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บทคัดยอ
การศึกษาบทบรรณาธิการกับการสื่อสารทางการเมือง ในชวงวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน พ.ศ.2549 –
2551 ครั้งนี้เปนการศึกษาบทบรรณาธิการของ หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพมติชน และหนังสือพิมพเดลินิวส
ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 2280 รายการ ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
วิเคราะหเนื้อหาบทบรรณาธิการและสัมภาษณเจาะลึกบรรณาธิการหนังสือพิมพรายวันทั้งสามฉบับดังกลาว โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในชวงวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน พ.ศ.
2549 – 2551 วาไดสงผลตอบทบาทของสื่อมวลชนเชนไร
และเพื่อศึกษาถึงจุดยืนของบทบรรณาธิการใน
สถานการณทางการเมืองในชวงเวลาดังกลาว ผลการศึกษาพบวาบริบททางสังคมสงผลกระทบตอการนําเสนอ
เนื้อหาสาระและประเด็นทางการเมืองของบรรณาธิการในชวงเวลาดังกลาวสูง ในขณะที่บริบททางเศรษฐกิจและ
การเมืองสงผลตอการนําเสนอเนื้อหาสาระ-ประเด็นทางการเมืองของบรรณาธิการในชวงเวลาดังกลาวต่ํา การ
นําเสนอบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพรายวัน มีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง หากแต ”ความ
จริง” ในแตละประเด็นที่ถูกนําเสนอก็มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ขึ้นอยูกับการ ”ตีความ” โดย
มีความสัมพันธกับ บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมอยู หากแตเปนไปในทางสรางสรรค กอปร
ดวยขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
แมวาจุดยืนของบทบรรณาธิการใน
หลายๆเรื่องจะเปนเพียงจุดยืน ”ในชวงเวลาหนึ่ง” ตอปญหา หรือประเด็นที่นาสนใจทางการเมืองในแตละเรื่อง
เปนพิเศษเทานั้น แตมจี ุดยืนหนึ่งของบทบรรณาธิการทั้ง 3 ฉบับที่เดนชัดคือจุดยืน ในดานการสรางความสามัคคี
และ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ABSTRACT
This study of editorial and political communication during the polarization crisis between
2549- 2551 B.E. include editorials from Thairath, Matichon and Daily-news from 1st September 2549
to 31st December 2551 which is a total of 2280 subjects. This study use the qualitative methods to
analyze editorials and in-depth interview from the sources mentioned above. The goal is to study and
researches about how social, economic and politic affect the role of media and to study the
standpoint of the editorial during the polarization crisis. The study shows that social has huge effect
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on the content of the editorial while economic and political have little effect on the content of the
editorial. Even though editorials in daily newspaper convert with the current political situation but the
"truth" of each topic are capable of changing through times, up to how it is "interpret" which link to
social, political and economic in a creative way and included with useful advises to social and
country. Even if it is a temporally standpoint toward a specific issue there are points that all of
editorials present as standpoints which are that they support the country to be united and support
democracy while having the King as a monarch.
Key Words: Polarization crisis, Standpoint of political situation.
