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สวนที่ 1 
 
1.  บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องการกําหนดกรอบและวาทกรรมสื่อมวลชนในการแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในป 2555 มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกําหนดกรอบและวาทกรรมเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ ในหนังสือพิมพกระแสหลัก 6 ฉบับ 

ไดแกไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต, บางกอกโพสต และเอเอสทีวีผูจัดการ ระหวางเดอืนเมษายน-กรกฎาคม 

2555 โดยศึกษาเนื้อหา 3 ประเภท 1) ขาวหนาหนึ่ง 2) บทบรรณาธิการ 3) บทความ/คอลัมน และศึกษาทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจหนงัสือพิมพและองคกรวิชาชีพ 

 ผลการวิจัยพบวาเนื้อหาเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญมกีรอบหลัก 6 กรอบและจําแนกเปนกลุมใหญได 2 กลุม 

กลุมแรกกรอบเชิงอํานาจ มี 3 กรอบยอย ไดแก กรอบรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย กรอบเทคนิคการแกไขรัฐธรรมนูญ 

และกรอบบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เนื้อหาในกลุมนี้เปนเรื่องที่มาของอํานาจ การแบงแยกอํานาจ และ

ความสมดุลของอํานาจในโครงสรางการเมืองระบอบประชาธิปไตย กลุมที่สองกรอบเชิงการเมือง มี 3 กรอบยอย ไดแก 

กรอบเกมการเมือง กรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยก กรอบการเบี่ยงเบนประเด็นขาวของสื่อ เนื้อหาในกลุมนี้

เปนเรื่องกลยุทธการเมือง การชวงชิงอํานาจ ความขัดแยงทางการเมือง และการลดความนาเช่ือถือนักการเมือง 

 ในสวนวาทกรรมพบวามีวาทกรรม 2 กลุม กลุมแรกสนับสนุน/ใหความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ 

กลุมที่สองคัดคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ วาทกรรมกลุมที่สนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนูญมี 5 

ลําดับไดแก 1.ทําตามพันธสัญญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง 2.แกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย 3.ส.ส.ร.มาจาก

การเลือกตั้ง 4.การแบงแยกอํานาจ 5.สภาใชอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เนื้อหาของวาทกรรมกลุมที่คัดคาน/ชี้ถึง

ความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ 5 ลําดับแรก ไดแก 1.เพ่ือลมลางสถาบันพระมหากษัตริย/ลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 2.เปนกลยุทธการเมืองของฝายรัฐบาล 3.เพ่ือชวยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 4.ทําให

สงครามกลางเมอืงปะทุ 5.การแกไขรัฐธรรมนูญถูกครอบงําโดยนักการเมือง  

 วิธีการนําเสนอวาทกรรมประกอบดวยมุมมองแบบสังเกตการณ แบบเลือกขาง และแบบวิพากษ แหลงขาว

สวนใหญเปนนักการเมืองฝายรฐับาล ฝายคาน ขาราชการ ฝายตุลาการ นักวชิาการที่สนับสนุนและคัดคานการแกไข

รัฐธรรมนูญ เนื้อหาที่สนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนูญ ใชภาษาที่ตรงไปตรงมาในพาดหัวขาว ใชเหตุผลในการเสนอแนะ

ในบทนําและบทความ สวนเนื้อหาที่คัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ ใชภาษาที่เราอารมณ ประณาม โจมตีในพาดหัวขาว 

และใชภาษาที่เสียดส ีแบงดํา-ขาว ช่ัว-ดี และตั้งฉายาในบทนําและบทความ 

 การศึกษาเนื้อหาหนังสือพิมพ 3 ประเภทในการแกไขรัฐธรรมนูญพบวามติชน และไทยรัฐมีจุดยืนที่สนับสนุน

การแกไขรัฐธรรมนูญ บางกอกโพสต และคมชัดลึกมีลกัษณะการคานอยูในที สวนเอเอสทีวีผูจัดการ และไทยโพสตมี

จุดยืนที่คัดคานการแกไขรัฐธรรมนญูอยางชัดเจนในเนื้อหาทุกประเภท 

 การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหนังสือพิมพพบวา หนังสือพิมพเปนองคกรธุรกิจขนาดใหญ มี

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย และมีผูถือหุนใหญจากกลุมทุนนอกอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ เชนธุรกิจกอสราง 

ธนาคาร คาปลีก บันเทิง โทรทัศน และกลุมหนังสือพิมพตางประเทศ ยกเวนไทยรัฐ และไทยโพสตที่เปนบริษัทจํากดั 

หนังสือพิมพที่อยูในตลาดหลกัทรัพยขยายธุรกิจไปสูสื่อแขนงอ่ืน ๆ เชน สื่อออนไลน โทรทัศนดาวเทียม เพ่ือแขงขันกับ 

ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และสื่อภาพยนตร  ธุรกิจหนงัสือพิมพมีการรวมตัวกันเปนองคกรวิชาชีพและไดแสดงบทบาทในการ

ปกปองผลประโยชนของอุตสาหกรรมโดยเรียกรองใหรัฐบาลคุมครองสิทธิเสรีภาพสื่อ เนื่องจากไดรับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและกระแสโลกาภิวัตน 
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Abstract 
 
A Study of News Frame and Discourse on the 2007 Constitution Amendment  
in the Thai Press in 2012 
 
The objectives of the research are; to study the frame and discourse on the Constitution 
amendment in the Thai press and the economic transformation of the press and their professional 
organizations. Six newspapers are selected; Thai Rath, Kom Chad Luek, Matichon, Thai Post, 
Bangkok Post and ASTV Pujadkaan and the 4-month samples are drawn from April-July 2012. 
There are 3 types of content chosen for analysis. These are 1) front page news 2) editorial 3) 
opinion column. 
 
There are 6 major frames divided in 2 clusters in three types of newspaper content; a) constitution 
and democracy, amendment process and content, role of constitutional court, b) political game, 
sensationalizing the conflict, diverting agenda. The first cluster (a) discusses issues of division and 
balance of power in a democracy. The second cluster (b) discusses political tactics, power play, 
political conflict and negative image of politicians. 
 
The discourses found in the newspaper content are divided into 2 groups. The first group primarily 
supports and legitimizes the amendment. The second group opposes the amendment and 
demonstrates the illegitimacy of the move to amend the constitution. The pro-amendment 
discourses are; to materialize the government political mandate, to democratize the constitution, 
elected members of the constitution convention represent the people, to design a new system of 
check and balance of power, the legitimacy of the power of the people to establish the constitution 
(as opposed to the power of the coup). The opposing discourses are; to destroy the monarchy and 
democratic rule, to salvage former prime minster Thaksin Shinawatra, political game of the 
government, may lead to civil war, amendment process dominating by politicians. 
 
The newspapers frame and present the discourses in 3 types of perspectives; observer, actor, and 
critical distance. The news sources are largely government sources, the Opposition, the judiciary 
(especially the Constitution Court), academics who agree and disagree with the amendment. The 
pro-amendment content use straight language and reasoning in their attempt to convince readers. 
Newspaper content that are opposed to the amendment are framed in dramatic narrative, openly 
attacking the government in the front page news headline, satirical language and labeling are used 
in the editorial and opinion column. 
 
The research on the newspaper industry finds that it is made up of large newspaper businesses. 
Four out of 6 newspapers under study are registered in the stock exchange (ASTV Pujadkaan was 
declared bankrupt and withdrew from the stock exchange). There are major shareholders from 
other business sectors that invest in these newspapers such as construction, banking, retail, 
entertainment and television as well as foreign media. These newspapers are diversifying into 
other types of media such as online news and satellite television in order to compete with 
terrestrial television, cable television and cinema for more advertising revenue. Thai Rath, the 
number one leader of the industry and a family business, is not a public company. So does Thai 
Post. 
 
The mainstream press organizes several professional organizations such as the Reporter and 
Journalist Association of Thailand, the National Press Council of Thailand to protect their 
interests. In recent years, their concern on press freedom and safety for journalists in the field show 
that the industry has been affected by the deep political conflict in the country and rapid economic 
transformation as a result of globalization. 
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2.  บทนาํ 
 ภูมิทัศนของสือ่มวลชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในปจจุบันอุตสาหกรรมสือ่ซึ่งประกอบ

ไปดวยสื่อกระแสหลักกําลังมีคูแขงเกิดขึน้เปนจํานวนมาก ชองทางสือ่และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การสื่อสารรูปแบบใหม ๆ เหลานีเ้กิดขึ้นทามกลางความตึงเครียดทางการเมืองในชวงทศวรรษที่ผาน 

สถานการณความขัดแยงทางการเมืองทําใหสื่อเปนกลไกทางการเมืองที่มีบทบาทสําคญั และชี้ขาดการ

เคลื่อนไหวตาง ๆ รวมกับสถาบันการเมืองและกลุมอํานาจอื่น ๆ ในสังคม สื่อมวลชนไมไดดํารงสถานะ

เปนพื้นที่เปด/เวทีเสรีในการรายงานขอมูลขาวสารและการแสดงความคดิเหน็ แตไดแปรเปล่ียนไปเปน

สวนหนึง่ (โดยตรงหรือโดยออมก็ตาม) ของกลุมการเมืองตาง ๆ เพื่อสะทอนเสียงและวาทกรรมการตอสู

ของฝายตน รวมทัง้ยังทําหนาที่ในการระดมมวลชน โฆษณาสรางความเชื่อและศรัทธาตออุดมการณ

กษัตริยนิยม อนุรักษนิยม หรือประชานิยม ดวยการเสนอขาวสารที่เต็มไปดวยการเราอารมณ การสราง

ความรัก หรือความเกลียดชังในทางใดทางหนึ่งอยางสุดขั้ว จนไดสมญาวาเปน “ส่ือเลือกขาง” หรือ “ส่ือ

เลือกขั้ว” 

 ทามกลางสถานการณความขัดแยงที่ยืดเยือ้และส่ือที่มีหลากหลายประเภท แตสื่อหนงัสือพิมพ

กระแสหลักยังคงสามารถแสดงบทบาทเปนผูนําสําคญัในการกําหนดวาระขาวสาร และกําหนดกรอบให

ผูอานเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากมุมมองที่สื่อเลือกสรรมาเสนอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวการเมือง  

โครงการวิจัยนี้ใหความสนใจศึกษาการทําหนาที่ของสือ่หนงัสือพิมพวาในหวงที่การตอสูทางความคดิใน

เรื่องการแกไขรัฐธรรมนญูเปนญัตติสาธารณะนั้น ไดเปนเวทีกลางของขาวสารและความคดิเหน็หรือไม

อยางไร ส่ือไดสะทอนสทิธเิสรีภาพและความคดิเห็นของประชนกลุมตาง ๆ อยางรอบดาน หรือทําหนาที่

เปนเปนตัวแทนของเสียงทางการเมืองของกลุมใด สื่อมีอคติในการกําหนดกรอบขาวหรือไม งานวิจัยชิ้น

นี้จึงศึกษาเนื้อหาของหนังสือพิมพกระแสหลัก โดยนําการวิเคราะหเนือ้หาของกรอบและวาทกรรมเรื่อง

การแกไขรัฐธรรมนูญมาเปนกรณศีึกษา  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการกําหนดกรอบเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญู พ.ศ.2550 ในหนงัสือพิมพกระแสหลัก 

2. เพื่อศึกษาวาทกรรมการแกไขรัฐธรรมนญู พ.ศ.2550 ของหนงัสือพิมพกระแสหลกั 

3. เพื่อศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจหนงัสือพิมพและองคกรวิชาชีพ 

 
3.  ระเบียบวธิีวิจยั 
 การศึกษาเรื่องวาทกรรมสื่อมวลชนเปนการศึกษาเนื้อหาของสื่อหนงัสอืพิมพ โดยคดัเลือกกลุม

ตัวอยางจากหนังสือพิมพระดับชาติจํานวนหนึ่ง มาทําการวิเคราะหการกําหนดกรอบและวาทกรรมที่

นําเสนอในสื่อ เนนเฉพาะกรณีศึกษาเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดย
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ศึกษาวาทกรรมของฝายเสนอแกไขรัฐธรรมนญู และฝายคัดคานการแกไขรัฐธรรมนญู จากการกําหนด

กรอบของการนําเสนอขาวในชวงทีศ่ึกษาวิจัย 

 

กลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาเรื่องกรอบและวาทกรรมสื่อมวลชนไดคดัเลือกหนังสือพิมพจํานวน 6 ฉบับ จาก

หนงัสือพิมพกระแสหลักระดบัชาติจํานวน 14 ฉบับ ระหวางเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2555 (รวม 122 

วัน) ไดแก 

 -กลุมหนังสือพิมพยอดนิยม ไทยรัฐ และ คมชัดลึก 

 -กลุมหนังสือพิมพการเมือง มติชน และ ไทยโพสต 

 -กลุมหนังสือพิมพธุรกิจ  บางกอกโพสต และ เอเอสทวีีผูจัดการ 

 

จํานวนตัวอยาง 

วิธีการคัดเลือกตัวอยางจากระยะเวลา 4 เดือน จํานวน 122 วัน (ระหวางเดือนเมษายน-

กรกฎาคม) ใชวิธีการเลือกแบบวันเวนวัน ตัวอยางเดือนเมษายนและพฤษภาคมจะตกวันเลขคี่ สวน

เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะตกวันเลขคู รวมทั้งส้ิน 61 วัน 

                     
จากหนังสือพิมพจํานวน 6 ฉบับ มีการคัดเลือกเนื้อหาในการศึกษา 3 ประเภทไดแก 1) ขาว

หนาหนึ่ง 2) บทบรรณาธิการ 3) บทความ/คอลัมน แสดงทัศนะและความคิดเห็น ซึ่งปรากฏเนื้อหา

เก่ียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ ไดจํานวนตัวอยาง ดังนี้ 

 

                                                 
     กรณีขาว – หนังสือพิมพเอเอสทีวีผูจัดการขาดวันที่ 1, 7, 15, 21, 29 เมษายน 5, 13, 19, 27 พฤษภาคม 2, 10, 16, 24, 30 มิถุนายน  
8, 14, 22, 28 กรกฎาคม เนื่องจากไมไดพิมพฉบับวันเสาร-อาทิตย  
     กรณีบทนํา และบทความ/คอลัมน – หนังสือพิมพผูจัดการ-เอเอสทีวี ไมมีบทนํา  
     กรณีบทความ/คอลัมน หนังสือพิมพผูจัดการ-เอเอสทีวีขาดวันท่ี 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 เมษายน 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 
27 พฤษภาคม 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 มิถุนายน 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 กรกฎาคม เนื่องจากไมไดพิมพฉบับวันเสาร-
อาทิตย  
  
  

ประเภทเนื้อหา ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต บางกอกโพสต เอเอสทีวีผูจัดการ รวม 

ขาวหนา 1 70 
 

54 
 

57 
 

58 
 

22 
 

40   301 

บทบรรณาธิการ 31 10 
 

11 
 

28 
 

8 
 

-  88 
 

บทความ/
คอลัมน 

17 25 
 

91 
 

44 
 

19 
 

71  267 
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ขาวหนาหนึ่ง   301   ชิ้น 

บทบรรณาธิการ     88  ชิ้น 

บทความ/คอลัมน  267  ชิ้น 

 

การกําหนดชวงระยะเวลาในการจําแนกและวิเคราะหขอมูล 

จากลําดับเหตุการณความเคลื่อนไหวในการแกไขรัฐธรรมนูญระหวางเดือนเมษายน-กรกฎาคม 

สามารถแบงชวงเวลาจากเหตุการณสําคัญ ไดดังนี้ 

1. เมษายน  คณะกรรมาธิการวิสามัญ ประชุมวาระ 2 
2. พฤษภาคม  คณะกรรมาธิการวิสามัญ ประชุมวาระ 2 
3. 1-19 มิถุนายน   ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ 
4. 20-30 มิถุนายน   ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมไตสวนคดี 
5. 1-13 กรกฎาคม   ศาลรัฐธรรมนูญไตสวน และตัดสินคดี  
6. 14-31 กรกฎาคม  หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดี  

 

กรอบในการศึกษา 

การศึกษาเนื้อหาของหนังสือพิมพกระแสหลัก 6 ฉบับ เรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ ใชทฤษฎี

เฟรมมิ่งขาว (News Framing Theory) หรือการกําหนดกรอบขาว และทฤษฎีวาทกรรม (Discourse 

Theory) เปนเปนกรอบในการศึกษา และนํากรอบและวาทกรรมที่ปรากฏในเนื้อหา 3 ประเภทมา

วิเคราะห โดยมีคําถามนําวิจัย ดังนี้ 

1. หนังสือพิมพเสนอเนื้อหาการแกไขรัฐธรรมนูญในขาวหนาหนึ่ง, บทนํา และบทความ 

โดยใชกรอบแบบใดในการนําเสนอ 

2. หนังสือพิมพเสนอวาทกรรมแบบใดในขาวหนาหนึ่ง, บทนํา และบทความ 

3. หนังสือพิมพมีวิธีการนําเสนอวาทกรรมที่ปรากฏในขาวหนาหนึ่ง, บทนํา และบทความ

อยางไร 

 

ทฤษฎีเฟรมมิ่งขาว (News Framing Theory) หรือการกําหนดกรอบขาวเปนทฤษฎีที่

พัฒนาขึ้นในสาขาสื่อสารการเมืองเพื่อศึกษาวิเคราะหการรายงานขาวของสื่อมวลชนวามีการเลือก

ประเด็นเนื้อหา และวิธีการนําเสนออยางไรตอขาวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Issue-specific news) หรือขาว

การเมืองทั่วไป (Generic news) การศึกษาวาสื่อมวลชนรายงานขาวอยางไรนั้น เชื่อมโยงอยางใกลชิด

กับการศึกษาเรื่องผลกระทบของสื่อตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (media effect) นักวิชาการ

ดานการสื่อสาร (communication) สังคมวิทยา (sociology) และจิตวิทยา (psychology) มองวา การที่

ประชาชนรับรูมุมมองของปรากฏการณขาวที่สื่อมวลชนนําเสนอ และวิธีอธิบายเบื้องหนาเบื้องหลังของ
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เหตุการณ จะสงผลตอความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และการตัดสินใจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ

ขอเสนอนโยบายการเมือง  

 
แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎ ีAgenda setting, Priming, Framing 

(การกําหนดวาระขาว การจับประเด็นเดน และการกําหนดกรอบขาว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน เชน Scheufele and Tewksbury (2007) ชี้ใหเห็นวาผลกระทบ

ที่ลึกซึ้งของสื่อไมไดเกิดจากเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อ (media content) หรือจากการกําหนดวาระขาว 

(agenda setting) ที่สื่อเลือกใหความสําคัญกับเหตกุารณหนึ่งใดเหตุการณหนึง่เทานัน้ แตเกิดจาก

วิธีการนําเสนอเนื้อหาสาระ (mode of presentation) มากกวา การที่ส่ือใหนิยาม บรรยายเหตุการณ 

หรือใชวิธีการเลาเรื่องดวยกลไกของภาษาและวาทกรรม เพื่อทําเรื่องที่ยากและซับซอนใหงายสําหรับ

ผูอานหรือผูรบั คือรูปแบบที่เปนเครื่องมือสําคัญของสื่อในการทําหนาที่กําหนดกรอบขาว คําถามของ

การศึกษาเรื่องทฤษฎีเฟรมมิ่งขาวอยูที่วา “สื่อเลาเรื่องที่เปนขาวอยางไรจงึมีผลตอการรับรู/เปล่ียนแปลง

ทัศนคติ” ไมใชอยูที่ประเดน็วาส่ือเสนอเรื่องอะไรบาง ดงันั้น ทฤษฎีเฟรมมิง่ขาวจึงใหความสนใจศึกษา

วิธีการทํางานของกองบรรณาธิการขาว และวิธกีารรายงานขาวของสื่อวามีความลําเอียงหรือมอีคติแฝง

อยูหรือไมอยางไร ซึ่งจะมีผลใหเนื้อหาและทศิทางขาวทีป่รากฏในส่ือ มีอทิธิพลโนมนาวใจผูอานใหเกิด

ความประทับใจและเหน็คลอยตาม 

Scheufele และ Tewksbury (2007) กลาวถึงทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (agenda 

setting) วาหมายถึงการที่ส่ือมวลชนเลือกประเดน็เหตุการณมาเสนอเปนขาว ทําใหผูอานรูวามี

เหตุการณอะไรเกิดขึ้นในแตละวัน ขาวเหลานั้นจะถูกซึมซับเขาไปอยูในความทรงจาํของผูอาน ในระยะ

ยาวผูอานจะยังจําไดวามีเหตุการณนัน้เกิดขึ้น (what we should think about) ในทางตรงกนัขาม 

ทฤษฎีการกําหนดกรอบขาวบอกผูอานวาควรจะจําเหตุการณเหลานั้นอยางไร (how we should think 

about it) มากกวาจะบอกวาเราควรจะจําเรื่องอะไรบาง 
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ทฤษฎีวาทกรรม (Discourse Theory) พัฒนามาจากแนวความคิดของมิเชล ฟูโกต (Michel 

Foucault) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งไดศึกษาระบบตรรกะและชุดของการคิดในแบบตาง ๆ ที่ทําใหเกิด

เปนวิชาเศรษฐศาสตร ภาษาศาสตร และชีววิทยาสมัยใหม นับจากศตวรรษที่ 17,18 จนถึง 19 ใน

หนังสือ The Order of Things เขาเสนอวาการคิดหรือระบบตรรกะในการคิดในการใชภาษากอใหเกิด

แบบแผนของความรูทั้ง 3 วิชาดังกลาวขึ้นมา เมื่อระบบตรรกะในการคิดเปลี่ยนไป แบบแผนของความรู

ทั้งสามก็เปล่ียนแปลง ความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทั้งสามวิชาก็เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนั้น

ความรูของมนุษยจึงไมไดมาจากการคนพบความจริงในโลกธรรมชาติและสังคม แตกลับถูกกําหนดให

ผันแปรและคนพบส่ิงใหม ๆ โดยระบบตรรกะในการคิดของมนุษยเอง (ธงชัย วินิจจะกูล 2534: 15)  ฟู

โกตเห็นวาส่ิงที่กําหนดความรูของมนุษยและกําหนดความ “รูภาษา” (พูด ฟง เขียน อาน ส่ือสารกันรู

เรื่อง) วาจะพูด แสดงออก สื่อความรับรู เขาใจอยางไรก็ดวยบรรดาวาทกรรมที่แพรหลายครอบคลุมชีวิต

เขา (ธงชัย วินิจจะกูล 2534: 19) ฟูโกตยังตั้งคําถามตอการแบงแยกความรูออกจากอํานาจ โดย

ชี้ใหเห็นวาอํานาจและความชอบธรรมที่มนุษยอางอิงวามาจากความรูสารพัดนั้น แทที่จริงแลวความรู

เหลานั้นเปนผลผลิตของวาทกรรม (discourse) เทานั้น (ธงชัย วินิจจะกูล 2534:27)  

 เดิมทีนั้นความหมายโดยทั่วไปของวาทกรรม หมายถึงการแสดงออกการสื่อสาร การส่ือความ 

และส่ิงที่แสดงออกที่ส่ือสาร หรือส่ิงที่สื่อความกัน หากแตฟูโกตคิดวาวาทกรรมเปนมากกวาภาษาหรือ

คําพูด แตมีภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (discursive practices) ซ่ึงรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด 

ความเชื่อ คุณคา และสถาบันตาง ๆ ในสังคมที่เก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ดวย  (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 

2543: 21)  อาจกลาวไดวาวาทกรรมเปนเครือขายของกฏเกณฑ คานิยม ความรับรู ความเขาใจรวม 

มาตราฐาน ความเชื่อในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดจากการแสดงออก และสื่อความกัน เครือขายดังกลาวไม

จําเปนตองสอดคลองตองกันเปนระบบ หรือมีตรรกะที่เปนระเบียบ หรือมีรากเหงาจากระบบหรือ

อุดมการณชุดเดียวกัน ไมจําเปนตองมีแหลงกําเนิดจากนักคิดหรือสกุลความคิดใดโดยเฉพาะ แตมา

จากการแสดงออกและการสื่อความของคนจํานวนมากจนไมรูที่มาแนชัด และจนกระทั่งไมมีใคร

สามารถอางความเปนเจาของหรือผูใหกําเนิดวาทกรรมได (ธงชัย วินิจจะกูล 2534: 23) 

 การวิเคราะหวาทกรรม (discourse analysis)  คือการพยายามศึกษาและสืบคนถึง

กระบวนการ ข้ันตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอยตางๆ  ในการสรางเอกลักษณและ

ความหมายใหกับสรรพสิ่งที่หอหุมเราอยูในสังคมในรูปของวาทกรรม และภาคปฏิบัติการของวาทกรรม

วาดวยเรื่องนั้น ๆ วามีความเปนมาอยางไร  โดยเปนชุดของความสัมพันธที่มีความสลับซับซอนในสังคม

ซึ่งกําหนดการพูดถึงสิ่งนั้น ๆ เชน สถาบันตาง ๆ ในสังคม ระบบเศรษฐกิจ จารีต เทคนิควิทยาการ ระบบ

การจัดประเภทแยกแยะตาง ๆ ในสังคม ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขตาง ๆ ที่กอใหเกิดวาทกรรมขึ้นมา ประเด็น

สําคัญของการวิเคราะหวาทกรรมไมไดอยูที่วา คําพูดนั้นจริงหรือเท็จอยางที่บรรดานักทฤษฎีแนวปฏิ
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สื่มวลชนในสถานการณความขดัแยง 
กรณีการแกไขรัฐธรรมนูญ 2550 

การแกไขรัฐธรรมนญู 
ศึกษาการกํานหดกรอบและวาทกรรมสื่อ 

(เมษายน-กรกฎาคม 2555 )  

องคกรวิชาชีพส่ือ 
 

บทบาทองคกรวิชาชีพ 

อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ 
 

การเปลี่ยนแปลงทาธุรกิจและการเมือง 

การแกไขรัฐธรรมนญู 
1.ความขัดแยงในการแกไขรัฐธรรมนูญ 
2.เน้ือหาหลักในการแกไขรัฐธรรมนูญ 
3.ประชามติ 
 

กรอบทฤษฎ ี
1. ทฤษฎีการกําหนดกรอบ 
2. ทฤษฎีวาทกรรม 

การวิเคราะหเนื้อหา 
1.กรอบขาวหนาหน่ึง, บทบก., บทความ 
2.วาทกรรมกรอบขาวหนาหนึ่ง, บทบก., 
บทความ 

ลักษณะการประกอบกิจการ 
1. บริษัทมหาชน / บริษัทจํากัด 
2. การประกอบกิจการแบบครบวงจร(แนวตั้ง/
แนวนอน มีสื่อหลายแขนง) 
3. ผลประกอบการ 

ความเปนเจาของส่ือ 
1. ผูถือหุนรายใหญ 
2. ประเภทของกิจการ/ความเปนเจาของ 

บทบาททางวิชาชีพ 
1. ประเภทขององคกรวิชาชีพ  
2. ผูนําองคกร 
3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

บทบาทสาธารณะ 
1. แถลงการณตาง ๆ 
2. การอภปิราย 
3. กิจกรรมอื่น ๆ 

ฐานนิยมและประจักษนิยมสนใจ แตความสนใจกลับอยูที่กฏเกณฑชุดหนึ่งที่เปนตัวกํากับใหการพูดนั้น 

ๆ เปนไปได มากกวาการพิสูจนวาเรื่องนั้นเท็จหรือจริง (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2543: 28-29)  

ในการศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในสื่อมวลชน เชน ขาว การวิเคราะหวาทกรรมคือการที่เรา

วิเคราะหโครงสรางของการรายงานขาวในฐานะที่ เปนรูปแบบหนึ่งของวาทกรรมสาธารณะ 

ขณะเดียวกันโครงสรางของการรายงานขาวยังเปนผลจากกระบวนการทางสังคมของวาทกรรม และการ

ผลิตความหมายของผูส่ือขาวหรือสัมพันธกับกระบวนการตีความและการใชสื่อของผูอานและผูชม  

ภายใตความสัมพันธระหวางตัวบท (text) และบริบท (context) การวิเคราะหตองเริ่มจากการดู

องคประกอบพื้นผิวของการนําเสนอ (surface) เชน การจัดหนา การใชภาพกราฟฟก และการวิเคราะห

โครงสรางภาษา ถอยคํา รูปแบบการใชภาษา ไปจนถึงวิเคราะหความหมายที่ซอนอยูภายใตการใช

ภาษาและคําพูด  การวิเคราะหวาทกรรมในขาวยังควรตองกลาวถึงสวนประกอบอื่น ๆ ไมวาจะเปน

ประวัติศาสตร การเมืองและสังคมของวาทกรรมของขาว เพราะการแสดงใหเห็นวาองคประกอบทาง

สังคมเหลานี้มีผลตอกระบวนการรายงานขาวไดอยางไรเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน ปจจัยทาง

เศรษฐกิจสงผลตอโครงสรางการนําเสนอขาวหรือไมอยางไร (van Dijk 1988: 9, 18) 

 
กรอบการศึกษาการกําหนดกรอบและวาทกรรมของสื่อหนังสือพิมพ 

ในการแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
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สวนที่ 2 
 
4.  ที่มาของการเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ราง

ข้ึนโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนญู (ส.ส.ร.) ทีค่ณะมนตรคีวามมั่นคงแหงชาติ (คมช.) แตงตั้งภายหลัง

การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจดัใหประชาชนออกเสียง

ประชามติรางรัฐธรรมนญูฉบับที่ ส.ส.ร. ยกราง และมีมตริับรองในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ผลการลง

ประชามติ ประชาชนเหน็ชอบ 14,727,306 เสียง ไมเหน็ชอบ 10,747,441 เสียง 1  

 ภายหลังการประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหม รัฐบาลนายกฯ สุรยุทธ จลุานนท กําหนดใหมีการ

เลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 พรรคพลังประชาชนไดประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งวาจะ

ฟนฟูประชาธปิไตยและแกไขรัฐธรรมนญู ผลการเลือกตั้งปรากฏวาพรรคพลังประชาชนชนะการเลอืกตั้ง

และไดจัดตัง้รฐับาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตร ี ไดเสนอแนวคิดการแกไขรัฐธรรมนญูในที่

ประชุมสามญัประจําปของพรรคพลังประชาชนเมื่อวันที ่ 22 มีนาคม 2551 โดยเฉพาะมาตรา 237 วา

ดวยการยุบพรรคการเมือง แนวคดิการแกไขรัฐธรรมนญูในพรรคพลงัประชาชนแบงเปน 2 แนวทาง ฝาย

ผูบริหารพรรคตองการใหแกไขบางประเดน็ สวน ส.ส. ที่เปนแกนนาํแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จ

การ (นปก.) ตองการใหนํารฐัธรรมนญู พ.ศ.2540 กลับมาใชใหม 

 

 
แผนภาพแสดงการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

ระหวาง พ.ศ.2551-2555 
 

 
 

 

 

                                                 
1 http://www.ect.go.th/thai/download50/post156.pdf เขาถึงขอมูลวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 
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ความเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนญู ครั้งที่ 1 (พรรคพลังประชาชนและพรรครวมรัฐบาล) 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 2 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคพลังประชาชน พรรคเพ่ือ

แผนดนิ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคประชาราช และวุฒิสมาชิกบาง

สวนรวม 164 คน ไดเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยยึดเนื้อหาหลักตามรัฐธรรมนูญ 

2540 และคงหมวด 1-3 ตามรัฐธรรมนญู 2550 สงผลใหกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย

ชุมนุมคดัคานความเคลื่อนไหวในการแกไขรัฐธรรมนญู รวมทั้งยื่นเรือ่งถอดถอนสมาชิกรัฐสภาที่รวมลง

ชื่อในญตัตดิังกลาวตอประธานวุฒิสภา 

ฝายที่คัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญในขณะนั้นประกอบดวยกลุมนักวิชาการบางสวน อดตี 

ส.ส.ร. 2550 พรรคประชาธปิตย และกลุมพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เชื่อวาการแกไข 

ม. 237 เพื่อมิใหมีมาตรการลงโทษถึงขั้นยุบพรรคในรัฐธรรมนูญ และการแกไข ม. 309 เพื่อนักการเมือง

ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง เปนไปเพ่ือประโยชนของนักการเมืองและอดตีนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.

ทักษิณ ชินวัตร แตญตัติขอแกไขรัฐธรรมนญูในสภาตกไปเนื่องจากศาลรัฐธรรมนญูมคีําวินิจฉัยให นาย

สมัคร สนุทรเวช พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตร ี

 

ความเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนญู ครั้งที่ 2 (พรรคประชาธิปตย) 

 ในป 2552 มีความเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนูญครัง้ที่สอง3 โดยประธานรัฐสภาไดตัง้คณะ –

กรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนญู นายดิเรก ถึงฝง วุฒิสมาชิก

จังหวดันนทบรุีเปนประธาน คณะกรรมการชุดนี้เสนอใหแกไขรัฐธรรมนญู 6 ประเดน็ ไดแก 1. การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 3. การลงนามในสนธิสญัญากับ

ตางประเทศ (มาตรา 190) 4. การยุบพรรคการเมือง (มาตรา 237) 5. การหาม ส.ส.ไปดํารงตําแหนงที่

ปรกึษาหรือผูชวยรัฐมนตร ี(มาตรา 265) 6. การหาม ส.ส. และ ส.ว. แทรกแซงสั่งการราชการไมวากรณี

ใดๆ (มาตรา 266) อยางไรก็ดี รฐับาลที่มีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนําในขณะนัน้ยังไมมีการ

ดําเนนิการตามขอเสนอดงักลาว  

หลังจากเหตุการณปราบปรามกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาต ิ (นปช.) 

หรือกลุมเสื้อแดงในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 4 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดตั้ง

                                                 
2 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000059302 เขาถึงขอมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

3 หลังกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ชุมนุมคัดคานรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมื่อเมษายน 
2552 

4 นปช.ชุมนุมใหญที่ถนนราชดําเนินและสี่แยกราชประสงคระหวางมีนาคม-พฤษภาคม 2553 เรียกรองใหรฐับาลนายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ จัดการเลือกต้ังใหม แตรัฐบาลไดปราบปรามผูชุมนุม มีผูเสียชีวิต 99 ราย บาดเจ็บเกือบสองพันราย และมีผูถูก
จับกุมคุมขังหลายรอยราย 
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คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการ

แกไขรัฐธรรมนญู นายสมบัติ ธํารงธญัวงศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นดิา) เปน

ประธาน คณะกรรมการฯ เสนอใหแกไข 5 ประเดน็ (ยกเวนมาตรา 265) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 

คณะรัฐมนตรมีีมติเหน็ชอบใหแกไขรัฐธรรมนญู 2 ประเดน็ คือ หมวดที่วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ

มาตรา 190 การลงนามในสนธิสัญญากับตางประเทศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 รัฐบาลและส.ส.

