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การเมือง 2 ขั้ว สือ่ 2 ฝ่ ายของประชาธิปไตยภิวัตน์:
ความขัดแย้งระหว่างรัฐธรรมนูญนิยมกับกษัตริยน์ ิยมในการเมืองไทย
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
ช่วงสองทศวรรษระหว่าง 2540–2560 (ค.ศ. 1997-2017) เป็ นระยะเวลาที่การสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยดูเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังในช่วงแรก แต่ในปี 2549 (ค.ศ.
2006) เมื่อรัฐบาลที่นาโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (สมัยที่ 2) จากพรรคไทยรักไทยถูกรัฐประหารโดยผู้
บัญชาการเหล่าทัพ ที่เรียกตัวเองว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. (Council for National
Security) อนาคตของระบอบประชาธิปไตยที่มีรฐั บาลจากการเลือกตัง้ ติดต่อกันมาตัง้ แต่ปี 2535 (ค.ศ.
1992) เริ่มสะดุด การรัฐประหารของกองทัพก่อนหน้านัน้ ในปี 2534 (ค.ศ.1991) คือการยึดอานาจโดยคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งทิง้ ช่วงเวลาจากการรัฐประหารของ คมช.15 ปี คาถามที่
เกิดขึน้ คืออะไรเป็ นสาเหตุท่ีทาให้ทหารออกมายึดอานาจจากรัฐบาลพลเรือนอีก แต่ยงั ไม่ทนั ที่ความสงสัยนี ้
จะถูกคลี่คลายให้กระจ่าง การรัฐประหารโดยกองทัพก็เกิดขึน้ ซา้ อีกครัง้ ในเดือนพฤษภาคม 2557 (ค.ศ.
2014) การยึดอานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National Council for Peace and
Order) นับเป็ นชุดของการรัฐประหาร (series of coup) ที่เกิดขึน้ ภายในเวลาห่างกันไม่ถึง 10 ปี
อะไรเป็ นสาเหตุท่ที าให้ทหารออกมายึดอานาจจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตัง้ ถึง 2 ครัง้
ในเวลาห่างกันเพียง 8 ปี (2549 และ 2557) การศึกษาวิจยั ด้วยมุมมองใหม่และการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ
ฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมและฝ่ ายประชาธิปไตยตัง้ แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2475
(ค.ศ.1932) ยังคงแฝงอยู่ในการเมืองไทยเป็ นเวลากว่า 8 ทศวรรษ (Thongchai Winichakul 2008) หลัง
ปฏิวตั ิ 2475 กลุม่ อานาจเก่าได้ต่อสูใ้ นนามของขบวนการต่อต้านการปฏิวตั ิทงั้ ในและนอกกฎหมาย เพื่อนา
ระบอบการเมืองกลับสูร่ ะบอบเก่าหรือระบอบที่กษัตริยม์ ีอานาจสูงสุด การต่อสูร้ ะหว่างฝ่ ายรัฐธรรมนูญ
นิยม และฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมผลัดกันแพ้-ชนะในช่วง 25 ปี แรกภายหลังการปฏิวตั ิ 2475 (ณัฐพล ใจจริง
2556) จวบจนจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอานาจในปี 2500 (ค.ศ.1957) “ระบอบแฝงเร้น” ของฝ่ าย
กษัตริยน์ ิยมจึงผนวกเข้ากับกองทัพสร้างการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการขึน้ ปกครองยาวนาน
ต่อเนื่อง 16 ปี (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ 2552)
ระบบเผด็จการสิน้ สุดลงหลังขบวนการนิสิตนักศึกษาและประชาชน โค่นล้ม 3 ทรราช – ถนอม,
ประภาส, ณรงค์ ลงได้ในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 (ค.ศ.1973) สภาพผลัดกันแพ้-ชนะระหว่างฝ่ าย
ประชาธิปไตยกับเผด็จการทหารที่ต่อต้านประชาธิปไตย เกิดขึน้ ซา้ อีกครัง้ ในเหตุการณ์พฤษภา 2535 ทัง้
สองครัง้ กองทัพต้องถอยออกจากการใช้อานาจปกครองโดยตรง ในทางตรงกันข้าม ภายหลังปฏิวตั ิ 14 ตุลา
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2516 และพฤษภา 2535 “ระบอบแฝงเร้น” ของกลุม่ อานาจเก่าสามารถสถาปนาอานาจนาเหนือสถาบัน
การเมืองอื่นๆ ได้สาเร็จ (ธงชัย วินิจจะกูล 2547, 2548, Paul Chambers 2020)
บทความนีต้ อ้ งการชีใ้ ห้เห็นความสาคัญและบทบาทของสื่อมวลชนที่แบ่งออกเป็ น 2 ขัว้ ใหญ่
คู่ขนานไปกับการเมือง 2 ฝ่ ายตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ขัว้ หนึ่งยึดถืออุดมการณ์รอยัล
ลิสต์ทาหน้าที่สง่ เสริมการเมืองของฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม สร้างอคติ โจมตีและตอกยา้ วาทกรรมต่อต้านฝ่ าย
ประชาธิปไตย และนักการเมืองที่มาจากการเลือกตัง้ นาไปสูก่ ารรัฐประหารและวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่
รุนแรงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อีกขัว้ หนึ่งคือสื่อในฝ่ ายประชาธิปไตยที่ยึดถืออุดมการณ์รฐั ธรรมนูญ
นิยม ต้องการสังคมรูปแบบใหม่ท่ีพลเมืองมีความเท่าเทียมกัน มีสิทธิเสรีภาพทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม สื่อทัง้ สองกลุม่ นีต้ ่อสูก้ นั ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบั แนวทาง
การเมืองของกลุม่ ตน
ส่วนแรกของบทความจะเสนอความพยายามในการต่อต้านคณะราษฎรผ่านหนังสือพิมพ์ของฝ่ าย
กษัตริยน์ ิยมในช่วง 25 ปี แรกหลังปฏิวตั ิ 2475 ส่วนที่สองกล่าวถึงสื่อมวลชนในยุคเผด็จการทหารที่สื่อ
สิ่งพิมพ์ถกู ควบคุมและทาให้ปลอดจากการเมืองแบบแบ่งขัว้ จนถึงช่วงที่เปลี่ยนผ่านสู่ยคุ ประชาธิปไตยครึง่
ใบ (2500-2530)(ค.ศ.1957-1987) ส่วนที่สามเป็ นช่วงที่สื่อทาหน้าที่วารสารศาสตร์เพื่อการพัฒนาสอดรับ
กับการเบ่งบานของกระแสราชาชาตินิยม(ใหม่) (2531-2544)(ค.ศ.1988-2001) และส่วนที่สี่วารสารศาสตร์
การเมืองของการเมือง 2 ขัว้ สื่อ 2 ฝ่ าย (2545-2561) )(ค.ศ.2002-2018)
1. สื่อการเมือง 2 ขั้ว: รัฐธรรมนูญนิยมและกษัตริยน์ ิยม (2475-2500)(ค.ศ.1932-1957)
ห้วงอรุณรุง่ ของการปฏิวตั ิ 2475 นอกจากคณะราษฎรจะต้องสร้างความชอบธรรมให้กบั การเมือง
ระบอบใหม่และปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญนิยมที่กษัตริยม์ ีอานาจอย่างจากัดภายใต้
รัฐธรรมนูญให้กว้างขวางในหมู่สามัญชนแล้ว คณะราษฎรต้องเผชิญกับการต่อต้านจากกลุม่ อานาจเก่า ทัง้
ในรูปของการทาสงครามกลางเมืองในปี 2476 (ค.ศ.1933) ที่รูจ้ กั กันในชื่อกบฏบวรเดช และการประโคม
ข่าวสารของฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม เพื่อหวังผลทาลายความชอบธรรมของคณะราษฎรและการปฏิวตั ิ 2475
กล่าวคือ ด้านหนึ่งแทรกซึมเข้าไปในกลุม่ นักหนังสือพิมพ์เพื่อสืบข่าว และเขียนตอบโต้ผทู้ ่เี ขียนโจมตีระบอบ
เก่า
บรรดาเชือ้ พระวงศ์และกลุ่มกษัตริย์นยิ มยังได้แทรกซึมและจัดตัง้ เครือข่ายนักหนังสือพิมพ์ เพือ่
ใช้เป็ นกระบอกเสียงให้ขบวนการต่อต้านการปฏิวตั ิ 2475 เช่นให้ นายทองอยู่ ทิพาเสถียร บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ สยามหนุ่ม อดีตสายลับของตารวจภูบาล ให้สบื ข่าวความรูส้ กึ ของประชาชนต่อการ
เปลีย่ นแปลงการปกครอง สืบข่าวความเคลือ่ นไหวของหนังสือพิมพ์ทสี่ นับสนุนระบอบใหม่ สืบหาผูท้ รยศ
ต่อระบอบเก่า สืบหานักหนังสือพิมพ์ทเี่ ขียนโจมตีเสียดสีเจ้านาย และคอยเขียนตอบโต้แทนฝ่ ายเจ้าทีถ่ กู
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วิจารณ์ดว้ ย รวมทัง้ ให้ตดิ ต่อประสานงานกับหนังสือพิมพ์อนื่ ๆ ข้าราชการและพลเรือนทีย่ งั จงรักภักดีต่อ
ฝ่ ายเจ้า

(ณัฐพล ใจจริง 2556 น.25)
อีกด้านหนึ่ง ฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมก็สร้างวาทกรรมใส่รา้ ยป้ายสีระบอบใหม่ เช่น การปฏิวัติ 2475 เป็ น
“การชิงสุกก่อนห่าม” ชีว้ ่าประชาชนยังไม่พร้อมที่จะปกครองด้วยระบอบนี ้ รวมทัง้ การรือ้ ฟื ้ นคติการเมืองเก่า
ที่เชิดชูสถาบันกษัตริยว์ ่าเป็ นกษัตริยท์ ่เี ป็ นประชาธิปไตย ขึน้ ครองราชย์ตามคติอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ
ซึ่งได้รบั ฉันทามติจากการเลือกของชุมชนทางการเมือง-สมาชิกราชวงศ์ ขุนนางอามาตย์ทงั้ หลาย กษัตริย์
จึงอยู่เหนืออาณาราษฎรเพียงพระองค์เดียว ในขณะที่คนอื่น ๆ ทุกคนในราชอาณาจักรเท่าเทียมกันหมด
อานาจของกษัตริยเ์ ป็ นอานาจล้นพ้น (ณัฐพล ใจจริง 2556)
หนังสือพิมพ์ฝ่ายกษัตริยน์ ิยม เช่น บางกอกเดลิเมล์ กรุงเทพเดลิเมล์ เสรีภาพ ในเครือสยามฟรี
เปรส สังกัดกรมพระคลังข้างที่ (ผูจ้ ดั การคือพระยาศราภัยพิพฒ
ั น์ เป็ นนายทหารคนสนิทของกรมพระ
นครสวรรค์วรพินิจ อดีตเสนาบดีกลาโหม) บรรณาธิการคือ หลุย คีรีวตั มีหนังสือพิมพ์ท่สี นับสนุนระบอบ
เก่าอีกหลายฉบับ อาทิ หนังสือพิมพ์ไทย หญิงไทย ทาหน้าที่เป็ นกระบอกเสียงให้กบั กษัตริยแ์ ละสมาชิก
ราชวงศ์เลือดนา้ เงินแท้ ในขณะที่หนังสือการเมืองเล่มเล็ก สารคดีการเมือง และนวนิยาย เป็ นสื่อที่ทรงพลัง
ในการเสนอวาทกรรมต่อต้านปฏิวตั ิ 2475 ผ่านจินตนาการในรูปแบบเรื่องเล่า (ณัฐพล ใจจริง 2556) เรื่องที่
สร้างภาพความล้มเหลวของคณะราษฎรในการสถาปนาระบอบใหม่ และเชิดชูความดีงามของระบอบเก่า
ซึ่งได้รบั ความนิยม เช่น เมืองนิมิตร หรือความฝันของนักอุดมคติ (2490) ของ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน สี่
แผ่นดิน (2496) ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งตีพิมพ์เป็ นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ระหว่างปี
2494-2495 (ค.ศ.1951-1952) สีแ่ ผ่นดิน เป็ นเรื่องที่ถกู ผลิตซา้ หลายครัง้ ตลอดช่วง 60 ปี มานี ้ - เป็ นละคร
วิทยุ (2 ครัง้ ) ละครโทรทัศน์ (5 ครัง้ ) และละครเวที (4 ครัง้ )i
เมื่อเริ่มระบอบใหม่คณะราษฎรมีกรมโฆษณาการ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เป็ นกระบอกเสียง สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท (ชื่อในขณะนัน้ ) ได้ออกอากาศประกาศเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2 ครัง้ ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 แต่ดว้ ยเหตุท่สี ื่อวิทยุในสมัยนัน้ เข้าถึงผูฟ้ ั งได้อย่างจากัด (เริ่ม
กระจายเสียง ปี 2473 ทั่วประเทศมีเครื่องรับวิทยุ 11,007 เครื่อง ในปี 2474) การเผยแพร่นโยบายของ
รัฐบาลและอุดมการณ์ประชาธิปไตยของระบอบใหม่จึงไม่กว้างขวาง ต้องอาศัยหนังสือพิมพ์ช่วยถ่ายทอด
อีกชัน้ หนึ่ง คณะราษฎรมีหนังสือพิมพ์ในเครือของตน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เทอดรัฐธรรมนูญ, 24 มิถนุ า,
และสัจจา นอกจากนี ้ มีหนังสือพิมพ์ท่สี นับสนุนระบอบใหม่ อาทิ ศรีกรุง ไทยหนุม่ สยามรีววิ ไทยใหม่
บางกอกการเมือง หลักเมือง บารุงนุกูลกิจ ประมวญวัน มีนกั เขียนปั ญญาชนหัวก้าวหน้า เช่น กุหลาบ สาย
ประดิษฐ์ เขียนบทความเผยแพร่ความรูเ้ รื่องประชาธิปไตยและการเมืองแบบรัฐธรรมนูญนิยมช่วงส่งเสริม
ระบอบใหม่ในหนังสือพิมพ์ อาทิ ประชาชาติ ขณะเดียวกัน ก็มีขอ้ เขียนที่ตอบโต้การโจมตีของฝ่ ายกษัตริย์
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นิยมด้วย
ในการปรามหนังสือพิมพ์ฝายตรงข้ามคณะราษฎรได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารและ
หนังสือพิมพ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 เพื่อควบคุมหนังสือพิมพ์ท่วี ิพากษ์วิจารณ์รฐั บาล หรือลงข่าว
บิดเบือน (พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม 2520)
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นักโทษการเมืองฝ่ ายกษัตริยไ์ ด้รบั การนิรโทษกรรม ฟื ้ นคืนสถานะเดิมจาก
การร่วมมือกันในขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านญี่ปนุ่ กรณีสวรรคตของพระเจ้าอยู่หวั อานันทมหิดล รัชกาล
ที่ 8 ทาให้ฝ่ายปรีดีในคณะราษฎร เพลี่ยงพลา้ ทางการเมือง นาไปสูก่ ารรัฐประหารในปี 2490 รัฐธรรมนูญ
2492 หลังการรัฐประหารได้บญ
ั ญัติให้กษัตริยม์ ีอานาจมากขึน้ เป็ นสถาบันที่ลว่ งละเมิดมิได้ ขณะเดียวกัน
ปี กพลเรือนที่นาโดยนายปรีดี พนมยงค์ ได้สญ
ู เสียอานาจให้แก่ปีกทหารที่นาโดยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
เป็ นจุดเริ่มต้นที่ทาให้กองทัพบกมีบทบาทมากในทางการเมือง ช่วงนี ้ รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม มี
การปราบปรามขบวนการฝ่ ายซ้าย ปัญญาชน และหนังสือพิมพ์ท่คี ดั ค้านรัฐบาล กรณีกบฏสันติภาพ ปี
2494 (ค.ศ.1951) รัฐบาลกวาดล้างฝ่ ายค้านอย่างรุนแรง ขณะเดียวกัน จอมพล ป. หันไปใช้สื่อโทรทัศน์
(ลงทุนใหม่โดยของบประมาณจากส่วนราชการบางแห่ง ตัง้ เป็ นบริษัทไทยโทรทัศน์จากัด – ท.ท.ท.) ทัง้ ที่มี
หนังสือพิมพ์และวิทยุในเครือข่ายการเมืองของตนอยู่แล้ว จอมพล ป. ใช้สื่อใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์
ทางการเมืองและหาเสียงก่อนการเลือกตัง้ ในปี 2500 โดยห้ามพรรคการเมืองอื่นออกอากาศ จอมพล ป.
