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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งการวิจยัเป็นสอง
ขั้นตอน เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis)ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีน าเสนอผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ในประเด็นเก่ียวกบั
บทบาทนักส่ือสารรณรงค์ของ “ก านนัสุเทพ” ท่ีวิเคราะห์จากมุมมองภายในของผูใ้กล้ชิดท่ีร่วม
ชุมนุม และมุมมองภายนอกของนกัข่าวสายการเมือง รวมทั้งนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้น
รัฐศาสตร์ รวม 18 คน  
 ผลการวิจยัพบว่า  “ก านันสุเทพ” มีกลยุทธ์การส่ือสารในแง่นักส่ือสารรณรงค์ทาง
การเมืองท่ีวิเคราะห์ได้ตามคุณลักษณะจากทฤษฎีความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร หรือผูส่้งสาร
(Source credibility) ซ่ึงประกอบดว้ย ความน่าไวว้างใจ น่าเช่ือถือ (Trustworthiness)  กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เจาะจงศึกษามีการรับรู้ต่อ“ก านนัสุเทพ”วา่มีพื้นฐานไวว้างใจเช่ือถือไดใ้นการเป็นผูน้ าการรณรงค ์
ส่วนหน่ึงมาจากบุคลิก และความเป็นผูน้ าจากการเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าท่ีมีทั้งอ านาจและบารมี 
กลา้ประกาศลาออกจากการเป็นส.ส. และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย ์แสดงบทบาทน าการชุมนุม
ด้วยตัวเองอย่างไม่กลัวความเหน็ดเหน่ือยและเส่ียงตาย ส่วนในด้านความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์(Expertness)ของผูส่้งสาร กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเห็นว่า “ก านนัสุเทพ” ได้น าความรู้
ความเช่ียวชาญ จากการเป็นนกัการเมืองอาชีพมาหลายสิบปีและประสบการณ์จากการเป็นผูจ้ดัตั้ง
รัฐบาลเข้ามาปรับใช้ชักจูงมวลชนเข้าร่วมการชุมนุม ส่วนในด้านลักษณะความเป็นพลวตั
(Dynamism) พบว่า “ก านันสุเทพ” นอกจากเก่งด้านวาทศิลป์แล้วยงัให้ความส าคญักับการ
แสดงออกทางดา้นอารมณ์ โนม้นา้วใจและเช่ือมต่อความรู้สึกของมวลชนกบัการชุมนุมทุกคร้ังโดย
มีการปรับอารมณ์ให้สอดคลอ้งไปกบัสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเตน้และร้องเพลงบนเวทีปราศรัย 
และการหลัง่น ้าตาใหก้บัผูเ้สียชีวติ หรือ ผูบ้าดเจบ็ เป็นตน้  
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 ส าหรับการใช้ สัญญะ ในการสร้างความหมายนั้น “ก านนัสุเทพ”  มีการใช้ สัญญะ 
สร้างความหมาย เพื่อตอกย  ้าเป้าหมายในการชุมนุม สร้างพลงัและความฮึกเหิมให้มวลชนเขา้ร่วม
การเคล่ือนไหวในหลายดา้น ประกอบดว้ย กลุ่มสัญญะท่ีเป็นค าพูด หรือวาทกรรม เช่น การเรียก
กลุ่มผูชุ้มนุมวา่ “มวลมหาประชาชน” เป็นตน้ ซ่ึงมีการผลิตซ ้ าผา่นส่ือและช่องทางการส่ือสารต่างๆ
รวมทั้งส่ือในเครือข่ายของ กปปส. กลุ่มนักข่าวและนักวิชาการท่ีสัมภาษณ์ช้ีว่า “ก านนัสุเทพ” 
พยายามสร้างความหมายให้ธงชาติ เป็นศูนยร์วมจิตใจของทุกคน รวมทั้งเป็นสัญลกัษณ์การต่อสู้
เพื่อปกป้องชาติและสถาบนัเบ้ืองสูง ขณะเดียวกนัธงชาติยงัถูกใช้แทนความหมายของความเป็น
พรรคพวกเดียวกนักบั กปปส.อีกดว้ย ส่วน “นกหวีด” ถูกแทนความหมายให้เป็นสัญลกัษณ์ในการ
ต่อสู้ของ กปปส. และเป็นสัญลกัษณ์ในการเรียกรวมพลเม่ือพบเหตุผิดปกติเกิดข้ึนในบา้นเมือง เพื่อ
ปลุกเร้าและส่งสัญญาณให้ ประชาชนต่ืนรู้ และต่ืนตวัไดแ้ลว้  ส าหรับสัญญะดา้นอวจันภาษาของ 
“ก านนัสุเทพ” มีภาพของความทุ่มเทเสียสละ เช่น การเดินเทา้รณรงคทุ์กวนันบัสิบๆกิโลเมตร การ
กินขา้วบนทอ้งถนนพร้อมๆกบัมวลชน  

กลยุทธ์การใชส้ารเพื่อการส่ือสารท่ีเด่นชดัอีกประการหน่ึง คือ การปลูกฝังวฒันธรรม
ต่อตา้นหรือขดัขืน ท าลายความชอบธรรมของอ านาจรัฐและระบบท่ีมีอยู่ เพื่อระดมมวลชนสร้าง
ความเช่ือชุดใหม่  เช่น  การกดดนัใหห้ยดุงาน  ชะลอการจ่ายภาษี  และปฏิเสธการเจรจากบัคู่ขดัแยง้ 
เป็นตน้  

ในแง่ของผูรั้บสารนั้น มีการก าหนดเป้าหมายของการส่ือสาร สร้างเครือข่ายพนัธมิตร
เช่ือมโยงกบักลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน เช่น ชนชั้นน า ชนชั้นกลาง  นักธุรกิจ ศิลปินดารา 
นกัการเมือง รวมทั้งกลุ่มประชาชนต่างๆจากทุกภาคทัว่ประเทศ  

ภาพลกัษณ์ “ก านนัสุเทพ” สรุปไดว้่า มีทั้งมุมมองท่ีเป็นภาพลกัษณ์ดา้นลบ และดา้น
บวก ในด้านลบแม้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออกจากการเป็น ส .ส. และตดัขาดจากพรรค
ประชาธิปัตย ์เปล่ียนบทบาทมาเป็นแกนน า กปปส. ภายใตฉ้ายาใหม่ “ก านนัสุเทพ” แต่ก็ยงัถูก
นกัข่าวสายการเมืองและนกัวิชาการส่วนใหญ่มองในภาพลกัษณ์แบบเดิม คือ เป็นนกัการเมืองจาก
พรรคประชาธิปัตย ์ท่ีเปล่ียนสถานะข้ึนมาเป็นแกนน าการชุมนุม ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์แอบแฝง 
ส่วนในดา้นบวก “ก านนัสุเทพ” มีความเป็นผูน้ า เป็นนกัจิตวิทยามวลชน นกัยุทธศาสตร์ และนกั
เคล่ือนไหวมวลชน  
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ABASTRACT 
 

This qualitative research was conducted through two methods an analysis of  contents 
about “Kamnan Suthep” which presented in print media, television and social network media, and 
the in-depth interviews about “Kamnan Suthep” from insider persons who participated in the 
political rally and 18 outsiders including political reporters, communication arts and political 
science Academicians.  

The research results show that “Kamnan Suthep” a strategic  political communicator 
can be analyzed his characteristics referring to source credibility theory. A source credibility in 
terms of trustworthiness of “Kamnan Suthep” was found deriving from his leadership 
characteristics as being a political man with authority and powers. Moreover, It supported by his 
courageous resignation from member of the House of Representatives and Democrat Party to 
become the leader of the  political rally without fear that it can bring himself in difficult time and 
risk situation 

In addition, Kamnan Suthep’s expertness can be observed by his experience of being 
experienced political man for a long time both in government side and opposition side. He also 
showed expertise in forming a coalition government successfully. 

In terms of dynamism characteristics, Kamnan Suthep demonstrated a successful 
persuasive speaker by using ethos, logos and pathos in his rhetoric. He can dance, sing a song or 
even crying  in the rally stage to mobilize certain emotional feeling from hundred thousands of 
people in many situation, Moreover, Kamnan Suthep employed variety of symbolic instruments 
to crate the purposive  meaning for different situations in order to empower and persuad the group 
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of participates in the political rally. Example of a speech that used to call the mass participant 
such as “Maolmahaprachachon” or “Mass of Great Public” which was reproduced and 
communicated through different channels and platforms of the media. 

Finding also reveal that Kamnan Suthep presented Thai national flag as a symbol 
representing the unity of any Thai people encouraging them fighting to protect motherland and 
royal institute. Another symbol which maked every Thai people recognize this rally was the 
whistle, an instrument as a signal for cheering and warning. For non-verbal language, Kamnan 
Suthep used urgent situation to create image of his sacrifice such as leading thousands of 
protesters in fighting and walking for a long distance during the rally and having lunch time on 
downtown street. Kamnan Suthep attempted to persuade all parts of people and create networks to 
connect every group such as elite and middle class, business man, celebrity and also people from 
any region of the country.  

Perception of Kamnan Suthep’s image included both positive and negative image. 
Although Mr. Suthep Thaugsuban was resigned from a member of parliament and Democrat party 
member with new nickname “Kamnan Suthep” subdistrict headman. However, almost of political 
reporters that have been interviewed still have the conventional image of  being politician which 
maybe have a certain hidden agenda. In positive vision, however he is the real leader, mass 
psychologist, strategist and mass movement leader. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีในการท าวจิยัฉบบัน้ี ไดรั้บความร่วมมือและความเมตตาอยา่ง
ดียิ่งจากพี่ๆ ในวงการส่ือมวลชน นักวิชาการนิเทศศาสตร์ อาทิ อาจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร     
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแก้ว  อาจารยน์ันทนา นันทวโรภาส นักรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน รองศาสตราจารย์ ดร. เจตน์ โทณวณิก                           
อาจารยสิ์ริพรรณ นกสวน สวสัดี  รวมถึงกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุมกบั “ก านนัสุเทพ” อย่างคุณ
เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ คุณอญัชะลี ไพรีรัก คุณสาทิตย ์วงศ์หนองเตย และแนวร่วมต่างๆท่ีช่วยผลกัดนั
ใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ “รองศาสตราจารย ์ดร.พีระ จิรโสภณ” คุณครูคนแรกท่ีเปิด
โลกแห่งงานวิจัย  ช่วยช้ีแนะและผลักดันจนจบการศึกษาภายใน2ปี  ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์                           
ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม คุณครูคนเดิมท่ีคอยให้ก าลังใจและเป็นท่ีปรึกษามาโดยตลอด 
เช่นเดียวกบั อาจารยม์นต์ ขอเจริญ และอาจารยอุ์ษา รุ่งโรจน์การคา้ รวมถึงคุณชลาลยั พงษ์ศิริ ผู ้
อ  านวยความสะดวกในทุกๆเร่ืองตั้งแต่ก้าวแรกของการเขา้มาเป็นนกัศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศ
ศาสตร์ อีกทั้ งคุณวราภรณ์ เจริญพานิช และคุณอณัญญา  ตั้ งใจตรง บรรณาธิการและอดีต
บรรณาธิการโต๊ะข่าวเฉพาะกิจ ช่อง9 ส านกัข่าวไทย อสมท.ท่ีเมตตาและผลกัดนัการท าวิจยัคร้ังน้ี 
สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยท่ีให้การสนบัสนุนทุนการศึกษา ครอบครัวกิจประกอบ และ
เพื่อนๆปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์รหสั56 ท่ีอยูเ่คียงขา้งและคอยเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เม่ือตน้ปี 2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตนกัการเมืองพรรคประชาธิปัตย ์และแกน
น าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ผูซ่ึ้งมีฉายาว่า “ก านันสุเทพ” ได้รับการยกย่องจาก
เว็บไซต์เอเชียโซไซต้ี ซ่ึงเป็นสถาบันความร่วมมือระหว่างชาติท่ี มีจุดหมายในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปเอเชีย ให้เป็นบุคคลแห่งปีของเอเชีย ดว้ย
คะแนนร้อยละ 88 ของผลการโหวตทั้งหมดจากเวบ็ไซต ์(ทีมข่าวการเมือง หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์, 
2557)       
 ก่อนหน้าน้ี ปลายปี 2556 “ก านนัสุเทพ” ไดรั้บการโหวตจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ให้
เป็น “บุคคลการเมืองแห่งปี” ท่ีมีบทบาทและศกัยภาพในการสร้างความเปล่ียนแปลง และสร้างสีสัน
ให้เกิดข้ึนกบัการเมืองไทย ไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นท่ีประจกัษ ์ (ทีมข่าวการเมือง หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 
2556)        
  ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน ในปี 2556 “ก านนัสุเทพ” ไดน้ าการชุมนุมและ
ประกาศยกระดบัการชุมนุมใหญ่ต่อตา้นรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร โดยใช้ช่ือว่า “วนัมวล
มหาประชาชน คนไทยใจเกินลา้น” สร้างความต่ืนตวัมีผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก ท่ีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนินกลาง กินพื้นท่ีตั้งแต่ถนนหลานหลวง สะพานผา่นฟ้า ผา่นแยกคอก
ววั ต่อเน่ืองไปจนถึงบริเวณสนามหลวง เชิงสะพานพระป่ินเกล้า(มวลชนล้นราชด าเนินทะลัก
สนามหลวง , 2556)  ปรากฏการณ์คร้ังน้ี“ก านนัสุเทพ” กล่าวอา้งวา่มีผูชุ้มนุมเกิน 1 ลา้นคน ยืนยนั
จากจ านวนสติกเกอร์ท่ีแจกหมดไป 1 ลา้นช้ิน แต่ก็ถูกโตแ้ยง้จากคู่ขดัแยง้ทางการเมือง ท่ีระบุวา่นบั
อยา่งไรก็ไม่ถึง 1 ลา้นคน  
 บทบาทของ“ก านันสุ เทพ” ท่ี ได้ รับการยอมรับ เป็นท่ีประจักษ์จากสังคมทั้ ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศนั้ น  มีความน่าสนใจ เพราะสมัยเป็นนักการเมืองพรรค
ประชาธิปัตยก่์อนหน้าน้ี “ก านนัสุเทพ” มีภูมิหลงัในบางเร่ืองท่ีถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัการทุจริต
คอรัปชัน่ เช่น การน าท่ีดินหลวงในโครงการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร(สปก.4-01) ซ่ึงปฏิรูปเพื่อ
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แจกให้เกษตรกรยากจน ไปแจกให้คนใกลชิ้ดและตระกูลเศรษฐีในจงัหวดัภูเก็ต เป็นเร่ืองโด่งดงั
โดนอภิปรายไม่ไวว้างใจ จนกระทัง่รัฐบาลยคุนายชวน หลีกภยั เป็นนายกรัฐมนตรีสมยัแรก ตอ้งยุบ
สภา  และสุดทา้ยศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้เศรษฐีท่ีไดท่ี้ดินจากโครงการ สปก.4-01  คืนท่ีดินให้
ทางการ อาจกล่าวไดว้่า ถา้มีเร่ืองไม่ชอบมาพากลในยุคของรัฐบาลประชาธิปัตย ์มกัจะมีช่ือของ 
“ก านนัสุเทพ” เขา้ไปพวัพนัเก่ียวขอ้งเสมอ จนเป็นท่ีมาของฉายา “เทพเทือก” ต่อเน่ืองมาจนถึงเร่ือง
ฮุบท่ีดินเขาแพง เกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และกรณีทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพกัทดแทน
และแฟลตต ารวจทัว่ประเทศ ภาพลกัษณ์ขณะเป็นนกัการเมือง เขาจึงไม่ใช่นกัการเมือง “น ้ าดี”ใน
สายตาของสังคมนกั (ทีมข่าวการเมือง หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2556) 
 อยา่งไรก็ตามในจุดดอ้ยก็มีจุดเด่น ดว้ยความเป็นคนใจนกัเลง ใจถึงพึ่งได ้ นายสุเทพ จึง
ครองสถานะเป็นขุนพลตวัหลกัในพื้นท่ีภาคใตข้องพรรคประชาธิปัตย ์ได้รับการจดัสรรให้เป็น
รัฐมนตรีในกระทรวงใหญ่ๆ ทุกคร้ังท่ีได้เป็นรัฐบาล รวมถึงการก้าวข้ึนมาเป็นเลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์ ต าแหน่งสุดท้ายก่อนท่ีจะประกาศลาออกมาเป็นแกนน า กปปส. ต่อต้านร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษกรรม และยกระดบัสู่การขบัไล่ระบอบทกัษิณ เดินหนา้ชูธง “สภาประชาชน 
ปฏิรูปประเทศไทย” 

กลยุทธ์การเป็นนกัส่ือสารและปัจจยัแวดลอ้มในการรณรงค์ส่ือสารทางการเมืองของ 
“ก านนัสุเทพ” จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ และควรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่ง เพราะถือเป็น
กรณีแรกๆ ของประวติัศาสตร์การเมืองไทย ท่ีนกัการเมืองกลา้สละต าแหน่ง กา้วข้ึนมาเป็นผูน้ าการ
ชุมนุมด้วยตวัเอง และได้รับการยอมรับภายในเวลาอนัรวดเร็ว สามารถสร้างความต่ืนตัวทาง
การเมือง ดึงมวลชนกลุ่มต่างๆ จากทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่ระดบัประถมถึงปริญญาเอก ผูใ้ช้แรงงาน
ยนัเจา้นายและผูป้ระกอบ รวมถึงเครือข่ายราชนิกุล-ราชสกุล เขา้ร่วมการชุมนุมไดจ้  านวนมากเป็น
ประวติัการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เม่ือเทียบกบัการชุมนุมทางการเมืองทุกคร้ังท่ีเคยเกิดข้ึนใน
เมืองไทย นอกจากน้ียงัสามารถโนม้นา้วใจผูค้นให้มาร่วมชุมนุมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมเวลายาวนาน
ถึงเกือบ 7 เดือน ก่อนท่ีจะมีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาตั้งแต่กลุ่มผูใ้กล้ชิดท่ีร่วมเคล่ือนไหวกบั “ก านนัสุเทพ” ใน
ประเด็นการเป็นนกัรณรงคส่ื์อสารทางการเมืองท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงชุดหน่ึงท่ีจะ
น าไปสอบทานกบัมุมมองของคนท่ีติดตามเหตุการณ์อยา่งใกลชิ้ดจากลุ่มนกัข่าวสายการเมืองทั้งจาก
ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ ท่ีเคยมีประสบการณ์ท าข่าวการชุมนุมทางการเมือง 
และเกาะติดการชุมนุมของ “ก านนัสุเทพ” อย่างต่อเน่ือง  ควบคู่ไปกบัการศึกษาจากมุมมองของ
นกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์กลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการเมือง ซ่ึงจะท าใหภ้าพความเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมืองมีความชดัเจนมากข้ึน  
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แมง้านวิจยัน้ีจะศึกษาเนน้หนกัท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั 
เสริมประกอบด้วยขอ้มูลจากเน้ือหาท่ีปรากฏในส่ือบางส่วนก็ตาม แต่ประเด็นค าถามจะเน้นเชิง
วิเคราะห์อิงกรอบแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารในบริบทการรณรงคท์างการเมือง ซ่ึงจะไดภ้าพท่ี
ชดัเจนและแง่มุมท่ีน่าสนใจกวา่การวเิคราะห์เน้ือหาจากส่ือเพียงอยา่งเดียว 

ในการศึกษาคร้ังน้ี อาศยักรอบความคิดจากกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร
โนม้น้าวใจในในแง่ความน่าเช่ือถือผูส่้งสาร การส่ือสารทางการเมือง การสร้างภาพลกัษณ์ สัญญะ
วิทยา การโฆษณาชวนเช่ือ และขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ตลอดจนระเบียบวิธี
การศึกษาต่างๆ มาใชใ้นการวเิคราะห์ร่วมกนั  
 
1.2  ปัญหาน าวจัิย 
    การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งตอบประเด็นปัญหาต่อไปน้ี 
      1. กลยุทธ์การส่ือสารและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในแง่นกัส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองของ 
“ก านนัสุเทพ” จากมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ 
ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดท่ีมีส่วนร่วมในการรณรงค ์เป็นอยา่งไร 
     2. ภาพลกัษณ์และบทบาทนกัรณรงคก์ารส่ือสารทางการเมืองของ “ก านนัสุเทพ” เป็นอยา่งไร                                                                                                                                
       
1.3  วตัถุประสงค์ 
       1. เพื่อศึกษากลยุทธ์และปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในแง่นกัส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองของ 
“ก านนัสุเทพ” จากมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ 
ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดท่ีมีส่วนร่วมในการรณรงค ์
       2. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์และบทบาทนกัรณรงคก์ารส่ือสารทางการเมืองของ “ก านนัสุเทพ” 
 
1.4  ขอบเขตในการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศ
ศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดท่ีร่วมการรณรงค ์ท่ีมีต่อบทบาทและกลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการเมืองของ “ก านนัสุเทพ”  ขณะเป็นแกนน า กปปส. ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2556 
ถึง 22 พฤษภาคม 2557 โดยแบ่งเป็นการศึกษาจากส่ือมวลชนประเภทส่ือโทรทศัน์ จ  านวน 3 คน 
ส่ือหนังสือพิมพ์ 3 คน และส่ือออนไลน์ 3 คน ประกอบกบันักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และ
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์บทบาท และกลยุทธ์การส่ือสาร
รณรงคท์างการเมือง อีกดา้นละ 3 คน รวมถึงบุคคลผูใ้กลชิ้ดในการรณรงคอี์ก 3 คน 
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1.5  ข้อจ ากดัการวจัิย 
        1.  งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาจากมุมมองของนกัข่าว นกัวชิาการและกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม 
แมจ้ะมีการเลือกตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจงใหไ้ดห้ลากหลายในกลุ่มต่างๆแลว้ก็ตาม รวมทั้งการ
ใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางในการตั้งประเด็นค าถามแลว้ ก็ยงัอาจมีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถท า
ใหเ้กิดความสมดุล (Balance) อยา่งสมบูรณ์ได ้
        2.  งานวิจยัน้ีค  านึงถึงความสมดุล (Balance) และหลากหลาย (Variety) แต่ในส่วนของขอ้มูล                    
ท่ีปรากฎในส่ือท่ีน ามาวิเคราะห์นั้น เน่ืองจากสถานการณ์การชุมนุมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากคน
ไทยท่ีค่อนขา้งกวา้งขวางในขณะนั้น ขอ้มูลท่ีปรากฎในส่ือจึงอาจไม่ไดมี้ความหลากหลายมากนกั 
ขอ้มูลท่ีน าเสนอในส่ือกระแสหลกัจึงออกมาในลกัษณะตามกระแสการชุมนุม ท่ีมุ่งถึง “ก านันสุ
เทพ” เด่นชดั และค่อนขา้งไปในทิศทางบวก 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีค  าศพัทท่ี์มีความหมายเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

ก านันสุเทพ หมายถึง ฉายา หรือ ค าเรียกช่ือท่ีใช้เรียกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีกลุ่มผูชุ้มนุมและส่ือมวลชนใชเ้รียกขณะเป็นแกนน าคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะขอใชค้  าวา่“ก านนัสุเทพ” แทนการกล่าวถึง
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไปตลอดทั้งเล่ม 

นักส่ือสารรณรงค์ หมายถึง ผูใ้ชก้ระบวนการส่ือสารท่ีมีแบบแผนเป้าหมาย มีการใชส่ื้อ
ต่างๆ ภายในระยะเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบส่ือ เน้ือหาสาระท่ีจะบรรลุในการให้มี
ความรู้ ความสนใจ และความตระหนกั น าไปสู่การโนม้นา้วใจ นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงการใชส่ื้อ 
กิจกรรม และเทคนิคต่างๆ เพื่อใหผู้รั้บสารเห็นคลอ้ยตามการรณรงค ์โดยมีการวางแผนและก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ อาจเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือ ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ไม่ใช่
ตลอดไป ส าหรับกรณีน้ีมุ่งเน้นศึกษาการเป็นนกัส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองของ “ก านนัสุเทพ”  
เป็นหลกั อาทิ ดา้นการใชก้ลยุทธ์ การวางแผน การแสดงบทบาทในฐานะนกัส่ือสาร การใชค้  าพูด 
อวจันภาษา และวาทศิลป์ ตลอดจนการใชส้ัญญะต่างๆ การใชส่ื้อ และการวเิคราะห์ผูรั้บสาร เป็นตน้ 

กลยุทธ์การส่ือสาร หมายถึง แบบแผน เทคนิค หรือวิธีการท่ีท าให้กระบวนการส่ือสาร
บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง กลยุทธ์การส่ือสาร ท่ี “ก านนัสุ
เทพ” น ามาใชช้กัจูงมวลชนให้เขา้ร่วมการชุมนุมกบั กปปส. ซ่ึงประกอบดว้ย คุณลกัษณะผูส่้งสาร 
กลยุทธ์ดา้นการใช้สาร ช่องทางการส่ือสาร และการวิเคราะห์ผูรั้บสาร โดยเทคนิคต่างๆ เช่น การ
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โนม้นา้วใจ การโฆษณาชวนเช่ือ การใชส้ัญญะสร้างความหมาย  และการปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้น 
ฯลฯ 

ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีล้อมรอบระบบการส่ือสารอยู่ และมี
อิทธิพล หรือผลกระทบอย่างใดอยา่งหน่ึงต่อระบบการส่ือสารนั้น ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น 2 ประการ 
คือ ส่ิงแวดล้อมภายในสังคม เช่น โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมของประชากร ฯลฯ  
และส่ิงแวดล้อมนอกระบบสังคม ได้แก่ ระบบการเมืองของประเทศ ระหว่างประเทศ และ
โลกาภิวฒัน์ ฯลฯ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง ปัจจยัแวดลอ้มดา้นต่างๆ ในช่วงเกือบ 7 เดือน
ตลอดการชุมนุม ท่ีมีอิทธิต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารของ “ก านนัสุเทพ”  

ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพความคิดภายในใจท่ีมีต่อบุคคล วตัถุ องคก์ร หรือสถาบนั โดย
เกิดจากการรับรู้ขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์ และการตีความส่วนตวั เป็นภาพในจิตใจท่ีมีความ
ประทบัใจเพียงพอ ซ่ึงจะฝังอยู่ในใจยาวนาน ยากต่อการเปล่ียนแปลง หากตอ้งการเปล่ียนแปลง
จะตอ้งอาศยักระบวนการและระยะเวลาในการด าเนินการ เพราะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัสั้น ทั้งน้ีการเกิดภาพลกัษณ์ มีทั้งจากโครงสร้างและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ  และจากการใช้กลยุทธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดข้ึน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี 
หมายถึง ภาพลกัษณ์ของ “ก านนัสุเทพ” ในมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศ
ศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ ท่ีมีในดา้นต่างๆ เช่น การเป็นนกัส่ือสารทางการเมือง นกับริหารจดัการ 
และความเป็นปัจเจกบุคคล  

บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกของมนุษยใ์นสังคมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กนั เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและสถานภาพซ่ึงบุคคลด ารงอยู ่และจะเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ี
สังคมก าหนด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง การรับรู้บทบาทของ “ก านนัสุเทพ” จากมุมมองของ
นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ รวมถึงกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วม
ชุมนุม 

มุมองของนักข่าวสายการเมือง หมายถึง การรับรู้ของนักข่าวสายการเมืองท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ดา้นต่างๆของ“ก านนัสุเทพ” ระหวา่งเป็นนกัรณรงคก์ารส่ือสารทางการเมือง เป็นนกัข่าว
ทั้งจากส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ ท่ีเคยมีประสบการณ์ผ่านการท าข่าวการ
ชุมนุมทางการเมืองมาก่อน รวมถึงเคยท าข่าวหรือติดตามข่าวการชุมนุมของ “ก านนัสุเทพ” ระหวา่ง
เป็นแกนน ากลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ี
สมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (กปปส.) ในช่วงเกือบ 7 เดือนอยา่งต่อเน่ือง  
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นักวิชาการด้านนิ เทศศาสตร์  หมายถึง  อาจารย์ท่ีสอนด้านนิ เทศศาสตร์ใน
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์เก่ียวกบัภาพลกัษณ์และกลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการเมือง 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ หมายถึง อาจารยท่ี์สอนดา้นรัฐศาสตร์ และ ดา้นนิติศาสตร์
ในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์เก่ียวกบัภาพลกัษณ์และกลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการเมือง 

ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร /ผู้ส่งสาร (Source credibility) หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจผูรั้บสาร ซ่ึงประกอบด้วย ความน่าไวว้างใจ น่าคบ 
น่าเช่ือถือ(Trustworthiness) มีความเช่ียวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ความช านาญ (Expertness) 
รวมถึงมีลกัษณะพลวตั คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และน่าสนใจติดตาม (Dynamism) โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง ความน่าเช่ือถือของ “ก านนัสุเทพ” ซ่ึงเป็นผูน้ าการส่ือสารในแง่ของนกั
ส่ือสารรณรงคท์างการเมือง                             

วาทศิลป์ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 
หมายถึง ศิลปะในการใชถ้อ้ยค าส านวนโวหารใหป้ระทบัใจ ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง วาทศิลป์ ท่ี 
“ก านนัสุเทพ” ใช้ในการส่ือสารกบักลุ่มผูชุ้มนุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และสังคม
โดยรวม 

สัญญะ หมายถึง หมายถึง ส่ิงประกอบสร้างความจริงตามความหมายท่ีถูกก าหนดข้ึน
อย่างเป็นระบบ มีผลต่อการก าหนดวิธีคิดและความเช่ือของผูค้นในสังคม ซ่ึงเป็นไปตามวิถีชีวิต
ของสัญญะ ท่ีมีการเกิด เติบโต เปล่ียนแปลง และสูญหาย สัญญะอาจเป็นได้ทั้ ง วตัถุ ส่ิงของ  
รูปภาพ ภาษา หรืออ่ืน ๆ โดยในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง การใชส้ัญญะในการส่ือความหมายใน
ดา้นต่างๆของ “ก านนัสุเทพ” ระหวา่งเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง    

                                                                                                         
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ                                                                                                                              
       1. ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์การส่ือสารและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในแง่นกัส่ือสารรณรงคท์าง
การเมืองของ “ก านนัสุเทพ”  จากมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ และ
ดา้นรัฐศาสตร์ ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดในการรณรงค ์
       2.  เกิดองคค์วามรู้ใหม่ เก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารรณรงคท์างการเมืองและการโนม้นา้วใจ 
โดยเฉพาะจากนกัการเมืองท่ีผนัตวัมาเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง แลว้ไดรั้บการยอมรับ ซ่ึง
พรรคการเมืองและนกัการเมืองคนอ่ืนๆสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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      3.  องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี นอกจากเป็นฐานขอ้มูลใหส้ังคมและประชาชนได้รู้เท่าทนั
กลยุทธ์การส่ือสารของนกัการเมืองแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และ
รัฐศาสตร์ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ และการส่ือสาร
รณรงคท์างการเมืองไดใ้นอนาคต 

 DPU



 
 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ก านนัสุเทพ” ในฐานะนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง จากมุมมอง

ของนกัข่าวสายการเมือง นักวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์ ประกอบดว้ย แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายงานวจิยัคร้ังน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการรณรงค ์และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3  ทฤษฎีสัญญะวทิยา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4  ทฤษฎีการโนม้นา้วใจ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5  ทฤษฎีการโฆษณาชวนเช่ือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7  ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.8  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารทางการเมือง และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
      2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง 
                 การส่ือสารทางการเมืองเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ประสบการณ์ต่างๆ ทางการเมือง อนัจะน าไปสู่การก าหนดความคิดความเช่ือ และการเขา้มามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 ความหมายของแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง มีนกัวิชาการให้ค  านิยามไว้
อยา่งหลากหลาย อาทิ 
 พฤทธิสาณ ชุมพล (2535, น.181) นิยามการส่ือสารทางการเมือง เป็นกระบวนการทาง
การเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง ทศันะความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ
ทางการเมืองระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของสังคมการเมือง โดยท่ีระบบ
การเมืองหรือรัฐบาลจะไดห้าช่องทางใหป้ระชาชนไดรั้บทราบนโยบาย และกิจกรรมของรัฐบาลกบั
การท่ีประชาชนจะไดเ้รียนรู้ถึงนโยบายและกิจกรรมต่างๆ อนัมีผลกระทบกบัต่อประชาชน โดยท่ี 
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 1.  เก่ียวขอ้งกบับุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปหรือมากกวา่นั้น 
 2.  เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 
 3.  เพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัทางการเมือง 
  Rush and Althoff  ให้ความหมายการส่ือสารทางการเมือง  คือ การแลกเปล่ียน 
อภิปราย ถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองต่างๆ ระหวา่งสมาชิกในสังคมการเมืองนั้น ซ่ึงท าให้สมาชิก
ต่างๆ น้ียงัสามารถเป็นส่วนหน่ึงของสังคมการเมืองนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงการส่ือสารทางการเมืองในแต่ละ
สังคมการเมืองนั้นจะเป็นเช่นไร ยอ่มข้ึนอยูก่บับริบททางการเมืองของแต่ละสังคมนั้นดว้ย หากเป็น
สังคมประชาธิปไตย การส่ือสารทางการเมือง ยอ่มมีอิสระ และหลากรูปแบบมากกว่าสังคมเผด็จ
การอยา่งแน่นอน(สฤษฎรั์ฐ แจง้สมบูรณ์, 2542, น.6) 
 Deustch (1966) นิยามการส่ือสารทางการเมือง เป็นภารกิจทางการเมืองการปกครองท่ีมี
กระบวนการช้ีน าและตรวจสอบพลงัความพยายามของมนุษย ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งปวง โดย
เช่ือมัน่ในความสามารถและการกระท าจากมนุษยท่ี์อาศยัผลประโยชน์จากธรรมชาติของการเมือง 
ทั้งน้ีการส่ือสารทางการเมือง มีลกัษณะเป็นพลวตัน์ เพราะการรวมพลงัความพยายามของมนุษย์
จ  าเป็นตอ้งอาศยัการไหลเวียนของสารสนเทศในการคดัทา้ย ความเคล่ือนไหวใดๆ ในองคก์ารหรือ
ในสังคมเพื่อใหไ้ปสู่เป้าหมายทางการเมือง (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2544, น.27) 
 ส าหรับองค์ประกอบในการส่ือสาร มีพื้นฐานแห่งความพร้อมของบุคคลท่ีส าคญัอยู่ 3 
ประการ คือ ศกัยภาพ อนัตรกิริยา และการยอมรับ ซ่ึงอาจเขียนเป็นความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี  
 

            การส่ือสารในสังคม 
ศกัยภาพ                    การยอมรับ 

 
 
 

         อนัตรกิริยา 
 

ภาพที ่2.1  แสดงความสัมพนัธ์องคป์ระกอบการส่ือสารความพร้อมของบุคคลใน 3 ประการ 
ศกัยภาพ อนัตรกิริยา และการยอมรับ   

 
ทีม่า:  สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2544,  น.4-5) 
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 ศกัยภาพ คือ ความพร้อมในการส่ือสารทั้งด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความหมาย 
สัญลกัษณ์ การคาดการณ์ รวมถึงพลงัท่ีใช้ไปเพื่อท าให้การส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จเป็นไป
ตามเจตจ านงของผูส่้งสาร ศกัยภาพจะปรากฏเป็นรูปธรรมเม่ือผ่านไปสู่อนัตรกิริยา หรือการมี
ปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร เพื่อให้เกิดการยอมรับสารท่ี
แลกเปล่ียนกนันั้น การยอมรับจึงเป็นความเขา้ใจในขอ้สรุปหรือขอ้ถกเถียงระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บ
สาร อนัน าไปสู่ขอ้ยุติของกระบวนการส่ือสารในระดบัหน่ึง ซ่ึงสามารถลดความอลหม่านของ
อนัตรกิริยาได ้ 
 อยา่งไรก็ตามการยอมรับในทางการเมือง เป็นการยอมรับเพื่อสร้างความชอบธรรมใน
การบริหารงานหรือการปกครอง ซ่ึงการยอมรับจะเกิดข้ึนโดยง่าย หากรัฐเข้าใจถึงภูมิหลงัของ
ประชาชน อนัเป็นส่วนหน่ึงของศกัยภาพในกระบวนการส่ือสารดว้ย ทั้งน้ีในระดบัสังคมการเมือง
กระบวนการส่ือสารเร่ิมตน้จากรัฐบาลในฐานะผูส่้งสารไปยงัประชาชน ซ่ึงเป็นผูรั้บสารจ านวนมาก 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงกระบวนการส่ือสารอยา่งรอบดา้น และพินิจพิเคราะห์มากข้ึนทั้งในดา้น
ศกัยภาพของการส่ือสาร อนัตรกิริยา และการยอมรับ อนัเป็นผลพวงท่ีมาจากการส่ือสาร 
 ดังนั้ น ไม่ว่ารัฐบาลในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องเร่งสร้างศักยภาพทางการส่ือสาร 
โดยเฉพาะการขยายและเพิ่มพูนส่ือมวลชนในส่วนท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลออกไป ทั้งน้ีเพื่อให้
อนัตรกิริยา ไม่วา่ในรูปของการประชาสัมพนัธ์ทางการเมือง หรือรูปแบบอ่ืนไปถึงประชาชน ท าให้
เกิดการยอมรับกิจกรรมของรัฐบาล ทั้งในดา้นข่าวสารนโยบาย และการปฏิบติัตามนโยบาย การ
ยอมรับรัฐบาลจากประชาชนยอ่มก่อใหเ้กิดความชอบธรรมทางการเมืองการปกครองตามมา  
 ส่วนช่องทางการส่ือสารทางการเมือง เสถียร เชยประทบั (2540, น.142-155) ไดส้รุป
เป็น 4 ช่องทางใหญ่ ดงัน้ี  
 1.  ช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นองคก์ร ประกอบดว้ยสถาบนัทางการเมืองต่างๆ เช่น พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการ หรือกลุ่มมวลชนอ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมประชาชนเขา้กบั
ผูน้ าได ้ซ่ึงองค์กรเหล่าน้ี อาจมีโครงสร้างท่ีถาวร หรือก่ึงถาวรก็ได ้และอาจไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท า
หนา้ท่ีติดต่อกนั 
 2.  ช่องทางการส่ือสารประเภทกลุ่ม ช่องทางการส่ือสารลกัษณะน้ีจะมีลกัษณะถาวร แต่
มีความเป็นสถาบนัและแพร่หลายนอ้ยกวา่ เช่น กลุ่มแม่บา้นทหารบก กลุ่มสมาคมศิษยเ์ก่า หรือกลุ่ม
ภายในเพื่อนฝูง การส่ือสารภายในกลุ่มเช่นน้ี จะมีความเป็นทางการน้อยกว่าการส่ือสารภายใน
องคก์ร  
 นอกจากน้ีการส่ือสารภายในกลุ่ม ยงัเป็นแหล่งของการแลกเปล่ียนข่าวสารความคิด
ตลอดจนอิทธิพล ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในทางการเมืองเกือบทุกชนิด ตั้งแต่ระดบัต ่าสุด
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จนถึงสูงสุด ขอ้แตกต่างระหวา่งองคก์รและกลุ่มจะเห็นไดช้ดั ในระบบการเมืองเผด็จการ โดยท่ีใน
ประเทศเผด็จการนั้น ผูน้  ามกัจะพยายามไม่ใหมี้การส่ือสารในรูปแบบของกลุ่มมากนกั เพราะยากแก่
การควบคุม และไม่สามารถก าหนดทิศทางทางการเมืองของตนได ้ผูน้ าเหล่าน้ีจึงพยายามท่ีจะสลาย
การส่ือสารภายในกลุ่ม และจดัตั้งเป็นการส่ือสารในแบบองคก์รแทน ในทางตรงกนัขา้มในสังคม
แบบประชาธิปไตยหรือสังคมเปิด จะมีการส่ือสารในกลุ่มมาก ทั้งกลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว ทั้งน้ี
เน่ืองจากถือเป็นการเปิดกวา้ง และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเปิดลกัษณะน้ี 
 3.  ช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นส่ือมวลชน ในปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บทราบ
ข่าวสาร ตลอดจนการท างานของระบบการเมืองจากส่ือมวลชน ส่ือมวลชนท าใหข้่าวสารเดินทางไป
ไดม้ากกวา่ ไกลกวา่และเร็วกวา่ และท าใหข้่าวสารสาธารณะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนท าให้
การเผยแพร่ข่าวสารกลายเป็นกิจการท่ีมีบทบาทส าคญัในสังคม ประชาชนก็สามารถเขา้มามีส่วน
ร่วมในทางการเมือง โดยอาศยัส่ือมวลชน ประชาชนจะถูกเช่ือมเขา้กบัส่ือมวลชน จากนั้นอาศยั
ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน เพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง  
 อยา่งไรก็ดี ส่ือมวลชนไม่ไดมี้ความส าคญัหรือเขา้ไปแทนท่ีส่ือระหวา่งบุคคล เพียงแต่
ช่วยเช่ือมเครือข่ายและช่วยให้มีเครือข่ายใหม่ในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลนั้นๆ อาจกล่าวได้ว่า 
ส่ือมวลชนเป็นช่องทางส่ือสารยาวซ่ึงเช่ือมแหล่งข่าวสารกบัปัจเจกบุคคลและกลุ่มทางสังคมท่ีอยู่
ไกลออกไป นอกจากน้ีส่ือมวลชนยงัท าหนา้ท่ีเช่ือมนกัการเมืองหรือสถาบนัทางการเมืองเขา้ดว้ยกนั 
โดยท่ีท าให้ทุกๆคนทราบถึงปัญหาตลอดจนข่าวสารจากแหล่งเดียวกนั ส่ือมวลชนยงัเป็นส่วน
กระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารอภิปรายถกเถียงภายในองคก์รหรือกลุ่มดว้ย 
 4.  ช่องทางการส่ือสารส าหรับการแสดง และการรวบรวมผลประโยชน์ ช่องทางน้ีจะ
ไม่ถูกน ามาใชต้ลอดเวลา แต่จะใชเ้ฉพาะบางเวลาและบางเหตุการณ์ท่ีเหมาะสม เช่น การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้ง ก็เท่ากบัเป็นการส่ือวา่ แต่ละคนตอ้งการผูใ้ดเป็นตวัแทนของตน เม่ือการเลือกตั้ง
ยุติลง ช่องทางน้ีก็ยุติลงไปดว้ย เราคงไม่สามารถบอกไดแ้น่ชดัว่าช่องทางพิเศษเหล่าน้ีมีอะไรบา้ง 
แต่การเลือกตั้ง การเดินขบวนต่อตา้น การประทว้ง หรือการแสดงประชามติ เหล่าน้ีเราอาจถือว่า
เป็นช่องทางพิเศษ 

  ขณะท่ีองคป์ระกอบของศกัยภาพการส่ือสาร ประกอบดว้ย  รูปแบบการส่ือสาร ความ
เหมาะสม สถานการณ์ และความสามารถในการใชภ้าษา (สุเทพ เดชะชีพ, 2547, น.21) 
 1.  รูปแบบการส่ือสาร (Communication Pattern) ความตั้งใจท่ีจะรวบรวมพฤติกรรม
ทางการส่ือสารทั้งหมดเขา้ไวด้ว้ยกนั ตั้งแต่ลกัษณะภาษาในการสนทนา ระดบัท่ีใชป้ระโยคนอ้ยไป
ยนัประโยคท่ีมากกวา่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สนทนาและพฤติกรรมท่าทางต่างๆ ท่ีสามารถไปดว้ยกนักบัลกัษณะการส่ือสารได ้
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 2.  ความเหมาะสม (Appropriate) แต่ละวฒันธรรมไดก้ าหนดกฎระเบียบต่างๆข้ึนมา 
เพื่อช่วยในการตดัสินว่า พฤติกรรมการส่ือสารแบบใดท่ีควรได้รับการยอมรับและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ กฎเหล่าน้ีเป็นบรรทดัฐานส าหรับการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั และยงัมี
อิทธิพลต่อการก าหนดบรรทดัฐานส าหรับการแปลความหมายจากการส่ือสารดว้ย สมาชิกแต่ละคน
ในสังคมสามารถเลือกอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ตามความเขา้ใจของแต่ละคน 
 3.  สถานการณ์ (Situation) เหตุการณ์ท่ีมีลักษณะทางกายภาพ จิตวิทยา และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงท าใหมี้ความแตกต่างจากสถานการณ์อ่ืนๆ 
 4.  ความสามารถในการใช้ (Ability to Use) เป็นส่ิงท่ีก าหนดให้แต่ละคนสามารถ
จดัการ รักษา และใชค้วามรู้ทางสังคมและวฒันธรรมในการสร้างสถานการณ์ หรือ พฤติกรรมการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม 
 แมว้่ากระบวนการส่ือสารจะมีความลึกซ้ึง และมากมิติในการศึกษาก็ตาม แต่ในทาง
การเมืองแล้ว ส่วนประกอบส าคญัในกระบวนการส่ือสารมกัได้แก่ ผูส่้งสาร และผูรั้บสาร โดย
กลไกอ่ืนท่ีเหลือนั้ นเป็นปัจจัยสนับสนุนส่วนประกอบดังกล่าว ในการไปสู่เป้าหมายและ
ความส าเร็จทางการเมือง 
 ผูส่้งสารในทางการเมือง หมายถึง นกัการเมือง โดยเฉพาะรัฐบาลอนัเป็นส่วนหน่ึงของ
นกัการเมือง ท่ีไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งและไดค้รอบครองปัจจยัการส่ือสารในภาครัฐบาล จึง
ยอ่มเป็นผูส่้งสารท่ีส าคญัท่ีสุดในการศึกษาการส่ือสารทางการเมือง ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลตอ้งการสร้าง
อนัตรกิริยา เพื่อใหเ้กิดความนิยมในหมู่ประชาชนทั้งในดา้นปริมาณ คุณภาพ และความต่อเน่ือง 
 กลไกการส่ือสารทางการเมือง มีเป้าหมายประการหน่ึง คือ มุ่งหวงัการไปสู่ความส าเร็จ
ทางการเมือง การก าหนดยทุธศาสตร์การส่ือสารทางการเมือง จึงเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ของรัฐ ซ่ึงหน่ึงในยุทธศาสตร์ดงักล่าวตามแนวคิดของ สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2544, น.152)  คือ 
ยุทธศาสตร์การส่ือสารทางการเมืองในเชิงกระบวนการ โดยมีนกัคิดทางดา้นการส่ือสารการเมือง
คนส าคญั คือ Lasswell ท่ีมีแนวคิดคลา้ยคลึงกบักระบวนการส่ือสารของ Berlo อนัประกอบดว้ยผู ้
ส่งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร แต่ลาสเวลล์ได้เพิ่มผลกระทบท่ีเกิดจากการส่ือสารเข้าไว้ใน
กระบวนการดว้ย  
 1.  ผูส่้งสารในทางการเมือง หมายถึง นกัการเมือง พรรคการเมือง องคก์ร สถาบนั และ
โครงสร้างของการปกครองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเมือง
เกิดข้ึนจากบุคคลเป็นหลกั ดว้ยเหตุน้ีนกัการเมือง จึงเป็นเร่ืองท่ีถูกน ามาศึกษาบ่อยคร้ัง กวา่ผูส่้งสาร
ประเภทอ่ืน โดยเฉพาะนกัการเมืองในระดบัผูน้ าประเทศ  
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 ตัวอย่างเช่น ชัยชนะของมิเตอรองค์ในการชิงต าแหน่งประธานาธิบดีฝร่ังเศส 
ยุทธศาสตร์การส่ือสารการเมืองท่ีมิเตอรองค์น าไปใช้ในการหาเสียงจนได้รับชัยชนะ ได้แก่ 
ความส าเร็จในการดึงส่ือมวลชนให้มาสนบัสนุน ท าให้สามารถก าหนดวาระสาร (setting agenda)
ในการรณรงคท์างการเมืองได ้และในทางกลบักนัก็เป็นการผลกัดนัฝ่ายตรงขา้มให้ตกอยูใ่นมุมอบั 
(มิเตอรองด์เอาใจส่ือมวลชนถึงกบัให้นโยบายว่า จะลม้เลิกการรวมศูนยข์องระบบโทรทศัน์ให้มา
เป็นระบบตลาด ทั้ งท่ีนโยบายของพรรคยึดถือระบบสังคมนิยม) ยิ่งกว่านั้ น ในการน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ของเขาผ่านส่ือมวลชน มิเตอรองค์ก็พยายามแสดงภาพลกัษณ์ในฐานะท่ีเป็นรัฐบุรุษ
อาวุโส และเป็นผูท่ี้เหมาะสมกบัต าแหน่งประธานาธิบดีมากท่ีสุด จนท าให้ฝ่ายตรงขา้มขาดบารมี
และไม่กลา้ลงสนามแข่งขนัดว้ย 
 อย่างไรก็ตาม การโฆษณาหาเสียงทางการเมืองระหว่างผูส้มัครท่ีอยู่ในต าแหน่ง
ประธานาธิบดีและผูท้า้ชิง มกัมีวิธีการน าเสนอข่าวสารท่ีคล้ายคลึงกนัไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ หรือ
ฝร่ังเศสก็ตาม  วิธีการน าเสนอเหล่านั้นก็คือ แบบแผนการหาเสียง เทคนิคการผลิต special effects 
และการใชบ้ทสนทนา แต่มีขอ้แตกต่างบางประการในเร่ืองยทุธศาสตร์การหาเสียงทางการเมืองของ
ประเทศทั้งสองตรงท่ี การเลือกตั้งในฝร่ังเศสจะเนน้ท่ีประเด็นการหาเสียง การน าเสนอนโยบาย การ
วางบุคลิกภาพ และการพฒันาภาพพจน์ต่อผูรั้บสาร ขณะท่ีการเลือกตั้งในสหรัฐฯ มกัจะเนน้แต่เร่ือง
ของตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง การปรากฏตวัต่อหนา้ส่ือมวลชน รวมถึงการกล่าวร้ายต่อผูส้มคัรคนอ่ืน 
 McCroskey & Jenson กล่าววา่ ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร หมายถึง การรับรู้ของผูรั้บ
สารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของผูส่้งสารนั้นๆ ซ่ึง Bettinghaus ไดเ้สริมวา่ ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร 
หรือ ผูส่้งสารนั้น ข้ึนอยูก่บับุคลิก หรือภาพลกัษณ์ ท่ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัคุณสมบติัหน่ึง หรือ คุณสมบติั
ใดเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะต่างๆ ของผูส่้งสาร เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็น
ตน้ (ชูเกียรติ วงศเ์ทพเตียน, 2548 ,น. 24-33) 
 นอกจากน้ีการศึกษาผูส่้งสารในทางการเมืองยงัสามารถน าเอาหลักการประเมิน
สถานการณ์ หรือ SWOT Analysis ในทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ผูส่้งสารได้ เน่ืองจาก 
SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการแข่งขนัทางการเมือง โดย
จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) เพื่อน าจุดอ่อนท่ีวิเคราะห์ไดไ้ปใช้ร่วมกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ในการวางแผนและก าหนดแนว
ทางการส่ือสารต่อไป 
 2.  สารสนเทศทางการเมือง เป็นเน้ือหาสาระของการส่ือสารทางการเมืองโดยตรง โดย
ปกติทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทางการเมือง จะตอ้งผา่นการกลัน่กรองจนเป็นความรู้ท่ีมี
การจดัระเบียบพร้อมท่ีจะน าไปใชไ้ด ้ดว้ยเหตุน้ีแหล่งสารสนเทศจึงสามารถปรับเปล่ียน ขยายตวั 
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หรือทดแทนสารสนเทศท่ีลา้สมยั ตลอดจนสามารถเคล่ือนยา้ย แพร่ขยายออกไป และแบ่งปันขอ้มูล
ร่วมกนัใช้ จึงท าให้แหล่งสารสนเทศเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัในยุคสังคมข่าวสาร ซ่ึงเป็นท่ี
ตอ้งการของทุกฝ่าย สารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลดว้ยขอ้เท็จจริงและวิจารณญาณ จะสามารถ
น าไปใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์การส่ือสารทางการเมืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.  ช่องทางการส่ือสาร ช่องทางการส่ือสารทางการเมืองท่ีเป็นหลักนั้ น ได้แก่ 
ส่ือสารมวลชน รัฐบาล (หรือพรรคการเมือง) ในหลายประเทศมกัพยายามเขา้ไปมีอิทธิพลไม่มากก็
นอ้ยต่อวงการส่ือมวลชน โดยอาศยัส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัให้ประชาชนมีแนวความคิดท่ี
ไม่แตกต่างไปจากรัฐบาลและยอมรับรัฐบาล เช่ือกนัว่าในปัจจุบนัประชาคมส่วนใหญ่ของโลก 
อาศยัการส่ือสารสาธารณะท่ีพฒันาช่องทางการส่ือสารในรูปของส่ือก่ึงมวลชน (Quasimass Media) 
มากยิง่ข้ึน  
 ส่ือก่ึงมวลชนเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะผสมผสานระหว่างส่ือมวลชนกบัส่ือระหว่างบุคคล 
เช่น โทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิก เอกสารประชาสัมพนัธ์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
เป็นตน้ แมว้่าส่ือก่ึงมวลชนจะเป็นส่ือท่ีมีความหมายส าหรับการวางยุทธศาสตร์การส่ือสารทาง
การเมือง แต่ความส าเร็จของส่ือก่ึงมวลชนจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย หากไม่มีการขยายตวัทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการพฒันาระบบโทรคมนาคม (ท่ีอาศยั
ดาวเทียมส่ือสารและใยแกว้) ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถดึงประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ส่ือสารทางการเมือง 
 นอกจากน้ี บานลุนด์ (Barnlund  อา้งถึงใน ชูเกียรติ วงศเ์ทพเตียน, 2548, น. 24) ไดเ้พิ่ม
ปัจจยับรรยากาศ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีเรียกว่า บริบทสังคม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการ
ส่ือสาร เพราะเป็นตวัก าหนดผลกระทบของการส่ือสาร และอธิบายเพิ่มเติมวา่กระบวนการส่ือสาร
นั้น มีความซบัซอ้นเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การส่ือสารเป็นการกระท าท่ีต่อเน่ือง การ
ส่ือสารไม่ไดเ้ป็นกระบวนการกระท าท่ีเป็นเส้นตรง แต่เป็นวงกลม หมายถึงการท่ีผูท้  าการส่งสาร
นั้นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บสารและสภาพแวดลอ้ม หรือบริบททางสังคมพร้อมๆกนัไปนัน่เอง ซ่ึง
สอดคล้องกบั อิสตนั (Easton อา้งถึงใน ชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน, 2548, น.23)  ท่ีกล่าวว่า 
สภาพแวดลอ้ม คือ ส่ิงต่างๆท่ีลอ้มรอบระบบการส่ือสารอยูแ่ละมีอิทธิพล หรือผลกระทบต่อระบบ
นั้นอย่างใดอย่างหน่ึง โดย อิสตนั ได้แบ่งส่ิงแวดล้อมของระบบออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 
ส่ิงแวดลอ้มภายในสังคม อนัไดแ้ก่ ระบบนิเวศวิทยา ระบบชีววิทยา ระบบบุคลิกภาพ และระบบ
ของสังคมเอง เช่น โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมประชากร และอ่ืนๆ และส่ิงแวดลอ้ม
นอกระบบสังคม ไดแ้ก่ ระบบการเมืองของประเทศ ระหวา่งประเทศ และโลกาภิวฒัน์ เป็นตน้ 
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 กระบวนการส่ือสารทางการเมืองนั้น เป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมืองท่ีเป็นกลไก
ส าคญัในการเช่ือมโยงองคป์ระกอบในระบบการเมืองเขา้ดว้ยกนัให้เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบให้เกิดข้ึน โดยท่ีเป็นกระบวนการแปรสภาพจากปัจจัยน าเข้า และส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลง เพื่อผลิตปัจจยัน าออกเป็นนโยบายท่ีมีผลต่อบุคคลโดยตรง  
 ทั้งน้ีกระบวนการส่ือสารทางการเมืองไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยเร่ิมตน้ท่ีแหล่ง
สาร ส่งข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร ก่อให้เกิดอย่างใดอย่างหน่ึงข้ึน โดยมีการ
ย้อนกลับต่อกระบวนการส่ือสารการเมืองนั้ น เพื่อให้เกิดการปรับตัวขององค์ประกอบใน
กระบวนการส่ือสารอีกคร้ังหน่ึง ผลของการส่ือสารท่ีเกิด มีผลต่อความรู้ ทศันคติ และการกระท า
ของบุคคลในสังคมได ้ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากภาพ 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.2  แสดงกระบวนการส่ือสารทางการเมือง 
 
ทีม่า:  ชูเกียรติ วงศเ์ทพเตียน (2548, น.28)  
 
 จากการประมวลแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง ทั้งความหมาย องคป์ระกอบ
ของกระบวนการส่ือสาร  และปัจจยัแวดลอ้ม พบวา่การส่ือสารทางการเมืองมีส่วนส าคญัอยา่งมาก
ต่อความคิดความเช่ือของประชาชน อนัจะน าไปสู่การเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง การน าแนวคิด
น้ีมาใชว้ิเคราะห์กระบวนการส่ือสารทางการเมืองของ “ก านนัสุเทพ” จะช่วยท าให้เห็นภาพชดัเจน
ยิ่งข้ึนว่าอะไร คือปัจจยัแวดล้อมและกลยุทธ์การส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองท่ีท าให้ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนกลุ่มต่างๆ และสามารถรวมพลให้คนมาชุนนุมร่วมกนัไดน้บัลา้นคน ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

ส่ิงแวดลอ้มทางการเมือง 

ผูส่้งสาร 

ทาง

การเมือง 

สารสนเทศ 

ทาง

ช่องทาง 

การส่ือสาร 

ผูเ้ปิดรับส่ือ 

ทาง

ผลกระทบของ

การส่ือสาร 

ปฏิกิริยา

ยอ้นกลบั 
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      2.1.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมือง 
 สุเทพ เดชะชีพ (2547) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการเมืองของนายชวน หลีกภยั  ใน 3 
ช่วงเวลาท่ีมีบริบททางสังคม และสถานการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั คือ ยุคแรก ก่อนเขา้สู่การ
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมยัแรกในปี 2512 ยคุท่ีสอง ก่อนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคร้ังท่ี1 
ในปี 2535 และยุคท่ีสาม ก่อนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคร้ังท่ี2 ในปี 2540 พบวา่ ความสามารถ
ทางการส่ือสารทางการเมืองของนายชวน หลีกภยั เกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบทางการส่ือสาร 2 
รูปแบบ คือ การส่ือสารแบบเผชิญหน้า และการส่ือสารแบบไม่เผชิญหน้า โดยการส่ือสารแบบ
เผชิญหนา้ นายชวนใหค้วามส าคญักบัการใชส่ื้อบุคคลเป็นช่องทางหลกัทั้ง 3 ยุคของการศึกษา โดย
ปรากฏในรูปแบบของการพบปะเยี่ยมเยียน การปราศรัยตามหมู่บา้น และงานประเพณีส าคญัต่างๆ 
ในขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารไดข้ยายจากชาวบา้นในจงัหวดัตรังสู่ประชาชนทั้งประเทศ 
ตามสถานภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปของนายชวน ในแต่ละยคุ 
 การส่ือสารแบบเผชิญหนา้ของนายชวน หลีกภยั นั้นใชว้ิธีการหลกั 2 ลกัษณะ คือ การ
เผชิญหนา้โดยตรง โดยใชต้วัเองเป็นส่ือบุคคล ในการพบปะ และปราศรัยกบัชาวบา้น เดินเขา้ไป
เคาะถึงประตูบา้นของประชาชน เพื่อแนะน าตวัท าความรู้จกั และแสดงทศันะทางการเมือง แต่เม่ือ
ลงพื้นท่ีหาเสียงจริงแลว้ การส่ือสารในลกัษณะน้ีท าค่อนขา้งยาก นายชวน หลีกภยั จึงเลือกใช้ส่ือ
บุคคลอ่ืนท่ีมีความใกล้ชิดตนเองท าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงแทน ส่ือบุคคลเหล่าน้ี ประกอบดว้ย 
นางถว้น หลีกภยั ผูเ้ป็นมารดา นายกิจ หลีกภยั พี่ชาย และกลุ่มเกลอของนายชวนและนายกิจ หลีก
ภยั โดยในช่วงแรกกระบวนการการใชส่ื้อบุคคลอ่ืนน้ี มีลกัษณะเป็นการส่ือสารตามแบบจ าลองการ
ส่ือสารแบบสองขั้นตอน (Two-step Flow Communication) กล่าวคือ ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าทางความคิด 
(Informal Opinion Leaders) และผูก้ลัน่กรองข่าวสาร (Informal Gatekeepers) อยา่งไม่เป็นทางการ
ไปยงัประชาชนผูมี้สิทธ์ิการเลือกตั้งอีกทอดหน่ึง การส่ือสารท่ีมีข้ึนจึงมีลกัษณะเป็นแนวระนาบ 
(Horizontal Communication) คือมีการใชส่ื้อบุคคลในลกัษณะเพื่อแนะน าให้รู้จกัวา่ นายชวน หลีก
ภยั เป็นใคร มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งไร เหตุใด
จึงจ าเป็นตอ้งเลือกนายชวน หลีกภยั กระจายเป็นวงกวา้งไปตามพื้นท่ีเลือกตั้ง  
 แต่ในสมยัหลงัเม่ือนางถว้น หลีกภยัวางมือ และนายกิจ หลีกภยั เร่ิมทวีบทบาทมากข้ึน
ในฐานะนกัการเมืองทอ้งถ่ิน พร้อมกนันั้นบทบาทและสถานภาพของนายชวน หลีกภยั เร่ิมสูงข้ึน
และด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเวทีระดบัชาติ กระบวนการเป็นผูน้ าความคิดและผูก้ลัน่กรอง
ข่าวสารจึงมีลกัษณะเป็นทางการมากข้ึน และท่ีส าคญับทบาทของส่ือบุคคลท่ีขบัเคล่ือนรูปแบบการ
ส่ือสารแบบเผชิญหนา้โดยออ้มน้ี ไดมี้การเปล่ียนผา่นจากความเป็นผูส้ร้างฐานเสียงมาสู่ความเป็น
ผูรั้กษาฐานเสียงแทน 
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 ทั้งน้ีลกัษณะการส่ือสารในแนวระนาบ พบมากในยุคแรก ในขณะท่ียุคสองและยุคสาม 
การส่ือสารแบบสองขั้นตอนเร่ิมขยายรูปแบบมากข้ึน โดยมีอิทธิพลของส่ือมวลชนและกลุ่มผูน้ า
ความคิดท่ีลกัษณะเป็นทางการมากข้ึน 
 ส าหรับการส่ือสารแบบไม่ เผชิญหน้า พบว่า  ส่ือเฉพาะกิจ คือ ส่ือพื้นฐานท่ีมี
ความส าคญัในการให้ขอ้มูลตอกย  ้าความจ า และสร้างความคุน้เคย ซ่ึงพบการใชใ้น 3 ยุค ในขณะท่ี
ส่ือมวลชนนั้นไม่พบการใช้ในยุคแรก เน่ืองจากขาดแคลนทุนทรัพย ์และการเป็นนกัการเมืองหน้า
ใหม่ ท่ีไม่ไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชน ในทางตรงกนัขา้มในยุคท่ีสอง และยุคท่ีสาม ส่ือมวลชน
ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัมากข้ึนตามสถานภาพของนายชวน ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ดา้นกลยทุธ์การส่ือสารของนายชวน หลีกภยั พบวา่ กลยทุธ์การใชเ้น้ือหาสารในยุคแรก 
เน้ือหาจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมืองภายใตบ้ริบทของ
สังคมท่ีอยู่ในช่วงประชาธิปไตยไม่เต็มใบ มีการปฏิวติัรัฐประหารเกิดข้ึนเป็นระยะๆ ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนในจงัหวดัตรัง ซ่ึงมีความสนใจและต่ืนตวัทางการเมืองสูง 
จึงโหยหาความเป็นประชาธิปไตยอยา่งจริงจงั  
 ในขณะท่ียุคสอง ภายใต้บริบทของความเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ประชาชนเกิดความสับสนระบบการเมืองระส ่ าระสาย นายชวน หลีกภยั ไดใ้ช้สารท่ี
ตอกย  ้าถึงการแกไ้ขปัญหาโดยระบบตามครรลองประชาธิปไตย หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ และความ
รุนแรง ตลอดจนแสดงบทบาทความพร้อมในการเป็นผูน้ าของประเทศภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 
ส าหรับยุคท่ีสามนั้น เป็นช่วงรอยต่อของวิกฤตเศรษฐกิจ นายชวน หลีกภยั พยายามเสนอเน้ือหาท่ี
เน้นย  ้าความสามารถของทีมงานในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจ พร้อมกับย  ้าถึงการยึดมั่นในการ
หลกัการของกฎหมายมากกวา่อารมณ์ และความรู้สึก ตามแนวทางท่ีเป็นภาพลกัษณ์ติดตวันายชวน 
มาตั้งแต่เขา้สู่สนามการเมือง 
 อิทธิเดช สุพงษ ์(2553) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของนายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ นากยกรัฐมนตรี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมือง พบวา่  นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ เป็นผูส่้งสารทางการเมืองท่ีมีความสมบูรณ์แบบทั้งฐานะครอบครัว การศึกษา บุคลิกภาพ
หน้าตา แต่ยงัมีจุดอ่อนคือ ขาดประสบการณ์ในการบริหาร ขาดความเด็ดขาด มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองสูง ทีมงานดา้นส่ือสารขาดความช านาญ โดยในภาพรวมยงัไม่สามารถครองใจคนโดยเฉพาะ
ประชาชนในระดบัรากหญา้ ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได ้ดงันั้นการส่ือสารของนายอภิสิทธ์ิ 
จึงได้น าเสนอสาร “ประชาชนตอ้งมาก่อน” ท่ีเปรียบเสมือนเป็น Key Message หลกั โดยยึด
ประชาชนเป็นจุดขาย ผา่นนโยบายและโครงการต่างๆของรัฐบาล โดยอาศยัยุทธศาสตร์การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้วยการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารในหลากหลายรูปแบบ แต่ยงัขาดการ
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วางแผนและบริหารการใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพ จึงท าใหส่ื้อถูกน าไปใชเ้พื่อการตอบโตท้างการเมือง
เป็นส่วนใหญ่ 
 เบญจา หวงัพีระวงศ์ (2553) ศึกษาเร่ือง บทบาท หน้าท่ีและกลยุทธ์การส่ือสารของ
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ พบว่า บทบาทหน้าท่ีและการส่ือสารต่อสาธารณะของผูท้  าหนา้ท่ีโฆษก  
คือ การน าเร่ืองราวของพรรคส่งผา่นไปยงัประชาชนเพื่อสร้างความเขา้ใจให้ไดม้ากท่ีสุด มีการส่ือ
ความหมาย ท่าทีแนวคิดของพรรคใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ หากมีขอ้กล่าวหาต่างๆ ทีมโฆษกจะท า
หนา้ท่ีส่ือสารใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจในขอ้กล่าวหานั้นๆ อีกทั้งยงัเป็นผูช้ี้แจงนโยบายของพรรค 
ผลการด าเนินงานของพรรค แกต่้างให้พรรคในกรณีท่ีพรรคหรือบุคคลในพรรคถูกพาดพิง มีการ
น าเสนอทั้งดา้นดีและปัญหาของพรรคเพื่อให้ประชาชนไดรั้บทราบและเขา้ใจอย่างตรงไปตรงมา
และเปิดเผย ทนัเหตุการณ์  
 ในส่วนของกลยุทธ์การส่ือสารผูท้  าหน้าท่ีโฆษกมีการจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายตาม
สถานการณ์ มีการแบ่งหน้าท่ีไปตามความถนดัของแต่ละคนเพื่อให้การส่ือสารนั้นไม่ซ ้ าซ้อนกนั 
โดยพรรคไดต้ั้งรองโฆษกข้ึนเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบังานท่ีตนเองรับผิดชอบเหมือนเป็นการลอ้
กบัรัฐบาล และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เป็นหลกั ถึงแม้ว่าส่ือท่ีสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี คือ ส่ือโทรทศัน์ เพราะเป็นส่ือท่ีเห็นทั้งภาพเคล่ือนไหวและเสียงก็ตาม 
 ภคัรินทร์ สว่างดี (2553) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารของพนัธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย พบว่า แกนน าและผูส่ื้อสารของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ท่ีท า
หน้าท่ีส่ือสาร หรือแถลงข้อมูลข่าวสารต่างๆของกลุ่ม จะเน้นใช้การส่ือสารท่ีมีรูปแบบและ
จุดมุ่งหมายโน้มน้าวใจให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีสามารถสรุป
วธีิการส่ือสารของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ตามแนวคิดการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ 
และแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ดังน้ี 1.คุณลักษณะของผูส่ื้อสาร 2.วิธีการส่ือสารท่ี
น ามาใช้ 3.กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มพนัธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย 
 กลยุทธ์การส่ือสารในการชุมนุมของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถือไดว้่า
เป็นการส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีมีจ านวนมาก ท่ามกลางแรงกดดนัต่างๆ ดงันั้น การส่ือสารระหวา่งกลุ่ม
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดว้ยกนัเอง การส่ือสารไปยงัคนกลุ่มต่างๆ และการส่ือสารกบั
ส่ือมวลชน จึงมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปจากรูปแบบการส่ือสารท่ีเคยมีมา เป็นลกัษณะการ
ส่ือสารแบบเฉพาะกิจ ท่ีแกนน าและผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมการมาเป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบการส่ือสาร
ดว้ยวจันภาษา และอวจันภาษา อาทิ การดาวกระจาย จดัคอนเสร์ิตการเมืองสัญจร แถลงข่าวผ่าน
ส่ือมวลชน มีค าแถลงการณ์  และการชุมนุม     
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 ในส่วนของการใช้ส่ือโทรทศัน์ ASTV ในการส่ือสารเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พบวา่ โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ASTV เป็นช่องทางดา้น
เทคโนโลยี ในการกระจายเสียงขอ้มูลข่าวสาร ชีวิตความเป็นอยู่ของผูร่้วมชุมนุม และผูท่ี้ติดตาม
สถานการณ์การชุมนุม รวมทั้งประชาชนภายนอกท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมชุมนุม  โดยการท่ีกลุ่มพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสามารถชุมนุมได้ยาวนาน ส่วนหน่ึงมาจากการมีส่ือ ASTV เป็น
ช่องทางหลกัในการเขา้ถึงประชาชน ในลกัษณะของการถ่ายทอดสดตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้การ
ชุมนุมคร้ังน้ีมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการชุมนุมก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสด
ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ขณะเดียวกนัก็เป็นช่องทางในการสร้างแนวร่วมพนัธมิตร เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ และ
ตอ้งการก าลงัคนเพิ่ม  โดยมี ASTV เป็นส่ือกลางในการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี หรือขอความ
ช่วยเหลือต่างๆ 
 โจนาทาวส์ เจมส์ (2555)  ในหนงัสือ คิดแบบผูน้ า ท าเพื่อประชาชน  เขียนถึง  อบัราฮิม 
ลินคอล์น ผูน้ าสหรัฐอเมริกา ท่ีฟันฝ่าวิกฤตทางรัฐธรรมนูญ ดา้นการทหาร และศีลธรรม เพื่อคืน
อิสรภาพให้คนผิวด าด้วยการประกาศเลิกทาส ท่ีตอ้งแลกกบัสงครามกลางเมืองอนัโหดร้าย เพื่อ
รักษาความเป็นสหรัฐให้เป็นหน่ึงเดียว เส้นทางการเมืองของลินคอล์น เคยลงสมัครเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐของรัฐ แต่ก็พ่ายแพห้ลายคร้ัง เพราะนโยบายปลดปล่อยทาสซ่ึง
ตอนนั้ นคนอเมริกาไม่ เ ห็นด้วย แต่ เขาก็ไม่ละความพยายาม กระทั่งได้รับเลือกตั้ ง เ ป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐในท่ีสุด และขยบัข้ึนมาเป็นสมาชิกวฒิุสภาในสังกดัพรรครีพบัลิกนั 
หลงัจากนั้นก็ไดรั้บเลือกให้เป็นตวัแทนลงแข่งขนัชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในปี 1860 และไดรั้บ
เลือกในวนัท่ี 4 มีนาคม ปี1861 เน่ืองจากพรรคเดโมแครตเกิดเสียงแตกกนั ส่งผูส้มคัรถึง 3 คน ท า
ใหลิ้นคอลน์ชนะการเลือกตั้งไดเ้ป็นประธานาธิบดีสหรัฐ 
 หลงัไดเ้ป็นประธานาธิบดี ลินคอล์นแสดงจุดยืนชดัเจนต่อตา้นการคา้ทาส และสร้าง
โอกาสแก่ผูย้ากไร้ ท าให้สหรัฐเป็นหน่ึงเดียว โดยใชค้วามพยายามอย่างมากทั้งการรณรงค ์โตว้าที 
และกล่าวสุนทรพจน์ เพราะนโยบายปลดปล่อยทาสไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก 11 รัฐทางตอนใต้
ของอเมริกา ซ่ึงภายหลงัไดป้ระกาศแยกตวัเป็นสหพนัธรัฐอเมริกา และโจมตีฐานท่ีมัน่ของรัฐบาล
กลาง ท าใหเ้กิดสงครามกลางเมืองยาวนานถึง 4 ปี มีผูเ้สียชีวิตกวา่ 6 แสนคน และบาดเจ็บอีกกวา่ 4 
แสนคน  
 ในเดือนเมษายน ปี 1861 เกิดการสู้รบระหวา่งมลรัฐภาคเหนือท่ีมีแนวคิดเสรีนิยมและมี
รายไดจ้ากภาคอุตสาหกรรม กบัมลรัฐภาคใต ้ซ่ึงมีแนวคิดอนุรักษนิ์ยมและพึ่งพาเกษตรกรรม ฝ่าย
เหนือตอ้งการให้เลิกทาส แต่ฝ่ายใตไ้ม่ยอม เพราะตอ้งใชแ้รงงานทาสในภาคเกษตรกรรม ในช่วงน้ี 
ลินคอล์น ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการทหารและการเมืองท าสงครามเพื่อรักษาประเทศให้เป็นหน่ึง
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เดียว เขาใช้อ านาจในการท าสงครามอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน และจบักุมผูต้ ้องสงสัยว่าเป็นพวก
แบ่งแยกดินแดนหลายพันคนโดยไม่มีการสอบสวน เขาป้องกันอังกฤษท่ีจะรับรองฝ่ายใต ้
(Confederacy) โดยอา้งถึงขอ้ตกลง  Trent affair ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1861 และถดัมาในปี ค.ศ. 1863 
เขาไดป้ระกาศปลดปล่อยทาส(Emancipation Proclamation) ปรับแกรั้ฐธรรมนูญ ให้การคา้ทาสเป็น
ส่ิงผดิกฎหมายในสหรัฐ 
 ขณะเกิดสงคราม ลินคอล์น ดูแลกิจการเก่ียวกบัสงคราม โดยเฉพาะการเลือกนายพลท่ี
จะไปท าหนา้รบ และสั่งให้นายพล Ulysses S. Grant เป็นผูน้ าทพัของรัฐบาลกลาง เขาตอ้งน าผูน้ า
จากหลายฝ่ายภายในพรรคของเขาเองท่ีขดัแยง้กนัให้เขา้ร่วมในคณะรัฐมนตรี และบีบให้คนเหล่าน้ี
ตอ้งท างานอย่างร่วมมือกนั โดยเลือกใช้คนตามความสามารถ แมว้า่คนเหล่านั้นอาจเคยเป็นศรัตรู
ทางการเมืองท่ีอาจชอบหรือไม่ชอบเขา 
 ภายใตก้ารน าของลินคอลน์ กองทพัรัฐบาลกลาง(Union)ไดเ้ขา้ควบคุมพรมแดนของรัฐ
ฝ่ายใต(้border slave states) โดยรุกเขา้ไปถึงเมืองหลวงของรัฐฝ่ายใตซ่ึ้งตั้งอยูท่ี่เมือง Richmond โดย
ในแต่ละคร้ังท่ีนายพลน าทพัไม่ส าเร็จ เขามกัเปล่ียนผูน้ าคนใหม่ จนกระทั้งนายพลแกรนท ์(Grant) 
ท ากระท าการส าเร็จเม่ือปี ค.ศ.1865 นอกจากน้ี ลินคอล์น ยงัใชอ้  านาจเขา้ไปในแต่ละรัฐ เพื่อเขา้ถึง
พรรคฝ่ายตรงกนัขา้มท่ีเขา้ร่วมสงคราม (War Democrats) ในท่ีสุดนายพล Robert E. Lee ก็ประกาศ
ยอมแพ ้ขณะท่ีช่วงสุดทา้ยของสงคราม ลินคอลน์มีทศันะเป็นสายกลาง มุ่งเนน้การกลบัมาสร้างชาติ
เพื่อความเป็นหน่ึงเดียว โดยใชห้ลกัสมานฉนัท ์แมท้ั้งสองฝ่ายจะยงัมีความขดัแยง้คุกรุ่นอยูก่็ตาม  
 ความมุ่งมั่นในการสร้างสหรัฐให้เป็นหน่ึงเดียว ท าให้ลินคอล์นได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีต่อเป็นสมยัท่ีสองในปี ค.ศ.1864  แต่เขาก็ยงัถูกโจมตีจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายรีพบัลิกนั
หวัรุนแรง ท่ีตอ้งให้จดัการกบัฝ่ายใตผู้แ้พส้งครามอยา่งรุนแรง ส่วนพรรคเดโมแครตพรรคฝ่ายตรง
ขา้มก็ตอ้งการให้ประนีประนอม ขณะท่ีพวกแบ่งแยกดินแดนมองเขาเป็นศรัตรู แต่ลินคอล์นตอบ
กลบัโดยเรียกร้องประชาชนอเมริกนั ดว้ยอ านาจจากการเป็นนกัพูด อยา่งท่ีปรากฏในค ากล่าวสุนทร
พจน์แห่งเกตติสเบอร์ก (Gettysburg Address) ในปี ค.ศ.1863 ซ่ึงไดรั้บการกล่าวถึงมากท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์อเมริกา  
 “ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชน ของประชาชน เพื่อประชาชน”  
 “คุณอาจจะหลอกทุกคนไดบ้างเวลา หรือคุณอาจจะหลอกคนบางคนไดต้ลอดเวลา แต่
คุณจะไม่สามารถหลอกคนทุกคนไดต้ลอดเวลา” 
 “ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นรัฐ และท าให้การเป็นทาสส้ินสุดลง” และ “ภายใตพ้ระเจ้า 
เสรีภาพยอ่มจะก าเนิดข้ึนใหม่ และรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ยอ่มไม่มีวนั
ถูกท าลายไปจากโลกน้ี” 
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 ค าประกาศเหล่าน้ีลว้นแสดงถึงแนวคิดและจิตใจท่ีมุ่งมัน่ต่อความเช่ือมัน่และศรัทธาใน
ตวัเอง การยนืหยดัเพื่อสิทธิเสรีภาพ และอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตย 
 หลังด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสมัยท่ีสอง ลินคอล์นได้ผลักดันให้รัฐสภาออก
กฎหมายเลิกทาสไดส้ าเร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ในปี ค.ศ.1865 แต่แลว้ในวนัท่ี 4 เมษายน ปีเดียวกนั 
ขณะเขาและภรรยาก าลังนั่งชมการแสดงในโรงละครแห่งหน่ึงในกรุงวอชิงตนั คนร้ายซ่ึงเป็น
นักแสดงละครคนหน่ึงได้ใช้ปืนพกจ่อยิงท่ีด้านหลังศีรษะลินคอล์น ปลิดชีวิตประธานาธิบดีผู ้
ยิง่ใหญ่ของอเมริกา   
 ทีมข่าวต่างประเทศ มติชน (2551) จากหนงัสือ บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐคน
ท่ี44?  เขียนถึงเส้นทางของโอบามาท่ีไดข้ึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผิวด าคนแรกของสหรัฐ  โดย
เร่ิมตน้จากการเป็นวฒิุสมาชิกสมยัแรกดว้ยวยัเพียง 46 ปี หน่ึงในคุณสมบติัท่ีท าให้เขากา้วข้ึนมาเป็น
ผู ้น าได้ ก็ คือความสามารถด้านการส่ือสารทางการเมือง การประกาศสมัครชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในปี 2551 โอบามาไดก้ล่าวถึงผลงานท่ีเคยท าในอิลลินอยส์ และกล่าวเป็นสัญลกัษณ์
เช่ือมโยงกบัสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีอบัราฮมั ลินคอล์น ว่า “ภายใตร่้มเงาของอาคาร
โอลด ์สเตท แคปิตอลแห่งน้ี ท่ีซ่ึงคร้ังหน่ึง อบัราฮมั ลินคอลน์ เรียกร้องให้สมาชิกของทั้งสองพรรค
ท่ีอยูฝ่่ายตรงขา้มกนั ใหย้นืหยดัร่วมกนั ท่ีซ่ึงเป็นความหวงัและความฝันท่ีเรามีร่วมกนัยงัคงด ารงอยู ่ 
ผมยืนอยูต่่อหนา้ท่านทั้งหลายในวนัน้ีเพื่อประกาศวา่ผมจะลงสมคัรชิงต าแหน่งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา” ก่อนหนา้น้ีโอบามาไดก้ล่าวเรียกร้องในการประชุมประจ าปีของพรรคเดโมแครตให้
มีการยกเลิกการหาเสียงแบบไม่สร้างสรรค ์
 โอบามาใช้สโลแกนหรือค าขวญัในการรณรงค์หาเสียงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีว่า 
“CHANGE You can believe in ; ความเปล่ียนแปลงท่ีคุณสามารถเช่ือมัน่ได”้ โดยเนน้ย  ้าในการหา
เสียงอยูต่ลอดเวลาวา่เขาจะเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง และก็เปล่ียนแปลง 
 เขาใชเ้วลาเพียงแค่ 4 ปี ในการท าใหป้ระชาชนยอมรับ ชูช่วงเวลานอ้ยนิดท่ีเขา้มาสัมผสั
เวทีการเมืองระดบัชาติเป็นจุดเด่นของตนเอง โดยบอกวา่ความหวงัและอุดมคติของเขาจะไม่เกิดการ
ประนีประนอมตามกลไกและระบบทางการเมืองแบบเดิมๆ สุนทรพจน์และค าปราศรัยท่ีเต็มไปดว้ย
โวหารและวาทศิลป์อนัน่าต่ืนเตน้เร้าใจ และขอ้ความในเชิงท่ีบ่งบอกว่าจะสามารถแกปั้ญหาทุก
อย่างได้ สร้างความประทบัใจให้กบัมวลชน ดึงดูดความสนใจผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมากและสร้าง
ศรัทธา ความกระตือรือร้นและความต่ืนเตน้ในหมู่ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงท่ีอยูใ่นวยัหนุ่มสาว 
 ความกงัขาในเร่ืองท่ีวา่ ผูล้งคะแนนเสียงพร้อมท่ีจะท าใจยอมรับการมีประธานาธิบดีผิว
ด าแล้วหรือไม่นั้นค่อยๆ เลือนหายไปจากการท่ีโอบามาสามารถท าผลงานได้อย่างแข็งแกร่งข้ึน
เร่ือยๆ โดยเขาสามารถลดช่องว่างของคะแนนนิยมท่ีตามหลงันางฮิลลารี คลินตนั อยู่ห่างมากใน
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ช่วงแรกของการหาเสียง จนกระทัง่ในท่ีสุดสามารถแซงหน้าเธอไดส้ าเร็จในการต่อสู้ชิงต าแหน่ง
ตวัแทนพรรคเดโมแครตท่ีด าเนินมาอยา่งยาวนาน 
 ในขณะท่ีเขาไดรั้บการสนบัสนุนจากชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนัอยา่งกวา้งขวาง โอ
บามาพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงวาทกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ไม่ลงรอยกนัระหวา่งเช้ือชาติ โดย
รณรงค์หาเสียงสนบัสนุนจากทุกเช้ือชาติ นอกจากน้ีเขายงัเปรียบเทียบตวัเขาว่าเหมือนกบัจอภาพ
ว่างเปล่าซ่ึงผูค้นท่ีมีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกนัสามารถฉายภาพความคิดเห็นของตน เพื่อ
แสดงออกใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ผา่นทางตวัเขาซ่ึงเป็นจอภาพได ้
 ดวงธิดา ราเมศวร์ (2537)  ในหนงัสือ 10 นกัปฏิวติั นกัต่อสู้ผูเ้ปล่ียนแปลงโลก เขียนถึง 
เหมาเจ๋อตง นกัสู้และนกัปฏิวติัผูส้ร้างจีนใหม่ หลงัจีนกา้วผา่นปัญหาทางสังคมและการเมืองในสมยั
ปลายราชวงศชิ์ง (Oing Dynasty) ซ่ึงเกือบตอ้งขายแผน่ดินให้กบัชาวตะวนัตกในชาติต่างๆ รวมถึง
ชาวเอเชียบางชาติ ท่ีตอ้งการเขา้มาแย่งชิงผลประโยชน์จากแผน่ดินจีนมาได ้และเกิดการปฏิวติัลม้
ลา้งการปกครองโดยราชวงศชิ์งมาสู่ระบอบประชาธิปไตยแลว้ แต่ก็ยงัเกิดความสับสนจากการเดิน
ไปขา้งหน้าอย่างไม่รู้ทิศทาง การปกครองประเทศก็ยงักระท่อนกระแท่น เพราะยงัมีการแย่งชิง
อ านาจ จนเกิดเป็นกลุ่มอิทธิพลต่างๆท่ีตอ้งการเป็นใหญ่กระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ โดยไม่สนใจ
อ านาจของรัฐบาลกลาง เป็นยคุขนุศึกท่ีจีนเกือบแตกแยกเป็นเส่ียงๆ  
 ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ี ไดมี้การแยกตวัออกมาตั้งพรรคคอมมิวนิสตจี์นข้ึน ช่วงแรกมีการ
ประนีประนอมให้ฝ่ายประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ช่วยกนัสร้างประเทศจีนข้ึนใหม่ แต่หลัง
ปราบกลุ่มขุนศึกต่างไดส้ าเร็จ ก็เกิดความขดัแยง้ระหวา่งสองฝ่ายน้ีข้ึน ฝ่ายประชาธิปไตยเขา้กวาด
ลา้งฝ่ายคอมมิวนิสตจ์นเกิดสงครามกลางเมืองเป็นเวลายาวนาน กระทัง่กลุ่มคอมมิวนิสต์เป็นฝ่าย
ชนะ และผลกัดนัฝ่ายประชาธิปไตยออกนอกประเทศอพยพไปอยูท่ี่เกาะไตห้วนั จากนั้นจีนก็เขา้สู่
การปกครองในระบอบคอมมิวนิสตอ์ยา่งสมบูรณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 เป็นตน้มา  
 เหมาเจ๋อตง เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการท าใหพ้รรคคอมมิวนิสตไ์ดรั้บชยัชนะในคร้ัง
น้ี เขาเร่ิมเขา้มาท างานให้พรรคคอมมิวนิสตโ์ดยรับต าแหน่งเล็กๆ แต่ดว้ยความสามารถ สติปัญญา 
และไหวพริบดา้นต่างๆท่ีเพียบพร้อมทั้งดา้นวิชาการและการยุทธ หรือท่ีชาวจีนเรียกความช ่าชองน้ี
วา่ “ทั้งบุ๋นและบู๊” โดยเฉพาะการแกปั้ญหาภาวะวิกฤติของเขาน้อยคนท่ีจะเทียบได ้เหมาเจ๋อตง มี
ความสามารถในการมองเห็นช่องทางในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น จึงมกัแกไ้ข
สถานการณ์ท่ีล่อแหลมให้กลบัเป็นโอกาสไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ซ่ึงมีความส าคญัมากต่อชะตากรรม
ของเพื่อนร่วมทางและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกจ านวนมากท่ีตอ้งพึ่งการตดัสินใจและการน าของผูน้ า
เพียงคนเดียว ซ่ึงเหมาเจ๋อตงไดเ้ผชิญกบัวินาทีนั้นมาแลว้นบัคร้ังไม่ถว้น สามารถน าพาผูติ้ดตามให้
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รอดพน้จากวิกฤตมาไดทุ้กคร้ัง กระทัง่พรรคคอมมิวนิสตไ์ดรั้บชยัชนะในท่ีสุด และจีนก็เขา้สู่การ
ปกครองในระบอบคอมมิวนิสตอ์ยา่งสมบูรณ์ โดยมี เหมาเจ๋อตง เป็นประธานรัฐบาลกลาง 
 ความส าเร็จท่ี เหมาเจ๋อตง ไดน้ ากองทพัของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสตเ์ขา้ยึดครองประเทศ
จีน ทั้งท่ีถูกโจมตีอยา่งหนกัจากกองทพัพรรคประชาธิปไตย ซ่ึงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีพร่ังพร้อมกวา่ 
เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากพนัธมิตรชาติตะวนัตก จนเกือบพ่ายแพม้าหลายคร้ัง แต่ในท่ีสุดก็
สามารถฟ้ืนคืนก าลงัและสร้างขวญัก าลงัใจจนกลบัมาเป็นกองทพัท่ีเขม้แข็ง และเป็นฝ่ายท่ีไดรั้บชยั
ชนะโดยสมบูรณ์ ท าให้ เหมาเจ๋อตง ไดรั้บการยอมรับจากคนทัว่ประเทศและทัว่โลกว่า เป็นผูน้ า
และนกับริหารท่ียิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ชาติจีนผูห้น่ึงมาจนถึงกระทัง่ทุกวนัน้ี  
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมือง ทั้งของนายชวน หลีก
ภยั,  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ,  โฆษกพรรคประชาธิปัตย,์ กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
รวมถึงแนวทางการส่ือสารทางการเมืองของผูน้ าระดบัแถวหน้าในต่างประเทศ อย่าง ฮบัราฮมั 
ลินคอล์น, บารัค โอบามา, และ เหมาเจ๋อตง  ท าให้เห็นถึงประสบการณ์ องคค์วามรู้ และเทคนิค    
กลยุทธ์ ท่ีถูกน ามาใช้ในการส่ือสารทางการเมืองในสถานการณ์ต่างๆของแต่ละบุคคล ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมือง รวมถึงการใช้สาร และ 
สัญญะในการส่ือความหมายของ “ก านนัสุเทพ” ในฐานะนกัรณรงคก์ารส่ือสารทางการเมือง กระทัง่
ไดรั้บการยอมรับจากสังคม และดึงมวลชนเขา้ร่วมการชุมนุมไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการรณรงค์ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการรณรงค ์
 การรณรงค ์ไดรั้บการนิยามอยา่งหลากหลายจากนกัทฤษฎีและนกัรณรงค ์ซ่ึงแตกต่าง
กนัไปตามจุดประสงค ์ระยะเวลาท่ีใช ้และผลกระทบท่ีตั้งใจจะใหเ้กิดข้ึน 
 Rogers และคณะ (1979)  ให้นิยาม “การส่ือสารรณรงค ์(Communication campaign) 
คือ ชุดกิจกรรมการส่ือสารท่ีถูกวางแผนเอาไวล่้วงหน้า โดยออกแบบข้ึนมาเพื่อเขา้ถึงและจูงใจ
ประชาชน โดยการใช้สาร(message) ท่ีมีความเฉพาะ การรณรงค์จะท าในช่วงเวลาสั้ นๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์ชิงทศันคติและพฤติกรรม ขณะเดียวกนัจะใชส่ื้อหลากหลาย (multi-media approach) 
เสมอ” (กิตติ กนัภยัและคณะ, 2543, น. 228) 
 ส าหรับลกัษณะของการรณรงค์ กิตติ กนัภยั และคณะ (2543, น.231-233) ไดส้รุปไว้
ดงัต่อไปน้ี  
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 1.  การรณรงคเ์ป็นการกระท าท่ีตอ้งมีเป้าประสงค ์                                                                   
 สอดคลอ้งกบัท่ีมาของค าวา่ “รณรงค”์ ซ่ึงเป็นศพัทท์างทหารแปลวา่ “การต่อสู้” โดยใช้
การส่ือสารเป็นอาวุธเพื่อให้ได้มาซ่ึงชัยชนะ ผลท่ีได้จากการรณรงค์มีความหลากหลายตั้งแต่
ผลกระทบระดบัความนึกคิดของปัจเจกบุคคลไปจนถึงการเปล่ียนแปลงระดบัโครงสร้างทางสังคม  
 2.  การรณรงคพ์ุง่เป้าไปท่ีคนจ านวนมาก  
 การรณรงค์ไม่ไดท้  าในระดบัการส่ือสารระหว่างคนสองคน หรือในกลุ่มคนเพียงไม่ก่ี
คน ทั้งน้ีจะมีเป้าหมายของการรณรงคเ์ป็นเกณฑ ์ก าหนดวา่ผูรั้บสารเป็นใคร และมีจ านวนเท่าใด อีก
เหตุผลท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งมีขนาดใหญ่ เพราะตน้ทุนในการรณรงค์มีค่าใช้จ่ายสูง ส่วนใหญ่ถูก
ออกแบบและใชง้านโดยองคก์ร และสถาบนัท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ทา้ยท่ีสุดจะวดั
ความคุม้ค่าดว้ยจ านวนผูรั้บสารเป้าหมาย 
  3.  การรณรงคมี์การระบุระยะเวลาการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
 ช่วงระยะเวลาของการรณรงค ์หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เร่ิมมีการวางแผนคิดท า ท าจนถึง
ขั้นการประเมินผลการรณรงค ์ส่วนระยะเวลาการรณรงคห์ากเป็นระยะสั้นจะเร่ิมตั้งแต่ 2-3สัปดาห์ 
หรือ 2-3เดือน หากเป็นระยะยาวอยูท่ี่ 5-10 ปี 
 4.  การรณรงคเ์ก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการส่ือสารท่ีมีการวางแผนการใชไ้วล่้วงหนา้ 
 กิจกรรมการส่ือสารหลกัๆ ไดแ้ก่ การผลิตเน้ือหาสาร(message production) และการ
เผยแพร่กระจายสาร (message distribution) ผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กิจกรรม
เหล่าน้ีถูกจดัวางเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการรณรงค์ตามท่ีส่ือและองค์กรท่ีรับผิดชอบก าหนดไว ้
ซ่ึงปกติไม่อาจท าไดด้ว้ยก าลงัท่ีมีอยู่ เช่น การรณรงค์ให้คนไทยใชข้องไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ท่ี
ตอ้งอาศยัการรวมพลงัของภาครัฐและเอกชน เพราะก าลงัในดา้นช่องทางการส่ือสารและทรัพยากร
จากภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่อาจท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 องคป์ระกอบของการรณรงค ์
 ปาริชาติ สถาปิตานนท ์และคณะ (2546, น.127-152) สรุปผลวิจยัเก่ียวกบัการรณรงค์
ดา้นสุขภาพผา่นส่ือมวลชนในประเทศไทย มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบเชิงบุคคล / องคก์รรณรงค ์
 เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัมากในการรณรงค์ เพราะเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการ
ริเร่ิมโครงการ โครงการรณรงคต์่างๆ ประกอบดว้ย 
 1.  แกนน า เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการรณรงค ์แกนน าการรณรงคด์า้นสุขภาพใน
ประเทศไทย ได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรท่ีเล็งเห็นความจ าเป็นในการแกปั้ญหา หรือมี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งรับผดิชอบในประเด็นดงักล่าวโดยตรง 
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 2.  กลุ่มพนัธมิตร แบ่งยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
       2.1  บุคคลท่ีใหก้ารสนบัสนุนแกนน า ไดแ้ก่  
               2.1.1  บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือไดรั้บการยอมรับในแวดวงต่างๆของสังคม เช่น 
บุคคลในแวดวงสาธารณสุข การเมือง สังคม รวมถึงศิลปิน และนักแสดง มีทั้ งเข้าร่วมจากการ
ทาบทามของแกนน า และบุคคลเหล่าน้ีติดต่อเขา้ร่วมโครงการดว้ยตวัเอง โดยเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็น
ตวักลางถ่ายทอดขอ้มูลจากแกนน าผา่นส่ือมวลชนไปสู่ประชาชน หรือเชิญชวนให้คนร่วมมือกนัท า
กิจกรรมต่างๆ หรือเขา้มาท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรณรงคโ์ดยตร   
               2.1.2  บุคคลท่ีเผชิญหนา้กบัปัญหา มีทั้งเขา้ร่วมเพราะรู้จกักบัแกนน าเป็นการ
ส่วนตวั หรือได้รับเชิญจากแกนน า หรือเผชิญกบัปัญหาและไดรั้บการติดต่อจากส่ือมวลชน โดย
บุคคลเหล่าน้ีจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของตนให้สาธารณชนรับทราบและหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงดงักล่าว 
       2.2  หน่วยงานภาครัฐ มกัเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าลงั
รณรงค์ หรือเป็นหน่วยงานท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นความจ าเป็นในการเขา้ร่วมรณรงค์ หรือไดรั้บ
เชิญจากแกนน า โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การท าฐานข้อมูลสถิติเก่ียวกับ
สถานการณ์ อนุมติับุคลากรให้เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการรณรงค ์เป็นตน้ 
       2.3  องคก์รพฒันาเอกชน หมายถึง มูลนิธิ ชมรม หน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมทาง
สังคมโดยไม่แสวงหาก าไร ท่ีเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรผา่นการเชิญชวนจากแกนน าทั้งแบบเป็นทางการ 
และไม่ทางการ ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะใหข้อ้คิดและขอ้เสนอแนะในหลกัการและแนวปฏิบติั  
       2.4  องคก์รภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาทในการรณรงคม์ากข้ึน 
โดยเฉพาะองคก์รขนาดใหญ่ โดยมีเหตุผลในการเขา้ร่วมหลายประการ เช่น ไดรั้บการทาบทามจาก
แกนน า การเล็งเห็นความจ าเป็น มีนโยบายดา้นกิจกรรมเพื่อสังคม เห็นประโยชน์ร่วมในเชิงสร้าง
ภาพลกัษณ์ เป็นตน้ โดยให้การสนบัสนุนลกัษณะเขา้ร่วมเป็นสปอนเซอร์จดักิจกรรมต่างๆ หรือ
บริจาคส่ิงของเพื่อจดักิจกรรม 
       2.5  องคก์รส่ือมวลชน ของภาครัฐและภาคเอกชน อาจเขา้ร่วมเพราะนกัรณรงคเ์ชิญ
ชวนหรือขอความร่วมมือจัดเวทีพูดคุยกับส่ือมวลชน ตลอดจนส่ือมวลชนเข้ามาท าหน้าท่ีเป็น
ส่ือกลางเผยแพร่เร่ืองราวสู่สาธารณะ หรือเล็งเห็นความส าคญัของปัญหา โดยให้การสนบัสนุนใน
ลกัษณะการรายงานข่าว และใหค้วามร่วมมือผลิตเผยแพร่สปอตรณรงคต่์างๆ 
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 กิจกรรมการรณรงค ์
 กิตติ กนัภยั และคณะ (2543, น.247-256) กล่าวว่า มีนักวิชาการและนกัปฏิบติัการ
รณรงคห์ลายท่านท่ีเสนอขั้นตอนในการออกแบบการรณรงคเ์อาไว ้(เช่น McGuire, 1989; Pfau & 
Parrott, 1993; Rice & Paisley,1981; Salmon, 1989) โดยแต่ละท่านไดน้ าเสนอจากการคน้พบจาก
สถานการณ์การรณรงคจ์ริง และจากงานวจิยัการรณรงคใ์นบริบทและสภาพวฒันธรรมท่ีต่างกนั แต่
ในสาระมีขั้นตอนต่างๆไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยมีการประมวลขั้นตอนส าคญัไวด้งัต่อไปน้ี  
 1.  ขั้นทบทวนท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์และสภาพความเป็นจริง 
 วตัถุประสงคข์องขั้นตอนแรกน้ี คือ การระบุลงไปให้ชดัเจนวา่ตอ้งการจะเปล่ียนแปลง
หรือท าอะไรกบัพฤติกรรมของคนในสังคม มีความจ าเป็นอะไรจึงตอ้งเปล่ียน ความชัดเจนน้ีจะ
เกิดข้ึนหลงัท่ีมีการทบทวน(reviews) ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา เช่น หากตอ้งการรณรงคใ์ห้คน
กรุงเทพฯแยกขยะ ตอ้งช้ีปัญหาเชิงพฤติกรรมท่ีชดัเจนวา่คนกรุงเทพฯไม่มีพฤติกรรมแยกขยะ หรือ
มีพฤติกรรมทิ้งขยะทุกประเภทรวมกนั สาเหตุของปัญหาอาจเป็นเพราะคนกรุงเทพฯไม่มีทศันคติ
เชิงบวกต่อการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลส่ิงแวดลอ้ม ขาดความรู้ในการแยกขยะวา่
ตอ้งหรือควรจะท าอยา่งไร อะไรคือขยะเปียกหรือขยะแหง้ 
 การทบทวนท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์อาจท าอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงตอ้งอาศยัก าลงัคน
และงบประมาณเพื่อให้ไดผ้ลท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุด ว่าปัญหาในเชิงพฤติกรรมคืออะไร มี
ปัจจยัอะไรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั มีสาเหตุมาจากอะไร การท าให้เกิดผลดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้
วธีิการวจิยัท่ีเรียกวา่ formative research โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หากปัญหานั้นมีความสลบัซบัซอ้นและสัมพนัธ์กบัมิติต่างๆของชีวติและสังคม 
 2.  ขั้นพิจารณาปัญหาในทางจริยธรรม 
 การรณรงคถู์กออกแบบข้ึนมาเพื่อใชจ้ดัการ(manipulate) กบัพฤติกรรมของมนุษย ์ให้
ท าหรือแสดงพฤติกรรมท่ีนักรณรงค์ต้องการ หรือตามท่ีวตัถุประสงค์ของการรณรงค์ตั้ งไว ้
ธรรมชาติของการรณรงคจึ์งเป็นการสร้างแรงกดดนัให้เกิดความขดัแยง้ในแง่ความสนใจ (clash of 
interests) ท่ีต่างกนัระหว่างนักรณรงค์กบักลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ เช่น นักรณรงค์สนใจ
สุขภาพปอดของคนท่ีสูบบุหร่ีและคนใกลชิ้ด ในขณะท่ีคนสูบบุหร่ีสนใจรสชาติของบุหร่ีมากกวา่ท่ี
จะสนใจปอดของตวัเอง หรือของคนใกล้ชิดเหมือนนักรณรงค์ นักรณรงค์จึงพึงระลึกถึงความ
ขดัแยง้ดงักล่าวเอาไวเ้สมอว่า การท่ีนักรณรงค์พยายามออกแบบแผนงานรณรงค์แต่ละช้ินด้วย
เจตนาดี(goodwill) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม (เช่นบรรทดัฐานทางศีลธรรม ขอ้ท่ีวา่ดว้ย
การไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น) นัน่เป็นการกระท าท่ีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ ถึงแมว้่าจะตอ้ง 
“ขดัใจ” “ขดัขวางความตอ้งการ” คนจ านวนหน่ึงอยูบ่า้งก็ตาม 
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 3.  ขั้นวางผงัความคิดของกลุ่มเป้าหมาย 
 ในขั้นน้ีผูว้างแผนออกแบบการรณรงค์จะสวมหมวกนักจิตวิทยา โดยเฉพาะสาขาท่ี
ศึกษาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิด(cognitive and personality psychologist hats) เพื่ออธิบาย
ความคิด(thoughts) ความรู้สึก(feelings) และการกระท า(action) ของกลุ่มเป้าหมายในขณะท่ีก าลงั
แสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคต์ามนิยมของผูอ้อกแบบการรณรงค์ ผูว้างแผนการรณรงคอ์าจใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา และกระบวนการวาดผงัทางความคิดท่ีเป็นระบบแบบอ่ืนๆ เพื่อ
เขา้ใจความคิดและสภาพจิตใจ (mental states) ท่ีเป็นตวัแปรน าไปสู่พฤติกรรมหรือการกระท าของ
บุคคลเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อก าหนดโครงสร้างท่ีเป็นปัญหาทางความคิดลกัษณะใหม่ท่ีจะน าไปใช้
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีสร้างปัญหาไปสู่ทิศทางท่ีไม่เป็นปัญหา 
 4.  ขั้นวางแผน (Themes) รณรงค ์
 ในขั้นน้ีผูว้างแผนออกแบบการรณรงค์อาศัยข้อมูลจากขั้นท่ี1 และขั้นท่ี3 ในด้าน
สถานการณ์และจิตวิทยา (situational and psychological factors) ซ่ึงเป็นตวัการให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการวางแผนเป็นหลักส าหรับการออกแบบกิจกรรมการส่ือสารในขั้น
ละเอียดต่อไป 
 การวางแกนในขั้นตอนน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนทัศน์ในการมองปัญหา (ทั้ งในเชิง
สถานการณ์และผงัความคิดของกลุ่มเป้าหมาย) ผูว้างแผนจะมีทางเลือกในการก าหนดเกณฑ์รณรงค ์
3 ทางหลกั คือ ให้ความรู้ ปรับทศันคติ และเปล่ียนพฤติกรรม การเลือกแกนทางใดทางหน่ึงควร
ค านึงถึงหลกัการด้านงบประมาณ ก าลงัคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นจริงเก่ียวกบัผงัทาง
ความคิดของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั เช่น หากพบว่าการท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่แยกขยะ เพราะไม่มี
ความรู้เร่ืองความแตกต่างของประเภทขยะ การรณรงคค์วรวางแกนไวท่ี้การให้ความรู้เร่ืองประเภท
ขยะเท่านั้น แต่หากพบว่ากลุ่มเป้าหมายรู้ว่าขยะเปียกขยะแห้งแตกต่างกันอย่างไร แต่ยงัแสดง
พฤติกรรมทิ้งขยะทุกประเภทปนกนัอยู ่ทั้งน้ีเพราะนิสัยมกัง่าย ผูว้า่งแผนรณรงคก์็ควรจะวางแกนไว้
ท่ีขั้นการเปล่ียนทศันคติของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั 
 5.  ขั้นออกแบบกิจกรรมการส่ือสาร 
 ขั้นตอนน้ีเก่ียวกบัการใชผู้ส่ื้อสาร (source) การผลิตเน้ือหาสาร (message production) 
และการเลือกช่องทางการส่ือสารซ่ึงเป็น “input” ในกระบวนการรณรงค ์
 ในขั้นน้ีบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางแผนและการใชส่ื้อท่ีรู้จกั
วิถีชีวิต (lifestyle) ของผูรั้บสารเป้าหมายเป็นอย่างดี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิต เน้ือหาส่ือท่ีรู้ว่าจะ
ออกแบบสารอยา่งไรจึงจะ “โดนใจ” (impinge) ผูรั้บสาร รวมทั้งนกัจิตวิทยาการส่ือสารท่ีเขา้ใจผงั
ความคิดและแกนของการรณรงคท่ี์สอดคลอ้ง “ถูกฝาถูกตวั” 
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 6.  ประเมินผลการรณรงค ์
 การประเมินผลถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรปลูกฝังให้นักรณรงค์ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
เพราะการประเมินจะช่วยให้นกัรณรงคใ์นวงวิชาชีพ และผูศึ้กษาเก่ียวกบัการรณรงค์ในวงวิชาการ
ไดเ้รียนรู้วา่อะไรไดผ้ล อะไรไม่ไดผ้ล เพราะอะไร ทั้งน้ีเพื่อการน าไปใชว้างแผนในคราวต่อไป การ
ประเมินผล อาจแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
       6.1  การประเมินติดตามผลระหวา่งโครงการ (monitoring) 
 ในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนออกแบบและปฏิบติัการรณรงค์ ผูบ้ริหารโครงการ
รณรงค์ควรจดัให้มีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปกบัการปรับแผนให้สอดคลอ้งกบัผลจากการ
ประเมิน การประเมินลกัษณะน้ีอาจท าอยา่งไม่เป็นทางการได ้
 การติดตามผลระหว่างโครงการท่ีส าคัญอย่างขาดไม่ได้ คือ การทดลองใช้ส่ือท่ี
ออกแบบและผลิตไวแ้ลว้กบัผูรั้บสารเป้าหมายเป็นตวัแทนจ านวนหน่ึง วิธีการประเมินน้ีเรียกว่า 
การท า “pilot testing” เพื่อคน้หาขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตวัส่ือและช่องทางการใช้ส่ือ เพื่อ
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลกบัการใชง้านกบักลุ่มเป้าหมายจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าต่อไป การท า
“pilot testing” จะมีประโยชน์ในแง่การใชท้รัพยากรท่ีคุม้ค่าและป้องกนัความเส่ียงจากความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดจากการออกแบบส่ือและสารผดิพลาด 
 นอกจากน้ีหลงัจากท่ีไดมี้การ “ปล่อย”(launch) ส่ือต่างๆออกไปเป็นระยะๆตามแผนท่ี
วางไวแ้ล้ว ผูบ้ริหารการรณรงค์ควรติดตามผลกระทบ ( impacts) เป็นระยะเช่นเดียวกนัว่าส่ือ
เหล่านั้นก่อให้เกิดผลกระทบตามความคาดหวงั (intended effects) หรือไม่ หรือหากเกิดผลกระทบ
ในทางลบ (unintended effects) หรือผลขา้งเคียง (side-effects) ผูรั้บผิดชอบรณรงคจ์ะไดป้รับปรุง
แกไ้ขส่ือและเน้ือหาสารไดท้นั ก่อนโครงการจะส้ินสุดลง 
       6.2  การประเมินประสิทธิผล (efficiency evaluation)  
 หมายถึง การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายภายหลงัจากท่ีโครงการ
รณรงคด์ว้ยส่ือประเภทต่างๆส้ินสุดลง การวดัผลกระทบนั้นสามารถวดัไดโ้ดยตรงกบักลุ่มผูรั้บสาร
เป้าหมายท่ีไดรั้บ “input” จากการส่ือสาร วา่มีการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมตามท่ีโครงการรณรงค์
ไดค้าดหวงัตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ โดยนยัน้ีหากการตั้งวตัถุประสงคท์  าอย่างชดัเจนและ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั (realistic and specific) เช่น กลุ่มแม่บา้นในกรุงเทพฯจะรู้จกัวิธีการจ าแนก
ประเภทขยะอย่างถูกตอ้งเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 การวดัประสิทธิผลก็จะท าได้ไม่ยาก แต่หากการตั้ง
วตัถุประสงค์/เป้าหมายคลุมเครือ และเป็นอุดมคติมากเกินไป เช่น ประชาชนทัว่ไปจะใช้ถุงยาง
อนามยัขณะมีเพศสัมพนัธ์ 100% การวดัประสิทธิผลก็อาจจะท าไม่ไดเ้ลย 
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       6.3  การประเมินประสิทธิภาพ (effectiveness evaluation) 
 ทางออกของการประเมินประสิทธิผล คือ การประเมินประสิทธิภาพของการรณรงค ์
การประเมินลักษณะน้ีจ าเป็นต้องอาศัยมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ
โดยทัว่ไปในวงวิชาการและวิชาชีพแลว้วา่ “ดี” (intuitive standard) หากออกแบบและใชแ้ลว้น่าจะ
ไดผ้ล ทั้งน้ีตามแนวทางท่ีมาตรฐานดงักล่าวก าหนด เช่น การประเมินประสิทธิภาพการวางแผนการ
รณรงคโ์ดยพิจารณาวิธีการศึกษาสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายวา่ ท าอยา่งเป็นระบบขั้นตอน โดย
อาศยัความรู้จากกระบวนการและเทคนิควิธีวิจยัท่ีถูกตอ้งหรือไม่ การออกแบบเน้ือหาสารและการ
เลือกส่ือ กระท าโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นใดบา้ง มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาการส่ือสาร นกัมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา ท่ีมีความรู้เฉพาะเร่ืองนั้นเป็นพิเศษ เข้ามาช่วยพิจารณาตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร 
ก่อนท่ีจะมีการปล่อยส่ือและการรณรงคอ์อกไปสู่กลุ่มเป้าหมายนั้น มีการท า “pilot testing” หรือไม่ 
อยา่งไร เป็นตน้ 
 การประเมินประสิทธิภาพจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ใจส าหรับคนท างานรณรงค์ว่า
แผนงานท่ีไดท้  าลงไปวางอยู่บนมาตรฐานท่ีเหมาะสม และมีแนวโน้มว่าการรณรงค์จะไดผ้ลตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
       6.4  การประเมินความคุม้ค่า (cost-effectiveness evaluation) 
 การประเมินลกัษณะสุดทา้ยท่ีผูอ้อกแบบวางแผนรณรงค์ควรตระหนักและจ าท า คือ 
การประเมินความคุม้ค่าของตน้ทุนท่ีลงไปเม่ือเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีไดว้า่อยูใ่นระดบัยอมรับไดห้รือไม่ 
ตน้ทุนในท่ีน้ี หมายถึง งบประมาณค่าจา้งคนท างาน รวมทั้งการผลิตและซ้ือส่ือต่างๆเป็นหลกั การ
ประเมินความคุม้ค่าทรัพยากรท่ีใชไ้ปถือเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับประเทศท่ีมีทรัพยากรจ ากดั ซ่ึงควร
ใชใ้หคุ้ม้ค่าท่ีสุด นัน่คือ ก่อใหเ้กิดผลสูงสุด โดยเสียเงินทุนนอ้ยท่ีสุด 
 อยา่งไรก็ตามการประเมินความคุม้อาจเป็นไปไดย้าก หากประสิทธิผลของการรณรงค์
ไม่อาจวดัได้ เพราะอุปสรรคจากการตั้ งวตัถุประสงค์ท่ีไม่เหมาะสม และการแข่งขันภายใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการแข่งขนัของขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกท่ีควบคุมไม่ได ้
 เทคนิคการรณรงค ์
 เทคนิคการรณรงค ์อาจใช้วิธีการส่ือสารไดท้ั้ง 2 ลกัษณะ คือ การโนม้นา้วใจ และการ
โฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัท่ีเป้าหมายของการส่ือสาร วา่ท าเพื่อประโยชน์ของผูส่้งสาร 
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผูรั้บสาร ซ่ึง โรเจอร์ บราวน์ นกัจิตวิทยา ไดอ้ธิบายถึง ปัญหาใน
การนิยามความแตกต่างระหว่างการโฆษณาชวนเช่ือกับการโน้มน้าวใจ (Severin, W.J. and 
Tankard, J.R., J.W., 2001, p.109-110) โดยนิยามความหมายของการโนม้นา้วใจวา่ หมายถึง การ
ออกแบบระบบสัญลกัษณ์บางอยา่งมาเพื่อช้ีน าการกระท าของบุคคล อีกทั้งยงัช้ีให้เห็นว่า การโน้ม
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นา้วใจเป็นผลต่อยอดไปสู่การโฆษณาชวนเช่ือ เม่ือพฤติกรรมตอบสนองต่อการถูกโน้มน้าวใจนั้น
เป็นไปตามเป้าหมายของผูท่ี้ช้ีชวน อย่างไรก็ตามไม่สามารถช้ีชดัไดว้่า การโน้มน้าวใจนั้นเป็นส่ิง
เดียวกบัการโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบางคนท่ีเขา้ใจผิดกนัไปเอง ดว้ยเทคนิควิธีการท่ีท าให้เห็น
ว่ามีความเช่ือมโยงกนัของการโน้มน้าวใจและการโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูช้ี้
ชวน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงว่าผูรั้บจะไดรั้บประโยชน์เหล่านั้นดว้ยหรือไม่ ซ่ึงพฤติกรรมและ
เน้ือหาสาระท่ีส่ือสารออกมานั้นยอ่มเรียกไดว้า่เป็น “การโฆษณาชวนเช่ือ” 
 ทั้งน้ีจากนิยามของลาสเวลล์ และของบราวน์ สรุปไดว้่า การโฆษณาชวนเช่ือนั้นเป็น
มากกว่าการโฆษณา ท่ีไม่ไดมี้เป้าหมายให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ  แต่มุ่งเน้น
ผลก าไรซ่ึงเจ้าของกิจการจะได้รับเป็นส าคญั อีกทั้ งยงัเป็นมากกว่านโยบายทางการเมืองการ
ปกครอง ซ่ึงไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีผูบ้ริโภคแต่ตั้งเป้าไปยงัคู่แข่งในการเลือกตั้งเป็นส าคญั และเป็นมากกวา่
การสร้างสัมพนัธภาพทางสังคม ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นสัมฤทธ์ิผลกับผูบ้ริโภค แต่ให้ความส าคญักับ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาสาธารณชนเป็นหลัก ทั้งน้ีลาสเวลล์ได้ระบุวตัถุประสงค์หลักของการ
โฆษณาชวนเช่ือวา่ มีทั้งหมด 4 ประการ ประกอบดว้ย  