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คํานํา
การศึกษาบทบรรณาธิการกับการสื่อสารทางการเมือง ในชวงวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน พ.ศ. 2549 –
2551 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในชวงวิกฤตการณทาง
การเมือง พ.ศ.2549–2551 วาไดสงผลตอบทบาทของสื่อมวลชนเชนไร และเพื่อศึกษาถึงจุดยืนของบท
บรรณาธิการ ในสถานการณทางการเมือง ในชวงเวลาดังกลาว นอกจากประโยชนที่คาดวาจะไดรับตาม
วัตถุประสงคแลว ผูวิจัยยังคาดหวังผลใหการศึกษาครั้งนี้ จะเปนการเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางการเมือง และประชาชนกับสื่อสิ่งพิมพไทย ในสวนที่มคี วามสําคัญในฐานะที่เปนตัวกลางในการสื่อสาร
ทางการเมือง ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยไดมีการวิจัยเอกสารในงานที่เกี่ยวของที่สําคัญและนาสนใจไดแกงานของ 1). กฤษฎา เพ็ชรประยูร
(2546) ศึกษาการนําเสนอเนื้อหาทางการเมืองในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพรายวัน ศึกษาถึงประเด็นการ
นําเสนอเนื้อหาทางการเมือง ลักษณะของการนําเสนอเนื้อหาทางการเมือง และทิศทางการนําเสนอเนื้อหา
ทางการเมือง 2). จรัญญา กวางแกว (2549) ศึกษาการวิเคราะหขาว และบทความทางการเมืองในหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทย พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขาวและบทความทางการเมือง 3). Kao (1998:
abstract) ศึกษาการวิเคราะหขาวการเมืองจากหนังสือพิมพจีน 3 ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพ World Journal ของ
ไตหวัน หนังสือพิมพ Sing Tao Daily ของฮองกง และหนังสือพิมพ The China Press ของจีน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความแตกตางของการนําเสนอขาวดานการเมืองของฮองกงในชวง 6 เดือนกอนและหลังป ค.ศ.1997 4).
สมบัติ จันทรวงศ (2545) ไดศึกษาการสรางภาพอลังการทางการเมือง: การศึกษาสื่อสิ่งพิมพไทยกับการสราง
คําอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อทําความเขาใจกับกระบวนการที่
คําอธิบายหนึ่ง ๆ พัฒนามาเปนคําอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป (conventional wisdom) และเพื่อ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอื่นใดที่ทําใหคําอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งดังกลาว เปนที่ยอมรับ
ของสาธารณชน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอสังคม ไมวาจะในยามใดของ
บานเมืองก็ตาม สื่อมวลชนเปนตัวแปรหนึ่งของการเปลี่ยนผานที่สามารถนําพาสถานการณบานเมืองกาวไปสูการ
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เปลี่ยนแปลงตางๆได ไมวาจะเปนการทําใหปญหาสังคมคลี่คลายลง หรือกอปญหาที่ขยายตัวทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ดวยภาระหนาที่ความสําคัญและพันธะกรณีที่สื่อมวลชนตองมีตอสังคม สื่อมวลชนตองมีจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบทางสังคม และในบรรดาสื่อทั้งหมด สื่อหนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่เขาถึงประชาชน
ไดมาก ในการนําเสนอขาวสารทางการเมืองสูประชาชน และสื่อที่ไดรับความนิยมสูง ยอมจะมีอิทธิพลและ
สามารถชักชวนใหเกิดประชามติของประชาชนได
ในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออกซึ่งประชามติของ
ประชาชนไดเชนเดียวกัน
สื่อมวลชนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการแสดงออกของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและ เปนบันทึกสําคัญของการเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร สืบเนื่องจากบทบาทที่เดนชัดของบท
บรรณาธิการ ที่ทําหนาที่เปนกระจกสะทอนภาพของหนังสือพิมพแตละฉบับ ทําหนาที่การรายงานขาวที่ให