ก่อตัง้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหมในปี 2498 (ค.ศ.1955) ออกอากาศครัง้ แรกวันที่ 24
มิถนุ ายน 2498 พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก คู่ขดั แย้งทางการเมืองจอมพล ป. ก็ได้
เตรียมการก่อตัง้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกในเดือนกุมภาพันธ์ 2500 (ค.ศ.1957) วางศิลาฤกษ์วนั ที่ 24
มิถนุ ายนและเปิ ดดาเนินการในวันกองทัพบก 25 มกราคม 2501 (ค.ศ.1958) (สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์ 2535) สื่อ
โทรทัศน์จึงเกิดขึน้ ท่ามกลางทหารการเมืองสองกลุม่ ที่แข่งขันแย่งชิงอานาจระหว่างกัน
ฝ่ ายแรกอ้างอิง
ความชอบธรรมจากการปฏิวตั ิ 2475 ส่วนฝ่ ายหลังเป็ นทหารที่เชิดชูระบอบกษัตริยน์ ิยม
2. สื่อปลอดการเมืองและวารสารศาสตร์เพื่อการพัฒนาใต้เผด็จการทหาร-อามาตยาธิป
ไตย (2500-2530) (ค.ศ.1957-1987)
สื่อในยุคเผด็จการทหารที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหารยึดอานาจในปี 2500 แตกต่างจากสื่อ
การเมือง 2 ขัว้ ในยุคก่อนหน้า ภายใต้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จ
การ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ 2552) จอมพลสฤษดิใ์ ช้อานาจตามกฎอัยการศึก ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 17
และธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2502 ควบคุมหนังสือพิมพ์ท่เี ป็ นสื่อเอกชน และวิทยุ-โทรทัศน์ท่เี ป็ น
สื่อของรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จ ดังนัน้ หนังสือพิมพ์สว่ นใหญ่จึงเสนอข่าวอาชญากรรมเป็ นข่าวใหญ่หน้าหนึ่ง
ส่วนวิทยุซ่งึ เคยทาหน้าที่เผยแพร่อดุ มการณ์รฐั ธรรมนูญนิยมของคณะราษฎร ถูกเปลี่ยนเป็ นกระบอกเสียง
ของรัฐบาลทหาร และเสนอความบันเทิง เช่น รายการละครวิทยุ ดนตรี ปกิณกะบันเทิง และสารคดี สื่อ
โทรทัศน์ทงั้ 2 ช่องในยุคนัน้ ออกอากาศเฉพาะภาคค่า มีรายการข่าว (ของทางราชการ) ดนตรี นาฏศิลป์
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ไทย ละคร ปกิณกะบันเทิง ภาพยนตร์ชดุ ต่างประเทศ (เกริกเกียรต์ พันธุพ์ ิพฒ
ั น์ และปนัดดา ธนสถิตย์
2526) วิธีการของจอมพลสฤษดิ์คือการใช้อานาจของคณะปฏิวตั ิในการปิ ดปากหนังสือพิมพ์ ขณะเดียวกัน
ก็ใช้สื่อวิทยุ-โทรทัศน์กล่อมให้ประชาชนหลับใหลอยู่ในโลกบันเทิง กล่าวได้ว่า สื่อมวลชนในยุคนี ้ เป็ นสื่อที่
ปลอดจากการเมืองแบบ 2 ขัว้ สื่อที่อยู่รอดได้คือสื่อที่สยบยอม (subservient) ต่ออานาจของรัฐบาลทหาร
สื่อถูกถอดวิญญาณหรือถูกถอดสลักให้ปลอดจากการเมือง (de-politicized) นักการเมืองและปัญญาชน
ขัว้ อุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ต่อต้านรัฐถูกกาจัด ด้วยการจับกุม จาคุก และประหารชีวิต (ส่วนใหญ่ดว้ ย
ข้อหาการกระทาอันเป็ นคอมมิวนิสต์) สื่อที่ต่อต้านที่เหลืออยู่จึงกลายเป็ นสื่อใต้ดิน นอกจากนี ้ จอมพล
สฤษดิ์ ได้ขยายสื่อกองทัพออกไปทั่วประเทศ ควบคู่กบั สื่อวิทยุและโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ (ก่อตัง้
ประชาสัมพันธ์เขตในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้) ทาหน้าที่ดา้ นความมั่นคง และการพัฒนา
ความสาคัญของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มี 3 ด้าน คือ การวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา และการส่งเสริมบทบาทและสถานะของสถาบันกษัตริย์
ด้วยการฟื ้ นฟูจารีตเดิมและสร้างประเพณีขนึ ้ ใหม่ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบั ระบอบของตน (ทักษ์
เฉลิมเตียรณ 2552) นโยบายทัง้ สามส่งผลอย่างลึกซึง้ ต่อวงการหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนใน 2
ลักษณะ ด้านหนึ่งสื่อถูกบังคับให้ทาหน้าที่เป็ นกระบอกเสียงของรัฐ ไม่ว่าสื่อหนังสือพิมพ์ของเอกชนหรือสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์ของรัฐ
อีกด้านหนึ่งสื่อถ่ายทอดวาทกรรมหลักของรัฐในด้านการพัฒนา
การต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ และการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่สถาบันกษัตริยโ์ ดยปราศจากคาถามและข้อสงสัย ปูทางสู่
ปฏิบตั ิการทางวิชาชีพ “วารสารศาสตร์เพื่อการพัฒนา” (development journalism) ทัง้ หมดนีถ้ ูกส่งต่อไป
ยังจอมพล ถนอม กิตติขจร และจอมพล ประภาส จารุเสถียร ผูส้ ืบทอดอานาจจากจอมพลสฤษดิ์ ยุคเผด็จ
การทหารที่ยืนยาวถึง 16 ปี ทาให้วารสารศาสตร์เพื่อการพัฒนาหยั่งรากลึกและกลายเป็ นกระแสหลักใน
สถาบันวิชาชีพสื่อในเวลาต่อมา (อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ ศักดิ์ 2530)
ในยุคนี ้ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกษัตริยใ์ ห้เป็ นกษัตริยน์ กั พัฒนา ผ่านรูปธรรมของโครงการ
ในพระราชดารินบั พันโครงการถูกทาให้เป็ นหน้าที่หนึ่งของสื่อมวลชน การเผยแพร่อดุ มการณ์รอยัลลิสต์ใน
รูปแบบใหม่ดาเนินไปอย่างมีแบบแผน วาทกรรมเชิดชูกษัตริยใ์ ห้สงู ส่งเหนือการเมืองของนักการเมืองเข้ามา
แทนที่วิธีการโจมตีฝ่ายประชาธิปไตยในยุคก่อน ฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมซึ่งอยู่ในสถานะเพลี่ยงพลา้ และอ่อนล้า
หลังปฏิวตั ิ 2475 สามารถกอบกูส้ ถานภาพคืนมาทีละน้อย ด้วยการเป็ นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับระบอบเผด็จ
การทหารของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และกลุม่ จอมพลถนอม-ประภาส โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็ นพันธมิตร
สาคัญ (ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ 2548)
การปฏิวตั ิของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในเดือนตุลาคม 2516 เปิ ดให้สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน
เบ่งบานในช่วงสัน้ ๆ เพียง 3 ปี การที่ขบวนการนิสิตนักศึกษาโค่นล้มเผด็จการลงได้ โดยการแทรกแซงของ
สถาบันกษัตริย์ ส่งผลให้ฝ่ายกษัตริยน์ ิยมฟื ้ นคืนพลังทางการเมืองขึน้ มาอีกขัน้ หนึ่ง กษัตริยม์ ีสถานะโดด
เด่นในฐานะผูม้ ีบารมีไกล่เกลี่ยยุติความรุนแรง (ธงชัย วินิจจะกูล 2548) แต่ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 มีการ
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ล้อมปราบนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยก่อนหน้านัน้ ฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมใช้สื่อ
ของกองทัพ อาทิ วิทยุยานเกราะ ของกลุม่ วิทยุเสรี ในการปลุกระดมกลุม่ ลูกเสือชาวบ้านที่เป็ นมวลชนฝ่ าย
ขวา และใช้สื่อเอกชน อาทิ ดาวสยาม ในการจุดชนวนประโคมความเกลียดชังว่าผูช้ มุ นุมซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
นิสิตนักศึกษาต้องการทาลายสถาบันกษัตริย์ (ชาญวิทย์ เกษตรศิรแิ ละ ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 2561)
ผูถ้ ูกปราบปรามนับพันคนหนีไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ที่มีกอง
กาลังติดอาวุธสูก้ บั รัฐบาล ทาให้รฐั บาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์เปลี่ยนยุทธศาสตร์มาเป็ นการเมืองนา
การทหารในการเอาชนะ พคท. รัฐบาลออกคาสั่ง 66/23 เพื่อยุติสถานการณ์สงครามปฏิวตั ิของคอมมิวนิสต์
ที่รฐั เห็นว่าเป็ นภัยต่อความมั่นคงอย่างที่สดุ ความขัดแย้งรุนแรงครัง้ นัน้ ทาให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
ให้เป็ นประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยภิวตั น์ (democratization) ของสังคมไทยปรับสูร่ ูปแบบการเมืองที่
เรียกว่า “ประชาธิปไตยครึง่ ใบ” ที่มีสภาและ สส. มาจากการเลือกตัง้ แต่ไม่มีอานาจ มีนายกรัฐมนตรีท่ี
ไม่ได้เป็ น สส. หรือ “คนนอก” ได้ ในการเลือกตัง้ ทั่วไป พ.ศ.2526 ไม่มีพรรคการเมืองใดมีเสียงข้างมาก
เด็ดขาด รัฐสภาได้เสนอชื่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 (เมษายน 2526สิงหาคม 2529) (ธนาพล อิ๋วสกุล 5 กันยายน 2018)
ในยุค “ประชาธิปไตยครึง่ ใบ” หรือ “เปรมาธิปไตย” (8 ปี 5 เดือน) มีการออกแบบการเมืองให้มีการ
เลือกตัง้ และรัฐสภาที่ประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจากการแต่งตัง้ 250 คน (3 ใน 4 ของจานวน สส.) และมี
สส. 340 คน แต่ผทู้ ่มี ีอานาจในสภาคือวุฒิสภาที่ประกอบด้วยนายทหาร ข้าราชการระดับสูง และตัวแทน
กลุม่ ทุนบางกลุม่ (ธนาพล อิ๋วสกุล 2558) ในยุคนี ้ ระบอบการเมืองถูกกากับโดยอานาจของชนชัน้ นา กลุม่
อามาตย์ เทคโนแครต ในลักษณะประชาธิปไตยแบบชีน้ าจากเบือ้ งบน (guided / managed democracy)
ดังที่ Walter Lippmann เสนอในหนังสือ Public Opinion (1922) ในระบอบกึ่งอานาจนิยมนีต้ วั แทนของ
ประชาชนในสภาไม่มีอานาจและไม่มีบทบาทอย่างแท้จริงทางการเมือง สื่อมวลชนเป็ นกระบอกเสียงของ
ผูป้ กครองทาหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อเช่นในยุคพ่อขุนของจอมพลสฤษดิ์ อย่างไรก็ดี รัฐบาลไม่ได้ใช้วิธี
ควบคุมสื่อแบบเข้มงวด แต่เปลี่ยนมาใช้วิธีชนี ้ าจากเบือ้ งบน (guided journalism) ให้สื่อเซ็นเซอร์ตวั เอง
(self-censorship) สื่อถูกขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ
เนื่องจาก นายกฯ ซึ่งมีสมญา “เตมียใ์ บ้” มักไม่ให้สมั ภาษณ์สื่อมวลชน ผูท้ ่ีถกู สัมภาษณ์จึงเป็ นนักการเมือง
และรัฐมนตรีบางคน (ปราโมทย์ ฝ่ ายอุประ 2562) วาทกรรมนักการเมืองฉ้อฉลคอรัปชั่นเริ่มถูกนามาใช้ สื่อ
ที่ทางานแบบที่ถูกชีน้ าจากเบือ้ งบน จึงอยู่ในวังวนของวารสารศาสตร์เพื่อการพัฒนาคู่ขนานไปกับการชีน้ า
จากอานาจรัฐ
แม้สื่อจะขาดสิทธิเสรีภาพในยุค “ประชาธิปไตยครึง่ ใบ” แต่สื่อใช้โอกาสที่การเมืองมีเสถียรภาพ
และเศรษฐกิจขยายตัว “โชติช่วงชัชวาลย์” ทาให้ธุรกิจสื่อเติบโตขึน้ นักวิชาชีพได้นาตัวแบบปฏิบตั ิการแบบ
มืออาชีพ (professional journalism) (สุภา ศิรมิ านนท์ 2530) มาเป็ นแนวปฏิบตั ิและอุดมการณ์ของสื่อ
หัวใจสาคัญของแนวทางนี ้ คือการรายงานเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ตามความเป็ นจริง การวางตัวเป็ นกลาง ไม่
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เข้าข้างฝ่ ายใดทางการเมือง (impartiality) ในทางสาธารณะสื่อหนังสือพิมพ์จึงสามารถสร้างความชอบ
ธรรม และแสวงหาการยอมรับจากประชาชนด้วยการแสดงตัวว่ามีความเป็ นกลางทางการเมือง ทาให้ขยาย
ตลาดผูอ้ ่าน/ผูร้ บั ได้
สื่อมืออาชีพในยุคนีไ้ ม่แสดงบทบาทส่งเสริมประชาธิปไตย
และไม่ต่อต้าน
ประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด (self-depoliticization) แต่ทว่า ในความเป็ นจริงสื่อต้องทางานรับใช้รฐั ตามการ
ชีน้ าจากเบือ้ งบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องอยู่ในอาณัติของรัฐบาลที่เร่งฟื ้ นฟูอานาจของสถาบันกษัตริยอ์ ีก
คารบหนึ่ง
ขณะที่อตุ สาหกรรมสื่อกาลังหาทิศทางใหม่ เพื่อตอบรับการขยายตัวของตลาดชนชัน้ กลางและ
มวลชนในเมืองและชนบท ฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมก็สามารถยึดครองพืน้ ที่สื่อได้มากขึน้ หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา
2519 รัฐบาลคณะปฏิรูปฯ มีคาสั่งคณะปฏิรูป ปร.15 ให้สถานีวิทยุทุกสถานี (มากกว่า 250 สถานี)
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันละ 4 ครัง้ รวม 2 ชั่วโมง 20 นาที/วัน ศูนย์
สารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ผลิตรายการ “เพื่อแผ่นดินไทย” ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00-18.30
น. เพื่อเผยแพร่อดุ มการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หรืออุดมการณ์ราชาชาตินิยม และใช้ในการปฏิบตั ิการ
จิตวิทยาต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ มีเพียงสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) ระบบคลื่นสัน้ ที่
วิพากษ์วิจารณ์รฐั บาลและสถาบันกษัตริย์ ระหว่างปี 2508-2522 (ค.ศ.1965-1979) (ปิ ดเมื่อกรกฎาคม
2522) ส่วนสื่อโทรทัศน์ รัฐบาลคณะปฏิรูปฯ มีคาสั่ง ปร.17 ข้อ 2 (วงเล็บ 1 และ 4) สั่งให้เนือ้ หารายการ
ของทุกสถานีตอ้ ง “ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ....... ไม่สง่ เสริมให้เกิดความนิยมในลัทธิ
คอมมิวนิสต์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม” รายการประเภทอื่นๆ ทัง้ หมดรวมทัง้ รายการแสดงที่เกี่ยวกับการเมือง
หรือพาดพิงถึงการเมืองสถานีตอ้ งบันทึกเทปล่วงหน้า ต่อมา คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ (กบว.) (เพิ่งตัง้ ขึน้ ใหม่ ในปี 2518) มีหนังสือเวียนให้ทกุ สถานีเสนอข่าวพร้อมกันในเวลา
20.00 น. ตัง้ แต่ 20 เมษายน 2520 เป็ นต้นไป การยึดเวลาสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนผังรายการในช่วง
ปี 2519-2520 (ค.ศ.1976-1977) นับว่าเป็ นต้นแบบของการเพิ่มพืน้ ที่ในการโฆษณาด้านเดียวของฝ่ าย
กษัตริยน์ ิยม ซึ่งต่อมามีการเพิ่มรายการสารคดีสนั้ เป็ นรายการประจา และสารคดีเทิดพระเกียรติในวาระ
พิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะจากสานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
นอกจากการใช้พนื ้ ที่สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในการสร้างการชอบธรรมทางการเมืองแล้ว ฝ่ ายกษัตริย์
นิยมได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) (9 เมษายน 2520)
โอนกิจการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหมหรือช่อง 9 และสถานีวิทยุ ท.ท.ท. 6 คลื่นในกรุงเทพ
ให้แก่ อ.ส.ม.ท. รวมทัง้ จัดตัง้ สานักข่าวไทยขึน้ ใหม่ใน อ.ส.ม.ท. เท่ากับการยึดเอาสถานีโทรทัศน์ท่จี อมพล
ป. พิบลู สงครามก่อตัง้ ในปี 2498 มาอยู่ในฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม กรมประชาสัมพันธ์จึงมีเพียงโทรทัศน์ในส่วน
ภูมิภาคและวิทยุในเครือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อีกด้านหนึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) หรือ ทีวีพลู ซึ่งก่อตัง้ เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2511ii มีบทบาทสาคัญในการยกระดับอุดมการณ์ชาตินิยมสูร่ าชาชาตินิยมผ่านภาพเคลื่อนไหว
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ทางโทรทัศน์ท่ีสมจริงและสวยงามยิ่งใหญ่อลังการ การถ่ายทอดสดในพระราชพิธีสาคัญ เช่น พิธีจรดพระ
นางคัลแรกนาขวัญ พิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจแก่พสก
นิกรทั่วประเทศ ภาพลักษณ์อนั ศักดิส์ ิทธิ์ของกษัตริยผ์ มู้ ีบญ
ุ ญาธิการ ที่ถกู ถ่ายทอดออกไปสูส่ ายตาของ
ประชาชนพร้อมกัน ได้สร้างให้เกิดความรูส้ ึกใกล้ชิดระหว่างกษัตริยก์ บั ประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมได้เพิ่มมิติใหม่ในการใช้ทีวีพลู นิยามความหมายของกษัตริยน์ กั ประชาธิปไตย ใน
โอกาสที่พระราชทานกระแสพระราชดารัสในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาของทุกปี หรือในการไกล่
เกลี่ยความขัดแย้งเหตุการณ์พฤษภา 2535 การถ่ายทอดสดทางทีวีพลู (หรือบันทึกเทปออกอากาศแบบ
รวมการเฉพาะกิจ) ทาให้ประชาชนที่ดอู ยู่ทางบ้านรูส้ กึ เหมือนร่วมเป็ นประจักษ์พยานในเรื่องนัน้ ๆ ราวกับได้
เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ดว้ ยตนเอง ขณะเดียวกัน ทีวีพลู จะเป็ นกลไกการสื่อสารสาคัญที่กองทัพใช้ในการยึด
อานาจ ในทศวรรษ 2530, 2540 และ 2550
3. วารสารศาสตร์มืออาชีพ ชนชั้นกลาง กับกระแสราชาชาตินิยมใหม่ (2531-2544) (ค.ศ.
