับผิดชอบดูแล 
2. ทานมีกลยุทธการประชาสัมพันธส่ือสารทําความเขาใจกบัประชาชนอยางไรบาง และมี

วิธีการขั้นตอนอยางไรกับเหตุการณทีก่ลุมพันธมิตรชุมนุมประทวงพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร
ใหลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีจนนาํไปสูการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร 

3. มีการวางแผนงานดานการประชาสัมพันธ ในสถานการณชวงนี้อยางไรบาง 
4. มีการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวการประชาสัมพันธในชวงนีห้รือไม อยางไร 
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5. มีการตั้งศูนยปฏิบัติงานพิเศษขึ้นมาเพื่อใหขอมูลขาวสารและเตรียมการรองรับประเด็นที่
ถูกโจมตีจากหลายฝายหรือไมอยางไร  

6. มีการประชาสัมพันธภายในองคกรหรือไมอยางไร 
7. ปญหาและอุปสรรคในการวางกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิฤตการเมืองชวงนี้และ

แนวทางแกไขเปนอยางไร 
8. จุดออน จดุแขง็ของกลยุทธประชาสัมพันธและการดําเนนิการในชวงเวลานี้เปนอยางไร 
9. การแกไขปญหาเมื่อเกดิปญหาดานภาพลกัษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและพรรคไทยรัก

ไทยในแงลบทานไดมีการวางกลยุทธการประชาสัมพันธเปนอยางไร 
10. ภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวตัรและพรรคไทยรักไทยที่ถูกโจมตีอยางหนักคิดวา

สงผลกระทบตอการวางกลยุทธการประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาชนหรอืไม 
11. การสรางภาพลักษณเชิงบวกของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยกําหนดให

เปนไปในลักษณะใดและสอดประสานกบักลยุทธของรัฐบาลในชวงนี้อยางไร  
12. ทีมโฆษกพรรคฯที่ตองชี้แจงตอบโตในประเด็นตางๆไดมีการกําหนดประเด็นและรปูแบบ

ในการแถลงขาวอยางไร  
13. การวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธที่ทางพรรคเลือกใชนับวาเปนแผนที่เหมาะสมและ

ประสบความสําเร็จหรือไมในชวงนี ้
14. มีการประเมินผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานหรือไม อยางไร 

 
แนวคําถามเกีย่วกับการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ (สัมภาษณ

ประกอบเอกสาร) 
1. พรรคไทยรักไทยมีวิธีและการวางแผนใชส่ือประชาสัมพันธยังไง 
2. กิจกรรมและสือ่ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการชวงทีม่ีการชุมนุม

เคล่ือนไหวเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนงชวงนี้มีกจิกรรมและสื่อ
อะไรบางและใชส่ือใดเปนพเิศษเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร  

3. เหตุใดจึงเลือกใชส่ือชนิดนั้นๆ  
4. จากการที่ผูวจิยัไดศกึษาเอกสารของพรรคไทยรักไทยชวงนี้พบวา ไดเนนถึงการชี้แจง

เกี่ยวกับการขายหุนของบริษทัชินคอรปที่มีบุตรพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรถือหุนใหญใหกลุม
เทมาเส็กประเทศสิงคโปร และการชี้แจงผลงานของพรรคไทยรักไทยเปนเรื่องหลัก พรรค
ไทยรักไทยมีกลยุทธในการสือ่สารในเรื่องดังกลาวอยางไร  
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5. ทําไมถึงไดเนนการชี้แจงในเรื่องการซื้อขายหุนชนิคอรปและการแถลงผลงานของพรรค
ไทยรักไทยในชวงนี้เพราะเหตุใด 

6. เนื้อหาและรูปแบบใครเปนผูดูแลเกีย่วกับขอช้ีแจงกรณีการขายหุนบริษทัชินคอรปเพราะ
ไดมีการตั้งประเด็นคําถามและตอบดวยรายละเอียดที่คอยขางชัดเจน 

7. ใชส่ืออะไรเปนตัวหลักในการสื่อสารในประเด็นดังกลาว ทําไมตองใชส่ือนั้น 
8. รูปแบบการสรางจุดสนใจในตัวสารเพื่อโนมนาวใจผูรับสาร ในสื่อแตละส่ือที่พรรคไทยรัก

ไทยเลือกใชในชวงนีไ้ดเนนใหเปนไปในลักษณะใด 
9. ขั้นตอนการนาํเสนอสื่อเหลานี้เขาถึงประชาชนกลุมผูรับสารเปนอยางไร 
10. กลุมผูรับสารหรือกลุมเปาหมายคือใคร  

 
วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้ง

เปนโมฆะ (27 กุมภาพันธ -  8 พฤษภาคม 2549) 
แนวคําถามเกีย่วกับกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 

1. ทานมีกลยุทธการประชาสัมพันธส่ือสารทําความเขาใจกบัประชาชนอยางไรบาง และมี
วิธีการขั้นตอนอยางไรกับเหตุการณที่ฝายคานบอยคอตไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้งหลังจาก
ที่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา   และมีขาวการจางพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับ
เลือกตั้งเพื่อใหไดคะแนนเกนิรอยละ 20 จนนําไปสูการการตัดสินของศาลใหการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ทีม่ีพรรคไทยรักไทยชนะเกือบทั่วประเทศไมชอบดวยกฎหมาย 

2. มีการวางแผนงานดานการประชาสัมพันธ ในสถานการณชวงนี้อยางไรบาง 
3. มีการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวการประชาสัมพันธเพื่อวางแนวทางการสื่อสารของพรรค

ในชวงนี้หรือไมอยางไร 
4. มีการตั้งศูนยปฏิบัติงานพิเศษขึ้นมาเพื่อใหขอมูลขาวสารและเตรียมการรองรับประเด็นที่

ฝายคานไมยอมลงสมัครรับเลือกตั้งอยางไร  
5. มีการประชาสัมพันธและส่ือสารภายในองคกรในชวงนีห้รือไมอยางไร 
6. ปญหาและอุปสรรคในการวางกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิฤตการเมืองชวงนี้และ

แนวทางแกไขเปนอยางไร 
7. จุดออน จดุแขง็ของกลยุทธประชาสัมพันธและการดําเนนิการในชวงนีเ้ปนอยางไร 
8. ภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และพรรคไทยรกัไทยกําหนดใหเปนไปในลักษณะ

ใดในชวงนี้อยางไร  
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9. พรรคไทยรักไทยตองชี้แจงตอบโตในประเด็นเกีย่วกับการไมส่ังผูลงสมัครของฝายคาน 
และไดมกีารกาํหนดประเด็นและรูปแบบในการแถลงขาวอยางไร ในชวงดังกลาว 

10. การวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธที่ทางพรรคเลือกใชนับวาเปนแผนที่เหมาะสมและ
ประสบความสําเร็จหรือไมในชวงนี ้

11. มีการประเมินผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานหรือไม อยางไร 
 

แนวคําถามเกีย่วกับการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ  
(สัมภาษณประกอบเอกสาร) 

1. พรรคไทยรักไทยมีวิธีและการวางแผนใชส่ือประชาสัมพันธยังไง 
2. พรรคไทยรักไทยไดใชส่ือประชาสัมพันธอะไรบางและใชส่ือใดเปนพเิศษในชวงที่ฝาย

คานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหเหลือเพยีงพรรคไทยรกัไทยและพรรคขนาด
เล็กลงสมัคร จนนําไปสูการฟองรองเกี่ยวกับการเลือกตัง้ในหลายประเด็น ทําใหศาลสั่งให
การเลือกตั้งไมชอบดวยกฎหมาย 

3. เหตุใดจึงเลือกใชส่ือชนิดนั้นๆ  
4. จากการที่ผูวจิยัไดศกึษาสื่อประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงเวลาดังกลาวพบวา 

แทบทุกสื่อของพรรคไทยรักไทยไดเรียกรองใหฝายคานยึดมั่นในประชาธิปไตยดวยการลง
สมัครรับเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย สวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งก็ควรออกไปใช
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ดานพรรคไทยรักไทยก็จะเรงเดนิหนาในการปฎิรูปการเมือง ภายใต
สโลแกน “ ยึดมั่นประชาธปิไตย รักษากติกา เรงเดินหนาปฎิรูปการเมือง”  พรรคไทยรัก
ไทยมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการประชาสัมพันธและรูปแบบในเรื่องนี้อยางไร 

5. สโลแกน “ ยึดมั่นประชาธปิไตย รักษากติกา เรงเดนิหนาปฎิรูปการเมือง” ที่นําเสนอเปน
THEME หลักผานสื่อของพรรคมีความหมายเปนอยางไร 

6. ทําไมพรรคไทยรักไทยถึงไดใหความสําคัญดวยการเนนการชี้แจงในดงักลาวผานสื่อทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะสื่อหนงัสือพิมพที่มีการซื้อพื้นที่โฆษณาชีแ้จงและอธิบายเหตุผลผาน
สารไทยรักไทย ถึง 4 ฉบับภายในเดือนเดียว 

7. เนื้อหาหลักเรือ่งนี้หนวยงานใดเปนผูดูแลประเด็นเพราะเกี่ยวของกับหลักกฎหมาย  
8. ใชส่ือประชาสัมพันธอะไรบางในการสื่อสารประเด็นดังกลาว ทําไมตองใชส่ือนั้น 
9. รูปแบบการสรางจุดสนใจในตัวสารเพื่อโนมนาวใจผูรับสารใหเห็นคลอยตามคําชี้แจงและ

ขอเรียกรองของพรรคไทยรักไทยในสื่อแตละส่ือของพรรคชวงนี้ไดเนนใหเปนไปใน
รูปแบบใด 
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10. ขั้นตอนการนาํเสนอสื่อเหลานี้เขาถึงประชาชนกลุมผูรับสารเปนอยางไร 
11. กลุมผูรับสารหรือกลุมเปาหมายคือใคร  

 
วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ

พรรคประชาธปิตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการ
เลือกตั้ง(27 มิถุนายน-25 กรกฎาคม2549) 

แนวคําถามเกีย่วกับกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 
1. ทานมีกลยุทธการประชาสัมพันธและมวีิธีการขั้นตอนอยางไรในชวงที่อัยการสูงสุดเสนอ

ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทย พรอมทั้งกกต.กถู็กศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทาง
การเมืองไมมกีกต.จดัการเลอืกตั้ง ซ่ึงถือวาชวงเวลาดงักลาวเปนชวงการจัดงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัดวยเชนกนั 

2.  มีการวางแผนงานดานการประชาสัมพันธ ในชวงนี้อยางไรบาง 
3. มีการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวการประชาสัมพันธเพื่อวางแนวทางการสื่อสารของพรรค

ในชวงนี้หรือไมอยางไร 
4. มีการประชาสัมพันธและส่ือสารภายในองคกรในชวงนีห้รือไมอยางไร 
5. ปญหาและอุปสรรคในการวางกลยุทธการประชาสัมพันธในชวงการจดังานมหามงคลและ

แนวทางแกไขเปนอยางไร 
6. จุดออน จดุแขง็ของกลยุทธประชาสัมพันธและการดําเนนิการในชวงนีเ้ปนอยางไร 
7. การกําหนดภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยกําหนดใหเปนไป

ในลักษณะใดในชวงนี้และสอดประสานกับกลยุทธของรัฐบาลอยางไร  
8. พรรคไทยรักไทยมีการกําหนดประเด็นและรูปแบบในการแถลงขาวอยางไร ในชวง

ดังกลาว 
9. มีการประเมินผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานหรือไม อยางไร 

 
แนวคําถามเกีย่วกับการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ (สัมภาษณ

ประกอบเอกสาร) 
1. พรรคไทยรักไทยมีวิธีและการวางแผนใชส่ือประชาสัมพันธในชางนีย้ังไง 
2. กิจกรรมและสือ่ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยใชอะไรบางและใชส่ือใดเปนพิเศษ

ในชวงการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  
3. เหตุใดจึงเลือกใชส่ือชนิดนั้นๆ  
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4. จากการที่ผูวจิยัไดศกึษาสื่อประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงเวลาดังกลาวพบวา 
ส่ือประชาสัมพันธแทบทุกสื่อของพรรคไทยรักไทยไดเชิญชวนใหสมาชิกพรรคไทยรัก
ไทยทําความดถีวายเปนพระราชกุศลดวยการบริจาคโลหิตและอุปสมบท  พรรคไทยรัก
ไทยไดกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธในเรื่องนี้เปนอยางไร 

5. ทําไมพรรคไทยรักไทยถึงไดนําเสนอเนื้อหาในเรื่องดังกลาวผานสื่อทุกรูปแบบของพรรค 
6. จะเห็นไดวาพรรคไทยรักไทยคอนขางใหความสําคัญในประเด็นนี้มีทั้งการจัดกจิกรรม

มากมายทั้งบรจิาคโลหิต อุปสมบทหมู  ปลอยบอลลูนเฉลิมพระเกยีรติมีหนวยงานใดใน
พรรคที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมพิเศษครั้งนี้  

7. การดําเนนิกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติของพรรคไทยรักไทยไดวางกลยุทธเพื่อใหสอดคลอง
กับกลยุทธการประชาสัมพันธของรัฐบาลในเรื่องนี้หรือไมอยางไร 

8. ใชส่ือประชาสัมพันธอะไรบางในการสื่อสารประเด็นดังกลาว ทําไมตองใชส่ือนั้น 
9. รูปแบบในการนําเสนอดวยการสรางจุดสนใจในตวัสารเพื่อโนมนาวและเชิญชวนสมาชิก

ใหรวมบริจาคโลหิตและอุปสมบทเปนไปในรูปแบบใด  
10. พรรคไดเนนสือ่ใดเปนพิเศษเพื่อส่ือสารประชาสัมพันธใหสมาชิกพรรคเขารวมกิจกรรม 
 

 วิกฤตชวงท่ี 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจน
นําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร  (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 
2549) 

แนวคําถามเกีย่วกับกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 
1. พรรคไทยรักไทยมีกลยุทธการประชาสัมพันธอยางไรบาง ในชวงที่การเลือกตั้งไมมีความ

ชัดเจนวาจะมขีึ้นเมื่อไรแมจะประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาแลวก็ตาม แต
ยังคงไมมีกกต.เขามาจัดการเลือกตั้ง ผนวกรวมกับการเคลื่อนไหวของกลุมบุคคลที่ตอตาน
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร อีกครั้งจนเกิดการปะทะระหวางผูสนับสนุนและตอตาน รวมทั้งมี
เหตุการณการรอบวางระเบดิพ.ต.ท.ทักษณิและนําไปสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจาก
รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

2. มีการวางแผนงานดานการประชาสัมพันธ ในสถานการณชวงนี้อยางไรบาง 
3. มีการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวการประชาสัมพันธเพื่อวางแนวทางการสื่อสารของพรรค

ในชวงนี้หรือไมอยางไร 
4. มีการตั้งศูนยปฏิบัติงานพิเศษขึ้นมาเพื่อใหขอมูลขาวสารหรือไมอยางไร 
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5. มีการประชาสัมพันธและส่ือสารภายในองคกรในชวงนีห้รือไมอยางไร 
6. ปญหาและอุปสรรคในการวางกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิฤตการเมืองชวงนี้และ

แนวทางแกไขเปนอยางไร 
7. จุดออน จดุแขง็ของกลยุทธประชาสัมพันธและการดําเนนิการในชวงนีเ้ปนอยางไร 
8. ภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และพรรคไทยรกัไทยกําหนดใหเปนไปในลักษณะ

ใดในชวงนี ้
9. ความไมชัดเจนในการเลือกตั้งบวกกับการเคลื่อนไหวของกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษณิพรรค

ไทยรักไทยไดเตรียมประเดน็และรูปแบบในการแถลงขาวอยางไร ในชวงดังกลาว 
10. มีการประเมินผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานหรือไม อยางไร 
 

แนวคําถามเกีย่วกับการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ (สัมภาษณ
ประกอบเอกสาร) 

1. พรรคไทยรักไทยมีวิธีและการวางแผนใชส่ือประชาสัมพันธยังไงในชวงนี้ 
2. พรรคไทยรักไทยไดใชส่ือประชาสัมพันธอะไรบางและใชส่ือใดเปนพเิศษ เหตุใดจึง

เลือกใชส่ือชนดินั้นๆ  
3. จากการที่ผูวจิยัไดศกึษาสื่อประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงเวลาดังกลาวพบวา 

ถึงแมวายังไมมีความชัดเจนในวนัเลือกตั้ง แตพรรคไทยรักไทยก็ไดส่ังเตรียมพรอมในการ
เลือกตั้ง ไมวาจะเปนการตั้งผูอํานวยการเลือกตั้งและคณะทํางานชุดตางๆ รวมไปถึงการ
เปดตัวโครงการรถไฟฟา 10 สาย และการเขยีนจดหมายรายงานสมาชิกพรรคและ
ประชาชนของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวตัรในระหวางเดนิทางเยือนตางประเทศ พรรคไทยรัก
ไทยมีกลยุทธการประชาสัมพันธและรูปแบบในเรื่องนี้อยางไร 

4. พรรคไทยรักไทยไดมกีารกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อรองรับการเลือกตั้งอยาง
เปนรูปธรรมหรือไมอยางไร  

5. พรรคไทยรักไทยใชส่ือประชาสัมพันธอะไรบางในการสื่อสารประเด็นดังกลาว ทําไมตอง
ใชส่ือนั้น 

6. รูปแบบการสรางจุดสนใจในตัวสารเพื่อโนมนาวใจผูรับสารของพรรคไทยรักไทยในสื่อแต
ละส่ือของพรรคชวงนี้ไดเนนใหเปนไปในรูปแบบใด 

7. ขั้นตอนการนาํเสนอสื่อเหลานี้เขาถึงประชาชนกลุมผูรับสารเปนอยางไร 
8. กลุมผูรับสารหรือกลุมเปาหมายคือใคร  
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แนวคําถามสําหรับบริษัทเอสซีแมทซบ็อกซ จํากัด 
1. กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยเปนอยางไรในภาวะวกิฤตการเมือง 
2. มีการวางรูปแบบของ สาร ที่จะสงไปยังประชาชนในลักษณะเชนไรในแตละชวงที่เกดิ

วิกฤต (พรอมยกตวัอยางสารที่นําเสนอผานสื่อตางๆประกอบการสอบถาม) 
3. ลักษณะการออกแบบเปนเชนไรที่สามารถทําใหกลุมเปาหมายหรือกลุมผูรับสารเขาใจได

งายและจดจําไดด ี
4. ความยากงายและขอจํากัดในการเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธทางการเมือง 
 

แนวสัมภาษณสําหรับผูรับสาร คือ นักการเมืองฝายคานเพื่อศึกษาผลกระทบการใชสื่อ
ประชาสัมพนัธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ท่ีมีตอการรับรูของผูรับสาร 

วิกฤตชวงท่ี 1   กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจาก 
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 

1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ 
(ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมีลักษณะการสื่อสารประชาสัมพันธ
เปนยังไง 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. การชี้แจงกรณกีารขายหุนชนิคอรป ผานสื่อประชาสัมพันธ ของพรรคไทยรักไทยทานมอง
วาเปนยังไง มคีวามเขาใจและอธิบายชี้แจงไดชัดเจนมากนอยเพยีงใด 

5. การชี้แจงตอบโตผานสื่อประชาสัมพันธในเรื่องที่ถูกกลาวหาของพรรคไทยรักไทยทานคิด
วาเปนไปในลกัษณะใด 

 
วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้ง

เปนโมฆะ(27 กุมภาพันธ -  8 พฤษภาคม 2549) 
1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล

ผานการบอกเลาชี้แจงในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมี
ลักษณะการสือ่สารประชาสัมพันธเปนยังไง 
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2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ชวงนั้นการชี้แจงทําความเข าใจกรณีที่ฝายคานไมลงสมัครรับเลือกตั้ง ผานสื่อ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย คอนขางเยอะทานมองวาสามารถทําความเขาใจถึง
เจตนารมณและจุดยืนของพรรคไทยรักไทยกับประชาชนไดมากนอยเพยีงใด  

5. มีการตอบโตกนัยังไงบางชวงนั้นเพราะพรรคไทยรักไทยก็มีการกลาวหาฝายคานวาไม
เคารพกติกาประชาธิปไตย 

 
วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ

พรรคประชาธปิตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการ
เลือกตั้งโดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
(27 มิถุนายน-25กรกฎาคม2549) 

1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
ผานการบอกเลาชี้ในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมีลักษณะ
การสื่อสารประชาสัมพันธเปนยังไง 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงนี้ ไดเนนถึงจัดกิจกรรมสงเสริมความดีดวย
การเชิญชวนสมาชิกบริจาคโลหิตและบวชเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และงดการตอบโต
ทางการเมือง  ทานมองวาการประชาสัมพันธชวงนี้เปนยงัไง  

 
วิกฤตชวงท่ี 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.

ทักษิณจนนําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรของคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 
2549)  
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1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
ผานการบอกเลาชี้แจงในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมี
ลักษณะการสือ่สารประชาสัมพันธเปนยังไง 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. การชี้แจงทําความเข าใจกรณีที่เกดิความขดัแยงขึน้มาอีกครั้งระหวางกลุมสนับสนุนและ
ตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจนเกิดการปะทะและนําไปสูการรัฐประหารตามมาผานสื่อ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยทานมองวาสามารถทําความเขาใจกับประชาชน
ไดมากนอยเพยีงใด  

5. ในชวงทีไ่มมคีวามชัดเจนในการเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยทําการสื่อสารดวยการทํา
จดหมายเปดจากพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ถึงสมาชิกพรรคไทยรักไทยในรูปแบบใบปลิวเพื่อ
แจกจายใหกับสมาชิกพรรคทั่วประเทศเกีย่วกับภารกจิทีพ่.ต.ท.ทักษณิเดินทางไปเยือน
ตางประเทศ ทานคิดวาผลการสื่อสารในลักษณะนี้ของพรรคไทยรักไทยเปนยังไง  

 
แนวคําถามสําหรับผูรับสารคือ สื่อมวลชน เพื่อศึกษาผลกระทบการใชสื่อประชาสมัพันธของพรรค
ไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ท่ีมีตอการรับรูของผูรับสาร 

วิกฤตชวงท่ี 1   กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจาก 
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 

1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ 
(ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมลัีกษณะการสือ่สารประชาสัมพันธ
เปนยังไง 

2. ส่ือหรือกิจกรรมใดที่ทานสามารถจดจําไดบาง และจําไดจากสื่อไหนมากที่สุด เพราะอะไร 
3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข

ปรับปรุงอยางไร 
5. การชี้แจงกรณกีารขายหุนชนิคอรป ผานสื่อประชาสัมพันธ ของพรรคไทยรักไทยทานมอง

วาเปนยังไง มคีวามเขาใจและอธิบายชี้แจงไดชัดเจนมากนอยเพยีงใด 
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6. การชี้แจงตอบโตผานสื่อประชาสัมพันธในเรื่องที่ถูกกลาวหาของพรรคไทยรักไทยทานคิด
วาเปนไปในลกัษณะใด 

7. ทานมองถึงภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยเปนเชนไรในภาวะ
วิกฤตการเมืองที่ถูกโจมตีอยางรุนแรง และมีผลตอการใชส่ือที่จะทําความเขาใจกับ
ประชาชนหรอืไมอยางไร 

8. ในองคกรของทานใครเปนผูกําหนดประเดน็ในนําเสนอขาวของพรรคไทยรักไทย  
9. ทานมองวารัฐบาลและพรรคไทยรักไทยเองมีอิทธิพลตอการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน

หรือไมอยางไร  
10. ในชวงนั้นสื่อไดมีการนําเสนอขาวสวนใหญมีเนื้อหาเชงิบวกและลบกับพรรคไทยรักไทย

ยังไง  
11. การนําเสนอประเด็นเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยแถลงขาวตอส่ือมวลชน  ส่ือนําไปเสนอตอ

หรือที่เรียกวาผลิตซํ้ายังไง 
 

วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้ง
เปนโมฆะ(27 กุมภาพันธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
(ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมลัีกษณะการสือ่สารประชาสัมพันธ
เปนยังไง 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ชวงนั้นการชี้แจงทําความเข าใจกรณีที่ฝายคานไมลงสมัครรับเลือกตั้ง ผานสื่อ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย คอนขางเยอะทานมองวาสามารถทําความเขาใจถึง
เจตนารมณและจุดยืนของพรรคไทยรักไทยกับประชาชนไดมากนอยเพยีงใด  

 
วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ

พรรคประชาธปิตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการ
เลือกตั้งโดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
(27 มิถุนายน-25 กรกฎาคม 2549) 
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1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
ผานการบอกเลาชี้ในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมีลักษณะ
การสื่อสารประชาสัมพันธเปนยังไง 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงนี้ ไดเนนถึงจัดกิจกรรมสงเสริมความดีดวย
การเชิญชวนสมาชิกบริจาคโลหิตและบวชเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และงดการตอบโต
ทางการเมือง  ทานมองวาการประชาสัมพันธชวงนี้เปนยงัไง  

5. การนําเสนอประเด็นขาวของสื่อมวลชนชวงนั้นเปนยังไง  
6. การจัดกจิกรรมของพรรคไทยรักไทยในชวงนั้นไดเนนการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติเปน

หลักในมุมมองของสื่อมองเปนยังไง  
 

วิกฤตชวงท่ี 4 เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนบัสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจน
นําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรของคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549)  

1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
ผานการบอกเลาชี้แจงในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมี
ลักษณะการสือ่สารประชาสัมพันธเปนยังไง 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ในชวงทีไ่มมคีวามชัดเจนในการเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยทําการสื่อสารดวยการทํา
จดหมายเปดจากพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ถึงสมาชิกพรรคไทยรักไทยในรูปแบบใบปลิวเพื่อ
แจกจายใหกับสมาชิกพรรคทั่วประเทศเกีย่วกับภารกจิทีพ่.ต.ท.ทักษณิเดินทางไปเยือน
ตางประเทศ ทานคิดวาผลการสื่อสารในลักษณะนี้ของพรรคไทยรักไทยเปนยังไง  
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แนวคําถามสําหรับผูรับสารคือนักวิชาการเพื่อศึกษาผลกระทบการใชสื่อประชาสัมพนัธของพรรค
ไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ท่ีมีตอการรับรูของผูรับสาร 

1. ทานมองภาพรวมของการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยในชวงวิกฤตการเมืองป 2549 
เปนอยางไร 

2. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
ผานการบอกเลาชี้แจงในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมีผล
ของการสื่อสารประชาสัมพันธเปนยังไง 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในแตละชวงควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ทานมองถึงภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยเปนเชนไรในภาวะ
วิกฤตการเมืองที่ถูกโจมตีอยางรุนแรง และมีผลตอการใชส่ือที่จะทําความเขาใจกับ
ประชาชนหรอืไมอยางไร 

5. ทานมองวาประเด็นใดทีน่ําไปสูจุดเปลี่ยนทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยจนนําไปสู
วิกฤต 

 
แนวคําถามสําหรับผูรับสารที่ประกอบดวยประชาชนทัว่ไปและองคกรพันธมิตร เพื่อศึกษา
ผลกระทบการใชสื่อประชาสมัพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ท่ีมีตอการ
รับรูของผูรับสาร 

วิกฤตชวงท่ี 1   กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจาก 
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 

1. ทานไดรับส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยบางหรือไม  
2. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ 

(ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมีลักษณะการสื่อสารประชาสัมพันธ
เปนยังไง และมีความคิดเหน็ตอส่ือนั้นๆยังไงบาง 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

5. การชี้แจงกรณกีารขายหุนชนิคอรป ผานสื่อประชาสัมพันธ ของพรรคไทยรักไทยทานมอง
วาผลของการสื่อสารเปนยังไง มีความเขาใจและอธิบายชี้แจงไดชัดเจนมากนอยเพยีงใด 
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6. ทานมองถึงภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยเปนเชนไรใน
ภาวะวกิฤตการเมืองที่ถูกโจมตีอยางรุนแรง และมีผลตอการใชส่ือที่จะทําความเขาใจกับ
ประชาชนหรอืไมอยางไร 

 
วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้ง

เปนโมฆะ(27 กุมภาพันธ -  8 พฤษภาคม 2549) 
1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล

ผานการบอกเลาชี้แจงในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมี
ลักษณะการสือ่สารประชาสัมพันธเปนอยางไร 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ชวงนั้นการชี้แจงทําความเข าใจกรณีที่ฝายคานไมลงสมัครรับเลือกตั้ง ผานสื่อ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย คอนขางเยอะทานมองวาสามารถผลของการสื่อสาร
สามารถทําความเขาใจถึงเจตนารมณและจุดยนืของพรรคไทยรักไทยกบัประชาชนไดมาก
นอยเพยีงใด  

 
วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ

พรรคประชาธปิตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการ
เลือกตั้งโดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
(27 มิถุนายน-25กรกฎาคม2549) 

1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
ผานการบอกเลาชี้แจงในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมี
ลักษณะการสือ่สารประชาสัมพันธเปนอยางไร 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 
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4. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงนี้ ไดเนนถึงจัดกิจกรรมสงเสริมความดีดวย
การเชิญชวนสมาชิกบริจาคโลหิตและบวชเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และงดการตอบโต
ทางการเมือง  ทานมองวาการประชาสัมพันธชวงนี้เปนการสรางภาพลักษณของพรรคไทย
รักไทยหรือไมอยางไร  

 
วิกฤตชวงท่ี 4 เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจน

นําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรของคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549)  

1. ส่ือประชาสัมพันธประกอบดวยอินเตอรเน็ตพรรค ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือแผนพับ ส่ือบุคคล
ผานการบอกเลาชี้ในพื้นที่ (ยกตวัอยางแตละส่ือประกอบ) ทานมองวาแตละส่ือมีลักษณะ
การสื่อสารประชาสัมพันธเปนอยางไร 

2. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสื่อใดที่ทานคดิวาประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่ดําเนินการในชวงนี้ควรจะตองมีการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

4. ในชวงทีไ่มมคีวามชัดเจนในการเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยทําการสื่อสารดวยการทํา
จดหมายเปดจากพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ถึงสมาชิกพรรคไทยรักไทยในรูปแบบใบปลิวเพื่อ
แจกจายใหกับสมาชิกพรรคทั่วประเทศเกีย่วกับภารกจิทีพ่.ต.ท.ทักษณิเดินทางไปเยือน
ตางประเทศ ทานคิดวาการสื่อสารในลักษณะนี้ของพรรคไทยรักไทยเปนอยางไร 

5. ทานคิดวาประเด็นที่กลายเปนจุดเปลี่ยนทางการเมืองจนนําไปสูวิกฤตการเมืองของพรรค
ไทยรักไทยคิดวาเปนเรื่องใด เพราะเหตุใด  

 
 ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ดวยการบันทึกเทปและจดบันทึกขณะ
สัมภาษณเพื่อดูลักษณะทาทางของผูใหขอมูล เปนการชวยอางอิงในการตีความ พรอมกลอง
บันทึกภาพกิจกรรมตางๆ เพื่อใหขอมูลครบถวน อยางไรก็ตามสําหรับประเด็นการตั้งคําถามเพื่อ
สัมภาษณผูวิจัยไดทําแบบสัมภาษณโดยอิงโครงสรางปานกลาง (Semi - structural 
interviews/moderated scheduled interviews) คือมีการตั้งคําถามไวในประเด็นคําถามเฉพาะที่
ตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลถูกตองและตรงประเด็นที่ตองการศึกษา แต
ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสามารถพูดรายละเอียดเพิ่มเติมและผูวิจัยสามารถขยาย
ผลจากแนวคําตอบที่ไดเปนคําถามตอไป เปนการยึดหยุนไดตามสถานการณเฉพาะหนา  
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ความนาเชื่อถอืของเคร่ืองมอื 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสัมภาษณ โดย
คํานึงถึงคุณภาพของเครื่องมือที่จะใช ในการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล ดวยการตั้งแนว
คําถามใหตรงกับแนวคิดและวัตถุประสงคพรอมครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในการวิจยั ซ่ึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก็ดวยการนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธเปนผูพิจารณา
ตรวจสอบแกไขกอนนําไปออกไปใชจริง 
 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 วิธี ประกอบกันคอื 
3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมลูจากเอกสารและสื่อตางๆจากแหลงที่เกี่ยวของซึ่งไดแก ส่ือและ

เอกสารตางๆของพรรคไทยรักไทยที่เก็บรวบรวมไว หองสมุดพรรคไทยรักไทย  เวป็ไซดพรรค 
(www.thairakthai.or.th)  บทความจากนิตยสาร บทความจากหนังสือพิมพ ขาวจากหนังสือพิมพ 
เว็ปไซดที่เกี่ยวของอื่นๆ วทิยานิพนธและหนังสือที่เกี่ยวของกับหวัขอการวิจยั ในที่นี้จะดูในสวน
ของสื่อที่พรรคไทยรักไทยผลิตเปนหลัก สวนสือ่อ่ืนจะนํามาพิจารณาประกอบเพื่อใหงานวิจัย
สมบูรณยิ่งขึ้น 

3.4.2  การสัมภาษณ  ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ
กลุมผูบริหารพรรคไทยรักไทยที่เปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ (Key Informants) และ
กลุมผูรับสารประกอบดวยนักวิชาการสายการประชาสมัพันธและส่ือสารการเมือง นักการเมืองฝาย
คาน กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย  องคกรส่ือมวลชน ส่ือมวลชนที่ตดิตามทําขาว
พรรคไทยรักไทยเปนประจํา  และประชาชนทั่วไปที่ตดิตามการเมืองอยางใกลชิด โดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In -depth interview) เพื่อมุงจะไดคําตอบจากผูใหขอมูล เปนรายบุคคล  
 
3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเร่ิมดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรัก
ไทยในภาวะวกิฤตการเมืองป 2549 ตั้งแต วันที่ 13 มกราคม –   19 กันยายน 2549 คือ วันที่รายการ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีและเคลื่อนขบวนมายังทําเนยีบรัฐบาลเพื่อขับ
ไลพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร จนถึง วนัที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทําการรัฐประหารยดึอํานาจจากรฐับาลพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร 
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3.6  การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากการอานเอกสารสิ่งพิมพ กิจกรรมตางๆของพรรค  การ

สัมภาษณแบบเจาะลึกแลว ผูวิจยัไดนําเอาแนวคิดทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการ
วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธ กลยุทธการประชาสัมพันธ รวมถึง
ผลกระทบของการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่มีตอการรับรูของผูรับสารในภาวะ
วิกฤตการเมืองป 2549  ซ่ึงสามารถแบงการวิเคราะหออกไดเปนดังนี ้
 3.6.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและสื่อตางๆ โดยวิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหประเภทของสื่อประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย เนื้อหาการนําเสนอและรูปแบบของ
สารการประชาสัมพันธโดยกําหนดหนวยในการวิเคราะหเปนแนวคดิหลัก (Theme)  และแบงการ
วิเคราะหออกเปนแตละชวงของเหตุการณที่เกิดวิกฤตมีทัง้หมด 4  ชวง คือ 

วิกฤตชวงที่ 1   กลุมพันธมิตรฯชุมนุมขับไลพ.ต.ท.ทักษณินําไปสูการประกาศยุบสภา 
(13 มกราคม - 24 กุมภาพนัธ 2549) 

วิกฤตชวงที่ 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ
(24 กุมภาพันธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

วิกฤตชวงที่ 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตย พรอมทั้งกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกดิสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการเลือกตั้ง
โดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
(27 มิถุนายน-25 กรกฎาคม 2549) 
 วิกฤตชวงที ่ 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจน
นําสูการทํารัฐประหารยดึอํานาจจากรฐับาลพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร 
(19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549)  

เพื่อวิเคราะหลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของพรรคไทยรัก
ไทยในภาวะวกิฤตการเมืองป2549 วาแตละชวงไดใชส่ือและสารประเภทใด 
 3.6.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก (In - depth interview) การ
วิเคราะหสวนนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในดาน
ตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหถึงการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ในแตละชวงวิกฤตวาเปนเชนไร  นอกจากนี้เพื่อเปนการสะทอน
มุมมองของกลุมผูรับสารที่ติดตามสถานการณการเมืองอยางใกลชิดผูวิจัยยังไดสัมภาษณนักวิชาการ 
นักการเมืองฝายคาน กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย องคกรสื่อมวลชน ส่ือมวลชนที่
ติดตามทําขาวพรรคไทยรักไทย และประชาชนทั่วไปตามสาขาอาชีพตางๆ เพื่อวิเคราะหถึงผลการ
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รับรูของผูรับสารที่มีตอการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต โดยแบงการ
วิเคราะหออกเปนชวงวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้ง 4 ชวงเชนกัน 
 
3.7  การนําเสนอขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่สรุปรวบรวมประเด็นจากการวิเคราะหตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของและนํามาเขียนในรูปแบบการพรรณนาและบรรยายตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย DPU



บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมือง

ป 2549”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยจะเสนอรายงานผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคการของการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1  กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมือง 
ป 2549  

ตอนที่ 2 วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของพรรค 
  ไทยรักไทยในภาวะวกิฤตการเมืองป2549  

ตอนที่ 3 ผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤต 
  การเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร  

 โดยทั้ง 3 ตอนจะแบงผลการวิจัยในแตละตอนออกเปนชวงวกิฤตดังนี ้
 

วิกฤตชวงท่ี 1  กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา 
(13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 

วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้ง
เปนโมฆะ (27 กุมภาพันธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ 
พรรคประชาธิปตย  พรอมทั้ งกกต . ถูกศาลสั่ งจํ าคุก เกิด
สูญญากาศทางการเมืองไมมีกกต.จัดการเลือกตั้งโดยอยูในชวง
ของเดือนฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  (27 มิถุนายน-25กรกฎาคม2549) 

   วิกฤตชวงท่ี 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.
ทักษิณจนนําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549
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4.1  ความเปนมาของฝายประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทย 
จากการสัมภาษณผูที่เกีย่วของกับการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธพรรคไทยรัก

ไทย พบวา หนวยงานดานการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยอยูในสวนสายงานของกองงาน
โฆษกพรรคไทยรักไทย ดังจะแสดงเปนแผนภาพไดอยางชัดเจนดังนี ้

 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  แสดงภาพโครงสรางกองงานโฆษกพรรคไทยรักไทยป 2549 
 
ที่มา:  กองงานโฆษกพรรคไทยรักไทย 
 
 จากแผนภาพขางตน จะเหน็วางานดานการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยอยูในความ
รับผิดชอบของกองงานโฆษกพรรคไทยรักไทยที่มีกรอบในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
ที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับงานโฆษกพรรคไมสามารถแยกออกจากกันได  โดยมีกรอบการทํางานดังนี ้
1. วิเคราะห – ผลิตขาว- ตอบโต มีหนาที่วเิคราะห - ประเมินสถานการณ  ทิศทางขาว ทาทีส่ือ 

ทาทีพรรคการเมืองและกลุมองคกรตางๆ ตลอดจนการหาขาว-ขอมูลเชิงลึก ประมวลและ
กล่ันกรองเปนขอสรุปเสนอตอโฆษกพรรคและคณะที่ปรึกษา เพื่อนําไปสูการกําหนดทาที ใน
การชี้แจงขอเท็จจริง 

โครงสรางกองงานโฆษกพรรคไทยรักไทยป 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ต.ศิธา ทิวารี 
โฆษกพรรคไทยรักไทย 

สุทิน คลังแสง 
รองโฆษกพรรค 

ศันสนีย นาคพงศ
รองโฆษกพรรค

ภิมุข สิมะโรจน 
รองโฆษกพรรค 

ศุภมาส อิศรภักดี
รองโฆษกพรรค

ยุรนันท ภมรมนตรี 
รองโฆษกพรรค 

จตุพร พรหมพันธ
รองโฆษกพรรค 

สุรนันทน เวชชาชีวะ 
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 

มอนิเตอร 
วิเคราะหขาว 

วิเคราะหการ 
เมือง/ตอบโต 

ประสาน
นโยบายภาครัฐ

สื่อสัมพันธ ประชาสัมพันธ
อินเตอรเน็ตพรรค 

 ตอบโต 

 
บริหารงานโดยรวม 
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2. มอนิเตอรขาว  มีหนาที่ตดิตามขาว สถานการณ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ปรากฏผานสื่อ 
ทั้งรายการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเตอรเนต็  และนําเสนอเปนรายงานตอทีมโฆษก 
ผูบริหารพรรคและนักการเมอืงของพรรคอยางเปนระบบ เพื่อสามารถชี้แจงและแถลงขาวได
อยางทันถวงท ี

3. ประสานงานสือ่มวลชน มีหนาที่ประสานงาน อํานวยความสะดวก สรางความเขาใจ และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับสื่อ เพื่อใหขาวสารและขอมูลของพรรคไดรับการเผยแพรในเชิงสรางสรรค
อยางแพรหลาย 

4. ประชาสัมพนัธ ทําหนาที่เปนฝายประชาสัมพันธของพรรคเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั
นโยบาย บุคลากรและนกัการเมืองของพรรคกับสื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆทั้งในและนอกองคกร รวบรวมเนื้อหาประชาสัมพันธผลงานพรรคผาน
หนังสือพิมพทุกเดือน จัดทาํการแถลงผลงานพรรคผานโทรทัศน 3 คร้ัง/ป 

5. ประสานนโยบายรัฐ ทําหนาที่ประสานงานรวบรวมขอมูลนโยบายของรัฐบาล เพื่อนําไปขยาย
ผลในการประชาสัมพันธใหสอดคลองระหวางพรรคกับรัฐบาล 

6. ศูนยขอมูล  มีหนาที่จดัเกบ็และรวบรวมขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ ผานศูนยขอมูล เพื่อใช
ในงานการเมืองและการชี้แจงตอบโต 

7. อินเตอรเน็ตพรรค  มีหนาที่ดูแลปรับปรุงเว็บไซดพรรค ปรับเปลี่ยนและผลิตเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธและความเคลื่อนไหวดานตางๆ 

8.  ภาพนิง่ – วีดทัิศน  มีหนาที่ถายภาพ จัดเก็บ เผยแพรภาพกิจกรรมของหัวหนาพรรค - พรรค - 
ผูบริหารพรรค - นักการเมืองของพรรค  

งานประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยตามโครงสรางกองงานโฆษกพรรค พบวา การ
ดําเนินงานรับผิดชอบโดยโฆษกพรรคและรองโฆษกในแตละประเด็นตามที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึง
ตองประสานงานโดยตรงกับกรรมการบริหารพรรคที่กํากับดูดานประชาสัมพันธและงานโฆษก คือ
นายสุรนันทน เวชชาชวีะ และฝายอ่ืนๆทั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรครวมไปถึง โฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหงานดานการประชาสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกนั  ดังคํากลาว  

 
“โฆษกพรรคอาจจะตองหารือเชิงนโยบายในภาพใหญกับดานของฝายการเมือง ซ่ึงทาน

รองเลขาธิการภูมิธรรมดูแลอยู  และในสวนของกรรมการบริหารบางทานซึ่งทานนายกฯ ได
มอบหมายใหมีคณะกรรมการประชาสัมพันธอยู ตรงนี้ก็จะมกีารประสานงานตลอด แต
ขณะเดียวกนั อยางไมเปนทางการ ทางโฆษกพรรคก็ตองประสานงานกับหัวหนาพรรคก็คือ นายกฯ 
ทักษิณ  และรองหัวหนาพรรคตางๆ  เนื่องจากพรรคไทยรักไทยขณะนัน้ถือวาเปนพรรครัฐบาล 

DPU



94  

เพราะฉะนั้นกต็องประสานงานกับเลขาธิการนายกฯ (นพ.พรหมินทร เลิศสุริยเดช) และโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี (นพ.สุรพงษ สืบวงศลี)ดวย ในการที่จะดภูาพรวมของการ
ประชาสัมพันธ” (สุรนันทน เวชชาชวีะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 
พฤศจิกายน 2549) 

เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางการดําเนินงานดานการประชาสมัพันธตามโครงสรางใหญของ
พรรคไทยรักไทยป 2549  ไดแสดงเปนแผนภาพใหเหน็อยางชัดเจนดังภาพที่ 4.2 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2  แสดงภาพโครงสรางพรรคไทยรักไทยป2549 
 
ที่มา:  สํานักงานเลขาธิการพรรคไทยรักไทย 

โครงสรางพรรคไทยรักไทยป 2549 

คณะเจาหนาที่บริหารพรรค ประกอบดวย 
เลขาธิการพรรค เปนประธาน 
รองเลขาธิการพรรค  5 คน 
กรรมการบริหารพรรค(นายสุรนันทน เวชชาชีวะ) 
โฆษกพรรค 

ดานบริหาร 
งานทั่วไป 

ดาน
กฎหมาย 

ดานยุทธศาสตร
และแผนงาน 

ดาน 
ประชาสัมพันธ
และงานโฆษก

ดานสมาชิก
สัมพันธและ
ฝกอบรม 

ดานกิจการ
รัฐสภา 

พงษศักดิ์    ชานนท พรหมินทร สุรนันทน ภูมิธรรม วิเชษฐ 

ที่ประชุมใหญพรรคไทยรักไทย 

กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 

คณะผูบริหารพรรคไทยรักไทย 
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 จากแผนภาพขางตนพบวา โครงสรางการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยเปนสาย
งานหนึ่งตามโครงสรางการบริหารพรรค 6 สายงาน กํากับดูแลจากคณะเจาหนาที่บริหารพรรคที่มี
เลขาธิการพรรคเปนประธาน กอนนําเสนอคณะผูบริหารพรรค  กรรมการบริหารพรรคและที่
ประชุมใหญของพรรค  สามารถมองเห็นโครงสรางโดยรวมในการบริหารจดัการเกีย่วกับงาน
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยไดเปนอยางดี   ซ่ึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยสนใจศึกษาวากลยุทธ
การประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 เปนอยางไร จึงได
ศึกษาวจิัยและสามารถแบงผลวิจัยออกเปน 3 ตอนไดดังนี้  
 
4.2 ตอนที ่1  กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรกัไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 

 
วิกฤตชวงท่ี 1 กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีจนนําไปสูการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 
 
 การศึกษากลยทุธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองชวงที่
1 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกบัการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรัก
ไทยจํานวน 6  ทาน  มีผลการสัมภาษณมดีงันี้ 

1. กลยุทธการใชส่ือ 
2. กลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริง 
3. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  

 
 1.  กลยุทธการใชสื่อ 
 จากการศึกษาดวยการสัมภาษณ พบวากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ในภาวะวิกฤตการเมืองชวงที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี จนทํา
ใหพ.ต.ท.ทักษิณ ประกาศยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549   ซ่ึงเปนหนาที่ของฝาย
ประชาสัมพันธที่จะตองชี้แจงทําความเขาใจที่ดีใหเกิดขึ้นกับสมาชิกพรรคและประชาชน เพื่อให
การดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปตามแผนเขาถึงกลุมเปาหมาย กลยุทธการใชส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธจึงถูกนํามาใช  โดยส่ือท่ีใชไดมีการเลือกใหมีความหลากหลาย เนื่องจากแตละส่ือมี
คุณสมบัติแตกตางกันออกไป ส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธในวิกฤตการเมืองชวงนี้มีดังนี้  

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th) พบวา  
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พรรคไทยรักไทยมุงเนนการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆผานเว็บไซดของพรรค 
ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชกนัอยางแพรหลายในกลุมชนชัน้
กลาง อีกทั้งพรรคไทยรักไทยยังเหน็วาประสิทธภิาพของอินเตอรเน็ตเปนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมโยงทั่วประเทศ ทัว่โลก จะเปนสื่อที่สามารถสรางความเขาใจอันด ีกับผูเขามาใช
บริการเว็บไซดของพรรค ในชวงนี้พรรคไทยรักไทยไดนําเสนอเนื้อหาผานเว็บไซดพรรค ใน 2 
ประเด็นหลัก คือ  1. การชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขายหุนบรษิัทชินคอรปของตระกูลชินวัตร   ที่
มีลูกชายและลกูสาวพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตรถือหุนใหญไดขายหุนเกือบทั้งหมดใหกับกลุมเทมาเส็ก
ของประเทศสิงคโปร ซ่ึงถูกกลาวหาวา เปนดําเนนิการทีไ่มเหมาะสมเพราะไมเสียภาษี เปนการขาย
ชาติ การชี้แจงประชาสัมพันธผานเวบ็ไซดมีเนื้อหาที่ละเอียดอธิบายถึงที่มาที่ไปพรอมเอกสาร
ประกอบอยางชัดเจน  
 ประเด็นที่ 2 การนําเสนอผลงานความสําเรจ็ภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซ่ึงเปนการ
นําเอาเนื้อหาทีพ่.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรบรรยายกับสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มา
เผยแพรผานเวบ็ไซดพรรคทั้งคําบรรยายเกีย่วกับผลงานดานเศรษฐกจิและสังคม ประกอบตัวเลข
การขยายตวัทางเศรษฐกิจในรูปแบบ Power Point  สามารถอางอิงไดดวยตวัเลข ซ่ึงพรรคไทยรัก
ไทยตองการชีใ้หเห็นวาผลงานที่ผานมา 5 ป มีใหเหน็เปนรูปธรรม ทําใหประชาชนเชื่อมั่นใน
รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ที่พูดจริงทําจริง และการสื่อสารผานสื่อประชาสัมพันธเวบ็ไซดพรรคนั้น 
สะดวกและงายในการคนหา ขอมูลในหลายๆเรื่องจึงถูกนําเสนอผานทางเว็บไซดพรรคไทยรักไทย
ที่มีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา โดยเนนกลุมเปาหมายคือคนชนชั้นกลาง ที่อินเตอรเน็ตเขามามี
บทบาทอยางมากในการดําเนินชีวิตและทาํงาน ดังคํากลาว 
 

“เราก็ตองเอาผลงานออกมา  ชวงนั้นตองเขาใจวาเราทํางานมา 5 ป ทานนายกฯ เองก็มี
ความรูสึกวา ถึงเวลาก็ควรที่จะเลาใหประชาชนฟง เพราะถือวาเราเขามาทํางานในสมัยที่สอง และ
ทํางานมาไดปหนึ่ง  ก็ถึงเวลาที่จะเลาใหประชาชนฟงวาเราเขามาทําอะไรบาง  ถึงจังหวะนั้นก็เปน
จังหวะที่ออกมาประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ ของพรรคทั้งเว็บไซด เอกสารแผนพับ หนังสือพมิพ 
รวมทั้งการสื่อสารภายในระหวางพรรคกับส.ส.ในการไปบอกตอประชาชนในพืน้ที่  ซ่ึงมีอะไรที่
สําคัญๆเราจะบรรจุเขาไปในเว็บไซด ซ่ึงงายในการคนหา อยูที่ไหนดูได” (สุรนันทน เวชชาชวีะ, 
อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549)  

 
“เว็บไซดก็คือการสื่อสารภายใน เนื่องจากพรรคมีขนาดใหญมีสมาชิกพรรค ถึง 14 ลาน

เพราะฉะนั้นการกระจายขาวที่เราก็ตองผานทางเว็บไซด โดยเฉพาะกลุมเปาหมายหลักคือคนชนชั้น
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กลาง  เราไดมกีารปรับตัวตลอดเวลา คุณเหน็ไหมวาเว็บไซคของกองงานโฆษกไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา”   (พรหมินทร เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรแีละรอง
เลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549)  ดังตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3  แสดงภาพหนาเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทยชวงระหวางเดือนมกราคม – เดอืนกันยายน 

ป2549 
 
ที่มา: เว็บไซดพรรคไทยรักไทย 
 

2. ส่ือหนังสือพิมพ จากการสัมภาษณพบวา สารไทยรักไทยผานหนังสือพิมพ 
เปนการซื้อพืน้ที่โฆษณาของหนังสือพิมพ เพื่อลงโฆษณาประชาสัมพันธผลงานความสําเร็จ การ
ดําเนินงานและกิจกรรมตางๆของพรรค โดยไดรับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซ่ึงเปนสื่อประชาสัมพันธหนึ่งของพรรคไทยรักไทยที่
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และชวงทีม่ีการโจมตีจากหลายฝายในขณะนัน้ สารไทยรักไทยผาน
หนังสือพิมพได นําเสนอผลงานการสานตอนโยบายเดิม และเสริมนโยบายใหม เพื่อเปนการ
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ใหคํามั่นสัญญาวารัฐบาลพรรคไทยรักไทยจะเรงผลักดันนโยบายที่เปนรูปธรรมเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชน  ดวยการใชส่ือหนังสือพิมพเดลินิวส มติชน ขาวสดและสยามรัฐเปนสือ่
ประชาสัมพันธ ดังคํากลาว 
 

“สารพรรคไทยรักไทยเปนสือ่ประชาสัมพันธที่ทางพรรคเราใชมาอยางตอเนื่องหลายป 
เพื่อส่ือสารกับสมาชิกพรรคและประชาชน ซ่ึงเราไดงบสนับสนุนจากกกต.โดยสวนใหญนําเสนอ
เนื้อหาผลงานของพรรค ส.ส.พรรค และผลงานรัฐบาล สวนในชวงนี้เนื่องจากเปนชวงตนปก็ได
เนนถึงผลงานที่ผานมาและจะทําอะไรตอ” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดตีกรรมการบริหารพรรคไทย
รักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549)  

 
“อันที่ 2. ก็คือใชส่ือซ้ือ ad หนังสือพิมพในการทําความเขาใจ 3. ใบปลิว  ผลิตเอกสาร

แจก” (ภูมิธรรม เวชยชยั, อดตีรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  
 

3. ส่ือเฉพาะกิจคือแผนพับเอกสารเลมเล็ก จากการสัมภาษณพบวา ส่ือ 
ประชาสัมพันธที่พรรคไทยรักไทยใชในการประชาสัมพันธส่ือสารไปยังสมาชิกพรรคและ
ประชาชนในชวงนี้คอนขางที่ใหความสําคัญกับแผนพับจดหมายเปดผนึกจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
หัวหนาพรรคไทยรักไทย ช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขายหุนบริษัทชินคอรปของตระกูลชินวัตร   
ซ่ึงพรรคไทยรักไทยมองวาเปนประเด็นใหญสงผลถึงภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ และพรรคไทย
รักไทย จึงไดผลิตส่ือประชาสัมพันธดังกลาวเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคนําไป
แจกจายในพื้นที่ รวมไปถึงหนังสือเลมเล็กที่ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานความสําเร็จภายใตรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย เปนการเนนการใหขอมูลท่ีเปนรูปธรรมมากกวาขอกลาวหา ของฝายตรงขาม ดัง
คํากลาว 

“ เพราะฉะนั้น ในการทําเอกสารบางชิ้น กจ็ึงตองมีการประสานงานกับผูที่รู ไมวาจะอยู
ในสวนของบริษัท หรือสวนของทีมงานสวนตัวของหวัหนาพรรค เพื่อนําขอเท็จจริงนั้นออกมา  ใน
สวนของพรรคก็เพียงแตชวยสนับสนุนในการที่จะทําความเขาใจกับสมาชิกพรรค ก็จะเหน็วา
จดหมายเปดผนึกสงถึงสมาชิกพรรค  เพื่อใหสมาชิกพรรคเขาใจวาที่กลาวหาตวัทานนายกฯ  ใน
สวนตัวในเรื่องนี้ ขอเท็จจริงมันเปนอยางนัน้ อยางนี”้ (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดตีกรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทย, 30 พฤศจกิายน 2549) 
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“เร่ืองนี้เปนเรือ่งใหญมาก และเปนประเดน็หลักในการโจมตี จนเปนประเด็นที่คณุกรณ
กลาววานี่ขายชาติ ซุกหุน ซุกภาษ ีเปนภาษาที่เล็กๆ ที่ทาํใหคนเชื่อ จนปานนี้กย็ังกลาวหา แตกย็ังหา
ความผิดไมได ที่สําคัญเรื่องนี้เปนเรื่องทรัพยสินสวนบุคคล แตทําไมตีเปนเรื่องใหญจังเลย 
เพราะฉะนั้นสือ่ที่เราใชในการชี้แจงก็มีทั้งเว็บไซด เอกสารแผนพับโดยเฉพาะจดหมายเปดผนกึดวย
การเนนขอเทจ็จริง” (พรหมินทร เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการ
พรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549) 

 
 2.  กลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริง 

จากการสัมภาษณ พบวากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต
การเมืองชวงที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตยนําโดยนาย
สนธิ ล้ิมทองกุลเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ดวยขอ
กลาวหา ปลอยใหมกีารทุจริตคอรัปชั่น แทรกแซงองคกรอิสระ ปดกั้นสื่อมวลชน ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เอื้อผลประโยชนใหพวกพอง  ขายชาติและขาดจรยิธรรม จนทําใหพ.ต.ท.ทักษณิ 
ประกาศยุบสภาในวันที ่ 24 กุมภาพันธ 2549 นั้น เหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณที่พรรคไทยรัก
ไทยตั้งแตกอตัง้มาป 2541 จนถึงปจจุบัน รวม 8  ป ไมเคยประสบมากอน  ถือเปนวกิฤตทาง
การเมืองที่พรรคไทยรักไทยตองเรงชี้แจงขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาว กลยุทธการประชาสัมพันธ
หลักที่พรรคไทยรักไทยนํามาใชในชวงทีมกีารโจมตีอยางรุนแรงเชนนี ้ พบวาเปน  เปนกลยุทธการ
ช้ีแจงตอบโตดวยดวยขอเทจ็จริง กลาวคือ  มีการกลาวหาจากกลุมพันธมติรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในหลายประเด็น ทั้งตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร รัฐบาล และพรรคไทยรักไทย นําเสนอ
การโจมตีดวยการใชส่ือหลักคือโทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต กลายเปนขอกลาวหาที่
แพรกระจายไดอยางรวดเร็วผานความนาเชื่อถือของบุคคลที่นําเสนอคือนายสนธิ ล้ิมทองกุล  
เพราะฉะนั้นยทุธศาสตรหลักในการประชาสัมพันธ คือใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องที่
ถูกพาดพิง รวบรวมขอมูลที่เปนขอเท็จจริงชี้แจงโดยผานสื่อหลัก คือการแถลงขาวกับสื่อมวลชน  
เพราะขอกลาวหาของกลุมพันธมิตร เปนขอกลาวที่ไมมีมูลความจริง และเปนขอกลาวหาที่เปดดวย
ขอเท็จจริงเพยีงบางสวนผสมขอมูลเท็จในลักษณะของขาวลือ  การแถลงขาวดวยขอมูลเนื้อหาที่เปน
ขอเท็จจริงและตอบโตกลับกลุมพันธมิตรในบางประเดน็จึงเปนกลยุทธการประชาสัมพันธที่พรรค
ไทยรักไทยหยบิยกมาใช   ซ่ึงพรรคไทยรักไทยตองประสานงานกับรัฐบาล คือโฆษกประจําสํานกั
นายกรัฐมนตร ี และเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี เพื่อใหขอมูลการประชาสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะการกลาวหาเชื่อมโยงทั้งพรรคและรัฐบาล  ดังตัวอยางคํากลาว 

 

DPU



100  

“ยุทธศาสตรของพรรคไทยรักไทยเปนยุทธศาสตรที่ช้ีแจงขอเท็จจริงมาโดยตลอด  ยึด
หลักเนื้อหาสาระของขอเท็จจริงที่มีอยู และก็ช้ีแจงออกไป  เพราะฉะนั้นในชวงที่เปนภาวะวิกฤตที่
เรียกวาพันธมิตรฯ  โจมตีนั้น  เราก็ยังยึดหลักที่จะพยายามชี้แจงขอเท็จจริงใหมากที่สุด  แลวก็ช้ีแจง
โดยหลักการและเหตุผลบนพื้นฐานของนโยบายรัฐบาลที่ประสบความสําเร็จหรือไมนั่นก็เปนสิ่งที่
ประชาชนตองตัดสิน แตวาเราก็ช้ีแจงออกไป” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรค
ไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
“เพราะฉะนั้น ส่ิงที่สําคัญคือการรวบรวม fact ขอเท็จจริง แตกวาจะรวบรวม fact และ

ประจักษพยานขึ้นมาชี้แจงตองหาการสืบสวน คือถาตอบทีเดียวไมฟง เพราะคนเชื่อไปแลว คนได
เชื่อ ยอมรับไปแลวตั้งแตแรกเพราะเปนเรื่องที่เหมือนปด  คนชอบแบบ ถาปดๆ ยิ่งเชื่อ  จึงตองสวน
ดวยหลักการที่มีเหตุผลตางๆ ชัดเจนที่เปนลายลักษณอักษร ยุทธศาสตรหลัก คือใชส่ือหลัก คือใช
เวลาถึง 3-4 วัน เตรียมตัวใหดี ขอมูลใหชัด ช้ีวาเรื่องนี้ไมจริงอยางไร  การกลาวหามันงาย เขาใช
เขียนนิทานวันละเรื่อง เพราะขอกลาวหาเปนเรื่องไมจริง คือการมีความจริงเพียงบางสวน แลวไป
ประกอบเปนเรื่องเปนราวที่ดา  ตัวที่เราจับไดก็คือตองเอา fact กลับมา แลวเลนวิธีทางสื่อ
เหมือนกัน” (พรหมินทร เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการพรรคไทยรัก
ไทย, สัมภาษณ 7 ธันวาคม 2549) 

 
“การใหแกนนําคนสําคัญของพรรคออกมาชี้แจง ใหนักกฎหมาย ผูเช่ียวชาญตลาดหุน

ออกมาชี้แจง  เชน สุวรรณ ววัยเสถียร และคุณสุรนันทน  เวชชาชีวะ หรือผม หรือใครตอใครก็
ออกมาชี้แจงขอเท็จจริงกัน  แตก็อยางที่ผมบอก มิตรมันนอย ไมมีใครชวยอธิบาย”    
(ภูมิธรรม เวชยชัย, อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  
 
 สวนรูปแบบการแถลงขาวของพรรคไทยรักไทยตอประเด็นการกลาวหาของกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีทั้งรูปแบบการชี้แจงขอเท็จจริงดวยเนื้อหา และการตอบโต
กลับวาเปนการดําเนินการนอกกติกา เปนเรื่องที่ไมเหมาะสม  ดังตัวอยาง  
 

“การไมเสียภาษีจากการขายหุนมูลคา 7.3 หมื่นลานบาท ที่ตระกูลชินวัตรถืออยูในชิน
คอรป เปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให
คนนําบริษัทเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อระดมทุนในการขยายกิจการ เพื่อใหบริษัท
เหลานั้นมีรายไดเพิ่มขึ้นและทําใหรัฐเก็บภาษีนิติบุคคลหรือภาษีจากผลประกอบการ”  
(ทักษิณ ชินวัตร,  2549, 12 กุมภาพันธ)  
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“วันนี้สังคมรบัรูมากแลววาสิ่งตางๆ ที่นายสนธิพูดมาถูกตองและตรงความเปนจริง
หรือไม บางครั้งความพยายามทีจ่ะทําอะไรใหมนัรุนแรงคนก็เขาใจ ดังนั้นวนันี้เอาสติปญญา
ชวยกันคิดและทํางานใหประเทศดกีวา อยาไปใหความสําคัญกับคนสวนหนึ่งที่พยายามจะทําอะไร
ที่นอกระเบยีบกติกา” (ภูมิธรรม เวชยชยั. ขาวสั้นตนชั่วโมงชอง9อ.ส.ม.ท.)  
 

