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หน่วยท่ี 10 

การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนที่ 10.1  การเมืองระดับชาติกับการสื่อสารทางการเมือง 

เรื่องท่ี 10.1.1 ความหมายและขอบเขตการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.1.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ  
เรื่องท่ี 10.1.3 รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.1.4 ประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสื่อสารทางการเมือง 
เรื่องท่ี 10.1.5 ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ  

ตอนที่ 10.2 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 เรื่องท่ี 10.2.1 องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 

ตอนที่ 10.3 รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.3.1 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
เรื่องท่ี 10.3.2 การสื่อสารนโยบายหาเสียง 
เรื่องท่ี 10.3.3 การปราศรัยหาเสียงในพ้ืนที่สาธารณะ 
เรื่องท่ี 10.3.4 การดีเบตกับคู่แข่งทางการเมือง 

 

แนวคิด 
1. การเมืองระดับชาติเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองครอบคลุมทั่วอาณาเขตหรือส่ง ผลกระทบต่อ

คนส่วนใหญ่ในประเทศ ผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ พรรค
การเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ สื่อสารที่โน้มน่าวใจ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้
และเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามเจตจ านงของตน 

2. องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร ช่อง
ทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ผลที่เกิดขึ้น และผลสะท้อนกลับ แบ่งเป็นกระบวนการสื่อสารทางการเมือง
ของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมืองและพรรคฝ่าย
ค้าน และกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งความส าเร็จหรือล้มเหลวของการ
สื่อสารทางการเมืองขึ้นอยู่กับ ปัจจัยด้านผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย
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ของสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ปัจจัยด้านเนื้อหาของสารทางการเมืองระดับชาติ และปัจจัยด้าน
ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 

3. รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ พิจารณาการสื่อสารทางการเมืองในเรื่องส าคัญระดับชาติ 
ได้แก่ การสื่อสารของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารประเทศ การอภิปรายของฝ่ายค้านในตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และการ
สื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 

 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 10 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการเมืองระดับชาติกับการสื่อสารทางการเมืองได ้
2. อธิบายกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ 
3. อธิบายรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ 
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ตอนที่ 10.1 

การเมืองระดับชาติกับการสื่อสารทางการเมือง 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 10.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 

หัวเรื่อง 
เรื่องท่ี 10.1.1 ความหมายและขอบเขตการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.1.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.1.3 รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.1.4 ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 

 

แนวคิด 
1. การเมืองระดับชาติเป็นเรื่องของการแข่งขันช่วงชิงเพ่ือให้ได้อ านาจบริหารประเทศ เป็นการใช้อ านาจ

เพ่ือจัดสรรทรัพยากรในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการใช้กลวิธีทางอ านาจเพ่ือให้อีกฝ่าย
ปฏิบัติตาม และเป็นการแสดงส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยขอบเขตครอบคลุมทั่วอาณา
เขต ไม่เจาะจงพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือครอบคุลมประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ หรืออยู่
ในความสนใจของสาธารณชน ซึ่งการสื่อสารทางการเมืองมีส่วนส าคัญยิ่งที่ช่วยให้การด าเนินกิจกรรม
การเมืองในระดับชาติบรรลุผล 

2. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติ แบ่งเป็น 1) การสื่อสารทางการเมืองของ
รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนรับรู้ เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน 2) 
การสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมือง วัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้สนับสนุนและเลือกพรรค เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง เพ่ือขยายฐานมวลชนที่สนับสนุนพรรค และเพ่ือท าลายความ
น่าเชื่อถือของรัฐบาล (ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน) และ 3) การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากสาธารณชน เพ่ือสร้างแรงกดดันให้กับภาครัฐ และเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

3. รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ แบ่งเป็น 1) รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จะสื่อสารทาง
การเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์   รณรงค์โครงการของรัฐ ฯลฯ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อของรัฐ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อของเอกชน สื่ออินเทอร์เน็ต 2) พรรค
การเมือง ใช้กลยุทธ์การสื่อสารแตกต่างกันตามบทบาททางการเมืองช่วงเวลานั้น ได้แก่ การสื่อสาร
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ตามปกติ (ทุกช่วงเวลา) การสื่อสารเพ่ือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการสื่อสารในฐานะพรรคฝ่ายค้าน 
3) การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ มักมีรูปแบบการสื่อสาร เช่น การชุมนุมประท้วงใน
พ้ืนที่สาธารณะ การร้องเรียนสื่อมวลชน การท าหนังสือร้องเรียนผู้น ารัฐบาล เป็นต้น 

4. ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ แบ่งเป็น ผลกระทบทางบวก ได้แก่ ประชาชนเกิด
ส านึกร่วมกันในความเป็นชาติ ประชาชนรับรู้และร่วมมือในการด าเนินงานภาครัฐ ส่วนผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การชุมนุมประท้วงที่ลุกลามบานปลายอาจสร้างความเสียหายต่อสังคม และ
ความแตกแยกในสังคมจากอิทธิพลโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 10.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายและขอบเขตการเมืองระดับชาติได้ 
2. อธิบายวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ 
3. อธิบายรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ 
4. อธิบายผลกระทบของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ 
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เรื่องที่ 10.1.1 ความหมายและขอบเขตการเมืองระดับชาติ 
 

ความหมายการเมืองระดับชาติ จะอยู่ภายใต้นิยามของค าว่า “การเมือง”  (Politics) ในความหมายต่างๆ 
ซึ่งนักวิชาการในยุคต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ไว้  โดยได้สังเคราะห์นิยามเหล่านี้ เพ่ือก าหนดขอบเขตการเมืองระดับชาติให้
ครอบคลุมและครบถ้วนมากที่สุด ดังนี้  

การใช้อ านาจเพื่อจัดสรรทรัพยากรในสังคม การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อ านาจหน้าที่อันชอบธรรมของ
รัฐ ในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม อาทิ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์แก่คนในสังคมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เพ่ือให้สังคมบรรลุถึงข้อตกลงทางผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นมุมมอง “การเมือง” ตามนิยามของ 
เดวิด อีสตัน (David Easton)1 

ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจะท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้กับคนใน
สังคม โดยพรรคการเมืองจะท าหน้าที่รวบรวมความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชน รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่
ควรแก้ไข น ามาก าหนดเป็นนโยบายพรรค และน าไปสู่การตัดสินใจก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศต่อไป 
เมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล ถ้านโยบายนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ ประชาชนย่อมสนับสนุนการด าเนินงานของ
รัฐบาล แต่หากประชาชนไม่พอใจย่อมเกิดการคัดค้านต่อต้าน และน าเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องแก้ไขด้วยการ
ออกนโยบายที่ทุกฝ่ายจะพึงพอใจมากที่สุด เพ่ือให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

การเมืองในนิยามนี้ จึงเกี่ยวกับการตัดสินใจด าเนินนโยบายของภาครัฐ การบริหารประเทศของรัฐบาล 
และการอ านวยการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งประชาชนคาดหวังว่า รัฐจะด าเนินน โยบายสาธารณะ ก าหนด
นโยบายพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ออกกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ให้บริการประชาชน และบริหารประเทศตาม
แนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด ขณะที่คนซึ่งต้องการใช้ทรัพยากรนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก มีความ
ต้องการที่หลากหลายแตกต่างกัน การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่คนกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมนั้น จึงอาจไม่สามารถท าได้อย่างเหมาะสมในทุกเรื่อง คนบางกลุ่มอาจต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ คนบางกลุ่มอาจจะต้องรอไปก่อนเพ่ือจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจ าเป็นมากกว่าก่อน ซึ่งหากไม่
สามารถตกลงกันได้ ย่อมเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  

การเมืองจึงเป็นเรื่องของความขัดแย้ง เมื่อคนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้ ดังนั้น เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้น ก่อนการตัดสินใจด าเนินนโยบายใดๆ รัฐจึงต้องแสวงหาความร่วมมือจากคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจและการใช้อ านาจของตน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การส ารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นโดยตรงและจากประชาชนทั่วไป รวมทั้งต้องเตรียม
ความพร้อมในการหาทางแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนตามมา  
                                                           

1 David Easton. (1965). A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Cited in 
Wikiwand. David Easton. [Online] Available https://www.wikiwand.com/en/David_Easton 
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ขณะเดียวกันโอกาสที่จะเกิดกลุ่มต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรทรัพยากร การด าเนินนโยบายของรัฐ
ย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การเมืองจึงเกี่ยวข้องกับการแสดงออกซึ่งความขัดแย้งเพ่ือเรียกร้องสิ่งที่ต้องก าร เกิดการ
รวมกลุ่มเพ่ือคัดค้าน และการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เสียประโยชน์ หรือกลุ่มประชาสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
หรือการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐ โดยใช้พ้ืนที่สาธารณะในการแสดงออกและแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนจาก
มวลชน ผ่านการท าและการสื่อสารเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับรัฐ อาทิ การชุมนุมประท้วง การน าเสนอข้อเท็จจริง
ผ่านสื่อมวลชน การโพสต์เรื่องราวนั้นลงสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบและร่วมแสดงออกซึ่งความ
ขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับรัฐ เพ่ือสร้างแรงกดดันให้รัฐต้องทบทวน รับฟังข้อเรียกร้อง และแก้ปัญหาตามที่ตนต้องการ 
การเมืองจึงเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสาธารณะต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐต้องเข้ามาแก้ไข 

การแข่งขันช่วงชิงเพื่อให้ได้อ านาจบริหารประเทศ การเมืองเป็นเรื่องของการแข่งขันต่อสู้ช่วงชิงให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซึ่งอ านาจทางการเมือง เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจและผลประโยชน์ ตาม
แนวคิดของอริสโตเติล (Aristotle)2 เพ่ือใช้อ านาจนั้นในการปกครองบริหารกิจการบ้านเมือง และตัดสินใจในเรื่อง
ของส่วนรวมได้โดยชอบธรรม อาทิ อ านาจในการก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ อ านาจแต่งตั้งบุคลากร
เพ่ือช่วยในการน านโยบายไปปฏิบัติ อ านาจในการจัดสรรและใช้งบประมาณ อ านาจสั่งการหน่วยงานภาครัฐในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ อ านาจบังคับใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะและเพ่ือความ
มั่นคงแห่งรัฐ  

การเมืองในนิยามนี้ จึงเกี่ยวข้องกับนักการเมือง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งแข่ งขันกันช่วง
ชิงความนิยมและคะแนนเสียงจากประชาชน เพ่ือให้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งจากประชาชนมากพอที่พรรคตนจะ
สามารถจัดตั้งรัฐบาล เข้าไปมีอ านาจในการออกนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ โครงการหรือแผนงานพัฒนา
ต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มของผู้ส่งสารมากท่ีสุด หรือหากพรรคได้คะแนนเสียงไม่มากพอ จะด าเนินการต่อรอง
ทางการเมือง เพ่ือแบ่งปันอ านาจและผลประโยชน์ทางการเมือง หรือท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน เพ่ือคานอ านาจและ
พิทักษ์รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

การใช้กลวิธีทางอ านาจเพื่อให้อีกฝ่ายปฏิบัติตาม การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อ านาจของบุคคลหนึ่ ง
หรือกลุ่มหนึ่ง เหนืออีกบุคคลหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้ปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การ
บังคับ ด้วยอ านาจทางกฎหมายเพ่ือให้ปฏิบัติตาม การสร้างเงื่อนไขให้ท าตาม การยื่นข้อเสนอประโยชน์บางอย่าง 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือโน้มน้าวจูงใจให้ เห็นแต่ส่วนดีที่จะเกิดขึ้น หรือสื่อสารให้เห็นข้อเสียหากเลือกใน
ทางตรงข้าม หรือการข่มขู่ว่าจะเสียประโยชน์บางอย่างหากไม่ปฏิบัติตาม เพ่ือให้อีกฝ่ายเกิดความกลัว เป็นต้น 

การเมืองในนิยามนี้ จึงเก่ียวข้องกับการใช้อ านาจได้ทั้งสองทาง ระหว่างฝ่ายที่เป็นผู้ปกครอง (rulers) หรือ
รัฐบาล กับฝ่ายผู้ถูกปกครอง (ruled) หรือประชาชน โดยฝ่ายผู้ปกครองหรือรัฐ จะใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายเพ่ือ
ปกครองประชาชน มีฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ในการออกกฎหมาย ฝ่ายบริหารท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและน า

                                                           
2 จุมพล หนิมพานิช. (2552). กลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองไทยแนวเก่าแนวใหม่และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 69-71. 
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นโยบายสาธารณะไปด าเนินการ และฝ่ายตุลาการมีอ านาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความต่าง ๆ หรือตัดสินลงโทษ
ผู้กระท าความผิด   

ขณะเดียวกัน ฝ่ายผู้ถูกปกครองก็สามารถใช้อ านาจกับฝ่ายผู้ปกครอง เป็นการใช้อ านาจของผู้ถูกปกครอง
เพ่ือกดดันให้รัฐ ต้องด าเนินการบางอย่างตามที่ตนต้องการ มักเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องจากรัฐโดยผู้ถูก
ปกครอง ไม่ว่าจะภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชนกลุ่มต่างๆ เมื่อไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายรัฐ การใช้อ านาจของรัฐบาล หรือต้องการให้รัฐช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มตนหรือปัญหาสาธารณะซึ่งต้องแก้ไข
ด้วยรัฐ การยื่นข้อเรียกร้องด้วยวิธีปกติไม่เป็นผล จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีที่จะท าให้ตนมีอ านาจต่อรองและมีโอกาสชนะ
มากขึ้น อาทิ การรวมกลุ่มกันเป็นพลังมวลชน ยึดพ้ืนที่สาธารณะในการชุมนุมประท้วง เพ่ือเรียกร้องความสนใจ
จากประชาชนทั่วไป การข่มขู่หรือสร้างเงื่อนไขว่า จะใช้ความรุนแรงหรือจงใจกระท าบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อ
รัฐบาลหรือต่อสังคมโดยรวมหากรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอ 

การแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในสังคมประชาธิปไตย การเมืองเป็นเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญซึ่งได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชนไว้ 
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออก (freedom of 
expression) มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทั้งการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา  ซึ่งรวมถึงการ
แสดงออกทางการเมือง  

การเมืองในนิยามนี้ จึงเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นการสื่อสารกับรัฐเพ่ือ
สะท้อนปัญหาต่างๆ ให้รัฐรับทราบและแก้ไข  โดยการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนสามารถอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิ การวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล การอภิปรายผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะ การตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้อ านาจของหน่วยงานภาครัฐ การน าเสนอความคิดหรือข้อเสนอที่
แตกต่างแก่รัฐ การแสดงทัศนะส่วนตัวว่าใครเหมาะสมที่จะบริหารประเทศ รวมทั้ง เมื่อเกิดปัญหาในประเด็น
สาธารณะ หรือเมื่อเผชิญความไม่เป็นธรรมจากการใช้อ านาจรัฐ ประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและ
ชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ เพ่ือเรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม  

จากนิยามการเมืองดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อ านาจเพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นเรื่องของการแข่งขันช่วงชิงเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการบริหารประเทศ 
และการใช้กลวิธีทางอ านาจเพื่อให้อีกฝ่ายปฏิบัติตาม รวมทั้ง ยังหมายถึงการแสดงออกซ่ึงสิทธิเสรีภาพในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ทั้งนี้ในส่วนของ ขอบเขตการเมืองระดับชาติ จะพิจารณาการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ครอบคลุม 2 
มิติ ได้แก่ มิติพื้นที ่และ มิติประเด็น 

มิติพื้นที่ การเมืองระดับชาติตรงข้ามกับการเมืองระดับท้องถิ่น โดยจะพิจารณากิจกรรมทางการเมืองที่
ครอบคลุมทั่วอาณาเขตประเทศไทย ไม่เจาะจงพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มต่างๆ ในประเทศ และคน
ทั้งประเทศควรรับรู้ รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมได้ ได้แก่  การด าเนินงานของรัฐบาล การออกนโยบาย การบังคับใช้
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กฎหมาย การท างานของหน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศ การรณรงค์ทางการเมืองของพรรคการเมือง การ
ด าเนินการเลือกตั้งในระดับชาติซึ่งประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วม เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ การออกเสียงประชามติ เป็นต้น   

มิติประเด็น ขอบเขตการเมืองระดับชาติพิจารณาที่ประเด็นสาธารณะ หรือการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ มีผลกระทบในระดับชาติ หรืออยู่ในความสนใจของสาธารณชน 
เช่น การเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ให้รัฐแก้ไขกฎหมาย การประท้วงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบายของรัฐ การเรียกร้องของภาคเอกชนเพ่ือให้รัฐทบทวนการแก้ไขกฎระเบียบ เป็นต้น แม้เรื่องนั้น
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง แต่เป็นประเด็นสาธารณะ เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนที่อาจเกิดขึ้น
ท านองเดียวกันในพ้ืนที่ อ่ืนๆ เช่น เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ การท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เรื่องเหล่านี้จะนับเป็นขอบเขตระดับชาติ เพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวจะน าไปสู่การ
แก้ไขกฎหมาย การก าหนดนโยบาย และสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในสังคม ไม่เพียงบรรลุวัตถุประสงค์ของปัญหา
ในพ้ืนที่เท่านั้น 

กล่าวโดยสรุปขอบเขตการเมืองระดับชาติที่จะพิจารณาในบทเรียนนี้ จะเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองที่ครอบคลุมทั่วอาณาเขตประเทศไทย คนทั้งประเทศควรรับรู้และมีส่วนร่วม รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเด็นสาธารณะ แม้เกิดในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ มี
ผลกระทบสืบเนื่องในระดับชาติ ต้องแก้ปัญหาโดยรัฐ และอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ซึ่งการสื่อสารทาง
การเมืองจะมีส่วนส าคัญยิ่งท่ีช่วยให้การด าเนินกิจกรรมการเมืองในระดับชาติบรรลุผล 

  
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องท่ี 10.1.1 
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เรื่องที่ 10.1.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 

อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวไว้ว่า ทุกการสื่อสารต้องน าไปสู่เปลี่ยนแปลง (All communication 
must lead to change)3 

เป้าหมายของการสื่อสารในทุกรูปแบบ ผู้สื่อสารย่อมพยายามมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ทั้งในเรื่องของ
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ จนน าไปสู่การตอบสนองตามความมุ่งหมายของตน ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการสื่อสาร ซึ่งนักวิชาการนับตั้งแต่อดีตได้กล่าวไว้ อาทิ ใน ค.ศ.1948 แฮโรลด์ ดี. ลาสเวลล์ (Harold D. 
Lasswell) นักรัฐศาสตร์ ได้วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อของผู้น าทางการเมือง และได้
สร้างเป็นแบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร เรียกว่า แบบจ าลองของลาสเวลล์  (Lasswell’s Communication 
Model)4 มีองคป์ระกอบที่เข้าใจได้ง่าย ๆ โดยการตอบค าถามต่อไปนี้ 

- ใคร (who) = ผู้ส่งสาร (sender) 
- พูดอะไร (says what) = สาร (message) 
- ผ่านช่องทางใด (in which channel) = สื่อ (medium) 
- ถึงใคร (to whom) = ผู้รับสาร (receiver) 
- เพ่ือให้เกิดผลอย่างไร (with what effect) = ผลสะท้อนกลับ (feedback) 

 
ภาพที่ 10.1 แบบจ าลองการสื่อสารของลาสเวลล์ (Lasswell’s Communication Model) 

ที่มา: http://communicationtheory.org/lasswells-model/ 
ในการสื่อสารทางการเมือง นักวิชาการด้านการสื่อสารต่างเห็นพ้องกันว่า เป็นการสื่อสารที่หวังผลเจาะจง

ทางการเมือง อาทิ ไบรอัน แมคแนร์ (Brian McNair)5 อธิบายว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็นการสื่อสารทุก
                                                           

3 (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.azquotes.com/quote/1271770. 
4 CommunicationTheory.org (2010). Lasswell’s Model. Communication Theory. [Online] Available 

http://communicationtheory.org/lasswells-model/. (Retrieved on June 10, 2018). 
5 McNair, Brian. (1999). An introduction to political communication. 2nd ed., London: Routledge, p 5. 

http://communicationtheory.org/lasswells-model/
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รูปแบบของผู้แสดงบทบาททางการเมือง (political actors) โดยมีวัตถุประสงค์เจาะจง เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้    

ตัวอย่างเช่น กระบวนการการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
การจูงใจ (Persuasive Communication) หรือ การชักชวนทางการเมือง (Political Persuasion) โดยเป็น
กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง หรือระหว่างพรรคการเมืองกับ
ประชาชน โดยใช้กิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย มุ่งเพ่ือจูงใจและชักชวนให้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครพรรคของ
ตน หากพิจารณาตามกระบวนการสื่อสารสามารถอธิบายได้ดังนี้  

ผู้ส่งสาร (Sender) ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
ท าการส่งสาร (Message) ได้แก่ นโยบายหาเสียง ข้อมูลผู้สมัคร และข่าวสารทางการเมือง ฯลฯ  
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ (Channel) เช่น  

- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา แผ่นปลิวแนะน าตัวผู้สมัคร โบรชัวร์แนะน านโยบายหา
เสียง การซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

- สื่อกลางแจ้ง หรือ สื่อบุคคล เช่น  การปราศรัยหาเสียง การเดินพบปะประชาชน ฯลฯ 
- สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์  เช่น  การให้ สั มภาษณ์ สื่ อมวลชน การอภิ ปราย การโต้ วาที  ทาง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การเผยแพร่ข่าวสารในหน้า
เว็บไซต์ของพรรค และการหาเสียงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) 
ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instragram) ยูทูบ (Youtube) ฯลฯ 

สารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้รับสาร (Voter) ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
เพ่ือให้มีผล (effect) ต่อผู้รับสาร หรือประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือ เกิดความนิยมชมชอบและ

ศรัทธาในตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
และในที่สุดจะมีการสนองกลับ (Feedback) โดยการลงคะแนนเสียงสนับสนุนในวันเลือกตั้ง หรือช่วย

ชักชวนคนอ่ืน ๆ ให้ช่วยสนับสนุนผู้สมัครของพรรคที่ตนศรัทธา 
การสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติ จึงเป็นการสื่อสารของผู้ส่งสาร หรือ ผู้แสดงบทบาททางการเมือง 

(political actors) ในระดับชาติ อันได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ทั้ง
ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป สื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไปสู่สาธารณชน โดยมุ่งหมายให้
สาธารณชนในประเทศรับรู้ ยอมรับและเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามเจตจ านงของตน อาทิ เพ่ือสร้างการรับรู้และ
เกิดความเข้าใจอันดี เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และเกิดทัศนคติที่ดี  เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
สาธารณชน เพ่ือชักจูงให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และมีพฤติกรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ส่ง
สารทางการเมือง อันส่งผลให้กระบวนการทางการเมืองด าเนินต่อไปได้ 
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ทั้งนี้ การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ก าหนดขอบเขตตามผู้ส่งสาร หรือ ผู้แสดงบทบาททางการเมือง
ระดับชาติ ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารทางการเมืองแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 
การเกิดขึ้นของรัฐพัฒนามาจากการอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติของมนุษย์ อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญา

กรีก มองว่า โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถอยู่คนเดียวแยกจากคนอ่ืนได้ แต่ต้องอยู่รวมกัน 
และมีความสัมพันธ์ทางอ านาจต่อกัน เริ่มจากขนาดเล็กสุดคือ อยู่กันเป็นคู่ หญิงและชายเป็นครอบครัวเพ่ือขยาย
เผ่าพันธุ์ และนายกับทาสอยู่ด้วยกันเพ่ือช่วยเหลือกัน เพ่ือความอยู่รอดของแต่ละฝ่าย นายท าหน้าที่สั่งก าร และ
ทาสใช้แรงงาน ครัวเรือนเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการประจ าวันของสมาชิก และขยาย
ขึ้นจนกลายเป็นเมืองหรือนครรัฐ (city-state) ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความอยู่ดีกินดีของคนในเมือง6 โดยมี
ผู้ปกครองใช้อ านาจปกครองดูแล เพ่ือประโยชน์ของคนในสังคม และความมั่นคงของรัฐ และสมาชิกในสังคมต้อง
ยอมอยู่ภายใต้การปกครอง ต้องรับแบบแผน วิธีการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีร่วมกัน  

 ปัจจุบันประเทศเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกจะยึดตามหลักทฤษฎีสัญญาประชาคม (social contract 
theory) ที่มีรากฐานมาจากความคิดของนักคิดแนวเสรีนิยมที่ว่า มนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ ประชาชนตกลงยินยอมให้
ผู้ปกครองใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนตามเจตจ านงของประชาชน  หากผู้ปกครองละเมิดเจตจ านงของประชาชน 
ประชาชนมีสิทธิถอดผู้ปกครองได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย อาทิ โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) เชื่อในเสรีภาพ
ของปัจเจก แต่ขณะเดียวกันก็มองว่า มนุษย์เป็นปัจเจกที่เห็นแก่ตัว ชอบท าตามอ าเภอใจ และมุ่งเอาตัวรอด โดย
อ้างสิทธิตามธรรมชาติ (A Natural Right) ดังนั้น เพ่ือรักษาสิทธินี้ มนุษย์จึงต้องตกลงจัดตั้งสังคมและรัฐขึ้น และ
มอบอ านาจการปกครองสูงสุดให้แก่รัฐ อ านาจทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น  (artificial)7 โดยมีรัฐบาล เป็น
ผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน ในการปกครองและบริหารประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การก าหนดนโยบาย
และการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเจตนารมณ์ประโยชน์ของสาธารณชน และเพ่ือปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
แห่งรัฐ 

 รัฐหรือรัฐบาลจึงเป็นกลไกที่ส าคัญของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
แต่ละรัฐ เพ่ือสวัสดิการและประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงของรัฐ และเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  มีหน้าที่จัดระเบียบในสังคม พิทักษ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตลอดถึงการให้บริการและสวัสดิการแก่สังคมอันเป็นการสนองเจตนารมณ์ของประชาชนในรัฐ 

                                                           
6 Aristotle. Politics Book I. อ้างใน เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ ศักดิ์. (2558). อารยมหาพลัง พลานุภาพผู้น า : พลังเคลื่อน

ปวงประชาสู่ความอารยะ. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.    
7 Thomas Hobbes. “Moral and Political Philosophy”. Internet Encyclopedia of philosophy. [Online] 

Available: http://www.iep.utm.edu/hobmoral/ 
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โดยรัฐบาลป็นองค์การทางการเมืองที่ท าหน้าที่บริหารประเทศ บริหารงานของรัฐในระดับนโยบาย และมีหน่วยงาน
ภาครัฐท าหน้าที่เป็นส่วนปฏิบัติการ ปฏิบัติตามนโยบาย 

การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐในของเขตการเมืองระดับชาติ จะพิจารณาการสื่อสาร ใน
ประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในประเทศของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้น าทางการเมืองต่อสาธารณชน 
การสื่อสารของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการสื่อสารของ
กระทรวง กรม กอง ทั้ง 20 กระทรวง ได้แก่ 

1. ส านักนายกรัฐมนตรี 
2. กระทรวงกลาโหม 
3. กระทรวงการคลัง 
4. กระทรวงการต่างประเทศ 
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. กระทรวงคมนาคม 
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
11. กระทรวงพลังงาน 
12. กระทรวงพาณิชย์ 
13. กระทรวงมหาดไทย 
14. กระทรวงยุติธรรม 
15. กระทรวงแรงงาน 
16. กระทรวงวัฒนธรรม 
17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. กระทรวงศึกษาธิการ 
19. กระทรวงสาธารณสุข 
20. กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในการท าหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้นั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน หากปราศจากความร่วมมือจากประชาชน 
ย่อมไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐบาลนั้นย่อมไม่สามารถด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้อย่างมี
เสถียรภาพ  
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หน่วยงานของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ต้องการให้การด าเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายต่าง 
ๆ ได้รับการเผยแพร่ไปอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ประชาชนสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ลดการต่อต้านและความไม่เห็น
ด้วย และเป็นหน่วยงานกลาง ในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนและถ่ายทอดไปยังรัฐบาลและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงการท างานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน8 

ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจการตัดสินใจของรัฐบาล ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและให้ความร่วมมือ อีกทั้ง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน ขณะเดียวกันรัฐบาลและ
หน่วยงานภาครัฐก็จ าเป็นต้องรับฟังการสื่อสารจากประชาชนด้วย โดยรับฟังความต้องการข้อเรียกร้องในประเด็น
สาธารณะที่ต้องการให้รัฐแก้ไข รับข้อท้วงติงที่มีต่อการด าเนินงานของรัฐจากประชาชน และสื่อสารแนวทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนรับทราบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ สามารถแจกแจงได้ดังต่อไปนี้ 
1) เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนรับรู้ 
การเมืองในฐานะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้กับสังคม ประชาชนจึงย่อมต้องการทราบว่า

ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างไร การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
รัฐบาลและหน่วยงานราชการ จะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐ
ต่อประชาชน ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีของหน่วยงานไปยังประชาชน และช่วยให้ได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากประชาชน  

การประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะด าเนินนโยบายหรือตัดสินใจใดๆ การสื่อสารเพ่ือชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายที่ก าลังจะน าไปสู่การปฏิบัติ จะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาล หน่วยงานของรัฐกับประชาชน ช่วย
ลดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และการต่อต้านจากประชาชนได้ โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในการปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ได้
ประโยชน์หรือต้องเสียประโยชน์อย่างไร ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร การประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐ ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนในนโยบายหรือกฎหมายใหม่ที่ตัดสินใจ
ด าเนินการ 

นอกจากนี้ การสื่อสารที่มาจากภาครัฐโดยตรง ทั้งการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ หรือการ
แถลงข่าวต่อสื่อสารมวลชน จะช่วยให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจที่

                                                           
8 ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร. (2551). “การสื่อสารทางการเมืองภาครัฐ” ใน เอกสารสอนชุดวิชาการ

สื่อสารทางการเมือง หน่วยท่ี 11 นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 11-7. 
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ผิดพลาดเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ  ซึ่งหากประชาชนรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและกว้างขวางมากเท่าไร ย่อม
ช่วยป้องกันการรับรู้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อกล่าวหาที่เป็นผลเสียต่อรัฐได้มากยิ่งขึ้น 

2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ในสังคมประชาธิปไตย การสื่อสารทางการเมืองของรัฐและหน่วยงานภาครัฐจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาประเทศ การเสนอแนะ
นโยบายด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ หรือการน าเสนอข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางที่เปิดไว้ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยมีระบบรวบรวมสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเหล่านี้มาสื่อสารกับ
ประชาชน ก่อนที่จะน าไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจด าเนินนโยบายต่อไป หรือในประเด็น
สาธารณะที่มีความขัดแย้งในสังคม มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นหลายฝ่าย การที่รัฐบาลตัดสินใจโดยไม่รับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน ย่อมส่งผลเสียต่อรัฐบาล ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงมติทางใดทางหนึ่ง  การสื่อสาร
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล  

การสื่อสารเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากจะช่วยให้รัฐด าเนินนโยบายสอดคล้องกับความ
ต้องการของสาธารณชนแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง  และช่วยสร้าง
ความนิยมชมชอบและเชื่อมั่นในตัวรัฐบาล ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสได้รับการสนับสนุนให้กลับมาท าหน้าที่รัฐบาลใน
การเลือกตั้งครั้งต่อไป   

3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน 
วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งในการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จะมุ่งหมายเพ่ือ

สร้างภาพลักษณ์ ทั้งภาพลักษณ์ของผู้มีอ านาจทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูง และ
ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานรัฐบาล กระทรวง กรม กองต่างๆ การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้น าประเทศ จะช่วยสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากประชาชน ช่วยให้
กระบวนการทางการเมืองสามารถขับเคลื่อนและด ารงอยู่ต่อไปได้ 

การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ มักใช้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง กรม กองต่างๆ การแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่าง
สม่ าเสมอ การแถลงผลงานและความคืบหน้าในการด าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสื่อสารภาพลักษณ์ของ
บุคคลที่น่าประทับใจ เช่น มีทักษะการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี ฯลฯ โดยพยายามให้ปรากฏเป็นข่าวเชิงบวก 
เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี เช่น เห็นว่าท างานหนัก มี
ผลงาน น่าประทับใจ เป็นต้น  

การสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของบุคคลในองค์การ
ทางการเมืองต่อสาธารณชน อาทิ การสื่อสารของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อประชาชน ผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่าง ๆ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
การสื่อสารจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐบาลและผู้น าทางการเมือง 
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2. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สมาชิกหรือนักการเมืองรวมกันภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน หรือมี

จุดยืนในแนวคิดและทิศทางพัฒนาประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในทิศทางเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
โดยในแต่ละพรรคจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายเฉพาะของตนเองซึ่งแตกต่ างกันไป เช่น พรรคที่ยึด
แนวคิดอนุรักษ์นิยม พรรคที่ยึดแนวคิดเสรีนิยม พรรคที่ยึดแนวคิดสังคมนิยม พรรคที่ยึดแนวคิดรัฐสวัสดิการนิยม 
เป็นต้น  แต่ละพรรคจะถ่ายทอดอุดมการณ์ออกมาผ่านนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมุ่งหวังจะได้รับเสียงสนับสนุน
จากประชาชน และน าไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะหากพรรคได้รับเลือกเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหาร
ประเทศ      

เป้าหมายของพรรคการเมือง คือ ชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศ ได้เสียงข้างมากจากประชาชน เพ่ือให้มี
จ านวนผู้แทนราษฎรมากเพียงพอที่จะเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล มีอ านาจในการบริหารปกครองประเทศ ตาม
แนวนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของตน  

พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงพยายามหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนให้ได้มากที่สุด การ
สื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงประชาชน ชักจูงให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง 
ประชาสัมพันธ์นโยบายและผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือโน้มน้าวจูงใจให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาทั้งในอุดมการณ์พรรค 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นโยบายพรรค จนน าไปสู่การตัดสินเลือกพรรคและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ในที่สุด 

การสื่อสารของพรรคการเมืองกับประชาชน จะเห็นได้ชัดเจนในช่วงก่อนการเลือกตั้งผ่านการรณรงค์หา
เสียง แต่ไม่เพียงเฉพาะช่วงเลือกตั้งเท่านั้น การสื่อสารของพรรคการเมืองยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาฐาน
เสียงเดิมและเพ่ิมฐานเสียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ดังนี้   

1) เพื่อจูงใจให้สนับสนุนและเลือกพรรค 
พรรคการเมืองจึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารกับประชาชนเพ่ือให้เข้าใจในอุดมการณ์และนโยบายของพรรค 

และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการแสดงความคิดเห็น เป็นสมาชิกพรรค และลงคะแนนเสียง
ให้กับพรรคของตน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและพรรคการเมืองมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือให้พรรคได้รับการสนับสนุนจากมวลชน และได้คะแนนเสียงเลือกตั้ง มาก
เพียงพอที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ  

พรรคการเมืองจึงใช้การสื่อสารรณรงค์หาเสียงด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสารข้อมูลผู้สมัคร นโยบาย
พรรค การเผยแพร่ผลงานหรือข่าวสารทางการเมือง ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การ
ปราศรัยหาเสียงของผู้น าทางการเมือง การพบปะทักทายประชาชน ฯลฯ เพ่ือจูงใจและชักชวนให้มวลชนเกิดความ
ศรัทธาและนิยมชมชอบในตัวหัวหน้าพรรคและพรรค เชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารประเทศได้ เชื่อมั่นในอุดมการณ์
และนโยบายพรรค พึงพอใจในตัวผู้สมัครเลือกตั้งของพรรค และยินดีสนับสนุนพรรคด้วยการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 
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2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง

รัฐบาลกับประชาชน  พรรคการเมืองจะท าหน้าที่รวบรวมปัญหาและความต้องการที่หลากหลายของประชาชนทุก
พ้ืนที่ในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องมีช่องทาง
ในการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เช่น สื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ของพรรค สื่อสารผ่านเจ้าหน้าที่ของพรรคที่ลงไปพูดคุยและส ารวจปัญหา หรือสื่อสารผ่านผู้น าทาง
การเมืองที่รับฟังจากประชาชน และน ามาก าหนดเป็นนโยบายพรรค และแนวทางการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากท่ีสุด เป็นการช่วยประสานประโยชน์และลดความขัดแย้งระหว่าง
คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  

3) เพื่อขยายฐานมวลชนที่สนับสนุนพรรค 
พรรคการเมืองใดก็ตามจะด ารงอยู่อย่างมั่นคง จ าเป็นต้องขยายฐานประชาชนผู้สนับสนุนพรรคให้กว้างขึ้น 

และเพ่ิมจ านวนสมาชิกพรรคท่ีร่วมอุดมการณ์ให้มากข้ึนเรื่อยๆ พรรคการเมืองจึงต้องพยายามหาการสนับสนุนและ
สร้างคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วไป ต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาเลือกตั้ง
ก็ตาม เพื่อให้มีมวลชนเห็นด้วยในอุดมการณ์ สนับสนุนการด าเนินงาน จนถึงแสดงเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคในที่สุด 
ซึ่งจะเพ่ิมความเชื่อมั่นในโอกาสชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้มากขึ้น  

การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินบทบาททางการเมือง เพ่ือเข้าถึงประชาชน อาทิ การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน การสื่อสารจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบ
ต่างๆ ร่วมกับพรรค เพ่ือสร้างส านึกและวัฒนธรรมทางการเมืองตามอุดมการณ์พรรค การน าเสนอนโยบายให้
ประชาชนเลือก การแสดงจุดยืนของพรรคที่มีต่อประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และสร้าง
การยอมรับจากมวลชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

การสื่อสารระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างความสนใจกับประชาชน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจให้การสนับสนุนต่อพรรคของประชาชน  

4) เพื่อท าลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล (ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน)  
หากภายหลังการเลือกตั้ง พรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มากพอจัดตั้งรัฐบาล จึงต้อง

ท าหน้าที่ฝ่ายค้าน ซึ่งมีบทบาทส าคัญ คือ ตรวจสอบการบริหารประเทศของฝ่ายรัฐบาล ชี้ข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงานของรัฐบาล พยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้รัฐบาลสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชน และหมด
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศได้ในที่สุด เพ่ือน าไปสู่การยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเท่ากับเพ่ิมโอกาสให้ฝ่าย
ค้านกลับมาเป็นรัฐบาลได้ พรรคฝ่ายค้ายจึงใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การแสดงบทบาทอภิปรายในสภา การให้
สัมภาษณ์สื่อวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินนโยบายรัฐบาล การปล่อยข่าวโจมตีบุคคลในรัฐบาลโดยหาประเด็นที่
ประชาชนเห็นว่าร้ายแรง เช่น การคอร์รัปชั่น การมีประวัติที่น่าสงสัย ฯลฯ โดยพยายามใช้สื่อเพ่ือกระจายข่าว 
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แม้ว่าข้อกล่าวหานั้นอาจเป็นเพียงข้อสงสัยหรือการตั้งข้อสังเกตเท่านั้น ยังไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งอาจไม่เป็นความ
จริงก็ได้ แต่ก่อนที่จะพิสูจน์บุคคลนั้นก็อาจสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนไปแล้ว 

พรรคการเมืองทุกพรรคล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเข้าไปเป็นรัฐบาล ซึ่งจุดหมายนั้นจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ ส่วนส าคัญขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการสื่อสารกับประชาชนว่าสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดความเชื่อ
ความศรัทธา จนน าไปสู่การยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้มากน้อยเพียงใด 
 

3. การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 
ในการด าเนินนโยบายของรัฐและในการจัดสรรทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด กลุ่มผลประโยชน์จ าเป็นต้อง

สร้างข้อต่อรองกับรัฐ เพ่ือให้กลุ่มของตนได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งหากรัฐไม่สามารถด าเนินการได้อย่ างเหมาะสม 
เป็นเหตุให้บางกลุ่มเสียประโยชน์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรืออาจได้รับผลร้ายตามมา จึงเกิดการรวมตัวกัน
เคลื่อนไหว เพื่อคัดค้าน ต่อต้าน ปกป้อง และเรียกร้อง โดยสร้างแรงกดดันและอ านาจต่อรองกับรัฐให้เปลี่ยนแปลง
ในทิศทางท่ีตนต้องการ  

กลุ่มผลประโยชน์โดยทั่วไปจึงหมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยสมัครใจ เพ่ือปกป้องหรือรักษา
ผลประโยชน์ของตน ตลอดจนแสวงหาหลักประกันและผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมให้กับกลุ่มของตน  

ในที่นี้ จะขอแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ของ
กลุ่ม และกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะ 

กลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้จะมุ่งเพ่ือปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับกลุ่มของตนเป็นหลัก และจะเคลื่อนไหวเพ่ือให้กลุ่มตนได้ประโยชน์จากการด าเนินงานของรัฐมากที่สุด ได้แก่ 
การเคลื่อนไหวของภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ สมาคม สหภาพ และประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพ่ือเรียกร้องให้
รัฐแก้ปัญหา หรือผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชน์ของกลุ่มตน   

กลุ่มผลประโยชน์สาธารณะ หรือผลประโยชน์ของประชาชนวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้จะมุ่งเพ่ือปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม หรือปกป้องประโยชน์ให้กับประชาชนกลุ่มใหญ่ในสังคม ได้แก่ การ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม องค์การสาธารณะ เครือข่ายทางสังคมกลุ่มต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะเช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มรณรงค์สุขภาพ กลุ่มสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก ฯลฯ โดย
พยายามเข้าไปมีส่วนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ผลักดันให้รัฐน าแนวคิดและแนวทางของกลุ่มไปก าหนดเป็น
นโยบายบริหารประเทศ  

กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทส าคัญในการเมืองระดับชาติ เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างแรงอ านาจต่อรอง
และสร้างกดดันต่อการด าเนินนโยบายของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวมได้  ยกตัวย่างเช่น การ
เคลื่อนไหวขององค์กรสมัชชาคนจน นับเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “การเมือง
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บนท้องถนน”9  เนื่องจากมีแนวทางการเคลื่อนไหวต่อสู้ เพ่ือเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
โดยการใช้พลังมวลชน จากการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ที่มีปัญหาเดียวกันทั่วประเทศ จนเป็นมวลชนกลุ่มใหญ่ จากนั้น
จะเดินขบวนเรียกร้อง และปักหลักชุมนุมประท้วง บริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาล โดยจะชุมนุมกันอย่างสันติ และจะ
อยู่ตรงนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่ารัฐบาลจะเปิดเวทีเจรจาเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

ประภาส ปิ่นตบแต่ง อธิบายว่า การเดินขบวนและการชุมนุมอย่างสันติของกลุ่มเครือข่ายสมัชชาคนจน 
เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายในตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ 1) เป็นการสร้างแรงกดดันโดยตรง 
จากจ านวนคนและกิจกรรมต่างๆ เช่น การล้อมท าเนียบรัฐบาล  การเดินขบวนแสดงพลังฯลฯ เพ่ือให้ได้บรรลุข้อ
เรียกร้องของตน 2) เป็นกระบวนการที่จะท าให้ชาวบ้านเห็นว่า ตัวเองมีอ านาจ เห็นอ านาจของตนเองจากการ
ร่วมกันต่อสู้ เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใน และ 3) เป็นวิธีการในการสื่อสารความเจ็บปวด ความทุกข์
ยาก และข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาข้อเรียกร้องต่อสังคมหรือสาธารณชน10 

การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะช่วยให้การผลักดันความต้องการของ
กลุ่มบรรลุผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ดังนี้ 

1) การแสวงหาความร่วมมือจากสาธารณชน 
การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ อาจไม่ประสบความส าเร็จ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารมวลชนเข้ามาช่วย กระจายข่าวในช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึง
ประชาชนมากที่สุด ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อเท็จจริง และเห็นด้วยกับความจ าเป็นที่รัฐต้องท าตามข้อ
เรียกร้องของกลุ่มตน การสื่อสารจึงมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการ
สนับสนุนและช่วยให้เป้าหมายการเคลื่อนไหวของตนบรรลุผล 

2) การสร้างแรงกดดันให้กับภาครัฐ 
การเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์จะใช้การสื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันต่อรัฐ การ

น าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวของตนผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง จะช่วยสร้างแรง
กดดันให้รัฐต้องทบทวน รับฟังข้อเรียกร้อง และแก้ปัญหาตามที่กลุ่มผลประโยชน์ต้องการ เพราะหากรัฐเพิกเฉย
ย่อมส่งผลให้เสียคะแนนเสียงทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ 

3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ เป็นการสะท้อนบทบาทของการเมืองภาคประชาชน โดย

การสื่อสารของประชาชนที่รวมกลุ่มกัน เพ่ือเรียกร้องรัฐให้เปิดโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินและก าหนด
นโยบายสาธารณะ ในเรื่องที่กลุ่มของตนมีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ือให้การตัดสินใจของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศ     

                                                           
9 ประภาส ปิ่นตบแต่ง. (2541). การเมืองบนท้องถนน: 99 วันสมัชชาคนจน และประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุม

ประท้วงในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและผลิตต ารา มหาวิทยาลัยเกริก, หน้า 153. 
10 เพิ่งอ้าง  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


20 
 

กลุ่มผลประโยชน์ไม่ว่าจะมุ่งเพ่ือประโยชน์กลุ่มตนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ าเป็นต้องใช้การ
สื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมแรงสนับสนุนและ
แรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีกลุ่มผลประโยชน์ต้องการได้ 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องท่ี 10.1.2 
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เรื่องที่ 10.1.3 รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 

เทคโนโลยีการสื่อสารมีผลต่อรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารยังคงเดิม ซึ่งหากวิเคราะห์ในสภาพปัจจุบัน อาจกล่าวได้
ว่าเป็นยุคของสื่อใหม่ (New Media) ที่ก าลังเข้ามามีบทบาทแทนสื่อเก่าหรือสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) การ
ท าความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารทางการเมืองอย่างไร ก่อนอ่ืน เราควรเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างสื่อท้ังสองนี้ก่อน   

ความแตกต่างระหว่างสื่อเดิม (Traditional Media) กับสื่อใหม่ (New Media) ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ 
ดังนี้ 

สื่อเดิม (Traditional Media) คือ สื่อหลักที่ใช้ในการสื่อสารมวลชนก่อนที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
ดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ เป็นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนที่ท าหน้าที่เป็น สื่อกลาง ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร แต่ละสื่อแยกกันเป็น
เอกเทศ เช่น ถ้าจะรับสื่อวิทยุก็ต้องเปิดวิทยุ รับสื่อโทรทัศน์ก็ต้องเปิดโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ก็ต้องอ่านฉบับ
พิมพ์จากกระดาษ เป็นต้น และมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) หากผู้รับสาร
ต้องการสื่อสารกลับ (feedback) อาจต้องใช้การโทรศัพท์ เขียนจดหมาย หรืออาจต้องไปหาถึงที่ รวมทั้งการวัดผล
ที่เกิดจากการสื่อสาร (effect) ว่าบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารหรือไม่ ต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การวัดเรตติ้ง 
การส ารวจความคิดเห็นประชาชน (Poll) เป็นต้น 

ส่วนสื่อใหม่ (New Media) อาจมีการเรียกโดยทั่วไปว่า สื่อยุคดิจิตอล สื่ออินเทอร์เนต หรือสื่อออนไลน์ 
ความหมายคือ สื่อเดิมที่ถูกหลอมรวม (Media Convergence) ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เนต ท าให้
สามารถสื่อสารได้ในลักษณะมัลติมีเดีย (multimedia) โดยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ การ
ถ่ายทอดสด สามารถสื่อสารได้พร้อม ๆ กัน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สื่อเดิมทุกประเภทกลายเป็นสื่อออนไลน์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ วิทยุออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ส านักข่าวออนไลน์ เป็นต้น 
สื่อมวลชนสามารถส่งสารออนไลน์เหล่านี้ไปถึงผู้รับได้ทั่วทุกมุมโลก โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาสถานที่ สามารถ
รับชมรายการแบบถ่ายทอดสดหรือย้อนหลังก็ได้ และมีช่องทางให้ผู้รับสารสื่อสารกลับ (feedback) ได้ทันที  
นอกจากนี้ ข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกส่งต่อให้แพร่กระจายได้อย่างทวีคูณผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร ์(Twitter)  ไลน์ (Line) ฯลฯ 