1988-2001)
นายกรัฐมนตรี พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ จากการเลือกตัง้ ทั่วไปครัง้ ที่ 15 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2531 (ค.ศ.1988) ได้ใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้า สร้างบรรยากาศเศรษฐกิจใหม่ท่ีคกึ คัก
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 9-10 ต่อปี (ปี 2530 = 8.4%, 2531 = 11%, 2532 = 10.5%)
(รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2533) ไม่เพียงทาให้กลุม่ ทุนเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยกาลังกลับมา บริบท
เศรษฐกิจการเมืองช่วงนีส้ ง่ ผลให้อตุ สาหกรรมสื่อขยายตัวทวีคณ
ู
ตลาดสินค้าผูบ้ ริโภคเติบโตอย่างก้าว
กระโดดทาให้ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีบทบาทมาก หนังสือพิมพ์แนวการเมืองกลุม่ หนึ่งได้นา
องค์กรจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นบริษัทมหาชน อาทิ บ.โพสต์พบั ลิชชิ่ง (2527) บ.เนชั่นกรุ๊ป
(2531) บ.มติชน (2536) บ.แมเนเจอร์กรุ๊ป (2536) นอกจากนี ้ หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจได้รบั ความนิยม
เพิ่มขึน้ เช่นกัน พืน้ ที่สื่อที่เสนอข่าวสารการเมืองขยายตัวอย่างสอดคล้องกันไม่ว่าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์
รายการข่าวทางโทรทัศน์ขยายเวลาออกอากาศ มีรายการข่าวภาคเช้า เที่ยง และค่า/ดึกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการข่าวสารของผูช้ ม ข้อมูลข่าวสารเหล่านีเ้ ริ่มสร้างการรับรูท้ างการเมืองให้กบั มวลชนที่แตกต่าง
ไปจากอดีต ขณะเดียวกัน สื่อบันเทิงก็ผลิตรายการบันเทิงที่ใช้ทนุ มาก เช่น การถ่ายทาละครในต่างประเทศ
การลงทุนฉากและเครื่องแต่งกายตัวละครเอกที่หรูหรา ชนชัน้ กลางได้สมั ผัสกับชีวิตการเมือง/วัฒนธรรมที่มี
คุณภาพต่างไปจากยุคก่อน ทัง้ ในโลกจริงและในโลกจินตนาการ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ 7 แห่ง ในช่วงทศวรรษ 2500-2520 ได้เพิ่ม
จานวนเป็ นกว่า 20 แห่งในช่วงนี ้ เพื่อป้อนบัณฑิตให้กบั อุตสาหกรรมสื่อสาขาต่าง ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในสาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา หลักสูตรเน้นความเป็ นสื่อมืออาชีพ และมีหลักสูตรสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ได้รบั ความนิยมจากผูเ้ รียนที่เป็ นข้าราชการและอาจารย์ (อุบลรัตน์
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ศิรยิ วุ ศักดิ์ 2530) ผลจากการเติบโตของสื่อมวลชนที่กลายเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และนักวิชาชีพที่
ได้รบั การฝึ กฝนจากหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันที่ไม่เน้นการศึกษาแบบวิพากษ์
ทาให้วงการธุรกิจโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และสื่อบันเทิงอุดมไปด้วยมืออาชีพที่พร้อมจะไปตามกระแสที่ครอบงาสังคมอยู่
การเมืองและสื่อมวลชนที่ดปู ระหนึ่งเปิ ดเสรีและขยายตัวต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่งยังมีฝ่ายอนุรกั ษนิยม
ที่เติบโตควบคู่มาด้วย การแข่งขันทางอุดมการณ์ระหว่างการที่ไทยจะเป็ นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย ซึ่ง
ขับเคลื่อนด้วยพลังเศรษฐกิจการเมืองเสรีนิยมกับอุดมการณ์(ราชา)ชาตินิยม – ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีการ
บ่มเพาะมาในช่วง 3 ทศวรรษตัง้ แต่ปี 2500 เป็ นต้นมาปะทะกันอย่างเข้มข้น นาไปสูร่ ฐั ประหารโดยกองทัพ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 (ค.ศ.1991) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นาโดย พลเอก
สุนทร คงสมพงษ์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด และ พลเอก สุจินดา คราประยูร ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกและผูน้ า
เหล่าทัพอ้างว่า รัฐบาลที่สื่อให้สมญาว่ารัฐบาล “บุฟเฟต์คาบิเนต” เป็ นเหตุ รสช.ต้องยึดอานาจเนื่องจาก
นักการเมืองคอรัปชั่น รังแกข้าราชการประจา เป็ นรัฐบาลเผด็จการ ทาลายสถาบันทหาร และบิดเบือนคดี
ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ (ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 2550)
รัฐบาลชั่วคราวที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน ที่ รสช. แต่งตัง้ ให้เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้จดั การเลือกตัง้
ในวันที่ 22 มีนาคม 2535 (ค.ศ.1992) สภาได้เสนอชื่อพลเอก สุจินดา คราประยูร ซึ่งเพิ่งพ้นจากตาแหน่งผู้
บัญชาการทหารบก เป็ นนายกรัฐมนตรี ประชาชนไม่พอใจที่ พลเอก สุจินดา เสียสัตย์ทงั้ ที่เคยให้สญ
ั ญาว่า
จะไม่รบั ตาแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตัง้ การเดินขบวนประท้วงครัง้ ใหญ่เดือนเมษายน-พฤษภาคม
2535 มีสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) และองค์การนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ และ
สมาพันธ์ประชาธิปไตยเป็ นแกนนา ข้อเรียกร้องคือให้พลเอก สุจินดา ลาออกทันที แต่รฐั บาลกลับส่งทหาร
ออกมาปราบปรามประชาชนที่ชมุ นุมอยู่ท่ีถนนราชดาเนิน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2535 มี
ผูเ้ สียชีวิตในเหตุการณ์นี ้ 44 คน สูญหาย 48 คน พิการ 11 คน บาดเจ็บ 1,728 คนและบาดเจ็บสาหัส 47
คน (ประชาไท 2560) พลเอก สุจินดา ได้อ่านคาชีแ้ จงฉบับที่ 2 เวลา14.45 น. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้เหตุผลว่าแกนนาผูช้ มุ นุม (พลตรี จาลอง ศรีเมืองและ
พวก) ได้รบั การจัดตัง้ จากพรรคคอมมิวนิสต์ ต้องการใช้ความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็ นระบอบที่พระมหากษัตริยไ์ ม่มีอานาจใดๆ เลย ในคาชีแ้ จงฉบับที่ 1 พลเอก สุจินดา ระบุว่า พล
ตรี จาลอง ศรีเมืองมีพฤติกรรมเป็ นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
2550) สะท้อนให้เห็นว่าการปราบปรามผูช้ มุ นุมนัน้ รัฐบาลทาไปเพื่อรักษาอุดมการณ์ราชาชาตินิยมหรือ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุขซึ่งกษัตริยม์ ีอานาจเหนือการเมือง
เที่ยงคืนวันที่ 20 พฤษภาคม 2535 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้นาเทป
บันทึกกระแสพระราชดาริท่พี ระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมีต่อพลเอก สุจินดา คราประยูร และพลตรี
จาลอง ศรีเมือง และองคมนตรี เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง หลังจากนัน้ ทัง้ สองแถลงร่วมกันว่าจะ
แก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตัง้ ต่อมา วันที่ 24 พฤษภาคม พลเอก สุจินดา ลาออก
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จากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็ นการถอยครัง้ ที่ 2 ของทหารหลังการปฏิวตั ิของประชาชนนิสิตนักศึกษา
ในปี 2516 (ค.ศ.1973) ในขณะที่พระบารมีของพระมหากษัตริยใ์ นฐานะผูย้ ตุ ิความรุนแรงและความขัดแย้ง
แผ่รศั มีแรงกล้า ได้รบั การยอมรับทั่วไปว่าทรงเป็ นประมุขที่มีความชอบธรรมทางการเมืองเหนือสถาบัน
การเมืองอื่นใด
กระแสกษัตริยน์ ิยมที่สงู เด่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนนี ้ ได้เพิ่มความชอบธรรมให้กบั อุดมการณ์ราชา
ชาตินิยมที่มีการบ่มเพาะมากว่า 4 ทศวรรษ หากราชาชาตินิยมมีนิยามว่า กษัตริยเ์ ป็ นผูร้ กั ษาเอกราช และ
กอบกูช้ าติตามตาราประวัติศาสตร์แล้ว หลังเหตุการณ์พฤษภา 2535 อุดมการณ์ราชาชาตินิยมถูกเปลี่ยน
แปรให้ทนั สมัยขึน้ เป็ นราชาชาตินิยมใหม่ในแง่ท่วี ่า กษัตริยผ์ ทู้ รงทศพิธราชธรรมเป็ นนักประชาธิปไตยและ
รับใช้ประชาชน (ธงชัย วินิจจะกูล 2554) นอกจากนี ้ ยังเป็ นกลางทางการเมืองเพราะไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งในการยุติขอ้ ขัดแย้งในวิกฤติการณ์ทางการเมือง
จากเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 และพฤษภา 35 ธงชัย วินิจจะกูล (2548) ชีว้ ่า
““ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา” ไม่ใช่การต่อสูข้ องประชาชนกับเผด็จการทหาร
และไม่ใช่แค่การต่อสูก้ บั ทุนท้องถิ่นทุนระดับชาติทหี่ นุนนักการเมืองทีฉ่ อ้ ฉล แต่ [ขณะนี ้
(หลังทหารหมดบทบาท)] เป็ นระบบการเมืองแบบ 3 ส่วน ได้แก่ (1) มวลชน (2) ทุนและ
นักการเมือง และ (3) ฝ่ ายกษัตริย์นยิ ม”
สาหรับฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม การจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกษัตริยภ์ ายใต้อดุ มการณ์ราชาชาตินิยม
ใหม่ ให้ประชาชนรับรู ้ และยอมรับว่ากษัตริยน์ กั ประชาธิปไตยอยู่บนยอดของปิ ระมิดการเมืองไทย ย่อมต้อง
อาศัยพลังอานาจของสื่อหลากหลายรูปแบบ
ในการทาให้เกิดความทรงจาร่วมของกษัตริยข์ องมวลชน
(mass monarchy) ในแง่นี ้ ปั ญญาชน กระฎมพี
ุ ศิลปิ นแขนงต่าง ๆ ที่ยกย่องในพระบารมีต่างทุ่มเท
ความสามารถในการผลิตวาทกรรมกษัตริยน์ กั พัฒนา กษัตริยน์ กั ประชาธิปไตย กษัตริยอ์ จั ฉริยะ กษัตริยน์ กั
ดนตรี ฯลฯ ออกมาอย่างไม่ขาดสาย โดยสร้างสรรค์เรื่องเล่าแบบต่าง ๆ อาทิ นิทาน บทเพลง บทกวี ปฏิทิน
ภาพวาด ภาพถ่าย วีดีทศั น์ ภาพยนตร์ สารคดี ข้อเขียนเทิดพระเกียรติ รูปปั้น และงานศิลปะในรูปแบบ
อื่นๆ ที่สามารถถูกผลิตซา้ และเข้าถึงได้ง่ายจากทุกหนทุกแห่ง เป็ นสินค้าที่หาซือ้ มาครอบครองได้ บางคนมี
ไว้เพื่อเคารพบูชาเฉกเช่นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ บางคนนามาใช้สอยในชีวิตประจาวัน เช่น
นาฬิกา ปฏิทิน หรือสร้างความผูกพันพิเศษ เช่น การเล่านิทานเกี่ยวกับพระราชาให้ลกู ฟั ง เปิ ดเพลงพระราช
นิพนธ์ในวาระพิเศษ เรื่องเล่ารูปแบบต่าง ๆ จึงปรากฏอยู่รอบตัวทุกที่ทกุ เวลาก็ว่าได้
เสรีภาพของสื่อในช่วงก่อนปี 2540 เป็ นความเบ่งบานของเสรีภาพทางเศรษฐกิจพร้อมกับความ
ศรัทธาในอุดมการณ์ราชาชาตินิยมใหม่ เมื่อเกิดวิกฤติตม้ ยากุง้ ในเดือนกรกฎาคม 2540 ได้สง่ ผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมสื่อ กระแสเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองและ
ปฏิรูปสื่อภายหลังเหตุการณ์พฤษภา 2535 ที่ต่อเนื่องถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เป็ นฉันทามติใหม่หรือผลพวง
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ของสิ่งที่เกษียร เตชะพีระ (2560) เรียกว่าฉันทามติภมู ิพล (The Bhumibol consensus) iii ในขณะนัน้ ชน
ชัน้ กลาง เทคโนแครต เครือข่ายประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทในการจัดทารัฐธรรมนูญ มีความ
เชื่อมั่นว่าการเลือกตัง้ และระบอบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข และ
อุดมการณ์ราชาชาตินิยมภายใต้พระราชอานาจนาจะเป็ นทางออกจากวิกฤติได้ รัฐธรรมนูญปี 2540 (ค.ศ.
