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                       บทคัดยอ  
 
 การวิจัยเร่ือง การใชพื้นที่สื่อของแหลงขาวและการปดกั้น การแทรกแซงการทําขาวของ
หนังสือพิมพ กรณี ความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) การใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพของแหลงขาว ดวยวิธีการปดกั้น การแทรกแซง การทําขาว
หนังสือพิมพในชวง 1 ปหลังการรัฐประหาร ระหวาง ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
กับรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) 2) ผลกระทบที่
ผู ส่ือขาวหนังสือพิมพไดรับจากการใชพื้นที่ ส่ือจากวิธีการปดกั้น การกแทรกแซงทําขาวของ
แหลงขาว และ3) แนวทางการทําขาวของผู ส่ือขาวหนังสือพิมพ เมื่อเผชิญกับการปดกั้นและ
แทรกแซงการทําขาว  

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณเชิง
ลึกกลุมตัวอยาง (In-depth interview) กับแหลงขาวขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน 15 คน
ประกอบดวย แหลงขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จํานวน 3 คน แหลงขาวฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนทและคมช. จํานวน 3 คน ผูส่ือขาวหนังสือพิมพประจําสายทหารและการเมือง จํานวน 6 คน
นักวิชาการรัฐศาสตร นักวิชาการนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน จํานวน 3 คน  
        ผลการวิจัยพบวา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชโอกาสที่ไมสามารถเขาถึงผูส่ือขาว
หนังสือพิมพไทยไดโดยตรงหลังการรัฐประหาร ใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพดวยวิธีการแทรกแซงการ
ทําขาว ประกอบดวย  1.การเลือกใชส่ือ ที่สามารถแบงเปน 3 ระดับ คือ  1) การใชส่ือตางประเทศ
เว็บไซด กระจายขาวสูสังคมระดับโลก  2) การใชส่ือมวลชนไทย กระจายขาวใหไหลเวียนอยูใน
สังคมไทยผานบุคคลอื่นส่ือสารแทน  3) การใชส่ือเฉพาะกิจ ส่ือทางเลือก ส่ือบุคคล ส่ือสารให
เขาถึงกลุมผูสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  2.การใชอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อ
หนังสือพิมพ  3.การใชสัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ และ 4. การสรางวาระขาวสาร โดย
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ใชคุณคาขาวในตัวเองเปนหลัก ซ่ึงมีอิทธิพลตอการนํามาเสนอขาวทางหนาหนังสือพิมพอีกทอด
หนึ่ง   
             ผลการศึกษายังพบวา ส่ือตางประเทศ เว็บไซดและวิทยุชุมชน เปนชองทางที่ฝายพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ใชเพื่อนําแทรกแซงเพื่อการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ เนื่องจากงายตอการเขาถึง และ
รัฐไมสามารถปดกั้นได  เพราะประเทศไทยขาดกฎหมายควบคุมการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  
             ขณะที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชพื้นที่ส่ือดวยวิธีการแทรกแซง
การทําขาว คือ 1. การใชกลไกอํานาจรัฐ ควบคุม ส่ังการ หนวยงาน ขาราชการ กองทัพและ
ส่ือมวลชนภายใตการกํากับดูแลเปนเครื่องมือกระจายขาว 2. การขอใหตรวจสอบขาวตัวเอง 3. การ
สรางวาระขาวสาร ช้ีแจง ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติและ 4. สัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวหนัง
ส่ือพิมพประจําสายทหาร และ5.การใชส่ือตางประเทศ เพื่อช้ีแจง ตอบโตประเด็นขาวสูสังคมระดับ
โลก โดยที่ไมสามารถใชวิธีการปดกั้นการทําขาวไดดวยกฎหมาย ประกอบดวย พ.ร.บ.กฎอัยการศึก
พ.ศ.2457 ประกาศคปค.ฉบับ 10 และคําส่ังคปค.ฉบับ 5 และพ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484 ไดเนื่องจาก
ในยุคสังคมสารสนเทศเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสรางโอกาสใหส่ือและขาวสารเขาถึงประชาชนได
งาย ดังนั้น การปดกั้นขาวสารจึงไมเหมาะสมยุคสมัย   
 การใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพดวยวิธีการแทรกแซงการทําขาวของแหลงขาวทั้งสองฝาย
ตางสงผลกระทบตอการทําขาวของผู ส่ือขาวหนังสือพิมพ เสี่ยงตอการตกเปนเครื่องมือของ
แหลงขาวในการแยงชิงอํานาจ ผลประโยชนทางการเมือง เนื้อหาขาวขาดความสมบูรณรอบดาน 
และไมสามารถสะทอนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น นัยยะทางการเมืองไดอยางตรงไปตรงมา ทําให
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองใชประสบการณการทําขาวประจําสายการเมือง สายทหารและการทําขาว
ในสถานการณการรัฐประหารในอดีต รวมทั้ง ยึดมั่นหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนหลักในการทํา
ขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549   
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ABSTRACT 
  
 The objective of the research on the use of news space by news sources and the 
censoring and interfering with newspaper reporting in the case of the political conflict after the 
coup d’tat of September 19, 2006 is to study the following: 1. The use of newspaper by news 
sources by censoring and interfering with news reporting within the one year period after the coup 
between Pol.Col.Thaksin Shinawatra, former prime minister, and the government of General 
Surayud Chulanonda and the Council of National Security; 2. The impact upon newspaper 
reporters from the censorship and interference by the news sources; and 3. How reporters adapt in 
the face of censorship and interference. 

In this study, the researcher used quantitative research and in depth interview with 15 
key news informants, including 3 news sources on the part of Pol. Col. Thaksin Shinawatra; 3 
persons from the side of General Surayud Chulanonda and the Council of National Security; 6 
military and political newspaper reporters; and 3 political scientists, communications art experts 
and human rights activists. 
 The research results showed that on the side of Pol.Col. Thaksin Shinawatra, who did 
not have direct access to Thai newspaper reporters after the coup, used newspaper space through 
interfering with the news reporting including: 1. The choice of media which can be classified into 
3 levels (1) The use of foreign news media and website to disperse news to the world (2) The use 
of Thai media to disperse news circulated in Thai society through other people (3) The use of 
specialized media, alternative media, and personal media to communicate to the supporters of 
Pol.Col. Thaksin Shinawatra; 2. The use of political influence and media business orgainizations; 
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3. The use of good relationships with news reporters; and 4. The creation of news events that uses 
news value as the core which influences the way news are reported on the newspaper. 
 The result also showed that foreign media, website, and community radio is the 
channel that Pol.Col.Thaksin Shinawatra used to interfere in the news space of the newspaper 
since it is an easy access into the country with the lack of law to prohibit the use of electronic 
media and the government cannot censor. 
 At the same time, the government of General Surayud Chulanonda and the CNS used 
news space by interfering with news reporting by 1. The use of state mechanisms to control and 
order agencies, officials, the military and the news media under supervision, as tools to disperse 
news; 2. Requests to review news items by themselves; 3. The creation of news events to inform 
and implant nation loving ideology; and 4. The good relationships with military news reporters; 
and 5. The use of foreign media to inform and answer allegations to the world.  The censoring 
techniques could not be used despite existing laws of the emergency decree of 2457 B.E., CNS 
Announcement no. 10 and no. 5, and Printing Act of 2484 B.E., because in this globalized 
communications technology that developed into an access and opportunity for the media and 
news to easily reach the masses.  Censorship is not modern and appropriate to the times. 
 The use of newspaper space by interfering with news reporting by news 
sources/informants of both sides has an impact on the reporting of newspaper reporters, who are 
at risk of being manipulated by the sources themselves, in the struggle for power and political 
interests.  News reports are lacking and could not truly reflect what was really going on, or the 
political implications as direct as should be.  News reporters must use their past experiences as 
reporters of military and political news on coups and must adhere to professional ethics in 
reporting the political events and conflicts after the coup of September 19, 2006. 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีจากความมุงมั่นและเอาจริงเอาจังของผูชวย
ศาสตรตราจารย ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่คอยใหคําปรึกษา เคี่ยวเข็ญ
ใหผูวิจัยขยัน หมั่นคนควา แกไขปรับปรุงงานเสมอและคอยเต็มพลังใจไมใหยอทอตอปญหา 
อุปสรรค ตลอดจนคณะกรรมการทุกทานที่ช้ีแนะขอพบพรองใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้ออกมาเปน
รูปเลมที่สมบูรณไดอยางไมนาเชื่อวา เพียงแคมุมมองเล็ก ๆ ของผูวิจัยที่เห็นวา วิกฤตการเมืองหลัง
การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ 2549 “ส่ือ” ถูกใชเปนอาวุธทําสงครามขาวสารแยงชิงประชาชน
อยางหนักหนวง จะกลายเปนงานวิทยานิพนธหนึ่งฉบับ  

ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย  ที่สนับสนุนทุนการศึกษา 
คณาจารยทุกทานที่ถายทอดวิชา ความรูและประสบการณอยางเต็มที่ คุณรัชนีวรรณ ดวงแกว ผู
ชักชวนใหเขาศึกษา หองสมุดสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สีที่เปนแหลงคนควา คลังสมอง
ใกลตัว ผูวิจัยจะนําโอกาสอันดีและทักษะ ความรูที่ไดรับไปใชพัฒนาการทํางานในอาชีพนัก
ส่ือสารมวลชนของผูวิจัยใหมากที่สุด รวมถึงขอขอบคุณครอบครัว พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ซ่ึงไม
สามารถเอยนามไดหมด ณ ที่นี้ ที่คอยใหความชวยเหลือ เปนกําลังใจเสมอมา ซ่ึงกําลังใจเหลานั้นมี
คุณคายิ่งในภาวะที่ผูวิจัยเผชิญกับงานที่หนักอ้ึงและการเรียนที่ละทิ้งไมได  
   นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลในงานวิทยานิพนธทุกทาน ที่ไดสละเวลา
อันมีคาจากภารกิจทางการเมือง การทหาร แลงานขาว ขอมูลที่ไดประโยชนยิ่งตอการศึกษาเชิง
วิชาการและทบทวนประวัติศาสตรรวมกัน ซ่ึงผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแกผูสนใจ วงการวิชาชีพส่ือสารมวลชนและการเมืองในยุคที่ “ขาวสาร คือ อํานาจ” 
ตอไป 
 
 
 สุจิตรา วรุณโณ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา  
 หลังประเทศไทยรับเทคโนโลยีการพิมพที่มาพรอมกับการขยายอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตกสูประเทศโลกที่ 3 ตั้งแตทศวรรษที่ 19 เปนตนมา นับเปนตนกําเนิดของสื่อมวลชนไทย 
โดย“จดหมายเหตุบางกอก”หรือ“Bangkok Recorder”เปนหนังสือพิมพภาษาไทยที่ตีพิมพขึ้นเปน
ฉบับแรก ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 เพื่อประกาศและแจงขาวสารราชการแก
ประชาชน กอนที่หนังสือพิมพจะมีบทบาทเปนสื่อมวลชนผูบุกเบิกสังคมขาวสาร ความรูแกคนไทย
และมีพันธกิจ(Social functions)เสมือนเปน“หมาเฝาบาน”(Watchdog)ที่คอยเฝาระวังตรวจสอบ
ส่ิงแวดลอม เปนผูคอยประสานสวนตางๆ ของสังคม สรางความรวมมือในการแกไขปญหาและ
ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมแกคนรุนหลัง (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ,2549 : 275 ; สุรัตน ตรีสกุล, 
2546 : 55-59) 

นายแดน บี.บรัดเลย (Dan B.Bradley) หมอสอนศาสนาชาวอเมริกา ผูซ่ึงเปนผูริเร่ิมออก
หนังสือพิมพ “Bangkok Recorder” ไดถายทอดจิตวิญญาณ อุดมการณ ความหวงแหนในสิทธิ 
เสรีภาพการทําหนาที่ของ“นักหนังสือพิมพ”มาพรอมการออกหนังส่ือพิมพ  จนกลายเปน
คุณลักษณะที่โดดเดนของหนังสือพิมพไทยมาจนปจจุบัน ซ่ึงสิทธิเสรีภาพการทําหนาที่ของสื่อ
หนังสือพิมพไดพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กลาวคือ ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 
ที่ปกครองภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย หนังสือพิมพไดรับความนิยมจํากัดอยูเฉพาะแวดวง
เจานายชั้นสูง ผูไดรับการศึกษาจากตะวันตกและกลุมผูบริหารประเทศกอนคอยๆ ขยายไปในหมู
สามัญชนและผูสนใจปญหาของบานเมืองในเวลาตอมา ซ่ึง “หนังสือพิมพ” เปนสื่อมวลชนเพียง
ประเภทเดียวขณะนั้น จึงถูกใชเปนเครื่องมือส่ือสารทางการเมืองของฝายปกครอง เพื่อใหรอดพน
จากการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตกและเปนสื่อท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เสมอมา    
  หลังประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบประชาธิปไตยในปพ.ศ.2475
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตางคาดหวังวา การทําหนาที่สังคมประชาธิปไตยจะมีสิทธิเสรีภาพ ในการพูด
การเขียน การแสดงความคิดเห็นที่เปดกวาง สามารถตอบสนองความตองการรับรูขาวสารและ
ประชาชนมีสวนรวมไดเต็มที่ โดยเฉพาะบทบาทการเปนประตูขาวสาร (Gatekeeper) เปนผูแจง
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ขาวสาร (Informer) ติดตามตรวจสอบรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ (Watchdog) การเปนผูรับเรื่องราว
รองทุกข (Ombudsman) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และการธํารงสังคมดวยการ
สรางสาธารณมติ(รณชาติ บุตรแสนคม ,2545:55)แตดวยสถานการณทางการเมืองหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองขณะนั้นเกิดปญหาความขัดแยง ชวงชิงอํานาจที่ถายโอนจากสถาบัน
กษัตริย สูทหารและขาราชการการเมือง จนเกิดเปนวิกฤตการเมืองที่นําไปสูการรัฐประหารและ
กบฏหลายครั้ง เปาหมายของการใชส่ือหนังสือพิมพจึงเปนเพียงเครื่องมือแสดงถึงอํานาจของ
ผูปกครอง  
  หลังชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482-2486) บทบาทของหนังสือพิมพถูกรัฐบาล
ควบคุมอยางหนักและถูกใชไปในการโฆษณาชวนเชื่อ สรางความเปนเอกภาพภายในชาติ โดย
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ไดออกพระราชบัญญัติการพิมพ(พ.ร.บ.)
พ.ศ.2484 ควบคุมสอดสองการทําหนาที่ของหนังสือพิมพในภาวะสงคราม สถานการณฉุกเฉินมา
ใชควบคุมการเสนอขาวของหนังสือพิมพและรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (พ.ศ.2501) ออก
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 (ปว.17) ใหอํานาจเจาพนักงานตรวจสอบขาวและถอดถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการได ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพหัวรุนแรงที่เสนอขาวขัดแยงและไมให
ความรวมมือกับรัฐบาลถูกตรวจขาวอยางเขมงวด (Pre-censorship) และถูกทํารายรางกาย ยึดแทน
พิมพและปดโรงพิมพ จนมีผูขนานนามวา ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (พ.ศ.2502-2506) เปน “ยุคมืด
แหงวงการหนังสือพิมพ” หนังสือพิมพหลายฉบับตองปรับกลยุทธ หลีกหนีใหรอดพนจากอํานาจ 
อิทธิพลของผูนําการเมืองที่เขมงวดดวยการเสนอขาวที่มีสาระเบาๆ (soft news) เชน นวนิยาย บท
ละครโทรทัศนแทน แตมีบางฉบับยังคงแสดงบทบาทเปนสื่อกลางเรียกรองประชาธิปไตยที่ยังไม
เปนของประชาชนอยางแทจริง ดวยการโคนลมรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรในเหตุการณ 14 
ตุลาคมพ.ศ.2516 รวมกับประชาชน นิสิต นักศึกษา นักการเมือง หลังเอือมระอาการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลทหารที่เหล่ือมลํ้าไมเทาเทียม   
  ผลของการรวมตอสูเรียกรองประชาธิปไตยครั้งนั้น ทําใหหนังสือพิมพมีเสรีภาพมาก
ขึ้นในชวงรัฐบาลหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช (พ.ศ.2518)โดยมีหนังสือพิมพแนวการเมือง
อาชญากรรมเพิ่มขึ้นและหามปดหนังสือพิมพดวยเหตุผลทางการเมือง การตรวจสอบขาวจะทําได
เฉพาะในภาวะสงครามและในสถานการณฉุกเฉินเทานั้น(มาลี บุญศิริพันธ, 2548:52-60,69-85)
  แตกระนั้นเสรีภาพของผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองเผชิญกับการควบคุมที่เขมงวดอีกครั้ง 
เมื่อรัฐบาลหมอมราชวงศเสนีย ปราโมทย เกิดปญหาแตกแยกภายใน ทําใหเกิดการรัฐประหารใน
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 โดยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู ผูนําคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินและไดออก
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับที่ 42 (ปร.42) โดยมีเนื้อหาที่คัดลอกมาจากปว.17 ให
อํานาจเจาหนาที่ตักเตือนหรือลงโทษบรรณาธิการ ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ อยางไมมี
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หลักเกณฑที่เปนบรรทัดฐานที่ชัดเจน กอนจะยกเลิกการใชในรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ในป
พ.ศ.2533 (ถิรนันท อนวัชศิริวงศและคณะ, 2541 : 104 ; พิทยา วองกุล, 2541 : 28) แตการบริหาร
ประเทศที่ไมโปรงใส เกิดการทุจริตของรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดทําใหการเมืองไทยเกิด
การรัฐประหารขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมพาพันธ พ.ศ.2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ (รสช.) กอนจะกลายเปนวิกฤตการเมือง “พฤษภาทมิฬ” พ.ศ.2535 หลังจากที่พล.อ.สุจินดา
คราประยูร ผูเขารวมรัฐประหารรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ สืบทอดอํานาจดวยการกาวขึ้น
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเอง โดยสรางความไมพอใจแกประชาชน มีการออกมาชุมนุมตอตาน
อยางหนัก 
  การทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพในเหตุการณ“พฤษภาทมิฬ”ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ
หลายรูปแบบ เร่ิมตั้งแตการขมขู การทํารายผูส่ือขาว การสั่งปดโรงพิมพและการขอใหหนังสือพิมพ
ตรวจสอบตัวเอง เปนเหตุใหหนังสือพิมพหลายฉบับในสมัยนั้นตองรายงานขาวตามความตองการ
ของผูมีอํานาจเพื่อความอยูรอด สงผลใหประชาชนหันไปเชื่อถือขาวสารจากสื่อบุคคลบอกเลาแบบ
ปากตอปาก โทรศัพทมือถือที่เริ่มเขามาในสมัยนั้นแทนการพึ่งพาขาวสารของราชการ ส่ือมวลชน
ของรัฐรวมถึงหนังสือพิมพ เพราะไมสามารถสะทอนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดอยางครบถวน (มาลี 
บุญศิริพันธ, 2548 : 125-131)   
  หลังผานพนวิกฤตการเมืองพฤษภาทมิฬปพ.ศ.2535 เกิดการปฎิรูปการเมืองและสื่อ 
มวลชนขนานใหญ มีการคุมครองและบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ การทําหนาที่ของสื่อมวลชนไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 หลายมาตราที่มุงสงเสริมสิทธิเสรีภาพ ดวยการควบคุม ตรวจสอบ
กันเองภายใตสภาการหนังสือพิมพ ทําใหส่ือหนังสือพิมพขณะนั้นมีเสรีภาพขึ้น ตามระบบเศรษฐกจิ
ทุนนิยมและยุคโลกาภิวัตน ส่ือหนังสือพิมพพัฒนาเติบโตเปนอุตสาหกรรม มีรายไดจากยอด
จําหนายและการขายพื้นที่โฆษณา 
   ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2535-2538),นายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ.2538-
2539) และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ.2539-2540) รัฐบาลตาง ๆ เหลานั้นตางปรับกลยุทธในการ
ทํางานรวมกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหม จากการจํากัด สิทธิ เสรีภาพมาเปนการแทรกแซงการทํา
ขาวดวยการสรางความสนิทสนมและสัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ เพื่อการใชส่ือให
เปนประโยชนตอการเมือง (ศิริบูรณ ณัฐพันธ , 2541 : 74-87; สภาการณหนังสือพิมพ, 2546 : 13) 
  ขณะที่รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังชนะการเลือกเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเมื่อป 
พ.ศ.2544 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดนําประสบการณการเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและ
รํ่ารวย มาประยุกตหลักการตลาดเขากับการใชส่ือเพื่อเปนเครื่องมือในการหาเสียง สรางภาพลักษณ 
ความนิยม กําหนดวาระขาวสารเชิงนโยบายและประชาสัมพันธผลงาน จนบริหารประเทศครบวาระ 
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4 ปและมีประชาชนใหการสนับสนุนเปนนายกรัฐมนตรีตอ เนื่องสมัยที่ 2 (พ.ศ.2544-2548)ในการ
เลือกตั้งในชวงตนปพ.ศ.2548 (สุทิษา ประทุมกุล, 2549 : 2) 
  บทบาทการเปนนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ไดสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ส่ือหนังสือพิมพในทุกระดับ ตั้งแตผู ส่ือขาวภาคสนาม  กองบรรณาธิการ  รวมถึงผู ส่ือขาว
ตางประเทศพรอมๆกับอาศัยจุดออนของธุรกิจสื่อมวลชนภายใตระบบทุนนิยม แทรกแซงการทํา
ขาวดวยการซื้อพื้นที่โฆษณาโดยกลุมธุรกิจ นักการเมืองและครอบครัวชินวัตร อาทิ เพื่อหวัง
ผลประโยชนทับซอนทางการเมือง(Conflicts of interest)การเขาถือหุนใหญในสถานีโทรทัศนไอทวี ี
ทีวีเสรี หลังประสบปญหาขาดทุนตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจขณะนั้น ภายใตบริษัทชินคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนเจาของรวมทั้ง ใชส่ือภายใตกลไกอํานาจรัฐ 
เปนเครื่องมือกระจายผลงานรอบสัปดาห ตอบโตนักวิชาการและสื่อมวลชนที่วิพากษวิจารณรัฐบาล
ผานการใหสัมภาษณขาวประจําวัน การจัดรายการ “นายกทักษิณ คุยกับประชาชน” ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยและในเครือกรมประชาสัมพันธ การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
“เวิรคชอปสื่อ” (Wortshop) จนเกิดการวิพากษวิจารณการทําหนาที่ของสื่อมวลชนวา ตกอยูภายใต
เกมการเมือง (มาลี บุญศิริพันธ, 2548 : 203, 209 และยุทธนา วรุณปติกุล. 2549, 6) 
  จากปญหาจริยธรรมตอตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เร่ิมกอตัวและปรากฎชัดขึ้น ในชวง
ปลายปพ.ศ.2548 ในสมัยที่ 2 ของการเปนนายกรัฐมนตรี หลังนายสนธิ ล้ิมทองกุล ผูบริหารบริษัท
ในเครือผูจัดการและสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เอเอสทีวี เปนแกนนําออกมาเคลื่อนไหว หลัง
แสดงไมพอใจที่รายการ“เมืองไทยรายสัปดาห”ถูกถอดออกจากผังรายการทางชอง 9 โมเดิรนไนน
ทีวีดวยการตระเวนจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร ไปตามสถานที่ตางๆ ในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด ภายใตช่ือกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) มุงขับไลพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ใหออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ขยายวงรุนแรงขึ้นเมื่อครอบครัวชินวัตร
หลีกเลี่ยงการจายภาษีที่ไดจากการขายหุนจํานวน 73,000 พันลานบาท บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ใหกับกองทุนเทมาเสก (Temasek) ของประเทศสิงคโปร กระทั่งกลายเปนความ
แตกแยกทางความคิดของประชาชนในสังคมรุนแรงขึ้น 
 บทบาทการทําขาวและการเสนอขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพกอนการรัฐประหารถูก
วิพากษวิจารณอยางหนักวา ตกเปนเครื่องมือตอสูทางการเมืองของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
และกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยส่ือถูกเรียกรองความเปนกลาง จากสังคมขณะที่
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเอง ก็ถูกขมขู คุกคามและเกิดความไมปลอดภัยหลายครั้ง ทําใหสมาคม
นักขาว นักหนังสือพิมพ ออกแถลงการณปกปองหลายฉบับเชนกัน (สมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย, 2549 : 122) 
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 ในที่สุดในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการ
ทหารบก (ผบ.ทบ.) พรอมผูนําเหลาทัพตัดสินใจทําการรัฐประหารรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ในขณะที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยูตางประเทศ โดยอางเหตุผลตองการระงับสถานการณการชุมนุม
ของกลุมผูสนับสนุนและคัดคานที่ตางประกาศชุมนุมอยางยืดเยื้อในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2549 ซ่ึง
ตรงกับวันที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีกําหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย ทําใหอํานาจการปกครอง
ประเทศ กลับไปอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะรัฐประหารอีกครั้ง 
 หลังยึดอํานาจสําเร็จ คณะรัฐประหารจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) สภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ (คตส.) เพื่อบริหารจัดการสถานการณภายในประเทศกอนจัดการเลือกตั้งคืนอํานาจ
ใหประชาชนปลายปพ.ศ.2550 (มติชนรายวัน, 21 มีนาคม 2550 : 2 ; ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฎิ
รูปการปกครองในประเทศไทย 19 กันยายน 2549 : 24)  
 การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เปนจุดเริ่มของความขัดแยงทางการเมืองระหวาง
รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ตางใชขอมูล ขาวสารและเปน
เครื่องมือตอสูทวงคืนอํานาจและสรางความชอบธรรมแกฝายตนเอง ดังตาราง  
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ตารางที่ 1.1  ขาวความขัดแยงทางการเมือง 1 ป หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549  
  ท่ีสื่อหนังสือพิมพนําเสนอกรณีความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธและคมช. 

• พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ออกแถลงการณ 
    เรียกรองความสมานฉันทและเขียนจ.ม.ลาออก   
   จาก หน.พรรคขอโทษสมาชิกหลังถูกยบุพรรค  

• ส่ือสารผาน_www.hi-thaksin.net   
 www.truethaksin.com  

• พบนักการเมือง นักธุรกิจ จนี อินโดนีเซีย 
    สิงคโปร  

• ใหสัมภาษณ น.ส.พ.ดิเอเชียน วอลสตรีท เจอร 
    นัล สิงคโปร,น.ส.พ.อาซาฮี ชิมบุน ญี่ปุน,    
    นิตยสารไทมเอเชีย,สถานโีทรทัศน CNN  

• รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาเศรษฐศาสตร 
    ที่รัสเซีย 

• รับตําแหนงนายกสมาคมกอลฟอาชีพแหง 
    ประเทศไทย , อาจารยพเิศษดานธุรกิจของ 
    มหาวิทยาลัยในญี่ปุน 

• กลาวหาประธานคมช.จดทะเบียบสมรสซอน 
    และนายกรฐัมนตรีครอบครองโบกี้รถไฟและ 
    พื้นที่เขายายเที่ยง 

 
 
 

• แถลงเหตุผลรัฐประหารตอส่ือมวลชนไทย
ตางประเทศ ทตูานุทูตประเทศตางๆ และให
สัมภาษณ CNN, วอชิงตันโพสต  

• พบผูบริหารสื่อ คอลัมนิสต ส่ือโทรทัศน วิทยุ 
น.ส.พ Internet ใหเสนอขาวสรางสรรค 

• ปดวิทยุชุมชน 17 จังหวดัภาคเหนือและอีสาน  

• รัฐบาลจัดรายการสายตรงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรพีบส่ือมวลชน,เปดบาน
พิษณุโลก 

• นายกรัฐมนตรพีบ ผูรวมพัฒนาชาติไทย ผูนํา
ทองถ่ิน จ.สกลนคร บุรีรัมย อุบลราชธานี 
นครปฐม ภาคเหนือ  

• คมช.เยี่ยมกําลังพลเชียงใหมและบุรีรัมย 

• คมช.แจกสมุดปกขาวขอเท็จจริงการรัฐประหาร
วอรรูมแจกหนังสือปกดํา ช้ีจุดบกพรองรัฐบาล
เกา 

• คตส.สอบกิจการโทรคมนาคม , การซื้อขายหุน
ชินวัตรคอรปอเรชั่น,สลากพิเศษ 2 ตัว 3 ตัว 

• ปลูกฝงความรักชาติผานโครงการรวมพลังไทย 
รอยใจเปนหนึง่เดียว,พลังไทย รูรักสามัคคี 

• ประธานคมช.เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี 
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ตารางที่ 1.2 สถานการณการชุมนุมของกลุมสถานีโทรทัศนพีทีวีและนปก. สถานการณการชุมนุม
ของกลุมสถานีโทรทัศนพีทีวีและนปก. 

 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธและคมช. 

• กลุมผูชุมนุมตอตาน โจมตี การรัฐประหาร  
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

• ทรท.ขอใหยกเลิก คปค ฉ.15-27 

• บริษัทเพื่อนพองนองพี่ จัดตัง้สถานีโทรทัศน
ผานดาวเทยีม PTV และชุมนมุที่สนามหลวง 

• กลุมPTV เปลี่ยนชื่อเปน นปก 

• นปช.ชุมนุมตามแผนดาวกระจาย ที่ขอนแกน 
เชียงใหม เชียงราย สนามหลวงนปช.บุกชุมนุม 
ที่หนาบานพกัประธานองคมนตรี และเกิดการ
ปะทะอยางรุนแรง 

 

• ตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤต
และประชาสัมพันธเชิงรุก 

• กลุมตาน นปช.ชุมนุมที่ จ.สงขลา  

• รัฐบาลระบุมีการสนับสนุนเงินจากตางประเทศ
ในการชุมนุมของ นปก 

• ปลูกฝงความรักชาติ รวมพลังไทยรอยใจเปนหนึ่ง
เดียว,รวมพลังไทย รูรักสามคัคีถวายในหลวง 

• ประกาศภาวะฉุกเฉินควบคมุการชุมนุม 
 หลังคดียุบพรรค 

• คมช.ออกรายการสยามเชานี ้ททบ.5,รายการตัว
จริงชัดเจน ITV และกรองสถานการณ ชอง 11  

•   นายกรัฐมนตรีจัดรายการคุยนอกทําเนยีบ ชอง 3   

• ตํารวจ สน.สามเสนควบคุมแกนนํา นปก. 
 

ตารางที่ 1.3 การรณรงครับรางและไมรับรางรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2550  
 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธและคมช. 

• กลุมไทยรักไทยไมรับรางรัฐธรรมนูญ 

• นปก ปราศรัย ไมรับรางรัฐธรรมนูญ ที่  
จ.เชียงราย บุรีรัมย ขอนแกน และกทม. 

• เสื้อ We Vote No และติดสติก๊เกอรรณรงค 
คัดคานรางรัฐธรรมนูญ 

• พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรออกแถลงการณ กรณี  
 คมช.กลาวหาหวังทําลายชื่อเสียงและครอบครัว 

เพื่อลดระดับความนยิมและสงผลตอการ 
ลงประชามติ  

• มหกรรมประชาธิปไตย ปฏิญญาพัฒนาการ
เมืองไทยที่กรุงเทพและเชยีงใหม  

• รัฐบาล คมช.และกองทัพรณรงคออกเสียง
ประชามติ  

• คมช.และรัฐบาลกลาวหามีการจายเงินเพื่อการ 
ไมรับรางรัฐธรรมนูญ 

• ครม.มีมติ 20 สิงหาคมพ.ศ. 2550 เปนวันหยุด 
ราชการ 
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 จากตารางสรุปขาวพบวา คูขัดแยงทางการเมืองทั้ง 2 ฝายตางพยายามชวงชิงพื้นที่ขาว
ทางสื่อหนังสือพิมพ ดวยวิธีการหลากหลาย เชน การสรางวาระขาวสาร โนมนาวจูงใจประชาชน 
โจมตี ทําลายความนาเชื่อถือคูขัดแยง โดยมีเปาหมายในอํานาจและผลประโยชนทางการเมือง 
 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา ในยุคสังคมขาวสารสารสนเทศที่ใชเทคโนโลยีเขามามี
อิทธิพลตอการรับรูขอมูลขาวสารในสังคม คูขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร มีวิธีการชิง
พื้นที่ขาวทางสื่อหนังสือพิมพในสถานการณความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร ซ่ึงเปน
ความขัดแยงระดับชนชั้นปกครอง เพื่อใหขาวนําเสนอถึงประชาชนใหมากที่สุด  
 รวมถึง ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนผูมีบทบาทนําสังคม จากการเปนตนสายของขาวที่
เผยแพรทางสื่อหนังสือพิมพ หนังสือพิมพออนไลน ขาวขอความสั้นทางโทรศัพทมือถือ (Short 
Message Service หรือ Sms) ซ่ึงเปนธุรกิจอีกดานหนึ่งของหนังสือพิมพ รวมทั้ง จากการถูกผูดําเนิน
รายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นําประเด็นขาวของสื่อหนังสือพิมพไปสรุปใหผูชม 
ผูฟงติดตามผานรายการเลาขาวตอนเชาของทุกวัน มีแนวทางในการทําขาวอยางไรเมื่อตองเผชิญกับ
การชวงชิงการใชพื้นที่ของสื่อหนังสือพิมพเปนเครื่องมือตอสูทางการเมืองของคูขัดแยงทาง
การเมือง ใหการปฏิบัติหนาที่เปนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบตอสังคม 
โดยเฉพาะในชวงวิกฤตการเมืองที่ ผูวิจัยเชื่อมั่นวา “หนังสือพิมพ” จะยังเปนสื่อท่ีมีบทบาทและทรง
อิทธิพลตอการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยที่อาจยังประสบวิกฤต ความขัดแยงทางการเมืองไดอีก
ในอนาคต 

 
1.2 ปญหานําวิจัย  
 1.2.1  การใชพื้นที่ของแหลงขาว การปดกั้นและแทรกแซง การทําขาวความขัดแยงทาง
การเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 อยางไร 
 1.2.2  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไดรับผลกระทบจากการใชพื้นที่ส่ือและการปดกั้น การแทรกแซง
การทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหารอะไร/อยางไรบาง 
 1.2.3  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีแนวทางการทําขาวอยางไร เมื่อตองเผชิญกับการปดกั้น และ
แทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 

 
1.3 วัตถุประสงค  
 1.3.1 เพื่อศึกษาการใชพื้นที่ของแหลงขาว  การปดกั้นและการแทรกแซง  การทําขาว
หนังสือพิมพของคูขัดแยงทางการเมือง หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
 1.3.2  เพื่อศึกษาวิธีการใชพื้นที่ การปดกั้นและการแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพ สงผล
กระทบตอการทําหนาที่ของผูส่ือขาวางการเมือง หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
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 1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ภายใตวิธีการใชพื้นที่ของ
แหลงขาว การปดกั้นและการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมือง หลังการรัฐประหาร 
19 กันยายน พ.ศ.2549 

 
1.4   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
     1.4.1   ทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับขอมูล ขาวสารของประชาชนในยุคสังคมขาวสาร
สารสนเทศ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อนําไปประยุกตใชเมื่อตองประสบกับสถานการณที่มีการใช
ขอมูลขาวแยงชิงมวลชน เชน การทําขาวในชวงของการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ หรือการ
ส่ือสารเพื่อการโนมนาวชักจูงใจประชาชน   
    1.4.2   รัฐบาลและผูมีอํานาจจะรับทราบแนวทางการทํางานรวมกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพให
ประสบความสําเร็จและไดรับความรวมมือ เมื่อตองเผชิญกับการทําขาวในสถานการณความขัดแยง
ทางการเมือง หรือในชวงสถานการณฉุกเฉิน คับขัน  
      1.4.3   ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอวงการวิชาชีพส่ือสารมวลชน ที่สามารถนําไปปรับ
ใชเมื่อเผชิญกับสถานการณขาวความขัดแยงทางการเมืองที่ “ส่ือ” ตองปฎิบัติหนาที่ภายใตความ
ขัดแยงทางสังคม  

                     
1.5 ขอบเขตของการศึกษา  
  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการปดกั้น แทรกแซงการทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพใน
ประเด็นขาวความขัดแยงหลังเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ.2550 โดย
แบงประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมืองออกเปน 3 เรื่องประกอบดวย  
 1.5.1   ความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
 1.5.2   การชุมนุมตอตานการรัฐประหารของกลุมสถานีโทรทัศนพีทีวีและนปช. 
 1.5.3  การรณรงคออกเสียงประชามติรับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 
  
1.6  นิยามศัพท 
 1.6.1 คูขัดแยงทางการเมือง ในที่นี้หมายถึง รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท และคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) ที่มีพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เปนประธานกับฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี พรอมกลุมผูสนับสนุน ไดแก อดีตรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหาร สมาชิกพรรคไทย
รักไทยกลุมพีทีวีและนปช.ที่มีสาเหตุของความขัดแยงจากการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
 1.6.2 คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ หรือ คมช. หมายถึง คณะผูกระทําการรัฐประหาร ยึด
อํานาจรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549ในนามคณะปฏิรูปการปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.)ที่มีพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 
ผูบัญชาการทหารบกเปนผูนําคณะรัฐประหาร กอนเปลี่ยนชื่อเปน คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
หรือ คมช.ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปพ.ศ.2549 หลังมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2549 
 1.6.3 กลุมพีทีวีและนปก.  ในที่นี้หมายถึง นายวีระ มุสิกพงษ,นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ,นายจักรภพ 
เพ็ญแข และนายจาตุพร พรหมพันธุ รวมกันตั้งบริษัทเพื่อน พอง นอง พี่ และตั้งสถานีโทรทัศนผาน
ดาวเทียมพีทีวี รวมถึงกลุมที่ไมเห็นดวยกับการรัฐประหาร 19 กันยายนพ.ศ.2549 และกลุมผู 
สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เดินขบวนและชุมนุมขับไลรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ในชวง 19 กันยายน พ.ศ.2549–19 กันยายน พ.ศ.2550  
 1.6.4  ขาวความขัดแยงทางการเมือง  ในที่นี้หมายถึง ขาวการเมืองหลังการรัฐประหารที่เปน
ประเด็นขาวโตตอบกันไปมาระหวางคูขัดแยงทางการเมืองผานสื่อหนังสือพิมพ ตั้งแตวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ.2549-19 กันยายน พ.ศ.2550 ประกอบดวย 3 กรณี ดังนี้   
  -  ความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   
  -  การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.  
      -  การรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550   
 1.6.5 การปดก้ันการทําขาว  หมายถึง  การนํากฎหมายมาเปนเครื่องมือในการควบคุมและสกัด
กั้น การทําขาวและรายงานขาวความขัดแยงทางการเมืองของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ เพื่อควบคุม
ทิศทางขาวตามที่ฝายตนเองตองการ คือ ไมสงผลกระทบในทางลบ หรือเปนอุปสรรคขัดขวางให
การดูแลสถานการณภายในประเทศเกิดการตอตานการรัฐประหาร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช. เผยแพรเปนขาวทางสื่อหนังสือพิมพ  อันไดแก  
    1. ประกาศคปค.ฉบับที่ 10 นําเสนอขาวอยางสรางสรรคไมกระทบความมั่นคงชาติ 
   2.  คําส่ังคปค.ฉบับ 5 หามเผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอความที่เปนอันตรายตอชาติ  
    3. กฎหมายสื่อมวลชน พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484  
    4. กฎหมายความมั่นคง กฏอัยการศึก พ.ศ.2457  
   5. รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปพ.ศ.2549  
 1.6.6 การใชพื้นท่ี ในที่นี้หมายถึง ปริมาณความถี่ การกําหนดประเด็นและการเสนอขาวของคู
ขัดแยงทางการเมืองทางสื่อหนังสือพิมพ ดวยวิธีการปดกั้น การทําขาวของแหลงขาว 
 1.6.7 การแทรกแซงการทําขาว หมายถึง วิธีการที่คูขัดแยงทางการเมืองที่ตางฝายตางเขาไป
เกี่ยวของเพื่อใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพทําขาวและเสนอขาวที่เปนประโยชนและสงผลดีตอฝาย
ตัวเองใหมากที่สุดและมีผลกระทบในทางลบ ลดความนาเชื่อถือตอคูขัดแยงทางการเมืองใหมาก
ที่สุด ในที่นี้หมายถึง 
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  -  การขอใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตรวจสอบขาวตัวเอง  
  -  การเลือกใชส่ือของคูขัดแยงทางการเมือง 
  -  การใชกลไกอํานาจรัฐ   
      -  การกําหนดวาระขาวของคูขัดแยงทางการเมือง  
      -  การใชสัมพันธภาพกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
      -  อิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลที่มีตอธุรกิจองคกรส่ือหนังสือพิมพ 
 1.6.8  วิธีการ หมายถึง วิธีการปดกั้นและแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพโดยคู
ขัดแยงทางการเมืองคือ ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.กับฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่
สงผลกระทบที่เปนไปไดทั้งขอจํากัดหรือเอื้ออํานวยใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพทําขาวความขัดแยง
ทางการเมืองหลังการรัฐประหารไดอยางในชวงสถานการณปกติ ในที่นี้หมายถึง  
  -  การขอใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตรวจสอบขาวตัวเอง  
  -  การเลือกใชส่ือของคูขัดแยงทางการเมือง 
  -  การใชกลไกอํานาจรัฐ   
     -  การกําหนดวาระขาวของคูขัดแยงทางการเมือง  
     -  การใชสัมพันธภาพกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
     -  อิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลที่มีตอธุรกิจองคกรส่ือหนังสือพิมพ 
 1.6.9  การทําขาว ในที่นี้หมายถึง การที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพวางกรอบประเด็นขาว กําหนด
แหลงขาว แหลงขอมูล และเขาไปคนหาขอมูล ขอเท็จจริงของประเด็นขาวนั้น ดวยวิธีการสังเกตุ
สัมภาษณ พูดคุย การแถลงขาว เอกสารขาวแจก การนัดสัมภาษณพิเศษ รวมถึงสัมภาษณทาง
โทรศัพทมือถือ กอนเขาสูกระบวนการ คัดกรองขอมูล,ชูประเด็นและพิมพเนื้อหาขาวสงไปยังกอง
บรรณาธิการ เพื่อตรวจสอบกอนตีพิมพ 
 1.6.10  แนวทางการทําขาว หมายถึง วิธีปฏิบัติในการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการ
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ หลังคูขัดแยงทางการเมืองใชพื้นที่ส่ือ 
การปดกั้น การแทรกแซงการทําขาว เปนขอจํากัดหรือเอื้ออํานวยในการทําขาวความขัดแยงทาง
การเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549   
 1.6.11  กลไกอํานาจรัฐ ในที่นี้หมายถึง การที่รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชอํานาจ
การเปนฝายบริหารประเทศหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ควบคุม ส่ังการ บุคคลากร
และส่ือมวลชนภายใตการกํากับดูแล เพื่อใหเกิดประโยชนกับฝายตนเอง ในดานการควบคุมทิศ
ทางการใหขอมูลขาวสาร การแพรกระจายขาวสารของฝายตนเอง หรือ คูขัดแยงทางการเมือง ในทีน่ี้
หมายถึง  
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  - บุคคลากร หนวยงานของรัฐบาลและกองทัพ ไดแก รัฐมนตรี หนวยราชการ
ขาราชการประจํา รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
(คตส.) ,คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  - ส่ือมวลชน ไดแก วิทยุกระจายเสียงสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สถานี
วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศนทุกชอง  
 6.1.12  การกําหนดวาระขาวสาร  หมายถึง ประเด็นและเนื้อหาที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพและคู
ขัดแยงทางการเมืองทั้งฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลและคมช.เลือกที่จะใชส่ือสารตอ
สาธารณชนผานสื่อหนังสือพิมพ อยางมีเปาหมายเพื่อใหเปนประเด็นที่อยูในกระแสความสนใจของ
สังคมและเกิดการตอยอดประเด็นขาวนั้น อยางตอเนื่อง      
 6.1.13  สัมพันธภาพกับผูสื่อขาวหนังสือพิมพ หมายถึง คูขัดแยงทางการเมืองที่ตางพยายาม
ปรับและสรางความสัมพันธที่ดีเปนมิตรกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ เพื่อเอ้ืออํานวยใหเกิดทัศนคติใน
ทางบวก ที่มีผลประโยชนตอการทําขาว การเจาะประเด็นและตรวจสอบขอมูลขาวรวมถึง ความ
เชื่อมั่นของประชาชน    
 6.1.14 จิตวิทยา ในที่นี้หมายถึง วิธีการสื่อสารของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและฝายรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.คูขัดแยงทางการเมืองที่มีเปาหมาย โนมนาวใจ และสรางความ
นาเชื่อถือแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพและประชาชนผูรับสาร 
 6.1.15  อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อมวลชน ในที่นี้หมายถึง อํานาจการเปนรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูนํารัฐประหาร และบทบาทตอทิศทางทาง
การเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนักการเมืองพรรคไทยรักไทย รวมทั้งกลุมนักธุรกิจ นัก
ลงทุนที่สนับสนุน ที่มีความสัมพันธใกลชิด เกื้อหนุนตอของคูขัดแยงทางการเมือง ทั้ง 2 ฝาย อันมี
ผลใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพ บรรณาธิการขาว ผูบริหารองคกร นําเสนอขาว  
 6.1.16  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ ในที่นี้หมายถึง ผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายการเมืองและสาย
ทหารที่รวมทําขาวความขัดแยงทางการเมือง จากหนังสือพิมพ 4 ฉบับประกอบดวย หนังสือพิมพ
เดลินิวส ไทยรัฐ มติชนและบางกอกโพสต จํานวน 6 คน  
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเร่ือง การใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวและการปดกั้น การแทรกแซงการทําขาวของ 
หนังสือพิมพ กรณีความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 มุงศึกษา
การใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาว ผลกระทบและแนวทางการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ระหวาง
วันที 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง  19 กันยายน พ.ศ.2550 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดนายประตูขาวสาร (Gatekeeper) 
 2.2 ทฤษฎีการผูกําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม (Agenda-setting) 
 2.3 แนวคิดการทําหนาที่ ผูส่ือขาว และการรายงานขาว 
                   2.4  บทบาทการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร 
  2.5  บทบาทความสัมพันธทหารกับสื่อ 
 2.6  ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม  (Technological Determinism) 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดนายประตูขาวสาร (Gatekeeper) 
 แนวคิดนายประตูขาวสาร (Gatekeeper) เกิดจากการวิจัยของเคิรท เลวิน (Kurt Lewin) 
ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารของแมบาน เลวินตั้งขอสังเกต
จากผลสรุปของการวิจัยวา ขาวสารเกี่ยวกับสินคาจะกระจายตัวไปตามชองทางการสื่อสารซึ่งมี 
บริเวณประตู (Gate) และมีผูรักษาประตู (Gatekeeper) ทําหนาที่ตัดสินใจวาจะอนุญาตใหขาวสาร
หรือสินคาใดเขามาในชองทางการสื่อสารเพื่อสงไปยังกลุมแมบานเหลานั้น เลวิน สรุปวา ขาวตอง
เดินทางผานจุดตรวจหรือประตูกอนจะไปถึงสาธารณชน 
 ตอมาเดวิด เอ็ม ไวท (David M.White) นําแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการศึกษา
การคัดเลือกขาวของบรรณาธิการขาวโทรพิมพทองถ่ินฉบับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนําลง
ตีพิมพในหนังสือ ผลการศึกษาสรุปวา การตัดสินใจในการคัดเลือกขาวถือเปนกิจกรรมที่สําคัญใน
การทําหนาที่ผูรักษาประตูหรือนายประตูขาวสารไวทเสนอแนวคิดดังกลาวในแบบจําลองการรักษา
ชองทางการสื่อสาร (White,1950) ดังปรากฏคือ 
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ภาพที่ 2.1  แสดงแบบจําลองการรักษาชองทางการสื่อสารของเดวิด เอ็ม ไวท 
 
ที่มา:  สุรัตน ตรีสุกล.  (2537).  2 : 123. 
 
 จากภาพนั้นแสดงใหเห็นวาส่ือมวลชนจะไดรับขาวสารมากมายจากแหลงขาวตางๆ 
บรรณาธิการหรือผูรับผิดชอบในการคัดเลือกขาวจะทําหนาที่กล่ันกรองตรวจสอบคัดเลือกขาวบาง
ขาวและเรียบเรียงตกแตงใหเหมาะสมกับเวลา หรือเนื้อที่ของสื่อมวลชน แตละประเภทเพื่อสงไปยัง
มวลชนผูรับสาร 
 แบบจําลองขางตนมีจุดเดนตรงที่ทําหนาที่หลักในการทํางานของสื่อมวลชนและเหมาะ
ที่จะเปนจุดเริ่มตนสําหรับการศึกษาบทบาทของสื่อ แตแบบจําลองนี้มีขอจํากัดที่ไมไดนําปจจัยอ่ืนๆ 
ในองคการสื่อมวลชน หรือปจจัยนอกองคการสื่อมวลชนมารวมพิจารณาดวย เชน นโยบายของ
องคกร และนักวิชาชีพขององคกร ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญของผูรักษาประตูและเปนปจจัย
ภายนอกตอการมีผลตอกระบวนการคัดเลือกขาวสาร นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ มีชองทางการคัดเลือกขาวสารเพียงชองทางเดียวซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจบุคคลคน
เดียว แทนที่จะเปนตัดสินใจของคณะทํางานหรือกองบรรณาธิการ 
 ผลการวิจัยหลายเรื่องชี้ใหเห็นวาบรรณาธิการและนักขาวทั่วไปมักเลือกเสนอขาว โดย
ไมไดคํานึงถึงความสนใจของประชาชนผูรับสาร แมบางครั้งจะคํานึงถึงความตองการและความ
สนใจของผูอานหรือผูฟงบาง แตก็เปนความเขาใจที่ไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงการ
เลือกเสนอขาวทางสื่อมวลชนจึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบรรณาธิการและนักขาววาขาวสารนั้นมี
ความเหมาะสมและตรงกับความสนใจของประชาชนหรือไม ทั้งที่จริงแลวขาวสารซึ่งประชาชน
ตองการหรือสนใจอาจไมมีโอกาสปรากฏในสื่อมวลชนเลย ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวที่วา ขาว คือ

แหลงขาว 
ขาวสาร 1 
ขาวสาร 2 
ขาวสาร 3 
ขาวสาร 3  

ประตู

ขาวสาร 

ผูรับสาร ขาวสาร 1  
ขาวสาร 3 

ขาวสารที่ถูกคัดออก 
ขาวสาร 2 และ 4  
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ส่ิงที่บรรณาธิการหรือนักขาวสรางขึ้นและเผยแพรทางสื่อมวลชน ตอมาในปค.ศ.1965 กัลปตุงและ
รูจ (Gultung,&Ruge, 1965) อธิบายถึงกระบวนการคัดเลือกขาวสารในการนําเสนอขาวตางประ เทศ
ของส่ือมวลชนประเทศตะวันตก สรุปไดวา โลกทรรศนของนักส่ือสารมวลชนคือ ปจจัยสําคัญใน
การคัดเลือกขาวสารและสงผลตอภาพลักษณของขาวที่นําเสนอออกไป นอกจากนั้น ปจจัยตางๆ
ของขาวซึ่งเปนตัวกําหนดการเลือกขาวเปนตัวแทนและเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงโลกทรรศนของ
ส่ือมวลชนมากกวาจะเปนภาพสะทอนซึ่งชัดเจนและเที่ยงตรงของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ทัศนะ
ดังกลาวแสดงใหเห็นแนวคิดของกัลปตุงและรูจที่วา ส่ือมวลชนไมใชนายประตูขาวสารที่เที่ยงตรง
ปราศจากอคติและนําเสนอขาวสารอยางตรงไปตรงมา แตไดนําโลกทรรศนของตนใสลงใน
กระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ดังนั้น ขาวสารที่นําเสนอออกสูประชาชนจึงประกอบดวย
เหตุการณผนวกมุมมองของสื่อมวลชนที่มีตอเหตุการณนั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได  

   
     ดังแผนภูมิ 

แสดงรูปแบบของนายประตูขาวสารของ กัลตุง และ รูจ 

 
ภาพที่ 2.2  รูปแบบการคัดเลือกขาวของนายประตูขาวสาร  Galtung and Ruge (1965) 
 

ที่มา  สุรัตน ตรีสุกล, 2537 : 123.  
 

 จากภาพขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงกระบวนการซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นในโลกถูกเปลี่ยน
ใหออกมาเปนภาพเหตุการณตามสายตาของนักส่ือสารมวลชนโดยผานการรับรูวิธีการคิดและ 
วิธีการมองโลกของสื่อจากนั้นก็จะนําไปคัดเลือกโดยอาศัยปจจัยของขาวเปนเกณฑการพิจารณา วา

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

ปจจัยการคัดเลือกขาว 

เหตุการณโลก 

วิธีการมอง
โลกของสื่อ 

 ภาพลักษณของขาว 
 ตามที่สื่อสะทอน
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ควรนําเสนอเปนขาวหรือไม หากผานการคัดเลือก เหตุการณนั้นก็จะกลายเปนขาวซึ่งมีภาพลักษณ
ของขาวตามที่ส่ือสะทอนออกมา 
 ปจจัยของขาวซ่ึงเปนตัวกําหนดการเลือกขาวในทรรศนะของกัลตุงและรูจ มีจํานวน 9 
ประการ ไดแก ชวงเวลาที่เหมาะสมระหวางเวลาที่เกิดเหตุการณกับเวลาในการนําเสนอขาวสารไม
กํากวม ความสอดคลองกันกับวัฒนธรรมและความสนใจของสาธารณชน ความสอดคลองกันกับ
ความคาดหวังของสาธารณชน ความผิดปกติหรือส่ิงที่ผิดความคาดหมาย ความตอเนื่องของขาวและ
คานิยมทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมและนายประตูขาวสาร 
 ในการพิจารณาคุณคาขาวนั้น กัลปตุงและรูจ เสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับการพิจารณา
คุณคาของขาวไว 3 ประการ ไดแก 
 1. สมมุติฐานเกี่ยวกับการเพิ่มคุณคาขาว  (Additivity Hypothesis) หมายความวา
เหตุการณใดมีลักษณะที่สอดคลองกับปจจัยของขาวมากเทาใดก็จะมีคุณคาของขาวมากเทานั้น 
 2. สมมุติฐานเกี่ยวกับการเสริมคุณคาของขาว  (Complementarity)หมายความวา
เหตุการณใดมีจุดดอยของความเปนขาวในบางปจจัย แตมีจุดแข็งในปจจัยอ่ืนก็สามารถชดเชยกับจุด
ดอยที่มีนั้นได 
   3. สมมุติฐานเกี่ยวกับการขาดคุณคาของขาว (Exclusion Hypothesis) หมายความวา
เหตุการณใดมีจุดดอยในทุกปจจัยของขาว เหตุการณนั้นก็จะไมมีคุณคาของความเปนขาวจึงไมควร
นํามาเสนอเปนขาว 
 แมคเควลและวินดาห แสดงทัศนะเกี่ยวกับแบบจําลองของ  กัลตุงและรูจ ไววา 
แบบจําลองนี้ มิไดแสดงถึงความกาวหนาทางความคิดและไมไดเปนการพัฒนาการของแนวคิดเรื่อง
ผูรักษาชองทางการเสื่อสารที่ชัดเจนหรือมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดจากแนวคิดกอนหนานี้ 
ความนาสนใจของแนวคิดนี้ คือ สามารถแสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่เหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นในโลก
เคลื่อนที่ผานการรักษาชองทางการสื่อสารแลวเปลี่ยนเปนขาวเพื่อนําเสนอแกสาธารณชนโดย
อธิบายใหเห็นถึงกระบวนการคัดเลือกขาวของนายประตูขาวสารซึ่งใชปจจัยของขาวเปนเกณฑใน
การคัดเลือกขาว แตส่ิงที่ควรพิจารณาก็คือแนวคิดนี้ไดใชกับขาวตางประเทศเทานั้น ถึงแมวา
คําอธิบายของแนวความคิดนี้อาจจะพัฒนาหรือดัดแปลงใหเหมาะสมสําหรับขาวในประเทศก็ตาม
(สุรัตน ตรีสกุล, 2537 : 284) 
 ผูวิจัยใชแนวคิดนายประตูขาวสาร ศึกษาการเสาะหารวบรวมขอมูลและคัดกรอง
ขาวสาร ซ่ึงเปนขั้นตอนของกระบวนการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพวาขอมูลใด ขาวสารใด
ควรนําเสนอหรือไมควรนําเสนอตอสาธารณชนและยังชวยทําใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการและ
ปจจัยของการคัดเลือกขอมูลขาวสาร การเพิ่มหรือลดบทบาทบางอยางของกระบวนการทําขาวเพื่อ
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การทําหนาที่อยางสมบูรณของผูส่ือขาวหนังสือพิมพในสถานการณที่ไมปกติและตกอยูภายใต
รัฐบาลและฝายปกครองที่เปนทหาร 

 
2.2  ทฤษฎีการกําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคมของสื่อมวลชน (Theagenda Setting Function 
of Mass Media) 
 การแพรกระจายขาวสารจากสื่อมวลชนสูสมาชิกในสังคม นอกจากจะกอใหเกิด
ชองวางทางขาวสาร หรือมีความเหลื่อมลํ้าทางขาวสารและความรูในหมูประชากรกลุมตางๆ แลว 
ยังกอใหเกิดผลตอประชาชนในกลุมสาธารณะตางๆ ดานการรับรู การใหความสนใจ และการให
ความสําคัญตอประเด็นเหตุการณขาวประจําวันตางๆ ที่ส่ือมวลชนนําเสนอเขมขนมากนอยในระดับ
ตางๆ กันดวย ผลในเชิงความคิด (Cognitive effects) นี้เกิดจากบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่
เรียกวา การกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting Functions of Mass Media) 
 ทฤษฎีบทบาทและผลของสื่อมวลชนในการกําหนดวาระขาวสารนั้นมีรากฐานมาจาก
แนวคิดดั้งเดิมที่กลาวถึงโดย วอลเตอร ลิปปแมนน ในหนังสือ Public Opinion (Lippman,1922) 
ดวยบทบาทในการสรางภาพในหัวสมองของคนเรา โดยมนุษยในสังคมมักจะตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอมตางๆ ผานภาพในหัวสมองที่ถูกแตมแตงจากการรับรูผานประสบการณทางออมที่
นําเสนอโดยสื่อมวลชน โคเฮน (Cohen,1963) นําแนวคิดของลิปปแมนมาใชในการวิเคราะห
บทบาทการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชนโดยเขาอธิบายแนวคิดนี้วา“หนังสือพิมพ”มีบทบาท
ความสําคัญมากกวาการเปนผูนําเสนอขาวสารและความคิดเห็นเทานั้น ส่ือมวลชนอาจไมประสบ
ความสําเร็จมากนักในการบอกใหประชาชนคิดอยางไร (What to think) แตมักจะประสบความ 
สําเร็จอยางมากในการบอกใหประชาชน (ผูอานหนังสือพิมพ) คิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร (What to think 
about) 
 ตอมาแม็คคอมบส และชอว (McCombs and Shaw, 1972) ไดศึกษาแนวคิดนี้ดวยวธีิวจิยั
เชิงประจักษและพบวาผูอานหนังสือพิมพไมเพียงแตไดรับรูวามีประเด็นอะไรที่นําเสนอผาน แตยัง
รับรูถึงความสําคัญมากนอยของแตประเด็นที่นําเสนอดวย โดยรับรูไดจากจํานวนหรือปริมาณ
ความถี่ของขาวสารในประเด็นนั้นๆ รวมทั้งตําแหนงที่ขาวสารปรากฎในสื่อวาโดดเดนสําคัญแค
ไหนซึ่งกระบวนการเลือกสรรตกแตงของสื่อดังกลาว คือการกําหนดวาระขาวสาร(Agenda Setting)
ใหกับผูรับสารในสังคม 
 การวิจัยในชวงปค.ศ.1970 เกี่ยวกับการกําหนดวาระขาวสารมักเปนเรื่องการรณรงคทาง
การเมืองโดยผูสมัครรับเลือกตั้งมักเชื่อมโยงตนเองกับประเด็นสาธารณะที่กําลังเปนวาระที่สนใจ
และมีความสําคัญในสังคมขณะนั้น นักการเมืองมักเปนผูเสนอวาระปญหาพรอมๆ กับการเสนอตัว
ผูเชี่ยวชาญในการแกปญหา ซ่ึงมีผลตอภาพลักษณและการโนมนาวใจทางการเมืองไดเปนอยางดี 
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 แม็คคอมบส และชอว (McCombs and Shaw,1976) ไดใชคดีวอเตอรเกตที่อ้ือฉาวใน
สมัยประธานาธิบดีนิกสัน เพื่อเปนกรณีศึกษาเกี่ยวกับการรับรูวาระขาวสารของประชาชนชาว
อเมริกันในชวงนั้น โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณขาวอื่น ๆ และไดเสนอแบบจําลองที่แสดงถึง
บทบาทของสื่อมวลชนกับผลตอการรับรูของสาธารณชนที่เปนไปในเชิงสอดคลองกัน คือเร่ืองใดที่
ส่ือมวลชนใหความสําคัญมาก ผูรับสารก็รับรูเรื่องนั้นสําคัญมากดวย ดังภาพขางลางนี้ (ขนาดของ
ความยาวของแทงแนวนอนแสดงถึงความสําคัญที่ส่ือมวลชนกําหนด และขนาดเครื่องหมาย X 
แสดงถึงความสําคัญที่ผูรับสารรับรู 
  
 
ประเด็นปญหา                การนําเสนอของสื่อมวลชน        การรับรูท่ีตามมาสาธารณชน 
(เหตุการณ ขาวตาง ๆ)   (ปริมาณมากนอยโดดเดนตาง ๆ กัน)    (เห็นวามีความสําคัญควรใหความ

สนใจมากนอยตาง ๆ กัน) 
 

X         X 
 

X      X 

 
X      X 

 
X      X 

 
X      X 

 
     X      X 

 
 
ภาพที่ 2.3  แบบจําลองการกําหนดวาระขาวสารโดยสื่อมวลชน  
 
ที่มา :  พีระ จิรโสภณ, 181-187. กรุงเทพฯ:   
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 นักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามที่เปนความหมายของการกําหนดวาระขาวสารโดย
ส่ือมวลชน อาทิเชน 
 “People tend to include or exclude from their cognitions what the media include or 
exclude from their content” (McCombs and Shaw, 1974) 
 “การที่ประชาชนจะเอาอะไรมาคิดหรือไมเอามาคิดในสมองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักจะ
เกิดจากที่ส่ือมวลชนนําเสนอหรือไมนําเสนอเรื่องนั้น ๆ ในทํานองเดียวกัน” 
 “The mass media force attention to certain issues. They build up public images of 
political figures. They are constantly presenting objects suggesting what individuals in the mass 
should think about, know about, have feeling about.” (Kurt Lang and Gladys Engel, 1959) 
 “ส่ือมวลชนมักกระตุนใหประชาชนสนใจในบางเรื่อง บางประเด็นเปนพิเศษ สราง
ภาพลักษณในสาธารณะใหกับนักการเมืองบางคน ส่ือมวลชนนําเสนอเรื่องราวสิ่งตางๆ อยาง
ตอเนื่อง ช้ีนําใหปจเจกบุคคลในสังคมมวลชนวาควรคิดในเรื่องอะไร ควรรูในเรื่องอะไร และควรมี
ความรูสึกเกี่ยวกับอะไร” 
 อยางไรก็ดี กระบวนการกําหนดวาระขาวสารในสังคมไมสามารถมองงาย ๆ ตาม
กระบวนทัศนดั้งเดิมที่เชื่อวาสื่อมวลชนเปนตัวกําหนดไดเสมอไป เพราะยังมีประเด็นที่ซับซอนที่
เปนขอพิจารณาเพิ่มเติมอีกหลายประการดังนี้ 

 1)  แหลงที่มาของวาระขาวสาร        
  แม็คเควล (McQuail, 1987) ช้ีวากระบวนการกําหนดวาระขาวสารนั้นเกี่ยวของดวย
วาระที่มาจาก 3 แหลงดวยกันคือ (1) วาระเชิงนโยบายจากนักการเมืองหรือกลุมที่มีบทบาทใน
สังคม (2) วาระจากสื่อมวลชนในกระบวนการของการรักษาประตูที่คัดเลือกขาวสารเหตุการณหรือ
ประเด็นที่มีมูลคาขาว (New values) และเปนที่สนใจของกลุมผูอาน และ (3) วาระจากสาธารณชน
ผูสนใจและรับรูวาเรื่องใดสําคัญ ซ่ึงอาจจะมาจากประสบการณตรงจากปญหาในสังคมหรือการรับรู
ผานสื่อมวลชน โรเจอรกับเดียร่ิง (Rogers and Dearing, 1988) สรางแบบจําลองแสดงความสัมพันธ
ของวาระขาวสาร 3 แหลงคือ วาระขาวสารของสื่อ (Media agenda) วาระขาวสารสาธารณะ (Public 
agenda) และวาระขาวสารนโยบาย (Policy agenda) โดยทั้ง 3 แหลงที่มาของวาระขาวสารในสังคม
นี้ตางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันในการกําหนดวาระขาวสาร ดังแสดงดวยทิศทางของหัวลูกศรในภาพ
ที่ 10.7 นอกจากนี้กระบวนการกําหนดวาระขาวสารนี้ยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ เชน 
(1) จากกระบวนการของผูรักษาประตูในองคกรส่ือมวลชนเองที่คัดเลือกประเด็นขาวสารตาม
นโยบายและมูลคาขาว (2) จากการติดตอส่ือสาร อภิปราย ถกเถียง หรือมีปฏิพันธของบุคคลใน
ระดับตางๆ ในสังคม และ (3) จากสภาพที่แทจริงของสังคมวาขณะนั้นมีเร่ืองอะไรที่เปนวาระสําคัญ

DPU



 20  

จําเปนจริงๆ เชน เปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจหรืออยูระหวางการผลัดเปลี่ยนทางการเมืองหรือมี
ปรากฎการณที่เปนภัยตอสวัสดิภาพในสังคม เปนตน 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 4  องคประกอบสําคัญของกระบวนการกําหนดวาระขาวสาร McCombs and Shaw 
 
ที่มา :  พีระ จิรโสภณ  181-187.  
 