พรรครวมรัฐบาล 102 คน ไดเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมรวม

รัฐสภา ไดแก รางแกไขมาตรา 93-98 วาดวยการเลือกตั้งส.ส.และรางแกไขมาตรา 190 วาดวยการทํา

สนธิสญัญากับตางประเทศ 5 ที่ประชมุสภามีมติเห็นชอบรางแกไขมาตรา 93-98 และมาตรา 190 เมื่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2554  และวันที่ 4 มีนาคม 2554 ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับกฤษฎีกา เลม 128 ตอน 

13 ก) ไดประกาศเผยแพรรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 1) พุทธศักราช 

2554 ดังนี ้ มาตรา 93 สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชกิซึ่งมา

จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตัง้จํานวนสามรอยเจ็ดสิบหาคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

แบบบัญชรีายชื่อจํานวนหนึง่รอยยี่สิบหาคน และมาตรา 94 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมา

จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตัง้ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง

ไดเขตละหนึ่งคน 6 

 

ความเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนญู ครั้งที่ 3 (พรรคเพื่อไทยและพรรครวมรัฐบาล) 

ในป 2555 มีความเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนูญครัง้ที่สามนําโดยพรรคเพื่อไทย ซึ่งเปนแกนนํา

จัดตั้งรัฐบาลหลังจากไดรับการเลือกตั้งเมือ่วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งพรรค

เพ่ือไทยไดประกาศนโยบายสนับสนนุใหมกีารแกไขรัฐธรรมนูญ และนายกรัฐมนตร ีนางสาว ย่ิงลักษณ 

ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอที่ประชุมสภาระบุใหมีสภารางรัฐธรรมนญูที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม และใหประชาชนออกเสยีงประชามติรับรางรัฐธรรมนญู (นโยบายเรงดวนขอ 1.16) 7 

                                                 
5 คณะกรรมการประชาชนเพื่อการแกไขรัฐธรรมนูญ 2550 (คปพร.) นําโดยนายแพทยเหวง โตจริาการไดรวบรวมรายชื่อ
ประชาชน 71,543 คน เสนอรางแกไขรัฐธรรมนูญใหมีสาระเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ประชุม
รวมรฐัสภามีมติไมรับหลักการ (สรุปผลการดําเนินงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมรวมกันของรฐัสภา ชุดที่ 23 
ปท่ี 3 สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันที่ 1 สิงหาคม 2553-วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร น.91-92, http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa-upload/42-20110105112421_2553-2.pdf  
เขาถึงขอมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555) 

6 รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ ไดยุบสภาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และจัดใหมีการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 
7 ขอ 1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม อยางกวางขวาง โดยมีสภารางรฐัธรรมนญูท่ีเปนอิสระ
ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพ่ือวางกลไกการใชอํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองคกรที่ใชอํานาจรัฐที่มีความ
รับผิดชอบตอประชาชนและพรอมรับการตรวจสอบ ทั้งนี ้ ใหประชาชนเห็นชอบผานการออกเสียงประชามติ, คําแถลงนโยบาย
รัฐบาลของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรฐัสภาวันที่ 23 สิงหาคม 2554 น.10  
http://www.mua.go.th/~bpp/developplan/download/news/policy-yingluk.pdf  
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สวนความเคลือ่นไหวเพ่ือเสนอแกไขรัฐธรรมนูญนอกสภา คณะนติิราษฎรไดแถลงในวาระครบ 

5 ปรัฐประหาร และ 1 ปการกอตั้งคณะนิตริาษฎรเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ใหยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

2550 จัดทํารฐัธรรมนูญใหมทั้งฉบบั และใหลบลางผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 8  

หลังจากบรหิารงานไดหกเดอืนเศษ รัฐบาลไดเริ่มเคล่ือนไหวประเดน็การแกไขรัฐธรรมนญู

มาตรา 291 โดยเสนอรางแกไข ม. 291 พรอมกับรางอืน่อีก 2 รางที่เสนอโดย สส. พรรคเพื่อไทย และ 

สส. พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ประชุมรวมรฐัสภาไดรับหลกัการวาระ 1 เมื่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ 2555 9 

จากนั้น กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางแกไขรัฐธรรมนูญในช้ันกรรมาธิการ ที่ประชมุรฐัสภานํา

กลับมาพิจารณาวาระ 2 แลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม แตมีกลุมผูคดัคานรวม 5 กลุม ไดย่ืนเรื่องใหศาล

รัฐธรรมนญูวินิจฉัยวาการแกไขมาตรา 291 ขัดรัฐธรรมนญูหรือไมโดยขอใชสิทธพิิทักษรัฐธรรมนูญตาม

มาตรา 68 เนื่องจากเห็นวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่

บัญญตัิไวในรฐัธรรมนญู วันที ่ 13 กรกฎาคม ศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉัยวาการแกไขมาตรา 291 ของ

รัฐสภาไมเปนการลมลางการปกครอง แตแนะนําใหทําประชามติกอน คําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญทํา

ใหประธานรัฐสภาชะลอการลงมติวาระ 3 ออกไป ในขณะที่พรรคเพื่อไทยตั้งคณะทํางานพรรครวม

รัฐบาลศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 มอบหมายใหนายโภคิน พลกุล เปนประธาน 

คณะทํางาน ฯ กําลังสรุปรายงานการศึกษาเพื่อสงใหกับพรรครวมรัฐบาลใหความเห็นชอบ และสงเรื่อง

เขาสูการพิจารณาของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาในสมัยประชุมหนา 
 
ลําดับเหตุการณแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ระหวางเดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม 2555 

2555 

วันที่ การดําเนินการ ผลการดําเนินการ รายละเอียด หมายเหตุ 

24 กุมภาพันธ 1.คณะรัฐมนตรี 2.สส.พรรคเพื่อ
ไทย 3.สส.พรรคชาติไทยพัฒนา 
เสนอรางแกไขรฐัธรรมนูญ ม.291 
เขาสภา 

สภารับรางแกไข.ม.291 
ทั้ง 3 ราง และใหใชราง
ของ ครม. เปนรางหลัก
และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา  

ใหต้ังสภารางรัฐธรรมนูญ(สสร.)
เพ่ือรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และใหประชาชนออกเสียง
ประชามติรับรอง 

สภารับหลักการวาระ 
1 - 399 ตอ 199 
เสียง 

10 เมษายน – 
14 พฤษภาคม 

สภาพิจารณารางแกไข.ม.291 
วาระ2 

สภาพิจารณาวาระ 2 
แลวเสร็จ ใชเวลา 15 วัน 

แกไข ม.291 เพื่อต้ัง สสร. 99 
คน ทําหนาที่แกไข รธน. ทั้ง
ฉบับ ใหออกเสียงประชามติ
หลังสสร.จัดทํารางเสร็จส้ิน 

สภาเตรียมลงมติ
วาระ 3 ชวงตนเดือน 
มิ.ย. 

                                                 
8 แถลงการณคณะนิติราษฎร 20 กันยายน 2554 เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปรัฐประหาร และ 1 ป นิติราษฎร,  
http://www.enlightened-jurists.com/blog/44 เขาถึงขอมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
9 สรุปผลการประชุมรวมกันของรฐัสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555,  
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20120301113843.pdf  
เขาถึงขอมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
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10-13
พฤษภาคม 

1.พล.อ.สมเจตน บุญถนอม นาย
สมชาย แสวงการ และนางพันธุ 
บุณยรัตพันธ ส.ว.สรรหา 2.นาย
วันธงชัย ชํานาญกิจ 3.นายวิรัตน 
กัลยาศิริ สส.ประชาธิปตย 4.
นายวรินทร เทียมจรัส อดีต ส.ว.
สรรหา 5 นายบวร ยสินทรและ
คณะ คัดคานการแกไข
รัฐธรรมนูญ รองใหศาลรัฐ-
ธรรมนูญวินิจฉัย  

ศาลรับคํารองทั้ง 5 คํา
รอง ไตสวนคดีวันที่ 5-6 
ก.ค. และมีคําวินิจฉัย
วันที ่13 ก.ค. 

คํารองระบุวา การแกไข ม.291 
ทําใหยกเลิกรธน.2550 ลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิป 
ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และเพ่ือใหไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวใน รธน.จึง
ขอใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 68 

อัยการสูงสุดไมรับคํา
รอง เนื่องจากการ
แกไข รธน. ไมขัด ม.
68 

1-19 มิถุนายน ศาลรัฐธรรมนูญ รบั 5 คํารอง
ขอใหวินิจฉัยวา รางแกไขเพ่ิมเติม 
รธน.ม. 291 ขัดตอรัฐธรรมนูญ 
ม. 68 หรือไม 

ศาลแจงใหสภารอผล
การวินิจฉัยของศาลกอน
ลงมติวาระ 3 

ศาลรัฐธรรมนูญแถลงวาศาล
รับคํารองไดโดยตรง ไมตอง
ผานอัยการสูงสุด 

19 มิ.ย.สภาปด
ประชุมสมัยนิติ
บัญญัติ 

1-13 กรกฎาคม ศาลรัฐธรรมนูญไตสวนคดี  ศาลวินิจฉัยวาการแกไข 
ม.291 ไมขัด ม.68 ไม
เปนการลมลางระบอบ
การปกครองฯ แตใหสภา
จัดใหมีการลงประชามติ 

นายสุรพล นิติไกรพจน อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร ชี้วาอํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญมาจากประชาชน 
โดยที่รฐัธรรมนูญ 2550 ผาน
การทําประชามติ หากจะมีการ
ยกรางใหมทั้งฉบับก็ตองทํา
ประชามติกอน 

พรรคเพื่อไทย
ตัดสินใจชะลอการ
ลงมติวาระ3 และตั้ง
คณะทํางานพรรค
รวมศึกษาการแกไข 
รธน.ม. 291 มีนาย
โภคิน พลกุล เปน
ประธาน 

 
 
5.  การวิเคราะหการกําหนดกรอบของหนังสือพิมพเร่ืองการแกไขรัฐธรรมนูญ 
 ในสวนนี้ เปนการวิเคราะหการกําหนดกรอบขาว บทบรรณาธิการ และบทความของหนังสือ 6 

ฉบับที่ทําการศึกษา วานําเสนอกรอบอยางไรในเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ 

 

5.1  การกําหนดกรอบขาวหนาหนึ่ง 

จากขาวหนาหนึ่งจํานวน 301 ชิ้น ผลการวิจัยพบวาการรายงานขาวเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญู

ของหนงัสือพิมพ 6 ฉบับในชวงเวลาที่ศกึษา มีการกําหนดกรอบขาวและพาดหัวขาวที่ถูกเนนเปนกรอบ

หลัก 6 กรอบ (major news frame) โดยมีสัดสวนเรียงตามลําดับคือ 1.กรอบรัฐธรรมนญูกับ

ประชาธิปไตย (114 ชิ้น = 37.87%) 2.กรอบเกมการเมือง (81 ชิ้น = 26.91%) 3.กรอบการเราอารมณ

เรื่องความแตกแยก (42  ชิน้ = 13.95%) 4.กรอบเทคนคิการแกไขรัฐธรรมนญู (37 ชิ้น = 12.29%) 5.

กรอบการเบี่ยงเบนประเดน็ขาวของสื่อ (22 ชิ้น = 7.30%) 6.กรอบบทบาทและอํานาจของศาล

รัฐธรรมนญู (5 ชิ้น = 1.66%) กรอบหลักทั้ง 6 กรอบนี ้สามารถจัดเปนกลุมใหญได 2 กลุมคือ กลุมแรก 

กรอบเชิงอํานาจ ประกอบดวยกรอบยอย 3  กรอบ ไดแก กรอบรฐัธรรมนญูกับประชาธิปไตย กรอบ

เทคนิคการแกไขรัฐธรรมนญู และกรอบบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนญู (รวม 51.82%) เนื้อหา

ในกลุมนี้เปนเรื่องที่มาของอาํนาจ การแบงแยกอํานาจ และความสมดุลของอํานาจในโครงสราง

การเมืองระบอบประชาธิปไตย กลุมที่สอง กรอบเชงิการเมือง ประกอบดวยกรอบยอย 3 กรอบ ไดแก 

กรอบเกมการเมือง กรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยก กรอบการเบี่ยงเบนประเด็นขาวของสื่อ 

(รวม 48.17%) เนื้อหาในกลุมนี้เปนเรือ่งเกมการเมือง การแขงขันชิงความไดเปรียบระหวางพรรค
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การเมือง จะเหน็ไดวาสัดสวนระหวางกรอบกลุมเชิงอํานาจ และกรอบเชิงการเมืองมีสดัสวนที่ไม

แตกตางกันมากนัก โดยที่กรอบในกลุมแรกใหความสําคัญกับเนื้อหาของการแกไขรัฐธรรมนญู และ

กรอบในกลุมที่สองใหความสําคัญกับเรื่องเกมการเมืองระหวางพรรครฐับาลและพรรคฝายคาน ซึง่ฝาย

หนึง่ตองการเดินหนาแกไขรัฐธรรมนญู สวนอีกฝายหนึ่งใชกลยุทธตาง ๆ ในการชี้ใหเหน็ความไมชอบ

ธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญูครัง้นี้  

หากพิเคราะหกรอบในกลุมแรกรัฐธรรมนญูกับประชาธิปไตย(สัดสวนสูงสุด 37.87%) มีมุมมอง 

2 ดานที่แตกตางกัน ดานหนึง่มองวาการแกไขรัฐธรรมนญูจะทําใหการเมืองมคีวามเปนประชาธปิไตย

มากขึ้น เชน พรรคเพ่ือไทยมีความชอบธรรมเนื่องจากเปนไปตามทีไ่ดเสียงไวกับประชาชน (มติชน, 5 

เม.ย. 2555, 15 พ.ค.2555, 8 มิ.ย. 2555, 16 ก.ค.2555, ไทยรัฐ, 8 มิ.ย.2555, 20 ก.ค.2555) 

รัฐธรรมนญูฉบับ 2550 ไมเปนประชาธปิไตยซึ่งเปนผลพวงมาจากการรัฐประหาร (มติชน, 12 มิ.ย.

2555, ไทยรัฐ, 10 มิ.ย.2555)  ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งจงึมีอํานาจในการยกรางรัฐธรรมนญูฉบบัใหม 

(ไทยรัฐ, 8 ก.ค.2555) อํานาจสถาปนารัฐธรรมนญูเปนของรัฐสภา (มติชน, 12 มิ.ย.2555) ไทยรัฐและ

มติชนเสนอในมุมมองที่สนบัสนุนการแกไขรัฐธรรมนญูโดยเชื่อวาแกไขแลวจะเปนประชาธิปไตย  

อีกดานหนึง่มทีัศนะวาการแกไขรัฐธรรมนญูไมเปนประชาธิปไตย เปนเพียงผลประโยชนของ

นักการเมืองเทานั้น เชน แกรัฐธรรมนญูเพื่อชวยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ (บางกอกโพสต, 17 เม.ย. 2555, 

คมชดัลึก, 4 ก.ค. 2555, 22 ก.ค.2555, ไทยโพสต, 15 พ.ค. 2555, 20 มิ.ย.2555, เอเอสทีวีผูจัดการ, 21 

พ.ค.2555) เปนการลมลางสถาบัน (คมชดัลึก, 11 เม.ย. 2555, 6 ก.ค.2555, ไทยโพสต, 5 เม.ย.2555, 

2 มิ.ย. 2555, เอเอสทีวีผูจัดการ, 13 เม.ย. 2555, 4 มิ.ย. 2555) อํานาจสถาปนารัฐธรรมนญูเปนของ

ปวงชนชาวไทยที่ไดแสดงประชามติ (ไทยโพสต, 6 ก.ค. 2555, 14 ก.ค. 2555, บางกอกโพสต, 6 ก.ค. 

2555, คมชดัลึก, 14 ก.ค. 2555) หนังสอืพิมพคมชัดลกึ ไทยโพสต และเอเอสทีวีผูจัดการ มีทาทคีดัคาน

การแกไขรัฐธรรมนูญอยางชดัเจน บางกอกโพสตเปนหนังสือพิมพฉบับเดียวที่ไมแสดงทาทคีดัคานหรือ

สนับสนนุที่ชัดเจน 

กรอบเทคนิคการแกไขรัฐธรรมนูญ (12.29%) ซึ่งมีเนื้อหาวาดวยกระบวนการและวิธีดําเนินการ

แกไขรัฐธรรมนูญ ถูกนําไปเชื่อมโยงกับทัศนคติในเรื่องควรหรือไมควรแกไขรัฐธรรมนูญ โดยหนงัสือพิมพ

ที่เสนอมุมมองคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ แสดงความสงสัยในเจตนาของฝายที่ตองการแกไข (ปชป.

ระบุเรงตั้ง สสร. เรงดวนแสดงถึงการลุอํานาจและทําเพื่อประโยชนทักษิณ, เอเอสทีวีผูจัดการ, 3 เมย. 

2555) เปดโอกาสใหการเลือก สสร. ครอบงําโดยพรรคการเมือง (สอโหวตวาระ 3 หลัง 9 พ.ค., เคาะ 

สสร.ไมตองจบป.ตรี, ปชป.จี้ หาม สสร. สังกัดพรรค, มติชน, 26 เมย. 2555) หรือกลาวหาวา

กระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญเรงรีบรวบรัดโดยไมมีเหตุผลเพียงพอ (เรงคลอด ‘สสร.’ 26 เมย. เอเอสทีวี

ผูจัดการ, 3 เมย. 2555) และควรตองถามประชาชนกอน (รัฐธรรมนูญ 2550 ผานการประชามติ, เอเอส
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ทีวีผูจัดการ, 11 เม.ย. 2555, คมชัดลึก, 14 ก.ค. 2555, ผลโพลลตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญ, ไทย

โพสต, 16 ก.ค. 2555, 22 ก.ค. 2555,.เอเอสทีวีผูจัดการ, 16 ก.ค. 2555) 

 
ตารางแสดงกรอบขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ 6 ฉบับ ประจําวนัที่ 12 กรกฎาคม 2555 * 

ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต บางกอกโพสต เอเอสทีวีผูจัดการ 
สงคราม สงคราม เผชิญหนา –  

ทําลายสถาบันศาล 
ทําลายสถาบันศาล – 

เผชิญหนา 
ทําลายสถาบันศาล – 

เผชิญหนา 
ทําลายสถาบันศาล – 

เผชิญหนา 
ซอมใหญ 3 ชม.รับ 

วันศุกร 13 
มีแผนอพยพตลก. 

จัดหนักสงแบล็กฮอวก 
รับศาล-ศุกร13 

แดงกดดันหนัก-มารค จ้ี 
ปู ปราม 

416 ส.ส.-ส.ว.งัดศาล ไม
แจง 291 

สันดานเถื่อนขูจับศาล Korkaew threatens 
to seize judges 

จําลองยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 
ชะลอคําวินิจฉัย  

แดงเหิม!ขูจับตุลาการตัดสินลบ 

 ผวาม็อบบุกลอม 
‘2ฝาย’ ยื่นปดคดี 
พท.มีพรรคสํารอง 

 แดงลั่นตัดสินเปนลบบุก
แน ปลุกม็อบแตกหัก-ลา
ลูกเมีย 

Reds warn of 
‘people’s arrest’ if 
ruling negative 

 

แหลงขาว- รมว.กลาโหม/
รอง ผบ.ชน. 
ขาว 1 
ขนาดพาดหัว - Large 
มุมมอง Observer 
 

แหลงข าว  -ฝายความ
ม่ันคง 
ขาว 2  
ขนาดพาดหัว - Medium 
มุมมอง Partisan 

แหลงขาว –นปช . /ผู นํา
ฝายคาน/ส.ส.เพื่อไทย 
ขาว 1 
ขนาดพาดหัว - Large 
มุมมอง  Partisan 

แหลงขาว-นปข. 
 
ขาว 1 
ขนาดพาดหัว - Extra large 

มุมมอง Partisan 

แหลงขาว – นปช. 
 
Spot news ขาว 1  
ขนาดพาดหัว - Large 
มุมมอง Partisan 

แหลงขาว – พธม. / นปช. 
 
ขาว 1 
ขนาดพาดหัว - Large 
มุมมอง Partisan 

* วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เปนวันกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดี 1 วัน 

 

 สวนกรอบเรื่องบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนญู (1.66%)  ซึ่งมีผูย่ืนฟองตาม ม.68 วา

การแกไขรัฐธรรมนูญ เปนการลมลางระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

หรือไมและศาลไดรับคํารองไวพิจารณา ตอมาไดวินิจฉัยวารัฐสภาสามารถแกมาตรา 291 ได ไมถือวา

เปนการลมลางการปกครอง แตเสนอแนะใหมีการทําประชามติฟงเสียงประชาชนกอนแกไข 

หนงัสือพิมพเสนอขาวในลักษณะของการโตแยงกัน ระหวางทศันะของฝายที่ไมเหน็ดวยกับฝายที่เห็น

ดวยกับการรับคํารองและคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู(สภาไมตองทําตาม จาตรุนตจวกเละศาลรธน., 

ไทยรัฐ, 4  มิย. 2555) โดยเฉพาะในกรณีอํานาจศาลวาเปนการแทรกแซงอํานาจฝายนิติบัญญัตหิรือไม 

(ศาล รธน.ชีมี้อํานาจ-ไมหว่ันถูกถอดถอน ปดลํ้าเสนนิติบัญญตั,ิ คมชดัลึก, 4 มิย. 2555) แตใน

ขณะเดียวกัน ก็นํากรอบเกมการเมืองและการเราอารมณเรื่องความแตกแยกเขามาใชในการพาดหัวขาว

ดวย โดยเฉพาะในชวงกอนและหลงัการตดัสินคดีของศาลรัฐธรรมนญู (ดตูารางกรอบขาว วันที ่ 12 

กรกฎาคม 2555) 
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ภาพแสดงกรอบขาวหนาหนึ่งที่สนับสนุนและคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญในหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 

 

กรอบในกลุมที่สอง กรอบเชิงการเมือง ซึ่งประกอบดวยกรอบเกมการเมือง กรอบการเรา

อารมณเรื่องความแตกแยก และกรอบการเบี่ยงเบนประเดน็ขาวของสื่อ (รวม 48.17%) ผลการวิจัย

พบวาหนังสือพิมพซึ่งมีทาทคีดัคานการแกไขรัฐธรรมนญูนําเสนอขาวในกรอบเหลานี้มาก กรอบเกม

การเมือง และกรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยก (40.86%) มีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับกรอบอื่น ๆ 

ในสวนกรอบเกมการเมืองหนังสือพิมพเนนไปที่กลยุทธทางการเมือง หรือการ “รกุ-รับ” ทางการเมือง

ของพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปตยในการพิจารณารางแกไขรัฐธรรมนญูมาตรา 291 ในรฐัสภา 

ตลอดจนบรรยากาศและสีสันในการอภิปรายในวาระ 2 (วาระ2 วุนสั่งพักถก 2 รอบ ปชป.รุมย้ือ, มติชน, 

11 เมย. 2555) รวมถึงความเคลื่อนไหวและการตัดสินใจของพรรคเพือ่ไทยและนปช.วาจะลงมตวิาระ 3 

หรือไม จากกรณีทีศ่าลรฐัธรรมนญูรับไตสวน ข้ันตอนการไตสวน และมคีาํวินิจฉัยวาการแกไข

รัฐธรรมนญูไมเปนการลมลางการปกครอง (ครม.ชะลอเกม รอฟง 8 ตลุาการ, คมชดัลึก, 18 กค. 2555, 

Cabinet opts to wait for full court ruling, Bangkok Post, 18 July 2555)  

เมื่อพิจารณาหนังสือพิมพแตละฉบับ ผลการวิจัยพบวาหนังสือพิมพบางกอกโพสตเสนอกรอบนี้

เปนกรอบหลักมากเปนอันดับ 1 และเปนขาวเดนที่จบในหนา 1 สวนไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน และเอเอส

ทีวีผูจัดการ เสนอเปนกรอบหลักมากเปนอันดับ 2 สวนไทยโพสตเสนอมากเปนอันดับ 3 โดยเนนความ

เคลื่อนไหว ทาทีของฝายรัฐบาลในการแกไขรัฐธรรมนูญ ชูเปนกรอบหลักในพาดหัวใหเดนกวากรอบอื่น

ในขาวเดียวกัน 
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ในสวนของกรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยก หนังสือพิมพเสนอการคาดการณอนาคต

ถึงความขัดแยงที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนูญ กรอบนี้ถูกนําเสนอในลักษณะที่ไมให

ความชอบธรรมแกกลุมการเมืองเสื้อแดง/นปช. ชูภาพความขัดแยง ประเทศชาติแตกแยก (ถกรธน.เผา

เมือง ‘ส.ส.ไมเต็มบาท’ ไลสูทแดงอยูทุง <ความนําขาวมีการขยายความวา “แสลงคําวา ‘เผาบานเผา

เมือง’หามพูดในสภา”>, ไทยโพสต, 9 พ.ค.2555, ปวนถกแก รธน.วาระ 2 ตองสั่งพักประชุม ปชป.อัด

ประธานสภาทําตามใบสั่งทักษิณ <อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรประชาธิปตยอภิปรายการรวบรัด

แกไขรัฐธรรมนูญมีแตจะทําใหเปนปมปญหาใหเกิดความขัดแยง>, ไทยรัฐ, 11 เม.ย.2555) และ

สงครามกลางเมืองที่เกิดจากความเห็นตางในเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญในชวงการชุมนุมทางการเมือง

เพ่ือสนับสนุนหรือตอตานการแกไข (สงแดงลอมสภา, ไทยโพสต, 6 มิย. 2555) และชวงการตัดสินคดี

ของศาลรัฐธรรมนูญ (พยานผวา! ถอนตัวแจงศาล แดงใหญคับฟา, ผูจัดการเอเอสทีวี, 4 กค. 2555) 

โดยพาดหัวเปนกรอบหลักที่เดนกวากรอบประเภทอื่น  

กรอบการเบี่ยงเบนประเด็นขาวของสื่อ เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ประกอบดวย 3 

เหตุการณ คือ 1.ชวงการพิจารณารางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญวาระ 2 และมีภาพโปโผลหนา

จอมอนิเตอรในหองประชุมรัฐสภา 2.ส.ส.ดูภาพโปผานโทรศัพทมือถือขณะอยูในหองประชุมสภา 3.การ

แถลงของกลุม 40 ส.ว.รวมกับพรรคประชาธิปตย กรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทยกดบัตรแทนกัน เปนกรอบที่

ส่ือใหเห็นภาพลักษณทางลบของผูแทนราษฎรและสถาบันรัฐสภา และเปนการลดความนาเชื่อถือของ

นักการเมือง มีผลในการลดความสําคัญของกรอบอื่น ๆ ที่มีการถกเถียงกันเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ 

(สภาทรงเกียรติอึ้ง รูปโปโผล เต็มจออลางฉาง, ไทยรัฐ, 19 เมย. 2555, อุจาดรัฐสภาโชวสยิว, ภาพโป

โผลย่ัว ‘ทานผูทรงเกียรติ’ ขณะชําเรา รธน. 50, ไทยโพสต, 19 เมย. 2555, ถกแกรธน.วาระ 2 ส.ส.-ส.ว.

ตะลึง ภาพโปหรากลางสภา, คมชัดลึก, 19 เม.ย.2555, Porn image shocks house, บางกอกโพสต, 

19 เม.ย.2555, แฉคลิปเสียบบัตรแทน แกเกมรูปโป ปชป.-ส.ว.โชวกลางสภา, มติชน, 25 เม.ย.2555, 

บัดซบกดบัตรแทน, ไทยโพสต, 25 เม.ย.2555, รธน.สอวุน แฉรูปพท.กดบัตรแทน, คมชัดลึก, 25 เม.ย.

2555) 

 

5.2  การกําหนดกรอบบทบรรณาธิการ 

บทบรรณาธิการหรือบทนําเปนพื้นที่สําหรับการแสดงทัศนะของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ

ตอเหตุการณหรือประเด็นขาวสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคม หากเปนการนําเสนอทัศนะเก่ียวกับประเด็น

การเมือง ความคิดเห็นที่ปรากฏในในบทบรรณาธิการอาจกลาวไดวาเปนการแสดงจุดยืนทางการเมือง

ของหนังสือพิมพตอเรื่องนั้น ๆ (Wilber and Miller, 2003)  

จากบทบรรณาธิการหรือบทนําจํานวน 88 ชิ้น เกี่ยวกับเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญู ใน

หนงัสือพิมพ 6 ฉบับ ผลการวิจัยพบวามีกรอบหลัก 6 กรอบ และมีสัดสวนการนําเสนอตามลําดบั ดงันี ้
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กรอบรัฐธรรมนญูกับประชาธิปไตย (27 ชิ้น = 30.68%) กรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยก (24 

ชิ้น = 27.27%) กรอบการเบี่ยงเบนประเด็นขาวของสื่อ (19 ชิ้น = 21.59%) กรอบเกมการเมือง (9 ชิ้น = 

10.2%) กรอบเทคนิคการแกไขรัฐธรรมนญู (8 ชิ้น = 9.09%) และกรอบบทบาทและอํานาจของศาล

รัฐธรรมนญู (1  ชิ้น = 1.13%) 

เชนเดียวกับกรอบขาวที่ไดกลาวมาแลว กรอบหลักทั้ง 6 กรอบนี้ สามารถจัดเปนกลุมใหญได 2 

กลุมคือ กลุมแรก กรอบเชิงอํานาจ ประกอบดวยกรอบยอย 3  กรอบ ไดแก กรอบรัฐธรรมนูญกับ

ประชาธิปไตย กรอบเทคนิคการแกไขรัฐธรรมนูญ และกรอบบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

(รวม 40.90%) กลุมที่สอง กรอบเชิงการเมือง ประกอบดวยกรอบยอย 3 กรอบ ไดแก กรอบเกม

การเมือง กรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยก กรอบการเบี่ยงเบนประเด็นขาวของส่ือ (รวม 

59.09%) จากภาพรวมในสวนนี้ จะเห็นไดวากรอบเชิงการเมืองมีสัดสวนมากกวากรอบเชิงอํานาจ

ประมาณ 19% ซึ่งสะทอนวาบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพทั้ง 5 ฉบับ ตอกยํ้าเรื่องความแตกแยก

ทางการเมืองในสังคม มีความกังวลตอวิกฤตการเมือง และการเผชิญหนาระหวางกลุมที่มีทัศนะ

แตกตางกันในการแกไขรัฐธรรมนูญ และใหน้ําหนักในเรื่องความขัดแยงระหวางนักการเมืองมากกวา

กรอบเรื่องเนื้อหาของการแกไขรัฐธรรมนูญ (ยกเวนเอเอสทีวีผูจัดการที่ไมมีบทบรรณาธิการ)  

เมื่อพิเคราะหหนงัสือพิมพแตละฉบับพบวา บทบรรณาธิการของหนงัสือพิมพไทยรัฐ ไทยโพสต 

และบางกอกโพสตเสนอกรอบรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยมากเปนอันดับ 1 หนังสือพิมพคมชัดลึก

เสนอกรอบการเราอารมณเรือ่งความแตกแยกของสื่อมากเปนอันดับ 1 ขณะทีม่ติชนเสนอกรอบการ

เบี่ยงเบนประเด็นขาวของสื่อมากเปนอันดบั 1 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวาหนังสือพิมพไทยรัฐ มติชน 

ไทยโพสต ใหความสําคัญกบักรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยกมากเปนอันดับ 2  

กรอบที่มีสัดสวนในบทบรรณาธิการมากที่สุดคือเรื่องรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ซึ่งแบง

ออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวที่เชื่อวาแกไขรัฐธรรมนูญจะเปนประชาธิปไตย โดยบทบรรณาธิการจะ

ชี้ใหเห็นความสําคัญของการแกไขรัฐธรรมนูญ แตขณะเดียวกันก็แสดงทัศนะที่ทักทวงฝายรัฐบาล และ

ศาลรัฐธรรมนูญใหยึดหลักการในระบอบประชาธิปไตย ไมมุงแตประโยชนของสถาบันตนเอง 

หนังสือพิมพที่เสนอแนวทางนี้ คือ ไทยรัฐและมติชน (มติชน : “บรรทัดฐานรัฐธรรมนูญ” - ศาล

รัฐธรรมนูญมีข้ึนเพ่ือตัดสินวา กฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญหรือไมและผลคําตัดสินผูกพันทุกองคกร ศาล

รัฐธรรมนูญจึงมีความสําคัญ คดีรางแกไขมาตรา 291 มีผลตอเสถียรภาพรัฐบาล ทําใหเกิดความ

หวาดระแวงวา มีเจตจํานงจะยุบพรรคหรือไม ฉะนั้นศาลตองรอบคอบ รัดกุม ชัดเจน เที่ยงธรรม เพื่อให

รัฐธรรมนูญมีมาตรฐานการใชงานและศาลรัฐธรรมนูญอยูบนความศรัทธาจากประชาชน, 5 กค. 2555, 

ไทยรัฐ : “อยาเปดทางโกงกินเสรี” – แมรัฐบาลจะยังไมไดตัดสินใจจะเลือกแนวทางใดในการแกไข

รัฐธรรมนูญ แตร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ก็สรางขาวฮือฮาจะแกไขแบบรายมาตรา และแกไข 5 ประเด็น.... 

ให “ควบรวม” ศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง ใหเปนแผนกในศาลฎีกา ยุบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู
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ดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยอางวาศาลเดียวขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญ 2540 เปน 

“ฉบับปฏิรูปการเมือง” มุงสรางใหระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจมีความเขมแข็ง เปนกางขวางคอ

ไมใหนักการเมืองใชอํานาจตามใจ หากแกไขในสิ่งเหลานี้การเมืองไทยก็จะกลับคืนสูยุคโกงกินเสรี, 27 

กค. 2555)  

บทบรรณาธิการในแนวทางที่สองที่เชื่อวาแกไขรัฐธรรมนูญแลวจะไมเปนประชาธิปไตย มาจาก

หนังสือพิมพคมชัดลึก ไทยโพสต และบางกอกโพสต เสนอมุมมองที่เชื่อวาการแกไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้

เปนการชวยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และลมลางสถาบัน ทําลายองคกร

ตรวจสอบ (คมชัดลึก : “กระบวนการปกติ “เอาไมอยู” - มีแนวโนมวารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเดินหนา

ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อลบลางผลการดําเนินคดี แลวโอนคดีทั้งหมดให ป.ป.ช.ดําเนินการใหม 

รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 จัดตั้งองคกรอิสระตาง ๆ เพื่อตรวจสอบผูมีอํานาจเพราะกระบวนการปกติเอาไม

อยู ตองจับตาดูอยางใกลชิดวา ฝายรัฐบาลพุงไปในหมวดที่เ ก่ียวของกับศาล องคกรอิสระ การ

ตรวจสอบการใชอํานาจยุติธรรมหรือไม, 16 เมย. 2555, ไทยโพสต : “ยอนเกล็ดเพื่อไทย แกรัฐธรรมนูญ

เพื่อกู” – มีเหตุผลมากมายที่ไมควรแกไขรัฐธรรมนูญ ในอดีตพรรคเพ่ือไทยพยายามทําลายลาง

รัฐธรรมนูญ เชน สมัยทักษิณจะแกเรื่องที่มาขององคกรอิสระ หลังยุบสภาป 49 ก็ลงสัตยาบันกับพรรค

เล็ก นี่คือการแกเพื่อประโยชนโดยตรงของทักษิณ วันนี้จิ๊กซอวเริ่มมองออก ทักษิณจะกลับประเทศโดย

แกรัฐธรรมนูญเพื่อสรางฐานอํานาจใหมและออกกฎหมายปรองดองเพื่อลางผิดใหตนเอง, 19 เมย. 

2555, Bangkok Post: “Laws cannot bring unity” – The combination of legal moves like 

constitutional changes or legal amendments cannot unite the country as Ms.Yingluck trying 

to do it. Because laws should be written for all not on one’s purpose as those legal moves 

claimed as helping Thaksin’s return. The unity could be happened if all actions are based on 

all people’s benefits, and enforced equally, 21 June 2555) 

 



 

 
22 

ภาพแสดงกรอบบทบรรณาธิการที่สนับสนุนและคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญในหนังสือพิมพ 5 ฉบับ 

  
 

สวนกรอบเทคนิคการแกไขรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาวาดวยวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญ นําเสนอเรื่อง

การเลือกตั้ง สสร. และการลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบทบรรณาธิการจากหนังสือพิมพไทยรัฐ 

และไทยโพสตใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยทัศนะของบทบรรณาธิการไทยโพสตชี้ใหเห็นวารัฐธรรมนูญ 

2550 ผานการรับรองของประชาชนจากลงประชามติ การจะแกไขจึงสมควรถามความเห็นประชาชน 

(ไทยโพสต : ”จิตวิญญาณรัฐธรรมนูญ จิตวิญญาณแหงประชามติ” – คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่

ออกมาเปนการเคารพความเห็นประชาชนป 2550 ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทําประชามติ หากจะ

ลมตองใหประชาชนอนุมัติถึงจะเปนรัฐธรรมนูญที่สถาปนาโดยประชาชน เพื่อไทยไมเขาใจเรื่อง

ประชาธิปไตย เพราะขอเท็จจริงคือแกรัฐธรรมนูญเพื่อทักษิณ ลางผิดใหคนโกง, 16 กค. 2555) ในขณะ

ที่หนังสือพิมพไทยรัฐนําเสนอเรื่องประชามติหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และแนะนําใหมีการ

ทําประชามติกอนการลงมติวาระ 3 ในรัฐสภา โดยแสดงทัศนะวาควรทําประชามติตามที่ศาล

รัฐธรรมนูญแนะนํา เพ่ือเปดใหประชาชนมีสวนรวม (ไทยรัฐ : “โอกาสแกไข รธน. ที่สันติ” - คําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญไมไดบังคับใหตองลงประชามติกอนการแกไขรัฐธรรมนูญ เปนเพียงขอแนะนํา ทั้งนี้

ตองยอมรับวารัฐธรรมนูญฉบับป 2550 เปนรัฐธรรมนูญที่ผานการทําประชามติจากประชาชนเปนฉบับ

แรก การแกไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้การทําประชามตินาจะเปนโอกาสดี ในการฟงความเห็น ใหคนจากทุก

สวนมีสวนรวม, 16 กค. 2555) 
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กรอบบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมีสัดสวนนอยที่สุดในกลุมกรอบเชิงอํานาจ กรอบ

นี้มีสถานะถกเถียงเรื่องอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยวารัฐสภาสามารถแกมาตรา 291 ได

หรือไม หนังสือพิมพนําเสนอขาวในชวงที่มีผูย่ืนฟองศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.68 วาเปนการลมลาง

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือไม ผลการวิจัยพบวามีเพียง

หนังสือพิมพไทยรัฐฉบับเดียวที่เสนอบทบรรณาธิการในกรอบนี้ จํานวน 1 ชิ้น (ไทยรัฐ : “กาวสูวิกฤต

รัฐธรรมนูญ” - ในที่สุดการเมืองไทยก็กาวถึงจุดที่อาจบานปลายกลายเปน “วิกฤติรัฐธรรมนูญ” เปน

ความขัดแยงระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายตุลการ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคํารองเรื่องการ

แกไขรัฐธรรมนูญไววินิจฉัย ซึ่งมีเสียงตอบโตจากนายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหนาพรรคไทย

รักไทยและโฆษกพรรคเพื่อไทยวาคณะตุลาการเขาขายผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ศาลรัฐธรรมนูญ

รับคํารองไวโดยไมผานการตรวจสอบขอเท็จจริงของอัยการสูงสุดจึงขามขั้นตอน และคําสั่งของศาล

รัฐธรรมนูญที่ใหระงับการพิจารณาแกไขอาจไมมีผลผูกพันรัฐสภาหรือรัฐบาลเพราะไมใช “คําวินิจฉัย” 

ตามที่เขียนไวในรัฐธรรมนูญ แตเปน “คําส่ัง” รัฐสภาจึงอาจไมฟง ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ตอบโตวา

ไมใชการแทรกแซง แตใครจะเปนผูตัดสินชี้ขาดขอโตแยงกันเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและถวงดุลระหวาง

สามอํานาจตอไป, 6 มิย. 2555) ขณะที่ฉบับอื่น ๆ ไมเสนอกรอบนี้  

สําหรับกรอบในกลุมเชิงการเมือง จากการศึกษาพบวากรอบเราอารมณเรื่องความแตกแยกมี

สัดสวนสูงที่สุดในกลุมกรอบเชิงการเมือง และสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะที่นําเสนอภาพความ

รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก การแกไขรัฐธรรมนูญทําใหประเทศชาติแตกแยก การเรงผลักดันการแกไข

รัฐธรรมนูญจะทําใหเกิดความขัดแยงและนําไปสูวิกฤต การแกไขรัฐธรรมนูญจะทําใหเกิดการเผชิญหนา

ของผูชุมนุมและทําใหสังคมวุนวาย และการแกไขรัฐธรรมนูญจะทําใหสงครามกลางเมืองปะทุ อัน

เนื่องมาจากเหตุความขัดแยงทางการเมืองที่หย่ังรากลึกในสังคมไทย 

ผลการวิจัยพบวาหนังสือพิมพคมชัดลึกเสนอรอบนี้มากเปนอันดับ 1 สวนไทยรัฐ มติชน ไทย

โพสต เสนอกรอบนี้มากเปนอันดับ 2 ขณะที่บางกอกโพสตเสนอเพียง 1 ชิ้น โดยบทบรรณาธิการสวน

ใหญแสดงความวิตกวา การแกไขรัฐธรรมนูญจะทําใหความขัดแยงในสังคมไทยลุกลามบานปลาย และ

มวลชนฝายสนับสนุน –ฝายคัดคานอาจออกมาปะทะกัน (คมชัดลึก : “อยาเติมเชื้อไฟ” - การเมืองไทย

สอเคารุนแรง รัฐบาลตองตระหนักถึงความสงบสุขดวยการหันหนาเขาหากันเพื่อไมใหเกิดนองเลือดอีก

ครั้ง ไมใหรุนแรงจนกลายเปนสงครามการเมือง, 4 มิย 2555, มติชน : “เรียนผูก-เรียนแก” - ศาล

รัฐธรรมนูญตองแสวงหาวิธีการแกไขเหมือนกรณีพรรคเพ่ือไทยกับรางพ.ร.บ.ปรองดอง จะโดยอธิบายให

เขาใจกันทุกฝาย หรือจะเยียวยาก็แลวแต แตใหสังคมคืนสูความสงบสุขโดยเร็ว, 6 มิย. 2555, Bangkok 

Post: “Let the court have its say” - The UDD/PAD is ready to fight after the verdict is 

announced. This makes the court come under heavy pressure if their verdict won’t please all 

at once, 12 July 2555, ไทยโพสต: “ศาลเตี้ยปลุกไลศาลรธน. นอกระบบเหมือนยึดอํานาจ” - หลังศาล



 

 
24 

รัฐธรรมนูญมีคําสั่งชะลอโหวต พรรคเพื่อไทยมีปฏิกริยาจะโหวตสวน นปช.ย่ืนถอดถอนตุลาการ การ

ชุมนุมมีเจาหนาปาไมรวม บรรยากาศการชุมนุมยังมี เจง ดอกจิก นําที่อยู เบอรโทรศัพท 7 ตุลาการมา

แจกจาย… กอนหนานี้ 2 ตุลาการถูกโทรศัพทขมขู ปรากฏการณนี้เปนสัญญาณอันตราย อาจเกิดความ

รุนแรง คําวินิจฉัยคดีสามารถวิจารณได แตไมมีครั้งใดปลุกระดมเปนศาลเตี้ย ไมตางการใชอํานาจนอก

ระบบ, 9 มิ.ย.2555) 

กรอบเบี่ยงเบนประเด็นขาวที่มีเนื้อหาเปนการลดความนาเชื่อของนักการเมือง มีการนําเสนอ

มากเปนอันดับ 2 ในกรอบเชิงการเมือง หนังสือพิมพมติชนเสนอกรอบดังกลาวมากเปนอันดับ 1 (มติ

ชน : “ชวยสราง-อยาทําลาย” – ที่ผานมามีเหตุบ่ันทอนความมีเกียรติของสมาชิกรัฐสภาอยูเนือง ๆ เชน 

การดูรูปโปในสภา การประทวงกันดวยวาจาหยาบคาย จึงสงผลตอภาพลักษณอันทรงเกียรติของสภา, 

21 เมย. 2555) สวนบางกอกโพสตเสนอมากเปนอันดับ 2 ขณะที่ไทยรัฐและไทยโพสตเสนอมากเปน

อันดับ 3 (ไทยรัฐ : “ยุคแหงการเสื่อมศรัทธา” – ผลสํารวจเอแบคโพลตอกย้ําวาคนไทยเสื่อมศรัทธาใน

การเมืองและนักการเมือง มองวาเปนเรื่องแกงแยงอํานาจ แมแตการแกไขรัฐธรรมนูญ หากเปนอยางนี้

ตอไปอาจทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและพรอมที่จะรับระบอบอ่ืน, 11 กค. 