1. เพื่อสร้างความรู้สึกเกลียดชงัส าหรับต่อตา้นบุคคลท่ีเป็นศรัตรู 
2. เพื่อรักษาสัมพนัธภาพกบักลัยาณมิตร 
3. เพื่อรักษาความเป็นมิตรภาพและความเป็นกลางใหค้งอยู ่
4. เพื่อใหศ้รัตรูหมดส้ินก าลงัใจ   

 จะเห็นไดว้า่วตัถุประสงคท์ั้งหมดในขา้งตน้เป็นไปเพื่อหวงัสัมฤทธ์ิผลในยามเกิดศึก
สงคราม แต่ไม่สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการโฆษณาหรือในสภาวะปกติทัว่ไป 
 จากการประมวลแนวคิดเก่ียวกบัการรณรงค ์สามารถน ามาวิเคราะห์บทบาทการเป็นนกั
รณรงคก์ารส่ือสารทางการเมืองของ “ก านนัสุเทพ” ในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น กระบวนการ
ส่ือสารท่ีมีแบบแผน การใช้ส่ือต่างๆ ภายในระยะเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบส่ือ 
เน้ือหาสาระท่ีจะบรรลุให้มีความรู้ ความสนใจ และความตระหนัก น าไปสู่การโน้มน้าวใจ ซ่ึง
รวมถึงการใช้ส่ือ กิจกรรม และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผูชุ้มนุมเห็นคล้อยตามการรณรงค์ อีกทั้งยงั
สามารถน ามาวเิคราะห์เป้าหมายการรณรงค์ของ “ก านนัสุเทพ” วา่ท าการส่ือสารเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมหรือไม่ เป็นตน้ 
      2.2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรณรงค ์
 Blumer and McQuail (1969) ศึกษาเร่ือง การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งทัว่ไป (Political 
Campaign) ในประเทศองักฤษ เม่ือ ค.ศ. 1964 พบว่า ประชาชนได้ดูรายการโทรทศัน์ท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือในการรณรงคห์าเสียง มีผูดู้กลุ่มหน่ึงตอบค าถามวา่ ดูรายการรณรงคห์าเสียงเพื่อดูวา่พรรค
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การเมืองต่างๆนั้น ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะท าอะไรบ้าง ฯลฯ ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ (need) ของประชาชนกบัพฤติกรรมการรับข่าวสาร 
 นคร แสงทอง (2548) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการรณรงคผ์า่นส่ือโฆษณาทาง
โทรทศัน์ ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ “ด่ืมไม่ขบั” พบว่า กลุ่มผูส่้งสารมีการแบ่งช่วงเวลาท างาน
ออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นช่วงของการก าหนดนโยบายของโครงการ ซ่ึงถูกก าหนดโดย
ผู ้บริหารขององค์กร ใช้เป็นแนวทางการท างานในภาคปฏิบัติ ช่วงท่ีสองเป็นช่วงวางแผน
ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ นกัวิชาการ นกัวิชาชีพดา้นการส่ือสาร 
โครงการน้ีถือไดว้่าเป็นการท างานร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวักนัระหวา่งสายงานต่างๆ
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ในเร่ืองของการวางรูปแบบการรณรงคผ์า่นส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ เน้ือหาภาพยนตร์
โฆษณาของโครงการตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและโน้มน้าวใจผูรั้บสาร อีกทั้งผลกัดนั
โครงการใหป้ระชาชนรับรู้และหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท่ีจะไม่ขบัรถหลงัจาก
ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
 เนติพรรณ ศรีมาจนัทร์ (2552) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ 
DNA (Drink No Alcohol) สายพนัธ์ุใหม่ไร้แอลกอฮอล์ พบว่า ประสิทธิภาพดา้นองค์กรและ
เครือข่ายของทั้ง 3 องคก์ร มีประสิทธิภาพในระดบัท่ีดี การประสานงานระหวา่งองคก์รมีการเอ้ือกนั
ในดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงทุกองคก์รจะมีหนา้ท่ีหลกัและมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนั 
 ประสิทธิภาพดา้นการออกแบบสาร พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบส่ือนิตยสารมากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ โปสการ์ดลอ้เลียนโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่ือเวบ็ไซต ์
 ประสิทธิภาพดา้นรูปแบบการใชส่ื้อ พบวา่ การใชส่ื้อกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ส่ือบุคคล 
 นอกจากน้ีผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชมรม DNA Club นกัเรียนชายหญิงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และนกัเรียนชายหญิงระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ในเร่ืองแอลกอฮอล์มากข้ึน แต่ยงัไม่ถึง
ขั้นเปล่ียนแปลงระดบัพฤติกรรม แต่ถ้าจะให้มีการเปล่ียนแปลงในระดบัพฤติกรรมน่าจะตอ้งใช้
เวลาและไดซึ้มซบัในเร่ืองของ แอลกอฮอลจ์ากการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองใหม้ากข้ึน 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรณรงค์ ท าให้เห็นองค์ประกอบ แบบแผน 
และพลงัของการส่ือสารผ่านการรณรงค ์ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะห์แบบแผน และ
กลยุทธ์การรณรงค์ของ “ก านันสุเทพ” ในฐานะนักรณรงค์การส่ือสารทางการเมือง ให้มีความ
ชดัเจนไดม้ากข้ึน 
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2.3  ทฤษฎสัีญญะวทิยา และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       2.3.1  ทฤษฎีสัญญะวทิยา 
 กาญจนา แกว้เทพ (2547, น.105-108) อธิบายวา่ ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) เป็น
ทฤษฎีท่ีให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัค าว่า สัญญะ ซ่ึงสัญญะ (sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มี
ความหมาย(meaning) แทนของจริง  โดยตวัจริง (object) ในตวับท (text) และในบริบท (context) 
ส่ิงท่ีน ามาเป็นสัญญะนั้น อาจเป็นวตัถุส่ิงของ  รูปภาพ หรืออ่ืน ๆ แต่สัญญะท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด 
คือ ภาษา (language)  
 แนวคิดเก่ียวกบั “สัญญะวิทยา” เร่ิมตน้ท่ี De Saussure นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิส และC. 
Peirce นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกัน  De Saussure กล่าวว่า นอกเหนือจากภาษาแล้วยงัมี
ระบบสัญญะรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถแสดงความหมายและความคิดของผูส่้งสารได ้เช่น สัญญาณ
ทหาร สัญญาณจราจร เป็นตน้  ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถส่ือความหมายไดล้ว้นถือเป็นสัญญะ 
 C. Peirce กล่าววา่ สัญญะ (sign) หน่ึง ๆ จะมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นตวั
หมาย (signifier) และตวัหมายถึง (signified) เช่น เม่ือเรายกมือข้ึนพนมมือระหวา่งอก (Signifier) ก็
จะมีความหมายถึงการแสดงความเคารพ (Signified)   
 นอกจากน้ี C. Peirce ได้เสนออีกว่า ระยะห่างระหว่าง ตวัหมาย และ ตวัหมายถึง 
มีสัญญะ อีก 3 ประเภท เกิดข้ึน คือ 
 1.  Icon หมายถึง สัญญะซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีหมายถึง
 2.  Index หมายถึง สัญญะท่ีมีความเก่ียวพนัโดยตรงกบัส่ิงท่ีอา้งอิงถึง เช่น ควนัไฟ  
 3.  Symbol หมายถึง สัญญะท่ีใหค้วามหมายซ่ึงคนในบริบทหน่ึง ๆ จะเขา้ใจร่วมกนัได ้ 
 
ตารางที ่2.1  แสดงประเภทของ สัญญะ ตามทศันะของ C. Peirce   
 

ประเภทสัญญะ /เกณฑ์
พจิารณา 

Icon index symbol 

ความสัมพนัธ์ มีความคลา้ยคลึงกนั มีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล 
(Causal Connection) 

ความเช่ือมโยงเกิดจาก
ขอ้ตกลง(Convention) 

ตัวอย่าง ภาพถ่ายอนุสาวรีย ์/ 
รูปป้ัน 

ควนัไฟ / อาการของโรค ค า / ตวัเลข / ชวเลข 

กระบวนการถอดความหมาย มองเห็นได ้ ตอ้งคิดหาเหตุผล ตอ้งเรียนรู้ 

 
ทีม่า:  กาญจนา แกว้เทพ (2547, น. 108)  
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                  การท่ีจะเปล่ียนการใชส้ัญญะจาก Icon มาเป็น index หรือ symbol ไดน้ั้น ตอ้งมีเง่ือนไข
วา่ภายในบริบทสังคมนั้น จะตอ้งมีการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเปล่ียนดว้ย  
 2.3.1.1  แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีสัญญะวทิยา (Basic Concept) ประกอบดว้ย 

             1.  สัญญะ (sign) สัญญะ คือ ส่ิงท่ีมีความหมายมากกวา่ตวัของมนัเอง แต่จะตอ้ง
อยูใ่นบริบทหรือสถานการณ์จ าเพาะหน่ึง ๆ เช่น แหวน ตามปกติ แหวน หมายถึง เคร่ืองประดบัช้ิน
หน่ึงท่ีตอ้งใส่ท่ีน้ิว แต่ถา้เป็นแหวนท่ีผูช้ายมอบให้ผูห้ญิงในงานแต่งงาน แหวนยอ่มหมายถึง เคร่ือง
ผกูพนัชีวติของคน 2 คน  

สัญญะจะประกอบด้วย ของจริง (reference) ตวัหมาย (signifier) และตวัหมายถึง 
(signified) เช่น เม่ือมีภาพขวดตั้งอยู ่ขวดคือของจริง แต่ละวฒันธรรม ก็สร้างสัญญะของขวดข้ึนมา
เป็นทั้งเสียงและภาพ เช่น วฒันธรรมไทยจะเรียก ขวด วา่ขวด ขณะท่ีวฒันธรรมของชาวอเมริกนัจะ
เรียกขวดวา่ Bottle แต่เม่ือคนไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้สัญญะแลว้ เม่ือกล่าวถึงสัญญะ ขวด คนก็
จะสามารถสร้างจินตภาพขวดได ้โดยไม่ตอ้งเห็นของจริง ซ่ึงเรียกว่า ภาพในความคิด (concept) 
องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนของสัญญะน้ีมีความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี     
  1.1  ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่มีกฎเกณฑ ์(Arbitrary) เป็น 
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งไม่มีกฎเกณฑใ์ด ๆ 

1.2  ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดตามธรรมชาติ (Unnatural) เป็นความสัมพนัธ์ 
ท่ีตอ้งเรียนรู้เอง เพราะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติ 

1.3  ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดจากมูลเหตุจูงใจ (Unmotivated) เป็น 
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดจากมูลเหตุจูงใจใด ๆ เป็นพิเศษ 

2. ความสัมพนัธ์ (Relation) 
 แนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองของความหมายในแง่ของขอ้เท็จจริง

ท่ีวา่ไม่มีอะไรมีความหมายในตวัเอง และไม่ใช่ตวัเน้ือหาท่ีก าหนดความหมาย แต่ทวา่ส่ิงหน่ึงส่ิงใด
นั้นจะมีความหมายต่อเม่ือน าไปสัมพนัธ์กบัอีกระบบหน่ึง คู่ของความสัมพนัธ์ท่ีสัญญะวิทยาให้
ความสนใจคือ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวับท (text) กบั บริบท (context) ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ 
ตวับท นั่นหมายถึง ตวับทหน่ึง ๆ จะมีความหมายเช่นไรข้ึนอยู่กบับริบทด้วย ดงันั้นหากบริบท
เปล่ียนไป แมต้วับทจะเป็นตวัเดิม แต่ความหมายก็อาจจะเปล่ียนไปดว้ย 

 3.  ลกัษณะส่วนตวั/ส่วนรวมของสัญญะ (Private/Public) 
สัญญะทุกอยา่งจะตอ้งประกอบดว้ยมิติ 2 มิติเสมอ นัน่คือ มิติท่ีเป็นส่วนรวมเรียกวา่ Language และ
มิติท่ีเป็นส่วนตวัเรียกวา่ Speech เช่น การท่ีภาษาไทยมีพยญัชนะ 44 ตวันั้น เรียกวา่ Language แต่
เม่ือน าพยญัชนะทั้ง 44 ตวัน้ี มารวมเป็นค า หรือเป็นประโยค จะตอ้งมีไวยากรณ์เป็นตวัควบคุมอยู่
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เสมอ ซ่ึงไวยากรณ์ ก็คือ Speech แต่ละภาษาก็จะมีไวยากรณ์ของตวัเอง หรือมีลีลาเป็นของตวัเอง 
ดงันั้นเม่ือตอ้งการจะศึกษาแบบแผนรวมของสัญญะใด ก็จะตอ้งศึกษาลีลา หรือ สัญญะนั้นนัน่เอง
 4.  รหสั (Code)                                                                                              

 รหัส หมายถึง แบบแผนของการน าเอาสัญญะย่อย ๆ มาสัมพนัธ์กนั เป็นโครงสร้างท่ี
จะตอ้งนึกถึงเม่ือจะตีความสัญญะท่ีไดรั้บรู้มา เม่ือเราพบเห็นส่ิงต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น อาหาร 
นกัสัญญะวิทยาจะตอ้งวิเคราะห์ว่ามีรหัสอะไรบา้งควบคุมสัญญะอยู่ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ดงัต่อไปน้ี        
  4.1  กฎของการแยกออกไป ตามหลกั Binary Opposition คือ แยกส่ิงตรง
ขา้ม ตอ้งหาวา่มีอะไรบา้งท่ีเป็นอาหารและอะไรท่ีไม่ใช่ แต่ทั้งน้ี ทั้งนั้นค าตอบท่ีจะตอบวา่อะไรใช่
หรือไม่ใช่อาหารยอ่มข้ึนอยูก่บัรหสัของแต่ละคนดว้ย    
  4.2  การแยกแยะเป็นส่วนย่อย เช่น แบ่งอาหารไทยเป็น ขา้วเปล่า แกงจืด 
น ้าพริก 

4.3  กฎของการเช่ือมโยง ท าไดโ้ดยการวิเคราะห์ ชุดของรหสัแต่ละชุดใช้
หน่วยยอ่ยอะไรมาเช่ือมโยงกนับา้ง และอะไรไม่ควรน ามาเช่ือมโยง เช่น ไม่ควรน าเน้ือสัน เขา้มา
รวมกบัน ้ าพริกปลาทู ซ่ึงอย่างไรก็ตามความเขม้งวดในกฎของการเช่ือมโยงน้ี ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัรหัส
ของแต่ละคนดว้ย       
  4.4  การวิเคราะห์หน้าท่ีต่าง ๆของรหัส เช่น ขา้วตงัหน้าตั้ง มีหน้าท่ีเป็น
ของวา่ง 
               2.3.1.2  วธีิการวเิคราะห์สัญญะวทิยา แบ่งออกเป็น 3 วธีิหลกั ๆ ดงัน้ี  
           1.  การวเิคราะห์ความหมายโดยอรรถ และการวเิคราะห์ความหมายโดยนยั 
                 1.1  การวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) คือ ค า ๆ หน่ึง
หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะมีความหมาย เป็นความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามตวัอกัษร หรือเป็นความหมาย
ประจ าตวัท่ีทุกคนในสังคมนั้นจะรับรู้ และเขา้ใจไดต้รงกนั เม่ืออา้งถึงโดยปราศจากการประเมินค่า
ส่ิงน้ีเป็นความหมายระดบัผิว หรือเรียกว่า ความหมายตรง (Denotation) ซ่ึงเป็นความหมายท่ีคน
ส่วนใหญ่เขา้ใจ เช่น แว่นตา ความหมายโดยอรรถคือ วตัถุท่ีช่วยในการมองเห็น หรือ กุหลาบ คือ
ดอกไมท่ี้มีกล่ินหอม และมีความสวยงาม เป็นตน้    
                 1.2  การวิเคราะห์ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) ได้แก่ 
ความหมายโดยอ้อม ท่ีเกิดข้ึนจากบริบททางสังคม วฒันธรรม ค่านิยม อคติ ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นหลกั สังเกตไดว้า่ ค  า ประโยค หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดอนัเดียวกนั แต่
ละบุคคลอาจให้ความหมายแตกต่างกนัไป และสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ อีก
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ดว้ย เช่น แว่นตาเม่ือวางอยู่บนตะกร้าไหมพรม ก็จะมีความหมายถึง คนชรา ส่วนดอกกุหลาบ มี
ความหมายโดยนยั คือความรัก      
           2.  การวเิคราะห์แบบ Paradigmatic/syntagmatic 

                2.1  การวิเคราะห์แบบ Diachronic/Syntagmatic เป็นการวิเคราะห์ท่ีเนน้เร่ือง
ล าดบัเวลาถ้าสลบัขั้นตอนความหมายอาจเปล่ียนไป เช่น ล าดบัของภาพยนตร์ เม่ือเปล่ียนแปลง
ความหมายของเร่ืองก็อาจเปล่ียนไป 

               2.2  การวเิคราะห์แบบ Synchronic/Paradigmatic เป็นการวิเคราะห์โดยการหา
แบบแผนท่ีซ่อนเร้นแลว้สร้างความหมายใหม่ข้ึนมา เช่น การสร้างลกัษณะของผูร้้ายจากลกัษณะท่ี
ตรงกนัขา้มกบัคุณลกัษณะของพระเอก 

         3.  การวเิคราะห์แบบ Metaphor และ Metonymy 
   เน่ืองจากมนุษยมี์ความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ หลาย ๆ ดา้น เช่น พื้นฐานความคิด

การเล้ียงดู วฒันธรรม สังคม อารมณ์ และความคิด ดงันั้นการศึกษาการสร้างความหมายนั้นจึงเป็น
ส่ิงส าคญัในการจะช่วยใหเ้ขา้ใจวธีิการวเิคราะห์สัญญะต่าง ๆ และการก าหนดจิตใจ เพื่อป้องกนัการ
เขา้ใจผิด โดยกลวิธีการแสดงนัยแห่งความหมายมีหลายทาง อนัได้แก่ สัญลกัษณ์ (Symbol อุป
ลกัษณ์ (Metaphor) Metonymy และตวับ่งช้ี (Index) 

             3.1  อุปมา (Metaphor) เป็นการถ่ายทอดความหมายโดยการน าสัญญะ 2 สัญญะ
ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัมาเปรียบเทียบกนั ในลกัษณะของอุปมาอุปไมย การเปรียบแบบน้ีจะตอ้งใช้
จินตนาการเป็นส าคญัในการหาลกัษณะร่วม (association) ของส่ิงสองส่ิง ซ่ึงส่ิงแรกเป็นส่ิงท่ีคน
ทัว่ไปรู้จกัความหมายดีอยูแ่ลว้ มาคู่กบัตวัท่ีสองท่ีคนยงัไม่รู้จกัดี อาศยัความหมายของตวัแรกคนก็
จะรู้จกัความหมายของตวัท่ีสองมากข้ึน ในภาษาไทย จะมีค าท่ีบอกถึงการน ามาเปรียบเทียบ เช่น
เสมือน ประดุจ ฯลฯ ภาษาอุปมามีหน้าท่ีส าคญัคือ ช่วยสร้างภาพพจน์หรือท าให้เกิดภาพในจิตแก่
ผูอ่้านกวา้งกวา่ภาษาบอก ขอ้เทจ็จริงและภาษาของความเช่ือ เพราะภาษาชนิดช้ีแนะความหมายเพียง
นยั ผูอ่้านตอ้งใชม้โนทศัน์หรือจินตนาการของตนเขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ี เป็นการทา้ทาย หรือ
ย ัว่ยใุหผู้อ่้านคาดคะเน หรือเดาความหมายของผูเ้ขียนดว้ยความตั้งใจ นอกจากนั้นภาษาอุปมายงัช่วย
กระตุน้ให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ไดม้ากกว่าภาษาอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น อารมณ์เขาแปรปรวนประดุจสายน ้ า
เช่ียว หรือ ชายผูน้ี้มีจิตใจแขง็แกร่งประดุจเพชร เป็นตน้ 

              3.2  นามนยั (Metonymy) เป็นการถ่ายทอดความหมายโดยการน าเอาส่วนยอ่ย 
ๆของสัญญะมาแทนความหมายของส่วนรวมทั้งหมด ซ่ึงน ามาใชท้  าให้ความหมายของความเป็น
ตวัแทนกบัความจริงเกิดความสัมพนัธ์เป็นส่ิงเดียวกนั โดยการเช่ือมโยง อิงจากความจริงท่ีมีทั้งหมด
ในสถานการณ์ท่ีตอ้งการกล่าวถึง วิธีน้ีจะใช้ได้ดีต่อเม่ือผูรั้บสารสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
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ระหวา่งส่วนยอ่ยกบัส่วนรวมได ้เช่น เส้ือเหลือง (กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) และ 
เส้ือแดง (กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ) เป็นตน้    
 จากการศึกษาทฤษฎีสัญญะวทิยา ท าใหท้ราบถึง ความหมาย องคป์ระกอบการเกิด และ
ประเภทของสัญญะ ท่ีลว้นเกิดข้ึนจากการประกอบสร้างความจริงทางสังคมจากความหมายท่ีถูก
ก าหนดข้ึนอยา่งเป็นระบบ เป็นไปตามวิถีชีวิตของสัญญะ ท่ีมีการเกิด เติบโต เปล่ียนแปลง และสูญ
หาย ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดความคิดและความเช่ือของผูค้นในสังคม จึงมีความจ าเป็นอย่างมากใน
การน ามาใชว้เิคราะห์กรณีของ “ก านนัสุเทพ” ซ่ึงมีการน าสัญญะมาใชใ้นการส่ือความหมายในดา้น
ต่างๆ กระทัง่ได้รับการยอมรับจากประชาชนจ านวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว จนมองข้าม
ภาพลกัษณ์เดิมของ “ก านนัสุเทพ” ขณะเป็นนกัการเมือง  
      2.3.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีสัญญะวทิยา 
                 วจี เรืองพรวิสุทธ์ิ (2550) ศึกษาเร่ือง การบริโภคสัญญะในการท่องเท่ียวของสังคมไทย
ร่วมสมยั พบว่า สัญญะมีบทบาทในการสร้างความหมายและคุณค่าให้แก่แหล่งท่องเท่ียวผ่าน
กรณีศึกษาทั้ง 4 แห่ง อนัได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วดัพระธาตุดอยสุเทพ หมู่บ้าน
หตัถกรรมบ่อสร้าง-สันก าแพง และขนัโตกศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ โดยสัญญะปรากฏตวัอยูท่ ัว่ไป
ในการท่องเท่ียว และถูกน าไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการประกอบสร้างความหมาย เพื่อสร้าง
จุดเด่นและคุณค่าใหก้บัการท่องเท่ียวดงัปรากฏในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นพื้นท่ีวิจยั 

เม่ือพิจารณาร่วมกบัผลวิเคราะห์ตรรกวิทยาการบริโภคจะพบว่า การบริโภคทางการ
ท่องเท่ียวนั้นอา้งอิงกบัตรรกวิทยาค่าสัญญะ ตรรกวิทยาเชิงหน้าท่ีของการใช้ และตรรกวิทยาเชิง
เศรษฐศาสตร์การแลกเปล่ียน ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัคุณค่าเชิงสัญญะโดยเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอนัดบัตน้ๆ ของการเลือกบริโภคทางการท่องเท่ียว ซ่ึงเห็นไดช้ดัท่ีสุดในกรณี
ของการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว การถ่ายภาพ และการซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 

การให้ความส าคญัคุณค่าเชิงสัญญะแสดงให้เห็นว่า การบริโภคของนกัท่องเท่ียวนั้น
เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัความหมายและมายาคติท่ีไดถู้กสถาปนาเอาไว ้กิจกรรมการท่องเท่ียวใน
สังคมร่วมสมยั จึงสะทอ้นภาพของการบริโภคท่ีให้ความส าคญักบัภาพตวัแทน ความหมาย และ
ความแตกต่างท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งสัญญะ 

เพญ็พกัตร์ ศิริไตรรัตน์ (2554) ศึกษาเร่ือง การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหวันอก 
พบวา่ วฒันธรรมการแต่งกายของผูอ่้านถูกประกอบสร้างความหมายข้ึนจากการการบริโภคสัญญะ
และความหมายในนิตยสารสตรีหัวนอกของผูอ่้าน ท่ีสร้างความหมายของแฟชัน่ให้มีลกัษณะเป็น
แบบการสร้างภาพแบบฉบบัตายตวั (Stereotype) กล่าวคือ นิตยสารผูห้ญิงส่วนใหญ่มกัจะมีเน้ือหา
แฟชั่นบรรจุอยู่ทุกฉบบั และแฟชั่นท่ีได้รับความนิยมนั้นมกัจะเป็นแฟชั่นท่ีมาจากต่างประเทศ 
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ดงันั้น นิตยสารสตรีหวันอก จึงให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแฟชัน่ท่ีทนัสมยัไดเ้ร็วและน่าเช่ือถือกวา่นิตยสาร
ไทย และเม่ือภาพแบบฉบบัน้ีถูกผลิตซ ้ าๆและต่อเน่ืองเป็นเวลานานจนกลายเป็นมายาคติ (Myth)ท่ี
นิตยสารหัวนอกมีบทบาทในการเป็นผูก้  าหนดแนวทางแฟชั่น(Trend Setter) ให้กบักลุ่มผูอ่้าน
นิตยสารไดเ้ป็นตวัแทนของ “วฒันธรรมเสมือนจริง”(Virtual Culture) นิตยสารไดส้ร้าง “ความเป็น
พวกเรา” ข้ึนในความรู้สึกผูอ่้านกบักองบรรณาธิการ ท่ีมีใจ ความคิด และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
ความรู้สึกน้ีไดถู้กสร้างข้ึนมาให้ผูอ่้านรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบักองบรรณาธิการ ท าให้นิตยสาร
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารระหว่างกนัของกลุ่มผูห้ญิงต่างๆ เหล่าน้ีท าให้ผูอ่้านยอมรับนิตยสารใน
ฐานะเพื่อนท่ีช่วยให้ค  าแนะน าเพื่อนท่ีช่วยให้ความบนัเทิง เพื่อนท่ีคอยปลอบใจ ให้ก าลงัใจ เพราะ
ผูอ่้านตอ้งการท่ีจะรับรู้วา่ตนเองไม่ไดอ้ยูเ่พียงล าพงั นิตยสารไดมี้ส่วนช่วยใหผู้อ่้านจดัการกบัปัญหา
ต่างๆ อยา่งเพื่อนสนิทคนหน่ึงโดยผา่นทางเน้ือหาของนิตยสาร  

จึงกล่าวไดว้า่นิตยสารเป็นตวัแทนของ “สังคมเสมือนจริง” (Virtual Communities) ท่ีอยู่
ในนิตยสารดงัท่ี Tracy Seneca (2008) กล่าววา่ นิตยสารในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรมเสมือนจริง ได้
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมท่ีสลับซับซ้อนในวฒันธรรมระหว่างนิตยสารและผูอ่้าน ซ่ึงได้
พยายามท่ีจะบงการพฤติกรรมของผูอ่้านดว้ยค าแนะน าผ่านทางเน้ือหาต่างๆ ซ่ึงผูอ่้านไดย้อมรับ
อย่างไม่รู้เน้ือรู้ตวั เพราะนิตยสารได้มีความสัมพนัธ์เชิงต่อรองกบัผูอ่้านท่ีเป็นความสัมพนัธ์อนั
หลากหลาย ไดแ้ก่ การใส่ใจความตอ้งการของผูอ่้านเป็นหลกั โดยการให้ผูอ่้านมีส่วนร่วมในการ
ผลิตเน้ือหา และการใหค้  าแนะน าในเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆใหก้บัผูอ่้าน 

จึงสรุปไดว้า่ ส่ือมวลชนนอกจากจะสะทอ้นภาพความเป็นจริงท่ีมีอยูแ่ลว้ ส่ือมวลชนยงั
สร้างภาพแห่งความเป็นจริงของสังคม สร้างวฒันธรรมข้ึนมาใหม่อีกดว้ย ดั้งนั้น การท่ีส่ือมวลชน
จะเลือกเสนอเน้ือหาอะไร และการให้ความหมายของส่ิงต่างๆก็เท่ากบัเป็นการสร้างภาพความเป็น
จริงนั้นๆ ใหก้บัสังคมดว้ยเช่นเดียวกบัภาพตวัแทนความเป็นผูห้ญิงยุคใหม่ท่ีถูกน าเสนอในนิตยสาร 
หากนิตยสารมีการคัดเลือกเสนอภาพความเป็นผูห้ญิงยุคใหม่อย่างไร และมีการคดัเลือกการ
ถ่ายทอดความหมายของการเป็นผูห้ญิงยคุใหม่อยา่งไร ก็อาจก่อใหเ้กิดการสร้างมติสาธารณชน และ
เป็นการตอกย  ้าค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมต่างๆใหก้บัผูห้ญิง 

พงศก์ฤษฏ์ิ พละเลิศ (2554) ศึกษาเร่ือง บทบาทการใชส่ื้อพื้นบา้นในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชนตลาดเก้าห้อง อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี พบว่า ส่ือพื้นบา้นมีเน้ือหาท่ีเป็น
คุณค่าความหมายเชิงสัญญะอยู่ 3 ประการ คือ ประการแรก ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ ได้แก่ 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ และต านานท่ีสืบทอดกันมา ประการท่ีสอง คุณค่าวฒันธรรมท่ีไม่
เปล่ียนแปลง เช่น วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม รวมทั้งสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ และประการสุดทา้ย คือ 
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คุณค่าทางสังคม ได้แก่ ความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมไทย-จีน และการยึดถือจารีตประเพณีของ
สังคม เป็นแนวความคิดท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นส่ือพื้นบา้น  

ส่วนรูปแบบการส่ือความหมายเชิงสัญญะ พบว่า ส่ือพื้นบ้านมีลักษณะของการส่ือ
ความหมายโดยนยัเป็นหลกั ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการตีความขอ้มูลเชิงลึก ร่วมกบับริบททางสังคมมาท า
ความเขา้ใจ จึงจะสามารถเขา้ใจความหมายได้อย่างถ่องแท ้นอกจากน้ียงัมีการใช้องค์ประกอบ
ของสัญญะยอ่ยๆ มาสร้างเป็นความหมายท่ีตอ้งการจะส่ือสารดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีประเด็นท่ีน่าสนใจ
เพิ่มเติม ก็คือ คุณค่าความหมายต่างๆ ท่ีเกิดจากสัญญะของส่ือพื้นบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินแห่งน้ี มี
ความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัแนวความคิดทางดา้นการท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัเป็นอยา่งมาก 

ปานแพร เชาวน์ประยูร (2555) ศึกษาเร่ือง ปาย : การสร้างอตัลักษณ์และการให้
ความหมายเชิงสัญญะทางวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว พบวา่ การท่องเท่ียวอ าเภอปาย มีพฒันาการ
มาอย่างต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ไดเ้ร่ิมมีการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเป็นจุดแวะพกัของนกั
เดินทางไปจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จนกลายเป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
โดยในแต่ละช่วงเวลานั้น อัตลักษณ์ทางการท่องเท่ียวปายได้ถูกสร้าง (Construct) ร้ือสร้าง 
(Deconstruct) และผลิตซ ้ า (Reconstruct) จากชุมชน ผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียวและเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐ อตัลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมานั้น ไม่ไดมี้การยึดติดแต่เพียงว่าใครเป็นผูส้ร้าง แต่การด ารงอยู่
ของอตัลกัษณ์ ถูกท าใหเ้ล่ือนไหลและต่างใชร่้วมกนัระหวา่งกลุ่มคน  

แต่ละกลุ่มอตัลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวปาย ประกอบดว้ย 1) Utopia เป็น Utopia นคร
เมกกะของฝร่ังแบกเป้ 2) เมืองแห่งขุนเขา ป่าไมแ้ละความหนาวเยน็ 3) เมืองแห่งยาเสพติด ฝ่ิน 
กญัชา 4) เมือง Artist สินคา้ handmade 5) จิบกาแฟหอมกรุ่นตอ้งเมืองปาย 6) Pai in Love ปายโร
แมนติก รักกนัไดต้ลอด 7) เมืองแห่งดนตรีเรคเก ้8) ปาย “มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ” และ 9) 
Pai is nothing 

สัญญะทางวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวปาย ไดถู้กสร้างข้ึนจากนกัท่องเท่ียว ชุมน และ
ผูป้ระกอบการ โดยสัญญะทางวฒันธรรมดงักล่าวไดถู้กสะทอ้นผ่านอาหาร เคร่ืองแต่งกาย ของท่ี
ระลึก สถาปัตยกรรม ความเช่ือ และเร่ืองเล่า ตลอดจนกิจกรรมและงานประเพณี ซ่ึงวตัถุประสงคใ์น
การให้ความหมายเชิงสัญญะทางวฒันธรรมนั้น เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
เน่ืองจากความหมายเชิงสัญญะทางวฒันธรรมดงักล่าว สามารถเพิ่มมูลค่าทางการท่องเท่ียว กระตุน้
ให้เกิดความตอ้งการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวฒันธรรม ระบบความคิดและ
ค่านิยมของชุมชน 

ผลการจดัท ายุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการประยุกต์อตัลกัษณ์ และสร้างความหมาย
เชิงสัญญะ เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า วิสัยทศัน์
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การพฒันา คือ “พฒันาการท่องเท่ียวปายใหด้ ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ภายใตว้ิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี 
ของผูค้นท่ีหลากหลาย โดยมีระบบการจดัการท่ีเหมาะสม” และมีพนัธกิจ 4 ประการ คือ 1) พฒันา
อ าเภอปายให้เป็นอ าเภอท่ีมีอตัลกัษณ์ความเป็นปายภายใตว้ิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ของผูค้นท่ี
หลากหลาย 2) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีระบบการจดัการท่ีดี ภายใตศ้กัยภาพของอ าเภอปาย เพื่อการ
พฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวของอ าเภอปายอย่างย ัง่ยืน  3) พฒันาอ าเภอปายให้เป็นเมืองท่ีมี
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย สามารถพฒันาสู่แหล่งท่องเท่ียวระดบัประเทศได ้และ 4) การ
พฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวอ าเภอปายบนพื้นฐาน
ของอตัลกัษณ์ปาย  

และเพื่อให้บรรลุตามพนัธกิจดงักล่าว ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1)ยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเท่ียว 2) ยุทธศาสตร์ใน
การพฒันาสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว 3) ยุทธศาสตร์ในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีความย ัง่ยืน 4) ยุทธศาสตร์ในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินเพื่อ
การท่องเท่ียว และ 5) ยทุธศาสตร์ในการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ทางวฒันธรรม 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ัญญะ ทั้งเร่ืองการบริโภคสัญญะในการ
ท่องเท่ียวของสังคมไทยร่วมสมยั การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหวันอก บทบาทการใช้ส่ือ
พื้นบา้นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดเกา้ห้อง อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี  รวมถึง
เร่ือง ปาย : การสร้างอตัลกัษณ์และการให้ความหมายเชิงสัญญะทางวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 
สะท้อนให้เห็น ส่ิงประกอบสร้างความจริงตามความหมายท่ีถูกก าหนดข้ึนอย่างเป็นระบบ
ของสัญญะในบริบทต่างๆ ท่ีมีพลงัอย่างมากต่อการก าหนดวิธีคิดและความเช่ือของผูรั้บสาร ซ่ึง
สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์การใชส้ัญญะในการส่ือสารของ “ก านนัสุเทพ” ในฐานะ
นกัรณรงคก์ารส่ือสารทางการเมือง ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางจากสังคม โดยท่ีไม่รู้สึกคา้ง
คาใจกบัภาพลกัษณ์เดิมของการเป็นนกัการเมือง ท่ีมีคดีทุจริตติดตวัในหลายโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
2.4  ทฤษฎกีารโน้มน้าวใจ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
         2.4.1  ทฤษฎีการโนม้นา้วใจ 
  การส่ือสารทุกคร้ัง ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล การส่ือสารกบักลุ่มคน หรือ
มวลชน โดยหลกัธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ มกัท าการส่ือสารเพื่อมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูรั้บ
สาร โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัของการส่ือสารในแต่ละคร้ัง และใชว้ธีิโนม้นา้วใจให้การส่ือสารประสบ
ความส าเร็จ ผูฟั้งมีความเขา้ใจ เกิดการคลอ้ยตาม หรือเห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือสาร  
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ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายและลกัษณะของ “การโน้มนา้วใจ ” ไวด้งัน้ี (อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท, 2549, น. 11-12) 
 Simons (1986) การโน้มน้าวใจ หมายถึง การส่ือสารของมนุษยท่ี์สร้างข้ึนเพื่อให้มี
อิทธิพลเหนือผูอ่ื้น โดยการเปล่ียนความเช่ือ ค่านิยม และทศันคติ 
 Andersen (1972) ให้นิยามไวว้่า เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีผูส่้งสารพยายามจะหา
ปฏิกิริยาตอบสนอง ท่ีเจาะจงเป็นไปตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการจากผูรั้บสาร 
 Bermbeck and Howell (1976) กล่าวถึง การโนม้นา้วใจไวว้า่ เป็นความพยายามอนัแน่ว
แน่ท่ีจะเปล่ียนความคิด การกระท า โดยการควบคุมแรงผลกัดนัของมนุษยไ์ปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด
ไวล่้วงหนา้ หรือ ความพยายามท่ีจะสร้างอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น 
 การโนม้นา้วใจมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 1.  ผูโ้นม้นา้วใจตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถู้กโนม้นา้วใจ 
 2.  โดยปกติผูถู้กโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงเสมอ และผูถู้กโน้มน้าวใจจะ
พยายามชกัจูงใจใหผู้ถู้กโนม้นา้วยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ 
 3.  ส่ิงท่ีผูโ้น้มน้าวตอ้งการ คือ การเปล่ียนแปลง หรือการสร้างความคิดเห็น ทศันคติ 
ค่านิยม และความเช่ือของผูถู้กโน้มน้าวใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก่ อารมณ์ และพฤติกรรม 
เป็นตน้ 
 ดงันั้นการโนม้นา้วใจใหป้ระสบความส าเร็จ จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  
 1.  มุมมองของผูรั้บสาร 
      1.1  ความแตกต่างภายในผูรั้บสาร ผูส่้งสารแต่ละคนมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ศกัยภาพ
ในการโนม้น้าวใจจึงต่างกนั อาทิ ความน่าเช่ือถือ อ านาจทางสังคม บทบาทในสังคม สัมพนัธภาพ
กบัผูรั้บสาร และลกัษณะทางประชากรดา้นอ่ืนๆ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ 
      1.2  ความแตกต่างภายในสาร  สารแต่ละช้ินท่ีมี เน้ือหา หวัขอ้สาร การพูด การเขียน 
ลกัษณะการเรียบเรียง ขอ้โตแ้ยง้ ภาษา รวมถึงท่วงท านองลีลาแตกต่างกนั มีผลต่อการโนม้นา้วใจท่ี
แตกต่าง 
      1.3  ความแตกต่างของส่ือ มีผลต่อการโนม้นา้วใจท่ีต่างกนั เช่น การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล เปรียบเทียบกบัการส่ือสารผา่นส่ือมวลชน อยา่งวทิยแุละโทรทศัน์ เป็นตน้ 
      1.4  ความแตกต่างภายในสถานการณ์ สภาพการณ์ท่ีมีบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือ ขาด
บุคคลใดบุคคลหน่ึง มีผลต่อความคุน้เคย หรือไม่คุน้เคยต่อสภาพการณ์ 
 2.  ตวัผูรั้บสาร 
      2.1  ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุเช้ือชาติ การศึกษา อาชีพ  
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      2.2  ทรรศนะ และทศันคติ 
      2.3  ความรู้ ท่ีผูรั้บสารมีเก่ียวกบัสารนั้นๆ 
      2.4  ลกัษณะดา้นอารมณ์ 
      2.5  ความส าคญัท่ีผูรั้บสารใหแ้ก่หวัขอ้หน่ึงๆ 
      2.6  วธีิการท่ีผูรั้บสารรับรู้สภาพการณ์หน่ึงๆ 
 อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท ( 2549, น.14) ยงักล่าวถึงแนวคิดของ William Mcguire ปี 
ค.ศ.1973 ซ่ึงเสนอขั้นตอนการโนม้นา้วใจไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ขั้นน าเสนอ (Presentation) การน าเสนอข่าวสารในการโนม้นา้วใจ ผูโ้นม้นา้วใจตอ้ง
ค านึงถึงวิธีการน าเสนอสารให้เหมาะสม โดยเลือกช่องทางในการส่ือสารให้เหมาะสมกบัเน้ือหา
ข่าวสาร ตลอดจนตอ้งใหผู้รั้บสารอยูใ่นสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมในการรับสารดว้ย 
 2.  ขั้นให้ความสนใจ (Attending) การโนม้นา้วใจจะตอ้งก่อให้เกิดความสนใจจากผูรั้บ
สารอีกดว้ย 
 3.  ขั้นความเขา้ใจ (Comprehending) เป็นขั้นท่ีมีความส าคญัในกระบวนการโนม้นา้วใจ 
เพราะถา้ผูรั้บสารไม่เขา้ใจในความหมายของสาร การโนม้นา้วใจก็จะไม่ประสบความส าเร็จ 
 4.  ขั้นคลอ้ยตาม (Yielding) เม่ือผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจในสารแลว้ ควรท าให้ผูรั้บสาร
คลอ้ยตามสารนั้นดว้ย เช่น ค านึงถึงผลดีท่ีจะไดรั้บ หรือเกิดความประทบัใจในสาร เป็นตน้ 
 5.  ขั้นยึดเหน่ียวส่ิงใหม่ (Retaining the new position) เม่ือผูรั้บสารเกิดความคลอ้ยตาม
แลว้ ขั้นต่อไป คือ ให้ผูรั้บสารเกิดการยึดเหน่ียวส่ิงใหม่ เช่น การย  ้าเตือนเน้ือหาในสารก่อนท่ีผูรั้บ
สารจะลืมสารนั้น เป็นตน้ 
 6.  การกระท า (Acting) คือ การน าเอาแนวคิดใหม่นั้นไปกระท า อาจเป็นการกระท า
ทนัที หรือ ทิ้งระยะไว ้แลว้จึงค่อยน าไปสู่การกระท าก็ได ้
 ความส าเร็จของการโน้มนา้วใจข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง โดยเฉพาะ ความน่าเช่ือถือ
ของผูส่้งสาร ซ่ึงมีส่วนสร้างสถานภาพของการส่ือสารให้มีความหนกัแน่นมากข้ึน และ การสร้าง
สารเพื่อการโนม้นา้วใจ 
 ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร 
  การโนม้นา้วใจใหผู้รั้บสารเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัผูส่้งสาร ปัจจยัส าคญัอยูท่ี่ หลกัการ
พดูของผูส่้งสาร ตามทฤษฎีของอริสโตเติล (อา้งถึงใน Ross,1994 ) นกัปราชญช์าวกรีก ท่ีมีช่ือเสียง
และมีผลงานมากมาย เขียนหนงัสือวาทศาสตร์(Rhetoric) ในปี 330 ก่อนคริสตกาลและไดรั้บการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการส่ือสารดว้ยการพูดและได้ให้ความหมาย
ของ วาทศิลป์วา่ “เป็นการคน้หาวธีิการโนม้นา้วใจท่ีมีอยูทุ่กรูปแบบ” เช่น การพดูในสภา การพูดใน
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ศาลและการพดูในท่ีชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงผูพ้ดูตอ้งมีความสามารถในการพดูท่ีประกอบดว้ยส่วนส าคญั 
3 ส่วน ซ่ึงจะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้คือ ผูพ้ดู (Speaker) ค าพดู (Speech) และผูฟั้ง (Listener) 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.3  แสดงองคป์ระกอบความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร 
 
ทีม่า:  Ross, Raymond S. (1994) 
  
 อริสโตเติลไดช้ี้ให้เห็นวา่ การพูดโนม้นา้วใจจะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่
กบัปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ทศันคติและความเช่ือ (Ethos) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของผูพู้ด ท่ีท าให้ผูฟั้งเกิด
ความเช่ือถือความศรัทธา และมีความประทบัใจ ฉะนั้นผูพู้ดจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีพูด มีทศันคติ
ท่ีดีต่อผูฟั้ง และแสดงออกถึงความเป็นผูมี้คุณธรรม 
 2.  ตรรกวทิยา (Logos) หมายถึง การช้ีแจงเหตุผล เน้ือหาสาระหรือวาทะของผูพู้ด เป็น
การแสดงให้เห็นความจริงอนัประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง เหตุผล และหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ทศันคติ ความเช่ือและค่านิยมของผูฟั้ง 
 3.  ความรู้สึก (Pathos) หมายถึง สภาพอารมณ์ของผูพู้ด และผูฟั้งท่ีมีร่วมกนั โดยผูพู้ด
เป็นฝ่ายสร้างข้ึนเพื่อโน้มน้าวใจ ให้ผูฟั้งเกิดความชอบ ความเกลียด ความเจ็บปวด หรือความ
สนุกสนาน 
 ขณะท่ี คสัลิป และ เซนเตอร์ (Cutlip and Center, 1978 อา้งถึงใน พรสิทธ์ิ พฒัธนานุ
รักษ,์ 2526)  ไดก้ล่าวถึง ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร หรือผูส่้งสาร (Source credibility) วา่เป็นอีก
ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้การส่ือสารมีน ้ าหนกั และไดรั้บความสนใจจากผูรั้บสารมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
ปัจจยัท่ีท าใหผู้ส่้งสารน่าเช่ือถือ ประกอบดว้ย  
 1.  ความน่าไวว้างใจ น่าเช่ือถือ ของผูส่้งสาร รวมถึงสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นได ้มีความเป็น
มิตร สุภาพ และเป็นท่ียอมรับของสังคม (Trustworthiness)  
 2.  ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญของผูส่้งสาร ท่ีมีประสบการณ์ความรอบรู้ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบังานของตน (Expertness)  

ผูพ้ดู 

(Speaker) 

ค าพดู 

(Speech) 

ผูฟั้ง 

(Listener) DPU
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 3. ผูส่้งสารควรมีลกัษณะความเป็นพลวตั คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และน่าสนใจ
ติดตาม (Dynamic) 
  ส าหรับอิทธิพลของผูส่้งสารท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการโนม้นา้วใจ มีทั้งหมด 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 1.  ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร เน้ือหาท่ีผูส่้งสารเสนอจะมีความส าคัญน้อยกว่า
บุคลิกภาพของตวัผูส่้งสาร ซ่ึงจะเป็นพลงัส าคญัในการเปล่ียนแปลงทศันคติผูรั้บสารไดม้ากกวา่ 
 2.  สถานภาพของผูส่้งสาร ในการโนม้นา้วใจไม่ไดพ้ิจารณาจากบทบาทท่ีแทจ้ริงของผู ้
ส่งสาร หรือผูรั้บสาร แต่จะพิจารณาท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของทั้งสอง ความสัมพนัธ์น้ี
เรียกวา่ สถานภาพ หรือ เกียรติยศ 
 3.  การเป็นผูน้ าความคิด ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากในการโน้มน้าวใจ และเปล่ียนแปลง
ทศันคติของผูรั้บสาร 
 4.  ความคลา้ยคลึงของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ในตวัแปรดา้นประชากร เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา และเช้ือชาติ มีความส าคญันอ้ยกวา่ความคลา้ยคลึงดา้นทศันคติ ซ่ึงตอ้งเป็นความเห็นของ
ผูรั้บสารมิใช่ความเห็นของผูส่้งสาร 
 5.  ลกัษณะผูน้ าแบบบารมีบุคคล ซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้รับความเช่ือถือหลายด้าน และมี
ความสามารถในการชกัจูงระดบัท่ีสูงกวา่ผูท้  าการโนม้นา้วใจโดยทัว่ไปจะกระท าได ้ (ปาจรีย ์อ่อน
สะอาด, 2546, น.45-50)   
 การสร้างสารเพื่อโนม้นา้วใจ 
 การสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจจะไดผ้ลดียิ่งข้ึน ถา้มีจุดจูงใจท่ีสามารถเช่ือมโยงกบั
กรอบอา้งอิงตวัเอง ทั้งน้ี การสร้างจุดดึงดูดใจในสาร (Message Appeals) โดยทัว่ไป ประกอบดว้ย  
 1.  จุดดึงดูดใจใหเ้กิดความกลวั (Fear Appeals) 
 เช่น เลิกสูบบุหร่ีเถิด เพราะจะท าให้เป็นมะเร็งปอด มีการศึกษาเก่ียวกบัการใชจุ้ดดึงดูด
ใจโดยใช้ความกลัว พบว่า ความกลัวในระดับต ่ามีผลในการโน้มน้าวใจมากกว่าความกลัวใน
ระดบัสูง เพราะถา้มีความกลวัมากเกินไป ผูรั้บสารอาจเกิดความกระวนกระวายใจแทนท่ีจะสนใจ
เน้ือหาในสาร ในยุคต่อมานักวิจยัพบว่า ถา้ผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือสูง สามารถใช้ความกลวัใน
ระดบัสูงมาโนม้นา้วใจ แต่ถา้ผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือต ่า สามารถใชค้วามกลวัในระดบัต ่ามาโน้ม
นา้วใจ นอกจากน้ียงัพบวา่ ถา้ผูรั้บสารรู้สึกวา่ตวัเองเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้นั้น ผูส่้งสารอาจใชค้วามกลวั
ในระดบัสูงมาโนม้นา้วใจได ้เช่น ผูส่้งสารพูดถึงอนัตรายจากคอเลสเตอรอล และผูฟั้งเป็นผูสู้งอาย ุ
ควรใชค้วามกลวัในระดบัสูงมาโนม้นา้วใจ 
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 2.  จุดดึงดูดโดยใชอ้ารมณ์ (Emotional Appeals) 
      2.1  การใช้ภาษาท่ีเจืออารมณ์เพื่อบรรยายสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความตระหนกัในตวัผูรั้บสาร แต่อาจสร้างทศันคติไดท้ั้งบวกและลบ 
      2.2  การเช่ือมโยงความคิดท่ีเราเสนอใหม่กบัความคิดเก่า ความคิดเก่าบางอยา่งเป็นท่ี
ช่ืนชอบ บางอยา่งเป็นท่ีรังเกียจ ถา้ผูส่้งสารสามารถเช่ือมโยงความคิดใหม่กบัความคิดเก่าน้ีได ้ก็อาจ
จูงใจทางอารมณ์ใหผู้รั้บสารคลอ้ยตามไดไ้ม่วา่จะเลือกความคิดเก่าท่ีเป็นบวกหรือลบ 
      2.3  การเช่ือมโยงความคิดท่ีเสนอเขา้กบัอวจันสารท่ีสามารถเร้าอารมณ์ได ้เช่น การ
เสนอรูปเด็กผูห้ญิงเวยีดนามท่ีวิง่หนีระเบิด ร่างกายล่อนจ่อนเพราะแรงระเบิด และร้องไห้ดว้ยความ
ตกใจ เป็นรูปท่ีสะเทือนใจต่อผูรั้บการในเร่ืองสงครามเวียดนาม หรือการปลุกใจให้รักชาติเพื่อสร้าง
บรรยากาศ 
      2.4  การท าใหว้จันสารและอวจัสารสอดคลอ้งกนัโดยผูส่้งสาร กรณีน้ีเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับการพูด ถ้าผู ้พูดพูดเร่ืองท่ีต้องใช้อารมณ์เจือปน ต้องมีอากัปกิริยาท่าทางน ้ าเสียง
ประกอบดว้ยผูฟั้งจึงจะคลอ้ยตาม ถา้พูดดว้ยเน้ือหาท่ีเจืออารมณ์แต่มีท่าทางเฉยเมยผูฟั้งก็จะคลอ้ย
ตามไดย้าก 
 3.  จุดจูงใจโดยใชค้วามโกรธ (Anger Appeals)  
 วธีิน้ีผูส่้งสารใชค้วามโกรธแก่ผูรั้บสาร แลว้จึงเขียนหรือพูดเพื่อลดหรือเพิ่มความเครียด
แก่ผูรั้บสารและวิธีแก ้เช่น เหตุการณ์ในช่วงพฤษภาทมิฬ ผูส่้งสารสร้างความโกรธดว้ยการหยิบ
เร่ืองนายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งข้ึนมาพูดเป็นจุดจูงใจ 
 4.  จุดจูงใจโดยใชอ้ารมณ์ขนั (Humorous Appeals) 
 โน้มน้าวใจโดยการลดความเครียด อาจท าโดยการเขียนประชดแดกดัน เช่น เขียน
ประชดโจรวา่ “ขอความกรุณาอยา่ขโมยอีก เพราะไม่มีใหข้โมยแลว้” และติดป้ายน้ีไวห้นา้บา้น 
 5.  จุดจูงใจโดยใชร้างวลั (Rewards as Appeals) 
 สารท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสารจะประสบความส าเร็จมากกวา่สารท่ีไม่ได้
ใหค้  าสัญญาส่ิงใดกบัคนฟัง ยิง่สารมีรางวลัหรือส่ิงตอบแทนมาก ก็ยิ่งเรียกร้องความสนใจหรือจูงใจ
ผูรั้บสารไดม้าก 
 6.  จุดจูงใจโดยใชแ้รงจูงใจ (Motivational Appeals) 
 จุดจูงใจทุกชนิดท่ีกล่าวมาแลว้ถือเป็นแรงจูงใจ แต่ยงัมีแรงจูงใจบางอยา่งท่ีมนุษยเ์รียนรู้
เม่ือมีประสบการณ์ผา่นเขา้มาในชีวติ (ปาจรีย ์อ่อนสะอาด,  2546, น. 59-63) 
 จากการศึกษา ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ท าให้ทราบถึงความหมาย ลกัษณะความส าคญั 
รวมถึงขั้นตอนและองคป์ระกอบของการโนม้นา้วใจท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการก าหนด
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ความคิด และพฤติกรรมของผูฟั้ง สามารถน ามาใชว้ิเคราะห์ กรณีการเป็นนกัรณรงคก์ารส่ือสารทาง
การเมืองของ “ก านนัสุเทพ” ไดอ้ยา่งชดัเจน วา่มีกลยุทธ์ และการใชว้าทศิลป์ในการส่ือสารเพื่อการ
โนม้นา้วใจอยา่งไร จึงสามารถดึงมวลชนจากกลุ่มต่างๆ เขา้ร่วมการชุมนุมไดน้บัลา้นคน 
      2.4.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการโนม้นา้วใจ 
 รัตนาวดี ส าราญสุข (2545) ศึกษาเร่ือง วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯทกัษิณคุยกบั
ประชาชน และรายการชวนออนไลน์ พบว่า ทั้งรูปแบบและเน้ือหาของรายการทั้งสองเป็นเร่ือง
สถานภาพ บทบาท สิทธิ อ านาจ อุดมการณ์ การครองความเป็นใหญ่ และการแย่งชิงพื้นท่ีทาง
การเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยรูปแบบวาทะของรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน ส่วนใหญ่เป็น
วาทะเก่ียวขอ้งกบันโยบาย และวาทะท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในขณะท่ีรายการ
ชวนออนไลน์ มีรูปแบบวาทะเก่ียวกบัข้อเท็จจริงมากท่ีสุด และประเด็นท่ีพบในรายการซ่ึงการ
โตแ้ยง้แสดงเหตุผลกนั มีทั้งส้ิน 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1.การปฎิรูปราชการ  2. การโยกยา้ยนายทหาร
ระดบัสูง 3.กฎหมายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 11 ฉบบั  4. ปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต ้และ 5. กรณีทุจริต
การจดัซ้ือปุ๋ย  
 ส่วนลกัษณะเด่นของการน าเสนอขอ้มูลนั้น พบวา่ รายการนายกฯทกัษิณพบประชาชน 
มีความชัดเจนทางเน้ือหาสูง มีการอ้างหลักฐาน ข้อมูลสนับสนุนท่ีเช่ือถือได้ และมีน ้ าหนัก 
นอกจากนั้น ยงัใช้จิตวิทยาเป็นกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาอีกด้วย โดยจิตวิทยาท่ีน ามาใช้มี 2 
ลกัษณะ คือ 1) แสดงให้เห็นว่า ส่ิงท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และคณะรัฐบาลไดด้ าเนินการเป็น
ประโยชน์ต่อพี่นอ้งประชาชนชาวไทยจริงๆ และท าให้ประชาชนมีความสุข  2) มีการพูดยกยอ่งเอา
ใจประชาชน กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
บา้นเมือง ในส่วนของการใชภ้าษา พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร มีความเป็นธรรมชาติในลีลาและส านวน
ภาษา ซ่ึงมีผลให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เครียดเกินไป และสร้างความรู้สึกสนิทสนม นอกจากนั้น ยงัมีการใช้
ภาษาแสดงอารมณ์ แสดงอ านาจ รวมถึงการใชค้  าพดูเชิงตดัพอ้ต่อวา่ กระทบกระเทียบอีกดว้ย 
 เฉลิมศกัด์ิ อธิปัญญาสฤษด์ิ (2544)  ศึกษาเร่ือง การส่ือสารโน้มน้าวใจ กรณีรายการ
สนทนานายมัน่ ชูชาติ และนายคง รักไทย สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมุ่งศึกษาใน 3 ประเด็น
ท่ีมีความถ่ีสูงสุดตามล าดบัในการน าเสนอจากเน้ือหาของบท คือ การแต่งกายของชาวไทย การเลิก
กินหมาก การเคารพธงชาติทุกวนั พบวา่  
 1)  การโน้มน้าวใจให้ผูรั้บสารแต่งกายตามรัฐนิยม ฉบบัท่ี 10 น าเสนอดว้ยประเด็น
แสดงความเป็นอารยชน ประเด็นป้องกนัเอกราชของชาติ ประเด็นท าให้หญิงไทยสวยงาม ประเด็น
ท าใหผู้อ่ื้นอยากคบหาสมาคม และประเด็นแสดงความเป็นผูมี้เกียรติ   
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 2)  การโนม้นา้วใจให้ผูรั้บสารเลิกกินหมาก น าเสนอดว้ยประเด็นป้องกนัโรคร้ายต่างๆ 
ประเด็นท าให้ผูอ่ื้นอยากคบหาสมาคมดว้ย ประเด็นหญิงไทยสวยงามข้ึน ประเด็นแสดงความเป็น
อารยชน ประเด็นลม้เลิกประเพณีท่ีไม่ใช่ประเพณีไทย  
 3)  การโนม้นา้วใจให้ผูรั้บสารเคารพธงชาติ น าเสนอดว้ยประเด็นแสดงความเป็นไทย 
ประเด็นแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทย ประเด็นแสดงความเป็นอารยชน ประเด็นเคารพส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาติ และประเด็นอยากให้ผูอ่ื้นอยากติดต่อและคบหาสมาคมด้วย โดยการน าเสนอ
เน้ือหาในทุกประเด็นขา้งตน้ มีจ  านวนคร้ังไม่เท่ากนั และมีการน าเสนออย่างต่อเน่ือง โดยสารท่ีมี
ความถ่ีสามารถเร้าความสนใจผูรั้บสารใหม้ารับรู้สารได ้ 
 นอกจากนั้นในแง่มุมการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ มีลกัษณะเด่น 4 ประการ ไดแ้ก่ 1)   
การเลือกใช้กลุ่มค าท่ีให้ความหมายหนกัแน่นเป็นส่วนขยาย 2)  การใชภ้าษาเปรียบเทียบให้เห็น
ภาพพจน์ 3)  การใชภ้าษาสัมผสัคลอ้งจอง และ 4)  การใชก้ารซ ้ าค  าเพื่อย  ้าความส าคญั 
 ทวีป ลิมปกรณ์วณิช (2547) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจบุคคลให้มา
บริจาคอวยัวะ พบวา่ กลยุทธ์การส่ือสารท่ีใชโ้นม้นา้วใจบุคคล ประกอบดว้ยกลยุทธ์ 5 ประการ คือ 
1.  กลยทุธ์การส่ือสาร โดยใชส่ื้อบุคคล ไดแ้ก่ การใชบุ้คคลท่ีน่าเช่ือถือและการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง 
และการใชส่ื้อมวลชน 2.  กลยทุธ์การบรรยายใหค้วามรู้  3.  กลยุทธ์การหาพนัธมิตร 4.  กลยุทธ์การ
ใชห้น่วยรับบริจาคเคล่ือนท่ี และ 5.  กลยุทธ์การจดัอบรมสัมมนา นอกจากน้ี ยงัใชก้ารจดักิจกรรม
เพื่อรณรงค์ในการบริจาคอวยัวะอีกด้วย ซ่ึงได้รับผลสัมฤทธ์ิจากการได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืนในระดบัหน่ึง เน่ืองจากเป็นงานท่ีขอความร่วมมือ ไม่ใช่งานประจ า และกิจกรรม
บางอยา่งไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร 
 ขั้นตอนการตดัสินใจบริจาคอวยัวะของผูแ้สดงความจ านง ประกอบด้วยขั้นตอน 5 
ขั้นตอน คือ 1.  การประเมินส่ิงทา้ทาย 2.  การแสวงหาทางเลือก 3.  การชัง่น ้ าหนกัทางเลือก 4.  การ
ตดัสินใจ 5.  การยนืยนัการตดัสินใจ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีขั้นตอนการตดัสินใจไม่
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน เน่ืองจากมีความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูแ่ลว้ จึงขา้มบางขั้นตอนไป โดยเร่ิม
จากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือต่างๆ จากนั้น ก็ค  านึงถึงผลดี ผลเสีย แลว้ก็ตดัสินใจเลย 
 บณัฑิกา จารุมา (2550) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารโนม้นา้วใจทางการเมือง : กรณีการเมือง
ในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี 2 เมษายน 2549 พบว่า เน้ือหาโน้มน้าว
ของฝ่ายต่อตา้นรัฐบาล มี 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1)  คุณสมบติั คุณลกัษณะของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไม่
เหมาะสมต่อการเป็นนายกรัฐมนตรี  2)  การบริหารงานไม่ถูกตอ้ง  3)  เป็นความตอ้งการของ
ประชาชน 4)  เป็นตน้เหตุความแตกแยกของประชาชนในชาติขั้นวิกฤต และ 5)  การสร้างปัญหาแก่
ประเทศไทยในอนาคต  
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 ส่วนเน้ือหาโนม้นา้วของฝ่ายรัฐบาล มี 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 1)  คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะ
ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร มีความเหมาะสมต่อต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 2)  การบริหารงานของ
รัฐบาลถูกตอ้ง 3)  ผลงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ 4)  เป็นความตอ้งการของประชาชน 5)  
คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะของฝ่ายต่อตา้นไม่น่าเช่ือถือ 6)  วิธีการแสดงออกของฝ่ายต่อตา้นไม่
ถูกตอ้ง และ 7)  จะเกิดผลเสียต่อประเทศในอนาคต หาก พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ลาออก   
 ด้านหลกัฐานในการโน้มน้าวของฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลมี 5 ประเภท ได้แก่ 1)  การ
ยกตวัอย่าง 2)  การเปรียบเทียบ 3)  การใชพ้ยาน 4)  การอา้งสถิติ 5)  การพรรณนาความ ส่วน
หลกัฐานของฝ่ายรัฐบาลมี 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1)  การยกตวัอยา่ง 2)  การเปรียบเทียบ 3)  การใชพ้ยาน 
4)  การอา้งสถิติ 5)  การพรรณนาความ 6)  การใหร้ายละเอียด 7)  การบอกเล่า  
 ส าหรับภาษาในการโนม้นา้วของฝ่ายต่อตา้นรัฐบาล มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  1)  การใชค้  า 
กลุ่มค าท่ีมีความหมายเชิงหนกัแน่นเป็นส่วนขยาย 2)  การใชค้  าแสดงโวหารภาพพจน์ ส่วนภาษาใน
การโน้มน้าวของฝ่ายรัฐบาลมี 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1)  การใช้ค  าและกลุ่มค าท่ีมีความหมายเชิงหนกั
แน่น 2)  การใชค้  าแสดงโวหารภาพพจน์ 3)  การใชค้  าสแลง 4)  การใชค้  าอุทาน และ 5)  การใชค้  า
ภาษาถ่ิน  
 วธีิการส่ือสารโนม้นา้วของทั้งสองฝ่ายมีความเหมือนและความแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะ
เป้าหมายทางการเมือง สภาพสังคม ภูมิหลงัและความสามารถในการส่ือสารโน้มน้าวใจของผูส่้ง
สาร และการน าเสนอของส่ือมวลชน ผูอ่้านหนงัสือพิมพค์วรตระหนกัวา่วาทกรรมในข่าวเป็นความ
พยายามในการโน้มน้าวของเจา้ของวาทกรรมและการเลือกน าเสนอของส่ือมวลชน และควรรับ
ข่าวสารจากส่ือมากกว่าหน่ึงแหล่ง เพื่อให้เกิดความสมดุลทางความคิด ส าหรับส่ือมวลชนควร
น าเสนอข่าวสารท่ีมีความสมดุลของขอ้มูล 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพูดโน้มน้าวใจ ทั้งเร่ือง วาทกรรมวิเคราะห์
รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน และรายการชวนออนไลน์, การส่ือสารโน้มน้าวใจ กรณี
รายการสนทนานายมัน่ ชูชาติ และนายคง รักไทย สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม, กลยทุธ์การส่ือสาร
เพื่อโน้มน้าวใจบุคคลให้มาบริจาคอวยัวะ, และเร่ือง การส่ือสารโน้มน้าวใจทางการเมือง : กรณี
การเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี 2 เมษายน 2549 สะทอ้นให้เห็น
องค์ประกอบ และความส าคญัของการพูดโน้มน้าวใจ มีผลต่อความคิดความเช่ือ และการเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของผู ้รับสาร ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการวิเคราะห์ กลวิธีการพูดโน้มน้าวใจในด้านต่างๆ ของ “ก านันสุเทพ” ในฐานะนัก
รณรงคก์ารส่ือสารทางการเมือง 
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2.5  ทฤษฎกีารโฆษณาชวนเช่ือ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       2.5.1  ทฤษฎีการโฆษณาชวนเช่ือ 
                 การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) มาจากภาษาลาตินวา่ Congregatio de propaganda 
fide หมายถึง “การประชุมกนัเพื่อประกาศเผยแพร่ศรัทธา” ของกลุ่มพระสงฆค์าทอลิกคณะเยซูอิตท่ี
มีข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 6 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความเช่ือและความคาดหวงัให้ผูท่ี้
ส่ือสารเกิดความในศาสนาคริสต์ ซ่ึงนับได้ว่าการโฆษณาชวนเช่ือในยุคแรกเป็นส่วนหน่ึงของ
ปฏิบติัการจิตวทิยาเฉพาะในแวดวงศาสนา (นวล หิญชีระนนัท์, 2530, น. 163) 
 ต่อมาภายหลังปี ค.ศ.1850 แนวคิดเร่ืองการโฆษณาชวนเช่ือจึงเร่ิมน าไปใช้ในการ
เผยแพร่ทางการเมือง เสรีภาพ เช้ือชาติ จนกระทัง่ไดรั้บความนิยมสูงสุดในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี2 
เม่ือฝ่ายนาซีใชส่ื้อมวลชนเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและเปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือ รวมทั้ง
การกระท าของประชาชนเยอรมนัใหเ้กลียดชงัชาวยวิได้ส าเร็จ  ดงัท่ี จอห์น บราวน์ (John Brown) ผู้
ศึกษาการต่อต้านการโฆษณาชวนเช่ือ พบว่า ในภาวะสงครามความต้องการชัยชนะจะเป็นตวั
ผลกัดนัให้มีการใชแ้ละยอมรับวิธีการโฆษณาชวนเช่ือ (Yahya R. Kamalipour and Nancy Snow, 
2004, p.222) 
 ทั้งน้ี การท่ีสังคมตะวนัตกอยูใ่นภาวะของการก่อการร้ายภายหลงัเหตุวินาศกรรม 9/11 
ท าให้การโฆษณาชวนเช่ือกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้สหรัฐอเมริกาโค่นลม้รัฐบาลตอลิบนั
ในอฟักานิสถาน และรัฐบาลอิรักของประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซ็น (Saddam Hussein) ไดส้ าเร็จ ซ่ึง
ไม่เพียงเป็นการใชว้ิธีการโฆษณาชวนเช่ือแบบเดิมๆ เช่น การสร้างข่าวแลว้แจกจ่ายไปตามส่ือของ
รัฐบาลและเอกชน แต่ยงัประยุกต์การรวบรวม การผลิต และการแสวงประโยชน์จากขอ้มูลผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยข่าวกรอง และขอ้มูลฝ่ายทหารเขา้ดว้ยกนั ดงัท่ีพนัเอกเคนเนธ อลัลาร์ด 
(Colonel Kenneth Allard) ระบุว่า สงครามอิรักปี 2546 จะถูกจดจ าว่าเป็นความขดัแยง้ท่ีขอ้มูล
ข่าวสารมีบทบาทเตม็ท่ีในการต่อสู้มากกวา่การใชอ้าวธุสงครามใดๆ  
 คนทัว่ไปเข้าใจว่าส่ือมวลชนสหรัฐอเมริกามีบทบาทโฆษณาชวนเช่ือจนท าให้ชาว       
อิเมริกนัสนับสนุนสงครามในตะวนัออกกลางได้ส าเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสัมพนัธ์
ระหว่างผูก่้อการร้ายกับการโฆษณาชวนเช่ือผ่านส่ือ ก็เป็นส่ิงท่ีด าเนินมาหลายทศวรรษ ดังท่ี         
โยนาห์ อเล็กซานเดอร์ (Yonah Alexander) กล่าววา่  อิทธิพลข่าวสารของกลุ่มก่อการร้ายท่ีเพิ่มข้ึน 
เกิดจากส่ือใหค้วามสนใจเหตุโจมตีต่างๆ แลว้ท าใหเ้ป็นประเด็นในสังคมผา่นการเผยแพร่ซ ้ าแลว้ซ ้ า
เล่า ส่ือจึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือโฆษณาชวนเช่ือท่ีช่วยให้ผูก่้อการร้ายสามารถปรุงแต่งการ
โจมตี ควบคุมการประชาสัมพนัธ์ มีกลุ่มผูส้นบัสนุน รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์การโจมตี 
(Bethami A. Dobkin, 1992, p.18) 
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               2.5.1.1  ความหมายของการโฆษณาชวนเช่ือ 
 การโฆษณาชวนเช่ือ หมายถึง รูปแบบของการติดต่อส่ือสาร ท่ีพยายามสร้างอิทธิพล
เหนือความคิดเห็นและการกระท าของผูอ่ื้น โดยไม่ค  านึงถึงความเป็นจริงของเน้ือหาของข่าวสารท่ี
โฆษณา (irrespective of the truth message) การโฆษณาชวนเช่ือมกัถูกมองวา่ เป็นการเผยแพร่
ข่าวสารท่ีขาดความสุจริตใจ อาจมีการบิดเบือนความจริง (distortion) หลอกลวง (deceptive) และ
ปิดบงัอ าพรางบางส่ิงบางอยา่งไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูโ้ฆษณาชวนเช่ือ หรือเพื่อให้
ไดป้ระโยชน์บางประการตามท่ีตนไดค้าดการณ์ หรือคาดหมายไวล่้วงหนา้แลว้ (บุญรอด ศรีสมบติั, 
2545, น. 59-60) 
 ในทรรศนะทางทหาร การโฆษณาชวนเช่ือถือวา่เป็นเคร่ืองมือ หรือวิธีการหลกัของการ
ปฏิบติัการจิตวิทยาท่ีจะเผยแพร่เน้ือหาสาระไปสู่เป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาท่ีตอ้งการ 
ดงันั้นความหมายของการโฆษณาชวนเช่ือทางทหารคือ ข่าวสาร ความคิดเห็น หลกันิยม หรือการจูง
ใจอยา่งใดก็ตามท่ีเผยแพร่ออกไป เพื่อใหมี้อิทธิพลต่อความคิดเห็น อารมณ์ ทศันคติ และพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้ผยแพร่นั้น ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม 
 กาญจนา แกว้เทพ (2543, น.83) กล่าววา่ การโฆษณาชวนเช่ือเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
ส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวขนาดใหญ่ (Persuasive communication) โดยเฉพาะในช่วงสงครามซ่ึง
ประเทศต่างๆพยายามคน้คิดกลยุทธ์และวิธีการอยา่งแยบยล เพื่อน าส่ือมาใช้ปลุกเร้าให้ประชาชน
ทุกคนเห็นดว้ย และใหค้วามร่วมมือในการท าสงคราม  
 ในทางส่ือมวลชน การโฆษณาชวนเช่ือเป็นแนวคิดท่ีเช่ือมโยงกบัการตรวจสอบเน้ือหา 
ซ่ึงเป็นวธีิการเฉพาะท่ีรัฐบาลเผด็จการมกัจะใชบ้งัคบัใหส่ื้อทุกแขนงท าการโฆษณา หรือไม่โฆษณา
บางประเด็นได ้อยา่งไรก็ดี การโฆษณาชวนเช่ือและการตรวจสอบเน้ือหาในปัจจุบนัเก่ียวขอ้งกบั
อ านาจของรัฐบาลท่ีใชเ้พื่อส่ือสารขอ้มูลบางประเด็นในปริมาณมาก หรือนอ้ยให้กบัประชาชน หรือ
แม้แต่แยกประเด็นท่ีไม่ต้องการให้รับรู้ออกไป วิธีการเช่นน้ีอาจเรียกว่า การจดัการข้อมูล/ข่าว 
(information/news management)  (Jaap van Ginneken, 1998, p.96) 
 ขณะท่ีผลงานช้ินส าคญัของ ลาสเวลล์ นักรัฐศาสตร์ผูส้นใจศึกษาการส่ือสารจาก
โฆษณาชวนเช่ือ เร่ือง เทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือในสงครามโลก ตีพิมพเ์ม่ือปี 1927 (Severin, W.J. 
& Tankard, J.R., J.W., 2001, p.109) น าเสนอค านิยามของการโฆษณาชวนเช่ือ หมายถึง ความ
พยายามในการควบคุมความคิดของผูอ่ื้นดว้ยระบบสัญลกัษณ์ในการส่ือสาร หรืออาจจ ากดัความได้
วา่ ช้ีน าใหเ้ห็นวา่เป็นความจริงดว้ยการถ่ายทอดเร่ืองราว การเล่าลือ การน าเสนอ การสร้างภาพ และ
วธีิการอ่ืนๆตามรูปแบบการส่ือสารทางสังคม ซ่ึงลาสเวลลช้ี์แนะให้เห็นความแตกต่างของการให้ค  า
นิยามของการโฆษณาชวนเช่ือในช่วงสองถึงสามปีท่ีผ่านมาว่า การโฆษณาชวนเช่ือถูกประกอบ
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สร้างข้ึนมาเป็นฉากการแสดงท่ีก าหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้เช่ือถือไดว้า่เป็น
เช่นนั้นจริง โดยส่ือสารผา่นการสนทนา การเขียนเรียบเรียง ผ่านรูปภาพและการบรรเลงดนตรี ซ่ึง
การค านิยามทั้งสองรูปแบบของลาสเวลล์ ครอบคลุมทั้งการชวนเช่ือในโลกแห่งความเป็นจริงและ
ในโลกของการส่ือสารผ่านโฆษณา โดยมีนิยามร่วมกนัในแง่ของการเชิญชวนให้เช่ือถือ ทั้งการ
โฆษณาและการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างก็เป็นชวนเช่ือดว้ยกนัทั้งส้ิน  
 นอกจากน้ี การให้ค  านิยามของลาสเวลล์ยงัรวมถึงวิธีการชวนเช่ือผา่นการสอนของครู
อาจารยแ์ก่ศิษยใ์นชั้นเรียนอีกดว้ย ถึงแมว้่าผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมจะไม่คิดว่าวิธีการดงักล่าวเป็น
การชวนเช่ือก็ตาม ทวา่ค าจ ากดัความของลาสเวลลก์ลบัครอบคลุมไปถึงวตัถุประสงคใ์นการชวนให้
เช่ือท่ีมีความแตกต่างหลากหลายกนัออกไป 
 นอกจากน้ี เอส ดบับลิว วิลเลียม แพททิส (S. W. William Pattis) นกัวิชาชีพโฆษณาได้
ให้ความหมายเก่ียวกบัการโฆษณาในลกัษณะท่ีแตกต่างกบัคนอ่ืนว่าเป็น “การส่ือสารในรูปแบบ
ใดๆ ซ่ึงเจตนาท่ีจะกระตุน้ผูมี้ศกัยภาพในการซ้ือ (potential buyer) และการส่งเสริมในดา้นการ
จ าหน่ายสินคา้และบริการ (promote the sales of a product) รวมทั้งการสร้างประชามติ การกระท า
เพื่อก่อให้เกิดการสนบัสนุนทางการเมือง (political support) การขายความคิดเห็น หรือเสนอความ
คิดเห็น หรือสาเหตุต่างๆ และการกระท าเพื่อใหป้ระชาชนเห็นคลอ้ย หรือปฏิบติัไปในแนวทางหน่ึง
แนวทางใดท่ีผูโ้ฆษณาประสงค”์ (บุญรอด ศรีสมบติั, 2545, น.58-59) 
 แม้ว่าการโฆษณาชวนเช่ือจะน ามาใช้อธิบายถึงวิธีการเพื่อบรรลุผลประโยชน์ทาง
ศาสนา การเมือง และการคา้เป็นส่วนใหญ่ แต่ในศตวรรษท่ี 21 นิยามของการโฆษณาชวนเช่ือได้
สร้างปรากฏการณ์ท่ีเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงโลกอยา่งยิ่ง เม่ือถูกน าไปเช่ือมโยงกบัภยัก่อการ
ร้าย หรือท่ีเรียกวา่ “การก่อการร้ายในฐานะการโฆษณาชวนเช่ือ” (Terrorism as propaganda) ซ่ึง
เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มก่อการร้ายกบัส่ือมวลชนบนสมมติฐานท่ีวา่ การก่อเหตุโจมตี หรือ
ข่าวสารของผูก่้อการร้ายท่ีเผยแพร่ในส่ือต่างๆเป็นรูปแบบของการโฆษณาชวนเช่ืออย่างหน่ึง 
(Terrorism as propaganda, 2006) 
                2.5.1.2  ประเภทของการโฆษณาชวนเช่ือ 
 นกัทฤษฎีโฆษณาชวนเช่ือจ าแนกประเภทของการโฆษณาชวนเช่ือออกเป็น 3 แบบ คือ 
แบบสีด า สีขาว และสีเทา (กาญจนา แกว้เทพ, 2543, น.84) 
 1.  การโฆษณาชวนเช่ือแบบสีด า หมายถึง การโฆษณาแบบท่ีตั้งใจจะใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
เพื่อการโกหกหลอกลวงเป็นการเฉพาะ เช่น ในกรณีของการโฆษณาของพวกนาซี 
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 2.  การโฆษณาชวนเช่ือแบบสีขาว หมายถึง การโฆษณาท่ีตั้ งใจจะขจดัการเผยแพร่
แนวคิดและขอ้มูลท่ีเป็นอนัตราย รวมทั้งการใส่ขอ้มูลดา้นบวก เพื่อเบนความสนใจของประชาชน
ออกไปจากเร่ืองราวท่ีก าลงัเป็นประเด็นอยู ่
 3.  การโฆษณาชวนเช่ือแบบสีเทา หมายถึง การรวมเอาทั้งการเผยแพร่ข้อมูล และ
แนวคิดท่ีอาจจะมีทั้งจริงและลวงปนๆกนัไป 
 การโฆษณาชวนเช่ืออาจจะท ากบัคนในชาติของตวัเอง เพื่อจะไดส้นบัสนุนนโยบายของ
รัฐบาล หรือกบัประชาชนในประเทศอ่ืน เพื่อให้มีความเช่ือในแนวทางท่ีประเทศโฆษณาชวนเช่ือ
ต้องการ การโฆษณาชวนเช่ือข้ามประเทศมักกระท าโดยประเทศใหญ่ๆ ทั้ ง ส้ิน เช่น เม่ือ
สงครามโลกคร้ังท่ี2 ก็มีเยอรมนั องักฤษ สหรัฐอเมริกา การโฆษณาชวนเช่ือขา้มประเทศน้ี ก็ถือเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้นโยบายของประเทศส าเร็จตามท่ีตั้งจุดหมายไว ้เป็นตน้ว่าท่ีสหรัฐอเมริกา
โฆษณาความชัว่ร้ายของกลุ่มอลักออิดะห์ ก็เพื่อให้ประชาชนในประเทศต่างๆ เกลียดกลวั และจะ
ได้อยู่เป็นพวกเดียวกับสหรัฐอเมริกา ทั้ งน้ี วิธีการโฆษณาชวนเช่ือท่ีรัฐได้ใช้มาในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั คือ (บุญรอด ศรีสมบติั, น. 57) 
 1.  การใหข้อ้เทจ็จริง (News & Information) ออกมาในรูปของการรายงานข่าว 
 2.  การบิดเบือนข่าวท่ีไดเ้ลือกสรรแลว้ (Distortion though Selection) โดยการตดัต่อ
เสริมแต่ง 
 3.  การโกหก (False Propaganda) เทคนิคน้ีใชไ้ดผ้ลแต่ตอ้งควบคู่ไปกบัการกล่าวซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่า เพราะหลกัความจริงมีอยูว่า่ “repetition makes belief” 
 4.  การลา้งสมอง (Thought Reform) หมายถึง วิธีการใส่ความคิดใหม่ๆให้กบับุคคล
ทั้งหลายท่ีตอ้งการโฆษณาชวนเช่ือ อาจจะออกมาในรูปของการอบรม การสัมมนา เป็นตน้ 
 5.  การโฆษณาชวนเช่ือท่ีซ่อนเร้น (Covert Propaganda) หมายถึง การไม่ท าอย่าง
เปิดเผย แต่อาศยัวิธีการท่ีแยบยล เช่น การท่ีนกัการเมืองในประเทศหน่ึงตอ้งการให้รัฐสภาของอีก
ประเทศหน่ึงผ่านกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือท่ีจะให้กับประเทศของตน อาจจะลักลอบให้
สินบนแก่ ส.ส.ของประเทศนั้น เพื่อจะได้อภิปรายในทางเอ้ือประโยชน์ท าให้รัฐสภาผ่านร่าง
พระราชบญัญติัดงัตอ้งการ 
 6.  การอา้งเอาส่ิงดีงามอุดมคติมาเป็นเคร่ืองล่อ (Appeal to Idealism) เช่น การมีชีวิตท่ีดี
งามกวา่ความยติุธรรมในสังคม 
                2.5.1.3  เทคนิคของการโฆษณาชวนเช่ือ 
 Severin, W.J. and Tankard, J.R., J.W., (2001, p.111-123) ประมวลความเห็นจาก
นกัวชิาการหลายท่าน สามารถสรุปเป็นเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือได ้ดงัต่อไปน้ี  
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 1.  การตั้งช่ือ ใหฉ้ายา (Name Calling) 
 2.  การสร้างความจริงสวยหรู ดีเลิศ สมบูรณ์แบบ (Glittering Generality) 
 3.  เช่ือมโยง ผกูโยง ให้เก่ียวขอ้งกบักบัส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ มีเกียรติ มีอ านาจ มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ (Transfer) 
 4.  ใชบุ้คคล สถาบนั รองรับความน่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ (Testimonail) 
 5.  อา้งพวกเดียวกนั คนธรรมดาสามญัเหมือนกนั (Plain Folks) 
 6.  เลือกสรรหลกัการ ความเห็น ความเช่ือ ขอ้เทจ็จริง หลกัฐาน เหตุผล มาใชอ้า้งเฉพาะ
เพื่อประโยชน์ตนเอง (Card Stacking) 
 7.  การอา้งพวกมาก (Bandwagon) 
 จากการศึกษา ทฤษฎีการโฆษณาชวนเช่ือ ทั้ง ความหมาย ประเภท ความส าคญั เทคนิค 
และอิทธิพลการส่ือสารในรูปแบบของการโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดวิธีคิดและความ
เช่ือของประชาชนอยา่งมาก สามารถน ามาใช้เป็นกรอบพื้นฐานในการวิเคราะห์ “ก านนัสุเทพ” ท่ี
พยายามสร้างอิทธิพลเหนือความคิดของประชาชนในสังคม และสามารถชกัจูงใหเ้ขา้ร่วมการชุมนุม
ได้เป็นจ านวนมาก โดยไม่รู้สึกคา้งคาใจในภูมิหลงัของก านันสุเทพ ท่ีเคยมีประวติัเก่ียวขอ้งกับ
ทุจริตในหลายโครงการมาก่อน 
      2.5.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการโฆษณาชวนเช่ือ 
                 มลิสา ธนมิตรามณี (2541) ศึกษาเร่ือง บทบาทโฆษณาชวนเช่ือของพรรคนาซีในเยอรมนี 
ระหวา่ง ค.ศ. 1933-1945 พบวา่ ในระบบการปกครองแบบเผด็จการของนาซี รัฐบาลเป็นผูต้ดัสินใจ
ในทุกๆขั้นตอนของการบริหารประเทศ และรัฐบาลถือเป็นผูช้ี้น าทางความคิดและการปฏิบติัต่อ
มวลชน ดงันั้นการโฆษณาชวนเช่ือจึงมีบทบาทอยา่งมากต่อการปกครองของฮิตเลอร์ ใน ค.ศ. 1933 
ฮิตเลอร์แต่งตั้งให้ ดร.โจเซฟ  เกิบเบิลส์ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการ ซ่ึงเป็นกระทรวงท่ี
ก่อตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกในเยอรมนี หนา้ท่ีหลกัของกระทรวงน้ี คือ ถ่ายทอดอุดมการณ์ของพรรคนาซี
ใหก้บัประชาชน และคอยควบคุมความคิดของประชาชนใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีรัฐบาลตอ้งการ โดย
อาศัยช่องทางการส่ือสารมวลชนทั้ งหมดท่ีมีอยู่ในประเทศเป็นเคร่ืองมือ ส่ือมวลชนทั้ งวิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์และภาพยนตร์ ถูกจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและตอ้งด าเนินงานไป
ตามค าสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการ การโฆษณาชวนเช่ือของรัฐบาลนาซีเปล่ียนแปลงไป
ตามสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ท าให้สามารถแบ่ง
บทบาทของการโฆษณาชวนเช่ือออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะแรกช่วง ค.ศ.1933 – 1936 เป็นช่วงท่ีพรรคนาซีเร่ิมเขา้มาเป็นรัฐบาล ดงันั้นฮิต
เลอร์จึงตอ้งการสร้างรากฐานท่ีมัน่คงให้กบัรัฐบาลเผด็จการใหม่ โดยท าให้ประชาชนเป็นหน่ึง
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เดียวกบัพรรคและผูน้ า กระทรวงโฆษณาการจึงมีบทบาทในการถ่ายทอดอุดมการณ์ของพรรคนาซี
สู่ประชาชน และส่ือมวลชนตอ้งพยายามส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดความรักและศรัทธาในฮิตเลอร์ 
 ระยะท่ีสอง ค.ศ.1937 – 1940 เป็นช่วงท่ีฮิตเลอร์ตอ้งการขยายดินแดนเขา้ยึดครอง
ประเทศใกลเ้คียงในยโุรป ดงันั้นฮิตเลอร์และกระทรวงโฆษณาการ จึงสั่งการให้ส่ือมวลชนพยายาม
ท าใหป้ระชาชนเยอรมนัเกลียดชงัและหนัมาต่อตา้นศตัรู  รวมทั้งกระตุน้ให้มวลชนเกิดความเช่ือมัน่
และนิยมระบบทหาร เพื่อท่ีประชาชนจะไดส้นบัสนุนนโยบายการท าสงครามเพื่อขยายดินแดน 
 ในระยะท่ีสาม ค.ศ.1941 – 1945 เป็นเวลาท่ีเยอรมนีก าลงัท าสงครามกบัประเทศต่างๆ 
ในตอนตน้ของสงครามเยอรมนีสามารถยดึครองประเทศต่าง ๆ เช่น นอร์เว เบลเยียม ฝร่ังเศส ไดใ้น
เวลาอนัรวดเร็ว แต่เม่ือเยอรมนีขยายการรบเขา้รุกรานองักฤษ และสหภาพโซเวียตกลบัมีผลท าให้
สงครามเปล่ียนไป กองทพัเยอรมนีตอ้งต่อสู้อยา่งหนกัในสมรภูมิรบเขตต่างๆ และภายในประเทศก็
ถูกโจมตีทางอากาศจากกองทพัฝ่ายสัมพนัธมิตร ในช่วงน้ี ดร.เกิบเบิลส์ จึงด าเนินมาตรการโฆษณา
ชวนเช่ือ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มท่ีในการต่อต้านศัตรู ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งพยายามรักษาความมัน่คงภายในประเทศ ด้วยการสร้างความใกลชิ้ดระหว่าง
ประชาชนและผูน้ าประเทศใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
 ปิยดา อินทรวรพฒัน์ (2547) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาและเทคนิคการโฆษณา
ชวนเช่ือเก่ียวกบัสงครามอิรักท่ีปรากฎในหนังสือพิมพไ์ทย พบว่า รูปแบบท่ีใช้น าเสนอเก่ียวกบั
สงครามอิรักมากท่ีสุด คือรูปแบบการรายงานข่าวในช่วงก่อนการเกิดสงครามและช่วงระหวา่งการ
เกิดสงคราม ปรากฏพบลกัษณะเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือครบทั้งเจ็ดประการ โดยเทคนิคการ
สร้างความแพรวพราวให้กบัพวกตนปรากฏพบมากท่ีสุด แตกต่างจากช่วงก่อนประกาศยุติสงคราม 
ซ่ึงปรากฏพบลกัษณะเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือเพียงบางประการ วตัถุประสงคคื์อเพื่อเป็นการย  ้า
สาร วาทกรรมท่ีปรากฏมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบทั้งเจ็ดประการของโฆษณาชวนเช่ือ และวาท
กรรมช่วยส่ือความหมายให้ผูรั้บสารเกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อฝ่ายสหรัฐอเมริกาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีการรายงานข่าวของหนงัสือพิมพไ์ทยมีการใชแ้หล่งข่าวอา้งอิงของทางตะวนัตกมากกวา่
ทางตะวนัออก เน่ืองจากการรายงานเนน้การใหข้อ้มูลของฝ่ายสหรัฐอเมริกามากกวา่ฝ่ายอิรัก 
 ยิง่ลกัษณ์ บุญเก็บ (2552) ศึกษาเร่ือง การใชเ้พลงปลุกใจในฐานะส่ือประชาสัมพนัธ์ให้
คนไทยส านึกรักชาติของกองทพับก พ.ศ. 2475 – 2550 พบวา่ พฒันาการของเพลงปลุกใจในฐานะ
ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้คนไทยส านึกรักชาติของกองทพับก แบ่งได ้5 ยุค คือ 1. ยุคปลุกอุดมการณ์
ชาตินิยม (2475 - 2500) แก่นหลกัของเพลงปลุกใจ คือ การเสียสละพลีชีพเพื่อชาติ หวงแหนแผน่ดิน
อธิปไตย และความเป็นเช้ือชาติไทย 2. ยุคสู้ภยัคอมมิวนิสต ์(2501 - 2525) แก่นหลกัของเพลงปลุก
ใจ คือ ให้ก าลงัใจทหารในการปฏิบติัหน้าท่ี การประณามโจมตีผูเ้ป็นภยัต่อชาติ และการเตือนสติ
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เตือนใจคนไทย 3. ยุคงานประจ าท าตามหนา้ท่ี (2526 - 2535) แก่นหลกัของเพลงปลุกใจ คือ การ
แสดงถึงความภาคภูมิใจในกองทพับก 4. ยุคกูภ้าพลกัษณ์กองทพับก (2536 - 2538) แก่นหลกัเพลง
ปลุกใจ คือ การแสดงเจตนารมยแ์ละจุดยนืของกองทพับกภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535  5. 
ยุคฟ้ืนฟูอุดมการณ์ (2539 - 2550) แก่นหลักของเพลงปลุกใจ คือ การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์การแสดงความรู้รักสามคัคีของคนในชาติ และการแสดงถึงบทบาทของทหารท่ี
เสียสละเพื่อปกป้องชาติ 
 ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของกองทพับกในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพลงปลุกใจ แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ 1. ผูจ้ดัการและวางแผน – ปรากฏในยคุกูภ้าพลกัษณ์กองทพับก และมีความเด่นชดัมาก
ในยคุฟ้ืนฟูอุดมการณ์รักชาติ ซ่ึงมีบทบาทหลกัในการริเร่ิมวางแผนบริหารจดัการโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีการใชเ้พลงปลุกใจ 2. ผูป้ระสานงาน –ปรากฏในยุคกูภ้าพลกัษณ์กองทพับก และยุคฟ้ืนฟู
อุดมการณ์รักชาติ ซ่ึงเป็นการประสานงานในเร่ืองขอความร่วมมือไปยงัภาครัฐและเอกชนในการ
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่เพลงปลุกใจ และสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีเพลงปลุกใจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 3. ผู้
เผยแพร่และถ่ายทอด – ปรากฏอยู่ในทุกยุค แต่แตกต่างกนัในเร่ืองของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีใช้ใน
การเผยแพร่ ซ่ึงส่ือประชาสัมพนัธ์หลกั คือ วงดนตรีของกองทพับก สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ
กองทพับก สถานีโทรทศัน์กองทพับก และในยุคฟ้ืนฟูอุดมการณ์รักชาติ มีการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
โดยใชเ้วบไซตใ์นเครือกองทพับกเผยแพร่เพลงปลุกใจ 4. ผูป้ระชาสัมพนัธ์ – กองทพับกมีบทบาท
ในการประชาสัมพนัธ์เพลงปลุกใจ ซ่ึงปรากฏในยุคปลูกอุดมการณ์ชาตินิยม ยุคสู้ภยัคอมมิวนิสต ์
และยคุฟ้ืนฟูอุดมการณ์รักชาติ 
 นอกจากน้ี พบวา่ กองทพับกไดด้ าเนินการประชาสัมพนัธ์เชิงรับในยุคปลูกอุดมการณ์
ชาตินิยม ยุคสู้ภยัคอมมิวนิสต ์ และยุคกูภ้าพลกัษณ์กองทพับก ส่วนในยุคงานประจ าท าตามหนา้ท่ี 
เป็นการด าเนินการประชาสัมพันธ์แบบปกติ ในยุคฟ้ืนฟูอุดมการณ์รักชาติ ได้หันมาใช้การ
ด าเนินงานการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาชวนเช่ือ ทั้งเร่ือง ศึกษาเร่ือง การ
วเิคราะห์เน้ือหาและเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกบัสงครามอิรักท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพไ์ทย, 
บทบาทโฆษณาชวนเช่ือของพรรคนาซีในเยอรมนี ระหวา่ง ค.ศ. 1933-1945, การใชเ้พลงปลุกใจใน
ฐานะส่ือประชาสัมพนัธ์ให้คนไทยส านึกรักชาติของกองทพับก พ.ศ. 2475 – 2550  สะทอ้นให้เห็น
ถึงความส าคญั และอิทธิพลของการส่ือสารในลกัษณะการโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงมีผลต่อการก าหนด
ความคิดความเช่ือของผูรั้บสารอย่างมาก ในบริบทต่างๆ ซ่ึงหากน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์กรณีของ “ก านนัสุเทพ” ก็จะยิ่งท าให้เห็นกลยุทธ์และเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือระหวา่ง
ท่ี “ก านนัสุเทพ” เป็นนกัรณรงคก์ารส่ือสารทางการเมืองไดอ้ยา่งชดัเจนรอบดา้นมากข้ึน 

DPU



55 

 

2.6  แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างภาพลกัษณ์ และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
       2.6.1  แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์ 
                 ค าวา่ “ภาพลกัษณ์” มาจากภาษาองักฤษค าวา่ “Image” ซ่ึงแต่เดิมใชค้  าวา่ “ภาพพจน์” เป็น
ค าท่ีใช้เพี้ยนไปจากความหมายท่ีแทจ้ริงเพราะ “พจน์” มีความหมายว่า ท าให้เกิดภาพ ฉะนั้นจึง
หมายถึงถอ้ยค าท่ีท าให้เกิดภาพในใจ ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Figure of Speech” (พรทิพย ์พิมล
สินธ์ุ, 2551, น.3) ต่อมาคณะกรรมการบญัญติัศพัท ์ราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติัค าวา่ “ภาพลกัษณ์” 
มาใชแ้ทนท่ี โดยพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554, 
น.868) ใหค้วามหมายวา่ เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนจากความนึกคิด หรือท่ีคิดวา่ควรจะเป็นเช่นนั้น 
 ทั้งน้ีไดมี้นกัวชิาการใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “ภาพลกัษณ์” ไวม้ากมาย อาทิ 
 Boulding ให้ความหมายวา่ ภาพลกัษณ์เป็นความรู้ และความรู้สึกของคนเราท่ีมีต่อส่ิง
ต่างๆ ในโลกรอบตวัท่ีเราประสบ เป็นเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการความคิด จิตใจ ซ่ึงเราไดส้ัมผสั ชิม
รส ดมกล่ิน ไดย้ิน และเห็นไดด้ว้ยตา รวมทั้งมีประสบการณ์ในทางออ้มอ่ืนๆ โดยอาศยัการตีความ
และให้ความหมายส าหรับตวัเอง ดว้ยเหตุน้ี ภาพลกัษณ์จึงเป็นการแทนความหมายของส่ิงต่างๆ ท่ี
เรารับรู้มา เป็นความรู้สึกเชิงตีความหมาย (Interpreted sensation) หรือความประทบัใจในภาพท่ี
ปรากฏให้เห็น (Appearance) ความคลา้ยคลึง (Similarity) หรือการแทนความหมายจากการรับรู้ 
(Perception) (สุประสิทธ์ิ สิทธิอารีย,์ 2543, น. 14-15) 
 Robinson & Barlow ให้ความหมายวา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ ซ่ึง
บุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กร ภาพในใจของบุคคลนั้นๆ อาจไดม้าจากประสบการณ์ทางตรง
และประสบการณ์ทางออ้มของตนเอง เช่น ไดพ้บประสบมาดว้ยตวัเอง หรือไดย้ินไดฟั้งจากค าบอก
เล่าของผูอ่ื้น เพื่อนฝงู ญาติมิตร หรือจากกิตติศพัทเ์ล่าลือต่างๆ (วรัิช ลภิรัตนกุล, 2544, น. 77) 
 Boorstin ให้ทัศนะว่า ภาพลักษณ์ เป็นภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึนด้วยเหตุการณ์เทียม 
(Pseudo-event) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถกสร้างข้ึนมาเพื่อจ าลองเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติ เป็น
การสร้างจากองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมองเห็นไดช้ดั เขา้ใจง่าย และสามารถเขา้ใจไดห้ลายความหมาย 
และมีความน่าเช่ือถือดว้ย (วภิา ประดิษฐผลพานิช, 2545, น. 34 ) 
 นอกจากน้ี Boorstin ยงัไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์วา่ มีลกัษณะ 6 ประการ ดงัน้ี 

1.  ภาพลักษณ์เป็นการสังเคราะห์ หรือสร้างข้ึนโดยมีการวางแผนไวล่้วงหน้า (An 
image is synthetic) เพื่อสนองต่อวตัถุประสงค์โดยเฉพาะ สร้างความประทบัใจให้เกิดแก่
สาธารณชน ภาพลกัษณ์เป็นภาพคร่าวๆ เก่ียวกบับุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล สถาบนั องคก์ร สินคา้ 
หรือบริการ ท่ีมีการเสริมแต่งอยา่งจงใจ 
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2.  ภาพลกัษณ์ถูกสร้างข้ึนให้น่าเช่ือถือ (An image is believable) การสร้างภาพลกัษณ์
จะไม่เกิดประโยชน์ หากไม่มีความน่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือตอ้งสามารถเขา้ใจง่าย 
ไม่เกินจริง และเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 

3.  ภาพลกัษณ์ควรสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (An image is passive) ผูส้ร้างภาพลกัษณ์
จะตอ้งวางภาพลกัษณ์นั้นใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีน ามาสร้าง และภาพลกัษณ์นั้นสามารถเขา้กนัไดดี้กบั
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์เป็นชนิดของอุดมคติ (Ideal) ซ่ึงจะกลายมาเป็นความจริง 

4.  ภาพลกัษณ์สามารถตอบสนองเป้าประสงค ์และดึงดูดความรู้สึก (An image is vivid 
and concrete) ภาพลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึน ควรเลือกเฉพาะคุณสมบติัท่ีโดดเด่นมองเห็นไดช้ดัเจน และ
เป็นรูปธรรมท่ีสะดุดความรู้สึก โดยจะตอ้งตอบสนองเป้าหมายไดดี้ท่ีสุด 

5.  ภาพลกัษณ์ควรเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจง่าย (An image is simplified) ภาพลกัษณ์จะตอ้งเป็น
ส่ิงท่ีดูง่ายเม่ือเห็นแลว้รู้สึกไดท้นัที ภาพลกัษณ์ท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดตอ้งมีลกัษณะพื้นๆ แต่เป็น
ท่ีจดจ าได ้

6. ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ีอยู่ระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริง (An image is 
ambiguous) ภาพลกัษณ์มีความคลุมเครือเพื่อใหผู้บ้ริโภคตีความหมายตามความคาดหวงัของตวัเอง 

เสรี วงษม์ณฑา (2541, น.13) ให้ค  านิยามภาพลกัษณ์ไวว้่า คือ ขอ้เท็จจริง (Objective 
fact) บวกกบัการประเมินส่วนตวั (Personal judgment) แลว้กลายเป็นภาพท่ีฝังใจอยูใ่นความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลอยูน่านแสนนาน ยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็
ได้ เพราะว่าภาพลักษณ์ไม่ใช่เร่ืองของข้อเท็จจริงแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ 
(Perception) ท่ีมนุษยเ์อาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยูใ่นขอ้เท็จจริงดว้ย ภาพลกัษณ์จึงเป็นเร่ือง
ของการรับรู้ หรือการคิดค านึงมากกวา่ขอ้เท็จจริง ซ่ึงลกัษณะของภาพลกัษณ์แสดงเป็นแผนภาพได้
ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.4  แสดงลกัษณะของภาพลกัษณ์ 
 
