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หน่วยที่ 8
แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง
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ชื่อ รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
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 ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หน่วยที่เขียน  หน่วยที่ 8
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8-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 8

แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่  8.1 ความหมาย พัฒนาการ และวิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมือง

 8.1.1 ความหมาย พัฒนาการ และความส�าคัญของการสื่อสารทางการเมือง

 8.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับรัฐศาสตร์

 8.1.3 วิธีการศึกษาการส่ือสารทางการเมือง

ตอนที่  8.2 แนวทางการวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

 8.2.1 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง

 8.2.2 ตัวแบบการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางการสื่อสารทางการเมือง

ตอนที่  8.3 ผลกระทบและแนวโน้มการสื่อสารทางการเมือง

 8.3.1 ผลกระทบของการส่ือสารทางการเมือง

 8.3.2 แนวโน้มของการส่ือสารทางการเมือง

แนวคิด
1.   การสื่อสารทางการเมืองเป็นศาสตร์ที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ซึ่งเน้นในเรื่อง

วาทวทิยา การเมอืง และจรยิธรรม เป็นการน�าการโฆษณาชวนเชือ่ มาผสมผสานกับเน้ือหา

ทางการเมืองและการสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง การสื่อสาร

กับรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะการสื่อสารเป็นพื้นฐานของ

ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส่วนรัฐศาสตร์เป็นการศึกษาวิชาการเมือง เป็นเรื่องของการพูด หรือ

การเกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ของมนุษย์ วิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองจึงต้องพิจารณา

การส่ือสารทั้งในฐานะที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสาร 

2.   การสื่อสารทางการเมืองมีลักษณะของความเป็นสหสาขาวิชา จึงไม่อาจกล่าวได้ว่ามีทฤษฎี

สื่อสารทางการเมืองแท้ ๆ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองจ�าเป็นต้องอาศัยมโนทัศน์จาก

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร การอธิบายการศึกษาการสื่อสารกับการเมือง โดย

ทัว่ไปมกัอธบิายด้วยแนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัการสือ่สารทีก่ล่าวถงึความหมาย องค์ประกอบ 

กระบวนการส่ือสาร และธรรมชาติของการส่ือสารแล้วน�ามาประยุกต์ใช้กับทางการเมือง
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8-3แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

3.   ความก้าวหน้าของวทิยาการการสือ่สารได้พฒันาจนกระทัง่ถึงยุคแห่งการปฏิวติัการสือ่สาร

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้นท�าให้อุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง กลายเป็น

เร่ืองที่ไร้ความหมาย ในอดีตที่ผ่านมาขอบเขตความชัดเจนของแนวคิดและองค์ความรู้

ทางด้านการสือ่สารทางการเมอืง เคยจ�ากดัตวัอยูแ่ต่เฉพาะในประเดน็เรือ่งกระแสการไหลเวยีน

ของข้อมูลและข่าวสาร ซ่ึงส่วนใหญ่มักได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของส�านักคิดทฤษฎี

จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมาย พัฒนาการ และวิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองได้

2.  อธิบายแนวทางการวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองได้

3.  อธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มการสื่อสารทางการเมืองได้
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8-4 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 8.1 

ความหมาย พัฒนาการ และวิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 8.1.1 ความหมาย พัฒนาการ และความส�าคัญของการสื่อสารทางการเมือง

เรื่องท่ี 8.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับรัฐศาสตร์

เรื่องท่ี 8.1.3 วิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมือง

แนวคิด
1.  การสื่อสารทางการเมืองเป็นศาสตร์ที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ซึ่งเน้นในเรื่อง

วาทวทิยา การเมอืง และจรยิธรรม เป็นการน�าการโฆษณาชวนเชือ่ มาผสมผสานกับเน้ือหา

ทางการเมืองและการสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง การสื่อสาร

ทางการเมืองจึงเป็นแนวทางการศึกษาที่ตระหนักถึงการสื่อสารในฐานะเครื่องมือของ 

การก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายทางการเมือง

2.  การสื่อสารกับรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะการสื่อสารเป็น

พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส่วนรัฐศาสตร์เป็นการศึกษาวิชาการเมือง เป็นเรื่องของ

การพูด หรือการเกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ของมนุษย์

3.  วิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองจึงต้องพิจารณาการสื่อสารทั้งในฐานะที่เป็นศาสตร์

และศิลป์ของการส่ือสาร ซ่ึงเชื่อมโยงชนชั้นปกครอง คือ รัฐบาล กับชนชั้นใต้ปกครอง  

คือ ประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน โดยพิจารณาการส่ือสารในฐานะตัวแปรน�าหรือตัวแปรอิสระ

ที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองในฐานะตัวแปรตามนั่นเอง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมาย พัฒนาการ และความส�าคัญของการสื่อสารทางการเมืองได้

2. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับรัฐศาสตร์ได้

3. อธิบายวิธีการศึกษาการส่ือสารทางการเมืองได้
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8-5แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

เรื่องที่ 8.1.1  ความหมาย พฒันาการ และความส�าคญัของการสือ่สาร

ทางการเมือง

การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นศาสตร์ที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคกรีก

โบราณ ซึ่งเน้นในเรื่องวาทวิทยา (rhetoric) การเมือง และจริยธรรม เป็นการน�าการโฆษณาชวนเชื่อ  

(propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน

ทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นแนวทางการศึกษาที่ตระหนักถึงการสื่อสารในฐานะเครื่องมือของ

การก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายทางการเมือง โดยอาศัยการสื่อสารสร้างแนวทางการยอมรับขึ้น

ในกลุ่มประชาชน ผู้รับสาร ซึ่งในการด�าเนินการทางการเมืองการปกครองของทุกสังคมจะมีความเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมการสื่อสารทางการเมืองไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง ท�าให้เกิดการท�าหน้าที่ของระบบการเมือง1 

ความหมายของการสื่อสารทางการเมือง
วอร์เรน เค จี และคณะ2 มองการส่ือสารทางการเมืองว่า เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง

กับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล  

การสื่อสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษ ที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม

การเมืองและท�าให้บุคคลสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง และการสื่อสารทางการเมืองยังเป็น

กิจกรรมที่แพร่หลายทั่วไป ตามความหมายของ อัลมอนด์ และโคลแมน (Almond & Coleman)3 ระบุว่า 

การสือ่สารทางการเมอืงคอื กจิกรรมทีเ่ผยแพร่ทัว่ไป อันเป็นการท�าหน้าทีท่ัง้หลายด�าเนินอยู่ในระบบการเมือง 

กระบวนการ สังคมประกิต การสร้างโครงข่ายผลประโยชน์ การประสานผลประโยชน์ การสร้างกฎ  

การประยุกต์ใช้กฎและการปรับเปลี่ยนกฎ ล้วนด�าเนินไปโดยอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ

ส�าหรับไมเคิล รัช และฟิลลิป อัลทอฟฟ์ (Rush & Althoff)4 ให้ความหมายว่า การสื่อสารทาง 

การเมือง หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการเมืองจากส่วนหนึ่งของระบบการเมือง ไปยังอีก 

ส่วนหน่ึงของระบบการเมือง และเป็นการถ่ายทอดระหว่างระบบสังคมกับระบบการเมือง

1 สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์. (2553). กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยด�ารงต�าแหน่งก�านัน. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น.14.
2 Agree, W. K., Ault P. H., & Emery, E. (1976). Introduction to mass communication. New York, NY: 

Harper & Row. p. 4, อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 15.
3 Almond, G. A., & Coleman, J. S. (1960). The Politics of the Developing Area. Princeton: Princeton  

University Press. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 15.
4 Rush, M., & Althoff, P. (1971). An Introduction to Political Sociology. London: ThomasNelson and Sons. 

p. 160. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 15.
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8-6 การวิเคราะห์การเมือง

นอกจากนี้ ชัฟฟี (Shaffee)5 กล่าวถึงการสื่อสารทางการเมืองว่า มีลักษณะเป็นระบบของ 

การแพร่ข่าวสารทางการเมืองไปยังสมาชิกของการเมือง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองเป็น

แบบแผนหรือกระบวนการแพร่ข่าวสารทางการเมืองระหว่างสมาชิกกับหน่วยต่าง ๆ ในระบบการเมือง หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดยเป็น

ช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาลให้

ประชาชนได้รับรู ้ และขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการในการน�าเอาข้อเรียกร้องและความต้องการของ

ประชาชนไปสู่รัฐบาลที่จะท�าให้การก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลสอดคล้องและสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

โพล์ (Pool)6 นักวิชาการด้านการสื่อสารชาวอเมริกันได้อธิบายความหมายของค�าว่า การสื่อสาร

ทางการเมืองทั้งในความหมายเชิงกว้างและเชิงแคบ ในความหมายเชิงกว้างการสื่อสารทางการเมือง  

หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารที่มนุษย์กระท�าขึ้นหรือเกิดข้ึนนอกบ้านเรือนของตน การย่ืนข้อเรียกร้องระหว่าง

ประเทศ หรือการกล่าวค�าปราศรัยของนักการเมืองย่อมหมายถึง การสื่อสารทางการเมือง ส่วนในความหมาย

เชิงแคบ โพล์ กล่าวว่า การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ของสถาบันเฉพาะ ซึ่งถูกจัดต้ังขึ้น

เพื่อท�าหน้าที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความคิด และทัศนคติ อันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง  

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการเมือง มักจะมองการสื่อสารทางการเมือง โดยนัยแห่ง 

ความหมายแคบน้ี เช่น การศึกษาเรื่องการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง อาจเน้นในเรื่องการใช้โทรทัศน์ 

โปสเตอร์และการกล่าวค�าปราศรัยของพรรคและนักการเมือง เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การส่ือสารทาง 

การเมืองเป็นกระบวนการถ่ายทอด และการแพร่ของข่าวสารทางการเมือง อันเกี่ยวกับการเมืองระหว่างผู้มี

ต�าแหน่งทางการเมืองกับประชาชน หรือระหว่างนักการเมืองกับสถาบันทางการเมืองท่ีครอบคลุมการสื่อสาร

ในทุกกิจกรรมของมนุษย์ ทางสังคมและการเมือง รวมทั้งเป็นการจัดระเบียบทางสังคม เพื่อให้คนในสังคม

เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมการเมือง เช่น การเข้าร่วมทางการเมือง

การเลือกสรรทางการเมือง7

เบรน แมคแนร์ (Brian McNair) ได้กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารทางการเมือง (Political 

Communication) โดยยกค�ากล่าวของ Denton and Woodward ที่ได้ให้นิยามของการสื่อสารทาง 

การเมืองไว้ว่า “เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ (รายได้จากภาษี) อ�านาจรัฐ  

(ใครเป็นผู้มอบอ�านาจในการตรากฎหมาย การตัดสินใจในการใช้อ�านาจนิติบัญญัติและอ�านาจบริหาร)  

การอนุญาตที่เป็นทางการ (รัฐจะให้ประโยชน์หรือลงโทษอย่างไร)”8

5 Shaffee. (1975). p. 96. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง.
6 Pool. (1973). p. 5. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 15.
7 สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์. (2553). อ้างแล้ว. น. 14.
8 McNair, B. (2003). An Introduction to Political Communication (2nd ed.). New York, NY: Routledge.  

pp. 3-4. อ้างถึงใน อลงกรณ์ อรรคแสง. (2553). พัฒนาทางการส่ือสารการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 

ถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 7.
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8-7แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

นิยามดังกล่าวเป็นนิยามที่รวมทั้งภาษาที่เป็นการพูดและการเขียนที่เป็นวาทศิลป์ทางการเมือง แต่

ไม่รวมถึงการกระท�าที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง แต่ในทัศนะของแมคแนร์ การสื่อสารทางการเมืองจะ 

รวมถึงสัญญะเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการทางการเมืองทั้งหมด เช่น ค�านิยามของโดริส แกร็บเบอร์ (Doris 

Graber) ที่อธิบายการสื่อสารทางการเมืองนั้นรวมถึง ภาษาทางการเมือง (political language) ซึ่งไม่ได ้

มีเพียงการสื่อสารที่เป็นค�าพูด หากรวมถึง การสื่อสารที่ไม่เป็นค�าพูด (paralinguistic) ด้วย ได้แก่  

ภาษาร่างกาย การกระท�าทางการเมือง เช่น การคว�่าบาตรและการประท้วง เป็นต้น

แมคแนร์ ได้อธิบายว่าค�านิยามของเดนตันและวู้ดวาร์ด (Denton and Woodward) ได้จัดลักษณะ

ของการสื่อสารทางการเมืองในลักษณะที่เน้นผู้ส่งสารในการท่ีจะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง 

ดังที่เดนตันและวู้ดวาร์ด ได้กล่าวว่า “ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การสื่อสารเป็นการเมืองไม่ใช่แหล่งที่มาของสาร 

(the source of a message) แต่เป็นเน้ือหาสาระและจุดมุ่งหมายของการสื่อสารน้ัน”9

อย่างก็ตาม แมคแนร์ ได้ด�าเนินรอยตามแนวทางของ เดนตันและวู้ดวาร์ด โดยเน้นการอธิบายที่

เจตนาของการสื่อสารการเมือง โดย แมคแนร์ ได้นิยามการสื่อสารการเมืองว่าเป็นการส่ือสารที่มีเป้าประสงค์

ทางการเมือง (purposeful communication about politic) ซึ่งรวมถึง

1. การสื่อสารทุกรูปของนักการเมืองและผู้ที่เก่ียวข้องทางการเมืองในการบรรลุเป้าหมายอย่างใด

อย่างหนึ่ง

2. การสื่อสารที่ส่งถึงนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองโดยผู้ที่ไม่ใช่นักการเมือง เช่น  

ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์

3. การส่ือสารและกจิกรรมของบคุคลทีก่ล่าวมาข้างต้น ทีป่รากฏในการรายงานข่าวบทบรรณาธกิาร 

และรูปแบบอื่น ๆ ของส่ือในการกล่าวถึงการเมือง

แมคแนร์ อธิบายว่า การสื่อสารทางการเมืองก็คือทั้งหมดของวาทกรรมทางการ (all political  

discourse) ซึ่งไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน หากรวมถึงความหมายของสัญญะที่มองเห็น 

ด้วยสายตา เช่น การแต่งกาย การท�าผม การออกแบบโลโก้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือ

อัตลักษณ์ทางการเมือง10 ซึ่ง แมคแนร์ ได้เขียนแบบจ�าลองขององค์ประกอบของการสื่อสารการเมือง โดย

พิจารณาได้ดังนี้

9 Ibid.
10 อลงกรณ์ อรรคแสง. เพิ่งอ้าง. น. 8.
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8-8 การวิเคราะห์การเมือง

สื่อ

ประชาชน

องค์กรทางการเมือง

ภาพที่ 8.1 แสดงแบบจ�าลองขององค์ประกอบของการสื่อสารการเมืองของ Brian McNair
ที่มา:  อลงกรณ์ อรรคแสง. (2553). พัฒนาการและการสื่อสารแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 

ถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 9.

มิเชล รัชช์ และฟิลิปป์ อัลทอฟ์ (Micheal Rush and Phillip Althoff) ได้ให้ความหมายของ 

การสื่อสารทางการเมืองว่าเป็นการถ่ายทอดข่าวสารเก่ียวกับการเมือง จากส่วนหน่ึงของระบบการเมืองไปอีก

ส่วนหนึ่งของระบบการเมืองและเป็นการถ่ายทอดระหว่างระบบสังคมกับระบบการเมืองด้วย การสื่อสาร

ทางการเมืองเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในสภาวะไม่อยู่นิ่งของระบบการเมือง กระบวนการต่าง ๆ ทางการเมือง 

เป็นต้นว่า สังคมการทางการเมืองก็ดี การเข้าร่วมทางการเมืองก็ดี ตลอดจนการเลือกสรรทางการเมืองก็ดี 

ต้องพึ่งพาอาศัยการสื่อสารทางการเมืองทั้งสิ้น ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารทางการเมือง ประกอบด้วย 

1) แหล่งที่มาของข่าวสาร (the source of the message) 2) ตัวเนื้อหา (the message) 3) เส้นทาง (chan-

nel) ที่ข่าวสารถูกส่งออกไปยังผู้รับ (the audience) และปฏิกิริยาตอบกลับ11

พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมือง
ประวัติศาสตร์การสื่อสารของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอันอาจเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติ

ทางด้านการสื่อสารทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน12 กล่าวคือ ครั้งแรก เมื่อมนุษย์เริ่มมีภาษาพูดและมีวัฒนธรรม

โดยการเล่าสืบต่อกันมา คร้ังท่ีสอง เม่ือมนุษย์มีภาษาเขียนและถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการเขียน ครั้งที่สาม 

เมื่อมีเทคโนโลยีทางการพิมพ์เกิดขึ้นท�าให้สามารถเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ออกไปสู่มวลชนได้เป็นจ�านวนมาก 

และคร้ังที่สี่ คือในยุคปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล การปฏิวัติการสื่อสารแต่ละครั้ง

นั้นล้วนส่งผลให้เกิดลักษณะทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ ท่ีสืบเนื่องจากการปฏิวัติครั้งนั้นขึ้นมา หรืออาจกล่าวอีก

นัยหนึ่งได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมตามมา ทั้งนี้เพราะการสื่อสารนั้น มีอิทธิพล 

 

11 Rush, M., & Althoff, P. (1971). Op.cit. p. 160. อ้างถึงใน สถิต นิยมญาติ. (2524). สังคมวิทยาการเมือง. กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนาพานิช. น. 126.; อ้างถึงใน อลงกรณ์ อรรคแสง. (2553). เพ่ิงอ้าง. น. 9.
12 Anura, Goonasekara. (1997). Asia and the Information Revolution. Asian Journal of Communication, 

7(2). p. 12.
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8-9แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

อย่างลึกซึ้งต่อวิถีทางที่สังคมจะจัดการกับการผลิตและการกระจายความมั่งคั่ง ตลอดจนวิถีทางในการ

ปกครอง 

แฮร์โรลด์ อินนิสส์ (Harold A. lnnis)13 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชาวแคนาดาที่สนใจ

พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ยกตัวอย่างว่า เมื่อมนุษย์เริ่มมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการเขียน

ในยุคต้น ๆ นั้น มนุษย์เขียนบันทึกลงบนแผ่นหิน ต่อมาเมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมนุษย์

สามารถประดิษฐ์กระดาษปาปิรุส (papyrus) ขึ้นมาใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการใช้

สื่อที่เป็น “แผ่นหิน” มาเป็นสื่อที่เป็น “กระดาษ” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน กล่าวคือ อ�านาจทาง 

การเมือง และการปกครองได้เปลี่ยนมือจากกษัตริย์มาเป็นกลุ่มพระและนักบวช เนื่องจากพระและนักบวช

สามารถที่จะผูกขาดการอบรม กล่อมเกลาสมาชิกในสังคมได้ ต่อมาเมื่อเกิดเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นท�าให้ 

คนมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของ หนังสือและแสวงหาความรู้เองได้ การผูกขาดอ�านาจโดยพระและนักบวช  

ก็เสื่อมสลายลงไป เกิดเป็นแนวคิดใหม่เรื่อง “ชาติ” การส่งเสริมสิทธิส่วนบุคคล และลัทธิปัจเจกชนนิยม

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมผ่าน “สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล” 

อ�านาจได้ถกูเปลีย่นผ่านมายงัผู้ทีมี่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ภาวะของการผสานกนัระหว่างทนุ เทคโนโลยี 

และข้อมลูข่าวสาร (convergence) ที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้ “กลุ่มทุน” เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างมาก โดยแนวคิด “เสรีนิยมใหม่” (Neo-Liberalism) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ

ของทุนได้ถูกส่งผ่านความก้าวหน้าทางการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจ เช่น  

การเปิดเสรีทางการค้า การเปิดเสรีทางการเงิน เสรีนิยมใหม่ทางวัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน 

ทั้งโลก การมีวัฒนธรรมโลกที่เป็นแบบแผนเดียวกัน การบริโภคตามกระแสวัตถุนิยม และเสรีนิยมใหม่

ทางการเมือง เช่น กระแสประชาธิปไตย (Democratization) ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) เป็นต้น พัฒนาการของการส่ือสารทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์  

จึงได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของการสื่อสารทางการเมือง

ตามไปด้วย เนื่องจากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 

ความส�าคัญของการสื่อสารทางการเมือง
ลูเซียน พาย (Lucian W. Pye) เห็นว่า การสื่อสารโครงข่ายที่โยงใยสังคมมนุษย์ โครงสร้างของ

ระบบการสื่อสารเปรียบเสมือนโครงกระดูกของสังคม เนื้อหาสาระ (content) ของการสื่อสารก็คือใจความ

ส�าคญั (substance) ของการปฏสิมัพนัธ์กนัของมนษุย์ (intercourse) การไหลเวียนของสารสือ่สารจะก�าหนด

ทิศทางและอัตราการพลวัตการพัฒนาของสังคม การสื่อสารแผ่ซ่านไปท่ัวสังคมและพบเห็นได้ในทุกส่วนใน

วิถีสังคม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะท�าการวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมทั้งหมดโดยอาศัย โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระ และการไหลเวียนของการสื่อสาร พาย ได้พิจารณาบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาทาง 

การเมือง โดยแบ่งสังคมออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

13 กาญจนา แก้วเทพ. (2541). ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 21.
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8-10 การวิเคราะห์การเมือง

1.	 สังคมโบราณ	(Traditional	Society) คือ เป็นสังคมซึ่งระบบการเมืองยังไม่พัฒนาอาจเป็นระบบ

หัวหน้าเผ่า (Tribal Leader) หรือเจ้าผู้ครองนครหรือราชาธิปไตย หรือคณาธิปไตยซ่ึงคงรูปไม่แน่นอน  

ในสังคมเช่นนี้การสื่อสารทางการเมืองเป็นไปตามระดับสถานะทางการเมืองซึ่งก�าหนดแน่นอนตายตัว  

การถ่ายทอดข่าวสารและความคิดเห็นไปในทางเดียว คือ จากเบื้องบน (ผู้ครองอ�านาจในแผ่นดิน) ลงมาสู่

ประชาชน ไม่มีการถ่ายทอดย้อนกลับจากประชาชนไปสู ่ผู ้กุมอ�านาจ ในการปกครองในสังคมแบบนี้  

การสื่อสารมวลชนยังไม่ก�าเนิดขึ้น เพราะมวลชนยังไม่มีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมือง มวลชนมีหน้าที่เพียง 

รับฟังค�าแถลงการณ์หรือค�าชี้แจงจากรัฐบาลเท่านั้น

2.	 สังคมสมัยใหม่	 (Modern	Society)	 ในสังคมเช่นนี้ อ�านาจทางการเมืองกระจายออกไป สังคม

ประกอบด้วยกลุ ่มชนซึ่งมุ ่งปกป้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง อ�านาจทางการเมืองอาจ

เปลี่ยนแปลงได้โดยสันติ การสื่อสารทางการเมืองเป็นไปในลักษณะทิศทางที่สวนกันคือ ข่าวสารและ 

ความคิดเห็นถูกถ่ายทอดจากผู้คุมอ�านาจทางการเมืองมาสู่มวลชน และจากมวลชนย้อนกลับ (Feedback) 

ขึ้นไปสู่เบื้องบนอีกคร้ังหน่ึง ในสังคมเช่นนี้ การสื่อสารมวลชนเป็นสื่อส�าคัญทางการเมืองเพราะเป็นสื่อ

ถ่ายทอดข่าวสาร และเป็นตลาดเสรีของความคิดเห็น

3.	 สังคมซึง่ก�าลงัเปลีย่นรปู	(Transitional	Society) เป็นสังคมซึ่งอยู่ในระดับระหว่างสังคมโบราณ

และสังคมสมัยใหม่ คือ สังคมที่ก�าลังพัฒนาจากสังคมโบราณแต่ยังไม่บรรลุถึงความส�าเร็จที่จะเป็นสังคม

สมัยใหม่อย่างแท้จริง ในสังคมชนิดนี้ อ�านาจทางการเมืองยังไม่กระจายออกไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง แต่

มวลชนเริ่มมีสิทธิมีเสียงในทางการเมือง (Political Participation) ในสังคมเช่นนี้ กลุ่มชนที่ส�าคัญ คือ ผู้น�า

สมยัใหม่ซึง่อาจเป็นผู้ได้รับการศึกษาดี ตระหนกัในภาวะของการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ผูน้�าสมยัใหม่เหล่าน้ี

เป็นพลังส�าคัญในสังคมแบบน้ี เพราะเป็นผู้ผลักดันมวลชนรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น กลุ่มประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนา ในสังคมซึ่งก�าลังเปลี่ยนรูป การสื่อสารมวลชนเริ่มฟักตัวเกิดขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของ

ส่ือมวลชนอาจไม่สมบูรณ์เช่นในสังคมสมัยใหม่ คือ ยังไม่มีการถ่ายทอดสวนทิศทางระหว่างผู้มีอ�านาจกับ

มวลชนอย่างแท้จริง บทบาทของสื่อสารมวลชนในสังคมเช่นนี้ มักจะเป็นไปในรูปที่ผู้น�าจะเป็นผู้ช้ีทางให้

ประชาชนเข้าใจในสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส�าหรับสื่อสารมวลชนนั้นมีภาระหน้าที่เป็นพิเศษ คือ 

เป็นผู้น�าและเป็นผู้สอนให้เข้าใจในบทบาททางการเมืองของตน 

พาย14 ได้อธิบายว่า กระบวนการสื่อสารยังท�าหน้าที่ในการขยายความรู้สึกของปัจเจกชนให้กลาย

เป็นความรู้สึกของสังคมได้ ซึ่งการขยายตัวของความรู้สึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการ

ของการสื่อสาร กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการสื่อสารมีความใกล้ชิดกัน มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับ

ระบบการสื่อสารเพ่ือเตรียมตัวให้เข้าใจถึงข้อความทางการเมืองที่ต้องการ สาระส�าคัญทางการเมืองมักจะ 

เข้ามาทางองค์กรของกระบวนการสื่อสาร นอกจากนี้กระบวนการสื่อสารยังมีหน้าที่ในการเตรียมพื้นฐาน 

อันจ�าเป็นในการใช้เหตุผลของการเมืองแบบมหาชน ประชาชนจะสามารถถกเถียงกันในกิจการส่วนรวม 

(collective action) ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารกัน กระบวนการ

14 Pye, Lucian W. (1972). Introduction in Communication and Political Development. New Jersey,  

NJ: Princeton University Press. pp. 4-42.; อ้างถึงใน อลงกรณ์ อรรคแสง. (2553). อ้างแล้ว. น. 16-17.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

8-11แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

สื่อสารจะให้ข้อมูลแก่ประชาชนว่าผู้น�าของตนมีการมองการณ์ไกลหรือไม่ พาย ได้อธิบายว่า การสื่อสาร 

มีหน้าที่ที่ส�าคัญ 6 ประการในทางการเมือง กล่าวคือ

1)  การสื่อสารจะต้องถูกใช้เพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นชาติ (Nationness) เดียวกัน

2)  การสื่อสารจะต้องถูกใช้เสมือนเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนต่อของแผนพัฒนาแห่งชาติ

3)  การสื่อสารจะต้องถูกใช้ในการช่วยสอนทักษะที่จ�าเป็นแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ

4)  การส่ือสารจะต้องถูกใช้เพื่อการขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

5)  การส่ือสารจะต้องถูกใช้เพ่ือช่วยประชาชนในการเตรียมตัวเพื่อรับบทบาทใหม่ในการ

พัฒนาประเทศ

6)  การส่ือสารจะต้องถูกใช้เพื่อเตรียมประชาชนในการรับบทบาทในฐานะส่วนหนึ่งของชาติ

ที่ต้องแข่งขันกับชาติอ่ืน ๆ

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ก่อให้เกิด 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง มีพัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความส�าคัญต่อ

ระบบการเมือง เป็นกิจกรรมที่แพร่หลายทั่วไป ท้ังการสร้างโครงข่ายผลประโยชน์ การประสานผลประโยชน์ 

การสร้างกฎ การประยุกต์ ใช้กฎและการปรับเปล่ียนกฎ ล้วนด�าเนินไปโดยอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ

ด้วยกันทั้งสิ้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.1
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8-12 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 8.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับรัฐศาสตร์

การสื่อสารกับรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะการสื่อสารเป็นพื้นฐานของ

ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส่วนรัฐศาสตร์เป็นการศึกษาวิชาการเมือง เป็นเรื่องของการพูด หรือการเกิดปฏิกิริยา

สัมพันธ์ของมนุษย์15 การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือช่วยสร้างประสบการณ์การรับรู้และการสื่อความหมายด้าน

การเมืองให้แก่ประชาชน เช่น ข่าวการรัฐประหาร การแถลงนโยบายรัฐบาล หรือการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 

หรือการใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารระหว่างบุคคล ของนักการเมืองเพื่อชักจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนน

ให้ตนเอง ดังนั้นเมื่อน�ากระบวนการสื่อสารมาอธิบายทางการเมือง จึงเป็นการอธิบายถึงการกระท�าหน้าที่

ทางการเมือง โดยองค์ประกอบการสื่อสารทางการเมืองประกอบด้วย แหล่งสาร หรือผู้ส่งสารทางการเมือง 

หรือองค์กรทางการเมือง เช่น รัฐบาล นักการเมือง พรรคการเมือง รัฐสภา ข่าวสารทางการเมือง เช่น  

นโยบาย หรือผลงานของนักการเมือง ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง เช่น สื่อมวลชน การสื่อสารระหว่าง

บุคคล และผู้รับสารทางการเมือง คือ ประชาชน แม้ว่าแหล่งสาร ทางการเมืองจะมีหลายประเภท แต่

กระบวนการสือ่สารทางการเมืองกเ็ป็นการเชือ่มสาระทางการเมอืงจากแหล่งสารส่งไปถงึผูร้บัสารทางการเมอืง

ซึ่งคือประชาชน เพื่อหวังคะแนนนิยมจากประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งการสื่อสารทาง 

การเมืองจะเป็นการสะท้อนความพร้อมของผู้ส่งสารทางการเมือง ที่จะท�าการติดต่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร

ทางการเมือง เพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยการยอมรับเป็นการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร การมีทัศนคติที่ดีต่อข้อมูล

ข่าวสารนั้น และในที่สุดอาจส่งผลถึงการมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารทางการเมือง16

ทั้งนี้สอดคล้องกับ อัลมอนด์ และเพาเวลล์ (Almond & Powell) ที่กล่าวถึงความส�าคัญของ 

การสื่อสาร ทางการเมือง ที่มีผลต่อระบบการเมือง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตามการเมืองเชิงโครงสร้าง- 

หน้าที่ (Structural-Functional) ว่าเป็นหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่งของระบบการเมืองในกระบวนการ  

แปรสภาพ ปัจจัยน�าเข้าไปสูปั่จจยัน�าออก และโครงสร้างส�าคัญทีร่องรบัการท�าหน้าทีดั่งกล่าวได้แก่ สือ่มวลชน 

ซึ่งจะมีบทบาทในการถ่ายทอดข่าวสารภายในระบบการเมืองจากโครงสร้างหน่ึงไปสู่อีกโครงสร้างหน่ึง หรือ

ระบบการเมืองกับสภาพแวดล้อม การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในระบบ 

เนื่องจากมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล หรือเป็นช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้ ขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการเชื่อมโยง

ในการน�าเอาข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชนไปสู่รัฐบาล เพื่อพิจารณาก�าหนดนโยบายและ 

ข้อตกลงใจสนองตอบต่อประชาชน17

15 เสถียร เชยประทบั. (2540). ความรูเ้กีย่วกบัการสือ่สารทางการเมอืงในสหรฐัอเมรกิา. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

น. 7. อ้างถึงใน สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์. (2553). อ้างแล้ว. น. 17.
16 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2544). น. 5-6. อ้างถึงใน เพ่ิงอ้าง. น. 18.
17 เพิ่งอ้าง. น. 18.
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8-13แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารและการเมือง สามารถพิจารณาจากกระบวนการสื่อสารตามแบบ

จ�าลองการสื่อสารของ ฮาโรลส์ ดี ลาสเวลล์ นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ดังนี้

ใคร
(ผู้ส่งสาร)

กล่าวอะไร
(สาร)

ในช่องทางใด
(สื่อ)

ถึงใคร
(ผู้รับสาร)

พร้อมด้วย
ผลอะไร

(ผล)

 ภาพที่ 8.2 แสดงแบบจ�าลองการสื่อสารของลาสเวลล์ ค.ศ. 1948 พร้อมด้วยส่วนประกอบ

  ของการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
ที่มา:  สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์. (2553). อ้างแล้ว. น. 18.

ในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันจะพบว่า ประชาชนมิได้เป็นเพียงผู้รับสารจากแหล่งข่าว

(รัฐ-สื่อมวลชน) แต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ประชาชนได้มีการสื่อสารจากล่างขึ้นด้านบนภายในกรอบของ

สังคม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของประชาชน ได้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาการสื่อสารของ

ประชาชนอาจมกีารแสดงออกท่ีมีความรนุแรงมากขึน้ตามช่องทางสือ่สารทีเ่ปิดโอกาส เช่น การโทรศพัท์แสดง

ความคิดเห็นในรายการคุยข่าว การส่งจดหมาย หรือ forward mail การใช้สื่อใหม่ เช่น Facebook Line 

YouTube แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรืออาจเป็นการเดินประท้วงรวมตัวเพื่อกดดันรัฐบาล ฯลฯ

การสื่อสารกับการเมืองจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในเชิงศาสตร์และทางปฏิบัติ 

พฒันาการทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยได้รดุหน้าไปควบคู่กบัพฒันาการทางเทคโนโลยทีางการสือ่สาร 

รวมถึงการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน ส่งผลให้  

“การสื่อสาร” (communication) มีความสลับซับซ้อนและทวีความส�าคัญมากย่ิงขึ้น อาจกล่าวได้ว่า 

พฤติกรรมทางการเมืองเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในประเทศที่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

พัฒนาก้าวหน้าไปมาก จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง “การสื่อสาร” จึงถูกใช้

เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกส�าคัญในทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดและขยาย

แนวความคดิ ตลอดจนอดุมการณ์ทางการเมืองจากผู้ปกครองไปยงัประชาชนในปกครอง เพือ่โฆษณาชวนเชือ่

และจงูใจให้ประชาชนเกดิความนยิมชมชอบ ความศรทัธาเชือ่มัน่ และความจงรกัภกัดต่ีอผูป้กครอง จนท�าให้

เกดิการพัฒนาองค์ความรู้และแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่ง “การสือ่สารทางการเมือง” (Political Communication) 

ขึ้น แม้ว่าในอดีตจะมีข้อจ�ากัดทางเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกับในปัจจุบัน แต่จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร

ทางการเมืองนั้นก็มิได้แตกต่างไปจากเป้าหมายของการสื่อสารทางการเมืองในปัจจุบัน18 ที่มีจุดมุ่งหมาย

ส�าคัญเพื่อการถ่ายทอดข่าวสารและความรู้ทางการเมือง รวมทั้งการเผยแพร่ปลูกฝังความเชื่อทางการเมือง

แต่อย่างใด

18 เพิ่งอ้าง. น. 26-27.
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8-14 การวิเคราะห์การเมือง

ส�าหรับยคุแห่งโลกาภิวตัน์เช่นในปัจจบุนั นบัว่าเป็นยคุแห่งการปฏวิตักิารส่ือสารทีม่คีวามเจรญิรดุหน้า

อย่างก้าวกระโดด อันก่อให้เกิดพัฒนาการในเรื่องเทคโนโลยีที่ส�าคัญหลายประการ ได้แก่ การผสมผสาน

รวมตัวกันของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน การสร้างหน่วยประมวลผล

ขนาดเล็ก (chip) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท�างานเช่ือมต่อกับสายโทรศัพท์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) และดาวเทียม ท�าให้การสื่อสารของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ และ

มีศักยภาพอย่างมหาศาล19 การสื่อสารทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์จึงได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย 

เป็นต้นว่า การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ หรือรายงานข่าวเก่ียวกับการรณรงค์การเลือกตั้ง และการสัมภาษณ์

บรรดานักการเมืองเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของตนเอง นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การสื่อสารทางการเมือง 

ยังรวมถึงการรณรงค์ทางด้านการให้ข้อมูลสาธารณะ การจัดการสื่อ และการจัดการภาพลักษณ์ในนาม 

ของตัวพวกนักการเมืองเองอีกด้วย

การด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของไทยในอดีต โดยทั่วไปนักการเมืองมักจะถ่ายทอดแนว 

ความคิดอุดมการณ์และนโยบายทางการเมืองไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way 

communication) ซ่ึงอาจจะใช้รูปแบบการโฆษณา (advertising) หรือการประชาสัมพันธ์ (public  

relations) เพ่ือรณรงค์หาเสียงผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจอื่น ๆ และอาจ 

รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนเกิดทัศนคติ

ที่ดี ให้การยอมรับ และแสดงพฤติกรรมด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

ที่ตนให้ความไว้วางใจ โดยสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์

อย่างไรกต็าม ในปัจจบัุนเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สาร การสือ่สารทางการเมอืงกท็วคีวามเข้มข้น

มากขึ้น การใช้สื่อในการรณรงค์หาเสียงได้ขยายไปยังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ นับตั้งแต่วิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ มาจนถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่ก�าลังทวีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า นักการเมือง 

คนส�าคัญจะมีเฟซบุ๊ก (Facebook) ของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารท�าความเข้าใจกับประชาชน 

รวมท้ังเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังอีกทางหนึ่ง 

การด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเปรียบเสมือน 

การด�าเนนิธรุกจิแบบทนุนิยมทีส่่งเสริมให้ต้องอาศยัปัจจยัทางการเงนิเข้ามาสนบัสนนุ เนือ่งจากสงัคมปัจจบุนั

เป็นสังคมแบบทุนนิยม การด�าเนินการสื่อสารทางการเมืองจึงต้องอาศัยทุนในการด�าเนินการด้วย แม้จะมี

กฎหมายจ�ากัดวงเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้งบประมาณในการหา

เสียงเลือกตั้งไว้ แต่ความแตกต่างในการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ

ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน การเมืองในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา จึงมี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธุรกิจ และมีความผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในการลงทุนทาง 

การเมือง โดยการรณรงค์หาเสียง เลือกตั้งด้วยการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อหวัง 

ให้ได้รบัชยัชนะการเลอืกตัง้ และเข้าไปมส่ีวนในการจดัตัง้รฐับาล20 นกัการเมอืงและนกัการตลาดได้ตระหนกั

19 รจิตลักษณ์ แสงอุไร. (2548). การสื่อสารของมนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 171.
20 วัชรา ไชยสาร. (2560). การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด. http://www.thaitopic.com/mag/

pol/imc01.htm ค้นคืนเม่ือ September 20, 2017.
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8-15แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

ถึงความส�าคัญของบทบาทของการตลาดที่มีต่อกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึง่เป็นแม่แบบของประชาธปิไตยยคุใหม่ ในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดกีย็งัใช้แนวคิดการตลาดในการรณรงค์

หาเสียง ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ว่า “การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นธุรกิจใหญ่ที่สลับซับซ้อน และต้องใช้เทคโนโลยี

สูง”21 นักการเมืองต่างหันไปใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีการวิจัย หรือท�าโพลล์ (Polls) เพื่อช่วยในการ

รณรงค์หาเสียงหรือด�าเนินการสื่อสารการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ส�าหรับการเมืองไทยในปัจจุบันพรรคการเมืองแต่ละพรรค หรือแม้กระทั่งคณะรัฐประหารต่างก็น�า

กลยุทธ์ทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารหรือรณรงค์ทางการเมือง โดยแต่ละพรรคการเมืองจะมี

การน�าวิธีการขายสินค้า (product marketing) รวมทั้งการสร้างคุณค่าในตราสินค้า (พรรคการเมือง)  

ดังนั้น จึงเกิดการบูรณาการเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ด้วยการน�าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communica-

tion) มาผสมผสานกับแนวคิดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือเป็นลักษณะของ “การสื่อสารการตลาด

ทางการเมือง” (Integrated Marketing Communication: IMC) เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ 

การใช้สื่อผลิตภัณฑ์ และการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับการยอมรับและ 

ชนะการเลือกต้ัง 

การสื่อสารทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ จึงมีลักษณะเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่เน้นอยู่บนหลัก

ของการตลาด ที่มีผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา 

หรือพนักงานขาย อยู่ในฐานะของผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว 

ตัวอักษร ค�าพูด หรือ เสียงเพลง ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับข่าวสารหรือประชาชน

ตอบสนองในทิศทางที่ต้องการ 

นอกจากนั้น การสื่อสารทางการเมืองยังต้องหาช่องทางการเข้าถึงผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็น 

กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ดังนั้น นักการเมืองและนักการตลาดจึงเลือกใช้ กลยุทธ์การสื่อสารหลาย ๆ  

รูปแบบมาผสมผสานกัน และยังต้องค�านึงถึงความถี่ที่เหมาะสมในการใช้สื่อด้วย ในแง่มุมหนึ่ง การส่ือสาร

ทางการเมืองโดยการน�ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้

แคมเปญโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดแบบทางตรงด้วยการอาศัยหาเสียง หรือเดินพบปะประชาชน 

รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ของพรรค (brand image) น้ัน แสดงถึงบูรณาการทางการเมืองที่ได้มีการน�า

กลยุทธ์ทางการตลาดและสื่อหลาย ๆ แขนงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองให้มากท่ีสุด ท�าให้

พรรคการเมืองต่าง ๆ พยายามน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร นั่นก็คือ การน�าเสนอผู ้สมัครและการสร้าง

พรรคการเมอืงทีมี่คุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมให้พรรคการเมืองท�างานเป็นทีม เพือ่ให้สามารถท�าการสือ่สาร

ทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง 

แต่ในอีกแง่มุมหน่ึง การเมืองไม่ใช่สินค้าที่จัดจ�าหน่ายโดยทั่วไป เช่น สินค้าในตลาด แต่การเมือง

โดยเฉพาะการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นการน�าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ประเทศ และประชาชน 

การสื่อสารทางการเมืองโดยอาศัยการสื่อสารการตลาดเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเพื่อ ให้ชนะเลือกตั้ง ซึ่ง

เป็นการใช้กลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อการน้าวโน้มหรือจูงใจประชาชนให้ลงคะแนนเสียงให้ผู ้สมัครและ

21 เสถียร เชยประทับ. (2540). อ้างแล้ว. น. 346.
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8-16 การวิเคราะห์การเมือง

พรรคการเมือง โดยไม่ค�านึงถึงคุณภาพที่แท้จริงของตัวสินค้า คือ ตัวนักการเมืองและพรรคการเมืองน้ัน ๆ 

แล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบการเมือง 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นว่า การสื่อสารการตลาดอาจช่วยให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง

ได้รับชัยชนะในระยะสั้นเท่านั้น22 ซ่ึงจะไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างความ เข้มแข็งให้กับ

พรรคการเมืองในระยะยาวได้ และที่ส�าคัญที่สุด คือ การไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อ 

ประเทศชาติและประชาชน เน่ืองจากพรรคการเมือง คือ สถาบันหลักของประชาธิปไตย และเป็นสมบัติของ

สาธารณชน ดงันัน้ การใช้เงนิและการน�าการตลาดมาช้ีน�าการเมอืงทกุสิง่ทกุอย่าง หรอืใช้การสือ่สารการตลาด

เพื่อการเมืองโดยมุ่งหวังเพียงเพื่อ “ชัยชนะ” และ “ก�าไร” ทางการเมือง จึงไม่อาจน�าไปสู ่การพัฒนา

ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ในทางตรงข้ามกลับกลายเป็นการผสมผสานให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง “ทุนกับ

การเมือง” เกิดภาวะของการเมืองที่เงินเป็นใหญ่ และการต่างตอบแทนระหว่างกลุ่มธุรกิจที่ให้การสนับสนุน

ทุนในการหาเสียงกับนักการเมืองท่ีได้รับเลือกตั้งเข้าสู่ต�าแหน่งทางการเมือง ที่เรียกว่า ธุรกิจการเมือง หรือ 

ธนาธิปไตย (plutocracy) ในท้ายที่สุด 

อย่างไรกต็าม ประเทศไทยไม่อาจหลกีพ้นกระแสโลกาภวิตัน์และกระแสทนุนยิม ทีม่เีครือ่งมอืส�าคญั

คือ “กลไกการตลาด” มาก�าหนดการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการสื่อสารการตลาดทางการเมืองที่

ถกูน�ามาใช้ในการด�าเนินกจิกรรมทางการเมืองด้วย การจะบงัคบัให้นกัการเมอืงหยดุหรอืชะลอการน�ากลยทุธ์

การสื่อสารมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนัก มีเพียงแต่การก�าหนดกรอบ กติกา และ

จริยธรรม ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองปฏิบัติตามเท่านั้นที่น่าจะเป็นไปได ้

ดังนั้น การน�ากลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองจึงเป็นกลวิธีที่ม ี

ผลกระทบในทางลบ หากประชาชนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ว่า ผู้แทนหรือพรรคการเมืองนั้น

มีคุณภาพจริงหรือไม่ นโยบายที่น�าเสนอมีความสมเหตุสมผล หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หรือ

ว่าเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเท่านั้น

ในภาวะเช่นนี้ การให้ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างวิธีคิดที่มีเหตุมีผลอยู่กับความจริงที่เป็นไปได้ 

และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการเมือง รวมถึงการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มิใช่กลุ่มผลประโยชน์ของ

พรรคการเมืองใด เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละพรรคการเมืองจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถงึ เพ่ือให้ประชาชนสามารถศกึษาวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารทีต่นได้รบั และให้การตดัสนิใจ

สนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งของประชาชน เกิดขึ้นเนื่องจาก

ความดี ผลงาน และคุณภาพของผู้สมัครและพรรคการเมืองน้ัน เป็นเหตุจูงใจให้เลือกอย่างแท้จริง มิใช่

เนื่องจากการน�ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดท่ีน่าสนใจมาใช้เพ่ือการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังแต่เพียงเท่านั้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.2

22 วัชรา ไชยสาร. (2560). อ้างแล้ว.
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8-17แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

เรื่องที่ 8.1.3 วิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมือง

การศึกษาการส่ือสารกับการเมือง โดยทั่วไปมักอธิบายด้วยแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารที่กล่าว
ถึงความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร และธรรมชาติของการสื่อสารแล้วน�ามาประยุกต์ใช้กับ
ทางการเมือง ดังนั้น วิธีการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองจึงต้องพิจารณาการสื่อสารทั้งในฐานะที่เป็นศาสตร์
และศิลป์ของการส่ือสาร ซ่ึงเช่ือมโยง ชนช้ันปกครอง คือ รัฐบาล กับชนชั้นใต้ปกครอง คือ ประชาชนเข้าไว้
ด้วยกัน โดยพิจารณาการสื่อสารในฐานะตัวแปรน�าหรือตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองในฐานะ
ตัวแปรตามนั่นเอง23

การสื่อสารเมื่อถูกน�ามาใช้ศึกษาในทางการเมือง จึงถือเป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญต่อมนุษย์ใน
การด�าเนินชีวิตเช่นเดียวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จัดเป็นทั้งเครื่องมือ (instrument) หรือ 
การใช้เครือ่งมอื กค็อื วิธกีาร (means) ทีก่่อการเปลีย่นแปลงอย่างใดอย่างหนึง่ทัง้ต่อตวับคุคลเอง ต่อองค์กร 
และต่อสังคมอีกด้วย24

การศึกษาการสื่อสารกับการเมือง จึงต้องเริ่มจากการสืบค้นให้ความหมายในลักษณะของความเป็น
ศาสตร์กันเป็นเรื่องแรกด้วย เหตุผลที่ความเป็นศาสตร์ด้านการสื่อสารก็เช่นเดียวกับศาสตร์ทางการเมืองหรือ
รัฐศาสตร์ คือ ได้รับอิทธิพลเชิงสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการจากศาสตร์แขนงอื่น ๆ ทั้งหมวดของ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือ “ศาสตร์แข็ง” (hard sciences) และหมวดวิทยาศาสตร์สังคม หรือ “ศาสตร์
อ่อน” (soft sciences) ซึ่งมีความหมายถึงหลายศาสตร์ต่าง ๆ ในทางสังคมวิทยา เช่น สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
เป็นต้น ซึ่งความสนใจของนักวิชาการแต่ละบุคคล ย่อมท�าให้เกิดหลากหลายมุมมองและแนวคิดการศึกษา
ของการสื่อสาร25

เมื่อประยุกต์กับการเมืองหรือรัฐศาสตร์แล้ว โดยเฉพาะกับแนวคิดของ ไฮส์ อูลาว (Heinz Eulau) 
นักรัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่มีแนวคิดว่า การเมืองหรือความเป็นรัฐศาสตร์นั้น คือสภาพการณ์และผลที ่
เกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์ การเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีความเชื่อ การกระท�า  
ค่านิยม ประเพณี ความเป็นสถาบัน สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้น การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ และ 

ท�าไมต้องตัดสินใจเช่นน้ัน26

23 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2545). การสื่อสารกับการเมือง. กรุงเทพฯ: ประสิทธ์ิภัณฑ์ แอนด์ พร้ินติ้ง. น. 28-29. อ้างถึง 

ใน ชวนะ ภวกานันท์. (2548). การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์. 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. น. 156.
24 กิติมา สุรสนธิ. (ม.ป.พ.). ความรู้ทางการสื่อสาร. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 1. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง.
25 ชวนะ ภวกานันท์. (2548). เพิ่่งอ้าง. น. 156.
26 Heinz Eulau. (1963). The Behavioral Persuasion in Politics. New York, NY: Random House. p. 3. อ้างถึง

ใน เพิ่งอ้าง. น. 156.
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8-18 การวิเคราะห์การเมือง

หากพิจารณาแนวคิดของ โรเบิร์ต เดนตัน (Robert E. Denton; Jr.) และกาเร วู้ดวาร์ด (Garey 

C. Woodward) ให้แนวคิดไว้น่าสนใจว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรทางการเมือง คือ เงิน โดยฝ่ายมีอ�านาจหน้าที่เป็นทางการ คือ ผู้ตัดสินใจในเรื่องสาธารณะต่าง ๆ 

คือ รัฐบาล และใช้การบังคับอย่างเป็นทางการในรูปท้ังให้รางวัลหรือลงโทษแก่สาธารณะได้27 เดนตันและ 

วู้ดวาร์ด จึงเห็นว่า การสื่อสารทางการเมืองประกอบด้วย แรงบันดาลใจ (inspire) การท�าให้แปลกแยก 

(alienate) การแบ่งแยก (divide) การปรึกษา (counsel) หรือการให้ข่าวสาร รวมถึงต้องมีการสื่อสาร 

ซึ่งต้องขึ้นกับผู้ใช้และเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นส�าคัญ28

พี อาร์ อาร์ สิงหา (P.R.R. Sinha) มีแนวคิดสอดคล้องกับ เดนตัน และวู้ดวาร์ด ว่าการสื่อสาร

เสมือนสิ่งเชื่อมการศึกษา การเปลี่ยนแปลง สังคม สถาบัน ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ ดังน้ันจึงไม่มี

สุญญากาศ (vacuum) ในการศึกษาด้านการสื่อสารและการเมือง เพราะการสื่อสารและการเมืองต่างมี

ดุลยภาพ (equilibrium) สัมพันธภาพระหว่างกัน เนื่องจากทั้งการสื่อสารและการเมืองมีรากฐานส�าคัญ 

คือตัวมนุษย์และสภาพการณ์ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์ที่ต้องมีวัตถุประสงค์เป็น 

ตัวก�าหนด29

วิธีการศึกษาการส่ือสารทางการเมืองก็เช่นเดียวกับการศึกษางานทางการเมืองของนักรัฐศาสตร์  

ที่หนีไม่พ้นต้องอ้างถึงสมัยกรีก สมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาของตะวันตกและปัจจุบันว่าไม่มีความ 

แตกต่างอะไรเลย ทั้งท่ีความเป็นจริงจากปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ทางการเมืองแต่ละช่วงสมัย  

มีความแตกต่างกันอย่างมาก การศึกษาในปัจจุบันที่น่าสนใจ เช่น การศึกษาของฮาร์วีย์ที่มองรัฐศาสตร์เชิง

สรีรวิทยา30 หรือ Bertrand de Jouvenel ที่ประยุกต์งานการแพทย์เข้ากับรัฐศาสตร์อย่างน่าสนใจ31

อย่างไรก็ตาม การศึกษาการส่ือสารทางการเมืองก็เริ่มสมัยกรีกจากแบบจ�าลองการสื่อสารของ

อริสโตเติล (Aristotle) ที่เรียกว่า “The Aristotelian Model” ซ่ึงอริสโตเติลถูกยกย่องว่าเป็นบิดาของ 

สาขาวาทวิทยา (Rhetoric) เน้นหนักทางการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ (persuasive speaking) โดยอาศัย 

การอธิบายด้วยแบบจ�าลองนี้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ามีอยู่ในคุณสมบัติของมนุษย์ทุกคนที่สามารถใช้เพื่อ 

การชักจูงโน้มน้าวใจ ให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกหรือปฏิบัติตาม

27 Robert E. Denton. Jr. & G.C. Woodward. (1998). Political communication in America (3rd ed.).  

New York, NY: Praeger. p. 325. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 156.
28 Ibid. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 156.
29 P.R.R. Sinha. (1976).; Wilbur Sehramm. (1967). อ้างถึงใน เพ่ิงอ้าง. น. 156-157.
30 Ithiel de Sola Pool. (1967). Contemporary Political Science: Toward Empirical Theory. New York, NY: 

McGraw-Hill. (1967). อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 157.
31 Bertrand de Jourenel. (1693). On the Nature of Political Science The Pure Theory of Politics.  

New Haven: Yale University Press. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 157.
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8-19แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

เรย์ โรเบิร์ต (Ray Robert) ได้ขยายแบบจ�าลองการสื่อสารของอริสโตเติล ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น32  

จนน่าจะเป็นที่มาของแบบจ�าลองการส่ือสารของ เดวิด เบอร์โล ในเวลาต่อมา แบบจ�าลองการสื่อสารนี ้

มองว่ากระบวนการสื่อสารจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร สื่อหรือช่องทาง และ

ผู้รับสาร33

การศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่นักรัฐศาสตร์และนักการสื่อสารกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง คือ  

การศึกษาของนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่สนใจเรื่องการสื่อสารอย่างมาก คือ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold  

D. Lasswell) ที่เห็นว่า การส่ือสารทุกคร้ังจะมีผลกระทบหรือ “effect” เกิดขึ้นเสมอ จากแบบจ�าลอง 

การสื่อสารที่เขาสร้างขึ้น หลังศึกษาการใช้ส่ือเพ่ือการโฆษณาชวนเช่ือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง 

เมื่อ ค.ศ. 1948 เป็นการมองกระบวนการสื่อสารในเชิงพฤติกรรมด้วยองค์ประกอบที่เขาตั้งเป็นค�าถามง่าย ๆ 

เพื่อให้เห็นการเริ่มต้นของการสื่อสารและจุดหมายปลายทางที่เด่นชัด34 คือ

1. ใครคนใดคนหน่ึง (who)

2. พูดอะไรหรือสื่ออะไรออกไป (says what)

3. โดยใช้ผ่านส่ือช่องทางไหนของการสื่อสาร (in which channel)

4. ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหรือคนใดคนหน่ึง (to whom)

5. แล้วเกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้น (with what effect)

นอกจาก ฮาโรลด์ ลาสเวลส์ แล้ว นักวิชาการทางการสื่อสารที่สนใจเรื่องกระบวนการสื่อสารที่มี 

ผลกระทบต่อบคุคลและสภาพแวดล้อมของบคุคลทีเ่กีย่วข้องคนส�าคญัทีม่กัถกูน�ามากล่าวถงึกค็อื เอเวอร์เรทท์ 

โรเจอร์ (Everett M. Rogers) ที่สรุปองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารไว้ 6 อย่าง35 คือ 

1. ผู้ส่งสาร (Sender or Source)

2. สาร (Message)

3. สื่อหรือช่องทาง

4. ผู้รับสาร

5. ผลกระทบ

6. ผลย้อนกลับ

32 Ray Robert. (1964). Rhetorica, The Work of Aristotle W.D. Rossed. London: Oxford University. pp. 37-39. 

อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 157.
33 David K. Berio. (1960). The Process of Communication. New York, NY: Holt, Rihehart and Winston, 

Inc. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 157. 
34 Harold, D. Lasswell. (1948). The Structure and Functional of Communication In Society. The  

Communication of Ideals, Lyman Brysoned. New York, NY: Harper and Row Publishers. p. 62. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง.  

น. 159.
35 Everett M. Rogers. (1973). p. 45.; Everett M. Rogers. (1976). p. 99.; David K. Berio. (1960).: กิติมา สุรสนธิ. 

(ม.ป.พ.). น. 14-15. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 159.
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8-20 การวิเคราะห์การเมือง

ในปัจจุบนัวธิกีารศึกษาการสือ่สารทางการเมือง อาจต้องพจิารณาการใช้สือ่เพือ่การส่ือสารในรปูแบบ

บูรณาการหรือใช้หลายสื่อเพื่อสร้างหลายกิจกรรมของการรณรงค์ด้วย นอกจากนี้ การน�าแนวคิดหรือทฤษฎี

ต่าง ๆ มาใช้ในการอธิบายภาวะการสื่อสารทางการเมือง จนได้แนวคิดใหม่ทางการสื่อสารทางการเมือง เช่น 

วิศวกรรมการสื่อสารทางการเมือง การส่ือสารการตลาดทางการเมือง เป็นต้น เป็นเร่ืองควรค่าแก่การศึกษา

และสะท้อนความเป็นสหสาขาวิชา (interdisciplinary) ของวิชาการสื่อสารทางการเมืองได้อย่างชัดเจนยิ่ง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.3
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8-21แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

ตอนที่ 8.2 

แนวทางการวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 8.2.1 ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง

เรื่องท่ี 8.2.2 ตัวแบบการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางการสื่อสารทางการเมือง

แนวคิด
1.  การสื่อสารทางการเมืองมีลักษณะของความเป็นสหสาขาวิชา จึงไม่อาจกล่าวได้ว่ามีทฤษฎี

สื่อสารทางการเมืองแท้ ๆ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองจ�าเป็นต้องอาศัยมโนทัศน์จาก

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่เป็นดั่งรากแก้วของการก�าเนิดทฤษฎีสื่อสาร

ทางการเมืองต่าง ๆ เนื่องจากทฤษฎีสื่อสารทางการเมืองแท้ ๆ นั้นไม่มีแบบทฤษฎีบริสุทธิ์

ที่เป็นของตัวเอง แต่เป็นทฤษฎีประยุกต์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารกับการเมือง

2.  การอธิบายการศึกษาการส่ือสารกับการเมือง โดยทั่วไปมักอธิบายด้วยแนวคิดทั่วไป 

เกีย่วกบัการสือ่สารทีก่ล่าวถงึความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสือ่สาร และธรรมชาติ

ของการสื่อสารแล้วน�ามาประยุกต์ใช้กับทางการเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองได้

2.  อธบิายและวิเคราะห์ตวัแบบการวิเคราะห์การเมอืงตามแนวทางการสือ่สารทางการเมอืงได้
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เรื่องที่ 8.2.1 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง

การสื่อสารทางการเมืองมีลักษณะของความเป็นสหสาขาวิชา (interdisciplinary) จึงไม่อาจ 

กล่าวได้ว่ามีทฤษฎีสื่อสารทางการเมืองแท้ ๆ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองจ�าเป็นต้องอาศัยมโนทัศน์จาก

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร ที่เป็นดั่งรากแก้วของการก�าเนิดทฤษฎีสื่อสารทางการเมืองต่าง ๆ 

เนื่องจากทฤษฎีสื่อสารทางการเมืองแท้ ๆ น้ันไม่มีแบบทฤษฎีบริสุทธิ์ (pure theory) ที่เป็นของตัวเอง  

แต่เป็นทฤษฎีประยุกต์ (applied theory) ระหว่างบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารกับการเมือง 

ทฤษฎีสื่อสารการเมืองนโนทัศน์จากทฤษฎีหน้าที่นิยม
การยอมรับของการศึกษาทางการสื่อสารซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ส�าคัญก่อแนวคิดของบทบาท

หน้าที่ของการสื่อสารให้ขยายกว้างขวางขึ้นอีก ก็คือ ทฤษฎีทางสังคมในเรื่องโครงสร้างทางสังคมซึ่งได้ถือ

ก�าเนิดขึ้นใน ค.ศ. 1949 โดย โรเบิร์ต เค. เมอร์ตัน ได้จุดประกายแนวคิดด้วย “กระบวนทัศน์เพื่อ 

การวิเคราะห์ศึกษาสื่อในการสร้างสรรค์สังคมด้วย ท�าให้สังคมเกิดดุลยภาพหรือสมดุลด้วยการสร้างคุณค่า

ความเป็นกลางให้เกดิขึน้ตามความแตกต่างระหว่างหน้าทีซ่ึง่เป็นผลลพัธ์ (consequence) ทีจ่ะเป็นประโยชน์

ในการปรับตัวของระบบ โดยพยายามหาทางลดความสามารถในการปรับตัวของระบบ (dysfunction)  

ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือ “Social Theory and Social Structure” มีใจความส�าคัญที่ส่งแนวคิดให้เกิด 

การศึกษาวิจัยในเวลาต่อมา ทั้งทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และการสื่อสารด้วย ดังน้ี

1. สังคมเป็นระบบที่มีดุลยภาพ (system in balance) มีพลวัต (dynamic) ประกอบด้วยการ

ท�างานของระบบย่อยหรือหน่วยต่าง ๆ อันได้แก่ สมาชิกในสังคมซึ่งเป็นบุคคลและกลุ่มคน ตลอดจนสถาบัน

ต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งสื่อมวลชนด้วย โดยแต่ละส่วนจะท�าหน้าที่ของตนแบบวินัยในการควบคุมตนเอง 

เพื่อช่วยกันธ�ารงไว้ซ่ึงความต่อเน่ือง และระเบียบในสังคม

2. สื่อมวลชนเองก็เป็นสถาบันหนึ่ง และเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างทางสังคม ซึ่งมีความจ�าเป็น 

(needs) ท่ีจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมและสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เพื่อธ�ารงรักษา

สังคมโดยรวมไว้ ด้วยการก่อดุลยภาพเหล่าน้ีไว้

1)  ความเป็นระบบ (order)

2)  การบูรณาการ (integration)

3)  การสร้างแรงจูงใจ (motivation)

4)   การให้แนวทาง (guidance)

5)  การปรับตัวในสังคม (adaptation)

6)  การสร้างความต่อเนื่องทางสังคม (continuity)
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3. เหตนุี ้สือ่มวลชนจะมบีทบาทหน้าทีท่างโครงสร้างตอบสนองต่อทัง้ตัวเองและน�าสงัคมไปสูส่งัคม

ที่ดี่ (good society) ได้ด้วย

1)  ก�าหนด และตรวจสอบตนเอง (self directing & self correcting)

2)  มีความสอดคล้องกับสังคมแบบพหุนิยม หรือสร้างความสมานฉันท์ (pluralistic social/

consensus)

3)  บทบาทในการช่วยผดุงสังคม มากกว่าที่จะมุ่งให้เป็นหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคม  

(social change) หรือแหล่งเริ่มที่สร้างศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแบบมาร์กซิสต์ได้ให้แนวคิดไว้

ต่อมาแม็คเควลใช้กรอบแนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยอ้างอิงถึงบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะ

ก่อกิจกรรมในความหมายของ เชื่อมต่อ (connecting) ช้ีน�าทาง (pointing the way) และตีความหมาย 

(interpreting) ฯลฯ เพื่ออธิบายความเป็นระบบของหน้าที่หลัก คือ วัตถุประสงค์ หรือผลกระทบ ต้ังใจ 

หรือไม่ตั้งใจ โดยอาศัยแนวคิดเร่ิมต้นจากลาสเวลล์ ที่กล่าวถึงพื้นฐานการสื่อสารมีหน้าที่ในรูปแบบของ 

การตรวจตรา (surveillance) สิ่งแวดล้อมในสังคม ภาวะสัมพันธ์กัน (correlation) ของส่วนต่าง ๆ ในสังคม

สนองตอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรม (the transmission of the cultural heritage) 

การให้ค�าวิจารณ์และการตีความช่วยให้เกิดความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ข่าวสารได้ละเอียดถึงส่วนที่

ยังไม่สมบูรณ์ขึ้น และสู่ความลงรอยกันหรือสมานฉันท์ของคนส่วนใหญ่ (the giving comment and 

interpretation to help make sense of the fragments of information and also the formation of 

consensus) การแสดงความคิดออกมาทางคุณค่าวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นเนื้อแท้แสดงให้เห็นถึง

เอกลักษณ์ และความต่อเนื่องในสังคม (the expression of cultural values and symbols which are 

essential to the identity and continuity of society) 

ทฤษฎีสือ่สารการเมอืงมโนทศัน์หน้าทีน่ยิมสมยัใหม่หรอืทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

จากสื่อของผู้รับสาร (Uses and Gratifications) 
ดงัในส่วนทีก่ล่าวถงึบทบาทหน้าทีพ่งึประสงค์ของสือ่มวลชนโดยเฉพาะในความคิดของแม็คเควลได้

พาดพงิถึงทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากสือ่ของผูร้บัสารไว้เป็นสงัเขป เพือ่ให้เกดิการต่อเน่ืองกัน 

จึงขอน�าทฤษฎีดังกล่าวมาขยายความให้เห็นว่า สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรกับการสื่อสารการเมือง

เหตุผลที่แยกออกจากทฤษฎีหน้าที่นิยมในยุคต้น ๆ นั้น ก็เพราะในยุคต้นนั้น ผู้ที่ยอมรับกันว่า

ก�าหนดหน้าที่ของสื่อสารมวลชนหรือส่ือมวลชนว่ามีหน้าที่ 3 อย่าง คือ ลาสเวลล์ ในปี 1948 ซึ่งได้เร่ิม 

ความคิดว่า หน้าที่ทั้ง 3 อย่างดังกล่าว คือ 1) คอยสอดส่องดูแล (Surveillance) 2) อธิบายตีความสัมพันธ์

ให้เกิดความหมายแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (correlation) และ 3) ถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกทางสังคม 

(transmission of social heritage) Wright (1961) ได้เพิ่มหน้าที่ที่สี่เข้าไปคือ การให้ความบันเทิง  

(entertainment) Schramm (1964) ในการอธิบายเรื่องสื่อสารมวลชนและการพัฒนาประเทศหรือทาง 

การเมืองได้เรียกหน้าที่ทั้งสามที่ ลาสเวลล์ ก�าหนดไว้ว่า ยาม (watchman) เวทีอภิปราย (forum) และ 

ครู (teacher)
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นอกจากนี้ กลุ่ม Functional Approach หรือหน้าที่นิยมยุคต้น ยังถือว่ากระบวนการทางการเมือง

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกระบวนการสื่อสารน้ัน เห็นได้จาก พีเทอร์สัน (Peterson) และคณะ (1965) ให้

ข้อคิดน่าสนใจว่า การศึกษาสื่อสารมวลชนในแง่ของหน้าที่นิยม (Functionalism) น้ีจะน�าสู่ผลการศึกษาทาง

สื่อสารมวลชนที่มีต่อกระบวนการ การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองและระบบสังคมต่าง ๆ 

ตามมาด้วย

แต่ส�าหรับ สมัยใหม่น้ีพวกกลุ่ม Functionalism ยุคใหม่จะมองแบบกว้างกว่ายุคนั้น น�ามาซึ่ง 

การศึกษาตามแบบของสมมติฐานแห่งแนวคิดทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ (Uses  

and Gratifications) มุ่งยังผู้รับสารต่างจากการศึกษากลุ่ม Functionalism ยุคต้น ซึ่งชอบมองผลกระทบ 

(Effect Approach) เป็นที่นิยมศึกษากันทั่ว ๆ ไปในช่วง 1950–1960 ที่จะสนใจค�าถามที่ว่า ใครควบคุม

สื่อสารมวลชน ข้อความในส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างไร

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของผู้รับสาร (Uses and Gratifications) กับ

การสื่อสารทางการเมือง
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของผู้รับสาร (Uses and Gratification) ในยุค

เริ่มต้นนั้น จะให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของบุคคลผู้รับสาร นับว่าเป็น

ทฤษฎีที่จะน�ามาใช้ในการศึกษาหรืออภิปราย ตลอดจนอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมือง ท�าให้เข้าใจ

ได้ว่าประชาชนมีความต้องการอะไรในการแสวงหาข่าวสารทางการเมืองในสื่อสารมวลชนนั้นสนองความ

ต้องการให้ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และคนประเภทไหนที่มีความสนใจข่าวสารทางการเมืองมากหรือน้อย

เพราะอะไร

ด้วยเท่าท่ีผ่านมา แม้มผู้ีใช้ทฤษฎีน้ีศึกษาพฤตกิรรมการสือ่สารทางการเมอืงมากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้ว

ให้ความสนใจตัวแปรด้านที่เขียนภูมิหลังของประชาชน (Demographics) กันมากกว่า ไม่ให้ความสนใจกับ

ตัวแปรทางด้านสังคมและทางด้านจิตวิทยากันนัก หรือมุ่งมองตัวแปรเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ

ส�าหรบัเรือ่งท่ีกล่าวนี ้ขออ้างองิงานศกึษาส�าคญัของหลายท่าน ผูท้ีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกทีใ่ห้ความสนใจ

กับทะเบียนภูมิหลังประชาชนหรือผู้รับสารกันมาก เพื่อให้เป็นเหตุผลที่เด่นชัดดังเช่นที่ Wilbur Schram  

พบว่า การศึกษามีอิทธิพลต่อความสนใจข่าวสารการเมือง อาชีพและรายได้ 

John T. Mc Nelly และ Engenio Fonseca ศึกษากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย Costa Rigan 

พบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการสนใจข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษา ซึ่งตรงกับท่ี Schram  

เคยกล่าวว่า ถ้าคนมีการศึกษาสูงแล้ว ฐานะทางเศรษฐกิจจะไม่มีผลต่อการสนใจข่าวสารการเมืองเลย 

Jerome D. Beeker และ Ivan L. Preston พบว่า การใช้สือ่สารมวลชนมคีวามสมัพนัธ์กบักจิกรรม

ทางการเมือง ดังเห็นจากผู้สนใจกิจกรรมทางการเมืองหรือเคยร่วมในกิจกรรมทางการเมืองจะสนใจข่าวสาร

การเมืองสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยร่วม อีกท้ังผู้มีการศึกษาสูง ฐานะเศรษฐกิจดี และติดตามข่าวสารทางการเมือง

เสมอ มักจะเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในระบบการเมืองว่าจะมีส่วนช่วยสังคมได้ 
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Axwell E. Mc Combs และ L.E. Mullins พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้

สือ่สารมวลชน และการใช้ส่ือสารมวลชนมีความสัมพนัธ์กบัความสนใจทางการเมอืง โดยเฉพาะผูม้กีารศกึษาสงู 

แต่การศึกษาน้ันมีความสัมพันธ์กับความสนใจทางการเมืองเพียงโดยอ้อมเท่านั้น 

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดในส่วนทฤษฎีของการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากการใช้สือ่นีเ้หน็ชดัว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับนักวิชาการไทยอย่าง เสรี วงษ์มณฑา ให้แนวคิดสรุปไว้อย่าง 

น่าสนใจว่า ในปัจจุบันต้องมีการศึกษาถึงความต้องการของคนแบบต่าง ๆ ที่แสดงความสนใจข่าวสารทาง 

การเมืองอย่างไร และความต้องการเหล่าน้ันใช้สื่อสารการเมืองอย่างไร เพื่อเหตุผลอะไร การตอบสนองที่ 

เขาต้องการคืออะไร ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะท�าให้เข้าใจพฤติกรรมทางการเมือง ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด

ทางการเมืองของประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดทางประชาธิปไตยได้มาก  

ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาประเทศด้วย 

ทฤษฎีสื่อสารการเมืองมโนทัศน์บทบาทหน้าที่แฝงและบทบาทหน้าที่ล้มเหลวของสื่อมวลชนที่

มีต่อสังคม
นอกจากการมองบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารท่ีมีต่อบุคคลและต่อสังคมในแง่ที่เป็นการกระท�าที่

เกิดขึ้นแล้ว (consequences) อาจก�าลังเกิด (actual functions) หรือประสงค์จะให้เกิด (purpose) ก็ต้อง

มีการพิจารณาบทบาทหน้าที่จากแง่มุมหรือมิติอื่นอีกโดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แฝง และ

บทบาทหน้าที่ล้มเหลวซ่ึงอธิบายโดยสรุปดังนี้

บทบาทหน้าที่ล้มเหลว (dysfunction) คือบทบาทหน้าที่ในเชิงลบซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์  

กล่าวคือ บทบาทหน้าที่ในเชิงลบอาจเกิดขึ้นต่อบุคคล องค์การ สังคมแม้แต่ทางการเมืองก็ได้ จากการให้

ข่าวสารจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม กลับเกิดการให้ข่าวสารท่ีผิด (miss-information) ก่อความเข้าใจผิดทั้ง

ตัวบุคคล การด�าเนินงานผิดพลาดขององค์การ ท�าให้สังคมตกอยู่ในสภาพโกลาหล เช่น ตัวอย่างเห็นได้ชัด

คือ กรณีการแสดงละครวิทยุเรื่อง War of the Worlds ในสหรัฐอเมริกาของออร์สัน เวลล์ จนคนแตกตื่น 

คิดว่ามนุษย์ต่างดาวยึดโลก หรือข่าวลือในรูปแบบต่าง ๆ แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ที่ส่งผลในทางลบ 

ต่อองค์การและต่อสังคมได้เป็นอย่างมาก จึงมีความจ�าเป็นในการด�าเนินงานของประเทศหรือทางการเมือง 

ทางองค์การจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นหลักในการให้ข่าวสารที่ถูกต้องเท่ียงตรงแก่ประชาชน เช่น  

กรมประชาสัมพันธ์ กองงานโฆษก การสร้างหรือตั้งส�านักข่าวอิสระ หรือปัจจุบัน วอร์รูม เป็นต้น แต่ในกรณี

วิกฤตการณ์ ผู้บริหารก็ต้องก้าวออกมาท�าหน้าที่ในการให้ข่าวสารเอง ดังเช่น ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

ของไทยต่าง ๆ ต้องออกมาจัดแถลงข่าวเป็นทางการในเรื่องวิกฤตชาติต่าง ๆ เป็นตัวอย่างชัดเจน หรือในกรณี

ที่ใช้วิธีการจูงใจประเภทเจาะเข้าไปในจิตส�านึก (Action onto the sub-conscious) ด้วยระบบ 

การโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมนียุคนาซี นับได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่เชิงลบของการสื่อสารซึ่งโดยธรรมชาติ

แล้ว ถือว่าเป็นระบบย่อยท่ีสนับสนุนระบบสังคมมากกว่าการท�าลายสังคม แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า 

ปัจจุบันก็ยังนิยมใช้อยู่ หรือแม้แต่การกล่าวอ้างว่าสื่อมวลชนให้การศึกษาที่ผิดหลายอย่าง เช่น การบ่มเพาะ 

นิสัยฟุ่มเฟือย ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ (กินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ แต่อาจมีพิษมีภัย)  
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8-26 การวิเคราะห์การเมือง

โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน เป็นต้น ไม่ถูกต้องตามหลักการ เป็นต้น ศึกษานอกชั้นเรียน ซึ่งกระทบ

กระเทือนทั้งในแง่ของเวลาที่ใช้ในการชมสื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศน์ที่พยายามแย่งชิงผู้ชมกัน และ 

แง่ที่ว่า เนื้อหาของส่ือมวลชนบางส่วน ยังมิได้ตรวจสอบหรือจัดรูปแบบให้ถูกต้องชัดเจน แม้จะมีก็ยังเป็น 

ที่ถกเถียงอยู่ ลักษณะเช่นน้ีเรียกได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีผลต่อการศึกษา แทนที่จะเป็นการท�าหน้าที่

สอดคล้องกับระบบการศึกษา

ส�าหรับบทบาทหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ล ้มเหลวดังกล่าว 

พร้อมตวัอย่างข้างต้นน้ี ถอืได้ว่าเป็นบทบาทหน้าทีท่ีไ่ม่เป็นไปตามความต้องการของบคุคลผูม้อี�านาจในสงัคม

หรือการเมืองไม่เป็นไปตามแผนงานขององค์การหรือตามนโยบายของรัฐ แต่เป็นไปในลักษณะอ่ืน ที่ส่ง 

ผลกระทบเสียหายต่อบุคคล องค์การ หรือผู้ส่งสารมากหรือน้อยก็ได้ แม้กระทั่งตัวผู้รับสารเอง หากประยุกต์

กับทางการเมืองจะเห็นได้จากกรณี ถ ้าไม ่สามารถที่จะก�าหนดนโยบายและวางแผนงานข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพได้ระบบการสื่อสารในสังคมของรัฐนั้นอาจจะไม่สามารถ 

ท�าหน้าท่ีในการประสานสามัคคีระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันให้หันมาใช้สันติวิธีตามระบอบประชาธิปไตย แต่อาจ

จะท�าหน้าที่ในการยุยงให้แตกแยกและใช้ก�าลังเข้าแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามหรือไม่ก็ผล

ข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนา ดังตัวอย่างของการเผชิญหน้ากันของผู้เดินขบวนประท้วง ซึ่งมีพระร่วมขบวนด้วย

ในเมียนมา (พม่า) จนมีการปราบปรามรุนแรง เกิดการล้มตาย ไม่แต่ผู้ประท้วงเท่านั้น แม้แต่นักข่าวชาวญี่ปุ่น

ก็เสียชีวิตด้วย จนทั่วโลกประณามการกระท�าของผู้น�าเมียนมา (พม่า) หรือกรณีการปะทะกันระหว่างฝ่าย

ต�ารวจกับผู้ประท้วงที่บริเวณหน้าสโมสรกองทัพบกแล้ว เป็นต้น โดยนักการสื่อสารอย่าง ชาร์ล อาร์ ไรท์ 

(Charles R. Wright) จึงได้จุดแสงสว่างทางแนวคิดดังกล่าว เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ (ปกติ) กับบทบาท

หน้าท่ีล้มเหลวของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมไว้เด่นชัด 

ทฤษฎีสื่อสารการเมือง: มโนทัศน์ทฤษฎีปทัสถาน (Normative Theories)
ทฤษฎีดังกล่าวน้ี น่าจะอ้างอิงได้จากใน ค.ศ. 1956 ซีเบอร์ต (Siebert) ปีเตอร์สัน (Peterson)  

และแชรม (Schramm) ได้เขียนหนังสือร่วมกันขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า Four Theories of the Press หรือทฤษฎี

การสือ่สารมวลชน (ตามทีแ่ปลโดย ดร.เกษม ศิริสมัพนัธ์) เปรยีบเทยีบทฤษฎีหรอืแนวความคดิในเชงิปรชัญา

การเมืองเกี่ยวกับการใช้และการควบคุมส่ือมวลชนในประเทศต่าง ๆ ที่มีระบบการเมืองและเศรษฐกิจ 

แตกต่างกัน เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกก็ว่าได้ที่พยายามชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารมวลชนของประเทศใดย่อม

จะต้องมีบทบาทหน้าที่ตามเง่ือนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศนั้น หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า  

จะเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบใดก็ตามก็จะต้องเดินตามแนวคิดทฤษฎีหรือกรอบแห่งบทบาทหน้าที่ 

ตาม 6 ทฤษฎีน้ีเสมอ ดังน้ี คือ 

1. อ�านาจนิยม (Authoritarianism)

2. อิสระภาพนิยม (Libertarianism) หรือเสรีนิยม (Liberalism)

3. ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory)

4. เบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism)
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8-27แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

5. ทฤษฎีสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

6. ทฤษฎีสื่อมวลชนของประชาชน หรือสื่อมวลชนประชาธิปไตย

ทฤษฎีอ�านาจนิยม ต้องสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่มีก�าลังอ�านาจ และรับใช้รัฐ 

อาจเป็นในรูปของการให้ข่าวสาร การให้การศกึษา และความบนัเทงิแต่ต้องอยู่ในกรอบอุดม การณ์เชิงอนุรกัษ์

นิยม หรือส่งเสริมอ�านาจนิยม ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ปกครอง 

ที่ก�าลังปกครองอยู่

ทฤษฎีเสรีนิยมหรืออิสรภาพนิยม แจ้งข่าวสารให้ความบันเทิง ส่งเสริมรายได้ของสื่อทางการค้า 

และการโฆษณาสินค้า และบริการ แต่ที่ส�าคัญที่สุดจะต้องเป็นตลาดเสรีทางความคิดเห็นของผู้รับสาร  

ส่วนบุคคล เพ่ือช่วยในการแสวงให้พบความจริงทางการเมืองและควบคุมรัฐบาลผ่านสื่อ ห้ามแสดงเน้ือหา 

ที่เป็นการหมิ่นประมาทอนาจาร หยาบคายและยุยงให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในยามสงคราม

ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม แจ้งข่าวสารให้การบันเทิงส่งเสริมการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน 

และการโฆษณาสนิค้าและบริการ ทีส่�าคัญคือ การให้ความขดัแย้งของฝ่ายต่าง ๆ เข้าสูก่ารอภปิรายแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นต่อสาธารณะภายใต้พันธะความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมอย่างเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดละเมิด

ร้ายแรงต่อสิทธิส่วนบุคคลและต่อผลประโยชน์ที่ส�าคัญของสังคม ตลอดจนความม่ันคงและภาพลักษณ์ 

ของประเทศ

ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม เป็นอุปกรณ์ของรัฐในการสร้างความส�าเร็จและความสืบเนื่องของระบอบ

สังคมนิยม ภายใต้อ�านาจเผด็จการของพรรคซ่ึงมาจากชนช้ันกรรมาชีพเน้นเสนอข่าวสาร ความคิดเห็นและ

การศึกษาภายในกรอบอุดมการณ์สังคมนิยม วิพากษ์วิจารณ์จุดมุ่งหมายของพรรคที่แตกต่างไปจากยุทธวิธี

ที่ก�าหนดไว้ หรือตามที่รัฐให้การอนุญาต

ทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยลดความยึดมั่นใน 

อุดมการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ เน้นให้ข่าวสารและการศึกษาเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาปัจเจกบุคคล 

ตลอดจนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ละเมิดต่อกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของสังคม

จนถึงระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ทฤษฎสีือ่มวลชนของประชาชน	หรอืส่ือมวลชนประชาธปิไตย	 สนบัสนนุบทบาทและสทิธขิองบคุคล 

ชุมชนเล็กหรือผู้ด้อยโอกาส และชนกลุ่มน้อย เพื่อมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยจากฐานล่าง โดยให้ข่าวสาร 

ความคิดเห็น การศึกษาและที่ส�าคัญก็คือให้สิทธิในการสื่อสารและโอกาสของประชาชนในการเข้ามามีส่วน

ทางการเมืองร่วมกับสื่อมวลชน เพื่อการแสดงออกซึ่งความมีอ�านาจที่แท้จริงของประชาชน และตรวจสอบ

รัฐบาลผ่านสื่อ น�าเสนอข่าวสาร ตลอดจนใช้อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ  

ตลอดจนไม่เป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ทฤษฎีสื่อสารทางการเมือง: มโนทัศน์แนวการศึกษาวิพากษ์ “สื่อ” เชิงวัฒนธรรม 
มีสามความสัมพันธ์ที่ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการเริ่มให้ความสนใจศึกษาความพยายามวิพากษ์  

“สื่อ” สามความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ก็คือ อุดมการณ์ วัฒนธรรม และการครอบง�า (ideology culture and 
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8-28 การวิเคราะห์การเมือง

hegemony) โดยแนวคิดเรื่องอุดมการณ์มักเกิดจากการผลิตความคิดซ�้าซากจากค่านิยมที่พยายามครอบง�า

สังคม ดังอ้างได้กับทฤษฎีปทัสถานที่เพิ่งกล่าวผ่านมา

ดังที่แนวคิด คาร์ล มาร์กซ์ (Karlmarx) และเฟรดริช เฮงเกล (Friedrich Engels) ท่ีใช้ค�าว่า 

“อุดมการณ์” มาอธิบายได้ตั้งแต่ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1840 เพื่ออธิบายความคิดเรื่องการครอบง�าและ 

การจัดระเบียบทางสังคม โดยฉายภาพยุคศักดินา (Feudal period) ที่ความคิดของประชาชนถูกครอบง�า

ด้วยอุดมการณ์ชนชั้นขุนนางผู้ปกครองที่ครอบง�า ซึ่งผ่านอุดมการณ์ที่น�ามาใช้ในการอธิบายได้กับวัฒนธรรม

เชงิอดุมการณ์จากความเคร่งครดัในทางศาสนา เกยีรตยิศ ช่ือเสยีง ความกล้าหาญเสยีสละของทหารทีเ่สมือน

ภาพลวงตา มุ่งสร้างความภักดี แข็งแกร่งแก่ระบอบศักดินา แต่ในยุคทุนนิยมต่อมาจากยุคศักดินา ค่านิยม

เกีย่วกับปัจเจกชนนิยม ก�าไร การแข่งขนัและตลาด ตลอดจนความม่ังค่ัง ผลประโยชน์ทบัซ้อนเป็นวฒันธรรม

เชงิอดุมการณ์ของชนชัน้กลางใหม่ทีก่ลายเป็นชนช้ันทีท่รงอ�านาจยิง่จนถึงทกุวันนี ้ต่อเน่ืองมาจนยคุเทคโนโลยี

สมัยใหม่และทุนนิยมระดับโลก หรือโลกาภิวัตน์ สนับสนุนความคิดของกลุ่มชนชั้นน�าใหม่ในยุคเศรษฐกิจ

โลกาภิวัตน์ว่าเป็นอุดมการณ์ที่จะท�าให้โลกสันติได้สร้างชนชั้นกลางใหม่ที่เท่าเทียม ด่ังการสื่อสารอุดมการณ์

ระดับโลกทั่วถึงยังทุกประเทศหรือจากวัฒนธรรมเชิงอุดมการณ์ระดับสังคมก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นอุดมการณ์

โลกาภวิตัน์ปรากฏขึน้เสมอืนเป็นความคดิสามญัทัว่ไป และไม่ควรถูกวพิากษ์วจิารณ์ เลยชัว่ระยะเวลาแนวคดิ

ของทฤษฎีนี้เร่ิมต้น เพราะเป็นวัฒนธรรมเชิงอุดมการณ์ระดับโลก

อย่างไรก็ตามแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ท�าให้ต้องตั้งค�าถามถึงความเป็นธรรมชาติของตัวแม่บท

วัฒนธรรม และพิจารณาความคิดที่ก่อตัวขึ้นจากการอ้างจุดเริ่มต้นศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้ว่ามาจากอคติ  

จึงเกิดการโต้แย้งกับแนวคิดข้างต้น ด้วยแนวคิดนี้ท�าให้หันมาสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ตั้งค�าถามต่อ 

ผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นปกครองต่าง ๆ ทั้งที่พ้นจากยุคศักดินามาแล้ว แต่ก็ยังเห็นศักดินาใหม่ได้ด้วย 

ตั้งแต่ยุคทุนนิยมระดับสังคมจนถึงระดับโลก จึงท�าให้เกิดการศึกษารูปแบบทางวัฒนธรรมอุดมการณ์แห่ง

การบรรลุความเป็นใหญ่ ท�าให้เห็นถึงการด�ารงอยู่ของอุดมการณ์ที่สนับสนุนผลประโยชน์ของผู้มีอ�านาจที ่

ก่อตัวตนบนวาทศิลป์ค�าว่า “อุดมการณ์” ได้รับการยอมรับในทางบวก จากการดัดแปลงมาเป็นนโยบายรัฐ  

ขณะที่กลุ่มที่อยู ่ใต้อ�านาจกลับถูกครอบง�าผ่านผลการสร้าง เพื่อสนับสนุนและสร้างชนช้ันกลางใหม่ให ้

มากขึ้น ด้วยความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในการสร้างวัฒนธรรมเชิงสมัยนิยม หรือประชานิยมผ่านสื่อและ

เทคโนโลยี

เหตุนี้ นักคิดมาร์กซิสต์ ชาวอิตาเลียน อันโตนีโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) จึงพัฒนาแนวคิดต่อ

ไปถึงการบรรลุความเป็นใหญ่ (hegemony) หรือการครอบง�าของกลุ่มต่าง ๆ ว่ากลุ่มที่มีอ�านาจมากกว่าใน

สังคมและทางการเมืองสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองผ่านรัฐ ผ่านสถาบันต่าง ๆ ที่เรียกว่า “ประชาสังคม” 

(Civil society) เพื่อสร้างความเป็นใหญ่ ประชาสังคมจึงเป็นเพียงข้อความหรือแม่บท Text สวยหรูเท่านั้น 

หรืออย่างมากก็แค่สถาบันต่าง ๆ ทางศาสนา โรงเรียน สื่อ และรูปแบบวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นการสื่อสารกัน

ระหว่าง พ้ืนที่ที่เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล กับสิทธิอ�านาจต่อสาธารณะ ดังที่ Habermas 

อธิบายในฐานะ “พื้นที่สาธารณะ” (Public spher) น่ันเอง ความม่ันคงของสังคมอ้างเหตุผลผ่าน  

“การครอบง�า” และ “ความเป็นใหญ่” ด้วยการสร้างระเบียบทางสังคมถูกผลิตซ�้าจากสถาบันและกลุ่ม 
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ผู้เชี่ยวชาญทางอ�านาจควบคุมจัดการเขตแดนหรือพื้นท่ีสาธารณะให้กับกลุ่มถูกครอบง�าด้วยกฎเกณฑ์ทาง

สังคมที่เห็นชัดจากทุกสถาบันในสังคม ตั้งแต่โรงเรียน ศาสนา ทหาร ต�ารวจ ข้าราชการ กระทั่งสื่อต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม ก็ยังน้อยกว่าอุดมการณ์ทุนนิยมใหม่ที่เป็นทุนนิยมกลไกตลาดและตอกย�้าความเป็นใหญ่ด้วย

เศรษฐกิจการโฆษณาหรือยุคปัจจุบันเรียกว่า สื่อสารการตลาด ดังนั้น ความน่าสนใจที่จะวิพากษ์สื่อ ทั้งแง่

อุดมการณ์และวัฒนธรรมและการครอบง�านั้น จึงต้องกล่าวอ้างความสัมพันธ์กับทฤษฎีความเป็นใหญ ่

เพื่อการครอบง�าทางสังคมและการเมืองจากกลุ่มผู้มีอ�านาจ

ทฤษฎีความเป็นใหญ่ทางวัฒนธรรมจึงแสดงให้เห็นถึงว่า สื่อ เทคโนโลยี หรือสถาบันต่าง ๆ ล้วนมี

ส่วนร่วมต่อการครอบง�าทางการเมืองสังคมในวงกว้าง ภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมและพลังอ�านาจของ

อุดมการณ์ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมสมัยนิยมที่มีความสอดคล้องกับช่วงเวลาหนึ่งทางประวัติศาสตร์

ขณะนั้น การวิเคราะห์ในแนวนี้จึงเน้นย�้าถึงความสัมพันธ์ของสถาบันต่าง ๆ กับการสร้างทางวัฒนธรรมที่

กว้างขึน้ในการผลติซ�า้ทางสงัคมและทางการเมอืง โดยเฉพาะทางความคดิแล้วพยายามเรียกให้เกดิการยอมรบั 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือประชานิยมเชิงอุดมการณ์ ทั้งสถาบันทางศาสนา โรงเรียน ข้าราชการ วัฒนธรรม

ชนชั้นสูง กีฬา และส่ือเองก็เรียกร้องให้ท�าความเข้าใจต่อบริบทต่าง ๆ ทางสังคมของแนวคิดอิสระเสรีภาพที่

เรียกว่า ประชาธิปไตย ให้เสมือนการแสดงออกแทนประชาชน ฐานะยามเฝ้าประตู ที่มองสังคมในแง่มุมของ

การปะทะโต้แย้งทางสังคมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของแต่ละสถาบันตามกลุ่มเป็น

ส�าคัญ หรือแม้แต่ผลประโยชน์ของสื่อเองอีกด้วย แต่ก็มีหลายกรณีสื่อก็เก็บเงียบไว้เช่นกัน ซึ่งการตอบสนอง

ผลประโยชน์ดงักล่าวนีก้เ็พือ่ให้กลุม่ต่าง ๆ หรอืแม้แต่สือ่ได้มอี�านาจต่อรองกบักลุม่มกีลุม่ผูม้อี�านาจได้เช่นกนั

ต่อมาทฤษฎีความเป็นใหญ่และอุดมการณ์ถูกพัฒนาขึ้นไปอีก โดยส�านักแฟรงค์เฟิรต์สคูล  

(the Frankfurt school) ที่ตั้งขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษที่ 1930 โดยนักคิดส�าคัญ ๆ ได้แก่ Max  

Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse and Walter Benjamin นักคิดเหล่าน้ีตั้งค�าถาม

ต่อความส�าคัญของส่ือ ฐานะเป็น “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ที่ผลิตซ�้าสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรมมวลชน ค�าว่า 

“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” จึงมีความหมายถึงกระบวนการท�าให้เป็นอุตสาหกรรมของการผลิตวัฒนธรรม

มวลชน หรือวัฒนธรรมประชานิยม และระบบทุนนิยมการตลาด จากการวิพากษ์ของนักทฤษฎีเชิงวิพากษ์ 

(the critical theorists) ซ่ึงเป็นกลุ่มศึกษาใหม่ทางสื่อสารมวลชนที่วิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมใน

บริบทของการผลิตอุตสาหกรรมที่สร้างข้ึนมาทีละมาก ๆ ในลักษณะเดียวกันกับการผลิตสินค้าอื่น ๆ ด้วย

กระบวนการท�าให้เป็นสินค้า (commoditization) กระบวนการท�าให้เป็นมาตรฐาน (standardization)  

และการท�าให้เป็นผลผลิตของตลาดมวลชน (Massification) ซึ่งเป็นการขานรับการท�าให้เป็นอุตสาหกรรม

เชิงพาณิชย์ด้วยวัฒนธรรมมวลชนหรือสมัยนิยม ตลอดจนถึงวัฒนธรรมประชานิยมสอดรับกับทฤษฎี 

ปทัสถานที่มีหน้าที่ที่ส�าคัญในการท�าให้เกิดความชอบธรรมในเชิงอุดมการณ์ของการด�ารงอยู่ของสังคมและ

ความรับผิดชอบทางสังคม รองรับความถูกต้องของปัจเจกชนในระบบการปกครองนั้น ๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึง

ทุนนิยมนั่นเอง ว่าเป็นวิถีทางที่ต้องยึดตาม โดยแฝงบริบททางการเมืองของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม จาก 

การรวมชนชั้นแรงงานเข้าสู่สังคมทุนนิยมและให้การบริโภคนิยม การเข้าสู่ชนชั้นกลางใหม่ กลืนอุดมการณ์

ของชนชั้นแรงงานตามแนวคิดมาร์กซ์ให้หมดไป โดยพยายามช้ีแนะด้วยอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อผ่าน

สื่อมวลชน



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

8-30 การวิเคราะห์การเมือง

ดังนั้น ส�านักแฟรงค์เฟริต์สคูล ถือเป็นส�านักแรกที่วิเคราะห์และวิพากษ์วัฒนธรรมสื่อสารมวลชน

อย่างเป็นระบบด้วยทฤษฎีวิพากษ์ทางสังคม จากรูปแบบต่าง ๆ ของสื่อหรือวัฒนธรรม รวมทั้ง เปิดเผย

วัฒนธรรมประชานิยมเชิงอุดมการณ์เทียมด้วย โดยให้เห็นถึงการผลิตและการกระจายของสื่อในสังคมว่า 

สือ่นัน้สมัพนัธ์กบัโครงสร้างทางสงัคมทีค่รอบง�าอยูอ่ย่างไร หรอืมลีกัษณะยอมจ�านน (passive consumers) 

โดยกลุม่ผูม้อี�านาจตลอดจนวฒันธรรมสือ่ผลติซ�า้ทางความคดิทีเ่รยีกว่า วฒันธรรมมวลชน และท�าให้มวลชน

ผู้รับสารเป็นผู้เชื่อฟังอย่างไม่สงสัยได้อย่างไร ตลอดจนอุดมการณ์เทียมมีประสิทธิผลขนาดไหน อย่างไร 

หรือไม่ ที่จะน�าผลร้ายมาสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ เพราะวัฒนธรรมมวลชน หรือสมัยนิยม หรือประชานิยม

เป็นวัฒนธรรมของชนระดับล่างที่ถูกครอบง�าโดยชนผู้น�าระดับสูงมากกว่า 

โรลอง บาร์ท (Roland Barthes) ประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้างนิยมและสัญศาสตร์ (Semiology) เพื่อ

ท�าความเข้าใจต่อการขยายตัวของวัฒนธรรมสื่อและความส�าคัญในเชิงหน้าที่ทางสังคมของสิ่งน้ีด้วยการน�า

แนวโครงสร้างนิยมมาอธิบายใหม่ (structuralism) ด้วยพัฒนาแนวคิดจากนักมานุษยวิทยาชาวฝร่ังเศสท่ี

เชื่อว่า Claude Levi-Strauss ซ่ึงเคยกล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานของสังคมว่า มีรากฐานทางวัฒนธรรมและ

สังคมอย่างมาก ส่วนแนวสัญศาสตร์ ซึ่งนักภาษาศาสตร์ Ferdinand de Suassure ได้พัฒนาขึ้นจากที่

วิเคราะห์ถึงกฎรากฐาน รหัส และการปฏิบัติในการใช้ภาษาทั้งหมดน้ี Barthes น�ามาอธิบายกับ “สื่อ” หรือ