2555, ไทยโพสต : “แพเลือกตั้ง-ดูภาพโป บทเรียนผูทรงเกียรติ” – กรณีส.ส.เพื่อไทยปทุมธานี ลาออกมา

ลงเลือกตั้งนายกอบจ.แลวแพ และเลือกตั้งซอมส.ส.เพื่อไทยก็แพ เปนบทเรียนที่ชาวบานตอกหนาผูทรง

เกียรติ เชนเดียวกับกรณีที่นายณัฏฐ บรรทัดฐาน ส.ส.ปชป.ดูภาพโปในสภาแทนที่จะตั้งใจฟงเนื้อหาการ

แกไขรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุด จึงหวังวาทั้ง 2 เรื่องนี้จะเปนอุทาหรณใหผูแทนราษฎรทําหนาที่

สมกับที่ไดรับเลือกจากประชาชน ไมเชนนั้นจะเปนผูทรงเกลียด, 25 เม.ย. 2555) สวนคมชัดลึกเสนอ

เพียง 1 ชิ้น (คมชัดลึก : “จริยธรรมนักการเมือง” – ประเด็นการกดบัตรแสดงตนแทนกันของสมาชิก

รัฐสภาเปนเรื่องที่ตอเนื่องมาจากกรณีอื้อฉาวภาพวาบหวิวในสภา และภาพนายณัฎฐ บรรทัดฐาน ส.ส.

กทม.พรรคประชาธิปตยใชโทรศัพทมือถือดูภาพไมเหมาะสม กอนหนานี้ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง แสดง

อาการเมามายระหวางประชุมสภา พฤติกรรมของส.ส.ที่ดูเหมือนละเมิดจริยธรรมตั้งแตเบาสุดถึงหนัก

สุดบางกรณีตองการคําอธิบายเพิ่มเติม, 26 เม.ย. 2555) 

กรอบเกมการเมืองซึ่งมองเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญเปนเรื่องกลยุทธการชวงชิงความไดเปรียบ

เสียเปรียบทางการเมือง มีลักษณะเชิงวิเคราะห คาดการณ ในทางลบ เชนจะทําใหเกิดม็อบชนม็อบ 

และเสนอทางออกในการแกไขรัฐธรรมนูญ ผลการวิจัยพบวา หนังสือพิมพไทยรัฐและไทยโพสตเสนอบท

บรรณาธิการดวยกรอบนี้ฉบับละ 3 ช้ิน ตัวอยางจากหนังสือพิมพไทยรัฐเสนอแนะใหเลนการเมืองแบบ

โปรงใสตรงไปตรงมา มากกวาการใชวิธีลับลวงพราง (“เรื่องจริงหรืออิงนิยาย” - การไตสวนคํารองเรื่อง

รัฐธรรมนูญมาตรา 68 ตางฝายตางยืนยันความเห็นของตนวาถูกตอง สะทอนถึงความแตกแยกและเต็ม

ไปดวยความหวาดระแวง แมวาจะมีคําชี้แจงวาส.ส.ร.ไมสามารถเขียนรัฐธรรมนูญไดตามใจชอบ แตใน

ยุคของการเลนการเมืองแบบลับลวงพราง หรือสับขาหลอก การแกไขรัฐธรรมนูญแบบโปรงใสและ



 

 
25 

ตรงไปตรงมา นาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดคือเสนอแกไขเปนรายมาตรา, ไทยรัฐ, 9 กค. 2555) ตัวอยางจากไทย

โพสตก็มองในมุมมองที่ใกลเคียงกันกับไทยรัฐ คือเห็นวาเกมการแกไขรัฐธรรมนูญเปนการสับขาหลอก 

และวิเคราะหวาพรรคเพื่อไทยเตรียมลงมติวาระ 3 โดยซอนวาระการออกกฎหมายปรองดองเอาไว 

(“ปฏิบัติการสับขาหลอก รธน.วาระ 3 หรือกม.ปรองดอง” - 8 มิ.ย.มีวาระประชุมรวมรัฐสภา แมวิป

รัฐบาลยืนยันจะไมลักไกโหวตวาระ 3 ตามคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ใหชะลอการลงมติรางแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญมาตรา 291 การระดมมวลชนเสื้อแดงมาชุมนุมหนาสภาทําใหสามารถลงคะแนนวาระ 3 ได 

แตถาไมโหวตแลวประชุมสภาผูแทนราษฎรตอเพื่อโหวตรางกม.ปรองดองก็อาจเกิดม็อบชนม็อบ

เสียชีวิตและทรัพยสิน เพราะกลุมพันธมิตรฯมีเจตนายับย้ังกม.ฉบับนี้, ไทยโพสต, 7 มิ.ย. 2555)  

สําหรับหนังสือพิมพบางกอกโพสตเสนอกรอบเกมการเมือง 2 ชิ้น ในลักษณะแนะนําทางเลือกที่

ดีที่สุดใหฝายรัฐบาล (บางกอกโพสต : “Delay debate on charter” – The government and Phuea 

Thai should follow the court’s order, though the court stepped across its authority in ordering 

the suspension to the Parliament. Because if they choose to defy the court, the government 

would be more vulnerable and demonstration would occur. Following the order, they would 

lose for a few weeks but it is better for a long-term plan to change the constitution, 5 June 

2012) ขณะที่คมชัดลึกเสนอเพียง 1 ชิ้น  (คมชัดลึก : “เยาวชนไทยพรอมหรือยัง” – นายกรัฐมนตรีนั่ง

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 1/2555 

ประเด็นสําคัญคือใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนเพ่ิมศักยภาพในการเตรียมความพรอมเยาวชนไทย

กาวเขาสูประชาคมอาเซียน หากมองในแงความพรอมมีหลายเรื่องที่รัฐบาลตองเรงแกไข…(แต) 

นักการเมืองมะรุมมะตุมดวยเรื่องคนคนเดียว และการแกไขรัฐธรรมนูญจองลมองคกรอิสระที่เปนภัย

คุกคามฝายการเมือง, 2 พ.ค. 2555) สวนมติชนไมเสนอกรอบดังกลาว  

 

5.3  การกําหนดกรอบบทความ 

บทความหรือคอลัมนแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ (opinion column) เปนพ้ืนที่ซึ่งเปด

กวางสําหรับผูเขียนในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถแบงเปนประเภทนักเขียนคอลัมนประจํา ที่อาจ

เปนบุคคลภายในองคกร หรือเปนนักเขียนรับเชิญ (บุคคลภายนอก) หรืออาจเปนนักเขียนพิเศษ (เขียน

เปนครั้งคราวหรือเฉพาะเรื่อง) โดยหลักการนักเขียนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นที่เปนทัศนะสวนตัว

ในพื้นที่บทความของตน  ซ่ึงอาจจะสอดคลองกับทัศนะขององคกรหนังสือพิมพนั้นหรือไมก็ได 

หนังสือพิมพสวนใหญมักมีพ้ืนที่บทความกระจายอยูในหลายหนา ทั้งในสวนสถานการณปจจุบัน 

(การเมืองสังคม) หรือหนาเศรษฐกิจ หนาศิลปวัฒนธรรม-บันเทิง กีฬา ซึ่งเปนขอเขียนจากคอลัมนิสต

ประจํา รวมทั้งอาจมีพ้ืนที่สําหรับบุคคลภายนอกที่สงบทความเขามาแสดงความคิดเห็นดวย 

หนังสือพิมพแตละฉบับจึงมักมีความคิดเห็นที่หลากหลายจากทัศนะของคอลัมนิสตประจําและรับเชิญ
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ของตนในคอลัมนตาง ๆ นอกจากนี้ คอลัมนิสตที่มีชื่อเสียงมักเปนแมเหล็กของหนังสือพิมพในการดึงดูด

ผูอานใหติดตามทัศนะของผูเขียนนั้น ๆ ถือเปนจุดเดนหรือจุดขายของหนังสือพิมพ ผูเขียนที่มีอิทธิพล

คือผูที่สามารถสะทอนความคิดเห็นของผูอานหรือพูดแทนใจผูอานได จึงไดรับการยอมรับจากผูอาน

สวนใหญ 

บทความหรือคอลัมนแสดงความคดิเหน็ เก่ียวกับเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญูของหนงัสือพิมพ 6 

ฉบับ มีจํานวนทัง้สิ้น 267 บทความ มีจํานวนผูเขียนที่เขียนบทความแสดงทัศนะเกี่ยวกับการแกไข

รัฐธรรมนญู 25 คน จากหนงัสือพิมพไทยรัฐ 3, คมชดัลึก 7, ไทยโพสต 1, บางกอกโพสต 7, เอเอสทีวี

ผูจัดการ 7 สวนมติชนมีจํานวนคอลัมนประจําและผูเขยีนมากกวาหนังสือพิมพอื่น ๆ รวม 26 คน 10 

ผลการวิจัยพบวามีกรอบหลัก 6 กรอบ และมีสัดสวนการนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้กรอบรัฐธรรมนญูกับ

ประชาธิปไตย (125 ชิ้น = 46.81%) กรอบเกมการเมือง (50 ชิ้น = 18.72%) กรอบการเราอารมณเรื่อง

ความแตกแยก (48 ชิ้น = 17.97%) กรอบการเบี่ยงเบนประเด็นขาวของสื่อ (19 ชิ้น = 7.11%) กรอบ

เทคนิคการแกไขรัฐธรรมนญู (18 ชิ้น = 6.74%) และกรอบบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนญู (7 

ชิ้น = 2.62%) 

เชนเดียวกับกรอบขาวและกรอบบรรณาธิการที่ไดกลาวมาแลว กรอบหลักทั้ง 6 กรอบนี้ 

สามารถจัดเปนกลุมใหญได 2 กลุมคือ กลุมแรก กรอบเชิงอํานาจ ประกอบดวยกรอบยอย 3  กรอบ 

ไดแก กรอบรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย กรอบเทคนิคการแกไขรัฐธรรมนูญ และกรอบบทบาทและ

อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ (รวม 56.17%) กลุมที่สอง กรอบเชิงการเมือง ประกอบดวยกรอบยอย 3 

กรอบ ไดแก กรอบเกมการเมือง กรอบการเราอารมณเรื่องความแตกแยก กรอบการเบี่ยงเบนประเด็น

ขาวของสื่อ (รวม 43.82%) จากภาพรวมในสวนนี้ จะเห็นไดวากรอบเชิงอํานาจมีสัดสวนมากกวากรอบ

เชิงการเมืองประมาณ 13% อยางไรก็ดี เมื่อนําสัดสวนของกรอบในกลุมเชิงการเมืองทั้งกลุม (รวม 

43.82%) มาเปรียบเทียบกับกรอบรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ซึ่งเปนหนึ่งในสามกรอบของกรอบเชิง

อํานาจ  พบวามีสัดสวนใกลเคียงกัน (46.81%) ซึ่งเปนดัชนีที่ชี้ใหเห็นความสนใจของผูเขียนบทความ

หรือคอลัมนิสตวา มีกลุมที่ใหความสําคัญกับเรื่องเนื้อหาของการแกไขรัฐธรรมนูญ และกลุมที่เนน

ประเด็นเรื่องความขัดแยงทางการเมืองในจํานวนที่ไมแตกตางกันมากนัก 

 หากพิเคราะหกรอบรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย (ซึ่งเปนกรอบที่มีสัดสวนสูงสุด (46.81%) มี

มุมมอง 2 ดานที่แตกตางกัน 1.มองวาการแกไขรัฐธรรมนูญจะทําใหการเมืองมีความเปนประชาธิปไตย 

2.มองวารัฐบาลไมมีความชอบธรรมในการแกไข และไมทําใหการเมืองเปนประชาธิปไตย หนังสือพิมพ

คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต และเอเอสทีวีผูจัดการเสนอกรอบรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยมากเปน

อันดับ 1 ในกลุมนี้มีหนังสือพิมพมติชนฉบับเดียวที่มองวาแกไขรัฐธรรมนูญแลวจะทําใหการเมืองเปน

                                                 
10 สถานีคิดเลขที่ 12 / หัวหนากองบรรณาธิการ (7), ไมมีชื่อคอลัมน / ผูบริหาร (4), เดินหนาชน / หัวหนาขาวหนา 1 (6), ไมมี
ชื่อคอลัมน / คอลัมนิสตประจํา (นักวิชาการ) (4) และบุคคลภายนอก (5) รวม 26 คน 
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เปนประชาธิปไตย ขณะที่ หนังสือพิมพคมชัดลึก ไทยโพสต และเอเอสทีวีผูจัดการ มองวารัฐบาลไมมี

ความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ บทความของไทยโพสตและเอเอสทีวีผูจัดการ

ทั้งหมดแสดงทัศะที่ตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญ โดยชี้ใหเห็นวาเปนการแกไขเพ่ือชวยเหลือพ.ต.ท.

ทักษิณ เจตนาลมระบอบการปกครอง และ หวังสรางระบอบทักษิณ (เปลวสีเงิน, “ดวยเฮือกแหง ‘ลม

หายใจ’ สุดทาย”, ไทยโพสต, 28  พค. 2555, ชัชวาลย ชาติสุทธิชัย, “ยุค “โจรหนาเหล่ียม” ใช “อีเสือ

หนาสวย” ครองเมือง!”, คอลัมนไฮดปารกลงกระดาษ, เอเอสทีวีผูจัดการ, 20 มิย. 2555) 

 
ภาพแสดงกรอบบทความที่สนับสนุนและคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญในหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือพิมพไทยรัฐเสนอกรอบเราอารมณเรื่องความแตกแยกมากเปนอันดับ 1 และเสนอกรอบ

รัฐธรรมนญูกับประชาธิปไตยมากเปนอันดับ 2 โดยบทความสวนใหญเสนอทศันะที่ไมเชื่อวาแกไขแลว

จะเปนประชาธิปไตย 

บางกอกโพสตเสนอกรอบเกมการเมืองเปนอันดับ 1 เสนอกรอบรัฐธรรมนญูกับประชาธิปไตย

มากเปนอันดบั 2 แตคอลัมนิสตสวนใหญแสดงทศันะที่เชื่อวาแกรัฐธรรมนูญแลวไมเปนประชาธิปไตย 

แมวากรอบรัฐธรรมนญูกับประชาธิปไตยจะมีสัดสวนสงูสุดในจํานวนกรอบทั้งหมด 6 กรอบ แต

ทัศนะของนักเขียนสวนใหญคดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู ที่เหน็วาแกไขแลวจะเปนประชาธิปไตยเปน

เสียงสวนนอยในกลุมนี้ ประกอบดวย นิธิ เอียวศรีวงศ (“รัฐธรรมนญู-จินตนาการใหม”, มติชน, 23 เมย. 

2555) เกษียร เตชะพีระ จากหนังสือพิมพมติชน ใบตองแหง และพิชญ พงษสวัสดิ์ จากหนงัสอืพิมพ
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คมชดัลึก ฐตินิันนท พงษสุทธริักษ (“Many more checks but for fewer balances”, Bangkok Post, 

20 July 2012) จากหนังสือพิมพบางกอกโพสต ทั้งหมดเปนคอลัมนิสตประจําที่เปนบุคคลภายนอก  

ในสวนกรอบเทคนคิการแกไขรัฐธรรมนญู ซึ่งเนื้อหาวาดวยกระบวนการและวิธีดําเนนิการแกไข

รัฐธรรมนญู หนังสือพิมพไทยโพสตเสนอกรอบดังกลาวมากเปนอันดับ 3 เอเอสทีวีผูจัดการอันดับ 4 ซึ่ง

เนนการโจมตวีาการแกไขรัฐธรรมนญูครัง้นี้เปนการใชเสยีงขางมากลากไป ครอบงําการแกไข และเรงรีบ

รวบรดั (เปลวสีเงิน, “บทเรียน ‘ทีวีพูล’ จากแผนดินไหว”, ไทยโพสต, 12 เมย. 2555, คํานูณ สทิธิสมาน, 

“เผด็จการรฐัสภาไมใชแคบุคคลแตเปนระบอบ”, คอลัมนหลงัวัดชนะสงคราม, เอเอสทีวีผูจัดการ, 07 

พค. 2555) สําหรับหนงัสือพิมพฉบับอื่น ๆ ที่เหลือเสนอกรอบนี้เปนอนัดับสุดทาย ไทยรัฐ คมชัดลึก และ

บางกอกโพสตเสนอเพียงฉบับละ 1 ชิ้น 

 กรอบบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเปนกรอบที่ปรากฏนอยที่สุดในบทความ กรอบนี้

มีสถานะถกเถียงเรื่องอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยวารัฐสภาสามารถแกมาตรา 291 ได

หรือไม หนังสือพิมพคมชัดลึกและมติชนเสนอกรอบดังกลาวมากเปนอันดับ 4 และ 5 ตามลําดับ ขณะที่

ฉบับอื่น ๆ ไมเสนอกรอบนี้ในบทความ ผูเขียนบทความจากคมชัดลึกและมติชนแสดงทัศนะสนับสนุน

การแกไขรัฐธรรมนูญ และเห็นวารัฐสภาสามารถแกไขรัฐธรรมนูญได ศาลไมมีอํานาจเขามาตรวจสอบ 

(ใบตองแหง, “ขย้ีตุลาการเพื่อใคร”, คอลัมนวายทวนอารมณ, คมชัดลึก, 11 มิย. 2555) 

 ในกลุมกรอบเชิงการเมืองผลวิจัยพบวากรอบเกมการเมืองและกรอบเราอารมณความแตกแยก

มีสัดสวนใกลเคียงกันมาก  (18.72%:17.97%) โดยพบวาหนังสือพิมพไทยรัฐเสนอกรอบเราอารมณ

ความแตกแยกมากเปนอันดับ 1 คมชัดลึก ไทยโพสตและเอเอสทีวีผูจัดการเสนอมากเปนอันดับ 2 สวน

มติชนอันดับ 4 ขณะที่บางกอกโพสตเสนอเพียง 1 ชิ้น ในขณะที่ หนังสือพิมพบางกอกโพสตเสนอกรอบ

เกมการเมืองมากเปนอันดับ 1 มติชนเสนอมากเปนอันดับ 2 สวนไทยรัฐ ผูจัดการเอเอสทีวีเสนอมาก

เปนอันดับ 3 ขณะที่ไทยโพสตและคมชัดลึกเสนอกรอบดังกลาวนอยที่สุดคือ 3 ชิ้น (จาก 41) และ 1 ชิ้น 

(จาก 25) ตามลําดับ ซึ่งนาจะสะทอนวาผูเขียนหรือคอลัมนิสตในหนังสือพิมพที่มีผูอานจํานวนมากเชน

ไทยรัฐ คมชัดลึก รวมทั้งหนังสือพิมพที่มีผูอานเฉพาะกลุมเชนไทยโพสต เอเอสทีวีผูจัดการ ใหความ

สนใจเขียนแสดงทัศนะโดยใชกรอบเราอารมณความแตกแยก สวนผูเขียนในหนังสือพิมพขนาดกลาง 

เชน บางกอกโพสต และมติชน นําเสนอขอเขียนในกรอบเกมการเมืองมากกวา ดวยการวิเคราะหทาทีตัว

แสดงทางการเมืองที่เกี่ยวของในสวนชนชั้นนําทั้งฝายส.ส.พรรคเพ่ือไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปตย กลุมพลังทางการเมือง และเนนใหเห็นวาเรื่องรัฐธรรมนูญเปนเรื่อง

ของนักการเมืองและการดําเนินกลยุทธทางการเมือง (สุวพงศ จั่นฝงเพ็ชร, “โหวต-ไมโหวต”, คอลัมน

สถานีคิดเลขที่ 12, มติชน, 10 มิย. 2555, นาฏยา เชษโชติรส, “Charter court leaves Phuea Thai in a 

quandary”, บางกอกโพสต, 19 กค. 2555)  
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 สําหรับกรอบเราอารมณเรื่องความแตกแยกพบวามีทิศทางเสนอภาพความขัดแยงที่นําไปสู

ความรุนแรง ไดแก การแกไขรัฐธรรมนูญทําใหประเทศชาติแตกแยก, การเรงผลักดันการแกไข

รัฐธรรมนูญจะทําใหเกิดความขัดแยงและนําไปสูวิกฤตการเมือง, การแกไขรัฐธรรมนูญจะทําใหเกิดการ

เผชิญหนาของผูชุมนุมและทาํใหสังคมวุนวาย และการแกไขรัฐธรรมนูญที่ทําใหสงครามกลางเมืองปะทุ 

อันเนื่องมาจากเหตุความขัดแยงทางการเมืองที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย (สัญญา รัตนสรอย, “ตั้งสติ” 

คอลัมนเดินหนาชน, มติชน, 12 กค. 2555, ลมเปล่ียนทิศ, “การเมืองรอนเพราะตั้งธง” คอลัมนหมาย

เหตุประเทศไทย, ไทยรัฐ, 04 กค. 2555, โสภณ องคการณ, “ตัวเรงเพื่อศึกแตกหัก”, คอลัมนปอมพระ

อาทิตย, เอเอสทีวีผูจัดการ, 26 มิย. 2555) 

 กรอบที่มีการเสนอทัศนะนอยที่สุดคือกรอบเบี่ยงเบนประเด็นขาว หนังสือพิมพคมชัดลึกและมติ

ชนเสนอกรอบนี้มากเปนอันดับ 3 สวนไทยรัฐและเอเอสทีวีผูจัดการเสนอเพียง 1 ชิ้น ขณะที่ไทยโพสต

และบางกอกโพสตไมมีบทความที่แสดงทัศนะในกรอบนี้ (เรืองชัย ทรัพยนิรันดร, “เพราะสภาไมมีครู

อังคณา”, มติชน, 20 เมย. 2555), นายประชา ช้ําชอก, “สิ่งชํารุด” คอลัมนเสรีภาพและความรับผิดชอบ, 

คมชัดลึก, 26 กค. 2555) 
 

ตารางสรุปสัดสวนประเภทของกรอบขาว บทบรรณาธิการ บทความ เกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ 
กรอบหลัก กรอบขาว กรอบบทนํา กรอบบทความ รวม 

1.รัฐธรรมนูญกบัประชาธปิไตย 114 (251) 
37.87% (36.85%) 

27 
30.86% 

125 
46.81% 

266 
40.54% 

2.เทคนิคการแกไขรัฐธรรมนญู 
 

37 (131) 
12.29% (19.23%) 

8 
9.09% 

18 
6.74% 

63 
9.60 

3.บทบาทและอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญ 

5 (37) 
1.66% (5.43%) 

1 
1.13% 

7 
2.62% 

13 
1.98% 

รวมกรอบกลุมอาํนาจ 156/301 (51.82%) 36/88 (40.90%) 150/267 (56.17%) 342/656 (52.13%) 

4.เกมการเมือง 81 (116) 
26.91% (17.03%) 

9 
10.22% 

50 
18.72% 

140 
21.34% 

5.การเราอารมณเรื่องความ
แตกแยก 

42 (113) 
13.95% (16.59%) 

24 
27.27% 

48 
17.97% 

114 
17.37% 

6.การเบีย่งเบนประเดน็ขาว 22 (33) 
7.30% (4.84%) 

19 
21.59% 

19 
7.11% 

60 
9.14% 

รวมกรอบกลุมเกมการเมอืง 145/301 (48.17%) 52/88 (59.09%) 117/267 (43.82%) 314/656 (47.86%) 

รวม 301 (681) 
100% (100%) 

88 
100% 

267 
100% 

656 
100% 

หมายเหตุ 1. เลขตวัแรกคอื กรอบขาวที่ถูกเนน / สวนเลขในวงเลบ็คือ กรอบขาวทัง้หมด ที่ถูกเสนอ 

 จากตารางสรปุสัดสวนของกรอบเนื้อหาขาวหนาหนึ่ง บทบรรณาธิการ บทความ เก่ียวกับ

การแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบดวย 2 กลุมหลัก ไดแกกรอบเชิงอํานาจ และกรอบเกมการเมือง พบวา

ภาพรวมของกรอบขาวหนาหนึง่และกรอบบทความมีสัดสวนของกรอบอํานาจสูงกวากรอบเกมการเมือง 

(51%:48% และ 56%:43%) ชี้ใหเห็นวามีรายงานขาวและบทความมีทศิทางในเรื่องสาระของการแกไข

รัฐธรรมนญู ทวาในภาพรวมนี้กลับพบวา ขาวสาร และทศันะจากแหลงขาว และผูเขียนบทความสวน
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ใหญเนนไปในดานที่เชื่อวา แกรัฐธรรมนญูแลวไมเปนประชาธิปไตย และไมใหความชอบธรรมกับการ

แกไขรัฐธรรมนญู กรอบที่เชื่อวาแกไขรัฐธรรมนญูแลวจะเปนประชาธิปไตยและใหความชอบธรรมกับ

การแกไขรัฐธรรมนูญครัง้นี้เปนเสียงสวนนอย 

 สําหรับบทบรรณาธิการพบวามีลักษณะตรงกันขามกับขาวหนาหนึ่งและบทความ คอืสัดสวน

กรอบเกมการเมืองสูงกวากรอบอํานาจ (59%:40%) บทนํายังเนนเราอารมณเรื่องความแตกแยก (27%) 

มากเปนอันดบัสอง และเสนอเนื้อหาในกรอบรฐัธรรมนญูกับประชาธิปไตยนอยที่สุด (30%) เมื่อเทียบ

กับขาวหนาหนึ่งและบทความ ทั้งบทบรรณาธิการสวนใหญยังคัดคานการแกไขรัฐธรรมนญู เพราะเชื่อ

วาสภาจะแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือชวย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยใชเสยีงขางมากลากไป 
 
6. การวิเคราะหวาทกรรมการแกไขรัฐธรรมนูญในขาวหนาหนึ่ง บทบรรณาธกิาร และบทความ  

วาทกรรมเปนชุดความคิดที่ตองส่ือผานถอยคําภาษา การนิยาม การเรียกชื่อ หรือสมญานาม 

การใหความหมาย และการอางอิงกับชุดความคิดอื่น ๆ ที่เปนที่รับรูกันในสังคม หรืออางอิงกับรูปแบบ

การสื่อสารหลากหลายประเภท เชน การใชภาษาเขียน ควบคูไปกับชื่อเรื่องที่มีถอยคําเราอารมณ มีสีสัน

หวือหวา การใชวาทกรรมเปนวิธีสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ หรือสรางประชามติอาจเปนไปเพ่ือสราง

ความชอบธรรมทางการเมืองใหกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ หรือสถาบันอํานาจในสังคม 

หรือเพ่ือชี้ใหเห็นความไมชอบธรรมทางการเมืองของนโยบายหรือสถาบันอํานาจ หรือเพื่อ

วิพากษวิจารณ อภิปราย และตั้งคําถามในลักษณะการขยายประเด็น ชี้ใหเห็นขอดี-ขอดอยของนโยบาย

สาธารณะนั้น ๆ  

ในกรณีการแกไขรัฐธรรมนูญพบวาการกําหนดกรอบของหนังสือพิมพ 6 ฉบับที่นํามาศึกษา 

ไดแกกลุมกรอบเชิงอํานาจ และกลุมกรอบเชิงการเมืองนั้น หนังสือพิมพไดใชวาทกรรมการเมืองสําคัญที่

อยูในกระแสความขัดแยงในชวงหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มาขับเนนเนื้อหาและทิศทางของ

กรอบหลักทั้งสองกลุม (จํานวน 6 กรอบ) ใหปรากฏชัดเจน มีน้ําหนัก มีเหตุผลรองรับ จนผูอานเห็น

คลอยตามวาการแกไขรัฐธรรมนูญเปนเรื่องที่มีความชอบธรรมและมีความจําเปน แตในอีกดานหนึ่งการ

นําเสนอรูปแบบของเหตุผลจากการเราอารมณใหเกิดความระแวง กลัว เกลียดชัง หรือมีอคติ ก็สงผลให

เกิดภาพลักษณวาการแกไขรัฐธรรมนูญขาดความชอบธรรม เปนเพียงเกมการเมืองของนักการเมืองที่มี

อํานาจและคุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร 

ในสวนนี้เปนการวิเคราะหวาทกรรมการแกไขรัฐธรรมนูญในขาวหนาหนึ่ง บทบรรณาธิการ และ

บทความในหนังสือพิมพ 6 ฉบับที่นํามาศึกษา โดยการจําแนกเนื้อหาขาวหนาหนึ่ง บทบรรณาธิการ 

และบทความวามีวาทกรรมใดบางที่ถูกนําเสนอ วาทกรรมใดถูกนําเสนอมาก วาทกรรมใดมีการนําเสนอ

นอย และนํามาวิเคราะหวาวาทกรรมเหลานี้ถูกนําเสนอเพื่อสรางความชอบธรรม หรือชี้ใหเห็นความไม

ชอบธรรมของการแกไขรัฐธรรมนูญ 2550 
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6.1  วาทกรรมขาวหนาหนึ่ง 

 ผลการวิจัยในสวนวาทกรรมการแกไขรัฐธรรมนูญในขาวหนาหนึ่ง จํานวน 301 กรอบพบวามี 

962 วาทกรรม ประกอบดวยวาทกรรมสาํคัญ 2 กลุม กลุมแรกเปนวาทกรรมที่สนบัสนุน/ใหความชอบ

ธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู (241 วาทกรรม = 25.05%) กลุมที่สองเปนวาทกรรมที่คดัคาน/ชีถึ้งความ

ไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู (721 วาทกรรม = 74.94%)  

 เนื้อหาของวาทกรรมกลุมแรกที่สนับสนนุการแกไขรัฐธรรมนญูมากที่สุด 5 ลําดับไดแก 1.ทํา

ตามพันธสญัญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง (138 วาทกรรม = 14.34%) 2.แกไขรธน.ใหเปนประชาธิปไตย 

(44 วาทกรรม = 4.57%) 3.การแบงแยกอํานาจ (38 วาทกรรม = 3.95%) 3.ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง 

(20 วาทกรรม = 2.07%) 5.สภาใชอํานาจสถาปนารัฐธรรมนญู (1 วาทกรรม = 0.10%) ซึ่งสะทอนให

เห็นสาระสําคญัของวาทกรรมชุดนี้วา เนนเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐบาล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนญู (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ในฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชนใน

ระบอบการเมอืงแบบประชาธิปไตย การสถาปนารัฐธรรมนญูจงึเปนอํานาจของประชาชนผานรัฐสภา

และกระบวนการนติิบัญญตั ิ (ปูนเทพ ศรินิุพงศ, นติิราษฎร, มตชิน, 12 มิ.ย. 2555) นอกจากนี้ มีวาท

กรรมเรื่องการแบงแยกอํานาจระหวางฝายนิติบัญญตั ิ ฝายตุลาการและฝายบริหาร หลังจากศาล

รัฐธรรมนญูไดมีคําวินิจฉัยวาการแกไขรัฐธรรมนญูไมเปนการลมลางการปกครอง มีการอภิปราย

ถกเถียงวาการทีศ่าลวินิจฉยัและแนะนําใหสภาทําประชามติกอนดําเนินการแกไขนั้น ศาลรัฐธรรมนูญมี

อํานาจเหนือฝายนิติบัญญตัหิรือไม 

 เนื้อหาของวาทกรรมกลุมทีส่อง ที่คดัคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญูมาก

ที่สุด 5 ลําดับไดแก 1.เพื่อลมลางสถาบันพระมหากษัตริย/ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

(124 วาทกรรม = 12.88%) 2.เปนกลยุทธการเมืองของฝายรัฐบาล (114 วาทกรรม = 11.85%) 3.เพ่ือ

ชวยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (109 วาทกรรม = 11.33%) 4.ทําใหสงครามกลางเมืองปะท ุ(95 วาทกรรม 

= 9.87%) 5.การแกไขรัฐธรรมนญูถูกครอบงําโดยนักการเมือง (46 วาทกรรม = 4.78%)  

 นอกจากนี้ ยังมีวาทกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับวาทกรรมหลัก 5 ลําดับแรกขางตน เชนการเรงรีบ

แกไขรัฐธรรมนญูมีเจตนาทีจ่ะรวบรดั และมีเจตนาอื่นแอบแฝง (ตอบไมไดแกทําไม!, ไทยโพสต, 6 กค. 