1997) ถูกออกแบบมาให้ฝ่ายบริหารมีอานาจมาก และมีองค์กรอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบคานอานาจฝ่ าย
บริหาร สื่อมวลชนใช้โอกาสนีร้ วมตัวกันเป็ นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หรือนัยหนึ่งทาหน้าที่เป็ นสภา
อุตสาหกรรมของสื่อ ในการต่อรองให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพ และคุม้ ครองนักวิชาชีพ
สื่อไม่ว่าจะทางานในองค์กรสื่อเอกชนหรือของรัฐ อุตสาหกรรมสื่อและนักวิชาชีพสื่อจึงเป็ นพันธมิตรที่แนบ
แน่นกับกลุม่ ที่ขบั เคลื่อนการปฏิรูปการเมือง และร่างรัฐธรรมนูญปี 2540
ส่วนผลของการปฏิรูปสื่อ รัฐบาลชั่วคราวที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็ นนายกรัฐมนตรี (อีกครัง้ )
ได้เปิ ดให้มีสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ในระบบยูเอชเอฟ 1 ช่อง กาหนดให้เป็ นสถานีข่าว สถานีโทรทัศน์แห่งนี ้
มีช่ือว่า “ไอทีวี” iv (iTV - Independent Television) เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 (ค.ศ.1996)
(ศุภจั ฉรี วิชยั ดิษฐ์ 2539) ธนาคารไทยพาณิชย์และธุรกิจในสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริยถ์ ือหุน้
ในไอทีวีดว้ ย นับเป็ นความพยายามครัง้ ที่สองที่ฝ่ายกษัตริยน์ ิยมต้องการมีอิทธิพลโดยตรงในสื่อโทรทัศน์ (ปี
2520 หลัง 6 ตุลา 2519 รัฐบาลยึดสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม จากกรมประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนเป็ น
ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) อย่างไรก็ดี การปฏิรูประบบวิทยุและโทรทัศน์ตามที่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ให้เท่าเทียมกันระหว่างส่วนราชการ
เอกชน และภาคประชาชนไม่บรรลุผล สภาและรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตัง้ ไม่สามารถทวงคืนสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์ท่กี องทัพเป็ นเจ้าของได้ หลังรัฐประหารของ คสช. ในปี 2557 (ค.ศ.2014) กองทัพได้จดั
โครงสร้างวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศใหม่ทงั้ หมดดังจะได้กล่าวต่อไป
4. วารสารศาสตร์การเมือง: กษัตริยน์ ิยมและประชาธิปไตยภิวัตน์ (2545-2561) (ค.ศ.
2002-2018)
ความขัดแย้งทางการเมืองที่แยกขัว้ เป็ นฝ่ ายเสือ้ เหลืองและฝ่ ายเสือ้ แดง
ระหว่างกลุม่ อานาจ
คณาธิปไตยเก่าและอานาจคณาธิปไตยใหม่ หรือฝ่ ายระบอบเดิมและฝ่ ายระบอบใหม่ในช่วงเกือบ 2
ทศวรรษมานี ้ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2562) ชีว้ ่ามีสิ่งที่อยู่ลกึ ลงไปกว่าภาพปรากฏ เป็ นการต่อสูร้ ะหว่าง
“ฝ่ ายตัวแทนหรือเครือข่ายอานาจเดิม บารมีเดิม เงินทุนเดิม ความคิดเดิม ชนชัน้ เดิม ๆ กับอีกฝ่ ายหนึ่ง คือ
ตัวแทนหรือเครือข่ายของอานาจใหม่ บารมีใหม่ เงินทุนใหม่ ความคิดใหม่กบั ชนชัน้ ใหม่ ๆ” ทัง้ หมดนีม้ ี
องค์ประกอบที่ซอ้ นกันอยู่ 5 ฝ่ าย ได้แก่ M-1 ฝ่ ายสถาบันกษัตริยแ์ ละเครือข่าย (Monarchy and its
network) M-2 ฝ่ ายสถาบันทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารบก (Military-the Army) M-3 ฝ่ ายเงินทุน นัก
ธุรกิจ นายทุน (Money-Capital-Business factor) M-4 ฝ่ ายชนชัน้ กลางกับสื่อมวลชน (Middle Class and
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Mass Media) M-5 ฝ่ ายมวลชนและพระสงฆ์ (Mass and Monks) (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2562)
ความสัมพันธ์ภายในของ 5 ฝ่ ายวางซ้อนกันเป็ นแนวดิ่งตามรูปทรงปิ ระมิด โครงสร้างอานาจของแต่ละกลุม่
ถูกจัดช่วงชัน้ ไว้จากมากไปหาน้อย
ในลักษณะของรัฐไม่เป็ นทางการที่อยู่ค่ขู นานกับรัฐที่เป็ นทางการ
(parallel state) (Chambers 2020) v
ในมุมมองนี ้ ชนชัน้ กลางและสื่อมวลชนเป็ นหนึ่งในใจกลางของการต่อสูร้ ะหว่างสองเครือข่าย คือ
ฝ่ ายอานาจเดิมและฝ่ ายอานาจใหม่ท่อี าจทาให้ขวั้ กษัตริยน์ ิยมมีความชอบธรรมและทรงพลังมากขึน้ หรือ
อาจทาให้ขวั้ รัฐธรรมนูญนิยมหรือประชาธิปไตยภิวตั น์เป็ นฝ่ ายได้เปรียบก็เป็ นได้ ท่ามกลางความขัดแย้ง
ดังกล่าว ชนชัน้ กลางและสื่อมวลชนได้เปลี่ยนจุดยืนทางการเมือง จากที่เคยแสดงออกว่าสนับสนุนระบอบ
รัฐสภาและนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตัง้ หลังเหตุการณ์พฤษภา 2535 และต้องการรัฐธรรมนูญที่ให้
การรับรองสิทธิเสรีภาพกว้างขวางขึน้ ในสมัยรัฐบาลทักษิณ 2 (2548-2549) (ค.ศ.2005-2006) พวกเขา
กลับพลิกไปสนับสนุนฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม มีกลุม่ รอยัลลิสต์เครือข่ายคนดีท่เี รียกว่า “เครือข่ายสถาบันกษัตริย”์
หรือ Network Monarchy (Duncan McCargo 2005) vi และพรรคการเมืองอนุรกั ษนิยมเป็ นแกนนาสาคัญ
อะไรคือสาเหตุท่ที าให้ชนชัน้ กลางและสื่อมวลชน เปลี่ยนความเชื่อทางการเมืองไปสู่ขวั้ ตรงข้ามในเวลาอัน
สัน้ พวกเขาชุมนุมต่อต้านและล้ม รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (พรรคไทยรักไทย) ที่มาจากการเลือกตัง้
เพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยภิวตั น์อย่างแท้จริง หรือพวกเขาตกอยู่ในกับดักของ
วาทกรรมที่พวกเขาสร้างขึน้ มาเองตลอดเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา หรือ “ระบอบทักษิณ” ส่งผลกระทบ
อย่างถึงราก ทาให้พวกเขาสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อานาจทางสังคม และวัฒนธรรม (ธนศักดิ์
สายจาปา 2558)
ส่วนนีข้ องบทความ จะนาเสนอบทบาทของสื่อมวลชนกษัตริยน์ ิยมในการโค่นล้ม “ระบอบทักษิณ”
นาไปสูก่ ารเมืองนอกระบอบประชาธิปไตย และการหวนคืนสูก่ ารเมืองของกองทัพในการรัฐประหาร 2 ครัง้
ที่มีสาระสาคัญแตกต่างกัน
ในการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทยได้รบั การ
เลือกตัง้ ด้วยคะแนนเสียงมากเป็ นประวัติการณ์ในการเลือกตัง้ ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 (มี
สส. 377 ที่น่งั จาก 500 ที่น่ งั แบบแบ่งเขต 310 ที่น่งั แบบบัญชีรายชื่อ 67 ที่น่งั ได้คะแนนเสียง 18.9 ล้าน
เสียงหรือร้อยละ 75.4) vii สะท้อนให้เห็นผลจากการออกแบบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
ที่ให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีโอกาสชนะเลือกตัง้ รัฐบาลเข้มแข็งมีบทบาทการเมือง แต่ในปี 2547 ปลาย
รัฐบาลไทยรักไทย (1) ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี (2544-2548) (ค.ศ.2001-2005) ชนชัน้
กลาง ปัญญาชน นักวิชาการและสื่อมวลชนวิจารณ์รฐั บาลที่พวกเขาขนานนามว่า “ระบอบทักษิณ” หรือ
Thaksinomics อย่างหนักหน่วง (ดูรงั สรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2548, เกษียร เตชะพีระ 2551, Pasuk
Phongpaichit and Chris Baker 2004, Duncan McCargo and Ukrist Pathmanand 2005) นโยบาย
เศรษฐกิจประชานิยมของรัฐบาลทักษิณมีขนาดใหญ่กว่ารัฐบาลอื่น ๆ ในอดีตมาก ด้านหนึ่งมุ่งสูฐ่ านเสียง
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มวลชนเกษตรกรรากหญ้าในชนบท เช่น นโยบายกองทุนหมู่บา้ น นโยบายพักชาระหนีเ้ กษตรกร ธนาคาร
คนจน นโยบายสาธารณสุข 30 บาทรักษาทุกโรค เป็ นต้น นโยบายที่นาเอาทรัพยากรที่เคยกระจุกรวมศูนย์
ที่สว่ นกลางกระจายไปสูภ่ มู ิภาคเหล่านี ้ ถูกวิจารณ์ว่าใช้เงินงบประมาณอย่างสิน้ เปลืองเพื่อสร้างคะแนน
นิยม แนวทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ ยังหมายถึงการแปรรูปกิจการสาธารณะของรัฐให้กลายเป็ นของ
เอกชนตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ ควบคู่กบั ประชาบริโภคนิยมสาหรับคนจนผูอ้ อกเสียงเลือกตัง้ (เกษี ยร เต
ชะพีระ 2550, Pasuk Phongpaichit and Chris Baker 2004) ซึ่งถูกระบุว่าเป็ น “ทุนนิยมสามานย์”
ในทางการเมือง พรรคไทยรักไทยถูกวิจารณ์ว่าเป็ นเพียงพรรคเถ้าแก่หาใช่พรรคการเมืองแบบ/ของ
มหาชนไม่ มีความเป็ นเผด็จการสูง และขาดเสถียรภาพ รัฐบาลไทยรักไทยเป็ นรัฐบาลขีฉ้ อ้ ไม่เล่นตามเกมส์
กติกา รวมศูนย์อานาจการบริหารแบบซีอีโอ ขาดธรรมาภิบาล คอรัปชั่นเชิงนโยบาย และมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนระหว่างธุรกิจส่วนตัวและนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะด้านสื่อสารโทรคมนาคมและโทรทัศน์ มีการ
เอือ้ ประโยชน์พวกพ้อง ดังที่รงั สรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2548) เรียกว่า “ระบอบทักษิณาธิปไตย” ในมุมมองของ
เกษียร เตชะพีระ (2550) ความขัดแย้งที่เกิดขึน้ เป็ นความขัดแย้งระหว่างระบอบทักษิณ ซึ่งเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยอานาจนิยมภายใต้อานาจนาของกลุม่ ทุนใหญ่ กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข หรือระบบเลือกตัง้ ธิปไตยภายใต้พระราชอานาจนา นอกจากนี ้ นโยบายของรัฐบาลด้าน
ปราบปรามยาเสพติด – “สงครามยาเสพติด” ถูกวิจารณ์ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ฆ่าตัดตอนผูค้ า้ ราย
เล็กและผูเ้ สพจานวนมาก นโยบาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่มี ีการปราบปรามกลุม่ แบ่งแยกดินแดนได้
สร้างปัญหาและความหวาดกลัวใน 3 จังหวัด (Human Rights Watch 2006)
ระบอบทักษิณกับสือ่ เลือกข้าง
ปลายรัฐบาลทักษิณ (1) นักวิชาการเขียนบทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ และตีพิมพ์งานวิชาการ
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของรัฐบาลทักษิณ สื่อมวลชนส่วนใหญ่คล้อยตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์และวาทกรรม
“ระบอบทักษิณ”/“ทุนนิยมสามานย์” ซึ่งถูกมองว่าเป็ นขัว้ ตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุขและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญญาชน นักวิชาการ และสื่อมวลชนวิจารณ์ ทักษิณว่า
เล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็ นนักธุรกิจการเมืองสื่อ และมีนโยบาย “ขายชาติ” แนวปฏิบตั ิและ
นโยบายด้านสื่อของรัฐบาลทักษิณที่ข่มขู่คกุ คามและแทรกแซงสื่ออย่างหนักเป็ นบริบทที่ทาให้อตุ สาหกรรม
สื่อต้องเลือกข้าง/ขัว้ ทางการเมือง ว่าจะอยู่ขา้ งรัฐบาลหรือต่อต้านรัฐบาล อย่างไรก็ดี ฝ่ ายที่ต่อต้านรัฐบาล
ด้วยเหตุผลว่าสิทธิเสรีภาพสื่อถูกลิดรอนอาจมองเห็นปัญหาเฉพาะหน้าที่กาลังต่อสูอ้ ยู่ โดยไม่รู(้ หรืออาจรู)้
ว่าการต่อสูน้ เี ้ ป็ นการต่อสูร้ ะหว่างรัฐบาลทักษิณกับรัฐเร้นลึก (Deep State) (เออเจนี เมริโอ 2559) ที่แฝง
อยู่ในระบบการเมืองไทย viii
สาหรับสื่อที่เลือกต่อต้านรัฐบาล พวกเขาเชื่อว่าพ.ต.ท.ทักษิณไม่มีความชอบธรรมในการบริหาร
จากเหตุปัจจัยอย่างน้อย 4 ประการ รัฐบาลคุกคามและแทรกแซงสื่อเอกชน รัฐบาลผูกขาดอานาจการใช้สื่อ
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ของรัฐทุกเครือข่าย รัฐบาลมีนโยบายแปรรูปสื่อโทรทัศน์ของรัฐให้เป็ นเอกชน (นาเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์) และครอบครัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็ นเจ้าของโทรทัศน์ไอทีวี และกิจการโทรคมนาคม
อันดับหนึ่งของประเทศรวมทัง้ ดาวเทียมที่เป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสื่อสารยุคใหม่ ทัง้ ยังมีพนั ธมิตร
เครือข่ายสื่อ เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และมีแนวโน้มจะซือ้ กิจการสื่อประเภทอื่น ๆ เข้ามาเสริมฐานอานาจ
ของตน (อุบลรัตน์ ศิรยิ ุวศักดิ์ 2547, Pasuk Pongpaichit and Chris Baker 2004) นอกจากเหตุผลที่เป็ น