รายละเอียดนอกเหนือไปจากการนําเสนอและวิเคราะหเหตุการณตางๆ การรายงานขาวสารของหนังสือพิมพ
รายวันคอนขางเปนอิสระกวาสื่ออื่น เพราะหนังสือพิมพรายวันเปนสื่อที่ดําเนินการโดยเอกชน และไมไดอยูใน
ความครอบครองของรัฐบาล สําหรับวิกฤตการณทางการเมือง พ.ศ. 2549 - 2551 ที่เกิดขึ้น อาจกลาวไดวา เปน
วิกฤตการณทางการเมืองที่แตกตางจากวิกฤตการณทางการเมืองในอดีต โดยวิกฤตการณทางการเมืองในอดีตที่
ผานมาพบวาเปนความขัดแยงระหวางประชาชน นิสิตนักศึกษา กับ ฝายทหารและรัฐ สวนใหญเปนไปโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อตอตานเผด็จการรัฐบาลทหารและตองการรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย กรณีเหตุการณ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2519 เปนการเรียกรอง ประชาธิปไตย ขอเรียกรองของฝายประชาชนตอรัฐบาล ที่เดนชัดคือ
ตองการรัฐธรรมนูญถาวรที่เปนประชาธิปไตย และเรียกรองใหเนรเทศพระภิกษุถนอม จอมพลถนอม กิตติขจร
ออกจากประเทศไทย เหตุการณจลาจลครั้งนี้มีการแบงแยกเปนฝายซาย และฝายขวาอยางชัดเจน โดยฝายขวา
ไดแกกลุมที่เรียกตนเองวากระทิงแดง ซึ่งเปนกลุมที่ตั้งขึ้นมาโดยคนที่ใกลชิดกับอํานาจรัฐไทย ตั้งขึ้นมาโดยพัน
เอกสุตสาย หัสดิน ซึ่งอยูในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และกลุมนิสิตนักศึกษา และ
ประชาชน ที่ถูกเรียกวาเปนฝายซาย2 และวิกฤตการณการเมือง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกกันวา
เหตุการณพฤษภาทมิฬ ที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ก็เปนเหตุการณความขัดแยง
ระหวางประชาชน กับฝายทหารและรัฐ เปนเหตุการณทปี่ ระชาชนเคลื่อนไหวประทวงรัฐบาล พล.อ.สุจินดา ครา
ประยูร เปนนายกรัฐมนตรี และตอตานการสืบทอดอํานาจของ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.)
ในขณะที่วิกฤตการณการเมือง พ.ศ.2549 – 2551 เปนวิกฤตการณความแตกแยกและขัดแยงทางความคิดในหมู
ประชาชนไทยดวยกันเอง โดยแบงเปนสองกลุมสําคัญ ไดแก กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุมคน
เสื้อเหลือง) ที่ตอตาน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และ กลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ (นปช. หรือ
กลุมคนเสื้อแดง) ที่สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลาวคือ ประชาชนคนไทยฝายหนึ่งรูลึกแปลกแยกกับ
รูปแบบการเมืองการปกครองภายใตรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่มีปญหาเรื่องคอรรัปชั่น การขาดการ
ตรวจสอบการทํางานจากฝายคาน และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันก็มีคนไทยอีกฝายหนึ่ง ที่นิยม
ชมชอบในผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดวยมุมมองตอ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ที่แตกตางของคนไทยทั้งสองกลุม กอใหเกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม อยางรุนแรงและยืดเยื้อ
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ยาวนาน โดยลุกลามขยายไปสูหลายภาคสวน ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม ที่อาจเรียกไดวาเปน “วิกฤต
แบงขั้ว” (Polarization Crisis) ของประชาชนไทย

ปญหาการวิจัย
วิกฤตการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหวางป พ.ศ.2549 - 2551 เหตุการณที่เกิดขึ้นไดลุกลามจนนําไปสู
ความขัดแยงอยางรุนแรงในเกือบทุกภาคสวนของสังคมไทย การขัดแยงทางความคิดอยางรุนแรงนี้นําไปสูการ
เกิดเหตุการณและความวุนวายในสังคมขึ้นหลายๆเหตุการณ ประชาชนสวนใหญรับทราบขาวสาร สัมผัสกับ
เหตุการณเหลานั้นผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ ดวยลักษณะของการทํางานอยางตอเนื่อง ความมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่