 2)  ประเด็นใครเปนผูกําหนดวาระขาวสาร ตัวส่ือ มหาชนหรือสาธารณะ     
  แม็คคอมบส และชอว (McCombs and Shaw,1977)ไดวิจัยทดสอบเพื่อคล่ีคลาย
ประเด็นที่วาสื่อมวลชนเปนผูกําหนดวาระขาวสารจริงหรือ เนื่องจากมีผูตั้งขอสังเกตวา แทที่จริง
แลวส่ือมวลชนมีกระบวนการคัดเลือกขาวสารโดยดูที่ความสนใจของสาธารณะ ไมวาจะดวยเหตผุล
ของการทําหนาที่ตอบสนองความตองการของสังคมหรือเพื่อตอบสนองตลาดผูบริโภคก็ตาม 
อยางไรก็ดี ในการเลือกจะนําเสนอเรื่องใดประเด็นใดของสื่อนั้น ปจจัยความตองการและความ
สนใจของผูรับสารมักจะมีอิทธิพลเสมอ ดังนั้นในการวิจัยเมื่อปค.ศ.1972 เมืองชารลอทต รัฐนอรท
คาโรไลนา แม็คคอมบสและชอวไดออกแบบการศึกษาสํารวจแบบขามชวงเวลา (Cross-lagged 
Design) แบงเปน 2 ชวงเวลาของการศึกษาสํารวจซึ่งหางกัน 4 เดือนโดยแตละชวงเวลาจะศึกษาทั้ง
การสํารวจวาระขาวสารที่หนังสือพิมพ นําเสนอโดยวิธีวิเคราะหประเด็นเนื้อหาที่นําเสนอ กับการ
สํารวจผูอานในการรับรูความสําคัญของประเด็นสาธารณะในขณะนั้น จากนั้นจึงมีการหาคา
สหสัมพันธของอันดับความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหาและจากการรับรูของผูอานระหวาง 
2 ชวงเวลาที่เก็บขอมูล ทั้งนี้เพื่อหาคาสัมพันธที่บงบอกถึงความเปนไปไดของความเปนสาเหตุและ
ผลตอกัน ระหวางวาระขาวสารในสื่อกับวาระขาวสารที่รับรูของผูอาน ผลการศึกษาแมพบวาการ

• ผูเฝาประตู
ขาวสาร 

• อิทธิพลสื่อ 
• เหตุการณขาว

นาสนใจ 

ประสบการณสวนบุคคลและการสื่อสารระหวางบุคคลทั้งระดับผูนําและระดับประชาชน

ตัวช้ีวัดความสําคัญของประเด็นปญหาในสภาพที่แทจริงในสังคม 

วาระขาวสาระของ
สื่อ 

วาระขาวสาร
สาธารณะ 

วาระขาวสาระดาน
นโยบาย DPU
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เสนอวาระขาวสารของผูอานใน 4 เดือนตอมา ซ่ึงแสดงถึงแนวโนมของความสัมพันธในเชิงเหตุ
และผลตามทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารจากสื่อมวลชนก็ตาม แตปรากฎวายังมีขอมูลที่ขัดแยงกัน
อยูบาง ทําใหการสรุปผลที่ชัดเจนยังไมมีขอยุติ เชน ความสัมพันธดังกลาวนี้ไมปรากฎวาเปนจริงใน
การศึกษากับสื่อโทรทัศน 

 3) ระดับของวาระขาวสาร 
   แม็คคอมบส และเอสตราดา (McCombs and Estrada,1977) ไดเสนอวิธีวิจัยการ
กําหนดวาระขาวสาร โดยในการศึกษาไดจําแนกวาระขาวสารเปน 2 ระดับ ในระดับแรกหรือระดับ
ปฐมภูมิ (First-Level-of-Agenda) เปนหัวขอหรือประเด็นหลักของขาวสาร เชน เร่ืองเศรษฐกิจ 
นโยบายตางประเทศ การจัดระเบียบสังคม สุขภาพของประชาชน เปนตน ประเด็นหลักเหลานี้มี
ลักษณะเปนนามธรรม บางครั้งก็กวางเกินไปที่จะเห็นประเด็นปญหาจริง ๆ เชน เร่ืองเศรษฐกิจ อาจ
ไมเปนประเด็นปญหาทุก ๆ เรื่อง ประเด็นปญหาที่สนใจและมีความสําคัญขณะนี้อาจเปนเรื่อง 
ปญหาหนี้สาธารณะ ปญหาเงินเฟอ ปญหาความไมสมดุลทางการคา ฯลฯ การจําแนกประเด็นที่
เฉพาะเจาะจงลงไปทําใหเห็นวาระขาวสารที่ชัดเจนขึ้น วาระขาวสารที่จําแนกแยกยอยลงมาจึง
เรียกวาการกําหนดวาระขาวสารระดับที่ 2 หรือระดับทุติยภูมิ (Second-Level-of-Agenda Setting) 
ยกตัวอยาง ในกรณีวาระขาวสารที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งผูนําประเทศ วาระขาวสารระดับที่หนึ่งก็
คือ ผูนําที่เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน หากสื่อมวลชนตองการกําหนดวาระขาวสารในระดับที่ 
2 ของประเด็นนี้ ก็อาจจะกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญ เชน ผูนําที่มีวิสัยทัศน ผูนําที่ตัดสินใจเด็ดขาด
รวดเร็ว ผูนําที่เปนสากล ฯลฯ ประเด็นเหลานี้สามารถเปนวาระในระดับเจาะจงมากขึ้น 

 4)  บทบาทผูรับสาร  
  แนวคิดการกําหนดวาระขาวสารซึ่งเปนกระบวนทัศนดั้งเดิมมองวา ส่ือมวลชนมี
บทบาทเปนผูกําหนดวาระขาวสารใหเกิดขึ้นในความนึกคิดของปจเจกบุคคล ในกลุมสาธารณะ
ตางๆ มักถูกวิจารณวาละเลยบทบาทของผูรับสาร ทั้งนี้เพราะผูรับสารก็มีความกระตือรือรน
(Active) ไมใชเฉยชา (Passive) เสมอไป การกําหนดวาระขาวสารอาจเกิดขึ้นไมเทากัน ในลักษณะ
เดียวกันกับทุกคน วีเวอร (Weaver,1977) ช้ีวา ปจเจกบุคคลแตละคนมีความตองการขอมูลขาวสาร
ตางๆ กัน ซ่ึงนาจะเปนตัวแปรกําหนดการรับรูของปจเจกบุคคลวาอะไรควรสนใจหรือให
ความสําคัญ ซ่ึงแตละคนไมเหมือนกัน ทั้งนี้ ระดับความตองการขาวสารของแตละคนยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยความเกี่ยวของโดยตรงและความไมรูหรือไมแนใจที่แตละคนมีตอประเด็นอ่ืนๆ ยิ่งเกี่ยวของ
หรือตรงตามตองการมาก ก็ยิ่งรับรูวาเปนขาวสารสําคัญประกอบกับไมมีความรูในเรื่องนั้นๆ ดวย ก็
ยิ่งมีความตองการขอมูลขาวสารสูง และนําไปสูการรับรูวาสิ่งนั้นเปนวาระขาวสารของตน เชน นัก
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ธุรกิจที่กําลังจะตัดสินใจลงทุนมีความไมแนใจสูง มีความตองการขาวสารดานนี้มากจึงยอมมองเหน็
วา ขาวสารธุรกิจการลงทุนเปนวาระขาวที่สําคัญของตนเองในขณะนี้ตามไปดวย 

 5)  วาระขาวสารกับความเปนจริง 
  ฟงคเฮาเซอร (Funkhouser, 1973) นอกจากจะสนใจความสัมพันธระหวางการเสนอ
ขาวของสื่อมวลชนกับการรับรูของผูอานแลว ยังใหความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เสนอวาระขาวสารในสื่อมวลชนกับสิ่งที่เปนจริงในสังคม (Media Agenda and Reality) จากการ
วิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นเหตุการณขาวตาง ๆ ในนิตยสารของสหรัฐอเมริกากับเหตุการณ
จริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมอเมริกันโดยดูจากดัชนีช้ีวัดตาง ๆ ปรากฎวาสื่อมวลชนยังไมไดใหภาพที่
ถูกตองแมนยํานักตอส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกัน ชวงป ค.ศ.1960 เชน ในเรื่องสงครามเวียดนาม 
การประทวงกอความวุนวายในมหาวิทยาลัย และการกอจราจลในแถบเมืองใหญ ๆ เปนตน 

 ทัศนะของ M.McCombs&D.Shaw 
ในป ค.ศ. 1986 McCombs& Shawไดลงมือพิสูจนแนวคิดเรื่องการกําหนดวาระขาวสาร

ของสื่อดวยการวางแผนการวิจัยอยางรอบคอบที่สามารถตั้งสมมุติฐานเอาไว 2 ดานที่เกี่ยวของกับ 
ดานผูสงสารและผูรับสารวา การทํางานของ Staff ในหองขาว การประกาศขาว ทั้งหมดลวนแลวแต 
มีสวนสําคัญในการตกแตงตามความเปนจริงทางการเมืองทั้งส้ิน 
 - ในดานผูรับสาร ผูรับสารไมเพียงแตจะเรียนรูขาวสารเทานั้น หากแตยังเรียนรู 
“น้ําหนักความสําคัญของขาวนั้น” จากปริมาณขาวหรือสถานที่ตั้งของขาว 
 จากผลการวิจัยที่ผานมา ในเรื่องการกําหนดวาระขาวของสื่อ แมจะมีผลที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 3 ตัว คือ วาระของสื่อ (Media Agenda) วาระของสาธารณะ (Public 
Agenda) และวาระที่ถูกกําหนดมาจากผูมีอํานาจใหเปนวาระของสังคม (Policy Agenda) แตทวา
คําถามที่ถามมาก็คือ ใครเปนผูกําหนดใครดังที่ไดกลาวมาแลว นอกจากนั้นยังมีคําถามเร่ืองตัวแปร
แทรก (Intervening Factor) ที่เขามาเกี่ยวของ การวิจัยเรื่องการกําหนดวาระในขั้นตอ ๆ มาจึงเปน
ความพยายามที่จะตอบปญหาดังกลาว 
 Davis & Robinson (1986) วิจารณวา งานวิจัยเร่ืองการกําหนดวาระขาวสารเทาที่ทํามา
นั้นยังคงมองขามหรือละเลยประเด็นคําถามที่ละเอียดลงไปกวาเรื่องการกําหนดวาระขาวสารก็คือ 
ส่ิงที่ประชาชนคิดวาสําคัญ นั้นเกี่ยวของกับคําถาม หรือไม 
 - เรื่องของใครจึงจะเปนเรื่องสําคัญ (ตัวแปรเรื่องบุคคลที่เปนขาวเขามาเกี่ยวของ
หรือไม) 
 - เหตุการณสําคัญนั้นเกิดขึ้นที่ไหน 
 - ทําไมเรื่องราวดังกลาวจึงสําคัญ 
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 Rogers & Dearing (1987) เสนอใหแยกแยะตัวแปร 3 ตัว 
 1) ลําดับความสําคัญที่ส่ือเปนผูจัด ( Media Agenda) 
 2) ลําดับความสําคัญที่สาธารณะเปนผูจัด (Public Agenda) 
 3) ลําดับความสําคัญที่ผูมีอํานาจเปนผูจัด (Policy Agenda) 
  พลังของสื่อที่มีผลตอระดับปจเจกและระดับมหภาค งานวิจัยเร่ืองการกําหนดวาระที่
กลาวมานั้น มักจะมุงดูผลกระทบของสื่อที่มีตอระดับมหภาค/สังคม ที่เขาเรียกชื่อวา “การสรางวาระ
ขาวสาร” (Agenda-building) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการอันซับซอนที่ประเด็นหนึ่งจะถูกสรางให
มีควมสําคัญในการกําหนดและวางแผนนโยบายออกมาในกระบวนการนี้ G.A.Lang & K.Lang พบ
องคประกอบที่เกี่ยวของทั้ง 3 สวนคือ ส่ือมวลชน รัฐบาลและประชาชน ตางมีอิทธิพลตอกันและ
กัน (กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 226-234) 
 
2.3  แนวคิดการทําหนาท่ี ผูสื่อขาว และการรายงานขาว 
  หนาที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไปของหนังสือพิมพตามทัศนะเธอเดอ พีเตอรสัน 
กลาวถึงความรับผิดชอบของหนังสือพิมพในทฤษฎีอิสรภาพนิยมวา หนังสือพิมพมีภาระ 6 ประการ 
 1) สนับสนุนระบบการเมืองดวยการเสนอขาวสาร การอภิปราย และโตแยงเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ของสวนรวม 
 2) เพิ่มพูนสติปญญาของสาธารณชนเพื่อใหมีความสามารถปกครองตนเอง 
 3) ปกปองสิทธิตาง ๆ ของปจเจกชนดวยการทําหนาที่เปนผูควบคุมรัฐบาล 
 4) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ สําหรับขอนี้เปนหนาที่สําคัญที่สุดของหนังสือพิมพ คือ 
การจัดใหผูซ้ือและผูขายสินคาและบริการตาง ๆ ไดมาพบกันดวยการสื่อในโฆษณา 
 5) ใหความบันเทิง 
 6) รักษาฐานะทางการเมืองของตนเองใหมั่นคงพอที่จะไดเปนเสรีจากความกดดัน 
ตางๆ ของบรรดากลุมผลประโยชนในกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
 การทําหนาที่ของหนังสือพิมพ นอกจากจะตองนําเสนอขาวสารดวยความถูกตองและ
เปนจริงแลว ขอเสนอแนะตางๆ จากหนังสือพิมพก็จะตองกระทําดวยความเปนธรรมเกิดประโยชน
ตอสวนรวม และที่สําคัญควรเปนแคการชี้แนะไมใชการชี้ขาด (ถาวร บุญปวัฒน อางถึงในรัตนา
ภรณ ศรีอําพันธ, 2539 : 20) 
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ขาวที่เสนอทางหนังสือพิมพนั้น จะตองขึ้นอยูกับลักษณะ 4 ประการ คือ 
 1) นโยบายของหนังสือพิมพ  เจาของหนังสือพิมพจะตองกําหนดนโยบายในการเสนอ 
ขาว เชนใหเนนขาวการเมือง หรือกําหนดวา มีความรุนแรงในระดับไมสูญเสียประโยชนหรือไม
ทําลายลูกคาของหนังสือพิมพ หรือไมทําลายธุรกิจของหนังสือพิมพ เปนตน 
 2) ความตองการของผูอาน  ผูอานยอมมีสวนกําหนดระดับการเสนอขาวของ
หนังสือพิมพ เชน ถาเปนหนังสือพิมพคุณภาพจะเนนในขาวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพราะ
ระดับคนอานชอบ ในขณะที่หนังสือพิมพตลาดเสนอขาว ดวยความมัน เพราะผูอานอีกระดับหนึ่ง
ชอบ 
 3) การควบคุมขาว หนังสือพิมพนอกจากจะมีกฎหมายควบคุมมีหลักจรรยาบรรณของ
การเสนอขาว มีนโยบายของหนังสือพิมพแลว บางฉบับอาจมีการควบคุมขาวอยางใกลชิดของ
เจาของสื่อดวย เนื่องจากกลัวถูกฟอง กลัวกระทบผลประโยชน กลัวถูกสั่งปดบาง 
 4) มรรควิธีการเขียนขาว การทําขาวจะเริ่มมาตั้งแตผูส่ือขาว หากผูส่ือขาวบิดเบือนขาว 
ความไมเที่ยงตรงก็จะไมเกิดขึ้น เมื่อถึงรีไรเตอรก็อาจมีการตีไขใสสี มีอคติในการเขียน และเมื่อถึง
หัวหนาขาวก็อาจพิจารณาเลือกขาวโดยอคติของตนเอง กระบวนการเหลานี้จะทําใหคุณคาขาว
ลดลง ความสําคัญของขาวก็มีนอย 
  หนังสือพิมพที่ใหเสรีภาพในการเสนอขาวสูงยอมจะทําใหหนาขาวมีความหมาย มี
ความสําคัญ แตถาจํากัดเสรีภาพและรวมทั้งมรรควิธีการทําขาวที่ไมดี ก็จะทําใหบทบาทและ
ความสําคัญของขาวมีนอยหรือหมดไปเลย 
  ปเตอร เอ็ม แซนดแมน (Perter M. Sandman) เดวิด เอ็ม รูบิน (David B. Sachsman)
กลาววาในปจจุบันนี้ มีปจจัยสําคัญๆ หลายประการที่มีอิทธิพลตอหนังสือพิมพ ทําใหหนังสือพิมพ
ตองขาดความรับผิดชอบตอสังคมไป และปจจัยบางประการนั้นก็เปนสิ่งที่หนังสือพิมพไมอาจจะ
หลีกเลี่ยงได หากแตจําตองทนยอมรับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของปจจัยนั้น ๆ 
ไปตามแกนเทานั้น บุคคลทั้งสามไดเรียงลําดับปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหหนังสือพิมพในประเทศ
ประชาธิปไตยตองขาดความรับผิดชอบตอสังคมจากมากไปหานอยลงดังนี้คือ 
  1) ปจจัยจากการที่หนังสือพิมพถูกระบบการคาผูกขาดควบคุมมากเกินไป(Too 
Much Monopoly Control) 
  2) ปจจัยจากการที่หนังสือพิมพไดรับการควบคุมจากสาธารณชนผูอานนอยเกินไป 
  3) ปจจัยจากการที่หนังสือพิมพถูกแหลงขาวควบคุมมากเกินไป 
  4) ปจจัยจากการที่รัฐบาลใชอํานาจควบคุมหนังสือพิมพในทางที่ไมถูกตอง 
  5) ปจจัยจากการที่หนังสือพิมพมีการควบคุมตนเองนอยไป 
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  6) ปจจัยจากการที่หนังสือพิมพถูกเจาของหนังสือพิมพหรือนโยบายภายในของ
หนังสือพิมพควบคุมมากเกินไป และควบคุมในทางที่ไมถูกตอง 
  7) ปจจัยจากการที่หนังสือพิมพถูกผูซ้ือเนื้อที่โฆษณาควบคุมมากเกินไป การที่จะ
เขาใจใหถองแทวาปจจัยแตละประการดังที่กลาวมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ของหนังสือพิมพอยางที่มีความรับผิดชอบอยางไรจําเปนที่จะเขาใจวาหนังสือพิมพซ่ึงเปนสถาบัน
อันทรงอิทธิพลตองถูกจํากัดเสรีภาพทั้งหมดหรือบางสวนจากการควบคุมขององคกรและสถาบัน
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางไรเสียกอนดวย (รัตนาภรณ  ศรีอําพันธ, 2539 : 18-23)  
 
จรรยาบรรณหนังสือพิมพ 

เพื่อใหสถาบันหนังสือพิมพ เปนที่ เชื่อถือของประชาชนจึงเห็นสมควรกําหนด
จรรยาบรรณ ของผูประกอบวิชาชีพ หนังสือพิมพ ขึ้น ดังตอไปนี้ 
 1)  การสงเสริมและรักษาไวซ่ึงเสรีภาพของหนังสือพิมพเปนภารกิจอันมีความสําคัญ 
เหนืออ่ืนใด สําหรับผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ 
 2)  การเสนอขาว ภาพ หรือการแสดงความคิดเห็น ตองเปนไปดวยความสุภาพ สุจริต 
ปราศจากความมุงหวังในประโยชนสวนตน หรือ อามิสสินจางใดๆ 
 3)  การเสนอขาว ตองเสนอแตความจริงพึงละเวนการตอเติมเสริมแตงหากปรากฎวา
ขาวใดไมตรงตอความจริง ตองรีบแกไขโดยเร็ว 
 4)  การที่จะใหไดขาว ภาพหรือขอมูลอยางใดๆมาเปนของตน ตองใชวิธีการที่สุภาพ 
และซ่ือสัตย 
 5)  ตองเคารพตอความไววางใจ ที่ไดรับมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพของตน 
 6)  ตองปฏิบัติหนาที่ของตน โดยถือเอาสาธารณประโยชนเปนสําคัญ ไมใชตําแหนง
หนาที่ของตน โดยถือเอาสาธารณประโยชนเปนสําคัญ ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชน
สวนตนหรือหมูคณะโดยมิชอบ 
 7)  ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือ ความสามัคคี 
ของเพื่อนรวมวิชาชีพ (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2547 : 308) 

 ขั้นตอนการเสาะหาขาว 
 ผูส่ือขาวทั้งมือเกาและมือใหม เมื่อถูกมอบหมายใหรับผิดชอบขาวสารสายไหน ใหไป
ประจําที่ใดก็ตามจะตองทําหนาที่ไปประจําหนวยงานนั้น ผูส่ือขาวจึงมีหนาที่ปอนขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
เหตุการณทุกระยะ โดยทั่วไปนักขาวมักจะไดรับการแจกประเด็นขาวจากหัวหนาขาวบรรณาธิการหรือ
นักขาวเปนผูคัดประเด็นเองและนําเสนอตอผูมีอํานาจตัดสินใจแลว จากนั้นจึงเริ่มหาขอมูลโดยอาศัย
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หลัก 5 W 1 H ประกอบดวย Who What Where Why และ How ทั้งนี้การจะหาคําตอบของนักขาว 
คือ “แหลงขาว” ไมวาจะเปนแหลงขาวที่เปนเอกสารตาง ๆ แหลงขาวที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับขาว 
หรือเปนผูทรงวุฒิในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นสิ่งสําคัญที่นักขาวพึงมีการรวบรวมขาวนั้น ก็คือนักขาวตองรู
แหลงขาวแตละประเภทจะใหขอมูลดานใดไดบาง และตองมีความสามารถที่จะดึงขอมูลมาจาก
แหลงขาวดวยวิธีการที่เหมาะสม นอกเหนือจากการรวบรวมขอมูลเอกสารแลว ส่ิงที่นักขาวสวน
ใหญตองใชคือ  การสัมภาษณ เปนการหาขอมูลท่ีจะทําใหการทําขาวสมบูรณขึ้นนอกเหนือจากการ
ถายทอดสิ่งที่นักขาวเห็นในเหตุการณจริง ซ่ึงสรุปไดวาการสัมภาษณจะทําใหขาวสมบูรณขึ้น ตรง
กับความตองการของผูรับสารและชวยเพิ่มสาระในเหตุการณที่ตอบตัวเองไมได 

 หลักปฏิบัติของนักขาวในการเสาะหาขาว 
 1) ตองทําความเขาใจเรื่องหรือเหตุการณกอนที่จะทําการสรุป ซ่ึงอาจจะทําไดโดย 
  - ปรึกษาหารือกับบรรณาธิการ เพื่อใหแนใจวาส่ิงที่ตนเองคาดหวังนั้นคืออะไร 
  - ในการใหขอมูลเพื่ออธิบายภูมิหลัง นักขาวจะตองศึกษาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือที่
ผานมาในการใหขอมูลที่เปนภูมิหลังของเหตุการณตางๆ จะทําใหขาวนั้นมีคาและนาสนใจสําหรับ
ผูอาน 
  - จะตองรูแหลงที่มาของขาว เพื่อจะติดตามใหถูกตอง 
  - จะตองวางแผนหรือตั้งคําถามไวลวงหนาเวลามีสัมภาษณเกิดขึ้น 
 2) ปรับปรุงเทคนิคในการหาขาว 
  - นักขาวจะตองปรับปรุงเทคนิคในการหาขาว โดยตองหารายละเอียดใหมากที่สุด 
ไมไชเพียงแตหาวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ทําไม หรืออยางไร เทานั้น 
  - นักขาวตองพึงระลึกไวเสมอวาหนาที่ของตนเองคือนําขอเท็จจริงเปนที่นาสนใจ
มาเสนอใหผูอาน 
  - จะตองศึกษาคุณคาขาวสาร 

 การคัดขาว 
 การพิจารณาคัดเลือกขาวลงหนังสือพิมพแตละฉบับจะไมเหมือนกันขึ้นกับวิจารณญาณ
ของฉบับนั้นๆ ทั้งนี้เพราะกลุมผูอานมีความแตกตางกัน อีกทั้งเปาหมายนโยบายคนละอยางบางครั้ง
หนังสือพิมพฉบับเดียวกัน บางครั้งความเห็นและมุมมองในการคัดเลือกขาวของคนทํางานขาวยัง
ไมเหมือนกัน ฉะนั้นการคัดเลือกจําเปนตองขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย 
 1) ความสําคัญและความนาสนใจ โดยทั่วไปคนเรามักใหความสนใจเรื่องที่เปนปญหา
ขัดแยง ความกาวราวรุนแรง ความสูญเสีย ความแปลกประหลาดผิดปกติวิสัยของชีวิตและสรรพสิ่ง
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ที่อยูใกลๆ จนมีนักวิชาการพูดประชดวา “ขาวราย ๆ นั้นจะขับไลขาวดี ๆ วันใดสื่อมวลชนเสนอ
ขาวดีๆ มากกวาขาวรายๆ วันนั้นโลกคงจะถลมทลาย” 
 2) ผลกระทบตอสังคมสวนรวม ขาวที่เกิดผลกระทบตอสังคมสวนรวมยอมเปนขาวที่มี
คุณคา เชนการขึ้นภาษีอุบัติภัย-โศกนาฏกรรม ในการคัดเลือกขาวซึ่งประเมินจากคุณคาและ
ความสําคัญของขาวนั้นปกติจะใชการประชุมปรึกษาหรือหารือระดับหัวหนาขาวและบรรณาธิการ
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันดวยเหตุผลหากปลอยใหเปนหนาที่ของคนแคคนเดียวหรือ 2 คนอาจทาํ
ใหการวินิจฉัยไมถ่ีถวนรอบดาน นํามาซึ่งความผิดพลาดไดงาย  ส่ิงที่หนังสือพิมพควรคํานึงถึงอยาง
ยิ่งในการตัดสินใจและการรายงานขาวก็คือ ความเปนกลาง ความเปนจริง ความรอบดาน ความ
ลึกซ ึ้ง ใหโอกาสกับทุกฝายโดยระลึกอยูเสมอวา เมื่อตีพิมพออกไปสูสาธารณชนแลวจะไมไป
พิพากษาใครวากระทําถูกหรือผิด (พิศิษฐ ชวาลาธวัช, 2546 : 50-54) 

 หลักการประเมินคุณคาขาว (New Evaluation) 
 เหตุการณ (Event) หรือสถานการณ (Situation) เกิดขึ้นมากมายไมวาเรื่องราวเหลานั้น
จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกประเทศก็ตาม จะตองมีการพิจารณาคุณคาจากเงื่อนไข 3 ประการ 
 1) ความสดตอสมัย (Timeliness) ของเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้น 
 2) ความนาสนใจ (Interets) เร่ืองที่เกิดขึ้นมีความนาสนใจเพียงใด 
 3) ความสําคัญ (Significance) และมีความสําคัญตอสังคม หรือผูอาน ผูฟงหรือผูดู 
 4) วิธีใชเงื่อนไข 3 ประการเพื่อดูวามีคาความเปนขาวหรือไม (พิศิษฐ ชวาลาธวัช, 

2546 : 30-31) 

 ประเภทแหลงขาว 
 ตนตอแหลงขาว สามารถแยกแยะจากที่มาหรือตนตอของแหลงขาวโดยมองจาก
เร่ืองราวที่เกิดขึ้น รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เปดเผยไดรับความรวมมือ หรือใน
ลักษณะปกปดไมใหความรวมมือและบางครั้งอาจถูกขัดขวาง แบงออกเปน 2 ประเภท 
 1) แหลงขาวเปด (Open News Sources) รายละเอียดของขาวที่ไดมาโดยเปดเผย ไดมี
การระบุผูเปดเผยขาวสาร ระบุใหผูสัมภาษณเร่ืองตางๆ ระบุผูรวมอภิปราย ผูรวมประชุม หรือผู
ปาฐกถา ระบุสถานที่เกิดเหตุได 
 2) แหลงขาวปด (Confidential News Sources) รายละเอียดของขาวไดมาจากผูช้ี
เบาะแสของขาว (Tipster)โดยผูใหขาวสารมีเงื่อนไขที่จะใหผูเสนอขาวไมเปดเผย ช่ือ นามสกุล
อาชีพ หรือที่มาของแหลงขาว เพราะเกรงวาจะมีผลเสียหาย เสียประโยชนหรือเกิดอันตรายแกผูให
ขาวและครอบครัวไดอาจมาจากเหตุผล 
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  - ตนตอของแหลงขาว มีลักษณะควบคุมไมใหเร่ืองราวถูกเปดเผย พยายามปดบัง
ซอนเรนทุกวิถีทางมีบทลงโทษผูเปดเผยเรื่องราว 
  - Tipster ประสงคที่จะใหเปดเผยเรื่อง เพื่อทําลายคูแขงขันทางดานผลประ โยชน
และเปนเรื่องราวที่ส่ือมวลชนไมมีโอกาสลวงรูได หากไมไดรับความรวมมือจาก Tipster 
  - Tipster เห็นแกประโยชนของสวนรวมหากปลอยใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้น 
ประเทศจะเสียหาย 
  ทั้ง 3 กรณีมีเงื่อนไขอยางเดียวคือ ใหผูเสนอขาวไมเปดเผยที่มาของแหลงขาว การ
รายงานขาวจึงไมอาจระบุวาใครเปนผูใหขาว แตจะอางวา “จากแหลงขาวที่เชื่อถือได” หรือ “จาก
แหลงขาวใกลชิด” (Informed Source) 
เร่ืองราวจากแหลงขาวปดอาจไดแก 
  - การทุจริตคอรรัปชั่นในหนวยราชการ หรือภาคเอกชน 
  - ความลับทางทหาร ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจที่สงผลเสียหายตอช่ือเสียงของ
ประเทศตอการถูกประณาม หรือเปนการเอาเปรียบประชาชน 
  - สัญญาลับระหวางประเทศในกลุมสมาชิก ทําใหประเทศนอกกลุมเสียประโยชน 
การเปดเผยจึงมีลักษณะประจาน (พิศิษฐ ชวาลาธวัช และคณะ, 2537 : 54-56) 
  แนวคิดการทําหนาที่ ผูส่ือขาว และการรายงานขาว ผูวิจัยนํามาใชเพื่อการตรวจสอบ 
กระบวนการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพวาการทําหนาที่เปนไปตามหลักนิเทศศาสตร วารสาร
ศาสตร จริยธรรมตอวิชาชีพ และรับผิดชอบตอสังคมอยางไร โดยจะสามารถสะทอนถึงคุณภาพ 
และทรรศนะที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพในปจจุบันไดเปนอยางดี 

 
2.4 บทบาทการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร 
 ทฤษฎีหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการแทรกแซงการทางการเมืองของทหารที่ไดรับความ
สนใจอีกทฤษฎีหนึ่ง คือความคิดที่เปน“ความเปราะบางของรัฐบาลพลเรือน”(Regime vulnerability)
มองสาเหตุสําคัญที่ผลักดันใหทหารเขาแทรกแซงทางการเมือง 5 ประเด็นใหญ 
  1) มรดกทางประวัติศาสตร เหตุที่รัฐบาลพลเรือนออนแออาจสื่อเนื่องจากสภาพการณ
ทางประวัติศาสตรและสังคมนั้น ๆ ที่เกิดการรัฐประหารลมลางรัฐบาลพลเรือนอยูเสมอ และสืบ
เนื่องมาจากการที่ทหารมีบทบาทสําคัญในการเขารวมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือกอบกู
เอกราชของประเทศมาตั้งแตตน ทําใหทหารเขามามีบทบาททางการเมืองโดยตลอด 
 2) ความลมเหลวของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความลมเหลวในการ
ดําเนินงานของรัฐสภาและพรรคการเมือง Rupert Emerson อธิบายถึงความลมเหลวมีตนเหตุ 
3 ประการ ดังนี้ 
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  - ความแตกแยกภายในและการขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ 
  - การขาดปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยใหการปกครองแบบประชาธิปไตยสําเร็จผล 
  - การที่ประชาชนสวนใหญขาดประสบการณกับการปกครองแบบประชาธิปไตย 
แตเปนกลุมชนที่มีความตองการทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น 
 3) ทหารถูกดึงเขามายุงเกี่ยวกับการเมืองเพื่อเติมชองวางทางการเมืองที่เกิดจากความไม
มีเสถียรภาพของระบบการเมือง ทหารจึงเขามาแทนชองวางนี้เพื่อชวยแกไขวิกฤติการณของ
การเมือง 
 4) ทหารมีบทบาทเปนตัวแทนของประชาชน โดยปกติแลวทหารเปนตัวแทนของชน
ช้ันกลางในฐานะผูเปลี่ยนแปลงสังคมใหทันสมัย 
 5) ระบบการเมืองไมมีความตอเนื่อง มีการรัฐประหารลมลางประชาธิปไตยอยูเสมอ 
ทําใหการพัฒนาการทางการเมืองไมตอเนื่อง (ประชา เทพเกษตรกุล, 2551, 23 เมษายน). 
 
ประเภทของการแทรกแซงทางการเมือง  แบงเปน 3 ประเภทคือ 
 1) คณะทหารมีบทบาทเปนผูไกลเกลี่ย (Moderators) ในกรณีที่มีปญหาขดัของ ขัดแยง 
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองโดยคณะทหารไมเขาไปควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล แตมี
การใชอํานาจยับยั้ง เมื่อเกิดปญหาขัดแยงภายในวงการรัฐบาล แตไมมีความตองการที่จะใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง เศรษฐกิจหรือนโยบาย ดังนั้น คณะทหารจึงสนใจที่จะรักษา
สถานภาพและแบบที่เปนอยูใหมีเสถียรภาพและแบบที่เปนอยูใหมีเสถียรภาพมากที่สุดเทานั้น คณะ
ทหารประเภทผูไกลเกลี่ยจึงมีความคิดแบบอนุรักษนิยม 
 2) คณะทหารที่มีบทบาทเปนผูพิทักษ (Guardians) เกิดขึ้นเมื่อคณะทหารยึดอํานาจลม
ลางรัฐบาลชุดเดิม แตจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหมขึ้นโดยคณะทหารยึดอํานาจการปกครองประเทศไว
เปนการชั่วคราวเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะคณะทหารอาจเลือกพลเรือนขึ้นเปนหัวหนาคณะรัฐบาล 
หรือไมทหารเองก็เปนหัวหนาคณะรัฐบาลได แตที่สําคัญ คือ คณะทหารที่มีบทบาทเปนผูพิทักษจะ
อยูในอํานาจในเวลาจํากัด คณะทหารที่เปนผูพิทักษมักจะรักษาสถานภาพเดิมของระบบการเมือง
เศรษฐกิจสังคมไวโดยไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก นโยบายสําคัญของพิทักษ ไดแก การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงาน การขจัดการคอรัปชั่นการใชอํานาจเพื่อใหมีการตัดสินใจ
ที่รวดเร็วขึ้น 
 3) คณะทหารที่มีบทบาทเปนผูปกครอง (Rulers) ไดแก การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทาง เศรษฐกิจ การเมืองที่สําคัญซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ตางไปจากสถานภาพเดิมที่
เปน อยูในทางการเมืองนั้น คณะทหารประเภทนี้จะพยายามลมลางศูนยอํานาจทางการเมืองเดิม 
และสรางศูนยอํานาจทางการเมืองใหม โดยคณะทหารผูปกครองประเทศเปนผูควบคุมศูนยอํานาจ

DPU



 30  

ใหมเหลานั้น คณะทหารประเภทนี้มักจะปกครองดวยระบบเผด็จการ ไมยอมใหมีสถาบันทาง
การเมืองไมเปดโอกาสใหมีการเลือกตั้ง มีการควบคุม เสรีภาพประชาชน ควบคุมสื่อมวลชน
ประเภทตาง ๆ และปราบปรามฝายตรงขามรัฐบาลอยางรุนแรง ในบางกรณีคณะทหารจะสราง
พรรคมวลชนพรรคเดียวที่คณะทหารเปนผูควบคุมพรรคนั้น 
 การรัฐประหาร (Coup d`etat) หมายถึง การยึดอํานาจรัฐในกรณีที่การแบงอํานาจที่
ไมไดสัดสวนที่ลงตัว โดยการเขาโจมตีรัฐบาลดวยกําลังในทันทีทันใด สําหรับพจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ใหความหมายคําวา “รัฐประหาร”ไววาเปนการใชกําลังเปลี่ยนแปลงคน
โดยฉับพลัน 
 
2.5  บทบาทความสัมพันธทหารกับสื่อ 
 มุมมองของหนวยงานความมั่นคง เห็นวาการทําหนาที่ของ “ส่ือ” มีผลตอ “ความมั่นคง
แหงชาติ” เพราะเปนอุปสรรคในการทําหนาที่ทําใหสถานการณกลับสูความสงบเรียบรอย ฝาย
ความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพ จึงไดพยายามที่จะเขาไปจัดการและหาแนวทางในการเขาถึงสื่ออยาง
เปนระบบ ไมใชการแทรกแซง หรือเซ็นเซอร โดยใชขออางเรื่องผลกระทบตอความมั่นคงเหมือน
ในอดีต 
 ตามความหมายของ “ความมั่นคงแหงชาติ” ของคูมือที่จัดทําขึ้นโดยวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) มีอยูหลายคําจํากัดความ เชนระบุวา “ความมั่นคงแหงชาติ” คือความปลอดภัย
แหงชาติ ซ่ึงหมายถึง การที่ชาติไดรับการประกันวาจะไมไดรับภยันตรายใดๆ ทั้งดานการทหาร
เศรษฐกิจ การเมืองและการที ่ชาติมั ่นใจวาไมประสบ ความยากลําบากหรือความเดือดรอน
เนื่องมาจากภยันตรายตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศทั้งการที่ชาติไมตองเสี่ยงทําอะไรลง
ไปโดยขาดความมั่นใจ  (อางใน  จํานง  ทองประเสริฐ  หัวหนากองสํานักงานฝายวิชาการ
ราชบัณฑิตยสถาน) 
 พ.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ  การปฏิบัติการทางทหารในปจจุบันและอนาคต ไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติ ๆ อ่ืนที่มิใชการรบ คงจะหลีกเล่ียงสื่อ (Media) และการเปนขาวไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ยุคโลกาภิวัตนความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหโลกเล็กลงไรพรมแดน ขอมูลขาวสาร
สามารถถูกสงถึงไดอยางรวดเร็ว ทั่วทั้งโลก จะสามารถรูไดหมด ภายในระยะอันส้ัน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่พัฒนาอยางรวดเร็วในชวง 20 ปที่ผานมา สงผลกระทบตอการดําเนินงานจากการ
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นคือผลบวกจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ทําใหทหารไมสามารถหลีกเล่ียงสื่อหรือการ
เปนขาวไดและมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสวงหาขอมูลขาวสารทุกประเภทเพื่อถายทอดใหกับสาธารณะ 
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ทราบความขัดแยงตางๆ และวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น จึงเปนขาวที่สาธารณชนสนใจ 
จึงขายไดเสมอ ไมวาจะดวยสันติวิธีวิถีทางการทูต หรือความรุนแรง เชนการแกปญหาความขัดแยง
ในอิรักที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ปลดอาวุธอิรักและสรางประชาธิปไตยในอิรัก มุงทําลาย
อํานาจรัฐของประธานาธิบดีซัดดัมแตการปฏิบัติการพยายามหลีกเลี่ยงการทําลายบานเมือง พลเรือน
และตัวทหาร  การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อเอาชนะใจทหารและประชาชนอิรัก (Heat and mind 
program) จึงเปนงานที่สําคัญและการใชส่ือทุกประเภท จึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
สหรัฐฯ กับพันธมิตร 
 ดังนั้น ความสัมพันธระหวางทหารกับสื่อ รวมทั้งการสรางความสมดุลในการเสนอขาว
การใหขาวการใหสัมภาษณของทหาร จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเมื่อตองเผชิญหนากับสื่อ  ในสงคราม
ทั่วไปสงครามการเมือง การปฏิวัติและแมแตการปฏิบัติการของตํารวจ ส่ือหรือผูส่ือขาวจะพยายาม
รวบรวมและรายงานขาวสารตามหนาที่ในขณะที่เจาหนาที่ (ทั้งพลเรือน ทหาร และตํารวจ) พยายาม
ควบคุมสถานการณ ทั้งนี้ฝายทหารมักมองวาการทําหนาที่ของนักขาวดังกลาว เปนการแทรกแซง
การปฏิบัติการทางทหาร แมกระทั้งอาจเปนภัยคุกคามตอทหารและความมั่นคงของชาติ  
 โดยทั่วไปแลว ฝายทหารมีขอหวงใย อยู 3 ประการ 
 1)  ฝายทหารไมตองการใหนักขาวรายงานขาวที่จะเปนการแจงเตือนฝายตรงขามและ 
อันตรายตอกําลังทหารฝายเรา 
  2) ฝายทหารไมตองการใหนักขาวรายงานขาวที่จะไปทําลายขวัญกําลังใจและการ 
สนับสนุนฝายทหารของสาธารณชนในประเทศ เนื่องจากความคิดเห็นของสาธารณชนเปนปจจัย
ทางการเมืองและสังคมวิทยาที่สําคัญ ที่จะชวยทําใหฝายทหารชนะสงคราม 
  3) ฝายทหารไมตองการใหรายงานขาวที่เปนความผิดพลาดหรือขอบกพรองของฝาย
ทหาร ไมวาจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเจตนาก็ตาม 
 ความตึงเครียดระหวางเจาหนาที่ฝายทหารกับนักขาวจะยังมีอยูตอไป เนื่องจากทั้งสอง
ฝายตองการซึ่งกันและกัน แตกลับไมสามารถยอมกันไดในเรื่องที่แตละฝายตองการในระหวาง
สงคราม ซ่ึงการมีเสรีในการพิมพหรือถายทอดทุกอยางคงจะเปนไปไมได แตในขณะเดียวกัน ใน
สังคมประชาธิปไตย การจัดใหส่ืออยูภายใตการควบคุมของรัฐหรือฝายทหารอยางเต็มที่ก็เปนไป
ไมไดดวยเชนกัน ความสัมพันธและการสรางความสมดุลในความตองการของทั้งสองฝาย จึงเปน
เร่ืองสําคัญที่จะตองกําหนดขึ้นมาแลวปฏิบัติใหได 
 บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของสื่อในการรายงานขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทาง
ทหาร และกิจการทหารตกอยูภายใตการเฝาดูของส่ือมวลชนโดยตลอด กองทัพควรพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงวิธีการที่เหมาะสมสําหรับเผชิญหนากับสื่อและปรับเปลี่ยนตามความจําเปน ทั้งนี้เพื่อ
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สรางความสัมพันธที่จะอํานวยการใหทหารกับสื่อทํางานกับส่ือรวมกันไดสําเร็จและเกิดประโยชน
ทั้งสองฝาย 
 ความสมดุลของความสัมพันธระหวางทหารกับสื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด 
และในปจจุบันความสมดุลกําลังเอนเอียงไปทางสื่อดวยปจจัย 3 ประการ คือ 
   1) การสิ้นสุดของภัยคุกคามจากสงครามขนาดใหญในยุคสงครามเย็น ส่ือมีบทบาทใน
การดํารงรักษาขวัญและกําลังใจของประชาชนในชาติ และประกันวากองทัพไดรับการสนับสนุน
จากประชาชนแตในปจจุบันและอนาคตไมปรากฏภัยคุกคามทางทหารที่ชัดเจนตอรัฐและประชาชน 
ขณะที่ภายใตสภาวะที่สาธารณชนและสื่อพรอมจะโตแยงนโยบายรัฐ กองทัพจึงไมสามารถหวังได
เลยวา ส่ือจะสนับสนุนกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารในอนาคต 
 2) การพัฒนาของเทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร “ส่ือ” ไดเปรียบทหารเนื่องจากในยุค
โลกาภิวัตน ทําใหส่ือมีอํานาจที่นาเกรงขามยิ่งขึ้น ส่ือสามารถรายงานขาวการปฏิบัติการทางทหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอิทธิพลตอการปฏิบัติการทหารเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสาธารณชน
ผูรับขาวสารสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อกดดันรัฐบาลผานการเมือง และจะสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติการทางทหารในที่สุด 
 3) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีระบบการบันทึกขอมูลและภาพของสื่อและการติดตอ 
ส่ือสารสื่อสามารถหลุดรอดการควบคุมของฝายทหารไดงายสามารถเขาถึงสนามรบไดมากกวาที่
เคยทําไดทําใหขีดความสามารถของฝายทหารในการจํากัดการรายงานขาวสารหรือตรวจสอบขาว
ลดนอยลง 
 ในสถานการณวิกฤตสื่อสามารถสรางอิทธิพลเหนือนโยบายรัฐบาลดวยการนําเหตุ 
การณวิกฤต มาเปดเผยตอสาธารณชนและทําใหเปนเรื่องสําคัญของประเทศ ขณะที่ส่ือเปนผูให
ขาวสารสําหรับสาธารณชนไดแสดงความคิดเห็น อํานาจของสื่ออยูที่การเปดและสรางความสําคัญ
ใหกับสถานการณ แตอํานาจของสื่อมิไดมีสวนชวยในการแกไขสถานการณ 
 ยุคโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหการควบคุมส่ือปฏิบัติการไดยาก
กองทัพสหราชอาณาจักรไดสรุปวา การควบคุมส่ือโดยฝายทหารในยามสงครามจะตองกระทําดวย
การใชหลักการมากกวาดวยการใชกําลังบังคับ และตองมีพื้นฐานบนความรวมมือกันมากกวาการ
บังคับหรือภารกิจมิใหรับรูขาวสาร ฝายทหารควรไววางใจสื่อมากขึ้น และตองพัฒนาหลักนิยมและ
วิธีการปฏิบัติงานใหมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
 ในการปฏิบัติการสื่อเชิงรุกของฝายทหารจําเปนเรียนรูวิธีการนําเสนอ หรือเลาเรื่องราว
ตางๆ อยางมีประสิทธิผล เพื่อใหสามารถมีอิทธิพลเหนือความคิดเห็นของสาธารณชนและเวที
การเมืองในวงกวางได ซ่ึงเปนงานที่ทหารขาดความชํานาญและทําไดไมดีนักในอดีต ฝายทหารจึง
จําเปนตองฝกศึกษาเรื่องนี้ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูบังคับหนวยทหารตองสนใจการปฏิบัติการสื่อ 
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(Media Operation) ฝายทหารตองตระหนักวาส่ือเปนสวนสําคัญของการปฏิบัติการทางทหารที่
จําเปนสําหรับการจัดโนมนาวความคิดเห็นสาธารณชนใหคลอยตามและสนับสนุน ดวยการคิด
วางแผนลวงหนาที่ดี การใชกําลังพลที่มีประสบการณเหมาะสม กําลังพลดานสื่อสารมวลชนควรมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูง (High caliber) และมีประสบการณดานสื่อสารมวลชน
(Experienced)กําลังพลที่มีขีดความสามารถสูงมักทําไดทุกภารกิจ แตในการปฎิบัติการสื่อนั้น
ความรูและประสบการณดานสื่อจะชวยทําใหงานดีขึ้น ผิดพลาดนอยลง การมีเพื่อนในวงการสื่อก็
เปนเรื่องจําเปนดวย 
 แมส่ือสามารถเปนภัยคุกคามตอการปฎิบัติการทางทหาร แตในขณะเดียวกัน ส่ือก็เปด
โอกาสใหฝายทหารสามารถใชเสนอแนวความคิดของตนเองใหเปนที่รับทราบและเพื่อจัดระเบียบ
ตามความตองการได ที่สําคัญคือ ผูบังคับหนวยทหารควรใหความสําคัญตอส่ือและการปฎิบัติการ
ส่ือเชิงรุกมากขึ้นกวาเดิม รวมทั้งส่ือและฝายทหารจําเปนตองปฎิบัติงานรวมกันเสมอ 
 ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมืองของทหารมาใชประกอบการศึกษา
และชี้ใหเห็นถึงบทบาทของกองทัพตอการเมือง การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 รวมทั้ง แนว
ทางการที่ฝายทหารใชเพื่อการทํางานรวมกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ในการสรางสมดุลขาวสาร ที่
เปนประโยชนทั้งสองฝายของผูส่ือขาวหนังสือพิมพกับกองทัพและรัฐบาล ในการดูแลใหเกิดการ
ตอตานการรัฐประหาร ปลุกปน ยั่วยุใหเกิดความแตกแยกในสังคมยิ่งขึ้น 
 
2.6 ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม (Technological Determinism) 
 กลุมนักคิดของทฤษฎีนี้มีความเห็นวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังคมและ
วัฒนธรรมตางลวนตางมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงซึ่งกันและกัน
ได เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร อันไดแก เทคโนโลยีและส่ือตางๆ ไมวาจะเปนสื่อ
สารสนเทศอันไดแก ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือมวลชน ลวนตางเปนทั้งปรากฏการณและการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและสงผลตอสังคมโดยรวม ไมวาจะเปนทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคน 
อันรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ดวย ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับวา
เปนหนึ่งในโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญโครงการหนึ่งของสังคมและรวมทั้งไดรับการยอมรับวา เปน
หนึ่งในโครงสรางสําคัญของฐานทางเศรษฐกิจ ตลอดจนโครงสรางอํานาจตางๆ ของสังคมทั้งระบบ 
ทั้งนี้เปนเพราะภาพลักษณ และขอมูลตางๆ ที่เผยแพรผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตาง ๆ ลวนตางเปนสวนหนึ่งของระบบความหมาย และระบบวัฒนธรรมในขณะเดียวกันนั่นเอง
(McQuail,1994) 
 แม็คเคลว (McQuail,1994 อางถึงใน Robertt and P.David Marshall,2003)กลาววา
ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม โดยภาพรวมของทฤษฎีนี้คือ ความพยายามในการเชื่อมโยง
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กันระหวางศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคนั้น ๆ ที่จะตองเชื่อมโยงกับ
โครงสรางหลักของสังคมในยุคนั้นนั่นเอง ดังเชน เว็บ (Web) ที่เปนตัวอยางของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในยุคปจจุบัน ที่ธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทนี้สามารถเปนไดทั้งส่ือที่สามารถแพรกระจายได (Broadcast) ในขณะเดียวกับการที่เปนสื่อ
ที่อาจอยูกับที่ (Non- broadcast) แม็คเควล (McQuail) ไดประมวลคุณลักษณะเดนๆ ของกลุมทฤษฎี
ไวดังนี้ 
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับวาเปนเครื่องมือหรือกลไกพื้นฐานของ 
สังคม 
   2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตละชนิดจะเหมาะกับโครงสรางของสังคม 
แตละอยาง 
 3) กระบวนการผลิตและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะสามารถทําให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคมได 
 4) การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละครั้ง จะทําให 
เกิดการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงสังคมตามมา 

 กลุมทฤษฎีกลุมนี้ ประกอบดวยนักคิดหลัก ๆ 2 ทาน คือ 
 1. ฮาโรลด อินนีส (Harold Innis,1950) เปนนักคิดในกลุมเศรษฐศาสตรการเมืองที่
สนใจพลังหรืออํานาจของเทคโนโลยีสารสนเทศ อินนีสเปนนักวิชาการและทํางานในมหาวิทยาลัย
แหงเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ไดตีพิมพหนังสือ 2 เลม ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือ “จักรวรรดิและการสื่อสาร” (The Empire and Communication) ค.ศ.1950 และ “ความลําเอียง
ของการสื่อสาร” (The Bias of Communication) ค.ศ.1951 แนวคิดที่สําคัญของอินนีส มีดังนี้ 
  1) อินนีส ช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอารยธรรมของสังคมกับรูปแบบหรือ 
วิธีการของการสื่อสาร (Mode of communication) ที่เคยมีมาในประวัติศาสตรมนุษยชาติ 
    2) อินนีสไดพิสูจนถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบหรือวิธีการสื่อสารกับ
โครงสรางอํานาจในสังคม (Structure of power) และใหสรุปวา จากการศึกษาประวัติศาสตรของ
การสื่อสารที่ผานมา พบวา ยิ่งระบบการสื่อสารขยายแวดวงกวางออกไปมากเทาใด กลุมคนที่อยู
ขอบนอกของศูนยกลางอํานาจ (Marginal) ดังกลาว ก็ยิ่งถูกครอบงํามากยิ่งขึ้น หรือไมมีโอกาสที่จะ
เขาถึงขอมูลขาวสารมากขึ้น 
  3) ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอํานาจตางๆ ในสังคมนั้น อินนีส เชื่อวา ไมวาการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะกาวหนาไปเพียงใด แตอํานาจในการใชและควบคุม
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ ก็ยังคงตกอยูในมือของคนกลุมนอย คือกลุมชนชั้นนํา 
(Elite) เทานั้น และคนกลุมนอยนี้จะใชอํานาจทางการเมืองควบคุมระบบขาวสารหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความรูตาง ๆ ของสังคมไว พรอมทั้งปดกั้นการแขงขันจาก
ระบบการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ 
    4) เมื่อเกิดการปฎิวัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบใหม จะสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางสังคม แตการเปลี่ยนผานอํานาจนั้นยังไมเปนการเปลี่ยนผาน
ระหวางชนชั้นบนไปสูลาง แตเปนการเปลี่ยนแปลงระหวางกลุมพวก หรือกลุมคนที่อยูในระดับ
เดียวกัน หรือกลุมคนภายในชนชั้นเดียวกัน 
 2) มารเชล แม็คลูฮัน (Marshall McLuhan,1960) ชาวแคนนาดา เปนนักคิดในสํานัก
โตรอนโต มองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแงช่ืนชมยินดี แม็คลูฮัน มีความเชื่อวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถที่จะสงผลทําใหสังคมเปลี่ยนได โดยสรุปแลว แม็คลู
ฮัน (McLuhan,1976) มีแนวคิดหลักๆ ดังนี้ 
  1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชวยทําใหประสบการณของมนุษย
สามารถแพรขยายกวางออกไป ส่ือทุกชนิดคิด การขยายประสบการณดานผัสสะของมนุษย 
(Extension of experience) โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดสรางปรากฏการใหมที่เรียกวา “หมูบาน
โลก” ทําใหคนจํานวนมากสามารถรูเร่ืองราวที่ไหนก็ได ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วหรือเวลา
เดียวกัน แมที่อยูทางกายภาพอยูกันคนละซีกโลกก็สามารถทราบเรื่องราวในเวลาจริงไดผานสื่อเชน 
เว็บและอินเตอรเน็ต ดังนั้น อุปสรรคในประเด็นที่เกี่ยวกับระยะทาง หรือกาลเวลา กลายเปนเรื่องไร
ความหมายและไมสามารถปดกั้นประสบการณของมนุษย 
  2) ตัวส่ือคือสาร  แม็คลูฮัน ไมสนใจหรืไมใหความสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูก
ถายทอดผานสื่อ แตเขาใหความสําคัญกับประเภทหรือรูปแบบของสื่อ กลาวคือ การสงขอความใด
ไมสําคัญไมเทาการสงขอความผานสื่อชนิดใด แม็คลูฮัน เชื่อวา การเปลี่ยนตัวส่ือเทานั้น ก็จะ
สามารถสรางผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงประสบการณตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในสังคมมนุษยได 
  3) นวัตกรรมของสื่อหรือของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Media 
Innovation) สามารถขับเคลื่อนใหสังคมเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ไมจํากัดระยะทางและเวลา 
แนวคิดของแม็คลูฮัน ที่วา ตัวส่ือ ตัวสารที่ตองการสงนั่นเอง (The Medium is the Message) เปน
แนวคิดที่ทําใหแม็คลูฮันมีช่ือเสียงมากที่สุด สําหรับแม็คลูฮันแลว แนวคิดนี้มีความหมายและ
คําอธิบายที่หลากหลาย ดังเชน (McLuhan and Fiori,1967) 
   ประเด็นแรก คือ ส่ือหรือชองทางในการสื่อสาร คือสวนที่สําคัญที่สุดของการ
ส่ือสาร เขามีความเชื่อวา ส่ือมีความสําคัญกวาสาร เขากลาววา ส่ือท่ีเดนในแตละยุคสมัยจะสามารถ
สงผลและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคนมากกวาส่ิงที่ส่ือนั้นสงสาร หรือสงเนื้อหาไป 
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ประเด็นตอมา ส่ือ คือ กระบวนการหรือ ส่ือ คือ ทักษะกระบวนการ” (The medium is the massage)  
แม็คลูฮัน กลาววา แมวาจะมีการเปลี่ยนตัวอักษรออกหนึ่งตัว โครงสรางเดิมของสื่อก็ยังคงสามารถ
ที่จะสงสารหรือยังคงสามารถที่จะสื่อสารตามที่ผูสงตองการได ส่ือสามารถที่จะปรับเปลี่ยน และสง
ตอเนื้อหาที่ตองการใหเกิดผลตอจิตสํานึก (Conscious) อันสามารถสงผลตอการรับรู (Perception) 
ของมนุษยในแตละระดับของสังคมไดในที่สุด 
   จากแนวคิดดังกลาว ไดสงผลสูประเด็นสําคัญของทฤษฎีที่เชื่อวา“เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร”ที่เชื่อวา “ส่ือ”(Madia) เปนกลไกที่สําคัญที่สุดในการที่จะเปนผู 
กําหนดการสื่อสาร และทายสุดก็คือ การชี้นําระบบสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในสังคม 
ไมวาจะเปนการชี้นําในระดับของปจเจกบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการคิด อารมณ และการแสดงออก
ตาง ๆ แนวคิดของแม็คลูฮันจะมีหลักวิธีการคิดที่คลายกับทฤษฎีแนวคิดของมารกซิลต (Marxist 
Theory) ที่กลาววา “เศรษฐกิจ คือตัวกําหนดกลไกทุกอยางของสังคม” ในขณะที่แม็คลูฮัน กลาววา 
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือตัวกําหนดกลไกทุกอยางของสังคม” 
   โดยสรุปแลว ทฤษฎีส่ือคือผูกําหนดกฎเกณฑตางๆ” (McLuhan Media Law 
Theory) หรือกลุมนักทฤษฎีที่เชื่อวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนตัวกําหนด หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเปนตัวช้ีนําที่สงผลตอการกําหนดการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ในสังคมได โดยแนวคิดนี้ ประกอบดวยกฎเกณฑหลักๆ ที่เกี่ยวของ 4 ขอคือ (1) กฎแหงความ
รีบเรง (Low of acceleration) เชนการใชส่ืออินเทอรเน็ตเพื่อตอบสนองตอวิธีการสื่อสารที่รวดเร็ว
ในปจจุบัน (2) กฎแหงความลาสมัย (Low of obsolescence) เชน สงขาวผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) แทนการสงโทรสารดวยระบบเดิม การเปลี่ยนวิธีการเก็บหนังสือในรูปแบบของแผน
ซีดีรอม (CD-ROM) แทนการเก็บแบบเดิม (3) กฎแหงการหลอมรวม หรือการบูรณาการสื่อ (Law 
of synthesis or convergergence) อันเปนกาารบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตางๆ 
เพื่อเสริมสรางซึ่งกันและกัน เชนการประชุมทางไกลผาน Video conference การใชหองสนทนา
อิเล็กทรอนิกสกับคนเฉพาะกลุม ในเฉพาะในบางประเด็นและ (4) กฎแหงการสืบคน (Law of 
retrieval) ที่ เทคโนโลยีสารสานเทศสามารถที่จะเอื้อประโยชนได เชน การออกแบบระบบ
ฐานขอมูลตางๆ 
   โดยภาพรวมแลวแนวคิดของแม็คลูฮัน ไดสงผลกระทบในทางบวกตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม 
แนวคิดดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณมากในประเด็นหลัก ๆ เชน การเปดโอกาสใหส่ือหรือ
เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารมาชี้นําพฤติกรรมมนุษยทั้งในระดับปจเจกบุคคล จนกระทั่ง
ถึงระดับองครวมของสังคม เสมือนหนึ่งมนุษยเปนเหยื่อหรือส่ิงที่สามารถูกกระทําได 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 รัตนาภรณ ศรีอําพันธ (2539) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูส่ือขาวสายการเมือง:ศึกษาเปรียบเทียบสื่อหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน
พบวา ความเห็นของผูส่ือขาวทั้งสามสื่อสวนใหญมีความเห็นใกลเคียงกัน ในการกําหนดประเด็น
ของผูส่ือขาว บรรณาธิการ หัวหนาขาวมีสวนในการกําหนดประเด็นขาวแกผูส่ือขาวตางกัน อีกทั้ง
ยังมีความตางกันทั้งเรื่องการนําเสนอขาวที่เกี่ยวของกับความมั่นคง การเสนอขาวตามความเปนจริง 
และการใชภาษา และการนําเสนอเนื้อหาของแตละสื่อก็มีความตางกันไปดวย และสวนใหญพอใจ
การเสนอขาวของสังกัดตัวเองมากกวาที่จะตองการเปลี่ยนแปลงสังกัด 
 อรรถพร กงวิไล (2547) ศึกษาสถานการณองคความรูของการสื่อสารทางการเมืองใน
ประเทศไทยซึ่งเปนการสื่อสารทางการเมืองที่ตีพิมพเปนภาษาไทยเผยแพรภายในปพ.ศ.2547 พบวา
กระบวน การสื่อสารทางการเมืองไดแก ผูปกครอง (หมายรวมทั้งรัฐบาล สถาบันทางการเมือง 
พรรคการเมือง นักการเมือง) ส่ือ และประชาชน ตางมีจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดเปนการสื่อสารทางการ
เมืองขึ้นได โดยฝายปกครองก็พยายามที่จะสื่อสารโนมนาวใจใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา
ในตัวผูนํา นโยบาย หรือระบอบการปกครองผานการกลอมเกลาทางการเมืองหรือการโฆษณาชวน
เชื่อซ่ึงในปกครองระบอบอธิปไตยที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองตองไดรับอํานาจอธิปไตยจาก
ประชา ชนผานกระบวนการเลือกตั้งกอนที่จะมาบริหารประเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งที่นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองตองอาศัยการสื่อสารผานสื่อไปยังประชาชน เพื่อใหประชาชนสัมพันธทางการ
เมือง การสรางเครือขายทางการเมือง ทั้งนี้ กระบวนการดังกลาวจะกอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
ฝายปกครองกับสื่อข้ึน โดยส่ือเองก็มีหนาที่ในทางการเมืองที่ตองเปลี่ยนแปลง นอกเหนือไป
บทบาทหนาที่พื้นฐานในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตางๆ เพื่อสะทอนภาพความเปนจริงทาง
การเมืองไปสูประชาชน 
 สุทิษา ประทุมกุล (2549) ศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยใน
ภาวะวิกฤตการเมืองปพ.ศ.2549 ที่พบวาพรรคไทยรักไทยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใช 3 กลยุทธ
ประกอบดวย 1) การใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 2) การตอบโตขอเท็จจริงผานการแถลงขาว และ
3) การสรางภาพลักษณตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป เปนเครื่องรักษาและสรางภาพลักษณใน
ภาวะวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นยากตอการประชาสัมพันธเพื่อแกไขวิกฤตขณะนั้น  
 โดยสุทิษา ประทุมกุล ศึกษาพบวา ส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของการคือ การเขียน
จดหมายลายมือของพ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตร ถึงสมาชิกพรรคและประชาชนไดรับความสนใจจาก
ประชาชนและสื่อมวลชนเปนอยางมาก โดยมีการนําไปผลิตซํ้าอยางแพรหลายและไดผลกวาการ
ออกส่ือเพื่อการประชาสัมพันธผานเวบไซด การทุมเงินซื้อพื้นที่ส่ือเพื่อการโฆษณา  
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวและการปดกั้น การแทรกแซงการทํา
ขาวของหนังสือพิมพ กรณี ความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549”
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี้  

 
3.1   แนวทางการศึกษาวิจัย  
 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In–depthinterview)ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรง
จากประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหารในชวง 1 ประหวางวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2549  ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2550 ที่แบงออกเปน 3 ประเด็นขาว เพื่อเปนกรอบแนวทางเก็บ
ขอมูล ประกอบดวย 
 1. ความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.
2549 
  2. การชุมนุมของกลุม PTV และแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ(นปก.)หลัง
การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
 3.  การรณรงคออกเสียงประชามติรับ/ไมรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550  
 ผูวิจัยเลือกสัมภาษณเจาะลึกอยางเฉพาะเจาะจง แหลงขอมูลสําคัญ (Key Informants)ที่
เกี่ยวของกับประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมืองทั้ง 3 ประเด็น จํานวน 15 คน สามารถแบงออก 
เปน 5 กลุม ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.,ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร,ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ นักวิชาการดานรัฐศาสตร,นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน ดังนี้  
 
3.2 แหลงขอมูลในการสัมภาษณเจาะลึกบุคคล (In – depth interview) 

 ก. แหลงขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
  1) นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย   
   - รักษาการณหัวหนาพรรคไทยรักไทย  
   - แกนนํารณรงคประชาชนไมใหรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550  
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  2) นายนพดล ปทมะ ที่ปรึกษากฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
   - ทําหนาที่ปกปองและแกตางขอกลาวหาที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกดําเนินการหลัง
การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
   - ทําหนาที่โฆษกประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในการชี้แจง แจงขาวสารและตอบโต
ประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมืองแทนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
  3) นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
   - สมาชิกพรรคการไทยรักไทย 
   - แกนนํากลุมผูชุมนุมพีทีวีและแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปก.)  
   - 1 ใน 4 สมาชิกพรรคไทยรักไทย ที่เปนผูรวมกอตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี 
กับนายวีระ มุสิกพงษ,นายจตุพร พรหมพันธุ,นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เพื่อถายทอดและเปนชองทางการ
ส่ือสารขอมูล ขาวสารของผูไมเห็นดวยกับการรัฐประหารและกลุมผูสนับสนุนฝายพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร  

 ข. คณะรัฐประหารและรัฐบาลชั่วคราว 
  1) พล.อ.สนธิ บุญรักตลิน  รองนายกรัฐมนตรี และอดีตผูบัญชาการทหารบก  
   - ผูนําคณะรัฐประหาร ในนามประธานคณะปฎิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัติยทรงเปนประมุข (คปค.)  
   - ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) 
  2) พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  
    - บทบาทหนาที่ใหขอมูลขาวสารแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ดวยการใหสัมภาษณแถลง
ขาว ตามที่ประธานคมช.มอบหมาย   
  3) นายธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   
   - กํากับดูแสสื่อมวลชนภายใตโครงสรางอํานาจรัฐ  
   - ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
(วอรรูม) 
   - ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพ.ศ.2550 
   - ประธานจัดงานมหกรรมปฎิรูปการเมือง ปฎิรูปส่ือขับเคลื่อนประชาธิปไตย 

 ค. กลุมนักวิชาการสื่อสารมวลชน จํานวน 3 คน  
  1) ผศ.ดร. ประหยัด หงสทองคํา นักวิชาการคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  2) ผศ.ดร. พิรงรอง  รามสูตร นักวิชาการคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ง. นักสิทธิมนุษยชนจํานวน  1  คน  
  1) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค. เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปส่ือ 

 จ. ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย หนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส มติชน
และบางกอกโพสต จํานวน 6 คน ประกอบดวย 
  1) นางยุวดี ธัญญศิริ ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพบางกอกโพสต   
   ประสบการณทําขาว 39 ป (พ.ศ.2512-2535)  
   - ผูส่ือขาวประจําสายกรุงเทพมหานคร กระทรวงตาง ๆ 
   - ผูส่ือขาวประจําสายทหาร 
   - ผูส่ือขาวประจําสายการเมือง ประจําทําเนียบรัฐบาล  
ประสบการณทํางานขาววิกฤตการเมือง 
   - 14 ตุลาคม พ.ศ.2516, 6 ตุลาคม พ.ศ.2519, พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 และรัฐประหาร  
19 กันยายน 2549  
  2) น.ส. วาสนา  นานวม ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกองโพสต   
   ประสบการณทําขาวสายทหาร 17 ป (พ.ศ.2534-2551)  
   - ผูส่ือขาวหนังสือพิมพแนวหนา ประจําสายทหาร 
   - ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดอะเนชั่น ประจําสายทหาร 
   - ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต ประจําสายทหาร   
   - นักเขียนหนังสือ “ลับ ลวง พราง ปฎิวัติปราสาททราย” ปพ.ศ.2551 
   - นักเขียนหนังสือ “ลับ ลวง พราง เลม 2 ซอนรูปปฏิวัติหักเหล่ียมโหด”  
ประสบการณทํางานขาววิกฤตการเมือง 
   - พฤษภาคม พ.ศ.2535 และเหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
  3) น.ส. อุบล ชาญปรีชาสมุทร ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส  
   ประสบการณทําขาว 14 ป (พ.ศ.2537-2551)    
   - ผูส่ือขาวประจําสายทหาร (พ.ศ.2537-2540) 
   - ผูส่ือขาวสายการเมืองประจํารัฐสภา กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2540-2549) 
    - ผูส่ือขาวประจําสายทหาร (พ.ศ.2549-2550) 
    - ผูส่ือขาวประจําทําเนียบรัฐบาล (พ.ศ.2550)   
ประสบการณการทําขาววิกฤตการเมืองการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549    
  4) นายศุภฤกษ ธงไชยฤทธิ์  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ   
   ประสบการณทําขาว 17 ป (พ.ศ.2534-2551) 
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   -  ผูส่ือขาวประจําสายทหารและพรรคการเมืองตาง ๆ  
ประสบการณทําขาววิกฤตการเมือง  
   -  พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
        5) น.ส.วันทนา ดุษฎีชีวะ ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ  
   ประสบการณทําขาว 14 ป (พ.ศ.2538-2551) 
   -  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพแนวหนา ประจํากระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  
   -  ผูส่ือขาวหนังสือหนังสือพิมพไทยรัฐ ประจําทําเนียบรัฐบาล ประสบการณทําขาว
ประสบการณวิกฤตการเมือง 
    การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
  6) นายสุเมศ ทองพันธ  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน  
   ประสบการณทําขาว 5 ป (พ.ศ.2546-2551)  
   -  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยโพสต ประจําสายการเมืองทําเนียบรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบ
ขาวพรรคไทยรักไทย (พ.ศ. 2546-2549) 
   -  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน ประจําสายการเมืองทําเนียบรัฐบาล รับผิดชอบพรรค
ไทยรักไทย-พรรคพลังประชาชน(พ.ศ.2549-2551) 
   -  นักเขียนคอลัมนิสตมติชนสุดสัปดาห  
ประสบการณวิกฤตการเมือง 
     การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
 
3.3 เคร่ืองมือการวิจัยและความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึง
ผูวิจัยแบงคําถามออกตามวัตถุประสงคที่ศึกษาโดยเรียงลําดับการตามกลุมและตามเหตุการณ เพื่อ
เก็บขอมูลเและวิเคราะหขอมูลที่ไดตามวัตถุประสงค 
 เครื่องมือในการวิจัยและความนาเชื่อถือของเครื่องมือ  
 1)  แนวคําถามสําหรับสัมภาษณและผูวิจัยใชในการสนทนา พูดคุยอยางเปนทางการ 
ประกอบการสัมภาษณ 
 2) เทปบันทึกเสียงเพื่อชวยใหรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณถูกตอง ชัดเจน 
  3) สมุดจดบันทึกการสัมภาษณ เพื่อบันทึกคําถามและคําตอบ ขอสงสัย หรือตองการ 
ขอมูลเพิ่มเติมระหวางสัมภาษณและกลองบันทึกภาพเพื่อนําไปใชประกอบในวิทยานิพนธ  
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แนวคําถาม 
ประเด็นขาวที่ 1 ความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549   
วัตถุประสงคขอ 1 ลักษณะการปดก้ัน แทรกแซง การหาขาวความขัดแยงทางการเมือง 
 แนวคําถามฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   
 1) ในชวง 1 ป หลังการรัฐประหาร ขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
ไดรับความสนใจและตีพิมพผานสื่อหนังสือพิมพมากนอย/เพียงใดและพอใจหรือไม   
 2) เหตุผลที่การเลือกใชส่ือตางประเทศ เว็บไซด เปนกลยุทธ การตอสู คืออะไร    
   3) การสั่งหามสถานีโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง พรอมทั้งขอความรวมมือกับ
หนังสือพิมพ รายงานขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนอุปสรรคตอการสรางวาระขาวหรือไม  
 4) เมื่อตองเผชิญกับการปดกั้น ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีแนวทางแกไขปญหา
อยางไร เพื่อใหขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังเปนขาวอยูในกระแสสังคมไทย
อยางตอเนื่อง  
 

 แนวคําถามรัฐบาลและคมช.  
 1) หลังการรัฐประหารทานเคยสั่งหามหรือมีกระบวนการควบคุม ปดกั้นผูส่ือขาว 
หนังสือพิมพไมใหรายงานขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรหรือไม / เพราะอะไร 
 2)  ทานไดนําบทเรียนการควบคุม สถานการณ และการปดกั้น แทรกแซงการทําขาวใน
เหตุการณ การรัฐประหารในอดีตมาใชหรือไม/อยางไรบาง   
  3) การเปนผูบัญชาการทหารบก/โฆษกกองทัพบกมีประโยชนในการทํางานรวมกับ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพหรือไม/อยางไรบาง  
  4) เหตุผลใดที่ทําใหทานตองเปดกวางในการทํางานรวมกับผูส่ือขาวอยางเต็มที่   
  5) รายการเปดบ านพิษณุโลก  นายกรัฐมนตรีพบสื่อมวลชน  การจัดตั้ งศูนย
ประชาสัมพันธเชิงรุกในภาวะวิกฤต รวมทั้งการสรางวาระขาวกลบ เสนอขาวดานลบจาก คตส.เปน
กลยุทธ ที่สามารถดึงดูดความสนใจผูส่ือขาวและชิงพื้นที่ขาวไดดีเพียงใด 
  6) ทานมองอยางไรกับการพยายามสรางขาวและสงขาวสารฝายสื่อของพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ผานสื่อที่รัฐไมสามารถควบคุมได  
 

 แนวคําถามผูสื่อขาว  
 1) ผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหความสนใจหรือความสําคัญประเด็นขาวความเคลื่อนไหว 
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หลังการรัฐประหารมากนอย เพียงไร/เพราะอะไร 
 2) มีประเด็นขาวใดบาง/ที่ไมไดนําเสนอเปนขาว/เพราะอะไร 
 3) เหตุผลที่ทําใหผูส่ือขาวเลือกนําเสนอขาวในเรื่องหรือประเด็นใดคืออะไร  
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 4) กฎหมาย ประกาศ คําส่ังคณะรัฐประหารเปนอุปสรรคตอการทําขาวหรือไม  
 

 แนวคําถามนักวิชาการรัฐศาสตร  
 1) เห็นดวยหรือไมวาการสื่อสารของคูขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหารเปนการ 
ตอสูทวงคืนอํานาจ โดยใชส่ือเปนอาวุธ ทําสงครามแยงชิงประชาชน  
 2) มองการควบคุมสถานการณและงานดานการขาวที่ส่ือออกสูสังคมอยางไรของที่ 
สองฝายคูขัดแยงทางการเมือง  
 3) กลยุทธ การปดกั้น และแทรกแซงการทําขาวของคูขัดแยงทางการเมือง เหมือนหรือ 
วาแตกตางกันมากนอยเพียงไร อยางไร  
 4) สภาพสังคมปจจุบัน ยังเหมาะสมกับการปดกั้นการทําขาวความขัดแยงทางการเมือง 
ดวยกฎหมาย ประกาศและคําส่ังคปคฯ อยางไร  
 5) กลยุทธ เพื่อแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองของคมช. รัฐบาล กับฝาย 
คมช.เหมาะสม สอดคลองกับการทําขาวหรือไมอยางไร  

 

 แนวคําถามนักวิชาการนิเทศศาสตร  
 1) ชวงหลังการรัฐประหาร การสื่อสารผานสื่อของคูขัดแยงทางการเมืองคือ คมช. 
รัฐบาลกับฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนการทําสงครามขาวสารหรือไม  
  2) กลยุทธ เพื่อการสรางวาระขาวของแตละฝายอยางไร 
 

 แนวคําถามนักสิทธิมนุษยชน  
  1) ภาพรวมของการรายงานขาวความขัดแยงทางการเมืองของสื่อหนังสือพิมพการ
รัฐประหารเปนอยางไร/แสดงออกถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่ดีเพียงใด 
  2) ในทัศนะสื่อตกเปนเครื่องมือทางการเมืองของคูขัดแยงทั้ง 2 ฝายหรือไม หลัง
ประสบกับการปดกั้น และแทรกแซงการทําขาว 
 
ประเด็นขาวที่ 2  การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
 แนวคําถามฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 1) การเคลื่อนไหวของกลุมพีทีวีเกี่ยวของกับการตอสูทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร หรือไม / อยางไร 
 2) การกลาวอางเรื่องความมั่นคงและใชกระบวนการทางกฎหมายของฝายรัฐบาลและ
คมช.ดําเนินการกับกลุมพีทีวีและนปช.เปนเหตุผลของการสกัดกั้นขาวการชุมนุม  
  3) เหตุผลที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรใชการชุมนุมพบปะ พูดคุยกับประชาชนคืออะไร  
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  4) ทานมีแนวทางหรือกลยุทธ อยางไรเพื่อไมใหการชุมนุมเปนที่สนใจและติดตามจาก
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  

 

 แนวคําถามรัฐบาลและคมช. 
  1) รัฐและคมช.มีการเตรียมมาตรการเพื่อการควบคุมขาวสาร การชุมนุม อยางไรในการ
ควบคุมสถานการณไมใหบานปลายและกลายเปนการ ยั่วยุ ปลุกระดมคนในสังคม   
  2) คมช.ใชปฎิบัติการทางจิตวิทยา เพื่อโนมนาว ควบคุมฝูงชนหรือไม/อยางไรบาง 
  3) มีการผลิตซํ้าภาพการชุมนุมของกลุมนปก.ขณะทําลายขาวของของราชการหนาบาน
ส่ีเสาเทเวศร เพื่ออะไร 
  4) เคยเชิญส่ือตางประเทศมาใหสัมภาษณหรือไมหลังขาวนปก.แพรกระจายผานสํานัก
ขาวตางประเทศไปดวย 

  

 แนวคําถามผูสื่อขาว  
    1) เวลาทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ไดรับแรงกดดัน ตองระมัดระวังหรือ
เซ็นเซอร ประเด็นขาวหรือไม/อยางไร   
     2) สัดสวนของปริมาณการสงขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีที่สงไปไดตีพิมพจําหนาย
มากนอยเพียงใด  
     3) ประเด็นขาวที่ผูส่ือขาวสนใจเมื่อเขาทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.คือ
อะไร เนนการตอบโต โจมตีหรือไม 

 

 แนวคําถามนักวิชาการรัฐศาสตร /นักวิชาการนิเทศศาสตร/นักสิทธิมนุษยชน 
   1) เหตุผลเร่ืองความมั่นคง ความสามัคคีของคนในชาติเหมาะสมหรือไมกับการ
นํามาใชแทรกแซงการทําขาว  
    2) การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ถือเปนกลยุทธ แทรกแซงการทําขาวและตอสูของ
อดีตนายกรัฐมนตรีที่นาจะไดผลหรือไม 
     3) ผูส่ือขาวหนังสือพิมพสามารถแสดงบทบาทการทําหนาที่สะทอนสังคมไดดีเพียงใด
ในภาวะที่เต็มไปดวยสถานการณความขัดแยง  
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ประเด็นขาวที่ 3 การรณรงครับ / ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550  
 แนวคําถาม 
 ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
   1) ทานมีกลยุทธ เพื่อการโนมนาวประชาชนอยางไร ที่สามารถหลีกเล่ียงการถูกปดกั้น
การทําขาวฝายรัฐบาลและคมช. 
  2) การแทรกแซงการทําขาวในชวงที่มีกฎหมาย กฎอัยการศึก และถูกตัดสิทธิ์ทางการ
เมืองอยางไร 
   3) อึดอัดหรือไมที่โอกาสในการเขาถึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีนอย / มีแนวทางอยางไร
เพื่อใหขาวความเคลื่อนไหวไดรับความสนใจ และถูกตีพิมพทางหนาหนังสือพิมพ 
 

 ฝายรัฐบาลและคมช.  
  1) คมช.และรัฐบาลมีแนวทางหรือกระบวนการเชิงรุกอยางไร เพื่อใหขาวสาร การ
รณรงคเนื้อหารางรัฐธรรมนูญเปนที่สนใจของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 
  2) มีการขอความรวมมือกับบรรณาธิการขาว ผูส่ือขาวนอกรอบหรือไมเพื่อขอความ
รวมมือเพื่อการเสนอขาวตามที่ตองการ  
  3) รัฐบาลมีแนวทางอยางไร เมื่อคูขัดแยงทางการเมืองใชวิธีการรณรงคไมรับราง
รัฐธรรมนูญผานหัวคะแนน การปลอยขาวและวิทยุชุมชน 
 

 ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ  
  1) กอนถึงวันลงประชามติรับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 คูขัดแยง
ทางการเมืองเพิ่มกลยุทธ เพื่อใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพเสนอขาวอยางไร  
   2) แหลงขาวทั้ งสองฝาย  มีการแทรกแซงการทําข าวดวยการขอให ผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพเซ็นเซอรขาวคูขัดแยงหรือวาขอรองใหนําเสนอขาวฝายตนเองหรือไม  
   3) สัดสวนการทําขาวรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญเปนไปอยางเทาเทียมหรือไม  

 

 นักวิชาการรัฐศาสตร/นักวิชาการนิเทศศาสตร/แนวคําถามนักสิทธิมนุษยชน 
  1) บทบาทและการใหพื้นที่ขาวรณรงครับและไมรับรางรัฐธรรมนูญระหวางคูขัดแยง
เปนไปอยางเทาเทียมและเปนธรรม เปนกลางหรือไม  
  2) มองอยางไรที่รัฐบาลและคมช.ใชกลไกอํานาจเปนชองทางใชส่ือเพื่อรณรงค โนม
นาวประชาชนโดยตรง ขณะที่คูขัดแยงติดขัด ไมสามารถออกรณรงคไมรับรางไดอยางไมเต็มที่  
  3) กลยุทธ เพื่อการสื่อสาร และสรางความสนใจของประชาชนของแตละฝายเปน
อยางไรและไดผลแตกตางกันอยางไร  
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วัตถุประสงคขอ 2 ผลกระทบที่มีตอการทําหนาท่ีของผูสื่อขาวหนังสือพิมพจากการปดก้ันและ
แทรกแซงการทําขาวในประเด็นขัดแยงทางการเมืองของรัฐ  
 แนวคําถาม 
 สื่อขาวหนังสือพิมพ  
   1) การทําหนาที่ตลอด 1 ปหลังการรัฐประหาร ซ่ึงมีการปดกั้น แทรกแซงการทําขาว
จากฝายคูขัดแยงทางการเมืองในลักษณะตาง ๆ ทานคิดวา ทานทําหนาที่ไดดีเพียงใด  
   2) การปดกั้น แทรกแซงการทําขาวของคูขัดแยงทางการเมืองขางตน สงผลกระทบตอ
การทําขาวอยางไร / หรือไม 
   3) การปดกั้น แทรกแซงการทําขาวดังกลาวทําใหทานคิดวา ตกเปนเครื่องมือหรืออยู
ภายใตอิทธิพลของอํานาจทางการเมือง ในการตอสูแยงชิงและทวงคืนอํานาจของฝายใดหรือไม 
   4) ทานมีเสรีภาพในการกําหนดวาระ และชูประเด็นทางสังคมไดมากนอยเพียงใด 
 
วัตถุประสงคขอ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพจากการปดก้ันและ
แทรกแซงการทําขาวในประเด็นขัดแยงทางการเมือง  
 แนวคําถาม 
 ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวคําถามเพื่อการศึกษาแนวทางการทํางานในสถานการณการถูกปด
กั้น แทรกแซง หลังถูกปดกั้นแทรกแซง ในขณะที่ผูวิจัยจะไดนําผลกระทบที่ไดจากการสัมภาษณ 
กลุมตัวอยางในวัตถุประสงคที่ 2 มาประยุกตเปนคําถามสัมภาษณตอเนื่องเพื่อสอบถามถึงแนว
ทางการทํางานขางตน ตั้งเปนคําถามเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา ทั้งเปนการเฉพาะหนาหรือ
เปนแนวทางปฎิบัติระยะยาว อยางไรก็ตามผูวิจัยไดตั้งคําถามสําหรับการสัมภาษณเจาะลึกเพิ่มเติม
ถึงแนวทางแกไขปญหา เพื่อไดผลการศึกษาที่ตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค 
  1) เมื่อเผชิญกับการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทานมีแนวทางอยางไรในแกไข
ปญหาและทําขาวความขัดแยงนั้นตอไป 
  2) ทานไดปรึกษากับบรรณาธิการหรือไม  
  3) ลักษณะของการควบคุมปดกั้น แทรกแซงการทําขาวของฝายรัฐถือวาเปนการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูส่ือขาวหรือไม  
  4) แนวทางการเสาะหาประเด็นขาว คัดเลือก กําหนดวารการรายงานขาวในชวง 1 ปที่
ผานมาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม หรือแตกตางจากการทําขาวในชวงสถานการณปกติอยางไร 
  5) ทานมีขอระมัดระวังอยางไรในการเสาะหา เลือกแหลงขาว ตรวจสอบหรือการคัด
กรอง อยางไร  
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  6) ทานมีแนวทางการใชขอมูลอยางไรหลังจากไดขอมูลขาวสารดังกลาวนั้นไมสามารถ
นําเสนอเปนขาวไดจากขอจํากัดขางตน  
  อยางไรก็ตาม  ในสวนแรกของแตละชุดคําถามของกลุมผูส่ือขาว ผูวิจัยจะสอบถาม
และบันทึกขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง มาประกอบการเก็บขอมูลและการวิเคราะหที่ชัดเจนขึ้น 

 

 ตอนที่  1  ประวัติสวนตัว 
 - ช่ือ – นามสกุล ,สํานักขาว   
 - ประสบการณทํางาน และความรับผิดชอบในปจจุบัน 
 - ประสบการณทํางานประจําทําเนียบรัฐบาล , ทหาร ระยะเวลา......ป  
 - สนทนา สรางความเขาใจเบื้องตนตอนโยบายองคกรและแนวคิดในการปฏิบัติหนาที่
ในแตละวันของผูส่ือขาวหนังสือพิมพกลุมตัวอยางที่ศึกษา  

 ตอนที่  2   แบบสอบถามการวัตถุประสงคและเหตุการณที่ศึกษา  
 ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity)ของแบบสัมภาษณ โดยคํานึงถึง
คุณภาพของเครื่องมือที่จะใช ดวยการตั้งแนวคําถามใหตรงกับทฤษฎี แนวคิดและวัตถุประสงคที่
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในการวิจัย ซ่ึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก็ดวยการนําไปให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูพิจารณาสอบแกไขกอนนําออกไปใชจริงนอกจากนี้ผูวิจัยยังเปน
ผูที่ดําเนินการลงไปสัมภาษณและรวบรวมขอมูลดวยตนเองทําใหสามารถควบคุมการศึกษาให
เปนไปตามวัตถุประสงคได  

 
3.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเร่ิมดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาการใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวและ
การปดกั้น การแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ หลังการ
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ระหวางวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2550 -วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2551  

 
3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดการทําหนาที่ ผูส่ือขาว และการรายงานขาว แนวคิดนายประตู
ขาวสาร(Gatekeeper) ส่ือมวลชนในฐานะผูกําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม (Agenda-setting) 
แนวคิดเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม 
(Technological Determinism) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบในการวิเคราะห การปดกั้นและ
แทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองของผูส่ือขาวหนังสือพิมพหลังเหตุการณรัฐประหาร 
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19 กันยายน พ.ศ.2549 ทั้งทางตรงหรือทางออม รวมถึงผลกระทบและแนวทางการทําขาวในภาวะที่
ตองเผชิญกับการปดกั้นและแทรกแซงนั้นซึ่ง โดยแบงการวิเคราะหตามวัตถุประสงคไดเปน  
  1) ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกเรียงตามวัตถุประสงค
ผูรักษาชองทางการสื่อสาร (Gatekeeper) ,ส่ือมวลชนในฐานะผูกําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม
(Agenda Setting) ,แนวคิดการทําหนาที่ บรรณาธิการขาว ผูส่ือขาวและการรายงานขาว แนวคิดเกี่ยว 
กับการแทรกแซงการทางการเมืองของทหารและเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคมมาใชวิเคราะห
ขอมูล 
  2) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงประวัติ คุณสมบัติของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ และแนวคิดการทําขาวและจริยธรรมของผูส่ือขาว  
 
3.6 การนําเสนอขอมูล  
 การวิจัยคร้ังนี้จะสรุปผลตามวัตถุประสงคและวิเคราะหตามกรอบทฤษฎี แนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ในรูปแบบการพรรณนา สัมพันธกับแนวคิดทฤษฎีและวิธีการดําเนินการดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

49 

 

ตารางที่ 3.1  โครงสรางวัตถุประสงคและความสัมพันธของแนวคิด ทฤษฎีและวิธีดําเนินการ 
 

วัตถุประสงค แนวคิดทฤษฎ ี วิธีการ 
1. การปดกั้น แทรกแซง

การทําขาวความขัดแยง
ทางการเมืองของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
หลังการรัฐประหาร 19 
กันยายน 2549 

1.  แนวคดินายประตูขาวสาร   
2. ผูกําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม      
3.  แนวคดิการแทรกแซงการเมืองของ

ทหาร  
4.  ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม  

สัมภาษณแบบเจาะลึก  
แหลงขาว  
- ฝายพล.อ.สุรยุทธคมช. 
- ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร,  
- นักวิชาการ  
- นักสิทธิมนุษยชน    

2. ปจจัยการที่สงผล
กระทบการทําขาว
ความขัดแยงทางการ 
เมืองของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ  หลังการ
รัฐประหาร 

 19 กันยายน 2549 

1. แนวคดินายประตูขาวสาร   
2. ผูกําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม      
3. การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร  
4. บทบาทความสัมพันธทหารกับสื่อ  
5. แนวคดิการทําหนาที่ ผูส่ือขาว  

รายงานขาว 
5. ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม  

สัมภาษณแบบเจาะลึก 
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
จํานวน  4  ฉบับ   
จํานวน 6 คน 
 
 
 

3.  แนวทางการทาํขาว
ของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพภายใต
การถูกปดกั้นและ
แทรกแซงการทําขาว
ความขัดแยงทาง
การเมือง  

 

1. แนวคดิการทําหนาที่ ผูส่ือขาวการ
รายงานขาว  

2. แนวคดินายประตูขาวสาร   
3. ส่ือมวลชนในฐานะผูกําหนดวาระหรือ

ประเด็นทางสงัคม  
5. ทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม  

สัมภาษณแบบเจาะลึก 
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
จํานวน  4  ฉบับ  
จํานวน 6 คน 

 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

 

50 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความขัดแยงระหวางรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับคณะรัฐประหารและรัฐบาลชั่วคราว 

ความเคลื่อนไหว 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

การชุมนุมของกลุม PTV และ 
นปก 

ประชามติรับ/ไมราง

รัฐธรรมนูญฉบบัปพ.ศ.2550 

ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ หนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส บางกอกโพสตและมติชน จํานวน  15 คน 
ผูสื่อขาวการเมืองหนังสือพิมพ 4 ฉบับ 

แหลงขาวฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 3 คน 
แหลงขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  3 คน 

กลุมนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตร 2 คน 
นักสิทธิมนุษยชน 1 คน 

รัฐบาล/คมช 
- ควบคุมขาวโทรทัศน วิทยุชุมชน  
   เวปไซด  
- การสรางขาวกลบ 

 - ขอความรวมมือสื่อหนังสือพิมพ 
 - สัมภาษณ แถลงขาว/ ตอบโต  
- ใชสื่อเพื่อการ 
- เผยแพรขาวลบ อดีตรัฐบาล  
 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว 
 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
- สรางขาว ผานสื่อตางประเทศ    
- สื่อสารผานสื่อบุคคล  
- สื่อสารผานพรรคไทยรักไทย  
- เขียนจดหมาย บทความ  
- เวปไซด  
- สถานีวิทยุชุมชน  
- หนังสือทักษิณ 24 ชั่วโมง 
- พอกเก็ตบุกทักษิณ Where are you  

  

รัฐบาล/คมช 
- การไมอนุญาตใหชุมนุมพื้นที่ทอง
สนามหลวง  
- การเตรียมสกัดการเผยแพรเสียง 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
กอนตัดสินยุบพรรค 
- ผลิตซ้ําภาพ ความรุนแรงและสราง
ความเสียหายของกลุมผูชุมนุมของ 
พีทีวีและนปก. 