“สวนที่มีการลุกขึ้นมาขับไลนายกฯตนเหน็วาไมเหมาะสมเพราะไมใชระบอบ
ประชาธิปไตยแลวถาชุมนุมควรอยูในกรอบของกติกา โดยฟงเหตุฟงผลกัน” (สุรนันทน เวชชาชวีะ, 
2549,  12 มีนาคม)  

 
อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยชวงนี้ ไมไดมีการตั้ ง

คณะกรรมการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต และไมไดตั้งศูนยปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาเพื่อดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธ เพราะกลไกพรรคคือกองงานโฆษกพรรคและฝายการเมืองดําเนินการ
ตามปกติ แตถึงแมไมมีการตั้งคณะกรรมการและศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจ แตพรรคไทยรักไทยมี
การประชุมคณะผูบริหารพรรคโดยมี หัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค บุคคลที่เกี่ยวจากฝายตางๆ
และฝายประชาสัมพันธถ่ีขึ้นหรือแทบจะทุกวันเพื่อเตรียมกําหนดกลยุทธในการชี้แจงขอเท็จจริง  
ดังตัวอยางคํากลาว  

 
“จริงๆ  แลว  ผมคิดวาเราเองอาจจะ ไมไดเรียกวาวางแผนเฉพาะ  แตเรียกวาเรามี

ประชุมกันถี่ขึน้  มีการหารอืกันในระดับผูใหญมากขึ้นนะครับ  และการที่จะประเมินวาขอกลาวหา
นั้นเราจะชี้แจงอยางไร และจะใชส่ือใดชีแ้จง  ใชคนใดออกไปชี้แจงนั้น มีการประชุมกันมากขึน้  
แตถามวาเรามกีารวางแผนพิเศษเพื่อรับมือตรงนี้ไหม  ตองเรียกวาตอนหลังมันคงไมใชวางแผน
พิเศษ เพราะมนัแทบจะประชุมกันทุกวัน  เพราะวาถือเปนภาวะวิกฤต” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีต
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
 3. กลยุทธการสรางภาพลักษณ 
 จากการสัมภาษณ พบวา กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงทีม่ี
การโจมตีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อยางรุนแรง สงผลกระทบโดยรวมกับรัฐบาลและพรรคไทยรักไทย
ทําใหความนาเชื่อถือลดลง เพราะฉะนั้นกลยุทธการสรางภาพลักษณทีพ่รรคไทยรักไทยกําหนดให
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวตัร ในชวงเวลานี้คือ ภาพลักษณความเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ที่มี
หนาที่รับผิดชอบหลายเรื่องในป 2549 โดยเฉพาะงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของ

DPU



102  

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั มีพระประมุขจากหลายประเทศเสด็จมารวมงาน จึงไมตองการให
ภาพของพ.ต.ท.ทักษิณ ตดิอยูกับภาพทางการเมืองโดยเนนการบริหารบานเมือง มากกวาบริหาร
การเมือง ดังตวัอยางคํากลาว  
  

“เพราะฉะนัน้ เราคิดถึงวาทําอยางไรที่จะทําใหเครดิตของทานนายกฯ  ในฐานะ
นายกรัฐมนตรทีํางานได และไมมาติดกับปญหาการเมืองในประเทศ เพราะวามเีหตกุารณสําคัญๆ  
หลายเรื่อง ไมวาจะเรื่องของงานจัดงานพระราชพิธี เร่ืองของประชุมตางประเทศ  เร่ืองของการ
ประสานงานหลายๆ เร่ือง เรายังคงตองรักษาภาพพจนและความนาเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีไทยไว  
เพราะฉะนั้น ส่ิงที่เรากําหนดก็คือวาเราพยายามใหนายกฯ เปนนายกฯ” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดตี
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
“คือยึดหลักวาทานยังเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยูตลอดเวลาและยดึหลักของ

ความเปนจริง”  (พรหมนิทร เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการพรรค
ไทยรักไทย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549) 

 
ปญหาและอุปสรรคการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยป 2549    
  จากการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของของพรรคไทยรักไทยถึงปญหาอุปสรรคที่พบในการ
ดําเนินงานดานการประชาสมัพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤตการเมืองชวงการเคลื่อนไหว
ชุมนุมปราศรัยเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรลาออกจาตําแหนงนายกรัฐมนตรผีานขอกลาวหา
มากมายเกิดแนวรวมทั้งจาก นักศึกษา นกัวิชาการ ส่ือมวลชน นักการเมืองฝายคาน และประชาชน
ทั่วไป จนนําไปสูการเกิดรัฐประหารเมื่อวนัที่ 19 กันยายน 2549 พบวา ปญหาและอปุสรรคของการ
ประชาสัมพันธ ของพรรคไทยรักไทยมีดังนี้ 

1. ประเมินสถานการณการเคลือ่นไหวของกลุมพันธมิตรต่ําเกินไป  
2. รวบรวบขอมลูที่ใชในการชีแ้จงประชาสัมพันธลาชา ไมทันตอเหตกุารณ 
3. ไมสามารถแถลงชี้แจงขอเทจ็จริงในเรื่องทีถู่กกลาวหาบางเรื่องได และชี้แจงไม

ชัดเจน  
4. ขอกลาวของกลุมพันธมิตรฯมีเปนจํานวนมาก ไมสามารถชี้แจงไดทนัเวลา ทําให

เกิดผลดานลบสําหรับการประชาสัมพันธ    
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5. ขอกลาวหาจากกลุมพันธมิตรฯ  เปนขอกลาวที่เปนนามธรรม และเปนไปใน
ลักษณะของกระบวนการปลอยขาวลืออยางมีประสิทธิภาพ ยากตอการชี้แจง
อธิบาย  

6. รัฐบาลใหความสําคัญกับกลุมตางๆทั้งส่ือมวลชน นกัวิชาการ องคกรอิสระ 
สถาบันการศึกษานอยจนเกนิไปไมมีเวลาทําความเขาในประเด็นตางๆ 

7. ขาดแนวรวมจากฝายตางๆในการอธิบายเนื้อหาตอจากการชี้แจงของรัฐบาลและ
พรรคไทยรักไทย 

8. กลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ใชเครื่องมือในการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพ
ผานสถานีโทรทัศนASTV เว็บไซดผูจดัการ หนังสือพิมพผูจัดการและเวทกีาร
ปราศรัยที่มีการจัดอยางเปนระบบในการโจมตีรัฐบาลและพรรคไทยรักไทยทําให
ขอมูลขาวสารแพรกระจายไปอยางรวดเรว็ 

9. มีความแตกตางทางดานความคิดในการแกไขปญหาดานการประชาสัมพันธช้ีแจง
และตอบโตของผูกําหนดกลยุทธ ไมเปนเอกภาพทําใหการปฏิบัติงานไมประสบ
ความสําเร็จ    

10. ภาพลักษณของพรรคและตัวพ.ต.ท.ทักษณิ มีความนาเชือ่ถือลดลงเปนอุปสรรคใน
การชี้แจงเพราะคนไมพรอมที่จะยอมรับฟงขอเท็จจริง  

11. พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร เปนบุคคลที่ใหสัมภาษณส่ือมวลชนดวยตนเองไมผานทีม
โฆษก  และมคีวามเชื่อมั่นในตัวเองสูง ทําใหไมมกีําแพงปกปองเมื่อเกดิปญหา   

12. การบริหารจัดการภายในพรรคทุกอยางขึ้นตรงกับหัวหนาพรรคในการตัดสินใจ 
มากกวาใชระบบกรรมการบริหารพรรคทําใหเกิดการตัดสินใจเพียงผูเดียว ใน
ลักษณะรวมศนูยอํานาจ 

13. กลไกการสื่อสารของพรรคในการตัดสินใจทางการเมืองในประเด็นตางๆ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไมทราบขอมูลภายในลวงหนา ตองมีการ
ติดตามสถานการณผานสื่อมวลชน ทําใหขาดจังหวะและขาดขอมูลในการชี้แจง 

14. ฝายปฏิบัติงานคือทีมโฆษกพรรคไมไดเขารวมประชุมในการกําหนดยุทธศาสตร 
การประชาสัมพันธทําใหขาดการเชื่อมตอขอมูลยากตอการชี้แจงเนื้อหาท่ีถูกตอง   

15. ขาดการทํางานเชิงรุก ทําไดเพียงตั้งรับ ไมมีการทํากิจกรรมอื่นๆประกอบและการ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธออกมาจากหลายฝายทําใหไมเปนเอกภาพ 
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16. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยเนนการออกแบบและนําเสนอใน
รูปแบบเดิมทีป่ระสบความสําเร็จในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2548 โดยไมมกีาร
เปลี่ยนแปลงรปูแบบใหเขากบัสถานการณที่เปลี่ยนไป ดงัตัวอยางคํากลาว 

 
“ผมคิดวาเกิดจากการที่ในบางสวนในบางเรื่อง ไมไดมีการชี้แจงขอเทจ็จริงอยางแทจริง  

คือในบางเรื่องที่ถูกกลาวหา เราอาจจะมีขอเท็จจริงอยู แตไมสามารถชี้แจง ทําใหประชาชนเขาใจได 
และกใ็นบางครั้งประชาชนอาจจะไมสนใจดวยซํ้า เพราะวาเสยีงของขอกลาวหาเรยีกวาเปนเสยีงที่
ดัง”  (สุรนนัทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย,สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 
2549) 

“ตองยอมรับวาเราประเมินกลุมพันธมิตรฯในชวงแรกต่ําไป  เพราะวาเราคิดวา 1.มุมมัน
เล็ก คนที ่ affect ไมเยอะ แตตอนหลังจับเปนประเด็นและมีการแพรหลายออกไป เนื่องจาก
สังคมไทยเปนสังคมที่ขาวซุบซิบเชิงแทปลอยด”  (พรหมินทร เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรแีละรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549) 

 
“มันเปนขาวลือ ทําใหเราไมสามารถจะพูดหรือช้ีแจงได กระบวนการทีเ่ปนขาวลือ เราก็

พยายามจะอธบิาย บางครั้งกระบวนการในการชี้แจงมนัก็ไมทัน เพราะพรรคไทยรกัไทยผิดพลาด
คร้ังสําคัญก็คือ การไมไดบารานซหรือใหน้ําหนกัสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมากเพียงพอ มันทําใหเหลือ
แตตัวนักการเมือง รัฐบาล และประชนพื้นฐานของประเทศ แตกลุมตางๆ ในสังคม ไมวากลุม
ส่ือมวลชน นกัวิชาการทางดานตางๆ ไดใหเวลากับเขาไมเพียงพอในการทําความเขาใจ” (ภูมิธรรม 
เวชยชยั, อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  

 
“ตองยอมรับวาไทยรักไทยประมาทเขามาก มองวาไมมีอะไร อยาไปสนใจ มันก็อยูของ

มันแคนั้น 1,000-2,000 คนเทานั้น มันจัดตั้งกันมา อยาไปโต อยาไปใหน้ําหนักกับมนั ซ่ึงในขั้นแรก
นะ ใช แตในขณะเดียวกนัมนัก็ตองสงคนไปมอนิเตอร ตองมาชี้แจงขอกลาวหาบางวาเขากลาวหา
อะไร ในชวงที่อยูสวนลุมพนิี  มันสามารถชี้แจง แตมาชี้แจงในเมื่อมนัสายเสียแลวซ่ึงจริงๆ แลว เรา
สามารถปองกันได แตเราไมไดปองกัน เชือ้มันเลยขยายตัว”     (ศิธา ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรักไทย,  
สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2549) 

 
“ทุกอยางถูกกาํหนดจากหวัหนาพรรคมากกวากรรมการบริหารพรรค นั้นจะชี้แจงหรือ

อธิบายอะไรกช้ี็แจงไมได เชนอยางพูดเรื่องหุนก็พดูไมไดจนกวาเขาจะใหประเดน็มาและก็พดูแคที่
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ไดรับเทานั้นเอง พูดมากกวานั้นก็ไมได เพราะมหีัวหนาพรรค บริวารของหัวหนาที่คอยกํากับ
ทิศทางตองอยูในทิศทางของหัวหนาพรรค นั้นที่คือปญหาที่แตกตางจากพรรคการเมอืงอื่น พรรค
เราปลอยใหทานทําหนาที่อยูคนเดยีว” (เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษกกองอาํนวยการเลือกตั้ง
พรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  9 มกราคม 2550) 

“เราตั้งรับอยางเดียวไมไดทําเชิงรุกเลย ทุกครั้งเราทําเชิงรุกตลอด เราไมมีทีมเชิงรุก การ
ประชาสัมพันธจริงจังนอยมาก และทําประชาสัมพันธไมเปนระบบทําหลายสวนไมมีศูนยกลางมัน
ไมเปนพลัง”  (วรวรรณ เปรมสุข, ผูอํานวยการอาวุโสบริษัทเอสซีแมทซบ็อกซจํากดั, สัมภาษณ, 26 
มกราคม 2550) 
  

วิกฤตชวงท่ี 2  ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ 
(27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

 
จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย

ในภาวะวิกฤตการเมืองหลังจากการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พรอม
กําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 2 เมษายน 2549 เปนเหตุใหพรรครวมฝายคานไมพอใจมมีตไิม
สงผูลงสมัครรับเลือกตั้งเหลือเพียงพรรคไทยรักไทยและพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับ
เลือกตั้ง  ทําใหพรรคไทยรักไทยชนะเกือบทั่วประเทศและพ.ต.ท.ทักษิณ ไดประกาศไมขอรับ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีในการคัดสรรครั้งตอไป  ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวเรียกรองขอ
นายกรัฐมนตรีพระราชทานจากหลายฝายรวมถึงพรรคประชาธิปตย และเกิดการฟองรองระหวาง
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยเกี่ยวกับการจางพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง และการ
ขัดขวางการเลือกตั้ง รวมทั้งการฟองรองถึงการจัดคูหาเลือกตั้งไมถูกตอง เปนเหตุใหศาล
รัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายนที่พรรคไทยรักไทยชนะอยางทวมทน ไมชอบดวย
กฎหมายตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมนั้น พบวา กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ในชวงนี้มีดังนี้ 

1. กลยุทธการใชส่ือ 
2. กลยุทธช้ีแจงตอบโตดวยการยึดกฎกติกา  
3. กลยุทธการสรางภาพลักษณพรรคการเมืองที่ยึดมั่นกติกาประชาธิปไตย 
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1. กลยุทธการใชสื่อ 
 จากการสัมภาษณ พบวากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต
การเมืองที่มีเหตุการณทางการเมืองเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการประกาศไมลงสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรครวมฝายคาน การคัดคานไมใหมีการเลือกตั้งและการเสนอขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน 
ซ่ึงพรรคไทยรักไทยเองจะตองชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน ใหยึดอยูในกรอบของกฎกตกิา 
การเลือกใชส่ือประชาสัมพันธที่เหมาะสมเพื่อใหขอมูลขาวสารแพรกระจายไปยังประชาชน
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  จึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธ
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพราะฉะนัน้การเลือกใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทย
รักไทยในชวงนี้เปนดังนี ้
 

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th)  จากการ
สัมภาษณพบวา  มีการนําเสนอเนื้อหาเกีย่วกับการเรียกรองใหฝายคานยึดมัน่ในกฎกติกา
ประชาธิปไตย  ดวยการลงสมัครรับเลือกตั้ง และพรรคไทยรักไทยใหคํามั่นสัญญาวาจะเรงปฏิรูป
การเมือง โดยการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยครั้งนี้ไดใช สโลแกน “ยึดมั่นประชาธิปไตย 
รักษากตกิา เรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง”  ผานทางเว็บไซดของพรรคถึง 3 รูปแบบ ทั้งการประกาศ
ทาทีพรรคไทยรักไทยตอการปฏิรูปการเมือง แถลงการณพรรคไทยรกัไทย และ คําปราศรัยเปดใจ
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย ณ ทองสนามหลวง  การเลือกที่จะใชส่ือ
ประชาสัมพันธคือเว็บไซดพรรคถือวาเปนชองทางหนึ่งที่พรรคเลือกใชเพราะประชาชนเขามาใช
บริการผานสื่อดังกลาวเปนจาํนวนมากทั้งคนไทยและตางประเทศ สามารถเขามาดูความเคลื่อนไหว
และกิจกรรมทางการเมืองไดทุกเวลา อีกทั้งเปนฐานขอมูลที่สามารถจัดเก็บเอกสารที่มเีนื้อหา
จํานวนมากไดเปนอยางดี ดังตัวอยาง 

 
“การชี้แจงอีกอยางคือผานเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทยถือวาเราก็ใหความสําคัญเชนกัน 

เพราะเนื้อหารายละเอียดเกีย่วกับขอกฎหมายประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดในการลงสมัคร
รับเลือกตั้ง  การไมเดนิตามกติกาของฝายคาน ทัง้ไมลงรับเลือกตั้ง การขอนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน  ทํายังไงที่จะอธิบายชี้แจงเพื่อใหประชาชนเหน็และเขาใจได นอกจากผาน
หนังสือพิมพแลวเว็บไซดก็เปนชองทางหนึ่งที่เรานํามาใชเพราะคนเขามาใชบริการเวบ็ไซดพรรค
เยอะพอสมควร”   (สุรนันทน เวชชาชวีะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 
พฤศจิกายน 2549) 
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“เว็บจะมีประโยชนใชแสดงหลักฐานที่มีปริมาณเยอะๆ  ขอความที่ไปพิมพใน
หนังสือพิมพและเอาไปพิมพในเอกสารแผนพับเราก็เอาไปบรรจุไวในเว็บไซดสําหรับคนที่สนใจ
ภายหลังหรือคนที่อยูตางประเทศไดติดตามสถานการณการเมืองเมืองไทยผานเว็บของพรรค”  
(เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษกกองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  9 มกราคม 
2550) 

2. ส่ือหนังสือพิมพ จากการสัมภาษณพบวา สารไทยรักไทยผานหนังสือพิมพ
ในชวงนี้ ไดเนนการชี้แจงเนื้อหาเพื่อเรียกรองใหพรรครวมฝายคานดําเนินกิจกรรมทางการเมืองให
อยูในกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ พรอมเชิญชวนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้งและพรรค
พรอมจะเรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง  โดยพรรคไทยรักไทยไดใหความสําคัญในเลือกใชส่ือ
ประชาสัมพันธคือสารไทยรักไทยผานหนังสือพิมพเปนอยางมาก จะเห็นไดจากการการอธิบาย
เกี่ยวกับเหตุผลขางตน เพื่อใหทุกฝายเห็นถึงความสําคัญในการรักษากฎกติกาของกฎหมาย ผานสื่อ
หนังสือพิมพหลายฉบับทั้งหนังสือพิมพแนวเศรษฐกิจ แนวการเมืองและหนังสือพิมพในระดับ
ประชาชนทั่วไปอาน และมีออกมาอยางตอเนื่องหลังการเลือกตั้งเพื่อขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช
สิทธิเลือกตั้ง เพราะพรรคไทยรักไทยมองวา    การชี้แจงเนื้อหาดวยลายลักษณอักษรผานการลง
โฆษณา สามารถที่จะกําหนดรูปแบบเนื้อหาการสื่อสารไดดี ไมมีการบิดเบือนเนื้อหา ประชาชน
สามารถรับรูรับทราบถึงการสื่อสารที่พรรคตองการจะประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พรอมทั้งเรงเห็นวาส่ือหนังสือพิมพโดยทั่วไปเกือบทุกฉบับในขณะนั้นไมไดเปดพื้นที่ใหกับพรรค
ไทยรักไทยในการชี้แจง แตกลับเนนการพาดหัวขาวประเด็นเชิงลบมากขึ้น พรรคไทยรักไทยจึงได
กําหนดกลยุทธในการซื้อส่ือโฆษณา เพื่อช้ีแจงจุดยืนของพรรคในขณะนั้น  ดังตัวอยางคํากลาว  

 
“คําพูดหรือเนือ้หาเปนเรื่องสําคัญ  เขาก็เนนในการที่จะพิมพออกมาเปนลายลักษณ

อักษร แลวกโ็ฆษณาการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ เปนสิ่งที่ดีอยางหนึ่ง เพราะวาในชวงที่มกีาร
โจมตีกันไปมา  ถาอานในเนื้อขาวคนอาจจะสับสนวา แลวจริงๆ แลว จุดยืนของพรรค หรือจุดยนื
ของคนที่พูดนัน่คืออะไร แตการลง ad โฆษณา เราสามารถที่จะควบคมุเนื้อหา เราสามารถกําหนด
คําพูดไดหมด แลวไมมใีครมาเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนคําพูดเราได  เพราะฉะนั้นก็ตองพิมพ
โฆษณา” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 
2549) 

“ส่ิงที่เราทํา protect สถาบันหลักของประเทศไทย  เพราะฉะนัน้ จะสังเกตไดวาการ
ส่ือสารชวงนี้คอนขางชัด ทานนายกฯ ก็ส่ังชัด คนที่รับนโยบายมา ออกมาอยางนีห้มด  โฆษณาทาง
หนังสือพิมพชวงนี้กเ็นนเยอะหนอย เพราะเปนเรื่องของรายละเอียดที่ตองชี้แจงใหคนเขาใจ” 
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(พรหมินทร เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549)   ดังตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4  แสดงภาพ การซื้อส่ือโฆษณาผานหนังสือพิมพเพื่อลงสารไทยรักไทย 
 
ที่มา:  หนังสือพิมพสยามรัฐเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 
 

“พรรคไทยรักไทยก็ไดใชกลไกที่ตัวเองมีอยูในการเอาเงนิไปซื้อหนาแลวเอามาขายใช
เต็มที่  ในเมือคุณไมใชพวกเขาคณุไมเอา เขารอใหพวกคณุลงไมได เขาก็ไปซื้อ ถาเขารอให
หนังสือพิมพลงอาจจะไดคอลัมนเล็กๆแลวก็จบ เขาก็ซ้ือทั้งหนา” (ภูมิธรรม เวชยชัย, อดีตรอง
เลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  

 
“วิธีการที่ตอบโตจะใชเวลา 3 วินาท ี เวลาในวิทยุซ่ึงรัฐบาลก็ไมสามารถจัดการได 

แนวทางออกจงึออกในรูปของเอกสาร แบบเปนขอความเยอะๆยาวๆ งายนิดหนึ่งคือการไปซื้อหนา
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ส่ือโฆษณา” (เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษกกองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  
9 มกราคม 2550) 

 
“ชวงนั้นเราตกอยูในสภาพที่ถูกบอยคอตจากสื่อ โดยปกติก็ใชปายริมถนนเยอะ  แต

ในขณะนัน้สื่อไมใหพืน้ที่เรา กลยุทธของเราก็คือซ้ือพื้นที่ส่ือเลย ในเมื่อขาวคุณไมใหฉนัเลย 
หนังสือพิมพเปนสื่อ Mass เขาถึงกลุมชนหลายๆระดบั ที่เลือกสื่อนี้เพราะเรามีขอมูลที่เราตองการ
อธิบาย” (วรวรรณ เปรมสุข, ผูอํานวยการอวุโสบริษัทเอสซีแมทซบ็อกซจํากัด,สัมภาษณ, 26 
มกราคม 2550)    
 

3.  ส่ือเฉพาะกจิคือแผนพับ จากการสัมภาษณพบวา ส่ือประชาสัมพันธที่พรรค 
ไทยรักไทยใชในการประชาสัมพันธชวงนี ้ เปนลักษณะของแผนพับ  เพื่อใหงายและสะดวกในการ
ที่ตัวแทนของพรรคจะนําไปแจกจายส่ือสารทําความเขาใจไปยังสมาชิกพรรคและประชาชนซึ่งเปน
การนําเสนอเนื้อหาสาระเดยีวกับสื่อหนังสือพิมพ และเว็บไซดพรรค   คือเรียกรองใหฝายคาน
เคารพกติกาประชาธิปไตยดวยการลงสมัครรับเลือกตั้ง ยกเลิกการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน 
และพรรคไทยรักไทยกพ็รอมที่จะแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มีปญหา  ดังตวัอยางคํากลาว  
 

“แผนพับก็เหมือนกันครับ หลังจากเราใชส่ือหนังสือพิมพในการประชาสัมพันธ ภาพ
กวางทั้งหมดแลวก็ตองมาผลิตเปนแผนพับเพื่อใหส.ส.นําไปแจกจายในพื้นที่ เพื่อจะไดทราบ
รายละเอียดทีพ่รรคตองการจะอธิบาย เพราะเราเลนตามกติกาแตอีกฝายเลนนอกกติกา ก็ตองอธิบาย
ใหประชาชนทราบครับ” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 
30 พฤศจิกายน 2549) 

 
“อีกแงหนึ่งกท็ําเปนเอกสารเปนเหมือนหนังสือพิมพฉบับตัวเองและเอาไปแจกในเวที

ปราศรัย เพื่อใหประชานชนไดอานรอระหวางฟงปราศรยัจะไดนําเก็บไปที่บานเก็บไวเปนหลักฐาน 
มันเปนสื่อทางตรงเทากับเราเปนสื่อหนังสือพิมพผลิตเอง” (เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษกกอง
อํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  9 มกราคม 2550) 
 

4. ส่ือบุคคล  จากการสัมภาษณพบวา การสื่อสารระหวางพ.ต.ท.ทักษณิ ชิน
วัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทยกับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค แกนนําพรรคผานการ
ประชุมพรรค มีเนื้อหาชี้แจงถึงการไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีและใหสมาชิกนําเนื้อหาใน
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ประเด็นที่ถูกโจมตีไปชี้แจงกบัประชาชน เพราะพรรคไทยรักไทยมองวา การสื่อสารผานสื่อบุคคล 
หรือส่ือมนุษย จากการประชุมพรรคผานส.ส.ไปยังแกนนําของพรรคทั้ง 400 เขต และชี้แจงอธิบาย
ขอมูลตางๆของพรรคตอไปยงัประชาชนและสมาชิกพรรคในลักษณะเครือขาย เปนการสื่อสารอีก
รูปแบบหนึ่งทีพ่รรคใชมาอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิผลในการสื่อสาร ดังตัวอยาง  

 
“ส่ือมนุษยคือใชการประชุมส.ส. ใหส.ส.ไปประชุมแกนนําในแตละพื้นที่ แกนนาํทั้ง 

400 เขต ใชแกนนําสมาชิกไปประชุมเขาใชหมด เราใชมาโดยตลอดในการอธบิายแกพี่นอง
ประชาชน” (ภมูิธรรม เวชยชยั, อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  

 
“การประชุมใหญของพรรคสวนมากหัวหนามาเลาใหฟง และรับฟงความคิดเหน็ของ

ส.ส. แลวก็มอบหมายรัฐมนตรีในการชีแ้จงแตละเรื่องเพื่อใหส.ส.จะไดไปอธิบายในพื้นที่ได  และ
หากพูดในภาพใหญส.ส.ของพรรคเปรียบเปนเพียงบุรุษไปรษณีย” (เอกพร รักความสขุ, อดีตโฆษก
กองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  9 มกราคม 2550) 
 

2. กลยุทธชี้แจงตอบโตดวยการยึดกฎกติกา  
จากการสัมภาษณ พบวากลยทุธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต 

การเมืองชวงนี้ อีกกลยุทธหนึ่งซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธนัน้คือ กลยุทธการ
ช้ีแจงและตอบโตดวยการยดึกติกา  เพราะไทยรักไทยมองวา เปนพรรคการเมืองที่เลนตามกติกามา
โดยตลอดแตฝายคานกลับปฏิเสธกติกาดวยการไมลงสมัครรับเลือกตั้ง อีกทั้งยังเรียกรองขอ
นายกรัฐมนตรพีระราชทาน ไมสนับสนุนใหมีการเลือกตัง้ พรอมยังกลาวหาวาพรรคไทยรักไทยไม
จริงใจในการปฏิรูปการเมือง เพราะฉะนั้นประเด็นหลักตองชี้แจงทาํความเขาใจกบัประชาชนผาน
การแถลงขาวดวยความมุงมัน่ของพรรคไทยรักไทยที่จะยึดตามกติกาของกฎหมาย คือการยุบสภา
แลวเดนิเขาสูสนามการเลือกตั้งที่ถือปฏิบัติกันมาชานาน เพื่อใหประเทศชาติสามารถที่จะเดินตอไป
ไดตามวิถีทางประชาธิปไตย  ฝายคานตองลงสมัครรับเลือกตั้งตามกตกิาที่ควรจะเปน  ทุกคนตอง
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง และพรรคไทยรักไทยเองก็พรอมที่จะเรงเดนิหนาปฏิรูปการเมืองดวยการ
แกไขรัฐธรรมนูญอยางจริงจงั  ดังตัวอยางคํากลาว 

 
“เพราะฉะนัน้ เรายึดอยูบนกติกาตลอด และยึดประชาชน  3  หลัก เพราะวาเรากําลัง

ตอสูกับขอกลาวหา โจมตี ที่ไมใช fact เนนในวิธีที่ไมเอากติกา  เพราะการเคลื่อนไหวทั้งมวลปาก
บอกวายึดกตกิา แตก็คือการที่จะไมเอาตามกติกา ไมวาจะเปนขอเสนอในเรื่องของการใชมาตรา 7 
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การไมยอมรับนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง  การกลาวหาทั้งหมดก็คือ การที่จะผลักไปสูทางที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย  ที่จริงวธีิการ defenses ที่ดีที่สุดคือตองยึดในเรื่องตวักตกิาไวใหแมน เพราะสิ่ง
เหลานี้คือเสาหลักของบานเมืองที่จะเปนตวัที่จะไมบั่นทอนความมั่นคงของบานเมือง” (พรหมินทร 
เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 7 
ธันวาคม 2549) 

 
“เปาหมายยังเหมือนเดิม คือตองทําใหประชาชนเขาใจขอเท็จจริงมากที่สุด แลวในฐานะ

พรรคการเมือง ทุกพรรคการเมืองก็มีจุดยนื โดยพรรคไทยรักไทยกไ็ดเนนถึงการชี้ขอเท็จจริงดวย
การยึดกติกาตามกฎหมาย” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
“อิงหลักการประชาธิปไตยและตอบโตเฉพาะหนาอยางเชน อภิสิทธิ์ สนับสนุนเรื่องขอ

นายกรัฐมนตรตีามมาตรา 7 เปนหวัหนาพรรคแทๆ แตออกมาสนับสนุนเรื่องมาตรา 7 ชวงนั้นก็จะ
เปนชวงการตอบโตปญหาเฉพาะหนา หรือเปดประเดน็ในชวงพรรคการเมืองคูแขงพลาดพลั้งเสนอ
ในเรื่องที่ไมเปนประชาธิปไตยขึ้นมา” (ศิธา ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 
2549) 

“พรรคไทยรักไทยถือวาส่ิงทีต่ัวเองกําลังเดนิอยูในหลักการที่อยูในระบบประชาธิปไตย
ในขณะที่ฝายคานคานอธิบายเหตุผลในเรื่องหลักประชาธปิไตยไมได การขอนายกมาตรา 7  เปน
เร่ืองที่ผิดหลักประชาธิปไตย แตเปนวิถีเดยีวที่เขาจะสูกบัพรรคไทยรักไทย” (ภูมิธรรม เวชยชัย ,
อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  
 

จากการศึกษาเอกสารการแถลงขาวผานสื่อมวลชนเกีย่วกบัประเด็นการชี้แจงตอบโต
ของพรรคไทยรักไทย พบวา เปนการแถลงขาวชี้แจงขอเท็จจริงและเรียกรองใหฝายคานเคารพใน
กติกาดวยการลงสมัครรับเลือกตั้ง และพรรคไทยรกัไทยจะเรงเดนิหนาในการปฏิรูปการเมือง
ภายใน 1 ป ซ่ึงสอดคลองกับเนื้อหาของสื่อหนังสือพิมพ ส่ือเฉพาะกิจ และเว็บไซดพรรคดังตัวอยาง 
 

“อยากวิงวอนพรรคฝายคานใหเคารพการตัดสินใจของประชาชนผานการเลือกตั้ง 
โดยเฉพาะพรรคเกาแกที่เคยไดเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ไมสงผูสมัคร
ก็ไมรูจะพูดวาอยางไร”  (โภคิน พลกุล, 2549,  9 มีนาคม ) 
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“ควรใชสมอง อยาปฏิเสธการเลือกตั้ง ขอใหมีจิตสํานกึกันบางวาไดทนุพัฒนาการเมอืง
จากกกต.ปละเทาไรเราอยากเห็นความจริงใจของ3พรรคการเมืองนี้ดังนัน้ขอใหสงผูสมัครลง
เลือกตั้งโดยไมมีเงื่อนไขเกมการเมืองตลอดจนหยุดการตีความสรางเรื่องใหมๆ ขอใหสามัคคี 
สมานฉันทเพือ่สรางกติกาตามระบอบประชาธิปไตยใหการปฏิรูปเดินหนาใหได”  (เอกพร  
รักความสุข.  รายการขาวตนชั่วโมงสํานักขาวไอเอ็นเอ็น) 

 
“เปนการใหสัญญาประชาคม และแสดงจดุยืนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร หัวหนาพรรค

ไทยรักไทย ทีจ่ะปฏิรูปการเมือง โดยระบชัุดเจนหลายอยาง เชน ถาไดเสียงไมถึงครึ่งจะไมขอเปน
นายกฯ จะแกไขรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาประมาณ 1 ป และเมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอย 
จะทําการยุบสภาเลือกตั้งใหมอีกครั้ง” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, 2549,  12 มีนาคม) 

 
 “พรรคขอกราบวิงวอนประชาชนโปรดอยาเบื่อการเมืองและการเลือกตั้ง และโปรดไป

ใชสิทธิ์เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยพรรคไทยรักไทยเปนของประชาชน พรรคยังมุงมั่นเดินหนา
ปฏิรูปการเมืองเพื่อแกปญหาระบบตรวจสอบและการทุจริตคอรรัปชั่นยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศใหแขง็แกรงยิ่งขึน้” (สุดารัตน เกยรุาพันธ. รายการขาวเทียงไอทีวี) ดังภาพตัวอยางที่ 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.5  แสดงภาพการแถลงขาวของคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพนัธุ  รองหัวหนาพรรค 
                 ไทยรักไทยหลังจากศาลมีมติใหการเลือกตั้งไมชอบดวยกฎหมาย  
 
ที่มา:  ภาพกจิกรรมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 
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 นอกจากนี้ พบวา พรรคไทยรักไทยไดใหความสําคัญกับการนําเสนอประเด็นการยดึมั่น
ในกตกิาประชาธิปไตย ดวยการเปลี่ยนฉากหลังเวทีการแถลงขาวดวยขอความ “ยึดมั่น
ประชาธิปไตย รักษากติกา เดินหนาปฏิรูปการเมือง” เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาของการชี้แจงและ
ตอบโตในประเด็นดังกลาว ดังตัวอยางภาพที่4.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6  แสดงภาพการแถลงขาวของนายสุรนันทน เวชชาชีวะ กรรมการบริหารพรรค 

    ไทยรักไทยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรยีกรองใหทุกฝายยึดมัน่ในระบบ  
    ประชาธิปไตย  
 

ที่มา:  ภาพกจิกรรมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2549 
 
  อยางไรก็ตามหลังจากศาลมมีติใหการเลือกตั้งเมื่อวนัที่ 2  เมษายน 2549 ไมชอบดวย
กฎหมาย พรรคไทยรักไทยกไ็ดเปลี่ยนฉากเวทีการแถลงขาวทันที ดวยขอความ “ขอยิม้รับอุปสรรค
ทางการเมืองทุกรูปแบบเพื่อยนืหยดัแกปญหาของชาติ และประชาชนตอไป” พรอมภาพประกอบ
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หวัหนาพรรคไทยรักไทย ดังตัวอยางภาพที ่4.7 
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ภาพที่ 4.7  แสดงภาพรูปแบบเวทีแถลงขาวพรรคไทยรักไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
                  ขอความดานหลังเวทีตามเหตุการณและสถานการณทางการเมือง 

 
ที่มา:  หองสื่อมวลชนพรรคไทยรักไทย อาคาร 1 ช้ัน 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
 

3. กลยุทธการสรางภาพลักษณพรรคการเมืองที่ยึดม่ันในกฎกติกาประชาธิปไตย 
จากการสัมภาษณกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงที่พรรครวม

ฝายคานประกาศไมลงสมัครรับเลือกตั้ง คัดคานการเลือกตั้ง พรอมขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน
และกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยกย็ังคงเรยีกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออกจาก
ตําแหนง พบวา กลยุทธหนึ่งที่พรรคไทยรักไทยนํามาใชในชวงนีค้ือการสรางภาพลักษณใหกบั
องคกรคือพรรคไทยรักไทยใหเปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย      ผานสโลแกน 
“ ยึดมั่นประชาธิปไตย รักษากติกา เดินหนาปฏิรูปการเมือง”  โดยพยายามชีใ้หเหน็วา พรรคไดยึด
มั่นและปฏิบัตติามแนวทางของกฎกติกาประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักกฎหมายหลังจากการยุบสภา
ผูแทนราษฎร  ก็เขาสูกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย จะไมเหมือนกับ
ฝายคานและกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทีไ่มเคารพกติกาไมลงสมัครรับเลือกตั้งและ
เรียกรองขอนายกฯพระราชทาน    ดังตัวอยางคํากลาวของผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ
พรรคไทยรักไทย  
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“คนอื่นไมไดเลนตามกติกา ฝายคานกไ็มเลนตามกติกา ฝายคานซึ่งบอกมาโดยตลอดวา
เชื่อในประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา  กลับไมยอมรบัที่จะเขาสูการเลือกตั้ง ฝายที่ตอตานอยูใน
ทองถนน  เขามีสิทธิตอตาน  เขามีสิทธิที่จะวิพากษวิจารณ  แตถามีการเลือกตั้ง ก็ตองเขาสู
กระบวนการการเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนเปนผูตัดสิน  ไมใชผูที่มาประทวงในถนนเปนผูตัดสนิ  
เพราะฉะนั้น พรรคก็ตองยนืยันในหลกันี”้ (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทย
รักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 
 

“ทุกวันนี้ส่ิงที่เรายึดอยู วนันี้เรายึดอยูหลักขอกฎหมาย ยดึสถาบันหลักของประเทศ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  ยดึมั่นในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยทกุ Step ที่ผานมาตองรองรับดวย
ขอกฎหมาย ที่สําคัญยึดมั่นอยูในผลประโยชนของประชาชน”   (พรหมินทร เลิศสุริยเดช, อดีต
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549) 

 
 “เพราะรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมาตามกตกิาที่มาจากระบบประชาธิปไตย ยนือยูกับ

ระบบ ซ่ึงแนวทางของพรรคคือการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ถาเอาหลักการเอาระบบก็ตอง
ปลอยใหเปนไปตามกติกาตามระบบของมันไปตามวิธีทางประชาธิปไตย  ไปจนจบวาระไปให
ประชาชนตัดสิน การที่ไทยรักไทยตัดสนิใจยุบสภากเ็ปนไปตามวิถีทางประชาธิปไตย” (ภูมิธรรม 
เวชยชยั, อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  

 
“ ที่ประชุมมีมติวาจะใชจดุยนืคือยึดมั่นประชาธิปไตย รักษากตกิา กรอบความคิดคอืคน

ไมตองการใหนายกทกัษณิเปนนายกพรรคก็เลยตีความวานายกทักษณิไดรับเลือกตัง้เขามาและสภา
ก็เลือกใหเปนนายก ในขณะที่ผูชุมนุมเรียกรองของนายกพระราชทาน ตามมาตรา7 การเปนหรือไม
เปนนายกมันมีที่มาจากรัฐธรรมนูญ มีที่มาวานายกตองมาจากการเลือกตั้ง ถาคนตองการจะเปลีย่นก็
ตองเปลี่ยนดวยการเลือกตั้ง” (เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษกกองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรัก
ไทย,สัมภาษณ, 9 มกราคม 2550) 

 
จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงนี้เร่ิมมีความเขมขนมาก

ขึ้นหลังจากเจอกระแสโจมตอียางหนกัจากกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ส่ือมวลชน
องคกรตางๆ รวมทั้งพรรครวมฝายคานที่มีมติไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และเคลื่อนไหวโจมตีพรรคไทยรักไทยอยางตอเนื่อง  ทําใหพรรคไทยรักไทยไดมีการตั้ง
คณะกรรมการกองงานโฆษกและการประชาสัมพันธ โดยมีนายสุรนันทน เวชชาชวีะ เปนประธาน
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คณะทํางาน และกรรมการประกอบไปดวยทีมโฆษกพรรคไทยรักไทยทีมโฆษกรัฐบาลและฝาย
กฎหมายพรรค ทําหนาที่วางแนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธของพรรค ติดตามขอมูล
ขาวสาร และรายงานตอคณะผูบริหารพรรค ช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณการเมืองของพรรค 
ดังตัวอยาง 

 
“ก็มีครับ  จริงๆ มีคณะอยูแลวแตไมเปนทางการ  ก็เพยีงแตตั้งขึ้นมาเปนทางการโดยมี

ผมเปนประธานทีมโฆษกและฝายกฎหมายเปนคณะทํางาน และมีที่ปรึกษาอยู 2-3 ทานคือนพ.
พรหมินทร หมอสุรพงษ สืบวงคลี แลวก็คณุวีระ ก็คือจัดรูปแบบการประชาสัมพันธการแถลง
ประเด็นใหอยูในกรอบมากขึ้น”  (สุรนันทน เวชชาชวีะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 
 

วิกฤตชวงท่ี3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการเลือกตั้ง 
โดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (27 
มิถุนายน-25 กรกฎาคม2549) 
 
 จากการสัมภาษณผูที่เกีย่วของของพรรคไทยรักไทยเกีย่วกับกลยุทธการประชาสัมพันธ
ของพรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤตการเมอืงชวงที่อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทย
รักไทยในความผิดมีพฤติกรรมจางพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงคะแนนรอยละ 20 ถือ
เปนการกระทาํเขาขาย มาตรา 66 (1) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขตามรฐัธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวธีิการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนญู และมาตรา 66 (3) กระทาํ
การอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก็ถูกศาลสั่งจับคุกและเพกิสิทธิเลือกตั้งใน
ความผิดที่ออกประกาศใหมกีารรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบแบงเขตรอบสองมิชอบดวยกฎหมายทํา
ใหเกิดสูญญากาศทางการเมอืงไมมีกกต.จดัการเลือกตั้ง ซ่ึงถือวาในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงการจัด
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัดวยนั้น พบวา  กลยุทธการ
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงนี้มีดังนี ้
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1. กลยุทธการใชสื่อ 
 

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th)  จากการ
สัมภาษณพบวา  เนื้อหาหลักที่นําเสนอเกี่ยวกับการเชิญชวนใหสมาชิกพรรครวมอุปสมบทและ
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลในหนาแรก และจัดทําหนาเว็บไซดเฉพาะกอนเขาสูหนา
แรกเพื่อใหประชาชนลงนามพระพรและเปนการแสดงความจงรักภกัดีของพรรคไทยรักไทย ดัง
ตัวอยาง 

“ก็ส่ือที่ใชทั้งหมดในชวงนี้เราใชเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมถึงสมาชิกใหรวมบวชและ
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลในฐานะพรรคการเมืองนอกเหนือจากการดําเนินงานใน
ฐานะรัฐบาล เพราะฉะนัน้ก็มีทั้งการประชาสัมพันธผานเว็บไซด ทั้งเปนการเชิญชวนและทาํหนา
เว็บใหมเพื่อใหประชาชนลงนามถวายพระพร สวนมากจะเนนเรื่องนี้เปนหลัก” (สุรนันทน เวชชา
ชีวะ, อดตีกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
2.  ส่ือหนังสือพิมพ   จากการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของของพรรคไทยรักไทย

พบวา ไดมกีารเลือกใชส่ือประชาสัมพันธจากสารไทยรักไทยผานหนังสือพิมพไปยังสมาชิกและ
ประชาชนในชวงนี้นัน้ ไดเนนแนวทางสมานฉันทดวยการเชิญชวนใหสมาชิกบริจาคโลหิตและ
อุปสมบทหมูทั่วประเทศ โดยพรรคไทยรักไทยไดใหความสําคัญกับกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติเปน
อยางมาก เพราะสารไทยรักไทยไดนําเสนอเรื่องดังกลาวผานหนังสือพมิพมติชน สยามรัฐ ขาวสด 
และเดลินวิสอยางตอเนื่อง รวมไปถึงสารฉบับพิเศษครบรอบ 8 ปพรรคไทยรักไทยก็ไดเนน
กิจกรรมเรื่องนี้เชนเดยีวกัน ดังตัวอยาง 

 
“ สวนหนังสือพิมพก็ทําในลักษณะเดยีวกนัคือเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม จะไมมเีรื่อง

การเมืองเขามาเกี่ยวเลย แมกระทั้งสารไทยรักไทยผานสื่อหนังสือพิมพครบรอบ 8 ปของพรรคไทย
รักไทยกย็ังเนนภาพกิจกรรมทําความดีของพรรคภายใตแนวทางสมานฉันท  ซ่ึงจะเปนTheme 
เดียวกันหมด” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 
พฤศจิกายน 2549) 

 
“หนังสือพิมพที่เราลงโฆษณาชวงนั้น2-3 ฉบับ จะเปนกิจกรรมเกีย่วกับการทําความดี 

ทั้งการบริจาคโลหิตปลอยบอลลูนแลวก็บวชเปนหลักทกุสื่อจะมุงไปเรื่องนี้อยางเดยีว” (ศิธา ทิวารี ,
โฆษกพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,13 ธันวาคม 2549) 

DPU



118  

 3. ส่ือเฉพาะกิจปายไฟวิ่งคอมพิวเตอร   จากการสัมภาษณพบวา  ปายอักษรไฟวิง่
คอมพิวเตอรของพรรคไทยรักไทยไดนําเสนอเนื้อหาที่สอดคลองกับสื่อหนังสือพิมพ และเว็บไซด
พรรค โดยการสื่อสารประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยผานสื่อดังกลาวจะไมมีเรื่องอื่นเขามา
เกี่ยวของนอกจากการเชิญชวนสมาชิกพรรครวมบริจาคโลหิตและอุปสมบท ซ่ึงเปนสื่อใหมที่พรรค
ไทยรักไทยนํามาใชในประชาสัมพันธกับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณหนาพรรคไทยรักไทย 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม  ดังคํากลาว  
 

“ปายไฟวิ่งหนาพรรคก็เชนกัน  ขอความทั้งหมดในชวงนั้นจะสอดคลองกันทุกส่ือคือ
เปนการเชิญชวนให เขารวมกิจกรรมคือการบวชกับบริจาคเลือดแทบทั้ง ส้ินจะไมมีการ
ประชาสัมพันธผานตัววิ่งหนาพรรคในเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องนี้   ส่ือที่เราใชทั้งหมดชวงนี้จะ
เปนไปในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงปายวิ่งหนาพรรคเราเพิ่งนํามาใช ก็ดีนะครับเพราะคนนั่งรถผานไป
ผานมาถนนเพชรบุรีก็ไดเห็นขอความประชาสัมพันธของเรา ถือวาเปนสื่อใหมที่เรานํามาใช” 
 (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
“เปนจิตวิทยากับคนที่ผานไปผานหนาพรรความันมีลูกเลนใหมๆ ใชเทคโนโลยีเขามา

ชวย” (เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษกกองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  9 
มกราคม 2550) 
 

4.  ส่ือบุคคล         จากการสัมภาษณพบวา   การสื่อสารของพรรคไทยรักไทยผานสื่อ
บุคคล ระหวางพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทยกบัอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคผานการประชุมพรรคเพื่อใหผูสมัครนําไปชี้แจงตอในพื้นที่ ในชวงนีย้ังคงเนนย้ํา ใหลด
การตอบโตทางการเมืองเนื่องจากเปนปมหามงคล ใหเนนการจัดกิจกรรมถวายเปนพระราชกุศลโดย
พรรคไทยรักไทยไดใชการสือ่สารผานสื่อบุคคลดวยการใหผูสมัครของพรรคในแตละพื้นที่ทัว่
ประเทศบอกกลาวกับสมาชิกพรรครวมกันบริจาคโลหิตและอุปสมบทเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
โดยพรรคไทยรักไทยเล็งเหน็วา การสื่อสารผานการบอกกลาวในกจิกรรมรูปแบบเชนนี้จะไดผลทาํ
ใหสมาชิกพรรคเขารวมกิจกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการอุปสมบทที่ตองมีพิธีการและขั้นตอนที่
ผูสมัครในแตละพื้นที่ตองเปนฝายประสานงานเกดิการมีสวนรวม และทําใหกิจกรรมของพรรคที่
กําหนดไวประสบความสําเร็จ ดังตัวอยาง  
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“การประชุมพรรคก็เชนกันทานหัวหนาก็ไดเนนย้ําใหลดการตอบโตทางการเมือง เนน
การจัดกจิกรรมโดยเฉพาะการบวชใหส.ส.แตละพื้นทีไ่ปบอกกลาวประชาสัมพันธกับสมาชิกเขา
รวมกิจกรรมของพรรคในปมหามงคล” (ศิธา ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 13 
ธันวาคม 2549) 

 
“การสื่อสารกับส.ส.ของพรรคในการประชุมพรรคก็ส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนันัน้

คือการเชิญชวนใหสมาชิกเขารวมกิจกรรมบริจาคเลือดแลวก็บวชถวาย ส.ส.เองก็ตองกลับไป
ส่ือสารกับแกนนําในพื้นที่บอกตอๆกันไปนี้คือส่ิงที่พรรคทําในชวงนี”้ (ภูมิธรรม เวชยชัย, อดตีรอง
เลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  
 

2. กลยุทธการไมตอบโตทางการเมือง 
แมวกิฤตการเมืองชวงนี้จะมปีระเด็นคอนขางสําคัญสําหรับพรรคไทยรักไทยคือการถูก

อัยการเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค และมีขอกลาวหาจากพรรคประชาธิปตยวาจางพรรคเล็กลง
รับสมัครรับเลือกตั้งนั้น  จากการสัมภาษณ พบวา กลยทุธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ในภาวะวกิฤตการเมืองชวงนี้ กลับเปนกลยุทธลดการตอบโตประเด็นทางการเมือง มีการสื่อสารไป
ยังอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค แกนนํา กาํหนดเปนทาทีของพรรคในการที่ไมพูดเรื่อง
การเมือง แตพรรคจะรวมใจใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อทําความดี และทํากจิกรรมถวายเปนพระราชกศุล
เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั   ดังตัวอยาง  
 

“ชวงนั้นเปนชวงที่พรรค Fix เลย ไมตอบโตเร่ืองการเมือง และพรรคก็ประกาศไปเลย
วา จุดยืนของพรรคในชวงเดือนแหงความสมานฉันท  เดือนที่เปนมงคล ทางพรรคไมตอบอะไรเลย 
และไมใหสัมภาษณเร่ืองการเมือง  แตจะพูดถึงกิจกรรมในพรรคที่จะทําอะไรถวายเปนพระราชกศุล
บาง อยางเชน เร่ืองการบวช เรื่องการบริจาคเลือด” (ศิธา ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 
13 ธันวาคม 2549) 

 
“แนนอน soft โดยธรรมชาติของขาว ถึงแมขาวการเมืองจะรุนแรง แตทกุคนกย็ุติในชวง

ที่มีเรื่องงานพระราชพิธีตางๆ” (สุรนันทน เวชชาชวีะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 
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“เปนการลดบทบาทตอบโตทางการเมืองลงเชน การบริจาคโลหิต อุปสมบทถวายแดใน
หลวง เปนการยึดมั่นวาเรายดึหลัก 3 ประการนี้ จนกระทั่งวินาทีสุดทาย”   (พรหมินทร เลิศสุริยเดช, 
อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549) 

 
“ชวงที่มีความขัดแยงมนัถูกกลบลงชั่วคราว เพราะเกี่ยวพันธกับสถาบันชั้นสูงที่เปนที่

เคารพนับถือของคนไทยทั้งประเทศ เปนปครองราชยทุกคนตองพักรบ คุณนาจะเห็นวิธีการพักรบ 
ทุกอยางหยุดหมด พันธมิตรเลิกชุมนุม รัฐบาลและพรรคไทยรักไทยกท็ุกอยางไมมกีารสัมภาษณไม
มีการทําอะไรทั้งส้ินโดยวิธีการก็คือกลับเขาไปทํางานเฉลิมฉลองใหไดอยางดีที่สุด”  (ภูมิธรรม 
เวชยชยั, อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  

 
“ชวงนั้นเปนชวงที่เกดิกระแสเทิดทูนในหลวงอยางมาก ทําใหประเดน็ทางการเมืองไม

มีการพูดกนัเลยเลิกพูดเรื่องการเมืองจะทําความดีถวายในหลวง” (เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษก
กองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  9 มกราคม 2550) 
 

ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารการแถลงขาว พบวา ประเด็นในการแถลงขาวของพรรคไทย
รักไทยผานสือ่มวลชนแขนงตางๆทั้งวิทย ุ โทรทัศน  และหนังสือพิมพ ชวงนี้ไดเนนถึงการจดั
กิจกรรมทําความดีเพื่อถวายเปนพระราชกศุลดวยการอุปสมบทหมูและบริจาคโลหิต  สวนขอ
กลาวหาเรื่องการจางพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนรอยละ 20 นั้นพรรคไทย
รักไทยไมไดเปดเวทแีถลงขาวตอบโตเร่ืองดังกลาวเพียงแตช้ีแจงถึงความบริสุทธิของพรรควาไมได
ดําเนินการตามที่กลาวอาง ดังตัวอยาง  

 
“จัดกิจกรรม คือ การบวชเทิดพระเกียรต ิ6,000 รูป โดยเชิญชวนสมาชิกพรรค เร่ิมบวช

วันที่ 2 ก.ค..นี ้จํานวน 999 รูป และขอเชิญชวนสมาชิกพรรคบริจาคโลหิต 60,000 คน โดยจะเริ่มใน
วันที่ 14 ก.ค. คือวันเกดิพรรคครบ 8 ป ” (ภิมุข สิมะโรจน.  ขาวตนชั่วโมงสํานักขาวไทย) 

 
 “ในเบื้องตนขอชี้แจงจํานวนสมาชิกพรรค ทรท.ในแตละภาค ที่มีความประสงคจะรวม

บวชในครั้งนี ้ กทม. 69 คน  ภาคกลาง  253 คน  ภาคเหนือ 609 คน  ภาคอีสาน 1,553  คน และ
ภาคใต  50 คน จํานวนเต็มทั้งหมดที่ทางพรรคไดเคยแถลงวาจะมีการบวชเพื่อถวายเปนพระราช
กุศล มีทั้งส้ิน 6,000 คน”  (ศนัสนีย นาคพงศ,  2549,   30 มิถุนายน ) 
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  “ที่ผานมาตัวแทนพรรคยังไมมีโอกาสเขาไปชี้แจงขอกลาวหา ดังนัน้ ถาเรื่องสงศาล
รัฐธรรมนูญ พรรคคงมีโอกาสชี้แจงขอกลาวหา ขอย้ําวาพรรคมีความมั่นใจวาไมไดกระทําการใดที่
เปนมติซ่ึงเขาขายใหถึงขัน้ยบุพรรคได” (พงศเทพ เทพกาญจนา, 2549,  29 มิถุนายน )  
 