และนําเสนอรายละเอียดขาวสารไดมากกวาสื่อประเภทอื่นๆทําใหหนังสือพิมพรายวันไดรับการ
ยอมรับจากประชาชนและมีอิทธิพลสูงตอการปลูกฝงทัศนคติทางการเมือง
ดังนั้น การใหคําอธิบายการ
วิพากษวิจารณ และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองของบท
บรรณาธิการ หรือบทนําสําหรับหนังสือพิมพรายวัน ซึ่งจะเปนสิ่งทีส่ ะทอนถึงจุดยืนที่แทจริงของหนังสือพิมพตอ
สถานการณทางการเมืองในหวงเวลาแหงวิกฤต และจะเปนเสมือนกระจกสะทอนใหผูอานไดทราบแนวคิดหรือ
นโยบายของหนังสือพิมพ ที่มีตอปญหา หรือประเด็นที่นาสนใจทางการเมืองในขณะนั้น ๆ หรือไม อยางไร
ตลอดจนบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น สงผลตอบทบาทของสื่อมวลชน เชนไร
วิธีการวิจัย
การศึกษาบทบรรณาธิการกับการสื่อสารทางการเมือง ในชวงวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน พ.ศ.2549 2551 ในครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความหลากหลายของคําอธิบาย การวิพากษวิจารณ และการแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนขอเสนอแนะตอเหตุการณทางการเมือง ในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพรายวันฉบับสําคัญ ๆ จึงได
ทําการศึกษาบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพรายวัน ทั้งประเภทคุณภาพ (quality newspaper)ไดแกหนังสือพิมพ
มติชน และหนังสือพิมพประเภทปริมาณ (popular newspaper) ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพเดลินิวส3
ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 1.)หนังสือพิมพมติชน จํานวน 715 รายการ 2.)
หนังสือพิมพไทยรัฐ จํานวน 712 รายการ 3.)หนังสือพิมพเดลินิวส จํานวน 853 รายการ รวมทั้งสิ้น 2280 รายการ
ควบคูไปกับการการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดวยคําถามสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured
interview) กับบุคคลที่เกี่ยวของ

การศึกษาบทบรรณาธิการกับการสื่อสารทางการเมือง ในชวงวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน พ.ศ.2549 2551ครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเนื้อความ (Analysis of content) ซึ่งหนวยในการ
วิเคราะห (unit of analysis) ของการศึกษาจะเปนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพดังกลาว ที่ใหคําอธิบาย การ
วิพากษวิจารณ และการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ ซึ่งจะทําใหทราบจุดยืนตอวิกฤตการณ
แบงขั้วประชาชน พ.ศ. 2549 – 2551

3

มาลี บุญศิริพันธ. 2537. หลักการทําหนังสือพิมพเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก, หนา 2.
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ผลการวิจัย
ดานเนื้อหาสาระหรือประเด็นทางการเมืองที่นําเสนอผานบทบรรณาธิการ
แบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 ชวง ดังนี้
ชวงแรกเปนชวงหลังการทํารัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ภายหลังเปลี่ยนเปนคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2549 เพื่อคลี่คลายวิกฤตของชาติ ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาสาระ หรือประเด็นทางการเมืองผานบท
บรรณาธิการของหนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพเดลินิวส และหนังสือพิมพไทยรัฐ สวนใหญมีการนําเสนอที่
คลายคลึงกัน กลาวคือ การหยิบยกปญหาสําคัญ ๆ ขึ้นมาสูสาธารณชน แสดงถึงเหตุผลในการทํารัฐประหารครั้ง
นี้
การรายงานเหตุการณความคืบหนาใหแกประชาชนทราบ
ในการนําเสนอบทความทางการเมืองของ
บรรณาธิการหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับนั้น จะเปนลักษณะการตั้งชื่อเรื่องแบบมุงสูจุดสําคัญของเรื่อง และแบบบอก