ที่ส าคัญ สื่อใหม่จะลดทอนบทบาทสื่อมวลชน ในฐานะ “สื่อกลาง” ในการส่งข่าวสารทางการเมือง เพราะ
ผู้ส่งสาร หรือองค์กรทางการเมือง ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ถึงประชาชนผู้รับสารได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน เช่น สื่อสารผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ และมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสื่อสาร
กลับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง สื่อมวลชนอาจหยิบยกข่าวสารหรือประเด็นที่น่าสนใจมาเผยแพร่ หรือขยาย
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ประเด็นต่อ เช่น สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จัดท าเป็นรายงาน ก่อนน ามาเผยแพร่ผ่านสื่อหลัก เพ่ือให้สาธารณชน
รับทราบในวงกว้างต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติแตกต่าง
จากแบบจ าลองซึ่งนักทฤษฎีด้านสื่อสารทางการเมืองยุคก่อนได้น าเสนอ ซึ่งให้ความส าคัญกับการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชนเป็นหลัก  ในที่นี้ จึงขอเสนอแบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน แสดงดังในภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพแสดงกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 

 
 
 

ภาพที่ 10.2 ภาพแสดงกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
ที่มา: พัฒนาจากแบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองของไบรอัน แมคแนร์ (Brian McNair) โดยผู้เขียน 

จากภาพอธิบายกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ดังนี้ 
1. ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้ส่งสารทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่  ผู้แสดงบทบาททางการเมืองในระดับชาติ 

(รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์) กับ สื่อมวลชน โดยมีการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
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ก่อนที่จะผลิตเนื้อหาสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การให้ข่าวสื่อมวลชน - โฆษกรัฐบาลแถลงข่าวสื่อมวลชน 
เพ่ือให้สื่อมวลชนสรุปประเด็นและรายงานข่าว หรือ สื่อมวลชนหาข่าว - สื่อมวลชนตั้งประเด็นที่เป็นกระแสสังคม
ในขณะนั้น ไปสัมภาษณ์ของความเห็นผู้น าพรรคการเมืองที่มีความเห็นต่างสองฝ่าย จากนั้น สื่อมวลชนจึงน าเสนอ
เป็นข่าวเผยแพร่ต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้สื่อมวลชนอาจเป็นสื่อมวลชนของรัฐ หรือสื่อมวลชนของเอกชนก็ได้ นอกจากนี้ 
ผู้น ารัฐบาล รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผลประโยชน์ อาจเป็นผู้ส่งสารเองโดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชนก็ได้ 

2. สาร (Message) การสื่อสารทางการเมืองย่อมมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสารตอบสนองตามเจตนารมณ์ของ
ตน ดังนั้น สารที่ส่งออกไปจึงมีความส าคัญมาก สารอาจจะมาจากผู้ส่งสารเองหรือมาจากสื่อมวลชน แต่ผู้ส่งสาร
ทางการเมืองจะต้องมียุทธศาสตร์ในการสื่อสาร มีเทคนิคตอบค าถามสื่อมวลชน มีศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอด 
มีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม เนื้อหาสารที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และมั่นใจว่า สารที่สื่อออกไปนั้นจะได้รับการ
ยอมรับของประชาชน และน าไปสู่การตอบสนองในแบบที่ตนต้องการ  

3. ช่องทาง (Channel) สารจะถูกส่งผ่านได้สองช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสื่อมวลชนก่อน โดยสื่อมวลชน
จะเผยแพร่ผ่านทางช่องทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งในรูปแบบสื่อเดิม และรูปแบบสื่อใหม่
หรือสื่อออนไลน์ ขณะเดียวกัน ผู้ส่งสารสามารถส่งสารถึงประชาชนได้โดยตรง (ไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน) โดยผ่าน
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่ทุกคนเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารได้ และ สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ที่ประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่มหรือติดตาม ย่อมรับรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งสารได้ อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์กลุ่ม (Line) ไลน์ที่เป็นทางการ (Line Official) เป็นต้น ซึ่งทั้งสื่อมวลชนและประชาชน
สามารถเข้าถึงสารที่ต้องการสื่อได้โดยตรง และสื่อมวลชนอาจน าข่าวสารจากช่องทางนี้มาเผยแพร่หรือขยาย
ประเด็นต่อ เช่น การสื่อสารของผู้น าการเมืองที่สื่อสารผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว มักได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนใน
การน ามาสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบ เป็นต้น 

4. ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารจากสื่อมวลชน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ของสื่อนั้น ส่วนผู้รับสารของสื่อที่ส่งจากผู้ส่งสารโดยตรง ได้แก่ ประชาชนที่สนใจและเข้าถึงสื่อนั้นด้วยตนเอง เช่น 
เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนที่เข้าร่วมในกลุ่มสังคมออนไลน์ เช่น เป็นผู้ติดตาม 
(followers) ของผู้น าทางการเมือง เข้าร่วมติดตามในเฟสบุ๊กของหน่วยงานหรือบุคคลทางการเมือง เป็นต้น เมื่อมี
ข่าวสารใดๆ คนกลุ่มนี้ก็จะได้รับ และหากเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จะมีการส่งต่อไปยังเครือข่ายอ่ืนๆ เท่ากับเป็นการ
ช่วยเผยแพร่ข่าวสารทางการเมืองอีกทางหนึ่ง 

5. ผลที่เกิดขึ้น (Effect) ผู้ส่งสารทางการเมืองย่อมคาดหวังให้ประชาชนผู้รับสารตอบรับต่อสารตาม
วัตถุประสงค์ เช่น เกิดความเชื่อมั่นในรัฐบาล ศรัทธาในตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบาล มี
ทัศนคติแง่ลบต่อคู่แข่งทางการเมือง เห็นด้วยว่าต้องร่วมคัดค้านกับกลุ่มผลประโยชน์ หรือช่วยท าหน้าที่เป็นผู้
กระจายข่าวสารด้วยการส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งสาร ให้เผยแพร่ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มอ่ืนๆ ขยาย
ไปเรื่อยๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น 



24 
 

6. ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ประชาชนผู้รับสารอาจตอบสนองต่อข่าวสาร เป็นการแสดงออกตามท่ีผู้
สื่อสารต้องการ เช่น การลงคะแนนเสียงสนับสนุนในวันเลือกตั้ง การให้ความร่วมมือในการรณรงค์ของรัฐ เป็นต้น 
และขณะเดียวกัน ประชาชนผู้รับสารสามารถส่งผลสะท้อนกลับได้ทันที เช่น ส่ง SMS แสดงความคิดเห็น ผ่าน
รายการข่าวหรือรายการสนทนาทางวิทยุ โทรทัศน์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านสื่อส ารเข้ามาได้ หรือหาก
ประชาชนติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ส่งสาร เมื่อได้รับข่าวสาร ย่อมสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นตอบกลับ
ได้ ส่วนสื่อมวลชนตอบสนองต่อข่าวสารด้วยการน าประเด็นที่น่าสนใจไปขยายผลต่อ เช่น สัมภาษณ์เพ่ิมเติม จัด
ท าสกู๊ปข่าว เพ่ือน าเสนอข่าวต่อไป เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะเริ่มเปลี่ยนความนิยมจากสื่อเก่าไปสู่สื่อใหม่มากขึ้น แต่ ในการ
สื่อสารทางการเมืองระดับชาติแล้ว การสื่อสารผ่านสื่อเก่ายังคงมีบทบาทและความส าคัญอยู่ รวมทั้ง การสื่อสาร
ทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนก็ยังคงมีความส าคัญอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
สารและกลุ่มผู้รับสาร โดยมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารเป็นส าคัญ 

เมื่อพิจารณารูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ของพรรค
การเมือง และของกลุ่มผลประโยชน์ พบว่ามีรูปแบบที่การสื่อสารทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐบาลจะบริหารประเทศได้อย่างมั่นคง ตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ

และการสนับสนุนจากประชาชน รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ทุกกระทรวง กรม กอง จึงจ าเป็นต้องสื่อสาร
ทางการเมืองกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลก าลังท าอะไร ให้ความร่วมมือ
ลดการต่อต้าน มีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อรัฐบาล ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นและโอกาสได้รับเลือกเข้ามาอีกครั้ง 

รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงจึงมีส่วนงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อข่าวสารการด าเนินงาน การ
ให้บริการประชาชน กิจกรรมและผลงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของรัฐบาลและองค์การ ในส่วน
ของรัฐบาลจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สื่อสารมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธ์การท างานของรัฐบาลโดยเฉพาะ  ซึ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการสื่อสารของภาครัฐ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ11 ได้แก่ หน่วยงานระดับนโยบาย และ
หน่วยงานระดับน านโยบายไปปฏิบัติ  

หน่วยงานของรัฐบาลในระดับนโยบาย ท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไปยัง
ประชาชน เช่น ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐระดับน า
นโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ กระทรวง กรม กอง ส านักงาน รวมทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ซึ่งจะ
มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ ทั้งสองระดับจะมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารร่วมกันคือ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ได้รับการเผยแพร่ไปอย่างถูกต้อง ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึงและให้ความร่วมมือสนับสนุน รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชน เพ่ือ

                                                           
11 ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร. อ้างแล้ว. 
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ถ่ายทอดไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันน าไปสู่แก้ไขและปรับปรุงการท างานให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนต่อไป  

หน่วยงานส าคัญท่ีรับผิดชอบการสื่อสารทางการเมือง ทั้งของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 

ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี12 หรือส านักโฆษกรัฐบาล มีความส าคัญมากต่อการ
บริหารงานของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารประเทศ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของรัฐบาล เป็นศูนย์ข่าวของรัฐบาลให้แก่ประชาชนและสื่อมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของรัฐบาล
ให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ อาทิ จัดท าข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ผลการประชุม
คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ เพ่ือเผยแพร่แก่สื่อมวลชน จัดท าข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนเพ่ือรายงานข่าวการท างานของรัฐบาล ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งติดตามการรายงานข่าวของสื่อมวลชน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล  

กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล
กับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เพ่ือเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชนเพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่างๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข13  

การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ เป็นการสื่อสารต่อประชาชนหรือสาธารณชนทั่วประเทศ โดยมุ่งหวัง
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ การสื่อสารจึงมีการใช้รูปแบบที่หลากหลาย ผ่านช่องทางสื่อที่ท าให้เข้าถึงมวลชนทั้ง
ประเทศได้มากที่สุด หน่วยงานเหล่านี้จึงใช้รูปแบบการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
การเผยแพร่ภารกิจประจ าวันของผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญในรัฐบาล การแถลงผลการท างานของรัฐบาล การให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์โครงการของรัฐ การจัดท ารายการเพ่ือ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานของรัฐ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่องทางที่
หลากหลายในการเผยแพร่ข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนด้วย  

จากการสังเคราะห์รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐพบว่ามีการสื่อสาร
ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ผ่านการช่องทางสื่อ 5 ช่องทาง ได้แก่ การใช้สื่อมวลชนของรัฐ การใช้สื่อมวลชน การ
ใช้สื่อบุคคล การใช้สื่อของเอกชน และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 

                                                           
12 เว็บไซต์ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://spm.thaigov.go.th/web/kode/HTML/ 

infoma2col-sub.asp?s=11&b=SUBORG-35&w=013&f=01300014 
13 เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.prd.go.th/main.php?filename=about_us 

http://spm.thaigov.go.th/web/kode/HTML/
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1.1 การใช้สื่อมวลชนของรัฐ ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรสื่อของรัฐเป็นช่องทางในการท าหน้าที่
เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การท างานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เนื้อหาและรูปแบบรายการ
รัฐบาลสามารถควบคุมได้ เพ่ือมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับรัฐบาล ซึ่งประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงได้ 
ได้แก่ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) หรือภาษาอังกฤษ 
National Broadcasting Services of Thailand (NBT) เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ การศึกษา และนโยบายจากรัฐบาลไปสู่
ประชาชน และสนับสนุนนโยบายของรัฐ ภายใต้การด าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแล14     

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รวมถึงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่สาระความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการทางด้านนิติ
บัญญัติ และกิจกรรมของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านต่าง 
ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับประชาชน15 

การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนของรัฐทั้ งสองช่องทางนี้  จะมีรูปแบบการน าเสนอบางส่วนคล้ายกับ
สื่อสารมวลชนทั่วไป เช่น มีรายการข่าว รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง สารคดี รายการสาระบันเทิงและความรู้
ส าหรับคนกลุ่มต่าง ๆแต่ให้น้ าหนักไปที่การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวทาง
การเมืองให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น ข่าวสารการเลือกตั้ง การสื่อสารนโยบายใหม่ ๆ ของรัฐบาล แถลงการณ์ต่าง 
ๆ ให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชน รายงานกิจกรรมและผลงานการท างานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินนโยบายรัฐเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นต้น 

1.2 การใช้สื่อมวลชน การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจะสื่อสารผ่านสื่อมวลชนมากที่สุด 
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสื่อมวลชนต้องท าหน้าที่ในการติดตามการท างานของรัฐบาลอยู่แล้ว เพ่ือรายงานให้
ประชาชนทราบและเพ่ือตรวจสอบการท างานของรัฐบาล สื่อมวลชนจึงต้องแสวงหาข่าวสารข้อมูล ตั้งประเด็น
ข้อสังเกต สืบค้นข้อเท็จจริง เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่า รัฐบาลท าอะไร เพ่ืออะไร มีผลงาน
น่าพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะน าไปใช้ประเมินความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

                                                           
14 เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.). (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://tv11.prd.go.th/main. 

php?filename=about 
15 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.radioparliament. 

net/parliament/history.php 

http://tv11.prd.go.th/main
http://www.radioparliament/


27 
 

ปัจจุบันจึงมีสื่อมวลชนส านักต่างๆ เป็นจ านวนมาก ที่คอยเฝ้าติดตามการท างานของรัฐบาล เช่น ที่
ท าเนียบรัฐบาล มีตึกสื่อมวลชน หรือสถานที่ท างานของสื่อมวลชนประจ าท าเนียบรัฐบาล เรียกกันว่า "รัง
นกกระจอก" ถึง 3 แห่ง16 ได้แก่ ตึกสื่อมวลชน หลังที่ 1 (ชื่อเรียก: รังฯ เก่า) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ตึกไทยคู่ฟ้า เป็นตึกทรงแปดเหลี่ยม หลังคามุงกระเบื้อง เป็นสถานที่ท างานของผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และ
สถานีวิทยุ ตึกสื่อมวลชน หลังที่ 2 (ชื่อเรียก: รังฯ ใหม่) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดกับทางเข้าประตู 1 ภายในรั้วท าเนียบ
รัฐบาล และโรงเก็บรถประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี เป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคามุง
กระเบื้อง ต่อเนื่องกับรังฯ สาม เป็นสถานที่ท างานของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส และที่พักผ่อนของ
ช่างภาพนิ่ง กับช่างภาพโทรทัศน์ และตึกสื่อมวลชน หลังที่ 3 (ชื่อเรียก: รังฯ สาม) ตั้งอยู่ถัดจากรังฯ ใหม่ 
ต่อเนื่องกับโรงเก็บรถ เป็นสถานที่ท างานของผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึงผู้สื่อข่าว
ออนไลน์และ นักข่าวดิจิตอล 

ในทางกลับกัน รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐย่อมคาดหวังว่า เนื้อหาข่าวสารที่สื่อออกไป จะไปถึงมวลชน
ในวงกว้างที่สุด ทุกพ้ืนที่ ทั่วประเทศ ทุกเพศทุกวัย การสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาการ
น าเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพ่ือให้สามารถกระจายข่าวสารสู่ประชาชนได้ทั่วถึงมากที่สุด  โดยคาดหวังว่า 
ประชาชนจะตัดสินใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ได้สื่อออกไป และมีทัศนคติที่ดีและให้การสนับสนุนการท างานของ
รัฐบาล 

รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองผ่านช่องทางสื่อมวลชน รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ส่งสารจะ
สื่อสารกับสื่อมวลชนด้วยวิธีต่างๆ อาทิ  

การแถลงข่าว แหล่งข่าว อันได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล หรือผู้ให้ข่าว
ในหลาย ๆ ระดับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น จะท าหน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน โดยเชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการ
แถลงข่าว ในประเด็นที่ต้องการให้สาธารณชนรับทราบ หลังจากแถลงข่าวเสร็จ จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน
สัมภาษณ์ ซักถามเพ่ิมเติมในแง่มุมต่างๆ แหล่งข่าวจะอธิบาย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ตอบข้อสงสัย เพ่ือให้สื่อได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนมากท่ีสุด  

การให้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ อันได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน การตอบค าถาม
จะช่วยตอบข้อสงสัย ให้ความกระจ่าง ท าให้เห็นจุดยืนหรือทัศนะที่มีต่อเรื่องนั้น ช่วยให้รู้ว่ารัฐบาลจะจัดกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างไรต่อไป  

นอกจากนี้การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชน อาจอยู่ในรูปของการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น 
สื่อมวลชนติดตามคณะรัฐมนตรีไปท าข่าวในสถานที่ต่างๆ ย่อมมีการรายงานข่าว การให้สัมภาษณ์ หรือการพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของรัฐบาลได้ เป็นต้น 

                                                           
16 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ท าเนียบรัฐบาลไทย. (ออนไลน์) เข้าถึงไดจ้าก https://www.wikiwand.com/th/ 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ข้อมูลข่าวสารที่แหล่งข่าวได้รับจากการแถลงข่าวและการสัมภาษณ์ สื่อมวลชนจะสรุปประเด็นและ
รายงานข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ของสื่อต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ 
ไลน์ (Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) ของส านักข่าวต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนต่อไป    

1.3 การใช้สื่อบุคคล การสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จะมีการใช้สื่อบุคคลใน
การเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาล โดยใช้บุคคลที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ เช่น ประชาชนผู้รับสารมีความเข้าใจสิ่งที่รัฐต้องการสื่อสารอย่างถูกต้อง ประชาชนมีทัศนคติที่
ดีต่อรัฐบาล ประชาชนให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินนโยบายของรัฐ เป็นต้น ดังนั้นสื่อบุคคลที่เป็นผู้สื่อสาร
ทางการเมืองกับสื่อมวลชน จึงเป็นบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ 

ผู้น ารัฐบาล ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี ในฐานะผู้น าประเทศ โดยต าแหน่งและบทบาทหน้าที่
แล้ว จ าเป็นต้องสื่อสารกับประชาชนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โน้ม
น้าวใจให้ประชาชนเห็นด้วยและร่วมมือ รวมทั้ง เพ่ือสร้างความนิยมชมชอบและความเชื่อมั่นในตัวผู้น าและรัฐบาล 
อันจะส่งผลให้กระบวนการทางการเมืองขับเคลื่อนและด ารงอยู่ต่อไปได้ 

ในทางการเมือง ผู้น าทางการเมืองมักจะแสวงหาอ านาจบังคับหรือการควบคุมด้วยการสร้างความชอบ 
ธรรมทางการเมือง เพ่ือให้ประชาชนและกลุ่มพลังต่างๆ ยอมรับปฏิบัติการทางการเมืองของตน โดยใช้การสื่อสาร
ระหว่างผู้น าทางการเมืองและพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างค่านิยมหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของชาติ 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารทางการเมืองจะกล่าวถึงบทบาทของรัฐ ในฐานะผู้ส่ งสารและเป็นแหล่งข่าวส าหรับ
สื่อมวลชน เนื้อหาของข่าวสารที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับ กลุ่มดังกล่าวเสมอทั้งทางตรงและอ้อมไปยังประชาชนใน
ฐานะผู้รับสารเพื่อบอกให้รู้ ท าให้คล้อยตามและปฏิบัติตามในที่สุด17  

รูปแบบการสื่อสารของผู้น ารัฐบาล ได้แก่  
การกล่าวแถลงนโยบาย ผู้น ารัฐบาลจะท าหน้าที่แถลงนโยบาย โดยเป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการ เพ่ือ

ถ่ายทอดแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาประเทศในแต่ละด้านให้ประชาชนรับทราบ    
การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆ ทั้งการให้สัมภาษณ์

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สื่อมวลชนจะจับประเด็นจากค าตอบทั้งเนื้อหาสาระ น้ าเสียง และอารมณ์ที่
น่าสนใจ เพ่ือถ่ายทอดสู่ประชาชน 

การกล่าวในโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ การกล่าวเปิดงาน การล่าวให้โอวาท ฯลฯ ใน
งานต่าง ๆ เนื้อหาที่สื่อสารออกมานั้น ถ้ามีเนื้อหาสาระ น่าประทับใจ มีประโยชน์หรือมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งในมุม
ลบและมุมบวก จะถูกสื่อมวลชนหยิบยกมาถ่ายทอดสู่ประชาชนได้   

การใช้พื้นที่สื่อจัดรายการ ผู้น าอาจใช้พื้นที่สื่อเพ่ือจัดรายการด้วยตนเอง ในการสื่อสารกับประชาชนผ่าน
สื่อมวลชน มีเวลาเจาะจงเป็นประจ า เช่น ในช่วงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดรายการ 

                                                           
17 พฤทธิสาน ชุมพล. (2552). ระบบการเมือง: ความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  

หน้า 197-198. 
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“เดินหน้าประเทศไทย” วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00 น. ออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดย
ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์และวิทยุทุกสถานีออกอากาศ ต่อมาเปลี่ยนเป็นรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยทุกคืนวันศุกร์ เวลา 20.15 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาพูดคุย
สื่อสารกับประชาชนในเรื่องที่ประชาชนควรรับทราบและให้ความร่วมมือ เช่น ความคืบหน้าในการด าเนินงานเรื่อง
ต่าง ๆ ความส าเร็จในการด าเนินนโยบาย การขอความร่วมมือจากประชาชน ฯลฯ โดยออกอากาศวันสุดท้ายวันที่ 
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 หลังจากการเลือกตั้งและรัฐบาลชุดใหม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่  การสื่อสารในลักษณะนี้
จะช่วยให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้น ากับประชาชน และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์รัฐบาล    

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจุบันมีผู้น าประเทศหลายประเทศในโลก ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) โดยเฉพาะทวิตเตอร์ส่วนตัว ซึ่งมีผู้ติดตามโดยสมัครใจจากคนได้ทั้งโลก ในการสื่อสารเรื่องต่างๆ 
เช่น แจ้งข่าวสารให้ทราบว่าไปท าอะไร ที่ไหน พบปะกับใคร แสดงทัศนะต่อประเด็นต่างๆ ในสังคม หรือรีทวิตจาก
ทวิตเตอร์อ่ืนๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ผู้น าพิมพ์ลงไปในทวิตเตอร์ หากมีประเด็นที่น่าสนใจมักจะถูก
สื่อมวลชนหยิบยกมาน าเสนอในสื่อหลัก เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนทราบในขอบเขตที่มากกว่ารับรู้เฉพาะผู้ติดตาม
เท่านั้น 

โฆษกและรองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือโฆษกและรองโฆษกรัฐบาล ท าหน้าที่เป็นผู้แถลง
ข่าวแทนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล เป็นต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของรัฐบาล ทั้งในสายตาสื่อมวลชนและประชาชน เป็นตัวแทนส าคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นของรัฐบาลในสายตาประชาชน เช่น แถลงข่าวแทนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล น ามติคณะรัฐมนตรีหรือ
ผลการประชุมมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ชี้แจงข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชน และคอยแก้ไข
ข่าวในเชิงลบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะรัฐมนตรีหรือชื่อเสียงของรัฐบาล เป็นต้น ต้องให้ข่าวสารข้อมูลที่
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องแก่สื่อมวลชน เพราะหากมีความผิดพลาดย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะรัฐมนตรี   

โฆษกและรองโฆษกรัฐบาลจึงต้องเป็นผู้ที่ทักษะการสื่อสาร มีวาทศิลป์ในการพูด มีความน่าเชื่อถือ มี
มนุษยสัมพันธ์ดีกับประชาชนและสื่อมวลชน มีไหวพริบปฏิภาณ รู้ว่าเวลาใด ควรสื่อสารอะไร รู้ว่าสื่อสารกับใคร 
ควรสื่อสารอย่างไร รู้ว่าโต้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนควรตอบอย่างไร รู้ว่าสื่อสารกับประชาชนอย่างไรจึง
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่รัฐบาลได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม มีความน่าเชื่อถือ ควบคุมอารณ์
ตนเองได้ดี ซึ่งหากโฆษกและรองโฆษกท าหน้าที่ได้ดี ย่อมส่งผลช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่รัฐบาลตามไปด้วย 

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ โฆษกกระทรวง จะต้องมีความรู้
เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสารมวลชน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ได้ ทั้งแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ตรงเป้าหมาย ลด
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และประชาสัมพันธ์เชิงรับ เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แก้ไขความเข้าใจผิด สามารถรักษา
ภาพลักษณ์และรื้อฟ้ืนความเชื่อมั่นในสายตาประชาชนได้ 
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เมธาวี แก้วสนิทได้ศึกษาปัญหาในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐของไทย พบว่า 
หน่วยงานภาครัฐมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ปัญหาจากผู้บริหาร และปัญหาการบริหาร
จัดการงานประชาสัมพันธ์18   

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยจะมีต าแหน่ง โฆษกกระทรวง ท าหน้าที่ในการ
เผยแพร่และประสานงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางนโยบายของกระทรวง รวมทั้ง ขับเคลื่อน
นโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม บุคคลที่จะมาท าหน้าที่โฆษกต้องมีความสามารถในการสื่อสาร เป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ที่ดี 

นิมิตร หมดราคี ได้กล่าวถึงงานโฆษกของหน่วยงานภาครัฐว่า เป็นต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ต้องใช้
บุคลากรที่ความเชี่ยวชาญ มีวุฒิภาวะสูง คุณสมบัติพิเศษ รอบรู้ ทั้งเชิงลึกและกว้าง มีจิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์
ในการท างานกับมนุษย์สูง ใช้ภาษาราชการ ภาษาธุรกิจ และสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ได้อย่างคล่องแคล่ว ต้องเข้าใจ
การท างานกับสื่อมวลชน และส าคัญท่ีสุด ต้องเป็นเสมือนแขนที่สามของผู้บริหารระดับสูง19 

นอกจากผู้น ารัฐบาลและโฆษกรัฐบาลแล้ว สื่อบุคคลที่มักน าใช้ในการสื่อสารทางการเมือง ได้แก่  
- นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มีข้อมูลหรือผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดหรือนโยบายของรัฐบาล อาจ

ถูกกล่าวถึง น าผลวิจัยมาอ้าง และให้สื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือและลดการ
ต่อต้านในนโยบายที่รัฐตัดสินใจด าเนินการ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ โดยอาจให้สื่อ
สัมภาษณ์ หรือน าบทความที่เคยตีพิมพ์ไว้มาอ้างถึง เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐ 

- ประชาชนที่สนับสนุนรัฐ ในประเด็นที่อาจมีความคิดเห็นขัดแย้ง ประชาชนยังไม่มั่นใจว่า
โครงการหรือนโยบายต่าง ๆ ที่จะน ามาบังคับใช้นั้นดีหรือไม่ การสัมภาษณ์ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการ โดยเฉพาะการให้บุคคลที่สนับสนุนการท างานของรัฐบาลได้ออกสื่อต่าง ๆ 
จะช่วยจูงใจให้ประชาชนทั่วไปเห็นด้วยมากยิ่งขึ้น 

1.4 การใช้สื่อของเอกชน การสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และต้องการรักษาและขยายฐานเสียงทางการเมือง เพ่ือ
การเลือกตั้งครั้งต่อไป จึงมักใช้วิธีการการซื้อสื่อ เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการและผลงานต่างๆ ของรัฐให้
เข้าถึงมวลชนในวงกว้างมากที่สุด 

                                                           
18เมธาวี แก้วสนิท (2557). “ปัญหาในการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐของไทย.” วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 34, 2, หน้า 94. 
19 นิมิตร หมดราคี. “โฆษกรัฐบาล : หนังหน้าไฟหรือนักสื่อสารองค์กรมืออาชีพ” (8 เมษายน 2559) หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย http://www.thansettakij.com/content/43649 
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จากข้อมูลของบริษัทนีลเซ่น (Nielsen Company) พบว่า รัฐใช้เงินค่าโฆษณา พ.ศ. 2556 รวม 7,985 
ล้านบาท โดยหน่วยงานราชการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ ส านักนายกรัฐมนตรี20 และจากการรวบรวมการซื้อ
สื่อโฆษณาของส านักนายกรัฐมนตรีในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549-2556) ของส านักข่าวไทยพับลิก้า พบว่า
ส านักนายกรัฐมนตรี ใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ เพ่ือซื้อสื่อโฆษณาเป็นมูลค่าทั้งหมด 8,727.49 ล้านบาท หรือ
เฉลี่ยใช้ไปเดือนละ 90 ล้านบาท21 และพบว่างบประมาณจ านวนมากเป็นการซื้อสื่อเพ่ือโฆษณาตัวบุคคล เพ่ือหวัง
ผลทางการเมืองมากกว่าน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือมีสาระที่ประชาชนควรรับรู้22 

1.5 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ และความแพร่หลาย
ของอินเทอร์เน็ต ได้เปลี่ยนสื่อเดิม (Traditional Media) ที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสารได้ทางเดียว เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ได้เปลี่ยนไปสู่สื่อใหม่ (New Media) ที่รวบรวมสื่อต่างๆ ไว้
ด้วยกัน ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) มีทั้งรูปภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ และเข้าถึงได้
ทางอินเทอร์เน็ต เกิดโทรทัศน์และวิทยุออนไลน์ ส านักข่าวออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ที่
เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ทีส่ามารถสื่อสารไดส้องทาง โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่  

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนเข้าถึง
ได้ตามสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
254023 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐครอบครอง ตามประเภทและขอบเขต
ของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

การสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวตามยุคสมัยและตามสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน มีการด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
อย่างเต็มรูปแบบ ตามหลักการที่กล่าวว่า  “ที่ เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลาทั่วถึงเท่าเทียม และธรรมาภิ

                                                           
20 ไทยพับลิก้า. (2 ธันวาคม 2014). ปี 2556 รัฐใช้งบประชาสัมพันธ์ 8 พันล้านไม่รวมอีเวนต์ รัฐวิสาหกิจใช้เยอะสุด ไม่มี

ระบบตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการเสนอร่าง กม. ก ากับการใช้งบฯ  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/ 
2014/12/tdri-government-advertising-act-2/ 

21 ไทยพับลิก้า. (10 มกราคม 2014). รื้อสถิติส านักนายกรัฐมนตรี ซื้อสื่อโฆษณาย้อนหลัง 8 ปี มูลค่า 8,700 ล้านบาท 
รัฐบาลไหน ใครใช้ เท่ าไหร่ . (ออนไลน์ ) เข้ าถึ งได้จาก  https://thaipublica.org/2014/01/government-statistics-on-
advertising/ 

22 มณนิสา แท่งทอง. (15 สิงหาคม 2557). เฉียด 8 พันล.งบโฆษณาภาครัฐ 6 องค์กรจี้ออกกม.เข้ม สกัดนักการเมืองหา
เสียง-ซื้อสื่อ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.isranews.org/isranews/32124-tjacorr.html 

23 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.gad.moi.go.th/ 
komun-2540.pdf 

https://thaipublica.org/%202014/12/tdri-government-advertising-act-2/
https://thaipublica.org/%202014/12/tdri-government-advertising-act-2/
http://www.gad.moi.go.th/
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บาล”24  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล สร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อ
หน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ขณะนี้ ส่วนราชการต่างๆ จึงมีเว็บไซต์ (website) เพ่ือประชาสัมพันธ์การท างานของหน่วยงาน น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ประชาชนสามารถติดตามหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารของส านักงานสถิติแห่งชาติ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน คือ  www.nso.go.th/ และ www.oic.go.th/infocenter3/387/ ส่วนผู้สนใจข้อมูลข่าวสารของ
ส านั กงานรัฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์  (องค์การมหาชน) สามารถเข้าเยี่ ยมชมเว็บ ไซต์ของหน่ วยงาน คือ 
www.ega.or.th/th/index.php และ www.oic.go.th/infocenter6/620/ เป็นต้น และมีช่องทางให้ประชาชน
สื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานได้ 

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังสื่อสารกับประชาชนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 
ไลน์ เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือรับข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงาน และสื่อสารกับหน่วยงาน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

2. รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติของพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองต่างมุ่งหวังที่จะเข้าไปมีส่วนในการบริหารปกครองประเทศ จึงจ าเป็นต้องสื่อสารกับ

ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้งและในช่วงเวลาปกติ และต้องใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารรูปแบบ
ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละบทบาทหน้าที่ ในที่นี้จะพิจารณาการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
ขอบเขตระดับชาติ ซึ่งจะแบ่งรูปแบบการสื่อสารของพรรคตามการแสดงบทบาททางการเมืองในช่วงเวลานั้น ได้แก่ 
การสื่อสารตามปกต ิ(ทุกช่วงเวลา) การสื่อสารเพื่อรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการสื่อสารในฐานะพรรคฝ่ายค้าน 

2.1 การสื่อสารตามปกติ การสื่อสารตามปกติ หรือการสื่อสารที่พรรคสื่อสารกับประชาชนได้ในทุก
ช่วงเวลา ทั้งในช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งและช่วงเวลาปกติ ทั้งในช่วงเวลาที่พรรคได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นพรรคฝ่าย
ค้าน พรรคการเมืองก็จะมีการสื่อสารต่อประชาชนในรูปแบบเหล่านี้ ได้แก่ 

1) การให้ข่าวจากทีมโฆษกพรรค พรรคการเมืองขนาดใหญ่ มักจะมีกองโฆษกท าหน้าที่ให้ข่าว 
แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็นต่างๆ ที่พรรคต้องการสื่อสารกับสาธารณชน มุมหนึ่ง โฆษกพรรคมี
หน้าที่ เหมือนกับโฆษกในองค์กร เช่น ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร สื่อสารแผนงาน 
หมายก าหนดการและกิจกรรมต่างๆ ของพรรค เพ่ือให้สื่อมวลชนรับทราบความเคลื่อนไหวของพรรค ชี้แจงนโยบาย
ของพรรค แถลงผลการด าเนินงานของพรรค ให้ข่าวเกี่ยวกับผลสรุปและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของพรรคจากการประชุม 
ส.ส. หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือให้สัมภาษณ์ชี้แจงจุดยืนของพรรคในประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคม เป็นต้น 

                                                           
24 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.). (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.dga.or.th/th/ 

profile/888/ 

http://www.nso.go.th/sites/2014
http://www.oic.go.th/infocenter3/387/
https://www.ega.or.th/th/index.php
http://www.oic.go.th/infocenter6/620/
https://www.dga.or.th/th/
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พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ทีมโฆษกจะมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปกป้องและรักษา
ชื่อเสียงของพรรค และเพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบให้กับพรรคของตนเหนือพรรคคู่แข่งเมื่อมีโอกาส เช่น เมื่อหัวหน้า
พรรคหรือพรรคถูกกล่าวหาหรือถูกพาดพิง โฆษกจะท าหน้าที่แก้ ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น พยายามสื่อสารให้
ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยอาจใช้วิธีการหาเหตุผลมายืนยันสนับสนุนและตอบโต้กลับด้วยการโจมตีผู้
กล่าวหา เพ่ือท าให้ข้อกล่าวหานั้นไร้สาระและไม่น่าเชื่อถือ ขณะเดียวกัน ก็จะจับจุดอ่อนข้อบกพร่องของฝ่ายตรง
ข้ามมาเป็นข่าวเพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือ และเมื่อถูกตอบโต้ ก็จะโต้กลับด้วยประเด็นและถ้อยค าภาษาที่รุนแรง 
กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก จนบางครั้งกลายเป็นโต้เถียงกันไปมาในประเด็นที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ อผู้รับสาร
มากนัก 

2) การให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรค ในการสื่อสารของพรรคการเมือง 
บุคคลที่สื่อมวลชนให้ความสนใจและขอสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ เสมอ ได้แก่ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร
พรรค และสมาชิกพรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักไม่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือแสดงทัศนะใน
เรื่องที่สื่อถาม เพราะในทางการเมืองถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้สื่อสารกับประชาชน เป็นการหาเสียงให้กับตนเอง
ด้วยทั้งทางตรงทางอ้อม   

3) การสื่อสารผ่านสื่อของพรรค สื่อที่พรรคเป็นเจ้าของ หรือใช้เพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พรรค เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของพรรค ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และสื่อ อินเทอร์เน็ตต่างๆ 
อาทิ เว็บไซต์ของพรรค สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่เปิดอย่างเป็นทางการในนามพรรค เช่น เฟสบุ๊ก ทวิต
เตอร์ ยูทูบ เป็นต้น 

หากพิจารณาสื่อของพรรคในประเทศไทย ก่อน พ.ศ.2559 พรรคการเมืองใหญ่ของประเทศ 2 พรรค 
ได้แก่ พรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ต่างมีช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นของตนเอง โดยพรรค
ประชาธิปัตย์ มีสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่25 ส่วนพรรคเพ่ือไทยและแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) มีสถานีโทรทัศน์ ได้แก่ ทีวี 24 (TV 24)26 สถานีประชาชน (People Channel)27 และพีซ
ทีวี (Peace TV) รวมทั้งมีสถานีวิทยุ และวิทยุชุมชนหลายคลื่นความถ่ีที่ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพรรค 

สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุเหล่านี้จะแสดงตัวอย่างชัดเจนในอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายทางการเมือง
ของตน และสามารถสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน โดยรูปแบบรายการที่
น าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นข่าว รายการสนทนา จะขาดความเป็นกลางแตกต่างจากสื่อมวลชนทั่วไป เพราะมุ่งกล่อม
เกลาความคิดของผู้รับสารให้เห็นด้วยกับฝ่ายตน รายการส่วนใหญ่มีผู้น าทางการเมืองเป็นผู้จัดรายการ น าเสนอ
ประเด็นต่างๆ ที่สนับสนุนแนวคิด และใช้เป็นช่องทางหาเสียงคนที่เปิดรับสารทั่วประเทศให้เลือกพรรคของตน ซึ่ง

                                                           
25 เดิมชื่อ บลูสกายแชนแนล (Blue Sky Channel)  
26 ช่ือเดิมในตอนแรกคือ เอเชียอัปเดต (Asia Update) จากนั้นเปลี่ยนเป็น โอเพ่นทีว ี(Open TV) ก่อนจะมาเป็นช่ือ ทีวี 

24 (TV 24).  
27 เดิมชื่อ สถานีประชาธิปไตย (Democracy Station) หรือรู้จักกันในช่ือ DTV หรือ DNN 
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นับว่าประสบความส าเร็จ มีสื่อวิเคราะห์ว่า ชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 ส่วนหนึ่งเกิดจากการน าเสนอข่าวสาร บทวิเคราะห์การเมือง และประชาสัมพันธ์ ของสถานีโทรทัศน์ที่
สนับสนุนพรรค ส่งผลให้คนทั่วประเทศ 15 ล้านเสียง เลือกพรรคเพื่อไทยและได้ขึ้นเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล28 

นอกจากนี้อิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อโทรทัศน์ที่เห็นได้ชัดคือ การถูกใช้เป็นช่องทางปลุก
ระดมและรวบรวมมวลชน เพ่ือล้มล้างคู่แข่งทางการเมือง ซึ่งประชาชนผู้รับสารส่วนใหญ่เห็นด้วยและคล้อยตามได้
ง่ายเพราะสนับสนุนพรรคอยู่แล้ว เช่น สถานีดี-สเตชั่น มีบทบาทในการระดมมวลชนเสื้อแดงในการเคลื่อนไหว
ประท้วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ใน พ.ศ. 2553 และสถานีโทรทัศน์บลูสกาย มีบทบาทในการระดมมวลชน กปปส.29 ให้เข้า
ร่วมเคลื่อนไหวกดดันให้ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพ่ือไทย ลาออกจากความเป็นหัวหน้ารัฐบาล 
ใน พ.ศ. 2557 

การสื่อสารทางการเมืองผ่านช่องทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถติดตามออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ส่งผลให้การระดมมวลชนให้ออกมาต่อต้านรัฐบาลนั้น กระท าได้อย่างรวดเร็วและมีมวลชนจ านวนมากทั่วประเทศ
เข้าร่วมได้ ในมุมหนึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความส าเร็จของการสื่อสารทางการเมือง แต่ในอีกมุมหนึ่ง กลับกลายเป็น
การสร้างความขัดแย้ง แตกแยกอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ครอบครัว
เดียวกันรับสื่อคนละช่องทุกวันๆ จนความคิดถูกหล่อหลอม ปักแน่นจนไม่สามารถลงรอยกันได้ ซึ่งปรากฏการณ์
เช่นนี้ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประวัติศาสตร์ประเทศไทย   

จนกระทั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) ยึดอ านาจ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และ
จากนั้นใน พ.ศ.2559 ได้ใช้มาตรา 44 ออกค าสั่งที่ 41/2559 เรื่องการก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ30 ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องห้ามตามมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยห้ามการออกอากาศรายการ ที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่งผลให้วิทยุชุมชน และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของ
พรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นต้องปิดตัวลง 

พรรคการเมืองไทยเริ่มมีบทบาทอีกครั้ งหลั งจากถูกยุติบทบาทนาน 5 ปี  โดยมีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในการสื่อสารของพรรค จะ
เข้าสู่ยุคใหม่ คือ ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งสามารถสื่อสารถึงผู้ติดตามได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา 

                                                           
28 ASTVผู้จัดการสุดสปัดาห์. (18 ก.พ. 2555) "บลูสกายทีวี" ระเบิดเวลายุบพรรค ปชป. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

 https://mgronline.com/daily/detail/9550000022249 
29 ย่อมาจาก คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีส่มบูรณอ์ันมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข (กปปส.)  
30 “ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2559  เรื่อง การก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณะ”. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษที่ 158 ง วันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order41-2559.pdf 
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และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว อาทิ การมีเว็บไซต์ของพรรค การสื่อสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของพรรค 
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ยูทูบ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ  

สื่อออนไลน์ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมืองที่ส าคัญในอนาคต เช่นเดียวกับพรรค
การเมืองต่างๆ ทั่วโลก ยกตัวอย่าง ในหน้าเว็บไซต์ของพรรคลิเบอรัล (Liberal) ประเทศแคนาดา ซึ่งมีนายจัสติน 
ทรูโด (Justine Trudeau) เป็นหัวหน้าพรรค นอกจากจะมีการสื่อสารจุดยืนเชิงอุดมการณ์และนโยบายสาธารณะ
ของพรรคแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนแนวคิดหรือประเด็นต่างๆ ที่พรรคก าลัง
ขับเคลื่อนอยู่ ด้วยการลงชื่อตนเองในช่องที่ระบุไว้ เช่น การสนับสนุนการมีงานท าของประชาชนชาวแคนาดา การ
สนับสนุนสิทธิสตรี มาตรการการควบคุมอาวุธปืน ฯลฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชมในตัวผู้น า สามารถเขียน e-
card ให้ก าลังใจนายกได้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในหน้าเว็บ ยัง
เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยากร่วมบริจาคสนับสนุนพรรคสามารถบริจาคในจ านวนที่ต้องการตามที่ระบุไว้ได้ 

 

            
ภาพที่ 10.3 ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของพรรคลิเบอรัล 

ที่มา : https://www.liberal.ca/ 
 

2.2 การสื่ อสารเพื่ อรณ รงค์หาเสียงเลือกตั้ ง  ก่อนการเลือกตั้ งระดับชาติ  หรือการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองจะด าเนินการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ มีศูนย์บัญชาการหาเสียงเลือกตั้งที่กรุงเทพฯ ท าหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาพรวมของทั้ง
ประเทศ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือและแก้ปัญหาการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครในพ้ืนที่ต่างๆ และในแต่ละ
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ภาคจะมีศูนย์อ านวยการเลือกตั้งประจ าภาค โดยแต่ละศูนย์จะมีสมาชิกระดับสูงของพรรค เช่น กรรมการบริหาร
พรรค หัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรค หรือเลขาธิการพรรค เป็นต้น เป็นผู้บริหารแผนกลยุทธ์การหาเสียง 
รับผิดชอบในการรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครในแต่ละภาค นอกจากนี้ ยังมีการตั้งศูนย์รณรงค์หาเสียงในแต่ละจังหวัด 
หรือศูนย์ย่อยในพืน้ที่ต่างๆ ด้วย 

รูปแบบการสื่อสารในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พิจารณาเฉพาะขอบเขตระดับชาติ พบว่ามีรูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลาย อาทิ    

1) การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล ในการเมืองระดับชาติบุคคลที่มีความส าคัญต่อการเรียกคะแนน
นิยมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ ได้แก่ หัวหน้าพรรค ผู้น าระดับสูงของพรรค (กรรมการบริหาร ที่
ปรึกษา) รวมทั้ง ผู้สมัครคนส าคัญของพรรค ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบในหมู่ประชาชน เป็นต้น การสื่อสาร
โดยใช้สื่อบุคคลเป็นจุดขาย ได้แก่ 

การปราศรัยหาเสียงของหัวหน้าพรรคและผู้น าพรรค ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งระดับชาติ การช่วย
ผู้สมัครหาเสียงของหัวหน้าพรรคและบรรดาผู้น าพรรคการเมืองมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะหัวหน้าพรรค คือ 
บุคคลที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นมาเป็น “นายกรัฐมนตรี” หากพรรคได้คะแนนเสียงข้างมาก และมีโอกาสเป็น “ผู้น าฝ่าย
ค้าน” ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล หากไม่ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นหัวหน้าพรรคจึงจ าเป็นต้อง
แสดงตัวให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั้งประเทศ นอกจากการเดินสายเพ่ือต้องพบปะประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศแล้ว บทบาทส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การตระเวนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือ
ช่วยสื่อสารโน้มน้าวใจทั้งคนในพื้นท่ีและคนทั้งประเทศให้สนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งในนามพรรค 

การเข้าร่วมอภิปราย การดีเบต (debate) เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง สื่อมวลชนและองค์กรภาคส่วนต่างๆ มักจะจัดให้มี
เวทีของผู้สมัครพรรคต่างๆ เพ่ือมาร่วมอภิปราย หรือ การจัดดีเบต เพื่อให้แต่ละพรรคมาแสดงวิสัยทัศน์ แข่งขันกัน
เชิงนโยบายบริหารประเทศ ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมมักเป็นหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่ได้รับการวางตัวไว้ ให้มีโอกาสด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี หากพรรคได้เสียงส่วนใหญ่ในการจัดตั้งรัฐบาล เวทีเหล่านี้
จึงเป็นโอกาสให้ผู้สมัครจะได้แสดงความคิด วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถทางวิชาการและการบริหาร ซึ่งหาก
บุคคลนั้นสามารถแสดงความเชี่ยวชาญ มีไหวพริบปฏิญาณ มีความพร้อมในการบริหารประเทศ ย่อมเท่ากับเพ่ิม
คะแนนนิยมและความศรัทธาในหมู่ประชาชน เพราะเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารง
ต าแหน่งส าคัญของประเทศ    

2) การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ในการหาเสียงเลือกตั้ง การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีความส าคัญ 
เพราะจะช่วยสร้างการจดจ าและตอกย้ าแก่ประชาชน ทั้งในตัวชื่อและโลโก้พรรคการเมือง ชื่อ ภาพ และหมายเลข
ผู้สมัคร รวมทั้ง ค าขวัญเชิงนโยบายที่จดจ าได้ง่ายซึ่งเป็นเหมือนค าสัญญาในสิ่งที่จะท าให้หลังได้รับเลือกตั้งโดยสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่ทุกพรรคนิยมใช้ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นป้ายหาเสียงขนาดต่าง ๆ แผ่นพับแนะน าผู้สมัครและนโยบาย
พรรค เป็นต้น  
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3) การสื่อสารผ่านการซื้อสื่อเอกชน การสื่อสารผ่านการซื้อสื่อเอกชน หมายถึง การลงทุนซื้อ
พ้ืนที่สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์พรรค สื่อสารนโยบายพรรค น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพรรค การซื้อสื่อเพ่ือโฆษณาการด าเนินกิจกรรมของพรรคเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายและ
ยอมรับได้ในบางประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา พรรคการเมืองใช้เงินจ านวนมากในการซื้อพ้ืนที่สื่อ ข้อมูลของคัน
ทาร์ มีเดีย องค์กรด้านการวิจัย เปิดเผยถึงรายได้จากการขายโฆษณาของสื่อทีวีอเมริกัน ในช่วงประชุมใหญ่พรรค
การเมืองระบุว่า ในช่วงการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในศึกเลือกตั้ง พ.ศ.2555 มีการซื้อ
สื่อโฆษณาทางทีวีรวมกันเป็นมูลค่าถึง 5.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 203 ล้านบาท) เทียบกับการเลือกตั้ง พ.ศ.
2551 มีการซื้อสื่อโฆษณาทางทีวีรวมกันราว 7.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 273 ล้านบาท)31 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการหาเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามา
ก ากับเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม ได้มีการควบคุมเรื่องการหาเสียง
เลือกตั้ง โดยในการหาเสียงเลือกตั้งได้มีข้อห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากรัฐซื้อ
หรือเช่าเวลาหรือรายการของสถานี หรือท าให้ได้มาซึ่งเวลาออกอากาศทางสถานี เพ่ือโฆษณาหาเสียง32 

4) การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านช่องทางนี้จะเป็นที่นิยมมากมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะลงทุนน้อย น าเสนอข่าวสารได้หลากหลายรูปแบบพร้อมๆ ในลักษณะสื่อประสม (Multimedia) ทั้งภาพ 
เสียง และข้อความ และกระจายได้อย่างทั่วถึง ไม่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และเวลา การหาเสียงผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์เป็นทางการของพรรค สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
อาทิ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายหาเสียง ประวัติผู้สมัคร ปฏิทินแผนการหาเสียงในพ้ืนที่ต่างๆ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของพรรค ถ่ายทอดสดการปราศรัยหาเสียงของผู้น าพรรคและสามารถรับชม
ย้อนหลังได้ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น เปิดรับความคิดเห็น รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ
สอบถาม เป็นต้น 

นอกจากนี้พรรคการเมืองยังสามารถหาเสียงผ่านช่องทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก ทวิต
เตอร์ อินสตราแกรม ยูทูบ ฯลฯ ในลักษณะของสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia)  สามารถ
ถ่ายทอดได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมกัน สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดสด (Live สด) กิจกรรมการ
หาเสียงต่างๆ ของพรรคได้ทันทีและตลอดเวลา และ สามารถรับผลตอบกลับจากผู้ติดตาม (followers) ได้ทันที
และตลอดเวลาเช่นกัน 

                                                           
31 อ้างถึงใน มนต์ทิพย์ ธานะสุข.(20 กรกฎาคม 2559)  “ทีวีฟันค่าโฆษณาประชุมใหญ่พรรคมะกัน”.คอลัมน์ไฮไลต์โลก 

หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/foreign/news_218196 
32 “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 
2 5 5 0 ” ร าช กิ จ จ านุ เบ ก ษ า  เล่ ม  124 ต อ น ที่  74 ก  วั น ที่  25 ตุ ล าค ม  พ .ศ . 2550. (อ อ น ไล น์ ) เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/074/1.PDF 
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ตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา พรรคการเมืองไทยได้เริ่มใช้สื่อเหล่านี้มากขึ้น ในการเผยแพร่กิจกรรมการหา
เสียง การด าเนินงานของพรรค  นโยบายพรรค ผลงานของพรรค และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประชาชน โดยจ านวนผู้ติดตาม จะแสดงถึงความนิยมของคนรุ่นใหม่ที่มี
ต่อพรรคได้ระดับหนึ่ง เช่น เฟซบุ๊กพรรคอนาคตใหม่ มีผู้ติดตาม 793,311 คน33 เฟซบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์ มี
ผู้ติดตาม 722,713 คน34 เฟซบุ๊กพรรคเพ่ือไทย มีผู้ติดตาม 487,733 คน35  และเฟซบุ๊กพรรคพลังประชารัฐ มี
ผู้ติดตาม 141,454 คน36  เป็นต้น 

5) การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคจะจัดท าสิ่งต่างๆ ที่สามารถใช้
เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์พรรค โดยท าให้น่าสนใจ เพ่ือดึงดูดใจและสร้างการจดจ า เช่น มีการแต่งเพลงประจ า
พรรค จัดท าเสื้อยืด ผ้ากันเปื้อน หมวก การแต่งรถหาเสียงเคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ให้มีสัญลักษณ์ของพรรค 
เป็นต้น 

การสื่อสารรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นการสื่อสารทางการเมืองที่มีรูปแบบหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการเลือก
น ามาใช้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเป้าหมายส าคัญคือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสจูงใจ
ประชาชนทั่วประเทศให้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนพรรคในที่สุด 
   

2.3 การสื่อสารในฐานะพรรคฝ่ายค้าน  บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร จะท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลแทนประชาชน คอยท้วงติงคัดค้านการกระท าที่ไม่ชอบ
หรือขัดต่อมติของมหาชน ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อที่สภาผู้แทนราษฎร 
ตรวจสอบว่านโยบายใดของรัฐบาลมีจุดอ่อน ชี้แนะให้รัฐบาลเห็นข้อผิดพลาดบกพร่องในการท างาน เพื่อให้รัฐบาล
ด าเนินการแก้ไขต่อไป ตลอดจนยับยั้งมิให้รัฐบาลใช้อ านาจเกินขอบเขต โดยแสดงบทบาทต่าง ๆ เช่น ตั้งกระทู้ถาม 
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นต้น  

การอภิปรายในสภา นับเป็นบทบาทส าคัญประการหนึ่งของฝ่ายค้าน ในนิยามศัพท์ การอภิปราย 
หมายถึง การกล่าวถ้อยค าในเชิงแสดงความคิดเห็นและอธิบายเหตุผลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
โดยมีข้อบังคับการประชุมเป็นกรอบกติกาบังคับการอภิปราย และมีประธานในที่ประชุมสภาเป็นผู้ควบคุมดูแลให้
การอภิปรายเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยปกติเมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายหรือเรียกว่าปิดอภิปรายแล้ว ก็จะมีการลงมติ
อย่างใดอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่จะได้ระบุไว้ในญัตติที่เสนอต่อสภาเพ่ือให้มีการอภิปรายเกิดข้ึน37  

                                                           
33 https://www.facebook.com/FWPthailand/ (เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2562) 
34 https://www.facebook.com/DemocratPartyTH (เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2562) 
35 https://www.facebook.com/pheuthaiparty/ (เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2562) 
36 https://www.facebook.com/PPRPThailand/ (เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2562) 
37 คณิน บุญสุวรรณ. (2548). ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. หน้า 1059. 

https://www.facebook.com/FWPthailand/
https://www.facebook.com/DemocratPartyTH/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAM0mPhLsftUY9L6Pb4Cb_JYgfMImuZVq-_HPuPU2kE3COlmmCoIwsv8ocSUgJvTXZFLp_Ju4A3SzhA
https://www.facebook.com/DemocratPartyTH/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAM0mPhLsftUY9L6Pb4Cb_JYgfMImuZVq-_HPuPU2kE3COlmmCoIwsv8ocSUgJvTXZFLp_Ju4A3SzhA
https://www.facebook.com/pheuthaiparty/
https://www.facebook.com/PPRPThailand/
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แม้ว่าการอภิปรายจะเป็นการท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล แต่ขณะเดียวกัน และก็เป็น
ช่องทางที่นักการเมืองใช้สื่อสารทางการเมืองกับประชาชนได้ด้วย เช่น สามารถสร้างคะแนนนิยมจากประชาชน 
สามารถท าลายความน่าเชื่อถือ (discredit) รัฐบาลในสายตาประชาชน  

นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านจะพยายามให้สิ่งที่ตนอภิปรายนั้น ดึงดูดความสนใจของประชาชนที่รับชมการ
ถ่ายทอดสด และดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนจนได้เป็นข่าวเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้
ภาษาและถ้อยค าที่ดึงดูดความสนใจ การแสดงออกที่จะท าให้เป็นข่าว อาทิ แสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลด้วย
การเดินออกจากห้องประชุม (walkout) การตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังอภิปรายจบ เพ่ือให้
สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารถึงประชาชนในวงกว้างต่อไป  

พรรคฝ่ายค้านจะพยายามใช้สื่อเพ่ือโน้มน้าวใจให้ประชาชนเชื่อว่า รัฐบาลบกพร่องในการบริหารประเทศ 
จนถึงหมดความชอบธรรมในการบริหาร อันน าไปสู่การยุบสภาประกาศการเลือกตั้งใหม่ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายค้านท าหน้าที่เกินขอบเขต หรือมุ่งโจมตีรัฐบาลมากเกินไป หรือค้านทุกเรื่องอย่าง
ไม่สมเหตุสมผล อาจส่งผลเสียต่อพรรคฝ่ายค้านเอง เพราะเท่ากับลดความน่าเชื่อถือในสายตาของประชนแทนที่จะ
ได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้น จะยิ่งถูกลดคะแนนนิยมลง ดังนั้น พรรคฝ่ายค้านจึงต้องมี 
กลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ทั้งผู้สื่อสาร เนื้อหาสาร ช่องทางการสื่อสาร และจังหวะเวลาในการสื่อสาร 
 

3. รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 
การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ มักเป็นการต่อสู้ระหว่าง ผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า กับ ผู้ที่มี

อ านาจเหนือกว่า เช่น ระหว่างประชาชนกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ถืออ านาจรัฐ ระหว่างเกษตรกรกับนายทุนหรือรัฐ 
ระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการ ระหว่างเอกชนกับรัฐผู้ถือกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งการที่จะเอาชนะผู้ที่มีอ านาจ
มากกว่า จึงต้องหาวิธีที่จะท าให้ฝ่ายตนเป็นฝ่ายเหนือกว่า  

การเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งกลุ่มที่มุ่งเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่ม และกลุ่มที่มุ่งเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ จึงมกีระบวนการเคลื่อนไหวที่มีความคล้ายคลึงกัน นั่นคือ  

รวบรวมคนเพื่อสร้างพลังกลุ่ม รวบรวมคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน เดือดร้อนเหมือนกัน ต้องการให้รัฐต้อง
เข้ามาช่วยเหมือนกัน ให้ได้จ านวนที่มากเพียงพอถึงระดับที่เป็นตัวแทนของประเด็นนั้นในสังคมได้ เช่น กลุ่มที่
ต่อต้านการสร้างเขื่อน ย่อมต้องรวบรวมคนที่มีแนวคิดเดียวกันจากเครือข่ายต่างๆ ยิ่งมีคนจ านวนมากเท่าไหร่ ยิ่ง
เท่ากับเป็นการเพ่ิมพลังมวลชนสร้างแรงกดดันและอ านาจต่อรองได้มากขึ้น โดยมีกลุ่มแกนน าประชุมร่วมกับ
สมาชิก เพ่ือก าหนดข้อเรียกร้อง วางแผนการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ   

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จะเป็นช่องทางส าคัญในการเชื่อมเครือข่ายกลุ่มผู้ เสีย
ประโยชน์ เป็นช่องทางระดมสมาชิก ช่องทางการสื่อสารความเคลื่อนไหว การด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ  
เฟซบุ๊ก ไลน์กลุ่ม ทวิตเตอร์ เป็นต้น 
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ท าให้สื่อมวลชนเสนอข่าว หรือ ท าให้เป็นเรื่องใหญ่ การเคลื่อนไหวจะมีพลังกดดัน มีอ านาจต่อรองมาก
ขึ้น จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับสื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อมวลชนช่วยท าข่าว ขยายข่าว และแพร่กระจายข่าว ให้เข้าถึง
สาธารณชนทั่วประเทศรับรู้อย่างกว้างขวางมากที่สุด ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงกดดันให้ผู้
มีอ านาจสนใจต่อข้อเรียกร้อง เพราะหากเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามอาจเสียคะแนนเสียง อีกทั้งข่าวสารการเคลื่อนไหวที่
ประชาชนรับทราบ อาจเพ่ิมผู้เข้าร่วมสนับสนุนหากเห็นด้วยกับประเด็นเรียกร้องนั้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสบรรลุ
เป้าหมายมากขึ้น แต่หากรัฐยังไม่ใส่ใจ ไม่ท าตามข้อเรียกร้อง ก็จะเพ่ิมความรุนแรงในการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นไป
อีก จนท าให้สาธารณชนเห็นว่า ถ้ารัฐไม่เร่งรีบเข้ามาจัดการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือผลเสียต่อ
สังคมในภาพรวม   

การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ จึงมักมีรูปแบบการสื่อสารต่อไปนี้ 
3.1 การชุมนุมประท้วงในพื้นที่สาธารณะ การประท้วงเป็นรูปแบบการแสดงออกที่กลุ่มผลประโยชน์

น ามาใช้มากที่สุดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน ไม่เห็นด้วย และเรียกร้องกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
บางอย่าง ซึ่งการประท้วงนั้นมีหลากหลายวิธี  

สุรชาติ บ ารุงสุข ได้จัดรูปแบบการประท้วงรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 38 ซึ่งพิจารณาเฉพาะ
การประท้วงของกลุ่มผลประโยชน์ พบว่ารูปแบบที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การประท้วงในที่สาธารณะ ลักษณะของการ
ประท้วง เช่น การเดินประท้วง (protest march) โดยผู้ประท้วงเดินในที่สาธาณะและชูป้ายแสดงความคิดต่างๆ 
การจัดกลุ่มประท้วง เป็นการรวมกลุ่มเป็นจุดๆ เช่น การประท้วงหน้าโรงงาน การประท้วงบนถนน (street 
protest) ผู้ประท้วงใช้ถนนเป็นสถานที่เพ่ือแสดงความเห็นให้แก่ผู้สัญจรไปมา การประท้วงด้วยการกีดขวาง (lock-
downs) ผู้ประท้วงจะขัดขวางหรือกีดกันกิจกรรมของผู้ถูกประท้วงไม่ให้ด าเนินงานต่อไปได้ รวมถึงการวางวัตถุ
สิ่งของเพ่ือขัดขวางการสลายการชุมนุม เป็นต้น การประท้วงโดยการขัดขืน หรือ การดื้อแพ่ง เช่น การนั่งกีดขวาง 
การใช้คนขวางทางสัญจร การอดข้าวประท้วง การเขียนข้อความบนก าแพง เป็นต้น  การประท้วงด้วยการจัด
ค่าย เป็นการรวมกลุ่มผู้คัดค้านมาอยู่ร่วมกัน 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการประท้วงที่แตกต่างไปตามกลุ่มคน อาทิ การประท้วงของผู้ใช้แรงงาน เช่น การ
นัดหยุดงาน การนั่งประท้วงโดยไม่เข้างาน การผละงาน การขัดขวางไม่ให้เข้าท างาน เป็นต้น การประท้วงของ
ผู้บริโภค เช่น การงดซื้อสินค้า การกระจายข่าวปัญหาของผลิตภัณฑ์ การท าสินค้ามาท าลายในที่สาธารณะ เป็นต้น 

ในระหว่างการชุมนุมประท้วง มีการใช้อุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารทางการเมือง อาทิ 
การจัดท าแผ่นป้าย ในการประท้วงมักมีการจัดท าป้ายขนาดต่างๆ ที่เขียนข้อความสื่อสารถึงเรียกร้องของ

ตน ปัญหาความเดือดร้อนที่ตนถูกกระท า ต่อว่าเหน็บแนมรัฐหรือองค์กรที่ตนต่อสู้ด้วย ป้ายเหล่านี้จะใช้ตัวหนังสือ
ขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน และอาจเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สื่อมวลชนถ่ายทอดไปสู่สาธารณะได้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อันเป็นการสร้างแรงกดดันให้ข้อเรียกร้องของตนได้รับการพิจารณา 

                                                           
38 สุรชาติ บ ารุงสุข. มติชนสดุสัปดาห์. 24-30 ตุลาคม พ.ศ. 2551, หน้า 36-37. 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87
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การปราศรัยกลางแจ้ง อาจมีการจัดเวทีชั่วคราว หรือเป็นเพียงการพูดต่อหน้าผู้ชุมนุม โดยผู้น ากลุ่มจะ
ผลัดกันขึ้นกล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มตน  สื่อสารว่าตนถูกกระท าอย่างไร เสียหายร้ายแรงอย่างไร มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ต าหนิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกดดันเรียกร้องให้เข้ามาแก้ไขจัดการ โดยมีข้อเสนอที่ชัดเจน ที่
ส าคัญมักจะมีการสร้างเงื่อนไขและก าหนดเส้นตาย ถ้ารัฐไม่เข้ามาช่วยจัดการตามวิธีและเวลาที่ก าหนด ทางกลุ่มผู้
ชุมนุมจะใช้วิธีการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยการปราศรัยจะใช้ถ้อยค า เนื้อหา ภาษา และจังหวะลีลาการพูดที่ปลุก
ระดมเร่งเร้าให้สมาชิกมีส่วนร่วมต่อสู้ รวมทั้งกระตุ้นให้สื่อและสาธารณชนสนใจ เพ่ือเพ่ิมกระแสกดดันให้บรรลุ
เป้าหมายของตน 

รวมทั้ง อาจใช้วิธีการอ่ืนๆ ที่แสดงการประท้วง เช่น การลงชื่อประท้วง โดยเขียนเป็นจดหมายเรียกร้อง
และลงชื่อผู้เข้าร่วมประท้วงต่อท้าย การแต่งเพลงประท้วง โดยแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในเรื่องที่เรียกร้อง ซึ่งได้รับ
ความนิยมในสังคมตะวันตก เป็นต้น 

หากการประท้วงไม่เป็นผล ไม่สามารถเจรจาตกลงแก้ปัญหาได้ หรือยังคงเพิกเฉยไม่มีความคืบหน้ า ทาง
กลุ่มผลประโยชน์ก็จะมีการรวมตัวเคลื่อนไหว และอาจใช้วิธีที่รุนแรงขึ้น เช่น ชุมนุมประท้วงแบบยืดเยื้อ การยื่นข้อ
ต่อรองที่ท าให้รัฐบาลหรือประชาชนทั่วไปเดือดร้อน เป็นต้น 

3.2 การร้องเรียนสื่อมวลชน ในกรณีที่กลุ่มผู้ เสียประโยชน์เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ไม่มีเครือข่าย
กว้างขวาง หรือเป็นเพียงพนักงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งถูกผู้มีอ านาจละเมิดสิทธิที่กลุ่มของตนควรได้ หรือ
ต้องการร้องเรียนผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายแก่องค์กรและสังคมโดยรวม แต่
เนื่องจากกลุ่มของตนไม่มีอ านาจเพียงพอ อาจเคยรวมตัวไปเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบแล้ว แต่เรื่องกลับ
เงียบหายไป ถูกเพิกเฉย หรือล่าช้า ถูกละเลยไม่ใส่ใจ เพราะกลุ่มของตนไม่มีอ านาจต่อรอง  

ดังนั้น หนทางหนึ่งที่คนกลุ่มนี้ท าเพ่ือสร้างแรงกดดันและอ านาจต่อรอง จึงน าเรื่องราวของตนเข้าร้องเรียน
กับสื่อมวลชน โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น ท าจดหมายร้องเรียนถึงสื่อมวลชน อัดคลิปร้องเรียนและส่งให้สื่อมวลชน แกน
น าหรือตัวแทนกลุ่มให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว น าหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ มาชี้แจง กลุ่มของตนถูกกระท าอย่างไม่
เป็นธรรมอย่างไร และน าเสนอข้อร้องเรียนสิ่งที่ตนต้องการ  

เมื่อสื่อมวลชนรับทราบ และเรื่องนั้นถูกเปิดประเด็น ย่อมท าให้อยู่ในความสนใจของสาธารณชน อีกทั้ง 
สื่อมวลชนก็จะช่วยตามเรื่องต่อ ช่วยไปสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สอบถามคู่กรณี และ
สัมภาษณ์ผู้มีอ านาจในภาครัฐที่รับผิดชอบถึงแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยกดดันให้ผู้มีอ านาจต้องเร่งเข้ามาช่วยรับ
ฟังข้อเรียกร้องและแก้ปัญหา 

ยกตัวอย่างจากข่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 กลุ่มเครือข่ายคนบินไทยจิตอาสาต้านโกงท าจด
หมายถึงคณะสื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อช่วยกระจายข่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทการบินไทย โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบบอร์ดและฝ่ายบริหารบริษัทการบิน

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
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ไทยฯ39 ซึ่งหลังจากที่สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์สถานีต่างๆ ได้เผยแพร่ข่าว กลายเป็นประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสาธารณชน และกดดันให้บริษัทการบินไทย ต้องรีบออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่
ถูกกล่าวหา40 แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดประเด็นนี้ ย่อมท าให้สาธารณชนยังคงข้องใจ และต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นจริงตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่  

 การสื่อสารร้องเรียนกับสื่อมวลชน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่มผลประโยชน์น ามาใช้ เพ่ือช่วยสร้างแรง
กดดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้มีอ านาจที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนั้นโดยตรง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ท าให้ต้อง
เข้ามารับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาลูกจ้างถูกนายจ้างเอาเปรียบค่าจ้างแรงงาน 

3.3 การท าหนังสือร้องเรียนผู้น ารัฐบาล การท าหนังสือร้องเรียนผู้น ารัฐบาลเป็นการสื่อสารทาง
การเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยม โดยแกนน าหรือตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ขอเข้าพบเพ่ือยื่นหนังสือต่อผู้มี
อ านาจระดับสูงของรัฐบาล อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เรื่องที่ตนร้องเรียนนั้น
ได้รับความสนใจ ทั้งจากผู้น าทางการเมืองและบรรดาสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานข่าวคณะผู้น ารัฐบาลอยู่แล้ว 
ดังนั้น การยื่นหนังสือต่อผู้มีอ านาจระดับสูง เท่ากับเป็นหลักประกันว่า เรื่องจะไม่เงียบเฉยหรือล่าช้า แต่ย่อมมีการ
สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการบางอย่าง  

นอกจากนี้หลังจากเข้าพบแล้ว สื่อมวลชนมักจะขอสัมภาษณ์แกนน ากลุ่มเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเรื่องที่
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการชี้แจงสื่อสารประเด็นที่ต้องการ เพ่ือให้สื่อมวลชนท าข่าว และสาธารณชนรับรู้เรื่องที่
เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง อันจะช่วยสร้างแรงกดดันให้เรื่องร้องเรียนได้รับการพิจารณา หรือท าให้หน่วยงานที่รับเรื่อง
แล้วเพิกเฉยหรือด าเนินการล่าช้า เกิดการตื่นตัวเร่งรัดการแก้ปัญหาตามที่เรียกร้อง เพราะได้รับค าสั่งมาโดยตรง  

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เพ่ือ
ยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางตกต่ า หลังจากพยายามประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขกับการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) แล้ว แต่ไม่ได้รับความคืบหน้า จึงเข้าพบรัฐมนตรีโดยตรง เพ่ือชี้แจงให้เห็นถึงความล่าช้า ความผิดพลาดใน
การขับเคลื่อนงานของ กยท. และยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่ม ให้รัฐมนตรีรับเรื่องไปด าเนินการ 41 ซึ่งเท่ากับเป็นการ
เร่งรัดให้ข้อเสนอของกลุ่มได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์อาจใช้หลายรูปแบบไปพร้อมๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
และใช้วิธีที่จะเพ่ิมอ านาจต่อรองเพ่ือให้กลุ่มของตนบรรลุผลส าเร็จได้มากที่สุด 

 

                                                           
39 รายละเอียดของจดหมายที่ส่งถึงสื่อมวลชน ดูเพิ่มเติมได้ที่ Springnews Network. (12 ก.พ. 2017). พนง.บินไทยสุด

ทน! ชุมนุมร่วม 100 ต้านโกง ร้องรัฐสอบเข้ม  จัดซื้ อเครื่องบิน   จี้ผู้บริหาร “ออกยกชุด” (ออนไลน์ ) เข้าถึงได้จาก 
https://www.springnews.co.th/view/24107 

40 กรุงเทพธุรกิจ.(15 ก.พ. 2017) 'การบินไทย'โร่ช้ีแจงข้อร้องเรียนของกลุ่มพนักงาน. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/740616 

41 ไทยรัฐออนไลน์. (14 พ.ย. 2560). ชาวสวนยาง เข้าพบ รมว.เกษตรฯ ยื่นข้อเรียกร้องแก้ปัญหาราคายางตกต่ า 
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/1125467 
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จากรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองทั้งของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ของพรรคการเมือง และของกลุ่ม

ผลประโยชน์ จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบที่คล้ายกันคือ มุ่งที่จะท าให้ประเด็นที่ต้องการสื่อสาร กลายเป็นประเด็น
สาธารณะอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือโน้มน้าวและเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองให้เหนือกว่า 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.1.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องท่ี 10.1.3 
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เรื่องที่  10.1.4 ผลกระทบของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 

การสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติทั้งของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมทั้งในมุมบวกและมุมลบ 

ผลกระทบทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารทางการเมือง ได้แก่ 
 

1. ประชาชนเกิดส านึกร่วมกันในความเป็นชาติ 
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้น ารัฐบาลและผู้น าประเทศ จึงต้องท าหน้าที่สื่อสารกับประชาชน โดย

มุ่งสร้างความเป็นเอกภาพ ความรักความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ในการช่วยกันท า
หน้าที่ช่วยกันพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  และร่วมมือกับรัฐบาลในการด าเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่
ตนเองและประเทศชาติ  

ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารกับประชาชนของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน “รายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ” ประจ าวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ตอนหนึ่งความว่า “ช่วงนี้หลายๆ ท่านคงได้เห็น
ข้อความต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นห่วง เป็นก าลังใจ หรือแสดงพลังของคนไทย รวมถึงข้อความแคมเปญของรัฐบาล 
“OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER” หรือ “เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะ
ที่นี่ คือ ประเทศของเรา บ้านของเรา” ในสื่อต่างๆ ทุกข้อความมีวัตถุประสงค์ที่ดี ใครอยากใช้อันไหนก็ใช้ ไม่อยาก
ให้ยกมาเป็นประเด็นให้ทะเลาะขัดแย้งกันอีก เพราะจากนี้ต่อไปเราต้องสามัคคีกัน จับมือกัน เพ่ือก้าวเดินไป
ข้างหน้า ความสามัคคีของคนไทยจะท าให้ประเทศของเราแข็งแกร่ง บ้านของเราแข็งแรง สามารถเติบโตและผ่าน
พ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ ใช้ได้ตลอดไป ไม่ใช่แค่ในช่วงนี้ ต่อไปนั้น เราคงต้องร่วมมือ ร่วมใจกันมากกว่าเดิม 
ช่วยเหลือกันในทุกๆ เรื่องสามัคคีกันไว้ เราต้องสร้างประเทศด้วยมือของเราเอง ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนดี คนมี
น้ าใจ มีคุณธรรม มากกว่าคนไม่ดี เราต้องช่วยกัน เอาความดีชนะความไม่ดีให้ได้”42 

นายกรัฐมนตรีจะสื่อสารกับประชาชนในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ทั้งในยามปกติ และในยาม
วิกฤต ในวาระต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีส านึกในความเป็นชาติ มีใจรัก
ชาติ เมื่อประชาชนรับฟังอยู่บ่อยครั้ง ย่อมซึมซับและแสดงออกด้วยการยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการท าสิ่ง
ที่มีประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลได้ภาพลักษณ์ที่ดีในสายประชาชนด้วยในทางอ้อม 

                                                           
42 สรุปสาระส าคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” ประจ าวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://oldweb.most.go.th/main/index.php/ 
organization-news/4936-2015-08-22-14-48-37.html 

http://oldweb.most.go.th/main/index.php/
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การสื่อสารในประเด็นนี้ของรัฐบาล สามารถเรียกได้ว่าประสบความส าเร็จ จากการส ารวจของสวนดุสิต
โพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งได้ส ารวจ “ค่านิยม” ของ คสช.ที่ถูกใจประชาชนตามที่ได้มีนโยบายที่จะ
สร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง การส ารวจพบว่า ค่านิยมอันดับ
หนึ่งที่ถูกใจประชาชน คือ ค่านิยมมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 93.56 โดยให้เหตุผลว่า 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยให้รักและสามัคคีกัน43 

การสื่อสารกระตุ้นให้ประชาชนมีความรักชาติ สามัคคีและร่วมแรงร่วมใจเพ่ือพัฒนาชาติ เป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้ประชาชนยินดีตอบสนองในสิ่งที่รัฐบาลสื่อสาร ในเรื่องที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อ่ืน สังคม และ
ประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น 
 

2. ประชาชนรับรู้และร่วมมือในการด าเนินงานภาครัฐ 
รัฐบาลจะบริหารประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ ส่วนส าคัญต้องได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ถ้า

ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบาย ไม่ต่อต้านคัดค้านแต่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ย่อมช่ วยให้การบริหาร
ประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การด าเนินงาน นโยบาย โครงการต่างๆ ให้ประชาชน
รับทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ย่อมส่งผลให้ประชาชนรับรู้ ว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐท าหน้าที่
รับผิดชอบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด มีความก้าวหน้าในการด าเนินนโยบายมากน้อยเพียงใด ปัญหาต่างๆ ใน
สังคมได้รับการแก้ไขอย่างไร รู้ว่าตนเองจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร เช่น การรณรงค์เรื่องต่างๆ อาทิ การรณรงค์งด
เหล้าเข้าพรรษา เมาไม่ขับ ไทยเที่ยวไทย ฯลฯ จะจูงใจให้เห็นคุณค่า เห็นความส าคัญ และปรารถนาให้ความ
ร่วมมือกับรัฐ  

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ย่อมช่วยให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่า รัฐบาลมีผลงานใดบ้างที่เป็น
รูปธรรม หรือเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น รวมทั้ง ตรวจสอบได้ว่า การด าเนินงานของ
รัฐให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เคารพสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ ของประชาชน ดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต
ของผู้คนในสังคมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทุกคนอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามที่ควรจะ
เป็นหรือไม ่

นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและยอมรับในนโยบาย
ของรัฐได้มากขึ้น โดยก่อนการด าเนินนโยบายใด ๆ หน่วยงานภาครัฐจะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือจูงใจให้
ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นที่รัฐต้องด าเนินนโยบายดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 
และจะส่งผลดีให้เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวมอย่างไร ในขณะเดียวกันก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ก่อนที่ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

                                                           
43 ไทยรัฐออนไลน์. โพลช้ี 'คสช.' สรา้งค่านิยม 'รักชาต'ิ ถูกใจประชาชน. (20 ก.ค.2557) (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

https://www.thairath.co.th/content/437579 

https://www.thairath.co.th/content/437579
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ในมุมของรัฐผู้ก าหนดนโยบาย ย่อมต้องสื่อสารในมุมบวกที่เอ้ือให้ประชาชนเห็นด้วย โดยอาจปกปิดไม่
สื่อสารถึงผลเสียหรือผลกระทบทางลบจากนโยบาย แต่หากรัฐไม่เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อน 
แต่ประกาศใช้บังคับเลย ย่อมส่งผลให้สังคมออกมาต่อต้านได้ ดังนั้นการให้เวลารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนบังคับใช้ ย่อมเป็นข้ออ้างได้ว่า รับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในมุมของประชาชน ย่อมรู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมทั้งในการท าความเข้าใจนโยบาย การแสดง
ความคิดเห็นต่อนโยบาย และการปรับตัวก่อนการใช้นโยบาย ซึ่งหากเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส าคัญ ส่งผลกระทบ
เกี่ยวข้องกับคนในวงกว้าง ภาคส่วนต่าง ๆ อาจจะจับกลุ่มพูดคุยวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผลดีผลเสีย 
ความคุ้มค่าของนโยบาย และอาจจัดท าข้อเสนอแนะต่อรัฐ รวมทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชนอาจให้ข้อมูลในแง่มุม
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้แลเข้าใจ  หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้รัฐกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้าที่ราชกิจจานุเบกษา จะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามผลิต น าเข้า และ
จ าหน่าย ไขมันทรานส์ โดยให้มีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน ในวันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา44 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดท าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ และ
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านเว็บไซต์ของส านักอาหารและยา อย. ได้แก่ โรงงานผลิตวัตถุดิบ
อาหาร โรงงานผลิตน้ ามันพืชโรงงานผลิตนม-เนย-เบเกอรี่ และโดนัท ฯลฯ ที่ใช้กระบวนการผลิตที่มีไขมันทรานส์
เกิดขึ้น โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งความคิดเห็นกลับมายัง อย. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้น
จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด สรุปเสนอคณะกรรมการอาหาร หากความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับ45 

เมื่อมีการรายงานข่าวการประกาศยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.  2561 ปรากฏ
ว่าไม่เกิดการต่อต้านจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะได้สื่อสารท าความเข้าใจกันแล้ว 
แต่เกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชน ทั้งประชาชนในฐานะผู้บริโภคท่ีต้องการทราบว่าไขมันชนิดนี้คืออะไร ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพอย่างไร มีอยู่ในอาหารอะไรบ้าง และเราจะป้องกันได้อย่างไร ส่วนผู้ประกอบการและผู้ผลิต ย่อมต้อง
เตรียมปรับสูตรใหม่ หรือน าไปแปรรูปใหม่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นแทน46 

ส่วนผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนจากการสื่อสารทางการเมือง ได้แก่ 
 
 

                                                           
44ประชาชาติธุรกิจ. (วันที่ 15 มิย.2561). ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามผลิต น าเข้า หรือ

จ าหน่าย “อาหารที่มีไขมันทรานส์”. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/general/news-190528 
45 ประชาชาติธุรกิจ. ( 21 ธันวาคม 2017). ช็อก!อย.ห้ามใช้ไขมันทรานส์ อุตฯอาหาร-เบเกอรี่ปรับสูตรผลิต. (ออนไลน์) 

เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/economy/news-90978 
46 PPTVHD36. ( 23 กรกฎาคม 2561) นักเคมี มธ.เสนอน าไขมันทรานส์ไปใช้ท าผลิตภณัฑ์อื่นแทน.(ออนไลน์) เข้าถึงได้

จาก https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/85930 
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1. การชุมนุมประท้วงที่ลุกลามบานปลายอาจสร้างความเสียหายต่อสังคม 

การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ มักใช้การชุมนุมประท้วง โดยการระดมมวลชนหรือผู้ที่เห็น
ด้วยกับเป้าหมายเข้าร่วมให้มากที่สุด เพ่ือสร้างแรงกดดันและอ านาจต่อรองให้ผู้รับผิดชอบต้องเข้าจัดการ ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการตอบสนอง ทางกลุ่มมักจะเพ่ิมระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ปราศรัยระดมมวลชน การเคลื่อน
ขบวนเดินประท้วง การยึดพ้ืนที่สาธารณะ การเผาหุ่นผู้รับผิดชอบ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เรียกร้องความสนใจจาก
สังคม จนหลายครั้ง เมื่อมีมวลชนจ านวนมากเข้าร่วมการชุมนุม การจัดการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจ
ท าได้ยาก จนลุกลามบานปลายกลายเป็นการจลาจล และสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยรวมในท่ีสุด 

ตัวอย่างเช่น การนัดชุมนุมเนื่องในวันแรงงานสากลของสหภาพแรงงาน ประเทศเยอรมนี นับเป็นการ
ชุมนุมที่ยิ่งใหญ่และมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในยุโรป แต่การชุมนุมทุกครั้งมักสิ้นสุดด้วยการจลาจลหรือการปะทะกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่นใน พ.ศ.2555 มีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 10,000 คน เริ่มต้นเดินขบวนประท้วงด้วยความ
สงบ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยควบคุมดูแล ประมาณ 7,000 นาย แต่พอตกกลางคืนเกิดการใช้
ความ รุนแรง ผู้ชุมนุมขว้างปาก้อนหินและสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ พยายามท าลายทรัพย์สินของทางราชการ มีการ
ตะโกนปลุกระดมยั่วยุให้ผู้ชุมนุมฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ จนในที่สุดเกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ฝ่ายผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ าพลังสูงฉีดใส่ผู้ชุมนุมจนสลายตัวไป47 

หรือตัวอย่างในประเทศไทย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน ากลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์ “Shutdown กรุงเทพฯ” หรือ “ปิดกรุงเทพฯ” ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยเริ่มเคลื่อนขบวน
กระจายผู้ชุมนุมทั้งหมด เข้าตรึงพ้ืนที่ 7 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ปิดถนนส าคัญ 7 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เป้าหมายปลายทาง
ของยุทธศาสตร์ “Shutdown กรุงเทพฯ” ก็เป็นไปเพ่ือให้ข้าราชการและหน่วยงานราชการหยุดท างาน จึงหวังผล
ให้รัฐบาลล้มเหลวในการสั่งการ จนท้ายที่สุดต้องยอมลาออกจากรัฐบาลรักษาการ เพ่ือเปิดทางให้กับการตั้ง “สภา
ประชาชน”48  

การปิดกรุงเทพฯ ของกลุ่ม กปปส. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ การประกอบอาชีพและการสัญจรไป
มา  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเฉพาะในวันแรก พบว่าผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาในกรุงเทพฯ ลดลงกว่าร้อยละ 30-40 
เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ การค้าและการท่องเที่ยวอย่างมาก ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวคาดว่าการเข้าพักจะลดลง

                                                           
47 VoiceTV. (2 พค.2555). ประท้ วงวันแรงงานเยอรมันบานปลายเป็นจลาจล . (ออนไลน์ ) เข้ าถึงได้จาก 

https://www.voicetv.co.th/read/37920 
48 ฐิ ติ ก ร  สั งข์ แ ก้ ว  แ ล ะ ด ร .อ ร รถสิ ท ธิ์  พ าน แ ก้ ว . Shutdown ก รุ ง เท พ ฯ . (อ อ น ไล น์ ) เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=Shutdown_กรุงเทพฯ. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%AA.&action=edit&redlink=1
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เหลือเพียงร้อยละ 4049 สถานที่ราชการและสถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องหยุดท าการ โดยมีโรงเรียนถึง 185 
แห่งต้องหยุดการเรียนการสอน50 

ยุทธศาสตร์ “Shutdown กรุงเทพฯ” ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากการปะทะกันระหว่างเข้ายึดคืนพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้มีผู้บาด เจ็บและเสียชีวิต
อย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ปะทะหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท าให้ กปปส.ตัดสินใจคืนพ้ืนที่ในวันที่ 3 มีนาคม 
2557  ถือเป็นการสิ้นสุดยุทธศาสตร์ “Shutdown กรุงเทพฯ” ซึ่งกินระยะเวลาเดือนครึ่ง และได้สร้างความ
เสียหายไว้อย่างมากมาย 
 

2. ความแตกแยกในสังคมจากอิทธิพลโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง 
ทองค า วิรัตน์ ได้กล่าวถึงความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาไว้อย่างน่าสนใจว่า “ใน

โลก Internet ขณะนี้ ทุกวันนี้เราจึงเห็นการด่าทอเต็มหน้า Social-Network ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นค าว่า สลิ่ม 
แมลงสาป ควายเหลืองหรือควายแดง เพ่ือแบ่งแยกและ Propaganda ความเกลียดชังต่อกัน คนเสื้อเหลือง คน
เสื้อแดง จนกระทั่งถึง นปช. กปปส. และรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ที่ผ่านมา ประชาชนแต่ละฝ่ายเลือกรับ
ข้อมูลคนละด้าน ความจริงคนละชุด แม้ในเหตุการณ์เดียวกันก็ตามแต่พยานต่างอยู่คนละขั้วข้างทางการเมือง ไม่
แปลกท่ีพวกเขาเลือกเชื่อในข้อมูลของฝ่ายตนเอง แต่แปลกที่พวกเขาเลือกเชื่อในข้อมูลที่ถูกน าเสนอด้วยความ
บิดเบือน”51 

ในการแย่งชิงเพ่ือครอบครองพ้ืนที่แห่งอ านาจทางการเมือง จ าเป็นต้องครอบครอง “หัวใจ” ของมวลชน
เอาไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะมวลชนที่เป็นพวกเดียวกัน มีอุดมการณ์เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ย่อมเป็นพลัง
ส าคัญที่พร้อมท าทุกภารกิจ เพ่ือสนับสนุนการโค่นล้มศัตรูทางการเมืองและชิงพ้ืนที่แห่งอ านาจคืนมา ซึ่งวิธีหล่อ
หลอมพลังมวลชนที่ผู้น าทางการเมืองมักน ามาใช้ คือ การสื่อสารในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง 
ให้มวลชนร่วมท าลายศัตรูของตน 

การโฆษณาชวนเชื่อ หมายถึง รูปแบบของการติดต่อสื่อสารที่พยายามสร้างอิทธิพลเหนือความคิดเห็นและ
การกระท าของผู้อ่ืน โดยไม่ค านึงถึงความเป็นจริงของเนื้อหาข่าวสาร เป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่ขาดความสุจริตใจ 

                                                           
49 เดลินิวส์. (14 มกราคม 2557). ประมวลผลกระทบเศรษฐกิจดีเดย์วันม็อบปิดกรุงเทพฯ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

https://www.dailynews.co.th/economic/208535 
50 ผู้จัดการออนไลน์, (9 มกราคม 2557). ธรรมศาสตร์-ศิลปากร” ประกาศหยุดเรียนวันชัตดาวน์ กทม.ด้าน ร.ร.กระทบ

เพี ย บ ก ว่ า  185 โ ร ง . (อ อ น ไล น์ )  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID= 
9570000003127&Html=1&TabID=1&>.  