2555) คนในสังคมจะแตกแยกกันมากย่ิงขึ้น วาทกรรมชุดนี้สะทอนวาการคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ

อยูบนพ้ืนฐานของการตอกย้ําความไมไววางใจนักการเมือง และตั้งขอกลาวหารุนแรงวาจะมีเจตนาลม

ลางสถาบันพระมหากษัตรยิ (นําไปสูการย่ืนฟองศาลรัฐธรรมนญูเพื่ออาศัยอํานาจฝายตุลาการในการ

ยับย้ังกระบวนการแกไขรัฐธรรมนญู)  

 ฝายที่คัดคานแสดงความวิตกวาการแกไขรัฐธรรมนญูจะทําไปเพ่ือชวยพ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร 

(Thaksin eyes a third way homes, Bangkok Post 17 April 2012, ‘โรคขี้ขาทักษิณ’, ไทยโพสต 16 
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มิย. 2555, แมวส่ังเพื่อไทย ยอมรับมตศิาล, คมชัดลึก 4 กค. 2555) วาทกรรมกลุมนี้สรางความ

หวาดกลัว เนนทศันคติการรงัเกียจนักการเมืองที่มีการฝงรากลึกมาในสังคมชนชัน้สูง-กลางไทย และ

นอกเหนือจากการอางอิงสถาบันพระมหากษัตริยวาเปนที่มาของอํานาจ และความชอบธรรมในการ

คดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญแลว วาทกรรมในกลุมคดัคานยังไดอางอิงอํานาจของประชาชนโดยนําเรื่อง

ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 ผานการลงประชามติจากประชาชน (4.26%) มาชวยตอก

ยํ้าความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ (8:0 ยก 5 คํารอง ไมพบลมลางการปค.ศาลรธน.รับเรื่องได ตีกรอบ

แกทั้งฉบับจะตองขอประชามติ จตุพรซดัฉดียาชาปท.ออยโวยยิ่งกอปญหา <นุรักษ มาประณตี ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนญู อานคําวินิจฉัยระบุวา รฐัธรรมนูญ 2550 ผานการลงประชามติของผูใชอํานาจอธิปไตย

คือการแสดงความเห็นจากประชาชนโดยตรง ประชาชนจึงเปนผูสถาปนารัฐธรรมนญูนี้ ก็ควรจะให

ประชาชนไดลงประชามติเสยีกอนวาสมควรจะมรีัฐธรรมนญูใหมหรือไม>, ไทยรัฐ,14 ก.ค. 2555), รธน.

ฉบับนปช.ครองเมือง <วัชระ เพชรทอง ปชป.ระบุ รธน.ฉบับนปช.ครองเมือง เปนการแกไขรัฐธรรมนูญ

ที่มาจากการลงประชามติของประชาชน>, เอเอสทีวีผูจัดการ, 11 เม.ย. 2555) 

ฝายรัฐบาลซึ่งเปนผูเสนอเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญู ไดใชวาทกรรมในเรื่องพันธสัญญาจาก

นโยบายการหาเสียงเลือกตั้งในการสรางความชอบธรรมใหกับขอเสนอของตน โดยยํ้าวาการเรงรดัแกไข

รัฐธรรมนญูภายใน 1 ป พรรคทําตามนโยบายเรงดวนที่หาเสียงกับประชาชนและตามที่แถลงนโยบาย

ตอรฐัสภาหลังจัดตั้งรัฐบาลแลว มิใชเรื่องทีมี่เจตนาแอบแฝง หรือรุกล้ีรกุลนตามที่ฝายคานกลาวหา ทั้ง

ยังยืนยันความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวแกไขรัฐธรรมนญู ภายหลังทีศ่าลรัฐธรรมนญูมคีําวินิจฉัยวา

การแกไขรัฐธรรมนูญไมเปนการลมลางการปกครอง แตแนะนําใหจดัทําประชามติกอนลงมติวาระ 3 

(รับไมไดคําสั่งศาล รธน. มต ิ ‘เพ่ือไทย’    ล็อบบี้รัฐสภารวมตาน, มตชิน, 12 กค. 2555, “พงศเทพ” ดนั

โหวตวาระ 3, ไทยรัฐ 20 กค. 2555) นอกจากนี้ ฝายรัฐบาลและผูสนับสนนุการแกไขรัฐธรรม ไดเสนอ

วาทกรรมในเรือ่งความไมชอบธรรมของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมทีี่มาจาก

อํานาจของคณะรัฐประหาร คมช. ที่ยึดอํานาจลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง

เมื่อวันที ่ 19 กันยายน 2549 เชน ใชคําวา รัฐธรรมนญูฉบับเผด็จการ, แกรัฐธรรมนญูใหเปน

ประชาธิปไตย, แกรัฐธรรมนญูเพ่ือปลดความขัดแยงในระยะยาว, แกรัฐธรรมนญูใหเปนไปตามสากล   

จากผลการวิจัยพบวาหนังสือพิมพไทยรัฐ คมชดัลึก และมติชน เสนอวาทกรรมประเภท “ทํา

ตามพันธสญัญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง” เปนอนัดับ 1 เชน การแกรธน.ชอบธรรม เพราะทําตาม

สัญญาที่ไดหาเสียงไว (คมชัดลึก <ไพจิตร ศรีวรขาน, สามารถ แกวมีชัย-เพ่ือไทย-เนื้อขาว>, 30 ก.ค.

2555, ไทยรัฐ < ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ-เพื่อไทย-เนื้อขาว>, 4 ก.ค.2555) / เปนไปตามนโยบายที่ไดหาเสียง 

(มติชน <พรอมพงศ นพฤทธิ์-เพ่ือไทย-เนือ้ขาว, 7 พ.ค.2555>) / เพราะสภามาจากประชาชน (มติชน 

<กอแกว พิกุลทอง-นปช.ส.ส.เพื่อไทย-เนื้อขาว>, 4 มิ.ย.2555) / เดนิหนาแกรธน.ตามปฏิทนิ (มติชน 

<สามารถ แกวมีชัย-เพื่อไทย-ความนํา>, 1 เม.ย.2555) / คาดพิจารณาเสรจ็สิ้นวันที.่.. (มติชน 
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<สามารถ แกวมีชัย–เพื่อไทย-เนื้อขาว>, 3 เม.ย.2555) / จบแนเดือนนี ้ (มติชน <พาดหัว>, 5 เม.ย.

2555) / ประชาธิปตยตรีวน / ย้ือ (มติชน <พาดหัว>, 11 เม.ย.2555) / ลาก / เตะถวง (มติชน <พาด

หัว>, 1 พ.ค.2555) / ถวงเวลา / ดงึ / เดาบทบาทฝายคานไมได, มีอํานาจนอกระบบขดัขวาง (มติชน 

<ณัฐวุฒิ ใสเก้ือ-นปช.ส.ส.เพื่อไทย-เนื้อขาว>, 6 มิ.ย.2555), อํามาตยาภิวัตน (มตชิน <จตุพร พรหม

พันธุ-นปช.ส.ส.เพื่อไทย-เนื้อขาว>, 2 ก.ค.2555) 

อยางไรก็ดี เมือ่จัดกลุมวาทกรรมแลวปรากฏวา หนังสือพิมพทั้ง 6 ฉบับ เสนอวาทกรรมในกลุม

ที่คดัคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ มากกวากลุมที่สนับสนนุ/ใหความชอบธรรมใน

การแกไขรัฐธรรมนูญ โดยเสนอเปนจํานวนถึง 3 ใน 4 ของจํานวนขาวหนาหนึง่ทั้งหมด เมื่อพิจารณา

กรอบขาวควบคูกันไปดวยพบวา หนังสือพิมพกลุมทีค่ัดคานการแกไขรัฐธรรมนญูซึ่งประกอบดวย 

คมชดัลึก ไทยโพสต บางกอกโพสต เอเอสทีวีผูจัดการเสนอวาทกรรมประเดน็ “ลมลาง/ทําลายสถาบัน” 

มากเปนอันดบั 1 (รธน.ฉบับนปช.ครองเมือง, เอเอสทีวีผูจัดการ, 11 เมย. 2555, เหิม! ปลกุหักศาล, 

ไทยโพสต 4 มิย. 2555, เปดทางโหวตรธน.ตั้งรัฐไทยใหม อัยการเปาคด ีม็อบแดงถอยแจกเบอรโทรศาล, 

เอเอสทีวีผูจัดการ, 8 มิย. 2555, อยากดดนัในหลวง, ไทยโพสต, 16 กค. 2555)  

เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบหนังสือพิมพแตละฉบับ พบวาหนังสือพิมพไทยรัฐเนนวาทกรรม “การ

แบงแยกอํานาจ” เปนวาทกรรมหลักในหนา 1 ไมไดเนนวาทกรรม “ทําตามพันธสญัญาจากการหาเสียง

เลือกตั้ง” เปนวาทกรรมหลกัในหนา 1 มากเทากับมติชน ในทางกลับกันหนังสือพิมพมติชนเนนวาท

กรรม “ทําตามพันธสญัญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง” เปนวาทกรรมหลักมากกวา “การแบงแยกอํานาจ”  

หนงัสือพิมพคมชัดลึกซึ่งนําเสนอวาทกรรม “ทําตามพันธสัญญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง” มาก

เปนอันดับ 1 แตขณะเดียวกันก็ไดเสนอวาทกรรม “ลมลาง/ทําลายสถาบัน” มากเปนอันดับ 1 ดวย (ซัด

รัฐมุงลมลาง, คมชัดลึก, 6 กค. 2555) และหากพิจารณาควบคูกับกรอบขาวที่คมชดัลึกนําขึ้นมาเปน

กรอบหลัก ซึ่งเปนกรอบที่จดัอยูในกลุมที่เชื่อวาแกไขรัฐธรรมนญูแลวจะไมเปนประชาธิปไตย สะทอนให

เห็นวาคมชัดลกึเสนอวาทกรรมกลุมคดัคาน/ชึ้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ ในลักษณะ

ที่เดนชดักวากลุมที่ใหความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู สวนหนงัสือพิมพไทยโพสต และเอเอสทีวี

ผูจัดการ เสนอวาทกรรมกลุมคดัคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญูมากกวา 85% (ลม

ลางการปกครอง!, ไทยโพสต, 2 มิ.ย.2555, ปธ.ศาลรธน.ยันมีอํานาจ หวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง, เอ

เอสทีวีผูจัดการ, 4 มิ.ย. 2555) 

 

 

 

 

 



 

 
34 

ภาพแสดงกรอบและวาทกรรมขาวหนาหนึ่งที่สนับสนุนและคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญในหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 

 

6.2  วาทกรรมบทบรรณาธิการ 

 ผลการวิจัยบทบรรณาธิการ 88 กรอบทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนญู พบวามีจํานวน 

143 วาทกรรมในหนังสือพิมพ 6 ฉบับ ประกอบดวยวาทกรรมสําคญั 2 กลุม กลุมแรกเปนวาทกรรมที่

คดัคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู (133 วาทกรรม = 93.01%) กลุมที่สองเปนวาท

กรรมที่สนับสนุน/ใหความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู (10 วาทกรรม = 6.99%)  

 เนื้อหาวาทกรรมของบทบรรณาธิการสวนใหญ อยูในกลุมทีค่ัดคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมใน

การแกไขรัฐธรรมนูญ วาทกรรมกลุมคดัคาน 5 ลําดับแรก ไดแก 1.ทําใหสงครามกลางเมืองปะท ุ (27 

วาทกรรม = 18.88%) 2. เพื่อชวยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (21 วาทกรรม = 14.68%) 3. ลดความ

นาเชื่อถือของสมาชิกรัฐสภา (19 วาทกรรม = 13.28%) 4.ลมลาง/ทําลายสถาบัน (18 วาทกรรม = 

12.58%) 5.เสียงขางมากครอบงําสภา (11 วาทกรรม = 7.69%) 

 เนื้อหาของวาทกรรมกลุมทีส่องซึ่งสนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนญูม ี 4 ลําดับไดแก 1.ทําตาม

พันธสัญญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง (4 วาทกรรม = 2.79%) 2.แกไขรธน.ใหเปนประชาธิปไตย (4 วาท

กรรม=2.79%) 3.ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง (1 วาทกรรม = .69%) 4.การแบงแยกอํานาจ (1 วาทกรรม 

= .69%) 

ผลการวิจัยพบวาเนื้อหาวาทกรรมเกือบทั้งหมดอยูในกลุมคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ 

(93.01%) มีเพียงสวนนอยที่ใหความชอบธรรมกับการแกไขรัฐธรรมนูญ (6.99%) ไดแก หนังสือพิมพ



 

 
35 

ไทยรัฐ และมติชน ซึ่งกลาวถึงการทําตามพันธสัญญาจากการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเปน

เหตุผลในการใหความชอบธรรมกับการแกไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ สวนหนังสือพิมพอีก 3 ฉบับ ไดแก 

คมชัดลึก ไทยโพสต และบางกอกโพสต แสดงทัศนะและวาทกรรมที่คัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ เชน

วาทกรรมลมสถาบัน ทําลายประชาธิปไตย (“ศาลรธน.วินิจฉัย ตองไดตามที่แดงตองการ?”, ไทยโพสต, 

3 กค. 2555, “Less rhetoric more respect”, บางกอกโพสต, 4 ก.ค.2555) วาทกรรมสุมเสี่ยงเผชิญ

รุนแรงจนกลายเปนสงครามกลางเมือง (“อยาเติมเชื้อไฟ”, คมชัดลึก, 4 มิย. 2555) สวนหนังสือพิมพเอ

เอสทีวีผูจัดการไมมีบทบรรณาธิการ 

หนังสือพิมพบางกอกโพสตแมจะเสนอวาทกรรมสนับสนุนใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให

ประเทศไปสูความเปนประชาธิปไตย 12.5% แตก็ไดเสนอวาทกรรมในเชิงสงสัยการแกไขรัฐธรรมนูญ

ครั้งนี้วา จะไมนําไปสูประชาธิปไตยที่แทจริงดวยวาทกรรมกลุมคัดคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการ

แกไขรัฐธรรมนูญประกบดวย โดยใหน้ําหนักถึง 87.5% (“Striving for democracy”, บางกอกโพสต, 27 

มิ.ย. 2555) 

เมื่อพิเคราะหรายฉบับจะพบวาหนังสือพิมพคมชัดลึก ไทยโพสต ไมเสนอวาทกรรมในกลุมที่

สนับสนุน/ใหความชอบธรรมการแกไขรัฐธรรมนูญเลย แตเสนอวาทกรรมที่คัดคาน/ชี้ถึงความไมชอบ

ธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดหรือ 100% และไทยโพสตเสนอวาทกรรม “ชวยทักษิณ” มากเปน

อันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับฉบับอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา หนังสือพิมพทุกฉบับเสนอวาท

กรรม “สงครามกลางเมืองปะทุ” เปนอันดับ 1 หรือ 2 ยกเวนมติชนที่เสนอวาทกรรม “ลดความนาเชื่อถือ

ของสมาชิกรัฐสภา” มากเปนอันดับ 1 (“การเมืองนอกสภา”, มติชน, 19 มิย. 2555)  

สําหรับหนังสือพิมพมติชน ไมเสนอวาทกรรมที่เชื่อวาแกไขแลวจะไมเปนประชาธิปไตย ไดแก

วาทกรรมเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อชวยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ การแกไขรัฐธรรมนูญเปนการลมลาง/

ทําลายสถาบัน และอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญเปนของปวงชนชาวไทยที่ไดแสดงประชามติ (ซึ่งฝาย

คดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญนําเรื่องอํานาจการสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนผานสมาชิกรัฐสภาที่

นิติราษฎรแถลงมาตอบโตฝายเสนอใหมีการแกไข ดวยการใชวิธีพลิกวาทกรรมมาใชในลักษณะตอตาน

การแกไขรัฐธรรมนูญ และอางอิงถึงการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ผานมา) 

จากภาพรวมของเนื้อหาวาทกรรมในบทบรรณาธิการขางตน หนังสือพิมพสวนใหญที่ศึกษาได

ใชพ้ืนที่ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ตัวแทนความคิดของหนังสือพิมพฉบับนั้น ๆ ในการแสดงจุดยืนที่ไมสนับสนุน

การแกไขรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน ทั้งแสดงความวิตกกังวลสูงวาการแกไขรัฐธรรมนูญจะกอใหเกิดความ

ขัดแยงรุนแรง จนเกิดเปนการปะทะกันระหวางขั้วการเมืองกลายเปนสงครามการเมือง (“ฟงประชาชน

สักนดิ”, ไทยรัฐ, วาทกรรมผลโพลลประชาชนตองการใหชะลอการแกไขรัฐธรรมนูญเพราะไมอยากเห็น

บานเมืองวุนวาย) ซึ่งมีนัยประหวัดไปถึงสถานการณชุมนุมคัดคานรัฐบาลพรรคประชาธิปตยของกลุม
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เส้ือแดง หรือ นปช. (แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ) เมื่อป 2553 ที่รัฐบาลนํากําลัง

ทหารปราบปรามฝายผูชุมนุมจนมีผูเสียชีวิต 99 คน บาดเจ็บกวา 2,000 คน  

 
ภาพแสดงกรอบและวาทกรรมบทบรรณาธิการที่คัดคานและสนบัสนุนการแกไขรัฐธรรมนูญในหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 

 

6.3  วาทกรรมบทความ 

 ผลการวิจัยวาทกรรมในบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนญู จํานวน 267 ชิ้น 501

วาทกรรม ในหนงัสือพิมพ 6 ฉบับ พบวามีวาทกรรมสําคญั 3 กลุม กลุมแรกเปนวาทกรรมทีค่ัดคาน/ชี้ถึง

ความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู (423 วาทกรรม = 84.43%) กลุมที่สองเปนวาทกรรมที่

สนับสนนุ/ใหความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ (68 วาทกรรม = 13.57%) และกลุมที่สามเปน

วาทกรรมที่วิพากษ/ตั้งคําถามการแกไขรัฐธรรมนญู (10 วาทกรรม = 3.74%) 

 เนื้อหาวาทกรรมของบทความทีค่ัดคาน/ชีถึ้งความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู 5 

ลําดับแรก ไดแก 1.เพื่อชวยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (85 วาทกรรม = 16.96%) 2. ลมลาง/ทําลายสถาบัน 

(82 วาทกรรม = 16.36%) 3.ทําใหสงครามกลางเมืองปะท ุ (58 วาทกรรม = 11.57%) 4. กลยุทธการ

เมือง (49 วาทกรรม = 9.78%) 5. เสียงขางมากครอบงําสภา (41 วาทกรรม = 8.18%) ผลการวิจัย

พบวาหนังสือพิมพทั้ง 6 ฉบับ มีบทความที่เสนอวาทกรรมภายใตกรอบที่เชื่อวาแกไขรัฐธรรมนญูแลวจะ

ไมเปนประชาธิปไตยและกรอบเราอารมณเรื่องความแตกแยก รวมแลวสูงถึง 50%  

 พิเคราะหรายฉบับพบวาบทความในหนังสอืพิมพไทยโพสต และเอเอสทีวีผูจัดการ ไมสนับสนุน

การแกไขรัฐธรรมนูญเลย โดยมีวาทกรรมชวยทักษิณ ลมลาง/ทําลายสถาบัน และกลยุทธการเมือง ถูก
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นําเสนอมากทีสุ่ด (เปลวสีเงนิ, “เมื่อทุกอยาง ‘ประจักษแจง’ แดงชดั”, ไทยโพสต, 25 มิย. 2555, เปลวสี

เงิน, “สัญญาณ ‘ขาลง’ ของเพ่ือไทย”, ไทยโพสต, 9 พค. 2555, เสียงจากหวงสํานึก สุรวิชช วีรวรรณ, 

“ประชาธิปไตยภายใตทักษิณ”, เอเอสทวีีผูจัดการ, 1 มิย. 2555, ไฮดปารกลงกระดาษ, “แมว” คน

เดียวกันกับที่เปน “พอโอค” หรือเปลา?, เอเอสทีวีผูจัดการ, 11 กค. 2555) 

 ผูเขียนบทความในหนังสือพิมพไทยรัฐสวนใหญไมสนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนญู เชนเดียวกับ

หนงัสือพิมพคมชัดลึกและบางกอกโพสต ที่เสนอทศันะคดัคานการแกไขรัฐธรรมนญูเปนหลัก (เสรีภาพ

และความรับผิดชอบ, “เหลืออะไรเปนหลักยึดบาง”, คมชัดลึก, 12 เมย. 2555, วีระ ประทีปชัยกุล, “A 

minefield for Pheua Thai, PM and the King”, Bangkok Post, 11 July 2555) 
 

ภาพแสดงวาทกรรมบทความที่สนับสนุนและคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญในหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื้อหาของวาทกรรมกลุมทีส่องซึ่งสนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนญูม ี 5 ลําดับไดแก 1.ทําตาม

พันธสัญญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง (32 วาทกรรม = 6.38%) 2.แกไขรธน.ใหเปนประชาธิปไตย (16 

วาทกรรม =3.19%) 3.การแบงแยกอํานาจ (15 วาทกรรม = 2.99%) 4.สภาใชอํานาจสถาปนา

รัฐธรรมนญู (4 วาทกรรม = 0.79%) 5.ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง การแบงแยกอํานาจ (1 วาทกรรม = 

0.19%) 

 บทความในหนังสือพิมพคมชัดลึก มตชิน บางกอกโพสต แมจะแสดงทศันะคดัคานการแกไข

รัฐธรรมนญูเปนสวนใหญ แตไดเปดพื้นที่ใหกับการถกเถียงเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญู โดยยังใหพ้ืนที่แก

นักเขียนที่สนบัสนุนการแกไขรัฐธรรมนญูบาง สําหรบับทความที่มเีนื้อหาวาทกรรมใหความชอบธรรม
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กับการแกไขรัฐธรรมนญูนัน้ มหีนงัสือพิมพมติชนที่เสนอวาทกรรมในกลุมนี้มากทีสุ่ด (สุริวงศ เอื้อ

ปฏิภาน, “ตองการรัฐบาลเด็กด”ี, มตชิน, 6 กค. 2555, วรศักดิ์ ประยูรศุข, “ใกลเขามาแลว”, มติชน, 5 

เมย. 2555) และในจํานวนผูเขียนสวนนอยที่แสดงทัศนะสนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนญู ไดแก ใบตอง

แหง พิชญ พงษสวัสดิ์ จากหนังสือพิมพคมชัดลึก (คอลัมนิสตประจําภายนอก) วรศักดิ์ ประยูรศุข ฐากูร 

บุญปาน สุริวงศ เอื้อปฏิภาน ปราบต บุญปาน (คอลัมนิสตประจําภายใน) นธิิ เอียวศรีวงศ เกษียร เตชะ

พีระ (คอลัมนิสตประจําภายนอก) จากหนงัสือพิมพมติชน และฐิตนิันท พงษสุทธริักษ (คอลัมนิสต

ประจําภายนอก) จากหนังสือพิมพบางกอกโพสต 

 ผลการวิจัยพบวาเนื้อหาในกลุมบทความ มีวาทกรรมเชิงวิพากษการแกไขรัฐธรรมนญูรวมอยู

ดวย หนังสือพิมพที่มีผูเขียนแสดงทศันะเชิงวิพากษไดแก มติชน คมชัดลึก และบางกอกโพสต ผูเขียน

บทความที่แสดงทศันะในแนวนี้ ไดแก ใบตองแหง พิชญ พงษสวัสดิ ์ (คอลัมนิสตประจําภายนอก) จาก

หนงัสือพิมพคมชัดลึก นิธิ เอียวศรีวงศ เกษียร เตชะพรีะ (คอลมันิสตประจําภายนอก) จากหนังสือพิมพ

มติชน และฐตินิันท พงษสุทธิรักษ (คอลัมนิสตประจําภายนอก) จากหนงัสือพิมพบางกอกโพสต (เกษียร 

เตชะพรีะ, ‘โอเคเอางัน้ก็ได มาทําประชามติกันเลย!’, มติชน, 20 กค. 2555, ใบตองแหง, “ขอบคณุศาล

รัฐธรรมนญู”, คมชดัลึก, 4 มิย. 2555) 

 
ตารางสรุปสัดสวนวาทกรรมขาว บทบรรณาธิการ บทความ เกีย่วกับการแกไขรัฐธรรมนูญ 2550 

ประเภทวาทกรรม ขาว บทบรรณาธิการ บทความ รวม 
วาทกรรมสนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนญู 
ความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ 

1. ทําตามพันธสญัญาหาเสียงเลือกตั้ง 
2. แกไขรธน.ใหเปนประชาธปิไตย 
3. การแบงแยกอาํนาจ 
4. ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง  
5. สภาใชอาํนาจสถาปนารัฐธรรมนญู 
              รวม (5 อันดบั) 

 
 

138 (14.34%) 
44 (4.57%) 
38 (3.95%) 
20 (2.07%) 
1 (0.10%) 

(241) / (25.05%) 

 
 

4 (2.79%) 
4 (2.79%) 
1 (0.69%) 
1 (0.69%) 

- 
(10) / 6.99% 

 
 

32 (6.38%) 
16 (3.19%) 
15 (2.99%) 
1 (0.19%) 
4 (0.79%) 

(68) / (13.57%) 

 
 

174 (10.83%) 
64 (3.98%) 
54 (3.36%) 
22 (1.36%) 
5 (0.31%) 

319 (19.8%) 
วาทกรรมคดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญ 
ความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนูญ 

1. ลมลาง/ทาํลายสถาบันและปชต. 
2. ชวยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร  
3. ทําใหสงครามกลางเมอืงปะท ุ
4. กลยุทธการเมืองของฝายรัฐบาล 
5. ถูกครอบงาํโดยนกัการเมอืง                 

รวม (5 อันดับแรก) 
วาทกรรมอื่นๆ (10 ประเภท) 
       รวมทั้งหมด 

 
 

124 (12.88%) 
109 (11.33%) 
95 (9.87%) 

114 (11.85%) 
46 (4.78%) 

488 (50.72%) 
 

 (721) / (74.94%) 

 
 

18 (12.58%) 
21 (14.68%) 
27 (18.88%) 
7 (4.89%) 

11 (7.69%) 
84 (58.74%) 

 
 (133) / 93.01% 

 
 

82 (16.36%) 
85 (16.96%) 
58 (11.57%) 
49 (9.78%) 
41 (8.18%) 

315 (62.87%) 
 

 (423) / (84.43%) 

 
 

224 (13.94%) 
215 (13.38%) 
180 (11.20%) 
170 (10.58%) 
98 (6.10%) 

887 (55.23%) 
 

(1,277)/(79.51%) 
วาทกรรมวิพากษการแกไขรัฐธรรมนูญ 

1. โครงสรางอํานาจ 
2. เทคนิคการแกไข 

รวม 

 
- 
- 

0% 

 
- 
- 

0% 

 
9 (1.79%) 
1 (0.19%) 

(10) / (1.98%) 

 
9 
1 

(10) / (0.62%)  
Total 962 

100% 
143 

100% 
501 

100% 
1,606 
100% 
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 เมื่อพิจารณาภาพรวมของวาทกรรมการแกไขรัฐธรรมนญูในขาวหนาหนึง่ บทบรรณาธิการ และ

บทความ พบวาวาทกรรม 5 ลําดับแรกที่คดัคาน/เหน็วาการแกไขไมเปนประชาธปิไตยมีสัดสวน 55% 

และหากรวมวาทกรรมฝายคดัคานทัง้ 10 ลําดับ จะมีสัดสวนสูงถึง 79% ในขณะทีว่าทกรรม 5 ลําดับ

แรกที่สนับสนนุ/เห็นวาการแกไขเปนประชาธิปไตยมีสัดสวน 20% ซึ่งสรุปไดวาเนื้อหาของวาทกรรมฝาย

คดัคานในภาพรวมมีอัตราสวน 4:1 หากแยกตามประเภทจะพบวาวาทกรรมสนับสนุนในขาวหนาหนึง่ม ี

25% บทบรรณาธิการมี 7% และบทความมี 13% สวนวาทกรรมฝายคัดคานในขาวหนาหนึ่งมี 50% บท

บรรณาธิการมี 58% และบทความมี 72% 

 พ้ืนที่ของบทความและบทบรรณาธิการเปนเวทีในการแสดงความคดิเห็น วิพากษวิจารณ การ

ตคีวาม อภิปรายถกเถียง โตแยงแสดงเหตผุลตอสาธารณะ จดุประกายความคิด หรือการเสนอแนะ ซึ่ง

เปนเสียงที่มีความหมาย มีอิทธิพลสูงตอผูอาน มีผลตอการกําหนดหรือปรับปรุงนโยบายสาธารณะ 

เพราะพื้นที่ของบทความและบทบรรณาธกิารทําหนาทีต่คีวามปรากฎการณในรายงานขาว อธิบายเบื้อง

หนาเบื้องหลังของสิ่งทีเ่กิดขึ้นใหกระจางในความรับรูของผูอาน พรอมกับเสนอทศันะของผูเขียนไปดวย 

จึงเปนพืน้ทีท่ีส่ําคัญไมนอยไปกวาขาวหนาหนึ่ง หรืออาจจะยิ่งกวาขาวหนาหนึง่ในแงของการโนมนาวใจ 

หรือสรางทัศนคติเหน็ดวยหรอืคดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู จากผลการวิจัยที่พบวาหนงัสือพิมพ 3 ฉบับ 

จากจํานวน 6 ฉบับทีศ่ึกษาเสนอวาทกรรมทีค่ดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญเปนสวนใหญในพืน้ทีส่ําหรับ

การแสดงความคดิเห็น ยอมเปนดัชนีที่ชี้วาเสียงคดัคานในเรื่องนี้มีมากเพียงใด  

 เนื้อหาของวาทกรรมหลักทีค่ดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู ไดแกเรื่องการลมลาง/ทําลายสถาบัน 

และประชาธิปไตย การชวยเหลือ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร และการทําใหสงครามกลางเมืองปะท ุเปนวาท

กรรมที่สืบเนื่องมาจากความขัดแยงทางการเมืองกอนและหลังการรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 

วาทกรรมเหลานี้ถูกยกขึ้นมาเปนเหตุผลในการชี้วาการแกไขรัฐธรรมนญูไมมีความชอบธรรม เพราะสภา

และรัฐบาลดําเนินการไปเพ่ือชวยพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร ตองการลมลางสถาบัน และหากไมยับย้ังก็จะ

ขัดแยงบานปลายจนถึงขั้นกลายเปนสงครามกลางเมือง ผูเขียนสวนใหญมีทศันะที่เชื่อวาการแกไขครัง้นี้

ทําเพื่อประโยชนนักการเมือง ประชาชนไมมีสวนเกี่ยวของ ไดประโยชนนอย หรือไมไดเลย ดงันัน้ จึง

ไมไดทําหนาทีช่ี้ขอบกพรองของรัฐธรรมนญู พ.ศ.2550 และเสนอประเดน็และเนื้อหาทีค่วรไดรับการ

แกไข ผลการวิจัยจึงพบวาบทนําและบทความตาง ๆ ในหนังสือพิมพไมไดนําเสนอเนื้อหาการแกไข

รัฐธรรมนญูมากนัก กลับมีทศิทางที่ใชวาทกรรมตอตาน และเนนไปในมติิของเกมการเมืองของพรรค

การเมือง กลุมการเมืองในระบบและนอกระบบ การทีห่นงัสือพิมพแสดงบทบาทในการคัดคานในแบบ

พูดแทนตนเอง (self representation) หรือการเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงทางการเมือง (political 

actor) อาจชวนใหมองไดวาหนงัสือพิมพเปนกลุมอํานาจอีกกลุมหนึง่ที่ไดรับผลกระทบจากการแกไข

รัฐธรรมนญู จึงสงเสียงคดัคานดัง ๆ รวมไปกับเสียงคานอื่น ๆ ของชนชัน้นํา พรรคฝายคาน และ
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นักวิชาการ ที่เปนแหลงขาวหลักของหนังสือพิมพ แทนที่จะทําหนาที่เปนปากเสียงที่พูดหรือคิดแทน

ประชาชนคนอานทุกขั้วการเมืองในวงกวาง  

 การตอสูกันในทางวาทกรรมอีกประเดน็หนึง่ คือหนงัสือพิมพที่คดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู นํา

วาทกรรมของฝายที่เสนอใหมีการแกไขมาพลิกกลับ เพื่อตอบโตใหเห็นความไมชอบธรรมของขอเสนอ

ฝายสนับสนุนการแกไข เชน ประเด็นเรือ่งอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญมาจากประชาชนโดยดําเนินการ

ผานรัฐสภา (มติชน, 12 มิ.ย. 2555) ฝายคัดคานไดโตแยงวารัฐธรรมนญู 2550 นั้น ไดผานการรบัรอง

จากประชามตมิาแลว จึงถูกตองชอบธรรมเนื่องจากถูกสถาปนาจากประชาชน และประเด็นเรื่อง

ประชามติไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนสวนสําคญัในคําส่ังของศาลรัฐธรรมนญู ที่แมจะวินิจฉัยวาการแกไข

รัฐธรรมนญูมาตรา 291 ไมใชการลมลางการปกครอง แตไดแนะนําใหสภาทําประชามติถามประชาชน

กอนที่จะลงมติวาระ 3 หรือเรื่องการที่พรรคเพ่ือไทยย้ําวาการแกไขรัฐธรรมนญูเปนการทาํตามพันธ

สัญญาการหาเสียงเลือกตั้งและนโยบายเรงดวนที่วางไวในปแรกของการเปนรัฐบาล หนงัสือพิมพที่

คดัคานไดโจมตีและวิพากษวิจารณวาเปนการแกไขเพ่ือชวย พ.ต.ท.ทกัษิณ เทานั้น พรอมทัง้เขียนเปด

โปงเบื้องหนาเบื้องหลงัของเจตนาที่ซอนเรนอยูวาเปนเพียงเกมการเมือง ในการพาทักษิณกลับบาน 

เสียงคดัคานของหนังสือพิมพผานวาทกรรมตาง ๆ ในพื้นที่สาธารณะของสื่อ จงึทรงพลังไมนอยไปกวา 

หรืออาจจะย่ิงกวาเสียงคัดคานจากพรรคฝายคานในสภา หรืออีกนัยหนึง่คือการเมืองของฝายคานนอก

สภาที่สามารถระดมเสียงคดัคานไดอยางกวางขวางตอเนื่อง จากเครือขายผูอานที่เห็นดวยกับทัศนะที่

ผูเขียนนําเสนอ 

 
7.  การวิเคราะหวธิีการนาํเสนอวาทกรรมแกไขรัฐธรรมนูญ 
 

7.1  วิธีการนําเสนอวาทกรรมในขาวหนาหนึง่ 

มุมมองและแหลงขาว 

ผลการวิจัยในเรื่องมุมมองและแหลงขาวทีป่รากฏในขาวหนาหนึ่งพบวาหนังสือพิมพไทยรัฐ มติ

ชน และบางกอกโพสต เสนอมุมมองแบบผูสังเกตการณมากกวา ขณะทีค่มชดัลึก ไทยโพสต และเอเอส

ทีวีผูจัดการเสนอมุมมองแบบเลือกขางมากกวา โดยเปนฝายคัดคาน และลดความชอบธรรมของคนเสื้อ

แดง เชน นักการเมืองไมวาฝายใด คดิแตประโยชนตนเอง – ไมเอานักการเมือง, เพ่ือไทย / เสือ้แดง 

ทําลายชาติ, ประชาธิปตย อิงแอบอํานาจนอกระบบ (เปดทางโหวตตัง้รัฐไทยใหม อัยการเปาคด ี ม็อบ

แดงถอยแจกเบอรโทรศาล, เอเอสทีวีผูจัดการ, 8 มิ.ย.2555, รธน.มาตุฆาต, ไทยโพสต, 11 เม.ย. 2555, 

อยากดดันในหลวง, ไทยโพสต, 16 ก.ค. 2555),  

สวนมุมมองแบบเลือกขางพรรคเพื่อไทย พาดหัวขาวใชถอยคําที่สื่อนัยใหเหน็ความชอบธรรม

ของการแกไขรัฐธรรมนญู การที่พรรคประชาธิปตยและศาลรัฐธรรมนญูขัดขวางการแกไขรัฐธรรมนญูที่
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เสนอโดยพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและเปนรฐับาลโดยถูกตอง จงึขาดความชอบธรรม เชน 

วาระ 2 วุนพักถก 2 รอบ ปชป.รุมย้ือ (มตชิน, 11 เม.ย. 2555), ศาลรบัไตสวนขัดรธน. แก ‘291’ สะดดุ 

(มติชน, 2 มิ.ย. 2555), มต ิ8:0 ไมลมลางปชต. พท.มนึศาล บีบทําประชามติแกรธน. (มติชน, 14 ก.ค. 

2555), สภาไมตองทําตาม จาตุรนตจวกเละศาลรธน. (ไทยรัฐ, 4 มิ.ย. 2555) 

สําหรับการอางอิงแหลงขาว จากการวิเคราะหขอมูลขางตนพบวา หนังสือพิมพไทยรัฐและมติ

ชน เลือกนําวาทกรรมของแหลงขาวจากพรรครัฐบาลมาเนนใหเดนชัดมากกวา ในขณะที่ หนงัสือพิมพ

คมชดัลึก ไทยโพสต บางกอกโพสต ทีแ่มจะเสนอแหลงขาวจากพรรครัฐบาลมากที่สุด แตไมไดนํามา

วาทกรรมของแหลงขาวดังกลาวมาเนนใหเดนชดั หรือหากนํามาใชก็เนนมิติการโจมตี สวนเอเอสทีวี

ผูจัดการ นําเสนอวาทกรรมของแหลงขาวจากพรรคฝายคานและมีการเนนใหเดนชดั  

ในสวนวาทกรรมความแตกแยกทางการเมือง และการเกิดสงครามการเมือง หากรัฐบาลยังคง

ยืนยันจะแกไขรัฐธรรมนญูตอไป หนังสือพิมพเสนอวาทกรรมนี้จากแหลงขาวพรรคฝายคาน นักวิชาการ

ที่คดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู และแหลงขาวจากองคกรอิสระ พบในหนังสือพิมพทุกฉบับซึ่งมีจํานวน

รวมมากเปนอันดับ 5 โดยเฉพาะชวงเวลาที่ศาลรัฐธรรมนญูจะตดัสนิคด ี และหลงัจากตัดสนิคดี กลุม

ของคําที่พบ เชน นองเลือด, วิกฤตครัง้ใหญ, เสี่ยงรัฐประหาร, ศุกร 13, บานเมืองสุมเสี่ยง เปนตน  

 แหลงขาวสถาบันวิชาการถูกนําเสนอในรูปแบบของผลการสํารวจความคดิเห็น หรอืโพลลการ

เมือง พบในไทยรัฐ คมชดัลึก ไทยโพสต เอเอสทวีีผูจัดการ ในชวงทีศ่าลรฐัธรรมนญูรับเรือ่งแก

รัฐธรรมนญูไวพิจารณา และหลังจากศาลมีคําตดัสนิ แตมีจํานวนนอย เชน เอแบคโพลระบุ รอยละ 83.3 

บอก เสื่อมศรทัธาสภา สวนสวนดุสติโพลระบุ รอยละ 83.4 บอก ภาพลักษณสภาแยลง (ไทยรัฐ,  23 

เม.ย. 2555), โพลตบหนาเพื่อไทยหนุนคาํวินิจฉัย (ไทยโพสต, 16 ก.ค.2555), โพลใหชะลอแกรธน.กอน 

(เอเอสทีวีผูจัดการ, 16 ก.ค. 2555), โพลตอกย้ําคานแกทั้งฉบับ (ไทยโพสต, 22 ก.ค. 2555), โพลชี้ปชช.

