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บทคัดยอ 
 

 การวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงวิธีการ และพัฒนาการการเขากรอบขาวการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)ในหนังสือพิมพไทยรัฐ    วเิคราะหความเหมือนหรือความแตกตาง
ของการเขากรอบขาว  ในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้าํ(เข่ือนน้ําโจน) , โครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล) , เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง  และ
เหตุการณการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกจิ  เพื่อวเิคราะหภาพของกฟผ.  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  
โดยอาศัยการวิเคราะหเนื้อหาขาวจากหนงัสือพิมพไทยรัฐ เปนหลัก 

จากการศึกษาพบวาวิธีการเขากรอบขาวกฟผ.ในหนังสือพิมพไทยรัฐจากกรณีศึกษาท้ัง 
4 มีวิธีการเขากรอบขาวเหมือนกัน คือการนําเสนอความขัดแยงของ 2 กลุม  โดยกลุมหนึ่งเปนฝาย
ของผูกระทํา  และอีกกลุมหนึ่งเปนฝายของผูถูกกระทํา  ดานพัฒนาการการเขากรอบขาว  ไมมีความ
แตกตางกัน  ในทุกกรณีศึกษายังคงมีพัฒนาการในการนําเสนอความขัดแยงของ  2  กลุม เชนเดิม  

ดานความเหมือน  หรือ  ความแตกตางในการเขากรอบขาวแบงไดเปน 2  ลักษณะดังนี้  
(1) ในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา 
(เข่ือนปากมูล) และ เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  กฟผ.ถูกนํามาเขากรอบ
ความขัดแยงกับประชาชน  ทําใหการเขากรอบใน 3 กรณีดังกลาวนั้นเหมือนกัน  (2) ในกรณีศึกษา
การคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  กฟผ.ถูกนําเขากรอบความขัดแยงกับรัฐบาล  ทําใหกรอบขาว
ของกรณีศึกษานี้แตกตางจาก  3  กรณีแรก  และภาพของกฟผ.  จะเปล่ียนไปตามสถานการณท่ี
เกิดข้ึน  
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Abstract 
 

 This research has the following objectives: to study methods, and development in 
framing the news about the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) in Thai Rath 
newspaper; to analyze the similarity and difference in the framing of the news about EGAT in 
these case studies --  the nam jone dam construction project, the pak mun dam construction 
project, the pollution incident from the mae moh power plant in Lampang province, and the 
protest against the privatization of EGAT; as well as to study the image of EGAT as presented in 
Thai Rath  newspaper.  The study relies on content analysis as major methodology for data 
collection.  

The study finds that similar methods were used in framing the news about EGAT 
across the four case studies, that is, presentation of conflict between two parties – the actor and 
the acted upon.  In terms of news framing development, there are also no differences in all case 
studies since the stories also develop along the conflict between two parties. 

As far as the similarities and differences in the news framing are concerned, two 
characteristics can be noted: the framing that positions EGAT in  conflict the people was used in 
three case studies -- the nam jone dam construction project, the pak mun dam construction 
project, the pollution incident from the mae moh power plant.  However, for the case study of the 
EGAT privatization, EGAT was positioned in conflict with the government.  This has made the 
privatization case study different from the first three case studies and the image of EGAT is found 
to vary with the surrounding situations in each case study. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (Electricity  Generating  Authority  of  Thailand)  
หรือ  กฟผ.(EGAT)  เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภทที่เปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ซ่ึงจะ
ใหบริการพื้นฐานแกประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  อํานาจหนาท่ีหลักคือการจัดหาพลังงานไฟฟา 
โดยการผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา  ใหแก   การไฟฟานครหลวง(กฟน.)   การไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.)   และผูใชพลังงานไฟฟารายอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด   รวมท้ังประเทศใกลเคียง   และ
ดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานพลังงานไฟฟา  ตลอดจนงานอ่ืนๆ   ท่ีสงเสริมกิจการของ 
กฟผ.(EGAT)   โดยหนาท่ีในการผลิตและจัดสงกระแสไฟฟาใหเพียงพอ  ม่ันคง ในราคาท่ีเหมาะสม  
ตอบสนองความตองการใชไฟฟาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศใหเจริญเติบโต           
ดวยความรับผิดชอบอยางดียิ่ง   นอกจากภารกิจหลักดังกลาวแลว  กฟผ.(EGAT) ยังไดดําเนินกิจกรรมท่ี
อาจเรียกไดวาเปนโครงการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้  เพื่อเอ้ือประโยชนสูงสุด
ตอสังคมอยางสมํ่าเสมอ   

 
ดวยเหตุท่ี  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญของประเทศ

ไทย  และเปนหนวยงานท่ีมีสวนสําคัญ  ในการรวมพัฒนาและนําความเจริญเขาสูประเทศเชนเดียวกัน  
ทําใหการ  ปรากฎตัวตอสาธารณชนในแตละคร้ังมักจะได รับความสนใจเปนอยางมาก   ไม
วากฟผ.(EGAT) จะทําโครงการใดๆก็ตาม  มักจะไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนเสมอมา  โดยเฉพาะ
หากโครงการน้ันๆ มีประเด็นนาสนใจพอท่ีจะเปนขาว  หรือเปนประเด็นท่ีมีผลกระทบตอประชาชนใน
สังคมโดยรวมอยางเห็นไดชัด    ในขณะเดียวกันก็พบวาการกระทําใดก็ตามของกฟผ.(EGAT)  ท่ีไม
สงผลผลกระทบตอประชาชน  หรือสังคมโดยสวนรวมก็จะไมไดรับความสนใจจากส่ือมวลชน  
หรือไมไดรับการนําเสนอขาวเทาท่ีควร  
 

ท้ังๆท่ี  ในความเปนจริงแลว  กฟผ.(EGAT) เองก็มีโครงการท่ีสนับสนุน  และสงเสริม
สังคมอีกมากมาย  เชน  โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ  โครงการจัดคายเยาวชน  โครงการทัศน
ศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชน  โครงการหนวยแพทยเคล่ือนท่ี  โครงการสงเสริมอาชีพราษฎร เปนตน  จะมี
เพียงบางโครงการเทานั้นท่ีส่ือมวลชนไดนําเสนอขาวบาง  เชน  โครงการหองเรียนสีเขียว  โครงการ
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แวนแกว  โครงการฉลากเบอร 5   โครงการประชารวมใจประหยัดไฟฟา  ท้ังนี้เพราะมีผลตอประชาชน
และสวนรวมอยางเห็นไดชัดนั่นเอง 

 
ในดานการเผยแพรขาวสาร  กลาวไดวาส่ือมวลชนทุกแขนงไมวาจะเปน วิทยุ  โทรทัศน  

หรือหนังสือพิมพ  ลวนแลวแตมีความสําคัญในการนําเสนอขาวสารท้ังส้ิน   ส่ือมวลชนที่นับวา
ไดเปรียบที่สุดในการเสนอขาวสารคือ  “หนังสือพิมพ”  เพราะหนังสือพิมพเปนส่ือท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ
เกื้อหนุน  คือ  หางาย   ราคาถูก  คงทน  แพรหลาย  ขอมูลมีรายละเอียดและเปนลายลักษณอักษร  
สามารถยอนกลับมาดูไดเสมอ  อีกท้ังหนังสือพิมพยังไดเปรียบในเร่ืองของการเสนอรายละเอียดท่ี
สามารถนําเสนอไดละเอียดมากกวาส่ือมวลชนชนิดอ่ืนๆ   

 
หนังสือพิมพในประเทศไทยมีอายุยาวนานมากวาศตวรรษ  หนังสือพิมพฉบับแรกใน

เมืองไทยเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ.2387  โดยหมอบรัดเลย(Dan Beach Bradley)  ในช่ือ “บางกอกรีคอรเดอร”   
ท่ีออกมาในรูปแบบของหนังสือขาว  เนื้อหาเปนการรายงานขาวสารบานเมือง  วิทยาการสมัยใหม  
รวมถึงเปนการกระตุนความคิดในเสรีภาพของคนไทย  จนกระท่ังปพ.ศ.2401  ในรัชสมัยของพระจอม
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  4  ทรงจัดทําหนังสือพิมพช่ือ “ราชกิจจานุเบกษา”  ข้ึน  มีพระราชประสงคเพื่อ
ช้ีแจงขาวคลาดเคล่ือนและโตตอบบทวิพากษ  วิจารณ  ท่ีตีพิมพในหนังสือพิมพของพวกมิชชันนารี
ชาวตางชาติ (รัชนี วงศวรรณ ,2535 : 5) 

 
จนกระทั่งในปพ.ศ.2418  สมเด็จเจาฟากรมพระยาภานุพันธวงศวรเดช  ไดจัดทํา

หนังสือพิมพท่ีกลาวไดวา  เปนหนังสือพิมพรายวันฉบับแรกของประเทศไทยข้ึน  โดยใชช่ือวา  
“หนังสือพิมพคอต”  มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขาวสารราชการในราชสํานัก  และรายงานขาวท่ีควรจะ
บอกลวงหนา   

 
ถาวร  บุญปวัตน  แบงประเภทของหนังสือพิมพในประเทศไทยออกเปน 3 ประเภท  

ดวยกันคือ  ( 2538 : 62-63) 
 

  1. หนังสือพิมพคุณภาพ(Quality Newspapaer)  หมายถึงหนังสือพิมพท่ีเนนระดับคนอานท่ี
ไดรับการศึกษาสูง  ท้ังขาว  บทความ  และสารคดี  จะเนนดานเนื้อหาสาระท่ีใหคุณประโยชนมากกวาท่ี
จะมอมเมาคนอาน 
 2. หนังสือพิมพตลาดหรือหนังสือพิมพประชานิยม(Popular Newspaper)  หมายถึง
หนังสือพิมพท่ีเนนปริมาณการจําหนายส่ือสารถึงคนระดับชาวบานซ่ึงสวนใหญเปนคนของประเทศ  
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การเสนอขาว บทความ  สารคดีและบันเทิงคดี  จะเนนวิธีการส่ือท่ีเขาถึงประชาชนไดมากโดยไม
คํานึงถึงวาจะเปนการมอมเมาหรือไม  โดยอางวาการมอมเมา  คือ  พาหะ  เขาถึงประชาชนเพื่อรับสวน
ของสารประโยชนท่ีมีอยู 

3. หนังสือพิมพเฉพาะกิจหรือ เฉพาะดาน  เกิดปรากฎการณใหมข้ึนในวงการหนังสือพิมพ  
นั่นคือ  มีการออกหนังสือพิมพเฉพาะอยาง  เชน  หนังสือพิมพกีฬา  และหนังสือพิมพธุรกิจซ่ึง
หนังสือพิมพประเภทนี้เนนเฉพาะดาน  ถือไดวาเกิดข้ึนจากความต่ืนตัวของประชาชนตอ     วงการกีฬา
และ  ความเจริญรุงเรืองของวงการธุรกิจจึงทําใหเกิดหนังสือพิมพเฉพาะวงการข้ึน  

 
ในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพนั้น  ถึงแมจะไดเปรียบในเร่ืองของพ้ืนท่ีในการ

นําเสนอ   แตก็มีขอจํากัดอีกมากมายท่ีทําใหไมสามารถนําเสนอเนื้อหาไดอยางเต็มท่ี  หรือครบถวน 
เพราะเหตุการณตางๆ  ที่เกิดข้ึนในโลกนี้ลวนแลวแตเปนขาวท้ังส้ิน  ไมวาจะเปนเหตุการณเล็กๆนอยๆ
ท่ีไมนาสนใจ  และไมกระทบกระเทือนผูใด  ไปจนกระท่ังเหตุการณใหญๆ    ซ่ีงอยูในความสนใจของ
คนท่ัวไป  และสงผลกระทบตอกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทุกกลุมชน    โดยเฉพาะหนังสือพิมพในสังคม
ประชาธิปไตย  และสังคมท่ีกําลังพัฒนา  นั้น  การที่หนังสือพิมพจะนําเสนอขาวสารตางๆ  อาจ
กอใหเกิดผลกระทบ  หรือชวยสงเสริมความรู  ความคิด  อันอาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตได 

 
ดังนั้น  ข้ันตอนในการนําเสนอขาวจึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง   เนื่องจากขาวท่ีปรากฎ

ในหนาหนังสือพิมพเปนผลจากการตัดสินใจของ  ผูส่ือขาว  บรรณาธิการ  หรือผูมีอํานาจหนาท่ีในการ
เลือกขาวเพื่อลงพิมพ   โดยการใชดุลยพินิจ  วินิจฉัยวาขาวใดมีคุณคา  ควรนํามาลงพิมพ   ซ่ึงการ
ตัดสินใจยอมสงผลกระทบไปถึงรูปแบบและการใหความสําคัญตอการนําเสนอขาวนั้นๆ  ดวย  

 
  การตัดสินใจเสนอขาว  เปรียบไดกับตัวแทนภาพเอกลักษณของหนังสือพิมพ  หาก

หนังสือพิมพเสนอขาวท่ีมีคุณคาสามารถสะทอนความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนได  ยอมแสดงใหเห็นวา
หนังสือพิมพ  ไดตัดสินใจและกระทําหนาท่ีของตนไดถูกตอง   แตในทางตรงกันขามหากหนังสือพิมพ
เสนอขาวท่ีไมมีคุณคา   พอตอการอาน  ขาวท่ีนําเสนอก็อาจจะเปนการบิดเบือนขอเท็จจริง  และความ
เปนจริงของเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได     

 
ดังพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแก คณะกรรมการ

สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ณ พระราชตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม 
2515  
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              “…เขาวาหนังสือพิมพเปนกําลังของบานเมือง ถาหากวาใชกําลังในทางท่ีดีก็จะทําให
บานเมืองไปในทางท่ีดี แตถาใชกําลังในทางที่เรียกวาไมดี ก็จะทําใหบานเมืองเปนไปในทางท่ีไมดี คือ 
เส่ือม กําลังท่ีไมดีนี้จะมาพูดก็ยากท่ีจะบงวาคืออะไรบาง แตสวนมากเรามองเห็นไดวา ส่ิงท่ีทําใดๆ ถา
หากวามีเจตนาเพื่อสรางสรรคก็จะเปนส่ิงท่ีดี แตถามีเจตนาสรางสรรคแตเฉพาะบุคคลหรือสวนใดสวน
หนึ่งของชาติ ก็เขาใจวาจะเรียกไดวาเปนการกระทําในทางที่ไมดี ฉะนั้น เม่ือมีพลังในหนังสือพิมพจึง
ตองระมัดระวัง และตองใชความพินิจพิเคราะหท่ีดี และตองมีส่ิงท่ีเรียกวาความเสียสละบาง เพื่อ
สวนรวม…”  

 
             พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงขอใหผูซ่ึงมีอาชีพหนังสือพิมพ ยึดม่ันอยูในความสุจริต           
ยุติธรรม  และสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบ  ตลอดจนจรรยาบรรณ  เพราะนักหนังสือพิมพเปนผูท่ี
เสนอขาวสารตางๆ ไปสูประชาชน ดังพระราชดํารัสพระราชทานแกสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย ณ สมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย วันเสารท่ี 26 มิถุนายน 2515  

 
              “…นักหนังสือพิมพเปนผูเสนอขาวสาร ความรู ความคิดเห็น รวมท้ังเปนปากเสียงแทนผูอ่ืน 
ทุกเร่ืองทุกส่ิงท่ีทานนําลงพิมพในหนังสือพิมพ แพรหลายไปไดโดยรวดเร็วและอยางกวางขวางอยางไม
มีขอบเขต จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจักตองปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ ดวยความพิจารณาท่ีรอบคอบ ดวยความ
สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ ร ร ม  แ ล ะ ด ว ย ค ว า ม สํ า นึ ก ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ เ ป นพิ เ ศ ษ อ ยู เ ป น นิ ต ย…” 
(http://www.thaimain.org/cgi-bin/newsdesk_t_special.cgi?a=1046&t=index_t_special.html) 

 
แมวาผูส่ือขาว  บรรณาธิการ  หรือผูมีอํานาจ  จะสามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเลือก

ขาวไดอยางถูกตองเหมาะสมแลว  ก็ยังคงมีขอจํากัดของหนังสือพิมพอยู  นั่นคือ  เนื้อท่ีในการนําเสนอ
ในแตละวันมีคอนขางจํากัด  ทําใหขาวบางขาวไมสามารถจะนํามาตีพิมพได  หรือตีพิมพไดเพียง
บางสวนเทานั้น  หรือขาวบางขาวก็ไมสามารถนําลงพิมพไดเลย   

 
ซ่ึงในการนําเสนอขาวนั้น  มีอีกวิธีการหนึ่งท่ีผูส่ือขาว  บรรณาธิการ  หรือผูมีอํานาจหนาท่ี  

ใชในการคัดเลือกขาว  เรียกวา  “การเขากรอบขาว(Framing)”   ซ่ึงการเขากรอบขาวจะใชวิธีการเลือก
ขาวท่ีจะลงตีพิมพ  โดยเนนท่ีความสัมพันธของแหลงขาว  กับผูท่ีไดรับผลกระทบจากแหลงขาวนั้นๆ  
โดยจะมีความคิดหลักเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะนําเสนอและการใชภาษาท่ีเปนภาษาเฉพาะกรณีนั้นๆ (Pippa 
Noris , Montague Kern , Marion Just) 
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สําหรับขาวของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีนับไดวาเปนประเด็นหลัก   สงผล
กระทบโดยตรงตอประชาชนและสังคมสวนรวม   จนกระท่ังไดรับการนําเสนอผานทางส่ือมวลชนมาก
ท่ีสุดสามารถสรุปได  4  ประเด็นใหญๆ  ดังนี้   

 
1.  โครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา (เขื่อนน้ําโจน) 
     ภูมิหลังเหตุการณคัดคานโครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา  เขื่อนน้ําโจน 
 
 การคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลัง(เข่ือนน้ําโจน)มีข้ึนระหวาง พ.ศ.2524-2531 ซ่ึงเปน
ชวงท่ีกระแสอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีบทบาทในสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกัน
รัฐบาลมีโครงการท่ีจะพัฒนาไฟฟาพลังน้ําในจังหวัดกาญจนบุรี และพยายามจะผลักดันโครงการเข่ือน
น้ําโจนเพ่ือเพิ่มกําลังการผลิตกระแสไฟฟา  ทําใหกระแสคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนน้ําโจนไดเร่ิม
ข้ึน 
  

การเคล่ือนไหวคัดคาน  โครงการกอสรางเข่ือนน้ําโจนเร่ิมต้ังแตป  2525  ซ่ึงจุดเร่ิมตนการ
เคล่ือนไหวไดปรากฎชัดเจนตอสาธารณชนเม่ือเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐคือ  กรมปาไม  
และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) โดยกรมปาไมใหเหตุผลวา  การสรางเข่ือนจะเปนการ
บุกรุกทําลายปาสงวนท่ีบริสุทธ์ิแหงหนึ่งของชาติ   ความขัดแยงนี้เกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีไดเสนอขออนุมัติ
จากรัฐบาล  และอยูในระหวางการดําเนินการศึกษาแผนแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมเพิ่มเติม   

 
  ภาพการเคล่ือนไหวในความขัดแยงของคูกรณีท้ังสองฝายไดปรากฎชัดเจนสูสายตา

ประชาชนมากยิ่งข้ึน  จากการเสนอขาวของสื่อมวลชนโดยมีการเสนอขาวตอบโตไปมาระหวาง  
กฟผ.(EGAT)   กับ  กรมปาไม   ซ่ึงเปนชวงท่ีกระแสอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี
บทบาทในสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันรัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนาไฟฟาพลังน้ําในจังหวัด
กาญจนบุรี และพยายามจะผลักดันโครงการเข่ือนน้ําโจนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตกระแสไฟฟา ทําให
กระแสคัดคานโครงการเข่ือนน้ําโจนเพิ่มข้ึนตามลําดับ จากนั้นกระแสการคัดคานการสรางเข่ือนน้ําโจน  
ไดรับการสนับสนุนจากกลุมตางๆอยางกวางขวางมากข้ึน  ท้ังกลุมอนุรักษ  นักวิชาการ  นักศึกษา  
ประชาชน   

 
การตอสูของชาวบาน   เร่ิมโดยชาวบานแถบสมุทรสาคร  ไดลุกข้ึนมาคัดคานการกอสราง

เข่ือนแหงนี้   เนื่องจากการกักเก็บน้ําของเข่ือนบนลุมน้ําแมกลองกอนหนานี้  คือ  เข่ือนเขาแหลม  และ
เข่ือนศรีนครินทร ทําใหเกิดปญหาน้ําทะเลทําลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ดังนั้นจึงไมตองการใหมี
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การสรางเข่ือนน้ําโจนข้ึนอีกเข่ือนหนึ่ง  ดวยประเด็นการคัดคานหลักท่ีวาการสรางเข่ือนฯจะทําลาย
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  จึงมีรายงานความเคล่ือนไหวของเหตุการณและพฤติกรรมการ
คัดคานจากกลุมตางๆ  ตลอดจนผลของการโตตอบระหวางกันในหนาหนังสือพิมพฉบับตางๆ  และเม่ือ
หลายๆฝายไมเห็นดวยกับการสรางเข่ือนฯ  ความขัดแยงจึงเพ่ิมระดับของความรุนแรงมากยิ่งข้ึน จน
กลายเปนปญหาระดับชาติท่ีรัฐบาลไมกลาตัดสินใจ  และยืดเวลาการพิจารณาโครงการออกไปเร่ือยๆ  
ประกอบกับมีการยุบสภาและเปล่ียนรัฐบาล  การเสนอเนื้อหาของส่ือมวลชนจึงหันเหไปสูการกลาวถึง
วิธีการทํางานของรัฐบาล  โยงสูประเด็นปญหาการเมืองอ่ืนๆ  จนเม่ือมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม  ก็ไมได
ตัดสินใจเร่ืองการสรางเข่ือนน้ําโจนแตอยางใด  ขณะเดียวกับการเคล่ือนไหวคัดคานก็เงียบหายไป    

  
ความสําเร็จจากการคัดคานโครงการเข่ือนน้ําโจนเกิดจากความรวมมือของกลุมอนุรักษตาง 

ๆ ท่ีดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง และอีกดานหน่ึงเปนผลมาจากความลมเหลวของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยและรัฐบาล  ท่ีไมสามารถชี้แจงเหตุผลสําคัญใหประชาชนสวนใหญเขาใจ
ความสําคัญและความจําเปนของโครงการเข่ือนน้ําโจนได 

 
2.  โครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา  (เขื่อนปากมูล) 
     ภูมิหลังของเหตุการณคัดคานโครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา  เขื่อนปากมูล 
  
 โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
เปนนโยบายสาธารณะซ่ึงกําหนดไวในแผนกําลังผลิตไฟฟา พ.ศ.2530-2534  ของนโยบายการพัฒนา
พลังงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 โดยเปนโครงการผลิตพลังงานไฟฟาใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีความม่ันคงในระบบสงไฟฟานอย  และไมเพียงพอตอความตองการ  
ทําใหความเช่ือม่ันในการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมนอยลงตามไปดวย  ดังนั้นเพ่ือสนองความ
ตองการใชพลังงานในชนบท  ควบคูไปกับการแกปญหาความยากจนตามแผนพัฒนาฯ รัฐจึงมีมติ
เห็นชอบในหลักการของโครงการ และอนุมัติใหดําเนินการสรางเข่ือนฯโดยอาศัยกฎหมายเปนตัว
ตัดสิน(อางถึงในพวงพนา คุณวัฒน , 2545 :3) 
 

การกอสรางเข่ือนปากมูล เร่ิมตนข้ึนในป 2534 และเสร็จส้ินในป 2537  ความสําคัญของ
โครงการเขื่อนปากมูล  ไดรับการนําเสนอผานส่ือมวลชนเม่ือโครงการไดรับอนุมัติในหลักการให
กอสราง จึงเปนจุดเร่ิมตนการเกิดกระแสคัดคานจากประชาชนในทองท่ีท่ีจะสรางเขื่อนฯ  ขอให
ทบทวนอนุมัติอีกคร้ัง  ท้ังนี้เพราะขอมูลท่ีไมชัดเจนของกฟผ.  ชาวบานซ่ึงไมแนใจในผลกระทบท่ี
ตามมาจึงไดรวมตัวกันคัดคาน  โดยมีเหตุผลสําคัญวา  การกอสรางเข่ือนฯจะเปนการปดกั้นลําน้ํา  และ
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การระเบิดเกาะแกงตางๆซ่ึงเปนระบบนิเวศนท่ีสําคัญของลําน้ํามูน จะสงผลใหทรัพยากรประมงลดลง  
สงผลกระทบตอรายไดหลักของชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอม  โดยผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ  การ
สูญเสียอาชีพประมงอยางถาวร  เนื่องจากไมสามารถจับปลาเพื่อเปนอาหารหรือสินคาไดเหมือนเดิม   
ซ่ึงการเคล่ือนไหวคัดคานไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ  และฝายอนุรักษดวยการสราง
กิจกรรม  เพื่อเรียกรองใหระงับการสรางเข่ือนฯ      

 
โดยการบอกกลาวจากการรายงานเหตุการณตางๆ  ผานส่ือมวลชนกลุมอนุรักษในจังหวัด

อุบลราชธานี   และการรวมตัวคัดคานจากกลุมคัดคานกลุมตางๆในจังหวัด   ในขณะเดียวกับ  
กฟผ.(EGAT)   ก็ไดดําเนินการช้ีแจง  ความเขาใจท่ีถูกตองตอโครงการอยางตอเนื่อง  ชวงนี้ส่ือมวลชน
ฝายอนุรักษ  เ ร่ิมเขามามีบทบาทตอการใหความสนใจท่ีจะกําหนดหัวขอประเด็น  การทําลาย
ส่ิงแวดลอมจากการสรางเข่ือนฯ  ใหสาธารณชนรับรู  ฝายรัฐบาลโดยผูวาราชการจังหวัด  และบุคคล
สําคัญทางการเมืองท่ีรับผิดชอบในโครงการนี้  ตางแสดงเจตจํานงยืนยันท่ีจะกอสรางเข่ือนปากมูล  
จากนั้นจึงมีการสรางกลุมพลังจัดต้ังในพ้ืนท่ีบริเวณกอสรางเข่ือนฯ  ระหวางฝายคาน  และฝาย
สนับสนุน 
 
 นักศึกษาและประชาชนในกรุงเทพมหานคร  เร่ิมมีการเคล่ือนไหวคัดคานโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเม่ือมีเหตุการณ  รัฐมนตรีสํานักนายก   ไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  ทํารายรางกายราษฎรที่คัดคาน  
ในการอภิปรายทางวิชาการท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจึงทําใหกระแสการคัดคานเพิ่มความรุนแรงข้ึน  ท้ัง
จากคณะกรรมการอนุรักษ  14  สถาบัน  ชาวบาน  และนิสิต  นักศึกษา  การรายงานเหตุการณตางๆถูก
นําเสนอผานส่ือมวลชนใหสาธารณชนไดรับทราบ  ตามกระแสเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนภูมิภาค
และกรุงเทพฯ  และเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให กฟผ.(EGAT)สรางเข่ือนปากมูล  การ
คัดคาน  การชุมนุมประทวงก็ยังคงดําเนินตอไป  แตรัฐบาลก็ยังยืนยันท่ีจะใหสรางเข่ือนฯโดยมิไดระงับ
แตอยางใด 
 
 หลังจากนั้นชาวบานไดเดินทางเขามาชุมนุมในกรุงเทพมหานคร  เพื่อเจรจาหาขอยุติ
รวมกันกับ กฟผ. (EGAT)  โดยมีการลงนามในสัญญาขอตกลงรวมกัน 5 ขอคือ (อางถึงในพวงพนา  
คุณวัฒน , 2545 : 48) 

1. ใหมีการปกหลักหมุดแสดงระดับน้ําทวมใหชัดเจน 
2. ใหกฟผ.ชดเชยคาน้ําทวมท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินใหแกชาวบานตามราคาตลาด 
3. ใหมีการจัดสรรท่ีอยูอาศัยและที่ดินทํากินใหแกชาวบานตามความเหมาะสม 
4. ใหมีการศึกษาผลกระทบเร่ืองการประมง 
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5. หากเกิดโรคพยาธิใบไมในเลือดหลังสรางเข่ือน  กฟผ.ตองจายคารักษาพยาบาลทุกอยาง
และแกไขปญหาเชิงสาธารณสุข  

 
ภายหลังการสรางเข่ือนเสร็จแลว ผลปรากฎวา ชาวบานยังคงไดรับความเดือดรอนจากการ

สูญเสียอาชีพประมง เนื่องจากจํานวนปลาจากแมน้ําโขงลดลงเปนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว  การ
เรียกรองคร้ังลาสุดจึงเปนการเรียกรองใหมีการชดเชยการสูญเสียอาชีพอยางถาวร โดยรัฐบาลพล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ  มีมติใหชดเชยการสูญเสียอาชีพถาวรเปนท่ีดินครอบครัวละ 15 ไร  ภายหลังไม
สามารถจัดหาท่ีดินใหได รัฐบาลจึงมีมติใหจายคาชดเชยเปนเงินแทน ไรละ 35,000 บาท ในขณะท่ีรอ
การจายคาชดเชย         รัฐบาลพล.อ. ชวลิต ลาออก รัฐบาลชวน หลีกภัย  มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ไม
จายคาชดเชยใหกับเข่ือนที่สรางแลว จึงเทากับยกเลิกสัญญาท่ีชาวบานเคยไดรับ  ชาวบานไดรวมตัวกัน
อีกคร้ังหนึ่งโดยเปล่ียนขอเรียกรองเปนการให กฟผ.(EGAT)  เปดประตูระบายนํ้าใหปลาจากแมน้ําโขง
ข้ึนมาวางไข เพื่อฟนฟูอาชีพประมง และวิถีชีวิตท่ีสูญเสียไป ใหกลับคืนมาอยางยั่งยืน  

 
ในท่ีสุด กฟผ.จึงไดตกลงจายคาชดเชยใหชาวบาน 2 กรณี คือ คาชดเชยการสูญเสีย

ทรัพยสินจากการถูกน้ําทวมตามจริง (เดิม กฟผ.จายใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบเฉพาะรายท่ี กฟผ.ระบุ
เทานั้น) อีกกรณีคือ คาชดเชยการสูญเสียอาชีพประมงตลอดเวลา 3 ปของการ กอสรางเปนจํานวนเงิน
ครอบครัวละ 90,000 บาท จํานวน 3,195 ครอบครัว (อางถึงใน www.searin.org) 
 
3.  มลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
     ภูมิหลังของเหตุการณกรณีมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 
  
 โรงไฟฟาแมเมาะเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาขนาดใหญของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  ใชถานลิกไนตเปนเช้ือเพลิงในการเผาไหม  เพื่อนําพลังงานความรอนมาตมน้ํา  ผลิตไอน้ํา            
แลวเปนตนกําลังหมุนกังหันไอน้ําและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา   การผลิตไฟฟาท่ีแม
เมาะใชลิกไนตเปนพลังงานในกระบวนการผลิต   ซ่ึงไดปลอยกํามะถันประมาณรอยละ ๓-๕ อัน
กอใหเกิดสารพิษตางๆ   ไดแก   ฝุนละอองและ กาซซัลเฟอรไดออกไซดซ่ึงเปนสารพิษหลัก 

 
เม่ือตนเดือนตุลาคม พ.ศ.2535  มลพิษท่ีปลอยจากโรงไฟฟาแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัด

ลําปาง  ทําใหชาวบานและพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ประจําโรงไฟฟาแมเมาะ
เจ็บปวย  ดวยอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ  สัตวเล้ียงเจ็บปวยลมตาย  พืชพันธุของชาวบานและสวนสัก
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมเกือบท้ังสวนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง ถูกฝุนกรดทําใหใบหุบและหงิกงอ  
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สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในตนเดือนตุลาคม  2535  มาจากความผกผันของอากาศ  คือใน
ป 2535   อากาศหนาวเร็วกวาปกติ   ลมหนาวปะทะกับลมรอน  ทําใหลมเปล่ียนทิศไปทางตะวนัออก
เฉียงใตเขาหมูบานสบปาด   ซ่ึงอยูในหบุเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใตของโรงไฟฟา   อุณหภมิูของ
อากาศท่ีผกผันทําใหเกดิเพดานอากาศสองช้ันท่ีระดับ  100  และ  250  เมตร ดักสารพิษท่ีปลอยจาก
ปลองโรงไฟฟาซ่ึงสูง 80 เมตร (โรงไฟฟาท่ี 1-3)  และ  150 เมตร  (โรงไฟฟาท่ี 4-11)ไว   ในวันท่ี  2  
ตุลาคม ฝุนและกาซมีมากข้ึน เพราะเคร่ืองดักฝุน (electrostatic precipitator) ของโรงไฟฟาท่ี  2  เสีย 
และมีอากาศนิง่ (ความเร็วลม 0.05  เมตรตอวินาที) ในตอนเชาอากาศอุนทางทิศตะวันออกลอยตัวสูงข้ึน 
อากาศเย็นทางทิศตะวนัตกพัดเขาแทนท่ีจึงดึงเอาสารพิษท่ีถูกกักไวใตเพดานอากาศลงสูพื้นดิน  ในป
ปกติท่ีแมเมาะ ลมรอนจะพัดผานพนไปแลวกอนท่ีลมหนาวจะพัดเขามา ทําใหไมเกิดปญหาเร่ืองลม
เปล่ียนทิศและเร่ืองสารพิษอยางเชนท่ีเกิดข้ึนในป2535  
(http://www.info.tdri.or.th/library/quarterly/white-pp/wb1.htm) 

 
บานสบปาด  ตั้งอยูหางจากโรงไฟฟาแมเมาะหนวยท่ี 4-13  ไปทางทิศใตประมาณ 5-6  

กิโลเมตร  อยูในอําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง ผลจากเหตุการณโรงไฟฟาแมเมาะปลอยฝุนข้ีเถาและ
กาซซัลเฟอรไดออกไซต  ทําใหชาวบานไดรับความเดือนรอน  คือ  มีฝุนลักษณะคลายแปงสีขาวปนเทา
แบบข้ีเถาโปรยลงมาใสบานเรือน  ตนไม  ซ่ึง 5 ช่ัวโมงตอมาใบไมมีลักษณะเกรียม   และชาวบานสบ
ปาดมีอาการปวยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน  หายใจขัด  เวียนศรีษะ  ปวดแสบในคอ  บาง
รายมีอาการคล่ืนไส  อาเจียนรวมดวย  นอกจากนี้ชาวบานบางรายมีอาการเจ็บปวยทางตา  จมูก  คอ  
ทอนซิล  และปอดอักเสบ  แบบเฉียบพลัน  รวมท้ังพืชผักตนไมมีใบเหี่ยวเฉา  ไหมเกรียมและรวงเปน
หยอมๆ (อางถึงในบุญธันทว  เอมยานยาว , 2541 : 4) 

 
อุบัติเหตุจากมลพิษคร้ังนี้เปนผลใหประชาชนท่ีอยูอาศัยโดยรอบโรงไฟฟาแมเมาะไดรับ

ผลกระทบอยางหนัก  ไมเพียงแตการเจ็บปวยทางรางกายและความเสียหายในทรัพยสินท่ีปรากฏใหเห็น
ไดเทานั้น  แตเหตุการณดังกลาวนี้ไดทําใหประชาชนตกอยูในความหวาดผวาต่ืนกลัวจนกลายเปนความ
ไมพอใจ  และรวมตัวกันเพื่อตอตานกฟผ.(EGAT)  ในฐานะผูดําเนินการโรงไฟฟาแมเมาะ  (อางถึงใน
วิลาสินี  พิพิธกุล , 2537 : 9) 

 
หลังจากเหตุการณดังกลาวกฟผ.(EGAT)  จายเงินชดเชยกวา 4 ลานบาท โดยจายใหผูปวย

ในรายละ 5 พันบาท ผูปวยนอกรายละ 1 พันบาท จายเงินคาเสียโอกาส  ในการทํางานในชวงท่ีปวยราย
ละ100  บาทตอวัน  รับผิดชอบคารักษาพยาบาลและคาเสียหาย  ท่ีเกิดกับสัตวและพืชผลทุกกรณี   เงินท่ี
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จายชดเชยน้ีเปนการจายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็นผลเสียหายอยางชัดเจน  มิใชเปนการ
ชดเชยผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว(http://www.info.tdri.or.th/library/quarterly/white-pp/wb1.htm) 
 
4.  การคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
     ภูมิหลังของเหตุการณกรณีคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
  
 รัฐวิสาหกิจไทยมีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ  เปน
องคกรของรัฐท่ีสงรายไดแกรัฐบาลปละหลายพันลานบาท  รับผิดชอบกิจการดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  ท่ีสําคัญๆ เกือบท้ังหมด   
 