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นตัวบทเชิงปรัชญาหรือแม่แบบ ต้นแบบทางระบบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา หรือเรียกว่า “texts” ซึ่งสามารถสร้างความหมาย คุณค่า อคติ การจัดแบ่งกลุ่ม

ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบง�าและถูกครอบง�าด้วย น�ามาวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง ความหมาย และ

ผลกระทบทางการเมืองได้ดังเช่นในงานของ Barthes เรื่อง Mythologies วิเคราะห์ถึงรหัสและความหมาย 

ที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมสามัญชน และหน้าที่ทางสังคมของ Mythologies ว่าเป็นกระบวนท�าให้รูปแบบ

วัฒนธรรมของชนชั้นกลางหรือกระฎุมพีเป็นธรรมชาติและเป็นกระบวนการที่ไม่รู้จักจบสิ้น ตัวอย่างที่ชัดเจน

ในเรื่องนี้คือ การอ่านรหัสและความหมายจากทหารแอฟริกาผิวด�าท�าความเคารพต่อธงชาติฝรั่งเศส ว่าเป็น

ภาพลกัษณ์ทีล่บล้างความน่ากลวัของจกัรวรรดนิิยมฝรัง่เศส จากการแสดงถงึสญัลกัษณ์ของพฤตกิรรมทหาร

และความจงรักภักดีต่อชาติฝรั่งเศสผ่านทหารแอฟริกาผิวด�าทั้งหลายท่ีเป็นทหารอาณานิคมทั้งสิ้น 

Louis Althusser เป็นนักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสอีกผู้หนึ่งที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิยมและ 

สัญศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมและอุดมการณ์ด้วยการน�าแนวคิดและทฤษฎี Marx มา 

อธิบายใหม่ผ่านงานเขียนของเขาช่วงทศวรรษที่ 1970 แสดงความแตกต่างจาก Marx โดยเฉพาะในเรื่อง 

วิถีการผลิตเป็นตัวก�าหนดลักษณะทางสังคม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมมลชนหรือสมัยนิยม 

ตลอดจนประชานิยม ต่างไปจาก Althusser ที่กลับมองว่า อุดมการณ์เป็นผลกระทบที่ส�าคัญต่อโครงสร้าง

ทางสังคม เป็นพลังทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และการปฏิบัติการครอบง�าผ่านอุดมการณ์ โดยทั้งหมด

ปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางจิตส�านึกสังคม โดยใช้แนวทางให้เหตุผลจาก “มาร์กซิสต์เชิงโครงสร้าง (structure 

Marxism) “เคร่ืองมือการครอบง�าชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านอุดมการณ์ของรัฐ” (ideological state 

apparatuses) สู่โครงสร้างส�าคัญของสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน สื่อ ฯลฯ การอ้างพื้นที่สาธารณเชิง

ปัจเจกชนจงึไม่มพีืน้ทีส่�าหรบัการต่อต้านหรอืมคีวามคดิเหน็ตรงกนัข้ามกบัรฐัได้เลย จากการครอบง�าสมบูรณ์
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8-31แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

ด้วยปัจเจกชนแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย สมาชิกของแต่ละชนชั้น ต่างถูกลดบทบาทลงไปสู่ 

การนิยามด้วยการครอบง�าเชิงพฤติกรรมจากกฎพฤติกรรม ค่านิยม และการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้สังคมรัฐ 

แบบทุนนิยมที่อ้างอิงความทันสมัยและสังคมนิยมร่วมสมัย หาลู่ทางไว้ให้กับสังคมทุนนิยมยุคต่อไป ใน 

ภาพฉาย (scenario) ของสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) ได้ส�าเร็จในเวลาต่อมาด้วย 

ความร่วมมือกับสื่อและเทคโนโลยี จนเห็นได้ว่า ในสหรัฐอเมริกาการศึกษาสื่อและวัฒนธรรมสมัยนิยม 

แนวหมู่บ้านโลก (Global Village) ได้พัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 โดย มาร์แชล แมคลูฮัน 

(Marshall Mcluhan) ท่ีขยายผลแนวคิดเขาไว้ใน Understanding Media: The Extension of Man 

ด้วยการอธิบายในรูปกระบวนทัศน์ (paradigm) แบบก้าวกระโดด จากวัฒนธรรมการพิมพ์ในช่วงยุคต้น

ของสื่อไปสู่วัฒนธรรมสื่อแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทางการสื่อสารจะท�าการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกไปตาม

แนวคิด “หมู่บ้านโลก” จนก่อก�าเนิดแนวคิดและเป็นทฤษฎีต่อมาในชื่อว่า “โลกาภิวัตน์” เพราะงานของ

แมคลูฮัน ขยายผลต่อมาถึงงานของ Guy Debord เรื่อง “สังคมของการเสี่ยงโชค” (Society of the  

spectacle) ซึ่งผู้เขียนหน่วยอยากให้ความหมายเช่นนี้มากกว่า เพราะการอธิบายของ Debord น้ัน ใช้การ

แพร่กระจายของสินค้า และ “การสะสมที่ขยายตัวของการเสี่ยงโชค” ด้วยรูปแบบการโฆษณา (immense 

accumulation of spectacles) ด้วยการชี้ให้เห็นว่าเป็นลักษณะของสังคมบริโภคสมัยใหม่ การค้าขายทุก

อย่างตั้งแต่ร้านโชว์ห่วย ร้านค้าปลีกต่าง ๆ จนถึงห้างสรรพสินค้า แม้แต่การเมืองล้วนชักจูงผู้คนด้วยการ

โฆษณา จนเป็นสังคมของการเสี่ยงโชคไปหมดแล้ว แม้แต่สื่อเองก็ลงมาแข่งขันโดยผ่านวิถีทางการโฆษณา 

เพือ่การท�าธรุกจิตามเศรษฐกจิทนุนยิม เพือ่ผลทางก�าไร การครอบง�ากเ็ป็นวธิกีารทีท่างการเมืองใช้การโฆษณา

เมื่อเวลาจะหาเสียงเพื่อให้ได้รับเลือกเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล เห็นได้จากการใช้เงินอย่างมากในการรณรงค์ 

การหาเสียง การซ้ือเสียงสร้างความนิยมผ่านการซ้ือต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นการเริ่มจุดประกายความคิด

สู ่การน�าทฤษฎีสื่อสารทางการตลาดเข้ามาเปลี่ยนการเมืองให้เป็นตลาดการเมืองส�าเร็จในเวลาต่อมา 

สอดคล้องกับสังคมข่าวสารและทุนนิยมทางการเมืองใหม่

ดังเห็นได้ว่า การก่อตัวของสังคมเชิงโลกาภิวัตน์เริ่มฉายภาพให้เห็นมากขึ้นจากช่วงหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 2 บรรดาบรรษัทต่าง ๆ ระดับโลก เช่น โคคาโคล่า เป็ปซ่ี แมคโดนัลด์ หรือฮอลลีวูด เป็นต้น  

สร้างปรากฏการณ์ที่ส�าคัญต่อการศึกษาวัฒนธรรมและสื่อระดับโลกได้อย่างเห็นชัดเจน ส�านักวัฒนธรรมสาย

องักฤษ ศกึษาในมหาวทิยาลยัเบอร์มิง่แฮม (The University of Birmingham Center for Contemporary 

Cultural Studies) ช่วงทศวรรษที ่ค.ศ. 1960 เรียกตวัเองว่า “กลุม่เบอร์ม่ิงแฮมพฒันา” หรอืทีม่กัถกูเรยีกว่า

นักทฤษฎีวิพากษ์ส�านักเบอร์มิ่งแฮม การวิเคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 

รวมทัง้ทฤษฎทีางด้านมานษุยวิทยาและกระบวนการศกึษาให้เป็นบรบิทเพือ่วิพากษ์ตวับทแม่แบบหรอืต้นแบบ 

Text ทางวัฒนธรรม โดยขยายความสนใจต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพความเป็นตัวแทนของสังคมบริโภค

แบบทุนนิยมใหม่ (representation) กับอุดมการณ์ของชนชั้น ความเป็นเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และความ

เป็นชาตใินตวับทภายใต้บริบททางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในวฒันธรรมสือ่กลุม่เบอร์มิง่แฮมเหน็ว่า หนงัสอืพมิพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และรูปแบบวัฒนธรรมอ่ืนก็ดี มีผลต่อผู้รับสารที่ตอบสนองต่อสื่อแตกต่างกันจน

ท�าให้เกิดแนวคิดมุ่งประเด็นไปที่ความสัมพันธ์ซึ่งเริ่มจะมีการปะทะตอบโต้กันระหว่างอ�านาจการครอบง�าของ
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ระบบทุนนิยมที่ร่วมมือกัน ทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคสื่อ และภาคการเมืองกับความรู้เท่าทันของกลุ่มผู้รับสาร 

ซึ่งถึงแม้ในด้านหนึ่งจะมีกลุ่มที่ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่อีกด้านการขยายตัวของวัฒนธรรมย่อยโดย

เฉพาะกลุม่วัยรุ่น กถู็กน�ามาสร้างพลงัอ�านาจเพือ่ครอบง�ากลุม่น้ีด้วยความทนัสมัยและสร้างวฒันธรรมกระแส

หลักใหม่ในรูปของวัฒนธรรมกระแสนิยม หรือประชานิยมแนวใหม่ท่ีไม่พยายามใช้วัฒนธรรมเชิงอุดมการณ์

แบบครอบง�าทั้งสังคมมาสู่ระดับกลุ่มแล้วขยายผลสู่สังคม (popular culture) เช่น กลุ่ม punk, Hip Hop 

แม้แต่การเคลื่อนไหวของ Gay Lesbian และ Feminist ก็ตาม ในช่วง ค.ศ. 1960-1970 หรือ Liberation 

Movement ทางประชาธิปไตย คล้ายกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาในทศวรรษที่ 1980 กลับมาให้ความสนใจต่อกลุ่มผู้รับสาร (audiences) อีก 

ผู้รับสารในฐานะผู้สร้างความหมาย ไม่ตกอยู่ในฐานะที่เป็นเหยื่อของสื่ออีกต่อไป วัฒนธรรมจึงถูกมองใน

ฐานะที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมือง ซ่ึงเข้ากันกับทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมเป็นอย่างดี โดยศึกษาการก่อรูปร่าง 

ภาพลักษณ์และอุดมการณ์ในสื่อจากการผลิตซ�้าการครอบง�าทางสังคมและความแตกต่างเกิดขึ้นและเป็นไป

อย่างไร วัฒนธรรมในที่น้ีจึงถูกรับรู ้ในฐานะที่เป็นพื้นที่ของภาพการเป็นตัวแทนเพื่อสร้างผลประโยชน์

สาธารณะ (a field of public interest representation) เป็นผู้ผลิตความหมายทั้งในแง่ลบและแง่บวกของ

ความเป็นเพศ ชนชั้น เช้ือชาติ ความสัมพันธ์ทางเพศ ศาสนา และอัตลักษณ์ต่าง ๆ สื่อจึงถูกมองในฐานะที่

เป็นสิ่งทรงประสิทธิภาพ การครอบง�าเป็นผู้สร้างรูปแบบของกฎ อัตลักษณ์ทางเพศ บรรทัดฐาน และยังให้

ค่านิยมพฤติกรรมที่เหมาะหรือไม่เหมาะสมแก่สังคมและการเมือง ทั้งยังสร้างผู้รับสารที่แตกต่างกันไป  

รวมทั้งเป็นผู้รับสารในฐานะที่เป็นผู้กระท�าและสร้างสรรค์จากการรับสารปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมือง 

แล้วสามารถน�าสื่อประยุกต์สร้างความหมายและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนขึ้นใหม่ จากการใช้การตีความ

และแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยเนื้อหาเชิงบริบท (text) เช่น ผ่านบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ รายการข่าว

ทางวิทยุโทรทัศน์เชิงวิจารณ์ ฯลฯ การให้ความส�าคัญกับผู้รับสารในการปฏิเสธอคติหรือแบบมาตรฐานทาง

สังคมที่มีต่อเฉพาะกลุ่ม ความเกี่ยวข้องทางการเมืองของภาพการเสี่ยงโชค หรือถูกน�ามาใช้ในการโฆษณาหา

เสียงที่มุ่งให้ความสนใจทั้งการใส่รหัส (encoding) และถอดรหัส (decoding) เชิงตัวบทเพื่อให้ผู้รับสารเอง

สามารถวิพากษ์และตอบสนองที่แตกต่างได้ต่อผลผลิตของสื่อ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายการเมืองเองก็อาศัย

ปรากฏการณ์ใช้ในการรณรงค์ โดยเฉพาะการตอบโต้ในนโยบายความเป็นเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ อัตลักษณ์ 

จรรโลงความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงอุดมการณ์สมัยนิยม หรือ 

ประชานิยมอาศัยทฤษฎีปรากฏการณ์นิยมหรือการสร้างกระแสจากปรากฏการณ์ให้เป็นนโยบาย เช่น เร่ือง

เพศ ชนชั้น ฯลฯ ดังที่กล่าวแล้ว 

เหตุน้ี จึงท�าให้ในทศวรรษต่อมาเช่น ค.ศ. 1990 ก่อให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหม่และ 

สื่อใหม่ขึ้น แนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหม่และสื่อใหม่ (The Post Modern Turn and New Media) น้ัน 

เริม่จากผลพวงของแนวความคิดหลังสมยัใหม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทัง้ในทางเศรษฐกจิ สงัคม 

วัฒนธรรม ศิลปะ แล้วมาพิจารณาบทบาทของสื่อใหม่กับชีวิตประจ�าวันที่ต้องการทฤษฎีใหม่ ๆ เพื่ออธิบาย

พื้นที่สาธารณะหรืออาณาเขตทางการรับรู้ และภูมิปัญญาที่มีต่อโลกและรูปแบบของวาทกรรมและการปฏิบัติ

ทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมที่
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8-33แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

มีต่อโลก สุดท้ายทฤษฎีสมัยใหม่และสื่อใหม่จากแนวคิดข้างต้นจึงน�ามาซึ่งทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (post  

modern) ที่เกิดขึ้นในมิติทางสังคมวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมในระดับโลกอันเป็นลักษณะ 

หลากหลายของสื่อสมัยใหม่ ซ่ึงเกิดขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ท�าให้โลกแคบลง

หรือแบนลง น�าไปสู่การขยายรูปแบบใหม่ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

ประจ�าวันของผู้คนทั้งโลกที่ต่างไปจากเดิมมาก จนยากหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้ เพราะในเมื่อสังคมโลกเข้า

สู ่สังคมข้อมูลข่าวสารและโลกาภิวัตน์อย่างยากหลีกเลี่ยงแล้ว การน�าไปสู่ทฤษฎีนี้ก็มาจากอิทธิพลจาก 

นักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ อย่างเช่น Jean Baudrillard Jean-Francois Lyotard, Michel Foucault,  

Fredric Jameson, Celeste Olalquiaga, Angela Mcrobbie, Mak Poster และคนอื่น ๆ ล้วนให้ความ

สนใจกับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีแนวใหม่ คือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสื่อสาร 

รปูแบบของวฒันธรรมและอตัลักษณ์ ตลอดจนทฤษฎแีละวาทกรรมแนวคดิใหม่ กบักระแสนยิมของทนุนยิม

สู่ระดับโลกหรือวัฒนธรรมเชิงอุดมการณ์สมัยนิยมหรือประชานิยมระดับโลกภายใต้ทฤษฎีโลกาภิวัตน์สังคม

ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองนั่นเอง

แต่ถ้าจะส�ารวจหาต้นก�าเนิดทฤษฎหีลงัสมยัใหม่ดงักล่าวข้างต้นให้ชดัเจนแล้วจะพบได้ว่า นกัทฤษฎี

ชาวฝร่ังเศส Jean Baudrillard เป็นคนแรก ๆ ที่อธิบายด้วยทฤษฎีวิถีการท�าให้ปรากฏ (the modes of 

simulation) และ “อภิความจริง” (hyperreality) หรือมีส่วนใกล้เคียงกับทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 

ทางสังคมวิทยาอย่างมาก เมื่อ Baudrillard อธิบายถึงการเกิดขึ้นของสื่อและไซเบอร์สเปซ (cyberspaces) 

ทางเทคโนโลยีใหม่ แล้วจะเห็นถึงความส�าคัญของรูปแบบวัฒนธรรม พร้อมกับพื้นที่สาธารณะใหม่ที่เรียกว่า 

พื้นที่ของประสบการณ์ทางวัฒนธรรม (fields of cultural experience) Baudrillard จึงกล้ากล่าวว่า  

“นี่เป็นจุดจบของเศรษฐศาสตร์การเมือง” จากการแทนที่ของวิถีวัฒนธรรมสื่อและคอมพิวเตอร์ที่เป็นสิ่ง 

ทรงพลังในการจัดการโลกปัจจุบัน ด้วยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่รูปแบบ

วัฒนธรรม และโครงสร้างใหม่ของระบบทุนนิยมโลกเข้าด้วยกัน ถือเป็นการเกิดรูปแบบใหม่ของวัฒนธรรม

หลังสมัยใหม่ (postmodernism) และสื่อใหม่พร้อมกับวัฒนธรรมเชิงอุดมการณ์และการครอบง�าแบบใหม่

ที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือประชานิยมทุนนิยมโลก ด้วยอุดมการณ์โลกาภิวัตน์ และสังคมข้อมูลข่าวสาร

ด้วยเหตุนี้ ต่อมาช่วงทศวรรษที่ 1990 จึงเป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันระหว่างการบริโภค

แนวใหม่กบัลทัธทุินนยิมโลก ทีต่่างจากการศึกษาของส�านกัแฟรงค์เฟิร์ตในอดตีซึง่อธบิายไว้ว่า สงัคมมวลชน

ได้สร้างวัฒนธรรมมวลชนให้แก่ปัจเจกชน โดยผ่านการควบคุมของบรรษัทองค์กรขนาดใหญ่ รัฐและสื่อ  

ที่ก่อเกิดรูปแบบแตกต่างหลากหลายของการศึกษาวัฒนธรรม และวิธีการศึกษาสื่อและวัฒนธรรม โดยให้

ความสนใจกับผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีส่วนก�าหนดสังคมวัฒนธรรม การเกิดขึ้นของเศรษฐกิจ

และวฒันธรรมระดบัโลก การเคลือ่นไหวและการเมอืงแนวใหม่ทีต่ัง้ค�าถามต่ออ�านาจทางการเมือง การครอบง�า 

และการต่อต้านไปพร้อม ๆ กัน
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8-34 การวิเคราะห์การเมือง

แต่แนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีต่าง ๆ ได้ก้าวข้ามขอบเขตของทฤษฎี

การสือ่สารแบบเดมิ เช่น การครอบง�าจากสือ่และกลุม่ผู้มอี�านาจครอบง�ามาเป็นทฤษฎวีฒันธรรมคอมพวิเตอร์

ซึง่ให้ความสนใจกบัการพฒันาของอตุสาหกรรมข้อมลูข่าวสารและบนัเทงิทีเ่กดิขึน้ในอนาคตและสงัคมข้อมลู

ข่าวสารนั้นก็เป็นผลพวงมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์และสื่อใหม่ที่มีอยู่หลากหลายมากกว่า

สื่อมวลชนเดิมที่ก็ยังมีอยู่ แต่ลดพลังอ�านาจการครอบง�าที่เคยเป็นฝ่ายเดียวมาเป็นการใช้สื่อหลากหลายหรือ

สื่อผสมมากขึ้น เปิดทางให้เกิดทฤษฎีการสื่อสารที่ต้องศึกษาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารกับการสร้างความ 

ทันสมัยภายใต้ทฤษฎีโลกาภิวัตน์และวิทยาการทางสื่อ สู่โลกที่สาม คือ โลกก�าลังพัฒนาซึ่งจะถูกครอบง�าใหม่

ด้วยวัฒนธรรมเชิงอุดมการณ์ความทันสมัยจากทุนนิยมโลก หรือโลกาภิวัตน์น่ันเอง ที่มีผลทั้งทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง น�าไปสู่ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองในเชิงสงครามข่าวสารจากผลกระทบเชิง 

บูรณาการของโลกาภิวัตน์ และการตลาดทางการเมืองที่การเมืองน�าระบบทุนนิยมทางการตลาดมาใช้ในการ

รณรงค์หาเสียงและเพื่อการปกครองต่อไป36

ช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 McLuhan เสนอทฤษฎีแบบฉบับใหม่ทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับชุมชนโลก 

(global community) โดยกล่าวว่า วัฒนธรรมของปัจเจกบุคคลท่ีมนุษย์เคยรู้จักจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่  

เรียกว่า “การพ่ึงพาอาศัยทางอิเล็กทรอนิกส์” (electronic interdependence) ในยุคสมัยใหม่มนุษยชาต ิ

จะเปลี่ยนแนวทางการติดต่อส่ือสารที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงไปเป็นความมีอัตลักษณ์ร่วมกัน หรือท่ี 

McLuhan เรียกว่า “รากฐานแบบชนเผ่า” (tribal base) ประดิษฐกรรมทางความคิดซึ่งถือเป็นนวัตกรรม

ทางสังคมดังกล่าวของแมคลูฮัน ใช้เรียกองค์กรทางสังคมแบบใหม่ซ่ึงมีลักษณะเป็น “หมู่บ้านโลก” (global 

village) ที่คนทั่วทั้งโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจนเปรียบเสมือนกับ

ผู้คนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน คนท่ัวโลกจะมีความส�านึกรับรู้ (perception) และประสบการณ์ (experience) 

อันเป็นสากลเฉกเช่นเดียวกัน โดยผ่านการแพร่กระจายของสื่อที่เป็นระบบโลก (global media system) 

ท�าให้คนจ�านวนมากสามารถรู้เรื่องราวท่ีไหนก็ได้ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วหรือเวลาเดียวกัน แม้จะมีที่อยู่

ทางกายภาพคนละซีกโลกก็สามารถทราบเรื่องราวในเวลาจริงได้ผ่านสื่อ เช่น การถ่ายทอดสดโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม เว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ต ดังน้ันอุปสรรคในประเด็นที่เกี่ยวกับระยะทาง หรือกาลเวลา กลายเป็น

เรื่องไร้ความหมายและไม่สามารถปิดกั้นประสบการณ์ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของมนุษย์

นอกจากน้ี แมคลูฮัน ยังเช่ือว่า “สื่อ” สามารถท่ีจะเอาชนะความแปลกแยกที่ถูกสร้างข้ึนมาโดย 

ความมเีหตผุลทีเ่ป็นนามธรรมของวัฒนธรรมหนงัสอื ซึง่ก�าลงัถกูแทนท่ีโดยความรูส้กึเชือ่มโยงใหม่ ๆ อันหนึง่

และการท�าให้เกิดการประสานกันของร่างกายและจิตใจ ความรู้สึกต่าง ๆ และเทคโนโลยี37

36 สรุปสาระส�าคัญจาก ชวนะ ภวกานันท์. (2555). ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสาร

ทางการเมือง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. น. 2-47 ถึง 2-75.
37 สมเกียรติ ตั้งมโน. (2560). Baudrillard: เจ้าพ่อสื่อหลังสมัยใหม่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. http://www.mid-

nightuniv.org/midculture44/newpage7.html ค้นคืนเมื่อ September,20 2017
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8-35แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

แนวคิดของแมคลูฮัน ที่ว่า ตัวสื่อ คือตัวสารที่ต้องการส่ง (The media is the message)  

เป็นแนวคิดที่ท�าให้เขามีชื่อเสียงมากที่สุด สามารถอธิบายได้ดังนี้

ประการแรก สื่อ หรือช่องทางในการสื่อสาร เป็นส่วนส�าคัญที่สุดของการสื่อสาร เขามีความเช่ือว่า  

สื่อมีความส�าคัญกว่าสาร สื่อที่เด่นในแต่ละยุคสมัย จะสามารถส่งผลและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ 

ผู้คนมากกว่าสารหรือเนื้อหาที่ส่ือน้ันส่งไป

ประการที่สอง สื่อ เป็นกระบวนการ หรือทักษะกระบวนการ แมคลูฮันกล่าวว่า แม้ว่าจะมี 

การเปลี่ยนตัวอักษรออกหนึ่งตัว (จาก message เป็น massage) โครงสร้างเดิมของสื่อก็ยังคงสามารถ 

ที่จะส่งสารหรือยังคงสามารถที่จะสื่อสารความหมายตามที่ผู ้ส่งต้องการได้ สื่อสามารถที่จะปรับเปลี่ยน  

และส่งต่อเนื้อหาท่ีต้องการให้เกิดผลต่อจิตส�านึก (conscious) อันสามารถส่งผลต่อการรับรู้ (perception) 

ของมนุษย์ในแต่ละระดับของสังคมได้ในที่สุด

จากแนวคิดดังกล่าว ได้ส่งผลสู่ประเด็นส�าคัญของทฤษฎีฯ ที่เชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่เชื่อว่า ส่ือ (media) เป็นกลไกส�าคัญที่สุดในการที่จะเป็นผู้ก�าหนดการสื่อสาร และท้ายสุด 

ก็คือการชี้น�าระบบสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู ้คนในสังคม ไม่ว ่าจะเป็นการชี้น�าในระดับ 

ของปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวเน่ืองกับการคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่าง ๆ จนกระทั่งการขยายผลการช้ีน�า

สู่ระดับกลุ่ม ระดับองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ดังเช่นจัดระบบกลไกต่าง ๆ ภายในตนเอง หรือภายในองค์กร

ตนเองเข้าสู่สังคมแห่งความทันสมัย และเท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แนวคิดของแมคลูฮัน  

จะมีหลักวิธีการคิดที่คล้ายกับทฤษฎีแนวคิดของมาร์กซิสต์ (Marxist Theory) ที่กล่าวว่า “เศรษฐกิจ คือ

ตัวก�าหนดกลไกทุกอย่างของสังคม” ในขณะที่แมคลูฮัน กล่าวว่า “เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร คอื

ตัวก�าหนดกลไกทุกอย่างของสังคม”38

จากพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการสื่อสารในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ก่อให้เกิดช่องทาง 

การสื่อสารใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์ เกิดอุปกรณ์การสื่อสารที่มีความ 

ทันสมัย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

ประกอบกับการท่ีส่ือมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวหน้า 

ท�าให้มีรายการต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูล ข่าวสารความรู้และความคิดเห็นต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งนี้ โดยให้ประชาชน 

มส่ีวนร่วม เช่น มกีารส�ารวจความนยิมต่อพรรคการเมือง ความคิดเหน็ต่อประเด็นทางการเมือง การแสดงออก

ถึงความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อสาธารณะ จนอาจกล่าวได้ว่าก่อให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

ที่ตื่นตัวมีความเคลื่อนไหวที่จะส่ือสารทางการเมืองในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับอ�านาจด้านการเมืองและการ

ปกครองอย่างใกล้ชิดและเมื่อมีการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ ๆ ขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมในลกัษณะใหม่ ๆ ด้วยเช่นเดยีวกัน ทัง้น้ีสามารถสรปุปรากฏการณ์ดังกล่าวตามทฤษฎี 

 

38 กมลรัฐ อินทรทัศน์. (2560). เทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎีการส่ือสาร. http://www.stou.ac.th/Thai/Schools/

sca/MA_TEXT/UNIT10.txt ค้นคืนเมื่อ September 20, 2017
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8-36 การวิเคราะห์การเมือง

เทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนด (Theory of Technology Determinism) แห่งส�านัก Toronto ประเทศแคนาดา 

ได้ดังนี้

ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนดนี้ส่วนหนึ่งของทฤษฎีกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติที่สนใจพลัง

การผลิต (Productive force) ในส่วนที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นักวิเคราะห์ตามแนวทางนี้จะดูว่า

ในสังคมนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร 

แนวทางการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม สามารถพิจารณาดูได้สองมุมมองตามแผนภูมิดังต่อไปนี้39 

Invention
Application

A
level

Com
Tech

Com
Tech

ก�าหนด

ก�าหนด

สร้างผลกระทบ

สร้างผลกระทบ

Social 
change

Society
Institutional level
Individual level

B
level

Social 
Change

 ภาพที่ 8.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

  ตามทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนด
ที่มา:  กาญจนา แก้วเทพ. (2541). แนวทางการศึกษาสื่อมวลชนโดยใช้ทฤษฎีวิพากษ์. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

น. 125.

แนวคิดในแบบจ�าลอง A นั้น จะเป็นการตั้งค�าถามว่าเม่ือเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารได้

เปลี่ยนแปลงไป จะสร้างผลกระทบอะไรให้เกิดข้ึนกับระดับสังคม สถาบัน และปัจเจกบุคคลบ้าง ซึ่งแนวคิด

นีเ้ป็นพืน้ฐานของกลุม่ Technology Determinism โดยแท้ เพราะกลุม่นีม้คีวามเชือ่ว่าเทคโนโลยเีป็นสาเหตุ

หลักของความเปลี่ยนแปลงในสังคม

ส่วนแนวคิดในแบบจ�าลอง B น้ัน จะตั้งค�าถามในทางกลับกันว่ามีเง่ือนไขของการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมใดบ้างที่จะเป็นตัวท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ แนวคิดนี้จะมองว่าเง่ือนไข

ทางสังคมเป็นสาเหตุหลักในการก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี เช่น เมื่อคนในสังคมรู้สึกว่าล�าบาก 

ในการติดต่อสื่อสารกัน จึงมีการคิดประดิษฐ์โทรเลข เป็นต้น

39 กาญจนา แก้วเทพ. (2541). อ้างแล้ว. น. 125.
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8-37แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

โดยสรุปแล้ว “ทฤษฎีสื่อคือผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ” (McLuhan’s Media Law Theory) หรือ

กลุ่มนักทฤษฎีที่เช่ือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวก�าหนด หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารสามารถเป็นตัวชี้น�า (Technological Determinism) ที่ส่งผลต่อการก�าหนดการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ในสังคมได้ โดยแนวคิดน้ีประกอบด้วยกฎเกณฑ์หลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ40 คือ 1) กฎแห่งความ 

รีบเร่ง (Law of acceleration) เช่น การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองต่อวิธีการสื่อสารที่รีบเร่ง รวดเร็ว

ในปัจจุบัน 2) กฎแห่งความล้าสมัย (Law of obsolescence) เช่น การใช้วิธีการส่งจดหมายผ่านอีเมล  

(e-mail) แทนการส่งจดหมายด้วยระบบเดิม การเปลี่ยนวิธีการเก็บหนังสือในรูปแบบของแผ่นซีดีรอม  

(CD-ROM) แทนด้วยการเก็บแบบเดิม 3) กฎแห่งการหลอมรวม หรือการบูรณาการสื่อ (Law of synthesis 

or convergence) อันเป็นการเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน เช่น การประชุม 

ทางไกลผ่าน video conference การใช้ห้องสนทนาอเิลก็ทรอนกิส์กบัคนเฉพาะกลุม่ในเฉพาะในบางประเดน็ 

และ 4) กฎแห่งการสืบค้น (Law of retrieval) ที่เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ได้ เช่น 

การออกแบบระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ

“เทคโนโลยีการสื่อสาร” เป็นค�าที่ใช้ในความหมายซึ่งครอบคลุมถึง ศิลปะการสื่อสาร วิธีการ 

กระบวนการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าและส่งเสริมเพิ่มพูนสมรรถนะ คุณภาพ 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการส่ือสารของมนุษย์ รวมถึงการแสวงหาข่าวสาร การเก็บสาร การส่งสารและ

ผลสะท้อนกลับ

การสื่อสารทางการเมืองในยุคสื่อเก่านั้น เป็นการส่งสารผ่านช่องทางสื่อที่มีลักษณะเป็นแนวดิ่ง โดย

มีเป้าหมายเพ่ือการครอบง�า ในรูปของบทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ข่าว ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และสถาบันการเมืองอื่น ๆ ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้

การสื่อสารที่มีเป้าหมายเพื่อการครอบง�าดังกล่าว ท�าให้ประชาชนส่วนหนึ่งมีปฏิกิริยาตอบโต้ 

การสื่อสารทางการเมืองใน 2 ลักษณะ คือ “กลัวและหลีกเลี่ยงที่จะสื่อสาร” กับ “เบื่อและเกิดการเพิกเฉย 

ที่จะติดตามข่าวสารการเมือง”41 ซึ่งปฏิกิริยาทั้งสองแบบนี้ล้วนแต่ส่งผลเสียกับระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองทั้งสิ้น

40 กมลรัฐ อินทรทัศน์. (2560). อ้างแล้ว.
41 พัสนัย นุตาลัย. (2540). การสื่อสารทางการเมืองของชนชั้นกลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 26.
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8-38 การวิเคราะห์การเมือง

แหล่งข่าว
รัฐ
พรรคการเมือง
กลุ่มพลังประชาชน

สื่อมวลชน

สร้างสร้าง

ใช้อ�านาจมาจัดการ
กับสภาวะที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตาม
เจตจ�านงของแหล่งข่าว

เนื้อหาข่าวสาร เป็นเร่ืองราวสาธารณะ

ช่องทางสื่อ

ผู้รับสาร

ภาพที่ 8.4 แสดงการสื่อสารทางการเมืองในยุคสื่อเก่า
ที่มา:  พสันยั นตุาลยั. (2540). การสือ่สารทางการเมอืงของชนช้ันกลาง. วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบัณฑติ. คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. น. 26.