ยอมรับผลตดัสินศาล (คมชดัลึก, 16 ก.ค. 2555)  

นอกจากนีผ้ลการวิจัยพบวาหนงัสือพิมพทัง้ 6 ฉบับ ไมเสนอวาทกรรมจากภาคสังคมซึ่งสอดรับ

กับสถิติเนื้อหากรอบขาวและแหลงขาวที่แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของสาธารณะมีนอยมาก และมี

การอางอิงแหลงขาวกลุมนี้ไมถึง 1% 

 

การใชภาษาพาดหัวขาว 

การใชภาษาในการนําเสนอวาทกรรมขาวหนาหนึ่ง ซึ่งพาดหัวขาวเปนสวนทีมี่ความสําคัญตอ

การรับรูของผูอาน และมีผลตอยอดขายหนงัสือพิมพ ผลการวิจัยพบวามีการอางอิงคําพูดโดยตรงของ

แหลงขาวมาใชพาดหัว ในกรณทีี่เปนคําพูดที่สอดคลองกับกรอบของหนงัสือพิมพฉบับนั้น และมมุมอง

ในการเสนอขาวเปนแบบผูสังเกตการณ ซึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐ มตชิน บางกอกโพสต และคมชดัลึก มัก

ใชรูปแบบนี้ในการพาดหัว ภาษาที่นํามาใชจะไมรนุแรง ไมมีคําบริภาษ หรือถอยคําหยาบคาย แตเปน
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ลักษณะสนับสนุนหรือคดัคานโดยออม หรือวิพากษวิจารณ (รับไมไดคําส่ังศาลรธน.มต ิ ‘เพื่อไทย’ ล็อบ

บ้ีรัฐสภารวมตาน, มติชน, 12 มิ.ย. 2555, “พงศเทพ”ดันโหวตวาระ 3, ไทยรัฐ, 20 ก.ค. 2555, แมวสั่ง

เพ่ือไทย ยอมรับมตศิาล, คมชัดลึก, 4 ก.ค.2555, Thaksin eyes a third way homes, บางกอกโพสต, 

17 เม.ย. 2555) ขณะที่ไทยโพสตและเอเอสทีวีผูจัดการพบการพาดหัวลักษณะนี้ไมมาก ในกรณทีี่เปน

การพาดหัวโดยนําคําพูดจากแหลงขาวมาใช วิธีการพาดหัวจะเนนการอางอิงคําพูดที่เปนการวิจารณ

อยางรุนแรง หรือการกลาวหา (‘โรคขี้ขาทักษิณ’, ไทยโพสต, 16 มิ.ย. 2555, รธน.ฉบับนปช.ครองเมือง, 

เอเอสทีวีผูจัดการ, 11 เม.ย. 2555) 

การพาดหัวโดยกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพเพ่ิมเติมถอยคํา หรือเลือกใชภาษาเราอารมณใน

พาดหัวขาว มีลักษณะมุมมองแบบเลือกขาง เพื่อเพ่ิมความหวือหวา ความตื่นเตน หรือเพิ่มน้ําหนักใน

การสนับสนุนหรือคดัคาน การวิจัยพบวาหนังสือพิมพมตชิน ไทยรัฐ คมชัดลึกใชภาษาขาวทั่วไป ถอยคํา

มีสีสันบาง (ศาลรับไตสวนขดัรธน.แก ‘291’ สะดดุ, มตชิน, 2 มิ.ย.2555, พท.ปรับแผนชะลอลงมติวาระ 

3 ดึงเกมแกรธน.พักรบปรองดอง, คมชดัลึก, 6 มิ.ย. 2555) ขณะทีไ่ทยโพสตและเอเอสทีวีผูจัดการมัก

พาดหัวในรูปแบบเราอารมณ โดยมีลักษณะกลาวหา โจมต ี (งุบงิบไมนัดลงมติวาระ 3 ปชป.แคจบัตา

ฟอกแมว, ไทยโพสต, 15 พค. 2555) หรือใชถอยคําดาทอ ประณาม หรือหยาบคาย (พท.ดานงด

ถายทอดสด, เอเอสทีวีผูจัดการ, 1 พ.ค.2555, เปดทางโหวตรธน.ตั้งรัฐไทยใหม อัยการเปาคด ีม็อบแดง

ถอยแจกเบอรโทรศาล, เอเอสทีวีผูจัดการ, 8 มิ.ย.2555, บัดซบกดบัตรแทน, ไทยโพสต, 25 เม.ย.2555, 

แจกที่อยูตุลาการ แดงถอยชี้เปาลา, ไทยโพสต, 8 มิ.ย.2555) สวนบางกอกโพสต ไมพบการใชถอยคํา

พาดหัวในกลุมนี ้

ในสวนของเนื้อหาขาว ผลการวิจัยพบวาภาษาที่ที่ชี้ใหเหน็ความเคลือบแคลงและเจตนาแอบ

แฝงในการแกไขรัฐธรรมนญูเพื่อชวย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตร ี เชน การแกรธน.เปน

คําส่ังทักษิณ / ใบส่ังทักษิณ, ทักษิณตองการแกรธน. เปาคือ มาตรา 309, แกรธน.เพ่ือชวยใหทักษิณ

กลับมามีอํานาจ, แกรธน.เปนหนึ่งในแผนชวยทักษิณ, การลางผิดใหคน ๆ เดียว, การแกรธน.มีวาระ

ซอนเรนเพื่อใครบางคน, รุกลี้รุกลน, รธน.ฉบับรวบรดั และประธานสภาฮิตเลอร เปนตน 

ภาษาในประเด็นเรื่องแกไขรัฐธรรมนญูเปนการลมลางสถาบัน ที่ปรากฏถอยคําในเนื้อหาขาว 

เชน การแกรธน.ไมชอบธรรม เพราะลมลางการปกครอง-ลมสถาบัน, ลมลางศาล, หามแตะศาล หาม

แตะองคกรอิสระ, หามยกรางฉบับใหม / หามแกทั้งฉบบั รางแกมาตรา 291 บางมาตราไมบังควร, เปน

การลมรัฐธรรมนูญ 50, แก รธน.เก่ียวกับสถาบันหลายมาตรา, เปล่ียนระบบเพ่ือเพิ่มอํานาจฝายบริหาร, 

ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพ่ือใหไดมาซึ่ง

อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบั่ญญตัิไวในรัฐธรรมนญู, ศาล

รัฐธรรมนญูมอีํานาจตามมาตรา 68 เพราะเปนการตรวจสอบถวงดลุการใชอํานาจในทางลมลาง, มีผู

พยายามเปลี่ยนแปลงระบบ, กระทบพระราชอํานาจ, ตองรับผิดชอบในการนํารางแกไขเพิ่มเติม รธน.
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ข้ึนทูลเกลาฯ, แก รธน.โดยมีเปาหมายลมลางองคกรตรวจสอบ, สรางฐานอาํนาจใหม, กระเหี้ยน

กระหือรือจะหกัคําสั่งศาล 

 ผลการวิจัยยังพบวามีการใชภาษาที่เปนการประณาม การโจมตี และการตั้งฉายา เพ่ือสื่อสาร

ดวยวิธีการที่เรียกวา labelling หรือ naming โดยใชถอยคําแบบอุปมาอุปมัยหรืออุปลักษณใหเห็นภาพ

ความไมชอบธรรม ปฏิกิริยาตอตาน เพ่ือเพิ่มน้ําหนักและสรางอิทธพิลตอทศันคตแิละการรับรูสาระนั้น

ในกลุมผูอาน เชน มติโจร (มติชน, 19 เม.ย.2555), สีซอใหควายฟง (มติชน, 21เม.ย.2555), ขุนคอน

ดูไบ (ไทยโพสต, 1 เม.ย.2555), เสียงขางมากลากไป (เอเอสทีวีผูจัดการ, 9 เม.ย.2555), เสียงขางมาก

หักดิบเพื่อคนใดคนหนึง่ (ไทยโพสต, 17 เม.ย.2555), ใชเสียงขางมากชําเรารัฐธรรมนญู (ไทยโพสต, 3 

เม.ย.2555), เผด็จการรัฐสภา (มติชนและไทยโพสต, 3 พ.ค.2555), รธน.ฉบับรวบรดัเพื่อทักษิณ (คมชัด

ลึก, 11 เม.ย.2555), ทําตามใบสั่งทักษิณ (ไทยรัฐ, 11 เม.ย.2555) 

 

7.2  วิธีการนําเสนอวาทกรรมในบทบรรณาธิการ 

มุมมองและน้ําเสียง 

 ผลการวิจัยพบวาบทบรรณาธิการหรือบทนําของหนังสือพิมพ 5 ฉบับ (ยกเวนเอเอสทีวีผูจัดการ

ที่ไมมีบทบรรณาธิการ) มีมุมมองแบบเลือกขาง (คัดคานการแกไขรัฐธรรมนญู) มากเปนอันดับ 1 

สําหรับหนงัสอืพิมพมติชน มีมุมมองสนับสนุนแบบเสนอแนะและจดุประกายใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

 ในสวนน้ําเสียงของบทบรรณาธิการที่สะทอนทศันะและจุดยืนขององคกรหนงัสือพิมพ (และ

ของผูเขียน) พบวาหนังสือพิมพไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยโพสต มีน้ําเสียงแบบสงสัยและกลาวหาเจตนาของ

ฝายเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ในขณะที่หนังสือพิมพมติชนใชน้ําเสียงโนมนาวใจก่ึงสั่งสอนเพื่อ

เสนอแนะความคดิเห็น สวนหนงัสือพิมพบางกอกโพสตมีน้ําเสียงแบบโตแยงจดุยืนหรือพฤติกรรมของ

ฝายเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 

 

 การใชภาษา 

 การใชภาษาเพื่อนําเสนอวาทกรรมในบทบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ซึ่งสวนใหญไมใหความชอบ

ธรรมหรือคัดคานการแกไขรัฐธรรมนญูพบวาอยูในกรอบเรื่องการเราอารมณความแตกแยก และวาท

กรรมที่ปรากฏสอดคลองกับกรอบนี้ คือ วาทกรรมสงครามกลางเมือง (18.88%) ชวยเหลือทักษิณ 

(14.68%) และลมลาง/ทําลายสถาบันและประชาธิปไตย (12.58%) วาทกรรมหลักทั้งสามไดสรางภาพ

ของความขัดแยงที่รนุแรงถึงขั้นนองเลือด หรือสงครามกลางเมือง โดยเชื่อมโยงไปที่การแกไข

รัฐธรรมนญูทีมี่เจตนาเพื่อชวยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร บทบรรณาธิการไดนําเสนอใน

ลักษณะการเปดโปง โจมต ี และวิพากษวิจารณวิธีการแกไขรัฐธรรมนญูวา โดยนาํเสนอตรรกะวาพรรค

เพ่ือไทยตองการยุบศาลรัฐธรรมนญู ยุบศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง เพ่ือชวยพ.ต.ท.ทกัษิณ 
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ชินวัตร หรือลบลางความผิดใหคนโกง เปนการแกรัฐธรรมนูญเพื่อกู (“ยอนเกล็ดเพ่ือไทย แกรัฐธรรมนูญ

เพ่ือกู”, ไทยโพสต, 19 เม.ย. 2555)   จะเปนการทําลายระบบถวงดุลอํานาจของฝายตุลาการ กับฝาย

บริหารและฝายนิติบัญญัต ิ ซึ่งเทากับเปนการทําลายลางระบอบประชาธิปไตย และแฝงนัยของการลม

ลางสถาบันพระมหากษัตรยิ เนื่องจากพ.ต.ท.ทักษิณ ตองการสรางฐานอํานาจใหม (“ศาลรธน.วินิจฉัย 

ตองไดตามที่แดงตองการ?”, ไทยโพสต, 3 ก.ค. 2555) 

ภาษาในการสื่อวาทกรรมชุดแกไขรัฐธรรมนูญแลวจะเกิดสงครามกลางเมือง การนองเลือด การ

แตกแยกครั้งใหญ เปนภาษาที่มีทฤษฎีสมคบคิดเปนพื้นฐานในการชี้เจตนาแอบแฝงของการแก

รัฐธรรมนูญ มีถอยคําที่สรางความหวาดกลัว ไมไววางใจ และระแวงนักการเมือง เชน คําที่สะทอนให

เห็นความรุนแรง ความขัดแยงที่แตกหัก การนองเลือด สุมเสี่ยงเกิดสงครามกลางเมือง หรือสงคราม

กลางเมืองปะทุ (“อยาเติมเชื้อไฟ”, คมชัดลึก, 4 มิย. 2555) มีการใชคําวา ‘สงครามสี’ ม็อบชนม็อบ 

(“Let the court have its say”, บางกอกโพต, 12 ก.ค.2555) / การเผชิญหนา (“ลดบรรยากาศ

เผชิญหนา”, ไทยรัฐ, 22 มิ.ย. 2555) / ศาลเตี้ย (“ศาลเตี้ยปลุกไลศาลรธน. นอกระบบเหมือนยึด

อํานาจ”, ไทยโพสต, 9 มิ.ย. 2555)  

สําหรับตัวแสดงหลักในการแกไขรัฐธรรมนญูคือนักการเมือง บทบรรณาธิการมีการใชคําที่สราง

ภาพลักษณนกัการเมืองในทางลบ อาท ิ ผูทรงเกลียด, ส.ส.ไทยหางไกลจริยธรรม, สภาเสื่อม / สภา

ตกต่ํา และสส.เปนนักการเมืองประเภทพวกมากลากไป มีวาระซอนเรน หรือกําลังเลนเกมสับขาหลอก 

ลับลวงพรางประชาชนเพื่อประโยชนของตวัเอง การแกรัฐธรรมนญูเปนการใชเสียงขางมากชําเรา

รัฐธรรมนญู ใชเสียงขางมากในทิศทางที่ไมเปนธรรม และเปนเผด็จการรัฐสภา 

ในสวนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร บทบรรณาธิการมีการใชภาษาที่ตอกย้ําความผิดในอดีต อาทิ 

โกงกิน คอรัปชั่น ทําเพื่อประโยชนตัวเอง และใหฉายาเฉพาะในการแกรัฐธรรมนูญครั้งนี้วาเปนการแก 

“รัฐธรรมนูญเพ่ือกู” (ไทยโพสต, 19 เม.ย. 2555) รัฐบาลปูนิ่มถูกกลาวหาวา “ชวยพี่ชาย” หรือชวยเหลือ

พ.ต.ท.ทักษิณ เพียงคนเดียว (ไทยโพสต, 7 พค. 2555) และมีการอางคําพูดของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

อดีตนายกรัฐมนตรีวา “the Government wants to amend the constitution to whitewash and clear 

former Prime Minister Thaksin Shinawatra” (บางกอกโพสต, 4 ก.ค. 2555) 

ในสวนวาทกรรมเรื่องการลมลาง/ทําลายสถาบันและประชาธิปไตย บทบรรณาธิการที่คัดคาน

การแกไขรัฐธรรมนูญ ใชภาษาที่กลาวหาวาฝายรัฐบาลมีความกระเหี้ยนกระหือรือที่จะหักคําส่ังศาล 

การแกไขรัฐธรรมนูญจะนําไปสูการทําลายสถาบันตุลาการ “มีขบวนการทําลายลางศาลรัฐธรรมนูญ 

และตั้งธงลมศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง” และชี้วาตุลาการภิวัตนเปนการตรวจสอบถวงดุล

ตามระบอบประชาธิปไตย (ไทยโพสต, 3 ก.ค. 2555, บางกอกโพสต, 13 ก.ค. 2555) และอีกดานหนึ่งมี

การใชภาษาที่แสดงความยําเกรงใหเกียรติฝายตุลาการ เรียกรองใหทุกคนเคารพเชื่อฟงศาล ตอง

ยอมรับกติกา ตองเคารพคําวินิจฉัย (บางกอกโพสต, 4 ก.ค. 2555, ไทยโพสต, 3 ก.ค. 2555) พึงเห็น
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คุณคาของอํานาจศาลรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร 

อยาปลุกระดมชุมนุมกดดันใชอํานาจนอกระบบเปนศาลเตี้ย (ไทยโพสต, 9 มิ.ย.2555) โจมตีวาการ

ชุมนุมของกลุมเสื้อแดงเปนการใชอํานาจนอกระบบเหมือนยึดอํานาจ และมีการอางคําใหสัมภาษณของ

นายวิทยา แกวภราดัย จากพรรคประชาธิปตยวาการแกรัฐธรรมนูญเพื่อลมระบบศาล รายแรงกวาการ

ปฏิวัติโดยทหาร (บางกอกโพสต, 4 ก.ค. 2555) 

ในขณะเดียวกัน บทบรรณาธิการไทยรัฐก็แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณรัฐบาลวาเปนผู

ริเริ่มประเด็นความขัดแยงทางการเมืองจากการเสนอญัตติแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะนําไปสูวิกฤต

ตอไป และวิจารณการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ วาเปนการกาวกายแทรกแซงอํานาจฝายนิติ

บัญญัติ ภาษาในวาทกรรม “ศาลการกาวกายแทรกแซงอํานาจฝายนิติบัญญัติ” ใหภาพตรงขามกับวาท

กรรมอีกดานหนึ่งของหนังสือพิมพฉบับอื่น ๆ ที่เสนอใหฝายนิติบัญญัติและสังคมเชื่อฟงศาล เคารพศาล 

แตเปนการเปดประเด็นตั้งคําถามกับการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง (“ระเบิดเวลาการเมือง”, 

12 เมย. 2555, “กาวสูวิกฤติรัฐธรรมนูญ”, 6 มิย. 2555) สวนหนังสือพิมพมติชน มีบทบรรณาธิการที่

แสดงความคิดเห็นทักทวงการใชอํานาจของศาล ใหศาลทําหนาที่อยาง “รอบคอบ รัดกุม ชัดเจน เที่ยง

ธรรม” เพราะศาลเปนผูสรางปญหาจึงหวังวาศาลจะตัดสินตามหลักนิติธรรมตามที่เคยประกาศ (มติชน, 

13 ก.ค. 2555) 

นอกจากนี้ ในชวงแรกที่พรรคเพื่อไทยเสนอรางพระราชบัญญัติปรองดองเขาสูสภาและชะลอ

การลงมติวาระ 3 ออกไป (เนื่องจากถูกฟองศาลรัฐธรรมนูญ) บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพคมชัดลึก 

ไดเปล่ียนวาทกรรมการเราอารมณความแตกแยก สงครามกลางเมือง ไปสูเรื่องการปรองดอง โดยเขียน

แนะนําใหสมาชิกรัฐสภาหันมาใชวิธี “ปรับทาทีมีความยับย้ังชั่งใจเห็นแกประโยชนสุขของสังคม 

ประนีประนอมถอยทีเจรจา” (“จุดเริ่มตนปรองดอง”, 14 มิย. 2555) ภาษาในวาทกรรมการปรองดอง

เนนไปที่ทวงทํานองการผอนปรนความขัดแยงแบบเผชิญหนา มาเปนการประนีประนอมเจรจา “ไมหัก

ดามพราดวยเขา” และมีนัยเบี่ยงเบนสาระสําคัญของการปรองดองที่ตองการใหมีการนิรโทษกรรมทาง

การเมืองแกผูที่ถูกลงโทษอยางไมเปนธรรม 

หลังจากทีศ่าลรัฐธรรมนญูตดัสินคดีแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 แลว บทบรรณาธิการของ

ไทยรัฐไดเสนอแนะใหรัฐบาลฟงคําสั่งของศาลรัฐธรรมนญู หนัมาใชวิธีแกไขรัฐธรรมนญูแบบรายมาตรา 

เพ่ือหาทางออกจากความขัดแยงอยางสันติ และรักษาอํานาจใหยืนยาว ตามที่นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ

เสนอตอที่ประชุมสัมมนาพรรคเพื่อไทย (“วิธีลดขัดแยงและอยูยาว”, 31 กค. 2555) 

 

7.3  วิธีการนําเสนอวาทกรรมแกไขรัฐธรรมนญูในบทความ 

 มุมมองและน้ําเสียง 
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 ผลการวิจัยพบวามีมุมมอง 3 แบบ ในการนําเสนอวาทกรรมในบทความ ไดแก แบบเลือกขาง 

แบบผูมีสวนไดสวนเสีย และแบบจุดประกาย ผูเขียนบทความในหนังสือพิมพทุกฉบับใชมุมมองแบบ

เลือกขางเปนสวนใหญหรือมากเปนลําดับ 1 ผูเขียนบทความในหนังสือพิมพมติชนเสนอมุมมองแบบจุด

ประกายมากกวาฉบับอื่น ๆ และผูเขียนในหนังสือพิมพเอเอสทีวีผูจัดการเสนอมุมมองแบบผูมีสวนได

สวนเสียหรือเปนผูเลนในเกมมากกวาฉบับอื่น ๆ 

 น้ําเสียงที่ปรากฏในบทความนั้น พบวาหนังสือพิมพในกลุมที่คัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญ สวน

ใหญใชน้ําเสียงในแบบกลาวหามากที่สุด ไทยโพสตและเอเอสทีวีผูจัดการมีน้ําเสียงแบบขมขูมากเปน

อันดับ 2 บางกอกโพสตใชน้ําเสียงแบบการสนทนา และมติชนใชน้ําเสียงแบบการสนทนาและการ

วิพากษมากที่สุด รวมทั้งมีน้ําเสียงแบบตักเตือนและสั่งสอนดวย 

 

 การใชภาษา 

 บทความในกลุมที่สนับสนนุ/ใหความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู ชี้วาพรรคเพ่ือไทยและ

รัฐบาลทําตามพันธสญัญาจากการหาเสียงเลือกตั้ง ใชภาษาแบบโตแยงแสดงเหตุผล วิพากษวิจารณ 

และตั้งคําถาม โดยมตีรรกะจากหลักการประชาธิปไตยวาเปนการปกครองโดยเสียงขางมากในระบอบ

รัฐสภา เชน แกรัฐธรรมนญูใหเปนประชาธิปไตย, ไมบอยที่จะมกีารรางรัฐธรรมนญูดวยกระบวนการ

ประชาธิปไตย (วรศักดิ์ ประยูรศุข, “ใกลเขามาแลว”, มติชน, 5 เมย. 2555) ศาลรัฐธรรมนญูใชอํานาจ

เหนือรัฐธรรมนญูขัดขวางการแกไขรัฐธรรมนญู, ศาลรัฐธรรมนูญตอรองการแกไขรัฐธรรมนญูจากสภา

โดยขอตรวจสอบกอนลงมต,ิ อํานาจสถาปนารัฐธรรมนญู / อํานาจบญัญตัิรัฐธรรมนญูเปนของรฐัสภา, 

ศาลรัฐธรรมนญูจะมีอํานาจเหนือประชาชนไดอยางไร (เกษียร เตชะพีระ, “โอเคเอางัน้ก็ได มาทํา

ประชามติกันเลย!”, มติชน, 20 กค. 2555) 

 แตขณะเดียวกันก็มีการใชภาษาที่กลาวหา กระแหนะกระแหน เสียดสีฝายที่คัดคานวาแอบอิง

หรือนิยมอํานาจนอกระบบดวย เชน ประชาธิปตยเปนประชาธิปไตยแบบสูตรพิเศษ / ไมนิยม

ประชาธิปไตย, นักการเมืองบางกลุมตั้งรัฐบาลในคายทหาร (ไมไดมาจากประชาชน), ปกปอง

รัฐธรรมนญูจากการปฏิวัติ, ประชาธิปตย พันธมติรฯ ปฏิเสธกลไกสภา และยังมีสัญญาณจากอํานาจ

นอกระบบรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ, เสียงขางนอยรับไมไดที่ถูกปกครองโดย ‘พวกมึง’ จึงเกิดการคาน

แหลก, (วรศกัดิ์ ประยูรศขุ, “ประชาชนมีวิจารณญาณในการเลือก ส.ส.ร. ที่ประชาธิปตยคดัคาน 

สะทอนทศันะดูถูกประชาชนและไมนิยมประชาธิปไตย”, มติชน, 3 พค. 2555) 

 บทความในกลุมวาทกรรมวิพากษ นําเสนอประเด็นโครงสรางอํานาจและสถาบันที่กลายเปนคู

ขัดแยงทางการเมือง ใชภาษาวิชาการในการแสดงความคดิเห็นและใหเหตุผลโตแยงการใชอํานาจที่เกิน

ขอบเขต เชน ตุลาการรฐัประหาร คอืการประหารรัฐดวยการอางอํานาจที่ไมมีในกฎหมาย, ศาล

รัฐธรรมนญูลอดชอง ม.68 ทั้งที่ไมมีอํานาจ รัฐสภาแก ม.291 จะลงมติวาระ 3 ใหมีการเลือกตัง้ส.ส.ร. 
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อยูแลว ทําใหเหน็วาเปนเรื่องของการเมอืงโดยแท ไมใชเรื่องอํานาจตุลาการ, การรับวินิจฉัยคดีแก

รัฐธรรมนญูทาํใหตุลาการและสภากลายเปนคูขดัแยง, การแกไขรัฐธรรมนูญเปนอํานาจของรัฐสภา เปน

อํานาจซึ่งอยูเหนือศาลรัฐธรรมนูญ ไมอนุญาตใหศาลลวงละเมดิ (ใบตองแหง, “ขอบคณุศาล

รัฐธรรมนญู, คมชดัลึก, 4 มิย. 2555) 

 บทความในกลุมทีค่ัดคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู ผลการวิจัยพบวา

วาทกรรมตอบโต (Counter-discourse) ของผูเขียนบทความในกลุมนี้มีการใชภาษาแบบกลาวหา ปาย

สี และมีพล็อตเรื่องแบบละครที่มีการตอสูระหวางพระเอก-ผูราย หรอืระหวางฝายธรรมกับฝายอธรรม 

หรือใชถอยคําสาปแชง ภายใตวาทกรรมการแกไขรัฐธรรมนูญเปนการชวยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ผนวกกับวาทกรรมลมลาง/ทําลายสถาบัน เชน แกรัฐธรรมนญูมวีาระซอนเรนเพื่อใครบางคน, ชวย

พ.ต.ท.ทักษิณเพียงคนเดียว, ลางความผิดใหตัวเอง, เปล่ียนระบบเพ่ือเพิ่มอํานาจฝายบริหาร, 

นักการเมืองใชเสียงขางมากฉีกรัฐธรรมนญูทิ้ง, ฆารัฐธรรมนญูที่ผานประชามติ หวังสถาปนาอํานาจ

ผานสภาทาสทักษิณ, ออกกฎหมายลบลางอํานาจตุลาการ, ลมลางศาล, ลมลางการปกครอง-ลม

สถาบัน, ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข,  สถาปนา

อํานาจสายใหม ทักษิณาธิปไตย ไทย-แผนดนิแดง!, กระทบพระราชอํานาจ, ตองรับผดิชอบในการนํา

รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูขึ้นทูลเกลาฯ, ประชาธิปไตยไทยเปนวงจรอุบาทวเพราะนักการเมือง และ

ทุกฝายตองยอมรับในกติกากอน (ทักษิณตองมาตดิคกุ), ใชวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบั่ญญตัิไว

ในรัฐธรรมนญู, ทําใหประเทศเกิดอาเพศ, หนักแผนดิน (เปลวสีเงิน, “สัญญาณ ‘ขาลง’ ของเพ่ือไทย”, 

ไทยโพสต, 9 พค. 2555, สรุวิชช วีรวรรณ, “ประชาธปิไตยภายใตทักษิณ”, เสียงจากหวงสํานึก, เอเอส

ทีวีผูจัดการ, 1 มิย. 2555) 

 นอกจากการใชรูปแบบภาษากลาวหาโจมตีแลว บทความในกลุมคดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู

ใชภาษาแบบผูมีอํานาจ มีสาํเนียงขมขู เชน หามยกรางฉบับใหม / หามแกทั้งฉบับ, หามแตะศาล หาม

แตะองคกรอิสระ, เหิมเกริมออกกฎหมายปรองดอง (ชัชวาลย ชาติสุทธชิัย, “ไอเสือแมว “อยาหยุดนะ” 

ทําลายชาติตอเลย!”, คอลัมนไฮปารกลงกระดาษ, เอเอสทีวีผูจัดการ) 

 ผลการวิจัยวิธีการนําเสนอวาทกรรม สรุปภาพรวมไดวาสําหรับขาวหนาหนึ่งฝายที่สนับสนนุ

หรือใหความชอบธรรมกับการแกไขรัฐธรรมนญูมีมุมมองคอนไปทางเปนผูสังเกตการณ ฝายที่คดัคาน/

ไมใหความชอบธรรมกับการแกไขรัฐธรรมนญูใชมุมมองแบบเลือกขาง โดยตางก็นําเสนอแหลงขาวจาก

ฝายรัฐบาลและฝายคาน แตหนงัสือพิมพที่คดัคานจะใชแหลงขาวจากนักการเมืองหรือนักวิชาการฝาย

คานมากกวา รวมทัง้นําถอยคําไปพาดหัวขาว หากมีการอางอิงแหลงขาวฝายรัฐบาล หรือฝายสนันสนนุ

จะนําไปเสนอในเชิงคานหรอืโตแยง หรือโจมต ีภาษาในพาดหัวขาวจึงสะทอนจุดยืนของหนงัสือพิมพวา

คดัคานหรือสนับสนนุการแกไขรัฐธรรมนญู การพาดหวัของหนังสือพิมพฝายที่สนับสนุนนัน้ บางครัง้จะ

แฝงนัยการสนับสนุนไว ไมนาํเสนอตรง ๆ 
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 ในสวนบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ ซึ่งเปนพ้ืนทีต่ัวแทนความคดิเห็นของหนังสือพิมพแตละ

ฉบับ พบวาบทบรรณาธิการเกือบทั้งหมดคัดคานการแกไขรัฐธรรมนญู โดยหนังสือพิมพที่คดัคานมาก 

เชนไทยโพสต ผูจัดการเอเอสทีวี และคมชัดลึก ใชมุมองเลือกขางอยางชัดเจน และมีน้ําเสียงกลาวหา 

โจมตีการแกไขรัฐธรรมนญูที่สอดรับกับวาทกรรมชวยทกัษิณและลมลางสถาบัน หนงัสือพิมพไทยรัฐ 

และมติชน ซึง่แสดงทศันะคดัคานแบบทกัทวง และวิพากษวิจารณ ใชภาษาที่ใหเหตุผล วิจารณก่ึง

เสนอแนะทางออก 

 บทความเปนพื้นที่อิสระของการแสดงความคิดเหน็ของผูเขียนแตละคน พบวามีมุมมอง 3 แบบ

คือ แบบเลือกขาง แบบผูมีสวนไดสวนเสยี และแบบจุดประกาย หนังสือพิมพไทยโพสต และเอเอสทีวี

ผูจัดการใชมุมมองแบบผูมีสวนไดสวนเสีย บทความมีน้าํเสียงกลาวหาไปจนถึงการขมขู มีการใชภาษา

เราอารมณ ประณาม เสียดสี และใชถอยคําเชิงอุปลักษณในการใหฉายา รวมทั้งการใชพล็อตเลาเรื่อง

แบบผูราย/ผูด ี แบบดํา/ขาว สวนบทความในหนังสือพิมพมติชนผูเขยีนใชมุมมองแบบเลือกขางและจุด

ประกายมากกวาฉบับอื่น ๆ และมีน้ําเสียงวิพากษวิจารณ ตักเตือน แนะนําหรือสัง่สอน สําหรับบทความ

ที่เสนอวาทกรรมแบบวิพากษการแกไขรัฐธรรมนญู ผูเขียนใชภาษาแบบอธิบาย สนทนา หรือการใช

เหตุผลของตรรกะหลักการประชาธิปไตยในบทความ 

 
สวนที่ 3 
 
8.  การเปลี่ยนแปลงทางธรุกิจของหนังสือพิมพ 

การศึกษาในสวนนี้เปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของกิจการหนังสอืพิมพ ภายใตบริบท

เศรษฐกิจการเมืองในชวง 6 ทศวรรษที่ผานมา เพื่อชี้ใหเหน็ถึงการเติบโตและการขยายตัวของกิจการ

หนงัสือพิมพในการแสวงหาตลาดผูรับขนาดใหญ และเพิ่มผลกําไรใหมากขึ้น การขยายตัวของธรุกิจ

หนงัสือพิมพซึ่งเปนกิจการขนาดใหญ แตละบริษัทมีมลูคาสินทรัพย ขนาดการประกอบการในดาน

รายไดและผลกําไรหลักรอยลานถึงหลายพันลานบาทในแตละป ตลอดจนมีบุคลากรจานวนมาก ได

สะทอนใหเห็นถึงพลังทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับพลังอานาจทางการเมืองของอุตสาหกรรมหนงัสอืพิมพ 

การดาเนินกิจการเพ่ือแสวงหาผลกําไรสูงสุด หรือเพื่อความอยูรอดในยามที่เศรษฐกิจเผชิญวิกฤตลวนมี

ผลตอผลผลติที่ปรากฏตอสายตาสาธารณชนคนอาน 

ในบทที่ 8 และ 9 เปนการรายงานผลการศึกษาเก่ียวกับธุรกิจหนังสือพิมพในฐานะผูผลิตสินคา

อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง โดยบทที ่ 8 เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรุกิจและการเมืองของ

หนงัสือพิมพ 6 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ คมชดัลึก (เครือเนชัน่) มติชน (เครอืมติชน) ไทยโพสต บางกอกโพสต 

(เครือโพสตพับลิชชิ่ง) เอเอสทีวีผูจัดการ (เครือผูจัดการ) แบงเนื้อหาออกเปนเรื่องความเปนเจาของส่ือ 

และการประกอบกิจการ สวนบทที่ 9 เปนการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน 
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8.1  ความเปนเจาของสื่อ (media ownership) 

เมื่อพิจารณาประวัติของหนงัสือพิมพทั้ง 6 ฉบับ จะเห็นไดถึงความแตกตางของวัตถุประสงค 

เปาหมาย กลุมผูกอตั้ง ผูมีอิทธิพลตอหนงัสือพิมพ รวมทั้งทศิทางในการขยายธุรกิจ โดยอาจจําแนกการ

วิเคราะหเปน 2 แนวทาง ดงันี ้

 

• พัฒนาการสื่อหนงัสือพิมพทีส่ัมพันธกับการเมืองและเศรษฐกิจ 

• ความเปลี่ยนแปลงของเจาของธุรกิจและผูถือหุนใหญ 

 

พัฒนาการสื่อหนงัสือพิมพทีสั่มพันธกับการเมืองและเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาพัฒนาการโดยสังเขปของหนังสือพิมพ 6 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ คมชดัลึก มติชน 

ไทยโพสต บางกอกโพสต และเอเอสทีวีผูจัดการ โดยเริ่มจากชวงที่มีการกอตั้งหนงัสือพิมพเหลานี้ตั้งแต

หลังสงครามโลกครั้งที ่ 2 เปนตนมา สะทอนใหเหน็การเปลี่ยนแปลงของหนงัสือพิมพที่สัมพันธใกลชิด

กับการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจการเมืองในประวัตศิาสตรรวมสมัย โดยแบงออกเปน 3 ชวงใหญ ๆ 

ดังนี ้

1) หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2  

หนงัสือพิมพบางกอกโพสตเปนหนังสือพิมพที่มีอายุยาวนานที่สดุ กอตั้งในป 2489 หลังจาก

ส้ินสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไมนาน ผูกอตั้งหนังสือพิมพบางกอกโพสต (บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด)

ไดแก ดร.ทวี ตเวทิกุล นายอาจินต อณุหนันท และนายประสิทธิ์ ลุลติานนท ไดรวมทนุกับพลตร ีอเล็ก

ซานเดอร แมค็โดนัลด นายทหารชาวอเมริกัน เพราะเหน็วาในขณะนัน้ไมมีหนงัสือพิมพภาษาอังกฤษใน

ประเทศไทย บรรณาธิการของบางกอกโพสตทีโ่ดดเดนและมีอิทธิพล คือ เทห จงคดีกิจ11 ซึง่ทํางานที่

บางกอกโพสตเปนเวลา 46 ป ตอมาในพ.ศ. 2492 นายพล แม็คโดนัลดถูกพล.ต.อ. เผา ศรยีานนท 

อธิบดีกรมตํารวจเนรเทศออกนอกประเทศ เขาจําเปนตองขายหุนทั้งหมดใหกับนักลงทนุ ตอมาลอรด 

ทอมสัน ออฟ ฟลีต (Lord Thompson of Fleet) เจาของกิจการ London Times และหนังสือพิมพอื่นทั่ว

โลกอีกหลายรอยฉบับเขามาถือหุนใหญ (พาพร สิริจินดาวงษ 2531: 4) หลังจากนัน้บริษัทโพสตฯ ก็มี

