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การเมือง 2 ขั้ว สือ่ 2 ฝ่ายของประชาธิปไตยภวิัตน:์  
ความขัดแย้งระหว่างรัฐธรรมนูญนิยมกับกษัตริยนิ์ยมในการเมืองไทย 
 

อบุลรตัน ์ศริิยุวศกัดิ ์
  
ช่วงสองทศวรรษระหว่าง 2540–2560 (ค.ศ. 1997-2017) เป็นระยะเวลาที่การสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยในสงัคมการเมืองไทยดเูต็มไปดว้ยประกายแห่งความหวงัในช่วงแรก แต่ในปี 2549 (ค.ศ. 
2006) เมื่อรฐับาลที่น าโดย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร (สมยัที่ 2) จากพรรคไทยรกัไทยถกูรฐัประหารโดยผู้
บญัชาการเหลา่ทพั ที่เรียกตวัเองว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. (Council for National 
Security) อนาคตของระบอบประชาธิปไตยที่มีรฐับาลจากการเลือกตัง้ติดต่อกนัมาตัง้แต่ปี 2535 (ค.ศ.
1992) เริ่มสะดดุ การรฐัประหารของกองทพัก่อนหนา้นัน้ในปี 2534 (ค.ศ.1991) คือการยดึอ านาจโดยคณะ
รกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งทิง้ช่วงเวลาจากการรฐัประหารของ คมช.15 ปี ค าถามที่
เกิดขึน้คืออะไรเป็นสาเหตทุี่ท าใหท้หารออกมายึดอ านาจจากรฐับาลพลเรือนอีก แต่ยงัไม่ทนัที่ความสงสยันี ้
จะถกูคลี่คลายใหก้ระจ่าง การรฐัประหารโดยกองทพัก็เกิดขึน้ซ  า้อีกครัง้ในเดือนพฤษภาคม 2557 (ค.ศ.
2014) การยดึอ านาจของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National Council for Peace and 
Order) นบัเป็นชดุของการรฐัประหาร (series of coup) ที่เกิดขึน้ภายในเวลาห่างกนัไม่ถึง 10 ปี  
 อะไรเป็นสาเหตทุี่ท าใหท้หารออกมายดึอ านาจจากรฐับาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตัง้ถึง 2 ครัง้
ในเวลาห่างกนัเพียง 8 ปี (2549 และ 2557) การศกึษาวิจยัดว้ยมมุมองใหม่และการคน้พบขอ้มลูใหม่ๆ  
ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมและฝ่ายประชาธิปไตยตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวนัที่ 24 มิถนุายน 2475 
(ค.ศ.1932) ยงัคงแฝงอยู่ในการเมืองไทยเป็นเวลากว่า 8 ทศวรรษ (Thongchai Winichakul 2008) หลงั
ปฏิวติั 2475 กลุม่อ านาจเก่าไดต่้อสูใ้นนามของขบวนการต่อตา้นการปฏิวติัทัง้ในและนอกกฎหมาย เพื่อน า
ระบอบการเมืองกลบัสูร่ะบอบเก่าหรือระบอบที่กษัตรยิม์ีอ  านาจสงูสดุ การต่อสูร้ะหว่างฝ่ายรฐัธรรมนญู
นิยม และฝ่ายกษัตรยิน์ิยมผลดักนัแพ-้ชนะในช่วง 25 ปีแรกภายหลงัการปฏิวติั 2475 (ณฐัพล ใจจรงิ 
2556) จวบจนจอมพล สฤษดิ ์ ธนะรชัต ์ ยดึอ านาจในปี 2500 (ค.ศ.1957) “ระบอบแฝงเรน้” ของฝ่าย
กษัตริยน์ิยมจึงผนวกเขา้กบักองทพัสรา้งการเมืองระบบพ่อขนุอปุถมัภแ์บบเผด็จการขึน้ ปกครองยาวนาน
ต่อเนื่อง 16 ปี (ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ 2552) 
 ระบบเผด็จการสิน้สดุลงหลงัขบวนการนิสิตนกัศกึษาและประชาชน โค่นลม้ 3 ทรราช – ถนอม, 
ประภาส, ณรงค ์ ลงไดใ้นเหตกุารณ ์ 14 ตลุา 2516 (ค.ศ.1973) สภาพผลดักนัแพ-้ชนะระหว่างฝ่าย
ประชาธิปไตยกบัเผด็จการทหารที่ต่อตา้นประชาธิปไตย เกิดขึน้ซ  า้อีกครัง้ในเหตกุารณพ์ฤษภา 2535 ทัง้
สองครัง้กองทพัตอ้งถอยออกจากการใชอ้  านาจปกครองโดยตรง ในทางตรงกนัขา้ม ภายหลงัปฏิวติั 14 ตลุา 
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2516 และพฤษภา 2535 “ระบอบแฝงเรน้” ของกลุม่อ านาจเก่าสามารถสถาปนาอ านาจน าเหนือสถาบนั
การเมืองอ่ืนๆ ไดส้  าเรจ็ (ธงชยั วินิจจะกลู 2547, 2548, Paul Chambers 2020)  
 บทความนีต้อ้งการชีใ้หเ้ห็นความส าคญัและบทบาทของสื่อมวลชนที่แบ่งออกเป็น 2 ขัว้ใหญ่
คู่ขนานไปกบัการเมือง 2 ฝ่ายตลอดประวติัศาสตรก์ารเมืองไทยสมยัใหม่ ขัว้หนึ่งยึดถืออดุมการณร์อยลั
ลิสตท์ าหนา้ที่สง่เสรมิการเมืองของฝ่ายกษัตรยิน์ิยม สรา้งอคติ โจมตีและตอกย า้วาทกรรมต่อตา้นฝ่าย
ประชาธิปไตย และนกัการเมืองที่มาจากการเลือกตัง้ น าไปสูก่ารรฐัประหารและวิกฤตการณท์างการเมืองที่
รุนแรงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อีกขัว้หนึ่งคือสื่อในฝ่ายประชาธิปไตยที่ยึดถืออดุมการณร์ฐัธรรมนญู
นิยม ตอ้งการสงัคมรูปแบบใหม่ที่พลเมืองมีความเท่าเทียมกนั มีสิทธิเสรีภาพทัง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม สื่อทัง้สองกลุม่นีต่้อสูก้นัดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหก้บัแนวทาง
การเมืองของกลุม่ตน  
 สว่นแรกของบทความจะเสนอความพยายามในการต่อตา้นคณะราษฎรผ่านหนงัสือพิมพข์องฝ่าย
กษัตริยน์ิยมในช่วง 25 ปีแรกหลงัปฏิวติั 2475 สว่นที่สองกลา่วถึงสื่อมวลชนในยุคเผด็จการทหารที่สื่อ
สิ่งพิมพถ์กูควบคมุและท าใหป้ลอดจากการเมืองแบบแบ่งขัว้ จนถึงช่วงที่เปลี่ยนผ่านสู่ยคุประชาธิปไตยครึง่
ใบ (2500-2530)(ค.ศ.1957-1987) สว่นที่สามเป็นช่วงที่สื่อท าหนา้ที่วารสารศาสตรเ์พื่อการพฒันาสอดรบั
กบัการเบ่งบานของกระแสราชาชาตินิยม(ใหม่) (2531-2544)(ค.ศ.1988-2001) และสว่นที่สี่วารสารศาสตร์
การเมืองของการเมือง 2 ขัว้ สื่อ 2 ฝ่าย (2545-2561) )(ค.ศ.2002-2018) 
 

1. ส่ือการเมือง 2 ขั้ว: รัฐธรรมนูญนิยมและกษัตริยนิ์ยม (2475-2500)(ค.ศ.1932-1957)
  

 หว้งอรุณรุง่ของการปฏิวติั 2475 นอกจากคณะราษฎรจะตอ้งสรา้งความชอบธรรมใหก้บัการเมือง
ระบอบใหม่และปลกูฝังอดุมการณป์ระชาธิปไตยหรือรฐัธรรมนญูนิยมที่กษัตริยม์ีอ  านาจอย่างจ ากดัภายใต้
รฐัธรรมนญูใหก้วา้งขวางในหมู่สามญัชนแลว้ คณะราษฎรตอ้งเผชิญกบัการต่อตา้นจากกลุม่อ านาจเก่า ทัง้
ในรูปของการท าสงครามกลางเมืองในปี 2476 (ค.ศ.1933) ที่รูจ้กักนัในชื่อกบฏบวรเดช และการประโคม
ข่าวสารของฝ่ายกษัตริยน์ิยม เพื่อหวงัผลท าลายความชอบธรรมของคณะราษฎรและการปฏิวติั 2475 
กลา่วคือ ดา้นหนึ่งแทรกซมึเขา้ไปในกลุม่นกัหนงัสือพิมพเ์พื่อสืบข่าว และเขียนตอบโตผู้ท้ี่เขียนโจมตีระบอบ
เก่า  

 บรรดาเชือ้พระวงศแ์ละกลุ่มกษตัริย์นยิมยงัไดแ้ทรกซมึและจดัตัง้เครือข่ายนกัหนงัสอืพมิพ ์เพือ่
ใชเ้ป็นกระบอกเสยีงใหข้บวนการต่อตา้นการปฏิวตั ิ2475 เช่นให ้นายทองอยู่ ทพิาเสถียร บรรณาธิการ
หนงัสอืพมิพ ์สยามหนุ่ม อดตีสายลบัของต ารวจภูบาล ใหส้บืข่าวความรูส้กึของประชาชนต่อการ
เปลีย่นแปลงการปกครอง สบืข่าวความเคลือ่นไหวของหนงัสอืพมิพท์ีส่นบัสนนุระบอบใหม่ สบืหาผูท้รยศ
ต่อระบอบเกา่ สบืหานกัหนงัสอืพมิพท์ีเ่ขียนโจมตเีสยีดสเีจา้นาย และคอยเขียนตอบโตแ้ทนฝ่ายเจา้ทีถ่กู
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วจิารณ์ดว้ย รวมทัง้ใหต้ดิต่อประสานงานกบัหนงัสอืพมิพอ์ืน่ ๆ ขา้ราชการและพลเรือนทีย่งัจงรกัภกัดตี่อ
ฝ่ายเจา้ 

(ณฐัพล ใจจรงิ 2556 น.25) 
 
 อีกดา้นหนึ่ง ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมก็สรา้งวาทกรรมใสร่า้ยปา้ยสีระบอบใหม่ เช่น การปฏิวัติ 2475 เป็น 
“การชิงสกุก่อนห่าม” ชีว้่าประชาชนยงัไม่พรอ้มที่จะปกครองดว้ยระบอบนี ้รวมทัง้การรือ้ฟ้ืนคติการเมืองเก่า
ที่เชิดชสูถาบนักษัตริยว์่าเป็นกษัตริยท์ี่เป็นประชาธิปไตย ขึน้ครองราชยต์ามคติอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ
ซึ่งไดร้บัฉนัทามติจากการเลือกของชมุชนทางการเมือง-สมาชิกราชวงศ ์ ขุนนางอ ามาตยท์ัง้หลาย กษัตรยิ์
จึงอยู่เหนืออาณาราษฎรเพียงพระองคเ์ดียว ในขณะที่คนอ่ืน ๆ ทกุคนในราชอาณาจกัรเท่าเทียมกนัหมด 
อ านาจของกษัตรยิเ์ป็นอ านาจลน้พน้ (ณฐัพล ใจจรงิ 2556)  
 หนงัสือพิมพฝ่์ายกษัตรยิน์ิยม เช่น บางกอกเดลเิมล ์ กรุงเทพเดลเิมล ์ เสรีภาพ ในเครือสยามฟรี
เปรส สงักดักรมพระคลงัขา้งที่ (ผูจ้ดัการคือพระยาศราภยัพิพฒัน ์ เป็นนายทหารคนสนิทของกรมพระ
นครสวรรคว์รพินิจ อดีตเสนาบดีกลาโหม) บรรณาธิการคือ หลยุ คีรีวตั มีหนงัสือพิมพท์ี่สนบัสนนุระบอบ
เก่าอีกหลายฉบบั อาทิ หนงัสอืพมิพไ์ทย หญิงไทย ท าหนา้ที่เป็นกระบอกเสียงใหก้บักษัตรยิแ์ละสมาชิก
ราชวงศเ์ลือดน า้เงินแท ้ในขณะที่หนงัสือการเมืองเลม่เล็ก สารคดีการเมือง และนวนิยาย เป็นสื่อที่ทรงพลงั
ในการเสนอวาทกรรมต่อตา้นปฏิวติั 2475 ผ่านจินตนาการในรูปแบบเรื่องเลา่ (ณฐัพล ใจจรงิ 2556) เรื่องที่
สรา้งภาพความลม้เหลวของคณะราษฎรในการสถาปนาระบอบใหม่ และเชิดชูความดีงามของระบอบเก่า 
ซึ่งไดร้บัความนิยม เช่น เมืองนมิิตร หรือความฝันของนกัอดุมคติ (2490) ของ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรตัน สี่
แผน่ดนิ (2496) ของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งตีพิมพเ์ป็นตอน ๆ ในหนงัสือพิมพ ์ สยามรฐั ระหว่างปี 
2494-2495 (ค.ศ.1951-1952) สีแ่ผน่ดนิ เป็นเรื่องที่ถกูผลิตซ า้หลายครัง้ตลอดช่วง 60 ปีมานี ้ - เป็นละคร
วิทย ุ(2 ครัง้) ละครโทรทศัน ์(5 ครัง้) และละครเวที (4 ครัง้)i 
 เมื่อเริ่มระบอบใหม่คณะราษฎรมีกรมโฆษณาการ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เป็นกระบอกเสียง สถานีวิทยกุรุงเทพฯ ที่พญาไท (ชื่อในขณะนัน้) ไดอ้อกอากาศประกาศเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2 ครัง้ ในวนัที่ 24 มิถนุายน 2475 แต่ดว้ยเหตทุี่สื่อวิทยใุนสมยันัน้เขา้ถึงผูฟั้งไดอ้ย่างจ ากดั (เริ่ม
กระจายเสียง ปี 2473 ทั่วประเทศมีเครื่องรบัวิทย ุ 11,007 เครื่อง ในปี 2474) การเผยแพรน่โยบายของ
รฐับาลและอดุมการณป์ระชาธิปไตยของระบอบใหม่จึงไม่กวา้งขวาง ตอ้งอาศยัหนงัสือพิมพช์่วยถ่ายทอด
อีกชัน้หนึ่ง คณะราษฎรมีหนงัสือพิมพใ์นเครือของตน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ เทอดรฐัธรรมนูญ, 24 มิถนุา, 
และสจัจา นอกจากนี ้ มีหนงัสือพิมพท์ี่สนบัสนนุระบอบใหม่ อาทิ ศรีกรุง ไทยหนุม่ สยามรีววิ ไทยใหม่ 
บางกอกการเมือง หลกัเมือง บ ารุงนกูุลกิจ ประมวญวนั มนีกัเขียนปัญญาชนหวักา้วหนา้ เช่น กหุลาบ สาย
ประดิษฐ์ เขียนบทความเผยแพรค่วามรูเ้รื่องประชาธิปไตยและการเมืองแบบรฐัธรรมนญูนิยมช่วงสง่เสรมิ
ระบอบใหม่ในหนงัสือพิมพ ์ อาทิ ประชาชาต ิ ขณะเดียวกนั ก็มีขอ้เขียนที่ตอบโตก้ารโจมตีของฝ่ายกษัตริย์
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นิยมดว้ย ในการปรามหนงัสือพิมพฝ์ายตรงขา้มคณะราษฎรไดอ้อกพระราชบญัญัติสมดุเอกสารและ
หนงัสือพิมพ ์ แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 เพื่อควบคมุหนงัสือพิมพท์ี่วิพากษว์ิจารณร์ฐับาล หรือลงข่าว
บิดเบือน (พรภิรมณ ์เอ่ียมธรรม 2520) 
 หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 นกัโทษการเมืองฝ่ายกษัตรยิไ์ดร้บัการนิรโทษกรรม ฟ้ืนคืนสถานะเดิมจาก
การรว่มมือกนัในขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่ น กรณีสวรรคตของพระเจา้อยู่หวัอานนัทมหิดล รชักาล
ที่ 8 ท าใหฝ่้ายปรีดีในคณะราษฎร เพลี่ยงพล า้ทางการเมือง น าไปสูก่ารรฐัประหารในปี 2490 รฐัธรรมนญู 
2492 หลงัการรฐัประหารไดบ้ญัญัติใหก้ษัตรยิม์ีอ  านาจมากขึน้ เป็นสถาบนัที่ลว่งละเมิดมิได ้ ขณะเดียวกนั 
ปีกพลเรือนที่น าโดยนายปรีดี พนมยงค ์ ไดส้ญูเสียอ านาจใหแ้ก่ปีกทหารที่น าโดยจอมพล ป. พิบลูสงคราม 
เป็นจดุเริ่มตน้ที่ท าใหก้องทพับกมีบทบาทมากในทางการเมือง ช่วงนี ้ รฐับาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม มี
การปราบปรามขบวนการฝ่ายซา้ย ปัญญาชน และหนงัสือพิมพท์ี่คดัคา้นรฐับาล กรณีกบฏสนัติภาพ ปี 
2494 (ค.ศ.1951) รฐับาลกวาดลา้งฝ่ายคา้นอย่างรุนแรง ขณะเดียวกนั จอมพล ป. หนัไปใชส้ื่อโทรทศัน ์
(ลงทนุใหม่โดยของบประมาณจากสว่นราชการบางแห่ง ตัง้เป็นบรษิัทไทยโทรทศันจ์ ากดั – ท.ท.ท.) ทัง้ที่มี
หนงัสือพิมพแ์ละวิทยใุนเครือข่ายการเมืองของตนอยู่แลว้ จอมพล ป. ใชส้ื่อใหม่ในการสรา้งภาพลกัษณ์
ทางการเมืองและหาเสียงก่อนการเลือกตัง้ในปี 2500 โดยหา้มพรรคการเมืองอื่นออกอากาศ จอมพล ป. 
ก่อตัง้สถานีโทรทศันไ์ทยทีวี ช่อง 4 บางขนุพรหมในปี 2498 (ค.ศ.1955) ออกอากาศครัง้แรกวนัที่ 24 
มิถนุายน 2498 พลเอก สฤษดิ ์ ธนะรชัต ์ ผูบ้ญัชาการทหารบก คู่ขดัแยง้ทางการเมืองจอมพล ป. ก็ได้
เตรียมการก่อตัง้สถานีโทรทศันก์องทพับกในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2500 (ค.ศ.1957) วางศิลาฤกษว์นัที่ 24 
มิถนุายนและเปิดด าเนินการในวนักองทพับก 25 มกราคม 2501 (ค.ศ.1958) (สินิทธ ์สิทธิรกัษ์ 2535) สื่อ
โทรทศันจ์ึงเกิดขึน้ท่ามกลางทหารการเมืองสองกลุม่ที่แข่งขนัแย่งชิงอ านาจระหว่างกนั ฝ่ายแรกอา้งอิง
ความชอบธรรมจากการปฏิวติั 2475 สว่นฝ่ายหลงัเป็นทหารที่เชิดชรูะบอบกษัตรยิน์ิยม  
 