รูปธรรมที่ชวี ้ ่าพ.ต.ท.ทักษิณต้องการกินรวบสื่อแล้ว สื่อมวลชนในฝ่ ายต่อต้านทักษิณยังรูส้ กึ ว่าอานาจของ
ตนถูกลดทอนลงไป จากที่เคยมีบทบาทสูงในสังคมช่วงปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปสื่อระหว่างทศวรรษ 2530
- ต้นทศวรรษ 2540 สื่อมวลชนเห็นว่ารัฐบาลเหลิงอานาจ ไม่ฟังเสียงทักท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อและ
สังคม กล่าวได้ว่า รัฐบาลทักษิณได้นาสื่อกลับสูย่ คุ วารสารศาสตร์การเมือง 2 ขัว้ ที่ต่อสูก้ นั คือระหว่างฝ่ าย
เสรีนิยมใหม่ (ระบอบใหม่) และฝ่ ายเศรษฐกิจพอเพียง (ระบอบเก่า) หรือระหว่างประชาธิปไตยที่กินได้กบั
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข เฉกเช่นสภาพการณ์หลังปฏิวตั ิ 2475 ที่สื่อแบ่งออกเป็ น 2
ฝ่ าย - ฝ่ ายรัฐธรรมนูญนิยมกับฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม
สื่อที่ถกู ทาให้ปลอดการเมืองในยุคเผด็จการทหาร ซึ่งเปลี่ยนเป็ นสื่อมืออาชีพในยุคสื่อพาณิชย์นิยม
ช่วงทศวรรษ 2530 – 2540 ได้แปรเปลี่ยนเป็ นสื่อเลือกข้างทางการเมือง (partisan media) ในยุครัฐบาล
ทักษิณ (2) ทัง้ ในแวดวงวารสารศาสตร์ วงการบันเทิง การแสดง และภาพยนตร์ และวงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่เลือกข้างฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม แม้ว่าพวกเขาจะสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองและ
หนุนให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึน้ สู่อานาจเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่นโยบายของรัฐบาลที่ปิดกัน้
ไม่ให้สื่อวิพากษ์วิจารณ์ ด้วยการข่มขู่ ถอดรายการจากผัง การตรวจสอบทรัพย์สินของบรรณาธิการ การ
ฟ้องผูว้ ิพากษ์วิจารณ์ หรือเข้าถือหุน้ สื่อเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางและเนือ้ หาของสื่อนัน้ ๆ ได้ เช่น กรณี
ตัวอย่างสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ซึ่ง พ.ต.ท. ทักษิณ ได้ซือ้ หุน้ 39% ก่อนการเลือกตัง้ เดือนมกราคม 2544
นักข่าวไอทีวี คัดค้านการเซ็นเซอร์และแทรกแซงการทางานของกองบรรณาธิการข่าว ต่อมา นักข่าว 23 คน
ถูกปลด พวกเขาต่อสูโ้ ดยการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานว่าถูกปลดอย่างไม่เป็ นธรรม (Ubonrat Siriyuvasak
2006) จากมาตรการปิ ดกัน้ การแสดงความคิดเห็นเหล่านี ้ ทาให้สื่อเริ่มหันเหทิศทางไม่ให้การสนับสนุน
รัฐบาล เห็นรัฐบาลเป็ นศัตรู อีกด้านหนึ่งรัฐบาลใช้วิธีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนสื่อที่เงียบเสียงไม่
วิพากษ์วิจารณ์ เช่น การสนับสนุนค่าโฆษณาจากหน่วยงานรัฐ
ความขัดแย้งในปริมณฑลสื่อและรัฐบาล เป็ นฉากโหมโรงที่การต่อสูป้ ะทะกันเป็ นเรื่องประจาวันบน
หน้าสื่อและหน้าทาเนียบรัฐบาล หรือการข่มขู่คกุ คามเป็ นระยะ หรือการฟ้องร้องคดีในศาล แต่การต่อสูท้ ่ี
เข้มข้นกว่าและหวังผลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกิดขึน้ อย่างมีแบบแผน ด้วยการประโคมทาลายความชอบธรรม
ของรัฐบาลทักษิณในสายตาสาธารณชนและเสนอทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ การแสดงฉากนี ้
ตกอยู่ท่กี ลุม่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และสนธิ ลิม้ ทองกุล กับสื่อในเครือผูจ้ ดั การ ซึ่ง
หลัก ๆ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ ผูจ้ ดั การ และโทรทัศน์ เอเอสทีวี ที่เรียกตนเองว่า “ขบถสื่อโทรทัศน์” (สุ
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วิชชา เพียราษฎร์ 2551) สนธิ ลิม้ ทองกุลเป็ นเจ้าพ่อสื่อเช่นเดียวกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทัง้ คู่เคยเป็ นมิตร
ทางการเมืองในช่วงแรกที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็ นนายกรัฐมนตรี แต่ขดั แย้งกันในเรื่องสัมปทานโทรทัศน์ช่อง 11
จนกลายเป็ นศัตรูทางการเมืองในเวลาต่อมา (เกษียร เตชะพีระ 2550) นอกจากนี ้ ฝ่ ายกษัตริยน์ ิยมมี
เครือข่ายสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุน เช่น หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ และ แนวหน้า และสื่อ
ที่มีอิทธิพลในหมู่ชนชัน้ นา และปัญญาชน อาทิ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Bangkok Post และ The
Nation และ โพสต์ทูเดย์ ในเครือโพสต์พบั ลิชชิ่ง กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก ในเครือเนชั่นกรุ๊ป ทาหน้าที่
คัดค้านและขุดคุย้ ข้อผิดพลาดของนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้น รวมทัง้ หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ ใน
เครือ มติชน ที่เจาะข่าวเรื่องการซุกหุน้ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ถูกฟ้องในคดีซุกหุน้ ก่อนรับตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี แต่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษายกฟ้อง) (คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2544) หนังสือพิมพ์
มหาชนฉบับใหญ่ เช่น ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ อาจไม่แสดงท่าทีต่อต้านรัฐบาลเช่นกลุม่ หนังสือพิมพ์ท่ผี อู้ ่าน
เป็ นชนชัน้ นาและปัญญาชน แต่ก็ไม่ปกป้องรัฐบาลจากกระแสโจมตีท่ีรุนแรงได้ สาหรับสื่อโทรทัศน์ มี
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายในภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย และเครือข่ายทั่วประเทศ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีวิทยุในเครือ อ.ส.ม.ท. ที่รฐั บาล
กากับดูแลโดยตรงให้การสนับสนุน อย่างไรก็ดี สื่อของรัฐทัง้ สองเครือข่ายไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตา
ประชาชน ถูกมองว่าเป็ นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล
สือ่ กษัตริยน์ ิยมและการล้มรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้
กลุม่ พันธมิตรฯ ชุมนุมคัดค้านรัฐบาลทักษิณอย่างยืดเยือ้ 4 เดือนตัง้ แต่ปลายปี 2548 - 2549
(ค.ศ.2005-2006) เริ่มจากรายการ เมืองไทยรายสัปดาห์สญ
ั จร จากนัน้ สนธิ ลิม้ ทองกุล ร่วมกับตัวแทน
ของเครือข่ายนักพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปัญญาชนนักวิชาการ และสันติอโศก
จัดตัง้ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” (พธม.) หรือ People’s Alliance for Democracy เมื่อ 8
กุมภาพันธ์ 2549 เคลื่อนไหวทางการเมือง ใช้สื่อในเครือข่ายของกลุม่ ตนโฆษณาโจมตี พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร กลุม่ พันธมิตรฯ ชูสโลแกน “กูช้ าติ” ใส่เสือ้ สีเหลือง ผูกริบบิน้ สีฟ้า และระบุอตั ลักษณ์ของกลุม่ ว่าเป็ น
“ลูกจีนรักชาติ” แสดงถึงความจงรักภักดีของชุมชนจีนตัง้ แต่อดีตที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบัน
กษัตริย์ การปราศรัยบนเวทีชมุ นุมบนถนนราชดาเนินมีการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณดาวเทียมออกอากาศ
ทางสถานี เอเอสทีวี ไปทั่วประเทศ ปัญญาชน นักวิชาการ ศิลปิ น-นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักการเมือง
สลับกันขึน้ เวทีปราศรัยของพันธมิตรทุกวัน พวกเขาสามารถสร้างความประทับใจ ความบันเทิง และปลุก
พลังฮึกเหิมให้แก่ผชู้ มุ นุม วาทกรรมต่าง ๆ ที่โจมตีรฐั บาลได้บ่นั ทอนความชอบธรรมของรัฐบาลทักษิณเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะวาทกรรม “ระบอบทักษิณ” และ “ทุนนิยมสามานย์” ที่นาเสนอในรูปแบบวิชาการถูก
นามาย่อยให้มวลชนเสือ้ เหลืองฟั งด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและลีลาการถ่ายทอดที่เร้าใจ นอกจากนี ้ วาทกรรม
ที่ตอกยา้ ให้เห็นว่านักการเมืองเป็ นผูร้ า้ ย เช่น นักการเมืองซือ้ เสียง นักการเมืองคอรัปชั่น มีการใช้อานาจ
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โดยมิชอบ หรือนักการเมืองเป็ นพวกไร้จริยธรรม เล่นการเมืองแบบนา้ เน่า หรือระบอบประชาธิปไตยไม่
เหมาะกับสังคมไทย เช่น รัฐบาลเสียงข้างมากคือเผด็จการรัฐสภา เลือกตัง้ ไม่เท่ากับประชาธิปไตย ถูก
นามาใช้โจมตีระบอบประชาธิปไตยและฝ่ ายประชาธิปไตย (Thongchai 2008) วาทกรรมการปกครอง
บ้านเมืองด้วยคนดีมีศีลธรรมถูกนามาเปรียบเทียบกับนักการเมืองสามานย์
ความสามัคคีถกู นามา
เปรียบเทียบกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ าย เรื่องเล่าจากวาทกรรมหลักและวาทกรรมรองทัง้ ปวงได้นาไปสู่ประเด็น
หัวใจของฝายกษัตริยน์ ิยม นั่นคือ ข้อกล่าวหาที่ว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 2550, เกษี ยร เตชะพีระ 2550) เวทีชมุ นุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เป็ นใจกลางของการต่อต้านรัฐบาล ที่สื่อมวลชนกระแสหลักส่วนใหญ่เกาะติดและรายงานอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถสร้างประชามติก่อกระแสขับไล่รฐั บาล ในแง่นี ้ สื่อของฝ่ ายรัฐบาลตกอยู่ในสถานะที่ไม่อาจทัด
ทานเสียงต่อต้านที่ดงั กว่าได้
อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนไม่สามารถเป็ นผูโ้ ค่นล้มรัฐบาลได้ดว้ ยตนเอง ในกรณีของ สนธิ ลิม้ ทองกุล
และสื่อเครือ ผูจ้ ดั การ และ เอเอสทีวี เป็ นสื่อเลือกข้างกษัตริยน์ ิยม ที่ทางานร่วมกับกลุม่ การเมืองพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นักเคลื่อนไหวกลุม่ นีท้ าหน้าที่เป็ นเอเย่นต์ทางการเมืองให้ฝ่ายกษัตริยน์ ิยมโค่น
ล้มรัฐบาลทักษิณ ในเบือ้ งต้นสามารถระดมเสียงสนับสนุนได้อย่างท่วมท้นจากสื่อมวลชน และชนชัน้ กลาง
ในเมืองและต่างจังหวัด (โดยเฉพาะภาคใต้ท่เี ป็ นฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์) พันธมิตรฯ ได้ย่ืนหนังสือ
ขอให้พระมหากษัตริยใ์ ช้อานาจตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แต่งตัง้
นายกรัฐมนตรีใหม่ แต่วิธีการนีถ้ กู ปฏิเสธ
“ขอยืนยันว่ามาตรา 7 ไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริยม์ ีอานาจทีจ่ ะทา
อะไรตามชอบใจ ไม่ใช่ มาตรา 7 นัน้ พูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
ไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริยต์ ดั สินใจทาได้ทกุ อย่าง ถ้าทาเขาจะต้องว่าพระมหากษัตริย์
ทาเกินหน้าที่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเกิน ไม่เคยทาเกินหน้าที่ ถ้าทาเกินหน้าที่ ก็ไม่ใช่
ประชาธิปไตย ...”
(พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด 25 เมษายน 2549)
ความสาเร็จของสื่อฝ่ ายกษัตริยน์ ิยม คือการที่หนังสือพิมพ์ ผูจ้ ดั การ และสื่อในเครือ และพันธมิตร
ฯ สามารถเป็ นศูนย์รวมในการสร้างบรรยากาศของวิกฤติการณ์การเมืองขนานใหญ่ ทาลายความชอบธรรม
ของรัฐบาลทักษิณ สร้างประชามติว่ารัฐบาลจากการเลือกตัง้ ประพฤติมิชอบไม่สมควรบริหารประเทศต่อไป
ก้าวต่อมาคือการร้องขอนายกฯพระราชทาน เมื่อไม่ได้ผลเพราะรัฐบาลยังคงต่อสูต้ ามระบอบประชาธิปไตย
ด้วยการจัดการเลือกตัง้ ซ่อม
จึงได้ใช้มาตรการสุดท้าย คืออาศัยอานาจขององค์กรอิสระ ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินชีข้ าดเกี่ยวกับการจัดการเลือกตัง้
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“ขอให้ท่านได้พจิ ารณาดู กลับไปพิจารณา ไปปรึกษาผูพ้ พิ ากษาศาลอะไรอืน่ ๆ
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญว่าควรจะทาอะไร แล้วต้องรีบทา ไม่งนั้ บ้านเมืองล่มจม...