  “ไดเตรียมความพรอมไวแลว พรรคยืนยันเสมอวาไมเคยรับรูตรงนี้ จึงตองเตรียม
เอกสารหลักฐานตางๆที่ถูกกลาวหา สวนการชี้แจงทําความเขาใจกับสมาชิกพรรค ก็ไดใหส.ส.ใน
พื้นที่ทําการชีแ้จง”  (ภิมุข สิมะโรจน.  ขาวตนชั่วโมงสํานกัขาวไอเอ็นเอ็น) 
 

3. กลยุทธการสรางภาพลักษณ พรรคการเมืองที่เนนสรางความสมานฉนัท 
จากการสัมภาษณ พบวา  ชวงนี้การดําเนินกจิกรรมตางๆของพรรคไทยรักไทยได

มุงเนนอยูเพียงเร่ืองเดียวคือการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทั้งการ
ปลอยบอลลูนเฉลิมพระเกยีรติ  บริจาคโลหิต อุปสมบท ใชส่ือทุกอยางในการสื่อสารในเรื่อง
ดังกลาว ตกแตงอาคารสถานที่ ลดการตอบโตประเดน็ทางดานการเมือง  รวมไปถึงรณรงคให
ผูสมัครและสมาชิกของพรรคใสเสื้อเหลืองอยางพรอมเพียงกนัในปมหามงคล พรรคไทยรักไทย
ตองการสรางภาพลักษณขององคกรในชวงนั้นใหเปนพรรคการเมืองที่เนนสรางความสมานฉันท  
ความสามัคคีใหเกิดขึน้ในสังคม ทําความดีถวายเปนพระราชกุศลการและยึดมัน่การปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  ดังตัวอยางคํากลาว  

 
“ก็ถือวาแยกแยะกนั ถือวาชวงนั้นเปนชวงที่เราตองการสรางความสมัครสมาน สามัคคี  

และก็ตองทํางานเพื่อถวายเปนพระราชกุศล ไมไดมวีัตถุประสงคทางการเมือง เปนกิจกรรมที่ไม
เกี่ยวของกับทางการเมือง  ถึงแมเราจะเปนพรรคการเมือง” (สุรนนัทน เวชชาชีวะ, อดตี
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,30 พฤศจิกายน 2549) 

 
“จุดยืนของพรรคคือการสมานฉันท การทาํความดีถวายในหลวง  เพราะอีกฝายหนึ่งก็

อางวาสูเพื่อในหลวง เราก็จะไมตอบโต ยดึความสมานฉันท  เพราะฉะนั้น Theme ของพรรคไมได
คิดเรื่องการเมอืงเลย ตัดไปเลย เปนการทําถวายในปมหามงคล”   (ศิธา ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรัก
ไทย, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2549) 

 
“ถูกครับ ดวยการสรางความสมานฉันท ดวยการรวมใจเปนหนึ่งเดียว”          (ภูมิธรรม  

เวชยชยั อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  
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“ส่ิงที่พรรคไทยรักไทยควรทาํ คือการยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การยึดมั่นคือการนําเสนอกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การจดั
บริจาคโลหิต การจัดกจิกรรมของรัฐบาลยึดมั่นบนแนวทางสมานฉันท” (เอกพร รักความสุข, อดีต
โฆษกกองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  9 มกราคม 2550) 

 
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัของพรรคไทยรัก

ไทยในชวงนี้ไดจัดอยางตอเนื่อง ดังตัวอยางกิจกรรมภาพที่ 4.8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8 แสดงภาพการจัดกิจกรรมปลอยบอลลูนเฉลิมพระเกยีรติทําความดีถวายในหลวง  
                  สรางความสมานฉันทใหเกิดขึน้ในประเทศ   
 
ที่มา:  กิจกรรมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที ่25 มิถุนายน 2549 
 
  วิกฤตชวงท่ี 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท. 
ทักษิณจนนําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร 
(19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549)  

 
จากการสัมภาษณผูที่เกีย่วของเกี่ยวกับกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย

ในภาวะวกิฤตการเมืองหลังจากการคณะกรรมการเลือกตั้งถูกศาลสั่งจําคุก ไมสามารถสรรหากกต.
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ใหมได  และเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งเมื่อมีการปะทะกันระหวางกลุมตอตานและ
กลุมสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร กลางหางดังคือสยามพารากอนและเซ็นทรลัเวรด      ใน
ขณะเดียวกนักม็ีเหตุการณวางแผนลอบสังหารพ.ต.ท.ทักษิณ ดวยการรอบวางระเบดิแตไมประสบ
ผลสําเร็จ  ซ่ึงฝายตรงขามก็มองวาเปนการสรางสถานการณขึ้นมาเพื่อหวังกลบกระแสขาวการทํา
รายกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษณิ ที่หนาเซ็นทรัลเวิลด     และสถานการณเร่ิมตรึงเครียดมากขึ้นเมือ่
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศชุมนมุยืดเยื้อในวันที่ 20 กันยายน ไมใหพ.ต.ท.
ทักษิณ ที่อยูระหวางปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกากลับประเทศไทย  แตแลวการชมุนุมทั้งหลายก็
ตองยุติลง เมื่อ“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข” นําโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก และผูนําทุกเหลาทัพเขายึดอํานาจ
จากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ในวนัที ่ 19 กันยายน 2549นั้น พบวา   กลยุทธการประชาสัมพันธ
ของพรรคไทยรักไทยในชวงนี้ยังไมมยีุทธศาสตรทางการเมืองมากนักเนื่องจากยังไมมีความชัดเจน
วาจะมีการเลือกตั้งหรือไม โดยมีกลยุทธการประชาสัมพันธ 2 ประเด็นหลัก 

 
1. กลยุทธการใชสื่อ 

จากการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของของพรรคไทยรกัไทย พบวา กลยุทธการใชส่ือ
ประชาสัมพันธ เพื่อส่ือสารทําความเขาใจใหเกดิขึ้นกับประชาชนและสมาชิกพรรคไทยรักไทย
ในชวงที่สถานการณการเมอืงมีความออนไหวอีกครั้ง และไมมีความชดัเจนในการเลอืกตั้งนั้นมกีาร
ใชส่ือประชาสัมพันธดังนี ้

 
 1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th)  จากการ
สัมภาษณพบวา  มีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเขยีนจดหมายดวยลายมือช้ีแจงการทํางานระหวาง
เดินทางเยือนตางประเทศของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร  และเนื้อหาของนโยบายหาเสียงเรื่องขยาย
เสนทางรถไฟฟา 10 เสนทาง เปนสือ่ประชาสัมพันธที่พรรคไทยรักไทยใหความสําคัญในการ
ส่ือสารมาอยางตอเนื่อง โดยพรรคไทยรักไทยมองวากลุมคนทั่วไปหันมาใชส่ืออินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น 
เชื่อวาส่ือดังกลาวที่มีการตกแตงหนาเว็บไซดใหนาสนใจจะสามารถสื่อสารกับประชาชนไดอีก
แนวทางหนึ่ง ดังตัวอยาง 

 
“ชวงนั้นแลวจริงๆไมคอยมีอะไรออกมามากนักนอกจากนโยบายหาเสียงเรื่องรถไฟฟา

และจดหมายเปดผนึกจากหัวหนาพรรคถึงสมาชิกพรรคเพื่อเปนการรายงานผลการเยือน
ตางประเทศ ออกมา 2 ฉบับเปนการเขียนดวยลายมือของทานนายกเราก็นําเสนอผานเว็บไซด ซ่ึง
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เปนสื่อที่เราใชมาโดยตลอดเพราะคนหันมาใชส่ืออินเตอรกันมากขึ้นเราเพียงแตตกแตงหนาตางนี้
ใหนาสนใจก็สามารถดาวโหลดทั้งไดทั้งฉบับลายมือและฉบับพิมพ” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีต
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 
 
 2.  ส่ือเฉพาะกิจคือใบปลิว  จากการสัมภาษณพบวา พรรคไทยรักไทยไดผลิต
ใบปลิวจดหมายชี้แจงการทํางานระหวางเดินทางเยือนตางประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  2 
ฉบับที่ เขียนดวยลายมือ  มีลักษณะเดียวกันตามที่นํา เสนอผานเว็บไซดพรรค  ซ่ึง เปนสื่อ
ประชาสัมพันธที่พรรคไทยรักไทยนํามาใชเพื่อใหอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนําไปแจกจาย
ใหกับประชาชนในพื้นที่  ถือเปนการสื่อสารรูปแบบใหมและเปนการรายงานสถานการณการ
ส่ือสารกับสมาชิกพรรคและประชาชนแบบเปนทางการของพรรคไทยรักไทย เพื่อชดเชยรายการ
นายกฯทักษิณฯคุยกับประชาชนทางสถานีวิทยุและโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธที่งดการจัด
รายการเนื่องจากอยูในชวงประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้ง อีกทั้งเปนสื่อที่ใชงบประมาณนอยแตมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงเพราะสื่อโดยทั่วไดนําไปเผยแพรอยางแพรหลายเปนการไดส่ือฟรี
โดยไมตองลงทุนซ้ือส่ือ ซ่ึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการนําเสนอในชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม
เนื้อหาของการจัดทําสื่อเฉพาะกิจจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณทางการเมืองในแตละชวง
วิกฤตดังตัวอยาง  

 
“ทานนายกทักษิณสงจดหมายมาติดตอกับประชาชนเพื่อใหประชาชนทราบขาวสาร

ขอมูลพรรคตองเอาขอมูลนั้นในนามหัวหนาพรรคแจงสมาชิกพรรคเพราะเปนวิธีการเดียวที่เปนการ
ติดตอแบบเปนทางการระหวางที่ยังไมมีเลือกตั้ง เปนเสนหอยางหนึ่งของการสื่อสารอยางหนึ่งที่จะ
ไดทางตรงและเยอะๆ” (เอกพร รักความสุข, อดีตโฆษกกองอํานวยการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ,9 มกราคม 2550) 

 
“ตอนนั้นมีปญหาวาไมมีการจัดรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน แทนที่เราจะซื้อ

ส่ือ เราก็ผลิตเอกสารออกมา ไดFree media  นักขาวก็จะเอาของเราไปลงใหอยูแลว ใชงบประมาณ
ไมมากนี้คือกลเม็ด ในเมื่อคุณไมเปดโอกาสสัมภาษณเราเราก็ทําส่ือแบบนี้ เพื่อคุณจะไดไปอานไป
เขียนเอาไปลงใหเราทําใหประหยัด  และพื้นที่ฟรีโดยไมตองไปขอ” (วรวรรณ  เปรมสุข , 
ผูอํานวยการอวุโสบริษัทเอสซีแมทซบ็อกซจํากัด, สัมภาษณ, 26 มกราคม 2550) 
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“ขณะเดียวกันเราก็ทําเปนแผนพับ ใบปลวิซ่ึงมีเนื้อหาสาระเดียวกนันาํไปใหส.ส.แจก
ในแตละพื้นที ่ แตรูสึกฉบบัที่2ยังแจกจายไมหมดเรากถู็กปฏิวัติเสียกอน หลังจากนั้นก็ทําอะไร
ไมได”  (สุรนันทน เวชชาชวีะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 
2549) 

“จะมีเปนลักษณะของใบปลวิจดหมายจากตางประเทศของทานหัวหนาที่เขียนถึง
สมาชิก เพราะตอนนั้นเราไมมีรายการนายกคุยกับประชาชนแลวทางพรรคก็ตองทํารูปแบบนี้ในการ
ส่ือสารกับประชาชน” (ศิธา ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2549) 

 
“แตเมื่อจะมีการเลือกตั้งแลวก็มีการโจมตวีาใชส่ือของรัฐไดเปรียบคูตอสูทางการเมือง 

ซ่ึงชวงที่ทานไปตางประเทศ เราก็เลยใชจดหมายในการสื่อสารกับประชาชน เปนอกีกลยุทธหนึ่งที่
เรานํามาใช เปนการเลาใหฟง ส่ือตางๆก็เอามาลงหมดก็เปนที่ตอนรับส่ือตางๆ จะไดรูวานายกจะคิด
จะทําอะไร” (ภูมิธรรม เวชยชัย, อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  

 
3. ส่ือบุคคล  จากการสัมภาษณพบวา  พรรคไทยรักไทยไดมกีารใชส่ือบุคคล

คือการสื่อสารระหวางพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร กับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผานการ
ประชุมพรรค มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหสมาชิกเตรียมความพรอมในการเลือกตั้งดวยการลงพื้นที่
ช้ีแจงขอเท็จจริงนําเสนอผลงานที่ผานมา เพื่อใหอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคนําไป
ส่ือสารตอกับประชาชนและสมาชิกพรรคในพื้นที่  ดังตวัอยาง  

 
“นอกจากนั้นก็มีเปนรูปแบบของการประชุมพรรคเปนการสื่อสารเปนการประชุม

ระหวางหวัหนากับสมาชิกก็พูดเนนย้ําถึงการลงพื้นที่ครับ และก็นําสื่อตางๆของพรรคไปแจก ซ่ึง
จริงๆเราก็ไมรูวาจะมีการเลือกตั้งเมื่อไร แตก็เตรียมๆไว” (ศิธา ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรักไทย,
สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2549) 

 
“ทุกฝายชัดเจนมีประชุมตอเนื่องมีอะไรทกุฝายกเ็ดินหนาทําความเขาใจเพราะทกุคน

เชื่อมั่นวาประกายความนิยมที่คนมีตอพรรคเต็มเปลี่ยนเพราะเปนพรรคที่ทํางาน”(ภูมธิรรม เวชยชัย, 
อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  
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2. กลยุทธการชี้แจงตอบโต 
จากการสัมภาษณผูกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับกลยุทธการประชาสัมพันธทีพ่รรคไทยรัก

ไทยนํามาใชในชวงนี้ พบวา  เปนกลยทุธการชี้แจงตอบโต กลาวคือ การออกมาแถลงขาวผาน
ส่ือมวลชนดวยการชี้ใหเหน็วา การเคลื่อนไหวของกลุมผูสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษณิจนเกดิการปะทะ
กันอยางรุนแรงกับกลุมผูตอตานนั้น พรรคไทยรักไทยไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการหรือให
การสนับสุนนผูที่สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษณิแตอยางใด  แตการเคลื่อนไหวของกลุมผูตอตานพ.ต.ท.
ทักษิณเชื่อวามีการจัดตั้งอยางเปนระบบ ดังตัวอยาง  

 
“ขณะนัน้ ฝายที่อยูตรงขาม เขาก็ใชกลยุทธวาไปที่ไหนกต็ามไปดาที่นัน่  มีการพยายาม

ที่จะบอกวาเปนการจัดตั้งของพรรคไทยรักไทย เรากย็ืนยนัวาทางพรรคไมเคยเกีย่วของและไมมี
นโยบาย  ถาตรงไหนผิดกว็าไปตามกฎหมาย  แตวาในขณะเดียวกนัอีกฝายกห็ยิบฉวยตรงนี้มาเปน
ประโยชนทางการเมือง  ซ่ึงทางเราก็ไดนําหลักฐานผานการแถลงขาวออกมาชี้แจงวาการออกมา
เคล่ือนไหวของฝายตรงขามมีการเกี่ยวพนักัน  เปนการชี้แจงขอเท็จจริงใหประชาชนเห็น” (ศิธา 
ทิวารี, โฆษกพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2549) 
 

“เปนการยดึหลักการทําประโยชนใหประชาชนเปนหลัก เพราะหนาที่ของเราเปน
รัฐบาลอยู  หนาที่ของรัฐบาลมีหนาที่ช้ีแจง คุณกลาวหามาก็ไปพิสูจนกัน  เราไมไดสงเสริมใหคนทํา
ผิด ถูกเปนถูก ผิดเปนผิด  แตวามันมกีารยัว่ยุที่ทําใหเกิดความรุนแรงขึน้เรื่อยๆ โดยกลุมคนที่มีการ
จัดการอยูตลอดเวลา หนาตาคนกลุมเดียวกัน การใช fact ชนกัน หนวยงานตางๆ ก็ตองออกมา
ช้ีแจง” (พรหมินทร เลิศสุริยเดช, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2549) 

 
“ชวงนั้นเทาทีผ่มไดประสานงานกับโฆษก ก็ทราบวาโฆษกก็ใชวิธีการแถลงขาวเปน

หลัก” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 
2549) 

 
จากการศึกษาเอกสารการแถลงขาว พบวา ประเด็นการชี้แจงตอบโตของพรรคไทยรัก

ไทยดวยการแถลงขาวผานสื่อมวลชนนั้น เปนการแถลงขาวโจมตีการเคลื่อนไหวของกลุมตอตาน
พ.ต.ท.ทักษณิวาเปนการจัดตั้งเพื่อกอใหเกิดความวุนวายในสังคม  ดังตัวอยางการแถลงขาว    
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“จะมีกลุมคนรบัจางมาในงานนี้ จํานวน 5-6 คน จึงพยายามใหนายกฯเลี่ยงการ
เผชิญหนา แตกลุมดังกลาวยังตามตะโกน ทําใหเกิดการชุลมุนกับฝายสนับสนุน จงึขอเรียกรองให
กลุมพันธมิตรสูกันในกติกา หากไมชอบไมตองเลือกพรรคไทยรักไทย” (ศุภมาส อิศรภักดี,  2549   
21 สิงหาคม ) 

 
“เปนการจัดตัง้ของกลุมที่ตองการใหเกิดความรุนแรงและแตกแยก โดยมีการแบงหนาที่

กันในทุกจังหวัด ทีพ่.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรมีีกําหนดเดนิทางไป จังหวดัละ 10-20 คน 
เพื่อไปกอความวุนวาย” (ศิธา ทิวารี.  รายการขาวภาคค่ําสถานีกองทพับกชอง 5)  ดังตัวอยางภาพ
การแถลงที่ 4.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.9  แสดงภาพการแถลงขาวของน.ต. ศิธา ทิวารี  โฆษกพรรคไทยรักไทยเกีย่วกับ 
                 ประเด็นของกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณทีม่ีการจัดตั้งอยางเปนระบบ 
 
ที่มา:  ภาพกจิกรรมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2549 
 

นอกจากนี้ยังพบวา พรรคไทยรักไทยไดมกีารแถลงขาวตอบโตกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยนําโดยนายสนธิ ล่ิมทองกุล ที่เตรียมชุมนุมใหญในวันที่ 20 กันยายน 2549 เพือ่
คัดคานการเดนิทางกลับเมืองไทยของพ.ต.ท.ทักษิณ  ทีก่าํลังเดินทางเยอืนตางประเทศ เนื่องจากเหน็
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วาการเดนิทางกลับของพ.ต.ท.ทักษิณ จะเปนการสรางความแตกแยกใหเกิดขึน้ในสังคม  โดยพรรค
ไทยรักไทยไดออกมาแถลงขาวคัดคานการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นวามีเจตนาไมตองการใหมีการเลือกตั้ง
เกิดขึ้น  เปนการขัดขวางระบบประชาธิปไตย เปนศตัรูกับรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําที่ไม
เหมาะสม  ดังตัวอยาง  

 
“การชุมนุมในวันที่ 20 กันยายนนี้ และในวันตอๆ ไป การกระทําที่เปนปญหาขัดขวาง

การเลือกตั้ง เปนปญหาตอการเมืองในระบบรัฐสภา นาจะไมใชการเรยีกวาอารยะขดัขืน แตจะเปน
หายนะขัดขืน อาจทําใหบานเมืองไมสงบ ปญหาเหลานี้ควรยุติไดดวยการไปลงคะแนนเลือกตัง้ 
ไมใชการชุมนมุ” (เอกพร รักความสุข.  รายการขาวตนชัว่โมง) ดังตัวอยางภาพที่ 4.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10  แสดงภาพการแถลงขาวของนายเอกพร รักความสุข โฆษกกองอํานวยการเลือกตั้ง 
                   พรรคไทยรักไทย เกีย่วกับการชุมนุมของกลุมพันธมิตรฯไมใหพ.ต.ท.ทกัษิณ  

กลับประเทศไทยเปนการขัดขวางการเลือกตั้ง  
 

ที่มา:  ภาพกจิกรรมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 
 

 “พรรคไทยรักไทยเตรียมเรยีกรองกกต.พจิารณาระงับ หรือยับยั้งการปราศรัยของกลุม
พันธมิตรในวนัที่ 20 กันยายน ซ่ึงอยูในชวงพ.ร.ฎ.การเลือกตั้งมผีลบังคับใช พรอมเห็นวาการ
กระทําดังกลาวจะเปนการใสรายขอความเท็จเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไมเลือกพรรคไทยรักไทย 
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และเชื่อวาการปราศรัยที่จะเกิดขึ้นในวนัที ่ 20 นี้ ถือวา เปนการลิดรอนสิทธิ และเปนปฏิปกษตอ
รัฐธรรมนูญ” (กุเทพ ใสกระจาง. รายการขาวตนชั่วโมงสาํนักขาวไอเอน็เอ็น) 

 
“เจตนาแทจริงของกลุมพันธมิตรฯ คือไมตองการใหมกีารเลือกตั้ง ถาพ.ต.ท.ทักษณิ

ไดรับการเลือกตั้งกลับมาก็จะประทวงตอไปอีก อยากถามวากลุมพนัธมิตรฯเปนใคร มีอํานาจมี
เสียงมากกวาประชาชนทั่วไปอยางนั้นหรือ” (จตุพร พรหมพันธ, 2549,   6  กันยายน  ) 
 

นอกจากนี้จากการสัมภาษณผูกําหนดกลยทุธของพรรคไทยรักไทย พบประเด็นที่
นาสนใจวา การดําเนินการงานดานการประชาสัมพันธในชวงวิกฤตการเมืองป 2549 พรรคไทยรัก
ไทยไดใชกลยทุธการประชาสัมพันธ กลยุทธการใชส่ือถูกชนิดทกุรูปแบบในการสรางความเขาใจที่
ดีใหเกิดขึ้นกบัประชาชน เชื่อวาการประชาสัมพันธไมไดบกพรองแตวิกฤตการเมอืงที่เกิดขึ้นตลอด
ป 2549 เปนเหตกุารณทางการเมอืงที่เลยชวงการทําประชาสัมพันธไปแลวเนื่องจากมีการแบง
ประชาชนออกเปน 2 ฝายมีการเลือกขางอยางชัดเจนตางคนตางมกีําลังสนับสนุนมีส่ือเปนของ
ตัวเอง รวมทั้งฝายคานก็มีแนวทางในการตอสูของตัวเองดวยการไมลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหความ
ขัดแยงทางการเมืองของกลุมคนในสังคมไมมีขอยุติ ไมสามารถที่จะประนีประนอมกันได เปนการ
ตอสูเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอกีฝาย บางเรื่องไดนําเอาสถาบันชั้นสูงมาเกี่ยวของในการโจมตียากตอ
การชี้แจง ทําใหไมมีทางออกและเดินเขาสูทางตัน เปนจุดเปลี่ยนของสังคมไทย ซ่ึงพรรคไทยรัก
ไทยก็ไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณในแตละ
ชวง  แตไมเปนผล เพราะถือวาเปนสถานการณที่ไมปกตทิางการเมือง ดังตัวอยาง  

 
“ไดใชทุกวิถีทางในการทําความเขาใจ และคนก็เขาใจพอสมควร แตผมคิดวาหวัใจ

สําคัญ การแกปญหาวิกฤตความขัดแยงของสังคมไทยวันนี้มนัเลยจดุที่จะพดูถึงการเอาการสื่อสาร
มาทําความเขาใจกนัแลว ผมถึงบอกวามันไมตอบอะไรหรอก มันไมไดบอกวาพรรคไทยรักไทยไม
มี ไมไดใชวิธี  ใชเต็มที่ แตวาปริมาณของคนที่มันเลือกขางแลว มนัเปนปริมาณที่เยอะมาทั้งสอง
ฝาย”  (ภูมิธรรม เวชยชยั, อดตีรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  

 
“ส่ิงที่เปนประเด็นที่ทําใหเกดิวิกฤต และในที่สุดแลว พ.ต.ท.ทักษณิ  อยูไมได  ก็ไมใช

เร่ืองของการประชาสัมพันธ  แตมันเปนประเดน็ความลึกซึ้งทางการเมืองที่ไมเกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธ  ในสวนของการประชาสัมพันธผมคิดวาผูที่เกีย่วของไดทําหนาที่ของตัวเองไดดี
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ที่สุดแลว” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 
พฤศจิกายน 2549) 

 
ทั้งนี้ในตอนที ่ 1 สามารถสรุปผลจากการสัมภาษณผูกาํหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ

ของพรรคไทยรักไทยทั้ง 4 ชวงวกิฤตไดวาพรรคไทยรักไทยไดใชกลยทุธ 3 กลยุทธ คือ1. กลยุทธ
ใชส่ือประชาสัมพันธ ประกอบไปดวยส่ืออิเล็คโทรนิกส ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือเฉพาะกจิและสื่อ
บุคคล 2. กลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริงผานการแถลงขาวกับสื่อมวลชน และ 3. กลยทุธ
การสรางภาพลักษณที่พรรคไทยรักไทยกําหนดใหภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ และภาพลักษณ
ของพรรคไทยรักไทยสอดประสานไปในทิศทางเดียวกนัและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณการ
การเมืองในแตละชวงวิกฤต กลาวคือ  ชวงแรกกําหนดใหภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิเปน
นายกรัฐมนตรทีี่ทําหนาที่บริหารบานเมืองมากกวาบริหารการเมือง วิกฤตชวงที่2 กําหนด
ภาพลักษณของพรรคไทยรักไทยใหเปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในกฎกติกาประชาธิปไตย และ
วิกฤตชวงที่3 กําหนดภาพลักษณของพรรคใหเปนพรรคการเมอืงที่เนนสรางความสมานฉนัท  
อยางไรก็ตามแตผูกําหนดกลยุทธพรรคไทยรักไทยกย็อมรับวา พรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการ
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบแตไมสามารถแกไขวกิฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในป2549ได เพราะวกิฤต
การเมืองที่เกิดขึ้นมีการแบงฝายของคนในสงัคมอยางชัดเจนและเดินไปสูทางตันทางการเมืองยาก
ตอการแกไข ดวยเหตุผลและปจจัยของสถานการณทางการเมอืงที่มีการรวมตัวกันของกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมกับองคกรและเครือขายตางๆหลากหลายสาขาอาชีพ
เรียกรองผานสื่อทุกรูปแบบใหพ.ต.ท.ทกัษิณ ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เนือ่งจากการปลอย
ใหมีการทุจริตคอรัปชั่น เอื้อผลประโยชนใหกลับพวกพอง จนพ.ต.ท.ทักษิณประกาศยุบสภาแต
กลับเกิดวิกฤตทางการเมืองตามมาดวยการที่ฝายคานมีมติไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้งเดินสายโจมตี
พรรคไทยรักไทยอยางตอเนือ่ง มีปญหาตามมามากมายทําใหการเลอืกตั้งที่พรรคไทยรักไทยชนะ
อยางถลมทลายไมชอบดวยกฎหมาย  การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุมที่สนับสนุนและตอตานพ.ต.ท.
ทักษิณมใีหเหน็อยางตอเนื่องยากที่จะประนีประนอม จนคณะปฏิรูปการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนําโดย 4 เหลาทัพเขายึดอาํนาจจากรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร 
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4.3 ตอนที่ 2  วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพนัธของพรรค 
  ไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป2549 

 
วิกฤตชวงท่ี 1   กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตร ี
จนนําไปสูการประกาศยุบสภา (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 
 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของ
พรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป2549 ผูวิจัยไดศกึษาเนื้อหาและรูปแบบสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธทั้งหมดดวยกัน 4 ส่ือประกอบไปดวยส่ืออิเล็คโทรนิกส ส่ือหนังสือพิมพ  ส่ือเฉพาะ
กิจ  และสื่อบคุคล ดังนี้  

สื่ออิเล็คโทรนิกส คือเว็บไซดพรรคไทยรกัไทย (www.thairakthai.or.th)  เว็บไซด
พรรคไทยรักไทยไดเปดใหบริการตั้งแตเร่ิมกอตั้งพรรคเมื่อป 2541  เพื่อนําเสนอเนื้อหาขาวสารการ
ประชาสัมพันธของพรรคไมวาจะเปนประวัติโครงสรางความเปนมาของพรรค ประวัติ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ขอมูลนโยบาย ภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหวดาน
ตางๆของพรรค คําปราศรัย VCDเหตกุารณสําคัญ และขาวเชิงบวกเกีย่วกับพรรคไทยรักไทยที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของขาวทุกวัน ซ่ึงเนื้อหาหลักของการนําเสนอก็จะแตกตางกันไปในแตละ
ชวงเวลาตามความสําคัญของเหตุการณ เชนชวงรณรงคการเลือกตั้งก็จะนําเสนอประเด็นหลัก
เกี่ยวกับนโยบายการหาเสยีง ชวงอภิปรายไมไววางใจนําเสนอประเด็นคําชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูก
กลาวหา ชวงวันสําคัญไดเนนถึงการลงนามถวายพระพรและกิจกรรมสงเสริมความด ี  โดยในชวง
วิกฤตการเมืองป 2549  เว็บไซดพรรคก็เปนอีกสื่อหนึ่งที่ถูกนํามาใชส่ือสารถึงสมาชิกและ
ประชาชน โดยประเด็นเนื้อหาหลักในการนําเสนอชวงที่มีการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีการทํางานและเรยีกรองใหพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตรลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี จนนําไปสูการประกาศยุบสภาในเวลาตอมาจะเนนนําเสนอเนื้อหาใน
ประเด็นดังตอไปนี ้

 
เนื้อหาเว็บไซดพรรคไทยรกัไทย 
1. ช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขายหุนบริษทัชินคอรปของตระกูลชินวตัร  หมายถึง 

ประเด็นเนื้อหาของการตอบคําถามชี้แจงขอเท็จจริงเกีย่วการขายหุนของบริษัทชิน คอรปอเรชั่น 
จํากัด มหาชน ที่มีลูกชายและลูกสาวของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ถือหุนใหญไดขายหุนทั้งหมดคิด
เปนมูลคาถึง 73,300ลานบาทใหกับกลุมเทมาเส็กประเทศสิงคโปรโดยไมเสียภาษี จนถกูกลุม
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องคกรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นักวิชาการ และส่ือมวลชนโจมตวีาการซื้อขายหุน
ดังกลาวโดยไมเสียภาษเีปนเรื่องที่ไมเหมาะสมไรจริยธรรมและเปนการขายประเทศ เปนอีก
ประเด็นทีเ่พิ่มความสงสัยในตัวพ.ต.ท.ทักษิณเพิ่มมากขึน้จากขอกลาวหาเร่ืองปลอยใหมีการทุจริต
คอรัปชั่นและเอื้อผลประโยชนใหกับพวกพอง โดยเนื้อหาหลักไดเนนถึงการชี้แจงรายละเอียดเปน
รายขอถึงการดําเนินงานทุกเรื่องที่ถูกกลาวหาเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายทกุประการไมได
มีการหลีกเลียงภาษแีตอยางใด สามารถแบงประเด็นคําถามและคําตอบออกไดดังนี ้
 
  1.1 ตั้งคําถามถึงสาเหตุของการขายหุนบรษิัทชินคอรป   เปนการตั้งประเด็น
คําถามและไดอธิบายถึงเหตผุลของการขายหุนเพื่อตองการเขามาทํางานการเมืองอยางอิสระ ไมตอง
ถูกโจมตีเร่ืองผลประโยชนทับซอน  ดังตัวอยางคําตอบที่วา 
 
  “เพื่อจะยุติปญหาทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน เร่ืองหุน และบริษัทผมได
ปรึกษากับครอบครัววา ผมตองการทํางานการเมืองดวยความอิสระ การที่คนในครอบครัวยังทํา
ธุรกิจ ถือหุนอยู อาจจะเกดิความผิดพลาดโดยไมเจตนาขึ้นอีก” (ทักษิณ ชินวัตร, 2549, 24 
กุมภาพนัธ ) 
 
  1.2 ตั้งคําถามถึงการขายหุนไดกําไรเหตุใดถึงไมเสียภาษี  เปนการตั้ง
ประเด็นคําถามวาทําไมการขายหุนของบริษัทชินคอรปเปนเงินถึง 73,000 ลานบาท จึงไมตองเสีย
ภาษี แตประชาชนทั่วไปทํามาคาขายเล็กๆ นอยๆ กลับถูกสรรพากรตามรีดภาษีทกุวถีิทาง ซ่ึงก็ได
ช้ีแจงถึงสาเหตุดังกลาววาเปนการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยไมจําเปนตองเสียภาษี เปนเรื่องของ
กฎหมายทีก่ําหนดและบังคบัใชมากวา 20  ป  ซ่ึงการกลาวหาเปนการบิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อหวงั
ผลทางการเมือง ดังตัวอยางคําตอบดังนี ้
 
  “การซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยนัน้ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี ซ่ึงเปน
กฎหมายทีด่ําเนินการนานกวา 20 ปแลว ไมใชเพิ่งมากําหนดในรัฐบาลนี้ และก็เปนกติกาที่รับรูกนั
โดยทั่วไป ฉะนั้นจึงไมจําเปนตองเสียภาษีในสวนนี”้  (เว็บไซดพรรคไทยรักไทย, 2549,  20 
กุมภาพนัธ) 
  
  “กรณีที่เกดิขึ้นในครั้งนี้ เปนเพราะมีผูบดิเบือนขอมูล ทําใหประชาชนเขาใจผิดวา
ครอบครัวผมทําผิดกฎหมาย ไมชําระภาษี โดยผมใหการสนับสนุนการทําผิดกฎหมาย เพื่อ
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ผลประโยชนทางการเมือง ซ่ึงผมตองขอความกรุณาประชาชนไดพิจารณาไตรตรองขอมูลที่ไดรับ
กอนจะเชื่อและคลอยตาม ” (ทักษิณ ชินวตัร, 2549, 24 กุมภาพันธ) 
 
 1.3 ตั้งคําถามถึงการขายหุนบริษัทชินคอรปเปนการขายสมบัติของชาติ  เปนการ
ตั้งขอสงสัยวาการหุนครั้งนี้เปนการขายสมบัติของประเทศโดยเฉพาะสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทย
คมที่เปนของสมบัติของประเทศไทยตองตกเปนของประเทศสิงคโปรจากการขายหุนชินคอรป  
โดยประเด็นคําตอบก็ไดตอบขอสงสัยในคําถามดังกลาววา เปนเพียงการขายหุนของบริษัทเทานั้น 
ไมไดขายใบอนุญาตสัมปทาน สิทธิทุกอยางยังเปนของคนไทยและประเทศไทยทุกประการไมได
เปนการขายชาติแตอยางใดดังตัวอยางคําตอบ  
 

“ผมไมมีวันทีจ่ะขายชาติ หรือนําสมบัติของชาติไปขาย อยางที่มีผูกลาวหาผม  การขาย
หุนชินคอรปของครอบครัวผม ใหแก เทมาเส็ก ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจสัญชาติสิงคโปร เปนการขายหุน
ของบริษัท ไมใชการขายใบอนุญาตการใหบริการสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท และโทรทัศน ไมได
ถูกนําไปใชเพือ่กิจการของประเทศอื่น สิทธิทั้งหมดยังคงเปนของประเทศไทย และใชประโยชน
เพื่อคนไทย”  (ทักษณิ ชินวัตร, 2549,  24 กุมภาพันธ) 

 
 1.4 ตั้งคําถามถึงการแกกฎหมายโทรคมนาคมเปนการเอื้อผลประโยชนใหบริษัท
ชินคอรป   เปนการโจมตีวาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรสงการใหแกไขกฎหมายประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ใหตางชาติถือหุนมากกวา 25% ไมเกิน 49 % เพื่อเอ้ือประโยชนแกการขายหุนชนิ
คอรป ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2549 ในขณะที่ครอบครัวชินวัตรขายหุน 
วันที่ 23 มกราคม 2549 จึงไดมีการตอบคาํถามวาการขอแกไขกฎหมายกิจการโทรคมนาคมเพื่อให
ตางชาติถือหุนไดเกนิ 25%เปนแนวความคิดของบริษัทแทคและบริษทัซีพีออเรนจ และบริษัทททีี
แอนดที ไมเกี่ยวกับบริษัทชินคอรป ซ่ึงไดเสนอมาตัง้สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล 
โดยใชเวลา 4 ป จึงประกาศในราชกิจานุเบกษา ดังตวัอยางคําตอบ 
 

“การแกไขกฎหมายกจิการโทรคมนาคมใหบริษัทตางชาติสามารถถือหุนในบริษัทของ
คนไทย ไดเพิม่ขึ้นจากเดิมไมเกิน 25% เปนไมเกนิ 49% นั้น เปนการแกไขกฎหมายที่ดําเนินการตาม
กฎหมายประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซ่ึงออกมากอนหนานี้แลวตั้งแตสมัยรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกตกิาสากลของการเปดแขงขันเสรทีางการคา” (เว็บไซดพรรค
ไทยรักไทย, 2549,  20 กุมภาพันธ) 
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 1.5 ตั้งประเดน็คําถามถึงที่มาของบริษัทแอมเพิล ริช  เปนการคําถามของการจัดตั้ง
บริษัทแอมเพลิ ริชของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกอนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีที่เกาะบริติชเวอรจนิ 
ที่ขึ้นชื่อวาเปนเกาะฟอกเงิน ตั้งอยูในทะเลแคริบเบียนประเทศอังกฤษ ซ่ึงพ.ต.ท.ทักษิณไดมกีาร
โอนหุนของบริษัทดังกลาวใหกับลูกชายโดยไมตองเสยีภาษีเพราะเปนการโอนแบบพอใหลูกซ่ึงทาํ
ไดโดยธรรมจรรยา กฎหมายยกเวนไมตองเสียภาษกีารโอน ซ่ึงเปนการดําเนินการกอนเขาสู
การเมือง และไมมีสวนเกีย่วของใดๆอีกกบับริษัทชินคอรป ทั้งทางตรงและทางออม ดังตัวอยาง
คําตอบ 
 “การโอนหุนใหลูกชายเปนการโอนจริง เพราะลูกชายกบ็รรลุนิติภาวะแลว อยูในวสัิย
จะรับผิดชอบธุรกิจได ผมโอนแบบ"พอใหลูก" ซ่ึงกฎหมายใหทําไดโดยธรรมจรรยา กฎหมาย
ยกเวนไมตองเสียภาษกีารโอน เชนเดยีวกับที่บิดาคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย
ยกเงนิไดจากการขายที่ที่หวัหิน ใหคุณอภสิิทธิ์” (ทักษิณ ชินวัตร,  2549,   24 กุมภาพนัธ)  

 
2. ผลงานความสําเร็จภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย หมายถึงเนื้อหาการบรรยาย

เร่ือง ความรวมมือระหวางรัฐบาลกับที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติของพ.ต.ท.ทักษณิ ชิน
วัตร ที่เนนถึงผลงานรัฐบาลตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกจิมกีารขยายตวัอยาง
ตอเนื่อง ปรับเปลี่ยนสถานะประเทศไทยจากประเทศผูกูเปนประเทศผูใหกู สรางงานสรางรายได 
รวมทั้งเรื่องสังคมที่ใหเดก็ไทยมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น  ทําใหสังคมมีความเข็มแข็ง  โดยมี
เนื้อหานําเสนอดังนี ้
 

2.1 ความสําเร็จดานเศรษฐกจิ จากการบริหารภายใตการนาํของพรรคไทยรักไทย 
ที่มีประสิทธิภาพพบวา เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนือ่งดวยตวัเลขทุกภาคสวนที่เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น ฐานรายไดของประชาชนสูงขึ้น ดังตัวอยาง 
 

“การกระจายรายได ดีขึ้น อัตราสวนหนี้ตอ GDP ตอนผมเขามาเปน 57 เปอรเซ็นต  
เวลานี้เหลือ 45.9 เปอรเซ็นต เทานั้นเอง ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ ตอนผมเขามามี เพยีง 
32,600 กวาลานเหรียญ เวลานี้เปน 53,370 กวาลาน   เหรียญ หนี้ตางประเทศตอนผมเขามามี 79,700 
ลานเหรียญสหรัฐวันนี้ ลดลงเหลือ 51,580 ลานเหรยีญสหรัฐเทานัน้เอง  ก็สรุปแลวเมื่อวันที่ ผมเขา
มาเทียบทุนสํารองกับหนี้ติดลบอยู 46,000 ลานเหรียญ แตวันนี้เปนบวกอยู 2,000 ลาน”   (พรรค
ไทยรักไทย,  2549,  15  กุมภาพันธ) 
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2.2 ความสําเร็จเรือ่งสังคม   พบวารัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดเนนพัฒนาคณุภาพชวีิต 
ของประชาชนชาวไทยดีขึ้น  ทั้งเรื่องสาธารณสุขที่ประชาชนมีหลักประกนัสุขภาพเพิ่มขึน้
ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศและดานการศึกษาไดเพิม่โอกาสทางการศึกษามากขึน้ดวยการทํา
ใหการศกึษาทนัสมัย เปลี่ยนระบบการเรยีนการสอนและการติดอาวธุทางปญญานอกหองเรียน ซ่ึง
รัฐบาลพรอมที่จะทุมงบประมาณเพื่อคุณภาพชีวติของประชาชน ดังตัวอยาง 
 
  “ การศึกษาตองทําการศึกษาใหทันสมัย การศึกษาผมทําอะไรบาง วันกอนนี้ ครม. เพิ่ง
อนุมัติเงินสําหรับกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง Internet เพิ่ม 800 กวาลาน จากเดิมทีม่ีอยูแลว 600     
กวาลานเขาใจวารวมเปน 1,400 กวาลานยงัไมนับระบบสื่อสารอื่น ตอปนะครับ ผมจะใหเขาตั้งทํา
เครือขายของระบบราชการเลยนะครับ การศึกษา การสาธารณสุข การบริการประชาชนทั้งหมด” 
(พรรคไทยรักไทย,  2549, 15  กุมภาพนัธ) 
 
  ทั้งนี้พรรคไทยรักไทยมองวา กระแสการโจมตีรัฐบาลและพรรคไทยรักไทยของกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเครือขายตางๆในชวงนี ้ การนําเสนอเนื้อหาเกีย่วกับ
ความสําเร็จของผลงานรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่บริหารประเทศครบ 5 ป จะเปนการสรางความ
นาเชื่อถือใหกบัรัฐบาลและพรรคไทยรักไทยมากขึ้น เพราะผลงานที่ผานมาสามารถเปนเครื่อง
พิสูจนถึงการดําเนินงานตามนโยบายตามที่เคยสัญญาไวกับประชาชนอยางเปนรูปธรรม ดังตัวอยาง
คํากลาว 
 
 “ทําอยางไรทีท่ําใหความนาเชื่อถือของรัฐบาลนั้นมี คงอยู เพราะฉะนัน้จุดแขง็ของ
รัฐบาลชุดนี้และจุดแข็งของผลงานของทานนายกฯ ทักษณิ ก็คือ ผลงาน 5 ปที่ผานมา เพราะวาพรรค
ไทยรักไทยถือเปนพรรคที่เมือ่นําเสนอนโยบาย และไดนาํนโยบายนั้นมาทําจริง  ถาดูผลโพลในชวง
นั้นหรือไปถามประชาชนในชวงนัน้ ทุกคนก็พอใจผลงาน  แมกระทั่งเวลานี้คนก็ยังคิดถึงผลงาน
ของพรรคและของรัฐบาลในชวงนั้น  เพราะฉะนัน้ การนาํเอาผลงานออกมาชี้แจง ก็ทาํใหประชาชน
มีความเชื่อมั่นวารัฐบาลชุดนีเ้ปนรัฐบาลที่ทํางานจริง” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2549) 
 

รูปแบบสื่ออิเล็คโทรนิกส คือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th) 
วิกฤตชวงที่ 1 นั้นพบวา  

สวนที่ 1 เปนการนําเสนอเนือ้หาการชี้แจงขอเท็จจริงเกีย่วกับการขายหุนบริษัทชิน 
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คอรปของตระกูลชินวัตร ในรูปแบบของ “จดหมายเปดจากพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรค
ไทยรักไทย” พรอมภาพพ.ต.ท.ทักษิณ   ถูกวางไวบริเวณดานขางพื้นที่หนาหลักของเว็บไซดพรรค
ไทยรักไทย และหัวขอ “ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการขายหุน”  โดยมีรูปแบบการชี้แจงประเดน็เปน
รายขอในลักษณะการตั้งคําถามที่สาธารณะชนสงสัยและอธิบายรายละเอียดในรูปแบบของคําตอบ   
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที ่20 กุมภาพนัธ 2549 เปนตนมา   

สวนที่ 2 รูปแบบผลงานความสําเร็จภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย พบวา หนาหลัก
ของเว็บไซดไดนําเสนอภาพของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกอบกับหัวขอ “สถานการณประเทศ
ไทย 5 ปภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย” กอนที่จะคลิกเพื่อเขาไปดูเนื้อหาซึ่งเปนลักษณะของการ
ถอดเทปคําบรรยายของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พรอมภาพประกอบการบรรยายเกีย่วกับตัวเลขการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในรูปแบบ Power Point   ดังตัวอยางภาพที่ 4.11 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่4.11  แสดงหนาหลักเว็บไซดพรรคไทยรักไทยชวงระหวางเดือนมกราคม– กมุภาพันธ 
   2549 
 
ที่มา:  เว็บไซดพรรคไทยรักไทย www.thairakthai.or.th  
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สื่อหนังสือพิมพ  เปนการซื้อพื้นที่โฆษณาแบบเต็มหนาผานหนังสือพิมพ
เดลินิวส มติชน ขาวสด สยามรัฐ เพื่อลงสารพรรคไทยรักไทยตีพิมพเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เริ่มดําเนินการลงโฆษณาตั้งแตป 2546  เปนตนมา โดยเนื้อหาของการนําเสนอ เนนถึงความสําเร็จ
ของผลงานรัฐบาลภายใตการนําของพรรคไทยรักไทย สอดประสานกับกิจกรรมการลงพื้นที่
ชวยเหลือประชาชนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย  และเหตุการณความสําคัญใน
แตละชวงเวลา เชนครบรอบวันเกิดพรรค วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เปดสายดวน 1212  และ
โครงการสําคัญๆดานตางของพรรค    ประเด็นเนื้อหาหลักในการนําเสนอในวิกฤตชวงที่1ไดแก 
 

 เนื้อหาสื่อหนังสือพิมพ 
1. การสานตอนโยบายเดิม และเสริมนโยบายใหม   หมายถึง หลังจากถูกกระแสโจมตี

จากหลายฝายเกี่ยวกับนโยบายที่เอื้อผลประโยชนใหพวกพอง ประเด็นเนื้อหาของสารฉบับแรกของ
ป 2549 จึงเปนการใหคํามั่นสัญญาของพรรคไทยรักไทย ที่จะพัฒนาประเทศอยางไมหยุดนิ่ง สราง
อนาคตประเทศชาติที่มั่นคง ดวยการสานตอนโยบายเดิมที่ประสบความสําเร็จ และริเริ่มโครงการ
ใหม ดังตังอยาง 

 
 “พรอมสรางความสุขใหพีน่องคนไทยทั้งประเทศ โดยจะทําการสานตอนโยบายตางๆ
ใหประสบความสําเร็จ และดําเนนินโยบายใหมๆ ที่เกิดประโยชนแกพีน่องประชาชนใหอยูดมีี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นอยางยั่งยนื เร่ิมกอสรางรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพฯและปริมณฑล  จัดทํา Smart 
Card เพื่อความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐอยางตอเนื่อง 3 ป ” (ทักษณิ ชินวัตร.  “พัฒนา
อยางไมหยุดนิง่สรางอนาคตประเทศชาติทีม่ั่นคง.” เดลินิวส :16)   

 
 รูปแบบสื่อหนังสือพิมพ เปนการนําเสนอสารไทยรักไทยผานสื่อหนังสือพิมพแบบเต็ม
หนา ดวยการวางรูปแบบตัวอักษรคําวา “สารไทยรักไทย” พรอมดวยโลโกตัว ท ของพรรคภายใต
สโลแกนไทยรักไทยหัวใจคือประชาชน บนหัวหนังสือพิมพ และตอนทายของสารไทยรักไทยก็จะ
เปนการสื่อสารแบบสองทางดวยการเปดโอกาสใหสมาชิกและประชาชน รวมแสดงความคิดเห็น
ผานมายังกองงานโฆษกพรรค ผานสายตรงไทยรักไทย1212 เว็บไซดพรรค www.thairakthai.or.th  
อีเมล spokesman@thairakthai.or.th   และที่อยูพรอมเบอรโทรศัพทของพรรค  โดยหัวสารและทาย
สารไทยรักไทย จะเปนรูปแบบตายตัวจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเดือนที่ลงโฆษณาและเนื้อหาเทานั้น 
ทั้งนี้รูปแบบของสารไทยรักไทยในวิกฤตชวงที่ 1พบวา ไดพาดหัวขาวดวยการเนนตัวอักษรเพื่อให
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เห็นเดนชัดดวยขอความ “พัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง สรางอนาคตประเทศชาติที่มั่น” โดยมีรายละเอียด
ของโครงการตางๆที่จะดําเนินการในป 2549 พรอมภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรกั
ไทยยืนแสดงทาทางมุงมั่นในการสานตอนโยบายใหเกิดเปนรูปธรรม  ดังตัวอยางภาพที่ 4.12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.12  สารไทยรักไทย ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2549 
 
ที่มา:  หนังสือพิมพเดลินวิส 
 
 สื่อเฉพาะกิจ ในรูปแบบของ แผนผับ ใบปลิว จดหมาย หนังสือเลมเล็ก ปาย
ไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอร   ที่พรรคไทยรักไทยผลิตขึ้นมาเพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธโดยเฉพาะ
แผนผับ ใบปลิว หนังสือเลมเล็ก ผลิตเพื่อใหสมาชกิสภาผูราษฎรของพรรคนําไปแจกจายใหกบั
ประชาชนในพื้นที่ มีความหลากหลายของเนื้อหาสาระแตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลา  โดย
ชวงรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง แผนพับเกี่ยวกับนโยบายก็จะถูกผลิตออกมาเปนจํานวนมากเพื่อให
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เพียงพอตอเขตเลือกตั้งทั้งหมด 400 เขต เชน แผนพับหาเสียงป 2548 “4 ปซอมความหายนะจาก
วิกฤต 4 ป สรางชาติใหแข็งแกรงยงัยืน”  หนังสือเลมเล็กพรรคไทยรักไทยก็ใชเปนสื่อ
ประชาสัมพันธตั้งเริ่มกอตั้งพรรค ทั้งหนงัสือ “นโยบาย 11 วาระแหงชาต”ิ หนังสือนโยบายดาน
การเกษตร หนังสือ “จากจงัหวะคิดทักษณิ ชินวัตร สูจงัหวะกาวพรรคไทยรักไทย”  “พรรคไทยรัก
ไทยสูสถาบันการเมืองที่มั่นคง”    ดานปายไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอรไดเร่ิมติดตั้งเมื่อป 2549 บริเวณ
หนาทําการพรรคไทยรักไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของพรรคกับ
ประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกลาว   การนําเสนอประเด็นเนื้อหาหลักในสื่อเฉพาะกิจชวงที1่ 
ไดแก 
 
 เนื้อหาสื่อเฉพาะกิจ 

1. ช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขายหุนบริษัทชินคอรปของตระกูลชินวัตร หมายถึง 
การจัดทําเนื้อหาถึงสมาชิกพรรคไทยรักไทยเพื่อตอบขอซักถามในประเด็นการซื้อขายหุนของ
บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในลักษณะเอกสารแผนพับมีเนื้อหาที่มีหลายฝายตั้งขอ
สงสัยวาการดําเนินการขายหุนของบุตรชายและบุตรสาวของพ.ต.ท.ทักษิณโดยไมเสียภาษีเปนเรื่อง
ไมถูกตอง จึงไดจัดทําเนื้อหาเพื่อตอบขอสงสัยที่สังคมตั้งคําถามรายละเอียดทั้งหมดสอดคลองกับ
การชี้แจงผานเว็บไซดพรรคไทยรักไทย ดังตัวอยาง 
 

 “การกลาวหาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนเกลียดชังผมและครอบครัว เพือ่
ประโยชนทางการเมืองเทานัน้ เมื่อลูกชายและลูกสาวของผมนําหุนจํานวนดังกลาวไปขายในตลาด
หลักทรัพย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยกย็อมไดรับสิทธิการยกเวนภาษีเงนิไดตามที่กฎหมาย
กําหนดไว”  (ทักษิณ ชินวตัร. จดหมายเปดผนึก) 

 
อยางไรก็ตามเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยรักไทยนําเสนอในประเด็นการชี้แจงขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการขายหุนบริษัทชิน คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ของตระกูลชินวัตรผานสื่อตางๆทั้งเว็บ
ไซดพรรค เอกสารแผนพับอยางตอเนื่องนั้นจากการสัมภาษณพบวา ประเด็นดังกลาวเปนตัวแปรที่
สําคัญทําใหเกิดกระแสโจมตีอยางหนักจากหลายฝายเพราะเปนการกลาวหาที่ไมไดตั้งอยูบน
พื้นฐานของขอเท็จริงพรรคไทยรักไทยจึงตองชี้แจงทุกรูปแบบ เพราะเรื่องการซื้อขายหุนและกฎ
กติกาตางๆเปนเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเขาใจไดยาก จึงตองมีการอธิบายขอเท็จจริงดวยการตั้งเปน
ประเด็นคําถามและคําตอบ ดังตัวอยางคํากลาว  
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“ประเด็นการขายหุนชนิคอรป เปนเรื่องที่สงผลกระทบอยางรุนแรง ตรงนี้นาคนใหลึก
ลงไปเพราะวากรณีกลาวโจมตีทานนายกฯ เร่ืองการขายหุนชนิคอรปก็ไมไดชัดเจน ตอนแรกขอ
กลาวหาก็งายๆ เลยวา ดาวเทียมเปนของประเทศ อยูๆ ไปขายใหตางชาติไมได การกลาวหากไ็มได
อยูบนพื้นฐานบนขอเท็จจริง เพราะเขาไมไดขายดาวเทียม เขาขายสิทธิการเชา เร่ืองที่มันเปน
ประเด็นมนัเปนเรื่องที่คอนขางยาก มันตองใชเวลา” (ภูมิธรรม เวชยชัย, อดีตรองเลขาธิการพรรค
ไทยรักไทย, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2549)  
 

2. ผลงานความสําเร็จภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  หมายถึง ประเด็น 
เนื้อหาการชีแ้จงรายละเอยีดของผลงานรัฐบาลตลอดระยะเวลา 5 ปทีผ่านมาผานสื่อเฉพาะกจิ คือ
หนังสือเลมเล็ก ภายใตหวัขอ “สถานการณประเทศไทย 5 ปภายใตรัฐบาลไทยรักไทย” มีเนื้อหา
สาระเชนเดยีวกับที่ลงในเว็ปไซดพรรคไทยรักไทยที่เนนการขยายตวัทางเศรษฐกิจสรางงานสราง
รายได และพฒันาคุณภาพชวีิตทั้งดานสาธารณสุขและการศึกษา  ดังตวัอยาง 
 

“รัฐบาลใหทุนการศึกษาหลายแสนราย มีโครงการใหกูยืมเพือ่การศึกษาที่สงคืนเมื่อมี
รายได มีโครงการบานเอื้ออาทรหลายแสนหนวย บานมั่นคงหลายหมืนหนวยใน 5 ป  OTOP สราง
รายได 150,000 ลาน คาจางขั้นต่ําเพิ่มจาก 165 บาทเปน 175 บาท” (ทักษิณ ชินวัตร. สถานการณ
ประเทศไทย 5 ปภายใตรัฐบาลไทยรักไทย :6) 

 
รูปแบบสื่อเฉพาะกิจ พบวา ประเด็นการชี้แจงขอเท็จจริงเกีย่วกับการขายหุนบริษัท

ชินคอรปของตระกูลชินวตัร มีรูปแบบการนําเสนอผานแผนพับขนาด A3 ดวยการเขียนจดหมาย
เปดผนึกจากพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ในฐานะหวัหนาพรรคไทยรักไทย  ถึงสมาชิกพรรค โดยมีตรา
สัญญาลักษณของพรรคไทยรักไทยบนหัวเอกสารแผนผับ พรอมภาพกิจกรรมของพ.ต.ท.ทักษณิใน
กริยาบทตางๆมาประกอบเนือ้หาของจดหมายที่เปนลักษณะการตั้งคําถามเพื่อตอบประเด็น ดาน
ประเด็นผลงานความสําเร็จภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย พบวามีรูปแบบการนําเสนอผาน
หนังสือเลมเล็กขนาด A5  จํานวน 32 หนา ปกสีน้ําเงินขาว ดานหลังของหนังสือมีโลโกพรรคไทย
รักไทยพรอมที่อยูของพรรค โดยรูปแบบชวงแรกนําเสนอเนื้อหาการบรรยายของพ.ต.ท.ทักษณิ ชิน
วัตรกับสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รูปแบบชวงที่ 2 นําเสนอในรูปแบบกราฟตัวเลข
ภาวะเศรษฐกจิไทยภายหลังวิกฤตป 2540 เพื่อประกอบเนื้อหา ดังตวัอยางภาพที่ 4.13 และ ภาพที่ 
4.14 
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ภาพที่ 4.13  แสดงภาพจดหมายเปดผนกึจากพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หวัหนาพรรคไทยรักไทย 
                    ถึง สมาชิกพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ 2549 
 
ที่มา:  แผนพับพรรคไทยรักไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
ภาพที่ 4.14  แสดงภาพหนาปกหนังสือ“สถานการณประเทศไทย 5 ปภายใตรัฐบาล 

 พรรคไทยรักไทย”  
 

ที่มา:  หนังสือเลมเล็กพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที ่15  กุมภาพันธ 2549 
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 นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบการสรางจุดสนในตวัสารและตัวส่ือเพื่อโนมนาวใจผูรับสาร
ใหสนใจในสือ่ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยนั้นพบวา ไดเนนการใชสี คือสีของพรรค แดง 
น้ําเงิน ขาว และ Front ของตัวอักษร พรอมทั้งลักษณะการพาดหวัของขอความที่ตรงประเด็น  ถือ
เปนเอกลักษณของพรรคที่ใชมาตั้งแตกอตั้งพรรคจนถึงปจจุบัน เพื่อใหงายตอการจดจําวาเปนสือ่
ประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทย ดังตวัอยางคํากลาว  
 

“จุดแข็งของพรรคที่ประสบความสําเร็จ กค็ือโทนสีนี้  รูปแบบการนําเสนอเชนนี้ และก็
จริง  เพราะวาใครเหน็กจ็ะรูเลยวานี่เอกสารพรรคไทยรักไทย เพราะวาโทนสีขาว แดง น้ําเงนิ 
ตัวอักษรตางๆ  วิธีการนําเสนอ วิธีการพิมพ ก็จะทําใหคนรูวานี่คอืเอกสารของพรรคไทยรักไทย  
และก็ไมใชใบปลิวเถื่อน  เพราะฉะนัน้ ตรงนี้ก็เปนจุดแข็งซ่ึงเราเนนมาตลอด  วิธีการทําใหคน
สนใจ จริงๆ” (สุรนันทน เวชชาชีวะ, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 30 
พฤศจิกายน 2549) 
 