2. ส่ือปลอดการเมืองและวารสารศาสตรเ์พ่ือการพัฒนาใต้เผด็จการทหาร-อ ามาตยาธิป
ไตย (2500-2530) (ค.ศ.1957-1987) 

 สื่อในยุคเผด็จการทหารท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์รฐัประหารยึดอ านาจในปี 2500 แตกต่างจากสื่อ
การเมือง 2 ขัว้ในยุคก่อนหนา้ ภายใตก้ารปกครองแบบพ่อปกครองลกูหรือระบบพ่อขนุอปุถมัภแ์บบเผด็จ
การ (ทกัษ ์ เฉลิมเตียรณ 2552) จอมพลสฤษดิใ์ชอ้  านาจตามกฎอยัการศกึ ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 17 
และธรรมนญูการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2502 ควบคมุหนงัสือพิมพท์ี่เป็นสื่อเอกชน และวิทยุ-โทรทศันท์ี่เป็น
สื่อของรฐัไดอ้ย่างเบ็ดเสรจ็ ดงันัน้ หนงัสือพิมพส์ว่นใหญ่จึงเสนอข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวใหญ่หนา้หนึ่ง 
สว่นวิทยซุึ่งเคยท าหนา้ที่เผยแพรอ่ดุมการณร์ฐัธรรมนญูนิยมของคณะราษฎร ถกูเปลี่ยนเป็นกระบอกเสียง
ของรฐับาลทหาร และเสนอความบนัเทิง เช่น รายการละครวิทย ุ ดนตรี ปกิณกะบนัเทิง และสารคดี สื่อ
โทรทศันท์ัง้ 2 ช่องในยุคนัน้ ออกอากาศเฉพาะภาคค ่า มีรายการข่าว (ของทางราชการ) ดนตรี นาฏศิลป์
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ไทย ละคร ปกิณกะบนัเทิง ภาพยนตรช์ดุต่างประเทศ (เกรกิเกียรต ์ พนัธุพ์ิพฒัน ์ และปนดัดา ธนสถิตย ์
2526) วิธีการของจอมพลสฤษดิ์คือการใชอ้  านาจของคณะปฏิวติัในการปิดปากหนงัสือพิมพ ์ ขณะเดียวกนั
ก็ใชส้ื่อวิทย-ุโทรทศันก์ลอ่มใหป้ระชาชนหลบัใหลอยู่ในโลกบนัเทิง กลา่วไดว้่า สื่อมวลชนในยคุนี ้ เป็นสื่อที่
ปลอดจากการเมืองแบบ 2 ขัว้ สื่อที่อยู่รอดไดคื้อสื่อที่สยบยอม (subservient) ต่ออ านาจของรฐับาลทหาร 
สื่อถกูถอดวิญญาณหรือถกูถอดสลกัใหป้ลอดจากการเมือง (de-politicized) นกัการเมืองและปัญญาชน
ขัว้อดุมการณป์ระชาธิปไตย ที่ต่อตา้นรฐัถกูก าจดั ดว้ยการจบักมุ จ าคกุ และประหารชีวิต (สว่นใหญ่ดว้ย
ขอ้หาการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต)์ สื่อที่ต่อตา้นที่เหลืออยู่จึงกลายเป็นสื่อใตดิ้น นอกจากนี ้ จอมพล 
สฤษดิ ์ ไดข้ยายสื่อกองทพัออกไปทั่วประเทศ ควบคู่กบัสื่อวิทยแุละโทรทศันข์องกรมประชาสมัพนัธ ์ (ก่อตัง้
ประชาสมัพนัธเ์ขตในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต)้ ท าหนา้ที่ดา้นความมั่นคง และการพฒันา 
 ความส าคญัของ จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรชัต ์ ม ี 3 ดา้น คือ การวางรากฐานการพฒันาประเทศ 
ต่อตา้นคอมมิวนิสตโ์ดยรว่มมือกบัสหรฐัอเมรกิา และการสง่เสรมิบทบาทและสถานะของสถาบนักษัตรยิ์
ดว้ยการฟ้ืนฟจูารีตเดิมและสรา้งประเพณีขึน้ใหม่ เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหก้บัระบอบของตน (ทกัษ์ 
เฉลิมเตียรณ 2552) นโยบายทัง้สามสง่ผลอย่างลกึซึง้ต่อวงการหนงัสือพิมพแ์ละสื่อสารมวลชนใน 2 
ลกัษณะ ดา้นหนึ่งสื่อถกูบงัคบัใหท้ าหนา้ที่เป็นกระบอกเสียงของรฐั ไม่ว่าสื่อหนงัสือพิมพข์องเอกชนหรือสื่อ
วิทย-ุโทรทศันข์องรฐั อีกดา้นหนึ่งสื่อถ่ายทอดวาทกรรมหลกัของรฐัในดา้นการพฒันา การต่อตา้น
คอมมิวนิสต ์ และการสรา้งภาพลกัษณใ์หม่ใหแ้ก่สถาบนักษัตริยโ์ดยปราศจากค าถามและขอ้สงสยั ปทูางสู่
ปฏิบติัการทางวิชาชีพ “วารสารศาสตรเ์พื่อการพฒันา” (development journalism) ทัง้หมดนีถู้กสง่ต่อไป
ยงัจอมพล ถนอม กิตติขจร และจอมพล ประภาส จารุเสถียร ผูส้ืบทอดอ านาจจากจอมพลสฤษดิ ์ยุคเผด็จ
การทหารที่ยืนยาวถึง 16 ปี ท าใหว้ารสารศาสตรเ์พื่อการพฒันาหยั่งรากลกึและกลายเป็นกระแสหลกัใน
สถาบนัวิชาชีพสื่อในเวลาต่อมา (อบุลรตัน ์ศิรยิวุศกัดิ ์2530) 
 ในยคุนี ้ การเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องกษัตรยิใ์หเ้ป็นกษัตรยิน์กัพฒันา ผ่านรูปธรรมของโครงการ
ในพระราชด ารินบัพนัโครงการถกูท าใหเ้ป็นหนา้ที่หนึ่งของสื่อมวลชน การเผยแพร่อดุมการณร์อยลัลิสตใ์น
รูปแบบใหม่ด าเนินไปอย่างมีแบบแผน วาทกรรมเชิดชกูษัตรยิใ์หส้งูสง่เหนือการเมืองของนกัการเมืองเขา้มา
แทนที่วิธีการโจมตีฝ่ายประชาธิปไตยในยคุก่อน ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมซึ่งอยู่ในสถานะเพลี่ยงพล า้และอ่อนลา้
หลงัปฏิวติั 2475 สามารถกอบกูส้ถานภาพคืนมาทีละนอ้ย ดว้ยการเป็นพนัธมิตรที่ใกลช้ิดกบัระบอบเผด็จ
การทหารของ จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต ์และกลุม่จอมพลถนอม-ประภาส โดยมีสหรฐัอเมรกิาเป็นพนัธมิตร
ส าคญั (ชนิดา ชิตบณัฑิตย ์2548)    
 การปฏิวติัของนิสิตนกัศกึษาและประชาชนในเดือนตลุาคม 2516 เปิดใหส้ิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน 
เบ่งบานในช่วงสัน้ๆ เพียง 3 ปี การที่ขบวนการนิสิตนกัศึกษาโค่นลม้เผด็จการลงได ้ โดยการแทรกแซงของ
สถาบนักษัตรยิ ์ สง่ผลใหฝ่้ายกษัตรยิน์ิยมฟ้ืนคืนพลงัทางการเมืองขึน้มาอีกขัน้หนึ่ง กษัตรยิม์ีสถานะโดด
เด่นในฐานะผูม้ีบารมีไกลเ่กลี่ยยติุความรุนแรง (ธงชยั วินิจจะกลู 2548) แต่ ในวนัที่ 6 ตลุาคม 2519  มีการ
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ลอ้มปราบนิสิตนกัศกึษาที่ชุมนมุอยู่ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  โดยก่อนหนา้นัน้ ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมใชส้ื่อ
ของกองทพั อาทิ วิทยุยานเกราะ ของกลุม่วิทยเุสรี ในการปลกุระดมกลุม่ลกูเสือชาวบา้นที่เป็นมวลชนฝ่าย
ขวา และใชส้ื่อเอกชน อาทิ ดาวสยาม ในการจดุชนวนประโคมความเกลียดชงัว่าผูช้มุนมุซึ่งสว่นใหญ่เป็น
นิสิตนกัศกึษาตอ้งการท าลายสถาบนักษัตรยิ ์(ชาญวิทย ์เกษตรศิรแิละ ธ ารงศกัดิ ์เพชรเลิศอนนัต ์2561) 
    ผูถู้กปราบปรามนบัพนัคนหนีไปเขา้รว่มกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) ที่มีกอง
ก าลงัติดอาวธุสูก้บัรฐับาล ท าใหร้ฐับาล พลเอก เปรม ติณสลูานนทเ์ปลี่ยนยทุธศาสตรม์าเป็นการเมืองน า
การทหารในการเอาชนะ พคท. รฐับาลออกค าสั่ง 66/23 เพื่อยติุสถานการณส์งครามปฏิวติัของคอมมิวนิสต์
ที่รฐัเห็นว่าเป็นภยัต่อความมั่นคงอย่างที่สดุ ความขดัแยง้รุนแรงครัง้นัน้ท าใหก้ระบวนการการเปลี่ยนแปลง
ใหเ้ป็นประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยภิวตัน ์ (democratization) ของสงัคมไทยปรบัสูรู่ปแบบการเมืองที่
เรียกว่า “ประชาธิปไตยครึง่ใบ” ที่มีสภาและ สส. มาจากการเลือกตัง้ แต่ไม่มีอ  านาจ มีนายกรฐัมนตรีที่
ไม่ไดเ้ป็น สส. หรือ “คนนอก” ได ้ ในการเลือกตัง้ทั่วไป พ.ศ.2526 ไม่มีพรรคการเมืองใดมีเสียงขา้งมาก
เด็ดขาด รฐัสภาไดเ้สนอชื่อ พลเอก เปรม ติณสลูานนท ์ เป็นนายกรฐัมนตรี สมยัที่ 2 (เมษายน 2526-
สิงหาคม 2529) (ธนาพล อ๋ิวสกลุ 5 กนัยายน 2018) 
 ในยคุ “ประชาธิปไตยครึง่ใบ” หรือ “เปรมาธิปไตย” (8 ปี 5 เดือน) มีการออกแบบการเมืองใหม้ีการ
เลือกตัง้ และรฐัสภาที่ประกอบดว้ยวฒุิสมาชิกจากการแต่งตัง้ 250 คน (3 ใน 4 ของจ านวน สส.) และมี 
สส. 340 คน แต่ผูท้ี่มีอ  านาจในสภาคือวฒุิสภาที่ประกอบดว้ยนายทหาร ขา้ราชการระดบัสงู และตวัแทน
กลุม่ทนุบางกลุม่ (ธนาพล อ๋ิวสกลุ 2558) ในยคุนี ้ ระบอบการเมืองถกูก ากบัโดยอ านาจของชนชัน้น า กลุม่
อ ามาตย ์เทคโนแครต ในลกัษณะประชาธิปไตยแบบชีน้  าจากเบือ้งบน (guided / managed democracy) 
ดงัที่ Walter Lippmann เสนอในหนงัสือ Public Opinion (1922) ในระบอบก่ึงอ านาจนิยมนีต้วัแทนของ
ประชาชนในสภาไม่มีอ  านาจและไม่มีบทบาทอย่างแทจ้รงิทางการเมือง สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงของ
ผูป้กครองท าหนา้ที่โฆษณาชวนเชื่อเช่นในยคุพ่อขนุของจอมพลสฤษดิ์ อย่างไรก็ดี รฐับาลไม่ไดใ้ชวิ้ธี
ควบคมุสื่อแบบเขม้งวด แต่เปลี่ยนมาใชว้ิธีชีน้  าจากเบือ้งบน (guided journalism) ใหส้ื่อเซ็นเซอรต์วัเอง 
(self-censorship) สื่อถกูขอใหง้ดการวิพากษว์ิจารณน์ายกรฐัมนตรี พลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ และ
เนื่องจาก นายกฯ ซึ่งมีสมญา “เตมียใ์บ”้ มกัไม่ใหส้มัภาษณส์ื่อมวลชน ผูท้ี่ถกูสมัภาษณจ์ึงเป็นนกัการเมือง
และรฐัมนตรีบางคน (ปราโมทย ์ฝ่ายอปุระ 2562) วาทกรรมนกัการเมืองฉอ้ฉลคอรปัชั่นเริ่มถกูน ามาใช ้สื่อ
ที่ท างานแบบที่ถูกชีน้  าจากเบือ้งบน จึงอยู่ในวงัวนของวารสารศาสตรเ์พื่อการพฒันาคู่ขนานไปกบัการชีน้  า
จากอ านาจรฐั  
 แมส้ื่อจะขาดสิทธิเสรีภาพในยคุ “ประชาธิปไตยครึง่ใบ” แต่สื่อใชโ้อกาสที่การเมืองมีเสถียรภาพ
และเศรษฐกิจขยายตวั “โชติช่วงชชัวาลย”์ ท าใหธุ้รกิจสื่อเติบโตขึน้ นกัวิชาชีพไดน้ าตวัแบบปฏิบติัการแบบ
มืออาชีพ (professional journalism) (สภุา ศิรมิานนท ์ 2530) มาเป็นแนวปฏิบติัและอดุมการณข์องสื่อ 
หวัใจส าคญัของแนวทางนี ้ คือการรายงานเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ตามความเป็นจรงิ การวางตวัเป็นกลาง ไม่
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เขา้ขา้งฝ่ายใดทางการเมือง (impartiality) ในทางสาธารณะสื่อหนงัสือพิมพจ์ึงสามารถสรา้งความชอบ
ธรรม และแสวงหาการยอมรบัจากประชาชนดว้ยการแสดงตวัว่ามีความเป็นกลางทางการเมือง ท าใหข้ยาย
ตลาดผูอ่้าน/ผูร้บัได ้ สื่อมืออาชีพในยุคนีไ้ม่แสดงบทบาทสง่เสริมประชาธิปไตย และไม่ต่อตา้น
ประชาธิปไตยอย่างเด่นชดั (self-depoliticization) แต่ทว่า ในความเป็นจรงิสื่อตอ้งท างานรบัใชร้ฐัตามการ
ชีน้  าจากเบือ้งบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอ้งอยู่ในอาณัติของรฐับาลที่เรง่ฟ้ืนฟอู านาจของสถาบนักษัตรยิอี์ก
ค ารบหนึ่ง 
 ขณะที่อตุสาหกรรมสื่อก าลงัหาทิศทางใหม่ เพื่อตอบรบัการขยายตวัของตลาดชนชัน้กลางและ
มวลชนในเมืองและชนบท ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมก็สามารถยึดครองพืน้ที่สื่อไดม้ากขึน้หลงัเหตกุารณ ์ 6 ตลุา 
2519 รฐับาลคณะปฏิรูปฯ มีค าสั่งคณะปฏิรูป ปร.15 ใหส้ถานีวิทยทุุกสถานี (มากกว่า 250 สถานี) 
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวนัละ 4 ครัง้ รวม 2 ชั่วโมง 20 นาที/วนั ศนูย์
สารนิเทศ กองบญัชาการทหารสงูสดุ ผลิตรายการ “เพื่อแผ่นดินไทย” ออกอากาศทกุวนั เวลา 18.00-18.30 
น. เพื่อเผยแพรอ่ดุมการณ ์ ชาติ ศาสน ์ กษัตริย ์ หรืออดุมการณร์าชาชาตินิยม และใชใ้นการปฏิบติัการ
จิตวิทยาต่อตา้นภยัคอมมิวนิสต ์มีเพียงสถานีวิทยเุสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) ระบบคลื่นสัน้ ที่
วิพากษว์ิจารณร์ฐับาลและสถาบนักษัตรยิ ์ ระหว่างปี 2508-2522 (ค.ศ.1965-1979) (ปิดเมื่อกรกฎาคม 
2522) สว่นสื่อโทรทศัน ์ รฐับาลคณะปฏิรูปฯ มีค าสั่ง ปร.17 ขอ้ 2 (วงเล็บ 1 และ 4) สั่งใหเ้นือ้หารายการ
ของทกุสถานีตอ้ง “สง่เสรมิความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์....... ไม่สง่เสรมิใหเ้กิดความนิยมในลทัธิ
คอมมิวนิสตท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม” รายการประเภทอ่ืนๆ ทัง้หมดรวมทัง้รายการแสดงที่เก่ียวกบัการเมือง
หรือพาดพิงถึงการเมืองสถานีตอ้งบนัทกึเทปลว่งหนา้ ต่อมา คณะกรรมการบรหิารวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน ์ (กบว.) (เพิ่งตัง้ขึน้ใหม่ ในปี 2518) มหีนงัสือเวียนใหท้กุสถานีเสนอข่าวพรอ้มกนัในเวลา 
20.00 น. ตัง้แต่ 20 เมษายน 2520 เป็นตน้ไป การยึดเวลาสื่อวิทยแุละโทรทศันเ์พื่อเปลี่ยนผงัรายการในช่วง
ปี 2519-2520 (ค.ศ.1976-1977) นบัว่าเป็นตน้แบบของการเพิ่มพืน้ที่ในการโฆษณาดา้นเดียวของฝ่าย
กษัตริยน์ิยม ซึ่งต่อมามีการเพิ่มรายการสารคดีสัน้เป็นรายการประจ า และสารคดีเทิดพระเกียรติในวาระ
พิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะจากส านกังานคณะกรรมการเสริมสรา้งเอกลกัษณข์องชาติ  
 นอกจากการใชพ้ืน้ที่สื่อวิทยุและโทรทศันใ์นการสรา้งการชอบธรรมทางการเมืองแลว้ ฝ่ายกษัตรยิ์
นิยมไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) (9 เมษายน 2520) 
โอนกิจการของสถานีโทรทศันช์่อง 4 บางขนุพรหมหรือช่อง 9 และสถานีวิทย ุ ท.ท.ท. 6 คลื่นในกรุงเทพ
ใหแ้ก่ อ.ส.ม.ท. รวมทัง้จดัตัง้ส  านกัข่าวไทยขึน้ใหม่ใน อ.ส.ม.ท. เท่ากบัการยึดเอาสถานีโทรทศันท์ี่จอมพล 
ป. พิบลูสงครามก่อตัง้ในปี 2498 มาอยู่ในฝ่ายกษัตริยน์ิยม กรมประชาสมัพนัธจ์ึงมีเพียงโทรทศันใ์นสว่น
ภมูิภาคและวิทยใุนเครือสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 อีกดา้นหนึ่งโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) หรือ ทีวีพลู ซึ่งก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 
ธันวาคม 2511ii  มีบทบาทส าคญัในการยกระดบัอดุมการณช์าตินิยมสูร่าชาชาตินิยมผ่านภาพเคลื่อนไหว