ทีม่า:  เสรี วงษม์ณฑา (2541, น.16) 
 
 พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2540, น.75) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน วตัถุ หรือสถาบนั โดยไดรั้บอิทธิพลจากการรู้จกั การมีประสบการณ์ดว้ย 
ทั้งน้ีจะตอ้งมีความประทบัใจเพียงพอท่ีจะสร้างเป็นภาพอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นภาพลกัษณ์
ทางบวก หรือลบก็ได ้
 ความส าคญัของภาพลกัษณ์ 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542, น.84-86) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์ไวใ้น 2 ดา้น 
คือ ดา้นจิตวทิยาและดา้นธุรกิจ  
 1.  ในดา้นจิตวิทยา (Psychological) ภาพลกัษณ์เปรียบดัง่หางเสือท่ีก าหนดทิศทาง
พฤติกรรมของปัจเจกชน ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอยูร่อบตวั ถา้บุคคลนั้นมีภาพลกัษณ์เชิงบวกต่อส่ิง
ใดแลว้ ก็จะมีแนวโนม้แสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่ถา้มีภาพลกัษณ์เชิงลบต่อส่ิงใด ก็จะมีแนวโน้ม
แสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกนั และส่ิงส าคญั คือ ภาพลกัษณ์นั้นก่อใหเ้กิดอคติ (Bias) ในการ
พิจารณาพฤติกรรมของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเคยมีภาพลกัษณ์มาก่อนหนา้น้ี เพราะภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองฝัง
ใจยากท่ีจะแกไ้ข 

 

ภาพลกัษณ์ (Image) 

1.ขอ้เท็จจริง                 
(Objective fact) 

ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นเร่ืองของการรับรู้ ซ่ึงเป็นความคิดค านึงมากกวา่
ความจริง (Image is perceptual reality, not factual reality) 

2.การประเมินส่วนตวั                   
(Personal judgement) DPU
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 2.  ในดา้นธุรกิจ (Commercial) ภาพลกัษณ์ในดา้นน้ีถือวา่เป็นมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
ท่ีมีให้กบับุคคล สินคา้ และองคก์ร ซ่ึงถือวา่เป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยา (Phychological Benefit) 
ท่ีมีอยูใ่นตวัสินคา้ เป็นตวัท่ีท าใหสิ้นคา้หลายชนิดตั้งราคาสูงกวา่คุณค่าทางกายภาพ และนบัวนัยิ่งมี
ความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ 
 ส่วน พจน์  ใจชาญสุขกิจ (2548, น.28) นิยามคุณค่าแห่งภาพลกัษณ์ไวว้า่ เป็นทรัพยสิ์น
ท่ีมีคุณค่ามหาศาลของทั้งบุคคลและองค์กร หากเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี ในทางตรงกนัขา้มหากเป็น
ภาพลกัษณ์เชิงลบ ยิ่งมีมากเท่าใด การแกไ้ขกลบัคืนมายอ่มท าไดย้ากยิ่ง โดยคุณค่าแห่งภาพลกัษณ์
สามารถแบ่งได ้3 ประการ ดงัน้ี 
 1.  สร้างความนิยมใหเ้กิดข้ึนในหมู่ประชาชน เพื่อสร้างความประทบัใจ การยอมรับการ
ดึงดูดความสนใจบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงในการประชาสัมพนัธ์ และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน                                  
 2.  ปกป้องและรักษาช่ือเสียงองคก์รมิใหเ้ส่ือมเสีย การรู้จกัยอมรับผิด การส่ือสารให้กบั
องค์กรให้เป็นท่ีเขา้ใจภาพลกัษณ์ ทั้งในทางดีงามและการยอมรับความผิดพลาดเป็นการช่วยรักษา
ช่ือเสียงขององคก์รได ้
 3.  รักษาและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ การตระหนกัถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์ท่ีดี
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร จะเป็นปัจจยัเสริมท่ีจะสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนั อยากเขา้ไปมีส่วน
ร่วมเพื่อช่วยเหลือในส่ิงท่ีสามารถจะท าได ้
 ผลการวจิยัเร่ือง การรับรู้ทางการเมืองเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัการเมืองในทศันะของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัเขตกรุงเทพมหานคร ของ วิภา ประดิษฐผลพานิช (2545, น.44) ระบุว่า 
ภาพลกัษณ์ของนักการเมืองท่ีจะปรากฏแก่สายตาของประชาชน เป็นกลไกส าคญัท่ีเช่ือมโยงให้
นักการเมือง ในฐานะสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี เป็นผู ้ปกครองประเทศแทน
ประชาชน เป็นผูส้นองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงถา้นกัการเมืองคนใดมีคุณสมบติัของ
ความเป็นนกัการเมืองท่ีดี หรือ มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในการลงสมคัรรับเลือกตั้งคร้ังใด นกัการเมืองผูน้ั้น
ก็จะมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง หรือเม่ือไดรั้บการเลือกตั้งแลว้ อาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งในคร้ัง
ต่อไป เช่นเดียวกบัในต่างประเทศ กรณีของประธานาธิบดีบิล คลินตนั แห่งสหรัฐอเมริกา เม่ือ
ปรากฏภาพลกัษณ์เชิงชูส้าวท าใหป้ระชาชนส่วนหน่ึงไม่ยอมรับ แต่เขาก็ไดพ้ยายามกูภ้าพลกัษณ์ท่ีดี
ใหป้ระชาชนเห็น แมว้า่จะถูกถอดถอนก็ตาม (Impeach) ก็ตาม 
 ความส าคญัของการสร้าง “ภาพลกัษณ์” การเป็นนกัการเมืองท่ีดีในสายตาประชาชน
เป็นส่ิงจ าเป็น เพราะในปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนสามารถรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆได้มากข้ึน ภาพของนักการเมืองท่ีแสดงออกมาจะเป็นส่วนส าคญัในการท่ี
ประชาชนจะตดัสินใจเลือกนกัการเมืองคนใดเขา้มาบริหารประเทศ นกัการเมืองท่ีดีควรจะตอ้งมี
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คุณสมบติัส่วนตวัท่ีดี เป็นผูน้ าท่ีดี มีชีวิตโปร่งใส ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เพื่อบริหารประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ 
 การเกิดภาพลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของคน ท่ีเห็นบุคคลหรือ
หน่วยงานเป็นภาพในลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือหลายส่ิงเก่ียวพนักบัหน่วยงาน
นั้น ทั้งท่ีประจกัษ์และไม่ประจกัษ ์สามารถสร้างได ้แกไ้ขได ้และรักษาให้คงอยู่ในใจตลอดไปได ้
ภาพลกัษณ์อาจจะมีทั้งบวก และลบ หรือเกิดความสับสนได ้เพราะเป็นส่ิงท่ีสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึน 
เร่ิมตั้งแต่การนึกวาดภาพในใจ (Mental Picture) หรือการสร้างจินตนาการเอง และเม่ือกระบวนการ
รับรู้ (Perception) ไดเ้กิดข้ึนกบับุคคลจากประสบการณ์ตรง เป็นเหตุการณ์จริงท่ีไดส้ัมผสัมา หรือ
อาจจะเกิดจากการรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ ถ้าการรับรู้นั้นไม่ประทบัใจก็จะไม่จดจ า ไม่ใส่ใจ ลืมเลือน
หายไป แต่หากวา่เป็นการรับรู้ท่ีประทบัใจ (Impression) ก็จะเกิดการจดจ า และสะสมเป็นภาพใน
ความนึกคิด ถ้า มีการตอกย  ้ าปริมาณความจดจ าก็จะมีมากข้ึน เ ช่นเดียวกับการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ถา้หากองคก์ารมีการตอกย  ้าอยา่งสม ่าเสมอ ความทรงจ าก็มีนานเท่านาน เป็นภาพท่ี
คงทนถาวรอยู่ในใจของสาธารณชน และมีผลสะทอ้นออกมาทางพฤติกรรม หรือการกระท า (พร
ทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2552, น.13) ซ่ึงสามารถอธิบายเป็นแผนภาพ กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ ไดด้งัน้ี 
 
 

 
 
 

 
  
           
 
                                                                 
 
 
 
ภาพที ่2.5  แสดงกระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ 
 
ทีม่า:  พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2552, น.10-14)  

ผสมผสาน 

เง่ือนไขเวลา 

ภาพลกัษณ์ 

จินตนาการเอง 

เหตุการณ์จริง การรับรู้ เหตุการณ์ท่ีผา่น                            

ส่ือต่างๆ 

ไม่ประทบัใจ 

ประทบัใจ 

จดจ า 
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 ภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนตามขั้นตอนข้างต้นจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เน่ืองจาก
กระบวนการเลือกรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในแต่ละบุคคล มีความแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ความ
ต้องการ ความเช่ือ ทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่เหมือนกัน ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร 
(Selective Process) ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน (พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 
2552, น.10-14) ดงัน้ี 
 1.  การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูรั้บสาร
จะเลือกสนใจ หรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยู่ดว้ยกนัหลายแห่ง ทฤษฎีน้ีพบว่า 
บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู่ และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบั
ความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอย หรือไม่สอดคลอ้งกบั
ความรู้สึก ความเขา้ใจ หรือทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ จะเกิดสภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุล หรือมีความ
ไม่สบายใจ ดงันั้น การลดหรือเล่ียงภาวะดงักล่าวไดก้็ตอ้งแสวงหาข่าวสาร หรือเลือกเฉพาะข่าวสาร
ท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตน และเม่ือบุคคลไดต้ดัสินใจในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีมีความเสียเปรียบ
ได้เปรียบก ้ าก่ึงกัน บุคคลย่อมมีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาข่าวสารมาสนับสนุนการตดัสินใจนั้นๆ 
มากกวา่ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบัส่ิงท่ีกระท าลงไป  
 2. การเลือกรับรู้และตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
กระบวนการกลัน่กรองขั้นตอนต่อมา เม่ือบุคคลเลือกรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้ ผูรั้บ
สารแต่ละคนอาจจะตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผ่านส่ือได้ไม่ตรงกนั ความหมายของ
ข่าวสารท่ีส่งไปจึงมิไดอ้ยูท่ี่ตวัอกัษร ภาพ หรือค าพดูเท่านั้น แต่อยูท่ี่ผูรั้บสารจะเลือกรับรู้ หรือเลือก
ตีความหมายตามความเขา้ใจของตนเอง ตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความ
คาดหวงั หรือแรงจูงใจ เป็นตน้ 
 3.  การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะ
ส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ และทศันคติของตนเอง และมกัจะลืมในส่ิงท่ีตนเองไม่
สนใจ หรือไม่เห็นดว้ยได้ง่ายกว่า ดงันั้น การเลือกจดจ าเน้ือหาข่าวสารท่ีไดรั้บ จึงเท่ากบัเป็นการ
ช่วยเสริมใหภ้าพลกัษณ์ หรือความเช่ือเดิมของผูรั้บสารมากข้ึน และเปล่ียนแปลงไดย้ากข้ึน 
 ภาพลกัษณ์สามารถเกิดข้ึนได ้2 ทาง คือ เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติมิไดมี้การปรุงแต่ง 
และเกิดข้ึนจากการปรุงแต่ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นระเบียบ มีการวางแผน 
และไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายอ่ืนประกอบดว้ย โดยอาศยัพื้นฐานจากการส่ือสารโน้มนา้วใจ และ
การส่ือสารสองทางประกอบกนั อ านวย วีรวรรณ (อา้งถึงใน พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2540, น. 90-91) 
กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ของบุคคลและองคก์รเกิดข้ึนได ้2 ทาง คือ เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และเกิดข้ึน
จากการปรุงแต่ง 
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 ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ คือ การปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดลอ้มท่ีมา
กระทบ ซ่ึงภาพท่ีออกมาอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพราะอิทธิพลของทศันคติในแต่ละ
สังคมท่ีไม่เหมือนกนั ยกตวัอยา่ง กรณีของคนท่ีชอบควงสาวแลว้ถูกมองวา่เป็นคนเจา้ชูห้ลายใจ ก็
เพราะทศันคติ หรือความเช่ือซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา คนท่ีชอบควงสาว มกัจะมีเร่ืองของชู้
สาวเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เม่ือเห็นใครชอบควงสาว ก็เลยเหมาเอาว่าเป็นคนเจา้ชู้หลายใจ ซ่ึง
ความจริงอาจเป็นเพราะเขาเป็นคนสนุกสนานชอบช่วยเหลือคนอ่ืนและน่าไวใ้จ จึงท าให้สาวๆ ชอบ
ไปไหนมาไหนดว้ยก็ได ้การท่ีเขาปล่อยให้คนมองวา่เป็นคนเจา้ชู ้เพราะเขาปล่อยให้ภาพลกัษณ์มนั
เกิดข้ึนโดยธรรมชาตินัน่เอง 
 ส่วนภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปรุงแต่ง คือ การใช้กระบวนการในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้เกิดภาพท่ีเขาตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นความจริง หรือภาพลวงตาก็ตาม ยกตวัอยา่งบุคคล
ท่ีมีภาพลกัษณ์ในดา้นใจบุญสุนทานอาจเป็นคนหรือบริษทัภาษีชั้นยอดก็ได ้ ทั้งน้ีเพราะเขาแสดง
พฤติกรรมในดา้นท่ีเก่ียวกบัการท าบุญซ ้ าๆต่อเน่ือง และเปิดเผย ท่ีเรียกวา่ท าบุญเอาหนา้ ท าให้ภาพ
น้ีเด่นข้ึนมาจนท าให้คนไม่นึกว่าเบ้ืองหลงัของเงินท่ีไดเ้พื่อใช้ในการบริจาคนั้น เกิดจากการหลบ
เล่ียงภาษี 
 หรือในกรณีท่ีภาพออกไปผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง ก็อาจวิเคราะห์วา่เป็นเพราะอะไร 
และพยายามแกไ้ขโดยการแสดงภาพท่ีถูกตอ้งออกไปซ ้ าๆ และเด่นชดั เพื่อกลบภาพท่ีไม่จริงนั้นเสีย 
ก็ถือเป็นการปรุงแต่งภาพลกัษณ์เช่นกนั 
 นอกจากน้ี ยงักล่าวเพิ่มเติมวา่ ไม่วา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รจะเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 
หรือเกิดข้ึนจากการปรุงแต่งก็ตาม สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นกิจกรรมและส่วนท่ี
เป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล 
 ส่วนท่ีเป็นกิจกรรม คือ ส่วนท่ีไม่มีชีวิตจิตใจขององค์กร ได้แก่ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ประกอบการต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวกบับุคคล เช่น ความมัน่คงของกิจการ บริการ และการน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเขา้มาใช ้เป็นตน้ 
 ส่วนท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล คือ ส่วนท่ีท าให้องคก์รมีชีวิตจิตใจนัน่เอง ถา้เปรียบกบั
คน ส่วนท่ีหน่ึงก็เปรียบเสมือนร่างกาย ส่วนท่ีสองก็คือส่วนท่ีเป็นจิตใจ ซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมสั่งการ
ใหร่้างกายแสดงพฤติกรรมออกมา 
 ขณะท่ี พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร ได้อธิบายแนวคิดการเกิดภาพลักษณ์ไวว้่า การเกิด
ภาพลักษณ์ในแต่ละบุคคลนั้น เกิดจากการท่ีบุคคลได้รับเหตุการณ์ต่างๆจากภายนอก ซ่ึงยงัไม่
สามารถสร้างเป็นภาพลกัษณ์ไดท้นัที แต่จะมีการพฒันาสร้างเป็นภาพข้ึนตามขั้นตอนและปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง (พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2540, น.123) ซ่ึงประกอบดว้ย 
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 1.  เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม (Event and Environment) บุคคลเป็นสมาชิกของสังคม 
ซ่ึงในแต่ละสังคมก็จะมีเหตุการณ์เกิดข้ึนมากมาย แต่มีเพียงบางเหตุการณ์ หรือบางส่วนของ
เหตุการณ์เท่านั้นท่ีบุคคลจะรับเขา้มาได ้และในบรรดาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีคุณค่าดีหรือเลว จะ
ส าคญัหรือไม่ จะมีความหมายอะไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในเหตุการณ์และบริเวณโดยรอบ 
ซ่ึงมีอิทธิพลในการก าหนดคุณค่านั้นทั้งก่อนและหลงัการรับรู้ ตลอดจนมีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์ 
หรือการขาดหาย และระยะเวลาของความจ าในเหตุการณ์นั้นๆดว้ย 
 2.  ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะสามารถเขา้สู่
เราได้โดยช่องทางการส่ือสาร ซ่ึงแต่ละช่องทางก็มีประสิทธิภาพทางด้านการรับรู้ ความสมบูรณ์
ของเหตุการณ์ต่างกันไป ยิ่งกว่าน้ี ตัวเน้ือหาสาระ วิธีการจดัการข่าวสาร และโครงสร้างของ
เหตุการณ์ ซ่ึงมีผูจ้ดัส่งมาน้ีก็มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการส่ือสารดว้ย ดงันั้น ช่องทางการส่ือสาร
จะเป็นช่องทางแรกของการรับรู้เหตุการณ์ ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนน้ี คุณสมบติั
ของข่าวสาร และตวัส่ือ ยอ่มมีความส าคญัท่ีสุด 
 3.  องคป์ระกอบเฉพาะบุคคล (Presonal Element) องคป์ระกอบหรือปัจจยัเฉพาะบุคคล
ทั้ง 5 คือ ทกัษะการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสังคม และวฒันธรรม ต่างมีอิทธิพลต่อการรับรู้
เร่ืองราว และเหตุการณ์ เราจะมองเห็นภาพเป็นรูปร่างเช่นไร จะมีภาพท่ีมีความหมายไม่เหมือนคน
อ่ืน แตกต่างกนัไปตามปัจจยัเฉพาะบุคคลเป็นส าคญั 
 4.  การรับรู้และความประทบัใจ (Perception and Impression) ภาพลกัษณ์จะไม่สามารถ
เกิดข้ึนไดท้นัที เม่ือเหตุการณ์ไดผ้า่นเขา้มาทางช่องทางการส่ือสาร และมีปัจจยัเฉพาะบุคคลทั้ง 5 
ประการ โดยการรับรู้ซ่ึงเป็นตวัแปลงเหตุการณ์ให้เป็นไปในความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น 
ส่วนความประทบัใจมีความส าคญัในการรับรู้อีกลกัษณะหน่ึง จะเก่ียวพนักบัคุณภาพและปริมาณ
ของความทรงจ า ถา้มีความประทบัใจมากก็จะจดจ าไดม้ากและนาน ท าใหภ้าพลกัษณ์น้ีเจือจางไดช้า้
กวา่การท่ีมีความประทบัใจนอ้ย หรือไม่มีความประทบัใจเลย 
 ส่วน เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ (อา้งถึงใน พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2540, น.83-84)   กล่าววา่ 
การสร้างภาพลกัษณ์มีส่วนประกอบท่ีส าคญัอีกหลายประการ ไดแ้ก่ 
 1.  บุคลิกภาพส่วนตวัท่ีเหมาะสม เป็นขอ้ส าคญัท่ีสุดในการสร้างภาพลกัษณ์ เพราะเป็น
ส่ิงแรกท่ีกระทบกบัความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ท่ีไดพ้บเห็น ซ่ึงจะก่อให้เกิดความประทบัใจ ความ
นิยมเล่ือมใสน่าเช่ือถือมากหรือนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยู่กบัการแสดงออก ไม่วา่จะเป็นลกัษณะท่าที การ
แต่งกายท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ การพดูจา ส่ิงเหล่าน้ีเรียนรู้ไดห้ากตอ้งการ 
 2.  การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการจะสร้างให้เกิดข้ึนใน
จิตใจของคนทัว่ไป ก่อนอ่ืนจะตอ้งรู้เสียก่อนว่า เราคือใคร มีสถานภาพอย่างไร และมีแนวทางใน
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การด าเนินงานในรูปแบบใด มีจุดยนือยูท่ี่ไหนและมีความตอ้งการท่ีจะให้ภาพลกัษณ์เป็นไปในทาง
ใด 
 3.  เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ ตอ้งเป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะ
ดึงดูดความสนใจ หรือมีอิทธิพลท่ีจะโน้มน้าวชกัจูงให้คนทัว่ไปเกิดภาพลกัษณ์ตามท่ีเราตอ้งการ 
หากใครท าใหป้ระชาชนสนใจได ้ไม่วา่จะเป็นลกัษณะส่วนตวั หรือโดยส่วนรวม การเขา้ถึงและส่ือ
ความเข้าใจจะเป็นไปได้ไม่ยาก เทคนิคท่ีใช้อาจเป็นส่ือต่างๆ ซ่ึงผูใ้ช้น ามาพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ก่อนท่ีจะเผยแพร่ไปสู่มวลชน 
 4.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และมีความศรัทธาอย่างแรงกลา้ในการท างานร่วมกบับุคคล
หลายๆฝ่าย โดยศรัทธาดงักล่าวจะตอ้งมัน่คง สม ่าเสมอในทุกสถานการณ์ รวมไปถึงกิริยามารยาท 
ท่าทางท่ีน่าประทบัใจในการติดต่อกบับุคคลหลายประเภท สนใจผูอ่ื้นมากกว่าตนเอง และไม่น า
ตนเองเป็นหลกัในการด าเนินงาน หรือตดัสินใจ 
 นอกจากน้ียงัมีแนวคิดของ Furth ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัหลกัการรับรู้ ท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะการก่อตวัของภาพลกัษณ์ในตวับุคคลไวแ้นวคิดหน่ึง คือ พฒันาการรับรู้ท่ีเรียกว่า การ
ก่อรูปของความคิดจากการรับรู้ลกัษณะภายนอก (Figurative thinking) ในทางการเมืองมกัเนน้ภาพ
ท่ีปรากฏต่อสายตา (Appearance) และสไตล์มากกวา่เน้ือหาสาระ ให้ความสนใจต่อส่วนท่ีเป็นเพียง
เคา้โครงมากกวา่จะลงลึกในรายละเอียดภายใน ภาพลกัษณ์ทางการเมืองจ านวนมากมีลกัษณะเป็น
การก่อรูปพรรณสัณฐาน (Configurative) ยิ่งกว่าคุณสมบติัการมีภาพลกัษณ์ทางการเมือง และ
ภาพลักษณ์ของนักการเมือง หากได้ก่อตวัหรือถูกสร้างข้ึนแล้วย่อมมีแนวโน้มท่ีจะไปก าหนด
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีต่อบุคคล หรือระบบการเมืองโดยรวมได้เช่นกัน 
โดยเฉพาะภาพลักษณ์ เม่ือเกิดข้ึนแล้วจะเปล่ียนแปลงได้ยาก เพราะการเปล่ียนแปลงจะไป
กระทบกระเทือนโครงสร้างของพฤติกรรมมากมาย การพยายามสรรหาขอ้มูลดงักล่าวขดัแยง้กบั
ความคิดเห็น ความเช่ือเดิม ทศันคติเดิม และค่านิยมเดิมของบุคคล ขอ้มูลใหม่ท่ีให้ไปนั้นอาจจะถูก
มองวา่ผดิ หรือเป็นการบิดเบือนไปได ้ (วภิา ประดิษฐผลพานิช, 2545, น. 38) 
 จากการประมวลแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ทั้ งความหมาย 
ลกัษณะรูปแบบ กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ รวมถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดภาพลกัษณ์ในดา้น
ต่างๆ สามารถน ามาใชว้ิเคราะห์ภาพลกัษณ์ของ “ก านนัสุเทพ” ในฐานะนกัรณรงคก์ารส่ือสารทาง
การเมืองได้ในหลายมิติ เช่น การเป็นนักส่ือสารทางการเมือง นักบริหารจดัการ และความเป็น
ปัจเจกบุคคล ทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ ความจริงใจ ความมีอุดมการณ์ ความมี
ศีลธรรมจรรยาบรรณ และความรับผดิชอบ เป็นตน้      
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        2.6.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพลกัษณ์ 
 ขวัญชัย รุ่งฟ้าไพศาล (2548) ศึกษาเร่ือง กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ในความคิดเห็นของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และนกัวิชาชีพหนงัสือพิมพ ์พบว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร มีภาพลกัษณ์ในเชิงบวก 
คือ การเป็นผูน้ า และมีวิสัยทศัน์ ส่วนภาพลกัษณ์เชิงลบ คือ เช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป ใชอ้  านาจ
โดยไม่ค  านึงถึงสิทธิเสรีภาพของการมีส่วนร่วม ปากไว ใช้อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ แต่มี
กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการท าวิจยั
ความตอ้งการของประชาชน และมีการติดตามประเมินผลอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งยงัให้ความส าคญักบั
ส่ือมวลชนเสมือนเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลในการน าพาข่าวสารต่างๆไปสู่ประชาชน 
 ยุวศรี ขนัทอง (2549) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์พรรคไทยรักไทยยุคทกัษิณ 2 ในสายตา
ผูส่ื้อข่าวสายการเมือง ศึกษาเฉพาะส่ือหนงัสือพิมพร์ายวนั พบวา่ ภาพลกัษณ์ของพรรคไทยรักไทย 
ยุคทกัษิณ2 ท่ีปรากฏในสายตาผูส่ื้อข่าว หัวหน้าข่าว และคอลมัน์นิสต์ ในดา้นนโยบายของพรรค
ไทยรักไทย ท่ีสร้างภาพลกัษณ์ดา้นบวก คือ นโยบาย “ICL หรือกองทุนให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา” 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดเ้รียนต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน  
 ในดา้นภาพลกัษณ์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ยุคทกัษิณ2  ท่ีส่งผลกระทบดา้นลบ คือ 
การพูด การกล่าวตอบโตบุ้คคล ท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และมีพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบัค าพูด ใน
ส่วนของภาพลกัษณ์ดา้นบวก คือ การมีวสิัยทศัน์ท่ีทนัสมยั การเจรจากบัต่างประเทศเร่ืองการลงทุน
เมกะโปรเจคเหล่าน้ีท าใหภ้าพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  มีความโดดเด่น 
 ภาพลกัษณ์ด้านข่าวของพรรคไทยรักไทย ยุคทกัษิณ2 ท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์
ดา้นลบ คือ ข่าวการทุจริตเคร่ืองจบัวตัถุระเบิด ซี ที เอกซ์ ข่าวการแกไ้ขปัญหาความยากจน หรืออาจ
สามารถโมเดล และข่าวศาลปกครองมีค าพิพากษายกเลิกการขายหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่วนข่าวท่ี
ไม่มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของพรรคไทยรักไทย และ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร คือ ข่าวการท าบุญ
ในวดัพระแกว้ 
 ภาพลกัษณ์ของพรรคไทยรักไทย และ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ท่ีมีอยู่ในใจไม่มีผลต่อ
การเขียนข่าวของผูส่ื้อข่าวทั้ง 4 ท่าน ในส่วนของกระบวนการแสวงหาข่าวสาร ผูส่ื้อข่าว 2 ท่าน 
กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ของพรรคไทยรักไทย กบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ท่ีปรากฏต่อผูส่ื้อข่าวไม่มีผล
ต่อการแสวงหาข่าว หรือข้อเท็จจริงมาสนับสนุนการรายงานข่าวของตนเอง อย่างไรก็ตาม มี
ผูส่ื้อข่าวของหนงัสือพิมพ ์2 ฉบบั กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ของพรรคไทยรักไทย กบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัร ท่ีมีในสายตาผูส่ื้อข่าว มีผลต่อกระบวนการแสวงหาข่าว เพื่อมาสนับสนุนความคิดเห็นของ
ตนเอง 
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 หัวหน้าข่าวการเมืองทุกท่าน มีความเห็นว่า ภาพลักษณ์ท่ีมีพรรคไทยรักไทย และ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไม่มีผลต่อการก าหนดนโยบายในการท าข่าวการเมือง 
 ในส่วนของความสัมพนัธ์ทางดา้นภาพลกัษณ์พรรคไทยรักไทย และ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัร มีผลต่อกระบวนการคัดเลือกข่าว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีข่าวจะได้รับการตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ ก็จะต้องผ่านขั้นตอนของการกลั่นกรองอีกคร้ังหน่ึง เช่น การประชุมของกอง
บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุด 
 คอลมัน์นิสตทุ์กท่าน ให้ความเห็นตรงกนัว่า ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย และ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร มีผลต่อการเขียนคอลมัน์ เพราะการเขียนคอลมัน์ คือการแสดงความคิดเห็น
ของผูเ้ขียนทั้งหมด และภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย และ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ก็มีผลต่อ
กระบวนการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารมาเขียนในคอลมัน์ดว้ย การเขียนคอลมัน์ คือการแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระของคอลมัน์นิสต ์ดงันั้นการเขียนบทความทางการเมืองจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูอ่้านเป็นหลกั 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทย เกิดจากความ
พยายามท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และพรรคไทยรักไทย โดยไม่ค  านึงถึง
ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน การแกไ้ขภาพลกัษณ์เชิงลบ ควรสนองต่อวตัถุประสงค์ท่ีประชาชน หรือคน
ส่วนใหญ่ในสังคมตอ้งการอยากใหเ้กิดข้ึน 
 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ดา้นลบของพรรคไทยรักไทย และ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
คือ ปัญหาเร่ืองการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพอ้ง ปัญหาเร่ืองการทุจริต คอรัปชัน่ภายในพรรคไทย
รักไทย ซ่ึง พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไม่สามารถแกไ้ขได ้ประกอบกบัปัญหาบุคลิกภาพส่วนตวัในดา้น 
“ค าพูด” ผูส่ื้อข่าว หัวหน้าข่าว และคอลมัน์นิสต์ ให้ความเห็นตรงกนัว่า หากภาพลกัษณ์ในเร่ือง
ทุจริตคอรัปชั่นเป็นภาพท่ีอยู่ในใจเป็นส่ิงแรกเม่ือพูดถึงพรรคการเมืองใดก็ตาม ย่อมส่งผลต่อ
เสถียรภาพทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นๆ 
 ทรงยศ บวัเผื่อน (2553) ศึกษาเร่ือง หนงัสือพิมพไ์ทยรายวนักบัการสร้างภาพลกัษณ์
นายสมคัร สุนทรเวช : (29 มกราคม – 9 กนัยายน 2551) ซ่ึงเจาะจงศึกษาหนงัสือพิมพ ์4 ฉบบั ใน 3 
เหตุการณ์ใหญ่ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสดงออกของนายสมคัร สุนทรเวช ผลการศึกษาพบว่า 
เหตุการณ์ท่ี1 กรณีนายสมคัร สุนทรเวช ให้สัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าวจากส านักข่าวซีเอ็นเอ็น เก่ียวกับ
เหตุการณ์วนัท่ี 6 ตุลาคม 2519   หนังสือพิมพ์รายงานข่าวสารทางการเมืองเก่ียวกับ นายสมคัร 
สุนทรเวช ทั้งส้ิน 7 รายเร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีหน่ึง นายสมคัร สุนทรเวช กบัการถูกกล่าวหาวา่เก่ียวขอ้ง
กบัเหตุการณ์การสังหารหมู่ เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 เร่ืองท่ีสอง นายสมคัร สุนทรเวช แจง้ต่อ
สาธารณชนว่าเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีผูเ้สียชีวิตเพียงคนเดียว เร่ืองท่ีสาม การตอบโต้ของ
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นกัการเมือง ญาติวีรชนและประชาชน เร่ืองท่ีส่ี ความสัมพนัธ์ระหว่างนายสมคัร สุนทรเวช กบั
ส่ือมวลชน เร่ืองท่ีห้า การรวมตวักนัของฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย เร่ืองท่ีหก การตอบค าถามท่ีไม่ตรง
ประเด็น เร่ืองท่ีเจ็ด การถูกกล่าวหาวา่เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นตวัแทนของพนัต ารวจโททกัษิณ ชิน
วตัร 
 เหตุการณ์ท่ี2 กรณีนายสมคัร สุนทรเวช ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “ถามจริง ตอบจริง” 
ระบุว่าแบงก์เจ๊ง หนงัสือพิมพร์ายงานข่าวสารทางการเมืองเก่ียวกบั นายสมคัร สุนทรเวช ทั้งส้ิน 4 
รายเร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีหน่ึง การน าเสนอข่าวสารกรณีแบงก์เจ๊งของนายสมคัร สุนทรเวช เร่ืองท่ีสอง 
การติติงการพูดท่ีไม่ระมดัระวงัในประเด็นส าคญัของบา้นเมือง เร่ืองท่ีสาม การไม่รับผิดชอบใน
ค าพดูของนายสมคัร สุนทรเวช เร่ืองท่ีส่ี ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินตอบโตน้ายสมคัร สุนทรเวช  
 เหตุการณ์ท่ี3 กรณีนายสมคัร สุนทรเวช ต่อวา่ผูส่ื้อข่าวบริเวณห้องน ้ าองคก์ารตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) หนงัสือพิมพร์ายงานข่าวสารทางการเมืองเก่ียวกบั นายสมคัร สุนทรเวช ทั้งส้ิน 5 
รายเร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีหน่ึง นายสมคัร สุนทรเวช ให้ภาษาพูดท่ีไม่สุภาพต่อส่ือมวลชน เร่ืองท่ีสอง 
การไม่เขา้ใจบทบาทของส่ือมวลชน เร่ืองท่ีสาม การเล่ียงประเด็นการตอบค าถามผูส่ื้อข่าว เร่ืองท่ีส่ี 
การตอบโตน้ายสมคัร สุนทรเวช ของส่ือมวลชน เร่ืองท่ีห้า ขอ้เสนอแนะท่ีคนในสังคมมีต่อการ
แสดงบทบาทของส่ือมวลชนอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์การต าหนิผูส่ื้อข่าว และช่างภาพบริเวณ
หอ้งน ้าตลาด อ.ต.ก. 
 ภาพลกัษณ์ของนายสมคัร สุนทรเวช ท่ีสะทอ้นจากการรายงานข่าวสารทางการเมือง
ของหนงัสือพิมพ ์ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์เดิมท่ีหนงัสือพิมพน์ ามาผลิตซ ้ า และน าเสนอสู่ผูอ่้าน ซ่ึง
เป็นภาพลักษณ์ด้านบวก ได้แก่ การมีวาทศิลป์ ภาพลักษณ์ด้านลบ ได้แก่ การเป็นปรปักษ์กับ
ส่ือมวลชน เป็นคนเผด็จการและกา้วร้าว ส่วนภาพลกัษณ์ของนายสมคัร สุนทรเวช ท่ีสะทอ้นจาก
การรายงานข่าวสารทางการเมืองของหนงัสือพิมพท่ี์แตกต่างไปจากภาพลกัษณ์เดิม ภาพลกัษณ์ดา้น
บวก ไดแ้ก่ เป็นคนเช่ือมัน่ในตนเอง รักครอบครัว และเป็นคนติดดิน ส่วนภาพลกัษณ์ในด้านลบ 
ไดแ้ก่ เป็นคนรูปร่างหนา้ตาไม่ดี ปากไว และเป็นคนไม่น่าเช่ือถือ 
 อิทธิเดช สุพงษ ์(2553) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของนายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ นากยกรัฐมนตรี พบว่า กระบวนการส่ือสารของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ท าให้นกัวิชาชีพ
และนกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบวกว่า เป็นนกัการเมืองรุ่นใหม่ มีความรู้ 
การศึกษาดี มีไหวพริบ พูดจาฉลาด และซ่ือสัตยสุ์จริต ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นลบ นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง จนท าใหไ้ดฉ้ายาวา่ “เด็กด้ือ” หรือ “หล่อ หลกั ลอย”  
 ส่วนภาพลกัษณ์ในสายตาประชาชน พบว่า นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ สามารถควบคุม
อารมณ์ไดดี้ มีความรู้ความสามารถ มีความเคร่งครัดต่อหลกัศีลธรรม และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็น
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ตน้ แต่อาจจะเสียหายเพราะคนใกลชิ้ดรอบขา้ง การแกไ้ขปัญหาของรัฐบาลมีความล่าชา้ และการให้
ประโยชน์พวกพอ้งของตนเองถือเป็นเร่ืองอนัตรายและเป็นสัญญาณเตือนภยัต่อสถานภาพความ
เป็นผูน้ าของนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกนัรัฐบาลยงัมีขอ้จ ากดัในการน าผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ 
เพื่อปรับปรุงและพฒันาการส่ือสารของรัฐบาล 
 ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ คือ การศึกษาท่ีดี 
มีความเป็นสากล ฉลาด และมีปฏิภาณไหวพริบ จึงท าให้คนกล่าวถึงคุณสมบติัเหล่าน้ีอยู่บ่อยคร้ัง 
อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในช่วงท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นช่วงท่ีเกิดความผนัผวนอย่างรุนแรง ทั้งจากการต่อตา้นของกลุ่ม 
นปช. สังคมเกิดความแตกแยก รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีผลกระทบต่อการส่ือสารของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และรัฐบาลทั้งส้ิน  
 โดยสรุปแล้ว กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี มีข้อจ ากัดอยู่ท่ีตัวผู ้ส่งสาร ซ่ึงได้แก่ ตัวนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะและทีมงาน
ประชาสัมพนัธ์ ท่ียงัขาดความเช่ียวชาญ รวมทั้งปัจจยัดา้นเน้ือหาสาระท่ีจะถ่ายทอดให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ ซ่ึงหากสามารถแกไ้ขจุดบกพร่องน้ีได ้ก็อาจจะช่วยให้นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีภาพลกัษณ์
ท่ีดีข้ึนไดใ้นสายตาของประชาชน 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพลกัษณ์ ทั้งเร่ือง กระบวนการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร,  ภาพลกัษณ์ของพรรคไทยรักไทยยุคทกัษิณ 2,  ภาพลกัษณ์
ของนายสมคัร สุนทรเวช, และ ภาพลกัษณ์ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ท าให้เห็นปัจจยัแวดลอ้ม
และกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของแต่นกัการเมืองไดอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงแต่ละบุคคล
ก็จะมีกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ในส่วนน้ีจึงเป็นประโยชน์อยา่งมาก ในการน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ประกอบการวิเคราะห์การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ “ก านนัสุเทพ” ในฐานะนกัรณรงคก์าร
ส่ือสารทางการเมืองในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 
2.7  ทฤษฎขีบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
        2.7.1  ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ 
 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเร่ิมเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้คริสต์ทศวรรษ 1970S จากการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องของประชาชนท่ีเกิดข้ึนมากมายในประเทศอุตสาหกรรมกา้วหน้าในซีกโลก
ตะวนัตก เช่น ขบวนการต่อตา้นอาวุธนิวเคลียร์ ขบวนการสันติภาพ ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ขบวนการสิทธิของคนพื้นเมืองดั้งเดิมในประเทศต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบใหม่ ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความส าคญัอยา่งมากในการพฒันาประชา
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สังคมและประชาธิปไตย เน่ืองจากการเมืองแบบเก่า ผา่นระบบการเลือกตั้งตวัแทนพรรคการเมือง 
ไม่สามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขั้นรากฐานท่ีส าคญัได้ ขณะเดียวกนัความขดัแยง้ชุดใหม่ท่ี
เกิดข้ึนก็มีความยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าท่ีรัฐบาล ชุมชน ท้องถ่ิน รวมถึงการรวมตัวของกลุ่ม
ผลประโยชน์ องคก์ร และอาสาสมคัรต่างๆจะจดัการได ้
 ไชรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2545) อธิบายถึงสาระส าคญัของ ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ อยูท่ี่การมองขบวนการเคล่ือนไหวเรียกร้องของประชาชนธรรมดา ว่าเป็น
การตอบโตก้บัปัญหาและความขดัแยง้ชนิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เป็นความขดัแยง้ท่ีวางอยูบ่นฐาน
ท่ีหลากหลายกวา่เร่ืองของชนชั้น หรืออุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกบัในอดีต แต่รวมเอาเร่ืองเพศ 
เช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรมเขา้ไปดว้ย ท าให้ความขดัแยง้ชุดใหม่ท่ีเกิดข้ึนมีความยุ่งยากและ
ซบัซอ้นเกินกวา่ท่ีสถาบนัหลกัทางการเมือง และสังคมท่ีมีอยูจ่ะแกปั้ญหาได ้จึงตอ้งหารูปแบบการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องเพื่อปะทะกับปัญหาความขัดแยง้เหล่าน้ีด้วยตัวเอง ในรูปของขบวนการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องแบบต่างๆ  
 ขณะเดียวกนันกัทฤษฎีแนวน้ีมองวา่โลกและสังคมไดเ้ปล่ียนไปมาก แต่ระบบการเมือง
ท่ีมีอยู่ไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ทนั แก้ปัญหาใหม่ๆท่ีเผชิญอยู่ไม่ได้ จึงหันไปใช้ความรุนแรง
จดัการกบัปัญหา ท าให้ประชาชนเส่ือมศรัทธาในรัฐ รัฐบาล ฝ่ายคา้น รัฐสภา ฯลฯ จึงตอ้งหาทาง
สร้างแหล่งอ านาจใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัระบบ โดยหันกลบัไปสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า ประชา
สังคม ให้มีความเขม้แข็งมากข้ึน เพื่อสร้างความหมาย กฎเกณฑ์ กติกา ให้กับส่ิงท่ีเคล่ือนไหว
เรียกร้อง ดว้ยการลงมือเคล่ือนไหวเรียกร้องดว้ยตวัเอง มากกวา่การเรียกร้องผา่นระบบตวัแทนต่างๆ  
 ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ มีสาระแตกต่างจากทฤษฎีทางดา้น
สังคมศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น เน่ืองจากไม่ใช่ขบวนการเคล่ือนไหวบนฐานของชนชั้นใดเพียงชน
ชั้นเดียวอยา่งขบวนการเคล่ือนไหวในอดีต อีกทั้งการเคล่ือนไหวของขบวนการเหล่าน้ี ก็ไม่ใช่เร่ือง
แคบๆ เก่ียวกบัผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ไม่ไดเ้รียกร้องผา่นกลไกการเมือง หรือ นกัการเมือง และ
มิไดห้วงัพึ่งกลไกของรัฐ แต่เป็นการเคล่ือนไหวดว้ยตวัเอง เพราะไม่เช่ือมัน่ความเป็นตวัแทนของ
ระบบพรรคการเมือง รวมถึงความสามารถและความจริงใจของรัฐ ขณะเดียวกนัเป้าหมายของการ
เรียกร้อง ก็ไม่ใช่เพื่อการช่วงชิงอ านาจรัฐอยา่งขบวนการเคล่ือนไหวในอดีต แต่ตอ้งการสร้างกติกา
หรือกฏเกณฑชุ์ดใหม่ในการด ารงชีวติ 
 ริชาร์ด ฟอลค์ (อา้งถึงในไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545, น.9) อธิบายลกัษณะเด่นของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ อยู่ท่ีความสามารถในการประสาน เช่ือมโยง
ชีวติประจ าวนัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในวงกวา้ง โดยเอาเร่ืองส่วนตวั เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ ความยากจน หรือราคา
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ผลผลิตการเกษตรตกต ่ า กับเร่ืองส่วนรวม เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่ือมเข้าด้วยกันในการ
เคล่ือนไหวเรียกร้อง โดยช้ีให้เห็นว่าชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองของการเมืองและเร่ืองของโลกด้วย 
นอกจากน้ียงัเป็นการเคล่ือนไหวท่ีไม่นิยมใชค้วามรุนแรง และไม่ไดมี้เป้าหมายในการช่วงชิงอ านาจ
รัฐ  
 วธีิคิดของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ต่างไปจากวิธีคิดของขบวนการ
ฝ่ายซ้าย และไปไกลกวา่เร่ืองของอ านาจรัฐและความรุนแรง แต่จะให้ความส าคญักบัการปกครอง
แบบมีมนุษยธรรม การพฒันาแบบเสมอภาคและเท่าเทียมกนัมากกว่า โดยมีการสร้างบรรยากาศ
และเง่ือนไขแบบประชาธิปไตย ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างประชาสังคมท่ีเขม้แข็ง ต่ืนตวั ภาพลกัษณ์
ดา้นหน่ึงของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ จึงมีลกัษณะต่อตา้นรัฐ แต่อีกดา้นหน่ึง
เป็นการแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในพลังอ านาจของประชาชน จึงเป็นความพยายามเปิดพื้นท่ี
ทางการเมืองใหป้ระชาชนธรรมดาไดมี้บทบาทมากข้ึน 
 ริชาร์ด ฟอลค์ อธิบายเพิ่มเติม แมข้บวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ในแต่ละ
ประเทศ จะเผชิญกบัปัญหาเฉพาะของตวัเองท่ีแตกต่างกนั แต่ก็สามารถประสานเช่ือมโยงกนัได ้
เน่ืองจากมีเป้าหมายคลา้ยกนั นัน่คือ การสร้างนิยามความหมายใหม่ให้กบัส่ิงท่ีเรียกวา่ “การเมือง” 
ท่ีไปไกลกวา่เร่ืองของรัฐ อ านาจรัฐ รัฐบาล พรรคการเมือง ฯลฯ แต่รวมเอาเร่ืองของชีวิตประจ าวนั
และเร่ืองของโลกเข้าไวด้้วย ลักษณะร่วมท่ีส าคัญ ได้แก่ การสร้างวฒันธรรมต่อต้าน/ขัดขืน 
(resistance) ข้ึนมา โดยมีวตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย เช่น เพื่อระดมคน เพื่อยกระดบัจิตส านึก /การ
รับรู้ของประชาชนในเร่ืองท่ีต่อต้าน/ขดัขืน หรือเพื่อสร้างคุณค่า ความเช่ือชุดใหม่ และเพื่อลด
ความชอบธรรมของระบบท่ีด ารงอยู ่โดยเฉพาะการลดความชอบธรรมของอ านาจรัฐ ในรูปของการ
ใชสิ้ทธิท่ีจะไม่เช่ือฟังรัฐ เป็นตน้  
 ท่ีส าคัญไปกว่านั้น วฒันธรรมต่อต้าน/ขัดขืนของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
รูปแบบใหม่ ยงัมุ่งไปท่ีการเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบการกระท าของตนท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือสังคมวงกวา้ง เช่น การกระท าความรุนแรงต่อประชาชน การก่อการ
ร้ายของรัฐต่อประชาชน เช่น ลอบสังหารผูน้ าการเคล่ือนไหวของประชาชน จึงเป็นการเคล่ือนไหว
ท่ีตอ้งการอุดช่องวา่งในส่วนท่ีรัฐและองคก์รระหวา่งประเทศท าไม่ได ้ดงัตวัอยา่ง การเรียกร้องสิทธิ
และความเป็นธรรมให้กบันกัโทษขององคก์ารนิรโทษกรรมสากล หรือ การเรียกร้องให้ประชาชน
เขา้ไปมีบทบาทในระดบัการตดัสินใจขององคก์ร สถาบนัท่ีจดัระบบระเบียบเศรษฐกิจโลก ดงักรณี
ของขบวนการต่อตา้นโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั  
 ทั้งน้ีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ จะไม่สนใจพูดถึงรัฐบาล แต่สนใจ
พูดถึงการปกครองท่ีมีพื้นท่ีให้กับเสรีภาพของประชาชนมากข้ึน ลดช่องว่างระหว่างรัฐกับ
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ประชาชน ให้ความเอาใจใส่ประชาชนในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ไม่ใช่ในฐานะพลเมืองท่ีอยู่ใตก้าร
ปกครองของรัฐบาลอยา่งท่ีผา่นมา 
 จากการศึกษาทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ท่ีเกิดจากความต่ืนตวั
ของประชาชนและภาคประชาสังคมท่ีเขม้แขง้ ตอ้งการลุกข้ึนมาต่อตา้นอ านาจรัฐและสร้างความ
เปล่ียนแปลง เพื่อก าหนด กฎ กติกา ในการด ารงชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถน าไปวิเคราะห์ขบวนการ
เคล่ือนไหวของ “ก านันสุเทพ” ในฐานะนักรณรงค์การส่ือสารทางการเมือง ได้ในหลายมิติ  
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงเร่ืองการเมืองเขา้กบัชีวิตประจ าวนัของประชาชน และการใชส่ื้อมวลชนใน
การเคล่ือนไหวทางการเมือง กระทัง่ดึงมวลชนเขา้ร่วมการชุมนุมไดเ้ป็นจ านวนมาก 
      2.7.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ 
                 วิเชียร บุราณรักษ ์(2548) ศึกษาเร่ือง ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน  
กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัอุดรธานี พบว่า ปัจจยัท่ีน าไปสู่การเกิดขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนกรณีกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี เกิดจากปัจจยั
ด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ปัญหาท่ีเกิดจากโครงการของรัฐ ซ่ึงมีท่ีมาจากยุทธศาสตร์การ
พฒันาท่ีเนน้การพฒันาอุตสาหกรรมส่งออก การร่วมมือกบัขบวนการเครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่ม
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี รวมทั้งการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้ม เกิดข้ึนจากปัจจยัดา้นบริบท
ส่งเสริมและเอ้ืออ านวย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ปัจจยัภายใน ได้แก่ วฒันธรรมชุมชนการระดม
ทรัพยากร ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ โครงสร้างโอกาสทางการเมือง โครงสร้างโอกาสทางสังคม ฝ่าย
ต่อตา้น 
 แนวทางการเคล่ือนไหวของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน กรณีกลุ่มอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี รวมทั้งการตอบโตจ้ากกลุ่มเป้าหมายและส่ิงแวดล้อมต่างๆ พบว่า มี
แนวทางการเคล่ือนไหวอยา่งหลากหลาย เช่น กลยุทธ์การยึดพื้นท่ีทางการเมือง กลยุทธ์ชุมชนนิยม/
วฒันธรรมชุมชน กลยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองเชิงสัญลกัษณ์  กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมือง, กล
ยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองปกติในระดบัทอ้งถ่ิน กลยุทธ์การต่อสู้ทางกฎหมายและนโยบายต่อ
ภาครัฐ  กลยทุธ์การแสวงหาเครือข่ายพนัธมิตร  
 กลยุทธ์ต่างๆใชเ้ป็นแนวทางการเคล่ือนไหว โดยวิเคราะห์สถานการณ์และการตอบโต้
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญัในการปรับเปล่ียนแนวทางการเคล่ือนไหว ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในคร้ัง
ต่อๆไป ในประเด็นการตอบโตท้ั้งภาครัฐ ภาคทุนภายในและภายนอก รวมทั้งภาคประชาชนดว้ยกนั
เอง ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นผลลพัธ์จากการเคล่ือนไหวทั้งในรูปแบบการปะทะขอ้มูล ความรู้ ค่านิยม 
อ านาจ น ามาสู่การต่อรอง การร่วมเสนอทางออก การแยง่ชิงพื้นท่ีทางความคิด ก่อเกิดความขดัแยง้ 
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ตลอดจนการเผชิญหน้าระหว่างขบวนการภาคประชาชนกบักลุ่มเป้าหมายและส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
ภายใตบ้ริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในสถานการณ์ขณะนั้นดว้ย 
 อุปสรรคของขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน กรณีกลุ่มอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี พบวา่ ประการแรก เกิดจากปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 1.ขบวนการยงัขาดผูน้ า
และแกนน า ตลอดจนสมาชิกท่ีเข้มแข็งและมีความหลากหลาย 2.แนวคิดท่ีน ามาสู่การก่อเกิด
ขบวนการความชดัเจนในเป้าหมาย และกระบวนการด าเนินการ 3.ดา้นการบริหารจดัการ การขยาย
พลงัมวลชน  
 ประการท่ีสอง เกิดจากปัจจยัภายนอก ได้แก่ 1.สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเป็นแบบ 
“การเมืองปิด” หรือ สภาวะรัฐรวมศูนยอ์  านาจหรือการเมืองท่ีเนน้ประชาธิปไตยแบบตวัแทนเป็น
ส าคญั ยึดมัน่ระบบพรรคในการพฒันาประชาธิปไตย อนัน าไปสู่การปิดกั้นกระบวนการทางการ
เมืองอ่ืนๆ เน้นให้ความส าคญัการพฒันาทางการเมืองผ่านกระบวนการพรรคการเมืองจนเกินไป           
2. ปัญหาเชิงโครงสร้างอ านาจในสังคมไทย 3.ปัญหาการท าหนา้ท่ีของประชาธิปไตยแบบตวัแทนท่ี
ไม่มีอ านาจปกป้อง หรือเขา้มามีส่วนอย่างชัดเจนในการร่วมกับขบวนการเคล่ือนไหวของภาค
ประชาชน 4.ฝ่ายต่อตา้นมีกระบวนการท่ีแนบเนียนในการเคล่ือนไหวตอบโต ้และมีการปรับตวั
ตลอดเวลา 5.ส่ือมวลชน มีการตอบรับขอ้มูล/ประเด็นอยูใ่นระดบัแคบเพียงระดบัทอ้งถ่ิน ส่วนส่ือ
ในระดบัชาติยงัคงไม่ใหค้วามสนใจเท่าท่ีควร 
 พิจิตรา ศุภสวสัด์ิกุล (2553) ศึกษาเร่ือง ม็อบการเมือง ในมุมมองของส่ือมวลชน : 
ปรากฏการณ์สะทอ้นตวัตนของหนงัสือพิมพไ์ทย  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองกบับทบาทของส่ือมวลชน มีลกัษณะการพึ่งพากนั ส่ือมวลชนตอ้งการเน้ือหาส าหรับท า
ข่าว ขณะท่ีกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองก็จ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีส่ือมวลชน เพื่อให้การเคล่ือนไหวเป็น
ท่ีรับรู้ของสาธารณชน  และน าไปสู่จุดหมายของการเขา้จดัการ หรือตดัสินใจประเด็นสาธารณะท่ี
ทางกลุ่มก าลงัเคล่ือนไหว ดงันั้นการใชส่ื้อมวลชนเพื่อเป็นกระบอกเสียง ส่งความตอ้งการของกลุ่ม
ไปยงัสาธารณชน จึงเป็นกลยทุธ์หลกักลยทุธ์หน่ึงของการชุมนุม ท่ีจะเขา้ถึงมวลชนในเครือข่ายโลก
เสมือนของส่ือมวลชน  
 โดย William Gamson and Gadi Wolfsfeld (อา้งถึงใน พิจิตรา ศุภสวสัด์ิกุล, 2553, น. 
14-15) ตั้งขอ้สังเกตคุณสมบติัของส่ือมวลชน ท่ีมีส่วนเอ้ือต่อการขยายตวัของการเคล่ือนไหวทาง
การเมือง ใน 3 ลกัษณะ 
 1.  ช่วยขยายพลงัสนบัสนุนของกลุ่มใหอ้อกไปสู่สังคมวงกวา้ง (Mobilization) 
 2.  ช่วยผลกัดนัให้ประเด็นการเรียกร้องของกลุ่มมีพลงัและมีความชอบธรรมเพียงพอ 
จนอาจกลายเป็นท่ียอมรับของความคิดกระแสหลกัในสังคม 
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 3.  ช่วยขยายความขดัแยง้ของกลุ่มท่ีน าเสนออยู่บนท้องถนนให้กวา้งข้ึนผ่านพื้นท่ี
ส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นปริมณฑลสาธารณะ จนยกระดบัไปสู่ความขดัแยง้ในระดบัสังคมต่อไป 
 ขณะท่ีการวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้ส่ือมวลชนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เพื่อการเคล่ือนไหวทางการเมือง พบใน 2 กรณี  
 1.  กรณีการใชส่ื้อมวลชนท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัและดูแลของกลุ่มพนัธมิตรฯ 
 การเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มพนัธมิตรฯ มีสถานีโทรทศัน์เอเอสทีวี (ASTV) 
ส่ืออินเทอร์เน็ต วิทยุ FM 97.5 รวมถึงส่ือส่ิงพิมพใ์นเครือหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการอยู่ในมือ นบัเป็น
ความไดเ้ปรียบในการส่ือสารและกระจายจุดยนืความเป็นไปของกลุ่มออกสู่สาธารณชน แต่ทั้งหมด
น้ีก็ยงัไม่เพียงพอในการสั่นคลอนรัฐบาลท่ีมีเสียงขา้งมากอยูใ่นสภา จึงตอ้งมีการก าหนดยุทธศาสตร์
การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารผา่นส่ือกระแสหลกั เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ในกลุ่มผูรั้บสารท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ถึงช่องทางส่ือมวลชนท่ีก ากบัโดยกลุ่มพนัธมิตรฯโดยตรง 
 2.  กรณีการใชส่ื้อมวลชนท่ีอยูน่อกเหนือการก ากบัและดูแลของกลุ่มพนัธมิตรฯ 
 กลุ่มพนัธมิตรฯ ได้สร้างเง่ือนไขทางการเมือง ก าหนดวาระให้ตนเองตกเป็นข่าวอยู่
ตลอดเวลา โดยสร้างสถานการณ์การเคล่ือนไหวอยา่งเป็นระลอก เพื่อใหกิ้จกรรมของกลุ่ม “มีคุณค่า
ด้านข่าว” ท่ีเพียงพอในการกระตุน้ให้ส่ือส านักต่างๆหันมาให้ความสนใจและให้พื้นท่ีในการ
น าเสนอข่าวและกิจกรรมของกลุ่มพนัธมิตรฯอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งขยายการรับรู้ไปยงัส่ือมวลชน
ต่างประเทศอีกด้วย  โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวคร้ังสุดทา้ยท่ีมีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงดู
เหมือนตั้งใจให้เกิดกระบวนการส่ือสารเน้ือหาของกลุ่มให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาชาวโลก ตั้งแต่
การเลือกใชป้้ายภาษาองักฤษด่าทอรัฐบาลหุ่นเชิด ท่ีแขวนอยูบ่นเวทีปราศรัยในสนามบิน หรือการ
เลือกท่ีตั้ งฐานการชุมนุม ปิดเส้นทางการจราจรทางอากาศทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึง
เก่ียวข้องกับการเดินทางของผูค้นทั่วโลก ท าให้ส านักข่าวทั้งในและนอกประเทศ จ าเป็นต้อง
รายงานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์การชุมนุมอยู่เป็นระยะๆ เพื่อแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบถึงความ
เคล่ือนไหวของเท่ียวบินและการเดินทาง นบัวา่กลุ่มพนัธมิตรฯ ประสบความส าเร็จในการแย่งชิง
พื้นท่ีส่ือมวลชน และสร้างใหส้าธารณชนสนใจในกิจกรรมท่ีทางกลุ่มก าลงัด าเนินอยู ่
 ทั้ งน้ีแม้กลุ่มพันธมิตรฯ จะแย่งชิงพื้นท่ีข่าวในเชิงปริมาณและความถ่ี ทั้ งพื้นท่ี
ส่ือมวลชนในก ากับและนอกเหนือการก ากับ  แต่ก็ไม่ได้หมายถึงชัยชนะท่ีสมบูรณ์แบบตาม
เป้าหมายของกลุ่ม เพราะการเป็นข่าวในพื้นท่ีส่ือมวลชนนอกเหนือการก ากบัไม่ไดส้ะทอ้นถึงขอ้คิด 
หรือทศันคติในเชิงบวกท่ีมีต่อการเคล่ือนไหวของกลุ่มพนัธมิตรฯ เสมอไป เน่ืองจากส่ือมวลชนต่าง
มีคติแห่งความเป็นกลางของการรายงานข่าว อีกทั้งยงัมีจุดยืนท่ีมีต่อการเคล่ือนไหวของกลุ่ม

DPU



73 

 

พนัธมิตรฯแตกต่างกนัออกไป ส่งผลใหเ้วลาท่ีรายงานข่าวส่ือมวลชนมกัอยูใ่นบทบาทของคนกลาง 
ท่ีเป็นเพียงผูส่ื้อสารระหวา่งคู่ขดัแยง้ในสถานการณ์กบัผูช้มทางบา้นในลกัษณะท่ีเป็นปรวสิัย 
 ฮสัสัน ดูมาลี (2555) ศึกษาเร่ือง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวปัตตานี กรณีศึกษา กลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี พบวา่ กลุ่มเครือข่าย
อนุรักษ์อ่าวปัตตานี มีกระบวนการก่อตวัมาจากพฒันาการการเคล่ือนไหวและต่อสู้ของชุมชน
ประมงพื้นบา้นรอบอ่าวปัตตานี อนัเน่ืองมาจากผลกระทบดา้นทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นฐาน
ทรัพยากรท่ีส าคญัในการด ารงชีพจากการเข้ามาท าประมงของเรืออวนลาก อวนรุน โดย รัฐผูมี้
อ  านาจหน้าท่ีไม่สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้จึงมีการรวมตวัเพื่อผลกัดนัโครงสร้างการ
ทรัพยากรและด าเนินการบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมถึงเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ท่ีสร้าง
ผลกระทบต่อทรัพยากรและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นรอบอ่าวปัตตานี ทั้งปัญหาท่ีมาจาก
นายทุนเอกชน ภาครัฐ หรือกระทัง่ชาวบา้นดว้ยกนัเอง ตลอดจนเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรทางกายภาพให้
มีความอุดมสมบูรณ์ 
 การเคล่ือนไหวของเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี เป็นลักษณะแบบขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมและแบบเสรีนิยมผสมกนั กล่าวคือ นอกจากจะเคล่ือนไหวเพื่อการจดัการ
ทรัพยากรโดยกลุ่มเองแล้ว ทางกลุ่มยงัมิได้ปฏิเสธรัฐในการเคล่ือนไหวแต่อย่างใด เพราะบาง
ประเด็นไดอ้าศยัการผลกัดนัและร่วมมือกบัรัฐน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ีการเคล่ือนไหว
ในบางประเด็นทางชุมชนสมาชิกกลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานียงัสลายความเป็นกลุ่มออกไป 
และอาศยัฐานะความเป็นชุมชนประมงพื้นบา้นรอบอ่าวปัตตานีเขา้ร่วมเคล่ือนไหวกบัชุมชนประมง
พื้นบา้นรอบอ่าวปัตตานีกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีประเด็นปัญหาร่วมกนัโดยไม่แบ่งแยก 
 โครงสร้างกลุ่มระดบัเครือข่ายเป็นการรวมตวักนัในรูปแบบเครือข่ายทางสังคมแนวราบ 
โดยไม่มีต าแหน่งผูน้ าท่ีเป็นทางการ แต่จะมีผูป้ระสานงานท่ีคอยขบัเคล่ือน ส่วนในระดบัชุมชน
สมาชิกนั้นจะเป็นโครงสร้างล าดบัการบงัคบับญัชาแนวด่ิงท่ีมีแกนน าท่ีชดัเจน  
 ทั้งน้ีการเคล่ือนไหวเพื่อการจดัการทรัพยากรอ่าวปัตตานีของกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 
แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางแรก คือ การเคล่ือนไหวทางสังคม มีการใช้ยุทธวิธีการขดัขวาง ทา้ทาย
ระบบการเมือง คือ การชุมนุมประทว้งผลกัดนัเพื่อการตดัสินใจของรัฐ และยุทธวิธีตามช่องทาง
ระบบการเมืองปกติ คือ การยื่นหนงัสือเพื่อชะลอและระงบัโครงการของรัฐ และร่วมชุมนุมแสดง
สิทธิปกป้องทรัพยากร รวมถึงการเคล่ือนไหวทางสังคมโดยการสร้างทางเลือกให้กบัชาวบา้นบาง
คนยกเลิกการประกอบอาชีพท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดว้ย  นอกจากการเคล่ือนไหวทางสังคม
แลว้ยงัมีการใชแ้นวทางการเคล่ือนไหวโดยการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังโดยตรงควบคู่ไปดว้ย 
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ไดแ้ก่ วธีิการสร้างมาตรการป้องกนัการคุกคามทรัพยากรจากภายนอกและการจดักิจกรรมการฟ้ืนฟู
ทางกายภาพ 
 ส่วนการสร้างความเขม้แข็งและการปรับตวัเพื่อสร้างความเขม้แข็ง ความอยู่รอดของ
กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานีนั้น ไดมี้การปรับตวัทางดา้นโครงสร้างเพื่อความเหมาะสม การ
สร้างพนัธมิตรให้กบักลุ่มเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั รวมถึงการปรับเปล่ียนแนวทางการ
เคล่ือนไหวเพื่อความสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมและการเมือง นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมเพื่อ
ตอกย  ้ าอุดมการณ์สาธารณะและความต่อเน่ืองของกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอ่ืนๆ  หรือจดัโครงการทางดา้นการท ามาหากิน หรือโครงการพฒันาให้กบั
ชุมนุม 
 ปัญหาของกลุ่มพบว่ามี 2 ระดบั คือ ปัญหาภายใน ได้แก่ 1.การขาดความเขา้ใจของ
ชาวบา้นบางส่วนต่อการเคล่ือนไหวและกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี 2.ปัญหาขาด
แคลนแกนน ากลุ่มเครือข่ายระดบัชุมชน 3.ปัญหาความเบ่ือหน่ายของชาวบา้นในชุมชนต่อการ
เคล่ือนไหว หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 4.ภาระทางครอบครัวของแกนน ากลุ่มเครือข่าย ส่วนปัญหา
จากภายนอก ไดแ้ก่ โครงการของภาครัฐท่ีส่งผลต่อกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายในชุมชน 
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเคล่ือนไหวในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวปัตตานีแบ่งได ้
2 ลกัษณะ คือ 1.  การอนุรักษใ์นสังคม ไดแ้ก่ การสะทอ้นปัญหาให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการมี
ส่วนร่วมผลกัดนัการตดัสินใจของรัฐเพื่อด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายการจดัการทรัพยากรอย่าง
จริงจงั ตลอดจนยบัย ั้งบางโครงการของรัฐเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ในอ่าวปัตตานี รวมถึงการสร้าง
จิตส านึกใหชุ้มชนมีความรัก หวงแหนและเลิกใชป้ระโยชน์ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอ่าวปัตตานี 
และการท าผิดกฎหมาย 2.  การอนุรักษ์โดยตรง ได้แก่ การกนัพื้นท่ีอ่าวปัตตานีบางส่วนไม่ให้
นายทุนเขา้มาครอบครอง 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ท าให้ทราบถึง
ปัจจยัแวดล้อม องค์ประกอบ และพลังของการส่ือสารผ่านขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ซ่ึง
สามารถน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ การเป็นนกัรณรงค์การส่ือสารทางการเมืองของ “ก านนัสุ
เทพ” ขณะเป็นแกนน าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึ 
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2.8  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากกรอบแนวคิดน้ี ท าใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้จากมุมมองของผูใ้กลชิ้ดท่ี
ร่วมชุมนุมกบั “ก านนัสุเทพ” ท่ีมีต่อกลยุทธ์การส่ือสาร และรณรงค์ทางการเมืองในดา้นต่างๆของ 
“ก านนัสุเทพ” ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปตรวจสอบสามเส้า โดยใชเ้ป็นกรอบในการสัมภาษณ์เชิงลึก
การรับรู้จากมุมมองภายนอกของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้าน
รัฐศาสตร์ ท่ีมีต่อบทบาทการเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมืองในดา้นต่างๆของ “ก านนัสุเทพ” อีก
คร้ัง ก่อนท าการวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั 
 นอกจากน้ี ขอ้มูลการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารและรณรงคข์อง “ก านนัสุเทพ” ยงัไดจ้าก
การวเิคราะห์เน้ือหาในส่ือต่างๆ เพื่อการประมวลขอ้มูลท่ีรอบดา้นมากข้ึน 
 

 
 

การรับรู้จากมุมมองภายนอก 

-นกัข่าวสายการเมือง (จากส่ือ นสพ. 
/โทรทศัน์/ ออนไลน)์ รวม 9 คน                                                      
-นกัวิชาการนิเทศศาสตร์ 3 คน                   
-นกัวิชาการรัฐศาสตร์ 3 คน 

 

 

                                                           

การรับรู้จากมุมมองผู้ใกล้ชิด
ที่ร่วมชุมนุมกบั                      
“ก านันสุเทพ” 

จ านวน 3 คน 

 

กลยุทธ์การส่ือสารและ

รณรงค์ทางการเมอืงของ 

“ก านันสุเทพ” 

การวเิคราะห์เนือ้หาในส่ือ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง “ก านนัสุเทพ” ในฐานะนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง จากมุมมองของ
นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีแบ่งการวิจยัเป็นสองขั้นตอน โดยเร่ิมต้นท าการวิจยัเชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) ท่ีมีการน าเสนอผา่นส่ือ
หนังสือพิมพ์ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)
เก่ียวกบับทบาทนกัส่ือสารของ “ก านนัสุเทพ”  จากมุมมองผูใ้กลชิ้ดท่ีร่วมเคล่ือนไหว หลงัจากนั้น
น าข้อมูลท่ีได้ทั้งสองส่วนมาสร้างกรอบค าถาม เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) จาก
มุมมองของคนภายนอก คือ นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ 
แลว้ท าการวเิคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลการวจิยั 
 การวิจยัน้ีใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับการส่ือสารทางการเมือง แนวคิดการ
รณรงค์ ทฤษฎีสัญญะวิทยา ทฤษฎีการโนม้นา้วใจ ทฤษฎีการโฆษณาชวนเช่ือ แนวคิดเก่ียวกบัการ
สร้างภาพลกัษณ์ และทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ผนวกเขา้กบังานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง การศึกษา “ก านนัสุเทพ” ในฐานะนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมืองน้ี ไดท้  าการวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่างๆ เพื่อตอบโจทยต์ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 
3.1  แหล่งข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์  ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือนิตยสารสุดสัปดาห์  ส่ือ
ออนไลน์ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
      3.2.1  ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือนิตยสารสุดสัปดาห์และส่ือ
ออนไลน์ ไดแ้ก่ ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสาร และรณรงค์
ทางการเมืองในมิติต่างๆ ของ “ก านนัสุเทพ”  
      3.2.2    ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

DPU



77 
 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลจากการเจาะจงสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้กล้ชิดท่ีร่วมเคล่ือนไหวกับ 
“ก านนัสุเทพ” ในมุมมองท่ีมีต่อกลยุทธ์การส่ือสาร และรณรงค์ทางการเมือง ของ“ก านนัสุเทพ”  
จ  านวน 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.  นายเอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ โฆษกคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศ
ไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2.  นางสาวอญัชะลี ไพรีรัก แกนน าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 3.  นายสาทิตย ์วงศ์หนองเตย แกนน าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างกรอบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการ
ดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ อีกคร้ัง  
 ส่วนท่ี 2 น าโครงสร้างกรอบค าถาม ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีมีการเผยแพร่ผา่น
ส่ือหนงัสือพิมพ ์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือนิตยสารสุดสัปดาห์  และส่ือออนไลน์ รวมถึงจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มผูใ้กลชิ้ดท่ีร่วมเคล่ือนไหวกบั “ก านนัสุเทพ” มาสัมภาษณ์เชิงลึกสอบทานกบัมุมมองของ
นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์และด้านรัฐศาสตร์ เก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสาร 
และรณรงคท์างการเมืองของ “ก านนัสุเทพ”  
 ทั้งน้ีในการเจาะจงสัมภาษณ์เชิงลึกนักข่าวสายการเมืองจากหลายสังกดั จะตอ้งเป็น
นกัข่าวท่ีมีประสบการณ์ท าข่าวการชุมนุมทางการเมืองในเหตุการณ์อ่ืนๆมาก่อน และมีโอกาสไดท้  า
ข่าว หรือติดตามการชุมนุมของ “ก านนัสุเทพ” ในคร้ังน้ีอย่างต่อเน่ือง ระหว่างปลายเดือนตุลาคม 
2556 ถึง พฤษภาคม 2557  โดยเลือกจากส่ือท่ีมีความหลากหลาย มีอิทธิพลต่อสังคม และมีบทบาท
ในการน าเสนอข่าวท่ีท าใหส้ังคมสนใจ  
 ส่ือโทรทศัน์ เลือกช่อง3 และช่อง7 เพราะเป็นส่ือท่ีมีผูช้มมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ส่วนช่อง
ไทยพีบีเอส ก็เป็นช่องเชิงสังคมท่ีมีการรายงานข่าวอย่างเกาะติด มีการวิเคราะห์เหตุการณ์  และ
น าเสนอทางออกจากความขดัแยง้ทางการเมืองไปพร้อมๆกนั 
 ส่ือหนงัสือพิมพ ์เลือกหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เพราะมีผูอ้่านมาก และมียอดการจ าหน่าย
สูงสุด  หนงัสือพิมพเ์นชั่น เลือกเพราะมีการเปิดพื้นท่ีรายงานข่าวเก่ียวกบัการชุมนุมของ กปปส.
อย่างต่อเน่ือง ส่วนหนงัสือพิมพม์ติชน เลือกเพราะมีการเปิดพื้นท่ีรายงานข่าวท่าทีหรือความเห็น
ต่างของกลุ่มท่ีเป็นขั้วขดัแยง้กบั กปปส. ค่อนขา้งมาก 
 ส่ือออนไลน์ เลือกเวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการ เพราะเกาะติดการชุมนุมและมีคนเปิดอ่านมากท่ีสุด  
เวบ็ไซต์ส านกัข่าวอิศรา ก็เป็นส่ือท่ีมีการน าเสนอข่าวและบทวิเคราะห์ตรวจสอบในเชิงลึก ส่วน
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เวบ็ไซตป์ระชาไท เป็นส่ือท่ีเปิดพื้นท่ีให้กบัการรายงานข่าวและบทวิเคราะห์จากมุมมองของกลุ่มท่ี
เห็นต่างกบั กปปส. ค่อนขา้งมาก ทั้งน้ีแบ่งเป็นส่ือโทรทศัน์ 3 คน ส่ือหนงัสือพิมพ ์3 คน และส่ือ
ออนไลน์ อีก 3 คน ดงัน้ี 
 
ล าดับ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือหนังสือพมิพ์ ส่ือออนไลน์ 

1. ช่อง 3 
รุ่งฟ้า ทรัพยพ์ร้อม 

ผูส่ื้อข่าว 

ไทยรัฐ 
ปราเมศ เหล็กเพช็ร์ 

ผูส่ื้อข่าว 

ผู้จัดการ 
ดรงค ์ฤทธิปัญญา 

ผูส่ื้อข่าว 
 

2. ช่อง 7 
ชาดา สมบูรณ์ผล 

ผูส่ื้อข่าว 

มติชน 
จตุรงค ์ปทุมมานนท ์

ผูส่ื้อข่าว / บรรณาธิการ 

ประชาไท 
ชูวสั ฤกษศิ์ริสุข 

ผูส่ื้อข่าว / บรรณาธิการบริหาร 
3. ไทยพบีีเอส 

สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา 
ผูส่ื้อข่าว 

เนช่ัน 
พิมพน์ารา ประดบัวทิย ์

ผูส่ื้อข่าว 

สถาบันอศิรา 
ประสงค ์เลิศรัตนวสุิทธ์ิ 
ผูส่ื้อข่าว / ผอ.สถาบนัฯ 

 
ภาพที ่3.1  แสดงรายช่ือนกัข่าวสายการเมืองจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ ์และส่ือออนไลน์ 
 
 นอกจากน้ียงัน าโครงสร้างค าถามเดียวกนั มาสัมภาษณ์นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
และดา้นรัฐศาสตร์ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมุมมองท่ีหลากหลาย เพิ่มเติมอีกดา้นละ 3 คน ในประเด็น
ค าถามเก่ียวกบัมุมมองท่ีมีต่อกลยุทธ์การส่ือสาร และรณรงคท์างการเมืองของ “ก านนัสุเทพ” ก่อน
น าค าตอบท่ีไดม้าวเิคราะห์เน้ือหาในประเด็นต่างๆ วา่มีความสอดคลอ้ง หรือแตกต่างกนั 
 ทั้งน้ีนกัวชิาการประกอบดว้ย 
 นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์  
 1.  ศ.ดร.สุรพงษ ์โสธนะเสถียร อาจารยป์ระจ าคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารทางการเมือง) 

2.  ผศ.ดร.อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้ ผอ.หลกัสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และ
นวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้)  (นกัวชิาการดา้นส่ือสารมวลชน) 

3.  ดร.นนัทนา นนัทวโรภาส คณบดีวทิยาลยัส่ือสารการเมือง มหาวทิยาลยัเกริก 
(นกัวชิาการดา้นส่ือสารการตลาด และการส่ือสารทางการเมือง) 

DPU



79 
 

นกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์  
 1.  ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน นกัวชิาการอิสระดา้นรัฐศาสตร์ / อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การ 
กระทรวงมหาดไทย  

2.  รศ.ดร. เจตน์ โทณวณิก นกัวชิาการนิติศาสตร์ / คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนม
ยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

3.  รศ. สิริพรรณ นกสวน สวสัดี หวัหนา้ภาควชิาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนของการวิเคราะห์เน้ือหา และการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อ
ตอบโจทยค์  าถามน าวจิยัของการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 การวิจยัเพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 1 : กลยุทธ์การส่ือสารและปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ในแง่นักส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองของ “ก านนัสุเทพ”  จากมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง 
นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดท่ีมีส่วนร่วมในการรณรงค ์
เป็นอยา่งไร 
 การตั้งค  าถามในการตอบค าถามวจิยัขอ้ท่ี1 เพื่อใชก้บัแหล่งขอ้มูล 4 กลุ่ม คือ  
 1)  แหล่งเอกสารจากส่ือต่างๆ 
 2)  บุคคลผูใ้กลชิ้ดในการรณรงคท์างการเมือง 3 คน 
 3)  นกัข่าวสายการเมือง ประเภทส่ือละ 3 คน รวม 9 คน 
 4)  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์และดา้นรัฐศาสตร์ ดา้นละ 3 คน รวม 6 คน 
 โดยมีแนวค าถามดงัต่อไปน้ี 
 ในสถานการณ์ท่ีส าคญัต่างๆของการชุมนุมมีการแผนการรณรงค์ หรือระดมมวลชน
อยา่งไร 
 มีการวิเคราะห์และใช้กลยุทธ์การส่ือสารด้านตัวผูรั้บสาร ตัวสาร /สัญญะ ตัวส่ือ/
ช่องทาง การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการก าหนดเป้าหมายอยา่งไร 
 มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารแบบบูรณาการ แบบการโฆษณาโน้มน้าวใจ แบบการ
โฆษณาชวนเช่ือ และการขบัเคล่ือนขบวนการทางสังคมอยา่งไร 
 มีปัจจยัท่ีเอ้ือ และปัจจยัอุปสรรคอะไรบา้งในการส่ือสารเพื่อการรณรงคข์อง “ก านนัสุ
เทพ” 
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 การวิจยัเพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 2 : ภาพลกัษณ์และบทบาทนกัรณรงคก์ารส่ือสารทาง
การเมืองของ “ก านนัสุเทพ” เป็นอยา่งไร 
 การตั้งค  าถามในการตอบค าถามวจิยัขอ้ท่ี2 เพื่อใชก้บัแหล่งขอ้มูล 4 กลุ่ม คือ  
 1)  แหล่งเอกสารจากส่ือต่างๆ 
 2)  บุคคลผูใ้กลชิ้ดในการรณรงคท์างการเมือง 3 คน 
 3)  นกัข่าวสายการเมือง ประเภทส่ือละ 3 คน รวม 9 คน 
 4)  นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์และดา้นรัฐศาสตร์ ดา้นละ 3 คน รวม 6 คน 
 โดยมีแนวค าถามดงัต่อไปน้ี 
 ภาพลกัษณ์ และบทบาทการเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง ของ “ก านนัสุเทพ” ท่ี
ปรากฏในส่ือในดา้นต่างๆ  เช่น ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการเป็นผูน้ าการเคล่ือนไหว ดา้นการส่ือสาร
โนม้นา้วใจ  ดา้นสร้างจิตวทิยากบัมวลชนและประชาชน ฯลฯ เป็นอยา่งไร   
 
3.3  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 ผูว้ิจ ัยได้น าองค์ความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาออกแบบค าถามการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ทั้งน้ีไดต้รวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของค าถามจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นนิเทศศาสตร์ และน าเสนอท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบดูความเท่ียงตรง
(Validity)ของค าถาม  
 ในการตรวจสอบความเท่ียงของขอ้มูล (Reliability) ใชว้ิธีการ(Cross check) ตรวจสอบ
ขา้มแหล่งขอ้มูล คือ การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) ในหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารข่าวสุดสัปดาห์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ มาตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงลึก(In-depth Interview) ผา่นมุมมองของผูใ้กลชิ้ดท่ีร่วมเคล่ือนไหวกบั “ก านนัสุเทพ” ผา่นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนกัข่าวสายการเมือง นกัวชิาการนิเทศศาสตร์ และนกัวชิาการรัฐศาสตร์   
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการน าข้อมูลมา
จดัแบ่งประเภทหมวดหมู่ (Categories) แลว้ท าการวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytical Induction) คือ 
ใช้การตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นในเชิงบรรยาย 
(Descriptive) เพื่อให้ไดแ้นวคิดทางนามธรรมท่ีสามารถน ามาอธิบาย โดยยึดหลกัแนวคิด ทฤษฎี 
ควบคู่ไปกบับริบทตามแนวความคิด หรือ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลใหลึ้กซ้ึง  
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง ‚ก านนัสุเทพ‛ ในฐานะนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง จากมุมมองของ
นกัข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Documentary Research) ท่ีปรากฏในเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือ
หนงัสือพิมพ ์ส่ือนิตยสารสุดสัปดาห์ และส่ือออนไลน์ รวมถึงจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งผูใ้กล้ชิดท่ีร่วมชุมนุม นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ 
นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ และนกัข่าวสายการเมือง มาประยุกต์เช่ือมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผลการวิจยัแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 
 4.1  ช่วงส าคญัของเหตุการณ์การชุมนุม จากการน าของ‚ก านนัสุเทพ‛ 
 4.2  กลยทุธ์การส่ือสารในแง่นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง 
 4.3  ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการรณรงคแ์ละส่ือสารทางการเมือง 

4.4  ภาพลกัษณ์นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง 
 

4.1  ช่วงส าคัญของเหตุการณ์การชุมนุม จากการน าของ “ก านันสุเทพ”  
การชุมนุมของเครือข่ายคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้

เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ภายใต้การน าของ          
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือท่ีกลุ่มผูชุ้มนุมเรียกวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นการชุมนุมท่ีมีมวลชนเขา้
ร่วมมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ และเกิดข้ึนยาวนานถึง 204 วนั เร่ิมต้นจากการคัดค้านร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษกรรม พฒันามาเป็นการลม้ลา้งรัฐบาล และขจดัระบอบทกัษิณ ซ่ึงสามารถ
แบ่งการเคล่ือนไหวออกเป็น 3 ช่วงเวลาส าคญั ดงัน้ี 
     4.1.1  ช่วงตน้ 
 ช่วงต้นของการชุมนุม 2 เดือนแรก เป็นช่วงท่ีคึกคัก เกิดกระแสการคัดค้านร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษกรรมอยา่งกวา้งขวาง มีมวลชนจากกลุ่มต่างๆเขา้ร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก 
กระทัง่ท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว การชุมนุมในช่วงน้ีมี
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หลายเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน เช่น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีก 8 คน
ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย ์มาเป็นแกนน าในการเคล่ือนไหว ,  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ,  เกิดการชุมนุมของมวลชนคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์, มีการจดัตั้ งคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข (กปปส.), และรัฐบาลประกาศยุบสภา ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี   
 เร่ิมจากการท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติให้ร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม ผ่านการ
พิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 เม่ือเวลา 04.25 น.ของวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ท่ามกลางเสียงคดัคา้น
ของหลายฝ่าย เน่ืองจากเห็นวา่ร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เป้าหมายหลกัอยู่ท่ีการช่วยพนัต ารวจโท
ทกัษิณ ชินวตัร ให้พน้ผิดทางการเมืองและความผิดอ่ืนๆ ท่ีส าคญัสามารถช่วยให้เดินทางกลับ
ประเทศไทยไดอ้ยา่งบริสุทธ์ิ โดยรัฐตอ้งคืนทรัพยสิ์นท่ียึดมากวา่ 64,000 ลา้นบาทให้กบัพนัต ารวจ
โททกัษิณ การรีบเร่งลงมติในช่วงเวลาท่ีผิดปกติ หรือ ท่ีเรียกกนัวา่ ‚ลกัหลบั‛ น้ีท  าให้เกิดกระแส
การคดัคา้นอยา่งกวา้งขวาง 
 31 ตุลาคม 2556 เป็นวนัเร่ิมตน้ชุมนุมยืดเยื้ออยา่งเป็นทางการ โดย ‚ก านนัสุเทพ‛ อดีต
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์ไดส้ั่งเป่านกหวีดเรียกมวลชนแต่งด ามาพร้อมกนัท่ีสถานีรถไฟสาม
เสน ตั้งเป้าคดัคา้นร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม กลายเป็นจุดรวมของบรรดากลุ่มต่างๆ ท่ีไม่
พอใจการกระท าของสภาผูแ้ทนราษฎร จากนั้นในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดข้ึ้น
เวทีปราศรัยยกระดบัการชุมนุม น ามวลชนจากเวทีสามเสนไปปักหลกัท่ีถนนราชด าเนิน ตั้งเวทีหลกั
ท่ีบริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย พร้อมระบุว่า หากรัฐบาลไม่ฟังเสียงของประชาชนจะยกระดบั
การชุมนุมข้ึนอีกจนกวา่จะชนะ เกิดกระแสคดัคา้นวงกวา้งมากข้ึน  
 จนท าให้ท่ีประชุมวุฒิสภาเม่ือว ันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ลงมติไม่เห็นชอบร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษกรรมฉบบัน้ี แต่การชุมนุมซ่ึงน าโดย ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็ยงัคงด าเนินต่อไป 
เปล่ียนเง่ือนไขจากการคา้นการแกไ้ข พระราชบญัญติันิรโทษกรรม เป็นการการชุมนุมเพื่อต่อตา้น
รัฐบาลแทน โดย‚ก านันสุเทพ‛พร้อมแกนน าอีก 8 คน ประกาศสละต าแหน่งสมาชิกสมาชิก
ผูแ้ทนราษฎร ออกมาร่วมเป็นแกนน าในการเคล่ือนไหว เพื่อให้การต่อสู้เป็นของประชาชนอย่าง
แทจ้ริง พร้อมกบัประกาศมาตรการอารยะขดัขืน 4 ขอ้  ไดแ้ก่ เชิญชวนประชาชนทั้งประเทศ ยุดงาน 
หยุดเรียน เพื่อมาร่วมชุมนุม ระหว่างวนัท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2556  ขอ้ 2. กดดนัรัฐบาลดว้ยการ
หยุดช าระภาษี ขอ้ 3. ให้ปักธงชาติตามบา้นเรือน หรือพาหนะ และพกนกหวีด ขอ้  4. ถา้พบ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ตอ้งพดูดว้ย แต่ใหเ้ป่านกหวดีใส่ 

DPU



83 
 

 15 พ.ย. 2556 ‚ก านนัสุเทพ‛ ประกาศยกระดบัการต่อสู้เป็นการขจดัระบอบทกัษิณให้
หมดไปจากสังคมไทย โดยมีมาตรการขั้นสูงสุดคือ ขอให้ขา้ราชการทัว่ประเทศหยุดงานและออก
มาร่วมชุมนุม ถัดมาวนัท่ี19 พฤศจิกายน 2556 มีการการล่ารายช่ือถอดถอนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ทั้งหมด 310 คน โดยจะยืน่ต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
เร่ิมมีการอารยะขดัขืนกบัฝ่ายรัฐบาลดว้ยการเป่านกหวดี 
 20 พฤศจิกายน 2556 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉยั วา่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย แกไ้ขเพิ่มเติม ในประเด็นซ่ึงว่าด้วยท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา ขดัต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 แต่
พรรคเพื่อไทยปฏิเสธค าวินิจฉยัน้ี โดยให้เหตุผลวา่ ศาลรัฐธรรมนูญกา้วล่วงเขตอ านาจของรัฐสภา 
ท่าทีของพรรคเพื่อไทยดงักล่าว ส่งผลให้จ  านวนผูป้ระทว้งต่อตา้นรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ และระบอบ
ทกัษิณ มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างมาก ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน และ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2556  กลุ่ม 
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซ่ึงสนบัสนุนรัฐบาล จดัการชุมนุมตอบโต ้
การต่อตา้นรัฐบาลของกลุ่มผูชุ้มนุม กปปส. ท่ีราชมงัคลากีฬาสถาน ในขณะท่ีกลุ่ม กปปส. มีการ
ชุมนุมใหญ่ท่ีเวทีราชด าเนิน ประกาศยกระดบัขอ้เรียกร้อง เป็นการต่อตา้นรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ภายใต้
ช่ือว่า "วนัมวลมหาประชาชน คนไทยใจเกินลา้น" โดยมีประชาชนเดินทางเขา้ชุมนุมท่ีถนนราช
ด าเนินจนเตม็พื้นท่ี นายสาทิตย ์วงศห์นองเตย หน่ึงในแกนน ายนืยนัจากการนบัสต๊ิกเกอร์ท่ีแจกให้ผู ้
ชุมนุมพบว่า ยอดผูชุ้มนุมเกิน 1 ลา้นคน ขณะท่ีพรรคเพื่อไทย ตอบโตว้่ามีจ  านวนผูชุ้มนุมเขา้ร่วม
ประมาณ 37,000 - 42,000 คนเท่านั้น 
 25 พ.ย. 2556 กลุ่มผูชุ้มนุมสร้างปรากฏการณ์ดาวกระจาย เดินอารยะขดัขืน 13 เส้นทาง 
ไดแ้ก่ 1.กองบญัชาการทหารสูงสุด ศูนยร์าชการ แจง้วฒันะ  2.กองบญัชาการกองทพัอากาศ ดอน
เมือง 3.กองทพับก  4.กองบญัชาการกองทพัเรือ  5.ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  6.กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล  7.สถานีโทรทศัน์ช่อง 3  8.สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  9.สถานีโทรทศัน์ช่อง 
7  10.สถานีโทรทศัน์ช่อง 9  11.สถานีโทรทศัน์ช่อง11 กรมประชาสัมพนัธ์  12.กระทรวงมหาดไทย  
13.ส านกังบประมาณ และเขา้ยึดพื้นท่ีส านกังบประมาณ กระทรวงการคลงั และตั้งเป็นเวทีชุมนุม
อีกแห่ง กลุ่มผูชุ้มนุมบุกรุกเขา้ยึดบริเวณ และอาคารสถานท่ีราชการของส านกังบประมาณ และ
กระทรวงการคลงั ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกนั เพื่อบงัคบัใหปิ้ดท าการเป็นการอารยะขดัขืน ขณะท่ีสมาชิกพรรค
เพื่อไทยก็ยืน่ฟ้องร้องต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวา่ มีการกระท าอนัเป็นกบฏต่อแผน่ดิน ถดัมาวนัท่ี 
27 พ.ย. 2556 ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ าผูชุ้มนุมบางส่วนจากกระทรวงการคลงัเดินเทา้ไปยึดพื้นท่ีศูนย์
ราชการ แจง้วฒันะ 
 กระทัง่วนัท่ี 29 พ.ย. 2556  ‚ก านนัสุเทพ‛ ประกาศยกระดบัการชุมนุมโดยการก่อตั้ง 
เป็น"คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์
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อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข" หรือ กปปส. อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการรวมตวักบัแกนน ากลุ่ม
พนัธมิตร นกัวิชาการ กองทพัประชาชนโค่นระบอบทกัษิณ (กปท.) เครือข่ายนกัศึกษาประชาชน
ปฏิรูปประเทศ (คปท.) และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) 
 30 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มผูชุ้มนุม กปปส. บุกเขา้ไปยงัอาคารบริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั มีการตดัไฟ และเครือข่ายการส่ือสารทั้งหมด ส่งผลกระทบกบัระบบอินเทอร์เน็ต เกือบทั้ง
ประเทศ และวนัดงักล่าวต่อเน่ืองถึงเชา้วนัท่ี 1 ธนัวาคม มีเหตุรุนแรงจากการปะทะกนัระหวา่งกลุ่ม
ผูส้นบัสนุน และกลุ่มผูต่้อตา้นรัฐบาลท่ีบริเวณมหาวิทยาลยัรามค าแหงอยู่ตลอด จนมีผูเ้สียชีวิต 4 
คน และบาดเจบ็อีกนบัร้อยคน 
 1 ธนัวาคม 2556 ผูชุ้มนุมเคล่ือนประชิดแนวกั้นต ารวจหลายจุด มุ่งหนา้สู่กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล และท าเนียบรัฐบาล ท าให้เกิดการปะทะกนัระหว่างกลุ่มผูชุ้มนุมและเจา้หน้าท่ี
ต ารวจข้ึน 3 จุด บริเวณ แยกกองพลท่ี 1 ใกลก้องบญัชาการต ารวจนครบาล, วดัเบญจมบพิตร และท่ี
สะพานชมยัมรุเชฐ เส้นทางเขา้สู่ท าเนียบรัฐบาล ฝ่ายเจา้หน้าท่ีต ารวจใช้แก๊สน ้ าตาและฉีดน ้ าใส่ผู ้
ชุมนุม การปะทะกนัระหวา่งผูชุ้มนุมและต ารวจเป็นเวลา 2 วนั มีรายงานผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 119 คน 
 8 ธันวาคม 2556 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ทั้ ง 153 คนประกาศ
ลาออก เพื่อเดินหน้าชุมนุมต่อ และประกาศยกระดบัการชุมนุมในวนัท่ี 9 ธันวาคม โดยแกนน า 
กปปส. แบ่งผูชุ้มนุมเป็น 9 กลุ่ม เดินขบวนไปลอ้มพื้นท่ีรอบท าเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งปรับเป้าหมาย
จากการชุมนุมเพื่อขบัไล่รัฐบาลเป็นการชุมนุมเพื่อขจดัระบอบทกัษิณ กดดนัให้ นางสาวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อให้เกิด สุญญากาศทางอ านา0 และน าไปสู่
การใชม้าตรา 3 และมาตรา 7  ตั้ง สภาประชาชน และ รัฐบาลประชาชน เพื่อปฏิรูปประเทศไทย 
ขณะท่ีพระราชกฤษฎีกา ยุบสภา ของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2557 แต่กลุ่มผูชุ้มนุมปฏิเสธการเลือกตั้ง และเรียกร้องให้มีการจดัตั้ง สภาประชาชนเพื่อ
ท าการปฏิรูปประเทศ และนดัชุมนุมเพื่อปิดกรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 13 มกราคม 2557 
 22 ธันวาคม  2556 ก ลุ่ มผู ้ ชุ ม นุม  กปปส .  ตั้ ง เ ว ที ใหญ่ ชุม นุม ใน  5 จุ ดกล า ง
กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลงั ประกอบดว้ย อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ แยกอโศก แยกราชประสงค ์
แยกปทุมวนั สวนลุมพินี ทุกเวทีมีการถ่ายทอดสัญญาณจากเวทีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย โดยขบวน
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณเร่ิมต้นท่ีวงเวียนใหญ่ ข้ามแม่น ้ าเจ้าพระยาท่ีสะพานตากสิน และ
เดินทางเยอืนผูชุ้มนุมในทุกเวที ก่อนท่ีจะกลบัไปปราศรัยท่ีเวทีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
 26 ธันวาคม 2556 วนัแรกของการรับสมคัรการเลือกตั้ง มีพรรคการเมือง 34 พรรค 
เ ดินทางมาสมัคร จับสลากหมายเลขประจ าพรรค ณ อาคารกีฬา เวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) เขตดินแดง และเกิดความวุ่นวายมีการปะทะกนัเกิดข้ึน โดยกลุ่มผู ้
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ชุมนุมแนวร่วมเครือข่ายนกัศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ (คปท.) บุกรุกเขา้ไปภายในเพื่อขดัขวาง
การรับสมคัร เจา้หน้าท่ีต ารวจจึงยิงแก๊สน ้ าตา และกระสุนยางเขา้ใส่ผูชุ้มนุมเพื่อสกดักั้น และจบั
แกนน าบางส่วนไป ต่อมาในช่วงเยน็กลุ่มผูชุ้มนุมแนวร่วม คปท. ไดปิ้ดถนนวิภาวดีรังสิตทั้งขาเขา้ 
และขาออก เพื่อเรียกร้องใหต้ ารวจปล่อยตวัผูชุ้มนุมท่ีถูกจบักุมไป 
 ต่อมาพรรคเพื่อไทย ร่วมกนัแถลงข่าว ยืนยนัการเดินหน้าเลือกตั้ง 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2557 จะเป็นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้จดัการเลือกตั้ง
ภายใน 45-60 ว ันหลังยุบสภา และระบุว่า รัฐบาลไม่มีสิทธ์ิในการเปล่ียนวันเลือกตั้ ง  หาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งเล่ือนวนัเลือกตั้งออกไป อาจถูกร้องเรียนวา่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
     4.1.2  ช่วงกลาง 
 หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภา และก าหนดให้มีการเลือกตั้ งใหม่ว ันท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2557 ท าใหก้ารชุมนุมของ กปปส. ภายใตก้ารน าของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ในช่วงกลาง ตั้งแต่
ตน้ปี 2557 เป็นตน้มา   มีกระแสการคดัคา้นเร่ิมแผ่วลง มวลชนเขา้ร่วมน้อยกว่าการชุมนุมในช่วง
ตน้ แต่ก็ยงัมีการเคล่ือนไหวท่ีส าคญัเกิดข้ึน เพื่อหล่อเล้ียงพลงัของมวลชนเอาไว ้เช่น การชตัดาวน์
กรุงเทพ ตั้งเวทีชุมนุม 7 จุด, การเดินรณรงค์เชิญชวนให้เข้าร่วมชุมนุม ผ่านกิจกรรมในเทศกาล
ส าคญัต่างๆ ทั้งตรุษจีน วาเลนไทน์ และสงกรานต,์ การเดินรณรงครั์บบริจาคเงินช่วยชาวนาทวงคืน
เงินจ าน าขา้ว, นดัชุมนุมใหญ่ ชูธงปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง, ประกาศยึดอ านาจเป็นของประชาชน 
‚ก านนัสุเทพ‛ ตั้งตนเป็นเป็นรัฏฐาธิปัตย ์เสนอทูลเกลา้ฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี,  และเปิดเวทีปฏิรูป
ประเทศไทย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1 มกราคม 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ ประกาศนดัชุมนุมใหญ่เพื่อ ‚ปิดกรุงเทพ‛ ในวนัท่ี 13 
มกราคม 2557 โดยจะเดินไปตามถนนสายต่างๆในกรุงเทพ ในวนัท่ี 5,7 และ9 มกราคม เพื่อเชิญ
ชวนใหป้ระชาชนทุกชนชั้นเขา้ร่วมการชุมนุมคร้ังส าคญัดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดี อีกทั้ง
ประชาชนยงัร่วมบริจาคสมทบทุนให้กบั กปปส.เป็นจ านวนเงินคราวละมากๆ ซ่ึงการบริจาคเงิน
ระหวา่งเดินรณรงคไ์ปตามทอ้งถนนน้ี มีข้ึนหลงัจากกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งอายดัการท าธุรกรรม
ทางการเงินของแกนน า กปปส. ทั้ง 38 คนในเดือนธนัวาคม 2556 
 13 มกราคม 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ ยกระดบัสู่การซตัดาวน์กรุงเทพฯ โดยประกาศยุบเวที
ราชด าเนินก่อนน าผูชุ้มนุมเดินขบวนแยกยา้ยไปชุมนุม 7 จุดรอบกรุงเทพฯ คือ ศูนยร์าชการแจง้
วฒันะ 2 เวที ห้าแยกลาดพร้าว อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ สวนลุมพินี แยกอโศก ส่ีแยกปทุมวนั แต่ดว้ย
จ านวนมวลชนท่ีน้อยลง และชยัภูมิท่ีเอ้ือต่อการถูกซุ่มท าร้าย อย่างเช่น ในวนัท่ี 17 มกราคม 2557 
ขณะเดินรณรงคเ์พื่อชกัชวนใหป้ระชาชนมาร่วมการชุมนุม ไดเ้กิดเหตุการณ์ใชค้วามรุนแรงข้ึน โดย
ใชร้ะเบิดสังหาร อาวุธสงคราม ท่ีบริเวณถนนบรรทดัทอง กระทัง่มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจ านวน 39 ราย  
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และเสียชีวิตจ านวน 1 ราย  ท าให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ ประกาศยุบเวทีทั้งหมด ไปปักหลกัชุมนุมท่ีสวน
ลุมพินีเพียงจุดเดียว  
 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ เลขาธิการ กปปส.  น ามวลชนแต่งกายเส้ือผา้สีแดง 
เดินอวยพรวนัตรุษจีนกบัประชาชนท่ียา่นเยาวราช พร้อมทั้งรณรงคไ์ม่ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งในวนัท่ี 2 
ก.พ. 2557น้ี เพื่อใหมี้การปฏิรูปประเทศก่อน  
 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ เลขาธิการ กปปส.  เร่ิมเดินขบวนเดินรณรงค์เพื่อ
ระดมเงินบริจาคจากประชาชน ตั้งเป้า 10 ลา้นบาท มอบให้ชาวนาใชเ้ป็นทุนในการเคล่ือนไหวทวง
เงินจ าน าข้าวจากรัฐบาล กระทั่ง 18 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มอบเงินจ านวน 25 ล้านบาท ให้แก่        
นายเดชอุดม ไกรฤทธ์ิ นายกสภาทนายความ เพื่อน าไปใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินคดี ในกรณีท่ีชาวนาจะ
ฟ้องร้อง และมอบเงิน 2.2 ลา้นบาท ใหค้รอบครัวชาวนาท่ีฆ่าตวัตาย จากผลกระทบจากโครงการรับ
จ าน าขา้ว จ านวน 11 ครอบครัวๆ ละ 2 แสนบาท 
 ระหวา่ง 14-16 กุมภาพนัธ์ 2557 กปปส. จดัการชุมนุมภายใตแ้นวคิด ‚บอกรักประเทศ
ไทย บอกเลิกระบอบทกัษิณ‛ ท าให้แต่ละเวทีไดมี้การตกแต่งพื้นท่ีการชุมนุมให้มีสีสันเขา้กบัวนั
แห่งความรัก อาทิ กปปส. เวทีปทุมวนั จดักิจกรรมจ าหน่ายดอกกุหลาบ เน่ืองในวนัวาเลนไทน์ โดย
รายไดบ้างส่วนน าไปช่วยเหลือชาวนา หรือจะเป็นเวทีอโศกไดมี้การตกแต่งท่ีชุมนุมอยา่งสวยงาม 
หรือจะเป็นท่ีหลงัเวทีราชประสงค ์เด็กๆ มามอบเงิน และแปะสต๊ิกเกอร์ใหน้ายสุเทพ 
 18 กุมภาพนัธ์ 2557 เจา้หนา้ท่ีต ารวจขอคืนพื้นท่ีสะพานผา่นฟ้าลีลาศจุดชุมนุมของกลุ่ม
กองทพัธรรม จนเกิดการปะทะระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและผูชุ้มนุมจนเป็นเหตุใหมี้ผูเ้สียชีวติทั้ง2ฝ่าย 
 10 มีนาคม 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนน า เปิดเวทีปฏิรูปประเทศ
ไทย ภายใตกิ้จกรรม มวลมหาประชาชนเดินหน้าเปล่ียนประเทศ หรือ รีสตาร์ทไทยแลนด์ปฏิรูป
ประเทศไทย ท่ี ศูนยเ์ยาวชน สวนลุมพินี ในเวทีมีการระดมความคิดเห็นแกปั้ญหาความยากจนและ
ลดความเหล่ือมล ้า ทั้งน้ี กปปส. จะจดัเวทีระดมความคิดเห็น 6 คร้ัง ระหว่างวนัท่ี 10-21 มีนาคมน้ี 
ซ่ึงจะเนน้ท่ี 6 หวัขอ้หลกัคือ 1.แกค้วามยากจน 2.แกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ 3.การกระจายอ านาจ 4.
การปรับโครงสร้างต ารวจกระบวนการยุติธรรม 5.ปฏิรูปการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 6.การปรับ
ระบบราชการ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ เวทีภาควิชาการ เวทีสมัชชาประชาชน และสภา
ประชาชนกบัรัฐบาลประชาชน เม่ือขั้นตอน 2 เวทีแรกแล้วเสร็จ จะน าขอ้สรุปทั้งหมดเขา้สู่สภา
ประชาชน 
 29 มีนาคม 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ นดัชุมนุมใหญ่อีกคร้ัง เพื่อเดินขบวนรณรงคใ์ห้ปฏิรูป
ก่อนการเลือกตั้งไปยงัลานพระบรมทรงมา้รัชกาลท่ี5 หน้ารัฐสภา เป็นระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร 
วนัท่ี 5 เมษายน 2557 กปปส. จดัประชุมใหญ่ กปปส. ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 1 โดยเป็นการนดัตวัแทน
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เครือข่ายกปปส.ต่างจงัหวดัเพื่อท าความเขา้ใจถึงแนวทางการต่อสู้ พร้อมมอบภารกิจแก่ตวัแทนทัว่
ประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเคล่ือนไหวใหญ่อีกคร้ัง หลงัจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สถานภาพนายกรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร ในกรณีโยกยา้ยนายถวิล เปล่ียนศรี จาก
ต าแหน่งเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) 
 1 เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัขา้ราชการพลเรือน ทาง กปปส. ถือฤกษจ์ดักิจกรรมรณรงค์
ของ กปปส. คร้ังใหญ่อีกคร้ัง เพื่อผลกัดนัให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งอยา่งเต็มรูปแบบ 
ภายใตแ้นวคิด จดัปราศรัยหนา้กระทรวงต่างๆ โดยเรียกร้องให้ขา้ราชการท่ีดีหยุดกลวัรัฐบาล และ
ออกมาร่วมกนัรักษาผลประโยชน์ประเทศ ไม่ปล่อยให้รัฐบาลท าลายประเทศอีกต่อไป เพื่อร่วมกนั
หยดุใหก้ารสนบัสนุนระบอบทกัษิณ 
 5 เมษายน 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ เลขาธิการ กปปส. แถลงวา่ จะยึดอ านาจประเทศไทย
เพื่อเอาอ านาจอธิปไตยมาเป็นของประชาชน และประกาศตั้งตนเป็นรัฏฐาธิปัตย ์จะออกค าสั่งเพื่อ
บงัคบัใชก้ฎหมายท านองเดียวกบัค าสั่งหวัหนา้คณะปฏิวติั เพื่อด าเนินการกบัฝ่ายตรงขา้มและเสนอ
ทูลเกลา้ฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 ระหวา่ง 13-15 เมษายน 2557 กปปส.จดัสงกรานตช่ื์อวา่ "สงกรานตม์วลมหาประชาชน
เบิกบาน" โดยจะเร่ิมใหมี้การสรงน ้าพระพุทธรูปปางชนะมารในวนัท่ี 12 เม.ย. จากนั้นวนัท่ี 13 เม.ย. 
เวลาเท่ียงเป็นต้นไปจะอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนรถยนต์เพื่อให้ผูชุ้มนุมได้สรงน ้ า
พระพุทธรูป และรดน ้ าด าหวัแกนน า กปปส.ภายในสวนลุมพินี จากนั้นช่วงเวลา 15.00 น. จะมีการ
จดัประกวดคาราโอเกะแต่ละหมู่บา้น มีการแสดงคอนเสิร์ต และล าซ่ิง รวมถึงจะจดัประกวดการ
แสดงจากหมู่บ้านต่างๆ ด้วย ส่วนวนัท่ี 14 เม.ย. แต่ละหมู่บ้านในสวนลุมพินีจะจดัรถยนต์ให้
สวยงามเพื่อแห่ขบวนแห่พระพุทธรูป จนถึงช่วงเท่ียงจะมีการแข่งขนักีฬาไทยพื้นบา้น อาทิ ชกัเยอ่ 
วิง่เป้ียว จนถึงช่วงเยน็ จากนั้นจะมีกิจกรรมบนัเทิงตลอดทั้งคืน ขณะท่ีวนัท่ี 15 เม.ย. เวลา 09.00 น. 
จะมีการรดน ้ าด าหวัขอพรผูสู้งอายุของแต่ละหมู่บา้น เน่ืองในวนัผูสู้งอายุ โดยการจดัสงกรานตจ์ะ
ไม่สนบัสนุนการเล่นปืนฉีดน ้ า แต่จะให้ยอ้นยุคความเป็นไทยโดยการใช้ขนัและมะลิแทน และจะ
ใหเ้ป็นสงกรานตป์ลอดแอลกอฮอลทุ์กชนิด 
     4.1.3  ช่วงปลาย 
 หลงัชุมนุมมากวา่ 6 เดือน แต่ยงัไม่สามารถเปิดเกมได ้ ในช่วงปลายของการชุมนุม ตน้
เดือนพฤษภาคมเป็นตน้มา ‚ก านนัสุเทพ‛ เลขาธิการ กปปส. จึงเร่ิมเคล่ือนไหวดว้ยวิธีการท่ีเขม้ขน้
ข้ึน นอกจากการประกาศนดัชุมนุมใหญ่คร้ังสุดทา้ยอยูบ่่อยคร้ังแลว้ ยงัมีอีกหลายเหตุการณ์ส าคญัท่ี
เกิดข้ึน  เช่น ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร พร้อมกับรัฐมนตรีพน้จาก
ต าแหน่ง, การดาวกระจายไปชุมนุมปิดสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ, การกดดนัศาลและองคก์ร