“ตองยอมรับวาเรามี เอกลักษณของตวัเองอยูแลว เพราะวา หนึ่ง เปนพรรคเดียวทีเ่รา
ใชฟรอน ที่เปนของเรา ตัง้แตเร่ิมกอตั้งพรรค ความชัดรูปแบบที่เปนเอกลักษณของพรรคไทยรัก
ไทย อีกอยางคือเรามี hairline ที่ดึงดูดความสนใจ สไตลการเขียนก็จะมีวิธีที่เปนของพรรคอยูแลว สี
เราเราก็มีสีโลโก คือ แดง น้าํเงิน ขาวทีใ่ชมาโดยตลอด”          (วรวรรณ เปรมสุข,ผูอํานวยการอวโุส 
บริษัทเอสซีแมทซบ็อกซจํากัด, สัมภาษณ, 26 มกราคม 2550) 
 

สื่อบุคคล เปนการประชมุพรรคไทยรักไทยทีจ่ัดขึ้นในวนัอังคาร เวลา 14.30 น. 
หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น โดยมีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  หวัหนาพรรคเปนประธาน
การประชุม แตหากติดภารกจินายสมชาย สุนทรวัฒน  ประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทย
รักไทย   จะเปนผูดําเนินการประชุมแทน  ซ่ึงในการประชุมแตละครัง้พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร จะ
ส่ือสารดวยการมอบนโยบายดานตางๆ ช้ีแจงประเด็นเรื่องที่ถูกแตละฝายโจมตี ใหกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดทราบ เพื่อนําไปอธิบายและชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน
ในพื้นที่  พรอมตอบขอซักถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงจากการศึกษาพบวา  วิกฤตชวงที่1 
ไมพบการสื่อสารดวยส่ือบคุคลระหวางหวัหนาพรรคกบัสมาชิกผูแทนราษฎรของพรรคผานประชุม
พรรค แตอยางใด เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงปดสมยัการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางลงพื้นที่ พรรคไทยรักไทยจงึงดการประชมุพรรคในชวงเวลาดังกลาว  
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รูปแบบของสือ่บุคคล เปนลักษณะการสื่อสารของพรรคไทยรักไทยผานสื่อบุคคล 
ระหวางหวัหนาพรรคไทยรกัไทยกับ คณะผูบริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และตัวแทนเขตเลือกตัง้  ในการประชุมพรรคเพื่อนําเนื้อหาสาระประเด็นตางๆ
ส่ือสารตอไปยังประชาชนในพื้นที่ ดังตวัอยางรูปแบบภาพที่ 4.15 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.15 แสดงภาพโครงสรางการสื่อสารระหวางหวัหนาพรรคไทยรักไทยกับ 
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยผานการประชุมพรรค 
 
ที่มา:  จากการสัมภาษณและบันทึกการประชุมพรรคไทยรักไทย 
 
 จากการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยในวิกฤต
ชวงที่ 1 พบวา ไดมกีารนําเสนอเนื้อหาเรื่องการชี้แจงขอเท็จเกี่ยวกับการขายหุนชนิคอรปของ
ตระกูลชินวตัรเปนประเดน็หลักหลังจากถูกโจมตีจากหลายฝาย ผานสื่อเฉพาะกิจและนําไปผลิตซํ้า
ผานสื่ออิเล็คโทรนิกสคือเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทย ดวยเนื้อหาและรปูแบบในลักษณะเดียวกนั  

พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ส.ส.พรรคไทยรักไทย ประชาชนในแตละ
เขตพื้นที่ทั่วประเทศ 

ที่ประชุมพรรคไทยรักไทย 

มอบนโยบายชี้แจง
ขอเท็จจริงผลงานของ
พรรคและรัฐบาล 

รับฟงนโยบายจาก
หัวหนาพรรค

สอบถามขอเท็จจริง
พรอมรับสื่อไป

แจกจาย 

รับทราบรายละเอียด
ผลงานของพรรคไทย
รักไทยและขอเท็จจริง
ที่พรรคตองการชี้แจง
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วิกฤตชวงท่ี 2  ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ 
(27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 
 

เนื้อหาเว็บไซดพรรคไทยรักไทย  จากการศึกษาพบวาเว็บไซดพรรคไทยรักไทยได
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวการยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย  เปนประเด็นหลักเนื่องจากพรรคฝายคานมี
มติไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยเหตุผลที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรประกาศ
ยุบสภาในเวลากระชันชิดถือเปนการเชิงความไดเปรียบทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยมาก
เกินไป  ทําใหเหลือเพียงพรรคไทยรักไทยและพรรคเล็กเทานั้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ประเด็น
เนื้อหาหลักที่นําเสนอในชวงวิกฤตการเมืองชวงที่ 2 คือ  

1. การเรียกรองใหฝายคานยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย  โดยพรรคไทยรักไทยให 
คํามั่นสัญญาจะเรงปฏิรูปการเมือง หมายถึง  ประเด็นเนื้อหาที่พรรคไทยรักไทยเรียกรองใหพรรค
การเมืองฝายคานคือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทยและพรรคมหาชน สงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรป 2549 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2549 ตามระบอบและกติกาของ
ประชาธิปไตย ที่เคยถือปฏิบัติกันมา พรอมเชิญชวนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงพรรค
ไทยรักไทยก็พรอมที่จะเรงเดินหนาปฏิรูปการเมืองดวยการแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มีปญหา
อยางจริงจัง ดังตัวอยาง 
 

“พรรคไดศึกษาถึงขอบกพรอง  และปญหาอันเกิดจากรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน  และ
แนวทางแกไขที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง  ทัง้ในเนื้อหาสาระ  และกระบวนการแกไขรฐัธรรมนูญ  ซ่ึง
พรรคไทยรักไทยจะไดนําเสนอเรื่องนี้ตอประชาชนอยางเปนระบบ”  (ทาทีพรรคไทยรักไทยตอการ
ปฏิรูปการเมืองไทย, 2549, 27 กุมภาพนัธ)  

 
 “พรรคไทยรักไทย ขอกราบวิงวอนพี่นองประชาชนโปรดอยาเบื่อการเมืองและการ
เลือกตั้งและโปรดไปใชสิทธิของทานเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข พรรคไทยรักไทยเปนของพี่นองประชาชน พรรคฯยังคงมุงมั่นเดินหนาปฏิรูปการเมืองเพื่อ
แกปญหาระบบตรวจสอบและการทุจริตคอรัปชั่น” (แถลงการณพรรคไทยรักไทย, 2549 8 
พฤษภาคม) 
 
 “ผมอยากจะฝากบอกไปยังพีบ่รรหาร  พี่หนั่น  คุณอภิสิทธิ์  ขอเถอะครับ เห็นแก 
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บานเมือง  แลวปนี้เปนปมหามงคลครับ  ลงเลือกตั้งเถอะครับ แลวถาหากวา กกต.จะพิจารณาเลื่อน
เวลารับสมัครหรืออะไร  ผมจะไมขัดของเลย” (ทักษณิ ชินวัตร, 2549, 3 มีนาคม)     
 
 รูปแบบเว็บไซดพรรคไทยรกัไทย พบวามีรูปแบบการนําเสนอเปนรายหวัขอใหญๆ  
คือ “คําปราศรัยเปดใจของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หวัหนาพรรคไทยรักไทย”  “ทาทีพรรคไทยรัก
ไทยตอการปฏรูิปการเมืองไทย”  และหัวขอ “ประเทศชาติเดินหนามาไกลแลว 2 เมษา อนาคตของ
ชาติตองไมถอยหลัง”  โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเรยีกรองใหฝายคานยึดมั่นในกติกา
ประชาธิปไตย  และพรรคไทยรักไทยใหคํามั่นสัญญาจะเรงปฏิรูปการเมือง ผานสโลแกน
ที่วา “ยึดมั่นประชาธิปไตย รักษากติกา เรงเดินหนาปฏิรูปการเมืองไทย”  ทั้งนี้รูปแบบในแตละ
หัวขอจะใชภาพประกอบของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรใสเสื้อแจคเกต็พรรคไทยรักไทยในการสื่อ
ความหมายพรอมขอความที่ตองการนําเสนอในหนาหลักของเว็บไซดกอนที่จะคลิกเพื่อเขาไปดู
เนื้อหา  ดังตวัอยางภาพที่ 4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.16  แสดงภาพหนาหลักของเว็บไซดพรรคไทยรักไทยในชวงเดือน 
                     มีนาคม – พฤษภาคม 2549   
 
ที่มา:  เว็บไซดพรรคไทยรักไทย www.thairakthai.or.th 

DPU



146  

 
เนื้อหาสื่อหนังสือพิมพ  จากการศึกษาในชวงดังกลาวพบวา พรรคไทยรัก

ไทยไดเนนย้ําใหทุกฝายยึดมัน่ในระบบการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยดวยการลงสารโฆษณา
ประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพเดือนเดียวรวมสารถึง 4 ฉบับ  ผานสื่อหนังสือพิมพเกือบทุกฉบบั 
หลังจากการประกาศยุบสภาของพ.ต.ท.ทักษิณ แตฝายคานมีมติไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในขณะทีห่ลายฝายเรียกรองใหใชรัฐธรรมนูญมาตรา7 เพื่อขอนายก
พระราชทาน  ทําใหพรรคไทยรักไทยตองเรงชี้แจงทําความเขาใจ ในประเด็นเนื้อหาหลักคือ 

1.  การเรียกรองใหฝายคานยึดมัน่ในกตกิาประชาธิปไตย  โดยพรรคไทยรักไทยให
คํามั่นสัญญาจะเรงปฏิรูปการเมือง  หมายถึง  ประเด็นเนื้อหาการลงสารโฆษณาทางหนังสือพิมพ
ติดตอกันตั้งแตสารฉบับที่1-4  ดวยหัวขอหลักคือ “ยึดมัน่ประชาธิปไตย รักษากตกิา เดินหนาปฏิรูป
การเมืองไทย”    “ประเทศชาติเดินหนามาไกลแลว 2 เมษายน อนาคตของประเทศ ตองไมถอยหลัง”     
“ทําไม ตองเดนิหนาเลือกตัง้? รักษากติกา รักษาระบอบประชาธิปไตย” และ ประชาธิปไตย หายไป
ไหน?” โดยเนื้อหาเรียกรองใหฝายคานยึดมัน่ในกตกิาของรัฐธรรมนูญดวยการสงผูลงสมัครรับ
เลือกตั้ง และพรรคไทยรักไทยจะเรงเดินหนาแกไขรัฐธรรมนูญ พรอมเรียกรองใหประชาชนออกไป
ใชสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ดังตัวอยาง 

 
 “พรรคที่ตั้งมากเกาแกที่สุด ประกาศตอสาธารณะวามีสาขามากที่สุด มีสมาชิกจํานวน
มาก มีความพรอมดานบคุลากรไดรับเงินอุดหนนุจํานวนมาก กลับไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 
เชนนี้ยอมขดัตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางที่พรรคทั้งสองเคยปฏิบัติมาโดยตลอดหรือไม”  (สาร
ไทยรักไทย “ยึดมั่นประชาธปิไตย รักษากติกาเดินหนาปฏิรูปการเมืองไทย.” สยามรัฐ : 12) 

 
 “สําหรับแนวทางของพรรคไทยรักไทยที่ไดนําเสนอตอพี่นองประชาชน มีสาระสําคัญ
พอสรุปไดดังนี้ คือหนึง่จะไดเชิญคนไทยจากทุกสาขาอาชีพมารวมตัวกัน และรวมกันราง
รัฐธรรมนูญ สองนําคนกลางที่มีความรูมาดแูลตรวจสอบใหถูกตองเปนระบบอีกครั้ง และสามจะขอ
ประชามติจากพี่นองประชาชนทั้งประเทศอันเปนขั้นตอนสุดทาย” (สารไทยรักไทย. “ประเทศชาติ
เดินหนามาไกลแลว 2 เมษาอนาคตของประเทศตองไมถอยหลัง.” สยามรัฐ: 12) 
 
 “จึงเปนโอกาสดีที่ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย จะไดตดัสินใจวาจะใหผูใด
และพรรคการเมืองใดเขามารับผิดชอบบริหารประเทศตอไป โดยไมปลอยใหเกิดการใชวิธีการ
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ตางๆซึ่งไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและเปนการยึดอํานาจอธิปไตยไปจากประชาชน” (สารไทยรัก
ไทย. “ทําไมตองเดินหนาเลอืกตั้ง.” ขาวสด : 35) 

  
 “ถึงเวลาแลวทีค่นไทยทั้งประเทศ จากจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผานมา 43 ลานคน 
จะตองเขาไปรวมในกิจกรรมทางการเมือง ใชสิทธิรวมรับผิดชอบในการปฎิรูปการเมือง กําหนด
ทิศทางอนาคตของชาติดวยมอืทานเอง อาจเสียเวลาของทานบางนับจากนี้ แตอยางนอยคงจะดีกวา
มาเสียใจภายหลังกับคําถามที่วา ประชาธปิไตยหายไปไหน” (สารไทยรักไทย. “ประชาธิปไตย
หายไปไหน?.” สยามรัฐ : 12) 
 

2. การกลาวคําขอบคุณผูลงคะแนนเสียงเลอืกพรรคไทยรกัไทย หมายถึง 
ประเด็นเนื้อหาหลักที่พรรคไทยรักไทยตองการสื่อสารเพื่อแสดงความขอบคุณทุกเสียงที่ลงคะแนน
เลือกพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งเมื่อวนัที่2 เมษายน 2549  ดังตัวอยางขอความ 

 
 “ขอขอบคุณทุกเสียงที่ออกมาใชสิทธิแสดงพลังประชาชนรักษาระบอบประชาธิปไตย
เพื่อประเทศของเราจะไดเดนิหนาตอไป” (สารไทยรักไทย. “ขอขอบคุณทุกเสียงที่ออกมาใชสิทธิ.” 
:36) 

รูปแบบสื่อหนงัสือพิมพ  พบวาวกิฤตชวงที2่ สารไทยรักไทยผาน
หนังสือพิมพ  ฉบับ1-4 จะมรูีปแบบเฉพาะที่แตกตางไปจากรูปแบบสารมาตรฐานของพรรคไทยรัก
ไทย กลาวคือ รูปแบบบริเวณหวัสารจะเขยีนเพยีงสารไทยรักไทยฉบับที่1-4 และบริเวณทายสารจะ
มีเพียงโลโกพรรคไทยรักไทยพรอมดวยสโลแกนไทยรักไทยหัวใจคือประชาชนเทานั้น  หัวขอที่ใช
ส่ือสารเปนประเด็นหลักในนําเสนอจะถกูนํามาพาดหัวดวยอักษรตัวใหญสะดุดตาเพื่อดึงดูดความ
สนใจและตามดวยเนื้อหาทีต่องการนาํเสนอ  นอกจากนีรู้ปแบบสารไทยรักไทยฉบับพิเศษคือฉบบั
ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใชสิทธิเลือกตั้งพบวารูปแบบมีเพียงตวัอักษรพาดหัวขนาดตัวใหญดวย
คําวา “ขอขอบคุณทุกเสยีงที่ออกมาใชสิทธิแสดงพลังประชาชนรักษาระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
ประเทศของเราจะไดเดินหนาตอไป” และโลโกพรรคไทยรักไทยตอนทายเทานัน้ ดงัตัวอยางภาพที่
4.17 ภาพที่4.18 และภาพที่4.19 ดังนี ้
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ภาพที่ 4.17  แสดงภาพ สารไทยรักไทยฉบับที่ 1 
 
ที่มา:  หนังสือพิมพสยามรัฐเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที4่.18  แสดงภาพสารไทยรักไทยฉบับที่ 3 
 
ที่มา:  หนังสือพิมพขาวสดเมือ่วันที่ 17 มีนาคม 2549 

DPU



149  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที4่.19  แสดงถึงสารไทยรักไทยฉบับพิเศษ 
 
ที่มา:  หนังส่ือพิมพมติชน ฉบับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 
 
  ทั้งนี้จากการสัมภาษณพบวา รูปแบบการออกแบบสารไทยรักไทยผานหนังสือพิมพ
ดวยการซื้อพืน้ที่โฆษณาในชวงนี้นัน้ พรรคไทยรักไทยไดเนนถึงการออกแบบตัวสารดวยการพาด
หัวตวัใหญเพือ่จุดความสนใจใหผูรับสารมีความสนใจในเรื่องที่ตองการสื่อสาร  และอาน
รายละเอียดในเนื้อหาที่ตองการจะสื่อ ดังตัวอยาง  
 

“ บิ๊กโบวของเราคือแนวดีไซนคือบิ๊กโบว คือการพูดตะโกนดังๆ พูดคําใหญตะโกนดัง 
ดวยการวางดีไซน รูปแบบตางๆ เนื้อหาที่นาสนใจก็เปนประเดน็ใหคนอาน ระยะเวลานั้นเราไม
สามารถทําใหคนอานเราเลย เพราะฉะนัน้หลักการดีไซน ก็คือ ดูเหมือนขายของมเีนื้อหาที่ชัดเจน
ตรงประเด็นอานจบใน Hairlineก็ไดถาไมลงรายละเอียด” (วรวรรณ เปรมสุข,  ผูอํานวยการอวุโส 
บริษัทเอสซีแมทซบ็อกซจํากัด, สัมภาษณ, 26 มกราคม 2550) 
 

เนื้อหาสื่อเฉพาะกิจ  จากการศึกษาพบวาส่ือเฉพาะกิจโดยเฉพาะแผนพับ พรรคไทย
รักไทยในชวงนี้ผลิตออกมา 3 ฉบับ  ไดนําเสนอประเด็นเนื้อหาหลัก คือ  
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1. การเรียกรองใหฝายคานยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย  โดยพรรคไทยรักไทยให
คํามั่นสัญญาจะเรงปฏิรูปการเมือง ซ่ึงเปนการอธิบายรายละเอยีด ของเหตุผลการยุบสภา ขอใหทุก
ฝายเคารพในการตัดสินใจของประชาชน พรอมเรียกรองใหประชาชนรวมพลัง 2 เมษายน ออกไป
ใชสิทธิเลือกตั้ง และพรรคไทยรักไทยกพ็รอมทีจะแกไขขอบกพรองของรัฐธรรมนูญตามที่หลาย
ฝายคิดวาเปนปญหาและอุปสรรคสําหรับการเมืองไทย  ซ่ึงสอดคลองกับเนื้อหาทีน่ําเสนอผานเว็บ
ไซดพรรคไทยรักไทย และ ส่ือหนังสือพิมพ  ดังตัวอยาง 

 
“เมื่อมีพระราชกฤาฎีกายุบสภาฯ และจดัใหมกีารเลือกตั้งใหมตามเหตุผลที่ปรากฏใน

พระรากฤษฎีแลวทุกฝายพึงปฏิบัติตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยและเคารพในพระบรมราช
วินิจฉยัของพระมหากษัตริยทรงใหการคืนอํานาจสูประชาชนเปนวิถีทางในการแกปญหาในครั้งนี”้ 
(พรรคไทยรักไทย.  ยดึม่ันประชาธิปไตย รักษากติกา เดินหนาปฏิรูปการเมือง)  

 
  “การรักษาไวซ่ึงกติการัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซ่ึงถือกันวารัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน สงผลใหพรรคไทยรักไทยจงึตองยึดมั่นใหกติกาประชาธปิไตยตามรัฐธรรมนูญดําเนนิ
ตอไป ไมใหเกิดการใชวิธีการตางๆ ยึดอาํนาจอธิปไตยไปจากปวงชนชาวไทยทกุคน โดยกฎหมู
หรือพยายามบดิเบือนการใชรัฐธรรมนูญแบบผิดๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของคนกลุมใดกลุมหนึง่
เทานั้น” (พรรคไทยรักไทย.  ประเทศชาติเดินหนามาไกลแลว 2 เมษาอนาคตของประเทศตองไม
ถอยหลัง. )  
 

 “วันนี้อยากเรยีกรองทุกฝายหันมาสูกติกาสังคมเถอะ ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังใชอยู 
ตองรักและเคารพ วันทีน่ายกฯ ก็ด ี รัฐมนตรีก็ดี นายกฯ พารัฐมนตรีไปเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณตน
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  เราปฏิญาณไววาเราจะจงรักภักดตีอพระมหากษัตริย และจะ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทยทุกประการ และวันนี้คาํปฏิญาณตนหายไปไหนหมด นี่คือส่ิงทีผ่มตองรักษาไว” 
(ทักษณิ ชินวัตร.  เปดใจกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ:7) 

 
รูปแบบสื่อเฉพาะกิจ พบวา วิกฤตชวงที่ 2 พรรคไทยรักไทยไดมีการนําเสนอ

รูปแบบผานเอกสารแผนผับขนาด A3  โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่1  เนื้อหาคําปราศรัยของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัรเปดใจกับประชาชนชาวไทย

ทั้งประเทศ  ณ ทองสนามหลวงพรอมภาพประกอบการปราศรัยจาํนวน 8 หนา  ซ่ึงแผนพับดังกลาว
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ไดมีการสื่อความหมายใหประชาชนเลือกพรรคไทยรักไทยดวยการตดิเบอร 2 ซ่ึงเปนเบอรเลือกตัง้
ของพรรคที่บริเวณดานหนาของแผนผับอีกดวย  ดังตวัอยางภาพที่ 4.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที4่.20  แสดงภาพแผนพับเปดใจกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ณ ทองสนามหลวง 
 

ที่มา:  แผนพับพรรคไทยรักไทย  
 

รูปแบบที่ 2  สารไทยรักไทยฉบับที่ 1 ที่ตีพิมพผานสื่อหนังสือพิมพ ถูกนํามาจดัทําเปน
แผนพับมีเนื้อหาทั้งดานหนาและดานหลัง พาดหวัดวยคําวา “ยึดมัน่ประชาธิปไตย รักษากตกิา 
เดินหนาปฎิรูปการเมืองไทย”   พรอมรายละเอียดของเนื้อหาและเนนคําที่มีความสําคัญใหเดนชัด  
เปนการเนนการพาดหวัขาวเพื่อทําดึงดูดความสนใจ  ดังตัวอยางภาพที ่4.21 
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ภาพที4่.21  แสดงภาพสารไทยรักไทยฉบับที่ 1ในรูปแบบของแผนพับ 
 
ที่มา:  แผนพับพรรคไทยรักไทย  

 
รูปแบบที่ 3 เปนการนําเสนอสารไทยรักไทยฉบับที่ 2 ในรูปแบบของแผนพับภายใต

การพาดหวับริเวณดานหนาที่เห็นเดนชัดคอื “ ประเทศชาติเดินหนามาไกลแลว 2 เมษายน...อนาคต
ของประเทศตองไมถอยหลัง”  และคําพาดหัวดานหลัง คือ “เดินหนาปฎิรูปการเมืองไทย” ดวย
ตัวอักษรสีน้ําเงินและโลโกพรรคไทยรักไทยหวัใจคือประชาชน และตามดวยรายละเอยีดของ
เนื้อหา ดังตัวอยางภาพที่ 4.22 
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ภาพที4่.22  แสดงภาพสารไทยรักไทยฉบับที่ 2ในรูปแบบของแผนพับ 
 
ที่มา:  แผนพับพรรคไทยรักไทย  
 

เนื้อหาสื่อบุคคล หลังจากการเลอืกตั้งเมื่อวนัที ่ 2 เมษายน 2549 พรรคไทยรัก
ไทยชนะเลือกตั้งเกือบทั่วประเทศดวยคะแนนกวา 16 ลานเสียง และพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรประกาศ
ไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในคัดสรรครั้งตอไป หลังจากถูกกระแสสังคมและกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกดดันอยางหนักใหเวนวรรคทางการเมืองและลาออกตําแหนง
นายกรัฐมนตร ี  และศาลมีมติใหการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 ไมชอบดวยกฎหมายตองจดั
ใหมีการเลือกตั้งใหม    เพราะฉะนัน้ประเด็นเนื้อหาหลักในการชีแ้จงกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ชวงนี้ประกอบไปดวย 

 
1. การชี้แจงกรณทีี่พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรประกาศไมขอรับตําแหนง

นายกรัฐมนตร ี  หมายถึง   การตอบขอซักถามของอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หวัหนาพรรคไทยรักไทยพรอมชี้แจงเหตุผลในการไมขอรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรใีนการคัดสรรครั้งตอไป เพื่อตองการใหประเทศชาติเกดิความสงบ และจะไดมีเวลา
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ลงพื้นที่พบกบัประชาชนมากขึ้น พรอมเนนย้ําใหอดตีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคกลับไป
หาประชาชนอีกครั้งดวยนโยบายที่เปนรูปธรรม เพื่อสูศึกเลือกตั้งครั้งตอไป  ดังคํากลาว 
 

“ตองขอโทษประชาชนกวา 16 ลานเสียงที่เลือกพรรคไทยรักไทยเขามาเปนรัฐบาล เหตุ
ที่ตัดสินใจไมรับตําแหนงเพราะ ประการแรก ใกลถึงวนัฉลองการครองราชสมบัติครบ 60 ปของ
พระเจาอยูหวัจึงอยากจะใหเหตุการณตาง ๆ ไดสงบลง ประการที่ 2 เพื่อใหการแกไขรัฐธรรมนูญ
เปนไปดวยความเรียบรอย และการเวนวรรคครั้งนี้ตนกจ็ะมีเวลาในการลงพื้นที่มากขึ้น” (ทักษณิ 
ชินวัตร,  หวัหนาพรรคไทยรกัไทย,  บนัทึกการประชุมพรรคไทยรักไทย,   11 เมษายน 2549) 

 
“พรรคเองตองกลับไปหาจุดเขมแข็งตั้งแตเริ่มตั้งพรรคโดยการจัดทํานโยบายที่

ประชาชนจับตองไดและคิดอยางสรางสรรคและชี้แจงใหประชาชนเขาใจทุกครั้งที่ถูกกลาวหาและ
ขอรองใหสมาชิกกลับไปสูจุดเดิมเมื่อคร้ังตั้งพรรคใหม ๆ” (ทักษิณ ชินวัตร,  หัวหนาพรรคไทยรัก
ไทย,  บันทึกการประชุมพรรคไทยรักไทย,   16 พฤษภาคม 2549 ) 

รูปแบบสื่อบุคคล  พบวา รูปแบบในการนําเสนอเปนการอธิบายรายละเอียด
เนื้อหาของการไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในการคัดสรรครั้งตอไปของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกับ
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย กรรมการบริหารพรรคผานเวทีการประชุมพรรค
และสรุปออกมาเปนรูปแบบบันทึกการประชุม  ดังตัวอยางรูปแบบการประชุมพรรคภาพที่ 4.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.23  แสดงภาพการประชุมพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา:  ภาพกจิกรรมการประชุมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549  
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จากการศึกษาเอกสารของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยในวกิฤตชวงที ่ 2 
สรุปไดวาไดมกีารนําเสนอเนื้อหาในประเด็นหลักคือการเรียกรองใหทุกฝายยดึมั่นกฎกติกา
ประชาธิปไตยดวยการเลือกตั้งและพรรคไทยรักไทยจะเรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง ภายใตสโลแกน 
“ยึดมั่นประชาธิปไตย รักษากติกา เรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง” ดวยการซื้อส่ือหนังสือพิมพ เพื่อลง
โฆษณาจดุยืนของพรรค โดยเนื้อหาดังกลาวไดถูกนําไปผลิตซํ้าผานเว็บไซดพรรค และส่ือเฉพาะกจิ
ดวยเนื้อหาลักษณะเดยีวกันในรูปแบบการใชคําพาดหวัดวยอักษรตัวใหญเพื่อดึงดูดความสนใจ 

 
วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ 

พรรคประชาธปิตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการ
เลือกตั้ง โดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(27 
มิถุนายน-25 กรกฎาคม2549) 

เนื้อหาเว็บไซดพรรคไทยรกัไทย ไดนาํเสนอลักษณะเนื้อหาและกจิกรรมในประเด็น
หลักในชวงเวลานี้ดวยการจดักิจกรรมดานตางๆ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลคือ 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศล หมายถึง เนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ  ภาครัฐและเอกชนตางพรอมใจทาํ
ความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลซึ่งพรรคไทยรักไทยกเ็ชนกัน ไดจัดกิจกรรมสงเสริมความดีทั้ง
การบริจาคโลหิต การอุปสมบทของสมาชิก รวมไปถึงการปลอยบอลลูนเฉลิมพระเกยีรติ ดัง
ตัวอยางภาพกจิกรรมที่ 4.24 และภาพที่ 4.25  
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.24  แสดงภาพของแกนนําพรรคไทยรักไทยในพิธีอุปสมบทหมูสมาชิกพรรคฯ 
 จํานวน 69 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  ณ วดัสระเกศ กรุงเทพฯ  
 
ที่มา:   ภาพกจิกรรมพรรคไทยรักไทยบนเว็บไซดพรรคเมื่อวันวันอาทติยที่ 2 กรกฎาคม 2549 
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ภาพที4่.25  แสดงภาพของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร หวัหนาพรรคฯนําคณะผูบริหารฯ ส.ส.  
 บริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  ณ อาคารพรรคไทยรักไทย  

 
ที่มา:  ภาพกจิกรรมพรรคไทยรักไทยบนเว็บไซดพรรค เมื่อวันที1่4 กรกฎาคม 2549 
 

 รูปแบบเว็บไซดพรรคไทยรกัไทย พบวารูปแบบการนําเสนอผานเว็บไซดในชวงเวลา
นี้ไดเนนถึงพระราชกรณกีิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60ป  โดยพรรคไทยรักไทยใหความสําคญักับกิจกรรมดังกลาว กลาวคือ ไดจัดทาํภาพบรมฉายา
ลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในหนาแรกของ
เว็บไซดกอนที่เขาไปสูหนาหลักของพรรค ดวยขอความทรงพระเจริญดวยเกลาดวยกระหมอมขอ
เดชะขาพระพทุธเจาพรรคไทยรักไทย พรอมใหลงนามถวายพระพร  นอกจากนี้รูปแบบการ
นําเสนอซึ่งส่ือถึงความจงรักภักดหีลังจากเขาสูหนาหลักของเว็บไซดพรรคยังมีภาพพระบรมฉายา
ลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะเสดจ็ออกสีหบัญชรที่พรรคไทยรักไทยนํามาไวดาน
บนสุดของเว็บไซด  พรอมภาพตวัอักษรวิ่งสลับกันไปมาเชิญชวนสมาชิกใหรวมอุปสมบทและ
บริจาคโลหิต ดังตัวอยางภาพที่ 4.26 และภาพที่ 4.27 

 
 
 
 
 

DPU



157  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.26  แสดงภาพหนาแรกของเว็บไซดทรงพระเจริญกอนคลิกเพื่อเขาสูหนาหลัก 
                    ของเว็บไซดพรรคไทยรักไทย ชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2549 

 
ที่มา:  เว็บไซดพรรคไทยรักไทย www.thairakthai.or.th 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4.27  แสดงภาพหนาหลักของเว็บไซดพรรคไทยรักไทย พรอมขอความเชิญชวน 

  สมาชิกบริจาคโลหิตชวงเดอืนมิถุนายน – กรกฎาคม 2549 
 

ที่มา:  เว็บไซดพรรคไทยรักไทย  www.thairakthai.or.th 
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เนื้อหาสื่อหนังสือพิมพ   ผลการศึกษาพบวา แมเหตุการณทางการเมอืงจะมี
การเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง แตในชวงงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั การดําเนินกจิกรรมทางการเมืองไดลดลงแตหนัมาทํากิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยเฉพาะ
โครงการสารไทยรักไทยผานหนังสือพิมพในชวงนีไ้ดทําการรณรงคประชาสัมพันธในประเดน็
เนื้อหาหลักคือ                   

1. จัดกิจกรรมสงเสริมความดีเพื่อถวายเปนพระราชกศุลทรงครองราชยครบ 60 ป  
หมายถงึ การจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ป พรรคไทยรัก
ไทยไดเชิญชวนสมาชิกรวมกันบริจาคโลหิต อุปสมบท และปลอยบอลลูนเฉลิมพระเกยีรต ิ ดัง
ตัวอยาง 

“ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พรรคไทยรักไทยขอเชิญชวนสมาชิก
พรรคทั่วไทย รวมทําความดเีพื่อนอมเกลาฯ ถวายในหลวงโดยรวมอุปสมบทหรือบริจาคโลหิต เร่ิม
ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2549” (สารพรรคไทยรักไทย. “เทิดพระเกียรติทรงครองราชยครบ 60 
ป.” มติชน:29) 

 
“ขอเชิญชวนสมาชิกพรรคทั่วประเทศรวมบริจาคโลหิตเพื่อสรางความดีถวายเปนพระ

ราชกุศล เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ณ พรรคไทยรักไทย วันที่ 14 กรกฎาคม 
2549 เร่ิมเวลา 09.00 น. เปนตนไป” (สารพรรคไทยรักไทย. “8 ปพรรคไทยรักไทยสรางสรรค 
สมานฉันท ยดึมั่นประชาธปิไตย.” สยามรัฐ :12) 

 
รูปแบบสื่อหนงัสือพิมพ  พบวาชวงเวลาดังกลาวไดมีการนําเสนอรูปแบบ

ของสารไทยรักไทยผานหนงัสือพิมพดวยกิจกรรมการเชิญชวนใหสมาชิกพรรคทั่วประเทศรวม
อุปสมบทและบริจาคโลหิต พรอมลงภาพกิจกรรมการอุปสมบทหมูของสมาชิกพรรค พิธีปลอย
บอลลูนเฉลิมพระเกยีรติ การบริจาคโลหิตของแกนนําพรรค และพธีิทําบุญวันเกดิครบรอบ 8 ป
พรรคไทยรักไทย ดังตวัอยางภาพที่ 4.28 และภาพที่ 4.29 
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ภาพที่ 4.28  แสดงภาพสารพรรคไทยรักไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 
 
ที่มา:  หนังสือพิมพมติชน ฉบับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 
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แผนภาพที่ 4.29 แสดงภาพสารพรรคไทยรักไทย ฉบับเดอืนกรกฎาคม 
 
ที่มา:   หนังสือพิมพเดลินวิส ฉบับเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 

 
เนื้อหาสื่อเฉพาะกิจ     เปนการจัดทําขอความผานปายไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอรเพื่อเปน

การประชาสัมพันธกิจกรรมของพรรคไทยรักไทยกับประชาชนกลุมเปาหมายที่สัญจรไปมาบน
เสนทางถนนเพชรบุรีตัดใหม ซ่ึงพบวาบริเวณหนาพรรคไทยรักไทยมกีารจราจรที่ตดิขัดสามารถที่
จะมองเห็นขอความไดอยางชัดเจน โดยมีขอความในประเด็นเนื้อหาหลักสอดคลองกับสื่อ
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หนังสือพิมพ และส่ืออิเล็คโทรนิกสคือเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทย ซ่ึงเปนการเชิญชวนสมาชิก รวม
กิจกรรมกับพรรคไทยรักไทย ดวยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล    ดังตวัอยาง 

 
“ครบรอบ 8 ปพรรคไทยรักไทย 14 ก.ค.49  ขอเชิญชวนสมาชิก รวมบริจาคโลหิตเพื่อ

ถวายเปนพระราชกุศล ตั้งแตเวลา 09.00 น. ณ ที่ทําการพรรคไทยรักไทย ” (กองงานโฆษกพรรค
ไทยรักไทย (ผูจัดทํา), 2549 ) 

 
รูปแบบสื่อเฉพาะกิจ พบวารูปแบบของปายไฟอักษรวิ่งคอมพวิเตอรพรรคไทยรัก

ไทยเปนลักษณะการเขียนขอความเชิญชวนสมาชิก รวมอุปสมบทและบริจาคโลหิต ตั้งแตวันนี้ถึง
วันที่ 5 ธันวาคม 2549 ซ่ึงเปนตัวอักษรวิ่งสลับกันไปมา กับสโลแกนพรรคไทยรักไทยหวัใจคอื
ประชาชน  ตดิตั้งบริเวณหนาที่ทําการพรรคไทยรักไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม เปดบริการตั้งแตเวลา 
06.00- 20.00 น. ของทุกวนั ดังตัวอยางภาพที่ 4.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.30  แสดงภาพปายไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอรพรรคไทยรักไทย 
 
ที่มา:  ปายไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอรพรรคไทยรักไทย ตดิตั้ง ณ ที่ทําการพรรคไทยรักไทย ถ.เพชรบุรี 
           ตัดใหม 
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เนื้อหาสื่อบุคคล พบวาการสื่อสารกับสมาชิกพรรคไทยรักไทยของพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวตัร ยังคงเนนย้ํากับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคระหวางการประชุมพรรค
เกี่ยวกับการดําเนินกจิกรรมในปมหามงคล    และยดึประชาชนเปนศูนยกลาง ในประเด็นเนื้อหา
หลักที่นําเสนอในชวงดังกลาวประกอบดวย  

 
1. การเนนใหสมาชิกยึดความสมานฉันท ในปมหามงคลดวยการลดการตอบโตทาง

การเมือง    หมายถึง การประชุมพรรคที่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหนาพรรคไทยรักไทยไดกลาว
กับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหยึดมั่นในกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยู  และ
สรางความสมาฉันทใหเกิดขึ้นในชาติ ดวยการลดการตอบโตทางการเมือง  ดังตัวอยางคํากลาว 

 
 “พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2549 ขอใหสมาชิกทุก

ทานนอมใสเกลาใหมีความสามัคคีและสมานฉันทกัน ไมพูดจาโตตอบแบบรุนแรงใหใชวิธีช้ีแจงถึง
เร่ืองที่ถูกกลาวหา หากใครมีหนาที่อะไรขอใหทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด”  (ทักษิณ ชินวัตร,หัวหนา
พรรคไทยรักไทย,  บันทึกการประชุมพรรคไทยรักไทย,  27 มิถุนายน 2549 ) 

 
2. ส่ังเตรียมความพรอมในการเลือกตั้งดวยการยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการ 

เนนย้ํากับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยของพ.ต.ท.ทกัษิณ ในระหวางการประชมุ
พรรค ใหเตรียมความพรอมสําหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงในเดือนวันที 15 ตุลาคม 2549 ขอให
ดูขอกฎหมายใหชัดเจน ยดึมัน่ประชาชนและประชาธิปไตยเปนที่ตั้ง ดงัตัวอยางคํากลาว 
 

“วันที่ 15 ต.ค.มีการเลือกตั้งแนนอน อยาหวั่นไหว อยาวิจารณกับสื่อมวลชน โดยให
สมาชิกยึดหลัก  3 ขอ คือ 1.  ยึดประชาชน  โดยการลงพื้นที่ใกลชิดประชาชน  2.  ยึดหลัก
ประชาธิปไตย คือ อํานาจเปนของประชาชน เมื่อผูแทนฯเปนตัวแทนของประชาชนก็ตองทํางาน
ใหกับประชาชน 3.  ยึดหลักรัฐธรรมนูญ ” (ทักษิณ ชินวัตร,หัวหนาพรรคไทยรักไทย,  บันทึกการ
ประชุมพรรคไทยรักไทย,   26 กรกฎาคม 2549) 

 
รูปแบบสื่อบุคคล จะมีรูปแบบการสื่อสารเหมือนกับวกิฤตชวงที่ 2 คือการชี้แจง

และใหหลักการของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หวัหนาพรรคไทยรักไทยกับอดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคในระหวางการประชุมพรรคไทยรักไทย ดังตัวอยางภาพประกอบการประชุมที่
4.31  
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ภาพที่ 4.31 แสดงภาพการประชุมพรรคไทยรักไทยเดอืนกรกฎาคม 
 
ที่มา:  ภาพกจิกรรมการประชุมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549  
 
 จากการศึกษาเอกสารของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยในวกิฤตชวงที ่ 3 
สามารถสรุปไดวา เนื้อหาทีพ่รรคไทยตองการนําเสนอในชวงนีเ้ปนการนําเสนอเนื้อหาเชิญชวนให
สมาชิกพรรคไทยรักไทยทําความดีถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยการเชญิชวนใหรวมกิจกรรมการบริจาคโลหิตและ
อุปสมบทหมูทั่วประเทศ โดยไดนําเสนอผานสื่อหนังสือพิมพและผลิตซํ้าในเว็บไซดพรรคและสื่อ
เฉพาะกจิในเนื้อหารูปแบบเดียวกัน และเนนย้ําผานสื่อบุคคลจากหัวหนาไปยงัอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ถึงการเนนสรางความสมานฉันทดวยการลดการตอบโต
ทางดานการเมอืงในปมหามงคล  
 
วิกฤตชวงท่ี 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณ จนนําสูการ 
ทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรของคณะปฏรูิปการปกครองในระบบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549)  
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  เนื้อหาเว็บไซดพรรคไทยรกัไทย พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งป 2549 มีผลบังคับใชใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2549  แตเนื่องจากยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวการเลือกตั้งเพราะกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหมยังไมแลวเสร็จหลังจากทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งชดุเกาถูกศาลสั่ง
จําคุก  พรรคไทยรักไทยจึงไดเตรียมความพรอมในการเลือกตั้งไวเชนกัน ดวยการเนนเนื้อหาในการ
นําเสนอเกีย่วกับการหาเสยีงเลือกตั้ง และการรายงานประชาชนรูปแบบใหมดวยการเขียนจดหมาย
ดวยลายมือรายงานภารกิจของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ในประเด็นหลักดงันี้  

1. การเขียนจดหมายชี้แจงการทํางานระหวางเดินทางเยือนตางประเทศของพ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวตัร   เปนการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงประชาชน
ชาวไทยและสมาชิกพรรคไทยรักไทยระหวางการประชมุอาเซมที่ประเทศฟนแลนด และการ
ประชุมประเทศไมฝกไฝฝายใด ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ประเดน็เนื้อหาหลักในการนําเสนอ
เปนการเขียนจดหมายรายงานประชาชนใหไดทราบถึงภารกิจระหวางที่เดินทางมาประชุมแทนการ
รายงานผานรายการนายกฯทกัษิณคยุกับประชาชนที่ยกเลกิไปเนื่องจากอยูในชวงประกาศกฤษฎีกา
เลือกตั้ง  ดังตวัอยาง 
 

“ส่ิงที่พูดกันทีสํ่าคัญอีกดาน คือความเชื่อมัน่ตอประเทศไทยครับ เพราะเงินที่เรามีใน 
ประเทศไทยไมพอที่จะสรางความเจริญและความมั่งคั่งของประชาชน ตองอาศัยเงินลงทุนจาก
ตางประเทศอกีจํานวนมาก จากการพดูคุยกันผมเชื่อวา หลังจากตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งแลว เงินไหล
กลับสูประเทศอีกมากครับ” (ทักษณิ ชินวตัร, 2549, 11 กันยายน ) 
 

“วันนี้ผมมาประชุมสุดยอดผูนํากลุมไมฝกใฝฝายใด คร้ังที่ 14 ที่ประเทศคิวบาครับ กลุม
นี้มีสมาชิกรวม16 ประเทศกําลังเพิ่มอีก 2 ประเทศ สวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา การรวมกลุม
มีขึ้นรวม 50 ปมาแลว มีผูนํารวมจาํนวนมากผมพบผูนําเกาที่รูจักกนักอนแลวเปนจํานวนมาก 
รวมทั้งผูนําใหมที่ไดแนะนําตัวกันทาํใหสามารถสรางความคุนเคย ตลอดจนติดตามเรื่องราวที่เคย
คุยไวระหวางไทยกับประเทศนั้นๆ” (ทักษณิ ชินวัตร,  2549, 15 กันยายน) 

 
2.  การประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งป 2549   จากความไมชัดเจนทางการเมืองดวย

เหตุผลที่ยังไมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะกระบวนการสรรหายงัแลวเสร็จ แมจะมพีระราช
กฤษฎีกาเลือกตั้งก็ตาม พรรคไทยรักไทยจงึไดประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งออกมาเปนรูปธรรม
เพียงนโยบายเดียว  โดยมีเนื้อหาหลักทีน่าํเสนอคือนโยบายรถไฟฟา 10 สายของพรรคไทยรักไทย
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ใชหาเสียงกับชาวกรุงเทพมหานคร เปนการเปรียบเทียบนโยบายรถไฟฟา และพื้นทีบ่ริการรถไฟฟา
ระหวางพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ดังตัวอยาง 

 
 “พรรคไทยรักไทยยังไดนํานโยบายรถไฟฟาของพรรคประชาธิปตยมาเปรียบเทียบ วา 

7 เสนทางของพรรคประชาธิปตย สรางได 139 กิโลเมตร ขณะที่พรรคไทยรักไทย เสนอ 10 เสนทาง 
ไดระยะทาง 333 กิโลเมตร วงเงินกอสรางของพรรคประชาธิปตย 265,150 ลานบาท คิดเปน 1,908 
ลานบาทตอกโิลเมตร ขณะที่พรรคไทยรักไทยใชวงเงนิ 581,963 ลานบาท คิดเปน 1,747 ลานบาท
ตอกิโลเมตร ทั้งนี้พรรคไทยรักไทยยังมีนโยบายเรื่องคาโดยสารรถไฟฟา ซ่ึงจะคิด 15 บาทตลอด
เสนทาง”  (สุริยะ จึงรุงเรืองกจิ,   2549, 2 กนัยายน) 

 
 “นโยบายของพรรคประชาธิปตยในการสรางรถไฟฟา 7 เสนทาง มีความคลายคลึงกับ

นโยบายของพรรคไทยรักไทยที่กําลังดําเนนิการขยายเสนทางรถไฟฟา 10 เสนทางที่ไดประกาศไว
กอนหนานี ้ เห็นไดจากเสนทางรถไฟฟาสีเขียวทีจ่ะเริ่มตั้งแตพหลโยธินถึงฝงธนบุรี พรรค
ประชาธิปตยกป็ระกาศเสนทางออกมาในลกัษณะคลายคลึงกัน”  (สุดารัตน เกยุราพันธ, 2549,2 
กันยายน) 

 
 รูปแบบเว็บไซดพรรคไทยรกัไทย  พบวารูปแบบการนาํเสนอในเว็บไซดพรรคไทยรัก
ไทยในวกิฤตชวงที่ 4  แบงเปน 

1. รูปแบบการเขยีนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรเพื่อช้ีแจงการ 
ทํางานระหวางเดินทางเยือนตางประเทศ พบวา เว็บไซดพรรคไทยรักไทยไดนําเสนอรูปแบบของ
จดหมายในหนาเมนูหลักตรงกลางบริเวณดานบนของเวบ็ไซด ดวยการพาดหัวคําวา “จากใจ... ถึงพี่
นองประชาชนชาวไทยและสมาชิกพรรคไทยรักไทย” พรอมมีภาพพ.ต.ท.ทักษิณเปนพรีเซ็นเตอร 
หลัก พนมมอืไหวอยูขางขอความ กอนที่จะกําหนดใหคลิกเพื่อดูรายละเอียดของจดหมายฉบับที่1 
และฉบับที่ 2 ที่เปนทั้งฉบับพิมพ และฉบับลายมือ รูปแบบการออกแบบยังคงเนนโทนสีหลักของ
พรรค คือสีแดง น้ําเงินขาว  ดังตัวอยางภาพที่ 4.32 
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ภาพที่ 4.32  แสดงภาพเว็บไซดหนาหลักพรรคไทยรักไทยประเดน็จดหมายจากใจ... ถึงพี่นอง 
                    ประชาชนชาวไทยและสมาชกิพรรคไทยรักไทยชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2549  
 
ที่มา:  เว็บไซดพรรคไทยรักไทย   
 

2. รูปแบบการประกาศนโยบายหาเสียงป 2549  พบวา ไดมีการนําเสนอ 
นโยบายการหาเสียงโครงการเสนทางรถไฟฟา 10 สาย ในรูปแบบการนําเสนอดวยโปรแกรม 
Power Point  ถึงรายละเอียดของโครงการ เสนทางทั้ง10สายของพรรคไทยรักไทย แบงเปนสีสัน
ชัดเจนของแตละเสนทางไดเปนอยางด ี พรอมแสดงถึงการเปรียบเทยีบเสนทางรถไฟฟาของพรรค
ประชาธิปตยและพรรคไทยรกัไทย  ดังตัวอยางภาพที่ 4.33 และภาพที่ 4.34 
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ภาพที่ 4.33  แสดงภาพเว็บไซดพรรคไทยรักไทยนําเสนอเนื้อหาของโครงการรถไฟฟา 
                    10 สายชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2549  
 
ที่มา:  เว็บไซดพรรคไทยรักไทย www.thairakthai.or.th   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที4่.34  แสดงภาพตารางเปรียบเทียบพื้นที่การใหบริการระบบรถไฟฟา 
                    ระหวางพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยบนเว็บไซดพรรคไทยรักไทย  
 
ที่มา:  เว็บไซดพรรคไทยรักไทย www.thairakthai.or.th เมื่อวันที่ 2 กนัยายน 2549 

บางใหญ-แคราย-บางซือ่
บางใหญ-แคราย-บางซือ่-
ราษฎรบูรณะ-สําโรง

6. สีมวง

-บางบําหร-ุรามคําแหง7. สีสม

-
สะพานใหม-ลาดพราว-บางกะป-

ศรนีครนิทร-เทพารกัษ-สมุทรปราการ
8. สีเหลือง

-แคราย-ปากเกรด็-แจงวัฒนะ-มีนบุรี9. สีชมพู

-บางกะป-มีนบรี10 สีน้ําตาล

รงัสิต-หัวลําโพงรงัสิต-หัวลําโพง-มหาชัย5. สีแดงเขม

ตลิ่งชัน-ราชดําเนิน-ยมราช-มักกะสัน-อโศก-สุวรรณภูมิ

บางแค-ทาพระ-จรลัสนิทวงศ-บางซือ่-รชัดาภิเษก-อโศก-หัวลําโพง

พระราม 1-เพลินจิต-สุขุมวิท-ออนนุช-สําโรง

พหลโยธิน-พญาไท-ราชดําร-ิสีลม-
วงเวียนใหญ-ธนบุรี

พญาไท-อโศก-สุวรรณภูมิ

ทาพระ-จรลัสนิทวงศ-บางซือ่-รชัดาภิเษก-อโศก-หัวลําโพง

พระราม 1-เพลินจิต-สุขุมวิท-ออนนุช-สมุทรปราการ

สะพานใหม-พหลโยธิน-พญาไท-ราชดําร-ิสีลม-วงเวียนใหญ-ธนบุร-ีบาง
หวา-บางแค

1. สีเขียว
ออน

4. สีแดง
ออน

3. สีน้ําเงิน

2. สีเขียว
เขม

สายสาย

เปรียบเทียบพืน้ที่ใหบริการระบบรถไฟฟา
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สื่อหนังสือพิมพ ชวงเวลาดงักลาวพบวาพรรคไทยรักไทยไมไดมีการนําเสนอ
เนื้อหาของสารไทยรักไทยผานหนังสือพิมพ แตอยางใด  เนื่องจากความไมชัดเจนในการเลือกตั้ง    
 

สื่อเฉพาะกิจ เปนการดําเนนิกิจกรรมทางการเมืองทามกลางความไมชัดเจน
ของการเลือกตั้งส่ือประชาสัมพันธโดยเฉพาะสื่อเฉพาะกิจ ที่นําเสนอในชวงนี้เปนลักษณะของ
ใบปลิวมีประเด็นเนื้อหาหลกัคือ  

 
1. การเขียนจดหมายชี้แจงการทํางานระหวางเดินทางเยือนตางประเทศของพ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร  พรรคไทยรักไทยไดผลิตจดหมายขึ้นมาในลักษณะของใบปลิวเพื่อใหอดตี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแตละพื้นที่ทั้ง 400 เขตเลือกตั้งนําไปแจกจายใหสมาชิกพรรค
และประชาชน โดยมีเนื้อหาสาระเปนการรายงานสมาชิกพรรคและประชาชนของพ.ต.ท.ทักษณิ ใน
ระหวางเดินทางไปประชุมทีต่างประเทศผานการเขียนดวยลายมือ ซ่ึงมเีนื้อหาลักษณะเดยีวกันกับที่
ลงในเว็บไซดพรรคไทยรักไทยเพยีงแตผลิตออกมาในรปูแบบของใบปลิว ดังตัวอยาง 
 

“ถาเราอยากเหน็คนไทยหายจน เราอยาเหน็บานเมืองไดรับการพัฒนา การศึกษาไดรับ 
การพัฒนา การสาธารณสุขไดรับการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน ถนนหนทาง น้ําไฟไดรับการพัฒนา
ใหสมบูรณ นโยบายตางประเทศสําคัญมาก การรูเทาทนั การมองไปขางหนายาวๆ การสรางเพื่อน
ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ การเขาใจและรูทันโลกาภิวัตน จะเปนหัวใจสําคัญ”   (ทักษิณ ชิน
วัตร. จากใจ...ถึงพี่นองประชาชนชาวไทยและสมาชิกพรรคไทยรักไทย )  
 
 รูปแบบสื่อเฉพาะกิจ พบวาเปนการจัดทําในรูปแบบของใบปลิวหนาหลังในลักษณะ
สีเดียว ดานหนาไดจัดพิมพจดหมายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเพื่อช้ีแจงการทํางานระหวางเดนิทาง
เยือนตางประเทศเปนฉบับพมิพ ดานหลังจัดพิมพเปนฉบับลายมือของพ.ต.ท.ทักษณิ ซ่ึงถือเปน
ตนฉบับ  การจัดพิมพทั้ง 2 รูปแบบทั้งฉบับลายมือ และฉบับพิมพก็เพื่อใหงายตอการอาน โดยมี
รูปแบบเหมือนกับจดหมายทั่วไปที่ขึ้นตนดวยสถานที่เขยีน วันที่ ถึงพี่นองประชาชนชาวไทยและ
สมาชิกพรรคไทยรักไทยที่เคารพรักตามดวยเนื้อหาที่ตองการกลาวถึง และลงทายดวยคําวา ดวย
เคารพรักและหวงใยพีน่องทุกคนครับ และดวยความเคารพรักและหวงใยพีน่องเสมอครับ ลงชื่อ
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร รายละเอียดดังตวัอยางภาพที่4.35 และภาพที่ 4.36 
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ภาพที่ 4.35  ใบปลิวจดหมายฉบับที่ 1 จากใจ... ถึงพี่นองประชาชนชาวไทย 
                     และสมาชิกพรรคไทยรักไทยฉบับพิมพ 
 
ที่มา:  เอกสารแจกพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 
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ภาพที่ 4.36  ใบปลิวจดหมายฉบับที่ 2 จากใจ... ถึงพี่นองประชาชนชาวไทย 
                     และสมาชิกพรรคไทยรักไทยรูปแบบฉบับลายมือ 
 
ที่มา:  เอกสารแจกพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 
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เนื้อหาสื่อบุคคล แมจะวาการเลือกตั้งมีเหตุจะตองเลือนออกไปเพราะยังไม
สามารถสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งใหมได แตหัวหนาพรรคไทยรักไทยก็ยังเนนในการ
ประชุมพรรคกับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและผูสมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับความพรอมในการ
เตรียมการเลือกตั้ง ซ่ึงประเด็นเนื้อหาหลักของการสื่อสารในชวงสถานการณความไมแนนอนทาง
การเมืองคือ 
 

1.  การเตรียมความพรอมในการเลือกตั้งดวยการชี้แจงนโยบาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ในฐานะหัวหนาพรรคไทยรักไทย กลาวกับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในระหวางการ
ประชุมพรรคใหเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งแมวาจะยังไมมีความชัดเจนในการเลือกตั้งก็ตาม ดวย
การใหทุกคนชี้แจงและอธิบายผลงานผานเอกสารตางๆที่พรรคแจกจายออกไปใหกับประชาชนใน
แตละพื้นไดรับทราบ ดังตัวอยางคํากลาว 

 
“ผูสมัครตองอานเอกสารที่ทางพรรคแจกใหอยางละเอียดเพื่อตอบขอซักถามและ

นโยบายของพรรคไดชัดเจนยิ่งขึ้นเลือกตั้งครั้งนี้หากสมาชิกทานใดไมพรอมที่จะลงแขงขอใหแจง
ใหตนทราบ ทุกวันนี้พรรคมีคนมาก คนเกงเยอะแตยังรวมกันไมได ตนอยากใหสมาชิกมีความ
เขมแข็งสามัคคีกันทําองคกรใหเปนสถาบันการเมือง และผูสมัครตองกลับไปทํางานในพื้นที่ให
เขมแข็ง”  (ทักษิณ ชินวัตร,  หัวหนาพรรคไทยรักไทย,  บันทึกการประชุมพรรคไทยรักไทย,  22 
สิงหาคม 2549)  

  
“ขอใหทานขยนัลงพื้นที่ยดึหลักปฏิบัติตามกติกาการเลือกตั้ง การทํางานของพรรค

เบื้องตนจะทยอยออกแคมเปญไปกอน และตนจะออกจดหมายถึงสมาชิกในสัปดาหหนา ไวไปแจก
ใหกับสมาชิกเพื่อพบปะและรับฟงปญหาเสียงสะทอนจากสมาชิก” (ทกัษิณ ชินวัตร,  หัวหนาพรรค
ไทยรักไทย,  บันทึกการประชุมพรรคไทยรักไทย,  29 สิงหาคม 2549)  

 
รูปแบบสื่อบุคคล พบวา รูปแบบการนําเสนอยังคงเปนรูปแบบการสื่อสาร

ระหวางของหวัหนาพรรคไทยรักไทยเพื่อใหนโยบายกบัอดีตสมาชิกสภาผูราษฎรของพรรคผานเวที
การประชุมพรรคไทยรักไทย ดังตัวอยางภาพการประชุมพรรคไทยรักไทยที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37  แสดงภาพการประชุมพรรคไทยรักไทยเดือนสิงหาคม 
 
ที่มา:  ภาพกจิกรรมการประชุมพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549  

 
จากการศึกษาเอกสารของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยในวกิฤตชวงที ่ 4 

พบวา การสื่อสารเนื้อหาสาระผานสื่อชวงนี้ไดเนนถึงการรายงานภารกจิของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร
ระหวางเดินทางเยือนตางประเทศผานรูปแบบการเขียนจดหมายดวยลายมือและถูกนําเสนอผานสื่อ
เฉพาะกจิและผลิตซํ้าในเว็บไซดพรรคในเนื้อหาและรูปแบบเดยีวกัน 