https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ทางโทรทศันท์ี่สมจรงิและสวยงามยิ่งใหญ่อลงัการ การถ่ายทอดสดในพระราชพิธีส  าคญั เช่น พิธีจรดพระ
นางคลัแรกนาขวญั พิธีเสด็จพยหุยาตราทางชลมารค สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจและความประทบัใจแก่พสก
นิกรทั่วประเทศ ภาพลกัษณอ์นัศกัดิส์ิทธิ์ของกษัตริยผ์ูม้ีบญุญาธิการ ที่ถกูถ่ายทอดออกไปสูส่ายตาของ
ประชาชนพรอ้มกนั ไดส้รา้งใหเ้กิดความรูส้ึกใกลช้ิดระหว่างกษัตริยก์บัประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
 ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมไดเ้พิ่มมิติใหม่ในการใชท้ีวีพลูนิยามความหมายของกษัตริยน์กัประชาธิปไตย ใน
โอกาสที่พระราชทานกระแสพระราชด ารสัในวนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา 5 ธันวาของทกุปี หรือในการไกล่
เกลี่ยความขดัแยง้เหตกุารณพ์ฤษภา 2535 การถ่ายทอดสดทางทีวีพลู (หรือบนัทึกเทปออกอากาศแบบ
รวมการเฉพาะกิจ) ท าใหป้ระชาชนที่ดอูยู่ทางบา้นรูส้กึเหมือนรว่มเป็นประจกัษพ์ยานในเรื่องนัน้ๆ ราวกบัได้
เขา้ไปอยู่ในเหตกุารณด์ว้ยตนเอง ขณะเดียวกนั ทีวีพลูจะเป็นกลไกการสื่อสารส าคญัที่กองทพัใชใ้นการยึด
อ านาจ ในทศวรรษ 2530, 2540 และ 2550 
 

3. วารสารศาสตรม์ืออาชีพ ชนชั้นกลาง กับกระแสราชาชาตินิยมใหม่ (2531-2544) (ค.ศ.
1988-2001) 

 นายกรฐัมนตรี พลตรี ชาติชาย ชณุหะวณั จากการเลือกตัง้ทั่วไปครัง้ที่ 15 เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 
2531 (ค.ศ.1988) ไดใ้ชน้โยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา้ สรา้งบรรยากาศเศรษฐกิจใหม่ที่คกึคกั 
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอ้ยละ 9-10 ต่อปี (ปี 2530 = 8.4%, 2531 = 11%, 2532 = 10.5%) 
(รงัสรรค ์ ธนะพรพนัธุ ์ 2533) ไม่เพียงท าใหก้ลุม่ทนุเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยก าลงักลบัมา บรบิท
เศรษฐกิจการเมืองช่วงนีส้ง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมสื่อขยายตวัทวีคณู ตลาดสินคา้ผูบ้ริโภคเติบโตอย่างกา้ว
กระโดดท าใหธุ้รกิจโฆษณาและประชาสมัพนัธม์ีบทบาทมาก หนงัสือพิมพแ์นวการเมืองกลุม่หนึ่งไดน้ า
องคก์รจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นบรษิัทมหาชน อาทิ บ.โพสตพ์บัลิชชิ่ง (2527) บ.เนชั่นกรุ๊ป 
(2531) บ.มติชน (2536) บ.แมเนเจอรก์รุ๊ป (2536) นอกจากนี ้ หนงัสือพิมพแ์นวธุรกิจไดร้บัความนิยม
เพิ่มขึน้เช่นกนั พืน้ที่สื่อที่เสนอข่าวสารการเมืองขยายตวัอย่างสอดคลอ้งกนัไม่ว่าหนงัสือพิมพห์รือโทรทศัน ์
รายการข่าวทางโทรทศันข์ยายเวลาออกอากาศ มีรายการข่าวภาคเชา้ เที่ยง และค ่า/ดกึเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการข่าวสารของผูช้ม ขอ้มลูข่าวสารเหลา่นีเ้ริ่มสรา้งการรบัรูท้างการเมืองใหก้บัมวลชนที่แตกต่าง
ไปจากอดีต ขณะเดียวกนั สื่อบนัเทิงก็ผลิตรายการบนัเทิงที่ใชท้นุมาก เช่น การถ่ายท าละครในต่างประเทศ 
การลงทนุฉากและเครื่องแต่งกายตวัละครเอกที่หรูหรา ชนชัน้กลางไดส้มัผสักบัชีวิตการเมือง/วฒันธรรมที่มี
คณุภาพต่างไปจากยุคก่อน ทัง้ในโลกจรงิและในโลกจินตนาการ  
 สถาบนัอดุมศกึษาที่ผลิตบณัฑิตดา้นนิเทศศาสตร ์ 7 แห่ง ในช่วงทศวรรษ 2500-2520 ไดเ้พิ่ม
จ านวนเป็นกว่า 20 แห่งในช่วงนี ้ เพื่อป้อนบณัฑิตใหก้บัอตุสาหกรรมสื่อสาขาต่าง ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเรว็ 
โดยเฉพาะในสาขาประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา หลกัสตูรเนน้ความเป็นสื่อมืออาชีพ และมีหลกัสตูรสื่อสาร
เพื่อการพฒันา (ระดบับณัฑิตศึกษา) ที่ไดร้บัความนิยมจากผูเ้รียนที่เป็นขา้ราชการและอาจารย ์ (อบุลรตัน ์
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ศิรยิวุศกัดิ ์ 2530) ผลจากการเติบโตของสื่อมวลชนที่กลายเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และนกัวิชาชีพที่
ไดร้บัการฝึกฝนจากหลกัสตูรที่คลา้ยคลงึกนัที่ไม่เนน้การศึกษาแบบวิพากษ ์ ท าใหว้งการธุรกิจโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และสื่อบนัเทิงอดุมไปดว้ยมืออาชีพที่พรอ้มจะไปตามกระแสที่ครอบง าสงัคมอยู่ 
 การเมืองและสื่อมวลชนที่ดปูระหนึ่งเปิดเสรีและขยายตวัต่อเนื่อง อีกดา้นหนึ่งยงัมีฝ่ายอนรุกัษนิยม
ที่เติบโตควบคู่มาดว้ย การแข่งขนัทางอดุมการณร์ะหว่างการที่ไทยจะเป็นเสือตวัที่ 5 ของเอเชีย ซึ่ง
ขบัเคลื่อนดว้ยพลงัเศรษฐกิจการเมืองเสรีนิยมกบัอดุมการณ(์ราชา)ชาตินิยม – ชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์ที่มีการ
บ่มเพาะมาในช่วง 3 ทศวรรษตัง้แต่ปี 2500 เป็นตน้มาปะทะกนัอย่างเขม้ขน้ น าไปสูร่ฐัประหารโดยกองทพั
เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2534 (ค.ศ.1991) คณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) น าโดย พลเอก 
สนุทร คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ และ พลเอก สจุินดา คราประยรู ผูบ้ญัชาการทหารบกและผูน้  า
เหลา่ทพัอา้งว่า รฐับาลที่สื่อใหส้มญาว่ารฐับาล “บฟุเฟตค์าบิเนต” เป็นเหต ุ รสช.ตอ้งยดึอ านาจเนื่องจาก
นกัการเมืองคอรปัชั่น รงัแกขา้ราชการประจ า เป็นรฐับาลเผด็จการ ท าลายสถาบนัทหาร และบิดเบือนคดี
ลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์(ธ ารงศกัดิ์ เพชรเลิศอนนัต ์2550) 
 รฐับาลชั่วคราวที่มีนายอานนัท ์ ปันยารชนุ ที่ รสช. แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรี ไดจ้ดัการเลือกตัง้
ในวนัที่ 22 มีนาคม 2535 (ค.ศ.1992) สภาไดเ้สนอชื่อพลเอก สจุินดา คราประยรู ซึ่งเพิ่งพน้จากต าแหน่งผู้
บญัชาการทหารบก เป็นนายกรฐัมนตรี ประชาชนไม่พอใจที่ พลเอก สจุินดา เสียสตัยท์ัง้ที่เคยใหส้ญัญาว่า
จะไม่รบัต าแหน่งทางการเมืองหลงัการเลือกตัง้ การเดินขบวนประทว้งครัง้ใหญ่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 
2535 มีสหพนัธน์ิสิตนกัศกึษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) และองคก์ารนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ และ
สมาพนัธป์ระชาธิปไตยเป็นแกนน า ขอ้เรียกรอ้งคือใหพ้ลเอก สจุินดา ลาออกทนัที แต่รฐับาลกลบัสง่ทหาร
ออกมาปราบปรามประชาชนที่ชมุนมุอยู่ที่ถนนราชด าเนิน ระหว่างวนัที่ 17-19 พฤษภาคม 2535 มี
ผูเ้สียชีวิตในเหตกุารณน์ี ้44 คน สญูหาย 48 คน พิการ 11 คน บาดเจ็บ 1,728 คนและบาดเจ็บสาหสั 47 
คน (ประชาไท 2560) พลเอก สจุินดา ไดอ่้านค าชีแ้จงฉบบัที่ 2 เวลา14.45 น. เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 
ออกอากาศทางสถานีโทรทศันก์องทพับก ช่อง 5 ใหเ้หตผุลว่าแกนน าผูช้มุนมุ (พลตรี จ าลอง ศรีเมืองและ
พวก) ไดร้บัการจดัตัง้จากพรรคคอมมิวนิสต ์ ตอ้งการใชค้วามรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นระบอบที่พระมหากษัตรยิไ์ม่มีอ  านาจใดๆ เลย ในค าชีแ้จงฉบบัที่ 1 พลเอก สจุินดา ระบวุ่า พล
ตรี จ าลอง ศรีเมืองมีพฤติกรรมเป็นภยัต่อความมั่นคงของชาติ ศาสน ์ กษัตรยิ ์ (ธ ารงศกัดิ ์ เพชรเลิศอนนัต ์
2550) สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการปราบปรามผูช้มุนมุนัน้ รฐับาลท าไปเพื่อรกัษาอดุมการณร์าชาชาตินิยมหรือ
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุซึ่งกษัตริยม์ีอ  านาจเหนือการเมือง 
 เที่ยงคืนวนัที่ 20 พฤษภาคม 2535 โทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ไดน้ าเทป
บนัทกึกระแสพระราชด ารทิี่พระเจา้อยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชมีต่อพลเอก สจุินดา คราประยรู และพลตรี 
จ าลอง ศรีเมือง และองคมนตรี เผยแพรท่างสถานีโทรทศันท์ุกช่อง หลงัจากนัน้ ทัง้สองแถลงรว่มกนัว่าจะ
แกไ้ขรฐัธรรมนญูใหน้ายกรฐัมนตรีมาจากการเลือกตัง้ ต่อมา วนัที่ 24 พฤษภาคม พลเอก สจุินดา ลาออก
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จากต าแหน่งนายกรฐัมนตรี นบัเป็นการถอยครัง้ที่ 2 ของทหารหลงัการปฏิวติัของประชาชนนิสิตนกัศกึษา
ในปี 2516 (ค.ศ.1973) ในขณะที่พระบารมีของพระมหากษัตริยใ์นฐานะผูย้ติุความรุนแรงและความขดัแยง้
แผ่รศัมีแรงกลา้ ไดร้บัการยอมรบัทั่วไปว่าทรงเป็นประมขุที่มีความชอบธรรมทางการเมืองเหนือสถาบนั
การเมืองอ่ืนใด 
 กระแสกษัตรยิน์ิยมที่สงูเด่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนนี ้ไดเ้พิ่มความชอบธรรมใหก้บัอดุมการณร์าชา
ชาตินิยมที่มีการบ่มเพาะมากว่า 4 ทศวรรษ หากราชาชาตินิยมมีนิยามว่า กษัตรยิเ์ป็นผูร้กัษาเอกราช และ
กอบกูช้าติตามต าราประวติัศาสตรแ์ลว้ หลงัเหตกุารณพ์ฤษภา 2535 อดุมการณร์าชาชาตินิยมถกูเปลี่ยน
แปรใหท้นัสมยัขึน้เป็นราชาชาตินิยมใหม่ในแง่ที่ว่า กษัตริยผ์ูท้รงทศพิธราชธรรมเป็นนกัประชาธิปไตยและ
รบัใชป้ระชาชน (ธงชยั วินิจจะกลู 2554) นอกจากนี ้ยงัเป็นกลางทางการเมืองเพราะไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งในการยุติขอ้ขดัแยง้ในวิกฤติการณท์างการเมือง 
 จากเหตกุารณ ์14 ตลุา 16 และพฤษภา 35 ธงชยั วินิจจะกลู (2548) ชีว้่า  

 ““ประชาธิปไตยแบบหลงั 14 ตลุา” ไม่ใช่การต่อสูข้องประชาชนกบัเผดจ็การทหาร 
และไม่ใช่แค่การต่อสูก้บัทนุทอ้งถิ่นทนุระดบัชาตทิีห่นนุนกัการเมืองทีฉ่อ้ฉล แต่ [ขณะนี ้
(หลงัทหารหมดบทบาท)] เป็นระบบการเมืองแบบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) มวลชน (2) ทนุและ
นกัการเมือง และ (3) ฝ่ายกษัตริย์นยิม” 