เนื้อหาโดยการใชภาษางาย ๆ ในการชูประเด็นเหตุการณ / บุคคล / กลุมบุคคล ที่หยิบยกมาเปนขาว ซึ่งเนื้อหา
สาระโดยรวมแลวจะเปนไปในลักษณะแสดงความหวงใยการทํางานของคณะปฏิรูปฯ การเลือกตัวนายกรัฐมนตรี
และคณะบุคคลที่จะมายกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การเนนย้ําความสามัคคีของคนในชาติ สอดแทรกดวยความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ การใหกําลังใจ และการเตือนสติในเชิงสรางสรรค มากกวาการ
วิพากษวิจารณหรือการตําหนิการทํางาน
ชวงที่สอง คือ ชวงภายหลังการแตงตั้งพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 ของประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 การนําเสนอเนื้อหาสาระหรือประเด็นทางการเมืองผานบทบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ จะมุงเนนไปที่ประเด็นสําคัญ ๆ นโยบายการแกไขปญหาของประเทศ โดยเนนในเรื่อง
การแกปญหาทางการเมือง การแกปญหาภาคใต การแกปญหาเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับสถานการณ การแตงตั้ง
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสมัชชาแหงชาติ ซึ่งเปนอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) การยก
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การลงประชามิติรางรัฐธรรมนูญกอนจะมีการประกาศใช ประเด็นสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน ตลอดจนการทุจริตคอรัปชั่นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งการ
เคลื่อนไหวของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปช.) ตลอดจนการเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งเนื้อหา
สาระโดยรวมแลวจะเปนไปในลักษณะการนําเสนอขอเท็จจริงของขาว โดยสวนใหญจะมีการตีความขาว หรือ
เหตุการณที่ไดนําเสนอ และการวิเคราะห วิพากษวิจารณเพื่อชี้หรือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของขาว
ชวงที่สาม คือ ชวงหลังจากทีไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 เปน
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และครั้งแรกภายหลังการ
รัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยกําหนดใหมีขึ้นในวัน
อาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550 ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ทําหนาที่ในการ
เสนอเนื้อหาสาระ หรือประเด็นทางการเมืองในชวงนี้ แตกตางกันในแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองใน
ขณะนั้น เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเหตุการณทางการเมืองที่เปนประเด็นปญหาอยู และแสดงใหเห็นถึงการ
แสดงออก ปฏิกิริยา ความเคลื่อนไหว และความคิดเห็นของฝายตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะของบุคคลสําคัญทาง
การเมือง ทัง้ นี้ลักษณะของเนื้อหาสาระหรือประเด็นทางการเมืองที่นําเสนอในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ
มติชนและหนังสือพิมพไทยรัฐ นําเสนอขาวในเชิงลึก เนื้อหาจะเนนไปทางรายละเอียดขอเท็จจริง เจาะเบื้องหลัง
ขาวเพื่อใหผูอานไดรับรูเหตุการณที่สลับซับซอนเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอยาง
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ใกลชิดเปนรายวัน เนนการรายงานวิเคราะหสถานการณ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นประกอบการแสดงความรู ความ
คิดเห็นในคอลัมนเปนสําคัญ โดยทีห่ นังสือพิมพมติชน จัดอยูในหนังสือพิมพประเภทคุณภาพ (quality
newspaper)
จึงมีกลุมผูอานคอนขางจํากัดเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความสนใจในความเคลื่อนไหวของขาวสาร
4
การเมือง (มาลี, 2537: 2-4) นอกจากนั้นบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพไทยรัฐยังไดเนนการรายงาน