- ควบคุม ดําเนินคดีแกนนํา 
 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
-ตั้งสถานีโทรทัศนทีวี พีทีว ี

- ชุมนุมประทวงสนามหลวง 
- เปดเทปบันทึกเสยีง 
   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
- เคลื่อนขบวนมาชมุนุมหนาบก.ทบ,  
 บานสี่เสาเทเวศร 
-ใชยุทธศาสตรดาวกระจายชุมนุใน 
จังหวัดตางๆ  

รัฐบาล/คมช 
- จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ 
- ขอความรวมมือภาครัฐ เอกชน 
รณรงครับรางรัฐธรรมนูญ  
- หามรถแท็กซี่ รถสามลอ  
ติดสติ๊กเกอรไมรับราง  
-มหกรรมประชาธิปไตย 
-กําหนดวาระขาวสาร 
 

 
 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
- แถลงขาวคัดคานการรับราง
รัฐธรรมนูญ  
- จําหนายเสื้อสีแดง  
- ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศนคัดคานราง
รัฐธรรมนูญ  
- ซื้อโฆษณาหนาหนังสือพิมพ 

รัฐประหาร  19 กันยายน 2549- 19 กันยายน 2550 DPU



 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “การใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวและการปดกั้น การแทรกแซง การทําขาว
ของหนังสือพิมพ กรณี ความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549” เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงศึกษาการใชพื้นที่ส่ือ การปดกั้น การแทรกแซงการ
ทําขาว เพื่อชวงชิงพื้นที่ขาวของหนังสือพิมพ (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ.
2550) โดยการรวบรวมขอมูลจาก 3 ประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมือง ที่ผูวิจัยกําหนด 
ประกอบดวย  
 1.  ความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
 2.  ขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.)  
 3.   การรณรงคออกเสียงประชามติรับ/ ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550   
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเปนตอนตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้   
 1.  เพื่อศึกษาการใชพื้นที่ของแหลงขาว การปดกั้นและการแทรกแซง การทําขาว
หนังสือพิมพของคูขัดแยงทางการเมือง หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
 2.  เพื่อศึกษาวิธีการใชพื้นที่ การปดกั้นและการแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพ 
สงผลกระทบตอการทําหนาที่ของผูส่ือขาวทางการเมือง หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ภายใตวิธีการใชพื้นที่ของ
แหลงขาว การปดกั้นและการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมือง หลังการรัฐประหาร  
19 กันยายน พ.ศ.2549 
 
ความเปนมาที่นําไปสูความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
 ปญหาวิกฤติการเมืองที่นําไปสูการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เร่ิมกอตัวข้ึน
ในชวงการเปนนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังเปนรัฐบาลครบวาระ 4 ป
(พ.ศ.2544-2548) และพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 ไดดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 377 ที่นั่ง สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคการเมืองเดียว การเปนรัฐบาล
ที่มีเสถียรภาพที่มั่นคง ฝายคานไมสามารถเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได แมจะเกิดขอ
กังขาการทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบาย  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใชอํานาจบริหารประเทศที่เอ้ือ
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ประโยชนตอพวกพองและเครือญาติ จนเกิดการชุมนุมขับไลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจาก
นายกรัฐมนตรี โดยประชาชนในชวงปลายปพ.ศ.2548 ภายใตช่ือ “พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” (People’s Alliance for Democracy / PAD) โดยมีนายสนธิ ล้ิมทองกุล ผูบริหารบริษัท
ในเครือผูจัดการและสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เอเอสทีวี เปนแกนนํา โดยพล.ต.จําลอง ศรีเมือง, 
นายพิภพ ธงไชย,นายสมเกียรติ พงษไพบูลย, นายสมศักดิ์ โกสัยสุข และนายสุริยะใส กตะศิลา รวม
ขบวนการ 
 การชุมนุมของกลุมดังกลาวเกิดขึ้น หลังไมพอใจที่รายการ“เมืองไทยรายสัปดาห”ที่ 
นายสนธิ ล้ิมทองกุล เปนผูดําเนินรายการ ถูกปรับออกจากผังรายการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนท
ทีวี การชุมนุมขยายตัวมากขึ้น หลังครอบครัวชินวัตร ขายหุนในเครือบริษัทชินคอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) มูลคา 73,300 ลานบาท ใหกับกองทุนเทมาเสกของสิงคโปร โดยไมเสียภาษีสงผลใหขอ
กลาวหาการใชอํานาจรัฐเอื้อประโยชนตอธุรกิจครอบครัว มีน้ําหนักและกระแสความไมพอใจขยาย
วงกลายเปนวิกฤติจริยธรรมผูนําประเทศตามมา  
       ในที่สุดพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2549 และ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 แตพรรคประชาธิปตย ชาติไทยและพรรค
มหาชน อางการยุบสภานั้นไมชอบธรรมจึงไมสงผูลงสมัครรับเลือกตั้ง สงผลใหการเลือกตั้งมีส.ส.
ไมครบ 400 เขต กระทั่งเกิดกรณีพรรคการเมืองใหญจางพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครหวังลม
เลือกตั้ง จนกลายเปนคดีฟองรองยุบพรรคไทยรักไทย ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศเวน
วรรคไมรับตําแหนงรักษาการนายก รัฐมนตรีเลือกตั้ง 
           จากนั้นวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส
ใหประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานศาลรัฐธรรมนูญ รวมกันคลี่คลาย
วิกฤติการเมือง ตอมาวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหการเลือกตั้งวันที่ 2
เมษายน พ.ศ.2549 เปนโมฆะ ทําใหกกต.ตองประชุมพรรคการเมือง กําหนดวันเลือกตั้งใหมในวันที่ 
15 ตุลาคม พ.ศ.2549 แตพรรคการเมืองฝายคานไมรวมประชุมเพราะเห็นวาเปนการเอื้อประโยชน
ตอรัฐบาล   
 อยางไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขณะนั้นตองพนตําแหนงและจําคุกคน
ละ 4 ปหลังศาลอาญาพิพากษาวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 ไมชอบดวยกฎหมาย 
ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับมาปฏิบัติหนาที่รักษาการณนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง หลังคําตัดสิน
ใหการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 เปนโฆษะดวย     
   วิกฤติการเมืองหยุดชะงักไประยะหนึ่ง ในชวงงานพระราชพิธีฉลองครองราชย 60 ป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตหลังจากนั้นการชุมนุมประทวงขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเริ่ม
ขึ้นอีกครั้ง ซ่ึงเปนเวลาชวงเดียวกันกับที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปดประเด็นเรื่อง“ผูมีบารมีนอก
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รัฐธรรมนูญ”และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินสายพูดกับทหารทุก
เหลาทัพใหตระหนักในความเปนทหารของพระมหากษัตริย จนคนในสังคมวิพากษวิจารณอยาง
หนักถึงสถานการณการเมืองที่อาจเกิดความขัดแยง 
    สถานการณที่สับสนทําใหประชาชนแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ผูสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ซ่ึงสวนใหญอยูตางจังหวัดไดมารวมตัวเปนคาราวานคนจนเคลื่อนขบวนมาเปดเวทีปราศรัย
สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่สวนจตุจักร ถวงดุลฝายตอตาน คือ กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ซ่ึงทั้งสองกลุมนัดหมายจะชุมนุมใหญในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2549 ซ่ึงตรงกับวันที่ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีกําหนดเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
    กระทั่งเวลาประมาณ 21.30 นาทีของคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ผูบัญชาการเหลา
ทัพในนามคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(คปค.)ที่นําโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก นํากําลังทหารเขายึดหนวยงาน
ราชการและสถานที่สําคัญ อาทิ กองบัญชาการทหารบก (บก.ทบ.) ตามดวยทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา
อาคารชินวัตร ที่ทําการพรรคไทยรักไทยและสถานีโทรทัศนทุกแหงซึ่งเปนสัญญาณของการยึด
อํานาจ ในระหวางที่กําลังทหารและรถถังหลายคันเขาประจําการยังสถานที่เปาหมายเปนจังหวะ
เดียวกันกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โทรศัพททางไกลจากนครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา มายังสถานี
วิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 เพื่อประกาศพระราชกําหนด พ.ร.ก.บริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน ควบคุมและระงับการเขาตรึงกําลังของทหาร แตไมสามารถออกอากาศได
เนื่องจากสถานีวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยถูกควบคุม โดยทหารเรียบรอยแลว ทําใหตอง
เปลี่ยนไปขอใชสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวีแทน  
       พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อานประกาศ พ.ร.ก.บริหารราชการฉุกเฉินผานสถานีโทรทัศน
โมเดิรนไนนทีวี ส่ังการใหพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยายมาประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและ
มอบหมายพล.อ.เรืองโรจน มหาศรานนท ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนผูควบคุมสถานการณฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้น แตสัญญาณไดถูกตัดกลางอากาศกอนที่ประกาศจะอานจบ  
 จากนั้นเวลา23.50นาทีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย  ถายทอด
แถลงการณของคณะรัฐประหาร ฉบับแรกถึงเหตุผล 4 ประการของการยึดอํานาจที่ระบุวา รัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไรประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ใชอํานาจรัฐไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ เอื้อประโยชนใหกับครอบครัวและพวกพอง ไมสามารถควบคุมจัดการความขัดแยง
ที่เกิดจากปญหาการขาดจริยธรรมผูนําประเทศใหยุติไดแตกลับมีแนวโนมรุนแรงยิ่งขึ้น  
      คณะรัฐประหารออกประกาศคณะปฏิรูปฯถึง 36 ฉบับ เพื่อบริหารจัดการควบคุม
สถานการณภายในประเทศ โดยมีหลายฉบับที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพการทําหนาที่ของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ ทั้งทางตรงและทางออม อาทิ ประกาศคณะปฎิรูปฯ ฉบับที่ 3 ใหรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 ส้ินสุดลง ซ่ึงหมายถึงเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็น ตามมาตราที่ 39 
40 และ41 ของหนังสือพิมพ ถูกริดรอน ประกาศคปค.ฉบับ 10 ที่ขอความรวมมือในการนําเสนอ
ขาวสารกับส่ือทุกสํานัก ทุกคน ทุกแขนง ผูประกอบการสื่อมวลชนทุกราย ตองเสนอขาวตามความ
จริง สรางสรรคเพื่อนําประเทศกลับคืนสูภาวะปกติโดยเร็ว ประกาศคปค.ทั้ง 2 ฉบับขางตนสงผล
กระทบกับสิทธิเสรีภาพการทําหนาที่ของสื่อมวลชนโดยตรง  
 สวนประกาศคณะคปค.ฉบับที่ 7 ที่หามเคลื่อนไหวทางการเมืองและฉบับที่ 15 หาม
พรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินการใด ๆ รวมถึงฉบับที่ 27 ที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 ในการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหากมีคําส่ังยุบพรรค ดวยเหตุตองหาม
ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองพ.ศ.2541 ควบคุมความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของนักการเมือง พรรคการเมือง ซ่ึงมีผลกระทบตอการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ทางออม  
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
องคมนตรีเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 และมีพระบรมราชโองการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทยปพ.ศ.2549 แทนฉบับปพ.ศ.2540 ทําให คปค.กลายสภาพเปนคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ (คมช.) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ.2549 โดย
ไมมีอํานาจในการสั่งการใดๆ เปนพิเศษ นอกเหนือจากงานรัฐพิธี ขณะที่บัญญัติมีการจัดตั้งรัฐบาล
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สภารางรัฐธรรมนูญเพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ตองออกเสียง
ประชามติจากประชาชน กอนออกประกาศบังคับใช  
 อยางไรก็ตาม สถานการณขาวความขัดแยงหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
ที่มีการรายงานทางสื่อหนังสือพิมพตลอด 1 ป สามารถสรุปดังตาราง  
 ผูวิจัยแบงประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหารที่เผยแพรผานสื่อ
หนังสือพิมพในชวง 1 ปออกเปน 3 ประเด็นเพื่อประโยชนในการวิเคราะห ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2549  

• หมายเหตุ ตลอดกันยายน พ.ศ.2549 มีขาวการปฏิวัติซอน ตลอดทั้งเดือน  

• เกิดเหตุลอบวางเพลิงโรงเรียน 5 แหงใน จ.กําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

20 กันยายน พ.ศ.2549  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกแถลงการณมาจากประเทศอังกฤษ ทุกฝายสรางความ
สมานฉันทและจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว  

 

20 กันยายน พ.ศ.2549  

• พล.อ.พรางกูร กลาหาญ ทําความเขาใจถึงการเสนอขาวตองเปนไปอยางสรางสรรค 
26 กันยายน พ.ศ.2549  

• ผูนํารัฐประหารใหสัมภาษณครั้งแรกหลังรัฐประหารครบ 7 วัน  
  คปค.ขอใหประชาชนตรวจสอบขาวหนวยงานราชการเพื่อปองกันขาวลือ  และกําชับ
 ใหทุกจังหวัดทําความเขาใจกับประชาชน 

55 
 

DPU



 

 

ตารางที่ 4.2 สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2549  
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

3 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สงจดหมายจากอังกฤษลาออกจากหัวหนาพรรคไทยรักไทย  
10 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• พรรคไทยรักไทยการเรียกรองใหยกเลิกกฎอัยการศึก  
11 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• จาตุรนต ฉายแสง เปนรักษาการห.น.พรรคไทยรักไทย  
22 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• นพดล ปทมะ ยืนยัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยุติบทบาทการเมือง ไมเกี่ยวของกับความ
เคลื่อนไหวของพรรคไทยรักไทยและจะยังไมกลับประเทศไทย  

26 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรี เขาพบพล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
องคมนตรีและรัฐบุรุษ  

 

12 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• นายกรัฐมนตรี ชี้แจงแนวทางการทํางานทูตานุทูตตางประเทศประจําประเทศไทย  
13 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• นายกรัฐมนตรี พบปะผูรวมพัฒนาชาติไทย 11 จงัหวัดที่จังหวัดสกลนครและบุรีรัมย  
16 ตุลาคม พ.ศ.2549 

• คมช.และรัฐบาลระบุ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ควรกลับไทยหลังยกเลิกกฎอัยการศึก 
20 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• นายกรัฐมนตรีพบผูรวมพัฒนาชาติไทย จ.พะเยา เชียงราย เพชรบูรณ ตากและนาน  
23 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• คมช.และกระทรวงกลาโหม พบมีความพยายามเคลื่อนไหวในลักษณะคลื่นใตน้ํา  
24 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• นายกรัฐมนตรี ระบุ คมช.คือ รองนายกรัฐมนตรี ดูแล การเมือง ความมั่นคงของ
ประเทศและสงหนวยขาวลงพื้นที่ทําความเขาใจกับประชาชน  

25 ตุลาคม พ.ศ.2549  

• นายกรัฐมนตรี เชิญตัวแทน 43 พรรคการเมือง หารือถึงสถานการณทางการเมือง 
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ตารางที่  4.3 สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549  

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

2  พฤศจิกายน พ.ศ.2549  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปจีนเพื่อพักผอนและพบนักธุรกิจ โดยยัง
ไมกลับประเทศไทยในขณะนี้  

3  พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• เกิดกระแสขาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลอบเขาประเทศจีน ผานพมาและ จ.ภาคเหนือ  
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  

• สํานักขาว AP รายงานขาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไปอินโดนีเซีย  
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยืนยันยังไมกลับไทยจนกวามีการเลือกตั้งและไดรัฐบาลใหม 

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  

• ประธานคมช.ประกาศไมตออายุราชการในตําแหนงผูบัญชาการทหารบก  
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• รมว.กระทรวงกลาโหม ชี้แจงนโยบายความมั่นคงผูชวยทูตทหารตางประเทศ 22 
ประเทศประจําประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยประชุมผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 
นักปกครอง  

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• นายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณ “นายกฯพบสื่อทําเนียบรัฐบาล”  
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• ประธานคมช.ใหสัมภาษณสถานีโทรทัศน CNN ถึงการรัฐประหาร 19 กันยายน  
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• กระทรวงกลาโหม เปดขอมูลนายเนวิน ชิดชอบและนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีต
รัฐมนตรีรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยูเบื้องหลังการกอความไมสงบหรือคลื่นใตน้ํา 

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• คมช.เห็นชอบยกเลิกกฎอัยการศึก 41 จว.คงไว 35 จว.โดยอางเหตุผลดานมั่นคง 
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

• ประธานคมช.มอบนโยบาย ปลูกฝงความรักชาติ พรอมระบุ “อยากรองไห” เมื่อ คตส.
พิจารณาและพบโครงการทุจริตของรัฐบาลชุดกอน  
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ตารางที่  4.4 สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2549  
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

8 ธันวาคม พ.ศ.2549 

• กลุมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณเลื่อนนัดชุมนุมของกลุมที่ทอง
สนามหลวง จากวันที่ 10 ธันวาคม เปนวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2550  

10  ธันวาคม พ.ศ.2549 

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรโทรศัพทมายืนยัน ความเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ ตอประธานคมช. 

2  ธันวาคม พ.ศ.2549  

• รัฐบาลจัดรายการ “สายตรงทําเนียบ” ออกอากาศสัปดาหแรกแพรภาพทางชอง 11  
5 ธันวาคม พ.ศ.2549 

• คมช.กําชับทหารตรวจพื้นที่ ทําความเขาใจประชาชนชุมนุมอาจเปนเครื่องมือทางการเมือง  
10  ธันวาคม พ.ศ.2549 

• ประธานคมช.สัมมนารวมพลังไทยกาวไกลสูโลกาภิวัตนอยางพอเพียง 
13  ธันวาคม พ.ศ.2549 

• นายกรัฐมนตรีเชิญผูบริหาร บรรณาธิการขอความรวมมือสื่อมวลชนเสนอขาวสรางสรรค  
16 ธันวาคม พ.ศ.2549 

• ประธานคมช..ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตประเทศไทย อนาคตคมช.”ปลุกฝงความรักชาติ  
19 ธันวาคม พ.ศ.2549 

• คมช.แถลงผลงาน 3 เดือน  
23 ธันวาคม พ.ศ.2549 

• ประธานคมช.เปดงาน “รวมพลังไทย รอยใจเปนหนึ่งเดียว” ที่จังหวัดเชียงใหม  
25 ธันวาคม พ.ศ.2549 

• รัฐบาลแถลงผลงาน 3 เดือนและนายกรัฐมนตรีชี้แจงการครอบครองโบกี้รถไฟ  
27 ธันวาคม พ.ศ.2549 

• คมช.แจกสมุดปกขาวแกสื่อมวลชน หนวยงาน ราชการ องคกรและสื่อตางประเทศ  
 

• 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 เกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร 9 จุด ทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ทําใหหลายแหงตองยกเลิกการจัดงานฉลองปใหม 2550 58 
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ตารางที่ 4.5  สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2550  
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

2 มกราคม พ.ศ.2550  

• นพดล ปทมะ นําจดหมายพ.ต.ท.ทักษิณ ที่ยืนยันความบริสุทธิ์ในเหตุการณที่เกิดขึ้น 
พรอมประณามผูกอเหตุ ตําหนิรัฐบาลและคมช.ที่ออกมาระบุวาเปนฝมือของกลุม 
อํานาจเกา 

5 มกราคม พ.ศ.2550  

• จาตุรนต ฉายแสง ปฏิเสธพรรคไมเกี่ยวของกับเหตุการณวางระเบิด ปลอยขาวปฏิวตัิ 
ซอน  

6 มกราคม พ.ศ.2550  

• นพดล ปทมะ ยืนยันพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมไดลับลอบเดินทางเขาประเทศไทยตาม
เสนทางเกาะกง ประเทศกัมพูชาผานจังหวัดตราด  

13 มกราคม พ.ศ.2550  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยของสิงคโปร 
15 มกราคม พ.ศ.2550   

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สัมภาษณหนังสือพิมพ ดิเอียนวอลลสตรีท เจอรนัล ที่ประเทศ
สิงคโปร ยืนยันไมคิดหวนคืนตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีก เรงชวยเหลืองานดานสังคม 
แทนสถานีโทรทัศน CNN ออกอากาศ บทสัมภาษณพ.ต.ท.โททักษิณ ชินวัตร  
ในประเด็นเดียวกัน แตไมมีการออกอากาศโดยสถานีขาว CNN ผานเคเบิลทีวีใน 
ประเทศ สามารถรับชมไดเฉพาะการรับสัญญาณตรงผานดาวเทียมเทานั้น  

 

1 มกราคม พ.ศ.2550  

• นายกรัฐมนตรีและปธ.คมช.ระบผุูกอเหตุระเบิดในคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 นาจะเปน
ฝมือของผูเสียผลประโยชนและมุงทําลายทางการเมือง   

2 มกราคม พ.ศ.2550  

• พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ปธ.คมช.ปฏิเสธขาวลือเรือ่งการปฎิวัติซ้ํา  
2 มกราคม พ.ศ.2550  

• กระทรวงการตางประเทศยกเลิกหนังสือเดินทางทูต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและภริยา เพราะ
เห็นวาความเคลื่อนไหวมีนัยยะทางการเมืองไมเหมาะสม 

10 มกราคม พ.ศ.2550  

• พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม เชิญผูบริหารสื่อวิทยุ โทรทัศนมารวมหารือ 
แนวทางการเสนอขาว เพื่อไมใหตกเปนเครื่องมือของกลุมการเมือง หากฝาฝน คมช.จะใช
อํานาจตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 และประกาศ คปค.ฉบับ 
10 ดําเนินการ 

11 มกราคม พ.ศ.2550  

•  ประธานคมช. ยืนยันวา การขอความรวมมือสื่อมวลชนใชวิจารณญาณไมไดเปนการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพ แตเพื่อใหเกิดความรักชาติ ความสมานฉันทในบานเมือง  

16 มกราคม พ.ศ.2550  
 คมช.ติดตามเนื้อหาการใหสัมภาษณของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน 

CNN พรอมสั่งการชี้แจงทําความเขาใจและประชาสัมพันธใหประเทศตาง ๆ เขาใจ
สถานการณในประเทศไทยใหมากที่สุด เนื่องจากควบคุมสัญญาณการ 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)    
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

18 มกราคม พ.ศ.2550  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศญี่ปุน  
21 มกราคม พ.ศ.2550  

• นพดล ปทมะ ยืนยัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เดินทางไปประเทศจีนเพื่อพบกับพล.อ.
สนธิ บุญยรัตกลิน  พรอมระบุการอนุญาตใหสถานีโทรทัศน UBC นําเทปการ
สัมภาษณพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรทางสถานีโทรทัศน CNN ออกเผยแพรถือเปน
จุดเริ่มตนของความสมานฉันท 

   สํานักขาว AP รายงานขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหสัมภาษณหนังสือพิมพนิจิปปอน 
ระบุจะยังไมเดินทางกลับประเทศไทย เพราะอาจเปนชนวนความขัดแยงระหวางกลุมที่
สนับสนุนกับกองทัพ  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหสัมภาษณหนังสือพิมพอาซาฮี วิมบุน ที่ญี่ปุน ถึงการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.    

30 มกราคม พ.ศ.2550  

• นพดล ปทมะ แถลงวาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เตรียมใหสัมภาษณสื่อตางประเทศและ
เตรียมเดินทางจากกรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนไปประเทศแถบตะวันออกกลาง   

• ออกอากาศทางดาวเทียมไดเฉพาะภายในประเทศเทานั้น  

• คตส.รายงานความคืบหนาในการตรวจสอบคดีตาง ๆ ตอ ปธ.คมช. 

• รัฐบาล ยืนยัน การขอความรวมมือในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนเปนเรื่องที่คมช.
ทําได  รัฐบาล ไมจําเปนตองหารือหรือทบทวนใดๆ  

20 มกราคม พ.ศ.2550  

• นายกรัฐมนตรี รวมรายการสายตรงทําเนียบ ทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย 
ชอง 11 และวิทยุกรมประชาสัมพันธ  

21 มกราคม พ.ศ.2550 

• พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเลิกใชกฎอัยการ
ศึกในบางพื้นที่และใหคงใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่  

26 มกราคม พ.ศ.2550  

• พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ปธ.คมช.ใหสัมภาษณสถานีโทรทัศน CNN ในประเด็น 
 การรางรัฐธรรมนูญ เหตุระเบิดหลายจุดในคืนสงทายป 2549  
31 มกราคม พ.ศ.2550  

• รัฐบาลตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติเชิงรุก ทําหนาที่รวบรวมขอมูล
ขาวสารที่กอใหเกิดความเขาใจผิด คลาดเคลื่อน กระตุนการประชาสัมพันธผลงาน  

 

• 27 มกราคม พ.ศ.2550 พรรคการเมืองตาง ๆ เรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกประกาศคปค.ฉบับ 15 และ 27 เกี่ยวกับการหามพรรคการเมืองเนินกิจกรรมทางการเมือง  

• 30 มกราคม  2550 คนรายไมทราบจํานวนยิงระเบิดชนิด M 79 จํานวน 2 ลูก ใสสํานักงานหนังสือพิมพเดลินิวส ทําใหคอนกรีตแตกเปนหลุมกวางและโคมไฟขางถนนแตกเสียหาย  
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ตารางที่  4.6  สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

1 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหสัมภาษณนิตยสารไทมฉบับเอเชีย  
8 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  

• นายนพดล ปทมะ ยอมรับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จางสํานักงานกฎหมาย 
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไปประเทศออสเตรเลีย จีนและอังกฤษ ยังไมมีกําหนดกลับ
ประเทศไทยและไมใหสัมภาษณสื่อมวลชนทั้งไทยและตางประเทศ 

12 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหสัมภาษณสื่อตางประเทศ ยืนยันเดินทางไปประเทศตางๆ 
เปนการทําธุระสวนตัวและทุกครั้งที่ใหสัมภาษณสื่อตางประเทศระมัดระวังเสมอ  
คมช.และรัฐบาลไมควรหวาดระแวงมากเกินไป  

20 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  

• คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีขอนําเงิน 400 ลานบาทออก
นอกประเทศ  

1 กุมภาพันธ พ.ศ.2550   

• ปธ.คมช.สัมภาษณหนังสือพิมพวอชิงตันโพสต ถึงสถานการณภายในประเทศและ 
ไมรับรองความปลอดภัยแกพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและจะมีการเลือกตั้งในป 2550 

6 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.ไมตอบโต ปดกั้นขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แตจะเรงปลูกฝงอุดมการณ
ความรักชาติ  

9 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  

• ประธานคมช..ปาฐกถา “จิตสํานึกแหงการรักแผนดิน” ที่กระทรวงยุติธรรม  
11 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  

• ปธ.คมช.พบผว.จ.บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ขอความรวมมือสรางความ
สงบ คตส.มีมติซื้อ-ขายหุนชินคอรปอเรชั่นสั่งฟองคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ฐานเลี่ยงภาษี  

13 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  

• ประธานคมช.ไมเห็นดวย การยกเลิกประกาศคณะปฎิรูป ฯ ฉบับ ที่ 15 และ 27   
15 กุมภาพันธ พ.ศ.2550  

• ประธานคมช. เปดงานป 2550 ปแหงการเสริมสรางอุดมการณรักชาติ กระตุนเตือนกําลัง
พลของกองทัพ ใหยึดมั่นและปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  

• ประธานคมช.เปดงาน “รวมพลังไทย รูรักสามัคคี ทําความดีถวายในหลวง” ที่ จ.ลพบุรี 
สระบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง และอยุธยา 
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ตารางที่ 4.7  สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

2 มีนาคม พ.ศ.2550 

• สํานักขาวตางประเทศรายงานขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลาวสุนทรพจนที่ Internation 
Institute for Strategic Studies กรุงลอนดอน อังกฤษ หัวขอประชาธิปไตยบททางแยก 
(Demoracy at a crossroad) ยืนยันวางมือทางการเมือง พรอมระบุวารัฐบาลที่มาจากการ
ยึดอํานาจมักหลงระเริงในอํานาจและพยายามสืบทอดอํานาจ  

11 มีนาคม พ.ศ.2550  

• พรรคไทยรักไทยทวงถามหลังทําหนังสือคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เพื่อขอ
อนุญาตในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  

11 มีนาคม พ.ศ.2550  

• เว็บไซด www.hi-thaksin.net เทปบันทึกภาพและเสียงของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
ใชชีวิตในตางประเทศหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 

22 มีนาคม พ.ศ.2550  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและจะยังไมเดินทางกลับประเทศ
ชวงนี้และไมใหสัมภาษณสื่อมวลชนทั้งไทยและตางประเทศ  

2 มีนาคม พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.สถาปนาวันไทยอาสาปองกันชาติและรวมพลังไทยรูรักสามัคคี จ.นครราชสีมา  
6 มีนาคม พ.ศ.2550  

• ประธานคมช.เปดโครงการคุณธรรมนําไทย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
เสริมสรางอุดมการณรักชาติ ศาสน กษัตริย ความสามัคคีของคนในชาติ  

9 มีนาคม พ.ศ.2550  

•  ประธานคมช.เปดงานมหกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติรักในหลวง 80 พรรษา รวมใจพิทักษ
เมือง เพื่อรณรงคประชาชนมีสวนรวมในการแจงปองกันยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

20 มีนาคม พ.ศ.2550  

• รัฐบาล คตส ป.ป.ช. กกต.สตช.และอัยการสูงสุดรวมแถลง.แถลงผลงาน 6 เดือน คมช. 
21 มีนาคม พ.ศ.2550  

• ประธานคมช.ใหสัมภาษณ“สยามเชานี้” ชอง 5 ไมสืบทอดอํานาจ ไมเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 
23 มีนาคม พ.ศ.2550  

•  ประธานคมช.เปดสัมมนา “การมีสวนรวมของประชาชนในการเสริมสรางจริยธรรม  
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”   
31 มีนาคม พ.ศ.2550  

• นายกรัฐมนตรี บรรยาย“รัฐบาลกับการพัฒนาประชาธิปไตย”ใหคณะกรรมการหมูบาน 2,699
แหง จ.อุบลราชธานี ขอใหประชาชนเลือกคนดี มีคุณธรรม เขามาบริหารประเทศ  
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ตารางที่  4.8  สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2550 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

26 เมษายน พ.ศ.2550  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รวมประชุมโดฮาฟอรัม วาดวยประชาธิปไตย การพัฒนา การคา
เสรีที่ประเทศกาตารและรวมงานเปดสนามกอลฟไพน วัลเลย กอลฟคลับ ปกกิ่ง 
ประเทศจีน  

30 เมษายน พ.ศ.2550   

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รับเลือกเปนนายกสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย ขณะที่
สํานักขาวตางประเทศรายงานขาวเตรียมยื่นขอเสนอซื้อสโมสรฟุตบอลแมนเซสเตอรตี้
ของประเทศอังกฤษ  

3 เมษายน พ.ศ.2550  

• นายกรัฐมนตรี กลาวสุนทรพจนและพบผูบริหารสมาคมสื่อมวลชนแหงประเทศ
ญี่ปุน พรอมยืนยันไทยจะเลือกตั้งปลายปพ.ศ.2550 และพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม
ควรกลับไทยตอนนี้  

8 เมษายน พ.ศ.2550  

• ปธ.คมช.เปดคอนเสิรตปลุกกระแสรักชาติ โดยเพลงปลุกใจ เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสน กษัตริย  

13 เมษายน พ.ศ.2550  

• คมช.ยืนยันไมขัดแยงกับรัฐบาล ไมคิดปฏิวัติซ้ํา เปนการปลอยขาวของผูที่ไมหวังดี  
15 เมษายน พ.ศ.2550  

• วอรรูมตางประเทศทําความเขาใจกับประเทศเยอรมันนี อังกฤษ ญี่ปุนและออสเตเลีย 
24 เมษายน พ.ศ.2550  

• ประธานคมช.รวมประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบการบริหารประเทศในภาพรวม  
26 เมษายน พ.ศ.2550  

• นายกรัฐมนตรีเชิญสื่อมวลชนและนักเขียนบทความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ 
      บานพิษณุโลก และชี้แจงการทํางานของรัฐบาลและความเคลื่อนไหวของอดีต   
      นายกรัฐมนตรี  
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ตารางที่  4.9 สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2550 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

13 พฤษภาคม  พ.ศ.2550  

• เวบไซด www.hi-thaksin.com  เผยแพรคลิปวีดีโอคําสัมภาษณ 9 เดือนกับความในใจ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระบุวาไมเปนธรรมจากการกลาวหาในคดีตาง ๆ   

17 พฤษภาคม  พ.ศ.2550  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โทรศัพททางไกลจากอังกฤษพูดคุยในสถานีวิทยุ 3 แหง 
เรียกรองรัฐบาลและคมช.ไมควรระแวงและอยากกลับประเทศไทยแตเกรงวาจะทําให
สถานการณไมสงบ  

22 พฤษภาคม  พ.ศ.2550  

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดาน
วิทยาศาสตร จากสถาบันเศรษฐศาสตรแหงรัสเซีย (Plekhanov Russian Academy of 
Economics)  

5 พฤษภาคม  พ.ศ.2550  

• คมช.เปดเผยเจาหนาที่อังกฤษพบแผนการกอวินาศกรรมกรุงเทพมหานครที่อังกฤษ  
8 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 

• นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมรวมหัวหนาและตัวแทน 44 พรรคการเมือง 
9 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 

• รัฐบาลจัดพีธีถวายปฎิญาณเพื่อ “ลางทุจริตใหสิ้นแผนดินไทยเทิดไทองคราชัน”ให
ทุกคนตั้งมั่นในความดี สามัคคีและดําเนินชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง  
12 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 

• จัดรายการ “ เปดบานพิษณุโลก” ออกอากาศชอง 11 เปนครั้งแรก 
19 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 

• นายกรัฐมนตรีเปดการสัมมนากํานัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อความ
มั่นคงภายในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม  
23 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.มอบนโยบายดานความมั่นคงใหหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ภาคเอกชน จ.นครราชสีมา ประธานคมช.เปด
สัมมนาวิทยุชุมชน 19 จังหวัด เพื่อความมั่นคงและความสงบสุข 
24 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 

• รัฐบาลแถลงผลงานครบ 6 เดือน  
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ตารางที่ 4.10  สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

2 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• จาตุรนต ฉายแสง แถลงขาว พรรคไทยรักไทยไมไดรับความเปนธรรมในคดียุบพรรค 
สั่งพิมพคําวินิฉัยเปนเลมเปนภาษาไทยและอังกฤษ สงองคกรที่เกี่ยวของกับกฎหมายโลก 

• กลุมพีทีวี จัดชุมนุมสนามหลวง โจมตีการยุบพรรค ตั้งโตะคัดคานรางรัฐธรรนูญป 50 
ขณะคนวันเสารไมเอาเผด็จการณแจกเอกสาร ซีดี วีซีดี โจมตีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
3  มิถุนายน พ.ศ.2550 

• กลุมพีทีวีชุมนุมยืดเยื้อวันที่ 2 พรอมแถลง จะเปลี่ยนชื่อเพื่อยกระดับการชุมนุมจาก 
นปก.เปน นปช. 

4 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• กลุมไทยรักไทยในการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม  
14 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• นพดล ปทมะ ระบุพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังไมอาจกลับไทยเร็วขึ้นไดตามตองการเพื่อ
ตอสูการอายัดบัญชีเงินฝากที่ไมเปนธรรมเพราะรัฐ คมช. ไมรับประกันความปลอดภัย     

15 มิถุนายน พ.ศ.2550  

• เวทีพีทีวีและนปก.เปดวีซีดีคําปราศรัยของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ความยาว 30 นาที 
เปดใหกลุมผูชุมนุมฟง 

 

1.มิถุนายน พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.ออกรายการกรองสถานการณ ชอง 11 ชี้แจงยกเลิกประกาศคปค ฉ.15
และ 27 

2.มิถุนายน พ.ศ.2550 

• นายกรัฐมนตรีจัดรายการเปดบานพิษณุโลก  
3  มิถุนายน พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.บันทึกรายการ “ตัวจริงชัดเจน” ทางไอทีวี ชี้แจงคดียุบพรรคและตองการ
ใหพ.ต.ท.ทักษิณ กลับมาตอสูคดีในประเทศ  

4 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.รวมรายการ “สยามเชานี้” ชอง 5 แจงการนิรโทษกรรม 111 กก.บห.พรรค 
9 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• นายกรัฐมนตรีจัดรายการ “เปดบานพิษณุโลก” งานพระราชพิธี “เฉลิมพระเกียรติ 2550”  
10 มิถุนายน พ.ศ.2550   

• นายกรัฐมนตรีปราศรัย “ทางเลือกและการเอาชนะปญหาชาติวันนี้” ทาง
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยและวิทยุในสังกัดกองทัพบก 

• รมว.กห.ยืนยัน มีการจางประชาชนมาชุมนุมแตไมสามารถสกัดเสนทางการเงินได          
11 มิถุนายน พ.ศ.2550  

• คตส.สั่งใหอายัดบัญชีเงินฝากจากการขายหุน ชินคอรเปอรเรชั่นใหกองทุนเทมาเสค  
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ตารางที่ 4.10  (ตอ) 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

23 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• กลุมพีทีวีและนปก.เคลื่อนตัวไปชุมนุมที่หนากองบัญชาการกองทัพบกใหขับไลคมช. 
25 มิถุนายน พ.ศ.2550 
 กลุมพีทีวีและนปก.เคลื่อนตัวแบบ “ดาวกระจาย” และปราศรัยโจมตีตามสถานที่ตางๆ   
27 มิถุนายน 255 

• กลุมพีทีวีและนปก.เปดวีซีดีบันทึกเสียงสนทนามาเปดที่เวทีที่สนามหลวง ซึ่งเปนเสียง
อางถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในทางที่ไมเหมาะสม  และเชื่อมโยงพล.อ.เปรม 
ติณสูลานนทพยายามใชพระราชดํารัสไปใชในทางที่ตนเองวางแผนไว 

30 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• นปก.ใชแผนดาวกระจายปราศรัยสถานที่ตางๆ ยานสยามสแควร โจมตีคมช. 

15 มิถุนายน พ.ศ.2550  

• ฝายความมั่นคงเตรียมประกาศใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  
17 มิถุนายน พ.ศ.2550  

• ประธานคมช.ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนยานบางลําพู  
20 มิถุนายน พ.ศ.2550  

• รัฐบาล กกต.และสภารางรัฐธรรมนูญ กําหนดวันเลือกตั้งทั่วไป เร็วที่สุด 
25 พฤศจิกายน  

• นายกรัฐมนตรี จัดรายการ “เปดบานพิษณุโลก” และรวมสัมมนา “รัฐบาลพบสื่อมวลชน
ทองถิ่น” ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกรวม 16 จังหวัด ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และรณรงคประชาชนใหเขาใจการออกเสียงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ  

29 มิถุนายน พ.ศ.2550 

• กลุมพลังมวลชน จ.สงขลา รวมตัวกันใน จ.สงขลาแสดงศรัทธาหลังนปก.ออกมาโจมดี
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ตอเนื่อง 
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 ตารางที่ 4.11 สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• เครือขาย 19 กันยายน ออกแถลงการณไมรับรางรัฐธรรมนูญและเคลื่อนการชุมนุมไปที่
หนาบานสีเสาเทเวศร พรอมปราศรัยโจมตี 

5 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• เว็บไซด www.hi-thaksin ลงคําสัมภาษณพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของสํานักขาวญี่ปุน  
10 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• กลุมไทยรักไทยเปดโครงการรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันวา คมช.และ
รัฐบาลบิดเบือนประชาชนใหเขาใจวา รางผานความเห็นชอบจะทําใหเกิดการเลือกตั้ง
เร็วขึ้น  

11 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยืนยันไมไดรับความเปนธรรมในคดีทุจริตกับสํานักขาว 
อัลจาซีรา  

14 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• นปก.ออกรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญใน จ.ภาคเหนือ 
22 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• นปก.นําผูชุมนุมไปปราศรัยที่หนาบานสี่เสาเทเวศร และเกิดการปะทะจากการฝาแผง
กั้น ขวางปาขวดน้ําใสเจาหนาที่ ที่พยายามสกัดกั้น ขณะที่เจาหนาที่ใชสเปรยพริกไทย
และแกสน้ําตา กอนที่สลายตัวโดยสโมสรทหารบกไดรับความเสียหายและมี
ผูไดรับบาดเจ็บทั้งสองฝาย  

1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• คมช.อบรมขาราชการ ทหาร ตํารวจ ใหความรูรางรัฐธรรมนูญกอนรณรงคประชาชน 
3 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• ครม.อนุมัติงบประชามติรางรัฐธรรมนูญและยกเลิกคําสั่งคปคฯ ฉบับ 5 หลัง พ.ร.บ.วา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 มีผลบังคับใช 

6 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• รางรัฐธรรมนูญ 2550 ผานความเห็นชอบ นําออกเผยแพร 31 ก.ค. ลงประชามติ 19 ส.ค.  
11 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.ลงพื้นที่จ.เชียงใหม พบปะประชาชนและเกษตกร 
12 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• บริษัทไปรษณียไทยปลอยขบวนรถสงรางรัฐธรรมนูญใหประชาชน 19.6 ลานครัวเรือน 
14  กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• คมช.จัดคอนเสิรตรักชาติ ปลุกกระแสรักชาติ สามัคคี 
 15 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.พบปะประชาชนเขตดอนเมืองในโครงการ “รูรักสามัคคี ทําความดีเพื่อ
แผนดิน”  

16  กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• โฆษก คมช.รับทราบความเคลื่อนไหวตอตานรางรัฐธรรมนูญทั่วประเทศ 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

   26 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• เว็บไซด www.truethaksin.com เปดตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปดตัวหนังสือ 
“Thaksin 24 hours after the coup” ที่ฮองกง 
31 กรกฎาคม พ.ศ.2550  

• นายสมัคร สุนทรเวช ตกลงใจเขารวมงานกับพรรคพลังประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• นายกรัฐมนตรีเปนประธานเปดงาน “แรงงานไทยไปประชามติ”  
18 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.สั่งการใหกําลังพลของกองทัพ ใชสื่อโทรทัศนและวิทยุประชาสัมพันธ
การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ  

24  กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• คมช.นําเทปบันทึกภาพการชุมนุมที่บานสี่เสาเทเวศรในที่ประชุมครม.พรอมประสาน
กระทรวงการตางประเทศและสื่อตางประเทศเพื่อถายทอดขอเท็จจริง 

26  กรกฎาคม พ.ศ.2550 

• กกต.ทําสื่อประชาสัมพันธรณรงค สารคดีสั้น สปอรตโฆษณา เพลงรณรงค เพื่อ
เผยแพรทางสถานีโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

• เจาพนักงานสอบสวนแจงขอจับกุมแกนนํานปก. 9 คน หลังนําผูชุมนุมไปทําลาย
ทรัพยสินและทํารายเจาพนักงาน และยื่นคํารองฝากขังแกนนําทั้ง 9 คน 
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ตารางที่ 4.12  สถานการณขาวความขัดแยงการเมืองประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

2 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• เปดตัว หนังสือ “ทักษิณ Where are you ?”   
6 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• สํานักขาวเอพี รายงานขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กอนเปดสโมสรฟุตบอลแมนเชล
เตอรซิตี้  

   นปก.นําวีซีดีการชุมนุมในวันที่ 22 ก.ค.มอบใหเลขาธิการยูเอ็นและขอตัวแทนเขารวม
สังเกตการณการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 

 15 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• กลุมไทยรักไทย นําโดย นายจาตุรนต ฉายแสง คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ นายพงศ
เทพ เทพกาญจนา นายแพทยสุรพงษ สืบวงลี นายเนวิน ชิดชอบ จัดปราศรัยใหญเพื่อ
รณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญที่สนามหลวง ที่ตางสวมเสื้อสีแดงที่มี “We Vote No เปน
สัญญลักษณ  

16 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• นายจาตุรนต ฉายแสง ปลอยรถคาราวานรถกะบะสีแดง 100 คัน ที่เขียนขอความ  
 “19 สิงหาคมไปกาไมรับราง” ติดขางรถ เพื่อรณรงคใหประชาชนไมรับราง
รัฐธรรมนูญ  

 

3 สิงหาคม พ.ศ.2550 

• สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย จัดมหกรรมประชาธิปไตย ปฎิญญา
พัฒนาการเมืองไทย 2550 เพื่อสรางความเขาใจกับประชาชน ในการประชามติรับราง
รัฐธรรมนูญ 

6 สิงหาคม 2550 

• นายกรัฐมนตรี “พบปะสื่อมวลชนประจําทําเนียบรัฐบาล” ตอบคําถามผูสื่อขาวทั้ง
ประเด็น“Thaksin 24 hours after the coup” และรณรงคประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ  

7 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• ครม.เห็นชอบใหวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2550เปนวันหยุดราชการ เพื่อสงเสริมให
ประชาชนออกมาใชสิทธิออกเสียงประชามติ  

• รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เรงตรวจสอบการจายเงินไมรับรางรัฐธรรมนูญใน
จังหวัด บุรีรัมย ศรีสะเกษ และสุรินทร  

10 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จ.สกลนคร กาฬสินธุ มุกดาหารและนครพนม 
ในโครงการอยูดีมีสุข 

• กกต.ประชุม ผ.อ.เลือกตั้ง เพื่อตรวจความพรอมการจัดการออกเสียงประชามติและสั่ง
กํานัน ผูใหญบานจับตาการแจกเสื้อไมรับรางรัฐธรรมนูญ รวมทั้งใบปลิว จดหมายแผน 
วีซีดีบันทึกภาพ เสียงการปราศรัยของกลุมไทยรักไทย 
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ตารางที่ 4.12  (ตอ)  

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

17 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• นพดล ปทมะ นําแถลงการณพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ตอสื่อมวลชนไทยและ
ตางประเทศวา คมช.มีแผนดําเนินการทําลายความนาเชื่อถือตนเอง และพรอมที่จะตอสู
หากรัฐบาลไทยจะขอใหอังกฤษสงตัวกลับในฐานะผูรายขามแดน โดยไดวาจาง
ทนายความทั้งในประเทศไทยและตางประเทศไวแลว  

18 สิงหาคม พ.ศ.2550  

• แกนนํากลุมไทยรักไทยทําพิธีปลดปายพรรคไทยรักไทย หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
 ใหยุบพรรคเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550  
19 สิงหาคม พ.ศ.2550 

• กลุมไทยรักไทยยืนยัน การลงประชามติครั้งนี้ไมถูกตองตามหลักประชาธิปไตย 
 เนื่องจากผูนําพยายามชี้นําประชาชนใหรับรางรัฐธรรมนูญ และสรางความเขาใจผิดวา
 เมื่อรางผานจะมีการเลือกตั้ง รวมทั้งปดกั้นขาวสารของฝายที่ไมเห็นชอบ  

• กลุมนปก.ประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวและจะชุมนุมใหมเมื่อคมช.มีการสืบทอด
 อํานาจ 

12 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รณรงคประชาชนไปใชสิทธิออกเสียงประชามติ ที่
สวนจตุจักร ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะใหรางวัลจังหวัดที่มีประชาชนออกเสียงมาก
ที่สุด 

 13 สิงหาคม พ.ศ.2550   

• นายกรัฐมนตรีเปดงาน “มหกรรมรวมพลังประชาธิปไตย พรอมใจลงประชามติ”  
19 สิงหาคม พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.ใหสัมภาษณเกาะติด 19 สิงหาวันลงประชามติ” ชอง 11 ขอบคุณ
ประชาชนที่ออกมาใชสิทธิ 
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ตารางที่  4.13  สถานการณขาวความขดัแยงทางการเมือง ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2550  
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

2 กันยายน พ.ศ.2550  

• นัดหมายชุมนุม 19 กันยายน 2550 ซึ่งครบรอบ 1 ปการรัฐประหาร  
6 กันยายน พ.ศ.2550 

• กลุม 24 มิถุนาประชาธิปไตยและกลุมรากหญาประชาชิปไตยยื่นหนังสือประธาน 
คมช.ใหยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก  

19 กันยายน พ.ศ.2550 

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เขียนบทความลงตีพิมพในหนังสือพิมพ ดีเวียนน วอลล สตรีท 
เจอรนัล ฉบับประจําวันที่ 19 กันยายน 2550 ในโอกาสครบรอบ 1 ปหลังการ
รัฐประหาร 

• นายจาตุรนต ฉายแสง รวมงาน “อนาคตการเมืองไทย:วิกฤตที่อยูรอด”  

• กลุมนปช.ชุมนุมครบรอบ 1 ปหลังการรัฐประหาร ที่สนามหลวง  

1  กันยายน พ.ศ.2550 

• ประธานคมช.ยืนยันยังไมตัดสินใจลงเลนการเมือง  
3  กันยายน พ.ศ.2550  

• ศาลอาญากรุงเทพใต มีคําสั่งอนุมัติหมายจับพ.ต.ท.ทักษิณ -คุณหญิงพจมาน ชินวัตร 
ผูตองหากระทําความผิด พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ.2535 มี พฤติกรรม
ปกปด โครงสรางผูถือหุนบริษัทเอสซีแอสเซท คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 

16 กันยายน พ.ศ.2550  

• นายกรัฐมนตรี พบปะสื่อมวลชนประจําทําเนียบรัฐบาล จ.เพชรบูรณ   
 19 กันยายน พ.ศ.2550  

• ประธานคมช.ใหสัมภาษณรายการขาว”ขาวยามเชา” ทาง FM 101 เมกะเฮิรซ รายการทา
พระอาทิตย ทาง ASTV ในโอกาสครบรอบ 1 ป  

สยามจดหมายเหตุ  ปที่ 31 กันยายน พ.ศ.2549-ปที่ 32 กันยายน 2550 “สรุปสถานการณทางการเมือง “สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร”  
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ประเด็นขาวที่ 1 การนําเสนอขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  
 หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ที่เกิดขึ้นในระหวางพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรีขณะนั้นปฏิบัติภารกิจในตางประเทศที่ เดินทางไปเยือนประเทศทาจิกิสถาน
(Tajikistan) อยางเปนทางการ การเขารวมประชุมผูนําเอเชยี-ยุโรปหรืออาเซม ที่ประเทศสาธารณรัฐ
ฟนแลนด(Finland) ระหวางวันที่ 9–11 กันยายน พ.ศ.2549 แตหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 11
กันยายนพ.ศ.2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมไดเดินทางกลับประเทศไทยพรอมคณะ แตไดขอเวลา
เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อเยี่ยมบุตรสาวที่อยูระหวางศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษและเตรียมตัว
เขารวมประชุมกลุมประเทศผูไมฝกใฝฝายใดที่จะมีขึ้นที่ประเทศคิวบาและการประชุมสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกา โดยมีกําหนดกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2549  
 การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ทําใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ไมสามารถเดินทางกลับประเทศไทยไดตามกําหนดทําใหตองไปใชชีวิตหลังการรัฐประหารอยูกับ
บุตรสาวในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและกลายเปนอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ส่ือมวลชนทั่วโลกให
ความสนใจ ติดตามรายงานขาวความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด ทั้งนี้เนื่องจากเสนทางการเมืองประวตัิ
ชีวิตของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นาสนใจและมีความโดดเดน ดวยการเปนนายกรัฐมนตรีที่มาจาก
การเลือกตั้งชุดแรกที่บริหารประเทศครบตามวาระ 4 ปและยังชนะการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
อีกสมัยตอเนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 ดวยคะแนนนิยมสูงสุดถึง 19 ลาน
เสียง สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคการเมืองเดียวสําเร็จ แตระยะเวลาการเปนรัฐบาลสมัยที่ 2 
(กุมภาพันธ พ.ศ.2548- กันยายน พ.ศ.2549) ผานไปไดเพียงปเศษ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับถูก
คณะนายทหารทําการรัฐประหาร  
 ในชวงระยะเวลาแรกหลังการรัฐประหารพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อาศัยชวงจังหวะ
ขณะนั้น ถายทอดขาวสาร ความเคลื่อนไหวกลับเขาสูประชาชนคนไทยและออกสูสังคมโลกเพื่อ
ทวงคืนอํานาจและรองขอความเปนธรรม ทั้งรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การสรางวาระ
ขาวดวยตนเอง ผานการเขียนจดหมาย การเดินทางไปพบปะนักการเมือง นักธุรกิจประเทศตาง ๆ 
การใหสัมภาษณส่ือตางประเทศ การตอสายโทรศัพทมาพูดคุยกับประชาชนผานทางวิทยุชุมชน การ
ส่ือสารผานบุคคลใกลชิด อาทิ สมาชิกพรรคไทยรักไทย อดีตรัฐมนตรี ทําใหขาวความเคลื่อนไหว
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ปรากฏเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพไทยตอเนื่องหลังการรัฐประหาร 
ขณะที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.เห็นวาความเคลื่อนไหวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร สรางความแตกแยกใหแกสังคมและควบคุมสถานการณความมั่นคงของประเทศ จึงทําให
ตางฝายตางพยายามใชส่ือมวลชนเปนเครื่องมือโนมนาว ชักจูงใจประชาชนอยางหนัก 
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4.1  การใชพื้นท่ีของแหลงขาวและการปดก้ัน การแทรกแซง การทําขาวหนังสือพิมพของคูขัดแยง
ทางการเมือง หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
กรณีความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
 จากการที่ ผูวิจัยสัมภาษณแหลงขาวฝายพ .ต .ท .ทักษิณ  ชินวัตร  จํานวน  3  คน
ประกอบดวย นายนพดล ปทมะ,นายจักรภพ เพ็ญแขและนายจาตุรนต ฉายแสง ทําใหทราบวา 
แหลงขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพวิธีการแทรกแซงการทําขาวความ
เคล่ือนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดวยการเลือกใชส่ือ 3 ประเภท ประกอบดวย 1) การใชส่ือ
บุคคล 2) การใชส่ือมวลชน  3) การใชส่ือใหม โดยใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวอยางมีกลยุทธ 2 
รูปแบบ ประกอบดวย 1) การสรางวาระขาวสารและ 2) สัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 
ดังตาราง 
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ตารางที่ 4.14 วิธีการแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กรณีความเคลื่อนไหว   

การแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

1.   การใชสื่อ 
1)  สื่อบุคคล   

• การสื่อสารดวยตนเองผานสื่อของพ.ต.ท.ทักษิณ  
ชินวัตร การเขียนจดหมายดวยรายมือ  

• การโทรศัพทสนทนาผานวิทยุชุมชน 

• บุคคลอื่นสื่อสารแทน อาทิ นายนพดล ปทมะ, 
       นายจาตุรนต ฉายแสง, นายวีระ มุสิกพงษ, 
       นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ,นายจตุพร พรหมพันธุและ 
       นายจักรภพ เพ็ญแข 
2)  สื่อมวลชน   

• สํานักขาวตางประเทศ อาทิ สถานีวิทยุเอบีซีของ 
 ออสเตรเลีย,นิตยสาร TIME Asia Edition,  
       นสพ.นิชินิปปอน,อาซาฮี ของญี่ปุน, 

สถานีโทรทัศน CNN,นสพ.ดิเอเซียนวอลท 
       สตรีท จอรนัล, สถานีโทรทัศนอัลญะซีเราะห   
       ส่ือมวลชนไทยทุกแขนง 
3) สื่อใหม   

•  เว็บไซด สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
    www.reporter.co.th, www.TrueThaksin.com, 

       www.Hi-Thaksin  ประชาไท, ประชาทรรศน      
 

1. สรางวาระขาวสาร อาทิ  

• พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร  เขียนจดหมายดวย
ลายมือลาออกจากหน.พรรคไทยรักไทย  

• คุณหญิงพจมาน ชินวัตร เขาพบ  
    พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ที่บานสี่เสาเทเวศร 

• นายจาตุรนต ฉายแสง รับทําหนาที่
รักษาการหวัหนาพรรคไทยรกัไทย 

2.  สรางสัมพนัธภาพกับสื่อมวลชน  อาทิ 

• แจงหมายเลขโทรศัพทใหกบั 
สํานักขาวตางประเทศ ทั้งระดับโลก    
ทองถ่ิน รวมทั้งใหสัมภาษณพิเศษ 
แลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกัน  

• ใชความรูจกั คุนเคยและประสบการณ  
การทํางานรวมกันในสมัยเปนรัฐบาลกับ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยเอื้อใหเกดิความ
ไวใจและเขาถึง  

 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เกิดขึ้นระหวางพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เขารวม
ประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติที่นครนิวยอรกประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไมสามารถ
เดินทางกลับเขาประเทศไทยไดขณะนั้น ทําใหชีวิตหลังการรัฐประหารสวนใหญจึงอยูในประเทศ
อังกฤษกับบุตรสาวและออกเดินทางไปพบปะบุคคลตางๆ ในแวดวงการเมือง นักธุรกิจ นักลงทุน
ในหลายประเทศ ทามกลางการติดตามทําขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของ
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สํานักขาวตางประเทศ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงใชชวงจังหวะและโอกาสนี้เลือกใชส่ือตางประเทศ
เปนชองทางเคลื่อนไหว ตอสู ทวงคืนอํานาจทางการเมืองและรองขอความเปนธรรมตอสังคมระดับ
โลกเพราะเขาถึงงาย ไมถูกควบคุม ปดกั้น แทรกแซงการทําขาวใด ๆ จากฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ  
จุลานนทและคมช. อีกทั้งยังเปนชองทางที่มีอิทธิพลตอการแยงชิงพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพไทยได 
ทดแทนการเขาไมถึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพไดดวยตัวเองโดยตรง  
 
1. การใชสื่อ  
    1) สื่อบุคคล 
 จากการสัมภาษณพบวา การใชส่ือบุคคลของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถแบง
ออกไดเปน (1) การสื่อสารดวยตัวเองผานสื่อ (2) บุคคลอื่นสื่อสารแทนผานสื่อซ่ึงเปนกลยุทธ 
สําคัญที่ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพสนใจและนําเสนอประเด็นขาวสาร ความเคลื่อนไหวของอดีต
นายกรัฐมนตรีระหวางที่อยูตางประเทศไดอยางตอเนื่องและมีความนาสนใจ 

(1) การสื่อสารดวยตัวเองผานสื่อ  
  จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวา การสื่อสารดวยตัวเองผานสื่อ 
ใหเปนการใชส่ือ ที่ดึงดูดความสนใจแกผู ส่ือขาวหนังสือพิมพอยางมากตลอด 1 ปหลังการ
รัฐประหาร เนื่องจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีตนทุนทางสังคมสูงในฐานะเปนผูนําประเทศ ที่มี
ภาพลักษณของคนรุนใหม ประสบความสําเร็จจากการเปนนักธุรกิจ เปนผูนําประเทศ มีผลงานโดด
เดนเปนที่ยอมรับและไดรับความนิยมสูงจากนโยบายแกไขปญหาความยากจน นโยบายประชานิยม 
จนสามารถบริหารประเทศครบวาระ 4 ปและส่ิงสําคัญพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ที่
มีความชํานาญในการผสมผสานการใชส่ือเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงาน สรางภาพลักษณ
ความรูจักมักคุนกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพสะสมมาตั้งแตเขารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศเมื่อปพ.ศ.2538 เปนหัวหนาพรรคพลังธรรม และกอตั้งพรรคไทยรักไทย ปจจัย
ดังกลาวจึงสงเสริมให“การสื่อสารดวยตัวเองผานสื่อของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”เปนวิธีการ
แทรกแซงการทําขาวที่โดดเดน อาทิ การเขียนจดหมายดวยลายมือถึงประชาชนและสมาชิกพรรค
ใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น (3 ตุลาคม พ.ศ.2549) การเขียนจดหมายชี้แจงขอ
กลาวหาวาอยูเบื้องหลังเหตุลอบวางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานครในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2549 (2 มกราคม พ.ศ.2550) รวมทั้ง การปรากฎตัวในที่สาธารณะระหวางไปพักผอนและ
ทองเที่ยวกับครอบครัวหรือการออกรอบตีกอลฟกับนักธุรกิจนักการเมืองตางประเทศ (พฤศจิกายน 
พ.ศ.2549) เปนสิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีสามารถสื่อสารกลับเขาสูประเทศไทย ผานการเสนอขาว
ทางสื่อหนังสือพิมพไทยตออีกทอดหนึ่ง   
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ภาพที่ 4.1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขาม

ประเทศจากสหรัฐอเมริกา ในคืนวันท่ี 19 กันยายน 2549 
 
ที่มา:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/d/d4/Thaksin_declares_state_of_emergency.jpg  
สืบคนเมื่อ 12  กันยายน 2550  
 
 “บังเอิญคําพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีมีคนสนใจเยอะ ไมวาจะไอ จาม หรือบินไปไหน 
ไปตีกอลฟ ก็มองเปนประเด็นการเมืองไปหมด อาจเปนเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีเปนผูนําที่ยิ่งใหญ 
ไมไชผูนําธรรมดา เปนผูนําที่ระดับผูนําดวยกันเองในภูมิภาคยอมรับ นําไปเปนแบบอยาง เลยทําให
ยิ่งปดคนยิ่งสนใจและเกิดการรายงานขาวตอของสื่อแบบลูกระนาด” (นพดล  ป ทมะ ,ที่ ป รึ กษ า
กฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 

        (2)  การใชส่ือสารผานตัวแทน 
   จากการสัมภาษณนายนพดล ปทมะที่ปรึกษากฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
อดีตนายกรัฐมนตรี พบวา หลังการรัฐประหารประมาณ 1 เดือน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดติดตอ
มายังนายนพดล ปทมะ เพื่อมอบหมายใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายประจําตัว คอยแกตางขอ
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กลาวหาทางคดีความที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ (คตส.)
ตามคําสั่งของคณะรัฐประหารตรวจสอบตามเหตุผลการรัฐประหาร 4 ขอ โดยเฉพาะขอท่ีระบุวา
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชอํานาจหนาที่ตําแหนงนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ เอ้ือประโยชนแก
พวกพองและครอบครัวชินวัตร จนกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  
 ตลอดจนมอบหมายใหนายนพดล ปทมะ ทําหนาที่โฆษกประจําตัวใหกับพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ดวยการใหขอมูล ขาวสารในฐานะแหลงขาวแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพในทุกกรณีที่เกี่ยวของ
กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หากการตรวจสอบใด ๆ จากคตส.ไมไดรับความเปนธรรมหรือทําลาย
ช่ือเสียง ความนาเชื่อถือตอสังคม 
 นายนพดล ปทมะ ยอมรับวา การทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายใหกับพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เปนกลยุทธ การใชส่ือที่เปดโอกาสใหขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวเกิดการเขาถึง
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพในประเทศแทนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ซ่ึงไมมีโอกาสเขาถึงเพราะไมสามารถ
เดินทางกลับประเทศไดและผูส่ือขาวหนังสือพิมพถูกควบคุม จํากัด สิทธิของการทําขาวทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ  

 “การเปนที่ปรึกษาก็เหมือนเปนโฆษกที่ตองชี้แจงทั้งคดีความและการเมืองที่ตองชี้แจง
ทําความเขาใจกับประชาชนนี้ คือ ส่ิงที่อดีตนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหทํา”(นพดล ปทมะ, ที่
ปรึกษากฎหมายประจํา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร,สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 

 “บางครั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดใชประโยชนจากเวทีการปราศรัยของกลุมพีทีวี 
พูดคุยกับประชาชนทั้งนี้เพราะกลุมที่สนับสนุนพีทีวีและพ.ต.ท.ทักษิณเปนคนกลุมที่มีแนวคิด
เหมือนกัน”  (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํานปก.สัมภาษณ 27 ธันวาคม 2550) 

  2)  การใชสื่อมวลชน 
   (1)  สํานักขาวตางประเทศ  
    จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังทราบวา สํานักขาวตางประเทศ เปน
ส่ือมวลชนที่มีบทบาทอยางมากในการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 
ระหวางที่อยูตางประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสํานักขาวตางประเทศระดับโลกและระดับทองถ่ินใน
ประเทศตาง ๆ แหงสนใจติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตอเนื่อง ตั้งแต
เกิดการรัฐประหารโดยที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไมสามารถปดกั้นหรือ
แทรกแซงการทําขาวได การใชสื่อตางประเทศนอกจากจะเปนชองทางที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
เขาถึงงาย ยังชวยแพรขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหกระจายไป
ทั ่วโลกและมีอ ิทธิพลตอการเสนอขาวของหนังสือพิมพไทยที ่ต องนําประเด ็นขาวความ
เคล่ือนไหว เหลานั้นมาตีพิมพซํ้าเพื่อเผยแพรในประเทศไทย                                 
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ภาพที่  4.2 แสดงภาพขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณสํานักขาวเอบีซี

ท่ีสํานักขาว CNN นํามาออกอากาศกาเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ถึงการไมได
รับความเปนธรรมจากการรัฐประหาร  

 
ที่มา:  http://www.Tnew.teenee.com2politic  สืบคนเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2551  
 
 “ส่ือตางๆ ในประเทศถูกปดกั้น เราก็ใชส่ือตางประเทศมีอิทธิพลเผยแพรไปทั่วโลก คน
ดูเปนรอยๆ ลาน พูดทีเดียวคนดูเปนรอยลาน ทั้งคนที่รัก คนที่สนับสนุน คนที่ชอบ และไมชอบได
อานไดดู ยิ่งในสังคมระดับโลก ผูนําอ่ืน ๆ ระดับโลก จะไดรูถึงความไมชอบมาพากลในประเทศ ยิ่ง
ปด ยิ่งควบคุมส่ือก็ยิ่งนาสนใจ” (นพดล ปทมะ, ที่ปรึกษากฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, 
สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 

         3)  สื่อใหม 
  “เว็บไซด” ซ่ึงเปนสื่อใหม (New Media) ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ใชเปนอีกชอง
ทางการสื่อสารอีกชองทางหนึ่ง ที่นําไปสูการใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นอกเหนือ จากสื่อสารผานสื่อตางประเทศ เนื่องจากเปนสื่อที่ผูมีอํานาจหลังการรัฐประหารไม
สามารถปดกั้นการแพรกระจายขาวสารความเคลื่อนไหวที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส่ือผานสื่อ
ตางประเทศและเว็บไซดตางเปนประตูการสงขอมูล ขาวสารที่มีอิทธิพลใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ไทยนําไปตีพิมพและเปนประเด็นขาวดังทางหนาหนังสือพิมพไทย ส่ือหนังสือพิมพออนไลนและ

DPU



 
 

79 

ขาวขอความสั้นทางโทรศัพทมือถือ (SMS) เสมอ เชน หลังจากสํานักขาวรอยเตอรรายงานการให
สัมภาษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผานทางสถานีโทรทัศนซีเอ็นเอ็น เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2550 ถึงความตองการวางมือทางการเมือง มีประชาชนเขาไปอานขาวและเยี่ยมชมในเวปไซด
http://www.cnn.com จํานวนมากตามมา  
   ทั้งนี้ หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 มีการขอจดทะเบียนเปดใชเวปไซดใหม
โดยผูสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลายแหลง อาทิ http://www.true-thaksin.com,http://www. 
thaksin.net เพื่อเปนสื่ออกลางการสื่อสารจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สูประชาชน ระหวางประชาชน
ที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดวยกันเอง รวมถึง ผูมีอํานาจหลังการรัฐประหาร และผูที่ไม
สนับสนุนก็มีโอกาสเขาไปใชบริการ 
 

 
 
ภาพที่ 4.3   ภาพ www.ClubThaksin.com 1 ในหลายเว็บไซดท่ีเปดใหบริการขาวสารความ

เคล่ือนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร     
 

ที่มา:  www.news/snook.com  สืบคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ.2551  
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 Thailand's military-installed government has lifted a ban on web sites linked to 
deposed Prime Minister Thaksin Shinawatra, including the popular Hi-Thaksin web site. The 
move follows a high court ruling last week that dissolved the ousted prime minister's party, Thai 
Rak Thai. Earlier in the week, the military government removed a ban on political party activities, 
but Thai Rak Thai members are still barred from participation. Meanwhile, Thaksin said in an 
interview Thursday that he would like to return to Thailand from exile to live as a normal citizen 
once democracy is restored. 
 