 
อยางไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยใน

วิกฤตชวงที่1- 4 สามารถสรุปไดวา ในแตละชวงวกิฤตพรรคไทยรักไทยไดใชส่ือประชาสัมพันธ
ประกอบดวยส่ืออิเล็คโทรนิกสคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือเฉพาะกจิ และส่ือ
บุคคลผานเนื้อหาและรูปแบบที่แตกตางกนัออกในแตละชวงโดยวกิฤตชวงที่ 1 เนนการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกบัการชี้แจงเรื่องการขายหุนชนิคอรปของตระกูลชินวัตร  ชวงที่ 2 แตละส่ือเนนการ
นําเสนอเนื้อหาเรียกรองใหทกุฝายชวยกนัรักษากฎกติกาโดยยดึมั่นในระบบประชาธิปไตย และ
พรรคไทยรักไทยจะเรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง ชวงที่ 3 ทุกสื่อของพรรคเนนการนําเสนอเนื้อหา
เชิญชวนใหสมาชิกพรรครวมกันบริจาคโลหิตและอุปสมบทหมูเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และชวง
ที่ 4 คือชวงสุดทายกอนการถูกรัฐประหารพรรคไทยรักไทยเนนการนําเสนอเกี่ยวกับการายงาน
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ภารกิจของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรระหวางเดินทางเยือนตางประเทศผานรูปแบบการเขียนจดหมาย
ดวยลายมือ  ทั้งนี้รูปแบบการนําเสนอของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยในแตละชวงได
เนนการพาดหวัประเด็นดวยอักษรตัวใหญเพื่อดึงดูดความสนใจ และชภูาพของพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตรประกอบเนื้อหา 

 
4.4 ตอนที่3 ผลกระทบการใชสื่อประชาสมัพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมือง 

ป 2549 ท่ีมีตอการรับรูของผูรับสาร  
 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต
การเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร ซ่ึงผูวิจัยไดสัมภาษณนกัวิชาการดานประชาสัมพันธ  
และดานสื่อสารการเมือง นักการเมืองฝายคาน  องคกรส่ือมวลชน ส่ือมวลชนที่ติดตามทําขาวพรรค
ไทยรักไทย กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และประชาชนทั่วไปที่ติดตามการเมืองอยาง
ใกลชิดแบงตามสาขาอาชีพ รวม 22  คน  มีผลการวิจัยถึงผลกระทบการใชประชาสัมพันธพรรคไทย
รักไทยแบงออกตามชวงวิกฤตไดดังนี ้

 
วิกฤตชวงท่ี 1 กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตร ี
จนนําไปสูการประกาศยุบสภา (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 
 

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th) จากการ
สัมภาษณพบวา ผูรับสารสวนใหญมองถึงการใชส่ือประชาสัมพันธคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย
ในชวงที่มกีารเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุมพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรียกรองใหพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี  วา เปนการใชส่ือที่ไมสามารถตอบโจทยทาง
การเมืองหรือขอสงสัยของประชาชนที่มตีอตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ในการซื้อขายหุนชินคอรปของ
บุตรชายและบตุรสาวได    รวมทั้งไมมีการชี้แจงขอเท็จจริงอยางเปนรูปธรรมแตขอมูลที่นําเสนอ
ผานเว็บไซดเปนขอแกตวัมากกวาขอเท็จจริง ซ่ึงมองวาเปนการสื่อสารกับกลุมบุคคลที่ช่ืนชอบ
พรรคไทยรักไทย และกลุมชนชั้นกลางมากกวา   ดังตวัอยาง    

  
“เว็บของพรรคก็เทานั้นมนัธรรมดา คนดูเทาไรไมรู เนื่องจากเปนสื่อของเขาเนื่องจาก

คนอยากเชื่อก็เชื่อคนไมอยากเชื่อก็ไมเชื่อ ผลของอินเตอรเน็ตพรรคไมสําคัญเทาที่เขาเขาไปลุยใน
เว็บบอรดตางๆ” (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, หวัหนาพรรคประชาธิปตย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550 ) 

DPU



174  

  “มันเลยกลายเปนวาสื่ออินเตอรเน็ตพรรคไทยรักไทยถูกมองวาเปนสื่อที่บิดเบือน
ปกปองตัวเองไมรักษาสิ่งที่เปนปรากฏการจริง เลยทําใหส่ือไทยรักไทยดูเปนสิ่งไมเปนสิ่งที่ไมมี
ความหมายที่จะสรางความเชื่อใหเกิดขึ้นกับประชาชนยกเวนสมาชิกพรรคไทยรักไทยบางคน”  
(สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, รองหัวหนาพรรคชาติไทย, สัมภาษณ,  18 มกราคม 2550) 

 
“อินเตอรเน็ตมีผลกับชนชั้นกลาง แตรากหญาจะไมมีผล เพราะการซื้อขายหุนชินคอรป 

และการเสียภาษีหรือไม กระทบตอความรูสึกของชนชั้นกลาง” (นันทนา นันทวโรภาส,  คณบดี
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 

 
“อินเตอรเน็ตของพรรคไทยรักไทย เปนอินเตอรเน็ตที่ดูกันเฉพาะกลุม ไมใชประชาชน

ทั่วไป สูกับผูจัดการ หรือพันธทิพยจะสูไมได อินเตอรเน็ตพรรคจะเปนสื่อสําหรับส่ือท่ีจะนําไปพูด
ตอ แตไมใชส่ือที่คนเขามาอาน” (เถกิง สมทรัพย, นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย,  
สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 
 

“อยางเรื่องหุนเขาก็พยายามทีจ่ะใหรายละเอยีดมันเริ่มยังไงแตก็ทําไมดีเทาไร และมัน
นาจะมีความคบืหนาในการดําเนินนโยบายใหมนัมากกวานั้นหนอย ดกีวาทําเรื่องขาวเพราะยังไงก็สู
เขาไมได ขอมูลพื้นฐานนอยเกินไป”  (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการนายกสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“การนําเสนอขาวผานเว็บไซตพรรคไทยรักไทย มองดูโดยสวนมากเปนการเสนอเพื่อ

แกตัวขาวที่เกิดขึ้น มันไมไดเปนการอธิบายบอกเหตุผลในการทํา แตเปนการแกตัวมากกวา” 
(ประพันธ จินดาเลิศอุดมดี, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพผูจัดการประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 
มกราคม 2550)  

 
“ไมดีเลยในอินเตอรเน็ตไมมีการชี้แจงขอมูลในสิ่งที่ประชาชนตองการรับรูคืออกมา

ช้ีแจงของพ.ต.ท.ทักษิณโดยตรงในขณะนั้นมีคนออกมาชี้แจงแทนทั้งทนายและคนอื่นแตก็ช้ีแจงได
ไมเคลียร” (ภมรศรี ไพบูลยรวมศิลป, ผู ส่ือขาวหนังสือพิมพมติชนประจําพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550) 
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 “การสื่อสารทางเว็บไซดเร่ิมมีคนใหความสนใจมากยิ่งขึ้น แตปญหาการสื่อสารในยาม
วิกฤตมันไมใชประเด็นวาใครมีส่ือมากกวาใครแตมันอยูที่วาจะสามารถตอบคําถามของสังคมได
หรือเปลา เพราะชวงที่เร่ิมตนของการเกิดวิกฤตคือเรื่องไมเคลียรเร่ืองการซื่อขายหุน” (สุริยะใส  
กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
นอกจากนี้ในดานรูปแบบทีน่ําเสนอผูรับสารมองวาไมมรูีปแบบที่โดดเดนนาสนใจ

หรือทันสมัย ไมชวนใหนาตดิตามเหมือนกลับเว็บไซดของผูจัดการ   ดังตัวอยาง  
 

“การใชอินเตอรเน็ตของที่อ่ืนเขากาวลํ้าไปกวาไทยรักไทย มันเหมือนกับวาพรรคไทย
รักไทยมาแกตางในสิ่งที่อินเตอรอ่ืนเสนอไปแลว” (เจริญศรี หงสประสงค, บรรณาธิการขาว
การเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11, สัมภาษณ, 17 มกราคม 2550) 

 
“เว็บของไทยรักไทยยังไมทันสมัยเทาไรของไทยรักไทยเปนลักษณะพื้นๆที่ทําอยู ไมมี

อะไรเด ”  (สินีนาฎ ณิลังโส, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนไอทีวีประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 
มกราคม 2550)  

 
“เว็บไซดไทยรักไทยไมเปนที่นิยม เนื่องจากเว็บไซดผูจดัการเขาทันสมัยกวา   สดกวา 

คนจะฟงคนแรกที่พูด กวาที่พรรคไทยรักไทยจะตอบโจทยที่เขาตั้งขอสังเกต มันไมทัน” (จุตพิงษ 
พุมมูล, กรรมการผูจัดการบริษัท บานอุนรัก จํากดั, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2550) 

 
“ไมมีอะไรมากมาย เนื้อหาที่นําเสนอตอบไมตรงประเด็น สูเว็บไซดผูจัดการไมได”  

(มุธีรา ลาหมัน, นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคาํแหง คณะบรหิารธุรกิจสาขาการจัดการเงนิ, 
สัมภาษณ, 2 กมุภาพันธ 2550) 
 

2. ส่ือหนังสือพิมพ  จากการสัมภาษณผูรับสารพบวา การซื้อพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ 
เพื่อลงโฆษณา สารไทยรักไทยในชวงนี้นั้นเปนการขอเปดพื้นที่ส่ือของพรรคไทยรักไทยในการ
นําเสนอผลงาน ผานสื่อหนังสือพิมพที่ในขณะนั้นโจมตีพรรคไทยรักไทยอยางหนักทั้งการพาดหัว
ขาว และคอลัมนตางๆ  แตประเด็นที่พรรคไทยรักไทยชี้แจงผูรับสารก็เชื่อวา ไมสามารถที่แกไขขาว
หรือกลบกระแสดานลบที่เกิดขึ้นกับพรรคไทยรักไทยไดเพราะความเชื่อถือที่มีตอพ.ต.ท.ทักษิณ 
และพรรคไทยรักไทยลดลงจากการซื้อขายหุนชินคอรป  ดังตัวอยาง  
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“หนังสือพิมพชวงนั้นโจมต ี พรรคไทยรักไทยก็เลยเปดพื้นที่ส่ือของตัวเองขึ้นมา ชวง
นั้นหนังสือพิมพทุกเลมเริ่มถลมหนัก ส่ือวิทยุ โทรทัศน ยังไมเทาไหร  ตอนนั้นทั้งพาดหัวขาว 
คอลัมน การตูน ทั้งหมดไมเอาทานนายกฯแลว การพาดหัวขาวกพ็าดในแงลบ เพราะฉะนัน้พรรค
ไทยรักไทยก็เลยเปดพื้นที่ของตัวเองขึ้นมา” (เถกิง สมทรัพย, นายกสมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย,  สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 

 
“การที่พรรคไทยรักไทยลงทุนซื้อส่ือ เพราะคิดวาไมพอใจสื่อกระแสหลักที่นําเสนอ

ขาวออกไปทําใหพรรคเสียหาย ซ่ึงเปนสิทธิที่พรรคไทยรักไทยจะซื้อส่ือเพื่อที่จะPR”  (อินทิรา  
นาทองบอ, อดีตโฆษกพรรคมหาชน, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550) 
 

“ไมคอยประสบความสําเร็จ ไมไดผล เพราะความจริงทีไ่มสอดคลอง ทางการเมืองการ
ประชาสัมพันธตองสัมพันธกับความจริง” (พภิพ  ธงชัย, แกนนาํกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2550) 
 

“มันเปนสิ่งทีด่ีที่ประชาชนจะไดรับแตมนัก็ไมสามารถที่จะลบกระแสที่เกิดขึ้นในชวง
นั้นได ซ่ึงมองวาการซื้อขายหุนชินคอรปเปนจุดเปลี่ยน” (เจริญศรี หงสประสงค, บรรณาธิการขาว
การเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11, สัมภาษณ ,17 มกราคม 2550) 

 
“นาจะเปนการปกปองตัวเอง ดิ้นรนเอาตวัรอดไหได เปนการแกขอกลาวหา ดิน้รนที่

จะตองแกวกิฤตที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นมีความรูสึกวาเขาพาดหัวขาวไมดี เพราะวาคนเขายอมรับไมได 
คนไมเชื่อถือ” (พิชฎา ดารายน, ผูชวยหวัหนาแผนกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 
3 กุมภาพนัธ 2550) 
 

3. ส่ือเฉพาะกิจ   จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกจิคือแผนพับการ 
ช้ีแจงเรื่องการซื้อขายหุนชินคอรป และการนําเสนอผลงาน 5 ปของพรรคไทยรักไทยในวกิฤตชวงที่ 
1 พบวา  เปนการชี้แจงเนื้อหาที่ลาชาเกินไป ไมตอบวตัถุประสงคที่คนตั้งคําถาม และเปนการชีแ้จง
ขอมูลดานเดียวเพื่อแกตางในประเดน็ที่ถูกโจมตี  ดังตวัอยาง 
 

“ส่ือของไทยรักไทยพดูแตส่ิงที่ตัวเองไดแตส่ิงที่เสียไมพดูถึงเปนการใหขอมูลดานเดยีว
ซ่ึงขณะนี้ประชาชนเขารูเทาทัน  รูขอมูลจากพันธมิตรรูขอมูลจากสื่อและขอมูลจากไทยรักไทยแต
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ไทยรักไทยกน็ําเสนอขอมูลดานเดยีว” (สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, รองหัวหนาพรรคชาติไทย,
สัมภาษณ,  18 มกราคม 2550) 
 

“ไมไดชวยอะไรมันไมไดตอบคําถามที่พันธมิตรและประชาชนตอตานเขาตั้งคําถาม คอื
ยังคงเปนการอธิบายกวางๆ มันไมไดอธิบายถึงที่มาเทาไร คนที่ติดตามจริงหรือคนที่ของใจใน
ประเด็นหลักๆหลายเรื่องๆทําไมตองไมเสียภาษี” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการนายกสมาคม
นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“เปนสื่อที่ชวยไดบางชวยใหดีขึ้นเปนคานวาผลงานที่ผานมามีนะ เพียงแตวาความคาใจ

ของคนก็ยังมีอยู เกี่ยวกับเรื่องการขายหุนที่ตัวพ.ต.ท.ทักษิณเองไมไดตอบและชี้แจงดวยตัวเอง”  
(ภมรศรี ไพบูลยรวมศิลป, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชนประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 
มกราคม 2550) 
 

นอกจากนี้ผูรับสารสวนใหญยังเห็นวา ส่ือเฉพาะกิจทีพ่รรคไทยรักไทยผลิตออกมานั้น
เปนการผลิตเพื่อรักษาฐานเสียงเดิม หรือกลุมที่เปนสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่พรอมจะเลือกพรรค
ไทยรักไทยอยูแลวโดยเฉพาะกลุมประชาชนที่เปนรากหญา   อีกทั้งส่ือเฉพาะกจิไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของผูรับสารใหหันมาชื่นชอบพรรคไทยรักไทยไดเทาส่ือกระแสหลัก ดงั
ตัวอยาง  

 
“เปาหมายหลักของสื่อพวกนี้คือเปนบรรดาผูสนับสนุนและผูทํางานใหพรรคเปนการ

ติดอาวุธใหคนในพรรคสามารถไปพูดตอได หมายความวาหัวคะแนน เอาติดมือไป อยางนอยไป
แจกชาวบาน” (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, หัวหนาพรรคประชาธิปตย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550 )  

 
“เปนการทําสื่อออกมาเพื่อรักษาฐานเดิมที่มีอยูเอาไวมากกวา    เปนการเนนเฉพาะกลุม

มากขึ้น ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง”  (อินทิรา นาทองบอ, อดีตโฆษกพรรคมหาชน, สัมภาษณ, 5 
กุมภาพันธ 2550) 

 
 
 

DPU



178  

“มันเปนฐานสาํคัญในการใชสาขาพรรค และสงใหสมาชิกเปนหลัก มีความชัดเจนวา
พรรคตองการรักษาความเขาใจที่ถูกตองสือ่สารกับกลุมเปาหมายที่เปนรากหญา” (นันทนา 
นันทวโรภาส,  คณบดีวิทยาลัยส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 

 
“ส่ือเหลานี้ที่ทําออกมาจะไดผลเฉพาะสมาชิกที่ฟงและเลือกพรรคไทยรกัไทยอยูแลว 

ถึงแมไมมีส่ือพวกนี้คนที่สนับสนุนกย็ังสนับสนุนอยู”  (เถกิง สมทรัพย, นายกสมาคมนักขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย,  สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 
 

“รูปแบบอยางนี้เปนการทําใหสมาชิกพรรคอยางเดียว มันจะมีผลตอคนที่เปนสมาชิก
พรรค คนที่เปนฐานเสียง คนที่อยูในชนบท” (อนันต  จารุนันทภาคย ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
 

“เปนวิธีปกตใินการตอสู ส่ือเฉพาะกจิที่ทาํเชื่อวาเปนการรักษาฐานเดมิ  และขยายฐาน
ใหมดวย เพื่อสาธารณเขาใจเจตนารมณและวัตถุประสงค การแพชนะไมไดวดัที่ตัวส่ือพรรค แตวดั
วาส่ือกระแสหลักเขายนืที่จดุไหน  กระแสหลักตอนนั้นพาดหวัเกี่ยวกับคุณทกัษิณดานลบแทบ
ทั้งส้ิน” (สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 
25 มกราคม 2550) 

 
“ไทยรักไทยทาํส่ือนี้ขึ้นมาเพือ่รักษาลูกพรรค สมาชิกพรรค ยิ่งตรงเลยเพื่อถึงสมาชกิ

พรรคเพื่อดึงตรงนี้ไวกอนเพือ่รักษาตรงนี้ เปนการประชาสัมพันธภายใน เปนการรักษามวลชนของ
ตัวเอง รักษาลูกคาเกา” (สมศักดิ์  โกศยัสุข, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, 
สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“จะไดผลเฉพาะกับคนที่มใีจกับพรรคไทยรักไทย และเชียรอยูแลวเทานั้น  ก็จะเปดรับ 

คนไมเชื่อก็ไมเปดใจทีจ่ะอานเปนสื่อที่ใชกับคนที่นยิมพรรคไทยรักไทยอยูแลว เหมือนเปนการ
ช้ีแจงฝายเดยีว” (จุติพงษ พุมมูล, กรรมการผูจัดการบริษทับานอุนรักจาํกัด, สัมภาษณ, 31 มกราคม 
2550) 

“นาจะเปนสื่อที่ไดผลกับคนที่ชนชอบพรรคไทยรักไทย หรือมีทัศนคตทิี่ดีกับพรรคไทย
รักไทยอยูแลว” (อรอุมา ภูสาตรา, เจาหนาทีบ่ริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
(องคการมหาชน), สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 
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 อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูรับสารสวนใหญ พบวา ประเด็นที่ทําใหเกิดจุดเปลี่ยน
สําคัญทางการเมืองในเชิงลบสงผลกระทบตอภาพลักษณและความนิยมที่ลดลงของพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยมากที่สุดคือการขายหุนบริษัทชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใหกับ
กลุมเทมาเส็กประเทศสิงคโปรของบุตรชายและบุตรสาวพ.ต.ท.ทักษิณโดยไมมีการเสียภาษี  ซ่ึงทุก
คนมองวาเปนเรื่องของการขาดจริยธรรม แมวาจะไมผิดกฎหมายก็ตาม อีกทั้งยังเห็นวา ไมมีการ
ช้ีแจงเรื่องดังกลาวจากพ.ต.ท.ทักษิณดวยตัวเอง ทําใหเกิดขอเคลือบแคลงสงสัย จนกลายเปน
ประเด็นสําคัญที่กลุมพันธมิตรนํามาใชโจมตีพ.ต.ท.ทักษิณและไดรับความสนใจจากประชาชนเปน
จํานวนมาก ถือเปนฟางเสนสุดทายจนกลายเปนวิกฤตที่ยากจะแกไข แมวาจะใชส่ือประชาสัมพันธ
เปนจํานวนมากก็ไมสามารถชวยได  ดังตัวอยาง 
 

“แนนอนเรื่องนี้เปนจุดเปลี่ยนทางการเมืองของคุณทักษิณ เขาตัดสินใจผิด  เขาประเมิน
คนอื่นผิดและ ต่ําไมคิดวาเรื่องแคนี้จะทําใหเกิดเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงขึ้นได”  (อุบลวรรณ  
ปติพัฒนะโฆษิต, หัวหนาภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
สัมภาษณ, 30 มกราคม 2550) 

 
“การขายหุนเปนฟางเสนสดุทาย สาเหตุเพราะคนรูสึกรับไมได เปนการฟอกพนูของ

สถานการณ เปดประเดน็มาจากรายการเมอืงไทยรายสัปดาห และนําไปสูจุดแตกหักคือเร่ืองขายหุน
ที่ไมเสียภาษ”ี (นันทนา นันทวโรภาส, คณบดวีิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 
สัมภาษณ, 1 กมุภาพันธ 2550) 
 

“มองวาการซื้อขายหุนชนิคอรปเปนจุดเปลี่ยน เพราะกอนที่เขาจะมาเปนนายกรัฐมนตรี
คร้ังแรกก็มีเรือ่งการซื้อขายเรื่องหุน แตคนไทยกใ็หอภัยไปแลวในครั้งนั้น พอคร้ังที่ 2 จึงมีคําถามวา
ทําไมถึงเกิดขึน้อีก” (เจริญศรี หงสประสงค, บรรณาธิการขาวการเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทยชอง11, สัมภาษณ, 17 มกราคม 2550) 

 
“หากเขาออกมาชี้แจงดวยตวัเองและตอบขอของใจมันจะทําใหเคลียรขึ้น ซ่ึงการดีล

ประวัติศาสตรคร้ังนั้นทําใหกลายเปนจุดเปลี่ยนทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ” (บญุระดม จิตดอน, 
นักจัดรายการวิทยุรายการรอยหนึ่งประเดน็ขาว / ผูส่ือขาวสํานักขาวAFP, สัมภาษณ, 17 มกราคม  
2550) 
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 “ ดีลประวัติศาสตร เปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหทับถมวกิฤตที่มีอยูทําใหแรงขึ้น ทําใหฝาย
ตอตานไดรับการยอมรับมากขึ้น  มันเลยเปนวิกฤตทบทวี เลยพลิกไปเลยจะประชาสมัพันธยังไงมนั
ก็กูสถานการณไมได” (สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“แนนอนเรื่องการขายหุนชินคอรปกลายเปนจุดเปลี่ยนทางการเมืองเขาทําใหคนออกมา

แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได  รวมตัวกันได” (พิภพ  ธงชัย, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2550) 
 

“ถือวาเรื่องนี้เปนฟางเสนสุดทาย ที่จุดติดขึ้นมา เพราะประเด็นอ่ืนไมแรงพอเทา
ประเด็นนี้ เพราะเปนเรื่องจริยธรรมทางการเมืองมากกวาขอกฎหมาย ซ่ึงการซื้อขายหุนชินคอรป
นาจะเปนจุดเปลี่ยนทางการเมืองของดร.ทักษิณ” (จุติพงษ พุมมูล, กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุน
รัก จํากัด, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2550) 

 
นอกจากนี้ผูรับสารยังเชื่อวาหากไมมกีารซื้อขายหุนชนิคอรป พ.ต.ท.ทักษณิยังจะ

สามารถรักษาตําแหนงนายกรัฐมนตรีเอาไวได เพราะกระแสโจมตีดานอื่นๆลดนอยและเบาบางลง 
ดังตัวอยาง  

“อยาลืมวาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเขาเสียแนวรวมไปเยอะเกือบหมดแตที่หือ
ขึ้นมาอีกคือการซื้อขายหุน แตถาหากชี้แจงเคลียรคนก็จะไมลุกหือข้ึนมาอีกผมกลาฟนธงเลยวาถา
ไมมีการขายหุนคุณทักษิณยังอยูและจะแข็งแรงมากเปนจุดเปลี่ยนสําคัญชัดมาก”  (อภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ, หัวหนาพรรคประชาธิปตย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550 ) 

 
“เปนจุดเปลี่ยนเปนตนเหตุเปนที่มาการที่ไมรักษาอํานาจเอาไวได  คือหากไมมีดีลชิน

คอรปพันธมิตรเองก็ยังตีเขาไมลม” (นาตยา  เชษฐโชติรส, รักษาการนายกสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
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วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ 
(27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

 
1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th) จากการ

สัมภาษณผูรับสารพบวา  ยังคงเหมือนกับการสื่อสารในชวงแรกคือเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทยยังคง
รักษาฐานเดิมของกลุมที่ช่ืนชอบพรรค ไมมีผลในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่จะทําใหเห็นเปน
รูปธรรมมากนัก  เพราะเปนการชี้แจงขอมูลที่ผิดที่ผิดเวลา อีกทั้งประชาชนในขณะนั้นไดถูกแบง
ฝายอยางชัดเจน  คนที่ไมชอบพรรคไทยรักไทยกเ็ลือกที่จะไมเชื่อ เห็นวาเปนการแกตวัของพรรค
ไทยรักไทยมากกวา ดังตวัอยาง  

 
“รูปแบบคงเหมือนกอนนี ้ สาระเรื่องนี้จะไมเหมือนหุนชิน เขามีความไดเปรียบเพราะ

ส่ิงที่พวกผมทาํเปนสิ่งที่ไมเคยเกิดขึน้มากอนสําหรับวงการการเมืองเขางายในการสื่อสารแตก็
ประสบความสําเร็จในระดบัหนึ่ง” (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, หัวหนาพรรคประชาธิปตย, สัมภาษณ, 12 
มกราคม 2550 ) 

 
 “อินเตอรเน็ตก็ชวยไมได เพราะคนไมไดเดินเขามาหา” (นายเถกิง สมทรัพย นายก

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 
 

“มันก็ไดผลเฉพาะคนที่รักกนั เปนการตอกย้ํา รักษาคนกลุมเดิมเอาไวได”  (นาตยา  
เชษฐโชติรส,  รักษาการนายกสมาคมนักขาวนักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 
มกราคม 2550)  

 
“เว็บไซด ผมก็เขาไปดู สวนหนึ่งเหมอืนกับมาชา มาผิดที่ผิดเวลา คนเหมือนกับ

พิพากษาไปแลว เร่ืองหุนเกดิตั้งแตมกราคมแตเพิ่งชีแ้จง คนตัดสินใจทางการเมืองไปแลวมันฝงคน
ไมอยู มันไมมีความหมาย คนไมรับ มีผลระดับหนึ่ง” (สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“ถือวาส่ืออินเตอรเน็ตของพรรคไทยรักไทย แพเว็บผูจัดการเพราะขอเท็จจริงคนละ

เร่ือง  เขาพูดความจริงไดไมหมด พูดยังไงก็แกตวั”  (พิภพ  ธงชัย, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2550) 
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2. ส่ือหนังสือพิมพ  จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการซื้อพื้นที่โฆษณาทาง
หนังสือพิมพหลายฉบับ เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ในการรักษากติกา
ประชาธิปไตยดวยการเชิญชวนใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง พรอมทั้งเรียกรองใหฝายคาน
เคารพกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญดวยการลงเลือกตั้ง หลังจากพรรครวมฝายคานมีมติไมสงผูลงสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรป 2549 พบวา การแสดงความคิดเห็นสวนใหญเห็นวา การ
ดําเนินการของพรรคไทยรักไทยในเรื่องดังกลาวก็เพื่อตองการพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพในการแกขอ
กลาวหา เนื่องจากสื่อหนังสือพิมพโดยรวมเกือบทุกฉบับไมไดใหพื้นที่กับพรรคไทยรักไทยและ
นําเสนอขาวพรรคในแงลบมากขึ้น ดังตัวอยาง 

 
“พรรคไทยรักไทยมองวาส่ือหนังสือพิมพสวนใหญไมลงขาวเขาเทาไหร เขาก็พยาม

ยามที่จะซื้อส่ือ ซ้ือพื้นที่ เพือ่ที่จะแกขอกลาวหา” (อุบลวรรณ ปติพัฒนะโฆษิต,หัวหนาภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ, 30 มกราคม 2550) 
 

“ทําเพิ่มขึ้นเพราะรูวาตวัเองเสียพื้นที่ พื้นที่ขาวทั่วไปเปนลบ จึงมีการซื้อพื้นที่เปนบวก
ใหกับตวัเอง หากสื่อสารกับคนชนชั้นกลางไมไดผล”  (นนัทนา นนัทวโรภาส,  คณบดวีิทยาลัย
ส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 

 
“ทิศทางโดยสวนใหญในการนําเสนอขาวของสื่อไปคนละทิศทางกับพรรคไทยรักไทย 

เพราะฉะนั้นพรรคไทยรักไทยจําเปนตองมพีื้นที่ดวยการซื้อส่ือโฆษณาเพื่อส่ือสารกับสิ่งที่ตัวเองคิด
ใหกับประชาชน” (เถกิง สมทรัพย, นายกสมาคมนกัขาววิทยแุละโทรทัศนไทย, สัมภาษณ, 15 
มกราคม 2550) 

 
“ขาวเกี่ยวการทุจริต การไมเสียภาษีดานลบมากขึ้นมันโหมกระหน่ํา แตคําชี้แจงกลับอยู

ในกรอบเล็กๆไมสามารถอธิบายในสิ่งที่โจมตีได เลยนําซ่ึงการซื่อพื้นที่ในการชี้แจง” (อนันต   
จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 
มกราคม 2550) 

 
 อยางไรก็ตามผูรับสารมองวา การสื่อสารทั้งดวยเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของ

พรรคไทยรักไทยครั้งนี้เปนการสื่อสารดานเดียว เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับตวัเอง ไมสามารถ
ที่จะโนมนาวใจผูรับสารโดยเฉพาะชนชัน้กลางใหเหน็คลอยตามได  เพราะผูอานหนังสือพิมพ
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โดยรวมเปนบคุคลซึ่งตรวจสอบพรรคไทยรักไทย และพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรเปนทนุเดิมอยูแลว  จะ
เห็นไดจากผลการเลือกตั้งเมือ่วันที่ 2 เมษายน 2549 ทีม่ีคะแนนโนโหวต คือการลงคะแนนไมเห็น
ดวยกับพรรคไทยรักไทยเปนจํานวนมากจากทั่วประเทศ ดังตัวอยาง  

 
“ไทยรักไทยกม็องวาส่ือไมยนืขางตัวเองจงึพยายามซื้อส่ือนํามาโฆษณาในสิ่งที่ตัวเอง

ตองการ แตลืมไปวาการนําเสนอของสื่อกับนําเสนอผานสื่อมันตางกันอยางที่ผมบอกไปแลววา
ทําไมปารตี้ลิสหายไปเยอะทัง้ ๆ ที่ไมมีคูแขง” (สมศักดิ์ ปริศนานันทกลุ, รองหัวหนาพรรคชาติไทย,
สัมภาษณ,  18 มกราคม 2550) 

 
“การที่พรรคไทยรักไทยซื้อส่ือไปตอนนั้นมันก็คือไมไดผล ไปสื่อกับกลุมคนที่ไมได

รับคุณทักษณิอยูแลว คนทีอ่านหนังสือพมิพสวนใหญเปนฝายที่ตรวจสอบคุณทักษณิอยูแลว คนที่
อานหนังสือพมิพก็คือคนที่รูมากรูอยางละเอียดดวยวาจรงิแลวมันคืออะไร” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  
รักษาการนายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550)  
 

“การซื้อส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพไมนาจะเปนการชวยฉุดความรูสึกของคนมัน
ชัดเจนวาเปนการโฆษณา  การซื้อส่ือไมมีทางที่จะชวยใหทกุคนเชื่อไดวาอาจจะเปนดวยทาที่ของ
ทางพรรคที่ไมสามารถโนมนาวใหคนไปเลือกตั้งได การลงโฆษณาไมชวยไดมากไปกวาทาที่ของ
คุณที่แสดงออกมา”  (บุญระดม จิตดอน, นักจัดรายการวิทยุรายการรอยหนึ่งประเดน็ขาว / ผูส่ือขาว
สํานักขาวAFP, สัมภาษณ, 17 มกราคม  2550) 

 
“มีทุนเยอะ สรางพื้นที่เยอะๆเพื่อฟอกตัวเอง คนรูสึกวาใชส่ือกระแสหลักไดมากอยูแลว

ทําไตองมาซื้อเพิ่มอีก  เปนการฟอกผิดตวัเองหรือไม พืน้ที่ส่ือเยอะแตไมไดตอบคําถามทุกเรื่อง ทํา
ใหคนมองไปดานลบ”(สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 
 

“มันไมสามารถตอบโจทยทางการเมืองได เพราะมันไมใชความจริง ไมใช
ประชาสัมพันธ ไมอยูบนพืน้ฐานความจรงิ แตนี้เปนการโฆษณาชวนเชื่อ” (สมศักดิ์  โกศัยสุข, แกน
นํากลุมพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 
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“ในชวงป2549 เปนปที่พรรคอยูในชวงขาลงกระแสโดยรวมไมดี เชือ่การซื้อพื้นที่ส่ือ
นาจะสามารถชวยใหสถานการณดีขึ้นบาง” (คมกริช สินพูนภักดิ์, เจาหนาที่วเิทศสัมพันธ 4 สํานกั
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ, 5 กมุภาพันธ 2550) 
 

“การเปดพื้นทีส่ื่อเพื่อช้ีแจงการเดินหนาประชาธิปไตย รักษากตกิา ส่ือที่ออกไป เปน
การนําเสนอขางเดียว แตคนอยากรูอีกมมุหนึ่ง ซ่ึงมันก็มีหลายเรื่องที่ดร.ทักษณิ พรรคไทยรักไทย
เองก็ไมรักษากติกา”   (จุตพิงษ พุมมูล, กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุนรัก จํากดั, สัมภาษณ, 31 
มกราคม 2550) 

 
“คนที่อานหนงัสือพิมพคงจะสามารถผานสายตาเกิดการรับรูไดบางวาไทยรักไทยกําลัง

ทําอะไร แตก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงทศันคติของคนรับสารได เพราะไมไดตอบขอสงสัยที่มีมา
กอนหนานี้ได” (มุธีรา ลาหมัน, นักศกึษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการเงิน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2550) 
 

3. ส่ือเฉพาะกจิ จากการสัมภาษณกลุมผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกิจของ
พรรคไทยรักไทยชวงนี้คือแผนพับการเรียกรองใหฝายคานยึดมัน่ในกติกาประชาธิปไตย  โดยพรรค
ไทยรักไทยใหคํามั่นสัญญาจะเรงปฏิรูปการเมือง  พบวา สอดคลองกับการใชส่ือเฉพาะกิจชวงที่ 1 ที่
ผูรับสารเห็นวา  เปนการสื่อสารที่จะไดผลเฉพาะกับคนที่นิยมชมชอบพรรคไทยรักไทยเทานั้น
โดยเฉพาะในตางจังหวัด  ไมสามารถทําใหประชาชนทั่วไปเปลีย่นใจมาเห็นดวยกับพรรคไทยรัก
ไทยได เพราะกระแสดานลบและความเคลือบแคลงสงสัยที่มีตอตัวพ.ต.ท.ทักษณิยังคงมีอยูตั้งแต
การชี้แจงเรื่องการขายหุนชนิคอรปที่ไมมีความชัดเจน     ดังตัวอยาง  
 

“มันจะไดผลเฉพาะคนที่ชอบเขาเทานั้น เพื่อดํารงกลุมที่ชอบไว  ประชาสัมพันธไมมี
ผลอะไรมาก เพียงแตทําไปเพื่อที่ตองการจะทําเทานัน้  ถามองตามหลักของนักวิชาการตองบอกวา
ความจริงอยูตรงไหน เขาประชาสัมพันธในสิ่งที่เปนจรงิหรือไม” (อุบลวรรณ ปติพัฒนะโฆษติ, 
หัวหนาภาควชิาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ, 30 
มกราคม 2550) 

 
“พยายามทีจ่ะสื่อสารกับคนที่รัก รักษาฐานรากหญาของตัวเอง และพยายามเปลี่ยนคน

ชนชั้นกลาง  ใหส.ส.ไปแจกในพื้นที่มกีระบวนการสื่อสารอยางตอเนือ่ง รักษาฐานรากหญาได” 
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(นันทนา นนัทวโรภาส,  คณบดีวทิยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกรกิ, สัมภาษณ, 1 
กุมภาพนัธ 2550) 

 
“ก็มองวามันเปนการอธิบายไดในระดับหนึ่งแตคนก็ไมรับแลว กลุมเปาหมาย

ตางจังหวัดเชือ่วาส่ือเฉพาะกิจคนนาจะอานมากกวากรุงเทพ” (เจริญศรี หงสประสงค, บรรณาธิการ
ขาวการเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11, สัมภาษณ, 17 มกราคม 2550) 

 
“เชื่อวาสามารถชวยไดในระดับหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ มันอาจจะเปนวา

ในชวงนั้นมันเปนชวงกระแสที่คนเกิดความรูสึก ยังคาใจอยูที่ยังไมสามารถตอบคําถามไดเพราะมนั
มีหลายประเดน็ไมใชเฉพาะเรื่องการขายหุนอยางเดยีว” (บุญระดม จิตดอน, นักจัดรายการวิทยุ
รายการรอยหนึ่งประเดน็ขาว / ผูส่ือขาวสํานักขาวAFP, สัมภาษณ, 17 มกราคม  2550) 
 

“มันไดในระดบัที่ชอบดร.ทักษิณ และพรรคไทยรักไทยอยูแลว เปนกลุมที่เปนสมาชิก
อยูแลวมนัไมไดขยายโอกาสของกลุมคนที่อานหนังสือพิมพไปได” (นาตยา  เชษฐโชติรส, 
รักษาการนายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
 

“การใหขอมูลดวยการจัดทําสื่อเฉพะกิจขึน้มาเพื่อสงใหผูรับสาร ถามวาอานไหมอาน 
สวนจะเชื่อหรือไมเปนอีกเรือ่งหนึ่ง มันไมไดทําใหคนเปลี่ยนใจเพราะคนมันเชื่อไปแลว เปลี่ยนใจ
เขาไมได” (นายจุติพงษ พุมมลู กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุนรัก จํากัด, สัมภาษณ,  31 มกราคม 
2550) 

“เปนการสื่อสารกับคนกลุมคนที่สนใจการเมืองอยูแลว ช่ืนชอบพรรคอยูเปนทุนเดมิอยู
แลว เปนการใชส่ือเพื่อรักษาฐานใหเหนียวแนนมากขึ้น และเปนสื่อที่โนมนาวใจกลุมคนมี่รักพรรค
ไดเพิ่มขึ้น” (อรอุมา ภูสาตรา, เจาหนาทีบ่ริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน), สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 

 
“มีประสิทธิภาพกับกลุมรากหญา กลุมต่ํากวาคนชนชั้นกลาง เพราะกลุมนี้เปนกลุมที่

เขารัก มีความเชื่อถือใหกับพรรคอยูแลว” (คมกริช สินพนูภักดิ์ เจาหนาที่วิเทศสัมพนัธ 4 สํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ, 5 กุมภาพนัธ 2550) 
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นอกจากนี้ผูรับสารยังเห็นวาชวงนั้นสื่อกระแสหลักมีการโจมตีพรรคไทยรักไทยอยาง
ตอเนื่อง พรรคถึงไดเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารดวยการผลิตส่ือเฉพาะในการอธิบายและสงตรงไป
ยังบานของประชาชนทัว่ประเทศ ดังตวัอยาง  

 
“มีแนวโนมวาในสงคราม  Mass Media ไทยรักไทยแพ ก็ตองเอาสื่อเฉพาะสงไปถึง

บานเพื่อไปกระตุกวาเรายังมคีวามมั่นคง เรายังเดินหนาอยู” (เถกิง สมทรัพยสม, นายกสมาคม
นักขาววิทยแุละโทรทัศนไทย,  สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 

 
 4 . ส่ือบุคคล จากการสัมภาษณผูรับสาร พบวา การสื่อสารผานสื่อบุคคลดวยการ
นําเสนอเนื้อหา ขาวสารจากหัวหนาพรรค แกนนําพรรคไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค 
ตอไปยังแกนนําในแตละพืน้ที่ และชีแ้จงตอไปยังประชาชนนั้น ผูรับสารสวนใหญเห็นตรงกนัวา
เปนการสื่อสารที่คอนขางที่จะไดผลดี เพราะสามารถที่จะอธิบายเรือ่งที่พรรคตองการชี้แจงไปยงั
แกนนําพรรคที่มีอยูทุกเขตทั่วไปประเทศใหอธิบายตอไปยังสมาชิกพรรคที่มีอยูถึง 14 ลานคนและ
ประชาชนในเรื่องที่สงสัยได ซ่ึงเปนระบบอุปถัมภที่สังคมไทยคุนเคยมายาวนาน  ดังตัวอยาง 
 

 “การสื่อสารแบบนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก เพราะเขามีฐานเสียงสมาชิกถึง 
14 ลานคน ถือวาเปนฐานทีด่ี มีกลไกในการสื่อสารมาก” (นันทนา นนัทวโรภาส,  คณบดีวทิยาลยั
ส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 
 

 “คือมันเวิรกอยูแลว เพราะวาฐานของพรรคไทยรักไทยที่เปนฐานของตัวเองจริงๆ มัน
หนาแนนอยูแลว ไมตองบอกอะไรมากเขาก็ กาไทยรกัไทย” (เถกิง สมทรัพยสม, นายกสมาคม
นักขาววิทยแุละโทรทัศนไทย,  สัมภาษณ, 5 มกราคม 2550) 

 
“นาจะเปนการสื่อสารที่ไดผล เพราะการสือ่สารแบนี้ทําใหมองไดวามีความสัมพันธทีด่ี

กับรากหญาอยูมันกไ็ดในกลุมขาประจํา หัวคะแนน”  (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการนายก
สมาคมนักขาวนักหนังสือพมิพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“รูปแบบนี้จะใชไดผลมากกวาส่ืออ่ืน มันเปนวัฒนธรรมไทยที่เปนระบบอุปถัมภ เปน

สังคมจากบนลงลาง ไมใชประชาธิปไตย การสื่อสารรูปแบบนี้ของพรรคไทยรักไทยเปนการ
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ครอบงําทางความเชื่อ” (สมศักดิ์  โกศัยสุข, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, 
สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“เปนการสื่อสารที่ตรงประเด็น  เพราะแกนนําเขาลงไปประจํา เราไดอานตลอด แตอาน

แลวจะคลอยตามหรือไมคอยวากัน  ซ่ึงแตละเรื่องที่ฝายตรงขามตั้งคําถามเปนเรื่องที่ตอบยาก” 
(จุติพงษ พุมมลู, กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุนรัก จํากัด, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2550) 
 

“เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพมากใชไดกับทุกพื้นที่ทั้งปริมณฑล ตางจงัหวัด เพราะเปน
ระบบสังคมอุปถัมภ ในตางจังหวดั สรางความแนนแฟนไดดี รูสึกวาการสื่อสารมีคนดูแล” (คมกริช 
สินพูนภกัดิ์,  เจาหนาที่วเิทศสัมพันธ 4 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 5 กุมภาพนัธ 
2550) 

อยางไรก็ตามผูรับสารบางสวนมองวา ปญหาอุปสรรคในการสื่อสารรูปแบบนี้คือการ
แปลงสารซึ่งไมตรงกลับเปาหมายที่พรรควางไว ประกอบกับบุคคลที่พรรคเลือกใหมาทําหนาที่ใน
การสื่อสารโดยเฉพาะทีมโฆษกพรรคเปนบุคคลที่สังคมไมยอมรับ   ดงัตัวอยาง  
 

“ผมวาเขาพลาด พลาดตรงการนําบุคคลที่มาทําหนาที่ในสิ่งที่พรรคตองการนําเสนอตอ
ประชาชน(ทีมโฆษกพรรค)เปนบุคคลที่ประชาชนเอือมประชาชนรับไมไดมันทําใหคะแนนนยิม
พรรคไทยรักไทยเขาเสื่อม” (สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, รองหัวหนาพรรคชาติไทย, สัมภาษณ,18 
มกราคม 2550) 

 
“ส่ือเมื่อส่ือสารออกมาแลว มันสามารถแปลงสารไดระหวางทางและแปลงลงไปเรื่อยๆ

ไมไดเปนไปตามเปาที่วางไว หรือเนื้อแทตามที่พรรคหรือหัวหนาพรรคตองการจะสื่อ” (เจริญศรี 
หงสประสงค, บรรณาธิการขาวการเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11, สัมภาษณ, 17 
มกราคม 2550) 

 
“เปนการสื่อสารที่ไดผลในระดับหนึ่ง เพราะกวาที่ขอมูลจากพรรคจะลงไปสูประชาชน

ก็อาจจะมีการแปลงสาร เต็มสีสันใสเขาไป” (อรอุมา ภูสาตรา, เจาหนาที่บริหารสํานักงานบรหิาร
และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน), สัมภาษณ, 1 กมุภาพันธ 2550) 
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วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 
พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคกุเกิดสูญญากาศทางการเมืองไมมีกกต.จัดการเลือกตั้งโดยอยูในชวง
ของเดือนฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 (27 มิถุนายน -25กรกฎาคม2549) 
 

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th) จากการ
สัมภาษณผูรับสารในชวงที่มกีารจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ทมีีตอการใชส่ือ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซดพรรคไทยรักไทย พบวา การสื่อสารผานสื่อดังกลาวเปนการดําเนนิงาน
ไปตามหนาทีแ่ละกระแสทีอ่งคกรและหนวยงานอื่นๆดําเนินการ เพื่อเปนการลดกระแสทาง
การเมืองลง แตเพิ่มในสวนการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ ดังตวัอยาง  

 
“ไทยรักไทยเองมันก็เหมือนที่อ่ืนๆ เขาก็ตองรูวากระแสตอนนีไ้มมีอะไรที่จะทําให

ประชาชนมีความสุขไดเทากับพระราชกรณีกิจของทาน อยากสงใจรวมเฉลิมฉลองเปนชวงที่เบรก
ความทุกขของประชาชนที่มคีวามรูสึกกดดนัแตกแยกทางการเมือง” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  
รักษาการนายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“เปนหนาที่ทีต่องทําที่ทุกพรรคตองทํา และเปนรัฐบาลดวย ไมคิดวาจะเปนการลบลาง

ขอกลาวหา ใชส่ือที่มีทั้งหมดเพื่อถวายความจงรักภกัดี มันก็จะเปนการลบลางขอกลาวหาไปในตวั
อยูแลว” (อนนัต  จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรกั
ไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“เหมือนส่ืออินเตอรเน็ตทัว่ๆไปที่ชวงนั้นสื่ออินเตอรเน็ตก็จะขึน้หนาในหลวง ทรงพระ

เจริญ เขาพยายามที่จะใหมนัเบาลงจากทีก่ระแสชวงนัน้กระแสคอนขางแรง” (สินีนาฎ ณิลังโส, 
ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนไอทีวี ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550)  
 

 “ถือเปนหนาที่ที่ทุกองคกรจะตองทําอยูแลว  ซ่ึงกระแสก็ถือวาเปนสวนหนึ่งที่บอกวา
คุณตองทํานะ มองวาเปนกระแส และเปนขนบธรรมเนียมที่ตองทํามากกวา” (อรอุมา ภูสาตรา, 
เจาหนาที่บริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน), สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 
2550) 
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2. ส่ือหนังสือพิมพ  จากการสัมภาษณผูรับสาร พบวา การซื้อพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ
เพื่อลงกิจกรรมสงเสริมความดีถวายเปนพระราชกุศล เปนการสื่อสารปกติธรรมดาไมมีความโดด
เดนเปนพิเศษ แตเพยีงเพือ่ตองการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวาพรรคไทยรักไทยมีการจดั
กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิดังตัวอยาง  

 
“นาเปนการซือ้ส่ือเพื่อบงบอกถึงการจัดกจิกรรมที่ด”ี (บุญระดม จิตดอน, นักจัดรายการ

วิทยุรายการรอยหนึ่งประเดน็ขาว / ผูส่ือขาวสํานักขาวAFP, สัมภาษณ, 17 มกราคม  2550) 
 
“ก็เปนการซื้อส่ือเพื่อรวมถวายความจงรกัภักดีปกติธรรมดา” (อนนัต  จารุนันทภาคย 

ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
 
“การลงโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพมองวา ไมมีความโดดเดน เพราะคนอื่นๆเขาก็ทํากนั 

เปนการลงสื่อตามกระแส เพราะเปดหนังสือพิมพมาทุกคนก็ทํายังงี้หมด” (จุติพงษ พุมมูล, 
กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุนรัก จํากัด, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2550) 

 
3. ส่ือเฉพาะกิจ จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกิจของพรรคไทยรัก

ไทยคือปายไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอรที่เพิ่งนํามาติดตั้งในชวงนี้ พบวา  เปนการสื่อสารที่ไดผลเพียง
เล็กนอยเทานัน้สําหรับคนทีสั่ญจรผานไปมาบริเวณหนาพรรคไทยรักไทย ไมมีความสําคัญในการ
ส่ือสารมากนัก เปนเพยีงลูกเลนหนึ่งในการสรางจุดสนใจ ดังตัวอยาง  

 
“มันก็เปนการสื่อสารกับประชาชนแตถามวาจะไดรอยเปอรเซ็นตไหมมันไมไดแตอยาง

นอยที่สุดมันไดส่ือสารกับประชาชนที่ผานไปมาวาวันนี้มีอะไรบาง” (สมศักดิ ์ปริศนานันทกุล, รอง
หัวหนาพรรคชาติไทย, สัมภาษณ,  18 มกราคม 2550) 

 
“มันไมมีอะไรเปนเพยีงแคลูกเลนนาสนใจบางเปนสวนประกอบ ไมไดอยูในแผนอะไร

มากมาย inform คนวาเขาก็จงรักภักด”ี (นาตยา  เชษฐโชติรส, รักษาการนายกสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“คนผานหนาพรรคไทยรักไทยก็จะเห็นสื่อนี้ มันผานไปแลวก็ผานไปมากกวา มนัไม

สามารถสื่อสารอะไรไดมากนักไดเฉพาะคนที่ติดไฟแดง แตก็ทาํใหเปนจุดสนใจไดวามีอะไร
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เกิดขึ้น” (เจรญิศรี หงสประสงค, บรรณาธิการขาวการเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ชอง11, สัมภาษณ, 17 มกราคม 2550) 
 

“มันไมwork คนดูไมทันหรอก มันไมรูวาจะสื่ออะไร คําส้ันๆ รถเราก็วิ่ง มันไม
จําเปนตองด ู ดูเปนปายผาเขียนยังดีกวาอีก” (อนันต  จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“สะทอนใหประชาชนที่ผานไปมาไดเห็นวาพรรคไทยรกัไทยไมไดเคลื่อนไหวทางการ

เมืองในชวงนี้ เพื่อใหเบาลง” (สินีนาฎ ณิลังโส, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนไอทีวี ประจาํพรรคไทยรัก
ไทย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550)  
 

“ผลตอทางการเมืองมันนอย ส่ือแบบนี้จะมีผลตอวงการโฆษณามากกวา คือการรับรู
ของคนตอการเมืองมันเปนเรือ่งที่ละเอียดออน เปนเรื่องที่ไมสามารถโนมนําคนไดพยีงประโยชนๆ
เดียว”  (สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 
25 มกราคม 2550) 

 
“ไมมีประสิทธิผลเทาไร เพราะผานไปมาประจําที่หนาพรรคแตมันกอ็านไมทัน ไมตอบ

โจทยทางการเมืองอะไรเปนเพียงลูกเลนเทานั้นเอง” (อรอุมา ภูสาตรา, เจาหนาที่บริหารสํานักงาน
บริหารและพฒันาองคความรู (องคการมหาชน), สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 

 
 4 . ส่ือบุคคล  จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการสื่อสารผานสื่อบุคคลของ
พรรคไทยรักไทยชวงนี้พบวา การสื่อสารดวยรูปแบบดงักลาวนาจะเปนการสื่อสารที่ไดผลในระดบั
หนึ่ง เพราะในแตละเขตพื้นที่ของพรรคไทยรักไทยจากทั่วประเทศก็ออกมารวมกันจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกยีรติ ซ่ึงเปนการขยายผลตอจากการสื่อสารและจุดประเด็นโดยหวัหนาพรรคไทยรักไทย
ไปยังสมาชิกในการทํากิจกรรม ดังตัวอยาง 
 

“คนที่เขารวมคงมีความจงรกัภักดี  การสรางภาพลักษณของเขามันกไ็ดบาง คนทีรั่ก
พรรคเขาตองไปขยายผลตอ ไมจงรักภกัดีไดยังไงมกีารจัดกิจกรรมมากมายสมาชกิพรรคก็รับสาร
แลวก็สามารถไปเถียงได วาจะหาวาเขาไมจงรักภกัดีไดยงัไง” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการ
นายกสมาคมนักขาวนักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
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“ส่ือสารระหวางหัวหนาพรรคไปยังประชาชนผานส.ส.มันก็ขึ้นอยูกับส.ส.ในพื้นที่ แต
ดวยระบบการบริหารของนายกคนนี้อยางนอยเช่ือวาก็นาจะสื่อสารถึง เพราะส.ส.เองก็คงเกรงใน
อํานาจและบารมีของนายกถาไมทําตามก็มีปญหาอีก”   (บุญระดม จิตดอน, นักจัดรายการวิทยุ
รายการรอยหนึ่งประเด็นขาว / ผูส่ือขาวสํานักขาวAFP, สัมภาษณ, 17 มกราคม  2550) 

 
“เปนการสื่อสารที่คิดวานาจะชวยได เพราะเปนการสรางความเขาใจที่ตรงกันขอมูลที่

สงไปนาจะไปถึงรากหญาไดดี โดยเฉพาะสมาชิกพรรค จะเห็นวาชวงนั้นจะมกีจิกรรมการบวช
ถวายในหลวงกันมาก” (มุธีรา ลาหมัน, นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเงิน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2550) 

 
อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูรับสารสวนใหญตอการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ผานสื่อประชาสัมพันธ
ของพรรคทุกสื่อ พบวา เปนกลยุทธหนึ่งของพรรคไทยรักไทยที่ตองการจะลดกระแสทางดาน
การเมืองใหดูเบาบางลง เปนการลบขอครหาที่หลายฝายตั้งขอสังเกตและโจมตีวาไมจงรักภักดีตอ
สถาบัน ซ่ึงถือเปนการสรางภาพลักษณองคกรใหดูดีขึ้นในสายตาของประชาชน และถือเปนการลด
ความเคลือบแคลงสงสัยใหลดนอยลง   ดังตัวอยาง   
 

 “ชวงเฉลิมฉลองเขาก็วางแนวก็นาจะเหมาะสมลดโทนเรื่องการเมืองลงไปเขารวมกับ
ประชาชนคนไทยในการถวายความจงรักภักดีแลวไดเปรียบคือเขาเปนรัฐบาลที่เปนเจาภาพหลักจะ
เห็นไดภาพลักษณขององคกรดีขึ้น” (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, หัวหนาพรรคประชาธิปตย, สัมภาษณ, 12 
มกราคม 2550 ) 

 
“เพื่อเปนการจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผมมองวาไมมีอะไรเปนพิเศษ

เพราะทุกคนก็รูวาการเมืองมันปนปวนทําใหคนเครียดเพราะฉะนั้นทุกพรรคการเมืองก็หันมาทํา
ประชาสัมพันธในเรื่องของการฉลองสิริราชสมบัติมากกวา” (สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, รองหัวหนา
พรรคชาติไทย, สัมภาษณ,  18 มกราคม 2550) 

 
“พรรคไทยรักไทยถูกตั้งขอหาเรื่องปฎิญญาฟนแลนด ซ่ึงแรงมาก ที่พรรคไทยรักไทย

ทําใหสถาบันเปนพียงสัญลักษณ  เขาก็ตองใชวิธีสัญลักษณเขามา ตองปฏิบัติตัวเพื่อแสดงความ
จงรักภักดี” (นันทนา นันทวโรภาส, คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, สัมภาษณ, 
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1 กุมภาพนัธ 2550) 
 
 “เปนกลยุทธของพรรคไทยรักไทยทีจ่ะใชงานเฉลิมฉลองมาลดกระแสทางการเมือง 
เพื่อที่จะขอรองใหคนหยุด” (เถกิง สมทรัพย, นายกสมาคมนักขาววิทยแุละโทรทัศนไทย,  
สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 
 

“เปนการเบนความสนใจทีป่ระชาชนเขามีคําถามกับคุณอยูวาแทจริงแลวคุณมีความ
จงรักภกัดีอยูหรือไม  บรรดาแกนนําพรรคเลยชวยกันหากิจกรรมใหหวัหนาพรรคทํามาเลนแสดง
บทบาท ใหคนหายความคลายแคลงใจ” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการนายกสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
 

“ถาเราเห็นไทยรักไทยก็จะใชโอกาสนี้ทําใหเกิดภาพลักษณวา ไมไดเปนที่อีกฝาย
กลาวหาวาไมจงรักภกัดี จะเห็นวาส่ือชวงนั้นจะเปนการลบลางภาพลักษณขอกลาวหาที่โดนพาดพงิ
มา  พรรคไทยรักไทยก็ใชโอกาสนี้ในการสรางภาพลักษณ” (สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงาน
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“มองวาเงื่อนไขสําคัญคือการชูภาพลักษณแบบนี้คนจะรบัไดมากกวา เปนวิธีการหนึง่ที่

ใชกันอยู คิดวาจะใหคนลืมเรื่องตางๆ และเคยถูกเขาโจมตีเร่ืองความไมจงรักภกัด ี เปนเงื่อนไปที่
อยากจะลบตรงนี้” (สมศักดิ์  โกศัยสุข, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, 
สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“เนนเรื่องการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปขึ้นมาแทน แสดงความจงรักภักดีเปนการ

กลบกระขาวไดดีที่สําคัญไทยรักไทยเองก็เปนแมงานใหญในเรื่องนี่ทําใหเปนผลบวกกับพรรค 
ดวย” (ภมรศรี ไพบูลยรวมศิลป, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชนประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 
12 มกราคม 2550) 

 
“เปนการทําเพือ่กลบภาพลบ ส่ือประชาสัมพันธที่ออกมาชวงนั้นเปนการกลบกระแสที่

เขาเปนอยู เพราะกระแสตอนนั้นเรื่องงานฉลองสิริราชสมบัติเปนเรื่องที่ใหญและสําคัญ เขาตองการ
ทําเพื่อใหกระแสนิยมกลับคนืมา” (พิชฎา ดารายน, ผูชวยหัวหนาแผนกการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย, สัมภาษณ, 3 กมุภาพันธ 2550) 
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วิกฤตชวงท่ี 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจนนําสูการทํา 
รัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549)  
 

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกส คือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th) จากการ
สัมภาษณผูรับสารที่มีตอเว็บไซดพรรคไทยรักไทยในชวงนี้พบวา เปนการนําเสนอเนื้อหาไปตาม
ภาระหนาที่ไมมีการเคลื่อนไหวอะไรโดดเดนหรือนาสนใจเปนพิเศษ  ทําใหไมชวนติดตาม ซ่ึงจะ
ไดผลกับเฉพาะคนรุนใหมและช้ันชนกลางเทานั้น  ดังตวัอยาง  

 
“เปนหนาที่ของตัวเองก็ตองทํา เพื่อเสริมภาพลักษณของพรรคไทยรักไทย ไมวาจะเปน

การนําเสนอนโยบายหาเสียงและเรื่องจดหมาย” (นันทนา นันทวโรภาส,  คณบดวีทิยาลัยสื่อสาร
การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, สัมภาษณ,1 กมุภาพันธ 2550) 

 
“ตองยอมรับวาส่ืออินเตอรเน็ตไมสามารถเขากลุมเปาหมายไดมากมายนัก  เปนการ

ส่ือสารเฉพาะกลุมมากกวา มีผลนอย  นาจะไดผลกับคนชนชั้นกลาง” (อินทิรา นาทองบอ, อดีต
โฆษกพรรคมหาชน, สัมภาษณ, 5 กุมภาพนัธ 2550) 