เดีย๋ วนีเ้ ป็ นเวลาทีว่ กิ ฤตทีส่ ดุ ในโลก ฉะนัน้ ท่านก็มีหน้าทีท่ จี่ ะปฏิบตั ิ ปรึกษากับผูท้ มี่ ีความรู ้
เพือ่ ทีจ่ ะเขาเรียกว่า กูช้ าตินนั้ แหละ... ป้องกันไม่ให้จมลงไป... แต่ถา้ จมแล้วกูช้ าติไม่ได้ จม
ไปแล้ว”
(พระราชดารัส พระราชทานแก่ผพู้ ิพากษาประจาศาล
นาโดยนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา 25 เมษายน 2549)
ศาลได้ชวี ้ ่าการเลือกตัง้ 2 เมษายน 2549 เป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทาให้ศาลเข้ามามี
บทบาทในทางการเมือง หรือที่เรียกว่า “ตุลาการภิวตั น์” (ประชาไท 2549) ศาลอาญาได้พิพากษาให้
พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) และกรรมการอีก 2 คนมีความผิด
เนื่องจากการจัดการเลือกตัง้ ที่ไม่เที่ยงธรรม ให้ลงโทษจาคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ 10 ปี (แต่ศาลยกฟ้องในปี 2556) (ลม เปลี่ยนทิศ 23 ธันวาคม 2556)
แม้กระนัน้ รัฐบาลรักษาการก็ประกาศจัดการเลือกตัง้ ใหม่อีกครัง้ ในเดือนตุลาคม 2549 แต่ฝ่าย
ต่อต้านได้ใช้กลไกนอกระบอบประชาธิปไตย คือการใช้กองทัพก่อการรัฐประหาร
รัฐประหารทักษิณ เลิกเสรีนิยมใหม่
รัฐบาลทักษิณถูกรัฐประหารโดยคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2549 (ค.ศ.2006) ขณะที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กาลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ
ที่นครนิวยอร์ก แม้รฐั บาลจะใช้สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ออกแถลงการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่ถกู ตัดสัญญาณ ไม่สามารถต่อต้านการรัฐประหารได้ คณะรัฐประหารอ้างว่ารัฐบาลได้ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้ง แบ่งฝ่ าย สลายความรูร้ กั สามัคคีของชนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์
ชาติไทย รัฐบาลทักษิณมีการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงานองค์อิสระถูกครอบงาทาง
การเมือง และหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผูท้ รงเป็ นที่เคารพเทิดทูน
ของปวงชนชาวไทย (ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 2550)
รัฐบาลที่คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ จัดตัง้ ขึน้ มีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของ “เครือข่ายสถาบันกษัตริย”์ ที่เป็ นนักวิชาการ เทคโนแครต
ภาคประชาสังคม และอดีตข้าราชการ ส่วนสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) มีตวั แทนของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็ นสมาชิกด้วย ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสื่อของรัฐบาลคือแก้ปัญหาการรุกคืบ
ของทุนโลกาภิวตั น์ และการผูกขาดสื่อของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนัน้ จึงได้ออกกฎหมายที่เปิ ดให้
อุตสาหกรรมสื่อมีเสรีภาพในการดาเนินการทางธุรกิจมากขึน้ เพื่อให้ทนุ ท้องถิ่น (ทุนชาติ) แข่งขันกับทุน
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โลกาภิวตั น์ได้ กฎหมายสื่อชุดใหม่ประกอบด้วย - พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 (2007 Press
Registration Act) พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดที ศั น์ พ.ศ. 2551 (2008 Film & Video Act) กฎหมายสื่อชุดนี ้
เปิ ดโอกาสให้สื่อเอกชนที่เจ้าของเป็ นทุนท้องถิ่นของไทยฟื ้ นตัวและขยายกิจการได้ รัฐบาลคาดว่าจะตอบ
โจทย์เศรษฐกิจเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้ทนุ นิยมแห่งชาติในกระแสโลกาภิวตั น์
ส่วน พ.ร.บ. ประกอบกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (2008 Broadcasting Act) ที่
เกี่ยวข้องกับสื่อของรัฐ และสื่อเอกชนที่ได้รบั สัมปทานจากรัฐ มีวตั ถุประสงค์ตอบโต้นโยบายแปรรูปสื่อของ
รัฐให้เป็ นของเอกชน (privatization) ในสมัยรัฐบาลทักษิณ โดยได้จดั แบ่งประเภทของกิจการแตกต่างจาก
เดิมเป็ นกิจการสื่อสาธารณะ สื่อเอกชน และสื่อชุมชน และกาหนดให้สื่อของรัฐเป็ นกิจการบริการสาธารณะ
ทัง้ หมด สาหรับกรณีไอทีวี รัฐได้ยดึ ไอทีวีท่เี ป็ นของเอกชนนามาแปรรูปเป็ นสื่อของรัฐ (nationalization) ทา
ให้ไอทีวีเป็ นส่วนหนึ่งของทุนชาติ แล้วจัดประเภทให้เป็ นสื่อบริการสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (2008 Public Broadcasting Service Act)
กาหนดให้ได้รบั งบประมาณปี ละ 1.5% จากภาษีท่เี ก็บจากผูบ้ ริโภคสุราและยาสูบ โดยให้มีรายได้สงู สุดไม่
เกินปี ละ 2,000 ล้านบาท ข้อสาคัญสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คือรูปธรรมที่ฝ่ายกษัตริยน์ ิยมได้ครอบครอง
สื่อโทรทัศน์เพื่อให้มีสถานีในเครือข่ายของตน ix เช่นเดียวกับที่กองทัพบกมีสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
และ จอมพล ป. มีสถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม ในทศวรรษ 2500
ด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมายภาพยนตร์ วีดีทศั น์ และวิทยุ/โทรทัศน์ มี
วัตถุประสงค์เปิ ดให้มีเสรีภาพอย่างจากัด กล่าวคือ ผ่อนคลายการเซ็นเซอร์เนือ้ หา ใช้การจาแนกระดับอายุ
และความเหมาะสมของเนือ้ หา จัดเรตติง้ ภาพยนตร์ วีดีทศั น์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เหมาะสมกับยุค
สมัย คมช.ใช้วิธีการให้ประโยชน์/โอกาสทางธุรกิจแลกกับเสียงสนับสนุนจากอุตสาหกรรมสื่อ รัฐบาล พล.อ.
สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปลี่ยนกลยุทธ์การควบคุมสื่อจากการปราบปรามและใช้กฎหมายลงโทษ มาเป็ นการผ่อน
ปรนเพื่อให้สื่อยินยอมพร้อมใจยอมรับอานาจคณะรัฐประหาร (rule by consent) ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ
สื่อและนักหนังสือพิมพ์ในสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ให้ความร่วมมือในการจัดทากฎหมายชุดนีเ้ ป็ นอย่างดี
เพราะการเปิ ดเสรีธุรกิจเป็ นการสร้างความหวังให้กบั อุตสาหกรรมสื่อซึ่งได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ตัง้ แต่ปี 2540 โดยเฉพาะกรณีของสื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์ท่ไี ด้รบั สิทธิเหนือสื่อประเภทอื่น คือไม่ตอ้ งขอ
ใบอนุญาตอีกต่อไป เพียงจดแจ้งกับนายทะเบียนกรมศิลปากรตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 การ
ใช้อานาจปกครองแบบนุ่มนวลของคณะรัฐประหารในการบริหารจัดการกับสื่อมวลชน
ทาให้ลดเสียง
คัดค้านของสื่อกระแสหลักลงไป
แต่ในทางกลับกัน รัฐบาลหันไปควบคุมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็ น
รายบุคคลหรือกลุม่ บุคคลอย่างเข้มงวด โดยใช้ พ.ร.บ.การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(2007 Computer Crime Act) เป็ นเครื่องมือ และใช้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาลงโทษผูท้ ่รี ฐั
เห็นว่าวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ หรือแสดงความคิดเห็นอันอาจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพควบคู่ไป
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ด้วย x นับตัง้ แต่รฐั ประหารเป็ นต้นมา มีคดีเพิ่มขึน้ มาก ในปี 2550 มีคดี 112 จานวน 36 คดี ปี 2551 มี 55
คดี ปี 2552 มี 104 คดี ปี 2553 มี 65 คดี ปี 2554 มี 37 คดี ปี 2555 มี 25 คดี ปี 2556 มี 57 คดี ปี 2557 มี
99 คดี (เมตตา วงศ์วดั 2017)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หลังยุคทักษิณ (Post Thaksin) เป็ นกลไกที่ คมช.
ใช้วางหลักเกณฑ์สาคัญ 3 เรื่อง เพื่อขับนักการเมืองออกจากการครอบงาสื่อ ไม่ให้นกั การเมืองเติบโตจนรัฐ
เร้นลึกไม่อาจควบคุมได้ ได้แก่ มาตรา 45 บัญญัติว่า ห้ามรัฐอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น
ของเอกชน มาตรา 46 ห้ามผูด้ ารงทางการเมืองแทรกแซงสื่อ และมาตรา 48 ห้ามผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองเป็ นเจ้าของหรือถือหุน้ ในกิจการสื่อ การบัญญัติขอ้ ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บททา
ให้เรื่องมิให้นกั การเมืองมีบทบาทในสื่อมีความเป็ นสถาบัน (institution) มากกว่าการเขียนเป็ นกฎระเบียบ
หรือข้อห้ามในกฎหมายเลือกตัง้ ยิ่งกว่านัน้ การสถาปนาข้อห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญ (constitutionalized) มี
นัยว่า เป็ นเรื่องสาคัญยิ่งยวดที่ฝ่ายกษัตริยน์ ิยมมีความกังวล และไม่ตอ้ งการให้เกิดซา้ รอยขึน้ อีกแม้แต่ครัง้
เดียว จึงต้องฝัง (embed) ให้สถิตย์สถาพรไว้ในรัฐธรรมนูญ
ระบอบทหารและการสถาปนาอานาจนาของกองทัพ
แม้ทกั ษิณจะถูกกาจัดไปแล้ว ความขัดแย้งก็ไม่ยุติ รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ จัดการเลือกตัง้
ปลายปี 2550 พรรคพลังประชาชนซึ่งเป็ นอวตารของพรรคไทยรักไทย ชนะการเลือกตัง้ และจัดตัง้ รัฐบาล
ใหม่ แสดงให้เห็นว่ามวลชนส่วนใหญ่ยงั สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ความพยายามที่จะล้มรัฐบาลจึง
เริ่มขึน้ อีกครัง้ ประจวบกับฉันทามติภมู ิพลมีสถานะไม่แน่นอนทางการเมือง ยุทธการชุมนุมประท้วงโดย
มวลชนถูกนามาใช้ซา้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมตัวกันชุมนุมประท้วงรัฐบาลพลังประชาชน
ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิเ์ ป็ นนายกรัฐมนตรี พันธมิตรฯ ชุมนุมล้อมอาคารรัฐสภาในเดือนตุลาคม ต่อมา
ปักหลักชุมนุมปิ ดสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินในต่างจังหวัด ตุลาการภิวตั น์
กลับมามีบทบาทอีกครัง้ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนในเดือนธันวาคม 2551 (สรุปคา
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 20/2551) ทาให้พนั ธมิตรฯ ยุติการชุมนุม พรรคประชาธิปัตย์เป็ นฝ่ ายจัดตัง้
รัฐบาลด้วยการร่วมมือกับกองทัพ
มวลชนคนเสือ้ แดง “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ”(นปช.) ฐานเสียงของทักษิณ
เห็นว่าศาลทางานแบบ “สองมาตรฐาน” ได้จดั การชุมนุมสี่แยกราชประสงค์ ใจกลางย่านธุรกิจในกรุงเทพ
และที่ถนนราชดาเนินยืดเยือ้ จากเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 กลุม่ นปช. เรียกร้องให้รฐั บาลจัดการ
เลือกตัง้ ใหม่ เพราะคะแนนเสียงของพลเมืองอย่างพวกเขา หรือ “ไพร่” ถูกทาให้ไร้ค่า และถูกฉกฉวยไป
อย่างหน้าด้าน ๆ (ฟ้ารุง่ ศรีขาว 2554) แต่รฐั บาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะประกาศภาวะฉุกเฉิน และสั่งให้
กองทัพนาทหารออกปราบปรามประชาชนในระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน และระหว่าง 17-19 พฤษภาคม
2553 มีผเู้ สียชีวิต 99 คน หลังการสังหารยุติลง รัฐบาลประชาธิปัตย์ได้จดั การเลือกตัง้ ใหม่ในเดือน
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กรกฎาคม 2554 (The Momentum May 19 2020) พรรคเพื่อไทยอวตารของพรรคพลังประชาชนได้ชยั ชนะ
ในการเลือกตัง้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก้าวขึน้ เป็ นนายกรัฐมนตรี ชัย
ชนะจากการเลือกตัง้ ของพรรคเพื่อไทย ในปี 2554 บวกกับการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทาง
การเมืองในช่วงทศวรรษ 2550 ทาให้กองทัพตัดสินใจทารัฐประหารอีกครัง้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
(ค.ศ.2014) xi ในคราวนี ้ เป็ นการรัฐประหารของกองทัพโดยกองทัพ มิใช่การรัฐประหารของฝ่ ายนิยมเจ้าที่
กองทัพเป็ นผูด้ าเนินการเช่นปี 2549 การรัฐประหารครัง้ ล่าสุดนี ้ “ทหารไม่ใช่แค่เครื่องมือในการปกครอง แต่
เป็ นผูป้ กครองตัวจริง” การออกแบบระบบการเมืองอานาจนิยมแบบชีน้ าและระบบเศรษฐกิจที่มีทนุ ใหญ่
เป็ นพันธมิตรนาม “ประชารัฐ” เป็ นการก่อร่างสร้าง “ระบอบประยุทธ์” ที่กองทัพกาลังสถาปนาอานาจนา
(ประจักษ์ ก้องกีรติ และวีระยุทธ กาญจน์ชฉู ัตร 2561)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ้างว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
สลายความรูร้ กั สามัคคีของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน คสช. ยึดอานาจเพื่อปฏิรูปโครงสร้างทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมแก่ทกุ พวก ทุกฝ่ าย (ประกาศ คสช. ฉบับที่
1/2557) หลังการรัฐประหารการปิ ดกัน้ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนกว้าง ขวางกว่า
การยึดอานาจในปี 2549 ผูท้ ่คี ดั ค้าน/ต่อต้าน คสช. จานวนมากถูกจับกุม เชิญตัวไปปรับทัศนคติในค่าย
ทหาร มีคดีกระทาผิดเนื่องจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และคดีหมิ่นประมาท ตามมาตรา 112 เพิ่มมากขึน้ (ปี
2558 มี 116 ปี 2559 มี 101 คดี ปี 2560 มกราคม-กันยายน มี 45 คดี) หลายคดียงั ถูกตัง้ ข้อหาว่ากระทา
ผิดตาม ม.116 อันเป็ นการกระทาผิดด้านความมั่นคง คดีอีกจานวนหนึ่งถูกส่งไปพิจารณาที่ศาลทหาร
เจตนาเพื่อปรามประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาล คสช. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่าสถิติของกรม
พระธรรมนูญ ตัง้ แต่ 22 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 มีคดีของพลเรือนที่ถกู ดาเนินคดีในศาล
ทหารจานวน 1,408 คดี คิดเป็ นจานวนผูต้ อ้ งหาและจาเลยรวมแล้ว 1,629 คน ในจานวนนีเ้ ป็ นความผิด
ฐานมีหรือใช้อาวุธปื น เครื่องกระสุนปื น หรือวัตถุระเบิดที่ไม่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
รวมอยู่ดว้ ย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนชีใ้ ห้เห็นว่าการดาเนินการทุกขัน้ ตอนทาโดยใช้อานาจของ
เจ้าหน้าที่ทหาร – การจับกุม, เข้าร่วมสอบสวน, สั่งฟ้องโดยอัยการทหาร และการพิพากษาคดีโดยตุลาการ
ศาลทหาร รวมถึงการคุมขังในเรือนจาภายในค่ายทหาร ภายใต้อานาจ คสช. กระบวนการยุติธรรมกลาย
สภาพเป็ น “กระบวนการยุติธรรมลายพราง” (โพสต์ทเู ดย์ 31 ธันวาคม 2558) ระหว่างปี 2557-2560 (ค.ศ.