 แตตอมาภายหลังรัฐวิสาหกิจ  กลับถูกมองวาเปนองคกรท่ีเปนภาระของรัฐบาล  มิได
ดําเนินงานสมกับท่ีไดสิทธิประโยชน  และการสนับสนุนเงินพิเศษจากภาครัฐ  ทําลายการแขงขันของ
ตลาด  ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน  ขาดสํานึกทางธุรกิจ  เกิดความร่ัวไหลในระบบ  เปนแหลง
ผลประโยชนใหกับบุคคลบางกลุมหรือนักการเมือง  และยังสรางภาระหน้ีสินแกรัฐบาล  เปนภาระ
ทางดานการเงินและการคลังของรัฐบาล  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจหลายแหงตองการเงินลงทุนสูง  จึงตองกู
เงินท้ังจากในและนอกประเทศซ่ึงรัฐบาลตองคํ้าประกันให  นอกจากคํ้าประกันเงินกูแลว  รัฐบาลยังตอง
ใหเงินอุดหนุนแกรัฐวิสาหกิจเพื่อการลงทุนดวย  ในป2540  รัฐบาลไดใหเงินอุดหนุนแกภาค
รัฐวิสาหกิจเปนเงินถึง  2.6 หม่ืนลานบาท 
 
 รัฐบาลจึงพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยกําหนดนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(Privatization)ข้ึนมา  ซ่ึงหมายถึง  การลดบทบาทของรัฐบาลลงใหเอกชนเขามามีบทบาทมากข้ึนในการ
เปนเจาของและหรือการบริหารกิจการรัฐวิสาหกิจมากข้ึน 
 
 รัฐบาลมีแนวคิดในการสนับสนุนใหเอกชนมาดําเนินธุรกิจต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2505-2509)  แตภาครัฐวิสาหกิจมิไดดําเนินการอยางจริงจัง  กลับมี
บทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  ตอมารัฐบาลไดมาปดฝุนนโยบายรัฐวิสาหกิจอีกคร้ังต้ังแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) เปนตนมา  โดยนโยบายการแปรรูปท่ีเปน
นามธรรมไดปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534)  ซ่ึงกลาวถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจในเร่ืองการลดการกูยืมจากตางประเทศ  การลดการขาดทุนของ
รัฐวิสาหกิจ  และการสนับสนุนตลาดทุนใหแข็งแกรง   
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และในป 2540  ประเทศประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  ตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF)  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีไดดําเนินการอยูแลวจึงไดถูกกําหนดใหเปนเง่ือนไขขอหนึ่ง
ของ IMF กระแสการแปรรูปจึงกลับมาแรงอีกคร้ัง  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองแผนแมบทแปร
รูปรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ 5 กลุมใหญในสาขาโทรคมนาคม  ประปา  พลังงาน  ขนสง  
และอ่ืนๆตองแปรรูปโดยไมมีเงื่อนไข 

 
รัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงานเปนกลุมรัฐท่ีมีความเคล่ือนไหวในเร่ืองการแปรรูปมากท่ีสุด  

ในปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจทางดานพลังงาน  6  แหง  คือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)  การ
ไฟฟานครหลวง(กฟน.)  การไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.)  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย(ปตท.)  บริษัท 
ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)  และบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (บจป.)  (อางถึงในรัชดาพร เสียงเสนาะ , 2542 : 1-2) 

 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีหนาท่ีหลักในการจัดหาไฟฟาเพื่อสนองความตองการของประเทศ  
ซ่ึงภารกิจดังกลาวตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก  จึงจําเปนตองกูยืมเงินท้ังในประเทศ  ประมาณรอยละ 
15 ของเงินลงทุน  และตางประเทศประมาณรอยละ 60 ของเงินลงทุน  เพื่อนํามาพัฒนาแหลงผลิตและ
ระบบสง  แตการกูเงินจากตางประเทศก็มีขอจํากัดเร่ืองวงเงิน  เนื่องจากรัฐบาลจํากัดวงเงินกู
ตางประเทศของภาครัฐ(ประมาณปละ 3,700 ลานเหรียญสหรัฐ)  เพื่อเสถียรภาพทางการเงิน  การคลัง 
ของประเทศและตองจัดสรรวงเงินกูใหกับกิจการอ่ืนๆของรัฐอีกดวย 
 
 เนื่องจากปญหาภาระหนี้สินของประเทศ  กอปรกับประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจหลายแหง
ยังไมดีนัก  รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการในการแกไข  โดยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนใหเขามามี
สวนรวมในการลงทุนและดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการพัฒนาตลาดลงทุน  อันนํามาสูรูปธรรมในการ
แปรรูป  รัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนกระแสการเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน  และนํามาสูการแปรรูปการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  12  กันยายน  2535  โดยมีเปาหมาย
สําคัญในการปรับโครงสรางกฟผ. และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา 3 ประการคือ  เพื่อเพิ่มการแขงขัน  
เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการลงทุนของรัฐ(อางถึงในพงศธร วิริยะกาล , 2543 : 18) 
 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พยายามทําความเขาใจกับพนักงานถึงความรูและ
ความสําคัญในเร่ืองการแปรรูป  โดยการประชาสัมพันธภายใน  ทางส่ือส่ิงพิมพภายในคือ  ขาวฝาย
ประชาสัมพันธ  ขาวสัปดาห และส่ิงพิมพเฉพาะกิจไดแก  หนังสือการแปรรูปกฟผ. , ขาวสัปดาห 
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ทิศทาง กฟผ. การจัดบรรยายใหความรูพรอมท้ังถายทอดสดผานวิทยุและโทรทัศนภายใน  นอกจากนี้
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเททไทยและผูบริหารระดับสูงไดเดินสายบรรยายแกพนักงานท่ัว
ประเทศ  เพื่อใหความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน  แตการแปรรูปและการทําความเขาใจมิไดราบรื่น  มี
การคัดคานจากกลุมสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(สพร.กฟผ.)  โดย
มีสมาพันธรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทยที่คัดคานการแปรรูปมาเปนแนวรวม  เนื่องจากเกรงวาจะมี
ผลกระทบตอความม่ันคงของพนักงานและเกรงวาเอกชนจะมาผูกขาดกิจการไฟฟา ซ่ึงจะสงผลกระทบ
ตอการข้ึนคาไฟฟาแกประชาชน (อางถึงในรัชดาพร  เสียงเสนาะ , 2542 : 3) 
 

การรวมตัวกันเพื่อคัดคานนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ของพนักงานการไฟฟาเร่ิมตน
ตั้งแตการท่ีรัฐบาลประกาศแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  โดยรูปแบบและ
เนื้อหาการแปรรูปของรัฐบาล  ไมแสดงความชัดเจนเนื่องจากเหมือนเปนการขายสมบัติชาติ  ซ่ึงอาจ
สงผลใหมีการปรับราคาคาไฟฟาสูงข้ึน  รวมไปถึง คาน้ํา และคาโทรศัพทดวย  นอกจากนี้ยังมีตัวอยาง
จากประเทศหลายประเทศท่ีไดแปรรูปแลวกลับไมเปนผลดีตอประชาชนในประเทศนั้นๆ  จึงเปนเหตุ
ใหพนักงานกฟผ.(EGAT) รวมตัวกันแสดงใหเห็นเจตจํานงในการคัดคานการแปรรูป  เพื่อเรียกรองให
รัฐบาลจัดการใหมีการทําประชามติ  เพ่ือขอความเห็นจากประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มาตรา 
214   วาควรใหแปรรูปหรือไม  อยางไรก็ตามเม่ือมีการรวมกลุมคัดคานของพนักงานกฟผ.(EGAT)แลว  
ยังมีแนวรวมจากรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายช่ือในการแปรรูปเปนรายตอไปเขารวมดวย  อาทิเชน องคการทาเรือ
แหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  การประปานครหลวง  ข.ส.ม.ก.  
องคการเภสัชกรรม  และไมเพียงแคนี้เทานั้น  แตยังมีกลุมบริษัทท่ีไดแปรรูปแลวเขามาสนับสนุนการ
รวมชุมนุมในคร้ังนี้ดวย  เชน  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)    
บริษัท  ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน)   โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวมแสดงใหเห็นถึงผลท่ีไดรับจาก
การแปรรูปไปแลวนั่นเอง     

 
 จาก  4  ประเด็นหลักขางตนเปนเหตุจูงใจใหทําการศึกษาเกี่ยวกับการเขากรอบขาวของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐวามีวิธีการเชนไร  การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  ถูกส่ือนําเสนอในลักษณะไหน  รวมไปถึงพัฒนาการในการเขากรอบขาว  ตั้งแตประเด็น
กรณีคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา  เข่ือนน้ําโจน  จนกระท่ัง   กรณีคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  โดยจะทําการศึกษาจากส่ือหนังสือพิมพเปนหลัก  
 

ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้จะทําการศึกษาเฉพาะการเสนอขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ เพียง
สํานักพิมพเดียวเทานั้น  ดวยเหตุผลท่ีวาหนังสือพิมพไทยรัฐเปนหนังสือพิมพประเภทประชานิยม  ท่ีมี
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ศักยภาพในการเขาถึงประชาชนไดอยางหลากหลาย  ประสบความสําเร็จท้ังในดานยอดขาย  และผล
กําไรจากโฆษณา  ท่ีเปนเคร่ืองการันตีวาเปนหนังสือพิมพท่ีมีผูอานประจํามากท่ีสุด  ซ่ึงบริษัทดีมาร
(Deemar)  จํากัด  ไดทําการสํารวจผูอานในป 2540   นําเสนอในหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห  
ประจําวันท่ี 9 มิถุนายน  2540  พบวาหนังสือพิมพไทยรัฐ   เปนหนังสือพิมพรายวันท่ีมีผูอานมากท่ีสุด  
คือ 9.5 ลานคน   และในเว็บไซต WWW.THAIRATH.COM  ระบุวา  หนังสือพิมพไทยรัฐมีจํานวน
พิมพวันละ 1,000,000  ฉบับ มีผูอานประจําวันละประมาณ 25,000,000 คน  เปนท่ียอมรับของ
ประชาชนมายาวนานถึงหาสิบกวาป  จนไดรับสมญานามวาเปนหนังสือพิมพยักษใหญของประเทศไทย
(อางถึงในดวงพร จิตรเพิ่มพูลผล , 2546 : 9) 

 
ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงทําการศึกษาจากหนังสือพิมพไทยรัฐเพียงฉบับเดียว   เพื่อเนนย้ํา

ศึกษาเกี่ยวกับการนําขาวของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มาเขากรอบของหนังสือพิมพไทยรัฐ  
ตลอดจนวิธีการนําเสนอสูสาธารณชน  โดยจะทําการศึกษาจากกรณีศึกษา เพียง 4 กรณีท่ีไดกลาวไวแลว
ในขางตนเทานั้น .  
 

 
ปญหานําวิจัย 
 

1. หนังสือพิมพไทยรัฐ  มีพัฒนาการ“การเขากรอบขาว” การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย  อยางไร 

2. หนังสือพิมพไทยรัฐ มีวิธีการนําขาวของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มาเขา
กรอบอยางไร 

3. การเขากรอบขาวกรณีโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนน้ําโจน) , โครงการกอสราง
เข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล) , เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง  และเหตุการณการ
คัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  มีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

4. ภาพของการไฟฟาฝายผลิตในหนาหนังสือพิมพไทยรัฐมีลักษณะเชนไร  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการในการเขากรอบขาวเกี่ยวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ของหนังสือพิมพไทยรัฐ 
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2. เพื่อศึกษาถึงวิธีการ เขากรอบขาวเกี่ยวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ 

3. เพื่อวิเคราะหความเหมือน หรือ ความแตกตางในการเขากรอบขาวต้ังกรณีโครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนน้ําโจน)  โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล)  เหตุการณมลพิษ
จากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง  และเหตุการณการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ 

4. เพ่ือวิเคราะหภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 

งานวิจัยช้ินนี้จะทําการศึกษาเฉพาะการนําเสนอขาวเกี่ยวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐเทานั้น    โดยจะทําการศึกษายอนหลัง  4  กรณีสําคัญๆท่ีเปนขอพิพาททาง
หนาหนังสือพิมพ  ซ่ึงกรณีศึกษาดังกลาวท้ัง  4  กรณีนั้น  ผูวิจัยไดทําการสํารวจเบ้ืองตน  ดวยการ
สอบถามไปยังเจาหนาท่ีประชาสัมพันธของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดชวงเวลาสําหรับ
การศึกษา  ดังนี้     

1. กรณีการคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนน้ําโจน) ในป พ.ศ.2525 –  2526 
2. กรณีคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล) ในป พ.ศ.2531 -  2537 
3. กรณีมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง   ในป พ.ศ.2535 – 2540 
4. กรณีคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ในชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2547   

 
นิยามศัพท 
 
 1. พัฒนาการ  คือ  ข้ันตอนของ  การพัฒนากรอบโครงสรางทางความคิดเกี่ยวกับขาวของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในหนังสือพิมพไทยรัฐต้ังแตกรณีคัดคานโครงการกอสรางเข่ือน
พลังน้ํา เข่ือนน้ําโจน  พ.ศ.2525-2526  กรณีคัดคานโครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา  เข่ือนปากมูล 
พ.ศ.2531-2537กรณีมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง พ.ศ.2535-2540   และกรณีการคัดคาน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กุมภาพันธ – มีนาคม  2547 

2. กรณีคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา เข่ือนน้ําโจน คือ กระแสการคัดคานการ
กอสรางเข่ือนน้ําโจน  จากกลุมอนุรักษ  นักวิชาการ  นักศึกษา  ประชาชน   
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3. กรณีคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา  เข่ือนปากมูล  คือ  กระแสการคัดคานจาก
ประชาชนในทองท่ีท่ีจะสรางเข่ือน  เพื่อเรียกรองใหระงับการสรางเข่ือนเพราะเปนการทําลายแหลง
ทรัพยากรสําหรับใชในการดํารงชีวิตของชาวบาน  รวมท้ังเปนการทําลายแหลงทองเท่ียวในภาคอีสาน 

4. กรณีมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  คือ  การแพรกระจายของกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด  จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟาดวยถานหินลิกไนต เปนเหตุใหประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ
โรงไฟฟาไดรับความกระทบกระเทือนท้ังดานสุขภาพรางกายและทรัพยสิน 

5. กรณีการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  คือ  การชุมนุมของพนักงานการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยเพ่ือคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

6. ภาพ  คือ  ภาพของสถาบันการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีปรากฏในเชิงบวก  หรือ
ลบ  หรือเปนกลาง  ซ่ึงสามารถสรุปไดจากกรอบขาวท่ีส่ือนําเสนอ 

7. การเขากรอบขาว (Framing)   คือ วิธีการท่ีนักขาวใชในการรายงานเหตุการณไดแก   
  7.1 ความคิดหลัก เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ โดยเนนความสัมพันธระหวางการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย  กับ รัฐบาล  ,  ชาวบาน   
  7.2 ถอยคําสํานวนเฉพาะเร่ืองนั้นๆ   

8. ขาว(News)   คือ การรายงานเหตุการณ  หรือเร่ืองราวท่ีนาสนใจ  ซ่ึงสาระสําคัญของขาว
ตองเปนเหตุการณปจจุบันท่ีผูส่ือขาวและบรรณาธิการเห็นพองตองกันวา  ประชาชนควรรับทราบ
เหตุการณหรือเร่ืองราวนั้นๆ  โดยขาวตองเปนขอมูลท่ีสด  ทันตอเหตุการณ  มีคุณคาของความแปลก
ใหม  เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมปรกติและไมปนท่ีสังเกตมากอน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบถึงวัฒนธรรมภายในองคกรของหนังสือพิมพไทยรัฐซ่ึงสงผลตอการหาขาว               
คัดเลือกขาว  นําเสนอขาว  และการเขากรอบขาว 

2. ผลการวิจัยจะแสดงใหเห็นถึง  ภาพลักษณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ท่ี
หนังสือพิมพไทยรัฐเปนผูสราง 

3. ทําใหทราบถึงพัฒนาการในการเขากรอบขาวเกี่ยวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีคัดคานการ
สรางเขื่อนนํ้าโจน 

กรณีคัดคานการ
สรางเขื่อนปากมูล 

กรณีมลพิษ    
โรงไฟฟาแม

กรณีคัดคานการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

-Agenda Setting 

-Gate  Keeper 

-Agenda Setting 

-Gate  Keeper 

-Agenda Setting 

-Gate  Keeper 

-Agenda Setting 

-Gate  Keeper 

Set   Frame Set   Frame Set   Frame Set   Frame 

หนังสือพิมพไทยรัฐ 
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บทท่ี 2  
 

ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาเร่ือง “การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ”  มีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
1. แนวคิดเกีย่วกบัหนังสือพิมพ 
2. ทฤษฎีผูปดและเปดประตูสาร (Gatkeeper Theory) 
3. ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) 
4. ทฤษฎีการเขากรอบขาว(Theory of Framing) 
5. ทฤษฎีพัฒนาการทางประวัตศิาสตร 

 
แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพ 
  
 หนังสือพิมพเปนส่ือส่ิงพิมพประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญ  และมีอิทธิพลตอชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย  มนุษยเราจะสามารถทราบขาวสาร  เหตุการณและส่ิงท่ีเกิดข้ึนไมวาใกลตัว  และไกล
ตัว  ไดจากหนังสือพิมพ 
 
 คําวา “หนังสือพิมพ” ตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 ระบุวา  หนังสือพิมพ  
หมายความถึง  ส่ิงพิมพซ่ึงมีจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเร่ืองไป มีกําหนด
ระยะเวลาหรือไมก็ตาม  มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม  โดยท่ัวไปหนังสือพิมพจะมีระยะเวลาท่ี
ออกในชวงระยะเวลาส้ันๆ   เปนรายวันหรือรายปกษ  มีลักษณะเดนคือเปนส่ือส่ิงพิมพท่ีไมไดเย็บเลม
เหมือนหนังสือ  หรือนิตยสารท่ัวไป(อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร , 2543 : 120) 
  
 หนังสือพิมพ(Newpapers)  หมายถึง  ส่ิงพิมพท่ีรายงานขาว  และขาวสาร  เพื่อใหความรู 
ความบันเทิง  และเสนอขอเขียนเชิงวิพากษ  วิจารณ  เสนอขอคิดเห็นตางๆในรูปของบทนํา  หรือบท
บรรณาธิการ(Editorial)  บทความ(Article)  ตลอดจนคอลัมน(Column) เพื่อใหแงมุมความคิดและการ
เตือนภัยแกผูอาน (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ , 2542 : 32) 
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 Julian Adams กลาววา  หนังสือพิมพรายวันคือหนังสือพิมพท่ีออกจําหนายสมํ่าเสมอเปน
ประจําทุกวัน  สวนใหญพิมพในเมืองหลวงหรือเมืองใหญๆ  ลงขาวทุกชนิด  เชน ขาวธุรกิจ  ขาวใน
ประเทศ  ขาวกีฬา  ขาวสังคม ขาวบันเทิง เปนตน  โดยขาวนั้นตองเปนขาวท่ีสด  และเปนเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในวันนั้นหรืออยางชาไมเกิน 2-3 วัน (อางถึงในอุบล ชาญปรีชาสมุทร , 2541:10) 
 

Wilbur Schramm กลาววาหนังสือพิมพ คือส่ือมวลชนประเภทหน่ึง  ซ่ึงผลิตโดยมนุษยใน
สังคมนั้นๆ  เพื่อตอบสนองความตองการทางดานตางๆของสังคม   ซ่ึงส่ือมวลชนมีหนาท่ีสําคัญหลาย
ประการคือ(อางถึงในปาริชาติ  ไชยชนะ , 2544 :28) 

 
1. ขาวสารที่เกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของเหตุการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
2. เปนเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน  ตอประเด็นขัดแยงในปญหาตางๆ ท่ีมี

ผลกระทบกระเทือนประชาชนท่ีอยูในสังคม 
3. เปนแหลงใหความรูประชาชน   เทากับเปนแหลงเพิ่มพูนปญญา   อันนํามาซ่ึง

ความกาวหนาของตนและสังคม 
4. ใหความบันเทิงเพื่อใหประชาชนไดพักผอนทางดานจิตใจ  คลายความตึงเครียดและให

ความสนุกสนาน 
5.ใหบริการทางธุรกิจ  เพื่อประโยชนตอการคาขายและเศรษฐกิจของสังคม  

   
 สําหรับในมุมมองของศาสตราจารยเสฐียร  พันธรังษี  กลาวไววา  หนังสือพิมพคือ  โรง
ทาน  มหาวิทยาลัย  และโรงมหรสพ  ความหมายดังนี้ (ถาวร บุญปวัตน , 2538 :21-22) 
 

 โรงทาน  หมายถึง  ภารกิจหนังสือพิมพบางดานท่ีมีการเสียสละเพ่ือสวนรวม  เชน  เสนอ
ขาวบริการสาธารณ  ซ่ึงในอดีตเคยลงตีพิมพในรูปการใหเปลาแกผูอาน  การแสดงความคิดเห็นท้ังจาก
คนในและคนนอกท่ีไดรับผลตอบแทนดานราคาคางวดเพียงเล็กนอย  หรือไมไดเลย  แตเสียสละไปใน
รูปวิทยาทาน  นอกจากนั้น  การทําหนังสือพิมพในอดีตมักเนนอุดมการณและจรรยาบรรณอยางสูง  ซ่ึง
ผูประกอบอาชีพนี้ตองตอสูและเสียสละอยางแทจริง  คือตองตอสูเพื่อสวนรวม  และตอสูกับความ
ยากลําบากของอาชีพท่ีหาความสุขสบายไมคอยไดเหมือนอาชีพอ่ืนๆ 
 
 มหาวิทยาลัย  หมายถึง  หนังสือพิมพเปนแหลงประสิทธ์ิประสาทวิทยาการแทบทุกแขนง  
ไมแตกตางไปจากสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ท่ีมีผูอานมีโอกาสเสพรับไดอยางเต็มท่ี
ในรูปของขาวสาร  บทความ  สารคดี  และบันเทิงคดี  ในหนาหนังสือพิมพนั้นนอกจากจะเปนศูนยรวม
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ขาวสารแลวยังเปนแหลงความรูทางการแพทย  กฎหมาย  วิทยาศาสตร  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานขาวสารสําหรับยุคธุรกิจ  ท่ีใชขาวกรองเปนเคร่ืองมือในการตอสูแขงขันกันอยาง
เอาเปนเอาตาย 
 
 สําหรับเนื้อหาที่หนังสือพิมพเนนเหมือนกันเปนสวนมากคือ  ขาวสาร  และขอคิดเห็น
ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาการ  กีฬา  และศิลปวัฒนธรรม 
 
 มหรสพ   หมายความถึง  หนังสือพิมพยังเปนแหลงใหความบันเทิงเริงรมยในรูปขาวและ
ขอเขียนท่ีมีศิลปะ  มีสุนทรียภาพทางภาษา  และยังใหความบันเทิงในรูปของการประพันธและกวี
นิพนธ 
 
 ในสมัยหนึ่งนอกจากใหขาวสาร  บทความ  และสารคดีแลว  หนังสือพิมพยังลงนวนิยาย
ยาวๆทุกฉบับ  ตกมาถึงทุกวันนี้  ละครโทรทัศนกําลังเปนท่ีนิยมนํามาเขียนลงในหนังสือพิมพอยาง
กวางขวางหนังสือพิมพยังใหความพึงพอใจในศิลปะการจัดรูปเลมและการเขาหนาอีกดวย  ถึงแมจะ
ไมไดใหโดยตรงก็ตาม  กลาวคือ  การจัดหนาและวางรูปเลมนั้นตองทําใหเกิดความกลมกลืน  มี
สุนทรียภาพนาจับตอง      นาอาน  ถาเปรียบกับการแสดงละคร  บทและตัวแสดงเปนตัวหลักของละคร  
สวนเนื้อหาสาระ  การทํารูปเลม  การเขาหนา  คือฉากของละคร  
 

นอกจากน้ี เสรี  วงษมณฑา(2529 :678)   ยังไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับบทบาทและ
ภาระหนาท่ีของหนังสือพิมพ ท่ีโดดเดนจากส่ือมวลชนประเภทอ่ืน  ดังนี้  

 
1. บทบาทในการพัฒนาความรูทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หนังสือพิมพใหความรู

ทางการเมืองแกบุคคล ซ่ึงนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีไดรับจากหองเรียน อันเปนการทําใหเกิดการหลอ
หลอมทางสังคมในดานการเมือง (Political Socialization) สรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเมือง 
ทําใหบุคคลยอมรับและปรับตนเองใหเขากับระบบการปกครองท่ีเปนอยู รวมท้ังสรางทัศนคติทาง
การเมืองและความสนใจทางการเมืองแกประชาชนท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการเมืองใหมีสภาพที่
ดีกวาท่ีเปนอยู นอกจากนั้นหนังสือพิมพยังชวยตอกย้ํามโนสํานึกของปจเจกชนใหเรียนรูถึงสิทธิและ
หนาท่ีของตนเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งท่ีเปนสมาชิกในสังคม 

 
ทางดานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพสามารถสรางความสนใจ ตลอดจนความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยช้ีใหเห็นถึงสภาวะทางดานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปนอยู 
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รวมท้ังปญหาตางๆในระบบเศรษฐกิจอันเปนตนตอของปญหาสําคัญๆ  ของประเทศเราเพ่ือให
ประชาชนตระหนักถึงสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ และรวมรับผิดชอบตอปญหาของ
บานเมืองซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

 
  ทางดานสังคม  หนังสือพิมพยังมีบทบาทในกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมหรือ

กระบวนการสังคมประกิต(Socialization Process)  ซ่ึงเปนกระบวนการอบรมบมนิสัย  ขัดเกลา  หรือ
ฝกฝนใหสมาชิกของสังคมไดเรียนรูเกี่ยวกับกฎเกณฑทางสังคม  หรือบรรทัดฐานของสังคมตลอดจน
วัฒนธรรมของสังคม เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมและมี
ความสุข  นอกจากนั้น หนังสือพิมพยังทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุมทางสังคมโดยการวิพากษวิจารณ
ประณามผูท่ีมีพฤติกรรมนอกรีตในลักษณะท่ีสังคมไมตองการหรือเปนอันตรายตอสวนรวม  ทําให
สังคมเส่ือมเสียและเส่ือมโทรม ปองกันสังคมใหหลุดพนจากบุคคลประเภทนั้นรวมท้ังตอบโตการ
กระทําท่ีถือวาเปนภัยตอสังคมดวย 

 
2. บทบาทในการเปนส่ือกลางในการติดตอระหวางรัฐบาลกับประชาชน หนังสือพิมพเปน

ผูติดตามเหตุการณทางการเมืองอยางใกลชิด แลวรายงานขาวสารตางๆตลอดจนทัศนะทางการเมืองของ
ผูนํารัฐบาลหรือนักการเมือง เพื่อใหผูอานหรือประชาชนโดยท่ัวไปทราบความเคล่ือนไหวทางการเมือง
ตลอดเวลา และทําใหผูอานไดรับขอมูลตางๆอยางพอเพียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองสําคัญๆท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอสังคมอยางมาก และในทางกลับกัน
ประชาชนก็จะเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลโดยผานหนาหนังสือพิมพ
เชนเดียวกัน 

 
3. บทบาทในการตรวจตราการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐบาล หนังสือพิมพไมเพียงแตนําเสนอ

ขาวสารทางการเมืองแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตหนังสือพิมพท่ีดีตองคอยติดตามสอดสองพฤติกรรม
ของรัฐบาลและนักการเมือง ใหกระทําหนาท่ีอยางสุจริตตอประเทศชาติตามนโยบายท่ีวางไวในปจจุบัน 
ประเทศท่ีพัฒนาแลวรัฐบาลตางยอมรับฟงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของ
มติมหาชนเปนกระบอกเสียงของประชาชนท่ีคอยดูแลพิทักษผลประโยชนของประชาชน เสียงของ
หนังสือพิมพจะมีสวนในการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนา หากรัฐบาลหรือผูบริหารเล็งเห็น
ความสําคัญของหนังสือพิมพไมเพิกเฉยตอคําทวงติงของหนังสือพิมพ  ดวยเหตุนี้หนังสือพิมพจึงเปน
สถาบันท่ีมีอิทธิพลตอรัฐบาลในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลสถาบันหนึ่ง จนไดรับการยกยอง
จากนักการเมืองและนักปกครองของประเทศอังกฤษสมัยหนึ่ง (Burke Edmund, 1729 – 1797) ให
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หนังสือพิมพเปนฐานันดรที่ 4 (Forth Estate) รองลงมาจากฐานันดรทางศาสนาหรือนักบวช ฐานันดร
ขุนนางหรือสภาสูง และฐานันดรสามัญหรือสภาลาง 
 
 4.  บทบาทในการสรางสาธารณมติ หนังสือพิมพมีบทบาทในการสรางสาธารณมติให
เกิดข้ึนในสังคม สาธารณมติในท่ีนี้คือความคิดเห็นและทัศนคติของกลุมสาธารณชนท่ีมีตอประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งที่เกิดข้ึนในสังคมตามสภาพแวดลอมของกาลสมัย และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดถา
หากขอมูลสภาพแวดลอมตางๆเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสาธารณมติจะประกอบไปดวยประเด็นปญหา
(Issues) ความคิดเห็นที่ขัดแยง(Controversy)  และสาธารณชนท่ีเกี่ยวของ (Publics) 
 
 การปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของหนังสือพิมพ ไดแสดงออกโดยการนําเสนอเนื้อหาตางๆ  ผาน
การเขียนในลักษณะรูปแบบแตกตางกันไป  เพ่ือใหผูอานสามารถเลือกรับขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และตรงตามจุดประสงคของผูเขียน ซ่ึงสามารถจําแนกเนื้อหาของหนังสือพิมพไดตาม
รูปแบบท่ีนําเสนอ  ดังนี้ (มาลี  บุญศิริพันธ, 2537) 
 
 1.  ขาว (News) คือรายงานของเหตุการณ หรือเร่ืองราวท่ีนาสนใจมิใชเพียงเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งเทานั้น แตขาวจะเปนเร่ืองราวท่ีมีคนรายงานมาใหเราทราบ 
 
 หนังสือพิมพมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในฐานะส่ือขาวสาร ทําหนาท่ีรายงานเหตุการณความ
เปนไปในสังคม การรายงานขาวเปนการตอบสนองตอความอยากรูอยากเห็นของมนุษย ใหขอเท็จจริง
ในสวนท่ีสําคัญท่ีสุดแกประชาชน ภายใตเง่ือนไขเวลาท่ีจํากัด ความรวดเร็ว ความสดเปนองคประกอบ
ท่ีสําคัญของขาวพอๆกับความถูกตองเท่ียงตรงของขอเท็จจริง  
 

2.บทความ และสารคดีเปนองคประกอบท่ีสําคัญของเน้ือหาหนังสือพิมพ ซ่ึงเนื้อหา
ประเภทนี้จะลงคละไปกับขาวตลอดท้ังฉบับเปนการเพ่ิมเติมเนื้อหาใหผูอานไดทราบ นอกเหนือจาก
ขาวหนังสือพิมพจะสามารถนําเสนอความรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณตางๆผานขอเขียนเหลานี้ ซ่ึง
มีบทบาทและความสําคัญแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการนําเสนอ สามารถอธิบายได ดังนี้ 

 
 2.1 บทความจะมุงเสนอความคิดเห็นของผูเขียนเก่ียวกับเหตุการณหรือขาวนั้นๆ ท้ังใน

เร่ืองการเมือง สังคม เศรษฐกิจ หรือประเด็นท่ีสมควรใหความรูแกผูอาน เปนการใหท้ังความรูและให
เหตุผลรวมไปดวย มีจุดประสงคเพื่อโนมนาวความคิด พฤติกรรม หรือความเช่ือถือของผูอาน อาจจะ
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เขียนโดยผูอาน นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญตอเร่ืองนั้นๆ บทความในหนังสือพิมพมักจะส้ัน แตบางคร้ังอาจ
มีหลายตอนจบก็ได บทความมีหลายประเภท เชน บทความชีวประวัติ บทความทางวิชาการ 

 
 2.2  บทความทางการเมืองสารคดี เปนรูปแบบหนึ่งของการรายงานขาวแบบอธิบาย

ความ (Interpretative Writing) มุงเนนใหขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน หรือสถานการณท่ีกําลังเปน
ท่ีสนใจของประชาชน ขอมูลท่ีนํามาเสนอสามารถอางอิงได ท้ังนี้จะมีการพิจารณา กล่ันกรองขอมูลท่ี
ถูกตองมานําเสนอโดยไมมีจุดประสงคในการโนมนาวความคิด พฤติกรรมของผูอานโดยตรง แตจะให
ความกระจางในส่ิงท่ียังคลุมเครือ หรือยังไมเปนท่ีทราบกันอยางถูกตอง บทบาทของสารคดีจะใหท้ัง
ความรู ความเขาใจในเร่ืองราวตางๆตลอดจนใหความเพลิดเพลินดวยลีลาการเลาเร่ืองอยางนาติดตาม 
และเปนชองทางการส่ือสารท่ีสามารถกระตุนจิตสํานึกท่ีดีมีประโยชนตอสังคมได 
 
 3.  คอลัมน เปนขอเขียนท่ีมีความสมบูรณในตัวเอง มีความยาวจํากัดอยูในเนื้อท่ีเฉพาะ มัก
ลงช่ือผูเขียนหรือใสนามปากกา ผูท่ีเขียนคอลัมนประจําจะเรียกวาคอลัมนิสต และมักมีตําแหนงหนาท่ี
ประจํา โดยแตละคอลัมนจะมีประเด็นท่ีตองการส่ือสาร แสดงความคิดอยางมีเปาหมาย ในหนังสือพิมพ
จะมีคอลัมนตางๆมากมาย สวนใหญสามารถแบงได ดังนี้ 
 
 คอลัมนวิเคราะหขาว หรือสถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา 
ฯลฯ การนําเสนอจะมีการอธิบายความเปนมาพรอมท้ังวิเคราะหเหตุการณ แสดงเหตุผลในการ
คาดหมายเหตุการณลวงหนา คอลัมนนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวคิด สรางความรู ความเขาใจ
ในเร่ืองราวตางๆในสังคม 

 3.1 คอลัมนจดหมายจากผูอาน แสดงใหเห็นความคิดและการตอบสนองจากผูอาน 
 3.2 คอลัมนแนะวิธีทํา มุงใหความรูเล็กๆนอยๆเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 3.3 ชวยแกไขปญหาตางๆ 
 3.4 คอลัมนสังคมซุบซิบ เสนอขาวคราว ความเคล่ือนไหวของบุคคลตางๆท่ีมีช่ือเสียง

เปนการตอบสนองความตองการอยากรูอยากเห็นของมนุษย 
 3.5 คอลัมนขําขัน เปนการนําเอาเหตุการณปจจุบันมาหยอกลอ มุงใหความบันเทิงและ

ผอนคลายในขณะเดียวกันก็ใหสาระในอีกแงมุมหนึ่ง 
 3.6 คอลัมนจิปาถะ หรือ ปกิณกะ เปนขอเขียนท่ีมุงใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆท่ี

เกิดข้ึนประจําวันแตกตางกันไป 
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คอลัมนมีความสําคัญตอผูอานอยางมาก เพราะนอกจากขาวแลวผูอานยังตองการรับทราบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆจากหลายฝาย คอลัมนตางๆเหลานี้จะทําหนาท่ีใหคําอธิบายเบ้ืองหลัง
เหตุการณ ช้ีผลกระทบของเหตุการณตอสังคม สามารถเปนแหลงความรูไดเปนอยางดีอีกดวย 

 
 4.  บทบรรณาธิการ เปนขอเขียนหนึ่งท่ีปรากฏในหนาบทบรรณาธิการ เพื่อแสดงความ
คิดเห็นของหนังสือพิมพตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยผานการวิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบและ
ยุติธรรม ช้ีแนะหาทางออกท่ีดีท่ีสุดในการแกไขปญหาอยางเปนกลาง ความสําคัญของบทบรรณาธิการ
อยูท่ีการแสดงออก 
 
 5. โฆษณา  หนังสือพิมพเปนส่ือในการโฆษณานําสินคามาใหผูอานไดเลือกซ้ือ การขายเนื้อ
ท่ีโฆษณาเปนรายไดสําคัญของหนังสือพิมพ 
 
องคประกอบของขาว 
 

Turner Catledge  ใหความหมายของ  “ขาว”  ไววา    ขาวคืออะไรก็ไดท่ีทานสามารถหาได  
หรือพบไดในวันนี้  ซ่ึงทานไมเคยรูมากอนเลย    ในขณะท่ี  Charles A. Danna  ใหคําจํากัดความไววา  
ขาวเปนอะไรก็ไดท่ีทําใหคนพูดถึง   

 
สวนพจนานุกรมหลายฉบับไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับขาวไวหลายอยาง เชน ขาว คือ