 
“การใชขอมูลผานเว็บก็ไดสําหรับคนรุนใหมหรือคนที่เขามีคอมพิวเตอร แตถาหากวา

ไปถึงชาวบานจริงไมสามารถเขาถึง” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการนายกสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
 

“สถานการณชวงนั้นคนไมสนใจ สนใจแตวาการเมืองจะไปไดไมได อินเตอรชวงนั้น
มันไมเขากับสถานการณ” (อนันต  จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 
ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
 “สวนเว็บไซตก็ธรรมดาไมไดตอบโจทยทางการเมืองเทาไหร ซ่ึงมีการพยายามจะบอก

เร่ืองนโยบายรถไฟฟา แตประชาธิปตยเขาก็เปดเรื่องนี้มากอน พอพรรคไทยรักไทยขึ้นมาพูด อยาง
นอยก็ไดเทากันไมมีมากกวา” (ประพันธ จินดาเลิศอุดมดี, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพผูจัดการ ประจํา
พรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550)  
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“ไมมีความนาสนใจมากนัก มีตัวหนังสือเยอะ  เชื่อวานาจะสามารถสื่อสารกับกลุมชั้น
ชนกลางในกรุงเทพและปริมณฑล”  (คมกริช สินพูนภกัดิ์, เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ 4 สํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ, 5 กุมภาพนัธ 2550) 
 

“ไมคอยมีความเคลื่อนไหวมากนัก  มองวามันนิ่งไป” (มุธีรา ลาหมัน, นักศึกษาปริญญา
โทมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการเงิน สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2550) 
 

2.  ส่ือเฉพาะกจิ  จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกจิของพรรค
ไทยรักไทยคือการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากตางประเทศถึงสมาชิก
พรรคและประชาชน พบวา การสื่อสารดวยวิธีการดังกลาวเปนการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จ
เปนอยางมาก เพราะผูรับสารที่ไดรับจดหมายที่เขยีนดวยลายมือ จะรูสึกถึงความจริงใจที่พ.ต.ท.
ทักษิณมใีหกบัประชาชน ทาํใหเกิดความประทับใจหลังจากไดรับสาร ดังตัวอยาง 
 

“เปนการสื่อสารที่สามารถเขาถึงกลุมรากหญาไดดี ไดคะแนนสงสารเยอะ และไดใจกับ
คนที่เปนฐานของเขา มันมีผลตอความรูสึก มีความเชื่อมั่น และรูสึกวาดร.ทักษิณมคีวามจริงใจ” 
(นันทนา นันทวโรภาส, คณบดวีิทยาลัยส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 
2550) 

 
“เปนการใชวธีิหลักจิตวิทยาในการที่เรียกรองของความเห็นใจในสิ่งทีต่ัวเองอยากจะได

อันนี้เปนไพใบสุดทายที่เขาเรียกวาทิ้งทวน” (สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, รองหัวหนาพรรคชาติไทย,
สัมภาษณ,  18 มกราคม 2550) 

 
“การใชลายมอืตัวเอง ในความเปนขาวคือมันเปน News ที่ทุกคนสนใจ และโดยเนือ้หา

เปนขาวไดหมด อันนี้ถือวาประสบความสําเร็จ” (เถกิง สมทรัพย, นายกสมาคมนักขาววิทยแุละ
โทรทัศนไทย,  สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 

 
“จดหมายไมใชของใหมแตทําใหคนรูสึกดีไดรับอะไรที่เปนลายมือมันไมมีแลวไมมี

การสื่อสารดวยจดหมายแลว แตทานรูจกัใช” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการนายกสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
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“ไดรับการสนใจเพราะไมเคยเหน็นายกรัฐมนตรีทานใดสื่อสารดวยการเขียนแบบนี้
กลับมา เปนสื่ออีกอยางหนึ่งที่ไดรับความสนใจ มันมีอะไรเกิดขึ้นบาง แมจะเปนขั้นพื้นฐาน แตเปน
ส่ือที่สามารถดึงดูดความสนใจ” (เจริญศรี หงสประสงค บรรณาธิการขาวการเมืองสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11, สัมภาษณ, 17 มกราคม 2550) 

 
“ เขาคิดอยูแลววาการเขียนจดหมายมนัตองลงทั้งฉบับ มันแปลกใหม มันดูเหมือนไมมี

ใครทํา  ทุกตัวไดลงหมดไมมีการตัดตอ” (อนันต  จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
 

“นาเปนวิธีการหนึ่งคือการเขียนดวยลายมอื มันบงบอกนี้ทําเองนะ ทาํใหเกิดความรูสึก
ที่ดี เกิดความประทับใจ เมือ่ผูรับสารไดรับสื่อนั้น  เปนกลยุทธหนึ่ง” (สมศักดิ์  โกศัยสุข, แกนนาํ
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“จะเกดิความประทับใจสําหรับคนที่ไมรูเร่ือง ถือวาเขาเกงในการสื่อสารทุกรูปแบบ” 

(พิภพ  ธงชยั, แกนนํากลุมพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2550) 
 
“ทําใหคนที่ไดรับเกิดความรูสึกรวมวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้ พอไดรับจะเกดิ

ความรูสึกที่ด ี รูสึกวาเขามคุีณคา วามีคนคิดถึงเขานะ ไมเคยมีคนที่จะมาพดูกับเขามากอนแบบนี้” 
(คมกริช สินพูนภกัดิ์, เจาหนาที่วเิทศสัมพันธ 4 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี สัมภาษณ, 5 
กุมภาพนัธ 2550) 
 

“นาจะเปนสื่อที่คนชื่นชอบที่สุดเพราะเปนการใหความสําคัญมากดวยการเขียนดวย
ลายมือ เปนสื่อพื้นฐานไปใชจดหมาย มีความจริงใจมากกวาการสื่อสารผานคนอื่น”   (จุติพงษ 
 พุมมูล, กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุนรัก จํากดั, สัมภาษณ, มกราคม 2550) 

 
“ดูแลวมีความจริงใจ เพราะการที่คนเราจะเขียนดวยลายมือตองมีสมาธิ  มีความตั้งใจ 

เปนการไดใจกับประชาชนทําใหเกิดความรูสึกดีๆ” (อรอุมา ภูสาตรา, เจาหนาที่บริหารสํานักงาน
บริหารและพฒันาองคความรู (องคการมหาชน), สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2550) 
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“มองวาเปนการสื่อสารที่มีความตั้งใจ วาเขาไปปฏิบัติภารกิจเขากําลังทําอะไรอยูยังไง
เปนความตั้งใจเขียน มีความจริงใจที่จะบอก ทําใหคนไดรับเกิดความรูสึกดีๆ” (มุธีรา ลาหมัน, 
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเงิน, สัมภาษณ, 2 
กุมภาพันธ 2550) 

 
อยางไรก็ตามผูรับสารมองวา การสื่อสารดวยวิธีนี้เปนการสื่อสารเพื่อทดแทนรายการ

นายกฯทักษิณคุยกับประชาชนทุกวันเสารที่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากอยูในชวงการประกาศพระราช
กฤษฎีกาเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยจึงตองการรักษาความตอเนื่องของการสื่อสารเพื่อรายงานภารกิจ
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ดังตัวอยาง  

 
“เปนสื่อที่เขาใจทําในเมื่อไมสามารถสื่อสารผานรายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน

เพราะติดปญหากฤษฎีกาเลือกตั้งเปนการเขาใจทําดวยการใชวิธีนี้เปนการทดแทนโดยมีเนื้อหา
เดียวกัน”  (บุญระดม จิตดอน, นักจัดรายการวิทยุรายการรอยหนึ่งประเด็นขาว / ผูสื่อขาวสํานักขาว
AFP, สัมภาษณ, 17 มกราคม  2550) 

 
“มันเปนการใชส่ือที่ทดแทนรายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน มันก็ดูโอเคมันเปน

การสงถึงประชาชนจากที่เคยไดฟงทุกวันเสารตอนนี้ไมไดฟงแลว” (สินีนาฎ ณิลังโส, ผูส่ือขาว
สถานีโทรทัศนไอทีวี ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550) 

 
“มองวาเปนการสื่อสารผานตัวแกเองเพื่อทดแทนรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน 

แกก็ไมอยูซ่ึงมีการวางแผนมากอนนี้” (ภมรศรี ไพบูลยรวมศิลป, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน 
ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550) 

 
“ฉะนั้นมีขอจํากัดในการใชส่ือ ก็เลยใชส่ือส่ิงพิมพแบบลายมือ ถือวาเปนการรักษา

ความตอเนื่องการสื่อสาร” (สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
3. ส่ือบุคคล  จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการสื่อสารผานสื่อบุคคลจาก

พรรคคือหัวหนาพรรค แกนนําพรรคผานไปยังผูสมัครและลงไปยังแกนนําในแตละพื้นที่จนถึง
สมาชิกพรรคและประชาชน พบวา การสื่อสารดวยวิธีการดังกลาวจะเปนการสื่อสารที่ไดผลเพราะ
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ระบบการบริหารจัดการเขตเลือกตั้งที่มีเครือขายอยูทั่วประเทศจะสามารถสรางความเขาใจกับ
ประชาชนได เพราะผูนํามีผลตอความคิดของประชาชน ดังตัวอยาง 

 
“ไดผลมากประสบความสําเร็จเพราะเขาใชกําลังงานของคนเยอะฝงรากลึกอยูการทํา

ยังงี้ไดผลดีกวาการใชส่ือประชาสัมพันธ ส่ือตางๆเปนเพียงสวนประกอบ”   (อุบลวรรณ  
ปติพัฒนะโฆษิต, หัวหนาภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
สัมภาษณ, 30 มกราคม 2550) 

 
“ผมวาเขาทําไดผลเพราะวาเครือขายเขาเยอะ หัวคะแนนและส.ส.เยอะ แกก็สงผาน

ทางตรง เชนเขตละ 1,000 – 2,000  การสื่อสารปากตอปากการสื่อสารทางตรงมันมีผลมากกวาส่ือ
ประชาสัมพันธอ่ืนเสียอีก” (สุริยะใส  กตะสิลา, ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“ซ่ึงคอนขางจะไดผล เพราะชาวบานเขาจะเชื่อในตัวผูนํามาก ผูนําจะมีผลตอความคิด

ของชาวบาน” (อินทิรา นาทองบอ, อดีตโฆษกพรรคมหาชน, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550 
 
 อยางไรก็ตามผูรับสารบางสวนกลับมองวา ไมนาที่เปนการสื่อสารที่ไดผลมากนัก 

เนื่องจากการอธิบายขอมูลกวาจะถึงประชาชนอาจถูกลดทอนลงไปและขอมูลที่นําเสนอเปนเท็จ
มากวาขอเท็จจริง  ดังตัวอยาง   

 
“การสื่อสารที่ออกมาไมเปนธรรมชาติ  ส.ส. รัฐมนตรี คนเขาจับไดวาพดูความจริง

หรือไม  คนไมไดใหความสาํคัญเลย ไมดขีึ้น  เพราะการสื่อสารจะดีไดยังไงเพราะคนจับไดวาขอมูล
มันเปนเทจ็มันก็ไมมีความหมาย” (พภิพ  ธงชัย, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, 
สัมภาษณ, 2 กมุภาพันธ 2550) 

 
“มันจะไดถึง 10 % หรือเปลาก็ยังไมรู เพราะวาคําอธิบายแตละขั้นตอนมันจะตาง

ออกไปจนถึงสุดทายชาวบานจะรับรูวาทักษิณตองอยู” (อนันต  จารุนันทภาคย,  ผู ส่ือขาว
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
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“ขอมูลตรงนี้กวาจะมาจากส.ส. มายังพื้นที่ มันเปนขอมูลที่ไมครบ เพราะไมเชื่อวา ส.ส. 
ทุกคนเดนิไดครบทุกพื้นที ่ มันหางมากกวาจะถึงประชาชนขอมูล” (ประพนัธ จินดาเลิศอดุมดี,
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพผูจัดการ ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550)  
 
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณผูรับสารที่ไดติดตามสถานการณการเมืองอยางใกลชิด 
พบวา วกิฤตการเมืองทั้ง 4 ชวงของพรรคไทยรักไทยที่ประสบปญหาในป 2549 นั้นภาพลักษณของ
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ที่มคีะแนนความนิยมลดลงจากกระแสที่ถูกโจมตีจากหลายฝายมีผลกระทบ
ตอการทําประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยเปนอยางมาก เนื่องจากการบริหารจดัการของพรรค
ไทยรักไทยเปนการรวมศูนยอํานาจอยูที่คนคนเดียว เมื่อมีปญหาเรื่องความเชื่อมัน่ความศรัทธาที่
ประชาชนมีตอพ.ต.ท.ทักษณิเปนไปในดานลบ ทําใหสงผลตอองคกรคือพรรคไทยรักไทยไปดวย
เชนกัน  ซ่ึงทําใหการประชาสัมพันธที่จะสื่อสารโดยเฉพาะตัวเนื้อหาสาระไมมีความชัดเจนคนไม
พรอมที่จะรับฟง หากเปรียบเทยีบกับสินคาก็เปนสินคาไมมีประสิทธิภาพ ยากตอการ
ประชาสัมพันธใหคนเชื่อมัน่ได ดังตวัอยาง  
 

“กระทบแนนอน เพราะผลงานทุกอยางไปขึ้นอยูกับคุณทักษณิหมดจะไปชูใครละ 
เพราะไทยรักไทยก็คือทักษิณ ป49 คนนาจะชอบพรรคไทยรักไทยนอยลงเพราะคนรูความจริงมาก
ขึ้น” (รศ.อุบลวรรณ ปตพิัฒนะโฆษติ, หัวหนาภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ, 30 มกราคม 2550) 

 
“มีแนนอนเพราะตัวทานนายกเองนั่นแหละที่ทําตัวเปนแบบอยางใหลูกพรรคเดินตาม

รอยเพราะไมเคารพประชาชนคิดวาทั้งหมดกูเปนเจาของประเทศใชทาทีตางๆ ผิดไปมันตางจากป 
2544” (สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, รองหัวหนาพรรคชาติไทย,สัมภาษณ,   18 มกราคม 2550) 

 
“ภาพลักษณและคะแนนนยิมลดลงมผีลตอการทําประชาสัมพันธแนนอนมันทําไดยาก

ขึ้น” (อินทิรา นาทองบอ, อดีตโฆษกพรรคมหาชน,สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550) 
 
“พอคนไมชอบแก คนในพรรคก็ถูกไมชอบไปดวย ถูกเหมารวมหมด ที่ผานมาการใช

ส่ือมีประสิทธิภาพอยูแลว หมายถึงชองทางนะครับแตทีม่ันขาดคือ ความเชื่อถือของสารที่ใสเขาไป 
มันก็เลยสรางปญหา”  (เถกงิ สมทรัพย, นายกสมาคมนักขาววิทยแุละโทรทัศนไทย,  สัมภาษณ, 15 
มกราคม 2550) 
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“แนนอนคะ ตัว product มันไมดีคนก็มคีวามรูสึกมีปฏิกิริยา” (นาตยา  เชษฐโชตริส,  

รักษาการนายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
 
“การดําเนินการทุกอยางขึ้นอยูกับคนๆเดยีว เลยทําใหกลายเปนจดุบอด แกตายดวยตัว

แกเองมองขามในสิ่งที่ไมควรมองขาม และภาพลักษณของดร.ทักษณิเองก็สงผลตอการทํา
ประชาสัมพันธ เพราะภาพแกคุมไปหมดทุกอยาง พรรคขึ้นอยูกับคนๆเดียว” (บุญระดม จิตดอน, 
นักจัดรายการวิทยุรายการรอยหนึ่งประเดน็ขาว / ผูส่ือขาวสํานักขาวAFP, สัมภาษณ, 17 มกราคม  
2550) 
 

“คุณทักษณิ เหมือนสินคาชนิดหนึ่งรูวามคีุณภาพแตคนบอกวามันมหีนอนอยูขางในพูด
ตอๆกันไปคนมันก็เชื่อ เผอญิเจาของก็ไมเคยเปดใหชาวบานด”ู (อนันต  จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาว
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“กระทบผมวานี้เปนปญหามากทําใหงานประชาสัมพันธพรรคสะดุด เชนคุณทกัษิณ

บอกวาไมจงรักภักดีในหลวงจะไปจงรักภกัดีผีที่ไหน คนฟงก็รูสึก มันสงผลตอการขับเคลื่อนใน
การสรางภาพลักษณขององคกร” (สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพือ่
ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“ยอมมีผลแนนอนในเมื่อศรัทธามันเสื่อมและความเชื่อลดลง เลือกตั้งโนโหวตตั้งเทาไร

พื้นที่ไหน แตไทยรักไทยจะไดก็คือชนบท เวลาจะวัดตองวัดกนัที่คุณภาพ”  (สมศักดิ์  โกศัยสุข, 
แกนนํากลุมพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“กระทบภาพลักษณเขาลดลง แตเขาไมเปลี่ยนกลยุทธ การทําประชาสัมพันธเหมือนเดิม 

เขาไมมีตัวละคร ตัวละครควรเปลี่ยนหากคุณทักษณิเวนวรรคจะดีขึน้” (พิภพ  ธงชยั,  แกนนํากลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2550) 
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“พรรคไทยรักไทยชูคุณทกัษณิกระทบตอการทําประชาสัมพันธแนนอนเพราะภาพ 
ลักษณเร่ืองความซื่อสัตยมาเปนอันดับแรกเรื่องผลประโยชนทับซอนในเชิงนโยบายที่ไทยรักไทย
ทรุดเกิดจากดร.ทักษิณ” (พชิฎา ดารายน, ผูชวยหวัหนาแผนกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 
สัมภาษณ, 3 กมุภาพันธ 2550) 

 
อยางไรก็ตามวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นใน ป 2549  จากการสัมภาษณพบวา ผูรับสารสวน

ใหญมองวาเปนภาวะวิกฤตการเมืองที่ไมสามารถเดินไปสูการแกไขปญหาได เกิดการแบง
ประชาชนออกเปน 2 ฝาย  เปนเหตุการณที่นําไปสูความขัดแยงของคนในสังคม เดินไปสูทางตัน
ทางการเมืองไมมีทางออกตั้งแตมีการซื้อขายหุนชนิคอรปโดยไมเสียภาษีทําใหสถานการณเลวราย
ลง  ยากตอการทําประชาสัมพันธที่จะหยุดยั้งวิกฤตได   เพราะวกิฤตการเมอืงที่เกิดขึ้นสื่อ
ประชาสัมพันธไมใชตัวแปรที่สําคัญในการคลี่คลายปญหา แตเปนเรื่องของการขับเคลื่อนมวลชน
มากกวาในสถานการณขณะนั้น  และการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยไมสงผลให
ภาพลักษณขององคกรดีขึ้น ไมสามารถทําใหประชาชนเขาใจตอพรรคไทยรักไทยและพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวตัร เพิ่มขึ้นแตอยางใด เนื่องจากคนไมพรอมที่จะเปดใจเชื่อในสิ่งที่นําเสนอ  ดังตัวอยาง  

 
“ผมวากลยุทธแนวทางที่เขาทําไมไดเปลี่ยน ผมมองวามันเปนเรื่องที่เกินกวาการ

ประชาสัมพันธจะหยุดยัง้ได” (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, หวัหนาพรรคประชาธิปตย, สัมภาษณ, 12 
มกราคม 2550 ) 
 

 “ตอใหใชกลยุทธอะไรก็ตามมันก็ทําใหสถานการณทรงตัวและลดลง เพราะวาส่ือ
ประชาสัมพันธพรรคเหลานั้นไมสามารถเพิ่มความนยิมใหกับตวัเองได เพราะวามันเปนชวงที่เลย
การประชาสัมพันธไปแลว คือเลยตั้งแตขายหุน มนักลายเปนเอาไมอยู” (เถกิง สมทรัพยสม, นายก
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย,  สัมภาษณ, 15 มกราคม 2550) 
 

“เปนเหตกุารณการเมืองที่เลยเรื่องการประชาสัมพันธ ถึงการทําประชาสัมพันธ ทําแผน
พับ ทําโปรชัวส มันก็ชาไป วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นมนัลํ้าหนาไปมากกวาที่จะมาทํา”  (เจริญศรี 
หงสประสงค, บรรณาธิการขาวการเมืองสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง11, สัมภาษณ, 17 
มกราคม 2550) 
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“คนมันเชื่อไปแลวมันเลยการประชาสัมพันธไปแลว นอกจากเปลี่ยนไปพกัเปลี่ยน
ฉลากใหม ตอนนั้นขอครหาของพันธมิตรมันก็ลดนอยลง” (อนันต  จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาว
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 

 
“ส่ือประชาสัมพันธที่พรรคไทยรักไทยผลิตออกมามันไมไดตอบโจทยเร่ืองความชอบ

ทําของผูนํา เปนวกิฤตความชอบธรรมของผูนํา สถานการณมนัไปไกลเกินกวาทีจ่ะใชกลวิธีการ
ประชาสัมพันธเพื่อที่จะคลี่คลายวิกฤตได การเมืองพอถึงจุดหนึ่งมันเปนการเคลื่อนไหวมวลชน” 
(สุริยะใส  กตะสิลา,  ผูประสานงานกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 
มกราคม 2550) 

 
“มันเปนทางตนัของไทยรักไทยมากกวา ไทยรักไทยเขามองและกําหนดยุทธวิธีไมได 

ยุทธศาสตรพลาดมากกวา การประชาสัมพันธเลยชวยไมได” (พิภพ  ธงชัย, แกนนํากลุมพันธมติร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย,สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2550) 
 

“การประชาสัมพันธขึ้นอยูกบั product ถาหาก productไมไดคุณภาพประชาสัมพันธ
อยางไรก็ตามคนก็ไมเชื่อ เพราะคนเขาใชแลวไมไดผล  จะพูดประชาสัมพันธใหตาย มนัก็ขาย
ไมได” (จุติพงษ พุมมูล, กรรมการผูจัดการ บริษัท บานอุนรัก จํากดั, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2550) 

 
“จะประชาสัมพันธยังไงคนก็ไมรับ เพราะความศรัทธาของคนลดลง ดึงกลับยาก 

ประชาสัมพันธยังไงทุกคนไมพรอมที่รับคุณแลว คอืถาทุกคนปดใจแลวมันยาก ตอใหเขา
ประชาสัมพันธมากมายขนาดไหนก็ไมมีผล” (พิชฎา ดารายน, ผูชวยหัวหนาแผนกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 3 กุมภาพันธ 2550) 
 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตออุปสรรคและจุดบกพรองของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ของพรรคไทยรักไทยทําใหไมประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ควรจะเปนตามมุมมองของผูรับสารสวนใหญนั้น พบวา จุดออนการทํา
ประชาสัมพันธคือการชูภาพของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเปนจุดขาย แตพอเจอแรงตานจากสังคมทาํ
ใหกระแสดานลบที่มีตอตัวพ.ต.ท.ทักษณิเพิม่มากขึ้น เปนการยากที่จะทําประชาสัมพันธใหเปนเชงิ
บวก หรือทําใหสารที่ส่ือออกไปใหมีความนาเชื่อถือ ดังตัวอยาง 
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“พรรคไทยรักไทยก็ชูแตคุณทักษิณ พอคุณทักษณิลงปรับมันก็ยากที่จะปรับ
กระบวนการ การชี้แจงดวยตัวหนังสือขนาดโตขนาดไหนก็ไมเหมือนการเอาตัวคณุทักษิณออกมา” 
(อุบลวรรณ ปติพัฒนะโฆษิต, หัวหนาภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนเิทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, สัมภาษณ, 30 มกราคม 2550) 

 
 “มันมีปญหาที่ตัวดร.ทักษณิเปลี่ยนรายวนั ความชัดเจนและทิศทางไมมี แกปญหาไป

ตามกระแสรายวัน ไมมีความชัดเจนเชิงกลยุทธ  ตัวดร.ทักษิณเปนตวัที่ทําใหสารที่ส่ือออกไปมัน
หมดความนาเชื่อถือ” (นันทนา นันทวโรภาส,  คณบดวีิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 
สัมภาษณ, 1 กมุภาพันธ 2550) 
 

“ตองมีการสื่อสารสองดานดวยเหตุดวยผลไมใชทําประชาสัมพันธดานเดียวประเมิน
ประชาชนต่ําไปเหมือนประชาชนไมรูเทาทัน” (สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, รองหัวหนาพรรคชาติไทย
,สัมภาษณ,  18 มกราคม 2550) 

 
“มุงเนน สราง Image  พ.ต.ท.ทักษณิ อยางเดยีว และไมฟงความคิดเห็นของฝายอ่ืน 

มั่นใจในแตนโยบายของตัวเอง นี้คือปญหา” (อินทิรา นาทองบอ, อดีตโฆษกพรรคมหาชน, 
สัมภาษณ, 5 กมุภาพันธ 2550) 

 
“อยูที่ตัวบุคคลคือจุดออนทั้งดร.ทักษณิและรัฐมนตรีบางคนดวย จุดออนคือตัวบุคคล

พูดแลวไมรักษาคําพูด ทิ้งปริศนาใหคนแกปญหา พูดจาหาเรื่อง พูดกาวราวคือจดุออน” (พิชฎา 
 ดารายน, ผูชวยหวัหนาแผนกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 3 กุมภาพันธ 2550) 
 

นอกจากนี้ผูรับสารยังเห็นวา ประเดน็การชี้แจงเรื่องการขายหุนชินคอรปไมมีการชี้แจง
ขอเท็จจริงจากพ.ต.ท.ทักษณิ ทําใหเกิดขอสงสัยของประชาชน รวมทั้งประเด็นตางๆที่ถูกโจมตีมี
การชี้แจงลาชา ไมมีการกาํหนดทิศทางที่ชัดเจน และนําเสนอขอมลูเพียงดานเดยีวไมรับฟงความ
คิดเห็นของคนที่คิดแตกตาง ดังตัวอยาง  

 
 “ที่เขามาตกอับคือ fact ที่เปนเรื่องสวนตวัของเขาเองการขายหุน การโยกยายทรัพยสิน

ของเขากระทําโดยมิชอบไมสามารถตอบคําถามหรือช้ีแจงได ” (นาตยา  เชษฐโชติรส,  รักษาการ
นายกสมาคมนักขาวนักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2550) 
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“บกพรองคือการประชาสัมพันธที่เปนเท็จ คือคนพูดเทจ็มันไมใชประชาสัมพันธ มัน
เปนโฆษณาชวนเชื่อพอตวัเมนใหญมันผดิแลวมันก็คือลมเหลว  ส่ือประชาสัมพันธที่ใชคือใช
หมดแลวแตส่ิงที่พูดคือพูดโกหก” (สมศักดิ์  โกศัยสุข, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 

 
“ฝายคานออกมาพูดฝายไทยรักไทยกเ็งียบทิ้งเวลาไวนานกลายเปนการเชื่อวาจริงหรอืมี

การชี้แจงที่ลาชามากทําใหสถานการไมทันกับเวลา” (ภมรศรี ไพบูลยรวมศิลป, ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพมติชน ประจําพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2550) 

 
“พรรคไทยรักไทยทําใหคนสับสนในขอมูล ทําใหคนเชือ่ในสิ่งที่คนพดูคนแรก  เปน

การชี้แจงขอมลูที่ลาชาเกินไป จะตองมกีารปรับปรุง” (มุธีรา ลาหมัน, นกัศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเงิน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2550) 
 

 ผูรับสารยังเห็นวาจดุบกพรองหนึ่งของพรรคไทยรักไทยในการทําประชาสัมพันธคือ
ทีมโฆษกพรรคไทยรักไทยไมมีความนาเชือ่ถือมุงตอบโตประเด็นทางการเมืองมากกวาการชี้แจง
ขอเท็จจริง ดังตัวอยาง 

 
“โฆษกพรรคตองเปนตัวแทนของพรรค เปนทิศทางของพรรค เพราะสิ่งที่ตัวเองพูดนั้น

มันหมายถึงตวัแทนของสมาชิกพรรค 14 ลานคน พูดตองไปในทิศทางเดียวกนัหลังรูสึกวาจะเละ
เทอะ” (อนันต  จารุนันทภาคย, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ประจําพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ 18 มกราคม 2550) 
 

“ใชคนพลาด ใชคนที่พูดเอามัน ประชาชนเขาตองการขอเท็จจริง ใหโฆษกทีเ่ปนตัว
ตลกมาแสดงมาพูดมันไมเหมาะกับสถานการณป 2549 ทีมโฆษกไมสามารถทําความนาเชื่อถือให
เกิดขึ้นกับประชาชนได” (พิภพ  ธงชัย, แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, 
สัมภาษณ, 2 กมุภาพันธ 2550) 
 

“ส่ือบุคคลไมคอยดีเทาไรพดูหรือแถลงในเชิงตอบโตมากเกินไปกลายเปนลบตอพรรค 
คําพูดเอามันไมคิดมันทําใหเกิดผลเสีย” (สินีนาฎ ณิลังโส, ผูส่ือขาวสถานีโทรทัศนไอทีวี ประจํา
พรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ,  12 มกราคม 2550) 
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“ในชวงป 2549 โฆษกพรรคไมมีความหมายเลย มีก็เหมือนไมมี ไมทันเหตกุารณ เปน
จุดออนในการชี้แจงไมมกีารกําหนดยุทธศาสตร” (คมกริช สินพูนภักดิ์, เจาหนาที่วเิทศสัมพันธ 4 
สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550) 

 
จากการสัมภาษณผูรับสารในแตละชวงวิกฤตที่มีตอการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรค

ไทยรักไทย สรุปไดวา การใชส่ืออิเล็คโทรนิกสหรือเว็บไซดพรรคในการประชาสัมพันธไมเปนที่
นาสนใจ และเปนการสื่อสารเฉพาะกับกลุมบุคคลที่ช่ืนชอบพรรคไทยรักไทยมากกวา สวนการซื้อ
ส่ือหนังสือพิมพเพื่อลงโฆษณาประชาสัมพันธนั้นผูรับสารเห็นวาเปนการขอเปดพื้นที่ในหนาสื่อ
เพื่อลงขาวของพรรคในเชิงบวกเนื่องจากสื่อหนังสือพิมพในขณะนั้นนําเสนอขาวพรรคในดานลบ
มากขึ้น แตเชื่อวาไมสามารถโนมนาวใจผูรับสารใหเห็นคลอยตามได เพราะความเชื่อมั่นศรัทธาที่มี
ตอพ.ต.ท.ทักษิณลดนอยลงเนื่องจากกรณีการขายหุนชินคอรปโดยไมมีการเสียภาษี  นอกจากนี้การ
ประชาสัมพันธผานสื่อเฉพาะกิจนั้นผูรับสารยอมรับวาไดผลเฉพาะกับคนที่ช่ืนชอบพรรคไทยรัก
ไทยเทานั้น แตส่ือเฉพาะกิจที่เขียนดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณนั้นผูรับสารยอมรับวาเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพเพราะสามารถทําใหผูรับสารเกิดความประทับได แสดงออกถึงความจริงใจ อยางไรก็
ตามในสวนของการสื่อสารผานสื่อบุคคลผูรับสารเห็นวา เปนการสื่อสารประชาสัมพันธที่คอนขาง
ไดผลดี เพราะเครือขายการบริหารจัดการเขตเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยที่มีอยูทั่วประเทศ
สามารถสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นกับประชาชนไดในลักษณะปากตอปาก แตเนื้อหาการสื่อสาร
อาจถูกลดทอนลงไปอันเนื่องมาจากมีการสื่อสารหลายชวงกวาจะถึงประชาชน  

อยางไรก็ตามจากสัมภาษณทั้งผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรัก
ไทยและผูรับสารสวนใหญตางเห็นสอดคลองกันวา ประเด็นการขายหุนชินคอรปของตระกูลชิน
วัตรเปนประเด็นใหญและกลายเปนจุดเปล่ียนทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่ถูกโจมตี
อยางตอเนื่องและรุนแรงเปนชนวนเหตุการณเคล่ือนไหวของกลุมมวลชน นอกจากนี้ผูกําหนดกล
ยุทธการประชาสัมพันธพรรคฯและผู รับสารที่ติดตามการเมืองอยางใกลชิดยังมีความเห็นที่
สอดคลองวาวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในป 2549 เปนวิกฤตการเมืองที่กลยุทธในการประชาสัมพันธ
ไมสามารถที่จะแกไขหรือคล่ีคลายสถานการณสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นกับประชาชนได เพราะมี
การแบงฝายของคนในสังคมอยางชัดเจน  
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการวิจัยกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ตามวัตถุประสงคการวิจยัทั้ง 3 ตอน 

ตอนที่1 กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรัก
ไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 

ตอนที่2วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธ
ของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 

ตอนที่ 3 ผลกระทบการใชสื่อประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร 

 
ภาวะ
วิกฤต

การเมือง 
กลยุทธการใช

สื่อ 
กลยุทธการ
ชี้แจงตอบโต 

กลยุทธการสราง
ภาพลักษณ 

สื่อ เนื้อหา 
 

รูปแบบ 
 

เว็บไซด สื่อหนังสือพิมพ สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล 

ชวงที่ 1 - เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- สื่อเฉพาะกิจ 

ชี้แจงตอบโต
ดวยการใช
ขอเท็จจริง 

สรางภาพลักษณ
การเปนผูนํา
ประเทศของ
พ.ต.ท.ทักษิณ 

- เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- สื่อเฉพาะกิจ

ชี้แจงการขาย
หุนชินคอรป 

ตั้งเปนคําถามเพื่อตอบ
รายละเอียดพรอม
ภาพประกอบพ.ต.ท.
ทักษิณ 

รูปแบบไม
นาสนใจเปน
การรักษาฐาน
เสียงเดิม 

เปนการนําเสนอขาว
เชิงบวกแตเชื่อวาไม
สามารถแกไขขาว
ดานลบของพรรคได 

เปนการนําเสนอ
เนื้อหาดานเดียว
ไมตอบคําถามที่
คนสงสัย 

 
 
- 

ชวงที่ 2 - เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- สื่อเฉพาะกิจ 
-สื่อบุคคล 

ชี้แจงตอบโต
ดวยการยึดกฎ
กติกา 

พรรคการเมืองที่
ยึดมั่นในกฎ

กติกา 

- เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- สื่อเฉพาะกิจ
-สื่อบุคคล 

เนนย้ําใหทุกฝาย
ยึดมั่นใน 
กฎกติกา

ประชาธิปไตย 

นําเสนอรูปแบบ
ตัวหนังสือเต็มหนาผาน
สารไทยรักไทยและผลิต
ซ้ําในสื่ออื่นๆในรูปแบบ
เดียวกัน 

เปนการรักษา
ฐานเสียงเดิม
กับกลุมที่ชื่น
ชอบพรรค
ไทยรักไทย 

ขอเปดพื้นที่ตัวเอง
เพื่อชี้แจงขาวเชิงบวก 
เนื่องจากสื่อมวลชน
นําเสนอขาวพรรค
ดานลบมากขึ้น 

จะไดผลเฉพาะ
กับกลุมคนที่ชื่น
ชอบพรรค
เทานั้น 

เปนระบบ
การสื่อสาร
ที่ดีมีประ
สิทธ ิ
ภาพ 

ชวงที่ 3 - เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- สื่อเฉพาะกิจ 
-สื่อบุคคล 

กลยุทธการ
ไมตอบโต
ทางการเมือง 

พรรคการเมืองที่
เนนสรางความ
สมานฉันท 

-เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- สื่อเฉพาะกิจ
-สื่อบุคคล 

เชิญชวนให
สมาชิกบริจาค
โลหิตอุปสมบท 

นําเสนอรูปแบบเชิญชวน
ใหสมาชิกทําความดีถวาย
เปนพระราชกุศลผานสื่อ
ทุกรูปแบบของพรรค 

เปนการ
ดําเนินการ
ตามหนาทีไม
นาสนใจ 

เปนการ
ประชาสัมพันธ
สงเสริมความดีไมมี
ความโดดเดน 

ปายอักษรไฟวิ่ง
ไมมีผลตอการ
สื่อสารทาง
การเมือง 

เปนการ
สื่อสารที่
ไดผลดี
ระดับหนึ่ง 

ชวงที่ 4 - เว็บไซด 
- สื่อเฉพาะกิจ 
- สื่อบุคคล 

 
         

- 

 
          

- 

- เว็บไซด 
- สื่อเฉพาะกิจ
-สื่อบุคคล 

พ.ต.ท.ทักษิณ
เขียนจดหมาย
ดวยลายมือถึง
ประชาชน 

นําเสนอรูปแบบการเขียน
จดหมายดวยลายมือ
พ.ต.ท.ทักษิณผานสื่อ
เฉพาะกิจและเว็บไซด 

ไมมีความ
เคลื่อนไหวที่
โดดเดนไม
ชวนติดคาม 

 
 

- 
 

มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร
สูงไดใจ
ประชาชน 

มีระบบการ
บริหาร
จัดการและ
สื่อสารที่ดี 

สรุป ผูกําหนดกลยุทธพรรคยอมรับวาวิกฤตการเมืองป49
ยากที่การประชาสัมพันธจะชวยคลี่คลายวิกฤตได 

เนื้อหาในแตละชวงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณทางการ
เมืองแตพรรคยังชูภาพลักษณพ.ต.ท.ทักษิณในการนําเสนอ 

ผูรับสารยอมรับวาการขายหุนชินคอรปเปนจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมือง
และภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณมีผลตอการทําประชาสัมพันธ 
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บทที่ 5 
บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมือง
ป 2549”  มีวัตถุประสงคในการวิจยั 3 ประการ คือ  

 
1. เพื่อศึกษากลยทุธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549  
2. เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะ

วิกฤตการเมืองป2549 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤตการเมือง

ป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร 
งานวิจยันี้เปนการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  ซ่ึงเปนการแสวงหาความรูที่

เนนการสัมผัสกับขอมูลโดยตรงเพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก โดยผูวจิัยไดศึกษาทั้งในสวนผูสงสาร
(Source) คือผูกําหนดยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยจาํนวน 6 คน  และตัวสาร 
(Message) คือเนื้อหาสาระของสื่อประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยประกอบไปดวยส่ือ
อิเล็คโทรนิกส  ส่ือหนังสือพมิพ ส่ือเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล  รวมไปถึงผูรับสาร (Receiver) คือผูที่
ติดตามการเมอืงอยางใกลชิดประกอบไปดวยนักวิชาการดานประชาสมัพันธและส่ือสารการเมือง 
นักการเมืองฝายคาน องคกรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย องคกรส่ือมวลชน ส่ือมวลชนที่
ติดตามทําขาวพรรคไทยรักไทย และประชาชนทั่วไปจํานวน 22 คน ซ่ึงเปนการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In - depth Interview) และการศึกษาเอกสารจากสื่อตางๆของพรรคไทยรักไทย จาก
การศึกษาไดขอสรุปของผลการวิจยัดังนี ้

 
ตอนที ่1  กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรกัไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549  

 
วิกฤตชวงท่ี 1  กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตําแหนง 

นายกรัฐมนตรีนําไปสูการประกาศยุบสภา (13มกราคม - 24กุมภาพันธ2549)
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พบวากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในชวงที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุม
ของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและองคกรตางๆเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเนื่องจากหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศจนพ.ต.ท.
ทักษิณ ประกาศยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 นั้นพบวาพรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการ
ประชาสัมพันธในการสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนประกอบไปดวย 

1. กลยุทธการใชส่ือ   จากการศกึษาชวงนี้พบวาพรรคไทยรกัไทยมกีลยุทธการใช 
ส่ือประชาสัมพันธ คือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.or.th) ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือ
เฉพาะกจิ โดยในสวนของการนําเว็บไซดพรรคมาใชในการสื่อสารนั้นก็เพื่อตองการสื่อสารกับกลุม
คนชนชั้นกลางที่อินเตอรเนต็เขามามีบทบาทในการดําเนนิชีวิตสามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ดานสือ่หนังสือพิมพคือการซื้อพื้นที่เพื่อลงโฆษณาสารไทยรักไทยเปนการดาํเนินการที่มีมา
อยางตอเนื่องหลังจากถูกโจมตีเร่ืองไมมีผลงานก็ใชกลยทุธการโฆษณาดวยการนําเสนอนโยบายเดมิ
และเสริมนโยบายที่จะปฏิบัติใหอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังพบวาพรรคไทยรักไทยไดผลิตส่ือ
เฉพาะกจิดวยการเนนขอเทจ็จริงเกีย่วกับผลงาน  5 ปที่ผานมาและการชี้แจงเรื่องการขายหุนชิน 
คอรปของตระกูลชินวัตร เพือ่ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคนําไปแจกจายในพื้นที่อีกดวย 

2. กลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริง  จากการศึกษาพบวาพรรคไทยรักไทย 
ไดใชกลยุทธการแถลงขาวกับส่ือมวลชนดวยการชี้แจงขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหาจากกลุม
พันธมิตรฯ และแถลงตอบโตกลับในประเด็นที่มีการกลาวเท็จ โดยประสานขอมูลกับรัฐบาลอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหการประชาสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการกลาวหาเชื่อมโยงทั้งพรรค
และรัฐบาล 

3. กลยุทธการสรางภาพลักษณ จากการศึกษาพบวา ชวงที่มกีารโจมตีพ.ต.ท. 
ทักษิณอยางรนุแรงสงผลกระทบทั้งรัฐบาลและพรรคไทยรักไทย พรรคไทยรักไทยจึงกําหนดกล
ยุทธการสรางภาพลักษณใหพ.ต.ท.ทักษณิ เปนนายกรัฐมนตรีเปนผูนําของประเทศที่มีหนาที่
รับผิดชอบการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไมตองการ
ใหภาพของพ.ต.ท.ทักษณิ ติดอยูกบัภาพทางการเมืองทําหนาทีบ่ริหารบานเมอืงมากกวาบรหิาร
การเมือง 
 

วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ 
(27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

 กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยหลังมีการประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตั้ง 
ใหมแตพรรครวมฝายคานกลับไมเห็นดวยในแนวทางมมีติไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหเหลือ 
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เพียงพรรคไทยรักไทยกับพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัคร และมีปญหาในการจัดการการเลือกตั้ง 
จนทําใหการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549ไมชอบดวยกฎหมายตองจัดใหมีการเลอืกตั้งใหม 
นั้น พบวาพรรคไทยรักไทยมกีารกําหนดกลยุทธการสื่อสารชวงนี้ดังนี ้

1. กลยุทธการใชส่ือ จากการสัมภาษณพบวากลยทุธการใชส่ือเพื่อการ 
ประชาสัมพันธชวงนี้พรรคไทยรักไทยนําสื่ออินเตอรพรรคมาใชเชนเดมิเพราะคนทัว่ไปสามารถเขา
มาดูขอมูลไดทุกเวลา  ดานสื่อหนังสือพมิพพรรคไทยรักไทยไดทุมงบประมาณเพือ่การซื้อพื้นที่ลง
โฆษณาจดุยื่นของพรรคเรื่องการ “ยึดมั่นประชาธิปไตย รักษากติกา เรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง”  
ดวยการเรียกรองใหทุกฝายเคารพกติกาเดนิหนาเขาสูการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย เพราะ
เชื่อวาขอมูลที่นําเสนอจะไมถูกบิดเบือนสามารถสรางความเขาใจกับประชาชนได ประกอบกับสือ่
กระแสหลักในขณะนั้นไมไดเปดพืน้ที่ใหกับพรรคไทยรักไทย สวนการผลิตส่ือเฉพาะกิจคือแผน
พับเนื้อหามีลักษณะสอดคลองกับสื่อหนังสือพิมพเพื่อใหงายตอการนาํไปแจกจาย นอกจากนี้พรรค
ไทยรักไทยยังใชกลยุทธดวยการสื่อสารผานสื่อบุคคล จากหัวหนาพรรค ไปยังส.ส.ตอไปยังแกนนํา
พรรคกวา 400 เขตในลักษณะเครือขายเพื่อการกระจายขาวสารซึ่งพรรคไทยรักไทยยอมรับวาเปน
ส่ือที่คอนขางมีประสิทธิภาพ 

2. กลยุทธช้ีแจงตอบโตดวยการยึดกฎกติกา  จากการสัมภาษณพบวา เปนอีกกล 
ยุทธหนึ่งที่พรรคไทยรักไทยหยิบยกมาใชในชวงนี้นั้นคือกลยุทธการแถลงขาวดวยการชี้แจงถึง
เหตุผลการยุบสภาและฝายคานตองยึดกติกาดวยการลงสมัครรับเลือกตั้งและประชาชนควรออกไป
ใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พรอมทั้งเรียกรองใหพรรคประชาธิปตยเคารพในกฎกติกา
ประชาธิปไตย ยกเลิกการรองขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามาตรา 7  

3. กลยุทธการสรางภาพลักษณพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในกฎกติกาประชาธิปไตย จาก 
การสัมภาษณพบวา พรรคไทยรักไทยกําหนดภาพลักษณของพรรคใหเปนพรรคที่ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามแนวทางของกฎกติกาประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักกฎหมายหลังจากการยุบสภาผูแทนราษฎร  
ก็เขาสูการลงสมัครรับเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยภายใตสโลแกน “ยึดมัน่ประชาธิปไตย 
รักษากตกิา เรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง” ซ่ึงแตกตางจากทั้งฝายคานและกลุมพันธมติรฯที่
เคล่ือนไหวนอกกฎกตกิามาอยางตอเนื่อง 
 อยางไรก็ตามหลังถูกโจมตีจากหลายฝายทั้งกลุมพันธมิตรฯ ฝายคานและสื่อมวลชน
ในชวงนี้พรรคไทยรักไทยไดตั้งคณะกรรมการกองงานโฆษกและการประชาสัมพันธ   โดยมีนาย
สุรนันทน เวชชาชีวะ เปนประธานคณะทํางานทําหนาที่วางแนวทางการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธของพรรค ติดตามขอมูลขาวสาร และรายงานตอคณะผูบริหารพรรค ช้ีแจง
ขอเท็จจริงเกีย่วกับสถานการณการเมืองของพรรค 
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วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ 
พรรคประชาธปิตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญากาศทางการเมืองไมมีกกต.จัดการ
เลือกตั้ง โดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
(27 มิถุนายน-25กรกฎาคม2549) 
 กลยุทธการประชาสัมพันธในชวงที่อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรัก
ไทยในความผิดมีพฤติกรรมจางพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อหลีกเล่ียงคะแนนรอยละ 20 ถือ
เปนการกระทําเขาขาย มาตรา66 (1)และมาตรา66 (3) ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ถูก
ศาลสั่งจับคุกและเพิกสิทธิเลือกตั้งในความผิดที่ออกประกาศใหมีการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบ
แบงเขตรอบสองมิชอบดวยกฎหมายทําเกิดสูญญากาศทางการเมืองไมมีกกต.มาดําเนินการจัดการ
เลือกตั้ง แตในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พบวาพรรคไทยรักไทยมีกลยุทธดังนี้  

1. กลยุทธการใชส่ือ จากการสัมภาษณพบวากลยทุธในการใชส่ือประชาสัมพันธ 
ของพรรคไทยรักไทยในชวงนี้ ทั้งส่ืออิเล็คโทรนิกส ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล   
มีรูปแบบเปนไปในลักษณะเดียวกันคือ เนนการทําความดีถวายเปนพระราชกุศล ดวยการเชิญชวน
ใหสมาชิกพรรคบริจาคโลหิตและอุปสมบทหมูทั่วประเทศ  

2. กลยุทธการไมตอบโตทางการเมือง จากการสัมภาษณพบวา เปนการ 
กําหนดนโยบายจากหัวหนาพรรคไปยังสมาชิกทุกคนใหลดการตอบโตทางการเมืองทุกรูปแบบ 
เพื่อเปนกิจกรรมถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

3. กลยุทธการสรางภาพลักษณ พรรคการเมืองที่เนนสรางความสมานฉันท           จาก 
การสัมภาษณพบวา การทํากิจกรรมสงเสริมความดีดานตางๆทั้งการบริจาคโลหิต อุปสมบทหมูของ
พรรคไทยรักไทยผานสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ  รวมทั้งลดการตอบโตประเด็นทางดาน
การเมือง เนื่องจากพรรคไทยรักไทยตองการที่จะสรางภาพลักษณขององคกรในชวงนั้นใหเปน
พรรคการเมืองที่เนนสรางความสมานฉันท  สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคม ดวยการทําความ
ดีถวายเปนพระราชกุศลการและยึดมั่นการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 

วิกฤตชวงท่ี 4 เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจน
นําไปสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 
2549)  
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 พบวาเปนชวงที่มีการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตรอีกครั้ง พรอมกับมีเหตุการณรอบวางระเบิดพ.ต.ท.ทักษิณแตไมสําเร็จ ประกอบกับกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเตรียมเคลื่อนไหวใหญอีกครั้งทามกลางขาวการปฏิวัติ
รัฐประหารที่มีออกมาอยางตอเนื่อง จนกระทั้งวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนําโดยพลเอกสินธิ บุญยรัตกลิน ทํารัฐประหาร
ยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวาพรรคไทยรักไทยมีกลยุทธการประชาสัมพันธ
ในชวงนี้ดังนี้  

1. กลยุทธการใชส่ือ จากการสัมภาษณพบวาชวงนี้พรรคไทยรักไทยไดเนนถึงการ 
ใชส่ือเฉพาะกิจ กลาวคือการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเพื่อรายงานภารกิจ
ระหวางเดินทางเยือนตางประเทศเปนการทดแทนรายการนายกฯคุยกับประชาชนที่ยกเลิกการจัด
เนื่องจากอยูในชวงประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้ง ถือเปนการสื่อสารรูปแบบใหมที่ใชงบประมาณนอย
แตมีประสิทธิภาพในการสื่อสารสูง เนื่องจากสื่อมวลชนนําไปขยายผลตอและผลิตซํ้าผานสื่อตางๆ
อยางตอเนื่อง และยังใชเปนสื่อประชาสัมพันธสําหรับส.ส.นําไปแจกจายในพื้นที่ พรอมกันนี้เว็บ
ไซดพรรคไดลงรายละเอียดเร่ืองดังกลาวเชนกันเพื่อเปนการสื่อสารกับประชาชนเพิ่มอีกแนวทาง
หนึ่ง อยางไรก็ตามสื่อชนิดตางๆในแตละชวงจะถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามสถานการณทางการ
เมืองในแตละชวงวิกฤต   
 2. กลยุทธการชี้แจงตอบโต       จากการสมัภาษณพบวาชวงนี้ พรรคไทยรักไทยไดเนนการ
ช้ีแจงวาไมไดอยูเบื้องหลังกลุมที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนพ.ต.ท.ทกัษิณ พรอมตอบโตกลับกลุม
ที่ตอตานวามกีารจัดตั้งอยางอยางเปนระบบ เพื่อตองการสรางความวุนวายใหเกิดขึน้ในสังคมและ
ไมตองการใหเกิดการเลือกตัง้ 
 

สรุปไดวากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 
2549 ในแตละชวงวิกฤตมีกลยุทธหลัก  3 ประการใหญๆคือ 1.กลยุทธการใชส่ือ ทั้งส่ือ
อิเล็คโทรนิกส ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล 2. กลยุทธการชี้แจงตอบโต  ดวยการ
แถลงขาว และ3.กลยุทธการสรางภาพลักษณองคกรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณทางการเมือง 
อยางไรก็ตามผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยมองวาวิกฤตการเมืองป 
2549 ที่เกิดขึ้นเปนวิกฤตที่เดินไปสูทางตันทางการเมืองมีการแบงฝายอยางชัดเจนไมสามารถ
ประนีประนอมได  เปนการยากที่การประชาสัมพันธจะสามารถแกไขวิกฤตได ประกอบกับปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานของพรรคไทยรักไทยคือการประเมินสถานการณทางการเมืองต่ําเกินไป 
มีการชี้แจงขอมูลลาชา  ไมทันตอเหตุการณ ไมชัดเจนสรางความเคลือบแคลงสงสัยในใจของ
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ประชาชน และภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ  มีความนาเชื่อถือลดลงในการขายหุนชินคอรปทําให
เปนอุปสรรคในการชี้แจงและประชาสัมพันธเพราะประชาชนไมเปดใจพรอมที่จะรับฟง ซ่ึงผูวิจัย
ไดสรุปผลการวิจัยตอนที่ 1 ในรูปแบบของตารางเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจดังตารางที่ 5.1 

 
ตารางที่ 5.1  สรุปตอนที่ 1 กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤต 
   การเมืองป 2549  
วิกฤตการเมือง กลยุทธการใชส่ือ กลยุทธการชี้แจงตอบโต กลยุทธการสรางภาพลักษณ 
วิกฤตชวงที1่ -เว็บไซด 

-หนังสือพิมพ 
- ส่ือเฉพาะกจิ 

- กลยุทธการชี้แจงตอบโต
ดวยการใชขอเท็จจริง 

-สรางภาพลักษณการเปน
ผูนําประเทศของพ.ต.ท.
ทักษิณดวยการบริหาร
บานเมืองมากกวาบริหาร
การเมือง 

วิกฤตชวงที2่ - เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- ส่ือเฉพาะกจิ 
-ส่ือบุคคล 

- กลยุทธการชี้แจงตอบโต
ดวยการยดึกฎกติกา 

-กลยุทธการสรางภาพลักษณ
พรรคการเมืองที่ยึดมั่นในกฎ
กติกาประชาธปิไตย 

วิกฤตชวงที3่ - เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- ส่ือเฉพาะกจิ 
-ส่ือบุคคล 

- กลยุทธการไมตอบโตทาง
การเมือง เพื่อทําความดี
ถวายเปนพระราชกุศล 

-กลยุทธการสรางภาพลักษณ
พรรคการเมืองที่เนนสราง
ความสมานฉนัท 

วิกฤตชวงที4่ - เว็บไซด 
-หนังสือพิมพ 
- ส่ือเฉพาะกจิ 
-ส่ือบุคคล 

 
- 

 
- 

 
 กลาวโดยสรุปผูกําหนดกลยทุธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยยอมรับวา วกิฤต
การเมืองที่เกิดขึ้นมีการประเมินสถานการณทางการเมืองต่ําเกินไปของพรรค ช้ีแจงขาวลาชาและ
ภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษณิมีความนาเชือ่ถือลดลงเนื่องจากการขายหุนชินคอรป กลายเปนจุด
เปลี่ยนสําคัญทางการเมืองเกิดการแบงประชาชนออกเปนสองฝาย ทําใหการเมืองเดินไปสูทางตนั 
ยากที่การประชาสัมพันธจะสามารถแกไขหรือคล่ีคลายวิกฤตได 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพนัธของพรรค 
 ไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป2549  

 
วิกฤตชวงท่ี 1 กลุมพันธมิตรฯชุมนุมขบัไลพ.ต.ท.ทักษิณนําไปสูการประกาศยุบสภา

(13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 
 
1. เว็บไซดพรรคไทยรักไทย จากการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบในการนําเสนอ

ผานสื่ออิเล็คโทรนิกสคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย พบวา เนื้อหาสวนใหญไดเนนถึงประเด็นการ
ช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขายหุนบริษัทชินคอรปของบุตรชายและบุตรสาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร
ใหกับกลุมเทมาเส็กประเทศสิงคโปรในประเด็นที่ ถูกโจมตี วามีการดําเนินการถูกตองทุก
กระบวนการสามารถชี้แจงและตรวจสอบไดทั้งเหตุผลการขายหุน เหตุผลของการไมเสียภาษี
เนื่องจากเปนไปตามขอกฎหมาย ไมไดเปนการขายประเทศเพียงแตขายหุนสวนที่ เปนของ
ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยเทานั้น ในดานรูปแบบการนําเสนอเปนการตั้งประเด็นคําถามและ
ตอบดวยรายละเอียดของเนื้อหาในแตละเรื่อง   ซ่ึงประเด็นดังกลาวผนวกรวมกับกระแสโจมตี
พ.ต.ท.ทักษิณ ที่มีอยูกอนหนานี้ พรรคไทยรักไทยจึงตองเรงชี้แจงผลงานตลอดระยะเวลา 5 ปของ
การเปนรัฐบาล ผานหัวขอ “สถานการณประเทศไทย 5 ปภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย” ที่
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนและสมาชิกมี
ความเขาใจในรัฐบาลและพรรคไทยรักไทยมากขึ้น ผานรูปแบบถอดเทปคําบรรยายของพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรเรื่อง “ความรวมมือระหวางรัฐบาลกับที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”  

2.  หนังสือพิมพ จากการศึกษาเอกสารของเนื้อหาผานสื่อหนังสือพิมพเกี่ยวกับ
การสานตอนโยบายเดิม เสริมนโยบายใหมของพรรคไทยรักไทย โดยมีรูปแบบการนําเสนอผาน
สารไทยรักไทยประจําเดือนมกราคมพบวา ยังคงใชภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนพรีเซ็นเตอรเพื่อ
โฆษณาและสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนและสมาชิกพรรค ถึงนโยบายที่จะเรงเดินหนา
ผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม ไมวาจะเปน  การปราบปรามคอรัปชั่นทุกภาคสวน การปราบปรามยา
เสพติดอยางตอเนื่อง    ถือเปนสัญญาประชาคมที่พรรคไทยรักไทยไดใหไวกับประชาชน ซ่ึงเปน
การตอกย้ําใหเกิดความมั่นใจกับประชาชนผานรูปแบบการนําเสนอดวยภาพพรอมลายเซ็นของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในสารพรรคไทยรักไทยฉบับแรกของป 2549 

3. ส่ือเฉพาะกิจ  จากศึกษาเอกสารเนื้อหาและรูปแบบในการนําเสนอผานสื่อ
เฉพาะกิจชวงนี้พบวา ประเด็นแรกไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการชี้แจงขอเท็จจริงในการขายหุน
บริษัทชินคอรปของตระกูลชินวัตรใหกับกลุมเทมาเส็กประเทศสิงคโปรมีลักษณะเนื้อหาเดียวกับที่
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นําเสนอผานเว็บไซดพรรค โดยผานการชี้แจงในรูปแบบของแผนผับขนาด A3 ภายใตหัวขอ
จดหมายเปดผนึกจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย ถึงสมาชิกพรรคไทยรักไทย 
ดวยการจัดรูปแบบของการตั้งประเด็นคําถามและอธิบายดวยคําตอบ ประเด็นที่สองคือการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับผลงานความสําเร็จภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย 5 ป เนื้อหาสอดคลองกับที่ลงใน
เว็บไซดพรรคไทยรักไทยเชนกัน มีรูปแบบเปนหนังสือเลมเล็กขนาด A5 จํานวน 32 หนา ปกสีน้ํา
เงินขาว แบงเปนหัวขอในการนําเสนอประเด็นพรอมกราฟตัวเลขประกอบเพื่อใหงายตอการอาน
และทําความเขาใจ 

จากการศึกษาเอกสารในชวงนี้สรุปไดวาพรรคไทยรักไทยไดเนนการนาํเสนอเนื้อหา
ผานสื่อตางๆในประเดน็การขายหุนชนิคอรปของตระกูลชินวัตรและความสําเร็จของผลงานที่ผาน
มาเปนสําคัญ ผานรูปแบบการชูภาพของพ.ต.ท.ทักษณิ เพื่อประกอบเนื้อหา 
 

วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ
(27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 
 