2014-2017) ดัชนีเสรีภาพสื่อของไทยตกต่าที่สดุ ในรอบ 20 ปี ตามการจัดอันดับขององค์กรฟรีดอมเฮ้าส์
ประเทศไทยได้คะแนน 64, 75, 77 และ77 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ไม่มีเสรีภาพ” (คะแนน 61-100 = ไม่มี
เสรีภาพหรือ not free) (Aim Sinpeng et al 2019)
ภายใต้รฐั บาลทหารของ คสช. มีการข่มขู่คกุ คามประชาชนหลายรูปแบบ และการสร้างบรรยากาศ
ความกลัวแผ่ขยายทุกด้าน ผูท้ ่คี ดั ค้านต่อต้านรัฐบาลต้องลีภ้ ยั ไปต่างประเทศนับร้อยคน ทัง้ ศิลปิ น นักเขียน
สื่อมวลชน นักศึกษา กลุม่ คนเสือ้ แดง นักการเมือง นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และประชาชนธรรมดาที่
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สนใจการเมือง องค์กรสิทธิมนุษยชนรายงานว่าในจานวนนีม้ ีผเู้ สียชีวิตจากการฆาตกรรมของรัฐไม่ต่ากว่า
9 ราย (บีบีซีไทย 1 พฤศจิกายน 2562) นอกจากนี ้ รัฐยังได้จดั สรรงบประมาณก้อนใหญ่จดั ตัง้ หน่วยลูกเสือ
ไซเบอร์ในการสอดส่องตามล่าผูใ้ ช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียในการแสดงความคิดเห็น ที่รฐั มองว่าอาจเข้า
ข่ายกระทาผิด (Aim Sinpeng et al 2019) ไปจนถึงการตัง้ หน่วยปฏิบตั ิการข่าวสารหรือ Information
Operation (IO) ทาสงครามข่าวสารกับประชาชนในโซเชียลมีเดีย (ไทยรัฐออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
รัฐบาล คสช. ได้ออกแบบรวมศูนย์อานาจการปกครอง และสร้างกลไกเชิงสถาบันเพื่อสถาปนา
ระบอบทหารให้ยืนยาว สื่อมวลชนและการสื่อสารเป็ นส่วนหนึ่งของการสถาปนาอานาจใหม่นดี ้ ว้ ย โดย
ปรากฏอยู่ใน 4 ส่วนหลัก คือ 1. แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ 20 ปี 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 3. พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (National Broadcasting and Telecommunications Commission Act – NBTC Act) 4.
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Sociey - MDES)
ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ 20 ปี
ผลงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 กาหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศกึ ษาและเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ - การเมือง, การบริหารราชการแผ่นดิน, กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม, การปกครองท้องถิ่น, การศึกษา, เศรษฐกิจ, พลังงาน, สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
สือ่ สารมวลชน และสังคม สื่อสารมวลชนถูกกาหนดเป็ น 1 ใน 10 ด้านที่ตอ้ งปฏิรูป และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บญ
ั ญัติให้ทุกรัฐบาลต้องบริหารงานในกรอบของแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูป
ประเทศ 20 ปี (2560-2579) ที่วางกรอบวิสยั ทัศน์ไว้ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศ
ที่พฒ
ั นาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในแผนแม่บทการปฏิรูปสื่อ ระบุว่ากิจกรรมที่สาคัญและเร่งด่วน มี 6 กิจกรรม ดังนี ้ 1. การรูเ้ ท่าทัน
สื่อของประชาชน 2. การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 3. ปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงการบริหารจัดการโทรทัศน์ท่เี ป็ นของรัฐ องค์กรอิสระ
และรัฐวิสาหกิจ 4. ปฏิรูปแนวทางการการกากับดูแลสื่อออนไลน์ 5. ปฏิรูปการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยไซเบอร์/กิจการอวกาศ และระบบเครื่องมือสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 6. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ (แผนปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2560)
วิธีการจัดวางให้มียทุ ธศาสตร์ 20 ปี ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นการสร้างกลไกเชิงสถาบันที่บงั คับ
ให้รฐั บาลและพรรคการเมืองไม่อาจเสนอนโยบายได้อย่างอิสระและสอดคล้องกับบริบทสังคมในขณะนัน้ ๆ
ในด้านปฏิรูปสื่อมีเนือ้ หาที่เน้นด้านมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน และการควบคุมสิทธิเสรีภาพของการ
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สื่อสารในโลกไซเบอร์ มากกว่าการปฏิรูปสื่อเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย มองได้ว่าเป็ นยุทธศาสตร์ท่ชี นี ้ าการ
ปฏิรูปจากเบือ้ งบน ต้องการให้สื่อทางานแบบปลอดการเมือง(ของฝ่ ายต่อต้าน) ตามโมเดลสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา ส่วนเรื่องปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเรื่องที่ คสช.
เข้ามาดาเนินการด้วยตนเองผ่าน กสทช. ที่เป็ นองค์กรตัวแทนของกองทัพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาร
โทรคมนาคม (ดูสว่ นที่ 3)
ส่วนที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้นาข้อห้ามเรื่องสื่อฝังเข้าไปเพิ่มเติมจากที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กลไกเชิงสถาบันนีถ้ กู ออกแบบให้กองทัพมีอานาจควบคุมสื่อผ่านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่สื่อ โดยมาตรา 35 บัญญัติว่าอนุญาตให้รฐั อุดหนุนสื่อเอกชนได้ แต่ตอ้ งเปิ ดเผย
รายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามระยะเวลาที่กาหนด และประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วย (ตรงข้ามกับรัฐธรรมนูญ 2550 ที่หา้ มรัฐอุดหนุนสื่อเอกชน) ในเรื่องข้อห้ามนักการเมืองถือหุน้
หรือเป็ นเจ้าของสื่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นาไปบัญญัติไว้ในส่วนสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลักษณะต้องห้ามของ สส. มาตรา 98 (3) บุคคลที่เป็ นเจ้าของหรือถือหุน้ ในสื่อมวลชนใด ๆ เป็ นบุคคล
ต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ น สส. และมาตรา 108 ห้าม สว. เป็ นเจ้าของสื่อ ตาม ม.98 (3) ข้อ
ห้ามนี ้ เข้มงวดกว่ารัฐธรรมนูญ 2550 ที่หา้ มนักการเมืองที่ดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็ นเจ้าของหรือถือ
หุน้ ในยุค คสช. ข้อห้ามเริ่มตัง้ แต่คณ
ุ สมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ คือตัง้ แต่ก่อนจะดารงตาแหน่งทาง
การเมือง บทบัญญัติ ม.98 (3) นี ้ ถูกนามาใช้ในการเลือกตัง้ ครัง้ ที่ 26 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถอดถอน
นายธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากการเป็ น สส. ในข้อหาถือหุน้ ในบ.วีลคั มีเดีย (ไทยรัฐ
ออนไลน์ 20 พฤศจิกายน 2562)
ดังนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้เปิ ดช่องให้ผมู้ ีอานาจรัฐสามารถอุดหนุน
หนังสือพิมพ์ และสื่อของเอกชนได้อย่างถูกกฎหมาย (มาตรา 35) เพื่อให้สนับสนุนตนในทางการเมือง รัฐจึง
มีโอกาสครอบงาสื่อส่วนใหญ่ได้โดยง่าย แต่อีกด้านหนึ่ง รัฐธรรมนูญบัญญัติปิดกัน้ นักการเมืองอื่นที่สมัคร
รับเลือกตัง้ มิให้มีสื่อในครอบครอง ป้องกันฝ่ ายตรงข้ามมิให้ใช้สื่อในทางการเมืองตัง้ แต่ตน้ มือ
ส่วนที่ 3 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (2010 National Broadcasting and Telecommunications
Commission Act – NBTC Act)
กฎหมาย กสทช. ฉบับ พ.ศ.2553 นี ้ ให้อานาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ทาหน้าที่กากับกิจการการสื่อสารโทรคมนาคม และวิทยุ / โทรทัศน์
ทัง้ หมด เดิม กสทช. ประกอบด้วยองค์กรย่อย 2 องค์กร – กทค. กากับกิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และ
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กสท.กากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ในปี 2560 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฉบับใหม่ ได้กาหนดให้รวมองค์กรอิสระ 2
องค์กรที่กากับกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็ นองค์กรเดียว (กสทช.) คณะกรรมการ
กสทช. ตัง้ แต่ปี 2554 ประกอบด้วยทหาร 5 คน จากจานวนกรรมการ 12 คน ประธาน กสทช. คือ พล.อ.
ธเรศวร์ ปุณศรี และรองประธาน กสท. คือ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ (2554-2557) คณะกรรมการชุดต่อมา
มี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร เป็ นประธาน และพันเอก นที ศุกลรัตน์ เป็ นรองประธาน (2557-2560) xii ในปี
2561 คณะกรรมการ กสทช. เหลือเพียง 6 คน คาสั่ง คสช. 7/2561 ประกาศให้ประธานและรองประธานคน
เดิมดารงตาแหน่งต่อไป
คณะกรรมการ กสทช. เตรียมการเปลี่ยนเทคโนโลยีการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอะนาล็อก
เป็ นระบบดิจิตอลในปี 2557 (ค.ศ.2014) พร้อมกันนีไ้ ด้ยกเลิกวิธีการให้สมั ปทานจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่
กองทัพบก, อ.ส.ม.ท. และสานักนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนเป็ นระบบประมูลใบอนุญาตจาก กสทช. ซึ่งทา
หน้าที่เป็ นองค์กรกากับกิจการ (regulator) โดยตรง ดังนัน้ การเข้าสูย่ ุคทีวีดิจิตอลจึงมาพร้อมกับการปรับ
รือ้ โครงสร้างการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการมารวมศูนย์ท่ีหน่วยงานเดียว (restructuring and recentering the regulation system) ในระบบใหม่นี ้ คลื่นทีวีดิจิตอลที่ กสทช. จัดสรรให้ออกอากาศมี
จานวน 24 ช่อง บริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์เดิมที่เข้าร่วมประมูล ได้แก่ สถานี โทรทัศน์
ช่อง 7 และช่อง 3 (ได้ใบอนุญาต 3 ช่อง) สาหรับช่อง 9 เข้าประมูลในฐานะบริษัทมหาชน และมีสื่อ
หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ 3 ฉบับที่ได้รบั ใบอนุญาต คือ ไทยรัฐทีวี นิวทีวี และเนชั่นทีวี (นสพ.ไทยรัฐ,
เดลินิวส์ และเนชั่น) บริษัทสิ่งพิมพ์/นิตยสารที่ได้รบั ใบอนุญาต ได้แก่ บ.อมรินทร์ พริน้ ติง้ นอกจากนี ้ ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการผลิตเนือ้ หาด้านบันเทิงหรือสาระบันเทิง ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการราย
ใหญ่ ได้แก่ บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่, บ.อาร์เอส,, บ.เวิรค์ พ้อยท์ ผูป้ ระกอบการที่ไม่มีธุรกิจด้านสื่อ คือ บ.
บางกอก มีเดีย แอนด์บรอดคาสติง้ ที่มีธุรกิจการบินและธุรกิจอื่น และกิจการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่
คือ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รบั ใบอนุญาต 2 ช่อง บ.ว๊อยซ์ ทีวี ได้รบั ใบอนุญาต 1 ช่อง เกือบทัง้ หมดจึง
ประกอบด้วยทุนสื่อท้องถิ่นและทุนชาติ (สื่อของรัฐ) ขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์ 2551 ได้กาหนดข้อห้ามการเป็ นเจ้าของกิจการโดยบริษัทต่างด้าวไว้ในมาตรา 13 และ 15 ให้
บริษัทต้องเป็ นสัญชาติไทย ให้มีทนุ และผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3/4 เป็ นผูถ้ ือสัญชาติไทย
ในการเปลี่ยนเข้าสูระบบทีวีดิจิตอล กสทช. ได้จดั สรรโครงข่ายให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์
(Multiplexer หรือ MUX) แก่สื่อของรัฐ 5 โครงข่าย ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์, อ.ส.ม.ท., ไทยพีบีเอส และ
กองทัพบกมีอภิสิทธิ์ได้รบั จัดสรร 2 โครงข่าย กองทัพบกมีรายได้มากขึน้ จากการให้สถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลเช่าโครงข่าย นอกจากนี ้ สถานีโทรทัศน์กองทัพ ช่อง 5 ยังทาหน้าที่ควบคุมโครงข่ายการออกอากาศ
ทัง้ หมดได้ในกรณีเกิดอุบตั ิภยั ร้ายแรง สามารถแจ้งเตือนภัย หรือใช้อปุ กรณ์นีต้ ดั สัญญาณรายการปกติของ
สถานีทกุ ช่อง เพื่อถ่ายทอดรายการพิเศษ หรือคาสั่งของกองทัพบก
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ในกิจการด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช.ให้ใบอนุญาตแก่หนังสือพิมพ์มหาชนรายใหญ่
และกิจการที่ผลิตสื่อบันเทิงที่ชนะการประมูลทีวีดิจิตอล กิจการเหล่านีม้ ีสื่อแขนงอื่นในกลุม่ ธุรกิจของตน ซึ่ง
ทาให้ คสช. มีสื่อในอาณัติท่คี รอบคลุมทัง้ กิจการสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ รวมทัง้
ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลมีระยะเวลา 15 ปี จึงคาดได้ว่าด้วยสื่อจานวนมากในเครือข่ายอุปถัมภ์ของกองทัพจะ
ช่วยให้กองทัพมีอานาจนาทางการเมืองได้ยาวนาน อีกด้านหนึ่ง เงินรายได้จากการประมูลจานวน 50,862
ล้านบาท คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทาหนังสือถึง กสทช. ให้นาเงินได้จานวนนีส้ ง่ คลังเป็ น
รายได้แผ่นดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศตามโครงการของรัฐบาล ตามที่สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอ โดยมิให้นาเงินส่วนนีเ้ ก็บไว้ท่กี องทุนวิจยั และพัฒนาสื่อฯ ของ กสทช. (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
16 มิถนุ ายน 2557)
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็ นกิจการแข่งขันน้อยรายหรือกึ่งผูกขาด เป็ นธุรกิจใหม่ท่ีถกู ควบรวม
เข้ามาในอาณาจักรธุรกิจของกองทัพ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมีขนาดใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับธุรกิจ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การประมูลคลื่น 3G, 4G และ 5G ตัง้ แต่ปี 2555-2563 กสทช. มีรายได้รวม
563,834 ล้านบาท (จรัญ พงษ์จีน 2563) โดยการประมูลคลื่น 5G ล่าสุด มีมลู ค่าที่ 100,521 ล้านบาท
(nbtc.go.th 16 กุมภาพันธ์ 2020) รายได้จากการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กสทช.