  
 ส าหรบัฝ่ายกษัตรยิน์ิยม การจะเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องกษัตรยิภ์ายใตอ้ดุมการณร์าชาชาตินิยม
ใหม่ ใหป้ระชาชนรบัรู ้และยอมรบัว่ากษัตรยิน์กัประชาธิปไตยอยู่บนยอดของปิระมิดการเมืองไทย ย่อมตอ้ง
อาศยัพลงัอ านาจของสื่อหลากหลายรูปแบบ ในการท าใหเ้กิดความทรงจ ารว่มของกษัตรยิข์องมวลชน 
(mass monarchy) ในแง่นี ้ ปัญญาชน กระฎมุพี ศิลปินแขนงต่าง ๆ ท่ียกย่องในพระบารมีต่างทุ่มเท
ความสามารถในการผลิตวาทกรรมกษัตรยิน์กัพฒันา กษัตรยิน์กัประชาธิปไตย กษัตริยอ์จัฉรยิะ กษัตรยิน์กั
ดนตรี ฯลฯ ออกมาอย่างไม่ขาดสาย โดยสรา้งสรรคเ์รื่องเลา่แบบต่าง ๆ อาทิ นิทาน บทเพลง บทกว ีปฏิทิน 
ภาพวาด ภาพถ่าย วีดีทศัน ์ ภาพยนตร ์ สารคดี ขอ้เขียนเทิดพระเกียรติ รูปป้ัน และงานศิลปะในรูปแบบ
อ่ืนๆ ที่สามารถถกูผลิตซ า้ และเขา้ถึงไดง้่ายจากทกุหนทุกแห่ง เป็นสินคา้ที่หาซือ้มาครอบครองได ้บางคนมี
ไวเ้พื่อเคารพบชูาเฉกเช่นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ เช่น พระบรมฉายาลกัษณ ์บางคนน ามาใชส้อยในชีวิตประจ าวนั เช่น 
นาฬิกา ปฏิทิน หรือสรา้งความผกูพนัพิเศษ เช่น การเลา่นิทานเก่ียวกบัพระราชาใหล้กูฟัง เปิดเพลงพระราช
นิพนธใ์นวาระพิเศษ เรื่องเลา่รูปแบบต่าง ๆ จึงปรากฏอยู่รอบตวัทกุที่ทกุเวลาก็ว่าได ้
 เสรีภาพของสื่อในช่วงก่อนปี 2540 เป็นความเบ่งบานของเสรีภาพทางเศรษฐกิจพรอ้มกบัความ
ศรทัธาในอดุมการณร์าชาชาตินิยมใหม่ เมื่อเกิดวิกฤติตม้ย ากุง้ในเดือนกรกฎาคม 2540 ไดส้ง่ผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและอตุสาหกรรมสื่อ กระแสเรียกรอ้งการปฏิรูปการเมืองและ
ปฏิรูปสื่อภายหลงัเหตกุารณพ์ฤษภา 2535 ที่ต่อเนื่องถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เป็นฉนัทามติใหม่หรือผลพวง
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ของสิ่งที่เกษียร เตชะพีระ (2560) เรียกว่าฉนัทามติภมูิพล (The Bhumibol consensus) iii ในขณะนัน้ชน
ชัน้กลาง เทคโนแครต เครือข่ายประชาสงัคมและสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทในการจดัท ารฐัธรรมนญู มีความ
เชื่อมั่นว่าการเลือกตัง้ และระบอบรฐัสภาในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ และ
อดุมการณร์าชาชาตินิยมภายใตพ้ระราชอ านาจน าจะเป็นทางออกจากวิกฤติได้ รฐัธรรมนญูปี 2540 (ค.ศ.
1997) ถกูออกแบบมาใหฝ่้ายบรหิารมีอ านาจมาก และมีองคก์รอิสระท าหนา้ที่ตรวจสอบคานอ านาจฝ่าย
บรหิาร สื่อมวลชนใชโ้อกาสนีร้วมตวักนัเป็นสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ หรือนยัหนึ่งท าหนา้ที่เป็นสภา
อตุสาหกรรมของสื่อ ในการต่อรองใหก้รรมการรา่งรฐัธรรมนญูรบัรองสิทธิเสรีภาพ และคุม้ครองนกัวิชาชีพ
สื่อไม่ว่าจะท างานในองคก์รสื่อเอกชนหรือของรฐั อตุสาหกรรมสื่อและนกัวิชาชีพสื่อจึงเป็นพนัธมิตรที่แนบ
แน่นกบักลุม่ที่ขบัเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง และรา่งรฐัธรรมนญูปี 2540 
 สว่นผลของการปฏิรูปสื่อ รฐับาลชั่วคราวที่มี นายอานนัท ์ ปันยารชนุ เป็นนายกรฐัมนตรี (อีกครัง้) 
ไดเ้ปิดใหม้ีสถานีโทรทศันช์่องใหม่ในระบบยเูอชเอฟ 1 ช่อง ก าหนดใหเ้ป็นสถานีข่าว  สถานีโทรทศันแ์ห่งนี ้
มชีื่อว่า “ไอทีวี” iv (iTV - Independent Television) เปิดด าเนินการเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2539 (ค.ศ.1996) 
(ศภุจัฉรี วิชยัดิษฐ์ 2539)  ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธุรกิจในส านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตริยถื์อหุน้
ในไอทีวีดว้ย นบัเป็นความพยายามครัง้ที่สองที่ฝ่ายกษัตริยน์ิยมตอ้งการมีอิทธิพลโดยตรงในสื่อโทรทศัน ์(ปี 
2520 หลงั 6 ตลุา 2519 รฐับาลยึดสถานีโทรทศันช์่อง 4 บางขนุพรหม จากกรมประชาสมัพนัธ ์เปลี่ยนเป็น
ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) อย่างไรก็ดี การปฏิรูประบบวิทยแุละโทรทศันต์ามที่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2540 บญัญัติไวใ้นมาตรา 40 ใหม้ีการจดัสรรคลื่นความถ่ีใหม่ ใหเ้ท่าเทียมกนัระหว่างสว่นราชการ 
เอกชน และภาคประชาชนไม่บรรลผุล สภาและรฐับาลใหม่หลงัการเลือกตัง้ ไม่สามารถทวงคืนสถานีวิทยุ
และโทรทศันท์ี่กองทพัเป็นเจา้ของได ้ หลงัรฐัประหารของ คสช. ในปี 2557 (ค.ศ.2014) กองทพัไดจ้ดั
โครงสรา้งวิทยแุละโทรทศันข์องประเทศใหม่ทัง้หมดดงัจะไดก้ลา่วต่อไป 
 

4. วารสารศาสตรก์ารเมือง: กษัตริยนิ์ยมและประชาธิปไตยภวิัตน ์(2545-2561) (ค.ศ.
2002-2018) 

 ความขดัแยง้ทางการเมืองที่แยกขัว้เป็นฝ่ายเสือ้เหลืองและฝ่ายเสือ้แดง ระหว่างกลุม่อ านาจ
คณาธิปไตยเก่าและอ านาจคณาธิปไตยใหม่ หรือฝ่ายระบอบเดิมและฝ่ายระบอบใหม่ในช่วงเกือบ 2 
ทศวรรษมานี ้ ชาญวิทย ์ เกษตรศิร ิ (2562) ชีว้่ามีสิ่งที่อยู่ลกึลงไปกว่าภาพปรากฏ เป็นการต่อสูร้ะหว่าง 
“ฝ่ายตวัแทนหรือเครือข่ายอ านาจเดมิ บารมีเดมิ เงนิทนุเดมิ ความคดิเดมิ ชนชัน้เดมิ ๆ กบัอกีฝ่ายหนึ่ง คือ
ตวัแทนหรือเครือข่ายของอ านาจใหม่ บารมีใหม่ เงนิทนุใหม่ ความคิดใหม่กบัชนชัน้ใหม่ ๆ” ทัง้หมดนีม้ี
องคป์ระกอบที่ซอ้นกนัอยู่ 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ M-1 ฝ่ายสถาบนักษัตริยแ์ละเครือข่าย (Monarchy and its 
network) M-2 ฝ่ายสถาบนัทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารบก (Military-the Army) M-3 ฝ่ายเงินทนุ นกั
ธุรกิจ นายทนุ (Money-Capital-Business factor) M-4 ฝ่ายชนชัน้กลางกบัสื่อมวลชน (Middle Class and 
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Mass Media) M-5 ฝ่ายมวลชนและพระสงฆ ์ (Mass and Monks) (ชาญวิทย ์ เกษตรศิร ิ 2562) 
ความสมัพนัธภ์ายในของ 5 ฝ่ายวางซอ้นกนัเป็นแนวด่ิงตามรูปทรงปิระมิด โครงสรา้งอ านาจของแต่ละกลุม่
ถกูจดัช่วงชัน้ไวจ้ากมากไปหานอ้ย ในลกัษณะของรฐัไม่เป็นทางการที่อยู่คู่ขนานกบัรฐัที่เป็นทางการ 
(parallel state) (Chambers 2020) v 
 ในมมุมองนี ้ ชนชัน้กลางและสื่อมวลชนเป็นหนึ่งในใจกลางของการต่อสูร้ะหว่างสองเครือข่าย คือ
ฝ่ายอ านาจเดิมและฝ่ายอ านาจใหม่ที่อาจท าใหข้ัว้กษัตรยิน์ิยมมีความชอบธรรมและทรงพลงัมากขึน้ หรือ
อาจท าใหข้ัว้รฐัธรรมนญูนิยมหรือประชาธิปไตยภิวตันเ์ป็นฝ่ายไดเ้ปรียบก็เป็นได ้ ท่ามกลางความขดัแยง้
ดงักลา่ว ชนชัน้กลางและสื่อมวลชนไดเ้ปลี่ยนจดุยืนทางการเมือง จากที่เคยแสดงออกว่าสนบัสนนุระบอบ
รฐัสภาและนายกรฐัมนตรีที่มาจากการเลือกตัง้หลงัเหตกุารณพ์ฤษภา 2535 และตอ้งการรฐัธรรมนญูที่ให้
การรบัรองสิทธิเสรีภาพกวา้งขวางขึน้ ในสมยัรฐับาลทกัษิณ 2 (2548-2549) (ค.ศ.2005-2006) พวกเขา
กลบัพลิกไปสนบัสนนุฝ่ายกษัตรยิน์ิยม มีกลุม่รอยลัลิสตเ์ครือข่ายคนดีที่เรียกว่า “เครือข่ายสถาบนักษัตรยิ”์ 
หรือ Network Monarchy (Duncan McCargo 2005) vi และพรรคการเมืองอนรุกัษนิยมเป็นแกนน าส าคญั 
อะไรคือสาเหตทุี่ท าใหช้นชัน้กลางและสื่อมวลชน เปลี่ยนความเชื่อทางการเมืองไปสู่ขัว้ตรงขา้มในเวลาอนั
สัน้ พวกเขาชมุนมุต่อตา้นและลม้ รฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร (พรรคไทยรกัไทย) ที่มาจากการเลือกตัง้ 
เพราะพวกเขาไม่ไดเ้ชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยภิวตันอ์ย่างแทจ้รงิ หรือพวกเขาตกอยู่ในกบัดกัของ
วาทกรรมที่พวกเขาสรา้งขึน้มาเองตลอดเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา หรือ “ระบอบทกัษิณ” สง่ผลกระทบ
อย่างถึงราก ท าใหพ้วกเขาสญูเสียผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ อ านาจทางสงัคม และวฒันธรรม (ธนศกัดิ ์
สายจ าปา 2558) 
 สว่นนีข้องบทความ จะน าเสนอบทบาทของสื่อมวลชนกษัตรยิน์ิยมในการโค่นลม้ “ระบอบทกัษิณ” 
น าไปสูก่ารเมืองนอกระบอบประชาธิปไตย และการหวนคืนสูก่ารเมืองของกองทพัในการรฐัประหาร 2 ครัง้ 
ที่มีสาระส าคญัแตกต่างกนั  
 ในการด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีสมยัที่ 2 ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร พรรคไทยรกัไทยไดร้บัการ
เลือกตัง้ดว้ยคะแนนเสียงมากเป็นประวติัการณใ์นการเลือกตัง้ครัง้ที่ 21 เมื่อวนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์ 2548 (มี 
สส. 377 ที่นั่ง จาก 500 ที่นั่ง แบบแบ่งเขต 310 ที่นั่ง แบบบญัชีรายชื่อ 67 ที่นั่ง ไดค้ะแนนเสียง 18.9 ลา้น
เสียงหรือรอ้ยละ 75.4) vii สะทอ้นใหเ้ห็นผลจากการออกแบบรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 
ที่ใหพ้รรคการเมืองขนาดใหญ่มีโอกาสชนะเลือกตัง้ รฐับาลเขม้แข็งมีบทบาทการเมือง แต่ในปี 2547 ปลาย
รฐับาลไทยรกัไทย (1) ที่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี (2544-2548) (ค.ศ.2001-2005) ชนชัน้
กลาง ปัญญาชน นกัวิชาการและสื่อมวลชนวิจารณร์ฐับาลที่พวกเขาขนานนามว่า “ระบอบทกัษิณ” หรือ 
Thaksinomics อย่างหนกัหน่วง (ดรูงัสรรค ์ ธนะพรพนัธุ ์ 2548, เกษียร เตชะพีระ 2551, Pasuk 
Phongpaichit and Chris Baker 2004, Duncan McCargo and Ukrist Pathmanand 2005) นโยบาย
เศรษฐกิจประชานิยมของรฐับาลทกัษิณมีขนาดใหญ่กว่ารฐับาลอ่ืน ๆ ในอดีตมาก ดา้นหนึ่งมุ่งสูฐ่านเสียง
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มวลชนเกษตรกรรากหญา้ในชนบท เช่น นโยบายกองทนุหมู่บา้น นโยบายพกัช าระหนีเ้กษตรกร ธนาคาร
คนจน นโยบายสาธารณสขุ 30 บาทรกัษาทกุโรค เป็นตน้ นโยบายที่น าเอาทรพัยากรที่เคยกระจกุรวมศนูย์
ที่สว่นกลางกระจายไปสูภ่มูิภาคเหลา่นี ้ ถูกวิจารณว์่าใชเ้งินงบประมาณอย่างสิน้เปลืองเพื่อสรา้งคะแนน
นิยม แนวทางเศรษฐกิจของรฐับาลทกัษิณ ยงัหมายถึงการแปรรูปกิจการสาธารณะของรฐัใหก้ลายเป็นของ
เอกชนตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ ควบคู่กบัประชาบรโิภคนิยมส าหรบัคนจนผูอ้อกเสียงเลือกตัง้ (เกษียร เต
ชะพีระ 2550, Pasuk Phongpaichit and Chris Baker 2004) ซึ่งถกูระบวุ่าเป็น “ทนุนิยมสามานย”์ 
 ในทางการเมือง พรรคไทยรกัไทยถกูวิจารณว์่าเป็นเพียงพรรคเถา้แก่หาใช่พรรคการเมืองแบบ/ของ
มหาชนไม่ มีความเป็นเผด็จการสงู และขาดเสถียรภาพ รฐับาลไทยรกัไทยเป็นรฐับาลขีฉ้อ้ ไม่เลน่ตามเกมส์
กติกา รวมศนูยอ์ านาจการบรหิารแบบซีอีโอ ขาดธรรมาภิบาล คอรปัชั่นเชิงนโยบาย และมผีลประโยชนท์บั
ซอ้นระหว่างธุรกิจส่วนตวัและนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะดา้นสื่อสารโทรคมนาคมและโทรทศัน ์ มีการ
เอือ้ประโยชนพ์วกพอ้ง ดงัที่รงัสรรค ์ ธนะพรพนัธุ ์ (2548) เรียกว่า “ระบอบทกัษิณาธิปไตย” ในมมุมองของ 
เกษียร เตชะพีระ (2550) ความขดัแยง้ที่เกิดขึน้เป็นความขดัแยง้ระหว่างระบอบทกัษิณ ซึ่งเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอ านาจนิยมภายใตอ้ านาจน าของกลุม่ทนุใหญ่ กบัระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมขุ หรือระบบเลือกตัง้ธิปไตยภายใตพ้ระราชอ านาจน า นอกจากนี ้ นโยบายของรฐับาลดา้น
ปราบปรามยาเสพติด – “สงครามยาเสพติด” ถกูวิจารณว์่ามีการละเมิดสิทธิมนษุยชน ฆ่าตดัตอนผูค้า้ราย
เล็กและผูเ้สพจ านวนมาก นโยบาย 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่มีการปราบปรามกลุม่แบ่งแยกดินแดนได้
สรา้งปัญหาและความหวาดกลวัใน 3 จงัหวดั (Human Rights Watch 2006) 
 