สถานการณประกอบกับการใหขอเสนอแนะทวงติงที่มีความเปนเหตุเปนผลสูง
การวิพากษวิจารณและการ
เตือนสติทุกฝายที่เกี่ยวของในเชิงสรางสรรค สอดแทรกดวยความคิดเห็นขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ อันเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอสังคมและประเทศชาติ หนังสือพิมพเดลินิวสจะเนนใหความสําคัญตอขาวที่เราอารมณ ที่
กําลังไดรับความสนใจ เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวบุคคล ความขัดแยงและความรุนแรงตาง ๆ ในขณะนั้น โดยเนน
ดึงดูดความสนใจ มากกวาการวิเคราะหเจาะลึกสถานการณ สําหรับเนื้อหาสาระ หรือประเด็นทางการเมือง
ในชวงนี้ บรรณาธิการหนังสือพิมพ ทั้ง 3 ฉบับ สวนใหญมุงไปทีป่ ระเด็นเดียวกัน คือ การแตงตั้งนายสมัคร สุนทร
เวชเปนนายกรัฐมนตรี การชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย การปะปะทะกันระหวางกลุมแนว
รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ กับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย การประกาศสถานการณฉุกเฉิน
การสิ้นสุดความเปนนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช เหตุการณปดลอมรัฐสภา 7 ตุลาคม 2551 คดียุบ
พรรคการเมือง 3 พรรค การจัดตั้งรัฐบาลผสมของพรรคประชาธิปตย
จุดยืนตอสถานการณทางการเมืองของบรรณาธิการ
จากการสัมภาษณบรรณาธิการหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ มีความคิดเห็นตรงกันวา ในชวงเกิดวิกฤตการณ
ทางการเมืองเชนนี้ สื่อมวลชนตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับตําแหนงที่แตละคนไดรับ ซึ่งเปนตําแหนงทาง
วิชาชีพสื่อมวลชน อีกทั้งงานที่ไดรับมอบหมายเปนหนาที่ที่ถูกสังคมคาดหวังวา จะตองทําเพื่อใหเปนประโยชนตอ
สังคมโดยรวม คือ การทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของฝายตาง ๆ และตรวจสอบนักการเมืองเพื่อพิทักษ
ประโยชนของสวนรวม รวมทั้งทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของประชาชน พรอมไปกับการสรางความสามัคคีขึ้นใน
ชาติ ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาสาระ หรือประเด็นทางการเมืองที่นําเสนอผานบทบรรณาธิการในชวงวิกฤตการณ
แบงขั้วประชาชน พ.ศ. 2549 – 2551 ที่นําเสนอไปในลักษณะการเนนย้ําสรางความสมานฉันทและมีจุดยืนที่
เดนชัดในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีการวิพากษวิจารณ
และใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค อันเปนประโยชนตอการแกไขปญหาวิกฤตการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในชวงวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน พ.ศ. 2549 – 2551 ที่
สงผลตอเนื้อหาสาระ หรือประเด็นทางการเมืองในบทบรรณาธิการ
บริบททางสังคม: ไดสะทอนใหเห็นวา ทามกลางสถานการณทางการเมืองที่เต็มไปดวยความขัดแยงทาง
ความคิด และกระแสสังคมที่ประชาชนมีความตื่นตัวในสิทธิเสรีภาพของตนเอง มีการรับรูขาวสารภายใตสื่อ
ทางเลือกมากมาย จนสามารถนํามาวิเคราะหสื่อไดวาสื่อใดทําหนาที่ไดดีที่สุด และสามารถใชวิจารณญาณของ
ตนเองวาจะเชื่อหรือไม เชื่อใคร อยางไร บรรณาธิการหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับ ไดแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
วา สื่อซึ่งมีฐานะเปนเปนวิชาชีพ จะตองทําเพื่อประโยชนของสาธารณะ โดยทําหนาที่ของตนอยางตรงไปตรงมา
และรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชน เพื่อนําไปสูการสะสางวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน ขาวสารที่
นําเสนอออกไปนั้น เนื้อหาตองไมทําไปเพื่อประโยชนของฝายหนึ่งฝายใด หรือแมกระทั่งประโยชนของตนเอง และ
4

มาลี บุญศิริพันธ. หลักการทําหนังสือพิมพเบื้องตน. อางแลว, หนา 2- 4.