กลุมทุนตางๆ เขามาเปนผูถือหุนใหญ ไดแก เครือเซ็นทรัล กลุมอติัลไทย ผูที่มีบทบาทสาคัญในปจจุบัน

คือ นายสุทธิเกียรติ จริาธิวัฒน (เปนทัง้กรรมการบรหิารและผูถือหุน) บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่และเซาท

ไชนา มอรนิ่ง โพสต (ฮองกง) 

                                                 
11 ใน The Bangkok Post celebrates 66 years of news reporting สืบคนจาก 

http://www.bangkokpost.com/print/305317/ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 
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ขณะที่หนังสือบางกอกโพสตซึ่งเปนหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่มียอดจําหนายสูงที่สดุ เริม่ตน

จากความตองการหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ และมีผูริเริ่มเปนชาวตางชาต ิประมาณ 10 ปหลังจากนั้น 

หนงัสือพิมพไทยรัฐ หนงัสือพิมพภาษาไทยซึ่งมียอดจําหนายสูงที่สดุ โดยผูกอตั้งชาวไทย คือ นายกําพล 

วัชรพล หนงัสอืพิมพไทยรัฐมีที่มาจากนติยสารขาวรายสัปดาหที่ชื่อ “ขาวภาพ” และ หนังสือพิมพ “เสียง

อางทอง” ซึ่งโดดเดนจากขาวอาชญากรรม ในเวลาตอมากลุมเจาของหนังสือพิมพเสียงอางทองชุดเดิม

ไดนําหัวหนังสอืกลับไปทําเอง หนงัสือพิมพไทยรัฐจึงไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2505 โดยมียอด

จําหนายประมาณ 1 แสนฉบับ ตอมา หนงัสือพิมพไทยรัฐมีการลงทุนซื้อแทนพิมพใหม ใชเทคโนโลยี

ระบบออฟเซ็ทส่ีสีที่ทนัสมัยทีสุ่ดในขณะนั้น ทําใหไทยรัฐเปนหนงัสือพิมพที่มีกําลังการผลิตสงู และจัด

รูปองคกรธรุกิจแบบครบวงจร ไทยรฐัเปนหนงัสือพิมพแนวมหาชนนิยม (popular newspaper) ที่ครอง

อันดับ 1 ตลอดมาดวยจํานวนจําหนายประมาณ 1 ลานฉบับ/วัน และผูอานราว 10 ลานคน (เอซี เนล

สัน, 2549) 

 

2) การเปล่ียนแปลงจากเผด็จการทหารสูประชาธิปไตย 

ชวงเวลาที่หนงัสือพิมพแนวการเมืองถือกําเนิดขึ้น คือทศวรรษ 2510-2520 ไดแก หนงัสือพิมพ

เดอะเนชัน่ (เครือเนชัน่) และหนังสือพิมพมติชน ซึ่งเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอระหวางระบบเผด็จการทหาร 

ประชาธิปไตยที่เบงบาน และการยอนไปสูยุคปฏิรูปการปกครองโดยอาํนาจนิยมในเสื้อคลุมพลเรือน 

หนงัสือพิมพเดอะเนชัน่ (บรษัิทเนชั่นมัลตมีิเดีย จํากัด (มหาชน) กอตัง้โดยคือนายสุทธิชัย หยุน 

และนายธรรมนญู มหาเปารยะ สุทธิชยัเริ่มตนอาชีพนักหนงัสือพิมพขณะที่กําลังศึกษาอยูที่โรงเรียน

อัสสัมชัญพาณิชยการ โดยเขียนเรื่องใหกับหนงัสือพิมพ Bangkok Post และสยามรัฐ ในป 2511 สุทธิ

ชัยเขาทํางานเปนผูสื่อขาวของหนังสือพิมพบางกอกโพสตและเปนบรรณาธิการขาวในประเทศ ในป 

2514 ลอรดทอมสันแหงฟลีท (Lord Thomson of Fleet) จากประเทศอังกฤษ เจาของหนงัสือพิมพ

บางกอกโพสตในขณะนัน้ไดซื้อหนงัสือพิมพบางกอกเวิลดดวย สุทธิชยัและธรรมนญู มหาเปารยะ มอง

วามีการผูกขาดหนงัสือพิมพภาษาอังกฤษ จึงรวมกันกอตั้ง The Voice of the Nation หนังสือพิมพ

รายวันภาษาอังกฤษที่มีคนไทยเปนเจาของ โดยมคีณะผูกอตั้งในยุคแรกคือ หมอมราชวงศสุนดิา กิติยา

กร, สุทธิชัย หยุน, ธรรมนญู มหาเปารยะ, เชวง จริยะพิสทุธิ์  

หลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญเมื่อป 2540 ผานไปไมนาน บริษัทเนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน) ไดขยายกิจการโดยออกหนังสอืพิมพภาษาไทยแนวมหาชนนิยม (popular newspaper) ชื่อ 

คม ชดั ลึก ในป 2544 ที่เสนอขาวทั่วไปสําหรับผูอานระดับกลาง-ลาง ทําใหตลาดหนงัสือพิมพในกลุม

มหาชนนิยมมกีารแขงขันมากขึ้น  

หนงัสือพิมพมติชนกอตั้งขึน้เมื่อป 2521 หลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และรัฐประหารในป 

2520 ผานไปไมนาน บริษัทมติชน จํากัด มีทุนจดทะเบยีน 1 ลานบาท โดยมีนายขรรคชัย บุนปาน เปนผู
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กอตั้งรวมกับนายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กอนหนานี ้ นายขรรคชัย เคยออกหนังสือพิมพประชาชาติ

รายวัน (เปลี่ยนชื่อภายหลังเปนหนังสือพิมพรวมประชาชาติ) ตอมาหลงัเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 รวม

ประชาชาติถูกคณะการปฏิรปูการปกครองแผนดนิสั่งปดดวยเหตุผลทางการเมือง พรอมกับหนังสือพิมพ

รายวันฉบับอ่ืนอีก 12 ฉบับ ขรรคชัยตัง้ใจใหมติชนเปนหนงัสือพิมพรายวันแนวการเมือง 12  

3) ชวงเศรษฐกิจเฟองฟู 

ในชวงทศวรรษ 2530 เปนชวงที่เศรษฐกิจไทยเฟองฟูอยางมาก จนมีการคาดการณกันวาไทย

จะเปนประเทศอตุสาหกรรมรายใหมของเอเชีย ธุรกิจสิ่งพิมพก็เติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจตามไปดวย 

ในป 2533 ธุรกิจสื่อมวลชนโตแบบกาวกระโดด มูลคาโฆษณาเติบโตเฉลี่ย 30% ตอป (อุบลรัตน ศริิยุว

ศักดิ์ 2542: 415) ชวงปลายทศวรรษ 2520 ถึงตนทศวรรษ 2530 เปนชวงเวลาที่ธุรกิจสิ่งพิมพเขาไปจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากที่สุด ไดแก บริษัทโพสตพับลิชชิ่ง (2527) บริษัทเนชัน่ กรุป (2531) 

บริษัทมติชน (2536) บริษัทแมเนเจอร กรุป (2536) ขณะเดียวกัน ตลาดก็มีความตองการขอมูลขาวสาร

เพ่ือการลงทุนและประกอบธุรกิจมากขึ้นอยางเห็นไดชดั 

 
ตารางแสดงหนังสือพิมพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ปกอต้ัง จดทะเบียน ปจดทะเบียน ปกอต้ัง ไมจดทะเบียน 

2489 บางกอกโพสต   
(เครือโพสตพับลิชชิ่ง)          

2527 2505 ไทยรัฐ 

2544 คม ชัด ลึก (เครือเนช่ัน)       2531 2539 ไทยโพสต 
2521 มติชน       (เครือมติชน)      2536 
2533 เอเอสทีวีผูจัดการ  

(เครือผูจัดการ) 
ออกจากตลาดป 2551 

2536 
 

  

 
นอกจากหนังสือพิมพหลายฉบับจะขยายตัวและเปลี่ยนลักษณะการประกอบกิจการ เปนบริษัท

มหาชนในตลาดหลักทรัพยแลว ชวงทศวรรษ 2530 – 2540 เปนชวงที่มีหนังสือพิมพรายวันเกิดใหมอีก

อยางนอย 3 ฉบับ มีทัง้หนังสือพิมพแนวธุรกิจ แนวการเมือง และแนวมหาชนนิยม หนงัสือพิมพผูจัดการ 

ไทยโพสต และคมชดัลึกก็ไดถือกําเนิดขึ้นมาในชวงนี ้

หนงัสือพิมพผูจัดการรายวัน (ตอมาเปล่ียนเปนเอเอสทวีีผูจัดการ) ผูกอตั้งคือนายสนธิ ลิ้มทอง

กุล เริ่มตนจากธุรกิจส่ือสิ่งพิมพกลุมบริษัทตะวันออกแมกกาซีน จํากัด ออกนติยสารผูจัดการรายเดือน 

                                                 
12 จากนั้น พ.ศ. 2520 ขรรคชัย บุนปาน สุจิตต วงษเทศ และพงษศักด์ิ พยัคฆวิเชียร รวมกันออกหนังสือพิมพแนว

เศรษฐกิจธุรกิจฉบับแรก โดยใชชื่อวาเข็มทิศธุรกิจ เปนรายสัปดาห แตผานไปได 1 ป เจาของหัวหนังสือจึงขอใบอนุญาตคืน 
เพื่อนาชื่อหนังสือไปดําเนินกิจการเอง ชวงเวลาเดียวกันนั้นใบอนุญาตของหนังสือพิมพรวมประชาชาติก็ขอกลับคืนมาไดจาก
รัฐบาล พล.อ.เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน ทําใหเข็มทิศธุรกิจเปล่ียนหัวหนังสือพิมพอีกครั้งเปน "รวมประชาชาติธุรกิจ" และในป 
2521 เปล่ียนเปนประชาชาติธุรกิจ หนงัสือพิมพธุรกิจ-เศรษฐกิจราย 3 วัน สืบคนจาก ‚เขาสูปที่ 36 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ จัด
ทัพเต็มกาลัง สูทศวรรษที่ 4‛ วันจันทรที ่ 28-วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขาถึงจาก 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1338103426 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 
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และผูจัดการรายสัปดาหมาตั้งแตป 2526 และ 2530 ตามลําดับ หนังสือพิมพผูจดัการรายวันเริม่พิมพ

เผยแพรเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2533 มีกลุมเปาหมายคือชนช้ันกลางและนักธุรกิจ กลุมเปาหมายสําคญัคือ

กลุมผูอานหนงัสือพิมพหุนไทยเดิม (มัลลิกา อัศวะราชันย 2553: 54) เนื่องจากนายสนธิเขาซื้อกิจการ

หนงัสือพิมพหุนไทยซึ่งเปนหนังสือพิมพทีน่าํเสนอขาวสารเกี่ยวกับการซื้อขายและวิเคราะหหุน จําหนาย

อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น มีผูอานราว 6,000 คน บริษัทผูจดัการนํามาปรบัปรุงใหม

ทําใหมียอดขายเพิ่มข้ึน และเปลี่ยนมาเปนหนังสือพิมพรายวันที่มีการวางแผงทั่วไป 

เครือผูจดัการขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงนัน้ จนเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงในป 2540 วิกฤตทางการเงนิในประเทศไทยสงผลตอธุรกิจในเครือผูจดัการซึ่ง

ประสบปญหาทางการเงนิอยางรุนแรง ถูกฟองลมละลายจากธนาคารหลายแหง รวมทั้งสนธ ิ ล้ิมทองกุล

ก็ถูกศาลตัดสนิใหเปนบคุคลลมละลาย ป 2551 ผูจดัการรายวันเปล่ียนชื่อเปน ASTV ผูจัดการรายวัน 

เนื่องจากศาลลมละลายกลางไดสั่งใหบรษัิทแมเนเจอร มีเดีย กรุป จาํกัด(มหาชน) เจาของหนังสือพิมพ

ผูจัดการและนิตยสารในเครอืผูจัดการมีสภาพลมละลายจากการมีหนี้สินกวา 4,726 ลานบาท ศาลมี

คําส่ังพิทักษทรพัยสินของบรษัิท ทําใหไมสามารถใชชื่อหนงัสือพิมพเดิมได กองบรรณาธิการชดุเดิมจงึ

ออกหนังสือพิมพรายวันในช่ือใหมทีค่ลายคลึงกับชื่อเดิมเมื่อวันที ่ 21 พฤศจิกายน 2551 ใชชื่อวาเอเอส

ทีวีผูจัดการรายวัน มีบริษัทเอเอสทีวี (ประเทศไทย) เปนเจาของ  

ไทยโพสตเปนหนังสือพิมพแนวการเมืองทีก่อตั้งในช่ือสยามโพสต ภายใตเครือโพสต พับลิชชิ่ง 

จํากัด เมื่อป 2535 เนนขาวการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลมาจากความตื่นตัวทางการเมืองหลงั

เหตุการณพฤษภาคม 2535 ตอมา กองบรรณาธิการสยามโพสตมีปญหากับผูบริหาร จึงออกมาตั้ง

หนงัสือพิมพใหมในป 2539 ใชชื่อวาไทยโพสต เปนหนังสอืพิมพที่เจาะกลุมผูอานคอการเมือง

โดยเฉพาะ 

 สําหรับหนงัสอืพิมพคมชัดลกึ เปนหนังสือพิมพในเครือเนชั่น มัลติมีเดยี กรุป กอตั้งเมื่อป 2544 

นับเปนหนังสอืพิมพภาษาไทยที่กอตั้งลาสุดในเครือเนชั่น และสามารถเขาถึงกลุมผูอานระดับลาง และ

กลางลางไดอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เนนจดุเดนที่แตกตางไปจากหนงัสือพิมพในกลุมมหาชนนิยมที่

ครองตลาดอยูเดิมเพื่อขยายฐานคนอานของธุรกิจในเครอื (รายงานประจําป บริษัทเนชั่น มัลตมีิเดีย 

กรุป จํากัด มหาชน 2554:21) นับเปนอีกชวงหนึง่ที่สะทอนใหเหน็ความตองการขาวสารของผูอานที่

ขยายตัวมากในสังคมไทย ซึง่มีทัง้กลุมผูอานทีต่องสารสนเทศทางธรุกิจ/เศรษฐกิจ/การตลาด และกลุมที่

สนใจเนื้อหาดานการเมือง และขาวชาวบาน/อาชญากรรม  
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ตารางแสดงจํานวนผูอานหนังสือพิมพ พ.ศ. 2549 

หนังสือพิมพ จํานวนผูอาน (ตอวัน) 

ไทยรัฐ 10,583,00 

คม ชัด ลึก 999,000 

มติชน 959,000 

เอเอสทีวีผูจัดการ  187,000 

ไทยโพสต 81,000 

บางกอกโพสต 60,000 
   ที่มา: บริษัทเอซี เนลสัน  พ.ศ. 2549

13
 

 

 อยางไรก็ดี ชวงนีน้อกจากหนังสือพิมพหลายฉบับจะมีการปรับรูปแบบทางธรุกิจขององคกรโดย

เขาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย (ยกเวนไทยรัฐ และไทยโพสต) และไดขยายตัวจนเปนอตุสาหกรรม

ขนาดใหญแลว ยังเปนชวงที่เศรษฐกิจและการเมืองไทยมีความผันผวนมากเชนกัน วิกฤตเศรษฐกิจในป 

2540 นอกจากจะสงผลกระทบตอภาคการเงนิ อสังหาริมทรัพย และภาคการผลิตอื่น ก็สงผลกระทบ

มาถึงอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพดวย ดังกรณตีัวอยางหนงัสือพิมพผูจัดการที่กลาวถึงขางตน สวนในทาง

การเมืองนัน้เหตุการณการเมืองป 2535 ที่มีการเรียกรองใหมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง จนมี

การเดินขบวนครั้งใหญเรียกรองใหพลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตร ี ลาออกจากตําแหนง 

ชี้ใหเหน็ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในชวงทีเ่ศรษฐกิจสังคมมีการเติบโตอยางรวดเร็ว เกิด

การเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมือง รวมทั้งการปฏิรูปสิทธิเสรีภาพการรบัรูขาวสารขอมูลของประชาชน 

นําไปสูการรางรัฐธรรมนญูฉบับใหมทีเ่รียกวารัฐธรรมนญูฉบับประชาชนในป 2540 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในชวงทศวรรษ 2540 – 2550 เกิดขึ้นทามกลาง

บริบทโลกที่โลกาภิวัตนสงผลกระทบสูเศรษฐกิจการเมืองของไทยอยางมาก มีสื่อมวลชนรูปแบบใหมกอ

ตัวขึ้นหลากหลายรูปแบบ มีพรรคการเมืองใหมเกดิขึ้น ไดแก พรรคความหวังใหม พรรคไทยรักไทย และ

พรรคการเมืองขนาดเล็กอีกจํานวนหนึ่งที่เปนตัวแทนของกลุมทุนทองถิ่น ทนุสื่อสารโทรคมนาคม ในชวง

สองทศวรรษทีผ่านมาจึงมีการแขงขันอยางเขมขนระหวางสื่อใหมและส่ือเกา การชิงฐานมวลชนระหวาง

พรรคการเมืองใหมและพรรคการเมืองเกา ความขัดแยงทางเศรษฐกิจการเมืองในการรักษาอํานาจและ

ผลประโยชนของกลุมตาง ๆ และสถาบันอํานาจใหมและเกาภายใตอุดมการณอนรุักษนิยม/อํามาตยธิป

ไตย และเสรนีิยม/ประชาธปิไตยจึงกอตัวขึ้นจนประทุเปนการเผชิญหนากันอยางรุนแรง รัฐประหาร 19 

กันยายน 2549 โดยคณะทหารที่เรียกตัวเองวาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

                                                 
13 อางในคธาทร อัศวจิรฐัติกรณ (2552),”การประสบผลสําเร็จทางธุรกิจของนสพ.ไทยรัฐ” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตรธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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พระมหากษัตริยเปนประมุข (คปค.) เปนปฏิกิริยาตอตานที่เกิดจากความตึงเครียดของประทะกันของ

พลังอํานาจใหมและอํานาจเกา 

 
 ตารางแสดงเงินรายจายในระบบโฆษณาผานสื่อและสัดสวนระหวางสื่อประเภทตาง ๆ พ.ศ. 2550 – 2555 

หนวย : ลานบาท 

 ที่มา: บริษท นีลเส็น  มีเดีย รีเสิรช ประเทศไทย จํากัด  รายงานการใชงบโฆษณาผานสื่อป 2550-2555 

 

 หากมองในมติิเศรษฐกิจสําหรับอตุสาหกรรมสื่อกระแสหลักที่มีขนาดใหญ มีมูลคาการโฆษณา

สูง  1.17 แสนลานบาท ในป 2555 การแขงขันระหวางส่ือประเภทเดียวกันและสื่อตางประเภทก็ทวีข้ึน 

เชนเดียวกัน รวมทัง้มีชองทางสื่อใหมที่เขามาชิงงบคาใชจายในการโฆษณาเพิ่มข้ึนดวย เชน ส่ือ

อินเทอรเนต็ ปายโฆษณา โฆษณาเคลื่อนที่ การโฆษณาในศูนยการคา เปนตน แตส่ือที่เปนคูแขงสําคัญ

ของส่ือหนงัสือพิมพ คือสื่อโทรทศัน (ฟรทีีวี) และสื่อภาพยนตร นอกจากนั้น ส่ือเคเบิลทีวี ทีวดีาวเทียม

และส่ือชุมชน เชน วิทยุชุมชนก็เริ่มเขามาแขงขันอยางจรงิจงัในชวงนี้ จากตารางแสดงเงินรายจายใน

ระบบโฆษณา ระหวางป 2550 – 2555 จะเหน็ไดวาส่ือหนังสือพิมพมีมูลคาโฆษณาระหวาง 15,826 – 

15,183 ลานบาท (2550 – 2555) หรือประมาณ 17.2 – 12.8% ของมูลคาโฆษณาทั้งหมด สวนส่ือ

โทรทศันมีมูลคาโฆษณาสูงสุดเปรียบเทียบกับสื่อทุกประเภท ในป 2555 มีมูลคา 68,105 ลานบาท หรือ 

57.8% ของมูลคาโฆษณาทั้งหมด ซึง่มลูคาโฆษณาทางโทรทศันมีขนาดใหญกวาสื่อหนงัสือพิมพราว 

4.5 เทา ขณะที่สื่อโทรทศันเติบโตขึ้นตอเนื่องเกือบทุกปและคงรักษาสัดสวนการเปนผูนําในอุตสาหกรรม

ส่ือทั้งหมดไวได มูลคาโฆษณาในสื่อหนงัสือพิมพชี้ใหเห็นวาไมเติบโตแตเกิดการถดถอยทุกป ชวง 5 ปที่

ผานมาอุตสาหกรรมหนังสือพิมพถดถอยกวา 4% และมูลคาโฆษณาในป 2555 ลดลง 643 ลานบาท

จากป 2550 ดังนัน้ สื่อหนงัสือพิมพจึงไดรบัผลกระทบไมนอยในทางเศรษฐกิจในบรบิทการเปลี่ยนแปลง

ในชวงทศวรรษนี้ 

 

8.2  ความเปลี่ยนแปลงของเจาของธรุกิจและผูถือหุนใหญ 
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สวนนี้เปนการศึกษาลักษณะการประกอบกิจการของหนงัสือพิมพ 6 ฉบับ โดยพิจารณาเรื่อง

ความเปนเจาของกิจการ สินทรัพย ผลประกอบการ และกําไร รวมทั้งรูปแบบการประกอบการทีม่ีการ

ดําเนนิการแบบครบวงจรมากขึ้น 

องคกรหนังสือพิมพทั้ง 6 องคกร มีองคกรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 4 องคกร ไดแก 

พ.ศ.2527 บ.โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด มหาชน (บางกอกโพสต), พ.ศ.2531 บ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

มหาชน (คมชดัลึก), พ.ศ.2536 บ.มติชน จํากัด มหาชน (มติชน) และพ.ศ.2536 บ.ผูจดัการ จํากัด 

มหาชน (ผูจัดการรายวัน) ซึ่งถูกถอนทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพยในป 2551 

การถือหุนในกิจการหนังสือพิมพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีรูปแบบผูถือหุนรายใหญ

สําคัญ 4 แบบ ซึ่งแตละบริษัทมรีูปแบบและสัดสวนผสมผสานกัน ไดแก (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

• ถือหุนโดยสมาชิกครอบครัว เชน มติชน, ผูจัดการ 

• ถือหุนโดยทุนจากกิจการประเภทอื่น ไดแก ธุรกิจกอสราง ธนาคาร เชน บางกอกโพสต 

• ถือหุนโดยทุนส่ือตางชาต ิเชน บางกอกโพสต 

• ถือหุนขามส่ือโดยทนุส่ือบันเทิง เชน บางกอกโพสต, มตชิน,  

  

 บ.โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด มหาชน 

บริษัทโพสตฯ เปล่ียนแปลงผูถือหุนใหญครั้งสาคัญกอนเขาตลาดหลักทรัพยคือ พ.ศ. 2519 ที่

ทําใหกลุมทุนอื่นเขามาถือหุนหลายกลุม ไดแก กลุมเชาว เชาวขวัญยืน กลุมชานะ วิศวผลบุญแหง

บริษัทจีเอสสตีล และถือในนามหางหุนสวนจํากัดสี่ยงค และกลุมจิราธิวัฒนเจาของหางสรรพสินคา

เซ็นทรัล ธนาคารกรงุเทพ กลุมอิตัลไทยคือนายแพทยชัยยุทธ กรรณสตู และลูกเขยที่ช่ืออดิศร จรณะ

จิตต14 (ไพศาล มังกรไชยา 2529)  

หลังจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแลว ในป 2525 นายสุทธิเกียรต ิ จิราธิวัฒน ผูบริหารเครือ

เซ็นทรัลไดเขามาเปนกรรมการบรหิารของบริษัทโพสต พับลิชชิ่ง ขณะทีน่ายวันชัย จิราธวัิฒนเปน

กรรมการบรหิารเมื่อ พ.ศ. 2536 (รายงานประจาป 2547: 14) ปจจุบัน ตระกูลจิราธิวัฒนมีสัดสวนถือ

หุนเปนอนัดับที ่3 

กลุมส่ือที่ถือหุนในบริษัทโพสต ไดแก บรษัิทจีเอ็มเอ็มมเีดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนราย

ใหญที่สดุ รอยละ 23.60 ตัง้แตป 2548-2554 รองลงมาคือ บริษัท เซาธ ไชนา มอรนิ่ง โพสต พับลิช

เชอรส จํากัด และบริษัทวัชรพล จํากัดยังเปนเจาของหนงัสือพิมพไทยรัฐ  

 บ.เนชัน่ มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด มหาชน 

                                                 
14 ไพศาล มังกรไชยา 2529, “อาณาจักร "บางกอกโพสต" -หนังสือพิมพที่ไรเจาของแตใครเลาจะเขาครองได (งายๆ)” ใน 
นิตยสารผูจัดการ มีนาคม 2529 สืบคนจาก http://www.gotomanager.info/news/details.aspx?id=9346 เมื่อ 27 
พฤศจิกายน 2555 
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 บริษัทเนชั่นฯ ในชวงป 2550-2554 ผูถือหุนใหญ 5 อันดบัแรกของบ.เนชั่นฯ มีความ

เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญหลายครั้ง ไดแก 1) การถือหุนของกลุมธุรกิจไทยซมัมิท ซึ่งมทีัง้ผูถือหุน

ใหญที่สดุคือนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการกลุมบริษัท ไทยซัมมิท และนายทวีฉัตร จุฬางกู

รซึ่งเปนกรรมการบริษัทในเครือซัมมทิกรุป อยางไรก็ตามในป 2553 ทั้งคูไดขายหุนทั้งหมด 2) นายเสริม

สิน สมะลาภา ประธานบริหารบริษัทแนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน) เขามาซื้อหุนเมื่อป 2553 

 บ.มติชน จํากัด มหาชน 

 บริษัทมติชนฯ ผูถือหุนใหญของบริษัทมตชินเปนของครอบครัวบุนปาน ไดแกขรรคชัย บุนปาน 

และบุตรธดิาคือ น.ส. ปานบัว บุนปาน และนายปราบ บุนปาน รวมประมาณ 35-36%  สวนบริษัทจีเอ็ม

เอ็มมีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญลําดับที ่ 2 รองจากนายขรรคชัย ถือหุนรอยละ 20 เมื่อป 

2548 และเพ่ิมสัดสวนการถือหุนจากเดิมเปนรอยละ 22 ในป 2552 ผูถือหุนใหญลาํดับถัดมา  กรรมการ

บริษัทไซเบอร เวนเจอรคือ นายเจรญิ จิรวิศัลย ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 

จํากัด เจาของสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 

สวนหนงัสือพิมพไทยรัฐ และไทยโพสต จดทะเบียนประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัด โดย

ตระกูลวัชรพลซึ่งเปนผูกอตั้งไทยรัฐยังคงเปนผูถือหุนใหญ (ดรูายละเอียดในภาคผนวก) 

 

การประกอบกิจการ 

โครงสรางทางธุรกิจของหนังสือพิมพทั้ง 6 ฉบับระหวาง พ.ศ. 2550-2554 

1) ขนาดของกิจการ  

จากตารางแสดงสนิทรัพยพบวา บ.วัชรพล จํากัด (ไทยรัฐ) เปนบริษัทที่มีขนาดใหญที่สดุ 

(14,653.22 ลานบาท) และบ.สารสูอนาคต จํากัด (ไทยโพสต) เปนบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สุด (43 ลาน

บาท) และบ.เอเอสทีวี จํากัด มีขนาดเล็กถัดขึ้นมา (125 ลานบาท) สวนบ.เนชัน่ บ.มติชน และบ.โพสต 

พับลิชชิ่ง เปนบริษัทขนาดกลาง มีสินทรัพย 3,752, 1,988 1,868 ลานบาทตามลําดับ 

 
ตารางแสดงสินทรัพยของธุรกิจหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 

          หนวย : ลานบาท 

 
ชื่อ 2554 2553 2552 2551 2550 

 ไทยรัฐ      (บ.วัชรพล จํากัด)   14,653.22  13,492.94  11,790.23  (ไมพบขอมูล) (ไมพบขอมูล) 

 คม ชัด ลึก(เครือเนชั่น)   3,752.81  3,706.00  3,308.19  3,536.82  4,147.74 

 มติชน       (เครือมติชน)  1,988.43  1,985.17  1,856.60  1,939.43  1,891.79 

 บางกอกโพสต (เครือโพสต)   1,868.00  1,880.34  1,852.39  2,029.42  1,823.10 

 เอเอสทีวีผูจัดการ(เครือผูจัดการ)   125.36  130.83  100.32  36.66  219.12 

 ไทยโพสต (บ.สารสูอนาคต จํากัด)  43.9  37.29  26.6  (ไมพบขอมูล) (ไมพบขอมูล) 

 รวม   22,431.72  21,232.57  18,934.33  7,542.33  8,081.75 
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 ที่มา: รายงานประจาปของบริษัทโพสตพับลิชชิ่งฯ บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียฯ บริษัทมติชนฯ พ.ศ. 2550-2554  
 และขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจทางการคา (เอเอสทีวีผูจัดการ ไทยรัฐ และไทยโพสต) 
 
 

2) รายไดและกําไร 

เมื่อพิจารณาผลประกอบการและผลกําไรของบริษัทธรุกิจหนังสือพิมพทั้ง 6 ฉบับ ในรอบ 5 ปที่

ผานมา พบวาบริษัทวัชรพล จํากัด ซึ่งไมไดเขาตลาดหลักทรัพย และมีหนังสือพิมพฉบับเดียวคือ 

หนงัสือพิมพไทยรัฐ เปนบรษัิทที่มีผลประกอบการรวมสูงสุดที ่13,839 ลานบาทและกําไรสูงสุดที ่4,149 

ลานบาทในชวง 3 ป (2552-2554) เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ พบวาบริษัทวัชรพลมีกําไรมากกวา

บริษัท มติชนฯ ที่มีกําไรรวม 5 ป เปนอันดบั 2 ที่จํานวน 683 ลานบาทอยู 6 เทา ถาเปรียบเทียบเฉพาะป 

2554 ไทยรัฐมีกําไร 1,401 ลานบาท และมติชนมีกําไร 88 ลานบาท ตางกัน 16 เทา หรือเทยีบกับ

บริษัทเนชั่น ทีม่ีกําไร 104 ลานบาท ก็ตางกันอยู 13 เทา 

บริษัทเนชั่นฯ ซึ่งมีรายไดเปนลําดับ 2 ในป 2554 มีกําไร 104 ลานบาท เปลี่ยนจากการขาดทุน

ในป 2550-2552 มาไดกําไรเพิ่มข้ึนในชวงที่มีการขายสินทรัพย และการขยายธุรกิจสื่อแขนงอื่น ในป 

2553 -2554 

บริษัทมติชนฯ มีรายไดเปนลําดับ 3 ในป 2553 และลําดับ 4 ในป 2554 แตมีผลกําไรเปนลําดับ 

2 ในสองปนี้ โดยในป 2554 มีกําไรลดลงเนื่องจากบริษัทหนัไปลงทุนในสื่ออ่ืน ๆ ไดแก การปรับปรุงส่ือ

ออนไลนทัง้ระบบ และจดัหาเครื่องมือผลติรายการทางโทรทศัน  
 

ตารางแสดงรายไดของธุรกิจหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 
          หนวย : ลานบาท 
 

ชื่อ 2554 2553 2552 2551 2550 รวม 5 ป 

ไทยรฐั (บ.วัชรพล จํากัด) 4,625.92 4,622.10 4,591.60 (ไมพบขอมูล) (ไมพบขอมูล) 13,839.62 

คม ชัด ลึก (เครือเนชั่น)  2,797.57 2,696.71 2,522.97 3,017.90 3,206.14 14,241.29 

มติชน (เครือมติชน) 1,786.55 1,985.18 1,593.75 1,985.18 1,417.77 8,768.43 

บางกอกโพสต (เครือโพสต)  1,850.52 1,880.34 1,632.83 1,858.14 1,786.55 9,008.38 

เอเอสทีวีผูจัดการ (เครือผูจัดการ) 224.21 275.58 218.17 24.77 358.81 1,101.54 

ไทยโพสต (บ.สารสูอนาคต จํากัด) 88.05 76.39 77.27 (ไมพบขอมูล) (ไมพบขอมูล) 241.71 

รวม 11,372.82 11,536.30 10,636.59 6,885.99 6,769.27 47,200.97 

 ที่มา: รายงานประจาปของบริษัทโพสตพับลิชชิ่งฯ บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียฯ บริษัทมติชนฯ พ.ศ. 2550-2554  
 และขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจทางการคา (เอเอสทีวีผูจัดการ ไทยรัฐ และไทยโพสต) 
 

 

สําหรับบริษัทโพสตฯ ประสบปญหาขาดทุนมากที่สดุในป 2552 จากวิกฤตการณทางการเมือง 

(การชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเย้ือและการปดสนามบนิ) เนื่องจากรายไดสวนใหญของหนังสือพิมพ
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บางกอกโพสตมาจากธุรกิจอสังหารมิทรัพย การโฆษณา จัดหางาน กลุมโรงแรมและทองเที่ยว รถยนต 

และสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศ รายไดรวมของบริษัทลดลง รอยละ 14 เมื่อ เทียบกับปกอน 

บริษัทเอเอสทวีี แสดงผลประกอบการโดยมีรายได 224 ลานบาทในป 2554, 275 ลานบาท ใน

ป 2553, และ 218 ลานบาท ในป 2552 ลานบาท แตพบวาประสบภาวะขาดทุนทุกปตอเนื่องกัน และมี

ผลขาดทุนสะสม 5 ปอยูที่ 177 ลานบาท 

บริษัทสารสูอนาคต (ไทยโพสต) เปนหนงัสือพิมพที่มีขนาดเล็กที่สุด มีสินทรัพยไมถึง 50 ลาน

บาท และมีรายไดจากการประกอบการเฉลี่ย 70-80 ลานบาท/ป มีกําไรราว 3-8 ลานบาท/ป โดยใน

ระยะ 3 ปมานี ้(2552-2554) มีกําไรสะสมที ่15 ลานบาท 
 

ตารางแสดงกําไรสุทธิของธุรกิจหนังสือพิมพ 6 ฉบับ  
                                           หนวย : ลานบาท 

 

ชื่อ 2554 2553 2552 2551 2550 รวม 5 ป 

ไทยรฐั (บ.วัชรพล จํากัด) 1,401.47 1,526.62 1,221.08 (ไมพบขอมูล) (ไมพบขอมูล) 4,149.17 

มติชน (เครือมติชน) 88.55 130.06 128.1 143.99 193.03 683.73 

บางกอกโพสต (เครือโพสต)  50.59 83.21 -97.93 12.19 37.00 85.06 

ไทยโพสต (บ.สารสูอนาคต จํากัด) 4.35 2.78 8.35 (ไมพบขอมูล) (ไมพบขอมูล) 15.48 

เอเอสทีวีผูจัดการ (เครือผูจัดการ) -73.94 -24.12 -61.87 -4.90 -12.25 -177.08 

คม ชัด ลึก (เครือเนชั่น)  104.28 313.62 -53.04 -54.98 -797.51 -487.63 

รวม 1,575.30 2,032.17 1,144.69 96.30 -579.73 4,268.73 

 ที่มา: รายงานประจาปของบริษัทโพสตพับลิชชิ่งฯ บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียฯ บริษัทมติชนฯ พ.ศ. 2550-2554  
 และขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจทางการคา (เอเอสทีวีผูจัดการ ไทยรัฐ และไทยโพสต) 
 

 

การศึกษาผลประกอบการขององคกรหนงัสือพิมพแตละฉบับพบวา แมจะมีความผันผวนบาง 

แตผลประกอบการโดยรวมในป 2554 และ 2553 มีการขยายตัว และมีผลประกอบการในสัดสวนสูง

มากกวาชวงหลังการรัฐประหารในป 2549 ถึง 1.5 เทา (ป 2550-2551) สวนที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด

คือผลกําไร โดยบ.เอเอสทีวีและบ.เนชัน่ ประสบกับภาวะขาดทุนสะสม และภาพรวมของกําไรลดลงราว 

457 ลานบาท จาก 2,031 ลานบาท ในป 2553 เปน 1,575 ในป 2554 

 กลาวโดยสรุป ผลการศึกษาเรื่องโครงสรางของกิจการหนงัสือพิมพในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน 

จากตัวอยางหนังสือพิมพ 6 ฉบับ พบวาหนังสือพิมพไดเติบโตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มูลคา

ทรัพยสินและธุรกิจหลายหมื่นลานบาท มีเงนิหมนุเวียนในการประกอบการไมต่ํากวาปละ 15,000 ลาน

บาท แตธรุกิจหนงัสือพิมพอยูในสภาพตองเผชญิหนากับการแขงขันกับส่ือโทรทศัน สื่อภาพยนตร และ

ส่ือใหมอีกหลายประเภท ผลประกอบการและอัตราการเจรญิเติบโตของสื่อหนงัสือพิมพสวนใหญไมมี

ความแนนอนหรือบางปตดิลบ ยกเวนหนังสือพิมพไทยรัฐ โดยผลการศึกษาแสดงตัวเลขรายไดที่มีความ
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ผันผวนสูงของอุตสาหกรรมเกี่ยวพันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และผลกระทบทาง

เศรษฐกิจตอภาคการผลิตโดยรวมจากปญหาการเมือง ประการสําคัญรายไดขององคกรสื่อที่ศึกษา

ทั้งหมดยังมาจากสิ่งพิมพเปนหลัก เมื่อรายไดจากการประกอบการหนงัสือพิมพไมขยายตัว จึงเปน