 ระบอบทกัษิณกบัสือ่เลอืกขา้ง  
 ปลายรฐับาลทกัษิณ (1) นกัวิชาการเขียนบทความเผยแพรใ่นหนงัสือพิมพ ์และตีพิมพง์านวิชาการ
วิพากษว์ิจารณผ์ลงานของรฐับาลทกัษิณ สื่อมวลชนสว่นใหญ่คลอ้ยตามเสียงวิพากษว์ิจารณแ์ละวาทกรรม 
“ระบอบทกัษิณ”/“ทนุนิยมสามานย”์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นขัว้ตรงขา้มกบัระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา-
กษัตริยเ์ป็นประมขุและปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญญาชน นกัวิชาการ และสื่อมวลชนวิจารณ ์ทกัษิณว่า
เลน่การเมืองเพื่อประโยชนส์่วนตวั เป็นนกัธุรกิจการเมืองสื่อ และมีนโยบาย “ขายชาติ” แนวปฏิบติัและ
นโยบายดา้นสื่อของรฐับาลทกัษิณที่ข่มขู่คกุคามและแทรกแซงสื่ออย่างหนกัเป็นบริบทที่ท าใหอ้ตุสาหกรรม
สื่อตอ้งเลือกขา้ง/ขัว้ทางการเมือง ว่าจะอยู่ขา้งรฐับาลหรือต่อตา้นรฐับาล อย่างไรก็ดี ฝ่ายท่ีต่อตา้นรฐับาล
ดว้ยเหตผุลว่าสิทธิเสรีภาพสื่อถกูลิดรอนอาจมองเห็นปัญหาเฉพาะหนา้ที่ก าลงัต่อสูอ้ยู่ โดยไม่รู(้หรืออาจรู)้ 
ว่าการต่อสูน้ีเ้ป็นการต่อสูร้ะหว่างรฐับาลทกัษิณกบัรฐัเรน้ลกึ (Deep State) (เออเจนี เมรโิอ 2559) ที่แฝง
อยู่ในระบบการเมืองไทย viii 
 ส าหรบัสื่อที่เลือกต่อตา้นรฐับาล พวกเขาเชื่อว่าพ.ต.ท.ทกัษิณไม่มีความชอบธรรมในการบรหิาร 
จากเหตปัุจจยัอย่างนอ้ย 4 ประการ รฐับาลคกุคามและแทรกแซงสื่อเอกชน รฐับาลผูกขาดอ านาจการใชส้ื่อ
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ของรฐัทกุเครือข่าย รฐับาลมีนโยบายแปรรูปสื่อโทรทศันข์องรฐัใหเ้ป็นเอกชน (น าเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย)์ และครอบครวั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นเจา้ของโทรทศันไ์อทีวี และกิจการโทรคมนาคม
อนัดบัหน่ึงของประเทศรวมทัง้ดาวเทียมที่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการสื่อสารยคุใหม่ ทัง้ยงัมีพนัธมิตร
เครือข่ายสื่อ เช่น สถานีโทรทศันช์่อง 3 และมีแนวโนม้จะซือ้กิจการสื่อประเภทอ่ืน ๆ เขา้มาเสรมิฐานอ านาจ
ของตน (อบุลรตัน ์ศิรยิุวศกัดิ ์2547, Pasuk Pongpaichit and Chris Baker 2004) นอกจากเหตผุลที่เป็น
รูปธรรมที่ชีว้่าพ.ต.ท.ทกัษิณตอ้งการกินรวบสื่อแลว้ สื่อมวลชนในฝ่ายต่อตา้นทกัษิณยงัรูส้กึว่าอ านาจของ
ตนถกูลดทอนลงไป จากที่เคยมีบทบาทสงูในสงัคมช่วงปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปสื่อระหว่างทศวรรษ 2530 
- ตน้ทศวรรษ 2540 สื่อมวลชนเห็นว่ารฐับาลเหลิงอ านาจ ไม่ฟังเสียงทกัทว้งหรือวิพากษว์ิจารณข์องสื่อและ
สงัคม กล่าวไดว้่า รฐับาลทกัษิณไดน้ าสื่อกลบัสูย่คุวารสารศาสตรก์ารเมือง 2 ขัว้ที่ต่อสูก้นั คือระหว่างฝ่าย
เสรีนิยมใหม่ (ระบอบใหม่) และฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียง (ระบอบเก่า) หรือระหว่างประชาธิปไตยที่กินไดก้บั
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ เฉกเช่นสภาพการณห์ลงัปฏิวติั 2475 ที่สื่อแบ่งออกเป็น 2 
ฝ่าย - ฝ่ายรฐัธรรมนญูนิยมกบัฝ่ายกษัตริยน์ิยม  
 สื่อที่ถกูท าใหป้ลอดการเมืองในยคุเผด็จการทหาร ซึ่งเปลี่ยนเป็นสื่อมืออาชีพในยุคสื่อพาณิชยน์ิยม
ช่วงทศวรรษ 2530 – 2540 ไดแ้ปรเปลี่ยนเป็นสื่อเลือกขา้งทางการเมือง (partisan media) ในยคุรฐับาล
ทกัษิณ (2) ทัง้ในแวดวงวารสารศาสตร ์ วงการบนัเทิง การแสดง และภาพยนตร ์ และวงการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ โดยส่วนใหญ่เลือกขา้งฝ่ายกษัตรยิน์ิยม แมว้่าพวกเขาจะสนบัสนนุการปฏิรูปการเมืองและ
หนนุให ้ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ขึน้สู่อ  านาจเพื่อแกปั้ญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่นโยบายของรฐับาลที่ปิดกัน้
ไม่ใหส้ื่อวิพากษ์วิจารณ ์ ดว้ยการข่มขู่ ถอดรายการจากผงั การตรวจสอบทรพัยส์ินของบรรณาธิการ การ
ฟ้องผูว้ิพากษว์ิจารณ ์หรือเขา้ถือหุน้สื่อเพื่อใหส้ามารถควบคมุทิศทางและเนือ้หาของสื่อนัน้ ๆ ได ้เช่น กรณี
ตวัอย่างสถานีโทรทศัน ์ ไอทีวี ซึ่ง พ.ต.ท. ทกัษิณ ไดซ้ือ้หุน้ 39% ก่อนการเลือกตัง้เดือนมกราคม 2544 
นกัข่าวไอทีวี คดัคา้นการเซ็นเซอรแ์ละแทรกแซงการท างานของกองบรรณาธิการข่าว ต่อมา นกัข่าว 23 คน
ถกูปลด พวกเขาต่อสูโ้ดยการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานว่าถูกปลดอย่างไม่เป็นธรรม (Ubonrat Siriyuvasak 
2006) จากมาตรการปิดกัน้การแสดงความคิดเห็นเหล่านี ้ ท าใหส้ื่อเริ่มหนัเหทิศทางไม่ใหก้ารสนบัสนุน
รฐับาล เห็นรฐับาลเป็นศตัรู อีกดา้นหนึ่งรฐับาลใชว้ิธีการใหผ้ลประโยชนต์อบแทนสื่อที่เงียบเสียงไม่
วิพากษว์ิจารณ ์เช่น การสนบัสนนุค่าโฆษณาจากหน่วยงานรฐั  
 ความขดัแยง้ในปรมิณฑลสื่อและรฐับาล เป็นฉากโหมโรงที่การต่อสูป้ะทะกนัเป็นเรื่องประจ าวนับน
หนา้สื่อและหนา้ท าเนียบรฐับาล หรือการข่มขู่คกุคามเป็นระยะ หรือการฟ้องรอ้งคดีในศาล  แต่การต่อสูท้ี่
เขม้ขน้กว่าและหวงัผลเบ็ดเสรจ็เด็ดขาดเกิดขึน้อย่างมีแบบแผน ดว้ยการประโคมท าลายความชอบธรรม
ของรฐับาลทกัษิณในสายตาสาธารณชนและเสนอทางเลือกที่คนสว่นใหญ่ใหก้ารยอมรบั การแสดงฉากนี ้
ตกอยู่ที่กลุม่พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และสนธิ ลิม้ทองกลุ กบัสื่อในเครือผูจ้ดัการ ซึ่ง
หลกั ๆ ประกอบดว้ย หนงัสือพิมพ ์ผูจ้ดัการ และโทรทศัน ์เอเอสทวีี ที่เรียกตนเองว่า “ขบถสื่อโทรทศัน”์ (สุ
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วิชชา เพียราษฎร ์2551) สนธิ ลิม้ทองกลุเป็นเจา้พ่อสื่อเช่นเดียวกบัพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ทัง้คู่เคยเป็นมิตร
ทางการเมืองในช่วงแรกที่ พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นนายกรฐัมนตรี แต่ขดัแยง้กนัในเรื่องสมัปทานโทรทศันช์่อง 11 
จนกลายเป็นศตัรูทางการเมืองในเวลาต่อมา (เกษียร เตชะพีระ 2550) นอกจากนี ้ ฝ่ายกษัตริยน์ิยมมี
เครือข่ายสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ เช่น หนงัสือพิมพ ์ไทยโพสต ์และ แนวหนา้ และสื่อ
ที่มีอิทธิพลในหมู่ชนชัน้น า และปัญญาชน อาทิ หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ Bangkok Post และ The 
Nation และ โพสตทู์เดย ์ ในเครือโพสตพ์บัลิชชิ่ง  กรุงเทพธุรกิจ, คมชดัลกึ ในเครือเนชั่นกรุ๊ป ท าหนา้ที่
คดัคา้นและขุดคุย้ขอ้ผิดพลาดของนโยบายของรฐับาลอย่างเขม้ขน้ รวมทัง้หนงัสือพิมพ ์ ประชาชาต ิ ใน
เครือ มตชิน ที่เจาะข่าวเรื่องการซุกหุน้ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร (ถกูฟ้องในคดีซุกหุน้ก่อนรบัต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรี แต่ศาลรฐัธรรมนญูพิพากษายกฟ้อง) (ค าวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนญูที่ 20/2544) หนงัสือพิมพ์
มหาชนฉบบัใหญ่ เช่น ไทยรฐั และ เดลนิิวส ์ อาจไม่แสดงท่าทีต่อตา้นรฐับาลเช่นกลุม่หนงัสือพิมพท์ี่ผูอ่้าน
เป็นชนชัน้น าและปัญญาชน แต่ก็ไม่ปกป้องรฐับาลจากกระแสโจมตีที่รุนแรงได ้ ส าหรบัสื่อโทรทศัน ์ มี
สถานีโทรทศัน ์ ช่อง 11 กรมประชาสมัพนัธ ์ และเครือข่ายในภมูิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย และเครือข่ายทั่วประเทศ สถานีโทรทศัน ์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีวิทยใุนเครือ อ.ส.ม.ท. ที่รฐับาล
ก ากบัดแูลโดยตรงใหก้ารสนบัสนนุ อย่างไรก็ดี สื่อของรฐัทัง้สองเครือข่ายไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตา
ประชาชน ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรฐับาล 
 
 สือ่กษัตริยน์ิยมและการลม้รฐับาลทีม่าจากการเลือกตัง้  
 กลุม่พนัธมิตรฯ ชมุนมุคดัคา้นรฐับาลทกัษิณอย่างยืดเยือ้ 4 เดือนตัง้แต่ปลายปี 2548 - 2549 
(ค.ศ.2005-2006) เริ่มจากรายการ เมืองไทยรายสปัดาหส์ญัจร จากนัน้ สนธิ ลิม้ทองกลุ รว่มกบัตวัแทน
ของเครือข่ายนกัพฒันาเอกชน (เอ็นจีโอ) สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ ปัญญาชนนกัวิชาการ และสนัติอโศก 
จดัตัง้ “พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” (พธม.) หรือ People’s Alliance for Democracy เมื่อ 8 
กมุภาพนัธ ์ 2549 เคลื่อนไหวทางการเมือง ใชส้ื่อในเครือข่ายของกลุม่ตนโฆษณาโจมตี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัร กลุม่พนัธมิตรฯ ชสูโลแกน “กูช้าติ” ใสเ่สือ้สีเหลือง ผกูรบิบิน้สีฟ้า และระบุอตัลกัษณข์องกลุม่ว่าเป็น 
“ลกูจีนรกัชาติ” แสดงถึงความจงรกัภกัดีของชมุชนจีนตัง้แต่อดีตที่อยู่ใตพ้ระบรมโพธิสมภารของสถาบนั
กษัตริย ์ การปราศรยับนเวทีชมุนมุบนถนนราชด าเนินมีการถ่ายทอดสดผ่านสญัญาณดาวเทียมออกอากาศ
ทางสถาน ี เอเอสทีว ี ไปทั่วประเทศ ปัญญาชน นกัวิชาการ ศิลปิน-นกัแสดง นกัรอ้ง นกัดนตรี นกัการเมือง 
สลบักนัขึน้เวทีปราศรยัของพนัธมิตรทกุวนั พวกเขาสามารถสรา้งความประทบัใจ ความบนัเทิง และปลกุ
พลงัฮึกเหิมใหแ้ก่ผูช้มุนมุ วาทกรรมต่าง ๆ ที่โจมตีรฐับาลไดบ้ั่นทอนความชอบธรรมของรฐับาลทกัษิณเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะวาทกรรม “ระบอบทกัษิณ” และ “ทนุนิยมสามานย”์ ที่น าเสนอในรูปแบบวิชาการถกู
น ามาย่อยใหม้วลชนเสือ้เหลืองฟังดว้ยภาษาที่เขา้ใจง่ายและลีลาการถ่ายทอดที่เรา้ใจ นอกจากนี ้วาทกรรม
ที่ตอกย า้ใหเ้ห็นว่านกัการเมืองเป็นผูร้า้ย เช่น นกัการเมืองซือ้เสียง นกัการเมืองคอรปัชั่น มีการใชอ้  านาจ
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โดยมิชอบ หรือนกัการเมืองเป็นพวกไรจ้รยิธรรม เลน่การเมืองแบบน า้เน่า หรือระบอบประชาธิปไตยไม่
เหมาะกบัสงัคมไทย เช่น รฐับาลเสียงขา้งมากคือเผด็จการรฐัสภา เลือกตัง้ไม่เท่ากบัประชาธิปไตย ถกู
น ามาใชโ้จมตีระบอบประชาธิปไตยและฝ่ายประชาธิปไตย (Thongchai 2008) วาทกรรมการปกครอง
บา้นเมืองดว้ยคนดีมีศีลธรรมถกูน ามาเปรียบเทียบกบันกัการเมืองสามานย ์ ความสามคัคีถกูน ามา
เปรียบเทียบกบัการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เรื่องเลา่จากวาทกรรมหลกัและวาทกรรมรองทัง้ปวงไดน้ าไปสู่ประเด็น
หวัใจของฝายกษัตรยิน์ิยม นั่นคือ ขอ้กล่าวหาที่ว่าพ.ต.ท.ทกัษิณ ไม่จงรกัภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์
(พิชิต ลิขิตกิจสมบรูณ ์2550, เกษียร เตชะพีระ 2550) เวทีชมุนมุของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เป็นใจกลางของการต่อตา้นรฐับาล ที่สื่อมวลชนกระแสหลกัสว่นใหญ่เกาะติดและรายงานอย่างต่อเนื่อง 
จนสามารถสรา้งประชามติก่อกระแสขบัไลร่ฐับาล ในแง่นี ้ สื่อของฝ่ายรฐับาลตกอยู่ในสถานะที่ไม่อาจทดั
ทานเสียงต่อตา้นที่ดงักว่าได ้
 อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนไม่สามารถเป็นผูโ้ค่นลม้รฐับาลไดด้ว้ยตนเอง ในกรณีของ สนธิ ลิม้ทองกลุ
และสื่อเครือ ผูจ้ดัการ และ เอเอสทวีี เป็นสื่อเลือกขา้งกษัตรยิน์ิยม ที่ท างานรว่มกบักลุม่การเมืองพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นกัเคลื่อนไหวกลุม่นีท้  าหนา้ที่เป็นเอเย่นตท์างการเมืองใหฝ่้ายกษัตริยน์ิยมโค่น
ลม้รฐับาลทกัษิณ ในเบือ้งตน้สามารถระดมเสียงสนบัสนุนไดอ้ย่างท่วมทน้จากสื่อมวลชน และชนชัน้กลาง
ในเมืองและต่างจงัหวดั (โดยเฉพาะภาคใตท้ี่เป็นฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย)์ พนัธมิตรฯ ไดย้ื่นหนงัสือ
ขอใหพ้ระมหากษัตริยใ์ชอ้  านาจตามมาตรา 7 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 แต่งตัง้
นายกรฐัมนตรีใหม่ แต่วิธีการนีถ้กูปฏิเสธ  

 “ขอยนืยนัว่ามาตรา 7 ไม่ไดห้มายถงึใหม้อบใหพ้ระมหากษัตริยม์ีอ านาจทีจ่ะท า
อะไรตามชอบใจ ไม่ใช่ มาตรา 7 นัน้พูดถงึการปกครองแบบมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุ 
ไม่ไดบ้อกว่าใหพ้ระมหากษัตริยต์ดัสนิใจท าไดท้กุอย่าง ถา้ท าเขาจะตอ้งว่าพระมหากษัตริย์
ท าเกินหนา้ที ่ซึ่งขา้พเจา้ไม่เคยเกิน ไม่เคยท าเกินหนา้ที ่ถา้ท าเกินหนา้ที ่ก็ไม่ใช่
ประชาธิปไตย ...”  

 (พระราชด ารสั พระราชทานแก่คณะตลุาการศาลปกครองสงูสดุ 25 เมษายน 2549) 
  
 ความส าเรจ็ของสื่อฝ่ายกษัตรยิน์ิยม คือการที่หนงัสือพิมพ ์ผูจ้ดัการ และสื่อในเครือ และพนัธมิตร
ฯ สามารถเป็นศนูยร์วมในการสรา้งบรรยากาศของวิกฤติการณก์ารเมืองขนานใหญ่ ท าลายความชอบธรรม
ของรฐับาลทกัษิณ สรา้งประชามติว่ารฐับาลจากการเลือกตัง้ประพฤติมิชอบไม่สมควรบรหิารประเทศต่อไป 
กา้วต่อมาคือการรอ้งขอนายกฯพระราชทาน เมื่อไม่ไดผ้ลเพราะรฐับาลยงัคงต่อสูต้ามระบอบประชาธิปไตย
ดว้ยการจดัการเลือกตัง้ซ่อม จึงไดใ้ชม้าตรการสดุทา้ย คืออาศยัอ านาจขององคก์รอิสระ ขอใหศ้าล
รฐัธรรมนญูตดัสินชีข้าดเก่ียวกบัการจดัการเลือกตัง้   
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 “ขอใหท่้านไดพ้จิารณาดู กลบัไปพจิารณา ไปปรึกษาผูพ้พิากษาศาลอะไรอืน่ๆ 
ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญว่าควรจะท าอะไร แลว้ตอ้งรีบท า ไม่งัน้บา้นเมืองล่มจม...
เดีย๋วนีเ้ป็นเวลาทีว่กิฤตทีส่ดุในโลก ฉะนัน้ ท่านก็มีหนา้ทีท่ีจ่ะปฏิบตัิ ปรึกษากบัผูท้ีม่ีความรู ้
เพือ่ทีจ่ะเขาเรียกว่า กูช้าตนิัน้แหละ... ป้องกนัไม่ใหจ้มลงไป... แต่ถา้จมแลว้กูช้าตไิม่ได ้จม
ไปแลว้” 

 (พระราชด ารสั พระราชทานแก่ผูพ้ิพากษาประจ าศาล  
น าโดยนายชาญชยั ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา 25 เมษายน 2549) 
 
 ศาลไดช้ีว้่าการเลือกตัง้ 2 เมษายน 2549 เป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยรฐัธรรมนญู ท าใหศ้าลเขา้มามี
บทบาทในทางการเมือง หรือที่เรียกว่า “ตลุาการภิวตัน”์ (ประชาไท 2549) ศาลอาญาไดพ้ิพากษาให ้
พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) และกรรมการอีก 2 คนมีความผิด
เนื่องจากการจดัการเลือกตัง้ที่ไม่เที่ยงธรรม ใหล้งโทษจ าคกุ 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ 10 ปี (แต่ศาลยกฟ้องในปี 2556) (ลม เปลี่ยนทิศ 23 ธันวาคม 2556) 
 แมก้ระนัน้ รฐับาลรกัษาการก็ประกาศจดัการเลือกตัง้ใหม่อีกครัง้ในเดือนตลุาคม 2549  แต่ฝ่าย
ต่อตา้นไดใ้ชก้ลไกนอกระบอบประชาธิปไตย คือการใชก้องทพัก่อการรฐัประหาร 
 