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การนําเสนอขาวในสถานการณเชนนี้ ตองเปนไปดวยความระมัดระวัง เพื่อไมเปนการเพิ่มการสรางความแยกแยก
มากยิ่งขึ้นในสังคม ดังนั้น บริบททางสังคมตาง ๆ เหลานี้ จึงสงผลตอการนําเสนอเนื้อหาสาระ และประเด็น
ทางการเมืองของบรรณาธิการในหวงเวลาดังกลาวมาก
บริบททางเศรษฐกิจ: จากการสัมภาษณ บรรณาธิการทั้ง 3ฉบับมีความเห็นตรงกันวา แมในบางขณะ
ดวยสภาพบังคับโครงสรางขององคกรสื่อมวลชน ซึ่งเปนธุรกิจที่เอกชนเปนเจาของทําใหการบริหารจัดการองคกร
มีความซับซอน เพราะธุรกิจสื่อนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากกิจการอื่น ๆ ตรงที่ นอกจากเปาหมายที่ตองมี
กําไรใหองคกรอยูรอดแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ยังตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและพิทักษประโยชน
สาธารณะ การบริหารกิจการที่มีลักษณะแตกตางกันเชนนี้ ในบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันบาง เมื่อมีเงื่อนไขใด
ที่อาจกระทบตอเสถียรภาพขององคกร แตทายที่สุดแลว การแสดงบทบาทของบรรณาธิการ ไดพยายามไมให
เงื่อนไขเหลานี้มามีผลตอการปฏิบัติหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอสังคมและพิทักษประโยชนสาธารณะ ดังนั้น บริบท
ทางเศรษฐกิจจึงสงผลตอการนําเสนอเนื้อหาสาระ
และประเด็นทางการเมืองของบรรณาธิการในชวงเวลา
ดังกลาวนอยมาก
บริบททางการเมือง: ถึงแมวาสถานการณทางการเมืองในชวง พ.ศ.2549 – 2551 จะอยูชวงวิกฤต แต
การสื่อสารผานบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพรายวันทั้ง 3 ฉบับ ไดทําหนาที่ของตนอยางมีความรับผิดชอบตอ
วิชาชีพและตอประชาชน ในการทําหนาที่เสนอขาวสารเพื่อนําไปสูการแกไขวิกฤตการณทางการเมือง มีการแสดง
ความคิดเห็น ตําหนิ วิพากษวิจารณและใหขอเสนอแนะ อยางกลาหาญและตรงไปตรงมา สืบเนื่องจากเมื่อคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) เขามาดูแลบริหารประเทศเปนการชั่วคราวนั้น ไดใหสิทธิเสรีภาพในการเสนอ
ขาวและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ อีกทั้งในชวงเวลาหลังจากนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ไดคุมครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหการทําหนาที่ของสื่อ โดยเฉพาะสื่อ
หนังสือพิมพจึงไมไดทําไปเพื่อประโยชนของฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ หากแตทําไปเพื่อสิทธิในการรับรูขาวสาร
และเพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชน ดังนั้นจึงสรุปไดวาบริบททางการเมืองในหวงเวลานั้น ไมสงผลตอการ
นําเสนอเนื้อหาสาระ และประเด็นทางการเมืองของบทบรรณาธิการ

สรุป
บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ ในการสื่อสารทางการเมืองในขณะที่ประเทศชาติ กําลังเผชิญภาวะ
วิกฤตการณความขัดแยงแบงขั้วอยางรุนแรงนั้น บรรณาธิการไดมบี ทบาทสําคัญในการรวบรวมขาวสาร เรื่องราว
เหตุการณที่เกิดขึ้นมานําเสนอตอสาธารณะชน มีการวิเคราะหขอมูล การแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมถึงการแสดงจุดยืนในดานตางๆ นอกจากนีใ้ นความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม บรรณาธิการ