ภาพที่ 4.4  ภาพ www. Hi-Thaksin.com พรอมดวย เนื้อหาภายในเว็บไซด 
 
 ที่มา : www.thai.langhub.com สืบคน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2551 
 
 เนื้อหาของเว็บไซด http://www.true-thaksin.com รวมทั้ง www.ClubThaksin.com ซ่ึง
เปนเว็บไซดที่จัดตั้งขึ้นมาโดยผูสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มุงหวังรักษาความนิยมซึ่งเนื้อหา
ภายในประกอบดวย ประวัติ ผลงานการเปนนายกรัฐมนตรี ชีวิตหลังถูกรัฐประหาร ที่แตกตางจาก
ส่ือมวลชนประเภทอื่น ในรูปแบบคลิปวิดีโอ มัลติมีเดีย ภาพประกอบเสียงเพลง ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ โดยที่มีการรวบรวมขาวความเคลื่อนไหวของฝาย รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไว
ดวย เชน ความคืบหนาของการตรวจสอบโครงการของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดย คตส.
รวมอยูดวย (สยามจดหมายเหตุ, กรกฎาคม 2550 : 942) นอกจากนี้ การใชเว็บไซดดังกลาว มีพื้นที่ที่
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ประชาชนสามารถโพสตขอความถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได ในประเด็นดังกลาวนี้ นายจักรภพ  
เพ็ญแข อดีตโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและแกนนํานปก.ใหทัศนะวา การใชอินเตอรเน็ต 
เวปไซด สามารถแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพไดอยางดี เพราะสามารถสราง
ความสนใจแกประชาชน ผูส่ือขาวหนังสือพิมพได โดยที่ไมจําเปนตองใชยุทธวิธีใดๆ เพิ่มเติม 

  “เว็บไซด ถือวาเปนชองทางการสื่อสารของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไดผลโดยที่ ฝายคมช.
ไมมีทางมาปดกั้นใด ๆ ได เราพรอมที่จะสื่อสารผานเว็บไซดเสมอ หากการสื่อสารผานสื่อมวลชนถูก
ปดกั้นไปมากจนอึดอัด” (นพดล ปทมะ, ที่ปรึกษากฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, สัมภาษณ 
4 มกราคม 2551) 
 
 “ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณ แคส่ือสารผานเวปไซด กลับเขาสูสังคมไทย  คน
ไทย เร่ือยๆ ส่ือไทย หนังสือพิมพไทยก็เลนตาม แคนี้ขาวความเคลื่อนไหวทุกฝกาวก็ถึงคนไทย แลวก็
มีการขยายประเด็นเพิ่มเติม ไมตองทําอะไรมากหรอก” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํานปก, สัมภาษณ 
28 ธันวาคม 2551) 

 นอกจากนี้ ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังมีวิธีใชพื้นที่ส่ือ ดวยวิธีการแทรกแซงการทํา
ขาวที่ดึงดูดความสนใจของผูส่ือขาวหนังสือพิมพอยางมีกลยุทธ 2 วิธีคือ (1) การสรางวาระขาวสาร
และ 2) สรางสัมพันธภาพที่ดีกับส่ือมวลชนตางประเทศ และผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทย ดังนี้ 
  
 2. กลยุทธ การแทรกแซงการใชสื่อ  
 (1) การสรางวาระขาวสาร 
 จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  พบวา กลยุทธการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพมิพ
ดวยวิธีการแทรกแซงการทําขาว ดวยการสรางวาระขาวสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร จะไดรับความสนใจเสมอ ไมวาจะเปนการสรางวาระขาวสารดวยตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ผานสื่อหรือการสื่อสารโดยบุคคลอื่นผานสื่อ อาทิ กลุมผูสนับสนุนที่ประกอบไปดวย อดีต
นักการเมืองพรรคไทยรักไทย ผูที่ไมเห็นดวยกับการรัฐประหาร โดยเลือกจังหวะ เวลาที่เหมาะสม 
ถือเปนยุทธศาสตรสําคัญเพื่อลดความเสียเปรียบการใชพื้นที่ส่ือเสนอขาวทางหนาหนังสือพิมพ จาก
การเขาไมถึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทย  นอกจากนี้ การสรางวาระขาวสารของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ยังมุงเนนเปดประเด็นขาวเชิงรุก ปองกันการถูกโจมตีจากรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ที่เขาถึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพไดมากกวาฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะแหลงขาว
ของสื่อมวลชนไทยเพียงฝายเดียวเชน  ก) ภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เดินลงจากเครื่องบินแอรบัส
ของสายการบินไทยที่ทาอากาศยานกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2549
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ตามเวลาอังกฤษ นับเปนภาพการปรากฏตัวครั้งแรกหลังถูกรัฐประหารอยางจงใจ และเปนจุดเริ่มตน
สรางวาระขาวสาร เชน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะเดินทางทองเที่ยว พักผอนสวนตัวกับครอบครัว 
ออกรอบตีกอลฟกับนักการเมืองนักธุรกิจตางประเทศ ข)เขียนจดหมายถึงสมาชิกพรรคและ
ประชาชน ขอใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงแยงชิงพื้นที่ขาวและเปนฝายเปดประเด็น
ขาวเชิงรุก  
 

    
 
ภาพที่ 4.1 แสดงภาพการปรากฎตัวตอสื่อมวลชนเปนครั้งแรกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขณะเดิน

ลงจากเครื่องบินท่ีประเทศอังกฤษ หลังถูกรัฐประหาร ไมสามารถเดินทางกลับประเทศ
ไทยได 

 
ที่มา :  http://thaksin.wordpress.com/category/thaksin/pro-thaksin-news-(สืบคนเมื่อ 15 สิงหาคม 
2551)  
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  (2)  การใชสัมพันธภาพกับสื่อหนังสือพิมพ 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบดวยวา ตั้งแตพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนักธุรกิจ
และกาวเขาสูเสนทางการเมืองเปนหัวหนาพรรคพลังธรรม หัวหนาพรรคไทยรักไทยและ
นายกรัฐมนตรี ทําใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รูจัก คุนเคยและสนิทสนมกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทย
และตางประเทศเปนอยางดี จนเขาใจในบทบาท การทําหนาที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ประเด็นและ
ทิศทางขาวของสื่อหนังสือพิมพ ซ่ึงวิธีการสรางสัมพันธภาพ ความไววางใจที่ดีระหวางกันเหลานี้  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นําไปใชสรางสัมพันธภาพกับผูส่ือขาวตางประเทศหลังการรัฐประหารเพื่อ
การเขาถึงระหวางกันงายขึ้น  
 นอกจากนี้ นายนพดล ปทมะ ยังใชประโยชนจากสัมพันธภาพที่ดีที่มีระหวางผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ บรรณาธิการหนังสือพิมพไทย ตั้งแตเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนชองทางการ
เขาถึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพและนําไปสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวสํานักขาวตางประเทศทั่ว
โลกหลังไดรับการมอบหมายจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อการทํางานรวมกันไดเปนอยางดี   
 
        “เราตองมีอัธยาศัยไมตรีกับสํานักขาวระดับชั้นนําของโลก ทุกสํานักทั่วโลกจะมีหมายเลข
โทรศัพทของผม เพื่อการติดตอกันไดตลอด 24 ช่ัวโมง อยางสํานักขาว CNN ก็ติดตอขอสัมภาษณกับผม
เอง ซ่ึงเรากับสื่อตองทํางานรวมกันอยางพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา” (นพดล ปทมะ, ที่
ปรึกษากฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 

 ขณะที่ทัศนะของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.นักวิชาการดานรัฐศาสตร 
นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชนตอการใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวในประเด็น
ความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังตาราง 
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ตารางที่ 4.15  ทัศนะรัฐบาลพล .อ .สุรยุทธ  จุลานนทและคมช .  นักวิชาการดานรัฐศาสตร 
นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชนตอวิธีกาารแทรกแซงการทําขาวความเคลื่อนไหว
ของพ.ท.ต.ทักษิณ ชินวัตรของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

 
 

การแทรกแซงการทําขาวความเคลื่อนไหว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   
ทัศนะ วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ   
จุลานนทและคมช. 

1. การใชสื่อ 

• สื่อมวลชน สื่อใหม เว็บไซด   
2. อิทธิพลทางการเมือง ธุรกิจองคกรสื่อ
หนังสือพิมพ 

• หัวหนาพรรคไทยรักไทย ส.ส. 
 หัวคะแนน ประชาชนสนับสนุน ความ
ใกล ชิดกับกลุมทุน  ผูโฆษณา  และ
สัมพันธภาพสื่อมวลชน  

 
 

นักวิชาการ 
ดานรัฐศาสตร 
 และนิเทศศาสตร 

1. การใชสื่อ  

• สื่อตางประเทศ  

• สื่อใหม “เว็บไซด” อาทิ  
 Hi-Thaksin, ประชาไท ,คลับทักษิณ 

• สื่อทางเลือก สื่อเฉพาะกิจ   
 สถานีวิทยุชุมชนคนจริงใจ FM.94.75 
 MHz,สถานี วิทยุ ชมชน  คนแท็กซี่
 FM.92.75MHz,สถานีโทรทัศนฟผาน
 ดาวเทียม PTV   

1) การสรางวาระขาวสาร   

• หลักจิตวิทยาผสมผสานการตลาด  
 สรางวาระขาวสารเชิงลบตอรัฐบาลและ
คมช.และสรางเชิงบวกตอตนเอง เชน 
ถูกรัฐบาลและคมช.กลั่นแกลง   

2. อิทธิพลการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อ
หนังสือพิมพ  

• ใกลชิดกลุมทุน โฆษณา และมี
นักการเมืองและประชาชนสนับสนุน  

นักสิทธิมนุษยชน  1.  การสรางวาระขาวสาร  

• แสดงถึงการยอมรับในสายตา
ตางประเทศ   

2.  อิทธิพลการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อ
หนังสือพิมพ    

•  นักการเมือง ประชาชนสนับสนุน เพื่อ
ความอยูรอดของธุรกิจ 
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อธิบายไดดังนี้  
 จากการสัมภาษณเชิงลึกฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ประกอบดวย

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช.,พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด 
โฆษกคมช.และนายธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทําใหทราบวา ฝาย
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ดวยการเลือกใช 3 ส่ือหลัก ประกอบดวย 1) ส่ือมวลชนไทยและสื่อตางประเทศ  2)  ส่ือใหม “เว็บ
ไซด” และ 3) ส่ือทางเลือกและสื่อเฉพาะกิจ โดยมีกลยุทธการแทรกแซงการทําขาว ประกอบดวย  
1) การใชอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกร 2) การสรางวาระขาวสาร   
 
 “ชวงกอนรัฐประหาร พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็พยายามใชส่ือเยอะทีเดียว แตใชไมได
ทั้งหมดเพราะหนังสือพิมพเองบางสวนก็เห็นไมตรงกัน จึงทําใหหลังรัฐประหารพ.ต.ท.ทักษิณ    
ชินวัตร พยายามใชส่ือทุกชนิดเปนเครื่องมือ ใหเกิดประโยชน สรางความเห็นอกเห็นใจเพราะพึ่ง
อะไรหนังสือพิมพลําบาก” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน,รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช., 
สัมภาษณ 20 มกราคม 2551) 
 
1. การใชสื่อ 
 1)  ส่ือมวลชนไทยและสื่อตางประเทศ  
   จากการสัมภาษณพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคมช.
พบวา หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชส่ือตางประเทศ เปน
กระบอกเสียงรองขอความเห็นใจจากประชาชนและประเทศตางๆ ทั่วโลกตอการรัฐประหารที่
เกิดขึ้น เพราะกอนการรัฐประหาร พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมสามารถพึ่งพาสื่อหนังสือพิมพไทยได
เพราะการนําเสนอขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนในทิศทางวิพากษวิจารณเชิงลบมากกวาจะ
สนับสนุนใหอยูในตําแหนงนายกรัฐมนตรีตอไป  
 

 “พ .ต .ท .ทักษิณ  ชินวัตร  พยายามใช ส่ือตางประเทศที่ไปสัมภาษณตอนติดอยู
ตางประเทศ เปนเครื่องมือ ซ่ึงก็ตองยอมรับ การดําเนินการที่กวางขวางนั้น ทําไดทั้งตอบโตและทํา
ความเขาใจไดเยอะทีเดียว” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช., 
สัมภาษณ 20 มกราคม 2551)  
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ภาพที่ 4.6  แสดงภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ขึ้นปกนิตยสารไทมและบทความ 
หัวขอ “Thaksin power plays touch Thailand even from exile  
 
ที่มา:  www.thairssfeed.com (สืบคนเมื่อ 4 สิงหาคม 2551)  
 
 2) ส่ือใหม  “เว็ปไซด” 
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ยังพบวา เว็บไซด เปนอีก
ชองทางการสื่อสารหนึ่งที่ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ใชขยายประเด็นความเคลื่อนไหวและรองขอ
ความเปนธรรมที่ถูกรัฐประหาร ความเคลื่อนไหวตอสูทางการเมือง โดยมุงทําลายภาพลักษณ ความ
นาเชื่อถือรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. อีกทั้งยังเปนสื่อที่รัฐบาลและคมช.ไมสามารถ
ควบคุม ปดกั้นลําบาก 
 

 “ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหมประกอบกับความพยายามที่จะสื่อสารให
ประชาชนทั้งโลกสนใจขณะที่ล้ีภัยอยูตางประเทศ ทําใหใชเวปไซดอยางเต็มที่ รัฐบาลปดกั้นไมได” 
(ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)  
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2.  อิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลทางธุรกิจ 
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณเจาะลึกฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ยังให
ทัศนะตรงกันวา อิทธิพลทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  จากการเปนนายกรัฐมนตรียาวนาน
ถึง 6 ปเปนหัวหนาพรรคพรรคไทยรักไทย พรรคการเมืองใหญระดับแกนนํารัฐบาลมีรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหัวคะแนนสนับสนุนจํานวนมาก รวมทั้งผลประโยชนทางธุรกิจที่
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ครอบครัวและบุคคลใกลชิดโยงใยองคกรหนังสือพิมพในระดับเงินทุน  เชน 
การซื้อพื้นที่โฆษณา ตางเปนปจจัยสําคัญตอการรายงานขาวความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรี
ผานสื่อหนังสือพิมพมากกวาคุณคาขาวในตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   
 อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจกลุมทุนที่ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีผลตอบทบาทการ
ทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ทางออมทําใหไมสามารถตรวจสอบความไมโปรงใส ของ
รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีไดอยางสมบูรณ เชน รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ถูกผูส่ือขาว
หนังสือพิมพวิพากษ วิจารณอยางหนัก ในชวงที่นํารายการ “ยามเฝาแผนดิน” ที่มีนายสนธิ ล้ิมทอง
กุล ผูบริหารบริษัทในเครือผูจัดการ เปนผูดําเนินรายการมาออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน
แหงประเทศไทยชอง 11 ทําใหทราบไดวา อิทธิพลทางการเมือง ธุรกิจกลุมทุนของพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ยังแฝงตัวเชื่อมโยงอยูอยางสลับซับซอนในระดับผูบริหารองคกรสื่อหนังสือพิมพ ที่ไม
สามารถเปดเผยตอสาธารณะชนได  
 

 “ปจจัยมีหลายอยาง ไมเฉพาะแตเร่ืองเงินทุน  อิทธิพลทางการเมือง การสรางประเด็น
ขาว สัมพันธภาพกับสื่อมวลชนความจริง   ลึก ๆ แลวยังมีประเด็นผลประโยชนอ่ืน ๆที่แฝงอยูอีกแต
ไมสามารถเปดเผยได” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช., 
สัมภาษณ 20 มกราคม 2551) 
 

 “ความนาสนใจในตัวบุคคลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นาจะนอยกวาอิทธิพลที่มีตอส่ือ ซ่ึง
เปนอิทธิพลที่มีความพอใจของทั้ง 2 ฝาย ทั้งสื่อหนังสือพิมพกับแหลงขาว ซ่ึงเปนเรื่องอิทธิพล และ
ประโยชนระดับทุน” (พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด,โฆษกคมช, สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 
 

 “เปนเรื่องที่นาคิดวา  อิทธิพลของรัฐบาลเกามีคอนขางสูง เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร เปนคนมีสตางค อาจมีการเลี้ยงดูปูเสื่อไปเที่ยวตางประเทศ” (นายธีรภัทร เสรีรังสรรค, 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551) 
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ทัศนะนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรตอการแทรกแซงการทําขาวของ
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   
 จากการสัมภาษณผศ.ดร.ประหยัด  หงสทองคํา นักวิชาการดานรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร  นักวิชาการดานนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พบวา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพดวยวิธีการแทรกแซง
การทําขาวผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 3 ชองทาง ประกอบดวย  1) การใชส่ือตางประเทศ 2) การใชส่ือ
ใหม 3) การใชส่ือทางเลือกและสื่อเฉพาะกิจ โดยนักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดานนิเทศ
ศาสตร  ระบุวาเปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่สามารถแยงชิงพื้นที่ ส่ือเพื่อใหผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพสนใจและนําเสนอขาว คือ 1) การสรางวาระขาวสาร 2) อิทธิพลทางการเมืองและ
ธุรกิจองคกรส่ือหนังสือพิมพ 
 
1.  การใชสื่อ 
 (1) การใชส่ือตางประเทศ 
 ประหยัด หงสทองคํา ใหทัศนะวา สํานักขาวตางประเทศ เปนชองทางการเลือกใชส่ือที่
มีเหตุผลมาจากฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไมสามารถควบคุมไดและสามารถแพรกระจาย
ขาวสารตอสังคมโลกและมีอิทธิพลตอการนําเสนอขาวทางหนาหนังสือพิมพในประเทศไทยอีก
ทอดหนึ่ง อาทิ สถานีโทรทัศน CNN,นิตยสารTIME รวมทั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมใน
ประเทศจีน   
 

 “การที่คุณทักษิณอยูตางประเทศเปนเรื่องดีซะอีก เพราะทุกครั้งที่เคล่ือนไหว ส่ือ
ตางประเทศสนใจรายงานบอย ๆ ยิ่งเปนการเพิ่มใหเปนขาวที่มีน้ําหนักและนาติดตามของสื่อ 
ไทย” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 
กุมภาพันธ 2551) 
 
 “แทบไมตองทําอะไร เพราะเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรี เปนเรื่องที่ส่ือตางประเทศ
สนใจมากอยูแลว จากการเปนคนรวย เปนผูนําทางการเมืองที่ประสบความสําเร็จแตมาถูกทหารทํา
การรัฐประหาร ซ่ึงเปนพวกอํานาจเกามาโคนลม แคเคลื่อนไหวอะไรเขาก็รายงาน สัมภาษณได
สบายแลว” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 
21 มกราคม 2551) 
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 (2) ส่ือใหม   
  นักวิชาการดานรัฐศาสตร ใหสัมภาษณวา “เว็บไซด” ตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นมาใหมหลัง
การรัฐประหาร โดยกลุมผูสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อาทิ http://www.true-thaksin.com
เนื้อหาภายในจะเปนการเผยแพรผลงาน ขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
สมัยเปนนายกรัฐมนตรี ในลักษณะภาพถายและคลิปวีดีโอชีวิตหลังถูกรัฐประหารและเปนแหลง
แลกเปล่ียนขาวสาร ความคิดเห็นระหวางกลุมผูสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ที่ไดผลในการ
รองขอความเห็นใจจากประชาชนคนไทยและตองการทําลายความนาเชื่อถือรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ   
จุลานนทและคมช.เพราะเปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่ยากตอการควบคุม ตรวจสอบ จากการที่
ประเทศไทยขาดกฎหมายควบคุมการใชหรือลงโทษผูใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่ไมรับผิดชอบ
ผลกระทบตอสังคมจากการเผยแพรขอมูลที่อาจนําไปสูการบอนทําลายชาติ  
 

 “แนนอน...ตองยอมรับวา เว็บไซดเปนเครื่องมือท่ีสําคัญใหเขาถึงขอมูล เกิดการสื่อสาร
แบบใตดิน ที่คมช.แทบจะทําอะไรไมไดเลย แตเขามามีบทบาทสูงในการปลอยขาว ปลอยประเด็น
ตางๆ ซ่ึงยากตอการตรวจสอบ” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 กุมภาพันธ 2551) 
 

 เชนเดียวกับนักวิชาการดานนิเทศศาสตร ที่ใหสัมภาษณแลวพบวา เว็บไซด เปนส่ือที่
สามารถเพิ่มพื้นที่ขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทางสื่อหนังสือพิมพไทยมากขึ้น 
 

 “ในภาวะที่ส่ือหนังสือพิมพก็เขาไมได  อินเตอรเน็ต  เว็บไซด  เปนชองทางการสื่อสาร
ที่ดีที่สุดและ ไดผลดวย  สังเกตดูเหตุใด  พ.ร.บ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ออกมามีผล
บังคับใชกับการกระทําผิดจากการสื่อสารทางคอมพิวเตอรกอนพ.ร.บ.อ่ืนๆ และออกมาไดอยาง
งายดายในยุคสมัยนี้ ทั้งๆ ที่ลาชามานาน” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,สัมภาษณ 21 มกราคม 2551) 
 

  (3) การใชส่ือเฉพาะกิจและสื่อทางเลือก 
  “ส่ือเฉพาะกิจ” ประกอบดวย  วีซีดี  สติกเกอรคิดถึงทักษิณ และ“ส่ือทางเลือก” คือ สถานี 
โทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวีและวิทยุชุมชน “คนแทกซี่ 92.75 เมกะเฮิรซ” “ชุมชนคนรูใจ” “เอฟเอ็ม 
87.75 เมกะเฮิรซ” และวิทยุออนไลนของกลุมคนวันเสารไมเอาเผด็จการ ตางมีผลทําใหการสื่อสาร
ไมแตกตางจากการใชส่ือตางประเทศและเว็บไซด ที่สามารถแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพได ดวยการที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองนําประเด็นขาวไปตอยอด อีกทั้ง การใชส่ือ
เฉพาะกิจ ยังสามารถสื่อสารเขาถึงกลุมผูใหการสนับสนุนอยางดี  
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 “ส่ือทางเลือกยากที่จะเขาถึงชาวบานรากหญาจะฟงซีดี ดูดีวีดีก็ไมมีเครื่องเลน ใชส่ือ
บุคคลอยางหัวคะแนนไดผลกวา มีอิทธิพลกวาเยอะ แคบอกวารัฐบาลนี้ทําอะไร ทักษิณทําอะไรให 
แคนี้ก็ไดแลว” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,สัมภาษณ 
21 มกราคม 2551)             
  

                  
 
ภาพที่ 4.7  แสดงภาพผูกอตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี  
 
ที่มา: www.tnews.teenee.com  สืบคนเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2551 
 
1.  กลยุทธวิธีการแทรกแซงการทําขาว 
  (1) การสรางวาระขาวสาร  
 จากการสัมภาษณนักวิชาการทั้ง 2 ทานยังพบวา การใชส่ือของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได
นําหลักจิตวิทยา ผสมผสานกับกลยุทธ ทางการตลาด การสรางประเด็นขาวที่สังคมและผูอานสนใจซึ่ง
สวนใหญสรางวาระขาวเชิงบวกตอตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เชน การยืนยัน การรัฐประหารที่เกิดขึ้น
เปนการกลั่นแกลง มากกวากระทําความผิดใดๆ ตามที่มีคณะรัฐประหารกลาวอาง  
 การสรางวาระขาวดังกลาว ยังเปนการดึงดูดความสนใจและแบงพื้นที่การเสนอขาวทาง
ส่ือหนังสือพิมพ อยางไดผล สามารถลดความนาเชื่อถือของรัฐบาลและคมช.จากการไมสามารถ
จัดการกับปญหาการเมือง รวมถึงสรางความสามัคคีภายในประเทศสําเร็จ 
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 “คุณทักษิณ ชินวัตร เขาเกง ความสัมพันธที่ดีกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพยังมีอยูอยาง
เหนียวแนน  การใชเทคนิคทางการตลาด ตอนนี้ยังคงมีอิทธิพลตอองคกรส่ือหนังสือพิมพ ประกอบ
กับ การใช จิตวิทยา ผสมกับการใชเงินใชทองของนักการเมืองที่รับงบประมาณเพื่อใหเกิดประเด็น
ขาว ทําใหน้ําหนักขาว ทั้งสื่อ ประชาชนและรัฐสนใจ” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดาน
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 กุมภาพันธ 2551) 
 

 พิรงรอง รามสูตร ใหสัมภาษณวา การสรางวาระขาวสารดวยตัวเองของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เปนกลยุทธสําคัญ เพราะเรื่องราวชีวิตหลังการรัฐประหารและผลงานจากการเปนผูนํา
ประเทศที่ประสบความสําเร็จทั้งดานธุรกิจและการเมือง ทําใหขาวสารที่เสนอผานสื่อตางประเทศ
และเวปไซด จึงมักกลายเปนประเด็นที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหความสนใจ นําเสนอขาวและทําให
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  เปนฝายรุกไลใหรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ตองตามชี้แจง 
แกขาว ในประเด็นขาวที่อดีตนายกรัฐมนตรีสรางขึ้นเสมอ 
 

     “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนักการเมืองเลือดใหม เปนผูนําประเทศที่ตางชาติรูจัก จาก
ภาพลักษณเปนผูรํ่ารวย ประสบความสําเร็จในชีวิตทางการเมืองและธุรกิจ แตกลับถูกทหารซึ่งเปน
กลุมอํานาจเกามาโคนอํานาจประชาธิปไตยตองสูญส้ิน โครงเร่ืองแบบนี้ ประเด็นแบบนี้ตางชาติ
ชอบ” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 
มกราคม 2551 

  (2) อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ 
 จากการสัมภาษณนักวิชาการยังพบวา การนําเสนอขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของ
สื่อหนังสือพิมพบางฉบับในชวง 1 ป ยังอยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองในฐานะที่พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นักการเมืองและประชาชนใหการ
สนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลเชิงทางธุรกิจ การตลาด การโฆษณา ภายใตยุคสมัยของทุน
นิยมที ่องคกรสื ่อหนังสือพิมพตองพึ ่งพานักธุรกิจ  นายทุน  ซึ ่งสวนใหญมีความใกลชิดกับ
นักการเมือง พรรคไทยรักไทย ครอบครัว เครือญาติในตระกูลชินวัตร อีกทั้งประเด็นขาวความ
ขัดแยงที่ประชาชนผูอานตองการรับทราบจึงมีผลตอธุรกิจองคกรอีกทางหนึ่ง  
 

 “ในอดีตพยายามแทรกแซงระบบทุน ถึงตอนนี้ก็ยังมีอิทธิพลตอองคกรส่ือบางฉบับ 
คุณทักษิณรูจุดออนสื่อ วาอะไรคือประเด็นขาวที่ผูส่ือขาวสนใจ ทิศทางขาวที่ผูส่ือขาวรายงานจะ
เปนอยางไร จะสังเกตไดการเดินทางไปหาคุณทักษิณที่ตางประเทศของนักการเมืองก็ตองมี
งบประมาณสนับสนุนใหเปนประเด็นขาวขึ้นมา” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 กุมภาพันธ 2551) 
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 “เปนการตอสูกัน ของ ผูส่ือขาวกับผูบริหารหนังสือพิมพที่เช่ือมโยงกับการเมืองหรือ
อะไรก็ตามพอเปนธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตองยอมตามใจนายทุน ไมพอใจการบริหารจัดการแลว  
จะทําอยางไรไดก็ตองยอมเพื่อหาเลี้ยงปากทอง” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 21 มกราคม 2551) 
 
นักสิทธิมนุษยชน ตอการแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   
 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค นักสิทธิมนุษยชน เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อ
การปฏิรูปส่ือ(คปส.)ใหสัมภาษณพบวา การใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพในการทําขาวความเคลื่อนไหว
ของฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เนนไปที่กลยุทธการใชส่ือ 2 ชองทาง ประกอบดวย  (1) การสราง
วาระขาวสารดวยตัวเอง (2) อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรส่ือหนังสือพิมพ 
 
กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 
1. การสรางวาระขาวสารดวยตัวเอง   
 นักสิทธิมนุษยชน ใหทัศนะวา การสรางวาระขาวสารของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
ดวยตัวเองผานสื่อ เชน การใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพดิเอียนวอลลสตรีท เจอรนัล เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2550 ใหสัมภาษณนิตยสารไทม ฉบับเอเชีย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ในประเด็น
การยุติบทบาททางการเมือง,การโทรศัพทติดตอขอกลับประเทศกับพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เปนกล
ยุทธ สําคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหติดตามและรายงานขาวเสมอ 
ประกอบกับผูมีอํานาจหลังการรัฐประหารพยายามปดกั้นการรายงานขาวความเคลื่อนไหวของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับยิ่งเปนการเพิ่มความนาสนใจและตองการรับรูขาวสารความเคลื่อนไหว
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มากขึ้นและโดดเดนยิ่งขึ้น 
 

 “การรัฐประหารกลายเปนการใหคุณคาขาวแกคุณทักษิณใหยิ่งมากขึ้นไปอีก  ยิ่งปดกั้น
ขาวสาร ยิ่งนาคนหา คอยติดตามฟงขาว เพราะพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีบุคลิกภาพที่โดดเดนและ
นาสนใจ ส่ือจึงละเลยไมได สื่อตองแขงกันหา ซ่ึงหากไมมีการเซ็นเซอรขาวคุณทักษิณไดคะแนน
เสียงเลือกตั้งจะมากกวานี้แน ซ่ึงตางจากผูนําอื่นในอดีตที่ถูกรัฐประหาร ถูกขับออกนอกประเทศ” 
(สุภิญญา กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปสื่อ, สัมภาษณ 9 มกราคม. 
2551) 
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2. อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ 
 นักสิทธิมนุษยชนใหทัศนะวา บุคลิกความเปนผูนําประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ที่ผลงานโดดเดนจากการบริหารประเทศดวยนโยบาย “ประชานิยม” จนไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนทั้งไทยและตางประเทศ มีนักการเมือง ประชาชนสนับสนุนจํานวนมาก ประกอบกับ
สถานะของครอบครัวและเครือญาติ ซ่ึงเปนนักธุรกิจที่มีเงินลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจํานวน
มาก ทําใหอดีตนายกรัฐมนตรี ยังมีบทบาทและอิทธิพลสูงตอองคกรสื่อหนังสือพิมพ แมจะพนจาก
ตําแหนงผูนําประเทศแลว โดยเห็นไดชัดเจนวา ถารัฐไมพยายามควบคุมการเสนอขาวของสื่อ
หนังสือพิมพหรือขอใหผูส่ือขาวตรวจสอบขาวตัวเอง ขาวความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรี
และกลุมผูสนับสนุนจะใชพื้นที่ขาวหนังสือพิมพมากกวาที่ปรากฎ เนื่องจากทั้งนักการเมืองและนัก
ธุรกิจคาดหมายวา หลังสถานการณวิกฤตการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ผาน
พนไป สถานการณการเมืองกลับคืนสูภาวะปกติ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อาจมีโอกาสกลับมามี
อํานาจและตําแหนงทางการเมืองมีตําแหนงไดอีกครั้ง  

 

  “ภาพลักษณพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและครอบครัวเปนนักธุรกิจ นักการเมืองที่มีบารมี 
ทําใหส่ือมวลชน ไมสามารถละเลยการเสนอขาวไดซ่ึง ตางจากทีวี วิทยุที่แทบไมมีเลยถูกปดกั้น
หมด แตส่ือหนังสือพิมพ ที่เติบโตตามยุคสมัย จนเปนสื่อทุน ก็เลยตองมีจุดยืนในการเสนอขาวของ
เขาเอง” (สุภิญญา กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปสื่อ, สัมภาษณ 9 
มกราคม 2551)  
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4.1.2 การใชพื้นที่ของแหลงขาวและการปดก้ัน การแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพของ
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช ตอการปดก้ัน แทรกแซงการทําขาวประเด็นความ
เคล่ือนไหวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.   
 จากการสัมภาษณคูขัดแยงทางการเมืองฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.
ประกอบดวย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธาน.คมช.,พ.อ.สรรเสริญ 
แกวกําเนิด โฆษกคมช.และนายธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พบวา 
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.มีวิธีการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพใน 2 ชองทาง
ประกอบดวย 1.การปดกั้นการทําขาวดวยการใชกฎหมายสื่อมวลชนและกฎหมายความมั่นคง อีกทัง้
ใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่สามารถแบงออกไดเปน 3 ชองทาง ประกอบดวย  1) การใชส่ือ
ตางประเทศ  2) การใชส่ือบุคคล  3) การใชกลไกอํานาจรัฐ  4) การขอตรวจสอบขาวตัวเอง  
 โดยวิธีการแทรกแซงการทําขาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ยังเปน
การใชอยางมีกลยุทธ เพื่อการแทรกแซงการทําขาว 2 ชองทาง ประกอบดวย  1) การการสรางวาระ
ขาวสาร 2) สัมพันธภาพสื่อมวลชน  ดังตาราง 
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ตารางที่  4.16 การปดก้ัน แทรกแซงการทําขาวกรณีความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  
 

การปดก้ัน แทรกแซงการทําขาวความเคลือ่นไหวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ในทัศนะฝายรฐับาลพล.อ.สุรยุทธและคมช. 

วิธีการปดก้ันการทําขาว กลยุทธ การปดก้ันการทําขาว 

1.  การใชกฎหมาย                    

• พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484  

• กฏอัยการศึกพ.ศ.2457 

• ประกาศคปค.ฉบับที่ 3, และ 10 

• คําส่ังคปค.ฉบับที่ 5   

• รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปพ.ศ.2549 

 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

1.  การใชสื่อ 

• ส่ือมวลชนตางประเทศและสื่อมวลชนไทย  

• ส่ือตางประเทศ อาทิ สถานีโทรทัศน CNN 

• ส่ือมวลชนไทย อาทิ สถานีโทรทัศน 
วิทยกุระจายเสยีง และส่ือหนงัสือพิมพ   

2.  การใชสื่อบุคคล อันไดแก  

• นายกรัฐมนตรี,ประธานคมช.,โฆษกคมช.และ
คณะรัฐมนตรี  

3. การใชกลไกอํานาจรัฐ ประกอบดวย 

• บุลคลากร คือ นายกรัฐมนตร,ี คณะรัฐมนตรี, 
ขาราชการ 

• หนวยงานราชการ คตส.,คณะกรรมการวกิฤต
 เชิงรุกและการประชาสัมพันธเชิงรุก  

• ส่ือมวลชนภายใตกํากับดแูล วิทยกุระจายเสียง  
  วิทยุชุมชน,สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม   

4. การตรวจสอบขาวตัวเอง  

• เหตุผลดานความมั่นคง  แตกแยกในสังคม  

1. การสรางวาระขาวสาร 

• เลือกขอมูลใหเหมาะสมกับ 
  จุดประสงคของการนําไปใช 

• อุดมการณความรักชาติ  
• ภัยคุกคามจากความไมมั่นคง 

• ประเด็นขาวการเมือง  
2. สัมพันธภาพสื่อมวลชน  

•  ใหความเปนกันเอง รวมกิจกรรม
  การแขงขันฟุตบอล เปดโอกาสให
  เขาถึงงายดวยการรับโทรศัพทจาก
  ผูส่ือขาวดวยตวัเอง 
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อธิบายไดดังนี้  
วิธีการปดก้ันการทําขาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.    
 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช.ใหสัมภาษณวา คปค.
ไดใชกฎหมายเปนเครื่องมือควบคุมสถานการณและการรายงานขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพเปน
หลักมากกวาจะใชอํานาจรัฐและยุทธวิธีทางทหารหรือการปดกั้น บิดเบือนการทําขาว ควบคุมไมให
เกิดการตอตานการรัฐประหารของกลุมที่ไมเห็นดวย อยางที่เกิดขึ้นในชวงเหตุการณการรัฐประหาร
รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปพ.ศ.2534 ที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) มี
การปดกั้น บิดเบือนขาว จนนําไปสูเหตุการณพฤษภาทมิฬปพ.ศ. 2535  
 

   “ เราก็จะไมใชกําลังทหารและหันมาใชมาตรการทางกฎหมาย การเจรจา ตอรองเปนตวันาํ  
เพื่อใหประชาชนและสื่อหนังสือพิมพอยูในกรอบของกฎหมาย ยิ่งกับส่ือมวลชนแลวไมตองการเขาไป
ยุง หรือควบคุม ปดกั้น แทรกแซงอะไรทั้งสิ้น คมช.เลยขอใชกฎหมายและรัฐธรรมนูญป 2549 ควบคุม
เทานั้น”  (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช., สัมภาษณ  20 มกราคม 
2551) 
 

(1) การใชกฎหมาย 
 กฎหมายที่คณะรัฐประหารใชปองกันเหตุวุนวาย แบงออกเปนกฎหมายที่มีการบังคับ
แลว คือ พ.ร.บ.การพิมพพ.ศ.2484,พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457และประกาศบังคับใชใหม คือ 
ประกาศ คําสั่ง คณะปฎิรูป ฯ ทั้ง 36 ฉบับและรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2549 ซ่ึงถือเปนวิธีการ
ปดกั้นการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ใหเสนอขาวตามขอบเขตกฎหมาย และความตองการ
ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 
โดยกฎหมายดังกลาวมีทั้งส้ิน 6 ฉบับ ประกอบดวย   
 (1) พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ.2484  
 พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484 เปนกฏหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาขอมูล
ขาวสารของผูประกอบอาชีพหนังสือพิมพ และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอยางเขมงวด 
โดยมีอํานาจในการสั่งปดโรงพิมพหรือยึดแทนพิมพหนังสือพิมพได 
 กอนเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 พ.ร.บ.การพิมพพ.ศ.2484 มีเนื้อหาที่
ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพ.ศ.2540 ที่ใหสิทธิเสรีภาพการทําหนาที่แก
ผูส่ือขาวและการเสนอขาวหนังสือพิมพอยางอิสระภายใตการควบคุมตรวจสอบกันเองโดยสภาการ
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หนังสือพิมพ แตเมื่อเกิดการรัฐประหาร อํานาจของประกาศคณะปฎิรูปฯฉบับ 3 ที่ยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 ทําให พ.ร.บ.การพิมพพ.ศ.2484 ที่มีอํานาจควบคุมส่ือหนังสือพิมพอยู
ถูกนํามาใชควบคุมการรายงานขาวของสื่อหนังสือพิมพในภาวะวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นกอนที่ 
พ.ร.บ.การพิมพพ.ศ.2484 ถูกยกเลิก หลังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติยกเลิกการใชในปพ.ศ.
2550   
 

 (2) พ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457   
 พ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457 เปนกฎหมายที่มักจะถูกนํามาประกาศใชในภาวะการเกิด
สงคราม การจลาจลหรือในภาวะคับขัน เพื่อรักษาความเรียบรอย โดยการใหอํานาจแกฝายทหารสั่ง
หามมั่วสุม จําหนาย จายแจกหนังสือพิมพ ระงับ ปราบปราม รักษาความสงบ ตรวจคน กักตัวบุคคล
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลผูนั้นเปนอันตรายตอความมั่นคงหรือศัตรูไดโดยตรง  
 ในคืนรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 คณะรัฐประหารประกาศใชพ.ร.บ.กฎอัยการ
ศึกพ.ศ.2457 เปนฉบับแรก เพื่อควบคุมสถานการณใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงอํานาจของ
พ.ร.บ.กฎอัยการศึกนี้ รองรับการควบคุมตัวพล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม,นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,นายแพทยพรหมินทร เลิศสุริยเดช อดีตเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและนายเนวิน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยอางวาบุคคลทั้ง 
4 คน อาจเปนอันตรายตอความมั่นคงของชาติ เพราะมีความใกลชิดกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ทําให
การทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพขาดอิสระและตองใชความระมัดระวังเพื่อใหขาวที่นําเสนอไม
ขัดพ.ร.บ.กฎอัยการศึก ซ่ึงมีผลทําใหการรายงานขาวที่ตีพิมพทางสื่อหนังสือพิมพไทย ไมครบถวน
ตามขอเท็จจริง เชน มีการรายงานขาวการลงพื้นที่ของกลุมการเมืองพรรคไทยรักไทย การชุมนุม
ตอตานการรัฐประหารในพื้นที่ที่อยูภายใตพ.ร.บ.กฎอัยการศึก เผยแพรนอยหรือไมถูกตีพิมพเลยใน
หนังสือพิมพบางฉบับ  
  

 ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข (คปค) ฉบับ 3 ฉบับ 10 และคําส่ังคปค.ฉบับ 5  
 ประกาศคณะปฏิรูปฯ ทั้ง 36 ฉบับที่คปค.ประกาศใชตั้งแตคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 เปนตนมา เพื่อการดําเนินการของคณะรัฐประหาร บริหารราชการแผนดิน วางกลไกการ
ปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ในชวงเวลา 12 วัน
กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปพ.ศ.2549 และแตงตั้งพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
องคมนตรีเปนนายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 โดยมีหลายฉบับ เอ้ือใหเกิดการใชวิธีปด
กั้นการทําขาว และการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ  
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 (3) ประกาศคณะปฏิรูป ฯ ฉบับที่ 3  
  ประกาศคณะปฏิรูป ฯ ฉบับที่ 3 ที่ใหยกเลิกการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับพ.ศ.2540 ที่ไดรับการยอมรับวา มีบทบัญญัติที่ใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพแกประชาชนและ
ส่ือมวลชนไวอยางสมบูรณ ทําใหเสรีภาพสื่อมวลชนตามที่ระบุไวในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่
ส่ือมวลชนจะมีเสรีภาพในการสื่อสารตามขอเท็จจริง มาตรา 41 ใหการรับรองเสรีภาพผูประกอบ
วิชาชีพส่ือทั้งสื่อเอกชนและสื่อของรัฐ ไมใหตกอยูภายใตอาณัติของเจาของและหนวยงานรัฐ แต
การปฏิบัติหนาที่ตองไมขัดตอจริยธรรมแหงวิชาชีพใหถูกยกเลิกไปดวย  
 

 (4) ประกาศคณะปฎิรูปฯ 10  
 การใชประกาศคณะปฎิรูป ฯ ฉบับ 10 ที่มีเนื้อหามุงขอความรวมมือส่ือมวลชนทุก
แขนง ใหนําเสนอขาวตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปในทางสรางสรรค เพื่อนําไปสูการฟนฟูความ
สามัคคีภายในชาติ ถือเปนการปดกั้นการไหลเวียนขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร รวมทั้งกลุมผูชุมนุมตอตานการรัฐประหาร อาทิ การออกมาแสดงความไมเห็นดวยกับการ
รัฐประหารของนิสิตนักศึกษา เครือขาย 19 กันยาตานรัฐประหาร กลุมพิราบขาว คนวันเสารไมเอา
เผด็จการณ ที่ออกปลุกระดมประชาชนใหรวมขับไลคมช.ในพื้นที่ฐานเสียงของพรรคไทยรักไทย 
เชน ในกรุงเทพมหานคร,เชียงใหม,เชียงราย,บุรีรัมย โดยในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2550 พล.อ.วินัย 
ภัททิยะกุล เลขาธิการ คมช.พรอมดวยพล.อ.สพร่ัง กัลยาณมิตรและพล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผูชวย
เลขาธิการคมช. เชิญผูบริหารองคกร เชิญบรรณาธิการขาวสื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เขา
พบเพื่อขอความรวมมือใหปฎิบัติตามประกาศ คปค.ฉบับ 10 อยางเครงครัด ทําใหปริมาณขาวฝาย
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลดนอยลงไป ซ่ึงการกําชับดังกลาวครอบคลุมการนําเสนอขาวของสื่อ
หนังสือพิมพดวยแมจะไมไดเรียกใหเขาพบเพราะไมเปนสื่อที่อยูภายใตการกํากับดูแลภายใต
โครงสรางอํานาจรัฐ  
 
 (5) คําส่ังคณะปฎิรูป ฯ ฉบับ 5  
  คําสั่งคณะปฎิรูป ฯ ฉบับที่ 5 ที่มีเนื้อหาสําหรับใชควบคุมการเผยแพรขอมูล ขาวสาร 
ภาพ เสียง การแสดงความเห็นผานอินเตอรเน็ตและเว็บไซด ซ่ึงเปน ส่ือใหม ถูกใชเปนเครื่องมือ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพดานความเร็วและเชื่อมโยงสังคมไปทั่วโลก เนื่องจาก คปค.เกรงวา การ
ส่ือสารผานสื่อใหมดังกลาว ไมสามารถสืบหาตนตอที่มาของขอมูลท่ีแนชัดและขาดกฎหมาย
ควบคุมการใชโดยตรงและอาจถูกใชเปนชองทางบอนทําลายความมั่นคงของชาติ โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT) มี
อํานาจตามคําส่ังคปค.ฉบับ 5 ในการควบคุม ตรวจสอบขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่ออินเตอรเน็ตและเวป
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ไซด พรอมสามารถสั่งระงับการใหบริการเวปไซดนั้นได หากพบขอมูลขาวสารบางประการเปน
อันตรายตอความมั่นคง   
 ดังนั้น ส่ืออินเตอรเน็ตและเว็บไซดยังเปนชองทางการสื่อสารของกลุมบุคคลที่ 
สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีเปนผูจัดทําขึ้น เพื่อเผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหว ในรูปแบบขาว 
บทความ ภาพ เสียงหรือคลิปวิดีโอ ทําให เว็บไซต ไฮ-ทักษิณ (http://www.hi-thaksin.net) เวปไซด
พรรคไทยรักไทย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและ http://www.true-thaksin และอีกหลากหลายเว็บทั้งที่
สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือตองการคัดคาน ขับไลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระงับสัญญาณการใหบริการ หากพบวามีการ
เผยแพรขอมูล ขาวสาร การแสดงความเห็นที่เปนอันตรายหรือบอนทําลายความมั่นคงของชาติ เชน 
มีการระงับสัญญาณการใหบริการเว็บไซดพรรคไทยรักไทย  
   

 “หากส่ือมวลชนไมใชวิจารณญาณ ทําขาวอยางไมคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ส่ือมวลชนอาจตกเปนเครื่องมือตอสูทางการเมือง ซ่ึงมีผลตอการควบคุมสถานการณความมั่นคงใน
สังคมของคมช.อีกดวย” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรีและประธานคมช., สัมภาษณ 
20 มกราคม 2551)  
 
 “ถือเปนความพยายามควบคุม บังคับวิถีขาวทางหนาหนังสือพิมพพรอมกับส่ือมวลชน
แขนงอื่น ๆ เพราะไมใหตกเปนเครื่องมือของอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ไมควรตีแพรแบบบรรทัดตอ
บรรทัด คําตอคํา เพราะคําพูดที่แฝงดวยการโฆษณาชวนเชื่อ อาจจะทําใหคนที่ไมเขาใจตกเปนแนว
รวมมุมกลับโดยไมรูตัว” (พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด, โฆษกคมช., สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 
  

 นายธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายใหกํากับดูแลส่ือมวลชนและงานประชาสัมพันธของรัฐบาล ใหทัศนะวา การควบคุมการ
ทําขาวผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวยกฎหมายและประกาศคปค.เปนเพราะสถานการณหลังการ
รัฐประหาร ยังคงปรากฏการรายงานขาวของหนังสือพิมพบางฉบับ มีลักษณะการเลือกขาง เอนเอียง
ไปในทิศทางสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําใหขาวนั้นขาดความสมดุลเหมือนที่เคยเกิดขึ้น
กอนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549    
 

  “หากสื่อมวลชนไมเลือกขาง เสนอขาวตรงไปตรงมา ไมใหน้ําหนักขาวอดีต
นายกรัฐมนตรีมากเกินไป รัฐบาลก็ไมจําเปนตองควบคุมขอมูล บางประการ เพราะรัฐไมมีนโยบาย
ปดกั้นขาวสารสื่อ” (นายธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 
มกราคม 2551)  
 

DPU



 
 

100 

 (6) รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับปพ.ศ.2549  
 หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปพ.ศ.2549
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 เพื่อทดแทนรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 ที่ถูกยกเลิกหลังจาก
รัฐประหาร เนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังกลาวในมาตรา 36 ระบุ รับรองคําสั่งและ
ประกาศคณะปฎิรูปฯ ที่ใชควบคุมรักษาความสงบภายในสังคมหลังการรัฐประหาร ใหมีผลโดย
ชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทั้งนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ใหบังคับใชตอไปหลังการ
รัฐประหารอีก 1 ป ดังนั้น ประกาศคปค.ฉบับ 5 และ 10 จึงยังเปนเครื่องมือท่ี คมช.นํามาใชในการ
ปดกั้นแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองของผูส่ือขาวหนังสือพิมพอยางเปนทางการ
ตอไปอีก 1 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           
         
 
 
 
ภาพที่ 4.8  แสดงภาพรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 
 
 

เลม ๑๒๓                                        ตอนที่ ๑๐๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา 
โดยที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข ซึ่งไดกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดินเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดนําความกราบบังคมทูลวา เหตุที่ทําการยึดอํานาจและประกาศใหยกเลิก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเสียน้ัน ก็โดยปรารถนาจะแกไขความเสื่อมศรัทธาในการ 
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การแทรกแซงการทําขาวฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พบวา การแทรกแซงการ
ทําขาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.แบงออกเปน 2 วิธี (1) การใชส่ือ (2) การใช
กลไกอํานาจรัฐ (3) การตรวจสอบขาวตัวเองและใชกลยุทธการแทรกแซงการทําขาว 2 ชองทาง
ประกอบดวย (1) การสรางวาระขาวสารและ (2) การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับส่ือมวลชน  
1.  การใชสื่อ 
 (1)  ส่ือมวลชนไทยและสื่อตางประเทศ 
 การใชส่ือตางประเทศ เปนอีกชองทางหนึ่งที่ คมช.นํามาใชแทรกแซงพื้นที่ส่ือ
หนังสือพิมพ เพื่อใหขอมูล ขาวสารจากฝายรัฐบาลและคมช.ออกสูสังคมในระดับสากลและหักลาง
กับขาวสารที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชส่ือตางประเทศเปนชองทางแพรกระจายขาวสูสังคมโลก
ในชวงหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 โดยที่มีอิทธิพลตอการไดขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพและพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพไทย  
 โดยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.เห็นวา การใชเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพในประเทศไมเพียงพอตอการชี้แจงขอเท็จจริงตอสังคมไทยและ
สังคมระดับโลกใหตอสาธารณชนที่ควรขยายวงกวาง ออกสูสังคมโลก โดยท่ีหลายครั้งขาวของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สรางความเสียหายตอภาพลักษณและความนาเชื่อถือของรัฐบาลและคมช.
เชน  การกลาวอางวาการรัฐประหารขาดความชอบธรรม  เปนการกระทําที่ไม เปนไปตาม
กระบวนการประชาธิปไตย รวมทั้งการรัฐประหารเปนการซ้ําเติมใหประเทศประสบกับวิกฤต
เศรษฐกิจเร็วขึ้น  
 ดังนั้น การที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน CNN ซ่ึงเปนสื่อ
ตางประเทศ หลังเกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคืน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 รวมถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย เปนการใชส่ือ
เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจกับนานาประเทศ จึงเปนกลยุทธ การใชส่ือตางประเทศของคมช.อยางตั้งใจ
เพื่อการใชพื้นที่หนังสือพิมพที่จะนําประเด็นขาวที่ถูกเสนอโดยสื่อตางประเทศเหลานั้นรายงานตอ  
 

   “มีสํานักขาวตางประเทศมาขอสัมภาษณเยอะ ติดตอเขามาตลอด ก็มีบางที่ไดปฏิเสธไป 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการสอบถามสถานการณการคืนอํานาจ บางก็ถามถึงการรัฐประหาร ตามแตละ
สํานักขาวสนใจ ซ่ึงถือวาเปนโอกาสที่เราจะไดช้ีแจง” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐนตรี
และอดีตประธานคมช.,สัมภาษณ 20 มกราคม 2551)  
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ภาพที่ 4.9  พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะประธานคมช.ใหสัมภาษณ สถานีโทรทัศนCNN 

ประเด็นความเคลื่อนไหวในตางประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
พ.ศ. 2550 

 

ที่มา :  www.news.sanook.com/story (สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551) 
 

 (2) การใชส่ือบุคคล  
   จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลและคมช.พบวา การที่พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด ซ่ึงไดรับ
การแตงตั้งจากพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ใหทําหนาที่โฆษกคมช.เนื่องจาก คมช.ใหความสําคัญกับ
บุคคลที่จะตองทํางานรวมกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพอยางมากเพราะแหลงขอมูลที่ดีจะชวยให
ถายทอดขอมูล ขาวสาร ผานผูส่ือขาวหนังสือพิมพและถายทอดสูผูอานอยางถูกตองและนาเชื่อถือ
มากที่สุด  
 พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด ใหสัมภาษณถึงการทําหนาที่โฆษกคมช.วา กอนการให
สัมภาษณหรือขอมูลขาวใดๆ กับผูส่ือขาวหนังสือพิมพในแตละครั้งจําเปนตองตรวจสอบขอมูลและ
ซักซอมความเขาใจประธานคมช.กอนทุกครั้ง เพื่อใหขอมูลท่ีส่ือสารไปนั้นไมผิดพลาด คาดเคลื่อน
โดยเฉพาะในชวงที่สถานการณวิกฤตการเมือง ซ่ึงหากมีการเปดเผยขอมูลใดโดยปราศจากการ
ไตรตรอง ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอยางรอบคอบและอาจกระทบกับความมั่นคงของประเทศ 
โดยเฉพาะประเด็นขอมูลช้ันความลับของทางราชการหรือกองทัพที่ในบางสถานการณจําเปนตอง 
ใหขอมูลแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพในลักษณะของ “แหลงขาว” ไมเปดเผยแหลงที่มา 
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 “ความเปนทหารตองสรางความนาเชื่อถือ มีจังหวะความนิ่งในบางทวงทํานอง เพื่อให
เกิดความรูสึกวาส่ิงที่ช้ีแจงไปเปนขอมูลทั้งสิ้น ไมใชขอมูลท่ีเสกสรรปนแตงหรือตองการเพียงให
ทันสถานการณหรือตองการแยงชิงพื้นที่ขาวเทานั้น ซ่ึงเราเขาใจเปาหมายของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
คือตองการเจาะขาวไดรายละเอียดแบบเบื้องลึก เพื่อนัยยะวิพากษวิจารณ จึงตองบริหารขอมูลขาว
ของเราเอง บางเรื่องจําเปนตองใชเปนแหลงขาวก็ตองทํา” (พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด,โฆษกคมช, 
สัมภาษณ 4 มกราคม 2551)  
 

 ขณะที่พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ในฐานะนายกรัฐมนตรี ไดกําชับใหรัฐมนตรีทุกคน
ประชาสัมพันธผลงานในความรับผิดชอบของตัวเองใหออกเผยแพรผานสื่อหนังสือพิมพใหมาก
ที่สุด รวมถึงสื่อมวลชนตางประเทศ เพื่อการกระจายโตตอบ ขอมูล ขาวสาร หักลาง กลบขาวฝาย
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 

 “การเลือกใชเปนบุคคลและชองทางที่ชัดเจน เชน ส่ือตางประเทศจะเปนการดีที่ทําให
ตางประเทศทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปนเรื่องจําเปนสําหรับยุคปจจุบัน แตติดที่อาจจะมีงบนอย
เลยทําใหการแพรกระจายขาวนอยไป” (ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายก รัฐมนตรี, 
สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)  
 

 (3) การใชกลไกอํานาจรัฐ  
          กลไกทางอํานาจทั้งบุคลากร หนวยงานและสื่อมวลชนภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ที่ประกอบดวย รัฐมนตรี ขาราชการ เจาหนาที่ หนวยราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธในภาวะ
วิกฤตเชิงรุกและการประชาสัมพันธเชิงรุก(วอรรูม)ศูนยปฎิบัติการรักเมืองไทย ส่ือมวลชนของกองทัพ
และรัฐบาลครอบคลุมถึงสถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐ ตางถูกใชเปนกระบอกเสียง สรางโอกาสใหเกิดการเขาถึงประชาชนระดับรากหญา ในชนบท
หางไกล ดวยการแพรกระจายขาวสาร ผลงานรัฐบาล มีผลตองการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพจากการทํา
ใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองนําเสนอขาว ตามการสรางวาระขาวสารโดยนายกรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตรี
และคมช.ในฐานะแหลงขาว   
 

 “รัฐบาลไดระดมใชส่ือ วิทยุ วิทยุชุมชน เว็บไซด ทีวี เพื่อใหประชาชนรับขอมูลจากรัฐบาล
ไดโดยตรง นอกจากการประชาสัมพันธโดยสํานักโฆษก ซ่ึงจําเปนตองมีคณะกรรมการมาทําหนาที่
เฉพาะในการประชาสัมพันธเชิงรุกใหมากขึ้น ทั้งคนไทยในและตางประเทศ รวมถึง ผูนําประเทศ
ประเทศอื่น (ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)  
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 “ตั้งแต 6 โมงเชา ทางชอง 9 ชอง 7 ชอง 5 และรายการวิทยุทางวิทยุกระจายเสียงคลื่น
ตาง ๆ ที่สวนใหญเปนสื่อของเราเอง นอกจากนี้ก็มีวิทยุอ่ืน รวมทั้ง 92.25  96.5 และ101 ซ่ึงเปน
เอกชน บอยครั้งที่ตองตอบคําถามในประเด็นเดิมนั้นซ้ําๆ ในแตวัน วันละหลายรอ” (พ.อ.สรรเสริญ 
แกวกําเนิด, โฆษกคมช., สัมภาษณ 4 มกราคม 2551)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

ภาพที่ 4.10  พ .อ .สรรเสริญ  แกวกําเนิด  โฆษกคมช .  ผู ทําหนา ท่ีใหขอมูลขาวแกผูสื่อขาว
หนังสือพิมพ ตามการมอบหมายของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคมช. 

 
 

       
 
ภาพที่ 4.11   พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณประจําวันแกผูสื่อขาวทําเนียบ

รัฐบาล ซ่ึงสวนใหญจะเปนประเด็นขาวกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และภารกิจรัฐบาล  
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 (4) การขอใหตรวจสอบขาวตัวเอง  
 ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใหสัมภาษณพบวา ตลอด 1 ปหลังการ
รัฐประหาร คมช.พยายามหาจังหวะและโอกาส พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความเห็นและสรางความ
เขาใจในประเด็นขาวกับผูบริหารองคกร บรรณาธิการและผูส่ือขาวหนังสือพิมพ รวมไปถึงการขอ
ความรวมมือในการตรวจสอบประเด็นขาวเพื่อไมใหการรายงานขาวสงผลกระทบตอความมั่นคง 
การนําเสนอขาวสารแตละครั้งตองใชความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ  
 

 “พยายามคุยทุกระดับในเรื่องที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ จะอธิบายใหเขาใจวา ส่ือ 
ควรมีแนวทางอยางไร มากกวาจะบอกวาใหหนังสือพิมพควรจะเสนอขาวอะไร เพราะเปนความลับ
ของชาติ อยามองวา ไมมีใครรูฉันรูแลวเอามาเปดเผย ขอมูลนั้น ถาเปนภัยกับประเทศชาติ ก็ไมควร
เปดเผย ถึงไดบอกผูส่ือขาววา ตองมีอุดมการณ จรรยาบรรณ ความรักชาติ นอกจากอุดมการณ
วิชาชีพของตัวเอง” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช, สัมภาษณ 
20 มกราคม 2551) 
 

 “สวนใหญคมช.จะพูดถึงขอมูล ขอเท็จจริงและความรูสึกนึกคิดของเราในหวงขณะนั้น
กับการเสนอขาวของผูส่ือขาวที่เก็บขอมูลไมถูกตองนัก  ก็ถือโอกาสเลาสิ่งตาง ๆ ที่อยูในใจหลาย 
เร่ืองที่จะกระทบกับชาติใหส่ือใชความระมัดระวังนําเสนอประเด็นที่ไมสรางความแตกแยกยิ่งขึ้น” 
(พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด,โฆษกคมช., สัมภาษณ 4 มกราคม 2551)  
 

1.  กลยุทธ การแทรกแซงการ 
  (1) การสรางวาระขาวสาร 
 การสรางวาระขาวสารของพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.,พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
มุงเนนการสรางประเด็นขาว รณรงค ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ เพื่อใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ
อาทิ การสรางวาระขาวสาร กองทัพบกจัดกิจกรรม “โครงการคุณธรรมนําไทย” “รวมพลังไทยรอย
ใจเปนหนึ่งเดียว” “พลังไทย รูรักสามัคคีถวายในหลวง” และการจัดการแสดงดนตรี“รักชาติ”รวมถึง
การพูด การอธิบายใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีความเขาใจและตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตามมา หากผูส่ือขาวหนังสือพิมพเลือกกําหนดประเด็น เนื้อหา ขาวสารไปที่ประเด็นความ
ขัดแยงทางการเมืองหรือขาวในเชิงลบมากเกินไป  
 นอกจากนี้ คมช.ยังเลือกการกําหนดประเด็นวาระขาวสารเพื่อจูงใจผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ใหสนใจ ติดตามทําขาวอยูเสมอ ดวยการเปดประเด็นขาวเชิงรุก อาทิ คมช.ออกมาเปดเผยวา เมื่อวันที่ 
5 เมษายน พ.ศ.2550 พบแผนกอวินาศกรรมกรุงเทพมหานครที่ประเทศอังกฤษ หรือการเปดเผยผล
การตรวจสอบโครงการของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของคตส.และพล.อ.สนธิ  บุญยรัตกลิน มัก
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บายเบี่ยงที่จะไมตอบคําถามผูส่ือขาวหนังสือพิมพเมื่อซักถามเกี่ยวกับการตออายุราชการหรืออนาคต
ทางการเมืองหลังเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมปพ.ศ.2550 วาจะเขารับตําแหนงรอง
นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท หรือไม เพราะทราบวาเปนประเด็นขาวที่ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพสนใจติดตามรายงานขาว 
 

 “การที่จะทําใหส่ือมีประสิทธิภาพในภาวะหลังการรัฐประหารจําเปนตองปลูกฝง
อุดมการณ   ความรักชาติและจรรยาบรรณ เมื่อรวมกันไดก็จะเกิดการรายงานขาวอยางเปนธรรม 
เปนกลาง ไมทําอะไรใหความแตกแยกของประชาชนขยายตัว” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน,รองนายก
รัฐนตรีและอดีตประธานคมช.,สัมภาษณ 20 มกราคม 2551) 
 

 “เคยสงสัยเหมือนกันวา การไมตอบคําถามใหชัดเจนวา จะเลนการเมืองหรือไมหลัง
เกษียณราชการ.แตเมื่อวิเคราะหดี ๆ แลวทําใหทราบวา เมื่อไมเปนผบ.ทบ.จะจุดยึดเหนี่ยวไมได 
กลัวทุกคนใสเกียรวาง ก็คิดวามีผลดีมากกวาผลเสียหรือไมมีการวิพากษ วิจารณตลอดเวลา”  
(พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด, โฆษกคมช., สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 
 

  จากการสัมภาษณยังพบวา กลยุทธ การใชส่ือดวยการบริหารขอมูล ขาวสารเพื่อการใช
พื้นที่ขาวเผยแพรขาวทางสื่อหนังสือพิมพตลอด 1 ปหลังการรัฐประหาร คมช.มีการวางแผนประเมิน
สถานการณและปรับยุทธวิธีเพื่อการตอสูในการทําชวงชิงการใชพื้นที่ขาวและความเชื่อถือของ
ประชาชน โดยคมช.จะมีการประชุมรวมกันทั้งคณะทุกสัปดาห ขณะที่ประธานคมช.กับโฆษกคมช.
จะรวมกันประเมินทิศทางขาวและความเคลื่อนไหวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รวมถึงกลุมผู
คัดคานการรัฐประหารทุกวันเพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางการสื่อสาร โดยไดนําจิตวิทยามวลชน
มาเปนหลักในการเลือกใชขอมูล การเลือกใชส่ือและกําหนดผูสงสารโดยเฉพาะ เพื่อการใหขอมูล
ขาวสารแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพจะเปนการใหขอมูลอยางเฉพาะ แบงแยกจําแนกออกเปนประเภท
การนําไปใช คือ 1) กลุมผูส่ือขาว 2) นักเขียนคอลัมนิสต และ 3) บรรณาธิการขาว  
 

 “ถาผูส่ือขาวสายทหารและสายการเมืองถาม จะตอบเฉพาะในสิ่งที่ผูส่ือขาวตองการ แต
ถาเปนนักวิเคราะห วิจารณหรือบ.ก.ที่ตองวิเคราะหขาว วิเคราะหสถานการณเพื่อนําไปใชเขียน
บทความ ก็จะใหขอมูลอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงคมช.เองก็ตองรูวาส่ือโทรทัศนใครดู  วิทยุใครฟง  
หนังสือพิมพใครอาน เพื่อการสงขอมูลที่ตรงจุดที่สุด” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน,รองนายกรัฐนตรี
และอดีตประธานคมช.,สัมภาษณ 20 มกราคม 2551) 
 

 นายธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ทุกครั้งที่ให
สัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพจะชี้แจง อธิบายขอเท็จจริงในประเด็นขาวและตอบขอสงสัยอยาง
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ละเอียด ถ่ีถวน โดยเฉพาะประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมืองระหวางตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, 
แกนนําพรรคไทยรักไทย โดยที่หลายครั้งตองสรางวาระขาวสาร ตอบโต ดวยวาทะ ถอยคําดูรุนแรง 
ดุเดือดเพื่อจูงใจใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพนําไปเปนประเด็นขาว 
 

 “การใชวาทะที่ดูดุเดือดเวลาตอบคําถามผูส่ือขาวไมใชตองการปะทะอะไรกับผูส่ือขาว 
แตผมกลาตอบโต ฝายตรงขาม เพราะเปนการทําหนาที่ไดรับมอบหมาย ตองทําใหสมบูรณที่สุด  
การแสดงทัศนะตางๆ ที่ออกมาก็เพื่อจูงใจผูส่ือขาวใหสนใจและนําประเด็นขาวนั้น ๆ ไปเขียนเสนอ
เปนขาวใหมากที่สุด”(ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 
มกราคม 2551) 
 

 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณเชิงลึกฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ยัง
พบวา การจํากัดสิทธิเฉพาะผูส่ือขาวสายทหารหรือผูที่ไดรับอนุญาตดวยการแลกบัตรเทานั้น ในการ
เขาสังเกตการณและรายงานขาวภายในกองบัญชาการกองทัพบก ที่ถูกใชเปนกองบัญชาการของ
คณะรัฐประหารในชวง 2 สัปดาหแรกหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ที่มีเหตุผลมาจาก
พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน มีความไววางใจในประสบการณการทําขาวและการใชวิจารณญาณของ
ผูส่ือขาวสายทหารที่จะคัดเลือก กําหนดประเด็นขาวภายใตขอจํากัดดานความมั่นคง และเขาใจ
วัฒนธรรมการทําขาวที่เต็มไปดวยระเบียบ วินัย การทําขาวทหารมากกวาผูส่ือขาวสายอื่น ซ่ึงเปน
เร่ืองจําเปนในสถานการณที่ตองการความมั่นคง ความสงบเรียบรอยที่สูงกวาสถานการณปกติ   
 

      
 
ภาพที่ 4.12  แสดงภาพผูสื่อขาวหนังสือพิมพ เฝารอคอยทําขาวภายในกองบัญชาการกองทัพบก  
 (บก.ทบ.) ซ่ึงเปนศูนยบัญชาการของคปค. ในวันท่ี 20 กันยายน 2549  
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 “ตองเขาใจวาภาวะรัฐประหารตองเขมงวดมาก ทุกอยางตองไมหละหลวม แตไมเนน
ถึงขนาดวา นักขาวจะตองเปนใครบาง เพราะเชื่อมั่นวาใครก็ตามที่ทํางานดานใด ก็ควรมีความเขาใจ
ดานนั้น ผูส่ือขาวก็เชนกัน ทําขาวทหาร ถาไมมีความเขาใจบทบาท ภาระหนาที่งานทหาร  ก็จะ
เขียนขาวทหารไมถูก พูดถึงนิยามทางทหาร ก็อาจเขาใจผิด แลวสงขาวดวยความเขาใจที่ผิด ตีความ
เนื้อหาสาระผิดไปหมด นําไปสูการขยายวงใหขัดแยงไปกันใหญ  ก็จําเปนตองจํากัดวงผูส่ือขาว” 
(พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช., สัมภาษณ 20 มกราคม 2551) 
 

2. ความใชสัมพันธภาพทีดีกับสื่อมวลชน  
 ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ยังแสดงความเห็นดวยวา สถานการณหลัง
การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 จําเปนตองพึ่งพาผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ในฐานะเปนผูมี
บทบาทและมีอิทธิพลตอการรับรู ขอมูล ขาวสารสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 โดยคมช.พยายามสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายการเมืองและ
นักเขียนคอลัมนิสตเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพสาย
ทหารจากการทํางานรวมกับพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะผูบัญชาการทหารบก มากอนเกิดการ
รัฐประหาร ทั้งนี้เพื่อใหการทํางานรวมกันหลัง 19 กันยายน พ.ศ.2549 เปนไปอยางราบรื่น  แมตาง
ฝายตางมีภาระหนาที่ที่แตกตางกัน ปราศจากอคติ เพื่อการใชส่ือหนังสือพิมพเปนสื่อกลางถายทอด
ขาวสารและสรางความเขาใจอันดีกับประชาชน เชน การสรางสัมพันธภาพดวยการพูดคุยใหความ
เปนกันเอง รวมรับประทานอาหาร แขงขันฟุตบอลระหวางผูนําทหารกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 
รวมทั้ง การเปดโอกาสใหเขาถึงระหวางกัน ดวยการรับโทรศัพทมือถือดวยตัวเอง  
 ประธานคมช.ระบุวา สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูส่ือขาวหนังสือพิมพกับแหลงขาวเปน
ส่ิงที่ชวยทําใหตางฝายตางเขาใจในบทบาท หนาที่ที่ตางตองรับผิดชอบตอสังคมในภาวะวิกฤตนี้
เปนอยางดี โดยเฉพาะคมช.ไดใชโอกาสที่มีสัมพันธภาพที่ดี แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความเห็น
ระหวางกัน ซ่ึงมีสวนชวยใหคมช.ทราบกระแสความสนใจของผูส่ือขาวหนังสือพิมพและสามารถ
กําหนดทิศทางขาว แกผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหเขาถึงประชาชนและชิงพื้นที่ขาวทางหนังสือพิมพ
ไดมาก เชน การรับโทรศัพทมือถือของผูส่ือขาวที่โทรเขามาดวยตัวเอง ชวยลดชองวางและขั้นตอน
การเขาถึงระหวางผูส่ือขาวกับแหลงขาวในภาวะคับขัน    
 

 “เรามองสื่อทุกคนเหมือนพี่ นอง เสมือนเปนองคกรหนึ่งในกองทัพ อยากใหใกลชิด 
หยอกลอ กินขาวรวมกัน ถาสื่อไมชวย คมช.ก็เหมือนคนตาบอด ไมทราบความเคลื่อนไหว หรือไม
สามารถตรวจสอบอะไรๆกับสื่อเลย” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรีและอดีต
ประธานคมช.,สัมภาษณ 20 มกราคม 2551)     
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 “อายุของรัฐบาลหลังการรัฐประหารที่ส้ันนั้น ทําใหการสานความสัมพันธระหวาง
ผูส่ือขาวกับรัฐบาลจึงถูกจํากัดดวยระยะเวลาไปดวย ซ่ึงการตั้งขอสงสัยวาผมเปนรัฐมนตรีพันธมิตร 
จากการนํารายการของคุณสนธิ ล้ิมทองกุล มาออกอากาศทางชอง 11 ทําใหเกิดความไมเขาใจ ถูก
ซักถามอยางหนัก  ทําใหผมตองคอย ๆ อธิบายไปเรื่อย ๆ จนกวาผูส่ือขาวหนังสือพิมพจะหายของ
ใจ” (นายธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)  
 

 ขณะที่ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักนิเทศศาสตรและนัก
สิทธิมนุษยชน มีทัศนะตอการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ในประเด็นขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนี้  
 

ตารางที่ 4.17  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักนิเทศศาสตรและสิทธิมนุษยชน 
มีทัศนะตอการปดก้ันการทําขาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 

การปดกั้นการทําขาวความเคลื่อนไหวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ  จุลานนทและคมช. 