 รฐัประหารทกัษิณ เลิกเสรีนิยมใหม่ 
 รฐับาลทกัษิณถกูรฐัประหารโดยคณะรกัษาความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 
2549 (ค.ศ.2006) ขณะที่ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ก าลงัเขา้รว่มประชมุสมชัชาใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ 
ที่นครนิวยอรก์ แมร้ฐับาลจะใชส้ถานีโทรทศันช์่อง 9 อ.ส.ม.ท. ออกแถลงการณป์ระกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน 
แต่ถกูตดัสญัญาณ ไม่สามารถต่อตา้นการรฐัประหารได ้ คณะรฐัประหารอา้งว่ารฐับาลไดก้่อใหเ้กิดปัญหา
ความขดัแยง้ แบ่งฝ่าย สลายความรูร้กัสามคัคีของชนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์
ชาติไทย รฐับาลทกัษิณมีการทจุริตประพฤติมิชอบอย่างกวา้งขวาง หน่วยงานองคอิ์สระถกูครอบง าทาง
การเมือง และหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานภุาพแห่งองคพ์ระมหากษัตริย ์ ผูท้รงเป็นที่เคารพเทิดทนู
ของปวงชนชาวไทย (ธ ารงศกัดิ ์เพชรเลิศอนนัต ์2550) 
 รฐับาลที่คณะรกัษาความมั่นคงแห่งชาติ จดัตัง้ขึน้มีพลเอก สรุยทุธ ์ จลุานนท ์ เป็นนายกรฐัมนตรี 
คณะรฐัมนตรีส่วนหนึ่งประกอบดว้ยตวัแทนของ “เครือข่ายสถาบนักษัตริย”์ ที่เป็นนกัวิชาการ เทคโนแครต 
ภาคประชาสงัคม และอดีตขา้ราชการ สว่นสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) มีตวัแทนของสื่อมวลชนและ
องคก์รวิชาชีพรว่มเป็นสมาชิกดว้ย ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการสื่อของรฐับาลคือแกปั้ญหาการรุกคืบ
ของทนุโลกาภิวตัน ์ และการผกูขาดสื่อของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ดงันัน้ จึงไดอ้อกกฎหมายท่ีเปิดให้
อตุสาหกรรมสื่อมีเสรีภาพในการด าเนินการทางธุรกิจมากขึน้ เพื่อใหท้นุทอ้งถิ่น (ทุนชาติ) แข่งขนักบัทนุ
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โลกาภิวตันไ์ด ้ กฎหมายสื่อชดุใหม่ประกอบดว้ย - พ.ร.บ. จดแจง้การพิมพ ์ พ.ศ. 2550 (2007 Press 
Registration Act) พ.ร.บ. ภาพยนตรแ์ละวีดีทศัน ์พ.ศ. 2551 (2008 Film & Video Act) กฎหมายสื่อชุดนี ้
เปิดโอกาสใหส้ื่อเอกชนที่เจา้ของเป็นทนุทอ้งถิ่นของไทยฟ้ืนตวัและขยายกิจการได ้ รฐับาลคาดว่าจะตอบ
โจทยเ์ศรษฐกิจเรื่องสรา้งความเขม้แข็งใหท้นุนิยมแห่งชาติในกระแสโลกาภิวตัน ์ 
 สว่น พ.ร.บ. ประกอบกิจการวิทยแุละกิจการโทรทศัน ์ พ.ศ. 2551 (2008 Broadcasting Act) ที่
เก่ียวขอ้งกบัสื่อของรฐั และสื่อเอกชนที่ไดร้บัสมัปทานจากรฐั มีวตัถปุระสงคต์อบโตน้โยบายแปรรูปสื่อของ
รฐัใหเ้ป็นของเอกชน (privatization) ในสมยัรฐับาลทกัษิณ โดยไดจ้ดัแบ่งประเภทของกิจการแตกต่างจาก
เดิมเป็นกิจการสื่อสาธารณะ สื่อเอกชน และสื่อชมุชน และก าหนดใหส้ื่อของรฐัเป็นกิจการบริการสาธารณะ
ทัง้หมด ส าหรบักรณีไอทีวี รฐัไดย้ดึไอทีวีที่เป็นของเอกชนน ามาแปรรูปเป็นสื่อของรฐั (nationalization) ท า
ใหไ้อทีวีเป็นสว่นหนึ่งของทนุชาติ แลว้จดัประเภทใหเ้ป็นสื่อบรกิารสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.องคก์ารกระจาย
เสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (2008 Public Broadcasting Service Act) 
ก าหนดใหไ้ดร้บังบประมาณปีละ 1.5% จากภาษีที่เก็บจากผูบ้ริโภคสรุาและยาสบู โดยใหม้ีรายไดส้งูสดุไม่
เกินปีละ 2,000 ลา้นบาท ขอ้ส าคญัสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส คือรูปธรรมที่ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมไดค้รอบครอง
สื่อโทรทศันเ์พื่อใหม้ีสถานีในเครือข่ายของตน ix เช่นเดียวกบัที่กองทพับกมีสถานีโทรทศันก์องทพับก ช่อง 5 
และ จอมพล ป. มีสถานีโทรทศัน ์ช่อง 4 บางขนุพรหม ในทศวรรษ 2500 
 ดา้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมายภาพยนตร ์ วีดีทศัน ์ และวิทย/ุโทรทศัน ์ มี
วตัถุประสงคเ์ปิดใหม้ีเสรีภาพอย่างจ ากดั กล่าวคือ ผ่อนคลายการเซ็นเซอรเ์นือ้หา ใชก้ารจ าแนกระดบัอายุ
และความเหมาะสมของเนือ้หา จดัเรตติง้ภาพยนตร ์ วีดีทศัน ์ และรายการโทรทศัน ์ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัยคุ
สมยั คมช.ใชว้ิธีการใหป้ระโยชน/์โอกาสทางธุรกิจแลกกบัเสียงสนบัสนุนจากอตุสาหกรรมสื่อ รฐับาล พล.อ. 
สรุยทุธ ์จลุานนท ์เปลี่ยนกลยทุธก์ารควบคมุสื่อจากการปราบปรามและใชก้ฎหมายลงโทษ มาเป็นการผ่อน
ปรนเพื่อใหส้ื่อยินยอมพรอ้มใจยอมรบัอ านาจคณะรฐัประหาร (rule by consent)  ตวัแทนองคก์รวิชาชีพ
สื่อและนกัหนงัสือพิมพใ์นสภานิติบญัญัติแห่งชาติ ใหค้วามรว่มมือในการจดัท ากฎหมายชดุนีเ้ป็นอย่างดี 
เพราะการเปิดเสรีธุรกิจเป็นการสรา้งความหวงัใหก้บัอตุสาหกรรมสื่อซึ่งไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ตัง้แต่ปี 2540 โดยเฉพาะกรณีของสื่อสิ่งพิมพ/์หนงัสือพิมพท์ี่ไดร้บัสิทธิเหนือสื่อประเภทอ่ืน คือไม่ตอ้งขอ
ใบอนญุาตอีกต่อไป เพียงจดแจง้กบันายทะเบียนกรมศิลปากรตาม พ.ร.บ.จดแจง้การพิมพ ์พ.ศ.2550 การ
ใชอ้  านาจปกครองแบบนุ่มนวลของคณะรฐัประหารในการบรหิารจดัการกบัสื่อมวลชน ท าใหล้ดเสียง
คดัคา้นของสื่อกระแสหลกัลงไป  
 แต่ในทางกลบักนั รฐับาลหนัไปควบคมุสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็น
รายบุคคลหรือกลุม่บุคคลอย่างเขม้งวด โดยใช ้พ.ร.บ.การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 
(2007 Computer Crime Act) เป็นเครื่องมือ และใชม้าตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาลงโทษผูท้ี่รฐั
เห็นว่าวิพากษว์ิจารณพ์ระมหากษัตรยิ ์ หรือแสดงความคิดเห็นอนัอาจหมิ่นพระบรมเดชานภุาพควบคู่ไป
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ดว้ย x นบัตัง้แต่รฐัประหารเป็นตน้มา มีคดีเพิ่มขึน้มาก ในปี 2550 มีคดี 112 จ านวน 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 วงศว์ดั 2017) 
 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 หลงัยคุทกัษิณ (Post Thaksin) เป็นกลไกที่ คมช. 
ใชว้างหลกัเกณฑส์ าคญั 3 เรื่อง เพื่อขบันกัการเมืองออกจากการครอบง าสื่อ ไม่ใหน้กัการเมืองเติบโตจนรฐั
เรน้ลกึไม่อาจควบคมุได ้ไดแ้ก่ มาตรา 45 บญัญัติว่า หา้มรฐัอดุหนนุกิจการหนงัสือพิมพห์รือสื่อมวลชนอ่ืน
ของเอกชน มาตรา 46 หา้มผูด้  ารงทางการเมืองแทรกแซงสื่อ และมาตรา 48 หา้มผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเป็นเจา้ของหรือถือหุน้ในกิจการสื่อ การบญัญัติขอ้หา้มไวใ้นรฐัธรรมนญูซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทท า
ใหเ้รื่องมิใหน้กัการเมืองมีบทบาทในสื่อมีความเป็นสถาบนั (institution) มากกว่าการเขียนเป็นกฎระเบียบ
หรือขอ้หา้มในกฎหมายเลือกตัง้ ยิ่งกว่านัน้ การสถาปนาขอ้หา้มไวใ้นรฐัธรรมนญู (constitutionalized) มี
นยัว่า เป็นเรื่องส าคญัยิ่งยวดที่ฝ่ายกษัตรยิน์ิยมมีความกงัวล และไม่ตอ้งการใหเ้กิดซ า้รอยขึน้อีกแมแ้ต่ครัง้
เดียว จึงตอ้งฝัง (embed) ใหส้ถิตยส์ถาพรไวใ้นรฐัธรรมนูญ 
 
 ระบอบทหารและการสถาปนาอ านาจน าของกองทพั 
 แมท้กัษิณจะถกูก าจดัไปแลว้ ความขดัแยง้ก็ไม่ยุติ รฐับาลพลเอก สรุยทุธ ์จลุานนท ์จดัการเลือกตัง้
ปลายปี 2550 พรรคพลงัประชาชนซึ่งเป็นอวตารของพรรคไทยรกัไทย ชนะการเลือกตัง้ และจดัตัง้รฐับาล
ใหม่ แสดงใหเ้ห็นว่ามวลชนสว่นใหญ่ยงัสนบัสนนุ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ความพยายามที่จะลม้รฐับาลจึง
เริ่มขึน้อีกครัง้ ประจวบกบัฉนัทามติภมูิพลมีสถานะไม่แน่นอนทางการเมือง ยทุธการชมุนมุประทว้งโดย
มวลชนถกูน ามาใชซ้  า้ พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมตวักนัชมุนมุประทว้งรฐับาลพลงัประชาชน
ท่ีมีนายสมชาย วงศส์วสัดิเ์ป็นนายกรฐัมนตรี พนัธมิตรฯ ชมุนมุลอ้มอาคารรฐัสภาในเดือนตลุาคม ต่อมา
ปักหลกัชมุนมุปิดสนามบินสวุรรณภมูิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินในต่างจงัหวดั ตลุาการภิวตัน์
กลบัมามีบทบาทอีกครัง้ ศาลรฐัธรรมนญูตดัสินยุบพรรคพลงัประชาชนในเดือนธันวาคม 2551 (สรุปค า
วินิจฉยัศาลรฐัธรรมนญู ที่ 20/2551) ท าใหพ้นัธมิตรฯ ยติุการชมุนมุ พรรคประชาธิปัตยเ์ป็นฝ่ายจดัตัง้
รฐับาลดว้ยการรว่มมือกบักองทพั  
  มวลชนคนเสือ้แดง “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ”(นปช.) ฐานเสียงของทกัษิณ 
เห็นว่าศาลท างานแบบ “สองมาตรฐาน” ไดจ้ดัการชมุนุมสี่แยกราชประสงค ์ ใจกลางย่านธุรกิจในกรุงเทพ 
และที่ถนนราชด าเนินยืดเยือ้จากเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 กลุม่ นปช. เรียกรอ้งใหร้ฐับาลจดัการ
เลือกตัง้ใหม่ เพราะคะแนนเสียงของพลเมืองอย่างพวกเขา หรือ “ไพร”่ ถกูท าใหไ้รค่้า และถกูฉกฉวยไป
อย่างหนา้ดา้น ๆ (ฟ้ารุง่ ศรีขาว 2554) แต่รฐับาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะประกาศภาวะฉกุเฉิน และสั่งให้
กองทพัน าทหารออกปราบปรามประชาชนในระหว่างวนัที่ 10-12 เมษายน และระหว่าง 17-19 พฤษภาคม 
2553 มีผูเ้สียชีวิต 99 คน หลงัการสงัหารยติุลง รฐับาลประชาธิปัตยไ์ดจ้ดัการเลือกตัง้ใหม่ในเดือน
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กรกฎาคม 2554 (The Momentum May 19 2020) พรรคเพื่อไทยอวตารของพรรคพลงัประชาชนไดช้ยัชนะ
ในการเลือกตัง้ น.ส.ย่ิงลกัษณ ์ ชินวตัร นอ้งสาวของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร กา้วขึน้เป็นนายกรฐัมนตรี ชยั
ชนะจากการเลือกตัง้ของพรรคเพื่อไทย ในปี 2554 บวกกบัการคาดการณเ์ก่ียวกบัการเปลี่ยนผ่านทาง
การเมืองในช่วงทศวรรษ 2550 ท าใหก้องทพัตดัสินใจท ารฐัประหารอีกครัง้ เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 
(ค.ศ.2014) xi ในคราวนี ้ เป็นการรฐัประหารของกองทพัโดยกองทพั มิใช่การรฐัประหารของฝ่ายนิยมเจา้ที่
กองทพัเป็นผูด้  าเนินการเช่นปี 2549 การรฐัประหารครัง้ล่าสดุนี ้“ทหารไม่ใช่แค่เครื่องมือในการปกครอง แต่
เป็นผูป้กครองตวัจริง” การออกแบบระบบการเมืองอ านาจนิยมแบบชีน้  าและระบบเศรษฐกิจที่มีทนุใหญ่
เป็นพนัธมิตรนาม “ประชารฐั” เป็นการก่อรา่งสรา้ง “ระบอบประยทุธ”์ ที่กองทพัก าลงัสถาปนาอ านาจน า 
(ประจกัษ ์กอ้งกีรติ และวีระยทุธ กาญจนช์ฉูัตร 2561) 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อา้งว่า รฐับาล น.ส.ยิ่งลกัษณก์่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ 
สลายความรูร้กัสามคัคีของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน คสช. ยึดอ านาจเพื่อปฏิรูปโครงสรา้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และอื่นๆ เพื่อใหเ้กิดความชอบธรรมแก่ทกุพวก ทุกฝ่าย (ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 
1/2557) หลงัการรฐัประหารการปิดกัน้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนกวา้ง ขวางกว่า
การยึดอ านาจในปี 2549 ผูท้ี่คดัคา้น/ต่อตา้น คสช. จ านวนมากถูกจบักมุ เชิญตวัไปปรบัทศันคติในค่าย
ทหาร มีคดีกระท าผิดเนื่องจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์และคดีหมิ่นประมาท ตามมาตรา 112 เพิ่มมากขึน้ (ปี 
2558 มี 116 ปี 2559 มี 101 คดี ปี 2560 มกราคม-กนัยายน มี 45 คดี) หลายคดียงัถกูตัง้ขอ้หาว่ากระท า
ผิดตาม ม.116 อนัเป็นการกระท าผิดดา้นความมั่นคง คดีอีกจ านวนหนึ่งถกูสง่ไปพิจารณาที่ศาลทหาร 
เจตนาเพื่อปรามประชาชนที่ต่อตา้นรฐับาล คสช. ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน ระบวุ่าสถิติของกรม
พระธรรมนญู ตัง้แต่ 22 พฤษภาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558 มีคดีของพลเรือนที่ถกูด าเนินคดีในศาล
ทหารจ านวน 1,408 คดี คิดเป็นจ านวนผูต้อ้งหาและจ าเลยรวมแลว้ 1,629 คน ในจ านวนนีเ้ป็นความผิด
ฐานมีหรือใชอ้าวธุปืน เครื่องกระสนุปืน หรือวตัถรุะเบิดที่ไม่เก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
รวมอยู่ดว้ย ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชนชีใ้หเ้ห็นว่าการด าเนินการทกุขัน้ตอนท าโดยใชอ้ านาจของ
เจา้หนา้ที่ทหาร – การจบักมุ, เขา้รว่มสอบสวน, สั่งฟ้องโดยอยัการทหาร และการพิพากษาคดีโดยตลุาการ
ศาลทหาร รวมถึงการคมุขงัในเรือนจ าภายในค่ายทหาร ภายใตอ้ านาจ คสช. กระบวนการยุติธรรมกลาย
สภาพเป็น “กระบวนการยุติธรรมลายพราง” (โพสตท์เูดย ์31 ธันวาคม 2558) ระหว่างปี 2557-2560 (ค.ศ.
2014-2017) ดชันีเสรีภาพสื่อของไทยตกต ่าที่สดุในรอบ 20 ปี ตามการจดัอนัดบัขององคก์รฟรีดอมเฮา้ส ์
ประเทศไทยไดค้ะแนน 64, 75, 77 และ77 ซึ่งจดัอยู่ในระดบั “ไม่มีเสรีภาพ” (คะแนน 61-100 = ไม่มี
เสรีภาพหรือ not free) (Aim Sinpeng et al 2019)  

ภายใตร้ฐับาลทหารของ คสช. มกีารข่มขู่คกุคามประชาชนหลายรูปแบบ และการสรา้งบรรยากาศ
ความกลวัแผ่ขยายทกุดา้น ผูท้ี่คดัคา้นต่อตา้นรฐับาลตอ้งลีภ้ยัไปต่างประเทศนับรอ้ยคน ทัง้ศิลปิน นกัเขียน 
สื่อมวลชน นกัศึกษา กลุม่คนเสือ้แดง นกัการเมือง นกัเคลื่อนไหวทางการเมือง และประชาชนธรรมดาที่
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สนใจการเมือง องคก์รสิทธิมนษุยชนรายงานว่าในจ านวนนีม้ีผูเ้สียชีวิตจากการฆาตกรรมของรฐัไม่ต ่ากว่า 
9 ราย (บีบีซีไทย 1 พฤศจิกายน 2562) นอกจากนี ้รฐัยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณกอ้นใหญ่จดัตัง้หน่วยลกูเสือ
ไซเบอรใ์นการสอดสอ่งตามล่าผูใ้ชส้ื่อออนไลนโ์ซเชียลมีเดียในการแสดงความคิดเห็น ที่รฐัมองว่าอาจเขา้
ข่ายกระท าผิด (Aim Sinpeng et al 2019) ไปจนถึงการตัง้หน่วยปฏิบติัการข่าวสารหรือ Information 
Operation (IO) ท าสงครามข่าวสารกบัประชาชนในโซเชียลมีเดีย (ไทยรฐัออนไลน์ 26 กมุภาพนัธ ์2563) 