ขอมูลท่ีสดและทันตอเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  หรือ  ขาว  คือส่ิงท่ีมีคูณคาของความแปลก 
ใหม และไมเปนท่ีรูจักมากอน  หรือ ขาว  คือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมปรกติ  และไม
เปนท่ีสังเกตมากอน    

 
และในการนําเสนอขาว  ทางหนาหนังสือพิมพนั้นยังมีขอจํากัด  หลายประการท่ีทําใหไม

สามารถเสนอขาวทุกขาวลงในหนาหนังสือพิมพไดท้ังนี้ เนื่องจากจํานวนหนากระดาษในหนังสือพิมพ
แตละฉบับมีจํานวนจํากัด  ขาวท่ีจะนําเสนอจึงตองทําการคัดเลือก  ขาวแตละขาวท่ีจะนําลงใน
หนังสือพิมพจึงตองมีคุณคา  และเปนท่ีนาสนใจ  

 
ดังนั้น องคประกอบของขาว (NEWS ELEMENT)  ท่ีนักหนังสือพิมพใชเปนแนวทางใน

การคัดเลือก  และนําเสนอขาว พิจารณาไดดังนี้ (ดรุณี หิรัญรักษ , 2529) 
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1. ความทันตอเหตุการณ  หมายถึงความรวดเร็วฉับไวในการรายงานเหตุการณใหผูอานได
ทราบทันที  ดังนั้นขาวจะตองสด ใหม และทันเหตุการณ  อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปขาวบางขาวจะมี
ลักษณะเปนเสมือนสินคา  หรือวัตถุ  ท่ีใชแลว โดยท่ีบางคนจะใหความสนใจในขาวท่ีผานมา  
โดยเฉพาะขาวท่ีใหรายละเอียดตามหลังขาวสดท่ีออกกระจายเสียงทางวิทยุ  หรือโทรทัศน 

 
ปจจุบันบรรณาธิการหนังสือพิมพจะใหความสนใจและความสําคัญของเวลาหรือความทัน

ตอเหตุการณของขาวนอยกวาความสําคัญของเร่ือง  ท้ังนี้  เนื่องจากลักษณะของส่ือมวลชนประเภท
หนังสือพิมพท่ีมีกระบวนการผลิตหรือเสนอขาวสารท่ีชากวาส่ือมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน  โดย
สวนใหญหนังสือพิมพมักจะประสบปญหาของความเปนจริงท่ีวา  การส่ือขาวบางประเภทจะไม
สามารถเสนอไดทันทีทันใด  แตตองรอใหไดซ่ึงขอมูลท่ีแนชัดและรายละเอียดท่ีมากเพียงพอตอการ
เสนอขาวสารเพื่อความถูกตองและไมคลาดเคล่ือนตอความเปนจริง  ดังนั้นขาวดังกลาวจะมีความลาชา
กวาส่ือมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน  แตมีคุณคาของขาวท่ีดี  และมีขอมูลท่ีใหรายละเอียดท่ีพรอมกวา 

 
2. ความใกลชิด  คือความสนใจของผูอานจะมีความสัมพันธกับความใกลชิดกับเหตุการณ

โดยท่ีผูอานจะใหความสนใจในขาวท่ีตนเองมีสวนหรือมีความใกลชิดไมวาจะเปนการรูจักบุคคลในขาว  
สถานการณ และสถานท่ีท่ีเกี่ยวของในขาว  ผูอานจะใหความสนใจในส่ิงท่ีตนเองหรือชุมชนของตัวเอง
มากกวาในส่ิงหรือชุมชนท่ีหางไกลออกไปจากตัวเอง 

 
โดยท่ัวไปบรรณาธิการหนังสือพิมพมักจะมองหาขาวหรือเสาะหาขาวท่ีเปนขาว “ทองถ่ิน”  

หรือใกลชิดกับผูอานในชุมชนใหมากท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อประโยชนตอผูอานมีความสัมพันธและไดรับ
ผลกระทบท่ีมาจากขาวหรือ  เหตุการณนั้นๆ  โดยทางตรงและทางออม 

 
3. ความขัดแยง  คนสวนใหญจะใหความสนใจอยางมากตอเหตุการณท่ีมีความขัดแยงหรือมี

การเผชิญหนา  เชน  ขาวเกี่ยวกับการสูรบสงคราม  เปนตน  นอกจากนั้นจะเปนความขัดแยงท่ัวไป  เชน  
ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  มนุษยกับสัตว  หรือ  ระหวางเช้ือชาติ ตอเช้ือชาติ เปนตน 

 
4. ความเดน  ความเดนในดานตางๆ  ไมวาจะเปนดานบุคคล  สถานท่ี  และส่ิงของ  มักจะ

เปนส่ิงท่ีดึงดูดและกระตุนความอยากรู  อยากเห็นของผูอาน  จุดเดนตางๆ  เหลานี้เปนส่ิงท่ีหนังสือพิมพ
มักจะนํามาเสนอเพ่ือสนองความตองการในกลุมผูอาน 
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5. ความตอเนื่อง  บรรณาธิการหนังสือพิมพมักจะนําเร่ืองราวตางๆที่เกิดข้ึนและมี
ผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของผูอานมาเสนอในหนาหนังสือพิมพเสมอ  เชน  ขาวเกี่ยวกับ
การทํางานของการประปา  การไฟฟา  ภาษีอากร  การสไตรค การวางงาน ฯลฯ  เปนตน  ซ่ึงเร่ืองราว
ดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอผูคนในชุมชน 

 
6. ความใหญโต  หรือความสําคัญของเร่ืองหรือเหตุการณ  สัญชาติญาณมนุษยโดยท่ัวไป  

มักจะมีความสนใจในเร่ืองท่ีใหญโต  และเร่ืองคอขาดบาดตาย  และมีจํานวนหรือขนาดใหญโต  เชน  
อุบัติเหตุรถชน  หรือรถคว่ํา  ตายหมู  เคร่ืองบินตก  น้ําทวม  ฯลฯ  เปนตน 

 
7. องคประกอบอ่ืนๆ  ไดแกความแปลก  ความผิดปรกติ  ความตื่นเตนตกใจ  เราอารมณ  

เชน  อารมณทางเพศ  ความเปลาเปล่ียว  ความไมยุติธรรม  ความกดข่ีทารุณ  และความตลกขบขัน  เปน
ตน 
 
 สําหรับการนําแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพมาใชในการศึกษาวิจัยช้ินนี้  เพื่อใหเห็นความ
ชัดเจนท่ีเกี่ยวกับความหมาย  และรูปแบบของหนังสือพิมพรวมไปถึงขาว  องคประกอบของขาว  
เพื่อใหเห็นความชัดเจน  ในการเลือกนําเสนอขาวทางหนาหนังสือพิมพ 
 
ทฤษฎีผูปดและเปดประตูสาร (Gatekeeper Theory) 
 
 ผูปดเปดประตูสารหรือผูเฝาประตู (Gatekeeper) เปนบุคคลซ่ึงควบคุมการไหลของขาวสาร
ในองคกรส่ือมวลชน มีหนาท่ีเลือกหรือปฏิเสธสารตางๆท่ีเขามาและจัดสารใหอยูในรูปท่ีตองการ 
ตลอดจนกําหนดการนําเสนอขาวสารใหทันเวลา หนวงเหนี่ยวสารนั้นไว หรือเสนอสารท้ังหมดซํ้าๆกัน
หรือเลือกเสนอบางสวนเทานั้น บุคคลผูทําหนาท่ีปดและเปดประตูขาวสารนี้ยืนอยูระหวางตัวขาวสาร
เองและผูรับสารจากส่ือสารมวลชน 
 
 ผูปดเปดประตูสารเหลานี้ไดแก นักขาว บรรณาธิการขาว ผูเขียน ผูพิมพ นักวิจารณ หัวหนา
หนวยงานทางดานส่ือสาร (อางถึงใน สมรักษ  เจียมธีรสกุล , 2539 : 69) 
 
 เคิรท  เลวิน(Kurt Lewin)  นักสังคมวิทยา  เปนคนแรกท่ีนําศัพทคํานี้มาใชอธิบายทาง
ส่ือสารมวลชน  โดยอธิบายวาในกระบวนการสื่อสารนั้นจะตองมีการสงขาวสารผานชองทางการ
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ส่ือสาร  และในชองทางน้ีจะตองมีผูหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการกล่ันกรองขาวสารและผูกล่ันกรองนี้คือ 
gatekeeper 
  

ชแรมม(Schramm)  กลาววาgatekeeper  เปนผูมีสิทธิในการเปดเผยหรือปดบังขาวสารท่ีจะ
สงผานไปยังประชาชน  เปนเสมือนนายทวารของการรับขาวสารของประชาชน 
 
 นายทวารขาวสารเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งของการส่ือสารในสังคมปจจุบันเพราะมี
หนาท่ีสําคัญในการตรวจสอบ  และเฝาสังเกตความเปนไปของสภาพแวดลอม  และดวยเหตุนี้  นักวิจัย
ส่ือสารมวลชนจึงมีแนวโนมท่ีจะใหความสนใจตอการศึกษาเร่ืองนายทวารขาวสาร  ท้ังในชองทางการ
ส่ือสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
 
 สําหรับการส่ือสารท่ีไมเปนทางการ  นายทวารขาวสาร คือ ศูนยรวมของขาวลือ  และเปน
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการสรางเครือขายของการส่ือสารในสังคม  ใ นชองทางการส่ือสารแบบ
เปนทางการ  นายทวารขาวสารก็คือบรรดานักขาว  บรรณาธิการขาว  ท้ังหนังสือพิมพ  วิทยุ  และ
โทรทัศน  ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบ  คัดเลือก  เรียบเรียงขาวสาร  เพื่อเสนอใหประชาชนรับรูท้ัง
บรรณาธิการและนักขาวจึงอยูในฐานะท่ีจะ “ควบคุม” ขาวสารตางๆที่จะผานไปยังประชาชนท่ัวไป  
โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวตลอดจนการตกแตง  การจัดหนาหนังสือพิมพ  รวมทั้งการ
กําหนดเวลาเสนอขาวสารและการลําดับความสําคัญของขาวดวย (พัชนี เชยจรรยา , 2538 : 153) 
 
 ในกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกขาวสารสวนหนึ่งจะไดรับอิทธิพลจากสถานภาพและ
บทบาทของผูมีอํานาจหนาท่ีในการคัดเลือกขาว หรือผูเฝาประตูขาวในหนังสือพิมพแตละฉบับ และ
ข้ึนอยูกับระดับท่ีจะตัดสินใจไดของผูเฝาประตูขาวดวย และในบรรดาปจจัยในองคการที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการคัดเลือกขาวมากท่ีสุด คือ ปจจัยตางๆภายในองคการของหนังสือพิมพแตละฉบับ (มณฑิณี  
ยงวิกุล,2542 : 28)  ไดแก 
  

1.  นโยบาย (Policy) คือ นโยบายท่ีหนังสือพิมพแตละฉบับมีกําหนดไวเกี่ยวกับการท่ีจะลง
ขาวบางขาว และงดเวนไมลงพิมพขาวบางขาว นโยบายท่ีสําคัญ คือ นโยบายเก่ียวกับทางธุรกิจ 
(Business Policy) เชน กรณีเนื้อหาขาวช้ินใดหากนําลงพิมพแลวจะทําใหเกิดผลกระทบท้ังทางบวกหรือ
ลบของธุรกิจในเครือของตน นโยบายการเมือง (Political Policy) และนโยบายสวนบุคคล (Personal 
Policy) ความเกี่ยวพันกับเนื้อขาวเปนการสวนตัว เปนตน  
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2.  ผูนําทางความคิด (Opinion Leader) หมายถึง อิทธิพลท่ีเกิดจากผูนําทางความคิดใน
กระบวนการคัดเลือกขาว ซ่ึงอาจไดแก ผูท่ีมีความรู ความสามารถในขาวบางประเภท หรือแมแตผูท่ี
เสาะหารวบรวมขาวบางขาวมาโดยตรง กลุมอางอิง (Reference Group) ภายในกองบรรณาธิการ และ
ผูนําทางความคิดในบรรดาผูส่ือขาวเอง เปนตน 
  

3.  ความคิดเห็นรวมกันของคณะบรรณาธิการ (Consensus of Editorial Staff) ไดแก การ
ประชุมโตะขาวประจําวันในระหวางบุคคลในกองบรรณาธิการ เพื่อตัดสินใจคัดเลือกขาวประจําวัน
ตลอดจนความทันทวงทีของขาวท่ีจะนําเสนอ 

 
 4.  การเสนอขาวของหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ มีอยูไมนอยท่ีบรรดาผูมี
อํานาจตัดสินใจคัดเลือกขาวจะอานขาวจากหนังสือพิพมฉบับอ่ืน และฟงรายการวิทยุ ดูโทรทัศน
รายการอ่ืนดวย เพื่อศึกษาแนวโนมของส่ือมวลชนประเภทอ่ืนในการเสนอขาวท่ีคาดวาผูอานนาจะ
สนใจ 
  
  การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหพฤติกรรมของ gatekeeper  สวนมากเนนท่ีการเลือกและ
ตัดทอนขาวสาร  ผลการวิจัยท่ีสําคัญหลายงานพบวาบรรณาธิการและนักขาวท่ัวไปเลือกเสนอขาวสาร  
โดยไมไดคํานึงถึงประชาชนผูรับขาวสารเทาไรนัก  แมจะไดตระหนักถึงความตองการและความสนใจ
ของผูอานหรือผูฟงบาง  แตก็ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนอยูมาก  การเลือกเสนอขาวสารทางหนา
หนังสือพิมพ  หรือวิทยุ  โทรทัศนจึงข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบรรณาธิการและนักขาว  วาขาวสารนั้น
มีความเหมาะสมเพียงใด  และจะเปนท่ีสนใจแกประชาชนหรือไม  ซ่ึงท่ีจริงแลวขาวสารที่ประชาชน
ตองการหรือสนใจจริงนั้น  อาจไมปรากฎบนหนาหนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  เลยก็ได  จึงมักมีคํา
กลาววา “ขาว”  ก็คือส่ิงท่ีบรรณาธิการหรือนักขาวสารข้ึนและเผยแพรทางส่ือมวลชน(D.M White :1950 
อางถึงใน พัชนี เชยจรรยา , 2538 : 153,154 และ155 )   
 
 แบส (คศ. 1969)  ปรับปรุงทฤษฎีผูเฝาประตู โดยช้ีใหเห็นวากิจกรรมการเฝาประตูท่ีสําคัญ
ท่ีสุดจะเกิดข้ึนภายในองคกรขาว กระบวนการในองคกรขาวเองแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะรวบรวม
ขาว และระยะกระบวนการจัดทําขาว  ดังแผนภูมิ (อางถึงในสมรักษ เจียมธีรสกุล , 2539 : 69) 
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ภาพท่ี 1  แสดงการรวบรวมขาวและกระบวนการจัดทําขาวเปนสวนท่ีแยกออกจากกันของการผลิตขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สวนิต  ยมาภยั  และระววีรรณ  ประกอบผล . อางถึงในสมรักษ  เจียมธีรสกุล . 2539 :71. 
  

สําหรับปจจัยผูปดเปดประตูสารในฐานะปจจเจกบุคคลจะใหความสนใจจนกระท่ัง
ตัดสินใจเลือกขาว พาเมลา เจ. ชูมากเกอร (Pamela J. Shoemaker) เสนอวามีปจจัย 4 ประการ คือ 
 
 1.  ขาวสารท่ีสงมายังกองบรรณาธิการนั้นมาจากแหลงใด  เชน มาจากแหลงขาวประจําใน
หนวยงานของรัฐ นักประชาสัมพันธ ฯลฯ ขาวสารท่ีมาจากแหลงขาวประจําและมีความนาเช่ือถือยอมมี
โอกาสผานผูปดเปดประตูสารมากกวา 
 
 2.  คุณคาของขาว  ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายถึง ความทันตอเวลา ความใกลชิด ความสําคัญ 
ผลกระทบ ความนาสนใจ ความขัดแยง ความผิดปกติ 

 
แสดงการรวบรวมขาว และกระบวนการจัดทําขาวเปนสวนที่แยกออกจากกันของการผลิตขาว 

ขาวดิบ ผูรวบรวมขาว ตนฉบับขาว ผูจัดทําขาว ผลผลิตที่
สมบูรณ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

ตัวอยางเชน 

นักเขียน 

ผูสื่อขาว 

บรรณาธิการขาวทองถ่ิน 

ตัวอยางเชน 

บรรณาธิการ 

ผูตรวจตนฉบับ 

ผูแปล 
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 3.  แรงเสริมท่ีอยูเบ้ืองหนาเบ้ืองหลังผูปดเปดประตูสาร  แรงเสริมในท่ีนี้มีท้ังเชิงบวกและ
ลบ ตัวอยางเชน ถาเหตุการณขาวเกิดข้ึนหางไกลยากตอการเดินทางไปทําขาว นับเปนแรงเสริมในเชิง
ลบท่ีจะผานประตูสาร แตถาเหตุการณดังกลาวมีความสําคัญสูงพอท่ีบรรณาธิการขาวจัดสงนักขาวไป
ทําขาวแลว แรงเสริมดานคุณคาขาวซ่ึงเปนแรงเสริมในเชิงบวกยอมมีอิทธิพลสูงกวาและประตูสารเปด
สําหรับขาวสารนี้ 
 
 4.  ทัศนคติและคานิยมสวนตัวของผูปดเปดประตูสาร  เปนความโนมเอียงท่ีจะคัดเลือกและ
นําเสนอขาวสารที่สอดคลองกับความคิดเห็นของตนเอง 
  
 จะเห็นวาพฤติกรรมผูปดเปดประตูสารในการควบคุมขาวสารตางๆมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลทั้ง
ในฐานะปจจเจกบุคคลและในฐานะผูประกอบวิชาชีพปะปนกันไป การเลือกเสนอขาวสารทางหนา
หนังสือพิมพจึงข้ึนอยูกับการวินิจฉัยของบรรณาธิการและนักขาววามีความเหมาะสมเพียงไร และจะ
เปนท่ีสนใจแกประชาชนหรือไม สวนขาวสารที่ประชาชนตองการหรือสนใจจริงๆนั้นอาจไมมีโอกาส
ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพก็ได จึงมีคํากลาววา “ขาว (News) ก็คือ ส่ิงท่ีบรรณาธิการหรือนักขาวสราง
ข้ึนและเผยแพรทางส่ือมวลชน” (อรนุช  เลิศจรรยารักษ , 2532 : 36) 
 

กลาวโดยสรุป  นายทวารขาวสาร  คือบุคคลท่ีมีความสําคัญและมีหนาท่ีตองตัดสินใจเลือก
ขาวสารที่จะเผยแพรไปสูประชาชน  วาขาวสารอยางไรไมควรสงไปและขาวสารอยางไรควรสงไป  จะ
สงไปในทันใดหรือสงไปชาๆ  และดวยคุณสมบัติดังกลาว  นายทวารขาวสารจึงมักเปนผูไดรับความ
เช่ือถือมากกวาคนอ่ืนๆ 
 
 ในการศึกษาวิจัย ถึงการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐนั้น จําเปนตองใชทฤษฎีผูปดและเปดประตูสาร รวมศึกษาดวย  เพราะในคัดเลือกขาวเพ่ือ
นําเสนอตอ     สาธารณชนในทุกส่ือส่ิงพิมพนั้นตองมีผูคอยควบคุมการนําเสนอขาว  เพื่อเลือกวาควรนํา
ขาวใดนําเสนอตอสาธารณชน  และไมควรนําเสนอขาวใดตอสาธารณชน  ซ่ึงจะสงผลตอเนื่องไปถึง
การกําหนดประเด็นในการนําเสนอดวย 
 
ทฤษฎีการกําหนดวาระสาร (Agenda Setting) 
  

แนวความคิดทฤษฎีการกําหนดวาระสาร (Agenda Setting) จะช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางการเสนอขาวสารเกี่ยวกับหัวขอ (Topic) หรือปญหา (Issue) ทางส่ือมวลชน  กับการรับรู 
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(Perception) หรือ  ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นหรือปญหานั้นๆ เราอาจกลาวในรูป
สมมติฐาน (Hypothesis) ไดวา ยิ่งส่ือมวลชนเลือกส่ือขาวเกี่ยวกับประเด็นหรือปญหามากเทาไร
ประชาชนผูรับสารก็จะรับรู หรือตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นหรือปญหา (Salience) นั้นมาก
ยิ่งข้ึนตามไปดวย 

 
 แนวความคิด  Agenda-Setting  เร่ิมเกิดข้ึนต้ังแตสมัยท่ีลิปแมน (Walter lipman)  เร่ิมใชคํา
วา “picture in our heads”  ในราวป ค.ศ. 1922  โดยเสนอความเห็นวา  ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญชวย
ใหคนเรารับรูและเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณโลกภายนอก  ซ่ึงตามปกติแลว  เราไมมีโอกาสสัมผัสดวย
ตนเอง   และในป ค.ศ. 1925 พารค (Robert Ezra Park)  ไดช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของการเสนอขาวทาง
หนาหนังสือพิมพท่ีมีตอชุมชนตางๆ    ตอมาในปค.ศ.1942  นักสังคมวิทยา พอล ลาซารเฟลด(Paul 
Lazarsfeld)  และคณะไดทําการวิจัยบทบาทและหนาท่ีของส่ือมวลชนในการเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา  และอธิบายใหเห็นถึงผลสําคัญของส่ือมวลชนในการรณรงคหาเสียง (พัชนี  เชยจรรยา , 
2538 : 201-203) 
 
 ในวงการสื่อสารมวลชนไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาส่ือมวลชนในแงของอิทธิพล
ในการเปนผูกําหนดประเด็นการรับรู  เหตุการณ  ขาวสารของประชาชน  คือแนวคิดเร่ือง  Agenda 
setting แทนท่ีการศึกษาแบบเกา  คือ การศึกษาถึงผลของส่ือมวลชนท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
ความคิดเห็น  ซ่ึงไดกลาววาแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการรับรูขาวสาร  เนนความสําคัญของ
ส่ือมวลชนในฐานะเปนผูชักจูงหรือโนมนาวใจ(persuasion) 
 
 การกําหนดวาระสาร(Agenda-setting)  จึงหมายถึง  ความสามารถของส่ือมวลชนในการ
เปนผูกําหนด(set)  ประเด็นหรือหัวขอปญหาตางๆ  ใหประชาชนผูรับขาวสารท่ัวไป ซ่ึงเปรียบเหมือน
ผูเขารวมประชุม  ท่ีจะตองรับทราบ  หรือตระหนักถึงปญหา หรือประเด็นตางๆ  ตามท่ีกําหนดไวใน
วาระการประชุม(agenda)   เม่ือส่ือมวลชนเปนผูกําหนดวาระ  หรือหัวขอประเด็นขาวสารใหกับ
ประชาชนไดรับทราบ  ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือประชาชนจะคิดปฏิบัติตามวาระหรือประเด็นท่ี
ส่ือมวลชนกําหนดไว   

 
การศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดประเด็นขาวสาร  มีสมมุติฐานช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวาง

การที่ส่ือมวลชนเลือกประเด็นหรือหัวขอในการรายงานขาวสารการรับรู(perception)  หรือความเขาใจ
และการตระหนักถึงสาระสําคัญของหัวขอประเด็นนั้นๆ  โดยมีขอสรุปวา  ถาส่ือมวลชนยิ่งเลือกเสนอ
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ขาวเก่ียวกับประเด็นหรือปญหาใดมาก  ประชาชนผูรับสารก็จะรับรูหรือตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเด็นหรือปญหานั้นมากข้ึนตามไปดวย 

 
วอเตอร  ลิพพมัน(Walter Lipman)  ไดกลาวไววา  ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญในการสราง

ภาพตางๆในหัวสมองของคนเรา  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของ Agenda Setting  ท่ีมองวาส่ือมวลชน
ใหความสนใจโดยการเนนการนําเสนอเนื้อหาขาวสารบางเร่ือง  และไมเนนการนําเสนอบางเร่ืองโดย
การพิจารณาหลักเกณฑคุณคาของขาวนั้น   จะมีผลกระทบทําใหสาธารณชนผูรับสารรับรูความสําคัญ
ของเร่ืองราวตางๆ  ในสังคมเนนการนําเสนอ (กาญจนา แกวเทพ , 2541 : 227)   
 
 Becker, Mc.  Combs และ Mc. Leod  ไดกําหนดแบบจําลองทฤษฎีการกําหนดวาระซ่ึงได
แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนตางๆที่เกิดข้ึนในทฤษฎีการกําหนดวาระ ดังนี้(อางถึงในพิมลพรรณ สุทธิวงศ , 
2537:44) 
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ภาพท่ี 2  แบบจําลองการกําหนดวาระของ Becker,Mc Combs. และ Mc.Leod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : อางถึงในพิมลพรรณ  สุทธิวงศ . 2537 : 45. 
 

จะเห็นๆไดวาข้ันตอนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจะเกี่ยวโยงกันเปนลูกโซ ซ่ึงขอแตกตางของแนววิธี
การศึกษาแตละแบบจะอยูท่ีลักษณะของข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนดังกลาวดวย  ซ่ึงอธิบายไดดังนี้   
 

1.สภาพแวดลอมของส่ือมวลชน(Media environment)  ซ่ึงเปนเคร่ืองเราหรือสาเหตุ
กอใหเกิด 

2.พฤติกรรมส่ือมวลชน (Media Behavior) ซ่ึงหมายถึง การเลือกและการเสนอขาวสาร หรือ
วิธีการโนมนาวจิตใจตางๆแลวแตพฤติกรรมเก่ียวกับส่ือมวลชนนี้เองจะกอใหเกิด 

3.ผลตอบสนองของผูรับสาร (Audience response) ซ่ึงในขั้นแรกนี้จะปรากฏในรูปการ
พัฒนา หรือการเปล่ียนแปลงทางความคิด (Cognition) หรือทัศนคติ (Attitude) และหลังจากนั้นจะมี 

 
สภาพแวดลอม 

ของสื่อมวลชน  
(Media Environment) 

พฤติกรรม 

ของสื่อมวลชน 
(Media Behavior) 

ระดับการตอบสนองของ
ผูรับสาร  

(First Level  

Audience Response) 

ผลตอบสนองขั้นตอมา
ของผูรับสาร 

(Subsequent 

Audience Response) 

สิ่งเรา 
(Stimulus) 

การเลือกสารและเสนอสารนิเทศ 
(Selection &Display of Information) 

การรับรู 
(Cognition) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

กิจกรรมดานการโนมนาวจิตใจ
และการใหการสนับสนุน 

(Endorsement &Persuasive 

Activities) 

ทัศนคติ 
(Attitude) 

การตอบสนอง 
(Response) 
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4.ผลตอบสนอง (Response) ข้ันสุดทายตามมาอันไดแกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 
(Behavior)ตางๆ 

 
แบบจําลองน้ีสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของส่ือมวลชน ในการรายงานปญหา (Issue) หรือ

เหตุการณตางๆ เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ  และอภิปรายถกเถียงกันเกี่ยวกับปรากฏการณ ท่ีเกิดข้ึน
จริงๆ  นั้นสลับซับซอนและเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ  ท้ังนี้จะเห็นไดจากความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอม (Environment)  กิจการส่ือมวลชน (Media Activities)  และผลตอบสนอง (Response)  ท่ี
เกิดข้ึนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  แบบจําลองทฤษฎีการกําหนดวาระ (Agenda Setting) นี้จะแยก
พิจารณาออกเปนแตละข้ันตอนตามลักษณะความสัมพันธระหวางสถาบันส่ือมวลชนกับตัวแปรอ่ืนๆ 
คือ บอเกิดพฤติกรรมเกี่ยวกับส่ือมวลชน (Antecdents)   รวมท้ังผลสนองตอบระยะส้ัน (Immediate 
Response) และผลสนองตอบระยะยาว (Long Term Response) ดวย 
 

จากแนวคิดทฤษฎีการกําหนดวาระ (Agenda Setting) สรุปไดวา  ในสังคมปจจุบันประเด็น
ปญหาจะเกิดข้ึนมาไดก็ตอเม่ือปรากฎในส่ือ  คนในสังคมเรียนรูประเด็นขาวสารจากส่ือ  ส่ือจึงมีอํานาจ
ในการกําหนดวาระขาวสารและความสําคัญของวาระขาวสารใหสังคมรับรู หรืออาจกลาวไดวา
ส่ือมวลชน  อันไดแก  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร และส่ืออ่ืนๆ  จะเปนผูนํา
ประเด็นปญหาหัวขอตางๆที่เกิดข้ึนในสังคมมาเสนอใหประชาชนรับทราบ  ปญหาท่ีไดรับความสนใจ
จากส่ือมวลชนในการนําเสนอมาก  ประชาชนผูรับสารก็จะพลอยรับทราบหรือตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหานั้นมากตามไปดวย   
  

การนําทฤษฎีการกําหนดวาระ (Agenda Setting)  มาใชในการศึกษางานวิจัยช้ินนี้  เนื่องจาก  
ในการเขากรอบขาวท่ีเกี่ยวของกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  นั้น 
จําเปนตอง  ศึกษาถึงการกําหนดประเด็นสําคัญ  ท่ีหนังสือพิมพตองการนําเสนอเกี่ยวกับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  ซ่ึงทฤษฎีนี้จะชวยอธิบายใหเห็นไดอยางชัดเจน  
 
ทฤษฎีการเขากรอบขาว(Theory of Framing) 
 
 ในท่ีนี้จะอิงความหมาย “การเขากรอบขาว” (Framing)  จากหนังสือเร่ืองFraming Terrorism 
[The News Media , the Government , and the Public]  ของ Pippa Noris , Montague Kern , Marion 
Just  ซ่ึงอธิบายไววาการเขากรอบขาว(Framing)  หมายถึง   วิธีการที่นักขาวใชในการรายงานเหตุการณ  
โดยมีกรอบความคิดเดิมเปนฐานอยูแลว  ไดแก  ความคิดหลักเกี่ยวกับเร่ืองนั้น  ถอยคําสํานวนเฉพาะ
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เร่ืองนั้น  ภาพหรือ   สัญญะท่ีใชบอยเพื่อใหความหมายของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน    โดยมีสาระสําคัญของ
การเขากรอบคือ  การเลือกเรียบเรียงลําดับกอนหลังขอเท็จจริง  รูปภาพ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการสงเสริมการ
แปลความเหตุการณหนึ่งเหตุการณใด  โดยไมรูตัว 
 
 การเขากรอบขาว (Framing)   ของส่ือมวลชนนั้น  เปนปจจัยหนึ่งท่ีกระทบตอความคิดเห็น
ของประชาชน  ในบริบทของขาวแบบดานเดียว  แบบแผนของการเขากรอบจะเปนส่ิงท่ีขยายวงกวางใน
สังคม  ซ่ึงจะพิจารณาเลือกจาก  ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความตองการของธรรมชาติ  หรือส่ิงท่ีตองเผชิญ
อยางหลีกเล่ียงไมได  หรือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเกือบจะเปนเร่ืองธรรมดาท่ัวไป  โดยท่ีส่ือจะมีกรอบความคิด
บางอยาง  สําหรับใชในการเก็บขอมูล  การคัดเลือกขาว และการตัดสินใจเสนอขาวนั้นๆ  ซ่ึงข้ันตอน
ตางๆจะตรงกับแนวคิดความคิดหลักของส่ือ  เชน  ตัวอยางการประโคมขาวเหตุการณ  11  กันยายน  ท่ี
นําเสนอภายในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยส่ือหลักของประเทศซ่ึงมีรูปแบบการนําเสนอที่ใกลเคียงกัน  
ภายใตกรอบความรับผิดชอบและตีความเหตุการณ  โดยส่ือจะมองหาขาวท่ีเขากับมุมมองของตนเอง  
แลวนําเสนอ ออกมา  รูปแบบการนําเสนอขาวจึงคอนขางชัดเจน    เปรียบกับการนําเสนอขาวดานเดียว  
และขาวนั้นจะมีอิทธิพลเหนือความคิดเห็นของประชาชน 
 
 โดยสรุป ทฤษฎีการเขากรอบขาว(Theory of Framing) หมายถึง ขาวทุกวันนี้จํานวนมากท่ี
ถูกเอา “เขากรอบ”  (Framing) โดยอาศัยบริบทกวางๆหรือหยาบๆท่ีนักขาวมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น  และ
นักขาวคือผูท่ีนําเอา ประเด็นหลักๆ สํานวนเฉพาะบริบทนั้น  และภาพหรือสัญญะในบริบทนั้นมาใช
เพื่อ เนนย้ํ าวิ ธีการอธิบายเหตุการณ ท่ีกํา ลังพัฒนาไปอยางเปน ข้ันตอน   หัวใจของการ“เข า
กรอบ”(Framing) คือการเลือกท่ีจะเสนอขอมูลหน่ึงมากกวาอีกขอมูลหนึ่ง  ซ่ึงทําใหเกิดการอธิบาย
ความดานเดียวโดยไมรูตัว 
 
 ในการนําเสนอประเด็นขาวใดๆก็ตามนั้น  ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งในการเตรียมเสนอขาว
ตอ   สาธารณชนคือ  วิธีการเขากรอบ  ซ่ึงการเขากรอบนั้นเปนเสมือนขอกําหนด  ของแตละองคกร  
เพื่อใชในการคัดเลือกนําเสนอขาว  สําหรับกรณีศึกษาวิจัยช้ินนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชทฤษฎีการเขา
กรอบขาว  เพื่อทําการศึกษาใหเห็นถึง  วิธีการเขากรอบ  , พัฒนาการการเขากรอบ  และ ภาพของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนจากการเขากรอบขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ   
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ทฤษฎีพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
 
 ปรัชญาประวัติศาสตรแขนงนี้  เปนปรัชญา ท่ีมุงวิเคราะหการเขียนประวัติศาสตรใน
ดานเหตุผล  ทัศนคติและรากฐานความรูของนักประวัติศาสตร  คุณลักษณะเฉพาะและความหมายใน
วิชาประวัติศาสตร  ในศตวรรษท่ี 19  หลักความคิดของ Kant ปราชญผูท่ีมีช่ือเสียงชาวเยอรมันซ่ึงเห็น
การใชเหตุผลกระตุนความสนใจในการวิเคราะหความรู  และในวิธีการแบบวิทยาศาสตรมากข้ึน 
 
ประวัติศาสตรประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 

1. ตองมีเหตุการณหรือพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นท่ีมีมากและเกิดข้ึนตลอดเวลา 
2. จะตองมีผูบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  มีผูสังเกตจดจําและส่ิงท่ีบันทึกนี้จะกลายเปน

หลักฐานทางประวัติศาสตร 
3. เม่ือเกิดเหตุการณแลว  เปนหนาท่ีของนักประวัติศาสตรท่ีจะตองรวบรวมตรวจตรา

พิจารณาไตรตรองและเรียบเรียงข้ึนตามความเขาใจ 
 
 โลโอโปลด รันเก  เปนอีกคนหนึ่งท่ีพยายามพัฒนาวิธีการคนควาอยางเปนวิทยาศาสตรเขา

เห็นวา  ในการทําความเขาใจกับอดีตนั้นตองปลอยใหหลักฐานทางประวัติศาสตรพูดดวยตัวของมันเอง  
แตขณะเดียวกันปรากฎการณนั้นก็ถูกผสมอยูในความสัมพันธแบบสายโซ  ความสัมพันธแบบสายโซ
คือ  ความสัมพันธของสาเหตุและผลลัพธ  โดยเหตุการณอันหนึ่งยอมกอใหกําเนิดแกเหตุการณอีก
อันหนึ่ง  นักประวัติศาสตรมิไดมีหนาท่ีศึกษาแตเหตุการณเทานั้น  แตตั้งศึกษาลําดับเหตุการณดวย และ
พยายามหาความสัมพันธของเหตุการณวาอะไรเปนเหตุอะไรเปนผล 

 
 ความสัมพันธของสาเหตุและผลลัพธ  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ความสัมพันธแบบสายโซ
นี้จะมีลักษณะ  เชื่อมโยงตอเนื่องกันระหวางเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่ง  หรือหลายๆเหตุการณ
ก็ได  สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 3  ความสัมพันธแบบสายโซ 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : อางถึงใน อุบล  ชาญปรีชาสมุทร  
 

 จากภาพสามารถอธิบายไดวาเหตุการณท่ี 1  เปนสาเหตุใหเกิดเหตุการณท่ี  2   และ
เหตุการณท่ี 2  เปนสาเหตุใหเกิดเหตุการณท่ี 3 
 