DPU



88 
 

อิสระ, การนัดชุมนุมคร้ังสุดท้ายโดยเอาความอิสระของตวัเองเป็นเดิมพนั, กระทัง่เกิดการ
รัฐประหาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 5 พฤษภาคม 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ น าผูชุ้มนุม กปปส. พร้อมดว้ยแกนน า น าผูชุ้มนุมซ่ึง
แต่งกายด้วยเส้ือผา้สีเหลือง เดินขบวนออกจากสวนลุมพินี มุ่งหน้าไปยงัสนามหลวง เพื่อท า
กิจกรรมแสดงความจงรักภกัดี และถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในวนัฉตัรมงคล จากนั้นในช่วงค ่า 
ได้กล่าวถวายสัตยป์ฏิญาณว่า จะปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงั ด้วยสติ โดยมุ่งเน้นส่วนรวม และ
สร้างสรรค์พฒันาประเทศชาติ พร้อมส่งเสริมคนดี และปกป้องสถาบนัตลอดไป พร้อมกับน า
มวลชนกล่าวตั้งสัตยาธิษฐานว่า กปปส. จะปกป้องรักษาแผ่นดิน และจะร่วมกนัต่อสู้ขจดัระบอบ
ทกัษิณ เพื่อเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย ดว้ยความแน่วแน่ จนกวา่ขจดัระบอบ
ทกัษิณได ้และปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง 
 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร พน้จาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกบัรัฐมนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยเลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติ (สมช.) ในวนัเดียวกนันายสุเทพไดป้ระกาศนดัชุมนุมใหญ่อีกคร้ังวนัน้ี 9 พฤษภาคม 2557 
เพื่อเรียกคืนอ านาจอธิปไตยใหก้บัประชาชน 
 9 พฤษภาคม 2557 ‚ก านนัสุเทพ‛ แบ่งผูชุ้มนุม กปปส. ออกเป็น 7 สาย เคล่ือนขบวน
ดาวกระจายไปยงัสถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ เรียกร้องให้เลิกเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล และขอ
ความร่วมมือให้แพร่ภาพค าแถลงของแกนน า กปปส. เม่ือได้รับชัยชนะ โดยจัดขบวนดังน้ี          
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ น าขบวนไปยงัช่อง 3  กองทัพธรรม กองทัพประชาชน น าโดย              
นายแซมดิน เลิศบุศย์ พาขบวนไปสถานีโทรทศัน์ช่อง 5  นายอิสสระ สมชัย นายพุทธิพงษ ์       
ปุณณกนัต ์และนายสกลธี ภทัทิยกุล น าขบวนไปยงัช่อง 7  นายชุมพล จุลใส น าขบวนไปยงัช่อง 9
นายถาวร เสนเนียม น าขบวนไปยงัช่อง 11 ถนนวิภาวดี  นายวิทยา แกว้ภราดยั น าขบวนไปยงัช่อง 
11 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  และ ‚ก านนัสุเทพ‛ น าขบวนไปท าเนียบรัฐบาล 
 10 พฤษภาคม 2557  ‚ก านนัสุเทพ‛ เลขาธิการ กปปส.ไดแ้ถลง และท าหนงัสือเรียกร้อง 
ให้ประธานวุฒิสภาช่วยปรึกษา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครอง
สูงสุดสูงสุด และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการหารือให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ทนัที  ทั้งน้ีมวลมหาประชาชนชนจะชุมนุมต่อไปอยา่งสันติ อหิงสา  จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีมา
บริหารประเทศปฏิบติัตามเจตนารมณ์ต่อไป  
 17  พฤษภาคม 2557  ‚ก านนัสุเทพ‛ เรียกประชุมแกนน า กปปส.ต่างจงัหวดั พร้อมดว้ย
เครือข่ายแนวร่วม ท่ีตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เพื่อหารือถึงทิศทางการเคล่ือนไหวคร้ังส าคญั 
ก าหนดเวลาต่อสู้ รวมถึงวิธีปฏิบติัการคร้ังสุดทา้ย ระหวา่งวนัท่ี 23-25 พฤษภาคม 2557 โดยจะเป็น
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การชุมนุมใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศ และจะจบวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ถา้ไม่ชนะในวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2557 จะเขา้มอบตวัสลายการต่อสู้ เพราะไดท้  าถึงท่ีสุดแลว้สู้มากกวา่น้ีก็ไม่ไหว  
 ขณะท่ี นายจตุพร พรหมพนัธ์ุ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) ยนืยนัวา่ จะชุมนุมท่ี ถนนอุทยาน (อกัษะ) ต่อไปจนกวา่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะยุติการ
ชุมนุมและมอบตวัในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 พร้อมสั่งให้มีการระดมมวลชนสูงสุด ระหวา่งวนัท่ี 
23-27 พฤษภาคม 2557 เช่นเดียวกบักลุ่ม กปปส. 
 กระทัง่ 20 พฤษภาคม 2557  พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ประกาศ
กฎอยัการศึก ตั้งแต่เวลา 03.00 น. และสั่งยุบศูนยอ์  านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ท่ีตั้งโดย
รัฐบาลรักษาการ แลว้ตั้งกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเป็นผูบ้งัคบับญัชาเอง มีหนา้ท่ี
เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน าความสงบสุขกลบัคืนสู่
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว ทา้ยสุดวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557   กองทพัไดเ้ขา้ยึดอ านาจท าการ
รัฐประหารอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้กลุ่มผูชุ้มนุม กปปส. และกลุ่มผูชุ้มนุม นปช. ตอ้งยุติการ
ชุมนุม 
 
4.2 กลยุทธ์การส่ือสารในแง่นักส่ือสารรณรงค์ทางการเมือง 
 การวเิคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารในแง่นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง จากการสัมภาษณ์
มุมมองของ นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ และกลุ่ม
คนใกลชิ้ดท่ีเขา้ร่วมการชุมนุม ตลอดจนการวเิคราะห์เน้ือหาขอ้มูลส่ิงท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ  ผูว้ิจยัได้
แยกการวิเคราะห์ออกเป็นหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของกระบวนการส่ือสาร (พีระ จิรโสภณ, 
2548) ท่ีประกอบดว้ย คุณลกัษณะผูส่้งสาร กลยุทธ์ดา้นการใชส้าร การใชช่้องทางการส่ือสาร และ
การวิเคราะห์ผูรั้บสาร  โดยน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางประกอบการวิเคราะห์ 
ปรากฏผลการวจิยั ดงัน้ี 
      4.2.1  การวเิคราะห์คุณลกัษณะผูส่้งสาร  
 ในการชุมนุมของ กปปส. ‚ก านันสุเทพ‛ ท าหน้าท่ีเป็นผูส่้งสารท่ีน าขอ้มูลข่าวสาร 
ตลอดจนความคิด ความเช่ือ และอุดมการณ์ ท าการส่ือสารไปยงักลุ่มผูชุ้มนุม และสังคมในวงกวา้ง  
ผา่นการโน้มนา้วใจ ชกัจูงใจ โดยใชก้ลยุทธ์คุณลกัษณะผูส่้งสาร ตามแนวคิดความน่าเช่ือถือของผู ้
ส่งสารหรือของแหล่งสาร (Source credibility)  ซ่ึงระบุว่า ถา้ผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือสูง ก็จะ
สามารถโน้มน้าวใจผูรั้บสารได้สูง แต่ทั้งน้ีผูส่้งสารจะตอ้งมีคุณลกัษณะ 3 ด้าน ประกอบด้วย                  
1. ความน่าไวว้างใจ  น่าเช่ือถือ (Trustworthiness)  2. ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
ความช านาญ (Expertness)  3. มีลกัษณะความเป็นพลวตั คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา 
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และน่าสนใจติดตาม (Dynamism) (Cutlip and Center, 1978 อา้งถึงใน พรสิทธ์ิ พฒัธนานุรักษ์, 
2526)   
               4.2.1.1  ความน่าไวว้างใจ น่าเช่ือถือ (Trustworthiness)   
  จากผลการวิจยั พบว่า จากเน้ือหาท่ีปรากฎในส่ือประเภทต่างๆ รวมถึงความเห็นจาก
มุมมองของนักข่าวสายการเมือง ผูใ้กล้ชิดท่ีเข้าร่วมชุมนุม นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และ
นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์  มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นผูน้ าของ ‚ก านนัสุเทพ‛ โดยช้ีให้เห็นว่าใน
การเคล่ือนไหวในช่วงแรกของ กปปส. มีมวลชนเขา้ร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก เพราะไดรั้บแรงส่ง
จากกระแสความไม่พอใจรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ท่ีเร่งผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม โดยไม่ฟัง
เสียงคดัคา้นจากภาคส่วนต่างๆในสังคม  แต่หลงัมีการถอยโดยถอนร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 
กระแสการชุมนุมของ กปปส. ก็เร่ิมแผ่วลง แมจ้ะยกระดบัการเคล่ือนไหวมาเปิดประเด็นการ
ต่อตา้นรัฐบาลและขบัไล่ระบอบทกัษิณก็ตาม เน่ืองจากตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมืองท่ีอยูก่บั
พรรคประชาธิปัตยม์ายาวนาน และถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัการทุจริตคอรัปชั่นในหลายคดี การ
ออกมาน ามวลชนในคร้ังน้ีจึงถูกตั้งขอ้กงัขาวา่อาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อน  แต่จุดเปล่ียนส าคญัท่ีท า
ให้มวลชนทัว่ไปมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจในตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ มากข้ึน กระทัง่รักษาพลงัของ
มวลชนเอาไวไ้ด ้ คือ  

การทุ่มหมดหนา้ตกั  
 ความกล้าหาญในการทุ่มหมดหน้าตกั ด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร และประกาศตดัขาดจากพรรคประชาธิปัตย ์พร้อมกบันกัการเมืองพรรคเดียวกนัอีก 8 คน 
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้มวลชนเร่ิมไวว้างใจ ดงัความเห็นของนักข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง กล่าวว่า  
‚การประกาศทิ้งไพ่ใบสุดทา้ย ลาออกจากพรรคประชาธิปัตยทุ์กต าแหน่ง  และจะไม่หวนกลบัมา
เล่นการเมืองอีก เดินหน้าต่อสู้เพื่อเป้าหมายเดียว คือขบัไล่รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ โดยอา้งผลประโยชน์
ของประชาชน และเม่ือต่อสู้มาไดส้ักระยะหน่ึง ทุกคนก็เร่ิมไวว้างใจ ‚ก านนัสุเทพ‛ ในฐานะใหม่  
ตอ้งยอมรับว่าเขาสร้างภาพลกัษณ์ตวัเองไดอ้ย่างรวดเร็ว จากภาพลกัษณ์นกัการเมืองท่ีคนรังเกียจ 
ผนวกกลายเป็น ‚ก านนัสุเทพ‛ ท่ีคนใหค้วามเช่ือถือข้ึนมาได‛้ (ประสงค ์เลิศรัตนวสุิทธ์ิ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 14 มีนาคม 2558) 
 ดรงค์ ฤทธ์ิปัญญา (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มีนาคม 2558) นกัข่าวสายการเมือง 
เห็นว่า ‚ก านันสุเทพ‛  พยายามล้างภาพความเป็นนักการเมือง ตั้งแต่การลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ประกาศตดัขาดจากพรรคประชาธิปัตย์  และสร้างสถานะใหม่ให้กับ
ตวัเองวา่เป็นลุงก านนัของมวลชน  เพื่อแสดงให้เห็นวา่การชุมนุมคร้ังน้ีเป็นการต่อสู้ของประชาชน
ท่ีบริสุทธ์ิ ไม่เก่ียวขอ้งกบัพรรค หรือผลประโยชน์ส่วนตวั  
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 สอดคลอ้งกบัมุมมองของคอลมันิสต์จากส่ือหลายส านกัท่ีสะทอ้นความเห็นผา่นความ
บทความต่างๆ ในแนวทางเดียวกนั เช่น บทความ ‚ภาระท่ีสุเทพแบกรับ : ท าส่ิงท่ี ปชช. ตอ้งการ‛ 
จากเวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน์ (วนัท่ี 9 ธ.ค. 2556)  น าเสนอวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นคนละคนกบันาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ เม่ือคร้ังเป็นนกัการเมือง หลงัมีวิวฒันาการใน 3 ดา้น ยอมลาออกจากเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ไม่รับต าแหน่งใดๆทางการเมือง ยกระดบัการชุมนุมตามเสียงเรียกร้อง
ของมวลชนจากการต่อตา้นพระราชบญัญติันิรโทษกรรม เป็นการขบัไล่ระบอบทกัษิณให้หมดไป 
และประกาศชดัเจนวา่ จะไม่ยุง่เก่ียวกบัพรรคประชาธิปัตย ์การออกมาน ามวลชนในคร้ังน้ี มิไดท้  า
เพื่อตวัเองและเพื่อใคร หรือเพื่อพรรคการเมืองใด แต่ท าเพื่อปวงชนและประเทศชาติโดยรวม 

ส่วนอีกบทความ ‚ ปรากฏการณ์แห่งปี 56 ผา่นกม.นิรโทษฯ กระตุกต่อม ความอดทน 
คนไทยระเบิดคร้ังใหญ่ ‛ จากส านกัข่าวอิศรา (วนัท่ี 30 ธ.ค. 2556) น าเสนอวา่ ‚บุญสม อคัรธรรม
กุล‛ อดีตนายกองคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2524  ยกให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นบุคคล
ท่ีมีภาวะผูน้ าโดดเด่น แสดงความจริงใจในการออกมาเคล่ือนไหว  เพราะจริงๆแล้ว หมอก็ดี 
ศาสตราจารยก์็ดี คณบดีก็ดี แรกๆก็ไม่มีใครออกมาเท่าไหร่  ซ่ึงพวกเขาเหล่านั้นก็ตอ้งดูท่าทีดว้ยวา่ 
‚ก านันสุเทพ‛ มีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองหรือไม่  แต่ ‚ก านันสุเทพ‛ ใช้เวลาพิสูจน์เพียง 1 
สัปดาห์ แล้วตดัสินใจตดัตวัเองออกจากพรรคประชาธิปัตย ์ประกาศชัดเจน ขอวางมือทุกเร่ือง
ทางการเมือง โดยย  ้ าแล้วย  ้ าอีก ท าให้คนระดับท่ีมีดีกรีทางการศึกษา เห็นว่า เขาเป็นผูน้ าการ
เคล่ือนไหวได ้

ความจริงใจ 
‚ก านนัสุเทพ‛ แสดงใหผู้ชุ้มนุมเห็นถึงความจริงใจในหลายดา้น เช่น การขายทรัพยสิ์น

ส่วนตวัมาเป็นทุนในการต่อสู้  ออกพบปะมวลชนแบบเคาะประตูบา้น เดินเทา้รณรงคจ์ากเชา้จรดค ่า
สม ่าเสมอ  นัง่กินขา้วกล่องขา้งถนนกบัมวลชน  และมีความรับผิดชอบต่อการชุมนุมยอมเส่ียงชีวิต
ร่วมกบัมวลชนดูแลผูบ้าดเจบ็และผูเ้สียชีวติ จากความเห็นของกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม ‚ก านนัสุ
เทพ‛ เป็นคนท่ีแสดงให้ประชาชนเห็นวา่มีความมุ่งมัน่ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เสียสละท างาน
เพื่อชาติบา้นเมืองอยา่งแทจ้ริง  จุดเปล่ียนส าคญั  นอกจากการประกาศเลิกเล่นการเมือง และลาออก
จากพรรคประชาธิปัตยแ์ลว้   เขายงัเป็น ‚ผูบ้  าเพญ็ตน‛ ท่ีออกไปเดินรณรงคท์่ามกลางแดดท่ีร้อนจดั
บนทอ้งถนนทุกวนั วนัละ10-20 กิโลเมตร เป็นการบ าเพญ็ตนท่ีใกลเ้คียงกบักรณีของมหาตมะคานธี 
ท าใหม้วลชนรู้สึกจบัตอ้งและสัมผสัไดว้า่ เขาเป็นคนเอาจริง น ามาสู่ความเห็นอกเห็นใจร่วมบริจาค
เงิน และสนบัสนุนการชุมนุมของ กปปส.‛ (สาธิต วงศ์หนองเตย, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 
มีนาคม 2558)  
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เช่นเดียวกบัความเห็นของคอลัมนิสต์จากส่ือบางส านักท่ีสะทอ้นผ่านบทความ เช่น 
บทความ ‚ร่างทรง หรือ ผู ้น าของมวลมหาประชาชน‛ จากคอลัมน์ทิศทางประเทศไทย 
หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์(ฉบบัวนัท่ี 29 ม.ค. 2557) น าเสนอวา่ นายสุเทพเป็น แม่เหล็ก ท่ีน่าสนเท่ห์ 
เพราะเคยมีภาพลกัษณ์ไม่ดีจากเร่ือง สปก. แต่มวลชนกา้วขา้มจุดน้ีไปไกล เพราะพวกเขาไดส้ัมผสั
ความจริงใจของนายสุเทพ ทั้งอุดมการณ์ ความกลา้หาญ ความเสียสละ แค่คิดการใหญ่ท่ีจะโค่นลม้
ระบอบทกัษิณนบัเป็นความอาจหาญในเบ้ืองตน้ ในขั้นปฏิบติัก็เต็มไปดว้ยความใส่ใจระแวดระวงั 
อะไรท่ีพลาดก็ปรับเปล่ียนด้วยความเป็นนกัเลง  เทหมดหน้าตกั ตั้งแต่การควกัเน้ือขายทรัพยสิ์น
ของตนมาเร่ิมจัดการชุมนุม การประกาศว่าจะไม่รับต าแหน่งใดๆ การตัดเยื่อใยกับพรรค
ประชาธิปัตย ์อีกทั้งความทุ่มเทของตวันายสุเทพเอง ได้ท าให้มวลชนไวเ้น้ือเช่ือใจจนแทบไม่มี
เง่ือนไข  

ในบทความเดียวกนั ยงักล่าวอีกว่า วนัท่ีมีการปาระเบิดใส่ขบวนท่ีถนนบรรทดัทอง 
แทนท่ีจะรีบข้ึนรถเกราะกลบัไปก่อน นายสุเทพเลือกท่ีจะเดินเทา้ต่อไปเคียงขา้งประชาชน ทั้งท่ีรู้วา่
ตวัเองเป้าเปิด การยอมเส่ียงชีวติร่วมกบัมวลชน การดูแลผูบ้าดเจบ็เสียชีวิตอยา่งเต็มท่ี รวมถึงการสั่ง
เสียว่าหากตนถูกสังหารได้เตรียมเงินไวใ้นท่ีต่างๆเพื่อการต่อสู้แล้ว ขอเพียงพี่น้องประชาชนสู้
ต่อไป เหล่าน้ีท าให้ศรัทธาประชาชนเหนียวแน่นยิ่งข้ึน  ความถ่อมตนเป็นเสน่ห์อีกอย่างของ      
นายสุเทพ ยิ่งคนศรัทธามากเขายิ่งติดดิน นัง่กินขา้วกล่องบนถนนเหมือนคนอ่ืน คร้ังหน่ึงมีผูชุ้มนุม
น ารูปเขามาชูระหวา่งปราศรัย นายสุเทพก็ขอใหเ้อาลงทนัที   

ในบทความ ‚ สุเทพ เทือกสุบรรณ ผูส้ร้างประวติัศาสตร์‛ ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ จาก
หนังสือสู้ไม่ถอย (2557, น.64-65)  ระบุว่า ‚ก านันสุเทพ‛ มดัใจมวลชนได้มาก เพราะเป็นผูน้ า
มวลชนท่ีคลุกคลีกบัมวลชน และร่วมกิจกรรมกบัมวลชนอยา่งไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหน่ือย อยา่งเช่น 
การออกพบปะมวลชนในลกัษณะท่ีเรียกว่า เคาะประตูบา้น โดยท่ีผูค้นทุกเพศทุกวยั ทุกเช้ือชาติ
ออกมาตอ้นรับสองขา้งทางอยา่งเนืองแน่น และอดทนรอคอยไม่ว่าจะใชเ้วลานานสักเท่าใด อีกทั้ง
ทุกคนต่างตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงตวัของสุเทพใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

การเดินเท้าไปตามถนนสายต่างๆทัว่กรุงเทพฯจากเช้าจรดค ่าอย่างสม ่าเสมอ รวม
ระยะทางมากกวา่ 500 กิโลเมตร การเดินขบวนไปบนทอ้งถนนท่ามกลางแดดท่ีร้อนระอุของชายวยั 
65 ปี แบกน ้ าหนกัตวัอยูไ่ม่นอ้ย และโดยปราศจากเคร่ืองป้องกนัแดดไม่วา่จะหมวกหรือร่ม อีกทั้ง
ยงัร่วมรับประทานอาหารกลางถนนกบัมวลชนอยา่งไม่มีพิธีรีตอง ท าให้สุเทพ ‚ไดใ้จ‛ ทั้งมวลชนท่ี
ร่วมเดินไปในขบวน และมวลชนสองขา้งทาง 

ส่ิงท่ี เป็นรูปธรรมเด่นชัดในการเป็นผู ้น าของสุเทพ คือ เป็นผู ้น าท่ีไม่ละเลยใน
รายละเอียดเล็กน้อยท่ีหลายคนอาจมองข้าม โดยเฉพาะในยามคบัขนั หรือในยามท่ีตอ้งการให้
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ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั เช่นในกรณีเหตุการณ์ตรึงเครียดท่ีบริเวณสนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่นดินแดง เม่ือ
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 สุเทพก็เดินทางไปรับมวลชนกลบัไปยงัราชด าเนินดว้ยตวัเอง หรือ กรณีท่ี 
กปปส. ยุบเวทีลาดพร้าวและอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 สุเทพก็เดินเทา้พา
มวลชนทั้งสองเวทีไปสมทบท่ีเวทีลุมพินีดว้ยตวัเอง ฯลฯ 

บุคลิก และความเป็นผูน้ า 
บุคลิก และความเป็นผูน้ า ท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ท าให้มวลชนสัมผสัได ้ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยั

ส าคญัท่ีท าใหไ้ดรั้บความไวว้างใจ  เช่น การเป็นนกัการเมืองรุ่นเก่าท่ีมีทั้งอ านาจและบารมี กลา้หาญ 
พดูค าไหนค านั้น มีความละเอียดรอบคอบ  และไม่ผิดสัญญากบัมวลชน นกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง 
กล่าวว่า  ‚เขาเป็นคนใจถึงพึ่ งได้  พูดจริงท าจริง  ในแวดวงนักธุรกิจท่ีเคยท างานร่วมกบัพรรค
ประชาธิปัตย ์รวมถึงนกัการเมืองต่างขั้ว อยา่งพรรคภูมิใจไทย หรือแมก้ระทัง่พรรคเพื่อไทย ต่อหนา้
เวลาใหส้ัมภาษณ์อาจด่าทอ ‚ก านนัสุเทพ‛ แต่ลบัหลงัเขาก็บอกวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นคนเดียวท่ีคบ
ไดใ้นพรรค ประชาธิปัตย ์เป็นคนท่ีจริงใจกบัเพื่อน กบันกัการเมือง ทุกคนต่างมองวา่คบกบั ‚ก านนั
สุเทพ‛ แลว้ไม่ขาดทุน (รุ่งฟ้า ทรัพยพ์ร้อม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558)  

พิมพน์ารา ประดบัวิทย ์(การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5  มีนาคม 2558) นกัข่าวสาย
การเมืองอีกคน กล่าววา่  ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมืองรุ่นเก่า  บุคลิกค่อนขา้งนกัเลง  เป็นคนติด
ดิน มีความเป็นกนัเอง  ถา้จะขอความช่วยเหลืออะไร ก็ให้พูดกบัเขาตรงๆ มีบารมีมากทั้งในแวดวง
การเมือง และในพรรคประชาธิปัตย์  เพราะเขามีทั้งเงินทุนและอ านาจ  นอกจากน้ียงัเป็นนัก
ประสานงานทั้งในพรรคและนอกพรรค ทุกคนต่างใหค้วามเกรงใจ 

ไม่ต่างจากความเห็นของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ท่ีมองว่า ความเป็นตวับุคคล 
‚ก านนัสุเทพ‛ มีบารมี  สง่าราศี  ช่วยขบัความเป็นผูน้ าให้เกิดข้ึนมาไดใ้นสภาวะหน่ึงสภาวะใด  
เป็นเร่ืองท่ีสั่งสมและไดผ้่านการพิสูจน์มาแลว้ จากการข้ึนมาเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์ท่ี
ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะเป็นพรรคใหญ่และเก่าแก่  ผนวกเขา้กบัประสบการณ์การเป็นรัฐมนตรี ตรงน้ี
ไปเสริมบทบาทความเป็นผูน้ าท่ีค่อยๆเพิ่มข้ึน ท่ีน่าสนใจ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาเป็นระยะ ไม่ไดไ้ปเบียด
บงัคุณสมบติัส่วนตวั หรือบุคลิกส่วนตวัของเขา นัน่ก็คือ  ความเป็นก านนั ความเป็นนกัเลง พูดค า
ไหนค านั้น ท าให้คนมีความเช่ือมัน่ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีมีมาตั้งแต่ตน้แลว้  และไม่ได้
หายไปไหน พอถึงวนัหน่ึงท่ีตอ้งหยิบข้ึนมาใชป้ระโยชน์ จึงกลายเป็นคุณสมบติัพิเศษท่ีมีอยูก่บัตวั 
‚ก านนัสุเทพ‛  การเขา้ถึงคนไดง่้าย การใชภ้าษา การเลือกคิดตดัสินใจและแสดงออก ส่ิงเหล่าน้ีถูก
หยิบข้ึนมาใช้ในช่วงเวลาท่ีเง่ือนไขมนัพอดี  เพราะการเป็นผูน้ าการเคล่ือนไหวของชุมชนขนาด
ใหญ่ได ้ตอ้งอาศยัรายละเอียดมาก เช่น เร่ืองของความคิดอาจตรงกนั แต่การถ่ายทอดให้กบัคนนบั
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ลา้น ความยาก คือ เร่ืองของภาษาและเน้ือหาท่ีจะส่ือสาร ซ่ึงพิสูจน์ว่า พอถึงตรงนั้นแลว้‚ก านนัสุ
เทพ‛ ท าได ้(อศัวนิ  เนตรโพธ์ิแกว้, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558) 

ส่วนกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุมกบั ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนั
‚ก านนัสุเทพ‛ เคยสัญญาวา่ ถา้รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ผา่นร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม จะเป็นคนแรก
ท่ีออกมาต่อสู้  แลว้ก็ท าตามค าสัญญา ในขบวนการต่อสู้เขาเป็นคนท่ีชดัเจน และมัน่คง ตรงน้ีเป็น
ส่ิงท่ีพิสูจน์ใหป้ระชาชนเห็นวา่  เป็นคนจริงจงั รักษาค าพูด ฉะนั้นนอกจากประกาศไม่เล่นการเมือง
แลว้ ก็ยงัพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
และตดัขาดจากพรรคประชาธิปัตย ์ทั้งท่ีอายุทางการเมืองก็ยงัมีอีกหลายปี (เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558)  

เป็นตวัแปรในขบวนการทางการเมือง 
 ศกัยภาพของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ท่ีสามารถประสานงานไดก้บัทุกกลุ่ม มีส่วนส าคญัในการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง ท่ีท าให้มวลชนไวว้างใจ จากความเห็นของนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ มอง
ว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมืองท่ีกล้าหาญ พูดตรงไปตรงไป โผงผาง  และมีกลเม็ดต่างๆใน
แกปั้ญหา  สามารถยนืหยดัอยูใ่นวงการการเมืองมาได ้ตั้งแต่กรณีปัญหา สปก.4-01 ไม่เคยหวัน่ไหว
และอยู่มาไดต้ลอด เป็นตวัแปรส าคญัในขบวนการทางการเมือง และพรรคประชาธิปัตย ์สามารถ
จดัตั้ งมวลชนมาได้ เป็นประโยชน์ในทางการเมือง เพราะในทางการเมืองเขาจะเอาคนท่ีเป็น
ประโยชน์ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลไกของภาพทั้งหมด คือ การประสานงานของขบวนการทั้งหมดท่ี
เรียกว่าตีลูกระนาด ‚ก านนัสุเทพ‛ จึงเป็นตวัระนาดท่ีส าคญัและมีความน่าเช่ือถือ (ลิขิต ธีรเวคิน, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558)  

จ านวนผูชุ้มนุม และยอดเงินบริจาค 
 นอกจากน้ี ความน่าไวว้างใจ น่าคบ น่าเช่ือถือ ของ ‚ก านันสุเทพ‛ อีกส่วนหน่ึงยงั
สะทอ้นไดจ้าก จ านวนผูชุ้มนุมท่ีออกมาร่วมเคล่ือนไหวกบั กปปส. มากท่ีสุดในประวติัศาสตร์การ
เมืองไทย และยอดเงินบริจาคจ านวนมากท่ีได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมและประชาชน
โดยทัว่ไป ซ่ึงมีการบริหารจดัการอยา่งเปิดเผย ดงัความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง กล่าววา่  
‚ความน่าเช่ือถือของ ‚ก านนัสุเทพ‛ และ กปปส. ยงัมาจากการรับบริจาคเงิน ท่ีมีการรายงานตวัเลข
ทุกวนั ท าให้เกิดความโปร่งใส และเพิ่มความน่าเช่ือถือ  เพราะถา้การชุมนุมของ กปปส. ไม่ชอบ
ธรรม แล้วจะมีคนมาบริจาคเงินให้จ  านวนมากขนาดน้ีได้อย่างไร‛ (จตุรงค์  ปทุมมานนท์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15  มีนาคม 2558)   
 และมุมมองของกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมการชุมนุม อญัชะลี  ไพรีรัก (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 26 มีนาคม 2558) กล่าวเสริมวา่ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการท าบญัชีแบบเปิดเผย 
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โดยมีแผนกนบัเงินบริจาค 20-30 คนนบัพร้อมๆกนัเก็บพร้อมๆกนัต่อหนา้มวลชน ว่าแต่ละวนัได้
เงินบริจาคเท่าไหร่ ใชจ่้ายออกไปจ านวนเท่าไหร่ คนท่ีมาร่วมชุมนุมจะเห็นกนัหมด  
  ส่วนความเห็นของคอลมันิสตจ์ากบทความ ‚ ลา้นมหาชนบนเส้นลวด สุเทพ ‛  คอลมัน์ 
เปลว สีเงิน จากหนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์(ฉบบัวนัท่ี 25 พ.ย. 2556 ) ก็มีความเห็นไปในทางเดียวกนั  
ระบุวา่ ถา้จะวา่เป็นวนั ‚มหาประชาชนปฏิวติั‛ ขบัไล่เสนียดแผน่ดิน เขา้สู่โหมด ‚จดัระเบียบสังคม
ปกครอง สังคมบริหาร สังคมประชาชาติ‛ สู่อนาคตใหม่ท่ีมหาประชาชนร่วมแรง ร่วมใจกนัก าหนด 
‚มนัผดิตรงไหน?‛  บนการน าของ ‚นายสุเทพ เทือกสุบรรณ‛ และคณะพรรค – คณะมิตรสหายร่วม
แนวทาง ‚ขจดัระบอบทกัษิณ – ปฏิวติัสังคมชาติใหม่‛  ‚อยากบอกกบัคุณสุเทพวา่ คุณเป็นคนแรก
และคนเดียวในจ านวน 24 – 25 ลา้นคนไทย ท่ีสามารถชวนคนออกมาร่วมแนวทางไดเ้ป็นลา้น มนั
ยาก แต่สุเทพท าไดแ้ลว้ 
 ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร สามารถสรุปไดว้่า ส่ิงท่ีท าให้มวลชน มี
ความเช่ือถือและไวว้างใจ (Trustworthiness) ในตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ ส่วนหน่ึงมาจากบุคลิก และความ
เป็นผูน้ า ของการเป็นนกัการเมืองรุ่นเก่า ท่ีมีทั้งอ านาจและบารมี กลา้หาญ  พดูค าไหนค านั้น มีความ
ละเอียดรอบคอบ  และไม่ผดิสัญญากบัมวลชน  รวมถึงการทุ่มหมดหนา้ตกั ประกาศลาออกจากการ
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตดัขาดไม่ยุง่เก่ียวกบัพรรคประชาธิปัตย ์  ไม่ขอรับต าแหน่งใดๆทาง
การเมืองอีกต่อไป และสร้างสถานะใหม่ให้ตวัเองจากนกัการเมืองมาเป็นเป็นลุงก านนัของมวลชน   
อีกทั้งยงัพิสูจน์ให้มวลชนเห็นถึงความจริงใจ เช่น การขายทรัพยสิ์นส่วนตวัมาเป็นทุนในการต่อสู้  
เดินเทา้รณรงคอ์อกพบปะมวลชนทัว่กรุงเทพฯจากเชา้จรดค ่าอยา่งสม ่าเสมอ และมีความรับผิดชอบ
ต่อการชุมนุม ยอมเส่ียงชีวิตร่วมกบัมวลชน ดูแลผูบ้าดเจ็บและผูเ้สียชีวิต ฯลฯ  นอกจากน้ีความน่า
ไวว้างใจท่ีเกิดข้ึน ส่วนหน่ึงยงัสะทอ้นไดจ้ากจ านวนผูชุ้มนุมท่ีออกมาร่วมเคล่ือนไหวกบั กปปส. 
มากท่ีสุดในประวติัศาสตร์การเมืองไทย และยอดเงินบริจาคท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากแนวร่วมและ
ประชาชนโดยทัว่ไป  ขณะท่ีนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์บางคน วิเคราะห์วา่ ความน่าเช่ือถือเกิดจาก
การท่ี ‚ก านันสุเทพ‛ เป็นตัวแปรส าคัญในขบวนการทางการเมือง และพรรคประชาธิปัตย์ ท่ี
สามารถประสานงานและจดัตั้งมวลชนใหม้าร่วมชุมนุมได ้
              4.2.1.2  ความรู้  ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ (Expertness)    
 จากผลการวิจยั ช้ีให้เห็นว่า ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของ  ‚ก านนัสุ
เทพ‛ ก็เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีมีต่อผลต่อความไวว้างของผูชุ้มนุม ซ่ึงแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 
 
 

DPU



96 
 

นกัการเมืองอาชีพ 
 ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ าประสบการณ์จากการเป็นนกัการเมืองอาชีพ และเคยเป็นผูจ้ดัตั้ง
รัฐบาลมืออนัดบัตน้ๆของประเทศ  มาใชใ้นการโนม้นา้วใจมวลชน จากความเห็นของนกัวิชาการ
ดา้นนิเทศศาสตร์ผูห้น่ึง กล่าววา่ ‚ในทางการเมืองความสามารถของ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นอนัดบัหน่ึง
อยู่แลว้ วดัจากการเป็นผูจ้ดัตั้งรัฐบาล ซ่ึงในประเทศไทยมีผูจ้ดัตั้งรัฐบาลท่ีโด่งดงัอยู่เพียง 3 คน
หลกัๆเท่านั้น คือ นายเสนาะ เทียนทอง พลตรีสนัน่ ขจรประศาสน์ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
หรือ ‚ก านนัสุเทพ‛ แต่การไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงในช่วงการชุมนุมเกือบ 7 เดือนต่างหาก ท่ีเขาภูมิใจ
มากกว่า เพราะคาดไม่ถึงว่าจะสามารถข้ึนมาเป็นผูน้ ามวลชนได้นับล้านคน‛ (สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 2558)  
 สอดคลอ้งกบัมุมมองของ อศัวนิ  เนตรโพธ์ิแกว้ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 
2558) ท่ีมองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมืองอาชีพมาหลายสิบปี มีทุนทางการเมืองท่ีติดมากบัตวั
สูงมาก ก่อนท่ีจะมาเป็นแกนน า กปปส.  ในส่วนของตวับุคคลเขาเกิดและเติบโตมาในครอบครัว
ของผูน้ าทอ้งถ่ิน ปัจจยัน้ีเก้ือหนุนมาตั้งแต่ตน้ ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้หา และสร้าง
เสียงสนบัสนุนจากฐานเสียงในทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัเขายงัเป็นผูแ้ทนในทอ้งถ่ินท่ีไดม้าท างานใน
ระดบัชาติ ปัจจยัส่วนบุคคลไดถู้กบวกเขา้กบัพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงเป็นพรรคเก่าแก่ของประเทศ
ไทย และการท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ เคยมีต าแหน่งเป็นถึงเลขาธิการพรรค  แสดงให้เห็นถึงบารมีภายใน
พรรค ดงันั้นไม่ใช่แค่ตวับุคคล และฐานการเมืองทอ้งถ่ินเฉพาะกลุ่ม แต่ยงัได้โอนถ่ายเข้ามาสู่
การเมืองระดบัชาติดว้ย 

นกัประสานเครือข่าย 
 นอกจากน้ี ยงัมีความสามารถในการเป็นนกัประสานงาน  รู้จกัวิธีการเขา้หามวลชนเพื่อ
สร้างเสียงสนบัสนุนให้กบักลุ่มของตวัเอง  ซ่ึงในความเห็นของนกัข่าวสายการเมือง ชูวสั ฤกษศิ์ริ
สุข (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 10 มีนาคม 2558)  มองวา่  ตน้ทุนของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มาจากการต่าง
ตอบแทนในช่วงท่ีผ่านมา จากการเป็นนักการเมืองในระบบอุปถมัป์ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
ประสานงานกับเครือของตวัเอง และระดับหัวคะแนนเครือข่ายของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ขณะเดียวกนัยงัสามารถประสานงานกบัแกนน าพรรคประชาธิปัตยท่ี์เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆได้
อีก  เขาค่อนขา้งมีบารมีและอ านาจ เพราะเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตยม์ายาวนาน จึงกลายเป็น
ศูนยก์ลางท่ีดีในการข้ึนมาเป็นแกนน า กปปส. 

ทกัษะดา้นการโนม้นา้วใจ 
 นอกจากน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัน าทกัษะดา้นการส่ือสารโน้มนา้วใจ จากประสบการณ์ท่ี
เคยเป็นนกัปราศรัยหาเสียง  และนักปราศรัยในสภามาหลายสิบปี มาใช้ในการส่ือสารกบัมวลชน
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และเจรจาต่อรองกับฝ่ายต่างๆ  ดงัความเห็นของนักข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง กล่าวว่า ‚ความ
ไดเ้ปรียบของ ‚ก านนัสุเทพ‛ คือ มีความเช่ียวชาญทางการเมือง  รู้จุดอ่อนจุดแข็งของพรรคการเมือง
ฝ่ายตรงข้าม รู้ว่าในสภามีประเด็น หรือปัญหาอะไรท่ีก าลังเป็นข้อถกเถียงอยู่ ท  าให้การชุมนุม
ขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีพลงั  โดยเฉพาะความช านาญในการปราศรัยในสไตล์ของนกัการเมือง จะมี
วลีเด็ด หรือถอ้ยค าในการบดขยี้ หรือปลุกเร้าผูชุ้มนุมใหค้ลอ้ยตาม เช่น ‚ร่างพระราชบญัญติันิรโทษ
กรรม จะไปช่วยปกป้องคนผิด ลา้งผิดไม่ตอ้งติดคุก แลว้ขยายความไปถึงพลต ารวจโททกัษิณ ชิน
วตัร ท่ีหนีโทษจ าคุกไปอยูต่่างประเทศ ก็จะไดก้ลบัมา พี่นอ้งจะยอมหรือ‛ จะช้ีจุดอ่อนของฝ่ายตรง
ขา้มให้มวลชนเห็น โดยยกขอ้กฎหมายต่างๆมาสนบัสนุน ท าให้ค  าพูดของเขามีน ้ าหนกั น่าเช่ือถือ 
ยิ่งถา้คนฟังไม่ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงก็ยิ่งเช่ือกนัไปใหญ่‛ (จตุรงค์  ปทุมมานนท์ , การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 15  มีนาคม 2558)   
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของคอลมันิสตท่ี์สะทอ้นผา่นบทความต่างๆ เช่น บทความ ‚ สุ
เทพ เทือกสุบรรณ ผูส้ร้างประวติัศาสตร์‛ ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ จากหนงัสือสู้ไม่ถอย (2557, น.62-
63) น าเสนอว่า สุเทพ เทือกสุบรรณ อาจไดเ้ปรียบมวลชนอีกหลายคนตรงท่ีเคยเป็น ‚นกัพูดใน
สภา‛ มาก่อน สามารถเรียบเรียงเร่ืองราวไดร้าบร่ืน และเลือกถอ้ยค าท่ีน ามาใช้ในการปราศรัยได้
อยา่งเหมาะสม ทกัษะท่ีติดตวัมาน้ีเม่ือผนวกกบัตวัตนของสุเทพท่ีพูดจาตรงไปตรงมา จริงใจ และมี
อารมณ์ขนั ท าให้การพูดแต่ละคร้ังของเขา สามารถตรึงผูฟั้งไดต้ั้งแต่ตน้จนจบ แมจ้ะไม่สามารถ
เตรียมขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์และเป็นระบบไดอ้ย่างท่ีพูดในสภา หรือในการพูดบนเวที 
‚ผา่ความจริง‛ก็ตาม 
 จากการวิเคราะห์ในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความรู้  ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ (Expertness) ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ลว้นมีผลท าให้มวลชนเกิดความเช่ือถือ และ
ไวว้างใจ ทั้งประสบการณ์จากการเป็นนกัการเมืองอาชีพมาหลาย 10 ปี และเคยเป็นผูจ้ดัตั้งรัฐบาล
มืออนัดบัตน้ๆของประเทศ จึงมีความเช่ียวชาญในการเขา้หามวลชน สร้างเสียงสนบัสนุน อีกทั้งยงั
มีทกัษะดา้นการโน้มน้าวใจ เน่ืองจากเคยเป็นนักปราศรัยหาเสียง และนกัปราศรัยในสภามานาน   
ขณะท่ีมีนกัข่าวสายการเมืองบางคน มองว่า ความน่าเช่ือถือของการข้ึนมาเป็นแกนน า กปปส. เกิด
จากต่างตอบแทนในช่วงท่ี ‚ก านันสุเทพ‛ เป็นนักการเมือง ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการ
ประสานงานกบัเครือข่ายของตวัเอง หัวคะแนน และเครือข่ายของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ี
เช่ือมโยงกบักลุ่มต่างๆ 
              4.2.1.3  ลกัษณะความเป็นพลวตั มีชีวติชีวา ชวนสนใจ (Dynamism)  
 ผลการวจิยัจากการสัมภาษณ์ และวเิคราะห์เอกสาร พบวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ให้ความส าคญั
กบัการส่ือสารในลกัษณะท่ีท าตวั หรือแสดงออก เป็นพลวตัดว้ยการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ เพื่อ
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โน้มน้าวใจและเช่ือมต่อกับความรู้สึกของมวลชนทั้งท่ีอยู่ประจ าเวทีการชุมนุม และมวลชนท่ี
ติดตามความเคล่ือนไหวจากการถ่ายทอดสัญญาณโทรทศัน์ดาวเทียมของช่องบลูสกาย และช่อง
เครือข่ายไปยงัทัว่ประเทศ  ทั้ งน้ีมีการปรับเปล่ียนการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีสอดคล้องไปกับ
สถานการณ์ เช่น การเตน้และร้องเพลงบนเวทีปราศรัย  พูดหยิกแกมหยอกคู่ขดัแยง้ดว้ยอารมณ์ขนั 
และหลัง่น ้ าตาให้กบัผูเ้สียชีวิต หรือ ผูบ้าดเจ็บ เพื่อสร้างอารมณ์ร่วม และเรียกความฮึกเหิมจาก
มวลชน  
 ดงัความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองท่ีกล่าวว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นคนท่ีมีสองอารมณ์
ในคนๆเดียว เขาเหมือนนักแสดง ถ้าอยู่กับมวลชนต่อให้รู้สึกเครียด หงุดหงิดกับลูกน้อง หรือ 
ส่ือมวลชนมาอย่างไร เขาก็จะเปล่ียนเป็น ‚ก านนัสุเทพ‛ ท่ีรักและพยายามเขา้หามวลชน ดูอบอุ่น 
เป็นกนัเองเสมือนคนในครอบครัว แต่เวลาอยูก่บัคนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเขา ในฐานะท่ีเป็น
ผูน้ าสูงสุดในการคุมการชุมนุม เขาจะแข็งกร้าว เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นผูน้ า ท่ีต้องมีความ
เด็ดขาดในการสั่งการ‛ (ชาดา สมบูรณ์ผล, การสัมภาษณ์,  1 เมษายน 2558)   
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของคอลมันิสต ์ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ ‚ สุเทพ เทือกสุบรรณ 
ผูส้ร้างประวติัศาสตร์‛ ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ จากหนงัสือสู้ไม่ถอย (2557, น.64)  ท่ีช้ีให้เห็นวา่ การ
แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยของสุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อหน้ามวลชน ซ่ึงมีการถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทศัน์บลูสกายและเครือข่ายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก มีส่วนสร้างความซาบซ้ึง และความ
ประทบัใจใหก้บัมวลชน 
 ทั้งน้ียกตวัอย่าง ในระยะแรกของการต่อสู้ท่ีเพิ่งเร่ิมมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นมวลมหาประชาชน
ไม่มากนกั สุเทพมกัสวมกอดบรรดาผูท่ี้ให้การสนบัสนุนเหล่านั้นในลกัษณะท่ีแนบแน่นเป็นพิเศษ  
ซ่ึง ถาวร เสนเนียม หน่ึงในแกนน า กปปส . ท่ีมาจากพรรคประชาธิปัตย ์และใกล้ชิดกบัสุเทพ 
อธิบายการแสดงความรู้สึกเช่นนั้นของสุเทพวา่ เป็นการแสดงความรู้สึกในใจ 3 ประการดว้ยกนั 1.
ขอบคุณโดยสุดซ้ึง 2.เราเป็นพวกเดียวกนั 3.อยา่ทิ้งมวลมหาประชาชน หรือ อยา่ทิ้งซ่ึงกนัและกนั 
 ขณะเดียวกนัเม่ือมวลมหาประชาชนตอ้งเผชิญกบัความสูญเสีย สุเทพถึงกบัหลัง่น ้ าตา
ให้กบัมวลชนท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บคนแลว้คนเล่า โดยมีมวลมหาประชาชนร้องไห้ร่วมไปกบัเขา
ดว้ย 
 เช่นเดียวกบัหลายคร้ังท่ีสุเทพหยิกแกมหยอก ร้อยต ารวจเอกเฉลิม อยูบ่  ารุง ดว้ยอารมณ์
ขนับนเวทีปราศรัย ท าให้มวลมหาประชาชนหัวร่อร่วมไปกบัค าหยอกลอ้นั้นดว้ย และผูค้นรู้สึกมี
ความสุขร่วมไปดว้ยยามท่ีสุเทพปราศรัยอยา่งอารมณ์ดี 
 อารมณ์ความรู้สึกท่ีสุเทพแสดงออกมาเหล่าน้ี  ไม่วา่จะเป็นอารมณ์ไหน ลว้นเช่ือมต่อ
กบัความรู้สึกของมวลชน เป็นความผกูพนัท่ีแนบแน่นข้ึนตามวนัเวลาท่ีผา่นไป   
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 ลกัษณะความเป็นพลวตั มีชีวิตชีวา ชวนสนใจ (Dynamism) ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ จาก
ข้อมูลในข้างต้น สรุปได้ว่า  ก็เป็นอีกปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ผูชุ้มนุมเกิดความไวว้างใจ จากการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ประกอบการชุมนุม เพื่อโน้มน้าวใจและเช่ือมต่อกับความรู้สึกของ
มวลชน หรือผูรั้บสารทัว่ไป โดยจะมีการปรับเปล่ียนอารมณ์ท่ีสอดคลอ้งไปสถานการณ์ เช่น การชู
แขนขวาประกอบเพลงสู้ไม่ถอยไปพร้อมๆกบัมวลชน และการหลัง่น ้ าตาให้กบัผูท่ี้เสียชีวิต หรือ
บาดเจบ็ เพื่อสร้างความฮึกเหิมในกลุ่มผูชุ้มนุม  
      4.2.2  การวเิคราะห์กลยทุธ์ดา้นการใชส้าร 
 ในแง่ของการใช้สาร ‚ก านันสุเทพ‛ ได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ เป้าหมายในการต่อสู้ 
รวมถึงความคิด และความรู้สึกไปยงัมวลชน กปปส . ผ่านกลยุทธ์การใช้สารในด้านต่างๆ ทั้ ง
วาทศิลป์ ค าพดู วธีิพดู อวจัภาษา การใชส้ัญญะสร้างความหมาย  การสร้างสารเพื่อโนม้นา้วใจ การ
โฆษณาชวนเช่ือ และการปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้นใหก้บัผูชุ้มนุม สอดคลอ้งตามแนวคิดและทฤษฎี
การส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
              4.2.2.1  วาทศิลป์ ค าพดู วธีิพดู อวจัภาษา 
 ผลการวิเคราะห์จากขอ้มูลแหล่งต่างๆ พบว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ มีทกัษะการใช้วาทศิลป์ 
ค าพูด วิธีการพูด และอวจันภาษา  ทั้งท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร และเป็นอุปสรรค์ในการ
ส่ือสารกบัมวลชน ดงัน้ี 

ย  ้าเป้าหมายการต่อสู้ชดัเจน  
 ประเด็นด้านเน้ือหาท่ีใช้ในการเคล่ือนไหว มีการยืนยนัเป้าหมายการต่อสู้ด้วยความ
ชัดเจน หนักแน่น เขา้ใจง่าย และตอกย  ้าซ ้ าๆอยู่ตลอดเวลา เช่น ปลูกฝังความคิดมวลชนว่า การ
เคล่ือนไหวคร้ังน้ี เป็นการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน เพื่อปกป้องประเทศชาติ สถาบนัเบ้ืองสูง 
และอนาคตของลูกหลาน ดว้ยวธีิการท่ีสันติอหิงสา ปราศจากการใชอ้าวุธ  จากความเห็นของคอลมั
นิสต ์ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ ‚ สุเทพ เทือกสุบรรณ ผูส้ร้างประวติัศาสตร์‛ ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ 
จากหนงัสือสู้ไม่ถอย (2557, น.63-64)  กล่าววา่ สุเทพ เทือกสุบรรณ มีศิลปะในการพูดอยา่งท่ีผูน้  า
ทุกคนตอ้งมี คือ การยืนยนัถึงเจตจ านงของการต่อสู้อย่างง่ายๆ แต่หนักแน่น การกล่าวซ ้ าๆ และ
พยายามส่ือสารทางความคิด และความรู้สึกถึงผูฟั้งอยา่งต่อเน่ือง 
 การปราศรัยทุกคร้ังเรียบง่ายและมีพลัง เขาไม่เคยใช้โวหารหรือตีส านวน หรือใช้
ประโยคท่ีซับซ้อนจนยากต่อการตีความในเชิงทฤษฎีหรือวิชาการ ขณะเดียวกนัสุเทพจะยืนยนัซ ้ า
แลว้ซ ้ าอีกว่า การต่อสู้ของ ‚มวลมหาประชาชน‛ เป็นการต่อสู้ของ ‚พลเมืองดี‛ และส่ิงท่ีเขาและ
แกนน า กปปส. ต่อสู้ร่วมกบัมวลชนก็เพราะ ‚รักประชาชน รักแผน่ดินไทย และรักพระเจา้อยูห่วั‛ 
อีกทั้งต่อสู้เพื่อ ‚ลูกหลานของเรา‛ ส่วนแนวทางการต่อสู้ท่ีสุเทพย  ้าสม ่าเสมอก็คือหลกั ‚สงบ สันติ 
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อหิงสา ปราศจากความรุนแรง‛ อาวุธของมวลมหาประชาชนท่ีใช้ต่อสู้กบัความรุนแรงมีเพียงส่ิง
เดียว นัน่คือ บทสวดมนตส์รรเสริญคุณพระรัตนตรัย หรือ ‚อิติปิโส‛ 
 ทั้งน้ีการกล่าวซ ้ าไปซ ้ ามาของสุเทพ ในทา้ยท่ีสุดไดก้ลายเป็นทศันคติท่ีฝังอยูใ่นหวัของ
มวลมหาประชาชน และท าให้ความคิดในการต่อสู้ของพวกเขาเป็นเอกภาพหน่ึงเดียว ทั้งผูท่ี้อยูเ่วที
และพวกท่ีเป็นนกัรบหนา้จอ ท่ีกระจายอยูท่ ั้งในและนอกประเทศ 

ขณะท่ีนกัข่าวสารการเมือง ชาดา สมบูรณ์ผล (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 
2558)  มองวา่ วิธีการพูดและการปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีความน่าเช่ือถือ เพราะเขาน าหลกั
จิตวทิยาทั้งหมดท่ีมีมาโนม้นา้วใจมวลชน โดยปราศรัยในแต่ละคร้ัง จะเปิดประเด็นวา่มีขอ้มูลแบบ
นั้นแบบน้ี แลว้มวลชนก็จะไปขุดคุย้ต่อในเร่ืองท่ีเขาปราศรัย  ขณะเดียวกนัทีมงานของ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ ก็จะไปขดุคุย้ขอ้มูลตรงน้ีต่อเช่นกนั แลว้เอาไปเผยแพร่ซ ้ าในโซเชียลมีเดีย  รวมถึงช่องทางส่ือ
ต่างๆ เพิ่มตอกย  ้าความน่าเช่ือถือให้กบัขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงจริงๆแลว้ ขอ้มูลเหล่านั้นจะเป็นความจริง
หรือไม่ ยงัไม่มีการตรวจสอบ แต่ดว้ยการท่ีระดมกนัทุกฝ่าย ทั้งตวัแกนน า และทีมงานท่ีผลิตซ ้ า ก็
ท  าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือไดไ้ม่ยาก  

เน้ือหาขาดความหลากหลาย 
 อยา่งไรก็ดี มุมมองของนกัข่าวสายการเมืองบางคน มองวา่ เน้ือหาสารท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ 
ส่ือสารไปยงัมวลชน ไม่ไดมี้การเปิดขอ้มูลใหม่ดว้ยประเด็นท่ีน่าสนใจ นอกจาก 3 เร่ืองหลกั คือ  
การคอรัปชัน่ของรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ และการโจมตีระบอบทกัษิณ  อีกทั้งการปราศรัยใน
บางประเด็นก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ แต่กลบัท าให้เสียแนวร่วม จากความเห็นของนกัข่าวสาย
การเมืองผูห้น่ึง กล่าวว่า  ‚เน้ือหาท่ีปราศรัย ส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาเก่า เช่น เร่ืองโครงการจ าน าขา้ว 
เร่ืองการแกรั้ฐธรรมนูญ ซ่ึงไม่ไดมี้อะไรแปลกใหม่  ไม่ไดมี้การเปิดโปงในเร่ืองท่ีเป็นความลบั
เหมือนกบัการชุมนุมในยุคของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉะนั้นขอ้มูลท่ีคนส่วนมาก
สนใจ คือ ท่าทีของ กปปส. ในวนัต่อไป วา่จะเคล่ือนไหวอยา่งไรมากกวา่‛ (รุ่งฟ้า ทรัพยพ์ร้อม, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558)   
 สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558) มองวา่ บทบาท
ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ถูกวางไวช้ัดเจน  คือ ให้ข้ึนเวทีปราศรัยช่วงหัวค ่าของทุกวนั ซ่ึงจะมีการ
ประกาศแนวทางการเคล่ือนไหว และจุดยืนใหม่ๆ มีบางช่วงท่ีการปราศรัยท าให้เสียแนวร่วมไป
พอสมควร เช่น ช่วงท่ีปักหลกัอยูส่นามมา้นางเล้ิง ‚ก านนัสุเทพ‛ ประกาศสถาปนารัฏฐาธิปัตย ์ยึด
อ านาจเป็นของประชาชน ให้ขา้ราชการมารายงานตัว สุดทา้ยตอ้งเดิมเกมใหม่ กา้วไปสู่การปฏิรูป
ประเทศตั้งเป็นเวทีวิชาการข้ึนมาแทน ‚ก านนัสุเทพ‛ พยายามหากลยุทธ์ใหม่ๆ ข้ึนมาตลอดเวลา  
แต่จุดท่ีพฒันาไป คือ การตั้งธงเร่ืองการปฏิรูปประเทศ  โดยท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ไม่ตอ้งการอะไรจาก
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การเคล่ือนไหวคร้ังน้ี   ตอ้งการเพียงแค่ฟังความเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  เขา
ไดพ้ฒันาไปสู่จุดนั้นแทนเพื่อรอเวลาจากปัจจยัแวดลอ้มบางอยา่ง  

ส่ือสารผา่นอวจัภาษา 
ส่วนวิธีการส่ือสาร มีการน าหลกัจิตวิทยามวลชนมาใช้ ผ่านอวจันภาษาท่ีเรียบง่าย มี

พลงั ไม่ซับซ้อน หรือยากต่อการตีความ  โดยระหว่างการส่ือสารมกัมีการใช้น ้ าเสียง ท่วงท่า ลีลา 
ผ่านลูกเล่น หรือพฤติกรรมบางอย่าง ท าให้มวลชนมีอารมณ์ร่วมและคลอ้ยตาม ดงัความเห็นของ
นกัวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ‚การข้ึนปราศรัยกบัมวลชนบนเวที ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีลกัษณะเป็น
กนัเอง มีบุคลิกท่ีอ่อนลงในแง่ของการพยายามเขา้ถึงมวลชนมากข้ึน  มีลูกเล่น และมีพฤติกรรม
บางอย่างประกอบ เช่น มีการร้องไห้ มีมุขตลก มีการเตน้และร้องเพลงบนเวที เม่ือมองในแง่ของ
บุคลิกภาพถือวา่เปล่ียนไปพอสมควร จากสมยัท่ีเคยเป็นนกัการเมือง ซ่ึงดูเขม้แข็ง เป็นผูใ้หญ่ และ
เขา้ถึงยากเม่ือเทียบกบันักการเมืองหลายๆคน‛ (สิริพรรณ นกสวน สวสัดี, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 2 เมษายน 2558)  

เจตน์  โทณวณิก (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 มีนาคม 2558) ช้ีว่า ทุนส่วนตวัของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ นอกจากการใช้วาทศิลป์ ในลกัษณะมีลูกล่อลูกชน พูดบา้งด่าบา้งแลว้  เขายงัแสดง
สัญลกัษณ์ดว้ยการเดินเทา้ทั้งวนั วนัละเป็น 10-20 กิโลเมตร  เดินไปชูแขนไป แมก้ระทัง่ขอ้ศอก
ไหล่จะอกัเสบก็ตาม 

เช่นเดียวกบัความเห็นของนกัข่าวสายการเมือง แนวทางการปราศรัยบนเวทีส่วนใหญ่ 
‚ก านันสุเทพ‛ ใช้หลกัการส่ือสารโดยทัว่ไป แต่มีการใส่น ้ าเสียง ท่วงท่า และลีลา องค์ประกอบ
เหล่าน้ีสามารถช่วยป่ันกระแสสังคมให้เห็นคลอ้ยตามได้ตามหลกัจิตวิทยามวลชน ดงันั้นจึงมีการ
ก ากบัควบคุมเวที จดัคิวว่าใครควรข้ึนปราศรัยก่อนหลงั และตอ้งพูดในประเด็นใด เพื่อไล่อารมณ์
คนฟังใหเ้ห็นดว้ย และน าไปสู่จุดหมายเดียวกนั ทุกวนัจะมีการวางแผนแบบน้ีเพื่อไม่ให้เสียจงัหวะ
ในการเคล่ือนไหว อาจมีปรับเปล่ียนบา้งตามสถานการณ์ (ปราเมศ เหล็กเพช็ร์, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 11 มีนาคม 2558)    

ส่ือสารผา่นความเช่ือท่ีเป็นนามธรรม 
 นอกจากน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัมีการส่ือสารผา่นความเช่ือบางอยา่งท่ีเป็นนามธรรม ท าให้
มวลชนเกิดความฮึกเหิม หรือมีอารมณ์ร่วมตามไปกบัภาษาท่ีส่ือสาร  จากความเห็นของนกัวิชาการ
ดา้นนิเทศศาสตร์ ‚ส่วนใหญ่ ก านนัสุเทพ‛ จะหยิบความเช่ือบางอยา่งท่ีเป็นนามธรรมมาเป็นค าพูด 
ซ่ึงแฝงไปด้วยอารมณ์ ท าให้เกิดอารมณ์ร่วม รักโลภโกรธหลง ตามไปกับภาษาท่ีเขาใช้  คนท่ี
ติดตามจึงสะใจและรู้สึกฮึกเหิม กลายเป็นความพึงพอใจและความบนัเทิงอยา่งหน่ึง  ซ่ึงต่างจากคน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ท่ีอาจจะทนฟังในส่ิงเหล่านั้นไม่ได ้ การฟังทุกวนัจนลืมไปว่า ถอ้ยค าท่ีใช ้
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บางคร้ังเป็นค าหยาบ เป็นค ารุนแรง และอาจมีบางเร่ืองท่ีไม่ใช่ความจริง  ขณะท่ีโทนเสียงและภาษา
ท่ีใชก้็ค่อนขา้งรุนแรง ตอ้งการปลุกใจผูชุ้มนุม ตอ้งแรงและย  ้า ตอ้งขุดฝ่ายตรงขา้มข้ึนมาต าหนิให้
ซะใจ ให้สมกบัท่ีลงแรงลงทุนกนัมา ค าท่ีเรียกฝ่ายตรงขา้มก็จะเป็นค าหยาบ ขณะเดียวกนัถา้พูดถึง
เป้าหมายของตวัเองและกลุ่มเครือข่ายท่ีมาร่วมดว้ยช่วยกนัก็จะเป็นมุมบวก และสร้างเป้าหมายจุด
ร่วมวา่ก าลงัท าในส่ิงท่ียิง่ใหญ่‛ (อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26  มีนาคม 2558) 

ส่ือสารเชิงบูรณาการอยา่งเป็นระบบ 
 ปัจจยัเอ้ือท่ีช่วยเสริมให้การส่ือสารของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีประสิทธิภาพ คือ การบริหาร
จดัการ การส่ือสารเชิงบูรณาการอยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  ทั้งประเด็นท่ี
ส่ือสารบนเวที ลกัษณะการพดู กิจกรรมท่ีเคล่ือนไหว รวมถึงการส่ือสารกบัส่ือมวลชน และโซเชียล
มีเดีย ฯลฯ โดยเน้ือหาท่ีส่ือสารในภาพรวม จะมุ่งเนน้ให้คนสัมผสัได ้และรู้สึกมีความหวงักบัการ
เคล่ือนไหวของ กปปส. วา่เป็นการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม และสร้างสรรค ์รวมทั้งเป็นการ
ชุมนุมท่ีปลอดภยัปราศจากอาวุธ เพื่อเรียกความเช่ือมัน่ ความศรัทธา และรักษาพลงัของมวลชน
เอาไว ้  

จากความเห็นของกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม ท่ีกล่าวว่า ‚คนก ากบัเวที จะคดักรองดู
ขอ้ความท่ีออกจากเวทีทั้งหมด  และเป็นคนก าหนดวา่ใครจะไดข้ึ้นปราศรัย โดยขอ้ความเหล่านั้น
ตอ้งเป็นไปในทางเดียวกนั ไม่สร้างความสับสนให้กบัผูฟั้ง  กรณีท่ีขอ้ความขดัแยง้กบัแนวทางการ
ต่อสู้ของ กปปส. ก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้ข้ึนเวที เช่นเดียวกบัแนวทางการให้ข่าวของโฆษก กปปส. ท่ี
จะตอ้งสอดคลอ้งไปดว้ยกนั‛ (สาธิต วงศห์นองเตย, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558) 

เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) เห็นวา่ การต่อสู้คร้ังน้ี
ใชเ้วลาเกือบ 7 เดือน การส่ือสารไม่ไดท้  าง่ายๆ เพราะประชาชนท่ีมารวมตวักนัเฉพาะกิจ ไม่ไดมี้
งบประมาณ หรือบุคลากรท่ีเขา้มาช่วยดูแล  ฉะนั้นการส่ือสารตอ้งชดัเจน มีการวางแผน และตอ้งรู้
วา่ ตลอดระยะเวลาจงัหวะเป็นอยา่งไร ตอ้งส่ือสารอะไรออกมาบา้ง เพื่อจะรักษาพลงัของมวลมหา
ประชาชนเอาไวใ้ห้ได ้ ฉะนั้นการส่ือสารตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ถา้เป็น ‚ก านนัสุเทพ‛ การ
ปราศรัยบนเวที ส่วนใหญ่เป็นการให้ขอ้มูล ให้พลงัในการต่อสู้ โดยจะส่ือสารในเชิงรุก สัญญาณ
การเดินหน้า ทิศทางการชุมนุม จะประกาศอยู่ตลอดเวลา วนัน้ีปัญหาคืออะไร คิดแบบไหน จะ
เดินหนา้ไปอยา่งไร เหล่าน้ีคือส่ิงท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ พดูอยูทุ่กคร้ังบนเวที  

ในส่วนของโฆษก กปปส. ซ่ึงหมายถึง นายเอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ  รับหน้าท่ีส่ือสารกบั
ส่ือมวลชนผา่นไปยงัสังคมในภาพรวม อาจเป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้สึกกลางๆ ไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัแนว
ทางการเคล่ือนไหวของ กปปส. ก็ตอ้งส่ือสารอีกแบบ ตอ้งดูจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม อยา่งการเร่ิมตน้
ต่อสู้กบัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม ก็เป็นอีกแบบ พอยกระดบัการชุมนุมสมาชิกสภาผูแ้ทน
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ราษฎร 9 คนลาออกมาต่อสู้กบัระบอบทกัษิณ ก็เป็นอีกแบบหน่ึง พอเร่ิมเคล่ือนไหวไปปิดลอ้ม
กระทรวงการคลงั  ศูนยร์าชการ และในท่ีสุดกลบัมาเรียกร้องให้ขจดัระบอบทกัษิณ ก็เป็นอีกแบบ 
หรือ ตอนท่ีดาวกระจายชตัดาวน์กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2557 เรียกร้องให้มีการปฎิรูปก่อนการ
เลือกตั้ง ก็จะเป็นอีกแบบ กระทัง่ยา้ยมาปักหลกัเวทีลุมพินี และตอนท่ีประกาศเผด็จศึกคร้ังสุดทา้ย
หลงัวนัฉัตรมงคล ก็เป็นอีกแบบหน่ึง รูปแบบการส่ือสารจะเปล่ียนไปเร่ือยๆ  โดยการส่ือสารทุก
อย่างต้องสอดคล้องกันหมด ทั้งประเด็นท่ีพูดบนเวที  ลักษณะการพูด กิจกรรมท่ีเลือกท า การ
ส่ือสารผ่านส่ือมวลชน และโซเชียลมีเดีย ฯลฯ  เพื่อสร้างพลงัให้คนสัมผสัได ้เพราะการบริหาร
มวลชน ถา้คนไม่รู้สึกถึงพลงัของแกนน า หรือกลุ่มผูชุ้มนุมท่ีอยูบ่ริเวณเวที ความเช่ือมัน่และความ
ศรัทธาก็ไม่มีทางเกิดข้ึนได ้ 

เอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ  เปิดเผยอีกว่า ช่วงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ช่วงเวลาท่ีแรงส่งจาก
สถานการณ์น้อยลง ต้องหาวิธีปรับการบริหารจดัการเพื่อรักษาพลังเอาไวใ้ห้ได้  ต้องประเมิน
ตลอดเวลาว่าจะท าอย่างไรให้คนมีพลัง เช่น แรงส่งจากสถานการณ์เบาลงหลังรัฐบาลยุบสภา 
เดินหนา้ไปสู่การเลือกตั้ง ก็ตอ้งเสริม พลงัของแกนน าตอ้งออก ขณะท่ีการบริการจดัการการส่ือสาร
ก็ตอ้งเขม้ขน้มากข้ึน หาประเด็นใหม่ๆมาเล่น โดยเฉพาะโฆษก ตอ้งคิดอยูต่ลอดเวลาเพื่อส่ือสารกบั
ส่ือมวลชนและสังคมภาพรวมในช่วงท่ีแรงส่งเบาลง วา่ประเด็นอะไรจะสามารถรักษาพลงัมวลชน
เอาไวไ้ด ้ท าให้คนรู้สึกมีความหวงักบัการเคล่ือนไหวของ กปปส. เห็นว่าเป็นการเคล่ือนไหวท่ี
ถูกตอ้ง ชอบธรรม และสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการชุมนุมท่ีปลอดภยัปราศจากอาวุธ เหล่าน้ีเป็น
คุณสมบติัท่ีจะตอ้งส่ือสารใหค้นสามารถสัมผสัได ้เพื่อรักษาพลงัของมวลชนเอาไว ้

วาทศิลป์ ค าพดู วธีิพดู อวจัภาษา ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ จากท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ แสดงให้
เห็นวา่ เป็นปัจจยัท่ีท าให้กลยุทธ์ดา้นการใชส้ารมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีทกัษะการใชว้าทศิลป์ท่ี
โดดเด่นในหลายด้าน โดยเฉพาะประเด็นดา้นเน้ือหา ท่ียืนยนัเป้าหมายการต่อสู้ดว้ยความชัดเจน 
หนกัแน่น เขา้ใจง่าย และตอกย  ้าซ ้ าๆอยูต่ลอดเวลา  ปลูกฝังความคิดว่า การเคล่ือนไหวคร้ังน้ี เป็น
การต่อสู้ของมวลมหาประชาชน เพื่อปกป้องประเทศชาติ สถาบนัเบ้ืองสูง และอนาคตของลูกหลาน 
ดว้ยวธีิการท่ีสันติอหิงสา ปราศจากการใชอ้าวุธ แต่ในมุมมองของนกัข่าวสายการเมืองบางคน มอง
ว่า เน้ือหาสารท่ี ‚ก านันสุเทพ‛ ส่ือสารไปยงัมวลชน ไม่ได้มีการเปิดขอ้มูลใหม่ด้วยประเด็นท่ี
น่าสนใจ นอกจาก 3 เร่ืองหลกั คือ  การคอรัปชัน่ของรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ และการโจมตี
ระบอบทกัษิณ  อีกทั้งการปราศรัยในบางประเด็นก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ แต่กลบัท าให้เสียแนว
ร่วม  

ส่วนวิธีการส่ือสาร มีการน าหลกัจิตวิทยามวลชนมาใช้ ผ่านอวจันภาษา ท่ีเรียบง่าย มี
พลงั ไม่ซบัซอ้น หรือยากต่อการตีความ  โดยระหวา่งการส่ือสารมีการใชน้ ้ าเสียง ท่วงท่า ลีลา ผา่น
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ลูกเล่น หรือพฤติกรรมบางอย่าง ท าให้มวลชนมีอารมณ์ร่วมและคลอ้ยตาม เช่น การเตน้และร้อง
เพลงบนเวทีปราศรัย รวมถึงการหลั่งน ้ าตาให้กับผู ้ท่ี เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากการชุมนุม 
ขณะเดียวกนั ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัมีการส่ือสารผา่นความเช่ือบางอย่างท่ีเป็นนามธรรม ท าให้มวลชน
เกิดความฮึกเหิม หรือมีอารมณ์ร่วมตามไปกบัภาษาท่ีส่ือสารอีกดว้ย  

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเอ้ือท่ีช่วยเสริมให้การใชส้ารของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ประความส าเร็จ 
นัน่ก็คือ การบริหารจดัการการส่ือสารเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั  ทั้งประเด็นท่ีส่ือสารบนเวที ลกัษณะการพูด กิจกรรมท่ีเคล่ือนไหว รวมถึงการส่ือสารกบั
ส่ือมวลชน และโซเชียลมีเดีย ฯลฯ โดยเน้ือหาท่ีส่ือสารในภาพรวม จะมุ่งเนน้ให้คนสัมผสัได ้และ
รู้สึกมีความหวงักบัการเคล่ือนไหวของ กปปส. ว่าเป็นการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งชอบธรรมและ
สร้างสรรค ์เพื่อเรียกความเช่ือมัน่ ความศรัทธา และรักษาพลงัของมวลชนเอาไว ้  
                 4.2.2.2  การใชส้ัญญะสร้างความหมาย 
 ในส่วนการวิเคราะห์ตัวสารท่ีส่ือสารโดย ‚ก านันสุเทพ‛ พบว่า การส่ือสารไปยงั
มวลชน กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการใชส้ัญญะในการส่ือความหมายในหลายดา้น ซ่ึงเป็นไปตาม
ทฤษฎีสัญญะวิทยา คือ การประกอบสร้างความจริงทางสังคมจากความหมายท่ีถูกก าหนดข้ึนอยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงเป็นไปตามวถีิชีวติของสัญญะ ท่ีมีการเกิด เติบโต เปล่ียนแปลง และสูญหาย โดยมีผล
ต่อการก าหนดความคิดและความเช่ือของผูรั้บสาร(กาญจนา แก้วเทพ, 2547, น.105-108 )  
ตวัสัญญะ (Sign) ท่ีใช้ มีทั้ง นกหวีด ธงชาติไทย เพลงประกอบการชุมนุม  รวมถึงสัญญะท่ีเป็น
ค าพดู หรือวาทกรรม เพลง วตัถุส่ิงของ อวจัภาษา และกิจกรรม ฯลฯ ส่วนรหสั (code / system) เป็น
ตวัก าหนดความหมายของสัญญะ  ท่ีมีการจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นผลผลิตทางวฒันธรรม
(culture)  ท่ีบริบททางสังคมและการเมืองในขณะนั้นเป็นตวัก าหนดข้ึน ดงัตวัอย่างกลุ่มสัญญะ
ต่อไปน้ี 
 ค าพดู หรือ วาทกรรม  

ตลอดการชุมนุมของ กปปส. มกัมีการผลิตค าพดู หรือ วาทกรรม ต่างๆ ท่ีเป็นสัญญะใน
การต่อสู้ ข้ึนมาเป็นระยะๆ ผา่นการปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ และกิจกรรมการเคล่ือนไหว ซ่ึงมี
การผลิตซ ้ าผ่านส่ือ ทั้งสถานีโทรทศัน์ช่องบลูสกาย และสถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นเครือข่าย กปปส. 
รวมถึงส่ือออนไลน์  เพื่อตอกย  ้าเป้าหมายในการชุมนุม สร้างพลงัและความฮึกเหิมให้มวลชนเขา้
ร่วมการเคล่ือนไหว เช่น 
 ‚ก านนัสุเทพ‛   
 ค าว่า ‚ก านัน‛ ในบริบทน้ีไม่ได้หมายถึง ต าแหน่งนักการเมืองทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้เป็น
ก านนัโดยทัว่ๆไป แต่เป็นการสร้างฉายาข้ึนมาใชเ้รียกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพื่อให้มวลชนจดจ า
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เขาในสถานะใหม่ท่ีมีความใกลชิ้ด และเป็นกนัเองมากข้ึนกวา่ช่วงท่ีเป็นนกัการเมือง โดยเร่ิมตน้มา
จากการท่ีผูใ้กลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุมอญัชะลี  ไพรีรัก (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 มีนาคม 2558) 
ทราบเร่ืองจาก นายสาธิต วงศห์นองเตย อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์วา่นายสุเทพฯ เคยเป็นก านนั
ท่ี ต.ท่าสะทอ้น อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีมาก่อน ดว้ยดีกรีปริญญาโท จากสหรัฐอเมริกา และดว้ย
ภาพของความเป็นก านนั ท่ีดูใจดี มีความเป็นกนัเองกบัลูกบา้น น่าจะท าให้นายสุเทพฯ ดูใกลชิ้ดกบั
ผูชุ้มนุม และไดรั้บความไวว้างใจมากยิง่ข้ึน  อญัชะลี  ไพรีรัก  จึงประกาศบนเวที กปปส. ขอเรียกวา่ 
‚ก านนัสุเทพ‛ / ‚ลุงก านนั‛ นบัตั้งแต่นั้นมา  และเป็นฉายาท่ีเรียกติดปากของมวลมหาประชาชน 
กปปส. มาจนถึงวนัน้ี 
 ส่วนมุมมองของนกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้ (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 26  มีนาคม 2558) กล่าววา่ ตวั‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นสัญลกัษณ์ส่ือความหมายถึงส่ิงท่ีเขาสั่งสม
มา ทั้งอ านาจ บารมี และความน่าเช่ือถือในทางการเมือง  ทั้งหมดกลายเป็นสัญลกัษณ์ในตวัของเขา 
แต่ท่ีไดรั้บแรงผลกัดนัมากๆ คือ ตอนท่ีเขาข้ึนมาเป็นผูน้ ามวลชน กปปส. ในช่วงเวลาท่ีอาจไม่มีใคร
พร้อม หรือกลา้พอท่ีจะลุกข้ึนมาน าการต่อสู้ในคร้ังน้ี เม่ือเป็นเช่นน้ีคนอ่ืนก็ถูกลดบทบาทไปหมด   
ส าหรับความร่วมมือท่ีมาจากฝ่ายต่างๆ ก็เขา้มาอยูภ่ายใตก้ารน าของเขาทั้งหมด โดยมีความโยงใย
กนัมาก่อนแลว้ 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง ท่ีมองวา่ ‚ตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็
เป็นสัญญะส าคญัในการต่อสู้ของ กปปส.  โดยเฉพาะการสร้างภาพจดจ าในการต่อสู้เคียงขา้งกบั
มวลชน แทนภาพของความเป็นนกัการเมืองท่ีทรงอิทธิพล เห็นไดจ้ากสไตล์การแต่งตวัท่ีเรียบง่าย 
รองเทา้ผา้ใบ การคลอ้งนกหวีด และสวมใส่ขอ้มือลายธงชาติเป็นประจ า  รวมถึงในการปราศรัย
หลายคร้ัง  เช่น ‚ผมจะทิ้งแลว้ถา้พี่นอ้งไม่ออกมา ผมยอมโดนจบั‛  มวลชนกลวั ‚ก านนัสุเทพ‛ โดน
จบั ก็รีบออกมาร่วมชุมนุม‛ (ประสงค ์เลิศรัตนวสุิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 14 มีนาคม 2558) 
 ขณะท่ีมุมมองของนกัข่าวสายการเมืองอีกคน สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558) มองการใชค้  าวา่  ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นการสร้างสัญญะข้ึนมา เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า เขาเดินน าหน้ามวลชน  และไดทิ้้งภาพของการเป็นนกัการเมืองผูท้รงอิทธิพลไป
แลว้ อีกจุดใหญ่ท่ีเขาท า  คือ การสร้างภาพพจน์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ผา่นตวัการ์ตูนมาสคอต เพื่อให้
มวลชนจดจ าเขาในภาพของลุงก านนัท่ีใจดีและมีอุดมการณ์ 
 ‚มวลมหาประชาชน‛ 
 ค าวา่ ‚มวลมหาประชาชน‛ ถูกสร้างข้ึนเพื่อใชเ้รียกกลุ่มผูชุ้มนุม กปปส. ท าให้มวลชน
รู้สึกมีพลงัและมีส่วนร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในบทความ ‚ใครคิดค า มวลมหาประชาชน‛ ของ 
รุ่งมณี เมฆโสภณ จากหนงัสือสู้ไม่ถอย (2557, น.27)  น าเสนอวา่ ผูท่ี้คิดค าวา่ ‚มวลมหาประชาชน‛ 
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คือ เถกิง สะสมทรัพย ์ เป็นผูก่้อตั้งและผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมบลูสกาย ท่ีมีบทบาท
อย่างมากในการชุมนุมของ ‚มวลมหาประชาชน‛ เขาเล่าถึงก าเนิดค าอนัเป็นประวติัศาสตร์น้ีว่า  
‚คือผมตอ้งท าอินเตอร์ลูด (Interlude) ส าหรับหนา้จอบลูสกาย ค าวา่ มวลชน มนัธรรมดาไปส าหรับ
ผูชุ้มนุมท่ีตั้งเป้าเป็นล้าน ผมเลยเอาค าว่ามวลชนมาขยาย กลายเป็น มวลมหาประชาชน ใช้บน
หนา้จอบลูสกาย กระทัง่ติดปากคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ และทุกคนบนเวที‛ 
 ในบทความเดียวกนัน้ี ยงัระบุวา่ อินเตอร์ลูดดงักล่าวมีขอ้ความวา่ ‚มวลมหาประชาชน
ใจเกินลา้น‛ ส าหรับค าวา่ ‚มวลมหาประชาชน‛น้ี ใชใ้นการชุมนุมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2556 ท่ีมีการ ‚เป่านกหวีด‛ ระดมพลคร้ังแรก ซ่ึงมีมวลชนจากทัว่ทุกสารทิศมาร่วมชุมนุมมากเป็น
ประวติัการณ์เกินกวา่ลา้นคน ส่วนหน่ึงอา้งอิงจากการแจกสติกเกอร์จ านวน 1 ลา้นใบท่ีมีขอ้ความวา่ 
‚วนัมวลมหาประชาชน ราชด าเนิน 24 พ.ย. 56 ‛  โดยผูท่ี้ไดรั้บสติกเกอร์เลขท่ี1 คือ สุเทพ เทือก
สุบรรณ  
 ‚ร่างทรง‛ 
 ‚ร่างทรง‛ เป็นอีกหน่ึงสัญญะท่ีถูกก าหนดข้ึน ซ่ึงฝ่าย ‚ก านนัสุเทพ‛ พยายามบอกว่า 
เขาเป็นร่างทรงตวัแทนของผูชุ้มนุม แต่นกัข่าวสายการเมืองบางคน กลบัมองว่า เขาไม่ใช่ร่างทรง
ของผู ้ชุมนุม แต่เป็นร่างทรงชองชนชั้ นน า ในบทความ ‚ร่างทรง หรือ ผู ้น า ของมวลมหา
ประชาชน?‛ จากคอลมัน์ทิศทางประเทศไทย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์(ฉบบัวนัท่ี 29 ม.ค.57)  
น าเสนอวา่  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พูดมาตลอดวา่จะไม่เจรจา และช่วงหลงัๆ
มกัย  ้าวา่ตนเป็นเพียง “ร่างทรง” ของมวลมหาประชาชน ไม่ไดเ้ป็น “ผูช้ี้น า”   โดย ‚ร่างทรง‛ จะท า
ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ เพราะมวลชนกบันายสุเทพมีจุดหมายร่วมเดียวกนั คือ ขจดัระบอบทกัษิณ
ใหห้มดไปจากประเทศไทย ทั้งน้ี ร่างทรง ไดป้รับเปล่ียนยทุธวธีิ เพื่อให้ไดค้วามร่วมมือจากมวลชน 
ในช่วงแรกมีการช้ีน าให้ธุรกิจไม่จ่ายภาษีหรือให้ข้าราชการหยุดงาน แต่ไม่มีการตอบรับ ต้อง
เปล่ียนเป็นการเดินขบวนและชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล รวมถึงปิดสถานท่ีราชการบังคับให้
ขา้ราชการไม่ท างาน 
 ตรงกนัขา้มกบัความเห็นของนกัข่าวสายการเมือง ชูวสั  ฤกษศิ์ริสุข (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 10 มีนาคม 2558)  ท่ีมองค าว่า ‚ร่างทรง‛ เป็นสัญญะตวัแทนของชนชั้นน ามากกวา่ เป็น
ตวัแทนของมวลชน  ส าหรับมวลชน ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นเพียงพิธีกรบนเวทีคนหน่ึง ท่ีปักหลกัปักธง
เป็นผูด้  าเนินรายการ ไม่มีใครเช่ือถือ แต่ท่ีเขา้ร่วมชุมนุมก็เพราะรู้วา่มีเป้าหมายเดียวกนั  
 ‚ชตัดาวน์กรุงเทพ‛  
 การนดัชุมนุมใหญ่ในแต่ละคร้ัง ก็เป็นการสร้างสัญญะเช่นกนั เพราะ กปปส. จะคิดช่ือ
กิจกรรมให้ผูชุ้มนุมรู้สึกมีพลังและเขา้มามีส่วนร่วม อย่างเช่นกิจกรรม ‚ชัตดาวน์กรุงเทพ‛  ใน
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บทความ ‚ยอ้นรอย 1 ปี ชัตดาวน์กรุงเทพ จุดเปล่ียนประเทศไทยไปสู่รัฐบาลลายพราง‛ จาก
หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ (ฉบบัวนัท่ี 13 มกราคม 2558)  กล่าววา่  ‚ชตัดาวน์กรุงเทพ‛ เป็นยุทธศาสตร์
ท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ตอ้งการใหมี้ผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในภาพรวม และตอ้งการให้มวลชนออกมาร่วมชุมนุมไล่รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่
เวลา 04.00 น. ของวนัท่ี 13 มกราคม 2557 ถึง 09.00 น. ของวนัท่ี 15 มกราคม 2557 โดยปิด
การจราจรในทางแยกส าคญัและสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยารวม 9 จุดไดแ้ก่ 
 1.  ถนนแจง้วฒันะ (บริเวณจุดตดัทางรถไฟถึงซอยแจง้วฒันะ 14 หนา้ศูนยร์าชการ) 
 2.  แยกราชประสงค์ (แยกราชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่า บริเวณส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ) 
 3.  แยกปทุมวนั (หนา้ศูนยก์ารคา้มาบุญครองถึงแยกสามยา่น ถนนพญาไททั้งเขา้และ
ออก และหนา้สนามกีฬาถึงแยกราชปรารภ) 
 4.  แยกอโศก – เพชรบุรี (จากแยกอโศกตดักบัถนนสุขมุวทิ ต่อเน่ืองถึงซอยสุขมุวทิ 24) 
 5.  แยกสวนลุม – สีลม (ช่วงแยกองัรีดูนงัค ์ถนนพระรามท่ี 4) 
 6.  หา้แยกลาดพร้าว (บริเวณจุดตดัถนนพหลโยธิน ถนนวภิาวดี ตน้ถนนลาดพร้าว) 
 7.  อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (ปิดทุกดา้นการจราจรผา่นไม่ได)้ 
 8.  สะพานพระราม 8 (ปิดการจราจรทั้งขาเขา้ – ออก) 
 9.  แยกกรมศุลกากร (ถนนสุนทรโกษา ตดักบัถนนทางเขา้การท่าเรือ) 
 สอดคลอ้งกบับทความ ‚ชตัดาวน์กรุงเทพ‛ ของ วชัรพงศ์ ทองรุ่ง จากหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ (ฉบบัวนัท่ี13 มกราคม 2557) น าเสนอว่า ปฏิบติัการปิดกรุงเทพ (Shut Down 
Bangkok ) หรือ ยึดกรุงเทพ (Occupy Bangkok) ของกลุ่ม กปปส. เพื่อยกระดบัการกดดนัให้
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร ลาออกจากรักษาการ เปิดทางไปสู่การปฏิรูปประเทศโดย
ประชาชน เป็นการวดัใจคนกรุงเทพดว้ยวา่ พร้อมท่ีจะเดินเคียงขา้งไปกบัแนวทางของกลุ่ม กปปส. 
โดยท่ีตวัเองตอ้งยอมแบกรับผลกระทบโดยตรงในปฏิบติัการคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่ แมว้า่ ก านนัสุเทพ 
เลขาธิการกปปส. จะยนืยนับนเวทีการชุมนุมท่ีราชด าเนินชดัเจนวา่ ปฏิบติัการปิดกรุงเทพ ในคร้ังน้ี 
จะพยายามท าใหค้นกรุงเทพเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อให้ขา้ราชการหยุดท างาน ให้
การสั่งการของรัฐบาลชุดน้ีล้มเหลว แต่ตอ้งยอมรับว่า ด้วยจ านวนคนน่าจะท าให้การจราจรใน
กรุงเทพกลายเป็นอมัพาต ไปตลอดการชุมนุม 
 รีสตาร์ทไทยแลนดป์ฏิรูปประเทศไทย 
 การร่วมกนัเปิดเวที  "รีสตาร์ทไทยแลนดป์ฏิรูปประเทศไทย" หรือ "มวลมหาประชาชน
เดินหนา้เปล่ียนประเทศ" ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ และแกนน า กปปส.  ท่ี ศูนยเ์ยาวชน สวนลุมพินี ก็เป็น
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อีกหน่ึงสัญญะ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อแสดงถึงความจริงใจ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการปฏิรูปประเทศ  ในข่าว ‚กปปส.เปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทย‛ ท่ีออกอากาศใน
สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง5 (วนัท่ี 10 มีนาคม 2557) น าเสนอวา่ การรีสตาร์ทไทยแลนด์ปฏิรูป
ประเทศไทย เพื่อสร้างจุดเร่ิมตน้การปฏิรูปประเทศไทยอยา่งเต็มรูปแบบ ควบคู่กบัการเสวนาใน 6 
หัวขอ้หลกั ประกอบดว้ย การแกค้วามยากจน ลดความเหล่ือมล ้ า สร้างสังคมเขม้แข็ง การทุจริต
คอรัปชัน่ การกระจายอ านาจ การปฏิรูปโครงสร้างต ารวจ การปฏิรูปการเมืองเลือกตั้งและระบบ
พรรคการเมือง และสุดทา้ย การปฏิรูประบบราชการ ใช้ระยะเวลา 6 คร้ัง เน่ืองจากมีแนวทางออก
ประเทศ 2 ทาง คือ การแกปั้ญหาดว้ยการใชก้ าลงั สร้างความแตกแยก และแบ่งแยกประเทศ และอีก
แนวทางหน่ึง การแกปั้ญหาดว้ยปัญญาและปฏิรูปประเทศไทย โดยวนัน้ีถือเป็นวนัแรกของการเปิด
เวทีปฏิรูปดว้ยการให้นกัวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ไดม้าน าเสนองานวิจยั ผลการศึกษา 
ประสบการณ์ และความคิด 
  ในข่าวเดียวกนัน้ี ยงัระบุวา่ นายสุเทพ กล่าวถึงการจดัเวทีปฏิรูปประเทศไทยคร้ังน้ี เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน 6 
หวัขอ้หลกัปฏิรูปประเทศไทยเร่งด่วน มีความชดัเจน และปฏิบติัไดจ้ริง ทนัทีท่ีจดัตั้งสภาประชาชน
มาปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาปฏิรูปประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปีคร่ึง ในการให้เกิด
ความกา้วหน้าของประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และใช้เป็นบรรทดัฐานให้กบัรัฐบาลในชุดต่อๆไป 
จากนั้นจะคืนอ านาจให้กับประชาชนเพื่อจัดตั้ งรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม  ส าหรับกระบวนการปฏิรูปประเทศ กปปส. ไดแ้บ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ เวทีภาควิชาการ 
เวทีสมชัชาประชาชน และสภาประชาชนกบัรัฐบาลประชาชน เม่ือขั้นตอน 2 เวทีแรกแลว้เสร็จจะ
น าขอ้สรุปทั้งหมดเขา้สู่สภาประชาชน  
 นอกจากน้ียงัมีสัญญะในกลุ่มท่ีเป็นค าพูด หรือ วาทกรรม อีกจ านวนมากท่ีคอลมันิสต์
จากส่ือหลายส านกั กล่าวถึงในบทความต่าง ๆ เช่น บทความ ‚จากนกัเลือกตั้ง สู่ผูน้  ามวลชน ‘ก านนั
สุเทพ’‛ จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์  (ฉบบัวนัท่ี 3-9 มกราคม 2557) น าเสนอวา่ ความไวว้างใจ 
หรือ ภาวะ ผูน้ า ท่ี มวลมหาประชาชน และ กปปส. มอบให ้สุเทพ ส่วนหน่ึงมาจากการใชว้าทกรรม 
ตายคาเวทีก็ยอม, ถา้พี่นอ้งกลบับา้นก็จะยอมมอบตวัติดคุก,ถูกประหารก็ยอม, ตายเสียดีกวา่ท่ีจะ
ยอมเป็นข้ีขา้คนตระกูลน้ี ฯลฯ เหนืออ่ืนใด คนท่ีจะมาน าโค่นระบอบทกัษิณ ไดอ้ยา่งสมน ้ าสมเน้ือ
เท่ากบั ลุงก านนั ไม่มีอีกแลว้ 

เพลง 
 การน าเพลงปลุกใจในประวติัศาสตร์ท่ีเคยใช้ในการต่อสู้กบัอ านาจรัฐมาก่อนในหลาย
เหตุการณ์ส าคญั เขา้มาใช้ในการชุมนุมคร้ังน้ี นบัเป็นอีกสัญญะของการสร้างความฮึกเหิมให้กบั
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มวลชนจากเน้ือหาและท่วงท านองท่ีปรากฎอยู่ในบทเพลงเหล่านั้น ในบทความ ‚เพลงปลุกใจลุง
ก านนั 3 เพลงดงัจากยุค ขวา-ซ้าย ‛ จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 3 ม.ค. 2557) กล่าววา่ 
บทเพลงปลุกใจเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการต่อสู้ ทุกคร้ังท่ีข้ึนเวทีปราศรัยกบัมวลมหาประชาชน 
ก านนัสุเทพ จึงมาพร้อมกบั 3 บทเพลง ไดแ้ก่ สู้ไม่ถอย ,ต่ืนเถิดไทย และมาร์ชประชาชนเดิน ซ่ึงแต่
ละบทเพลงมีประวติัความเป็นมายาวนานไม่แพก้นั 
 สู้ไม่ถอย 
 สู้เขา้ไปอยา่ไดถ้อย 
 มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู ่
 รวมพลงัท าลายเหล่าศตัรู 
 พวกเราสู้เพื่อความยติุธรรม 
 เราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ 
 กา้วเขา้ไปดว้ยใจมุ่งมัน่ 
 เขาจะฟาด เขาจะฟัน 
 พวกเราไม่พร่ัน พวกเราสู้ตาย 
 สู้เขา้ไปอยา่ไดห้นี 
 เพื่อเสรีภาพอนัยิง่ใหญ่ 
 รวมพลงัผองเราเหล่าชาวไทย 
 สู้ขาดใจพวกเราเสรีชน 
 เพลง สู้ไม่ถอย เขียนเน้ือร้องโดย เสกสรรค ์ประเสริฐกุล และให้ท านองโดย จิ้น กรรมา
ชน ในช่วงการชุมนุมคดัคา้นการลบช่ือนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 9 คน เม่ือ 21-22 มิถุนายน 
2516 ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเป็นก าลังใจและปลุกเร้าในการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย
รามค าแหง รับนกัศึกษาทั้ง 9 เขา้เรียน 
 ต่อมาภายหลังท่ีทางมหาวิทยาลัยได้มีการรับนักศึกษาเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว มีการ
ยกระดบัการชุมนุมเขา้สู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เพลง สู้ไม่ถอย เป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน 
กระทัง่เขา้สู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในมวลชนคนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 
และเรียกร้องความเป็นธรรมมาทุกยุคทุกสมยั โดยเวอร์ชัน่ท่ีขลงัและคุน้เคยมากท่ีสุดเป็นเสียงร้อง
ของวงกรรมาชน ซ่ึงบนัทึกเสียงคร้ังแรกไวใ้นอลับั้ม กรรมาชน ชุดท่ี1 : กรรมาชน/คนกบัควายเม่ือ
ปี 2517 
 ต่ืนเถิดไทย 
 เราเผา่ไทย ต่างคนจากแดนไกล ต่างมารวมใจ 
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 สามคัคีทุกหมู่เหล่า พวกเราพร้อมพร่ัง 
 งามถ่ินเรา ถ่ินไทย ในแดนทอง แหล่งดีคนปอง 
 ไทยเขา้ครองตอ้งรวมกนั ผกูพนัรักเผา่ 
 โบราณนานมาชาติไทยแกร่งเกรียงไกรกลา้ 
 ฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่หว ัน่พร่ันพรึงอนัตราย 
 ผา่นความล าเคญ็ ร้อยเยน็มิหน่าย 
 ทอดกายเป็นชาติพลี 
 ต่ืนเถิดไทย มาพร้อมใจนอ้งพี่ 
 เราเลือดไทยเสรี ปฐพีรักยิง่ 
 ต่ืนเถิดไทย จงพร้อมใจทุกฝ่าย 
 เรามิยอมแพพ้า่ย ศตัรูร้ายมุ่ง 
 เพลง ต่ืนเถิดไทย ประพนัธ์ค าร้องโดยท่านผูห้ญิงมณีรัตน์ บุนนาค เรียบเรียงเสียง
ประสานโดย หม่อมหลวงอศันี ปราโมช องคมนตรีและผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค์ โดยใช้
ท านองขบัไม้บณัเฑาะว์สองชั้น ไม่ปรากฏปีท่ีประพนัธ์เพลง แต่น่าจะเป็นช่วงท่ีประเทศชาติ
ประสบภยัคุกคามของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ซ่ึงตอ้งการบทเพลงเสริมสร้างความรักความสามคัคี
ของคนในชาติ เช่นเดียวกบั เพลงปลุกใจและเพลงรักชาติท่ีเกิดข้ึนมากในยคุนั้น 
 ส าหรับทานผูห้ญิงมณีรัตน์ รับราชการเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดส้นองพระราชเสาวนียใ์นการประพนัธ์เน้ือเพลงเพื่อพระราชทานแก่ผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อชาติไทย โดยใช้ท านองเดิม อาทิ มีผลงานการประพนัธ์หลายบทเพลง อาทิ ความ
ฝันอนัสูงสุด, เพลินภูพิงค,์ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย, แผน่ดินของเรา ฯลฯ 
 มาร์ชประชาชนเดิน 
 เร็วๆ มา มาร่วมกนัเดิน 
 เรามาเดินเหล่าประชาชน 
 จงร่วมใจ เดินเขา้ไป 
 จงควา้ชยัมาใหม้วลไทย 
 ความตายนัน่หรือ 
 เราไม่กลวัเราไม่เกรง 
 ใครมาข่มเหง 
 เราจะสู้เราไม่ถอย 
 เราจะสู้จนชีพหลุดลอย 
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 ไทย จะ ตอ้ง เป็นไท 
 เพลงมาร์ชประชาชนเดิน แต่งเน้ือร้องท านองโดยวงกรรมาชน วงดนตรีเพื่อชีวิต
นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีกา้วมาเป็นก าลงัผลกัดนัส าคญัของขบวนการต่อสู้ของนกัศึกษาและ
ประชาชน ดว้ยเน้ือหาบทเพลงท่ีปลุกเร้าการต่อสู้ดว้ยจงัหวะเร้าใจ และเขา้กบับรรยากาศการเมืองท่ี
รุนแรงในยคุนั้น 
 เพลง มาร์ชประชาชนเดิน บนัทึกคร้ังแรกในอลับั้ม กรรมาชน ชุดท่ี1 : กรรมาชน/คน
กบัควาย ซ่ึงเป็นการบนัทึกเทปคร้ังแรกของกรรมาชนเม่ือปี 2517 หลงัจากท่ีขบัขานในการชุมนุม
มาแลว้ระยะหน่ึง  

ส่ิงของวตัถุ 
ธงชาติไทย 

 ธงชาติไทย จากเดิมท่ีหมายถึง ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ แต่การ
ชุมนุมคร้ังน้ีได้ถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ของกลุ่ม กปปส. นอกจากธงชาติจะ
เป็นสัญญะท่ีก านนัสุเทพ และกปปส. พยายามส่ือสารวา่ เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริยแ์ลว้ ธงชาติยงัถูกแทนความหมาย ของความเป็นกลุ่มกอ้นพรรคพวกเดียวกนักบั 
กปปส.อีกดว้ย ทั้งน้ีมีการผลิตส่ิงของและวตัถุลายธงชาติหลากหลายชนิด เช่น เส้ือ ริสแบน(ห่วงรัด
ขอ้มือ) ลิบบิ้นผกูขอ้มือ ท่ีคาดผม ฯลฯ นบัเป็นสัญญะท่ีทรงพลงัและมีความหมายอย่างมาก ยากท่ี
กลุ่มเห็นต่างจะทดัทานได ้ จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง ท่ีมองว่า ‚การน าเอาธง
ชาติมาเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่ม กปปส. ท าให้ใครก็แลว้แต่ท่ีรักชาติ ก็ตอ้งรัก กปปส. ดว้ย ใครท่ีไม่
รักกลุ่ม กปปส. ก็แสดงวา่ไม่รักชาติ การน าธงชาติมาเป็นสัญลกัษณ์ จึงเป็นการใช้สัญญะท่ีดีมาก 
ไม่ใช่แค่สีใดสีหน่ึง แต่หมายถึงความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย‛์ (ชาดา สมบูรณ์ผล, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 2558)  

นกัข่าวสายการเมือง  ปราเมศ เหล็กเพช็ร์  (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2558) 
กล่าวเสริมว่า การใช้ลายธงชาติเป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้  ทรงพลงัมาก เพราะท าให้อีกฝ่ายท่ีอยู่
ตรงกลาง รู้สึกว่าเป็นการแบ่งแยกประเทศ  เพราะ ธงชาติ เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ อีกทั้งยงัท า
ใหฝ่้ายท่ีไม่เห็นดว้ยรู้สึกอึดอดั   
 เช่นเดียวกบันกัข่าวสายการเมืองอีกคน สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 6 มีนาคม 2558) ท่ีกล่าววา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ และ กปปส. ฉลาดมากในการน า ธงชาติไทย มา
เป็นสัญลกัษณ์ เพราะหาง่ายและมีพลงัมาก การใส่เส้ือลายธงชาติแทนท่ีจะใส่เส้ือลาย กปปส. มี
ความหมายท่ียิ่งใหญ่กว่า เพราะหมายถึงคุณมาต่อสู้เพื่อชาติ ไม่ใช่เพื่อ ‚ก านนัสุเทพ‛ อยา่งท่ีฝ่าย
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ตรงขา้มประชดประชนัวา่ พวกคนดี พวกรักชาติ กลายเป็นวาทกรรมเหน็บแนมท่ีหาทางตอบโตไ้ด้
ยาก เพราะหากตอบโตไ้ป นัน่ก็หมายความวา่ คนท่ีพดูเป็นพวกไม่รักชาติ 
 สอดคลอ้งกบัมุมมองของนกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ ท่ีมองวา่ การท่ี กปปส. เลือก ธง
ชาติไทย มาเป็นสัญลกัษณ์ผูกใจประชาชน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความภกัดี ความรักชาติ และ
ความเป็นชาตินิยม การค านึงถึงประเทศชาติ ธงชาติ เช่นน้ี แตกต่างจากการชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือ
แดง ท่ีค  านึงถึงแต่พลต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงเป็นตวับุคคล การต่อสู้ระหว่างตวับุคคลคนกบั
ชาติ ยอ่มมีน ้าหนกัท่ีชาติมากกวา่ คนจึงมาร่วมชุมนุมกบั กปปส. เป็นจ านวนมาก  เพราะไม่ไดคิ้ดวา่
ท าเพื่อ ‚ก านนัสุเทพ‛ แต่ท าเพื่อชาติไทย  (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 
เมษายน 2558)   

อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26  มีนาคม 2558) ช้ีวา่ การใช ้ธงชาติ 
เป็นความพยายามท าให้เห็นว่า เป็นการต่อสู้เพื่อประเทศ เพื่อทุกคน เพื่อส่วนรวม แต่ถา้ติดตามใน
แง่ของภาษาดว้ย ไปไกลกวา่การใชธ้งชาติ เพราะเน้ือหาในการปราศรัยและชูประเด็นมีหลายอยา่งท่ี
วนกลบัไปท่ีสถาบนัเบ้ืองสูง  จะเห็นวา่ มีสัญลกัษณ์ ความหมาย ภาษา หลายอยา่งท่ีใชใ้นการต่อสู้
คร้ังน้ี บางอย่างอาจเป็นความหมายตรง บางอย่างอาจเป็นความหมายซ่อน แต่ท่ีชดัเจนคือ ความ
พยายามท่ีจะบอกกบัสังคมว่า การต่อสู้คร้ังน้ีเป็นการต่อสู้เพื่อประเทศไทย และความอยู่รอดของ
สถาบนั  

ส่วนความเห็นของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นันทนา นันทวโรภาส (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2  เมษายน 2558) มองวา่ กลุ่ม กปปส. เป็นกลุ่มท่ีใช ้สัญญะทางการเมืองไดดี้มาก  
การใช ้สีธงชาติ เสมือนเป็นการบอกวา่  คนทุกคนเป็นพวกเดียวกบั กปปส. เพราะทุกคนอยูภ่ายใต้
ร่มธงไตรรงค์ผืนเดียวกนั เอาสัญลกัษณ์ความเป็นชาติไปใช้เป็นของตวัเอง ท าให้คนอ่ืนท่ียืนตรง
เคารพธงชาติเหมือนได้เข้าร่วมกับ กปปส .ไปโดยปริยาย เรียกว่าเหมารวม เป็นการเลือกใช้
สัญลกัษณ์ท่ีดี  มีพลงั และไดแ้นวร่วม 

ขณะท่ีความเห็นของคอลมันิสต์บางคนท่ีสะทอ้นผ่านบทความ มองว่า ธงชาติ เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีหาไดง่้าย และเป็นศูนยร์วมจิตใจของผูค้น ง่ายต่อการโนม้น้าวให้มวลชนเขา้ร่วมการ
ชุมนุม ในบทความ ‚ ธงชาติ และนกหวีด สัญลกัษณ์แห่งการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน‛ ของ รุ่ง
มณี เมฆโสภณ จากหนงัสือสู้ไม่ถอย (2557, น.48-53)  เจา้ของความคิดในการน าสีธงชาติมาใชใ้น
การชุมนุม คือ เจิมมาศ จึงเลิศศิริ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์และอดีตสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ เธอเสนอความคิดเร่ืองสีธงชาติน้ีระหว่างการพูดคุยในหมู่
นกัการเมืองพรรคประชาธิปัตยช่์วงท่ีจดั ‚สานเสวนา เวทีประชาชน‛ เม่ือตน้ปี 2555 ซ่ึงต่อมาได้
เปล่ียนช่ือเป็น ‚เวทีประชาชน เดินหนา้ผา่ความจริง‛ หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ ‚เวทีผา่ความจริง‛ 
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 เจิมมาศ เห็นวา่ สัญลกัษณ์ท่ีเป็นสีต่างๆอาจไม่เหมาะกบัสถานการณ์ โดยเฉพาะถา้ใชสี้
ฟ้าซ่ึงเป็นสีของพรรคประชาธิปัตย ์ก็จะกลายเป็นขอ้จ ากดัในการดึงดูดมวลชนในวงกวา้ง หากใชสี้
ธงชาติน่าจะเป็น ‚ศูนยร์วมจิตใจของผูค้น‛ ได้มากกว่า ท่ีส าคญั ธงชาติ หาไดง่้ายและไม่ยุ่งยาก 
สามารถน าริบบิ้นธงชาติมาผูกผม ผูกขอ้มือ หรือผูกไวท่ี้รถไดห้มด เจิมมาศ มีหนา้ท่ีคอยซ้ือหาธง
ชาติและริบบิ้นสีธงชาติมาใชใ้นการชุมนุม จนถึงการเคล่ือนไหวท่ีสถานีรถไฟสามเสน และพฒันา
มาเป็น กปปส.ในท่ีสุด   
 ตอ้งยอมรับว่า สีธงชาตินอกจากจะเป็นสีสัญลกัษณ์ท่ีมีพลงัและมีความหมายแลว้ ใน
การต่อสู้ทางการเมืองภาคประชาชนของมวลมหาประชาชนคร้ังน้ี ยงัมีการน าสีสัญลกัษณ์น้ีไปต่อ
ยอดท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งกวา้งขวาง นอกจากน าไปออกแบบเป็นลวดลายเส้ือสารพดั
ดีไซน์  ยงัมีการผลิตเป็นเคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งตวั และของใชสี้ธงชาติอยา่งหลากหลาย  ในช่วง
นั้นคาดว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีหลายร้อยล้านบาท โดยเงินส่วนหน่ึงได้
น าไปสนบัสนุนการต่อสู้ของ กปปส. 
 นกหวดี 
 อีกหน่ึงอาวุธส าคญัท่ีทรงพลงัไม่นอ้ยไปกวา่ ธงชาติ ก็คือ นกหวีด สัญลกัษณ์ของการ
เรียกรวมพล เม่ือพบว่ามีเหตุผิดปกติเกิดข้ึนในบ้านเมือง สัญญะเดิมของ นกหวีด ในเมืองไทย
โดยทัว่ไปอาจเป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีกรรมการใช้ในการตดัสินกีฬา รปภ.ใช้ในการโบกรถ หรือ
ช่วงหน่ึงต ารวจใช้ในการรณรงค์ให้ผูห้ญิงพกติดตวั เพื่อเป่าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ กรณีมี
เหตุอนัตรายเกิดข้ึน แต่ในการชุมนุมคร้ังน้ี นกหวีด ไดก้ลายอาวุธประจ ากายของ ‚ก านนัสุเทพ‛  
รวมทั้งเป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้ของ กปปส. ท่ีตอ้งการส่งสัญญาณวา่ ประชาชนต่ืนแลว้ ขณะน้ีได้
มีการทุจริตคอรัปชัน่เกิดข้ึน ซ่ึงในขณะนั้นก็คือ ความพยายามของพรรคเพื่อไทย ในการผลกัดนัร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฉบบัเหมาเข่งสุดซอย  

สัญญะของ นกหวีด ในเมืองไทยเร่ิมเปล่ียนไป จากการท่ีพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู ้
ก  าหนดใหใ้ชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้ตั้งแต่เร่ิมแรก โดยน าแนวคิดมาจาก ‚ราล์ฟ เนเดอร์‛ (Ralph 
Nadar) นักกฎหมาย นักเขียนและนักต่อสู้เพื่อสังคมชาวอเมริกัน ผู ้ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อ
ประวติัศาสตร์ของอเมริกา ในปี ค.ศ. 1970 เขาไดต้ดัสินใจเป่านกหวดีในสภา เพื่อเตือนรัฐบาลท่ีเร่ิม
มีพฤติกรรมทุจริตในการบริหารบา้นเมือง  ค าวา่ Whistleblower แปลตรงตวัไดว้า่ ‚คนเป่านกหวีด‛ 
ซ่ึงคนเป่านกหวดี เปรียบเสมือนผูมี้หนา้ท่ีแจง้วา่ มีการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายเกิดข้ึน 

สอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง กล่าววา่ ‚นกหวีด ไม่เพียงแต่ท า
ให้คนเห็น รับรู้ดว้ยสายตา แต่ยงัท าให้คนรับรู้ดว้ยเสียง เป็นการเลือกใช้สัญลกัษณ์ท่ีเหนือชั้นมาก  
แปลวา่เขาเลือกใชส้ัญลกัษณ์ท่ีมีพลงั  และก็ส่ือความหมายไดดี้  เม่ือก่อนเวลาท่ีเรียกคนชุมนุม ก็จะ
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ใช้ค  าว่า พอเป่านกหวีดก็มา  ความหมายก็คือ เป็นการรวมพล ซ่ึงถือว่าเป็นการส่ือสารท่ีประสบ
ความส าเร็จมาก‛ (สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558)   

สอดคลอ้งกบัความเห็นของคอลมันิสต์บางคน ท่ีมองว่า นกหวีด เป็นสัญลกัษณ์ของ
การต่ืนรู้ ต่ืนตวัของประชาชนท่ีลุกข้ึนมาต่อตา้นอ านาจรัฐท่ีไม่มีความชอบธรรม ดงับทความ ‚4 
เหตุผลท่ี รัฐ กลวั เสียงนกหวดี‛ ของ ธาม  เช้ือสถาปนศิริ  จากส านกัข่าวอิศรา (วนัท่ี 21 พ.ย. 2556 )  
น าเสนอวา่ เสียงนกหวดีนั้น เป็นรูปสัญญะการประทว้งท่ีรวมพลงัชดัเจนมากท่ีสุด มนัมีรูปเสียง มนั
รวมเอาความหมายต่อตา้นเอาไวล้งในเสียงหวีดทั้งหมด ดว้ยวิธีสันติ อหิงสา ลดการประทะ การ
เผชิญหนา้ แตะตอ้งท าร้ายร่างกาย เป็นการฉกฉวยความหมาย อ านาจจากมือรัฐในเชิงสัญลกัษณ์มา
ไวใ้นมือประชาชนเพียงชัว่คราว 
 ท าให้ประชาชนรู้สึกว่า ‚ตนเองมีอ านาจเหนือรัฐในการต่อสู้‛ ท่ีส าคัญ มันเป็น
สัญลกัษณ์แห่งการต่ืนรู้ ต่ืนตวั และต่ืนตน ของเสียงประชาชนท่ีจะต่อตา้นต่อรัฐบาลฉ้อฉล ทั้งหมด
น้ีก็เพียงพอ ท่ีมนัจะสะเทือนความมัน่คงทางจิตใจของเจา้หน้าท่ีรัฐ แต่ไม่ได้ประหัตประหารรัฐ
โดยตรง คือ การแสดงออกง่ายๆ ของประชาชน และมนัก็ไม่ไดท้  าให้ศีลธรรมอนัดีของรัฐถูกท าลาย
ลงไปแต่อยา่งใด  

อวจันภาษา 
ภาพของความทุ่มเทเสียสละระหว่างเป็นแกนน า กปปส. ท่ีส่ือสารออกมาผ่านอวจัน

ภาษา นบัเป็นอีกสัญญะท่ีเปล่ียนไปจากสมยัเป็นนกัการเมือง สามารถเรียกความเช่ือมัน่ และความ
ไวว้างใจ จากมวลชนไดเ้ป็นจ านวนมาก เช่น การเดินเทา้รณรงคใ์หช้าวกรุงเทพฯ ออกมาร่วมชุมนุม
เป็นระยะทางไกล วนัละหลาย 10 กม.  การกินขา้วเท่ียงพร้อมกบัผูชุ้มนุมบนทอ้งถนน  รวมถึงสีผิว
ท่ีดูเขม้ข้ึน หรือ ไหมเ้กรียม จากการตากแดดระหวา่งเดินรณรงค ์ฯลฯ 

ส่วนบุคลิกของ ‚ก านนัสุเทพ‛  หลงัจากมาเป็นแกนน าการชุมนุม ภาพของการเป็นคน
ดุดนั เอาจริงเอาจงั เด็ดขาด ใจถึงพึ่งได ้ ก็เด่นชดัมากข้ึนกว่าสมยัเป็นนกัการเมืองเช่นกนั  เป็นอีก
หน่ึงสัญญะ ท่ีสร้างความฮึกเหิม โน้มน้าวใจให้มวลชนเขา้ร่วมการชุมนุม  ขณะเดียวกนั ในบาง
ช่วงเวลา ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็มีมุมของความอ่อนโยน เรียกความเห็นใจจากมวลชนให้มีอารมณ์ร่วมได้
ไม่นอ้ย อยา่งเช่น การร้องไห้บนเวทีปราศรัย ในวนัท่ีเกิดเหตุปาระเบิดใส่ขบวนผูชุ้มนุม ท่ีบริเวณ
ถนนบรรทดัทอง จนมีผูเ้สียชีวติและบาดเจบ็จ านวนมาก ดงัความเห็นของนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ 
ท่ีมองว่า บุคลิกภาพของคุณสุเทพ เปล่ียนไปพอสมควร จากสมยัเป็นนกัการเมือง ท่ีเคยดูเขม้แข็ง 
เป็นผูใ้หญ่ และเขา้ถึงยาก แต่หลงัมาเป็นแกนน า กปปส.  ระหวา่งข้ึนเวทีปราศรัย จะพูดกบัมวลชน
ในลกัษณะท่ีเป็นกนัเอง มีลูกเล่น และพฤติกรรมบางอยา่งประกอบ เช่น การร้องไห้  มีมุขตลก การ
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เตน้หรือร้องเพลงบนเวที ฯลฯ เป็นบุคลิกท่ีอ่อนลงในแง่ของการพยายามเขา้หามวลชน (สิริพรรณ 
นกสวน สวสัดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) 

กิจกรรม 
เน่ืองจากการชุมนุมของ กปปส. เป็นการชุมนุมท่ียาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์ ฉะนั้น

การท่ีจะรักษาพลงัมวลชนเอาไวใ้หไ้ด ้จึงตอ้งปรับแผนการชุมนุมใหส้อดรับกบัวถีิของคนกรุงเทพฯ  
ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัท่ีเขา้ร่วมชุมนุม และยงัตอ้งท ามาหากิน ดว้ยการก าหนดวนันดัชุมนุมใหญ่ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ จึงเป็นอีกหน่ึงสัญญะส าคญัท่ีสร้างความต่ืนตวัใหก้บัมวลชน  

จากความเห็นของกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีเข้าร่วมชุมนุม เอกนัฏ พร้อมพนัธ์ุ (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) เปิดเผยวา่ การชุมนุมของ กปปส. เป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่ ท่ี
มวลชนไม่ได้มาอยู่หน้าเวทีตลอด 24 ชั่วโมง การต่อสู้ท่ีตอ้งใช้เวลานาน  ฉะนั้นจะมาประเมิน
เฉพาะจ านวนคนหนา้เวทีเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้ เราจึงตอ้งก าหนดวนันดัแสดงตวัในวนัชุมนุมใหญ่
ท่ีชดัเจน ไม่ไดน้ดัแสดงตวักนัทุกวนั ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น 24 พ.ย. 56 วนัมวลมหาประชาชน คน
ไทยหวัใจเกินลา้น  9 ธ.ค. 56 รวมพลงักนัทุกสายเดินหนา้ไปท าเนียบรัฐบาล  22 ธ.ค.56 วนัทดสอบ
ชตัดาวน์กรุงเทพ ตั้งเวที 4-5 จุด  13 ม.ค.57 วนัชตัดาวน์กรุงเทพ ตั้งเวที 7 แห่งทัว่กรุงเทพ   
หลงัจากนั้นก็มีการแสดงพลงักนัอยูเ่ร่ือยๆ ซ่ึงการก าหนดวนัท่ีชดัเจน นดัชุมนุมใหญ่เม่ือไหร่ก็จะมี
คนออกมาตลอด 

ขณะท่ีนกัข่าวสายการเมือง สถาพร พงษ์พิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 6 
มีนาคม 2558)  กล่าวเสริมวา่  สัญญะท่ีประสบความส าเร็จอยา่งเห็นไดช้ดั คือ กิจกรรมการเดินเทา้
รณรงคไ์ปยงัสถานท่ีส าคญัต่างๆ  แลว้มีประชาชนบริจาคเงินให้กบั กปปส. และเม่ือมีภาพน้ีเกิดข้ึน
แลว้ ก็มีการท าตามมาโดยตลอดทุกคร้ังท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ออกเดินรณรงค์ไปยงัจุดต่างๆในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ  
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสารขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ‚ก านนัสุเทพ‛  มีการ
ใชส้ัญญะสร้างความหมาย เพื่อตอกย  ้าเป้าหมายในการชุมนุม สร้างพลงัและความต่ืนตวัให้มวลชน
เขา้ร่วมการเคล่ือนไหวในหลายดา้น ประกอบดว้ย กลุ่มสัญญะท่ีเป็นค าพูด หรือวาทกรรม ซ่ึงตลอด
การชุมนุมของ กปปส. มกัมีการผลิตข้ึนมาเป็นระยะๆ ผ่านการปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ และ
กิจกรรมการเคล่ือนไหวต่างๆ  อีกทั้งยงัมีการผลิตซ ้ าผา่นส่ือ ทั้งสถานีโทรทศัน์ช่องบลูสกาย และ
สถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นเครือข่าย กปปส. รวมถึงส่ือออนไลน์ เพื่อให้เขา้ถึงมวลชนอยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย 
เช่น ค าวา่   เช่น การเรียกตวันายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดว้ยค าวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ การเรียกกลุ่มผูชุ้มนุม
วา่ ‚มวลมหาประชาชน‛  การเรียกเป้าหมายการชุมนุมวา่ ‚ชตัดาวน์กรุงเทพ‛ และ"รีสตาร์ทไทย
แลนดป์ฏิรูปประเทศไทย" ฯลฯ 
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ส าหรับสัญญะท่ีเป็นบทเพลงประกอบการชุมนุม ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงปลุกใจใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเคยใชใ้นการต่อสู้กบัอ านาจรัฐในหลายเหตุการณ์ส าคญัมาก่อน เช่น เพลงสู้ไม่ถอย 
เพลงต่ืนเถิดไทย และเพลงมาร์ชประชาชนเดิน 
 ในกลุ่มท่ีเป็นส่ิงของและวตัถุ มีสัญญะท่ีทรงพลงัอยา่งมากอยู ่2 ประเภท ก็คือ ธงชาติ
ไทย และนกหวีด ในส่วนของ ธงชาติไทย จากเดิมท่ีหมายถึงความเป็นชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์ แต่การชุมนุมคร้ังน้ีได้ถูกน ามาใช้เป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้ของกลุ่ม กปปส. 
นอกจากธงชาติจะเป็นสัญญะท่ีก านนัสุเทพ และ กปปส. พยายามส่ือสารวา่ เป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ทุกคน การต่อสู้คร้ังน้ีก็เพื่อปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ไม่ไดเ้ป็นการต่อสู้เพื่อ ‚ก านนั
สุเทพ‛ หรือ ใครคนใดคนหน่ึงแลว้ ธงชาติยงัถูกแทนความหมาย ของความเป็นกลุ่มกอ้นพรรคพวก
เดียวกนักบั กปปส.อีกดว้ย ยากท่ีกลุ่มเห็นต่างจะหาเหตุผลมาทดัทาน และดว้ยธงชาติเป็นอุปกรณ์ท่ี
หาง่าย จึงมีการน ามาผลิตเป็นส่ิงของและวตัถุหลากหลายชนิด เช่น เส้ือ  ริสแบน(ห่วงรัดขอ้มือ)  
ริบบิ้น(แถบผา้)ผกูขอ้มือ และท่ีคาดผม ฯลฯ  

ส่วน นกหวีด ก็เป็นสัญลักษณ์ของการเรียกรวมพล เม่ือมีเหตุผิดปกติเกิดข้ึนใน
บา้นเมือง สัญญะเดิมของ นกหวดี เป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีกรรมการใชใ้นการตดัสินกีฬา รปภ.ใชใ้นการ
โบกรถ หรือช่วงหน่ึงต ารวจใช้ในการรณรงค์ให้ผูห้ญิงพกติดตวั เพื่อเป่าส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือ กรณีมีเหตุอนัตรายเกิดข้ึน  แต่ในการชุมนุมคร้ังน้ี นกหวีด ไดก้ลายอาวุธประจ ากายของ 
‚ก านนัสุเทพ‛  รวมทั้งเป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้ของ กปปส. ท่ีตอ้งการส่งสัญญาณวา่ ประชาชน
ต่ืนรู้ และต่ืนตวัแล้ว ขณะน้ีได้มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดข้ึน ถึงเวลารวมพล ฉกฉวยความหมาย
อ านาจจากมือรัฐในเชิงสัญลกัษณ์มาไวใ้นมือประชาชนเพียงชัว่คราว ดว้ยวธีิการท่ีสันติ อหิงสา 

สัญญะของ นกหวีด ในเมืองไทยเร่ิมเปล่ียนไป จากการท่ีพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู ้
ก  าหนดใหใ้ชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้ตั้งแต่เร่ิมแรก โดยน าแนวคิดมาจาก ‚ราล์ฟ เนเดอร์‛ (Ralph 
Nadar) นักกฎหมาย นักเขียนและนักต่อสู้เพื่อสังคมชาวอเมริกัน ผู ้ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อ
ประวติัศาสตร์ของอเมริกา ในปี ค.ศ. 1970 เขาไดต้ดัสินใจเป่านกหวดีในสภา เพื่อเตือนรัฐบาลท่ีเร่ิม
มีพฤติกรรมทุจริตในการบริหารบา้นเมือง  ค  าวา่ Whistleblower แปลตรงตวัไดว้า่ ‚คนเป่านกหวีด‛ 
ซ่ึงคนเป่านกหวดี เปรียบเสมือนผูมี้หนา้ท่ีแจง้วา่ มีการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายเกิดข้ึน 

สัญญะดา้นอวจันภาษา ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีทั้งภาพของความทุ่มเทเสียสละระหวา่ง
เป็นแกนน า กปปส. ซ่ึงเปล่ียนไปจากสมยัท่ีเคยเป็นนกัการเมือง สามารถเรียกความเช่ือมัน่ และ
ความไวว้างใจ จากมวลชนไดเ้ป็นจ านวนมาก เช่น การเดินเทา้รณรงคใ์ห้ชาวกรุงเทพฯ ออกมาร่วม
ชุมนุมเป็นระยะทางไกล วนัละหลาย 10 กม.  การกินขา้วเท่ียงพร้อมกบัผูชุ้มนุมบนทอ้งถนน  
รวมถึงสีผวิท่ีดูเขม้ข้ึน หรือ ไหมเ้กรียม จากการตากแดดระหวา่งเดินรณรงค ์ฯลฯ 
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บุคลิกของ ‚ก านนัสุเทพ‛  หลงัจากมาเป็นแกนน าการชุมนุม ภาพของการเป็นคนดุดนั 
เอาจริงเอาจงั เด็ดขาด ใจถึงพึ่งได ้ ก็เด่นชดัมากข้ึนกวา่สมยัเป็นนกัการเมืองเช่นกนั  ขณะเดียวกนั
ในบางช่วงเวลา ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็มีมุมของความอ่อนโยน เรียกความเห็นใจจากมวลชนให้มีอารมณ์
ร่วมไดไ้ม่นอ้ย อยา่งเช่น การร้องไห้บนเวทีปราศรัย ในวนัท่ีเกิดเหตุปาระเบิดใส่ขบวนผูชุ้มนุม ท่ี
บริเวณถนนบรรทดัทอง จนมีผูเ้สียชีวติและบาดเจบ็จ านวนมาก  

นอกจากมีการใช ้สัญญะ ในรูปแบบต่างๆแลว้ กิจกรรมการชุมนุมใหญ่แต่ละคร้ังก็ถูก
สร้างความหมาย โดยการอา้งช่ือกิจกรรมแต่ละคร้ังให้เกิดพลงัความรู้สึกมีส่วนร่วม เน่ืองจากการ
ชุมนุมของ กปปส. เป็นการชุมนุมท่ียาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์ ฉะนั้นการท่ีจะรักษาพลัง
มวลชนเอาไวใ้หไ้ด ้จึงตอ้งปรับแผนการชุมนุมใหส้อดรับกบัวิถีของคนกรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกั
ท่ีเขา้ร่วมชุมนุม และยงัตอ้งท ามาหากิน ดว้ยการก าหนดวนันดัชุมนุมใหญ่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  
24 พ.ย. 56 วนัมวลมหาประชาชน คนไทยหวัใจเกินลา้น  9 ธ.ค. 56 รวมพลงักนัทุกสายเดินหนา้ไป
ท าเนียบรัฐบาล  22 ธ.ค.56 วนัทดสอบชตัดาวน์กรุงเทพ ตั้งเวที 4-5 จุด  13 ม.ค.57 วนัชตัดาวน์
กรุงเทพ ตั้งเวที 7 แห่งทัว่กรุงเทพ  หลงัจากนั้นก็มีการนดัแสดงพลงักนัอยูเ่ป็นระยะๆ นอกจากน้ี ยงั
รวมถึงกิจกรรมการเดินเทา้รณรงค์ไปยงัจุดต่างๆ แล้วมีคนร่วมบริจาคเงินให้กับ กปปส. จน
เป็นสัญญะท่ีมีคนร่วมบริจาคตามทุกคร้ังอีกดว้ย 
                 4.2.2.3  การสร้างสารเพื่อโนม้นา้วใจ 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ในการชุมนุมของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ าแนวคิดการ
สร้างจุดดึงดูดใจในตวัสาร(Message Appeals) มาโนม้นา้วใจมวลชนให้เขา้ร่วมการชุมนุมในหลาย
ดา้น ท่ีปรากฎชดั คือ   
  การใชจุ้ดดึงดูดใจให้เกิดความกลวั (Fear Appeals)  เช่น เร่ืองการทุจริตคอรัปชัน่ การ
จาบจว้งสถาบนัเบ้ืองสูง และความน่ากลวัของระบอบทกัษิณ ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับได ้ จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมือง ‚ขอ้มูลท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ใช้
ในการส่ือสาร คือ เร่ืองคนดี และเร่ืองการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ เช่น การท าลายความ
น่าเช่ือถือให้นายกฯยิ่งลักษณ์เป็นตัวตลก หรือ การเหยียดเพศ ฯลฯ เกิดจากการสร้างข้ึนของ
เครือข่ายในเวที กปปส.  ‚ก านนัสุเทพ‛วางบทบาทตวัเองในฐานะเป็นแกนน า อย่างนอ้ยก็เป็นพรี
เซนเตอร์ เป็นตวัอา้งอิง ฉะนั้นเขาจะไม่พูดหรือปราศรัยในเร่ืองหยาบคายและต ่าเกินไป ส าหรับ
ตวัอยา่งเร่ืองการทุจริตคอรัปชัน่ เช่น โครงการรับจ าน าขา้ว ‚ก านนัสุเทพ‛ พยายามน ามวลชนเขา้ไป
ปิดลอ้มกระทรวงการคลงั กดดนั แทรกแซง ท าให้เกิดกระแสสังคม กระทัง่ผูอ้  านวยการธนาคาร
ออมสินตอ้งลาออก เขาใชทุ้กวิถีทางในการต่อสู้ ไม่สนแมก้ระทัง่ชาวนาจะไม่ไดเ้งิน เพราะตอ้งไป
ใหถึ้งเป้าหมายใหไ้ด ้‛ (ชูวสั  ฤกษศิ์ริสุข, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 10 มีนาคม 2558)   
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 จตุรงค ์ ปทุมมานนท ์(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15  มีนาคม 2558)  ประเด็นท่ี ‚ก านนั
สุเทพ‛ หยิบมาโจมตีรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นทางการเมือง  เช่นปัญหาโครงการรับ
จ าน าขา้ว น ามาขยายผลจนลุกลาม กระทัง่ปลุกชาวนาเขา้มาเป็นแนวร่วมกบั กปปส.ได ้ เขาเขา้ใจ
ในจุดอ่อนของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ โดยเฉพาะเร่ืองร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ท่ีน ามาโจมตีกระทัง่
รัฐบาลยบุสภา และยกระดบัมาสู่การขบัไล่ระบอบทกัษิณ 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของคอลมันิสตจ์ากส่ือหลายส านกั ท่ีสะทอ้นผา่นบทความต่างๆ 
เช่น บทความ ‚มวลมหาประชาชน จารึกประวติัศาสตร์ราชด าเนิน‛ ของ นิติราษฎร์ บุญโยจาก
นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี29 พ.ย. 2556)  แน่นอนวา่ ประเด็นเดิมๆ ท่ียงัเป็น จุดขาย และ 
ได้ใจมวลชน ให้ตามไลท์แอนด์แชร์ไม่หยุด มี 2 เร่ืองหลกั คือ เร่ืองโกงกินคอรัปชั่น และเร่ือง
เก่ียวกบัสถาบนัเบ้ืองสูง ท่ีไวต่อกระแสชนชั้นกลางในเมืองกลุ่มน้ีอยูแ่ลว้ 
 เช่นเดียวกบัความเห็นของนกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์ ท่ีมองวา่  การส่ือสารส่วนใหญ่ของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ อยูบ่นพื้นฐานของการสร้างความเกลียดและความกลวัให้กบัมวลชน ซ่ึงมีอิทธิพล
มากในแง่ของจิตวทิยามนุษย ์ ยกตวัอยา่ง กรณีฮิตเลอร์ฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยิว ก็เพราะกลวัวา่ ชาวยิว
ท่ีฉลาดและเก่งจะเขา้มาท าการคา้แลว้ท าให้พวกเขาสู้ไม่ได ้ ‚การจุดติดของกระบวนการ กปปส. 
เร่ิมมาจากร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม แลว้พฒันามาเป็นความเกลียดชงั และความกลวัในการ
ถูกผูกขาดอ านาจ  ซ่ึง ‚ก านันสุเทพ‛ ได้น าทั้งความเกลียดและความกลวัดงักล่าว ท่ีท างานได้
เขม้แขง็มากในแง่จิตวทิยาต่อมนุษย ์มาใชใ้นการโนม้นา้วมวลชน ปรับกระบวนทศัน์ และท่าทีของ
ตวัเองให้สอดคล้องกับกลุ่มผูส้นับสนุนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การชุมนุมมีพลังและประสบ
ความส าเร็จ แต่ทั้งหมดน้ีถา้มองยอ้นกลบัไปรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ก็มีจุดอ่อนอยูจ่ริง‛ (สิริพรรณ นกสวน 
สวสัดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) 
  จุดดึงดูดโดยใชอ้ารมณ์ (Emotional Appeals) ก็เป็นอีกหน่ึงเทคนิคส าคญัท่ีน ามาใชช้กั
จูงมวลชนให้มีอารมณ์ร่วมไปกบัแนวทางการต่อสู้ของ กปปส.  โดยเฉพาะเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนต่อ
ความรู้สึกของผูชุ้มนุม เช่น ความสูญเสีย และการถูกเอาเปรียบจากนโยบายของรัฐ ดงัความเห็นของ
นกัข่าวสายการเมือง ‚ค าปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีวาทศิลป์ท่ีสวยงาม เช่น เร่ืองการล้มลา้ง
รัฐบาล อย่างโครงการจ าน าขา้ว เขาจะพูดว่าโครงการน้ีรัฐบาลลม้เหลวมาก พร้อมกบัยกตวัอย่าง
ต่างๆ มาประกอบ หรือ ไปชวนชาวนาท่ีประสบความเดือดร้อนมาข้ึนเวทีเล่าให้มวลชนฟัง หรือ ให้
ทีมงานไปสัมภาษณ์เป็นคลิปวีดีโอ แล้วน ามาเ ปิดให้มวลชนดู แต่ขณะเดียวกันเป็นชาวนาท่ี
เดือดร้อนจริงหรือไม่ ไม่สามารถรู้ได ้แต่อยา่งนอ้ยก็ปลุกกระแสและท าให้มวลชนเช่ือวา่ ชาวนาทั้ง
ประเทศก าลงัเดือดร้อนจากโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ส่งผลให้เครือข่ายจากกลุ่ม
ต่างๆเขา้ร่วมการชุมนุมมากข้ึน‛ (ชาดา สมบูรณ์ผล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 2558)   
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 สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558)  วิธีการปราศรัย
ของ ‚ก านันสุเทพ‛ มกัโน้มน้าวใจมวลชนด้วยเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก เช่น เร่ืองของ
ผูเ้สียชีวติ ผูบ้าดเจ็บ หรือ การน าจดหมายของเด็กนอ้ยท่ีเอาใจช่วยลุงก านนัสุเทพ ดว้ยการน าเงินค่า
ขนม 10 บาทท่ีไดจ้ากค่าขนม มาร่วมบริจาคให้เป็นทุนในการต่อสู้  หรือ วนัไหนท่ีตอ้งการปลุกเร้า
อารมณ์ ก็มกัใชค้  าพดูท่ีหยาบคาย และสร้างความเกลียดชงักบัฝ่ายตรงขา้มอยา่งเตม็ท่ี 
 ขณะท่ีความเห็นของกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม มองว่า การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ คือ การเขา้ใจอารมณ์ของมวลชน ไม่ท าให้รู้สึกแปลกจากผูน้ าการชุมนุม และ
ปลุกกระแสอารมณ์ร่วมด้วยการเดินเท้ารณรงค์เกือบทุกวนั‚ก านันสุเทพ‛ เป็นนักส่ือสารท่ี
ตรงไปตรงมา และนิยามตวัเองวา่เป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชน ท าใหค้นมีความรู้สึกวา่ ไม่ถูก
แยกออกจากกนัระหวา่งผูน้ ามวลชนกบัชาวบา้น เขาพูดในส่ิงท่ีผูชุ้มนุมคิด การประกาศตวัเป็นร่าง
ทรง ท าให้มวลมหาประชาชนกบั ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ส่วนการออกไปเดิน
รณรงค ์เป็นการปลุกกระแสความต่ืนตวัของคน ซ่ึงไดผ้ลมากแถมยงัมีคนบริจาคเงินสนบัสนุนให้
อีกดว้ย เช่ือวา่ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากความศรัทธาของมวลชน ทั้งท่ี กปปส. ไม่ไดเ้รียกร้อง แต่ภาพน้ีถูก
ตอกย  ้าด้วยการถ่ายทอดสดผ่านช่องบลูสกาย จึงมีประสิทธิภาพอย่างมาก ในแง่การสร้างความมี
ส่วนร่วมของคน‛ (สาธิต วงศห์นองเตย, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558)  
 นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ มองว่า ส่ิงท่ีดึงดูดอารมณ์ของผูชุ้มนุมให้มีพลงัร่วม  มาจาก
การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย การก าหนดเป้าหมายการชุมนุมท่ีชดัเจน และการสร้างขอ้ความส าคญัในการ
ชกัจูงมวลชน ‚กลยทุธ์การส่ือสารหลกัๆของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย 
ตรงประเด็น ซ่ึงบางคร้ังอาจพูดเกินความจริงไปบา้ง มีการสร้างพลงัร่วมดว้ยการนดัหมายท่ีชดัเจน 
เช่น ชุมนุมอะไร ยกกนัไปแค่ไหน เคล่ือนไหวไป ณ จุดใด  มีการสร้างขอ้ความส าคญั ให้เกิดพลงั
และความฮึกเหิมร่วมกนั เช่น ‚วนัมวลมหาประชาชน คนไทยหวัใจเกินลา้น‛  ‚ชตัดาวน์กรุงเทพฯ‛  
‚ตอ้งปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง‛ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างเป้าหมายร่วมกนัในวงกวา้ง คิดวา่เขา
ตอ้งมีนกัวชิาการเขา้มาช่วย  มนัก็เลยท าใหข้อ้ความ เน้ือหาสาร เขา้ใจง่าย อาจผดิบา้งเกินจริงบา้งแต่
มวลชนก็อยากฟัง‛ (สิริพรรณ นกสวน สวสัดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) 
 ส่วนความเห็นของคอลมันิสต์จากส่ือส านกัต่างๆ ท่ีสะทอ้นผ่านบทความ มองว่า จุด
ดึงดูดอารมณ์ ท่ีมีประสิทธิภาพในการโนม้นา้วใจมวลชนอยา่งมาก คือ วิธีการปราศรัยของ ‚ก านนั
สุเทพ‛ โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีท าใหม้วลชนรู้สึกมีอารมณ์ร่วมคลอ้ยตาม เช่น การยกตวัอยา่งของเด็ก
และคนแก่จากต่างจงัหวดั ท่ีเขียนจดหมายมาให้ก าลงัใจ พร้อมกบัเสียสละส่งเงินเก็บส่วนตวัท่ีมีอยู่
เพียงเล็กน้อย ให้มาเป็นทุนในการต่อสู้  ในบทความ ‚ท าไมจึงเกิดปรากฏการณ์ ก านันสุเทพ              
ฟีเวอร์‛ ของ นงนุช สิงหเดชะ จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 10-16 ม.ค. 2557)  
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น าเสนอวา่ จุดพลิกผนัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหน้ายสุเทพยอมทุ่มเทหมดหนา้ตกั ลาออกจาก ส.ส. 
ออกมาสู้ ก็น่าจะเป็นก าลงัใจจากเด็กตวัเล็กๆ และคนแก่ในต่างจงัหวดั มีอยู่วนัหน่ึงเด็กชายจาก
พิษณุโลกเรียนอยู ่ป.3 ท่ีคงไดดู้การปราศรัยของลุงก านนัทางทีวีจนเกิดแรงบนัดาลใจ จนน าเงินจาก
กระปุกออมสินประมาณ 1,000 บาท ใส่ถุงพลาสติกข้ึนรถบสัมาท่ีกรุงเทพฯเพียงคนเดียว วนัท่ี
เดินทางมานั้นนายสุเทพไม่อยู่ เด็กชาย ป.3 คนนั้น ไดฝ้ากเงินพร้อมกบัจดหมายไวก้บัทีมงานแลว้
นัง่รถกลบับา้นโดยไม่ประสงคจ์ะเด่นดงัแต่อยา่งใด จดหมายของเด็กชาย ป.3 มีช่ือ นามสกุล และ
โรงเรียนเสร็จสรรพ เขียนดว้ยตวัหนงัสือตวัโยเ้ย ้บอกวา่ ขอเป็นก าลงัใจให้ลุงก านนัสู้ต่อไป นายสุ
เทพน าจดหมายน้ีข้ึนมาอ่านบนเวที พร้อมกบัน ้ าตาร้ืนข้ึนมา ซ่ึงเช่ือไดว้า่ไม่ใช่การจดัฉากแน่ๆ นบั
จากนั้นมามีเด็กหลายคนเอาอย่างตาม ดว้ยการน ากระปุกออมสินมามอบให้คุณลุง คุณตาก านนัสุ
เทพ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการต่อสู้ 
 นอกจากน้ียงัมีคนชนบทท่ีเป็นรากหญา้ เป็นชาวนา เช่น คุณยายจากบุรีรัมยค์นหน่ึง 
เขียนจดหมายมาหาก านันสุเทพและน าเงิน 100 บาทใส่มาในซองด้วย บอกว่า ฉันติดเก่ียวข้าว 
มาร่วมชุมนุมไม่ได้ จึงฝากเงินมา 100 บาท เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย’  เงิน 100 บาท ส าหรับคนชนบท 
ชาวนา ตวัเล็กๆ แลว้ถือวา่ มาก ทีเดียว ถา้พวกเขาไม่ศรัทธา ไม่เห็นดว้ยในส่ิงท่ีแกนน ามอ็บท า พวก
เขาคงไม่ยอมเสียสละ 
 จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ (Motivational Appeals) มีการน ามาใช้ในอีกหลายด้าน เพื่อ
โนม้นา้วใจมวลชน ท่ีปรากฎชดั  คือ การก าหนดประเด็นใหม่ๆ เพื่อสร้างกระแสการชุมนุมให้อยูใ่น
ความสนใจของสังคมตลอดเวลา ผ่านการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ และการนัดชุมนุมใหญ่อยู่
ระยะๆ โดยไม่บอกแนวทางการเคล่ือนไหวล่วงหนา้  กระตุน้ใหค้นอยากรู้จนตอ้งออกมาร่วมชุมนุม         
 จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมือง มองว่า ‚เทคนิคการเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ จะไม่ยอมบอกล่วงหนา้วา่จะท าอะไร ท าใหค้นทัว่ไปและมวลชนอยากรู้ และเม่ืออยากรู้ก็ตอ้ง
มาร่วมชุมนุม  ถา้ไม่มาจะพลาดประวติัศาสตร์คร้ังน้ี  เช่น การชุมนุมคร้ังใหญ่วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 
2556  ท่ีอา้งว่ามีมวลชนร่วมเคล่ือนไหวเป็นลา้นๆคน หรือ การท าสงคราม 9 ทพั ท่ีแบ่งการเดิน
ออกเป็น 9 สาย ในวนัท่ี  9 ธนัวาคม 2556  เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นกระแสท่ีคนตอ้งมา ขณะท่ีกระแส
ในโซเชียลก็มีผลอย่างมาก ไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ในการร่วมเคล่ือนไหวมากหรือนอ้ย แต่ส่ิงหน่ึงท่ี
พลาดไม่ได ้ก็คือ ตอ้งการมาเพื่อถ่ายรูปเซลฟ่ีแลว้ลงโซเชียล ถา้ไม่มา ถา้ไม่มีนกหวีด ไม่มีอุปกรณ์
ธงชาติ ถือวา่ตกกระแส บางคนท่ีมาร่วมชุมนุมเพราะสนุก และไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบน้ีมาก่อน‛ 
(รุ่งฟ้า ทรัพยพ์ร้อม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558)   
 ดรงค์ ฤทธ์ิปัญญา (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 8 มีนาคม 2558) เห็นว่า ขอ้มูลของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ ส่วนใหญ่จะมีทีมคอยส่งให้  ซ่ึงมาจากฝ่ายคา้นท่ีรู้จุดอ่อนของรัฐบาล โดยพยายาม
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เปิดขอ้มูลมาเร่ือยๆ ช่วงแรกดีตรงท่ีมีขอ้มูลมาก จึงดึงคนเขา้มาร่วมชุมนุมไดม้าก แต่หลงัจบเร่ือง
ร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม ขอ้มูลก็เร่ิมมีนอ้ยลง  จึงตอ้งหาวิธีการเผด็จศึก ‚ก านนัสุเทพ‛ มกั
โน้มน้าวใจมวลชน ด้วยการประกาศว่าเป็นสงครามคร้ังสุดทา้ย จนมีคนเก็บสถิติได้ประมาณ 13 
คร้ัง เหล่าน้ีเป็นมุขในการเรียกคนให้มาร่วมชุมนุม แต่ก็ไม่ได้มากนัก นอกจาก ‚วนัมวลมหา
ประชาชน คนไทยใจเกินลา้น‛ ทั้งน้ีจะมีการเปล่ียนมุขในการเรียกมวลชนอยูต่ลอดเวลา  
 ส่วนความเห็นของคอลัมนิสต์จากส่ือส านักต่างๆ ท่ีสะท้อนผ่านบทความ มองว่า 
แรงจูงใจท่ีส าคญั มีทั้งการบริหารจดัการการชุมนุม ท่ีรองรับกบักลุ่มคนชั้นกลาง ในรูปแบบท่ีมี
ความปลอดภยั อาหารดี ดนตรีไพเราะ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆไดข้ึ้นปราศรัย และมีการเชิญ
ศิลปินดาราคนมีช่ือเสียงมาร่วมชุมนุม ซ่ึงเป็นเสมือนแม่เหล็กอย่างดีในการชักจูงมวลชน ดงัท่ี
ปรากฎในบทความ ‚ม็อบ เครือข่ายสุเทพ เบนเป้าโค่น ตระกูลชินวตัร‛ จากนิตยสารเนชัน่สุด
สัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 15 พ.ย. 2556) ส่ิงท่ีเปล่ียนไปจากการท าม็อบเดิมๆ อยา่ง เวทีพนัธมิตรฯ หรือ 
ม็อบอ่ืน ก็คือ กลยุทธ์ ใน การบริหารจดัการม็อบ เพื่อรองรับมวลชนท่ีเป็นคนชั้นกลางมากข้ึน 
นัน่เอง ซ่ึง ‘สุเทพ’ อาจไดบ้ทสรุปมาแลว้จาก ‘ประสบการณ์ตรง’ ในการจดัเวทีผา่ความจริงมาก่อน
หน้าน้ี ท าให้การจดัม็อบท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยมีประสิทธิภาพทั้งในแง่การดูแลเร่ืองสถานท่ี
และอาหารการกิน 
 ไม่แปลกท่ี สุเทพ จะประกาศบนเวทีเชิญชวนประชาชนมาร่วมชุมนุมหลายต่อหลาย
คร้ังว่า การชุมนุมท่ีน่ีบรรยากาศผ่อนคลายสบายแบบ อาหารดี ดนตรีไพเราะ เพราะมีการจดัซุ้ม
อาหารมากกวา่ 30 ซุม้ จากครัวคนใต ้และเครือข่ายของ ส.ส.ประชาธิปัตย ์
 จะวา่ไปแลว้ การจดัคิวในการข้ึนเวทีก็ถือว่า วางคิวพูดไดดี้ เพราะการ ให้เวลา กบัคน
กลุ่มกอ้นใหม่ๆ เช่น เด็กนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างๆ ไดข้ึ้นพูดหวัค ่า ซ่ึงเป็นช่วงไพร์มไทมข์อง
การติดตามชมผ่านช่องบลูสกายชาแนล นบัเป็นกลยุทธ์เรียกแขกไดอี้กทางหน่ึง ขณะเดียวกนัการ
ใหน้กัไฮดป์าร์กข้ึนพดูช่วงดึก ก็เหมาะสมกบักลุ่มฮาร์ดคอร์อยูเ่หมือนกนั 
 ในบทความเดียวกนัน้ี ยงัระบุอีกว่า  สุเทพ ตอ้งการให้เห็นภาพของการชุมนุมออกมา
ในรูปแบบท่ีสบายๆ สไตล์คนเมือง เหมือนมาอีเวน้ทก์ลางคืน เพื่อให้ต่างจากเวทีชุมนุมแบบม็อบ
ปลุกเร้าใหบุ้ก ใหลุ้ย อยูต่ลอดเวลา อาจท าใหค้นทัว่ไปเครียด และกงัวลไม่อยากเขา้ร่วม 
 อีกทั้ง การท่ีมีศิลปินดงั และดารานกัแสดงมาร่วมดว้ยอยูเ่ป็นระยะ ก็มีส่วนช่วยให้คน
รุ่นใหม่หนัมาสนใจไดด้ว้ย โดยมีศิลปินและดารา อยา่ง เต๋า สมชาย เข็มกลดั, ฉตัรชยั และสินจยั
เปล่งพานิช,  หงา คาราวาน, วงมาลีฮวนน่า, บอย121 ถกลเกียรติ วีรวรรณ, แหม่ม จินตหรา 
สุขพฒัน์, หมอกอ้ง สรวิชญ ์สุบุญ, ต่าย เพญ็พกัตร์ ศิริกุล, ผอูน จนัทรศิริ, หมู กลศ อทัธเสรี, อ๊ีด 
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วงฟลาย, หยวน นิธิชยั ยศอมรสุนทร, พงพฒัน์ วชิรบรรจง และภรรยา, ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา 
และคู่รักคู่ฮอต โตโน่ ภาคิน ค าวลิยัศกัด์ิ กบัแตงโม ภทัรธิดา วชัระวรีพงษ ์เป็นตน้ 
 ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ในการชุมนุมของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ ได้
น าแนวคิดการสร้างจุดดึงดูดใจในตวัสาร(Message Appeals) มาโนม้นา้วใจมวลชนให้เขา้ร่วมการ
ชุมนุมในหลายดา้น ท่ีปรากฎชดั คือ  การใชจุ้ดดึงดูดใจให้เกิดความกลวั (Fear Appeals)  เช่น เร่ือง
การทุจริตคอรัปชัน่ การจาบจว้งสถาบนัเบ้ืองสูง และความน่ากลวัของระบอบทกัษิณ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับได ้โดยการส่ือสารส่วนใหญ่มกัอยูบ่นพื้นฐาน
ของการสร้างความเกลียดและความกลวัใหก้บัมวลชน ซ่ึงมีอิทธิพลมากในแง่ของจิตวทิยามนุษย ์  

การใช้จุดดึงดูดโดยใช้อารมณ์ (Emotional Appeals) ก็เป็นอีกหน่ึงเทคนิคส าคญัท่ี
น ามาใช้ชักจูงมวลชนให้มีอารมณ์ร่วมไปกับแนวทางการต่อสู้ของ กปปส.  โดยเฉพาะเร่ืองท่ี
ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผูชุ้มนุม เช่น ความสูญเสีย และการถูกเอาเปรียบจากนโยบายของรัฐ 
แต่ในมุมของกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีร่วมชุมนุม มองว่า จุดดึงดูดโดยใช้อารมณ์ท่ีมีประสิทธิภาพของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ คือ การเขา้ใจอารมณ์ของมวลชน ไม่ท าให้รู้สึกแปลกจากผูน้ าการชุมนุม และการ
ปลุกกระแสอารมณ์ร่วมดว้ยการเดินเทา้รณรงค์เกือบทุกวนั ส่วนนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ มองว่า 
ส่ิงท่ีดึงดูดอารมณ์ของผูชุ้มนุมใหมี้พลงัร่วม  มาจากการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย การก าหนดเป้าหมายการ
ชุมนุมท่ีชดัเจน และการสร้างขอ้ความส าคญัในการชกัจูงมวลชน ขณะท่ีคอลมันิสต์จากส่ือส านกั
ต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ มองวา่ จุดดึงดูดอารมณ์ คือ วธีิการปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ โดยใช้
เทคนิคต่างๆ ท่ีท าใหม้วลชนรู้สึกมีอารมณ์ร่วมคลอ้ยตาม เช่น การยกตวัอยา่งของเด็กและคนแก่จาก
ต่างจงัหวดั ท่ีเขียนจดหมายมาให้ก าลงัใจ พร้อมกบัเสียสละส่งเงินเก็บส่วนตวัท่ีมีอยูเ่พียงเล็กนอ้ย 
ใหม้าเป็นทุนในการต่อสู้   

นอกจากน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัใชจุ้ดจูงใจโดยใชแ้รงจูงใจ (Motivational Appeals) ในอีก
หลายดา้น เพื่อโนม้นา้วใจมวลชน ท่ีปรากฎชดั  คือ การก าหนดประเด็นใหม่ๆ เพื่อสร้างกระแสการ
ชุมนุมให้อยูใ่นความสนใจของสังคมตลอดเวลา ผ่านการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ และการนดั
ชุมนุมใหญ่อยู่ระยะๆ โดยไม่บอกแนวทางการเคล่ือนไหวล่วงหน้า  กระตุน้ให้คนอยากรู้จนตอ้ง
ออกมาร่วมชุมนุม รวมทั้งการบริหารจดัการการชุมนุม ท่ีรองรับกบักลุ่มคนชั้นกลาง ในรูปแบบท่ีมี
ความปลอดภยั อาหารดี ดนตรีไพเราะ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆไดข้ึ้นปราศรัย และมีการเชิญ
ศิลปินดาราคนมีช่ือเสียงมาร่วมชุมนุม ซ่ึงเป็นเสมือนแม่เหล็กอยา่งดีในการชกัจูงมวลชน  
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                4.2.2.4 การโฆษณาชวนเช่ือ 
 ผลการวจิยั พบวา่ ในการปลูกฝังความคิด ความเช่ือ ใหม้วลชนเห็นพอ้งกบัแนวทางการ
เคล่ือนไหวของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ าเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือเขา้มาปรับใชใ้นหลายดา้น 
ท่ีปรากฎชดั คือ   
 1.  การตั้งช่ือให้ฉายา (Name Calling) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ วา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็น
เทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือส าคญัท่ี กปปส . น ามาใช้ หลังแรงส่งจากกระแสการคดัค้านร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษกรรมเร่ิมแผว่ลง เพื่อสร้างความไวว้างใจและรักษาพลงัของมวลชนเอาไว ้

มีความใกลชิ้ด เป็นกนัเอง   
ในมุมมองของนกัข่าวสายการเมืองส่วนหน่ึง มองว่าการตั้ง ฉายา ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็น

การสร้างภาพลกัษณ์ใหดู้ใกลชิ้ดเป็นกนัเองกบัมวลชน เสมือนเป็นญาติ เป็นคนในครอบครัว ท าให้
มวลชนเห็นถึงความทุ่มเท เอาจริงเอาจงั และเกิดความไวว้างใจ ‚โดยนิสัยคนไทย พื้นฐานมองว่า 
นกัการเมืองโกง ตอน ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นรัฐมนตรี เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ดูเป็นผูท้รงเกียรติ 
ดูห่างไกล มองในภาพลบ แต่พอเปล่ียนสถานะมาเรียกว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ ให้ความรู้สึกดูเป็น
ชาวบา้น เป็นญาติสนิท ดูเป็นมิตร เป็นลูกเป็นหลาน เป็นพวกเดียวกนั ค าน้ีมีส่วนอยา่งมากในการ
ท าให้มวลชนไวว้างใจ ‚ก านนัสุเทพ‛ (รุ่งฟ้า ทรัพยพ์ร้อม,  การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 
2558) 
 ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 14 มีนาคม 2558) กล่าวเสริมว่า 
การเรียกตวัเองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ หรือ ‚ลุงก านนั‛ เป็นการสร้างตวัตน สร้างอตัลกัษณ์ข้ึนมาใหม่ท่ี
นบัวา่ไดผ้ลอยา่งมาก ประกอบกบับุคลิก ผมขาว ผวิด าเม่ียม และท่าโบกมือของเขา ยิ่งท าให้คนเห็น
ความทุ่มเทเอาจริงเอาจงั และเกิดความไวว้างใจ  ตอ้งยอมรับวา่ เขามีการวางกลยทุธ์ท่ีดี  

ลบภาพความเป็นนกัการเมือง 
 นกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 
เมษายน 2558)  มองฉายา ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นต าแหน่งทอ้งถ่ิน ท่ีท าใหมี้ความใกลชิ้ดกบัมวลชนมาก
ข้ึน ใหรู้้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั และตอ้งร่วมกนัปกป้อง จนอาจลืมภาพลกัษณ์ดา้น
ลบสมยัเป็นนกัการเมืองของ ‚ก านนัสุเทพ‛ไป  ‚การต่อสู้คร้ังน้ี เป็นการต่อสู้ของภาคประชาชน ท่ี
ตอ้งผกูพนักนัดว้ยระบบเครือญาติ มนัถึงจะเขา้ถึง ฉะนั้นการเรียกตวัเองวา่ ลุงก านนั  มนัท าให้เห็น
วา่การประทว้งน้ีเหมือนกบัเครือญาติเดียวกนั ท าใหดู้เป็นครอบครัว มวลชนตอ้งต่อสู้เพื่อครอบครัว
พวกเขา คนรู้สึกว่าตอ้งปกป้อง ‚ก านนัสุเทพ‛ เพราะเป็นคนในครอบครัวของพวกเขา มีผลท าให้
คนลืมภาพลกัษณ์เดิมๆ ไม่รู้สึกวา่ส่ิงท่ีเขาเคยท าในอดีตนั้นเป็นความผิด เม่ือเทียบกบัความผิดของ
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พลต ารวจโททกัษิณ คนก็ไม่สนใจแลว้ ภาพความไม่ดีของ ‚ก านนัสุเทพ‛จึงไม่ถูกมอง หรือ มองไม่
เห็น‛  
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองบางคน ท่ีมองวา่ การตั้งฉายา ‚ก านนัสุ
เทพ‛ เป็นการสร้างภาพตวัแทนของมวลชน และชาวบ้านในชนบท เพื่อลบภาพความเป็น
นกัการเมืองท่ีถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริตในหลายคดี  ให้กลายมาเป็นลุงก านนัท่ีใจดี 
ต่อสู้เพื่อประชาชนอยา่งแทจ้ริงโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง  ‚หลงัเร่ืองร่างพระราชบญัญติันิร
โทษกรรม ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเรียกคนออกมาร่วมชุมนุมไดอ้ยา่งมหาศาลจบลง กปปส. ไดส้ร้างค าวา่ 
‚ก านนัสุเทพ‛  ข้ึน จุดเปล่ียนตรงน้ีเพื่อลบภาพของอดีตนกัการเมืองเค่ียวลากดิน นกัการเมืองท่ีมี
อิทธิพล เคยมีประวติัคดีต่างๆมากมายออกไป กลายเป็นลุงก านนัท่ีใจดี ซ่ึงก็ไดผ้ล แต่ถา้มองในมุม
ของนกัข่าว เขายงัคงเป็น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นกัการเมืองคนเดิม ขณะท่ีแกนน าทั้ง 8 คนท่ี
ลาออกมาข้ึนเวทีปราศรัย ก็ลว้นเป็นคนของพรรคประชาธิปัตยท์ั้งส้ิน‛ (สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558) 
 จตุรงค ์ ปทุมมานนท์ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15  มีนาคม 2558) มองวา่ ความ
พยายามตดัขาดจากพรรคประชาธิปัตย ์โดยอา้งวา่เป็น ‚ก านนัสุเทพ‛  หรือ ลุงก านนัแบบเต็มตวั ก็
คือ การสลดัภาพจากการเป็นนกัการเมือง ท าให้มวลชนเช่ือวา่ เขาออกมาเคล่ือนไหวเพื่อประชาชน
อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงก็มีน ้ าหนกัมากพอ จนท าให้คนจ านวนมากลืมฉากหลงัของการเป็นนกัการเมือง ท่ี
ยงัคงมีการต่อสายอยูก่บัพรรคประชาธิปัตยอ์ยูต่ลอด 
 มุมมองของนกัข่าวสายการเมืองอีกคน ชูวสั  ฤกษศิ์ริสุข (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 10 
มีนาคม 2558)  กล่าวว่า  ค าว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ มีความหมาย  เพราะเป็นภาพของตวัแทนมวลชน 
ตวัแทนของชาวบา้น ตวัแทนของปราชญช์าวบา้น ตวัแทนของขา้ราชการทอ้งถ่ิน เป็นกระบวนการ
สร้างภาพอยา่งตั้งใจ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบัตวัเองวา่ การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีคือการต่อสู้ของ
คนในชนบท ซ่ึงแท้จริงแลว้เป็นการต่อสู้ของคนกรุงเทพฯกบัคนภาคใตเ้ท่านั้น  ชาวบา้นในภาค
อีสาน และภาคเหนือ ออกมาเขา้ร่วมชุมนุมนอ้ยมาก  
 ส าหรับความเห็นของนกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์ มองวา่ เป็นการสร้างศพัทท์างการเมือง
ท่ีบ่งบอกวา่  ‚ก านนัสุเทพ‛ไม่ใช่นกัการเมืองอีกต่อไป ท าให้ประชาชนรู้สึกไวว้างใจในระดบักวา้ง 
ซ่ึงถือว่าประสบความส าเร็จในสายตาของประชาชน ‚ก านนัสุเทพ‛ มีความสามารถในการส่ือสาร
ทางการเมืองอย่างยิ่ง เพราะภาพลกัษณ์เดิมไม่ใช่ภาพลกัษณ์ท่ีจะมาเป็นแกนน าการชุมนุม ไม่ใช่
ภาพลกัษณ์ท่ีคนจ านวนมากช่ืนชอบ จึงมีการปรับให้ภาพของเขากลายเป็นผูน้ ามวลชนท่ีใกลชิ้ดกบั
ประชาชน  ท าให้ภาพลกัษณ์เดิมท่ีแข็งกร้าว ไม่ไดใ้ส่ใจใคร กลายมาเป็นลุงก านนัท่ีใจดี เขา้กบัคน
ได ้ มีอุดมการณ์ชดัเจน ทั้งในเร่ืองของกระบวนการส่ือสารดว้ยท่าที เน้ือหาท่ีน าเสนอ ท าให้คนลืม
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นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ท่ีเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ เป็นรัฐมนตรี จ าไดแ้ต่ภาพของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ หรือ ‚ลุงก านนั‛ ท่ีใจดี  ซ่ึงเขาก็มีกลยุทธ์ในการส่ือสาร แปลว่า เขาสามารถจบั
ความรู้สึกของมวลชนท่ีเขา้ร่วมชุมนุมกบัเขาได ้และเขาก็ปรับตวัเองในฐานะผูส่้งสาร ให้สอดคลอ้ง
ไปกบัมวลชนผูรั้บสาร ท าให้ผูรั้บสารยอมรับเขา และก็เขา้ร่วมและสนบัสนุนแนวทางของเขา‛ 
(นนัทนา นนัทวโรภาส, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) 
 สิริพรรณ นกสวน สวสัดี (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) กล่าววา่ การตั้ง
ช่ือขนานนามโดยใช้ค  าว่า ‚ก านัน‛ มีนัยะทางการเมือง ท่ีเขาไม่ใช่นักการเมือง ไม่ใช่รอง
นายกรัฐมนตรีอีกต่อไป เพราะขบวนการ กปปส. เป็นขบวนการต่อตา้นนกัการเมืองท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง ดังนั้นจึงตอ้งหาค าใหม่  ค  าว่า ‚ก านัน‛ มีความหมายดั้งเดิม เป็นผูใ้หญ่ในสังคมไทยท่ี
ใกลชิ้ดกบัชาวบา้น น่ีจึงเป็นการสร้างศพัทท์างการเมือง ท่ีท าให้รู้สึกไวว้างใจ ในตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ 
แลว้มนัก็จุดกระแสติด เป็นการสร้างบุคลิกให้ตวัเองเขา้ถึงมวลชนในระดบักวา้ง ซ่ึงตอ้งสัมผสัได ้ 
น่าไวว้างใจ และเป็นกนัเอง กินง่ายอยู่ง่าย มีอารมณ์ขนั อนัน้ีเป็นบุคลิกท่ีคนไทยยอมรับได ้ซ่ึงท า
ใหลื้มตั้งค  าถามถึงมิติดา้นอ่ืนๆของ ‚ก านนัสุเทพ‛ไป 
 ขณะท่ีกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม เปิดเผยวา่ การตั้งฉายา ‚ก านนัสุเทพ‛ เปรียบเสมือน
การรีแบรนด์สินค้าใหม่ ท่ีมาพร้อมกับการประกาศเลิกเล่นการเมือง ไม่ยุ่งเ ก่ียวกับพรรค
ประชาธิปัตย ์ เพราะภาพพจน์เดิมสามารถตีความไดห้ลายอย่าง จากขอ้ครหาต่างๆ เก่ียวกบัการ
ทุจริต เป็นอุปสรรค์ในการเรียกความเช่ือมัน่และศรัทธาจากประชาชน ‚เดิมทีภาพลักษณ์ของ 
‚ก านันสุเทพ‛ไม่ดีนัก ทีมงานคิดว่า การเรียกช่ือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สามารถตีความไปได้
หลายเร่ือง ประกอบกบัในอดีตเขาเคยเป็นก านนั จึงประกาศตวัเองเป็น ‚ลุงก านนั‛ หรือ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ ข้ึนมา ค าวา่ ‚ก านนั‛ ให้ความรู้สึกว่าเป็นผูใ้หญ่ท่ีใจดี น่ารัก น่าเคารพนบัถือ อยูใ่นหมู่บา้น 
เป็นผูน้ าของเรา ยิ่งให้ความรู้สึกอบอุ่น  และดว้ยทุนส่วนตวัท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นคนไม่ท าตวัเป็น
นกัปราชญรู้์มาก หรือท าตวัเป็นชนชั้นสูง เขายงัคงเป็นผูแ้ทนบา้นนอกทุกกระเบียดน้ิว ตั้งแต่อาหาร
การกิน ค าพดูค าจา พอกลบัมาเป็นลุงก านนั เปรียบเสมือนสินคา้ท่ีถูกรีแบรนด์ใหม่  มีภาพพจน์เป็น
คนใหม่  ภาพเก่าๆของเขาถูกลา้งไปดว้ยการบอกว่า เลิกการเมือง ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย ์
และจะไม่ยุง่เก่ียวกบัวงการการเมืองอีกต่อไป ตรงน้ีท าให้กระแสการชุมนุมยิ่งจุดติด‛ (สาธิต วงศ์
หนองเตย, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558)   
 เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) กล่าวเพิ่มเติมวา่ สมยัท่ี 
‚ก านนัสุเทพ‛เป็นนกัการเมือง  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  และเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  เคยมี
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีเป็นผูมี้อิทธิพล มีอ านาจในพรรคประชาธิปัตย ์และถูกครหาในหลายเร่ือง เช่น คดี 
สปก.4-01 การฮุบท่ีดินเขาแพง จ.สุราษฎร์ธานี โรงพกัสร้างไม่เสร็จ ฯลฯ แต่เม่ือเปล่ียนมาเป็นแกน
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น า กปปส. ปรับมาเป็น ‚ก านนัสุเทพ‛ หรือ ‚ลุงก านนั‛ ก็ไดรั้บความศรัทธาจากประชาชนเพิ่มข้ึน
อยา่งมากโดยเฉพาะหลงัจากประกาศเลิกเล่นการเมือง เน่ืองจาก ค าวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ท าให้มวลชน
รู้สึกว่า ผูน้  าไม่ได้อยู่ห่างจากพวกเขา ไม่ใช่เป็นรองนายกรัฐมนตรี หรือเป็นคนท่ีอยู่บนหอคอย
งาชา้ง แต่เป็น ‚ก านนั‛ ต  าแหน่งท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก ซ่ึงพยายามช้ีให้เห็นว่า จริงๆ แลว้ทุก
คนมีค่าเท่ากนั และเป็นหน่ึงในมวลมหาประชาชนเหมือนกนั เพียงแต่รับหนา้ท่ีต่างกนัเท่านั้นเอง  
 2.  การสร้างความจริงสวยหรู ดีเลิศ สมบูรณ์แบบ (Glittering Generality) 
 ตลอดการชุมนุมของ กปปส.  ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการกล่าวย  ้าเป้าหมายในการต่อสู้ดว้ย
ถอ้ยค าในลกัษณะเดิมๆ อยู่ตลอดเวลา เป็นการกล่าวอา้งถึงความจริงอนัสวยหรูให้มวลชนรู้สึกมี
ความหวงั โดยจูงใจดว้ยประเด็น หากขจดัระบอบทกัษิณให้หมดไปได ้ จะร่วมกนัสร้างประเทศท่ี
ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขอย่างแทจ้ริง  พร้อมกบั
ปฏิรูปประเทศให้เสร็จส้ินภายใน 18 เดือน ใน 5 ดา้นหลกั ทั้งการปฏิรูปการเลือกตั้งให้บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม ปฏิรูปกฎหมายป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ คืนอ านาจให้ประชาชนเลือกตั้งผูว้่าราชการ
จงัหวดั และมีอ านาจในการตรวจสอบนกัการเมือง แกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างต ารวจใหม่ ใหม้าจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยท่ีตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ ไม่จะเขา้มาเป็น
นายกรัฐมนตรี หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งใดๆในทางการเมือง  
 จากความเห็นของคอลมันิสตจ์ากส่ือส านกัต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ เช่น  คอลมัน์
ค าคม จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 22-28 พ.ย. 2556) ท่ีน าเสนอค าพูดของ สุเทพ 
เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ว่า  ‚หากเราโค่นระบอบทักษิณได้แล้ว เราจะมีระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท่ี์สมบูรณ์ เราจะมีสภานิติบญัญติัท่ีเป็นสภาประชาชน‛ 
 สุวพงศ ์จัน่ฝังเพช็ร คอลมัน์นิสต ์ ‚สถานีคิดเลขท่ี 12 ‛ จากหนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบั
วนัท่ี 24 พ.ย. 2556) กล่าวถึง ประเด็นท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ปราศรัยไวเ้ม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
2556 ว่า ‚24 พฤศจิกายน เราจะมาหลอมหัวใจลา้นดวงให้เป็นหน่ึงเดียว มาช าระลา้งความชัว่ร้าย 
ใหห้มดไปจากแผน่ดินไทย ร่วมสร้างประเทศท่ีปกครองดว้ยประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
พระประมุขอย่างสมบูรณ์แบบแทจ้ริง ช่วยกนัก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ให้กระบวนการเลือกตั้ง
ทั้งหลายเป็นกระบวนการบริสุทธ์ิ ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง ไม่เปิดโอกาสให้คนโกงชนะการเลือกตั้งอีก
แลว้ จะปิดประตูให้สนิท ไม่ให้ทุนสามานยเ์ขา้มาบริหารประเทศ  เราจะมีสมาชิกสภานิติบญัญติัท่ี
เป็นสภาประชาชน จะเขียนกฎหมายท่ีไม่สามารถเขียนไดใ้นสมยัท่ีมีสภาทาสอยู ่‛ 
 บทความ ‚มวลมหาประชาชน จารึกประวติัศาสตร์ราชด าเนิน‛ ของนิติราษฎร์ บุญโย 
ผูเ้ขียน จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี29 พ.ย. 2556) น าเสนอวา่ กระนั้น ถา้นบัตั้งแต่ สุ
เทพ แกนน าคนส าคญัข้ึนเวทีราชด าเนิน เม่ือคืนวนัท่ี 17 พฤศจิกายน ประกาศโค่นระบอบทกัษิณ
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แบบถอนรากถอนโคนใหห้มดส้ินไปจากแผน่ดินไทย ดว้ยการระดมพลให้ได ้1 ลา้นคน ในวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2556 
 ‚เราจะได้เปล่ียนแปลงให้ประเทศปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขท่ีสมบูรณ์ ออกแบบใหม่ ไม่ให้นายทุนแบบทกัษิณเขา้มาท าลายประเทศต่อไป จะ
ไดป้ฏิรูปการเมือง ระบบราชการ แต่ตอ้งก าจดัระบอบทกัษิณก่อน วนัน้ีผมขอประกาศวา่ 1 ลา้นคน 
จะเป็นวนัประวติัศาสตร์ของประเทศไทย จะขจดัระบอบทกัษิณ หรือเปล่ียนแปลงประเทศได้
หรือไม่ มาดูกนั 24 พฤศจิกายนน้ี‛ 
 บทความ ‚ปฏิวติัประชาชนฉบบั ก านนัสุเทพ‛  จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบั
วนัท่ี 29 พ.ย. 2556)  ระบุวา่ ค  ่าคืนแรก (26 พ.ย. 56) ภายในกระทรวงการคลงั สุเทพ เทือกสุบรรณ 
แกนน าเครือข่ายราชด าเนิน เปิดใจท าไมตอ้งออกมาน าการปฏิวติัประชาชน พร้อมกบัเสนอแนว
ทางการปฏิรูปประเทศไทย หลงัขจดัระบอบทกัษิณหมดส้ินจากแผน่ดินไทย 
 คร้ันไดรั้บชยัชนะ ‚สุเทพ‛ บอกวา่ จะมีการตั้ง สภาประชาชน มาจากคนทุกสาขาอาชีพ 
ใหส้ภาประชาชนคดัเลือกคนดีมาเป็นนายกรัฐมนตรี และสร้างคณะรัฐมนตรีดรีมทีมของประชาชน 
เพื่อการปฏิรูปคร้ังใหญ่ ส าหรับโมเดลปฏิรูปประเทศไทยของ ‚ก านันสุเทพ‛ แห่งท่าสะทอ้น            
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สรุปจากค าปราศรัยคืนวนันั้นไดด้งัน้ี 
 1.  ตอ้งวางกติกาเลือกตั้งใหม่ ใหซ้ื้อเสียงไม่ได ้โกงไม่ได ้และตอ้งไม่ใหค้นชัว่ไดเ้ขา้มา
นัง่ในสภาได ้ท าการเลือกตั้งบริสุทธ์ิยติุธรรม ไม่ใหทุ้นสามานยเ์ขา้มาได ้
 2.  ตอ้งเปล่ียนประเทศไทย ไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชัน่จนชาติเสียหายอย่างปัจจุบนัน้ี 
เม่ือมนัมีอ านาจ มนัโกงได ้มนัจึงกลา้ลงทุนซ้ือเสียงใหพ้วกมนัมานัง่ในสภา 
  3.  ตอ้งเคารพในอ านาจของประชาชนอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่มาข่มขู่ ซ้ือก็ได ้ขายก็ได ้
จะตอ้งมีบทบญัญติั ให้ประชาชนมีอ านาจในการเมืองการปกครอง เช่น ประชาชนตอ้งถอดถอน
นายกฯและรัฐมนตรีได ้ตอ้งให้ประชาชนถอดถอน ส.ส. ได ้และตอ้งมีกระบวนการรับรองอ านาจ
ประชาชน ถอดถอนในเวลาไม่ยดืยาว เห็นผลใน 5-6 เดือน ไม่ใช่รอเป็นปี 
 4.  ตอ้งปฏิรูปโครงสร้างต ารวจ ตอ้งให้ต ารวจเป็นต ารวจของประชาชน ให้ประชาชน
เป็นคนใหค้วามดีความชอบต ารวจ 
 5.  ตอ้งออกแบบให้ขา้ราชการอยู่ในระบบคุณธรรม ไม่ใช้ระบบอุปถมัภ์ ตอ้งเป็น
ขา้ราชการของประชาชน 
 6.  ตอ้งแกปั้ญหาการศึกษา คมนาคม ฯลฯ ตอ้งเขา้มาแกปั้ญหาเป้าหมายหลกัของชาติ 
ตอ้งแกปั้ญหาคนจน พอกนัทีหากินกบันโยบายประชานิยม 
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 ในตอนทา้ยค าปราศรัย ‚สุเทพ‛ ย  ้าวา่ ‚ขอพูดต่อหนา้พระ สุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่เป็น
นายกรัฐมนตรี ผมออกมาสู้คร้ังน้ีเพื่อชาติ ไม่ใช่ตวักู แลว้ขอบอกให้ชดัเจน ไม่ไดคิ้ดเป็นนายกฯ 
และไม่ได้สู้ให้อภิสิทธ์ิเป็นนายกฯ และอภิสิทธ์ิก็บอกผมเอง เขาไม่ขอมีต าแหน่งในการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งส้ิน 
 บทความ ‚สุเทพปรับกลยุทธ์คร้ังใหม่ พกัรบเกมบู๊ มุ่งเกมบุ๋นพิมพเ์ขียวปฏิรูป‛ จาก
หนังสือพิมพ์ผูจ้ดัการรายวนั (10 มี.ค. 2557) ถึงวนัน้ี สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. 
ตดัสินใจปรับกลยุทธ์การเคล่ือนไหวอีกคร้ัง คราวน้ีเลือกผละตวัเองจากการแรลล่ีรอบเมืองท่ีป่ัน   
เรตต้ิง "มวลมหาประชาชน" จนฮอตฮิตติดลมบน บ่ายหนา้เขา้ "ห้องสมุด" หยิบจบัประเด็นปฏิรูป
ประเทศแบบเตม็สูบ ภายใตค้อนเซปต ์รีสตาร์ทไทยแลนด์ 
 การปฏิรูปประเทศไทย ตามสูตรของ ก านนัสุเทพ ขอเวลา 1 ปีคร่ึง - 2 ปี เพื่อปฏิรูปใน 
5 ดา้นหลกั คือ 
 1.  ปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โดยการแก้
กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายคณะกรรมการเลือกตั้ง  
 2.  ปฏิรูปกฏหมายการป้องกนัการทุจริต คอรัปชัน่ เช่น คดีคอรัปชัน่ตอ้งไม่มีอายุความ 
และใหป้ระชาชนเป็นผูเ้สียหาย สามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลได ้
 3.  คืนอ านาจให้ประชาชน ให้ประชาชนเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั และให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบนกัการเมือง และขา้ราชการไดก้วา้งขวางมากข้ึน 
 4.  แกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม ท าให้คนจนมีโอกาสในสังคม ไม่ใช่ใชน้โยบาย
ประชานิยม  
 5.  ปรับโครงสร้างต ารวจ ใหต้  ารวจอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการต ารวจ ท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน จากนั้นค่อยกลบัเขา้สู่กระบวนการเลือกตั้ง  
 บทความ ‚เผด็จศึก 14 พฤษภา สันติอหิงสายกสุดทา้ย‛ จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ 
(ฉบบัวนัท่ี 2 พ.ค. 2557)  กล่าวถึง การนดัหมายวนัท่ี13 พฤษภาคม จดัท าบุญประเทศคร้ังใหญ่ขบั
ไล่เสนียดจญัไร ซ่ึงเป็นวนัวิสาขบูชาอยู่แล้ว จึงขอเชิญชวนร่วมกันท าบุญเน่ืองในวาระท าบุญ
ประเทศคร้ังใหญ่ร่วมกนั ก่อนรวมพลงักนัคร้ังใหญ่ 
 14 พฤษภาคม วนัดีเดยส์ าหรับปฏิบติัการเรียกคืนอ านาจอธิปไตยกลบัมาเป็นของปวง
ชน นดัหมายตั้งแต่ค ่าวนัท่ี 13 พฤษภาคม หรือ เชา้ของวนัท่ี 14 พฤษภาคม ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นตน้
ไป มุ่งหวงัวา่ หากยดึอ านาจประชาธิปไตยแลว้ จะไดต้ั้ง รัฐบาลของประชาชน และ สภานิติบญัญติั
ของประชาชน และด าเนินการปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน พร้อมการเยียวยาและฟ้ืนฟู
ประเทศ 
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 ‚เม่ือไดอ้  านาจคืนแลว้ จะจดัตั้งรัฐบาลและนายกฯท่ีได้รับการยอมรับนบัถือ ซ่ือสัตย์
สุจริต ภกัดีต่อแผน่ดิน ตั้งใจจริงแกปั้ญหา และรัฐบาลจะปลอดจากนกัการเมืองโดยส้ินเชิง และไม่มี
แมแ้ต่คนของ กปปส. ร่วมอยู่ในรัฐบาล โดยจะด าเนินการให้มีสภานิติบญัญติัของประชาชน เพื่อ
ตรากฎหมายแกไ้ขกฎหมาย ร่วมมือกบัรัฐบาลประชาชนเร่งรัดปฏิรูปตามเจตนารมณ์ของมวลมหา
ประชาชน นอกจากน้ี จะตอ้งจ่ายเงินให้ชาวนาให้ครบหลงัจากเป็นรัฐบาล 30 วนั รวมทั้งจะปฏิรูป
พร้อมๆ กบัฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เรียกความเช่ือมัน่จากประชาคมโลกโดยใชเ้วลาไม่เกิน 18 เดือน ท่ีส าคญั
ระหว่างท่ีด าเนินการปฏิรูป เยียวยาประเทศ รัฐบาลของประชาชนจะไม่มีการสมยอมตามข้อ
เรียกร้องของทรราชท่ีให้นิรโทษ และคืนทรัพยสิ์นท่ีถูกยึด ทั้งน้ี เม่ือมีรัฐบาล สภานิติบญัญติัแลว้ 
พวกเราก็จะกลบับา้นไปคอยจบัตาดูการท างานว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่‛ 
ก านนัสุเทพกล่าว 
 3.   ใชบุ้คคล สถาบนั รองรับความน่าเช่ือถือ (Testimonail) 

การเคล่ือนไหวของ กปปส. หลายบางคร้ัง มีการออกแบบกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
สถาบนักษตัริย ์ซ่ึงเป็นศูนยจิ์ตใจรวมของประชาชน  เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดี ควบคู่ไปกบัการ
ใช้สถาบนัเบ้ืองสูงรับรองความน่าเช่ือถือ(Testimonail) และจูงใจมวลชน ดงัเช่นท่ีปรากฎในข่าว
และบทความต่อไปน้ี 

ข่าว ‚กปปส.‛ จดังานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. พร้อมกนั3เวที‛ จากหนงัสือพิมพโ์พสตท์ู
เดย ์(ฉบบัวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2556) น าเสนอวา่ สุเทพ โพสตเ์ฟซบุ๊ก แจง้มวลชน กปปส. จดังานเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธ.ค. พร้อมกนั 3 เวที เร่ิม 07.00 น. ตกับาตรพระสงฆ์ 99 รูป นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เปิดเผยผา่นเฟซบุ๊ก สุเทพ เทือกสุบรรณ วา่ ในวนัน้ี (5 ธนัวาคม 2556) 
จะมีการจดังานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ให้ยิ่งใหญ่ โดยใช้ช่ืองานว่า ‚5 ธันวา มวลมหา
ประชาชน ถวายใจภกัด์ิ รักในหลวง‛ โดยจะจดัพร้อมกนั 3 เวที คือ ท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ท่ี
กระทรวงการคลงั และศูนยร์าชการแจง้วฒันะ ควบคู่กบัการชุมนุมในต่างจงัหวดั 
 ส่วนบทความ ‚เผด็จศึก 14 พฤษภา สันติอหิงสายกสุดทา้ย‛ จากนิตยสารเนชัน่สุด
สัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 2 พ.ค. 2557) น าเสนอวา่  การตั้งสัตยาธิษฐาน จะท าในวนัท่ี 5 พฤษภาคมน้ี ซ่ึง
เป็นวนัฉัตรมงคล วนัน้ีคนไทยทั้งแผ่นดินจะเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท เป็นไปโดยธรรม นิติ
ธรรม และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ โดยเราจะชุมนุมใหญ่โดยใส่เส้ือสีเหลือง 
และขบวนนกหวีดไปแสดงความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ีหน้าวดัพระแก้ว 
สนามหลวง ในเวลา 17.00 น. จะท าพิธีถวายพระพรชยัมงคล ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยจะ
น าพุม่มาวางต่อหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ เพื่อประกาศให้โลกรู้วา่ เราทั้งหลายมีความจงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และเม่ือเสร็จพิธีแล้ว เราจะท าพิธีสัตยาธิษฐานว่าเราทั้งหลาย จะ
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ด าเนินการดว้ยความสันติ อหิงสา เพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงบา้นเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
และเราจะร่วมกนัสรรหาคนดี ซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมท าประโยชน์ให้ประชาชนมาเป็นรัฐบาล น า
ประเทศไทยสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 
 พร้อมกนัน้ีเชิญชวนให้ประชาชน กปปส. แต่ละจงัหวดัร่วมท าพิธีในทอ้งท่ีของตนเอง
ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งมาท่ีสนามหลวง ‚ประชาชนในต่างจงัหวดัอาจจะมาร่วมท่ีบริเวณสนามหลวงไม่
ครบทุกท่าน ก็ขอให้ กปปส. จงัหวดั หรือ กปปส.ในชุมชน องค์กรต่างๆ ไดท้  าพิธีถวายชยัมงคล 
และตั้งสัตยาธิษฐานพร้อมกบัพี่นอ้งกรุงเทพฯ ในวนัดงักล่าว ความพร้อมเพรียงจะดูไดจ้ากรายการ
สถานีโทรทศัน์ของพวกเรา หลงัจากเสร็จส้ินจากพิธีสัตยาธิษฐานแลว้ เราจะเดินหนา้ท าความเพียร
ดว้ยสันติสงบต่อไป‛ 
 4.  เลือกสรรหลกัการ ความเห็น ความเช่ือ ขอ้เทจ็จริง หลกัฐาน เหตุผล มาใชอ้า้งเฉพาะ
เพื่อประโยชน์ตนเอง (Card Stacking) 
 ในการปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการใชเ้ทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือมวลชน โดยการ
น าหลกัฐาน และขอ้เทจ็จริงมาอา้งเพื่อประโยชน์ของตนเอง (Card Stacking)  ในหลายดา้น เช่น การ
น าประเด็นเร่ืองการคอรัปชัน่ของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์มาเป็นจุดขายจนประสบความส าเร็จ  การบอกผู ้
ชุมนุมวา่ ตวัเองไม่ใช่ผูช้ี้น า เป็นเพียงร่างทรงท่ีมาท าหนา้ท่ีแทนมวลมหาประชาชนเท่านั้น การต่อสู้
คร้ังน้ีเดิมพนัดว้ยอนาคตของประเทศ และอนาคตลูกหลานของทุกคน พร้อมทั้งย  ้าวา่ เป็นการต่อสู้ท่ี
สันติ อหิงสา และปราศจากการใชอ้าวธุ  
 จากความเห็นของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ผูห้น่ึง กล่าวว่า ‚ในส่วนของประเด็นท่ี 
‚ก านนัสุเทพ‛ น ามาส่ือสารน่าสนใจมาก เพราะ ‚ก านนัสุเทพ‛ ไม่ไดเ้ป็นคนท่ีปลอดจากขอ้ครหา
เก่ียวกบัการทุจริต แต่เม่ือมาเป็นแกนน า กปปส. ก็หยิบยกประเด็นเร่ืองการคอรัปชัน่ของรัฐบาลยิ่ง
ลกัษณ์มาเป็นจุดขายหลกั เหมือนประหน่ึงลืมว่า บทบาทในอดีตของตวัเองถูกตั้งค  าถามอย่างไร 
รวมถึงพรรคประชาธิปัตยด์ว้ย  น่าสนใจตรงท่ีถา้ประเมินจนถึงวนัน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ขายประเด็น
คอรัปชัน่ไดส้ าเร็จ  เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีท าให้การแทรกแซงของทหารในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2557 ประสบความส าเร็จได ้ ในแง่น้ีตอ้งถือวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ประสบความส าเร็จในการอธิบายให้
มวลชนท่ีสนบัสนุนเห็นดว้ย และไม่ตั้งค  าถามกบัตวัเขาเอง ถึงขอ้ครหาในคดีต่างๆท่ีผ่านมา มีแต่
ฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยท่ีตั้ งค  าถามเหล่าน้ี ซ่ึง ‚ก านันสุเทพ‛ ก็ละเลยท่ีจะไม่ตอบ และก็ประสบ
ความส าเร็จอีกเช่นกนั‛ (สิริพรรณ นกสวน สวสัดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) 
 สอดคลอ้งกบับทความ ‚เผด็จศึก 14 พฤษภาสันติอหิงสายกสุดทา้ย‛ จากนิตยสารเนชัน่
สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 2 พ.ค. 2557)  ท่ีมีการถอดถอ้ยค าของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มาน าเสนอดงัน้ี  ‚ผม
นั้นเป็นเพียงร่างทรงของพี่นอ้ง และผมภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิตน้ี ท่ีไดม้าท าหน้าท่ีเป็นร่างทรงของ
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มวลมหาประชาชน ผูรั้กชาติรักแผน่ดิน ผูมี้หวัใจยิ่งใหญ่เหล่าน้ี น่ีเป็นความภาคภูมิใจจริงๆ ครับพี่
นอ้ง‛ 
 ‚และให้พี่น้องทั้งหลาย ทั้งท่ีอยู่ท่ีน่ีและท่ีบ้านได้ตั้ งปณิธาน ร่วมกันเสียตั้งแต่วนัน้ี 
ก่อนท่ีผมจะไดน้ดัหมายวนัต่อสู้คร้ังสุดทา้ยวา่ ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัผม หรือ แกนน า คนท่ีเหลือ
ตอ้งเดินหนา้สู้ต่อไป จนกวา่ชยัชนะเป็นของประชาชน‛ 
 ‚ประชาชนทั้งประเทศท่ีจะมาร่วมสู้กบัเรา เราจะมาร่วมกนัสร้างวีรกรรมให้มีเล่ืองลือ 
จารึกในประวติัศาสตร์ว่า เรามวลมหาประชาชนชาวไทย ผูรั้กชาติรักแผ่นดินลุกข้ึนต่อสู้ด้วยมือ
เปล่า สู้ดว้ยหวัใจ สู้เพื่อสร้างสรรค ์ ตรงน้ีผมตอ้งย  ้าและตอ้งประกาศเรียนยืนยนั ซกัซ้อมกบัพี่นอ้ง
ประชาชน ใครใจถึง ใครใจใหญ่พอมาร่วมต่อสู้ดว้ยกนั แต่ตอ้งมามือเปล่า มือเปล่าโดยเด็ดขาด‛ส่ิง
ท่ีมีเป็นอาวธุ คือ บทสวด อิติปิโส เท่านั้น 
 ‚ทั้งน้ีใครจะมาท าร้ายเรา เราก็สวดอิติปิโสอยา่งเดียวไม่ตอ้งท าอยา่งอ่ืน หลงัจากน้ีเรา
จะพิมพบ์ทสวดมนตใ์ห้ทุกท่านพกใส่กระเป๋า ถา้โจรห้าร้อยบุกเขา้มา เรานัง่สวดอิติปิโสอยา่งเดียว
เท่านั้น แต่ไม่หนี ไม่แตกต่ืน ไม่ลนลาน ไม่แสดงความหวาดกลวัใดๆ ทั้งส้ิน เพราะหวัใจเรายิ่งใหญ่ 
เป็นหวัใจของคนรักชาติ รักแผน่ดิน ไม่กลวัโจร ไม่กลวัคนชัว่ สัญญากนันะครับ และตอ้งท าใหไ้ด‛้ 
 นอกจากน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงักล่าวย  ้าอีกคร้ังวา่ ‚การต่อสู้คราวน้ี เดิมพนัสูงยิ่ง การต่อสู้
คราวน้ี เดิมพนัอนาคตของประเทศไทย เดิมพนัอนาคตของลูกหลานไทยทุกคน‛ 
 ‚การต่อสู้คราวน้ีจะบอกอนาคตของประชาชนชาวไทยทุกคน ว่าเราจะอยู่อย่างเสรีชน 
อย่างคนไทย ท่ีรักหวงประเทศรักหวงแผ่นดิน จงรักภกัดีต่อแผ่นดิน ยอมสละทุกอย่างเพื่อให้
แผน่ดินน้ีสูงข้ึน หรือเราจะอยูแ่บบเป็นทาสเขา เราจึงตอ้งสามคัคีกนัเป็นเลิศ ไม่มีความสามคัคีคร้ัง
ไหนของคนในชาติ จะยิง่ใหญ่เท่าคร้ังน้ีแลว้ ส าหรับประวติัศาสตร์ยคุปัจจุบนัของประเทศไทย และ
เราตอ้งท าให้เป็นท่ีประจกัษ์ เราจะไดจ้ดจ าวีรกรรมของพี่น้องเรา‛ น่ีคือ วิถีการสู้รบคร้ังสุดทา้ย
ตามท่ีก านนัสุเทพไดป้ระกาศ พร้อมวาดหวงัใหเ้ป็นท่ีประจกัษใ์นเร็ววนั 

จากขอ้มูลท่ีน ามาแสดงในขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ในการชุมนุมของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ 
ไดน้ าเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือเขา้มาปรับใชเ้พื่อโนม้นา้วใจมวลชนในหลายดา้น เช่น การตั้งช่ือ
ให้ฉายา (Name Calling)  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ วา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ แมจ้ะมีนกัข่าวสายการเมือง
บางคน มองว่า เป็นต าแหน่งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ท่ีให้ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกนัเองเสมือนคนใน
ครอบครัว แต่ในมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ 
รวมถึงคอลมันิสตจ์ากส่ือส านกัต่างๆ ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่  การตั้งฉายา ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นการ
สร้างภาพตวัแทนของมวลชน และชาวบา้นในชนบท เพื่อลบภาพของความเป็นนกัการเมืองท่ีถูกตั้ง
ขอ้สังเกตเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริตคอรัปชั่นในหลายคดี ให้กลายมาเป็นลุงก านันท่ีใจดี ต่อสู้เพื่อ
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ประชาชนอยา่งแทจ้ริงโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง สอดคลอ้งกบักลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม ซ่ึง
เปิดเผยว่า การตั้งฉายาน้ี เปรียบเสมือนการรีแบรนด์สินคา้ใหม่ เพราะภาพพจน์เดิมมีขอ้ครหา
เก่ียวกบัการทุจริตเป็นอุปสรรคใ์นการเรียกความศรัทธาจากประชาชน  

การสร้างความจริงสวยหรู ดีเลิศ สมบูรณ์แบบ (Glittering Generality) ตลอดการชุมนุม 
‚ก านนัสุเทพ‛ มีการกล่าวอา้งถึงความจริงอนัสวยหรู ให้มวลชนรู้สึกมีความหวงั และฮึกเหิม จูงใจ
ด้วยหลากหลายประเด็น เช่น หากขจดัระบอบทกัษิณให้หมดไปได้  จะร่วมกนัสร้างประเทศท่ี
ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขอย่างแทจ้ริง  พร้อมกบั
ปฏิรูปประเทศให้เสร็จส้ินภายใน 18 เดือน โดยท่ีตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ จะไม่ยุง่เก่ียวกบัต าแหน่งใดๆ
ในทางการเมือง  ใช้บุคคล สถาบนั รองรับความน่าเช่ือถือ (Testimonail) การเคล่ือนไหวในหลาย
คร้ังมีการออกแบบกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนักษตัริย ์ซ่ึงเป็นศูนยจิ์ตใจรวมของประชาชน  โดย
กล่าวอา้งวา่เป็นการแสดงความจงรักภกัดี  
 นอจากน้ียงัมีการ เลือกสรรเฉพาะหลกัการ ความเห็น ความเช่ือ ขอ้เท็จจริง หลกัฐาน 
เหตุผล มาใชอ้า้งเพื่อประโยชน์ตนเอง (Card Stacking) สังเกตไดจ้ากการปราศรัยของ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ มีการน าหลกัฐาน และขอ้เท็จจริงมาอา้งเพื่อประโยชน์ของตนเองในหลายดา้น เช่น การน า
ประเด็นเร่ืองการคอรัปชั่นของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์มาเป็นจุดขายจนประสบความส าเร็จ  การบอกผู ้
ชุมนุมว่า ตวัเองไม่ใช่ผูช้ี้น า เป็นเพียงร่างทรงท่ีมาท าหน้าท่ีแทนมวลมหาประชาชนเท่านั้น  การ
ต่อสู้คร้ังน้ีเดิมพนัดว้ยอนาคตของประเทศ และอนาคตลูกหลานของทุกคน พร้อมทั้งย  ้าวา่ เป็นการ
ต่อสู้ท่ีสันติ อหิงสา และปราศจากการใชอ้าวธุ  
                4.2.2.5  การปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้น 
 จากการวเิคราะห์ พบวา่ ในการชุมนุมของ กปปส. มีการใชก้ลยุทธ์การส่ือสาร ดว้ยการ
ปลูกฝังวฒันธรรมต่อต้าน/ ขัดขืน  เพื่อท าลายความชอบธรรมของอ านาจรัฐและระบบท่ีมีอยู ่ 
รวมทั้งเพื่อระดมมวลชน สร้างความเช่ือชุดใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีขบวนการเคล่ือนทางสังคม
รูปแบบใหม่ในหลายดา้น  เช่น  การประกาศกดดนัให้หยุดงาน  ชะลอการจ่ายภาษี  ติดธงชาติและ
พกนกหวดีไปทุกท่ี  ถา้พบนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ใหเ้ป่านกหวดีใส่หนา้ ปฏิเสธการเจรจา ยึด
ศูนยร์าชการฯ ปิดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมถึงสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี  และการเรียกร้องให้
ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 บทความ ‚สงครามชิงเมือง ประชาธิปัตย ์บนทางสองแพร่ง‛ ของ เสถียร วิริยะพรรณ
พงศา จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 15 พ.ย. 2556) ระบุว่า  ในแวดวงการเมืองบนทอ้ง
ถนน มีค ากล่าวท่ีเป็นอมตะว่า ‚ปลุกม็อบให้ข้ึน ไม่ใช่เร่ืองยาก ส่ิงท่ียากกว่า คือจะเอาม็อบลง
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อยา่งไร‛ แมวุ้ฒิสภาจะลงมติคว  ่าพระราชบญัญติันิรโทษกรรม แต่คล่ืนมหาชนท่ีแห่แหนบนถนน
ราชด าเนิน ก็ผลกัใหป้ระชาธิปัตยต์อ้งเล่นบทน้ีต่อไป 
 สุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศลาออก ส.ส. และยกระดับด้วย 4 มาตรการกดดัน 
ประกอบดว้ย 1.ให้หยุดงาน หรือ การเรียนการสอนทัว่ประเทศในวนัท่ี 13-14-15 พฤศจิกายน 2.
ขอใหน้กัธุรกิจ บริษทัหา้งร้าน ชะลอการจ่ายภาษี เพื่อไม่ให้รัฐบาลมีเงินเอาไปคอรัปชัน่ 3.ให้ติดธง
ชาติ และพกนกหวดีไปดว้ยทุกท่ี และ 4.ถา้พบนายกฯ หรือ รัฐมนตรี ใหเ้ป่านกหวดีใส่หนา้ 
 ส่วนบทความ ‚บทเรียนจาก สุดซอย‛ ของ ชาญชยั กายพนัธ์ุ  จากคอลมัน์ ‚เดินหน้า
ชน‛ หนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบัวนัท่ี 20 พ.ย. 2556) น าเสนอว่า  นายสุเทพทิ้งไมเ้ด็ดลาออกจาก 
ส.ส. พร้อม ส.ส.ประชาธิปัตยอี์ก 8 คน ประกาศแนวทาง ‚อารยะขดัขืน‛ ให้หยุดงาน หยุดเรียน 
และชะลอการเสียภาษี โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา และขา้ราชการ  
 หลงันายสุเทพประกาศอารยะขดัขืนผา่นไป 1 วนั หลายคนเฝ้าติดตามการถ่ายทอดสด
ผ่านช่องบูลสกาย เพื่อจะฟังโฆษกบนเวทีประกาศว่า มีบริษทัในเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย ์
รวมถึงบริษัท หรือ ธุรกิจของ ส.ส. ทั้ ง 9 คน จะประกาศหยุดงานร่วมอารยะขัดขืน เพื่อเป็น
แบบอยา่งการต่อสู้ในฐานะผูน้ าบา้ง 
 ปรากฏวา่แทบจะไม่ไดย้นิช่ือเลย ซ ้ าร้ายถูกพรรคเพื่อไทยออกมาแฉวา่ไม่มีธุรกิจของ 9 
ส.ส. และเครือข่ายของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตยห์ยุดงานเลย แต่นายสุเทพก็ยงัเดินหนา้เชิญชวนให้
ประชาชนร่วมชุมนุมใหไ้ด ้1 ลา้นคน ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน เพื่อเผด็จศึก 
 นอกจากน้ี ยงัพบการปลูกฝังวฒันธรรมต่อต้านในเน้ือหาท่ีพาดหัวข่าวหน้า1 จาก
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และมติชน ดงัตวัอยา่งท่ีปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1  แสดงเน้ือหาการปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้นในพาดหวัข่าวหนา้ 1  
 

พาดหวัข่าวหนา้ 1 

ว / ด / ป หนงัสือพิมพ ์ น าเสนอวา่ 
25 พ.ย. 2556 ไทยรัฐ เทือก ดาวกระจาย 13 จุด บุกทีว ี5 ช่อง กดดนั 4 เหล่าทพั  
27 พ.ย. 2556 ไทยรัฐ ขอตั้งศพไวท่ี้คลงั เทือกสู้ตาย สั่งยดึทุกกระทรวง ส่งสัญญาณ

ไปต่างจงัหวดั ยึดใหห้มดทั้งประเทศไทย 
27 พ.ย. 2556 มติชน ‚สุเทพ‛ ปลุกมอ็บอีกใหฮื้อปิดทุกกระทรวง ต่างจงัหวดัปิด

ลอ้มศาลากลาง หา้มขา้ราชการเขา้ท างาน อา้งหวงัลม้ระบอบ
ทกัษิณ 

28 พ.ย. 2556 ไทยรัฐ บุกกดดนั 14 กระทรวง มอ็บยดึศูนยร์าชการ-ตั้งเวที   
14 ม.ค. 2557 ไทยรัฐ คนลน้หลาม ร่วมชตัดาวน์ กรุงเทพฯ เทพเทือกลัน่ไม่มีการ

เจรจา กปปส. บุกปิดรายกระทรวง ชาวสาธารณสุขร่วมสู้! 
ต่างจงัหวดัมีต่อตา้น 

14 ม.ค. 2557 มติชน ไล่ปิดกระทรวง-บ้ีขา้ราชการ มอ็บรุกต่อ ชตัดาวน์คึก-ลัน่ไม่
แพ ้  

30 มี.ค. 2557 ไทยรัฐ มอ็บ กปปส. ทะลกั เทือกลัน่ ไม่ใหเ้ปิดสภา  
 

 
 
 อยา่งไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์การส่ือสารโดยปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้น โดยสร้างความ
เช่ือชุดใหม่ในบางประเด็นก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ อีกทั้งยงัท าให้เสียแนวร่วม เช่น การขดัขวาง
การเลือกตั้ง ชูธงตอ้งท าการปฏิรูปก่อน ซ่ึงขดัแยง้กับระบอบประชาธิปไตย และยากท่ีจะตอบ
ค าถามกบันานาชาติ  จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง กล่าววา่ ‚ช่วงท่ีท าให้กระแสการ
ชุมนุมของ กปปส. ตกท่ีสุด เป็นช่วงท่ีไปขดัขวางการเลือกตั้ง  การเคล่ือนไหวดงักล่าวตอบค าถาม
ไม่ได้ แต่เป็นยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งท า  เพราะถ้ามีการเลือกตั้งเกิดข้ึน เกมจะเปล่ียนทนัที  เน่ืองจาก
ความชอบธรรมอยู่ท่ีการเลือกตั้ง เวลาอธิบายกับเวทีโลก หรือนานาชาติ  คนท่ีเลือกตั้งชนะมี
ความชอบธรรมอยู่แล้ว  ถึงรู้ว่าหมากน้ีเดินไปแล้วเสียมวลชนท่ีไม่ใช่แฟนพนัธ์ุแท้ของพรรค
ประชาธิปัตยอ์ยา่งแน่นอน แต่ก็ตอ้งท า‛ (สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 
มีนาคม 2558)  
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 สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นันทนา นันทวโรภาส (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2  เมษายน 2558) ท่ีมองวา่ จุดอ่อนท่ีสุดของ กปปส. คือ ตรรกะในการ
น าเสนอขอ้มูลวา่ ‚คนไม่เท่ากนั การเลือกตั้งไม่ใช่ค าตอบ ตอ้งปฏิรูปประเทศก่อน‛ จุดน้ีท าให้คนท่ี
มีความรู้ทางดา้นรัฐศาสตร์รับไม่ได ้ เพราะถา้บอกวา่คนไม่เท่ากนั แสดงวา่ระบอบประชาธิปไตย
ใชไ้ม่ได ้เน่ืองจากในระบอบประชาธิปไตยคนเท่ากนั 1คน1เสียง แต่เขาบอกวา่ ประชาธิปไตยของ
เขาคนเท่ากนัไม่ได ้เพราะหากเท่ากนั เวลาไปเลือกตั้งพร้อมกนั เสียงของคนท่ีอยูใ่นเมืองนอ้ยกวา่ท่ี
อยูใ่นชนบท ก็จะแพเ้ลือกตั้ง เขาจึงตอ้งเสนอให้มีการปฎิรูปก่อน และไม่สนบัสนุนท่ีมีการเลือกตั้ง 
ไม่เห็นด้วยกบัการท่ีคนในเมืองกบัคนชนบทจะเท่าเทียมกนั ตรงน้ีขดักบัหลกัประชาธิปไตยร้อย
เปอร์เซ็นตโ์ดยส้ินเชิง เป็นจุดอ่อนของ กปปส. มากท่ีสุด เพราะเน้ือหาท่ีไม่เช่ือในความเท่าเทียม 
มนัไปขดัแยง้กบัหลกัประชาธิปไตย ซ่ึงอธิบายไดย้ากมาก 
 จากขอ้มูลท่ีปรากฏขา้งตน้  แสดงให้เห็นวา่ ในการชุมนุมของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ มี
การใช้กลยุทธ์การส่ือสาร ดว้ยการปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้น/ ขดัขืน  เพื่อท าลายความชอบธรรม
ของอ านาจรัฐและระบบท่ีมีอยู่  รวมทั้งเพื่อระดมมวลชน สร้างความเช่ือชุดใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนทางสังคมรูปแบบใหม่ในหลายดา้น  เช่น  การประกาศกดดนัให้หยุดงาน  
ชะลอการจ่ายภาษี  ติดธงชาติและพกนกหวีดไปทุกท่ี  ถา้พบนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ให้เป่า
นกหวีดใส่หน้า ปฏิเสธการเจรจา ยึดศูนย์ราชการฯ ปิดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมถึง
สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี  และการเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ  แต่การใช้กลยุทธ์การ
ส่ือสารโดยปลูกฝังวฒันธรรมวฒันธรรมต่อตา้นในบางประเด็นก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ อีกทั้งยงั
ท าให้เสียแนวร่วม เช่น การขดัขวางการเลือกตั้ง ชูธงตอ้งท าการปฏิรูปก่อน ซ่ึงขดัแยง้กบัระบอบ
ประชาธิปไตย และยากท่ีจะตอบค าถามกบันานาชาติ   
       4.2.3  วเิคราะห์การใชช่้องทางการส่ือสาร 
 จากการวเิคราะห์ พบวา่ ช่องทางการส่ือสารหลกัท่ี กปปส. ใชใ้นการส่ือสารกบัมวลชน 
มีทั้งส่ือท่ีอยูใ่นก ากบั และส่ือท่ีอยูน่อกเหนือการก ากบัของ กปปส.     