ปญหาใหญทีส่งผลกระทบในดานธรุกิจอยางมากดวย แมวาปจจุบันหลายบริษัทจะขยายไปผลิตส่ือใน

รูปแบบมัลติมีเดียมากขึ้น สัดสวนของรายไดจากสื่อใหมยังเปนสวนนอยของรายไดทั้งหมด  

 

 การปรับตัวทางธรุกิจ 

จากจุดเริ่มตนที่เปนสื่อหนังสือพิมพ หลายบริษัทขยายรูปแบบธรุกิจไปสูธุรกิจสื่อในรูปแบบอื่นๆ 

และบางบริษัทขยายธุรกิจใหครบวงจรการผลติและจําหนายหนังสือพิมพ การขยายธุรกิจออกไปสูส่ือ

หลายหลายประเภท (multiple media platform)  เปนความจําเปนอยางย่ิงยวดในปจจุบันขององคกร

ส่ือที่มีปญหาเรื่องการแขงขนั และผลการประกอบการทีห่ดตัว  

การขยายธุรกิจจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก การขยายธุรกิจในแนวตั้ง (vertical integration) 

และการขยายธุรกิจในแนวราบ (horizontal integration)  

 

การขยายธุรกิจในแนวตัง้  

บริษัทวัชรพล จํากัด เจาของหนงัสือพิมพไทยรัฐเปนบริษัทผลิตหนงัสือพิมพที่มีสวนแบงทาง

การตลาดมากที่สุดในอตุสาหกรรมสื่อประเภทนี ้ อยางไรก็ตาม เปนทีน่าสังเกตวาขณะที่บริษัทอ่ืนๆ พา

กันแตกยอดธุรกิจสื่อหนงัสอืพิมพออกไปเปนสื่อประเภทอื่น แตหนังสือพิมพไทยรัฐไมไดแตกแขนงธรุกิจ

ส่ือออกไปอีก ซึ่งเพียงแคหนงัสือพิมพไทยรัฐก็มีกําไรสูงที่สุดและมากกวาอีก 5 ฉบับรวมกัน  

การขยายธุรกิจของไทยรัฐคอืการพัฒนาเปนกิจการหนงัสือพิมพที่ครบวงจรตั้งแตตนน้ําสูปลาย

น้ําของสายพานการผลิต และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพซึ่งเพ่ิมกําลังการผลิต ทําใหสามารถ

ขยายตลาดไดมากและครองตลาดเปนลําดบั 1 ตลอดมา ในป 2531 ไทยรัฐตดิตั้งเครือ่งพิมพเยี่หอ แมน 

โรแลนด ยูนิแมน ทําใหพิมพ 4 สีไดเต็มตวั และในป 2538 มีแทนพิมพใหมย่ีหอ เอ็ม เอ เอ็นโรแลนด รุน 

จีโอแมนจากประเทศเยอรมนีที่ทํางานรวมกับเครื่องตอกระดาษอัตโนมตั ิ ทําใหมีกําลังการผลิตชัว่โมง

ละ 360,000 ฉบับ (ยอดพิมพประมาณ 900,000 – 1,000,000 ลานฉบับ/วัน) 

 

การขยายธุรกิจในแนวนอน  

กิจการหนงัสือพิมพที่มีการขยายออกไปยังธุรกิจส่ือประเภทอื่น คอืกลุมบริษัททีอ่ยูในตลาด

หลักทรัพย ไดแก บางกอกโพสต เนชั่น มติชน และผูจดัการ โดยสามารถสรุปไดวา ปจจุบันเปนการทํา

ธุรกิจขาวในลักษณะ multiple content คือไมจํากัดอยูในรูปแบบกระดาษเทานัน้ แตเปล่ียนแปลง

รูปแบบการนาํเสนอตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป โดยอาจจําแนกไดดงันี ้ 
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1) ขยายสื่อส่ิงพิมพใหมีหลายประเภทยิ่งขึ้นและเจาะกลุมผูซื้อ/ผูอานหลายกลุม ประกอบดวย 

หนงัสือพิมพ นิตยสาร หนงัสือเลม เห็นไดชัดเจนในบริษัทโพสตฯ และบริษัทมติชนฯ ในชวงตนทศวรรษ 

2520-ปลายทศวรรษ 2530  

2) สื่อวิทยุและโทรทศัน บริษัทเนชั่นฯ เปนผูบุกเบกิในการขยายไปสูธุรกิจวิทยุและโทรทศัน 

ตั้งแตปลายทศวรรษ 2530 และตนทศวรรษ 2540 กอนที่อีกหลายบรษัิทจะเริ่มตนทํารายการโทรทศัน

ทางเคเบิลทีว ี ในชวงพ.ศ. 2550 เปนตนมา ไมวาจะเปนบริษัทโพสตฯ ที่เริม่เขาไปทํารายการขาวทาง

ชอง 11 บริษัทเอเอสทีวีฯ ซึ่งมีทีวีดาวเทียมเอเอสทีวีนิวส ขณะที่มติชนผลิตรายการขาวออกอากาศทาง

ชองเวิรคพอยท ทางเคเบิลทวีี ในป 2555 

3) ส่ือดิจิทัล (นิวมีเดีย) ทุกบริษัทเริ่มตนเผยแพรขาวสารทางเว็บไซต ประมาณป 2543 ผู

บุกเบิกรายแรกคือ บริษัทโพสตฯ ซึ่งเริ่มใหบริการ online edition เมื่อพ.ศ. 2539 เปนตนมา (ศุจิกา ดวง

มณ ี 2539 อางใน โศภน กัณหะเสน 2545:3) ขณะที ่ www.manager.co.th กอตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2543 

(สัมภาษณ นิรันดร เยาวภา อางใน ธิตมิา พุฒตาล 2551: 2) สวนไทยรัฐ (2543) เริ่มตนเพราะตองการ

เผยแพรขาวสารใหกับคนไทยที่อยูในตางประเทศ (สัมภาษณชวรงค ลิมปปทมปาณ ี ใน สันทดั ทอง

รินทร 2543: 30) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณารูปแบบของเว็บไซตในชวงแรกซึ่งมกัมีบทบาทเปนเพียง

ชองทางเสริมจากหนังสือพิมพที่เปนกระดาษเทานั้น ปจจุบันมีการปรับปรุงหลายดาน ไมวาจะเปนการ

ตั้งกองบรรณาธิการหนังสือพิมพออนไลนโดยเฉพาะ (เชน มตชิน เอเอสทีวีผูจัดการ) ขณะเดียวกันก็มี

บริการขาวทางโทรศัพทมือถือเปนขอความสั้น (sms) ตั้งแต.ศ. 2550 เปนตนมา และแอพพลิเคชันทาง

สมารทโฟน  

ผลการศึกษาพบวาปจจุบันธุรกิจหนังสือพิมพเปนกิจการขนาดใหญ ถือกําเนิดขึ้นจากกระแส

ความตองการขอมูลขาวสารของสังคมในแตละชวงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจ

หนงัสือพิมพขนาดกลาง เชน บางกอกโพสต เนชัน่ มติชน ไดปรบัรูปองคจากจากกิจการแบบบริษัท

จํากัดเปนกิจการแบบบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และระดมทุนจากนักลงทุนกลาย

กลุม ปจจุบันพบวากิจการหนงัสือพิมพมีทุนจากภาคการผลิตและบรกิารอื่นเขามาถือหุนรายใหญ เชน 

อุตสาหกรรมกอสราง ธนาคาร คาปลีก สื่อบันเทงิ และผูถือหุนทีเ่ปนสื่อตางชาต ิ อยางไรก็ดี กิจการ

เหลานี้ซึง่มรีายไดหลักจากการผลิตและจาํหนายหนังสือพิมพ กําลังประสบกับปญหาอัตราการเติบโตที่

ถดถอย เพราะมีการแขงขันสูง และไมสามารถขยายตลาดผูซื้อ/ผูอานในประเทศได การพึ่งรายไดหลัก

จากเงินคาโฆษณาก็อาจจะไมใชทางออกที่เปนสตูรสําเร็จไดอีกตอไป หลายกิจการอาจตองพึ่งแหลง

รายไดอ่ืน เชน จากภาครัฐ จากการจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ และจาํเปนตองขยายไปสูส่ือ

ประเภทอื่น ๆ มากขึ้น เพื่อธํารงขนาดของรายไดและเพิ่มผลกําไร สภาพการประกอบการเชนนี้มีผลตอ

การกําหนดทศิทางของเนื้อหาหนงัสือพิมพจากการใหบริการขาวสาร มาเนนเนื้อหาดานบนัเทงิมากขึ้น 
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หรือเพิ่มสีสนัในการพาดหัวขาวหนาหนึ่งเพื่อใหผูอานหนัมาซื้อหนังสอืพิมพ หรือแสวงหาจุดยืนทางการ

เมืองทีท่ําใหมตีลาดที่กวาง (mass market) หรือเฉพาะเจาะจง (niche market) แตย่ังยืน 

 
9.  บทบาทขององคกรวิชาชีพหนงัสือพิมพ 
 บทที่ 9 นําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทขององคกรวิชาชีพหนังสือพิมพ โดยแบงเนื้อหา

เปน 2 สวน ไดแก ประวัติความเปนมา และบทบาทขององคกรวิชาชีพในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา 

 

9.1  ประวัติความเปนมาขององคกรวิชาชีพหนังสือพิมพ 

 องคกรวิชาชีพดานหนังสือพิมพ มี 3 องคกร ไดแก สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, 

สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย และสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ปจจุบัน สมาคมนักขาว

แหงประเทศไทย และสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยรวมกันเปนสมาคมเดียว ใชชื่อวาสมาคม

นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

 จุดเริ่มตนของการรวมกลุมของนักขาวและนักหนังสือพิมพในประเทศไทยครั้งแรกคือ การกอตั้ง

สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2484 ซ่ึงเปนปเดียวกับที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม 

บังคับใชพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงกลางของการสงเสริม

วิชาการหนังสือพิมพ และธุรกิจของการหนังสือพิมพ สงเสริมจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพและ

สามัคคีธรรมของนักหนังสือพิมพ และเพื่อเปนศูนยกลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ทัศนคติกันระหวางนักหนังสือพิมพ สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทยมีพระยาปรีชานุสาสนเปน

นายกสมาคมคนแรก   

 สมาคมนักขาวแหงประเทศไทยเกิดจากการที่สมาชิกบางสวนแยกตัวออกมาจากสมาคม

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย เนื่องจากไมพอใจการแถลงงบประมาณประจําป และตั้งขอสงสัยเก่ียวกับ

อุดมการณทางการเมือง ในป 2498 สมาชิกบางสวนออกมารวมกลุมกันกอตั้งสมาคมใหม ใชชื่อวา

สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย 15  โดยมีนายอิศรา อมันตกุลเปนนายกสมาคมนักขาวฯ คนแรก และ

เปนติดตอกัน 3 สมัย ผูที่เปนแกนนําในการกอตั้งสมาคมฯ คือ นายสนิท เอกชัย (เดลินิวส) นายชลอ 

อาภาสัตย และนายเลิศ อัศเวศน (ไทยรัฐ)    

 สมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย กอตั้งขึ้นเมื่อป 2508 ผูรเิริ่มกอตั้ง คือนายเฉลิม วุฒิโฆ

สิต นายไชยยงค ชวลิต บรรณาธิการหนังสือพิมพพิมพไทย และเสลา เลขะรุจิ บรรณาธิการหนังสือพิมพ

หลักเมือง  

                                                 
15 http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=77:reporters-association-of-
thailand-journalist&catid=133:2011-03-25-09-28-42&Itemid=76 เขาถึงเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2555  
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 ในป 2542 มีการรวมตัวกันระหวางสองสมาคมคือ สมาคมนักขาวแหงประเทศไทยและสมาคม

นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เปนสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย โดยระบุเปาหมาย

ไววา เพื่อเสริมสรางความเปนเอกภาพในองคกรวิชาชีพส่ือสารมวลชน ใหสามารถทําหนาที่ผดุงไวซึ่ง

มาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยไดอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น 

ในชวงที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปการเมืองในปอ 2539-2540 องคกรหนังสือพิมพไดรวมตัว

กันจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพแหงชาติข้ึน เมื่อ 4 กรกฎาคม 2540 เปนองคกรอิสระเพื่อควบคุมกันเอง

ของวงการหนังสือพิมพ มีนายมานิจ สุขสมจิตร นักหนังสือพิมพอาวุโสจากหนังสือพิมพไทยรัฐ เปน

ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติคนแรก ป 2545 สมชาย กรุสวนสมบัติ เจาของคอลัมน ซอกแซก

โดยซูม หนังสือพิมพไทยรัฐ เปนประธานคนที่สอง คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

ประกอบดวยตัวแทนจากฝายบริหาร  กองบรรณาธิการ และนักหนังสือพิมพจากองคกรธุรกิจ

หนังสือพิมพที่เปนสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนองคกรควบคุมกันเอง และสงเสริมเสรีภาพและ

ความรับผิดชอบยกระดับผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพและกิจการหนังสือพิมพใหดีข้ึน 

 

 คณะกรรมการในสมาคมวิชาชีพส่ือ 

สมาคมนักขาวแหงประเทศไทยในชวงทศวรรษ 2520-2530 มีนายกสมาคมที่มาจาก

หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสเปนสวนใหญ โดยผลัดกันทําหนาที่บริหารสมาคม ชวงปลายทศวรรษ 

2530 เปนตนมา มีหนังสือพิมพฉบับอื่นเขาไปมีบทบาทมากขึ้น ไดแก นายกสมาคมจาก เครือโพสต พับ

ลิชชิ่ง เครือมติชน และเครือเนช่ัน โดยที่เครือโพสตฯ มีสัดสวนในการดํารงตําแหนงมากที่สุด 

หลังจากการรวมตัวกันของสมาคมนักขาวฯ และสมาคมนักหนังสือพิมพฯ เปนสมาคมนักขาว

นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยในป 2542 เครือโพสต พับลิชชิ่ง เครือมติชน และเครือเนชั่น ยังคงมี

บทบาทเปนผูบริหารสมาคม โดยเครือโพสต พับลิชชิ่ง 

กอนหนาที่จะรวมกันระหวางสองสมาคม ไดแกสมาคมนักขาวแหงประเทศไทยและสมาคม

นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยนั้น เปนที่นาสังเกตวานายกสมาคมฯ มาจากหนังสือพิมพไทยรัฐและ

เดลินิวสเปนสวนใหญ โดยเฉพาะสมาคมนักขาวฯ ซึ่งทั้งสองฉบับนี้ผลัดกันเปนนายกสมาคมฯ ขณะที่

ในชวงปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา หนังสือพิมพฉบับอื่นเขามามีบทบาทมากขึ้น ไดแก เครือโพสต 

เครือมติชน และเครือเนชั่น โดยที่เครือโพสตฯ มีสัดสวนในการดํารงตําแหนงมากที่สุดในป 2545, 2549, 

2550 และ 2554 มีตัวแทนจากหนังสือพิมพบางกอกโพสต และโพสตทูเดย (หนังสือพิมพรายวันแนว

ธุรกิจในเครือเดียวกัน) เปนนายกสมาคมและเลขาธิการ ในป 2543 และ 2552 ผูแทนจากเครือเนชั่น

ไดรับเลือกเปนผูบริหาร (หนังสือพิมพเดอะเนชั่น และกรุงเทพธุรกิจ) สวนผูแทนจากเครือมติชน ไดรับ

เลือกเปนนายกสมาคมฯ ในป 2552-2554 และผูแทนจากหนังสือพิมพไทยรัฐ เปนเลขาธิการ ในป 2543 

และไดรับเลือกเปนนายกสมาคมในป 2554 
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ตารางแสดงตัวแทนจากหนังสือพิมพที่ดํารงตําแหนงสําคัญในสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพและสภาการหนังสือพิมพ 

หนังสือพิมพ ชื่อผูดํารงตําแหนง ตําแหนง ป 

เครือโพสต นายวีระ ประทีปชัยกูร(บางกอก
โพสต) 

นายกสมาคมนักขาวฯ  2545-2546 

 บัญญัติ ทัศนียะเวช 16 
(บางกอกโพสต) 

ประธานสภาการหนังสือพิมพ 2549 

 นายภัทระ คําพิทักษ17(โพสตทู
เดย) 

นายกสมาคมนักขาวฯ  2549 

 นายประดิษฐ เรืองดิษฐ 
(บางกอกโพสต) 

เลขาธิการสมาคมนักขาวฯ  
 

2549-2551 

 นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส 
(บางกอกโพสต) 

นายกสมาคมนักขาวฯ 
 

2550-2551 

 นางสาวอมรรัตน มหิทธิรุกข 
(บางกอกโพสต) 

เลขาธิการสมาคมนักขาวฯ  
 

2554-2555 

ไทยรัฐ นายชวรงค ลิมปปทมปาณี เลขาธิการสมาคมนักขาวฯ 
นายกสมาคมนักขาวฯ  
เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ 
 

2543-2544 
2554-2555 
2547-2548 
2549 
2550-2552 

 นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานสภาการหนังสือพิมพฯ 
 

2541-2542 2543-
2544 

 นายสมชาย กรุสวนสมบัติ ประธานสภาการหนังสือพิมพ 2545-2546 
 นายปราโมทย ฝายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ 2552-2554 
เครือเนชั่น 
 

นายกว ีจงกิจถาวร(เดอะเนชั่น) นายกสมาคมนักขาวฯ  2543-2544 

 นายวีระศักดิ์ พงศอักษร
(กรุงเทพธุรกิจ) 

เลขาธิการสมาคมนักขาวฯ  
 

2552-2553 

 นายจักรกฤษ เพ่ิมพูล  ประธานสภาการหนังสือพิมพ 2555 

เครือมติชน นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชยีร ประธานสภาการหนังสือพิมพ 2547-2548 

 นายประสงค เลศิรัตนวิสุทธิ ์ นายกสมาคมนักขาวฯ   2552-2553 

ผูจัดการ นายสุวัฒน  ทองธนากุล เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ 
 
ประธานสภาการหนังสือพิมพ 

2541-2542 
2543-2544 
2550-2552 

 นายสุรศักดิ ์จิรวัสตรมงคล เลขาธิการสมาคมนักขาวฯ  2545-2546 
โลกวันนี้ นายสุนทร กุลวฒันวรพงศ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ 2545-2546 

ซินจงเอี๋ยน นางผุสดี คีตวรนาฎ นายกสมาคมนักขาวฯ  2547-2548 

เดลินิวส นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ 2552-2554 

สยามรัฐ นายวิโรจน วัฒนธาดากุล เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ 2555 

                                                 
16 ลาออกจากตําแหนงเพื่อไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
17 ลาออกจากตําแหนงเพื่อไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
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ในสวนสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ หนังสือพิมพที่มีบทบาทคือหนังสือพิมพไทยรัฐ มีนายมา

นิจ สุขสมจิตรผูผลักดันใหเกิดการกอตั้งสภาการหนังสือพิมพแหงชาติเปนประธานสภาฯ คนแรก และ

เปนติดตอกัน 2 สมัย (2541-2544) มีนายสมชาย กรุสวนสมบัติ จากหนังสือพิมพไทยรัฐเปน

ประธานสภาฯ คนที่สองอีก 1 สมัย (2545-2547) จากนั้น ในป 2547-2552 มีผูแทนจากหนังสือพิมพ

ไทยรัฐดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาฯ และผูแทนจากไทยรัฐดํารงตําแหนงประธานสภาอีกครั้งหนึ่งในป 

2552-2554 นอกจากนี้ มีประธานสภาฯ จากหนังสือพิมพเครือมติชน, ผูจัดการ, บางกอกโพสต 

และเนชั่น 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา ในกรรมการบริหารในองคกรวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ มีกรรมการ

หลายคนดํารงตําแหนงในบางองคกรติดตอกันหลายครั้ง หรือเปนกรรมการขององคกรอื่นสลับกันไปใน 

2 องคกรนี้ผูเปนกรรมการในองคกรวิชาชีพสื่อ 1 องคกรมากกวา 1 ครั้ง มีจํานวน 8 คนไดแก จักรกฤษ 

เพ่ิมพูล (เนชั่น) ตุลย ศิริกุลพิพัฒน (ผูจัดการ) บรรยงค สุวรรณผอง (สมาคมนักขาวฯ, สถาบันอิศรา) 

ประดิษฐ เรืองดิษฐ (บางกอกโพสต) ประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ (มติชน) ผุสดี คีตวรนาฏ (ซินจงเอ๋ียน) 

เรืองชัย ทรัพยนิรันดร (มติชน)  วันชัย วงศมีชัย (แนวหนา) สุวัฒน ทองธนากุล สวนผูที่เปนกรรมการ

ตั้งแต 2 องคกร ไดแก ชวรงค ลิมปปทมปาณี (ไทยรัฐ) มานิจ สุขสมจิตร (ไทยรัฐ) บัญญัติ ทัศนียะเวช 

(บางกอกโพสต) พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร (มติชน) สมาน สุดโต (โพสตทูเดย) 

ในป 2554 เครือมติชนซึ่งเปนหนึ่งในภาคีสมาชิกผูรวมกอตั้งสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ได

ย่ืนจดหมายลาออกจากการเปนสมาชิกสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2554 จาก

กรณีที่อนุกรรมการเฉพาะเรื่องสอบสวนขอเท็จจริงกรณีขาวอีเมลที่อางวาเปนของบุคคลในพรรคเพื่อ

ไทยระบุวามีการจายสินบนใหกับส่ือมวลชนของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และมีผลสรุปวาสื่อใน

เครือมติชน ไดแก ขาวสด มติชน เสนอขาวเอนเอียงเขาขางพรรคเพื่อไทย โดยนําภาพขาวนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย กับ น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร ที่ลงในสื่อ มาเปรียบเทียบจํานวน และ

ตําแหนงในการวางภาพ 

 

9.2  บทบาทขององคกรวิชาชีพสื่อ 

ปจจุบันองคกรวิชาชีพส่ือสารมวลชนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหว และแสดงความคิดเห็นตอ

สาธารณชนเปนอยางมาก ดังเห็นไดจากการออกแถลงการณ การจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก สมาคม

นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และสมาคมนักขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย ในสวนนี้จะเปนการพิจารณาขอมูลการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพสื่อในรอบ 5 ป ไดแก 

แถลงการณรวมและกิจกรรมขององคกรวิชาชีพส่ือในชวงพ.ศ. 2550-2554  
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ตั้งแตพ.ศ. 2550-2554  องคกรวิชาชีพสื่อออกแถลงการณทั้งหมด 33 ครั้ง โดยพ.ศ. 2550 มี

แถลงการณ 6 ครั้ง พ.ศ. 2551 มีแถลงการณ 6 ครั้ง พ.ศ. 2552 มีแถลงการณ 5 ครั้ง พ.ศ. 2553 มี

แถลงการณ 12 ครั้ง พ.ศ. 2554 มีแถลงการณ 3 ครั้ง เห็นไดวาในพ.ศ. 2553 องคกรวิชาชีพสื่อมีความถี่

ของออกแถลงการณมากข้ึนเปน 2 เทาของปอ่ืนๆ เนื่องจากเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองซึ่งเปน

ชวงเวลาที่มีการสลายการชุมนุม เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 

เนื้อหาโดยยอของแถลงการณรวมสามารถจําแนกได 4 ประเด็น คือ การเรียกรองกับรัฐบาล 

สิทธิเสรีภาพของนักขาว สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการรายงานขาวในชวงวิกฤต 

 
ตารางจําแนกสาระสําคัญของแถลงการณรวมองคกรวิชาชีพสื่อ พ.ศ. 2550-2554  

ประเด็น ประเด็นสรุปโดยยอของแถลงการณ 

การเรียกรองกับรัฐบาล • รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท (1 ต.ค.49 – 29 ม.ค.51) การแกกฏหมาย ไดแก
การยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ เรียกรองใหรัฐบาลยติุการเสนอราง
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน  
(มีตัวแทนจากองคกรวิชาชีพส่ือเขาไปอยูในสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย 

• รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช (29 ม.ค.51 - 9 ก.ย. 51)  แถลงการณเรียกรองใน
ประเด็นการแทรกแซงการทํางานของสือ่มวลชน 

• รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (17 ธ.ค.51 - 5 ส.ค.54 ) คล่ีคลายความขัดแยง
ทางการเมือง เชน  ใหรัฐบาลขอใหจัดการความขัดแยงระยะยาวโดยใชความเปน
ธรรม ขอใหรฐับาลใชกระบวนทางกฎหมายที่ใหความเปนธรรมตอทุกฝาย การ
ดําเนินคดีกับแกนนํา นปช. 

• รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (5 ส.ค.54 ) สิทธิเสรีภาพสื่อ 
สิทธิเสรีภาพของนักขาว • การแกไขกฏหมายและการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน  

• เหตุการณส่ือมวลชนถูกทําราย  
• การบุกเขาไปในสํานักงานของสื่อมวลชน และการสั่งปดสถานีและเว็บไซต  
• ขอเรียกรองตอสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารตอคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน  • สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองโดยสงบของประชาชน (26 ส.ค. 51,13 
เม.ย. 52) 

• ใหรัฐบาลยุติพรบ.คอมพิวเตอร (3 พ.ค. 2554 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก) 
• แถลงการณไมเห็นดวยกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (12 ก.ค. 50, 2 ก.ย. 51) 
การรายงานขาวในชวงวิกฤต  • การทํางานของสื่อมวลชนและความปลอดภัยของนักขาวภาคสนาม เชน การย้ํา

เตือนหนาที่ของผูส่ือขาวในสถานการณความขัดแยงและใหกําลังใจนักขาวที่
ปฏิบัติงานในภาคสนาม การเรียกรองใหรัฐบาล กลุมผูชมุนุม รวมทั้งตนสังกัด
ของนักขาวใหความสําคัญตอการดูแลความปลอดภัยของนักขาว สมาคมวิชาชีพ
ส่ือเองยังพยายามหามาตรการปองกัน เชน ออกปลอกแขนสื่อมวลชน ขอเสนอ
ในการแกปญหา และเรียกรองคูขัดแยงทั้งสองฝาย เชน การเรียกรองใหเปนการ
ชุมนุมอยางสนัติ การไมใชความรุนแรง 

ที่มา: รายงานประจําปสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ พ.ศ. 2550-2554  
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จากแถลงการณในรอบ 5 ป (2550-2554) ขององคกรวิชาชีพส่ือหลังเหตุการณรัฐประหารเมื่อ 

พ.ศ.2549 พบวามีการเรียกรองตอรฐับาลทุกรัฐบาลในเชิงนโยบายและกฎหมาย เชน ขอใหยกเลิก

พระราชบญัญตัิการพิมพ ใหรัฐบาลยุติการเสนอรางพระราชบัญญตัิการรักษาความมั่นคงภายใน ใหยุติ

การแทรกแซงสื่อ หรือกรณมีีผูบุกเขาไปยังอาคารที่ตัง้ของสถานีโทรทศัน หรือการทาํรายสื่อ หากมองใน

มิติสทิธิเสรีภาพในการทํางานของสื่อมวลชน และสิทธิเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน

จะเหน็วาเปนการเรียกรองทีส่ื่อมวลชนในสังคมประชาธปิไตยตางก็เรยีกรอง เนื่องจากเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนและประชาชนนัน้เปนหลักการพ้ืนฐานทีร่ัฐตองใหการรับรอง 

แตหากพิเคราะหเชงิเศรษฐศาสตรการเมอืงควบคูไปดวย จะพบวาขอเรียกรองขางตน มีควาาม

สําคัญอยางยิ่งตอเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจของสื่อมวลชน การปดส่ือ หรอืการ

ปดกั้นสิทธิเสรภีาพในการรายงานขอเท็จจริง การสรางความกลัวจนเกิดสภาพการเซ็นเซอรตัวเองของ

ส่ือมวลชน เชน เรื่องการใชกฎหมายอาญา ม. 112 ลงโทษผูแสดงความคิดเหน็วิพากษวิจารณสถาบัน

พระมหากษัตริย มีผลกระทบตอการรายงานขาวและการแสดงความคดิเห็นของสือ่มวลชน การถูก

เซ็นเซอร หรือเซ็นเซอรตัวเองบอย ๆ ทําใหหนังสือพิมพสูญเสียความนาเชื่อถือในสายตาประชาชน และ

ยังตองสูญเสียผูอานที่จงรักภักดีตอหนังสอืพิมพนั้น ๆ ไป การเรียกรองใหส่ือมีสทิธิเสรีภาพจึงเปนการ

รักษาผลประโยชนของอุตสาหกรรมสื่อดวย 

 
ตารางสรุปกิจกรรมขององคกรวิชาชีพสื่อ พ.ศ. 2550-2554 เมื่อจําแนกตามประเด็น 

ประเด็น กิจกรรมโดยยอ 

การเมือง • กิจกรรมเสวนาของสมาคมนักขาวฯ ซึ่งจัดข้ึนเปนประจําคือ ราชดําเนินเสวนามีหัวขอที่ขึ้นอยูกับ
สถานการณทางการเมือง เชน กรณีภาษีของบริษัทชิน คอรปอเรชั่น การแกไขรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ัง  

สิทธิเสรีภาพ

ส่ือ   

• ปาฐกถาวันนักขาวและเสวนาในหัวขอที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อ เชน  จัดงานฉลองวันเสรีภาพสื่อโลก ที่
เนนไปที่ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยุคดิจิตอล”  

• จัดเสวนาติดตามรางรัฐธรรมนูญ สัมมนาเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ”  
• การจัดต้ัง ศูนยเฝาระวังการคุกคามสื่อ (Alert Network) คูมือการทําขาวม็อบและอุปกรณในการทําขาว

ม็อบ การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครปกปองสิทธิ พิชิตการคุกคามสื่อ(Alert Net work)  การจัดทํา
หนังสือคูมือการทําขาวอยางปลอดภัย (ชวงการชุมนุมทางการเมืองทัง้ของกลุมพันธมิตรฯ และกลุมนปช.) 

• การออกจดหมายขาวศูนยเฝาระวังการคุกคามสื่อและรายงานพิเศษ ติดตามสถานการณการคุกคามสื่อ 
อาทิ  ติดตามความคืบหนากรณีนายสนธิ ล้ิมทองกุล ผูกอต้ังหนังสือพิมพเอเอสทีวีผูจัดการและแกนนํา
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถูกลอบยิง  

• ติดตามกรณีหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจเลิกจางพนักงาน และติดตามกรณีผูสื่อขาวถูกทํารายในการ
ระหวางการปฏิบัติหนาที่  

• จัดต้ังกองทุนสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  
• ติดตามเหตุการณที่นักขาวถูกลอบทํารายหรือเรื่องรองเรียนจากการทํางาน เชน กรณีหนังสือพิมพลาน

มะพราว หนังสือพิมพฝกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิกฤตการณ • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “อาวุธศึกษา” สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  และ

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย โดยความรวมมือกับกรมสรรพาวุธทหารบก  จัดการอบรมหลักสูตร 
“อาวุธศึกษา” ขึ้นเพื่อ เตรียมพรอมการทําขาวในสถานการณความรุนแรงใหผูส่ือขาวและชางภาพจากสื่อ
หนังสือพิมพ  สถานีโทรทัศนและวิทยุ  ไดเรียนรูเรื่องอาวุธสงครามและระเบิด การอบรมเชิงปฏบิัติการ
หลักสูตร “การรายงานขาวในสถานการณความรุนแรง  
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ประเด็น กิจกรรมโดยยอ 

• ปลอกแขนสื่อมวลชน สงจดหมายแสดงความเสียใจตอการเสียชีวิตของนายฮิโรยูกิ มูราโมโต ชางภาพขาว
โทรทัศนชาวญี่ปุน ของสํานักขาวรอยเตอร เยี่ยมใหกําลังใจนักขาวที่ไดรับบาดเจ็บจากการทําขาวการ
ชุมนุม นปช.มอบกระเชาดอกไมเพื่อใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมอาชีพส่ือมวลชนที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 
3 และหนังสือพิมพบางกอกโพสตจากเหตุการณถูกกลุมผูประทวงบุกเผา  

• งานเติมกําลังใจ รวมกับสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และนักขาวภาคสนามที่เขารวมทําขาวการ
ชุมนุมของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) เพื่อเปนการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทําขาวสถานการณการชุมนมุทางการเมอืง  

• เรงรัดคดีการเสียชีวิตของผูส่ือขาวตางชาติระหวางการทําขาวการชุมนุมของกลุม นปช. ย่ืนหนงัสือกรณี
ส่ือมวลชนถูกคุกคามจากการตรวจสอบการบุกรุก ทีร่าชพัสดุ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ีและมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมสิทธิเสรภีาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน(คพส.) ขึ้นเพ่ือจัดทําแผนงาน
การปฏิรูปส่ือมวลชนภาครัฐ และการพัฒนาสื่อมวลชนของเอกชนสัมมนา กลไกการกํากับดูแลและควบคุม
กันเองของสื่อมวลชนไทย 

อ่ืนๆ  • กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพส่ือที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไดแก การจัดเวทีอภิปรายใน
ประเด็น สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม คนไรรัฐ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  เชน ราชดําเนินเสวนาเรื่องคดีส่ิงแวดลอมจาก
มาบตาพุด ถึงแมเมาะทางออกอยูตรงไหน (11มี.ค. 2552 ) การลงนามทําบันทึกความเขาใจ (MOU) 
รวมกับองคการอาหารและยา (อ.ย.) สิทธิเกษตรกร  สิ่งที่หายไปใน พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแหงชาติ (10 
พ.ค.2552) 

• สภาการหนังสือพิมพแหงชาติออกแนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวไดแก แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือ 
พิมพแหงชาติวาดวยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย (2547) การเสนอขาวและภาพขาวผูหญิงและเด็ก
ถูกละเมิดทางเพศ (2549) แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอขาวเกี่ยวกับชาติพันธุและศาสนา (2550) แนวปฏิบัติ 
เรื่องการรับเชิญไปทําขาวในประเทศและตางประเทศ (2552) แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 
เรื่องการเสนอขาวกีฬา (2552) แนวปฏิบัติ สภาการหนังสือพิมพแหงสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
เรื่องการใชส่ือสังคมออนไลนของสือ่มวลชน(2553) การรบัเรื่องรองเรียนในรอบป2550-2554 มี 46 เรื่อง มี
มติใหตนสังกัดตักเตือนผูส่ือขาวหรือผูเขียนบทความ จํานวน 24 เรื่อง ยกคาํรอง 22 เรื่อง  

ที่มา: รายงานประจําปสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ พ.ศ. 2550-2554 

องคกรวิชาชีพในปจจุบันมีบทบาทไมตางไปจากการรวมกลุมของสมาคมผูผลติในภาคการผลิต

หรือสภาอุตสาหกรรม ที่เรยีกรองตอรองเพื่อสิทธิประโยชนของตนเอง การรวมตัวกันของสมาคมนักขาว

นักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทย การผนึกกําลังกันระหวางสมาคมวิชาชีพส่ือตางแขนง และสภาการ

หนงัสือพิมพแหงชาติ ในการออกแถลงการณหรือแสดงจุดยืนทางการเมืองตอสถานการณความขัดแยง 

จึงเปนทัง้การทักทวง วิจารณ เรียกรองตอรัฐบาลใหจดัการแกไขปญหาโดยเร็ว เนือ่งจากวิกฤตการณ

ตาง ๆ มีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ ทําใหเกิดความผันผวนที่ไมอาจคาดการณได และจะสงผลเสีย

ตออุตสาหกรรมสื่อในเชิงลึกทั้งในแงเศรษฐกิจและการเมือง  

 
สวนที่ 4 
10.  สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องการกําหนดกรอบและวาทกรรมสื่อมวลชนในการแกไขรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 

ในป 2555 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกําหนดกรอบและวาทกรรมเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญู ใน

หนงัสือพิมพกระแสหลัก 6 ฉบับ ไดแกไทยรัฐ, คมชัดลกึ, มติชน, ไทยโพสต, บางกอกโพสต และเอเอส
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ทีวีผูจัดการ ระหวางเมษายน-กรกฎาคม 2555 โดยศึกษาเนื้อหา 3 ประเภท 1) ขาวหนาหนึ่ง 2) บท

บรรณาธิการ 3) บทความ และศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจหนงัสือพิมพและองคกรวิชาชีพ 

 

10.1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวาเนื้อหาเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญูมีกรอบหลัก 6 กรอบและจําแนกเปนกลุม

ใหญได 2 กลุม กลุมแรกกรอบเชิงอํานาจ มี 3 กรอบยอย ไดแก กรอบรัฐธรรมนญูกับประชาธิปไตย 

กรอบเทคนคิการแกไขรัฐธรรมนญู และกรอบบทบาทและอํานาจของศาลรัฐธรรมนญู เนื้อหาในกลุมนี้

เปนเรื่องที่มาของอํานาจ การแบงแยกอํานาจ และความสมดุลของอํานาจในโครงสรางการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย กลุมที่สองกรอบเชงิการเมอืง ม ี 3 กรอบยอย ไดแก กรอบเกมการเมือง กรอบการเรา

อารมณเรื่องความแตกแยก กรอบการเบี่ยงเบนประเด็นขาวของสื่อ เนื้อหาในกลุมนี้เปนเรื่องกลยุทธ

การเมือง การชวงชิงอํานาจ ความขัดแยงทางการเมือง และการดิสเครดิตนักการเมือง 

 ในสวนวาทกรรมพบวามีวาทกรรม 2 กลุม กลุมแรกสนับสนนุ/ใหความชอบธรรมในการแกไข

รัฐธรรมนญู กลุมที่สองคดัคาน/ชี้ถึงความไมชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู 