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้นท�าให้อุปสรรคด้านระยะทางและเวลากลายเป็นเรื่อง 
ไร้ความหมาย การมีโทรศัพท์ท�าให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ห่างไกลได้ตลอดเวลา ระบบ
โทรทศัน์ท�าให้เราเหน็และได้ยนิเรือ่งราวทีอ่ยูไ่กลตวัภายในเวลาอันรวดเรว็ย่ิงขึน้ การเกิดข้ึนของการถ่ายทอด
รายการสดผ่านดาวเทียมท�าให้คนที่อยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์นับเป็นหม่ืน ๆ ไมล์ ได้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาจริงอย่างแทบไม่น่าเชื่อ อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นเข้ามาช่วยขยายประสบการณ์ด้าน
การรับสัมผัสของมนุษย์ให้กว้างออกไป

พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้น ส่งผลต่อระบบสังคมการเมืองในแง่ของการเพิ่มช่องทาง
เลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น ส่วนในระดับปัจเจกบุคคลนั้นพัฒนาการของเทคโนโลยีการ
สื่อสารท�าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทัศนคติตลอดจนจิตส�านึกทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันโดยไม่มี
ข้อจ�ากัดในเรื่องเขตแดนทางภูมิศาสตร์อีกต่อไป

เทคโนโลยีการสื่อสารนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงยุคปัจจุบันท่ีมีสื่อใหม่ (new  
media)42 เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง สื่อท่ีใช้เทคโนโลยีแผนใหม่ ทั้งคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารดาวเทียม 
ซึ่งท�าให้แยกสื่อใหม่ออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทที่ 1 สื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer 
mediated communication: CMC) ส่ือชนิดนี้เป็นสื่อแบบ ปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) เช่น อินเทอร์เน็ต
และสื่อใหม่ที่ก�าลังจะเปิดตัวที่มีลักษณะเชื่อมโยงโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน สื่อใหม่
ประเภทที่ 2 คือ สื่อโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมซึ่งยังคงรูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่มีพลังในการป้อน

ข่าวสารและความบันเทิงไปได้ทั่วโลก และสามารถเข้าถึงประชาชนที่เช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ได้
42 บุณฑริกา เจี่ยงเพ็ชร์. (2543). พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ืออินเทอร์เน็ต และทัศนคติ

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ของ

กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 30.
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8-39แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

คุณลักษณะที่โดดเด่นของสื่อใหม่เหล่านี้ คือ ปฏิสัมพันธ์และการน�าไปใช้ร่วมกับอาณาจักรของ 

สื่อเดิมได้ เช่น การส่งอีเมลแทนการส่งจดหมาย การประชุมผ่านระบบ video conference แทนการน่ัง

ประชุมร่วมกันในห้อง และใช้เป็นส่วนเติมเต็มของสื่อมวลชนแบบด้ังเดิม หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่า สื่อใหม่

นั้นสามารถจะเข้ามาท�างานในทุกบริบทที่ส่ือชนิดอื่น ๆ ได้ปฏิบัติการอยู่แล้ว

กรณีตัวอย่างของการใช้สื่อใหม่ที่เห็นได้ชัด คือ การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็น 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์นับล้าน ๆ เครื่องทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์ปลายทางในการรับส่งข้อมลูข่าวสารภายใต้มาตรฐานการรบัส่งข้อมูลแบบเดียวกัน43 

อินเทอร์เน็ตเร่ิมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วเม่ือมีการน�ามาใช้เพื่อการพาณิชย์

เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1991 จนกระทั่งถึงในปัจจุบันที่มีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่าร้อยล้านคนทั่วโลก โดย

มีโครงข่ายโยงใยไปใน 168 ประเทศ อัตราการเติบโตของอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ใน ค.ศ. 

1998 มีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่าการติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ถึง 4 เท่า ทั้งนี้มีอัตราการเติบโตของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดคือประมาณ 500% 

ต่อปี มากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเติบโตเพียง 300% ต่อปี โดยในทวีปเอเชียนั้นประเทศญ่ีปุ่นมีผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตมากที่สุดราว 8 ล้านคน ซ่ึงคิดเป็น 2 ใน 3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชียทีเดียว44

บรูซ บิมเบอร์ (Bruce Bimber)45 นักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตา บาบารา ตั้ง

ข้อสันนิษฐานไว้ว่า การส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใน 2 แนวทาง

แนวทางแรกเรียกว่า populist คือ การที่สื่ออินเทอร์เน็ตท�าให้ปัจเจกชนมีอิทธิพลต่อรัฐบาลและ

ระบบการเมืองมากขึ้น เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังบุคคลต่าง ๆ ใน

รัฐบาลได้โดยตรง โดยที่ไม่เพียงแต่พวกเขาจะสามารถติดตามข่าวสารทางการเมืองและแสดงความคิดเห็น

ของเขาไปยังรัฐบาลได้เท่านั้น แต่ยังท�าให้เขาสามารถที่จะลดการพึ่งพาทั้งในระหว่างปัจเจกชนด้วยกันและ

ในระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ทางการเมืองอีกด้วย

แนวทางที่สองเรียกว่า community คือ การสร้างสรรค์และการท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของชุมชน 

เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ นั้นจะน�ามาซึ่งการปรับปรุงระเบียบทางสังคม และเทคโนโลยีแบบใหม่นั้น 

จะท�าให้กลุ่มชุมชนในระดับชาติมีกิจกรรมร่วมกันได้ราวกับว่ามันเป็นชุมชนของคนบ้านใกล้เรือนเคียงที ่

ก�าลังพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ท�าให้อุปสรรคเรื่องระยะทางและเวลาหมดไปน่ันเอง เพราะถึงแม้ว่า

จะเป็นชุมชนระดับชาติแต่ทุกคนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่าง

พร้อมเพรียงในเวลาเดียวกัน

การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นท�าให้ความห่างไกลทางกายภาพไม่มีผลต่อการเกิดขึ้นและ

การคงอยู่ของชุมชนอีกต่อไป ชุมชนนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เสมอเม่ือบุคคลหน่ึงมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล 

อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายเป็นระยะเวลานานพอที่พวกเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นให้ย่ังยืนขึ้น โดยที่ไม่จ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องระยะทาง พื้นที่ หรือแม้แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

43 เพิ่งอ้าง. น. 31.
44 Jim Ericson. (1998). The World on a Wire. Asia Week. Retrieved from April, 17 1998. p. 45.
45 บุณฑริกา เจ่ียงเพ็ชร์. (2543). อ้างแล้ว. น. 33.
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อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า แนวคิด populist เน้นที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารจากพลเมือง

ไปยังรัฐบาล หรือเป็นผลกระทบในแนวดิ่งระหว่างสังคมกับสถาบันการเมืองท�าให้มีการสื่อสารสองทาง  

(two-way communication) เกิดขึ้นในขณะที่แนวคิด community เน้นที่การขยายขอบเขตทางด้าน 

การสื่อสารระหว่างพลเมืองด้วยกันเองหรือเป็นผลกระทบของการสื่อสารในแนวนอนระหว่างปัจเจกชนกับ

ปัจเจกชนในสังคม ซึ่งทั้งสองด้านนั้นต่างก็เป็นผลกระทบของเทคโนโลยีทางการสื่อสารแบบใหม่ที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

ดังนั้น เมื่อประมวลความคิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และแนวคิดเรื่องผลกระทบของการสื่อสารผ่านเครือข่ายของสื่อใหม่ที่มีต่อระบบ

การเมือง หรือการสื่อสารทางการเมืองของ บรูซ บิมเบอร์แล้ว อาจสรุปได้ดังแผนภูมิดังต่อไปนี้46

สถาบันการเมือง

รัฐบาล

พรรคการเมือง ฯลฯ

เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต
กลุ่มต่าง ๆ

ในสังคม

สื่อมวลชน

แบบดั้งเดิม

- นายทวารข่าวสาร

- การก�าหนด

  วาระสาร

ประชากร

 ปัจเจกชน        ปัจเจกชน       ปัจเจกชน

ปัจเจกชน        ปัจเจกชน        ปัจเจกชน

ภาพที่ 8.5 แสดงการสื่อสารทางการเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์ภายใต้สื่อใหม่
ที่มา:  บุณฑริกา เจี่ยงเพ็ชร์. (2543). พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ืออินเทอร์เน็ต และทัศนคติทางการ

เมืองแบบประชาธิปไตยที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ของ

กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 35.

46 บุณฑริกา เจ่ียงเพ็ชร์. (2543). อ้างแล้ว. น. 35.
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8-41แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

กระบวนการสือ่สารทางการเมอืงในยคุโลกาภิวตัน์ตามแผนภูมิข้างต้นน้ี สามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

คือ สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะรัฐบาลและพรรคการเมืองอาศัยกลุ่มต่าง ๆ (กลุ่มผลประโยชน์) 

ในสังคมและสื่อมวลชนเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส�าคัญในการถ่ายทอดสาร ซึ่งได้แก่ ผลของการตัดสินใจ

และนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ท่ีต้องการให้ประชาชนรับรู้ สารซึ่งไม่ว่าจะผ่านส่ือมวลชนหรือผ่าน 

กลุ่มต่าง ๆ น้ันต้องผ่านการกรองโดยนายทวารข่าวสาร (gatekeeper) และผ่านการจัดวาระสาร (agenda 

setting) ก่อน จึงจะส่งผ่านไปสู่ผู้รับสาร ซึ่งได้แก่ ปัจเจกชนทั่วไป และปัจเจกชนก็จะมีศักยภาพที่จะ

แสดงออกถึงความต้องการ ข้อเรียกร้อง และความคิดเห็นทางการเมืองของตนเองได้

จากแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการทางด้านการสื่อสารและนักรัฐศาสตร์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า 

พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองจะเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีการสื่อสาร บวกผสมกับปัจจัย 

อื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยที่การสื่อสารทางการเมืองในยุคเก่าจะเป็นการสื่อสาร

โดยใช้สื่อเก่า ที่ไม่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโทรคมนาคม แต่การสื่อสาร

ทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ จะเป็นการสื่อสารที่เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสื่อเสียง  

ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพกราฟิก วีดิทัศน์ ที่มีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเป็นองค์ประกอบหลัก

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.1

เรื่องที่ 8.2.2  ตวัแบบการวเิคราะห์การเมอืงตามแนวทางการสือ่สาร

ทางการเมือง

การอธบิายการศกึษาการสือ่สารกบัการเมอืง โดยทัว่ไปมักอธิบายด้วยแนวคิดทัว่ไปเก่ียวกับการสือ่สาร

ที่กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร และธรรมชาติของการสื่อสารแล้วน�ามาประยุกต์ใช้

กับทางการเมือง

ก็ด้วยสาเหตุที่ต้องพิจารณาการสื่อสารทั้งในฐานะที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยง

ชนชั้นปกครอง คือ รัฐบาลกับชนชั้นใต้ปกครอง คือ ประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน โดยพิจารณาการสื่อสารฐานะ 

ตัวแปรน�าหรือตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองในฐานะตัวแปรตามนั่นเอง47

47 สุรพงษ์ โสธนเสถียร. (2534). อ้างแล้ว.
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8-42 การวิเคราะห์การเมือง

การสื่อสารเมื่อถูกน�ามาใช้ศึกษาทางการเมือง จึงถือเป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญต่อมนุษย์ใน

การด�าเนินชีวิตเช่นเดียวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จัดเป็นทั้งเครื่องมือ (instrument) หรือ 

การใช้เครือ่งมอื กค็อื วิธกีาร (means) ทีก่่อการเปลีย่นแปลงอย่างใดอย่างหนึง่ทัง้ต่อตวับคุคลเอง ต่อองค์กร 

และต่อสังคมอีกด้วย48

การศึกษาการสื่อสารกับการเมือง จึงต้องเริ่มจากการสืบค้นให้ความหมายในลักษณะของความ 

เป็นศาสตร์กันเป็นเรื่องแรกด้วย เหตุผลที่ความเป็นศาสตร์ด้านการสื่อสารก็เช่นเดียวกับศาสตร์ทางการเมือง

หรือรัฐศาสตร์ คือ ได้รับอิทธิพลเชิงสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการจากศาสตร์แขนงอื่น ๆ ทั้งหมวดของ

วทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิหรือ “ศาสตร์แขง็” (hard sciences) และหมวดวิทยาศาสตร์สงัคม หรอื “ศาสตร์อ่อน” 

(soft sciences) ซ่ึงมีความหมายถึงหลายศาสตร์ต่าง ๆ ในทางสังคมวิทยา เช่น สังคมวิทยามานุษยวิทยา 

จิตวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการสื่อสาร เป็นต้น  

ซึ่งความสนใจของนักวิชาการแต่ละบุคคล ย่อมท�าให้เกิดหลากหลายมุมมองและแนวคิดการศึกษาของ 

การสื่อสาร49

เมื่อประยุกต์กับการเมืองหรือรัฐศาสตร์แล้ว โดยเฉพาะกับแนวคิดของ ไฮส์ อูลาว (Heinz Eulau)  

นักรัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่มีแนวคิดว่า การเมืองหรือความเป็นรัฐศาสตร์น้ัน คือ สภาพการณ์และผลที่ 

เกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์ การเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีความเชื่อ การกระท�า  

ค่านิยม ประเพณี ความเป็นสถาบัน สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้น การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ และ

ท�าไมต้องตัดสินใจเช่นน้ัน50

ย่ิงเมื่อตรวจสอบความหมายของการสื่อสารทางการเมืองตามแนวคิดของ โรเบิร์ต อี เดนตัน จูเนียร์ 

(Robert E. Denton, Jr.) และ กาเร ซี วู ้ดวาร์ด (Garey C. Woodward) ให้แนวคิดไว้น่าสนใจว่า  

การสือ่สารทางการเมอืงเป็นการอภิปรายเกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรทางการเมอืง คือ เงนิ โดยฝ่ายมอี�านาจ

หน้าที่เป็นทางการ คือ ผู้ตัดสินใจเรื่องสาธารณะต่าง ๆ คือ รัฐบาล และใช้การบังคับอย่างเป็นทางการในรูป

ทั้งให้รางวัลหรือลงโทษแก่สาธารณะได้51

เหตุนี้ ท้ังเดนตันและวู้ดวาร์ด จึงแนะน�าว่า การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นการท่ีต้องมีเร่ืองเหล่านี้

เข้ามาเก่ียวข้อง แรงบันดาลใจ (inspire) ท�าให้บาดหมาง (alienage) การแบ่งออก (divide) การปรึกษา 

(counsel) หรือการให้ข่าวสาร รวมถึงการต้องมีการสื่อสารซึ่งต้องขึ้นกับผู้ใช้และเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบาง

อย่างเป็นส�าคัญ52

48 กิติมา สุรสนธิ. (ม.ป.ป.). อ้างแล้ว.
49 David K. Berlo. (1960).; Dennis McQuail. (1983-2003).; Wilbur, Schramm and Deniel, Lerner. (1976).; 

Melvin, L. De Fleur. (1966).; J.T. Klapper. (1954). อ้างถึงใน เพ่ิงอ้าง. น. 156.
50 Heinz Eulau. (1963). Op.cit.
51 Robert E. Denton, Jr. & G.C. Woodward. (1998). Op.cit.
52 Ibid. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง.
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8-43แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

พี อาร์ อาร์ (P.R.R. Sinha) เป็นนักวิชาการทางการสื่อสารที่มีช่ือ ซึ่งมีแนวคิดดูจะสอดคล้องกับ 

อูลาว อย่างมาก ตลอดจนเดนตันและวู้ดวาร์ด จากแนวคิดที่ว่าการสื่อสารเสมือนสิ่งเชื่อมการศึกษา  

การเปลี่ยนแปลง สังคม สถาบัน ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์จึงไม่มีสุญญากาศ (vacuum) ทางการศึกษา 

ด้านการสื่อสารและการเมืองอย่างมีดุลยภาค (equilibrium) อยู่แล้ว เพราะมีสัมพันธภาพระหว่างกัน 

เน่ืองจากทั้งการสื่อสารและการเมือง รากฐานส�าคัญคือตัวมนุษย์และสภาพการณ์ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจาก

การกระท�าของมนุษย์หรือน�้ามือมนุษย์ที่ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นตัวก�าหนด53

จากแนวคิดข้างต้น การศึกษาการสื่อสารก็เช่นเดียวกับการศึกษางานทางการเมืองของนักรัฐศาสตร์

ที่หนีไม่พ้นต้องอ้างถึงสมัยกรีก สมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาของตะวันตกและปัจจุบันว่าไม่มีความ 

แตกต่างอะไรเลย ทั้งท่ีความเป็นจริงจากปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ทางการเมืองแต่ละช่วงสมัย มีความ

แตกต่างกันอย่างมากที่ต้องมองให้ทะลุไกลไปกว่างานของอริสโตเติล หรือฮอบส์ ล็อก มาเคียเวลลี่ ฯลฯ 

อย่างท่ีน่าสนใจให้ความใหม่คืองานของฮาเว่ย์ที่มองรัฐศาสตร์เชิงสรีรวิทยา54 หรือ Bertrand de Jouvenel 

ที่ประยุกต์งานการแพทย์เข้ากับรัฐศาสตร์อย่างน่าสนใจ55

อย่างไรกต็าม การศกึษาการสือ่สารกย็งัมกีารเริม่สมยักรกีจากแบบจ�าลองการสือ่สารของอริสโตเตลิ 

(Aristotle) ท่ีเรียกว่า “The Aristotlelian Model” ซึ่งอริสโตเติลถูกยกย่องว่าเป็นบิดาของสาขาวาทวิทยา 

(Rhetoric) เน้นหนักทางการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ (persuasive speaking) โดยอาศัยการอธิบายด้วย 

แบบจ�าลองน้ี จะสรุปได้ว่ามีอยู่ในคุณสมบัติของมนุษย์ทุกคนที่สามารถใช้เพื่อการชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้ฟัง

เกิดอารมณ์ความรู้สึกหรือปฏิบัติตาม

อริสโตเติลจึงสรุปแบบจ�าลองการสื่อสารของเขาด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ คือ ผู้พูด 

(speaker) ค�าพูด (speech) และผู้ฟัง (audience) โดยจะประสบผลส�าเร็จได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบเอื้อ

อ�านวยของแต่ละองค์ประกอบส�าคัญ คือ ผู้พูดจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “Ethos” คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติ 

ซึ่งค�าว่า ethos นี้มักใช้ค�ารวม ๆ ว่า “จริยธรรม” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ethnicity56 จึงจะถือว่าเป็นผู้มี

บุคลิกภาพที่ดีในการส่ือสาร ซ่ึงตัวค�าพูดนั้นก็จะต้องมีสิ่งท่ีเรียกว่า “Logos” หรือมีตรรกความเป็นเหตุเป็น

ผลที่น่าเชื่อถือ เรียกว่า “Logic” นั่นเอง ส่วนทางด้านคนฟังหรือผู้รับสารค�าพูด ก็จะต้องมีอารมณ์ความรู้สึก

ที่เรียกว่า “Pathos” (emotional feeling) น่ันเอง การส่ือสารก็จะเป็นไปตามภาพที่ 8.6

53 P.R.R. Sinha. (1976).; Wilbur Sehramm. (1967). Op.cit.
54 Ithiel, de Sola Pool. (1967). Op.cit.
55 Bertrand, de Jourenel. (1693). Op.cit.
56 กีรติ บุญเจือ. (ม.ป.พ.). ปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์นเล่มต้น. เริ่มรู้จักปรัชญา. กรุงเทพฯ: แผนกพิมพ์และผลิตเอกสาร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. น. 64.
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 ผู้พูด ค�าพูด ผู้ฟัง

 Speaker Speech Audience

 ต้องมี “Ethos” ต้องมี “Logos” ต้องมี “Pathos”

ภาพที่ 8.6 แสดงแบบจ�าลองการสื่อสารของอริสโตเติล
ที่มา:  ชวนะ ภวกานนัท์. (2548). การศกึษารฐัศาสตร์แนวทางการส่ือสาร. ใน เอกสารการสอนชดุวชิาหลักและวธิกีารศกึษาทางรฐัศาสตร์. 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. น. 157.

จากแบบจ�าลองของอริสโตเติลดังกล่าว เรย์ โรเบิร์ต ได้ขยายแบบจ�าลองของการสื่อสารจากแบบ

จ�าลองของ อริสโตเติล ออกมาอีกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น57 จนน่าจะเป็นที่มาของแบบจ�าลองการสื่อสารของเดวิด 

เค เบอร์โล ในเวลาต่อมาก็ได้ ดังนี้

 Speaker Speech Audience

ต้องมี “Ethos” คือ บุคลิกภาพ

ท่ีเข้าถึงผู้ฟังได้ ซึ่งได้แก่

- ความรู้ (Knowledge)

- ค่านิยม (Values)

- ความรู้สึก (Feelings)

- ทักษะการสื่อสาร (การพูด)

 (Communication Skills)

- อื่น ๆ

ต้องมี “Logos” คือ “Content” 

สาระเนื้อหา ได้แก่

- การเรียบเรียงหรือปรุงแต่ง 

 (Arrangement)

-  การส่งมอบสาระ (Delivery)

- เค้าโครงความคิด

 (Outline of Ideas)

- ภาษา (Language)

- การยกตัวอย่าง (Example)

ต้องมี “Pathos” คือ การเข้าถึง

สาระได้ทางอารมณ์รู้สึก

(Emotional Approach)

- วิธีการเข้าถึง (Approach)

- ความรู้ (Knowledge)

- ประสบการณ์ (Experience) 

- ค่านิยม (Values)

- ความรู้สึก (Feelings)

- ทักษะการฟัง

 (Communication Skills)

- อื่น ๆ

ดงันัน้ เพือ่หลกีหนคีวามจ�าเจซ�า้ซากแล้วกมั็กอ้างความเป็นคลาสสกิของนักการสือ่สารทีน่�าแนวคิดและ

ทฤษฎีการส่ือสารมาศึกษาการเมืองหรือรัฐศาสตร์เช่นเดียวกับวิชาการอ่ืน ๆ เฉกเช่นเดียวกับที่นักรัฐศาสตร์

หรืองานศึกษาทางการเมืองซ่ึงอ้างสมัยกรีก สมัยกลาง สมัยฟื้นฟู ศิลปวิทยาของตะวันตกและสมัยปัจจุบัน

ว่า ไม่มีความแตกต่างอะไรเลย ทั้งที่แท้จริงปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์แต่ละ

ช่วงสมัยมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างส�าคัญอยู่ที่ส�านึกของความเป็นนักรัฐศาสตร์ท่ีต้องมองให้ทะลุ 

 

 
57 Ray Robert. (1964). Op.cit.
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8-45แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

ไปไกลกว่าการอ้างความจ�าเป็นต้องมาสนใจศึกษางานของฮาร์วีย์ที่เป็นนักสรีรวิทยาเหมือนงานทางการแพทย์

สนใจกันจนดาษ ๆ58

ในทางการสื่อสารกเ็ช่นกัน การศกึษาทีอ่า้งความคลาสสกิกม็กัจะหนีไมพ่น้ตวัแบบจ�าลองการสือ่สาร

ของเดวิด เค เบอร์โล ที่มองว่ากระบวนการส่ือสารจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ต่อไปนี้ คือ  

ผู้ส่งสาร สาร สื่อ หรือช่องทาง และผู้รับสาร ดังภาพที่ 8.759

แหล่งสาร
(Source)

ทักษะในการสื่อ
ความหมาย 

(Communication 
Skills)

ทัศนคติ
(Attitudes)

ความรู้
(Knowledge)

ระบบสังคม 
(Social System)

วัฒนธรรม 
(Culture)

สาร
(Message)

ช่องทาง
(Channel)

การได้เห็น 
(Seeing)

การได้ยิน
(Hearing)

การสัมผัส 
(Touching)

การดมกลิ่น 
(Smelling)

การชิมรส
(Tasting)

ผู้รับสาร
(receiver)

ทักษะในการสื่อ
ความหมาย 

(Communication 
Skills)

ทัศนคติ
(Attitudes)

ความรู้
(Knowledge)

ระบบสังคม 
(Social System)

วัฒนธรรม 
(Culture)

ส่วนประกอบ
(elements)

C

O

N

T

E

N

T

เนื้อหา

โครงสร้าง
(structures)

C

O

D

E

รหัส

T

R

A

T

M

E

N

T

การปฏิบัติ

ภาพที่ 8.7 แบบจ�าลองการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล
ที่มา:  ชวนะ ภวกานนัท์. (2548). การศกึษารฐัศาสตร์แนวทางการส่ือสาร. ใน เอกสารการสอนชดุวชิาหลักและวธิกีารศึกษาทางรฐัศาสตร์. 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. น. 158.

คนต่อไปที่นักรัฐศาสตร์และนักการสื่อสารกล่าวขวัญมากที่สุด คือ ใช้การศึกษาของนักรัฐศาสตร์

ชาวอเมริกันที่สนใจเรื่องการสื่อสารอย่างมาก นั่นก็คือ ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) ท่ีม ี

ความเห็นว่า การสื่อสารทุกครั้งจะมีผลกระทบเรียกว่า “effect” เกิดขึ้นเสมอจากแบบจ�าลองการส่ือสารที่เขา

สร้างขึ้นหลังศึกษาการใช้สื่อเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปี 1948 เป็นการ

มองกระบวนการสื่อสารในเชิงพฤติกรรมด้วยองค์ประกอบที่เขาตั้งเป็นค�าถามง่าย ๆ เพื่อให้เห็นการเริ่มต้น

ของการสื่อสารและจุดหมายปลายทางที่เด่นชัด คือ60

58 Bertrand, de Jouyenel. (1969). pp. 29-40. อ้างถึงใน เพ่ิงอ้าง. น. 158.
59 David K. Berio. (1960). Op.cit. อ้างถึงใน เพ่ิงอ้าง. น. 158.
60 Harold, D. Lasswell. (1948). Op.cit.
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8-46 การวิเคราะห์การเมือง

จากการวิจารณ์ในจุดอ่อนของแบบจ�าลองการสื่อสารของลาสเวลล์ ในเรื่องผู้ส่งสารที่ตามแนวคิด

ของลาสเวลล์แล้วต้องมีอยู่จริง คือ มีตัวตนอยู่และข่าวสารหรือตัวสารจะต้องมีวัตถุประสงค์ทุกครั้ง ซ่ึง 

ความจริงเป็นไปได้ยาก เพราะมีปัจจัยสภาพแวดล้อมและผลสะท้อนกลับ (feedback) มาเกี่ยวข้องด้วย  

ซึ่งลาสเวลล์ไม่ได้กล่าวถึงจึงเป็นที่มาของการเกิดการศึกษาวิจัยอีกหลายแนวทาง เช่น

1. การศึกษาเกี่ยวกับตัวผู้ส่งสาร ว่ามีปัจจัยใดในตัวผู้ส่งสารที่มีต่ออิทธิพลของการสื่อสารหรือ 

ส่งสาร เรียกว่า การวิเคราะห์การควบคุม (Control Analysis)

2. การศกึษาเกีย่วกบัชนิดประเภทของเนือ้หาสาร ทีผู่ส่้งสารส่งออกไปว่ามผีลต่อการสือ่สารแง่ใดบ้าง 

เรียกว่า การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

3. การศึกษาสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร ด้วยการพิจารณาประสิทธิภาพของสื่อแต่ละชนิดแต่ละประเภท

ว่าสื่อนั้น ๆ มีอิทธิพลอย่างไรต่อผู้รับสารและความเหมาะสมของการใช้สื่อว่าเป็นอย่างไรหรือไม่ เรียกว่า  

การวิเคราะห์ส่ือ (Media Analysis)

4. การศึกษาวิเคราะห์ผู้รับสารด้วยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลหรืออิทธิพลต่อการรับรู้  

การตีความ และการเข้าใจในสารหลังได้รับสารจากผู้ส่งสารท่ีส่งออกไปแล้ว ว่ามีความสนใจในการเปิดรับ

จากสื่อต่าง ๆ ของผู้รับสารขนาดไหน ระดับใด เรียกว่า การวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis)

5. การศึกษาวิเคราะห์ผลการสื่อสาร ด้วยการดูผลของการสื่อสารในแต่ละครั้งแต่ละช่วงว่า  

การส่ือสารที่เกิดขึ้นนั้นด�าเนินไปก่อให้เกิดผล สัมฤทธิผล หรือมีประสิทธิภาพอย่างไร หรือไม่ เรียกว่า  

การวิเคราะห์ผลการส่ือสาร (Effect Analysis)

นอกจากฮาโรลด์ ลาสเวลล์แล้ว นักวิชาการทางการสื่อสารที่สนใจเรื่องกระบวนการสื่อสารที่มี 

ผลกระทบต่อบุคคลและสภาพแวดล้อมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องคนส�าคัญที่มักถูกน�ามากล่าวอ้างก็คือ เอเวอร์ 

เรทท์ เอ็ม โรเจอร์ (Everett M. Rogers) ที่สรุปองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารไว้ 6 อย่าง คือ61

1. ผู้ส่งสาร (Sender of Source)

2. สาร (Message)

3. สื่อหรือช่องทาง

4. ผู้รับสาร

5. ผลกระทบ

6. ผลย้อนกลับ

ดังจะสรุปรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1.	 ผู้ส่งสาร คือ เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร โดยให้ความหมายไปที่บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป 

หรือกลุ ่มบุคคล คือ จ�านวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกันกระท�ากิจกรรมทางการส่งสารเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม เช่น การสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม นอกจากความหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง 

หมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีสังกัดอยู่ในสถาบันหรือองค์กรในกระบวนการสื่อสารมวลชน ซึ่งต้องส่งสารเพ่ือก่อให ้

 

61 Op.cit.
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8-47แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

เกดิความเข้าใจ ความร่วมมอื และให้การสนบัสนนุ เช่น การสือ่สารทัง้สือ่มวลชนวิทยแุละโทรทศัน์จะประกอบ

ด้วย ฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายข่าว ฝ่ายเทคนิค/ฝ่ายโฆษณา ส�าหรับการประชาสัมพันธ์ผู้ส่งสารก็จะตกแก่หน้าที่

ของเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ไป

2.	 สาร คือ ข่าวสารที่ผู้ส่งสารมุ่งแลกเปลี่ยนกันกับผู้รับสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็น

ตัวแทนความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่แสดงออกมาในรูปสัญญาณ (sign) หรือสัญลักษณ์ (symbol) เช่น 

ค�าพูด ภาษา ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ เครื่องหมาย แสง สี เสียง ฯลฯ

สาร จึงเป็นตัวเร้าในการท�าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ต่อข่าวสารนั้น ๆ และแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง

หรือผลย้อนกลับต่อข่าวสารที่ได้รับจากผู้ส่งสาร ซึ่งคุณภาพของสารนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันและ

มีองค์ประกอบส�าคัญต่อไปนี้

2.1  รหัสสาร (Message Codes)

2.2  เนื้อหาของสาร (Message Content)

2.3  การจัดเรียงล�าดับสาร (Message Treatment)

2.1 รหัสสาร นั้นจะอยู่ในรูปของภาษา (Language) สัญลักษณ์ (Symbol) หรือสัญญาณ 

(Sign) ที่ถูกแสดงออกมาได้ทั้งภาษาพูด (Verbal) ภาษาเขียน (Verbal Message Codes) และที่ไม่ใช่ภาษา

เขียน (Nonverbal Message Codes) เช่น กิริยาท่าทาง อาการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งสารจะอาศัยระบบ

สังคม วัฒนธรรม สภาพถ่ินที่อยู่ของตัวเองและผู้รับสารในการเลือกตั้งรหัสสาร

2.2  เนือ้หาของสาร เป็นเร่ืองราวหรือข่าวสารในรปูแบบต่าง ๆ เช่น เนือ้หาทัว่ไป เนือ้หาเฉพาะ 

เนื้อหาเชิงวิชาการ และไม่เชิงวิชาการ ได้แก่ เน้ือหาประเภทบอกเล่า ประเภทแสดงความคิดเห็น ข่าวบันเทิง 

และการชักจูงใจ เป็นต้น ที่ผู้ส่งสารต้องการแลกเปลี่ยนในกระบวนการสื่อสารกับผู้รับสาร

2.3  การจัดเรียงล�าดบัสาร จะถกูน�ามาใช้เป็นรปูแบบหรอืวธิกีารในการน�ารหสัสารมาเรยีบเรยีง

ให้ได้ใจความตามเน้ือหาของสารที่ต้องการซ่ึงอยู่ในรูปโครงสร้างของภาษา (structure) บุคลิกลักษณะของ