ส่ือในก ากบัของ กปปส. 
 เช่น สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องบลูสกาย ท่ีมีการถ่ายทอดความเคล่ือนไหวตลอด 24 
ชัว่โมง  และสถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตรกนั เช่น ช่องทีนิวส์  ช่องเอเอสทีวี และช่อง
ของกองทพัธรรม รวมถึงโซเชียลมีเดีย ท่ีสามารถส่ือสารไดง่้าย เขา้ถึงมวลชนไดทุ้กระดบั มีการ
ตอบโต ้ผลิตวาทกรรมต่างๆ แลว้เผยแพร่กระจายไดเ้ป็นจ านวนมาก ภายในเวลาอยา่งรวดเร็ว ผา่น
ทวติเตอร์ อินสตราแกรม เฟซบุค๊ ท่ีมีทั้งหนา้แฟนเพจของ กปปส.  เพจของ ‚ก านนัสุเทพ‛  เพจของ
เอกนัฎ พร้อมพนัธ์ุ และแกนน าคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีการส่ือสารอพัเดทความเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  
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นอกจากน้ียงัรวมถึงแนวร่วม และประชาชนทัว่ไปท่ีส่ือสารให้การสนับสนุน กปปส. โดยผ่าน
ช่องทางเดียวกนัน้ีอีกดว้ย     
 จากความเห็นของคอลมันิสตจ์ากส่ือส านกัต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ เช่น บทความ 
‚มอ็บโซเชียลมีเดีย พลงัมวลชน พ.ศ. 2556‛ จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 8 พ.ย. 2556) 
น าเสนอวา่ ม็อบโซเชียลมีเดีย 2556 ยุคสมยัปัจจุบนัถือเป็นยุคแห่งโซเชียลออนไลน์ เพราะอิทธิพล
การส่ือสารและกระจายขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็นตน้ กลายเป็นแรง
กระตุน้ส าคญัในการรับรู้ขอ้มูลและส่งต่อแบบ ไลน์แอนดแ์ชร์ ออกไปอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงกลายเป็น 
มอ็บโลกเสมือนจริง (Virtual Mob) มีการววิาทะกนัในเฟซบุค๊มาแลว้ก่อนหนา้น้ี และเป็นบทพิสูจน์
ส าคญัก็คือ การชุมนุมต่อตา้นพระราชบญัญติันิรโทษกรรม ท่ีผ่านสีลมมีมวลชนออกมาชุมนุมกนั
เป็นจ านวนมากทั้งสองวนัท่ีนดัแนะออกมาแสดงพลงั อีกทั้งยงัเป็นการลบค าปรามาสว่า ไทยเฉย 
หรือคนท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในโซเชียลออนไลน์ แต่กลบัน่ิงเฉยไปในคราวเดียวกนัดว้ย 
 ในบทความเดียวกนัน้ี ดร.มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ อาจารยภ์าควิชาวารสารศาสตร์ คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ไดเ้ปิดเผยวา่ กระแสโลกโซเชียลมีเดียท่ีมีต่อการเมืองใน
ปัจจุบนัต่างทวคีวามร้อนแรงมากข้ึน โดยจะเห็นวา่คนเมือง หรือ คนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการบริโภค
ส่ือออนไลน์มากข้ึน  ส่ือเหล่าน้ีผูค้นสามารถป้อนขอ้มูลข่าวสารได ้ในขณะเดียวกนั ก็สามารถรับ
ขอ้มูลข่าวสารผา่นโซเชียลมีเดียไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 
 ‚เสน่ห์ของโซเชียลมีเดีย ยงัอยู่ท่ีการไม่ได้ปิดกั้น ขณะท่ีส่ือหลักทั้งโทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพจ์ะมีขอ้จ ากดัเร่ืองการเซนเซอร์ต่างๆ แต่ส่ือออนไลน์ยงัไม่แรงพอ อาจจะตอ้งอาศยัแรง
ขบัเคล่ือนของส่ือออฟไลน์ หรือส่ือภายนอกอีกดว้ย‛ 
 ดร.มานะ บอกดว้ยว่า ฟรีทีวีไม่ได้ถูกลดบทบาทลงเพราะส่ือออนไลน์ แต่พฤติกรรม
ของกลุ่มคนเมือง หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่มากกวา่ท่ีเปล่ียนไป เพราะส่ือออนไลน์สามารถดูยอ้นหลงัได้
ทุกท่ี ทุกเวลา และยงัมีพื้นท่ีให้แสดงความคิดเห็น เช่น การกดไลน์ และในอนาคตส่ือออนไลน์ มี
แนวโนม้จะทรงพลงัมากยิ่งข้ึนบนพื้นฐานปัจจยัท่ีวา่ ขอ้มูลข่าวสารนั้นสร้างสรรคห์ลากหลาย และ
น่าสนใจ 
 ‚เม่ือมีขอ้ดี ก็ตอ้งมีขอ้เสีย คือ ไม่ไดค้ดักรองขอ้มูลการเผยแพร่ ดงันั้น ประชาชนควร
ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารก่อนน าเผยแพร่ และควรแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นต่างๆดว้ยความระมดัระวงัวา่จะกระทบต่อสังคม หรือบุคคลดว้ย‛ ดร.มานะ ย  ้า 
 เหนืออ่ืนใด ส่ิงท่ีไม่อาจมองข้ามก็คือ พลังโซเชียลมีเดีย ย่อมสะท้อนความคิดเห็น 
ความตอ้งการของพลงัประชาชน ไปถึง ชนชั้นน า และ นกัการเมือง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการออก
กฎหมายส าคญั จะไม่ฟังเสียงและความรู้สึกประชาชน ไม่ได ้
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 สอดคลอ้งกบั บทความ ‚มวลมหาประชาชน จารึกประวติัศาสตร์ราชด าเนิน‛ ของ นิติ
ราษฎร์ บุญโย จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี29 พ.ย. 2556) กล่าววา่ ดูเหมือนระยะเวลา 7 
วนั ในการระดมพลชุมนุมใหญ่ (24 พ.ย.)  ถือวา่สั้นมาก แต่ปรากฏวา่ ดว้ยกระแสปลุกเร้าในโลกโซ
เชียลออนไลน์เป็นไปอยา่งร้อนแรง ตาม ประเด็น ท่ีไดจ้ากเวทีราชด าเนินมาขยายผลอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให ้7 วนัเพียงพอในการระดมพลข้ึนมาได ้
 นอกจากน้ี ฐานมวลชน ท่ีอิงกระแสความนิยมพรรคประชาธิปัตย ์ในกรุงเทพฯ บาง
จงัหวดัภาคตะวนัออก, เหนือ และฐานส าคญัจงัหวดัทางภาคใต ้ก็ลว้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นทีวี
ดาวเทียม ช่องบลูสกาย มาเน่ินนาน ถือเป็น ฐานเสียง ท่ีพร้อมจะออกโรงร่วมชุมนุมกบัแกนน าท่ี
เป็นอดีต ส.ส.พรรคในดวงใจ โดยไม่กร่ิงเกรงแต่ประการใด  
 เช่นเดียวกบันกัข่าวสายการเมือง ท่ีมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ‚นอกจากช่อง บลู
สกาย ท่ีถ่ายทอดการชุมนุมตลอด 24 ชัว่โมงแลว้ เครือข่ายต่างๆของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ต่างก็ใชโ้ซเชียล
มีเดียในการต่อสู้ ส่วนส่ือกระแสหลกัก็อาจมีส่วน นัน่เป็นเหตุท าให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ ตอ้งเคล่ือนไหว
ไปกดดนัสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ เพราะมองว่าส่ือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประชาชนเขา้ถึงการ
เคล่ือนไหวของ กปปส.ได ้และก็เป็นการต่อสู้กบัส่ือเส้ือแดงดว้ย อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ในการยึด
อ านาจรัฐ เพื่อให้คนเขา้ถึงการเคล่ือนไหวของ กปปส . มากข้ึน‛ (ประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 14 มีนาคม 2558)   
 ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2558)  อาจกล่าวไดว้่า
ประเทศไทยเป็นอนัดบัตน้ๆ  ท่ีใชท้ั้งส่ือวิทยุ และโทรทศัน์ในทางการเมือง มาเช่ือมต่อกบัมวลชน
ทัว่ประเทศ ท าให้มีพลงัไปโดยปริยาย  เห็นได้จากคนเปิดช่องบลูสกายตลอดเวลา กระทัง่เรทต้ิ
งแซงหน้าฟรีทีวีไปเลยในช่วงนั้น เพราะมวลชนอึดอดั เลยหันไปดูช่องบลูสกายท่ีมีการถ่ายทอด
ตลอด 24 ชัว่โมง ส่วนน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให ้กปปส. ชุมนุมต่อเน่ืองอยูม่าไดเ้กือบ 7 เดือน 
 ส่ือโซเชียลมีเดียก็มีผลอยา่งมาก ส่วนหน่ึงสะทอ้นไดจ้ากการท่ีมีคนไทยจ านวนมาก เขา้
ไปร่วมกนัโหวตในเวป็ไซตเ์อเชียโซไซต้ีเม่ือปี 2556 กระทัง่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดเ้ป็นบุคคลแห่งปีของ
เอเชีย ทั้งน้ี กปปส. มีส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงมวลชนได้ในทุกระดบั แล้วแต่คนว่าจะเลือกเสพส่ือ
ประเภทไหน แต่ท่ีมีพลงัอยา่งมาก คือ ส่ือออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย เพราะสามารถป่ันกระแสได้
เร็วและแรงกวา่ส่ือประเภทอ่ืนๆ 
 นกัข่าวสายการเมืองอีกคน สถาพร พงษ์พิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 6 
มีนาคม 2558) กล่าวเสริมวา่ วิธีการใหญ่ของ กปปส. คือ การท าลายความน่าเช่ือถือส่ือกระแสหลกั  
เพื่อให้คนท่ีเห็นด้วยกับเขา หรือ มีจิตใจโน้มเอียงกับเขา หันมาดูส่ือท่ี กปปส. มีอยู่  เช่น  
สถานีโทรทศัน์ช่องบลูสกาย  เฟซบุ๊คของเครือข่าย กปปส. ท่ีมีการส่ือสารตลอด  ทั้งหน้าเพจของ 
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กปปส. หน้าเพจของสุเทพ เทือกสุบรรณ และหน้าเพจของเอกนัฎ พร้อมพนัธ์ุ ซ่ึงมีการส่ือสาร
อพัเดทความเคล่ือนไหวตลอดเวลา  เช่น การให้ลูกสาวถ่ายภาพและโพสต์อิริยาบถต่างๆของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ ทั้ง ความเหน็ดเหน่ือย รอยยิ้ม  การชูมือประกาศชยัชนะ เหล่าน้ีเป็นวิวฒันาการการ
ส่ือสารของการท างานมวลชนผ่านโซเชียลมีเดีย ซ่ึงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เขาสามารถส่ือสารได้
ง่าย มีการตอบโต ้ผลิตวาทกรรมต่างๆ แลว้เผยแพร่กระจายผ่านโซเชียลมีเดียไดเ้ป็นจ านวนมาก 
ภายในเวลาอยา่งรวดเร็ว  
 คุณมลัลิกา บุญมีตระกูล ผูดู้แลเพจของ กปปส . เคยบอกว่า เขามีการวางกลยุทธ์ วาง
ต าแหน่งของแต่ละคน มีการสร้างวาทกรรม และขอ้ความต่างๆ ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก เพื่อปลุก
กระแสให้คนมาร่วมชุมนุม ขณะท่ีเพจของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็จะมีคุณแทน เทือกสุบรรณ เป็นผูดู้แล 
เขาจะคอยถ่ายทอดความคิดของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ออกมา พร้อมกบัตอบโตข้อ้ครหาต่างๆท่ีถูกโจมตี 
โดยยอมรับว่า ส่ือน้ีมีอิทธิพลอย่างมาก เห็นได้จากหน้าเพจของ ‚ก านันสุเทพ‛ จากท่ีเคยมีคน
ติดตามเพียงหน่ึงหม่ืนกวา่คน ในช่วง 2-3 เดือนแรกของการชุมนุม มีคนติดตามเพิ่มข้ึนเป็นลา้นกวา่
คน และการท่ีมีคนมาติดตามมากขนาดน้ี แสดงให้เห็นวา่ เพจดงักล่าวมีการส่งสารตลอดเวลา ทั้ง
บอกเล่าความเคล่ือนไหว และการน าค าปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ในแต่ละวนัมาโพสตล์งบนหนา้
เพจเฟซบุค๊   
 สอดคล้องกับมุมมองของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ อศัวิน เนตรโพธ์ิแก้ว (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558) กล่าววา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ใชส้ถานีโทรทศัน์บลูสกาย เป็น
ช่องทางหลกัในการส่ือสารและเคล่ือนไหว โดยใชก้ารออกกากาศตลอด 24 ชัว่โมง เผยแพร่ทุกส่ิง
อย่างท่ีตอ้งการจะขบัเคล่ือนกลุ่มของตวัเองออกไป แต่ส่ิงท่ีแตกต่างและมีเพิ่มข้ึนมา คือ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งขนานใหญ่ เหมือนกบัการผลึกก าลงั ทั้งเฟสบุค ทวิต
เตอร์ อินสตราแกรม ฯลฯ เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบโซเชียลมีเดีย มันช่วยยกระดับการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองในคร้ังน้ีออกไปอีกขั้นหน่ึง คือ ตวัเน้ือหามีรออยูแ่ลว้ เพียงแต่ใครจะหยิบ
มนัไปใช้เท่านั้นเอง โดยเง่ือนไขมนัเปิดโอกาสให้การลงสู่ท้องถนนนั้น บวกเข้ากบัการดึงเอา
ศกัยภาพของส่ือออนไลน์และโซเชียลมีเดียมาร่วมเป็นขบวนการเดียวกนักบัการเคล่ือนไหวในคร้ัง
น้ี 
 ส่วนกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีร่วมชุมนุม เปิดเผยว่า หน่ึงกลยุทธ์ส าคญัท่ีสามารถรักษาพลัง
มวลชนไวไ้ด้  คือ การถ่ายทอดสดการเคล่ือนไหวของ กปปส. ตลอด 24  ชั่วโมง ผ่าน
สถานีโทรทศัน์บลูสกาย และช่องอ่ืนๆในเครือข่าย ร่วมกบัการอพัเดทความเคล่ือนไหวผา่นโซเชียล
มีเดียตลอดเวลา ‚ส่ือท่ีมารวมตวักนั อย่างช่องทีนิวส์ ช่องบลูสกาย ช่องเอเอสทีวี และช่องของ
กองทพัธรรม ยิ่งตอกย  ้าท าให้การส่ือสารมีเป้าหมายท่ีชดัมากข้ึน  โซเชียลมีเดีย ก็เป็นอีกหน่ึงส่ือท่ี
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ทรงพลงั และเอ้ืออ านวยต่อการชุมนุมอยา่งมาก คนท่ีมาชุมนุมอพัโซเชียลมีเดียตลอดเวลา เม่ือมีการ
ชุมนุมคร้ังใหญ่สัญญาณโทรศพัทม์กัล่มเกือบทุกคร้ัง จนผูใ้ห้บริการตอ้งมาเพิ่มช่องสัญญาณให้ ส่ือ
น้ีมีผลมากต่อการกระจายขอ้เท็จจริงต่างๆ อยา่งรวดเร็ว‛ (สาธิต วงศห์นองเตย, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 26 มีนาคม 2558)  
 เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) กล่าววา่ ส่วนหน่ึงท่ี
สามารถรักษาพลงัมวลชนไวไ้ดต้ลอด คือ มีการถ่ายทอดการเคล่ือนไหวผา่นทีวีช่องบลูสกายตลอด 
24 ชัว่โมง ซ่ึงมีคนติดตามเป็นจ านวนมาก เพราะอยากรู้วา่ผลงานแต่ละวนัเป็นอยา่งไร ไปตรงนั้น
ตรงน้ีมีคนออกมาตอ้นรับมากนอ้ยเพียงใด ขณะเดียวกนัก็มีคนให้ความช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลาผา่น
โซเชียลมีเดีย ทั้งการโพสตเ์ฟซบุ๊ค การเขา้มากดไลคห์นา้แฟนเพจของ กปปส. หรือ แฟนเพจของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ เพื่อแสดงพลงัร่วมกนั ไม่จ  าเป็นตอ้งออกมาชุมนุมอยูห่นา้เวทีตลอด 24 ชัว่โมง น่ีถือ
เป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่ 

ส่ือท่ีอยูน่อกเหนือการก ากบัของ กปปส.  
 ส่วนการใช้ส่ือมวลชนท่ีอยู่นอกเหนือการก ากบัของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการ
ก าหนดวาระให้ตนเองตกเป็นข่าวอยูต่ลอดเวลา เช่น การปราศรัยประกาศท่าทีในแต่ละวนั การนดั
ชุมนุมใหญ่ การสร้างกิจกรรมดึงดารานกัแสดงและคนมีช่ือเสียงเขา้มาร่วม การเดินเทา้รณรงคไ์ปยงั
สถานท่ีส าคญัในจุดต่างๆ เกือบทุกวนั การรับลูกเคล่ือนไหวลอ้ไปกบัประเด็นท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ 
และการกดดนัส่ือมวลชนกระแสหลกัให้ถ่ายทอดการเคล่ือนไหวของ กปปส. อยูเ่ป็นระยะๆ ฯลฯ 
จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมือง ‚ส่ือกระแสหลกัก็มีความส าคญั เป็นเหตุให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ 
ตอ้งไปกดดนัสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆให้ถ่ายทอดสดการชุมนุม ความพยายามควบคุมส่ือกระแส
หลกั นอกจากเป็นสัญลกัษณ์ในการยึดอ านาจรัฐ ให้ประชาชนเขา้ถึงการเคล่ือนไหวของ กปปส .
มากข้ึนแลว้ ยงัเป็นการต่อสู้แยง่ชิงพื้นท่ีการส่ือสารมาจากกลุ่มคนเส้ือแดงอีกดว้ย ‛ (ประสงค ์เลิศ
รัตนวสุิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 14 มีนาคม 2558)  
 ชูวสั ฤกษศิ์ริสุข (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 10 มีนาคม 2558) นกัข่าวสายการเมืองอีก
คน กล่าววา่หลายคร้ังท่ีการเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ลอ้ไปกบัการช้ีน า หรือการขดุคุย้ประเด็น
ของส่ือมวลชนกระแสหลกั เช่น ส่ือมวลชนบอกว่า มีปัญหาเร่ืองการทุจริตโครงการรับจ าน าขา้ว 
วนัถดัมา กปปส. ก็เคล่ือนไหวไปปิดกระทรวงการคลงั ไม่ให้จ่ายเงินจ าน าขา้ว เกือบทุกเหตุการณ์มี
ขบวนการเล่นต่อ ‚ก านันสุเทพ‛ จึงเป็นเพียงพิธีกรน า เดินตามกระแสท่ีส่ือมวลชนสร้างข้ึนมา
ทั้งส้ิน   
 ขณะท่ีกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีเขา้ร่วมชุมนุม เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 
เมษายน 2558) เปิดเผยวา่ ตลอดการชุมนุมเกือบ 7 เดือน ตอ้งวางแผนการส่ือสารอยา่งเขม้ขน้ เพื่อ
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รักษาพลงัของมวลชนเอาไว ้โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีแรงส่งจากสถานการณ์แวดลอ้มนอ้ยลง จึงตอ้งมี
การนดัชุมนุมใหญ่อยู่เป็นระยะๆ พร้อมกบัจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การเคล่ือนไหวดูมีความหวงั 
และส่ือมวลชนกระแสหลกัมีประเด็นไปส่ือสารกบัสังคมในวงกวา้ง เช่น วนัมวลมหาประชาชน คน
ไทยหวัใจเกินลา้น และวนัชตัดาวน์กรุงเทพ ฯลฯ 
 ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร สามารถสรุปไดว้่า ช่องทางการส่ือสารท่ี
‚ก านันสุเทพ‛ ใช้ในการขบัเคล่ือนมวลชน  มีทั้ งส่ือในก ากับของเครือข่าย กปปส. เช่น 
สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องบลูสกาย ท่ีมีการถ่ายทอดความเคล่ือนไหวตลอด 24 ชัว่โมง  รวมถึง
สถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตรกนั เช่น ช่องทีนิวส์  ช่องเอเอสทีวี และช่องของกองทพั
ธรรม ซ่ึงเขา้ถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั ช่วยตอกย  ้าเป้าหมายการต่อสู้ให้มี
ความชดัมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนั กปปส. ยงัใช้วิธีการท าลายความน่าเช่ือถือของส่ือกระแสหลกั  
เพื่อให้คนท่ีเห็นด้วยกบั กปปส. หรือ มีจิตใจโน้มเอียงกบัมาทางเดียวกนั หันมาดูส่ือในก ากบัท่ี 
กปปส. มีอยู ่  
 อีกหน่ึงส่ือท่ีอยู่ในการก ากับของ กปปส. คือ การใช้โซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีพลังในการ
ส่ือสารอย่างมาก เน่ืองจากส่ือสารไดง่้าย เขา้ถึงมวลชนไดทุ้กระดบั มีการตอบโต ้ผลิตวาทกรรม
ต่างๆ แลว้เผยแพร่กระจายไดเ้ป็นจ านวนมากภายในเวลาอยา่งรวดเร็ว ผา่นทวิตเตอร์ อินสตราแกรม 
เฟซบุ๊ค ท่ีมีทั้งหนา้แฟนเพจของ กปปส.  เพจของ ‚ก านนัสุเทพ‛  เพจของเอกนฎั พร้อมพนัธ์ุ และ
แกนน าคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีการส่ือสารอพัเดทความเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  นอกจากน้ียงัรวมถึงแนว
ร่วม และประชาชนทัว่ไปท่ีส่ือสารใหก้ารสนบัสนุน กปปส. โดยผา่นช่องทางเดียวกนัน้ีอีกดว้ย   
 ส่วนการใชส่ื้อมวลชนท่ีอยูน่อกเหนือการก ากบัของ กปปส. ก็เป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ี 
‚ก านนัสุเทพ‛ ให้ความส าคญัเช่นกนั โดยมีการก าหนดวาระให้ตนเองตกเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา  
ผ่านการเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ กระตุ้นให้ส่ือส านักต่างๆหันมาสนใจและน าเสนอข่าวอย่าง
ต่อเน่ือง  เช่น การปราศรัยประกาศท่าทีในแต่ละวนั การนดัชุมนุมใหญ่ การสร้างกิจกรรมดึงดารา
นกัแสดงและคนมีช่ือเสียงเขา้มาร่วม การเดินเทา้รณรงคไ์ปยงัสถานท่ีส าคญัในจุดต่างๆ เกือบทุกวนั 
การรับลูกเคล่ือนไหวลอ้ไปกบัประเด็นท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ และการกดดนัส่ือมวลชนกระแสหลกั
ใหถ่้ายทอดการเคล่ือนไหวของ กปปส. อยูเ่ป็นระยะๆ ฯลฯ   
 
 
 
 
 

DPU



141 
 

     4.2.4  การวเิคราะห์กลยทุธ์ผูรั้บสาร 
 ในแง่ของผูรั้บสาร ในการชุมนุมของ กปปส. มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสาร เพื่อดึงดูด
มวลชน ทั้งการก าหนดเป้าหมายของการส่ือสาร การส่ือสารผา่นผูน้ าความคิด หรือการส่ือสารสอง
ทอด  การใช้เครือข่ายพนัธมิตรเช่ือมโยงกบักลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั และการชูเร่ืองความ
เช่ือมัน่ในพลงัอ านาจของประชาชน  ดงัน้ี 
             4.2.4.1  ก าหนดเป้าหมายของการส่ือสาร 
 จากการวเิคราะห์ พบวา่ ในการชุมนุมของ กปปส. มีการก าหนดเป้าหมายในการส่ือสาร 
เพื่อกระตุน้และปลุกระดมมวลชนใหเ้ขา้ร่วมการชุมนุม ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการรณรงค ์เช่น  
การประกาศขีดเส้นตายก าหนดวนัเผด็จศึกอยูเ่ป็นระยะๆ การนดัชุมนุมใหญ่  การตั้งเป้าจ านวนคน
เขา้ร่วมชุมนุม และตั้งเป้ายึดสถานท่ีราชการท่ีส าคญั เช่น ท าเนียบ และกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
ดงัท่ีปรากฏในตวัอยา่งพาดหวัข่าวหลกัหนา้ 1 จากส่ือส านกัต่างๆ 
 
ตารางที ่4.2  แสดงเน้ือหาการก าหนดเป้าหมายของการส่ือสารในพาดหวัข่าวหนา้1  
 

พาดหวัข่าวหนา้ 1 

ว / ด / ป หนงัสือพิมพ ์ น าเสนอว่า 
17 พ.ย. 2556 มติชน ย  ้าลม้ระบอบทกัษิณ จบ 30 พฤศจิกายน ‘สุเทพ’ ระดมลา้นคน 
24 พ.ย. 2556 มติชน สุเทพปลุกทหาร-ต ารวจ ร่วม ลัน่กลองระดมมอ็บลา้นคนวนัน้ี 
25 พ.ย. 2556 มติชน สุเทพลัน่มอ็บทะลุลา้นเคล่ือนวนัน้ี สนามหลวง-ราชด าเนิน แน่นขนดัเปิด 2 เวทีรับ บุก 

13 จุด-‘4ทพั-ทีวี’ 
29 พ.ย. 2556 มติชน ‚สุเทพ‛ สัง่มอ็บพร้อมลุย ลัน่ 2 วนัจบ เดินหนา้เผด็จศึกรัฐบาล 

 
30 พ.ย. 2556 ไทยรัฐ ปิด ‘ศูนยร์าชการ’ เทือกลัน่ 1 ธ.ค. ยดึท าเนียบ ประกาศกร้าวเผด็จศึกขั้นเด็ดขาด  
30 พ.ย. 2556 มติชน ท าเนียบ- มหาดไทย-ตร. ยดึเรียบ! สุเทพ ลัน่ 1 ธนัวาคม วนัแห่งชยั 
25 ธ.ค. 2556 มติชน ‚สุเทพ‛ ปิดกรุง 1 เดือน รุกฆาตปู ลัน่จบเกมก่อน 2 ก.พ. 
10 พ.ค. 2557 ไทยโพสต ์ ‘ก านนั’ ขีดเส้น 3 วนัตอ้งจบ มวลชนฮือปิดลอ้ม ‘ฟรีทีวี’ 
18 พ.ค. 2557 ไทยโพสต ์ วนัจนัทร์ลุย 26 จบ! ลุกฮือคร้ังใหญ่ ‘ก านนั’ ท าเองเรียกอธิปไตยคืนลัน่แพ ้27 พ.ค. 

มอบตวั ‚หากไม่ชนะวนัท่ี 27 พฤษภาคม ผมจะไปมอบตวั สลายการต่อสู้ เพราะสู้
มากกวา่น้ีไม่ไหว เน่ืองจากประเทศเสียหาย‛ 

18 พ.ค. 2557 ไทยรัฐ ก านนัเดิมพนัคุก! 26 ไม่ชนะ สลายมอ็บมอบตวั ปลุกใหลุ้กฮือทัว่ประเทศ รุกไล่กดดนั 
12 รัฐมนตรีออก 

18 พ.ค. 2557 มติชน ‚สุเทพ‛ นดัอีก – ระดมลา้น แพม้อบตวั ล่า 12 รัฐมนตรี จ้ีเซ็นลาออก 
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 สอดคลอ้งกบับทความ ‚เผด็จศึก 14 พฤษภา สันติอหิงสายกสุดทา้ย‛ จากนิตยสาร
เนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 2 พ.ค.2557)  ท่ีน าเสนอวา่ หลงัเล่ือนปฏิบติัการ วนัเผด็จศึก มาแลว้
คร้ังหน่ึง ในท่ีสุด ลุงก านนั สุเทพ เทือกสุบรรณ ก็ไดป้ระกาศนดัหมายการต่อสู้นดัสุดทา้ยของมวล
มหาประชาชนออกมาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยนดัหมายกนั 3 วาระ 3 ขั้นตอนดว้ยกนั 
 5  พฤษภาคม ท าพิธีสัตยาธิษฐานกนัท่ีทอ้งสนามหลวงตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป 
 13  พฤษภาคม ท าบุญประเทศคร้ังใหม่ 
 14  พฤษภาคม ปฏิบติัการมวลมหาประชาชนเรียกคืนอ านาจอธิปไตยกลบัมาเป็นของ
ประชาชน  
 เช่นเดียวกบัความเห็นของกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) เปิดเผยว่า  การต่อสู้ของ กปปส. ตอ้งใชเ้วลานาน จะประเมิน
เฉพาะจ านวนผูชุ้มนุมท่ีหนา้เวทีเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้เพราะเวลาเดินรณรงคไ์ปยงัจุดต่างๆ มีสมาชิก
เขา้มาให้การสนบัสนุนจ านวนมาก จึงตอ้งมีการก าหนดวนันดัแสดงตวัในวนัชุมนุมใหญ่ ไม่ไดน้ดั
แสดงตวักนัทุกวนั เพราะผูชุ้มนุมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯก็ตอ้งท ามาหากิน ไม่ไดส้ะดวกออก
มาร่วมทุกวนั ส าหรับก าหนดวนัแสดงตวัท่ีชดัเจน เช่น 24 พฤศจิกายน 2556 วนัมวลมหาประชาชน 
คนไทยหัวใจเกินลา้น , 9 ธันวาคม 2556  ท่ีรวมพลงักนัทุกสายเดินหน้าไปท าเนียบรัฐบาล, 22 
ธนัวาคม 2556 วนัทดสอบบางกอกชตัดาวน์ ตั้งเวที 4-5 จุดในกรุงเทพฯ, 13 มกราคม 2557 บางกอก
ชดัดาวน์ ตั้งเวทีชุมนุมใหญ่ 7 แห่งทัว่กรุงเทพฯ,  หลงัจากนั้นก็มีการแสดงพลงักนัอยูเ่ป็น ซ่ึงทุก
คร้ังท่ีมีการก าหนดวนันดัชุมนุมใหญ่ท่ีชดัเจน ก็จะมีคนจ านวนมากออกมาร่วมอยูต่ลอด 
              4.2.4.2  การใชเ้ครือข่ายทางสังคม 
 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ การชุมนุมของ กปปส. ท่ีประสบความส าเร็จได ้นอกจากการมี
แกนน าแลว้ เครือข่ายทางสังคมจากภาคส่วนต่างๆ ก็เป็นพลงัหลกัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการ
ต่อสู้ ซ่ึงมีการส่ือสารผ่านผูน้ าความคิด การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเช่ือมโยงกับกลุ่มอ่ืนๆท่ีมี
เป้าหมายเดียวกนั และการชูเร่ืองความเช่ือมัน่ในพลงัอ านาจของประชาชน ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เร่ืองการรณรงค ์ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การส่ือสารผา่นผูน้ าความคิด / การส่ือสารสองทอด 
ในชุมนุมคร้ังน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดใ้ชก้ลยุทธ์การส่ือสารผา่นผูน้ าความคิดกบัเครือข่าย

ในหลายกลุ่ม เช่น แกนน าหลกัทั้ง 8 คน อดีต ส.ส.ท่ีลาออกจากพรรคประชาธิปัตยม์าพร้อมกนั ซ่ึง
เป็นแกนน าส าคญัในการดึงมวลชนจากทุกภาคเขา้ร่วมการชุมนุม และกลุ่มเครือข่ายท่ีเรียกตนเองวา่ 
ปัญญาชน ทั้งอาจารยม์หาวิทยาลยั, แพทย,์ พยาบาล, รวมไปถึงนกัธุรกิจ ดาราและศิลปินกลุ่มหน่ึง 
ท่ี แสดงตวั ร่วมชุมนุม และโพสต์ภาพเป็นสัญลกัษณ์สนบัสนุน หรือ แชร์ขอ้ความให้แง่คิดผ่าน 
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เฟซบุ๊ค, ไลน์ และอินสตราแกรม  จากความเห็นของคอลมันิสตจ์ากส่ือส านกัต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่น
บทความ เช่น บทความ ‚ม็อบ เครือข่ายสุเทพ เบนเป้าโค่น ตระกูลชินวตัร ‛ จากนิตยสารเนชัน่สุด
สัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 15 พ.ย. 2556)  น าเสนอวา่ การชุมนุมคร้ังน้ี มีหลายอยา่งท่ีสะทอ้นให้เห็นอยา่ง
ชดัเจนวา่ เป็น เครือข่ายสุเทพหรือ สุเทพคอนเนคชัน่ 

บทความไดก้ล่าวว่า ถา้จะให้เห็นชดัเจน อาจไล่เรียงนบัตั้งแต่ก่อนท่ีจะถึงวนัดีเดย ์เป่า
นกหวีด ไม่ก่ีวนั โดยเฉพาะช่วงของการเรียกระดมมวลชนนั้น มีความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจใน
พรรคประชาธิปัตย ์กล่าวคือ ถาวร เสนเนียม รองหัวหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ดูแลภาคใต ้ประกาศ
ลาออกพร้อมรองหัวหน้าพรรค อีก 3 คน  คือ กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ ภาค กทม.       
อิสสระ สมชัย รองหัวหน้าพรรคฯ ภาคอีสาน และ ศิริวรรณ ปราศจากศตัรู รองหัวหน้าพรรคฯ 
ภาคเหนือ นยัวา่เพื่อใหก้ารท างานมีความสะดวกมากข้ึน เพราะการเคล่ือนไหวบางเร่ืองอาจจะส่งผล
ใหถู้กยบุพรรค เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 

ทวา่ ท่ีน่าสนใจ กลบัอยู่ท่ีทั้ง ถาวร หล่อโยง่ กรณ์ อิสสระ และ แม่เล้ียงต๊ิก ศิริวรรณ
ลว้นมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดสนิทสนมกบั สุเทพ และท างานเขา้ขากนัดีในช่วง รัฐบาลอภิสิทธ์ิ ท่ีผา่น
มา 

ส่วนบทความ ‚มวลมหาประชาชน จารึกประวติัศาสตร์ราชด าเนิน‛ ของ นิติราษฎร์ 
บุญโย จากนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี29 พ.ย. 2556) ระบุว่า ในการระดมพลข้ึนมา 
แน่นอนว่า ฐานชกัน า ในโลกโซเชียลฯ ก็คือ คนกลุ่มเดิม ท่ีเคยปลุกประชาชนและคนหนุ่มสาว
ออกมาตา้นร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม ก่อนหนา้น้ี 

นัน่ก็คือ กลุ่มเครือข่ายท่ีเรียกตนเองว่า ปัญญาชน ไม่ว่าจะเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั, 
แพทย,์ พยาบาล, รวมไปถึงนกัธุรกิจ ดาราและศิลปินกลุ่มหน่ึง ไดแ้สดงออกดว้ยการ แสดงตวั ร่วม
ชุมนุม และอพัภาพเป็นสัญลกัษณ์สนบัสนุน หรือ แชร์ขอ้ความให้แง่คิดผา่น เฟซบุ๊ค, ไลน์ และอิน
สตราแกรม เป็นตน้  

การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเช่ือมโยงกบักลุ่มอ่ืนๆท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 
การน ามวลชนของ ‚ก านันสุเทพ‛ เพียงล าพงัอาจไม่ได้ท าให้การเคล่ือนไหวของ

มวลชน กปปส. ประสบความส าเร็จ หรือชุมนุมมาไดย้าวนานถึงเกือบ 7 เดือน หากไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกลุ่มพนัธมิตรในเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั เป็นไปตามองค์ประกอบของ
การรณรงค์ โดยเครือข่ายหลักๆ มีทั้ ง ชนชั้ นน า ชนชั้ นกลาง  เครือข่ายของนักธุรกิจ และ
นกัการเมืองท่ีไดป้ระโยชน์จากการชุมนุม  ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย ์  เครือข่ายเดิมๆ เช่น 
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  เครือข่ายนกัศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย และ
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กองทพัธรรม   รวมถึง ภาคประชาสังคม นกัวิชาการ ขา้ราชการ ส่ือมวลชน และแนวร่วมท่ีคอย
อ านวยความสะดวกช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยสถานะ ฯลฯ  

จากความเห็นของคอลัมนิสต์ท่ีสะท้อนผ่านบทความต่างๆ เช่น บทความ ‚ม็อบ 
เครือข่ายสุเทพ เบนเป้าโค่น ตระกูลชินวตัร‛ จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 15 พ.ย. 
2556) ดูเหมือนวา่สัญญาณ เสียงตอบรับจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฯสุด
ซอยจะตอบรับ เวทีสามเสน อยา่งเนืองแน่น ทั้งจากครูบาอาจารย ์แพทย ์พยาบาล ศิลปินนกัแสดง 
และนกัธุรกิจ เป็นตน้ รวมถึง ในโซเชียลออนไลน์ มีการแสดงตวัตนคดัคา้นอยา่งมากมาย 

กลายเป็นพลงัมวลชนท่ีออกมาต่อสู้ร่วมดว้ย หรือ ชาวม็อบเรียกว่า สามเสนเน็ตเวิร์ก
เพราะไม่ว่าจะเป็นพลงัเครือข่ายธุรกิจสีลม เครือข่ายสถาบนัการศึกษา อย่าง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ 
มหิดล มศว. และ เกษตรศาสตร์ และเครือข่ายสาธารณสุข จากศิริราช และชมรมแพทยช์นบท ฯลฯ  

พลงัเหล่าน้ีเอง ท าให้ สุเทพ และเพื่อน ต่างมองสถานการณ์ทะลุปรุโปร่งวา่มี แนวร่วม 
มากมายแค่ไหน และพร้อมแลว้ท่ีจะตอ้งมีการ ขยบั เคล่ือนไหวพลงัมวลชนออกจากท่ีตั้ง เพื่อขยาย
พลังมวลชนในส่วนอ่ืนๆด้วย จึงเคล่ือนมวลชนออกจากสามเสน ประมาณช่วงเท่ียงวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน ไปปักหลกัท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ตั้งเวทีใหญ่ราวกบัเวทีคอนเสิร์ต เพื่อรองรับพลงั
มวลชนจ านวนมหาศาลในวนันั้น 

รายงานพิเศษ ‚เจาะขุมก าลงั กปปส. ท่ีมา สภาฯ ม.3-นายกฯ ม.7‛ จากนิตยสารเนชัน่
สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 6 ธ.ค.2556)  น าเสนอว่า ดูเหมือนการต่อสู้กบั ระบอบทกัษิณ ของ ม็อบ
นกหวีด จนกลายมาเป็น คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) อยู่ในเวลาน้ี มีความ
น่าสนใจอยู่สองส่วนเป็นส าคญั หน่ึง-เครือข่ายแกนน าในการต่อสู้คร้ังน้ี สอง-ธง ของการต่อสู้
เรียกร้อง หรือ การตั้ง ‘สภาประชาชน และ นายกรัฐมนตรีของประชาชน เพื่อเปล่ียนแปลงประเทศ
นัน่เอง 

ในรายงานพิเศษไดใ้ห้รายละเอียดวา่ ส าหรับเครือข่ายแกนน า อาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ดว้ยกนั 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มนกัการเมือง ซ่ึงเป็นอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ประกอบดว้ย สุเทพ 
เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์และอดีต ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ , 
ถาวร เสนเนียม อดีตรองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์และอดีต ส.ส. สงขลา ประชาธิปัตย์, ชุมพล จุล
ใส อดีต ส.ส. ชุมพร เขต1 ประชาธิปัตย ์คนสนิท สุเทพ, ณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส. กทม. 
ประชาธิปัตย์ และผูอ้  านวยการพรรคประชาธิปัตย์, พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต ส.ส. กทม. 
ประชาธิปัตย,์ เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ อดีต ส.ส. กทม. ประชาธิปัตย ์บุตรฝ่ายภรรยาของ สุเทพ , สกลธี 
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ภทัทิยกุล อดีต ส.ส. เขต4 ประชาธิปัตย ์บุตรชาย พล.อ.วินยั ภทัทิยกุล อดีตเลขาธิการคณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งชาติ (คมช.) 

กลุ่มท่ีสอง คนเส้ือเหลืองเก่า (เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) 
ประกอบด้วย ไชยวฒัน์ สินสุวงศ์ อดีตผูร่้วมก่อตั้งพรรคพลังธรรม และเคยร่วมกับพนัธมิตรฯ
(2551), ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย ์เคยเป็นนายทหารเรือผูติ้ดตาม พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง มาเกือบ 20 ปี 
เคยร่วมกบัพนัธมิตรฯ และองคก์ารพิทกัษ์สยาม (อพส.), มัน่แมน กะการดี อดีตกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อฟ้าดิน เคยร่วมกบัพนัธมิตรฯ และมอ็บเสธ.อา้ย 

พล.อ.ปรีชา เอ่ียมสุพรรณ อดีตแกนน ากลุ่มเครือข่ายคนไทยหวัใจรักชาติ รักษาแผน่ดิน 
(จปร.7 รุ่นเดียวกบั พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร พล.ต.จ าลอง), พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ (ตท.1 รุ่น
เดียวกบั พล.อ.บุญเลิศ แกว้ประสิทธ์ิ หรือ เสธ.อา้ย อดีตประธานองคก์รพิทกัษส์ยาม (อพส.) และ  
บ๊ิกแอด๊ พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี), พล.อ.ชูเกียรติ ตนัสุวฒัน์ อดีต
ทหารคนสนิท พล.ต.มนูญกฤต เคยเขา้ร่วมชุมนุมกบัองคก์ารพิทกัษส์ยาม(อพส.) 

สมเกียรติ พงษไ์พบูลย ์อดีต 1 ใน 5 แกนน าพนัธมิตรฯ(รุ่น1), คมสัน ทองสิริ เลขาธิการ
สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ หรือ สรส. เคยร่วมกบัพนัมิตรฯ, สาวิทย ์แกว้หวาน อดีต
เลขาธิการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) เคยร่วมกบัพนัธมิตรฯ, สมศกัด์ิ โกศยัสุข เคยเป็น 1 
ใน 5 แกนน าพนัธมิตรฯ และอดีตหวัหนา้พรรคการเมืองใหม่, มานพ เก้ือรัฐ เคยร่วมกบัพนัธมิตรฯ, 
นิติธร ล ้าเหลือ ทนายความของกลุ่มพนัธมิตรฯ, สุริยะใส กตะศิลา เคยเป็นผูป้ระสานงานเครือข่าย
พนัธมิตรฯ และอดีตเลขาธิการของพรรคการเมืองใหม่ ปัจจุบนัอยูก่ลุ่มกรีน (การเมืองสีเขียว) 

กลุ่มท่ีสาม นักวิชาการ ประกอบด้วย สมบติั ธ ารงธัญญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) อดีตเลขาธิการศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2516,  รศ.ทวศีกัด์ิ สุทกวาทิน(นิดา้) เคยอยูใ่นกลุ่มสยามประชาภิวฒัน์, ผศ.ดร.ทว ีสุรฤทธ์ิกุล(มสธ.) 
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เคยเป็นรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี) สมยัรัฐบาลอภิสิทธ์ิ, ผศ.สุ
วชิา เบา้อารีย(์นิดา้) และ รศ.ดร.ชยัวฒัน์ บุญสม (มสธ.) 

กลุ่มท่ีส่ี   ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ชัยว ัฒน์ สุรวิชัย อดีตกบฏเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญ 14 ตุลา 2516 ปัจจุบนัเป็น ผอ.สถาบนัพฒันาคนและคุณภาพคน, สนธิญาณ ช่ืนฤทยัใน
ธรรม เจา้ของส านกัข่าวทีนิวส์, อุทยั ยอดมณี นายกองคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง พรรค
สานแสงทอง ซ่ึงใกลชิ้ดกบั ถาวร เสนเนียม และชยัวฒัน์ ถิรพนัธ์ุ ประธานสถาบนัการเรียนรู้และ
พฒันาสังคม (Civic Net) ท่ีเป็นวทิยากรเจา้ประจ าในการฝึกอบรมสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย ์
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กลุ่มท่ีห้า นกัธุรกิจ ประกอบดว้ย สาธิต เซกลั, ราเชน ตระกูลเวียง, มหศัจกัร โสดี จาก
กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม และพรศักด์ิ ล้ิมบุญประเสริฐ จากกลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อ
ประชาธิปไตย  

รายงานพิเศษดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองบางส่วน ท่ีมอง
ว่า เครือข่ายท่ีช่วยหนุนเสริมการเคล่ือนไหวของ ‚ก านันสุเทพ‛ ส่วนใหญ่มาจาก เครือข่ายท่ีมี
ความสัมพนัธ์ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมยัเป็นนกัการเมือง ทั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้ง 8 คนท่ีลาออกมา
พร้อมกนั กลุ่มภาคธุรกิจ และกลุ่มฐานเสียงทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นท่ีภาคใต ้ท่ีเป็นเครือข่ายของ
พรรคประชาธิปัตย ์‚นอกจาก ‚ก านนัสุเทพ‛ แลว้ยงัมีการดึงแกนน าพรรคประชาธิปัตยท่ี์ส าคญัๆทั้ง 
8 คนเขา้มาร่วมเป็นแกนน า กปปส. ดว้ย ทุกคนมีบทบาทท่ีส าคญัใกลเ้คียงกนัหมด  ในระดบัรองก็
โดดเด่นใกลเ้คียงกนัหมด แกนน าพื้นท่ีกรุงเทพ ก็ดึงมวลชนในกรุงเทพ แกนน าภาคตะวนัออกก็ดึง
มวลชนภาคตะวนัออก ซ่ึงแกนน าท่ีออกมาร่วมเคล่ือนไหวครอบคลุมทุกภาคของประเทศ มี
ความสัมพนัธ์กันมาตั้ งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ประกอบกับเครือญาติต่างๆท่ีมี
ศกัยภาพ และมีแหล่งเงินทุน เครือข่ายเหล่าน้ีลว้นท าใหก้ารชุมนุมแขง็แกร่งข้ึน‛ (ชาดา สมบูรณ์ผล, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 2558)   

ประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 14 มีนาคม 2558) กล่าววา่ ตอ้ง
ยอมรับวา่ส่วนหน่ึง ‚ก านนัสุเทพ‛ มีพลงัทางเศรษฐกิจ มีเงิน ท่ีไม่ใช่เฉพาะของตวัเองเท่านั้น สมยัท่ี
เป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย ์เขาสามารถระดมทุนจากนกัธุรกิจไดเ้ป็นจ านวนมาก การข้ึนมาเป็น
แกนน า กปปส. ในคร้ังน้ี เขาก็ยงัใช้สายสัมพนัธ์และพลงัอ านาจเดิม ผนวกเขา้กบัคนท่ีต่อตา้น
ระบอบทกัษิณ ท าให้สามารถระดมทุนไดจ้  านวนมาก นอกจากน้ียงัซ้ือใจคนภาคใตไ้ด ้ทุกอยา่งไม่
ไดม้าจากปัจจยัเดียว  ปัจจยัพื้นฐานมาจาก ‚ก านนัสุเทพ‛ จริง แต่มนัก็รวมถึงปัจจยับวกอ่ืนๆดว้ย 
ซ่ึงมีสถานการณ์เป็นตวัผลกัดนั  

นักข่าวสายการเมืองอีกคน จตุรงค์  ปทุมมานนท์ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15  
มีนาคม 2558)  มองวา่ การเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุเทพ‛ แยกออกจากพรรคประชาธิปัตยไ์ม่ขาด 
เพราะคุณอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และแกนน าของพรรค ก็ยงัไปร่วมเวทีปราศรัย ในขณะเดียวกนัพรรค
ประชาธิปัตยก์็คุมฐานเสียงของคนชั้นกลาง โดยเฉพาะในกรุงเทพ และฐานเสียงหลกัในภาคใต ้ซ่ึง
ค่อนขา้งมีฐานะ และมีทุนทรัพยสู์งในการสนบัสนุน ท าให้สายป่ายของ กปปส. ยาวข้ึน ประกอบ
กบักลุ่มคนเหล่าน้ีลว้นไม่พอใจรัฐบาลยิ่งลกัษณ์เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ จึงยิ่งเป็นแรงขบัให้ออกมาร่วม
ชุมนุมกบั ‚ก านนัสุเทพ‛ มากข้ึน 

กปปส. ไดรั้บสมญานาม วา่เป็นม็อบมีเส้น  ในการเดินรณรงคใ์นแต่ละคร้ัง จะมีทั้งทีม
สมาชิกสภากรุงเทพ  สมาชิกสภาเขต และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงส่วนใหญ่
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เป็นเครือข่ายของพรรคประชาธิปัตย ์เขา้ไปพดูคุยกบัแกนน าชุมชนคอยอ านวยความสะดวกให้ โดย
ลกัษณะการเดินจะใชพ้ื้นท่ีกรุงเทพชั้นในเป็นหลกั  เช่น ยา่นเยาวราช  สัมพนัธวงศ ์ เพราะเป็นโซน
ฐานเสียงของพรรค แม้ ‚ก านันสุเทพ‛ จะลาออกมาแล้ว แต่สายสัมพนัธ์ความเป็นพรรค
ประชาธิปัตยก์็ยงัเช่ือมโยงกบัการเคล่ือนไหวของ กปปส. 

ขณะท่ีนกัข่าวสายการเมืองอีกลุ่ม มองวา่ การส่ือสารของ ‚ก านนัสุเทพ‛ เพียงอยา่งเดียว 
ไม่สามารถท าให้การชุมนุมอยู่มาไดย้าวนานถึงเกือบ 7 เดือน และมีมวลชนเขา้ร่วมมากท่ีสุดใน
ประวติัการณ์ได ้ ปัจจยัส าคญัเกิดจากการท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบของเครือข่ายในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งเครือข่ายส่ือในก ากบัของ กปปส. ส่ือกระแสหลกับางส่วน รวมถึงเครือข่ายนกัธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม และชนชั้นน า ฯลฯ  

ชูวสั  ฤกษศิ์ริสุข (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 10 มีนาคม 2558)  กล่าววา่  ‚ก านนัสุเทพ‛ 
ไม่ได้พูดแล้วมีน ้ าหนัก เพราะถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัการทุจริตในหลายคดี แต่ส่ิงท่ีส่ือสารออก
มาแลว้ท าใหค้นเช่ือ ส่วนใหญ่ลว้นมาจากเครือข่ายท่ีท างานร่วมกนัมากกวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ท าหนา้ท่ี
ในการปักธง และเป็นคนนดัหมาย นอกนั้นเป็นการท างานของเครือข่ายทั้งหมด  ตั้งแต่การสร้าง
ภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛  เปิดประเด็นโจมตีรัฐบาลยิ่งลกัษณ์  และความไม่ชอบธรรมในเร่ือง
ต่างๆ   เครือข่ายเหล่าน้ี ประกอบดว้ย ส่ือมวลชนจ านวนหน่ึง นอกจากส่ือของ บลูสกาย แลว้ ยงัมี
ส่ือกระแสหลกัทัว่ไป รวมถึงเครือข่ายนักธุรกิจ เครือข่ายภาคประชาสังคม ชนชั้นน า ท่ีท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม 

ทั้งน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ไม่ไดมี้บทบาทในการเป็นคนน าศรัทธา หรือ เป็นคนท่ีช้ีน ามวลชน  
บทบาทของแกนน าใน กปปส. เรียกไดว้่า ฟังส่ือมวลชนดว้ยซ ้ า เพราะหลงัส่ือมวลชนคุย้ประเด็น
อะไร หยบิประเด็นอะไรข้ึนมา กปปส. ก็จะตาม  เช่น ส่ือมวลชนบอกวา่ มีปัญหาเร่ืองจ าน าขา้ว วนั
ต่อมา กปปส. ก็เลือกไปปิดล้อมบางกระทรวงไม่ให้จ่ายเงินจ าน าขา้ว เหล่าน้ีเป็นการช้ีน าผ่าน
ส่ือมวลชนทั้งส้ิน หลายๆคร้ัง จะเห็นว่า กปปส.เคล่ือนไหวตามส่ือ ฉะนั้นคนท่ีเป็นแกนน าไม่ไดมี้
จุดเดียว ‚ก านันสุเทพ‛ เป็นคนถือธงน าก็จริง แต่ คนท่ีน าประเด็นหรือน าการเคล่ือนไหวมาจาก
หลายจุดมาก เช่น ส่ือมวลชน และภาคอุตสาหกรรมบอกว่า เศรษฐกิจตก จะมีกระบวนการแบบน้ี
เล่นต่อ มนัมีหลายเหตุการณ์ เกือบทั้งหมด มวลชนและ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นพิธีกรน า เดินตามกระแส
ท่ีสร้างข้ึนมาทั้งส้ิน  ท าใหเ้ห็นวา่ รัฐบาลคุณยิง่ลกัษณ์ ไม่ไดถู้กลม้แค่แกนน า กปปส. แต่มาจากการ
ท างานร่วมกนัของหลายๆเครือข่าย ท่ีประสานความร่วมมือกนัอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว 

สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558) กล่าวเสริมวา่ 
คนท่ีปราศรัยบนเวที กปปส. หลกัๆ ยงัคงเป็นคนกลุ่มเดิม เช่น กองทพัธรรม กองทพัประชาชนโค่น
ระบอบทกัษิณ และเครือข่ายนกัศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย(คปท.) เพียงแค่แยกเวที
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ออกจาก  กปปส.  ใหเ้ห็นวา่มีภาพท่ีแตกต่างกนั  เป็นการเคล่ือนไหวร่วมกนัท่ีเขา้ใจการวางบทบาท   
คือ พอมีบทบาทของการเขา้เผชิญหน้า ก็เป็นหน้าท่ีของ คปท.  แต่หากมีบทบาทตอ้งออกมาบู ้พูด
ปราศรัยรุนแรง มีขอ้เสนอแปลกๆ เพื่อโยนหินถามทางให้กบัประชาชน เช่น ขอ้เสนออะไรท่ีขดักบั
รัฐธรรมนูญ  หรือ หลกัประชาธิปไตย  ก็จะเป็นหน้าท่ีของกองทพัธรรม กองทพัประชาชนโค่น
ระบอบทกัษิณออกมาเสนอ  ส่วน กปปส. ยงัคงท าหนา้ท่ีเป็นเวทีหลกั รักษาภาพลกัษณ์ของคนชั้น
กลาง ใหเ้ป็นการเคล่ือนไหวท่ีบริสุทธ์ิ   

ส่วนความเห็นของนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ มองวา่ นอกจากเครือข่ายจากภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมแลว้ ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็ยงัมีเครือข่ายจากทุนเดิมท่ีอยู่ในระบบราชการ ซ่ึงสั่งสมมา
ตั้งแต่สมยัเป็นนักการเมืองอีกด้วย ขณะเดียวกันทุกองคาพยพท่ีเข้าร่วม สามารถช่วยดึงดูดให้
ประชาชนมัน่ใจวา่ ผูท่ี้มีการศึกษา มีความรู้ เป็นภาพลกัษณ์ของคนดีต่างก็เขา้ร่วมการชุมนุมในคร้ัง
น้ี ‚ประสบการณ์จากการท างานในฐานะเป็นฝ่ายบริหารในช่วงเวลาหลายสิบปี ‚ก านันสุเทพ‛ 
ไม่ได้เป็นแค่ก านัน หรือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคประชาธิปัตย ์แต่ยงัมีโอกาสได้เป็น
รัฐมนตรีและต าแหน่งอ่ืนๆอีกมากมายในฐานะผูบ้ริหารประเทศ  จึงรู้จกัใชป้ระโยชน์จากเครือข่าย
ภายใตอ้  านาจรัฐและระบบราชการ ฉะนั้นการมีโอกาสไดเ้ป็นผูบ้ริหารในกระทรวง  ทบวง และ
กรมต่างๆ มากมาย ตรงน้ีเม่ือน ามาต่อรวมเขา้กนั จึงเป็นทุนของ ‚ก านนัสุเทพ‛ และยิ่งช่วยท าให้
บทบาทการเป็นแกนน า กปปส. ของเขาทรงพลงัมากข้ึน‛ (อศัวิน  เนตรโพธ์ิแกว้, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558) 

ขณะท่ีนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ มองวา่ การเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นการ
จดัตั้งร่วมกนัจากหลายฝ่าย เช่ือมโยงกนัดว้ยผลประโยชน์ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ ส่วนหน่ึง
เป็นชนชั้นน า และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม ซ่ึงเป็นเสมือนแม่เหล็กอยา่งดี ในการชกัจูงมวลชนให้
เขา้ร่วมการชุมนุม ‚การเคล่ือนไหวของ กปปส. ไม่ใช่ ‚ก านันสุเทพ‛ คนเดียว  แต่มีการจดัตั้ง
มวลชนต่างๆ ลดหลัน่ตามล าดบั  โดยมี ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นผูน้ าสูงสุด แลว้ก็มีการจดัตั้งขา้งล่าง และ
ขา้งล่างก็ดึงมวลชนในกลุ่มของตวัเองมา ในส่วนน้ีตอ้งมีการใชเ้งินดว้ยส่วนหน่ึง อนัน้ีปฏิเสธไม่ได ้
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เขาพดูคนเดียวแลว้จะสามารถปลุก หรือ ชกัจูงมวลชนออกมาไดเ้ป็นจ านวนมาก
ขนาดนั้น  แต่มนัเป็นการบริหารจดัการ และจดัตั้งร่วมกนัจากหลายฝ่าย ดว้ยเหตุผลท่ีเก่ียวโยงกนั
หลายเร่ือง ตั้งแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์อ านาจทางการเมือง รวมถึงเร่ืองท่ีส าคญั
กวา่นั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายเห็นวา่ตอ้งจดัการ ท าให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นตวัแปรท่ีตอ้งเขา้มา ในแง่
หน่ึงเป็นกลไกของมนุษยท่ี์เขา้มาเสียบตรงนั้นแลว้เป็นไปตามกระบวนการ โดยมีคนอ่ืนคอยเสริม‛ 
(ลิขิต ธีรเวคิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 
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สิริพรรณ นกสวน สวสัดี (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2558)  ประเด็นท่ี 
‚ก านันสุเทพ‛ เคล่ือนไหวส่วนใหญ่ผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ มนัคือการล้มล้างระบอบ
ประชาธิปไตย แต่เขาก็ยงักลา้ท า ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะมีเครือข่ายของชนชั้นน าในวงกวา้งให้การ
สนบัสนุนอยู ่  

ส่วนในเวทีของ กปปส. ก็มีทั้งชนชั้นกลางและคนฐานะดีมาร่วม เขาได้สร้างความ
ไวว้างใจ ความเช่ือถือ และความเช่ือมั่น ในหมู่ผูส้นับสนุน ท่ีไม่ใช่แค่คนในระดับล่างท่ีมา
สนบัสนุน แต่มนัก่อให้เกิดความไวว้างใจในระดบัคนชั้นกลางและคนชั้นสูง ท่ีมีเงินมากพอ และ
พร้อมจะบริจาคเงินจ านวนมากใหก้บั กปปส. เพื่อหล่อเล้ียงขบวนการน้ีในช่วง 7 เดือนให้อยูร่อดมา
ได ้

นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์อีกผูห้น่ึง นนัทนา นนัทวโรภาส (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
2  เมษายน 2558) กล่าววา่ กลุ่มคนท่ีเป็นแม่เหล็กหลกัๆ ของ กปปส. คือ คนท่ีไปดึงมาเขา้ร่วม เช่น 
ดารานกัแสดง ซ่ึงมีแฟนคลบัของเขาอยูแ่ลว้ ฉะนั้นคนเหล่าน้ีสามารถท าให้คนจ านวนมากๆ ท่ีเป็น
แฟนคลบัคลอ้ยตามได ้การท่ีคนกลุ่มน้ีเขา้ร่วมกบั กปปส. ก็เลยมีพลงัในการดึงคนมาร่วม ในแง่การ
ใช้วาทศิลป์ของ ‚ก านันสุเทพ‛ อาจไม่ได้โดดเด่น แต่ตวับุคคลท่ีเขาดึงมา รวมถึง ดารานักแสดง 
นกัวิชาการ ท่ีมีช่ือเสียงหลายๆคนท่ีข้ึนเวที ก็เป็นการบ่งบอกว่า คนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกบั 
กปปส. เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหม้วลชนจ านวนมากเขา้ร่วมการชุมนุม 

ความเห็นของกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีเขา้ร่วมชุมนุม ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากความเห็นของ
นักข่าวสายการเมือง และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์มากนัก  (อญัชะลี  ไพรีรัก, การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 26 มีนาคม 2558)  เปิดเผยว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการเรียกประชุมวางแผนการ
เคล่ือนไหวทุกวนั โดยจะเรียกแกนน าทุกเวที รวมถึง คปท . และกองทพัธรรมมาประชุมร่วมกนั
ตอนเท่ียง มีการประสานงานกนัตลอด เขาเป็นผูน้ าทางความคิดและนักวางแผนท่ีแหลมคมมาก 
นอกจากน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัมีแรงเสริมจากแกนน าท่ีมาพร้อมกบัเครือข่ายของแต่ละคน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
คนชั้นสูงในสังคมท่ีมีช่ือเสียง ฉะนั้น 1+1 คนต่อคนออกมา เป็นเสมือนแม่เหล็กช่วยดึงคนดงัจาก
ภาคส่วนต่างๆออกมาร่วมชุมนุมไดเ้ป็นจ านวนมาก 

สาธิต วงศห์นองเตย (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558) กล่าวเพิ่มเติมวา่ การ
ท่ี ก านันสุเทพ และแกนน า กปปส. เป็นนักการเมืองมาก่อน มีคนรู้จกั มีท่ีมาท่ีไปท่ีชัด และมี
เครือข่ายอยู่ในทุกๆสายงาน ท าให้การประสานงานง่ายข้ึน มีช่องทางในการส่ือสารกบัคนจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นท่ี กลุ่มท่ีเคยท างานใกลชิ้ดร่วมกนัมา กลุ่มท่ีมีอุดมการณ์ หรือทิศทาง
เดียวกนั การเช่ือมต่อเขา้หากนัจึงไม่ใช่เร่ืองยาก 
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ขณะเดียวกนัการชุมนุมในลักษณะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เขา้ร่วม มีการติดต่อทาง
โทรศพัท์ ส่งคนไปพูดคุยเจรจา เชิญฝ่ายต่างๆมาร่วม และมีการประชุมย่อย ท าให้กลุ่มเคล่ือนไหว
ต่างๆ มีความรู้สึกวา่เวที กปปส. เป็นเวทีท่ีพวกเขาจะไดร่้วมแสดงออก บางคร้ังท่ีมีปัญหาร่วมซ่ึง
เกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลและระบอบทกัษิณ เช่น กรณีชาวนาท่ีเดือดร้อนจากโครงการรับ
จ าน าข้าว กรณีสวนปาล์มสวนยาง ก็เปิดโอกาสให้เขาได้เขา้ร่วม เพื่อขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนั คือ การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 

ชูความเช่ือมัน่ในพลงัอ านาจของประชาชน 
การชุมนุมของ กปปส. ยงัมีการใชก้ลยทุธ์ในการส่ือสาร โดยส่ือสารชูเร่ืองความเช่ือมัน่

ในพลังอ านาจของประชาชน ในหลายด้าน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นตอกย  ้ าเร่ือง อธิปไตยเป็นของ
ประชาชน การต่อสู้คร้ังน้ีก็เพื่อทวงคืนอ านาจของประชาชน ฯลฯ ดงัท่ีปรากฏในบทความ และพาด
หวัข่าวหนา้ 1 จากส่ือส านกัต่างๆ เช่น 

ค าคม จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 8-14 พ.ย. 2556) น าเสนอค าพูดของ สุ
เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ‚น่ีคือ ชยัชนะ ของประชาชน น่ีคือ อ านาจประชาชน‛ 

บทความ ‚บทบาทสุเทพ การปฏิวติั ประชาชน บทบาท คนข่ีเสือ‛ ของทีมข่าวการเมือง 
จากหนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบัวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 )  ระบุวา่ ‚มีส่ือบอก นายกฯอยากคุยกบั
ผม‛ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าว ‚แต่พี่น้องตดัสินใจไม่ให้คุยก็ไม่คุย ไม่ตอ้งมาต่อรองอะไร 
เพราะไม่ใช่เร่ืองของการเมือง พรรคการเมือง แต่ต่อไปเป็นเร่ืองของประชาชนลว้นๆ‛ 

สอดคล้องกับ พาดหัวข่าวหลักหน้า1 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ฉบบัวนัท่ี 23 ธ.ค. 
2556) น าเสนอว่า เทือกประกาศทวงอ านาจคืน ปฏิวติัประชาชน สั่งลอ้มหน่วยรับเลือกตั้ง ลัน่ปิด
กรุงเทพฯ 7 วนัไล่ ปู 

พาดหวัข่าวหลกัหนา้1 จากหนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์(ฉบบัวนัท่ี 30 มี.ค. 2557) น าเสนอ
วา่ อธิปไตยเป็นของประชาชน มวลมหาประชาชนตะเพิด ยิง่ลกัษณ์ เปิดทางปฏิรูป  

ส่วนบทความ ‚สงครามยืดเยื้อ‛  จากคอลมัน์ ‚เดินหนา้ชน‛ หนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบั
วนัท่ี 11 ก.พ. 2557) ระบุวา่ จบัน ้ าเสียงคลา้ยๆจะทอ้ของ สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. 
หลงัประกาศบนเวทีสวนลุมพินีวา่ ‚ขอบอกตรงๆ วา่จนถึงวนัน้ีกลุม้ใจกบัรัฐบาล ยอมรับวา่ คิดไม่
ออกวา่จะท าอยา่งไรกบัเขาดี เพราะท่ีผา่นมาเขาบอกอยา่งเดียววา่ ไม่ยอม ตอ้งคิดวา่ท าอยา่งไรเขาจะ
ยอม ดังนั้นต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยคิดว่า หากระดมก าลงัคร้ังใหญ่อีกคร้ังจะท า
อยา่งไรกบัเขาดี ผมทราบดีวา่ประชาชนเอาดว้ย แต่คิดไม่ออก ผมก็เกือบหมดภูมิแลว้‛   

เป็นน ้ าเสียงท่ีบ่งบอกถึงท่วงท านองท่ีเหมือนหมดหนทาง เพราะการกดดนัดว้ยมวล
มหาประชาชนกวา่ 2 เดือนยงัไม่สามารถปิดเกมรัฐบาลได ้แมแ้ต่เง่ือนไขวิกฤตท่ีหลายคนคาดหมาย

DPU



151 
 

วา่ การเลือกตั้ง 2 กุมภาพนัธ์ จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ แต่รัฐบาลก็ยงัถูลู่ถูกงัผา่นเง่ือนไข
นั้นมาจนได ้ 

ในแง่ของผูรั้บสารจากขอ้มูลท่ีแสดงขา้งตน้ สรุปไดว้า่  ‚ก านนัสุเทพ‛ หรือ กปปส. มี
การใชก้ลยทุธ์การส่ือสารผา่นผูรั้บสาร เพื่อชกัจูงมวลชนในหลายมิติ อาทิ การก าหนดเป้าหมายของ
การส่ือสาร กระตุ้นให้เข้าร่วมการชุมนุม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการรณรงค์  เช่น  การ
ประกาศขีดเส้นตายก าหนดวนัเผด็จศึกอยูเ่ป็นระยะๆ การนดัชุมนุมใหญ่  การตั้งเป้าจ านวนคนเขา้
ร่วมชุมนุม และตั้งเป้าปิดสถานท่ีราชการท่ีส าคญั เช่น ท าเนียบ และกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  
นอกจากน้ีในการเคล่ือนไหวยงัมี การใช้เครือข่ายทางสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็น การส่ือสารผ่านผูน้ า
ความคิด / การส่ือสารสองทอด ผา่นเครือข่ายต่างๆ เช่น อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตยท์ั้ง 8 คนท่ี
ลาออกมาร่วมเป็นแกนน า กลุ่มเครือข่าย ‘ปัญญาชน’ ทั้งอาจารยม์หาวิทยาลยั  แพทย ์ พยาบาล นกั
ธุรกิจ รวมไปถึงศิลปินดาราท่ีนอกจากเขา้ร่วมการชุมนุมแลว้ ยงัแสดงสัญลกัษณ์สนบัสนุนดว้ยการ
โพสตภ์าพ และแชร์ขอ้ความใหแ้ง่คิดผา่นโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ   
 ขณะเดียวกัน ยงัมีการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเช่ือมโยงกับกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีเป้าหมาย
เดียวกนั เพราะการน ามวลชนเพียงล าพงัของ ‚ก านนัสุเทพ‛ อาจไม่มีพลงัมากพอท่ีจะท าให้การ
เคล่ือนไหวคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ หรือชุมนุมมาไดย้าวนานถึงเกือบ 7 เดือน หากไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามองคป์ระกอบของการรณรงค ์
โดยนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีร่วมชุมนุม ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า  
เครือข่ายหลกัๆท่ีสนบัสนุนการเคล่ือนไหวของ กปปส.  มีทั้ง ชนชั้นน า ชนชั้นกลาง  เครือข่ายของ
นกัธุรกิจ และนกัการเมืองท่ีไดป้ระโยชน์จากการชุมนุม  ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย ์  รวมไป
ถึงเครือข่ายดั้งเดิม เช่น กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  เครือข่ายนกัศึกษาประชาชน
ปฏิรูปประเทศไทย  และกองทพัธรรม   รวมทั้งภาคประชาสังคม นกัวชิาการ ขา้ราชการ ส่ือมวลชน 
และแนวร่วมท่ีคอยอ านวยความสะดวกช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยสถานะ ฯลฯ   
 ทั้งน้ีมีนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์บางคน  ย  ้าวา่ การเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็น
การจดัตั้งร่วมกนัจากหลายฝ่าย เช่ือมโยงกนัดว้ยผลประโยชน์ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ ส่วน
หน่ึงเป็นชนชั้นน า และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม ซ่ึงเป็นเสมือนแม่เหล็กอย่างดี ในการชักจูง
มวลชน อย่างไรก็ตาม ยงัมีการน ากลยุทธ์การส่ือสารในมิติ ชูความเช่ือมัน่ในพลังอ านาจของ
ประชาชน เขา้มาโนม้นา้วใจมวลชนในอีกหลายดา้น ส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเนน้ตอกย  ้าเร่ือง อธิปไตย
เป็นของประชาชน และการต่อสู้คร้ังน้ีก็เพื่อทวงคืนอ านาจของประชาชน ฯลฯ  
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4.3  ปัจจัยแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องในการรณรงค์ และส่ือสารทางการเมือง 
 จากผลการศึกษา พบวา่ การชุมนุมของ กปปส. ในช่วงเกือบ 7 เดือน มีปัจจยัแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการชุมนุมในหลายมิติซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบั การส่ือสารทางการเมืองเพราะปัจจยั
แวดลอ้ม หรือ บริบทสังคมในช่วงเวลาดงักล่าว  ลว้นมีผลต่อการประสิทธิภาพในการกระบวนการ
ส่ือสาร และโนม้นา้วใจมวลชน โดยปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการชุมนุมในคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  
      4.3.1  สถานการณ์ทางการเมือง 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ในการชุมนุมของ กปปส. คร้ังน้ี มีปัจจยัแวดลอ้มเก่ียวกบั
สถานการณ์ทางการเมือง ท่ีเอ้ือต่อการชุมนุมในหลายประเด็น เช่น  

ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  
 การเร่งผลกัดนัร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทั้งท่ียงัมีจุดอ่อนดา้นเน้ือหาและกระบวนการ
จดัการ เป็นเหตุให้เกิดกระแสต่อตา้นอย่างกวา้งขวาง จากความเห็นของคอลมันิสต์จากส่ือส านกั
ต่างๆท่ีสะทอ้นผา่นบทความ เช่น บทความ ‚สุเทพ เทือกสุบรรณ ไต่บนัไดวีรบุรุษ‛ ของ การ์ตอง  
คอลมัน์‚โครงร่างต านานคน‛ จากหนังสือพิมพ์มติชน (ฉบบัวนัท่ี 17 พ.ย. 2556) น าเสนอว่า  
‚สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ‛ เป็นสัจธรรมท่ีทุกคนไดย้ินไดฟั้งมาอยา่งข้ึนใจ สองสามสัปดาห์ท่ีผา่น
มา สถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อการสร้างวีรบุรุษได้เกิดข้ึนแล้ว ผูค้นทุกสาขาอาชีพพร้อมใจกันออกมา
ชุมนุมบนทอ้งถนนโดยไม่ไดน้ดัหมาย เพื่อคดัคา้น ‚พระราชบญัญติันิรโทษกรรม‛ ท่ีมีจุดอ่อน
มากมายทั้งในดา้นเน้ือหา และกระบวนการจดัการ ถนนทุกสายมุ่งสู่เวทีประทว้ง จากสถานีรถไฟ
สามเสน ขยายวงใหญ่ข้ึนครอบคลุมอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ท่วมทน้ถนนราชด าเนิน 
 บทความ ‚บทเรียนจาก สุดซอย‛ ของ ชาญชยั กายพนัธ์ุ  คอลมัน์ ‚เดินหนา้ชน‛ จาก
หนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบัวนัท่ี 20 พ.ย. 2556)  น าเสนอวา่ หลงัพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฉบบั
สุดซอย ผา่นความเห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎรแบบมว้นเดียวจบ ก็เกิดปรากฎการณ์ทางการเมือง
ท่ีหลากหลาย 
 น่าศึกษาจดจ าถึงความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย และน่าศึกษาจดจ าถึงธาตุแท้
ของนกัการเมือง รวมถึงผูน้ ามอ็บกลุ่มต่างๆ เพราะพลนัท่ีพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฉบบัสุดซอย 
ผ่านสภาตอนใกล้รุ่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ช่วงสายก็เกิดกระแสคดัคา้นอย่างกวา้งขวางทุกวงการ 
เพราะรับไม่ไดท่ี้นิรโทษกรรมแบบยกเข่งใหก้บัพวกทุจริตคอรัปชัน่ และพวกสั่งฆ่าประชาชน 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรรคประชาธิปัตย ์ท่ี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี เป็น
แกนน า ยึดบริเวณสถานีรถไฟสามแสน ตั้งเวทีคดัคา้นตั้งแต่ พระราชบญัญติัยงัถกเถียงกนัอยู่ใน
สภา รัฐบาลทนกระแสคดัคา้นไม่ไหว นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม ออกมาแสดงจุดยืนยอมถอยไม่เอาร่างพระราชบญัญติันิรโทษถึงสองคร้ัง แต่ดู
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เหมือนไร้ผล เพราะประชาชนไม่ค่อยเช่ือถือเครดิตของรัฐบาล และ ส.ส.พรรครัฐบาลเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากแสดงพฤติกรรมตลบตะแลงช่วงผลกัดนัพระราชบญัญติันิรโทษใหเ้ห็นมาแลว้ 
 กระทัง่แกนน าพรรคเพื่อไทย นัดแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลมาลงสัตยาบนัไม่เอาร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษแน่นอน แต่ยงัไร้ผลเช่นเดิม ท าให้แกนน าม็อบพรรคประชาธิปัตยฮึ์กเหิม 
เพราะประชาชนท่ีคดัคา้นหลัง่ไหลมาร่วม จนยกระดบัการชุมนุมเคล่ือนขบวนจากสถานีรถไฟสาม
เสนมาปักหลกัท่ีบริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ชูจุดยืน พระราชบญัญติันิรโทษกรรม ตอ้งตายไป
จากสภา  จนวนัท่ี 11 พฤศจิกายน ท่ีประชุมวุฒิสภาไม่รับร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม ตรงกบั
วนัท่ีนายสุเทพ ประกาศขีดเส้นตายวา่ หากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไม่ตายไปจากสภาจะยกระดบัการ
ชุมนุมตั้งศาลประชาชนข้ึนมาตดัสิน 

การลม้รัฐธรรมนูญมาตรา 68 
 กรณีท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดศูนยก์ลางรับค า
ร้อง ให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรค
ร่วมรัฐบาล และ สมาชิกวุฒิสภา รวมเบ็ดเสร็จ 312 คน ฐานกระท าการล้มล้างรัฐธรรมนูญ ตาม
มาตรา 68  และการท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูล้ง
สมคัรสมาชิกวุฒิสภา ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรครัฐบาลแถลงข่าวไม่
ยอมรับ ท าใหม้วลชนยิง่ออกมาร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก ก็เป็นอีกหน่ึงสถานการณ์ทางการเมืองท่ี
เอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส.  
 จากความเห็นของคอลมันิสต์ใน บทความ ‚จม กระทง‛ ของสุวพงศ์ จัน่ฝังเพ็ชร  
คอมลมัน์‚สถานีคิดเลขท่ี 12 ‛ จากหนังสือพิมพม์ติชน (ฉบบัวนัท่ี 24 พ.ย. 2556) น าเสนอว่า 
กิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์ท่ีท าร่วมกนัของคนประชาธิปัตยแ์ละมวลชนบนถนนราชด าเนินในวนัลอย
กระทง 17 พฤศจิกายน ดว้ยการจบัคนตระกูลชินวตัร ทั้ง นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร พนัต ารวจโท
ทกัษิณ ชินวตัร รวมถึงพรรคเพื่อไทย ใส่ ‚กระทง‛ เพื่อแสดงวา่ ‚ไม่เอาคนและพรรคเหล่าน้ี‛ อีก
แลว้  
 ในบทความไดก้ล่าวว่า หลงัจากนั้น ก็มีคนช่วยกระทุ่มน ้ ากนัยกใหญ่ หวงัให้เกิดคล่ืน
กระแทก ‚กระทง‛ ลอยเทง้เตง้ออก ‚ทะเล‛ เร็วท่ีสุด ยิ่งมี ‚มหาคล่ืน‛ จากผลการวินิจฉยัของศาล
รัฐธรรมนูญ ออกมาช่วยอีกแรง ความหวงัของฝ่ายท่ีจะ ‚ลา้งระบอบทกัษิณ‛ ก็เรืองรอง ดว้ยมุ่ง
หมายให้กระทงนอ้ยเผชิญ ‚อภิคล่ืน‛ กลางมหาสมุทรตามมาซ ้ าอีกลูก เป็นคล่ืนจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท่ีตอนน้ี เป็นศูนย์กลางรับค าร้อง ให้ถอดถอน
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ส.ว.รวมเบ็ดเสร็จ 312 คน 
ฐานกระท าการลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68 
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 โดยคร้ังน้ีจะเปล่ียนจาก ‚ลอย‛ เป็น ‚จม‛ กระทงเพื่อให้พวกท่ีอยูใ่นนั้น ‚ตายยกคอก‛ 
ใหไ้ด ้ซ่ึงมีความเป็นไปไดสู้ง เพราะดูปฏิกิริยาจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เห็นขานรับคึกคกั แถมส่ิงท่ีศาลรัฐธรรมนูญใส่พานมาให้ แทบจะหยิบมาใช้ได้ทนัที 
เพราะเพียงแค่ช้ีมูลว่า ‚มีมูล‛ กระท าความผิด แลว้ส่งให้วุฒิสภาถอดถอน ทุกอยา่งก็จบเห่ คนใน
สภาทั้ง 312 คนตอ้งหยดุปฏิบติัหนา้ท่ี ภาวะ ‚สุญญากาศทางการเมือง‛ จะเกิดข้ึนทนัที 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นใน บทความ ‚รัฐบาล มีวนัน้ี เพราะท าตวัเอง ทา้ทาย ประชาชน
จนออกมาเป็น ลา้น ‛ ของ นงนุช สิงหเดชะ จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 6-12 ธ.ค. 
2556) ท่ีกล่าวว่า ใครจะคาดคิดว่าใน พ.ศ. 2556 หรือผา่นมาแลว้ 40 ปี คนไทยนบัลา้นตอ้งออกมา
แสดงพลงัขบัไล่รัฐบาลคร้ังใหญ่กนัอีก ซ่ึงอดีตแกนน านกัศึกษาสมยั 14 ตุลาคม 2516 ท่ีร่วมขบัไล่
ถนอม-ประภาส จอมเผด็จการ ออกมายืนยนัว่า จ  านวนประชาชนท่ีออกมาขบัไล่รัฐบาลยิ่งลกัษณ์
คร้ังน้ีท าลายสถิติ 14 ตุลา ไปแลว้ การท่ีรัฐบาล มีวนัน้ี คือวนัท่ีมวลมหาประชาชน พร้อมใจกนั
ออกมาขบัไล่ ไม่ยอมรับ ก็เพราะรัฐบาลนัน่เองท่ีท าตวัเอง คือ ทา้ทายอ านาจประชาชน ใชเ้สียงขา้ง
มากอยา่งมิชอบ ท าตามอ าเภอใจ 
 พอเกิดการประทว้ง ซ่ึงมีอดีต ส.ส.ประชาธิปัตย ์คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกน
น า คนในรัฐบาลและคุณยิ่งลกัษณ์ก็ออกมาพูด (หนา้ตาเฉย) อีกวา่ มีอะไรให้ไปคุยกนัในสภา หรือ
ผา่นช่องทางรัฐสภา ท าเหมือนแกลง้ไม่รู้ว่า การท่ีพวกเขาตอ้งออกมาบนทอ้งถนนก็เพราะรัฐบาล
ปิดช่องทางในสภา รวบหวัรวบหาง ใชเ้สียงขา้งมากถูลู่ถูกงัไป คร้ังแลว้คร้ังเล่า 
 กฎหมายนิรโทษกรรมเรียกม็อบออกมาได้เรือนแสน แต่หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูล้งสมคัร ส.ว. ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และ
ทาง ส.ส. รัฐบาลออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่ยอมรับค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ปรากฎวา่ใน
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน มีคนออกมาบนทอ้งถนนในกรุงเทพฯ มากเป็นลา้น (ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น
และบีบีซี บอกวา่ 2 ลา้นคน) เพื่อแสดงพลงัไม่พอใจรัฐบาล 

โครงการรับจ าน าขา้ว 
 นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัเอ้ือจากประเด็นเร่ืองการทุจริตโครงการรับจ าน าขา้ว จนไม่มีเงิน
จ่ายชาวนา เปิดโอกาสให้ กปปส. พาชาวนาท่ีเดือดร้อนมาร่วมเวทีปราศรัย เรียกความเห็นใจจาก
มวลชนไดจ้ านวนมาก  อีกทั้งยงัมีการเดินรณรงค์หาเงินช่วยชาวนาสู้คดีไดอี้กกว่า 25 ลา้นบาท 
กระทัง่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ท าจดหมายถึงนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรช้ีแจงความลม้เหลวจาก
โครงการรับจ าน าขา้ว ทั้งกรณีท่ีรัฐไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนาได้ตามสัญญา และการขาดทุนจ านวน
หลายแสนลา้นบาท สุดทา้ยเรียกร้องให้ ลาออกจากนายกฯรักษาการ เพื่อให้ ‘นายกฯคนกลาง’ ท่ีมี
อ านาจเตม็เขา้มาแกปั้ญหาแทน ฯลฯ  
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 จากความเห็นของคอลัมนิสต์จากส่ือส านักต่างๆ ท่ีได้สะท้อนผ่านบทความ เช่น 
บทความ ‚ชตัดาวน์ กทม.  เส้นทาง สมคบคิด ชตัดาวน์ชาวนา ‛ จากหนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบัวนัท่ี 
11 ก.พ. 2557) น าเสนอว่า  เห็นการน าเร่ือง ‚โครงการจ าน าข้าว‛ กบัอาการชะงกัของ ‚เงิน‛ 
งบประมาณท่ีจะจ่ายให้กบัชาวนาเจา้ของ ‚ขา้ว‛ ท่ีน ามาจ าน า กบั 1 การออกมาชุมนุม ‚ประทว้ง‛ 
ของ ‚ชาวนา‛ ขณะเดียวกนั กบั 1 การออกมาแสดงความห่วงหาอาทรต่อชะตากรรมของชาวนาจาก
คนของพรรคประชาธิปัตย ์จาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แห่ง กปปส. และจากอดีตนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีบางคน แลว้ก็ตอ้ง ‚เหน่ือยใจ‛ 
 แมว้า่อาการชะงกังนัของ ‚เงิน‛  งบประมาณท่ีจะจ่ายให้กบัชาวนาเป็นปัจจยัอนัเน่ือง
แต่เหตุคือ โครงการจ าน าขา้วของรัฐบาล กระนั้นก็ตอ้งยอมรับวา่ยงัมี ‚ปัจจยั‛ อ่ืนด ารงอยู ่ท่ีส าคญั 
คือ เป็นปัจจยัจากบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีสามารถยบัย ั้งการใชเ้งินของงบประมาณ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญมอบให้ และการผสมโรงเขา้มาของ กปปส. เพื่อ ‚สกดัขดัขวาง‛ เหมือนกบัสกดั
ขดัขวางมิใหก้ระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอยา่งราบร่ืน เพียงแต่หนน้ีเป็นการสกดัขดัขวางมิให้ ‚เงิน‛ 
ไดอ้ยูใ่นมือของรัฐบาล ท่ีวา่รัก ท่ีวา่ห่วงใย ‚ชาวนา‛ นั้นจริงหรือ 
 บทความ ‚รักนะ ชาวนา วาเลนไทน์ก านนัสุเทพ ‛ จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบั
วนัท่ี 14 ก.พ. 2557) น าเสนอว่า หลงัรัฐบาล ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ติดปัญหาสารพดั เน่ืองจากเป็น
รัฐบาลรักษาการ และอยูใ่นช่วงของการ ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ จึงไม่อาจกูเ้งินหรือกระท าการใดๆ ท่ี
มีผลผกูพนัต่อรัฐบาลใหม่ เพราะอาจเขา้ข่ายตามขอ้หา้มของกฎหมาย ท าใหไ้ม่สามารถหาเงินมาจ่าย
ค่าจ าน าขา้วให้กบัชาวนาทัว่ประเทศ ท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาลจ านวน 1.3 แสน
ลา้นบาทได ้
 แลว้ก็ทอดเวลายาวนานมาหลายเดือน ตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม กปปส. 
มาจนถึงทุกวนัน้ี จนสร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวนาจ านวนมาก และอาศยัอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคก็วา่ได ้
ไม่เวน้แม้แต่ในภาคท่ีเป็นฐานเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ซ่ึงเป็นพรรคแกนน าของรัฐบาลยิ่ง
ลกัษณ์ อยา่งภาคเหนือและภาคอีสาน 
 จริงอยู ่แมเ้ป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ชาวนาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ชาวนาท่ีสนบัสนุนการ
ต่อสู้ของ กปปส. อยูก่่อนแลว้ เพราะมาจากฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย ์แต่ก็มีชาวนาอีกจ านวน
มากเช่นกนัท่ีเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ซ่ึงเม่ือเจอเขา้กบัปัญหาเดียวกนั 
คือ ยงัไม่ไดรั้บเงินค่าจ าน าขา้ว ความเดือดร้อนจึงไม่แตกต่างกนั 
 ท่ีส าคญั ท่ีผา่นมา มีกระแสข่าวเก่ียวกบัความเดือนร้อนของชาวนาถมทบัทวีเพิ่มข้ึนทุก
วนั นบัแต่มีการเคล่ือนไหวจากชาวนาท่ีเป็นฝ่าย กปปส.อยูแ่ลว้ เร่ือยมาจนกระทัง่มีกระแสข่าวการ
เคล่ือนไหวของชาวนาหลายจงัหวดัทางภาคเหนือและภาคอีสาน มีการปิดถนนประทว้งของชาวนา
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หลายจงัหวดั และการประกาศนดัชุมนุมใหญ่เม่ือเร็วๆน้ีของชาวนาทัว่ประเทศ ท่ีจะเขา้มากดดนั
รัฐบาลถึงกรุงเทพฯ ผสมโรงดว้ยกระแสชาวนาฆ่าตวัตาย เพราะเดือดร้อนจากการไม่มีเงินค่าจ าน า
ขา้วของชาวนา  
 กระทัง่กระแสเดือดร้อนของชาวนาและการเคล่ือนไหวต่างๆ  มาเขา้ทาง กปปส. ซ่ึง
ก าลงัหาประเด็นมาปลุกเร้าพลงัมวลชนหล่อเล้ียงกระแสขบัไล่รัฐบาลอยูพ่อดี หลงัจากกิจกรรมเดิน
ถนนต่างๆเร่ิมไม่มีอะไรใหม่ และเกือบจะทัว่ทุกสายท่ีถือวา่เป็นเส้นทางยทุธศาสตร์แลว้ก็วา่ได ้จึงมี
การน าเอาชาวนามาร่วมพดูคุยบนเวทีการชุมนุม เพื่อให้มวลมหาประชาชนไดฟั้งจากปากชาวนาตวั
จริงวา่ มีความเดือดร้อนอยา่งไร เพราะอะไร  
 แลว้ก็ไดผ้ล เม่ือเกิดกระแสตอบรับและอารมณ์ร่วมจากมวลมหาประชาชนอย่างมาก 
บางคนถึงกบัหลัง่น ้ าตาให้กบัชาวนาบนเวที ขณะท่ีชาวนาเองก็ร ่ าไห้อย่างน่าอเนจอนาถใจ ภาพ
เหล่าน้ีถูกส่ือสารออกไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งในสังคมออนไลน์ และหนา้จอโทรทศัน์ท่ีถ่ายทอดสด 
 ในบทความเดียวกนั ยงัระบุอีกวา่ ไฮไลน์ มาอยูท่ี่ ก านนัสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ 
กปปส. และแกนน า จบัทางไดท้นัควนัประกาศเร่ียไรเงิน 2 วนั คือ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ (ตั้งขบวนท่ี
บริเวณใตส้ะพานตากสิน ถนนเจริญกรุง ผา่นตลาดบางรัก เล้ียวเขา้ถนนสีลม และมีจุดหมายท่ีเวที
ลุมพินี) และวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ (เร่ิมจากสถานีบีทีเอส เอกมยั โดยเร่ิมออกเดินกนัจากปากซอยเอก
มยั จนถึง ถนนเพชรบุรี เล้ียวเขา้ทองหล่อ จนถึง ถนนอโศก) เพื่อให้ได้เงิน 10 ล้านบาท ในการ
น าไปเป็นค่าใช้จ่ายให้ชาวนาฟ้องร้องคดีเอาเงินค่าจ าน าข้าวจากรัฐบาล แต่ปรากฏว่า ประสบ
ความส าเร็จอย่างสูง และเกินความคาดหมาย เม่ือเดินครบ 2 วนั ไดเ้งินมากกว่า 24 ลา้นบาท และ
คาดวา่จะมีบริจาคเขา้มาอีกจนถึง 25 ลา้นบาท 
 ‚ผมเรียนแลว้วา่ พี่นอ้งชาวนาสามารถตั้งทนายไปฟ้องคดีแพ่งได ้เพราะยิ่งลกัษณ์ และ
คณะผดิสัญญา เอาขา้วไปแลว้ไม่จ่ายเงิน ด าเนินคดีไดแ้น่นอน และสามารถฟ้องร้องคดีอาญาไดด้ว้ย 
เพราะเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน พี่น้องชาวนาไม่ต้องกงัวลเร่ืองค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาล 
เพราะเรามีใหพ้อแน่นอน นอกจากนั้นก็อาจจะมีค่ารถ ส่วนค่าอาหารคงไม่ตอ้งห่วง เพราะไดข้่าววา่
ชาวกรุงเทพฯ หุงหาขา้วปลาอาหารไปเล้ียงชาวนาเหลือบานเบอะ ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองอาหารแล้ว‛            
สุเทพ กล่าวหลงัจากวนัแรกของการเดินเร่ียไรมีกระแสตอบรับเป็นอยา่งดี 
 ท่ีน่าสนใจอีกอยา่ง และถือเป็นความมัน่ใจให้กบั สุเทพ กบั กปปส. วา่มาถูกทาง ก็คือ 
การท่ี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ท าจดหมายเปิดผลึกถึงยิ่งลกัษณ์ เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ ประเด็น คือ 
การช้ีใหเ้ห็นความลม้เหลวของโครงการรับจ าน าขา้ว ไม่วา่จะกรณีท่ีรัฐบาลไม่สามารถหาเงินมาจ่าย
ค่าขา้วใหแ้ก่ชาวนาไดต้ามสัญญา และปัญหาขาดทุนจ านวนหลายแสนลา้น ทั้งยงัเรียกร้องให้นายก
ฯยิง่ลกัษณ์ ลาออกจากนายกฯรักษาการ เพื่อให ้นายกฯคนกลาง ท่ีมีอ านาจเตม็เขา้มาแกปั้ญหา 
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 ประเด็นของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ถูก สุเทพ น าไปขยายผลบนเวทีอยา่งสอดรับกนั
ว่า ‘ชัดเจนท่ีสุด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ถึงขนาดบอกให้ยิ่งลกัษณ์ออกไป เพื่อให้มีคนกลางเขา้มาเป็น
นายกฯแกปั้ญหา และปฏิรูปประเทศไทย แต่ยิง่ลกัษณ์ก็ด้ือดึง กอดเกา้อ้ีไม่ยอมออก แมก้ระทัง่คนท่ี
เป็นท่ีปรึกษานายกฯดา้นเศรษฐกิจ ดร.วรีพงษ ์รามางกรู หรือท่ีชาวบา้นรู้จกักนัวา่ ดร.โกร่ง เขาก็เคย
ทว้งเอาไว ้เคยบอกสาธารณชนใหไ้ดย้นิดีไดฟั้งวา่ รัฐบาลยิง่ลกัษณ์จะพงัเพราะโครงการจ าน าขา้ว  
 อย่างไรก็ตาม เม่ือ กปปส. หันมาจบัประเด็นปัญหาจ าน าขา้วอย่างจริงจงั จนมีกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปลุกป่ันชาวนาให้ออกมาเคล่ือนไหว ร้อนถึง สุเทพ ตอ้งออกมาช้ีแจง               
(12 ก.พ.) กปปส. ยืนยนัว่า ไม่ได้ไปย ัว่ยุ ปลุกป่ันการเคล่ือนไหวของชาวนา แต่เพราะชาวนา
เดือดร้อนจริง ดงันั้น เราจึงช่วยหาเงินเพื่อใชเ้ป็นค่าธรรมเนียมศาล เพื่อให้ชาวนามีเงินฟ้องเรียกเงิน
ค่าขา้วจากรัฐบาลได ้แต่ในเร่ืองการทวงเงินจากรัฐบาลนั้น ชาวนาจะใช้วิธีไหนนั้นก็เป็นเร่ืองของ
ชาวนา เป็นเร่ืองของเจา้หน้ีกบัลูกหน้ี 
 ‚ก านนัสุเทพ‛  กล่าวย  ้าอีกวา่ ‚มีข่าววา่ชาวนานดัชุมนุมท่ีกรุงเทพฯ ไม่เกินวนัท่ี 19-20 
กุมภาพนัธ์ ดงันั้น ในวนัท่ี 14-16 กุมภาพนัธ์ (ช่วงจดักิจกรรม บอกรักประเทศไทย บอกเลิกระบอบ
ทกัษิณ น้ี ขอใหเ้ราเตรียมพร้อม ถา้กองทพัชาวนาบุกกรุงเทพฯ เราผสมโรงดว้ย รัฐบาลน้ีไปไม่รอด
แน่นอน เราจะตีขนาบเขา้ไปเลย ดา้นหน่ึงเป็นกองทพัชาวนา ดา้นหน่ึงเป็น กปปส. ซ่ึงเราตอ้งรอดู
วา่ กองทพัชาวนาจะมามากแค่ไหน หากมามากเท่ากบัท่ี กปปส. ระดมพลได ้คราวน้ี ยิ่งลกัษณ์ ไป
ไม่รอดแน่นอน)‛  

จดัตั้งขบวนการทางการเมือง 
 นอกเหนือปัจจยัแวดลอ้มจากสถานการณ์ทางการเมืองในขา้งตน้แลว้  นกัวิชาการดา้น
รัฐศาสตร์บางคน มองว่า ยงัมีการจดัตั้งขบวนการทางการเมืองร่วมกนัจากหลายฝ่าย เพื่อท าลาย
ความชอบธรรมของรัฐบาล ท าให้การเคล่ือนไหวของ กปปส . อยูม่าไดถึ้งเกือบ 7 เดือน (ลิขิต ธีร
เวคิน, การสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2558)  กล่าวว่า การต่อสู้ของ กปปส. คร้ังน้ีไม่ไดใ้ช้เฉพาะ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีขบวนการทางการเมือง มีการจดัตั้ง เพราะมี
คนพร้อมสนบัสนุน เพื่อจุดประสงค์ในการลม้รัฐบาลยิ่งลกัษณ์  มนัมีปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆอยู่ดว้ย 
เพราะบางบริบท ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็ท างานไม่ไดผ้ล  
 ขบวนการทางการเมืองน้ี แบ่งเป็น 3 ขบวนการ  1. การชุมนุมของ กปปส. ไม่ไดเ้กิด
โดยธรรมชาติ แต่เป็นการวางแผนเตรียมพร้อม อยา่ง นกหวีด และ ธงชาติ ก็มีการผลิตจากประเทศ
จีนทั้งนั้น ซ่ึงวางแผนไวน้านแลว้ เพื่อลม้รัฐบาล และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางระบบ จึงมีการ
วางแผนทางการเมือง  2.มีการสอดคลอ้งรับกนัเป็นลูกระนาด แต่ละกลุ่มท างานประสานกนั ซ่ึงเป็น
เร่ืองของการจดัตั้ง 3.ทั้งหมด เป็น กระบวนการทางการเมืองท่ีน าไปสู่เป้าหมาย คือ ลม้รัฐบาล เป็น
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การสรุปเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย โดยใชข้บวนการท่ี 1 และ 2 เป็นหลกั  ฉะนั้นการท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ท า
หนา้ท่ีเป็นผูน้ าการต่อสู้ไดส้ าเร็จเพราะมีบรรยากาศแบบน้ี มีการวางแผนร่วมกนัจากหลายฝ่าย 
 ส่ือในก ากบัของ กปปส. เช่น ช่องทีวีบลูสกาย และโซเชียลมีเดีย  ก็เป็นส่วนหน่ึงของ
ขบวนการทางการเมือง  เพราะทุกขบวนการตอ้งประกอบดว้ย  1. ตอ้งมีเป้าหมาย เป้าหมายคร้ังน้ี 
คือการลม้รัฐบาล และยึดอ านาจ  2. ตอ้งมีการจดัตั้ง  3.ตอ้งมีแกนน า  4. ตอ้งมีคณะท างาน 5.ตอ้งมี
ทรัพยากร 6.ตอ้งมีการสนบัสนุนจากมวลชนทั้งท่ีเป็นจริงและจดัตั้ง  7.ตอ้งมีส่ือมวลชน 8. ตอ้งมี
เครือข่ายโยงใย  ซ่ึงการชุมนุมของ กปปส.ท่ีน าโดย ‚ก านนัสุเทพ‛ ในคร้ังน้ีมีครบทั้งหมด  
 นกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์คนเดียวกนัน้ี ยงักล่าวอีกวา่ ขบวนการดงักล่าวเป็นขบวนการ
นอกระบบ นอกรัฐธรรมนูญ จะเกิดข้ึนได้ ก็เน่ืองจากมีความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ เพื่อจะ
เปล่ียนแปลงระบบ ในแง่หน่ึงเป็นการรัฐประหารดว้ยขบวนการทางการเมือง และเติมมาดว้ยการ
รัฐประหารโดยทหาร วิธีท่ีเกิดข้ึนคือ 1. ท าลายความถูกตอ้งทางกฎหมายของรัฐบาล โดยอา้งวา่ผิด
กฎหมาย  2.ท าลายความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาล เม่ือผิดกฎหมายและความชอบธรรม 
และท าลายไม่ให้รัฐบาลบริหารงานไดอี้กต่อไป  ก็น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีว่า  ปล่อยไม่ได ้เพราะรัฐบาล
หมดความชอบธรรมแห่งอ านาจ ซ่ึงหมดจริง หรือ หมดเน่ืองจากการจดัตั้ ง ก็เป็นอีกเร่ืองต้อง
พิจารณากนัเอง 
 จากปัจจยัแวดลอ้มดา้นสถานการณ์ทางการเมือง ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ สรุปไดว้่า มีผล
เอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ในหลายประเด็น ทั้ง การเร่งผลกัดนัร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทั้งท่ียงั
มีจุดอ่อนดา้นเน้ือหาและกระบวนการจดัการ เป็นเหตุให้เกิดกระแสต่อตา้นอยา่งกวา้งขวาง  การท่ี
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดศูนยก์ลางรับค าร้อง ให้ถอดถอน
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล และ 
สมาชิกวฒิุสภา รวมเบ็ดเสร็จ 312 คน ฐานกระท าการลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68  การท่ีศาล
รัฐธรรมนูญวนิิจฉยั การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูล้งสมคัรสมาชิกวุฒิสภา ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย แต่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรครัฐบาลแถลงข่าวไม่ยอมรับ ท าให้มวลชนยิ่งออก
มาร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก 

รวมถึงประเด็นเร่ืองการทุจริตโครงการรับจ าน าขา้ว จนไม่มีเงินจ่ายชาวนา เปิดโอกาส
ให้ กปปส. พาชาวนาท่ีเดือดร้อนมาร่วมเวทีปราศรัย เรียกความเห็นใจจากมวลชนไดจ้  านวนมาก  
อีกทั้งยงัมีการเดินรณรงคห์าเงินช่วยชาวนาสู้คดีไดอี้กกวา่ 25 ลา้นบาท กระทัง่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เท
วกุล ท าจดหมายถึงนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรช้ีแจงความลม้เหลวจากโครงการรับจ าน าขา้ว ทั้งกรณี
ท่ีรัฐไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนาได้ตามสัญญา และการขาดทุนจ านวนหลายแสนล้านบาท สุดท้าย
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เรียกร้องให ้ลาออกจากนายกฯรักษาการ เพื่อให ้นายกฯคนกลาง ท่ีมีอ านาจเตม็เขา้มาแกปั้ญหาแทน 
ฯลฯ 

นอกเหนือปัจจยัแวดลอ้มจากสถานการณ์ทางการเมืองโดยทัว่ไปแลว้ นกัวิชาการดา้น
รัฐศาสตร์บางท่าน มองว่า ยงัมีการจดัตั้งขบวนการทางการเมืองร่วมกนัจากหลายฝ่าย เพื่อท าลาย
ความชอบธรรมในดา้นต่างๆของรัฐบาล ส่งผลใหก้ารเคล่ือนไหวของ กปปส. อยูม่าไดน้านถึงเกือบ 
7 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ขบวนการ คือ  1. การชุมนุมของ กปปส. ไม่ไดเ้กิดโดยธรรมชาติ แต่เป็นการ
วางแผนทางการเมืองเตรียมพร้อมไวน้านแลว้ 2.มีการสอดคลอ้งรับกนัเป็นลูกระนาด แต่ละกลุ่ม
ท างานประสานกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองของการจดัตั้ง  3.ทั้งหมดเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีน าไปสู่
เป้าหมาย คือ ลม้รัฐบาลและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางระบบ   
      4.3.2  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 จากการวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ท่ีมีผลเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. อยา่ง
ชดัเจน มีทั้งการเปิดเวทีชุมนุมบริเวณส่ีแยกใหญ่เพื่อกดดนัรัฐบาล  ทั้งท่ี ราชประสงค์ ปทุมวนั 
อโศก อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ถนนแจง้วฒันะ (หนา้ศูนยร์าชการ)  ห้าแยกลาดพร้าว สวนลุมพินี ซ่ึง
ลว้นเป็นศูนยร์วมของธุรกิจการคา้ เสมือนเป็นการยดึกุมหวัใจเศรษฐกิจเมืองหลวงของประเทศ จาก
ความเห็นของคอลมันิสต์ ใน บทความ ‚13-01-2014 ‘บางกอก ชตัดาวน์’ ปิด กทม. แช่แข็ง ศก.‛ 
จากนิตยาสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 10-16 ม.ค.57) ท่ีน าเสนอวา่  ทนัทีท่ี กปปส. ประกาศ
เปิดปฏิบติัการปิดกรุงเทพฯ หรือ ชตัดาวน์ กทม. ในวนัจนัทร์ท่ี 13 มกราคมน้ี ปรากฏการณ์แห่ง
ความกังวลและความต่ืนตระหนก ส่งผลสะเทือนไปในทุกหย่อมหญ้า แมจ้ะมีการปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตร์จากเป้าหมายเดิมท่ีก าหนดว่า จะตั้ งเวทีปิดความเคล่ือนไหวในจุดส าคัญๆ 20 จุด 
ดาวกระจายทัว่กรุงเทพฯ มาเป็นการเปิด 7 เวที ท่ีเป็นส่ีแยกใหญ่ อาทิ ราชประสงค ์ปทุมวนั อโศก 
อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ถนนแจง้วฒันะ (หนา้ศูนยร์าชการ)  หา้แยกลาดพร้าว สวนลุมพินี 
 แต่ทั้ง 7 จุดดงักล่าว ลว้นเป็นศูนยร์วมของธุรกิจการคา้ หากจะเรียกว่าเป็นการยึดกุม
หวัใจเศรษฐกิจเมืองหลวงของประเทศไทย ก็คงไม่ผดินกั  การปิดส่ีแยกราชประสงค ์ปทุมวนั อโศก 
ท่ีอยูบ่นถนนพระรามท่ี 1 สุขมุวทิ นั้น ถือเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั เพราะนอกจากจะเป็น
ท าเลทองท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ชั้นน าท่ีดีท่ีสุดแลว้ ยงัมีอาคารส านกังานต่างๆ ตั้งอยูม่ากมาย 
 การปิดสวนลุมพินีก็จะเช่ือมต่อไปยงัถนนสีลมท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการเงินท่ีส าคญั ผล
สั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจึงขยายวงกวา้งทั้งในเชิงความเช่ือมัน่และมัน่ใจในภาพเศรษฐกิจและการ
ลงทุน โดยเฉพาะเม่ือศึกปฏิบติัการทุบหมอ้ขา้วสู้แบบเทหมดหนา้ตกัคร้ังน้ี ไดปิ้ดถนนหลกัใจกลาง
เมืองและเป็นใจกลางเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนของประเทศ 
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 ท่ามกลางความกงัวลดงักล่าว นักธุรกิจล้วนต่างฉายภาพไปในทิศทางเดียวกนัว่า คง
คาดการณ์บทสรุปและการจบของเกมน้ีล าบาก ถา้จบเร็วไม่น่าห่วง แต่ถา้ยดืเยื้อก็ล าบาก 
 มุมมองของ อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ก็ได้
ประเมินผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ท่ีผ่านมา จนถึงช่วงการ
ประกาศชตัดาวน์กรุงเทพฯ ว่า ถา้กรณีเหตุการณ์บานปลายรุนแรงถึงขั้นนองเลือด จะเสียหายต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 5 แสนลา้นบาท 
 ขณะเดียวกนั วิกฤตการเมืองไทยท าให้นกัลงทุนต่างชาติขาดความเช่ือมัน่ สะทอ้นได้
จากการเทขายหุ้นตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท ความ
เคล่ือนไหวท่ีเห็นภาพชดัจากความกงัวลในสถานการณ์ ‘บางกอก ชตัดาวน์’ คือ ภาพของโรงแรม
และศูนยก์ารคา้ใจกลางเมือง ต่างเร่งหาแผนส ารอง และแผนรับมือกนัจา้ละหวัน่ ทั้งในส่วนของ
ลูกคา้-นกัท่องเท่ียว และพนกังานท่ีตอ้งเดินทางเขา้มา 
 อีกทั้งยงัมีกรณีของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี
ออกมาแถลงเตือนใหรั้ฐบาลลาออก หากยงัด้ือดึง ความเช่ือมัน่จะยิ่งตกต ่า เศรษฐกิจจะยิ่งแยแ่ละไม่
ขยายตวั ดงัความเห็นของคอลมันิสตใ์นบทความ “สงครามยืดเยื้อ”  คอลมัน์ ‚เดินหนา้ชน จาก
หนงัสือพิมพม์ติชน‛ (2557) น าเสนอวา่ ตวัแปรท่ีเกือบท าให้รัฐบาลเดินมาสุดซอย ถึงวนัน้ีเง่ือนไข
เร่ิมแปรเปล่ียนพลงัเร่ิมลดน้อยถอยลง ถึงวนัน้ีจึงตอ้งมีตวัละครใหม่เขา้มาเสริม ภาพของ ม.ร.ว.
ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ หม่อมอุ๋ย ท่ีนั่งแถลงเปิดฉากไล่บ้ี
รัฐบาล ตอกย  ้าว่านโยบายประชานิยม สุดโต่ง หากรัฐบาลยงัด้ือดึง เศรษฐกิจจะยิ่งแย ่ความเช่ือมัน่
ยิง่ตกต ่า เศรษฐกิจอาจไม่ขยายตวั ประชาชนไม่มัน่ใจวา่รัฐบาลจะไม่โกงกิน หากรัฐบาลยอมลาออก 
ซ่ึงท าได้ตามรัฐธรรมนูญ เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบร่ืน ถ้าเป็นประเทศอ่ืน เจอคน
ออกมาเยอะขนาดน้ี ไม่พอใจขนาดน้ี เคา้ลาออกไปนานแลว้  
 นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในอีกหลายด้านท่ีสร้างแรงกดดนั
ให้กบัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ และเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. เช่น ปัญหาจากโครงการรับจ าน าขา้ว ท่ี
รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายให้กับชาวนา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีลดลงกว่า 5 
เปอร์เซ็นต ์ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกัธุรกิจลดลงอยา่งต่อเน่ือง ต่างชาติระงบัการลงทุน  
ขณะท่ี 48 ประเทศไม่ไวใ้จสถานการณ์การชุมนุมในไทย ยกระดบัการเตือนนักท่องเท่ียวอย่าง
เขม้ขน้ ท าใหสู้ญเสียรายไดด้า้นการท่องเท่ียวไปแลว้กวา่ 30,000–40,000 ลา้นบาท จากท่ีปรากฎใน
ข่าว นกัธุรกิจไทยเร่ิมผวา!ผลกระทบการชุมนุม จากเวปไซตก์รุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วนัท่ี 10 ธ.ค. 
2556) วอยซ์ ออฟ อเมริกา หรือ วโีอเอ ออนไลน์ ท่ีรายงานวา่ กลุ่มนกัธุรกิจในประเทศไทยเร่ิมวิตก
กงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการประทว้ง ออกมาเรียกร้องให้ฝ่ายผูป้ระทว้งและฝ่ายท่ีสนบัสนุน
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รัฐบาลหันมาเจรจาท าความตกลงกนัให้ได้ บางกลุ่มถึงกบัเสนอตวัเป็นส่ือกลางในการเจรจาให ้
เพราะเกรงวา่ถา้ยดืเยื้อกนัต่อไป จะยิง่ส่งผลเสียทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

ในข่าวเดียวกนั ยงักล่าวถึงรายงานของธนาคารโลก ท่ีระบุว่า เวลาน้ีอตัราการโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศลดลงจากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์หลงัจากก่อนหนา้น้ีลงมาอยูต่  ่ากวา่ 3 เปอร์เซ็นต์
แลว้ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการส่งออกของไทยลดลง การใชจ้่ายทางธุรกิจก็ลดลง และผลของการส ารวจ
กลุ่มธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า มีการมองการณ์ในเชิงลบส าหรับอนาคต ส่วนนายศุภวุฒิ สายเช้ือ 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัหลกัทรัพยภ์ทัระ ให้ความเห็นว่า นักลงทุนต่างชาติระงบัการลงทุนและ
ก าลังจับตาดูการลงทุนในประเทศไทยอย่างระมัดระวงั ในช่วงสอง-สามสัปดาห์ท่ีผ่านมา มี
ประมาณ 30 ประเทศท่ีออกค าเตือนประชาชนของตนใหมี้ความระมดัระวงัในการเดินทางมายงัไทย  

สอดคลอ้งกบัข่าว 48 ชาติไม่ไวใ้จสถานการณ์กรุงเทพฯ ยกระดบัเตือนเท่ียวไทย จาก
เวปไซต์ไทยรัฐออนไลน์ (1 ก.พ. 2557)  รายงานว่า การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เผย 48 ชาติ 
เตือนท่องเท่ียวไทย ส่วนใหญ่ปรับปรุงขอ้มูลการเตือนเขม้ขน้มากข้ึน โดยอิตาลี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ เตือนพลเมืองท่ีเขา้มาเท่ียวในไทยหลีกเล่ียงคูหาเลือกตั้ง หว ัน่เกิดความรุนแรง เผย
ขณะน้ีสูญรายไดท้่องเท่ียวแน่ๆ แลว้ 30,000–40,000 ลา้นบาท 