   อยางไรก็ตาม  จากขอความขางตนไมไดหมายความวาทุกเหตุการณจะตองมีความสัมพันธ
ในรูปสาหตุและผลลัพธ  ดังท่ี รันเก  ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา  ลําดับเหตุการณซ่ึงไลตามกันมาเปน
ขบวนและตางก็เปนเง่ือนไขแกกันและกัน….ถาขาพเจากลาววา  เปนเง่ือนไขแนนอนวาขาพเจาไมได
หมายความวาตองเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนสูงสุด  จนหลีกเล่ียงไมได  ลักษณะความสัมพันธของสาเหตุและ
ผลลัพธ  ในประวัติศาสตร  เปนแตเพียงเง่ือนไขเทานั้น  จึงมีเสรีภาพท่ีจะเกิดผลลัพธหรือไมเกิดผลลัพธ
อยางนั้นก็ได  ภายใตกรอบโครงอันหนึ่งท่ีจําเปน (อางถึงใน อุบล  ชาญปรีชาสมุทร , 2541 : 38-39) 

 
 ในสวนของทฤษฎีทางประวัติศาสตรนั้น  ผูวิจัยไดหยิบยกเขามารวมใชกับงานวิจัยช้ินนี้

ดวยเนื่องจาก  ในการศึกษาวิจัยนั้น  ตองทําการศึกษาวิจัยยอนหลังไปเกือบ 20 ป  ซ่ึงทฤษฎีนี้จะชวย
อธิบายใหเห็นความสอดคลองในแตละประเด็นท่ีทําการศึกษาวา  มีความสอดคลองตอเนื่องกันมา
อยางไรบาง และสงผลใหการเขากรอบขาว  ในแตละประเด็นขาวนั้นมีพัฒนาการเปนไปในทิศทางใด 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง “ การเขากรอบขาวการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ ”  ผูวิจัยไดใชแนวทางการศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 
  

 

 

เหตุการณที่ 1                  เหตุการณที่ 2    เหตุการณที่ 3 
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 งานวิจัยเร่ือง  “บทบาทของหนังสือพิมพในการประสานประโยชนระหวางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม : ศึกษากรณีสรางเขื่อนของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย”  ของฤดีมาส  ปางพุฒิพงษ  ไดศึกษาขาวและบทความทุกชนิดเกี่ยวกับเข่ือนของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยจากหนังสือพิมพชนิดแพรหลายท่ัวไป  และหนังสือพิมพชนิดคุณภาพจํานวน 
10 ช่ือ  ฉบับต้ังแตเดือนตุลาคม 2530 – ธันวาคม 2533  โดยพิจารณาสัดสวนของเนื้อหาท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สนับสนุนการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และประสานประโยชนระหวางการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม  สรุปผลการวิจัยไดวา  หนังสือพิมพไดให
ความสําคัญตอเนื้อหาท่ีแสดงถึงการประสานประโยชนมากท่ีสุด  รองลงมาเปนเนื้อหาท่ีสนับสนุนการ
อนุรักษ  หรือคัดคานการสรางเข่ือน  ซ่ึงพบวาเนื้อหาท้ังสองประเภทน้ีมีปริมาณไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ  สวนเนื้อหาท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือการสรางเข่ือน  กลับมีการนําเสนอในปริมาณท่ีนอย
ท่ีสุด  และแตกตางจากเนื้อหาสองประเภทแรกอยางเห็นไดชัด 
 
 “ทาทีของส่ือมวลชนตอโครงการสรางเข่ือนพลังน้ําของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย”  ของเยาวดา  ตฤษณานนท  ทําการศึกษารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในเร่ืองดังกลาวของ
หนังสือพิมพ  ชวงระหวางปพ.ศ. 2525 – 2533  พบวาหนังสือพิมพมีทาทีคัดคานการสรางเขือนเพื่อมุง
สนองตอบความตองการของผูอานซ่ึงเปนเปาหมายทางการตลาดโดยต้ังขอสังเกตวา  เนื้อหาการอนุรักษ
สามารถสรางอารมณ  และเปนจุดขายในแงของประเด็นขาวไดดีกวา  อีกท้ังยังพบวาการเสนอขาวเนน
ติดตามกระแสการคัดคาน เหตุการณชุมนุมประทวง  มากกวาการอธิบายดวยขอมูลทางวิชาการเพื่อให
ประชาชนมีความเขาใจมากข้ึน 
 
 “บทบาทของหนังสือพิมพในการส่ือสารเร่ืองความเส่ียงทางส่ิงแวดลอมกรณีมลพิษจาก
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง” ของวิลาสินี  พิพิธกุล  ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นลักษณะเนื้อหาของการ
นําเสนอขาวกรณีมลพิษแมเมาะ   กระบวนการกําหนดและเลือกสรรขาวของหนังสือพิมพในการ
นําเสนอขาว  และประเมินบทบาทของหนังสือพิมพในกรณีของความเส่ียงทางส่ิงแวดลอม  ซ่ึง
ผลการวิจัยสรุปวา  หนังสือพิมพนําเสนอขาวความเสี่ยงทางส่ิงแวดลอมในรูปแบบของรายงาน
เหตุการณท่ีคืบหนาไปแตละวัน โดยมุงชูประเด็นของความขัดแยงและผลกระทบมากกวาการนําเสนอ
ประเด็นท่ีใหความรูความเขาใจ  และสรางความตระหนักในความจําเปนของการแกไขในระยะยาวมีผล
ใหสังคมต่ืนตัวกับเหตุการณความเส่ียงเปนคร้ังๆไป  โดยพบวามีปจจัยและเงื่อนไขท้ังภายในและ
ภายนอกองคกรหนังสือพิมพ  ท่ีเปนขอจํากัดในการสรางประสิทธิภาพของการรายงานขาวความเส่ียง
ทางส่ิงแวดลอม  เชน  นโยบายการเลือกสรรและการกําหนดวาระขาวสารของหนังสือพิมพ  
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ประสิทธิภาพของนักขาว  ความจํากัดของขอมูลขาวสารและความขัดแยงในบริบททางประวัติศาสตร
ระหวางฝายอนุรักษกับฝายพัฒนาทางอุตสาหกรรม 
 
 “บทบาทหนังสือพิมพกับการพึ่งพาขาวสารของชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากโครงสราง
เข่ือนปากมูล”  ของธีระพล อันมัย  ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของหนังสือพิมพตอการชุมนุมของ   
ชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเข่ือนปากมูล  ระหวางวันท่ี 23 มีนาคม 2542 - 23 มีนาคม 
2543  พรอมศึกษาการพึ่งพาและการเปดรับขาวสาร รวมท้ังการ  ประเมินบทบาทหนังสือพิมพตอการ
ชุมนุมคร้ังนี้ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ  

1) วิเคราะหเนื้อหาขาวจากหนังสือพิมพ 9 ฉบับ คือ มติชน ขาวสด ไทยรัฐ เดลินิวส  ไทย
โพสต กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ปทุมมาลัยและอุบลรัตนในชวง 1 ป 

2) วิเคราะห การพึ่งพาขาวสารและประเมินบทบาทหนังสือพิมพจากการตอบแบบสอบถาม
โดยกลุมผูชุมนุม 122 คน  รวมทั้งสัมภาษณกลุมแกนนําผูชุมนุม 13 คน และกลุมผูสนใจปญหา การ
ชุมนุมคร้ังนี้ 14  คน 

3)วิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลือกนําเสนอ ขาวสารการชุมนุมโดยการสัมภาษณ
นักหนังสือพิมพ 7 คน  
ไดผลการวิจัยดังนี้  

1.การวิเคราะหเนื้อหาขาวจากหนังสือพิมพ 9 ฉบับ พบวา ในรอบ 1 ป  มีการนําเสนอ
ขาวสารการชุมนุม 61 ช้ิน โดยเสนอในรูปของขาว 31 ช้ิน แตไมมี การนําเสนอในรูปของบท
บรรณาธิการและสัมภาษณพิเศษโดยเนนนําเสนอเหตุการณ ความขัดแยงและการตอตานเข่ือน สวนทิศ
ทางการนําเสนอขาวสารเปนลบตอรัฐบาล และการไฟฟาฝายผลิตฯ ขณะท่ีคุณคาความเปนขาวมุง
นําเสนอความขัดแยงและผล กระทบเปนหลัก  

2.ผูชุมนุมเปดรับขาวสาร และตองการพ่ึงพาขาวสารจากหนังสือพิมพสวน กลางและ
โทรทัศนมากกวาส่ือมวลชนสาขาอ่ืน ๆ และแกนนําผูชุมนุมเปนส่ือบุคคลที่ มีบทบาทสูงสุดท่ีชาวบาน
การพึ่งพาขาวสาร ขณะท่ีหนังสือพิมพทองถ่ินและผูนําทองถ่ินเปนส่ือท่ีกลุมชาวบานเปดรับและพึ่งพา
นอยท่ีสุด 

3.ผูชุมนุมประเมินบทบาทหนังสือพิมพสวนกลางในระดับกลาง ๆ (คาเฉล่ีย 2.77) แต
ประเมินบทบาทหนังสือพิมพทองถ่ินในทิศทางลบ และเม่ือพิจารณาเปนรายฉบับพบวา 'ขาวสด' เปน
หนังสือพิมพฉบับเดียวท่ีถูกประเมินในทิศทางบวก (คาเฉล่ีย 3.72) โดยมติชน ไทยโพสต ถูกประเมิน
ในระดับกลาง ๆ สวนกรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวส ถูกประเมินในทิศทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
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4.กลุมผูสนใจปญหาการชุมนุมคร้ังนี้และแกนนําผูชุมนุมวิเคราะหวา หนังสือพิมพให
ความสําคัญกับขาวการชุมนุมคอนขางนอย และวิเคราะหวา ขาว บางสวนบิดเบือนขอเท็จจริง หรือ ไม
ทําความจริงใหปรากฏและวิเคราะหสาเหตุ วา มาจากจุดยืนและจริยธรรมตอผูดอยโอกาสทางสังคม 
ผนวกกับความสามารถ ในการประเมินคุณคาขาวและการตีความเหตุการณของหนังสือพิมพมีขีดจํากัด 
รวมทั้งอิทธิพล ผลประโยชน ปญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนยุทธศาสตรการชุมนุม เปนอุปสรรค ซ่ึง
สอดคลองกับทัศนะนักหนังสือพิมพท่ีมองการชุมนุมคร้ังนี้วามี คุณคาความเปนขาวนอย และเห็นวา
เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนประจําไมนาสนใจ ขณะท่ี นักหนังสือพิมพบางสวนขาดความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอ
ปญหาการชุมนุม DPU



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
ซ่ึงจะเปนการวิจัยจากเอกสารเปนหลัก(Documentary Research) สําหรับแนวทางในการศึกษา  มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึง  พัฒนาการในการเขากรอบขาวเกี่ยวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ    วิเคราะหความเหมือน  หรือ  ความแตกตางในการเขากรอบขาวตั้งแตกรณี
โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนน้ําโจน) , โครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล) , 
เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และเหตุการณการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   
ตลอดจนวิเคราะหภาพ  ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   ท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพไทยรัฐ   
และนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรรณาวิเคราะห(Analytical  Description)  ในการเก็บรวบรวมขอมูล
มีข้ันตอนในการนําเสนอดังนี้ 

 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. การวิเคราะหขอมูล 

 4. การนําเสนอขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  คือ  ขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ    ท่ีนําเสนอ
เหตุการณเกีย่วกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน  4  ประเด็นศึกษาดังนี้  
 1. กรณีการคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา  เข่ือนน้ําโจน   

2. กรณีคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา  เข่ือนปากมูล   
3. กรณีมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 
4. กรณีคัดคานการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ     
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การเก็บรวมรวมขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใช 
 
 เก็บรวบรวมขอมูลไดจากการศึกษาเอกสารจากหอสมุดแหงชาติ  ศูนยขอมูลหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ  ศูนยขอมูลหนังสือพิมพมติชน  และขาวตัดจากฝายประชาสัมพันธ  การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย   โดยจะทําการศึกษาเฉพาะขาวที่เกี่ยวของกับ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพียง
อยางเดียว  ไมรวม  บทความ  บทบรรณาธิการ  ท้ังนี้เพราะการนําเสนอขาวนับไดวามีความเปนกลาง
ท่ีสุด  เนื่องจากเปนการรายงานถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  แตในขณะเดียวกัน  การนําเสนอบทความ และ
บทบรรณาธิการ  ผูเขียนสามารถสอดแทรกความคิดเห็นสวนตัวลงไปในขอเขียนนั้นๆได   

 
โดยทําการรวบรวมขอมูลจาก 4 ประเด็นในชวงระยะเวลาตางๆดังนี้ 
1. กรณีการคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา  เข่ือนน้ําโจน  ในชวงปพ.ศ. 2525 –  2526 
2. กรณีการคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา เข่ือนปากมูล ในชวงปพ.ศ.2531 -  2537 
3. กรณีมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง   ในชวงปพ.ศ.2535 – 2540 
4. กรณีคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ในชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2547   
 
สําหรับการคัดเลือกชวงระยะเวลาในการศึกษาของแตละกรณีนั้น  จะยึดจากการสอบถามชวง

ระยะเวลาท่ีสมควรแกการศึกษาจาก  คุณธาตรี  ร้ิวเจริญ  วิทยากรระดับ 10  ฝายประชาสัมพันธ  การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปนหลัก โดยใชตาราง Coding Sheet  เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห   
ในสวนความเท่ียงตรงของตาราง Coding Sheet  นั้น  ผูวิจัยไดขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธในการชวยออกแบบตาราง   
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การวิเคราะหขอมูล 
  
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยเร่ือง  “การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ”  ผูวิจัยทําการวิเคราะหในสวนของเนื้อหาขาว ท่ีไดนําเสนอโดยแยก
ประเด็นในการวิเคราะหคือ  การกําหนดวาระสาร  แกนสําคัญของเร่ือง  ถอยคําสํานวนท่ีใชบอยในการ
นําเสนอ    โดยจะทําการวิเคราะหแบบเปนหวงโซตอเนื่องกันมาต้ังแต  กรณีคัดคานโครงการกอสราง
เข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนน้ําโจน)  ,  กรณีคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล) , กรณีมลพิษ
จากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และกรณีคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  พรอมท้ังใชแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีเปนกลาง 
 
การนําเสนอขอมูล 
  
 สําหรับการนําเสนอขอมูลเปนการนําเสนอดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาท่ีตอเนื่องกันมาท้ัง 4 
กรณี  แลวนํามาสรุปใหเห็นถึงภาพรวม  และพัฒนาการในการเขากรอบขาวของการไฟฟาฝายผลิตแหง      
ประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ  เพื่อใหผูอานไดเขาใจถึงข้ันตอน  กระบวนการ   และวิธีการเขา
กรอบขาว   ตลอดจนภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพไทยรัฐ
ดวย 
 
 
 
 

DPU



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาวิจัยเร่ือง “การเขากรอบขาวการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ”    ผูศึกษาไดแบงผลการศึกษาออกเปนข้ันตอน
ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี1.  ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของหนังสือพิมพไทยรัฐ 
ข้ันตอนท่ี2.  ศึกษาเกีย่วกับพฒันาการในการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
ข้ันตอนท่ี3.  ศึกษาเกีย่วกับวธีิการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน

หนังสือพิมพไทยรัฐ 
ข้ันตอนท่ี4.  ศึกษาเกี่ยวกับความเหมือน  หรือความแตกตางของการเขากรอบขาวใน 4  

กรณีศึกษา  ดังนี้   กรณีคัดคานการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน)  ,  กรณีคัดคานโครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล)  ,  กรณีมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง   และกรณี
คัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 
ภูมิหลังหนังสือพิมพไทยรัฐ 

 
หนังสือพิมพไทยรัฐถือกําเนิดข้ึนเปนคร้ังแรกในป  2493  โดย   เลิศ  อัศเวศน , กําพล 

วัชรพล  และวสันต  ชูสกุล  ใช ช่ือหนังสือพิมพวา“ขาวภาพ”  และ   มีช่ือภาษาอังกฤษวา   
“THEWEEKLY PICTORIAL”  วางแผงเปนรายสัปดาห   โดยเนื้อหาเปนขาวคราวของชาวบาน
ท่ัวไป  และขาวสังคม   ไมเนนขาวการเมืองเชนหนังสือพิมพรายสัปดาหฉบับอ่ืนในยุคนั้น  โดยมี
กลุมเปาหมายคือ กลุมวัยรุน  คนหนุมสาว  และชาวบานท่ัวไป  จากนั้นไดมีการเปล่ียนระยะเวลาใน
การวางแผงจากรายสัปดาห เปนราย  3  วัน  และในราวกลางป   2495  ไดปรับตัวอีกคร้ัง  ดวยการ
เปล่ียนเปนหนังสือพิมพรายวันจนกระท่ังป  2501  เม่ือจอมพลสฤษด์ิเขายึดอํานาจอยางเด็ดขาด   ใน
เวลาตอมาหนังสือพิมพ  7   ฉบับถูกปดลงพรอมกันรวมท้ังขาวภาพรายวันดวย     

 
1 พฤษภาคม 2502   เปนวันท่ีหนังสือพิมพ  “เสียงอางทอง”  ถือกําเนิดข้ึน  แทนท่ี “ขาว

ภาพรายวัน”  โดยมีแนวนโยบายการนําเสนอขาวอาชญากรรม  และขาวการเมืองท่ีไมเหมือนใคร  
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เพราะไมไดเชียรรัฐบาล   และเพื่อความไมประมาท  กําพล วัชรพล   ไดจัดซ้ือหัวหนังสือพิมพ  
“ไทยรัฐ”   ไวอีกฉบับหนึ่งสําหรับเวลาฉุกเฉิน  และในวันท่ี   25   ธันวาคม   2505  “หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ”  ได  ออกวางจําหนายตามแผงตางๆ ท่ัวประเทศ  

 
 ตอมาในป 2519  ไทยรัฐไดมีการปรับปรุงแนวทางทางดานขาวสารและการนําเสนอ

บทความใหมีบทบาทในการช้ีนํากระแสสังคม   ตลอดจนเปนหนังสือพิมพท่ีใหความสุข   ความ
บันเทิง   แกประชาชนทุกช้ันควบคูกันไป (www.thairath.com)   

 

ในยุคปจจุบันท่ีการแขงขันทางการตลาดสูงข้ึนนั้น  ทําใหหนังสือพิมพไทยรัฐได
ปรับเปล่ียนแนวนโยบายการนําสนอขาวไปดังท่ี ธงชัย  ณ นคร หัวหนาขาวหนา 1  หนังสือพิมพ
ไทยรัฐไดใหสัมภาษณไววา  “การเสนอขาวของไทยรัฐ  เนนท่ีการตองเลือกวาใครถูกใครผิด  และ
พยายามเลือกจุดยืนไวแตจะไมทําตัวเปนกลาง  เพราะความเปนกลางไมมีในโลก  จะเลือกขางท่ีถูก
บางผิดบาง  ดังนั้นในการเสนอขาวจึงตองเขาขางฝายใดฝายหน่ึง  ดังนั้นบุคคลผูเปนขาวจะถูกสราง
ภาพในดานบวก  หรือดานลบ  หรืออาจจะถูกเลือกมาเปนขาวหรืออาจไมเลือกก็ยอมได  ท้ังนี้โดย
นโยบายของส่ือแลว  การทําหนังสือพิมพนั้นเพื่อหลัก 2 ประการ  คือ   เพื่อขาย  และเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของสังคม  และการท่ีจะรักษาผลประโยชนใหสังคมไดอยางเต็มท่ี  ก็ตองขายใหได
มากท่ีสุด  ซ่ึงเนื้อหาขาวสวนใหญ จะเปนขาวประเภทท่ีประชาชนสนใจ  เชน  ขาวอาชญากรรม  
ขาวแปลกประหลาด  ขาวสะเทือนอารมณ  ขาวภัยพิบัติ  ขาวเกี่ยวกับเพศ  เปนตน  ในสวนของขาว
การเมือง  ขาวเศรษฐกิจ  นั้นในแงการดึงดูดความสนใจตอการขายจะมีคุณคานอย  ซ่ึงในแงการขาย
จําเปนตองเลือกใหเหมาะสม”  (อางถึงใน  เครือวัลย    ชัชกุล , 2525 : 44-45)   

 

1.  โครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา (เขื่อนน้ําโจน) 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอขาวประเด็นการคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา  
เข่ือนน้ําโจน  ในหนังสือพิมพไทยรัฐไดเร่ิมทําการศึกษาต้ังแตป  2525 - 2526  ไดขอสรุปดังนี้ 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ไดเร่ิมนําเสนอประเด็นความขัดแยงเกี่ยวกับการคัดคานโครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา   เข่ือนน้ําโจน  ตั้งแตวันท่ี  6  พฤษภาคม  2525  ถึง วันท่ี  13  เมษายน  2526  
รวมท้ังส้ิน  17  ขาว  สรุปประเด็นตางๆในการนําเสนอไดดังนี้ 
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พ.ศ. 2525 
ในป  พ.ศ.  2525  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนน้ําโจน 5 

เดือน  รวมท้ังส้ิน 14 คร้ัง  คือ  เดือนพฤษภาคม 1 คร้ัง , เดือนมิถุนายน 2 คร้ัง , เดือนกรกฎาคม 4 
คร้ัง ,  เดือนตุลาคม 3 คร้ัง  และเดือนธันวาคม 4  คร้ัง   สรุปไดดังนี้   

 
เดือนพฤษภาคม  2525   มีการนําเสนอเพียงหนึ่งคร้ังเทานั้นคือ   

 
วันท่ี  6  พฤษภาคม  2525   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ประเด็นความขัดแยงใน

การสรางเข่ือนน้ําโจน  แหลงขาว  คือ  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   มีแกน
สําคัญของเร่ืองวา  อดีตรมว.กระทรวงเกษตรฯ  ช้ีแจงวากฟผ.และกรมปาไมมีขอพิพาทกันในเร่ือง
ของการกอสรางเข่ือน  ซ่ึงเปนการไมรวมมือกันทํางาน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การ
สรางเข่ือนของ กฟผ.สงผลใหบางหนวยงานของรัฐบาลไมเห็นดวย  และไมพอใจกับการสรางเข่ือน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้เปนคํากริยาวา   “พิพาท”    

 
เดือนมิถุนายน  2525    มีการนําเสนอท้ังส้ิน  2  ขาวคือ  ในวันท่ี  12  และ 19  มิถุนายน  

โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  12  มิถุนายน  2525  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลเสียของการสรางเข่ือน
น้ําโจน  แหลงขาวคือ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดทําการรวบรวมขอมูลในการสรางเข่ือนน้ําโจน  พบวาไมควรใหมี
การกอสรางเข่ือน   ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯของกฟผ.จะเปนการทําลาย
ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอยางชัดเจน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้ เปนคํากริยาวา  “สราง”   
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วันท่ี  19  มิถุนายน  2525  มีการกําหนดวาระสารวา  รัฐบาลบางกลุมระงับใหขาวการ
กอสรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มีแกนสําคัญ
ของเร่ืองวา  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระงับการใหขาวความเคล่ือนไหว
การคัดคานการสรางเข่ือนฯ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนของกฟผ.จะเปนการ
ชวยพัฒนาประเทศชาติ 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้เปนคํากริยาวา  “สราง , หาม , คัดคาน  และพิพาท”   

 
เดือนกรกฎาคม   2525    มีการนําเสนอท้ังส้ิน  4  ขาวคือ  ในวันท่ี 8 , 16 , 17 และ22  

มิถุนายน  โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  8  กรกฎาคม  2525  มีการกําหนดวาระสารวา  รัฐบาลบางกลุมสนับสนุนใหมีการ
สรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ  กรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และกรรมาธิการเกษตร
และ สหกรณ  มีแกนสําคัญของเร่ืองวา  กรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และกรรมาธิการ
เกษตรและสหกรณ  เห็นดวยกับการกอสรางเข่ือนฯ   ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสราง
เข่ือนฯจะเปนผลดีตอสวนรวม  

 
ในลักษณะการนําเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบหลักของ

ขาวคือ  ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใช
บอยในขาวนี้ เปนคํากริยาวา  “สนับสนุน  และเห็นชอบ”   

 
วันท่ี 16  กรกฎาคม  2525  มีการกําหนดวาระสารวาเร่ิมมีการรวมตัวของกลุมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ ประธานชมรมสภาวะ
แวดลอมสยาม  มีแกนสําคัญของเร่ืองวา  ชมรมสภาวะแวดลอมสยามรวมตัวกันคัดคานการสราง
เข่ือนฯ  โดยใหเหตุผลวาการกอสรางเข่ือนฯจะเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้การ
สรางเข่ือนหลายๆเข่ือน ท่ีผานมาของกฟผ.ไมมีการใชประโยชนจากเข่ือน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวาการสรางเ ข่ือนฯ   จะทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  รวมท้ังเปนการบุกรุกปาไม
ดวย 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้คือ   คํากริยา  “คัดคาน ,  สราง  และทําลาย” 

 
วันท่ี  17  กรกฎาคม  2525  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลกระทบในการสราง       

เข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  คณะกรรมการศึกษาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  อธิบดีกรมประมง  
และรองนายกสมาคมสงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ําและสงออกไทย  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
คณะกรรมการศึกษาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  ไดช้ีแจงถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ
สราง   เข่ือนฯ  วาจะเปนการทําลายทรัพยากรปาไม  และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงภาพใน
กรอบส่ือความหมายวาการสรางเข่ือนฯ  มีผลเสียตอสวนรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้คือ  คํากริยาวา  “คัดคาน ,  สราง  และทําลาย” 

 
วันท่ี  22  กรกฎาคม  2525    มีการกําหนดวาระสารถึง  การรวมตัวกันเพื่อคัดคานการ

สรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และกลุมนักศึกษา    มีแกน
สําคัญของเรื่องคือ  คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และกลุมนักศึกษา  รวมตัวกันเพื่อ
คัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  โดยใหเหตุผลวาจะเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  และเข่ือน
หลายๆเข่ือน  ของกฟผ.ก็ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  การสรางเข่ือนฯ  ของกฟผ.  จะสงผลเสียตอสวนรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้คือ  คํากริยา  “คัดคาน , สราง  และทําลาย” 

 
 เดือนตุลาคม  2525   มีการนําเสนอท้ังส้ิน 3  ขาว คือ ในวันท่ี  5 , 6 และ 8 ตุลาคม  โดย
มีการนําเสนอดังนี้  
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วันท่ี  5  ตุลาคม  2525    มีการกําหนดวาระสารวา   รัฐบาลยังลังเลในการอนุมัติการ
สรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    และตัวแทนฝายคานการสรางเข่ือนฯ   มีแกนสําคัญของเร่ือง
คือ   คณะรัฐมนตรีไดนัดใหฝายคัดคานการสรางเข่ือนฯ  และกฟผ.ช้ีแจงผลดีและผลเสียในการ
สรางเข่ือนฯ  แตยังไมสามารถหาขอสรุป  เพราะขอมูลของท้ัง  2  ฝายยังไมชัดเจนพอ  
คณะรัฐมนตรีจึงไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาผลกระทบในการสรางเข่ือนฯใหละเอียดกอน   ซ่ึง
ภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.เองก็ยังไมแนใจถึงขอดีในการสรางเข่ือนฯ 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยขาวนี้ 
คือ คํากริยาวา   “คัดคาน , สนับสนุน   และ สราง”  

 
วันท่ี   6   ตุลาคม  2525   มีการกําหนดวาระสารถึง  การรวมตัวของกลุมคัดคานการ

สรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ คณะกรรมการนักศึกษามหาบัณฑิตกลุมวิชาส่ิงแวดลอม 9 สาขา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และประธานชมรมสภาวะแวดลอมสยาม มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ   กลุมนักศึกษาเห็นวาจะไมมีการสรางเข่ือนฯ  อยางแนนอน   เพราะ
คณะรัฐมนตรีขอเวลาทบทวนอีกคร้ัง   ซ่ึงหากจะมีการอนุมัติใหสรางจริงยอมไมจําเปนท่ีจะตอง
ทบทวนอีก รวมท้ังกลุมนักศึกษาเตรียมจะบวช  เพราะเห็นวาวิญญาณบรรพบุรุษมาดลใจให
คณะรัฐมนตรีไมอนุมัติให สรางเข่ือนฯ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯใหเกิด
ความเดือดรอนในกลุมชาวบาน 

 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้คือ คํากริยา  “คัดคาน สราง” 

 
วันท่ี  8  ตุลาคม   2525   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง   ขออางของกฟผ.ในการ

ดําเนินการกอสรางเข่ือนฯท่ีลาชา  โดยแหลงขาวคือ  ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ  ปญหาท่ีทําใหเกิดการลาชาในการกอสรางเข่ือนฯ  เนื่องจากขอมูลตางๆยัง
ไมเพียงพอ     ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.ยังไมมีความพรอมในการสรางเข่ือนฯ  อยาง
จริงจัง 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้เปนคํากริยาวา “สราง  และชุมนุม” 

 
เดือนธันวาคม  2525   มีการนําเสนอท้ังส้ิน 4  ขาว คือ ในวันที่  21 , 22 , 25  และ 30 

ธันวาคม โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี   21   ธันวาคม   2525     มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลเสียจากการสราง
เข่ือนฯ   แหลงขาวคือ  คณะนักศึกษามหาบัณฑิตกลุมวิชาส่ิงแวดลอม 9 สาขา  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  คณะนักศึกษามหาบัณฑิตกลุมวิชาส่ิงแวดลอม 9 สาขา ใหเหตุผลวาการ
กอสรางเขื่อนฯไมไดเปนการกอสรางเพ่ือการชลประทานโดยเฉพาะ  และพ้ืนท่ีท่ีจะสรางเข่ือนฯ  
นั้นอยูในโซนท่ีจะเกิดแผนดินไหวได  หากเกิดแผนดินไหว  ภูเขาถลม  น้ําจกเข่ือนจะไหลทะลักเขา
ทวมเมือง   ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา หากกฟผ.ดําเนินการสรางเข่ือนฯจริงผลกระทบตางๆ
จะตกอยูท่ีประชาชนโดยตรง 

 
ในลักษณะการเสนอขาว ใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบหลักของขาว

คือ ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยใน
ขาวนี้เปนคํากริยาวา  “ประทวง , ชุมนุม  และคัดคาน” 

 
วันท่ี   22   ธันวาคม   2525    มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับการบุกรุกปา เพื่อทําการ

กอสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแกนสําคัญของเร่ือง
คือ  สมาคมทนายเรียกรองใหสอบสวนกฟผ.  กรณีการถางปา  ตัดตนไม  ตัดถนน  ซ่ึงถือเปนการ
บุกรุกปา  และ  มีความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  ซ่ึงภาพ
ในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ในลักษณะการเสนอขาว ใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาว คือ 

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้คือ คํากริยาวา “บุกรุก  และทําลาย” 

 

DPU



 

51

วันท่ี   25   ธันวาคม   2525   มีการกําหนดวาระสารถึง  การสูญเสียหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรหากจะทําการกอสรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ  คณบดีคณะส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  สํารวจพบแหลงทรัพยากรสําคัญๆ  ในการใชผลิตกระแสไฟฟาได
ดีกวาพลังน้ําจึงไมจําเปนตองกอสรางเข่ือนฯ  และพบหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญในบริเวณ
ท่ีจะสรางเข่ือน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.ไมทําการสํารวจพื้นท่ีท่ีจะสรางเข่ือนให
ชัดเจน   

 
ในลักษณะการเสนอขาว ใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาว คือ 

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้ คือ คํากริยาวา  “สํารวจ  และบุกรุก” 

 
วันท่ี   30   ธันวาคม    2525    มีการกําหนดวาระสารวา   คณะรัฐมนตรียังไมสามารถ

ระบุไดวาจะทําการกอสรางเข่ือนฯหรือไม  แหลงขาวคือ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาปญหา
การสรางเข่ือนน้ําโจน(รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือคณะกรรมการ
การศึกษาปญหาการสรางเข่ือนฯ ยังไมสรุปวาจะใหดําเนินการสรางเข่ือนฯ  เนื่องจากพบขอมูลท่ี
ตองทําการศึกษาเพิ่มเติม  ท้ังในเร่ืองของหลักฐานทางประวัติศาสตรและแรธาตุตางๆ   ซ่ึงภาพใน
กรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.เองก็ยังไมมีความชัดเจนในเร่ืองการสํารวจแหลงทรัพยากร 

 
ในลักษณะการเสนอขาว ใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาว คือ  

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาว
นี้คือ    คํากริยาวา  “สํารวจ , ศึกษา  และสรางเข่ือน” 

 
พ.ศ. 2526 
ในป พ.ศ. 2526  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการสรางเข่ือนน้ําโจน  

เพียงเดือนเดียวเทานั้น   คือเดือน เมษายน    และมีการนําเสนอเพียง   3    คร้ัง สรุปไดดังน้ี 
 

เดือนเมษายน  2526    มีการนําเสนอท้ังส้ิน 3 ขาว คือ   ในวันท่ี 6 , 8 และ 13 เมษายน 
โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
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วันท่ี 6 เมษายน 2526   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึงผลการประชุมของ
คณะกรรมการศึกษาเร่ืองเข่ือนน้ําโจน โดยแหลงขาวคือ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาปญหา
การสรางเข่ือนน้ําโจน(รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)  มีแกนสําคัญของเร่ืองวา คณะกรรมการ
การศึกษาเร่ืองเข่ือนน้ําโจน  ไดทําการรวมรวมขอมูลเพื่อเสนอตอรัฐบาล โดยนําเสนอถึงขอดี  และ
ขอเสียในการสรางเข่ือนฯ  เพื่อการพิจารณาวาควรจะดําเนินการสรางเข่ือนฯ  หรือไม  ซ่ึงภาพใน
กรอบส่ือความหมายวา   การตัดสินใจสรางเข่ือนในครั้งนี้ยอมมีผลกระทบเกิดข้ึนอยางแนนอน 

 
ในการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  ความทัน

ตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา 
“สรางเข่ือน” 

 
วันท่ี 8 เมษายน 2526   มีการกําหนดวาระสารถึง  ผลการประชุมของคณะกรรมการ

ศึกษาเร่ืองเข่ือนน้ําโจน  แหลงขาวคือ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซ่ึงดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการการศึกษาเร่ืองเข่ือนน้ําโจน   มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  คณะกรรมการศึกษาเร่ือง
เข่ือนน้ําโจนเตรียมนําผลสรุปขอดีและขอเสีย   ของการกอสรางเข่ือนฯเสนอตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การตัดสินใจสรางเข่ือนฯยอมมีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางแนนอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ 

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอย เปน
คํากริยาวา “ประชุม และ สราง” 

 
วันท่ี 13 เมษายน 2526    มีการกําหนดวาระสารวา คณะรัฐมนตรีไมตัดสินใจในการ

สรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ  โฆษกรัฐบาล  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  คณะรัฐมนตรีมีมติใหพัก
การพิจารณาการกอสรางเข่ือนฯไวกอน  โดยจะรอใหรัฐบาลชุดใหมเปนผูพิจารณาการสรางเข่ือนฯ
แทน ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  รัฐบาลเองก็ไมแนใจในผลกระทบที่จะตามมาหากอนุมัติให
กอสรางเขื่อนฯ 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอย เปน
คํากริยาวา “สรางเข่ือน” 

 
จากการศึกษา  ขาวการคัดคานการกอสรางเข่ือนน้ําโจน  ในหนังสือพิมพไทยรัฐชวงป 

พ.ศ. 2525  -  2526    พบวาการเขากรอบขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ   ไดกําหนดวาระสารของความ
ขัดแยง เปนประเด็นสําคัญในการนําเสนอ  โดยแหลงขาวนั้นเนนหนักไปทางฝายคัดคานการ
กอสรางเข่ือนฯ  มากกวาฝายสนับสนุนการกอสรางเข่ือน ถอย คําสํานวนท่ีใชบอยคือ  ชุมนุม , 
คัดคาน , ตอตาน และ  สรางเข่ือน  

 
จากการเก็บขอมูลดวยตาราง Coding Sheet  สามารถสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเขา

กรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือน
น้ําโจน)  ไดดังตาราง 
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2. โครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา ( เขื่อนปากมูล ) 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ ประเด็นการคัดคานโครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) ไดเร่ิมการศึกษาต้ังแตป 2531 ถึง 2537 ไดขอสรุปดังนี้ 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ไดเร่ิมนําเสนอประเด็นความคัดแยงเกี่ยวกับการคัดคานโครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา เข่ือนปากมูล ตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2531   ถึง 28  พฤศจิกายน 2537  รวม
ท้ังส้ิน  46  ขาว สรุปประเด็นตางๆในการนําเสนอไดดังนี้ 
 

พ.ศ.  2531    
ในป  พ.ศ.  2531  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล  

เพียงเดือนเดียวเทานั้น  คือเดือนกันยายน  และมีการนําเสนอเพียง  1  คร้ัง    สรุปไดดังนี้ 
 

เดือน กันยายน   มีการนําเสนอเพียง 1 คร้ังเทานั้น คือ ในวันท่ี 17 กันยายน 2531 มีการ
กําหนดวาระสารใหเห็นถึง   ผลดีในการกอสรางเข่ือนฯ   แหลงขาวคือ   ผู อํานวยการฝาย
ประชาสัมพันธกฟผ.  ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมพลังน้ํา  และผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ กฟผ.เตรียมดําเนินการกอสรางเข่ือนฯ โดยยืนยันวาจะไมมีผลกระทบตอ
สภาพส่ิงแวดลอมแตอยางใด   ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.จะทําการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และประเทศชาติใหดีข้ึน 