รฐับาล คสช. ไดอ้อกแบบรวมศนูยอ์ านาจการปกครอง และสรา้งกลไกเชิงสถาบนัเพื่อสถาปนา
ระบอบทหารใหย้ืนยาว สื่อมวลชนและการสื่อสารเป็นสว่นหนึ่งของการสถาปนาอ านาจใหม่นีด้ว้ย โดย
ปรากฏอยู่ใน 4 ส่วนหลกั คือ 1. แผนยทุธศาสตรป์ฏิรูปประเทศ 20 ปี 2. รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2560 3. พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบักิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคม (National Broadcasting and Telecommunications Commission Act – NBTC Act) 4. 
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (Ministry of Digital Economy and Sociey - MDES) 

 
 สว่นที่ 1 แผนยทุธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ 20 ปี  
 ผลงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) มาตรา 27 ของรฐัธรรมนญู พ.ศ.2557 ก าหนดใหม้ีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหนา้ที่ศกึษาและเสนอแนะ
เพื่อใหเ้กิดการปฏิรูปในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ - การเมือง, การบรหิารราชการแผ่นดิน, กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม, การปกครองทอ้งถิ่น, การศกึษา, เศรษฐกิจ, พลงังาน, สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม, 
สือ่สารมวลชน และสงัคม สื่อสารมวลชนถกูก าหนดเป็น 1 ใน 10 ดา้นที่ตอ้งปฏิรูป และรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ไดบ้ญัญัติใหทุ้กรฐับาลตอ้งบริหารงานในกรอบของแผนยทุธศาสตรป์ฏิรูป
ประเทศ 20 ปี (2560-2579) ที่วางกรอบวิสยัทศันไ์วว้่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ในแผนแม่บทการปฏิรูปสื่อ ระบวุ่ากิจกรรมที่ส  าคญัและเร่งด่วน มี 6 กิจกรรม ดงันี ้1. การรูเ้ท่าทนั
สื่อของประชาชน 2. การสง่เสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 3. ปฏิรูปโครงสรา้งอตุสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรบัปรุงการบรหิารจดัการโทรทศันท์ี่เป็นของรฐั องคก์รอิสระ 
และรฐัวิสาหกิจ 4. ปฏิรูปแนวทางการการก ากบัดแูลสื่อออนไลน ์ 5. ปฏิรูปการบรหิารจดัการความ
ปลอดภยัไซเบอร/์กิจการอวกาศ และระบบเครื่องมือสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนบัสนนุภารกิจ
การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 6. ปฏิรูประบบการบริหารจดัการขอ้มลูข่าวสารของภาครฐั (แผนปฏิรูป
ประเทศดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2560) 
 วิธีการจดัวางใหม้ียทุธศาสตร ์20 ปี ในกฎหมายรฐัธรรมนญูเป็นการสรา้งกลไกเชิงสถาบนัที่บงัคับ
ใหร้ฐับาลและพรรคการเมืองไม่อาจเสนอนโยบายไดอ้ย่างอิสระและสอดคลอ้งกบับรบิทสงัคมในขณะนัน้ ๆ 
ในดา้นปฏิรูปสื่อมีเนือ้หาที่เนน้ดา้นมาตรฐานจรยิธรรมของสื่อมวลชน และการควบคมุสิทธิเสรีภาพของการ
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สื่อสารในโลกไซเบอร ์มากกว่าการปฏิรูปสื่อเพื่อสง่เสรมิประชาธิปไตย มองไดว้่าเป็นยทุธศาสตรท์ี่ชีน้  าการ
ปฏิรูปจากเบือ้งบน ตอ้งการใหส้ื่อท างานแบบปลอดการเมือง(ของฝ่ายต่อตา้น) ตามโมเดลสื่อสารเพื่อการ
พฒันา สว่นเรื่องปฏิรูปโครงสรา้งอตุสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่ คสช. 
เขา้มาด าเนินการดว้ยตนเองผ่าน กสทช. ที่เป็นองคก์รตวัแทนของกองทพัดา้นสื่อสารมวลชนและสื่อสาร
โทรคมนาคม (ดสูว่นที่ 3) 
 
 สว่นที่ 2 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
 คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญ ไดน้ าขอ้หา้มเรื่องสื่อฝังเขา้ไปเพิ่มเติมจากท่ีตราไวใ้นรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 กลไกเชิงสถาบนันีถ้กูออกแบบใหก้องทพัมีอ านาจควบคมุสื่อผ่านการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่สื่อ โดยมาตรา 35 บญัญัติว่าอนญุาตใหร้ฐัอดุหนนุสื่อเอกชนได ้ แต่ตอ้งเปิดเผย
รายละเอียดใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และประกาศใหป้ระชาชน
ทราบดว้ย (ตรงขา้มกบัรฐัธรรมนญู 2550 ที่หา้มรฐัอดุหนนุสื่อเอกชน) ในเรื่องขอ้หา้มนกัการเมืองถือหุน้
หรือเป็นเจา้ของสื่อ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 น าไปบญัญัติไวใ้นสว่นสภาผูแ้ทนราษฎร 
ลกัษณะตอ้งหา้มของ สส. มาตรา 98 (3) บุคคลที่เป็นเจา้ของหรือถือหุน้ในสื่อมวลชนใด ๆ เป็นบุคคล
ตอ้งหา้ม มิใหใ้ชส้ิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็น สส. และมาตรา 108 หา้ม สว. เป็นเจา้ของสื่อ ตาม ม.98 (3) ขอ้
หา้มนี ้ เขม้งวดกว่ารฐัธรรมนญู 2550 ที่หา้มนกัการเมืองที่ด  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจา้ของหรือถือ
หุน้ ในยคุ คสช. ขอ้หา้มเริ่มตัง้แต่คณุสมบติัของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ คือตัง้แต่ก่อนจะด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง บทบญัญัติ ม.98 (3) นี ้ถูกน ามาใชใ้นการเลือกตัง้ครัง้ที่ 26 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2562 ถอดถอน
นายธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ จากการเป็น สส. ในขอ้หาถือหุน้ในบ.วีลคัมีเดีย (ไทยรฐั
ออนไลน ์20 พฤศจิกายน 2562) 
 ดงันัน้ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ไดเ้ปิดช่องใหผู้ม้ีอ  านาจรฐัสามารถอดุหนนุ
หนงัสือพิมพ ์และสื่อของเอกชนไดอ้ย่างถกูกฎหมาย (มาตรา 35) เพื่อใหส้นบัสนนุตนในทางการเมือง รฐัจึง
มีโอกาสครอบง าสื่อสว่นใหญ่ไดโ้ดยง่าย แต่อีกดา้นหนึ่ง รฐัธรรมนญูบญัญัติปิดกัน้นกัการเมืองอื่นที่สมคัร
รบัเลือกตัง้มิใหม้ีสื่อในครอบครอง ปอ้งกนัฝ่ายตรงขา้มมิใหใ้ชส้ื่อในทางการเมืองตัง้แต่ตน้มือ 
 
 สว่นที่ 3 พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบักิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (2010 National Broadcasting and Telecommunications 
Commission Act – NBTC Act) 
 กฎหมาย กสทช. ฉบบั พ.ศ.2553 นี ้ใหอ้  านาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ท าหนา้ที่ก ากบักิจการการสื่อสารโทรคมนาคม และวิทย ุ / โทรทศัน์
ทัง้หมด เดิม กสทช. ประกอบดว้ยองคก์รย่อย 2 องคก์ร – กทค. ก ากบักิจการดา้นสื่อสารโทรคมนาคม และ 
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กสท.ก ากบักิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์ ในปี 2560 พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบั
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์ และกิจการโทรคมนาคมฉบบัใหม่ ไดก้ าหนดใหร้วมองคก์รอิสระ 2 
องคก์รที่ก ากบักิจการกระจายเสียง โทรทศัน ์ และโทรคมนาคมเป็นองคก์รเดียว (กสทช.) คณะกรรมการ 
กสทช. ตัง้แต่ปี 2554 ประกอบดว้ยทหาร 5 คน จากจ านวนกรรมการ 12 คน ประธาน กสทช. คือ พล.อ. 
ธเรศวร ์ปณุศรี และรองประธาน กสท. คือ พนัเอก ดร.นที ศกุลรตัน ์(2554-2557) คณะกรรมการชุดต่อมา 
มี พลเอก สกุิจ ขมะสนุทร เป็นประธาน และพนัเอก นที ศุกลรตัน ์ เป็นรองประธาน (2557-2560) xii  ในปี 
2561 คณะกรรมการ กสทช. เหลือเพียง 6 คน ค าสั่ง คสช. 7/2561 ประกาศใหป้ระธานและรองประธานคน
เดิมด ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการ กสทช. เตรียมการเปลี่ยนเทคโนโลยีการสง่สญัญาณโทรทศันจ์ากระบบอะนาล็อก
เป็นระบบดิจิตอลในปี 2557 (ค.ศ.2014) พรอ้มกนันีไ้ดย้กเลิกวิธีการใหส้มัปทานจากหน่วยงานรฐั ไดแ้ก่ 
กองทพับก, อ.ส.ม.ท. และส านกันายกรฐัมนตรี เปลี่ยนเป็นระบบประมลูใบอนญุาตจาก กสทช. ซึ่งท า
หนา้ที่เป็นองคก์รก ากบักิจการ (regulator) โดยตรง ดงันัน้ การเขา้สูยุ่คทีวีดิจิตอลจึงมาพรอ้มกบัการปรบั
รือ้โครงสรา้งการจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบักิจการมารวมศนูยท์ี่หน่วยงานเดียว (restructuring and re-
centering the regulation system)  ในระบบใหม่นี ้ คลื่นทีวีดิจิตอลที่ กสทช. จดัสรรใหอ้อกอากาศมี 
จ านวน 24 ช่อง บรษิัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันเ์ดิมที่เขา้รว่มประมลู ไดแ้ก่ สถานี โทรทศัน ์
ช่อง 7 และช่อง 3 (ไดใ้บอนญุาต 3 ช่อง) ส าหรบัช่อง 9 เขา้ประมลูในฐานะบรษิัทมหาชน และมีสื่อ
หนงัสือพิมพข์นาดใหญ่ 3 ฉบบัที่ไดร้บัใบอนญุาต คือ ไทยรฐัทีวี นิวทีวี และเนชั่นทีวี (นสพ.ไทยรฐั, 
เดลินิวส ์และเนชั่น) บริษัทสิ่งพิมพ/์นิตยสารที่ไดร้บัใบอนุญาต ไดแ้ก่ บ.อมรนิทร ์พริน้ติง้ นอกจากนี ้ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุาตสว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบการผลิตเนือ้หาดา้นบนัเทิงหรือสาระบนัเทิง ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ ไดแ้ก่ บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่, บ.อารเ์อส,, บ.เวิรค์พอ้ยท ์ ผูป้ระกอบการท่ีไม่มีธุรกิจดา้นสื่อ คือ บ.
บางกอก มีเดีย แอนดบ์รอดคาสติง้ ที่มีธุรกิจการบินและธุรกิจอื่น และกิจการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ 
คือ บ.ทรู คอรป์อเรชั่น ไดร้บัใบอนญุาต 2 ช่อง บ.ว๊อยซ ์ ทีวี ไดร้บัใบอนญุาต 1 ช่อง เกือบทัง้หมดจึง
ประกอบดว้ยทนุสื่อทอ้งถิ่นและทนุชาติ (สื่อของรฐั) ขณะเดียวกนั พระราชบญัญัติประกอบกิจการวิทยแุละ
โทรทศัน ์ 2551 ไดก้ าหนดขอ้หา้มการเป็นเจา้ของกิจการโดยบรษิัทต่างดา้วไวใ้นมาตรา 13 และ 15 ให้
บรษัิทตอ้งเป็นสญัชาติไทย ใหม้ีทนุและผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4 เป็นผูถื้อสญัชาติไทย 
 ในการเปลี่ยนเขา้สรูะบบทีวีดิจิตอล กสทช. ไดจ้ดัสรรโครงข่ายใหบ้รกิารสง่สญัญาณโทรทศัน ์
(Multiplexer หรือ MUX) แก่สื่อของรฐั 5 โครงข่าย ไดแ้ก่ กรมประชาสมัพนัธ,์ อ.ส.ม.ท., ไทยพีบีเอส และ
กองทพับกมีอภิสิทธิ์ไดร้บัจดัสรร 2 โครงข่าย กองทพับกมีรายไดม้ากขึน้จากการใหส้ถานีโทรทศันร์ะบบ
ดิจิตอลเช่าโครงข่าย นอกจากนี ้สถานีโทรทศันก์องทพั ช่อง 5 ยงัท าหนา้ที่ควบคมุโครงข่ายการออกอากาศ
ทัง้หมดไดใ้นกรณีเกิดอบุติัภยัรา้ยแรง สามารถแจง้เตือนภยั หรือใชอ้ปุกรณน์ีต้ดัสญัญาณรายการปกติของ
สถานีทกุช่อง เพื่อถ่ายทอดรายการพิเศษ หรือค าสั่งของกองทพับก 
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 ในกิจการดา้นวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน ์กสทช.ใหใ้บอนญุาตแก่หนงัสือพิมพม์หาชนรายใหญ่ 
และกิจการที่ผลิตสื่อบนัเทิงที่ชนะการประมลูทีวีดิจิตอล กิจการเหลา่นีม้ีสื่อแขนงอื่นในกลุม่ธุรกิจของตน ซึ่ง
ท าให ้ คสช. มีสื่อในอาณัติที่ครอบคลมุทัง้กิจการสื่อสิ่งพิมพ ์ โทรทศัน ์ วิทย ุ และสื่อออนไลน ์ รวมทัง้
ใบอนญุาตทีวีดิจิตอลมีระยะเวลา 15 ปี จึงคาดไดว้่าดว้ยสื่อจ านวนมากในเครือข่ายอปุถมัภข์องกองทพัจะ
ช่วยใหก้องทพัมีอ านาจน าทางการเมืองไดย้าวนาน อีกดา้นหนึ่ง เงินรายไดจ้ากการประมลูจ านวน 50,862 
ลา้นบาท คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดท้ าหนงัสือถึง กสทช. ใหน้ าเงินไดจ้ านวนนีส้ง่คลงัเป็น
รายไดแ้ผ่นดินเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาประเทศตามโครงการของรฐับาล ตามที่ส  านกังานตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอ โดยมิใหน้ าเงินสว่นนีเ้ก็บไวท้ี่กองทุนวิจยัและพฒันาสื่อฯ ของ กสทช. (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
16 มิถนุายน 2557) 
 ดา้นสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นกิจการแข่งขนันอ้ยรายหรือกึ่งผกูขาด เป็นธุรกิจใหม่ที่ถกูควบรวม 
เขา้มาในอาณาจกัรธุรกิจของกองทพั ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมีขนาดใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกบัธุรกิจ
วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน ์การประมลูคลื่น 3G, 4G และ 5G ตัง้แต่ปี 2555-2563 กสทช. มีรายไดร้วม 
563,834 ลา้นบาท (จรญั พงษจ์ีน 2563) โดยการประมลูคลื่น 5G ลา่สดุ มีมลูค่าที่ 100,521 ลา้นบาท 
(nbtc.go.th 16 กมุภาพนัธ ์ 2020) รายไดจ้ากการประมลูใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กสทช. 
น าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินเช่นเดียวกบัเงินรายไดจ้ากการประมลูทีวีดิจิตอล 
 อตุสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม และวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน ์ ก าลงัเป็นแหล่งอ านาจใหม่
ทางการเมืองและเศรษฐกิจใหก้บักองทพั ดว้ยการบริหารจดัการผ่าน กสทช. เช่นนี ้กองทพัสามารถควบคมุ
การเขา้ถึงโครงสรา้งพืน้ฐานของการสื่อสารทุกระบบ และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองและสื่อมวลชนโดยตรง 
  
 สว่นที่ 4 กระทรวงดจิิตอลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (Ministry of Digital Economy and Sociey - 
MDES) 

กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมจดัตัง้ขึน้เมื่อ 15 กนัยายน 2559 (ค.ศ.2016) ภายหลงั
การรฐัประหารของ คสช. ราว 2 ปี โดยยุบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ก่อตัง้
เมื่อ 3 ตลุาคม 2545 (สมยัรฐับาลทกัษิณ 1) เพื่อวางแผน สง่เสรมิ พฒันาและด าเนินกิจการเก่ียวกบั
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ปัจจบุนั รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมเป็น
สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติดว้ย ในปี 2562 กระทรวงดิจิตอลฯ ไดเ้ปิดศนูยป์อ้งกนัข่าวปลอมขึน้ หรือ
ศนูยเ์ฟคนิวส ์ นอกจากนี ้ มีโครงการไซเบอรค์ลีน ท าหนา้ที่บล็อกเว็บไซตท์ี่ไม่เหมาะสมและรว่มมือกบัเว็บ
มาสเตอรใ์นการรบัแจง้ โดยกระทรวงฯ ท างานรว่มกบัผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ต (ISP) บางราย และ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย แต่ถกูรอ้งเรียนว่าละเมิดสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารของประชาชน 

ในฐานะที่กระทรวงดิจิตอลฯ เป็นผูร้บัผิดชอบ พ.ร.บ.การกระท าความผิดทางเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์
พ.ศ.2560 กระทรวงฯ ท าหนา้ที่บงัคบัใชก้ฎหมาย โดยรว่มมือกบักองบงัคบัการปราบปรามการกระท า



25 

 

ความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ์ เป็นอีกหนึ่งกลไกหลกัที่
รฐับาลมีเจตนารมณค์วบคมุการสื่อสารของประชาชน โดยเฉพาะผูท้ี่แสดงความคิดเห็นวิพากษว์ิจารณ์
รฐับาลในสื่อออนไลน ์หลงัปี 2559 มีคดีการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปาก (SLAPP – Strategic Lawsuit 
Against Public Participation) เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่คดีกระท าผิดตาม ม.112 ลดลงหลงัการขึน้
ครองราชยข์องสมเด็จพระเจา้อยู่หวัวชิราลงกรณ ์ในปี 2561 (ilaw 15 สิงหาคม 2561) 