ขณะท่ีข่าว ศรส.เผย มอ็บ กปปส. ท าเศรษฐกิจทรุด ถามใครตอ้งรับผิดชอบ จากเวป
ไซตข่์าวสดออนไลน์ (วนัท่ี 18 มี.ค.57)  ระบุวา่ ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. นบัตั้งแต่มี
การชุมนุม ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกัธุรกิจลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยความเช่ือมัน่ของ
ผูบ้ริโภคลดลงเป็นล าดบัจนปัจจุบนัดชันีอยูท่ี่ 61.4 ส่วนความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจลดลงเป็นล าดบัจน
ปัจจุบนัดชันีอยูท่ี่ 45.4 ซ่ึงเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งใหญ่หลวง และตวัเลขการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจซ่ึงเดิม สศช. ไดป้ระมาณการไวท่ี้ร้อยละ 4.0-5.0 จะตอ้งปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ
3.0- 4.0 ขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศลดลง และมีการยกเลิกหรือเล่ือนการจดัประชุม
ในประเทศไทยหลายรายการ 
 ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัแวดลอ้มดา้น
เศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อการชุมนุมของเครือข่าย กปปส. ประกอบดว้ย การเปิดเวทีชุมนุมบริเวณส่ีแยก
ใหญ่เพื่อกดดนัรัฐบาล  ทั้งท่ี ราชประสงค์ ปทุมวนั อโศก อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ถนนแจง้วฒันะ 
(หนา้ศูนยร์าชการ)  หา้แยกลาดพร้าว สวนลุมพินี ซ่ึงลว้นเป็นศูนยร์วมของธุรกิจการคา้ เสมือนเป็น
การยดึกุมหวัใจเศรษฐกิจเมืองหลวงของประเทศ รวมถึงกรณีของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผูว้า่
การธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีออกมาแถลงเตือนใหรั้ฐบาลลาออก หากยงัด้ือดึง ความเช่ือมัน่จะยิ่ง
ตกต ่า เศรษฐกิจจะยิ่งแยแ่ละไม่ขยายตวั รวมถึงปัจจยัจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีสร้างแรงกดดนั
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ให้กบัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ในอีกหลายดา้น เช่น ปัญหาจากโครงการรับจ าน าขา้ว ท่ีรัฐบาลไม่มีเงินจ่าย
ใหก้บัชาวนา อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีลดลงกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์ดชันีความเช่ือมัน่
ของผูบ้ริโภคและนกัธุรกิจลดลงอยา่งต่อเน่ือง ต่างชาติระงบัการลงทุน  ขณะท่ี 48 ประเทศไม่ไวใ้จ
สถานการณ์การชุมนุมในไทย ยกระดบัการเตือนนกัท่องเท่ียวอยา่งเขม้ขน้ ท าให้สูญเสียรายไดด้า้น
การท่องเท่ียวไปแลว้กวา่ 30,000–40,000 ลา้นบาท 
      4.3.3  ปัจจยัทางดา้นสังคม   
 จากการวิเคราะห์ พบวา่ มีปัจจยัทางดา้นสังคมในหลายดา้น ท่ีมีผลกระทบ หรือเอ้ือต่อ
การชุมนุมของ กปปส. เช่น ความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลยิง่ลกัษณ์จากชนชั้นน า และ
ชนชั้นกลางในสังคม จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง กล่าวว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ อยูใ่น
บทบาทท่ีแลกเปล่ียนผลประโยชน์ได ้เพราะเป็นนกัประสานทั้งในพรรคและนอกพรรค และเม่ือมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในการขบัไล่รัฐบาลยิง่ลกัษณ์  ชนชั้นน าในสังคมไทยจึงไม่รีรอท่ีจะใช ้‚ก านนั
สุเทพ‛ ในภาวะท่ีมีมวลชนเขา้ร่วมเป็นจ านวนมากถึงขนาดขบัไล่รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งได ้ ซ่ึง 
ณ ตอนนั้ นมองไม่ เห็นใครท่ีมีบารมีมากพอในการข้ึนมาเป็นผู ้น า  นอกจาก ก านันสุเทพ                
(ชูวสั  ฤกษศิ์ริสุข, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 10 มีนาคม 2558)  
 ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 11 มีนาคม 2558) กล่าวเสริมว่า 
‚ก านันสุเทพ‛ เขา้มาในช่วงเวลาท่ีถูกจงัหวะ ในขณะท่ีสังคมก าลงัตอ้งการผูน้ าท่ีหวงัได้ เพื่อ
น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยกนั ก็คือ การเอาอ านาจรัฐในปัจจุบนัออกไปก่อน ทั้งน้ีมวลชน
ไม่ไดส้นใจภูมิหลงัของคนท่ีจะข้ึนมาเป็นแกนน าอยา่ง ‚ก านนัสุเทพ‛ วา่จะเคยเป็นคนดีหรือไม่ดีมา
ก่อน เช่นเดียวกับ ผูน้ าในต่างประเทศท่ีมีการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ คนท่ีข้ึนมาเป็นแกนน าก็เคยเป็น
กองโจรเก่ามาก่อน ซ่ึงมวลชนของเขาก็ไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัภูมิหลงัดงักล่าว 
 ขณะท่ีนกัข่าวสายการเมืองอีกส่วนหน่ึง มองวา่ แรงตา้นการผลกัดนัร่างพระราชบญัญติั
นิรโทษกรรมจากสังคมในวงกวา้ง ก็มีส่วนเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. เช่นกนั ดงัความเห็นของ
สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558)  ท่ีกล่าววา่ การเคล่ือนของ 
กปปส. มาในจงัหวะท่ีดี  คือ จงัหวะท่ีมีการออกร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ี
สังคมให้ความสนใจอยา่งมาก  คนท่ีเห็นดว้ยกบัร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีแทบไม่มี แมจ้ะเป็นฝ่าย
กลุ่มคนเส้ือแดงก็ตาม  จุดร่วมตรงน้ี ได้ท าให้ประเด็นการเคล่ือนไหวเป็นประเด็นสาธารณะ ดึง
มวลชนออกมาไดเ้ป็นจ านวนมาก ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นมวลชนท่ีสนบัสนุนพรรคประชาธิปัตยม์า
ก่อน ส่วนหน่ึงสะทอ้นได้จากในช่วงนั้นมีการเปล่ียนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ค ร่วมกนัคดัคา้นร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษกรรมกนัอยา่งกวา้งขวาง ท าให้การเคล่ือนไหวดูมีความชอบธรรม และเป็น
การเคล่ือนไหวท่ีบริสุทธ์ิ 
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 นอกจากน้ี ยงัรวมถึงความขดัแยง้ ความแตกแยก และความเหล่ือมล ้ า ท่ีมีอยู่ภายใน
สังคมไทย ซ่ึงยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายสมยัรัฐบาลทกัษิณ  กระทัง่จนถึงทุกวนัน้ี ก็ยงัหาความสมดุล
ไม่ได ้  จากความเห็นของนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ อศัวิน  เนตรโพธ์ิแกว้ (การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 26 มีนาคม 2558)  กล่าววา่ ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. เป็นเหมือนฟืนท่ี
ไฟยงัไม่มอด การชุมนุมในปี2556 และน าไปสู่การยึดอ านาจในปี2557 ปัจจยัส าคญัท่ีสุด คือ ความ
ขดัแยง้ ความแตกแยก และความเหล่ือมล ้ า ท่ีมีอยู่ภายในสังคมไทย ซ่ึงยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายสมยั
รัฐบาลทกัษิณ  มีวกิฤตเกิดข้ึนในระหวา่งชุมชน ในระหวา่งภูมิภาค แลว้ก็ยงัเกิดข้ึนมาจนถึงทุกวนัน้ี 
ซ่ึงยงัหาความสมดุลไม่ได ้
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัแวดลอ้มดา้นสังคมท่ีส าคญั และมี
ผลต่อการชุมนุมของ กปปส. ประกอบดว้ย ความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์
จากชนชั้นน า และชนชั้นกลางในสังคม จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง  แรงตา้นการ
ผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมจากสังคมในวงกวา้ง ก็มีส่วนเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. 
รวมถึงความขดัแยง้ ความแตกแยก และความเหล่ือมล ้า ท่ีมีอยูภ่ายในสังคมไทย ซ่ึงยืดเยื้อมาตั้งแต่
ปลายสมยัรัฐบาลทกัษิณ  กระทัง่จนถึงทุกวนัน้ี ก็ยงัหาความสมดุลไม่ได ้ 
      4.3.4  ปัจจยัจากฝ่ายทหาร   
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ท่าทีของฝ่ายทหาร ท่ีถูกจบัตามองจากฝ่ายต่างๆอยูต่ลอดเวลา 
เป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อทิศทางการชุมนุมของ กปปส. และความอยูร่อดของรัฐบาล หากสรุป
โดยคร่าวๆ แต่ละฝ่ายพยายามยื้อแย่งให้ทหารมาอยู่ฝ่ายเดียวกบัตวัเอง  แต่ในช่วงแรกทหารยงัคง
ยนืยนัจะคอยดูอยูห่่างๆ ปล่อยใหก้ารเมืองแกปั้ญหากนัเอง หลงัสถานการณ์เร่ิมรุนแรงข้ึน ท่าทีของ
ทหารก็เร่ิมเปล่ียนจากท่ีเคยพดูเร่ือง ไม่ท าปฏิวติั  เปล่ียนมาเป็น ‘แลว้แต่สถานการณ์ก าหนด’ แลว้ก็
มาเป็น ไม่ยนืยนั ในลกัษณะแบ่งรับแบ่งสู้  ขณะเดียวกนัก็มีการเคล่ือนยา้ยก าลงัพลของทหาร พร้อม
รถเกราะ รถถงั มาจดังานวนัเด็ก ท่ี พล.ม.2 รอ. และมาซอ้มท าพิธีสวนสนามเน่ืองในวนักองทพัไทย 
18 มกราคม ท่ี ร.11 รอ.  เป็นคร้ังแรก ดงัความเห็นของคอลมันิสตจ์ากส่ือส านกัต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่น
บทความ เช่น  
 รายงานพิเศษจบัตาบทบาทของทหาร ของกองทพั กบัวิกฤตประเทศ จากนิตยสารมติ
ชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 6-12 ธ.ค.2556) หากประเมินผา่นบทบาทและกระบวนการเคล่ือนไหวไม่
วา่ของ กปปส. ไม่วา่ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไม่ว่าทีดีอาร์ไอ ก็จะเห็นอยา่งเด่นชดัว่า 
รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร มิใช่เป้าหมาย เป้าหมายอยา่งแทจ้ริงเป็นการเสนอไปยงั กองทพั เพื่อให้
กองทพัเป็นผูด้  าเนินการให้ขอ้เสนอของตนปรากฏเป็นจริง เพื่อน าไปสู่การโค่นลม้รัฐบาล นางสาว
ยิง่ลกัษณ์ ชิวตัร ต่างหาก 
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 เป้าหมายและความตอ้งการของ กปปส. ยงัด าเนินไปเหมือนกบัเป้าหมายของพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นั่นก็คือ เป็นการเรียกร้องต่อ กองทพั เรียกร้องต่อ ทหาร การ
เคล่ือนไหวของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงเท่ากบัเป็นการปูทางและสร้างเง่ือนไข
ให้กบักองทพัให้กบัทหาร ในท่ีสุดก็เกิดรัฐประหารเม่ือเดือนกนัยายน 2549 การเคล่ือนไหวของ 
กปปส. ยงัด ารงความมุ่งหมายอยา่งเดียวกนักบัของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
 เพราะรู้อยู่ว่าการเคล่ือนไหว มวลชน เสมือนเป็นเพียงกระดานหก หากกองทพัและ
ทหารยงัไม่ เทก แอก็ชัน่ ส าแดง กมัมนัตะ ออกมา รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ก็ยงัด ารงคงอยู ่
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รัฐบาล กบั ทหาร จึงส าคญั เพราะทหารด ารงอยูอ่ยา่งเป็น กองทพั ด ารงอยู่
อยา่งเป็นกองก าลงั มีการจดัตั้ง และท่ีทรงความหมายเป็นอยา่งสูงเพราะวา่มี ปืน อ านาจรัฐ ยงังอก
ออกมาจาก กระบอกปืนเสมอ 
 น่ายนิดีท่ีกองทพัยงัประกาศตวั ‘เป็นกลาง’ ระหวา่งเขาควายแห่งความขดัแยง้ท่ีด ารงอยู ่
ยงัไม่เขา้ไปเลือกฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แมน้ายสุเทพ เทือกสุบรรณ พยายาม ตีกิน ตีกินจากการไปพบ 
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ต่อหนา้ 3 ผบ.เหล่าทพั วา่ ทหารเลือกท่ีจะยืนอยูข่า้งประเทศไทย เท่ากบั
ไม่อยูฝ่่ายเดียวกบั รัฐบาล แต่ยงัไม่มีเบาะแสอะไรวา่ กองทพัและทหารจะเลือกเอาแนวทาง ปฏิวติั
ประชาชน ของ กปปส. หรือของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มาเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนไปสู่กา
รัฐประหารเหมือนกบัท่ีเคยเกิดข้ึนเม่ือเดือนกนัยายน 2549 
 รายงานพิเศษ ท.ทหาร อดทน จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 6-12 ธ.ค.
2556) ในวินาทีน้ี ท่ีวิกฤตการเมืองหวนคืนมาอีกคร้ัง ท าให้บ๊ิกทหารทั้งหลาย โดยเฉพาะ พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ตอ้งท่องค าวา่ ท. ทหาร อดทน เอาไวใ้ห้ข้ึนใจ พล.อ.
ประยทุธ์ บอกผา่นส่ือวา่ ทหารจะคอยดูอยูห่่างๆ ปล่อยใหก้ารเมืองแกปั้ญหากนัเอง’ 
 แมจ้ะแสดงจุดยนืชดัเจนเช่นนั้น แต่ทั้งฝ่ายนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร และฝ่ายนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ดูเหมือนจะไม่ยนิยอม ต่างพากนัยื้อแยง่กองทพัมาอยูเ่คียงขา้งฝ่ายตนอยา่งไม่ปิดบงัอ า
พราง นางสาวยิ่งลักษณ์ ยอมรับว่า เม่ือคืนวนัท่ี 1 ธันวาคม เป็นการร้องขอของตนเอง ท่ีให้ผู ้
บญัชาการเหล่าทพัทั้ง 3 เหล่า ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เป็นตวักลางเปิดเจรจากบันายสุเทพ 
 แมก้ารเจรจา 3 ฝ่ายจะลม้เหลว ไม่มีขอ้สรุปใดๆ แต่ส่ิงท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์ไดย้ินและได้
รับทราบในวงเสวนา ก็คือ ค ามัน่ของผูบ้ญัชาการทั้ง 3 เหล่าทพั จะไม่เขา้มาแทรกแซง จะไม่มีการ
ปฏิวติัรัฐประหารเกิดข้ึน ซ่ึงก็คงท าให้สบายใจข้ึน เพราะนางสาวลกัษณ์และรัฐบาล รู้ดีวา่ ส่ิงท่ีจะ
ท าให้ฝ่ายผูชุ้มนุมท่ีน าโดยนายสุเทพ จะชนะรัฐบาลอยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได ้ก็คือ กองทพั เปล่ียน
ขา้งไปอยูข่า้งมอ็บ 
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 ในบทความเดียวกนั ยงัน าเสนอวา่ อยา่งไรก็ตาม นายสุเทพ ดูจะไม่ยอมให้ นางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ น าไปขยายผลเป็นประโยชน์ของตนเองเท่านั้น นายสุเทพ อา้งวา่ ระหวา่งพูดคุยต่อหนา้ ผบ. 
สามเหล่าทพันั้น ทหารเขาไดป้ระกาศจุดยืนชดัเจนว่า เขาอยูข่า้งประเทศไทย ทั้งท่ีทหารทั้งหลาย
ควรประกาศตามตวับทกฎหมายวา่อยูข่า้งรัฐบาล แต่ไม่พดูอยา่งนั้น พดูยนืขา้งประเทศ  
 ‚หมายความว่า เขาไม่เอากบัคุณยิ่งลกัษณ์ ส่วนท่ีเขาไม่เอากบัผม ผมไม่ติดใจ แค่เขา
ประกาศวา่อยูข่า้งประเทศไทย ผมก็ช่ืนใจแลว้ ผมมัน่ใจวา่ไม่วา่เราจะท าอะไรต่อไป ทหารไม่มีวนั
หนัปากกระบอกปืนมาหาประชาชนอยา่งเด็ดขาด‛ 
 การตีความของนายสุเทพ เช่นน้ี ฝ่ายนายสุเทพ คงมองเป็นอ่ืนใดไม่ได ้นอกจากเห็นวา่ 
กองทพัยงัมี ‘ใจ’ อยูก่บัฝ่ายตน และยิง่มีปรากฏการณ์ท่ี ทหารหน่วยเสนารักษก์องทพับก ถูกส่งออก
มาช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็จากแก๊สน ้าตาดว้ย ยิง่ท  าใหม้ัน่ใจวา่ กองทพัยงัมีใจใหฝ่้ายตนเองอยู ่
 การท่ีต่างฝ่ายต่าง ‘ยื้อแยง่’ การสนบัสนุนจากกองทพัน้ีเอง ท าให้แรงกดดนัตกอยู่กบั
กองทพัอยา่งปฏิเสธไม่ได ้ทุกค าพูด ทุกการเคล่ือนไหวของทหาร ถูกน าไปตีความ เพื่อเป็นคุณแก่
ฝ่ายตนทั้งส้ิน น่ียอ่มน าไปสู่ความอึดอดัวางตวัล าบากของผูน้ าเหล่าทพัอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 
 อย่างไรก็ตาม ถามว่า จุดยืนของ พล.อ.ประยุทธ์ ท่ีขอ ยืนห่างๆ นั้น ท าให้ความ
หวาดระแวงต่อกองทพัท่ีจะท าปฏิวติัรัฐประหาร ทั้งโจ่งแจง้ ทั้งซ่อนรูป หายไปหรือไม่ ก็อาจลดลง
บา้ง แต่ถึงขนาดจะให้ วางใจ เลยนั้น คงไม่ได ้เพราะตอ้งไม่ลืมวา่ ก่อนหนา้น้ีมีการตั้งขอ้สังเกตวา่ 
การเคล่ือนไหวของนายสุเทพ และพนัธมิตร มิไดด้ าเนินไปอยา่งเอกเทศ 
 ตรงกนัขา้ม อาจมีพิมพเ์ขียว ท่ีถูกวางเอาไว ้เพื่อขจดัรัฐบาลและระบอบทกัษิณ อย่าง
เป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน โดยผูน้ ากองทพั ถูกตั้งขอ้สงสัยวา่ อาจเป็นหน่ึงใน กลไก ส าคญั ท่ี
จะใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น เช่น การมอบบทบาทให้ม็อบสร้างความป่ันป่วนให้เกิดข้ึนจนยากควบคุม
แลว้ กองทพัก็ออกมา เก็บงาน แลว้น าพาประเทศไปสู่การจดัระเบียบใหม่ ดงัท่ีมีการพูดถึง สภา
ประชาชน รัฐบาลแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี ‘คนดี’ กันมากขณะน้ี อันถือเป็นการปฏิวติั
รัฐประหารซ่อนรูป อีกรูปแบบหน่ึง  
 บทความ ‚ SHUT DOWN บตัรเชิญ รัฐประหาร ‛ จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบั
วนัท่ี 10-16 ม.ค. 2557) น าเสนอวา่ ท่ามกลางความหวงัอยา่งสูงจากฝ่ังฟากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
ว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะมีอศัวินมา้ขาวออกมา เพราะจากท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ผู ้
บญัชาการทหารบก ท่ีเร่ิมเปล่ียนไป นัน่คือ นอกจากจะไม่พูดเร่ือง ไม่ท าปฏิวติั อีกแลว้ เปล่ียนมา
เป็น แลว้แต่สถานการณ์ก าหนด แลว้ก็มาเป็น ไม่ยืนยนั เม่ือถูกส่ือถามถึงการปฏิวติัวา่จะเกิดข้ึน
หรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ อา้งวา่ อยา่มาหาวา่ทหารจะท าโน่นท าน่ี เม่ือส่ือเป็นคนสร้าง วาดเร่ือง
ข้ึนมาเอง แลว้ใหผ้มมายนืยนั ผมไม่ตอบ ผมไม่ยนืยนั 
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 การถอยห่างจากค าว่า ไม่ท าปฏิวติั น้ีเอง ท่ีท าให้นายสุเทพ และ กปปส. เช่ือมัน่ว่า 
สถานการณ์ของประเทศจะบีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ และกองทพัไม่มีทางเลือก ท่ีสุดก็ตอ้งยอมรับ 
บตัรเชิญ ในฐานะ อศัวินมา้ขาว แต่กระนั้น ถามวา่ พล.อ.ประยุทธ์ อยากจะรับบตัรเชิญหรือไม่ ถา้
หากมีทางเลือกอ่ืน ผูบ้ญัชาการทหารบก ก็คงไม่ลงัเลท่ีจะไป 
 ค าพดูของ พล.อ.ประยทุธ์ ท่ีเตือนวา่อยา่ใชย้าแรง วนัน้ีเป็นไขเ้ล็กนอ้ย อาจจะเติมยาไป
สักหน่อย ถา้ใชย้าแรงมนัอนัตราย ก็เหมือนเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้อยูใ่นตวั  ซ่ึงในความรู้สึกเช่นน้ี 
ของฟากฝ่ังนายสุเทพแลว้ อาจจะไม่พึงพอใจนกั เพราะฯ ว่าจะอดทนกบัการ Shut Down ไดน้าน
เพียงใด หากเร่ิมรู้สึกทนไม่ได ้ฝ่ายท่ีจะถูกกดดนัก็จะเป็นฟากของนายสุเทพเอง น่ีเองจึงท าให้มีการ
ประเมินวา่ นายสุเทพ และ กปปส. คงตอ้งเล่นเกมแรง เพื่อยดั บตัรเชิญ ให้ทหารและกองทพัมาปิด
งานเร็วๆ   
 บทความ ‚ มองทะลุใจ พล.อ.ประยุทธ์ กลางกระแสรัฐประหาร Shut Down-Count 
Down กบัเยื่อใย นายกฯ ปู-ผบ.ตู่และเยื่อใย ป๋าเปรม-นายกฯปู ‛ จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ 
(ฉบบัวนัท่ี 10-16 ม.ค. 2557) น าเสนอวา่ การประกาศปิดกรุงเทพฯ ตดัน ้ า ตดัไฟ การจราจร จึงถูก
มองว่า เป็นอีกความพยายามในการบีบให้ทหารรัฐประหาร ประกอบกบัมีความเคล่ือนไหวด้าน
ก าลงัของทหาร ทั้งการเคล่ือนยา้ยก าลงัทหาร พร้อมรถเกราะ รถถงั มาจดังานวนัเด็ก ท่ี พล.ม.2 รอ. 
และเพื่อมาซอ้มและท าพิธีสวนสนามเน่ืองในวนักองทพัไทย 18 มกราคม ท่ี ร.11 รอ. โดยเป็นปีแรก
ท่ีมีการสวนสนามยานยนต ์แถมเป็นหน่วยส าคญัของ ทบ. และเหล่าตน้ก าเนิดของ พล.อ.ประยุทธ์ 
ทั้งบูรพาพยคัฆ ์พล.ร.2 รอ. ทหารเสือราชินี ร.21 รอ. และรถถงัจากทหารมา้ สระบุรี ทหารรบพิเศษ 
และ ร.31 รอ. จากลพบุรี จึงท าให้เกิดความหวาดหวัน่ว่า จะเป็นแผนลบั ลวง พราง เพื่อเตรียมก่อ
การรัฐประหาร ถึงขั้นท่ี ตู่ จตุพร พรหมพนัธ์ุ แกนน า นปช. ตั้งค  าถามถึง พล.อ.ประยุทธ์ แบบตรงๆ
วา่ ‘จะสวนสนาม หรือ จะรัฐประหาร’ 
 แมจ้ะยงัไม่มีสัญญาณชดัเจนวา่ ทหารจะเขา้มายึดอ านาจ แต่หลงัมีเหตุการณ์รุนแรงเกิด
ข้ึนกบัผูชุ้มนุม ศาล และบา้นของบุคคลส าคญั อย่างต่อเน่ือง ท าให้กองทพัตอ้งส่งทหารออกมา
บริการประชาชนและรักษาความสงบ มากถึง 176 จุด  ซ่ึงก าลงัพลน้ีสามารถปรับก าลงัให้รับกบัการ
ประกาศกฎอยัการศึก หรือ แมแ้ต่การปฏิวติั ทั้งแบบซ่อนรูป และแบบเปิดเผยได้ทนัที  กระทัง่
ทา้ยท่ีสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก ประกาศชดัวา่ หากมีการเลือกตั้งแลว้ ตอ้งบาดเจบ็ลม้ตายก็ยงัไม่ตอ้ง
เลือกตั้ง หลงัจากนั้นก็มีการประกาศกฎอยัการศึก และท ารัฐประหาร ตามมา  จากความเห็นของ
คอลมันิสตใ์น บทความ ‚เราตอ้งยนือยูข่า้งกองทพั‛ จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 7-13 
มี.ค. 2557) น าเสนอว่า ในส่วนของกองทพัแมด้า้นหน่ึง พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก จะยืนกรานท าตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถูกตีความว่า กองทพัคงไม่เลือกท่ีจะใช้
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การปฏิวติัมาแก้ปัญหา เพราะไม่เป็นท่ียอมรับของคนจ านวนมากในประเทศ และขณะเดียวกัน
กระแสต่างประเทศก็ลว้นรับไม่ไดก้บัวธีิ พิเศษ น้ี 
 อยา่งไรก็ตาม พล.อ.ประยทุธ์ ก็ไม่ไดถึ้งกบัปิดช่องเร่ืองวธีิพิเศษ โดยอา้งถึงความจ าเป็น
ในกรณีเกิด เหตุการณ์ไม่สงบ หรือ ความรุนแรง รวมทั้งปัจจยัท่ีจะกระทบต่อสถาบนัและความ
มัน่คงของประเทศ ซ่ึงก็น่าสังเกตว่า ในระยะหลงัมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดข้ึนกบัผูชุ้มนุม ศาล และ
บา้นบุคคลส าคญั อยา่งต่อเน่ือง ท าให้ไดเ้ห็นทหารถูกส่งออกมา บริการประชาชนและรักษาความ
สงบ มากถึง 176 จุด  
 ซ่ึงก าลงัทหารจ านวนมากน้ี สามารถปรับก าลงัให้รับกบัการประกาศกฎอยัการศึก หรือ 
แมแ้ต่การปฏิวติั ทั้งแบบซ่อนรูป และแบบเปิดเผย ไดท้นัที ภาวะเช่นน้ี แน่นอนในส่วนของรัฐบาล 
และคนเส้ือแดง ย่อมมองดว้ยสายตา ‘หวาดระแวง’ ขณะท่ีนายสุเทพ และ กปปส. ก็ยงัมากดว้ย
ความหวงัวา่ สักวนัหน่ึงกองทพัจะแสดงตวัยนือยูข่า้งมวลมหาประชาชน 
 ขณะท่ีคนเส้ือแดงมองดว้ยความสงสัย แต่ส าหรับนายสุเทพ ไม่มีอะไรให้รีรออีกต่อไป 
ประกาศ เราตอ้งยืนอยูข่า้งกองทพั โดยบอกวา่ น่ีไม่ไดเ้อาใจทหาร ไม่ไดเ้รียกร้องให้ทหารออกมา
ปฏิวติั แต่ตอ้งการจะยนืเคียงขา้งทหารใหท้ าหนา้ท่ี โดยไม่ตอ้งเกรงกลวัใครทั้งนั้น 
 พร้อมกบัเรียกร้องให ้ผูบ้ญัชาการ 3 เหล่าทพั ท าให้เร่ืองจบโดยเร็ว ดว้ยการประกาศยืน
ขา้งประชาชน เราก็จะประกาศทนัทีวา่ บดัน้ีอ านาจอธิปไตยไดคื้นกลบัมาในมือประชาชนแลว้ เรา
จะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ตั้ งสภาประชาชน เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยได้ทันที ทหารท่ีเคารพ อย่า
เสียเวลา รีบตดัสินใจยนืขา้งประชาชน จะไดเ้ดินหนา้ประเทศไทยไปดว้ยกนั นัน่คือ ส่ิงท่ีนายสุเทพ 
ตอ้งการสูงสุดขณะน้ี เพราะจะเป็นทางลดัอนัส าคญัท่ีจะท าใหเ้ผด็จศึกรัฐบาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ลงได ้
 ส่วนรายงานพิเศษ ‚ กปปส. หวงั ชยัชนะ ประยุทธ์วางใจได้‛ จากนิตยสารเนชัน่สุด
สัปดาห์ (23 พ.ค. 2557) น าเสนอวา่ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ผบ.ทบ. ประกาศชดัว่า หากมีการ
เลือกตั้งแล้ว ตอ้งบาดเจ็บล้มตายก็ยงัไม่ตอ้งเลือกตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่
สามารถตดัสินใจโดยล าพงัได ้เพราะกฎอยัการศึกเปิดช่องใหท้หารเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจ  
 ในส่วนการวิเคราะห์จากมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง มองว่า ปัจจยัจากฝ่ายทหาร
ค่อนขา้งเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ส่วนหน่ึงมาจากการท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ทางกองทพั และสนิทสนมกบันายทหารระดบัสูง มาตั้งแต่สมยัเป็นรองนายกรัฐมนตรี และการท่ี
ฝ่ายทหารเป็นตวักลางในการนดัเจรจากบัรัฐบาลยิง่ลกัษณ์คร้ังแรก ก็แสดงใหเ้ห็นชดัวา่ ทหารไม่คิด
ปราบ กปปส. แต่ยงัช่วยรักษาความปลอดภยัให้ ต่างจากการชุมนุมในปี 2553 ท่ีทหารให้การ
สนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบักองทพับก สมยัตอนเป็นรอง
นายกรัฐมนตรี มีความสนิทสนมกบันายทหารระดบัสูงจนจดัตั้งรัฐบาลได ้กองทพัขออะไรมาก็ให้
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หมด ไม่รู้วา่มีการตกลงอะไรกนัหรือเปล่า เพราะฝ่ายทหารท่ีเคยบอกวา่จะไม่ยุง่ ไม่เขา้ขา้งใคร  แต่
ส่ิงท่ีกระท าเหมือนเอ้ือกนั ออกมาช่วยดูแลการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ถา้เปรียบเทียบกบัการชุมนุม
ในปี 2553 ทหารอยู่กบัรัฐบาล พร้อมเขา้กระชบัพื้นท่ีให้รัฐบาลตลอดเวลา‛ (รุ่งฟ้า ทรัพยพ์ร้อม, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
 ประสงค ์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 14 มีนาคม 2558) กล่าววา่ แม้
ทหารจะไม่แสดงชดัเจนวา่เขา้ขา้งใคร แต่ก็ปล่อยให้มีการชุมนุมมาไดถึ้งขนาดน้ี ทั้งท่ีมีหนา้ท่ีดูแล 
นอกจากน้ีอาจมีการส่งสัญญาณกนับางอยา่ง มิเช่นนั้น ‚ก านนัสุเทพ‛ คงไม่กลา้ข้ึนมาเป็นแกนน า 
กปปส. และการท่ีทหารเป็นตวักลางนดัเจรจากบัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์คร้ังแรก ก็แสดงให้เห็นชดัแลว้วา่ 
ทหารไม่ปราบ กปปส. แต่ยงัช่วยดูแลรักษาความปลอดภยัให้ ต่างจากการชุมนุมในปี 2553 ท่ีทหาร
อยู่ข้างรัฐบาลอย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ีเพราะ ‚ก านันสุเทพ‛ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับนายทหารระดับสูง 
ขณะเดียวกนัท่าทีของกลุ่มคนเส้ือแดงก็เป็นปฏิปักษก์บัสถาบนัอยูแ่ลว้ จึงเป็นเร่ืองยากท่ีทหารจะไป
อยูเ่คียงขา้ง 
 นกัข่าวสายการเมืองอีกคน ชูวสั  ฤกษศิ์ริสุข (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 10 มีนาคม 
2558) มองวา่  การชุมนุมของ กปปส. ไม่ต่างจากกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ใน
ฐานะท่ีเป็นม็อบมีเส้น ทหารไม่ปราบปราม แต่กลบัเฝ้ายามช่วยรักษาความปลอดภยัให้เป็นอยา่งดี 
แตกต่างจากการชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือแดงในปี 2553 ราวฟ้ากบัดิน เพราะชนชั้นน าและเครือข่ายท่ี
แวดลอ้มทหารอยู ่ลว้นมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายของ กปปส.     
 ขณะท่ีความเห็นของนกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มองว่า ท่าทีของกลุ่มคนเส้ือแดงท่ี
เป็นปฏิปักษก์บัสถาบนัเบ้ืองสูง จึงเป็นเร่ืองยากท่ีทหารจะไปอยูเ่คียงขา้ง ‚การท่ี กปปส. ชุมนุมได้
นานเกือบ 7 เดือน แสดงวา่มีการเอ้ือกนัอยูแ่ลว้  ทหารซ่ึงท าเร่ืองความมัน่คง ก็ท  าเป็นมองไม่เห็นจุด
น้ี เพราะผูชุ้มนุมกลุ่มน้ีมีความเคารพต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์สอดคลอ้งกบัอารมณ์ของ
ทหาร กปปส. กบัทหารจึงรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 2558)   
 จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัแวดลอ้มจากฝ่ายทหาร ท่ีมีผลการชุมนุมของ 
กปปส. ประกอบดว้ย ท่าทีของฝ่ายทหาร ท่ีถูกจบัตามองจากฝ่ายต่างๆอยู่ตลอดเวลา เป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีมีผลต่อทิศทางการชุมนุมของ กปปส. และความอยูร่อดของรัฐบาล หากสรุปโดยคร่าวๆ แต่
ละฝ่ายพยายามยื้อแยง่ใหท้หารมาอยูฝ่่ายเดียวกบัตวัเอง  แต่ในช่วงแรกทหารยงัคงยืนยนัจะคอยดูอยู่
ห่างๆ ปล่อยใหก้ารเมืองแกปั้ญหากนัเอง หลงัสถานการณ์เร่ิมรุนแรงข้ึน ท่าทีของทหารก็เร่ิมเปล่ียน
จากท่ีเคยพูดเร่ือง ไม่ท าปฏิวติั  เปล่ียนมาเป็น ‘แลว้แต่สถานการณ์ก าหนด’ แลว้ก็มาเป็น ไม่ยืนยนั 
ในลกัษณะแบ่งรับแบ่งสู้  ขณะเดียวกนัก็มีการเคล่ือนยา้ยก าลงัพลของทหาร พร้อมรถเกราะ รถถงั 
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มาจดังานวนัเด็ก ท่ี พล.ม.2 รอ. และมาซอ้มท าพิธีสวนสนามเน่ืองในวนักองทพัไทย 18 มกราคม ท่ี 
ร.11 รอ.  เป็นคร้ังแรก  

แมจ้ะยงัไม่มีสัญญาณชดัเจนวา่ ทหารจะเขา้มายึดอ านาจ แต่หลงัมีเหตุการณ์รุนแรงเกิด
ข้ึนกบัผูชุ้มนุม ศาล และบา้นของบุคคลส าคญั อย่างต่อเน่ือง ท าให้กองทพัตอ้งส่งทหารออกมา 
‘บริการประชาชนและรักษาความสงบ’ มากถึง 176 จุด  ซ่ึงก าลงัพลน้ีสามารถปรับก าลงัให้รับกบั
การประกาศกฎอยัการศึก หรือ แมแ้ต่การปฏิวติั ทั้งแบบซ่อนรูป และแบบเปิดเผยไดท้นัที  กระทัง่
ทา้ยท่ีสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก ประกาศชดัวา่ หากมีการเลือกตั้งแลว้ ตอ้งบาดเจบ็ลม้ตายก็ยงัไม่ตอ้ง
เลือกตั้ง หลงัจากนั้นก็มีการประกาศกฎอยัการศึก และท ารัฐประหาร ตามมา 

ในส่วนการวิเคราะห์จากมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง มองว่า ปัจจยัจากฝ่ายทหาร
ค่อนขา้งเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ส่วนหน่ึงมาจากการท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ทางกองทพั และสนิทสนมกบันายทหารระดบัสูง มาตั้งแต่สมยัเป็นรองนายกรัฐมนตรี และการท่ี
ฝ่ายทหารเป็นตวักลางในการนดัเจรจากบัรัฐบาลยิง่ลกัษณ์คร้ังแรก ก็แสดงใหเ้ห็นชดัวา่ ทหารไม่คิด
ปราบ กปปส. แต่ยงัช่วยรักษาความปลอดภยัให้ ต่างจากการชุมนุมในปี 2553 ท่ีทหารให้การ
สนบัสนุนรัฐบาลอยา่งเตม็ท่ี 

ขณะท่ีความเห็นของนกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มองว่า ท่าทีของกลุ่มคนเส้ือแดงท่ี
เป็นปฏิปักษก์บัสถาบนัเบ้ืองสูง จึงเป็นเร่ืองยากท่ีทหารจะไปอยูเ่คียงขา้ง 
      4.3.5  ปัจจยัจากฝ่ายตรงกนัขา้ม 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัจากฝ่ายตรงขา้มท่ีมีผลต่อการ
ชุมนุมของ กปปส. ปรากฎในหลายดา้น ทั้งความรู้สึกของคนในภาคใต ้ท่ีถูกเลือกปฏิบติัจากรัฐบาล
ในหลายเร่ือง รวมถึงการสั่งอายดับญัชีรับบริจาคส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการชุมนุม รวมถึงอายดั
บญัชีธนาคารส่วนตวัแกนน าอีกกวา่ 30 คน พร้อมกบัขู่จะด าเนินคดีกบัผูบ้ริจาค  ยิ่งท าให้มีมวลชน
อดัอั้น ออกมาร่วมชุมนุมเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  
 การเลือกปฏิบติักบัคนภาคใต ้
 จากความเห็นของคอลมันิสตจ์ากส่ือส านกัต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ เช่น บทความ 
‚ท าไมจึงเกิดปรากฏการณ์ ก านนัสุเทพฟีเวอร์‛ ของ นงนุช สิงหเดชะ คอลมัน์นิสต ์จากนิตยสารมติ
ชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 10-16 ม.ค. 2557) น าเสนอว่า สาเหตุส าคญัยิ่งอีกประการหน่ึงท่ีท าให้
จ  านวนม็อบมากข้ึนทุกวนั ก็คือ ความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลท่ีผ่านมา (ท่ี
นกัวชิาการแดงไม่เคยวจิารณ์เช่นกนั) หากรัฐบาลไม่เลือกปฏิบติักบัชาวสวนยางภาคใต ้เช่ือวา่ ม็อบ
จากภาคใตจ้ะไม่มามากขนาดน้ี 
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 นอกจากน้ี ยงัเกิดเหตุการณ์ 2 มาตรฐานกบัม็อบ กปปส. ตลอดเวลา กล่าวคือ ม็อบแดง
มาชุมนุมก่ีคร้ัง เช่น ท่ีสนามกีฬาราชมงัคลาฯ มีรถต ารวจน ามาอย่างดี ไม่มีใครขดัขวางหรือตรวจ
ค้น แต่ม็อบ กปปส. โดยเฉพาะจากภาคใต้ ถูกสกัดและกลั่นแกล้งสารพดั ทั้ งโรยตะปูเรือใบ 
แมก้ระทัง่ติดป้ายบอกทางหลงๆ จนรถไปผิดทางและสุดทา้ยพลิกคว  ่ามีคนบาดเจ็บสาหัสจ านวน
มาก เหล่าน้ีคือ ความอยติุธรรมและอ ามหิตจากกลไกและมือไมข้องภาครัฐ 
 อายดับญัชีแกนน า กปปส. 
 ยิง่เม่ือ นายธาริต เพง็ดิษฐ ์สั่งอายดับญัชีบริจาคส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายชุมนุม และยงัอายดั
บญัชีธนาคารส่วนตวัแกนน ากวา่ 30 ราย แถมยงัขู่จะด าเนินคดีกบัผูบ้ริจาค ยิ่งเรียกแขกไดจ้นมืดฟ้า
มวัดิน และมีคนอยากเป็นกบฏมากข้ึน เพราะแค่วนัท่ี 19 และ 20 ธนัวาคม ท่ีนายสุเทพ น ามวลชน
ออกเดินเชิญชวนคนกรุงเทพฯให้ไปร่วมขบัไล่รักษาการนายกรัฐมนตรี ก็ปรากฏวา่ มีคนน าเงินมา
บริจาคใหก้บันายสุเทพไม่ขาดสาย 
 เฉพาะวนัท่ี 20 ธันวาคม เดิน 10 ชั่วโมงได้มาเกือบ 8 ล้านบาท ไม่นับการเข้ามา
มะรุมมะตุม้ขอจบัไมจ้บัมือ ขอถ่ายรูปจากทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว และคนแก่ไปตลอดทาง ท่ีน่าหดหู่ใจ
ก็คือ การอายดับญัชีนักวิชาการอย่าง นายกิตติศกัด์ิ ปรกติ แห่งธรรมศาสตร์ และนักวิชาการอีก
หลายคนท่ีข้ึนเวทีปราศรัยบนเวทีใหค้วามรู้กบัประชาชนเร่ืองสิทธิพลเมือง เป็นวิธีเดียวกบัท่ีอ านาจ
รัฐเผด็จการ ท ากบันกัวิชาการเม่ือปี 2519 ยิ่งท าให้คนเห็นความอยุติธรรม และความน่ากลวัของ
ระบอบทกัษิณ 
 ไม่มีเงินจ่ายชาวนาโครงการรับจ าน าขา้ว 
 นอกจากน้ีรัฐบาลยงับกพร่อง เร่ืองไม่มีเงินมาจ่ายให้ชาวนาในโครงการรับจ าน าขา้ว 
เพราะอยูใ่นสถานะรัฐบาลรักษาการ ส่วนธนาคารต่างๆ ก็ไม่กลา้ปล่อยกู ้เพราะเกรงจะกระทบต่อ
ความมัน่คงทางการเงิน หลงัมีการข่มขู่จากสมาชิก กปปส. วา่จะถอนเงินออกจากธนาคารพร้อมๆ
กนั  ดงัความเห็นของคอลมันิสต ์ในบทความ ‚กระฎุมพี กินแรง แบ่งชนชั้น‛ จากนิตยสารมติชน
สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 21-27 ก.พ. 2557) น าเสนอวา่ ตอ้งยอมรับวา่ขณะน้ี ชาวนา เดือดร้อนแสน
สาหสั จากการไม่ไดรั้บเงินจ าน าขา้ว ส่วนหน่ึงเป็นปัญหาทางเทคนิค ท่ีสืบเน่ืองมาจากการยุบสภา 
ท าให้รัฐบาลรักษาการ มีขอ้จ ากดัตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ไม่ยนิยอมใหม้ติ ครม. ก่อนการยบุสภาเดินหนา้ไปไดโ้ดยราบร่ืน 
 ซ่ึงรัฐบาลพยายามจะใช้กลไกธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงกระทรวงการคลงัถือหุ้นใหญ่ แกไ้ข
ปัญหา แต่กลับไม่สามารถท าได้ ท าให้การจ่ายเงินสะดุด รัฐบาลต้องมองหาทางออกอ่ืนๆ เพื่อ
แกปั้ญหา รวมทั้งตอ้งขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อท่ีจะให้ เงินไปถึงชาวนา ท่ีเดือดร้อนให้ได ้
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แต่ในสายตาของ กปปส. และพรรคประชาธิปัตย ์น่ีคือโอกาส โอกาสท่ีจะใช้เป็นเง่ือนไขเพื่อดึง
ชาวนาท่ีเดือดร้อนเขา้มาเป็นแนวร่วม 
 น่ีเอง ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหวจาก กปปส. ประสานไปกับพรรคประชาธิปัตย ์
ขดัขวางธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะ ธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) 
ไม่ให้อนุมติัเงินกูเ้พื่อน าไปจ่ายให้แก่ชาวนา โดยผกูมดัเร่ือง เงินท่ีเป็นสิทธิของชาวนา ท่ีควรได ้
เพราะน าขา้วไปจ าน าแลว้ เขา้กบัเร่ืองคอรัปชัน่ เปรียบเสมือนการลม้โต๊ะทั้งโต๊ะ ดว้ยหวงัวา่จะฉุด
ใหรั้ฐบาลลม้ไปดว้ย 
 และพร้อมจะตอบโต ้ทุกหน่วยงาน ทุกธนาคาร ท่ีจะท าให้ โครงการน้ีขบัเคล่ือนไปได ้
ดงันั้น เม่ือปรากฏว่า ธนาคารออมสิน อนุมติัเงินกู้ระหว่างธนาคาร ให้กบั ธกส. เพื่อเสริมสภาพ
คล่องและน าไปจ่ายเงินให้ชาวนา ปฏิบติัการท่ีอา้งว่า เป็นการ ‘สั่งสอน’ ก็เร่ิมตน้ข้ึน เพราะเกม
ส าคญัอนัหน่ึง ท่ีถูกน ามาใช้อยา่งแหลมคม ในการ สั่งสอน นัน่ก็คือ การปลุกระดมเหล่ากระฎุมพี 
ซ่ึงเป็นชนชั้นกลางระดบักลาง ท่ีส่วนใหญ่มีบญัชีเงินฝากในธนาคารของรัฐ ไม่วา่กรุงไทย ออมสิน 
ธกส. ให้ถอนเงิน เป็นการตอบโต ้ซ่ึงก็ไดรั้บการขานรับจากมวลชน กปปส. ใน กทม. และภาคใต ้
อยา่งคึกคกั 
 2 วนั เงินธนาคารออมสินถูกถอนออกไปร่วม 7 หม่ืนลา้น ชดัเจนวา่ ปฏิบติัการน้ีอยูบ่น
พื้นฐานความเช่ือวา่ เงินจะตอ้งไม่ถึงมือชาวนา ซ่ึงยอ้นแยง้กบัท่าทีเห็นอกเห็นใจชาวนาก่อนหนา้น้ี
โดยส้ินเชิง สะทอ้นใหเ้ห็นถึง การวางน ้าหนกั อยูท่ี่เป้าหมาย ซ่ึงคือการลม้รัฐบาล ลม้ระบอบทกัษิณ 
โดยไม่สนใจวธีิการ วา่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งไร  
 แน่นอน ดา้นหน่ึง ชาวนา จะไม่ไดรั้บเงินแลว้ ยงัสร้างความป่ันป่วน และผลกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงินดว้ย เพราะไม่วา่สถาบนัการเงินนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใด แต่หากถูก
ถอนเงินพร้อมๆกนั โอกาสท่ีจะเกิดภาวะระส ่ าระสายก็มีสูงมาก และอาจลามไปถึงธนาคารอ่ืนๆ
ดว้ย 

คดีความต่างๆของรัฐบาล 
 ขณะเดียวกนัขั้นตอนการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมในหลายคดีก็งวดเขา้มา           
ทุกที ทั้งกรณีท่ีรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ถูกฟ้องด าเนินคดีจาก ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ  กรณีท่ี นาย
ไพบูลย ์นิติตะวนั ส.ว.สรรหากบัพวก ยื่นเร่ืองต่อประธานวุฒิสภา ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สถานภาพของ ‘ยิ่งลกัษณ์’  หลงัศาลปกครองสูงสุด สั่งว่า การยา้ย ถวิล เปล่ียนศรี จากเลขาธิการ
สภาความมัน่คงแห่งชาติ ไปเป็นท่ีปรึกษานายกฯ ฝ่ายขา้ราชการประจ า เป็นไปโดยมิชอบ และสั่ง
ใหคื้นต าแหน่งภายใน 45 วนั ฯลฯ  
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 จากความเห็นของคอลมันิสต ์จากส่ือหลายส าคญัท่ีสะทอ้นผา่นบทความ เช่น บทความ 
สุเทพ-กปปส. แต่งตวัรอ ตุลาการภิวฒัน์ สอย ปู จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 14 มี.ค. 
2557)  ระบุวา่ หลงัจากการชุมนุมยืดเยื้อยาวนานนบั 4 เดือนของ กลุ่ม กปปส. น าโดย สุเทพ เทือก
สุบรรณ เลขาธิการ กปปส. แต่ก็ยงัไม่อาจท าอะไร ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร รักษาการนายกรัฐมนตรี และ
รัฐบาลรักษาการได ้
 อยา่งไรก็ตาม ถึงกระนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีถือวา่ เป็นความหวงัของ กปปส. ก็คือ มาตรการทาง
กฎหมาย ท่ี ยิง่ลกัษณ์ และรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ถูกฟ้องด าเนินคดีต่อทั้ง ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) และศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหลายคดีงวดเขา้มาจนใช้เวลาอีกไม่
นานก็จะรู้ผลแลว้ และท่ีส าคญัในจ านวนนั้นยงัมีคดีท่ี กปปส.เช่ือมัน่วา่ จะสอย ‘ยิ่งลกัษณ์’ ลงจาก
ต าแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีไดด้ว้ย 
 จึงไม่แปลกท่ีเกมพกัหลงัของ กปปส. จะเน้นประคองสถานการณ์ไม่ให้ตกเป็นฝ่าย
เพล่ียงพล ้า หรือ เดินสะดุดขาตวัเองเสียก่อนท่ีมาตรการทางกฎหมายจะสัมฤทธ์ิผล ไม่วา่จะเป็นการ 
ถอย เกม ชตัดาวน์กรุงเทพฯ เหลือเวทีเดียวในสวนลุมพินี เพื่อเปิดให้ย่านธุรกิจและการจราจร 
กลบัมามีชีวติปกติอีกคร้ัง 
 ขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม ธง ท่ี ‘ก านนัสุเทพ’ 
และ กปปส. ตั้งเอาไว ้ก็เร่ิมเห็นชดั อย่างกรณี ไพบูลย ์นิติตะวนั ส.ว.สรรหากบัพวก ยื่นเร่ืองต่อ
ประธานวุฒิสภา ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัสถานภาพของ ยิ่งลกัษณ์ อีกคดี หลงัศาลปกครอง
สูงสุด สั่งว่า การยา้ย ถวิล เปล่ียนศรี จากเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) ไปเป็นท่ี
ปรึกษานายกฯ ฝ่ายขา้ราชการประจ า เป็นไปโดยมิชอบ และสั่งใหคื้นต าแหน่งภายใน 45 วนั 
 โดย ไพบูลย  ์ มองว่า กรณีดงักล่าวจะท าให้ ยิ่งลกัษณ์ ตอ้งพน้จากต าแหน่งนายกฯ 
เพราะเป็นการกระท าขดัรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 อย่างชดัเจน คือ การเขา้ไป
กา้วก่ายหรือแทรกแซงดว้ยการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผูอ่ื้น หรือ
ของพรรคการเมือง จึงส่งเร่ืองใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั 
 แลว้ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เป็นไปตามท่ี กปปส.คาดหวงั อ านาจทางการเมือง ก็จะ
เขา้สู่สูญญากาศทนัที คือ ไม่มีนายกรัฐมนตรีและไม่มีรัฐบาลรักษาการ ซ่ึงนัน่ก็คือ ช่องท่ีจะเปิดทาง
ใหมี้ รัฐบาลใหม่ ท่ีเป็น รัฐบาลประชาชน หรือ รัฐบาลคนกลาง เขา้มาบริหารประเทศชัว่คราว เพื่อ
ท าใหเ้กิดการปฏิรูปประเทศนัน่เอง  

ความไม่พอใจรัฐบาลของชนชั้นน าและชนชั้นกลาง 
 ส่วนความเห็นในมุมมองของนักข่าวสายการเมือง มองว่า  ปัจจยัจากฝ่ายตรงข้าม 
ประเด็นหลกัๆ มาจากความไม่พอใจของชนชั้นน า และชนชั้นกลางในสังคม รวมถึงคนในภาคใต ้ท่ี
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มีต่อการบริหารของรัฐบาล และการเร่งผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมโดยไม่ฟังกระแส
การคดัคา้น มวลชนท่ีมาร่วมชุมนุม ไม่ไดม้าเพราะช่ืนชอบ ก านนัสุเทพ ทั้งหมด บางคนมาร่วม
เพราะไม่พอใจรัฐบาล โดยเฉพาะเร่ืองการแอบลงมติผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมตอน
เชา้มืด  
 ประกอบกบักระแสของคนภาคใต ้ท่ีไม่พอใจเร่ืองยางพาราราคาตก และมีความรู้สึก
โดดเด่ียว ถูกรัฐบาลกระท าแบ่งแยกออกจากประเทศ เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ใช่ฐานเสียงของรัฐบาล 
แต่เป็นฐานเสียงของฝ่ายคา้นอย่างพรรคประชาธิปัตย ์ผนวกเขา้กบัคนชั้นกลางในกรุงเทพฯส่วน
ใหญ่ ท่ีไม่ใหก้ารสนบัสนุนรัฐบาลเช่นเดียวกนั จากนโยบายประชานิยมในหลายๆเร่ืองท่ีรัฐบาลเคย
ท าไว ้เช่น โครงการับจ าน าขา้ว น่ีคร้ังแรกท่ีขา้ราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ออกมาร่วมชุมนุม 
ซ่ึงไม่ค่อยมีไดเ้ห็นนกั ชาวบา้นมากนัเกือบทุกจงัหวดั อย่างภาคเหนือภาคอีสานซ่ึงเป็นฐานเสียง
ของพรรคเพื่อไทยก็ยงัมีคนมา‛ (รุ่งฟ้า ทรัพยพ์ร้อม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558)    
 ประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 14 มีนาคม 2558) กล่าววา่ ถา้มอง
ในทางรัฐศาสตร์ การเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกนักบั
กลุ่มต่างๆท่ีออกมาเคล่ือนไหวสนบัสนุน ทั้งกลุ่มคนชั้นกลาง นกัธุรกิจ นกัวิชาการ กลุ่มปัญญาชน 
และกลุ่มคนภาคใต ้ ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเงิน แต่หมายถึง อุดมการณ์ ความคิด อะไรต่างๆ ท่ีมี
เป้าประสงคต์รงกนั คือ ไม่พอใจระบอบทกัษิณ และรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 2558) ท่ีมองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ไม่ไดมี้กลยทุธ์อะไรโดดเด่น แต่ส่ิง
ท่ีเขาพูดและต่อตา้นระบอบทกัษิณบงัเอิญมาตรงใจกบัคนชั้นกลางในกรุงเทพฯ เพราะท่ีผา่นมาพล
ต ารวจโททักษิณ ชินวตัร เล่นการเมืองโดยอาศัยกลุ่มคนรากหญ้า ท าให้กลุ่มคนชั้ นกลางท่ี
เสียเปรียบไม่พอใจ เพราะตอ้งเสียภาษีเอาไปหล่อเล้ียงกลุ่มคนรากหญา้ผ่านนโยบายประชานิยม
ต่างๆ พลต ารวจทกัษิณไดห้น้า แต่คนชั้นกลางเสียผลประโยชน์ สะทอ้นได้จากกรณีท่ีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติบ่นเสมอว่า ไม่สามารถแกปั้ญหาจากนโยบายประชานิยมได ้ตอ้งมารีดภาษีจาก
คนชั้นกลาง เงินก็ไม่มี ส่วนคนก็เสพติดประชานิยม เป็นหน้ีจนเกินตวั 

ร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม   
 เช่นเดียวกบัมุมมองของนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ นนัทนา  นนัทวโรภาส (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2  เมษายน 2558) กล่าวว่า นอกเหนือจากเร่ืองของภาพลกัษณ์ ลีลา รวมถึงกลุ่ม
มวลชนท่ีเขา้มาสนบัสนุนแนวทางของ กปปส. แลว้  ยงัมีบริบทท่ีเอ้ือดว้ย ในห้วงเวลานั้น ‚ก านนัสุ
เทพ‛ จะไม่สามารถข้ึนมาเป็นแกนน าได้เลย ถ้าทางฟากพรรคเพื่อไทยไม่พยายามผ่านร่าง
พระราชบญัญติันิรโทษกรรมตอนเชา้มืด คนมีความรู้สึกไม่ไวใ้จ ไม่เช่ือถือ มนัเป็นการหกัหลงักนั 
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โดยใชก้ระบวนการทางรัฐสภาเสียงขา้งมาก บริบทน้ีจึงเป็นตวัส่งให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดข้ึ้นมาเป็น
แกนน า นอกจากน้ีหลงัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ยุบสภา แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติก็
ทะเลาะกนั นายจตุพรหมพนัธ์ุ  ท่ีแกนน าไดต้ดัญาติขาดมิตรกบัพรรคเพื่อไทย เป็นอีกหน่ึงบริบทท่ี
ช่วยส่งใหฝ่้าย กปปส. ลุกฮือข้ึนมา  
 สิริพรรณ นกสวน สวสัดี (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน 2558) กล่าวเสริมว่า  
การชุมนุมของ กปปส. ไม่ใช่ความส าเร็จของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มากมายนกั แต่มนัเป็นเร่ืองของคน
กรุงเทพฯ กบัคนชนชั้นกลางท่ีรังเกียจรัฐบาลยิ่งลกัษณ์มาก จนขอให้ใครก็ได้มาเป็นผูน้ า แล้วก็
พร้อมท่ีจะตามให้การสนบัสนุน ดงันั้น ความส าเร็จของขบวนการ กปปส. จึงสร้างอยูบ่นรากฐาน
ของความเกลียดชงัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ และระบอบทกัษิณ ซ่ึงท่ีผา่นมา รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ก็มีจุดอ่อนใน
หลายเร่ืองท่ีท าใหข้บวนการของ กปปส. จุดติด  
 ปัจจยัแวดลอ้มจากฝ่ายตรงขา้ม จากท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า มีผลต่อการ
ชุมนุมของ กปปส. เช่นกนั ซ่ึงประกอบดว้ยหลายดา้น ทั้งความรู้สึกของคนในภาคใต ้ท่ีถูกเลือก
ปฏิบติัจากรัฐบาลในหลายเร่ือง รวมถึงการสั่งอายดับญัชีรับบริจาคส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ชุมนุม รวมถึงอายดับญัชีธนาคารส่วนตวัแกนน าอีกกวา่ 30 คน พร้อมกบัขู่จะด าเนินคดีกบัผูบ้ริจาค  
ยิง่ท  าใหมี้มวลชนอดัอั้น ออกมาร่วมชุมนุมเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  

นอกจากน้ีรัฐบาลยงับกพร่อง เร่ืองไม่มีเงินมาจ่ายให้ชาวนาในโครงการรับจ าน าขา้ว 
เพราะอยูใ่นสถานะรัฐบาลรักษาการ ส่วนธนาคารต่างๆ ก็ไม่กลา้ปล่อยกู ้เพราะเกรงจะกระทบต่อ
ความมัน่คงทางการเงิน หลงัมีการข่มขู่จากสมาชิก กปปส. วา่จะถอนเงินออกจากธนาคารพร้อมๆ
กนั 

ขณะเดียวกนัขั้นตอนการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมในหลายคดีก็งวดเขา้มาทุก
ที ทั้งกรณีท่ีรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ถูกฟ้องด าเนินคดีจาก ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ  กรณีท่ี นายไพบูลย ์
นิติตะวนั ส.ว.สรรหากบัพวก ยื่นเร่ืองต่อประธานวุฒิสภา ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัสถานภาพ
ของ ‘ยิ่งลกัษณ์’  หลงัศาลปกครองสูงสุด สั่งว่า การยา้ย ถวิล เปล่ียนศรี จากเลขาธิการสภาความ
มัน่คงแห่งชาติ ไปเป็นท่ีปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจ า เป็นไปโดยมิชอบ และสั่งให้คืน
ต าแหน่งภายใน 45 วนั ฯลฯ  

ส่วนมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และนกัวิชาการดา้น
รัฐศาสตร์  มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่  ปัจจยัจากฝ่ายตรงขา้ม ประเด็นหลกัๆ มาจากความ
ไม่พอใจของชนชั้นน า และชนชั้นกลางในสังคม รวมถึงคนในภาคใต ้ท่ีมีต่อการบริหารของรัฐบาล 
และการเร่งผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมโดยไม่ฟังกระแสการคดัคา้น 
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      4.3.6  ปัจจยัสนบัสนุนจากครอบครัวต่อ ‚ก านนัสุเทพ‛ 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ระหว่างเป็นแกนน า กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดรั้บการหนุน
เสริมจากคนในครอบครัวในหลายดา้น นอกจากก าลงัใจจากภรรยาแลว้  ลูกๆ แต่ละคนก็ยงัออก
มาร่วมชุมนุม และปรับบทบาทของตวัเองให้สอดคลอ้งกบัผูน้ าครอบครัวระหวา่งท่ีข้ึนมาเป็นแกน
น าการชุมนุม เช่น เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (ขิง) ประจ าการท่ีเวทีชุมนุมในฐานะโฆษก คอยให้ขอ้มูลแก่
ส่ือมวลชน และข้ึนปราศรัยบนเวทีราชด าเนินช่วง 05.00 น.  ธีราภา พร้อมพนัธ์ุ (เข็ม) ช่วยขนของ
ยกของ และประสานงานเล็กๆ น้อยๆ ดา้นหลงัเวทีตลอดทั้งวนั ส่วน น ้ าทิพย ์ กบั แทน เทือก
สุบรรณ จะแวะมาให้ก าลงัใจบิดาอยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัคอยแกต่้างแทน หากมีการวิจารณ์บิดาไป
ในทางท่ีเส่ือมเสีย  
 จากความเห็นของคอลมันิสต ์ท่ีสะทอ้นผา่น บทความ ‚เป่านกหวีดทั้งครอบครัว สุเทพ
ก าลงัใจเต็มเป่ียม‛ ของ หทยักาญจน์ ตรีสุวรรณ จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 15 พ.ย. 
2556) ระบุวา่ ขณะท่ีหลายคนจบัจอ้งอยูท่ี่ม็อบนกหวีด ภายใตก้ารน าของ สุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.
สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย ์แต่อีกดา้นหน่ึง ท่ีถือวา่มีสีสันไม่นอ้ยไปกว่ากนัก็คือ การเขา้ร่วม
ของ ครอบครัวหวัหนา้มอ็บ นัน่คือ ศรีสกุล พร้อมพนัธ์ุ ผูเ้ป็นภริยา เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (ขิง) ลูกชาย
คนท่ีสองของศรีสกุล และ ธีราภา พร้อมพนัธ์ุ (เขม็) ลูกสาวคนเล็กของศรีสกุล 
 หลงั สุเทพ เป่านกหวดีเวลา 18.00 น. ของวนัท่ี 31 ตุลาคม ท่ี สถานีรถไฟสามเสน มีคน
นบัหม่ืนมาร่วมชุมนุม ก่อนจะเป่านกหวดีอีกคร้ังในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พร้อมเคล่ือนขบวนจากสาม
เสนไปวดัพระแกว้ แลยา้ยไปปักหลกั สถานีราชด าเนิน ยดึอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เป็นฐานท่ีมัน่ 
 ในวนันั้น สุเทพ เดินเทา้ตลอดเส้นทางกวา่ 15 กิโลเมตร โดยมี ขิง-เข็ม ร่วมขบวนอยูไ่ม่
ห่าง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเขาตอ้งการร่วมแสดงพลงั ม็อบนกหวีด ขณะท่ีอีกส่วนเพื่อจะไดค้อย
สอดส่องดูแล ผูอ้าวโุสประจ าบา้น 
 การท่ีบทบาทของ หวัหนา้ครอบครัว เปล่ียนไป ส่งผลให้กิจวตัรประจ าวนัของสมาชิก
ถูกปรับใหส้อดคลอ้ง ขิง ซ่ึงเป็น ส.ส. กทม. ปชป. ไดรั้บค าสั่งจาก สุเทพ ให้ประจ าการท่ีเวทีชุมนุม
ในฐานะโฆษกคู่กับ ม.ล.อภิมงคล โสณกุล ส.ส. กทม. อีกคน คอยให้ข้อมูลแก่ส่ือมวลชน 
นอกจากน้ี ขิง ยงัเป็น ‘ขาประจ า’ ท่ีข้ึนปราศรัยบนเวทีราชด าเนินช่วง 05.00 น. เพื่อปลุกให้ผูชุ้มนุม
ต่ืนจากการหลบัใหล และรักษาเวทีไม่ใหสุ่้มเส่ียงต่อการถูกต ารวจสลายในช่วงรุ่งสาง 
 ขณะท่ีหลงัเวที มี ศรีสกุล โผล่มาเป็น ผูป้ระทว้งวีไอพี เกือบทุกวนั เพื่อให้ก าลงัใจ            
สุเทพ ก่อนข้ึนประกาศท่าทีส าคญัในช่วงหวัค ่า หลงัส่งลูกสาวอยา่ง เข็ม มาช่วยขนของยกของ และ
ประสานงานเล็กๆ นอ้ยๆ ดา้นหลงัเวทีตลอดทั้งวนั โดยวิศวกรสาวยื่นจดหมายลางานโดยไม่ขอรับ
เงินเดือนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
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 ส่วนทายาท สุเทพ  กบัภริยาเก่าอีก 2 จาก 3 คน  คือ น ้ าทิพย ์กบั แทน เทือกสุบรรณ จะ
แวะมาใหก้ าลงัใจบิดาเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากตอ้งดูแลกิจการท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี วนัไหนท่ีตวัไม่
มา ‚แทน‛ ก็จะติดตามข่าวสารของ ม็อบนกหวีด ผ่านการถ่ายทอดสดของบลูสกาย ทีวี และส่อง
เฟซบุค๊ของพี่นอ้งเพื่อนฝงูท่ีมาร่วมชุมนุมอยูเ่กือบตลอด 
 บทความ ‚เปิดใจ แทนเทือกสุบรรณ‘ผมพร้อมสู้คดีในศาล ‛ ของ ณิชชา เจาวฒันา จาก
นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 22 พ.ย. 2556) น าเสนอว่า สงครามการเมือง รุ่นลูก ร้อนโซ
เชียลออนไลน์ทนัที หลงัจาก Osk Panthongtae Shinawatra (โอ๊ค พานทองแท ้ชินวตัร) โพสตว์่า 
‘คนท่ีจะลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.แทนคนท่ีลาออกนั้นช่ือ แทน เทือกสุบรรณ จ าเลยท่ีก าลงัจะตอ้งไป
ข้ึนศาลในคดี รุกท่ีเขาแพงใช่หรือไม่’’ 
 จากนั้น ฝ่ายท่ีถูกพาดพิงก็โพสต์ตอบอย่างไม่รอช้า ‚ท่านโอ๊ค พานทองแท้ ชินวตัร 
ออกมากดัผมอีก หาวา่พอ่ผมใชว้ิกฤตของประเทศ เพื่อเป็นขอ้อา้งในการลาออก เพื่อให้ผมลง ส.ส. 
แทน เพื่อใชเ้อกสิทธ์ิ ส.ส.ในการสู้คดี คุณบา้รึเปล่าครับ คุณโอ๊คครับ บอกอีกคร้ังนะครับ คดีความ 
เขาพิสูจน์ถูกผิดกนัท่ีศาลครับ ดว้ยหลกัฐานและขอ้เท็จจริง ไม่ใช่เสียงขา้งมากมาลากไป เหมือนท่ี
พวกข้ีขา้ของคุณพยายามจะท าตวัเป็นนกัวจิารณ์การเมืองบนเฟซบุค๊‛ 
 ‚ผมทา้เลย แน่จริงไปออกทีวสีดๆ กบัผม วา่ดว้ยเร่ืองกฎหมายนิรโทษกรรม ท่ีพวกข้ีขา้
คุณก าลงัท าอยูเ่น่ีย กลา้มั้ย ถา้ไม่กลา้ ก็หุบปากไปครับ Tan Thaugsuban (แทน เทือกสุบรรณ)‛ 
 ทั้งคู่ถือว่าเป็น มวย ถูกคู่ ท่ีสมน ้ าสมเน้ือในฐานะทายาททางการเมืองสองตระกูลดงั 
จากพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย ์ต่างกนัตรงท่ีฝ่าย โอค๊ พานทองแท ้ชินวตัร ฝึกวิทยายุทธ์
เตรียมลงเล่นการเมืองเต็มตวั ขณะท่ี แทน เทือกสุบรรณ ขออยู่เบ้ืองหลังคนการเมือง ให้การ
สนบัสนุนนอ้งชายต่างมารดา ขิง เอกนฎั พร้อมพนัธ์ุ ลงเล่นการเมืองคู่กบัพ่อ (สุเทพ เทือกสุบรรณ) 
แต่เม่ือบา้นเมืองร้อนเป็นไฟเช่นน้ี มีหรือลูกนกัสู้คนน้ีจะน่ิงเฉย 
 ‚ผม นอ้งสาวและครอบครัว เราตดัสินใจแลว้วา่ ถา้พ่อสู้ เราก็อยูเ่คียงขา้งพ่อเรามาท่ีน่ี
ทุกวนั มาเป็นก าลงัใจ นั่งขา้งเวทีบา้ง ติดตามผ่านจอทีวีบา้ง มาช่วยส่งขา้วส่งน ้ า‛ แทน เทือก
สุบรรณ เปิดใจกบั เนชัน่สุดสัปดาห์ 
 สอดคลอ้งกบั บทความ ‚ครอบครัว เทือกสุบรรณ ในสมรภูมิการเมืองทอ้งถนน‛  ของ 
ณิชชา เจาวฒันา จากนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 6 ธ.ค. 2556) ท่ีน าเสนอวา่ หลายคนคง
แอบช่ืนใจแทน สุเทพ เทือกสุบรรณ อยูไ่ม่นอ้ย ท่ีเห็นทุกคนมีหัวใจเดียวกบัคุณพ่อแมจ้ะต่างบิดา-
มารดาก็ตาม แต่ลูกๆ ทั้ง 6 คน และคุณแม่คนสวย ศรีสกุล พร้อมพนัธ์ุ ก็ยงัรักกนัราวกบัสายเลือด
เดียวกนั 
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 กล่าวคือ สุเทพ เทือกสุบรรณ แต่งงานกบัภรรยาคนแรกช่ือ จุฑาภรณ์ เทือกสุบรรณ มี
บุตร-ธิดา 3 คน ประกอบดว้ย ลูกชายคนโต แทน ลูกสาวคนรอง น ้ าตาล และลูกสาวคนเล็ก น ้ าทิพย ์
หลงัภรรยาเสียชีวติหลายสิบปี ก็พบรักกบั ศรีสกุล พร้อมพนัธ์ุ อดีตภรรยา พรเทพเตชะไพบูลย ์ซ่ึงมี
บุตร-ธิดา 3 คน ประกอบด้วย โขง สิทธิพฒัน์ เตชะไพบูลย ์ขิง เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ และ เข็ม ธีราภา 
พร้อมพนัธ์ุ 
 โดย ขิง เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นเจนเนอเรชัน่ท่ี2 ของครอบครัว พร้อมจะกา้วสู่เวที
การเมืองตามความฝัน  ‚ผมสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆ ผมเห็นคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง ท างาน
การเมืองมาตลอด ก็ซึมซบัและฝันวา่วนัหน่ึงเม่ือโตข้ึน ผมจะเล่นการเมือง เป็นนกัการเมืองท่ีดี‛ 
 วนัน้ีฝันของเด็กชายขิงเป็นจริงข้ึนมาแลว้ หลงัเขาส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และบริหาร และเม่ือลงสมัครรับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมยัแรก ก็ไดรั้บเลือกเป็น ส.ส. กทม. (เขตหนองแขม-ทววีฒันา) 
 นกัการเมืองหนุ่มไฟแรง บอกว่า ในการท างานการเมือง คุณลุง (สุเทพ) คือ พี่เล้ียงตวั
จริง ท่ีใหโ้อกาสและค าแนะน า คอยตกัเตือนสั่งสอน ท่านจะไม่ใช่ประเภทเห็นเราท าผิดแลว้เฉย ไม่
มี แต่จะให้โอกาส สอน ตกัเตือน ว่าท าอยา่งน้ีนะ ท าต่อไป ไม่เป็นไร เอาใหม่ เม่ือท่านช้ีแนะเราก็
ตอ้งฟังและน ามาเป็นประสบการณ์ต่อไป ตนถือคติท างานตอ้งขยนัและอดทน 
 ‚คุณลุงเป็นคนน่ารักมากจริงๆ ให้ความส าคญักบัครอบครัวมาก ไม่วา่งานจะยุ่งขนาด
ไหนท่านจะตอ้งกลบัมาทานขา้วเยน็กบัครอบครัวทุกวนั ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต ์และพร้อมรับฟัง
ปัญหาทุกคนในบา้นไม่วา่จะยุง่อยา่งไร เร่ืองของคนในครอบครัวมาก่อนเสมอ สมยัผมเด็กๆท่านก็
ไปส่ง-ไปรับตอนเรียนอยู่ต่างประเทศ แต่ภาพข้างนอกเวลาท่านสวมหมวกในท่ีท างาน เป็น
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์เป็นรองนายกฯ อาจจะดูเขม้ขรึม จริงจงั ซ่ึงตามสภาพของงานมนัก็
ตอ้งเป็นอยา่งนั้น คนเราก็ตอ้งมีหลายมิติ เวลาท างานจะไม่มีหยอกลอ้ทุกอยา่งตอ้งจริงจงั‛ 
 เม่ือประมุขของบ้านต้องประสบวิกฤตการณ์การเมือง ลูกๆ ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเป็น
เกราะก าบงัปกป้องผองภยั ‚พอ่ไม่เคยเครียดนะ ไม่เคยแสดงให้เห็น แต่เวลาสบายใจก็จะนัง่ผิวปาก 
แต่ตอนน้ีเปล่ียนมาเป่านกหวดีแทนแลว้มั้ง‛ แทน เทือกสุบรรณ กล่าว 
 ‚เรามีความตั้งใจจริงๆ ในการต่อสู้เพื่อรักษาระบบนิติรัฐ เพื่อประเทศไม่ใช่เพื่อตวัเอง 
หรือเพื่อวงศต์ระกูลของเรา วนัน้ีท่ีพวกเราออกมายืนตรงน้ี ยืนอยูท่ี่เวทีราชด าเนิน ก็ไม่ใช่เพราะเรา
เป็นครอบครัว แต่เรามาร่วมกบัประชาชนในฐานะผูชุ้มนุมคนหน่ึงดว้ย ดงันั้น ไม่วา่วนัขา้งหนา้จะ
เป็นอยา่งไร เราก็หวงัวา่จะมีประชาชนยนือยูข่า้งๆเรา‛ เขม็-ธีราภา พร้อมพนัธ์ุ กล่าว 
 ‚บา้นของผมเหมือนมีการประชุมกนัทุกวนัอยู่แล้ว คุยการเมืองกนัทุกวนั จึงไม่ตอ้ง
เรียกประชุมท่ีบา้นก่อนท่ีท่านจะออกมา พวกเรารู้ว่าพอคุณลุงท าเวที ผ่าความจริง และประกาศ
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หลายคร้ังว่า หากรัฐบาลผ่านร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรม วาระ 3 เม่ือไรจะออกมาลุยกับ
ประชาชน ดงันั้น สัญญาณมนัมีตลอด เวลาท่านพูดกบัประชาชน ก็เหมือนท่านก าลงับอกเราดว้ย ก็
ท  าใจกนัไวแ้ลว้ พวกเราห่วงท่านเร่ืองสุขภาพ แต่ของอยา่งน้ีอยูท่ี่ใจมากกวา่ ผมรู้จกัท่าน ผมรู้วา่คร้ัง
น้ีท่านทุ่มเทจริงๆ ตั้งใจจริงๆ มากกวา่ทุกคร้ังท่ีผา่นมา มีเท่าไรใส่เต็มท่ี ต่อให้ตอ้งตายคาเวที ท่านก็
ยอม‛ ขิง-เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ กล่าว 
 ส่วนความเห็นของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ อศัวิน  เนตรโพธ์ิแก้ว (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2558) มองวา่  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเป็นแกนน า กปปส. ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ 
อนัดบัแรก ครอบครัวในตระกูลดั้งเดิม ซ่ึงโดยรากฐานเป็นกลุ่มผูมี้อิทธิพลในภาคใต ้ตรงน้ีมีผล
อยา่งมากกบัการท ามวลชนและใหก้ารสนบัสนุน ในส่วนครอบครัวของ ‚ก านนัสุเทพ‛  โดยเฉพาะ
ภรรยาคนปัจจุบนั เป็นปัจจยับวกอีกแบบท่ีท าให้เขาเช่ือมต่อกบัคนในเมืองและคนชั้นกลางได ้
เพราะหากสังเกตการชุมนุมทั้งหมดน้ี ภรรยาเขาก็มีบทบาทในแง่ของผูใ้ห้การสนบัสนุนอยูม่าก ซ่ึง
จะโยงไปอีกหลายตวับุคคล  
 ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ปัจจยัแวดลอ้มดา้นครอบครัว ก็เป็นส่วนส าคญั 
ท่ีช่วยหนุนเสริมการต่อสู้ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ในหลายดา้น นอกจากก าลงัใจจากภรรยาแลว้  ลูกๆ 
แต่ละคนก็ยงัออกมาร่วมชุมนุม และปรับบทบาทของตวัเองให้สอดคลอ้งกบัผูน้ าครอบครัวระหวา่ง
ท่ีข้ึนมาเป็นแกนน าการชุมนุม เช่น เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (ขิง) ประจ าการท่ีเวทีชุมนุมในฐานะโฆษก 
คอยให้ขอ้มูลแก่ส่ือมวลชน และข้ึนปราศรัยบนเวทีราชด าเนินช่วง 05.00 น.  ธีราภา พร้อมพนัธ์ุ 
(เขม็) ช่วยขนของยกของ และประสานงานเล็กๆ นอ้ยๆ ดา้นหลงัเวทีตลอดทั้งวนั ส่วน น ้ าทิพย ์กบั 
แทน เทือกสุบรรณ จะแวะมาให้ก าลงัใจบิดาอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัคอยแกต่้างแทน หากมีการ
วจิารณ์บิดาไปในทางท่ีเส่ือมเสีย  
      4.3.7  ช่วงเวลา และสถานท่ีของการชุมนุม 
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า วนั เวลา สถานท่ีของการชุมนุม ก็เป็น
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีส าคญัช่วยเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ดว้ยเช่นกนั เช่น การไปตั้งเวทีการชุมนุม
ในจุดท่ีเป็นหวัใจหลกัของย่านเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ สถานท่ีราชการท่ีส าคญั การนดัชุมนุมใหญ่
ในช่วงวนัหยุด และการเคล่ือนไหวไปในจุดท่ีจะไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน หรือท าให้เสียแนว
ร่วมในการชุมนุม ฯลฯ   
 จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมือง ปราเมศ เหล็กเพช็ร์  (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
11 มีนาคม 2558) กล่าววา่ ในช่วงท่ีมีการเดินรณรงคพ์ร้อมกนัหลายๆจุด  จะมีการระดมทีมบุคลากร
จ านวนมาก ในการวางแผนเร่ืองการจราจรว่าในแต่ละจุดท่ีเคล่ือนผ่าน จะมีปริมาณรถเท่าไหร่ เขา้
ปิดล้อมตรงไหนไดบ้า้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน และเสียแนวร่วม เป็นการชุมนุมท่ีสนใจ
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ความรู้สึกของมวลชน และปลุกมวลชนไปในตวั ทุกอย่างผ่านการวางแผน ผ่านการประเมิน ผ่าน
การกลัน่กรองมาแลว้อยา่งดี  เช่น การดูจ านวนรถผา่น ดูจ านวนมวลชน ดูจ านวนท่ีกระทบการบีบ
อ านาจรัฐ  ดูทั้งหมด ซ่ึงจริงๆแลว้อาจจะมากกวา่น้ี กวา่จะกวา่เดินรณรงค ์หรือดาวกระจายไปปิดใน
แต่ละจุดได ้ซ่ึงเขาไดเ้ล็งเห็นผลไวแ้ลว้ วา่จะไดผ้ลอยา่งไร ถา้ไม่ไดผ้ล ก็กลบัไปซ ้ าอีกรอบ 
      4.3.8  การสนบัสนุนและการเขา้มามีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ร และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
 จากผลการศึกษา พบวา่ มีปัจจยัดา้นการสนบัสนุนและการเขา้มามีส่วนร่วมของบุคคล 
องคก์ร และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีผลเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ในหลายดา้น ทั้งดา้นการเงิน ท่ีมี
การวิเคราะห์ว่าได้รับสนบัสนุนจากหลายฝ่ายทั้งท่ีออกหน้าออกตา และไม่เปิดเผยช่ือ  ดา้นก าลงั
ปัญญาชน มีทั้งนักวิชาการและนักกฎหมายท่ีเปิดหน้าข้ึนเวที และกลุ่มท่ีไม่เปิดหน้าคอยค าให้
ปรึกษาและให้การช่วยเหลืออยู่เบ้ืองหลัง รวมถึงเครือข่ายศิลปินดารานักแสดง ท่ีเป็นเสมือน
แม่เหล็กดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ รวมถึงแฟนคลบัหลากหลายกลุ่มเขา้มาร่วมการชุมนุมกบั กปปส.ได้
เป็นจ านวนมาก 
 นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลายองคก์รท่ีเปิดตวัชดัเจน เช่น องคก์รพิทกัษส์ยาม กลุ่มรักชาติรัก
แผ่นดิน กลุ่มกองทพัประชาชนโค่นระบอบทกัษิณ เครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อการปฏิรูป  
องคก์รท่ีเป็นแนวร่วมคลา้ยกบัด าเนินการอยา่งอิสระ อาทิ อธิการบดี ตุลาการ องค์กรอิสระ กลุ่ม
ธุรกิจ และปัญญาชนนกัวิชาการ  เช่น การผลกัดนัให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เล่ือนการเลือกตั้ง 
และ การผลึกก าลงักบัเครือข่ายชาวนาท่ียงัไม่ไดรั้บเงินจ าน าขา้วจากรัฐบาล ดงัความเห็นของคอลมั
นิสต ์ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ เช่น 
 บทความ เง่ือนไข ปฏิวติัประชาชน ทางท่ียงัยาวไกลของสุเทพ จากนิตยสารเนชัน่สุด
สัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 17 ม.ค.2557) ท่ีน าเสนอว่า ประเด็นท่ีน่าวิเคราะห์ ยงัอยู่ท่ี กปปส. โดยเฉพาะ
เบ้ืองหลงัการเดินเกม ไปสู่การ ปฏิวติัประชาชน ให้ได ้เร่ิมจากดา้นการเงิน มีการวิเคราะห์วา่ หลาย
ฝ่ายให้ความช่วยเหลือลงขนัและสนับสนุน ทั้งออกหน้าออกตา และไม่เปิดเผยช่ือ รวมถึงผ่าน           
นอมินี (ตวัแทน)ในการต่อสู้คร้ังน้ี รวมทั้ง สุเทพ เองก็ลงทุนไม่นอ้ยเช่นกนั 
 อีกส่วนก็คือ ก าลงัปัญญาชน ท่ีมีทั้ง นกัรัฐศาสตร์ นกันิติศาสตร์ ท่ีเปิดหนา้ข้ึนเวที เช่น 
ดร.สมบติั ธ ารง ธญัวงศ์, ดร.กิตติศกัด์ิ ปรกติ, ดร.ชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์ุ และเครือข่าย ส่วนกลุ่มท่ีไม่
เปิดหนา้ แต่ช่วยคน้หาขอ้เสนอและแกะปมเง่ือนไขในรัฐธรรมนูญ เช่น ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย ์ฯลฯ 
 ท่ีส าคัญ ยงัมีกลุ่มนักกฎหมายมหาชนอีกจ านวนหน่ึงท่ีไม่เปิดหน้า แต่เปิดต ารา
กฎหมายให้ค  าปรึกษาผา่นเวปไซตส่์วนตวั และเตรียมการอยา่งเงียบๆ ตั้งรับและรุกในเหตุการณ์ที
เด็ดทีขาด ท่ีตอ้งการตวัช่วยทางกฎหมาย และท่ีส าคญั ยงัมีการวิเคราะห์กนัถึงตวัช่วยวีไอพี มีทั้ง
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นิพนธ์ พร้อมพนัธ์ุ ผูซ่ึ้งเป็น พี่เมียสุเทพ และสัญญาณพิเศษอีกหลายระดบั จริงหรือไม่ ก็ตอ้งจบัตา
มองกนัต่อไป 
 ส่วน บทความ ‚เปิด 2 แนวรบ แนวรบเปิด กบัแนวร่วม แนวรบ กปปส.จากนิตยสารมติ
ชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2557) ระบุวา่ หากจบักระบวนการเคล่ือนไหวตั้งแต่ยุค 
แช่แข็ง เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 เร่ือยมาจนถึงยุค ปฏิวติัประชาชน ในเดือนพฤศจิกายน 2556 
ตอ้งยอมรับวา่ การเคล่ือนไหวด าเนินไปใน 2 แนวทาง 
 แนวทาง1 ถือได้ว่าเป็นองค์กรเปิด จดัตั้ งข้ึนมาเพื่อดับเคร่ืองชนกับรัฐบาลและกับ
ระบอบทกัษิณโดยตรง เห็นได้จาก องค์กรพิทกัษ์สยาม เม่ือปี 2555 เห็นได้จาก กลุ่มรักชาติรัก
แผน่ดิน กลุ่มกองทพัประชาชนโค่นระบอบทกัษิณ เครือข่ายนกัศึกษาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ท่ีสุด
ก็ตกผลึกออกมาเป็น กปปส. 
 แนวทาง 1 ถือไดว้า่เป็นองคก์รแนวร่วมคลา้ยกบัจะด าเนินอยา่งเป็นอิสระ เป็นไปอยา่ง
เอกเทศ แต่มีเป้าหมายเพื่อหนุนเสริมใหก้บัแนวทาง1 มองในเบ้ืองตน้อาจเห็นไม่ชดั ฟันธงไม่ได ้แต่
มองไปมองมาก็เร่ิมเห็นแกม้ เห็นไรฟัน ไม่วา่จะเป็น อธิการบดี ไม่วา่จะเป็น ตุลาการ ไม่วา่จะเป็น 
องคก์รอิสระ ไม่วา่จะเป็น กลุ่มธุรกิจ ไม่วา่จะเป็น ปัญญาชนนกัวิชาการ เห็นจาก สมคิด เห็นจาก 
ประมนต ์เห็นจาก ธีรยทุธ 
 ถามว่าเหตุใด เวที กปปส. ท่ีแยกปทุมวนัจึงได้รับการเชิดชูอย่างเป็นพิเศษ กระทัง่
กรรมการจาก องค์กรอิสระ ท่านหน่ึงออกมาเชียร์ เพราะวา่แบ๊กอพั คือ น ้ าใจของพี่น้อง สีชมพ ู
กระนั้นหรือ  เพราะวา่มี นายสาทิตย ์วงศห์นองเตย บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็น
ผูบ้ริหารเวที กระนั้นหรือ มี มาก กวา่นั้น 
 การขบัเคล่ือนแนวทางท่ี 2 อนัเป็นองคก์ร แนวร่วม จึงเร่ิมเปิดเกมรุก ไม่วา่จะเป็นการ
รับไมจ้าก กปปส. เขา้มาผลกัดนัผา่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้มีการ เล่ือน การเลือกตั้ง 
เพื่อเป็นไปตามแนวทางของพรรคประชาธิปัตย ์ ไม่วา่จะเป็นการเร่งเกมในเร่ืองจ าน าขา้วทั้งๆท่ีเป็น
เร่ืองเม่ือปี 2555 ขณะท่ีเร่ืองประกันราคาขา้วตั้งแต่ปี 2551 ไม่มีอะไรคืบหน้า  ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกมาค ้ายนัความชอบธรรมของการชุมนุม โดยศาลรัฐธรรมนูญ อาจด าเนินไปในลกัษณะ แยกกนั
เดิน แต่ก็เป็นไปตามยุทธวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมกนัตี ไปยงัจุดเดียวกนั 1ขบัไล่รัฐบาลนางสาว
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  1 โค่นระบอบทกัษิณ 
 จากน้ีจึงเห็นไดว้่า ตราบใดท่ีการขบัเคล่ือนแนวท่ี 1 โดย กปปส. ประสานกบัแนวท่ี2 
โดยองคก์รอิสระ องคก์รแนวร่วม ยงัคืบหนา้ไปได ้ก็ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งเอา กองทพั เอา ทหาร ออกมา 
 บทความ ‚ ดนั กปปส. คืนภาวะ ขาข้ึน นิดา้-กลุ่ม MAN OF THE STATE ออกชูโรง 
ตั้ง นายกฯ วิธีพิเศษ ‛ จากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 7-13 ก.พ.2557) น าเสนอวา่ เม่ือ

DPU



181 
 

พิจารณาจุดยืนและความตอ้งการของกลุ่มอาจารยนิ์ดา้ และกลุ่ม MAN OF THE STATE แลว้ จะ
เห็นวา่เป็น จุดยืนเดียวกนั นัน่คือ ตอ้งการนายกฯคนนอก เพื่อท่ีจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศ ซ่ึงก็
คือ ความปรารถนาเดียวกบันายสุเทพ และ กปปส. นัน่เอง 
 เพียงแต่ขณะน้ี นายสุเทพ รวมทั้ง กปปส. ก าลงัถูกจบัตามองวา่ อยูใ่นภาวะยากล าบาก 
ทั้งเร่ืองท่อน ้ าเล้ียง ทั้งความชอบธรรมในการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะการปรากฏตวักลุ่มนักรบท่ี
ออกมาปฏิบติัการท่ีหลกัส่ี หักหลกัการ สงบ สันติ อหิงสา ลงอย่างส้ินเชิง รวมไปถึงความยืดเยื้อ
ของสถานการณ์ท่ีไม่สามารถฟันธงไดส้ักทีวา่เม่ือไหร่ จะไดช้ยัชนะ 
 นายสุเทพและม็อบ กปปส. ถูกประเมินว่า อยู่ในภาวะ ขาลง หากไม่มีตวัช่วย ก็อาจ
ประสบภาวะถดถอยได้ น่ีเอง จึงน าไปสู่การคาดหมายว่า หลงัจากน้ีคงจะมี กลุ่ม องค์กร ต่างๆ 
ออกมาเคล่ือนไหว เพื่อประคอง และดนัให้นายสุเทพ และ กปปส. กลบัไปอยูใ่นสถานการณ์ขาข้ึน
อีกคร้ัง 
 โดยกลุ่มต่างๆ คงต้องออกมาเคล่ือนไหวสอดประสานกัน เพื่อกดดันให้การแก้ไข
ปัญหาของชาติไปสู่ จุดหมายร่วม นัน่คือ ลม้ลา้งระบอบทกัษิณ ดว้ยการฉวยจงัหวะท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยงัไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ และอาจตอ้งใช้เวลาอีกหลายเดือนในการ
ด าเนินการ เป็นช่องเบียดแทรกเขา้มา 
 และแน่นอน ย่อมเป็นการเคล่ือนไหวเดียวกนักบัฝ่ายท่ีตอ้งการให้การเลือกตั้งคร้ังน้ี
โมฆะ โดยเร่ิมส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอ านาจรัฐจึงยงัเขม้ขน้
ต่อไป อนัรวมถึงการปรากฏตวัของกลุ่มอาจารยนิ์ดา้และกลุ่ม MAN OF THE STATE ท่ีคงตอ้งดนั
นายสุเทพ และ กปปส. กลบัไป ‘ขาข้ึน’ ใหไ้ด ้ 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เมษายน 2558)  ท่ีกล่าววา่  การชุมนุมของ กปปส. เป็นการรวมกลุ่มของชน
ชั้นกลาง ท่ีมีการศึกษา มีรายได ้และมีหนา้ท่ีการงานท่ีดี  กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงมีมารยาท ในการเขา้ไป
ร่วมชุมนุม ท าให้รู้สึกอบอุ่น เป็นเพื่อนกนั ปราศจากความรุนแรง ประกอบกบั ‚ก านนัสุเทพ‛ พูด
ตลอดเวลาวา่ จะไม่ใชค้วามรุนแรง ฉะนั้นในการชุมนุมจึงดูเหมือนพี่เหมือนนอ้ง มีการทะนุถนอม
กนั มวลชนก็อยากเขา้ร่วม ท าใหก้ารชุมนุมอยูไ่ดย้นืยาว  
 ขณะเดียวกนัเครือข่ายศิลปินดารานกัแสดง ก็เป็นอีกพลงัส าคญัท่ีเป็นเสมือนแม่เหล็ก 
ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ รวมถึงแฟนคลับหลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมการชุมนุมกับ กปปส.ได้เป็น
จ านวนมาก จากบทความ ‚มอ็บ เครือข่ายสุเทพ เบนเป้าโค่น ตระกลูชินวตัร ‛ จากนิตยสารเนชัน่สุด
สัปดาห์ (ฉบบัวนัท่ี 15 พ.ย. 2556) ท่ีระบุวา่  การท่ีมีศิลปินดงั และดารานกัแสดงมาร่วมชุมนุมดว้ย
อยูเ่ป็นระยะ ก็มีส่วนช่วยให้คนรุ่นใหม่หนัมาสนใจไดด้ว้ย โดยมีศิลปินและดารา อยา่ง เต๋า สมชาย 
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เข็มกลดั, ฉตัรชยั และสินจยัเปล่งพานิช,  หงา คาราวาน, วงมาลีฮวนน่า, บอย182 ถกลเกียรติ 
วรีวรรณ, แหม่ม จินตหรา สุขพฒัน์, หมอกอ้ง สรวิชญ ์สุบุญ,ต่าย เพญ็พกัตร์ ศิริกุล, ผอูน จนัทรศิริ, 
หมู กลศ อทัธเสรี, อ๊ีด วงฟลาย, หยวน นิธิชยั ยศอมรสุนทร, พงพฒัน์ วชิรบรรจง และภรรยา, ไก่ 
วรายุฑ มิลินทจินดา และคู่รักคู่ฮอต โตโน่ ภาคิน ค าวิลยัศกัด์ิ กบั แตงโม ภทัรธิดา วชัระวีรพงษ ์
เป็นตน้ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในข้างต้น ท่ีเกิดข้ึนตลอดการชุมนุมของ กปปส. 
ในช่วงเกือบ 7 เดือน สรุปไดว้่า ปัจจยัแวดลอ้มทั้งสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม ปัจจยัจากฝ่ายทหาร จากฝ่ายตรงกนัขา้ม  การสนบัสนุนจากครอบครัวต่อ ‚ก านนัสุเทพ‛  
ช่วงเวลา และสถานท่ีของการชุมนุม รวมถึงการสนบัสนุนและเขา้มามีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ร 
และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ลว้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการส่ือสารและโน้มน้าวใจมวลชนในมิติต่างๆ 
ทั้งส้ิน เช่น ความเพล่ียงพล ้าของรัฐบาล กรณีไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนาในโครงการรับจ าน าขา้ว เอ้ือให้
การส่ือสารของ ‚ก านนัสุเทพ‛ หรือ กปปส.  ในช่วงเวลาดงักล่าวประสบความส าเร็จ มีความชอบ
ธรรมในการน าประเด็นน้ีมาโจมตีรัฐบาล เชิญชาวนามาเล่าความทุกขบ์นเวทีศรัย อีกทั้งยงัมีการเดิน
เทา้ระดมเงินทุนช่วยชาวนา กระทัง่มีชาวนาจ านวนไม่นอ้ยท่ีออกมาร่วมเคล่ือนไหวกบั กปปส. เป็น
การส่ือสารท่ีดึงดูดความสนใจไดท้ั้งจากมวลชนแนวร่วม และสังคมในวงกวา้ง  
 
4.4  ภาพลกัษณ์นักส่ือสารรณรงค์ทางการเมือง  
       4.4.1  ความเป็น ‚ก านนัสุเทพ‛     
 ก่อนข้ึนมาเป็นแกนน า กปปส. “ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมืองอาชีพในสังกดัพรรค
ประชาธิปัตยม์าเกือบ 30 ปี และมีประวติัทางการเมืองท่ีถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัการทุจริตคอรัปชัน่
ในหลายเร่ือง ฉะนั้นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของ ‚ก านันสุเทพ‛ จากมุมมองของนักข่าวสาย
การเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ และกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีเขา้ร่วมการ
ชุมนุม ท่ีเกิดจากการรับรู้ขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์ และการตีความส่วนตวั ผลการวิจยัจึงมีทั้ง
มุมมองท่ีเป็นดา้นบวก และมุมมองท่ีเป็นดา้นลบต่อภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ดงัน้ี 
 ภาพดา้นลบ 
 แมน้ายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และประกาศ
ตดัขาดจากพรรคประชาธิปัตย ์ไม่ขอรับต าแหน่งใดๆในทางการเมือง เปล่ียนบทบาทมาเป็นแกนน า 
กปปส. ภายใตฉ้ายาใหม่ ‚ก านนัสุเทพ‛ แต่ก็ยงัถูกนกัข่าวสายการเมืองส่วนใหญ่มองในภาพลกัษณ์
แบบเดิม คือ เป็นนกัการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีเปล่ียนสถานะข้ึนมาเป็นแกนน าการชุมนุม 
‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมืองท่ีอยูแ่ละเติบโตมากบัพรรคประชาธิปัตยม์าอยา่งยาวนาน ท าหนา้ท่ี
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เป็นนักประสานงานและประสานเครือข่ายในการแจกผลประโยชน์ มีบารมีอ านาจในการคุม
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร รวมถึงเครือข่ายต่างๆ และหัวคะแนน การผูกพนัด้วยวฒันธรรม และ
ผลประโยชน์ในมิติท่ีซบัซ้อน เป็นจุดส าคญัท่ีท าให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ กลายเป็นผูมี้ศกัยภาพ ท่ีจะเป็น
แกนน าในฐานะท่ีสามารถระดมคนมาร่วมชุมนุมได‛้ ชูวสั ฤกษศิ์ริสุข (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
10 มีนาคม 2558)  
 สถาพร พงษพ์ิพฒัน์วฒันา (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2558) กล่าววา่ ‚ก านนั
สุเทพ‛ ทิ้งภาพความเป็นนกัการเมืองไดย้าก เพราะเป็นนกัการเมืองมาทั้งชีวิต ขณะเดียวกนั การ
ออกมาเคล่ือนไหวในนาม กปปส. จุดเร่ิมตน้ก็มาจากการท างานการเมือง แกนน าหลกัลว้นเป็นอดีต
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย ์ถึงแมว้า่ประกาศลาออกจากพรรคแลว้ก็ตาม ส่วน
ส่ือท่ี กปปส. ใชใ้นการส่ือสารกบัมวลชนอยา่งช่องบลูสกาย ก็เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีเช่ือมโยงกบั
พรรคประชาธิปัตยอ์ยา่งชดัเจน 
 เช่นเดียวกบันกัข่าวสายการเมืองอีกคน ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ (การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 14 มีนาคม 2558) ท่ีมองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมือง ท่ีมีบารมีต่อนกัการเมืองดว้ยกนั 
มีการต่อรองในทางการเมือง และ เคล่ือนไหวในรูปแบบเพื่อต่อรองผลประโยชน์กับกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ สมยัท่ีเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย ์เขาสามารถระดมทุนจากนกัธุรกิจไดเ้ป็น
จ านวนมาก การเคล่ือนไหวคร้ังน้ี เขาก็ยงัใชส้ายสัมพนัธ์และพลงัอ านาจเดิม ผสานเขา้กบักลุ่มคนท่ี
ต่อตา้นพลต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร อีกจ านวนมาก ท าให้การเคล่ือนไหวมีพลงั และต่อสู้มาได้
ยาวนานถึงเกือบ 7 เดือน 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของคอลมันิสตจ์ากส่ือส านกัต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ เช่น 
บทความ ‚บุคคลการเมืองแห่งปี 2556 สุเทพ เทือกสุบรรณ จุดระเบิดระบอบทกัษิณ‛ คอลมัน์
วเิคราะห์การเมือง จากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ (ฉบบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556) น าเสนอวา่ แมน้ายสุเทพ 
เป็น ผูก่้อชนวน จุดหกัเหต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังส าคญั แต่ความจริงอีกดา้นหน่ึงแนว
ร่วมม็อบต่อตา้นรัฐบาลส่วนหน่ึงและน่าจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ไดช่ื้นชอบ หรือศรัทธานายสุเทพเป็น
การส่วนตวั ตรงกนัขา้มออกจะคา้งคาใจดว้ยซ ้ า เพราะพฤติกรรมในอดีตของเจา้ของฉายา ‚เทพ
เทือก‛ ก็ไม่ไดส้ดใสวาววบั 
 บทวเิคราะห์ไดช้ี้วา่ ตามประวติับนเส้นทางการเมืองโชกโชนในฐานะขุนพลฝ่ายบู๊ของ
พรรคประชาธิปัตย ์ขาวบา้ง ด าบา้ง จนดูกระด ากระด่างเป็น สีเทา เร่ิมจากกา้วแรกบนเกา้อ้ีก านนั
ต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อนัเป็นถ่ินฐานบา้นเกิด สืบทอดต าแหน่งจากผู ้
เป็นบิดา 
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 จัดเป็น ‚ก านันดีกรีปริญญาโท‛ คนแรกๆของเมืองไทย ในคณะรัฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาบัณฑิตทางการบริหาร จากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซี 
สหรัฐอเมริกา  ก่อนกา้วสู่การเมืองระดบัชาติเป็น ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต2 พรรคประชาธิปัตย ์ตั้งแต่
ปี 2522 และประเดิมเกา้อ้ีรัฐมนตรีคร้ังแรกในปี 2529 ในต าแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 บทวเิคราะห์เดียวกนัยงัไดส้ะทอ้นวา่ บนเกา้อ้ี รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีนายสุเทพนัง่เบิ้ลถึง 2 รอบ ก็น ามาซ่ึงผลงานโบด าอนัลือลัน่ นัน่คือ โครงการ สปก.4-01 
เอาท่ีดินหลวงซ่ึงปฏิรูปเพื่อแจกให้เกษตรกรยากจนไปแจกให้คนใกล้ชิดและตระกูลเศรษฐีใน
จงัหวดัภูเก็ต เป็นเร่ืองฉาวโฉ่โดนอภิปรายไม่ไวว้างใจ จนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตยใ์นยุคท่ีนาย
ชวน หลีกภยั เป็นนายกรัฐมนตรี สมยัแรก ตอ้งยบุสภาล่มไม่เป็นท่า 
 สุดทา้ยศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหเ้ศรษฐีท่ีไดท่ี้ดิน สปก.4-01 คืนท่ีดินให้ทางการ ตอก
ย  ้าความผิด ทุจริตชัดเจน เป็นผลงานอปัยศท่ีติดโลโก้ ‚สุเทพ เทือกสุบรรณ‛ มาจนถึงปัจจุบนั 
ประเภทท่ีว่า ถ้ามีเร่ืองลบัๆล่อๆในยุคของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย ์จะมีช่ือของ ‚สุเทพ เทือก
สุบรรณ‛ เขา้ไปพวัพนันวัเนียแทบจะตลอด จนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ยีห่อ้ ‚เทพเทือก‛  
 นอกจากน้ีในบทความยงักล่าวถึงภาพ ‚ก านันสุเทพ‛ ในเร่ืองท่ีไม่ชอบมาพากล 
ต่อเน่ืองมาถึงเร่ืองฮุบท่ีดินเขาแพงเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และกรณีทุจริตโครงการก่อสร้าง
โรงพกัและแฟลตต ารวจทัว่ประเทศ ถูกวิจารณ์อย่างกวา้งขวาง ชาวบา้นเช่ือมากกว่าไม่เช่ือ โดย
ปรากฏการณ์ก็อย่างท่ีนายสุเทพ ปราศรัยกบัมวลชนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ด่าระบอบทกัษิณ
โกงอย่างนั้นโกงอยา่งน้ี แลว้ก็การันตีตวัเองวา่ ตั้งแต่เล่นการเมืองมาไม่เคยมีเร่ืองทุจริต คอรัปชัน่ 
โกงชาติ มีคนนัง่ฟังตะโกนสวนข้ึนไปบนเวที ‚อยา่งเยอะ‛ น่ีคือการยืนยนัเครดิตของคนช่ือ ‚สุเทพ 
เทือกสุบรรณ‛ ไดเ้ป็นอยา่งดี เขาไม่ใช่พวก ‚น ้าดี‛ ในสังคมมาแต่ไหนแต่ไร 
 บทความ ‚สุเทพ เทือกสุบรรณ ไต่บนัไดวีรบุรุษ‛ คอลมัน์โครงร่างต านานคน ของ    
การ์ตอง จากหนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบัวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2556) น าเสนอ ระบุว่า สุเทพ เทือก
สุบรรณ เกิดในพรรคประชาธิปัตย ์เติบโตเป็นนกัการเมืองใหญ่จนในท่ีสุดเป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน
พรรคการเมืองน้ี  
 เสียงของ ‚พี่เทพ‛ ในพรรคประชาธิปัตย ์เป็นเสียงท่ีทุกคนตอ้งรับฟัง เป็นนกัการเมือง
คนหน่ึงท่ีตอ้งยอมรับวา่ ประสบความส าเร็จสูง ทั้งในดา้นการสร้างอ านาจทางการเมือง สร้างฐานะ
สร้างบารมีใหต้วัเอง 
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 แต่ทว่าในความรู้สึกนึกคิดของคนทัว่ไป ใครคนใดคนหน่ึงแมจ้ะประสบความส าเร็จ
สูงส่งในชีวิตส่วนตวั แต่ภาพของการยอมรับในสังคมกลบัเป็นอีกดา้น หลายคนเป็นเช่นนั้น และ   
สุเทพ เทือกสุบรรณ ก็ดูเหมือนจะเป็นหน่ึงในนั้น ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จในตวัเองยิ่งใหญ่
เพียงใด แต่ในมุมของความส าเร็จดา้นการยอมรับของสังคมทัว่ไป สุเทพ เทือกสุบรรณ ยงัเป็น ‚เทพ
เทือก‛ ในสายตา 
 ความส าเร็จ อ านาจ บารมีส่วนตวั ยงัเหมือนจะเดินขนานกบัเส้นทางของ ‚วีรบุรุษ‛ ใน
หวัใจประชาชน ทั้งผลงาน ทั้งการแสดงออกทางการเมือง หรือ เร่ืองราวของพฤติกรรมอ่ืนๆ หากจะ
บอกวา่ สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นนกัการเมืองในฝันท่ีเรียกศรัทธาประชาชนให้รักใคร่ ช่ืนชม ยอ่ม
เป็นค าพดูท่ีไม่เตม็ปาก แมจ้ะแอบกระซิบแลว้ก็ยงัตอ้งหวัน่วา่ คนท่ีไดย้ินจะหวัร่อ เขายงัเป็น ‚เทพ
เทือก‛ ของคนทัว่ไป 
 ขณะท่ีนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์บางคน มองวา่  ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมือง ท่ีเป็น
ตวัแปรส าคญัในขบวนการทางการเมือง และพรรคประชาธิปัตย ์เพราะเขากลา้หาญ สามารถจดัตั้ง
ระดมคนมาร่วมชุมนุมได ้เป็นประโยชน์ในทางการเมือง ท่ีจะน าไปสู่การลม้ลา้งรัฐบาล หรือ เป็น
น าไปสู่การท ารัฐประหารได‛้ (ลิขิต ธีรเวคิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 
 ภาพดา้นบวก 
 ส าหรับภาพลกัษณ์ดา้นบวกท่ีนกัข่าวสายการเมือง และนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์บาง
คนมีการกล่าวถึง คือ ภาพลกัษณ์ของการเป็นผูน้ ามวลชน หรือ ผูน้ าภาคประชาชน จากความเห็น
ของคอลมันิสตท่ี์สะทอ้นผา่นบทความต่างๆ เช่น บทความ ‚สุเทพ เทือกสุบรรณ ไต่บนัไดวีรบุรุษ‛ 
คอลมัน์โครงร่างต านานคน ของการ์ตอง จากหนงัสือพิมพม์ติชน (ฉบบัวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2556)  
น าเสนอวา่ วนัน้ี สุเทพ เทือกสุบรรณ คือ ‚ผูน้ ากระแสมหาชนท่ีออกมาดว้ยหวัใจบริสุทธ์ิ เพื่อต่อสู้
กบัส่ิงท่ีพวกเขารู้สึกว่าไม่ชอบธรรม‛ สถานการณ์แห่งวีรบุรุษเร่ิมตน้แลว้ เหมือนกบัเพื่ออุทิศให้
กระแสแห่งมหาประชาชนท่ียินยอมพร้อมใจให้เป็น ‚ผูน้ าแห่งจิตวิญญาณ‛ ท่ีสุด สุเทพ เทือก
สุบรรณ ลาออกจาก ส.ส. เพื่อออกมายนืเคียงขา้งประชาชนท่ีจะส่งสู่เส้นทาง ‚วรีบุรุษ‛ 
  เช่นเดียวกบั บทความ ‚บุคคลการเมืองแห่งปี 2556 สุเทพ เทือกสุบรรณ จุดระเบิด
ระบอบทกัษิณ‛ คอลมัน์วิเคราะห์การเมือง จากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ (ฉบบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556) 
ท่ีระบุวา่ ยกให ้‚ก านนัสุเทพ‛ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นบุคคลการเมืองแห่งปี 2556  ท่ีมีบทบาท
ศกัยภาพในการสร้างความเปล่ียนแปลง สร้างสีสันฉูดฉาด สร้างความสั่นสะเทือนเลือนลัน่ให้เกิด
ข้ึนกบัการเมืองในประเทศไทยไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นท่ีประจกัษ ์
 นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึง ‚ก านันสุเทพ‛ ในฐานะเป็นผูน้ า ‚มวลมหาประชาชน‛ โค่น
ระบอบทกัษิณ สร้างประวติัศาสตร์น ากลุ่มผูชุ้มนุมต่อตา้นรัฐบาลออกมากนัจนลน้ถนน เดินขบวน
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แสดงพลงักนัอยา่งลน้หลาม จนตอ้งบนัทึกเป็นประวติัศาสตร์หน้าใหม่ ตามฉากจากภาพข่าว คร้ัง
แรกในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน มวลชนออกมาร่วมกบั ‚ม็อบก านนัสุเทพ‛ ยาวเหยียดตั้งแต่สะพาน
มฆัวานรังสรรค์ไปยนัเชิงสะพานพระป่ินเกล้า นับไม่ครบว่าหลักล้านหรือไม่ แต่ไม่น้อยกว่า
เหตุการณ์ 14 ตุลา แน่ 
 รวมทั้งในการจดัมอ็บ 9 ทพั กระจายก าลงัทัว่กรุงเทพฯ ลอ้มท าเนียบรัฐบาล นายสุเทพก็
น ามวลชนมหาศาลเคล่ือนมาตามถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมี
ประชาชนแนวร่วมตามอาคาร พนกังานบริษทั ห้างร้าน ออกมาร่วมให้ก าลงัใจกนัแน่นสองขา้งทาง 
กดดนัจน นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ตอ้งตดัสินใจยบุสภาในท่ีสุด  
 ส่วนความเห็นของนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ สุรพงษ์   โสธนะเสถียร  (การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 1 เมษายน 2558) มองว่า ‚ก านันสุเทพ‛ เคยมีภาพลักษณ์แบบทุนนิยม เป็น
นกัการเมือง และรัฐมนตรี ภาพลกัษณ์เช่นน้ีเขาน่าจะไปประสานกบัชนชั้นสูง เพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมือง แต่หลงัเขา้สู่การชุมนุมในช่วง 7 เดือน ภาพลกัษณ์ของเขาเปล่ียนแปลงไป จากภาพลกัษณ์
นกัการเมืองรับใชร้ะบบราชการ มาเป็นภาคประชาชน เป็นการเปล่ียนอยา่งรุนแรง โดยไม่คิดวา่เขา
จะพลิกและเปล่ียนไปไดแ้บบ 180 องศา 
 ขณะเดียวกนันกัข่าวสายการเมืองบางคน มองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีภาพลกัษณ์ของการ
เป็นนกัจิตวิทยามวลชน ท่ีมีความสามารถในการโน้มนา้วใจมวลชน ดงัความเห็นของนกัข่าวสาย
การเมืองผูห้น่ึง ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นคนท่ีมีสองอารมณ์ คลา้ยกบันกัแสดง ถา้อยูก่บัมวลชน ไม่วา่จะ
อยูใ่นภาวะตรึงเครียดเพียงใด ก็จะเป็น ‚ก านนัสุเทพ‛ ท่ีอ่อนโยน อบอุ่น พยายามเขา้หามวลชน จน
เป็นท่ีรักท่ีเคารพของมวลชน  แต่เวลาท่ีอยู่กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในฐานะท่ีเป็นผูน้ าสูงสุดในการ
ควบคุมการชุมนุม ‚ก านนัสุเทพ‛  จะแข็งกร้าว แสดงถึงความเป็นผูน้ าและความเด็ดขาดในการสั่ง
การ‛ (ชาดา สมบูรณ์ผล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 เมษายน 2558) 
 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สิริพรรณ นกสวน สวสัดี (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
เมษายน 2558)  กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ขณะข้ึนเวทีปราศรัย จะเห็นการพูดจากบั
มวลชนในลกัษณะท่ีเป็นกนัเอง  โดยมีลูกเล่นและพฤติกรรมบางอย่างประกอบ เช่น การร้องไห ้
หากมองในแง่ของบุคลิกภาพ ถือวา่เปล่ียนแปลงไปพอสมควร เม่ือเปรียบเทียบกบัลกัษณะการเป็น
ผูน้ าในช่วงเป็นนักการเมือง ท่ีดูเขม้แข็ง ยิ่งใหญ่ และเข้าถึงยาก แต่หลงัมาเป็นแกนน า กปปส.                 
มีบุคลิกท่ีอ่อนลงในแง่ของการพยายามเขา้ถึงมวลชนมากข้ึน มีการร้องไห้ มีมุขตลก มีการเตน้และ
ร้องเพลงบนเวทีปราศรัย 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัส่ือสารท่ี
ตรงไปตรงมา  นิยามตวัเองว่าเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชน ท าให้ผูชุ้มนุมมีความรู้สึกเป็น
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อนัหน่ึงอนัเดียวกนั และใกลชิ้ดกบัผูน้ า  ส่วนขอ้ความท่ีส่ือสาร ก็ลว้นเป็นขอ้ความท่ีตรงใจกบัส่ิงท่ี
ผูชุ้มนุมคิดและตอ้งการแสดงออก‛ (สาธิต วงศห์นองเตย, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 
2558)  
 นอกจากน้ี ยงัมีนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ี
ร่วมชุมนุมบางคน ท่ีมองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีภาพลกัษณ์ของการเป็น นกัยุทธศาสตร์ นกัปฏิวติั และ
นกัเคล่ือนไหวมวลชน ฯลฯ 
 ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร สามารถสรุปไดว้า่ ภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนั
สุเทพ‛ หลงัข้ึนมาเป็นแกนน า กปปส. มีทั้งภาพลกัษณ์ดา้นบวก และดา้นลบ ในส่วนท่ีเป็นดา้นลบ 
มีทั้งนกัข่าวสายการเมือง และนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ ท่ีมองว่า แม ้‚ก านนัสุเทพ‛ แสดงความ
จริงใจด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และประกาศตัดขาดจากพรรค
ประชาธิปัตย ์ไม่ขอรับต าแหน่งใดๆทางการเมือง แต่ภาพลกัษณ์ของการเป็นนักการเมืองพรรค
ประชาธิปัตยก์็ยงัคงอยู่ เพราะการชุมนุมคร้ังน้ี เร่ิมตน้มาจากพรรคประชาธิปัตย ์มีการเคล่ือนไหว
เป็นลกัษณะแนวร่วมช่วยเสริมระหว่างกนั  ส่วนทุนส่วนตวัของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็เป็นนกัการเมือง
เก่าแก่ท่ีอยู่และเติบโตอยู่กบัพรรคประชาธิปัตยม์าอย่างยาวนาน เป็นนกัประสานงานทั้งในพรรค
และนอกพรรค  อีกทั้งยงัมีบารมีและอ านาจในการต่อรองผลประโยชน์กบักลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  
ซ่ึง ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดใ้ชส้ายสัมพนัธ์และพลงัอ านาจดงักล่าว มาระดมทุนและระดมเครือข่ายต่างๆ
ใหเ้ขา้มาร่วมการชุมนุมในคร้ังน้ี  
 ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นบวก มีนกัข่าวสายการเมือง คอลมันิสต์จากส่ือหลายส านกั และ
นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์บางคน กล่าวถึง ‚ก านนัสุเทพ‛ ในภาพลกัษณ์ของการเป็นผูน้ ามวลชน 
หรือ ผูน้ าภาคประชาชน ท่ีกล้าออกมาต่อสู้อยู่เคียงข้างมวลชน น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองคร้ังใหญ่ เปรียบเสมือนร่างทรงของประชาชนท่ีตอ้งการความยุติธรรมและความถูกตอ้ง 
นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลบางคนมองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีภาพลกัษณ์การเป็นนกัจิตวิทยามวลชน ท่ีมี
ความสามารถในการโน้มน้าวใจผู ้ชุมนุมค่อนข้างสูง อีกทั้ งยงัมีภาพลักษณ์ของการเป็นนัก
ยทุธศาสตร์ นกัปฏิวติั และนกัเคล่ือนไหวมวลชน อีกดว้ย 
      4.4.2  ความเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง  
 ในแง่ความเป็นนักส่ือสารรณรงค์ทางการเมือง ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้มีบทบาทในการใช้
กระบวนการส่ือสารท่ีมีแบบแผนเป้าหมาย มีการใชส่ื้อต่างๆ ภายในระยะเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
มีการออกแบบส่ือ เน้ือหาสาระท่ีจะบรรลุให้มีความรู้ ความสนใจ และความตระหนกั น าไปสู่การ
โน้มน้าวใจ นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงการใช้ส่ือ กิจกรรม และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผูรั้บสารเห็น
คลอ้ยตามการรณรงค ์ในมุมมองของคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม มองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีความทุ่มเทใน
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การเป็นนกัรณรงค์การส่ือสารทางการเมือง กระทัง่ท าให้มวลชนเกิดความไวว้างใจ ‚ลุงก านนั เขา
เป็นผูบ้  าเพญ็ตนดว้ยการออกไปเดินทุกวนั ท่ามกลางแดดร้อน แลว้ละ 10-20 กิโลเมตร เปรียบได้
กบัในประวติัศาสตร์ท่ีใกลเ้คียงกนั คือ กรณีของมหาตมะคานธี ท าใหม้วลชนมีความรู้สึกวา่ จบัตอ้ง
ได้ สัมผสัได ้ดูเป็นคนเอาจริงเอาจงั เห็นแววตาของคนท่ีมุ่งมัน่ออกมาตอ้นรับทุกท่ี พอเห็นการ
บ าเพญ็ตนแลว้ประชาชนก็เห็นใจ‛ (สาธิต วงศ์หนองเตย, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 มีนาคม 
2558)  
 ขณะท่ีในมุมมองของนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ นนัทนา นนัทวโรภาส (สัมภาษณ์, 2 
เมษายน 2558) วเิคราะห์วา่  ภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ก่อนหนา้มาเป็นผูน้ าการชุมนุม ไม่ค่อย
ได้พูดถึงเร่ืองการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาค ไม่ได้พูดเร่ืองการปฏิรูปประเทศ เขาเป็น
นกัการเมืองท่ีเขา้ตรงประเด็น เช่น ในสมยัท่ีเป็นรัฐมนตรี ตอ้งการให้กระทรวงน้ีด าเนินการอยา่งไร 
ก็จะเขา้สู่ประเด็น ไม่เคยพดูถึงภาพกวา้งของประเทศไทยวา่ ประเทศมีปัญหา จะตอ้งปรับปรุงอยา่ง
โนน้อยา่งน้ี พดูง่ายๆ วา่ไม่เคยพูดอะไรเป็นนามธรรม แต่จะด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมและตรง
เป้าหมาย  
 แตกต่างจากหลงัข้ึนมาเป็นแกนน า กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ กลบัพูดเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม
สูงมาก พูดถึงการปฏิรูป ท าให้ประเทศไทยดูดี ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าแปลกใจว่า เขากลายเป็นคนท่ีมี
อุดมการณ์และคิดวางแผนเร่ืองแบบน้ีมาตั้งแต่เม่ือไหร่ ภาพลกัษณ์ของเขาไม่เสถียร ‚ก านนัสุเทพ‛ 
เป็นคนท่ีมีอุดมการณ์ชดัเจน มองอะไรเป็นนามธรรม หรือ จริงๆแลว้เป็นคนท่ีท างานตามเป้าหมาย 
ตกลงภาพลกัษณ์จริงๆของเขาเป็นอยา่งไร มนัเปล่ียนไปแบบ 180 องศาเลยทีเดียว     
 ภาพลกัษณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในการส่ือสารทางการเมืองจึงอธิบายไดย้าก
มาก อาจอธิบายไดว้า่ ‚ก านนัสุเทพ‛ ใชส้ถานการณ์มาสร้างภาพลกัษณ์ของเขาให้สอดคลอ้งกนัไป
ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่สามารถอธิบายแบบชดัๆไดว้า่เขาเป็นอยา่งไร เราสามารถอธิบายนายจ าลอง 
ศรีเมือง นายสนธิ ล้ิมทองกุล และนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรได ้แต่ไม่สามารถอธิบาย ‚ก านนัสุเทพ‛ 
ได ้เพราะภาพลกัษณ์และบทบาทของเขาไม่เสถียร 
 สอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัวิชาการดา้นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เจตน์ โทณวณิก 
(การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 มีนาคม 2558) อธิบายว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ มีบทบาทหลากหลาย 
แตกต่างกนัจากช่วงเวลาหน่ึงไปสู่อีกช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงก็หมายถึงภาพลกัษณ์ของเขาท่ีเปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย ในช่วงเร่ิมตน้การชุมนุมท่ีสถานีรถไฟสามเสน บทบาทท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛มอง คือ ตอ้ง
ให้รัฐบาลรับผิดชอบในเร่ืองพระราชบญัญติันิรโทษกรรม แต่บทบาทในมุมมองของประชาชน 
กลุ่มหน่ึงมองวา่ เป็นบทบาทชวนตีนอกสภา ประชาชนอีกกลุ่มมองว่า เป็นการกระตุน้ย ัว่ยุ แต่คน
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อีกกลุ่มมองว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ ตอ้งเป็นหัวเรือลม้พระราชบญัญติันิรโทษกรรม  มีคนส่วนน้อย
เท่านั้นท่ีคิดร่วมกบับทบาทท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ มองตวัเอง  
 แต่เม่ือการชุมนุมท่ีสถานีรถไฟสามเสนเร่ิมมีคนเข้ามาร่วมมากข้ึน กลุ่มคนท่ีรู้สึก
ร่วมกบั‚ก านนัสุเทพ‛ ในบทบาทท่ีวางไวแ้ต่แรกวา่รัฐบาลตอ้งรับผิดชอบ ก็มีมากข้ึนเร่ือยๆ จึงยา้ย
จากเวทีสามเสน มาปักหลกัท่ีบริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ปรับบทบาทตวัเองเป็นหัวเรือท่ี
จะตอ้งกดดนัใหรั้ฐบาลรับผิดชอบ และเม่ือมีกลุ่มเส้ือเหลือง และกลุ่มเครือข่ายอ่ืนๆเขา้ร่วม ‚ก านนั
สุเทพ‛ ก็ปรับบทบาทเป็นผูน้ าในการลม้รัฐบาล กลุ่มผูชุ้มนุมท่ีตามมา จากเดิมท่ีมีแนวคิดวา่ตอ้งลม้
พระราชบญัญติันิรโทษกรรม ก็มาคิดร่วมเป็นล้มลา้งรัฐบาล กลุ่มคนท่ีเคยมองว่าการเคล่ือนไหว
ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นการยแุหยก่ระตุน้เตือน ก็เปล่ียนแนวคิดมาลม้รัฐบาล บทบาทการลม้รัฐบาล
จึงแจ่มชดัข้ึนเร่ือยๆ  
 ส่วนกลุ่มท่ีมอง ‚ก านนัสุเทพ‛ ในบทบาทชวนตีนอกสภา ก็รวมตวักนัอยา่งชดัเจน ตั้ง
เวทีข้ึนมาอีกหน่ึงเวที ท าให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ ปรับบทบาทไปเป็นคนสู้กบัระบอบทกัษิณ ซ่ึงไม่ได้
หมายถึงเฉพาะการลม้รัฐบาล แต่ยงัหมายถึง ลม้ลา้งทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลชุดน้ี 
 และเม่ือกระแสการต่อตา้น กปปส. รุนแรงข้ึน เจา้หน้าท่ีก็พยายามเขา้มาระงบัความ
ขดัแยง้ ‚ก านนัสุเทพ‛  ไดป้รับบทบาทกลายเป็นคนตีฆอ้งให้เจา้หน้าท่ีบา้นเมืองเขา้มาจดัการกบั
ระบอบทกัษิณและรัฐบาล นัน่ก็คือ การเรียกใหท้หารออกมาจดัการ มีส่ือมวลชนและภาคส่วนต่างๆ
ไปสอบถามรัฐบาลกนัมากมาย กระทัง่ทหารอยู่เฉยไม่ได ้ตอ้งจดัเวทีหาทางออกท่ีกองบญัชาการ
กองทพัไทย โดยมีผูบ้ญัชาการทุกเหล่าทพั และผูบ้ญัชาส านกังานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงตวัแทน
จากขั้วขดัแยง้เขา้ร่วม 
 หลงัจากนั้น ‚ก านันสุเทพ‛ ได้ปรับบทบาทเข้าไปสู่วงจรการกระตุน้อ านาจรัฐ ซ่ึง
ประชาชนก็ปรับตาม โดยมีการต่อรองกนั ‚ก านนัสุเทพ‛ ส่งสัญญาณวา่ ถา้ระดมมวลชนไดล้า้นคน 
ทหารตอ้งเขา้มาจดัการอะไรสักอย่าง แต่ปรากฏว่าเม่ือรวมมวลชนไดล้า้นคนแลว้ ทหารก็ยงัไม่มี
ท่าทีตอบสนองสัญญาณดงักล่าว ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดป้รับบทบาทจากการกระตุน้อ านาจรัฐ เป็นการ
ชนกบัอ านาจรัฐแทน คือ ถา้ทหารไม่ด าเนินการใดๆ กลุ่มผูชุ้มนุมจะท าเอง ปรากฏวา่ทหารก็ยงัไม่
ขยบั ‚ก านนัสุเทพ‛ จึงปรับบทบาทตวัเองเป็น แกนน าปฏิวติัภาคประชาชน แต่บทบาทน้ีไม่ไดก้าร
ตอบรับจากประชาชนนกั เพราะในหลายประเทศท่ีท าส าเร็จ ประชาชนตอ้งลุกข้ึนถืออาวุธ และ
ส่วนใหญ่ยงัตอ้งการใหท้หารออกมาจดัการ 
 เจตน์ โทณวณิก นักวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ ยงัวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกว่า หลงัการวดัดวง
คร้ังท่ีสอง ประกาศว่าจะรวมมวลชนให้ได้ล้านคน ปรากฏว่าทหารก็ยงัเพิกเฉย ผนวกกับเร่ิมมี
เหตุการณ์ยิง และปาระเบิด เขา้ใส่กนับ่อยคร้ัง ท าให้มวลชนเร่ิมเห็นดว้ยกบับทบาทการปฏิวติัภาค
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ประชาชนของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มากข้ึน ประกอบกบัในขณะนั้นศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวนิิจฉยักรณีการ
โยกยา้ย นายถวิล เปล่ียนศรี ท าให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรีทั้งชุดพ้นจากต าแหน่ง  
‚ก านนัสุเทพ‛ จึงเขา้สู่บทบาทการปฏิวติัภาคประชาชนอยา่งเตม็ตวั 
 กระทัง่มีการออกกฎอยัการศึก ทหารเขา้มามีบทบาทแทน สุดทา้ยเม่ือมีการรัฐประหาร 
บทบาทของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ในฐานะผูน้ าการปฏิวติัภาคประชาชนก็หมดลง และเปล่ียนบทบาทมา
เป็นต านานการต่อสู้ ซ่ึงในความเป็นต านานการต่อสู้ ‚ก านันสุเทพ‛ ยงัมีพลังงานศกัยอ์ยู่ในตวั 
(พลังงานศกัย์เป็นพลังงานท่ีอยู่ในวตัถุท่ีไม่เคล่ือนไหว แต่สามารถแปลงเป็นพลงังานจล หรือ 
พลงังานท่ีเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา) แมต้อนน้ีจะไปบวชเป็นพระสงฆ ์วางบทบาทเป็นเพียงต านาน 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การเคล่ือนไหวจะจบลง  พลงังานศกัยน้ี์ยงัพร้อมท่ีจะมีพลวตักลายเป็น
พลงังานจลได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับกลุ่มคู่ขดัแยง้อีกฝ่ัง ท่ีถูกทหารควบคุมการเคล่ือนไหวอยู ่
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดจ้บลง  ตอนน้ีเป็นเพียงการพกัยก บทบาทต่อจากน้ีของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ท่ี
ยงัไม่มีความชดัเจน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าติดตาม 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์ความเป็นนักส่ือสาร
รณรงค์ทางการเมืองของ ‚ก านันสุเทพ‛  เป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่มีความเสถียร เน่ืองจากมีการ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ เพื่อโน้มน้าวใจและกระตุน้
มวลชนใหมี้ความคิด ความเช่ือ ร่วมเคล่ือนไหวไปสู่เป้าหมายเดียวกนั  เช่น สมยัท่ีเป็นนกัการเมือง 
‚ก านนัสุเทพ‛ ไม่เคยพูดส่ิงท่ีเป็นนามธรรม และมีความคิดเร่ืองการปฏิรูปประเทศ แต่หลงัจาก
ข้ึนมาเป็นผูน้ า กปปส. เขากลายเป็นคนท่ีมีอุดมการณ์และวางแผนการปฏิรูปประเทศอยา่งจริงจงั  
 ทั้งน้ีหากไล่เรียงการปรับบทบาทในช่วงเวลาหลกัๆ ซ่ึงก็หมายถึงภาพลกัษณ์การเป็นนกั
ส่ือสารรณรงคท์างการเมืองของ ‚ก านนัสุเทพ‛ท่ีเปล่ียนตามไปดว้ย ตั้งแต่เร่ิมตน้การชุมนุมท่ีสถานี
รถไฟสามเสน พบว่า เขาวางบทบาทตวัเองเป็นหัวเรือใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบการ
ผลกัดนัร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่หลงัจากมีผูชุ้มนุมและเครือข่ายต่างๆ เขา้ร่วมมากข้ึน จนตอ้ง
ยา้ยเวทีมาท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เขาก็ปรับมาเป็นผูน้ าในการลม้ลา้งรัฐบาล และเม่ือกระแสการ
ต่อตา้นรุนแรงข้ึน เจา้หน้าท่ีพยายามเขา้ระงบัความขดัแยง้ เขาได้ปรับบทบาทเขา้สู่วงจรกระตุน้
เตือนอ านาจรัฐ ต่อรองในรูปแบบต่างๆ แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ยงัไม่มีท่าทีจะตอบสนอง เขาจึงปรับ
บทบาทมาชนกบัอ านาจรัฐแทน ปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีหรือทหารก็ยงัไม่ขยบั ‚ก านนัสุเทพ‛ จึงปรับ
บทบาทมาเป็นแกนน าปฏิวติัภาคประชาชน และสุดทา้ยเม่ือมีการรัฐประหารเกิดข้ึน เขาก็ได้วาง
บทบาทตวัเองใหเ้ป็นต านานการต่อสู้  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง  ‚ก านนัสุเทพ‛ ในฐานะนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง จากมุมมองของ
นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์‛ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีแบ่งการวิจยัเป็นสองขั้นตอน โดยเร่ิมต้นท าการวิจยัเชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) ท่ีมีการน าเสนอผา่นส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ และโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 
เก่ียวกบับทบาทนกัส่ือสารของ ‚ก านนัสุเทพ‛ โดยวิเคราะห์จากมุมมองผูใ้กลชิ้ดท่ีร่วมเคล่ือนไหว
กบั ‚ก านนัสุเทพ‛ มุมมองภายนอกของนกัข่าวสายการเมือง มุมมองนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
และดา้นรัฐศาสตร์ แลว้ท าการวเิคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลการวจิยั 
 การวิจยัน้ีใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับการส่ือสารทางการเมือง แนวคิดการ
รณรงค์ ทฤษฎีสัญญะวิทยา ทฤษฎีการโนม้นา้วใจ ทฤษฎีการโฆษณาชวนเช่ือ แนวคิดเก่ียวกบัการ
สร้างภาพลกัษณ์ และทฤษฎีความน่าเช่ือถือขอแหล่งสาร/ผูรั้บสาร ผนวกเขา้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การศึกษา ‚ก านนัสุเทพ‛ ในฐานะนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมืองน้ี ไดท้  าการวิเคราะห์ในประเด็น
ต่างๆ เพื่อตอบโจทยต์ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย (1) เพื่อศึกษากลยุทธ์และปัจจยั
แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในแง่นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมืองของ ‚ก านนัสุเทพ‛ จากมุมมองของนกัข่าว
สายการเมือง นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ ตลอดจนบุคคลผูใ้กลชิ้ดท่ีมีส่วนร่วม
ในการรณรงค ์(2) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์และบทบาทนกัรณรงคก์ารส่ือสารทางการเมืองของ ‚ก านนั
สุเทพ‛  โดยสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
         1.  กลยทุธ์การส่ือสารในแง่นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง 
 จากการศึกษาดา้นกลยทุธ์การส่ือสารในแง่นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมืองของ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ ไดจ้  าแนกน าเสนอตามคุณลกัษณะจากทฤษฎีความน่าเช่ือถือผูส่้งสาร(Source credibility) 
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
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                        1.1  คุณลกัษณะผูส่้งสาร         
                                1.1.1  ดา้นความน่าไวว้างใจ น่าเช่ือถือ (Trustworthiness)   
  ผลการศึกษา คุณลักษณะของผู ้ส่ งสารในด้านความน่าไว้วางใจ  น่า เ ช่ือถือ 
(Trustworthiness) สามารถสรุปไดว้า่ ส่ิงท่ีท าใหม้วลชนเกิดความเช่ือถือ และไวว้างใจ ในตวั‚ก านนั
สุเทพ‛ ส่วนหน่ึงมาจากบุคลิก และความเป็นผูน้ า ของการเป็นนกัการเมืองรุ่นเก่า ท่ีมีทั้งอ านาจและ
บารมี กล้าหาญ จริงใจ พูดค าไหนค านั้น มีความละเอียดรอบคอบ  และไม่ผิดสัญญากบัมวลชน  
รวมถึงการทุ่มหมดหน้าตกั ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตดัขาดไม่ยุ่ง
เก่ียวกบัพรรคประชาธิปัตย ์ ไม่ขอรับต าแหน่งใดๆทางการเมืองอีกต่อไป และสร้างสถานะใหม่ให้
ตวัเองจากนักการเมืองมาเป็นเป็นลุงก านันของมวลชน   อีกทั้งยงัพิสูจน์ให้มวลชนเห็นถึงความ
จริงใจ เช่น การขายทรัพยสิ์นส่วนตวัมาเป็นทุนในการต่อสู้  เดินเทา้รณรงค์ออกพบปะมวลชนทัว่
กรุงเทพฯจากเชา้จรดค ่าอยา่งสม ่าเสมอ และมีความรับผิดชอบต่อการชุมนุม ยอมเส่ียงชีวิตร่วมกบั
มวลชน ดูแลผูบ้าดเจ็บและผูเ้สียชีวิต ฯลฯ  นอกจากน้ีความน่าไวว้างใจท่ีเกิดข้ึน ส่วนหน่ึงยงั
สะทอ้นไดจ้ากจ านวนผูชุ้มนุมท่ีออกมาร่วมเคล่ือนไหวกบั กปปส. มากท่ีสุดในประวติัศาสตร์การ
เมืองไทย และยอดเงินบริจาคท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากแนวร่วมและประชาชนโดยทัว่ไป  ขณะท่ี
นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์บางคน วิเคราะห์ว่า ความน่าเช่ือถือเกิดจากการท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นตวั
แปรส าคญัในขบวนการทางการเมือง และพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีสามารถประสานงานและจดัตั้ง
มวลชนใหม้าร่วมชุมนุมได ้                                             
                              1.1.2  ดา้นความรู้  ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ (Expertness) 
  ผลการศึกษาในดา้นความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ (Expertness) สรุปไดว้่า 
ในการชุมนุมคร้ังน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ าความรู้ความเช่ียวชาญ จากการเป็นนกัการเมืองอาชีพมา
หลาย 10 ปี และประสบการณ์จากการเป็นผูจ้ดัตั้งรัฐบาลมืออนัดบัตน้ๆของประเทศ จึงมีความ
เช่ียวชาญในการเขา้หามวลชน สร้างเสียงสนบัสนุน อีกทั้งยงัมีทกัษะดา้นการโนม้นา้วใจ เน่ืองจาก
เคยเป็นนกัปราศรัยหาเสียง และนกัปราศรัยในสภามานาน  ขณะท่ีมีนกัข่าวสายการเมืองบางคน 
มองว่า ความน่าเช่ือถือของการข้ึนมาเป็นแกนน า กปปส. เกิดจากต่างตอบแทนในช่วงท่ี ‚ก านนัสุ
เทพ‛ เป็นนกัการเมือง ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการประสานงานกบัเครือข่ายของตวัเอง หวัคะแนน 
และเครือข่ายของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มต่างๆ       
                              1.1.3  ลกัษณะความเป็นพลวตั มีชีวติชีวา ชวนสนใจ (Dynamism) 
 การศึกษาในดา้นลกัษณะความเป็นพลวตั มีชีวติชีวา ชวนสนใจ (Dynamism) สรุปไดว้า่ 
‚ก านนัสุเทพ‛ ไดใ้ห้ความส าคญักบัแสดงออกทางดา้นอารมณ์ประกอบการชุมนุม เพื่อโนม้นา้วใจ
และเช่ือมต่อกับความรู้สึกของมวลชน หรือผูรั้บสารทั่วไป โดยจะมีการปรับเปล่ียนอารมณ์ท่ี
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สอดคลอ้งไปสถานการณ์ เช่น การชูแขนขวาประกอบเพลงสู้ไม่ถอยไปพร้อมๆกบัมวลชน และการ
หลัง่น ้ าตาให้กบัผูท่ี้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ เพื่อสร้างความฮึกเหิมในกลุ่มผูชุ้มนุม ซ่ึงกลยุทธ์เหล่าน้ี
ลว้นส่งผลใหผู้ชุ้มนุมเกิดความไวว้างใจในตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ มากข้ึน  