แต่ละบุคคล (personalities) จึงมีการจัดเรียงล�าดับสารออกมาในรูปของลีลา (styles) และความเป็น 

ส่วนตัวหรือตามบุคลิกลักษณะของแต่ละผู้ส่งสาร เช่น มีอารมณ์ร้อนหรือชอบเร่งรัดพูดสรุปจบเร็ว ๆ ในการ

สื่อสาร ซึ่งตรงข้ามกับอารมณ์เย็นที่มักจะสุภาพ สุขุม และใช้การจูงใจมากกว่า เป็นต้น

3.	 ส่ือหรือช่องทาง คือ ส่วนที่เป็นตัวน�าสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร ซึ่งแบ่งได้หลายชนิดหลาย

ประเภทตามเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ 3 เกณฑ์ใหญ่ ๆ ดังนี้

3.1  เกณฑ์ส่ือที่เป็นมนุษย์และไม่เป็นมนุษย์

3.2  เกณฑ์การมีส่วนร่วมกับสื่อของผู้รับสาร

3.3  เกณฑ์แหล่งก�าเนิดสื่อ

3.1  เกณฑ์สื่อที่เป็นมนุษย์และไม่เป็นมนุษย ์ ส�าหรับเกณฑ์สื่อที่เป็นมนุษย์และไม่เป็นมนุษย์

นั้นยังแบ่งแยกย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ

3.1.1  ส่ือบุคคลหรือสื่อตัวมนุษย์ (Personal Media) ก็คือ ตัวผู้ส่งสารเองที่ต้องการ

แลกเปล่ียนสารในกระบวนการสื่อสารกับผู้รับสาร
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3.1.2  สื่อธรรมชาติหรือสื่อที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งได้แก่ สื่อมวลชน (mass media) ที่

สามารถแยกออกเป็นสื่อส่ิงพิมพ์ (printed media) คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อส่ิงพิมพ์ประเภท 

อื่น ๆ เช่น แผ่นพับ จุลสาร ฯลฯ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronics media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสื่อระยะไกลหรือสื่อโทรคมนาคมที่ต้องอาศัย

เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาสร้างสมรรถนะของช่องทางส่งสารมากขึ้น

3.2  เกณฑ์การมีส่วนร่วมกับสื่อของผู้รับสาร ส่วนเกณฑ์การมีส่วนร่วมกับสื่อของผู้รับสาร

สามารถแบ่งสื่อหรือช่องทางการส่งสารได้ 2 ประเภท ด้วยกันคือ

3.2.1  ส่ือร้อน (hot media) ท่ีเรียกเช่นนี้เพราะอาศัยการพิจารณาที่สื่อประเภทนี ้

ผู้รับสารไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการรับสาร ก็ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสารในการสื่อสารได้ เช่น 

ภาพยนตร์ ผู้รับสารคือผู้ชมสร้างจินตนาการร่วมไปกับผู้สร้างหรือผู้ก�ากับภาพยนตร์ท่ีถือเป็นผู้ส่งสารได้โดย

ไม่ต้องใช้จินตนาการเอง ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตก็น่าจะจัดเป็นสื่อประเภทน้ีได้เช่นกัน เพราะเม่ือเข้าเว็บไซต์

ต่าง ๆ ได้แล้ว ข่าวสารต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นเว็บนัน้ ๆ ท�าให้ผูร้บัสารเข้าใจในข่าวสารหรอืตวัสารน้ัน ๆ ได้อย่างไม่ต้อง 

ใช้จนิตนาการตามเลยเช่นกนั เพราะมกีารจดัเรยีงล�าดับสารไว้แต่ละหน้าจอให้คลกิเข้าไปค้นหาข่าวสารอย่างง่าย

ตามแต่ละการเปิดรับและความสนใจของผู้รับสารเอง

3.2.2  สื่อเย็น (cool media) ถือได้ว่าเป็นสื่อที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับสื่อร้อนซึ่งเห็น

ได้ชัดที่สุดคือ สื่อวิทยุกระจายเสียงที่ผู้รับสารคือผู้รับฟังต้องใช้จินตนาการตัวเองและต้องมีสมาธิในการ

ติดตามรับฟังด้วย เนื่องจากได้ยินแต่เสียงของผู้ส่งสาร คือ ผู้ประกาศรายการต่าง ๆ หรือผู้เปิดแผ่นเสียง

เพลงที่ในอดีตอยู่ในรูปแผ่นเสียงที่ผลิตด้วยครั่ง แต่ในปัจจุบันในรูปของแผ่นเสียงที่ผลิตด้วยเชิงโลหะรูปที่

เรียกว่า ซีดี 

3.3  เกณฑ์แหล่งก�าเนดิส่ือ ซ่ึงชื่อก็บอกอยู่แล้วชัดเจนจึงเป็นสื่อที่เกิดภายนอกสังคม ท้องถิ่น 

และภายในสังคมหรือท้องถิ่นก็ได้ ซ่ึงแบ่งประเภทออกเป็น

3.3.1  ส่ือท้องถ่ินหรือสื่อพื้นบ้าน (folk media) ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเร่ืองราว

ความเชื่อต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน ต�านาน สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ภูตผีปีศาจ เทพารักษ์ รุกขเทวดา  

ตลอดเทพต่าง ๆ ฯลฯ หรือในรูปของประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ จากวิถีชีวิต เช่น การฟ้อนร�า

ของท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือมีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเง้ียว ภาคอีสานมีเพลงหมอล�า หรือร�าวงสาละวัน ร�าผู้ไทย หรือ

ภูไทของชาวเรณูนคร ภาคกลางก็มี เพลงล�าตัด เพลงพวงมาลัย เพลงร�าซัดชาตรี หรือภาคใต้มีหนังตะลุง  

ร�ารองเง็ง เป็นต้น

3.3.2  ส่ือทั่วไป (general media) คือ สื่อทันสมัยหรือสื่อสมัยใหม่ เป็นสื่อที่ถือก�าเนิด

และพัฒนาการมาจากสังคมอื่น เช่น สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ หรือสื่อโทรคมนาคมซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงผู้รับ

จ�านวนมากและย่นระยะทางและเวลาในการรับสารของผู้รับสารท�าให้สังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร 

(information societies) และก่อความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ข้ึนในโลก (Globalization)
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จากที่กล่าวมาท้ังหมด ถึงแม้สื่อหรือช่องทางในการส่งสารจะถูกแบ่งเป็นเกณฑ์ดังกล่าวก็ตาม แต่

ความนิยมในการใช้ทางปฏิบัติของการใช้สื่อหรือช่องทางในการส่งสารยิ่งปัจจุบันในยุคของความนิยม 

การสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communications) ซึ่งถูกน�ามาใช้ท้ังในทางการตลาดหรือในทาง 

การเมือง จากเหตุผลข้างต้น การใช้ส่ือหรือช่องทางในการส่งสารที่จะได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่าง

ดีย่ิงคือ การใช้สื่อแบบบูรณาการในทางการสื่อสารการเมือง เช่นเดียวกับทางการตลาด ฯลฯ คือ ใช้สื่อหลาย

ประเภทหรือหลายสื่อ หลายรูปแบบ ตลอดจนผสมผสานเกณฑ์การใช้สื่อดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อจูงใจ

หลายรูปแบบกับกลุ่มผู้รับสารอย่างต่อเน่ืองดังจะกล่าวรายละเอียดในตอนต่อไป

4.	 ผู้รับสาร เป็นบุคคลท่ีผู้รับสารส่งสารไปหาและเมื่อได้รับสารแล้วจะตอบสนองหรือแสดงผล 

ย้อนกลับหรือผ่านต่อไปยังผู้รับสารคนอื่น เพื่อให้ผู้ส่งสารได้รับรู้ว่าในการส่งสารแต่ละครั้งของตนเองน้ัน

ประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว62

จากลักษณะดังกล่าว การรับรู ้ข ่าวสารของผู้รับสาร จึงมีหลายลักษณะของการไหลของสาร 

ในกระบวนการส่ือสาร (Flow of Information) คือ ปฏิกิริยาการตอบสนองหรือผลย้อนกลับ (Feedback) 

ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่ือสารของผู้ส่งสารและรับสารที่มีดังน้ี63

4.1  การสื่อสารลักษณะการไหลของสารทิศทางเดียว (One way communication) เป็น 

การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล ซึ่งมักจะเป็นบุคคลคนเดียวกับอีกบุคคลคนเดียว โดย 

ผูรั้บสารไม่สามารถหรอืไม่ได้แสดงการตอบสนองรวมทัง้แสดงผลย้อนกลบัใด ๆ มายังผู้ส่งสารเลย จะเป็นไป

ในลักษณะของการออกค�าสั่ง การส่งบันทึกข้อความ การสื่อสารมวลชน การโฆษณาชวนเช่ือ เป็นต้น โดย

แสดงภาพการสื่อสารนี้ได้ดังน้ี

 ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางสาร ผู้ส่งสาร

4.2  การสื่อสารในลักษณะสองทาง (Two way communication) เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร โดยผู้รับสารมีโอกาสแสดงการตอบสนองรวมทั้งแสดงผลย้อนกลับไปให้ได้รับรู้

แบบทันทีทันใด เพราะได้เผชิญหน้ากัน อยู่ใกล้ชิดกัน เช่น การสื่อสารแบบเผชิญหน้ากัน (Face to Face 

Communication) การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือในรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร

สามารถโต้ตอบกนัได้ (interactive media) เช่น อนิเทอร์เนต็ เป็นตวัอย่าง โดยแสดงภาพการสือ่สารลกัษณะนี้

ได้ดังนี้

62 ชวนะ ภวกานันท์. (2548). อ้างแล้ว. น. 160-162.
63 John Fiske. (1962).; F.E.X. Dance. (1967).; Rinehart and Winston and Brent D. Ruben. (1967). อ้างถึงใน 

เพิ่งอ้าง. น. 162.
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 ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางสาร ผู้ส่งสาร 

ผลย้อนกลับ

4.3  การส่ือสารในลกัษณะหลายทศิทาง (Multi Step Flow Communication) เป็นการพิจารณา

แนวความเป็นจริงที่เห็นได้ว่าการไหลของสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารน้ัน แต่ละฝ่ายจะไม่ได้ท�าหน้าที่รับ

หรอืส่งอย่างเดยีว หากแต่การตอบสนองรวมท้ังผลย้อนกลบันัน้ โดยความจริงในสารหนึง่ ๆ สามารถมผีูร้บัสาร

ที่จะมีปฏิกิริยาดังกล่าวได้มากกว่าผู้รับสารเดียว ขณะเดียวกันก็สามารถมีผู้ส่งสารได้มากกว่าผู้ส่งสาร 

คนเดียวอกีเช่นกนั ดังจะพบความจริงจากตวัท่านผู้อ่านเองได้ว่า เมือ่ท่านเกดิความสงสยัในสารเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

ท่านก็ต้องถามอีกบุคคลท่ีรับสารนี้เช่นกัน บุคคลผู้ที่ท่านไปถามเพ่ือให้หายสงสัยนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นผู้รับสาร

เรื่องนั้นด้วยเหมือนกัน แม้ไม่ได้เป็นการรับจากผู้ส่งสารคนเดียวกับท่านก็ตามในความหมายเดียวกัน  

ท่านผู้อ่านเดิมที่เป็นผู้รับสารขณะนี้ท่านเปลี่ยนเป็นผู้ส่งสารแล้ว โดยมีสารที่ท่านสงสัยนั้นเป็นสารนั่นเอง 

แล้วเมื่อบุคคลผู้ท่ีท่านจะไปถามความสงสัยนั้นซึ่งขณะที่ท่านถามน้ีเขาเป็นผู้รับสารอยู่ แต่พอเขาตอบ 

ข้อสงสัยท่านเขาก็จะเป็นผู้ส่งสารแล้ว โดยมีสารของเขาคือการตอบข้อสงสัยท่านโดยท่านขณะน้ีก็เปลี่ยนเป็น

ผู้รับสารแทน สามารถแสดงการส่ือสารในลักษณะนี้

ผลย้อนกลับ

ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางสาร ผู้ส่งสาร

สารส่งต่อ

ผู้รับสารเดิม

ขณะน้ีคือผู้ส่งสาร
สารส่งต่อ สื่อ/ช่องทางสาร ผู้รับสารใหม่

ผลย้อนกลับ

สารใหม่

จากสารส่งต่อ

ผู้รับสารเดิม

เป็นผู้ส่งสารใหม่
สารส่งกลับ

มาใหม่
สื่อ/ช่องทางสาร

ผู้รับสารใหม่ คือ

ผู้ส่งสารคนเดิม
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5.	 ผลกระทบ เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลความหมายของข่าวสารโดยใช้กรอบอ้างอิง ได้แก่  

ความรู้สึก ความเชื่อ ปทัสถาน ความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะส่วนตัว และความเหมือนหรือความ

คล้ายคลึงกัน (homophily) และความแตกต่างกัน (heterophily) ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เช่น เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ถ่ินที่อยู่อาศัย ความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ รวมทั้ง

อุดมการณ์ของผู้รับสาร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ และประสบการณ์ทั้งมวลที่สั่งสมมาตั้งแต่เกิด 

มผีลต่อการแปลความหมายของผูร้บัสารในสารของผูส่้งสารทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิความน่าเชือ่ถอื 

ไว้เน้ือเชื่อใจ รู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้วางใจรวมถึงการประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวได้

6.	 ผลย้อนกลับ เป็นการย้อนกลับของการไหลของข่าวสารในตัวสารที่ท�าให้ผู้ส่งสารกลายมาเป็น

ผู้รับสาร ซึ่งก่อประโยชน์ในการส่ือสารได้ 2 ประการ ส�าคัญ คือ

1)  ท�าให้ผู้ส่งสารสามารถทราบและรับรู้ได้ว่าการสื่อสารในครั้งนั้นประสบผลส�าเร็จหรือไม่

มากน้อยเพียงใด

2)  ท�าให้ผู้ส่งสารสามารถน�าผลย้อนกลับดังกล่าวมาปรับปรุงหรือพัฒนาการสื่อสารในครั้ง

ต่อไปให้ประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีก

ส�าหรับปฏกิิรยิาของผลยอ้นกลบันี้แสดงออกใหเ้หน็ไดท้ั้งในทางบวก เชน่ ได้รับค�ากล่าวแสดงความ

ชื่นชม น�าไปเป็นตัวอย่างเพื่อปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จตาม การมอบรางวัล หรือแม้เพียงแค่เสียงปรบมือก็ตาม 

เป็นต้น

นอกจากน้ี ยังแสดงให้เห็นได้ในทางลบอีก คือ การพูดจาดูถูกเหยียดหยาม เดินออกจากที่ประชุม 

ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถแสดงได้ในลักษณะที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ดังยกตัวอย่างมาแล้ว

ข้างต้นในย่อหน้าท้ังสองที่เพิ่งผ่านสายตาท่านผู้อ่านมา รวมทั้งยังแสดงออกในลักษณะภาษาพูด ภาษาเขียน

ได้อีก เช่น การพูดชมเชย การเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นคล้อยตาม เป็นต้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.2
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8-52 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 8.3 

ผลกระทบและแนวโน้มการสื่อสารทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 8.3.1 ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมือง

เรื่องท่ี 8.3.2 แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมือง

แนวคิด
1.  ความก้าวหน้าของวทิยาการการสือ่สารได้พฒันาจนกระทัง่ถึงยุคแห่งการปฏิวัติการสือ่สาร 

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้นท�าให้อุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง กลายเป็น

เรื่องที่ไร้ความหมาย

2.  ในอดีตท่ีผ่านมาขอบเขตความชัดเจนของแนวคิดและองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร

ทางการเมือง เคยจ�ากัดตัวอยู่แต่เฉพาะในประเด็นเร่ืองกระแสการไหลเวียนของข้อมูล

และข่าวสาร ซ่ึงส่วนใหญ่มกัได้รับอทิธพิลมาจากผลงานของส�านกัคดิทฤษฎจีกัรวรรดนิยิม

ทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมืองได้

2. อธิบายและวิเคราะห์แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมืองได้
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8-53แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

เรื่องที่ 8.3.1 ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมือง

ความก้าวหน้าของวิทยาการการส่ือสารได้พัฒนาจนกระทั่งถึงยุคแห่งการปฏิวัติการสื่อสาร 

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันน้ันท�าให้อุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง กลายเป็นเรื่องท่ีไร้ความหมาย 

การมีโทรศัพท์ท�าให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับบุคคลท่ีอยู่ห่างไกลได้ตลอดเวลา ระบบโทรทัศน์ท�าให้

เราเห็นและได้ยินเรื่องราวที่อยู่ไกลตัวภายในเวลาอันรวดเร็วย่ิงข้ึน การเกิดขึ้นของการถ่ายทอดรายการสด

ผ่านดาวเทียมท�าให้คนที่อยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์นับเป็นหมื่น ๆ ไมล์ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

จริงอย่างแทบไม่น่าเชื่อ อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นเข้ามาช่วยขยายประสบการณ์ด้านการรับ

สัมผัสของมนุษย์ให้กว้างขวางออกไป64

ความก้าวหน้าเหล่านี้น�ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทั้งในศักยภาพและพลังอ�านาจอิทธิพลของสื่อ แม้

กระทั่งพรมแดน กองทัพและอ�านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐไม่สามารถเป็นก�าแพงขวางกั้นได้ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งความก้าวหน้าของการสื่อสารผ่านทางคลื่นอากาศ (airwave) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electro-

magnetic) เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่ผู้ชม การเดินทางของข้อมูลข่าวสาร

สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดความจริงฉับพลันที่สัมผัสได้ (virtual reality) หรือเกิดเป็น

ชุมชนเสมือนจริง (virtual community) ก่อให้เกิดพื้นที่ซ่ึงไม่มีตัวตน (space without place)65

อทิธพิลของการสือ่สารโทรคมนาคมทีมี่ความสะดวกตดิต่อกนัง่ายข้ึนเช่นนี ้ท�าให้กระแส “โลกาภิวตัน์” 

และ “การเปิดเสรี” ได้ขยายวงกว้างทั่วโลก ส่งผลให้การรับรู ้ข่าวสารมีความรวดเร็ว และมีลักษณะ 

คล้ายคลึงกัน หรือเกิดเป็นลักษณะ “หมู่บ้านโลก” (global village) กระแสดังกล่าวเกิดจากการส่งผ่าน 

วาทกรรมความคิด “ลัทธิเสรีนิยมใหม่” (Neo-Liberalism) ทางสื่อทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์จากประเทศ

ตะวันตก และถูกผลักดันโดยบรรษัทข้ามชาติซ่ึงเป็นตัวแสดงที่มีความส�าคัญในยุคโลกาภิวัตน์ในรูปของ

แนวคิดทฤษฎ ีด้วยการสนบัสนนุให้รัฐบาลประเทศพฒันาแล้วซึง่มีสหรฐัอเมริกาเป็นแกนน�า ด�าเนินการผลกัดนั

กระแสความคิดโลกไร้พรมแดนขึ้นมาเป็นหลักการพัฒนาประเทศ ผ่านการประโคมทางสื่อว่าทิศทางนี ้

จะสร้างความเจริญและความเสมอภาคให้แก่ประเทศต่าง ๆ ภายใต้กรอบการแข่งขันอย่างเสรี เป้าหมาย 

ของลัทธิเสรีนิยมใหม่ จะประกอบด้วย 

ลัทธิเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การลงทุนข้ามชาติ การเปิดเสรีทางการเงิน การค้าเสรีและ

ตลาดเสรี

64 Marshall, McLuhan, and Stevenson, Nich. (1998). Understanding Media Culture. London: Sage  

Publication. p. 101.
65 ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2541). ประชารัฐกับการเปล่ียนแปลง. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา. น. 3.
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8-54 การวิเคราะห์การเมือง

ส่วนลัทธิเสรีนิยมใหม่ทางการเมือง ได้แก่ การท�าให้เป็นประชาธิปไตย (Democratization)  

ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการแปรรูปบริการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจให้เป็นธุรกิจเอกชน  

(Privatization) เพื่อให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ยอมรับและปฏิบัติตาม

ขณะที่ลัทธิเสรีนิยมใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมโลก (Global Culture) 

ที่หล่อหลอมคนทั้งโลกให้มีวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทางด้านการอุปโภค บริโภค และการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน เช่น การบริโภคอาหารขยะ การชมภาพยนตร์ฮอลีวูด หรือชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาจาก

ต่างประเทศ การฟังดนตรีทางเลือก ดนตรีร่วมสมัย จนกระทั่งกลายเป็น “วฒันธรรมประชา” (pop culture) 

ทีถู่กสร้างข้ึนจากมวลประชามหาชนจ�านวนมากทัว่โลกให้เป็นแบบเดียวกันมากกว่าทีจ่ะถูกสร้างโดย “รฐัชาต”ิ 

ดังเช่นในอดีต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัฒนธรรม Mc World นั่นเอง 

ในอนาคต แนวความคิดเรื่องหมู่บ้านโลก (Global Village) หรือโลกไร้พรมแดน ก�าลังได้รับ 

การขานรับจากบรรษัททุนข้ามชาติขนาดใหญ่ มีความพยายามจะผลักดันและสนับสนุนให้บังเกิดขึ้นจริง  

โดยวิธีการรวมศูนย์อ�านาจทางเศรษฐกิจการเมือง และสร้างเครือข่ายอ�านาจทุนข้ามชาติที่พัฒนาสู่ระบบ

เผด็จการรูปแบบใหม่การปกครอง นั่นคือ จักรวรรดิทุนนิยมชั้นสูงสุด อันประกอบด้วย เครือข่ายทุนข้ามชาติ

ที่ผสานเข้ากับทุนในชาติต่าง ๆ โดยมีศูนย์บัญชาการส�าคัญอยู่ที่ย่านธุรกิจวอลล์ สตรีท ของสหรัฐอเมริกา

นั่นเอง

การมีอิทธิพลเหนือเครือข่ายสารสนเทศในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารดังเช่นปัจจุบัน มีส่วนส�าคัญที่จะ

ช่วยในการได้มาและรักษาอ�านาจทางการเมืองไว้ การพัฒนาองค์กรทางการเมืองในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ 

ท�าให้อ�านาจการเมอืงเข้าไปโยงใยกบัผลประโยชน์ทางธรุกจิมากยิง่ขึน้ การชงิชยัทางการเมอืงด้วยการหาเสยีง

เชงิประชาสมัพนัธ์อย่างในอดีต เร่ิมเบีย่งเบนไปสู ่“การหาเสยีงในเชิงการโฆษณาและใช้การสือ่สารการตลาด” 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มมาแทนที่ การหาเสียงด้วยการลงทุนจึงขยายตัวออกไปเป็น

ลักษณะธุรกิจการเมือง และใช้กลอุบายคล้ายคลึงกับการโฆษณาทางธุรกิจ ผู้สมัครรับเลือกต้ังจึงไม่ได้ 

แตกต่างไปจากสินค้าที่ถูกน�ามาเสนอขายด้วยยี่ห้อ โดยพรรคการเมืองเป็นเสมือนบริษัทธุรกิจที่ต้องวางแผน

ทางการตลาดเพื่อรักษาตลาดของการเลือกตั้งไว้ ดังน้ันการหาเสียงจึงมีลักษณะเด่นเช่นเดียวกับแบบแผน

การโฆษณาผูบ้ริโภค ตวัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้โดยตรงในฐานะผู้บรโิภคเพือ่ให้เข้าใจและยอมรบัผู้สมัครรับเลอืกตัง้ 

(สนิค้า) ภาพลักษณข์องพรรคการเมือง (ยี่ห้อ) และกิจกรรมซึง่เป็นผลงานที่ผ่านมารวมทัง้กจิกรรมในอนาคต

หลังจากได้รับเลือกตั้งแล้ว66

เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้งนั้นมีความสัมพันธ์กับอ�านาจด้านการเมือง

และการปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมอย่างใกล้ชิดและเมือ่มกีารปฏวิตัด้ิานเทคโนโลยกีารสือ่สารแบบใหม่ ๆ 

ขึ้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใหม่ ๆ ตามมา67 ทั้งนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว

ได้โดยใช้ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนด (technology determinism) เป็นกรอบในการอธิบายได้ดัง 

ต่อไปน้ี

66 สุรพงษ์ โสธนเสถียร. (2534). อ้างแล้ว. น. 268-269.
67 McQual, D. (1995). Mass Communication Theory (3rd ed.). London: Sage Publication. p. 121.
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เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ถือได้ว่า

เป ็นผลมาจากการปฏิวัติครั้งที่สี่  คือการปฏิวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล อันอาจมีผลท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงบางประการในสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อการพัฒนาทางด้านการเมืองในทาง

ตรงอันจะส่งผลไปถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ในท้ายที่สุดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมนั้นก็อาจก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเมืองในทางอ้อม และน�าไปสู ่การพัฒนาเทคโนโลยี 

การสื่อสารได้อีกครั้งหน่ึงโดยสามารถสรุปให้อยู่ในรูปของตัวแบบได้ดังนี้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสาร
สองทาง

พัฒนาการ
ทางการเมือง

ความรู้
ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ และสังคม

ภาพที่ 8.8 ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ผลกระทบดังกล่าว อาจพิจารณาได้จากจุดเปลี่ยนด้านความรู้ข่าวสารที่ส�าคัญ 2 ช่วง ซึ่งก่อให้เกิด

การเคลื่อนไหวทั้งในแง่ที่เปิดเผยและในแง่ที่ซ่อนเร้นของบรรษัททุนข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งสนับสนุนการเปิด

พรมแดนประเทศต่าง ๆ ด้วยการกล่าวอ้างเหตุผลหลายประการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการรวมตัวของบรรษัท

ทุนขนาดใหญ่ด้านการส่ือสาร การเงิน อุตสาหกรรม และพลังงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเครือข่ายผลประโยชน์

ร่วมกัน 

ประการแรก ความคิดชี้น�าของนักวิชาการชั้นน�าของสหรัฐอเมริกาคือ อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin 

Toffer) ซึ่งน�าเสนองานเขียนเรื่อง คล่ืนลูกที่สาม (The Third Wave) ใน ค.ศ. 1980 ผลงานชิ้นส�าคัญของ

เขาได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก ด้วยการพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ มากมาย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ล้วนตอบ

สนองผลประโยชน์ของระบบทุนนิยมโดยตรง กระทั่งผู้บริหารและเจ้าของบรรษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและ

ทั่วโลกต่างออกมาสนับสนุนแนวความคิดน้ีกันอย่างกว้างขวาง แม้แต่นักวิชาการก็ขานรับจินตภาพโลก 

ไร้พรมแดนว่า โลกก�าลังพัฒนาก้าวไปสู่หมู่บ้านโลก ที่สร้างสรรค์อารยธรรมสูงสุดของมนุษย์ชาติ โดยอาศัย

เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศที่รวดเร็ว 

บรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้วต่างหยิบฉวยเอาจินตภาพส�าคัญของทอฟฟ์เลอร์ที่

เป็นประโยชน์แก่ตนมาใช้ และสิ่งที่พวกเขาพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือ ทิศทางโลกที่ไร้พรมแดน โดย

ไม่มีกฎหมายหรือระบบภาษีปกป้องคุ้มครองอาชีพหรือธุรกิจภายในแต่ละประเทศ บรรษัททุนข้ามชาติได้
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8-56 การวิเคราะห์การเมือง

ผลักดันความคิดน้ีผ่านออกมาในรูปทฤษฎี ด้วยการสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมีรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�า ด�าเนินการผลักดันกระแสความคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือทิศทางโลก

ที่ไร้พรมแดน ขึ้นมาเป็นหลักการพัฒนาประเทศ โดยโหมประโคมทางสื่อว่าทิศทางน้ีจะสร้างความเจริญและ

ความเสมอภาคให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในการแข่งขันอย่างเสรี และเรียกหลักคิดนี้ว่า สิทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo 

-Liberalism) 

อย่างไรกต็าม เจตนาทีแ่ท้จรงิของบรรษทัทนุข้ามชาตไิด้แฝงเร้นไว้ด้วยความต้องการเปิดประตคูวาม

เป็นรัฐชาติของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเปิดกว้างแก่โอกาสในการเข้าไปลงทุนได้อย่างเสรี และในที่สุด

บรรษัทเหล่านี้ก็สามารถเปิดพรมประเทศต่าง ๆ ได้ส�าเร็จ ท�าให้กระแสทุนนิยมโลกไหลไปทั่วทุกหนทุกแห่ง 

แต่ความส�าเร็จในด้านการชักจูงโฆษณาให้คล้อยตามกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ส�าคัญเท่ากับ 

กุศลโลบายในเชงิบบีบังคบัให้ประเทศต่าง ๆ ต้องยนิยอมปฏิบตัติามแนวทางลทัธิเสรนิียมใหม่อย่างหลกีเลีย่ง 

ไม่ได้ ถ้าหากยังต้องการติดต่อค้าขายหรืออยู่ร่วมกับประชาคมโลก นั่นคือ รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้ว 

มบีทบาทส�าคัญในการก่อตัง้และควบคุมการด�าเนนิงานขององค์กรการเงนิและการค้าระหว่างประเทศทีส่�าคัญ 

ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การค้าโลก (WTO) ธนาคารเพื่อพัฒนา

เอเชีย (ADB) ด้วยเหตุนี้ ลัทธิเสรีนิยมใหม่จึงกลายเป็นนโยบายและหลักปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศ 

ซึ่งใช้เป็นเงื่อนไขให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเป็นเงื่อนในการปล่อยเงินกู้หรือให้

ความช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ แก่ประเทศสมาชิก ซ่ึงต้องยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได ้

สิ่งเหล่าน้ีเป็นวิธีการของทุนนิยมข้ามชาติหรือเครือข่ายประเทศทุนนิยม ที่มุ่งสลายความเป็นรัฐของ

สมาชิก เพ่ือเปิดทางให้บรรษัททุนข้ามชาติเข้าไปแผ่อิทธิพลได้สะดวก โดยมีจักรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกาเป็น

ผู้น�าในการแผ้วถางโลกไร้พรมแดนด้วยเคร่ืองมือที่ส�าคัญคือ การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ ผ่าน

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ ดังที่ โจฮาน กัลตุง (Johan Galtung) กล่าวว่า อนาคต

ของระบบจักรวรรดินิยมจะขึ้นอยู่กับการใช้สื่อสารระหว่างประเทศเป็นหลัก ลักษณะส�าคัญที่สุดของระบบ

ดังกล่าวอยู่ตรงที่ว่า การสื่อสารระหว่างประเทศจะกลายสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง “ศูนย์กลาง” ของ

ประเทศต่าง ๆ มากยิ่งข้ึนทุกที ซ่ึงเขาเรียกว่า “ระบบจักรวรรดินิยมใหม่” (Neo-Colonialism)68

ประการทีส่อง การสื่อสารท่ีพัฒนาจากทุนขนาดใหญ่ เป็นจักรวรรดินิยมการสื่อสารที่เป็นเครือข่าย 

การขยายอิทธิพลของส�านักข่าว CNN (Cable News Network) ในแง่การมีอ�านาจและบทบาทครอบง�า

ข่าวสารทั่วโลก กรณีสงครามอ่าวเปอร์เซีย เม่ือเดือน มกราคม ค.ศ. 1911 ด้วยวิธีการที่เรียกว่า การสื่อสาร

ทางเดียว (one–way communication) โดยใช้อดีตนายทหารเป็นนักวิเคราะห์ข่าว และเสนอข่าวด้านเดียว

ที่เข้าข้างกองทัพอเมริกา ซ่ึงลักษณะเช่นนี้ ภายหลังยังมีการน�ามาใช้ในการเสนอข่าวสงครามอิรักเมื่อต้นปี 

ค.ศ. 2003 ที่ผ่านมา โดยสหรัฐอเมริกาและ CNN ไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทั่วโลก

68 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2537). ฐานันดรที่สี่: จากระบบโลกถึงรัฐไทย. กรุงเทพฯ: คบไฟ. 
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อย่างไรก็ดี ในอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่า บทเรียนจากการบุกเบิกเครือข่ายข่าวสารที่สามารถกระจาย 

ออกไปทั่วโลก โดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย ได้สนับสนุนและสร้างอ�านาจให้ CNN เป็นส�านักข่าวที่มีอิทธิพล

ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นจักรวรรดินิยมการสื่อสารโลกที่บุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะบรรดาผู้น�าประเทศ

ต่าง ๆ จะต้องติดตามดู และมีลูกค้ากระจัดกระจายไปท่ัวมุมโลก อ�านาจการสื่อสารของ CNN ครั้งนั้น  

ส่งผลกระทบต่อประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปหลายประเทศ ดุลอ�านาจข่าวสารระดับโลกเปลี่ยนไปอยู่ในมือ

สหรัฐอเมริกา อีกทั้ง CNN ยังเป็นสถานีที่คุกคามทางด้านวัฒนธรรมและความรู้เท่าทันสถานการณ์ในชีวิต