51 ทองค า วิรัตน์. การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda). (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://thongkum.blogspot.com/ 
2015/08/propaganda.html 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=%209570000003127&Html=1&TabID=1&
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=%209570000003127&Html=1&TabID=1&
http://thongkum.blogspot.com/
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มีการบิดเบือนความจริง หลอกลวง และปิดบังอ าพรางบางสิ่งบางอย่างไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้
โฆษณาชวนเชื่อ หรือเพ่ือให้ได้ประโยชน์บางประการตามที่ตนได้คาดการณ์หรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว52 

กาญจนา แก้วเทพ กล่าวว่า การโฆษณาชวนเชื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวขนาดใหญ่ 
(Persuasive Communication) โดยเฉพาะในช่วงสงครามซึ่งประเทศต่างๆ พยายามคิดค้นกลยุทธ์และวิธีการ
อย่างแยบยลเพ่ือน าสื่อมาใช้ปลุกเร้าให้ประชาชนทุกคนเห็นด้วยและให้ความร่วมมือในการท าสงคราม53 

รูปแบบการสื่อสารในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อที่มุ่งท าลายฝ่ายตรงข้าม มักใช้ค าพูดที่ปลุกเร้าอารมณ์โกรธ 
เกลียด มุ่งร้าย ของฟัง ให้มองฝ่ายตรงข้ามเป็นมารร้ายหรือเป็นฝ่ายอธรรมต้องก าจัดให้สิ้น ส่วนฝ่ายตนเองนั้นจะ
สื่อสารให้เห็นว่าเป็นฝ่ายธรรมะ เป็นผู้เสียสละมาช่วยเหลือมิให้ประเทศต้องเสียหายล่มจม ด้วยการใช้ทุกวิถีทาง
เพ่ือล้มล้างให้ได้  

ผู้น าจึงสื่อสารปลุกระดมมวลชนอย่างต่อเนื่อง วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ การโจมตีตัวบุคคล ท าให้คนนั้นเลวร้าย
ได้มากที่สุด ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ การตอกย้ า หรือพูดซ้ าๆ จนคนฟังเชื่อว่าเป็นจริง การสร้างสมญานาม เพ่ือให้
ฝ่ายตรงข้ามดูเป็นคนที่ตลกขบขัน ไร้ศักดิ์ศรี น่ารังเกียจ การแบ่งข้าง ฉันดี -มันเลว เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าข้างตน ใครไม่
เห็นด้วยก็เป็นฝ่ายเลว เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองจะไม่มีพลัง ไม่ประสบความส าเร็จ 
ยกเว้นแต่ว่า ผู้รับสารมี “ใจเอนเอียง” หรือพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้ว จึงยอมเป็น “เหยื่อ” ของผู้ส่งสารเพ่ือให้
เป้าหมายของตนส าเร็จ 

การใช้ค าว่า ยอม เป็นเหยื่อ ในที่นี้หมายถึง การรับสารทางการเมืองด้วยใจที่มีอคติหรือมีความล าเอียง
เป็นทุนเดิม จึงหลงเชื่อและคล้อยตามได้ด้วยโดยง่ายอารมณ์ ไม่พิจารณาวินิจฉัยเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม อีกท้ัง ยึดติดในความคิดและพร้อมตอบโต้หากใครเห็นแย้งกับตน 

ผมวิเคราะห์ว่า มนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนอยู่ 7 อย่างที่ท าให้คิดผิด ตัดสินใจผิด เบี่ยงเบนจากหลักเหตุผลที่
ถูกต้องและความยุติธรรม จุดอ่อนเหล่านี้ ได้แก่ อคติ ความล าเอียง การใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ตรรกวิบัติ 
ตีความผิด อีโก้น า และเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว54  

การสื่อสารทางการเมืองจึงใช้การสื่อสารที่จูงใจอารมณ์ของผู้รับสาร ภายใต้จุดอ่อนเหล่านี้ เช่น  
ผู้รับสารมี อคติ หรือ ความรู้สึก “ไม่ดี” เช่น เกลียด โกรธ หรือกลัว สิ่งนั้นอยู่แล้ว เมื่อฟังปราศรัยโจมตี

ฝ่ายตรงข้าม อาทิ โจมตีการท างานของรัฐบาล โจมตีนายกรัฐมนตรี มีการกล่าวหาด้วยประเด็นอ่อนไหว เช่น 
ทุจริตคอร์รัปชั่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เป็นจอมเผด็จการ ฯลฯ ผู้รับสารจะคล้อยตามได้ง่าย เพราะมี 

                                                           
52 บุญรอด ศรีสมบัติ. (2545). “การโฆษณาชวนเช่ือ,” ใน เอกสารประกอบวิชาการปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการ

ปฏิบัติการพิเศษ, ชุดที่ 23. กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หน้า 59. 
53 กาญจนา แก้วเทพ. (2543). สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โพรดักส์. หน้า 83. 
54 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2560). คนดีสร้างได้ โมเดลบริบูรณ์ธรรม. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. หน้า 132-166. 
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“อคติ” ต่อรัฐบาลนั้นอยู่แล้ว การฟังปราศรัยจึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมพูนตอกย้ าความรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจ และ
ยินดีให้ความร่วมมือล้มล้างรัฐบาลด้วยความเต็มใจ ไม่สนใจที่ประเมินอย่างยุติธรรม ตามเหตุผลและข้อเท็จจริงได้ 

 ในทางตรงกันข้าม ผู้รับสารมีแนวโน้มคล้อยตามเพราะ ล าเอียง หรือ มีความรู้สึก “ดี” ต่อผู้ส่งสาร หรือ
บุคคลที่กล่าวถึง เช่น ชื่นชมประทับใจในตัวผู้น าทางการเมือง ศรัทธาในพรรคการเมือง จึงมีแนวโน้มเชื่อและคล้อย
ตามในสิ่งที่ผู้น าสื่อสาร แม้เป็นข้อกล่าวหาที่ต้องมีหลักฐานมายืนยัน ก็จะเชื่อว่าจริงเพราะคนพูดน่านับถือย่อมไม่
พูดโกหก เป็นต้น 

การสื่อสารทางการเมือง โดยใช้จุดอ่อนของมวลชนเป็นเครื่องมือในการท าลายศัตรูทางการเมือง เพียงหวัง
บรรลุเป้าหมายของตน แต่ผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้น ความแตกแยกทางความคิดระหว่างคนในสังคม สังคมขาด
ความสามัคคี พร้อมที่จะทะเลาะเบาะแว้งกัน ส่งผลให้สังคมอยู่ในความวุ่นวายและขาดพลังร่วมกันในการพัฒนา 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติโดยรวม  

การสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติ ผู้สื่อสารทางการเมืองจ าเป็นต้องมีเป้าหมายทางการเมืองของตน
ในทางที่สร้างสรรค์ ไม่มองผู้รับสารเป็นเพียงเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จของตน แต่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
สื่อสารและมีเป้าหมายทางการเมืองที่มีคุณค่า นั่นคือการมีอ านาจทางการเมืองเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและสร้าง
ประโยชน์แก่สาธารณชนโดยรวม 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.1.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.1.4 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องท่ี 10.1.4 
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ตอนที่ 10.2 
กระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 10.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 

เรื่องท่ี 10.2.1 องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
เรื่องท่ี 10.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 

 
แนวคิด 

1. องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร ช่อง
ทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ผลที่เกิดขึ้น และผลสะท้อนกลับ แบ่งเป็นกระบวนการสื่อสารทางการเมือง
ของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมืองและพรรคฝ่าย
ค้าน และกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 

2. การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติจะประสบผลส าเร็จ หรือบรรลุเจตนารมณ์ของผู้สื่อสารจะข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญ 4 ปัจจัย ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการสื่อสารทางการเมือง ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายของสื่อสารทางการเมือง
ระดับชาติ ปัจจัยด้านเนื้อหาของสารทางการเมืองระดับชาติ และปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร
ทางการเมืองระดับชาติ 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติได้ 
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เรื่องที่ 10.2.1 องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 

1. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 
การสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ สามารถอธิบายตามกระบวนการ

สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ได้ดังนี้  
ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้ส่งสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้น าประเทศ เช่น ประธานาธิบดี ใน

ฐานะประมุขหรือผู้น าประเทศท่ีปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ หรือ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้น าของรัฐบาล เป็น
ต าแหน่งสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย ผู้น าทางการเมืองในระดับรองๆ ลงมา เช่น รองประธานาธิบดี รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมต่างๆ 
เป็นต้น และบุคลากรที่ท าหน้าที่โฆษก ได้แก่ โฆษกรัฐบาล โฆษกกระทรวง เป็นต้น รวมทั้ง การสื่อสารในนาม
องค์กร เช่น รัฐบาล วุฒิสภา กระทรวง กรม กองต่างๆ เป็นต้น 

สาร (Message) ข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐสื่อสารกับประชาชนในระดับชาติ ได้แก่ 
การแถลงความคืบหน้าในการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล การสื่อสารของผู้น าประเทศกับประชาชนใน
โอกาสต่างๆ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กร การรณรงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ขอความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนในการด าเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารเพ่ือชี้แจงหรือแก้ไขข้อ
กล่าวหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เป็นต้น รูปแบบของสารที่ สื่อออกมา เช่น การ
แถลงการณ์ การจัดรายการพูดคุยกับประชาชน การจัดรายการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล การสื่อสาร
ภาพลักษณ์ในด้านบวกของผู้น า การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ การรายงาน
ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สนับสนุนภาพลักษณ์และการด าเนินนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น สารที่สื่อ
ออกมาจะน าเสนอด้านบวกของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน เพิ่มความร่วมมือ 
ลดความขัดแย้ง ช่วยให้สถานภาพของรัฐบาลมั่นคง  

ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนที่ท าหน้าที่ติดตามการท างานของผู้น ารัฐบาล คณะรั ฐบาล และหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่เพียงรายงานว่ารัฐบาลท าอะไร ที่ ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพราะเหตุใด หรือเป็นเพียงสื่อที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐเท่านั้น แต่จะท าหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณมีความเป็น
กลาง โดยจะพยายามน าเสนอข้อมูลทั้งสองด้าน มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ตั้งข้อสังเกต แสวงหา
ข้อมูลในทางตรงกันข้าม เช่น สัมภาษณ์พรรคการเมืองฝ่ายค้าน กลุ่มผู้เสียประโยชน์จากการด าเนินนโยบายของรัฐ 
หลักฐานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทั้งสองด้านอย่างสมดุล ทั้งการด าเนิน
นโยบายของรัฐและผลดีผลเสียที่เกิดขึ้น 

ช่องทาง (Channel) ช่องทางการสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ จะสื่อสารผ่านหลากหลาย
ช่องทางดังได้กล่าวไปในตอนที่แล้ว อาทิ สื่อสารผ่านสื่อมวลชน โดยการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ สื่อสารผ่าน
รายการต่างๆ ทั้งสื่อสารมวลชนของรัฐและสื่อสารมวลชนของเอกชน เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางช่องทางหนังสือพิมพ์ 
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสามารถสื่อสารถึงประชาชนได้โดยตรง ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้น าการเมืองสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนตัว เป็นต้น โดยสื่อมวลชนอาจน าข่าวสารจากช่องทางนี้มาเผยแพร่หรือขยายประเด็นต่อในสื่อหลักเพ่ือให้
ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป   

ผู้รับสาร (Receiver) กลุ่มผู้รับสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ โดยทั่วไปคือ ประชาชนทั้งประเทศ
ซึ่งควรได้รับรู้ถึงการด าเนินงานของรัฐ แต่ในสังคมการเมืองประชาธิปไตย อาจแบ่งประชาชนผู้รับสารของรัฐออก
ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ซึ่งมีผลต่อการรับสารเดียวกันแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มสนับสนุนรัฐบาล หรือชื่นชอบ
พรรครัฐบาล ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผู้น าทางการเมืองอยู่แล้ว คนกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มรับสารและตอบสนองใน
ทางบวก ให้ความร่วมมือ เห็นด้วย เชื่อถือได้ง่าย กลุ่มที่สอง กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล มีความไม่ชอบเป็นพ้ืนฐาน 
อาจเป็นผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน หรือไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์หรือแนวนโยบายของรัฐบาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึง
มักตีความสารที่รัฐบาลสื่อในทางลบ และมักหาช่องโจมตีรัฐบาลเสมอ การสื่อสารกับคนกลุ่มนี้จึงต้องระมัดระวัง 
รอบคอบ ไม่เปิดช่องให้ถูกโจมตีได้ กลุ่มที่สาม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการด าเนินนโยบายใดๆ ก็ตาม ย่อม
ต้องมีผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์ รัฐบาลจึงต้องค านึงในการสื่ อสารและรับฟังคนในกลุ่มนี้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการต่อต้านและเพ่ือให้ทุกฝ่ายพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มที่สี่ กลุ่มประชาชนทั่วไป ทั่ว
ประเทศที่ควรรับรู้ถึงการท างานของรัฐบาล โดยไม่ได้มีทัศนคติลบหรือบวกต่อรัฐบาลเป็นพิเศษ แต่พิจารณาตาม
เนื้อหาที่สื่อสาร และเปิดรับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากรัฐ เพ่ือประมวล ตั้งข้อสังเกต วิพากษ์วิจารณ์ ถ้า
เห็นว่าถูกต้อง มีประโยชน์ก็จะให้ความร่วมมือ และอาจไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในบางเรื่องก็ได้   

ผลที่เกิดขึ้น (Effect) การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ สามารถก่อให้เกิดทั้งผลทางบวกและ
ทางลบ ผลทางบวก ประชาชนตอบรับต่อสารตามวัตถุประสงค์ของรัฐ ได้แก่ เข้าใจในนโยบาย ให้ความร่วมมือ 
เห็นผลงานของรัฐบาล เกิดความเชื่อมั่นและสนับสนุนรัฐบาล มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้น าและคณะรัฐบาล สนับสนุน
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นต้น ขณะเดียวกันอาจเกิด ผลทางลบ ส าหรับคนบางกลุ่ม เช่น ไม่เห็นด้วย ไม่เชื่อถือ 
ไม่เห็นผลงานรูปธรรม ขาดความเชื่อมั่นในผู้น าและรัฐบาล ไม่ให้ความร่วมมือ ต่อต้าน ไม่สนับสนุนในการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไป เป็นต้น 

ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ในสังคมประชาธิปไตยถือว่า ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
วิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาลได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน อาจจะกระท าโดยการเขียน การพูด การให้
สัมภาษณ์ หรือชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านการกระท าของรัฐบาล  
ประชาชนจึงอาจตอบสนองต่อการสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในทางบวก แสดงออกตามที่รัฐต้องการ 
เช่น ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ของรัฐ สนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นต้น และขณะเดียวกัน อาจ
ตอบสนองในทางลบ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ออกมาต่อต้าน ไม่สนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นต้น   
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ภาพที่ 10.4 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ55 

 

2. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมืองและพรรคฝ่ายค้าน 
การสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติของพรรคการเมืองและพรรคฝ่ายค้าน สามารถอธิบายตาม

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ได้ดังนี้  
ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้ส่งสารของพรรคการเมือง ได้แก่ หัวหน้าพรรค แกนน าและผู้บริหารระดับสูงของ

พรรค และทีมโฆษกพรรค ผู้ส่งสารของพรรคจะมีบทบาทแตกต่างกันตามวาระต่างๆ เช่น ในช่วงรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง หัวหน้าพรรค แกนน าและผู้บริหารระดับสูงของพรรค จะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยปราศรัยหาเสียง 
ในการอภิปรายในสภาฯ หัวหน้าพรรค และ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่จับประเด็นนั้น จะมีบทบาทอย่างมากในการ
อภิปรายการท างานของรัฐบาล หรือในเวลาปกติทั่วไป โฆษกพรรค จะมีบทบาทในการให้ข่าวสารความเคลื่อนไหว
และกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคแก่สื่อมวลชน เป็นต้น 

                                                           
55 พัฒนาโดยผูเ้ขียน 
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สาร (Message) สารที่พรรคการเมืองต้องการสื่อสารกับประชาชน จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการสื่อสารใน
วาระต่างๆ อาทิ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ การสื่อสารนโยบายหาเสียง ข้อมูลผู้สมัคร การปราศรัยหา
เสียง การดีเบต ข่าวสารทางการเมือง ฯลฯ ในการท าหน้าที่พรรคฝ่ายค้าน สารที่สื่อ ได้แก่ การวิพากษ์วิจารณ์ การ
โจมตีจุดอ่อน การเปิดประเด็นที่น่าสงสัยในการท างานของรัฐบาลและ ส.ส.พรรครัฐบาล การให้ข้อเสนอแนะการ
บริหารประเทศในมุมมองของตนที่แตกต่างจากรัฐบาล รูปแบบของสารที่สื่อ เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การตั้ง
กระทู้ถามในสภาฯ การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เป็นต้น   

ช่องทาง (Channel) ช่องทางการสื่อสารของพรรคการเมือง จะเลือกช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อาทิ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อาจใช้ช่องทาง
ต่าง ๆ พร้อมๆ กัน ได้แก่ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา แผ่นปลิวแนะน าตัวผู้สมัคร โบรชัวร์แนะน า
นโยบายหาเสียง การซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ใช้สื่อกลางแจ้ง หรือ สื่อบุคคล เช่น  การปราศรัยหาเสียง 
การเดินพบปะประชาชน ฯลฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การอภิปราย การโต้วาที ทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การเผยแพร่ข่าวสารในหน้าเว็บไซต์ของพรรค 
และการหาเสียงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ยูทูบ ฯลฯ ในช่วงเวลา
ปกติหรือในช่วงที่ท าหน้าที่พรรคฝ่ายค้าน อาจใช้การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน โดยการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ 
สื่อสารผ่านรายการต่างๆ รวมทั้ง สื่อสารถึงประชาชนได้โดยตรง ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ทางการ
ของพรรค เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของผู้น าทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งสื่อมวลชนอาจน าข่าวสารจาก
ช่องทางนี้มาเผยแพร่หรือขยายประเด็นต่อในสื่อหลัก เพ่ือให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป   

ผู้รับสาร (Receiver) กลุ่มผู้รับสารของพรรคการเมือง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในทาง
การเมืองประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองแข่งขันกันหลายพรรค ประชาชนผู้รับสารอาจเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพรรค
ตน อาจเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพรรคคู่แข่ง หรืออาจเป็นกลุ่มประชาชนที่วางตัวเป็นกลาง ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือก
ฝ่ายใด ดังนั้นในการสื่อสารพรรคการเมืองจึงต้องค านึงถึงกลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สนับสนุน  
ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่เลือกข้างอย่างชัดเจน เป็นฐานเสียง ช่วยสนับสนุน การสื่อสารกับกลุ่มนี้จึงต้องมุ่งรักษา
ศรัทธา ความเชื่อถือไว้วางใจ กลุ่มไม่สนับสนุน ได้แก ่กลุ่มที่สนับสนุนพรรคหรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม หรือท่ีไม่
เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของพรรค ไม่ศรัทธาในตัวผู้น าทางการเมือง คนกลุ่มนี้จึงไม่ใช่เป้าหมายของการสื่อสารทาง
การเมือง แต่การสื่อสารต้องระวังไม่ให้มีจุดอ่อนให้คนกลุ่มนี้น าไปโจมตีได้ ต้องไม่เพ่ิมประเด็นขัดแย้งที่อาจท าให้
พรรคเสียเปรียบ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่เป็นกลาง หรือประชาชนทั่วๆ ที่ไม่ได้แสดงตัวชัดเจนว่าเลือกข้างหรือ
สนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง  พรรคต้องโน้มน้าวจูงใจคนกลุ่มนี้ให้หันมาเลือกหรือสนับสนุนฝ่ายตน
ให้ได้มากที่สุด เพราะอาจเป็นตัวแปรส าคัญว่าพรรคจะชนะหรือพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ 

ผลที่เกิดขึ้น (Effect) การสื่อสารของพรรคการเมือง ย่อมคาดหวัง ผลทางบวก ที่จะเกิดขึ้น อาทิ ในการ
หาเสียงเลือกตั้งย่อมมุ่งหวังให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เกิดความนิยมชมชอบและศรัทธาในตัวผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง เห็นด้วยกับนโยบายพรรค เชื่อมั่นว่าพรรคจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ยอมรับว่าหัวหน้าพรรคสามารถ
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ด ารงต าแหน่งผู้น าประเทศได้ หรือในส่วนของการท าหน้าที่พรรคฝ่ายค้านในสภาฯ ย่อมคาดหวังว่า ประชาชนจะ
เชื่อมั่นในการท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศ และเชื่อในข้อมูลหลักฐานที่
น ามาใช้ในการอภิปราย น าไปสู่การเกิดทัศนคติทางลบต่อการท างานของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อาจเกิด ผลทางลบ 
ส าหรับคนบางกลุ่ม เช่น ไม่เห็นด้วย ไม่เชื่อถือ มีทัศนคติในมุมลบ รู้สึกว่าสื่อสารไม่เป็นความจริง มุ่งท าลายฝ่าย
ตรงข้าม ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีความเป็นสุภาพบุรษ เป็นต้น 

ผลสะท้อนกลับ (Feedback) การตอบสนองการสื่อสารของพรรคการเมือง ผลทางบวก ได้แก่ การ
ลงคะแนนเสียงสนับสนุนในวันเลือกตั้ง การช่วยชักชวนคนอ่ืน ๆ ให้ช่วยสนับสนุนผู้สมัครของพรรค และการช่วย
เป็นกระบอกเสียงในการโจมตีท าลายความน่าเชื่อถือของพรรคคู่แข่ง เป็นต้น ขณะเดียวกัน อาจส่งผลสะท้อนกลับ
ทางลบ ได้แก่ ออกมาสื่อสารวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ อ้างเหตุผลโต้แย้ง โจมตีกลับ ไม่สนับสนุนในการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป เป็นต้น 

 
ภาพที่ 10.5 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมืองและพรรคฝ่ายค้าน56 

 
3. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 

การสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติของกลุ่มผลประโยชน์สามารถอธิบายตามกระบวนการสื่อสาร
ทางการเมืองระดับชาติ ได้ดังนี้  
                                                           

56 พัฒนาโดยผูเ้ขียน 
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ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้สื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ ได้แก่ แกนน ากลุ่ม หรือ แกนน า
เครือข่ายผลประโยชน์ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่ม อาทิ องค์กรวิชาชีพ สมาคม สหภาพ สมัชชา 
ภาคเอกชนกลุ่มต่างๆ ฯลฯ และแกนน ากลุ่ม หรือแกนน าเครือข่ายประชาสังคมที่เคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้อง
ประโยชน์สาธารณะ อาทิ กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสิทธิเด็ก กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มรณรงค์ด้าน
สุขภาพ องค์กรที่เคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สื่อสารอาจได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ได้รับ
ผลกระทบ นักวิชาการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อม เป็นต้น 

สาร (Message) สารที่กลุ่มผลประโยชน์ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับรู้ ได้แก่ ปัญหาความคับข้องใจ
ที่เกิดขึ้น การถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม การคัดค้านนโยบายหรือการด าเนินการของรัฐ 
การชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สาธารณชนรับทราบและเรียกร้องให้ผู้เสียประโยชน์เข้าร่วม การยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเพ่ือให้รัฐด าเนินการบางอย่าง หรือเรียกร้องรัฐให้เปิดโอกาสเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินและก าหนดนโยบายสาธารณะ ในเรื่องที่กลุ่มของตนมีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ือให้การตัดสินใจ
ของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  โดยก าหนดเงื่อนไขบางอย่างกดดันให้รัฐต้องปฏิบัติตาม เป็นต้น สารที่สื่อ
อาจอยู่ในรูปของแถลงการณ์ หนังสือร้องเรียน บทความ รายงาน ป้ายประท้วง การปราศรัย การแถลงข่าว การให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชนของแกนน าและผู้เสียประโยชน์ ฯลฯ   

ช่องทาง (Channel) ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มผลประโยชน์ ปัจจุบันในการระดมและเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มผู้เสียประโยชน์และเพ่ือสื่อสารให้สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ มักใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ของกลุ่ม นอกจากนี้ยังใช้การสื่อสารทางการเมืองผ่านการประท้วง การ
เดินขบวนเรียกร้อง การข่มขู่ การท าให้รัฐภาพลักษณ์เสียหายในสายตาประชาชน การเดินทางไปยื่นหนังสือ
ร้องเรียนหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ การร้องเรียนสื่อมวลชน โดยให้สื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ 
มาท าข่าวและรายงานให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบ   

ผู้รับสาร (Receiver)  กลุ่มผู้รับสารของกลุ่มผลประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียกร้องหรือผู้เสียประโยชน์ 
เพ่ือรวบรวมคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน เดือดร้อนเหมือนกัน ต้องการให้รัฐต้องเขา้มาช่วยเหมือนกัน เป็นการสื่อสาร
เพ่ือสร้างเครือข่ายเป็นการรวมพลังกลุ่ม ให้ได้จ านวนที่มากเพียงพอถึงระดับที่เป็นตัวแทนของประเด็นนั้นในสังคม
ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารถึง ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อเท็จจริง และเห็นด้วยกับ
ความจ าเป็นที่รัฐต้องท าตามข้อเรียกร้องของกลุ่มตน เป็นการช่วยสร้างแรงกดดันให้รัฐต้องรับฟังไม่สามารถเพิกเฉย
ได้ รวมทั้งเป็นการสื่อสารถึง รัฐบาล หรือ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ เพ่ือให้รับเรื่องและด าเนินการตามข้อ
เรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์  

ผลที่เกิดขึ้น (Effect) การสื่อสารของกลุ่มผลประโยชน์ ย่อมคาดหวัง ผลทางบวก ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ 
สาธารณชนมีทัศนคติแง่บวกต่อกลุ่มผลประโยชน์ เห็นด้วยและสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ อย่างไร
ก็ตามอาจเกิด ผลทางลบ ได้แก่ สาธารณชนหรือกระแสสังคมไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ มี
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ทัศนคติในทางลบกับกลุ่มผลประโยชน์ หรือเห็นว่าสิ่งที่รัฐท านั้นถูกต้องเหมาะสม จึงไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 

ผลสะท้อนกลับ (Feedback) การตอบสนองการสื่อสารของกลุ่มผลประโยชน์ ผลสะท้อนกลับทางบวก 
ได้แก่ สาธารณชนช่วยสร้างแรงกดดันและอ านาจต่อรองให้รัฐ เช่น เข้าร่วมเป็นเครือข่าย เข้าร่วมการประท้วง หรือ
ช่วยเรียกร้องกดดันรัฐบาลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น และท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน
และด าเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันอาจเกิด ผลสะท้อนกลับทางลบ ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ไม่เห็นด้วยอาจวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบผ่านสื่อต่าง ๆ หรือออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้าน ซึ่งอาจกลายเป็นความ
ขัดแย้งในสังคมและบานปลายกลายเป็นการปะทะกันระหว่างกลุ่มเห็นด้วยกับกลุ่มคัดค้านได้ เป็นต้น 
                

ภาพที่ 10.6 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์57 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 เรื่องท่ี 10.2.1 

 

                                                           
57 พัฒนาโดยผูเ้ขียน 
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เรื่องที่ 10.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารทางการเมือง
ระดับชาต ิ
 

การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติจะประสบผลส าเร็จ หรือบรรลุเจตนารมณ์ของผู้สื่อสารจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญ 4 ปัจจัย ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการสื่อสารทางการเมือง ได้แก่ 

1. ปัจจัยด้านผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ  
2. ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายของสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
3. ปัจจัยด้านเนื้อหาของสารทางการเมืองระดับชาติ 
4. ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 

 

1. ปัจจัยด้านผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ (Persuasive 

Communication) ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารของพรรคการเมือง และ
การสื่อสารของกลุ่มผลประโยชน์ ต่างมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมตามเจตนารมย์
ของตน ดังนั้น ทั้งผู้สื่อสารและสารที่สื่อจึงจ าเป็นต้องสามารถโน้มน้าวจูงใจประชาชนผู้รับสาร ทั้งจูงใจด้านอารมณ์
และเหตุผล  

แกรี่ ออเรน (Gary Orren) ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวไว้ว่า 
“การจูงใจคนนั้น ความส าเร็จไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนฟังให้เชื่อตามเราเท่านั้น 
แต่ความส าเร็จของการจูงใจอยู่ที่ คนฟังนั้นเขาเปลี่ยนแปลงและมีประพฤติตามที่เราต้องการหรือไม่”58 

จากการศึกษาสุนทรพจน์ของผู้น าระดับโลก ทั้งผู้น าทางการเมือง ผู้น าองค์กรธุรกิจ และผู้น าด้านการ
เคลื่อนไหวทางสังคม นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ได้ข้อสรุปประการส าคัญคือ ผู้น าที่ยิ่งใหญ่ มักเป็น “นักพูดจูงใจ” 
ที่ยอดเยี่ยมด้วยเสมอ59 ค ากล่าวของบุคคลเหล่านี้ ปลุกเร้าความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้ฟังให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีผู้พูดต้องการ 

การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นมากกว่าการรับรู้ข่าวสารธรรมดา เพราะสิ่งที่ผู้ส่งสารคาดหวังนั้น ไม่เพียง
ต้องการเปลี่ยนความคิดของคนฟังเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วย การสื่อสารทางการเมืองจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว ส่วนส าคัญจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสารทางการเมืองเป็น
ส าคัญ  

                                                           
58 อ้างจาก เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ์. (2554). นักพูดขั้นเทพ. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. หน้า 13. 
59 เพิ่งอ้าง, หน้า 3. 
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การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติที่ประสบความส าเร็จ ทั้งผู้สื่อสารและสารที่สื่อจึงมักอยู่บนหลักการใช้
ถ้อยค าชักจูงโน้มน้าวใจของอริสโตเติ้ล เรียกว่า สามเหลี่ยมวาทศิลป์ของอริสโตเติ้ล (Aristotle’s Rhetorical 
Triangle)60 ซึ่งมีองค์ประกอบร่วม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เอะทอส (Ethos) บุคลิกของผู้สื่อสารที่โน้มน้าวใจ เลาะ
กอส (Logos) เหตุผลของสารที่โน้มน้าวใจ และพาทอส (Pathos) เข้าถึงอารมณ์ผู้รับสารเพื่อโน้มน้าวใจ 

 
 

ภาพที่ 10.7 เอะทอส (Ethos) : บุคลิกลักษณะของผู้ส่ือสารที่โน้มน้าวใจ 
 
ผู้สื่อสารมีบุคลิกภาพที่โน้มน้าวใจ มีภาพลักษณ์และลักษณะภายนอกท่ีน่าเชื่อถือและสร้างความประทับใจ 

หรือเรียกว่ามีเอะทอส (Ethos) 
ค าว่า Ethos มาจากรากศัพท์ ethikos ในภาษากรีก หมายถึง การแสดงลักษณะนิสัยที่เหมาะสมตาม

หลักศีลธรรมจรรยา (showing moral character)61 และเป็นรากศัพท์ของค าว่า Ethics ในภาษาอังกฤษ  
อริสโตเติล กล่าวถึง ethos ในความหมายของนิสัย (habit) ที่มีคุณธรรม โดยในหนังสือ Nicomachean 

Ethics เล่ม 2 อริสโตเติล ได้แบ่ง คุณธรรม (virtue) ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปัญญา (intellect) และศีลธรรม
จรรยา (moral) โดยคุณธรรมทางปัญญา (intellectual virtue) เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและงอกงามขึ้นผ่าน
การอบรมสั่งสอน ส่วนคุณธรรมทางศีลธรรมจรรยา (moral virtue) เป็นการหล่อหลอมจนเกิดผลลัพธ์เป็นลักษณะ
นิสัย หรืออาจเรียกว่าจริยธรรม (ethike) ซึ่งมาจากค าว่า ethos ที่แปลว่า ลักษณะนิสัย (habit)62 

                                                           
60 European Rhetoric. Ethos, Pathos & Logos – Modes of Persuasion (Aristotle). [online] Available 

http://www.european-rhetoric.com/ethos-pathos-logos-modes-persuasion-aristotle/ 
61 Wikipedia, the free encyclopedia. Ethos. https://www.wikiwand.com/en/Ethos 
62Aristotle. Nicomachean Ethics.  Translated by W.D.Ross. (1999). Batoche Books, Kitchener. 

https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Ethics.pdf 

http://www.european-rhetoric.com/ethos-pathos-logos-modes-persuasion-aristotle/
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ผู้สื่อสารทางการเมืองที่ประสบความส าเร็จจะเป็นคนที่มี Ethos หรือมีบุคลิกลักษณะที่ดึงดูดทาง
จริยธรรม มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ น่าเคารพศรัทธา เป็นการโน้มน้าวด้วยบุคลิกภาพของผู้สื่อสาร ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลิกที่โน้มน้าวใจผู้รับสาร 3 ประการ ได้แก่ 

1) การแสดงความเป็นผู้มีปัญญา (Good sense) ผู้ส่งสารทางการเมืองจะจูงใจได้ดี หากการสื่อสาร
แสดงว่าเป็นผู้มีสติปัญญาลึกซ้ึง เฉียบแหลม มีไหวพริบเชาวน์ปัญญากอปรด้วยวิจารณญาณ  

2) การแสดงความปรารถนาดี (Good will) ผู้ส่งสารทางการเมืองจะเคลื่อนใจคนได้ หากแสดงให้เห็น
ว่ามีความปรารถนาดีต่อผู้รับสาร มีความตั้งใจจริงที่จะรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับสาร 

3) การแสดงความเป็นคนดี (Good moral character) ผู้ส่งสารทางการเมืองจะสร้างความประทับใจ
คนได้ หากแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีนิสัยดี ยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมจรรยาต่างๆ ได้แก่ รักความยุติธรรม มีความกล้า
หาญ รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีใจเมตตากรุณา มีความสุภาพอ่อนน้อม มีความสุขุมลุ่มลึก ยึดมั่นในความสุจริต พูดจริงท า
จริง รักษาค าพูด เป็นต้น 

นอกจากนี้ เบอร์โลและคณะ63 ได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารว่า มีปัจจัย 3 ประการที่ผู้รับสาร
มักจะใช้ในการตัดสินความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ได้แก่ 

1) ปัจจัยที่สร้างความอบอุ่นใจ (Safety Factor) ผู้ส่งสารมีคุณสมบัติต่อไปนี้ อาทิ มีเมตตา เข้ากับคน
อ่ืนได้ง่าย มีมิตรไมตรี ไม่ขัดคอใคร น่าคบหา สุภาพอ่อนน้อม ไม่เห็นแก่ตัว  ยุติธรรม รู้จักให้อภัย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
สนุกสนานร่าเริง มีจริยธรรม มีความอดทนอดกลั้น สงบเยือกเย็น 

2) ปัจจัยคุณสมบัติของผู้ส่งสาร (Qualification Factor) ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ของผู้ส่งสาร อาทิ การมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่ง การได้รับการฝึกฝน มีความช านาญการ มี
อ านาจโดยชอบธรรม มีความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณ  

3) ปัจจัยพลวัตของผู้ส่งสาร (Dynamism Factor) คือ ปัจจัยที่แสดงความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น 
ความไม่เฉื่อยชาของผู้ส่งสาร มีลักษณะเหล่านี้  ได้แก่ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จริงใจ ตรงไปตรงมา กล้า 
กระตือรือร้น คล่องแคล่ว เป็นต้น 

ผู้ส่งสารในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ อันได้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล  ผู้น าทาง
การเมือง แกนน ากลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ จะต้องมีบุคลิกลักษณะและภาพลักษณ์ที่โน้มน้าวใจ โดยเฉพาะความ
น่าเชื่อถือของผู้สื่อสาร (credibility) เป็นสิ่งส าคัญ ต้องแสดงตัวตนที่แท้จริง มีจุดยืนทางคุณธรรม มีความจริงใจ
และปรารถนาดี มีความเป็นผู้น าที่มีบุคลิกแห่งความจริง ความยุติธรรมที่ท าให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา เป็นต้น 

นอกจากนี้การสื่อสารของผู้น าทางการเมืองที่ประสบความส าเร็จ มักจะแสดงภาพของความเป็นมิตร ให้
ความใกล้ชิด เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย จริงใจ ใช้ค าพูดแบบไม่เป็นทางการได้ มีอารมณ์ขัน สร้างเสียงหัวเราะและ
รอยยิ้มแก่ผู้คนรอบข้างได้ บุคลิกเช่นนี้ของผู้น าจะช่วยสร้างความประทับใจแก่ประชาชน   

                                                           
63 อ้างถึงใน อรวรรณ ปลิันธน์โอวาท. (2554). การสื่อสารเพื่อการโนม้น้าวใจ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. พิมพ์ครั้งท่ี 6. หน้า 121- 122. 
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ตัวอย่าง บารัค โอบามา (Barack Obama) อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับว่า 
เป็นผู้มีทักษะการพูดต่อสาธารณชนอย่างดียิ่ง ไม่เพียงแต่การเขียนสุนทรพจน์เท่านั้น แต่เขาสามารถถ่ายทอด
ค าพูดเหล่านั้นออกไป อย่างจับใจคนฟัง เขาสามารถท าให้คนฟังรู้สึกได้ว่าทุกความห่วงใยที่มีต่อประเทศของทุกคน 
เขาในฐานะผู้น ารับรู้สัมผัสได้และไม่เคยมองข้าม64 

นอกจากนี้ บารัค โอบามาได้ชื่อว่า เป็นผู้น าที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนานให้กับ
คนรอบข้างได้ ด้วยอารมณ์ขันอย่างเป็นธรรมชาติ และยังได้รับการยอมรับว่า เขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยม 
ตลอด 8 ปีที่ด ารงต าแหน่ง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาวะกดดันหรือถูกยั่วยุอารมณ์ เขาก็ไม่เคยแสดงความเกรี้ยว
กราดต่อหน้าสาธารณชน บ่อยครั้งที่เขาเพิกเฉยต่อค าวิจารณ์ด้านลบและน ามาท าเป็นเรื่องตลกแทน ซึ่งเป็นการ
จัดการอย่างชาญฉลาด เพราะไม่เพียงท าให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายลง ไม่เพ่ิมดีกรีความขัดแย้ง ยังท าให้ค าวิจารณ์
เหล่านั้นกลายเป็นเรื่องไร้สาระไป65 

เลาะกอส (Logos) : เหตุผลของสารที่โน้มน้าวใจ 
ผู้สื่อสารทางการเมืองจะโน้มน้าวใจด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือของสารที่สื่อ โดยการอ้างหลักฐานยืนยัน

หรือให้เหตุผลสนับสนุน เป็นการโน้มน้าวใจด้วยเหตุผล หรือเรียกว่า เลาะกอส (Logos) 
ค าว่า เลาะกอส (Logos) เป็นรากศัพท์ของค าว่า logic หรือ ตรรกะ หมายถึง ความคิดอย่างใช้เหตุผล66 

เลาะกอสเป็นความสามารถในการโน้มน้าวด้วยการใช้เหตุผลที่หนักแน่นสนับสนุนสารที่น าเสนอ การใช้เหตุผลเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นอาจอยู่ในรูปการแสดงเหตุผล (reasoning) และการแสดงหลักฐาน (evidence)67 เช่น การ
ยกตัวอย่างจากเรื่องจริง การอ้างสถิติ ผลการวิจัย ผลการส ารวจ การอ้างพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์ หรือการอ้างถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สังคมยอมรับเชื่อถือ เป็นต้น  เพ่ือยืนยันว่าสารที่ต้องการสื่อนั้นเป็นความจริง น่าเชื่อถือ 
สมเหตุสมผล ไม่ใช่ค ากล่าวอ้างที่เลื่อนลอยแต่พิสูจน์ได้ ตรวจสอบได้ เห็นได้ชัด 

การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติที่ประสบความส าเร็จ ไม่เพียงผู้สื่อสารจะน่าเชื่อถือแล้ว สารที่สื่อ
ออกมาต้องน่าเชื่อถือด้วย ต้องโน้มน้าวให้ผู้รับสารยอมรับว่าสมเหตุสมผล เป็นความจริง เห็นความส าคัญ คล้อย
ตามและตอบสนองตามที่ผู้ส่งสารต้องการ การใช้เหตุผลเป็นการแสดงความจริงใจและภูมิความรู้ของผู้สื่อสาร ซึ่ง
อาจน าไปสู่ชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ โดยเฉพาะในการโต้แย้งแสดงเหตุผล จะให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูล ข้อสนับสนุน และข้อสรุป เพ่ือสร้างความสมเหตุสมผล เป็นการจัดล าดับสารทางการเมืองให้มีเหตุผลมีความ
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้รับสาร และสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารให้เชื่อตามท่ีต้องการได้ 

                                                           
64 สยามรัฐออนไลน์. (28 พฤศจิกายน 2559). รายงานพิเศษ: หลายสิ่งที่เราจะคิดถึง "บารัก โอบามา" (ออนไลน์) เข้าถึง

ได้จาก https://siamrath.co.th/n/5696. 
65 สยามรัฐออนไลน์. (28 พฤศจิกายน 2559). รายงานพิเศษ: หลายสิ่งที่เราจะคิดถึง "บารัก โอบามา" (ออนไลน์) เข้าถึง

ได้จาก https://siamrath.co.th/n/5696. 
66 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 
67 Stanford Encyclopedia of Philosophy. Aristotle's Rhetoric. [online] Available https://plato.stanford. 

edu/entries/aristotle-rhetoric/#Bib 
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ตัวอย่างเช่น ในเวทีการประชันนโยบาย หรือดีเบต (debate) ระหว่างหัวหน้าพรรค ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
การให้เหตุผลนับเป็น “หัวใจ” ของการโต้แย้ง แต่ละฝ่ายต้องถกเถียงกันด้วยเหตุผล เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า 
นโยบายหาเสียงนั้นสมเหตุสมผล แก้ปัญหาประเทศได้ จ าเป็นต้องน ามาใช้ ขณะเดียวกันต้องโต้แย้งฝ่ายตรงข้ าม
ด้วยการชี้จุดอ่อนช่องโหว่โดยอ้างเหตุผลและหลักฐานที่มีน้ าหนัก มากกว่าโต้เถียงหรือตอบโต้ไปมาด้วยอารมณ์ 
ทั้งนี้ เพราะชัยชนะอยู่ที่ความสามารถในการโน้มน้าวด้วยเหตุผลมากกว่า เนื่องจากกลุ่มประชาชนที่รับสารนั้นมีทั้ง
ผู้สนับสนุนพรรค ผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายตรงข้าม และประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายใด ดังนั้นการให้สารที่
สื่อออกมาโน้มน้าวผู้รับสารทุกกลุ่มได้ จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนด้วยเหตุผลแห่งความจริง ซึ่งท าให้ผู้รับสารทุกฝ่าย
ต้องยอมรับ แม้จะเปิดรับสารนั้นอย่างมีความล าเอียงหรือมีอคติก็ตาม    

หรือในการอภิปรายในรัฐสภา ผู้อภิปรายจะสร้างความน่าเชื่อถือ หากเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของบุคคลที่
ถูกกล่าวหาอย่างละเอียด หลังจากนั้น จึงเสนอหลักฐาน พยาน ข้อสนับสนุนว่าข้อมูลการกระท าผิดนั้นมีจริง เช่น 
การแสดงหนังสือหรือเอกสารราชการที่มีการระบุว่า มีการจ่ายค่านายหน้าเป็นข้อสนับสนุน และแสดง
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่บุคคลนั้นลงนามรับเงินเป็นข้อยืนยันข้อสนับสนุน แล้วจึงโยงไปสู่ข้อสรุปว่าบุคคลนั้น
คอร์รัปชั่นจริง ในกรณีนี้มักไม่มีการเสนอข้อยกเว้น เพราะต้องการให้ข้อสรุปชัดเจนโดยไม่มีการเบี่ยงประเด็นไป 

พาทอส (Pathos) : เข้าถึงอารมณ์ผู้รับสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
ผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติที่ประสบความส าเร็จ ต้องสามารถสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวอารมณ์ หรือ  

‘เคลื่อนใจ’ ผู้รับสารไปในทิศทางที่ตนต้องการได้ โดยตระหนักว่า มวลชนจะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ได้ง่ายกว่า 
ถ้าสามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขา หรือเรียกว่ามีพาทอส (Pathos) 

ค าว่า Pathos มาจากศัพท์ภาษากรีกที่แปลว่า ความเจ็บปวด ความรู้สึกทุกข์ทรมาน (pain, suffering)68 
เมื่อน ามาใช้ในการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ จะหมายถึง ความเข้าใจผู้อ่ืน ความสามารถในการเข้าใจและเข้าถึง
อารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสาร  

การสื่อสารที่มีพาทอส จึงเป็นการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจโดยใช้การดึงดูดทางอารมณ์ ผ่านวิธีการสื่อสาร
ต่างๆ อาทิ การใช้ค าพูดที่แสดงถึงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ การใช้น้ าเสียง แววตา ถ้อยค าที่ดึงดูดอารมณ์ของ
ผู้ฟัง ให้เกิดความรู้สึกร่วม โดยอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้สื่อสารทางการเมืองมักก่อให้เกิดในตัวผู้ฟังรับสาร ได้แก่ 
อารมณ์โกรธ กลัว เศร้า เสียใจ พึงพอใจ สนุก ตลกขบขัน ฯลฯ โดยอาจแบ่งเป็น อารมณ์ในเชิงบวกท่ีมีต่อผู้สื่อสาร 
เช่น เห็นอกเห็นใจ สงสาร รักผูกพัน ฮึกเหิม สนุกสนาน ฯลฯ และอารมณ์ในเชิงลบที่มีต่อฝ่ายตรงข้ามหรือสิ่งที่ผู้
สื่อสารต้องการจัดการ เช่น ขุ่นเคือง ไม่พอใจ โกรธ เกลียด กลัว เป็นต้น 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาทได้กล่าวถึงการจูงใจในสาร (message appeals) ที่ใช้กันโดยทั่วไปได้แก่ จูงใจโดย
ใช้ความกลัว (fear appeals) จูงใจโดยใช้อารมณ์  (emotional appeals) จูงใจโดยใช้ความโกรธ (anger 

                                                           
68 Wiktionary. πάθος . [online] Available https://en.wiktionary.org/wiki/πάθος 
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appeals) จูงใจโดยใช้อารมณ์ขัน (humorous appeals) จูงใจโดยใช้รางวัล (rewards as appeals) และจูงใจ
โดยใช้แรงจูงใจ (motivational appeals)69    

ผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติที่ประสบความส าเร็จ จึงต้องเป็นผู้มีวาทศิลป์ทางการเมือง หรือ มีศิลปะ
ในการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร และการน าเสนอเนื้อหาทางการเมือง ที่สามารถเคลื่อนใจประชาชนผู้รับสารให้ท าใน
สิ่งที่ต้องการ70 โดยสามารถผสมผสานทั้ง 3 องค์ประกอบนี้อย่างสมดุล เพ่ือดึงดูดทั้ง 2 ด้านในตัวผู้ฟัง อันได้แก่ 
ด้านเหตุผล และ ด้านอารมณ์ ดึงดูดความคิดและการรับรู้ของผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่มีเหตุมีผลและสร้างอารมณ์
ความรู้สึก ถ้าเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่ครบถ้วนอาจไม่ส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

  

2. ปัจจัยด้านผู้รับสารทางการเมือง 
ผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติจะต้องตระหนักว่า ในทางการเมืองประชาธิปไตยจะมีคนในสังคม 3 กลุ่ม

ใหญ่ๆ ฟังสิ่งที่ผู้ส่งสารทางการเมืองสื่อสารเหมือนกัน แต่รับสารนั้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกไม่เหมือนกัน เนื่องจาก
ผู้รับสารจะมีความล าเอียงหรือมีอคติต่อผู้ส่งสารทางการเมือง ท าให้ตอบสนองต่อสารเดียวกันแตกต่างกัน  3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ เรียกง่ายๆ ได้แก่ กลุ่มชอบ หรือ กลุ่มสนับสนุน ชื่นชอบ กลุ่มไม่ชอบ อาจเป็นกลุ่มสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม 
และกลุ่มเฉยๆ หรือประชาชนที่วางตัวเป็นกลาง ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายใด 

กลุ่มชอบ หรือ กลุ่มผู้สนับสนุน ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่เลือกข้างอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนฝ่ายใด เช่น 
สนับสนุนพรรครัฐบาล สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน สนับสนุนนโยบายบางอย่างที่ตนเองได้ประโยชน์ เป็นต้น คนกลุ่ม
นี้อาจเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่างเจาะจง  เป็นผู้ที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์พรรคและ
นโยบายพรรค แสดงตัวร่วมเป็นสมาชิกพรรค  มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน หรือเป็น ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบใน
รัฐบาล ศรัทธาในตัวผู้น าทางการเมือง มีความรู้สึกดีและพอใจกับผลงานที่ผ่านมา จึงให้การสนับสนุนรัฐบาล และ
รวมไปถึงการสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์ ในการเคลื่อนไหวเรื่องที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือเรื่องที่ตนได้
ประโยชน์ เช่น สนับสนุนกลุ่มต่อต้านการสร้างเข่ือน สนับสนุนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า เป็นต้น 

คนกลุ่มนี้จะมีความล าเอียง (favoritism) ต่อการสื่อสารของบุคคลที่ตนชื่นชอบหรือให้การสนับสนุน 
ดังนั้น เนื้อหาสารที่สื่อออกไปย่อมมีแนวโน้มว่า จะได้รับการตอบสนองในทางบวก ให้ความร่วมมือ เห็นด้วย 
เชื่อถือได้ง่าย ไม่ค่อยวิพากษ์หรือโต้แย้ง และสามารถตอบสนองตามเจตนารมณ์ของผู้สื่อสารได้เป็นอย่างดี โดย
อาจละเลยที่จะประเมินด้วยเหตุและผลอย่างยุติธรรม   

                                                           
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2554). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .

พิมพ์ครั้งท่ี 6. หน้า 229-230. 
70 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องวาทศิลป์ทางการเมือง โดยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ส่วนหนึ่งของวิชา JC 328 
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ตัวอย่างเช่น คนภาคใต้กับการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ โดยวารุณี ลีเลิศพันธ์ และคณะ 71  ได้ศึกษา
เรื่องการสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 
19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ถึงครั้งที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่า ความเป็นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาค
นิยมในภาคใต้ ส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถรักษาฐานคะแนนเสียงในภาคใต้ได้ต่อเนื่องและยาวนาน แม้
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะไม่ได้เป็นคนใต้ แต่พรรคยังคงได้รับความนิยมใน
ภาคใต้  โดยสาเหตุที่ท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถสร้างฐานคะแนนเสียงความนิยมในภาคใต้ พบว่า มีปัจจัย
ส าคัญ 2 ปัจจัยคือ ภาวะผู้น าของนายชวน หลีกภัย และอัตลักษณ์ของคนใต้  

ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของนายชวน หลีกภัย ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความนิยมในภาคใต้  เป็นหลัก
ส าคัญและเป็นธงน าในการสร้างฐานคะแนนเสียง ด้วยการเป็นแบบอย่างผู้น าทางการเมืองที่ดี มีภาพความซื่อสัตย์
สุจริต การพูดจานุ่มนวล การบริหารงานโปร่งใส ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรม มีจุดยืนชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีภาพลักษณ์
ของการเป็นลูกชาวบ้าน เป็นคนที่ให้ความจริงใจ เป็นบทพิสูจน์ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะในการ
คัดเลือกบุคคลจากการศึกษา  

“พรรคประชาธิปัตย์สามารถสร้างความนิยมในภาคใต้ได้ต่อเนื่องนั้น เริ่มปรากฏเมื่อนายชวน หลีกภัย 
ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2534 และปรากฏชัดในการเลือกตั้ง
ครั้งที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายชวน หลีกภัย น าพรรคประชาธิปัตย์  ชนะการ
เลือกตั้ง ส่งผลให้คะแนนเสียงของพรรคค่อนข้างที่จะแน่นในภาคใต้ สามารถชนะการเลือกตั้งมาเป็น อันดับหนึ่ง
และได้คะแนนเสียงเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2554”72  

ส่วนปัจจัยที่ส าคัญอีกข้อคือ อัตลักษณ์เฉพาะตนของคนใต้ การวิจัยพบว่าคนใต้มีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจ มีความผูกพันต่อระบบการเมือง มีความคิดเห็นทางการเมือง  เมื่อรวมกับอัต
ลักษณ์ทางสังคม ได้แก่ การรักพวกพ้อง ชอบนับญาติ ผูกญาติผูกมิตร จึงรักและผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์
สืบเนื่องมายาวนานตั้งแต่สมัยนายควง อภัยวงศ์ ซึ่งได้รับความศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่างมาก จนถูกมองว่า
เป็นพรรคของคนใต้ เป็นพรรคที่คนใต้รักและหวงแหนเสมือนเป็นสมบัติ73    

แม้ว่าที่ผ่านมาคนภาคใต้ส่วนใหญ่จะผูกพันและให้ความสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ แต่ประเด็นส าคัญคือ
การผูกพันกับผู้น าทางการเมืองรุ่นเก่า ซึ่งเป็นคนมีถ่ินก าเนิดในภาคใต้ จึงมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และผลงาน
ที่ผ่านมาท าให้ได้รับความนิยมชมชอบและศรัทธาจากประชาชนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคประสบความส าเร็จไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตถ้าผู้น า
ทางการเมืองรุ่นเก่าวางมือทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์อาจพบกับจุดพลิกผัน หากพรรคไม่วางกลยุทธ์การ

                                                           
71 วารุณี ลีเลิศพันธ์ และ สุรพล ราชภัณฑารักษ์. “การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้”, วารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม - เมษายน 2561, หน้า 43-54. 
72 เพิ่งอ้าง, หน้า 51. 
73 เพิ่งอ้าง, หน้า 52.  
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รักษาฐานเสียงคนภาคใต้ให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความเชื่อมโยงความผูกพันในความเป็นพวกเดียวกัน 
การรักษาสัญลักษณ์ในความเป็นพรรคของคนใต้ การรักษาความศรัทธาในตัวผู้น าพรรค สิ่งเหล่านี้ต้องไม่เลือน
หายไป มิฉะนั้นพรรคจะไม่สามารถรักษาฐานเสียงส าคัญของตนไว้ได้  

การสื่อสารทางการเมืองกับคนกลุ่มนี้จึงค่อนข้างเป็นเรื่องง่ายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ แต่สิ่งส าคัญที่ผู้
สื่อสารต้องระมัดระวังคือ การพยายามรักษาฐานเสียงสนับสนุนกลุ่มนี้ไว้ให้มั่น ต้องให้ความส าคัญ ให้คว ามใส่ใจ 
ต้องเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้เสมอ รวมทั้ง ต้องรักษาภาพลักษณ์ รักษาความน่าเชื่อถือ เพ่ิมพูน
ศรัทธา ไม่ท าลายความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่ท าให้ผิดหวัง เช่น ต้องสื่อสารด้วยความจริงใจ ไม่พูดโกหก ไม่พูดเกินจริง 
ไม่โฆษณาชวนเชื่อ ไม่หลอกลวงเพ่ือหวังประโยชน์ ไม่รับปากหรือให้ค ามั่นไปก่อนเพ่ือให้ได้คะแนนเสียง แต่จริง ๆ 
แล้วไม่สามารถท าได้ เพราะถ้าหากความจริงเปิดเผยในภายหลัง ไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้ได้ ท าให้คนสูญเสีย
ศรัทธา สูญเสียความน่าเชื่อถือ เป็นต้น  

ตัวอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผลการเลือกตั้งปรากฏ
ว่านางฮิลลารี คลินตัน ตัวแทนของพรรคเดโมแครต พ่ายแพ้ให้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีการวิเคราะห์สาเหตุการ
พ่ายแพ้ครั้งนี้ไว้หลายเหตุผล สาเหตุหนึ่งคือการที่นางฮิลลารี คลินตันละเลยไม่เอาใจใส่ฐานเสียงเดิม ไม่สามารถ
รักษาฐานเสียงเดิมของนายโอบามาไว้ได้ในหลายพื้นที่ ตัวอย่างชัดเจนที่สุดและเป็นเหตุผลหลักของความปราชัยคือ 
ในแถบรัสต์เบลต์ (Rust Belt) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ที่มีรัฐวิสคอนซิน รัฐมิชิแกน รัฐโอไฮโอ และ
รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเคยเทคะแนนเสียงให้โอบามา กลับมาสนับสนุนนายทรัมป์ เนื่องจากรัสต์เบลต์เป็นฐานผลิต
รถยนต์ มีเหมืองแร่ถ่านหินและเขตอุตสาหกรรมหนัก แรงงานในแถบนี้ชอบทรัมป์เพราะเป็นนักธุรกิจ เอาจริงเรื่อง
การจัดการกับคนหลบหนีเข้าเมือง เอาจริงเรื่องการต่อรองเจรจาข้อตกลงการค้าเพ่ือท าให้อเมริกาได้เปรียบ และ
รักษางานส าหรับแรงงานเหล่านี้ไว้ในประเทศ แต่นางฮิลลารีไม่ได้ให้ความส าคัญเพราะทางทีมงานของเธอมีความ
มั่นใจว่า ฐานเสียงตรงนี้เป็นของพรรคเดโมแครต โดยไม่เคยไปเยือนรัฐวิสคอนซินหลังได้รับเป็นตัวเลือกของพรรค
เดโมแครต และไปเยือนเมืองดีทรอยต์ที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาในรัฐมิชิแกนเพียงวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก่อนการเลือกตั้งเท่านั้น74 

กลุ่มไม่ชอบ หรือ กลุ่มไม่สนับสนุน อาจเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพรรคหรือนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม กลุ่มที่ไม่
เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของพรรค ไม่พอใจในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ไม่ศรัทธาในตัวผู้น าทางการเมือง 
หรือไมเ่ห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ เพราะมีจุดยืนในทางตรงกันข้าม 

คนกลุ่มนี้จะมีอคติ (bias) ต่อผู้สื่อสารทางการเมือง โดยไม่ขึ้นกับเนื้อหาสาระของสารที่สื่อ แต่มีความไม่
ชอบ ไม่พอใจ ไม่สนับสนุนเป็นทุนเดิม จึงมีแนวโน้มตีความสารที่รับมาในทางลบ ไม่ประเมินอย่ างยุติธรรม ตาม
เหตุผลและข้อเท็จจริง หรือหาช่องจับผิดเพ่ือโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ท าลายความน่าเชื่อถือ หรือแม้จะสื่อสารดี
เพียงใดก็จะไม่สนับสนุน เพราะมีกลุ่มการเมืองที่ตนสนับสนุนอยู่แล้ว    

                                                           
74 ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ. (11 พฤศจิกายน 2559). “8 ข้อผิดพลาดของนางฮิลลารี คลินตันและพรรคเดโมแครต กับการ

ปราชัยช็อกโลก”. ไทยพับลิก้า. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2016/11/fuadi-6/ 
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คนกลุ่มนี้จึงไม่ใช่เป้าหมายของการสื่อสารทางการเมือง เพราะโอกาสที่จะถูกจูงใจให้เห็นด้วยคล้อยตาม
อาจเป็นไปได้ยาก เช่น คนอเมริกันท่ีชื่นชอบและสนับสนุนพรรคเดโมแครต ย่อมไม่เปลี่ยนใจไปสนับสนุน 
รีพับลิกันอย่างง่าย ๆ เป็นต้น นักการเมืองย่อมประเมินได้ว่า อาจยากที่จะจูงใจคนเหล่านี้ให้เปลี่ยนใจได้ แต่สิ่งที่
ต้องค านึงในการสื่อสาร คือ แม้เขาไม่สนับสนุนแต่เราไม่ควรสร้างศัตรูเพ่ิม การสื่อสารไม่มุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามอาจ
เป็นผลดีมากกว่า เพราะไม่จุดประเด็นขัดแย้ง ขณะเดียวกันต้องระวัง มิให้มี “จุดอ่อน” ให้อีกฝ่ายโจมตีได้ นั่น
หมายถึงเวลาสื่อสารต้องอยู่บนฐานของเหตุผล ข้อเท็จจริง มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ พิสูจน์ ตรวจสอบได้  

กลุ่มเฉยๆ หรือ กลุ่มที่เป็นกลาง หรือประชาชนทั่วๆ ที่ไม่ได้แสดงตัวชัดเจนว่าเลือกข้างหรือสนับสนุน
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือแสดงตัวร่วมกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในการเลือกตั้งอาจเรียก
คนกลุ่มนี้ว่า กลุ่มสวิงโหวต (Swing Vote) หรือกลุ่มที่อาจลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ โดยไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าอย่างชัดเจน แม้การส ารวจความคิดเห็น (โพล) ก็อาจผิดพลาดได้ เช่น ก่อนการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส านักโพลหลายส านัก รวมทั้งนักวิเคราะห์จ านวนไม่น้อยได้ท านายว่า นางฮิล
ลารี คลินตันจะชนะการเลือกตั้ง แต่ปรากฎผลลัพธ์เป็นไปในทางตรงกันข้าม ชัยชนะตกเป็นของนายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เป็นต้น  

กลุ่มประชาชนที่เป็นพลังเงียบหรือแสดงตัวเป็นกลาง ไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชัดเจนนี้ จึงกลายเป็นตัวแปร
ส าคัญในการพลิกผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งที่ผ่านมา 

ในการสื่อสารทางการเมืองกับคนกลุ่มนี้จึงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจเป็นตัวแปรส าคัญในการ
ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวทางการเมืองได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องโน้มน้าวจูงใจคนกลุ่มนี้ให้หันมาเลือกหรือ
สนับสนุนฝ่ายตนให้ได้มากที่สุด โดยเข้าถึงความต้องการของคนกลุ่มต่างๆ เช่น น าเสนอนโยบายที่คิดว่าซื้อใจคน
กลุ่มนั้นได้ จูงใจด้วยผลประโยชน์ของประเทศและสิ่งที่พวกเขาจะได้รับ สร้างความน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี ด้วย
การแสดงความจริงใจ ความปรารถนาดี ไม่มุ่งผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพรรค แต่มุ่งเพ่ือ
ผลประโยชน์ของทุกคนในประเทศ ไม่มุ่งท าลายฝ่ายตรงข้าม พยายามจับประเด็นที่ทุกฝ่ายในสังคมเห็นด้วยว่า ดี
งาม เหมาะสม สมควรเป็นเช่นนั้น เพ่ือให้เห็นด้วยในนโยบายหาเสียงและแนวทางแก้ปัญหาประเทศของพรรค ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับการยอมรับในอนาคต เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านเนื้อหาของสารทางการเมืองระดับชาติ 
การสื่อสารทางการเมืองที่ประสบความส าเร็จส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาร ซึ่งรูปแบบการน าเสนอสาร

อาจแตกต่างกันไป เช่น การแถลงการณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การแถลงข่าว การปราศรัย การอภิปราย กา รให้
สัมภาษณ์ ฯลฯ ย่อมมีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาแตกต่างกัน หรือการสื่อสารด้วยการพูดกับการเขียนก็มีความ
แตกต่างกัน  ดังนั้น ในการสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง นอกจากต้องน าเสนอสารให้เหมาะสมกับการ
สื่อสารในแต่ละรูปแบบแล้ว สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือ เนื้อหาสารต้องโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเชื่อคล้อยตาม ทั้งด้วย
เหตุผลและอารมณ์ เนื้อหาสารต้องชัดเจนตรงประเด็น เข้าใจง่ายจดจ าง่าย และเนื้อหาสารต้องสร้างความ
ได้เปรียบคู่แข่งทางการเมือง  
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3.1 เนื้อหาสารต้องโน้มน้าวใจผู้รับสาร 
โน้มน้าวด้านเหตุผลและอารมณ์  ผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ต้องจูงใจประชาชนผู้รับสารให้เชื่อใน

สารที่สื่อ ดังนั้นสารที่สื่อจึงต้องโน้มน้าวด้วยเหตุผลและจูงใจอารมณ์ผู้ฟังได้ ยกตัวอย่างเช่น ในการปราศรัยหาเสียง 
การกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปรายในสภา หรือการสื่อสารอ่ืนๆ ที่มีผู้ฟังจ านวนมาก และเป้าหมายของผู้พูดเพ่ือจูง
ใจ การน าเสนอเนื้อหาที่สื่อ ส่วนใหญ่อาจแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน75 โดยแต่ละส่วนต้องจูงใจผู้ฟังได้  

ส่วนแรก คือ ส่วนเริ่มต้นหรือส่วนน า เป็นส่วนที่ต้องดึงดูดคนฟัง สร้างความประทับใจให้คนฟังติดตาม 
อาจเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องข าขัน เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ประวัติหรือข้อคิดค าคม
ของบุคคลส าคัญ หรือตัวเลขสถิติที่น่าสนใจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูดใจ และที่ส าคัญต้องเป็นเรื่อง
ที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปอย่างกลมกลืน 

ส่วนที่สอง คือ ส่วนเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ผู้พูดที่ดีจะพูด “เข้าประเด็น” ไม่ออกนอกเรื่อง ไม่อธิบาย
เยิ่นเย้อ แต่พูดเข้าเรื่องโดยท าให้เนื้อสารนั้นแตะต้องใจผู้ฟังมากที่สุด ด้วยวิธีการต่างๆ ผสมผสานกัน อาทิ เหตุผล
ข้อเท็จจริงสนับสนุนประเด็นที่สื่อสาร เพ่ือท าให้มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจผู้ฟังเข้าใจได้ทันที มีส านวน
ภาษาและลีลาการพูดที่น่าติดตาม จังหวะน้ าเสียง สีหน้าท่าทางที่ท าให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ มัก
มีการแทรกเนื้อหาที่สนุกสนาน เพ่ือสร้างอารมณ์ขัน รู้สึกเป็นกันเองและผ่อนคลาย 

 ส่วนที่สาม คือ ส่วนสรุป ก่อนจบการปราศรัยหรือการอภิปราย มักจะตอกย้ าอีกครั้งถึงสิ่งที่ต้องการ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้รับสารจะตอบสนองตามท่ีต้องการ 

ยกตัวอย่างเช่น จากการศึกษาสุนทรพจน์ของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 
เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้ง 2 สมัย (ตั้งแต่ ค.ศ. 2009–2017) พบว่า เนื้อหาสาร
มีลักษณะโน้มน้าวใจทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ โดยกล่าวถึงประเด็นที่คนอเมริกันทั้งประเทศ 300 ล้านคน
ต้องรับรู้ร่วมกัน สรุปเนื้อหาสุนทรพจน์ทั้งสองครั้งในประเด็นส าคัญ76 ดังนี้ 

ขับเคลื่อนพลเมืองด้วยอุดมการณ์และค่านิยม ข้อสังเกตที่ชัดเจนมากที่สุดประการหนึ่งคือ ตลอดสุนทร
พจน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งตอนจบ ประธานาธิบดีบารัค โอบามาพูดถึงอุดมการณ์ ค่านิยมของอเมริกาตลอดเวลา
ซ้ าไปซ้ ามาหลายครั้ง กล่าวถึงเสรีภาพ ความเสมอภาค โอกาสอันเท่าเทียม ประชาชนทุกคนอยู่อย่างปลอดภัย 
ได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง ด าเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยบุคคลผู้มีหน้าที่ส าคัญที่สุดในการปกป้องอุดมการณ์
ประเทศคือประชาชนทุกคน รวมถึงประธานาธิบดีซึ่งมี 2 ฐานะคือ ในฐานะผู้น าประเทศกับฐานะที่เป็นคนอเมริกัน
คนหนึ่งด้วย ซึ่งตอกย้ าให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาคือประเทศที่มีอุดมการณ์ ยึดถือค่านิยมของตน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียง
ตัวบทกฎหมายหรือหลักการดีๆ แต่มุ่งให้ชาวอเมริกันทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง   

                                                           
75 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2554). นักพูดขั้นเทพ. อ้างแล้ว. หน้า 39-42. 
76 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (20 กุมภาพันธ์, 2556). สุนทรพจน์ประธานาธิบดีวิสัยทัศน์อเมริกา. (ออนไลน์) เข้าถึงได้

จาก http://www.kriengsak.com/President%27s%20Speeches%20 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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ส่งเสริมการมีงานท า กระตุ้นทุกคนร่วมสร้างชาติ สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามากล่าวอย่างชัดเจน
ว่าจะส่งเสริมให้คนมีงานท า มีความภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ ตระหนักว่าสังคมที่เข้มแข็งเกิดจากการที่ทุกคน
เข้มแข็ง แล้วใช้เสรีภาพของตนเพ่ือร่วมกันสร้างชาติสร้างประเทศอย่างมีเอกภาพ 

ตอกย้ าความเป็นมหาอ านาจของสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับสุนทรพจน์เมื่อสี่ปีที่แล้ว ประธานาธิบดีบารัค 
โอบามากล่าวถึงสหรัฐอเมริกา "ผู้ทรงอ านาจมากที่สุด" เป็นการประกาศให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมาว่า รัฐบาลอเมริกันยังคงมีเป้าหมายธ ารงค์ความเป็นชาติมหาอ านาจไว้ในเวทีโลก    

ชี้ให้เห็นว่าโลกก าลังเปลี่ยนแปลง อเมริกาต้องไม่หยุดอยู่กับที่  บริบทโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ก่อเกิด
ความท้าทายใหม่ จ าต้องเรียนรู้ เข้าใจบริบท แสวงหาแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีใหม่เพ่ือรับมือ เช่น สิ่งแวดล้อมโลก
ก าลังเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม สหรัฐจ าต้องเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจาก
แหล่งพลังงานใหม่ๆ เพ่ือความยั่งยืน หรือกล่าวถึงการที่อเมริกามีชาวต่างชาติย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในประเทศมาก
ขึ้น ก าลังเป็นพหุสังคมมากข้ึน โดยอเมริกาจะไม่ปฏิเสธต้อนรับคนเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ 

ประกาศวิสัยทัศน์ สิ่งที่จะต้องท าร่วมกัน สุนทรพจน์เข้ารับต าแหน่งแต่ละครั้งคือการประกาศวิสัยทัศน์ 
ประกาศอุดมการณ์ของประเทศ และเป็นการส่งผ่านสิ่งเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกับยอมรับว่าประเทศยังไม่บรรลุ
ถึงจุดสมบูรณ์ดีพร้อม ยังต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป เช่น ชายหญิงต้องมีรายได้เท่าเทียม เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในถิ่น
คนมีฐานะหรือผู้มีรายได้น้อยจะต้องอยู่อย่างปลอดภัย ฯลฯ โอบามากล่าวว่าประเทศยั งไม่สมบูรณ์ดีพร้อม ยังอยู่
ระหว่างการเดินทางไกล จึงเรียกร้องให้ประชาชนอเมริกันได้ร่วมเดินทางกับเขา และย้ าว่าขอให้ชาวอเมริกันทุกคน 
"ลงมือท าทันที" ท าอย่างต่อเนื่อง  

3.2 เนื้อหาสารต้องชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย จดจ าง่าย 
ผู้สื่อสารทางการเมืองที่สามารถจูงใจได้อย่างมีพลังและเกิดผล จะตระหนักว่า ผู้รับสารแต่ละกลุ่มอาจมี

ความสามารถในการรับรู้แตกต่างกัน ในเนื้อหาสารเดียวกันอาจเข้าใจไม่เหมือนกัน อาจท าให้ตีความผิด เข้าใจผิด 
จับประเด็นผิด จึงต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารให้ชัดเจน  มุ่งให้สารที่สื่อเข้าถึงผู้รับสารได้ง่าย ชั ดเจนและตรงประเด็น
มากที่สุด สามารถพูดเรื่องยากๆ ซับซ้อน หรือเรื่องทางเทคนิค ให้เข้าใจง่าย ๆ และถ่ายทอดสารเดียวกันแตกต่าง
กัน เพ่ือให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม เช่น ใช้ภาษาเดียวกับผู้ฟัง ใช้ศัพท์ที่ผู้ฟังใช้เป็นประจ า ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทันที 
ไม่ตีความผิด ไม่ใช้ภาษาทางวิชาการท่ีหรูหราเข้าใจยาก เป็นต้น 

หรือในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เพื่อให้สื่อสามารถจับประเด็นส าคัญได้ทันที ไม่จับประเด็นผิด ผู้สื่อสาร
ทางการเมืองจึงมักใช้ภาษาง่ายๆ สั้น กะทัดรัด เข้าสู่ประเด็นส าคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว ไม่ออกนอกเรื่อง ก าจัดค า
ฟุ่มเฟือยที่ไม่จ าเป็นออกไป ให้เหลือแต่ค าพูดที่มีประเด็นมากที่สุด ในเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก อาจใช้ภาพ
เปรียบเทียบเพ่ือท าให้เข้าใจได้ง่าย หรืออาจใช้การ “สร้างค า” หรือ “สร้างศัพท์ใหม่ๆ” เพ่ือให้เห็นภาพและจดจ า
ได้ง่าย   

ตัวอย่างการอภิปรายวิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนเห็นว่า นโยบายเหล่านั้นก าลัง
ก่อปัญหาโดยที่ประชาชนไม่รู้ เพราะถูกสร้างภาพลวงตาว่าเป็นสิ่งที่ดี ในการอภิปรายในสภาฯและแถลงข่าว
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สื่อมวลชน จึงใช้ค าว่า “นโยบายวางยา” เพ่ือเปรียบเทียบเหมือนการวางยาประชาชนหลายขนาน เพ่ือท าให้คน
เห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายๆ โดยแบ่งเป็น นโยบายเศรษฐกิจแอลเอสดี (ยาหลอนประสาท) นโยบายเศรษฐกิจแอม
เฟตามีน (ยาบ้า) นโยบายเศรษฐกิจกรัมม็อกโซน (ยาฆ่าหญ้า) เพ่ือสะท้อนว่า รัฐบาลก าลังก่อปัญหาให้ประชาชน 
ซึ่งการสร้างค าเพ่ือดึงดูดความสนใจ และท าให้เข้าใจเรื่องยากๆ ได้ง่ายขึ้น77 

3.3 เนื้อหาสารต้องสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง  
เนื่องจากการเมืองเป็นการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงอ านาจ ดังนั้น แต่ละฝ่ายจึงต้องพยายามเอาชนะคู่แข่ง

เอาชนะใจประชาชนเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุน การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติจึงมุ่งเพ่ือโน้มน้าวให้ประชาชนเห็น
ด้วยและสนับสนุนฝ่ายตน เนื้อหาสารจึงน าเสนอเรื่องของตนในมุมบวก เช่น สื่อสารผลงานความส าเร็จที่ผ่านมา 
สื่อสารความจริงใจในการท าหน้าที่ สื่อสารความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ฯลฯ ขณะเดียวกัน เพ่ือให้ตนเอง
เป็นฝ่ายได้เปรียบ จะไม่สื่อสารข้อดีของคู่แข่งทางการเมือง แต่จะสื่อสารข้อเสีย หรือโจมตีจุดอ่ อน เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ทางลบและท าลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามในสายตาประชาชน  

กลยุทธ์ที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ การท าให้เด่นขึ้น (intensification) และ การท าให้ไม่สลักส าคัญ 
(downplaying) ตามแบบจ าลองการโน้มน้าวใจของ ฮิวจ์ แรงค์ (Hugh Rank) ชื่อว่าแบบจ าลองของแรงค์ 
(Rank’s model of persuasion)78 

การท าให้เด่นขึ้น (intensification) หมายถึง การสื่อสาร “จุดเด่น” ของผู้ส่งสารให้รับรู้ได้เด่นชัด เพ่ือ
สร้างความรู้สึกในเชิงบวก ขณะเดียวกันก็สื่อสาร ‘จุดอ่อน’ ของฝ่ายตรงข้ามให้ผู้รับสารรับรู้อย่างชัดเจน เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกแง่ลบ วิธีการที่นิยมใช้ ได้แก่ การเสนอสารซ้ าๆ (repetition) มีการกล่าวถึงถ้อยค าบางค าบ่อยๆ เพ่ือ
โน้มน้าวให้ผู้รับสารรู้สึกตามนั้น เช่น ในการปราศรัยหาเสียง นักการเมืองมักใช้ค าว่า “..รับใช้ประชาชน” “..อาสา
ตัวรับใช้พ่อแม่พ่ีน้อง” “..เพ่ือพ่ีน้องประชาชน” “..นโยบายเพ่ือประโยชน์ของประชาชน” ค าเหล่านี้จะแทรกอยู่
ตลอดการปราศรัย การพูดย้ าบ่อย ๆ ย่อมโน้มน้าวให้ผู้รับสารเชื่อมั่นว่าพรรคท าเพ่ือประโยชน์ของพวกตน  
ขณะเดียวกัน มักจะตอกย้ าจุดอ่อนของคู่แข่ง โดยพูดซ้ าๆ เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกทางลบ เช่น การใช้ค าว่า “เผา
บ้านเผาเมือง” อยู่บ่อยครั้งในการปราศรัย เมื่อกล่าวโจมตีคู่แข่ง เป็นการตอกย้ าจุดอ่อนที่ท าให้การชุมนุมประท้วง
ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการจลาจล และตอกย้ าผู้รับสารยิ่งมีทัศนคติด้านลบต่อพรรคคู่แข่งมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

การท าให้ไม่สลักส าคัญ (downplaying) เป็นการสื่อสารในทางตรงกันข้าม นั่นคือ ผู้ส่งสารจะไม่
กล่าวถึง ‘จุดด้อย’ ข้อเสียหรือความผิดพลาดที่ผ่านมาของตน ขณะเดียวกันก็จะไม่กล่าวถึง “จุดเด่น” ข้อดีหรือ
ความส าเร็จที่ผ่านมาของฝ่ายตรงข้าม วิธีการที่นิยมใช้ ได้แก่ การละเว้นไม่กล่าวถึง (omission) ในการ

                                                           
77 การอภิปรายวิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รองประธาน

คณะท างานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549. ใน  RYT9. (8 กุมภาพันธ์ 2549). ‘เกรียงศักดิ์’ 
วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลคือ ‘นโยบายวางยา’. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.ryt9.com/s/ryt9/71574  

78 อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2554). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.พิมพ์ครั้งท่ี 6. หน้า 220-223. 
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ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล จะไม่สื่อสารถึงนโยบายที่ล้มเหลว แต่จะเลือกสื่อสารเฉพาะเรื่องที่ประสบ
ความส าเร็จเท่านั้น หรือในการหาเสียง ย่อมไม่มีพรรคใดประกาศจุดอ่อนหรือด้านลบของตน แม้จะเคยเป็นข่าว
ใหญ่มาก่อนก็ตาม เช่น ในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ จะไม่มีการกล่าวถึงนโยบาย “ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม” หรือ “สปก.4-01” ซึ่งถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้อง
ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร79 เรื่องนี้จะไม่มีการกล่าวถึงเพราะถือว่าเป็นจุดด้อยในการหาเสียง 
ขณะเดียวกันก็จะไม่พูดถึงความส าเร็จของฝ่ายตรงข้ามด้วย  

3.4 เนื้อหาสารต้องเป็นจริงไม่หลอกลวง 
ผู้สื่อสารทางการเมืองที่ประสบความส าเร็จ จะต้องสามารถรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจ ความน่าเคารพศรัทธา

ในความรู้สึกของประชาชนผู้รับสารไว้ให้ได้ ในการสื่อสารทางการเมืองจึงต้องสื่อสารความจริงด้วยความจริงใจ 
ค าแนะน าประการส าคัญ คือ “อย่าพูดไม่จริง” ถ้าไม่มั่นใจว่าจะสามารถรอดพ้นและรักษาภาพลักษณ์ของตนได้
หากถูกจับผิดขึ้นมา เพราะเมื่อใดก็ตามที่ถูกเปิดโปงว่าพูดไม่จริง ประชาชนผู้รับสารย่อมเกิดความรู้สึกว่า ตนถูก
หลอกลวง ไม่จริงใจ ไม่ดีจริงอย่างที่พูด ซึ่งหากไม่สามารถหาข้อแก้ตัว เบี่ยงประเด็น หรือโยนความผิดกลับไปให้
ฝ่ายตรงข้ามได้ ย่อมส่งผลให้สูญเสียความน่าเชื่อถือและความศรัทธาที่เคยมีได้  

ตัวอย่างเช่น ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สังคมไทยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เมื่อนาย
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "โรด
แมพสู่อนาคตประเทศไทย" ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเป้าการส่งออกในปีนั้นที่เติบโตไม่ถึงร้อยละ 15 อย่างที่ได้เคยพูดไว้
กับนักลงทุนต่างชาติ โดยยอมรับว่ารู้อยู้แล้วว่าโตไม่ถึง แต่ที่พูดไปก็เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทย
และต่างประเทศ และอ้างว่าการพูดไม่จริงในบางเรื่อง หากเป็นเรื่องที่ดีย่อมท าได้ เหมือนภาษาอังกฤษ เรียกว่า 
White lie ที่แปลว่า โกหกสีขาว"80 

“เดิมตั้งเป้าไว้ 15 ตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆ แล้วใช่ไหม ก็เรียนว่าไม่ถึง ก็อาจจะมีค าถามว่า รู้ว่าไม่ถึงแล้วพูด
ท าไม ผมก็เรียนว่า ในหน้าที่รัฐมนตรีคลัง หน้าที่ทีมเศรษฐกิจ เขาอนุญาตให้พูดจาไม่จริงได้บางเรื่อง ค า
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า White Lie คือ การพูดไม่จริงสีขาว ถ้าผมพูดตั้งแต่ต้นปีว่า ผมจะขยายตัวการส่งออกไม่ได้ 
ความไม่ม่ันใจจะอยู่ในภาวะอย่างไร ในเวลานั้นใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดอย่างนั้นไหม และในแง่ของความตั้งใจตั้ง
เป้า ผมก็พูดชัดเจนของผมว่า เป้าในการท างาน ต่อจะให้ยากสักแค่ไหน ผมก็จะท าให้การส่งออกขยายตัวให้ถึงร้อย
ละ 15...”81 

                                                           
79 วี ระศั ก ดิ์  กี รติ ว รนั น ท์ . (เรี ย บ เรี ย ง )   สป ก . 4-01. สถาบั น พ ระป ก เกล้ า . (ออน ไลน์ ) เข้ าถึ ง ได้ จ าก

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สปก._4-01 
80 ถอดความจากคลิปปาฐกพิเศษ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "โรดแมพสู่อนาคตประเทศไทย" ในงานสัมมนา "หนึ่งปียิ่งลักษณ์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย" จัดโดย 
นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2555. (ออนไลน์ ) เข้าถึงได้จาก 
http://www.mof.go.th/home/mof_speech/New/082555/vdo.htm  

81 คลิปเสยีงนาทีท่ี 15. เพิ่งอ้าง. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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แม้ว่าการโกหกจะเกิดจากเจตนาดี เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ความจริงคือ ไม่มีใครชอบถูก
หลอก ไม่มีใครชอบคนโกหก ค ากล่าวนี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางลบอย่างมาก ส่วนใหญ่มองว่าในเรื่องนี้รัฐบาลต้อง
พูดความจริง เพราะนักลงทุนเชื่อข้อมูลของรัฐบาลเป็นหลัก หากเป็นเช่นนี้ข้อมูลของรัฐบาลจะไม่ได้รับความเชื่อถือ
จากนักลงทุนอีกต่อไป  

ความผิดพลาดในการสื่อสารครั้งนี้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในรัฐบาลลดลง จากผลวิจัยเชิงส ารวจในหัวข้อ 
"ความกังวลของสาธารณชนต่อการโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง" โดยส านักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.3 เห็นว่าท าให้ความน่าเชื่อถือรัฐบาลลดลง และร้อยละ 83.5 เห็นว่า
รัฐมนตรีคลังควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก82 นอกจากนี้ยังถูกฝ่ายค้านน าไปเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาล
ทันที โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์
ในขณะนั้นได้อภิปรายว่า การโกหกเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งที่กระท าไม่ได้ในทางการเมือง ท าให้ประชาชน
สงสัยวาทกรรมของรัฐบาลมีเรื่องใดบ้างเป็นเรื่องจริงเรื่องใดโกหก การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนต้องท าอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และหากผู้ประกอบการน าข้อมูลไปใช้ในการท าธุรกิจย่อมท าให้เกิดความ
เสียหาย83   

แม้ว่าต่อมาผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีค าวินิจฉัยว่าการที่นายกิตติรัตน์ออกมายอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจ ใน  
พ.ศ. 2555 ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์นั้น ไม่เข้าข่ายขัดต่อระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2551 เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจที่รัฐบาลท า84 แต่เรื่องนี้ก็ยัง
ถูกจดจ าและกล่าวถึงในทางลบมากกว่าในมุมที่รัฐบาลต้องการให้เป็น 

ดังนั้น ในการสื่อสารทางการเมือง ผู้น าทางการเมืองต้องสร้างและรักษาความไว้วางใจ โดยตระหนักว่า ถ้า
พลาดเพียงครั้งเดียว อาจสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจตลอดกาล เพราะเมื่อคนเกิดความรู้สึกสงสัยว่า “บุคคลนี้มีค่า
พอที่เขาจะเชื่อใจหรือไม?่” โอกาสที่จะเปิดใจให้อีกครั้งอาจเป็นไปได้ยาก  

 

4. ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติเป็นการสื่อสารถึงประชาชนในวงกว้าง หรือประชาชนทั้งประเทศ 

เพ่ือให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนอย่างถูกต้อง และตอบสนองได้ตามเจตนารมณ์ท่ีต้องการ ซึ่งผู้สื่อสารอาจเลือก
การสื่อสารหลายช่องทางพร้อมๆ กัน ได้แก่ การสื่อสารผ่านสื่อของรัฐ การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน และการสื่อสาร

                                                           
82 ThaiPBS. (2 กันยายน 2555). โพลเผยปชช.อยากให้"กิตติรัตน์"รับผิดชอบปม"โกหกสีขาว"ช้ีท าเชื่อมั่นลด. (ออนไลน์) 

เข้าถึงได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/108686. 
83 ส านักข่าวไทย. (13 ก.ย. 2555). “กิตติรัตน์” แจงกระทู้สดสภา ย้ าโกหกสีขาวไม่ใช่การโกหก. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1347520111&grpid=03&catid=00&subcatid=00 
84 โพสต์ทูเดย์. (03 ต.ค. 2556). โต้ง "White Lie" ไม่ผิดจริยธรรม. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday. 

com/politic/news/250912 

https://news.thaipbs.or.th/content/108686
https://www.posttoday/
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ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ โดยการเลือกช่องทางขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และ
ประสิทธิภาพของการกระจายข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยความส าเร็จของการเลือกช่องทาง ได้แก่  

ช่องทางสื่อมวลชน : แหล่งข่าวและประเด็นต้องน่าสนใจ มีคุณค่าข่าวมากพอที่สื่อจะน าเสนอ 
สื่อมวลชนของสื่อหลักต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ เป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยกระจาย
ข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ทั้งของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง และกลุ่ มผลประโยชน์ 
โดยวิธีการทั่วไป ได้แก่ การส่งข่าวให้กับสื่อมวลชน การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การจัดกิจกรรมพิเศษและให้
สื่อมวลชนมาท าข่าว เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การใช้ช่องทางสื่อมวลชนอย่างประสบความส าเร็จ คือ สื่อมวลชนน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้ 
และน าเสนอตรงประเด็นครบถ้วนตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ดังนั้น แหล่งข่าวและเนื้อหาสารต้องมีคุณค่ามากพอที่จะ
ดึงดูดสื่อมวลชน อาทิ มีความน่าสนใจ เป็นประเด็นใหม่ มีความส าคัญพอในการน าเสนอ ไม่มุ่งใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของตนอย่างไม่เหมาะสม ที่ส าคัญ แหล่งข่าวต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน 
เพ่ือให้สื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการน าเสนอ 

เนื้อหาสารต้องดึงดูดสื่อมวลชน ยกตัวอย่างเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มักจัดท า
ในรูปของข่าวแจก (press release) เพ่ือส่งให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ หากเป็นเพียงการรายงานว่าผู้บริหารองค์กร
ได้ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน การรายงานผลการด าเนินงานเรื่อง
ต่างๆ ของหน่วยงาน ข่าวสารเหล่านี้อาจไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เพราะเนื้อหาที่น าเสนอไม่มีประเด็นที่
น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากข่าวสารนั้น เป็นเพียงการรับรู้ว่าหน่วยงานท า
อะไร เป็นเรื่องของบุคคลในองค์กรมากกว่าที่จะดึงดูดให้ประชาชนเห็นว่าท าเช่นนั้นเพราะอะไร ประชาชนและ
สังคมจะได้รับประโยชน์อย่างไร ดังนั้นรูปแบบการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง จึงต้องค านึงถึงคุณค่าของข่าว มี
ประเด็นส าคัญที่ต้องการน าเสนอ และน าเสนอได้อย่างน่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดึงดูดให้สื่อมวลชน
อยากน าเสนอและเจาะลึกในประเด็นข่าว เพ่ือให้ประชาชนสนใจ ให้ความส าคัญ อยากรู้อยากติดตาม    

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนส าคัญต้อง
พ่ึงพาอาศัยสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อหลักได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางเผยแพร่
ข่าวสารไปสู่ประชาชนในวงกว้าง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม
ความส าเร็จ เพ่ือให้สื่อมวลชนยินดีและเต็มใจน าเสนอข่าว  

 เสรี วงษ์มณฑา กล่าวถึงการปฏิบัติต่อสื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการน าเสนอข่าว 10 
ประการ85 ได้แก่ 

1) รู้จักมักคุ้นกับสื่อมวลชนต่าง ๆ อย่างดีและให้เกียรติ 
2) ให้ความร่วมมือในการให้ข่าวอย่างสม่ าเสมอ 

                                                           
85เสรี วงษ์มณฑา. (2542)  การประชาสัมพันธ์: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรงุเทพฯ: Diamond in Business World, หน้า 

330. 
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3)  ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 
4) ไม่แสดงอาการโกรธสื่อมวลชน 
5) ไม่ขอร้องให้สื่อมวลชนกระท าการใดๆ ที่จะเป็นการท าลายฝ่ายตรงข้าม เพราะจะท าให้กลายเป็น

กระแสข่าวเชิงลบต่อรัฐบาลได้ 
6) คณะรัฐมนตรีทุกคนต้องมีความสามารถในการให้สัมภาษณ์ รู้เทคนิคในการให้สัมภาษณ์ ระมัดระวัง

ค าถามท่ีก่อให้เกิดความแตกแยก ไม่ตอบค าถามสมมติเพราะไม่เกิดประโยชน์ 
7) ให้ความเสมอภาคแก่สื่อมวลชนทุกราย 
8) เมื่อมีปัญหากับสื่อมวลชนรายใดต้องพยายามแก้ปัญหา 
9) ไม่เรียกหาความยุติธรรมจากสื่อมวลชน เพียงแค่ขอให้สื่อมวลชนยอมฟังข้อเท็จจริง รัฐบาลไม่สามารถ

เรียกร้องให้แก้ข่าวที่เคยกล่าวร้ายได้ 
10) ไม่เรียกร้องค าขอโทษจากสื่อมวลชน ไม่ว่าสื่อมวลชนจะท าร้ายตัวเองเพียงใด เพราะหากท าให้

สื่อมวลชนรู้สึกอายแล้ว อาจท าให้การด าเนินการทางการเมืองเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ช่องทางสื่อของรัฐ: รูปแบบน าเสนอต้องน่าสนใจ  การสื่อสารทางการเมืองต้องมีรูปแบบการน าเสนอที่

น่าสนใจ มีเนื้อหาสารดึงดูดใจ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเต็มใจและเห็น
ความส าคัญที่จะเปิดรับสาร ดังนั้นแม้รัฐจะใช้ช่องทางการสื่อสารของรัฐในการน าเสนอ หรือใช้อ านาจรัฐให้สื่อหลัก
ช่วยออกอากาศ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารการท างานของรัฐในเรื่องส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่หาก
รูปแบบรายการต่างๆ ของรัฐบาลที่ต้องการสื่อสารกับประชาชน มีการน าเสนอไม่น่าสนใจ เนื้อหาสารไม่ดึงดูดใจ 
รูปแบบทางการ หรือใช้เวลานานเกินไปในการสื่อสาร ประชาชนอาจปฏิเสธไม่ให้ความส าคัญในการรับสาร หรือแม้
รับสารแต่อาจไม่ได้ประโยชน์ เพราะมีเนื้อหารายละเอียดมาก จับประเด็นส าคัญไม่ได้ เช่น การถ่ายทอดสดการ
อภิปรายในสภาฯ หรือรายการสนทนาพูดคุยที่ใช้ภาษาทางการ เข้าใจยาก ไม่น่าสนใจ ฯลฯ การสื่อสารจึงไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร  

เสรี วงษ์มณฑา และคณะได้ท าการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพฤติกรรมการติดตามรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับชมรายการดังกล่าวโดยความบังเอิญมากกว่าตั้งใจ และเห็นว่ารายการดังกล่าวควรจะออกอากาศใน
ช่องของรัฐ คือ ช่อง 5 ช่อง 9 และ ช่อง 11 เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเวลาในการน าเสนอควรจะเป็น 30 
นาที โดยให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระที่พูดมาร่วมน าเสนอ ส่วนประชาชนที่ติดตามดู
รายการนี้ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง แต่ไม่ค่อยได้น าไปใช้ประโยชน์ทางอ่ืน เช่น ไม่ได้น าไปเป็นบทสนทนากับ
ผู้อ่ืน ไม่ได้น าไปเป็นข้อแนะน าในการปฏิบัติตน และรายการดังกล่าวสามารถตอกย้ าและด ารงความชื่นชอบ
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในกลุ่มประชาชนที่มีความคิดที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาก่อน
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แล้วเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนใจคนที่มีทัศนคติเชิงลบต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ ซึ่งหากจะเปลี่ยนทัศนคติ
ของคนกลุ่มหลังนี้จะต้องใช้วิธีการอ่ืนๆ86 

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์: เสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างประเด็นทางการเมือง ปัจจุบันสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางการสื่อสารตามปกติอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรสามารถสื่อสารถึงประชาชนผู้รับ
สารได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านช่องทางสื่อมวลชน ผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ ผู้น ารัฐบาล ผู้น าทางการเมือง 
นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถ
ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารทางการเมืองให้ประสบความส าเร็จ โดยในระดับบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวช่วยให้
เกิดความใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะผู้ติดตาม เป็นช่องทางในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี ขณะเดียวกัน เป็น
ช่องทางในการน าเสนอประเด็นทางการเมือง ประเด็นสาธารณะ เพ่ือดึงดูดให้สื่อมวลชนสนใจ น ามาขยายประเด็น
และเผยแพร่ในสื่อหลัก ซึ่งนอกจากท าให้สาธารณชนรับรู้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ยังช่วยเพ่ิมพลังในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น 

ตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง  ปัจจุบันผู้น าทางการเมืองใน
หลายประเทศมักใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกับประชาชนโดยตรง เป็นช่องทางที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้น าใน
มุมบวกในสายตาประชาชน  เป็นการแสดงความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับประชาชน โดยสื่อสารความเคลื่อนไหว
ในการท างานของตน การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวของ 
นายจัสติน ทรูโด (@JustinTrudeau)87 นายกรัฐมนตรีแคนาดาและหัวหน้าพรรคเสรีนิยม  

จากการพิจารณาข้อความการสื่อสารในทวิตเตอร์ @JustinTrudeau พบว่าจัสติน ทรูโดใช้ทวิตเตอร์ใน
การสื่อสารกับประชาชน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้น าประเทศ มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวว่าตนไปท าอะไร กับใคร การประชุมพบปะผู้น าประเทศต่างๆ การออกงาน การรับเชิญไปท าหน้าที่ใน
สถานที่ต่างๆ การท ากิจกรรมร่วมกับประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งน าเสนอนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจว่าจะท าอะไร เพื่ออะไร เกิดผลดีอย่างไร และแสดงทัศนะและความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญๆ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งมักเป็นข้อมูลแง่บวกและสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสุภาพกึ่งทางการ ไม่มีการโจมตีฝ่ายตรงข้าม และที่
น่าสนใจคือ ทวิตเตอร์ของทรูโดมักจะน าเสนอเรื่องเดียวกัน 2 ทวิต โดยทวิตแรกจะใช้ภาษาอังกฤษ อีกทวิตหนึ่งจะ
ใช้ภาษาฝรั่งเศส เพ่ือให้คนแคนาดาซึ่งอาจใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งเข้าใจได้ สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนใน
การสื่อสารกับประชาชนของผู้น าคนนี้เป็นอย่างดี 

                                                           
86 เสรี วงษ์มณฑา และชุษณะ เตชคณา. “ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา กับพฤติกรรมการติดตามรายการ ‘คืนความสุขให้คนในชาติ’”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. ปีที่ 6 
ฉบับที่  1 มกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 34-44. (ออนไลน์ ) เข้าถึงได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/ 
bkkthon/article/view/90456/71028. 