 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ 
ความทันตอเหตุการณ  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “สราง” 
 

พ.ศ.  2532    
ในป  พ.ศ.  2532   มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล  

เพียงเดือนเดียวเทานั้น  คือเดือนมิถุนายน  และมีการนําเสนอเพียง  2  คร้ัง    สรุปไดดังนี้ 
  
 เดือนมิถุนายน   มีการนําเสนอในวันท่ี 22 และ 24 มิถุนายน โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 
 วันท่ี 22 มิถุนายน 2532  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลเสียในการสรางเข่ือนฯ  
แหลงขาวคือ  ประธานกรรมการคัดคานการสรางเข่ือนปากมูล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีแกนสําคัญ
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ของเร่ืองคือ  ราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีไมเห็นดวยกับการสรางเข่ือนปากมูล  เพราะอาจจะทํา
ใหราษฏร กวา 1,000 ครัวเรือนประสบอุทกภัยได  โดยทําการยื่นเร่ืองตอรัฐบาลใหทบทวนการ
สรางเข่ือนฯ  อีกคร้ัง  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา การสรางเข่ือนฯจะทําใหชาวบานไดรับความ
เดือนรอน 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ   โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปน
คํากริยาวา  “คัดคาน  และสราง”   
  
 วันท่ี  24  มิถุนายน  2532   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึงผลเสียจากการสรางเข่ือน  
โดยแหลงขาวคือ  ส.ส.  ขอนแกน  พรรคราษฎร  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ส.ส. ขอนแกนเห็นวา
การสรางเข่ือนฯควรสรางในจุดอ่ืน  เพราะในจุดนี้จะทําใหแกงสะพือถูกทําลาย  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  การสรางเข่ือนฯจะเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ   
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยคือ  คํากริยา “คัดคาน  และสราง” 
 

พ.ศ.  2533    
ในป  พ.ศ.  2533  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล      

3    เดือน รวมท้ังส้ิน  9  คร้ัง   คือ  เดือนกุมภาพันธ  4  คร้ัง  ,  มีนาคม  2  คร้ัง    และเดือนเมษายน  
3  คร้ัง    สรุปไดดังนี้ 
  
 เดือนกุมภาพันธ   มีการนําเสนอท้ังส้ิน  4  ขาว  คือ  ในวันท่ี  13 , 14 , 15  และ  17  
กุมภาพันธ  โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 
 วันท่ี  13  กุมภาพันธ   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึงผลเสียของการสรางเข่ือนฯ  
แหลงขาวคือ  ประธานคณะกรรมการการคัดคานการสรางเข่ือนปากมูล , อดีตส.ส.อุบลราชธานี , 
ส.ส.ขอนแกน , นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง , ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
และวิศวกรไฟฟาระดับ 10  กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ราษฏรอําเภอเมืองอุบลฯ  อําเภอโขง
เจียม  และ  อําเภอพิบูลมังสาหาร  รวมตัวกันคัดคานการสรางเข่ือนฯ  และ  เรียกรองขอพบ
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นายกรัฐมนตรี  หรือ  ผูบริหารของกฟผ.  เพื่อใหหยุดการสรางเข่ือนฯ ขณะท่ีผูบริหารของกฟผ.ก
ลาววา  การสรางเข่ือนฯเปนนโยบายของรัฐบาล  กฟผ.มีหนาท่ีในการสํารวจเทานั้น  และผูวา
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ก็เห็นดวยกับการสรางเข่ือน  ฯซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ทําใหชาวบานเดือดรอน 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความเดน   ความขัดแยง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ชุมนุม , 
ประทวง , คัดคาน , สราง , ทําลาย  และเจรจา”  และคํานามวา  “เข่ือนปากมูล” 
 
 วันท่ี  14  กุมภาพันธ  2533   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การตอสูของม็อบกลุม
คัดคานฯ  และ  ม็อบกลุมสนับสนุนฯ  โดยแหลงขาวคือ  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี , ส.ส.
จังหวัดอุบลราชธานี  พรรคชาติไทย , ส.ส. ขอนแกน พรรคราษฎร , รมว. มหาดไทย , รมต.ประจํา
สํานักนายกฯ  และรองนายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
เกิดมีม็อบ  2  กลุม  คือ  กลุมคัดคานการสรางเข่ือนฯ  และ  กลุมสนับสนุนการสรางเข่ือนฯ  โดยท้ัง  
2  ฝาย  ตางโจมตีฝายตรงขามวาเปนม็อบจัดต้ัง  โดยกลุมสนับสนุนไดโจมตีกลุมคัดคานวาม็อบ
คัดคานสวนใหญเปนนักศึกษามากกวาชาวบาน  และไมใชชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงชาว
อุบลราชธานีสวนใหญตองการใหกอสรางเข่ือนฯ  ในขณะท่ีกลุมคัดคานเห็นวาการสรางเข่ือนฯ  จะ
เปนการทําลายระบบนิเวศนวิทยา  และสถานท่ีทองเท่ียวตามธรรมชาติ  โดยกลุมคัดคานไดยื่นเร่ือง
คัดคานตอนายกรัฐมนตรีแลว  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ไมเห็นถึงความเดือนรอน
ของประชาชน 
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง , ความเดน , ความตอเนื่อง  และความสําคัญ   กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน , ชุมนุม , ประทวง , กอสราง , ระงับ , เจรจา  และสนับสนุน”   และคํานามวา  “เข่ือน” 
 
 วันท่ี  15  กุมภาพันธ  2533   มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงความไมตองการเข่ือน
ของชาวบานกลุมหนึ่ง  แหลงขาวคือ  รองโฆษกรัฐบาล , ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี , รมว.
มหาดไทย  และนายอําเภอเมืองอุบลราชธานี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมคัดคานการสรางเข่ือน
ฯผูประทวงสวนใหญไมใชชาวจังหวัดอุบลราชธานี  และในขอกลาวหาวาการสรางเข่ือนจะทําให
เกิดน้ําทวมเกาะแกงตางๆก็ไมเปนความจริง  ท้ังนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดสํารวจ  
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และขยับแนวในการสรางเข่ือนฯสูงข้ึนอีกจากเดิม  ซ่ึงชาวอุบลราชธานีเกือบรอยเปอรเซนตเห็น
ดวยกับการสรางเข่ือนฯ  นอกจากนี้กลุมผูประทวงสวนใหญเปนคนนอกพ้ืนท่ี  และชาวบานท่ีมา
ประทวงก็ถูกชักจูงมา  ไมไดมาดวยใจ  ในขณะที่กลุมผูประทวงตองการเจรจากับนายกรัฐมนตรี
เทานั้น  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอน 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง , ความเดน , ความตอเนื่อง  และ  ความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน , ชุมนุม , ประทวง , สราง ,ระงับ  และ  เจรจา” 
 
 วันท่ี  17  กุมภาพันธ  2533    มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง     ผลกระทบในการ
สรางเข่ือนฯ  แหลงขาว  คือ  รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
และ ส.ส.ขอนแกน พรรคราษฎร   มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  การสรางเข่ือนฯ  จะทําใหประชาชน
ในจังหวัดอุบลราชธานีไดรับประโยชน  และจะไมทําใหแกงสะพือเสียหาย  สําหรับชาวบานท่ีจะ
ไดรับผลกระทบจากถูกการน้ําทวมจะไดรับการอพยพไปอยูในท่ีใหมท่ีไดจัดเตรียมไวให  โดยมี
สาธารณูปโภคพรอม  นอกจากนี้การสรางเขื่อนฯจะทําใหแกงตะนะมีน้ําตลอดท้ังป    ซ่ึงภาพใน
กรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯ  จะเปนประโยชนตอประชาชนและสวนรวม 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน  และสราง”  และคํานามวา  “เข่ือน” 
 
 เดือนมีนาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน 2  ขาวคือ  ในวันท่ี  20  และ  29  มีนาคม  โดยมีการ
นําเสนอดังนี้   
 
 วันท่ี  20  มีนาคม  2533  มีการกําหนดวาระสาร  วาชาวจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญ
เห็นดวยกับการสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 และรมต.ประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ส.ส.อุบลราชธานี  12  คน  เห็นดวยกับการกอสรางเข่ือน
ฯ  เพราะคนอีสานยังตองการน้ําอีกมาก  และชาวอุบลราชธานีสวนใหญเห็นดวยกับการสรางเข่ือนฯ  
แตก็ยังลังเลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอชาวบานบางกลุมท่ีอาจไดรับผลกระทบบาง  
เพราะกฟผ.เองไมสามารถช้ีแจงใหชาวบานเขาใจได  นอกจากนี้ส.ส.อุบลราชธานี  เห็นวาการกอ
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ม็อบเกิดขึ้นเพราะมีคนตางถ่ินมาชักนํา  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯเปนผลดี
ตอประชาชนสวนมาก 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “สนับสนุน , 
คาน , ชุมนุม  และ ตอตาน”   
 
 วันท่ี  29 มีนาคม 2533  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นวา  ประชาชนจํานวนมากใน
จังหวัดอุบลราชธานีตองการใหมีการสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี  และแกนนํา
คัดคานการสรางเข่ือนฯ  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ส.ส.และ ส.จ.อุบลราชธานีเขาพบนายกรัฐมนตรี  
และเรงใหมีการสรางเข่ือนฯ  ดวยเหตุผลวาประชาชนเดือดรอนเร่ืองน้ํา ไฟ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเห็น
ดวยเพราะการสรางเข่ือนฯ  จะทําใหเกิดการสรางงานใหแกกลุมผูใชแรงงานถึง 5 พันคน  และ
เตรียมพัฒนาใหจังหวัดอุบลราชธานีเปนแหลงทองเท่ียว  ในขณะท่ีกลุมคัดคานเห็นวาการกอสราง
เข่ือนฯ  เปนการทําลายระบบนิเวศวิทยาและทําลายพ้ืนท่ีทางการเกษตร  ขณะเดียวกันเร่ิมมีม็อบ
กลุมสนับสนุนเรงใหรัฐบาลดําเนินการกอสรางเข่ือนฯแลว  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การ
สรางเข่ือนฯนั้นมีท้ังผลดี  และผลเสีย   
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน , สนับสนุน และสราง” 

 
เดือนเมษายน  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  3  ขาว  คือ  ในวันท่ี  17  ,18  และ  20  เมษายน  

โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  17  เมษายน  2533    มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลกระทบจากการสราง
เข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  รมว.สํานักนายกรัฐมนตรี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  สโมสรโรตาร่ีจังหวัด
อุบลราชธานีจัดอภิปรายหัวขอ “ผาเศรษฐกิจเมืองอุบลฯ”  มีการกลาวถึงผลดี และผลเสียในการ
สรางเข่ือนฯ  ผูเขารวมอภิปรายไดถามคําถามท่ีกลายเปนชนวนกอใหเกิดความขัดแยงบานปลาย
กอนจะถูกทําราย  ในขณะท่ีแกนนําอีกคนไดถามถึงพื้นท่ีท่ีจะรองรับชาวบานท่ีตองอพยพ  และการ
สรางเข่ือนฯจะเปนการทําใหจังหวัดอุบลราชธานีเจริญข้ึนจริงหรือ  ซ่ึงรมว.สํานักนายกรัฐมนตรีได
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เอาตําแหนงตนเองเปนประกัน  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯจะทําใหจังหวัด
อุบลราชธานีมีการพัฒนาข้ึน  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน  และ  สราง”   

 
วันท่ี  18  เมษายน  2533  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การสนับสนุนใหดําเนินการ

สรางเข่ือนฯ ของรัฐบาล    โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี , โฆษกรัฐบาล และรมตประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  รัฐบาลยืนยันใหดําเนินการสรางเข่ือนฯ  เพราะมีผลดีและ
คุมตอการลงทุนดานการไฟฟา  ชลประทาน  ประมง  สําหรับชาวบานท่ีจะไดรับความเดือนรอนมี
เพียง 39 ครอบครัวเทานั้น  ซ่ึงกฟผ.ไดเตรียมอพยพใหแลว  แตการประชาสัมพันธของกฟผ.ยังออน
เกินไป  ทําใหชาวบานไมเขาใจวาจะไดรับอะไรจากรัฐบาลบาง  ภาพในกรอบสื่อความหมายวา  
กฟผ.ไมสามารถทําใหชาวบานเขาใจในผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“ยืนยัน , สราง  และอพยพ” 

 
วันท่ี  20  เมษายน  2533  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นวา  การที่รัฐบาลเรงให

ดําเนินการสรางเข่ือนฯ นั้นจะสงผลดีตอประเทศชาติ  โดยแหลงขาวคือ  ส.จ. เขตอําเภอพิบูลมังสา
หาร  , อดีต  ส.จ.   และรองนายกรัฐมนตรี   มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  รองนายกรัฐมนตรีเขาฟงการ
บรรยายถึงผลดี  ผลเสียในการสรางเข่ือนฯ  เห็นวาควรดําเนินการสรางไดแลว  เพราะจะเปน
ประโยชนตอประเทศและชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงชาวพิบูลมังสาหาร 99เปอรเซ็นต  เห็นดวย
และสนับสนุนใหสรางเข่ือนฯ  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “สราง  และ
สนับสนุน”   
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พ.ศ.  2534    
ในป  พ.ศ.  2534  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล      

5    เดือน รวมท้ังส้ิน  12  คร้ัง   คือ  เดือนพฤษภาคม  2  คร้ัง  สิงหาคม  2  คร้ัง  กันยายน  2  คร้ัง  
ตุลาคม  3  คร้ัง  และธันวาคม  3  คร้ัง     สรุปไดดังนี้ 

 
เดือนพฤษภาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  2  ขาว  คือ  ในวันท่ี  28  และ  29  พฤษภาคม  

โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  28  พฤษภาคม  2534    มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับขอมูลท่ีถูกบิดเบือน  โด
ยกฟผ.  แหลงขาว คือ  ผูประสานงานคณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สภาพแวดลอม 16 สถาบัน(คอสท.)   มีแกนสําคัญของเร่ือง  คือ   คอสท.ทําการสํารวจการรวมตัว
ของประชาชนใน  34   หมูบานท่ีไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมเพราะการสรางเข่ือนฯ  ซ่ึงกฟผ.ไม
เคยเปดเผยผลการศึกษาเร่ืองผลกระทบตอพันธุปลา  ท่ีอาจทําใหปลาหลายชนิดสูญพันธุ  และกฟผ.
ไดใชวิธีแจกเงินเพื่อใหชาวบานเลิกรวมตัวกันคัดคานการสรางเขื่อนฯ  ภาพในกรอบส่ือความหมาย
วา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ   กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “คัดคาน”  
และคํานามวา  “เข่ือน” 

 
วันท่ี  29  พฤษภาคม  2534   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  วิธีการใหความ

ชวยเหลือของ กฟผ.ตอชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  ผูอํานวยการ
ฝายประชาสัมพันธกฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กฟผ.ช้ีแจงวาผลกระทบของการสรางเข่ือนปาก
มูลตามท่ี  คณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดลอม 16 สถาบัน(คอสท.)   
อางนั้น  กฟผ.ไดทําการสํารวจแลว  ไมพบวามีผลกระทบตามท่ีอาง  เพราะเข่ือนปากมูลเปนเข่ือน
แบบระบายน้ําไมสงผลใหเกิดน้ําทวม  ท้ังนี้กฟผ.ไดประสานการทํางานกับกรมปาไม  และกรม
ประมงตลอดเวลา    ในสวนของการจายเงินใหประชาชนน้ันกฟผ.มีหลักฐานในการดําเนินการทุก
ข้ันตอนเชนกัน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ดูแลประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเปนอยาง
ดี 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ   
ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ    กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “คัดคาน” 

 
เดือนสิงหาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  2  ขาวคือ  ในวันท่ี  6 และ  26  สิงหาคม  โดยมี

การนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  6  สิงหาคม  2534  มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงผลเสียในการสรางเข่ือนฯ  
แหลงขาวคือ   นายแพทยจากโรงพยาบาลในจังหวัดเลย ,  นายแพทยจากกองแผนงาน  กระทรวง
สาธารณสุข , ตัวแทนจากคณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ,  ผูอํานวยการสถาบันแหลงน้ํา
และส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และตัวแทนจากคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ  องคกรเอกชนดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมจัดสัมมนาเร่ืองเข่ือนปากมูล  
พบวา  เข่ือนปากมูลจะทําใหเกิดโรคพยาธิใบไมในตับ  เพราะบริเวณท่ีกอสรางพบหอยชนิดหนึ่งซ่ึง
เปนท่ีเพาะตัวพยาธิใบไมในเลือด  เม่ือไชเขาสูผิวหนังมีอันตรายถึงชีวิตและจะกระทบถึงการสูญ
พันธุปลาหลายชนิดเพราะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณท่ีจะสราง
เข่ือนฯมีความสําคัญทางโบราณคดีดวย  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําลายส่ิงแวดลอม
ตามธรรมชาติ  และทําใหชาวบานเดือดรอน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ   โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ   กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา   “สราง  และ 
กระทบ” 

 
วันท่ี  26  สิงหาคม   2534  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึงผลกระทบของการสราง

เข่ือนฯแหลงขาวคือ  นักศึกษาคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    แกนสําคัญของเร่ืองคือ  
กลุมนักศึกษาหลายสถาบันรวมตัวกันเรียกตนเองวา  “กลุมพิทักษแมน้ํามูล”  กลาวถึงผลกระทบท่ี
เกิดจากการกอสรางเข่ือนฯ  เชน  ปญหาการทําลายปา   การดูดทรายทําใหตล่ิงพังและสงผลใหลําน้ํา
มูลขุนจนชาวบานไมสามารถหาปลาได  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศของลําน้ํามูลในท่ีสุด  
ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอนและระบบนิเวศวิทยาเสีย 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน , สราง , ชุมนุม และยืนยัน”   

 
เดือนกันยายน  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  2 ขาว  คือ  ในวันท่ี  10  และ  13  กันยายน  โดยมี

การนําเสนอดังนี้   
 

วันท่ี  10  กันยายน  2534  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นวา  การสรางเข่ือนฯไมมีผลดี  
แหลงขาวคือ  กรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดลอม 16 สถาบัน(คอสท.)   มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ กลุม คอสท.และชาวบานจากอําเภอพิบูลมังสาหาร  รวมกันอดขาวประทวง
ธนาคารโลกเพื่อคัดคานการสนับสนุนการสรางเข่ือนฯ  และกลุมคอสท.ไดดําเนินการประชุม
นักศึกษา69สถาบันไดขอสรุปวา  โครงการสรางเข่ือนปากมูลนี้  รัฐบาลยังศึกษาผลกระทบไม
ละเอียด  และละเลยปญหาตางๆ  เชน  ผลกระทบทางสาธารณสุข  การศึกษาพันธุปลา  วิถีชีวิตใน
สังคม  และเห็นวานาจะใหประชาชนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น  รวมท้ังมีสิทธิในการตัดสินใจ
เร่ืองการกอสรางเข่ือนฯดวย    ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบาน  และประชาชน
เดือดรอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “สราง , ชุมนุม 
และคัดคาน”   

 
วันท่ี  13  กันยายน  2534  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลกระทบจากการสราง

เข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  ตัวแทนชาวบาน , กรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
16 สถาบัน(คอสท.) , นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   มีแกนสําคัญของ
เร่ืองคือ   กลุมชาวบานและนักศึกษาที่รวมตัวกันอดขาวประทวงนั้น   สลายตัวแลวเพราะ
ธนาคารโลกไดชะลอการอนุมัติเงินกูแกกฟผ.  สวนกลุมผูชุมนุมเตรียมเขาพบนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
ช้ีแจงผลกระทบจากการสรางเข่ือนฯ  ท่ีแตกตางจากรายงานของกฟผ.  ในขณะท่ีรัฐบาลเห็นวาการ
ชะลอตัวของธนาคารโลก  ไมมีผลกระทบตอการสรางเข่ือนฯ  เพราะสามารถหากูเงินจากแหลงอ่ืน
ได  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ไมสนใจความเดือดรอนของชาวบาน 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยองคประกอบของขาวคือ  
ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “คัดคาน , 
สราง , ทําลาย  และชุมนุม”   

 
เดือนตุลาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  3  ขาว  คือ  ในวันท่ี  15 , 16 และ  20  ตุลาคม  โดย

มีการนําเสนอดังนี้   
 

วันท่ี   15 ตุลาคม   2534  มีการกําหนดวาระสารให เห็นถึง   การตัดสินใจของ
ธนาคารโลกในการใหกูเงินเพื่อสรางเข่ือนปากมูล  โดยแหลงขาวคือ  ผูอํานวยการส่ิงแวดลอมของ
ธนาคารโลก   และการรายงานเหตุการณตางๆโดยผู ส่ือขาวเอง  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
ผูอํานวยการบริหารธนาคารโลกพบตัวแทนชาวบานอ.พิบูลมังสาหาร  รับฟงปญหาตางๆจากการ
สรางเข่ือนฯ  เชน  ปลาบางชนิดจะสูญพันธุ  การเกิโรคพยาธิใบไมในเลือด  การบิดเบือนขอเท็จจริง 
ของกฟผ.  โดยผูอํานวยการสิ่งแวดลอมของธนาคารโลก  กลาววาไมเคยไดรับขอมูลดังกลาวจาก
รัฐบาลไทยจนกระท่ังไดพบกับชาวบานซ่ึงจะสงผลใหการอนุมัติเงินกูตองพิจารณาใหรอบคอบข้ึน  
ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  รัฐบาลและกฟผ.บิดเบือนขอมูลใหชาวบานเดือดรอน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “กระทบ , กู , 
สราง และคัดคาน” 

 
วันท่ี  16  ตุลาคม  2534  มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงกระแสของธนาคารโลก  

แหลงขาวคือ  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง , ผูเช่ียวชาญปาเขตรอน และเจาหนาท่ีกลุม
กรีนพีซ  แกนสําคัญของเร่ืองคือ  รัฐบาลไทยเห็นวาในการสรางเข่ือนฯไมจําเปนตองใชเงินกูจาก
ธนาคารโลก  เพียงท่ีเดียว  เพระาสามารถหาเงินจากท่ีอ่ืนไดเนื่องจากโครงการสรางเข่ือนปากมูล
เปนโครงการท่ีดีและกลุมท่ีมารองเรียนก็เปนประชาชนกลุมเล็กๆ  เทานั้น  ซ่ึงรัฐบาลไดเตรียมการ
จายคาชดเชยและดูแลการเคล่ือนยายอพยพชาวบานแลว  ในสวนของธนาคารโลกไดเตรียมเล่ือน
การอนุมัติใหกูเงินออกไปเนื่องจากไดรับทราบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอชาวบาน   ภาพในกรอบ
ส่ือความหมายวา  รัฐบาลและกฟผ.ไมไดนึกถึงความเดือดรอนของชาวบาน 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ประชุม” 

 
วันท่ี  20  ตุลาคม  2534  มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับ  การตอตานการสรางเข่ือนฯ  

แหลงขาวคือ  คณะกรรมการบริหารธนาคารโลก  มีแกนสําคัญของเรื่องคือ  คณะกรรมการบริหาร
ธนาคารโลกเดินทางดูการกอสรางเข่ือนฯ  และพุดคุยกับกลุมผูสนับสนุน  กลุมผูคัดคานการสราง
เข่ือนฯ  โดยรูสึกประหลาดใจท่ีประชาชนชาวไทยเรียกรองใหชาวตางชาติเขาไปแทรกแซงการ
ทํางานของรัฐบาล  และมีความคิดเห็นวาโครงการตางๆของรัฐบาลควรใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจดวย  รวมท้ังอยากใหรัฐบาลไทยแกไขปญหาตางๆท่ีเกี่ยวของกับเข่ือนปากมูลให
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “สนับสนุน  
และ  คัดคาน” 

 
เดือนธันวาคม  มีการนําเสนอทั้งส้ิน  3  ขาว  ในวันท่ี  9 , 11 และ 12  ธันวาคม  โดยมี

การนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  9  ธันวาคม  2534  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลเสียของการสรางเข่ือนฯ  
แหลงขาวคือ   อนุกรรมการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม   และรองผูประสานงาน
คณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดลอม 16 สถาบัน(คอสท.)   มีแกน
สําคัญของเร่ืองคือ  คณะอนุกรรมการการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมช้ีแจงวาการสรางเข่ือนฯ
ไมไดใหผลดีตอ  การเกษตร  ,  การทองเท่ียว   และการผลิตกระแสไฟ  เพราะเข่ือนฯไมไดเก็บกัก
น้ําในระดับท่ีสูงพอจะทําการชลประทานเพ่ือการเกษตรได  แตจะทําใหระดับน้ําทวมแกงสะพือ   
ในสวนของนักศึกษาที่ทําการคัดคานการสรางเข่ือนฯ  ไดเตรียมเขาพบผูแทนธนาคารโลกเพื่อยื่น
หนังสือขอคัดคานการสรางเข่ือนฯ  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอน
มาก   
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “คัดคาน  และ 
สราง” 

 
วันท่ี   11  ธันวาคม  2534  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลเสียจากการสรางเข่ือน

ฯ  แหลงขาวคือ  ผูประสานงานคณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
16 สถาบัน(คอสท.)  และชาวบานจังหวัดอุบลราชธานี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมคัดคานการ
กอสรางเข่ือนฯชุมนุมกันเพื่อใหธนาคารโลกไมอนุมัติเงินกูแกกฟผ.  เพราะการสรางเขื่อนฯจะทํา
ใหเกิดผลเสียหลายประการ  และการท่ีรัฐบาลต้ังคณะกรรมการชุดใหมก็ลวนแตเปนผูท่ีสนับสนุน
ใหมีการสรางเข่ือนท้ังส้ิน  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทํารายประชาชนทําใหประชาชน
เดือดรอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ชุมนุม , คาน 
และสราง”   

 
วันท่ี  12  ธันวาคม  2534  มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงการตัดสินใจของ

ธนาคารโลกในการอนุมัติเงินกูเพื่อทําการกอสรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ  ผูอํานวยการฝาย
ประชาสัมพันธกฟผ.    มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ธนาคารโลกอนุมัติเงินในการสรางเข่ือนฯแลว  
ท้ังนี้เพราะกฟผ.ดําเนินไปตามมหลักเกณฑของธนาคารโลกทุกประการ  โดยเฉพาะการศึกษาและ
พิจารณาแกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนดวย  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.
ความเจริญมาสูสังคมและประชาชน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “คัดคาน , 
สนับสนุน และสราง” 
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พ.ศ. 2535    
ในป  พ.ศ.  2535  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล      

4    เดือน รวมท้ังส้ิน  11  คร้ัง   คือ  เดือนมีนาคม  6  คร้ัง  เมษายน  1  คร้ัง  พฤษภาคม  2  คร้ัง  และ
สิงหาคม  2  คร้ัง     สรุปไดดังนี้ 

 
เดือนมีนาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  6  ขาว  คือ  ในวันท่ี  8 , 9 , 14 , 15 , 16 และ 18  

มีนาคม  โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  8  มีนาคม  2535  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลเสียของการสรางเข่ือนฯ  
แหลงขาวคือ  ชาวบานจังหวัดอุบลราชธานี , หัวหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ , นักอนุรักษกลุม
เพ่ือนิเวศน  ,  นักโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และนายอําเภอโขงเจียม  มีแกนสําคัญของเร่ือง
คือ  การกอสรางเข่ือนฯไดมีการระเบิดแกงคันเหวทําใหน้ําในแมน้ํามูลขุน  จนชาวบานไมสามารถ
ใชกิน  อาบได  และทําใหปลาตายเปนจํานวนมาก  รวมท้ังการสรางเข่ือนฯไดทําลายปาดงดิบท่ีอุดม
สมบูรณดวย  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําลายระบบนิเวศวิทยา  และสงผลตอการดํารง
ชีพของชาวบาน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “คัดคาน , 
คุกคาม , สราง , ระเบิด และทําลาย”   

 
วันท่ี  9  มีนาคม  2535  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การแกตัวของกฟผ.ในการ

ระเบิดแกงเพื่อสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  ผูอํานวยการฝายกอสรางพลังน้ํากฟผ.  มีแกนสําคัญของ
เร่ืองคือ  กฟผ.ช้ีแจงวา  การระเบิดแกงไมเปนความจริง  เพราะแกงตะนะอยูหางจากเข่ือนฯข้ึนไป
ดานเหนือ 2  กิโลเมตร  จึงไมมีผลกระทบไปถึง  นอกจากนี้กรมปาไมก็ดูแลการทํางานของกฟผ.อยู
ยอมไมยอมใหกฟผ. ทําลายแกงตะนะ ในเร่ืองของการระเบิดหินนั้นเปนการระเบิดหินทายเข่ือน  
ในทองน้ําไมใชการระเบิดแกง  ท้ังนี้การทํางานของกฟผ.  อยูในพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาต  และผานการ
พิจารณาจากกรมปาไมแลว  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําการกอสรางเข่ือนอยางถูกตอง 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ   
ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ระเบิด และ 
ทําลาย” 

 
วันท่ี  14 มีนาคม  2535  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึงผลกระทบในการสรางเข่ือนฯ  

แหลงขาวคือ  ผูประสานงานคณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 16 
สถาบัน(คอสท.) , เลขาธิการมูลนิธิคุมครองสัตวปา  และผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธกฟผ.  มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ ผูประสานงานคณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม 16 สถาบัน(คอสท.)  ช้ีแจงวากฟผ.ระเบิดแกงคันเหว  เพื่อสรางเข่ือนฯเปนการทําให
ระบบนิเวศเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกอใหเกิดโรคระบาด  และการกระทําดังกลาว  เปนการทําผิดพรบ.
อุทยานแหงชาติ  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอน  เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศวิทยาในบริเวณท่ีจะทําการสรางเข่ือนฯ 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา   “ระเบิด  และ
ทําลาย”  

 
วันท่ี  15  มีนาคม  มีการกําหนดวาระสาร ใหเห็นถึงผลเสียของการสรางเข่ือนฯ  

แหลงขาวคือ  ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธกฟผ. , อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   ,   อดีตอธิบดีกรมปาไม  ,  ผูประสานงานกลุมเพ่ือนิเวศน  และผูประสานงาน
คณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 16 สถาบัน(คอสท.)  มีแกนสําคัญ
ของเร่ือง  คือ  กฟผ.ช้ีแจงวาการระเบิดแกงเพื่อสรางเข่ือนนั้นเปนการระเบิดรองน้ํา  ซ่ึงมีการ
ปองกันอยางดีโดยไดกั้นทํานบบริเวณท่ีจะขุดลอก  สูบน้ําใหแหงแลวจึงทําการระเบิด  ซ่ึงการ
ระเบิดแกงจะทําใหน้ําไหลผานแกง   ตะนะไดสะดวกตลอดป  ในขณะท่ีกลุมคัดคานยังยืนยันวา  
การระเบิดแกงนั้นเปนการทําผิดกฎหมาย  เพราะชาวบานเปนผูไดรับความเดือดรอน   ภาพในกรอบ
ส่ือความหมายวา  การกระทําของกฟผ.เปนการทําใหชาวบานเดือดรอน  จากการทําลายระบบ
นิเวศวิทยาในลําน้ํามูล 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ   กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ลักลอบ , 
ระเบิด และทําลาย” 

 
วันท่ี  16  มีนาคม  2535  มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงผลเสียของการกอสราง

เ ข่ือนฯ   แหลงขาวคือ   ผูประสานงานคณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม 16 สถาบัน(คอสท.)   มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  คอสท.ช้ีแจงวากฟผ.ไดทําการ
ลักลอบระเบิดแกงเพื่อการกอสรางเข่ือนฯ  นับวาเปนการทําลายระบบนิเวศอยางรุนแรง   รวมท้ัง
เปนการหลอกลวงประชาชนและรัฐบาล  ซ่ึงกฟผ.ไมไดใหขอมูลท่ีถูกตอง  เชน  การสรางเข่ือนฯจะ
ทําใหปลาบางชนิดสูญพันธุ หรือเกิดการระบาดของโรคพยาธิใบไมในเลือดเปนตน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ระเบิด และ 
ทําลาย” 

 
วันท่ี  18  มีนาคม  2535  มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังการ

ระเบิดแกงเพื่อสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
ชาวบานจากจังหวัดอุบลราชธานีรวมตัวกันอดอาหารประทวงโดยจะเพิ่มจํานวนผูอดอาหารทุก 1 
ช่ัวโมง  เพื่อเรียกรองใหกฟผ.ยุติการระเบิดแกง  ขณะท่ีรัฐบาลแจงวาการระเบิดแกงไดทําการขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการอุทยานแหงชาติแลว  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา การสรางเข่ือนฯทํา
ใหชาวบานไดรับความเดือดรอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ 

ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ระเบิด , 
ลักลอบ , ทําลาย และเรียกรอง” 

 
เดือนเมษายน  มีการนําเสนอ  ท้ังส้ิน  1  ขาว  คือในวันท่ี    30  เมษายน  โดยมีการ

นําเสนอดังนี้ 
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วันท่ี  30  เมษายน  2535  มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับ การกระทําของกลุมสนับสนุน
การกอสรางเข่ือนฯ  และกลุมคัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวในครั้งนี้เปนการรายงาน
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยผูส่ือขาวเอง  ไมมีการใหสัมภาษณของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แตมีการอางช่ือ
ถึงผูท่ีเปนแกนนําในการชุมนุม  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมคัดคานการสรางเข่ือนฯ  และกลุม
สนับสนุนการสรางเข่ือนนฯ  ตางฝายตางชุมนุมแสดงเจตนารมยของตนเองจนเกือบมีเหตุวิวาทกัน  
ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯ  ทําใหชาวบานตองเดือดรอนจนถึงข้ันเกือบมีเหตุ
วิวาทกัน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“ชุมนุม คัดคาน และสราง” 

 
เดือนพฤษภาคม  มีการนําเสนอทั้งส้ิน  2  คร้ัง  คือ  ในวันท่ี  1  และ  2  พฤษภาคม  

โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  1 พฤษภาคม   2535  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลกระทบในการสราง
เข่ือนฯ    แหลงขาวคือ  หัวหนางานกอสรางเข่ือนฯ  และผูส่ือขาวรายงานถึงสถานการณท่ัวๆไปท่ี
เกิดข้ึนเอง  โดยมีการอางถึงแกนนําในการชุมนุมเทานั้น  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูคัดคาน
การสรางเข่ือนฯ เดินทางไปยังหัวงานสรางเข่ือนฯ  เพื่อเรียกรองใหกฟผ.ยุติการระเบิดแกง  เพราะ
จะทําใหปลาลดปริมาณลงจนถึงอาจสูญพันธุได  ในขณะท่ีฝายกอสรางเข่ือนฯช้ีแจงวา  ตอง
ดําเนินการระเบิดแกงตอไปตามนโยบายรัฐบาล  สําหรับปญหาปลาลดจํานวนนั้นไมนาจะเปนไป
ได  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน , สราง ,ชุมนุม ,เรียกรอง และระเบิด”  และเปนคํานามวา “เข่ือน”   

 
วันท่ี  2  พฤษภาคม  2535  มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงความเดือดรอนของ

ชาวบานท่ีไมตองการใหสรางเข่ือนปากมูล  โดยแหลงขาวคือ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรี  
และ ผูประสานงานคณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 16 สถาบัน
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(คอสท.)  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมคัดคานการสรางเข่ือนฯถูกกล่ันแกลงจากฝายสนับสนุน
การสรางเข่ือนฯ  เพ่ือใหกลุมคัดคานยุติการชุมนุม  เชน  การยึดเต็นทท่ีเชามาสําหรับผูชุมนุม  ดวย
เหตุผลวาเปนการเชามาใชผิดประเภท  สําหรับกรณีท่ีชาวบานเขาแจงความวากฟผ.ลักลอบระเบิด
แกงในเขตอุทยานแหงชาตินั้น รัฐมนตรีประจําสํานักนายกกลาววา  ถาตรวจสอบแลวพบวากฟผ.
ผิดจริงก็จะดําเนินการตามกฎหมาย  ภาพในกรอบส่ือความหมายวากฟผ.ทําใหประชาชนเดือดรอน
และเปนการทําลายระบบนิเวศวิทยา   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาวนี้เปน
คํากริยาวา  “คัดคาน , ชุมนุม ,ระบิด และสราง” 

 
เดือนสิงหาคม  มีการนําเสนอทั้งส้ิน 2  ขาว  คือ ในวันท่ี  14  และ 16  สิงหาคม  โดยมี

การนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  14  สิงหาคม  2535  มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับ  การแสดงออกถึงการ
เรียกรองในสิทธิตางๆของชาวบาน  โดยแหลงขาวคือ  สมาชิกสภาเทศบาลพิบูลมังสาหาร  มีแกน
สําคัญของเร่ือง  คือ  ชาวบานที่คัดคานการสรางเข่ือนฯ  ยังคงรวมตัวกันเรียกรองใหกฟผ.ยุติการ
สรางเข่ือน  เพราะกฟผ.เคยสัญญาวาน้ําจากเข่ือนฯ  จะไมทวมเทศบาลอําเภอพิบูลมังสาหารในทาง
กลับกันกฟผ.  กลับนําพรฎ.เวนคืนท่ีดินบริเวณดังกลาวมาติดไวท่ีเทศบาลฯ  ซ่ึงหมายความวาจะเกิด
น้ําทวมแนนอน  ดังนั้นกฟผ.ตองทําลายเข่ือนฯตามขอตกลงดวย  ในขณะที่ผูวาราชการจังหวัดได
ออกใบปลิวช้ีแจงวาการเวนคืนท่ีดินมีผลเฉพาะชาวบาน 6 คนท่ีไมยอมใหกฟผ.เขาไปทําการสํารวจ
ท่ีดินเทานั้น  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน 

 
  ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  
“สราง  เรียกรอง และชุมนุม”  และคํานามวา  “ชาวบาน  เข่ือน และสัญญา” 

 
วันท่ี  16  สิงหาคม  2535  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  วิธีการเรียกรองของ

ชาวบาน  แหลงขาวคือ  ตัวแทนราษฎรในเขตเทศบาลอําเภอพิบูลมังสาหาร  มีแกนสําคัญของเรื่อง
วา  กลุมชาวบานท่ีคัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  ยังคงชุมนุมรอพบตัวแทนจากกฟผ.และรัฐบาลแตยัง
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ไมไดพบ  โดยกลุมชาวบานกลาววาจะไมออกเสียงเลือกต้ังในวันท่ี  13 ก.ย. เพราะรัฐบาลไมเปน
ประชาธิปไตยไมฟงเสียงประชาชน  โดยจุดมุงหมายในการชุมนุมยังคงเปนการเรียกรองให
นายกรัฐมนตรี  ส่ังยุติการสรางเข่ือนฯ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานไดรับ
ความเดือดรอน  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“สัญญา , สราง , น้ําทวม , ชุมนุม , คัดคาน และยุติ”   และเปนคํานามวา “ชาวบาน และ  เข่ือน” 

 
พ.ศ. 2536 
ในป  พ.ศ.  2536  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล  

1    เดือน รวมท้ังส้ิน  8  คร้ัง   คือ  เดือนมีนาคม   สรุปไดดังนี้ 
 

เดือนมีนาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  7  ขาว  คือ  ในวันท่ี  2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 และ 10     
มีนาคม  โดยมีการนําเสนอดังนี้ 

 
วันท่ี  2  มีนาคม  2536  มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับ  การตอตานการกอสรางเข่ือนฯ

แหลงขาวคือ นายอําเภอโขงเจียม  แกนสําคัญของเร่ือง คือ  ชาวบานและกลุมนักศึกษาวิทยาลัยครู
อุบลราชธานี  รวมเดินทางเขาสูจุดหมายปลายทางบานหัวเหว  โดยมีแกนนําคือนักศึกษาจากศูนย
ศึกษาธรรมชาติเพื่ออนุรักษ และชาวบานอยูท่ีเชิงสะพานขามแมน้ํามูล  รวมกันเดินทางเพ่ือไป
คัดคานการสรางเข่ือนฯ  ระหวางการเดินทางเกือบมีเหตุการณปะทะกันกับ  ตํารวจภูธร  ตชด.  และ
อาสาสมัคร  ทําใหนายอําเภอโขงเจียมตองออกมาไกลเกล่ีย กลุมผูชุมนุมคัดคานจึงออกเดินทางกัน
ตออยางสงบ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“คัดคาน และ สราง”  และคํานามวา   “เข่ือน และ ขบวน” 

 
วันท่ี  3  มีนาคม  2536  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ความเดือดรอนของชาวบาน

เพราะการสรางเขื่อนฯ  โดยแหลงขาวคือ  แกนนําชาวบานในการชุมนุม  และ  ชาวบานท่ีไดรับ
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ผลกระทบ   มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ชาวบานยังคงรวมตัวกันเดินทางไปยังทางเขาหัวงานสราง
เข่ือนฯ  ชุมนุมรอพบเจาหนาท่ีจากรัฐบาล  หรือกฟผ.  เพื่อใหช้ีแจงขอสงสัยของชาวบานเพราะ
ตองการทําสัญญาประชาคมใหเปนลายลักษณอักษร  เชน  เร่ืองน้ําทวม  ผลกระทบเร่ืองพันธุปลา  
และพยาธิใบไมในเลือด  เปนตน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานตอง
เดือดรอน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
คือ  คํากริยาวา “คัดคาน ตอตาน สราง กระทบ ทําสัญญา  และเรียกรอง”  และคํานามวา  “เข่ือน  
และ  ชาวบาน” 

 
วันท่ี  4  มีนาคม  2536  มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับ  การตอสูเรียกรองของชาวบาน  

แหลงขาวคือ ผูประสานงานคณะอนุกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดลอม 16 
สถาบัน(คอสท.) และนายอําเภอโขงเจียม  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ชาวบาน  ,  กลุมอนุรักษแมน้ํา
มูล  และชมรมนักอนุรักษธรรมชาติส่ิงแวดลอม จ.อุบลราชธานี  ยื่นหนังสือขอเรียกรองของกลุม
คัดคานการสรางเข่ือนฯ  ผานไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนี้  1.ใหรัฐบาลและกฟผ.เปดเผยขอมูลท่ี
แทจริงเกี่ยวกับระดับน้ําทวม  2.ใหหลักประกันกับชาวบานท่ีจะมีผลกระทบในเร่ืองหลักประกันน้ํา
ทวม ภายหลังการสรางเข่ือนฯ  3.แกผลกระทบสาเหตุของการลดจํานวนพันธุปลาท่ีกําลังจะสูญ
พันธุ  4.การปองกันไมใหเกิดการะบาดของโรคพยาธิใบไมในเลือด  5.ชดใชรายไดของชาวประมง
ในระหวางการกอสรางเข่ือนฯ   6.ใหรัฐบาลและกฟผ.ช้ีแจงตอสาธารณชนเร่ืองการระเบิดแกง  ใน
อุทยานแหงชาติแกงตะนะ  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหชาวบานเดือดรอน  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
คํากริยาวา  “ชุมนุม ประทวง เรียกรอง และปกหลัก” และคํานามวา “ชาวบาน” 

 
วันท่ี  5  มีนาคม  2536 มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ปญหาตางๆจากการสราง

เข่ือนฯ  แหลงขาว  คือ  ผูส่ือขาวเปนผูรายงานเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน  โดยไมมีผูใดเปนผูเปดเผย
ถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ กลุมผูชุมนุมยังคงปกหลักชุมนุมแตยอมลด
ขอเสนอจากเดิม 6 ขอ เหลือเพียง 3 ขอ  ดังนี้  1.รัฐบาลและกผฟ.ควรจะตองช้ีแจงและทําสัญญากับ
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ชาวบานผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนฯ ในเร่ืองของระดับน้ําท่ีแนนอน ถาเปนไปไมได
ขอใหมีการตรวจสอบระดับน้ําท่ีจะทวมเสียใหม  และยุติการสรางเข่ือนฯเอาไวกอนจนกวาการ
ตรวจสอบ จะแลวเสร็จ  2.ตองใหสัญญาวาเข่ือนปากมูลจะไมกอใหเกิดผลกระทบเกี่ยวกับพันธุสัตว
น้ํา    และ3.เข่ือนปากมูลจะไมเปนตนเหตุใหเกิดโรคพยาธิใบไม  และขอสัญญาเปนลายลักษณ
อักษรวาจะไมเกิดน้ําทวมและโรคระบาดแนนอน  ในขณะเดียวกันการชุมนุมในคร้ังนี้สงผลใหกลุม
คนงานกอสรางเข่ือนกวา 400  คนประสบปญหาขาดรายไดเพราะไมสามารถเขาไปทําการกอสราง
เข่ือนฯได   ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การกอสรางเข่ือนฯทําใหประชาชนเดือดรอน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“กระทบ , สราง ,  คัดคาน และช้ีแจง”   

 
วันท่ี  8  มีนาคม  2536  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การสนับสนุน  และการ

คัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี , หัวหนาตํารวจ
อุบลราชธานี  , รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย และผูวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูสนับสนุนการสรางเข่ือนฯ  เห็นถึงประโยชนที่จะตามมาและ
ตองการใหลูกจางในการสรางเข่ือนฯ  ไดมีงานทําตอไปในขณะท่ีกลุมคัดคานใชวิธีมัดผูหญิงและ
คนชรา  นอนกลางสะพานเตรียมเผาเพื่อเปนเคร่ืองตอรอง  ขณะท่ีกฟผ.ยินดีใหผูคัดคานเขารวม
สัมมนาช้ีแจงผลกระทบท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสราง
เข่ือนฯของกฟผ.ไมไดมีแตผลเสียเทานั้น  ยังมีผลดีคือทําประโยชนใหทางดานการเกษตรและการ
สนับสนุนการมีงานทําแกแรงงาน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ประทวง , สนับสนุน , คัดคาน , เรียกรอง และสลาย”     

 
วันท่ี  10  มีนาคม  2536  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การรวมมือกันตอตานการ

กอสรางเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ  ผูประสานงานนักศึกษาคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  นักศึกษาและชาวบานรวมตัวกันเรียกรองใหรัฐบาล
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แกปญหาผลกระทบจากการสรางเข่ือนฯ  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯทําให
ชาวบานเดือดรอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“คัดคาน และ ชุมนุม” 

 
พ.ศ. 2537 
ในป  พ.ศ.  2537  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล      

3    เดือน รวมท้ังส้ิน  4  คร้ัง   คือ  เดือนเมษายน  1  คร้ัง  พฤษภาคม  1  คร้ัง  และพฤศจิกายน  2  
คร้ัง     สรุปไดดังนี้ 

 
เดือนเมษายน  มีการนําเสนอ 1 คร้ัง  คือในวันท่ี  26  เมษายน 2537  โดยมีการนําเสนอ

ดังนี้ 
 
วันท่ี  26  เมษายน  2537  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลกระทบที่ตามมาหลัง

ดําเนินการกอสรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ  แกนนําผูชุมนุม  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ชาวบานท่ี
ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนฯเดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลชดใชคาเสียหาย  ท่ีไดรับปากวา
จะจายใหโดยการเดินทางมาคร้ังนี้ไมไดมีจุดหมายเพื่อตอตานการสรางเข่ือนฯ  แตตองการ
คาเสียหายที่รัฐบาลไดรับปากไวเทานั้น  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การสรางเข่ือนฯสงผล
กระทบตอความเปนอยูของชาวบาน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
เปนคํากริยาวา “ม็อบ และ เรียกรอง” 

 
เดือนพฤษภาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  1  ขาวคือ  ในวันท่ี  10   พฤษภาคม  โดยมีการ

นําเสนอดังนี้ 
 

DPU



 

76

วันท่ี  10  พฤษภาคม  2537  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  วิธีการเรียกรองให
รัฐบาลแกปญหาเร่ืองเข่ือนฯ  แหลงขาวคือ ชาวบาน  และนายกรัฐมนตรี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
ชาวบานปากมูลนําพวงหรีดไปไวหนาท่ีทําการพรรคประชาธิปตย  และนายกรัฐมนตรีไดเนนกฟผ.
เรงช้ีแจงขอเท็จจริงในการใหความชวยเหลือกลุมชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอน  ซ่ึงภาพในกรอบ
ส่ือความหมายวา  กฟผ.ทําใหประชาชนเดือดรอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ม็อบ และ ประทวง” 

 
เดือนพฤศจิกายน  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  2  ขาวคือ  ในวันท่ี  15  และ  28  พฤศจิกายน  

โดยมีการนําเสนอดังนี้   
 

วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2537  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึงผลกระทบจากการสราง
เข่ือนปากมูล  โดยแหลงขาวคือ  ผูส่ือขาวเปนผูรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึนเองไมมีการเปดเผยของ
ผูใดท้ังส้ิน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมชาวบานปากมูลท่ีประทวงอยูบริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี  ไดสลายตัวแลวเพราะเสบียงเร่ิมรอยหรอ  รวมท้ังชาวบานไดละท้ิงเรือกสวน
ไรนามาเปนเวลาระยะหนึ่งแลว  ภาพในกรอบสื่อความหมายวา  การกอสรางเข่ือนฯทําใหชาวบาน
เดือดรอนตอเนื่องในระยะยาว 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ม็อบ และ สลายตัว” 

 
วันท่ี  28  พฤศจิกายน  2537  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลกระทบท่ีตามมาของ

การกอสรางเข่ือนฯ  โดยแหลงขาวคือ  รอง ผบก.ภ อุบลราชธานี  , ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
และหัวหนาฝายกฏหมายของโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนปากมูล  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุม
ไดยายท่ีตั้งจากหนาศาลากลางโดยไดพังร้ัวลวดหนามบริเวณสันเข่ือนฯ  เพ่ือบุกเขาไปขอเจรจากับ
เจาหนาท่ีกฟผ. ในเร่ืองการชดเชยคาเสียหายท่ีกระทบจากการสรางเข่ือนฯและทําใหชาวบาน
สูญเสียอาชีพประมง  โดยทางกฟผ.ไดแจงความดําเนินคดี  13  แกนนําในขอหาทําลายทรัพยสิน  
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ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ถูกชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนฯบุกรุก
กอความไมสงบ 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“พัง , บุก ,สกัด และทําลาย”   

 
จากการศึกษา  ขาวการคัดคานการกอสรางเข่ือนปากมูล  ในหนังสือพิมพไทยรัฐชวงป 

พ.ศ. 2531 -  2537   พบวาการเขากรอบขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ไดกําหนดวาระสารของความ
ขัดแยง  เปนประเด็นสําคัญในการนําเสนอ  โดยแหลงขาวนั้นเนนหนักไปทางฝายคัดคานการ
กอสรางเข่ือนฯ  มากกวาฝายสนับสนุนการกอสรางเข่ือนฯ  ถอยคําสํานวนท่ีใชบอยคือ คําวา ม็อบ , 
ชุมนุม , คัดคาน , ตอตาน , ประทวง  และ  สรางเข่ือน    

 
จากการเก็บขอมูลดวยตาราง Coding Sheet  สามารถสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเขา

กรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือน
ปากมูล)  ไดดังตาราง 
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3.  เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 
      
 การศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ประเด็นเหตุการณมลพิษ
จากโรงไฟฟาแมมาะ  จังหวัดลําปาง  ไดเร่ิมทําการศึกษาตั้งแต  เดือนตุลาคม  ป 2535  ถึง  ป2540   
ซ่ึงเม่ือทําการศึกษาวิจัยแลว  ไดขอสรุปดังนี้ 
 
 หนังสือพิมพไทยรัฐไดเร่ิมเสนอ   ประเด็นเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ 
จังหวัดลําปางต้ังแตเดือนตุลาคม  2535  เปนจํานวน 11  ขาว     ในป2539  จํานวน 1 ขาว    และในป  
2540  จํานวน  3   ขาว  รวมท้ังส้ิน  15  ขาว   โดยการนําเสนอขาวไมไดนําเสนออยางตอเนื่องกัน  
แตนําเสนอเปนชวงๆ  ดังนี้ 
  

พ.ศ. 2535    
ในป  พ.ศ.  2535  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแม

เมาะ  จังหวัดลําปาง   2    เดือน รวมทั้งส้ิน  11  คร้ัง   คือ  เดือนตุลาคม  6  คร้ัง  และเดือน
พฤศจิกายน  5  คร้ัง       สรุปไดดังนี้ 

 
 เดือนตุลาคม  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  6 ขาว คือ    ในวันท่ี  19 , 22  , 23  , 24  ,  25 และ 
30   ตุลาคม  โดยมีการนําเสนอดังนี้   
 
 วันท่ี  19  ตุลาคม  2535  มีการกําหนดวาระสารวา  ชาวบานท่ีอาศัยในบริเวณบานสบ
ปาด  ประสบกับปญหามลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะของกฟผ.  โดยแหลงขาว คือราษฎร  อําเภอแม
เมาะ , ผูอํานวยการโรงไฟฟาฝายผลิตแมเมาะ  และผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธกฟผ.   มีแกน
สําคัญของเร่ืองคือ  ชาวบานสบปาดไดเขารักษาตัวภายหลังจากประมาณวันท่ี  3-5  ตุลาคมท่ีผานมา  
ชาวบานเกิดลมปวยจากการเปล่ียนทิศทางลม  สงผลใหฝุนข้ีเถาและกาซซัลเฟอรไดออกไซด    จาก
โรงไฟฟาแมเมาะตกลงท่ีหมูบานสบปาด  และชาวบานไดรับผลกระทบคือ  มีฝุนคลายแปงสีขาว
ปนเทาแบบข่ีเถาโปรยลงใสบานเรือนและตนไม    หลังจากนั้น  5  ช่ัวโมงหลังใบไมมีลักษณะไหม
เกรียม  และชาวบานสบปาดมีอาการปวยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ   และบริเวณดวงตา  ซ่ึงทางกฟผ.
ไดช้ีแจงในเร่ืองของการใหความชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล  และเตรียมซ้ือเคร่ืองดักจับ
กํามะถันโดยยอมรับวา  ผลจากการเปล่ียนทิศทางลมทําใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน  และนับเปน
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อุบัติเหตุในรอบ 20 ป    ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ยอมรับผิดในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและ
พยายามแกไข รวมท้ังหาทางปองกันไมใหเกิดเหตุอีก 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ลมปวย”  และ คํานาม   “มลพิษ” 
 
 วันท่ี  22  ตุลาคม  2535    มีการกําหนดวาระสารวา  โรงไฟฟาแมเมาะ  ปลอยกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด  โดยแหลงขาวคือ  เลขานุการชมรมปองกันควันพิษ , สาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง  , นายอําเภอแมเมาะ  และประชาสัมพันธโรงไฟฟาแมเมาะ  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ 
โรงไฟฟาแมเมาะปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด  ทําใหราษฎรกวา 5000 ครอบครัวไดรับสารพิษ 
และ พืชผลทางการเกษตรก็ไดรับสารพิษดวย  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา  ความสะเพราของ
โรงไฟฟาแมเมาะทําใหชาวบานสบปาดไดรับความเดือดรอน 
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาวนี้เปนคํากริยา  “ปลอยควันพิษ” 
 
 วันท่ี 23 ตุลาคม 2535 มีการกําหนดวาระสารวา ชาวบานสบปาดไดรับสารพิษ  โดย
แหลงขาวคือ  เลขานุการชมรมปองกันควันพิษ , สาธารณสุขจังหวัดลําปาง , นายอําเภอแมเมาะ , 
รัฐมนตรีสํานักนายก และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ ชาวบาน
สบปาดไดรับผลกระทบจากการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดของโรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหพืชผล
เสียหายและไดเรียกรองใหโรงไฟฟาแมเมาะลดการผลิตลง 15 % ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา 
โรงไฟฟาแมเมาะทําใหประชาชนเดือดรอน 
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ปลอยสารพิษ” 
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 วันท่ี 24 ตุลาคม 2535 มีการกําหนดวาระสารวา  ชาวบานสบปาดปวยเพราะ กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด แหลงขาวคือ เลขานุการชมรมปองกันควันพิษ และรองผูประสานงาน
คณะกรรมการอนุรักษสภาพส่ิงแวดลอม 16 สถาบัน มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  เลขานุการชมรม
ปองกันควันพิษเยี่ยมผูปวยพบวามีอาการหนักและชาวบานไดยื่นหนังสือเรียกรองคาเสียหายตอ
นายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ติดเคร่ืองกรองอากาศ 
 2. ดูแลรักษาผูปวยอยางใกลชิด 
 3. ชดใชคาเสียหายเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร 
 4. อพยพชาวบานออกจากพ้ืนท่ีโดยดวน 
 ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา โรงไฟฟาแมเมาะทําใหชาวบานสบปาดไดรับความ
เดือดรอนท้ังไดดานสุขภาพและการดํารงชีพ 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ปลอยมลพิษ” 
  

วันท่ี 25 ตุลาคม 2535 มีการกําหนดวาระสารวา ผูปวยเด็กท่ีไดรับสารพิษอาการหนัก
ตองใชออกซิเจนชวย  แหลงขาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม , 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง , รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตร และ รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายก แกนสําคัญของเร่ืองคือ รัฐมนตรีประจําสํานักนายก และ ผูวาการการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย เดินทางไปโรงไฟฟาแมเมาะเพื่อเยี่ยมผูปวย ทําความเขาใจและช้ีแจง
กระบวนการใหความชวยเหลือ  ภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.ไมไดทอดท้ิงชาวบานผู
ประสบเหตุแตอยางใด 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ปลอยสารพิษ” 

 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2535 มีการกําหนดวาระสารวา  กฟผ.จายคาเสียหายไมคุมกับส่ิงท่ีศูนย

เสียไป แหลงขาวคือ กรรมการชมรมปองกันควันพิษ , คณะกรรมาธิการพลังงาน , โฆษก
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คณะกรรมาธิการพลังงาน และ รองผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีแกนสําคัญของ
เร่ืองคือ ชาวบานสบปาดเตรียมฟองรองศาล เพราะกฟผ.ชดเชยคาเสียหายไมคุมคา  และตองการ
ใหกฟผ.  ออกบัตรประกันสุขภาพใหแกผูปวยท่ีไดรับสารพิษจะไดรักษาฟรี ในขณะท่ีกฟผ.ช้ีแจงวา
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะกระแสลมแปรปรวนทําใหสารพิษกระจายฟุงไปท่ัว  ภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวากฟผ.รับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดไมเต็มท่ี 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา  
“ปลอยสารพิษ”  และ คํานามวา “กระแสลม” 

 
เดือนพฤศจิกายน  มีการนําเสนอท้ังส้ิน 5 ขาว คือ ในวันท่ี 1 , 2 , 5 , 6 และ 7 โดยมีการ

นําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2535  มีการกําหนดวาระสารวา  ประชาชนท่ีปวยมีสาเหตุจาก
สารพิษ แหลงขาวคือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ สาธารณสุขจังหวัดลําปาง มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ พบสารพิษชนิดใหมท่ีเกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะซ่ึงสงผลใหประชาชนปวย
เพิ่มข้ึน ภาพในกรอบส่ือความหมายวา โรงไฟฟาแมเมาะทําใหประชาชนลมปวยเปนจํานวนมาก 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  
“ผูปวย”   และคํากริยา  “ปลอยสารพิษ” 

 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2535  มีการกําหนดวาระสารวา พนักงานของโรงไฟฟาแมเมาะก็

สารพิษเชนกัน  แหลงขาวคือ กํานันตําบลสบปาด และ คณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอม  มีแกนสําคัญ
ของเร่ืองวา กฟผ.ปดบังขาวสารเรื่องการแพรกระจายของสารพิษ และมีการเล้ียงนักขาวเพ่ือใหงด
การนําเสนอขาวเร่ืองการแพรกระจายของสารพิษ ภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.กลัวเสีย
ผลประโยชนในการสรางโรงไฟฟา 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ปดขาว”  และ คํานามวา  “สารพิษ” 

 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2535  มีการกําหนดวาระสารวา  ชาวบานสบปาดมีความวิตกกังวล

เร่ืองสารพิษโดยแหลงขาวคือ รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข , ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนกรุง  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ ชาวแมเมาะนอกจากจะประสบ
ปญหาเร่ืองสุขภาพท่ีเกิดจากสารพิษแลว  ยังมีปญหาความวิตกกังวลดานจิตใจเพิ่มข้ึนอีกดวย ภาพ
ในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.ทําใหชาวบานสบปาดไดรับความเดือดรอนท้ังดานสุขภาพรางกาย 
และ จิตใจ 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“วิตก และ กังวล”  และคํานามวา “สารพิษ” 

 
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2535 มีการกําหนดวาระสารวา  กฟผ.จายเงินชดเชยใหกับ

ประชาชน โดยมีแหลงขาวคือ ผูอํานวยการโรงไฟฟาแมเมาะ , ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมเมาะ , จา
จังหวัดลําปาง และ อธิบดีกรมอนามัย มีแกนสําคัญของเรื่องคือ ชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจาก
มลพิษจะไดรับเงินชดเชยจากกฟผ.ในขณะเดียวกันอําเภอแมเมาะก็อยูในสภาพปกติ แตก็ยังมีเฝา
ตรวจสภาพอากาศอยูอยางสมํ่าเสมอ ภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.รับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  
“จายเงิน , อพยพ และ ปลอยควัน” 

 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2535  มีการกําหนดวาระสารวา ประชาชนบางคนไมยอมรับคา

รักษาพยาบาลจากทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยแหลงขาวคือ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแมเมาะ , ชาวบานท่ีไมรับเงิน และ จากจังหวัดลําปาง แกนสําคัญของเร่ืองคือ ชาวบาน
ท่ีไดรับผลกระทบจะไดรับเงินชดเชยคาเสียหายรายละ 5000 บาท  แตมีชาวบานบางคนไมยอมรับ
เงินคาเสียหายท่ีกฟผ.จายให ภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.รับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  
ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ปลอยควัน , รักษาพยาบาล และ รับเงิน”  และ คํานามวา “สารพิษ” 

 
พ.ศ. 2539  มีการนําเสนอขาวเพียง 1 คร้ัง ในเดือน พฤษภาคม ดังนี้ 

 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2539  มีการกําหนดวาระสารถึง  วิธีการเรียกรองความชวยเหลือ

ของชาวบาน  โดยแหลงขาวคือ ชาวบานแมเมาะ มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ ชาวบานแมเมาะจะถวาย
ฎีกาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จเปดพระบรมราชานุสาวรีย 
รัชกาลท่ี 7  และทรงเปดเดินเคร่ืองจักรกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดท่ีบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ  
ท้ังนี้เพราะมีชาวบานลมปวยเปนจํานวนมาก และการเจรจากับกฟผ.ก็ยังหาขอยุติไมได ใน
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลแมเมาะยืนยันวา  อาการปวยของชาวบานโดยสวนใหญแลวคือ โรคภูมิแพ 
อาการของการติดสารพิษยังตรวจไมพบ ภาพในกรอบส่ือความหมายวา กฟผ.ไมใสใจดูแลชาวบาน
อยางจริงจัง 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“ลมปวย” 

 
พ.ศ. 2540  
ในป  พ.ศ.  2540  มีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแม

เมาะ  จังหวัดลําปาง  ท้ังส้ิน 3 คร้ัง ในเดือน  พฤษภาคม  1  คร้ัง   กรกฎาคม  1  คร้ัง  และ ธันวาคม  
1  คร้ัง 

 
เดือนพฤษภาคม   มีการนําเสนอขาวเกี่ยวกับมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัด

ลําปางเพียง  1  คร้ัง  เทานั้น 
 

วันท่ี  14  พฤษภาคม  2540   ซ่ึงมีการกําหนดวาระสารถึง  การรวมตัวกันเรียกรองของ
ชาวบานแมเมาะ   โดยมีแหลงขาวคือ  ตัวแทนชาวบานประกอบดวย  ปลัดอาวุโส  และเจาหนาท่ีปา
ไมอําเภอ  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ชาวบานแมเมาะเรียกรองใหกฟผ.อพยพชาวบานใหพนจากเขต   
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มลพิษโดยตองการใหรัฐบาลเปนผูเรงรัดกฟผ.  เพราะไมตองการตายผอนสง  ภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา กฟผ.ยังไมแกปญหามลพิษของแมเมาะอยางจริงจังทําใหชาวบานไดรับความ
เดือดรอน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา 
“เรียกรอง และ ปลอยกาซ” 

 
เดือนกรกฎาคม  มีการนําเสนอขาวเกี่ยวกับมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง  

เพียง 1 คร้ังเทานั้น   
 

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2540  มีการกําหนดวาระสารวา  กฟผ.นําแพทยเปนผูใหขาวเพ่ือ
ปลอบขวัญชาวบาน โดยแหลงขาวคือ อธิบดีกรมอนามัย มีแกนสําคัญของเร่ืองวา กรมอนามัยแจง
แกประชาชนวา จากการเฝาระวัง และ ดําเนินการศึกษาผลกระทบมลพิษทางอากาศตอสุขภาพ
ประชาชนอําเภอแมเมาะจังหวัดลําปาง พบวาประชาชนกลุมศึกษามีอัตราเส่ียงตอการเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ แตทางกฟผ.ไดแกไขปญหาโดยการนําลิกไนตจากตางประเทศในบางสวนและเรง
ติดต้ังเคร่ืองมือดี-ซัลเฟอรไดออกไซด เพื่อชาวบานในพ้ืนท่ีแลว  ภาพในกรอบส่ือความหมาย
วากฟผ.ไมไดทอดท้ิงประชาชนและพยายามแกไขปญหาอยางตอเนื่อง 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“วิตก” 

 
เดือนธันวาคม  มีการนําเสนอเพียง 1 คร้ังเชนกัน  ในวันท่ี 15 ธันวาคม  2540 

 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2540  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การพยายามตอสูของ

ชาวบานแม เมาะโดยมีแหลงขาวคือ  อดีตพนักงานกฟผ .   มีแกนสําคัญของเ ร่ืองคือ   อดีต
พนักงานกฟผ.  ระบุวามลพิษจากเหมืองแมเมาะทําใหชาวบานลมปวยและเสียชีวิตแลว 8 ราย  
นอกจากนั้นยังเปนโรคเครียดเพิ่มดวย จึงไดดําเนินการเรียกรองใหกฟผ.ยายชาวบานออกจากพื้นท่ี
โดยดวน เพราะการแกปญหาดวยวิธีการทํา สปริงเวย เพ่ือฉีดน้ําปองกันฝุนไมสามารถชวยอะไรได
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เพราะ สปริงเวย อยูหางจากหมูบานและตัวเหมืองเกินไป ภาพในกรอบส่ือความหมายวากฟผ.ไมคิด
แกปญหาอยางจริงจัง 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนที่ใชบอยเปนคํากริยาวา 
“เรียกรอง และ อพยพ” 

 
จากการศึกษา  ขาวเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ   จังหวัดลําปาง  ใน

หนังสือพิมพไทยรัฐชวงป พ.ศ. 2535 -  2540   พบวาการเขากรอบขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ได
กําหนดวาระสารของความขัดแยง  เปนประเด็นสําคัญในการนําเสนอ  โดยแหลงขาวนั้นเนนหนัก
ไปทางฝายประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากการปลอยมลพิษ และถอยคําสํานวนท่ีใชบอยคือ 
คําวา มลพิษ , เจ็บปวย , เรียกรอง ,รักษาพยาบาล ,ปลอยสารพิษ  และกระแสลม  

 
จากการเก็บขอมูลดวยตาราง Coding Sheet  สามารถสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเขา

กรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ในกรณีศึกษามลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัด
ลําปาง  ไดดังตาราง 
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4. การคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ ประเด็น การคัดคานการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจไดเร่ิมทําการศึกษาในชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  พ.ศ. 2547  ไดขอสรุปดังนี้   

หนังสือพิมพไทยรัฐ  ไดเร่ิมนําเสนอประเด็นการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต้ังแต
วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2547 – 31 มีนาคม  2547 รวมท้ังส้ิน  40  ขาว  สรุปประเด็นตางๆในการ
นําเสนอไดดังนี้   

 
เดือนกุมภาพันธ  มีการนําเสนอท้ังส้ิน  9  ขาว  คือ  ในวันท่ี  18 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 

และ 29  กุมภาพันธ  โดยมีการนําเสนอดังนี้ 
 

วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การเตรียมการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจของคณะรัฐบาล   โดยแหลงขาวคือคณะรัฐมนตรี   มีแกนสําคัญของเ ร่ืองคือ  
คณะรัฐมนตรีเตรียมขายหุนกฟผ.  ใหบริษัทบานปู  จํากัด มหาชน และ บริษัท CLP Power  รวมท้ัง
เตรียมแปรสภาพกฟผ.เปน บริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงภาพในกรอบยังไมมีความชัดเจน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความเดน  และความสําคัญ   กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาวนี้เปนคํากริยาวา “ขาย และ กระจาย” 
 

วันท่ี   24  กุมภาพันธ   2547   มีการกําหนดวาระสารให เห็นถึง   ปฏิกริยาของ
พนักงานกฟผ.  ตอมติของคณะรัฐมนตรีในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  ประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(สร.กฟผ.)  มีแกนสําคัญของเรื่อง
คือ  ประธานสร.กฟผ.  เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  ขอยกเลิกนโยบายการแปรรูปกฟผ.  
และปลดผูวาการการไฟฟาฯ และหากไมไดคําตอบจะทําการดับไฟ  รวมทั้งพนักงานกฟผ.จะทยอย
กันมารวมตัวที่กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงภาพในกรอบสื่อความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานมติ
คณะรัฐมนตรีในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวของ

ขาวคือ  ความเดน  และความขัดแยง  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอย เปนคํากริยาวา  “ยกเลิก และ ปลด” 
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วันท่ี  25 กุมภาพันธ  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การเตรียมการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาล  และปฏิกริยาของพนักงานกฟผ.ตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาว
คือ  นายกรัฐมนตรี , รองผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และประธานสร.กฟผ.  มีแกน
สําคัญของเรื่องคือ  นายกรัฐมนตรีกลาววาม็อบพนักงานกฟผ.เกิดข้ึนเพราะมีรองผูวาการการ
ไฟฟาฯหนุนหลังอยู  พรอมท้ังยืนยันเร่ืองการข้ึนคาน้ํา  คาไฟ เปนไปตามดัชนีคาครองชีพ  ในขณะ
ท่ีรองผูวาการการไฟฟาฯ  ยืนยันวาคณะทํางานของกฟผ.ยังรักกันดี  ในขณะเดียวกันประธาน
สร.กฟผ.  ยืนยันวาการชุมนุมจะไมสงผลกระทบตอประชาชน  อยางแนนอน   ภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานมติการแปรรูปของคณะรัฐมนตรี 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  ความเดน  และความสําคัญ  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาวนี้เปนคํากริยาวา “ขาย , 
แปรรูป และม็อบ”  และคํานามวา “หุน” 

 
วันท่ี  26  กุมภาพันธ  2547  มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับ  ความขัดแยงระหวาง

พนักงานกฟผ.  และรัฐบาลในการตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ    โดยแหลงขาวคือ  ผูวาการการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , ประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ประธานสร.กฟผ. 
ใหเหตุผลในการชุมนุมวาไมไดจัดชุมนุมข้ึนเพื่อตอรองผลประโยชน  แตตองการใหรัฐบาลหยุด
การแปรรูป  โดยในการชุมนุมนั้นมีรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆมารวมดวย  ในขณะเดียวกันผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  กลาววาจะไมใหสัมภาษณหรือแสดงความคิดเห็นใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงภาพใน
กรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานมติการแปรรูปของคณะรัฐมนตรี 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ  

ความขัดแยง  และความเดน  กรอบคําสํานวนท่ีใชบอยในขาวนี้เปนคํากริยาวา “ชุมนุม , ม็อบ , 
ยกเลิก และ แปรรูป” 

 
วันท่ี  28  กุมภาพันธ 2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ความขัดแยงของ

พนักงานกฟผ.และรัฐบาล  โดยแหลงขาวคือ  เลขาธิการสมาพันธแรงงาน , ประธานสร.กฟผ. , ผูวา
การการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  และนายกรัฐมนตรี  มี
แกนสําคัญของเร่ืองคือ  นายกรัฐมนตรีไมยอมเจรจากับกลุมผูชุมนุม  และยืนยันเดินหนาแปรรูป 
ในขณะท่ีผูชุมนุมยืนยันเปาหมายหลักวาตองการคัดคานการแปรรูปท่ีจะสงผลใหคาน้ํา  และคาไฟ  
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ปรับตัวสูงข้ึน  ดานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานยืนยันแปรรูปตอไป  และจะนํากฟผ.เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ดานผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ประกาศไมยอม
ลาออกจากตําแหนงเด็ดขาด  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  เพราะเห็นถึงความเดือดรอนท่ีจะมีตามมาภายหลังการแปรรูป   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม และ คัดคาน” 

 
วันท่ี  29  กุมภาพันธ  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ความขัดแยงของ

พนักงานกฟผ.  และรัฐบาลในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี  , ประธาน
สร.กฟผ. และ  เลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
นายกรัฐมนตรียืนยันแปรรูปรัฐวิสาหกิจแนนอนซ่ึงไมไดเปนการขายกฟผ.  แตจะใชวิธีกระจายหุน
ใหประชาชนไดถือหุนดวย  โดยผูชุมนุมเห็นวานายกรัฐมนตรี  คิดถึงการตลาดเปนหลักมอง
ผลประโยชนจากการแปรรูป  และสร.กฟผ.  ขอพบนายกรัฐมนตรีเพ่ือเจรจา  แตนายกรัฐมนตรีไม
ยอมใหพบ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.พยายามปกปองรักษาสิทธิใหแก
ประชาชน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม , คัดคาน , แปรรูป และยืนยัน” 