 
ทัศนะ 

วิธีการปดกั้นการทําขาว กลยุทธ การปดกั้นการทําขาว 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   1. กฎหมาย  

• กฎหมายความมั่นคง  
   พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457  
   ประกาศคปค.ฉบับ 10และฉบับ 5  

• กฎหมายสื่อมวลชน  
  พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484  

1. การตรวจสอบขาวตัวเอง 

• อางเหตุผลดานความมั่นคง 

นักวิชาการดาน
รัฐศาสตร นักวิชาการ
ดานนิเทศศาสตร   

1. กฎหมาย  

• กฎหมายความมั่นคง   
 พ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457    
     ประกาศคปค.ฉบับ5และฉบับ 10      
     พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิด
 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

                            -- 

นักสิทธิมนุษยชน • กฎหมาย 

• กฎหมายความมั่นคง 
     คําสั่งคปค.ฉบับ 5  

• กฎหมายสื่อมวลชน  
     พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484  

                            -- 
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สามารถอธิบายไดดังนี้  
ทัศนะของฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตอวิธีการปดก้ัน การทําขาวของฝายรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ  
จุลานนท และคมช. 
 การปดก้ันการทําขาว  
 จากการสัมภาษณเขาถึงตัวแทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และเปนแหลงขาวสําคัญของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ประกอบดวย นายจาตุรนต ฉายแสง , นายจักรภพ เพ็ญแขและนายนพดล 
ปทมะ พบวา รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ดวยการปดกั้นการทําขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ คือ กฎหมาย โดยมีการใชกลยุทธ ตรวจสอบขาวของตัวเอง เพื่อใหการใชกฎหมายปด
กั้นการทําขาว ดวยการอางเหตุผลดานความมั่นคงของประเทศ 
 

1. การใชกฎหมาย  
 จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  พบวา ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ใชวิธีการปดกั้นการทําขาวความเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยางเปนทางการ 
ดวยประกาศคปค.และกฎหมาย คือ ประกาศคปค.ฉบับ 10 ที่ขอใหส่ือมวลชนทุกแขนง รวมทั้ง 
หนังสือพิมพ เสนอขาวเปนไปในทางสรางสรรคและคํานึงถึงความมั่นคงของประเทศเปนหลัก  ซ่ึง
ฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  สรุปวา เปนความพยายามปดกั้นไมใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพทําขาวอดีต
นายกรัฐมนตรี,แกนนําพรรคไทยรักไทยและนายนพดล ปทมะ โดยจะเห็นไดจากการที่พล.อ.วินัย 
ภัทรยกุล เลขาธิการคมช.เรียกผูบริหารองคกรส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศนเขา
พบเพื่อกําชับขอใหผูส่ือขาวทุกแขนง ทุกองคกร รวมทั้งหนังสือพิมพ ปฎิบัติตามประกาศคปค.
ฉบับ 10 อยางเครงครัด ซ่ึงมีผลในการใชพื้นที่ส่ือและการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพตอง
ไดรับผลกระทบไปดวย ถึงแมส่ือหนังสือพิมพจะมีอิสระกวาส่ือวิทยุและโทรทัศนที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐบาลและกองทัพ  
  นอกจากนี้การใชคําสั่งคปค.ฉบับ 5 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ควบคุมการแพรขอมูลขาวสารอินเตอรเน็ต เว็บไซด และประกาศคปค.ฉบับ 27 ที่ควบคุมความ
เคล่ือนไหวทางการเมือง ซ่ึงเปนแหลงขาวโดยตรงของผูส่ือขาวหนังสือพิมพหลังการรัฐประหาร มี
ผลใหไมสามารถทําขาวความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีและผูสนับสนุนไดเต็มที่ ซ่ึงตอง
ใชวิจารณญาณวิชาชีพดวยความระมัดระวังและตรวจสอบขาวดวยตัวเองกอนนําเสนออยางถ่ีถวน 
ปองกันไมใหรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.กลาวอางวามีการเสนอขาวที่เกินขอบเขตที่
กําหนดไวในประกาศคปค.ฉบับ 10 หรือเสนอขาวความเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่อาจเขาขาย
ขัดประกาศคปค.ฉบับ 27  

DPU



 
 

111 

 
 “หลังจากนั้นสื่อมวลชนทั้ง ทีวี วิทยุ ปดกั้นคุณทักษิณ ชินวัตร หมดแทบเลยไมมีขาว
เลย มีเพียงหนังสือพิมพออกขาวใหผม แมหนังสือพิมพจะถูกลดพื้นที่ขาวลงไปบาง แตส่ือ
หนังสือพิมพก็ยังกลาเสนอขาวผมในปริมาณที่ผมเองก็พอใจ” (นพดล ปทมะ, ที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, สัมภาษณ 4 มกราคม 2550)  
 
                  “การใชประกาศดังกลาวเปนเพราะผูมีอํานาจไมแยกเรื่องการเมืองออกจากความมั่นคง 
ประกาศฉบับนั้นไมควรนํามาควบคุมขาวการเมือง ควรใชควบคุมสถานการณของปญหายาเสพติด 
การกอความไมสงบ3จังหวัดภาคใตและการกอการรายขามชาติ” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํา
นปก.,สัมภาษณ 28 ธันวาคม 2550)  
 
กลยุทธในการปดก้ันการทําขาว 
1. การตรวจสอบขาวดวยตัวเอง 
 จากการสัมภาษณ นายนพดล ปทมะ พบวา กลยุทธที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ใชปดกั้นการทําขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดวยการขอใหผูส่ือขาว
หนังสือพิมพตรวจสอบขาวตัวเองมีขอกลาวอางถึงเหตุผลดานความมั่นคงของชาติ  
 โดยนายนพดล ปทมะ ใหสัมภาษณวา การขอใหตนเองระงับการเชิญส่ือมวลชนไทยทุก
แขนง รวมทั้งผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดินทางไปสัมภาษณพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ประเทศออสเตรเลีย 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 เปนการลดพื้นที่การเสนอขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพโดยตรง ซ่ึง 
การปดกั้นการทําขาวของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.น ั้น เนื่องจากเกรงวา เนื้อหาและ
ประเด็นขาวการสัมภาษณของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ 
บอนทําลายสรางความสามัคคี ความปรองดองของคนในชาติและมุงทําลายเสถียรภาพ ความมัน่คงของ
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  
 

 “มีอยูคร้ังหนึ่ง ผมถูกมองวาปวนหรือเปลา คือ รัฐบาลปดกั้นการทําขาวผม แตพอจะไป
ตางประเทศก็บอกวาใครไปคนนั้นไมรักชาติ และมองวาผมปวนหรือเปลา” (จักรภพ เพ็ญแข, 
แกนนํานปก, สัมภาษณ 28 ธันวาคม 2550)  
 

ทัศนะนักวิชาการดานรัฐศาสตร และนักวิชาการดานนิเทศศาสตรตอการปดก้ันการทําขาวความ
ขัดแยงทางการเมืองของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  
 จากการสัมภาษณนักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดานนิเทศศาสตร  2 คน พบวา 
ฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชวิธีการปดกั้นการทําขาวความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
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พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดวยการใชกฎหมาย เปนหลัก ดังนี้  
การปดก้ันการทําขาว 
1. การใชกฎหมาย  
 (1) ประกาศคปค.ฉบับ 10 

 จากการสัมภาษณนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและนักรัฐศาสตรพบวา รัฐบาล 
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไดใชประกาศคปค. เปนเครื่องมือในการปดกั้นการทําขาวความ
เคล่ือนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังจากที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรใชส่ือตางประเทศและเวป
ไซดเปนชองทางการสื่อขาวสารใหไหลเวียนกลับเขาสูสังคมไทย ตามการรายงานขาวของสื่อ
ตางประเทศไปแลวมาตีพิมพเผยแพรซํ้าอีกทอดหนึ่ง   

 การใชประกาศคณะปฏิรูป.ฉบับ 10 เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย ปดกั้นการทําขาว
ความขัดแยงทางการเมืองคอนขางผอนปรน ไมเขมงวด อยางที่คณะรัฐประหารหลายคณะในอดีต
ใชอยางเด็ดขาด ดวยการออกกฎหมายหรือใชกฎหมายบังคับสื่อ ส่ังปดหนังสือพิมพหากตีพิมพ 
ขาวสาร สงขอความ รูปภาพ เปนปฎิปกษกับรัฐบาลและคมช.รวมทั้งเปนอันตรายตอความมั่นคง
ของชาติ เชน การรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2501 โดย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต หัวหนาคณะปฏิวัติออกกฎหมายควบคุมหนังสือพิมพอยางเขมงวดดวยการ
ออกประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่17 (ปว.17) ใหอํานาจเจาหนาที่รัฐเซ็นเซอร ปดหนังสือพิมพได หาก
เผยแพรขาว บทความที่กระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือกระทบตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศ  
 ในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู หัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินออกคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับ 5 ใหส่ือมวลชนทุกแขนง ทั้ง
หนังสือพิมพรายวันและสิ่งพิมพที่เสนอขาว หยุดการพิมพ จําหนายจายแจกและมีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจขาวหนังสือพิมพ คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับที่ 42 หรือ ปร.42 
ซ่ึงมีเนื้อหาจํากัดสิทธิเสรีภาพท่ีเขมงวดเชนเดียวกับปว.17 ควบคุมการทําขาวและรายงานขาวของ
ผูส่ือขาว 
 “พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. จําเปนตองขอรองส่ือในการสื่อสาร เนื่องจากหาก
ปลอยใหผูส่ือขาวหาขาวและเสนอขาวอยางเปนตัวของตัวเองมาก จะมีผลตอการควบคุม บริหาร
จัดการประเทศไดอยางยากลําบากและเกิดปญหาตามมาได ซ่ึงรัฐบาลที่มาตางกันสื่อเองก็ตองอยู
ภายใตกรอบที่ตางกัน ซ่ึงการไมควบคุมส่ืออยางเขมงวด ทําใหหลังการรัฐประหารไมนาน ส่ือเร่ิมมี
บทบาทตอตานทาทายอํานาจของคมช.” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร, สัมภาษณ  
21 มีนาคม 2551) 
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 “ประกาศคปค.ฉบับ 10 และการเรียกผูบริหารสื่อเขาไปพบ นักวิชาชีพบอกวาเปนการ
ละเมิดสิทธิส่ือ แตหลังมีมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ส่ือชิน การหามเซ็นเซอรการพิมพ ตั้งแต
นั้นเปนตนมา” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 21 
มกราคม 2551) 
 

   (2) พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  
 พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550 เปนกฎหมายที่ผานการ
พิจารณาและเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ประกาศใชในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2550 เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะการใช
เผยแพรขอมูลอันเปนเท็จ มุงทําลายบุคคลอื่น กอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกจิ 
ความสงบสุขของสังคมและความมั่นคงตอรัฐ โดยหากผูกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเปน
คนไทยหรือคนตางดาว ผูกระทําผิดนั้นจะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร  

   “สังเกตดูทําไม  พ.ร.บ.คอมพิวเตอรออกกอนใครเลย บางทีเชื่อมโยงแตก็ถือวาประจวบ
เหมาะ สวนหนึ่งการนําไปใชเพราะเกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติก็อาจนํามาใชได ถาตองการปด
เวบไฮทักษิณ ก็ทําไดเร็ว เพราะพ.ร.บ.ดังกลาวเกี่ยวของกับสื่อส่ิงพิมพดวยเพราะบางสื่อก็ทํา 
น.ส.พ.ออนไลน” (พิรงรอง  รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร, สัมภาษณ 21 มกราคม 2551) 
 
ทัศนะนักสิทธิมนุษยชนตอการปดก้ันการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนทและคมช. 
 จากการสัมภาษณนางสาวสุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อ
การปฎิรูปส่ือ (คปส.) พบวา พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชกฎหมาย.ในการปดกั้นการทําขาว  
 
การปดก้ันการทําขาว   
1. การใชกฎหมาย  
 (1) ประกาศคปค.ฉบับ 10 และคําส่ังคปค.ฉบับ 5 และพ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484 
 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ใหทัศนะวา การควบคุมการรายงานขาวหลังการ
รัฐประหารของสื่อหนังสือพิมพ แมจะไมเขมงวดเหมือนอยางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน
ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐและกองทัพ แตฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไดใช 
กฎหมายสื่อมวลชนถึง 4 ฉบับประกอบดวย (1) พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484 (2) ประกาศคปค.ฉบับ 
10 ที่ตองคํานึงถึงความมั่นคงของประเทศ (3) คําส่ังฉบับ 5 ควบคุมและดําเนินการลงโทษหากมีการ
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เผยแพรขอความที่ตองหามตาม (4) พ.ร.บ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรพ.ศ.2550 จํากัดสิทธิ
การทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพไปพรอมกันโดยปริยาย เพื่อควบคุมใหการเผยแพรขาวของ
ส่ือหนังสือพิมพ โดยเฉพาะในยุคสังคมสารสนเทศที่ส่ือหนังสือพิมพมีการแพรกระจายขาวระบบ
ออนไลน (หนังสือพิมพออนไลน) เว็บไซด ขาวขอความสั้นทางโทรศัพทมือถือ เพื่อใหเขาถึงคนใน
สังคมไดอยางรวดเร็วอีกทางหนึ่ง  
 

 “นอกจากที่คณะรัฐประหารจะใชกฎหมายเกาที่มีการบังคับใชแลว ควบคุมการรายงาน
ขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพแลว ยังมีการออกประกาศฉบับ 5 มาควบคุมการแพรขอความทาง 
เว็บไซดอีกทางหนึ่ง” (สุภิญญา  กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปสื่อ, 
สัมภาษณ 9 มกราคม. 2551) 
 
 ขณะที่ทัศนะฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดานนิเทศ
ศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน มีทัศนะตอวิธีการแทรกแซงการทําขาวของฝาย รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนทและคมช. ในประเด็นขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สรุปไดดังนี้   
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ตารางที่ 4.18  สรุปทัศนะฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดาน
นิเทศศาสตร  และนักสิทธิมนุษยชน ตอการแทรกแซงการทําขาวของฝาย รัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. ในประเด็นขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร  

  
 
 
 
 

วิธีการแทรกแซงการทําขาวความเคลื่อนไหวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

 
ทัศนะ 

วีธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   1. กลไกอํานาจรัฐ 

• บุคลากร หนวยงาน สื่อมวลชนภายใต
 สังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี กองทัพ   
     กรมประชาสัมพันธ   

1.   การสรางวาระขาวสาร  

• ทําลายภาพลักษณ ความ
 นาเชื่อถือของรฐับาลและคมช.  

• ไมสามารถดําเนินการใด ๆ ตาม
 เหตุผลการรัฐประหารไมได 

• ไมสามารถสรางความสงบใน
 สังคมได   

นักวิชาการดาน
รัฐศาสตร นักวิชาการ
ดานนิเทศศาสตร   

1. กลไกอํานาจรัฐ 

• บุคลากร หนวยงาน สื่อมวลชน 
 ภายใตการกํากับดูแลของรัฐและ
 กองทัพ 

• สื่อบุคคล  
 นายกรัฐมนตรี,คณะรัฐมนตรี 
 ประธานคมช.,โฆษกรัฐบาล
,ขาราชการ 

1. การตรวจสอบขาวตัวเอง   

• เหตุผลดานความมั่นคง 

นักสิทธิมนุษยชน 1. กลไกอํานาจรัฐ 
 

1. ขอใหเซ็นเซอรตัวเอง 

• เหตุผลดานความมั่นคง 
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ทัศนะฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ตอการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองฝายรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวา ฝายรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช. 2 วิธีคือ 1) การใชกลไกอํานาจรัฐ 2) การมีผลประโยชนทับซอน  
 
การแทรกแซงการทําขาว 
1) กลไกอํานาจรัฐ  
 จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวา การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ หรือ คตส. เปนองคกรเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาตามประกาศคปค.
ฉบับที่ 30 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริตในโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เปนการใชหนวยงานรัฐ ขาราชการ แทรกแซงการทําขาวของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ทําให
เกิดประเด็นขาวเชิงลบตอตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และอดีตรัฐบาล ที่ยังสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร อาทิ การออกหมายเรียก ออกหมายสอบเพิ่มและสั่งอายัดทรัพยสินบุคคลในครอบครัวชิน
วัตรพรอมเครือญาติ โดยที่ทั้งประธานคมช.นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและโฆษกคตส. ใชบทบาทการ
เปนแหลงขาว  แหลงขอมูลสําคัญของผู ส่ือขาวหนังสือพิมพ  แทรกแซงการทําขาวของสื่อ
หนังสือพิมพอยางตอเนื่องตลอด 1 ป โดยการใหสัมภาษณ แถลงขาว หรือใหขอมูลแกผูส่ือขาว
หนังสือพิมพมีผลตอการทําขาว ความนาเชื่อถือ จูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความนิยมทาง
การเมืองตอฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหเส่ือมถอยลง 
 

   “การตั้งคตส.และพยายามโจมตีและทําลายความนาเชื่อถือของอดีตนายกรัฐมนตรีและ
วาดภาพใหดูเลวราย  มีการทุจริต คอรัปชั่น เหมือนเปนกลยุทธ การตอสู และพยายามใชส่ือมาก 
เพราะมีการใชโฆษกทั้งกระทรวง รัฐมนตรี คมช.และทหาร” (นพดล ปทมะ, ที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 4 มกราคม 2550)  
   
 “เขาพยายามใชส่ือผานโฆษกกระทรวง  คมช. กองทัพ รัฐมนตรี เพื่อการเขาถึงรากหญา 
ทั้งเพื่อทําลายความนาเชื่อถือ และสรางความชอบธรรมใหกับการยึดอํานาจซึ่งเปนเรื่องปกติ จึงไมมี
เหตุผลอ่ืนใดนอกจากการระดมทุกอยางโนมนาว ประชาชน” (นพดล ปทมะ, ที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี.,สัมภาษณ 4 มกราคม 2550)  
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กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 
1. การสรางวาระขาวสาร  
 กลยุทธการส่ือสารดวยวิธีการสรางวาระขาวสารเพื่อการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพของ
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.สวนใหญจะเปนการชิงความไดเปรียบจากการเขาถึง
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพและสื่อมวลชนอื่น ดวยการสรางวาระขาวสารที่มุงใหเกิดความเสียหายตอ
ช่ือเสียง ภาพลักษณและความนิยมของฝายอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหาร อดีตสมาชิกพรรค
ไทยรักไทย ตรวจสอบโครงการของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะขาวที่มีการออกมา
ระบุว า  อดีตนายกรัฐมนตรีอยู เบื้ องหลังการลอบวางเพลิงโรงเรี ยนหลายแหงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 

 

 “รัฐบาลและคมช.เขามีแผนทําลายความนาเชื่อถือของผมกับคุณทักษิณ ชินวัตร โดย
บุคคลที่ 3 แตที่นาเสียใจที่สุดคือ รัฐบาลและคมช.กลาวหาฝายเราเพื่อกลบเกลื่อนประเด็นขาวเขา
ยายเที่ยงสมรสซอน ทั้ง ๆ ฝายเราไมไดทํา แตก็ถูกกลาวหาวาเปนผูบงการ” (นพดล ปทมะ, ที่
ปรึกษากฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, สัมภาษณ 4 มกราคม 2551)  
 
ทัศนะ นักวิชาการดานรัฐศาสตร  นักวิชาการดานนิเทศศาสตร ตอการแทรกแซงการทําขาวความ
ขัดแยงทางการเมืองฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 จากการสัมภาษณ นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดานนิเทศศาสตร  พบวา 
นักวิชาการทั้ง  2 สาขา เห็นวาฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.แทรกแซงการทําขาว
ประกอบดวย (1) การใชกลไกอํานาจรัฐ โดยมีการใชกลยุทธแทรกแซงการทําขาวดวย (1) การ
ตรวจสอบขาวตัวเอง 
 
1. การแทรกแซงการทําขาว 
 (1) กลไกอํานาจรัฐ   
 จากการสัมภาษณนักวิชาการดานนิเทศศาสตรพบวา ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.มีการแทรกแซงการทําขาวดวยความพยายามใชส่ือมวลชนที่อยูภายใตกลไกอํานาจรัฐ ทั้ง
โดยหนวยงาน อาทิ สํานักงาน กระทรวง ส่ือมวลชนภายใตกํากับดูแล ประกอบดวย สถานีวิทยุ
โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สังกัดปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและกองทัพ เปนชองทางการสื่อสาร
ตรงถึงประชาชน  ดังที่ปรากฏวา พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ออกรายการ “เปดบานพิษณุโลก” ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 ทุกวันเสาร รัฐมนตรีและโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดรายการ “สายตรงทําเนียบ” เวลา 11 นาฬิกา วันเสาร รายการ “สยามเชานี้” ทาง
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สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และการใชโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ออก
ประกาศและแจงขาวสารจากรัฐบาลสูประชาชน  
 การสื่อสารผานสื่อบุคคลภายใตกลไกอํานาจรัฐ ไดแก นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
ประธานคมช.,โฆษกคมช.,โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โฆษกกระทรวงตางๆ  ขาราชการ 
เจาหนาที่ รวมถึงภารกิจของรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน คตส.และคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและประชาสัมพันธเชิงรุก (วอรรูม) นับเปนความไดเปรียบของฝาย
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ในฐานะเปนฝายบริหาร ทําใหรัฐบาลและคมช.ไมประสบปญหา
การเขาถึงส่ือมวลชน แตกลับพบวา การส่ือสารของรัฐบาล ประชาชนสวนใหญไมใหความเชื่อถือ
และไมสามารถเพิ่มความนิยมได ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรสวนใหญของรัฐบาลเปนนักวิชาการ 
ขาราชการประจําและอดีตนายทหาร ซ่ึงมีทัศนคติการใชส่ือมวลชนแตกตางจากนักการเมืองที่มุงหวัง
ใชส่ือเปนเครื่องมือสรางวาระขาว สรางภาพลักษณ ความนิยมและมีกลยุทธ การสื่อสารเพื่อโนมนาว
ประชาชนที่ดีกวารัฐบาลและคมช.ที่มีมุมมองการใชส่ือเปนเพียงกระบอกเสียงแจงขาวไปยัง
ประชาชนเทานั้น   
  

   “ส่ิงที่อดีตนายกรัฐมนตรีเสียเปรียบคือไมมีอํานาจ ไมมีเครื่องมือ ผูมีอํานาจพูดฝาย
เดียวเพราะรัฐบาลและคมช.มีอํานาจ ขาวสารไดออกอยูแลวเลยทําใหเปนการสื่อสารเชิงรุกของฝาย
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ก็วาได เพราะเสียงของคูขัดแยงไมมี อํานาจไมมี โอกาสก็ไมมี” 
(พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดานนิเทศศาสตร, สัมภาษณ 21มกราคม 2551)  
 

 “รัฐบาลไมมีมือเขามาทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน ช้ีแจงประเด็นตาง ๆ 
ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาที่ส่ือของรัฐบาลมักไมไดรับความนาเชื่อถือ รัฐบาลจะสื่อสารอยางไรก็จะถูก
วิพากษวิจารณ ตางจากการสื่อสารของคูขัดแยงที่ส่ือมักสนใจประเด็นความขัดแยงทะเลาะกันเพราะ
มีสีสัน” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร, สัมภาษณ 21 มีนาคม 2551)  
 
      (2) ธุรกิจองคกรท่ีพึ่งพาผูมีอํานาจรัฐ ตามระบบอุปถัมภ  
  นักวิชาการดานนิเทศศาสตร แสดงความเห็นวา นอกเหนือจากผลประโยชนจากการ
เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติของตัวแทนสื่อมวลชน อิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลทาง
ธุรกิจที่องคกรสื่อหนังสือพิมพในลักษณะการเกื้อหนุน จุนเจือ พึ่งพาอาศัยกันตามระบบอุปถัมภ
ระหวางนายทุนกับองคกรสื่อยังมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพให
เกิดความบกพรองไมสามารถทําหนาที่ไดอยางตรงไปตรงมา ไมกลาตรวจสอบฝายผูมีอํานาจ การ
เสนอขาวเจาะประเด็นขาวหนังสือพิมพเองก็จะเปนไปตามที่ผูใหการสนับสนุนตองการมากกวาจะ
เสนอขาวเพื่อผูอานหรือแมแตตัวผูส่ือขาวไมสามารถกําหนดประเด็นขาวไดอยางอิสระ  
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 ดังที่ในชวงแรกของการรัฐประหารสื่อหนังสือพิมพสวนใหญไมเสนอขาวตอตานการ
รัฐประหาร  

 “เร่ืองของ บุญคุณ เปนสิ่งสําคัญ เชน ส่ือหนังสือพิมพบางครั้งแมตองการทํางาน เสนอ
ขาวเรื่องนี้ หากมีผูใหญที่เคารพนับถือ ขอรอง ไมใหไปเจาะขาวหาความจริง ก็อาจทําใหบางครั้ง
ผูส่ือขาวก็ตองยอมปฏิบัติการ ทําใหไมไดเปนไปตามอุดมการณที่ชัดเจน” (ประหยัด หงสทองคํา, 
นักวิชาการดานรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 มีนาคม 2551) 
 

 “ไมวาจะเปนรัฐบาลไหน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสื่อเปนเรื่องที่ทําไดยากมากหรือทํา
ไมไดเลย คร้ังนี้จึงเกิดเปนผลประโยชนทับซอน อยางหลีกเล่ียงไมได ตัวแทนสื่อมีการวิ่งเตน
ประสานใหกฎหมายผานในชั้นกรรมาธิการ แตในอีกแงมุมหนึ่งก็ตองยอมรับวา  ส่ือเองก็ตองการ 
ฉวยโอกาส สรางบรรทัดฐานสิทธิ เสรีภาพใหกับวงการสื่อมวลชน” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการ
ดานนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 21 มกราคม 2551) 
 
2.  กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 
 (1) ขอใหสื่อเซ็นเซอรตัวเอง  
 การขอรองใหผูส่ือขาวใชวิจารณญาณ จรรยาบรรณ ในการทําขาวหลังการรัฐประหาร 
19 กันยายน พ.ศ.2549 อยางจริงจังของฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.มีเหตุผลมาจากความ
ตองการควบคุมสถานการณและการบริหารจัดการสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ โดยผาน
ประกาศคปค.ฉบับ 10 หรือการขอรองในทางลับในระหวางรับประทานอาหาร พบปะกันใน
สถานที่ตางๆ เปนการชี้นําใหผูส่ือขาวลดปริมาณการเสนอขาวความขัดแยง การโตแยง โตตอบของ
ฝายอดีตนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนคูขัดแยง   
 

   “จําเปนตองขอรอง เพราะหากสื่อมีความเปนตัวเองมาก ไมขอรอง ก็จะทําใหกรอบ
อํานาจของเขาลําบาก ซ่ึงหากสื่อไมขอรองหรือยึดมั่นจุดยืนเปนของตัวเองมากเกินไปอาจสราง
ปญหา ผูส่ือขาวเองก็ตองปฏิบัติตาม เราตองแยกแยะออกจากกัน เพราะรัฐบาลตางกัน ส่ือมวลชนก็
ตองอยูในกรอบที่ตางกันไปดวย” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 มีนาคม 2551)  
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ทัศนะนักสิทธิมนุษยชน ตอการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองฝายรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และคมช  
 จากการสัมภาษณนางสาวสุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อ
การปฎิรูปสื่อ (คปส.) พบวา รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. มีการแทรกแซงการทําขาว
ความขัดแยงทางการเมือง ดวยการใชกลไกอํานาจรัฐ และแทรกแซงการทําขาวอยางมีกลยุทธ คือ 
การตรวจสอบขาวตนเอง โดยอางเหตุผลดานความมั่นคง  
 

1.  การแทรกแซงการทําขาว 
 - การใชกลไกอํานาจรัฐ 
 จากการสัมภาษณ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค พบวา การจัดตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก รวมทั้งการจัดรายการนายกพบสื่อมวลชน“เปดบานพิษณุโลก”ที่แพรภาพทาง
สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 กรมประชาสัมพันธ นับเปนความพยายามของรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ที่จะใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพให
นําเสนอขาวตามที่รัฐบาลตองการและกําหนดทิศทางไว  
   การแทรกแซงการทําขาวดังกลาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไม
แตกตางไปจากฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ซ่ึงเปนคูขัดแยง จากการใชส่ือประเภทตางๆ อยางหนัก 
เพื่อเสนอขาวฝายตัวเอง แตฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.มีความไดเปรียบจากการเปนฝายผู
มีอํานาจหลังการรัฐประหาร ประกอบกับนักการเมืองฝายคาน คือ พรรคประชาธิปตย ไมแสดงทาที
คัดคานหรือมีความคิดเห็นที่สวนทางกับรัฐบาลและคมช.ทําใหการใชส่ือของรัฐบาลและคมช.อยาง
เต็มพื้นที่ โดยปราศจากฝายคัดคาน โดยเฉพาะการสรางวาระขาวสารดานบวกกับฝายตน การสราง
ประเด็นขาวเชิงลบกับคูขัดแยง เชน สรางให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนฝายผิดและฝายตรงขามกับ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนคนดี เพื่อโนมนาว หวานลอมใหประชาชนเห็นคลอยตามและสนับสนุน
ฝายตน  
 

 “ใชส่ือไมแพกัน เทคนิคก็คลาย ๆ กัน ความแตกตางกันที่เสนแบง คือ อํานาจรัฐประหาร
ไมมีฝายคานที่นําเสนอขาวสารตรงขามรัฐบาล จึงพูดฝายเดียว ทั้งผานทีวี วิทยุกระจายเสียงและ
ขาราชการ จึงทําใหการสื่อสารของฝายรัฐบาลเปนไปในเชิงรุก ที่ชิงพื้นที่ส่ือมากกวามาก” (สุภิญญา  
กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปส่ือ ,สัมภาษณวันที่ 9 มกราคม , 2551) 
 
2.  กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 
 (1)  ตรวจสอบขาวตัวเอง 
 นักสิทธิมนุษยชน เห็นวา ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ยังใชวิธีการ
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แทรกแซงการทําขาวดวยการขอตรวจสอบขาวตัวเอง การพูดคุยหรือเชิญรวมนักคอลัมนิสต 
บรรณาธิการของหนังสือพิมพมากถึง 11 ฉบับรวมรับประทานอาหาร หารือและแลกเปลี่ยน
ความเห็นที่บานพิษณุโลก เพื่อขอความรวมมือในการเสนอขาว ลดการวิพากษวิจารณรัฐบาลและ
คมช.ในเชิงลบซึ่งมีผลทําใหส่ือเกิดความเกรงใจ   
 
 “สมัยทักษิณ ก็กลาวหาวา โทรมาแทรกแซง ยุคนี้ก็มีนะ ไมไช ไมมี มีการโทรเชิญรวม
รับประทานอาหาร โทรสายตรงก็มี แตไมถูกวิพากษวิจารณทางสื่อ โดยอางเรื่องความมั่นคง ทําให
ส่ือเองไมกลาเจาะขาว และกลัววาถาเสนอขาวมากไปจะถูกมองวาเปนฝายคุณทักษิณ” (สุภิญญา 
กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปส่ือ, สัมภาษณ 9 มกราคม.2551) 
 
สรุป  
 ผูวิจัยสรุปผลการใชพื้นที่ขาวของสื่อหนังสือพิมพและวิธีการปดกั้น วิธีการแทรกแซง
การทําขาวความขัดแยงทางการเมืองของแหลงขาววา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ใชเฉพาะการ
แทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพเพื่อใหขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร  รวมทั้งกลุมผูสนับสนุนไดรับความสนใจจากผูส่ือขาวหนังสือพิมพ โดยเฉพาะการสราง
ประเด็นขาวดวยตัวเองผานสื่อของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  เปนจุดดึงดูดความสนใจไดดีที่สุด ควบคู
กับการเลือกใชส่ือตางประเทศและสื่อใหม อยางอินเตอรเน็ต เว็บไซดเปนชองทางสื่อสารที่สงผลให
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยตองติดตามประเด็นขาวอยางใกลชิด ควบคูไปกับการใชส่ือทางเลือก วิทยุ
ชุมชน ส่ือเฉพาะกิจ อยางสถานีโทรทัศนพีทีวี การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.เปนชองทางสราง
ขาวและแพรกระจายขาวในประเทศ 
 ขณะที่รัฐบาล คมช.และนักวิชาการ เห็นตรงกันวา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชวิธีการ
ปดกั้นการทําขาว ใชเพียงการแทรกแซงการทําขาว ดวยการเลือกใชส่ือตางประเทศ เว็บไซดเปน
ชองทางหลักเพราะ เขาถึงงายและถือเปนความไดเปรียบที่ส่ือทั้ง 2 นั้นไมถูกปดกั้นจากรัฐบาลและ
คมช.อีกทั้งอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรส่ือหนังสือพิมพที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใกลชิด
เปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวอีกชองทางหนึ่ง สวนนักสิทธิมนุษยชน เห็นวา การสรางวาระ
ขาวสารการสื่อสาร เปนอีกกลยุทธ ที่มีผลตอการแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
  ทั้งนี้ ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.เช่ือวานอกเหนือจากการใชส่ือประเภท
ตางๆ อยางมีกลยุทธ หรืออิทธิพลทางการเมืองและใกลชิดกับนักธุรกิจกลุมทุนแลว อิทธิพลที่
สามารถแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดอยางเปนอยางดี แตไมสามารถ
เปดเผยตอสาธารณชนได  
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 สําหรับการปดกั้น แทรกแซงการทําขาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.
เปนการใชทั้งการปดกั้นการทําขาวดวย กฎหมายและประกาศ คําสั่งคปค.ใชวิธีการแทรกแซงการทํา
ขาวดวยการใชส่ือมวลชนไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะการใชกลไกอํานาจรัฐ การสรางวาระ
ขาวสาร การขอใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพ การตรวจสอบขาวตนเอง ขณะที่คมช.พยายามสรางและใช
สัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวแทรกแซงการทําขาว 
 ขณะที่ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชน เห็นตรงกันวา 
รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ปดกั้นการทําขาวดวยกฎหมายและประกาศ คําสั่งคปคฯ แต
ไมสามารถลดปริมาณการเสนอขาวอยางไดผล เนื่องจากยุคสังคมสารสนเทศ ที่ขอมูล ขาวสาร 
ส่ือสารผานชองทางอื่นไดหลายชองทาง อาทิ ส่ือออนไลน เว็บไซด ดังนั้น การวิธีการปดกั้นการทํา
ขาวจึงทําไดเพียงการใชกฎหมายควบคุม การรายงานขาวเพื่อใหเปนไปตามที่ตองการและไมเปน
อันตรายตอความมั่นคงของชาติเทานั้น  
 สวนการแทรกแซงการทําขาวทั้งฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  นักวิชาการดานรัฐศาสตร
นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชนใหทัศนะวา รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ใชกลไกอํานาจรัฐ กองทัพ เสนอขาวในประเด็นที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.
สรางหรือกําหนดขึ้นใหใชพื้นที่หนาหนังสือพิมพ รวมทั้ง ตรวจสอบประเด็นขาว ขอมูล ขาวสารที่
เปนประโยชน 
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4.2  การใชพื้นที่ของแหลงขาวและการปดก้ัน การแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมือง 
 กรณีการชุมนุมของสถานีโทรทัศนพีทีวีและนปก. 
 หลังเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 สมาชิกพรรคไทยรักไทย ประกอบดวย
นายวีระ มุสิกพงศ,นายจักรภพ เพ็ญแข,นายจตุพร พรหมพันธุ,นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ,นายอุสมาน  ลูก
หยีและนายกอแกว พิกุลทอง ซ่ึงเปนกลุมคนที่ไมเห็นดวยรัฐประหาร จัดตั้งบริษัท เพื่อนพอง นอง 
พี่ จํากัด และกอตั้งสถานีโทรทัศนผานระบบดาวเทียมพีทีวี (People's Television ช่ือยอ:PTV)พีทีวี
ทีวี เพื่อประชาชน สําหรับเปนส่ือกลางถายทอดมูลขาวสารและถวงดุลการรายงานขาวของ
สถานีโทรทัศนดาวเทียมเอเอสทีวี (ASTV)ในเครือผูจัดการที่นายสนธิ ล้ิมทองกุล เปนผูบริหารและ
เปนกระบอกเสียงของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพิ่มชองทางการสื่อขาวสารสู
ประชาชนของผูสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและพรรคไทยรักไทย  
 สถานีโทรทัศนผานระบบดาวเทียมพีทีวีจะออกอากาศในรูปแบบการสงสัญญาณผาน
ดาวเทียมจากตางประเทศแลวจึงสงตรงเขามาในประเทศใหสมาชิกที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม
เหมือนกับสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมเอเอสทีวี โดยเปนการอาศัยชองวางในชวงที่ยังไมมี
กฎหมายรองรับและควบคุมการแพรภาพออกอากาศของสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม แตการ
ออกอากาศในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550ไมสามารถทําได เนื่องจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เจาของโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ไมเชื่อมตอโครงขายให โดยผูบริหาร 
กสท อางเหตุผลวา พีทีวีไมไดยื่นเรื่องขอใชบริการจึงไมสามารถเชื่อมตอสัญญาณได พีทีวีจึงนํา
รายการบางสวน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนเอ็มวีทีวี ชอง 1 สตาร แชนแนล เมื่อวันเสารที่ 17 
มีนาคม พ.ศ.2550 แตระหวางออกอากาศรายการ เพื่อนพองนองพี่ พีทีวีเพื่อประชาชน สัญญาณ
ดาวเทียมถูกระงับทําใหไมสามารถออกอากาศได(http://th.wikipedia.org/wiki)เมื่อเกิดปญหา
ดังกลาว ผูบริหารสถานีโทรทัศนพีทีวี จึงปรับรูปแบบเปนการจัดเวทีปราศรัยที่ทองสนามหลวง
แทน โดยเริ่มการปราศรัยครั้งแรกในวันศุกรที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2550 ดวยเนื้อหาของการปราศรัย
มุงเนนการตอตานและขับไล คมช. ตลอดจนการเคลื่อนไหวทางการเมือง ของนายสนธิ ล้ิมทองกุล
และหนาลานคนเมืองศาลาวาการกรุงเทพมหานครหลังกองบัญชาการตํารวจนครบาลไมอนุญาตให
ใชพื้นที่สนามหลวง  กอนที่ เครือขาย 19 กันยายน พ.ศ.2549ตานรัฐประหาร กลุมสมาพันธ
ประชาธิปไตย กลุมพลเมืองภิวัฒน มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย กลุมเพื่อนรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 
กลุมคนวันเสารไม เอาเผด็จการรวมเคลื่อนไหว  คัดคานการรัฐประหาร  ในนามแนวรวม
ประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.)จนขยายวงเปนกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ
แหงชาติ(นปช .)ในเวลาตอมา  ภายใต เหตุผล  การบริหารงานของรัฐบาลชั่วคราวที่ไร ซ่ึง
ประสิทธิภาพ ปญหาความยากจน ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เรียกรอง
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 รวมทั้งกลาวอางวาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธาน
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องคมนตรีและรัฐบุรุษ อยูเบื้องหลังการรัฐประหารการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 (ประชา
ไท:29/3/2550)กลุมนปก.เร่ิมเพิ่มจํานวนขึ้นพรอมกับการเปลี่นแปลงรูปแบบการชุมนุม แบงแยก
ชุมนุมและปราศรัยตามสถานที่ตางๆ อาทิ สนามหลวง สวนลุมพินี รวมถึงกองบัญชาการกองทัพบก 
(บก.ทบ.) บานสี่เสาเทเวศร บานพักพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  
 การชุมนุมของนปก.กลายเปนกระแสขาวรุนแรงขึ้นในคืนวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2550
เมื่อนปก.ปรับแผนเดินทางไปชุมนุมที่หนาบานสี่เสาเทเวศร จนทําใหเกิดเหตุปะทะกันระหวางกลุม
ผูชุมนุมกับเจาหนาที่ตํารวจและหนวยปราบจลาจลที่เขามาดูแลสถานการณการชุมนุม หลังจาก
เจาหนาที่พยายามหามไมใหกลุมแกนนําผูชุมนุม ใชเครื่องขยายเสียง กลาวโจมตีพล.อ.เปรม รวมทั้ง
ตองการเขาควบคุมตัวแกนนํา ทําใหผูรวมชุมนุมเกิดความไมพอใจเขาขัดขวางและปาขวดน้ําใส
เจาหนาที่ตํารวจ ในที่สุดตองยิงแก็สน้ําตาขึ้นไปบนรถปราศรัยทําใหบริเวณหนาบานพักส่ีเสา
เทเวศรเต็มไปดวยความชุลมุน มีเจาหนาที่ตํารวจไดรับบาดเจ็บจํานวน 50 นาย ผูชุมนุม 41 รายและ 
ตั้งขอกลาวหามั่วสุมตั้งแต 10 คนขึ้นไป ใชกําลังประทุษรายหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ทาํให
เกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจรและรวมกันกระทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน กระทําความผิดเกิน 3 คนขึ้น
ไปมีโทษจําคุก 5 ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.13 การเขาจับกุมแกนนําผูชุมนุมท่ีหนาบานสี่เสาเทเวศร เม่ือ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2550  
 

ที่มา:  www.chaoprayanews.com/  (สืบคนเมื่อ 11 กันยายน 2551)  
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ตอนที่ 3  การใชพื้นท่ีสื่อและการปดกั้น การแทรกแซง การทําขาวของฝายพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ตอประเด็นขาวการชุมนุมของกลุมสถานีโทรทัศนพีทีวีและนปก. 
 ผูวิจัยสัมภาษณฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 คน 
ประกอบดวย นายจักรภพ เพ็ญแข ผูรวมกอตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวีและแกนนําแนว
รวมนปก.นายนพดล ปทมะที่ปรึกษากฎหมายประจําตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวา ประเด็นขาว
สถานการณการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชเพียงวิธีการแทรกแซง
การทําขาวดวยการใชส่ือเฉพาะกิจ ส่ือทางเลือก และการสรางวาระขาวสาร เปนแนวทางเพื่อการใช
พื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ  
 
 ตารางที่ 4.19  การใชพื้นท่ีสื่อ การแทรกแซงการขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
 ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

การใชพื้นที่สือ่ การแทรกแซงการขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธการแทรกแซงการทําขาว 

1. สื่อเฉพาะกิจ สื่อทางเลือก  

• การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
 

 
 

1. การสรางวาระขาวสาร  

• กิจกรรมการชมุนุมบนเวทีปราศรัย , 
     การเพิ่มจํานวนวันและสถานที่การปราศรัย     
     ตามแผน “ดาวกระจาย”  ปดคลิปภาพ-เสียง  
      พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

• ขอมูลเบื้องหลังและกลุมผูไดรับประโยชน
 จากการรัฐประหาร  

• การสรางวาระเพื่อชิงพื้นที่ขาว เคล่ือนไหว
 แสดงออกถึงการตอสู ดุเดือด ทาทายรัฐ  

 
 
การแทรกแซงการทําขาว 
1. ส่ือเฉพาะกิจและสื่อทางเลือก  
 จากการสัมภาษณนายจักรภพ เพ็ญแข แกนนํากลุมพีทีวี ทําใหทราบวา การชุมนุม
คัดคานการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ของกลุมผูกอตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี 
ถูกใชเปนวิธีการแทรกแซงการใชพื้นที่ขาวสื่อหนังสือพิมพของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใน
รูปแบบสื่อทางเลือกเพื่อถายทอดขอมูลขาวสารที่แตกตางจากฝายของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
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ประชาธิปไตยที่เสนอขาวผานทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมเอเอสทีวี แตสถานีโทรทัศนผาน
ดาวเทียมพีทีวี ไมสามารถออกอากาศไดในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2550 ทําใหตองมีการจัดการชุมนุม
ดวยการเปดเวทีปราศรัยที่สนามหลวง เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อขอมูล ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ออกสูประชาชนและผูส่ือขาวหนังสือพิมพ เพื่อเพิ่มการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ 
 ทั้งนี้ แกนนํากลุมผูชุมนุมพีทีวียอมรับวา ในระยะเริ่มตนของการชุมนุมยังไมเปนที่
สนใจจากผูส่ือขาวหนังสือพิมพมากนัก แตเมื่อมีการปรับกลยุทธการชุมนุม ดวยการเพิ่มกิจกรรม
และเนื้อหาการชุมนุมบนเวทีปราศรัย เปนขอมูลท่ีไมมีการเผยแพรทางสื่อกระแสหลัก จึงทําใหการ
ปราศรัยดึงดูดความสนใจผูส่ือขาวหนังสือพิมพไดเพิ่มขึ้นที่ละนอย    

            
 
ภาพที่ 4.14  ภาพการจัดรายการทางสถานโีทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2550 

แตไมสามารถออกอากาศได  
 

“การเปดเวทีปราศรัยเปนการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนที่สนามหลวงของพีทีวีวันแรกที่
เร่ิมตนเปนเพียงกลุมพีทีวีและมาเปนการรวมพลทางการเมืองเปนกลุมเปนกอนในภายหลัง เพราะ
ประชาชนตองการออกมาฟงขอมูลที่ส่ือกระแสหลักไมมีการรายงานและเมื่อปราศรัยตรงใจผูฟง
การนําเทปเสียงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาเปดหรือพูดสด ๆ ผานเวที ก็ไดรับความนิยมเพราะเรามี
กลุมมวลชนเดียวกัน” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํานปก, สัมภาษณ 28 ธันวาคม 2550)  
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กลยุทธวิธีการแทรกแซงการทําขาว 
1) สรางวาระขาวสาร 
 จากการสัมภาษณ นายจักรภพ เพ็ญแข ทําใหทราบวา กลุมพีทีวีและนปก.ใชกลยุทธการ
แทรกแซงการทําขาว เพื่อนําไปสูการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพดวย การเปดเผย ขอมูลเชิงลึกที่เตรียม
ไวสําหรับการจัดรายการทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวีมาปราศรัยบนเวทีที่ทองสนามหลวง
แทน ซ่ึงขอมูลสวนใหญมีความแตกตางและไมมีการรายงานทางสื่อมวลชนกระแสหลักอื่นทั้ง 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ เชน เบื้องหลังและกลุมผูไดผลประโยชนจากการ
รัฐประหาร ทั้งในและนอกพรรคไทยรักไทย ขอมูลเชิงลบของนายสนธิ ล้ิมทองกุล กลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และความไรประสิทธิภาพการบริหารประเทศของคณะรัฐบาล
ช่ัวคราวและคมช. ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหคนในสังคมไทยไดรับขอมูล ขาวสาร 2 ดาน ไมรับฟง
เฉพาะจากฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.หรือจากสถานีโทรทัศนเอเอสทีวี เพียงดาน
เดียว ซ่ึงเปนขอมูลที่สามารถโนมนาวความคิดผูเขารวมฟงการปราศรัยและสรางอิทธิพลตอการทํา
ขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพนําหนา 
 โดยเฉพาะเมื่อเวทีการปราศรัยมีการนําเทปบันทึกเสียงของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีการ
ตอสายโทรศัพทพูดคุยและทักทายกลุมผูมารวมชุมนุม ยิ่งทําใหกิจกรรมการปราศรัยมีผูเขารวม
ชุมนุมมากขึ้น ความเคลื่อนไหวของกลุมพีทีวี ถูกจับตามองของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.มากยิ่งขึ้น ทําใหการชุมนุมแตละครั้ง ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองติดตามและนําประเด็นขาว 
เนื้อหา คําปราศรัยไปรายงานเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพเสมอ 
 

 “ยิ่งเมื่อมีการกําหนดวาจะนําเทปเสียงหรือคุณทักษิณโทรสายตรงมาที่การปราศรัย ซ่ึง
เปนการสื่อสารระหวางกันโดยตรงของผูชุมนุมกับคุณ.ทักษิณ เลยทําใหมีคนเพิ่มเรื่อย ๆ ส่ือเองก็
ตองติดตามทั้งบรรยากาศ และส่ิงที่คุณทักษิณพูด” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํานปก, สัมภาษณ 28 
ธันวาคม 2551) 
  

 พื้นที่ขาวทางหนาหนังสือพิมพเพิ่มขึ้น เมื่อมีกลุมผูที่ไมเห็นดวยกับการรัฐประหาร เขา
รวมสมทบการชุมนุมและเปลี่ยนชื่อจาก “กลุมพีทีวี” เปนกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จ
การแหงชาติ (นปก.) พรอมกับการปรับกลยุทธ การปราศรัยดวยการสลับสับเปลี่ยนของแกนนําขึ้น
เวทีปราศรัยและเพิ่มจํานวนวันของชุมนุมจากเดิมทุกวันศุกรมาเปนตอนเย็นของทุกวัน พรอมกับ
เปลี่ยนรูปแบบการชุมนุมจากเวทีปราศรัยที่สนามหลวง มาเปนการตระเวนปราศรัยดวยรถยนต
เคลื่อนที่ไปในสถานที่ตาง ๆ ภายใตช่ือยุทธศาสตรดาวกระจาย อาทิ บริเวณหนาอาคารรัฐสภา 
กองบัญชาการทหารบก บานพักพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและ
จังหวัดตาง ๆ อาทิ จังหวัดอุดรธานี รอยเอ็ด เชียงใหม    
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    “ประกอบกับมีการเพิ่มกิจกรรมการชุมนุม ที่เพิ่มกิจกรรมหลังชุมนุมที่สนามหลวงกัน
เปนเดือน ๆ แลว  เรายอมรับวา เราตองมีกิจกรรมเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนกระบวนการประชาชน
ใหเดินหนา แมจะไมมีเปาประสงคที่จะเรียกรองความสนใจจากสื่อมวลชน ทําใหหนังสือพิมพ
ขณะนั้นก็เลยตองตามขาวมารายงานขาวตลอดไมรายงานไมได” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํา
นปก.,สัมภาษณ 28 ธันวาคม 2551) 
 
 ขณะที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. นักรัฐศาสตร นิเทศศาสตรและนัก
สิทธิมนุษยชน แสดงทัศนะตอวิธีการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ใน
ทัศนะของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถสรุปไดดังตาราง  
 

ตารางที่ 4.20  ทัศนะฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยทุธ จุลานนทและคมช. นักวิชาการดานรัฐศาสตร 
นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน ตอการแทรกแซงการทําขาว 

 การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ของฝายพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวตัร 
 

 

การแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ทัศนะ 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ  
จุลานนทและคมช.  

 1. การสรางวาระขาวสาร  

• สรางขาวเชิงลบตอคมช.และรัฐบาล  
 กลาวหาประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 
 อางสถาบันกษัตริย 

• ปรับกิจกรรมการชุมนุมใหนาสนใจ  
 ยั่วยุ ทาทายอํานาจรัฐ  

นักวิชาการ 
ดานรัฐศาสตรและ 
ดานนิเทศศาสตร 

 1. การสรางวาระขาวสาร  

• สรางขาวเชิงลบวิพากษวิจารณรัฐและ
คมช.ทั้งไรผลงานและความไมโปรงใส 
กรณีที่ดินเขายายเที่ยงและจดทะเบียน
สมรสซอน 

นักสิทธิมนุษยชน 1. อิทธิพลการเมืองและธุรกิจองคกร
 สื่อหนังสือพิมพ 

• จากความใกลชิดกลุมทุนและบารมี
 ทางการเมือง 

1. การสรางวาระขาวสาร  

• พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย  
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อธิบายไดดังนี้  
ทัศนะฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ตอการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมกลุมพีทีวี
และนปก.ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พบวา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ไมไชวิธีการปดกั้นการทําขาว มีเพียงการใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ ดวยการสรางสาระขาวสาร  
 

การแทรกแซงการทําขาว 
- การสรางวาระขาวสาร  

 การสรางวาระขาวสารของฝายอดีตนายกรัฐมนตรีเปนการสรางวาระขาวสารให
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเกิดความสนใจในเนื้อหา สาระของความเคลื่อนไหว โดยท่ีแกนนํากลุมพีทีวี
และนปก.จะกําหนดรูปแบบและวางแผนการปราศรัยบนเวทีการชุมนุม ดวยการใชถอยคํา ภาษา ที่
ดุเดือด พูดปลุกใจ ปะปนการใชจิตวิทยาโนมนาวขอความเห็นใจแกพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและ
คณะรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหาร รวมถึง นําประเด็นปญหาทางการเมืองไปเกี่ยวของกับความ
จงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย กลาวอางวา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐ
บุรษอยูเบื้องหลังการรัฐประหาร เนื่องจากกลุมอดีตนายกรัฐมนตรีทราบเปนอยางดีวา การอางถึง
ความจงรักภักดีที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริยมาเชื่อมโยง รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.
จะไมตอบโตหรือช้ีแจงใด ๆ เนื่องจากไมตองการใหสถาบันกษัตริยซ่ึงเปนที่เคารพนับถือเสื่อมเสีย 
จากการขยายประเด็นขาวจากฝายคมช.ซ่ึงถือเปนจุดออนสําคัญของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ที่กลุมพีทีวีและนปก.นํามาใชสรางประเด็นเพื่อการใชพื้นที่ขาวทางสื่อหนังสือพิมพมาก
ขึ้น  
 

 “เร่ืองการนําเอาสถาบันเบื้องสูงมาเปนขออาง ผูส่ือขาวรูเยอะ ไดยินมาเยอะ แตไมกลา
พูด จริงหรือไมรู กระแสขาวลือมา ผูส่ือขาวก็ตองไปเฟนหาขอเท็จจริงซึ่งก็แนนอนมัน คือ จุดออน
ที่คมช.เผชิญทําใหตองมีการขอรองอยางเอยอางอยางนี้อีกเลย ไมเชนนั้นจะสรางความเสียหายยิง่ขึน้ 
เร่ืองนี้ คมช.ก็ทําอะไรไมได เร่ืองสถาบัน คงพูดอะไรไมได  ตองตัดใจ ตองยินยอมปลอยใหเสีย
หายไป ถาขอรองกันแลวไมไดผล” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, รองนายกรัฐมนตรี และอดีตประธาน
คมช.,สัมภาษณ 20 มกราคม 2551)  
 

 นอกจากการสรางวาระขาวสาร กลุมพีทีวีและนปก.ยังมีลักษณะยั่วยุ ทาทายอํานาจ
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ดังเชนการเคลื่อนตัวของกลุมผูชุมนุมตอตานการ
รัฐประหาร ตามสถานที่ที่เปนสัญลักษณของรัฐบาลและคมช.เชน บริเวณหนากองบัญชาการ
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กองทัพบกและบานสี่เสาเทเวศรบานพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษหลายครั้ง กระทั่งในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เกิดการปะทะระหวางกลุมผูชุมนุมกับ
เจาหนาที่ที่ปฎิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบ จนมีผูไดรับบาดเจ็บทั้งสองฝาย โดยรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชกฎหมายควบคุมตัวแกนนําผูชุมนุมในขอกลาวหา มั่วสุมปลุก
ระดมใหกลุมบุคคลกระทําการอยางหนึ่งอยางใดกอใหเกิดความวุนวายในบานเมืองและขัดขืนคําสั่ง
เจาพนักงาน (สํานักขาวทีนิวส, 22 กรกฎาคม 2550) ซ่ึงรัฐบาลและคมช.เห็นวา การเคลื่อนไหว
ดังกลาว เปนยุทธศาสตรของผูชุมนุมที่ตองการลอหลอกใหคมช.และรัฐบาลใชอํานาจ กฎหมายและ
กําลังเจาหนาที่สลายการชุมนุมและกลายเปนขาวเชิงลบเผยแพรผานหนังสือพิมพ  
   

 “การชุมนุมเปนสูตรสําเร็จ มีการนัดหมาย มีการวางแผนพื้นที่ตรงไหนที่เขาไมไดก็ตอง
พยายามเขา เขาไมไดก็ตองปน เพื่อใหเห็นความรุนแรง ขณะเดียวกันแกนนําเจนจัดในการโปรโมท
ตัวเอง  เมื่อตกเปนผูตองก็จะรีบเพื่อขอไกลเกล่ีย เปนเรื่องจิตวิทยา การสรางขาว” (พ.อ.สรรเสริญ 
แกวกําเนิด,โฆษกคมช.,สัมภาษณ 4 มกราคม 2551)  
 

 “แกนนําเขามีความเจนจัดในเรื่องการใชส่ือโปรโมทตัวเอง เมื่อตกเปนผูตองหา เขาก็
รีบไกลเกล่ีย แตถาเราใจออนก็จะเปนอยางนี้ไมมีที่ส้ินสุด”(ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)   
 
ทัศนะนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนิเทศศาสตรตอการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของกลุม 
พีทีวีและนปก.ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 นักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตร ใหทัศนะวา การสรางวาระ
ขาวสาร เปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวเพื่อการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 

กลยุทธการแทรกแซงการทําขาว 
1.  การสรางวาระขาวสาร 

 จากการสัมภาษณนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรสรุปไดวา 
กลุมพีทีวีและนปก.ไดใชจังหวะที่รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไมใชอํานาจอยางเดด็ขาด
ในฐานะคณะรัฐประหาร ควบคุมความเคลื่อนไหวในสังคมหลัง 19 กันยายน พ.ศ.2549 แตกตางไป
จากคณะรัฐประหารในอดีตที่ใชอํานาจ ส่ังระงับหรือยุติการเขียนบทความ การแสดงความเห็นของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในหรือเปนปฎิปกษกับฝายผูมีอํานาจ 
เปนชองวางใหอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่ไมพอใจการรัฐประหารใชโอกาสนั้น แสดง
ความเห็นดวยการเขียนบทความ คัดคานการรัฐประหารในลักษณะทาทาย ยั่วยุ รัฐบาลพล.อ.สุรยทุธ 
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จุลานนทและคมช.ผานทางสื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนคลื่นตาง ๆ อยางไมเกรง
กลัวกฎหมายและมุงหวังลดความนาเชื่อถือของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.อาทิ การ
เปดและขยายประเด็นขาวการจดทะเบียนสมรสซอนของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคมช.
และการมีบานพักบนเขายายเที่ยงของพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี  
 

 “ก็เลยเพิ่มดีกรีเปนการทาทาย ลองเชิงแลวคอยเพิ่มดีกรีเปนความทาทายอํานาจ คมช.
เพิ่มขึ้นทุกที เมื่อเห็นวา คมช.แหยง เขาเลยตอสูเต็มรูปแบบ ทั้การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ซ่ึง
ในสถานการณรัฐประหารทําไมได ในอดีตมีการจับเขาคุกไดเลย เปนการใชกฎหมายออนไป” 
(ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 กุมภาพันธ 
2551)  
   

    “เร่ืองทะเบียนสมรสซอน บานบนที่ดินเขายายเที่ยง ก็เปนเรื่องสวนตัวทั้งคู เพราะไม
เกี่ยวกับนายกหรือประธานคมช.คือพยายามทําลายใหเสื่อมเสียช่ือเสียงมากกวา เพราะฉะนั้นไม
เหมือน ซีทีเอ็กซ ซ่ึงเปนการเร่ืองของการโกง” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการคณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 มกราคม 2551) 
  
ทัศนะนักสิทธิมนุษยชนตอการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ของ 
ฝาย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  
 จากการสัมภาษณ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อ
การปฎิรูปสื่อ (คปส.) พบวา วิธีการแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชวิธีการ
แทรกแซงการทําขาวดวย 1) การใชอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ 2) 
วิธีการแทรกแซงการทําขาวดวยการสรางวาระขาวสาร 
  
การแทรกแซงการทําขาว 

อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ  
 นักสิทธิมนุษยชน ยังใหสัมภาษณดวยวา หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549
อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพที่มีความใกลชิดครอบครัวชินวัตรและพวก
พอง เชื่อมโยงกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดวยการซื้อ-ขายหุน การอุดหนุนในลักษณะการซื้อโฆษณา 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอองคกรสื่อหนังสือพิมพ ทําใหสิทธิเสรีภาพของผูส่ือขาวหนังสือพิมพถอดถอยลง
อยางเห็นไดชัด ตั้งแตปพ.ศ.2544 แมจะพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีไปจากการรัฐประหาร 19 
กันยายน พ.ศ.2549 แตอิทธิพลทางการเมืองที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังมีอยูจากนักการเมือง
หัวคะแนนและนักธุรกิจกลุมทุนยังสนับสนุนและคาดหมายวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อาจหวน
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กลับมามีอํานาจ ตําแหนงทางการเมืองเปนรัฐบาลอีกครั้งในอนาคต  
 

 “ก็ยังมีอยูเพราะทุนเกี่ยวพันกับการเมือง ถาเกิดปญหาก็จะทําใหเกิดการดํารงของธุรกิจ
จะลําบาก เพราะถูกเพ็งเล็ง จะถูกฟอง หรือวาวันหนึ่งกับมาเปนผูมีอํานาจอีกเราก็ไมอาจรูได” 
(สุภิญญา กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปส่ือ, สัมภาษณ 9 มกราคม. 
2551)   
 
กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

1.  การสรางวาระขาวสาร  
 นักสิทธิมนุษยชน ใหทัศนะดวยวา กรณีขาวการชุมนุมของสถานีโทรทัศนพีทีวีและ
นปก.ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เลือกใชวิธีการสรางวาระขาวสารดานลบ โจมตี คูขัดแยงทาง
การเมืองคือ ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไมมีผลงานในการบริหารประเทศ ไม
สามารถลบลางความรูสึกแตกแยกและสรางความสามัคคีของคนในประเทศได ไมสามารถพิสูจน
ความผิดของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตามขอกลาวอางที่กระทําการรัฐประหารทั้ง 4 ขอ กลาวหา
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วาคือผูที่อยูเบื้องหลังการรัฐประหารวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ.2549 รวมถึง ใชถอยคําภาษาที่ไมเหมาะสม เปนวิธีการแทรกแซงเพื่อชวงชิงพื้นที่
ส่ือหนังสือพิมพ  
   

 “มีการวิจารณองคมนตรี นปก.บุกบานองคมนตรี การเมืองถูกเชื่อมโยงสูสถาบัน
กษัตริย ซ่ึงจริงๆ แลว มีหรือเปลาก็ไมรู ในอดีตไมเคยถูกโยงเยอะขนาดนี้มากกอน ส่ือก็ตองแสดง
จุดยืนที่ชัดเจนไมเชนนั้นก็จะกลายเปนการจาบจวง ไมวาเรื่องนี้จะจริงหรือจะเกี่ยวหรือไมเกี่ยวกัน
อยางไร” (สุภิญญา กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปส่ือ, สัมภาษณ 9 
มกราคม 2551) 
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ตอนที่ 4 
การแทรกแซง การทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พบวา สถานการณการ
ชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไมใชวิธีการปดกั้นการ 
ทําขาว มีเพียงการใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวดวย 1) การใชส่ือมวลชน 2) การสรางวาระขาวสาร 
ดังตาราง  
 
ตารางที่ 4.21  วิธีการแทรกแซง การทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
 ของฝายรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และคมช.  
 

 
1. การใชสื่อมวลชน 

 การใชส่ือมวลชนไทยและตางประเทศ  
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พบวา ฝายพล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนทและคมช.ใชเพียงวิธีการแทรกแซงการทําขาวดวยการใชส่ือมวลชนไทยและตางประเทศ 
การแพรกระจายขาวอยางมีกลยุทธ เพื่อการโนมนาว สรางความเชื่อถือกับประชาชน ไมใหเห็น
คลองตามขอมูลของกลุมผูชุมนุม  
 โดยเฉพาะการใชส่ือตางประเทศกระจายขาวสารนานาชาติเพื่อสรางความเขาใจใน
สถานการณการเมือง บรรยากาศของการชุมนุมและเหตุการณการปะทะกันระหวางเจาหนาที่กับ

กลุมชุมนุมบริเวณหนาบานพักสี่เสาเทเวศรเมื่อวันท ี่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เนื่องจากประเด็นขาว

ดังกลาว ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ตระหนักวา การกระทําของกลุมผูชุมนุมพีทีวี
และนปก.เปนการสรางสถานการณที่ไมเหมาะสม รุนแรงสมควรนําออกเผยแพร กระจายขาวสู
สังคมโลก โดยรัฐบาลไดนําเทปภาพการปะทะกันดังกลาวชี้แจง ทําความเขาใจไปยังประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลก ผานทางกระทรวงการตางประเทศ   

วิธีการใชพื้นท่ีสื่อ วิธีการแทรกแซง การทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  

วิธีการแทรกแซง กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 
1. การใชสื่อมวลชน 
2. สื่อมวลชนไทยและตางประเทศ 
 แพรภาพและขาวการกลุมผูชุมนุมปะทะกับ
 เจาหนาที่ที่บานสี่เสาเทเวศร  

1.  การสรางวาระขาวสาร  

• ใหสัมภาษณถึงมาตรการ ยุทธวิธีทางที่เปดเผยไดเพ่ือผาน
 ไปถึงผูชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุม  

•  การชี้แจงและสรางความเขาใจกับผูชุมนุม สาธารณชน 
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 “เราปลอยใหส่ือเสนอเหตุการณการปะทะกับเจาหนาที่ ซ่ึงตองการใหเห็นถึง ลีลา 
อารมณบุคลิกลักษณะของทั้งสองกลุมทั้งเจาหนาที่และผูชุมนุม ส่ือตางประเทศก็จะเสนอวาใครกัน
แนวาเปนผูจุดประกายความวุนวายที่เกิดขึ้น ซ่ึงรายงานโดยไมไดรองขอ ซ่ึงนาจะเปนเพราะ
มาตรการดานจิตวิทยาที่ยอมโงบางเรื่อง ไดรับความสงสารและตรงตามความประสงคที่วางไว
ตามมา” (พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด,โฆษกคมช., สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 
 
 

  

  
 
ภาพที่ 4.15  แสดงภาพการใชสื่อมวลชนไทยและตางประเทศเปนชองทางการสื่อสารสูสังคมไทย

และตางประเทศ  
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กลยุทธการแทรกแซงการทําขาว 
การสรางวาระขาวสาร 
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พบวา ในการควบคุม
สถานการณการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ดวยวิธีทางทหาร จํากัดพื้นที่การชุมนุมเพื่อใหอยูใน
ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบของกองทัพ จะเนนไมใหกระทบกับสิทธิบุคคลอื่น โดยเลือก
วิธีการสรางวาระขาวสาร ผานการใหขอมูล การสัมภาษณ การแถลงขาวแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
เพื่อใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพทําหนาที่เปนสื่อกลางแจงมาตรการ ความตองการของกองทัพและ 
คมช.รวมถึงรัฐบาลไปยังกลุมผูชุมนุม แทนการเจรจาโดยตรงที่ไมสามารถเกิดขึ้นไดในสถานการณ
ที่ชิงความไดเปรียบ วารัฐบาลและคมช.เตรียมมาตรการสําหรับดําเนินการกับกลุมผูชุมนุม ที่ละเมิด
กระทําผิดกฎหมาย เชน กอนการชุมนุมจะเคลื่อนไหวแตละครั้ง คมช.มักใหสัมภาษณย้ําเสมอวา 
คมช.เตรียมใชแผนปฐพี 149 ควบคุมดูแลสถานการณ(มติชนรายวัน 18 มีนาคม พ.ศ.2550,ส่ังรับมือ
กลุมไลคมช.)ซ่ึงการเคลื่อนมาชุมนุมที่กองบัญชาการกองทัพบกและบานพล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
เปนการทาทายการใชอํานาจและยุทธวิธีทางทหาร โดยเฉพาะกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งเปนพื้นที่
ช้ันความลับสูงสุด ตองดูแลรักษาความเรียบรอยอยางเต็มที่  
 

     “การกั้นลวดหนาม มีสุนัขที่ตองนํามาชวยดูและรักษาความปลอดภัย เพราะการมาที่
หนาบก.ทบ.สามารถพูดผานเครื่องขยายเสียงได ไมจําเปนตองปนเขามา การเคลื่อนบุกคนที่รับหนา
เส่ือ คือ ตํารวจ จะอยูดานหนาสุด สวนทหารจะขอบริหารในภาพรวม เพราะถาเอาทหารไปปนกับ
ตํารวจ มันจะยิ่งทําใหสถานการณเลวรายมาอีกระดับหนึ่ง” (พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด,โฆษกคมช., 
สัมภาษณ 4 มกราคม 2551)         
 
  
  
  
  
   
 
              
ภาพที่ 4.16  การดูแลรักษาความเรียบรอย บริเวณหนากองบัญชาการกองทัพบก  
 
ที่มา : http://www.parliament.go.th/news/news_(สืบคนเมื่อ 25 ธันวาคม 2551)  
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 จากการสัมภาษณ พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกคมช.ทําใหทราบวา สถานการณ
หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 คมช.ยังกังวลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการเมือง
ที่ยังปรากฎชัดเจนวายังแบงออกเปน 3 ฝาย ประกอบดวย 1) ฝายสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
2) ฝายผูคัดคานพ.ต.ท.ทักษิณและ 3) ฝายที่ไมเลือกสนับสนุนฝายใดกลุมหนึ่ง ทําใหคมชและ
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ตองสรางวาระขาวสารอยางระมัดระวังและประคับประคอง
สถานการณไมใหขอมูลที่เผยแพร โดยคมช.เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของประชาชนใหแปรผันไป
ตามทิศทางขาว เพราะอาจกลายเปนฉนวน ปลุกเราใหความเห็นที่แตกตางขยายวงกวางเปน
สถานการณความแตกแยกภายในสังคมที่ตึงเครียด รุนแรงขึ้นอีก 
   

  “เราตองใหสัมภาษณดักไวกอนในทํานองที่ไมตองการใหเกิดความรุนแรง ไมใหเกิด
การฉวยโอกาสจากบุคคลที่ 3 สรางสถานการณที่เปนอันตราย เมื่อแกนนําไดยินในฐานะที่นําคนมา 
ก็จะไดรับการกดดันจากสังคม ตองระมัดระวัง เพราะกลัวกระแสสังคมตีกลับไปที่ผูชุมนุมวาเปน
ตนเหตุ   ในขณะที่เราาตองบริหารความพึงพอใจใหเหมาะสม ไมดีใจ มีความสุข โศกเศรามาก
เกินไป จนทําใหสังคมตึงเครียดหรือลุกลาม บานปลายกลายเปนการจลาจล” (พ.อ.สรรเสริญ 
แกวกําเนิด,โฆษกคมช., สัมภาษณ 4 มกราคม 2551) 
 

 จากการสัมภาษณ ยังพบดวยวา ทัศนะของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักวิชาการดาน
รัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษนตอการปดกั้นการทําขาวการชุมนุม
ของกลุมพีทีวีและนปก.ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. สรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.22  สรุปทัศนะของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการ

ดานนิเทศศาสตรตอการใชพื้นที่สื่อ วิธีการปดก้ันการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวี
และนปก.ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

วิธีการปดก้ัน การทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

 
ทัศนะ 

วิธีการปดก้ันการทําขาว กลยุทธ การปดก้ันการทําขาว 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 1. กฎหมาย  ประกาศคปค. ฉบับ 10  
2. ขมขู คุกคามแหลงขาว  
 สงคนประกบติดตาม ดักฟงโทรศัพท 
 มือถือ,ใชกฎหมายตั้งขอหาแกนนํา 

 
 

นักสิทธิมนุษยชน 1. กฎหมาย  ประกาศคปคฯ ฉบับ 10   
2. การขมขู คุกคามแหลงขาว 
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อธิบายไดดังนี้  
ทัศนะฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรตอการใชพื้นที่ขาวและวิธีการปดก้ัน การทําขาวของแหลงขาว 
ฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ในประเด็นการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 
 จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวา ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ใชทั้งวิธีการปดกั้นการทําขาวดวย 1) กฎหมาย ประกาศคปค.และ 2 ) การขมขูแหลงขาวคู
ขัดแยงทางการเมือง ดังนี้ 
 
การปดก้ันการทําขาว  
การใชกฎหมาย 

1)   ประกาศ คปค. ฉบับ 10  
 จากการสัมภาษณนายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและ
แกนนํากลุมพีทีวีตอการชุมนุมตอตานและขับไลรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ที่เร่ิมจาก
เปนผูกอตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี กอนขยายตัวจนเปนการชุมนุมของกลุมนปก.จากการ
รวมกลุมกันของผูมีอุดมการณที่ไมเห็นดวยกับการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถูกคมช.
ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมดังกลาวอยางใกลชิด เนื่องจากเกรงวา การชุมนุมปราศรัยที่มุงเนน
โจมตีคมช.และรัฐบาล รวมถึง การปราศรัยพาดพิงถึงบุคคลที่ 3 อาทิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ที่
สังคมใหความเคารพนับถือจะสงผลกระทบกับความมั่นคง เสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
กองทัพ  
 การกําชับใหส่ือมวลชนรวมทั้งส่ือหนังสือพิมพตองปฎิบัติตามประกาศคปค.ฉบับ 10
อยางเครงครัด ถือเปนการปดกั้นการทําขาว การชุมนุมทางการเมืองที่ไมเหมาะสมของฝายรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ควรแยกแยะประเด็นความมั่นคงออกสถานการณวิกฤตการเมือง 
โดยแสดงความเห็นวา ประกาศคปค.ฉบับ 10 ควรใชเพื่อการควบคุมสถานการณแพรระบาดของ
ยาเสพติด การกอการรายขามชาติ และการกอความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใตซ่ึงเปน
เร่ืองความมั่นคงโดยตรง  
 

                “ผูมีอํานาจไมแยกเรื่องการเมืองออกจากความมั่นคงของประเทศ แตประกาศดังกลาว
กลับไปสรางความตึงเครียดใหกับผูส่ือขาววาเรื่องใดคือเรื่องที่กระทบหรือเปนอันตรายตอความ
มั่นคง บีบใหผูส่ือขาวตองเซ็นเซอรขาว” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํานปก, สัมภาษณ 28 ธันวาคม 
2551)  
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2)   ขมขู คุกคามแหลงขาว  
 จากการสัมภาษณยังทราบดวยวา การขมขู คุกคามแหลงขาว เปนวิธีการปดกั้นการทํา
ขาวผูส่ือขาวหนังสือพิมพ อีกลักษณะหนึ่งที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใช
เนื่องจากการขมขู คุกคามบุคคลที่ทําหนาที่เปนแกนนํา เปนการขมขูแหลงขอมูลของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพดวย โดยเฉพาะนายจักรภพ เพ็ญแข ซ่ึงเปนแกนนําพีทีวี ใหสัมภาษณวา ในชวงแรก
หลังการรัฐประหาร ถูกติดตามจากคนแปลกหนา ไปในสถานที่ตาง ๆ ทั้งที่พักและเวทีปราศรัยและ
ถูกดักฟงโทรศัพทมือถือ ซ่ึงถือเปนการขมขู เพื่อใหเกิดความหวาดกลัว เกรงจะเกิดความไม
ปลอดภัยในชีวิต ซ่ึงมีเปาหมายที่ตองการใหยุติบทบาททางการเปนแกนนําชุมนุมคัดคาน ขับไล
คมช.และรัฐบาลรวมถึง ยุติการทําหนาที่ในฐานะแหลงขาว แหลงขอมูลใหแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ในกรณีการชุมนุมของพีทีวีและนปก.  
   

 “การขึ้นเวทีปราศรัยแตละครั้งตองการวางแผน ถึงขั้นเปลี่ยนที่พักและที่นอนทุกวัน 
เปนอยูอยางนี้เปนป ไปไหนมาไหนก็ตองระวังตลอดเวลา ไมไชแคชวงชุมนุม ทีมงานก็ถูกติดตาม 
ถูกดักฟงโทรศัพทมือถือ” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํานปก, สัมภาษณ 28 ธันวาคม 2551)  
 

 นอกจากนี้ ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ยังใชกฎหมายขมขูแกนนําผู
ชุมนุม ตั้งขอกลาวหาผูชุมนุมทั้ง 9 คน หลังเกิดการปะทะระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาที่ตํารวจที่
ปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาความสงบ เรียบรอย บริเวณหนาบานสี่เสาเทเวศร ซ่ึงการใชกฎหมาย
ดังกลาว ทําใหแกนนํากลุมชุมนุมนปก.ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงมีสวนสําคัญอยางตอทิศ
ทางการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.รวมทั้งมีผลตอการลดปริมาณ 
พื้นที่การเสนอขาวของกลุมพีทีวีและนปก.ตามมา หลังอยูในภาวะไรผูนําชุมนุมและนําไปสูการ
สลายตัวของกลุมผูชุมนุมของกลุมนปก. 
 

 “ตั้งใจสรางสถานการณเปนหลุมพราง แลวใชเทคนิคทางกฎหมายจับกุมควบคุมตัว
แกนนําหลังบุกชุมนุมหนาบานพล.อ.เปรม ซ่ึงเปนการเรงรัดระยะเวลาของการดําเนินการควบคุม
สังคมใหเกิดผลโดยเร็ว เพราะ คมช.จะไมใชวิธีการอยางเหตุการณพฤษภาทมิฬที่รุนแรงและ
ดุเดือด” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํานปก, สัมภาษณ 28 ธันวาคม 2551)  
  
ทัศนะ ฝายนักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการนิเทศศาสตร ตอการปดกั้นการทําขาวการชุมนุม
ของกลุมพีทีวีและนปก.ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
      จากการสัมภาษณนักวิชาการทั้งดานรัฐศาสตรและนิเทศศาสตร ไมพบวา ฝายคมช.และ
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ใชวิธีการปดกั้นการทําขาวแตอยางใด  
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ทัศนะนักสิทธิมนุษยชนตอการใชพื้นท่ีสื่อและวิธีการปดกั้น วิธีการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุม
ของกลุมพีทีวีและนปก.ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  
 จากการสัมภาษณ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อ
การปฎิรูปสื่อ (คปส.) พบวา คมช.ใชประกาศคปค.ฉบับ 10 ดวยการอางถึงเรื่อง ความมั่นคงของ
ชาติเปนวิธีการปดกั้นการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.เพื่อปองกันความแตกแยกบาน
ปลายกลายเปนอันตรายตอภัยคุกคาม ความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะการชุมนุมที่บริเวณหนา
บานพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท เสมือนการโยงสถาบันพระมหากษัตริยเขาไปเกี่ยวของกับ
วิกฤตการเมืองอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในอดีต ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองคอยตรวจสอบ
และระมัดระวังในการทําขาว นําเสนอขาวเพราะกลัวถูกฟองรองดําเนินคดีหมิ่นประมาท   
 

 “เมื่อคมช.และรัฐบาลใหมเขามามีอํานาจก็ลิดรอนสื่อ ทําใหส่ือเปนเหมือนน้ําทวมปาก 
กลัวถูกฟองบาง กลัวหาวาจาบจวง ไมวาจะจริงหรือไมส่ือก็ไมกลาจะวิพากษวิจารณการรัฐประหาร
อยูแลว” (สุภิญญา  กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปสื่อ, สัมภาษณ 9 
มกราคม.2551) 
 

 ขณะที่การสัมภาษณ ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการ
ดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน มีทัศนะตอวิธีการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของกลุม
พีทีวีและนปก.ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ปรากฎดังตาราง  
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ตารางที่ 4.23  สรุปทัศนะฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดาน
นิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน ตอวิธีการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของ
กลุมพีทีวีและนปก.ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

 
การแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก. 

ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  
 

ทัศนะ 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 1. กลไกอํานาจรัฐ 

• สัมภาษณ แถลงขาวสื่อมวลชนทุกวัน
 จัดรายการ “เปดบานพิษณุโลก”  
   “สายตรงทําเนียบ”  

• นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกและ   
    สื่อ กองทัพบก ขาราชการทองถิ่น 
 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  
   ออกเสียงประชามติ 19 สิงหาคม พ.ศ   
   2550  

1.  การสรางวาระขาวสาร 

•  การสรางวาระขาวสารอยางมี 
จิตวิทยามวลชน 

•  กําหนดวาระขาวกลาวหารับจาง 
    ชุมนุม 

นักวิชาการรัฐศาสตร 
และนิเทศศาสตร 

1. การใชสื่อ  

• สื่อทุกประเภท  

• สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ  
   ในการจัดกิจกรรมรณรงค  

• สื่อบุคคล  
 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขาราชการกับ
 ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน   

1. การสรางวาระขาวสาร 

• ใชสีเขียวเปนสัญลักษณ  
• นําไปสูการเลือกตั้งปลายป 2550 

 
 
 

นักสิทธิมนุษยชน  1. กลไกอํานาจรัฐ   

• หนวยงานราชการ กองทัพ 
 สถาบันการศึกษา เจาหนาที่ 
 ขาราชการระดับทองถิ่น จัดกิจกรรม
 รณรงคใหประชาชนออกเสียง    
    ประชามติ 19 สิงหาคม 2550 

• การแถลงขาว ใหสัมภาษณ ของนายก
 รัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานคมช. 
 โฆษกคมช. 
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อธิบายไดดังนี้  
ทัศนะฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตอการใชพื้นที่สื่อและวิธีการปดก้ัน วิธีการแทรกแซงการทําขาว
การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 การแทรกแซงการทําขาว 

1. การใชกลไกอํานาจรัฐ  
 จากการสัมภาษณแกนนํา นปก.ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบวา ฝายคมช.และรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ไดใชส่ือมวลชนทุกประเภท เปนเครื่องมือเพื่อการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ 
ซ่ึงสวนใหญเปนประเด็นขาวดานลบตอการชุมนุม เชน การโจมตี กลาวหาแกนนําหรือกลุมผูชุมนุม
อาทิ พล.อ.สมเจตน บุญถนอม หัวหนาสํานักงานเลขาธิการ คมช.ใหสัมภาษณวา การกอคั้ง
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี เปนเพียงคราบของสื่อ แตเปนกลุมที่มีผลประโยชนแอบแฝงอยู
เบื้องหลัง(“คมช.จวกพีทีวีแคคราบสื่อhttp://www.thairath.co.th.,17 กันยายน 2551 คนควาเมื่อ 12 
ส.ค.2551) พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน กลาวหากลุมพีทีวี นปก.แจกเงินผูมารวมชุมนุม ซ่ึงสงผลใหฝาย
อดีตนายกรัฐมนตรีตองใหขาว ช้ีแจงกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพในประเด็นดังกลาวเพิ่มเติมและการ
ตอบโตดวยการแจงความดําเนินคดี ซ่ึงกลยุทธ การสรางวาระขาวสาร กลาวหา โจมตีกลุมผูชุมนุม
ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.มุงลดความนาเชื่อถือ ประชาชนไมใหคลอยตามในสิ่ง
ที่กลุมพีทีวีและนปก.ส่ือสาร  
 

 “ระดมใชส่ือเยอะแตการใชไมเกิดประสิทธิภาพ สวนใหญใชเพื่อการใสรายปายสีฝาย
ตรงขามวาเปนผูผิดและหาความชอบธรรมใหกับตัวเอง โดยที่ไมมียุทธศาสตรใดๆ ทั้งที่สามารถใช
ส่ือไดดีกวานี้” (จักรภพ เพ็ญแข, แกนนํา นปก, สัมภาษณ 28 ธันวาคม 2551)  
  
 

      
 
ภาพที่ 4.17  ภาพถายการชุมนุมและความเสียหายบริเวณหนาบานสี่เสาเทเวศรหลังเกิดการปะทะ

ระหวางเจาหนาท่ีตํารวจกับกลุมผูชุมนุมพีทีวีและนปก. โดยรัฐบาลและคมช.ไดนํา
ภาพการชุมนุมดังกลาว ชี้แจง ทําความเขาใจกับตางชาติ 
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ทัศนะ ฝายนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรตอการแทรกแซงการทําขาว
การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 จากการสัมภาษณ นักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตร พบวา 
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชวีธีการแทรกแซงการทําขาวดวย การใชกลไกอํานาจรัฐ
การสรางวาระขาวสาร เพื่อเปนกลยุทธแพรกระจายขอมูล ขาวสาร ทางสื่อหนังสือพิมพ 
 
การแทรกแซงการทําขาว 
1) การใชกลไกอํานาจรัฐ 
  จากการสัมภาษณนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตร พบวา 
การใชยุทธวิธีทางทหาร ควบคุมสถานการณ การชุมนุมของกลุมพีทีวี รวมทั้ง การใชส่ือภายใต
กลไกอํานาจรัฐ การใหสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพถึงสถานการณการชุมนุมที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ทุกวัน การชี้แจงผานรายการ“เปดบานพิษณุโลก” “นายกรัฐมนตรีพบผูส่ือขาวทําเนียบรัฐบาล” ของ
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และการแถลงผลงานของคมช.เมื่อครบ 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ป จึง
เปนวิธีการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพและเปนกระบอกเสียงใหแกฝายตนเองไดมาก  
 อยางไรก็ตาม ในการสัมภาษณนักวิชาการดานรัฐศาสตรพบวา การที่รัฐบาลและคมช.
ไมใชอํานาจที่มีอยูในฐานะผูนํารัฐประหารอยางเต็มที่ เพื่อควบคุมสถานการณในสังคม ดวยวิธีการ
ปดกั้นการเผยแพรขาวสาร การแสดงความเห็นผานการเสนอขาวอยางที่คณะรัฐประหารในอดีตใช 
ส่ังหนังสือพิมพทุกฉบับที่เสนอขาวยั่วยุ ปลุกปน หรือมีขอความปลุกระดมใหประชาชนเปน
ปฏิปกษกับผูมีอํานาจ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ตกเปนฝาย
เสียเปรียบตองตามชี้แจงประเด็นขาวกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพภายหลัง ผานกลไกอํานาจรัฐที่อยู
อยางหนักตลอด 1 ปหลังการรัฐประหาร 
 

 “รัฐสามารถดําเนินการไดเพราะ คุณคือผูปกครอง มีอํานาจทําอะไรก็ได แตคมช.ไมทํา
อยางนั้น ปลอยใหเกิดการทาทาย ทดสอบอํานาจ เขาเลยเห็น คมช.แหย เขาก็สูเต็มรูปแบบมากขึ้น” 
(ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 กุมภาพันธ 
2551)  
 
กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 
1) การสรางวาระขาวสาร   
 นักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรใหสัมภาษณวา การ
แทรกแซงการทําขาวของฝาย รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พยายามเสนอขาวเชิงรุก ดวย
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การสรางวาระขาวสารเปดประเด็นขาวการจางประชาชนมาชุมนุม ซ่ึงการใหสัมภาษณถึงการเตรียม
กฎหมายอาญามาดําเนินการกับกลุมผูชุมนุมที่อาจบุกรุกหรือสรางความเสียหายตอทรัพยสินทาง
ราชการ แตดวยฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ซ่ึงไมไชนักการเมือง ขาดประสบการณ
ในการใชส่ือเพื่อการสรางภาพลักษณ ความนิยม จึงใชส่ือสรางวาระขาวสารที่ไมโดดเดน ไมเขาถึง
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมากนักทั้งๆ เปนฝายไดเปรียบจากการเปนฝายผูมีตําแหนง อํานาจ หนาที่ใน
ฐานะฝายบริหารประเทศ มีโอกาสเขาถึงสื่อมวลชนทุกประเภทงายกวาฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่
มีโอกาสนอย  ทําใหพื้นที่ขาวที่ไดมากไมสามารถสรางความไดเปรียบใหกับฝายตัวเองไดมาก
เทาที่ควร 
 

 “รัฐบาลไมมีมือที่จะเขามาทําสื่อหรือมีมือทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ก็จะถูกลด
ความนาเชื่อถือตลอดเวลา เปนเรื่องธรรมชาติที่ส่ือรัฐบาล มักไมมีความนาเชื่อถือ เมื่อส่ือรัฐบาล
ส่ือสารอะไรก็มักถูกวิพากษวิจารณ” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 21 กุมภาพันธ 2551)    
 

 “กลุมผูชุมนุมก็ตองสรางประเด็นเรื่อย ๆ ตามยุทธวิธีการตอสูของเขา รัฐบาลใชไมเกง
เทาเขาหรอก ถาเกงตองมีการวางแผนทําอะไรมากกวานีเ้ยอะ ไมไชกลุมผูชุมนุมพูด ก็โตที พูดถึงท ี
ก็ออกมาชี้แจงที” (พิรงรอง รามสูตร, นักวชิาการดานนเิทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 21 
มกราคม 2551) 
 
ทัศนะนักสิทธิมนุษยชนตอวิธีการแทรกแซงการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ของ
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ใหสัมภาษณพบวา ฝายผูมีอํานาจ ทั้งรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนทและคมช.ตางใชขอกลาวอางเรื่องความมั่นคงเปนเครื่องมือ ปดกั้น การทําขาวการชุมนุม
ของกลุมพีทีวีและนปก.โดยไมใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวใดๆ เนื่องจากฝายรัฐบาลและคมช.
เกรงวา การรวมตัวของกลุมที่ไมเห็นดวยกับการรัฐประหารจนกลายเปนอันตรายตอความมั่นคง
ของชาติ โดยเฉพาะการไปชุมนุมที่บริเวณหนาบานของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท เสมือนเปนการ
โยงใยสถาบันพระมหากษัตริยเขาไปเกี่ยวของอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนในอดีต ซ่ึงผูส่ือขาว
หนังสือพิมพตองตรวจสอบและระมัดระวังในการทําขาวเพราะกลัวถูกฟองรองดําเนินคดี  
 

 “เมื่อเปนฝายรัฐมีอํานาจก็ลิดรอนสื่อ ทําใหส่ือเปนเหมือนน้ําทวมปาก กลัวถูกฟองบาง 
กลัวหาวาจาบจวง ไมวาจะจริงหรือไมส่ือก็ไมกลาจะวิพากษวิจารณการรัฐประหารอยูแลว (สุภิญญา  
กลางณรงค, เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ, สัมภาษณ 9 มกราคม 2551)  
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สรุป  
จากผลการสัมภาษณพบวา ฝายอดีตนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีวิธีการแทรง

แซงการทําขาวการชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.เพื่อใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพเสนอขาวและใช
พื้นที่นําเสนอขาวไปพรอม ๆ กับสื่อมวลชนประเภทอื่น ดวยวิธีการสรางวาระขาวสารความ
เคล่ือนไหวการชุมนุม การใชขอมูล เจาะลึกเบื้องหลังการรัฐประหารบนเวทีปราศรัย  

ขณะที่ทัศนะของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.นักวิชาการดานรัฐศาสตร 
นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน เห็นเชนเดียวกันวา การแทรกแซงการทําขาว
ดวยกลยุทธ การสื่อสารดวยการสรางวาระขาวสารของกลุมผูชุมนุมพีทีวีและนปก.ดวยการปรับเพิ่ม
กิจกรรมการปราศรัย เพิ่มวัน สถานที่การชุมนุมจากทองสนามหลวงมาเปนรถปราศรัยเคลื่อนที่ ใน
รูปแบบดาวกระจาย การสวมเสื้อสีแดง การนําเทปเสียงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรมาเปด การสราง
ประเด็นขาวขอมูลเชิงลบตอฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
วาอยูเบื้องหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 และการทาทายอํานาจการควบคุมสถานการณ 
การใชภาษา ที่ไมเหมาะสม เปนวิธีการแทรกแซงขาวสารไดผลตอการเสนอขาวของหนังสือพิมพ
มากขึ้น 
 สวนฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวการ
ชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.ดวยการสรางวาระขาวสารเชนเดียวกับฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึง
สวนใหญจะเปนการมุงเนนการสรางวาระขาวที่อางถึง อํานาจ กฎหมาย ระเบียบและยุทธวิธีทาง
ทหารที่ฝายทหารนํามาใชปองกันและควบคุมสถานการณไมใหเกิดการยั่วยุ ปลุกระดมใหเกิดการ
ชุมนุมขับไลรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ที่รุนแรง ซ่ึงเปนเพียงกลยุทธดานจิตวิทยา
เพื่อใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพนําเสนอ ถายทอดขอมูลขาวสารไปยังกลุมผูชุมนุมและประชาชนให
ทราบถึงมาตรการดําเนินการของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.  

ทั้งนี้ ความเห็นของฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและนักสิทธิมนุษยชน กลับเห็นวา ฝาย 
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชกฎหมาย ประกาศคปค.ควบคุมการทําขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ โดยอางเหตุผลดานความมั่นคง สถาบันกษัตริยและการขมขู คุกคามแหลงขาวใน
ระดับแกนนํากลุมผูชุมนุมพีทีวี แหลงขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพเพื่อใหเกิดความหวาดกลัว ไม
กลาใหขอมูลใด ๆ เพื่อลดปริมาณขาวกลุมผูชุมนุมและคูขัดแยงทางการเมืองใหลดนอยลงมากกวา
ตองการใชอํานาจอยางเต็มที่  ซ่ึงเปนการควบคุมการทําขาวและรายงานขาวของผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพทางออม  
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ประเด็นท่ี 3  การรณรงคออกเสียงประชามติรับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2550  
หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ยกเลิกการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 
 การออกเสียงประชามติที่มีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 นับเปนประวัติศาสตร
การเมืองไทย ที่มีการจัดการออกเสียงประชามติประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ทั้ง
ฉบับเปนครั้งแรกของประเทศไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปพ.ศ.2475 ถึงแมจะเคยมี
การบัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2492 และรัฐธรรมนูญอีก 4 
ฉบับ คือ ฉบับปพ.ศ.2511,พ.ศ.2517,แกเพิ่มเติมพ.ศ.2539 และพ.ศ.2540 แตไมเคยมีการปฏิบัติ  
 โดยการออกเสียงประชามติ (Referendum) เปนกระบวนการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนดวยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินใจวาจะใหเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ เร่ืองที่มี
ผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประเทศชาติและสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2549 กําหนดใหมีการจัดตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมทดแทนรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 โดยบัญญัติไววา เมื่อผลการออกเสียงประชามติขาง
มากเห็นชอบรางดังกลาว ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตองนํารางรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ขึ้น
ทูลเกลาถวายเพื่อทรงลงปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจัดใหมีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอไป  
 อยางไรก็ตามหลังกระบวนการการรางรัฐธรรมนูญ ดําเนินการเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่
กําหนดคณะกรรมาธิการยกราง เนื้อหา สาระภายในรางใหมนี้ตองสรุป พรอมแสดงเปรียบเทียบกับ
ฉบับปพ.ศ.2540 โดยที่ตองจัดพิมพเผยแพรแกประชาชนทั่วประเทศจํานวน 20 ลานเลม เพื่อใช
ศึกษาและประกอบการตัดสินใจ กอนถึงวันออกเสียงประชามติ 2 สัปดาห  
 ชวงการรณรงคเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการออกมาใชสิทธิออก
เสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ตอกลุมตาง ๆ ที่แบงออกเปน 2 กลุม คือการรับราง
และไมรับรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ที่ตางมีเหตุผลสนับสนุนตามแนวทางที่ตางกัน กลาวคือ กลุมที่
คัดคาน สวนใหญเปนกลุมที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อาทิ อดีต
รัฐมนตรีในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกพรรค นักการเมืองและส.ส.พรรคไทยรักไทย 
โดยเฉพาะ แกนนําระดับคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยจํานวน 111 คน เพราะเห็นวา
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 เปนรัฐธรรมนูญที่ทําใหการเมืองมีความเขมแข็งและใหสิทธิเสรีภาพ
แกประชาชนกวาฉบับใดๆ ในอดีต ถึงขั้นประกาศจุดยืนตองการคว่ํารางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.
2550 ซ่ึงเปนฉบับถาวร ขณะที่กลุมผูสนับสนุนและเห็นควรใหรับรางดังกลาว ภายใตเหตุผล
ตองการยุติปญหาการเมืองดวยการเลือกตั้งไดรัฐบาลใหมมาบริหารประเทศ  
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4.3  การใชพื้นที่ของแหลงขาวและการปดก้ัน การแทรกแซง การทําขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 ประเด็นขาว การรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2550  
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
 จากการสัมภาษณฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงประกอบดวย นายจาตุรนต ฉายแสง,
นายจักรภพ เพ็ญแขและนายนพดล ปทมะพบวา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชวิธีการแทรกแซงการ
ทําขาวดวยการ การใชส่ือเฉพาะกิจและการสรางวาระขาวดังนี้  
 
ตารางที่ 4.24  แสดงการใชสื่อเพื่อการแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในกรณี

การรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญบับปพ.ศ.2550  
 

 
การใชสื่อ  
 1.  การใชสื่อเฉพาะกิจ 
                จากการสัมภาษณ นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย ซ่ึง
เปนแกนหลักของการเคลื่อนไหวรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ใหทัศนะวา การใช
วิธีการแทรกแซงโดยการเลือกใชส่ือ ใชส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคล ดวยการรวมกิจกรรมที่องคกร 
สถาบันตางๆ จัดขึ้นมากกวาการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพกระแสหลัก เนื่องจากการเขารวมประชัน
วิสัยทัศน ชวยใหมีโอกาสอธิบายเนื้อหา สาระสําคัญ ขอดี ขอดอย ผลเสีย ของรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ปพ.ศ.2550 เปรียบเทียบกับรางรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2540 เมื่อมีการบังคับใชตามมา รวมทั้ง เหตุผลที่
ไมควรรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 เพราะไมมีเนื้อหาที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย ได
อยางเต็มที่ ซ่ึงมักไดรับความสนใจจากผูส่ือขาวหนังสือพิมพนําไปตีพิมพ อยางละเอียดมากกวาการ
ใหแถลงขาวหรือการใหสัมภาษณกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพโดยตรง 
     

วิธีการใชพื้นท่ีสื่อและวิธีการแทรกแซงการทําขาวในการรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 
ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

1. การใชสื่อ 
1.  สื่อเฉพาะกิจ  

• แสดงวิสัยทัศน,รวมรณรงคในพื้นที่ตาง ๆ,รวม 
 กิจกรรมการชุมนุมนปก.,ใชเสื้อสีแดง สีแดง 
 สต๊ิกเกอรขอความ “ควํ่ารางรัฐธรรมนูญ”  
       “We Vote  No” เปนสัญลักษณ  

การสรางวาระขาวสาร 

• ช้ีจุดออน จุดแข็งเนื้อหารางรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2550  
     ในเชิงเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540  
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 “ส่ือมวลชนจริงๆ เราพึ่งไดนอย ใชไมมากนัก ก็มีแคแถลงขาวและสัมภาษณส่ือมวลชน
เทาทีโอกาสอํานวย ยกเวนส่ือหนังสือพิมพที่มีการแบงพื้นที่ขาวใหมากกวาส่ืออ่ืนๆ มีการทําขาว 
รายงานขาวอยูในปริมาณที่คอนขางนาพอใจ แตก็เขาใจในเรื่องของขอจํากัดที่เปนฝายที่ไมมีอํานาจ 
ก็เลยไปใชเวทีดีเบทที่สามารถพูด อธิบายไดเยอะหนอย ผูส่ือขาวก็มาก” (จาตุรนต ฉายแสง,  
รักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย.,สัมภาษณ 25 สิงหาคม 2551)  
 

  นอกจากนี้ นายจาตุรนต ฉายแสง ใหขอมูลเพิ่มเติมดวยวา กลุมการเมืองไทยรักไทย
เลือกใชส่ือเฉพาะกิจ ประกอบดวย การจัดกิจกรรมการรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญในลักษณะ
ดาวกระจายในหลายพื้นที่ระดับชุมชน รากหญา ไมเวนแมในบางจังหวัดเปนพื้นที่ควบคุมโดยกฎ
อัยการศึก การแจกจาย สติ๊กเกอรคิดถึงทักษิณ ริบบิ้นสีแดง การสวมเสื้อสีแดงและเขียนขอความวา 
“We Vote No” เปนสัญลักษณ การแจกใบปลิวที่มีเนื้อหามุงคว่ํารางรัฐธรรมนูญ การปลอยคาราวาน
รถรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญ การแจกซีดี(compact disc),วีซีดี(Video CD) ผลงานและภาพชีวิต
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรหลังการรัฐประหาร ควบคูไปกับการใชส่ือบุคคลทั้งหัวคะแนนอดีตส.ส.
พรรคไทยรักไทย อดีตรัฐมนตรี รวมรณรงคดวย 
             นอกจากนี้ นายจาตุรนต ฉายแสง ยังกลาวดวยวา การรณรงคไมใหประชาชนรับราง
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 ผานทางการชุมนุมของกลุมนปก.เปนอีกหนึ่งวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่
สามารถใชพื้นที่ขาวทางหนาหนังสือพิมพอยางเต็มที่ จากการที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองนําเสนอ
ประเด็นขาวความเคลื่อนไหวทั้ง 2 ดาน เพื่อความสมดุลของขาวในแตละวัน โดยเฉพาะเมื่อมีการ
รวมกันรณรงคกับประชาชนระดับแกนนําพรรคไทยรักไทย อาทิ นายพงษเทพ เทพกาญจนา,
นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี อดีตเลขาธิการพรรคไทยรักไทย นายเนวิน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มักเปนที่สนใจของผูส่ือขาวหนังสือพิมพและประชาชนอยางมาก
เชนกัน 
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ภาพที่ 4.18   แสดงภาพ เข็มกลัดและหนังสือรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญของกลุมนปก. 
 และอดีตกลุมการเมืองไทยรักไทย  
 

ที่มา: www.bugton.com (สืบคนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2551)  
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  “ใชเส้ือสีแดงเปนสัญลักษณทําใหประชาชนจดจํา และเขาใจ กระตุนใหประชาชน
สนใจ ก็เลยทําใหมีขาวทางหนังสือพิมพเยอะ เปนที่นาพอใจ อีกอยางสําคัญคือเราใชหัวคะแนน 
อดีตนักการเมือง อดีตส.ส.และคนมีความรูทางการเมืองไปเปนตัวแทนชี้จุดออน จุดดอยของราง
ดังกลาว ซ่ึงก็ชวยไดเยอะเหมือนกัน” (จาตุรนต ฉายแสง, รักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย, 
สัมภาษณ 25 สิงหาคม 2551) 
 

 จากการสัมภาษณ ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. นักรัฐศาสตร นักนิเทศ
ศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน พบทัศนะที่มีตอวิธีการแทรกแซงการทําขาวการรณรงครับ/ไมรับราง
รัฐธรรมนูญ 2550 เพื่อการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังตาราง  
 
ตารางที่  4.25   สรุปทัศนะฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. นักวิชาการรัฐศาสตร  
 นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน ตอการแทรกแซงการทําขาว 
 การรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 

การใชพื้นที่สื่อและการแทรกแซง การทําขาว 
การรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญปพ.ศ. 2550 

ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

 
ทัศนะ 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การสื่อสาร 

ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ  
จุลานนทและคมช.  

 1.  การสรางวาระขาวสาร 

• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะไมไดกลับ 
 ประเทศ หากรางรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 
 มีผลบังคับใช 

• รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 จะถูกนํา
 กลับมาใช  หากรัฐธรรมนูญฉบบัป 
 2550 ไมผานความเห็นชอบ 

นักวิชาการรัฐศาสตรและ
นิเทศศาสตร 

1. การใชสื่อมวลชน 
2. สื่อบุคคล  
  

1. การสรางวาระขาวสาร  

• ขอดี-ขอดอยรางรัฐธรรมนูญระหวาง
 ฉบับป 2550และ2540 

• ปลอยขาวกับประชาชน 

นักสิทธิมนุษยชน 1. การใชสื่อบุคคล 
2. สื่อเฉพาะกิจ  

• ผานกิจกรรมการรณรงค 

• การสรางวาระขาวสาร 
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ตอนที่ 5 
อธิบายไดดังนี้  
ทัศนะของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ของการแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพ
ในการรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2550 ตอฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พบวา การรณรงค
ประชาชนใหออกมาแสดงสิทธิออกเสียงประชามติของฝายอดีตนายกรัฐมนตรีดวยการใชกลยุทธ 
การสรางวาระขาวสารเปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
        1.  การสรางวาระขาวสาร  
 จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.เห็นวาการรณรงคให
ประชาชนไมรับรางรัฐธรรมนูญของฝายอดีตนายกรัฐมนตรี ที่นําโดยนายจาตุรนต ฉายแสง อดีต
รักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย รวมทั้งอดีตแกนนําพรรคไทยรักไทยอยาง นายแพทยสุรพงษ 
สืบวงศลี ,นายเนวิน ชิดชอบ รวมทั้งกลุมนปก.มุงเคลื่อนไหวเพื่อสรางวาระขาวสารเขาถึงผูส่ือขาว
หนังสือพิมพและไปสูการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ ดวยการโนมนาว ชักจูงใจใหประชาชนเห็น
คลอยตามที่จะไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว โดยเฉพาะการเปดประเด็นขาว วาหากราง
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ผานการลงเห็นชอบและนํามาบังคับใช พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะไมมี
โอกาสเดินทางกลับเขาประเทศไทยไดหรือนโยบายโครงการสําคัญที่รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ริเร่ิมไว เชน 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบานจะถูกยกเลิก อีกทั้งถารางรัฐธรรมมนูญฉบับป
พ.ศ.2550ไมผานความเห็นชอบจากประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 มีโอกาสถูกหยิบยกนํา
ออกมาบังคับใชใหม ซ่ึงตางจากรัฐบาลที่ไมสามารถชี้นําประชาชนใหรับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญได 
ถือเปนความเสียเปรียบฝายอดีตนายกรัฐมนตรีที่สามารถรณรงคใหประชาชนไมรับรางรัฐธรรมนูญ
ไดอยางเต็มที่ ขณะนั้นการรณรงคของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ทําไดแคเพียงบอกถึง
ความสําคัญของการออกเสียงประชามติและเชิญชวนออกมาใชสิทธินั้นใหมากที่สุด  
   

 “อีกฝายสามารถดําเนินการดานใดดานหนึ่งได ผานการเคลื่อนไหว รณรงคไดเต็มที่ ใช
ส่ืออยางอิสระนี้คือความที่รัฐบาลเสียเปรียบ” (ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายก 
รัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)  
 

 “บางทีก็ชักจูง ใหขอมูลกับประชาชนที่เกินจริงแลวเปนเรื่องที่อาจจะไมเกิดขึ้น หรือให
ความหวังกับผูช่ืนชอบพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งเรื่องจะไดกลับเขาเมืองไทย การไมไดกระทํา
ความผิดใด ๆ” (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน,รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช., สัมภาษณ 20 
มกราคม 2551) 
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ฝายนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนิเทศศาสตร 
 นักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรใหสัมภาษณพบวา ใชพื้นที่
ส่ือหนังสือพิมพ ดวยวิธีการแทรกแซงการทําขาวโดยการสรางวาระขาวสาร เปนกลยุทธ ที่ฝายอดีต
นายกรัฐมนตรี เนนเปดประเด็นขาวการโตแยงสาระสําคัญของเนื้อหารางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.
2550 มีขอดี ขอดอยอยางไร  
 การสรางวาระขาวสารผานสื่อมวลชนดวยวิธีการตอบโตกระแสขาวในประเด็นที่
เกี่ยวของและย้ําถึงจุดยืนที่ไมตองการใหรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ผานการลงประชามติ
เห็นชอบจากประชาชน เนื่องจากเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว เปนผลพวงมาจากการรัฐประหาร 
19 กันยายน พ.ศ.2549 จุดมุงหมายของการรางรัฐธรรมนูญใหมนี้จึงไมนาจะมีแกนสารเพื่อความ
เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 
  นักวิชาการดานรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตร ตั้งขอสังเกตดวยวา ฝาย
อดีตนายกรัฐมนตรีจะใชชองทางการสื่อสารผานสื่อบุคคล คือ นักการเมืองพรรคไทยรักไทย ผูนํา
ชุมชน หัวคะแนน สมาชิกพรรค ประชาชนและการใชส่ือเฉพาะกิจแผนซีดี ดีวีดี ที่บันทึกประวัติ 
ชีวิตและผลงานของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การสรางขาวลือกับประชาชนในระดับรากหญา เชน 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะไมไดกลับประเทศ หากรางดังกลาวผานความเห็นชอบ สามารถโนมนาว
เขาถึงความรูสึกของประชาชนที่สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอยางไดผลกวาใชส่ืออ่ืน   
   

 “เขาเขาถึงประชาชนเพราะใชทั้งกลุม 111 หัวคะแนน อดีตนักการเมืองไทยรักไทย 
ประกอบกับไมเสียเวลากับการมุงแตใชส่ือมวลชนอยางเดียว แตใชกลยุทธ ระดับชาวบาน ขาว
ซุบซิบ ก็สําเร็จ” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 
21 กุมภาพันธ 2551)    
 

 “เขาใชส่ือบุคคลมากกวา ส่ือทางเลือกก็เขาถึงยาก อยางชาวบานรากหญาอีสาน เหนือ 
ฟงซีดีเหรอ ก็คงไมมีเครื่องเลนทุกบาน หนังสือพิมพไมมีอิทธิพลเทา ส่ือหัวคะแนนแคบอกวา
รัฐบาลนี้ทําอะไรให รัฐบาลทักษิณทําอะไรใหเรา มีอิทธิพลกวา” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  สัมภาษณ 21 มกราคม 2551)  
 
นักสิทธิมนุษยชน  
 จากการสัมภาษณนักสิทธิมนุษยชน สรุปไดวา กลยุทธ ที่ฝายอดีตนายกรัฐมนตรีใชเพื่อ
การใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพดวยวิธีการแทรกแซงการทําขาว ดวยการเลือกใชส่ือ เพื่อการเขาถึง
ประชาชนใหมากที่สุด โดยใหทัศนะวา การรณรงคเพื่อใหประชาชนออกมาลงประชามติไมรับราง
รัฐธรรมนูญ 19 สิงหาคมพ.ศ.2550 ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มุงเนนเลือกวิธีการแทรกแซงการ
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ทําขาวดวยการใชส่ือเพื่อเขาถึงประชาชนระดับรากหญา ชนบทใหมากที่สุด การใชส่ือบุคคล คือ 
หัวคะแนน ผูนําทองถ่ิน ขาราชการที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มากกวาจะใชส่ือมวลชน
กระแสหลัก เพราะความหางไกลทําใหมีปญหาเรื่องของเขาถึงสื่อ โดยประชาชนมีกําลังซื้อจํากัด 
อานหนังสือไมออกหรือไมชอบการอานหนังสือพิมพ ดังนั้น ความคาดหวังตอการใชหนังสือพิมพ
จึงนอยมาก ประกอบกับพฤติกรรมการเปดรับ ขอมูล ขาวสารในชนบทหางไกล จะเลือกรับขาวสาร
ราชการและเชื่อถือส่ือบุคคล ผูนําชุมชน ผูนําตามธรรมชาติ วิทยุเสียงตามสายหรือเชื่อคนที่รูจัก 
ใกลชิด และมีความรูมากกวา ดังนั้น การเลือกใชส่ือเพื่อรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญจึงตองเนน
ออกตระเวนไปในพื้นที่ใหมากที่สุด ทั้งการขึ้นเวทีปราศรัยและพูดคุยกับชาวบาน ผูนําชุมชน
มากกวาจะพึ่งการเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพ      
 

 “ก็โทรทัศน หนังสือพิมพ ไมไชเวทีของชาวบาน ชนบท แลวพวกเขาก็ไมติดตามขาว
ทางหนาหนังสือพิมพมากหรอก ยิ่งตอสูเทาไหรก็จะถามคนรูจัก นับถือ มากกวาจะอาน จะดูจากสื่อ 
ยิ่งกอนลงออกเสียงก็จะถามกันเอง โทรถามกันบางก็เปนเรื่องธรรมชาติ” (สุภิญญา กลางณรงค, 
เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปส่ือ.,สัมภาษณ 9 มกราคม.2551) 
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 การปดก้ัน แทรกแซงการทําขาว 
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และคมช. 
           จากการสัมภาษณฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ประกอบดวยพล.อ.สนธิ 
บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคมช.,นายธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีและพ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกคมช.พบวา การรณรงครับ/ไมรับราง
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไมใชวิธีการปดกั้นการทํา
ขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพแตอยางใด มีเพียงการแทรกแซงการทําขาวดวยวิธีการใชกลไกอํานาจ
รัฐ ทั้งบุคลากร หนวยงานและสื่อมวลชนที่อยูภายใตการกํากับดูแลและการขอรองขอความรวมมือ
ส่ือมวลชนกระแสหลักเพื่อการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพตามที่ตองการ 
 

ตารางที่ 4.26  แสดงการใชพืน้ท่ีสื่อ วิธีการแทรกแซงการทําขาวในการรณรงครับ/ไมรับ 
 รางรัฐธรรมนญูป 2550 ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 

 

      1.  กลไกอํานาจรัฐ  
 นายธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณวา การ
พัฒนาประชาธิปไตยภายในประเทศ ถือเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ที่เขามาในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานทางการเมืองเพียง 1 ปเศษซึ่งตองเรงปฎิรูปการเมือง
และสรางความสามัคคีใหกลับคืนสูสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมปพ.ศ.2550 ดวยการรวมลงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 ใหมาก
ที่สุด สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนั้น หนวยงาน บุคคลากรและสื่อมวลชน 
ภายใตโครงสรางอํานาจรัฐ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง สภารางรัฐธรรมนูญ จึงถูกใชเปนกลไก
สําคัญในการประชาสัมพันธ รณรงค เชิญชวนประชาชนใหออกมาออกเสียงประชามติและเปนชอง
ทางการใชพื้นที่การเสนอขาวของสื่อหนังสือพิมพของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 

การใชพื้นที่สื่อและการปดก้ัน วิธีการแทรกแซงการทําขาวในการรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2550 
ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

วิธีการแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การแทรกแซงการทําขาว 

1. กลไกอํานาจรัฐ 

• สื่อมวลชน หนวยงานและบุคลากรภายใตการกํากับ
 ดูแลอํานาจรัฐ  
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 จากการที่รัฐบาลมีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิออก
เสียงประชามติ ขางตนรัฐบาลตั้งเปาหมายจํานวนผูออกมาออกเสียงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ.2549 ใวถึงรอยละ 70 ของจํานวนผูมีสิทธิทั้งหมด นายธีรภัทร เสรีรังสรรคในฐานะประธาน
กรรมการอํานวยการจัดงานมหกรรมปฎิรูปการเมือง ปฎิรูปสื่อ ขับเคลื่อนประชาธิปไตยใช
หนวยงาน ขาราชการ เจาหนาที่รัฐ จัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจการเมืองใหเขาถึง
ประชาชนในระดับชุมชน หมูบาน ตําบลและจังหวัด ใหตื่นตัวและออกมาใชสิทธิลงประชามติที่มี
ขึ้นในครั้งแรกนี้  ในรูปแบบการเปดรับฟงความเห็นของประชาชน การจัดตั้งศูนยปฎิบัติการรัก
เมืองไทย สงเสริมความรู ความเขาใจในเรื่องการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดงาน “มหกรรม
ประชาธิปไตย” กิจกรรมการเดินรณรงคเชิญชวนไปใชสิทธิออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ  
โดยที่บทบาทของการสื่อสารของบุคคลากรรัฐบาลพล .อ .สุรยุทธ  จุลานนทและคมช .ทั้ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ขาราชการ คณะกรรมการและเจาหนาที่รัฐ ใน
การใหสัมภาษณ การแถลงขาวและจัดงานกิจกรรมตาง ๆ กลายเปนการกําหนดประเด็นขาวให
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพสนใจ ติดตามและนําไปรายงานขาว 
 

               “เราไมไดเขาไปปดกั้น แทรกแซงการใดๆ เพราะรัฐไมสามารถชี้แนะ ช้ีนําอะไรไดเลย 
แมกระทั้ง สสร.ที่ทําหนาที่ราง เขาก็มีสิทธิอธิบายวารางใหมนั้นดีกวาอยางไร รัฐทําไดแคเพียง
ระดมสื่อ รัฐมนตรี ขาราชการชวยกันรณรงคใหคนออกมาใชสิทธิมากที่สุด” (ธีรภัทร เสรีรังสรรค,
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 มกราคม 2551)  
 

 นอกจากนี้ นายธีรภัทร เสรีรังสรรค ยังเปดเผยดวยวา รัฐบาลขณะนั้นยังใชส่ือมวลชนที่
อยูภายใตโครงสรางอํานาจรัฐและกองทัพ ประกอบดวยโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เปนเครื่องมือ
ส่ือขาวสาร สงเสริมความรู ความเขาใจสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 และ
ถายทอดสถานการณทางการเมืองแกประชาชนเพื่อนําไปใชประเมินและประกอบการพิจารณาของ
ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติวาควรรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 นี้ใน
ลักษณะขอความรวมมือมากกวาจะใชอํานาจและเมื่อมีการรายงานความคืบหนาของผูส่ือขาวสื่อ
ประเภทอื่น รวมทั้งหนังสือพิมพจะนําเสนอขาวตอ  
 

        “ระดมทุกสื่อทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน โทรทัศน ที่เนนใหขอมูล ขาวสารตอง
เขาถึงประชาชนในชุมชน ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลโดยตรงจากรัฐบาล ที่เผยแพร เนื้อหา
สาระในรางใหม ซ่ึงสวนใหญไมไดบังคับ แตเปนการขอความรวมมือ ที่ตองหารือและพูดคุย 
กับผูบริหารสื่อดวย” (ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ 10 
มกราคม 2551)  
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          จากการสัมภาษณฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดาน
นิเทศศาสตรและนักสิทธิมนุษยชน สามารถสรุปทัศนะและวิธีการแทรกแซงการรณรงครับ/ไมรับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ดังนี้ 
 
ตารางที่  4.27  การใชพื้นที่สือ่ วิธีการแทรกแซงการทําขาวรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญ 
 ฉบับปพ.ศ. 2550 ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยทุธ จุลานนทและคมช. ในทศันะของ

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร นกัวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดานนเิทศศาสตร
และนักสิทธิมนุษยชน  

การแทรกแซงการทําขาวรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญ 2550 
ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 

 
ทัศนะ 

วิธีการปดก้ันการทําขาว กลยุทธ การปดก้ันการทําขาว 

1. กฎหมาย 
 ประกาศคปค.ฉบับ 10   
 พ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457 

1. ขอใหเซ็นเซอรตรวจสอบตัวเอง 
 

การแทรกแซงการทําขาว กลยุทธ การสื่อสาร 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

1. กลไกอํานาจรัฐ  

• สื่อบุคคล  
 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานคมช. 
 ขาราชการทองถิ่น กําลังพลของกองทัพ 

• หนวยงาน สื่อมวลชน 
    สถาบันการศึกษา องคกร หนวยงาน
 ราชการ องคการบริหารสวนทองถิ่น  
 สื่อมวลชนภายใตกลไกอํานาจรัฐ
 สถานีวิทยุกระจายเสียง  
     วิทยุโทรทัศน วิทยุชุมชน    

1. การสรางวาระขาวสาร  

• การสัมภาษณประจําวัน   

• สรางวาระขาวสารเชิงลบ กลาวหา   
     รับจางเคลื่อนไหวทางการเมือง  
  
 

นักวิชาการรัฐศาสตรและ
นิเทศศาสตร 

1. การใชสื่อมวลชน 
2. สื่อเฉพาะกิจ กิจกรรม เดินว่ิงรณรงคใน
 ทั้งสวนกลางและระดับจังหวัด 

1. การสรางวาระขาวสาร  

• เชิญชวนออกมาใชสิทธิ ประชามติ  
    19 สิงหาคม พ.ศ.2550 

• จัดการเลือกต้ังปลายปพ.ศ.2550  

นักสิทธิมนุษยชน 1. กลไกอํานาจรัฐ 
   หนวยงานราชการ กองทัพ  

1. การสรางวาระขาวสาร  

• สงเสริมความรู และ เชิญชวน 
    ออกมาออกเสียงประชามติ  
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ทัศนะของฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตอการแทรกแซงการทําขาวการรณรงครับ/ไมรับราง
รัฐธรรมนูญปพ.ศ.2550 ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 จากการสัมภาษณนายจาตุรนต ฉายแสง พบวา ฝายรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ใชทั้งวิธีการปดกั้นและวิธีการแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพในประเด็นขาว
การรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญ เพื่อการใชพื้นที่ส่ือใหเกิดประโยชนในการเขาถึงใหมากที่สุด
โดยวิธีการปดกั้นการทําขาว ใชกฎอัยการศึกควบคุมและขอใหตรวจสอบขาวตัวเองโดยอางเหตุผล
เรื่องความมั่นคงของประเทศ เปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่มุงเนน 1) การใชกลไกอํานาจรัฐ
และ 2) กลยุทธ การสรางวาระขาวสาร 
 
การปดก้ันการทําขาว 

- การใชกฎหมาย 
 นายจาตุรนต ฉายแสง ใหทัศนะวา รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พยายามปด
กั้นการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวยการเหนี่ยวร้ังไมยินยอมยกเลิกการประกาศใชพ.ร.บ.กฎ
อัยการศึกพ.ศ.2457ในบางจังหวัดที่เปนพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองของฝายอดีตพรรคไทยรักไทย 
โดยอางถึงประกาศคปค.ฉบับ 15 และ 27 ที่หามพรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและ
ความมั่นคงภายในสังคม ที่ทําใหกลุมผูคัดคานรางรัฐธรรมนูญมีขอจํากัดในการรณรงคตอ
ประชาชน ซ่ึงมีผลตอปริมาณการรายงานขาวของหนังสือพิมพใหมีสัดสวนที่ลดนอยลง วิธีการปด
กั้นของฝายคมช.และรัฐบาล ยังเปนการเชิญส่ือมวลชนเขาพบและลงพื้นที่พบผูส่ือขาวทองถ่ิน การ
ขอใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพใชดุลพินิจ คัดเลือกขาว ตามที่ฝายรัฐบาลและคมช.ไดรับประโยชนตรง
ตามความตองการ ซ่ึงสามารถสะทอนถึงการขอรองกึ่งบังคับใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพขาดอิสรภาพ
ในการกําหนดประเด็น ทําขาวและนําเสนอขาวไปดวย  
 
การแทรกแซงการทําขาว 
          - กลไกอํานาจรัฐ 
 นายจาตุรนต ฉายแสง ใหทัศนะวา ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไมใช
กลยุทธ เพื่อการโนมนาวชักจูงใจเปนพิเศษ นอกเหนือจากการใชบุคลากร หนวยงาน องคกรและสือ่
ภายใตกํากับดูแลที่อยูภายใตกลไกอํานาจรัฐบาลและกองทัพ เปนเครื่องมือสําคัญในการรณรงค 
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ซ่ึงฝายผูมีอํานาจใชความไดเปรียบจากการมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ประธานคมช.โฆษกรัฐบาล โฆษกกองทัพบก คณะกรรมการ ขาราชการ เจาหนาที่รัฐ กํานัน 
ผูใหญบาน ผูวาราชการจังหวัด องคกรบริหารสวนจังหวัดทองถ่ินและกองทัพในฐานะแหลงขาว 
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แหลงขอมูลที่ใกลชิดผูส่ือขาวหนังสือพิมพ มีผลตอการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพที่ผานการสราง
วาระขาวเชิงนโยบายตามภารกิจและกิจกรรมที่กําหนดขึ้นโดยรัฐบาลและคมช.เชน การเดินขบวน
รณรงค การจัดมหกรรมวิ่งธงปฏิญญาพัฒนาการเมืองไทย ปลุกจิตสํานึก กระตุนใหประชาชน
ตื่นตัวตอการออกเสียงประชามติครั้งแรกในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 ซ่ึงกิจกรรมเปนความ
เคล่ือนไหวทางการเมืองขางตนผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองติดตามใชพื้นที่ส่ือในการนําเสนอขาว  
 
 “เพื่อใหเขาถึงประชาชนมากที่สุด ส่ืออ่ืนก็เล่ียงไมไดเพราะสื่อภายใตอํานาจตอง
ตอบสนองตามกลไกฝายบริหาร คมช รัฐบาลระดมประชาสัมพันธและชวนคนออกมาใชสิทธิ 
ทั้งเดิน วิ่ง แจกจายเอกสาร ที่เนนสารในรางรัฐธรรมนูญใหม”(จาตุรนต ฉายแสง, รักษาการหัวหนา
พรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ 25 สิงหาคม 2551)  
 
กลยุทธการแทรกแซงการทําขาว 
          - การสรางวาระขาวสาร 
 การจัดกิจกรรมดังกลาวขางตนฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระบุดวยวา เปนการกําหนด
ทิศทางการนําเสนอขาวใหกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ไดเปนอยางดีจากบทบาทการเปนผูกําหนด
ประเด็นของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ที่นอกจากดําเนินการโดยการสรางวาระ
ขาวสาร  กิจกรรมการรณรงคตาง  ๆ  การใหสัมภาษณส่ือทําเนียบรัฐบาลประจําเดือนของ
นายกรัฐมนตรี ประธานคมช.รัฐมนตรีใหสัมภาษณประจําทุกวัน รวมถึง การจัดรายการเปดบาน
พิษณุโลก สายตรงทําเนียบรัฐบาล ตางเปนการใชชวงจังหวะเวลาการสรางวาระขาวสาร การรณรงค
รับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญเพื่อการแทรกแซงการทําขาวไดอยางแยบยลของแหลงขาว  
 โดยวาระขาวสารที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และคมช.ใชเพื่อการโนมนาว ชัก
จูงใจประชาชน ดวยการปลอยขาวเชิงลบ ลดความนาเชื่อถือ อาทิ ผูคัดคานรางรัฐธรรมนูญฉบับป 
พ.ศ.2550 วาไดรับการสนับสนุนทางการเงินมาจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพราะมีการซื้อพื้นที่ลง
โฆษณาชี้นําประชาชนใหรวมมติคว่ํารางรัฐธรรมนูญและชูประเด็นขาวหากรางดังกลาวผานความ
เห็นชอบจากประชาชนในการลงประชามติคร้ังนี้แลวและทําใหการเลือกตั้งครั้งใหมเกิดขึ้นในชวง
ปลายปพ.ศ.2550  
 

                 “นําเสนอทุกวันเพราะมีกิจกรรมทุกวัน จัดเองบาง ใหองคกรสถาบันตางๆ ทั้งระดับ
จังหวัดและกรุงเทพทําใหไมยากเย็นอะไรที่จะใหผูส่ือขาวรายงานขาวความเคลื่อนไหวนั้นตางจาก
เราที่จะเคลื่อนไหวใดๆ บางจังหวัดก็ทําไมไดเพราะติดกฎอัยการศึก” (จาตุรนต ฉายแสง รักษาการ
หัวหนาพรรคไทยรักไทย, สัมภาษณ 25 สิงหาคม 2551)  
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ทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตรและนักวิชาการดานนิเทศศาสตร ตอการแทรกแซงการทําขาว 
การรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2550 ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
การสรางวาระขาวสาร 
 จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.ประหยัด หงษทองคํา นักวิชาการดานรัฐศาสตร พบวา การใช
พื้นที่ส่ือของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.พยายามใชการสรางวาระขาวสาร เปน
วิธีการแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่ไมแตกตางกันมากนัก ระหวางฝายรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.และฝายอดีตนายกรัฐมนตรี อาทิ การใชสีเขียวและสีแดงเปน
สัญลักษณรับและไมรับรางรัฐธรรมนูญในการรณรงค การอาศัยขาราชการและหัวคะแนนรณรงค
กับประชาชนในชนบทหางไกล การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปลอยคาราวานรถรณรงค การแจกจาย
เอกสารสนับสนุนแนวทางที่ฝายตนเห็นดวย และการปลอยขาวกับผูส่ือขาวใหส่ือรายงานขาว เชน 
หากเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหมประกาศใชไวก็จะมีการเลือกตั้งเร็วขึ้นและพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
จะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  
 

 “ผมเชื่อวามีกลยุทธ เพื่อการเปนขาวที่สูสีกัน เพราะตางมีเครื่องมือท่ีเปนขาวไดพอ ๆ 
กัน อีกฝายมีขาราชการ อีกฝายมีหัวคะแนน แตรัฐจะขมขูตลอดวา ถาไมรับจะเสียโอกาสใน 
การเลือกตั้ง” (ประหยัด หงสทองคํา, นักวิชาการดานรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ 
21 กุมภาพันธ 2551)    
 

 “มีการใชกลยุทธเยอะแต ไมคอยไดผล เพราะสวนหนึ่งรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ใชส่ือเพื่อการสรางภาพลักษณ เขาถึงประชาชนไดไมเกงเทาทักษิณแมจะเปนผูกุมอํานาจ 
เครื่องมือกลไกอะไรเยอะแยะไปหมด ตามหลังเขาทุกกรณี” (พิรงรอง รามสูตร, นักวิชาการดาน
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 21 มกราคม 2551)  
 
นักสิทธิมนุษยชน  
 จากการสัมภาษณ สุภิญญา กลางณรงค นักสิทธิมนุษยชน พบวา วิธีการแทรกแซงการ
ทําขาวการรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญ ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใช
กลไกอํานาจรัฐ คือ บุคคลากรและหนวยงานภายใตสังกัดของรัฐบาลและกองทัพ เปนชองทางการ
ใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ 
 กลไกอํานาจรัฐ 
 การใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพเพื่อการสื่อสารดังกลาวของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ในทัศนะของนักสิทธิมนุษยชน เปนการระดมสรางวาระขาวสาร ทั้งการจัดกิจกรรม
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รณรงค การใหสัมภาษณ หรือแมกระทั้งใชขาราชการ ทหารระดมใหความรูแกหัวคะแนน ผูนํา
ทองถ่ิน ในพื้นที่ตางๆ ซ่ึงสื่อหนังสือพิมพไดเสนอขาวตามหนาที่ในการรายงานสถานการณที่
เกิดขึ้น แตก็ไมไดถูกขอรองหรือบังคับใหนําเสนอขาวมากนัก เพราะขาวการรณรงคขอให
ประชาชนออกมาใชสิทธิลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ เปนกลยุทธ สําคัญที่ส่ือหนังสือพิมพตอง
นําประเด็นขาวนั้นมารายงานเปนขาวเสมอ  
  

 “เรียกวาระดมกัน ยกใหญ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน รายการของรัฐบาล ฝาก
ขาราชการระดับทองถิ่นและกองทัพ กําลังพล เชิญชวนประชาชนไดทั่วประเทศ ไมรวมรณรงคก็
ไมได เดี๋ยวรัฐประหารมาแลวก็ไมมีประโยชนอะไร” (สุภิญญา กลางณรงค, เลขาธิการ
คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฎิรูปส่ือ, สัมภาษณ 9 มกราคม.2551)  
 
สรุป 

จากการวิจัยสรุปไดวา ในประเด็นขาวการรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับป 
พ.ศ.2550 ฝายอดีตนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชการสรางวาระขาวสาร เปนเครื่องมือ
แทรกแซงการทําขาวการรณรงคประชามติรับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ทั้งนี้
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดสรางวาระขาวสาร ผานทั้งการสัมภาษณ การแถลงขาว การจัด
กิจกรรมรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหส่ือหนังสือพิมพและส่ือมวลชนอื่น นําไปรายงาน โดย
ฝายอดีตนายกรัฐมนตรีมุงใชเวทีประชันวิสัยทศันการสรางวาระขาวสารมากที่สุด เพราะสามารถใช
พื้นที่ส่ือหนังสือพิมพไดมาก โดยการสรางวาระขาวสารสวนใหญจะเนนขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 กับ ฉบับปพ.ศ.2540 ที่ช้ีจุดออน จุดแข็ง ใหประชาชน
ไดรับทราบและชักจูงประชาชนใหออกมาสิทธิโดยการเลือกไมรับรางรัฐธรรมนูญในการลง
ประชามติ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 

 นอกจากนี้การสรางวาระขาวสาร ผานสื่อเฉพาะกิจและกิจกรรม ดวยการใชสีแดง เส้ือ 
We Vote No และสติ๊กเกอร เปนสัญลักษณการรณรงคใหประชาชนออกมาลงประชามติไมรับราง
รัฐธรรมนูญไดผล ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีการนําเสนอขาวการรรณรงคของฝายอดีตนายกรัฐมนตรี
อยางตอเนื่อง โดยที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน ให
ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันวา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชกลยุทธ การสื่อสารดวยการสรางวาระ
ขาวสารใหเปนประเด็นที่นาสนใจของผู ส่ือขาวหนังสือพิมพ  เพื่อการนําไปเสนอทางสื่อ
หนังสือพิมพอยางตอเนื่องและมากที่สุด  

ทางดานรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ผูวิจัยศึกษาพบวา ไมมีวิธีการปดกั้น
การทําขาวแตอยางใด มีเพียงการใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวใหขาวสารขอมูลตางๆ ของฝาย
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กลไกอํานาจรัฐของรัฐบาล กองทัพ ดวยการสรางวาระขาวสาร ประกอบดวย กิจกรรมรณรงค
สงเสริมประชาธิปไตย สรางความสมานฉันท เชิญชวนประชาชนออกมาใชสิทธิลงประชามติ และ
การสรางวาระขาวสารการเลือกตั้งคืนอํานาจหลังมีรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 ซ่ึงเปนฉบับถาวร
ประกาศใช โดยฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไดใชกลไกอํานาจรัฐที่มีอยูทั้งหมดเปน
เครื่องมือส่ือสารและโนมนาวประชาชน 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบวา ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เห็นวา ฝายรัฐบาล
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.มีการปดกั้นการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวยการใช
ประกาศ คปค.ควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักการเมืองพรรคไทยรักไทยและหนวงร้ัง
การประกาศยกเลิกประกาศใชพื้นที่กฎอัยการศึกในจังหวัดที่เปนฐานเสียงของพรรคไทยรักไทย อีก
ทั้งฝายนักวิชาการดานรัฐศาสตร นักวิชาการดานนิเทศศาสตร นักสิทธิมนุษยชนและฝายอดีต
นายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตางมีความเห็นที่ตรงกันวา ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ใชการสรางวาระขาวสารผานกลไกอํานาจรัฐอยางหนักในการรณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนออกมาใชสิทธิออกเสียงประชามติ 19 กันยายน พ.ศ.2550 โดยหนวยงานราชการ 
บุคคลากร ประกอกบดวย นายกรัฐมนตรี ประธานคมช.รัฐมนตรี การปฎิบัติภารกิจ จัดและรวมงาน
รณรงคตางๆ ของหนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษา  
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4.4  ผลกระทบตอการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
ผูวิจัยสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพจํานวน 6 คน พบวา วิธีการชิงพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ

ของแหลงขาวทั้ง 2 ฝายดวยวิธีการปดกั้นและวิธีการแทรกแซงการทําขาว พบวาใน 7 ชองทางมี 6 
ชองทาง ที่สงผลกระทบตอการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ดังนี้  

 
ตารางที่  4.28  แสดงการปดก้ัน แทรกแซงการทําขาวท่ีสงผลกลายเปนปจจัยท่ีสงผลตอการทําขาว

ความขัดแยงทางการเมืองของผูสื่อขาวหนังสือพิมพหลังการรัฐประหาร  
 19 กันยายน พ.ศ.2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
การปดก้ัน แทรกแซงการทําขาวที่สงผลกระทบกับการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ  
1.  การใชกฎหมายสื่อมวลชนและประกาศคปค. 

จากการสัมภาษณ ผูส่ือขาวหนังสือพิมพจํานวน 6 คน พบวา วิธีการปดกั้นการทําขาว
ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.โดยการใชกฎหมายความมั่นคง ประกอบดวย
พ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457,ประกาศคปค.ฉบับ 10,คําส่ังคปค.ฉบับ 5,พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484
มุงหวังควบคุมสถานการณทางการเมืองหลังการรัฐประหารของสื่อหนังสือพิมพใหเปนตามความ
ตองการของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.และปองกันการยั่วยุ ตอตาน การรัฐประหาร
จากฝายผูสูญเสียอํานาจ แตไมมีผลกระทบใดๆ ตอการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการ
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เนื่องจากผูส่ือขาวหนังสือพิมพสวนใหญตางตรวจสอบขาว
ตัวเองทุกครั้งไมวาสถานการณขณะนั้นจะอยูในภาวะปกติหรือวิกฤตการเมือง ซ่ึงเปนไปตามกรอบ
การทําหนาที่ผูสื่อขาวหนังส ือพิมพที่ตองตรวจสอบขาวกันเองของสภาการหนังสือพิมพตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 ประกอบกับ ยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่“ส่ือใหม” “ทางเลือก” 

การปดก้ันการทําขาว กระทบการทําขาว ไมกระทบการทําขาว 
1. การใชกฎหมายความมั่นคง กฎหมายสื่อมวลชน      

การแทรกแซงการทําขาว กระทบการทําขาว ไมกระทบการทําขาว 

2. การตรวจสอบขาวตัวเอง 
3. การใชกฎไกอํานาจรัฐ  
4. สัมพันธภาพผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
5. การสรางวาระขาวสาร                      
6. อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ   
7. การเลือกใชสื่อ 
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“ส่ือเฉพาะกิจ” เชน อินเตอรเน็ต เว็บไซด ส่ือหนังสือพิมพออนไลน สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 
วิทยุชุมชนหรือขอความขาวทางโทรศัพทมือถือ (SMS) ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือตอสูทางการเมือง 
เปนชองทางเลือกรับขอมูลขาวสารอยางหนัก สงผลใหผูรับสารไมจําเปนตองพึ่งพาการเสนอขาว
ของสื่อหนังสือพิมพที่วางจําหนายตอนเชาอยางอดีต ดังนั้น เหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูมีอํานาจหลังการ
รัฐประหารไมอาจควบคุม ปดกั้นการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองเฉพาะสื่อหนังสื่อพิมพได 
และตองปรับมาใชวิธีการแทรกแซงการทําขาว เพื่อแยงชิงพื้นที่ขาวชองทางอื่นทดแทน  

 
“บังเอิญวาการรายงานขาวของสื่อไมละเมิดกฎหมายหรือประกาศที่นํามาเปนกรอบ เลย

เปนบทพิสูจนไมไดวามีการใชหรือไม เพียงแตการตั้งไวสําหรับถาส่ือฝน พาดพิงถึงก็จะฟอง เพราะ
มีอํานาจอยูในมือ” (อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส,สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 
2551) 

 

“การปดกั้นเปนแคเพียงชวงแรกๆ ที่เขม ซ่ึงถือวาเปนชวงการวางฟอรมรัฐบาลเขามา
เปนรัฐมนตรี กฎหมายไมมีผล นึกถึงนอยมาก” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธิ์, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, 
สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2551 ) 
 

“ทําขาวสายทหารมาตลอด ระวังอยูแลวเรื่องความมั่นคง ยิ่งชวงรัฐประหารเราตอง
ยอมรับ เหมือนเปนวิธีปฏิบัติของเขา พล.อ.สนธิ คอนขางสรางความสัมพันธและเกรงใจสื่อ
เพราะฉะนั้น เมื่อทําการรัฐประหารไปแลว ก็จะกลัวการวิพากษวิจารณจากสื่อจะเห็นวา จะ
เซ็นเซอรส่ือทีวี ก็ไมกลาจะทําหนังสือพิมพพี่ก็คิดวาแตะนอยที่สุดมีแคการใชแตประกาศ คปค  ไม
กระทบเลย เพราะหนังสือพิมพมีอิสระสูง ยากที่ใครจะมาปดกั้นได” (วาสนา นานวม, ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551 )  
 

 “สมัยกอนก็สะกดรอยตามนักขาว ทําราย แยงสมุดจด มาถึงยุคโลกาภิวัฒนโลกไร
พรมแดน มือถือ อินเตอรเน็ตเขามาอยางเร็วจนหยุดไมอยู ปดกั้นขาวไมได อะไรที่ไมผิดกฎหมาย
ไมผิดกติกาสังคม ผู ส่ือขาวก็ตองเสาะหาขาวมาเสนอขาว”(ยุวดี ธัญญศิริ, ผู ส่ือขาวอาวุโส
หนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 9 กรกฎาคม 2551)  
 

“โดยอํานาจของคมช.และรัฐบาลเขามีสิทธิปดกั้นส่ือมวลชนปกติได แตก็รูสึกวา เขา
พยายามใหอิสระกับสื่ออยางเต็มที่เขาไมสามารถปดกั้นได” (สุเมศ ทองพันธ, ผูสื่อขาวหนังสือพมิพ
มติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551)  
 

DPU



 163 

“สถานการณแบบนั้น ถาเกิดการพาดพิงสถาบันเราก็จะปองกันอยูแลวทั้งดวยกฎหมาย 
กติกา เราไมสามารถนําเสนอคําพูดได รายงานแตบรรยากาศไป ประเด็นยากตอการตัดสินใจ ก็จะ
ปรึกษาหัวหนางาน หารือวามันมีอยางนี้ เราตองกระจายความรับผิดชอบ สมควรนําเสนอหรือไม 
มากนอยแคไหน เมื่อผูบังคับบัญชาวาอยางไรก็วาไปตามนั้น บางครั้งผูบังคับบัญชาก็อาจหารือกับ
ฝายกฎหมายของโรงพิมพกับหัวหนาตามลําดับชั้น” (วันทนา ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551) 

 
การแทรกแซงการทําขาวที่ไมสงผลกระทบกับการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
2.  การตรวจสอบขาวตัวเอง  

จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพพบวา เหตุผลเรื่องความมั่นคงของประเทศที่
รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.นํามาใชเปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวหลังการ
รัฐประหารทั้ง 3 ประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมืองตลอดชวง 1 ป ครอบคลุม การรายงานขาว
ในประเด็นที่หมิ่นเหม จาบจาง พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย  การกลาวอางถึงบุคคลที่ 3 ใหไดรับ
ความเสียหาย,การรายงานมาตรการทางทหารบางประการที่เปนขอมูลช้ันความลับของกองทัพ การ
ใชถอยคํา ที่ไมเหมาะสม การกลางยั่วยุ ปลุกระดมและขอมูลขาวที่ปราศจากแหลงขาวยืนยัน เชน 
การกลาวหาโจมตีวาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อยูเบื้องหลังการ
รัฐประหาร ซ่ึงการจํากัดสิทธิผูส่ือขาวหนังสือพิมพเฉพาะสายทหารในการทําขาวตั้งแตชวง 14 วัน
แรกของการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 อยางเขมงวด ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองปรับ
วิธีการหาขาว ที่ถูกควบคุมความยากลําบาก เขาถึงยากกวาในชวงสถานการณปกติ เพื่อปองกันการ
ตกขาวหรือทําขาวผิดพลาด เนื่องจากแหลงขาวจะใหขอมูลเปนไปตามที่ผูนํารัฐประหารมอบหมาย
หรือมีเพียงเอกสารขาวเทานั้น  

 
“บางทีก็จะเลาเรื่องลับ ๆ บางอยางเรื่องเปดเผยไมได ใหฟงก็จะขอบอกวา เอย เร่ืองนี้

อยาเขียนนะ ก็ทําใหเราเขาใจ ใหรูวาเขารูคิดเรื่องอะไร มีอะไรที่ตองระวังบาง ยิ่งเรื่องที่เกี่ยวของ 
พาดพิงสถาบัน แมจะเปนภาษาอังกฤษในฐานะเปนสื่อไทยดวย ก็ไมสามารถทําอะไรในจุดนี้ได 
เปนขอจํากัดและเปนส่ิงที่เราไมควรเขาไปแตะตอง” (วาสนา นานวม,ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต, สัมภาษณ  29 กันยายน 2551)  

 

“ก็อางมาทุกยุค ทุกสมัย รัฐประหารทีไรก็อางเรื่องความมั่นคง ปกปองสถาบันทุกคนก็
รักเคารพอยูแลว ไมรูจะอางกันทําไม ก็เปนเรื่องปกติที่จะใชขอใหส่ือเสนอขาวเขาขางตัวเอง”  
(ยุวดี ธัญญศิริ, ผูส่ือขาวอาวุโสหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ  9 กรกฎาคม 2551)  
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“เปนเพราะไมรูวาจะทําอยางไรใหหนังสือพิมพลงขาวนปก.นอยๆ เห็นบอย หาวา
เสนอขาวจํานวนคนชุมนุมเกินจริงอาจยั่วยุ หาวาจะทําใหคนสับสน พอกันทั้งคู” (สุเมศ ทองพันธ, 
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551)  

 

“ผูส่ือขาวทหาร เรื่องนี้สําคัญ เพราะการเสนอขาวออกไปอยางไร ภาพของประเทศก็
แบบนั้น เรื่องความแตกแยก ซ่ึงเกี่ยวของกับการใชจิตวิญญาณความมั่นคง ที่เสนอขาวคุณทักษิณ 
คมช.เห็นวา เยอะกลัวสงผลเสียตอทหาร กองทัพ ก็เลยจะเรียกใหคนที่ดูแลสื่อ เตือน ใหยึด
ประกาศคปค. ผบ.เองก็ใหสัมภาษณส่ือประมาณหวั่นๆไมสงบเพราะขาวคุณทักษิณ ชินวัตร” (อุบล 
ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 

 
3.  กลไกอํานาจรัฐ 

จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพพบวา ฝายผูมีอํานาจหลังการรัฐประหารใช
อํานาจ กลไกอํานาจรัฐ เปนเครื่องมือส่ือขาวสาร ประชาสัมพันธผลการทํางานของรัฐบาลและคมช.
เมื่อครบรอบ 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปหรือเปนประเด็นและเรื่องที่ตองการเสนอเปนขาว รวมทั้ง ยัง
เปนชองทางการใชโตตอบ เปดประเด็นขาว เชน การจัดรายการ “เปดบานพิษณุโลก” รายการ “สาย
ตรงทําเนียบรัฐบาล”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนแหงประเทศไทย ขาวความคืบหนา
ในคดียุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชกลไกอํานาจรัฐ
เปนเครื่องมือแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองในทุกกรณีอยางหนักตลอด 1 ปมาก
ที่สุด เนื่องจากระบบราชการ ฝายผูบริหารประเทศคือผูมีอํานาจ ส่ังการหนวยงานและบุคคลากร 
เชน  ผูว าราชการจังหวัด  นายอําเภอ  ปลัดอําเภอ  องคการบริหารสวนจังหวัด  ตําบลและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในฐานะแหลงขอมูล แหลงขาวทางการเมืองของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ตองเสนอขาวในประเด็นที่รัฐและคมช.กําหนดเปนประจําทุกวัน ทําใหรัฐบาลและคมช.ใชกลไกรัฐ
เปนเครื่องมือและกระบอกเสียงและใชพื้นที่ส่ือ ซ่ึงเปนโอกาสที่ฝายผูมีอํานาจหลังการรัฐประหาร
เหนือคูขัดแยงทางการเมือง จนทําใหสัดสวนการนําเสนอขาวทางหนาหนังสือพิมพอาจไมสมดุลกับ
ฝายคูขัดแยงทางการเมือง เอนเอียง สนับสนุนฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.มากกวา
โดยที่ตองสะทอนขอเท็จจริงอยางเทาเทียมและรอบดาน   

 

“การใหขาวก็ตองผานองคคณะ เครื่องมือของเขา พรรคพวกของเขา บางทีมีรัฐมนตรี
หลายคนพยายามขอใหขอมูล ขอชี้แจงหนอยดวยตัวเองเลย อยางคณะกรรมการประชาสัมพันธเชิง
รุกของคณะกรรมการพยายามแถลงเพื่อเปนขาวบอยๆ” (วันทนา ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551)  
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“ไดขาวจากหลายคนนะในคณะรัฐประหาร ไมวาจะเปนพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน,
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือวาตัวจักรสําคัญในกองทัพบก อยางแมทัพภาค
ที่ 1 พล.ท.ประยุทธ จันทรโอชา พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด ที่จะใหแถลงขาวมั่ง ใหสัมภาษณเปน
ระยะ ๆ มั่ง ซ่ึงไมมีวันไหนที่เงียบไมมีขาว”(ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธ์ิ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, 
สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2551) 
 

“ชัดเจนวามีกลไกของเขามีอํานาจในการทําใหรัฐธรรมนูญมันผาน ก็คิดวามีบาง เปน
ผบ.ทบ.ใหกําลังพลไมถึงกับขอรอง มีลูกนองผูใตบังคับบัญชา” (ยุวดี ธัญญศิริ, ผูส่ือขาวอาวุโส
หนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 9 กรกฎาคม 2551)  

 
“มีคําสั่งใหทหารชวยรณรงคเลย แตละหนวยรณรงคเลย ซ่ึงก็รูอยูแลววา คมช.และ

รัฐบาลเปนพวกเดียวกันก็ตองสนับสนุนใหรัฐธรรมนูญผานและรัฐธรรมนูญก็มาจากคมช.นั่นแหละ 
ทหารวงในก็จะบอกวา เปนการสนับสนุน ดังนั้นการใชอํานาจหนาที่เจาหนาที่รัฐ จัดกิจกรรม
รณรงคกิจกรรมรณรงค เชน คุณธรรมนําไทย และมหกรรมประชาธิปไตย” (วาสนา นานวม,
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551 )  
 

“ใช ทหารเขามาเยอะ เพราะเหมือน ผบ.ทบ.จะกําชับกําลังพล ใช กอ.รมน. (กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน) .ไปพูดใหชาวบานเขาใจวา การเลือกตั้งเปนอยางไร ขายเสียง
เปนไง จะใชตรงนี้เยอะ แตทหารอบรมเรื่องนี้มานอย ไมเขาใจในสิ่งที่ตัวเองทํา ผลเลยออกมาไม
เต็มที่ พยายามที่จะรุกถึงชาวบาน พยายามเอา 3 เกาะติดเขามาใช แตทหาร ที่เขาไปทําไมเขาใจ
พอ”(อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส,สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 

 
4.  สัมพันธภาพที่ดีกับผูสื่อขาวหนังสือพิมพ  
  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูส่ือขาวหนังสือพิมพพบวา สัมพันธภาพที่มีตอกันระหวาง
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพกับแหลงขาวมีผลตอการทําขาวความขัดแยงอยางมากในชวงสถานการณ
วิกฤตทางการเมือง 19 กันยายน พ.ศ.2549 ในแงมุมการเขาถึงแหลงขาว แหลงขอมูลและ
รายละเอียดของประเด็นขาวที่ตองมีความถูกตอง แมนยํา ซ่ึงสําหรับผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่รูจัก มัก
คุนกับแหลงขาวทั้งฝายผูกระทําการรัฐประหารและผูถูกรัฐประหารเปนอยางดีจะประสบปญหา
นอยกวา ผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่ไมมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน โดยผูส่ือขาวที่ขาดประสบการณ
จะมีความยากลําบากในระยะแรกของการทําขาวหลังการรัฐประหารนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตัว
แหลงขาว จากรัฐบาลที่มีคณะรัฐมนตรีเปนนักการเมืองมาเปนรัฐบาลที่ประกอบดวยอดีตขาราชการ
ประจํา อดีตนายทหาร ที่แนวทางการใชส่ือ การสรางและการสราง การใชสัมพันธภาพแตกตางกัน 
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 จากการศึกษายังพบวา สัมพันธภาพระหวางแหลงขาวกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่
แตกตางและไมเทาเทียม มีผลตอทัศนคติ ความเชื่อถือ ความไววางใจใหแตกตางกันไปดวย 
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายทหารกับคมช. ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพสาย
ทหาร สามารถเขาถึง แลกเปลี่ยนขอมูลตรวจสอบขาวความเคลื่อนไหวและเขาถึงแหลงขาวได
มากกวาผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายการเมืองหรือที่ไมคุนเคยมากอน อีกทั้งหลังการรัฐประหาร
ประธานคมช.พยายามสรางความสนิทสนมใหมากขึ้น กวางขวางขึ้นดวยการเขารวมกิจกรรมกับ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ดวยการรวมรับประทานอาหาร แขงขันกีฬา รวมถึง การรับโทรศัพทมือถือที่
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพโทรศัพทเขาไปพูดคุยดวยตนเอง ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีโอกาสทําขาว
อยางเจาะลึกและเขาถึงไดสะดวก รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะขับขัน ขณะที่
สัมพันธภาพกับผูส่ือขาวของขาราชการประจํา มีผลใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพพึ่งพาในการเขาถึง
ขอมูลขาวไดในภาวะของเปลี่ยนแปลงนี่ไดอยางไรอุปสรรค แมผูส่ือขาวหนังสือพิมพไมตอง
เสียเวลาปรับตัวเขากับแหลงขาวใหมอยูระยะหนึ่ง  
 ในขณะเดียวกันสัมพันธภาพที่ดีระหวางแหลงขาวกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพอาจสงผล
ใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพเสี่ยงตอการถูกครอบงําหรือการทําหนาที่บกพรอง เอียงขางสนับสนุน
แหลงขาวจากความใกลชิด สนิทสนม  
 

“เราตองใชความสามารถสวนตัวระหวางกัน แลวแตความสามารถพิเศษของผูส่ือขาว
แตละคนมันตางกัน เพราะฉุกเฉิน วิกฤตแบบนี้ทําใหเขาถึงแหลงขาว แหลงขอมูลตางกัน ไดขอมูล
ก็ตื้นลึกตางกัน ซ่ึงปกติถาไมไววางใจจะไมพูดดวย” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธิ์, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ, สัมภาษณ 23 ตุลาคม 2551) 
 

“การใหขาราชการประจํามาเปนรัฐมนตรี กลับกลายเปนคนโชคดี เปนประโยชนกับพี่ 
คลายความอึดอัดไดมากทีเดียว เพราะเคยมีปฎิสัมพันธในสมัยที่เปนขาราชการ แตบางคนอาจรูสึก
ยากลําบาก ที่ขาราชการประจํา คอนขางปดตัวเอง ไมกลาใหขอมูล” (วันทนา ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551) 

 

“ผมสรางแหลงขาวมาตลอด 5 ปทําใหไมเกิดปญหา ไมยากในการทํางาน เฉยๆ ที่พลัง
ประชาชนทํางานไดปกติ ฝงคมช.มันเขาถึงยากเปนปกติ เพราะเขามาใหม เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยน
ผูบริหาร ก็ตองสรางแหลงขาวใหม ซ่ึงเปนกระบวนการปกติ สวนหนึ่งเพราะวาเมื่อเปลี่ยนผูบริหาร
เปล่ียนตัวนักการเมือง รัฐมนตรี แตขาราชการประจําเปนคนเดิมไมเปลี่ยน” (สุเมศ ทองพันธ, 
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551)  
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 “แกนนําของคมช..ผูใหญในกองทัพจะใชความสัมพันธสวนตัวเชิญมากินขาวที่ละ 2-3 
คน และพล.อ.สนธิก็จะอาศัยความสนิทสนม คุนเคยลงมากินขาว มาคุย มาใหขาวกับนักขาวตัว 
เล็ก ๆ อยางพวกเรา เตะฟุตบอลบางเปนกลวิธี แทรกซึมพวกเรา” (วาสนา นานวม, ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551)  

 

 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ยังพบประเด็นนาสนใจดวยวา พล.อ.สนธิ  
บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรี ใหความสําคัญกับการใชสัมพันธภาพเพื่อแทรกแซงการทําขาว
ความขัดแยงทางการเมืองกับผูส่ือขาวสายทหารเปนอยางมากและพยายามสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูส่ือขาวสายการเมืองประจําทําเนียบรัฐบาลเพิ่มเติม 

 

“19 ก.ย. เปดกวางมาก เพราะสังคมโลก สองคือตัวผูนํารัฐประหารเปดตัวเอง เปดกวาง
ทั้งเรื่อง ส่ือ โทรศัพท วันละกี่รอบ ทานจะคุยดวยตลอด ทําใหภาพพจนของคณะรัฐประหารดีขึ้น 
เพราะ ผูส่ือขาวถามอะไรก็ตอบ เลยทําใหการทําขาวการรัฐประหารจึงเปดกวางกวาการรัฐประหาร
หลายคร้ังที่ผานมาที่เขาถึงแหลงขาว ไมไชเรื่องงาย” (วาสนา นานวม, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551)  
 

“ตอนเปนผบ.ทบ. เกรงใจ กลัววาผูส่ือขาวจะไมไดขาว แตพอรัฐประหารแลว ชวงแรก
คอนขางระวัง พอหลังจากนั้นก็จะเกรงใจสื่อมวลชนเหมือนเดิม กลัวส่ือไมมีขาวทั้งๆ ที่บาง
เหตุการณเจาหนาที่พยายามบอกวาพล.อ.สนธิ ไมใหสัมภาษณ นักขาวก็ไมสนใจ ก็สัมภาษณไดทุก
ครั้ง หยุดใหสัมภาษณตลอด เห็นวาผูส่ือขาวรอ”(อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
เดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 
 