87 https://twitter.com/JustinTrudeau 

https://twitter.com/JustinTrudeau
https://twitter.com/JustinTrudeau
https://www.tci-thaijo.org/index.php/%20bkkthon/article/view/90456/71028
https://www.tci-thaijo.org/index.php/%20bkkthon/article/view/90456/71028
https://twitter.com/JustinTrudeau
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ตัวอย่างการสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ของนายจัสติน ทรูโดซึ่งทวิตเหมือนกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษ 
ครั้งที่สองเป็นภาษาฝรั่งเศส 

 
ภาพที่ 10.11 การสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ของนายจัสติน ทรูโด ภาษาอังกฤษ 

 
ภาพที่ 10.12 การสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ของนายจัสติน ทรูโด ภาษาฝรั่งเศส 

 
ตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือสื่อสารทางการเมือง ผู้สื่อสารทางการเมืองที่ประสบความส าเร็จจะ

สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารที่คิดว่าจะเข้าถึงประชาชนผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารตอบสนอง
ตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน เข้าถึงได้กว้างขวางข้ึน ท าให้ผู้สื่อสารสามารถ
เลือกช่องทางที่มั่นใจว่าสารที่ตนสื่อจะไปถึงผู้รับและเกิดผลตามที่ต้องการ เช่น ในการอภิปรายในสภาฯ 
นักการเมืองอาจไม่สามารถสื่อสารในสิ่งที่ตนต้องการได้ทั้งหมด เพราะอาจถูกปิดกั้น ถูกจ ากัดด้วยเวลา หรือยัง
ไม่ได้ลงรายละเอียดที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้น ทางเลือกที่จะเข้าถึงผู้รับสาร จึงอาจใช้ช่องทางสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่วนตัว ซึ่งผู้สื่อสารมีเสรีภาพในการสื่อสาร สามารถลงรายละเอียดแสดงทัศนะของตนในประเด็นที่
ต้องการสื่อสารได้ ไม่ถูกปิดกั้น ซึ่งจะสื่อสารตรงถึงผู้ติดตามในกลุ่ม หลังจากนั้นผู้ติดตามจะส่งต่อๆ ไปยังเครือข่าย
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สังคมอ่ืนๆ และขณะเดียวกัน หากสื่อมวลชนเห็นว่ามีประเด็นก็จะน ามาเสนอเป็นข่าว รายงานให้สาธารณชนรับรู้
ผ่านสื่อหลังในวงกว้างต่อไป  

ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พ.ท.หญิงแทมมี ลัดดา ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภา 
สหรัฐอเมริกา จากรัฐอิลลินอยส์ ได้โพสต์คลิปวีดีโอผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว “Senator Tammy Duckworth” เพ่ือ
โต้แย้งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังประกาศนโยบายห้ามคนข้ามเพศเข้าร่วมท างานกับกองทัพสหรัฐอเมริกา 
การสื่อสารในคลิปเธอได้ให้เหตุผลตอบโต้ในลักษณะเดียวกับการอภิปรายในสภา โดยมีผู้ติดตามเข้าชมมากกว่า 
44,000 ครั้ง88 และสื่อมวลชนทุกส านักหยิบยกไปรายงานเป็นข่าวประจ าวัน89 

ดังนั้นผู้สื่อสารทางการเมืองหากรู้จักใช้ประโยชน์จากช่องทางสื่อออนไลน์เหล่านี้ ย่อมได้เปรียบมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม ในมุมกลับ หากใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ หรือมุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามมากเกินไป หรือแสดงทัศนะที่
สาธารณชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ ย่อมเกิดกระแสตีกลับกลายเป็นถูกโจมตีและเสื่อมความนิยมลงได้   
 

ตัวอย่างการสื่อสารของผู้น าทางการเมืองที่ประสบความส าเร็จ 
การสื่อสารกับประชาชนของ แฟรงคลิน ดี รูสเวลส์ (Franklin D. Roosevelt) ประธานาธิบดีคนที่ 32 

ของสหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างการสื่อสารของผู้น าทางการเมืองที่ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร สามารถสื่อสาร
อย่างมีวาทศิลป์ทางการเมือง และสามารถโน้มน้าวใจคนทั้งประเทศให้รวมพลังเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้ 
ด้วยความเต็มใจ โดยมีองค์ประกอบของปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการสื่อสาร อาทิ ปัจจัยผู้ส่งสาร - มี
บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร ปัจจัยเนื้อหาสาร – โน้มน้าวทั้งทางด้านเหตุผลและอารมณ์ 
สื่อสารได้ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย จดจ าง่าย ปัจจัยผู้รับสาร – เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
สื่อสารถึงทุกคนไม่จ ากัดว่าสนับสนุนตนหรือไม่ก็ตาม และ ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร – ใช้สื่อที่สามารถเข้าถึง
ประชาชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แฟรงคลิน ดี รูสเวลส์ จากพรรคเดโมแครต ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีใน ค.ศ.1933 ซึ่งเป็นช่วงที่
สหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ระบบการเงินล่มสลาย ธนาคาร 11,000 แห่งจากจ านวน 24,000 แห่งล้มละลาย 
ประชาชนหมดความเชื่อถือในระบบธนาคาร ทุกคนเดินต่อแถวหน้าธนาคารเพ่ือถอนเงิน คนว่างงานมากกว่า 1 
แสนคน ไม่มีการประกันการว่างงาน อาหารขาดแคลนจนต้องเข้าแถวเพ่ือรับปันส่วนขนมปัง  

รูสเวลส์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในวันเข้ารับต าแหน่ง เพ่ือกระตุ้นพลังใจเฮือกสุดท้ายของชาวอเมริกัน ให้ลุก
ขึ้นมาช่วยกันรื้อฟ้ืนเศรษฐกิจของชาติ ด้วยค าพูดที่ปลุกเร้าความฮึกเหิม ให้ชาวอเมริกันตระหนักว่า “สิ่งที่เราควร
กลัวมากที่สุดคือความกลัวนั่นเอง” และท้าทายให้ชาวอเมริกันเอาชนะความคิดแง่ลบของตนเอง “มนุษย์ไม่ได้เป็น
นักโทษของโชคชะตา แต่เป็นนักโทษของความคิดของตนเอง” เขาประกาศให้คนอเมริกันเชื่อว่า ธนาคารยังมีความ

                                                           
88 https://www.facebook.com/SenDuckworth/ มีผู้ติดตามเพจ 226,311 คน ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
89 มติชนออนไลน์. (27 กรกฎาคม 2560). ‘แทมมี ดักเวิร์ธ’ สว.มะกันเชื้อสายไทยจวก ‘ทรัมป์’ กรณีห้ามเพศทางเลือก

เข้าร่วมกองทัพ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก  https://www.matichon.co.th/foreign/news_612481. 

https://www.facebook.com/SenDuckworth/%20มี
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มั่นคงพอ และคนอเมริกันควรน าเงินกลับไปฝากธนาคารดีกว่าการเก็บเงินไว้ใต้พรม  เขาสัญญาว่าจะน าเศรษฐกิจ
ใหม่มาสู่ชาวอเมริกัน การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในทางที่ดีข้ึน90  

หลังจากเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี 8 วัน รูสเวลส์ได้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง “พูดคุยหน้าเตาผิง” 
(Fireside Chat) ออกอากาศตรงจากท าเนียบประธานาธิบดี (White House) ไปยังทุกบ้านเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ 
การกล่าวปราศรัยผ่านทางวิทยุไปทั่วประเทศ ช่วยลดความหวาดวิตกของคนอเมริกันในขณะนั้น และสร้างความ
เชื่อมั่นในความเป็นผู้น าของเขา เขาได้ใช้รายการนี้สร้างความนิยมและแรงสนับสนุนจากประชาชนในนโยบาย 
“ข้อตกลงใหม่” (New Deal) ซึ่งได้รับแรงต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มธุรกิจใหญ่และอ่ืนๆ เพราะรัฐบาลต้องใช้เงิน
จ านวนมหาศาล ในการริเริ่มโครงการขนาดใหญ่จ านวนมากเพ่ือฟ้ืนเศรษฐกิจ 

รูสเวลท์เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดใน
เวลานั้น ด้วยค าพูดเริ่มรายการที่เป็นเอกลักษณ์ คือ “มิตรสหายทั้งหลาย” และจากนั้นก็สื่อสารอธิบายให้
ประชาชนเข้าใจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของรัฐบาล และชี้แจงเหตุผลเพ่ือจูงใจให้ประชาชนร่วมมือในเรื่องที่
ยากล าบากในตอนนั้น เช่น เขาให้ธนาคารหยุดท าการหลายวัน และอธิบายผ่านวิทยุให้ประชาชนฟังว่า ธนาคาร
ท างานอย่างไร และเพราะเหตุใดประชาชนจึงไม่ควรถอนเงินฝากทั้งหมดจากธนาคารในเวลานี้ เป็นต้น 

เมื่อใช้ช่องทางนี้ชี้แจงโดยตรงต่อประชาชน ปรากฏว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศ โดย
ร้อยละ 90 ของคนอเมริกันที่มีวิทยุเปิดรับฟังรายการนี้ ซึ่งเขาได้กล่าวปราศรัยผ่านทางรายการนี้ต่อมาอีก 30 ครั้ง 
ในช่วงมีนาคม ค.ศ. 1933 ถึงมิถุนายน ค.ศ. 1944 และช่วยให้เขาเดินหน้าแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นไป
ได้  

โรเบิร์ต ทรอต (Robert Trout) นักหนังสือพิมพ์เป็นคนแรกที่ เรียกรายการนี้ว่า  “พูดคุยหน้าเตา
ผิง” (Fireside chat) เพ่ือฉายภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีที่นั่งอยู่ข้างเตาผิง ในห้องนั่งเล่น และสื่อสารกับ
ประชาชนชาวอเมริกันอย่างจริงจัง ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความหวังและความฝันของชาติร่วมกัน รูสเวลท์ตั้งใจ
อย่างมากที่จะให้ทุกถ้อยค าที่สื่อสาร คนอเมริกันทั่วๆ ไปเข้าถึงและเข้าใจได้ ไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด เขาจึงใช้
ค าศัพท์ที่เรียบง่าย อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยการใช้อุปมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนทั่วไป
คุ้นเคย เพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายๆ91 

การออกมาพูดคุยอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี รูสเวลส์ได้ผลในการดึงความเชื่อมั่นของ
ประชาชนกลับมา ประชาชนอเมริกันซื้อนโยบายขายฝันของเขา ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลงมือท าหรือยังไม่รู้ว่าจะท าส าเร็จ
หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญในการเพ่ิมความเชื่อมั่น นั่นคือเขาไม่เพียงแต่พูด แต่ได้ท าตามนโยบาย “ข้อตกลงใหม่” (New 
Deal) ที่ได้สื่อสารไว้ด้วยการด าเนินโครงการใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นความมั่นใจกลับมา อาทิ ด าเนินโครงการก่อสร้าง

                                                           
90 National Archives. FDR's First Inaugural Address Declaring 'War' on the Great Depression. [Online] 

Available https://www.archives.gov/education/lessons/fdr-inaugural 
91 History.com. “This Day in History: Mar 12, 1933 FDR gives first fireside chat.” [Online] Available 

https://www.history.com/this-day-in-history/fdr-gives-first-fireside-chat.  
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โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เช่น ถนน เขื่อน ฯลฯ คนอเมริกันเริ่มมีงานท า ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา 
ขณะเดียวกันก็มีการออกกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายประกันการว่างงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
แรงงาน ฯลฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐไม่เพียงฟ้ืนตัวกลับมาได้ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้อุบัติขึ้น รูสเวลส์
ได้ใช้รายการนี้ในการอธิบายเหตุผลความจ าเป็นต้องเข้าสู่สงครามโลกนี้ และท าให้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจาก
ประชาชนเป็นอย่างด ี

รูสเวลส์เป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้ได้รับ
เลือกเป็นประธานาธิบดีถึง 4 สมัยซ้อน 12 ปี นับเป็นบุคคลที่ครองต าแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริกา และมีส่วนส าคัญในการน าพาประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวมาเป็นมหาอ านาจของโลกได้เฉกเช่นทุกวันนี้  

ความส าเร็จทางการเมืองของรูสเวลส์ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถในการสื่อสารทาง
การเมืองกับประชาชนได้อย่างประสบความส าเร็จ การสื่อสารที่มีพลังจูงใจ ถูกต้องเหมาะสม ถูกคน ถูกที่  ถูกเวลา 
สามารถกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วยพลิกสถานการณ์วิกฤตให้เป็นโอกาส
น าไปสู่ชัยชนะได้     

 

ตัวอย่างการสื่อสารของผู้น าทางการเมืองที่ประสบความล้มเหลว 
การสื่อสารกับประชาชนของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา จากพรรค 

รีพับลิกัน เป็นตัวอย่างการสื่อสารของผู้น าทางการเมืองที่ล้มเหลวในการสื่อสาร แม้การสื่อสารทางการเมืองจะ
สามารถท าให้เขาชนะการเลือกตั้งได้ แต่ในฐานะผู้น าประเทศควรสื่อสารเพ่ือสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในหมู่
ประชาชนมากกว่าสร้างความขัดแย้งหรือแตกแยกในหมู่ประชาชน   

ในการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ หากผู้น าทางการเมืองมุ่งชัยชนะทางการเมือง โดยใช้กลยุทธ์ท าลาย
คู่แข่งทางการเมือง ด้วยการสร้างความเกลียดชัง สร้างภาพให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ไม่ดี ชั่วร้าย ไม่เหมาะสม และ
หากเลือกมาแล้วจะสร้างปัญหาให้กับประเทศ การสร้างภาพลักษณ์ในมุมลบให้กับฝ่ายตรงข้าม แม้ผู้สื่อสารไม่ได้มี
เจตนาเหมารวมประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามด้วย แต่ในทางการเมืองที่ประชาชนเลือกข้าง ย่อมมีความรู้สึกว่า
ตนถูกโจมตีด้วย จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งและการปะทะกัน คนในชาติขาดความสามัคคีซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในความเป็นชาติ ซึ่งนับเป็นหน้าที่ของผู้น าประเทศที่ต้องสร้างเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายให้
เกิดข้ึนในชาติ ถ้าไม่สามารถท าได้ย่อมหมายถึงการสื่อสารของผู้น าทางการเมืองนั้นล้มเหลว   

ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2559 การปราศรัยของโดนัลด์ ทรัมป์ 
ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสหรัฐอเมริกา จากการรณรงค์หาเสียง “Make 
America Great Again” และนโยบาย “Putting America First” ซึ่งมุ่งเน้นปกป้องและยึดผลประโยชน์แห่งชาติ
เป็นหลัก โดยการท าให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่ รวมทั้งสร้างความเป็นชาตินิยมและปกป้องผลประโยชน์ชาติ
อย่างสุดโต่ง ในทุกเวทีการปราศรัยหาเสียงของทรัมป์จะแสดงจุดยืนชัดเจน ใช้วาทศิลป์ของทรัมป์อย่างก้าวร้าว 
สร้างความแตกแยกอย่างชัดเจน โดยไม่สนใจกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย เพราะอย่างไรก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่มีท่าที
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ประนีประนอม ซึ่งในมุมหนึ่ง แม้ว่าจะมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยและสนับสนุน แต่ขณะเดียวกัน กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ไม่
พอใจ ก็โจมตีอย่างหนักและต่อเนื่อง  

การที่โดนัลด์ ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา ทั้งที่ไม่ได้อยู่ใน
เส้นทางของนักการเมืองมาก่อน และมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยมาก สะท้อนให้เห็นว่าคนอเมริกันจ านวน
มาก “เห็นด้วย” กับนโยบายของเขา ไม่เพียงกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน แต่กลุ่มที่สนับสนุนพรรค 
เดโมแครตบางส่วนได้เทคะแนนให้เขา และกลุ่มที่เป็นกลางจ านวนหนึ่งก็เทคะแนนเสียงให้ 

ภายหลังการเข้ารับต าแหน่ง นายโดนัลด์ ทรัมป์ได้เดินหน้าตามนโยบายที่เขาได้หาเสียงไว้ และไม่มีท่าที
อ่อนข้อให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขา รูปแบบการสื่อสารของเขายังคงเหมือนกับในช่วงหาเสียงคือ ใช้วาจาต่อว่า
โจมตีผู้ที่ไม่เห็นด้วย ชื่นชมคนที่เห็นด้วยกับเขา ตั้งตัวเป็นศัตรูกับสื่อมวลชนบางส านักอย่างชัดเจน และที่ส าคัญ 
เขาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงสาธารณชนได้ง่ายและรวดเร็ว นั่นคือสื่อสังคมออนไลน์ 

โดนัลด์ ทรัมป์นับเป็นผู้น าประเทศท่ีใช้ทวิตเตอร์ในการสื่อสารทางการเมืองประเด็นต่างๆ มากท่ีสุดในโลก 
โดยนับตั้งแต่เขาเข้าร่วมใช้ทวิตเตอร์เมื่อ พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทรัมป์ได้ทวิตข้อความ
ต่างๆ ไปแล้วถึง 382,000 ครั้ง โดยมีผู้ติดตามทวิตเตอร์ของเขาทั่วโลกถึง 53.1 ล้านคน92  

             
ภาพที่ 10.13 หน้าทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีของโดนัสด์ ทรัมป์ 

ภาพ: หน้าทวิตเตอร์ @realdonaldtrump ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
https://twitter.com/realDonaldTrump (เข้าถึงเมื่อ 15 กค.61) 

 
 
 
ส านักข่าวบีบีซี ได้รวบรวมข้อมูลจาก @realdonaldtrump หลังจากทรัมป์เข้ารับต าแหน่ง 1 ปี (ชนะการ

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016) พบว่าทรัมป์ได้ทวิตข้อความต่างๆ มากถึง 2,608 ครั้ง ทั้งข้อความ
ธรรมดาและข้อความที่แสดงถึงความเดือดดาลบันดาลโทสะของเขา โดยข้อความส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์
                                                           

92 https://twitter.com/realDonaldTrump (เข้าถึงเมื่อ 15 กค.61) 
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มากกว่าจะเป็นการชื่นชม เทียบเป็นสัดส่วนข้อความวิพากษ์ 1,238 ครั้ง ต่อการชื่นชม 572 ครั้ง โดยทวิตวิพากษ์
พาดพิงถึงข่าวปลอม สื่อ และสื่อกระแสหลัก 196 ครั้ง เอ่ยถึงสื่อเฉพาะเจาะจง 147 ครั้ง ทวิตถึงบารัค โอบามา 
ทีมงาน และโอบามาแชร์ 100 ครั้ง เจ้าหน้าที่ในวงการศาลหรือที่ปรึกษาพิเศษ 95 ครั้ง และพาดพิงถึงฮิลลารี่ 
คลินตัน คู่แข่งทางการเมือง 79 ครั้ง93 

จากการรวบรวมข้อมูลจาก @realdonaldtrump เพียง 1 เดือน (มิถุนายน พ.ศ.2561) พบว่าทรัมป์ได้ทวิ
ตและรีทวีตข้อความต่างๆ มากถึง 342 ครั้ง เฉลี่ย 10 ครั้งต่อวัน ในบางวันทวิตมากถึง 18-20 ครั้ง ข้อความที่ทวิ
ตและรีทวิต ได้แก่ ข้อความโจมตีเหน็บแนมคู่แข่งทางการเมือง เมื่อเห็นพวกไม่ชอบตนพ่ายแพ้หรือผิดพลาดก็จะ
โจมตีทันที ข้อความโจมตีสื่อที่ตัวเองไม่ชอบโดยเรียกว่า “Fake news” ทุกครั้ง ข้อความสื่อสารความส าเร็จของ
ตน อ้างเหตุผลสนับสนุนนโยบายของตนว่าถูกต้องเหมาะสม และกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามท าไม่ถูกต้อง เกิดผลเสีย
อย่างไร รวมทั้งข้อความท่ัวไป เช่น ข้อความแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองว่าตนหรือรัฐบาลจะไปท าอะไรที่
ไหน ข้อความกล่าวชื่นชม/กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่/ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือในงานที่ตนไปเข้าร่วม 
นอกจากนี้ มักรีทวีตข้อความของคนที่ชื่นชมตน และข่าวที่เกี่ยวข้องกับตนเองว่าไปท าอะไรตามที่สื่อน าเสนอ เป็ น
การน าเสนอผลงานของตนอีกทางหนึ่ง94 

ตัวอย่างข้อความทวิตเตอร์ของโดนัลด์ ทรัมป์ เช่น  
- ทวิตโจมตี / เหน็บแนมคู่แข่งทางการเมืองและคนที่ไม่ชอบตน 

 

 
ภาพที่ 10.13 การทวิตโจมตีคู่ต่อสู้ทางการเมืองของโดนัลด์ ทรัมป์ 

 
 
 
 

                                                           
93 Roland Hughes. (21 January 2018). “Trump's year on Twitter: Who has he criticised and praised the 

most?”. BBC News. [Online] Available https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42651688 
94 รวบรวมข้อมลูจาก @realdonaldtrump ตั้งแต่วันท่ี 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 – ผู้เขียน. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42651688
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- ทวิตโจมตีสื่อที่ตัวเองไม่ชอบ 

 
ภาพที่ 10.14 การทวิตโจมตีสื่อของโดนัลด์ ทรัมป์ 

 
- ทวิตให้เหตุผลสนับสนุนนโนยายของตน   

 
ภาพที่ 10.15 การทวิตให้เหตุผลสนับสนุนนโยบาย 

 
ในทางตรงกันข้าม ผู้น าประเทศอ่ืนๆ ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะทวิตเตอร์ในการสื่อสารกับ

ประชาชน มักใช้เพ่ือสื่อสารข้อความในเชิงบวก อาทิ แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การท างานของตน กิจกรรมเพ่ือ
สังคมที่เข้าร่วม งานส าคัญระดับชาติ การสื่อสารความคิดเห็นในทางบวก การช่วยรณรงค์นโยบายของรัฐ โดยใช้
ภาษาที่สุภาพ เพ่ือสร้างค่านิยมเชิงบวกในสังคม มากกว่าใช้เพ่ือโจมตีคู่แข่งทางการเมือง หรือโอ้อวดความส าเร็จ
ของตน เพ่ือหวังผลทางการเมืองอย่างไม่เหมาะสม โดยค านึงว่าตนอยู่ในฐานะของ “ผู้น าประเทศ” เป็นผู้น าของ
คนทั้งประเทศ บริหารเพ่ือประโยชน์ของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่ผู้น าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่มุ่งเอ้ือ
ประโยชน์เฉพาะผู้สนับสนุนตน 

ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาการสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของนางเทเรซา เมย์ (@theresa_may)95 
นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม พบว่าทวิตไม่บ่อยนัก เฉลี่ยวันละ 1-2 ครั้ง ส่วน
ใหญ่เป็นการสื่อสารทั่วไปว่าตนไปท าอะไรที่ไหน ในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้ทราบ สื่อสาร
                                                           

95 https://twitter.com/theresa_may 
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ความส าเร็จของนโยบาย ชื่นชมคนกลุ่มต่างๆ หรือสื่อสารในวาระส าคัญๆ ซึ่งมักจะใช้ค าพูดในมุมบวก ไม่มีการต่อ
ว่าคู่แข่ง และมักเป็นการรีทวิตจากทวิตเตอร์ @10DowningStreet ซึ่งเป็นทวิตเตอร์ทางการของนายกรัฐมนตรี 
(UK Prime Minister) ท าให้เห็นภาพลักษณ์ผู้น าในมุมบวก มีสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน และเห็นผลงานของรัฐบาล 

ตัวอย่างทวิตเตอร์ส่วนตัวของนางเทเรซา เมย์ (@theresa_may) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สื่อสารใน
วาระส าคัญ คือครบรอบ 74 ปีการยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี เพ่ือร าลึกถึงความกล้าหาญของทหารสัมพันธมิตรที่
ช่วยรักษาอิสรภาพให้กับยุโรปในสงครามโลกครั้งที่สอง 

 
ภาพที่ 10.16 ภาพทวิตเตอร์ของนางเทเรซา เมย์ 

 
การใช้ทวิตเตอร์ในลักษณะนี้ของทรัมป์ อาจเป็นผู้น าประเทศเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่ท าลักษณะนี้ ซึ่งมี

แนวโน้มสร้างความแตกแยกเพ่ิมขึ้นในประเทศ เพราะปลุกเร้าความเกลียดชังในหมู่คนอเมริกันที่มีความคิดที่
แตกต่างกัน แทนที่จะช่วยสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพภายในชาติ ด้วยการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายระหว่างคนกลุ่มคนที่แตกต่างในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ รวมทั้งต้องแสดงความมีมนุษยธรรมตามหลัก
สิทธิมนุษยชนมากกว่าการแสดงความเป็นชาตินิยมสุดโต่ง ซึ่งย่อมสร้างความขัดแย้งทั้ งระหว่างคนในประเทศและ
กับคนประเทศอ่ืนๆ ในโลกด้วยในที่สุด 

ไม่เพียงการสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ แต่ในการเดินทางไปปราศรัยในพ้ืนที่ต่างๆ เนื้อหาที่สื่อสารยังคงสร้าง
ความแตกแยก โดยมุ่งเพ่ือตอบสนองกลุ่มที่สนับสนุนตนซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกเรียกว่า “ขวาจัด” ส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งและลุกลามจนถึงขั้นปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์กับกลุ่มผู้ต่อต้านทรัมป์ในพ้ืนที่ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อาท ิ
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วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในย่านฮันติงตัน บีช เมืองชายหาดชื่อดังของสหรัฐอเมริกา เกิดเหตุปะทะกัน
ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างการเดินขบวนของกลุ่มผู้สนับสนุนได้ถูกกลุ่มต่อต้าน
ขวางทางไว้ จนมีปากเสียงและเกิดการทะเลาะวิวาทกันตามมา96   

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย กลุ่มสนับสนุนนายทรัมป์ประมาณ 500-
1,000 คน จัดงาน “วันแห่งความรักชาติ” พร้อมทั้งเดินขบวนเพ่ือเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดเห็น ปะทะ
กับกลุ่มต่อต้านนโยบายของนายทรัมป์ ซึ่งออกมารวมตัวกันด้วยเช่นกัน จึงเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง มีการใช้
ระเบิดเพลิง รวมทั้งขว้างขวดใส่กัน ส่งผลให้ต ารวจต้องใช้แก๊สน้ าตาเข้าสลายเพ่ือควบคุมฝูงชน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุปะทะครั้งนี้ 11 ราย และจับกุมผู้ก่อเหตุวุ่นวายได้ 21ราย97 

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่เมืองชาร์ล็อตส์วิลล์ รัฐเวอร์จิเนีย กลายสภาพเป็นสนามรบระหว่างกลุ่ม
ชาตินิยมขวาจัดและฝ่ายต่อต้าน หลังบรรดาผู้นิยมแนวคิดคนผิวขาวเป็นใหญ่ เช่น กลุ่มคู คลักซ์ แคลน (KKK) และ
พวกนิยมนาซี ซึ่งรวมตัวกันในชื่อของกลุ่ม "อัลต์-ไรท์" (Alt-Right) จัดการชุมนุมแสดงพลังเป็นครั้งที่ 3 ในรอบไม่กี่
เดือนที่ผ่านมา เพ่ือต่อต้านแผนการท าลายอนุสาวรีย์ของนายพลโรเบิร์ต อี. ลี ผู้น าฝ่ายสนับสนุนการค้าทาสในยุค
สงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา และได้เกิดปะทะกับกลุ่มผู้ต่อต้าน การปะทะคารมระหว่างกลุ่มชาตินิยมผิว
ขาวกับกลุ่มผู้คัดค้านการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นการใช้ก าลังปะทะกัน โดยต่างฝ่าย
ต่างตรงเข้าชกต่อย ใช้สิ่งของขว้างใส่ฝ่ายตรงข้าม และฉีดสเปรย์พริกไทยใส่กัน และมีผู้ก่อเหตุไม่คาดฝันโดยขับรถ
พุ่งเข้าชนกลุ่มผู้ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ จนท าให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 19 ราย สร้างความตก
ตะลึงให้กับคนอเมริกันทั้งประเทศ และท าให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุขัดแย้งที่มีความรุนแรงมากที่สุด นับตั้ งแต่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เข้าด ารงต าแหน่งผู้น าสหรัฐอเมริกา98 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนเมืองฟีนิกซ์ 
รัฐแอริโซนาเพ่ือพบปะกลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นฐานคะแนนเสียง กลุ่มผู้สนับสนุนจ านวนมากเดินทางมารวมตัวกัน
บริเวณนอกศูนย์การประชุมแห่งนครฟีนิกส์ เพ่ือฟังการปราศรัยให้ค ามั่นว่าเขาจะต้องผลักดันให้โครงการสร้าง
ก าแพงกั้นแนวพรมแดนที่ติดต่อกับเม็กซิโก ขณะที่ฝ่ายต่อต้านก็ได้เดินทางมาร่วมชุมนุมเพ่ือต่อต้าน โดยโจมตี
แนวคิดของนายทรัมป์ที่เอียงไปในทางสนับสนุนฝ่ายขวาจัดและกลุ่มเหยียดเชื้อชาติ กลุ่มผู้ประท้วงส่วนหนึ่งเกิด
ปะทะกับต ารวจจนต้องใช้แก๊สน้ าตาสลายการชุมนุม99  

                                                           
96 กรุงเทพธุรกิจ. (26 มีนาคม 2560). ปะทะเดือด ‘ผู้สนับสนุน-ต้าน’ ทรัมป์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www. 

bangkokbiznews.com/news/detail/747137  
97 กรุงเทพธุรกิจ. (16 เมษายน 2560) ปะทะเลือดอาบกลุ่มหนุน -ต้าน“ทรัมป์”ในแคลิฟอร์เนีย. http://www. 

bangkokbiznews.com/news/detail/750364 
98 BBCNews. (13 สิ งห า ค ม  2 5 6 0 ). ช า ร์ ล็ อ ต ส์ วิ ล ล์ :  เมื่ อ  “เ ช้ื อ ช า ติ ” ป ะ ท ะ  “ค ว า ม เท่ า เที ย ม ”. 

https://www.bbc.com/thai/international-40914985 
99 BBCNews. (23 สิงหาคม 2560). ทรัมป์ลั่นยอมปิดท าการรัฐบาล หากสภาขวางสร้างก าแพงกันผู้อพยพ. (26 มีนาคม 

2560).  https://www.bbc.com/thai/international-41022724. 
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แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงด ารงต าแหน่งโดยไม่หวั่นไหว เพราะมั่นใจในกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างเหนียว
แน่น แต่การที่ผู้น าประเทศที่สื่อสารในลักษณะเช่นนี้ตลอดเวลา ย่อมเท่ากับโหมกระพือความเกลียดชังและสร้ าง
ความแตกแยกมากขึ้นภายในประเทศเอง ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว เช่นที่ผ่านมาในการชุมนุมในพ้ืนที่สาธารณะ
ทั้งของกลุ่มสนับสนุน และกลุ่มต่อต้าน โดนัลด์ ทรัมป์ มักลุกลามน าไปสู่เกิดการปะทะกัน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหา
เสียงเลือกตั้ง และยังคงเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา  

 ทางที่ดีกว่า ผู้น าประเทศควรค านึงถึงทุกกลุ่มเพ่ือเห็นแก่เอกภาพและความสมานฉันท์ในประเทศ โน้ม
น้าวจูงใจด้วยเหตุผลเชิงบวก ไม่สร้างศัตรูเพ่ิม แต่มุ่งสร้างเอกภาพในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการสื่อสารทาง
การเมืองที่ประสบความส าเร็จจึงต้องค านึงถึงผู้รับสารทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งกลุ่มชอบ ไม่ชอบ และเป็นกลาง เพราะ
ทั้งหมดนี้คือประชาชนในชาติเดียวกัน ผู้น าที่ดีต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกมากที่สุด ผลกระทบทางลบน้อยที่สุด 
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.2 เรื่องท่ี 10.2.2 
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ตอนที่ 10.3 รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง 
เรื่องท่ี 10.3.1 การสื่อสารของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง 
เรื่องท่ี 10.3.2 การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารประเทศ   
เรื่องท่ี 10.3.3 การสื่อสารของฝ่ายค้านเพื่อควบคุมและตรวจสอบรัฐบาล  
เรื่องท่ี 10.3.4 การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 

 

แนวคิด 
1. การสื่อสารของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง มีเป้าหมายเพ่ือให้พรรคได้คะแนนเสียงมาก

พอที่จะจัดตั้งเป็นรัฐบาล การสื่อสารจึงมุ่งจูงใจประชาชนให้เชื่อมั่นศรัทธาจนลงคะแนนเสียงให้ จึง
จัดเตรียมแผนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลากหลายรูปแบบและช่องทางผสมกัน โดยรูปแบบการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งในขอบเขตระดับชาติที่มีอิทธิพลโน้มน้าวประชาชนทั่วประเทศมาก ได้แก่ การ
ปราศรัยหาเสียงของผู้น าพรรคการเมือง และการดีเบตหรือการประชันวิสัยทัศน์และนโยบายหาเสียง 

2. การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารประเทศ  มีเป้าหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้และสนับสนุนการท างานของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจะสามารถสื่อสาร
จูงใจสาธารณชนให้เห็นด้วย ขึ้นกับปัจจัย เช่น ผู้น ารัฐบาลมีทักษะการสื่อสารทางการเมือง หน่วยงาน
รัฐวางแผนประชาสัมพันธ์อย่างมีกลยุทธ์ และมีการใช้ไหวพริบปฏิภาณในการสื่อสาร เพ่ือให้สิ่งที่
สื่อสารให้บรรลุเจตนารมณ์ และป้องกันตนเองไม่ให้เพลี่ยงพล้ าฝ่ายตรงข้าม  

3. การสื่อสารของฝ่ายค้านเพ่ือควบคุมและตรวจสอบรัฐบาล ที่ส าคัญได้แก่ การอภิปรายในที่ประชุมสภา
ฯ มีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบการท างานของรัฐบาลแทนประชาชน เพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของ
ฝ่ายรัฐบาล และเพ่ือสร้างคะแนนนิยมให้ฝ่ายตน การสื่อสารในการอภิปรายจึงเป็นการสื่อสารอย่างมี
วาทศิลป์ เพ่ือโน้มน้าวให้ประชาชนเชื่อในเหตุผลหลักฐานข้อเท็จริงที่น ามาสนับสนุน  และใช้ภาษา
โน้มน้าวอารมณ์เพ่ือให้รัฐบาลสูญเสียความน่าเชื่อถือและคะแนนนิยม   

4. การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับรัฐและสร้างแรง
กดดันให้รัฐยอมรับข้อเรียกร้องและด าเนินการตามที่ตนต้องการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
สื่อสาร ได้แก่ การสร้างประเด็นที่เรียกร้องให้สังคมเห็นความส าคัญ การเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็น
กระบวนการ สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวและกระแสสังคมสนับสนุน 



87 
 

 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการสื่อสารของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งได ้
2. อธิบายการสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารประเทศได ้
3. อธิบายการสื่อสารของฝ่ายค้านเพื่อควบคุมและตรวจสอบรัฐบาลได ้
4. อธิบายการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ได ้
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เรื่องที่ 10.3.1 การสื่อสารของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 

การสื่อสารของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการสื่อสารในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
เป้าหมายเพ่ือให้พรรคได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะจัดตั้งเป็นรัฐบาล การรณรงค์จึงมุ่งจูงใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้ง เกิดความนิยมชมชอบในตัวผู้สมัครของพรรค เกิดความศรัทธาในพรรค มีความเชื่อมั่นใน
นโยบายพรรค จนน าไปสู่การตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้พรรค โดยจัดเตรียมแผนรณรงค์ ในลักษณะชุดการสื่อสาร 
มีกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลากหลายรูปแบบและช่องทางผสมกัน เพ่ือให้เหมาะสมและเข้าถึง
ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละช่วงเวลา โดยค านึงให้เป็นกลยุทธ์ที่มั่นใจว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมี
โอกาสชนะคู่แข่งทางการเมืองได้  

ในที่นี้ จะพิจารณารูปแบบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในขอบเขตระดับชาติ เฉพาะที่มีอิทธิพลในการโน้ม
น้าวประชาชนผู้มีสิทธิหาเสียงทั่วประเทศ ได้แก่ การปราศรัยหาเสียงของผู้น าพรรคการเมือง การสื่อสารนโยบาย
หาเสียง และการเข้าร่วมเวทีถกเถียง หรือดีเบต (debate) 
 

1. การปราศรัยหาเสียงของผู้น าพรรคการเมือง 
ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งระดับชาติ การช่วยผู้สมัครหาเสียงของหัวหน้าพรรคการเมืองมีความส าคัญมาก 

เพราะหัวหน้าพรรค คือ บุคคลที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นมาเป็น “นายกรัฐมนตรี” หากพรรคได้คะแนนเสียงข้างมาก 
และมีโอกาสเป็น “ผู้น าฝ่ายค้าน” ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ดังนั้น หัวหน้าพรรคจึงจ าเป็นต้องแสดง
ตัวให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั้งประเทศ นอกจากการเดินสายเพ่ือต้องพบปะประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศแล้ว บทบาทส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การตระเวนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

การหาเสียงโดยการปราศรัยนั้น ส่วนใหญ่มักจะปราศรัยในพ้ืนที่ใหญ่ๆ มีประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สนับสนุนพรรคอยู่แล้ว การปราศรัยของผู้น าพรรค นอกจากจะสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่แล้ว ปัจจุบันสามารถ
ถ่ายทอดสอดไปพร้อมๆ กันทั่วประเทศผ่านช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อของพรรค รวมทั้ง ย่อมมีสื่อมวลชนไป
ท าข่าวด้วย โดยสื่อจะหยิบยกบางประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาเป็นข่าว การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งจึงเป็นการส่งสาร
ถึงมวลชนกลุ่มใหญ่ที่เข้าฟังการปราศรัย และประชาชนทั้งประเทศที่รับชมผ่านสื่อ  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ผู้ปราศรัย
ต้องพยายามพูดโน้มน้าวชักจูงใจทั้งคนในพ้ืนที่และคนทั้งประเทศ ให้สนับสนุนผู้สมัครและพรรคของตน เพ่ือให้ได้
คะแนนเสียงส่วนใหญ่น าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุด  

กระบวนการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองเพ่ือเอาชนะการเลือกตั้งในการเมืองระดับชาติ สามารถ
พิจารณาการปราศรัยตามกระบวนการสื่อสารทางการเมืองได้ดังนี้  

ผู้ส่งสาร (Sender) บุคคลผู้มีอิทธิพลหรือเป็นแกนน าส าคัญในการผลักดันให้ชนะเลือกตั้ง ได้แก่ หัวหน้า
พรรค และผู้น าหรือผู้บริหารระดับสูงของพรรค โดยมุ่งหวังในการชักจูงโน้มน้าวไม่เพียงสื่อสารกับคนในพ้ืนที่แต่
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เพ่ือให้เข้าถึงคนทั้งประเทศ การปราศรัยที่มีพลังโน้มน้าวใจของหัวหน้าพรรค จะช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จให้กับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคในท้องถิ่น และชนะการเลือกตั้งในระดับประเทศได้อีกทางหนึ่ง  

หัวหน้าพรรคและผู้น าคนส าคัญของพรรคจึงมักเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร มีสไตล์การพูดหาเสียงที่
เป็นเอกลักษณ์ มีบุคลิกที่ดึงดูดให้คนอยากฟัง มีการใช้ภาษา น้ าเสียง จังหวะลีลาการสื่อสารที่กระตุ้นเร้าให้ผู้ฟัง
คล้อยตาม เช่น เกิดความประทับใจชื่นชมประทับใจ เมื่อผู้น ากล่าวถึงคุณงามความดีของผู้สมัคร หรือเกิดความ
โกรธ ไม่พอใจพรรคฝ่ายตรงข้าม เมื่อกล่าวถึงการกระท าที่ผิดๆ และส่งผลเสียอย่างร้ายแรงของพรรคฝ่ายตรงกัน
ข้าม มีการแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะๆ เพ่ือช่วยให้ฟังรู้สึกผ่อนคลาย เป็นต้น 

สาร (Message) ในการปราศรัยจะมุ่งจูงใจผู้ฟังทั้งเหตุผลและอารมณ์ เนื้อหาปราศรัยจึงมีเหตุผลพร้อม 
ๆ กับสร้างอารมณ์ มีการใช้ส านวนโวหาร ค าคม มีการขึ้นต้นและลงท้ายที่น่าประทับใจ ผู้น าที่มีทักษะการปราศรัย
ที่ดี จะสามารถเรียบเรียงล าดับเนื้อหาการปราศรัยได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารประเด็นที่ต้องการสื่อสารได้อย่าง
ครบถ้วน เช่น แนะน าและจูงใจให้เลือกผู้สมัคร เหตุผลที่ต้องเลือกพรรคให้เข้าไปเป็นรัฐบาล โดยกล่าวถึงนโยบาย
พรรคที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ จะช่วยแก้ปัญหาปากท้องพวกเขาอย่างไร ถ้าเลือกพรรคเป็นรัฐบาลจะน า
ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างไร และหาช่องโจมตีจุดอ่อนพรรคฝ่ายตรงข้าม วิพากษ์วิจารณ์นโยบายหรือคุณสมบัติ
ของคู่แข่ง โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหว อย่างเช่น คอร์รัปชั่นหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น สารที่สื่อเนื้อหาที่มี
ทั้งเหตุผลและอารมณ์จะช่วยให้ผู้ฟังเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้กับผู้สมัครของพรรค ผู้น าพรรคและพรรคว่า
มีศักยภาพพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์ของประชาชนได้  

ช่องทาง (Channel) การหาเสียงโดยการปราศรัยนั้น ส่วนใหญ่มักจะปราศรัยกลางแจ้งในพ้ืนที่
สาธารณะขนาดใหญ่  โดยมีประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนพรรคอยู่แล้วมารับฟังการปราศรัยของ
ผู้น าพรรค แต่นอกจากจะสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ปัจจุบันจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อของพรรค 
เช่น สื่ออินเทอร์เนต โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นต้น เพ่ือให้คนทั้งประเทศได้รับชมพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกัน ใน
การปราศรัยใหญ่ มักจะมีสื่อมวลชนส านักต่างๆ ไปติดตามท าข่าวด้วย โดยสื่อจะหยิบยกบางประเด็นที่น่าสนใจ
ขึ้นมาเป็นข่าว ดังนั้น ผู้น าพรรคจึงต้องสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจทั้งคนในพ้ืนที่และคนทั้งประเทศด้วย โดยสื่อสารถึงสิ่ง
ที่พวกเขาต้องการ สร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกละเลย และพยายามจูงใจผู้ฟังให้คล้อยตาม เพ่ือน าไปสู่การ
ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพรรค 

ผู้รับสาร (Receiver)  ในการปราศรัยหาเสียงในพ้ืนที่สาธารณะ กลุ่มประชาชนผู้มาฟังค าปราศรัยส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค มีแนวโน้มให้การสนับสนุนและเลือกผู้สมัครในนามพรรคอยู่แล้ว อาจเป็นฐาน
เสียง เป็นสมาชิกพรรค หรือเป็นผู้ที่ชื่นชอบหัวหน้าพรรค เห็นด้วยกับอุดมการณ์พรรคหรือนโยบายของพรรค ใน
การปราศรัยกับคนกลุ่มนี้จึงมุ่งรักษาฐานเสียงนี้ไว้ให้มั่น สร้างความใกล้ชิดเป็นกันเอง สื่อสารได้ชนะใจคนในพ้ืนที่
นั้นได้ เช่น ใช้ภาษาถิ่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รู้ปัญหาและความต้องการของพวก ที่ส าคัญในการปราศรัยกับคนกลุ่ม
นี้ต้องมุ่งเพ่ิมพูนศรัทธา ไม่ท าลายความไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น ไม่พูด โกหก ไม่พูดเกินจริง ไม่หลอกลวงเพ่ือหวัง
ประโยชน์ เพราะถ้าหากความจริงเปิดเผยในภายหลัง คนจะสูญเสียศรัทธา สูญเสียความน่าเชื่อถือ เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม ในการปราศรัยต้องค านึงถึงประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย ทั้งประชาชนที่ยังไม่เลือกข้าง และกลุ่มที่
สนับสนุนพรรคฝ่ายตรงข้าม การปราศรัยจึงต้องชักจูงใจให้เกิดความนิยมชมชอบ เห็นข้อดีและประโยชน์ที่จะได้
จากนโยบายพรรคและการเลือกพรรค  รวมทั้งต้องระมัดระวังไม่เปิดจุดอ่อนให้อีกฝ่ายใช้เป็นช่องโจมตีกลับได้  

ผลที่เกิดขึ้น (Effect) การปราศรัยหาเสียงของหัวหน้าพรรคและผู้น าคนส าคัญของพรรค จะช่วยเพ่ิม
ความเชื่อมั่นให้ผู้รับสารซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคอยู่แล้ว เช่น มั่นใจว่าผู้สมัครในพ้ืนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ลงคะแนนเสียงให้ หัวหน้าพรรคเหมาะสมที่จะด ารงต าแน่งรัฐมนตรี พรรคเหมาะสมที่จะได้เป็นรัฐบาล นโยบาย
พรรคเป็นประโยชน์สมควรถูกน าไปปฏิบัติจริง ส่วนพรรคฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่เหมาะสมหากเลือกเข้ามาจะเกิดผลเสีย
ต่อประเทศชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาจเกิดผลในทางลบ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนพรรค เช่น ไม่
เชื่อมั่นในตัวหัวหน้าพรรค ไม่เห็นด้วยกับนโยบายพรรค หากเลือกไปจะเกิดผลเสียกับประเทศมากกว่า เป็นต้น    

ผลสะท้อนกลับ (Feedback)  การปราศรัยหาเสียงของหัวหน้าพรรคและผู้น าคนส าคัญของพรรค อาจ
ส่งผลในทางบวก เช่น ช่วยหาเสียงชักชวนคนอ่ืน ๆ ให้เลือกผู้สมัครของพรรค การสื่อสารข้อดีของนโยบายพรรค 
และข้อเสียของพรรคคู่แข่ง และการไปลงคะแนนเสียงสนับสนุนในวันเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน อาจเกิดผลทางลบ
หากการปราศรัยนั้นมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ เป็นช่องให้คู่แข่งใช้โจมตี หรือไม่ลงคะแนน
เลือกตั้งให ้

              ภาพที่ 10.17 กระบวนการปราศรัยหาเสียงของผู้น าพรรคการเมือง 
ที่มา : ผู้เขียน 
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เนื่องจากการปราศรัยหาเสียงสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวกลุ่มคนหมู่มากในคราวเดียว ผู้ปราศรัยสามารถ

ใช้ภาษาที่มีพลัง เพ่ือดึงดูดใจและส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ฟัง สร้างความประทับใจ ก่อให้เกิดการตอบรับและ
คล้อยตาม ผู้น าพรรคจึงมักเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร มีสไตล์การพูดหาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ มีบุคลิกที่ดึงดูด
ให้คนอยากฟัง มุ่งจูงใจผู้ฟังทั้งเหตุผลและอารมณ์ การปราศรัยที่เรียกว่าประสบความส าเร็จมักมีลักษณะดังนี้ 

การปราศรัยที่มีพลังโน้มน้าวใจ 
ผู้ปราศรัยจะสื่อสารอย่างมีวาทศิลป์เพื่อเอาชนะใจผู้ฟัง เพ่ือให้คล้อยตามท้ังด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มี

การใช้ส านวนโวหาร ค าคม มีการขึ้นต้นและลงท้ายที่น่าประทับใจ มีการใช้ภาษา น้ าเสียง จังหวะลีลาการสื่อสารที่
กระตุ้นเร้าให้ผู้ฟังคล้อยตาม และต้องรู้จักคนในพ้ืนที่ที่จะไปปราศรัย รู้ภาษา รสนิยม รู้ปัญหาและความต้องการ
ของพวกเขา เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ชนะใจคนในพ้ืนที่นั้นได้ เช่น ใช้ภาษาถิ่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ท าให้ผู้ฟังรู้สึก
ใกล้ชิด เป็นกันเอง มีการแทรกอารมณ์ขันเป็นระยะๆ เพ่ือช่วยให้ฟังรู้สึกผ่อนคลาย และพยายามจูงใจผู้ฟังให้คล้อย
ตาม เพ่ือน าไปสู่การลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพรรค 

ยกตัวอย่างเช่นในการปราศรัย ผู้ปราศรัยจะมีการใช้ค าศัพท์แสดงความส าคัญของผู้ฟัง เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เกิดทัศนคติมุมบวกและเปิดใจรับสารได้ง่ายขึ้น โดยวิธีการที่น ามาใช้ ได้แก่ การใช้
ค าพูดให้เกียรติเคารพยกย่อง การใช้ค าเรียกที่แสดงความใกล้ชิดสนิทสนม การใช้สรรพนามที่แสดงความเป็นพวก
เดียวกนั เป็นต้น 

สุภาพ กริ่งรัมย์ได้ศึกษาถึงกลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พบว่ากลวิธีการใช้ค าศัพท์แสดงความส าคัญของผู้ฟังเป็น
กลวิธีการโน้มน้าวใจที่พบมากที่สุดในการปราศรัยหาเสียง ทั้งของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรใช้ค าศัพท์แสดงความส าคัญของผู้ฟังจ านวน 671 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 61.5 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะใช้ 344 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.12 เหตุผลเนื่องมาจาก ในการปราศรัยหาเสียงจ าเป็นต้อง
ใช้ค าเรียกผู้ฟัง ซึ่งการเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยเร้าความสนใจให้ผู้ติดตามฟังการปราศรัยเท่านั้น แต่
ยังช่วยในการชักจูงใจผู้ฟังให้เกิดความเชื่อถือ ยอมรับ คล้อยตามและไปลงคะแนนเสียงให้ผู้ปราศรัย ดังนั้นจึงมีการ
ใช้ค าศัพท์แสดงความส าคัญของผู้ฟังมาก100  

การใช้ค าพูดให้เกียรติเคารพยกย่อง เพ่ือแสดงความส าคัญของผู้ฟัง เป็นการสร้างความประทับใจและการ
ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เช่นใช้ค าว่า “เรียน” “กราบเรียน” “กราบเรียนพ่อแม่พ่ีน้อง...” 
“เรื่องนี้ต้องขอเรียนพี่น้องเกษตรกรที่เคารพในที่นี้ว่า...”  เพ่ือแสดงการบอกกล่าวอย่างสุภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ฟังมี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ปราศรัยและเปิดใจรับฟังสิ่งที่ผู้ปราศรัยจะกล่าวต่อไป ตัวอย่างการใช้ศัพท์แสดงความเคารพยกย่อง

                                                           
100 สุภาพ กริ่งรัมย์. กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ.2554 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ. สารนิพนธ์ กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา). กรุงเทพฯ: เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. หน้า 50. 
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ผู้ฟัง  “...ต้องเรียนว่า วันนี้ดิฉันและพรรคเพ่ือไทยมีความพร้อมทางทีมงานและบุคลากรอย่างเต็มที่และพิสูจน์ว่า
เราท าได้จริงค่ะ” (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปราศรัยในวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ.  2554 ณ วงเวียนใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร)101   

การใช้ค าเรียกแสดงความสนิทสนม เป็นเหมือนญาติ เหมือนครอบครัวเดียวกัน เช่น พี่น้อง พ่อแม่พ่ีน้อง 
พ่ีน้องชาวไทย พ่ีน้องเกษตรกร พ่ีป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย หรือเมื่อสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆ อาจแสดงตัวร่วมเพ่ือ
เชื่อมโยงกับคนกลุ่มนั้น เช่น ในการปราศรัยตามภูมิภาคต่างๆ ผู้ปราศรัยมักใช้ค าภาษาถิ่นในการทักทาย อาทิ การ
ปราศรัยที่จังหวัดเชียงใหม่ อาจเริ่มต้นด้วยค าทักทายในภาษาถิ่น “ป้อแม่ปี้น้องจาวเจียงใหม่” และสอดแทรกด้วย
ค าศัพท์ของท้องถิ่นนั้นเป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความใกล้ชิดเป็นกันเองและเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ง่ายขึ้น เป็นต้น  