 
อนาคตประชาธิปไตยภิวตันห์ลงัฉนัทามติภมูิพล 
 รฐัประหาร 19 กนัยา 2549 และรฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 คมช. และ คสช. ไดค้วบคมุสื่อ
ใหอ้ยู่ในโอวาทดว้ยการใหเ้สรีภาพ (อย่างจ ากดั) ในการประกอบกิจการ การใหเ้งินอดุหนนุ และกีดกนั
นกัการเมืองดว้ยการหา้มนกัการเมืองเป็นเจา้ของหรือถือหุน้สื่อ และการลงโทษประชาชนที่ต่อตา้นคดัคา้น
รฐับาลที่มาจากคณะรฐัประหารดว้ยการใช ้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ และมาตรา 112 รวมทัง้ มาตรา 116 แต่
ทัง้หมดนี ้ ไม่อาจยุติความขดัแยง้ทางการเมืองในสื่อและเปลี่ยนภมูิทศันส์ื่อที่รา้วลกึได ้ (Aim Sinpeng, et 
al 2019) 
 หลงัยคุทกัษิณ (Post Thaksin) ความเคลื่อนไหวของกองทพัซึ่งเป็นทนุสื่อรายใหญ่ กา้วกระโดดไป
อีกขัน้เมื่อมีคณะรฐัประหารเป็นหลงัพิง กองทพัเตรียมขยายขนาดของอตุสาหกรรมสื่อดว้ยการถอดรือ้และ
ปรบัแต่งโครงสรา้งใหม่ (restructuring) ในดา้นการจดัสรรคลื่น และการก ากบักิจการ ที่มาพรอ้มกบั
เทคโนโลยีดิจิตอล โดยอาศยัธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และโทรทศันเ์ป็นตวัรุก การออกแบบโครงสรา้งใหม่
ของอตุสาหกรรมท าใหก้องทพัมีอ านาจสงูสดุในการจดัสรรใบอนญุาตประกอบกิจการผ่าน กสทช. ที่เป็น
องคก์รก ากบักิจการ โดยนยันี ้ ผูร้บัใบอนญุาตมีสภาพเป็นเครือข่ายในอปุถมัภข์องกองทพั หรือเป็นผูเ้ช่า
คลื่นความถ่ีที่ตอ้งจ่ายค่าเช่า (ตามราคาที่ประมลู) ใหแ้ก่ กสทช. ที่ท าหนา้ที่แทนกองทพั ซึ่งอา้งความเป็น
รฐัฏาธิปัตยใ์นการยดึครองคลื่นความถ่ีไวท้ัง้หมดแต่เพียงผูเ้ดียว การรฐัประหารของ คสช. ท าใหก้องทพั
สามารถเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจ/การเมืองเหนือกลุม่การเมืองอื่น ๆ มาก แต่ในขณะเดียวกนั การแสดง
บทบาทที่ชดัเจนของกองทพัโดยไม่ตอ้งซ่อนเรน้อยู่ขา้งหลงั ก็ไดเ้ปิดใหเ้ห็นโครงสรา้งของรฐัคู่ขนานสว่นที่มี
บทบาท/อ านาจอย่างไม่เป็นทางการของกองทพัออกมาสู่สายตาสาธารณะมากขึน้ 
 สื่อมวลชนในยุคที่ คสช. มีอ านาจน าถกูจดัวางใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลไกรฐั ที่กดปราบประชาชน
และเสียงฝ่ายคา้น วารสารศาสตรก์ารเมืองในยุคนีเ้ป็นการเมืองที่เอียงขา้ง คสช. หรือปลอดฝ่ายคา้น สื่อที่
เป็นเสียงสะทอ้นของประชาชนเป็นเพียงเสียงสว่นนอ้ย ดงันัน้ โซเชียลมีเดียและสื่อออนไลนจ์ึงกลายเป็น
พืน้ที่สาธารณะใหม่ของเสียงวิพากษว์ิจารณแ์ละการแสดงความคิดเห็น ที่ไม่อาจถ่ายทอดผ่านสื่อประเพณี 
อย่างหนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน ์ และวิทยุได ้ รฐัประหาร 2 ครัง้ในรอบ 8 ปี ท าใหเ้ห็นแลว้ว่า การลม้ทกัษิณ 
สง่ผลใหน้กัการเมืองและรฐัสภายิ่งอ่อนแอลง ทัง้ไดพ้าใหร้ะบอบประชาธิปไตยลม้พงัพาบไปดว้ย อนาคต
ของประชาธิปไตยภิวตันแ์บบครึง่ ๆ กลาง ๆ อาจคงอยู่ในมือของ คสช. ที่แปลงรา่งเป็นพรรคการเมือง
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จอมปลอมหลงัการเลือกตัง้ และแข็งแกรง่ขึน้จนก่อตวัเป็น “ระบอบประยทุธ”์ ยาวนาน 20 ปี อย่างที่
ผูก้่อการรฐัประหาร 22 พฤษภาคม 57 วาดฝันไวก้็เป็นได ้หากว่าสื่อมวลชนยงัคงหลบัใหลซมึเซาอยู่ในโลก
ใบเก่า. 
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 i สีแ่ผ่นดนิ ถกูสรา้งเป็นละครโทรทศัน ์ไม่ต  ่ากว่า 5 ครัง้ในรอบ 40 ปี (2504, 2517 – 2518, 2523, 2534, 
2546) ครัง้แรกทาง ช่อง 4 บางขนุพรหม มีสพุรรณ บรูณพิมพ ์ก ากบัการแสดง และน าแสดงรว่มกบั อาคม มกรา
นนท ์ ปี 2546 ละคร สีแ่ผ่นดนิ ออกอากาศทาง โมเดิรน์ไนนท์ีวี ก ากบัโดย หม่อมหลวง พนัธุเ์ทวนพ เทวกลุ น า
แสดงโดย สิรยิากร พกุกะเวส และ ธีรภทัร ์ สจัจกลุ บรษิัท ทแูฮนส ์ จ ากดั ใชเ้งินลงทนุสงูเรื่องฉากและเครื่องแต่ง
กาย สถานีโทรทศันด์จิิตอล พีพีทีวี ไดน้ า สีแ่ผ่นดนิ ฉบบัปี 2546 มาออกอากาศซ า้ 2 ครัง้ ครัง้แรกในปี 2559 (เริ่ม
ออกอากาศตอนแรก 18 พฤษภาคม 2559) และครัง้ที่ 2 ในเดือนตลุาคม 2560   
 ละครเวที สีแ่ผ่นดนิ แสดงครัง้แรกปี 2516 เป็นฉบบัละครเวท ี (นกัศกึษา) ก ากบัการแสดงโดย ยทุธนา 
มกุดาสนิท เปิดการแสดงวนัท่ี 5 กนัยายน 2516 ณ หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ปี  2554-2555 บ.
ซิเนรโิอ น ามาสรา้งใหมใ่นแนวละครเพลง ในวาระ 100 ปีชาตะกาล ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช ในชื่อ สีแ่ผ่นดนิ เดอะ
มิวสคิลั โดยแสดงทัง้หมด 100 รอบ ที่เมืองไทยรชัดาลยัเธียเตอร ์ มี ถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผูก้  ากบั น าแสดง
โดย สินจยั เปล่งพานิช รบับท "แม่พลอย" เกรียงไกร อณุหะนนัทน ์รบับท "คณุเปรม" ในปี 2557 สีแ่ผ่นดนิ เดอะมวิ
สคิลั เปิดแสดงอีกครัง้ เริม่แสดง 17 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก สีแ่ผ่นดนิ เดอะมิวสคิลั เป็นท่ีประทบัใจของคนดทูี่
เป็นชนชัน้กลางมากจึงเปิดการแสดงอีกในปี 2560 
 

ii ทีวีพลูมีสถานีโทรทศัน ์ททบ. 5 ช่อง 7 และช่อง 4 เป็นกรรมการ (ช่อง 3 เป็นสมาชิกในปี 2513) และมี
ผูอ้  านวยการสถานีโทรทศันก์องทพับก ช่อง 5 เป็นประธาน การรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยท าใหส้ถานีโทรทศันช์่อง 5 
มีบทบาทน าในทีวีพลูตลอดมา โครงสรา้งนีท้  าใหส้ถานีโทรทศันท์ัง้หมดอยู่ภายใตก้ารก ากบัของกองทพับกผ่าน
สถานีโทรทศันช์่อง 5 โดยพฤตินยั 
 iii ฉนัทามติภมูิพล เกษียร เตชะพรีะ (2560) เสนอวา่หลงั 14 ตลุา 2516 เป็นตน้มา สงัคมไทยไดบ้รรลุ
ฉนัทามติของการประนีประนอม ระหว่างกระบวนการเปล่ียนเป็นแบบสมยัใหม่กบัฐานการเมอืงวฒันธรรมไทย
แบบอนรุกัษนิยม ที่ลงตวัในระดบัหนึ่ง ประกอบดว้ยสาระส าคญั 4 ดา้น 1. ดา้นเศรษฐกจิ: เศรษฐกจิทนุนิยมที่
เติบโตอยา่งไม่สมดลุ โดยถว่งทานไวด้ว้ยปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 2. ดา้นการเมือง: ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 3. ดา้นอดุมการณ:์ ราชาชาตินิยมหรืออดุมการณช์าติพนัธุไ์ทยภายใตพ้ระราช
อ านาจน า 4. ดา้นศาสนา: พระมหากษตัรยิท์รงเป็นพทุธมามกะ และทรงเป็นอคัรศาสนปูถมัภก 
 iv สถานโีทรทศันใ์นระบบยเูอชเอฟ-ไอทีวี อยูใ่นสงักดัส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี ซึง่ใหส้มัปทาน
แก่เอกชนโดยวิธีประมลู ผูช้นะประมลูคือกลุ่มสยามทีวีแอนดค์อมมิวนิเคชั่น ม ี ธ.ไทยพาณิชย ์ เดลินิวส ์บ.กนัตนา 
และธุรกิจในส านกังานทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษัตรยิ ์ เป็นแกนน า กลุ่มนีเ้สนอคา่ตอบแทนใหร้ฐั จ านวน 25,200 
ลา้นบาท ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี สงูกวา่เงื่อนไขการประมลูซึง่ก าหนดไวท้ี่ 10,500 ลา้นบาท (อบุลรตัน ์ ศิรยิวุ
ศกัดิ์ 2542) รฐัไทยไม่ไดใ้หส้มัปทานโทรทศันใ์หม่แกเ่อกชนตัง้แตปี่ 2513 (สมัปทานสถานีโทรทศัน ์ช่อง 3) หรือทิง้
ช่วง 25 ปี ท าใหเ้กิดบรรยากาศ “ส่ือเสรี” ในอตุสาหกรรมโทรทศัน ์มีขอ้น่าสงัเกตว่า สถานีโทรทศันไ์อทีวีแห่งนี ้ฝ่าย
กษัตรยิน์ยิมมีสว่นเป็นเจา้ของผ่านการถือหุน้ของ ธ.ไทยพาณิชย ์ และส านกังานทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษัตรยิ ์
นอกจากนี ้ธ.ไทยพาณิชย ์ยงัไดส่้งคนเขา้ไปด ารงผูบ้รหิารสถานีโดยตรง 
 v พอล แชมเบอรส์ (Paul Chambers) อธิบายว่า โครงสรา้งของรฐัแบบคู่ขนาน หมายถงึความสมัพนัธท์ี่
ไม่สมมาตรระหว่างอ านาจที่ครอบง าสงัคมสองอ านาจใหญ่ ไดแ้ก ่ อ านาจสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ และอ านาจรอง
อีก 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กองทพั และองคมนตรี ที่อยูใ่ตอ้  านาจของสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ส่วนกลุ่มการเมืองอื่น ๆ เป็น
กลุ่มที่อยู่รอบนอก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_4_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
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 vi ดนัแคน แม็คคารโ์ก (Duncan McCargo) อธิบายวา่ เครือข่ายสถาบนัพระมหากษตัรยิป์ระกอบดว้ยชน
ชัน้น ารอยลัลิสตท์ี่จงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตรยิ ์ ขา้ราชการระดบัสงู เกาะกลุ่มกนัเป็นเครือข่ายภายใตอ้ปุถมัภแ์ละ
โครงการในพระราชด ารจิ  านวนมาก เครือข่ายนีม้ีอยูจ่รงิในทางพฤตินยั แต่ไมม่ีสถานะทางนติินยั ตอ้งด าเนินการ
ผ่านระบอบรฐัสภา 
 vii ในการเลือกตัง้ทั่วไป ครัง้ที่ 20 เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 2544 พรรคไทยรกัไทยชนะการเลือกตัง้มเีสียงขา้ง
มาก ได ้สส. แบบแบ่งเขต 200 ที่นั่ง แบบบญัชีรายชื่อ 48 ที่นั่ง รวม 248 ที่นั่ง ไดค้ะแนนเสียง 11.6 ลา้นเสียงหรือ
รอ้ยละ 49.60 สภาประกอบดว้ยสมาชกิวฒุิสภาจากการเลือกตัง้จ านวน 200 คน และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
จ านวน 500 คน มาจากการเลือกตัง้ 400 คน และแบบบญัชีรายชื่อ 100 คน 
 viii รฐัเรน้ลกึ (deep state) หมายถงึรฐัซอ้นรฐั ประกอบดว้ยหนว่ยงานภาครฐัซึ่งรฐับาลพลเรือนควบคมุได้
จ ากดั หรือไม่สามารถควบคมุไดเ้ลย รฐัเรน้ลกึเป็นอิสระ มีระบบระเบียบ และมีกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัล าดบัชัน้ของ
ตนเอง ดว้ยการด ารงอยูคู่่ขนานไปกบัรฐัปกติ รฐัเรน้ลกึ (deep state) หรือรฐัคู่ขนาน (parallel state) เป็นการ
ด ารงอยู่ของสิ่งที่เรียกว่า “ทวิรฐั” (dual state) 
 ix คณะปฏิรูปฯ ยึดช่อง 4 บางขนุพรหมจากกรมประชาสมัพนัธใ์นปี 2520 หลงัเหตกุารณ ์6 ตลุา 2519 
แต่กลบัไม่ไดส่้งผลบวกทางการเมืองดงัที่คาดไว ้สถานีโทรทศัน ์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. พยายามปรบัตวัดว้ยการน าเสนอ
รายการต่าง ๆ แบบมืออาชีพ ในขณะท่ีรฐับาลหลายรฐับาลที่เขา้มาก ากบัดแูลในชว่ง 20 ปี (ทศวรรษ 2520-2530) 
มุ่งหวงัใหส้ถานีโทรทศันช์่อง 9 อ.ส.ม.ท. ท าหนา้ที่เป็นกระบอกเสียงใหร้ฐับาล  
 x ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 บญัญัติไวว้่า "ผูใ้ดหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือแสดงความอาฆาต
มาดรา้ยพระมหากษัตรยิ ์พระราชินี รชัทายาท หรือผูส้  าเรจ็ราชการแทนพระองค ์ตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แต่ 3 ปีถึง 
15 ปี"  
 xi ก่อนรฐัประหารปี 2557 ยทุธการปลกุกระแสมวลชนคดัคา้นรฐับาล เช่นเดียวกบัท่ีเกดิขึน้กบัรฐัประหาร 
2549 ถกูน ามาใชอ้ีก ครัง้นี ้ นายสเุทพ เทือกสบุรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตยแ์ละสมาชกิพรรค
ประชาธิปัตยห์ลายคน ต่อตา้นกฎหมายนิรโทษกรรมสดุซอย และชคู  าขวญัเรยีกรอ้ง “ปฏิรูปก่อนเลือกตัง้” พวกเขา 
ใชช้ื่อกลุ่มวา่ “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยที่สมบรูณอ์นัมีพระ-
มหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ” หรือ กปปส. ประกาศปิดเมืองหรือ shut down จนกวา่รฐับาลจะลาออก กปปส. ได้
สรา้งเงื่อนไขใหเ้กิดวกิฤติการณท์างการเมืองครัง้ใหม่เพื่อลม้รฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้ 

xii พล.อ. ธเรศวร ์ปณุศรี ประธาน กสทช. (พ.ศ.2554-2557) เป็นอดีตรองปลดักระทรวงกลาโหมระหว่าง 
พ.ศ.2549-2551 เป็นสมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ พ.ศ.2549-2550 ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552-2554 พล.อ.อ.ธเรศวรเ์ป็นเพื่อนรว่มรุน่เตรียมทหาร
กบัพลเอกสนธิ บญุยรตักลิน หวัหนา้คณะรฐัประหาร พ.ศ. 2549 (ไพบลูย ์กระจ่างวฒุิชยั 2554) 
  พนัเอก ดร. นที ศกุลรตัน ์รองประธาน กสทช. และประธาน กสท. (พ.ศ.2554-2557) จบจากโรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ปรญิญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ส่ือสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเซาทฟ์ลอรดิา 
สหรฐัอเมรกิา รบัราชการในกรมการทหารส่ือสาร ก่อนหนา้นีเ้คยด ารงต าแหน่งรกัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บรษิัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ประธานคณะที่
ปรกึษาคณะบรหิารโครงการ CDMA บรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ที่ปรกึษาโครงการดาวเทยีม 
iPSTAR และวศิวกรอาวโุส โครงการส่ือสารผ่านดาวเทียมมวงโคจรต ่า GlobalStar (กสทช. 2555)  
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 พลเอก สกุิจ ขมะสนุทร ประธาน กสทช. (2557-2560, 2561-ปัจจบุนั) จบจากโรงเรียนนายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ รุน่ 20 ปรญิญาโทรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา จบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 61 วปอ.รุน่ 44 
มีความเชี่ยวชาญดา้นวศิวกรรมโยธา ข่าวกรอง และความมั่นคงภายใน (NBTC 2016) 