 
 เดือนมีนาคม  มีการนําเสนอทั้งส้ิน  31  ขาว  คือ  ตั้งแตวันท่ี 1-31  มีนาคม  โดยมีการ
นําเสนอดังนี้ 
 
 วันท่ี  1  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารเกี่ยวกับ  ความขัดแยงระหวางรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ  ในเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ. , ผูวาการการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , เลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  , หัวหนาพรรค
ประชา  ธิปตย  และนายกรัฐมนตรี  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมคัดคานการแปรรูปช้ีใหเห็นวา
การนํากฟผ.เขาตลาดหลักทรัพยจะทําให  กลายเปนกิจการท่ีแสวงหาผลกําไร  และกําไรท่ีไดนั้น
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ตองมาจากคาไฟฟาท่ีปรับตัวสูงข้ึน  พรอมท้ังของรองใหรัฐบาลหยุดใสรายผูนําการชุมนุม  เพราะ
การชุมนุมไมมีผลกระทบตอประชาชน  ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีมองวาการแปรรูปโดยการนํากฟผ.  
เขาตลาดหลักทรัพยเปนเพียงการกระจายหุนไมใชการขายรัฐวิสาหกิจ  ดานผูวาการการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยเรียกประชุมผูบริหารกฟผ.  เพื่อหาแนวทางใหพนักงานกลับไปทํางานและ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย  กลาววาถึงไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ไมมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ  และ
เห็นดวยกับการแปรรูป   ซ่ึงภาพในกรอบสื่อความหมายวา  พนักงานกฟผ.พยายามรักษาสิทธิให
ประชาชน   
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ชุมนุม , คัดคาน  และ แปรรูป”   
 

วันท่ี  2  มีนาคม  2547 มีการกําหนดวาระสารเห็นถึง  วิธีการของรัฐบาลในการพยายาม
ยุติการชุมนุมคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหิจ  โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง , รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน , ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และ ประธานสร.กฟผ.   มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  รัฐบาลเล่ือนการนํากฟผ.  เขาจดทะเบียนเปน
บริษัทออกไปอีก  โดยอางวาเปนปญหาทางระบบราชการ  ไมใชถูกกดดันจากกลุมผูชุมนุม  ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีช้ีแจงวา  การกระจายหุนกฟผ.ไมใชการขายรัฐวิสาหกิจ   ในสวนของผลกระทบ
เกี่ยวกับคาไฟฟาท่ีอาจเพิ่มสูงข้ึนนั้น  เปนเพราะตนทุนพลังงานเพิ่มข้ึน  เงินเดือนพนักงานเพิ่มข้ึน  
โบนัสก็ตองจาย  และการกระจายหุนใหประชาชนไดมีโอกาสในการถือหุนดวย  ดานผูวาการการ
ไฟฟาฯ    กลาววาการแปลงสภาพกฟผ.เปนบริษัทนั้น  เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี   ซ่ึงภาพใน
กรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.เรียกรองใหรัฐบาลยุติการแปรรูป  โดยจุดประสงคหลักคือ
เพื่อประชาชน   จะไมตองเสียคาไฟท่ีมากข้ึน   
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ซ้ือ , ขาย , เล่ือน และบิดเบือน”  และคํานามวา “การจดทะเบียน”   
 

วันท่ี   3  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง   การรวมตัวกันของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อใหรัฐบาลยุติการแปรรูป  โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ. , ผูวาการการไฟฟา
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ฝายผลิตแหงประเทศไทย  , รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน , รองนายกรัฐมนตรี  และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ผูชุมนุมยังคงรวมตัวกันเพื่อหาทาง
ออกและยุติปญหาการชุมนุมดวยดี  โดยไดทําการยื่นหนังสือตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
ใหปลดผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ท้ังนี้การดําเนินการแปรรูปเปนไปอยางรวดเร็ว
ผิดวิสัย  ซ่ึงกลุมผูชุมนุมยืนยันวา  การตอสูคร้ังนี้ทําเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ  และ
เรียกรองใหรัฐบาลทําประชามติใหประชาชนเปนผูตัดสินวาจะแปรรูปหรือไม  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  พนักงานกฟผ.ทําเพื่อประชาชนสวนรวม 
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “แปรรูป , ประทวง , คัดคาน และม็อบ” 

 
วันท่ี   4  มีนาคม   2547    มีการกําหนดวาระสารให เห็นวา   การกอม็อบของ

พนักงานกฟผ.ไมไดทําใหประชาชนเดือดรอน โดยแหลงขาวคือ  รองผูวาการการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย , รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน , ปลัดกระทรวงพลังงาน , หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย , ประธานสร.กฟผ. , ประธานสร.กฟผ. และประธานสร.กปน.  มีแกนสําคัญของเร่ือง
คือ  กลุมผูชุมนุมยังคงเรียกรองใหรัฐบาลจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อใหประชาชนเปนผูตัดสินวาควร
แปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม  และในการชุมนุมนั้นไมสงผลตอการผลิตกระแสไฟฟา  เพราะ
พนักงานกฟผ.จะผลัดกันมารวมชุมนุมซ่ึงจะไมมีทางทําใหประชาชนเดือดรอนเปนอันขาด  สําหรับ
การที่นายกฯกลาววา  ไดจัดทําประชาพิจารณไปแลวนั้นไมเปนความจริงเนื่องจากเปนเพียงการจัด
ฉากเทานั้น  เพราะไมไดเปดโอกาสใหพนักงานกฟผ.  หรือประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น  จากการชุมนุมสงผลใหคณะกรรมาธิการการตางประเทศ  คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย    และคณะกรรมธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  วุฒิสภา  จัดประชุม
รวมเพื่อพิจารณาปญหาการแปรรูป กฟผ.  โดยเชิญตัวแทนจากสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ         
สหภาพแรงงาน กฟผ.  และสหพันธองคกรผูบริโภค  รวมประชุมโดยมีมติใหเสนอความเห็น 3 
ประการตอรัฐบาลคือ  ยุติการแปรรูปไวกอน จัดทําประชาพิจารณเพื่อใหประชาชนรวมแสดงความ
คิดเห็น  และจัดทําประชามติ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.เรียกรองความเปน
ธรรมใหแกประชาชน   
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม , ตอตาน , ยุติ และคัดคาน” 
 
 วันท่ี  5  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การรวมตัวของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน , รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย  และประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ 10 
ตัวแทนของ กฟผ.โกนหัวประทวงรัฐบาลใหยุติการแปรรูป  ในขณะท่ีรัฐบาลช้ีแจงวาการแปรรูปทํา
ไปเพื่อประโยชนของประชาชน  ดานประธานสร.กฟผ.  กลาววาการชุมนุมมีจุดมุงหมายคือ  ให
รัฐบาลยุติการแปรรูปโดยทางออกท่ีดีท่ีสุดคือ  การทําประชามติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 
214  ใหประชาชนเปนผูตัดสิน  และตองการเจรจากับนายกรัฐมนตรี   ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตองการใหประชาชนเปนผูตัดสินใจวาควรทําการแปรรูปหรือไม 
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ประชุม , ชุมนุม , คัดคาน และแปรรูป”   

 
 วันที่  6  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การรวมตัวของรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย  เพื่อคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ. และ
ประธานคณะกรรมการการพลังงานสภาอุตสาหกรรม  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุมขอ
พบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแนวทางในการยุติการแปรรูป  และการทําประชาพิจารณ  ดานประธาน
คณะกรรมการการพลังงานสภาอุตสาหกรรม  ช้ีแจงวาการชุมนุมมีผลตอความเช่ือม่ันของประเทศ
โดยเฉพาะตลาดหุน  ในขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆก็เร่ิมตื่นตัวในการคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจแลวเชนกัน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.พยายามทุกวิถีทางในการ
ยุติการแปรรูป 
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ชุมนุม , คาน , แปรรูป , ยืนยัน , หยุด และประทวง” 
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 วันท่ี  7  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การเล่ือนการแปรรูปออกไป
เพื่อรักษาภาพพจนของรัฐบาล  โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี  , รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน และปลัดกระทรวงพลังงาน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  รัฐบาลประกาศเล่ือนการแปรรู
ปกฟผ.ออกไปอยางไมมีกําหนด   ในขณะท่ีกลุมผูชุมนุมตองการเห็นเปนลายลักษณอักษรวาจะ
เล่ือนจริง  และในการชุมนุมยังคงมีจุดมุงหมายเดิม  คือ  ตองทําประชามติ  และยุติการแปรรูป ดาน
นายกรัฐมนตรีกลาววาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นมีจุดมุงหมายเดียวกับ  กลุมผูชุมนุม  คือ  ไม
ตองการใหประชาชนเดือดรอน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ทําเพื่อประชาชน  
ตองการใหประชาชนเปนผูตัดสินใจเร่ืองการแปรรูปเอง  
 
 ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “แปรรูป , ชุมนุม และคัดคาน” 
 
 วันท่ี  8  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การออนขอของรัฐบาลใน
การยืดเวลาการแปรรูปออกไป  โดยแหลงขาวคือ รองผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , 
เลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ , พรรคประชาธิปตย  และรองประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  สร.กฟผ.ยังยืนยันเจตนารมยเดิมของการ
ชุมนุม คือตองการใหยุติการแปรรูปและจัดทําประชาพิจารณใหประชาชนแสดงความคิดเห็นได   
ดานพรรคฝายคานเห็นวารัฐบาลเรงรีบการแปรรูปมากเกินไป  จนละเลยข้ันตอนของกฎหมายและ
ควรเรงออกพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรอิสระควบคุมดูแลกิจการสาธารณูปโภคกอน แลวจึงทํา
ประชาพิจารณ  และรัฐบาลยอมใหกลุมผูชุมนุมเขาพบนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  กฟผ.ทําเพื่อประชาชนโดยรวม 
 

ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม , คัดคาน , ยุติ และแปรรูป” 
 

วันท่ี  9  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  พลังในการตอตานการแปร
รูปของเหลาพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน , ประธาน
สร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  แกนนําผูชุมนุมขอพบนายกรัฐมนตรีเทานั้น เพ่ือเจรจายุติการ
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แปรรูป  โดยย้ําจุดยืนวาตองการยุติการแปรรูป  หรือตองทําประชาพิจารณเพื่อใหประชาชนเปนผู
ตัดสินใจ  และเตรียมรวมตัวกันเดินเทาเขาพบนายกรัฐมนตรี  เพื่อใหเห็นถึงพลังของผูท่ีคัดคานการ
แปรรูปวามีจํานวนมากเชนใด  ดานกลุมท่ีเดินทางไปถวายฎีกาท่ีพระราชวังไกลกังวลถูกขัดขวางท่ี
เขตจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ยังคงนึกถึงประชาชนเปน
หลักในการใหสิทธิเพื่อตัดสินใจวาควรทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม ,คัดคาน , แปรรูป และยุติ” และคํานามวา “ประชามติ และประ
พิจารณ” 

 
วันท่ี  10 มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  พลังในการรวมตัวเพื่อ

คัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ. ,รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุมขอเขา
พบนายกรัฐมนตรียื่น  3  ขอเสนอคือ   1.ลมเลิกการแปรรูป    2.ยกเลิกกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ   
และ3.จัดทําประชาพิจารณใหม  โดยกลุมผู ชุมนุมไดรอพบนายกรัฐมนตรี  แตไดพบเพียง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน   และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ภายหลังการเจรจาก็ยัง
หาขอยุติไมไดเชนเดิม  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ไมยอมทําตามขอเสนอ
ของรัฐบาลเพราะเกรงวาจะมีผลกระทบตอประชาชน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา   “ม็อบ , คัดคาน , แปรรูป , ยุติ , ขาย และกระจายหุน”  และคํานามวา  
“ประชามติ  และ ประชาพิจารณ” 

 
วันท่ี  11  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การนําเสนอขาวของ

ฝายรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจท่ีตางหาขอโตแยงมาทักทวงกัน  โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ. , 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  มีแกน
สําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุมยังคงปกหลักตอสูโดยยืนยันเจตนารมยเดิมคือ  ใหยุติการแปรรูป
และทําประชามติใหม  โดยการชุมนุมไมไดตองการคาตอบแทน(ฐานเงินเดือน)  ท่ีสูงข้ึนแตอยางใด  
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ดานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานกลาววา  ตองเรงสรางความเขาใจกับกลุมผูชุมนุมโดยวางกล
ยุทธไว 3 แนวทางคือ   1.เรงจัดต้ังองคกรกํากับดูแลไฟฟา  พรอมท้ังจัดต้ังคณะกรรมการ   กํากับดู
และมีรางพระราชกฤษฎีกาท่ีชัดเจน   2.กําหนดกติกาท่ีชัดเจนในการกระจายหุนโดยการทํางานของ
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย  3.สิทธิประโยชนของพนักงาน
ตองมีความชัดเจน  และยืนยันไมมีการตัดไฟใหประชาชนเดือดรอน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตองการใหยุติการแปรรูปเพื่อประโยชนของประชาชน   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “แปรรูป , ม็อบ , คัดคาน และยุติ”  และคํานามวา  “ประชาพิจารณ และ 
ประชามติ” 

 
วันท่ี  12  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การนําเสนอขาวของทั้ง

ฝายรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจท่ีตางหาขอโตแยงมาทักทวงกัน  โดยแหลงขาวคือ นายกรัฐมนตรี  , 
ประธานสร.กฟผ.  ,  ประธานสร.กฟน.   และประธานสร.กฟภ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  นายกฯ 
กลาววาการใชวิธีกอม็อบกดดันนั้นไมถูกตองหากตองการพบใหมาพบกันดีๆ  ไมตองมีม็อบมา
กดดัน  พรอมท้ังยืนยันวาการแปรรูปจะคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลักสําคัญ  ทาง
ดานกฟผ.เตรียมแจกเอกสารแกประชาชนหากหาขอยุติไมไดโดยเนื้อหาจะกลาวถึงขอเท็จจริงใน
การแปรรูปและเหตุผลท่ีกฟผ.รวมตัวกันคัดคานการแปรรูป  สวนผูบริหารของกฟผ.เตรียมใช
กฎหมายเขายุติ  การกอม็อบ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานมติของ
รัฐบาล  และมุงหาประโยชนใหประชาชน 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา   “ม็อบ , คัดคาน  , กดดัน , ยุติ , แปรรูป  และเดินขบวน”  

 
วันท่ี  13  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ผลกระทบท่ีตามมาหลังจาก

การกอม็อบของพนักงานกฟผ. โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ. , รองเลขาธิการสมาพันธ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  , รองผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และนักวิชาการ
อิสระ  มีแกนสําคัญของเรื่องคือ  การรวมตัวของกลุมคัดคานการแปรรูปอาจสงผลใหคาไฟสูงข้ึน
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เพราะผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอยลงการเตรียมการผลิตไฟตองใชเวลาเพิ่มมากข้ึน  ขณะท่ีกลุมผู
ชุมนุมยังยืนยันเจตนารมยเดิมคือ  ยุติการแปรรูปและเตรียมเปดเวทีประชาชนท่ีสนามหลวง  โดย
ยืนยันการคัดคานนั้นทําเพื่อประเทศชาติ  ดานนักวิชาการอิสระกลาววาการแปรรูปผิดประเด็น  
หลักการ  ข้ันตอน  และกระบวนการ  ดูเหมือนการกระทําดังกลาวช้ีใหเห็นวารัฐบาลจะทําการยึด
ประเทศ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  การตัดสินใจแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเปนการ
เพิ่มภาระใหประชาชน  กฟผ.จึงตองการใหประชาชนไดตัดสินใจวาควรแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “คัดคาน , แปรรูป  , ยุติ  และประทวง” 

 
วันท่ี  14  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การช้ีแจงของรัฐบาล  และ

รัฐวิสาหกิจในเร่ืองการแปรรูป  โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี  ,  รองผูวาการการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย , รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ ประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ือง
คือ  รัฐบาลชะลอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและใหพนักงานเลิกชุมนุม  แลวกลับไปทํางานเชนเดิม  
ในขณะท่ีฝายผูบริหารกฟผ. เตรียมใชกฎหมายแรงงานเขาสลายการชุมนุม  ดานกลุมผูชุมนุมรวมตัว
ท่ีสนามหลวงมีประชาชนเขาฟงการปราศรัยและรวมลงช่ือคัดคานการแปรรูป  พรอมท้ังยังเรียกรอง
ใหรัฐบาลทําประชามติตามรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.คํานึงถึง
สิทธิของประชาชนในการตัดสินใจแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “สลาย , ม็อบ ,ยุติ , ชุมนุม และคัดคาน”   

 
วันท่ี  15  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  วิธีการตอสูของฝาย

รัฐวิสาหกิจและวิ ธีการปราบปรามของฝายรัฐบาล   โดยแหลงขาวคือ   นายกรัฐมนตรี  , 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ ประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ม็อบกฟผ.
ยังคงปกหลักตอสูใหรัฐบาลยุติการแปรรูปขณะท่ีรัฐบาลไดนํากฎหมายแรงงานมาอางในการสลาย
ม็อบ  ดานม็อบก็ใชวิธีการทางกฎหมายในการรวมตัวตอดวยเหตุผลวาการรวมตัวคร้ังนี้เปนการเปด
ประชุมเนื่องจากสมาชิก 1,000 คน  ลงช่ือใหเปดการประชุมเชนกัน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมาย
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วา   พนักงานกฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของ กฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของ
ประชาชนโดยรวม  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ที่ใชบอยเปนคํากริยาวา   “ม็อบ , คาน , แปรรูป ,สลาย และชุมนุม”   

 
วันท่ี  16  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การตอตานรัฐบาลของ

พนักงานกฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  เหตุท่ีการชุมนุมยืดเยื้อเนื่องจากนายกรัฐมนตรีกดดัน
บอรดของกฟผ.ใหเอาผิดทางวินัยแกผูท่ีเขารวมชุมนุมวามีวันลากี่วัน  ซ่ึงพนักงานกฟผ.รับไมไดจึง
ชุมนุมกันตอโดยยืนยันวาการชุมนุมไมทําใหเสียงานเพราะพนักงานสลับกันชุมนุมและผูชุมนุม
กลุมหนึ่งนั่งขวางหนาตึกทําการ  ไมใหพนักงานเขาทํางาน  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  
พนักงานกฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของ กฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของ
ประชาชนโดยรวม  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม , ม็อบ และยุติ” 

 
วันท่ี  17  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การตอตานรัฐบาลของ

พนักงานกฟผ. โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ. , นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุมยังรวมตัวกันตอตานมติของคณะรัฐมนตรี  และ
พนักงานของกฟผ.เร่ิมแบงเปน 2 ฝายคือ  ฝายผูบริหาร  กับฝายพนักงาน  โดยฝายผูบริหารตองการ
ใหพนักงานกลับเขาทํางานตามปกติ  ในขณะท่ีฝายพนักงานยังตองการรวมชุมนุมตอ  จนกวาจะ
ไดรับคําตอบท่ีพอใจจากรัฐบาล  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมาย กฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  
และการกระทําของกฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม และ คัดคาน”  
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วันท่ี 18  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นวา  รัฐบาลและกฟผ.เร่ิมหันหนา
เขาหากันแลว  โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี  และประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
แกนนําผูคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดเขาพบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือในขอยุติ  แตยังไม
สามารถหาขอสรุปได  เพราะนายกรัฐมนตรียืนยันวา  ตองมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในขณะท่ีแกน
นําก็ยืนยันจะชุมนุมกันตอไปจนกวารัฐบาลจะยุติการแปรรูป  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  
กฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของ กฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชน
โดยรวม  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ยุติ , ชุม และแปรรูป” 

 
วันท่ี 19  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นวา  รัฐบาลยอมออนขอแลว  แต

ยังไมยอมตามขอเสนอของกลุมผูคัดคาน  โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี  และ ประธานสร.กฟผ.  
มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  นายกรัฐมนตรียืนยันตองมีการแปรรูปแตไมใชการขายรัฐวิสาหกิจ  เปน
เพียงการกระจายหุนแทนและใหยุติไมได  ทําไดเพียงแคชะลอออกไปเทานั้น  จนกวาจะหาขอยุติ
รวมกันได  รัฐบาลช้ีแจงวาการแปรรูปนั้นทําเพื่อใหกฟผ.มีความคลองตัวในการบริหารงานสามารถ
แขงขันกับบริษัทเอกชนท่ีเขามาลงทุนในประเทศได  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา พนักงาน 
กฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของพนักงานกฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของ
ประชาชนโดยรวม  

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ยุติ , ขาย และชะลอ” 

 
วันท่ี 20  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การยืนหยัดท่ีจะตอสูของ

พนักงานกฟผ.  โดยแหลงขาวคือ ประธานสร.กฟผ.  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  มีแกน
สําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุมยังคงปกหลักชุมนุมตอ  โดยใชเปนการประชุมใหญวิสามัญ  เร่ือง
คัดคานการแปรรูปกฟผ.  ซ่ึงแกนนํากลาววา  การประชุมยังไมไดขอยุติจึงยังตองทําการประชุม
ตอไป  ดานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานขอรองใหพนักงานกลับเขาทํางานตามปกติ  ซ่ึงภาพ
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ในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของ กฟผ.นั้นทําเพื่อ
ประโยชนของประชาชนโดยรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ยุติ , แปรรูป ,ประชุม , คัดคาน” 

 
วันท่ี  21  มีนาคม  2547    มีการกําหนดวาระสาร  ใหเห็นถึงการช้ีแจงของฝายรัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  นายกรัฐมนตรี  และประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  
กลุมผูชุมนุมยังคงปกหลักตอตานการแปรรูปและใชวิธีเดินสายแจกเอกสารใหประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เพื่อทําความเขาใจกับประชาชนเร่ืองการคัดคานการแปรรูป  ดานรัฐบาลยัง
ยืนยันในการดําเนินการแปรรูป  ไมแปรรูปในวันนี้  ก็ตองแปรรูปในวันหนาอยูดี ซ่ึงตองทําความ
เขาใจกับพนักงานของกฟผ.ใหได  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ไมยอมออนขอ
รัฐบาล   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ยุติ , แปรรูป , คัดคาน และตอตาน” 

 
วันท่ี  22  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ความพยายามตอสูของ

พนักงานกฟผ.  โดยแหลงขาวคือ  รองเลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ มีแกนสําคัญ
ของเร่ืองคือ  กลุมพนักงานกฟผ.เร่ิมมาชุมนุมบางตาลง  แตยังมีผูชุมนุมอยูจํานวนหน่ึง  โดยกลุมผู
ชุมนุมบางสวนเดินทางออกแจกใบปลิว  เพื่อใหประชาชนเขาใจวาเหตุใดจึงตองคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการ
กระทําของ  พนักงานกฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ประชุม , คัดคาน และชุมนุม” 
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วันท่ี  23  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  วิธีการสรางความเขาใจกับ
ประชาชนในเร่ืองของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ ประธานสร.กฟผ. และประธาน
สร.กฟภ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กฟผ.ยังคงตอสูใหรัฐบาลยุติการแปรรูปตอไป  โดยยืนยันวา
หากรัฐบาลจะแปรรูปก็ตองใหประชาชนทําประชามติและยืนยันวาการชุมนุมในคร้ังนี้เปนการ
กระทําท่ีไมผิดกฎหมาย  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานรัฐบาลอยาง
ชัดเจน  และการกระทําของ  พนักงานกฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา   “ประชุม , ชุมนุม ,คัดคาน และยุติ” 

 
วันท่ี  24  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ความพยายามในการคัดคาน

การแปรรูปของพนักงานกฟผ.  โดยมีแหลงขาวคือ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  และ
ประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  รัฐบาลยืนยันตองแปรรูปกฟผ.  ในขณะท่ีกลุมผูชุมนุม
ยังคงยืนหยัดท่ีจะคัดคานการแปรรูปตอไป  ในสวนของพนักงานกฟผ.ไดเดินสายออกแจกจาย
เอกสาร แสดงเหตุผลในการคัดคานการแปรรูปตอไป  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  
พนักงานกฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของพนักงานกฟผ.นั้นทําเพ่ือประโยชน
ของประชาชนโดยรวม   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ประชุม , ยุติ และชะลอ”   

 
วันท่ี  25  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ความต้ังใจในการคัดคาน

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  และ  ความพยายามในการยุติการชุมนุมของรัฐบาล  โดยแหลงขาวคือ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  และนักธุรกิจรายหน่ึง  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุมมี
การปราศรัยโดยนักธุรกิจรายหนึ่ง  ใหเหตุผลวาในการกระจายหุน  เทากับเปนการยกอํานาจใหอยู
ในมือเอกชน  ในขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานกลาววาการชุมนุมของพนักงานกฟผ.  
ตองอยูภายใตพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ   ตองอยูภายใตกรอบกฎหมายและควรยุติการ
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ชุมนุมไดแลว  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กลุมผูคัดคานพยายามช้ีแจงใหประชาชนไดเห็น
ถึงผลเสียของการแปรรูป   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “คัดคาน , ชุมนุม  และตอตาน” 

 
วันท่ี  26  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การรวมตัวของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจในการคัดคานการแปรรูป  โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ.  และประธานสร.กฟน.  
มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  กลุมรัฐวิสาหกิจ  ไดเขารวมปราศรัยโจมตีนายกรัฐมนตรีท่ีลานชุมนุม  
และขอใหรัฐบาลอยาตานแรงของประชาชน พรอมท้ังเตรียมเปดเวทีปราศรัยท่ีทองสนามหลวงดวย  
ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  พนักงานกฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของ 
พนักงานกฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ชุมนุม และ คัดคาน” 

 
วันท่ี  27  มีนาคม  2547   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การตอตานการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวเร่ิมเปนการรายงานขาวโดยผูส่ือขาวเอง  ไมมี
การสัมภาษณแหลงขาวใดๆ ท้ังส้ิน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  พนักงานรัฐวิสาหกิจยังคงเตรียม
รวมตัวกันปราศรัยคร้ังใหญท่ีทองสนามหลวงอีกคร้ัง  โดยยืนยันเจตนารมยเดิมคือ  ใหรัฐบาลยุติ
การแปรรูป  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทํา
ของกฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ชุมนุม และคัดคาน”   
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วันท่ี 28  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การรวมตัวของผูคัดคานการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ   โดยแหลงขาวคือ  ผูส่ือขาวทําการรายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเองโดยโดยไมมี
การสัมภาษณแหลงขาวใดๆทั้งส้ิน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  เครือขายประชาชนและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  จัดเวทีชุมนุมคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  มีประชาชนเขารวมเปนจํานวนมาก  และ
มีผูลงนามรวมคัดคานการแปรรูปเปนจํานวนมากเชนกัน   ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.
ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทําของกฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา  “ชุมนุม และคัดคาน”   

 
วันท่ี  29  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นวา  นอกจากพนักงาน

รัฐวิสาหกิจแลวยังมีประชาชนท่ีคัดคานการแปรรูปอีกดวย  โดยแหลงขาวคือ  รองเลขาธิการสห  
ภาพแรงงาน  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ  ประชาชนสวนใหญ  เห็นดวยกับการยุติการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือความหมายวา  กฟผ.ตอตานรัฐบาลอยางชัดเจน  และการกระทํา
ของ กฟผ.นั้นทําเพื่อประโยชนของประชาชนโดยรวม 

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม และคัดคาน” 

 
วันท่ี  30  มีนาคม  2547   มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  การยืนหยัดท่ีจะคัดคานการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ ประธาน
สร.กฟผ.  มีแกนสําคัญของเร่ืองคือ ผูวากฟผ.ไดช้ีแจงวาตนเองทําหนาท่ีคนกลางอยางเต็มท่ีแลว  
ในขณะท่ีกลุมผูคัดคานกลาววา ถาคณะรัฐมนตรียังเดินหนาแปรรูปตอ  สร.กฟผ.  และประปาจะ
เดินทางปดลอมกระทรวงพาณิชยเพ่ือกดดันใหรัฐบาลยุติการแปรรูป กลุมผูชุมนุมคัดคานการแปร
รูปยังคงปกหลักอยูเชนเดิม  แมจํานวนผูรวมชุมนุมจะบางตาลงไปก็ตาม  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา  กฟผ.ยังคงตอตานนโยบายของรัฐบาล  โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ
เปนหลัก   
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ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ
ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม , ปกหลัก คัดคาน” 

 
วันท่ี  31  มีนาคม  2547  มีการกําหนดวาระสารใหเห็นถึง  ความตั้งใจและความ

พยายามในการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยแหลงขาวคือ  ประธานสร.กฟผ.  มีแกนสําคัญ
ของเร่ืองคือ  กลุมผูชุมนุมยังคงรวมตัวกันคัดคานการแปรรูปเชนเดิม  รวมท้ังมีการกลาวถึงช้ินงาน
โฆษณาของกระทรวงพลังงานวาเปนการเผยแพรแบบไมมีมูลความจริง  ซ่ึงภาพในกรอบส่ือ
ความหมายวา กฟผ.ยังคงตอตานนโยบายของรัฐบาล  โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ
เปนหลัก   

 
ในลักษณะการเสนอขาวใชวิธีการรายงานเหตุการณ  โดยมีองคประกอบของขาวคือ

ความทันตอเหตุการณ  ความใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  และความตอเนื่อง  กรอบคําสํานวน
ท่ีใชบอยเปนคํากริยาวา “ชุมนุม , ปกหลัก คัดคาน” 

 
จากการศึกษา  ขาวเหตุการณคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ

ชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือน มีนาคม  2547   พบวาการเขากรอบขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ได
กําหนดวาระสารของความขัดแยง  เปนประเด็นสําคัญในการนําเสนอ  โดยแหลงขาวนั้นเนนหนัก
ไปทางฝายพนักงานการไฟฟาฝายผลิต  และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนหลัก  และถอยคําสํานวนท่ีใชบอยคือ คําวา ชุมนุม , คัดคาน , ตอตาน, แปรรูป , ยุติ 
,เรียกรอง , ประชามติ และประชาพิจารณ 

 
จากการเก็บขอมูลดวยตาราง Coding Sheet  สามารถสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเขา

กรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ในกรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได
ดังตาราง 
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จากการศึกษาคนควาวิจัยเร่ือง  “การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ในหนังสือพิมพไทยรัฐ”  พบวา   

 
หนังสือพิมพไทยรัฐ  จะนําขาวของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มาเขากรอบ

ของความขัดแยง  เปนหลักโดยจากกรณีศึกษา โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) 
โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) และ เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัด
ลําปาง  เปนการเขากรอบความขัดแยง  ระหวาง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กับ  
ประชาชน  ซ่ึงการใชถอยคําสํานวน ท้ัง 3 กรณีก็มีความใกลเคียง  คือ  การใชถอยคําสํานวนท่ี
เหมือน Key Word  ในแตละกรณีศึกษา  เชน   ม็อบ , ชุมนุม , คัดคาน , เรียกรอง  และจากการเขา
กรอบขาวนี้เอง  สงผลใหภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีปรากฎตอสาธารณชน  นั้น  
เปนภาพในเชิงลบ  ในสายตาประชาชน  เพราะความสัมพันธท่ีแสดงออกมานั้น  ช้ีใหเห็นวาการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และประชาชนนั้นเปนคนละพวกกัน  ในขณะเดียวกันภาพของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกับรัฐบาล  กลับเปนภาพในเชิงบวก  ในสายตาประชาชน  เพราะ  
ความสัมพันธท่ีแสดงออกมาน้ัน  ช้ีใหเห็นวาเปนพวกเดียวกัน 

 
สําหรับในกรณีศึกษา  การคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  นั้น  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ยัง

ใชการเขากรอบความขัดแยงระหวาง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กับรัฐบาล  เชนเดิม  แต
ในกรณีศึกษานี้ไมไดนําเสนอถึงตัวองคกรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทาใดนัก  กลับ
เนนหนักไปท่ีกลุมของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหลัก  ในขณะเดียวกันการ
ใชถอยคําสํานวนยังคงมีความคลายคลึงกับใน  3  กรณีศึกษาแรก  คือ  ถอยคําสํานวนท่ีใชยังคงมี 
Key Word ท่ีแสดงใหเห็นถึงวาระสารของความขัดแยงอยู  เชน  ม็อบ , ชุมนุม , คัดคาน , เรียกรอง   
และจากการเขากรอบขาวนี้เอง  สงผลใหภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีปรากฎตอ
สาธารณชน  นั้น  เปนภาพในเชิงบวก  ในสายตาประชาชน  เพราะความสัมพันธท่ีแสดงออกมานั้น  
ช้ีใหเห็นวา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และ  ประชาชนน้ันเปนพวกเดียวกัน  ในขณะ
เดียวท่ีภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกับรัฐบาล  กลับเปนภาพเชิงลบในสายตา
ประชาชน  เพราะ  ความสัมพันธท่ีแสดงออกมาน้ัน  ช้ีใหเห็นวา  เปนคนละพวกกัน 
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บทท่ี 5 
 

สรุป  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง  “การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ”    สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้   

  
วิธีการและพัฒนาการในการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ  จากกรณีศึกษาท้ัง 4 กรณี  คือ 

 
1.  กรณีศึกษา  โครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา (เขื่อนน้ําโจน)   

 
จากผลการศึกษา  ขาวการคัดคานการกอสรางเข่ือนน้ําโจน  ในหนังสือพิมพไทยรัฐชวง

ป   พ.ศ.2525 – 2526  พบวา  หนังสือพิมพไทยรัฐ  มีวิธีการนําเสนอขาวกฟผ.  โดยการเสนอ
แนวความคิดหลักของการเขากรอบไปที่  ความสัมพันธในลักษณะของความขัดแยง  ระหวาง 2  
กลุม  คือกลุมสนับสนุนการกอสรางเข่ือนฯ  และ  กลุมคัดคานการกอสรางเข่ือนฯ   

 
ซ่ึงกลุมสนับสนุนการกอสรางเข่ือนฯ  ประกอบดวย  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย(กฟผ.)  และฝายรัฐบาล  เชน  คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ  ในขณะท่ีกลุม
คัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  ประกอบดวย  ประชาชนในพ้ืนท่ี , นักศึกษา , กลุมอนุรักษสภาวะ
แวดลอมสยาม เปนตน  โดยการนําเสนอขาวเปนการนําเสนอถึงความสัมพันธในลักษณะของความ
ขัดแยงระหวาง 2  กลุมดังกลาว  มีการใชถอยคําสํานวนเฉพาะเร่ืองคือ  การใชคําวา  ชุมนุม , 
คัดคาน , ตอตาน และ  สรางเข่ือน    

 
นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการเขากรอบขาว  ในหนังสือพิมพไทยรัฐไดใชวิธีการสรางใหมี

ตัวหลักของเหตุการณคือ  ผูกระทํา  และ  ผูถูกกระทํา  ข้ึน  โดยในกรณีนี้ ผูกระทําคือ กลุมท่ี
สนับสนุนใหมีการกอสรางเข่ือนฯ(กลุมท่ีมีอํานาจเหนือกวา)  ในขณะท่ีผูถูกกระทําคือ กลุมท่ี
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คัดคานการสรางเข่ือนฯ(กลุมท่ีไมมีอํานาจใด) โดยวิธีการเขากรอบขาวนั้น  จะเนนไปท่ีผูถูกกระทํา
เปนหลัก  คือ  ผูถูกกระทําจะมีโอกาสไดเปนแหลงขาว  หรือผูใหขาวมากกวาฝายท่ีเปนผูกระทํา  

 
2.  กรณีศึกษา  โครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา (เขื่อนปากมูล)   

 
จากผลการศึกษา  ขาวการคัดคานโครงการกอสรางเข่ือนปากมูล  ในหนังสือพิมพ

ไทยรัฐชวงป  2531 -  2537  พบวา หนังสือพิมพไทยรัฐมีวิธีการนําเสนอขาวกฟผ.  โดยการเสนอ
แนวความคิดหลักของการเขากรอบท่ี   การเนนความสัมพันธระหวาง 2  กลุม คือ   กลุมสนับสนุน
การกอสรางเข่ือนฯ  และ  กลุมคัดคานการกอสรางเข่ือนฯ   

 
ซ่ึงกลุมท่ีสนับสนุนใหมีการกอสรางเข่ือนฯ  ประกอบดวย  กฟผ. , ประชาชนท่ีตองการ

ใหสรางเข่ือนฯ   และรัฐบาล   ในขณะท่ีกลุมคัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  ประกอบดวย   ประชาชน
ท่ีจะไดรับผลกระทบดานลบจากการกอสรางเข่ือนฯ  และกลุม NGO โดยการนําเสนอขาวเปนการ
นําเสนอถึงความสัมพันธในลักษณะของความขัดแยง  ระหวางกลุมสนับสนุนใหกอสรางเข่ือนฯ  
และกลุมท่ีคัดคานการกอสรางเข่ือน  มีการใชถอยคําสํานวนเฉพาะเร่ืองคือ  การใชคําวาชุมนุม , 
ม็อบ , ประทวง , คัดคาน , ตอตาน และ  สรางเข่ือน    