การใช้สรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกัน เช่น “เรา” “พวกเรา” มากกว่าใช้ค าว่า “ผม” “พวกผม” 
“ท่าน” “พวกท่าน” ท าให้เกิดความใกล้ชิด ลดความห่างเหินหรือลดระยะห่างระหว่างผู้สื่อสารทางการเมืองกับ
ประชาชน กล่าวกันว่า การใช้ค าว่า “เรา” “พวกเรา” เป็นค าที่มีพลังที่สุด เพราะให้ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
ในขณะที่ค าว่า “ท่าน” มีพลังเป็นอันดับสอง แสดงว่าเราคิดถึงคนอ่ืน ส่วนค าว่า “ฉัน” เป็นค าที่ไร้พลัง เพราะมุ่ง
คิดถึงแต่ตนเอง102 ยิ่งหากเรียกคนฟังว่า “พวกคุณ” ย่อมเป็นเหมือนผู้สื่อสารก าลังผลักผู้รับสารให้ห่าง จะเกิด
ความรู้สึกถูกแบ่งแยกหรือเป็นคนละพวกกัน แม้ผู้สื่อสารจะพูดโดยไม่ตั้งใจ หรือไม่มีเจตนาหรือไม่ได้คิดเช่นนั้น แต่
อาจท าให้ผู้ฟังรู้สึกห่างเหินและปิดใจไม่รับฟังสารที่สื่อได้103 

ในการท าให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มักใช้ค าที่สะท้อนความเป็นพวกเดียวกันระหว่างการสื่อสารเพ่ือ
โน้มน้าวใจให้ร่วมมือ ร่วมสนับสนุนตน หรือร่วมต่อต้านฝ่ายตรงข้าม อาทิ “พวกเราคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดิน...” 
เพ่ือแสดงความเป็นคนไทยที่รักชาติเหมือนกัน “คนที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย อย่างพวกผม อย่างพ่อแม่พ่ีน้อง 
ย่อมทนไม่ได้..” เพ่ือแสดงว่าเป็นคนที่ยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยเหมือนกัน เป็นต้น ตัวอย่างการใช้ค าสรรพนาม
แสดงความเป็นพวกเดียวกัน  “...เราจะต้องมาพูดคุยกันละครับว่า เหตุการณ์เหล่านั้นอะไรเกิดขึ้น เราจะต้อง
ค้นหาความจริง แต่หน้าที่ของพวกเราจากนี้ไป คือช่วยกันดับไฟประเทศ” (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปราศรัยใน
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร) 104    

นอกจากนี้ บัณฑิกา จารุมา ได้ศึกษา “การสื่อสารโน้มน้าวใจทางการเมือง: กรณีศึกษาการเมืองในช่วง
ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549” จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารโน้มน้าว
ใจ กรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ควรลาออกหรือไม่ควรลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จากวาทกรรมของผู้ส่ง
สาร 4 ท่าน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายต่อต้าน ได้แก่ พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง นายธีรยุทธ บุญมี นายอภิสิทธิ์ เวชชา

                                                           
101 เพิ่งอ้าง, หน้า 56. 
102 ประมวญ พิรัชพันธ์ 2539, อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2554). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.พิมพ์ครั้งท่ี 6. หน้า 234. 
103 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2554). นักพูดขั้นเทพ. อ้างแล้ว. 
104 สุภาพ กริ่งรัมย์. อ้างแล้ว, หน้า 57. 
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ชีวะ และฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากหนังสือพิมพ์มติชน ไทยโพสต์ และไทยรัฐ ในช่วงวันที่ 14 
มกราคม ถึง 2 เมษายน 2549 รวม 237 ฉบับ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้105 

ด้านเนื้อหาโน้มน้าวใจของฝ่ายต่อต้าน มี 5 ประเด็น ได้แก่  
1. คุณสมบัติ/คุณลักษณะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่เหมาะสมต่อการเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมี

ค าพูดเชื่อถือไม่ได้ ไม่ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่โปร่งใสและท าผิดกฎหมาย ไม่ยึดมั่นในปณิธาน
ของทหารและนักการเมือง และเชื่อม่ันในตนเองมากเกินไป  

2. การบริหารงานไม่ถูกต้อง เนื่องจากตีความแนวคิดทุนนิยม แนวคิดการถอดรื้อ แนวคิดประชาธิปไตย
ผิดพลาดและน ามาปฏิบัติไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมคอร์รัปชั่น แทรกแซงการท างานของหน่วยงานองค์กรอิสระและ
หน่วยงานราชการ ฯลฯ  

3. เป็นความต้องการของประชาชนซึ่งมีจ านวนมากหลากหลายกลุ่ม เข้าร่วมสนับสนุนโดยไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝงและมีความต้องการอย่างจริงจัง  

4. เป็นต้นเหตุความแตกแยกของประชาชนในชาติขั้นวิกฤต  
5. จะสร้างปัญหาแก่ประเทศไทยในอนาคต ทั้งปัญหาวิกฤตรัฐธรรมนูญและปัญหาวิกฤตประชาธิปไตยทั้ง

ระบบ 
ส่วนหลักฐานในการสื่อสารโน้มน้าวใจของฝ่ายต่อต้าน ใช้หลักฐาน 5 ประเภท ได้แก่  
1. การยกตัวอย่าง  
2. การเปรียบเทียบ  
3. การใช้พยาน การอ้างสถิติ การพรรณาความ  
4. ใช้ภาษาในการสื่อสารโน้มน้าวใจ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าและกลุ่มค าที่มีความหมายเชิงหนักแน่น

เป็นส่วนขยาย  
5. การใช้ค าแสดงโวหารภาพพจน์ 
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลใช้เนื้อหาในการโน้มน้าวใจ 7 ประเด็น ได้แก่  
1. คุณสมบัติ/คุณลักษณะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความเหมาะสมต่อต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

เนื่องจากมีความซื่อสัตย์ รักษาสัจจะ มีศีลธรรม จงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์ พร้อมจะเป็นผู้ให้และต้องการ
ช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ ฯลฯ  

2. การบริหารงานของรัฐบาลถูกต้อง ใช้แนวคิดทุนนิยม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
ประชาธิปไตย แก้ปัญหาต่างๆ ถูกวิธี  

3. ผลงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สาธารณสุขและการศึกษา  

                                                           
105 บัณฑิกา จารุมา. (2550). การสื่อสารโน้มน้าวใจทางการเมือง : กรณีศึกษาการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา). 
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 206-208. 
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4. เป็นความต้องการของประชาชนซึ่งมีจ านวนมากกว่าฝ่ายต่อต้าน  
5. คุณสมบัติ/คุณลักษณะของฝ่ายต่อต้านไม่น่าเชื่อถือ มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ มีพฤติกรรมก้าวร้าว

คุกคามและขาดความรู้ความเข้าใจ  
6. วิธีการแสดงออกของฝ่ายต่อต้านไม่ถูกต้อง เนื่องจากกระท าการละเมิดกฎหมายและหลักการ

ประชาธิปไตย สร้างปัญหาให้ประเทศ  
7. จะเกิดผลเสียต่อประเทศ เพราะหากลาออกจะท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางประชาธิปไตย ส่งผลให้

ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลง ไม่มีเงินน าไปช่วยประชาชนให้อยู่ดีกินดี 
หลักฐานที่ฝ่ายรัฐบาลใช้ในการสื่อสารโน้มน้าวใจ 7 ประเภท ได้แก่  
1. การยกตัวอย่าง  
2. การเปรียบเทียบ  
3. การใช้พยาน  
4. การอ้างสถิติ  
5. การพรรณาความ  
6. การให้รายละเอียด  
7. การบอกเล่า  
ส่วนลักษณะภาษาท่ีฝ่ายรัฐบาลใช้ ได้แก่  
1. การใช้ค าและกลุ่มค าที่มีความหมายเชิงหนักแน่นเป็นส่วนขยาย  
2. การใช้ค าแสดงโวหารภาพพจน์  
3. การใช้ค าสแลง  
4. การใช้ค าอุทาน  
5. การใช้ค าในภาษาถ่ิน 
ผู้น าทางการเมืองที่มีทักษะการปราศรัยที่ดี จะสามารถเรียบเรียงล าดับเนื้อหาการปราศรัยได้เป็นอย่างดี 

สามารถสื่อสารประเด็นที่ต้องการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน เช่น แนะน าและจูงใจให้เลือกผู้สมัคร เหตุผลที่ต้องเลือก
พรรคให้เข้าไปเป็นรัฐบาล พรรคฝ่ายตรงข้ามมีจุดอ่อนอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวอย่างเช่น คอร์รัปชั่น
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน และกล่าวถึงนโยบายพรรคที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ จะช่วยแก้ปัญหาปากท้อง
พวกเขาอย่างไร ถ้าเลือกพรรคเป็นรัฐบาลจะน าประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างไร เป็นต้น เนื้อหาที่ครบถ้วนจะช่วยให้
ผู้ฟังหมดค าถามและรู้สึกเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจ ผู้น าพรรคมีศักยภาพพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  

การปราศรัยที่มีพลังโน้มน้าวใจของผู้น าพรรคการเมือง จะช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จให้กับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคในท้องถิ่น และชนะการเลือกตั้งในระดับประเทศได้อีกทางหนึ่ง 
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นโยบายหาเสียงตอบสนองความต้องการ  
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้พรรคการเมืองชนะเลือกตั้ง ได้แก่ ความคาดหวังในตัวผู้สมัครและ

นโยบายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆ มา การหาเสียงด้วยการสื่อสารนโยบายที่ตอบสนองความ
ต้องการในใจของคนจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้ชนะเลือกตั้งได้  

หากวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองโลกในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนผู้ออกเสียงเลือกตั้งมีแนวโน้ม
เลือกนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าท า กล้าน าเสนอนโยบายใหม่ๆ ที่ตรงความต้องการของประชาชน มากกว่า
ยึดติดกับความเป็นนักการเมืองอาชีพแบบเดิม106 ตัวอย่างเช่น  

นายเดวิด คาเมรอน (David Cameron) ที่ประกาศนโยบายในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่า จะให้มีการท า
ประชามติว่าจะ “อยู่” หรือ “ออก” จากสหภาพยุโรป ท าให้คาเมรอนได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศ
อังกฤษอีกสมัยหนึ่ง  

นายจัสติ ทรูโด (Justin Trudeau) นายกรัฐมนตรีแคนาดา มักท าอะไรแตกต่างจากเดิมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ชีวิตหรือนโยบายต่าง ๆ ของเขา เช่น การเตรียมผลักดันให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย การให้ความส าคัญ
กับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และประกาศถอนก าลังทหารในตะวันออกกลาง เป็นต้น  

นายโรดริโก ดูแตร์เต (Rodrigo Duterte) ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ แม้ว่าจะถูกโจมตีในเรื่องค าพูดที่
สะท้อนทัศนะแบบตรงไปตรงมา แต่กลับได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพราะความเด็ดขาดใน
การก าจัดยาเสพติดด้วยการวิสามัญฆาตกรรม โดยอธิบายว่า ต้องลงมือท า  “สงครามขจัดยาเสพติด” มิฉะนั้น 
ฟิลิปปินส์จะกลายเป็น “รัฐยาเสพติด” เป็นต้น  

ตัวอย่างที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนอเมริกันและคนทั่วโลก คือการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับชัย
ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2559 ประเด็นส าคัญที่ท าให้เขาประสบ
ความส าเร็จคือ รณรงค์หาเสียง “Make America Great Again” และนโยบาย “Putting America First” ในช่วง
หาเสียง ทรัมป์ได้แสดงออกชัดเจนถึงความต้องการใช้ก าแพงภาษีและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้น
ปกป้องและยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก การท าให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่ รวมทั้งสร้างความเป็นชาตินิยมและ
ปกป้องผลประโยชน์ชาติอย่างสุดโต่ง 

การที่โดนัลด์ ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของนักการเมืองมาก่อน 
และมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยมาก สะท้อนให้เห็นว่าคนอเมริกันจ านวนมาก “เห็นด้วย” กับนโยบายของ
เขา ชัยชนะของทรัมป์ชี้ให้เห็นว่า คนอเมริกันต้องการทางเลือกใหม่ ในช่วงหาเสียงเขาได้แสดงออกชัดเจนถึง ความ
ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ อาทิ การสร้างก าแพงก้ันเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีความยาวประมาณ 
3,200 กิโลเมตร น าการลงทุนจากต่างประเทศกลับมาประเทศตัวเอง เพ่ือสร้างงานให้คนในประเทศ ประกาศ
ทบทวนหรือยกเลิกข้อตกลงทางการค้าทั้งที่ลงนามแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจา และต่อต้านประเทศที่แย่งงานคน

                                                           
106 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (10 มกราคม 2560). “ประเทศไทยกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้”. กรุงเทพ

ธุรกิจ. (ออนไลน์) เข้าถึงไดจ้าก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639960 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639960
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อเมริกันไป เขากล่าวว่า “สหรัฐไม่สามารถเป็นต ารวจโลกอีกต่อไป เราไม่สามารถปกป้องทุกประเทศทั่วโลกที่ไม่
เคยให้อะไรที่เราต้องการเลย”107 

การหาเสียงของทรัมป์ด้วยนโยบายที่โดนใจ ท าให้เขาได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มคนขาวใน
แถบรัสต์เบลต์ (Rust Belt) ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา เขตอุตสาหกรรมเก่าที่เคยรุ่งเรืองและส่วน
หนึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครต ได้แก่ เพนซิลเวเนีย  ไอโอวา อินเดียนา วิสคอนซิน และมิชิแกน ซึ่งได้
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการค้า คนชั้นแรงงานต้องตกงานและยากจน การหาเสียงที่
กลายเป็นความหวังใหม่ เมื่อประกอบกับข่าวในเชิงลบของฮิลลารี่ คลินตันในช่วงนั้น ท าให้คะแนนนิยมลดลง 
จนทรัมป์สามารถชนะเลือกตั้งได้ แม้จะมีคนอเมริกันอีกเป็นจ านวนมากที่ต่อต้านและคัดค้านอย่างรุนแรงก็ตาม 

โจมตีจุดอ่อนฝ่ายตรงข้ามได้ผล 
เนื่องจากการเมืองเป็นการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงอ านาจ ดังนั้นแต่ละฝ่ายจึงต้องพยายามเอาชนะคู่แข่งเอาชนะ

ใจประชาชนเพ่ือให้ได้เสียงสนับสนุน วิธีหนึ่งคือการหาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม น ามาชี้ประเด็นข้อบกพร่อง 
ข้อผิดพลาด เพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามในสายตาของประชาชน ท าให้สาธารณชนเห็นว่า บุคคล
เหล่านี้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนประชาชนในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามน ามาโจมตีมักเป็นเรื่องอ่อนไหวต่ออารมณ์ความรู้สึกเชิงคุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชน ได้แก่ การกระท าที่ผิดศีลธรรม การบริหารผิดพลาดส่งผลเสียหายต่อประเทศ พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย 
เช่น คอร์รัปชั่น การโกหกหลอกลวง การบกพร่องต่อหน้าที่ ความร่ ารวยผิดปกติ การหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี  เป็น
ต้น ซึ่งหากสามารถหาหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ มาสนับสนุน จนสาธารณชนมีแนวโน้มเชื่อว่าจริง อาจส่งผลให้
คะแนนนิยมในตัวผู้สื่อสารทางการเมืองนั้นลดลงได้   

ตัวอย่างเช่น ส านักข่าวบีบีซีวิเคราะห์ว่า เหตุผลหนึ่งในการพ่ายแพ้ของนางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิง
ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต คือข่าวที่เธอถูกส านักงานสอบสวนกลาง (FBI) 
สอบสวนเรื่องการใช้อีเมลแอดเดรสส่วนตัว (hdr22@clintonemail.com) ในการติดต่องานแทนที่จะใช้อีเมล
ทางการ (state.gov) อีกทั้งยังใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจากที่บ้านในนิวยอร์ก ขณะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ 
เมื่อ 7 ปีที่แล้ว จุดอ่อนในเรื่องนี้นอกจากถูกโดนัลด์ ทรัมป์ฉวยโอกาสน ามาหาเสียงโจมตีทันที ด้วยการบอกว่าเป็น
เรื่องอ้ือฉาวทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 40 ปี และชี้ให้เห็นว่าเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้าย ที่ส าคัญ ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นปรากฏว่าคะแนนนิยมในตัวคลินตันลดลง จากสัปดาห์ก่อนมีคะแนนน าห่างอยู่ 12 จุด แต่หลังข่าว
อ้ือฉาวนี้ ปรากฏว่ามีคะแนนน าโดนัลด์ ทรัมป์เพียง 1 จุดเท่านั้น แม้ว่าเธอพยายามสื่อสารกับประชาชนชาว

                                                           
107 Daily Monitor. (September 27,2016). Trump says US cannot be 'policeman of the world'. [Online] 

Available http://www.monitor.co.ug/News/World/Trump-says-US-cannot-be--policeman-of-the-world-/688340-
3396100-format-xhtml-tecd0q/index.html. 
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อเมริกันว่า เมลที่เธอสื่อสารนั้นไม่ได้มีข้อมูลแปลกๆ ที่ซ่อนอยู่ และกล่าวโจมตีการกระท าของเอฟบีไอ แต่ก็ไม่ช่วย
ให้ความเชื่อถือที่เสียไปกลับคืนมา108   

หรือตัวอย่างในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวการกล่าวหาคู่แข่งทางการเมืองเกี่ยวกับการลอกค าปราศรัย ซึ่งถือว่า
เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม ผิดจรรยาบรรณและท าให้สูญเสียความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้น นักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
จึงมักน าสุนทรพจน์ของคู่แข่งทางการเมืองไปตรวจสอบ เมื่อพบหลักฐานว่ามีบางส่วนเหมือนกับสุนทรพจน์ของ
ผู้อ่ืนก็จะถูกน ามาใช้โจมตี ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส นางมารีน เลอ เปน  (Marine Le Pen) ผู้สมัครชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสจากพรรคฝ่ายขวา ถูก Ridicule TV สื่อเว็บไซต์ยูทิวบ์ของกลุ่มผู้สนับสนุนนายฟรองซัวส์ ฟี
ยง (François Fillon) กล่าวหาว่าการปราศรัยของเธอมีการลอกค าพูดของนายฟียงแบบค าต่อค า อาทิ "รายชื่อผู้
รอเข้าสมาคมฝรั่งเศสในเซี่ยงไฮ้ โตเกียว หรือเม็กซิโก เพ่ือที่จะเข้าโรงเรียนมัธยมฝรั่งเศสในกรุงราบัตหรือกรุงโรม"  
ซึ่งการเปิดโปงของ Ridicule TV ท าให้นางเลอ เปนตกเป็นเป้าการล้อเลียนและเสียดสีของกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียใน
ฝรั่งเศส109 

เช่นเดียวกับ นางเมลาเนีย ทรัมป์ (Melania Trump) ก็เคยถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนสุนทรพจน์ของนางมิ
เชล โอบามา (Michelle Obama) อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ในระหว่างขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
ที่การประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยนักวิจารณ์พากันจับผิดว่า บางช่วงของค ากล่าวของเธอ
คล้ายคลึงอย่างมากกับสุนทรพจน์ที่มิเชล โอบามา กล่าวบนเวทีประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมี
การถอดค ากล่าวมาเปรียบเทียบกัน110 เช่น  

"...พ่อแม่ของดิฉันท าให้ดิฉันประทับใจกับค่านิยมที่ว่า คุณต้องท างานหนักเพื่อสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต 
ว่าค าพูดของคุณคือสิ่งผูกมัดตัวคุณ และคุณต้องท าในสิ่งที่พูดและรักษาสัญญา คุณต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วย
ความเคารพ พวกท่านสอน ดิฉันให้แสดงค่านิยมและศีลธรรมเหล่านี้ในการใช้ชีวิตประจ าวัน นี่คือบทเรียนที่ดิฉัน
ได้ส่งต่อไปถึงลูกชายของเรา" (เมลาเนีย ทรัมป์)  

"...บารัคกับดิฉันนั้น เราถูกเลี้ยงด้วยค่านิยมที่เหมือนกันหลายด้าน นั่นคือว่า คุณต้องท างานหนักเพื่อสิ่งที่
คุณต้องการในชีวิต ว่าค าพูดของคุณคือสิ่งผูกมัดตัวคุณและคุณต้องท าในสิ่งที่คุณบอกไว้ว่าจะท า ว่าคุณต้อง
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติและเคารพ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักพวกเขา หรือถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับพวก
เขา" (มิเชล โอบามา) 

                                                           
108 Catherine Burns. (31 Oct 2016). “The most simple explanation of Hillary’s email problem you'll 

find, we promise”. BBC. [Online] Available http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/37824415/the-most-simple-
explanation-of-hillarys-email-problem-youll-find-we-promise 

109 BBCไทย. (2 พฤษภาคม 2017). เลือกตั้งฝรั่งเศส: เลอ เปน ถูกกล่าวหาลอกค าปราศรัยของฟียง. (ออนไลน์). เข้าถึง
ได้จาก https://www.bbc.com/thai/international-39780324 

110ไทยโพสต์. (20 กรกฎาคม 2559). เมียทรัมป์ลอกสุนทรพจน์มิเชล. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.ryt9. 
com/s/tpd/2467217 

https://www.bbc.com/thai/international-39780324
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อีกตอนหนึ่ง เมลาเนียกล่าวว่า "และเราจ าเป็นต้องถ่ายทอดบทเรียนเหล่านี้ไปยังคุณรุ่นต่อ ๆ ไป เพราะ
เราต้องการให้เด็กๆ ของเราในประเทศนี้รู้ว่า ขีดจ ากัดเพียงอย่างเดียวของความส าเร็จของพวกคุณคือพลัง
ของความฝันของคุณเอง และความเต็มใจของพวกคุณในการท าตามความฝันนั้น" 

ส่วนมิเชลเคยกล่าวไว้ว่า "บารัคกับดิฉันยังได้เริ่ม ต้นสร้างชีวิตของเราตามแนวทางค่านิยมเหล่านี้ และ
ถ่ายทอดต่อไปยังคนรุ่นถัดไป เพราะเราต้องการให้ลูกๆ ของเรา และเด็กทุกคนในประเทศนี้ ได้รู้ว่าขีดจ ากัด
เพียงอย่างเดียวต่อการบรรลุความส าเร็จของพวกคุณคือการไปให้ถึงความฝันและความเต็มใจที่จะท าตาม
ความฝันนั้น" 

เมื่อมีหลักฐานมัดตัวอย่างชัดเจน จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม ท าให้ 
ผู้เขียนสุนทรพจน์ต้องออกมาแสดงตัวต่อสาธารณชน เพ่ือขอโทษและชี้แจงเหตุผลที่ได้ท าผิดพลาดไป 111 แต่
แน่นอนว่า แม้จะยอมรับความผิดที่เกิดขึ้น แต่การปราศรัยในครั้งนี้ย่อมกลายเป็นฝันร้ายที่น่าอับอายของเมลาเนีย 
ทรัมปต์ลอดไป และเป็นจุดอ่อนที่ท าให้ฝ่ายตรงข้ามน ามาใช้เหน็บแนมและโจมตีทางการเมืองได้ตลอดไปเช่นกัน 

 

2. การดีเบต หรือการประชันวิสัยทัศน์และนโยบายหาเสียง 
การดีเบต (debate) หรือการประชันวิสัยทัศน์และนโยบายหาเสียง ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

การเมือง เป็นการสื่อสารส าคัญที่แต่ละฝ่ายจะต้องโน้มน้าวประชาชนด้วยเหตุผล เพื่อสนับสนุนจุดยืนในอุดมการณ์
ของพรรคและนโยบายหาเสียงที่ตนน าเสนอ ขณะเดียวกันก็น าเสนอเหตุผลโต้แย้งจุดยืนและนโยบายหาเสียงของ
พรรคคู่แข่ง มุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ฟังเชื่อม่ันและเห็นด้วยในจุดยืนของตน และเห็นจุดอ่อนในจุดยืนของอีกฝ่าย 

สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล วิเคราะห์ว่า กิจกรรมการดีเบตมีความส าคัญและเป็นสาระส าคัญต่อการเมืองการ
ปกครองของไทยอย่างน้อย 6 ประการ112 ได้แก่ 

1. การดีเบตเป็นการแสดงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการประเทศและชี้จุดอ่อนกับจุดแข็งของนโยบายแต่ละ
ฝ่าย ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชนเจ้าของสิทธิเจ้าของเสียงเจ้าของอ านาจอธิปไตยส าหรับการ
ตัดสินใจว่าเห็นด้วยต่อนโยบายของฝ่ายใด และจะลงคะแนนให้กับฝ่ายใด 

2. การดีเบตมีการแสดงออกให้เห็นถึงทักษะการเจรจา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแสดงปฏิภาณ ไหว
พริบของผู้เสนอตัวเป็นผู้น าในฝ่ายบริหาร ย่อมเป็นข้อมูลถึงคุณสมบัติของผู้เสนอตัวที่ประชาชนเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยผู้ลงคะแนนจะตัดสินใจได้ดีกว่า 

                                                           
111 กรุงเทพธุรกิจ. (21 กรกฎาคม 2559). มือเขียนสปีชเมีย"ทรัมป์"ขอโทษลอก”มิเชล โอบามา”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้

จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/708226 
112 สมศักดิ์ เธียรจรญูกุล. (27 พฤษภาคม 2554). ดีเบต. (ออนไลน์). เขา้ถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/ 

tienja/2011/05/27/entry-1. 

http://oknation.nationtv.tv/blog/
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3. การดีเบตอาจต้องเจอค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมดีเบตที่แสดงให้
เห็นความพร้อม ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา การใช้คน ฯลฯ ผู้น าที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าย่อมเป็นบุคคลที่
เหมาะสมต่อการลงคะแนนเสียงให้จากประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย 

4. การดีเบตต้องแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาของประเทศอย่างรอบด้าน และต้องมีการน าเสนอ อธิบาย 
ชี้แจงนโยบายของฝ่ายตน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจของประชาชนในแนวทางที่ถูกที่ควรในการใช้สิทธิใช้
เสียงของตน อันส่งผลถึงพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ดีขึ้น 

5. การดีเบตมีการชี้แจง อธิบาย แสดงความเห็นแย้งถึงข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็งในนโยบายของแต่ละ
ฝ่าย ย่อมเป็นการตรวจสอบแนวคิด นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการประเทศของแต่ละพรรคการเมืองไปด้วย 
โดยสื่อมวลชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการดีต่อการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการบ้านเมืองในแง่ที่ว่าประชาชนได้เห็น ได้ยินการตรวจสอบนโยบายของแต่ละพรรค
การเมืองผ่านการดีเบตตั้งแต่ก่อนเข้าด ารงต าแหน่ง  

6. เมื่อผู้เสนอตัวต้องมีคุณสมบัติที่แสดงให้ประชาชนเห็นด้วยตัวของตนเองผ่านการดีเบต พรรคการเมือง
ย่อมต้องพิจารณา คัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สติปัญญา หาไม่แล้ว เมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมการดีเบตย่อม
เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตยว่า บุคคลที่พรรคการเมืองนั้นๆ น าเสนอไร้ความสามารถ ไร้
สติปัญญา ไร้คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้น าของประเทศ ย่อมก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อระบบพรรคการ
เมืองไทย  

การดีเบตที่ประสบความส าเร็จสามารถจูงใจสาธารณชนให้เห็นด้วยกับฝ่ายตน หรือสามารถเอาชนะคู่แข่ง
ทางการเมืองได้มักมีลักษณะดังนี้ 

เหตุผลสนับสนุนหนักแน่นน่าเชื่อถือ  
การดีเบตที่จะสามารถจูงใจสาธารณชนให้เห็นด้วยกับฝ่ายตน ต้องสื่อสารโน้มน้าวทั้งด้านเหตุผลและโน้ม

น้าวด้านอารมณ์ โดยให้น้ าหนักด้านเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ในด้านเหตุผล ต้องแสดงความเชื่อมั่ นในแนวทางที่
น าเสนอ ให้ผู้รับสารมั่นใจว่าเป็นนโยบายที่ดีถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ด้วยการให้เหตุผลอ้าง
หลักฐานข้อเท็จจริงสนับสนุน เพ่ือให้นโยบายที่น าเสนอนั้นสมเหตุสมผลมากที่สุด ขณะเดียวกัน ก็ต้องหาเหตุผล
โต้แย้งจุดยืนของอีกฝ่าย ให้เหตุผลว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของอีกฝ่ายอย่างไร ชี้ให้เห็นจุดอ่อน ช่องโหว่ ปัญหา 
หรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการน าเสนอเหตุผล ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่มีน้ าหนักความน่าเชื่อถือ ส่วนในด้าน
อารมณ์ เป็นการใช้วาทศิลป์ในการสื่อสาร  

ตัวอย่างเช่น เมื่อ ค.ศ. 2012 ในการดีเบตเพ่ือชิงต าแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมัยที่สองของ 
นายบารัค โอบามา (Barack Obama) ตัวแทนพรรคเดโมแครต กับนายมิตต์ รอมนีย์ (Mitt Romney) อดีตผู้ว่า
การรัฐแมสซาชูเซตส์ ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน มีการถกเถียงเกี่ยวกับผลดีผลเสียของนโยบาย จะใช้เหตุผลใน
การสนับสนุนนโยบายของตนและโต้แย้งนโยบายของพรรคฝ่ายตรงข้าม ขณะเดียวกันก็จะมีการสื่อสารให้ผู้ฟังรู้สึก
สนุกและผ่อนคลายไปด้วย เช่น ในการดีเบตครั้งแรก ก่อนการตอบโต้กันในเรื่องนโยบายประเทศ โอบามาเริ่มต้น
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ด้วยมุกตลกเกี่ยวกับวันครบรอบแต่งงานของเขากับภรรยา “20 ปีก่อน ผมเป็นชายที่โชคดีที่สุดในโลก เพราะมิเชล 
โอบามา ตกลงแต่งงานกับผม” ขณะที่รอมนีย์ปล่อยมุกตลกตอบกลับว่า คงไม่มีที่ใดโรแมนติดมากกว่าอยู่บนเวที
แห่งนี้กับเขาเป็นแน่113 

ในส่วนการดีเบตเพ่ือหาเสียงในนโยบายระหว่างนายบารัค โอบามา กับนายมิตต์ รอมนีย์ จากการศึกษา
พบข้อสังเกต 3 ประการ ได้แก่ น าเสนอนโยบายที่มีรายละเอียดชัดเจน นโยบายมีรายละเอียดถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สามารถถกเถียงตามหลักวิชาการได้ และบทบาทของสื่อมวลชนที่เกาะติดน าเสนอข้อเท็จจริง114 

ข้อสังเกตประการแรก  น าเสนอนโยบายที่มีรายละเอียดชัดเจน มีการเปรียบเทียบนโยบายเดียวกัน
ระหว่างพรรคการเมือง ให้ทราบข้อดีข้อเสียที่แต่ละพรรคน าเสนอ เช่น นโยบายระบบประกันสุขภาพ ซึ่งรัฐต้อง
แบกภาระค่าใช้จ่ายสูงและประชาชนอีกจ านวนมากยังไม่ได้รับประโยชน์จากระบบดังกล่าว ประธานาธิบดีบารัค โอ
บามาเห็นว่าปัญหานี้ต้องการแก้ไขโดยให้รัฐบาลกลางเข้าแทรกแซง เพ่ือควบคุมหรือกึ่ งควบคุมค่าใช้จ่ายจากการ
รักษาพยาบาล ตรงข้ามกับนายมิตต์ รอมนีย์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเห็นว่า ระบบที่มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสูงสุดคือระบบการแข่งขันตามกลไกตลาด โดยให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมแข่งขันให้บริการภายใต้
ระบบประกันสุขภาพของประเทศ 

ข้อสังเกตประการที่สอง  นโยบายมีรายละเอียดถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ผ่านการวิจัยตามหลักวิชาการ สามารถถกเถียงตามหลักวิชาการได้ เช่น ในการหาเสียงเรื่องนโยบายภาษี 
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประธานาธิบดีโอบามา โจมตีนโยบายของนายรอมนีย์ที่จะปรับลดภาษีแก่ทุกคนว่า แผนภาษีของ
นายรอมนีย์จะท าให้รัฐบาลขาดดุลเพิ่มขึ้น ไม่ช่วยเพ่ิมการจ้างงาน และเรียกร้องให้นายรอมนีย์เสนอหลักฐานข้อมูล
ที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการ ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า “มันเป็นตัวเลข เป็นคณิตศาสตร์” สามารถค านวณตีแผ่ให้
เห็นอย่างชัดเจน 

ข้อสังเกตประการที่สาม สื่อมวลชนเกาะติดน าเสนอข้อเท็จจริง  สื่อมวลชนน าเสนอข่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาบนฐานข้อเท็จจริง และเกาะติดประเด็นอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเด็นนโยบายด้านภาษี สื่อบางส านัก
เสนอข่าวว่านโยบายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโอบามา มีรายละเอียดน้อยเกินไป และเรียกร้องให้เสนอแผนที่มี
รายละเอียดมากกว่านี้ ท านองเดียวกับนโยบายของนายรอมนีย์ ที่จะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดย
ไม่ท าให้รัฐขาดดุลเพ่ิม สื่อมวลชนจี้ถามรายละเอียดของแผนว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งเมื่อไม่สามารถ
น าเสนอรายละเอียดนโยบายที่ชัดเจน จึงกลายเป็นโอกาสแก่ฝ่ายตรงข้ามคอยโจมตีว่าซ่อนรายละเอียดบางอย่างที่
เกรงว่าหากน าเสนอออกไปจะท าให้เสียคะแนน และท าให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อนโยบายดังกล่าว 

                                                           
113 ไทยรัฐออนไลน์. (4 ต.ค. 2555) ‘โอบามา-รอมนีย์’ ดีเบตนัดแรก โต้นโยบายภาษี-เศรษฐกิจ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

https://www.thairath.co.th/content/295934. 
114 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2 พ.ย.2555) “หาเสียงด้วยนโยบาย บทเรียนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ”. กรุงเทพ

ธุรกิจ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://drdancando.com/หาเสียงด้วยนโยบายบทเรียนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ/ 

https://www.thairath.co.th/content/295934
http://drdancando.com/หาเสียงด้วยนโยบายบทเรียนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ/


101 
 

การหาเสียงด้วยการน าเสนอนโยบายที่มีรายละเอียดชัดเจน มีการถกเถียงโต้แย้งด้วยเหตุผล และมี
สื่อมวลชนที่คอยเกาะติดและสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ือน าเสนอครบทุกด้าน ย่อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง เช่น ผู้มีส่วนได้เสียออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนแนวทางที่ตนยึดถือ สังคม
เกิดการอภิปรายต่อยอดจนเกิดการตกผลึกทางความคิด รู้ว่าแต่ละแนวทางมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผู้มีสิทธิออกเสียงรู้
ว่าตนก าลังเลือกอะไร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร เป็นต้น 

ต้อนคู่แข่งให้จนมุม   
การดีเบตเป็นการแสดงคุณสมบัติด้านสติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณของผู้สมัครแต่ละฝ่าย ซึ่งแต่ละ

พรรคต่างคัดเลือกบุคคลที่ตนมั่นใจแล้วว่า จะสามารถสื่อสารที่แสดงความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ สามารถตอบค าถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศด้านต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ การศึกษา 
สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สามารถตอบกลับข้อโต้แย้งหรือข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงข้ามได้ สามารถตั้งค าถามเชิงรุก
เพ่ือโต้แย้งฝ่ายตรงข้ามให้จนมุมได้ สามารถตอบค าถามที่ไม่คาดคิดซึ่งผู้สัมภาษณ์บนเวทีหรือผู้เข้าชมถามได้อย่าง
ชาญฉลาด 

ในเวทีการดีเบต นอกจากผู้สมัครจะสื่อสารในมุมของตนแล้ว จะต้องพยายามหาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม
เพ่ือโจมตี โดยอาจเป็นการตั้งค าถามโต้กลับ การยกตัวอย่างในมุมลบ การตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตที่ท าให้ประชาชน
รู้สึกไม่มั่นใจในนโยบายของคู่แข่ง ซึ่งหากไม่สามารถตอบกลับแบบมีเหตุมีผลเพ่ือเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ หรือ
โต้กลับแบบโจมตีอีกฝ่ายเพื่อเบี่ยงประเด็นความสนใจไปเรื่องอ่ืนได้ ย่อมเท่ากับเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ าในการดีเบตครั้ง
นั้นและอาจส่งผลต่อคะแนนนิยมที่ลดลงได้ 

 ยกตัวอย่างเช่น ในการดีเบตครั้งสุดท้ายระหว่างนายบารัค โอบามากับนายมิตต์ รอมนีย์ ปรากฏว่าโอ
บามาชนะขาดในการดีเบตยกนี้ เพราะมุ่งโจมตีรอมนีย์ ในนโยบายต่างประเทศ ซึ่งรอมนีย์ยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อน 
โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะสร้างภาพให้เห็นว่า ตนเองก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งตาม
ระบบการเมืองของสหรัฐฯ ถือเป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีด้วยที่จะต้องแสดงบทบาทนี้ อีกทั้งเขากลับมา
สนับสนุนนโยบายโอบามาในหลายเรื่องโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศ ซึ่งเขาไม่ถนัดแต่ถนัดด้านเศรษฐกิจ
มากกว่า ส่งผลให้เขาตกเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นและเปิดช่องให้โอบามาปล่อยหมัดโจมตี เช่น ซักค้านรอมนีย์อย่างเฉียบ
คมในประเด็นแนวทางต่อซีเรีย อิหร่าน และข้อพิพาททางการค้ากับจีน หรือกล่าวท าลายภาพลักษณ์ เช่น “ผมรู้ว่า
คุณไม่ได้อยู่ในต าแหน่งที่ต้องบริหารนโยบายต่างประเทศจริงๆ แต่ทุกครั้งที่คุณเสนอความเห็นออกมา คุณก็พลาด
ทุกครั้ง” เป็นต้น ผลส ารวจความเห็นในทันทีภายหลังการดีเบตคราวนี้ ซีบีเอส นิวส์พบว่าโอบามาโต้วาทีชนะขาด
ด้วยคะแนนร้อยละ 53 ต่อร้อยละ 23 ขณะที่โพลล์ของซีเอ็นเอ็นระบุว่าโอบามาชนะรอมนีย์ร้อยละ 48 ต่อร้อยละ 
40115   

                                                           
115 MGR Online. (23 ต.ค. 2555). US Elections: 'โอบามา' ต้อน 'รอมนีย์' ดีเบตสุดท้ายแต่โพลช้ีผู้ท้าชิงก็น าปท.ยามมี

ศึกได้. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/around/detail/9550000129812 

https://mgronline.com/around/detail/9550000129812
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ในการดีเบต ผู้สมัครพรรคการเมืองที่เตรียมความพร้อมมาได้ดีกว่า สามารถตอบโต้อย่างมีกลยุทธ์ได้ในทุก
เรื่องที่ถูกตั้งค าถาม และสามารถต้อนให้อีกฝ่ายจนมุมได้ ย่อมมีโอกาสชนะในการดีเบตมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่ได้หมายความว่าจะชนะการเลือกตั้ง เพราะมีปัจจัยต่างๆ ที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ฐานเสียง
สนับสนุน นโยบายเรื่องอ่ืน ๆ และการรณรงค์หาเสียงรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น 

ไม่มุ่ง “โต้คารม” มากกว่า “โต้วาท”ี 
การดีเบตทางการเมืองโดยทั่วไป นักการเมืองอาจมุ่งหมายที่จะเอาชนะมากจนน าเสนอจุดยืนของตน “ดี

ทั้งหมด” ส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง “ไม่ดีทั้งหมด” เป็นการมุ่งเอาชนะโดยไม่พิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม หรือบางรายอาจ
มุ่งใช้ “คารมเป็นต่อ” มั่นใจว่า ฝ่ายตนเองพูดเก่งกว่า จึงพยายามเน้นการสื่อสารทางอารมณ์ เอาชนะด้วยการเล่น
ลิ้น เล่นค า เน้นความร้อนแรงทางวาจาหรือค าพูด ปะทะคารมกันอย่างรุนแรง พูดท้าทายหรือกล่าวหานอก
ประเด็น เพ่ือกระตุ้นจูงใจความรู้สึกของผู้ฟัง มากกว่าที่จะเน้นเนื้อหาสาระของประเด็นที่จะดีเบตกลายเป็นการ 
“โต้คารม” มากกว่า “โต้วาที”116  ซึ่งนอกจากจะท าให้ประชาชนไม่ได้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์พอที่จะ
ประเมินก่อนตัดสินใจแล้ว ยังท าให้เสียภาพลักษณ์ ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาและเกิดการวิพากษ์เชิงลบ
ในสังคมวงกว้างได ้

ยกตัวอย่างเช่น ในการดีเบตนัดที่สอง ระหว่างสองผู้ท้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นางฮิลลารี 
คลินตัน ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน การดีเบตครั้งนี้ถูกเรียกว่า
เป็น “Dark Debate” 117  หรือการดีเบตที่สกปรก เพราะทั้งคู่ใช้เวลา 90 นาทีในการโจมตี กล่าวร้าย ดูหมิ่น ตอบ
โต้ด้วยวาจาเชือดเฉือนกันไปมา เช่น ทรัมป์ชี้ไปที่ฮิลลารีพร้อมกับกล่าวหาว่าเป็นคนที่มีความเกลียดฝังอยู่ในจิตใจ 
และข่มขู่จะท าให้นางฮิลลารีติดคุก ถ้าได้เป็นประธานาธิบดีโดยจะสั่งให้ตรวจสอบกรณีใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ส่วนตัวส่ง
ข้อมูลด้านความม่ันคง ขณะที่นางฮิลลารี โจมตีกลับโดยจี้จุดอ่อนของทรัมป์ เช่น เขาโกหกด้วยความเกลียดชังด้าน
สีผิว ถึงกับบอกว่าประธานาธิบดีบารัก โอบามาไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกา และโจมตีทรัมป์ว่าเป็นพวกดูถูกผู้ หญิง 
โดยอ้างถึงกรณีอ้ือฉาวที่เขาพูดจาเหยียดหยามอดีตนางงามจักรวาลชาวเวเนซุเอลา ซึ่งทรัมป์ก็ตอบโต้กลับทันทีว่า 
กรณีของบิล คลินตัน สามีของนางฮิลลารี เลวร้ายกว่ามาก เขาท าเพียงค าพูด แต่ของคลินตันเป็นการกระท า ซึ่ง
เป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงมากกว่าซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐอเมริกา และยังมี

                                                           
116 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2556) อารยสนทนา : สนทนาสองเราสู่สนทนาสาธารณะ. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. หน้า 

97-98. 
117 David A. Fahrenthold and Katie Zezima. (October 19, 2016).  A dark debate: Trump and Clinton 

spend 90 minutes on the attack. The Washington Post. [Online] Available https://www.washingtonpost.com/ 
politics/trump-remains-defiant-ahead-of-debate-as-surrogates-grapple-with-tape-fallout/2016/10/09/9a95a09a-
8e28-11e6-9c85-ac42097b8cc0_story.html?utm_term=.989b04b1334c 

https://www.washingtonpost.com/people/david-a-fahrenthold/
https://www.washingtonpost.com/people/katie-zezima/
https://www.washingtonpost.com/


103 
 

ประเด็นอ่ืนๆ ที่ปะทะคารมกันไปมาในหัวข้อต่างๆ118 หลังจากดีเบตสิ้นสุด ผลการส ารวจผู้ชมการดีเบตของซีเอ็น
เอ็นลงความเห็นให้นางฮิลลารีชนะไปร้อยละ 57 ต่อร้อยะ 34119 

หากพิจารณาเฉพาะการดีเบต การดีเบตทั้ง 3 ครั้งของสองผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน และนางฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครต ผลโพลส ารวจหลังการดีเบต
ทุกครั้ง พบว่านางฮิลลารี คลินตัน ได้คะแนนนิยมมากกว่า เช่น หลังการดีเบตครั้งแรกคะแนนนิยมของคลินตันขึ้น
น ามาประมาณ 1.5 จุด การดีเบตครั้งที่ 2 คะแนนนิยมข้ึนมาอีก 5.6 จุด และในช่วงเวลาก่อนการดีเบตครั้งสุดท้าย
คลินตันมีคะแนนนิยมพุ่งขึ้นมาถึง 7.1 จุด120 แต่แม้จะได้คะแนนนิยมมากกว่า แต่ก็ไม่สามารถท าให้ชนะการ
เลือกตั้งได้ เพราะการถูกโจมตีท าให้เธอมีภาพลักษณ์เชิงลบติดตัวหลายเรื่อง เมื่อประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ จึงส่งผล
ให้เธอแพ้การเลือกตั้ง 

การดีเบตที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อเป้าหมายทางการเมืองดีที่สุด จะต้องค านึงในแง่ของการ
น าเสนอเนื้อหาเหตุผลสนับสนุนจุดยืนและนโยบายของตน เพ่ือให้ประชาชนเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด 
ขณะเดียวกัน ก็ชี้จุดอ่อนของอีกฝ่ายด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง มากกว่าจะมุ่งโจมตีจุดอ่อนของกันและกันเป็นการ
ปะทะคารมต่อว่ากันไปมา ซึ่งท าให้ทั้งสองฝ่ายต่างเสียความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชน 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.3.1 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.3 เรื่องท่ี 10.3.1 
 
 
 
 
 
 

                                                           
118 เนื้อหาการดีเบตทั้งหมด สืบค้นได้ที่ Aaron Blake. (October 19, 2016).  “The final Trump-Clinton debate 

transcript, annotated”. The Washington Post. [Online] Available https://www.washingtonpost.com/news/the-
fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?noredirect=on&utm_term=. 
94b03dfd5f74 

119 มติชนออนไลน์. (10 ตุลาคม 2559). ดีเบตชิงต าแหน่งปธน.มะกันยก 2 ดุเดือด ทรัมป์พุ่งเป้าโจมตี‘บิล คลินตัน’ ขู่
จับฮิลลารีขังคุกเรื่องอีเมล. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/foreign/news_315586 

120 โพสต์ทูเดย์. (20 ต.ค. 2559). คลินตันบดทรัมป์เละ! ดีเบทครั้งสุดท้าย. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www. 
posttoday.com/world/461205. 