1. เว็บไซดพรรคไทยรักไทย จากการศึกษาถึงการจัดทําเนื้อหาและรูปแบบใน
เว็บไซดพรรคไทยรักไทยชวงนี้ พบวา เนื้อหาไดเนนย้ําและเรยีกรองใหทุกฝายชวยกันรักษากฎ
กติกาโดยยดึมัน่ในระบบประชาธิปไตยผานกระบวนการเลือกตั้ง และพรรคไทยรักไทยกจ็ะเรง
เดินหนาผลักดนัแกไขรัฐธรรมนูญอยางจริงจัง ตามที่มีการเรียกรองจากหลายฝาย สวนรูปแบบที่
นําเสนอผานหนาหลักของเวบ็ไซดพรรคไทยรักไทยในแตละหัวขอไดนําภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
มาประกอบหวัขอกอนที่จะคลิกเขาสูเนื้อหาเพื่อช้ีแจงรายละเอียด  
 2. หนังสือพิมพ จากการศึกษาเอกสารเนื้อหาและรูปแบบของสื่อหนังสือพิมพ 
พบวา   ชวงเวลาดงักลาวเนื้อหาโดยรวมชวงแรกคือการเรียกรองใหทุกฝายยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยเพื่อรักษากติกาตามรัฐธรรมนูญ ดวยการใหฝายคานลงรับสมัครเลือกตั้งและ
ประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้งตามระบอบ  พรรคไทยรักไทยเองก็พรอมที่จะเรงเดินหนาปฏิรูป
การเมือง   ชวงที่ 2 เปนเนื้อหาขอบคุณที่ประชาชนออกใชสิทธิเลือกตั้งซ่ึงเปนการรักษาระบบ
ประชาธิปไตย  โดยทั้ง 2 ชวงใชรูปแบบการนําเสนอดวยการซื้อส่ือหนังสือพิมพแบบเต็มหนาใชคํา
พาดหวัประเดน็หลักดวยอักษรตัวใหญเพือ่ใหเหน็เดนชดัและสะดุดตา ภายใตหวัขอ “ยึดมัน่
ประชาธิปไตย รักษากตกิา เดินหนาปฏิรูปการเมืองไทย”      

3. ส่ือเฉพาะกจิ พบวาเนื้อหาและรูปแบบของสื่อเฉพาะกิจ ผานแผนพับฉบับที ่
1 – 2  มีเนื้อหาเดยีวกับสื่อหนังสือพิมพคือการเรียกรองใหทุกฝายยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย 
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รักษากตกิา และพรรคไทยรกัไทยจะเดินหนาปฏิรูปการเมือง  สอดคลองกับเนื้อหาการปราศรัยของ
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ที่ทองสนามหลวงเรียกรองใหฝายคานลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามกติกา 
โดยมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะของแผนพับการเปดใจกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ทอง
สนามหลวงของพ.ต.ท.ทักษณิ   เนนการนาํเสนอดวยการแทรกภาพประกอบกับการปราศรัย พรอม
แบงหวัขอการปราศรัยอยางชัดเจนเพื่อใหงายตอการอาน  สวนรูปแบบของแผนพบัฉบับที่ 1- 2 มี
ขนาด A3  พาดหวัดวยตัวอักษรตวัใหญในประเดน็การยึดมัน่กติกาประชาธิปไตย เพื่อจุดความ
สนใจของผูอาน 

4. ส่ือบุคคล จากการศึกษาเนื้อหาการชี้แจงของหัวหนาพรรคตออดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเพื่อส่ือสารตอไปยังประชาชนในแตละพื้นที่ชวงนี้พบวาเปน
การชี้แจงเหตุผลในการไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในการคัดสรรครั้งตอไป เพื่อตองการให
ประเทศชาติเกิดความสงบ และจะไดมีเวลาลงพื้นที่พบกับประชาชนมากขึ้น ผานรูปแบบเวทีการ
ประชุมพรรคไทยรักไทย 

ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารคือส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในวิกฤตชวงที่ 2 
มีการลงทุนซื้อส่ือและผลิตส่ือออกมาเปนจํานวนมากโดยแตละส่ือมีการนําเสนอเนื้อหาที่สอดคลอง
กันในประเด็นหลักเรื่องการยึดมั่นกฎกติกาประชาธิปไตยและเรงเดินหนาปฏิรูปการเมือง  
 

วิกฤตชวงท่ี 3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและพรรค 
ประชาธิปตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญาการทางการเมืองไมมีกกต.จัดการเลือกตั้ง
โดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (27 
มิถุนายน-25 กรกฎาคม2549) 
 

1. เว็บไซดพรรค จากการศึกษาการจัดทําเนื้อหาและรูปแบบในเว็บไซดพรรค
ไทยรักไทยชวงนี้ พบวา การจัดทําเนื้อหาไดเนนถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูดวยการเชิญชวนใหสมาชิกพรรคไทย
รักไทยจากทั่วประเทศรวมกันอุปสมบทและบริจาคหิตผานรูปแบบการเชิญชวนของตัวอักษรวิ่งบน
เว็บไซดพรรค 

2. ส่ือหนังสือพิมพ พบวาเนื้อหาไดมีการเนนถึงการเชิญชวนใหสมาชิกพรรคทั่ว
ประเทศรวมกันอุปสมบทและบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับการนําเสนอบนเว็บไซดพรรค โดยมีรูปแบบการ
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ประชาสัมพันธดวยการลงขอความเชิญชวนและภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพรรคไทยรักไทย
บนหนาหนังส่ือพิมพขนาดเต็มหนา  

3. ส่ือเฉพาะกิจ จากการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบสื่อเฉพาะกิจคือปายไฟอักษร
วิ่งคอมพิวเตอรพบวา เนื้อหาเนนขอความเชิญชวนใหสมาชิกบริจาคโลหิตและอุปสมบทเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศล โดยเนื้อหาจะสอดคลองและเปนไปในลักษณะเดียวกับสื่อหนังสือพิมพและเว็บ
ไซดพรรค ผานรูปแบบการนําเสนอบนปายไฟอักษรวิ่งคอมพิวเตอรที่ติดตั้งอยูบริเวณดานหนา
พรรคไทยรักไทยขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในลักษณะของตัวอักษรหลากสี 

4. ส่ือบุคคล                    พบวาเนื้อหาและรูปแบบของสื่อบุคคลชวงนี้ หัวหนาพรรค
ไทยรักไทยไดเนนย้ํากับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคใหลดการตอบโตประเด็นทาง
การเมืองลงเนื่องจากเปนปมหามงคลแตก็ควรเรงลงพื้นที่พบปะประชาชน ผานรูปแบบเวทีการ
ประชุมพรรคไทยรักไทย 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยในชวง
นี้พบวา ส่ือทุกชนิดมีรูปแบบและเนื้อหาในการนําเสนอสอดคลองและเปนไปในลกัษณะเดียวกนั
กลาวคือการเชญิชวนใหสมาชิกพรรครวมกันบริจาคโลหิตและอุปสมบทหมูเพื่อถวายเปนพระราช
กุศล โดยไมมปีระเด็นทางดานการเมืองเขามาเกี่ยวของในการสื่อสารประชาสัมพันธ 
 
  วิกฤตชวงท่ี 4 เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณ จน 
นําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัรของคณะปฏิรูปการปกครองใน 
ระบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  (19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549) 
  

1. เว็บไซดพรรค จากการศึกษาการนํ า เสนอเนื้ อหาและรูปแบบผานสื่ อ
อิเล็คโทรนิกสคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทยในชวงที่ 4 พบวา เปนชวงที่ไมมีความชัดเจนวาการ
เลือกตั้งวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด แตหากยึดตามพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งกําหนดใหวันที่ 15 ตุลาคม 2549 
เปนวันเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นพรรคไทยรักไทยจึงไดนําเสนอประเด็นเนื้อหาหลักคือการรายงาน
ประชาชนในรูปแบบการเขียนจดหมายถึงประชาชนและสมาชิกพรรคไทยรักไทยดวยลายมือของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรชี้แจงภารกิจการทํางานระหวางเดินทางเยือนตางประเทศรวมจดหมาย 2 ฉบับ 
พรอมดวยนโยบายหาเสียงโครงการรถไฟฟา 10 สาย มีการนําเสนอเนื้อหาเนนถึงนโยบายเกี่ยวกับ
รถไฟฟาของพรรคไทยรักไทยที่สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายรถไฟฟา
ของพรรคประชาธิปตย ดวยการชี้แจงรายละเอียดประกอบในรูปแบบของ Power Point ที่เห็นความ
ชัดเจนของเสนทางรถไฟแตละสายไดเปนอยางดี  
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2. ส่ือเฉพาะกิจ จากการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของสื่อเฉพาะกิจในวิกฤตชวง
ที่ 4 พบวา เนื้อหาไดเนนถึงภารกิจในการเดินทางเยือนตางประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อ
เปนการรายงานประชาชนผานรูปแบบของการเขียนจดหมายดวยลายมือซ่ึงพรรคไทยรักไทยผลิต
ออกมาในรูปแบบของใบปลิวขนาด A4 ทั้งฉบับพิมพและตนฉบับลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ซ่ึงมี
ลักษณะเนื้อหาเดียวกับที่นําเสนอผานเว็บไซด 

3. ส่ือบุคคล                 พบวาเนื้อหาหลักที่หัวหนาพรรคไทยรักไทยไดเนนย้ํากับอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคคือการเตรียมความพรอมสําหรับการเลือกตั้งดวยการชี้แจงถึง
ผลงานที่ผานมาใหประชาชนในแตละเขตพื้นที่ไดทราบ ผานรูปแบบเวทีการประชุมของพรรคไทย
รักไทย 
 จากการศึกษาเอกสารในชวงนี้สรุปไดวา สารการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ไดเนนเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเพื่อรายงานตอ
สมาชิกพรรคและประชาชนถึงภารกิจระหวางเดินทางเยือนตางประเทศแทนรายการนายกฯทักษิณ
คุยกับประชาชน 
 
 อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของ
พรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป2549 สามารถสรุปไดวา เนื้อหาในการนําเสนอเพื่อ
ส่ือสารประชาสัมพันธในแตละชวงจะแตกตางกันออกไปตามสถานการณทางการเมืองกลาวคือ 
ชวงที่1 เนนนําเสนอเนื้อหาประเด็นการขายหุนชินคอรปของตระกูลชินวัตร ชวงที่2 เนนเนื้อหาการ
ยึดมั่นกฎกติกาประชาธิปไตย ชวงที่ 3 เนนเนื้อหาการเชิญชวนใหสมาชิกพรรคบริจาคโลหิตและ
อุปสมบทเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และชวงสุดทายกอนการรัฐประหารเนนการสื่อสารรูปแบบ
ใหมคือการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรถึงสมาชิกพรรคและประชาชนเพื่อ
รายงานภารกิจ  โดยมีรูปแบบการออกแบบสารแตละชนิดดวยการเนนการพาดหัวขาวเพื่อดึงดูด
ความสนใจ พรอมภาพประกอบเนื้อหาของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งนี้เพื่อเปนการอธิบายถึงเนื้อหา
และรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในแตละชวงวิกฤตใหเห็นเปน
รูปธรรมในเชิงเปรียบเทียบผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยในรูปแบบตารางที่ 5.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.2   สรุปตอนที่ 2วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธของ 
    พรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป2549  
วิกฤตการเมือง สื่อ เนื้อหา รูปแบบ 

เว็บไซดพรรค -ช้ีแจงรายละเอียดเกีย่วกับ
การขายหุนชนิคอรป 
-ช้ีแจงผลงานงาน 5 ปของ
รัฐบาลไทยรักไทย 

 
 
 
 

หนังสือพิมพ -เรงสานตอนโยบายเดิม และ
เสริมนโยบายใหม ดวยการ
พัฒนาอยางไมหยุดหยั่ง 

 
 
 
 

วิกฤตชวงที1่ 

ส่ือเฉพาะกิจ -ช้ีแจงรายละเอียดเกีย่วกับ
การขายหุนชนิคอรป 
-ช้ีแจงผลงานงาน 5 ปของ
รัฐบาลไทยรักไทย 

 
 
 
 

เว็บไซดพรรค 
 
 
 

-เนนย้ําใหทุกฝายยึดมัน่กฎ
กติกาประชาธปิไตยดวยการ
เลือกตั้ง 

 

หนังสือพิมพ 
 
 

-เนนย้ําใหทุกฝายยึดมัน่กฎ
กติกาประชาธปิไตยดวยการ
เลือกตั้ง 
 

 

ส่ือเฉพาะกิจ 
 

-เนนย้ําใหทุกฝายยึดมัน่กฎ
กติกาประชาธปิไตยดวยการ
เลือกตั้ง 

 
 

วิกฤตชวงที2่ 

ส่ือบุคคล -ช้ีแจงกรณีทีพ่.ต.ท.ทักษณิ
ประกาศไมขอรับตําแหนง
นายกรัฐมนตร ี
 

 
 
 

 

DPU



 

 

218 

ตารางที่ 5.2 (ตอ) 
วิกฤตการเมือง สื่อ เนื้อหา รูปแบบ 

เว็บไซดพรรค -จัดกิจกรรมสงเสริมความดี
ถวายเปนพระราชกุศลดวย
การบริจาคโลหิตและ
อุปสมบทหมู 

 
 
 
 

หนังสือพิมพ -จัดกิจกรรมสงเสริมความดี
ถวายเปนพระราชกุศลดวย
การบริจาคโลหิตและ
อุปสมบทหมู 
 

 
 
 
 

ส่ือเฉพาะกิจ -จัดกิจกรรมสงเสริมความดี
ถวายเปนพระราชกุศลดวย
การบริจาคโลหิตและ
อุปสมบทหมู 

 
 
 
 

วิกฤตชวงที3่ 

ส่ือบุคคล -เนนใหสมาชกิพรรคยึด
ความสมานฉนัทดวยการลด
การตอบโตทางการเมือง 

 
 
 
 

เว็บไซดพรรค 
 
 
 

-พ.ต.ท.ทักษณิเขียนจดหมาย
ดวยลายมือถึงสมาชิกพรรค
และประชาชน 

 

 
ส่ือเฉพาะกิจ 

-พ.ต.ท.ทักษณิเขียนจดหมาย
ดวยลายมือถึงสมาชิกพรรค
และประชาชน 
 

 

วิกฤตชวงที4่ 

ส่ือบุคคล - ส่ังเตรียมความพรอมในการ
เลือกตั้งดวยการชี้แจง
นโยบายกับประชาชน 

 

 

DPU



 

 

219 

ตอนที ่3 ผลกระทบการใชสื่อประชาสมัพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต 
 การเมืองป 2549 ท่ีมีตอการรับรูของผูรับสาร  
 

วิกฤตชวงท่ี 1 กลุมพันธมิตรฯชุมนุมเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตําแหนง 
นายกรัฐมนตรีจนนําไปสูการประกาศยุบสภา (13 มกราคม - 24 กุมภาพันธ 2549) 
 
 1. เว็บไซดพรรค จากการสัมภาษณพบวา ผูรับสารสวนใหญมองถึงการใชส่ือ
ประชาสัมพันธคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทยในชวงนี้ วา เปนการใชส่ือที่ไมสามารถตอบขอสงสัย
ของประชาชนที่มีตอตัว พ.ต.ท.ทักษณิ ในการซื้อขายหุนชนิคอรปของบุตรชายและบุตรสาวได    
เนื่องจากขอมลูที่นําเสนอเปนขอแกตวัมากกวาขอเทจ็จริง    ดานรูปแบบที่นําเสนอไมมีรูปแบบที่
โดดเดนนาสนใจชวนใหนาตดิตามเหมือนกลับเว็บไซดของผูจัดการ   นาจะเปนการสื่อสารกับกลุม
บุคคลที่ช่ืนชอบพรรคไทยรักไทยมากกวา    

2. ส่ือหนังสือพิมพ  จากการสัมภาษณผูรับสารพบวา สารไทยรักไทยผานสื่อ 
หนังสือพิมพชวงนี้เปนการขอเปดพื้นที่ส่ือของพรรคไทยรักไทยในการนําเสนอผลงาน ในขณะที่
หนังสือพิมพเกือบทุกฉบับโจมตีพรรคไทยรักไทยอยางหนัก  แตประเด็นที่พรรคไทยรักไทยชี้แจง
ผูรับสารก็เชื่อวา ไมสามารถที่แกไขขาวดานลบที่เกิดขึน้กับพรรคไทยรักไทยไดเพราะความเชื่อถือ
ที่มีตอพ.ต.ท.ทักษิณ และพรรคไทยรักไทยลดลงจากการซื้อขายหุนชนิคอรปโดยไมเสียภาษ ี

3. ส่ือเฉพาะกิจ   จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกจิคือแผนพับการ 
ช้ีแจงเรื่องการซื้อขายหุนชินคอรป และการนําเสนอผลงาน 5 ปของพรรคไทยรักไทย พบวา  เปน
การชี้แจงเนื้อหาดานเดียวและที่ลาชาเกินไป ไมตอบวตัถุประสงคที่คนตั้งคําถาม     และเปนการ
ผลิตส่ือเพื่อรักษาฐานเสียงเดมิคือคนรากหญา ที่ช่ืนชอบพรรคไทยรักไทยอยูแลว ซ่ึงส่ือเฉพาะกิจไม
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความคิดของผูรับสารใหหันมาชื่นชอบพรรคไทยรักไทยไดเทาส่ือ กระแส
หลัก  
 อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูรับสารสวนใหญ พบวา ประเด็นการซื้อขายหุนชิน
คอรป โดยไมเสียภาษี เปนจดุเปลี่ยนสําคญัทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและพรรคไทยรัก
ไทยถึงเรื่องจรยิธรรมความเปนผูนํา มีความเคลือบแคลงสงสัยจากคนในสังคมตอตัวผูนําประเทศ
จนเปนชนวนเหตุของการชุมนุมเรียกรองและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา แมวาจะใชส่ือ
ประชาสัมพันธในการทําความเขาใจเปนจาํนวนมากก็ไมสามารถชวยได   
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วิกฤตชวงท่ี 2 ฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ 
(27 กุมภาพนัธ -  8 พฤษภาคม 2549) 

 
1.  เว็บไซดพรรค จากการสัมภาษณพบวา การสื่อสารประชาสัมพันธผานเว็บ

ไซดพรรคชวงนี้เหมือนกับชวงแรกคือเปนการรักษาฐานเดิมกับกลุมที่ช่ืนชอบพรรคไทยรักไทย 
2.  ส่ือหนังสือพิมพ  จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการซื้อพื้นที่โฆษณาทาง

หนังสือพิมพหลายฉบับ เพื่อเรียกรองใหทุกฝายเคารพกติกาในชวงนี้ พบวา  เปนการขอเปดพื้นที่
เพื่อแกขอกลาวหา และสรางความชอบธรรมใหกับตนเอง เพราะสื่อหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับ
นําเสนอขาวพรรคในแงลบอยางตอเนื่อง เชื่อวาการสื่อสารดังกลาวไมสามารถโนมนาวใจผูรับสาร
ที่เปนคนชนชั้นกลางใหเห็นคลอยตามได จะเห็นไดจากผลคะแนนไมเลือกพรรคไทยรักไทยหรือ
โนโหวตที่มีใหเห็นเปนจํานวนมากในหลายพื้นที่   

3.  ส่ือเฉพาะกิจ จากการสัมภาษณกลุมผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกิจคือ
แผนพับของพรรคไทยรักไทยชวงนี้ พบวา สอดคลองกับการใชส่ือเฉพาะกิจชวงที่ 1 ที่ผูรับสารเห็น
วา  เปนการสื่อสารที่จะไดผลเฉพาะกับคนที่นิยมชมชอบพรรคไทยรักไทยเทานั้น ไมสามารถทําให
ประชาชนทั่วไปเปลี่ยนใจมาเห็นดวยกับพรรคไทยรักไทยได เพราะความเคลือบแคลงสงสัยที่มีตอ
ตัวพ.ต.ท.ทักษิณยังคงมีอยูตั้งแตการชี้แจงเรื่องการขายหุนชินคอรป      

4 . ส่ือบุคคล  จากการสัมภาษณผูรับสาร พบวา การสื่อสารผานการใชส่ือ
บุคคลจากหัวหนาพรรคไปยัง ส.ส.ตอไปยังแกนนําในแตละพืน้ที่ผานระบบเครือขายสมาชิกพรรค
กวา 14 ลานคนของพรรคไทยรักไทยเปนสื่อที่คอนขางไดผลดี เพราะระบบสังคมไทยคุนเคยมา
ยาวนาน อีกทั้งสามารถอธิบายเรื่องราวของพรรคที่ตองการจะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตามอาจจะมีอุปสรรคบางในเรื่องของการแปลงสารที่ไมตรงกลับวัตถุประสงคที่ทางพรรค
ตั้งไว  
 
 วิกฤตชวงท่ี3 อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปตย พรอมท้ังกกต.ถูกศาลสั่งจําคุกเกิดสูญญากาศทางการเมืองไมมีกกต.จัดการเลือกตั้ง
โดยอยูในชวงของเดือนฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 (27 มิถุนายน-25กรกฎาคม2549) 
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1.  เว็บไซดพรรค จากการสัมภาษณผูรับสาร พบวา การสื่อสารชวงที่มีการจัด
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เปนการดําเนนิการไปตามหนาที่และกระแสที่องคกรและ
หนวยงานอืน่ๆดําเนินการ เพื่อลดกระแสทางการเมือง 

2. ส่ือหนังสือพิมพ  จากการสัมภาษณผูรับสาร พบวา การซื้อพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ
เพื่อลงกิจกรรมสงเสริมความดีถวายเปนพระราชกุศล เปนการสื่อสารปกติธรรมดาไมมีความโดด
เดนเปนพิเศษ แตเพยีงเพือ่ตองการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวาพรรคไทยรักไทยมีการจดั
กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิ 

3. ส่ือเฉพาะกจิ จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกจิของพรรค
ไทยรักไทยคือปายไฟอักษรวิง่คอมพิวเตอร พบวา  เปนการสื่อสารที่ไดผลเพียงเลก็นอยเทานั้น
สําหรับคนที่สัญจรผานไปมาบริเวณหนาพรรคไทยรักไทย ไมมีความสําคัญในการสื่อสารมากนัก 
เปนเพยีงการสรางจุดสนใจ 

4 . ส่ือบุคคล  จากการสัมภาษณผูรับสารพบวา การสือ่สารผานรูปแบบสื่อ
บุคคลนาจะเปนการสื่อสารที่ไดผลในระดบัหนึ่ง เพราะในแตละเขตพืน้ที่ของพรรคไทยรักไทยจาก
ทั่วประเทศตางออกมารวมกนัจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูรับสารสวนใหญ พบวา การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติผานสื่อประชาสัมพันธทุกสื่อของพรรคไทยรักไทยในชวงนี ้ เปนกลยทุธที่ตองการจะลด
กระแสทางดานการเมืองใหดูเบาบางลง เปนการลบขอครหาที่หลายฝายตั้งขอสังเกตและโจมตวีาไม
จงรักภกัดีตอสถาบัน 

 
   วิกฤตชวงท่ี 4  เกิดการปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานพ.ต.ท.ทักษิณจน 
นําสูการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร(19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2549) 

1. เว็บไซดพรรค จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอเว็บไซดพรรคไทยรักไทย
ในชวงนี้พบวา เปนการนําเสนอเนื้อหาไปตามภาระหนาที่ไมมกีารเคลื่อนไหวอะไรโดดเดนหรือ
นาสนใจเปนพิเศษ  ทําใหไมชวนติดตาม 

2.  ส่ือเฉพาะกจิ จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการใชส่ือเฉพาะกจิของพรรค
ไทยรักไทยคือการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากตางประเทศถึงสมาชิก
พรรคและประชาชนเพื่อรายงานภารกจิ พบวา เปนการสื่อสารแทนรายการนายกทักษิณฯคุยกับ
ประชาชน ที่ถือวามีประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนือ่งจากทําใหผูรับสารเกิดความประทับใจหลัง
ไดรับส่ือ รูสึกถึงความจริงใจที่พ.ต.ท.ทักษิณมใีหกบัประชาชนดวยการลงทุนเขียนจดหมายดวย
ลายมือของตนเอง  
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3.  ส่ือบุคคล จากการสัมภาษณผูรับสารที่มีตอการสื่อสารผานสื่อบุคคล 
พบวา เปนการสื่อสารที่ไดผล เพราะระบบการบริหารจดัการเขตเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยที่มี
เครือขายอยูทัว่ประเทศจะสามารถสรางความเขาใจกับประชาชนได อยางไรก็ตามผูรับสารบางสวน
กลับมองวา ไมนาที่เปนการสื่อสารที่ไดผลมากนัก เนือ่งจากการอธบิายขอมูลกวาจะถึงประชาชน
อาจถูกลดทอนขอมูลลงไป       

นอกจากนี้จากการสัมภาษณกลุมผูรับสารทั้ง 6 องคกรสวนใหญ พบวาภาพลกัษณของ
พ.ต.ท.ทักษณิที่ประสบกับกระแสแงลบมากขึ้นจากการขายหุนชนิคอรปโดยไมเสียภาษี สงผลตอ
การทําประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยเปนอยางมาก เพราะทําใหเนื้อหาสาระที่ส่ือสารออกไม
มีความนาเชื่อถือ คนไมเปดใจที่จะรับฟง  ทั้งนี้ผูรับสารยังมองวา วิกฤตการเมืองป 2549 เกิดการ
แบงประชาชนออกเปนสองฝาย เปนวิกฤตที่เดินไปสูทางตันทางการเมือง ยากที่จะใชการ
ประชาสัมพันธมาแกไขวกิฤตที่เกิดขึ้นได ซ่ึงเนื้อหาดังกลาวสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผู
กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย 

สรุปไดวาผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต
การเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสารในแตละชวงวิกฤตนั้นผูรับสารมีความคิดเห็นที่
สอดคลองกันวา เว็บไซดพรรคไมมีความโดดเดนทําใหไมนาสนใจเหมือนกับเว็บไซดผูจัดการ ดาน
การซื้อส่ือหนังสือพิมพของพรรคไทยรักไทยก็เพื่อตองการพื้นที่ในการนําเสนอเนื้อหาขาวของ
พรรคในเชิงบวกมากขึ้นเนื่องจากสื่อหนังสือพิมพโดยรวมนําเสนอขาวพรรคดานดานลบอยาง
ตอเนื่อง แตผูรับสารก็เชื่อวาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหคนหันมาชื่นชอบพรรคไดเพราะ
ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอพ.ต.ท.ทักษิณลดลง สวนสื่อเฉพาะกิจที่พรรคไทยรักไทย
ผลิตออกในแตละชวงนั้นผูรับสารมองวาจะไดผลในการสื่อสารกับกลุมคนที่นิยมชมชอบพรรค
ไทยรักไทยมากกวากลุมคนทั่วๆไป แตอยางไรก็ตามสื่อเฉพาะกิจที่ผูรับสารมองวามีประสิทธิภาพ
สูงสุดคือการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนการบงบอกถึงความจริงใจ ซ่ึง
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยที่วาสื่อ
ดังกลาวไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเปนอยางมากจะเห็นไดจากการนําไปผลิต
ซํ้าเปนจํานวนมาก นอกจากนี้การสื่อสารผานสื่อบุคคลผูรับสารเห็นวาเปนรูปแบบการสื่อสารที่
ไดผลเพราะพรรคไทยรักไทยมีเครือขายสมาชิกพรรคมากกวา 14 ลานคนประกอบกับมีการบริหาร
เขตเลือกตั้งอยางเปนระบบประชาชนสามารถเขาใจไดงาย  โดยสามารถอธิบายถึงผลกระทบการใช
ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร
ในรูปแบบของตารางที่ 5.3 ไดดังนี้  
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ตารางที่ 5.3  สรุปตอนที่ 3 ผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวกิฤต 
   การเมืองป 2549 ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร 

วิกฤตการเมือง เว็บไซด ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคล 
วิกฤตชวงที1่ -รูปแบบไมเปนที่

นาสนใจ หรือชวน
ใหนาตดิตามเปน
การรักษาฐานเสียง
เดิมของพรรค 

-นําเสนอขาวเชิง
บวกของพรรคแต
ผูรับสารเชื่อวาไม
สามารถแกไขขาว
ดานลบของพรรคได 

-เปนการนําเสนอ
เนื้อหาดานเดยีว
และลาชาไมตอบ
วัตถุประสงคที่คน
ตั้งคําถาม 

 
 

- 

วิกฤตชวงที2่ -เหมือนกับ
ชวงแรกเปนการ
รักษาฐานเสยีงเดิม
กับกลุมที่ช่ืนชอบ
พรรคไทยรักไทย 

-เปนการขอเปดพื้นที่
ตัวเองเพื่อช้ีแจงขาว
เชิงบวก เนือ่งจาก
ส่ือมวลชนนําเสนอ
ขาวพรรคดานลบ
มากขึ้นและตอเนื่อง 

-จะไดผลเฉพาะ
กับกลุมคนที่ช่ืน
ชอบพรรคเทานั้น
เพราะคนทัว่ไปยัง
ติดใจเรื่องการขาย
หุนชินคอรป 

-เปนระบบการ
ส่ือสารที่ไดผลดี
สามารถอธิบาย
เร่ืองราวของพรรคที่
ตองการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

วิกฤตชวงที3่ -เปนการทําตาม
หนาที่และกระแส
ที่องคกรอ่ืนปฏิบัติ
เพื่อลดกระแสทาง
การเมือง 

-เปนสื่อสารปกติ
ธรรมดาเพียงเพื่อ
ตองการ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

-ปายอักษรไฟวิ่ง
ไมมีผลตอการ
ส่ือสารทาง
การเมืองเปนเพียง
การสรางจุดสนใจ 

-เปนการสื่อสารที่
ไดผลเพราะสมาชิก
พรรคตางออกมา
รวมกันจัดกจิกรรม
เฉลิมพระเกยีรติ 

วิกฤตชวงที4่ -ไมมีการ
เคล่ือนไหวที่โดด
เดนไมเปนที่สนใจ 
 

 
 

- 

-ไดผลในการ
ส่ือสารสูงเพราะ
เปนการเขียน
จดหมายดวย
ลายมือพ.ต.ท.
ทักษิณ 

- เปนการสือ่สารที่
ไดผลเพราะระบบ
การบริหารจัดการ
เขตเลือกตั้งทีม่ีอยูทั่ว
ประเทศของพรรคมี
การจัดการทีด่ ี

กลาวโดยสรุปไดวาผูรับสารสวนใหญตางยอมรับวาประเด็นการขายหุนชินคอรปโดย
ไมเสียภาษีกลายเปนจดุวกิฤตทางการเมืองกระทบตอภาพลักษณดานลบของพ.ต.ท.ทักษิณ เกิดการ
ไมยอมรับจากคนในสังคม และสงผลตอการทําประชาสัมพันธเพราะเนื้อหาที่ส่ือสารออกไปไมมี
ความนาเชื่อถือ ซ่ึงวิกฤตการเมืองที่เกิดขึน้ยากทีใ่ชการประชาสัมพันธเขามาแกไขวกิฤตได 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 
 จากผลการวิจยัเกีย่วกับกลยทุธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต
การเมืองป 2549 ดวยวธีิการตางๆทั้งการศึกษาเอกสารวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ  และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth Interview)  ทั้งผูกําหนดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธ และผูรับสาร ซ่ึงผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ มาเปน
เครื่องมือในการศึกษาตรวจสอบ  โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยัเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
เปน 3 ประเดน็ไดดังนี้  
  
ตอนที ่1  กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรกัไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549  

 
 จากการสัมภาษณผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะ
วิกฤตการเมือง ป 2549 ทั้ง 4 ชวงวกิฤตคือตั้งแตการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรประชาชนเพือ่
ประชาธิปไตยชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวตัร ลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตร ี จนถึงคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขนําโดยพลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน ทําการรัฐประหารประกาศยึดอํานาจจากรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวตัร พบวาในแตละชวงวิกฤตของพรรคไทยรักไทยสามารถ
อภิปรายกลยทุธการประชาสัมพันธไดดังนี้  
 
1. กลยุทธการใชสื่อ 

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกสคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย  จากการวิจัยพบวา พรรคไทยรักไทย 
ไดใชเว็บไซดพรรคในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกับประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นกลางในทกุ
ชวงวกิฤต เพราะเปนสื่อที่สามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และบรรจุขอมูลเนื้อหาได
เปนจํานวนมากคนหาไดทุกทีทุกเวลา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิการเลอืกใชส่ือของ เสรี วงษมณฑา 
(2546 : 175) ที่กลาววา Web Site ขององคกรนั้นในปจจุบันถือวาเปนกิจกรรมที่ตองทําเพราะวาให
ขอมูลไดมาก คาบริการถูก แกไขไดงาย รวดเร็ว เชือ่มโยงกับเครอืขายอ่ืนๆได  นอกจากนีย้ัง
สอดคลองกับแนวคดิของ Morgan Stanley (อางถึงใน พรพรรณ ประจักษเนตร,2544:29 ) ที่อธิบาย
วา การประชาสัมพันธผานสื่ออินเตอรเน็ต สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีรายละเอียดมากกวา
ส่ืออ่ืนๆ เพราะมีพื้นที่มากกวา และผูใชสามารถคนหาขาวสาร และสามารถคนหาคําตอบในสิ่งที่ตน
สงสัยไดทันท ี  ฉะนั้นในโลกของการสื่อสารที่ไรพรมแดนเว็บไซดพรรคจึงเปนสื่อหนึ่งที่พรรคไทย
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รักไทยเลือกใชในการประชาสัมพันธ เพราะงายตอการสืบคน แมจะเปนการสื่อสารกับคนเฉพาะ
กลุมก็ตาม   

2. ส่ือหนังสือพิมพ   พรรคไทยรักไทยไดซ้ือพื้นที่โฆษณาทางหนังสือพมิพทุกชวงวิกฤตเพื่อ 
โฆษณานโยบายและการชี้แจงขอมูลดานตางๆของพรรค เนื่องจากเหน็วาขอมูลที่ส่ือสารกับ
ประชาชนจะไมถูกบิดเบือนและสามารถกําหนดทิศทางไดประกอบกบัสื่อหนังสือพิมพไมไดเปด
พื้นที่ขาวเชิงบวกใหกับพรรคไทยรักไทย จึงสามารถอภิปรายไดวาการซื้อพื้นที่ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพย วรกิจโภคาทร ( 2537 : 61-
64) ที่อธิบายวา ส่ือที่นักประชาสัมพันธใชเปนพาหนะทีน่ําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ส่ือที่
นักประชาสัมพันธสามารถควบคุมได คือ ส่ือมวลชนที่นักประชาสัมพันธไดซ้ือเนือ้ที่และเวลา เพื่อ
เผยแพรขาวสารที่ตองการหรืออาจเปนขอตกลงกับสื่อมวลชนที่ใหเนือ้ที่และเวลาเพือ่เผยแพร  นอก 
จากนีย้ังสอดคลองกับแนวคดิของ Brian McNair (อางถึงใน นันทนา นันทวโรภาส,2548:37-38)  
ที่วา การโฆษณาทางการเมือง คือการซื่อพื้นที่โฆษณาตามอัตราธุรกิจ เพื่อที่จะสงผานขอมูล
ขาวสารจากพรรคการเมืองไปยังส่ือมวลชน โดยจะทําหนาที่ใหขอมูลคือตัวผูสมัครกับนโยบายและ
ประเด็นทีน่ําเสนอ    

3. ส่ือเฉพาะกิจ การจัดทําส่ือเฉพาะกิจของพรรคไทยรักไทยในรูปแบบแผนพับ ใบปลิว  
หนังสือเลมเล็ก จดหมาย อักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอรในวิกฤตชวงที่1-4 พบวา เปนการจัดทําสื่อเฉพาะ
เพื่อใหงายและสะดวกในการสื่อสารสําหรับผูสมัครของพรรคนําไปแจกจายในพื้นที่ใหกับสมาชิก
พรรคและประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Brian McNair (อางถึงในนันทนา นันทวโรภาส
,2548:37-38)    ที่กล าวไวว า  กิจกรรมการสื่อสารทางตรง  เปนกิจกรรมที่พรรคโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อของพรรคโดยตรง เชนโปสเตอร การซื้อส่ือโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ รถกระจายเสียงแผนผับ ใบปลิว จดหมายตรง อินเตอรเน็ต    ทั้งนี้พรรคไทยรักไทยยัง
ไดมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสื่อเฉพาะกิจไปตามนโยบายและสถานการณทางการเมืองในแตละ
ชวงวิกฤต ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากแนวคิดของ เกษม  จันทรนอย (2537:69) ที่วา  ผูดําเนินการตอง
ใชทักษะในการใชส่ือที่เหมาะสมกับกาล โอกาสชวงจังหวะ และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ใหสอดคลองกับสถานการณตลอดเวลา 

4. ส่ือบุคคล  เปนการสื่อสารที่ผานระบบเครือขายของพรรคไทยรักไทยทั้ง 400 เขต 
เลือกตั้ง มีการจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหส่ือและสารของพรรคลงไปถึงสมาชิกพรรคกวา14 ลาน
คนและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากแนวคิดของ ปรมะ สตะ
เวทิน (2537:59)  ที่กลาววาประสิทธิภาพของสื่อยอมมีอิทธิพลตอสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสาร 
เชนเดยีวกับองคประกอบอืน่ๆของการสื่อสาร ดังนั้นการเลือกใชส่ือจึงยอมสามารถเพิ่ม หรือลด

DPU



 

 

226 

สัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารไดหากผูสงสารเลือกใชส่ือที่เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสารแลว 
สัมฤทธิ์ผลการสื่อสารนั้นยอมจะบังเกิดขึน้ไดมาก  

ทั้งนี้จากผลการวิจัยอาจกลาวไดวาแมวาวกิฤตการเมืองในแตละชวงเวลาจะแตกตางกัน
ออกไปตามสถานการณทางการเมือง แตพรรคไทยรักไทยยังคงใชกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ
เดิมๆที่เคยใชมาตั้งแตมีการกอตั้งพรรค จนกระทั้งเกิดวิกฤตทางการเมือง  จะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใชส่ือใหมเพยีงการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณเทานั้น  แตอยางไรก็ตาม
กลยุทธการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยยังคงมกีารเลือกใชส่ือที่มีความสอด 
คลองกับแนวคิดทฤษฎีกลกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ กลาวคอื มีเลือกใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพราะความสะดวกรวดเร็วงายตอการคนหาสามารถบรรจุขอมูลไดเปนจํานวนมาก การเลือกซื้อส่ือ
หนังสือพิมพเพราะเปนสื่อทีส่ามารถควบคุมไดขอมูลไมมีการบิดเบียน  รวมถึงการใชส่ือเฉพาะกจิ
และส่ือบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปตามสถานการณทางการเมอืงเพื่อส่ือสารไปยังสมาชิก
พรรคและประชาชนใหเขาใจขอมูลขาวสารของพรรคที่ตองการเผยแพร  ซ่ึงเปนการเลือกใชส่ือที่
เหมาะสมตามหลักการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ แตกลวิธีไมมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนไป  
  
2. กลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริง จะเห็นไดว ากลยุทธของพรรคไทยรักไทยที่
นํามาใชในแตละชวงวิกฤตคือการเปดแถลงขาวกับส่ือมวลชนดวยการชี้แจงขอเท็จจริงบนหลักการ
ของการเดินตามระบบกติกาประชาธิปไตยและตอบโตกลับในประเด็นที่ถูกกลาวดวยขอความอัน
เปนเท็จ โดยประสานงานขอมูลการแถลงขาวกับรัฐบาลอยางตอเนื่องเพื่อใหขอมูลการชี้แจงไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทําใหผลการวิจัยเร่ืองนี้สอดคลองกับแนวคิดกลยุทธการประชาสัมพันธภาวะวิกฤต
ของวิมลพรรณ อาภาเวท (2546:294-295)  ที่กลาววา ตองประสานกับหนวยงานหรือสถาบัน 
องคการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลขาวสารออกมาในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ การเนนการ
ช้ีแจงในภาวะวิกฤตดวยขอเท็จจริงยังสอดคลองกับแนวคิดของวิรัช ลภิรัตนกุล( 2549:122-124) ที่
กลาวถึงหลักวิธีการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตฉุกเฉินและการบริหารภาวะวิกฤตวา แถลงการณ
หรือถอยแถลงขององคกรควรใหขอเท็จจริง (facts) อยางตรงไปตรงมา ไมควรใชวิธีโปปดมดเท็จ 
ยกเมฆหรือเดาสุม (guesswork) ซ่ึงสนับสนุนงานวิจัยของ อัจฉราพร ณ สงขลา (2533) วิจัยเร่ือง 
การใชส่ือมวลชนในภาวะวิกฤตกรณีอุบัติเหตุ เครื่องบินโดยสาร ของบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด 
โดยใชกรณีศึกษา 3 เหตุการณ ที่พบวาการแกไขภาวะวิกฤตโดยใชส่ือมวลชน ตองมีลักษณะเปน
การใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่ถูกตองชัดเจนอยางตอเนื่องเปนหลัก และติดตามดวยการให
คําแนะนํา ตลอดจนการโนมนาวใจ 
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นอกจากนี้ยังสามารถอภิปรายไดวา กลยุทธการใชส่ือและการแถลงขาวดวยการชี้แจง
ขอเท็จจริงผานสื่อมวลชนของพรรคไทยรักไทยในการสื่อสารประชาสัมพันธกับสมาชิกและ
ประชาชนสอดคลองกับแนวคิดของ พงษเทพ และพรทิพย วรกิจโภคาทร (2537:222-224) ที่วาการ
เผยแพรในภาวะวิกฤตตองใชส่ือที่ควบคุมไดและสื่อมวลชนเปนสําคัญ โดยใชเสริมซึ่งกันและกัน  
จึงอาจกลาวไดวาสื่อที่ควบคุมไดคือส่ือที่พรรคไทยรักไทยผลิตออกมาเพื่อใชในการเผยแพร
ประชาสัมพันธทุกชนิดผนวกรวมกับสื่อที่เปนกลไกของรัฐบางสวนเพื่อใหกลยุทธการใชส่ือ
ประชาสัมพันธสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับการใชส่ือมวลชนในการแถลงขาว
ช้ีแจงขอเท็จจริง 

อยางไรก็ตามกลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริงผานการแถลงขาว  จากการ
สัมภาษณพบวามีปญหาอุปสรรคในประเด็นการชี้แจง เนื่องจากการสงตอขอมูลแตละประเด็นใน
การแถลงขาวไมครบถวนประกอบกับทีมโฆษกพรรคไมไดถูกวางใหอยูในวงกําหนดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธของพรรคทําใหการชี้แจงตอบโตบางเรื่องไมมีความสมบูรณและลาชา ซ่ึงอาจกลาว
ไดวาการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริงจากพรรคไทยรักไทยคอยขางจะไมประสบความสําเร็จมาก
นักจะเห็นไดจากกระแสตอตานยังมีอยางรุนแรงและตอเนื่องรวมถึงการนําเสนอขาวจากการแถลง
ขาวของพรรคไทยรักไทยผานสื่อมวลชนยังเปนไปในเชิงลบ ประกอบกับการบริหารภาวะวิกฤต
ตามแนวคิดของวิรัช ลภิรัตนกุล (2549:122-124) ที่ระบุวาโฆษกหรือผูแถลงขาว (spokesperson) ใน
ภาวะวิกฤตควรมีจํานวนจํากัดปกติมักนิยมใชเพียงคนเดียวเทานั้น (preferably only one) เพื่อความ
เปนเอกภาพ  แตพรรคไทยรักไทยกลับดําเนินการที่ตรงกันขาม มีทีมแถลงขาวที่หลากหลายทั้งฝาย
กฎหมาย ฝายการเมือง และทีมโฆษกพรรคขาดการประสานงานดานขอมูลและประเด็นที่แถลงขาว
ไมเปนเอกภาพยากตอการควบคุม ทําใหเนื้อหาที่ตองการสื่อสารในภาพรวมของพรรคไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไมสามารถสรางความรู ความเขาใจที่ดีใหเกิดขึ้นกับสาธารณะชนได  ซ่ึง
อาจสงผลในเชิงลบกับองคกรได  
 
3. กลยุทธการสรางภาพลักษณองคกร               พบวาในแตละชวงวิกฤตพรรคไทยรักไทยไดมีการ
สรางภาพลักษณที่แตกตางกันออกไปโดยชวงแรกกําหนดภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเปน
ผูนําประเทศที่มีหนาที่บริหารประเทศมากกวาบริหารการเมือง ตอมากําหนดภาพลักษณของพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบบกติกาประชาธิปไตยและตามมาดวยพรรคการเมืองที่เนน
สรางความสมานฉันทในชาติ ซ่ึงการคิดหัวขอและประเด็นในการสรางภาพลักษณองคกรคือพรรค
ไทยรักไทยในแตละชวงวิกฤตสนับสนุนแนวคิดของสุพิน ปญญามาก (ใน พรทิพย พิมลสินธุ.
(บรรณาธิการ),2540:85-86) ที่กลาวไววา พรรคการเมืองตองสรางภาพลักษณที่ดีควรคิดหัวขอใน
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การสรางภาพลักษณเพื่อใชในการเผยแพรและสื่อสารในการสรางภาพลักษณใหกับประชาชน  
นอกจากนี้การกําหนดประเด็นเรื่องการยึดมั่นในกฎกติกาประชาธิปตยในวิกฤตชวงที่ 2 และการ
กําหนดเรื่องความสมานฉันทลดการตอบโตทางการเมืองทําความดีถวายในหลวงในวิกฤตชวงที่ 3  
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Daniel J Boorstin (1997:183-194) ที่อธิบายไววาภาพลักษณเปนสิ่งที่
เห็นไดชัดเจนนั้นคือภาพลักษณควรมีความเดนชัดในการสนองตอบวัตถุประสงค และปรากฏให
ผูรับสารเห็นในเชิงรูปธรรมได  ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหคลอยตามเจตจํานงของ
ผูสงสารไดและการกําหนดภาพลักษณทั้ง 2 เรื่องยังสอดคลองกับแนวคิดของพรทิพย วรกิจโภคาทร 
 (2537:120-125) ที่วาการสรางภาพลักษณที่ดีของพรรคการเมืองตองมีความรับผิดชอบตอสังคม
(Social Responsibility) เพราะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับพรรคการเมืองอยางหนึ่งที่แสดง
ตนเปนคนหวงใยสังคม และเนื้อหาการสรางภาพลักษณที่ดีตองมีเรื่องกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
(Law and Regulation) พรรคการเมืองที่จะถูกยอมรับจากประชาชนในสังคมจะตองอยูในกรอบ
ระเบียบกฎหมายดวย ซ่ึงพรรคไทยรักไทยไดกําหนดภาพลักษณเร่ืองการยึดมั่นกฎกติกา
ประชาธิปไตยไวในวิกฤตการเมืองชวงที่ 2   พรอมกันนี้การกําหนดภาพลักษณของพรรคไทยรัก
ไทยขางตนยังสนับสนุนงานวิจัยของ นันทนา นันทวโรภาส(2548 )วิจัยเรื่อง การสื่อสารการเมือง: 
ศึกษากรณีการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2548 พบวา พรรคไทยรัก
ไทยกําหนดภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนผูนําพรรคที่มีความสามารถสูง และมี
วิสัยทัศนกวางไกล กําหนดภาพลักษณของพรรค ใหเปนพรรคการเมืองที่สรางสรรคนโยบายชัดเจน  
และนําไปปฏิบัติเปนผลสําเร็จ รวมทั้งภาพลักษณพรรคที่ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ  เปนพรรคการเมืองที่ใชกลยุทธการเมืองนําการสื่อสาร เพราะฉะนั้นการสราง
ภาพลักษณที่ดีของพรรคไทยรักไทยเปนพื้นฐานของการสรางความเชื่อมั่น การสรางความเขาใจ 
และการแกไขปญหาในยามวิกฤตการณ การสรางภาพลักษณที่ดีจึงเปนเรื่องที่องคกรตองให
ความสําคัญ  จากผลการวิจัยจึงอาจกลาวไดวาการกําหนดภาพลักษณของพรรคไทยรักไทยในแตละ
ชวงวิกฤตการเมืองป2549 มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ 

แมวาพรรคไทยรักไทยจะมกีารกําหนดภาพลักษณในแตละชวงวิกฤตตามสถานการณ
ทางการเมือง แตเมื่อภาพลักษณของพรรคไทยรักไทยและภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 
หลายฝายตางมองวาเปนภาพลักษณเดียวกันทั้งความโดดเดน ความเปนผูนําในตวัพ.ต.ท.ทักษณิ
ตั้งแตเร่ิมกอตัง้พรรค สงผลใหพรรคไทยรกัไทยชนะการเลือกตั้งอยางถลมทลายถึง 2 คร้ังติดตอกัน
ไดส.ส.มาเปนอันดับหนึ่งในสภา สรางผลงานในการบริหารประเทศมากมายโดยมภีาพลักษณของ
ผูบริหารพรรคและรัฐมนตรขีองพรรคเปนสวนประกอบเพียงเล็กนอยเทานั้นไมมีความโดดเดน
เทากับตัวพ.ต.ท.ทักษิณ   เพราะฉะนัน้เมือ่เกิดภาวะวกิฤตทางการเมืองป 2549 ที่ปญหาพุงเปามาที่
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ตัวพ.ต.ท.ทักษิณ จากการกลาวหาเรื่องขายหุนชนิคอรป การเอื้อผลประโยชนใหพวกพอง การ
ปลอยใหมีการทุจริตคอรัปชั่น ทําใหภาพลักษณและคะแนนนยิมทีม่ีตอตัวพ.ต.ท.ทักษิณมีความ
เชื่อมั่นและศรทัธาลดลงจากประชาชน ก็สงผลถึงภาพลักษณขององคกรคือพรรคไทยรักไทยไป
โดยปริยาย   จึงสามารถอภิปรายไดวาการชูภาพลักษณการสรางความโดดเดนใหกับผูนําองคกร
เพียงผูเดยีว เมื่อเจอกับวกิฤตทําใหยากตอการแกไขปญหา  ทําใหพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนองคกร
ขนาดใหญไดรับผลกระทบที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  เกิดการแตกกระจัดกระจายเปนกลุมตางๆมากมาย
หลังจากไมมพี.ต.ท.ทักษณิ  ซ่ึงจะมีความแตกตางจากการบริหารงานองคกรพรรคการเมืองอื่นที่
เนนความเปนสถาบันการเมืองผานการบริหารพรรคดวยรูปแบบการบริหารของคณะกรรรมการ
บริหารพรรค 

นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบวา หลังจากมีกระแสโจมตีจากกลุมพนัธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย ส่ือมวลชน ฝายคาน นกัวิชาการและองคกรตางๆตอตัวพ.ต.ท.ทักษิณ และพรรค
ไทยรักไทยในดานลบมากขึน้จากกรณีการขายหุนชนิคอรป ประกอบกับกระแสไมเลือกพรรคไทย
รักไทยมีอยูเปนจํานวนมากจากทั่วประเทศในการเลือกตัง้เมื่อวันที่ 2 เมษายนจนศาลมีคําส่ังใหการ
เลือกตั้งไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหพรรคไทยตองปรับปรุงกระบวนทัศนในการประชาสัมพันธดวย
การตั้งคณะกรรมการกองงานโฆษกและการประชาสัมพันธ โดยมีนายสุรนันทน เวชชาชีวะ เปน
ประธาน ทําหนาที่วางแนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธของพรรค ติดตามขอมูลขาวสาร 
รายงานตอคณะผูบริหารพรรค และชี้แจงขอเท็จจริงเกีย่วกับสถานการณ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิ
ของ วิรัช ลภรัิตนกุล (2549:275-276) ที่อธิบายไววา ภาพลักษณองคกรในขณะเกดิวิกฤตยอมเปน
ภาพลักษณทางลบ หรือภาพลักษณทีไ่มคอยดีนกัในสายตาสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
สาธารณชนที่ขาดแคลนขอมูลขาวสารจากองคกร หรือมีความเขาใจผดิในการดําเนินงานของ
องคกร ฉะนั้น  ในขณะเกดิวิกฤต (crisis) องคกรจึงตองมีการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและ
เขมขนมากกวาในยามปกติ เชน มีการจดัตั้งทีมงานประชาสัมพันธพิเศษเฉพาะกิจขึน้  (task force) 
หรือมี “Crisis Center” เปนศนูยกลางสําหรบัการแกไขภาวะวิกฤต  และการแถลงขอมูลขาวสารเพื่อ
สรางความเขาใจและสรางภาพลักษณทีด่ีแกสาธารณชน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ 
พงษเทพ และพรทิพย วรกจิโภคาทร (2537:222-224) ที่กลาววา การประชาสัมพันธเพื่อเตรียมการ
แกไขภาวะวกิฤตตองมีการจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ ศูนยประชาสมัพันธเปนผูใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง เชน ผูมาติดตอและรับฟงความคิดเห็นตางๆทั้งลักษณะเชิงรุกและรับโดยเนนใหขาวกับ
ส่ือมวลชน   

 วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นกับพรรคไทยรักไทยถือวาเปนวกิฤตที่องคกรขนาดใหญอยาง
พรรคไทยรักไทย ที่เปนผูเชีย่วชาญดานกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพและมี
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ประสิทธิผลมาอยางตอเนื่อง นํากลยุทธการตลาดมาใชในวงการการเมอืงจนประสบความสําเร็จ แต
กลับพบวาเมื่อเจอวิกฤตทางการเมือง การชุมนุมเรียกรองขับไล กลับไมไดมีการเตรยีมพรอมในการ
ประชาสัมพันธเพื่อเตรียมการแกไขภาวะวกิฤตตามกรอบที่ควรจะเปนเหมือนกับหนวยงานและ
องคกรใหญๆทั่วไปดําเนินการ ซ่ึงจะตองมีจัดแบงภาระหนาที่ และแนวปฏิบัติ เมือ่เกิดวิกฤต การ
เตรียมลําดับขัน้ตอนอยางตามแนวคดิทฤษฎีของ (พงษเทพและพรทิพย วรกจิโภคาทร,2537:222-
224)ไมวาจะเปนการ 

- วิเคราะหภาวะวิกฤติ ทั้งการวิเคราะหสาเหตุ พฒันาการและอนาคตของเหตุการณ 
ผลกระทบตอบุคคล ทรัพยสิน กลุมคนที่เกี่ยวของ ความเกีย่วพันธระหวางเหตกุารณกับ
องคกร และแนวทางแกไขวกิฤตการณ(ทางเลือก) 

- คณะกรรมการวิกฤต ตองตั้งขึ้นมาเฉพาะกจิขึ้นมาดําเนินการจนสถานการณกลับคืนสูภาวะ
ปกต ิ

- การประชาสัมพันธภายใน พนักงานมีความสําคัญมากที่ตองมีการชี้แจงขอมูล หลักฐาน 
เหตุผลที่ถูกตอง เพื่อขวัญและกําลังใจ เปนสิ่งสําคัญในการแกไขภาวะวกิฤต 

-  จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ  ศูนยประชาสมัพันธเปนผูใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เชน ผูมา
ติดตอ และรับฟง ความคิดเหน็ตางๆทั้งลักษณะเชิงรุกและรับ โดยเนนใหขาวกับสื่อมวลชน 

- การเผยแพร ในภาวะวิกฤตตองใชส่ือที่ควบคมุได และสื่อมวลชนเปนสําคัญ โดยใชเสริม
ซ่ึงกันและกัน 

- ประชาชนกลุมเปาหมายตองชัดเจน 
- การติดตามและประเมนิผล เพื่อปอนกับคณะกรรมการภาวะวิกฤต 

 ทั้งนี้ประเดน็ปญหาที่พรรคไทยรักไทยเผชิญจนพัฒนาเปนภาวะวิกฤตตามแนวคิดของ 
Heath (ใน วิรัช ลภิรัตนกุล,  2549:65)  ไมวาจะเปนวิกฤตการชุมนุมขบัไลเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษณิ
ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี มีการกลาวหาและโจมตีพรรคไทยรักไทยอยางรุนแรงและเผ็ด
รอนจากหลายองคกร ฝายคานประกาศไมลงสมัครรับเลือกตั้ง การเลอืกตั้งที่พรรคไทยรักไทยชนะ
ไมชอบดวยกฎหมาย พรรคไทยรักไทยถูกเสนอยุบพรรค   เกิดการปะทะกันอยางรุนแรงของผูที่
สนับสนุนและตอตานพ.ต.ท.ทักษิณยากตอการประนปีระนอม ทําใหเกิดปญหาและวิกฤตจน
กอใหเกิดการรัฐประหารนัน้         แตกลับพบวาผูบริหารพรรคไทยรักไทยไมไดทําหนาที่ตามกรอบ
คือการเตรียมการแกไขการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวกิฤตเทาที่ควรจะ
ดําเนินการ มีเพียงการตั้งคณะทํางานกองโฆษกและประชาสัมพันธที่มีนายสุรนันทน เวชชาชีวะเปน
ประธาน และการเผยแพรขาวผานสื่อมวลชนและสื่อที่ควบคุมไดเทานั้น  ซ่ึงกวาจะมีการแตงตัง้
คณะกรรมการชุดดังกลาวเมือ่วันที่ 26 พฤษภาคม 2549  เหตกุารณการเคลื่อนไหวโจมตีทางการ
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เมืองก็รุนแรงบานปลายยากตอการแกไขมกีารแบงประชาชนออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจน  ประกอบ
กับหลังจากการแตงตั้งคณะทํางานกองโฆษกและประชาสัมพันธ ก็มีงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การเคลื่อนไหวการวางกลยทุธแกไขปญหาทางการเมืองก็
ไมไดมีการขับเคลื่อนหยุดการเคลื่อนไหวและลดการตอบโตทางการเมือง     
 จากผลการวิจัยจึงอาจกลาวไดวากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยใน
ภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ไมสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตตาม
หลักเชิงวิชาการมากนัก   เนื่องจากการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นมีเหตุผลและปจจัยที่สลับซับซอนแตกตางจากหนวยงานหรือองคกรธุรกิจ
โดยทั่วไป จึงเชื่อวาเปนเหตุผลหนึ่งในการประชาสัมพันธที่ไมประสบความสําเร็จตามกรอบที่ควร
จะเปน เพราะหากองคกรไดดําเนินการบริหารจัดการประเด็นปญหาไปกอนเกิดวิกฤต ระหวางเกิด
วิกฤต และหลังภาวะวิกฤตเกิดขึ้นแลวองคกรยอมสามารถที่จะบรรเทาภาวะดังกลาวไดและอาจ
ปองกันมิใหภาวะวิกฤตลุกลามกลายเปนประเด็นปญหาไปได โดยการดําเนินงานอยางรวดเร็ว ฉับ
ไว พรอมกับมีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตอยางเปนระบบ  ทั้งนี้หลังจากเกิดวิกฤตแลว ภาพลักษณ
ขององคกรยอมตองไดรับผลกระทบอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทําใหภาพลักษณขององคกรมัว
หมองในสายตาสาธารณชน ฉะนั้น  จึงเปนหนาที่ของทีมงานประชาสัมพันธขององคกรที่ตอง
พยายามกอบกูฟนฟูช่ือเสียงภาพลักษณใหกลับคืนดีดังเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิมในสายตาของ
สาธารณชน   
  อยางไรก็ตามผูกําหนดกลยทุธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยก็ยอมรับวา 
พรรคไทยรักไทยไดมกีารใชกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตทุกรูปแบบในการสื่อสารทํา
ความเขาใจกับประชาชน แตวิกฤตการเมอืงที่เกิดขึ้นในป 2549 เปนวิกฤตที่เดินไปสูทางตันทาง
การเมืองมีการแบงคนในสังคมออกเปนสองฝายอยางชดัเจนไมยอมรบัฟงความคิดเห็นของกันและ
กัน ยากทีก่ารประชาสัมพันธจะสามารถแกไขวกิฤตที่เกิดขึ้นได ประกอบกับการชี้แจงขอมูล
ขอเท็จจริงตางๆของพรรคไมชัดเจน ลาชา และภาพลักษณของพ.ต.ท.ทักษิณ มีความนาเชื่อถือลดลง
เปนอุปสรรคในการชี้แจงเพราะคนไมพรอมที่จะยอมรับฟงขอเท็จจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ 
ศิริวรรณ อนนัตโท (2533 -2534) ศกึษาเรื่องการแกขาวเหตุการณอ้ือฉาวของกรมตํารวจผาน
ส่ือมวลชนระหวาง พ.ศ. 2533 – 2534 ในเหตุการณตาํรวจสุพรรณและมติก.ตร.อัปยศในป 2533 
และเหตกุารณยักยอกเพชรซาอุดิอาระเบียในป 2534 ที่วากรมตํารวจมีการแกขาวลาชา ไมให
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและขาดการประชาสัมพันธในองคกร ทําใหผูรับสารเกิดความสับสนและ
ไมไวใจ  นอกจากนีย้ังพบวามีปจจัยอ่ืนๆทีมีผลกระทบตอการแกขาวอ้ือฉาวของกรมตํารวจดวย คอื
ภาพพจนในทางลบของกรมตํารวจบุคลิกของอธิบดีและสภาวะทางการเมืองในขณะนั้น 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพนัธของพรรคไทยรักไทยในภาวะ 
 วิกฤตการเมืองป2549  