 
นอกจากนี้วิธีการเขากรอบขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ไดใชวิธีการกําหนดถึงความ

ขัดแยงระหวาง   2   กลุมดังกลาว  ดวยการสรางใหมีตัวหลักของเหตุการณคือ  ผูกระทํา  และ  
ผูถูกกระทํา  โดยในกรณีนี้ผูกระทําคือ กลุมท่ีสนับสนุนใหมีการกอสรางเข่ือนฯ(กลุมท่ีมีอํานาจ
เหนือกวา) ในขณะท่ีผูถูกกระทําคือ กลุมท่ีคัดคานการสรางเข่ือนฯ(กลุมท่ีไมมีอํานาจใด)   โดยการ
เขากรอบขาวจะเนนไปที่ผูถูกกระทําเปนหลัก  คือ  ผูถูกกระทําจะมีโอกาสไดเปนแหลงขาว  หรือ
ผูใหขาวมากกวาผูกระทํา  

 
3.  กรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง   

 
จากผลการศึกษา  ขาวเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  ใน

หนังสือพิมพไทยรัฐชวงป  2535 -  2540    พบวา หนังสือพิมพไทยรัฐ  มีวิธีการนําเสนอขาวกฟผ.  
โดยการเสนอแนวความคิดหลักของการเขากรอบที่  การเนนความสัมพันธระหวาง 2  กลุม คือ  
กลุมท่ีเปนตนเหตุของปญหา  และกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากปญหา  
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ซ่ึงกลุมท่ีเปนตนเหตุของปญหา  คือ โรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  ของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  และกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากปญหา  คือ  ชาวบานสบปาด  โดยการ
นําเสนอขาวเปนการนําเสนอถึงความสัมพันธในลักษณะของความขัดแยง  ระหวางกฟผ.  และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  มีการใชถอยคําสํานวนเฉพาะเร่ืองคือ  มลพิษ , ลมปวย , ปลอยสารพิษ  และ
กระแสลม  

 
นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการเขากรอบขาว  ในหนังสือพิมพไทยรัฐไดใชวิธีการกําหนดถึง

ความขัดแยงระหวาง 2 กลุมดังกลาว  ดวยการสรางใหมีตัวหลักของเหตุการณคือ  ผูกระทํา  และ
ผูถูกกระทํา  โดยในกรณีนี้ ผูกระทําคือ กลุมท่ีเปนตนเหตุของปญหา(โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง ของกฟผ.)  ในขณะท่ีผูถูกกระทําคือ กลุมท่ีไดรับผลกระทบจากปญหา(ชาวบานาสบปาด)   
โดยการเขากรอบขาวจะเปดโอกาสใหผูถูกกระทํามีโอกาสไดเปนแหลงขาว  หรือผูใหขาวมากกวา
ฝายท่ีเปนผูกระทํา  

 
4.  กรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

  
จากผลการศึกษา  ขาวการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ในหนังสือพิมพไทยรัฐชวง

เดือนกุมภาพันธ  - มีนาคม  2547    พบวา หนังสือพิมพไทยรัฐ  มีวิธีการนําเสนอขาวกฟผ.โดยการ
เสนอแนวความคิดหลักของการเขากรอบไปท่ี  การเนนความสัมพันธระหวาง 2  กลุม คือ  กลุม
สนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  และกลุมคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   

 
ซ่ึงกลุมท่ีสนับสนุนการแปรรูปฯ  คือ รัฐบาล  และกลุมท่ีคัดคานการแปรรูปฯ  คือ  

พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  โดยการเสนอขาวเปนการเสนอถึงความสัมพันธใน
ลักษณะของความขัดแยง  ระหวางรัฐบาล  และ พนักงานกฟผ.  มีการใชถอยคําสํานวนเฉพาะเร่ือง
คือ ชุมนุม , ประทวง , คัดคาน , ตอตาน , เรียกรอง , ยุติ  และแปรรูป 

 
นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการเขากรอบขาว  ในหนังสือพิมพไทยรัฐใชวิธีการกําหนดถึง

ความขัดแยงระหวาง  2  กลุมดังกลาว  ดวยการสรางใหมีตัวหลักของเหตุการณคือ  ผูกระทํา  และ
ผูถูกกระทํา  ข้ึน  โดยในกรณีนี้ ผูกระทําคือ กลุมสนับสนุนการแปรรูปฯ(รัฐบาล)  ในขณะท่ี
ผูถูกกระทําคือ กลุมคัดคานการแปรรูป(พนักงานกฟผ.)  ซ่ึงการเขากรอบขาว  จะเปดโอกาสให
ผูถูกกระทํามีโอกาสไดเปนแหลงขาว  หรือผูใหขาวมากกวาฝายท่ีเปนผูกระทํา 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับ  วิธีการในการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    
พบวา  จากกรณีศึกษาท้ัง  4   จะมีวิธีการในการเขากรอบขาวท่ีเหมือนกันคือ  การนําเสนอจะเนนย้ํา
ท่ีความขัดแยงของกลุม  2  กลุม   โดยจะสรางกลุมหนึ่งเปนฝายของผูกระทํา  และอีกกลุมหนึ่งเปน
ฝายของผูถูกกระทําเสมอ  ดังนี้  กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) โครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  ได
สรางใหฝายของผูกระทําคือ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และฝายของผูถูกกระทํา  คือ  
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน   แตสําหรับเหตุการณคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ไทยรัฐได
สรางใหฝายของผูกระทําคือ  รัฐบาล  และฝายของผูถูกกระทํา คือ  พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

 
ซ่ึงส่ิงสําคัญในการเขากรอบขาวของไทยรัฐคือ  ไทยรัฐไมไดคํานึงวา  ผูท่ีถูกกระทําจะ

เปนใคร   แตจะใชเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนตัวกําหนดใหผูท่ีเสียเปรียบในเหตุการณนั้นๆ  เปน
ผูถูกกระทํา   

 
ในสวนของพัฒนาการในการเขากรอบขาว  จากกรณีศึกษา  ท้ัง  4  กรณี  พบวา  

พัฒนาการในการเขากรอบขาวนั้นไมมีความแตกตางกัน   คือ  วิวัฒนาการในการเขากรอบนั้นเปน
แบบเดียวกัน  จากกรณีศึกษาท้ัง  4   ไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการในการเขากรอบขาวดังนี้    การ
นําเสนอจะใชวิธีการนําเสนอความขัดแยงของ  2  กลุมโดยตลอด  ดังในกรณีศึกษาโครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล)   และมลพิษ
จากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง   เปนการเสนอความขัดแยงระหวางกฟผ.  และประชาชน  
แมวาในกรณีการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  จะเปนการนําเสนอใหเห็นถึงความขัดแยงระหวาง  
กฟผ.และรัฐบาล  ก็ตาม 

 
แมวาการนําเสนอใน  3  กรณีแรก  และกรณีสุดทาย  จะมี  กลุมขัดแยงในเนื้อหาขาวท่ี

แตกตางกัน  แตพัฒนาการของการเขากรอบ  ก็ยังไมเปล่ียนแปลง  นอกจากนี้การศึกษาท้ัง  4  กรณี
เปนการศึกษาในชวงเวลาที่แตกตางกัน  แตการเขากรอบขาวก็ยังไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  ท้ังส้ิน  
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  ระยะเวลาที่เปล่ียนไป  ไมไดสงผลตอพัฒนาการในการเขากรอบแตอยางใด   
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การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา 
(เขื่อนน้ําโจน)  , กรณีศึกษาโครงการกอสรางเขื่อนพลังน้ํา (เขื่อนปากมูล)  , กรณีศึกษาเหตุการณ
มลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และ  กรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  มี
ความเหมือน  หรือ  แตกตางกัน 

 
จากการศึกษาถึงความเหมือน  หรือ  ความแตกตางในการนําเสนอขาวการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)  ในหนังสือพิมพไทยรัฐพบวา  สามารถแบงความเหมือน  หรือ  ความ
แตกตางในการเขากรอบขาว  ออกเปน 2  ลักษณะดังนี้  

1.  ในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , โครงการกอสรางเข่ือน
พลังน้ํา (เข่ือนปากมูล)  และ เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  กฟผ.ถูกนํามา
เขากรอบความขัดแยงกับประชาชน  ทําใหการเขากรอบใน 3 กรณีดังกลาวนั้นเหมือนกัน  คือ กฟผ. 
ถูกนําเสนอใหเห็นวาเปนผูกระทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา 

2.  ในกรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  กฟผ.ถูกนําเขากรอบความขัดแยง
กับรัฐบาล  คือ  เนื้อหาในการนําเสนอขาวไมไดเนนตัวองคกรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เชนกรณีอ่ืนๆ  แตไทยรัฐไดจับเอาตัวของพนักงานกฟผ.มาเปนผูถูกกระทํา  ซ่ึงมีคาเทากับ
ประชาชนเม่ือเทียบกับกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , โครงการกอสราง
เข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล)  และ เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 

 
และจากการนําเสนอแสดงใหเห็นวา  หนังสือพิมพไทยรัฐจะมีวิธีการนําเสนอขาวใน

ลักษณะท่ีเอนเอียงไปในฝายผูเสียเปรียบมากกวา  ซ่ึงก็เปนไปตามนโยบายของไทยรัฐท่ีวา “การ
เสนอขาวของไทยรัฐ  เนนท่ีการตองเลือกวาใครถูกใครผิด  และพยายามเลือกจุดยืนไวแตจะไมทํา
ตัวเปนกลาง”  

 
ภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
 

จากการศึกษาใน  4  กรณีศึกษาที่ผานมานั้น  พบวาจากวิธีการเขากรอบขาวของ
หนังสือพิมพไทยรัฐ  สงผลใหภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปล่ียนไปตาม
สถานการณท่ีเกิดขึ้น  คือ 
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จากกรณีศึกษา  โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , กรณีศึกษา  โครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล)  และกรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัด
ลําปาง      มีวิธีการเขากรอบขาวท่ีสงผลให  กฟผ.มีภาพท่ีเปรียบไดกับเปน  ผูราย  โดยการใชกรอบ
ของความขัดแยงระหวางกฟผ.และประชาชนเปนตัวสรางภาพข้ึนมา   สวนกรณีศึกษาการคัดคาน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  กฟผ.มีภาพท่ีเปรียบไดกับ  พระเอก  โดยการใชกรอบของความขัดแยง
ระหวางพนักงานกฟผ.  และรัฐบาล 

 
ดวยวิธีการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ใน  4  กรณี  ศึกษาขางตน

ไดแสดงใหเห็นวา  ภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะเปล่ียนแปลง  ไปตาม
สถานการณท่ีเกิดขึ้น   

 
อภิปรายผล 
 
หนังสือพิมพไทยรัฐกับบทบาทในการพัฒนาความรูทางการเมือง   
 
 เสรี  วงษมณฑา  ไดกลาวถึง  บทบาทของหนังสือพิมพในการพัฒนาความรูทาง
การเมือง     ไววา  หนังสือพิมพเปนผูใหความรูทางการเมืองแกบุคคล  อันเปนการทําใหเกิดความ
หลอหลอมทางสังคมในดานการเมือง (Political Socialization)  รวมทั้งเปนการสรางทัศนคติทาง
การเมืองและความสนใจทางการเมือง 
 

ซ่ึงจากการศึกษาคนควาวิจัย  การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ  ในแงบทบาททางดานการเมือง  พบวา  หนังสือพิมพไทยรัฐไดสรางกรอบทาง
การเมือง คือ  กรอบของความยุติธรรม  จากกรณีศึกษาท้ัง  4  กรณี  โดยกรอบนี้ไดแสดงใหเห็นวา  
ผูถูกกระทําในกรณีศึกษาแตละกรณี จะเปนฝายไดรับความเห็นใจจากสาธารณชน  ใน 3 กรณีศึกษา
แรก  พบวาหนังสือพิมพไทยรัฐเนนการนําเสนอวา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและรัฐบาล  
ไดรวมกันทํารายประชาชน  และ  ในกรณีสุดทายก็เนนการนําเสนอวา   การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยถูกรัฐบาลรังแก 
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หนังสือพิมพไทยรัฐกับบทบาทในการสรางสาธารณมติ 
 
 เสรี  วงษมณฑา  กลาวไววา  หนังสือพิมพมีบทบาทในการสรางสาธารณมติใหเกิดข้ึน
ในสังคม  ซ่ึงสาธารณมติ  หมายถึงความคิดเห็นและทัศนคติของกลุมสาธารณชนท่ีมีตอประเด็นใด  
ประเด็นหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามสภาพแวดลอมของกาลสมัย  และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได
หากขอมูลสภาพแวดลอมตางๆเปล่ียนไป  ซ่ึงสาธารณมติประกอบดวยประเด็นปญหา(Issues)  
ความคิดเห็นที่ขัดแยง(Controversy)  และสาธารณชนท่ีเกี่ยวของ(Public)   
 

จากการศึกษาพบวา  การเสนอขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ ไดทําใหเกิดการสรางสา
ธารณมติข้ึน  คือ  มีการสรางประเด็นปญหาในทุกกรณีศึกษา  นั่นคือ    

 
กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนน้ําโจน)  มีประเด็นปญหาในการ

คัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  ซ่ึงมีการเสนอใหเห็นความขัดแยงระหวาง  กฟผ.และรัฐบาล  กับ  
ประชาชนและนักศึกษา  ซ่ึงกอใหเกิดสาธารณชนท่ีเกี่ยวของคือ  กลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันคัดคาน
การกอสรางเข่ือนฯ  

 
กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) มีประเด็นปญหาในการ

คัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  ซ่ึงมีการเสนอใหเห็นความขัดแยงระหวาง  กฟผ.และรัฐบาล กับ 
ชาวบาน , นักศึกษา  และNGO   ซ่ึงกอใหเกิดสาธารณชนท่ีเกี่ยวของคือ  กลุมประชาชนท่ีรวมตัวกัน
คัดคานการกอสรางเข่ือนฯ  

 
กรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  มีประเด็นปญหาใน

การปลอยมลพิษท่ีสงผลกระทบตอชาวบาน  ซ่ึงมีการเสนอใหเห็นความขัดแยงระหวาง  กฟผ. กับ 
ชาวบาน  ในการเรียกรองคาเสียหาย  และการจายคาเสียหาย  จากการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร  
และการรักษาพยาบาลโรคท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงกอใหเกิดสาธารณชนท่ีเกี่ยวของคือ  กลุมชาวบานท่ีรวมตัว
เพื่อเรียกรองการชวยเหลือ  และความเปนธรรม  

 
กรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   มีประเด็นปญหาในการคัดคานการแปร

รูปรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีการนําเสนอใหเห็นความขัดแยงระหวาง  พนักงานกฟผ. กับ รัฐบาล  ซ่ึง
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กอใหเกิด     สาธารณชนท่ีเกี่ยวของคือ  การรวมตัวของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เพื่อตอตานมติการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจของคณะรัฐมนตรี 

 
เห็นไดวา  การนําเสนอขาวของกฟผ.ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ลวนมีบทบาทท่ีกอใหเกิด       

สาธารณมติท้ังส้ิน  จากการนําเสนอในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนน้ําโจน) ,  
กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล)   และกรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจาก
โรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  ไดสงผลใหสาธารณมติ  ท่ีมีตอกฟผ.เปนสาธารณมติในแงลบ  
เพราะการเสนอขาวไดแสดงใหเห็นถึงการเปนผูสรางความเดือดรอนใหชาวบาน   

 
แตในกรณีศึกษาสุดทาย  การเสนอขาวของไทยรัฐทําใหสาธารณมติ  ท่ีมีตอกฟผ.

เปล่ียนไป  กลับกลายเปนแงบวกแทน  เพราะการเสนอขาวแสดงใหเห็นวา พนักงานกฟผ.นั้น
เปรียบเทากับประชาชนท่ีไมมีทางสู  แตไดพยายามตอสูเพ่ือประชาชนสวนรวม  ซ่ึงสงผลให  สา
ธารณมติท่ีออกมา  กลายเปนการไดรับความเห็นอกเห็นใจจากประชาชนแทน   
 
หนังสือพิมพไทยรัฐกับองคประกอบของขาว 
 
 ดรุณี  หิรัญรักษ  ไดใหแนวทางในการคัดเลือก  และ นําเสนอขาวไววา  การคัดเลือก
ขาวเพื่อการนําเสนอนั้น  นักหนังสือพิมพ  ตองใชองคประกอบของ  ความทันตอเหตุการณ  ความ
ใกลชิด  ความขัดแยง  ความเดน  ความตอเนื่อง  ความใหญโต  หรือองคประกอบอ่ืนๆ  เชน ความ
ผิดปรกติ  ความตื่นเตนตกใจ  เปนหลัก   
 

จากการศึกษาวิจัย  ขาวท่ีเกี่ยวของกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ  ในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , กรณีศึกษา
โครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล) , กรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  
จังหวดัลําปาง  และกรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ พบวาในการนําเสนอขาวในทุก
กรณีนั้น  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ไดใชองคประกอบของขาวดังน้ี 

 
-  ความทันตอเหตุการณ  หนังสือพิมพจะเสียเปรียบส่ือมวลชนชนิดอ่ืน  เพราะไม

สามารถใหความสด  ใหม   และทันเหตุการณ  ไดเทากับส่ือมวลชนชนิดอ่ืน  แตไดเปรียบในแงของ
คุณคาขาว  ท่ีมีความละเอียด  และความถูกตองในดานเนื้อหาท่ีมากกวา   ในการนําเสนอขาวของ
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐนั้น  เนนไปที่คุณคาของขาวท่ีมีความทัน
ตอเหตุการณ  และการใหขอมูลท่ีมีรายละเอียดชัดเจน 

 
-  ความใกลชิด  จะเกี่ยวของกับความสนใจของผูอานท่ีจะสัมพันธกับความใกลชิดกับ

เหตุการณ  โดยผูอานจะใหความสนใจในขาวท่ีตนเองมีสวนรวม  หรือมีความใกลชิด  เชน  การรูจัก
บุคคลในขาว  สถานการณ  และสถานที่ท่ีเกี่ยวของในขาว   จากการนําเสนอขาวของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยนั้น มีองคประกอบของความใกลชิด  อยูในขาวดวยเพราะ  ใน  4  กรณีท่ี
ทําการศึกษานั้น  มีความเกี่ยวของใกลชิดกับสถานท่ีท่ีเกี่ยวของในขาว คือ เปนสถานท่ีท่ีรูจักท่ัวไป   
เชน  ลําน้ํามูน  แกงสะพือ  โรงไฟฟาแมเมาะ เปนตน  บุคคลในขาวสวนใหญเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  
เชน  นายกรัฐมนตรี    รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
เปนตน 

 
-  ความขัดแยง  คนสวนใหญจะใหความสนใจตอเหตุการณท่ีมีความขัดแยง  หรือการ

เผชิญหนา  เชนในกรณีศึกษานั้น  จะเห็นความขัดแยงท่ีชัดเจนมาก  นั่นคือ  กรณีศึกษาโครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) , 
กรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  จะเปนความขัดแยงระหวางการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และ  ประชาชน  สําหรับกรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  ก็เปนความขัดแยงระหวางรัฐบาล  และ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
 

-  ความเดน  ในดานตางๆ  เชน ดานบุคคล  สถานท่ี  ส่ิงของ  ท่ีเปนตัวดึงดูดและ
กระตุนความอยากรู  อยากเห็นของผูอาน  ดังกรณีศึกษาท้ัง  4  คือ  กรณีศึกษาโครงการกอสราง
เข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) , กรณีศึกษา
เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และกรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  ลวนแลวแตมีความเดนท้ังในเร่ืองของสถานท่ี  และตัวบุคคลในขาว    ท่ีลวนแตเปน
การกระตุนใหผูอานอยากอานขาวท้ังส้ิน 
 

-  ความตอเนื่อง  บรรณาธิการขาวมักจะนําเร่ืองราวตางๆท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบ
โดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของผูอานมาเสนอในหนาหนังสือพิมพเสมอ  จากกรณีศึกษาท้ัง  4  คือ  
กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา 
(เข่ือนปากมูล) , กรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และกรณีศึกษา
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การคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ลวนแลวแตมีผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยู  ของคน
ในสังคม  คือ  การสรางเข่ือนก็กระทบตอความเปนอยูของชาวบานซ่ึงมีท้ังผลดี  และผลเสีย  จาก
การสรางเข่ือน  ในเรื่องของมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  ก็กระทบตอสภาพความเปนอยูของ
ชาวบาน  คือ  การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ  การสูญเสียพืชผลทางเกษตร  เหลานี้เปนตน    การ
คัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ก็มีผลกระทบตอคาไฟ  ซ่ึงเกี่ยวของกับประชาชนท้ังประเทศ 

 
หนังสือพิมพไทยรัฐกับบาทของผูปดและเปดประตูสาร 
 
 เคิรท  เลวิน(Kurt Lewin)  ไดกลาวถึง  ผูปดและเปดประตูสารวา  ในกระบวนการ
ส่ือสารตองมีการสงขาวสารผานชองทางการส่ือสาร  ซ่ึงในชองทางนี้จะตองมีผูทําหนาท่ีในการ
กล่ันกรองขาวสารและผูกล่ันกรองนี้คือ ผูปดและเปดประตูสาร(gatekeeper)  จากการศึกษาการเขา
กรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ  โดยใชทฤษฎีผูปดและเปด
ประตูสาร รวมศึกษาดวย  พบวา  การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน
หนังสือพิมพไทยรัฐนั้น  บทบาทของผูปดและเปดประตูสาร  จะมีกรอบการนําเสนอขาวอยูท่ี  การ
นําเสนอความขัดแยง  ท่ีจะตองสรางตัวเอก  ข้ึนในขาว  โดยแบงออกเปน  พระเอก  ผูราย  และผูท่ี
โดนรังแก   
 

ผูปดและเปดประตูสาร    ไดทําหนาท่ีในการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยในหนังสือพิมพไทยรัฐ   ดวยการนําเสนอขาวท่ีสรางใหเกิดความเห็นใจผูท่ีถูกกระทํา  
ในแตละเหตุการณโดยไมคํานึงวาผูท่ีถูกกระทําจะเปนใคร  ดังในกรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือน
พลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน)   กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล)   และกรณีศึกษา
เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง   พบวา  ผูท่ีถูกกระทํา  คือ ชาวบาน   

 
แตในกรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   ผูปดและเปดประตูสารไดเสนอ

ใหเห็นวา  พนักงานกฟผ.  กลับกลายเปนผูถูกกระทํา   ท้ังนี้จะพบวา  ผูปดและเปดประตูสารจะเปน
ผูคัดเลือกใหผูท่ีถูกกระทําไดเปนแหลงขาวท่ีสําคัญในขาวนั้นๆ    เพื่อเปนการเรียกรองความเห็นใจ
จากสาธารณชน   
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หนังสือพิมพไทยรัฐกับการกําหนดวาระสาร 
 

วอเตอร  ลิพพมัน(Walter Lipman)  ไดกลาวไววา  ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญในการ
สรางภาพตางๆในหัวสมองของคนเรา  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของ Agenda Setting  ท่ีมองวา
ส่ือมวลชนใหความสนใจโดยเนนการนําเสนอเนื้อหาขาวสารบางเร่ือง  และไมเนนการนําเสนอบาง
เร่ืองโดยการพิจารณาหลักเกณฑคุณคาของขาวนั้น   จะมีผลกระทบทําใหสาธารณชนผูรับสารรับรู
ความสําคัญของเร่ืองราวตางๆ  ในการนําเสนอ  ซ่ึงอาจสงผลใหประชาชนผูรับขาวสารจะคิดปฏิบัติ
ตามวาระหรือประเด็นท่ีส่ือมวลชนกําหนดไว   

 
จากการศึกษาการเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ดวยทฤษฎีการ

กําหนดวาระสาร (Agenda Setting)  พบวา  หนังสือพิมพไทยรัฐไดกําหนดวาระสาร  ของ
กรณีศึกษาในแตละกรณีดังนี้ 

 
กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน)  หนังสือพิมพไทยรัฐได

กําหนดวาระสาร  โดยใชกรอบของความขัดแยง  ในการนําเสนอใหวาเห็นถึงความขัดแยงระหวาง  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และ  ชาวบาน  โดยสรางใหเห็นวาการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  ทํารายชาวบานผูท่ีออนแอกวา 

 
กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) หนังสือพิมพไทยรัฐได

กําหนดวาระสาร  โดยใชกรอบของความขัดแยง  ในการนําเสนอใหเห็นถึงผลกระทบในการ
กอสรางเข่ือน ท่ีสงผลใหเกิดความขัดแยงระหวาง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และ  
ชาวบาน โดยสรางใหเห็นวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ทํารายชาวบานผูท่ีออนแอกวา 

 
กรณีศึกษาเหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  หนังสือพิมพไทยรัฐ

ไดกําหนดวาระสาร  โดยใชกรอบของความขัดแยง  ในการนําเสนอใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
ปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด  ท่ีสงผลใหเกิดความขัดแยงระหวาง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย  และ  ชาวบาน โดยสรางใหเห็นวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ทํารายชาวบานผูท่ี
ออนแอกวา 
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กรณีศึกษาการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกจิ  หนังสือพิมพไทยรัฐไดกําหนดวาระสาร  
โดยใชกรอบของความขัดแยง  ในการนําเสนอใหเห็นถึงการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ท่ีสงผล
ใหเกดิความขัดแยงระหวาง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และ  รัฐบาล  และในกรณีศึกษานี ้ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูถูกทําราย  โดยรัฐบาลแทน 
 
 จากกรณีศึกษาท้ัง  4  กรณีพบวา  การกําหนดวาระสารของหนังสือพิมพไทยรัฐ จะเนน
กรอบการนําเสนอไปท่ีการกําหนดวาระสารของความขัดแยงเปนหลัก  ท้ังนี้เพราะความขัดแยงเปน
เร่ืองท่ีขายได   และสาธารณชนใหความสนใจ     
 
หนังสือพิมพไทยรัฐกับการเขากรอบขาว 
 
 Pippa Noris , Montague Kern , Marion Just  อธิบายการเขากรอบขาว(Framing)  ไววา   
ขาวทุกวันนี้จํานวนมากที่ถูกเอา “เขากรอบ”  (Framing) โดยอาศัยบริบทกวางๆหรือหยาบๆที่
นักขาวมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น  และนักขาวคือผูท่ีนําเอา ประเด็นหลักๆ สํานวนเฉพาะบริบทนั้น  และ
ภาพหรือสัญญะในบริบทนั้นมาใชเพื่อเนนย้ํา  วิธีการอธิบายเหตุการณท่ีกําลังพัฒนาไปอยางเปน
ข้ันตอน  หัวใจของการ “เขากรอบ”  (Framing) คือการเลือกท่ีจะเสนอขอมูลหนึ่งมากกวาอีกขอมูล
หนึ่ง  ซ่ึงทําใหเกิดการอธิบายความดานเดียวโดยไมรูตัว   
 

จากการศึกษาขาว  กรณีโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนน้ําโจน) , โครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา (เข่ือนปากมูล) , เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และ 
การคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  พบวา  การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐนั้น  ไมมีความแตกตางกัน  เพราะไทยรัฐจะใชกรอบของ  ความยุติธรรม  และกรอบของ
ความขัดแยง  เปนกรอบสําคัญในการนําเสนอขาว  ดังในกรณีศึกษาท้ัง  4  นั้น  จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวากรอบขาวของไทยรัฐ  ไดสรางใหเกิดการตีความขางเดียว  เพราะกรอบของไทยรัฐนั้น  
แสดงใหเห็นการนําเสนอ  ท่ีเนนใหผูท่ีเสียเปรียบไดเปนฝายนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึน  เพื่อเรียกรอง
ความเห็นใจ  เรียกรองความเปนธรรมจากสาธารณชน  โดยสํานวนท่ีใชบอยๆ  ใน 3 กรณีแรก  จะ
เปนสํานวนท่ีแสดงใหเห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบของกฟผ.  เชน  กลุมชาวบานรวมตัวกันคัดคาน
การกอสรางเข่ือนฯ  ,  กลุมชาวบานเรียกรองใหกฟผ.จายคาชดเชย  เปนตน 
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ในกรณีการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ไทยรัฐก็ยังคงใชกรอบความยุติธรรมเดิม 
โดยกําหนดให  กฟผ.เปนผูถูกกระทําจากรัฐบาล  โดยการนําเสนอขาวนี้มีสํานวนท่ีแสดงใหเห็น
การถูกเอารัดเอาเปรียบ  เชน  กฟผ.เรียกรองรัฐบาลยุติการแปรรูป ,  กฟผ.ช้ี  การแปรรูปสงผลตอ
การเพิ่มคาไฟ  เปนตน 
 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา  กรอบขาวของไทยรัฐ  จะเนนไปที่การนําเสนอวาผูใด
เสียเปรียบในเหตุการณนั้นๆ  และการคัดเลือกขาวท่ีนําเสนอจะเนนใหเห็นถึงความเดือดรอน  และ
ความตองการของผูถูกกระทําเปนหลัก    ซ่ึงวิธีการเขากรอบแบบน้ีจะสงผลใหเกิดการตีความขาง
เดียว  คือ สาธารณชนจะตัดสินใจเขาขาง  ฝายท่ีเสียเปรียบ  มากกวา   
 
หนังสือพิมพไทยรัฐกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

  
 ลีโอโปลด รันเก  อธิบายถึง พัฒนาการทางประวัติศาสตรวา  เปนความสัมพันธแบบ

สายโซ  คือ  ความสัมพันธของสาเหตุและผลลัพธ  โดยเหตุการณอันหนึ่งยอมกอใหกําเนิดแก
เหตุการณอีกอันหนึ่ง  ซ่ึงนักประวัติศาสตรมิไดมีหนาท่ีศึกษาแตเหตุการณเทานั้น  แตตองศึกษา
ลําดับเหตุการณดวย และพยายามหาความสัมพันธของเหตุการณวาอะไรเปนเหตุอะไรเปนผล  
ความสัมพันธของสาเหตุและผลลัพธ  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ความสัมพันธแบบสายโซนี้จะมี
ลักษณะ  เชื่อมโยงตอเนื่องกันระหวางเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่ง  หรือหลายๆเหตุการณก็
ได   

 
 จาการศึกษาพบวา   การเสนอขาวของกฟผ.ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  มีลักษณะของ

ความสัมพันธแบบสายโซ  คือ  กรณีศึกษาโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา  (เข่ือนน้ําโจน)  โครงการ
กอสรางเข่ือนพลังน้ํา(เข่ือนปากมูล) เหตุการณมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และการ
คัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  มีความสัมพันธแบบสายโซในแงของ  ความขัดแยง  โดยไทยรัฐได
เสนอขาว กฟผ.ดวยการสรางใหเห็นความขัดแยง  ระหวางผูกระทํา  และผูถูกกระทําข้ึน  โดย  ใน  3  
กรณีแรก  ผูกระทํา  คือ  กฟผ.  และผูถูกกระทํา  คือ  ชาวบาน  ในขณะท่ีกรณีศึกษาสุดทาย  
พนักงานกฟผ.ไดกลายเปนผูถูกกระทํา  และรัฐบาลเปนผูกระทํา  ซ่ึงสายโซท่ีพบเห็นตอเนื่องกันมา
ตลอด  คือ  สายโซของความขัดแยง  
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 ในการศึกษา  การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐนั้น  พบวาการเขากรอบขาวขอ ไทยรัฐ  จะเนนการนําเสนอไปท่ีผูถูกกระทํา  ในเหตุการณ
นั้นๆ เปนหลัก  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการตีความดานเดียว  และทําใหผูอานมีอคติกับผูกระทําใน
เหตุการณนั้นๆ  ตามนโยบายของหนังสือพิมพคือ  ไมมีการเสนอความเปนกลาง  แตจะเขาขางฝาย
ใดฝายหนึ่งเสมอ  ถึงแมวาในการนําเสนอขาว  จะมีการใหขาวของฝายผูกระทําอยูบาง  แตก็มี
น้ําหนักท่ีนอยกวา  การใหขาวของผูถูกกระทํา   

 
ขอจํากัดของการวิจัย 

 
ขอจํากัดของงานวิจัยนี้  มีหลายขอท่ีอาจทําใหผลการวิจัยไมครอบคลุมประเด็นตางๆ  

ไดครบถวน  ซ่ึงผูวิจัยตองการนําเสนอใหทราบถึงขอจํากัดดังกลาวท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาในคร้ัง
นี้ 

 
1. จากการศึกษาวิจัยช้ินนี้  ไดพบกับอุปสรรคในเร่ืองของการติดตอขอสัมภาษณ  

บรรณาธิการของหนังสือพิมพไทยรัฐ  เนื่องจากไมสามารถเขาถึงตัวได  จากการติดตอ  ก็ไมเคยได
พูดคุยกับบรรณาธิการโดยตรง  แตจะเปนการส่ือสารผานคนกลางแทน  ซ่ึงเปนอุปสรรคท่ีผูเขียนไม
สามารถแกไขได  ในงานวิจัยช้ินนี้จึงเปนเพียงการศึกษาวิเคราะหจากเนื้อหาขาวเพียงอยางเดียว
เทานั้น   
 

2.  ระยะเวลาในการศึกษาแตละกรณีศึกษานั้น เปนเพียงการศึกษาในชวงท่ีกลาวไดวา
เปนชวงท่ีเปนขาวครึกโครมเทานั้น  โดยในความเปนจริงแลว กรณีโครงการกอสรางเข่ือนพลังน้ํา 
(เข่ือนปากมูล)   มลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะจังหวัดลําปาง  และการคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   
ยังมีความตอเนื่องมาจนถึงในปจจุบัน  เพียงแตเปนการนําเสนอแบบประปรายเทานั้น  ผูเขียนจึงได
ใชวิธีสอบถามไปยังแหลงขาวภายในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยถึงชวงเวลาท่ีเหมาะสมแก
การศึกษาแทน 
 
องคความรูท่ีไดรับ 
 
 จากการศึกษาถึง “การเขากรอบขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ”    ไดรับความรู จากการมองภาพในมุมกวาง(Macro)  คือ  การมองโดยองครวมวา
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หนังสือพิมพไทยรัฐมีวิธีกรเสนอขาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  โดยการสรางกรอบท่ี
เฉพาะเจาะจงสืบตอกันเปนสายโซจากกรณีศึกษาหน่ึง   ไปสูอีกกรณีศึกษาหน่ึง  ซ่ึงอาจทําใหทําให
มีความเปนไปไดวาในเหตุการณอ่ืนๆท่ีมีความตอเนื่องของขาว  หนังสือพิมพก็อาจมีวิธีการเสนอ
ขาวในลักษณะคลายคลึงกัน  
 
ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับหนังสือพิมพไทยรัฐ 
  
 การนําเสนอขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ควรทดลองเปล่ียนวิธีการเขากรอบขาว  
วิธีการคัดเลือกขาว  เพื่อใหผูอานไดรับขอมูลขาวสารในแงมุมอ่ืนๆบาง  และ  การเสนอขาวควร
นําเสนออยางเปนกลาง  คือ  ใหความเทาเทียมกันในการเปนแหลงขาว  ของผูกระทํา  และ
ผูถูกกระทํา  ใหมีโอกาสในการเปนผูใหขาว  เทาๆกัน  ไมเอนเอียงไปฝายของผูถูกกระทํามาก
เกินไป  เพื่อท่ีสาธารณชน  จะไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน  และสามารถตัดสินใจไดเองวาควร
เช่ือฝายไหนมากกวากัน   
 
ขอเสนอแนะสําหรับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 ในสวนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยน้ัน โดยรวมแลวภาพลักษณของกฟผ.  
ในสายตาประชาชนคือ  องคกรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญของประเทศท่ีมีผลกําไรสูง  มีอํานาจการ
ตอรองในแตละประเด็นปญหาคอนขางสูง  ดังน้ันในการดําเนินการใดก็ตามท่ีเกี่ยวของกับสวนรวม  
ควรใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีจะตามมาใหมากท่ีสุด   
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย 

 
1. การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การเขากรอบขาว”  ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  หากยังเปน

การศึกษาเกี่ยวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ควรศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบ  
ระหวางหนังสือพิมพฉบับอ่ืนบาง    เพื่อใหเห็นความแตกตางของกรอบขาวในแตละสํานักพิมพ 

2. การศึกษาวิจัย  ในเร่ืองการเขากรอบ  ควรศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ  ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยบาง  เพื่อใหเห็นวาหนังสือพิมพมีวิธีการเขากรอบท่ีแตกตางออกไปหรือไม   
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