1.2  กลยทุธ์ดา้นการใชส้าร  
              1.2.1  วาทศิลป์ ค าพดู วธีิพดู อวจัภาษา 

 จากการวิเคราะห์ วาทศิลป์ ค าพูด วิธีพูด อวจัภาษา ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ สรุปไดว้า่ เป็น
อีกปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กลยุทธ์ดา้นการใช้สารมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีทกัษะการใช้วาทศิลป์ท่ี
โดดเด่นในหลายด้าน โดยเฉพาะประเด็นดา้นเน้ือหา ท่ียืนยนัเป้าหมายการต่อสู้ดว้ยความชัดเจน 
หนกัแน่น เขา้ใจง่าย และตอกย  ้าซ ้ าๆอยูต่ลอดเวลา  ปลูกฝังความคิดว่า การเคล่ือนไหวคร้ังน้ี เป็น
การต่อสู้ของมวลมหาประชาชน เพื่อปกป้องประเทศชาติ สถาบนัเบ้ืองสูง และอนาคตของลูกหลาน 
ดว้ยวธีิการท่ีสันติอหิงสา ปราศจากการใชอ้าวุธ แต่ในมุมมองของนกัข่าวสายการเมืองบางคน มอง
ว่า เน้ือหาสารท่ี ‚ก านันสุเทพ‛ ส่ือสารไปยงัมวลชน ไม่ได้มีการเปิดขอ้มูลใหม่ด้วยประเด็นท่ี
น่าสนใจ นอกจาก 3 เร่ืองหลกั คือ  การคอรัปชัน่ของรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ และการโจมตี
ระบอบทกัษิณ  อีกทั้งการปราศรัยในบางประเด็นก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ แต่กลบัท าให้เสียแนว
ร่วม  
 ส่วนวิธีการส่ือสาร มีการน าหลกัจิตวิทยามวลชนมาใช้ ผ่านอวจันภาษา ท่ีเรียบง่าย มี
พลงั ไม่ซบัซอ้น หรือยากต่อการตีความ  โดยระหวา่งการส่ือสารมีการใชน้ ้ าเสียง ท่วงท่า ลีลา ผา่น
ลูกเล่น หรือพฤติกรรมบางอย่าง ท าให้มวลชนมีอารมณ์ร่วมและคลอ้ยตาม เช่น การเตน้และร้อง
เพลงบนเวทีปราศรัย รวมถึงการหลั่งน ้ าตาให้กับผู ้ท่ี เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากการชุมนุม 
ขณะเดียวกนั ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัมีการส่ือสารผา่นความเช่ือบางอย่างท่ีเป็นนามธรรม ท าให้มวลชน
เกิดความฮึกเหิม หรือมีอารมณ์ร่วมตามไปกบัภาษาท่ีส่ือสารอีกดว้ย  
 นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเอ้ือท่ีช่วยเสริมให้การใชส้ารของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ประความส าเร็จ 
นัน่ก็คือ การบริหารจดัการการส่ือสารเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั  ทั้งประเด็นท่ีส่ือสารบนเวที ลกัษณะการพูด กิจกรรมท่ีเคล่ือนไหว รวมถึงการส่ือสารกบั
ส่ือมวลชน และโซเชียลมีเดีย ฯลฯ โดยเน้ือหาท่ีส่ือสารในภาพรวม จะมุ่งเนน้ให้คนสัมผสัได ้และ
รู้สึกมีความหวงักบัการเคล่ือนไหวของ กปปส. ว่าเป็นการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งชอบธรรมและ
สร้างสรรค ์เพื่อเรียกความเช่ือมัน่ ความศรัทธา และรักษาพลงัของมวลชนเอาไว ้  
              1.2.2  การใช ้สัญญะ สร้างความหมาย   
 จากการสัมภาษณ์และวเิคราะห์เอกสาร สรุปไดว้า่ ‚ก านนัสุเทพ‛   มีการใชส้ัญญะสร้าง
ความหมาย เพื่อตอกย  ้าเป้าหมายในการชุมนุม สร้างพลงัและความต่ืนตวัให้มวลชนเขา้ร่วมการ
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เคล่ือนไหวในหลายดา้น ประกอบดว้ย กลุ่มสัญญะท่ีเป็นค าพูด หรือวาทกรรม ซ่ึงตลอดการชุมนุม
ของ กปปส. มกัมีการผลิตข้ึนมาเป็นระยะๆ ผา่นการปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ และกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวต่างๆ  อีกทั้งยงัมีการผลิตซ ้ าผา่นส่ือ ทั้งสถานีโทรทศัน์ช่องบลูสกาย และสถานีโทรทศัน์
ท่ีเป็นเครือข่าย กปปส. รวมถึงส่ือออนไลน์ เพื่อให้เขา้ถึงมวลชนอยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย เช่น ค าวา่   เช่น 
การเรียกตวันายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดว้ยค าว่า ‚ก านนัสุเทพ‛ การเรียกกลุ่มผูชุ้มนุมวา่ ‚มวลมหา
ประชาชน‛  การเรียกเป้าหมายการชุมนุมวา่ ‚ชตัดาวน์กรุงเทพ‛ และ"รีสตาร์ทไทยแลนด์ปฏิรูป
ประเทศไทย" ฯลฯ ส าหรับสัญญะท่ีเป็นบทเพลงประกอบการชุมนุม ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงปลุกใจ
ในประวติัศาสตร์ท่ีเคยใชใ้นการต่อสู้กบัอ านาจรัฐในหลายเหตุการณ์ส าคญัมาก่อน เช่น เพลงสู้ไม่
ถอย เพลงต่ืนเถิดไทย และเพลงมาร์ชประชาชนเดิน 
 ในกลุ่มท่ีเป็นส่ิงของและวตัถุ มีสัญญะท่ีทรงพลงัอยา่งมากอยู ่2 ประเภท ก็คือ ธงชาติ
ไทย และนกหวีด ในส่วนของ ธงชาติไทย จากเดิมท่ีหมายถึงความเป็นชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์ แต่การชุมนุมคร้ังน้ีได้ถูกน ามาใช้เป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้ของกลุ่ม กปปส. 
นอกจากธงชาติจะเป็นสัญญะท่ีก านนัสุเทพ และ กปปส. พยายามส่ือสารวา่ เป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ทุกคน การต่อสู้คร้ังน้ีก็เพื่อปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ไม่ไดเ้ป็นการต่อสู้เพื่อ ‚ก านนั
สุเทพ‛ หรือ ใครคนใดคนหน่ึงแลว้ ธงชาติยงัถูกแทนความหมาย ของความเป็นกลุ่มกอ้นพรรคพวก
เดียวกนักบั กปปส.อีกดว้ย ยากท่ีกลุ่มเห็นต่างจะหาเหตุผลมาทดัทาน และดว้ยธงชาติเป็นอุปกรณ์ท่ี
หาง่าย จึงมีการน ามาผลิตเป็นส่ิงของและวตัถุหลากหลายชนิด เช่น เส้ือ  ริสแบน(ห่วงรัดขอ้มือ)  
ริบบิ้น(แถบผา้)ผกูขอ้มือ และท่ีคาดผม ฯลฯ   
 ส่วน นกหวีด ก็เป็นสัญลักษณ์ของการเรียกรวมพล เม่ือมีเหตุผิดปกติเกิดข้ึนใน
บา้นเมือง สัญญะเดิมของ นกหวดี เป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีกรรมการใชใ้นการตดัสินกีฬา รปภ.ใชใ้นการ
โบกรถ หรือช่วงหน่ึงต ารวจใช้ในการรณรงค์ให้ผูห้ญิงพกติดตวั เพื่อเป่าส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือ กรณีมีเหตุอนัตรายเกิดข้ึน  แต่ในการชุมนุมคร้ังน้ี นกหวีด ไดก้ลายอาวุธประจ ากายของ 
‚ก านนัสุเทพ‛  รวมทั้งเป็นสัญลกัษณ์ในการต่อสู้ของ กปปส. ท่ีตอ้งการส่งสัญญาณวา่ ประชาชน
ต่ืนรู้ และต่ืนตวัแล้ว ขณะน้ีได้มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดข้ึน ถึงเวลารวมพล ฉกฉวยความหมาย
อ านาจจากมือรัฐในเชิงสัญลกัษณ์มาไวใ้นมือประชาชนเพียงชั่วคราว ด้วยวิธีการท่ีสันติ อหิงสา 
สัญญะของ นกหวดี ในเมืองไทยเร่ิมเปล่ียนไป จากการท่ีพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นผูก้  าหนดให้ใชเ้ป็น
สัญลกัษณ์ในการต่อสู้ตั้งแต่เร่ิมแรก โดยน าแนวคิดมาจาก ‚ราล์ฟ เนเดอร์‛ (Ralph Nadar) นกั
กฎหมาย นักเขียนและนักต่อสู้เพื่อสังคมชาวอเมริกนั ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของ
อเมริกา ในปี ค.ศ. 1970 เขาไดต้ดัสินใจเป่านกหวีดในสภา เพื่อเตือนรัฐบาลท่ีเร่ิมมีพฤติกรรมทุจริต
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ในการบริหารบา้นเมือง  ค  าวา่ Whistleblower แปลตรงตวัไดว้า่ ‚คนเป่านกหวีด‛ ซ่ึงคนเป่านกหวีด 
เปรียบเสมือนผูมี้หนา้ท่ีแจง้วา่ มีการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายเกิดข้ึน 
 สัญญะดา้นอวจันภาษา ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีทั้งภาพของความทุ่มเทเสียสละระหวา่ง
เป็นแกนน า กปปส. ซ่ึงเปล่ียนไปจากสมยัท่ีเคยเป็นนกัการเมือง สามารถเรียกความเช่ือมัน่ และ
ความไวว้างใจ จากมวลชนไดเ้ป็นจ านวนมาก เช่น การเดินเทา้รณรงคใ์ห้ชาวกรุงเทพฯ ออกมาร่วม
ชุมนุมเป็นระยะทางไกล วนัละหลาย 10 กม.  การกินขา้วเท่ียงพร้อมกบัผูชุ้มนุมบนทอ้งถนน  
รวมถึงสีผิวท่ีดูเข้มข้ึน หรือ ไหม้เกรียม จากการตากแดดระหว่างเดินรณรงค์ ฯลฯ บุคลิกของ 
‚ก านนัสุเทพ‛  หลงัจากมาเป็นแกนน าการชุมนุม ภาพของการเป็นคนดุดนั เอาจริงเอาจงั เด็ดขาด 
ใจถึงพึ่งได ้ ก็เด่นชดัมากข้ึนกวา่สมยัเป็นนกัการเมืองเช่นกนั  ขณะเดียวกนัในบางช่วงเวลา ‚ก านนั
สุเทพ‛ ก็มีมุมของความอ่อนโยน เรียกความเห็นใจจากมวลชนให้มีอารมณ์ร่วมไดไ้ม่นอ้ย อยา่งเช่น 
การร้องไห้บนเวทีปราศรัย ในวนัท่ีเกิดเหตุปาระเบิดใส่ขบวนผูชุ้มนุม ท่ีบริเวณถนนบรรทดัทอง 
จนมีผูเ้สียชีวติและบาดเจบ็จ านวนมาก  
 นอกจากมีการใช ้สัญญะ ในรูปแบบต่างๆแลว้ กิจกรรมการชุมนุมใหญ่แต่ละคร้ังก็ถูก
สร้างความหมาย โดยการอา้งช่ือกิจกรรมแต่ละคร้ังให้เกิดพลงัความรู้สึกมีส่วนร่วม เน่ืองจากการ
ชุมนุมของ กปปส. เป็นการชุมนุมท่ียาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์ ฉะนั้นการท่ีจะรักษาพลัง
มวลชนเอาไวใ้หไ้ด ้จึงตอ้งปรับแผนการชุมนุมใหส้อดรับกบัวิถีของคนกรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกั
ท่ีเขา้ร่วมชุมนุม และยงัตอ้งท ามาหากิน ดว้ยการก าหนดวนันดัชุมนุมใหญ่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  
24 พ.ย. 56 วนัมวลมหาประชาชน คนไทยหวัใจเกินลา้น  9 ธ.ค. 56 รวมพลงักนัทุกสายเดินหนา้ไป
ท าเนียบรัฐบาล  22 ธ.ค.56 วนัทดสอบชตัดาวน์กรุงเทพ ตั้งเวที 4-5 จุด  13 ม.ค.57 วนัชตัดาวน์
กรุงเทพ ตั้งเวที 7 แห่งทัว่กรุงเทพ  หลงัจากนั้นก็มีการนดัแสดงพลงักนัอยูเ่ป็นระยะๆ นอกจากน้ี ยงั
รวมถึงกิจกรรมการเดินเทา้รณรงค์ไปยงัจุดต่างๆ แล้วมีคนร่วมบริจาคเงินให้กับ กปปส. จน
เป็นสัญญะท่ีมีคนร่วมบริจาคตามทุกคร้ังอีกดว้ย         
                                 1.2.3  การสร้างสารเพื่อโนม้นา้วใจ 
  จากผลการวิจยั สรุปไดว้า่ ในการชุมนุมของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ าแนวคิดการ
สร้างจุดดึงดูดใจในตวัสาร (Message Appeals) มาโนม้นา้วใจมวลชนให้เขา้ร่วมการชุมนุมในหลาย
ดา้น ท่ีปรากฎชดั คือ  การใช้จุดดึงดูดใจให้เกิดความกลวั (Fear Appeals)  เช่น เร่ืองการทุจริต
คอรัปชัน่ การจาบจว้งสถาบนัเบ้ืองสูง และความน่ากลวัของระบอบทกัษิณ ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน
ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยการส่ือสารส่วนใหญ่มกัอยู่บนพื้นฐานของการ
สร้างความเกลียดและความกลวัใหก้บัมวลชน ซ่ึงมีอิทธิพลมากในแง่ของจิตวทิยามนุษย ์  
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 การใช้จุดดึงดูดโดยใช้อารมณ์ (Emotional Appeals) ก็เป็นอีกหน่ึงเทคนิคส าคญัท่ี
น ามาใช้ชักจูงมวลชนให้มีอารมณ์ร่วมไปกับแนวทางการต่อสู้ของ กปปส.  โดยเฉพาะเร่ืองท่ี
ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผูชุ้มนุม เช่น ความสูญเสีย และการถูกเอาเปรียบจากนโยบายของรัฐ 
แต่ในมุมของกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีร่วมชุมนุม มองว่า จุดดึงดูดโดยใช้อารมณ์ท่ีมีประสิทธิภาพของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ คือ การเขา้ใจอารมณ์ของมวลชน ไม่ท าให้รู้สึกแปลกจากผูน้ าการชุมนุม และการ
ปลุกกระแสอารมณ์ร่วมดว้ยการเดินเทา้รณรงค์เกือบทุกวนั ส่วนนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ มองว่า 
ส่ิงท่ีดึงดูดอารมณ์ของผูชุ้มนุมใหมี้พลงัร่วม  มาจากการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย การก าหนดเป้าหมายการ
ชุมนุมท่ีชดัเจน และการสร้างขอ้ความส าคญัในการชกัจูงมวลชน ขณะท่ีคอลมันิสต์จากส่ือส านกั
ต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ มองวา่ จุดดึงดูดอารมณ์ คือ วธีิการปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ โดยใช้
เทคนิคต่างๆ ท่ีท าใหม้วลชนรู้สึกมีอารมณ์ร่วมคลอ้ยตาม เช่น การยกตวัอยา่งของเด็กและคนแก่จาก
ต่างจงัหวดั ท่ีเขียนจดหมายมาให้ก าลงัใจ พร้อมกบัเสียสละส่งเงินเก็บส่วนตวัท่ีมีอยูเ่พียงเล็กนอ้ย 
ใหม้าเป็นทุนในการต่อสู้   
 นอกจากน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัใชจุ้ดจูงใจโดยใชแ้รงจูงใจ (Motivational Appeals) ในอีก
หลายดา้น เพื่อโนม้นา้วใจมวลชน ท่ีปรากฎชดั  คือ การก าหนดประเด็นใหม่ๆ เพื่อสร้างกระแสการ
ชุมนุมให้อยูใ่นความสนใจของสังคมตลอดเวลา ผ่านการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ และการนดั
ชุมนุมใหญ่อยู่ระยะๆ โดยไม่บอกแนวทางการเคล่ือนไหวล่วงหน้า  กระตุน้ให้คนอยากรู้จนตอ้ง
ออกมาร่วมชุมนุม รวมทั้งการบริหารจดัการการชุมนุม ท่ีรองรับกบักลุ่มคนชั้นกลาง ในรูปแบบท่ีมี
ความปลอดภยั อาหารดี ดนตรีไพเราะ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆไดข้ึ้นปราศรัย และมีการเชิญ
ศิลปินดาราคนมีช่ือเสียงมาร่วมชุมนุม ซ่ึงเป็นเสมือนแม่เหล็กอยา่งดีในการชกัจูงมวลชน     
               1.2.4  การโฆษณาชวนเช่ือ 
 ในการชุมนุมของ กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ าเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือเขา้มาปรับ
ใชเ้พื่อโนม้นา้วใจมวลชนในหลายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
 การตั้งช่ือให้ฉายา (Name Calling)  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ วา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ แมจ้ะมี
นกัข่าวสายการเมืองบางคน มองว่า เป็นต าแหน่งนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ท่ีให้ความรู้สึกใกล้ชิดเป็น
กนัเองเสมือนคนในครอบครัว แต่ในมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ 
และด้านรัฐศาสตร์ รวมถึงคอลมันิสต์จากส่ือส านักต่างๆ ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า  การตั้งฉายา 
‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นการสร้างภาพตวัแทนของมวลชน และชาวบา้นในชนบท เพื่อลบภาพของความ
เป็นนกัการเมืองท่ีถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริตคอรัปชั่นในหลายคดี ให้กลายมาเป็นลุง
ก านนัท่ีใจดี ต่อสู้เพื่อประชาชนอยา่งแทจ้ริงโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง สอดคลอ้งกบักลุ่มคน
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ใกล้ชิดท่ีร่วมชุมนุม ซ่ึงเปิดเผยว่า การตั้งฉายาน้ี เปรียบเสมือนการรีแบรนด์สินคา้ใหม่ เพราะ
ภาพพจน์เดิมมีขอ้ครหาเก่ียวกบัการทุจริตเป็นอุปสรรคใ์นการเรียกความศรัทธาจากประชาชน  
 การสร้างความจริงสวยหรู ดีเลิศ สมบูรณ์แบบ (Glittering Generality) ตลอดการชุมนุม 
‚ก านนัสุเทพ‛ มีการกล่าวอา้งถึงความจริงอนัสวยหรู ให้มวลชนรู้สึกมีความหวงั และฮึกเหิม จูงใจ
ด้วยหลากหลายประเด็น เช่น หากขจดัระบอบทกัษิณให้หมดไปได้  จะร่วมกนัสร้างประเทศท่ี
ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขอย่างแทจ้ริง  พร้อมกบั
ปฏิรูปประเทศให้เสร็จส้ินภายใน 18 เดือน โดยท่ีตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ จะไม่ยุง่เก่ียวกบัต าแหน่งใดๆ
ในทางการเมือง  ใช้บุคคล สถาบนั รองรับความน่าเช่ือถือ (Testimonail) การเคล่ือนไหวในหลาย
คร้ังมีการออกแบบกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนักษตัริย ์ซ่ึงเป็นศูนยจิ์ตใจรวมของประชาชน  โดย
กล่าวอา้งวา่เป็นการแสดงความจงรักภกัดี  
 นอจากน้ียงัมีการ เลือกสรรเฉพาะหลกัการ ความเห็น ความเช่ือ ขอ้เท็จจริง หลกัฐาน 
เหตุผล มาใชอ้า้งเพื่อประโยชน์ตนเอง (Card Stacking) สังเกตไดจ้ากการปราศรัยของ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ มีการน าหลกัฐาน และขอ้เท็จจริงมาอา้งเพื่อประโยชน์ของตนเองในหลายดา้น เช่น การน า
ประเด็นเร่ืองการคอรัปชั่นของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์มาเป็นจุดขายจนประสบความส าเร็จ  การบอกผู ้
ชุมนุมว่า ตวัเองไม่ใช่ผูช้ี้น า เป็นเพียงร่างทรงท่ีมาท าหน้าท่ีแทนมวลมหาประชาชนเท่านั้น  การ
ต่อสู้คร้ังน้ีเดิมพนัดว้ยอนาคตของประเทศ และอนาคตลูกหลานของทุกคน พร้อมทั้งย  ้าวา่ เป็นการ
ต่อสู้ท่ีสันติ อหิงสา และปราศจากการใชอ้าวธุ  
               1.2.5  การปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้น 
  ผลการวิจยั สรุปไดว้า่ ในการชุมนุมคร้ังน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสาร 
ดว้ยการปลูกฝังวฒันธรรมต่อตา้น/ ขดัขืน  เพื่อท าลายความชอบธรรมของอ านาจรัฐและระบบท่ีมี
อยู่  รวมทั้งเพื่อระดมมวลชน สร้างความเช่ือชุดใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีขบวนการเคล่ือนทาง
สังคมรูปแบบใหม่ในหลายดา้น  เช่น  การประกาศกดดนัใหห้ยดุงาน  ชะลอการจ่ายภาษี  ติดธงชาติ
และพกนกหวีดไปทุกท่ี  ถ้าพบนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ให้เป่านกหวีดใส่หน้า ปฏิเสธการ
เจรจา ยึดศูนยร์าชการฯ ปิดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมถึงสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี  และการ
เรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ  แต่การใช้กลยุทธ์การส่ือสารโดยปลูกฝังวฒันธรรม
วฒันธรรมต่อตา้นในบางประเด็นก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ อีกทั้งยงัท าให้เสียแนวร่วม เช่น การ
ขดัขวางการเลือกตั้ง ชูธงตอ้งท าการปฏิรูปก่อน ซ่ึงขดัแยง้กบัระบอบประชาธิปไตย และยากท่ีจะ
ตอบค าถามกบันานาชาติ   
 
 

DPU



198 
 

1.3 ดา้นการใชช่้องทางการส่ือสาร 
        ช่องทางการส่ือสารท่ี‚ก านนัสุเทพ‛ ใชใ้นการขบัเคล่ือนมวลชน สรุปไดว้า่ มีทั้งส่ือใน
ก ากบัของเครือข่าย กปปส. เช่น สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องบลูสกาย ท่ีมีการถ่ายทอดความ
เคล่ือนไหวตลอด 24 ชัว่โมง  รวมถึงสถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตรกนั เช่น ช่องทีนิวส์  
ช่องเอเอสทีวี และช่องของกองทพัธรรม ซ่ึงเขา้ถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั 
ช่วยตอกย  ้าเป้าหมายการต่อสู้ใหมี้ความชดัมากยิง่ข้ึน ขณะเดียวกนั กปปส. ยงัใชว้ิธีการท าลายความ
น่าเช่ือถือของส่ือกระแสหลกั  เพื่อให้คนท่ีเห็นด้วยกบั กปปส. หรือ มีจิตใจโน้มเอียงกบัมาทาง
เดียวกนั หนัมาดูส่ือในก ากบัท่ี กปปส. มีอยู ่  
 อีกหน่ึงส่ือท่ีอยู่ในการก ากับของ กปปส. คือ การใช้โซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีพลังในการ
ส่ือสารอย่างมาก เน่ืองจากส่ือสารไดง่้าย เขา้ถึงมวลชนไดทุ้กระดบั มีการตอบโต ้ผลิตวาทกรรม
ต่างๆ แลว้เผยแพร่กระจายไดเ้ป็นจ านวนมากภายในเวลาอยา่งรวดเร็ว ผา่นทวิตเตอร์ อินสตราแกรม 
เฟซบุ๊ค ท่ีมีทั้งหนา้แฟนเพจของ กปปส.  เพจของ ‚ก านนัสุเทพ‛  เพจของเอกนฎั พร้อมพนัธ์ุ และ
แกนน าคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีการส่ือสารอพัเดทความเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  นอกจากน้ียงัรวมถึงแนว
ร่วม และประชาชนทัว่ไปท่ีส่ือสารใหก้ารสนบัสนุน กปปส. โดยผา่นช่องทางเดียวกนัน้ีอีกดว้ย   
 ส่วนการใชส่ื้อมวลชนท่ีอยูน่อกเหนือการก ากบัของ กปปส. ก็เป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ี 
‚ก านนัสุเทพ‛ ให้ความส าคญัเช่นกนั โดยมีการก าหนดวาระให้ตนเองตกเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา  
ผ่านการเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ กระตุ้นให้ส่ือส านักต่างๆหันมาสนใจและน าเสนอข่าวอย่าง
ต่อเน่ือง  เช่น การปราศรัยประกาศท่าทีในแต่ละวนั การนดัชุมนุมใหญ่ การสร้างกิจกรรมดึงดารา
นกัแสดงและคนมีช่ือเสียงเขา้มาร่วม การเดินเทา้รณรงคไ์ปยงัสถานท่ีส าคญัในจุดต่างๆ เกือบทุกวนั 
การรับลูกเคล่ือนไหวลอ้ไปกบัประเด็นท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ และการกดดนัส่ือมวลชนกระแสหลกั
ใหถ่้ายทอดการเคล่ือนไหวของ กปปส. อยูเ่ป็นระยะๆ ฯลฯ   

1.4  ดา้นกลยทุธ์ผูรั้บสาร     
 ในแง่ของผูรั้บสาร ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  ‚ก านนัสุเทพ‛ หรือ กปปส. มีการใชก้ลยุทธ์

การส่ือสารผ่านผูรั้บสาร เพื่อชกัจูงมวลชนในหลายมิติ อาทิ การก าหนดเป้าหมายของการส่ือสาร 
กระตุน้ใหเ้ขา้ร่วมการชุมนุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการรณรงค ์ เช่น  การประกาศขีดเส้นตาย
ก าหนดวนัเผด็จศึกอยูเ่ป็นระยะๆ การนดัชุมนุมใหญ่  การตั้งเป้าจ านวนคนเขา้ร่วมชุมนุม และตั้งเป้า
ปิดสถานท่ีราชการท่ีส าคัญ เช่น ท าเนียบ และกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  นอกจากน้ีในการ
เคล่ือนไหวยงัมี การใช้เครือข่ายทางสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็น การส่ือสารผ่านผูน้ าความคิด / การ
ส่ือสารสองทอด ผา่นเครือข่ายต่างๆ เช่น อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตยท์ั้ง 8 คนท่ีลาออกมาร่วมเป็น
แกนน า กลุ่มเครือข่าย ‘ปัญญาชน’ ทั้งอาจารยม์หาวิทยาลยั  แพทย ์  พยาบาล นกัธุรกิจ รวมไปถึง
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ศิลปินดาราท่ีนอกจากเขา้ร่วมการชุมนุมแลว้ ยงัแสดงสัญลกัษณ์สนบัสนุนดว้ยการโพสตภ์าพ และ
แชร์ขอ้ความใหแ้ง่คิดผา่นโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ     
 ขณะเดียวกัน ยงัมีการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเช่ือมโยงกับกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีเป้าหมาย
เดียวกัน เพราะการน ามวลชนเพียงล าพงัของ ‚ก านนัสุเทพ‛ อาจไม่มีพลงัมากพอท่ีจะท าให้การ
เคล่ือนไหวคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ หรือชุมนุมมาไดย้าวนานถึงเกือบ 7 เดือน หากไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามองคป์ระกอบของการรณรงค ์
โดยนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีร่วมชุมนุม ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า  
เครือข่ายหลกัๆท่ีสนบัสนุนการเคล่ือนไหวของ กปปส.  มีทั้ง ชนชั้นน า ชนชั้นกลาง  เครือข่ายของ
นกัธุรกิจ และนกัการเมืองท่ีไดป้ระโยชน์จากการชุมนุม  ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย ์  รวมไป
ถึงเครือข่ายดั้งเดิม เช่น กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  เครือข่ายนกัศึกษาประชาชน
ปฏิรูปประเทศไทย  และกองทพัธรรม   รวมทั้งภาคประชาสังคม นกัวชิาการ ขา้ราชการ ส่ือมวลชน 
และแนวร่วมท่ีคอยอ านวยความสะดวกช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยสถานะ ฯลฯ   
 ทั้งน้ีมีนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์บางคน  ย  ้าวา่ การเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็น
การจดัตั้งร่วมกนัจากหลายฝ่าย เช่ือมโยงกนัดว้ยผลประโยชน์ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ ส่วน
หน่ึงเป็นชนชั้นน า และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม ซ่ึงเป็นเสมือนแม่เหล็กอย่างดี ในการชักจูง
มวลชน อย่างไรก็ตาม ยงัมีการน ากลยุทธ์การส่ือสารในมิติ ชูความเช่ือมัน่ในพลังอ านาจของ
ประชาชน เขา้มาโนม้นา้วใจมวลชนในอีกหลายดา้น ส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเนน้ตอกย  ้าเร่ือง อธิปไตย
เป็นของประชาชน และการต่อสู้คร้ังน้ีก็เพื่อทวงคืนอ านาจของประชาชน ฯลฯ  
 2.  ปัจจยัแวดลอ้มท่ีสร้างพลงัในการรณรงค ์และส่ือสารทางการเมือง 
 จากการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มท่ีสร้างพลงัในการรณรงค ์และส่ือสารทางการเมือง ตลอด
การชุมนุมของ กปปส. ในช่วงเกือบ 7 เดือน สามารถสรุปไดว้า่ มีปัจจยัแวดลอ้มดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อ
การชุมนุมในหลายมิติ  ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง เพราะปัจจยัแวดลอ้ม 
หรือ บริบทสังคมในช่วงเวลาดงักล่าว  ลว้นมีผลต่อการประสิทธิภาพในการกระบวนการส่ือสาร 
และโนม้นา้วใจมวลชน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
       2.1  ดา้นสถานการณ์ทางการเมือง 
 ผลการวิจยั สรุปไดว้่า ปัจจยัแวดลอ้มดา้นสถานการณ์ทางการเมือง ท่ีมีผลเอ้ือต่อการ
ชุมนุมของ กปปส. ประกอบดว้ยหลายประเด็น ทั้ง การเร่งผลกัดนัร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทั้งท่ียงั
มีจุดอ่อนดา้นเน้ือหาและกระบวนการจดัการ เป็นเหตุให้เกิดกระแสต่อตา้นอยา่งกวา้งขวาง  การท่ี
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดศูนยก์ลางรับค าร้อง ให้ถอดถอน
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล และ 
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สมาชิกวฒิุสภา รวมเบ็ดเสร็จ 312 คน ฐานกระท าการลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68  การท่ีศาล
รัฐธรรมนูญวนิิจฉยั การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูล้งสมคัรสมาชิกวุฒิสภา ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย แต่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรครัฐบาลแถลงข่าวไม่ยอมรับ ท าให้มวลชนยิ่งออก
มาร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก 
 รวมถึงประเด็นเร่ืองการทุจริตโครงการรับจ าน าขา้ว จนไม่มีเงินจ่ายชาวนา เปิดโอกาส
ให้ กปปส. พาชาวนาท่ีเดือดร้อนมาร่วมเวทีปราศรัย เรียกความเห็นใจจากมวลชนไดจ้  านวนมาก  
อีกทั้งยงัมีการเดินรณรงคห์าเงินช่วยชาวนาสู้คดีไดอี้กกวา่ 25 ลา้นบาท กระทัง่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เท
วกุล ท าจดหมายถึงนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรช้ีแจงความลม้เหลวจากโครงการรับจ าน าขา้ว ทั้งกรณี
ท่ีรัฐไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนาได้ตามสัญญา และการขาดทุนจ านวนหลายแสนล้านบาท สุดท้าย
เรียกร้องให้ ลาออกจากนายกฯรักษาการ เพื่อให้ ‘นายกฯคนกลาง’ ท่ีมีอ านาจเต็มเขา้มาแกปั้ญหา
แทน ฯลฯ 
 นอกเหนือปัจจยัแวดลอ้มจากสถานการณ์ทางการเมืองโดยทัว่ไปแลว้ นกัวิชาการดา้น
รัฐศาสตร์บางท่าน มองว่า ยงัมีการจดัตั้งขบวนการทางการเมืองร่วมกนัจากหลายฝ่าย เพื่อท าลาย
ความชอบธรรมในดา้นต่างๆของรัฐบาล ส่งผลใหก้ารเคล่ือนไหวของ กปปส. อยูม่าไดน้านถึงเกือบ 
7 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ขบวนการ คือ  1. การชุมนุมของ กปปส. ไม่ไดเ้กิดโดยธรรมชาติ แต่เป็นการ
วางแผนทางการเมืองเตรียมพร้อมไวน้านแลว้ 2.มีการสอดคลอ้งรับกนัเป็นลูกระนาด แต่ละกลุ่ม
ท างานประสานกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองของการจดัตั้ง  3.ทั้งหมดเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีน าไปสู่
เป้าหมาย คือ ลม้รัฐบาลและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางระบบ   
       2.2  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 ปัจจยักดดนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมท่ีชดัเจน นอกจากปัจจยัทางการเมือง คือ ปัจจยั
แวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อการชุมนุมของเครือข่าย กปปส. ประกอบดว้ย การเปิดเวทีชุมนุม
บริเวณส่ีแยกใหญ่เพื่อกดดนัรัฐบาล  ทั้งท่ี ราชประสงค ์ปทุมวนั อโศก อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ถนน
แจง้วฒันะ (หนา้ศูนยร์าชการ)  ห้าแยกลาดพร้าว สวนลุมพินี ซ่ึงลว้นเป็นศูนยร์วมของธุรกิจการคา้ 
เสมือนเป็นการยึดกุมหัวใจเศรษฐกิจเมืองหลวงของประเทศ รวมถึงกรณีของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เท
วกุล อดีตผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีออกมาแถลงเตือนให้รัฐบาลลาออก หากยงัด้ือดึง 
ความเช่ือมัน่จะยิง่ตกต ่า เศรษฐกิจจะยิง่แยแ่ละไม่ขยายตวั รวมถึงปัจจยัจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ท่ีสร้างแรงกดดนัให้กบัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ในอีกหลายดา้น เช่น ปัญหาจากโครงการรับจ าน าขา้ว ท่ี
รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายให้กับชาวนา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีลดลงกว่า 5 
เปอร์เซ็นต ์ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกัธุรกิจลดลงอยา่งต่อเน่ือง ต่างชาติระงบัการลงทุน  
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ขณะท่ี 48 ประเทศไม่ไวใ้จสถานการณ์การชุมนุมในไทย ยกระดบัการเตือนนักท่องเท่ียวอย่าง
เขม้ขน้ ท าใหสู้ญเสียรายไดด้า้นการท่องเท่ียวไปแลว้กวา่ 30,000–40,000 ลา้นบาท 
      2.3  ปัจจยัทางดา้นสังคม   
 ผลการวิจยัช้ีวา่ ปัจจยัแวดลอ้มดา้นสังคมท่ีส าคญั และมีผลต่อการชุมนุมของ กปปส. 
ประกอบดว้ย ความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์จากชนชั้นน า และชนชั้นกลาง
ในสังคม จากความเห็นของนกัข่าวสายการเมืองผูห้น่ึง  แรงตา้นการผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิร
โทษกรรมจากสังคมในวงกวา้ง ก็มีส่วนเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. รวมถึงความขดัแยง้ ความ
แตกแยก และความเหล่ือมล ้ า ท่ีมีอยู่ภายในสังคมไทย ซ่ึงยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายสมยัรัฐบาลทกัษิณ  
กระทัง่จนถึงทุกวนัน้ี ก็ยงัหาความสมดุลไม่ได ้ 
      2.4  ปัจจยัจากฝ่ายทหาร   
 ผลการวิจัยยงัระบุถึง ปัจจัยแวดล้อมจากฝ่ายทหาร ท่ีมีผลการชุมนุมของ กปปส. 
ประกอบดว้ย ท่าทีของฝ่ายทหาร ท่ีถูกจบัตามองจากฝ่ายต่างๆอยู่ตลอดเวลา เป็นตวัแปรส าคญัท่ีมี
ผลต่อทิศทางการชุมนุมของ กปปส. และความอยูร่อดของรัฐบาล หากสรุปโดยคร่าวๆ แต่ละฝ่าย
พยายามยื้อแยง่ให้ทหารมาอยูฝ่่ายเดียวกบัตวัเอง  แต่ในช่วงแรกทหารยงัคงยืนยนัจะคอยดูอยูห่่างๆ 
ปล่อยใหก้ารเมืองแกปั้ญหากนัเอง หลงัสถานการณ์เร่ิมรุนแรงข้ึน ท่าทีของทหารก็เร่ิมเปล่ียนจากท่ี
เคยพดูเร่ือง ‘ไม่ท าปฏิวติั’  เปล่ียนมาเป็น ‘แลว้แต่สถานการณ์ก าหนด’ แลว้ก็มาเป็น ‘ไม่ยืนยนั’ ใน
ลกัษณะแบ่งรับแบ่งสู้  ขณะเดียวกนัก็มีการเคล่ือนยา้ยก าลงัพลของทหาร พร้อมรถเกราะ รถถงั มา
จดังานวนัเด็ก ท่ี พล.ม.2 รอ. และมาซอ้มท าพิธีสวนสนามเน่ืองในวนักองทพัไทย 18 มกราคม ท่ี ร.
11 รอ.  เป็นคร้ังแรก  
 แมจ้ะยงัไม่มีสัญญาณชดัเจนวา่ ทหารจะเขา้มายึดอ านาจ แต่หลงัมีเหตุการณ์รุนแรงเกิด
ข้ึนกบัผูชุ้มนุม ศาล และบา้นของบุคคลส าคญั อย่างต่อเน่ือง ท าให้กองทพัตอ้งส่งทหารออกมา 
‘บริการประชาชนและรักษาความสงบ’ มากถึง 176 จุด  ซ่ึงก าลงัพลน้ีสามารถปรับก าลงัให้รับกบั
การประกาศกฎอยัการศึก หรือ แมแ้ต่การปฏิวติั ทั้งแบบซ่อนรูป และแบบเปิดเผยไดท้นัที  กระทัง่
ทา้ยท่ีสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก ประกาศชดัวา่ หากมีการเลือกตั้งแลว้ ตอ้งบาดเจบ็ลม้ตายก็ยงัไม่ตอ้ง
เลือกตั้ง หลงัจากนั้นก็มีการประกาศกฎอยัการศึก และท ารัฐประหาร ตามมา 
 ในส่วนการวิเคราะห์จากมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง มองว่า ปัจจยัจากฝ่ายทหาร
ค่อนขา้งเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ส่วนหน่ึงมาจากการท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ มีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ทางกองทพั และสนิทสนมกบันายทหารระดบัสูง มาตั้งแต่สมยัเป็นรองนายกรัฐมนตรี และการท่ี
ฝ่ายทหารเป็นตวักลางในการนดัเจรจากบัรัฐบาลยิง่ลกัษณ์คร้ังแรก ก็แสดงใหเ้ห็นชดัวา่ ทหารไม่คิด
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ปราบ กปปส. แต่ยงัช่วยรักษาความปลอดภยัให้ ต่างจากการชุมนุมในปี 2553 ท่ีทหารให้การ
สนบัสนุนรัฐบาลอยา่งเตม็ท่ี 
 ขณะท่ีความเห็นของนกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มองว่า ท่าทีของกลุ่มคนเส้ือแดงท่ี
เป็นปฏิปักษก์บัสถาบนัเบ้ืองสูง จึงเป็นเร่ืองยากท่ีทหารจะไปอยูเ่คียงขา้ง 
      2.5  ปัจจยัจากฝ่ายตรงกนัขา้ม 
 ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ปัจจัยแวดล้อมจากฝ่ายตรงข้าม ก็มีผลต่อการชุมนุมของ 
กปปส. เช่นกนั ซ่ึงประกอบดว้ยหลายด้าน ทั้งความรู้สึกของคนในภาคใต ้ท่ีถูกเลือกปฏิบติัจาก
รัฐบาลในหลายเร่ือง รวมถึงการสั่งอายดับญัชีรับบริจาคส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการชุมนุม รวมถึง
อายดับญัชีธนาคารส่วนตวัแกนน าอีกกว่า 30 คน พร้อมกบัขู่จะด าเนินคดีกบัผูบ้ริจาค  ยิ่งท าให้มี
มวลชนอดัอั้น ออกมาร่วมชุมนุมเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  
 นอกจากน้ีรัฐบาลยงับกพร่อง เร่ืองไม่มีเงินมาจ่ายให้ชาวนาในโครงการรับจ าน าขา้ว 
เพราะอยูใ่นสถานะรัฐบาลรักษาการ ส่วนธนาคารต่างๆ ก็ไม่กลา้ปล่อยกู ้เพราะเกรงจะกระทบต่อ
ความมัน่คงทางการเงิน หลงัมีการข่มขู่จากสมาชิก กปปส. ว่าจะถอนเงินออกจากธนาคารพร้อมๆ
กนั 
 ขณะเดียวกนัขั้นตอนการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมในหลายคดีก็งวดเขา้มาทุก
ที ทั้งกรณีท่ีรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ถูกฟ้องด าเนินคดีจาก ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ  กรณีท่ี นายไพบูลย ์
นิติตะวนั ส.ว. สรรหากบัพวก ยืน่เร่ืองต่อประธานวุฒิสภา ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัสถานภาพ
ของ ‘ยิ่งลกัษณ์’  หลงัศาลปกครองสูงสุด สั่งวา่ การยา้ย ถวิล เปล่ียนศรี จากเลขาธิการสภาความ
มัน่คงแห่งชาติ ไปเป็นท่ีปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจ า เป็นไปโดยมิชอบ และสั่งให้คืน
ต าแหน่งภายใน 45 วนั ฯลฯ  
 ส่วนมุมมองของนกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และนกัวิชาการดา้น
รัฐศาสตร์  มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่  ปัจจยัจากฝ่ายตรงขา้ม ประเด็นหลกัๆ มาจากความ
ไม่พอใจของชนชั้นน า และชนชั้นกลางในสังคม รวมถึงคนในภาคใต ้ท่ีมีต่อการบริหารของรัฐบาล 
และการเร่งผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมโดยไม่ฟังกระแสการคดัคา้น 
       2.6  ปัจจยัสนบัสนุนจากครอบครัวต่อ ‚ก านนัสุเทพ‛ 
 จากขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัแวดลอ้มดา้นครอบครัว ก็เป็นส่วนส าคญั ท่ี
ช่วยหนุนเสริมการต่อสู้ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ในหลายดา้น นอกจากก าลงัใจจากภรรยาแลว้  ลูกๆ แต่
ละคนก็ยงัออกมาร่วมชุมนุม และปรับบทบาทของตวัเองให้สอดคลอ้งกบัผูน้ าครอบครัวระหวา่งท่ี
ข้ึนมาเป็นแกนน าการชุมนุม เช่น เอกนฏั พร้อมพนัธ์ุ (ขิง) ประจ าการท่ีเวทีชุมนุมในฐานะโฆษก 
คอยให้ขอ้มูลแก่ส่ือมวลชน และข้ึนปราศรัยบนเวทีราชด าเนินช่วง 05.00 น.  ธีราภา พร้อมพนัธ์ุ 
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(เข็ม) ช่วยขนของยกของ และประสานงานเล็กๆ น้อยๆ ดา้นหลงัเวทีตลอดทั้งวนั ส่วน ‘น ้ าทิพย’์ 
กบั ‘แทน เทือกสุบรรณ’ จะแวะมาให้ก าลงัใจบิดาอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัคอยแกต่้างแทน หากมี
การวจิารณ์บิดาไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
       2.7  ช่วงเวลา และสถานท่ีของการชุมนุม 
 ผลการศึกษา สรุปว่า วนั ช่วงเวลา และสถานท่ีของการชุมนุม ก็เป็นอีกปัจจยัแวดลอ้ม
ส าคญัท่ีช่วยเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ด้วยเช่นกนั เช่น การไปตั้งเวทีการชุมนุมในจุดท่ีเป็น
หัวใจหลักของย่านเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ สถานท่ีราชการท่ีส าคัญ การนัดชุมนุมใหญ่ในช่วง
วนัหยุด และการเคล่ือนไหวไปในจุดท่ีจะไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน หรือท าให้เสียแนวร่วมใน
การชุมนุม ฯลฯ   
       2.8  การสนับสนุนและการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง  
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร สรุปไดว้า่ มีปัจจยัดา้นบุคคล และองคก์รท่ีเขา้
ร่วมชุมนุม ท่ีมีผลเอ้ือต่อการชุมนุมของ กปปส. ในหลายดา้น ทั้งดา้นการเงิน ท่ีมีการวิเคราะห์ว่า
ไดรั้บสนบัสนุนจากหลายฝ่ายทั้งท่ีออกหน้าออกตา และไม่เปิดเผยช่ือ  ดา้นก าลงัปัญญาชน มีทั้ง
นกัวิชาการและนกักฎหมายท่ีเปิดหน้าข้ึนเวที และกลุ่มท่ีไม่เปิดหน้าคอยค าให้ปรึกษาและให้การ
ช่วยเหลืออยูเ่บ้ืองหลงั รวมถึงเครือข่ายศิลปินดารานกัแสดง ท่ีเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดให้คนรุ่น
ใหม่ รวมถึงแฟนคลบัหลากหลายกลุ่มเขา้มาร่วมการชุมนุมกบั กปปส.ไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลายองคก์รท่ีเปิดตวัชดัเจน เช่น องคก์รพิทกัษส์ยาม กลุ่มรักชาติรัก
แผ่นดิน กลุ่มกองทพัประชาชนโค่นระบอบทกัษิณ เครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อการปฏิรูป  
องค์กรท่ีเป็นแนวร่วมคลา้ยกบัด าเนินการอย่างอิสระ อาทิ อธิการบดี ตุลาการ องค์กรอิสระ กลุ่ม
ธุรกิจ และปัญญาชนนกัวิชาการ  เช่น การผลกัดนัให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เล่ือนการเลือกตั้ง 
และ การผลึกก าลงักบัเครือข่ายชาวนาท่ียงัไม่ไดรั้บเงินจ าน าขา้วจากรัฐบาล ดงัความเห็นของคอลมั
นิสต ์ท่ีสะทอ้นผา่นบทความ 
         3.  ภาพลกัษณ์นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง 

3.1   ความเป็น ‚ก านนัสุเทพ‛  
 ก่อนข้ึนมาเป็นแกนน า กปปส. ‚ก านนัสุเทพ‛ เป็นนกัการเมืองอาชีพในสังกดัพรรค
ประชาธิปัตยม์าเกือบ 30 ปี และมีประวติัทางการเมืองท่ีถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัการทุจริตคอรัปชัน่
ในหลายเร่ือง ฉะนั้นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของ ‚ก านันสุเทพ‛ จากมุมมองของนักข่าวสาย
การเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ และกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีเขา้ร่วมการ
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ชุมนุม ท่ีเกิดจากการรับรู้ขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์ และการตีความส่วนตวั ผลการวิจยัจึงมีทั้ง
มุมมองท่ีเป็นดา้นบวก และมุมมองท่ีเป็นดา้นลบต่อภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ดงัน้ี   
 ภาพดา้นลบ 
 แมน้ายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และประกาศ
ตดัขาดจากพรรคประชาธิปัตย ์ไม่ขอรับต าแหน่งใดๆในทางการเมือง เปล่ียนบทบาทมาเป็นแกนน า 
กปปส. ภายใตฉ้ายาใหม่ ‚ก านนัสุเทพ‛ แต่ก็ยงัถูกนกัข่าวสายการเมืองส่วนใหญ่มองในภาพลกัษณ์
แบบเดิม คือ เป็นนกัการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีเปล่ียนสถานะข้ึนมาเป็นแกนน าการชุมนุม 
ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์แอบแฝง  เน่ืองจากแกนน าหลกัทั้ง 8 คนท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ เลือกเขา้มาร่วมเป็น
ผูน้ าในการเคล่ือนไหว ลว้นเป็นอดีต ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย ์ส่วนช่องทางการส่ือสารท่ี กปปส. 
ใชเ้ป็นหลกัอย่าง สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องบลูสกาย ก็เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีเช่ือมโยงกบัพรรค
ประชาธิปัตยเ์ช่นกนั ขณะท่ีตวั ‚ก านนัสุเทพ‛ ก็เคยมีประวติัถูกครหาเร่ืองทุจริตคอรัปชัน่ในหลาย
คดีมาก่อน รวมถึงกลยุทธ์ท่ีน ามาใชใ้นการน ามวลชนคร้ังน้ี ลว้นมาจากทุนดา้นประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญจากการเป็นนกัการเมืองพรรคประชาธิปัตยม์าหลายสิบปี เช่น ความสามารถในการ
ปราศรัยโน้มน้าวใจ  การเป็นนกัประสานงานกบัเครือข่ายในทุกระดบั  มีอ านาจบารมีในการคุม 
ส.ส.  และเครือข่ายหวัคะแนน รวมถึงต่อรองผลประโยชน์กบักลุ่มต่างๆ ฯลฯ  
  ภาพดา้นบวก 
   ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นบวก มีนกัข่าวสายการเมือง คอลมันิสตจ์ากส่ือหลายส านกั และ
นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์บางคน กล่าวถึง ‚ก านนัสุเทพ‛ ในภาพลกัษณ์ของการเป็นผูน้ ามวลชน 
หรือ ผูน้ าภาคประชาชน ท่ีกล้าออกมาต่อสู้อยู่เคียงข้างมวลชน น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองคร้ังใหญ่ เปรียบเสมือนร่างทรงของประชาชนท่ีตอ้งการความยุติธรรมและความถูกตอ้ง 
นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลบางส่วนมองวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีภาพลกัษณ์การเป็นนกัจิตวิทยามวลชน ท่ีมี
ความสามารถในการโน้มน้าวใจผู ้ชุมนุมค่อนข้างสูง อีกทั้ งยงัมีภาพลักษณ์ของการเป็นนัก
ยทุธศาสตร์ นกัปฏิวติั และนกัเคล่ือนไหวมวลชน อีกดว้ย 
       3.2  ความเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง 
 ในแง่ความเป็นนักส่ือสารรณรงค์ทางการเมือง ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้มีบทบาทในการใช้
กระบวนการส่ือสารท่ีมีแบบแผนเป้าหมาย มีการใชส่ื้อต่างๆ ภายในระยะเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
มีการออกแบบส่ือ เน้ือหาสาระท่ีจะบรรลุให้มีความรู้ ความสนใจ และความตระหนกั น าไปสู่การ
โน้มน้าวใจ นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงการใช้ส่ือ กิจกรรม และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผูรั้บสารเห็น
คลอ้ยตามการรณรงค ์ในมุมมองของคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม สรุปไดว้า่ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีความทุ่มเท
ในการเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง กระทัง่ท าให้มวลชนเกิดความไวว้างใจ เช่น การก าหนด
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เป้าหมายในการชุมนุมใหญ่อยู่เป็นระยะๆ การเดินเท้ารณรงค์ท่ามกลางแดดร้อนวนัละ 10-20 
กิโลเมตร เกือบทุกวนั ฯลฯ 
  ขณะท่ีในมุมมองของนกัวชิาการดา้นรัฐศาสตร์ 2 ท่าน สรุปไดว้า่ ภาพลกัษณ์ความเป็น
นกัส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองของ ‚ก านนัสุเทพ‛  เป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่มีความเสถียร เน่ืองจากมี
การปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาอยูเ่สมอ เพื่อโนม้นา้วใจและกระตุน้
มวลชนใหมี้ความคิด ความเช่ือ ร่วมเคล่ือนไหวไปสู่เป้าหมายเดียวกนั  เช่น สมยัท่ีเป็นนกัการเมือง 
‚ก านนัสุเทพ‛ ไม่เคยพูดส่ิงท่ีเป็นนามธรรม และมีความคิดเร่ืองการปฏิรูปประเทศ แต่หลงัจาก
ข้ึนมาเป็นผูน้ า กปปส. เขากลายเป็นคนท่ีมีอุดมการณ์และวางแผนการปฏิรูปประเทศอยา่งจริงจงั  
ทั้งน้ีนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ ยงัไล่เรียงตวัอย่างการปรับบทบาทในแต่ละช่วงเวลาหลกัๆ ซ่ึงก็
หมายถึงภาพลกัษณ์การเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมืองของ ‚ก านนัสุเทพ‛ท่ีเปล่ียนตามไปดว้ย 
เร่ิมตน้ตั้งแต่การชุมนุมท่ีสถานีรถไฟสามเสน ‚ก านันสุเทพ‛วางบทบาทตวัเองเป็นหัวเรือใหญ่
เรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบการผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่หลังจากมีผูชุ้มนุมและ
เครือข่ายต่างๆ เขา้ร่วมมากข้ึน จนตอ้งยา้ยเวทีมาท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เขาก็ปรับมาเป็นผูน้ าใน
การลม้ลา้งรัฐบาล และเม่ือกระแสการต่อตา้นรุนแรงข้ึน เจา้หนา้ท่ีพยายามเขา้ระงบัความขดัแยง้ เขา
ไดป้รับบทบาทเขา้สู่วงจรกระตุน้เตือนอ านาจรัฐ ต่อรองในรูปแบบต่างๆ แต่เจา้หนา้ท่ีรัฐก็ยงัไม่มี
ท่าทีจะตอบสนอง เขาจึงปรับบทบาทมาชนกบัอ านาจรัฐแทน ปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ี หรือทหารก็ยงัไม่
ขยบั ‚ก านันสุเทพ‛ จึงปรับบทบาทมาเป็นแกนน าปฏิวติัภาคประชาชน และสุดทา้ยเม่ือมีการ
รัฐประหารเกิดข้ึน เขาก็ไดว้างบทบาทตวัเองใหเ้ป็นเพียงต านานการต่อสู้ 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจยัเก่ียวกบั บทบาทการเป็นนกัส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองของ ‚ก านนัสุ
เทพ‛  ซ่ึงได้จากวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏในส่ือมวลชน ทั้งส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือ
ออนไลน์  และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มุมมองของนกัข่าวสายการเมือง 
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และกลุ่มคนใกล้ชิดท่ีเข้าร่วมชุมนุมกับ 
‚ก านันสุเทพ‛ ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นเคร่ืองมือในการ
เช่ือมโยงศึกษา โดยสามารถอภิปรายผลการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี  
 1.  กลยทุธ์การส่ือสารในแง่นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง 
 การชุมนุมของ กปปส. ในช่วงเกือบ 7 เดือน ‚ก านนัสุเทพ‛ ในฐานะแกนน าการ
เคล่ือนไหว ซ่ึงต้องท าหน้าท่ีเป็นผูส่้งสาร น าขอ้มูล ข่าวสาร ตลอดจนความคิด ความเช่ือ และ
อุดมการณ์ ส่ือสารไปยงัมวลชนและสังคมในวงกวา้ง ไดใ้ชก้ลยุทธ์การส่ือสารหลายดา้นในการชกั
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จูงคนให้เขา้ร่วมการชุมนุม หน่ึงในนั้นคือ กลยุทธ์ด้านคุณลักษณะผูส่้งสาร ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คทัลิป และ เซนเตอร์ (Cutlip and Center, 1978 อา้งถึงใน พรสิทธ์ิ 
พฒัธนานุรักษ์, 2526) ท่ีกล่าวว่า ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร หรือผูส่้งสาร (Source credibility) 
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การส่ือสารมีน ้ าหนัก ได้รับความสนใจจากผูรั้บสารมากยิ่งข้ึนและ
น าไปสู่พลงัในการโน้มน้าวใจ โดยปัจจยัท่ีท าให้ผูส่้งสารน่าเช่ือถือ ตอ้งประกอบด้วย ความน่า
ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร(Trustworthiness) ซ่ึงในมุมมองส่วนใหญ่เห็นคลา้ยกนัวา่ 
ความน่าเช่ือถือของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีทุนเดิมมาจากการเป็นนกัเมืองท่ีมีทั้งอ านาจและบารมี อีกทั้งยงั
พิสูจน์ความจริงใจดว้ยการลาออกจากการเป็น ส.ส. ตดัขาดจากพรรคประชาธิปัตย ์และมีอุดมการณ์
ท่ีทุ่มเทเสียสละ กระทัง่มวลชนเกิดความไวว้างใจ แต่ก็มีนกัข่าวสายการเมืองบางคนท่ีเห็นต่าง มอง
วา่ความน่าเช่ือถือเกิดข้ึนหลงัมีการสร้างสถานะใหม่ ลบภาพความเป็นนกัการเมืองผูท้รงอิทธิพลมา
เป็นลุงก านนัท่ีใจดีของมวลชน ขณะท่ีนกัวชิการดา้นรัฐศาสตร์บางคน มองวา่ เกิดจากการท่ี ‚ก านนั
สุเทพ‛ เป็นตวัแปรส าคญัในขบวนการทางการเมืองและพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีสามารถประสานงาน
และจดัตั้งมวลชนใหม้าร่วมชุมนุมได ้ 
 ส่วนดา้น ประสบการณ์ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของผูส่้งสาร (Expertness) 
ส่วนใหญ่มีความเห็นคลา้ยกนัวา่ มีการน าความรู้ความเช่ียวชาญจากการเป็นนกัการเมืองอาชีพ และ
ผูจ้ดัตั้งรัฐบาลมืออนัดบัตน้ๆของประเทศ เขา้มาปรับใชใ้นการน ามวลชน อย่างไรก็ตาม มีนกัข่าว
สายการเมืองบางคน มองว่า ความน่าเช่ือถือในดา้นน้ี เกิดจากการต่างตอบแทนในช่วงท่ี ‚ก านนัสุ
เทพ‛ เป็นนักการเมือง ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการประสานงานกบัเครือข่ายของตวัเอง รวมถึง
หวัคะแนน และเครือข่ายของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มต่างๆ คุณลกัษณะอีกดา้น
ท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ คือ ลกัษณะความเป็นพลวตั คล่องแคล่ว กระฉบักระเฉง และ
น่าสนใจติดตาม (Dynamic) ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นคลา้ยกนัวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการพูดจาคล่องแคล่ว
เรียกความสนใจตลอดเวลาแบบนักการเมืองทัว่ไป รวมทั้งให้ความส าคญักบัแสดงออกทางดา้น
อารมณ์ประกอบการชุมนุมท่ีสอดคล้องไปตามสถานการณ์ เพื่อโน้มน้าวใจและเช่ือมต่อกับ
ความรู้สึกของมวลชน   

กลยุทธ์ถดัมา คือ กลยุทธ์ดา้นการใชส้าร มุมมองส่วนใหญ่เห็นคลา้ยกนัวา่ท่ีปรากฏชดั 
คือการใชว้าทศิลป์ ค าพูด วิธีพูด และ อวจัภาษา โดยเฉพาะดา้นเน้ือหา ‚ก านนัสุเทพ‛ มีการตอกย  ้า
เป้าหมายการชุมนุมท่ีชดัเจนอยู่ตลอดเวลา โดยเนน้ย  ้าวา่ เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศ สถาบนั
เบ้ืองสูง และอนาคตของลูกหลาน สอดคลอ้งกบัแนวทางการส่ือสารทางการเมืองท่ีนาย บารัค โอ
บามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองโดยการใช้สโลแกน หรือค าขวญัใน
การรณรงค์หาเสียงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีว่า ‚CHANGE You can believe in : ความ
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เปล่ียนแปลงท่ีคุณสามารถเช่ือมัน่ได‛้ โดยเนน้ย  ้าในการหาเสียงอยูต่ลอดเวลาวา่ เขาจะเปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง แล้วก็เปล่ียนแปลง กระทัง่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง (บทวิเคราะห์จากทีมข่าว
ต่างประเทศ, นสพ.มติชน, 2551)  ส่วนวิธีการส่ือสารมีการใชห้ลกัจิตวิทยามวลชนทั้งรูปแบบวจั
นภาษา และอวจันภาษา ท่ีมีพลงัและไม่ซับซ้อนโดยมีการใช้น ้ าเสียงประกอบ ท่วงท่า ลีลา ท าให้
มวลชนคลอ้ย สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การส่ือสารของแกนน าพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบการส่ือสารดว้ยวจันภาษา และอวจัน
ภาษา ผ่านลกัษณะการดาวกระจาย จดัคอนเสิร์ตการเมืองสัญจร การปราศรัย การแถลงข่าวผ่าน
ส่ือมวลชน มีค าแถลงการณ์ และการชุมนุม (ภคัรินทร์ สวา่งดี, 2553) แต่มุมมองของนกัข่าวสาย
การเมืองบางคนมองต่างออกไป เน้ือหาท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ส่ือสารไปยงัมวลชนไม่ไดมี้การเปิดขอ้มูล
ใหม่ดว้ยประเด็นท่ีน่าสนใจ นอจาก 3 เร่ืองหลกั คือ การคอรัปชัน่ของรัฐบาล ปฏิรูปประเทศ และ
โจมตีระบอบทกัษิณ อีกทั้งการปราศรัยในบางประเด็นก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ แต่กลบัท าให้เสีย
แนวร่วม เช่น การประกาศจะเป็นรัฏฐาธิปัตย ์

นอกจากน้ีในมุมมองภาพรวมเห็นว่า ยงัมีปัจจัยเอ้ือท่ีช่วยเสริมให้การใช้สารของ 
‚ก านนัสุเทพ‛ ประสบความส าเร็จ นัน่ก็คือ การบริหารจดัการการส่ือสารเชิงบูรณาการอย่างเป็น
ระบบ และสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัในทุกองคาพยพ ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) โดยมุ่งเน้นให้คนสัมผสัได ้และรู้สึกมี
ความหวงักบัการเคล่ือนไหวของ กปปส. ซ่ึงในงานวิจยัของ เบญจา หวงัพีระวงศ์ (2553) กล่าวถึง
กลยุทธ์การส่ือสารของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์วา่ มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์ มีการ
แบ่งหนา้ท่ีไปตามความถนดัของแต่ละคน เพื่อใหก้ารส่ือสารไม่ซ ้ าซอ้นกนั  

ขณะเดียวกนั ‚ก านันสุเทพ‛ ยงัมีการส่ือสารโดย ใช้ สัญญะ สร้างความหมาย ใน
หลากหลายรูปแบบเพื่อก าหนดความคิดความเช่ือของมวลชน  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสัญญะวิทยา ซ่ึง
อธิบายความหมายของสัญญะไวว้่า คือ การประกอบสร้างความจริงทางสังคมจากความหมายท่ีถูก
ก าหนดข้ึนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นไปตามวิถีชีวิตของ สัญญะ ท่ีมีการเกิด เติบโต เปล่ียนแปลง และ
สูญหาย โดยมีผลต่อการก าหนดความคิดและความเช่ือของผูรั้บสาร(กาญจนา แก้วเทพ, 2547, 
น.105-108 ) กลุ่มสัญญะท่ีมีการผลิตข้ึนผ่านการปราศรัยของ ‚ก านันสุเทพ‛ และกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวของ กปปส. มีทั้ง ค  าพดู หรือวาทกรรม ซ่ึงมีการผลิตซ ้ าผา่นส่ือช่องทางต่างๆกระจายไป
ยงัมวลชนทุกกลุ่ม เช่น การเรียกตวันายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดว้ยค าวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ การเรียกกลุ่มผู ้
ชุมนุมวา่ ‚มวลมหาประชาชน‛ ฯลฯ การสร้างสัญญะผา่นบทเพลงประกอบการชุมนุม ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นเพลงปลุกใจในประวติัศาสตร์ท่ีเคยใชใ้นการต่อสู้กบัอ านาจรัฐในหลายเหตุการณ์ส าคญัมาก่อน 
การสร้างสัญญะผา่นส่ิงของและวตัถุอยา่งเช่น ธงชาติไทย และนกหวีด ท่ีทรงพลงัและมีอิทธิพลต่อ
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การก าหนดความคิดความเช่ือของมวลชน อีกทั้งยงัมีการสร้างสัญญะดา้นอวจันภาษาผ่านการ
แสดงออกของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ทั้งจากบุคลิกส่วนตวั และความทุ่มเทเสียสละในดา้นต่างๆ เพื่อเรียก
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากมวลชน การชุมนุมใหญ่แต่ละคร้ังก็ถูกสร้างความหมาย โดยการอา้ง
ช่ือกิจกรรมแต่ละคร้ังให้เกิดพลงัความรู้สึกมีส่วนร่วม เช่นเดียวกบัการเดินรณรงคแ์ลว้มีคนบริจาค
เงิน จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ท าใหมี้คนร่วมบริจาคตามมาอีกเป็นจ านวนมาก 

อีกหน่ึงกลยุทธ์ดา้นการใชส้ารท่ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ให้ความส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนั คือ 
การสร้างสารเพื่อโน้มนา้วใจ ซ่ึงมีการใช้เทคนิคการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการโนม้น้าวใจ 
ในส่วนของการสร้างจุดดึงดูดใจในสาร(Message Appeals) ท่ีระบุไวว้า่ การสร้างสารเพื่อการโนม้
นา้วใจจะไดผ้ลดียิง่ข้ึน ถา้มีจุดจูงใจท่ีสามารถเช่ือมโยงกบักรอบอา้งอิงตวัเอง (ปาจรีย ์อ่อนสะอาด, 
2546, น.59-63) ซ่ึงโดยทัว่ไปมีการใช้จุดดึงดูดใจใน 6 ดา้น แต่ส าหรับการชุมนุมคร้ังน้ี ‚ก านนัสุ
เทพ‛ ใชจุ้ดจูงใจจาก 3 ดา้นหลกั คือ การใชจุ้ดดึงดูดใจให้เกิดความกลวั (Fear Appeals)  เช่น กลวั
ความเลวร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น และการจาบจ้วงสถาบนัเบ้ืองสูงท่ีประชาชนไม่สามารถ
ยอมรับได ้  การใชจุ้ดดึงดูดใจโดยใช้อารมณ์ (Emotional Appeals) ‚ก านนัสุเทพ‛ มุ่งเนน้ส่ือสาร
ดว้ยเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของมวลชน เช่น ความสูญเสีย การถูกเอาเปรียบจากนโยบาย
ของรัฐ รวมถึงการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย และก าหนดเป้าหมายการชุมนุมท่ีชดัเจน และการใชจุ้ดจูงใจ
โดยใช้แรงจูงใจ (Motivational Appeals) ท่ีปรากฎชดั  เช่น การนัดชุมนุมใหญ่เพื่อเผด็จศึกคร้ัง
สุดทา้ย และบริหารจดัการรูปแบบการชุมนุมท่ีมีความปลอดภยั อาหารดี ดนตรีไพเราะ ฯลฯ  
 ทั้งน้ี ‚ก านนัสุเทพ‛ ยงัมีการใชส้ารในการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัเทคนิคการโฆษณา
ชวนเช่ือ (อา้งอิงใน, Severin, W.J. and Tankard, J.R., J.W., 2001, p.111-123)ในหลายดา้น ท่ีแสดง
อย่างชดัเจน คือ  การตั้งช่ือให้ฉายา (Name Calling)  เช่น ให้เรียกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ว่า 
‚ก านนัสุเทพ‛ แมน้กัข่าวสายการเมืองบางคนมองว่า เป็นการสร้างความใกล้ชิดและความเป็น
กนัเองกบักลุ่มผูชุ้มนุม แต่มุมมองส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่ เป็นการสร้างภาพตวัแทนของชาวบา้น
ในชนบท เพื่อลบภาพความเป็นนกัการเมืองท่ีถูกตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัคดีทุจริตคอรัปชัน่ให้กลายมา
เป็นลุงก านนัท่ีใจดีต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างแทจ้ริง อีกทั้งกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม ก็เปิดเผยว่า 
การตั้งฉายาน้ีเปรียบเสมือนการรีแบรนด์สินคา้ใหม่เพื่อเรียกความศรัทธาจากประชาชน  การเรียก
กลุ่มผูชุ้มนุม กปปส. วา่ ‚มวลมหาประชาชน‛ สร้างพลงัให้ผูชุ้มนุมรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ฯลฯ  การสร้างความจริงสวยหรู ดีเลิศ สมบูรณ์แบบ (Glittering Generality) ตลอดการชุมนุม มีการ
กล่าวอา้งถึงความจริงอนัสวยหรู ให้มวลชนรู้สึกมีความหวงั โดยเนน้ย  ้าวา่ หลงัขจดัระบอบทกัษิณ
ได ้จะร่วมกนัปฏิรูปประเทศให้ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขไดอ้ยา่งสมบูรณ์  รวมทั้งการใชบุ้คคล สถาบนั รองรับความน่าเช่ือถือ (Testimonail) ในการ
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เคล่ือนไหวของ กปปส. หลายคร้ัง มีการออกแบบกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนัเบ้ืองสูง ซ่ึงเป็น
ศูนย์จิตใจรวมของประชาชน  เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดี  และการเลือกสรรเฉพาะหลกัการ 
ความเห็น ความเช่ือ ขอ้เท็จจริง หลกัฐาน เหตุผล มาใช้อา้งเพื่อประโยชน์ตนเอง (Card Stacking) 
อาทิ การปราศรัยของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มกัมีการน าหลกัฐาน และขอ้เท็จจริงมาอา้งเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองโดยตลอด เช่น การน าเร่ืองการคอรัปชั่นของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาเป็นจุดขายจนประสบ
ความส าเร็จ และการอา้งวา่การต่อสู้คร้ังน้ีเดิมพนัดว้ยอนาคตของประเทศ และอนาคตลูกหลานของ
ทุกคน ฯลฯ 
 นอกจากน้ี ‚ก านันสุเทพ‛ ยงัใช้กลยุทธ์ด้านการใช้สารด้วยการปลูกฝังวฒันธรรม
ต่อตา้น ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ตามท่ี ริชาร์ด 
ฟอล์ค (อา้งถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545, น.9) กล่าวไวว้่า ลกัษณะร่วมท่ีส าคญัของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ จะมีการปลูกฝังวฒันธรรมการต่อตา้น/ขดัขืน  ท าลาย
ความชอบธรรมของอ านาจรัฐและระบบท่ีมีอยู ่เพื่อระดมมวลชนสร้างความเช่ือชุดใหม่ ซ่ึงท่ีปรากฎ
ชดัในการชุมนุมของ กปปส. ไดแ้ก่ การประกาศกดดนัให้หยุดงาน  ชะลอการจ่ายภาษี  ปฏิเสธการ
เจรจากบัคู่ขดัแยง้ และเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ กลยุทธ์การใช้สารท่ีกล่าวมาใน
ขา้งตน้ ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฮสัสัน ดูมาลี (2555) ท่ีระบุถึง หน่ึงในแนวทางการเคล่ือนไหว
เพื่อจดัการทรัพยากรอ่าวปัตตานีของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี คือ การเคล่ือนไหวทางสังคม 
มีการใชย้ทุธวธีิขดัขวาง ทา้ทายระบบการเมือง ดว้ยการชุมนุมประทว้งกดดนัใหรั้ฐบาลตดัสินใจ 
 การใช้ช่องทางการส่ือสาร ก็เป็นอีกกลยุทธ์ส าคญัท่ี ‚ก านันสุเทพ‛ น ามาใช้ในการ
เคล่ือนไหวมวลชน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารผ่านส่ือในเครือข่ายเดียวกนักบั กปปส.เป็นหลกั 
เช่น สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องบลูสกาย ท่ีมีการถ่ายทอดตลอด 24 ชัว่โมง และสถานีโทรทศัน์
อ่ืนๆท่ีร่วมเป็นเครือข่าย อีกทั้งยงัมีการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดียในทุกช่องทาง ซ่ึงมีอิทธิพลอย่าง
มากในการเขา้ถึงมวลชนไดทุ้กระดบั สามารถการตอบโต ้ผลิตวาทกรรมต่างๆ แลว้ส่งต่อพร้อมกนั
ไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว ควบคู่กบัการส่ือสารผา่นส่ือมวลชนท่ีอยูน่อกเหนือเครือข่ายของ กปปส. 
กระตุน้ให้หันมาสนใจและน าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ือง  ดว้ยการก าหนดประเด็นให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ 
และการเคล่ือนไหวของ กปปส. ถูกน าเสนอเป็นข่าวอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นแนวทางการใชช่้องทาง
การส่ือสารท่ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การใช้ส่ือมวลชนของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เพื่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองตามท่ีปรากฏในผลการวจิยัของ พิจิตรา ศุภสวสัด์ิกุล 
(2553) ใน 2 กรณี คือ การใช้ส่ือมวลชนท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัและดูแลของกลุ่มพนัธมิตรฯ อย่าง
สถานีโทรทศัน์เอเอสทีว ี(ASTV) ส่ืออินเทอร์เน็ต วทิยุ FM 97.5 รวมถึงส่ือส่ิงพิมพใ์นเครือผูจ้ดัการ 
นบัเป็นความได้เปรียบในการส่ือสารและกระจายจุดยืนความเป็นไปของกลุ่มออกสู่สาธารณชน 
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และการใช้ส่ือมวลชนท่ีอยู่นอกเหนือการก ากบัและดูแลของกลุ่มพนัธมิตรฯ  กลุ่มพนัธมิตรฯ ท่ีมี
การสร้างเง่ือนไขทางการเมือง ก าหนดวาระให้ตนเองตกเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา โดยสร้าง
สถานการณ์การเคล่ือนไหวอยา่งเป็นระลอก เพื่อให้กิจกรรมของกลุ่ม ‚มีคุณค่าดา้นข่าว‛ ท่ีเพียงพอ
ในการกระตุน้ใหส่ื้อส านกัต่างๆหนัมาให้ความสนใจ และให้พื้นท่ีในการน าเสนอข่าวและกิจกรรม
ของกลุ่มพนัธมิตรอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งขยายการรับรู้ไปยงัส่ือมวลชนต่างประเทศอีกดว้ย  
 ส าหรับกลยุทธ์ผูรั้บสาร ‚ก านนัสุเทพ‛ ไดน้ ามาใช้ชกัจูงมวลชนในหลายมิติ เช่น การ
ก าหนดเป้าหมายของการส่ือสาร เพื่อกระตุน้และปลุกระดมมวลชน ผา่นชุดกิจกรรมการส่ือสารท่ีมี
การวางแผนไว ้ เช่น การนัดชุมนุมใหญ่ และการตั้งเป้ายึดสถานท่ีราชการฯลฯ สอดคล้องกับ
แนวคิดเร่ืองการรณรงค์  ท่ีระบุว่า ตอ้งมีลกัษณะเป็นการกระท าท่ีมีเป้าประสงค์ พุ่งเป้าไปท่ีคน
จ านวนมาก มีการระบุระยะเวลาการด าเนินงานท่ีชดัเจน และเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการส่ือสารท่ีมี
การวางแผนไวล่้วงหนา้ (กิตติ กนัภยั และคณะ, 2543, น.231-233) นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ครือข่าย
ทางสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็น การส่ือสารผ่านผูน้ าความคิด และการส่ือสารสองทอด ผ่านเครือข่าย
ต่างๆ เช่น อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตยท่ี์ลาออกมาร่วมเป็นแกนน า รวมทั้งเครือข่าย‘ปัญญาชน’ 
และศิลปินดารานกัแสดงท่ีสามารถชกัจูงผูนิ้ยมชมชอบมาร่วมกิจกรรมการชุมนุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุเทพ เดชะชีพ (2547) ท่ีกล่าวถึง กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของนายชวน หลีก
ภยั ซ่ึงมีการเลือกใช้ส่ือบุคคลอ่ืนท่ีมีความใกลชิ้ดกบัตนเองท าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงแทน เช่น 
มารดา พี่ชาย และกลุ่มเกลอของนายชวน ในลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบสองขั้นตอน (Two-step 
Flow Communication) กล่าวคือ ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าทางความคิด และผูก้ลัน่กรองข่าวสาร อยา่งไม่
เป็นทางการไปยงัประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งอีกทอดหน่ึง 

ขณะเดียวกัน ยงัมีการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเช่ือมโยงกับกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีเป้าหมาย
เดียวกนั เพราะการน ามวลชนเพียงล าพงัของ ‚ก านนัสุเทพ‛ อาจไม่มีพลงัมากพอท่ีจะท าให้การ
ชุมนุมประสบความส าเร็จ หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 
เช่น  ชนชั้นน า ชนชั้นกลาง  เครือข่ายนักธุรกิจ นักการเมือง ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย ์ 
รวมถึงเครือข่ายดั้งเดิม ฯลฯ  ซ่ึงเป็นไปตามองคป์ระกอบของการรณรงค ์ท่ีนอกจากจะตอ้งมี แกน
น า เป็นองคป์ระกอบส าคญัแลว้ ยงัตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีเป็นกลุ่มพนัธมิตร อาทิ กลุ่มบุคคลท่ีให้การ
สนบัสนุนแกนน า เช่น บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือ ไดรั้บการยอมรับในแวดวงต่างๆของสังคม บุคคลท่ี
เผชิญหน้ากบัปัญหา มีทั้งเขา้ร่วมเพราะรู้จกักบัแกนน าเป็นการส่วนตวั หรือไดรั้บเชิญจากแกนน า 
หรือเผชิญกบัปัญหาและไดรั้บการติดต่อจากส่ือมวลชน หน่วยงานภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน 
องคก์รภาคธุรกิจเอกชน  รวมทั้งองคก์รส่ือมวลชนของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการส่ือสารรณรงค์ทางสังคมท่ีน าเสนอโดย ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ (2546, น.127-
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152)  แต่ทั้งน้ีมีนกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์บางคนท่ีเห็นต่าง มองวา่ การเคล่ือนไหวของ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ เป็นการจดัตั้งร่วมกนัจากหลายฝ่าย เช่ือมโยงกนัดว้ยผลประโยชน์ทางการเมือง และเศรษฐกิจ 
ส่วนหน่ึงเป็นชนชั้นน าและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม 

ส่วนกลยทุธ์ผูรั้บสารดา้นสุดทา้ยท่ีปรากฎชดัวา่ ‚ก านนัสุเทพ‛ น ามาใช ้ คือ การชูความ
เช่ือมัน่ในพลงัอ านาจของประชาชน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเน้นตอกย  ้าเร่ืองอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน และการต่อสู้คร้ังน้ีก็เพื่อทวงคืนอ านาจของประชาชน ฯลฯ สอดคล้องกับทฤษฎี
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน ท่ีไม่มีความ
เช่ือมัน่ในความเป็นตวัแทนของระบบพรรคการเมือง และความจริงใจของรัฐบาล มีเป้าหมายในการ
เรียกร้องร่วมกนัเพื่อสร้างกติกาหรือกฎเกณฑ์ชุดใหม่ในการด ารงชีวิต (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 
2545, น.3)  

2.  ปัจจยัแวดลอ้มท่ีสร้างพลงัในการรณรงค ์และส่ือสารทางการเมือง  
ตลอดการชุมนุมของของ กปปส. มีปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือหรือมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การรณรงค์และส่ือสารทางการเมืองในหลายมิติ  ทั้งสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม ปัจจยัจากฝ่ายทหาร ปัจจยัจากฝ่ายตรงกนัขา้ม การสนบัสนุนจากครอบครัวต่อ ‚ก านนัสุ
เทพ‛ ปัจจยัจากช่วงเวลาและสถานท่ีของการชุมนุม รวมถึงการสนบัสนุนและการเขา้มามีส่วนร่วม
ของบุคคลและองค์กรท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการโน้มน้าวใจในส่วนของการสร้างจุด
ดึงดูดใจในสาร (Message Appeals) โดยใชแ้รงจูงใจ (Motivational Appeals) (ปาจรีย ์อ่อนสะอาด,  
2546, น. 59-63) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิทธิเดช สุพงษ ์(2553) ท่ียอมรับวา่ ปัจจยัแวดลอ้ม
ในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ลว้นมีผลต่อกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของนายอภิสิทธ์ เวช
ชาชีวะ ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มทางการเมืองท่ีเกิดความผนัผวนอยา่งรุนแรง สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัลดลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัการเมืองภายในประเทศและความตกต ่าของ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอยา่งไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
ท าใหก้ารส่ือสารไม่สามารถท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3.  ภาพลกัษณ์นกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง 
นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ รวมถึงกลุ่มคน

ใกลชิ้ดท่ีเขา้ร่วมการชุมนุม มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ในมิติต่างๆ ทั้งในทิศทางบวก
และลบ ซ่ึงค านิยามภาพลกัษณ์เป็นไปตามแนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2541, น.13) คือ การรับรู้
ขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์ และการตีความส่วนตวัของแต่ละบุคคล ท่ีอาจเป็นภาพลกัษณ์ดา้นลบ 
หรือดา้นบวกก็ได ้  ทั้งน้ีการท่ี ความเป็น ‚ก านนัสุเทพ‛ ถูกมองในภาพดา้นลบ เพราะมวลชนเกิด
จากความไม่ไวว้างใจในการข้ึนมาเป็นแกนน าการชุมนุม อาจยงัมีผลประโยชน์แอบแฝง เน่ืองจาก
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แกนน าหลกัคนส าคญัท่ีเลือกเข้ามาน ามวลชน ล้วนเป็นอดีต ส .ส.จากพรรคประชาธิปัตยท์ั้งส้ิน 
ส่วนช่องโทรทศัน์ดาวเทียมบลูสกายท่ีใช้ในการถ่ายทอดตลอด 24 ชัว่โมงก็มีความเช่ือมโยงกบั
พรรคประชาธิปัตย์เช่นกนั ท าให้ยงัมีภาพของความเป็นนักการเมือง ประชาชนทัว่ไปจึงยงัไม่
ไวว้างใจนกั ขณะท่ีภาพดา้นบวก  ‚ก านนัสุเทพ‛ มีภาพลกัษณ์ของความเป็นผูน้ าภาคประชาชนท่ี
กลา้หาญ เป็นนกัจิตวิทยามวลชนท่ีมีความสามารถในการโนม้นา้วใจสูง อีกทั้งยงัมีภาพลกัษณ์การ
เป็นนกัยทุธศาสตร์ นกัปฏิวติั และนกัเคล่ือนไหวมวลชน ในงานวิจยัของ อิทธิเดช สุพงษ ์(2553) มี
ผลการวิจยัท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวถึงกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ จากมุมมองของนกัวิชาชีพ และนกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชน ซ่ึงมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ โดยดา้นบวก มองว่า เป็นนกัการเมืองรุ่นใหม่ มี
ความรู้ การศึกษาดี มีไหวพริบ พูดจาฉลาด และซ่ือสัตย์สุจริต ส่วนภาพลักษณ์ด้านลบ มีความ
เช่ือมัน่ในตวัเองสูง จนท าให้ไดฉ้ายาวา่ ‚เด็กด้ือ‛ หรือ ‚หล่อ หลกั ลอย‛ เช่นเดียวกบักระบวนการ
สร้างภาพลกัษณ์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร จากความเห็นของนกัวิชาการสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และนกัวชิาชีพหนงัสือพิมพ ์ท่ีมองวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร มีภาพลกัษณ์ในเชิงบวก 
คือ การเป็นผูน้ า และมีวิสัยทศัน์ ส่วนภาพลกัษณ์เชิงลบ คือ เช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป ใชอ้  านาจ
โดยไม่ค  านึงถึงสิทธิเสรีภาพของการมีส่วนร่วม ปากไว และใชอ้ารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ (ขวญัชยั 
รุ่งฟ้าไพศาล, 2548) 

ส่วนภาพ ความเป็นนกัส่ือสารรณรงคท์างการเมือง ของ ‚ก านนัสุเทพ‛  เป็นภาพลกัษณ์
ท่ีไม่มีความเสถียร เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนบทบาทและภาพลกัษณ์ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ในแต่ละช่วงเวลาอยูต่ลอดผา่นกิจกรรมการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ เพื่อโนม้นา้วใจ และรักษา
พลงัของมวลชนเอาไวใ้ห้ได้ยาวนานท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัการนิยาม ‚การ
ส่ือสารรณรงค ์(Communication campaign) ของ Rogers และคณะ (1979) ( อา้งถึงใน กิตติ กนัภยั
และคณะ, 2543, น. 228) ท่ีกล่าวไวว้า่ การส่ือสารรณรงค ์คือ ชุดกิจกรรมการส่ือสารท่ีถูกวางแผน
เอาไวล่้วงหน้า โดยออกแบบข้ึนมาเพื่อเขา้ถึงและจูงใจประชาชน โดยการใช้สาร(message) ท่ีมี
ความเฉพาะ การรณรงค์จะท าในช่วงเวลาสั้ นๆ โดยมีวตัถุประสงค์เชิงทศันคติและพฤติกรรม 
ขณะเดียวกนัจะมีการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย (multi-media approach) เสมอ การด าเนินการรณรงคข์อง 
‚ก านนัสุเทพ‛ ก็ด าเนินไปในลกัษณะเช่นน้ีกวา่จะบรรลุเป้าหมายได ้

นอกจากน้ี บทบาทการเป็นนักส่ือสารรณรงค์ทางการเมืองของ ‚ก านันสุเทพ‛ ยงั
สามารถวิเคราะห์ไดใ้น 2 มุมมอง เป็นไดท้ั้งการโฆษณาชวนเช่ือ และการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
จากนิยามของ โรเจอร์ บราวน์ นกัจิตวิทยา (Severin, W.J. & Tankard, J.R., J.W., 2001, p.109-110) 
อธิบายไวว้่า การโน้มน้าวใจ หมายถึง การออกแบบระบบสัญลกัษณ์บางอยา่งเพื่อช้ีน าการกระท า
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ของบุคคล ซ่ึงมีเทคนิควิธีการท่ีเช่ือมโยงและสามารถต่อยอดไปสู่การโฆษณาชวนเช่ือได้ เม่ือ
พฤติกรรมตอบสนองต่อการถูกโนม้นา้วใจนั้นเป็นไปตามเป้าหมายของผูท่ี้ช้ีชวน แตกต่างกนัตรงท่ี
การโฆษณาชวนเช่ือ มีเป้าหมายการส่ือสารเพื่อประโยชน์ของผูช้ี้ชวน โดยไม่ไดค้  านึงถึงผูรั้บสารวา่
จะไดรั้บประโยชน์เหล่านั้นดว้ยหรือไม่ ฉะนั้นการส่ือสารรณรงคข์อง ‚ก านนัสุเทพ‛ จึงถูกมองได้
ทั้งในสองดา้นว่า เป็นการรณรงค์เพื่อประโยชน์ของตวัเองและพวกพอ้ง หรือเป็นการรณรงค์เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนร่วม 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์  
 1.  ผลการวิจยัท่ีพบวา่การส่ือสารและรณรงคท์างการเมืองของ ‚ก านนัสุเทพ‛ ท่ีชกัจูง
มวลชนเขา้ร่วมชุมนุมไดม้ากท่ีสุดในประวติัการณ์ มาจากการบริหารจดัการการส่ือสารเชิงบูรณา
การอยา่งเป็นระบบ โดยใชก้ลยุทธ์ท่ีหลากหลาย เช่น ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร การใชว้าทศิลป์ 
การโนม้นา้วใจ การโฆษณาชวนเช่ือ การส่ือสารสองทอด และการใชเ้ครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 
ฯลฯ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ส่ือสารกับมวลชนในกลุ่มต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพได ้ 
 2.  ผลการวิจยัท่ีพบวา่การส่ือสารรณรงคข์อง ‚ก านนัสุเทพ‛ ท่ีอยูม่าไดย้าวนานเกือบ 7 
เดือน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะมีปัจจยัเอ้ือจากบริบทสังคมดา้นต่างๆ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และการสนบัสนุนจากบุคคลและองค์กรท่ีมีช่ือเสียง ฯลฯ ดงันั้นผู ้
วางแผนรณรงคต์อ้งค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มเสมอในการท่ีจะท าให้เป้าหมายการรณรงคบ์รรลุผล  

3.  ผลการวิจยัท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้ ‚ก านนัสุเทพ‛ ในฐานะผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือ 
เพราะมีคุณลกัษณะในด้านความน่าไวว้างใจ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความ
ดึงดูดใจ ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดคุณลกัษณะของผูส่ื้อสารรณรงคใ์นกิจกรรม
ทางสังคมในดา้นต่างๆได ้

ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ท่ีมุ่งศึกษาเชิงลึกในมิติดา้นกลยุทธ์การส่ือสาร 
และรณรงคท์างการเมืองของ ‚ก านนัสุเทพ‛ จากการสัมภาษณ์นกัข่าวสายการเมือง นกัวิชาการดา้น
นิเทศศาสตร์ และดา้นรัฐศาสตร์ รวมถึงกลุ่มคนใกลชิ้ดท่ีร่วมชุมนุม ดงันั้นหากตอ้งการทราบถึง
ความเห็นของประชาชนท่ีหลากหลาย อาจใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ
ควบคู่ไปดว้ย โดยการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดทั้งกลุ่มสนบัสนุน

DPU



214 
 

และกลุ่มต่อต้าน ซ่ึงอาจท าให้พบแง่มุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การส่ือสาร และรณรงค์ทาง
การเมือง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆในอนาคต  
 2.  งานวิจยัช้ินน้ี ยงัไม่ได้ลงลึกมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของการส่ือสารเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ของ ‚ก านนัสุเทพ‛ มากนกั ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนน้ี เพื่อสะทอ้นให้
เห็นกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ จากการเป็นนกัการเมือง มาสู่การเป็นผูน้ ามวลชนท่ีมี
ผูชุ้มนุมเขา้ร่วมมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีรอบดา้นยิง่ข้ึน 
 3.  ควรมีการศึกษากลยุทธ์การส่ือสาร และรณรงค์ทางการเมืองของผูน้ ามวลชน 
นักการเมือง หรือ นักเคล่ือนไหว คนอ่ืนๆในเชิงลึก จะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นแนวคิด และ
กระบวนการส่ือสารท่ีเหมือน หรือแตกต่างกนั ซ่ึงจะเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความลึก และรอบดา้นมาก
ข้ึน ในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆในอนาคต 
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