 เมื่อเปรียบเทยีบเนื้อหาขาวหนาหนึ่งพบวา กลุมที่ใหความชอบธรรมในการแกไขรัฐธรรมนญู

นําเสนอกรอบรัฐธรรมนญูกบัประชาธิปไตย และเกมการเมืองมากเปนสองอนัดับแรก ตามดวยกรอบ

การเบี่ยงเบนประเดน็ และการเราอารมณความแตกแยก และใหน้าํหนักกับวาทกรรมพันธสัญญาจาก

การหาเสียง และกลยุทธการเมือง ตามดวยวาทกรรมลมลางสถาบัน และสงครามกลางเมือง 
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 ในกลุมที่คดัคานการแกไขไดนําเสนอกรอบรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยเปนลําดับหนึง่ ยกเวน

เอเอสทีวีผูจัดการที่เสนอเรื่องเกมการเมืองเปนกรอบอันดับหนึง่ อยางไรก็ดี ในกลุมทีค่ัดคานใหน้ําหนัก

วาทกรรมเรื่องการลมลางทําลายสถาบันมากที่สุด รองลงมาเปนเรื่องชวยทักษิณ และกลยุทธทาง

การเมือง 

 ดังนัน้ กรอบและวาทกรรมขาวหนาหนึ่งในกลุมที่คดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญ ไดแก ไทยโพสต 

เอเอสทีวีผูจัดการ คมชดัลึก และบางกอกโพสต จึงเนนไปที่เรื่องการลมลางทําลายสถาบัน และเปนเรื่อง

ชวยทักษิณมากที่สุด ซึง่เปนการกําหนดมุมมองตอปรากฎการณการแกไขรัฐธรรมนญูวามีเจตนาแอบ

แฝง จองจะลมลางสถาบัน และตองการชวย พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร หนังสือพิมพที่คดัคานมากใช

มุมมองขาวแบบเลือกขาง และพาดหัวขาวดวยภาษาที่ประณามรัฐบาลและนักการเมืองที่สนับสนุนการ

แกไขรัฐธรรมนญู เพื่อสะทอนจุดยืนการคดัคานของตน 

 

  

 บทบรรณาธิการหรือบทนําเปนพื้นที่สําหรบัขอเขียนที่แสดงทศันะของกองบรรณาธกิารตอเรื่อง

ใดเรื่องหนึง่ ในกรณีการแกไขรัฐธรรมนญูบทบรรณาธิการของหนงัสือพิมพไทยโพสต คมชดัลึก และ

บางกอกโพสตแสดงทศันะทีค่ดัคานผานวาทกรรมสงครามกลางเมือง ชวยทักษิณ และทําชาติแตกแยก 

สวนไทยโพสต และไทยรัฐใชวาทกรรมเรื่องลมลางสถาบันรวมดวย บทบรรณาธิการสวนใหญใชมุมมอง

แบบเลือกขาง และน้ําเสียงกลาวหา มีเพียงบทบรรณาธิการบางเรื่องที่นําเสนอวาทกรรมการทําตาม
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พันธสัญญาหาเสียงเลือกตั้งในมติชน ที่แสดงทศันะสนบัสนุนการแกไขรัฐธรรมนญู และใชมุมมองแบบ

จุดประกาย ภาพรวมของบทบรรณาธิการสะทอนใหเหน็วา หนงัสือพิมพสวนใหญมีจดุยืนที่ไมให

ความชอบธรรมกับการแกไขรัฐธรรมนญู ทั้งยังใชวาทกรรมทีมี่ลักษณะกลาวหา โจมตี และสื่อใหเหน็

ภาพความรุนแรงราวลึกของสังคมการเมอืง 

 เนื้อหาในสวนบทความหรือคอลัมนแสดงความคดิเหน็ มีความคลายคลึงกับบทบรรณาธิการใน

การแสดงทศันะคดัคานที่แกไขรัฐธรรมนญู หนังสือพิมพที่มีบทความแสดงทศันะคัดคานสูง คือเอเอสทีวี

ผูจัดการ ไทยโพสต ไทยรัฐ โดยเสนอวาทกรรมลมลางสถาบัน ชวยทักษิณ และสงครามกลางเมืองเปน

ลําดับหนึ่ง บทความสวนใหญใชมุมมองแบบเลือกขางคดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู และมีลีลาภาษา

แบบกลาวหา มีนักเขียนสวนนอยจากคมชัดลึก มติชน และบางกอกโพสตที่เลือกขางสนับสนุนการแกไข

รัฐธรรมนญู ใชวิธีเขียนแบบใหขอมูล และน้ําเสียงแบบสนทนา และวิพากษ 

 

  

 

 กลาวโดยสรุปการศึกษาเนื้อหาหนงัสือพิมพ 3 ประเภทในการแกไขรัฐธรรมนญูพบวามติชน 

และไทยรัฐมีจดุยืนที่สนับสนนุการแกไขรัฐธรรมนญู บางกอกโพสต และคมชัดลึกมลีักษณะการคานอยู

ในที โดยเนื้อหาขาวและบทบรรณาธิการของคมชัดลกึแสดงทศันะคดัคาน สวนบทความมีเสียง

สนับสนนุบางเปนสวนนอย เอเอสทีวีผูจัดการ และไทยโพสตมีจดุยืนทีค่ดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญ

อยางชัดเจนในเนื้อหาทุกประเภท 
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 เมื่อวิเคราะหจากขนาดของหนังสือพิมพจะพบวาหนังสือพิมพที่มีขนาดใหญ คือมียอดจําหนาย

สูง มีสนิทรัพย และขนาดของการประกอบการที่เปนผูนําในกลุมของตน เชน ไทยรัฐ ครองอนัดับหนึ่งใน

กลุมหนังสือพิมพมหาชนนิยม และอันดับหนึ่งของอตุสาหกรรมหนังสือพิมพ และมตชิน ซึง่ครองอันดับ

หนึง่ในหนงัสือพิมพแนวการเมืองตางก็มจีุดยืนที่สนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนญู รวมทัง้บางกอกโพสต

ซึ่งเปนผูนําในตลาดหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีเพียง 2 ฉบับ) ก็แสดงทัศนะที่กํ้าก่ึงระหวางการ

สนับสนนุและคดัคาน อาจจะเพื่อรักษากลุมผูอานทั้งที่สนับสนุนและกลุมทีค่ัดคานเอาไว 

 

 

 สวนหนงัสือพิมพขนาดเล็ก เชน ไทยโพสต และเอเอสทวีีผูจัดการ (ซึ่งหดตัวลงมาเปนขนาดเล็ก 

จากการประกอบการที่ขาดทุนและถูกฟองลมละลาย) ก็เลือกแสดงจุดยืนทีค่ดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญ

อยางชัดเจน โดยอาจกลาวไดวาแสดงทัศนะคดัคานแบบหัวชนฝา ประณาม หยามเหยียด และโจมตี

การแกไขรัฐธรรมนูญ อาจเพ่ือยึดกลุมตลาดผูอานขนาดเล็กที่สนใจการเมือง และมคีวามเชื่อแบบสุดขั้ว 

ทําใหหนังสือพิมพสองฉบับนี้ อยูในขั้วการเมืองที่มักแสดงความคดิเห็นวิพากษวิจารณการเมอืงอยาง

สุดโตง 
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 หนงัสือพิมพคมชัดลึก (เครือเนชั่น) เปนหนังสือพิมพแนวมหาชนนยิมที่ตองแขงขันในตลาด

ผูอานกลุมเดียวกับไทยรัฐ เดลินิวส และขาวสด (เครอืมติชน) แตหนังสือพิมพฉบับอื่น ๆ มีอายุการ

ประกอบการที่ยาวนานกวา คมชดัลึกเปนคูแขงซึ่งมาทีหลังจึงตองหาจดุยืนที่แตกตางและชดัเจนเพื่อดึง

ความสนใจจากผูอานที่อาจมองหาทางเลอืกใหม ในกรณีการแกไขรัฐธรรมนญู จะเหน็ไดวาคมชัดลึก

เลือกจุดยืนทีค่ดัคานรัฐธรรมนญูทัง้ขาวหนาหนึง่ และบทบรรณาธิการซึ่งคอนขางจะแตกตางจากไทยรัฐ

ที่สนับสนนุบางและคานบาง 

 การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจหนังสือพิมพพบวา หนังสือพิมพเปนองคกรธุรกิจ

ขนาดใหญ มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ไดแก บริษัทโพสต พับลิชชิ่ง บริษัทเนชั่น บริษัทมติชน 

การถือหุนมีการเปล่ียนแปลงจากธุรกิจครอบครัวไปสูกลุมผูถือหุนใหญที่เปนบุคคลภายนอก และมีผูถือ

หุนใหญจากกลุมทุนนอกอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพ เชนธรุกิจกอสราง ธนาคาร คาปลกี บันเทิง โทรทัศน 

และกลุมหนังสือพิมพตางประเทศเขามารวมลงทนุ ยกเวนบริษัทวัชรพล และบริษัทสารสูอนาคต ที่เปน

บริษัทจํากัด หนงัสือพิมพทีอ่ยูในตลาดหลักทรัพยไดขยายธุรกิจไปสูส่ือแขนงอื่น ๆ เชน สื่อออนไลน 

โทรทศันดาวเทียม เพื่อแขงขันกับ ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และสื่อภาพยนตร ในการชวงชงิเมด็เงนิโฆษณา ใน

ปจจุบันธรุกิจหนงัสือพิมพมีการรวมตัวกันเปนองคกรวิชาชีพที่เขมแข็งกวาในอดีต และไดแสดงบทบาท

ในการปกปองผลประโยชนของอุตสาหกรรมโดยเรียกรองใหรัฐบาลคุมครองสทิธิเสรภีาพสื่อ และความ

ปลอดภัยในการทําหนาที่ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและทาง

เศรษฐกิจจากกระแสโลกาภิวัตน 

 

10.2  อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องการกําหนดกรอบและวาทกรรมของสื่อมวลชนในการแกไขรัฐธรรมนู พบวา

กลุมตัวอยางหนงัสือพิมพกระแสหลักสวนใหญไมใหความชอบธรรมกับการแกไขรัฐธรรมนญู โดยได

เสนอเนื้อหาทีค่ัดคานการแกไขรัฐธรรมนญูในขาวหนาหนึ่ง พาดหัวขาว บทบรรณาธิการ และคอลัมน

ความคดิเหน็ และมีเพียงสวนนอยที่ใหความชอบธรรมกับการแกไขรัฐธรรมนญูบาง ซ่ึงปรากฏใหเห็นใน

ขาวหนาหนึ่ง และคอลัมนความคิดเห็นทีผู่เขียนเปนบคุคลภายนอก ผลการวิจัยนี้นํามาสูคําถามสําคัญ

ที่วา เหตุใดหนังสือพิมพสวนใหญจงึแสดงทศันะไมเห็นดวยกับการแกไขรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 และนําเสนอเรื่องการแกไขรัฐธรรมนญูในลักษณะเกมการเมืองระหวางฝายรัฐบาลและ

ฝายคานมากกวาการอภิปรายเก่ียวกับขอดีขอเสียและเนื้อหาของการแกไขรัฐธรรมนญู 

 ขอสันนิษฐานจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองทําใหสามารถวิเคราะหไดเปน 2 แนวทาง คือ 

ในดานการประกอบกิจการหนงัสือพิมพ ซึ่งธรุกิจหนงัสือพิมพไดพัฒนาเปนอตุสาหกรรมหนงัสือพิมพที่

มีขนาดใหญ และมีการแขงขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ในระหวางหนงัสือพิมพดวยกันเอง และระหวางหนังสือพิมพ

กับธุรกิจส่ือมวลชนแขนงอืน่ ทําใหจําเปนตองดําเนนิธุรกิจเพื่อรักษาสถานะขององคกร ทั้งในดานผล



 

 
73 

ประกอบการและกําไรในแตละป การเลือกจุดยืนทางการเมืองจึงมคีวามสัมพันธเชื่อมโยงกับตลาดผูซื้อ

และผูอาน ซึ่งมีผูอานกลุมใหญทีต่ืน่ตัวแสดงสํานึกทางการเมืองชัดเจนตัง้แตรัฐประหารป 2549 เปนตน

มา การเปลี่ยนแปลงของกลุมผูอานที่เลือกรับขาวสารและทศันะทางการเมืองโดยไมจํากัดเฉพาะสื่อ

หนงัสือพิมพ แตขยายไปสูสื่อประเภทอืน่ ๆ ทัง้สื่อโทรทศัน เคเบิล ดาวเทียม วิทยุชุมชน และ

อินเทอรเนต็ – เครือขายสังคมออนไลนและออฟไลน และชุมชนการเมือง เชน กลุมพันธมติรประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) - เสื้อเหลือง แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาต ิ (นปช.) – เส้ือ

แดง และกลุมการเมืองยอย ๆ จํานวนมากในทองถิ่นและภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแสวงหาขาวสารขอมูล

ที่ตอบสนองตอทัศนะและจดุยืนทางการเมืองของตน ทําใหธรุกิจหนงัสือพิมพและกองบรรณาธกิารตอง

มีการวิจัยผูอานมากขึ้น และตองใครครวญอยางละเอียดในการทํางานขาวและการเสนอความคดิเห็น

ทางการเมืองที่จะมีผลกระทบตอยอดจําหนายหนงัสือพิมพ ซึ่งก็พบวาในชวงที่ผานมาหนงัสือพิมพใน

กลุมที่ศึกษาไมมีเสถียรภาพทางธรุกิจ กลาวคือมีอัตราการเจรญิเติบโตที่ไมแนนอน บางปรายไดลดลง 

หรือบางฉบับมีกําไรลดลง หรือประสบภาวะขาดทุน 

 การไมใหความชอบธรรมกบัการแกไขรัฐธรรมนญู ทีส่ะทอนออกมาในเนื้อหาของหนังสือพิมพ

นั้น นัยหนึง่เปนการแสดงใหเหน็ความเชื่อม่ันของกองบรรณาธิการวา ไดทําหนาทีส่ื่อสารกับกลุมผูอาน

ของตนควบคูไปกับการแสดงจุดยืนตอสาธารณะวาไมเห็นดวยกับการแกไขรัฐธรรมนญู กระบวนการที่

เกิดขึ้นเปนเกมการเมืองของฝายที่เสนอใหมีการแกไข ทั้งหมดมีวัตถุประสงคในการชวยทักษิณ และมี

เจตนาลมลางสถาบัน ทัศนะคดัคานการแกไขรัฐธรรมนูญในบทบรรณาธิการของหนงัสือพิมพทกุฉบับ

ยังอาจเปนเครือ่งยืนยันไดวา กองบรรณาธิการมีทศันะที่ไมเหน็ดวยกับการแกไขรัฐธรรมนญู โดยไดใช

พ้ืนที่พิเศษในสวนนี้สะทอนความคดิเห็นออกมาอยางชัดเจน 

 แตขอสันนิษฐานทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะนํามาอธิบายวา หนังสือพิมพ

คดัคานการแกไขรัฐธรรมนญูเพ่ือรักษาความอยูรอดทางธรุกิจเทานัน้ เพราะจะมคีาํถามตามมาทันทีวา

แลวนักหนังสอืพิมพไมมีเจตจํานงอิสระและสํานึกประชาธิปไตยหรืออยางไร จึงไมเหน็วารัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีประเด็นที่ไมเปนประชาธิปไตยรอการแกไขอยู ฉะนัน้ ขอสันนิษฐาน

ในมติิการเมืองจึงเปนมติทิี่สาํคัญในการทดลองคนหาเหตุผลวาเหตุใดหนงัสือพิมพสวนใหญ จงึไมเหน็

ดวยกับการแกไขรัฐธรรมนญู  

 สมมติฐานที่มีความเปนไปไดประการแรกคือ นักหนงัสือพิมพเชื่อวารัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 

เปนรัฐธรรมนญูที่ไมควรแกไข เนื่องจากสภาการหนงัสือพิมพมีสวนรวมในกระบวนการรางรัฐธรรมนญู

ฉบับนีด้วยตนเอง โดยมีตัวแทนซึง่แตงตัง้โดยคณะปฏริูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข (คปค.) เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนญู 

 ประการที่สอง สืบเนื่องจากบริบทการตอสูทางการเมอืงตัง้แตชวงกลางทศวรรษ 2540 สมัย

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย นําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีการคุกคามสื่ออยางหนักหนวง อาศัย
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มาตรการทางกฎหมายตรวจสอบทรัพยสินของบรรณาธิการหรือเจาของกิจการ มีการฟองรอง

หนงัสือพิมพที่วิพากษวิจารณรัฐบาล หรือใชการควบคุมดวยมาตรการทางธุรกิจ เชน การสนับสนุน

หรือไมสนับสนุนงบโฆษณา และการเขาซื้อหุนในกิจการสื่อโดยตรง เชน กรณีสถานโีทรทศันไอทีวี หรือ

โดยออมผานบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เชน กรณหีนังสือพิมพมติชน และหนังสือพิมพบางกอกโพสต ทํา

ใหหนังสือพิมพเห็นวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลเปนศตัรูกับส่ือมวลชน และไดใชอํานาจ

แทรกแซงและรังแกสื่ออยางรุนแรง (สุภิญญา กลางณรงค, 2548) 

 อยางไรก็ดี การใชอํานาจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นอกจากในฐานะเปนผูนํารัฐบาลแลว ยัง

ไดใชอํานาจในฐานะเปนเจาของกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ผูถือหุนใหญในบริษัทเอไอเอส หรือแอด

วานซอินโฟเซอรวิส ที่ใหญเปนอันดับหนึง่ของประเทศดวย สถานะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ในชวงที่

เปนนายกรัฐมนตรคีือผูกุมอํานาจการเมืองฝายบริหาร หัวหนาพรรคไทยรักไทย และเปนตัวแทนอาํนาจ

ทางเศรษฐกิจของกลุมบรรษัททุนสื่อสาร และทุนขนาดใหญอืน่ ๆ รวมทั้งทนุทองถิ่นอีกสวนหนึง่แลว ยัง

สะทอนสถานะการเปนทนุโลกาภิวัตนอีกดวย (McCargo and Pathmanand, 2005, Phongpaichit 

and Baker, 2004) 

 จะเหน็ไดวาในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย เปนชวงระยะเวลาที่อุตสาหกรรมหนังสือพิมพของไทยซึ่ง

ประกอบดวยผูประกอบการ และผูถือหุนสัญชาติไทยเปนสวนใหญ ตองเริ่มเผชญิหนากับกลุมทุนใหมที่

มีขนาดใหญอกีกลุมหนึ่ง ที่เขามาใหบรกิารสารสนเทศผานการวางโครงสรางดานส่ือสารโทรคมนาคม 

(telecommunications infrastructure) ไดแก ดาวเทียมไทยคม ไอพีสตาร และใหบริการเนื้อหาทางสื่อ

ใหม เชน อินเทอรเนต็ ไอพีทีวี และสื่อโทรทศันผานดาวเทียม ที่สามารถพัฒนาตอยอดเปนอตุสาหกรรม

สารสนเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกได (regional / global industry) หากกลาวโดยเปรียบเทียบ

อุตสาหกรรมหนงัสือพิมพแมจะมีการเปลีย่นแปลงและเติบโตมากในชวงสามทศวรรษที่ผานมา แตยังคง

สภาพเปนอุตสาหกรรมสารสนเทศที่ใหบรกิารแกตลาดภายในประเทศ (domestic market) จึงเปน

อุตสาหกรรมระดับทองถ่ิน (local industry) พิจารณาในแงนี้ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร มิใชเปนผูใชอาํนาจ

คุกคามหรือแทรกแซงส่ือในฐานะผูนําทางการเมืองเทานัน้ แตทวารัฐบาลไทยรักไทยเปนภัยคุกคามทาง

เศรษฐกิจและการเมืองที่ใหญกวาในระยะยาว  

 แมวาอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพจะตระหนักถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตลาด เทคโนโลยี

ส่ือ และสังคมการเมืองในประเทศตัง้แตทศวรรษ 2530 แตสถานะความเปนภาคอตุสาหกรรมยังขาด

ความเขมแข็ง ภายหลังเหตุการณการเมอืงเดือนพฤษภาคม 2535 องคกรวิชาชีพสื่อไดรวมขับเคลื่อน

เรื่องการปฏิรปูการเมือง การรางรัฐธรรมนญูฉบับประชาชนในป 2540 พรอมกับการผลักดันและกอตั้ง

สภาการหนงัสอืพิมพแหงประเทศไทยในปเดียวกัน อุตสาหกรรมหนงัสอืพิมพจึงประกาศตัวเปนภาคการ

ผลิตสินคาสารสนเทศขนาดใหญอยางเปนทางการตั้งแตนัน้เปนตนมา อาจกลาวไดวาเปนการสถาปนา

สถานะทางอํานาจที่เหนือย่ิงกวาการที่หนังสือพิมพแตละฉบับมีอํานาจและอิทธิพลตอผูอาน ทศวรรษ 
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2540 – 2550 สภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทยหรอือีกนัยหนึ่งสภาอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพ จึงได

ขยายบทบาทและอํานาจตอรองของตนในทางเศรษฐกิจการเมืองขึ้นอีกระดับหนึง่ 

 นอกจากการเปลี่ยนแปลงโดยการยกฐานะของอุตสาหกรรมแลว หนังสือพิมพแตละฉบับไดมี

การเปลี่ยนกระบวนทศันในการประกอบธุรกิจ โดยกลุมที่เปนหนังสือพิมพขนาดกลางไดปรับการดําเนนิ

ธุรกิจจากบริษัทจํากัดเปนบรษัิทมหาชน ขยายการผลิตเนื้อหาสารสนเทศจากสื่อส่ิงพิมพไปสูสื่อแขนง

อื่นที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเนต็ โดยยังคงใหบริการแกผูรับทีเ่ปนตลาดภายในประเทศเปน

ตลาดหลัก (แมวาเทคโนโลยีจะเอื้ออํานวยใหตอยอดขยายไปสูตลาดตางประเทศได) ดเูหมือนวาการ

ปรับตัวทีด่ําเนนิไปในชวงทศวรรษ 2530 ตอเนื่องถึงทศวรรษ 2540 ยังไมเห็นผลลัพธที่ชัดเจน แต

อุตสาหกรรมหนงัสือพิมพกลับตองประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 เฉกเชนภาคการผลิตอื่น ๆ

ทั้งหมด และปะทะกับการรุกคืบของทนุสือ่สารโทรคมนาคมที่มาพรอมกับอํานาจการเมืองของ พ.ต.ท.

ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ในป 2544 อุตสาหกรรมหนงัสือพิมพจึงตองเผชญิหนากับ

วิกฤติการณซ้าํซอนและหนกัหนวงอยางยิ่งในชวงดังกลาว 

 อุตสาหกรรมหนงัสือพิมพตองหาทางออกดวยการสูพลาง ถอยพลาง และเปลี่ยนแปลงพลาง 

เพ่ือรับมือกับทุนโลกาภิวัตนที่มากับอํานาจทางการเมือง และเทคโนโลยีการส่ือสารยุคโลกาภิวัตน การ

ตดัสินใจครั้งสําคัญเกิดขึ้นเมือ่อุตสาหกรรมใหการสนับสนุนพลังอนรุักษนิยม ในการแกไขปญหาวิกฤติ

การเมืองในชวงรัฐประหาร 19 กันยา 2549 และในชวงที่กลุม นปช. ชุมนุมประทวงรฐับาลพรรค

ประชาธิปตยในป 2553 เรียกรองใหรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตร ีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จัดการเลอืกตั้ง

ใหม แตรฐับาลไดใชกําลังทหารปราบปรามกลุมผูชุมนุม 

 หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พรรคเพื่อไทยสามารถจัดตัง้รัฐบาลเสียงขาง

มาก โดยมีนางสาว ย่ิงลักษณ ชนิวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ทวาความขัดแยงในชวงที่ผานมายังไมไดรับ

การแกไข หนงัสือพิมพสวนใหญเชื่อวารัฐบาลปจจุบันเปนเพียงตัวแทนของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร การเผชิญหนาและการตอสูกันทางการเมืองจงึยังดาํรงอยู เมื่อรฐับาลเสนอเรือ่งการ

แกไขรัฐธรรมนญูเขาสูวาระการพจิารณาของสภาผูแทนราษฎร หนงัสือพิมพจึงมองวาเปนเกมการเมือง

ของพรรคเพื่อไทยในการนิรโทษกรรม พ.ต.ท. ทักษิณ ไมใชเปนการแกไขตามพันธสัญญาทีห่าเสียงไว

กับประชาชน หรือมีเจตนาจะแกไขรัฐธรรมนญูใหเปนประชาธิปไตยแตอยางใด การคัดคานและการ

สรางวาทกรรมไมใหความชอบธรรมตอการแกไขรัฐธรรมนญูในครั้งนี้จงึคอนขางชดัเจนวา เปนทั้งการ

คดัคานการแกไขรัฐธรรมนญู คัดคานการนริโทษกรรม พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร และคดัคานรัฐบาลพรรค

เพ่ือไทย  

เพื่อใหการคัดคานมีพลังและไดรับการสนับสนุนจากสังคม หนังสือพิมพที่มีทัศนะคัดคานจึงใช

วาทกรรมเรื่องการลมลางสถาบันหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนวาทกรรมหลัก และการที่

วุฒิสมาชิกและกลุมการเมืองตาง ๆ รวม 5 กลุม นําประเด็นนี้ไปฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงเทากับ
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เปนการทําใหวาทกรรมลมลางสถาบันมีชีวิตโลดแลนขึ้นมาในลักษณะปฏิบัติการวาทกรรม (discursive 

practice) ผลจากคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทําใหรัฐสภาชะลอการลงมติวาระ 3 ออกไปอยางไมมี

กําหนด นําไปสูความชะงักงันในกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญ ตั้งแต 13 กรกฎาคม 2555 เปนตนมา 

วาทกรรมลมลางสถาบันเปนวาทกรรมชุดเดียวกับที่คณะรัฐประหาร (คปค.) ใชเปนเหตุผลใน

การทํารัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในป 2549 ในคราวนี้ หนังสือพิมพไดนําเสนอวาทกรรม

ลมลางสถาบันไวในกรอบเรื่องเกมการเมืองที่ทําใหผูอานและสังคมสามารถเขาใจเรื่องราวไดไมยากนัก

ถึงการตอสูของอํานาจฝายที่ไมชอบธรรม ไดแกฝายบริหารและฝายรัฐสภา และอํานาจฝายที่ชอบธรรม

คืออํานาจตุลาการ และใชวาทกรรมยอยเรื่องสงครามกลางเมือง หรือวิกฤตการณครั้งใหญ ที่อาจเกิด

การนองเลือดมาสนับสนุนใหเกิดความหวาดกลัว หรือการยอนรําลึกถึงภาพจําของเหตุการณเมื่อป 

2553 ที่เส้ือแดง “เผาบานเผาเมือง” วาทกรรมชุดนี้จึงมีผลตอการสื่อใหเห็นความไมชอบธรรมของการ

แกไขรัฐธรรมนูญวาเปนการกระทําโดยนักการเมือง เพ่ือประโยชนของนักการเมืองที่มีวาระซอนเรนหรือ

เจตนาอื่นแอบแฝง ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองเขามาเปนอํานาจชี้ขาดวาการแกไขรัฐธรรมนูญมีความชอบ

ธรรมหรือไม เชนนี้แลว วาทกรรมที่แทรกเขามาคืออํานาจฝายตุลาการในบทบาทตุลาการภิวัตน ซึ่งส่ือ

ถึงวาทกรรมเรื่องกระบวนการยุติธรรมอันเปนหนึ่งในอํานาจหลักของสังคมไทยที่ลวงละเมิดมิได. 
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ภาคผนวก 1 

 

 

ตารางแสดงผูเขียนคอลัมนแสดงความคดิเห็นของหนังสือพิมพ 6 ฉบับ 

หนงัสือพิมพ ชื่อคอลัมน / ผูเขียน หนา ตําแหนง 
ไทยรัฐ ชักธงรบ / กิเลน ประลองเชิง 

เหะหะพาที / ซูม 
หมายเหตุประเทศไทย / ลมเปล่ียนทิศ 

3 
5 
5 

ครึ่งลางขวา 
แถบดานซาย 
ครึ่งบน 

คมชดัลึก กระจกเงา / อศัศิร ิธรรมโชต ิ
วายทวนอารมณ / ใบตองแหง 
เสรีภาพและความรับผิดชอบ / นายประชา ช้ําชอก 
วิถียุติธรรม / ชาญเชาวน ไชยานุกิจ 
กรอบความคดิ / พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ ์
ตอปากตอคํา / ดร.อมร วาณิชวิวัฒน 
ประชาธิปไตยที่รัก / พิชญ พงษสวัสดิ์ 

4 
 

ครึ่งลาง 
ครึ่งบน 
ครึ่งบน 
ครึ่งลาง 
ครึ่งลาง 
ครึ่งบน 
กลาง 

มติชน สถานีคิดเลขที ่12 / หัวหนากองบรรณาธิการ 
ไมมีชื่อคอลัมน / ผูบริหาร 
เดนิหนาชน / หัวหนาขาวหนา 1  
ไมมีชื่อคอลัมน / คอลัมนิสตประจํา (นักวิชาการ) และ
บุคคลภายนอก 

2 
6 
6 
6 

แถบดานซาย 
ครึ่งบน 

แถบดานซาย 
ครึ่งลาง 

ไทยโพสต เปลว สีเงิน คนปลายซอย 
หมายเหต ุเดอืนกรกฎาคมชวงไตสวน-ตัดสิน มี อัตถ 
อัตนัย เขียนแทน 3 ชิ้น และผักกาดหอมเขยีนแทน 2 ชิ้น   

5 
 

ครึ่งบน 
 

บางกอกโพสต -คอลัมนิสตประจําซึ่งเปนกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ
บางกอกโพสต 
ไดแก วีระ ประทีปชัยกุล วรนัยน วาณิชกะ นาตยา เชษฐ
โชตริส วาสนา นานวม Atiya Achakulwisut Saritdet 
Marukatat 
-คอลัมนิสตประจําที่เปนบคุคลภายนอก ไดแก ฐิตนินัท 
พงษสุทธิรักษ 

opinion 
page 
7,9,11 

ครึ่งบนยกเวน
ของวรนัยนอยู
แถบดานขวา 

ผูจัดการเอเอส
ทีวี 

หลังวัดชนะ / คํานณู สทิธิสมาน 
ปอมพระอาทติย / โสภณ องคการณ 
ไฮดปารกลงกระดาษ / ชัชวาลย ชาติสุทธชิัย 
จันทราทาพระอาทิตย / สุนนัท ศรีจันทรา 
เสียงจากหวงสํานึก / สุรวิชช วีรวรรณ 
ขยี้อธรรม / ราวี เวียงพยัคฆ 
ปากกลาขาไมส่ัน / ประพันธ คณูม ี

2 แถบดานซาย 
แถบดานซาย 
แถบดานซาย 
แถบดานซาย 
แถบดานซาย 
ครึ่งลาง 
ครึ่งลาง 
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ภาคผนวก 2 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก 

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของบริษัทโพสต พับลิชชงิ จํากัด (มหาชน) ระหวางพ.ศ. 2550-2554 

รายชื่อผูถือหุน สัดสวนการถือหุน (%) 

 4/5/54 29/11/53 23/4/52 25/4/51 4/5/50 
1.บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดยี จํากัด 
(มหาชน) 

23.60 23.60 23.60. 23.60 23.60 

2.บริษัท เซาธ ไชนา มอรนิง่ โพสต พับ
ลิชเชอรส จํากัด 

21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 

3.นายสุทธิเกียรติ  จริาธิวัฒน 13.49 13.49 12.69 12.69 12.69 

4.นายวรชัย  พิจารณจติร 4.87 4.87 4.87 3.43 3.42 

5.ธนาคาร กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 

6.บริษัท วัชรพล จํากัด 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 

7.หางหุนสวนจํากัดสี่ยงค - - - 2.66 2.66 

8.นางนิจพร  จรณะจติต 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
9.บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด 
(มหาชน) 

2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 

10.นายเอกฤทธิ์  บุญปติ 2.05 2.01 2.01 2.00 2.00 

Mrs. Arunee Chan 1.73 1.73 1.72 - - 

ที่มา: รายงานประจําปบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2550-2554 
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รายชื่อผูถือหุนใหญบริษัทมติชนฯ  พ.ศ. 2550-2554 

รายชื่อผูถือหุน สัดสวนการถือหุน (%) 

 31/12/50 31/12/51 31/12/52 31/12/53 31/12/54 

1. นายขรรคชยั บุนปาน 31.58 31.58 34.93 34.93 34.93 

2. บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 20.00 20.00 22.12 22.12 22.12 

3. บมจ.มติชน 9.59 9.59 0 0 0 

4. บริษัทไซเบอร เวนเจอร จาํกัด 4.98 4.98 5.50 5.50 5.50 

5.  น.ส.ปานบวั  บุนปาน 3.07 3.08 3.46 3.45 3.45 

6.  นายปราปต  บุนปาน 2.51 2.51 2.78 2.80 2.80 

7. Thailand Securities Depository   
Company Limited for Dopository 14.06 14.32 15.58 11.19 10.76 

8. อื่น ๆ 14.21 13.94 15.63 20.02 20.44 

รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ทุนเรียกชําระแลวของบริษัท  (บาท)  205,000,000 205,000,000 185,349,200 185,349,200 185,349,200 

ทุนจดทะเบียน  (บาท) 245,000,000 245,000,000 225,349,200 225,349,200 225,349,200 

 ที่มา: รายงานประจําปบริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2550-2554 
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รายชื่อและสัดสวนผูถือหุนใหญบริษัทเนชัน่ มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2550-2554 

รายชื่อผูถือหุน สัดสวนการถือหุน (%) 

 31/12/50 31/12/51 31/12/52 31/12/53 31/12/54 

นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ  16.21 17.86 17.87 - - 

ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ     33.43 

นางมยุรี สุขศรีวงศ - 10.3 10.3 10.3 10.3 

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 9.81 9.88 9.88 10.48   8.16 

นายสุทธิชัย หยุน 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 

นายเสริมสิน สมะลาภา - - - 8.5 8.5 
Dowjones & Company Inc., 
New York  7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 

นายทวีฉัตร จฬุางกูร 5.4 4.86 4.25 - - 

ที่มา: รายงานประจําปบริษัท เนชัน่มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2550-2554 
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ภาคผนวก 3 

 

ตารางแสดงการขยายกิจการของธรุกิจส่ือ 

 
บริษัทโพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 

สื่อสิ่งพิมพ  โทรทัศน   วิทย ุ   ดิจิทัล 

หนังสือพิมพ  บมจ. โพสต พับลิชชิง  Business Radio (2550) www.bangkokpost.com  

          (2539) 

(บมจ. โพสต พับลิชชิง) TNN 24 (2551)  Radio Report One (2552) ขาวดวนผาน SMS 

BANGKOK POST (2489) TV ดาวเทียม (2550)    เว็บไซตหางาน JOBJOB 

โพสตทูเดย (2546)  ชอง 11 (2553) 

STUDENT WEEKLY  บจ.โพสต นิวส 

M2F (2554)  

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาอังกฤษ) 

GURU (รายสัปดาห) 

THEMAGAZINE (รายปกษ) 

LIFE (รายวัน) 

SPECTRUM (รายสัปดาห) 

BRUNCH  (รายสัปดาห) 

นิตยสารฉบับแทรก (ภาษาไทย) 

สมาทไฟแนนท (รายเดือน) 2554 

นิตยสารภาษาไทยรายเดือน 

บจก. โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย 

ELLE (2537) 

ELLE DECORATION (2539)   

MARTHA STEWART LIVING (2552) 

SCIENCE ILLUSTRATED (2554) 

CLEO (บจก. โพสต-เอซีพี) 

MARIE CLAIRE (บจก. โพสต-ไอเอ็ม พลัส) 
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บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) 

สื่อสิ่งพิมพ    ดิจิทัล    โทรทัศน    
หนังสือพิมพ    ขาวออนไลน   มติชนทีวี (2555)  

มติชน (2521)    เว็บมติชนออนไลน  (2543) 

มติชนรายวัน(2521)    เว็บขาวสดออนไลน 

ขาวสด (2534)    เว็บประชาชาติธุรกิจออนไลน 

ประชาชาติธุรกิจ (2521) 

นิตยสาร 

มติชนสุดสัปดาห (2523) 

ศิลปวัฒนธรรม (2523) 

เทคโนโลยีชาวบาน (2531) 

เสนทางเศรษฐี (2538) 

สํานักพิมพมติชน หนังสือพ็อกเก็ตบุก 

 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

สื่อสิ่งพิมพ   โทรทัศน   วิทย ุ   ดิจิทัล 
หนังสือพิมพ   ทีวีดาวเทียม  คลื่น FM 90.5 และ FM102 ขาวทางโทรศัพทมือถือ 

เดอะ เนชั่น  (2514)   เนชั่นแชแนล (2543)     Nation News on 

Mobile 

บ.เนชั่น นิวส เน็ตเวริค จํากัด  Mango TV (2553)     บล็อก Oknation.net 

กรุงเทพธุรกิจ (2531)    ชองระวังภัย (2554) 

บ.กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด (KTM)  ASEAN TV (2554) 

คมชัดลึก (2544) บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด  

ส่ิงพิมพสําหรับเด็กและการศึกษา  ผลิตใหกับฟรีทีวี 

 

หมายเหตุ 

นอกจากธุรกิจสือ่แลว บริษัทเนชั่นฯ ยังมีธุรกิจดานการศึกษา และขนสงสินคาอีกดวย 

 

บริษัท เอเอสทีวีผูจัดการ จํากัด  

สื่อสิ่งพิมพ   โทรทัศน     ดิจิทัล 
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