“บางครั้ง อาจรัก อาจลําเอียงเขาขางแหลงขาว รักใคร ชอบใคร ชอบใครก็จะเชียร เชน 
นักขาวทหารก็อาจจะรักทหารมากกวานักการเมือง ขณะที่นักขาวการเมืองก็จะรักใครชอบ
นักการเมือง พอเวลาทหารพูดอะไรออกมา ก็จะไมคอยชอบ บางคนก็มีเวทีใชในการเขียนวิจารณ
ได” (อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551)  
 

“ผมวาปกตินะ กินขาว กินกาแฟกับนักการเมือง บก .ผูบริหารก็เคยเปนนักขาว ก็นาที่
จะเคยทํามากอน มันแทบจะไมมีผลกับอุดมการณ ผลงานมติชนแยกกันชัดเจน ระหวางกอง
บรรณาธิการ ผูบริหาร และโตะขาว” (สุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน,สัมภาษณ 12 
ตุลาคม 2551)  
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“ถือวาลมเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะ ถาผูส่ือขาวไมยอมรับที่มาที่ไปของเขา ก็ทําใหไม
ยอมรับในตัวเขา ก็จะสงผลยาว ทั้งในดานการเสนอผลงาน การสรางความสัมพันธ” (วันทนา  
ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551) 

 
5.  การสรางวาระขาวสาร 

 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพ พบวา การสรางวาระขาวสารของแหลงขาวคือ 
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ที่ตางมุงแยงชิงพื้นที่ขาว
ทางสื่อหนังสือพิมพและหวังผลใหเกิดความเห็นคลอยตามและสนับสนุนฝายตนเอง มีผลกระทบ
ตอการทําขาวของผู ส่ือขาวหนังสือพิมพ คัดเลือกประเด็นขาวที่แหลงขาวตางหวังผลใชเปน
เครื่องมือส่ือสารและตอสูทางการเมือง 
 การสรางวาระขาวสารของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังการรัฐประหาร ที่ใชส่ือหลาย
ประเภทอยางเปนระบบและมีการวางแผน เชนเดียวกับผูมีอํานาจคือรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช.ที่ใชการสรางวาระขาวสารโนมนาว จูงใจผูรับสารผานสื่อประเภทตางๆ ตางเปนสิ่งที่
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองเฝาติดตามการสื่อสารนั้นๆ มากกวาในสถานการณปกติ เนื่องจากขาวสาร
ที่ถูกสื่อนั้นเต็มไปดวยนัยยะทางการเมืองที่คูขัดแยงหวังใหมีอิทธิพลและคุณคาขาว ชิงพื้นที่ส่ือและ
แยงชิงประชาชนใหสนับสนุนฝายตัวเอง   
 

“ตองยอมรับวาเขาเกง อาจจะเปนเพราะวัย  อายุ นักธุรกิจ  ราชการทําใหเขามี
ประสบการณและเกงการตลาด ตอนเปนรัฐบาลเขา มีการทําโพลสํารวจกอนออกมาเปนนโยบาย 
เพื่อใหโดนใจประชาชนมากที่สุด พอเขาตาจนก็รูวาจะทําจะเปดประเด็นอยางไรในแตละครั้ง” 
(ยุวดี ธัญญศิริ,ผูส่ือขาวอาวุโสหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 9 กรกฎาคม 2551 )  
 

“ ชวงอยูตางประเทศ ถือวาไดผลเพราะพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คือศัตรูของคมช.
แนนอนมีวางแผนอยูแลว คนระดับเขาคิดหลายชั้นหลายระดับ ไมปลอยใหคมช.เลนงานเขาอยูฝาย
เดียวหรือ..” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธิ์, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 23 ตุลาคม 2551 ) 
  

“ใชเปนสงครามขาวสาร เพราะมีการสรางสัญลักษณขึ้นมา เพื่อแสดงจุดยืน สีนี้ สีนั้น 
พ.ต.ท.ทักษิณเขาฉลาดใชการตลาดการเมือง เขาฉลาดใชและรูจุดออนของสื่อ วาอยางไรสื่อสนใจ
อีกอยางหลังรัฐประหารพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คงคิดวา คนไทยจะเคลิ้มไปกับการรัฐประหาร ก็เลย
กระตุนเตือนวา ยังมีคุณทักษิณ และยังสูอยู เขาใชหนักกวากอนการรัฐประหารมาก เปดประเด็นมา
เร่ือย ๆ จมหมายก็เขียนตอ ๆ กัน คลิปตอ ๆ กันเขาจะพยายามสงเปนจังหวะ เพื่อใหเกิดพลังจบกเ็กดิ
กระบวนการตลอด” (สุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551)  
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“ประเด็นขาวมาจากฝงคุณทักษิณตลอด ขยับนิดก็เปนขาว นักการเมืองเดินทางไปยัง
ตามไปถามเลย โทรหามั่ง นิ่งเงียบไปยังถามหากัน นพดล ปทมะแถลงทีไรผูส่ือขาวหนังสือพิมพก็
ไปทําขาวกัน เพราะบางทีไดประเด็นใหม ๆ สังเกตเขาไมพูดทุกวัน จะพูดเรื่องไรก็จัดแถลขาวง”  
(อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 
 

 ดังนั้น การสรางวาระขาวสารจึงสงผลกระทบตอการทําขาว ความขัดแยงทาง
การเมือง  เนื่องจากการกําหนดประเด็นขาวสวนใหญเปนการเปดประเด็นใหม ประเด็นขาวเชิงลบ
เพื่อใหสงผลกระทบตอภาพลักษณ ความเชื่อมั่น ความนิยมของประชาชนเสื่อมถอยลงทั้งสองฝาย  

 
“หลังการรัฐประหารคมช.ตองการใหประชาชนหันมารักชาติ รักแผนดิน มีคุณธรรม 

กตัญู จึงโนมนาว จูงใจ ผูส่ือขาวและประชาชน โดยการตั้งโครงการคุณธรรมนําไทย ซ่ึงจริงๆ 
แลวประชาชนทุกคนเขาก็รักชาติอยูแลว ก็เลยไมรูวาไดผลหรือเปลา” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธ์ิ, 
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 23 ตุลาคม 2551 ) 
 

“แนนอนวารัฐบาลขิงแกตองตีปปรณรงคใหประชาชนออกมาใชสิทธิ เพื่ออาง
ความชอบธรรมใหรัฐธรรมนูญฉบับป 50 ทั้งรัฐบาลนี้ รวมทั้งฝายยกรางรัฐธรรมนูญ บอกใหรับ ๆ 
ไปกอนถาไมเห็นดวยแลวคอยไปแกไขในอนาคต คนจํานวนหนึ่งยอมรับไปกอน ไมไชวาคนที่
ออกมากาชองโหวตรับรางจะชื่นชม ยอมรับเนื้อหารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยที่หวังจะมีการ
แกไขน้ําบอหนา” (วันทนา ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551) 
 

 “ ส่ือก็จะเอาคมช.ไปโยงการเมืองเพราะคําถามของผูส่ือขาวตองการทราบอยูแลววา
เกี่ยวของกับการเมืองหรือการสืบทอดอํานาจ ส่ือก็พยายามโยงใหมันเปนเรื่อง ผบ.ก็ตอบบางไม
ตอบบาง เพราะไมตองการใหส่ือจุดประเด็นกระแส ส่ือเองก็ตองประติดประตอประเด็นและ
ขอสังเกตของตัวเองตลอดป” (อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 
กรกฎาคม 2551) 
  

“เปนทหารหนวยขาว หนวยรบพิเศษ ก็จะรูหลักก็จะมีความลับมาเลาใหฟงบอย ๆ บาง
ที่ก็บอกอยาเขียน แตบางทีก็แนะวาทําไม ไมเขียนใหคนคิดซิวา ทักษิณทําอยางโนน ทําอยางนี้คณะ
รัฐประหารทํานั้นมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากมีความพยายามตองการลมลางระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็เขาใจวาผูส่ือขาวอาจเขียนสื่อไมไดตรงๆ ก็ตองเขียนใน
ทางออม ใหคนรู” (วาสนา นานวม, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 
2551)  
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6.  อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ  
 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพทําใหทราบวา อิทธิพลทางการเมืองและความ
อยูรอดทางธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 มีผลกระทบตอการทํา
ขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพในทางออม กลาวคือ อิทธิพลทางการเมืองและองคกรธุรกิจองคกร
ส่ือหนังสือพิมพของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากการเปนอดีตนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาพรรค
การเมืองใหญมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หัวคะแนน และประชาชนใหการสนับสนุน ประกอบกับ
ครอบครัว เครือญาติซ่ึงมีฐานะทางการเงินและอยูในแวดวงนักธุรกิจระดับนายทุน ทําใหอิทธิพล
ดังกลาว สงผลตอเจาของและผูบริหารองคกรที่ตองพึ่งผู ซ้ือโฆษณา แตในการทําหนาที่ของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไมไดรับผลกระทบใดๆ หรือเกิดเปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่ตองเลือก
ขางหรือเอนเอียงในการเสนอขาวแตอยางใดเพราะพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่กลายเปนอดีต
นายกรัฐมนตรีที่สังคมไทยและสังคมโลกติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด ทําใหมีผลโดยตรง
ตอการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 

 

 “ไดผลดวย ตางกับคมช.คมช.แพทักษิณเรื่องนี้แหละ ทักษิณไมไชธรรมดาคือ ไมมีอํานาจ
แตมีเครื่องมือ  เงินทุน คน สมอง ประสบการณและวัย ทําใหเขามีวิสัยทัศนเดินเกมสในการตอสู 
หนังสือพิมพใหเนื้อที่ขาวกับทักษิณเยอะ หนาที่ส่ือคือตอบสนองผูอานไมไชตอบสนองคมช.” 
(อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 

 

“ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนคนที่มีทุนทรัพยมาก ไมยอมแพ อยางเปนสมัยกอนหลัง
การรัฐประหาร นักการเมือง ตางคนตางก็หนีแตกกระจายไปหมด จนกวาจะมีการรางรัฐธรรมนูญ
เสร็จ แลวคอนโผลออกมาลงเลือกตั้งใหม ไมเหมือนสมัยนี้ ใชกําลังทั้งเพื่อนฝูงและเงินทองชวยได
เยอะ” (ยุวดี ธัญญศิริ, ผูส่ือขาวอาวุโสหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ  9 กรกฎาคม 2551 ) 
 

 “ทางคมช.อาจจะมองวาเอย ทักษิณจะตองมีเบื้องหนาเบื้องหลังยังไง หาวาเขามีอํานาจ
อิทธิพล คอนเน็ทชั่น แตบอกไดเลยวาเปนหนาที่ของสื่อ ไปถามคนไทยทุกคนไดเลยวาตองการรูวา
ทักษิณ คิดอะไร ทําอะไร อยูที่ไหน แคน คมช.อยางไร ตองเสนอ จึงไมแปลกที่ส่ือจะวิ่งเขามา
ทักษิณ พยายามโทรหา เดินทางไปลอนดอน แตคมชกลับมองวา มีเบื้องหนา เบื้องหลัง”   (วาสนา 
นานวม, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551 )  
 

 อิทธิพลธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ ในการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทาง
การเมืองทั้ง 3 สถานการณ ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตางใหทัศนะวา มีผลกระทบตอการทําขาวไมมาก
นัก เนื่องจากการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพตางทําขาวอยางมีอิสระตามปกติ ทั้งการเขาถึง
แหลงขาว แหลงขอมูล โดยที่บรรณาธิการขาว ผูบริหารองคกร เจาของสื่อไมเคยเขามากาวกายหรือ
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กําหนดประเด็น เนื้อหาหรือขอรองใหตรวจสอบขาว หรือนําเสนอขาวใดมากกวากันผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ คือ ผูกําหนดประเด็นในพื้นที่ จากสถานที่ที่เกิดขึ้นของขาวเทานั้น   
 

“สงเขาไปวาใหสัมภาษณอยางนี้ ไมเปลี่ยน ทิศทางจากที่เขียนไป มันแทบจะไมมีผล 
หนังสือพิมพมติชน แยกกันชัดเจนระหวางกองบรรณาธิการกับผูบริหาร ไมมีใครกลาเดินมาตอวา 
ขาวนี้ดีขาวนี้ไมดี เขาไมมีผลกับสิ่งที่ผมทํา แตวา ผูบริหาร ก็ยังยืนยันวา ทําเหมือนผมทํา” (สุเมศ 
ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน,สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551)  
  

“ใช  ไทยรัฐไมไดมีธง ใหนักขาวทําตามหนาที่ คนที่มีธงก็จะอึดอัด นโยบายองคกรก็
บอกใหเสนอขาวตามขอเท็จจริงมากกวา เราตองเปนกลาง การเสนอขาววิกฤตแบบนี้อยาไปอิงฝาย
ใดฝายหนึ่ง ไทยรัฐไมไดเลือกอิงขางใดขางหนึ่ งเราก็เสนอขาวที่รัฐประหารทุกครั้งก็เปนอยางนี้ทุก
คร้ัง วิกฤตผานไปแตวาส่ือยังตองอยู” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธ์ิ, ผู ส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, 
สัมภาษณ 23 ตุลาคม 2551 ) 
 

 “บางกอกโพสตคอนขางใหอิสระกับผูส่ือขาว เวลาไดรับเชิญไปคุยรวมกับคณะ
รัฐประหาร 5 คน ที่หองทํางานของพล.อ.สนธิ ทานก็เลาเรื่องโนนเรื่องนี้ใหฟง ที่โพสตก็ไมได
ออกมาบอกวาเรื่องนี้ เร่ืองโนน อาจจะเปนเพราะเราเปนผูใหญแลว เปนวิจารณญาณของแตละคน”  
(วาสนา นานวม, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551)  
 
7. การเลือกใชสื่อ 

จากการศึกษาพบวา การเลือกใชส่ือ เพื่อการสื่อขาวสารของคูขัดแยงทางการเมืองทั้ง 2 
ฝายมีการเลือกใชส่ืออยางมีกลยุทธ ไมแตกตางกัน ดวยการเลือกใชส่ือท่ีฝายตนเองไดเปรียบในการ
เขาถึงผูรับและปริมาณของพื้นที่ส่ือของแตละฝาย ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีแหลงขาว ประเด็น
ขาวเพิ่มขึ้นกวาในสถานการณปกติ ที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไมอาจละทิ้งประเด็นใด ๆ ได เนื่องจาก
ทุกขาวความเคลื่อนไหวมักมีนัยยะความขัดแยง การชวงชิงอํานาจความไดเปรียบเสียเปรียบการ
ส่ือสารระหวางกันเสมอ    
 

“ทุกคนก็รูวาเขาเคลื่อนไหวตาง  ๆ ตามปกติของคนที่สูญเสียอํานาจ  ตอนที่อยู
ตางประเทศ ก็ใชส่ือเต็มที่ทุกอยาง ไมไชตัวเองก็มีคนทําให ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จ เพราะเปนคนที่
มีทุนทรัพยมาก ไมยอมแพ” (ยุวดี ธัญญศิริ, ผูส่ือขาวอาวุโสหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 
9 กรกฎาคม 2551)  
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“เว็บที่โจมตีคมช.ไมไชแตไฮทักษิณอยางเดียว ยังมีเว็บไซดอ่ืนอีกตั้งเยอะ ที่กระทบกับ
ความมั่นคงเปนรอย วันวันอาจอานไมหมดเลย โลกยุคนี้ขาวในเน็ตไว คนเขาถึงกวางไปทั่วโลก มี
ผลมาก คนเขาถึงมาก ยิ่งมีขาวลือทางเน็ต ก็แยแลว ใบปลิวไมตองแลว อีกอยางเหมือนเขารุกคืบ
ดวยส่ือตางประเทศและสื่อตางประเทศวิ่งเขาหา คมช.เนี้ยแบบ งง ไปเลย” (วาสนา นานวม,
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551 )  

 

“คุณทักษิณมีวิธีการโนนนาวใจ ไมจําเปนตองหาแฟนใหม หรือสรางความนิยมเพื่อ
การกลับมา แคเขารักษาฐานเกาไวโดยการสื่อสารเปนบางครั้งคราว สงซีดี ขึ้นเวทีพีทีวี 
หนังสือพิมพประชาทรรศน ส่ือเฉพาะกิจเพื่อใชในการตอสู รวมทั้งวิทยุชุมชนก็ชัดเจน คมช.ก็ใช
เหมือน ๆ กัน แตชา ไมเชียวชาญ” (สุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 
ตุลาคม 2551)  

 

 “ไมนะปกติ เพราะอยูในภาวะ 19 ก.ย.49 เทาที่ดูก็มี CNN แตผูส่ือขาวตางประเทศและสื่อ
ไทยเยอะ เขาใชส่ือเยอะมีการแถลงผลการทํางาน 6 เดือน 3 เดือน ยิ่งเชา ๆ นะออกทั้งชอง 5 ที่นี้
สนามเปา ชอง 7 จมูกมด ไมรวมที่บางทีผบทบ..ก็ออกสัมภาษณรายการขาวเองบาง โฆษกบาง ได
ฟงบอย” (อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 

 

“ใชเยอะ เพราะขาวเยอะมากชวงนั้น ตั้งเปด ทั้งโตกับไปกันมา ทางนี้ก็เขาถึงคนได
เยอะเพราะคุมสื่อเยอะแย” (วันทนา ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 
สิงหาคม 2551)  

 

  “ก็ตําหนิ ไปวาอะไรกันไมได กองทัพส่ือเพียบไปหมด มีสิทธิใช เพราะคลื่นทหาร 
ก็ตองสนองผูบังคับบัญชา ส่ืออ่ืนก็ปกติ สํานักขาวตางประเทศขอสัมภาษณผานเราก็มีเยอะนะ 
บางที่ ผบ.ก็รับบางทีก็ใหสัมภาษณ บางทีก็ไมให” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธิ์, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ,สัมภาษณ 23 ตุลาคม 2551)  
 

“คือ พล.อ.สนธิ พยายามทําหนาที่ทุกอยางในการใหสัมภาษณซีเอ็นเอ็น โฆษกคมช. 
ออกมารายวัน แกนนําคมช.รายวันมากกวาการตอบโตดวยการวางแผน อาจเปนไปไดวาทหารคมช.
ยังเปนยุคเกา แตทักษิณเปนอัศวินคล่ืนลูกที่ 3 มองไกลมองยาวแตคมช.แบบวันตอวัน เขาเลย
กลับมาได” (วาสนา นานวม, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551)  
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4.5  แนวทางการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพจํานวน 4 ฉบับ จํานวน 16 คน พบวาผูส่ือขาว
หนังสือพิมพมีแนวทางในการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองตลอดชวง 1 ป หลังการรัฐประหาร 
ดังนี้  
การปดก้ันการทําขาว 

1.  กฎหมายสื่อมวลชน กฎอัยการศึกประกาศคปค. และรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2550  
 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพสวนใหญ พบวา วิธีการปดกั้นการทําขาวความ

ขัดแยงทางการเมืองดวย กฎหมายสื่อมวลชน กฎหมายความมั่นคงตาง ๆ แมจะไมสงผลกระทบตอ
การทําขาวความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้ง 3 เหตุการณหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 แต
ผูส่ือขาวทุกคนยอมรับวา ตองปรับแนวทางการทําขาวเพื่อใหสอดรับกับสถานการณทางการเมืองที่
เปล่ียนแปลงไป ดวยการทําขาวอยางระมัดระวังและใชวิจารณญาณ จรรยาบรรณวิชาชีพในการคัด
กรอง กําหนดประเด็นขาวที่มีคุณคาขาวเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณชน สะทอนถึงขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในสังคม เปนแนวทางการทําขาวในชวงสถานการณความขัดแยงนี้ที่ดีที่สุด  
 

“มองไมเปนอุปสรรคมากนักหรอก คมช.ไมไดโหดเหี้ยม เพราะมีความยืดหยุนสูงและ
ไมใชกฎหมายอยางเครงครัดแตวิชาชีพส่ือตองยึดถือเราก็ตองมีวิธีการหลีกเลี่ยง เพื่อใหอยูภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย” (อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส,สัมภาษณ 26
กรกฎาคม 2551) 
 

  “เราไมเคยคิดวาจะมีขอจํากัดอะไร ใชกฎหมายอะไรบาง คือวา ชินกับการทําขาวทหาร 
ที่เราจะมีวิธีการหลบเลี่ยงไมใหเกิดปญหาอยูแลว เซ็นเซอรบาง ตรวจสอบกอนพิมพเปนประจําอยู
แลว” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธิ์, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 23 ตุลาคม 2551) 
 

 “ก็ระวังอยูแลว เรายิ่งตองระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อไมใหเกิดปญหา หรือขัดแยงเรื่องขอ
กฎหมาย เพราะโรงพิมพก็ไมตองการมีปญหากับคณะรัฐประหารอยูแลว” (วันทนา ดุษฎีชีวะ, 
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551)  
 
การแทรกแซงการทําขาว  
1) การตรวจสอบขาวตัวเอง  

จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพพบวา การแนวทางการทําขาวในภาวะที่ถูก
แทรกแซงการทําขาว ผูส่ือขาวหนังสือพิมพสวนใหญจะใชวิจารณญาณ จรรยาบรรณวิชาชีพและ
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลักในการทําขาว โดยเมื่อผูส่ือขาวหนังสือพิมพไดขอมูล ขาวสาร ที่
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ลอแหลม หม่ินเหมตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดวยการกลาวอาง จาบจวง เชื่อมโยงถึงประธาน
องคมนตรีหรือสถาบันมหากษัตริย ขอมูลช้ันความลับของรัฐบาล กองทัพ และความมั่นคงของชาติ 
รวมถึงขอมูลที่ไดมาโดยปราศจากแหลงขาวยืนยัน ไมสามารถตรวจสอบความถูกตองได ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพจะใชวิจารณญาณไตรตรองวาจะรายงานขาวนั้นอยางไร 

โดยคํากลาวอางเรื่อง ความมั่นคง ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพสวนใหญตองตัดสินใจ
ตรวจสอบขาวของตัวเองเปนหลักดวยวิธีการ การปรับถอยคํา ที่เหมาะสมหรือในบางประเด็นอาจ
ไมสงไปยังกองบรรณาธิการ บางประเด็นจะสงกลับไปยังกองบรรณาธิการใหเปนผูตรวจสอบขาว
นั้นๆ เอง เชน กลุมผูชุมนุมพีทีวีและนปก.แสดงละครการเมืองลอเลียนรัฐบาล คมช. กลุมพรรค
การเมืองและผูสนับสนุน ซ่ึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพสวนใหญเลือกที่จะไมสงขาวที่จะสงผลกระทบ
กับความมั่นคง หรือขัดขืนกับฝายผูมีอํานาจ    
 

  “จะมีเตือนอยูนิดหนอยที่แหลงขาวพูดดาคมช.เอยถึงองคมนตรี หรือเขาขายหมิ่น
ประมาทกองทัพและกระทบสถาบันได เขาก็ปกปองสวนนั้น เมื่อถึงกระบวนการขางใน องคกรวา
จะคัด เกาใหเบาบางลงหรืออาจตัดทอนนั้นทิ้งไป แตเราตองสงตามจริง เราก็ทําตามขอบเขตหนาที่” 
(วันทนา ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551)  
 

“ธรรมดาขาวที่มีเนื้อหา ประเด็นที่กระทบสถาบัน ความมั่นคง ความแตกแยกในสังคม 
เราก็ตองเซ็นเซอรตัวเอง ไมตองใหใครมาเซ็นเซอรให แตบางที่จะตองเสนอก็ตองเสนอ เชน เบื้อง
หนาเบื้องหลังการรัฐประหาร” (วาสนา นานวม, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 
29 กันยายน 2551)  

 

 “จะเสนอขาวปาก็เสนอ ตองเสนอตามขอเท็จจริง เราตองรายงานเขาไป ตามหนาที่
แหลงขาวแจงวา เราก็ตองรายงานใหเขารู สวนเอาไมเอาเปนเรื่องของเขาเพียงแตตองระมัดระวัง
อยางพาดพิง หม่ินสถาบัน เหมือนผูส่ือขาวก็รู เหมือนเซ็นเซอรตัวเองไมซักถาม ไมใชคําดุดันตรงๆ  
เพราะถาเสนอขาวพาดพิงตัวเองก็จะโดน บ.ก.จะเลี่ยงๆ คือ ใชคําที่เบาลงแตไมบิดเบือน เล่ียงๆ ถา
เปนแหลงขาว รายงานเขาไป ไมมีหลักฐานเปนเทปบันทึกเสียง เขาก็จะตัดทิ้ง” (อุบล ชาญปรีชา
สมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส,สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 

  

 “เอะอะ อะไรก็อางถึงสถาบัน มันก็อยางนี้ทุกยุคตั้งแตสมัยไหนๆ มาแลว นักขาวสวน
ใหญไมแตะตอง กาวกายอยูแลว ก็เปนขออางตลอด ดีนักขาวก็ไมไปเอย ไปขยาย เพราะรูวาไม
เหมาะไมควร” (ยุวดี ธัญญศิริ, ผูส่ือขาวอาวุโสหนังสือพิมพบางกอกโพสต,สัมภาษณ 9 กรกฎาคม 
2551)  
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“สัญชาตญาณสื่อสายขาวดานความมั่นคง หรือส่ือสายทหาร เวลาเขียนขาวก็จะไม
อยากใหกระทบกับความมั่นคง ประเทศชาติ อันไหนก็เปนขอเท็จจริง ปดบังไมได เราก็เปดเผย เราก็
ตองดูผลประโยชนของชาติเปนหลัก ไมไชเขียนขาวทุกเรื่องแลวทําใหประเทศชาติเสียหาย ก็ไม
ถูกตอง” (ศุภฤกษ ธวิไชยฤทธิ์, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ,สัมภาษณ 23 ตุลาคม 2551) 

 

“แตกอนสถานการณไมวิกฤติขนาดนี้ ขาวไมเยอะแยะอยางนี้ ตองเช็คขาวมากที่สุด
เทาที่ทํามา ผมตองตรวจสอบ 2-3 ขั้นเปนกระบวนการกลั่นกรองอยางรอบคอบ ใหไดความจริง
ที่สุด นี้คือการเมือง ฉะนั้น ส่ิงที่ตองทําคือตรวจสอบ ไมใชวาจะถูกหมดแตตองตรวจสอบอยางดี
ที่สุด” (สุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551) 
 
1) การใชสื่อ 
 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพ พบวา แนวทางในการทําขาวในภาวะที่คู
ขัดแยงทางการเมืองตางใชส่ือเปนเครื่องมือเพื่อแยงชิงพื้นที่ ส่ือ แยงชิงประชาชนและสราง
ความชอบธรรมแกฝายตน ดวยการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพเปนชองทางหลัก ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
ตองปรับการทํางานในการเปดรับขอมูล ขาวสารและเขาถึงสื่อตางๆ ใหมากที่สุดและมากกวา
ในชวงสถานการณปกติ ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหนาของประเด็นขาวสารการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลอยาง รอบดาน รอบคอบและแขงขันดานความเร็วในการเสนอขาวกับผูส่ือขาว
ประเภทอื่นได โดยเฉพาะการใชส่ือออนไลน เว็บไซด ขาวขอความสั้นทางโทรศัพทมือถือ (SMS) 
เปนอุปกรณที่เอ้ือใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพทํางานไดรวดเร็ว จากการเลือกดูขาวทางเว็บขาวทางสื่อ
หนังสือพิมพออนไลน การสงขาวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เพราะสถานการณความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร คูขัดแยงทั้ง 2 ฝายตางใชส่ือเพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย
รวดเร็วและตองคอยตรวจสอบขาวตอเนื่องตลอดเวลา 
  
 “ถาผมรู ผมจะคุยกับเพื่อน ถาตรงกันและเชื่อวาเปนเรื่องจริงก็จะสงขาวเลย เราตอง
ตรวจสอบกอน ตอนที่รูวาไทยรักไทยเตรียมทําทีวี ผมก็สืบ เดินเขาไปหาเจอดวยตัวเอง ไปเจอวัน
เสาร วันอาทิตยผมก็สงขาวยาวเลย  เพราะเปนสื่อนึงที่นาจะเปนมือ เปนแขนใหคุณทักษิณ
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือพิมพประชาทรรศน ก็ชัดเจนสิ่งที่ทําคือส่ือเฉพาะกิจเพื่อใชในการตอสู  
รวมทั้งวิทยุชุมชน พันธมิตรเองก็ใช ที่ตางฝายตางใชตางกัน แตมีการวางแผนเหมือนกัน การวาง
ยุทธศาสตรทําใหประชาชนไมมีสิทธิอานออกเลยวาเขากําลังทําอะไรตอไป เขามองไปไกล 
เชี่ยวชาญมาก” (สุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551) 
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1) การใชกลไกอํานาจรัฐ   
 จากการสัมภาษณผู ส่ือขาวหนังสือพิมพพบวา  กลไกอํานาจรัฐที่ ถูกใช เปนสื่อ
ประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.สงผลกระทบใหผูส่ือขาว
หนังสือพิมพตองรายงานขาวตามวาระขาวที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.กําหนดใน
ฐานะแหลงขาว เชน ทั้งกิจกรรมเสวนาประชาธิปไตย งานมหกรรมปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปสื่อ
ขับเคลื่อนประชาธิปไตย การประชันวิสัยทัศน  การจัดทําหนังสือสรุปเนื้อหารางรัฐธรรมนูญฉบับป
พ.ศ.2550 และเปรียบเทียบกับฉบับปพ.ศ.2540 แจกจายกับประชาชนทั่วประเทศ ทําใหผูส่ือขาว
หนังสือพิมพตองปรับเพิ่มในการหาขาวจากคูขัดแยงทางการเมืองเพื่อสรางความสมดุล รอบดาน
และไมโนมเอียงใหพื้นที่ขาวแกฝายผูมีอํานาจมากเกินไปจนกลายเปนกระบอกเสียงใหกับฝายผูมี
อํานาจแทนฝายใดฝายหนึ่งแทนการทําหนาที่ตรวจสอบความไมชอบมาพากล หรือความไม
โปรงใสบางประการของแหลงขาวตามบทบาทหนึ่งของสื่อหนังสือพิมพ   
 อยางไรก็ตาม การใชกลไกอํานาจรัฐ ที่มุงเนนไปที่การประชาสัมพันธผลงานรัฐบาล 
และสรางความเขาใจกับประชาชน มีผลทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองคนหาประเด็นขาวที่
นาสนใจกวาวาระขาวสารที่รัฐมนตรี คมช.มุงเนนประชาสัมพันธผลงาน  
  

 “ขาวรัฐบาลไมคอยมีอะไรนาสนใจ ไมคืบหนา มีแตไลตามแกขาวหลังพ.ต.ท.ทักษิณ 
กลาวหา ทําใหตองหาประเด็นมานําเสนอเปนขาวตลอด ทั้งๆ ที่มีโอกาส ไมยอมใหขาวที่มี
ประเด็น” (สุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน,สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551) 
 

 “ใชเยอะ เชามาก็เขารายการวิทยุคล่ืนโนน คล่ืนนี้ ทําใหตองคอยดักสัมภาษณ วิงวอน” 
(อุบล ชาญปรีชาสมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 
 
2) สัมพันธภาพที่ดีกับผูสื่อขาวหนังสือพิมพ  
 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพ พบวา สัมพันธภาพที่ดีระหวางผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพกับแหลงขาวถือเปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่สงผลตอการทําหนาที่ของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพในการดานบวกและดานลบ 
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหทัศนะดวยวา แนวทางการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่มี
ระดับของสัมพันธภาพระหวางแหลงขาวกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพไมมากนักหรือไมรูจักกันมากอน
เกิดการรัฐประหาร จะทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองใชเวลาทําความรูจักและสรางสัมพันธภาพ
กับแหลงขาวใหม   
 สวนผูส่ือขาวหนังสือพิมพและแหลงขาวที่มีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ทําใหการทํา
ขาว ทั้ง 3 สถานการณที่นํามาเปนกรณีศึกษา ตางไมเกิดปญหาหรืออุปสรรคใดที่ยุงยากในการตาม
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หาแหลงขาว แหลงขอมูล ทําขาวหรือการเจาะประเด็นขาวลึก รวมทั้ง สามารถแลกเปลี่ยนความเห็น 
ขอมูล ขาวสารระหวางกันผานโทรศัพทมือถือไดในไมชาเมื่อเกิดสถานการณคับขัน ฉุกเฉิน โดยไม
จําเปนตองรอคอยซักถามในภายหลัง ซ่ึงชวยใหขาวสารรวดเร็ว แมนยําและความถูกตอง แตตองใช
วิจารณญาณในการคัดกรองขาว ที่แหลงขาวอาจใหขอมูลที่เปนประโยชนกับฝายตนเองเพียงฝาย
เดียว อาจตกเปนเครื่องมือของคูขัดแยงทางการเมืองไดอยางงายดาย   
 จากการศึกษาวิจัยยังพบวา ประสบการณการทําขาวเหตุการณการรัฐประหาร ขาว
การเมือง ขาวสายทหาร คือแนวทางสําคัญในการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการ
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549ไดดีกวาผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่ไมมีประสบการณในการทําขาว
สายทหาร สายการเมือง และไมเคยผานการทําขาวการรัฐประหารมากอน เนื่องจากวาประสบการณ
การทําขาวสายทหาร ผานการทําขาวการรัฐประหารจะทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพเขาใจในระเบียบ
เงื่อนไขการทําขาวในสถานการณไมปกติ มีความขัดแยงและรวมกับทหารที่ยึดมั่นเรื่องความมั่นคง
ของชาติ ความถูกตอง แมนยําสิ่งสําคัญที่สุดเชนเดียวกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายการเมืองที่ผาน
การทําขาวในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เต็มไปดวยการกลยุทธ การใชส่ือ การสื่อสาร
เพื่อแยงชิงพื้นที่ขาว อํานาจ ผลประโยชนทางการเมืองที่มีนัยยะทางการเมืองของแหลงขาวแฝงมา
ดวย ทําใหการทําขาวตองตรวจเช็คประเด็นขาวนั้นๆ ดวยความรอบคอบและรูเทาทันแหลงขาว
ดังนั้น การทําขาวสถานการณความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
ที่ยังไมมีทิศทางที่แนนแน จึงไรปญหาสําหรับผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่มีประสบการณ    
 ดังนั้น แนวทางการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพตองใชประสบการณ ทักษะและความชํานาญ ความเปนนักวิชาชีพในการทําขาวเปน
แนวทางการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองไดงายกวาผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่ไมมีประสบการณ
การทําขาวความขัดแยงทางการเมืองมากอนหรือไมใชผูส่ือขาวหนังสือพิมพสายทหารหรือสาย
การเมือง  
  

“กอนการรัฐประหารคอนขางสนิทสนม เมื่อขึ้นมาในภาวะที่สังคมยอมรับการ
รัฐประหารประกอบกับพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เปดตัวเอง เปดกวางเรื่องสื่อ โทรศัพท วันละกี่รอบ 
ทานจะคุยดวยตลอด ผูส่ือขาวมีอะไรถามไดเลย โทรถาม เจอตัว งายกวาอดีต เลยทําใหการทําขาว
การรัฐประหารจึงเปดกวางกวาการรัฐประหารหลายครั้งที่ผานมา ที่เจอคณะรัฐประหารยาก” 
(วาสนา นานวม, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551)  
 

“ผมสรางแหลงขาวมาตลอด 5 ป ทําใหไมเกิดปญหาไมยากในการทํางาน ทํางานได
ปกติ  ฝงคมช.ผมคิดวาเปนปกติเพราะเขามาใหม เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล เปล่ียนผูบริหาร เปล่ียนตัว
นักการเมือง รัฐมนตรี ก็ตองสรางแหลงขาวใหม ซ่ึงเห็นวากระบวนการปกติของการเปลี่ยน
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ผูบริหาร แตขาราชการประจําเปนคนเดิม คือ ทําใหเขาสูระบบไดงาย” (สุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาว
หนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551)  
 

“ในแงของตัวเอง เนื่องจากการใหขาราชการประจํามาเปนรัฐมนตรี กลับเปน
ประโยชนกับพี่ เพราะขาราชการประจําเกานั้น เคยมีปฎิสัมพันธในสมัยที่เขาดํารงตําแหนงในชีวิต
ราชการ กลายเปนคนโชคดี แตบางคนเขาอาจจะรูสึกวายากลําบาก ที่ขาราชการประจํา คอนขางปด
ตัวเอง ไมกลาใหขอมูล แตตัวผูตอบมีสวนมารูจักกับแหลงขาวมากอน เลยคลายความอึดอัดไดมาก
ทีเดียว (วันทนา ดุษฎีชีวะ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ, สัมภาษณ 6 สิงหาคม 2551)  
 
3) กลยุทธการสรางวาระขาวสาร 
 จากการสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพพบวา การสรางวาระขาวสารของคูขัดแยงทาง
การเมืองหลังการรัฐประหาร ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองใชวิจารณญาณ จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
คัดกรอง ตรวจสอบและกําหนดประเด็นขาว เพื่อการเสนออยางรอบคอบ 
 เนื่องจากการสรางวาระขาวสารของแหลงขาวทั้งสองฝาย ตางเปนการสรางประเด็นขาว
ที่ทําใหประชาชนตางเห็นคลอยตามไปกับการโนมนาว ชักจูงใจ เพื่อหวังใหประชาชนสนับสนุน
ฝายตนเองมากกวาเชื่อการสื่อสารของคูขัดแยงทางการเมืองในขณะนั้น ทั้งการสรางวาระขาวสาร
เชิงบวกกับฝายตน อาทิ มหาวิทยาลัยทากุโชกุ ประเทศญี่ปุนมอบตําแหนงศาสตราจารยพิเศษให
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สอนหนังสือใหกับนักศึกษาทุกระดับในมหาวิทยาลัย ในวิชาอุตสาหกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ หรือการสรางขาวเชิงลบจากฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช. อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยอัยการสูงสุดยื่น
ฟองคดียึดทรัพย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มูลคากวา 76,000 ลานบาท ในคดีใช
อํานาจหนาที่เอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง รัฐบาลพรอมจัดการเลือกตั้งในชวงปลายปพ.ศ.
2550 กอนมีการออกเสียงประชามติรับไมรับรางรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 การสรางวาระขาวสารสื่อ
ขาวแตละประเด็นของคูขัดแยงทางการเมือง ยังสงผลใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองคอยตรวจสอบ 
ขอมูล ขาวสารตางๆ ไหลเวียนในสังคมอยางตอเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อตอประเด็นขาวเพิ่มเติมจาก
การกําหนดประเด็นของคูขัดแยงทั้งสองฝายและตางฝายตางมีการนําไปเผยแพรตอในสื่อที่
สนับสนุนฝายตนเอง ทั้งหนังสือพิมพผูจัดการรายวันหรือหนังสือพิมพประชาทรรศน   
 

“คมช . สูทักษิณไมไดในเชิงข าวสาร  คนสนใจทักษิณ  ทําอะไร  คิดอะไรอยู 
หนังสือพิมพใหเนื้อที่ขาวกับทักษิณเยอะ หนาที่ส่ือ คือ ตอบสนองผูอาน.เราจะเสนอขาวก็ไมยาก 
เพราะขาวเยอะขอมูลเยอะ ขณะที่ฝายคมช.ก็มีรายการของ ทบ.ตั้งแตเชา กลางวัน เย็น มีพูดเรื่อง
ภารกิจ คมช.สราง แตรูปแบบการผลิต ไมนาฟง ติดรูปแบบเดิม บอกใหพัฒนาบางก็ไมดีขึ้น เว็บ
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ไซดก็ไมทัการณเลย มีแตขาวประชาสัมพันธ ก็ธรรมดาไมปรับอะไรมากเลย” (วาสนา นานวม.
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 29 กันยายน 2551)  
 

“ขาวมีมากกวาแตกอนเยอะ เราก็ตองเกงในการมองใหรอบ ๆ ดาน มองไปขางหนา 
เพื่อรูทัน ดักหลังก็เพื่อตรวจสอบ สมัยกอนขาวนอย ไมเยอะอยางนี้ เราก็ตองพัฒนาตัวเองใหทันยุค
สมัยเด็กใหมมารูแตเทคโนโลยีแต แตแนะ แตช้ีนําอะไรไมไดเพราะไมมีประสบการณ ไมมีภูมิ
หลัง” (ยุวดี ธัญญศิริ,ผูส่ือขาวอาวุโสหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 9 กรกฎาคม 2551)  
 

 “คุณทักษิณอาจคิดวา คนไทยจะเคลิ้มไปกับการรัฐประหาร ก็จะกระตุนเตือนวา ยังมี
คุณทักษิณและยังสูอยู ไมยอมจํานนตออํานาจรัฐประหาร เขาจึงใชส่ือทุกวิถีทาง อยางมีกลยุทธ มี
การวางแผนในการตอสูที่หนักกวากอนการรัฐประหารซึ่งเปนยุทธวิธีเรียกมวลชนของคุณทักษิณ 
ชินวัตร สามารถสื่อสารกับสื่อตางประเทศและสื่อสารกับคนไทยในประเทศที่เปนกลุมคนรัก
ทักษิณในประเทศไทยได” (สุเมศ ทองพันธ,  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, สัมภาษณ 12 ตุลาคม 
2551) 
 

4) อิทธิพลทางการเมือง ธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ 
 ปจจัยเร่ืองอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ ทําใหผูส่ือขาว
หนังสือพิมพหลายคนตองติดตามความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งความ
เคลื่อนไหวและการดําเนินการตางของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.อยางตอเนือง
จากประเด็นขาว ความขัดแยง ที่ช้ีวัดทิศทางทางการเมืองภายในประเทศและนานาประเทศตางให
ความสนใจติดตามขาวความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด โดยประเด็นดังกลาวนี้ ยังมีผลตอธุรกิจองคกร
ส่ือหนังสือพิมพส่ือหนังสือพิมพที่ยังพึ่งพารายไดทางการตลาดจากคาโฆษณาและรายไดจากการ
จําหนาย ดังนั้น แนวทางการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองจึงเปนประเด็นขาวที่โดดเดนผูส่ือขาว
ตองติดตามนําเสนออยางใกลชิด   
 ขณะที่อิทธิพลทางการเมืองอีกดานหนึ่งไดกลายเปนปจจัยตอการทําขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพที่ตองตรวจสอบการเสนอขาว เซ็นเซอรขาวในบางประเด็น เนื่องจากไมตองการให
การรายงานขาวขัดแยงหรือมีปญหากับผูมีอํานาจทางการเมืองในปจจุบัน คือ คมช.และรัฐบาล หาก
เสนอขาวความขัดแยงทางการเมืองไมตรงตามที่ตองการ และเพื่อความอยูรอดในสถานการณที่
คมช.และรัฐบาลคือฝายบริหารประเทศ      

  

 “ตองถือวาเปนความไดเปรียบไป เพราะเปนนายกมานาน ลูกพรรคมาก ไมรายงาน
ไมไดเพราะทําหนาที่โตแทน พูดแทน แสดงออกแทน ไมมีใครเราก็ตองเสนอเขา” (อุบล ชาญปรีชา
สมุทร, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินิวส, สัมภาษณ 26 กรกฎาคม 2551) 
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“ธง โรงพิมพไมมีหรอก ไมเกี่ยวกัน ทํางานอยางเราดูประเด็น ดูใครพูด มีบทบาท
หนาที่ที่อยูในฐานะที่ใหขาวไดประมาณไหน บางที่ตัวเคลื่อนไหวก็ไมคอยปลอยขาว แตเราก็ตอง
หา ดูไดจากพวกนี้แหละ แอบยอง แอบไปหา” (นายสุเมศ ทองพันธ, ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน, 
สัมภาษณ 12 ตุลาคม 2551) 

 

“ทิ้งไมไดเผ่ือมีอะไรใหม เขากําลังตอสู เขายังไมยอมจํานนทกับรัฐประหารงาย ๆ นะ 
รัฐประหารยิ่งเพิ่มคาใหส่ือตองตามขาว ไปกันใหญ สมัยกอนตองรอใหรัฐประหารเงียบๆ ไปกอน
คอยโผลมาใหม” (ยุวดี ธัญญศิริ, ผูส่ือขาวอาวุโสหนังสือพิมพบางกอกโพสต, สัมภาษณ 9
กรกฎาคม 2551)  
 

 
 
 

DPU



 
บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวและการปดกั้น การแทรกแซงการทํา
ขาวของหนังสือพิมพ กรณี ความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549” เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)ที่ศึกษาการใชพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพของแหลงขาว
ผลกระทบตอการทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพในชวง 1 ป หลังการรัฐประหาร(วันที่ 19
กันยายน พ.ศ.2549-19กันยายน พ.ศ.2550) ดวยวิธีการสัมภาษณชิงลึก(In–depth interview)จาก
แหลงขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยผูวิจัยสรุปผลการวิจัยผลตามวัตถุประสงค ดังนี้  
 
ผลสรุปการวิจัย 
5.1 การใชพื้นที่ของแหลงขาว การปดก้ัน แทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองของ
 ผูสื่อขาวหนังสือพิมพหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
 ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชวิธีการปดกั้นและวิธีการแทรกแซงการทํา
ขาวความขัดแยงทางการเมืองของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ เพื่อใชพื้นที่ทางสื่อหนังสือพิมพ  
 1)  การปดก้ันการทําขาว  
 รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชกฎหมายความมั่นคง กฎหมายสื่อมวลชน
จํานวน 6 ฉบับ เปนกรอบควบคุมการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19
กันยายน พ.ศ.2549 ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ประกอบดวย   

(1)  พ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484   
(2) กฎหมายดานความมั่นคง คือ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457  
(3) คําสั่งคปค.ฉบับ 5 ที่มอบอํานาจใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ควบคุม สกัดกั้นการเผยแพรเว็บไซตที่อาจเปนอันตรายตอประเทศ  
(4) ประกาศคปค.ฉบับ 10 ขอใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพเซ็นเซอรตรวจสอบขาวตัวเอง 

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับปพ.ศ.2549  
(5) พ.ร.บ. การควบคุมการใชคอมพิวเตอรพ.ศ.2550 
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 2) การแทรกแซงการทําขาว           
 รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยง 
อยางมีเปาหมายใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพนําเสนอขาวตามที่ผูมีอํานาจตองการ 5 วิธี ประกอบดวย  
   (1) การใชกลไกอํานาจรัฐ  
 การใชกลไกอํานาจรัฐ ประกอบดวย อํานาจการควบคุม ส่ังการ บุคคลากร หนวยงานรฐั
และส่ือมวลชน ตั้งแตระดับ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานคมช.ขาราชการประจํา 
เจาหนาที่และสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศนวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน โทรทัศนผานดาวเทียม 
คณะกรรมการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธเชิงรุก ทําหนาที่เปนเครื่องมือ
และส่ือกลางในการเผยแพร กระจายขาวไปยังประชาชน โดยผานกระบวนการการใหสัมภาษณกับ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ การแถลงขาวกับผูส่ือขาวประจําทําเนียบรัฐบาลทุกเดือน รายการนายกพบสือ่
ทําเนียบรัฐบาล รายการสายตรงทําเนียบทางสถานีโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  
    (2) การขอใหผูสื่อขาวหนังสือพิมพตรวจสอบตัวเอง 
 การขอใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพเสนอขาวอยางสรางสรรค ระมัดระวังในการตั้งประเดน็
ขาว การใชถอยคําภาษาที่สุภาพและเสนอขาวที่มีเนื้อหาที่ไมกระทบความมั่นคงหรือนําไปสูการ
ตอตานการรัฐประหารจากฝายผู ถูกรัฐประหารผู สูญเสียอํานาจ  ทั้งดวยการเชิญผูบริหาร
บรรณาธิการองคกรสื่อมวลชนตาง ๆ เขาพบที่สโมสรกองทัพบกเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2550
การเชิญบรรณาธิการ คอลัมนิตสเขารับประทานอาหารที่บานพิษณุโลก (26 เมษายน พ.ศ.2550) 
และการขอรองกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวยตัวเองในระหวางการสัมภาษณหลายครั้ง  
  (3) การใชสื่อมวลชนไทยและสื่อตางประเทศ   
 การใชส่ือตางประเทศเปนเครื่องมือแทรกแซงการทําขาว ในกรณีที่ตองการสรางความ
เขาใจกับสังคมระดับโลก เนื่องจากการใชส่ือมวลชนกระแสหลักภายในประเทศยังไมเพียงพอตอ
การสรางความเขากับสังคมที่รับรูขาวความขัดแยงทางการเมืองของไทยกวางไกลออกสูสังคมโลก
แทรกแซงการทําขาวผูส่ือขาวหนังสือพิมพ โดยมุงหวังใหมีการนําขอมูล ขาวสารที่เผยแพรผานสื่อ
ตางประเทศถูกนํามาตีพิมพเผยแพรในประเทศอีกระลอกหนึ่ง การใชส่ือตางประเทศสวนใหญจะเปน
การตอบโต ลดความนาเชื่อถือขาวสารที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เผยแพรออกสูสังคมโลกผานสื่อ
ตางประเทศ เชน ประธานคมช.ใหสัมภาษณสถานีโทรทัศน CNN ช้ีแจงสาเหตุการรัฐประหาร 19 
กันยายน พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  
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 ภาพที่ 5.1  แสดงการใชสื่อตางประเทศของฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
  
          (4)  การสรางวาระขาวสาร 
 การสรางวาระขาวสารของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ในฐานะเปน
แหลงขาว แหลงขอมูลสําคัญของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ มุงสรางวาระขาวสารใหประชาชนทราบถึง
เหตุผลในการทํารัฐประหาร พยายามใชหลักจิตวิทยาและงานมวลชนที่เปนภารกิจหนึ่งของทหารมา
ประยุกตใชเพื่อโนมนาว ปลูกฝง กระตุนจิตสํานึก ความรักชาติ มาผสมผสานกับตอบโตประเด็น
ขาวความขัดแยงทางการเมืองเพื่อใหประชาชนสนับสนุนแนวทางของฝายตัวเอง  
         (5)  การใชสัมพันธภาพกับผูสื่อขาวหนังสือพิมพ  
 ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.หลังรัฐประหารเปนความที่จะพยายามเปด
กวางใหเกิดการเขาถึงกันของผูส่ือขาวหนังสือพิมพประจําสายทหาร บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพ 
ผูบริหารองคกร เพื่อนําไปสูการใหความรวมมือและประสบความสําเร็จในการปฎิบัติภารกิจในการ
ขจัดปญหาวิกฤตการเมืองในชวง 1 ปหลังการรัฐประหาร  
 โดยการสรางและใชสัมพันธภาพที่ดี ผูนํารัฐประหารจะเลือกการใหความสนิทสนม 
เปดกวางใหเกิดการเขาถึงแหลงขาว แหลงขอมูลดวยการใหสัมภาษณบอยคร้ังและเขาถึงงายกวา
ผูนํารัฐประหารในอดีต เพื่อประโยชนตอการควบคุมขาวสาร แลกเปลี่ยนขอมูลและทราบถึง
แนวคิด มุมมองและทิศทางการกําหนดประเด็นขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ทั้งอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ โดยเฉพาะการรับโทรศัพทมือถือดวยตัวเอง การรวมรับประทานอาหาร แขงขัน
กีฬากับผูส่ือขาวสายทหาร เพื่อนําไปสูความไววางใจสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นและความรวมมือในการ
ลดปริมาณการเสนอขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและเพิ่มการเสนอขาวที่ฝายตนเองตองการ  
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ภาพที่ 5.2  การแทรกแซงการทําขาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
 
  ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร    
 การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 สงผลใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองพนจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและไมมีอํานาจรัฐและอํานาจทางการเมืองใชวิธีการปดกั้นการทําขาวของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพได จึงใชเพียงวิธีการการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงดวยวิธีการเลือกใช
ส่ือ ที่เขาถึงและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารอยางมีเปาหมาย ตอสูทางการเมือง  
1.  การแทรกแซงการทําขาว 

1)  การใชสื่อมวลชนตางประเทศและเว็บไซด  
 ในชวงระยะเวลา 1 ปหลังการรัฐประหาร ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองอยูตางประเทศ
ไมสามารถเขาถึงสังคมไทยและผูส่ือขาวหนังสือพิมพได พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เลือกใชส่ือมวลชน
ตางประเทศ ทั้งสํานักขาว นิตยสาร ส่ือทองถ่ินหลายแหงและเว็บไซด เปนเครื่องมือแพรกระจาย
ขาวความเคลื่อนไหวตางๆ สูสังคมระดับโลก อาทิ www.reporter.co.th TrueThaksin.com และ 
www.Hi-Thaksin นิตยสาร TIME Asia Edition นสพ.อาซาฮี ของญี่ปุน นสพ.ดิ เอเซียนวอลทสตรีท 
เจอรนัล สถานีโทรทัศนอัลญะซีเราะห  สถานีวิทยุโทรทัศน CNN  สถานวิทยุเอบีซีของออสเตรเลีย 
ฯลฯ ในรูปแบบการสัมภาษณพิเศษ บทความ รายงานขาวประจําวัน  เนื่องจากเปนชองทางการ
ส่ือสารที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เขาถึงงายและไมถูกปดกั้นจากรัฐบาลและคมช. โดยเฉพาะประเทศ
ยังไมมีกฎหมายควบคุมการสื่อสารดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสและประสิทธิภาพการสื่อสาร มุงใหเกิด
อิทธิพลทําลายความนาเชื่อถือผูมีอํานาจหลังการรัฐประหาร เกิดเปนอิทธิพลตอการเสนอขาวทาง
ส่ือหนังสือพิมพอีกทอดหนึ่ง  
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ภาพที่ 5.3  วิธีการแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพ เพื่อการใชพื้นที่สื่อของแหลงขาว 
 ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
 
        2) การใชสื่อมวลชนในประเทศ ประกอบดวยส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศนและ
หนังสือพิมพ เพื่อการเสนอขาวความเคลื่อนไหวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหแพรกระจายใน
สังคมไทยตลอด 1 ปหลังการรัฐประหาร ที่มีตนตอมาจากสื่อ 3 ชองทาง ประกอบ   

(ก) การสื่อสารดวยตัวเองผานสื่อของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การสื่อสารโดย 
ตัวแทนผานสื่อ การสื่อสารผานสื่อตางประเทศ เว็บไซด ใหเกิดการเผยแพรและอยูในความสนใจ
ของสังคมไทยอีกระลอกหนึ่ง โดยผานแหลงขาวที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเขาถึงภายในประเทศ 
ประกอบดวย นายนพดล ปทมะ,นายจาตุรนต ฉายแสงและนายจักรภพ เพ็ญแข เปนตน  

(ข) การใชสื่อทางเลือก ทั้งสถานีวิทยุชุมชน,สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพทีีวี เผย 
แพรขาวกจิกรรมการชุมนุมที่ทองสนามหลวง  

(ค) สื่อเฉพาะกิจ เชน รณรงคประชาชนไมใหรับรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550   
สติ๊กเกอร “คิดถึงทักษิณ” ใชสีแดงเปนสัญลักษณแสดงออกถึงความไมเห็นดวยการรัฐประหาร   
 3)  การใชสื่อทางเลือกและสื่อเฉพาะกิจ เปนเครื่องมือการแทรกแซงการทําขาว เพื่อให
ขอมูลขาวสารของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โนมนาว ชักจูงใจประชาชนและกลุมเปาหมาย ซ่ึง
สวนใหญเปนฐานเสียงสําคัญที่ใหการสนับสนุนพ .ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร อาทิ นักการเมือง 
หัวคะแนนและประชาชนใหเขารวมในกิจกรรม เชน การชุมนุมขับไลคมช.ที่สนามหลวง,รณรงค
ไมรับรางรัฐธรรมนูญ รวมถึงการใช “เสื้อแดง”และ“สีแดง” เปนสัญลักษณสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ตอตานการรัฐประหาร ชมรายการทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี  
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           4) การใชสื่อบุคคล  
             (ก) การสื่อสารดวยตัวเองผานสื่อ   เปนการใชประโยชนจากความนาสนใจในตัว

ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เองผนวกรวมกับการสรางวาระขาวดวยจิตวิทยาที่ตรงกับความสนใจ
ของประชาชน สังคมและสื่อมวลชน เชน การเขียนจดหมายดวยลายมือหลังการรัฐประหาร และ
ตองใชชีวิตหลังการรัฐประหาร ทั้งการระบายความในใน “คิดถึงบาน” “ถูกรังแก” หรือ การปรากฎ
ตัวตอที่สาธารณชน ทั้งหางสรรพสินคา การออกรอบตีกลอฟรวมนักธุรกิจ นักการเมืองตางประเทศ 
การซื้อสโมสรฟุตบอลแมนเซลเตอรซิตี้ ซ่ึงตางแฝงนัยยะความเคลื่อนไหวการตอบโตประเด็นขาว
ความขัดแยง ตอสูทางการเมืองและสรางภาพลักษณในดานการยอมรับ ความเชื่อมั่น และ      
                 (ข) บุคคลอ่ืนสื่อสารแทนผานสื่อ    อาทิ นายนพดล ปทมะและนักการเมืองพรรค
ไทยรักไทย รวมท้ัง การปราศรัย เดินขบวนขับไลรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ของกลุม
พีทีวีและนปก. การแสดงวิสัยทัศนของนายจาตุรนต ฉายแสง รณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญพ.ศ.
2550 เพื่อใหขาวสารฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไหลเวียนขาวในสังคมอยางตอเนื่องทดแทนการที่ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมสามารถเขาถึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยได   
 
 

 
 
ภาพที่ 5.4  แสดงการเปาหมายของการเลือกใชสื่อบุคคลเพื่อการแทรกแซงการทําขาวของฝาย 
 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
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2. กลยุทธการแทรกแซงการทําขาว 
1) การสรางและใชสัมพันธภาพสื่อมวลชน  

การใชสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันของผูส่ือหนังสือพิมพไทย ผูส่ือขาวตางประเทศ กับ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายนพดล ปทมะและนายจาตุรนต ฉายแสง ซ่ึงเปนตนทุนที่สรางขึ้นตั้งแต
เปนรัฐบาลเมื่อปพ.ศ.2544 มาเปนพื้นฐานใหเกิดการเขาถึง แลกเปลี่ยนขอมูลหรือสัมภาษณ หลัง
การรัฐประหารไดงายขึ้น ขณะที่ตลอดระยะเวลา อยูตางประเทศหลังการรัฐประหารที่พ.ต.ท.ทักษณิ 
ชินวัตร ไดสรางสัมพันธภาพกับผูส่ือขาวสํานักขาวตางประเทศ ระดับโลก ระดับประเทศและ
ผูส่ือขาวทองถ่ินในประเทศตาง ๆ เพิ่มขึ้นไดโดยแจงหมายเลขโทรศัพทมือถือ อีเมลของนายนพดล 
ปทมะ แกสํานักขาวตางประเทศทั่วโลก รวมทั้งไดหาโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ผูส่ือขาวตางประเทศในประเทศตางๆ ทั่วโลกอยางสม่ําเสมอ เพื่อประโยชนในการติดตอขอหรือให
สัมภาษณ ทั้งในลักษณะการพึ่งพาและมีประโยชนตางผลตอบแทน  

2) การสรางวาระขาว 
 ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใชการสรางวาระขาวสาร โดยอาศัย

ความนาสนใจและคุณคาขาวในตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนหลัก ไมวาจะเปนการสื่อสารผานสื่อ
ตางประเทศ ส่ือสารดวยตัวเองผานสื่อ การสื่อสารโดยบุคคลอื่นส่ือสารผานสื่อมวลชนในประเทศ 
การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.การรณรงครับ/ ไมรับรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนสื่อเฉพาะกิจ และ
วิทยุชุมชน เว็บไซดซ่ึงเปนสื่อทางเลือก ที่สวนใหญจะเปนประเด็นเกี่ยวกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
โดยตรง  

    นอกจากนี้ อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรส่ือมวลชน ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรมี
นักการเมือง ประชาชนใหการสนับสนุนและใกลชิดกับนักธุรกิจกลุมทุน รวมทั้งยังมีบทบาทตอ
ทิศทางการเมืองไทย ทําใหการกําหนดวาระขาวสารของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในชวง 1 ปหลัง
การรัฐประหารไดรับความสนใจจากผูส่ือขาวหนังสือพิมพอยางตอเนื่อง 
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ภาพที่ 5.5 แสดงภาพวิธีการแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพ เพื่อการใชพื้นที่สื่อหนังสือพิมพไทย 
                  หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549  

ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช. 
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5.2 วิธีการใชพื้นที่สื่อดวยวิธีการปดก้ัน การแทรกแซงการทําขาวสงผลกระทบตอการทําขาวของ   
      ผูสื่อขาวหนังสือพิมพหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549  
 วิธีการปดกั้นและแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองระหวางคูขัดแยง คือ
ฝายพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.กับฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปรากฎวิธีการปดกั้น แทรกแซง
การทําขาวมีทั้งหมด 7 วิธี โดยการปดกั้นการทําขาวดวยกฎหมายไมสงผลกระทบกับการทําขาวของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ มี 5 วิธี สงผลกระทบตอการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพหลังการ
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 
 การปดกั้นผูส่ือขาวหนังสือพิมพทําขาวของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ดวยกฎหมายสื่อมวลชน กฎหมายความมั่นคง ซ่ึงไมเปนที่สงผลกระทบตอการทําขาวของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพแตอยางใด เนื่องจากผูส่ือขาวหนังสือพิมพตางทราบดีวา หลังการรัฐประหาร 
สิทธิ เสรีภาพการทําขาวของผู ส่ือขาวหนังสือพิมพถูกจํากัด ริดรอนและควบคุมเพื่อใหเกิด
ประโยชน ไรการตอตานขัดขืนจากฝายผูสนับสนุนรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือกลุมที่ไมเห็น
ดวยกับการรัฐประหาร  
 เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตางคุนชินกับการทําขาวที่ตองใชความ
ระมัดระวังและรอบคอบเปนไปตามกรอบความรับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิ 
เสรีภาพภายใตกรอบการควบคุม ตรวจสอบกันเองของสภาการหนังสือพิมพการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2540 ประกอบกับยุคสังคมขาวสารสารสนเทศ ที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตอง
ตื่นตัวทําขาวแขงขันกับผูส่ือขาวของสื่อประเภทอื่นทําใหการปดกั้นขาวสารและสถานการณตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมจึงเปนเรื่องยาก   
 
การแทรกแซงการทําขาวที่สงผลกระทบตอการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ  

1)  การขอใหผูสือ่ขาวหนังสือพิมพตรวจสอบตัวเอง โดยอางเหตุผลดานความมั่นคงหาม
เสนอขาวดวยภาษาถอยคําไมสุภาพหรือกลาวอางพาดพงิสถาบันพระมหากษัตริยใหเสื่อมเสียหรือขอมูล
ช้ันความลับดานความมั่นคง มีผลใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพแสดงบทบาทหนาที่ไมสมบูรณ  

2) การเลือกใชสื่อ ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองติดตาม ประเด็นขาว ความเคลื่อนไหว
ของทั้ง 2 ฝายมากกวาในชวงสถานการณปกติ เนื่องจากการเลือกใชส่ือแตละครั้งของคูขัดแยงมีเหตุผล
สําคัญคือ ชวงชิงพื้นที่ขาวทางหนาหนังสือพิมพ ผลประโยชนทางการเมืองและมุงสรางประเด็นขาว
กลบ ลดความนาเชื่อถือขาวของฝายคูขัดแยง ที่ตางแฝงนัยยะทางการเมืองเสมอมา 

3) การใชกลไกอํานาจรัฐ การที่ฝายรัฐบาลซึ่งมีอํานาจในการปกครองเปนแหลงขาว
แหลงขอมูลหลักของผูส่ือขาวหนังสือพิมพหลังการรัฐประหารและมีบทบาทสําคัญตอการทิศทาง
ทางการสรางวาระขาวสาร นําประเด็นสังคม ทําใหทุกวันหนาหนังสือพิมพมีเนื้อหา ประเด็นขาว
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จากฝายรัฐบาลและคมช.ในสัดสวนที่สูงกวาฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและเสี่ยงตอความไมสมดุล
ของการเสนอขาวสาร อาทิ รัฐบาลและคมช.กําหนดจัดงานมหกรรมประชาธิปไตย รัฐบาลรวม
หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดการเลือกตั้งครั้งใหมปลายปพ.ศ.2550 หรือใชกําลังพล
ของกองทัพ ขาราชการ ส่ือภายใตกํากับดูแลโดยรัฐและกองทัพรวมรณรงค เชิญชวน ช้ีแนะขอดี
ของรางรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550 ตอประชาชน 

4)  กลยุทธการสรางวาระขาวสาร  การสรางวาระขาวสารของคูขัดแยงทางการเมือง ทําให
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด ตอเนื่องเชนเดียวกับการเลือกใชส่ือ
ของคูขัดแยงทางการเมืองทั้ง 2 ฝาย เปนการสรางวาระขาวสารที่แฝงนัยยะทางการเมืองแฝงมาดวย
เสมอ  
   5) อิทธิพลทางการเมืองและองคกรสื่อ วิธีการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยง
ผลกระทบที่มีอิทธิพลตอการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ จากการที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังมี
บารมีทางการเมือง เปนนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและมีอิทธิพลตอ
ทิศทางการเมืองไทยสูง จากที่ยังมีประชาชนในตางจังหวัด ขาราชการ นักการเมืองภายใตสังกัด
พรรคไทยรักไทยเดิมหรือพรรคพลังประชาชนสนับสนุนจํานวนมาก อีกทั้งประเด็นชีวิตและ
อนาคตทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตางเปนสิ่งที่ถูกจับตามองอยางมากของรัฐบาลและ
คมช  
  ขณะที่ทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคมช.และพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน การ
ดําเนินการเอาผิดกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร,การเลือกตั้ง ลวนตางมีผลตอทิศทางทางการเมืองและ
การทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพทั้งสิ้น รวมถึง ความอยูรอดของธุรกิจองคกรสื่อประเด็นขาว
ความขัดแยงดังกลาวยังเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจและการโฆษณาของสื่อหนังสือพิมพ 
เพราะ“ขาวความขัดแยง”เปนสินคาที่ผูอานหนังสือพิมพตองการทราบ  
          6)  การใชสัมพันธภาพที่มีตอสื่อมวลชน  มีบทบาทสําคัญตอการทําขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพในสถานการณหลังการรัฐประหาร ทั้งในเชิงลบและบวกตอทัศนคติระหวางกันของ
แหลงขาวกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ การเขาถึงแหลงขาว แหลงขอมูล การตรวจสอบ โดยหาก
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีสัมพันธภาพที่ไมดีหรือมีอคติ ไมรูจัก คุนเคยกับแหลงขาวอาจทําใหการทํา
ขาวผิดพลาด แตหากผูส่ือขาวหนังสือพิมพกับแหลงขาวมีทัศนคติที่ดีระหวางกันแลวจะมีผลทําให
การทําขาวเจาะลึก เขาถึงแหลงขาวและรายงานขาวไดอยางถูกตองแมนยํา แตขณะเดียวกัน
สัมพันธภาพที่ดีอาจทําใหการทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพตกเปนเครื่องมือสรางประเด็นขาว
เอียงเขาขางแหลงขาวที่สนิทสนม  
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 โดยสัมพันธภาพระหวางแหลงขาวกับผูส่ือขาว จึงเปนวิธีการแทรกแซงการทําขาวที่ก่ํา
กึ่งระหวางการทําหนาที่อยางเที่ยงตรงตอวิชาชีพกับการทําหนาที่ที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคม
ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่แตกตางกันไปแตละบุคคล  
 

ตารางที่  5.1  วิธีการใชพื้นที่สื่อของแหลงขาวที่กระทบตอการทํางานขาวหนังสือพิมพ 
 

วิธีการปดก้ัน วิธีการแทรกแซงทําขาว 

กระทบกับการทําขาว ไมกระทบกับการทขาว 
1. การตรวจสอบขาวดวยตวัเอง  1.การใชกฎหมายความมั่นคง  

  กฎหมายสื่อมวลชน  
2. การใชกลไกอาํนาจรัฐ   
3. การสรางสัมพันธภาพที่ดกีับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  

4. การสรางวาระขาวสาร  
5. อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรส่ือหนังสือพิมพ  

6. การเลือกใชส่ือ  
 

5.3  แนวทางการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพภายใตไดรับผลกระทบจากวิธีการปดกั้น
แทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพ ของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท และคมช. 