 
จากผลการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของสารการประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทย

สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดดังนี้  
1. ส่ืออิเล็คโทรนิกสคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย การนําเสนอเนื้อหาผานเว็บไซดพรรค 

จะแตกตางกันออกไปตามสถานการณทางการเมืองในแตละชวงวิกฤตที่ตองการจะเนนและ
ประชาสัมพันธเร่ืองใดเปนพิเศษตอประชาชนเนื้อหาพรอมรายละเอียดจะถูกหยิบยกมานําเสนอใน
หนาหลักของเว็บไซดทันที ดวยการเนนรูปแบบชูภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะหัวหนาพรรค
มาประกอบหัวขอในการชี้แจงประเด็นในแตละชวง ซ่ึงมีรูปแบบการนําเสนอที่ไมแตกตางกันมาก
นักในแตละชวง  นอกจากนี้ยังพบวาเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซดพรรคไมเปนที่นาสนใจเมื่อ
เปรียบเทียบเว็บไซดอ่ืนประกอบกับความลาชาในการคนหาขอมูล  

2. ส่ือหนังสือพิมพ          การซื้อส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพเพื่อนําเสนอเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมในแตละชวงวิกฤตของพรรคไทยรักไทยเปนการนําเสนอเนื้อหาสาระที่เปล่ียนไปตาม
กระแสหรือสถานการณการเมืองในชวงเวลานั้นๆเชนกันเดียวกับเว็บไซด แตหากตองการสราง
ความเขาใจใหเกิดขึ้นกับคนในสังคมในประเด็นที่ออนไหวพรรคไทยรักไทยก็จะทุมงบประมาณใน
การซื่อส่ือหนังสือพิมพในปริมาณที่มากและตอเนื่องโดยเฉพาะวิกฤตชวงที่ 2   อยางไรก็ตามการ
นําเสนอยังคงรูปแบบเดิมทุกชวงคือการซื้อพื้นที่ส่ือแบบเต็มหนาและเนนการพาดหัวขาวดวย
ประโยคหรือประเด็นที่ตองการนําเสนอดวยอักษรตัวใหญ เพื่อดึงดูดใจผูรับสารใหหันมาสนใจใน
ส่ือดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ McGuire (อางถึงในวรวุฒิ ภักดีบุรุษ,2542:26)  ที่วา
กระบวนการโนมนาวใจผูรับสารตองใหความสนใจตอสารโนมนาวใจ แตอยางไรก็ตามการ
นําเสนอรายละเอียดของเนื้อหาสารในวิกฤตชวงที่2 พบวา มีรายละเอียดที่มากและอัดแนน
จนเกินไปทําใหสารที่ตองการนําเสนออาจไมไดรับความสนใจตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

3. ส่ือเฉพาะกิจ การนําเสนอเนื้อหาโดยรวมของสื่อเฉพาะกิจพรรคไทยรักไทยจะเปนการ 
นําเสนอเนื้อหาดานเดียว (one – sided argument) เนื่องจากเปนเนื้อหาท่ีมีขอสรุปตายอยูแลว  คือ
การโนมนาวใจใหผูรับสารเชื่อในสิ่งที่พรรคไทยรักไทยนําเสนอไมวาจะเปนการชี้แจงเรื่องการขาย
หุนชินคอรป การแสดงจุดยืนของพรรคเรื่องการยึดมั่นกติกาประชาธิปไตย เรียกรองใหฝายคานลง
สมัครรับเลือกตั้ง  หรือแมกระทั้งการเดินหนาสานตอนโยบายดานตางๆ และการเขียนจดหมายดวย
ลายมือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่บงบอกถึงความจริงใจ ผานรูปแบบการนําเสนอดวยการชูภาพของ
พ.ต.ท.ทักษิณประกอบเนื้อหาการชี้แจง เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับสารการประชาสัมพันธของ
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พรรคไทยรักไทยเพราะเชื่อวาคนสวนใหญของประเทศยังคงชื่นชอบในตัวพ.ต.ท.ทักษิณอยู ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ Wilcox และ คณะ(1995:265-268) ที่วา การโนมนาวใจที่จะชวยใหเกิด
ความสําเร็จความนาเชื่อถือของแหลงสาร (Source Credibility) ผูรับสารจะเชื่อถือสารมากขึ้น ถา
แหลงสารมีความนาเชื่อถือ โดยมีองคประกอบตางๆ 3 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญ (expertise) 
ความจริงใจ (sincerity) และบารมี (charisma)  นอกจากนี้การใชส่ือเฉพาะกิจในการชี้แจงเรื่องการ
ขายหุนชินคอรปหลังถูกกลุมพันธมิตรฯโจมตีอยางหนัก และการชี้แจงจุดยื่นเรื่องการปฏิรูป
การเมืองหลังจากถูกฝายคานกลาวหาวาไมมีความจริงใจตอการปฏิรูปการเมืองนั้น พรรคไทยรัก
ไทยไดผลิตส่ือเฉพาะกิจออกมาเปนจํานวนมากผานรูปแบบและสีสันที่แตกตางกันออกไปเพื่อสราง
ความเขาใจใหเกิดขึ้นกับประชาชน สอดคลองกับแนวคิดของ Cutlip และCenter(1964) (อางถึงใน 
อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537:4-5)  ที่กลาวไววา การโนมนาวใจทางการประชาสัมพันธมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อเปลี่ยนแปลง (Change) ความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน หรือทําใหความคิดเห็น
ที่ไมลงรอยนั้นสลายไป (neutralize) เพื่อกอเกิด (crystallize) ความคิดเห็นในทางที่เปนประโยชน
ตอเราหรือตอหนวยงานของเราหรือเพื่อรักษา (conserve) ความคิดเห็นที่ดีอยูแลวนั้นใหคงอยู
ตลอดไป 

4. ส่ือบุคคล การประชาสัมพันธดวยการนําเนื้อหาสาระและสื่อประชาสัมพันธผาน 
รูปแบบสื่อบุคคลจากหัวหนาพรรคลงไปสูสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ผานไปยังแกนนําใน
แตละพื้นที่ทั้ง 400 เขตสงตอไปยังสมาชิกพรรคและประชาชน เปนการสื่อสารแบบปากตอปากดวย
การมีสวนรวมกับประชาชนในพื้นที่โดยการใชภาษาที่เขาใจงายในแตละทองถ่ินผานบุคคลที่
นาเชื่อถือนาจะเปนรูปแบบการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ จะเห็นไดจากผลคะแนนที่ประชาชน
เลือกพรรคไทยรักไทยเกือบทุกภาคทั่วประเทศยกเวนภาคใต ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Wilcox
และคณะ(1995:265-268) ที่กลาววา การโนมนาวใจที่จะชวยใหเกิดผลสําเร็จนั้นความชัดเจนของ
สารโนมนาวใจตองเจาะจง เขาใจงาย และไมซับซอนมากนัก รวมทั้งความเกี่ยวของหรือการมีสวน
รวมของผูรับสารจะมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือผลักดันใหเกิดความเชื่อได 

อยางไรก็ตามจากสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบพบวา พรรคไทยรักไทยไดใช
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธดวยการเนนการพาดหัวขาวที่ใหญและนาสนใจผานรูปแบบ
ตัวอักษรเฉพาะและเนนสีประจําพรรคคือแดง น้ําเงิน ขาวในการออกแบบเพื่อสรางความจดจําให
เกิดขึ้นกับผูรับสาร  ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดของ McGuire (อางถึงในวรวุฒิ ภักดีบุรุษ,2542:26)    ที่วา 
กระบวนการโนมนาวใจคือการเก็บจําสารได (retaining) ผูรับสารมีการรําลึกถึงสารที่ไดยอมรับแลว 

จึงอาจกลาวไดวา สารการประชาสัมพันธในสื่อแตละชนิดของพรรคไทยรักไทยที่ผลิต
ออกมาในชวงวิกฤตการเมืองป 2549 เนื้อหาสาระจะถกูปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณทางการเมอืง 
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ผานรูปแบบการนําเสนอดวยการพาดหัวขาวประเด็นสําคัญเพื่อทําใหนาสนใจและการชูภาพพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร หวัหนาพรรคไทยรักไทยในการเปนพรีเซ็นเตอรหลักประกอบเนื้อหาในการ
นําเสนอ ก็เพือ่ที่จะชวยใหเกิดความสําเรจ็ความนาเชื่อถือของแหลงสารมากขึ้นเพราะพรรคไทยรัก
ไทยยังคงมัน่ใจวาพ.ต.ท.ทกัษิณยังเปนจุดขายหลักสําหรบัพรรค  แตสถานการณทางการเมอืง
เปลี่ยนแปลงไปภาพลักษณเชิงบวกของพ.ต.ท.ทักษณิลดลง รูปแบบการออกแบบดีไซนส่ือแตละ
ชนิดที่พรรคไทยรักไทยผลิตออกมาในแตละชวงวกิฤตการเมืองในป 2549 ยังคงไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ยังใชรูปแบบเดิมๆในการนําเสนอตั้งแตเร่ิมกอตั้งพรรคจนถึงปจจุบัน ทําใหไมเปนที่
นาสนใจหรือโนมนาวใจผูรับสารใหหันมาสนใจในเนื้อหาและรูปแบบที่นําเสนอไดมากนกั  

 
ตอนที ่3 ผลกระทบการใชสื่อประชาสมัพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต 

การเมืองป 2549 ท่ีมีตอการรับรูของผูรับสาร 
 
จากการสัมภาษณผูรับสารที่ติดตามสถานการณการเมืองอยางใกลชิดจากหนวยงานและ

องคกรตางๆ  ที่มีตอการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยสามารถอภิปรายผลการวิจยัได
ดังนี้  

1. ส่ืออิเล็คโทรนิกสคือเว็บไซดพรรคไทยรักไทย  จากผลการวิจัยถึงการจัดทําเว็บไซด 
พรรคเพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธในทุกชวงวิกฤตการเมืองที่มีตอการรับรูของผูรับสารพบวา ผูรับ
สารสวนใหญไมไดใหความสนใจมากนักเนื่องจากรูปแบบไมเปนที่นาสนใจ ประกอบกับเนื้อหา
เปนการแกตัวมากกวานําเสนอขอเท็จจริงเชื่อวาเปนการสื่อสารกับกลุมคนที่ช่ืนชอบพรรคไทยรัก
ไทยมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Wakefield  (อางถึงในศิรสา สอนศรี, 2541:19)  ที่กลาววา 
การรับรูหรือความเขาใจในสิ่งตางๆ ของคนเราจึงเปนการเลือกที่จะรับรู (Selective Perception) ตาม
ความสนใจและประสบการณของตนเอง  จึงสามารถอภิปรายไดวาเว็บไซดพรรคไทยรักไทยไม
สงผลตอการรับรูเพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆตอผูรับสารได  

2. ส่ือหนังสือพิมพ             การลงทุนซื้อพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพเพื่อลงโฆษณาและชี้แจงขอมูล 
ของพรรคไทยรักไทยทุกชวงวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตชวงที่ 2 มีการซื้อส่ือหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับ
ในปริมาณความถี่ที่ตอเนื่องเพื่อแสดงเจตนารมณของพรรคในการรักษากฎกติกาประชาธิปไตย 
โดยผูรับสารมองวาเปนการขอเปดพื้นที่ของพรรคไทยรักไทยในหนาส่ือเนื่องจากสื่อหนังสือพิมพ
ในขณะนั้นนําเสนอขาวพรรคไทยรักไทยในแงลบมากขึ้น ซ่ึงการตอกย้ําดวยปริมาณความถี่ในการ
นําเสนอเพื่อใหผูรับสารเกิดการรับรูและเห็นดวยตอการนําเสนอขอมูลของพรรคไทยรักไทย
สอดคลองกับแนวคิด ของ กฤษณา ศักดิ์ศรี (อางถึงในปาริชาต มโนชัย,  2548: 25)ที่วา การที่บุคคล
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จะเลือกรับรูส่ิงใดกอนหลัง มากนอยขึ้นอยูกับวาสิ่งเราดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจมากนอย
เพียงใดหรือไม ลักษณะของสิ่งเรามีอิทธิพลตอการรับรู ไดแก คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งเราใน
เร่ืองการกระทําซํ้าๆ ของสิ่งเรา จะเรียกรองความสนใจไดมากกวา จะเห็นไดวากระบวนการสื่อสาร
ของพรรคไทยรักไทยที่นําเสนอขอมูลผานการซื้อส่ือหนังสือพิมพ  สามารถที่จะสงผลกระทบตอ
การสื่อสารของประชาชนทั้งเห็นดวยและไมเห็น กลาวคือ เห็นดวยคือการออกมาใชสิทธิเลือก
พรรคไทยรักไทยกวา  16 ลานคน ไมเห็นดวยคือการลงคะแนนโนโหวตไมเลือกพรรคไทยรักไทย
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของ Danis McQuail (อางถึงใน สิริพร นอยกลาง
,2542:27-28) ที่กลาววา ผลกระทบที่ทําใหผูรับสารแสดงพฤติกรรมอยางเปดเผย ซ่ึงอาจเปนผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Main Effect) หรืออ่ืนๆ ในขณะเดียวกันการที่ขาวสารสามารถ
กระตุนใหผูรับสารบังเกิดความสนใจ (Attention Effect) ไดนั้น อาจจะมีผลทําใหผูรับสารบังเกิด
การแสดงออกก็ได   ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดวาการสื่อสารผานสื่อหนังสือพิมพมีผลตอการรับรู
ของผูรับสารที่แตกตางกันทั้งในแงบวกและลบ  

3. ส่ือเฉพาะกิจ   การออกแบบเนื้อหาและรูปแบบในการนําเสนอผานสื่อเฉพาะกิจขอพรรค 
ไทยรักไทยมีรูปแบบและสีสันที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงวิกฤตแตเนื้อหาโดยรวมจะ
สอดคลองกับที่นําเสนอผานเว็บไซดพรรคและส่ือหนังสือพิมพ  โดยส่ือเฉพาะกิจคือการเขียน
จดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรมีผลตอการรับรูของผูรับสาร และทําใหเกิดความ
สนใจตอส่ือดังกลาวเปนอยางมาก เนื่องจากผูรับสารมองวาเปนการแสดงออกถึงความแปลกใหม
และความจริงใจของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและพรรคไทยรักไทยที่มีตอผูรับสาร ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่องการรับรูของ  พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2538:106-
107)   ที่กลาววา คนสวนใหญมักถูกกระตุนใหเกิดความสนใจดวยสารของตัวกระตุนเรื่องและ
เหตุการณที่นาสนใจ เชน เรื่องใกลตัว สวนตัว ทันสมัยเปนรูปธรรม เห็นภาพพจน หรือมีความ
ขัดแยง นาสงสัย หลากหลาย แปลกใหม มีอารมณขัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ มาลินี 
จุฑะรพ (2537:22)  ที่วา การเลือกสิ่งที่จะรับรู (Selective) โดยบุคคลจะเลือกรับรูเฉพาะสิ่งที่
เกี่ยวของ หรือจัดวาเปนส่ิงเราที่อาจมีลักษณะในเรื่องของความเดน ความแปลก ความใหม ตรงกับ
ความสนใจของผูเลือก หรือตรงกับความตองการของผูเลือก    จากการเลือกนําเสนอรูปแบบของสื่อ
เฉพาะกิจที่แปลกใหม นาสนใจและนาติดตามของพรรคไทยรักไทยอาจกลาวไดวามีผลตอการรับรู
ของผูรับสารทําใหเกิดความสนใจตอสารนั้นๆไดเปนอยางดี  

4. ส่ือบุคคล  การสื่อสารผานสื่อบุคคลในทุกชวงวิกฤตเปนสื่อที่ผูรับสารมองวามี 
ประสิทธิภาพเพราะมีการบรหิารจัดเขตเลือกตั้งที่มีเครือขายอยูทัว่ประเทศอยางเปนระบบของพรรค
ไทยรักไทยทีส่ามารถอธิบายเรื่องราวไดด ี และเปนรูปแบบการสื่อสารที่มีมาตอเนื่องและยาวนาน
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ในสังคมไทย จนทําใหเกดิความคนเคย แตอาจจะมีเนื้อหาที่ตัดทอนลงไปบางในระหวางการสื่อสาร 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  กฤษณา ศกัดิ์ศรี (อางถึงในปาริชาต มโนชัย,  2548: 25) ที่กลาววา 
อิทธิพลของสังคม (Social Factor) สภาพความเปนอยูและลักษณะของวัฒนธรรม ปทัสถาน กรอบ
ของการอางอิง จารีตประเพณี คานยิม จะเปนสิ่งที่กําหนดการรับรูของคน ทําใหคนแตละกลุมรับรู
ส่ิงตางๆ แตกตางกันไป  จึงอาจกลาวไดวา  รูปแบบการสื่อสารของสื่อบุคคลที่ถือปฏิบัติกันมา
ยาวนานของคนในสังคมไทยเปนตวัแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรูของผูรับสารไดงายขึ้น และมี
ความเขาใจในการสื่อสารไดมากขึ้นเชนกนั  

สรุปไดวาการรับรูของผูรับสารที่มีตอการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทย
ในแตละส่ือมีการรับรูที่แตกตางกัน คือ การรับรูของผูรับสารสวนใหญขึ้นอยูกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของส่ือนั้นๆที่นําเสนอ ซ่ึงอาจกลาวไดวาสื่ออิเล็คโทรนิกสหรือเว็บไซดพรรคไทยรักไทยมีผลตอ
การรับรูของผูรับสารเปนไปในดานลบโดยเฉพาะรูปแบบของสื่อที่นําเสนอไมชวนใหนาติดตาม
สวนการซื้อส่ือหนังสือพิมพเพื่อลงโฆษณาประชาสัมพันธของพรรคในปริมาณความถี่ที่สูงและ
ตอเนื่องผูรับสารสวนใหญตางรับรูถึงผลการสื่อสารของพรรคไทยรักไทยในเชิงลบมากกวาเชิงบวก 
โดยเฉพาะเนื้อหาที่นําเสนอไมวาจะเปนการเรียกรองใหทุกฝายเคารพในกฎกติกาประชาธิปไตย 
การนําเสนอผลงานของพรรคไมสามารถเปลี่ยนใจผูรับสารใหมีทัศนคติดานบวกตอพรรคไทยรัก
ไทยได เนื่องจากผูรับสารสวนใหญที่บริโภคสื่อหนังสือพิมพ เปนคนชนชั้นกลางที่ไมช่ืนชอบ
พรรคไทยรักไทยและมีความเคลือบแคลงสงสัยตอตัวพ.ต.ท.ทักษิณเกี่ยวกับการขายหุนชินคอรป  
โดยไมมีการเสียภาษี ดานสื่อเฉพาะกิจที่มีตอการรับรูของผูรับสารทั้งเนื้อหาและรูปแบบการ
นําเสนอไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความคิดของผูรับสาร เพราะเชื่อวาการผลิตสื่อเฉพาะกิจของ
พรรคไทยรักไทยขึ้นมาก็เพื่อรักษาฐานเสียงเดิมของพรรคไวเทานั้น  อยางไรก็ตามการรับรูของผูรับ
สารที่มีตอส่ือเฉพาะกิจคือการเขียนจดหมายดวยลายมือของพ.ต.ท.ทักษิณมีผลในเชิงบวกตอการ
รับรูของผูรับสารสวนใหญทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอเพราะเปนรูปแบบที่แปลกใหม และ
บงบอกถึงความจริงใจที่มีตอพี่นองประชาชน   นอกจากนี้การสื่อสารผานสื่อบุคคลที่มีตอการรับรู
ของผูรับสารเปนไปในเชิงบวกทั้งรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาสาระเนื่องจากมีการบริหารจดัการ
การสื่อสารอยางเปนระบบผานเครือขายเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ ซ่ึงเปนการสื่อสารที่
สามารถตอบโตไดระหวางผูสงสารและผูรับสาร    

อยางไรก็ตามสื่อประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยไดทําหนาที่เปนสิ่งเราเพื่อทําให
นาสนใจ  แปลกใหม นาติดตาม มีความถีใ่นการนําเสนอไดมากนอยเพียงใด เพื่อผูรับสารไดเลือกที่
จะรับรู เลือกที่จะสนใจในสาร และเลือกที่จะจดจําและนําไปสูการแสดงออกทางการสื่อสารที่ตอ
ส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยดงัที่กลาวมาขางตนแลวนั้น  ผูวิจัยเชื่อวาผลการแสดงความ
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คิดเห็นของผูรับสารผานกระบวนการรับรูและสะทอนมุมมองตอส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทย
รักไทยจะสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงการวางแผนสื่อประชาสัมพันธใหชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต     
 
ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะในการประยกุตใชในการปฏิบัติงาน  

 เพื่อปรับปรุงกลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ภายใตสภาวะการทางการเมอืงที่เปลี่ยนแปลงไปมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังนี ้

1. จากการศึกษาวิจัยเกีย่วกับงานดานการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยยังพบ 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงานอยูเปนจาํนวนมากในป 2549 เพราะฉะนัน้พรรคไทยรักไทยตองมี
การตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธเปนระบบอยางจริงจัง พรอมปรับปรุงและคัดเลือกทมี
โฆษกพรรคที่มีประสิทธิภาพในการชีแ้จงสรางความเขาใจใหเกดิขึ้นกบัประชาชน และไดรับความ
นาเชื่อถือจากสื่อมวลชน  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการประชาสัมพันธและนโยบายดานอืน่ๆของ
พรรคในเชิงบวกมากขึน้ โดยประสานงานดานขอมูลกับผูบริหารพรรคอยางใกลชิดเพื่อใหขอมูลใน
การชี้แจงเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. การประชาสัมพันธพรรคไทยรักไทยที่ทํางานสอดประสานภายใตการกํากับของกอง 
งานโฆษกพรรคฯ จะตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดานการประชาสัมพันธหลังจากเผชิญกับภาวะ
วิกฤตการเมืองและอาจจะมีโอกาสเผชิญกับวิกฤตดังกลาวอีกครั้งเพื่อใหพรรคไทยรักไทยหรือ
องคกรพรรคการเมืองอื่นๆสามารถนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรหรือใหวิกฤต
นั้นเบาบาง  จะตองมีการวางนโยบายประชาสัมพันธที่ ชัดเจน   ตองคํานึงถึงส่ือที่ใช  สาร
ประชาสัมพันธที่แพรออกไป กลุมเปาหมาย การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน และตองมีการ
ประเมินอยางเปนขั้นตอน และที่สําคัญควรมีการเตรียมการแกไขภาวะวิกฤตตามขั้นตอนดวยการ 
วิเคราะหภาวะวิกฤต ตั้งคณะกรรมการวิกฤต ประชาสัมพันธภายใน จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ ใช
ส่ือที่ควบคุมไดและสื่อมวลชนเปนสําคัญ  พรอมกับติดตามประเมินผลเพื่อปอนกับไปยัง
คณะกรรมการภาวะวิกฤติอยางเปนรูปธรรม 
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3. การดําเนินงานเกี่ยวกับกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติการเมืองของ 
พรรคไทยรักไทย ทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอยังคงใชกลยุทธรูปแบบเดิมตั้งแตกอตั้ง
พรรคไมมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวมากนัก ซ่ึงแตกตางจากฝายที่โจมตีพรรคไทยรักไทยไดนํา
กลยุทธการสื่อสารทุกรูปแบบมาใชอยางตอเนื่อง พรรคไทยรักไทยควรปรับปรุงกลยุทธการเลือกใช
ส่ือประชาสัมพันธใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะวิกฤตที่เปล่ียนแปลงไปนอกเหนือจากสื่อที่
ใชในปจจุบัน อาทิ การใชระบบการสื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ตมากขึ้นในลักษณะ Forward 
mail เพื่อช้ีแจงขาวสาร เพราะปจจุบันเปนโลกของการสื่อสารที่ไรพรมแดน สวนรูปแบบการ
นําเสนอ การออกแบบสื่อชนิดตางๆควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แตกตางกวาเดิมเพื่อเพิ่มสีสันและ
ดึงดูดใจผูรับสาร   นอกจากนี้เนื้อหาในการชี้แจงตอบโตภายใตภาวะวิกฤตที่ไมปกติธรรมดา ควร
เนนการชี้แจงเนื้อหาที่มีความรวดเร็วและตรงประเด็น ไมควรปลอยใหเร่ืองที่ถูกกลาวหากลายเปน
ประเด็นจนนําไปขยายผลตอ ทําใหยากตอการแกไข  
 

4. การดําเนินงานของพรรคไทยรักไทยในการบริหารจัดการองคกรตอไปหลังจากไมมี 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเปนหัวหนาพรรค ควรมีการบริหารจัดการพรรคผานรูปแบบของคณะ
กรรมการบริหารพรรคมากกวาผานการตัดสินใจของหัวหนาพรรคเพียงคนเดียว เพราะจะทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการตัดสินใจและเปนเปาหมายในการโจมตีหากเกิดขอผิดพลาดขึ้นมา ประกอบกับ
องคกรคือพรรคไทยรักไทยก็จะสามารถพัฒนาองคกรใหเปนสถาบันการเมืองตามที่วางเจตนารมณ
ไวได 

5. ผลกระทบการใชส่ือประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยที่มีตอการรับรูของ 
ประชาชนผูรับสารมีทั้งบวกและลบตอส่ือและกิจกรรมชนิดตางๆของพรรคไทยรักไทยนั้น พรรค
ไทยรักไทยควรจัดตั้งระบบการประเมินผลการใชส่ือประชาสัมพันธอยางเปนระบบดวยการนําหลัก 
การวิจยัมาใช เพื่อใหไดผลการวิจัยทีน่าเชือ่ถือและสามารถนําเอาผลการวิจัยมาพัฒนากลยุทธการใช
ส่ือประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุมอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป  

1. งานวิจยัช้ินนี้เปนงานวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงศึกษาเชิงลึกในฐานะ 
ผูสงสารหรือผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเปนหลัก และวิจยัผูรับสารบางสวน ดังนั้นหากมี
ผูสนใจประเมนิผลการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยภายใตภาวะวกิฤตทางการเมืองที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอนกับพรรคในลกัษณะของการวิจัยเชิงปริมาณเกีย่วกับการรับรู ทัศนคติและพฤติกรรม
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ของกลุมเปาหมายที่มีตอส่ือและกิจกรรมพรรคไทยรักไทย ในอนาคตก็สามารถที่จะจัดทิศทางการ
ประชาสัมพันธใหตรงกับความจําเปนและสนองตอบวัตถุประสงคไดดียิ่งขึ้น 
 

2. ควรศึกษากลยุทธการสื่อสารของพรรคไทยรักไทยหลังไมมีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและ 
หลังการทํารัฐประหารภายใตขอจํากัดของคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีคําสั่งของคปค.ออกมาหลายฉบับหามดําเนินกิจการทาง
การเมืองหามประชุมพรรคการเมืองและขอความรวมมือส่ือมวลชนหามนําเสนอขาวเกี่ยวกับพรรค
ไทยรักไทย 
 

3. เนื่องจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนผูนําการเปลี่ยนทางดานการการเมืองมากมายนํา 
การสื่อสารรูปแบบตางๆมาใช และตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ก็เปนส่ือเสียเอง ควรที่มีการศึกษากลยุทธการ
ส่ือสารการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรตั้งแตเขามาสูวงการการเมือง ถูกทํารัฐประหารป 2549 
จนนําไปสูการตัดสินใจลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคไทยรักไทยและประกาศยุติบทบาททาง
การเมือง  
 
ขอจํากัดในการวิจัย  
 เนื่องจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยภายใตการนําของพ .ต .ท.ทักษิณ  ชินวัตรถูก
รัฐประหารจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และมีคําส่ังของคปค.ออกมาหลายฉบับทําใหแกนนําพรรคไทยรักไทยหลายคนไมกลาที่จะ
ดําเนินการและเคลื่อนไหวใดๆในทางการเมือง ซ่ึงทําใหไมสามารถที่จะติดตอสัมภาษณกับผู
กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธบางทานได 
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ภาคผนวก ก. 
ประวัติพรรคไทยรักไทย 

 
  พรรคไทยรักไทย จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541  ถือวาเปนพรรค
การเมืองแรกที่กอตั้งขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง เพื่อ
แกปญหาของประเทศที่อยูในภาวะวิกฤตโดยมีผูรวมกอตั้ง 23 คน จนถึงขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศ
กวา 14 ลานคน การดําเนินงานของพรรคไทยรักไทยเปนแบบคอยเปนคอยไป ภายใตสโลแกน “คิด
ใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน” โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและ
ตัวแทนพรรคไดลงพื้นที่ศึกษาปญหาที่แทจริง รวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในทุก
ปญหา ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พรอมวางกรอบแนวทางแกไขปญหาที่แทจริงของประเทศ 
พัฒนาเปนนโยบายพรรคไทยรักไทยที่ครอบคลุมทุกดาน และนําเสนอตอพี่นองประชาชนในการ
เลือกตั้งเมื่อป 2544  
 จากการนําเสนอนโยบายตอพี่นองประชาชน นับวาเปนปรากฏการณแรกในวงการ
เมืองไทยที่ไดชูนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง คือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการพกั
หนี้เกษตรกรรายยอย 3 ป และฟนฟูชีวิตเกษตรกร และโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองละ 
1 ลานบาทพรอมทั้งประกาศตอสูกับ 3 สงคราม ประกอบดวยสงครามกับความยากจน สงครามกับ
ยาเสพติดและสงครามกับคอรัปชั่น   ในที่สุดการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคไทยรักไทย ไดสราง
ประวัติศาสตรใหกับการเมืองไทย เพราะไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนอยางทวมทน 
โดยมีส.ส.ไดรับการเลือกตั้งมากถึง 248 คน ทําใหพรรคไทยรักไทยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล 
นโยบายพรรคก็ถูกผลักดันมาเปนนโยบายหลักของรัฐบาลทันที นโยบายตาง ๆ ที่สําคัญก็ถูก
ขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมตามที่เคยประกาศไว   
 ตอมาพรรคไทยรักไทยไดมเีพื่อนรวมอุดมการณจากพรรคเสรีธรรม 14 คน และพรรค
ความหวังใหม 33 คน เขามารวมดําเนนิการทางการเมือง ทําใหมีส.ส.ทั้งส้ินในป2544-2547 จํานวน
296 คน  มีสาขาพรรคทั่วประเทศ 10 สาขา ซ่ึงเปนพรรคการเมืองแรกที่บริหารประเทศครบ 4 ป  
และเขาสูการเลือกตั้งป2548 พรรคไทยรักไทยก็ไดสรางประวัติศาสตรอีกครั้งดวยการไดรับเลือกตัง้
ส.ส.เขามามากถึง 377 คน หลังจากพรรคชาติพัฒนายุบรวมเขากับพรรคไทยรักไทยกอนหนานี้  ถือ
เปนรัฐบาลพรรคเดียวในการบริหารประเทศ โดยเรงสานตอนโยบายเดิมและเสริมนโยบายใหมใน
การบริหารงาน ทามกลางการเคลื่อนไหวเรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรลาออกจากการตําแหนง
นายกรัฐมนตร ี และมีการเสนอยุบพรรคไทยรักไทยตอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสํานักงาน
อัยการสูงสุดเกี่ยวกับกรณีการจางพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง จนเกดิการทํา
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รัฐประหารจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยของคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงประมุข  เปนเหตุทําใหส.ส.และกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยลาออกจาก
พรรคเปนจํานวนมากรวมถึงพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรกไ็ดทําจดหมายลาออกจากการเปนหัวหนาพรรค
ไทยรักไทยดวยเชนกนัในวนัที่ 3 ตุลาคม 2549โดยมีนายจาตุรนต ฉายแสง ทําหนาที่รักษาการ
หัวหนาพรรคไทยรักไทย  
 ปจจุบันพรรคไทยรักไทยตั้งอยู ณ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท 0-2686-7000 โทรสาร 0-2686-7100 เว็บไซด 
www.thairakthai.or.th อีเมล spokesman@thairakthai.or.th  โดยมีสโลแกนพรรคตลอดระยะเวลา8
ปประกอบดวย 

1.  คิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน 
2. พรรคไทยรักไทย พรรคการเมืองที่ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง 
3. พรรคไทยรักไทย พรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

 4. พรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน 
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ภาคผนวก ข. 
ประวัติพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย 

วันเกิด 26 กรกฎาคม 2492 ที่ จังหวดัเชยีงใหม  สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 

การศึกษา  

• พ.ศ. 2500 - 2510 ไดรับการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียนประชาบาลบานสันกําแพง จังหวดั
เชียงใหม และระดับมัธยมศกึษาศึกษาที่โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  

• พ.ศ.2512 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 10  
• พ.ศ.2516 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ 26 โดยสอบไดคะแนนเปนที่ 1 

ของรุน  
• พ.ศ.2517 - 2518 ไดรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)  
• ศึกษาตอระดบัปริญญาโท และสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขา Criminal Justice 

จาก Eastern Kentucky University ประเทศสหรัฐอเมริกา ( GPA 4.0 )  
• พ.ศ.2520 - 2521 ศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา 

Criminal Justice จาก Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการทํางาน 

• พ.ศ.2516 - 2530 รับราชการกรมตํารวจ ตําแหนงสุดทายที่ไดรับคือ รองผูกํากับการ
นโยบายและแผนงาน กองบงัคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจนครบาล  

• พ.ศ.2530 - ตุลาคม 2537 ไดลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกจิสวนตวั และดํารง
ตําแหนง ประธานกรรมการ บริษัท ชินวตัรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่นส จํากดั 
(มหาชน)  

• 2 พฤศจิกายน 2537 - 10 กุมภาพนัธ 2538 ดํารงตําแหนงรัฐมนตรวีาการกระทรวงการ
ตางประเทศ  

• 28 พฤษภาคม 2538 - 18 พฤศจิกายน 2539 ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคพลังธรรม  
• 20 กรกฏาคม 2538 - 14 สิงหาคม 2539 ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงาน

ดานจราจร (นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา)  
• 15 สิงหาคม - 14 พฤศจิกายน 2540 ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)  
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• 14 กรกฏาคม 2541 - 2549 กอตั้งพรรคไทยรักไทยและดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคไทยรัก
ไทย  

• 6 มกราคม 2544 - 9 กุมภาพันธ 2544 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายช่ือ พรรค
ไทยรักไทย  

• 9 กุมภาพนัธ 2544 - 2549 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตร ีคนที่ 23 ของประเทศไทยสองสมัย 

บทบาททางสงัคม  

• 20 กันยายน 2536 เปนผูกอตั้งมูลนิธิไทยคม และเปนผูริเร่ิมแนวคดิทีจ่ะนําดาวเทยีมส่ือสาร 
"ไทยคม" มาใชประโยชนทางดานการศกึษาผานดาวเทียม เพื่อเปดโอกาสใหเดก็ชนบทผู
ยากไรที่ไมสามารถเรียนตอได มีโอกาสเรียนตอในทองถ่ินของตนเอง ทั้งนี้โดยไดรับความ
รวมมือจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ  

• พ.ศ.2536 - ปจจุบัน เปนรองประธานมูลนิธิไทยคม  
• พ.ศ.2537 - ปจจุบัน เปนประธานที่ปรึกษานักเรียนเตรียมทหารรุนที่ 10 และนกัเรียนนาย

รอยตํารวจ รุนที่ 26  
• 9 กันยายน 2541 - ปจจุบัน สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมนายทหารนอกประจําการ  
• 12 กันยายน 2541 - ปจจุบัน นายกสมาคมชาวเหนือ  
• 9 กุมภาพนัธ 2542 - ปจจุบนั ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมชาวเหนือ แหงกรุงวอชิงตนั ดีซี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• 28 มิถุนายน 2542 - ปจจบุัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวเหนือแหงมลรัฐอิลลินอยส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• 22 กันยายน 2542 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ชมรมชาวเหนือ จังหวดันนทบุรี  
• พ.ศ.2545 ไดรับรางวัล Sam Houston Humanitarian จากมหาวิทยาลัย Sam Houston State 

University  
• พ.ศ.2535 ไดรับรางวัล "1992 Asean Business Man of the Year" จาก Asean Institute 

ประเทศอินโดนีเซีย  
• พ.ศ.2535 ไดรับรางวัล "เกยีรติยศจกัรดาว" ดานพัฒนาเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการมูลนิธิ 

โรงเรียนเตรียมทหาร  
• พ.ศ.2537 ไดรับรางวัล "บุคคลดีเดนผูพัฒนาโทรคมนาคมเพื่อสังคมของประเทศไทย

ประจําป 2536 " จากสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย 
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รางวัลเกียรติคณุ  

• ไดรับยกยองจากหนังสือพิมพ Singapore Business Times ใหเปน 1 ใน 12 นักธุรกิจผูนํา
ของเอเชีย  

• ไดรับคัดเลือกจากนิตยสาร Financial World ที่มีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาใหเปนหนึ่งใน 
Asian CEO of the Year  

• ไดรับพระราชทานปริญญาวารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ ์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ไดรับคัดเลือกใหเปนคนไทยคนแรก และเปนบุคคลที่ 3 ที่ไดรับทุน " Lee Kuan Yew 
Exchange Fellowship" จากประเทศสิงคโปร  

• พ.ศ.2538 - ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 3 คนไทยดีเดน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเสริมสราง
ความสัมพันธ อันดีระหวางประเทศไทย และฟลิปปนสเขารับรางวัลจากสถานทูต
ฟลิปปนส  

• พ.ศ.2539 - ไดรับรางวัล "Outstanding Criminal Justice Alumnus Awards" จาก Criminal 
Justice Centre, Sam Houston State University และไดรับรางวัล "Distinguished Alumni 
Award" จากมหาวิทยาลัยเดยีวกัน  

• เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2539พ.ศ.2540 - ไดรับรางวัลเกียรตยิศจากสมาคมชางภาพสื่อมวลชน
แหงประเทศไทย ในฐานะบุคคลที่ทําประโยชนตอสังคม สาขานักการเมือง และบุคคล
ดีเดน ในสายตาชางภาพสื่อมวลชน  

• 8 - 11 พฤศจิกายน 2542 - ไดรับเชิญในฐานะแขกของ The Chinese People's Institute of 
Foreign Affairs เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

• พ.ศ.2545 - ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.)  
• พ.ศ.2544 - ปฐมดิเรกคณุาภรณ  
• พ.ศ.2539 – มหาปรมาภรณ 
• พ.ศ.2538 - มหาวชิรมงกุฏ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณตางประเทศ  

• พ.ศ.2545 - The Most Blessed Order of Setia NegaraBrunei ช้ันที่1 (P.S.N.B) 
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ภาคผนวก ค. 
รายชื่อคณะผูบริหารพรรคไทยรักไทยป 2549 

 
1. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร   หัวหนาพรรค 
2. คุณหญิงสุดารตัน  เกยุราพันธุ  รองหัวหนาพรรค 
3. ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ   รองหัวหนาพรรค 
4. นาย  พินิจ  จารุสมบัติ   รองหัวหนาพรรค 
5. นายพงศเทพ  เทพกาญจนา   รองหัวหนาพรรค 
6. พล.อ.ธรรมรักษ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองหัวหนาพรรค 
7. นาย วันมูหะมดันอร  มะทา   รองหัวหนาพรรค 
8. นายสุวจัน  ลิปตพัลลภ   รองหัวหนาพรรค 
9. นายโภคนิ  พลกุล   รองหัวหนาพรรค 
10. นางเยาวภา  วงศสวัสดิ์   รองหัวหนาพรรค 
11. นายสรอรรถ  กล่ินประทุม   รองหัวหนาพรรค 
12. นายสมชาย สุนทรวัฒน   รองหัวหนาพรรค 
13. นาย  สุริยะ  จงึรุงเรืองกิจ   เลขาธิการพรรค 
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ภาคผนวก ง. 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยป 2549 

 
1 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวตัร  หัวหนาพรรค 

2 นางสุดารัตน  เกยุราพนัธุ  รองหัวหนาพรรค 

3 นายจาตุรนต  ฉายแสง รองหัวหนาพรรค 

4 นายไชยยศ  สะสมทรัพย รองหัวหนาพรรค 

5 พลเอกธรรมรักษ  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองหัวหนาพรรค 

6 นายเนวิน  ชิดชอบ รองหัวหนาพรรค 

7 นายประชา  มาลีนนท รองหัวหนาพรรค 

8 นายประยุทธ  มหากิจศิริ รองหัวหนาพรรค 

9 นายปองพล  อดิเรกสาร รองหัวหนาพรรค 

10 นายพงศเทพ  เทพกาญจนา รองหัวหนาพรรค 

11 นายพินจิ  จารุสมบัติ รองหัวหนาพรรค 

12 นายโภคนิ  พลกุล รองหัวหนาพรรค 

13 นางเยาวภา  วงศสวัสดิ์    รองหัวหนาพรรค 

14 นายวันมูหะมดันอร  มะทา รองหัวหนาพรรค 

15 นายสนธยา  คุณปล้ืม รองหัวหนาพรรค 

16 นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ รองหัวหนาพรรค 

17 นายสมชาย  สุนทรวัฒน รองหัวหนาพรรค 

18 นายสมศักดิ ์ เทพสุทิน รองหัวหนาพรรค 

19 นายสรอรรถ  กล่ินประทุม รองหัวหนาพรรค 

20 นายสุชาต ิ ตันเจริญ รองหัวหนาพรรค 

21 นายสุรเกยีรติ์  เสถียรไทย รองหัวหนาพรรค 

22 นายสุวจัน  ลิปตพัลลภ รองหัวหนาพรรค 

23 นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกจิ  เลขาธิการพรรค 

24 นายพรหมนิทร  เลิศสุริยเดช รองเลขาธิการพรรค 
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25 นายชานนท  สุวสิน รองเลขาธิการพรรค 

26 นายพงษศักดิ ์ รักตพงศไพศาล รองเลขาธิการพรรค 

27 นายวิเชษฐ  เกษมทองศรี รองเลขาธิการพรรค 

28 นายภมูิธรรม  เวชยชยั รองเลขาธิการพรรค 

29 นางสิริกร  มณีรินทร  เหรัญญิกพรรค 

30 นาวาอากาศตรี ศิธา  ทิวารี  โฆษกพรรค 

31 นายกร  ทัพพะรังสี กรรมการบริหารพรรค 

32 นางกอบกุล  นพอมรบด ี กรรมการบริหารพรรค 

33 นายกนัตธีร  ศุภมงคล กรรมการบริหารพรรค 

34 นายจําลอง  ครุฑขุนทด กรรมการบริหารพรรค 

35 นายฉัตรชัย  เอียสกุล กรรมการบริหารพรรค 

36 พลตํารวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย กรรมการบริหารพรรค 

37 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค 

38 นายบุญช ู ตรีทอง กรรมการบริหารพรรค 

39 นายประจวบ  ไชยสาสน กรรมการบริหารพรรค 

40 นายเปรมศักดิ ์ เพียยุระ กรรมการบริหารพรรค 

41 นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ กรรมการบริหารพรรค 

42 นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอยีด กรรมการบริหารพรรค 

43 นายพันธุเลิศ  ใบหยก กรรมการบริหารพรรค 

44 นายระว ี หิรัญโชติ กรรมการบริหารพรรค 

45 นายรุงเรือง  พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค 

46 นางลดาวัลล์ิ  วงศศรีวงศ กรรมการบริหารพรรค 

47 นายวราเทพ  รัตนากร กรรมการบริหารพรรค 

48 นายวิเศษ  จูภบิาล กรรมการบริหารพรรค 

49 นายวิชิต  ปล่ังศรีสกุล กรรมการบริหารพรรค 

50 นายสฤต  สันติเมทนีดล กรรมการบริหารพรรค 

51 นายสุขวิช  รังสิตพล กรรมการบริหารพรรค 
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52 นายสุพร  อัตถาวงศ กรรมการบริหารพรรค 

53 นายสุชัย  เจริญรัตนกุล กรรมการบริหารพรรค 

54 นายสุนัย  เศรษฐบุญสราง กรรมการบริหารพรรค 

55 นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ กรรมการบริหารพรรค 

56 นายสุริยา  ลาภวิสุทธิสิน กรรมการบริหารพรรค 

57 นายสุวิทย  คุณกิตต ิ กรรมการบริหารพรรค 

58 นายเสนาะ  เทียนทอง กรรมการบริหารพรรค 

59 นายเสริมศักดิ ์ พงษพานิช กรรมการบริหารพรรค 

60 นายอดศิร  เพียงเกษ กรรมการบริหารพรรค 

61 นายอดิศยั  โพธารามิก กรรมการบริหารพรรค 

62 นายอนุทนิ  ชาญวีรกูล กรรมการบริหารพรรค 

63 นายเอกพร  รักความสุข กรรมการบริหารพรรค 

64 นายเกรียง  กัลปตินันท กรรมการบริหารพรรค 

65 นายเกษม  รุงธนะเกยีรต ิ กรรมการบริหารพรรค 

66 นายจาตุรงค  เพ็งนรพัฒน กรรมการบริหารพรรค 

67 นายชูชัย  มุงเจริญพร กรรมการบริหารพรรค 

68 นายทศพล  สังขทรัพย กรรมการบริหารพรรค 

69 นายทองหลอ  พลโคตร กรรมการบริหารพรรค 

70 นายธีระยทุธ  วานิชชัง กรรมการบริหารพรรค 

71 นายประชาธิปไตย  คําสิงหนอก กรรมการบริหารพรรค 

72 นายประสิทธิ ์ จันทาทอง กรรมการบริหารพรรค 

73 นายปรีชา  เลาหพงศชนะ กรรมการบริหารพรรค 

74 วาที่รอยตร ีไพโรจน  สุวรรณฉว ี กรรมการบริหารพรรค 

75 นายวิชัย  ชัยจติวณิชกุล กรรมการบริหารพรรค 

76 นายวิฑูรย  วงษไกร กรรมการบริหารพรรค 

77 นายวุฒิชัย  สงวนวงศชัย กรรมการบริหารพรรค 

78 นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ กรรมการบริหารพรรค 
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79 นายสมศักดิ ์ คุณเงิน กรรมการบริหารพรรค 

80 นายสาคร  พรหมภักด ี กรรมการบริหารพรรค 

81 นางอรดี  สุทธิศรี กรรมการบริหารพรรค 

82 นายอรรถสิทธิ์ คันคาย ทรัพยสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค 

83 นายเอกภาพ  พลซ่ือ กรรมการบริหารพรรค 

84 นายชาญชัย  ปทุมารักษ กรรมการบริหารพรรค 

85 นายฐานิสร  เทียนทอง กรรมการบริหารพรรค 

86 นายธาน ี ยี่สาร กรรมการบริหารพรรค 

87 นายบุญพันธ  แขวัฒนะ กรรมการบริหารพรรค 

88 นายพงษศักดิ ์ วรปญญา กรรมการบริหารพรรค 

89 นางพิมพา  จันทรประสงค กรรมการบริหารพรรค 

90 นายพศ  อดิเรกสาร กรรมการบริหารพรรค 

91 นายลิขิต หมูดี กรรมการบริหารพรรค 

92 วาที่เรือโท วัลลภ  ยังตรง กรรมการบริหารพรรค 

93 นายสิทธิชัย  กิตติธเนศวร กรรมการบริหารพรรค 

94 นายสุรสิทธิ์  นิติวุฒวิรรักษ กรรมการบริหารพรรค 

95 นายอนุชา  นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค 

96 นายอดุม  ไกรวัตนุสสรณ กรรมการบริหารพรรค 

97 นายทศพร  เสรีรักษ กรรมการบริหารพรรค 

98 นายปกรณ  บูรณุปกรณ กรรมการบริหารพรรค 

99 นายประทวน  เขียวฤทธิ ์ กรรมการบริหารพรรค 

100 นายพินจิ  จันทรสุรินทร กรรมการบริหารพรรค 

101 นายไพโรจน  โลหสุนทร กรรมการบริหารพรรค 

102 นายไพศาล  จันทรภักด ี กรรมการบริหารพรรค 

103 นางมยุรา  มนะสิการ กรรมการบริหารพรรค 

104 นายเรืองวิทย  ลิกค กรรมการบรหิารพรรค 

105 นายวิสาร  เตชะธีระวัฒน กรรมการบริหารพรรค 
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106 นายวีระกร  คําประกอบ กรรมการบริหารพรรค 

107 พันตํารวจโทอดุลย  บุญเสรฐ กรรมการบริหารพรรค 

108 นายกฤษ  ศรีฟา กรรมการบริหารพรรค 

109 นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ กรรมการบริหารพรรค 

110 นายลิขิต  ธีรเวคิน กรรมการบริหารพรรค 

111 นายวัยโรจน  พิพิธภักด ี กรรมการบริหารพรรค 

112 นายวีระ  มุสิกพงศ กรรมการบริหารพรรค 

113 นายสุธรรม  แสงประทุม กรรมการบริหารพรรค 

114 นายสุรเชษฐ  ดวงสอดศร ี กรรมการบริหารพรรค 

115 หมอมราชวงศ ดํารงดิศ  ดิศกุล กรรมการบริหารพรรค 

116 นางปวณีา  หงสกุล กรรมการบริหารพรรค 

117 นายพิมล  ศรีวิกรม กรรมการบริหารพรรค 

118 นางลลิตา  ฤกษสําราญ กรรมการบริหารพรรค 

119 นางสาวศันสนีย  นาคพงศ กรรมการบริหารพรรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

263 

ภาคผนวก จ. 
ลําดับเหตุการณสําคัญและผลงานพรรคไทยรักไทย 

 
กอนเปนรัฐบาล 
1. 14 ก.ค.41  ตั้งพรรคการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
2. 14 ก.ค. 41   กอตั้งพรรคไทยรักไทยดวยผูกอตั้ง 23 คน 
3. 9 มิ.ย.  41  เปดโครงการโรงเรียนการเมอืงเพื่อผูหญิงรุน 1 ณ SC Park 
4. 6-8 พ.ย.41  จัดนิทรรศการ SMEอยางยิ่งใหญ ณ ศูนยสิริกิติ ์
5. 4 ก.ค. 42  เปดตัวหนังสือตาดูดาว ทางติดดิน 
6. 2-5 ก.ย.42    จัดนิทรรศการและเปดตวันโยบายเกษตร "พลิกเศรษฐกจิฟน 
   ชีวิตเกษตรกรไทย ณ ศนูยสิริกิติ 
7. 4 ต.ค.42    Dinner Talk "จุดเปลี่ยนประเทศไทย 2000" ณ ศูนยสิริกติิ 
8.  6 พ.ย.42    เปดโครงการ “สภาเยาวชนป 2000”  
9. 6 ม.ค.44    เลือกตั้งทั่วประเทศพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งส.ส. 

ถึง 248 คน  
10. 3 ก.พ.44   แถลงขาวรวมกันจัดตั้งรัฐบาล 3 พรรค ไทยรักไทย ความหวัง 
   ใหม และ ชาตไิทย 
11. 9 ก.พ.44   พิธีพระบรมราชโองการแตงตั้งพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเปน 
   นายกรัฐมนตรคีนที่23  
12. 26 ก.พ.44   แถลงนโยบายตอรัฐสภาและตอประชาชนทั่วประเทศ  
 
รัฐบาลทักษิณ 1 
13. 17 มี.ค.44    ประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  
14. 1เม.ย.44-31 มี.ค.47  พักชําระหนี้เกษตรรายยอย จาํนวน 1.9 ลาน คน และไดรับการ 
   ฟนฟูอาชีพแลว9 แสนราย 
15. 30 เม.ย.44   ประกาศเดนิหนา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ  
16. 15 ก.ค.44    ยุทธศาสตรพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
17. 25 ก.ค 44  โครงการกองทุนหมูบาน  1 ลานบาทถูกจดัสรรและหมนุเวยีน 
   สูหมูบาน 
18. 27 ก.ค.44    เจตนารมณและมาตรการรูปธรรมของรัฐบาลตอการแกไข 
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   ปญหาคอรัปชั่น  
19. 4 ส.ค. 44    การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ  
20.  21ส.ค. 44  เดินหนานโยบายหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภณัฑ OTOP 
21. 25 ต.ค.44  เปดโครงการอินเตอรเน็ตตําบล 
22. 6 มิ.ย. 45    การแกไขปญหาความยากจนแบบยั่งยืน รวมถึงผูดวยโอกาส  
23. 18 พ.ย.45    การเอาชนะปญหายาเสพติด  
24. 31 ม.ค.46    ประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด  
25. 14 ก.พ.46  โครงการบานเอื้ออาทร มีประชาชนไดรับสิทธิแลว 83,000 

ยูนิต และเดนิหนาตอ 
26. 20 มี.ค.46   ประกาศทิศทางประเทศไทย  
27. 31 ก.ค.46  คืนหนีI้MF  กอนกําหนดประหยัดดอกเบี้ย 4,800 ลานบาท 
28. 1 ส.ค. 46   เดินหนาหวยบนดินถูกกฎหมาย  
29.  1 ม.ค.47  ประกาศการแปลงสินทรัพยเปนทุน ถึง 31 ธ.ค.51 
30. 5 ม.ค.47  ขึ้นทะเบยีนคนจน  
31. 7 ส.ค.47  ประกาศโครงการนํารองจัดสรรโครงการ SML  
32. 5 พ.ย.47  นายกรัฐมนตรปีลอยคาราวานแกจน  
33. 5 ม.ค. 48  นายกรัฐมนตรแีถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ 4 ป  
 
รัฐบาลทักษิณ 2 
34. 6 ก.พ.48   พรรคไทยรักไทยชนะการเลอืกตั้งรอบ 2 ไดส.ส.377 เสียง 
35. 9 มี.ค 48  โปรดเกลาแตงตั้งพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   เปนนายกรัฐมนตรี   
   ครั้งที่2  
36. 19 มี.ค.48  เดินหนาโครงการเรียนกอนผอนที่หลัง 
37.  23 มี.ค.48  แถลงนโยบายในการบริหารประเทศตอสภาผูแทนราษฎร 
38. 24 เม.ย.48  พรรคไทยรักไทยประกาศกาวตอไป…สูสถาบันการเมืองที่ 
   มั่นคง 
39. 2 ธ.ค. 48  อนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ทุกโรงเรียนทัว่ 
   ประเทศ 
40. 23 ม.ค.49  ครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขายหุนใหกับเทมาเส็กจาก 
   สิงคโปร 
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41. 11 ก.พ. 49  กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมใหญ 
   เรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษณิลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
42. 24 ก.พ.49  พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรเปน 
   รัฐบาลรักษาการ 
43. 27 ก.พ. 49  พรรครวมฝายคานประกาศไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 
44. 2 เม.ย.49  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรป 2549 พรรคไทยรักไทย 
   ชนะอยางทวมทน 
45. 4 เม.ย. 49  พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ประกาศเวนวรรคไมขอรับตําแหนงใน 
   การคัดสรรครั้งตอไป 
46. 25 เม.ย.49  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดพระราชทานคําแนะนําใหศาล 
   ฎีกา ศาลปกครอง ไปทําหนาที่คล่ีคลายวิกฤตและหาทางออก 
47. 8 พ.ค. 49  ศาลมีมติใหการเลือกตั้งเมื่อวนัที่ 2 เมษายน ไมชอบดวย 
   กฎหมายตองจดัใหมกีารเลือกตั้งใหม 
48. 27 มิ.ย.49  อัยการสูงสุดเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยและ 
   พรรคประชาธิปตย 
49. 29 มิ.ย.49  พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ระบุคนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ เขามา 

วุนวายองคกรที่มีในระบบรฐัธรรมนูญมากไป มีการไมเคารพ
กติกา 

50. 19 ก.ย.49  รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัรถูกยึดอํานาจดวยการทํา 
รัฐประหารจากคณะปฎิรูปการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนําโดยพล
เอกสนธิ บุญยรัตกลิน   

51. 1-3 ต.ค..49  แกนนําพรรคทยอยลาออกจากพรรคไทยรกัไทย 
52. 3 ต.ค. 49  พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ประกาศขามทวีปลาออกจากหวัหนา 
   พรรคไทยรักไทย 
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ภาคผนวก ฉ. 
โครงสรางพรรคไทยรักไทยป 2549 
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ภาคผนวก ช. 
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการกองงานโฆษกและการประชาสัมพันธ 
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ภาคผนวก ซ. 
ภาพประชาชนเดินทางมาใหกําลังใจพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 

และภาพการสมัภาษณนายสรุนันทน เวชชาชีวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงภาพประชาชนเดินทางมาใหกําลังใจพ.ต.ท.ทักษณิ  ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทยหลัง
ประกาศเวนวรรคทางการเมืองไมขอรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในการคดัสรรครั้งตอไปเมื่อวันที ่ 5 
เมษายน2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงภาพการสัมภาษณนายสุรนันทน เวชชาชีวะ อดตีกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาวสุทิษา ประทุมกุล 
 
ประวัติการศึกษา    ศึกษาศาสตรบณัฑิต เอกโสตทัศนศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2537) 
 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน เจาหนาทีก่องงานโฆษกพรรคไทยรักไทย 
 
ประสบการณการทํางาน   อดีตผูส่ือขาวสํานักขาวไทยสกายนวิสประจําทําเนียบ 
     รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
 
รางวัลหรือทุนการศึกษา   ไดรับทุนศิลปนและสื่อมวลชนดีเดน ในระดับปริญญาโท  
     สาขานิเทศศาสตร กลุมวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ 
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  (พ.ศ. 2547)  
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