ประจ�าวันไปทุกประเทศ ส่งผลกระทบกระเทือนทางธุรกิจการค้าที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันทั้งโลก จากสาเหตุ 

ดังกล่าว ประเทศพัฒนาในยุโรปจึงตั้งเครือข่ายข่าวโทรทัศน์ขึ้นมาแข่งขัน เช่น BBC (British Broadcasting 

Corporation) ของอังกฤษ TV 5 ของฝร่ังเศส Bloomberg ของเยอรมนี และสถานีโทรทัศน์ด้านความรู้

และบันเทิงอีกมากมาย อันปรากฏเป็นภาพรวมของโลกไร้พรมแดนว่า เป็นยุคที่วัฒนธรรมและข่าวสารของ

ตะวันตกได้คุกคามและเข้าครอบง�าวัฒนธรรมประเทศอ่ืน ๆ ไปโดยปริยาย

โดยภาพรวมจะเห็นว่า จักรวรรดินิยมการส่ือสาร (Media Imperialism) นั้น ก่อก�าเนิดขึ้นมาเอง

ตามกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อม ๆ กับการขยายตัว

ของการลงทุนข้ามชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ท่ีรวดเร็ว เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 

ไปทั่วโลก โดยมีนักวิชาการชาวอเมริกันสร้างกระแสความคิดชี้น�านี้ขึ้น และเกิด “ทฤษฎีความทันสมัย” 

(Modernization) อันเป็นผลิตผลของกระบวนการดังกล่าวที่เน้นหลักการว่า การขยายตัวของสื่อมวลชนจะ

น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ควบคู่ไปกับหลักการลงทุนเสรีหรือทุนไร้พรมแดนซึ่งเปิดประตู

ประเทศต่าง ๆ ด้วยการท�าธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนข้ามชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศเพ่ือการส่งออก และการเปิดเสรีทางการเงิน การเงินการลงทุนเสรีจึงผ่านเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ได้เป็น

ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทุนนิยมโลกเข้าด้วยกัน 

ในด้านวาทกรรมของการสือ่สารมวลชน ประเทศทนุนยิมได้ผลกัดนัทฤษฎกีารสือ่สารมวลชน (Mass 

Communication Theory) ให้เป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษาไปทั่วโลกและเป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาสินค้า 

เร่งเร้าลัทธิบริโภคนิยมไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยองค์กรระดับโลกเป็นเครื่องมือ พัฒนาการ

ขั้นส�าคัญก็คือ ในทศวรรษที่ 1960 การพัฒนาสื่อมวลชนกลายเป็นนโยบายหลักขององค์การศึกษาวิทยา

ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ถูกขนานนามว่า “ประเทศก�าลัง

พัฒนา” ล้วนได้รับค�าแนะน�าจากองค์การสหประชาชาติ ให้พยายามพัฒนาระบบการสื่อสารมวลชนของตน

อย่างจริงจัง โดยก�าหนดว่าอย่างน้อยที่สุด ควรจะมีหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นสื่อหลัก

ของประเทศเพ่ือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไม่ค�านึงว่า

บุคคลใดหรือกลุ่มใดจะเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมเนื้อหาของส่ือมวลชน 

ผลลัพธ์ด้านหนึ่งก็คือ กลไกของรัฐในประเทศที่ “ก�าลังพัฒนา” พากันเข้าถือครองอ�านาจใน

สื่อมวลชน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ภายใต้การกล่าวอ้างวาทกรรม “ความมั่นคงแห่งชาติ” โดยไร้การตรวจ

สอบทางทฤษฎี เช่น การเข้าถือครองคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ของกองทัพในประเทศก�าลังพัฒนาแถบเอเชีย 

แอฟริกา และลาตินอเมริกา ในเวลาเดียวกัน บรรษัทข้ามชาติด้านการส่ือสารมวลชนก็แผ่อิทธิพลของตน 

ทั่วโลกอย่างเสรี
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8-58 การวิเคราะห์การเมือง

การจะแพร่กระจายของระบบทนุนยิมโลกหรอืทนุเสรขียายตวัออกอย่างกว้างขวาง จนสามารถเข้าไป

แปรรูปทรัพยากรในประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกเป็นสินค้าเพื่อท�าก�าไรสูงสุดได้น้ัน จ�าเป็นต้องท�าลายระบบ

การปกครองแบบชาตินิยม ศักดินานิยม สังคมนิยม หรือเผด็จการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุนชาติ

หรือทุนนิยมภายในประเทศนั้น มีโอกาสเติบโตขึ้นมา และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและเป็นส่วนหน่ึงของ

ทุนนิยมโลกได้ 

กว่าก่ึงศตวรรษที่ผ่านมา ชัยชนะของประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม จนน�าไปสู ่

การปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาหลายประเทศ เปิดโอกาสให้

ทุนนิยมเสรีภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก และเชื่อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก 

โดยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ ระบบการเงินเสรี การค้าในตลาดโลก องค์การการค้าระหว่างประเทศ 

เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ แนวคิดโลกไร้พรมแดน  

หรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) ก็ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง แต่ท่ามกลางความเจริญในกระแส 

โลกาภวิตัน์ตามแนวคิดตะวันตก แท้จริงแล้วกลับเป็นมายาคต ิ(myth) ทีแ่ฝงไว้ด้วยการครอบง�าเข้ายดึครอง

จิตส�านึก การแสวงหาผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทั้งด้านธุรกิจสื่อมวลชนของการลงทุนไร้พรมแดน  

ประเทศที่เปิดเสรีส่วนใหญ่ก็ถูกกวาดเข้าไปอยู่ภายใต้จักรวรรดินิยมวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกานั่นเอง

ใน ค.ศ. 1980 สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบสื่อมวลชนไปสู่การผูกขาดการน�าเสนอข่าวสารโลก โดย

จัดตั้งบริษัทอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวสารทั่วโลกที่ทรงอ�านาจมากที่สุด  

และมีอิทธิพลต่อการครอบง�าความรู้สึกนึกคิดของประชากรโลก เมื่อ เท็ด เทอร์เนอร์ ได้ต้ังเครือข่ายเคเบิล 

CNN (Cable News Network) ขึ้นที่เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นส�านักข่าวหรือ

สถานีโทรทัศน์ CNN ที่มีบทบาทก�าหนดทิศทาง การเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งในอเมริกาและทั่วโลก โดย

เข้าไปปฏิบัติการท่ัวทุกทวีปจ�านวนนับร้อยประเทศ และมีบทบาทอิทธิพลในการเสนอข่าวสารที่มีผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจการเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ข่าวสารของ CNN ยังได้รับการถ่ายทอดต่อไป

โดยสื่อมวลชนอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกมากมาย 

CNN เป็นเครือข่ายโทรทัศน์ที่ก�าหนดโชคชะตาโลกเอาไว้ในก�ามือ เพราะเป็นธุรกิจที่ช้ีน�าความคิด

ของบุคคลชั้นน�าและประชากรโลกส่วนหน่ึงเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี กษัตริย์ ราชินี หัวหน้า

พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี ผู้น�าทางศาสนา นายธนาคาร นักการทูต นักธุรกิจ นักวิชาการ ของประเทศ

ต่าง ๆ ล้วนเป็นลูกค้าของ CNN ข่าวสารที่ CNN เลือกสรรและกลวิธีน�าเสนอ รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ ์

ของโฆษกหรือผู้ด�าเนินรายการ จึงเข้าครอบง�า หรือเป็นวาทกรรมหลัก (dominant discourse) อันหมายถึง

การตรึงสารที่ CNN สร้างขึ้นให้ด�ารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง หรือประชากรโลกที่เป็นลูกค้า

ไม่น้อยกว่า 150 ล้านคนในปัจจุบัน 

บทบาทของ CNN ที่กุมข่าวสารโลก และเศรษฐกิจข่าวสารอันใหญ่หลวงเอาไว้ ท�าให้เกิดการแข่งขัน

กันสร้างจักรวรรดนิยิมการสือ่สารของประเทศตะวนัตก ดังเช่น BBC (British Broadcasting Corporation) 

ในองักฤษทีม่กีารจดัตัง้เครือข่ายข่าวโทรทศัน์ข้ามชาตทิีเ่รยีกว่า World Service Television (WSTV) เพราะ

บทบาทของ CNN ในสงครามอ่าวเปอร์เซียสามารถก�าหนดการเมืองทั่วโลกได้ โดยสื่ออเมริกันสามารถสร้าง
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8-59แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

ประชามติชาวโลกให้เห็นด้วยกับการลงโทษประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ของประเทศอิรัก ทั้งชักจูงใจให้

ยอมรับการท�าสงครามของสหรัฐฯ กับอิรักให้กลายเป็นสิ่งถูกต้อง ทั้งยังได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนคน

อเมริกันเองด้วย จนกล่าวกันว่า ชัยชนะในสงครามอ่าวเปอร์เซียไม่ใช่ความส�าเร็จของรัฐบาลสหรัฐฯ หากแต่

มาจาก CNN มากกว่า

ต่อมา WSTV ได้ขยายตัวในทั้งยุโรปและเอเชีย และมีลูกค้าทั่วโลกกว่า 120 ล้านคน นับเป็น

จักรวรรดินิยมการสื่อสารส�าคัญอีกเครือข่ายท่ีกลายเป็นจักรวรรดินิยมการสื่อสารประเทศตะวันตก หรือ

จักรวรรดินิยมการสื่อสารของคนผิวขาวท่ีครอบง�าความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลกเอาไว้

ขณะเดียวกัน ความหลากหลายของสื่ออเมริกันหรือชาติตะวันตกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 

วิทยุ หรือส�านักข่าว เช่น Times, Newsweek, VOA, BBC หรือส�านักข่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น  

รอยเตอร์ของอังกฤษ เอเอฟพีของฝรั่งเศส เอพีและยูพีไอของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งทาสส์ของสหภาพโซเวียต 

และส�านักข่าวซินหัวของจีน ล้วนมีอิทธิพลต่อการก�าหนดความรับรู้ด้านข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร หรือวิทยุโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาสื่อเหล่านี้ได้เสนอวิธีคิดแบบตะวันตก ซ่ึงส่วนใหญ่

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันของบริษัทที่ลงทุนทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น

การเสนอข่าวจึงเป็นสินค้าเพ่ือแสวงหาก�าไรมากกว่าการแสวงหาความจริง หรือมีจุดยืนเพ่ือ 

ผลประโยชน์และความสงบสุขของมนุษยชาติ ดังนั้น จรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมไปถึงระเบียบข่าวสารโลก 

(World Information Order) ทีย่ตุธิรรม เสนอข่าวสองด้านและหลกัวเิคราะห์วจิารณ์บนจุดยนืของประชาชน

หรือมนุษยชาติจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงในยุคโลกาภิวัตน์ของข้อมูลข่าวสาร ความหมายของสื่อมวลชนจึงอาจ

นิยามใหม่ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้ว่า

สื่อสารมวลชน (Mass Communication) ในนิยามใหม่ ก็คือเครื่องมือของนายทุนหรือบริษัท

อตุสาหกรรมวฒันธรรม ในการแข่งขนัแสวงหาผลก�าไรสงูสดุ สถาปนาอ�านาจของตนเหนือ หรอืครอบง�าความ

รับรู้ของประชาชนหรือกระทั่งประชากรทั่วโลก พิทักษ์ปกป้องและเป็นเครื่องมือกระตุ้นลัทธิบริโภคนิยมของ

ระบบทุนนิยม บิดเบือนหรือไม่เสนอข่าวสารที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของตน นักการเมือง สถาบัน และบริษัท

ธุรกิจที่อยู ่ ในเส ้นทางเดียวกันโดยเลือกสรรข ่าวสารไปตามอ�าเภอใจมากกว ่ามีจุดยืนเพื่อรับใช ้

สาธารณประโยชน์ และพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอย่างมีจิตส�านึก 

ด้วยเหตนุี ้วกิฤตด้านข่าวสารจงึเกดิขึน้ และก่อให้เกดิผลกระทบทีส่�าคญัในด้านสทิธกิารรบัรูข่้าวสาร

ของมนุษยชาติ พร้อมกับสงครามสื่อสารมวลชนที่ท�าลายเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศต่าง ๆ ดังนั้น 

หากวเิคราะห์การเมอืงโลกในอนาคต มคีวามเป็นไปได้ว่าวกิฤตการเสนอข่าวสารอาจจะน�าไปสูส่งครามระหว่าง

ประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตน์แม้ทุนจะสามารถครอบง�าสื่อมวลชนได้ง่าย แต่ส�าหรับผลกระทบ

ของเทคโนโลยีการสื่อสารในด้านบวกที่มีต่อระบบการเมืองก็ยังคงมีให้เห็นได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ 

เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรทัศน์และเทปวีดิทัศน์มีส่วนยับยั้งอ�านาจของผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการไว้ได้ 

ตัวอย่างเช่น ในเหตุการณ์จราจลที่จตุรัสเทียนอันเหมินใน ค.ศ. 1989 นั้น นักศึกษาชาวจีนในซานฟรานซิสโก

สามารถส่งข่าวสารที่รายงานโดยส�านักข่าวของสหรัฐอเมริกา ผ่านทางเครื่องโทรสารกลับไปให้เพื่อนที่อยู่ใน
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ประเทศจีนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนบ้างในเหตุการณ์คร้ังนั้น เนื่องจากในขณะนั้นรัฐบาลจีนเซ็นเซอร์ข่าวสารใน

สื่อมวลชนจีนทั้งหมด69

การเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือ ค.ศ. 1999 เป็นอีกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ

ของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อระบบการเมือง ประชาชนชาวอินโดนีเซียที่อยู่ภายใต้การปกครอง ในระบอบ

เผด็จการมาเป็นเวลายาวนานได้กระตือรือร้นที่จะไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อันเป็นผลมาจากการได้รับรู้

จากการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากโลกภายนอก ท�าให้พวกเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่ถือว่า 

เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย70 หรือในวาระครบรอบ 10 ปีของการจลาจลที่จตุรัสเทียนอันเหมิน  

เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 ซึ่งชาวจีนทั่วโลกต่างมีปฏิกิริยาต่อรัฐบาลจีนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ก็เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารต่อระบบการเมืองในแง่ของการท�าให้ 

เกิดจิตส�านึกร่วมหรือปฏิกิริยาย้อนกลับในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ค�านึงถึงพรมแดนทางด้านภูมิศาสตร์71

อาจสรุปได้ว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อสังคมการเมือง

ในแง่ของการเพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น ส่วนในระดับปัจเจกบุคคลนั้น

พฒันาการของเทคโนโลยกีารสือ่สารท�าให้เกดิการเรียนรู ้ เกดิทศันคตติลอดจนจติส�านกึทางการเมอืงในเรือ่งใด

เรื่องหนึ่งร่วมกันโดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องพรมแดน รัฐบาลและอ�านาจอธิปไตยอีกต่อไป ในทางตรงข้าม หาก

ทุนในยุคโลกาภิวัตน์สามารถชี้น�าการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อได้แล้ว ก็อาจส่งผลกระทบทางลบให้กับ

การรบัรูข้้อมูลข่าวสารของประชาชนทัว่โลก จนกระทัง่ไม่มพีลงัอ�านาจใดแม้กระทัง่รัฐชาตทิีจ่ะต้านทานอทิธิพล

และพลังของการโฆษณาและการตลาดอันเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญของทุนในการครอบง�าทั้งทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมได้

หากพิจารณาภาพรวมแล้วจะพบว่าปัจจัยทางการเมืองทีส่�าคัญทีส่ดุในยุคข้อมูลข่าวสาร จะมิใช่เพยีง

แค่ระบบการเมืองมเีสถยีรภาพทางการเมืองโดยอาศยัการสือ่สารทางการเมอืงผ่านสือ่ทนัสมยัในการส่งข้อมลู

ข่าวสารเท่าน้ัน หากแต่เป็นการให้ความส�าคัญกับรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ “ข้ามรัฐ” การเปลี่ยนแปลง

อ�านาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม จากตัวแสดงที่เป็นรัฐไปเป็นบรรษัทข้ามชาติ การ

สื่อสารผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต และปรากฏการณ์ “ลอดรัฐ” เช่น การค้าชายแดน และการติดต่อของ

ประชาชนทีมี่เชือ้ชาต ิภาษา วฒันธรรมใกล้เคียงกนั ซ่ึงแต่เดิมถูกกีดก้ันโดยเขตแดนตามหลกัอธิปไตยของรัฐ 

ย่อมก่อให้เกิดสภาพการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ด้านอ�านาจระหว่างรัฐ สถาบันทาง

สังคม ชุมชน และปัจเจกชน

ความแตกต่างทีส่�าคญัอย่างยิง่ระหว่างรฐัในปัจจบุนัและรฐัในอนาคต คือ รฐัปัจจบุนัต้องการควบคมุ

และครอบง�าประชาชนภายใต้อ�านาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งมีอาณาเขตที่แน่นอนขึ้นต่ออ�านาจศูนย์กลาง แต่รัฐ 

69 Warren, K. Agree et al. (1991). Global Impact of The Media in Introduction to Mass Communication 

(11th ed.). New York, NY: Harper Collins Publishers.
70 David, T. Hill and Krishna, Sen. (2000). The Internet in Indonesia’s New Democracy Democratization, 

(n.p.). pp. 120-121.
71 สุกัญญา สุดบรรทัด. (2542). เมืองสารสนเทศในกระบวนทัศน์ใหม่. วารสารนิเทศศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

น. 6.
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ในอนาคตจะตกอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจควบคุมและครอบง�าประชาชนได้ เพราะการข้ามรัฐจะเป็น

ปรากฏการณ์ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดา ชุมชนในอนาคต จะเป็นชุมชนที่ไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับสถานที่แต่จะ

เป็น “ชมุชนเสมอืนจรงิ” (Virtual Community) เช่น ชมุชนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ (cyber space) เป็นต้น

ในอดีตการพัฒนาเป็นการพัฒนาโดยรัฐแต่อ้างว่ากระท�าเพื่อประชาชน แนวโน้มในอนาคต คือ  

การปรับเปลี่ยนไปเป็นการพัฒนาของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชน เมื่อเป็นเช่นนี้โลกยุคใหม่

จึงจะให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าที่เคยเป็นมาและเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง 

(participatory democracy) โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านตัวแทน โลกอนาคตจึงจะไม่แยกประชาธิปไตยกับ 

การพัฒนาออกจากกัน แต่จะเชื่อมโยงกันโดยประชาชนจะได้รับการยอมรับจากรัฐว่าเป็นปัจจัยส�าคัญของ

ความส�าเร็จแห่งการพัฒนา โดยภาครัฐและภาคธุรกิจจะยอมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

อย่างเต็มตัว แทนที่จะตกเป็นฝ่ายรับหรือเป็นเหยื่อของการพัฒนาแต่เพียงฝ่ายเดียว

ลักษณะของชุมชนใหม่นี้ จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เพราะชุมชนยุคใหม่แม้จะอยู่คนละพื้นที่  

มีภาษาต่างกัน เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างกัน แต่ก็มีการเชื่อมโยงกัน โดยมีความสนใจ รสนิยม 

ตลอดจนการเกี่ยวโยงกับประเด็นปัญหาที่เห็นร่วมกัน ต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ชุมชนแบบใหม่นี้จะเกิด

ขึ้นมากมายหลากหลายซ้อนไปกับครอบครัวและชุมชนแบบดั้งเดิม โดยที่ครอบครัวยังคงเป็นสถาบันหลัก 

รัฐจะมีหน้าที่ใหม่คือ สานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่กับชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะ

ชุมชนที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการส่ือสาร

การเคลื่อนไหวทางสังคมเชิง “สงครามในพื้นที่ (Ground War)” ที่เคยพบในอดีต เช่น การชุมนุม

ประท้วง มอ็บ จะหมดความส�าคัญลงไป แต่จะเป็นการเคลือ่นไหวโดยไม่จ�าเป็นจะต้องมกีารรวมคนจ�านวนมาก 

ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย เช่น ชุมชนบนโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่ผู้ชม

และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จนอาจกลายเป็น “สงครามสื่อทางอากาศ” (Air War) ที่รัฐไม่อาจควบคุมได้ 

การเมืองในอนาคตจึงจะเป็นการเมืองที่มีประเด็นปัญหาหลากหลายและมีกลุ่มผู้เรียกร้องที่ชัดเจนแต่จะมี

จ�านวนน้อยและกระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มมวลชนดังที่เคยเป็นมาในอดีต ซึ่งในปัจจุบันก็เร่ิมปรากฏให้เห็น

ได้ในรูปของการ “ตั้งประเด็นสนทนา”ในกระดานสนทนา (web broad) ห้องสนทนา (chat room) หรือ 

แม ้กระทั่งการส ่งไปรษณีย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  (E-mail) เพื่อสร ้างข ่าวสร ้างกระแสทางการเมืองที ่

ไม่สามารถจะส่งผ่านสื่ออื่น ๆ นอกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีเสรีภาพสูง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.1
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เรื่องที่ 8.3.2 แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมือง

ในอดีตที่ผ่านมาขอบเขตความชัดเจนของแนวคิดและองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารทางการเมือง 

เคยจ�ากัดตัวอยู่แต่เฉพาะในประเด็นเรื่องกระแสการไหลเวียนของข้อมูลและข่าวสาร ซึ่งส่วนใหญ่มักได้รับ

อิทธิพลมาจากผลงานของส�านักคิดทฤษฎีจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism theory) 

อย่างไรก็ตาม ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่การส้ินสุดลงของ “สงครามเย็น” ในช่วง พ.ศ. 2532-2534 

ท�าให้การสื่อสารทางการเมืองในระดับโลกได้พัฒนาก้าวหน้าไปในทิศทางซึ่งเหล่านักวิชาการในอดีต อาจ 

คาดคิดไม่ถึงหรือไม่เคยนึกว่าเป็นไปได้

ส�านักคิดทฤษฎีจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม ได้เน้นย�้าและให้ความส�าคัญกับเรื่องของ “ระบบ”  

ว่า สามารถท�าให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง รวมทั้งก�าหนดความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อสร้างระบบ

ขึ้นมาแล้ว สื่อมวลชนจึงท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามต้นต�ารับ ซึ่งสอดรับกับวิถีพัฒนาแบบตะวันตก 

หรือ กระบวนการพัฒนาท่ีเรียกว่า “การพัฒนาไปสู่ความทันสมัย” (Modernization) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็น

สิ่งที่ตามมากับระบบธุรกิจ การจัดการทางการค้าขาย เครือข่ายการเงิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง

โครงสร้างและกระบวนการด้านเทคโนโลยีของสิ่งเหล่าน้ี น่ีคือสิ่งที่ริเริ่มและเป็นสาเหตุของการท�าให้ทันสมัย 

ซึ่งครอบคลุมไปถึงโครงสร้างขององค์การ ระบบการบริหาร รวมถึงเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ 

การต่อสู้เพื่อเอาชนะการครอบง�าจากภายนอกประเทศ รวมทั้งอ�านาจที่อยู่ในมือผู้ปกครองภายใน 

จึงเป็นการต่อสู้กับการวางนโยบายในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ซึง่ปัญหาพืน้ฐานต่าง ๆ ในด้านการสือ่สารทางการเมอืงทกุวันน้ี ล้วนแล้วแต่มีทีม่าจากความสมัพนัธ์ดงักล่าวนี้ 

ทัง้สิน้ ระบบอาณานคิมทีส่ลายตวัไปอย่างรวดเร็วในฐานะเครือ่งมอืการครอบง�า กลบัมชีวีติและเตบิโตภายใต้ 

ความสัมพันธ์การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมดังเช่น กรณีของ CNN ที่มีบทบาทส�าคัญใน

การก�าหนดทิศทางของข่าวในสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งในอเมริกาและในโลก ขณะที่ผู้สื่อข่าวอเมริกันจ�านวนมาก

พากันดู CNN แล้วยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของตน รวมทั้งผู ้สื่อข่าวต่างประเทศจ�านวนมาก 

ซึ่งประจ�าอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี ต่างก็ท�าอย่างเดียวกัน นั่นหมายความว่าอิทธิพลของ CNN ได้รับการส่งต่อ

ไปยังสื่อมวลชนอื่น ๆ

สื่อสารมวลชนหลายประเทศต้องการลอกเลียนความส�าเร็จของ CNN รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะก่อต้ัง

เครือข่ายข่าว 24 ชั่วโมงขึ้นมา “หากจักรวรรดินิยมแห่งศตวรรษที่ 19 มีเรือปืนเป็นอาวุธและศตวรรษที่ 20 

ยดึระเบดินวิเคลยีร์เป็นหลัก ในศตวรรษที ่21 ตวัแปรส�าคญัคอื “ดาวเทยีมซึง่เป็นรากฐานของจกัรวรรดนิยิมใหม่

ที่จะก้าวข้ามยุคแห่งการข่มขู่กายภาพเข้าสู่สมัยแห่งการครอบง�าจิตส�านึกมากยิ่งขึ้น”72

72 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2539). ฐานันดรที่สี่: จากระบบโลกถึงรัฐไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
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8-63แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

สถานีข่าวโทรทัศน์ CNN จึงเติบโตขึ้นมาบนโครงสร้างที่กลุ่มสื่อสารมวลชนตะวันตกมีความได้

เปรียบเหนือกว่าเหล่าประเทศก�าลังพัฒนา อันส่งผลต่อเนื่องไปสู่ปัญหาเรื่องการรุกรานทางวัฒนธรรม ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองโลกและการตกอยู่ภายใต้ระบบ “อาณานิคมทาง

อิเล็กทรอนิกส์”73 ในทางกลับกัน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์สื่อมวลชนทางเลือกหรือสื่อมวลชนท้องถิ่น 

กลับถูกลดทอนอิทธิพลลงไป ดังเช่นกรณีที่สื่อมวลชนของกลุ่มประเทศโลกอาหรับขาดความเข้มแข็ง จึง

เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อจากตะวันตกเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ง่าย รวมทั้ง 

ยังอาจใช้ประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมของกระแสการไหลเวียนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสร้างประโยชน์ต่อ

กลุ่มประเทศตะวันตกและชาติพันธมิตร

ในภาวะที่สื่อตะวันตกครอบครองพื้นที่ในการรายงานข่าวต่างประเทศอยู่เป็นส่วนใหญ่ ผลส�าเร็จ

จากการออกอากาศเทปค�าให้สัมภาษณ์ของโอซามา บินลาเดน ผู้น�าของเครือข่ายอัลเคด้าและการน�าเสนอข่าว

เกี่ยวกับกลุ่มตาลีบันของอัฟกานิสถานอย่างต่อเนื่อง ช่วยท�าให้สถานีอัลจาซีรา ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เอกชน

ที่มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่เริ่มเปิดด�าเนินการผลิตข่าวโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ตลอด 24 ช่ัวโมงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาภายในเวลาชั่วข้ามคืน เพราะเป็นสื่อโทรทัศน์

เพียงแห่งเดียวซึ่งได้ “ข่าวเจาะ” ในขณะที่ส�านักข่าวอื่นทั่วโลก ต่างไร้หนทางเข้าถึงแหล่งข่าวคู ่กรณ ี

ในตะวันออกกลาง

การถือก�าเนิดเกิดขึ้นมาของสถานีโทรทัศน์อัลจาซีรา ในมุมมองของกลุ่มประเทศตะวันตก ถือว่า

เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ถึงข้อจ�ากัด รวมทั้งอิทธิพลการเสนอข่าวที่ลดลงของบรรดาสื่อโลก ไม่ว่าจะเป็น 

AP AFP รอยเตอร์ รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ BBC และ CNN ซึ่งไม่เพียงแต่สูญเสียสิทธิของการ “ผูกขาด” 

เน้ือหาเรื่องราวและวิธีการน�าเสนอข่าวสารความเป็นไปของโลกเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงโอกาสที่ต้องตกอยู่ใน

สภาพจ�ายอม จนอาจถูกท้าทายจาก “สื่อทางเลือก” ได้ตลอดเวลา

สถานีโทรทัศน์อัลจาซีราก�าลังเดินก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง อันเน่ืองมาจากการประกาศตัวเป็นสื่อ

สากล ด้วยบริการภาคภาษาอังกฤษและมีก�าหนดออกอากาศประมาณปี พ.ศ. 2549 โดยมีกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

เมืองหลวงของมาเลเซีย เป็นสถานที่ตั้งของส�านักงานประจ�าสาขาเอเชีย ปรากฏการณ์ส�าคัญครั้งน้ี ย่อมส่ง

ผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะมีโอกาสท�าให้

กระแสการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารเกิดการปะทะสังสรรค์กันอย่างเข้มข้นรุนแรงและรวดเร็ว ชนิดที่ 

ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งหวังของอัลจาซีราครั้งนี้ อยู่ที่ 

การเสนอข่าวสารเพื่อคานอ�านาจสื่อมวลชนตะวันตก โดยเน้นกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาและกลุ่มประชาชาติ

อิสลามเป็นหลักการเลือกให้มาเลเซียเป็นสถานที่ตั้งส�านักงานสาขาเอเชีย จึงมีนัยส�าคัญอย่างยิ่งต่อดุลยภาพ 

การเมืองและสังคมเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะต้องไม่ลืมว่าประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลก 

คือ อินโดนีเซีย มีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณแถบนี้ด้วยเช่นกัน

73 McPhail T.L. (2006). Global Communication: Theories, Stakeholders and Trends. UK: Blackwell.
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8-64 การวิเคราะห์การเมือง

สถานีอัลจาซีรา สาขามาเลเซีย ยังอาจส่งผลให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต้องเข้าไปใกล้ชิด

ติดพันกับปัญหาในตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้น ทั้งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ การฟื้นฟูอิรัก

และอัฟกานิสถานภายหลังสงคราม หรือภัยจากการก่อการร้ายสากล สื่ออัลจาซีราจึงเป็นผลผลิตของ 

การสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากการเช่ือมต่อถึงกันแบบไร้พรมแดน จนมีผลท�าให้สถานีนี้มีลักษณะ 

ที่ผสมผสานอยู่ตรงกลางระหว่างโลก (global) กับท้องถิ่น (local) เพราะในแง่หนึ่งอัลจาซีราอาจท�าให้ 

กลุ่มประเทศตะวันตกต้องรู้สึกขวางหูขวางตา เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อสถานะ ความน่าเชื่อถือของสื่อโลก

ที่มีอันต้องโยกคลอน แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลของประเทศอาหรับก็ต้องล�าบากใจไปกับรายงานข่าวของ 

อัลจาซีราด้วย เพราะวิธีปฏิบัติและมุมมองท่ีผิดแผกแตกต่างไปจากสื่อท้องถิ่นทั่วไปในตะวันออกกลาง74 

นอกจากนี้ อิทธิพลของสื่อทันสมัยรูปแบบอื่น เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นับว่าเป็นอีกช่องทางที่จะ

ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารทางการเมืองของไทยมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์

ที่มีลักษณะเป็นกระดานสนทนา (web board) ไม่ว่าจะเป็น www.pantip.com, www.prachatai.com 

หรือเว็บไซต์เพ่ือการส่งข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (web blog) เช่น www.oknation.

net/blog www.bloggang.com หรือการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางสังคม (social networking) เช่น 

www.hi5.com ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้จะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเสมือนจริง 

(virtual community) กระบวนการในการสื่อสาร รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความสนใจของ

คนเฉพาะกลุ่มในชุมชนเสมือนจริงเหล่านี้จะก่อให้เกิดการจัดต้ังมวลชนขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นทางการเมือง ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพิทักษ์สิทธิ

ชุมชนท้องถ่ิน การต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์และทุนนิยมโลก เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสาร

ระหว่างเครือข่ายกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ มากขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การน�าอินเทอร์เน็ตมาใช้ก็ต้องมีความระมัดระวังในประเด็นเรื่องความหลากหลาย

ท่วมท้นของข้อมูลที่กระจัดกระจายเป็นส่วน ๆ (fragmented) และไม่มีการเชื่อมโยงทั้งในด้านกาลและเทศะ 

(time and space) อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อการรับรู้ของประชาชน เพราะในด้านหนึ่งท�าให้ประชาชน

ไม่สามารถตัดสินใจใด ๆ ได้ภายใต้กระแสข้อมูลดังกล่าวจนอาจน�ามาซ่ึงความเบื่อหน่ายทางการเมือง หรือ

ต่อเรื่องราวข่าวสารทางการเมือง แม้ว่าสื่ออาจจะสามารถปลุกเร้ามหาชนให้มีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ

ได้ แต่ก็ไม่ใช่การเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของพลเมืองที่กระตือรือร้นและมีคุณภาพ (active and radi-

cal citizens) แต่การปลุกเร้าในลักษณะดังกล่าวของสื่อ กลับน�าไปสู่การปลุกระดมฝูงชนให้เข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมืองอย่างขาดสติ (mob)75