นาส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดินเช่นเดียวกับเงินรายได้จากการประมูลทีวีดิจิตอล
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม และวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ กาลังเป็ นแหล่งอานาจใหม่
ทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กบั กองทัพ ด้วยการบริหารจัดการผ่าน กสทช. เช่นนี ้ กองทัพสามารถควบคุม
การเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานของการสื่อสารทุกระบบ และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองและสื่อมวลชนโดยตรง
ส่วนที่ 4 กระทรวงดิจิตอลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Sociey MDES)
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ 15 กันยายน 2559 (ค.ศ.2016) ภายหลัง
การรัฐประหารของ คสช. ราว 2 ปี โดยยุบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ก่อตัง้
เมื่อ 3 ตุลาคม 2545 (สมัยรัฐบาลทักษิณ 1) เพื่อวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็ น
สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติดว้ ย ในปี 2562 กระทรวงดิจิตอลฯ ได้เปิ ดศูนย์ปอ้ งกันข่าวปลอมขึน้ หรือ
ศูนย์เฟคนิวส์ นอกจากนี ้ มีโครงการไซเบอร์คลีน ทาหน้าที่บล็อกเว็บไซต์ท่ไี ม่เหมาะสมและร่วมมือกับเว็บ
มาสเตอร์ในการรับแจ้ง โดยกระทรวงฯ ทางานร่วมกับผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บางราย และ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย แต่ถกู ร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ในฐานะที่กระทรวงดิจิตอลฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ พ.ร.บ.การกระทาความผิดทางเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2560 กระทรวงฯ ทาหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย โดยร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทา
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ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็ นอีกหนึ่งกลไกหลักที่
รัฐบาลมีเจตนารมณ์ควบคุมการสื่อสารของประชาชน โดยเฉพาะผูท้ ่ีแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลในสื่อออนไลน์ หลังปี 2559 มีคดีการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิ ดปาก (SLAPP – Strategic Lawsuit
Against Public Participation) เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่คดีกระทาผิดตาม ม.112 ลดลงหลังการขึน้
ครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั วชิราลงกรณ์ ในปี 2561 (ilaw 15 สิงหาคม 2561)
อนาคตประชาธิปไตยภิวตั น์หลังฉันทามติภมู ิพล
รัฐประหาร 19 กันยา 2549 และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 คมช. และ คสช. ได้ควบคุมสื่อ
ให้อยู่ในโอวาทด้วยการให้เสรีภาพ (อย่างจากัด) ในการประกอบกิจการ การให้เงินอุดหนุน และกีดกัน
นักการเมืองด้วยการห้ามนักการเมืองเป็ นเจ้าของหรือถือหุน้ สื่อ และการลงโทษประชาชนที่ต่อต้านคัดค้าน
รัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารด้วยการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และมาตรา 112 รวมทัง้ มาตรา 116 แต่
ทัง้ หมดนี ้ ไม่อาจยุติความขัดแย้งทางการเมืองในสื่อและเปลี่ยนภูมิทศั น์สื่อที่รา้ วลึกได้ (Aim Sinpeng, et
al 2019)
หลังยุคทักษิณ (Post Thaksin) ความเคลื่อนไหวของกองทัพซึ่งเป็ นทุนสื่อรายใหญ่ ก้าวกระโดดไป
อีกขัน้ เมื่อมีคณะรัฐประหารเป็ นหลังพิง กองทัพเตรียมขยายขนาดของอุตสาหกรรมสื่อด้วยการถอดรือ้ และ
ปรับแต่งโครงสร้างใหม่ (restructuring) ในด้านการจัดสรรคลื่น และการกากับกิจการ ที่มาพร้อมกับ
เทคโนโลยีดิจิตอล โดยอาศัยธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และโทรทัศน์เป็ นตัวรุก การออกแบบโครงสร้างใหม่
ของอุตสาหกรรมทาให้กองทัพมีอานาจสูงสุดในการจัดสรรใบอนุญาตประกอบกิจการผ่าน กสทช. ที่เป็ น
องค์กรกากับกิจการ โดยนัยนี ้ ผูร้ บั ใบอนุญาตมีสภาพเป็ นเครือข่ายในอุปถัมภ์ของกองทัพ หรือเป็ นผูเ้ ช่า
คลื่นความถี่ท่ีตอ้ งจ่ายค่าเช่า (ตามราคาที่ประมูล) ให้แก่ กสทช. ที่ทาหน้าที่แทนกองทัพ ซึ่งอ้างความเป็ น
รัฐฏาธิปัตย์ในการยึดครองคลื่นความถี่ไว้ทงั้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว การรัฐประหารของ คสช. ทาให้กองทัพ
สามารถเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ/การเมืองเหนือกลุม่ การเมืองอื่น ๆ มาก แต่ในขณะเดียวกัน การแสดง
บทบาทที่ชดั เจนของกองทัพโดยไม่ตอ้ งซ่อนเร้นอยู่ขา้ งหลัง ก็ได้เปิ ดให้เห็นโครงสร้างของรัฐคู่ขนานส่วนที่มี
บทบาท/อานาจอย่างไม่เป็ นทางการของกองทัพออกมาสู่สายตาสาธารณะมากขึน้
สื่อมวลชนในยุคที่ คสช. มีอานาจนาถูกจัดวางให้เป็ นส่วนหนึ่งของกลไกรัฐ ที่กดปราบประชาชน
และเสียงฝ่ ายค้าน วารสารศาสตร์การเมืองในยุคนีเ้ ป็ นการเมืองที่เอียงข้าง คสช. หรือปลอดฝ่ ายค้าน สื่อที่
เป็ นเสียงสะท้อนของประชาชนเป็ นเพียงเสียงส่วนน้อย ดังนัน้ โซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์จึงกลายเป็ น
พืน้ ที่สาธารณะใหม่ของเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความคิดเห็น ที่ไม่อาจถ่ายทอดผ่านสื่อประเพณี
อย่างหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุได้ รัฐประหาร 2 ครัง้ ในรอบ 8 ปี ทาให้เห็นแล้วว่า การล้มทักษิณ
ส่งผลให้นกั การเมืองและรัฐสภายิ่งอ่อนแอลง ทัง้ ได้พาให้ระบอบประชาธิปไตยล้มพังพาบไปด้วย อนาคต
ของประชาธิปไตยภิวตั น์แบบครึง่ ๆ กลาง ๆ อาจคงอยู่ในมือของ คสช. ที่แปลงร่างเป็ นพรรคการเมือง
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จอมปลอมหลังการเลือกตัง้ และแข็งแกร่งขึน้ จนก่อตัวเป็ น “ระบอบประยุทธ์” ยาวนาน 20 ปี อย่างที่
ผูก้ ่อการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 57 วาดฝันไว้ก็เป็ นได้ หากว่าสื่อมวลชนยังคงหลับใหลซึมเซาอยู่ในโลก
ใบเก่า.
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สีแ่ ผ่นดิน ถูกสร้างเป็ นละครโทรทัศน์ ไม่ต่ากว่า 5 ครัง้ ในรอบ 40 ปี (2504, 2517 – 2518, 2523, 2534,
2546) ครัง้ แรกทาง ช่อง 4 บางขุนพรหม มีสพุ รรณ บูรณพิมพ์ กากับการแสดง และนาแสดงร่วมกับ อาคม มกรา
นนท์ ปี 2546 ละคร สีแ่ ผ่นดิน ออกอากาศทาง โมเดิรน์ ไนน์ทีวี กากับโดย หม่อมหลวง พันธุเ์ ทวนพ เทวกุล นา
แสดงโดย สิรยิ ากร พุกกะเวส และ ธีรภัทร์ สัจจกุล บริษัท ทูแฮนส์ จากัด ใช้เงินลงทุนสูงเรื่องฉากและเครื่องแต่ง
กาย สถานีโทรทัศน์ดจิ ิตอล พีพีทีวี ได้นา สีแ่ ผ่นดิน ฉบับปี 2546 มาออกอากาศซา้ 2 ครัง้ ครัง้ แรกในปี 2559 (เริ่ม
ออกอากาศตอนแรก 18 พฤษภาคม 2559) และครัง้ ที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2560
ละครเวที สีแ่ ผ่นดิน แสดงครัง้ แรกปี 2516 เป็ นฉบับละครเวที (นักศึกษา) กากับการแสดงโดย ยุทธนา
มุกดาสนิท เปิ ดการแสดงวันที่ 5 กันยายน 2516 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554-2555 บ.
ซิเนริโอ นามาสร้างใหม่ในแนวละครเพลง ในวาระ 100 ปี ชาตะกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในชื่อ สีแ่ ผ่นดิน เดอะ
มิวสิคลั โดยแสดงทัง้ หมด 100 รอบ ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ มี ถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็ นผูก้ ากับ นาแสดง
โดย สินจัย เปล่งพานิช รับบท "แม่พลอย" เกรียงไกร อุณหะนันทน์ รับบท "คุณเปรม" ในปี 2557 สีแ่ ผ่นดิน เดอะมิว
สิคลั เปิ ดแสดงอีกครัง้ เริม่ แสดง 17 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก สีแ่ ผ่นดิน เดอะมิวสิคลั เป็ นที่ประทับใจของคนดูท่ี
เป็ นชนชัน้ กลางมากจึงเปิ ดการแสดงอีกในปี 2560
ii
ทีวีพลู มีสถานีโทรทัศน์ ททบ. 5 ช่อง 7 และช่อง 4 เป็ นกรรมการ (ช่อง 3 เป็ นสมาชิกในปี 2513) และมี
ผูอ้ านวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็ นประธาน การรวมตัวกันเป็ นเครือข่ายทาให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
มีบทบาทนาในทีวีพลู ตลอดมา โครงสร้างนีท้ าให้สถานีโทรทัศน์ทงั้ หมดอยู่ภายใต้การกากับของกองทัพบกผ่าน
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 โดยพฤตินยั
iii
ฉันทามติภมู ิพล เกษียร เตชะพีระ (2560) เสนอว่าหลัง 14 ตุลา 2516 เป็ นต้นมา สังคมไทยได้บรรลุ
ฉันทามติของการประนีประนอม ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนเป็ นแบบสมัยใหม่กบั ฐานการเมืองวัฒนธรรมไทย
แบบอนุรกั ษนิยม ที่ลงตัวในระดับหนึ่ง ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ด้าน 1. ด้านเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจทุนนิยมที่
เติบโตอย่างไม่สมดุล โดยถ่วงทานไว้ดว้ ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านการเมือง: ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข 3. ด้านอุดมการณ์: ราชาชาตินิยมหรืออุดมการณ์ชาติพนั ธุไ์ ทยภายใต้พระราช
อานาจนา 4. ด้านศาสนา: พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นพุทธมามกะ และทรงเป็ นอัครศาสนูปถัมภก
iv
สถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟ-ไอทีวี อยูใ่ นสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึง่ ให้สมั ปทาน
แก่เอกชนโดยวิธีประมูล ผูช้ นะประมูลคือกลุ่มสยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชั่น มี ธ.ไทยพาณิชย์ เดลินิวส์ บ.กันตนา
และธุรกิจในสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ เป็ นแกนนา กลุ่มนีเ้ สนอค่าตอบแทนให้รฐั จานวน 25,200
ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี สูงกว่าเงื่อนไขการประมูลซึง่ กาหนดไว้ท่ี 10,500 ล้านบาท (อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ
ศักดิ์ 2542) รัฐไทยไม่ได้ให้สมั ปทานโทรทัศน์ใหม่แก่เอกชนตัง้ แต่ปี 2513 (สัมปทานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3) หรือทิง้
ช่วง 25 ปี ทาให้เกิดบรรยากาศ “สื่อเสรี” ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ มีขอ้ น่าสังเกตว่า สถานีโทรทัศน์ไอทีวีแห่งนี ้ ฝ่ าย
กษัตริยน์ ยิ มมีสว่ นเป็ นเจ้าของผ่านการถือหุน้ ของ ธ.ไทยพาณิชย์ และสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
นอกจากนี ้ ธ.ไทยพาณิชย์ ยังได้สง่ คนเข้าไปดารงผูบ้ ริหารสถานีโดยตรง
v
พอล แชมเบอร์ส (Paul Chambers) อธิบายว่า โครงสร้างของรัฐแบบคู่ขนาน หมายถึงความสัมพันธ์ท่ี
ไม่สมมาตรระหว่างอานาจที่ครอบงาสังคมสองอานาจใหญ่ ได้แก่ อานาจสถาบันพระมหากษัตริย ์ และอานาจรอง
อีก 2 กลุ่ม ได้แก่ กองทัพ และองคมนตรี ที่อยูใ่ ต้อานาจของสถาบันพระมหากษัตริย ์ ส่วนกลุ่มการเมืองอื่น ๆ เป็ น
กลุ่มที่อยู่รอบนอก
i
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vi

ดันแคน แม็คคาร์โก (Duncan McCargo) อธิบายว่า เครือข่ายสถาบันพระมหากษัตริยป์ ระกอบด้วยชน
ชัน้ นารอยัลลิสต์ท่จี งรักภักดีต่อพระมหากษัตริย ์ ข้าราชการระดับสูง เกาะกลุ่มกันเป็ นเครือข่ายภายใต้อปุ ถัมภ์และ
โครงการในพระราชดาริจานวนมาก เครือข่ายนีม้ ีอยูจ่ ริงในทางพฤตินยั แต่ไม่มีสถานะทางนิตินยั ต้องดาเนินการ
ผ่านระบอบรัฐสภา
vii
ในการเลือกตัง้ ทั่วไป ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตัง้ มีเสียงข้าง
มาก ได้ สส. แบบแบ่งเขต 200 ที่น่งั แบบบัญชีรายชื่อ 48 ที่น่งั รวม 248 ที่น่งั ได้คะแนนเสียง 11.6 ล้านเสียงหรือ
ร้อยละ 49.60 สภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตัง้ จานวน 200 คน และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จานวน 500 คน มาจากการเลือกตัง้ 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
viii
รัฐเร้นลึก (deep state) หมายถึงรัฐซ้อนรัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐซึ่งรัฐบาลพลเรือนควบคุมได้
จากัด หรือไม่สามารถควบคุมได้เลย รัฐเร้นลึกเป็ นอิสระ มีระบบระเบียบ และมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับลาดับชัน้ ของ
ตนเอง ด้วยการดารงอยูค่ ่ขู นานไปกับรัฐปกติ รัฐเร้นลึก (deep state) หรือรัฐคู่ขนาน (parallel state) เป็ นการ
ดารงอยู่ของสิ่งที่เรียกว่า “ทวิรฐั ” (dual state)
ix
คณะปฏิรูปฯ ยึดช่อง 4 บางขุนพรหมจากกรมประชาสัมพันธ์ในปี 2520 หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
แต่กลับไม่ได้ส่งผลบวกทางการเมืองดังที่คาดไว้ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. พยายามปรับตัวด้วยการนาเสนอ
รายการต่าง ๆ แบบมืออาชีพ ในขณะที่รฐั บาลหลายรัฐบาลที่เข้ามากากับดูแลในช่วง 20 ปี (ทศวรรษ 2520-2530)
มุ่งหวังให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ทาหน้าที่เป็ นกระบอกเสียงให้รฐั บาล
x
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 บัญญัติไว้ว่า "ผูใ้ ดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้ายพระมหากษัตริย ์ พระราชินี รัชทายาท หรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่ 3 ปี ถึง
15 ปี "
xi
ก่อนรัฐประหารปี 2557 ยุทธการปลุกกระแสมวลชนคัดค้านรัฐบาล เช่นเดียวกับที่เกิดขึน้ กับรัฐประหาร
2549 ถูกนามาใช้อีก ครัง้ นี ้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์หลายคน ต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย และชูคาขวัญเรียกร้อง “ปฏิรูปก่อนเลือกตัง้ ” พวกเขา
ใช้ช่ือกลุ่มว่า “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็ นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข” หรือ กปปส. ประกาศปิ ดเมืองหรือ shut down จนกว่ารัฐบาลจะลาออก กปปส. ได้
สร้างเงื่อนไขให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองครัง้ ใหม่เพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้
xii
พล.อ. ธเรศวร์ ปุณศรี ประธาน กสทช. (พ.ศ.2554-2557) เป็ นอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมระหว่าง
พ.ศ.2549-2551 เป็ นสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549-2550 ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552-2554 พล.อ.อ.ธเรศวร์เป็ นเพื่อนร่วมรุน่ เตรียมทหาร
กับพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2549 (ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชยั 2554)
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธาน กสท. (พ.ศ.2554-2557) จบจากโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา
สหรัฐอเมริกา รับราชการในกรมการทหารสื่อสาร ก่อนหน้านีเ้ คยดารงตาแหน่งรักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ประธานคณะที่
ปรึกษาคณะบริหารโครงการ CDMA บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาโครงการดาวเทียม
iPSTAR และวิศวกรอาวุโส โครงการสื่อสารผ่านดาวเทียมมวงโคจรต่า GlobalStar (กสทช. 2555)
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พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. (2557-2560, 2561-ปั จจุบนั ) จบจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า รุน่ 20 ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 วปอ.รุน่ 44
มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ข่าวกรอง และความมั่นคงภายใน (NBTC 2016)