ยังไดมีบทบาทในการหยิบยกปญหาใหประชาชนผูอาน ไดตระหนักเห็นความสําคัญ รวมทั้งกระตุนใหเกิดความ
สนใจและรวมกันแกไขปญหา
การสื่อสารทางการเมืองผานบทบรรณาธิการในชวงวิกฤตการณแบงขั้วประชาชน พ.ศ. 2549 - 2551 จึง
เปนการสะทอนภาพของการมองปรากฎการณทางสังคม จากมุมมองของบรรณาธิการ ทั้งการนิยามขนาดของ
ปญหา และแนวทางแกไขปญหานั้นๆ โดยมีฐานอยูบนการรับรูและมุมมอง โดยสมบัติ จันทรวงศ ไดกลาวถึงการ
นําเสนอของคอลัมนิสตไวดังนี้ “ในขอเขียนของคอลัมนิสตที่อาจถือไดวาเปนผูนําทางความคิดเหลานี้ แมวาจะ
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สอดคลองกับสถานการณตางๆทางการเมืองแต “ภาพ” หรือ “ความจริง” ในประเด็นตางๆที่ถูกนําเสนอ มีความ
หลากหลายและขัดแยงกันโดยตลอด”5
พบวาแมการรายงานความจริงจะมีความสอดคลองกับสถานการณ
ทางการเมืองในขณะนั้น แต”ความเปนจริง”ในแตละประเด็นที่นําเสนอก็มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา โดยมีความสัมพันธกับ บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมอยู การนําเสนอภาพ
ประชาชนมอบชอดอกไมแกทหารหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ในระยะแรกของสื่อมวลชน และ
บทความทีแ่ สดงถึงการตอตานโจมตีการทํารัฐประหารอยางรุนแรงในบทบรรณาธิการทั้ง 3 ฉบับในเวลาตอมา
การนําเสนอภาพและบทความดังกลาวที่ดูเหมือนวาจะมีความขัดแยงกันอยูในที ตลอดไปจนถึงการ”ตีความ”
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนสําคัญ หรือกรณีความแตกตางในการตีความกฎหมายการเลือกตั้งป 2550 ระหวางกกต.
และสื่อมวลชนในเรื่องการทําโพล ความแตกตางของการตีความในการรายงานขาวตางๆ เชน ความแตกตางใน
การรายงานขาวของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร ของหนังสือพิมพแตละฉบับ สื่อมวลชนไดรับการสถาปนาใหเปน
สถาบันทางการเมือง ดวยบทบาทในการครอบครองการสงผานขาวสารในทางการเมือง นอกจากจะทําหนาที่
ถายทอดขอมูลจากฝายการเมืองมาสูสาธารณชนแลว ยังทําหนาที่แปลงสารจากกระบวนการทําขาวสูการตีความ
ซึ่ง Arterton 6 ชี้วาสิ่งที่ฝายการเมืองตองการจะพูดนั้น ไมสําคัญเทากับสิ่งที่สื่อมวลชนรายงานวา นักการเมืองพูด
วาอยางไร ดังเชน การบริหารการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนั้น สําคัญกวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง
บทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง การเชื่อใน”ความจริง”ที่ตางกันประกอบกับ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ไดเปนสาเหตุของความไมรูสึกขัดแยงกับการเลือกมุมมองในการอธิบาย
คือบทสรุปของคําอธิบายถึงประชาชนในสังคมที่ละเลยตอปญหาที่รายแรงของสวนรวม ความเปนจริงที่เปนอยู ที่
สัมผัสไดจริง
ไมอาจปฏิเสธถึงการละเลยหรือเอาใจใสตอปญหาแตเพียงชวงเวลาสั้นๆของประชาชนคนไทย
รวมถึงการถูกเบี่ยงเบนและเปลี่ยนแปลงประเด็นในการนําเสนออยูตลอดเวลา
นําไปสูเหตุผลที่ทําใหยังมีผู
สามารถแสวงหาผลประโยชนจากการสรางเงื่อนไขและวิกฤตการณทางสังคมตลอดมา
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