1) การปรับตัวในการทําขาว 
 (1)  การยอมรับขอจํากัด  
  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตางใชการปรับตัวเปนแนวทางการทําขาวความขัดแยงทาง

การเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เพื่อใหการทําขาวสอดรับกับสถานการณ
ทางการเมืองที่ เปลี่ยนแปลง  และมีขอจํากัด สิทธิ เสรีภาพที่ เขมงวดกวาการทําขาวในชวง
สถานการณปกติ  

  ดังนั้น แนวทางในการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองดวยการยอมรับขอจํากัด
และปรับวิธีการทําขาวเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการสรางความไมพอใจใหกับผูมีอํานาจหลังการ
รัฐประหาร ดวยการเพิ่มความระมัดระวัง ไมใหการรายงานขาวหมิ่นเหม ลอแหลม หรือมี
ผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ กลาวหาหมิ่นประมาทผูอ่ืน คํานึงถึงประโยชนของประชาชน
สังคมเปนสําคัญ ความอยูรอดขององคกรหนังสือพิมพและตัวผูส่ือขาวหนังสือพิมพเองเปนหลัก  
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(2) การสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับแหลงขาว  
  การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ

แหลงขาว จากรัฐบาลที่ เปนนักการเมืองมาเปนรัฐบาลที่ประกอบดวย อดีตนายทหาร  อดีต
ขาราชการประจําและนักวิชาการ ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองปรับแนวทางในการเขาถึง
แหลงขาว การสรางแหลงขาวใหมควบคูไปกับการรักษาแหลงขาวที่มีอยูเดิม เพื่อใชประโยชนใน
การทําขาว ตรวจเช็คประเด็นขาวและสรางความสมดุลของขาวที่รอบดาน ใหครบถวนและสมบูรณ  

  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ตองปรับตัวเพื่อใหเขาถึงแหลงขาวที่มาจากระบบราชการ
ซ่ึงมีแนวคิด ทัศนคติและวัฒนธรรมในการใชส่ือเพื่อการติดตอส่ือสารกับประชาชนตามแบบ
ราชการที่มุงใชส่ือเพียงเพื่อเปนกระบอกเสียงและประชาสัมพันธผลงาน แตกตางจากการใชส่ือของ
นักการเมือง ประกอบกับการเขามาบริหารประเทศของรัฐบาลเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 1 ปเศษ จงึ
ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองปรับรูปแบบการเขาถึงแหลงขาว แหลงขอมูลและคนหาขาวกับ
ขาราชการประจําทั้งในสวนของกองทัพและรัฐบาลมากกวาจะการพึ่งขอมูล ขาวสารจากแหลงขาว
ระดับรัฐมนตรี ในรัฐบาลหรือคมช.เพียงชองทางเดียว เพื่อขจัดปญหาการไดขอมูล ขาวสารที่ไม
ครบ สมบูรณ ตรงกับความตองการนําเสนอขาว รวมทั้งผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองรูจักเคารพและ
รักษาแหลงขาว ดวยการไมเปดเผยแหลงขอมูลเมื่อเผชิญกับการทําขาวที่มีผลกระทบกับความมั่นคง
ของประเทศหรือแหลงขอมูลที่ไมตองการเปดเผยและควรรักษาสัมพันธภาพที่ดีนั้นไวเพื่อเปน
แหลงขาวของผู ส่ือขาวหนังสือพิมพในระยะยาวตอไป  เนื่องจากแหลงขาวดังกลาวจะไม
เปลี่ยนแปลงบอยเหมือนแหลงขาวที่มาจากนัการเมือง 

 

(3) ตื่นตัว ติดตาม ตรวจสอบขาว  
  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองตื่นตัวติดตามประเด็นขาวความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของคูขัดแยงทั้ง 2 ฝายอยางตอเนื่องตลอดเวลา จากสื่อตาง ๆ ทั้งหนังสือพิมพออนไลน ขาวขอความ
ส้ันทางโทรศัพทมือถือ (SMS) วิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศน สํานักขาวตางประเทศ รวมทั้ง การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับบรรณาธิการขาว ผูส่ือขาวหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน ตางฉบับ และ
แหลงขาว เนื่องจากขอมูล ขาวสารในปจจุบัน เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามการแขงขันกันทําขาว
ระหวางผูส่ือขาวดวยกันเองเพื่อชวงชิงความรวดเร็วเผยแพร “หนังสือพิมพออนไลน”และ“ขาวสั้น
ผานโทรศัพทมือถือ” (SMS) ที่ขยายตัวตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและหลอมรวมสื่อ  

2)  การใชวิจารณญาณวิชาชีพวารศาสตรศาสตร  
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ยึดจรรยาบรรณวิชาชีพและรับผิดชอบตอสังคมเปนแนวทางใน
การทําขาวหลังการรัฐประหาร ซ่ึงเปนการใชจรรยาบรรณ วิชาชีพที่สูงกวา การทําขาวในชวง
สถานการณทางการเมืองปกติ ตั้งแตการเสาะหาขาว การคัดเลือกประเด็นขาวและการรายงานขาวที่
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สะทอนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไมบิดเบือน เอียงขางหรือถูกครอบงําจนตกเปนเครื่องมือของคูขัดแยง
ฝายใดฝายหนึ่ง ที่ตางฝายตางแฝงดวยนัยยะทางการเมือง การตรวจสอบขาวของตัวเอง 
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองตรวจสอบประเด็นขาว เนื้อหาขาวภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่ือมวลชนเปนแนวทางการทําขาว เมื่อตองทําขาวที่เกี่ยวของกับความมั่นคงมีการพาดพิงถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ความมั่นคง ยุทธวิธีทางทหาร  
 (ก) ไมรายงานขาวไปยังกองบรรณาธิการ  
 (ข) หลบเลี่ยงถอยคํา ขอความ ภาษาที่ไมสุภาพแตไมใหบิดเบือนความหมายดวยตัวเอง  
 (ค) สงขาวทั้งหมดเพื่อใหบรรณาธิการขาวเปนผูตรวจสอบเซ็นเซอรขาวกอนตีพิมพ  

นอกจากนี้ ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ยังใชวิจารณญาณในการคัดกรอง กําหนดประเดน็ขาว
จากคุณคาขาว ความนาสนใจ นัยยะทางการเมืองรวมทั้งมุมมองของผูส่ือขาวหนังสือพิมพและ
ประชาชน   

3) การมีประสบการณในการทําขาว 
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่มีประสบการณการทําขาวประจําสายทหารและสายการเมืองที่
เคยผานประสบการณการทําขาวในชวงวิกฤตการเมืองหรือการรัฐประหารมาแลว  ไดนํา
ประสบการณการทําขาวในชวงการรัฐประหารในอดีต เปนแนวทางในการทําขาววิกฤตการเมือง 19 
กันยายน พ.ศ.2549 ที่ตองปรับวิธีการทําขาว การใชวิจารณญาณ กําหนดวาระขาว วิเคราะห ขอมูล
ขาวสาร และใชทักษะ ความสามารถ เทคนิคเฉพาะตัวสูง ในการเจาะประเด็นขาว การเขาถึง
แหลงขาว คนหาขอเท็จจริง ตรวจสอบความถูกตองที่ตองรัดกุมกวาในชวงสถานการณปกติ  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
การปดก้ัน แทรกแซงการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพในประเด็นความขัดแยงทางการเมือง
หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
 การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ซ่ึงเปนการยึดอํานาจการบริหารประเทศของรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่นําโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก ในนามคณะปฎิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบทบาทเปนผูพิทักษ 
(Guardians) ที่คณะทหารที่เปนผูพิทักษจะรักษาระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเดิมไวโดยไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก จะปรับปรุงเพียงประสิทธิภาพของการบริหารงาน ขจัดการคอรัปชั่นการคืน
อํานาจใหประชาชนที่รวดเร็ว ตามที่สถาบันพระปกเกลารวบรวมไวในบทความรูปแบบวิธีการ การ
แทรกแซงทางการเมืองของทหาร นับเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงระหวางฝายกระทําการ
รัฐประหาร คือ รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.กับฝายผูสูญเสียอํานาจคือพ.ต.ท.ทักษิณ 
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ชินวัตรและพรรคไทยรักไทย ที่ตางฝายตางพยายามแยงชิงพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพเพื่อใหขอมูล
ขาวสารถายทอดถึงประชาชน              
 โดยฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชความไดเปรียบจากการเปนผูมี
อํานาจหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ใชวิธีการปดกั้นการทําขาวดวยกฎหมาย ประกาศ 
คําสั่งคปค.เพื่อควบคุมสถานการณไมใหเกิดการตอตานการรัฐประหารที่เกิดขึ้นพรอมกับควบคุม
ทิศทางการเสนอขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพไมสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ มุงสกัด
กั้นลดปริมาณการเสนอขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได แตวิธีการปดกั้นการทําขาวดวยกฎหมาย
ไมสามารถใชควบคุมหรือลดปริมาณการทําขาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดตามตองการเนื่องจากใน
ยุคสังคมสารสนเทศ  ส่ือโทรทัศนผานดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเตอรเน็ต เว็บไซด รวมถึง
โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปน ส่ือใหม ส่ือเฉพาะกิจและสื่อทางเลือก ไดเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการรับรู ขาวสารในสังคม ทําใหฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ตองปรับมา
ใชการแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพหลากหลายรูปแบบดวยการใชกลไกอํานาจ
รัฐ การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพ การขอใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตรวจสอบ
ขาวตัวเอง รวมถึง การสรางวาระขาวสารใหเปนที่สนใจ แทนการใชกฎหมายอยางเครงครัดเพราะ
ไมตองการใหการรัฐประหารครั้งนี้เกิดความสูญเสียเหมือนเหตุการณพฤษภาทมิฬ เมื่อปพ.ศ.2535 
ที่มีการปดกั้นและบิดเบือนการรายงานขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Marshall McLuhan ทฤษฎีเทคโนโลยีกําหนดสังคม(อางถึงในกาญจนา แกวเทพ,2541:119)ที่
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนกลไกพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงการถายทอดขอมูลขาวสารของสังคม
ไมวาจะอยูที่ใดก็สามารถรับรู ขาวสารตาง ๆไดอยางสะดวก รวดเร็วหรือที่เรียกวา “หมูบานโลก” 
 การรัฐประหารซึ่งเกิดขึ้นเปนยุคสังคมสารสนเทศเทคโนโลยีพัฒนาอุปกรณและ
เครื่องมือส่ือสาร ใหเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอการสื่อสารทางการเมืองตางไปจากอดีต โดยได
สรางโอกาสใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชเปนเครื่องมือตอสูทางการเมืองเพื่อทวงคืนอํานาจและ
รักษาความนิยมของประชาชนของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดวยการเลือกใชส่ือท่ีเขาถึงงาย จากการที่
ผูมีอํานาจหลังการรัฐประหารไมสามารถสกัดกั้ดการสื่อสารได อาทิ วิทยุชุมชน เว็บไซดและการ
รายงานขาวของสํานักขาวตางประเทศ ที่สามารถสื่อเขาถึงกลุมเปาหมายอยางเจาะจงและกระจาย
ขาวออกสูสังคมโลก อีกทั้งสอดคลองกับ บททบาทความสัมพันธระหวางทหารกับส่ือของพ.อ.ธิวา 
เพ็ญเขตกรณ (www.crma52.com.21 เมษายน 2551) ที่ระบุวายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมสามารถ
ใชกําลังทหารบังคับ ควบคุมปดกั้นการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพโดยตรง เพราะไม
เหมาะสมกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป ทหารตองปรับการปฎิบัติการใหม ดวยการฝกฝนกําลังพล
ใหรูจักการใชส่ือเชิงรุก (Media Operation) เมื่อเผชิญกับการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพใน
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สถานการณความขัดแยง อยางเกิดประโยชนทั้ง 2 ฝายเพราะ“ส่ือ” เปนสวนสําคัญของปฎิบัติการ
ทางทหารเพื่อการโนมนาวประชาชน  
 วิธีการแทรกแซงการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหารของ
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. สวนใหญเปนการใชกลไกอํานาจรัฐ จากการเปนฝาย
บริหารมีอํานาจควบคุม ส่ังการ หนวยงาน ขาราชการ บุคคลากรและสื่อมวลชนที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐบาลและกองทัพ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิทยุชุมชน ถายทอด
ขอมูล ขาวสารไปยังประชาชน ซ่ึงเปนตามทฤษฎี Gatekeeper ของกัลตุงและรูจ ที่มุงเนนเลือกใช
ชองทางการสื่อสารใหตรงตามเปาหมายที่ตองการ กลาวคือ รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ใชส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 การจัดรายการเปดบาน
พิษณุโลก รายการสายตรงทําเนียบรัฐบาล ขณะที่เลือกใชส่ือบุคคล อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ขาราชการ กองทัพออกรณรงคประชาชนใหออกมาใชสิทธิ์ลงเสียงประชามติรับ/ไมรับราง
รัฐธรรมนูญ รวมถึงมอบหมายใหผูมีประสบการณทํางานรวมกับสื่อมวลชนทําหนาที่เปนโฆษก
คอยใหขอมูล ขาวสารแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหเปนไปตามที่รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ตองการและเลือกใชส่ือตางประเทศ ช้ีแจง ทําความเขาใจกับสังคมโลกและสรางประเด็นขาว
หักลางขาวสารที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส่ือสารผานตางประเทศเชนกัน  
 การใชส่ือเพื่อการแทรกแซงการทําขาวและรักษาพื้นที่ขาวทางหนาหนังสือพิมพดวย
วิธีการใชกลไกอํานาจรัฐ ซ่ึงเปนผูกําหนดวาระขาวสารเชิงนโยบายของรัฐบาลในฐานะเปน
แหลงขาว แหลงขอมูลแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพ สอดคลองกับกระบวนการสรางวาระขาวสารตามที่ 
พีระ จิรโสภณ (2548 :181-185) ระบุวา แหลงที่มาของขาวสารของสื่อมวลชนจะมาจาก 3 ชองทาง
คือ 1) การสรางวาระขาวสารเชิงนโยบายจากนักการเมือง 2) ส่ือมวลชนตามการคัดเลือกขาวและ 3) 
ความตองการของสาธารณชน ดวยจากการใหสัมภาษณของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี การแถลง
ผลงานหลังการรัฐประหาร ของคมช.เมื่อทํางานครบรอบ 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปของคมช.การ
รณรงคปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ปลุกจิตสํานึกความสามัคคีและเปดประเด็นขาวเชิงลบตอ
ฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งการใชกลไกอํานาจรัฐแทรกแซงการทําขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพยังสอดคลองกับ ทฤษฎีAgenda Sitting  ของ  Mc Combs and Shaw ตามทัศนะRoger& 
Dearing(1972)ดวยวาการกําหนดวาระขาวใดในปริมาณมากและมีความถี่สูง ถือเปนการให
ความสําคัญกับประเด็นขาวดังกลาว ซ่ึงสะทอนภาพรวมของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ไดวามุงใชส่ือภายใตกลไกอํานาจรัฐเพื่อการประชาสัมพันธผลงานและประโยชนทางการเมือง 
 นอกจากนี้ วิธีการแทรกแซงการทําขาวดวยการสรางและใชสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพของประธานคมช. ดวยการสรางความสนิทสนม การรับโทรศัพทมือถือของ
ผู ส่ือขาวหนังสือพิมพ  รวมแขงขันกีฬาและรับประทานอาหารกับผู ส่ือขาวหนังสือพิมพ 
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บรรณาธิการขาวและนักเขียนคอลัมนิสต เปนการปรับทาทีและภาพลักษณของผูนํารัฐประหารที่
ตางไปจากอดีตที่คอนขางเขาถึงยาก ไมยอมเปนขาวงายๆ เปดโอกาสใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
โดยเฉพาะสายทหารเขาถึงไดงาย ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงเปนตามแผนปฏิบัติ
การทางจิตวิทยามวลชนของกองทัพยุคใหม ตามบทความของพ.อ.ทิวา เพ็ญเขตกรณเชนกัน 
 เชนเดียวกับฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ใชโอกาสที่ชีวิตหลังถูกยึด
อํานาจอาศัยอยูในประเทศอังกฤษไมสามารถเขาถึงผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยได ใชวิธีการ
แทรกแซงการทําขาวอยางมีเปาหมายและมีการวางแผน เพื่อนําไปสูการแทรกแซงการทําขาว แยง
ชิงพื้นที่ส่ือหนังสือพิมพ และเขาถึงกลุมเปาหมายใน 3 ระดับ คือ 1) เลือกใชส่ือตางประเทศและเว็บ
ไซด กระจายขาวสารใหเปนที่สนใจของสังคมระดับโลก เนื่องจากเขาถึงงาย ไมถูกปดกั้น โดยผูมี
อํานาจและยังขาดกฎหมายควบคุมการใช อีกทั้งยังสรางอํานาจตอสูทางการเมืองและมีอิทธิพลตอ
การเสนอขาวของสื่อหนังสือพิมพไทยอีกทอดหนึ่ง 2)ใชส่ือมวลชนในประเทศ ผานสื่อบุคคลอื่น
ส่ือสารแทนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผานสื่อ ประกอบดวย นายนพดล ปทมะ นายจาตุรนต ฉายแสง 
และกลุมพีทีวี เพื่อไมใหขาวความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เงียบหายไปจากสื่อ
หนังสือพิมพและสังคมไทย 3) ใชส่ือใหม ประกอบดวย ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือทางเลือก เชน วิทยุชุมชน 
เว็บไซดwww.turethaksin.net, www.cluethaksin เปนชองทางการสื่อสารโนมนาว ชักจูงใจ หนวงรัง้
รักษาระดับความนิยมของประชาชนที่สนับสนุนเปนการเฉพาะเจาะจง การรณรงครับ/ไมราง
รัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ.2550 การชุมนุมของกลุมพีทีวีและนปก.การโทรศัพททางไกลเขารวม
สนทนาทางวิทยุชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดสังคม ตามแนวคิดของ 
แม็คลูฮัน (McLuhan1964,1996) และ (Marshall McLuhan,1960) ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เปลี่ยนแปลงชี้นําการรับรูและพฤติกรรมในระดับปจเจกบุคคล กระทั้งองครวมของสังคม ที่
อิทธิพลในการใชส่ือ แตละยุคสมัย ตางเปนตัวช้ีนําและกําหนดสังคมทั้งส้ิน (อางถึงใน กมลรัญ
อินทรทัศน, 2548:482-485) โดยเฉพาะเปนไป ตาม แนวคิดที่สรางชื่อเสียงแก มารเชล แม็คลูฮัน 
(Marshall McLuhan,1960) ที่วา“ส่ือ”คือ “ตัวสาร”(Medium is the message)ไมวาการสงขอความ
ใดก็ไมสําคัญเทากับการเลือกสื่อ ที่หากเปลี่ยนแปลงตัวส่ือก็สามารถสรางผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได ตามการสื่อสารนั้นๆ  
 นอกจากนี้ การใชวิธีกําหนดวาระขาวสาร ดวยการสื่อสารดวยตัวเองของพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ผานสื่อและผานบุคคลอื่น จากการเปนบุคคลที่มีคุณคาขาว(New Evaluation)เปนอดีต
นายกรัฐมนตรีที่โดดเดนเปนที่รูจักของผูคนระดับโลกและมีอิทธิพลตอการเมืองเปนที่นาสนใจของ
ประชาชน สังคมไทย ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ และผูมีอํานาจหลังการรัฐประหาร เพื่อใหขาวความ
เคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยูในกระแสสังคมไทย ตามที่พิศิษฐ ชวาลาธวัช กลาวไว 
(พิศิษฐ ชวาลาธวัช, 2546:30-31) 
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 การใชพื้นท่ีสื่อของแหลงขาวและการปดก้ัน การแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพ 
สงผลกระทบกับการทําขาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพ  
  การใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวดวยวิธีการปดกั้นการทําขาวความขัดแยงทางการเมือง
หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ดวยกฎหมายของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและ
คมช.ไมสงผลกระทบตอการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพแตอยางใด มีเพียงวิธีการแทรกแซง
การทําขาวดวยการขอใหตรวจสอบขาวตัวเอง สงผลกระทบที่ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ตองใช
ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการตรวจสอบประเด็น เนื้อหาและถอยคําขาวสาร คําโตเถียง ขอมูล
กระทบกับความมั่นคงกอนสงตนฉบับขาวไปยังใหบรรณาธิการขาว เพื่อใหตรวจสอบอีกครั้งกอน
ตีพิมพจําหนาย แมวาขอมูลที่ไดจะมาจากแหลงขาวทั้งที่เปนทางการ แตเมื่อตองเสนอขาวที่เปน
ขอมูลช้ันความลับของกองทัพ รัฐบาลและสถาบันเบื้องสูง ซ่ึงเปนไปตามทั้งบทบาทหนาที่ของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่ตองคํานึงถึง ความรับผิดชอบตอสังคมตามที่ประกาศไวโดยสมาคมนักขาว 
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยและสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์
,2547;308)โดยผูส่ือขาวตองระมัดระวังไมใชถอยคําดุเดือด รุนแรง เพื่อเรียกรองปลุกระดมมวลชน 
เชน การปราศรัยของกลุมพีทีวี นปก.ที่มักใชถอยคําไมเหมาะสม กลาวหา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท
ซึ่งเปนไปตามจริยธรรมของหนังสือพิมพที่จะไมเสนอขาวพาดพิงบุคคล องคกรใดใหไดรับความ
เสียหาย  
 นอกจากนี้การใชวิธีการแทรกแซงการทําขาวดวยการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ เปนวิธีการแทรกแซงที่มีผลตอการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองที่ตองการใช
ส่ือมวลชนเปนเครื่องมือควบคุมทิศทางขาวสารใหเปนไปตามคูขัดแยงทั้ง 2 ฝายตองการ เนื่องจาก
สัมพันธภาพที่ดีเอ้ือใหเกิดการเขาถึงแหลงขาว แหลงขอมูล โนมนาว ช้ีแนะประเด็นขาวที่ตองการ
ใหนําเสนอแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพรับรูในรูปแบบการบอกเลา เบื้องหลังของสถานการณตาง ๆ 
และมีผลตอการทํางานรวมกันระหวางผูส่ือขาวหนังสือพิมพกับแหลงขาวหรือเมื่อตองการขอความ
รวมมือใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตรวจสอบขาวตัวเอง ซ่ึงเปนไปตามแนวทางการปฎิบัติการทาง
ทหารในปจจุบันที่มีการใชปฎิบัติการทางจิตวิทยามวลชนในสถานการณความขัดแยง เกิดสงคราม
การเมืองตาม บทบาทความสัมพันธระหวางทหารกับสื่อ ของ พ.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ ระบุวาไววา 
การควบคุมส่ือในยุคสังคมสารสนเทศและภาวะสงครามทําไดเพียงหลักการ ทหารควรไววางใจสื่อ 
มีเพื่อนเปนสื่อมวลชนและสื่อเองก็ควรใหโอกาสทหารมีโอกาสไดเสนอความคิด โดยเฉพาะผู
บังคับหนวยทหารควรตองสนใจปฎิบัติการสื่อ (Media Operation) ดวยการวางแผนเพื่อใหสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงและไมเกิดความผิดพลาดตามที่กองทัพสหราชอาณาจักรสรุปไว 

ขณะเดียวที่สัมพันธภาพในเชิงลบระหวางแหลงขาวกับผูส่ือขาวหนังสือพิมพสง
ผลกระทบตอการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองประสบปญหาไมสามารถเขาถึงแหลงขาว 
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แหลงขอมูลและเสี่ยงตอการไดขอมูลที่ขาดความสมบูรณผิดพลาด ไมแมนยํา ไมสามารถตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของขาวไดเมื่อเกิดภาวะขับขัน แตขณะเดียวกันสัมพันธภาพที่ดีอาจเปนกลายเปนชองวาง
ใหแหลงขาวโนมนาว ชักจูง ครอบงําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพการรายงานขาวเอียงขางฝายที่มี
สัมพันธภาพที่ดีและตกเปนการเครื่องมือของแหลงขาว มากกวาจะทําหนาที่อยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2547:308) ที่ระบุวา อาชีพวารสาร
ศาสตรหรือผูส่ือขาวหนังสือพิมพเปนวิชาชีพ (profession) ที่ตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และควร
หลีกเลี่ยงการนําทัศนคติของตัวเองมามีอิทธิพลในการคัดเลือกและกําหนดประเด็นขาว ที่ตองมี
ความเที่ยงตรง ปราศจากอคติและตองนําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมา 

การแทรกแซงการทําขาวดวยการเลือกใชส่ือของแหลงขาวคูขัดแยงทางการเมืองทั้ง 2 
ฝายสงผลกระทบทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ตองตื่นตัวในการเปดรับขอมูลขาวสารที่มาจากหลาย
ส่ือ เพื่อชวงชิงโอกาสการเขาถึงประชาชนใหมากที่สุด โดยเปนไปตามแนวคิด ผูรักษาชองทางการ
ส่ือสาร (Gatekeeper) ตามแนวคิดของ เดวิด เอ็มไวท (David M.White) (White,1950) ที่แหลงขาวทั้ง
สองฝายเลือกชองทางการสื่อสารเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายตามที่ตองการ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการสื่อสารอาทิ การเลือกใชส่ือบุคคลในกรณีการรณรงครับ/ไมรับรางรัฐธรรมนูญ หรือประธาน
คมช.ใหสัมภาษณสถานีวิทยุโทรทัศนCNN ช้ีแจงถึงเหตุผลการรัฐประหาร ตอบโตขาวตอสังคม
โลกเชนกัน หลังพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรใหบทสัมภาษณผานทาง www.truethaksin.com,www.hi-
thaksin.net  
 นอกจากนี้ การแทรกแซงการทําขาวดวยการสรางวาระขาวสารของแหลงขาว ทําให
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองทําขาวและนําเสนอขาวของคูขัดแยงทางการเมืองตามการสรางวาระ
ขาวสาร แหลงขาวที่สวนใหญมักสรางความนาสนใจในเชิงคุณคาขาวเพื่อเปดประเด็น ในลักษณะ
โจมตี หักลางขอมูลขาวคูขัดแยงทางการเมือง การสรางวาระขาวสารปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ
ประชาสัมพันธผลงาน ซ่ึงเปนไปตาม ทฤษฎีการสรางวาระขาวสารหรือประเด็นทางสังคมของ
ส่ือมวลชน (theagenda-setting function of mass media) ที่แม็คเควล(McQuail,1987) (อางถึงในพีระ 
จิรโสภณ,2548:183) ช้ีวา การสรางวาระขาวสารเชิงนโยบาย (policy agenda) ของนักการเมืองเปน
กระบวนการหนึ่งของการกําหนดวาระขาวทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการทําขาวของผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพ โดยเฉพาะประเด็นขาวความขัดแยงประชาชนใหความสนใจทางการเมืองสอดคลอง
กับการศึกษาของ อรรถพร กงวิไล ที่ศึกษาเรื่ององคความรูของการสื่อสารทางการเมืองในประเทศ
ไทยพบวา การเสนอขาวสารความขัดแยง ยังมีความสําคัญมากกวาประเด็นขาวอื่น ๆ (2547:195)  

สําหรับฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีใชการสรางวาระขาวสารดวยตัวเองผานสื่อ เปน
การกําหนดวาระขาว ตามแนวคิดของแม็คคอมบส (McCombsand Show,1977) ที่กําหนดวาระขาว
ไดตรงตามความสนใจของสาธารณชนและผูรับสารจะมีอิทธิพลตอพื้นที่ขาว ทําใหพื้นที่การเสนอ

DPU



 199 

ขาวมากกวาฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ไปสอดคลองกับแนวคิดของ วีเวอร 
(Weaver,1977)(อางถึงในพีระ จิรโสภณ,2548:181-185) ที่ช้ีวา ผูรับสารที่มีความกระตือรือรน 
(active) ไมเฉยชา(passive) จะเปนตัวกําหนดการรับรู ความสนใจของประเด็นขาว โดยถายิ่ง
เกี่ยวของเทาใด ตองการรูเทาใด เร่ืองนั้นๆ ขอมูล ขาวสารนั้นยิ่งเปนที่ตองการที่สูงขึ้นตามไปดวย
เหมือนการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทําใหความเคลื่อนไหวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนที่
สนใจของสังคมไทยมีคุณคาและมีอิทธิพลตอการทําขาวมากขึ้น 
 ขณะที่อิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ สงผลใหผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพตองติดตามทําขาว เจาะลึกในทุกประเด็นที่เกี่ยวของกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลุม
ผูสนับสนุน กลุมพีทีวีและนปก.รวมทั้งการบริหารจัดการของฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
และคมช. เพราะความเคลื่อนไหวตาง ๆ และประเด็นความขัดแยงของทั้ง 2 ฝายตางมีผลตอทิศทาง
การเมืองของไทย กระทบกับสังคมในวงกวาง ซ่ึงเขาองคประกอบในการคัดเลือกขาว(News 
Judgment)โดยตรงตาม พิศิษฐ ชวาลาธวัช (2546:30-31) ที่ระบุวา คุณคาขาว ที่ประกอบดวย ความ
สด ใหมและมีความสําคัญ ซ่ึงประเด็นขาวความขัดแยงทางการเมือง มีอิทธิพลตอยอดจําหนายและ
รายไดจากโฆษณา ยอดจําหนาย ในบางฉบับยังมีการควบคุมการเสนอขาวอยางใกลชิดจากเจาของ
ส่ือเพราะกลัวกระทบผลประโยชนหรือถูกฟองรองดําเนินคดีหรือถูกสั่งปด ซ่ึงอิทธิพลทางธุรกิจที่มี
ตอองคกรสื่อหนังสือพิมพขางตน หกระทบตอองคกรธุรกิจส่ือโดยตรง สอดคลองกับหลักการ
เสนอขาวของหนังสือพิมพที่ตองยึดแนวทางการเสนอขาวตามนโยบายองคกร อุดมการณความ
ตองการรับทราบขาวของผูอาน(อางถึงในรัตนาภรณ ศรีอําพันธ,2539:18-23)  

สําหรับการแทรกแซงการทําขาวภายใตกลไกอํานาจรัฐ ที่ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนท มีผลทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองทําขาว รายงานขาวที่มุงเนนการบริหารประเทศของ
รัฐบาลและชูประเด็นความขัดแยงทางการเมืองของแหลงขาวเพื่อหักลาง ตอบโตการสื่อขาวสาร
ของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําใหพื้นที่ขาวทางหนาหนังสือพิมพ 1 ป แทรกแซงการทําขาวไม
เปนไปตามแนวคิดการทําหนาที่ ผูส่ือขาวและการรายงานขาวตามทัศนะของ เซมัว-เออร (Seymour-
Ure) ตามบทบาทการรายงานขาวของสื่อหนังสือพิมพ ในการทําหนาที่เปนส่ือกลางของการ
ติดตอส่ือสารระหวางรัฐบาลและประชาชน ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใน
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอสวนรวม รวมท้ังสอดสองตรวจตราการบริหารงาน
ของรัฐบาล(อรรถพร กงวิไล,2547:32) แตกลับตองทําขาวตามการเลือกใชส่ือและกําหนดวาระ
ขาวสารโดยผูมีอํานาจเพียงฝายเดียว    
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แนวทางการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังถูกปดก้ันและแทรกแซงการทําขาวหลังการ
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมีแนวทางการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังเกิดการ
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ดวยการปรับตัวเพื่อใหการทําขาวสอดรับกับสถานการณทางการ
เมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและใชวิจารณญาณ จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณการทําขาวประจําสาย
ทหารสายการเมือง รวมทั้งในสถานการณและการรัฐประหาร เปนแนวทางในการทําขาว     

1. การปรับตัวในการทําขาว 
  ผู ส่ือขาวหนังสือพิมพยอมรับวา เมื่อเกิดวิกฤตการเมืองหรือเหตุการณการ
รัฐประหารผูส่ือขาวหนังสือพิมพทุกคนตางยอมรับผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 1) ที่กระทบตอ
การทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพโดยตรงตามมา โดยผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางฉบับอาจ
โยกยาย ปรับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบในการทําขาวใหสอดคลองกับสถานการณ 2) สิทธิ 
เสรีภาพ การทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพถูกจํากัดใหอยูภายใตเงื่อนไขที่แตกตางไปจากชวง
สถานการณปกติ รวมทั้ง 3) ตอง“ปรับตัว” เพื่อใหเขาถึงแหลงขาว แหลงขอมูลใหม พรอมกับรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับแหลงขาวฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กอนเกิดการรัฐประหาร และผูส่ือขาว
หนังสือพิมพตองเพิ่มความเขมงวดในการทําขาวในทุกขั้นตอน  
 การปรับตัวในการทําขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่ตองเพิ่มบทบาทการทําหนาที่
เขมขนขึ้น  ตั้งแตการรวบรวมขอมูลความคืบหนาของสถานการณขาวจากทั้งสองฝายจาก 
เว็บไซด สํานักขาวตางประเทศ ส่ือหนังสือพิมพไทยกอนกําหนดประเด็นขาวตอยอด ใหอยูภายใต
กรอบจรรยาบรรณ จริยธรรมวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ไมใหละเมิดกฎหมายความมั่นคง 
ประกาศ คําส่ัง คปค.เพื่อปองกันการเปนปฏิปกษกับผูมีอํานาจหลังการรัฐประหาร เพื่อความอยูรอด
ของธุรกิจองคกรสื่อหนังสือพิมพ รูเทาทันแหลงขาวไมตกเปนเครื่องมือตอสู ตอรองทางการเมือง
ของฝายใดฝายหนึ่งหรือถูกครอบงําความคิดซ่ึงผูส่ือหนังสือพิมพตองยึดหลักวิชาชีพที่ของ ปเตอร 
เอ็ม แซนดแมน (Perter M.Sandman) เดวิด เอ็ม รูบิน (David B.Sachsman) สอดรับกับคุณสมบัติ
เดนที่นักวิชาชีพหนังสือพิมพที่ดีที่  อุบลรัตน  ศิ ริยุวศักดิ์  (2547:308)  สรุปไววา  ผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพตองมีมุมมองที่หลากหลาย  รูแหลงขาว  (Sources) ติดตามความเคลื่อนไหว 
(Continuity) ของขาวสารตลอดเวลาอยางอดทน เพื่อมองหาประเด็นที่นาสนใจ มีความไวตอการ
รับรู (Sureillance) คนหาสิ่งที่ปดบังซอนเรน และยึดมั่นตอจรรยาบรรณวิชาชีพ (code of conduct) 
ที่ตองเปนผูมีหลักศีลธรรมใฝหาความยุติธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  
 นอกจากนี้ การที่ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ตองปรับรูปแบบการทําขาวแข็งขันกับเวลา แข็ง
ขันผู ส่ือขาววิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนรวมทั้ง  ส่ือหนังสือพิมพดวยกันเอง  ตามยุค
สังคมสารสนเทศ ที่ความเจริญกาวหนาและการขยายตัวของธุรกิจส่ือหนังสือพิมพใหบริการขอมูล
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ขาวสารทาง“หนังสือพิมพ ออนไลน” และ “ขอความสั้นทางโทรศัพทมือถือ” การเจาะประเด็นขาว
เดี่ยว ขาวดวน จึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทฤษฎีส่ือ คือ ผูกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ (McLuhan 
Media LawTheory) ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพปรับตัวในการคนหาสงขาวดวยอีเมล (E-Mail) มีประสิทธิภาพดานความเร็วมากขึ้น
เพื่อนําขาวนั้นเสนอผานสื่อหนังสือพิมพออนไลนและขาวขอความสั้น (SMS) ขณะที่ผูอาน
หนังสือพิมพเองก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปดรับขอมูลคนหาขาวสาร ผานทางอินเตอร เว็บไซด 
และสามารถสนองความตองการขอมูลขาวสารไดสะดวก ไมถูกปดกั้นการรับรูขาวสารที่กลาวมา
ขางตน เทคโนโลยีไดนําผูคนในสังคมหลีกหนีความลาสมัย เขาสูกฎแหงการรีบเรงและมีการบูรณา
การเทคโนโลยีอยางมีคุณคาเชิงบวก   
 

2. วิจารณญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพใชวิจารณญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ตองรับผิดชอบตอสังคม
เปนแนวทางในการทําขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหารตลอด 1 ปหลังการ
รัฐประหารคูขัดแยงตางใชความไดเปรียบที่ฝายตัวเองที่เหนือคูขัดแยง ปดกั้น แทรกแซงการทําขาว 
ทําใหผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองใชวิจารณญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพ คัดกรองขาวสารที่แอบแฝง
นัยยะทางการเมืองที่ตองการสงไปยังกลุมเปาหมาย  
 โดยผูส่ือขาวหนังสือพิมพจะใชวิจารณญาณตัดสินใจเฉพาะหนาในการทําขาวเมื่อเผชิญ
กับสถานการณที่อันตราย เล่ียงตอความไมปลอดภัย  
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพจะแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไดโดยการไมสงขอมูลขาวดังกลาว
นั้นไปยังบรรณาธิการผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองดําเนินการตามกระบวนการตัด ปรับถอยคํา 
กําหนดประเด็นขาวที่ไมเหมาะสมกอนสงไปใหบรรณาธิการตรวจสอบ การเลือกสงประเด็นขาว 
เนื้อหาที่ไดมาทั้งหมดตอบรรณาธิการเพื่อใหตรวจสอบ ซ่ึงการใชวิจารณญาณวิชาชีพส่ือมวลชนจึง
สอดรับกับ ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพนักหนังสือพิมพแหงชาติพ.ศ.2541 ที่บัญญัติ
จริยธรรมผูส่ือขาวหนังสือพิมพไววาตองคํานึงถึงสาธารณผลประโยชน เสนอขาวที่เปนจริง 
สงเสริมและรักษาสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวและความคิดเห็น  
 
3. ประสบการณการทําขาว 
 ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตางใชประสบการณวิชาชีพในการทําขาวประจําสายการเมือง 
สายทหาร รวมทั้ง ประสบการณในการทําขาวในชวงวิกฤตการเมืองในอดีต มาเปนแนวทางการทํา
ขาวความขัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 เนื่องจากผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพที่ประสบการณในการทําขาวในสถานการณดังกลาว สามารถทําขาวในสถานการณใน
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สถานการณที่คับขันนั้นไดดีกวาผูส่ือขาวหนังสือพิมพที่ไมมีประสบการณ เพราะทราบเงื่อนไข 
ขอจํากัดในการทําขาวในชวงการรัฐประหาร หรือการทําขาวที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ การ
รักษาผลประโยชนของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2547:308) ที่เปนวิชาชีพที่
ตองอาศัยทักษะ ความรู ความสามารถและการฝกฝน ไปพรอมกับการใชจรรยาบรรณเชนเดียวกับ
วิชาชีพแพทย วิศวกรรม โดยเฉพาะการวิเคราะหขาว ผูส่ือขาวหนังสือพิมพตองหลีกเล่ียงการเสนอ
ขาวจากอุดมการณ ทัศนคติของตนเอง เมื่อเผชิญกับกระบวนการแทรกแซงการทําขาว ที่มีผลตอ
ความนึกคิดของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ  
 
สรุปผลสําคัญการศึกษาเพิ่มเติม 
 1. ในโลกยุคเทคโนโลยี ที่มีการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)เปดโอกาสใหการ
ใชส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และอินเตอรเน็ต กาวขามมิติการผูกขาด สงผลใหส่ือวิทยุ
ชุมชน สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เว็บไซด หนังสือพิมพออนไลนและโทรศัพทมือถือเขามามี
บทบาทตอการใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวในการนําเสนอขอมูลใหเกิดประโยชนตอฝายตนและการ
ปดกั้น การแทรกแซง การทําขาวหนังสือพิมพ หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ใหตาง
ไปจากอดีต เนื่องจากสื่อตาง ๆ เหลานั้นถูกนํามาใชเปนเครื่องมือส่ือสารและประโยชนทางการเมอืง
ที่สงผลใหพฤติกรรมการสื่อสารของผูสงสาร สารและชองทางการสื่อสาร ตองปรับใชใหเกิด
ประสิทธิภาพใหมากที่สุด    
 2. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชยุคสังคมสารสนเทศอยางเกิดประโยชน โดยถือโอกาสใน
ขณะที่เทคโนโลยีที่พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณส่ือสารเขาถึงประชาชนระดับปจเจกบุคคลและ
เชื่อมโยงสังคมโลกใหแคบหรือที่นิยมเรียกกันวา “หมูบานโลก” เปนเครื่องมือเคลื่อนไหวตอสู
ทางการเมือง ตางไปจากผูนําประเทศที่ถูกรัฐประหารในอดีต ที่ไมปรากฏขาวเคลื่อนไหวใด ๆ  ผาน
ส่ือและมักเงียบหายไปจากสังคมไทยไปตามเวลา 
 3.  คณะรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ใชวิธีการปดกั้น ควบคุมการทําขาวของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ดวยประกาศ คําสั่งคณะรัฐประหาร กฎอัยการศึก ซ่ึงมีอํานาจเทียบเทา
กฎหมาย ไดเพียงตามหลักการเทานั้น โดยไมสามารถควบคุมการใชพื้นที่ส่ืออยางไดผลตามที่
ตองการของผูมีอํานาจ เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีที่กาวไกลสรางโอกาสเลือกรับขาวสารได
หลากหลายชองทางและนํามาสูอํานาจของประชาชนที่สูงขึ้น 
 4. ส่ือใหม ส่ือเฉพาะกิจและสื่อทางเลือก ประกอบดวย อินเตอรเน็ต เว็บไซด วิทยุ
ชุมชน โทรทัศนผานดาวเทียม การชุมนุมทางการเมือง รวมถึงโทรศัพทมือถือ ถูกใชเปนชองทาง
ส่ือสารทางการเมืองใหกับฝายของตน ชวยทําใหปริมาณการใชพื้นที่ส่ือของแหลงขาวเพิ่มมากขึ้น
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ตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวจากการใชส่ือนั้นสรางประเด็น นอกเหนือจากการใชส่ือแบบดั่ง
เดิม คือ การแถลงขาว การใหสัมภาษณหรือแจกเอกสารขาวแกผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 
 5. การทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ยังคงมีความสําคัญในการแสดงบทบาทนํา
สังคมจากการเปนผูมีจรรยาบรรณ วิชาชีพ เปนผูผานการศึกษาฝกฝน ส่ังสมประสบการณ ในการ
คัดกรอง (Gatekeeper) ขอมูลขาวสารที่มาจากหลายแหลง หลายตนตอ โดยเฉพาะผูส่ือขาว
หนังสือพิมพยังคงเปนตนทางการนําเสนอขาวในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ดวยการนําไปเผยแพร
ผานหนังสือพิมพออนไลน ขาวขอความสั้น(Short Message Service:SMS)ทางโทรศัพทมือถือและ
รายการเลาขาวทางสถานีโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
 6. จากการวิจัยยังพบวา ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ยังมีวัฒนธรรมการทําขาวแบบเดิมและ
ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในการคนหาขอมูล เขาถึงแหลงขาว การสัมภาษณ การตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล ซ่ึงมีความรวดเร็ว ทันสถานการณและการแขงขันมากขึ้น  
 7. ฝายทหารที่เขาแสดงบทบาทการแทรกแซงการเมือง ในเหตุการณ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 พยายามปรับลดปฎิบัติการทางทหารที่เขมงวดและมีทัศนะที่ดีตอการรายงานขาวของผูส่ือขาว
หนังสือพิมพ ตางไปจากเดิมความเชื่อวา นักขาวคืออุปสรรคสําคัญที่ทําใหภารกิจของทหาร
ผิดพลาดลมเหลวได หรือรุนแรงถึงขั้นเปนอันตรายตอความมั่นคง ดวยการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวย ซ่ึงปฎิบัติการจิตวิทยา เพื่อการเขาทิศทางขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ 
ผูซ่ึงทําหนาที่ส่ือกลางโนมนาว ช้ีแนะ แนวทางผานไปยังสาธารณชนไดตามกรอบที่ตองการ  
 8. จากผลการวิจัยพบวา  การสรางสัมพันธภาพระหวางแหลงขาวกับผู ส่ือขาว
หนังสือพิมพ เปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ความคิดเห็น แนวทางการทําขาวของ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพใหสอดคลองกับประเด็นตามตองการ จากความใกลชิด สนิทสนม สงผลตอ
การนําเสนอประเด็นขาวและการทําหนาที่ของผูส่ือขาวหนังสือพิมพปราศจากอคติ มีโอกาสเขาถึง
แหลงขาวเชิงลึก ที่นําไปสูขาวเจาะ ขาวเดียว   
 9. ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. ซ่ึงสวนใหญเปนขาราชการประจําและ
มีทัศนะการใชส่ืออยางมีเปาหมายเพียงเพื่อประชาสัมพันธผลงาน แจงขาวสารตาง ๆ ใหประชาชน
ไดรับทราบ ซ่ึงแตกตางไปจากฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงเปนนักการเมือง มีประสบการณจาก
ภาคธุรกิจที่มีความชํานาญในการใชกลยุทธการประชาสัมพันธ มีเปาหมายสรางภาพลักษณ ความ
นิยม จึงทําใหหนาหนังสือพิมพในชวง 1 ป หลังการรัฐประหารฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถ
แยงชิงพื้นที่ขาวไดทั้ง ๆ ที่เชิงทางกายภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มิไดมีโอกาสเขาถึงผูส่ือขาว
หนังสือพิมพไทย  
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 10. การใชส่ือใหม ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารจะไดประสิทธิภาพถายทอด
ขาวสาร ความรูสูประชาชนไดรวดเร็ว กวางไกล แตผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวา การสื่อสารผาน
ส่ือบุคคล ที่มีความนาเชื่อถือ เชน หัวคะแนน ผูนําชุมชนตามธรรมชาติ กํานัน ผูใหญบาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)  ยังคงทรงอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจ ทางการเมือง
ของผูรับสารไดมาก แมจะมีความพยายามโนมนาวชักจูงใจประชาชนหลากหลายรูปแบบวิธีการ
ขณะที่การใชส่ือเฉพาะกิจ คือ การรณรงค การชุมนุมเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง การใชสีและ
สรางสัญญะเหมาะสมกับการใชเพื่อหนวงรั้งกลุมที่สนับสนุนฝายตัวเองเปนหลัก สวนการใชส่ือ
ทางเลือกเปนชองทางใหผูรับสาร เลือกรับขาวสาร ขอมูลขาวตาง ๆ ไดอยางอิสระ สวนสื่อมวลชน
ตางประเทศและเว็บไซดที่มีลักษณะของการสื่อสารที่กวางไกล จะไดผลเมื่อใชในภาวะที่ตองการ
สรางวาระขาวสารใหเปนที่สนใจ เปนที่รูจักและภาพลักษณ    
 11. จากการศึกษายังพบวา แหลงขาวของผูส่ือขาวหนังสือพิมพ ไมไดจํากัดอยูเฉพาะ
การใหสัมภาษณจากแหลงขาวผูมีตําแหนงทางการเมือง หรือคณะรัฐประหาร แตเลือกหาขอมูลขาว
จากขาราชการประจําแทน เนื่องจากเปนผูที่คลุกคลีและแมนยําในเรื่องขอมูล ไมมีการเปลี่ยนแปลง
บอยครั้งอยางฝายบริหารที่เปนนักการเมืองหรือขาราชการการเมือง  
 
ขอจํากัดในการศึกษาวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เร่ิมตนศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ.2550 ซ่ึงในระยะเวลา
ที่การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ผานพนไปเกือบ 1 ป ทําใหการเก็บขอมูลของผูวิจัยเกิดขึ้น
หลังการรัฐประหาร อีกทั้ง การเก็บขอมูลในการวิจัยที่แหลงขอมูลที่เปนบุคลสําคัญในสถานการณ
ความขัดแยงทางการเมืองที่ยังครุกรุน ทําใหแหลงขอมูลมีเวลาคอนขางจํากัดและกังวัลตอเร่ืองความ
ปลอดภัย เวลาในการนัดหมายจึงตองปรับเปลี่ยนเวลาและสถานที่หลายครั้ง สงผลใหผูวิจัยที่ปฎิบัติ
หนาที่เปนผูส่ือขาวโทรทัศนและมีเวลานอยตองใชรวบรวม ยาวนานถึง 1 ป 2 เดือน (สิงหาคม พ.ศ.
2550-ตุลาคม พ.ศ.2551)  
 
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป  
 1. งานวิจัยฉบับนี้ เปนงานวิจัยคุณภาพ  (Qualitative Research) ที่มุงศึกษาเฉพาะ
ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเปนหลัก หากมีการศึกษาสัมภาษณเจาะลึก หรือเชิงปริมาณกับผูส่ือขาวของ
ส่ือมวลชนอื่นเพิ่ม จะทําใหทราบถึงภาพรวมของการใชพื้นที่สื่อและวิธีการปดกั้น การแทรกแซง
การทําขาวที่เดนชัดมากขึ้น  
 2. ควรศึกษาเจาะลึกถึงกองบรรณาธิการขาว ผูบริหารองคกรสื่อมวลชนเพิ่มเติมเพื่อ
ทราบถึงวิธีการใชพื้นที่ส่ือและการวิธีการปดกั้น วิธีการแทรกแซงการเสนอขาว ที่สงผลกระทบตอ
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บทบาท การทําหนาที่ของส่ือหนังสือพิมพ รวมถึง ผลกระทบที่อาจกลายเปนขอจํากัดของการทํา
หนาที่ของสื่อหนังสือพิมพไดอีกดานหนึ่ง   
 3. ฝายทหาร กองทัพ อาจศึกษาทบทวนการเขาปฎิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับการเมือง 
เพื่อแนวทางการทํางานที่ตองทํางานรวมกับผูส่ือมวลชนในชวงสถานการณฉุกเฉิน เชน การ
รัฐประหาร ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต   
 4.  ควรศึกษาประสิทธิภาพของสื่อใหม ทั้ง อินเตอรเน็ต เว็บไซด วิทยุชุมชน การชุมนมุ
ทางการเมือง สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม รวมทั้ง การใชโทรทัศนทางไกล (โฟนอิน)วามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทางการเมืองของผูรับสารหรือประชาชนมากนอยเพียงใด 
 5.  หนวยงานที่เกี่ยวของควรศึกษา บทบาทและอิทธิพลของสื่อใหม ส่ือทางเลือก ส่ือ
เฉพาะกิจ ทั้ง อินเตอรเน็ต เว็บไซด วิทยุชุมชน โทรทัศนผานดาวเทียม ถูกนําไปใชประโยชนและ
การสื่อสารทางการเมืองวา มีผลดี ผลเสียอยางไร 
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ภาคผนวก ก. 
ประวัติแหลงขอมูล 

 
 พล.อ. สนธิ  บุญยรัตกลิน   รองนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานคมช. 
เกิด วันที่  2  ตุลาคม 2489 
ศาสนา   อิสลาม 
การศึกษา   รร.วัดพระศรมีหาธาตุ 

รร.เตรียมทหาร รุนที่ 6 
       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ 17 

ประวัติการทํางาน   
     พ.ศ. 2512  ผูบังคับหมวดปนเล็ก กองรอยอาวุธเบา  

กองพันทหารราบ ศูนยการทหารราบ 
พ.ศ. 2513 ผูบังคับหมวดปนเล็ก กองรอยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 

กรมทหารราบที่ 1 กองพลอาสาสมัคร 
    พ.ศ. 2519  รองผูบังคับกองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 9 
     พ.ศ. 2520  ผูบังคับกองรอยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 15 
     พ.ศ. 2522  ผูบังคับกองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 
     พ.ศ. 2526  ผูบังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 
     พ.ศ. 2533  ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 
     พ.ศ. 2542  ผูบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 
     พ.ศ. 2545  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
     พ.ศ. 2547  ผูชวยผูบัญชาการทหารบก 
     พ.ศ. 2548  ผูบัญชาการทหารบก 
  พ.ศ. 2549  ประธานคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตยทรงเปนประมุข หรือ คปค. 
    ประธานคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติ หรือ คมช. 
  พ.ศ. 2550  รองนายกรัฐมนตรี ฝายความมั่นคง  
 
 
 
 

DPU



 212 

 นาย ธีรภัทร เสรีรังสรรค รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรฐัมนตร ี
  

เกิดวันที่    26  กุมภาพนัธ 2498    
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ.2534   ปริญญาเอก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
     พ.ศ.2524   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
     พ.ศ.2519   ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน   
พ.ศ.2546-2549     นายกสมาคมรฐัศาสตรแหงประเทศไทย  
พ.ศ.2547-ปจจุบัน  กรรมการในคณะกรรมการวจิัยและพัฒนาวุฒิสภา  

     พ.ศ.2545-ปจจุบัน  เลขาธิการมูลนิธิสถาบันภูมิแผนดินไทย  
พ.ศ.2543-2547  ประธานกรรมการประจําสาขาวิชารัฐศาสตร (คณบด)ี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ.2542-2548  กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขารัฐศาสตร และรัฐ

ประศาสนศาสตร 
   พ.ศ.2538-ปจจุบัน  กรรมการในคณะกรรมการวชิาการ สถาบันพระปกเกลา  
     พ.ศ.25438-2539  กรรมการในคณะกรรมการปฎิรูปการเมือง  
     พ.ศ.2533-25434  ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
     พ.ศ.2527-2549   อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัย
     ธรรมาธิราช  
     พ.ศ.2549-2551    รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ตําแหนงสําคญัทางการเมือง  
 พ.ศ.2548    ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
    สภาผูแทนราษฎร   

พ.ศ.2544 - 2548   ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนา 
   การเมือง สภาผูแทนราษฎร  
พ.ศ.2538-2539     กรรมการในคณะกรรมการปฎิรูปการเมือง  
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นาย จาตุรนต ฉายแสง  รักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทย 
 
วันเกิด    1 มกราคม พ.ศ. 2499 
ปจจุบัน  ถูกตัดสิทธิทางการเมืองระยะเวลา 5 ป จากคดียุบพรรค

พรรคไทยรักไทย 
ประวัติการศึกษา   โรงเรียนเซนตหลุยส จ.ฉะเชงิเทรา   

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
-  ศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ขณะทีย่ังเรียนชั้นปที่ 4 เกิดเหตุการณ 6 ตลุาคม 2519  
เกิดการกวาดลางผูนํานักศึกษาตองไปใชชีวติอยูในปา  
ปริญญาตรีและปริญญาโท ดานเศรษฐศาสตรจาก State 
University of New York สหรัฐอเมริกาและไดรับทุน 
Teaching American University Washington D.C. USA 
ปริญญาเอก  

-  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2529 และ 2544  
 ส.ส.บัญชีรายช่ือสังกัดพรรคไทยรักไทย  
จนกระทั่งเกิดรัฐประหารในป 2549 

ป พ.ศ. 2535 - 2538  โฆษกพรรคความหวังใหม  
ป พ.ศ. 2539 - 2540  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
ป พ.ศ. 2540 - 2542  รองเลขาธิการพรรคความหวงัใหม  
ป พ.ศ. 2542 - 2544  เลขาธิการพรรคความหวงัใหม  
ป พ.ศ. 2544   รองหัวหนาพรรคสังกัดพรรคไทยรักไทย  

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ป พ.ศ. 2545   รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม รองนายกรัฐมนตรี  
ป พ.ศ. 2548   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ-รัฐประหาร  

หลังวันที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549  ทําหนาทีรั่กษาการหวัหนาพรรคไทยรกัไทย แทน
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ที่ลาออกจากการเปนหัวหนาพรรคไทยรักไทย  

หลังตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคไทยรักไทยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ทําใหมี
การตั้งขอสังเกตวาเปนการปลุกระดมประชาชนใหตอตาน คมช. 
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นายจักรภพ เพ็ญแข  รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี  
 

ประวัติการศึกษา  มัธยมโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
             ปริญาตรีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ  
             ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส  

สหรัฐอเมริกา และศึกษาระดบัปริญญาเอกจนจบ  
ประวัติการทํางาน  เครือเจริญโภคภัณฑ 

           เจาหนาที่ทตู กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ  
ส่ือมวลชนแบบเต็มตัว โดยทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ
โทรทัศน  

 
            อยางไรก็ตามตอมา นายจกัรภพ ไดรับแตงตั้งเปน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ในรัฐบาลทักษิณ 2 และหลงัจาก คดยีุบพรรคไทยรักไทย นายจักรภพพรอมกับกลุมผูสนับสนุน 
พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตรและกลุมผูบริหารพีทีวี เปนแกนนาํจัดเวทีปราศรัยโจมตีรัฐบาลและคมช.ขึ้นที่
ทองสนามหลวง ใชช่ือวา "กลุมแนวรวมประชาธิปไตยขบัไลเผด็จการ" (นปก.) เรียกรองความเปน
ธรรมให พ.ต.ท.ทักษิณ จนถกูจําคุกจากการบุก "บานสี่เสาเทเวศร"  
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นายนพดล   ปทมะ  ท่ีปรึกษากฎหมายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  
เกิดวันที่    23 เมษายน 2504  
การศึกษา  โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ปริญญาตรี นติิศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2525  
เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2526 
ไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดลจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัไปศกึษากฎหมายที่ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2527 
นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยออกซพอรด  พ.ศ.2531 
นิติศาสตรบัณฑิต(LL.M.)มหาวิทยาลัยลอนดอน พ.ศ. 2533 
เนติบัณฑิตอังกฤษแหงสํานกัลินคอรนอินน(Lincoln’s lnn) 
พ.ศ.2534 M.A.มหาวิทยาลัยออกซฟอรด 

การทํางาน   สํานักงานกฎหมาย บริษัท สํานักกฎหมายสากล ออกซตัน จํากดั 
เจาของและประธานสถาบัน OXBRIT ENGLISH ACADEMY 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (2539-2543) 
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ (2542-2544) 
เลขานุการผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร(2538-2539) 
ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรปีระจําสํานักงานนายกรัฐมนตรีดาน
การคุมครองผูบริโภค (2541-2544) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม(2542-2544) 
กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกลา (2542-2544) 
นายกสามัคคสีมาคมในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมนักเรียนไทย
ในประเทศอังกฤษ (2531-2532) 
ตัวแทนเยาวชนไทยเขารวมโครงการเรือเยาวชนเอเชยีอาคเนย 
(Ship for Southeast Asean Youths Program) ซ่ึงเปนโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนใน 8 ประเทศอาเซียนและญี่ปุน (2524) 
กรรมการสมาคมนักเรียนเกาอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ(ซ่ึงมี
นายอานนัท ปนยารชุน เปนนายกสมาคม) 
นายกสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยแหงประเทศไทย 
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ภาคผนวก ข. 
 

ประกาศ คปค. ฉบับท่ี ๓ 
ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ฉบับท่ี ๓ 
 

 ตามที่คณะปฏรูิปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข ไดทําการยดึอํานาจปกครองประเทศไวเรียบรอยแลวนัน้ เพื่อความสงบเรียบรอยในการ
ปกครองประเทศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข จงึให 
 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ส้ินสุดลง 
๒. วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ ส้ินสุดลง

พรอมกับรัฐธรรมนูญ 
๓. องคมนตรี คงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอไป 
๔. ศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษา 

 
อรรถคดีตามบทกฎหมาย และตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
พลเอก สนธิ บุณยรัตกลิน 

หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
 
 
 

DPU



 217 

ประกาศ คปค.ฉบับท่ี ๑๐ 
 

ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับท่ี ๑๐ 

 
เร่ือง ขอความรวมมือในการเสนอขาวสาร 

 
ตามที่คณะปฏรูิปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ไดยึดอํานาจการปกครองไวเรียบรอยแลวนัน้ 
 

เพื่อใหเกิดความสามัคคีภายในชาติ อันจะเปนรากฐานในการแกไขวิกฤติและฟนฟู
ประเทศชาติใหลุลวงไปโดยเร็ว  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงขอความรวมมือ รวมใจ มายังส่ือมวลชนทุกคน ไดโปรดรวมกัน
เสนอขาวสารตามความเปนจริง และเปนไปในทางสรางสรรค เพื่อฟนฟูความสามัคคีภายในชาติ
และทําใหประเทศชาติกลับสูความสงบสุขโดยเร็วที่สุด 

ประเทศชาติของเราไดบอบช้ําเพราะความแตกแยก แตกสามัคคีมากพอแลว จึงจําเปน
ที่พี่นองประชาชนชาวไทยทุกคนจะไดรวมแรงรวมใจกันฟนฟูบานเมือง ฟนฟูความสามัคคี นํา
ความสงบสุขกลับคืนประเทศชาติตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยเร็ว
ที่สุด 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขมีความหวังอยูแรงกลาที่จะไดรับความรวมมือจากทุกทานอยางพรอมเพรียงกัน จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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คําสั่งฉบับท่ี 5 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
เร่ือง  ใหกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ตามที่คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ไดทําการยึดอํานาจปกครองแลวนั้น จึงใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดําเนินการควบคุมยับยั้งสกัดกั้น และทําลายการเผยแพรขอมูลขาวสารในระบบสารสนเทศ ผาน
ระบบเครือขายการสื่อสารทั้งหมด ที่มีบทความ ขอความ คําพูดอ่ืนใด อันอาจจะสงผลกระทบตอ
การปฎิรูป การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามที่คณะปฎิ
รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีประกาศใน
เบื้องตนแลว 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2549 

 
ลงชื่อ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 

 
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
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ภาคผนวก  ค. 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับสื่อหนังสือพิมพท่ีผานความเห็นชอบจากสนช. 

 
  ในชวงเวลาของการรัฐประหาร สนช. ปรับปรุงแกไขกฎหมายสื่อมวลชนหลายฉบับ ซ่ึง
สาระปรากฏทั้งในดานที่เกี่ยวของกับการควบคุมเนื้อหาสื่อ และการจัดการโครงสรางสื่อท่ีเกี่ยวของ
กับกรรมสิทธิ์และความเปนเจาของ แตมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรหนังสือพิมพ ในการศึกษา
คร้ังนี้ ดังนี้    
 1) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช 19 กรกฎาคม 
2550 เดิมกฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่ออิเล็คโทรนิคหรือส่ือใหมนี้ครอบคลุมเฉพาะการปองกันและ
ปราบปราม โดยยังไมมีรางกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมาใชบังคับรวมกัน สาร
กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐอยางมากในการตรวจสอบขอมูลท้ังโดยผานศาลและอํานาจ
โดยตรงของ เจาหนาที่ อาทิ กําหนดวาผูใหบริการอินเตอรเน็ท (Internet Service Providers-ISP) 
ตองเก็บขอมูลเพื่อใหเจาหนาที่ รัฐตรวจสอบการใชอินเทอรเน็ตของบุคคลยอนหลัง 90 วัน 
เจาหนาที่รัฐสามารถเขา คน ยึด อายัด ส่ือคอมพิวเตอรไดไมตางจากอดีตที่มีกฎหมายใหมีการยึด
แทนพิมพ หรือจับกุมเครื่องสงกระจายเสียงส่ือวิทยุและโทรทัศนได ความผิดทางอาชญากรรม
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เปนคนละเรื่อง กับเสรีภาพการนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็นผานสื่อ
อินเตอรเน็ต เพราะการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น ไมใชอาชญากรรม การอางเรื่องการ
ควบคุมเว็บไซตลามกอนาจารพรอมเว็บไซตทางการเมือง จะเปนการควบคุม ปดกั้น ความคิดเห็น
ของประชาชนทั้งพื้นที่สวนตัวและสาธารณะ  
 2)  พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550  
  พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 
ธันวาคม 2550 มีผลบังคับใช 19 ธันวาคม 2550 โดยเนื้อหาสาระมีความกาวหนามากกวา พรบ.การ
พิมพ 2484 ที่เดิมเคยใหอํานาจตํารวจในการสั่งเก็บและหามเผยแพรหนังสือท่ีเขาขายขัดตอความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงการสั่งปดโรงพิมพ จุดสําคัญคือการยกเลิกเนื้อหาที่ไมจําเปน
ออก คงไวแตการเปดและปดสื่อ ตัวบรรณาธิการและเจาของ คุณสมบัติเปดกวางมากขึ้น แตอยางไร
ก็ตามในระยะกอนการประกาศใชกฎหมายตํารวจยังมีการสั่งยึดและหามเผยแพรหนังสือท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวของกับประชาธิปไตยและสถาบันกษัตริย 
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ภาคผนวก ง. 

 เว็บไซต การเมืองรายงานขาวความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี และตอตานการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
 
 ชวงหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 อินเทอรเน็ต เว็บไซต เว็บบอรดที่มีการสนทนา
ประเด็นทางการเมือง และหลายเว็บไซตมีรายงานขาวความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และตอตานการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 อาทิ  

1. Hi-Thaksin – เว็บไซตสนับสนุนทักษิณเว็บแรกๆ คอลัมนิสต สําคัญคือ "ประดาบ" มี
บทบาทในการเผยแพรเอกสารลับของ คมช. และแยงชิงพื้นที่ขาวบนสือ่กระแสหลัก
ไดมาก ประกาศปดตัวเมื่อ 29 เม.ย.51 ดวยเหตุผลวาไมตองการใชฝายตรงขามนําชื่อทักษิณ
มาโจมตี  

2. ประชาไท - วางตัวเปนหนังสือพิมพออนไลน เนนขาว การเมืองและ NGO ไดรับการ
ยอมรับจากนกัวิชาการในกระแสจํานวนมาก สวนของเว็บบอรดนั้นเปนที่จับตา 
เนื่องจากวาเปนที่ชุมนุมของผูสนับสนุน พปช.  

3. ประชาทรรศน  

4. ฟาเดียวกนั - เว็บไซตของวารสารฟาเดียวกนั สวนของเวบ็บอรด เนนคยุเร่ืองสถาบัน
พระมหากษัตริย นักวิชาการคนสําคัญที่ประจําบอรดนี้คือ สมศักดิ ์เจยีมธีรสกุล 

5. บางกอกทูเดย - วางตวัเปนหนังสือพิมพหวัสีออนไลน คอลัมนิสตดานการเมืองที่สําคัญคือ 
พญาไมทูเดย  

6. Thai Center News - สวนที่นาสนใจที่สุดของเว็บไซตนี ้คือภาพถายระดับคุณภาพ และ
รายงานพิเศษ (ที่ถือเปนสกูป) ที่เจาะชีวิตผูคนและสถานการณจริงๆ ในชื่อ "มหาวิทยาลัย
ชีวิต" มีสวนอื่นเชนเว็บบอรด ขาวสาร แตไมโดดเดนเทากับสวนรายงานพิเศษ  

7. Thai Free News - ใชสโลแกนวาเปนสื่อประชาชน มีส่ือวิดีโอออนไลน (โดยมากเปนเทป
สัมภาษณจากรายการทีวีปกติ) มีขาวอื่นๆ นอกเหนือจากขาวการเมือง ทีมงานสําคัญคือ ลูก
ชาวนาไทย ซ่ึงแยกตัวออกมาจากหองราชดําเนินในพนัทิพ  

8. Thai Journalist Democratic Front - เว็บไซตของทวีวุฒ ิจลุวัจนะ เนนบทความของทววีุฒิ
เอง และรวมลงิกที่เขาเหน็วานาสนใจ 

9. ประชาชนไทย - ขาว+เว็บบอรด  
10. Thai E-News - เปน aggregator สําหรับแหลงขาวนอกกระแสอื่นๆ โดยคัดบทความที่
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นาสนใจมาลง ใชเอนจนิของ BlogSpot  
11. โลกวันนี ้- เว็บไซตของหนงัสือพิมพธุรกิจ "โลกวันนี"้ (ซ่ึงเปนหนงัสือพิมพปกต)ิ  
12. ชมรมฟาใหม - เปนที่รวมของกลุมคนวันเสารในอดีต  
13. ศูนยเฝาระวังการรัฐประหารแหงชาต ิ- ของ สมบัติ บุญงามอนงค  
14. เว็บไซตของกลุมพลเมืองภิวฒัน  
15. เว็บไซตประชาชนไทย  
16. Thai-grassroot - เปนเว็บไซตที่สืบทอดจาก Hi-Thaksin.com  
17. เว็บไซตกลุมคนวันเสารไมเอาเผด็จการ  
18. เว็บไซตของดารณี ชาญเชิงศลิปกุล (เจดาตอปโด)  
19. เว็บไทยเสรี (ของ อ. เคทอง)  
20. เสียงประชาชนเพื่อประชาธปิไตย  
21. คลับทักษิณ  

วิทยุชุมชนที่รายงานขาวความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร อดตี
นายกรัฐมนตร ีและตอตานการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 

1. สถานีวิทยุชุมชนคนจริงใจ FM. 94.75 MHz  
2. สถานีวิทยุชมชน คนแท็กซี ่ชินวัฒน หาบญุพาด FM. 92.75 MHz  

 ที่มา  http://www.matichon.co.th/khaosod/ 
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ภาคผนวก จ. 

 
แฟนทักษิณเปดเว็บ www.hithaksin.net 

 

 
 

หนาหลักของเว็บไซต www.hi-thaksin.net 
 

 กลุมคนซึ่งระบุวาชื่นชอบการทํางานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปดเว็บไซต www.hi-
thaksin.net โดยในหนาแรกของเว็บไซตระบุวา กลุมคนที่ช่ืนชอบการทํางานของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตรในขณะเปนนายกรัฐมนตรี ฝกใฝในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย
ทรงเปนประมุข และไมยอมรับการปกครองของผูปกครองที่ไดอํานาจมาจากการรัฐประหาร ได
จัดทําเว็บไซตนี้ขึ้นเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ ใหแพรออกไปสูการรับรูของ
ประชาชนใหมากที่สุด เพื่อไมใหส่ือสารมวลชนและผูมีอํานาจ ผูปกครองในปจจุบัน ปดหู ปดตา 
ปดปาก ประชาชน ไดอีก 
 สําหรับเนื้อหาภายในเว็บ แบงออกเปน ขาว บทความ ภาพ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ พ.ต.ท.
ทักษิณ หองสนทนาและมีการนําบทความของนายมานิตย จิตตจันทรกลับ อดีตผูพิพากษาศาลฏีกา 
เร่ือง “กฎหมายไทยคืออะไรกันแน หนังสือตองหามของ คมช.” มาเผยแพรดวย 
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  อยางไรก็ตาม มีการขึ้นขอความบนเว็บไซตวา จะปดปรับปรุงเว็บไซตช่ัวคราวตั้งแต
วันที่ 2 มี.ค. เวลา 23.59 น. เปนตนไป เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยท้ังหมดและจะทําการเปดตัว
เว็บไซตอยางเปนทางการอีกครั้ง ในวันที่ 5 มี.ค. ตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป  

 
 ที่มา : ประชาไท – 3 มี.ค. 2550  สืบคนเมื่อ 30 ตุลาคม 2551  
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คําตอคํา: “ทักษิณ” ใหสัมภาษณ “นิตยสารไทม 2 กุมภาพันธ 2550 18:15 น. 
โดย ASTVผูจัดการออนไลน 

 
นิตยสารไทมเวอรชันเอเชียฉบับลาสุดท่ีกําลังจะออกวางจําหนายเร็วๆ นี้     
 
นิตยสารไทม – บทสัมภาษณ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวตัร อดตีนายกรัฐมนตรีไทย บางสวนที่ไดให
สัมภาษณกับนิตยสารไทมเอาไว โดยกําลังจะออกวางจําหนายในเอเชียชวงตนสปัดาหหนา 
        
ไทม - คุณอางวาคุณและพรรคไทยรักไทย ของคุณไดรับความนิยมอยางสูง แตก็ยงัไมคอยมีเสียง
ตอตานรัฐประหารจากสาธารณชนเทาไหร 
        
ทักษิณ - มันก็เหมือนกับการทํารัฐประหารในอดีตของไทยที่ผานมา 17 คร้ังนั่นแหละ อันดับแรก 
ประชาชนจะตืน่ตกใจกอน จากนั้นพวกเขาก็เร่ิมสงเสียงแสดงความวิตกกังวล และจากนั้น พวกเขา
ก็เร่ิมยอมรับมนั โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากที่ไดรับการรบัรองจากองคพระมหากษัตริยไทย พวก
เขาอยูในกรอบระเบียบมากๆ พวกเขาเชื่อฟง แตพวกเขาก็จะจับตาดูส่ิงที่ (ผูปกครองคณะใหม) 
กําลังทําอยู และดวูา เมื่อไรพวกเขาจะคืนประชาธิปไตยใหแกประชาชน ความอดทนของประชาชน
มีขีดจํากัด 
        
ไทม - รัฐบาลใหมไดออกนโยบายควบคุมการลงทุนเมื่อเดือนธันวาคมทีผ่านมา ซ่ึงเปนท่ี
วิพากษวิจารณอยางหนัก และเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑดานการทําธุรกิจของตางประเทศที่เขาไปจํากัด
การถือครองกรรมสิทธ์ิของบริษัทตางชาตใินประเทศ คุณคิดอยางไรกบัความเคลื่อนไหวเชนนี ้
ทักษิณ - ไมมใีครยอมรับลัทธิตั้งภาษีคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศไดอีกแลว ประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมรับมือกับกระแสโลกาภวิตัน คุณไมสามารถกลับหลังหันไดอีกตอไป เพราะอะไร 
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ก็ตามที่เคยเปดมาแลว หากมีอันตองกลับหลังหัน มันจะสรางความสับสนและความไมแนนอน และ
นี่ก็จะทําใหนกัลงทุนถอนตัวหมด 
 
 ไทม- คุณไดพบกับบรรดาผูนําดานธุรกิจในญี่ปุน ซ่ึงเคยเปนนักลงทนุตางประเทศรายใหญในไทย 
คุณคุยอะไรกับพวกเขาบาง 
        
ทักษิณ - ผมบอกไปวา นี่คือชวงสะอึกของประเทศไทย อยาเพิ่งสูญเสียความเชื่อมัน่ในประเทศ และ
วา ประชาธิปไตยจะไดรับชยัชนะในที่สุด และการลงทุนของพวกเขาจะมีผลกําไร 
        
ไทม - คณะรัฐประหารอางวาพวกที่ใหการสนับสนุนคุณอยูเบื้องหลังเหตุระเบิดในกรุงเทพในวันสง
ทายปเกา คุณจะตอบอยางไร 
        
ทักษิณ - ผมขอปฏิเสธความเกี่ยวของโดยสิ้นเชิง (คนที่ทํา) ตองถูกนําตัวมาเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม การชี้นิ้วไปทีใ่ครบางคนโดยไมมหีลักฐาน และไมมีการสืบสวนสอบสวนไมใชเร่ืองที่
ถูกตอง 
        
ไทม - คณะรัฐประหารยังกลาวหาวาคุณและรัฐบาลของคณุโกงชาตดิวย 
        
ทักษิณ - ขอกลาวหาทั้งหมดไมมีหลักฐาน ผมขอใหมีการสืบสวนโครงการตางๆ ที่เคยไดรับการ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยละเอียด ในการปฏิวัติที่ผานมาทั้ง 17 ครั้ง คอรรัปชันคือขอกลาวหา
อยางหนึ่งที่ถูกอางถึงโดยตลอด แตคณะทหารบางคณะกลับสิ้นสุดลงดวยการคอรรัปชันยิ่งกวาอีก 
ไมวาจะระดับใดก็ตาม การคอรรัปชันจะไมมีทางหมดไปจากประเทศไทยเพราะมันอยูในระบบ 
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     ภาคผนวก ฉ.  
 

ภาคผนวกการใหสัมภาษณสือ่ตางประเทศของพลเอกสนธิ  บุญรัตกลินทร 
 

Dan Rivers CNN สัมภาษณประธาน  คมช.. ฟงคลิปวีดีโอ CNN ที่สัมภาษณประธานคมช. 
ปธ.คมช. ตอบภาษาไทย 
คนแปลใน CNN: We only request for their cooperation. It is up to them whether or not to decide 
to broadcast or not to broadcast. 
Dan Rivers: Would you agree that you have created a climate in which there is no longer a “free 
press” in Thailand? 
(คุณเห็นดวยหรือไม ที่ไดทําใหเกิดบรรยากาศของการจาํกัดเสรีภาพของสื่อในเมืองไทย) 
ปธ.คมช. ตอบภาษาไทย 
คนแปลใน CNN: It is of our evaluation. From the broadcasting the ex-prime minister shows that 
he’s not sincere to the country and to the people. Therefore it is open for any channel to broadcast 
his interview 
Dan Rivers: But in the interview Thaksin said enough is enough, what’s your response to that?  
(แตในการใหสัมภาษณ คณุทักษิณบอกวาพอแลวกแ็ปลวาพอแลว คุณเห็นวาอยางไร) 
ปธ.คมช. ตอบภาษาไทย 
คนแปลใน CNN: The CNS has verified Mr. Thaksin’s speech “enough is enough”, if enough and 
he practice what he preaches that will be to the best interest of our nation. But if it is only from 
his speech but not practice, certainly we will have measures to deal with. 
Dan Rivers: What evidents have been uncovered against Thaksin? Because the reason for the 
coup was Thaksin’s alleged corruption. He has been a divisive politician but still from that on 
nothing has been produced firmevident.  
(ไดมีการเปดเผยหลักฐานอะไรที่สามารถเอาผิดคุณทักษณิแลวหรือยัง เพราะวาเหตุผลของการ
ปฏิวัติคือเพราะเหน็วาคณุทกัษิณคอรัปชั่น เขาดูจะเปนนกัการเมืองที่มปีญหามากเลยแต จนบัดนี้ก็
ยังไมเห็นพบหลักฐานชัดเจน) 
ปธ.คมช. ตอบภาษาไทย 
คนแปลใน CNN:The government has established 3 committees to overseeing the corruption case 
of the previous government and of the ex-prime minister. For the national counter-corruption 
commission, that are a bunch of cases that were sent to the commission, 23 cases are ready to be 
prosecuted and will be announced within one month on the result of the investigation. 
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Dan Rivers: Do you think Thaksin would involve in anyway with the bombs went off in Bangkok 
on new year’s eve? (คุณคิดวาคุณทกัษณิมสีวนเกีย่วของกับเหตกุารณระเบิดในกรุงเทพชวงวนักอน
ปใหมหรือไม) 
ปธ.คมช. ตอบภาษาไทย 
คนแปลใน CNN: The investigation now lays in the hands of the police. The investigation is 
underway. It is not clear yet of the orchestra and who is behind this bombing 
Dan Rivers: Cause the two possibilities that seem most likely are that either supporters of Thaksin 
or affection of your own army. Both of those possibilities are equally disturbing.  
(เพราะวามีความเปนไปไดสองอยางไดแกอาจเกิดจากผูสนับสนุนทักษิณ หรือจากทหารในกองทพั
ของคุณ ซ่ึงความเปนไปไดทัง้สองอยางนี้มนี้ําหนกัเทาๆกนั) 
ปธ.คมช. ตอบภาษาไทย 
คนแปลใน CNN:You are absolutely right to say that either of they poses the disturbing threat to 
the CNS. I would like to say that either of them are aim to destroy the stability of the CNS and the 
government. As you know that before 19 September Thailand had many problems. Thai people 
face with many frustrating (ฟงไมออก 1 คํา) socially. We can say that Thaksin became a 
dictatorship of country. We can say that especially the Suvanabhumi airport there has been 
numerous number of corruptions that occurred within the building of the Suvanabhumi airport  
Dan Rivers: Is there not a perception problem here, though, that there has been an army coup, you 
have a prime minister who is a former General, the constitution drafting body is largely made up 
of army officers, and army officers are now in charge of things like the airport authority, the 
competition authority? Is there a perception here in Thailand that it is now a military’s day? 
 (ตอนนี้ไมมีปญหาเกี่ยวกับภาพลักษณที่ออกมาบางหรือ เพราะตั้งแตมกีารปฏิวัติโดยทหาร ประเทศ
ไทยก็มนีายกรัฐมนตรีที่เปนอดีตนายทหารมากอน สมาชิกสวนใหญในสภารางรัฐธรรมนูญก็เปน
นายทหาร และทหารกย็ังเขาไปรับผิดชอบหนวยงานตางๆ เชน การทาอากาศยาน หนวยงานดาน
พาณิชยอ่ืนๆ มันกลายเปนภาพลักษณของประเทศไทยไปแลวใชไหมที่ทหารขึ้นมามีอํานาจ) 
ปธ.คมช. ตอบภาษาไทย 
คนแปลใน CNN: We have to look at what the army is. The army is also a civilian of the Kingdom 
of Thailand. We are the people of Thailand. Please do not divide us from the people of Thailand. 
What we are doing now is for the people of Thailand. 
คนจาก http://lmsonline.nrru.ac.th/board/index.php?topic=1335.0  
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     ภาคผนวก ช. 
 

วีธีการแทรกแซงการทําขาวของฝายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ท่ีใชในใชพืน้ท่ีสื่อหนังสือพิมพ   
สื่อบุคคล 

 
สื่อสารดวย
ตัวเองผาน

สื่อ  
สื่อสารผาน
บุคคลอื่น
ผานสื่อ  

สื่อตางประเทศ 
 

นิตยสาร`TAME
ตางประเทศ  

สถานีโทรทัศน 
_____CNN 

สื่อ 
เฉพาะกิจ 

 
เสื้อWe vote 

no 
สัญญลักษณ 

สีแดง 
ส่ือทางเลือก 

 
สถารนีโทรทัศนพี

ทีวี  
วิทยุชุมชน 

เว็บไซดที่สนับสนนุ 
 

สื่อใหม 
 

เว็บไซดที่สนับสนนุ 
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ภาคผนวก ซ. 
 

สื่อท่ีฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช.ใชในการปดก้ัน แทรกแซงการทําขาว..... 
  
การใชกลไก
อํานาจรัฐ 
 
 
ตําแหนงทาง
การเมือง 
คณะรัฐมนตรี 
หนวยงาน 
กองทัพ 
เจาหนาที่ 
สื่อมวลชนภายใต
กํากับดูแล 

 

 
สื่อเฉพาะกิจ 
 
กิจกรรมรณรงค
เชิญชวนออกเสียง
ประชามติ  

 
การสรางวาระ
ขาวสาร 

 
 
การสราง
สัมพันธภาพที่
ดีกับผูสื่อขาว
หนังสือพิมพ  
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ภาคผนวก ฌ. 
 

เอกสารคําสั่งของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ “ขออนุมัติจางทีมงานวิเคราะหขอมูล
และการประชาสัมพันธเชิงรุก” 1 ในวิธีการแทรกแซงการทําขาวหนังสือพิมพของ
ฝายรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนทและคมช. 
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ภาคผนวก ญ 

ขาวการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 หนา 1 หนังสือพิมพ 
4 ฉบับ ประกอบดวย ไทยรัฐ เดลินิวส มตชินและบางกอกโพสต 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล สุจิตรา  วรุณโณ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2538  ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  
 เอกนิเทศศาสตร สถาบันราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี  
ตําแหนงและประวัติการทํางาน พ.ศ.2538  สํานักขาวไทยสกายนวิส  
      ผูส่ือขาวสายการเมือง ประจําทําเนียบรัฐบาล   

พ.ศ.2540  สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ  
    ผูส่ือขาวสายการเมือง-ประจําทําเนียบรัฐบาลและ  
    รายงานพิเศษ  

พ.ศ.2543  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  
    ผูส่ือขาวสายการเมือง-ทหาร ประจําทําเนียบรัฐบาล     
    และกระทรวงการตางประเทศ  
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