74 อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (ม.ป.ป.). สถานีโทรทัศน์อัลจาซีรา: ส่ือมวลชนสากลของโลกอาหรับ. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
75 ไชยันต์ ไชยพร. (2545). พัฒนาการของสื่อกับปรัชญาสิทธิเสรีภาพและพ้ืนที่สาธารณะ แง่คิด บทเรียนและปัญหา 

บางประการจากสังคมตะวันตก, เอกสารประกอบวิชาสัมมนาเรื่อง ส่ือ พื้นที่สาธารณะ โลกาภิวัตน์กับประชาธิปไตย. คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 48.
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8-65แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

แนวโน้มของการสือ่สารทางการเมืองในกระแสโลกาภวิตัน์ยังก่อให้เกิดการส่งผ่านข้อมลูข่าวสารจาก

ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการเมืองภายในประเทศอีกด้วย เช่น กรณีของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ซ่ึงมี

ภาพพจน์ที่ดีในฐานะผู้เข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ช่วย

ให้รอดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นผู้ท�าลายประชาธิปไตย จากการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Bad  

Democracy Award ประจ�าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ในเว็บไซต์ www.opendemocracy.net76

สังคมการเมืองภายใต้กระแสหลังสมัยใหม่ (Post-modern) การให้ความส�าคัญกับประเด็นเรื่อง

สิทธิของคนชายขอบ (Marginal man) คนด้อยสิทธิต่าง ๆ เช่น คนพิการ เด็ก คนสูงอายุ สตรี ชาวนา  

ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ความต้องการให้มี “พื้นที่สาธารณะ” เพื่อคนกลุ่ม

ต่าง ๆ ในสงัคมเหล่านีจ้งึมปีริมาณทีม่ากขึน้ แม้ว่าจะเป็นทีย่อมรับกนัว่าการสนบัสนนุสือ่ส�าหรบักลุม่ดงักล่าว

ยังมีอยู่ในระดับท่ีน้อย เนื่องจากกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารข้างต้นมีขนาดเล็กและมีก�าลังซื้อไม่มากนัก จึง 

ไม่เป็นที่สนใจของผู้ผลิตหรือผู้สนับสนุน สื่อภายใต้อิทธิพลของทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันมักมีข้อเรียกร้องว่า 

ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง องค์กรภาคประชาชน เช่น สถาบัน 

ต้นกล้า มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จึงมีความเคล่ือนไหวให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสใช้สื่อมากข้ึนและให้เหมาะสม

กับวิถีชีวิต ขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนใช้สื่อในทุกกลุ่มได้รับความยุติธรรมในการรับรู้ข้อมูลในสิ่งที่เขา 

ควรรู้ เช่น ชาวนาควรมีโอกาสรู้ราคาข้าวได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เป็นต้น รวมทั้งกรณีการอ้างอิงเรื่อง

ชาติพันธุ์ที่สื่อได้สร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้กับคนบางกลุ่มในสังคมโดยเฉพาะสัญลักษณ์ในทางท่ี 

ไม่ดี เช่น ชาวเขากับยาบ้า หรือกรณีม็อบของชาวบ้านก็มีการพาดหัวข่าว “ม็อบอีกแล้ว” “ม็อบไม่เลิก”  

สือ่เองกค็วรทีจ่ะน�าเสนอในรปูแบบทีห่ลกีเลีย่งประเดน็ดงักล่าวซึง่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน ดงันัน้จะท�าอย่างไร

ไม่ให้สื่อน�าเสนอจนท�าให้เกิดอคติหรือทัศนคติให้เกิดความหมายที่ไม่ดีแก่คนกลุ่มต่าง ๆ

ก้าวใหม่ของการส่ือสารทางการเมือง ย่อมมีผลสะเทือนต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุว่าใน

อดีตที่ผ่านมา “โลกทัศน์” และ “ทัศนคติ” ของประชาชนไทยส่วนใหญ่ มักได้รับความคิดอิทธิพลจาก 

ชาตติะวนัตก ทัง้ยโุรปและอเมริกามาเป็นระยะเวลายาวนานนบัร้อยปี การมสีือ่ทางเลอืก เช่น โทรทศัน์อาหรบั 

ภาคภาษาอังกฤษ ติดต้ังด�าเนินการอยู่ใกล้บ้าน การมีสื่อทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต ที่สามารถส่งผ่าน

ปรากฏการณ์ “ข้ามรัฐ” การให้ความส�าคัญกบักระแสหลังสมัยใหม่ จึงเป็นพัฒนาการแปลกใหม่ส�าหรับสังคม

การเมืองไทย ในการรับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศจากแหล่งข้อมูลอ่ืน  

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นบททดสอบส�าคัญของไทยในการปรับตัวกับสิ่งท้าทายจากโลกภายนอก ภายใต้บริบทของ

สังคมสารสนเทศแห่งยุคโลกาภิวัตน์ด้วย

การเพิม่อ�านาจให้กับประชาชนและสร้างพลเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็กเ็ป็นปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่

ต่อการรับกระแสท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์และพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ

เพิ่มอ�านาจประชาชนและการพัฒนาพลเมืองจะพบว่า การให้การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญอย่างยิ่งที่จะเปิด

โอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ มีช่องทางในการแสวงหาความรู ้ อีกทั้งสามารถน�าความรู้นั้นไปใช้ให ้

76 ภัควดี วีระภาสพงษ์. (2550). รัฐประหารไทยในสายตาส่ือเทศ. ใน ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการ. รัฐประหาร 19 กันยา. 

กรุงเทพฯ: เพิ่งอ้าง. น. 245.
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8-66 การวิเคราะห์การเมือง

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวมควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะเป็นการสร้างสังคมที่

มคีวามเข้มแขง็อย่างยัง่ยืนต่อไป อย่างไรกต็าม การศึกษาหาความรูอ้าจมไิด้มข้ีอจ�ากดัเพยีงการแสวงหาความรู ้

ได้ในระบบ หรือในชั้นเรียนเท่าน้ัน แต่การแสวงหาความรู้ยังบังเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลาเป็นการศึกษา 

ตลอดชีวิต หรือเป็น “การศึกษานอกระบบ” นั่นเอง การศึกษานอกระบบดังกล่าวจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี

ช่องทาง หรือ “สื่อสาธารณะ” ที่เป็นของประชาชนพลเมืองอย่างแท้จริง และปราศจากการแทรกแซงของ 

กลุ่มทุน ตลอดจนอ�านาจธุรกิจการเมืองที่ขาดความชอบธรรม จึงจะเป็นสื่อที่สามารถเป็นช่องทางในการให ้

การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การศึกษาทางการเมือง” เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ อันจะน�ามาซึ่ง 

“ประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ” ในอนาคต

แรงผลักดันที่ก่อให้เกิดแนวคิดสื่อสาธารณะขึ้นในโลก มีที่มาจากปัจจัยทางเทคนิคด้านคลื่นที่มีอยู่

อย่างจ�ากัด การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบสูงต่อระบบการเมือง สังคม และวัฒนธรรม รัฐจึงต้องเข้า

มาควบคมุ และความไม่เชือ่ม่ันในกลไกตลาดว่าจะท�าให้ระบบการออกอากาศเป็นไปเพือ่การบรกิารสาธารณะได้ 

ซึ่งสื่อสาธารณะที่แท้จริงควรมีลักษณะดังนี้  ประการแรกเข้าถึงประชาชนทุกคน (Universality)  

ประการที่สอง มีความหลากหลาย (Diversity) ประการที่สาม มีความเป็นอิสระ (Independence) และ

ประการสุดท้าย มีความแตกต่าง (Distinctiveness) ตัวอย่างสื่อสาธารณะในต่างประเทศ ทั้ง BBC ของ

อังกฤษ PBS ของสหรัฐอเมริกา และ NHK ของญี่ปุ่นต่างมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหา

รายการที่เป็นกลางและให้ส่ิงที่เป็นประโยชน์ เพื่อการบริการและผลประโยชน์ของสาธารณะจากบทเรียนของ

ต่างประเทศ รปูแบบสือ่สาธารณะทีม่ศีกัยภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จรงิ คอื ประชาชนต้องมส่ีวนร่วม

เป็นเจ้าของ โดยการเก็บ “ค่าธรรมเนียมการรับชม/รับฟัง” (License Fee) เป็นหลัก ซึ่งต้องมีจ�านวนมาก

พอ เป็นอิสระและยุติธรรม ส�าหรับแนวทางการสนับสนุนสื่อสาธารณะในประเทศไทย มีความเป็นไปได้ทั้ง

การจัดระบบสถานีวิทยุและโทรทัศน์ท่ีมีอยู่ หรือสร้างสถานีใหม่ข้ึนมาเพ่ือเป็นสื่อสาธารณะโดยเฉพาะ

แนวคิดทางวิชาการในเรื่องสื่อสาธารณะ มีหลักการส�าคัญคือ สื่อสาธารณะจะต้องยึดถือประโยชน์

ของสาธารณะเป็นหลัก โดยมุ่งน�าเสนอเน้ือหาที่มีประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีความเป็นอิสระและมีจุดเด่น 

ซึ่งเป็นปรัชญาที่แตกต่างจากส่ือเชิงพาณิชย์นอกจากน้ียังต้องมีหลักการส�าคัญ คือ ประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ โดยไม่มองประชาชนเป็นเพียงผู้บริโภค การศึกษาประสบการณ์ของสื่อสาธารณะ 

ในต่างประเทศ ท�าให้มองเห็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินงานของสื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ 

การมีคณะกรรมการบริหารจัดการที่มีความสามารถและเป็นอิสระจากรัฐและกลุ่มทุน ประกอบกับการวาง

ระบบโครงสร้างในด้านต่าง ๆ ท่ีเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดภารกิจและเนื้อหาที่ชัดเจน การมีกลไก 

ตรวจสอบการท�างานที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอในการ

ด�าเนนิงาน ส�าหรบัประเทศไทย การสนบัสนนุส่ือมวลชนให้ท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่สาธารณะได้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดระบบต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเหมาะสม77

77 ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์, และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร. (2546). รายงานการวิจัยเรื่อง สื่อสาธารณะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.
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8-67แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

กลไกการตรวจสอบส่ือทัง้ส่ือกระแสหลกัและสือ่ทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่กลไก

การตรวจสอบของภาคประชาชน จะสามารถติดตามและตรวจสอบสื่อได้นั้นจะต้องมีการรับรู้ข่าวสารที่ 

รอบด้านและเป็นธรรมมากขึ้น เช่น ข่าวเรื่องกองทุนหมู่บ้าน ทุกข่าวจะลงเฉพาะด้านดีของกองทุนหมู่บ้าน

เพียงด้านเดียว แต่ถ้าสื่อสามารถให้ข้อมูลรอบด้านได้ เช่น มีหมู่บ้านใดบ้างที่ไม่ต้องการได้เงิน ด้วยเหตุผลใด 

แล้วหมูบ้่านน้ันเสนอทางออกอย่างไร ดงันัน้ถ้าสงัคมสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ี โอกาสทีจ่ะเกิดการตัง้ค�าถาม

อย่างต่อเนื่องของสังคมก็จะเกิดขึ้นได้ กลไกการตรวจสอบจะช่วยให้สังคมเกิดการตั้งค�าถามต่อเน้ือหาสาระ

ที่สื่อเสนอ และน�าไปสู่การเสนอทางออกให้สังคม ทั้งน้ีเป้าหมายก็เพื่อการท่ีคนในสังคมได้รับข้อมูล 

ที่รอบด้านและเป็นธรรมซ่ึงเป็นข้อจ�ากัดของส่ือกระแสหลักในปัจจุบัน

ในด้านภาคประชาสังคม ควรมีการส่งเสริมให้เกิดองค์กรหรือการรวมกลุ่มเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ

กระบวนการสื่อสารและการเมือง เช่น ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือความโปร่งใส ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อ ธุรกิจ และ

นักการเมือง มีข้อมูลว่าสื่อใด มีบุคคลใดถือหุ้นบ้าง เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนมีเครื่องมือในการติดตาม

และตรวจสอบอีกทางหน่ึง

ในกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นส่ิงที่มีความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่จะ “สร้างอ�านาจและสร้างผลประโยชน”์ ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มี “ความสามารถใน

การเข้าถึง ครอบครอง และรู้จักใช้งานข้อมูลข่าวสารนั้น” การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จึงเป็นปัจจัย

ส�าคัญประการหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ เสนอแนะข้อคิดเห็น ตลอดจน 

การก�าหนดและตรวจสอบการน�านโยบายนั้นไปปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหน่ึงที่จะช่วย

สร้างอ�านาจและผลประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือเป็นการใช้เทคโนโลยีในพัฒนา 

การเมอืงเพือ่สร้างอ�านาจและผลประโยชน์ให้กบัส่วนรวม แทนทีจ่ะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีร้างอ�านาจ

ให้กบัคนเพยีงส่วนใดส่วนหนึง่ของสงัคมเพือ่สร้างผลประโยชน์ส่วนตวั ด้วยบทบาทของเทคโนโลยกีารสือ่สาร

ที่มีความส�าคัญมากโดยเฉพาะกระแสที่ประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จึงควรมีการน�าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเมืองของไทยให้ดีข้ึน

ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารทางการเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์นั้น อาจพิจารณา

ได้จากแนวคิดเรื่องโลกาภิบาล องค์กรอิสระที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการสื่อสาร และสื่อทางเลือกใน 

ยุคโลกาภิวัตน์ ได้ดังนี้

โลกาภิบาล	 (Global	Governance)	 และองค์กรอิสระตรวจสอบควบคุมการสื่อสารในกระแส 

โลกาภิวัตน์

โลกาภิบาล เป็นค�าศัพท์ใหม่ทางวิชาการที่ใช้เรียกการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองโดยมีจุดประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมีผลกระทบมากกว่าหนึ่งประเทศหรือหน่ึงภูมิภาค เม่ือไม่มีกฎระเบียบหรืออ�านาจ

ใดมาบังคับควบคุมแนวทางการปฏิบัติ แต่เดิม ค�าว่า “Governance” มีที่มาจากค�าว่า “การปกครอง”  

(governing) หรือ หมายถึง อ�านาจในทางการเมือง หรือสถาบันที่ท�าหน้าที่ควบคุม ดังนั้น Governance  

จึงมีความหมายถึง สถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการ ซึ่งมีเป้าหมายในการประสานสัมพันธ์และควบคุม 

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีการพึ่งพาอาศัยกันของแต่ละหน่วยที่มีความสามารถในการออกค�าสั่ง
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8-68 การวิเคราะห์การเมือง

“Global Governance” ได้ถูกให้ค�าจ�ากัดความโดยนักวิชาการหลายต่อหลายท่าน เช่น James 

Rosenau กล่าวว่า หมายถึง การออกข้อบังคับที่ผลบังคับใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรณีท่ีไม่มี

อ�านาจทางการเมืองใดก�าหนดหรือระบุไว้ 

Adil Najam ให้ค�าจ�ากัดความว่า เป็นการจัดการเก่ียวกับกระบวนการของโลกในฐานะที่เป็นรัฐบาล

ของโลก และ Thomas G. Weiss ได้ให้ความหมายว่า เป็นความพยายามร่วมกันของนานาชาติในการระบุ 

เข้าใจ และแก้ไขปัญหาระดับนานาชาติหรือปัญหาระดับโลกที่อยู่นอกเหนือความสามารถของประเทศใด

ประเทศหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวจะแก้ไขได้

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า โลกาภิบาล ก็คือความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อไม่มีอ�านาจทางการเมืองใดก�าหนดหรือระบุไว้นั่นเอง

ตัวอย่างหนึ่งของ Global Governance ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน ก็คือ องค์การสหประชาชาติ 

(United Nations: UN) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับนานาชาติท่ีตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือ

มนุษยชาติ แก้ไขปัญหาสังคมในระดับนานาชาติ แก้ไขปัญหาความยากจนอดอยากในประเทศด้อยพัฒนา 

โดยอาศัยความช่วยเหลือจากนานาประเทศ ผ่านเครือข่ายของ “หมู่บ้านโลก” ที่เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว Global Governance จะท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหน่ึง

อนัเดยีวกนัระหว่างคนต่างชาตต่ิางเผ่าพนัธุไ์ด้อย่างด ีและสมานฉนัท์ ภายใต้บรรทดัฐานและแบบแผนปฏบิตัิ

อย่างเดียวกัน ไม่มีการเหยียดเชื้อชาติ สีผิว มีแต่ความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วง

ไปได้

นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบควบคุมทางสังคมบนชุมชนออนไลน์ที่เห็นได้ชัดอีกกรณี คือ  

การตรวจสอบควบคุมในชุมชน Wikipedia ซึ่งเป็นเว็บไซต์สารานุกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

ทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เน้ือหาสาระในเว็บไซต์ www.wikipedia.org ในภาษาต่าง ๆ 

ทัว่โลก รวมทัง้สามารถเพิม่เตมิหรอืถอดเนือ้หาสาระทีไ่ม่ถูกต้องออกจากเวบ็ไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั

เริ่มมีการตั้งค�าถามเกี่ยวกับความถูกต้องน่าเชื่อถือของเนื้อหาใน Wikipedia เนื่องจากเว็บไซต์นี้อาจกลาย

เป็นพื้นที่ให้กับกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาแทรกแซง ครอบง�าการน�าเสนอเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มตนเอง  

ดังนั้น จึงมีการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาชุมชนออนไลน์นี้ โดยให้มีการนับระยะเวลาของข้อความ

ที่สามารถอยู่ในเว็บไซต์ได้นานโดยไม่ถูกถอดออก ข้อความเนื้อหาสาระใดที่อยู่นานก็จะมีแต้มมากและได้

รับความน่าเช่ือถือสูง กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการตรวจสอบควบคุมทางสังคมในพื้นที่ซึ่งไม่มีอ�านาจทาง 

การเมืองใดหรืออ�านาจของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวจะแก้ไขปัญหาได้

ในประเด็นของการมีองค์กรตรวจสอบควบคุม จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความ

ก้าวหน้าทางการสื่อสารสูงได้ก่อตั้งองค์กรอิสระที่ท�าหน้าที่ดูแลกิจการการสื่อสาร คือ “คณะกรรมาธิการกลาง

การสื่อสาร” (Federal Communications Commission: FCC) เป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล

สหรัฐฯ รับผิดชอบโดยตรงต่อสภาคองเกรส FCC ก่อต้ังขึ้นโดยกฎหมายการสื่อสาร ค.ศ. 1934 และถูก

ก�าหนดให้มีหน้าที่ดูแลก�ากับการสื่อสารระหว่างรัฐและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ การสื่อสาร

ทางดาวเทยีม และทางสายเคเบลิ ซึง่อ�านวยการโดย คณะกรรมาธิการ 5 คน ทีไ่ด้รับแต่งต้ังจากประธานาธิบดี
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8-69แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง

และได้รับการรับรองจากวุฒิสภา มีวาระสมัยละ 5 ปียกเว้นเมื่อก�าหนดให้ไม่มีก�าหนดวาระ ประธานาธิบดี

แต่งตั้งให้หนึ่งในคณะกรรมาธิการน้ันเป็นประธาน และห้ามไม่ให้มีกรรมาธิการที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

เดียวกันเกิน 3 คน และห้ามไม่ให้ผู ้ที่มีผลประโยชน์ในธุรกิจที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการท�างานของ 

คณะกรรมาธิการ78

สื่อทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

ในอดีตแนวคิดและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศเคยมีขอบเขตชัดเจน

ในประเด็นเรื่องกระแสการไหลเวียนของข้อมูลและข่าวสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากส�านักคิดทฤษฎี

จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การก่อก�าเนิดเกิดขึ้นมาของสถานีโทรทัศน์ข่าวผ่านดาวเทียม 

24 ชั่วโมง ภาษาอาหรับ ชื่อว่า “อัลจาซีรา” (Al Jazeera) ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ได้พลิกโฉมหน้าวงการส่ือสารมวลชนโลกขนานใหญ่ เนื่องจากความแปลกใหม่ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา

จากเดิมที่กิจการสื่อสารมวลชน คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เคยเป็นตัวกลางในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ตามที่จักรวรรดินิยมต้องการ ช่วงเปลี่ยนผ่านนับจากสมัยสงครามเย็น 

มาจนถึงยุคปัจจุบัน ท�าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ ๆ อย่างเช่น อัลจาซีรา กลายเป็น

ปรากฏการณ์คร้ังส�าคัญของสื่อสารมวลชนแห่งยุคโลกาภิวัตน์ การถือก�าเนิดเกิดขึ้นของอัลจาซีรา ถือว่าเป็น

สัญญาณบ่งชี้ถึงข้อจ�ากัดและอิทธิพลท่ีลดลงของสื่อสารมวลชนตะวันตกทั้งหลาย เช่น AP AFP BBC  

CNN รวมถึงรอยเตอร์ ซึ่งไม่เพียงต้องเสียสิทธิการผูกขาดเน้ือหาเรื่องราวและวิธีการน�าเสนอข่าวสารของ

โลกเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึการถกูท้าทายจากส่ือทางเลอืกใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา การประสบความส�าเร็จภายใน

ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีของอัลจาซีรา จึงเป็นกรณีศึกษาหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจในระดับภูมิภาคและระหว่าง

ประเทศ เนื่องจากสถานีโทรทัศน์แห่งน้ีได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทในวงการสื่อสารมวลชนระดับโลกได้อย่าง 

เต็มภาคภูมิ โดยอาศัยภูมิหลังพื้นฐานทางด้านสังคมวัฒนธรรม ผนวกเข้ากับความรู้ความช�านาญที่ได้รับ 

การถ่ายทอดและสั่งสมจากการท�างานร่วมกับสื่อค่ายตะวันตก มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผูร้บัสารท้องถิน่ถงึแม้ กลุม่ผูช้มเป้าหมายของอลัจาซรีาส่วนใหญ่คอืชาวอาหรบัและผูน้บัถอืศาสนาอสิลาม 

แต่ความส�าคัญของสถานีโทรทัศน์แห่งน้ีมีขอบข่ายกว้างไกลและสามารถสร้างความส่ันสะเทือนไปจนถึง 

ในระดับโลก79

นอกจากนี้ ยังมีสื่อทางเลือกอื่นในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเทคโนโลยีมีต้นทุนที่ต�่าลงและมีความสะดวก

มากย่ิงขึ้น เช่น วิทยุทางอินเทอร์เน็ต (Internet Radio) ที่ออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์ (web casting) หรือ

โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต สื่อทางเลือกเหล่าน้ีจะเป็นตัวแย่งชิงเวลาซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัดตายตัวไปจากสื่อหลัก

อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ ในต่างประเทศน้ันมีการริเริ่มสื่อทางเลือกเหล่าน้ีและ 

มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งระยะหลังเริ่มถูกมองจากกลุ่มมืออาชีพว่าเป็นทิศทางที่น่าลงทุน  

เช่น อดีตผู้บริหาร MTV อดีตผู้บริหาร AOL และบริษัทลงทุนบางแห่ง บริษัทที่คนกลุ่มนี้มาร่วมกันผลักดัน

คือ “เน็กซท์ นิว เน็ตเวิร์กส” เพื่อท�าสถานีอินเทอร์เน็ต ทีวี ด้วยเงิน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 280  

78 ไชยันต์ ไชยพร. (2545). อ้างแล้ว. น. 76.
79 อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว. (ม.ป.ป.). อ้างแล้ว.
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ล้านบาท โดยเปิดตัวขึ้นมาพร้อมกัน 5 สถานี ประกอบด้วย fastlanedaily.com น�าเสนอข่าวรายวันส�าหรับ 

คนรักรถ threadbanger.com เป็นรายการเกี่ยวกับการตัดเสื้อผ้าและเย็บปักถักร้อย channelfrederator.

com เป็นรายการแอนิเมชั่น VODCars.com ที่เป็นเรื่องส�าหรับคนรักรถ สุดท้ายคือ pulpsecret.com  

เสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวในแวดงวงหนังสือการ์ตูน เน้ือหาสาระของสถานีทั้งห้านี้เป็นสิ่งที่หาไม่ได้

จากทีวีโดยทั่วไป ท�าขึ้นมาเจาะตลาดใหม่ซ่ึงเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มที่ท�าหวังว่าน่าจะเป็นธุรกิจที ่

ให้ผลตอบแทนได้ดี80 มีผู้ชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตกันอย่างมหาศาลด้วยข้อพิสูจน์จากเว็บ youtube.com 

และในอนาคตจะมีส่ือทางเลือกเช่นนี้เกิดขึ้นมาให้เลือกชมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสื่อมวลชนกระแสหลัก

ทั้งหลายที่ยากจะกลายเป็นสื่อเสรีที่ยืนอยู่ข้างประชาชนและผู้เสียเปรียบได้อย่างจริงจัง

การแก้ไขปัญหาการคุกคามสื่อมวลชนจากอาณาจักรทุน ผ่านงบโฆษณาที่ก�าลังเกิดขึ้นใน

สหรฐัอเมรกิาปัจจบุนันี ้หรอืแม้กระทัง่การครอบง�าสือ่มวลชนด้วยอ�านาจรฐั ผ่านการใช้มาตรการทางกฎหมาย

และการใช้ก�าลัง ก็ยังถูกควบคุมทางสังคมตามกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น สื่อทางเลือก เพื่อก่อ

ให้เกิด “ดุลอ�านาจในสังคม” อีกด้วย โดยเม่ือถึงจุดหนึ่ง ประชาชนจะพากันปฏิเสธเนื้อหาสาระของสื่อที่ถูก

ควบคุมและแทรกแซงโดยอาณาจักรทุน หรือเนื้อหาสาระที่ถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐ ทั้งน้ี เพราะเน้ือหาดัง

กล่าวจะไม่สามารถตอบสนองความสนใจหรือผลประโยชน์ของประชาชนได้เท่าที่ควร เน่ืองจากแนวคิดพื้น

ฐานของระบบทุนนิยม หรืออ�านาจรัฐ จะมุ่งตอบสนองตามความพอใจของกลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มผู้มีอ�านาจรัฐ

เป็นส�าคัญ โดยมิได้ตระหนักถึง “ประโยชน์ของสาธารณะ” เป็นท่ีตั้ง และเมื่อถึงจุดนั้น ทุกอย่างก็จะกลับคืน

สู ่สภาวะปกติ  อย ่างไรก็ตาม ส่ิงที่กล ่าวมาจะเกิดขึ้นเองไม ่ได ้  ทว ่าจะต ้องมีการกระตุ ้นเตือน 

จากสังคมเพ่ือช่วยกันก�าจัดสิ่งเหล่านี้ ทั้งในส่วนของประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อสร้างประชาสังคมที่มีความ

เข้มแข็งในการเหนี่ยวรั้งพลังของตลาด และลดอ�านาจรัฐเพิ่มอ�านาจประชาชนนั่นเอง

ปรากฏการณ์ “สงครามสื่อ” ในการชุมนุมประท้วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ช่วงปลาย พ.ศ. 

2548–2549 มีการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยผ่านทางเว็บไซต์ กระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ดจากทั้ง 

ฝ่ายต่อต้าน เช่น เว็บไซต์ผู้จดัการออนไลน์ (www.manager.co.th) เวบ็ไซต์ไทยอนิไซด์เดอร์ ฝ่ายสนบัสนนุ

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เช่น เว็บไซต์รีพอร์ตเตอร์ (www.reporter.co.th) ได้กลายเป็นส่ือที่มีบทบาท

และความส�าคัญเน่ืองด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีเสรีภาพค่อนข้างสูงท�าให้ยากต่อการตรวจสอบควบคุม 

ไม่ว่าจากฝ่ายรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือฝ่ายต่อต้าน รวมถึงความคงทนถาวรของเนื้อหาสาระ

ที่ผู้รับสารหรือผู้อ่านสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจากสถานที่ใดก็ตาม ในทางตรงข้าม ด้วยความมี

เสรีภาพและปราศจากการควบคุม บางครั้งส่ือทันสมัยเหล่าน้ีจึงถูกใช้ไปในทางการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่

ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง แต่กลับกลายเป็นเคร่ืองมือใน “การปั่นภาพ” (spin doctoring) สร้าง 

วาทกรรมเพ่ือท�าลายศัตรูทางการเมืองอีกฝ่ายหน่ึง หรือกลายเป็นเวทีโต้ตอบกันไปมาระหว่างคู่ตรงข้าม

ทางการเมือง ดังเช่น กรณีวาทกรรม “คู่ตรงข้าม” ที่พยายามแบ่งฝ่ายและให้เลือกข้างระหว่าง “คนดี” กับ 

“คนไม่ดี” รวมทั้งการกล่าวถึง “วาทกรรมการซ้ือขายเสียง” ความสุจริตโปร่งใส การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย  

 

80 ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์. (2550). อินเทอร์เน็ต ทีวี. มติชนรายวัน. 12 มีนาคม 2550, น. 6.
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และผลประโยชน์ทับซ้อน อันเป็นความล�าเอียงของคนในเมืองที่น�าเอามาตรฐานของตนไปตัดสินให้คุณค่า

คนในชนบทและสนับสนุนการปกครองของชนช้ันน�า81

การต่อสู้ทางวาทกรรมได้ปรากฏชัดทางส่ือเฉพาะกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

ASTV วิทยุชุมชน FM 92.25 กระดานสนทนาของเว็บไซต์ประชาไท (www.prachatai.com) และ 

ห้องราชด�าเนินซึ่งเป็นกระดานสนทนาของเว็บไซต์พันทิป (www.pantip.com) ที่ต่อมาก็ยังเป็นเวทีในการ

โต้ตอบกันระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) อีกด้วย

สงครามสื่อในครั้งน้ัน นอกจากฝ่ายต่อต้านแล้ว ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังมี

การใช้สื่อแบบครบวงจรด้วยการเปิดตัวหนังสือพิมพ์ เดอะรีพอร์ตเตอร์ รายสัปดาห์ขึ้นมาด้วย ตลอดจน

การเตรียมขอเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม NSS 6 ของเนเธอร์แลนด์ และไทยคม 3 เพ่ือน�าเสนอข่าวโทรทัศน์ 

ผ่านดาวเทียมช่องใหม่ ซ่ึงถือเป็นความเคลื่อนไหวในสงครามสื่อระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการ

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือตอบโต้กับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หน่ึงในแกนน�าประท้วงระบอบทักษิณ 

เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ ASTV ของกลุ่มผู้จัดการนั้นเช่าดาวเทียม NSS 6 ของเนเธอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน

การสื่อสารทางการเมืองของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์มีการพัฒนาจากยุคสมัยที่สื่อถูกควบคุม 

ก�าหนดเนื้อหาสาระของข่าวสารโดยอ�านาจรัฐ มาสู่ลักษณะที่ไม่แตกต่างจากกระแสการสื่อสารทางการเมือง

ทีเ่กิดขึน้ทัว่โลกภายใต้อทิธพิลของการครอบง�าจากกลุม่ทนุ ผนวกกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในภาวะที่กลุ่มทุนสามารถมีบทบาทและอิทธิพลในการใช้อ�านาจรัฐ ในทางตรงข้ามพลังของอ�ามาตยาธิปไตย

ซึ่งเป็นผู้กุมอ�านาจรัฐอยู่แต่เดิมก็มีการตอบโต้ด้วยการพยายามควบคุมสื่อให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

ระหว่างระบบราชการกับมวลชนมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุน เช่น การออกมาตรการหรือกฎหมาย

ต่าง ๆ ทีจ่ะป้องกันการครอบง�าส่ือจากกลุม่ทนุ การสร้างสือ่สาธารณะท่ีสามารถด�าเนนิการได้โดยไม่จ�าเป็นต้อง

อาศยัรายได้จากการโฆษณามากนัก สภาพการณ์เช่นน้ีสะท้อนให้เหน็ว่า ในสงัคมการเมืองทีม่ลีกัษณะเปลีย่นผ่าน 

(Prismatic society) ประชาชนบริโภคข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลในยุคโลกาภิวัตน์โดยปราศจากวิจารณญาณ

เช่นประเทศไทยนั้น ส่ือสารมวลชนจึงเป็นเครื่องมือกลไกที่มีความส�าคัญในการเร่งเร้าหรือระดมมวลชน  

มีบทบาทเป็นผู้ก�าหนดวาระทางการเมืองและสังคม ตลอดจนประชาชนก็ถูกอิทธิพลของสื่อ “ตัดสินและคิด

แทน” รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์หรือท�าลายภาพลักษณ์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตราบนั้น

ความพยายามในการ “ช่วงชิงพื้นท่ีสื่อ” ก็ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดควบคู่กับการเมืองไทยในทุกยุคสมัย

นั่นเอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.2

81 ธงชัย วินิจจะกูล. (2550). ข้ามไม่พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา: ประชาธิปไตยแบบใสสะอาดของอภิชนกับการ

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549. ใน ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการ. รัฐประหาร 19 กันยา. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน. น. 47-49.
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