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?noredirect=on&utm_term=.%2094b03dfd5f74
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?noredirect=on&utm_term=.%2094b03dfd5f74
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-clinton-debate-transcript-annotated/?noredirect=on&utm_term=.%2094b03dfd5f74
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เรื่องที่ 10.3.2 การสื่อสารของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ประเทศ   
 

เนื่องจากการเมืองในฐานะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้กับสังคม รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐมี
อ านาจหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรม โดยการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ประชาชนย่อมต้องการทราบว่าทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างไร และกลุ่มผลประโยชน์ต้องการเรียกร้องให้รัฐ
จัดสรรให้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มตนหรือต่อสาธารณะสูงสุด 

ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานราชการ จึงจ าเป็นต้องสื่อสารกับประชาชน ตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจด าเนิน
นโยบาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่ารัฐควรด าเนินนโยบายนั้น
หรือไม่ เพราะเหตุใด และระหว่างด าเนินนโยบาย รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ประชาชนรับทราบความคืบหน้าและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนและช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการได้คะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  

ขณะเดียวกัน การท างานของรัฐบาลจะถูกตรวจสอบและจับตามอง ทั้งจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 
สื่อมวลชน องค์กรอิสระ กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชนทั่วไป โดยมีกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้าน รัฐจึงต้องเผชิญ
กับการวิพากษ์วิจารณ์ การตั้งกระทู้ถาม การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การตั้งประเด็นโจมตี และการตั้งค าถามในแง่มุม
ต่างๆ จากสื่อมวลชน ซึ่งรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงตอบโต้เพ่ือท าความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประช าชนและรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองของตนไว้ให้ได้  

ดังนั้น การบริหารการปกครองประเทศของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจะด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่สามารถจูงใจสาธารณชน
ให้เห็นด้วยกับฝ่ายตน หรือสามารถเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองได้มักมีลักษณะดังนี้ 

ผู้น ารัฐบาลมีทักษะการสื่อสารทางการเมือง    
ปัจจัยความส าเร็จหรือล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่

ท าหน้าที่สื่อสาร ได้แก่ ผู้น าประเทศ เช่น ประธานาธิบดี ในฐานะประมุขหรือผู้น าประเทศที่ปกครองโดยระบอบ
สาธารณรัฐ หรือ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้น าของรัฐบาล เป็นต าแหน่งสูงสุดในระบอบประชาธิ ปไตย ผู้น าทาง
การเมืองในระดับรองๆ ลงมา เช่น รองประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมต่างๆ เป็นต้น และบุคลากรที่ท าหน้าที่โฆษก ได้แก่ โฆษก
รัฐบาล โฆษกกระทรวง เป็นต้น  

บุคคลเหล่านี้จะต้องมีทักษะในการสื่อสารทางการเมือง มีปฏิภาณไหวพริบในการสื่อสาร รู้ว่าเวลาใดควร
สื่อสารอย่างไร รู้ว่าจะต้องสื่อสารกับมวลชนอย่างไรจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบ รู้ว่าจะตอบค าถามสื่อมวลชนและเสียง
วิพากษ์วิจารณ์เชิงลบอย่างไรจึงไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ โดยเฉพาะผู้น ารัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้น า
ประเทศ ต้องสามารถสื่อสารถึงประชาชนในประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการเมืองของตน คือ 
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ให้ประชาชนเห็นด้วยและให้ความร่วมมือในการด าเนินนโยบาย เกิดความศรัทธาและนิยมชมชอบในตัวผู้น า 
เชื่อมั่นในรัฐบาล จนถึงการสร้างคะแนนนิยมเพ่ือน าไปสู่การชนะเลือกตั้งในครั้งต่อไป 

นันทนา นันทวโรภาส ได้วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง การสื่อสารของผู้น าใน 5 ยุค 5 สมัย ที่มีทั้งความ
เหมือนและแตกต่างกัน ได้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไว้อย่างน่าสนใจ สรุปได้ดังนี้121 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร - มีการสื่อสารทางการเมืองชัดเจนและท าได้ส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายคือการ
ชนะเลือกตั้ง เมื่อเป็นนายกฯ คุณทักษิณก็น าการตลาดทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในทางการเมือง สื่อสารโน้มน้าวใจ
ให้ประชาชนคล้อยตามและสนับสนุนโครงการหรือนโยบาย เช่นเดียวกับการจัดรายการนายกฯทักษิณคุยกับ
ประชาชน เป็นบรรยากาศของการสื่อสารแบบใหม่ที่คนไทยยุคหลังได้รู้จัก ให้คนรู้ว่ารัฐบาลก าลังท าอะไรอยู่ ถ้าดู
ตามเป้าหมายถือว่าส าเร็จอย่างมาก ใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ในความคิดเร็ว พูดเร็ว ก็มีความ
ผิดพลาดพอสมควร หลายครั้งกลายเป็นเรื่องที่สร้างความขัดแย้งรุนแรงในสังคม 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ - เป็นนายกฯที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองเป็นรัฐบาลชั่วคราว ฉะนั้น การ
สื่อสารจึงมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน พูดน้อย คิดเยอะ ไม่ค่อยพยายามน าเสนออะไรที่รวดเร็ว มีทีมงานกลั่นกรอง
เนื้อหาข้อมูลก่อนน าเสนอ ท าให้ไม่เห็นตัวตนของพลเอกสุรยุทธ์เท่าใดนัก ซึ่งสะท้อนผ่านรายการวิทยุเปิดบ้าน
พิษณุโลก ที่ท่านไม่ได้พูดคนเดียว แต่มีพิธีกรหลากหลายสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาซักถาม เพื่อให้มีส่วนดึงความสนใจ
ของผู้ฟัง  การสื่อสารในยุคนี้เหมือนการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในนโยบายของรัฐบาล จึงไม่ค่อยมีอะไรที่
หวือหวา เป็นการสื่อสารแบบเรียบง่าย ไม่มีสีสัน ไม่ฉูดฉาด แต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้คนทะเลาะกัน 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - เป็นนายกฯที่มีวาทศิลป์ดี พูดจาฉะฉาน คมคาย มีความสามารถสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี เป็นจุดที่น่ายกย่อง รวมทั้งใช้ค าที่มีความหมายลึกซึ้ง แต่เมื่อออกมาสื่อสารใน
ฐานะผู้น า ช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตทางการเมืองมีความขัดแย้งสูง การสื่อสารในภาวะวิกฤตหลายครั้งเป็นค าที่ท้า
ทายสื่อมวลชน ท้าทายประชาชน ด้วยวาทศิลป์ไม่ถึงขนาดสร้างความขัดแย้ง แต่ก็ไม่อ่อนน้อมถ่อมตัว มีลักษณะ
กล้าน าเสนอข้อมูลในทิศทางของตนเอง ใช้ภาษาในช่วงเวลานั้นได้ดี เช่น การสลายการชุมนุม ใช้ค าว่า ขอคืนพ้ืนที่ 
กระชับวงล้อม แม้สิ่งที่ท าไปนั้นโดยพฤติกรรมแล้วจะเป็นลบ แต่ภาษากลับสร้างความรู้สึกเป็นบวก นอกจากนี้ยังมี
ความแหลมคมในการคิดวิเคราะห์ ไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อของสื่อมวลชนในการตอบค าถาม ไม่ถูกต้อนจนมุม อย่างไร
ก็ตามกลับพบว่าในการจัดรายวิทยุ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์” ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะ
เกรงกับการพยายามที่จะน าเสนอข้อมูล ท าให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร  

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  - มีจุดอ่อนเรื่องการสื่อสาร พูดไม่เก่งเพราะไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง เป็น
นายกฯที่พูดตามสคริป พูดอย่างระมัดระวังตัวมากและตอบค าถามน้อย แต่ก็รู้วิธีการจัดการจุดอ่อนของตนเองให้
สามารถสื่อสารกับประชาชนได้ ใช้ทีมงานเข้ามาตอบค าถาม ไม่เอาตนเองเข้าไปปะทะ ในการจัดรายการโทรทัศน์ก็

                                                           
121 ส านักข่าวอิศรา. (15 เมษายน 2558). "ดร.นันทนา" วิพากษ์สื่อสารการเมืองของผู้น า จากยุคทักษิณ ถึง นายกฯ

ประยุทธ์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก  https://www.isranews.org/isranews/37935-interview_580415.html 
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จะไม่จัดเองหรือพูดเองคนเดียว แต่มีพิธีกรและรัฐมนตรีมาออกทีวีแทน มาตอบค าถามแทน ซึ่ง เป็นวิธีการที่ลบ
จุดอ่อนของตนเองได้ดี ท าให้มีภาพลักษณ์เป็นคนอ่อนโยน ถ่อมตัว และสุภาพ     

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา - เป็นผู้น าที่สื่อสารการแนวบู๊มากที่สุด อยู่ในวงการทหารมาตลอดชีวิต ใช้
การสื่อสารแบบทางเดียว พอมาเจอการสื่อสารแบบ 2 ทางที่มีการโต้ตอบ ดูเหมือนยังปรับตัวไม่ได้ การพูดมี
ลักษณะให้ผู้ฟังควรรับฟัง ไม่ควรจะซักถาม และอาจไม่มีเป้าหมายของการสื่อสารที่ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้งจึงอาจไม่รู้ว่าจะสื่อสารท าไม เพราะไม่ต้องการคะแนนนิยมเพ่ือชนะเลือกตั้ง  บางครั้งโกรธแล้ว
แสดงออก ภาพมันออกไปทั่วโลกเป็นการท าลายภาพลักษณ์ตนเอง ส่วนการสื่อสารในรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ ตอน 2 ทุ่มเวลาไม่ดี คนไทยต้องการพักผ่อน การสื่อสารด้วยบุคลิกที่แข็งตึง ประเด็นเยอะเกินไป และไม่มี
เป้าหมายการน าเสนอชัดเจน อาจไม่มีใครอยากฟัง 

วางแผนประชาสัมพันธ์อย่างมีกลยุทธ์ 
รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรที่ต้องท างานกับประชาชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หากต้องการ

ให้ภารกิจส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของบุคคลในองค์การทางการเมืองต่อสาธารณชน อาทิ การสื่อสา รของ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐต่อประชาชน ผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่าง ๆ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการสื่อสารจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
รัฐบาลและผู้น าทางการเมือง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์จึงต้องสามารถวางแผนประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีกลยุทธ์ โดย
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของรัฐให้
ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ สร้างการจดจ าและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน และเพ่ือสร้าง
ทัศนคติที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อันจะน าไปสู่ผลดีต่อองค์กรในระยะยาว 122 
นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ยังเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายรัฐ รวมถึงเป็น
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อรัฐได้123 โดยประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าเพ่ือ
เผยแพร่ แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่  

ข่าวแจ้งให้ทราบ (Announcement  Release)  เพ่ือสื่อสารข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
หน่วยงาน เช่น แจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร แถลงผลการด าเนินงาน สื่อสารกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
หน่วยงาน แนะน าการให้บริการใหม่ ๆ ของหน่วยงาน เป็นต้น  

ข่าวประกอบกิจกรรมพิเศษ (Created  News  Release) เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานของหน่วยงาน 
เช่น โครงการรณรงค์เพ่ือสังคม การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น  

                                                           
122 วิรัช ลภิรัตนกุล. (2540). การประชาสัมพันธ์. (พิมพ์ครั้งท่ี 8). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 2. 
123 รุ่งนภา พิตรปรีชา. (2556). พลังแห่งการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่. หนา้ 191. 
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ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน (Spot  News  Release)  กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
สื่อสารให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้รับทราบโดยทั่วกัน ป้องกันการเข้าใจผิด หรือได้รับความร่วมมือ
ในเรื่องที่ต้องเร่งด าเนินการ  

ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ (Response  News  Release) กรณีมีข่าวเกี่ยวกับหน่วยงานที่ไม่ถูกต้อง ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ หรือมีข่าวลือที่ท าให้ประชาชนสับสน จ าเป็นต้องออกมาให้ข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
อย่างละเอียด เพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจถูกต้อง   

การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐจะประสบความส าเร็จ จะต้องวางแผนกลยุทธ์ของการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนการด าเนินนโยบาย เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจและลดความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
รณรงค์ระหว่างการด าเนินนโยบาย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ ท าให้การด าเนินนโยบาย
ราบรื่น รวมทั้ง ต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์หลังด าเนินนโยบายด้วย ในกรณีที่มีประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ
หรือไม่พอใจในนโยบาย  

เสรี วงษ์มณฑากล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ต้องมี 2 แบบ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(Proactive Public Relation) แ ล ะ ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ เชิ ง รั บ  (Reactive Public Relation) โด ย ก า ร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก คือ การประชาสัมพันธ์ก่อนที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐจะตัดสินใจด าเนินนโยบาย โดย
ท าการสื่อสารชี้แจง สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้รับความร่วมมืออย่างดีและไม่ได้รับการ
ต่อต้าน การประชาสัมพันธ์จะท าให้ผู้ที่มีส่วนได้ออกมาเป็นแนวร่วมกับรัฐบาล ส่วนผู้ที่เสียประโยชน์ก็จะเกิดความ
เข้าใจและลดความรู้สึกต่อต้าน ส่วน การประชาสัมพันธ์เชิงรับ จะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว และไม่เป็นที่พอใจของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้จ าเป็นต้องออกมาชี้แจงแก้ไข
ความรู้สึกเชิงลบและความรู้สึกต่อต้านเพื่อให้สิ่งต่างๆ สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี124 

ก่อนที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐจะตัดสินใจด าเนินนโยบาย จ าเป็นต้องท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่ง
ไม่เพียงสื่อสารชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน แต่จ าเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
กลุ่มต่างๆ ก่อนการตัดสินใจด้วย เพราะหากรัฐบาลตัดสินใจด าเนินการใดไปโดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมรับรู้
มากกว่า อาจน าไปสู่การรวมตัวต่อต้านด้วยวิธีต่างๆ จนรัฐบาลไม่สามารถด าเนินการได้ 

ตัวอย่างเช่น โครงการเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 3.5 
แสนล้านบาท สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใน พ.ศ. 2555 จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยเมื่อปลาย พ.ศ. 
ปี 2554 ท าให้รัฐบาลออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าหล ายฉบับ และตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ๆ ขึ้นมาดูแลปัญหาด้านการจัดการน้ า รวมถึงการออกพระราชกฤษฎีกาเงินกู้ 3.5 แสนล้าน
บาท เพ่ือใช้ด าเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ปรากฏว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความไม่
เห็นด้วยและการต่อต้านจากประชาชนกลุ่มต่างๆ จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่โปร่งใสในขั้นตอน

                                                           
124 เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การประชาสัมพันธ ์: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: Diamond in Business World. หน้า 

325-333. 
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ด าเนินงานซึ่งอาจมิชอบด้วยกฎหมาย การใช้เงินงบประมาณมากเกินความจ าเป็น และที่ส าคัญไม่มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีการศึกษาและจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(อีไอเอ) หรือรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ท าให้โครงการนี้ถูกเรียกว่า โครงการ  
“กลับหัวกลับหาง”125 เกิดการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและมีค าพิพากษาให้รัฐบาลต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนก่อนลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง แต่กระแสสังคมยังคงคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 
จนในที่สุด พ.ศ. 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้ทั้งหมด 

การที่รัฐบาลจะสามารถด าเนินนโยบายใดๆ อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จจึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ก่อนที่จะด าเนินนโยบาย ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงใจ ให้ข้อมูลต่างๆ 
อย่างโปร่งใสทั้งสองด้าน ทั้งด้านผู้ที่ได้ประโยชน์จะได้รับอะไรบ้างจากการด าเนินนโยบายของรัฐ ขณะที่ผู้เสีย
ประโยชน์ รัฐจะมีวิธีเยียวยาอย่างไร และหากการด าเนินงานนั้นประชาชนต้องร่วมมือในการปรับตัว เตรียมความ
พร้อม รัฐต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องสื่อสารให้เห็นว่า
การด าเนินนโยบายดังกล่าวจะส่งผลดีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ซึ่งหากรัฐสามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงและสื่อสารในรายละเอียดจนประชาชนเข้าใจ จะช่วยให้การ
ด าเนินนโยบายราบรื่น ไม่เกิดปัญหาต่อต้านหรือเกิดความขัดแย้งจนท าให้ไม่สามารถด าเนินนโยบายต่อไปได้ 

ตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้จัดท าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็น 1 ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาส เป็นการจัดสวัสดิการแก่ผู้มี
รายได้น้อย โดยเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยปีละ 30,000–100,000 บาท และต่ ากว่าเส้นยากจน ลงทะเบียน
เพ่ือรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกติดปากว่า บัตรคนจน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง
โครงการดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ไปลงทะเบียนะหว่างวันที่ 3 เมษายน จนถึงวันที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีประชาชนไปลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.1 ล้านคน โดยในจ านวนนี้ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 11.4 ล้านคน126   

การประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ค่อนข้างท าให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวาง และมีความเข้าใจว่าต้อง
ด าเนินการอย่างไร โดยจากการส ารวจของศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้น้อย)” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2560 โดย
สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับ

                                                           
125 ไทยพับลิก้า. (12 ธันวาคม 2013). กระบวนการลงทุนโครงการน้ า 3.5 แสนล้าน “กลับหัวกลับหาง” ขั้นตอนบิดเบี้ยว

ผิดระเบียบส านักนายกฯ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2013/12/water-projects-public-hearing-1/ 
126 ไทยรัฐออนไลน์. (2 ต.ค. 2560). นโยบาย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิทธิประโยชน์ "คนไทย" ครั้งแรก มีบัตรก่อน ใช้

สิทธิก่อน (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/1086287 
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การศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,053 หน่วยตัวอย่าง พบว่าประชาชนร้อยละ 52.32 ระบุว่าเคยรับรู้หรือ
ได้ยินข้อมูล รองลงมาร้อยละ 30.44 ระบุว่าเคยรับรู้หรือเคยได้ยินข้อมูลมาบ้าง และร้อยละ 17.24 ไม่เคยรับรู้
หรือไม่เคยได้ยินข้อมูลเลย โดยช่องทางการรับรู้หรือได้ยินข่าวสารพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.39 ระบุว่า
รับรู้หรือได้ยินข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 35.73 ระบุว่าสื่อบุคคล ร้อยละ 6.65 ระบุว่าสื่อวิทยุ ร้อย
ละ 4.89 ระบุว่าสื่อหนังสือพิมพ์ ที่เหลือเป็นสื่ออ่ืนๆ เช่น เฟสบุ๊ก สื่อป้ายประกาศ ไลน์ เป็นต้น127  

การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการสื่อสาร 
การสื่อสารทางการเมืองเป็นการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ ผู้สื่อสารต้องมีการวางแผนและต้ องใช้ไหวพริบ

ปฏิภาณในการสื่อสาร เพ่ือให้สิ่งที่ตนสื่อสารให้บรรลุเจตนารมณ์ และป้องกันตนเองไม่ให้เพลี่ยงพล้ าฝ่ายตรงข้าม
หรือสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชน ผู้สื่อสารทางการเมือง เช่น ผู้น ารัฐบาล โฆษกรัฐบาล ฯลฯ จึงต้อง
สื่อสารอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตนเองได้เปรียบในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ  

สื่อสารแบบ “โยนหินถามทาง” เพื่อดูกระแสสังคม ก่อนด าเนินนโยบาย 
จากการศึกษารูปแบบการสื่อสารของผู้น าทางการเมือง โดยเฉพาะผู้น ารัฐบาล เช่น นายกรัฐมนตรี รอง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ฯลฯ ก่อนที่จะน าบางเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเพ่ือลงมติคณะรัฐมนตรี 
จะส ารวจความคิดเห็นของประชาชนแบบไม่เป็นทางการ โดยใช้วิธีสื่อสารแบบ  โยนหินถามทาง เพ่ือหยั่งเสียง 
“กระแสสังคม” ว่าจะมีเสียงสนับสนุนหรือออกมาวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านไม่เห็นด้วยมากกว่ากัน  

การสื่อสารแบบโยนหินถามทาง หรือการปล่อยข่าวไปก่อนว่า รัฐก าลังพิจารณาความเป็นไปได้ในบางเรื่อง 
ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นนโยบายหรือบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  โดยยังไม่ได้ลงมติหรือตัดสินใจอย่างใดอย่างเหนึ่ง 
แต่เพ่ือเป็นการส ารวจกระแสสังคมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร มีประเด็นสนับสนุนหรือประเด็นไม่เห็นด้วย
อะไรบ้าง มีการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงท่าทีต่อต้านที่รุนแรงหรือไม่ เพ่ือน ามาประเมินก่อนตัดสินใจว่าจะด าเนิน
นโยบายหรือไม่  

ยกตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ข่าวสื่อมวลชนว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการ
พิจารณาขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) จากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 หลังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน (2557)128 การให้ข่าวเช่นนี้เป็นเหมือนการโยนหินถามทาง เพ่ือส ารวจ
กระแสสังคมว่าคิดอย่างไรหากรัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจริง ซึ่งเมื่อข่าวออกไปส่งผลให้สังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มภาษี ส่งผลให้รัฐบาลไม่ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

 
 

                                                           
127 ผลส ารวจของนิด้าโพล. (4 ต.ค. 2560) บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มรีายได้น้อย). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 

http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=558 
128 กรุงเทพธุรกิจ.(23 เมษายน 2557). ‘กิตติรัตน’์เผยรัฐบาลพิจารณาVATรอบคอบ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/577333  

https://www.sanook.com/money/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5/
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สื่อสารทันที เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด  
ผู้สื่อสารทางการเมืองภาครัฐจะต้องท าหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การแก้ไขความเข้าใจผิด 

เนื่องจากอาจถูกปล่อยข่าวลือว่ารัฐบาลจะด าเนินการบางอย่างที่ส่งผลกระทบทางลบต่อประชาชน ซึ่งไม่เป็นความ
จริง หรือในบางเรื่อง สื่อมวลชนอาจจับบางประเด็นที่ผู้น ารัฐบาลสื่อสาร หรือบางข้อความไปรายงานข่าว โดยไม่ได้
รายงานเนื้อหาข่าวที่สื่อสารทั้งหมด ท าให้ประชาชนเข้าใจผิด เกิดความไม่เชื่อมั่นจนรัฐบาล หรือเกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ท าให้ตัวแทนรัฐบาลต้องเร่งรีบออกมาแก้ข่าวหรือสื่อสารข้อเท็จจริงให้
ครบถว้น โดยต้องสามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อในข้อเท็จจริงหลักฐานที่น ามากล่าวอ้าง รวมทั้งต้องปิด
จุดอ่อนส าคัญที่ฝ่ายตรงข้ามหรือสื่อมวลชนอาจหยิบยกมาโจมตีได้ ถ้าท าส าเร็จจึงสามารถเรียกความเชื่อมั่น
กลับคืนมาได้ แต่หากท าไม่ส าเร็จ ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีและสูญเสียความเชื่อมั่นได้ 

ตัวอย่างเช่น ในสมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัด
ปราจีนบุรี ในการปราศรัยตอนหนึ่ ง นายกรัฐมนตรีกล่าวในลักษณะโยนหินถามทางว่า ประชาชนเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 มาหลายปีแล้ว หากเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 จะท าให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่าแสนล้านบาท 
ขอร้องว่าเสียสละได้หรือไม่ เพ่ือน างบประมาณไปท าในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง แต่ราคาสินค้า ก็ไม่ควรปรับเพ่ิมข้ึน
มากนัก129 

แม้เป็นการสื่อสารแบบโยนหินถามทาง ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่สิ่ งที่
เกิดขึ้น คือ เมื่อประชาชนรับทราบข่าว เกิดการพูดกันไปอย่างกว้างขวางว่า รัฐก าลังจะขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน
หนึ่งแสดงความไม่เห็นด้วย และถูกฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสร้างข่าวโจมตีว่ารัฐบาลถังแตก เพ่ือลดความน่าเชื่อถือ จน
ท าให้โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีต้องออกมายืนยันว่า นายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษีดังกล่าวแต่
อย่างใด เพราะไม่มีรัฐบาลไหนที่จะออกนโยบายซ้ าเติมประชาชนในขณะที่ทุกคนเดือดร้อน นายกรัฐมนตรีเพียง
ต้องการชี้ให้เห็นว่า เมื่อประชาชนเสนอข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือมายังรัฐบาลหลายเรื่อง แต่รายได้หลักของ
รัฐบาลมาจากการเก็บภาษีแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ หรือได้รับเงินจาก
ภาครัฐ ประชาชนก็ต้องรู้จักเสียสละด้วย โดยได้ยกตัวอย่างว่า หากประชาชนจ่ายภาษี VAT เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 1 ก็
จะท าให้รัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกกว่า 100,000 ล้านบาท แต่ไม่มีนโยบายขึ้นภาษีแต่อย่างใด130 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ยังมีการปล่อยข่าวในอินเตอร์เนต มีการแชร์ต่อๆ กันอย่างกว้างขวาง เพ่ือ
ท าลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล จนท าให้รัฐบาลต้องออกมาแก้ไขข่าวอีกหลายครั้ง และท าให้ไม่มีการกล่าวถึง
การข้ึนภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 

                                                           
129 PPTV. (9 มี .ค . 2560). นายกฯขอร้อง ให้ เสียสละจ่ ายภาษี เพิ่ มขึ้น  ร้อยละ 1.(ออนไลน์ ). เข้าถึงได้จาก 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/48636. 
130เนช่ันทีวี. (10 มีนาคม 2560). นายกฯ ปัดขึ้นภาษี 1%. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.nationtv.tv/main/ 

content/378537923/ 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/48636
http://www.nationtv.tv/main/%20content/378537923/
http://www.nationtv.tv/main/%20content/378537923/
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สื่อสารแบบฉลาด ไม่ตกหลุมพรางค าถามของสื่อมวลชน 
ภาพลักษณ์ของนักการเมืองมีความส าคัญต่ออนาคตทางการเมือง ผู้สื่อสารทางการเมืองระดับชาติ

จ าเป็นต้อง “สร้าง” และ “รักษา” ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนไว้เสมอ แต่ในเวลาเดียวกัน สื่อมวลชน
ในฐานะสื่อกลางระหว่างรัฐบาล พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กับประชาชน ท าหน้าที่ติดตามเหตุการณ์เสนอ
ข่าวสาร ช่วยสืบค้นหาข้อเท็จจริง ช่วยติดตามตรวจสอบการท าหน้าที่ของรัฐบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อให้ข่าวสารที่รายงานนั้นครบถ้วนทุกด้าน ช่วยให้ผู้อ่านได้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับ
การด าเนินนโยบายของรัฐบาลหรือนักการเมือง จึงจ าเป็นต้องตั้งค าถามสัมภาษณ์ผู้ มีอ านาจทางการเมืองใน
ประเด็นต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม การตั้งค าถามสัมภาษณ์ของสื่อมวลชน อาจเป็นเหตุท าให้เกิดการสูญเสียภาพลักษณ์ 
ท าลายความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนได้ ดังนั้นผู้สื่อสารทางการเมืองจึงระมัดระวังในการตอบค าถาม และ
หลายครั้งใช้วิธีการหลีกเลี่ยงที่จะตอบค าถาม โดยเฉพาะในประเด็นที่ท าให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือมีโอกาสที่จะ
เพลี่ยงพล้ าทางการเมือง เช่น นักการเมืองในพรรคก าลังเกิดเรื่องอ้ือฉาว กระแสสังคมก าลังโจมตีการตัดสินใจ
ด าเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล เป็นต้น ในประเด็นเหล่านี้ สื่อต้องการสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม เพื่อรายงาน
ให้ประชาชนทราบ ในขณะที่นักการเมืองไม่ต้องการที่จะตอบค าถาม  

ทักษะในการตอบค าถามหรือหลีกเลี่ยงการตอบค าถามสื่อมวลชน จึงเป็นทักษะส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้
สื่อสารทางการเมืองต้องมี เพ่ือให้สามารถโต้ตอบค าถามสื่อมวลชนได้โดยไม่สูญเสียภาพลักษณ์ทางการเมือง วิธีที่
นักการเมืองนิยมใช้ ได้แก่ 

การสร้างเรื่องใหม่เพื่อกลบข่าว การเบี่ยงเบนความสนใจของสื่อมวลชนอีกวิธีหนึ่งที่นักการเมืองนิยมใช้ 
คือ การหันเหความสนใจ (diversion) หรือ กลยุทธ์การกลบข่าว โดยการน าเสนอเรื่องใหม่ๆ หรือสร้างกระแส
ใหม่ๆ  ขึ้นมาเพ่ือดึงความสนใจของประชาชนผู้รับสารไปสู่เรื่องใหม่ เป็นการกลบข่าวด้านลบที่ก าลังเกิดขึ้น ซึ่งหาก
ปล่อยไว้จะยิ่งท าลายภาพลักษณ์และเสถียรภาพทางการเมืองของตนได้ 

นิตยสาร Positioning ได้รวบรวม “กลยุทธ์กลบข่าว” ตลอดการเป็นรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร ช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2544-2547131  โดยตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีใช้กลยุทธ์นี้ ได้แก่ 

ช่วงปี 2544 เหตุการณ์ ช่วงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดี“ซุกหุ้น” กลยุทธ์กลบข่าว เครื่องบินที่ทักษิณจะ
โดยสารระเบิดกลายเป็นข้อสงสัยเรื่อง “ลอบท าร้าย”  

ช่วงเวลากลางปี 2545 เหตุการณ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับค าพูดประเมินสถานการณ์ภาคใต้ว่า
เป็น “ฝีมือโจรกระจอก” กลยุทธ์กลบข่าว เน้นย้ าโครงการประชานิยม เปรียบกับช่วงโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม 
เพ่ิมยอดขายเป็นช่วงๆ ทดแทนกระแสถูกโจมตี  

                                                           
131 Positioning. กลยุทธ์ “กลบข่าว” (5 ตุลาคม 2549) (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://positioningmag.com/9186 
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ช่วงปี 2545-2546 เหตุการณ์ ไข้หวัดนกระบาด, ถูกโจมตีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กลยุทธ์กลบข่าว 
ประกาศโครงการเอ้ืออาทร, บัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ส าหรับวงการบริหารราชการ เช่น Workshop, เปิดตู้ปณ.131 รับ
แจ้งเรื่องหวยเถื่อน, เริ่มโครงการหวยบนดิน 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม พ.ศ. 2548 เหตุการณ์ ถูกเปิดโปงเรื่องสินบนข้ามชาติ CTX กลยุทธ์กลบ
ข่าว  ปรับคณะรัฐมนตรี หนีกระแสกดดัน และอภิปรายไม่ไว้วางใจสุริยะจึง  รุ่งเรืองกิจ, เปิดโครงการ SML,  
ประกาศสร้างพรรคเป็นสถาบัน 

การหลีกเลี่ยงไม่ตอบค าถาม  โดยเฉพาะการโต้ตอบค าถามแบบมีเล่ห์เหลี่ยม (trick question) ของ
สื่อมวลชน ซึ่งตั้งค าถามแบบ “ล่อให้ตกหลุมพราง” หรือเรียกว่าค าถามแบบตั้งใจ “อัดให้น็อค” (loaded 
question)132 คือ ไม่ว่าจะตอบอย่างไรก็มีความผิด หรือเปิดจุดอ่อนให้โจมตีได้ ทางที่ดีที่สุดในการโต้ตอบ คือ 
หลีกเลี่ยงไม่ตอบค าถามประเภทนี้ 

รูปแบบการตั้งค าถามแบบนี้ มักเป็นเล่ห์เหลี่ยมของผู้สื่อข่าวในการตั้งค าถามกับผู้น าทางการเมือง ซึ่งก าลัง
มีประเด็นที่สาธารณชนก าลังจับตามองหรือถูกจับผิดอยู่ และหากตอบค าถามนั้นตรงๆ ย่อมเท่ากับตกหลุมพราง 
เปิดช่องให้ถูกโจมตีได้ทันที  

ตัวอย่างเช่น  ใน  ค.ศ.1996 นางมาเดอแลน อัลไบร์ท  (Madeleine Albright) เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ าสหประชาชาติ ยอมรับว่าเธอเคยพลาดตอบค าถามแบบถูกล่อให้ตกหลุมพราง และหลังจาก
นั้น รู้สึกเสียใจว่าไม่น่าไปตอบเลย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเธอได้รับเชิญไปออกรายการ  “60 Minutes” ของสถานี 
CBS เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 เลสลีย์ สตาลห์ (Lesley Stahl) พิธีกร ได้ถามเธอเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การคว่ าบาตรของสหประชาชาติต่ออิรัก  โดยถามว่า “เราได้ยินมาว่าเด็กๆ กว่าครึ่งล้านเสียชีวิตลง ซึ่งมากกว่าเด็ก
ที่ตายในฮิโรชิมา และคุณคิดว่า สิ่งที่ท าลงไป มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่?” เมดิลีน อัลไบร์ท ตอบว่า “ฉันคิด
ว่า มันเป็นทางเลือกท่ียากล าบากมาก แต่เราก็คิดว่าสิ่งที่ท าไปนั้นคุ้มค่า"133 

การตอบค าถามเช่นนี้ เท่ากับยิ่งโหมกระพือกระแสความไม่พอใจของสาธารณชนทั่วโลก ที่ไม่เห็นด้วยใน
การบุกอิรักของสหประชาชาติ ยิ่งเธอไปตอบค าถามเช่นนั้น (สิ่งที่ท าไปนั้นคุ้มค่า) ย่อมถูกตีความว่า สหประชาชาติ
ไม่สนใจคุณค่าชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะ “เด็กๆ กว่าครึ่งล้านเสียชีวิตลง ซึ่งมากกว่าเด็กที่ตายในฮิโรชิมา” เท่ากับว่า
เธอพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ตอบค าถามเช่นนั้น 

หลังจากนั้นเธอได้เขียนไว้ในหนังสือของเธอ ข้อความว่า “ฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ ฉันควรจะตอบค าถาม
โดยการ ปรับมุมมองใหม่ (reframing) และชี้ให้เห็นถึงข้อสมมติที่อยู่เบื้องหลัง ทันทีที่ฉันพูดออกไปแล้ว ฉันก็หวัง
ให้มีอ านาจมาหยุดเวลา และ เอาค าพูดพวกนั้นออกไป ค าตอบของฉันนั้นเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวง  

                                                           
132 Wikipedia, the free encyclopedia. Loaded question. [Online] Available https://www.wikiwand.com/ 

en/Loaded_question 
133 ฟังการสัมภาษณ์ถาม-ตอบ ในส่วนนี้ได้ในยูทูบ Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was 

"worth it" wins Medal of Freedom. [Online] Available https://www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE  

https://www.wikiwand.com/
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(terrible mistake) เป็นความสะเพร่า (hasty) เซ่อซ่า (clumsy) และผิด (wrong) ด้วย....ฉันได้ตกลงไปในกับดัก 
และพูดบางอย่างออกไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ เป็นความผิดของฉันคนเดียว”134 

การเปลี่ยนเรื่อง นักการเมืองที่มากประสบการณ์มักไม่ตกหลุมพรางนี้ โดยหาทางเลี่ยงไม่ตอบค าถาม อาจ
เบี่ยงประเด็นไปอีกเรื่อง หรือตอบไปในทางติดตลก ท าให้ดูเรื่องนั้นไม่มีประเด็นส าคัญหรือน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นัดที่ 2 ผู้สื่อข่าวได้ตั้งค าถามพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า "คิดจะเป็นนายกฯ จากการเลือกตั้งบ้างไหม?"  พลเอกประยุทธ์ตอบว่า "ไม่เอา ไม่
เอา” นักข่าวถามต่อว่า “จะรอรัฐประหารอย่างเดียวหรือ?” นายกรัฐมนตรีตอบว่า “เดี๋ยวทุ่มด้วยแท่นเลย!...
พอแล้ว!"135 

นิจจาภา วงษ์กระจ่างได้ศึกษากลวิธีการรักษาหน้ าในการตอบค าถามของนักการเมืองไทยจากบท
สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ที่มีนักการเมืองเป็นแขกรับเชิญพบว่า นักการเมืองไทยเลือกใช้กลวิธีที่แตกต่างกันในการ
ตอบค าถามเพ่ือรักษาหน้าของตนเอง 10 กลวิธี136 ได้แก่ 

1. การกลบเกลื่อน ไม่สื่อความอย่างตรงไปตรงมา แต่ใช้วิธีกลบเกลื่อน โดยอาจแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นกลาง เพ่ือที่จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองพูดออกไป 

2. การเพิ่มข้อมูลใหม่ เพ่ือขยายความที่เกี่ยวข้องกับค าถาม ท าให้เนื้อหาของค าตอบสมบูรณ์ขึ้น เช่น ขอ
พูดนิดนึง ขอพูดต่อ เป็นต้น 

3. การกล่าวถึงบุคคลอ่ืน กล่าวอ้างถึง ถ้อยค า ความคิดเห็น หรือการกระท าของบุคคลอ่ืน เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลสนับสนุนและปกป้องรักษาหน้าของตน ท าให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค าพูดใดๆ ที่ตนเองกล่าวออกไป   

4. การให้ข้อมูลน้อยเกินไป ไม่ตอบให้ครบประเด็นตามความต้องการของผู้สัมภาษณ์   
5. การพูดคลุมเครือ พูดกว้างๆ ไม่เจาะจง ไม่กล่าวอย่างชัดเจน ท าให้ต้องตีความเอาเองว่าต้องการ

สื่อสารอะไร 
6. การปฏิเสธที่จะตอบค าถาม ถ้าพูดออกไปจะเสี่ยงต่อการเสียหน้า จึงปฏิเสธที่จะตอบค าถาม รูปภาษา

เช่น ขอไม่บอก ผมไม่วินิจฉัย ข้ามไป ข้ามไปเลย อย่าไปพูดเลย เป็นต้น 

                                                           
134 Madeleine Albright. Madam Secretary: A Memoir. p. 275. Cited in Sheldon Richman. (November 7, 

2003)  Albright “Apologizes”. The Future of Freedom Foundation. [Online] Available https://www.fff.org/ 
explore-freedom/article/albright-apologizes/ 

135 matichon tv. (23 ก.ย . 2557) นักข่ าวถามจะเป็นนายกฯจากรัฐประหาร บิ๊ กตู่ ตอบเดี๋ ยวทุ่ มด้ วยเวที 
https://www.youtube.com/watch?v=w56C4Zn6nSc 

136 นิจจาภา วงษ์กระจ่าง. (2545). กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบค าถามของนักการเมืองไทย. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545.  หน้า 62-96. (ออนไลน์). 
เข้าถึงได้จากhttp://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/12259/1/Nijjapa.pdf 

https://www.fff.org/
https://www.youtube.com/channel/UC3S5gtXjd522gCtjOkYRUwg
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7. การบอกว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบค าถาม เลี่ยงที่จะตอบค าถาม โดยอ้างเหตุผลว่า มีข้อมูลไม่
เพียงพอ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรืออ้างว่าจ าไม่ได้ รูปภาษาที่ใช้ เช่น ไม่รู้ ไม่ทราบ จ าไม่ได้ ไม่เคยเห็น ไม่เข้าใจ 
เป็นต้น 

8. การปฏิเสธสมมติฐานของผู้สัมภาษณ์ เมื่อผู้สัมภาษณ์ได้ตั้งสมมติฐานที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ
ของนักการเมือง นักการเมืองจะใช้กลวิธีการแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับสมมติฐานและปฏิเสธสมมติฐานนั้น อาจบอก
ว่าไม่ถูกต้องและแก้ไขสมมติฐานให้ใหม่ เป็นกลวิธีที่นักการเมืองนิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตนเอง และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองได้ทันที 

9. การถามค าถามกลับผู้สัมภาษณ์ การที่นักการเมืองไม่ตอบค าถามของผู้สัมภาษณ์ แต่ใช้กลวิธีในการ
ถามค าถามกลับในเรื่องเดียวกัน หรือถามค าถามเพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นๆ ด้วยตนเอง 
ซึ่งมักเป็นค าถามที่ไม่จ าเป็นต้องตอบ 

10. การคุกคามหน้าผู้ อ่ืน นักการเมืองมักจะกล่าวเปรียบเทียบว่ากระทบกระทั่ง หรือเหน็บแนม
นักการเมอืงฝ่ายตรงข้าม แทนการพูดอย่างตรงไปตรงมา 

การเลี่ยงที่จะตอบค าถามสื่อมวลชน หรือตอบไม่ตรงค าถามนั้น จึงเป็นทักษะประการหนึ่งของนักการเมือง 
โดยใช้กลวิธีต่างๆ  เช่น การกลบเกลื่อน การอ้างบุคคลอ่ืน การพูดคลุมเครือ การปฏิเสธที่จะตอบค าถาม การบอก
ว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบค าถาม การย้อนถามกลับผู้สัมภาษณ์ เป็นต้น 

 
 
 
การสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ เป็นการสื่อสารที่มีเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชน

ตอบสนองตามเจตนารมณ์ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินนโยบาย และเพ่ือประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ทางการเมือง 
ดังนั้น ในทุกๆ การสื่อสารจึงต้องค านึงเสมอว่าสารที่สื่อออกไปนั้น จะเอ้ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ จะ
ส่งผลให้เป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองอย่างไร 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.3.2 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.3 เรื่องท่ี 10.3.2 
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เรื่องที่ 10.3.3 การสื่อสารของฝ่ายค้านเพื่อควบคุมและตรวจสอบรัฐบาล  
 

หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คือ การอภิปรายในที่ประชุม
สภา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ส าคัญของ ส.ส. ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์137 

แม้ว่าการอภิปรายจะเป็นการท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลแทนประชาชน คอยยับยั้งมิให้
รัฐบาลใช้อ านาจเกินขอบเขต โดยการกล่าวท้วงติงแสดงความคิดเห็นและอธิบายเหตุผ ลในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา  แต่ในมุมของ
นักการเมือง มักใช้การอภิปรายเป็นช่องทางสื่อสารทางการเมืองกับประชาชน เพ่ือสร้างคะแนนนิยมให้ฝ่ายตน 
และท าลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายรัฐบาล  

นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านจึงพยายามให้สิ่งที่ตนอภิปรายนั้น ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อ
ดึงประเด็นที่น่าสนใจเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยใช้ภาษาและถ้อยค าที่ดึงดูดความสนใจ เพ่ือโน้มน้าวใจให้ประชาชน
เชื่อว่า รัฐบาลบกพร่องในการบริหารประเทศ จนถึงหมดความชอบธรรมในการบริหาร อันน าไปสู่การยุบสภา
ประกาศการเลือกตั้งใหม่ต่อไป และใช้การแสดงออกต่างๆ เพ่ือท าให้ประชาชนสนใจ เช่น แสดงความไม่เห็นด้วย
กับรัฐบาลด้วยการเดินออกจากห้องประชุม การตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังอภิปรายจบ 
เพ่ือให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารถึงประชาชนในวงกว้างต่อไป  

ความส าเร็จของการอภิปรายในสภาของนักการเมืองฝ่ายค้าน ไม่เพียงโน้มน้าวให้ประชาชนเชื่อในเหตุผล
หลักฐานข้อเท็จริงที่น ามาสนับสนุนการอภิปราย และท าให้รัฐบาลสูญเสียคะแนนนิยม แต่เป็นการสร้างความนิยม
ในตัวนักการเมืองผู้อภิปราย ท าให้ได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้น ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ อาทิ 

สื่อสารได้โน้มน้าวใจผู้ฟัง 
การอภิปรายในสภาฯ แม้ ส.ส.จะสื่อสารกับประธานสภาฯ แต่เมื่อมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุหรือโทรทัศน์ 

จึงเป็นการสื่อสารกับประชาชนด้วย ดังนั้นเป้าหมายการสื่อสารจึงหวังผลชักน าให้ผู้ฟังทางบ้านและสื่อมวลชน
คล้อยตาม มากกว่าโน้มน้าวใจสมาชิกสภาซึ่งต่างเลือกข้างหรือมีจุดยืนของตนอยู่แล้ว และโอกาสที่จะเปลี่ยนใจ
เป็นไปได้ยาก การสื่อสารจึงมุ่งเป้าที่สาธารณชนทั่วไปเป็นส าคัญ การอภิปรายจึงต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจใน
เนื้อหาการอภิปรายอย่างชัดเจน ทั้งในแง่เหตุผลและหลักฐานสนับสนุน มีการกล่าวถึงที่มาที่ไป เหตุผลประกอบ มี
การอธิบาย และใช้ค าพูดที่เข้าใจง่ายๆ หากต้องใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการ จะต้องมีการอธิบายเพ่ือให้
สาธารณชนเข้าใจได้ เพราะแม้ ส.ส.ในสภาจะเข้าใจ แต่หากสื่อมวลชนและประชาชนไม่เข้าใจ การอภิปรายนั้น
ย่อมไม่เกิดประโยชน์ทางการเมืองสูงสุด 

                                                           
137 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2552. ระบบงานรัฐสภา. กรุงเทพ: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร. หน้า 53. 
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ผู้อภิปรายจึงต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจน เช่น การอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หนึ่งในประเด็นทุจริต อาจมีการน าเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้มาเปิดเผย อาทิ หนังสือหรือเอกสารราชการที่มีการ
ระบุว่ามีการจ่ายค่านายหน้า การแสดงใบเสร็จรับเงินที่บุคคลนั้นลงนามรับเงิน เพ่ือชี้ให้เห็นถึงข้อมูลการทุจริตของ
บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดจริง  และสามารถด าเนินการอภิปรายได้อย่างราบรื่น จัดระเบียบความคิดและ
การน าเสนอได้เป็นอย่างดี ไม่พูดเยิ่นเย้อหรือพาออกนอกประเด็น แต่สามารถโต้แย้งแสดงเหตุผ ล ร้อยเรียง
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล ข้อสนับสนุน และข้อสรุป ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท าให้สารที่ต้องการสื่อมีความชัดเจน มี
ความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผล สามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารให้คล้อยตามและเชื่อว่าเป็นจริงตามที่ต้องการได้ 

วิษณุ เครืองาม ได้กล่าวถึงนักการเมืองหลายท่านที่มีทักษะในการอภิปรายในสภาฯ ได้โน้มน้าวใจคนฟัง 
โดยแต่ละท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ138  ได้แก่ 

“รัฐมนตรีไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นคนหนึ่งที่พูดได้สนุกสนาน เร้าใจ บางครั้งตีสีหน้าดุดัน เสียงดังฟังชัด แต่
เนื้อหาและอุปมาอุปไมยคนฟังต้องหัวเราะท้องคัดท้องแข็งไม่ต้องคิดตามมากนัก จัดว่าเป็นรัฐมนตรีนักพูดตลกหน้า
ตายคนหนึ่งในสภา 

รัฐมนตรีสุรินทร์ พิศสุวรรณ ก็จัดว่าเป็นดาวสภา ไม่ว่าจะอยู่บนที่นั่งรัฐมนตรีหรือที่นั่งสมาชิกสภา มีคน
วิจารณ์ว่า การแสดงท่าทางประกอบการพูด การใช้สายตา และน้ าเสียงของท่านฝึกมาแบบ “อินเตอร์” โดยแท ้

ส่วนรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นับว่าเป็นคนอธิบายเรื่องยากๆ ทางเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายอีกผู้หนึ่ง 
ลีลาการพูดน่าฟัง ตรงไปตรงมา ไม่ระคายหู ไม่กระทบกระเทียบเปรียบเปรยใคร ไม่ประชดประชันใคร ทั้งว่ากันว่า
ก่อนมาเป็นรัฐมนตรีท่านไม่ใช่นักพูดและประหม่ามากเวลาที่ต้องพูดต่อหน้าชุมชน”  

นอกจากนี้ ได้แนะน าการอภิปรายที่เหมาะสม เช่น การใช้ถ้อยค าภาษาในสภาควรใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่พูด
ค าหยาบ ถ้าจะประชดประชันหรือแขวะใครก็ต้องแนบเนียน ถูกจังหวะจะโคน ไม่ด่าทอตรงๆ ถ้าจะตลกก็ต้องไม่
หยาบโลนหรือใช้ค าสองแง่สองง่าม ระวังการกล่าวถ้อยค าพาดพิงบุคคลภายนอกที่อาจมีความผิดตามกฎหมาย 
รวมทั้ง การกล่าวถึงบุคคลส าคัญทั้งในและต่างประเทศ ต้องพึงระมัดระวัง ทั้งในแง่การใช้ค าศัพท์ความจ าเป็นที่
ต้องกล่าวถึง วิธีการที่จะอ้างอิงหรือโยงไปถึง เป็นต้น139 

ไม่มุ่งโจมตีรัฐบาล ไม่ค้านทุกเรื่อง 
การท าหน้าที่ฝ่ายค้านในการอภิปรายสภาฯ ต้องให้ประชาชนเห็นว่า เป็นการท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล 

เพ่ือปกป้องประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม มิใช่เพ่ือมุ่งโจมตีรัฐบาลด้วยหวังผลทางการเมืองของ
ตน มุ่งค้านทุกเรื่องหรือมุ่งโจมตีตัวบุคคลอย่างไม่สมเหตุสมผล โดยมุ่งหวังให้ตนเองเป็นจุดสนใจของประชาชนหรือ
ได้ออกข่าว จนหลายครั้งกระท าสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น แสดงกริยาวาจาที่ไม่สุภาพ ใช้ค าหยาบคาย แสดงอาการ
โกรธเกี้ยว ก้าวร้าว เป็นต้น ซึ่งแทนที่จะได้รับความสนใจในทางบวกหรือได้รับคะแนนเสียง ตรงกันข้ามประชาชน
กลับมองว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม เป็นการสร้างความเบื่อหน่ายให้กับประชาชน ลดความน่าเชื่อถือใน

                                                           
138 วิษณุ เครืองาม. (2555). โลกนี้คือละคร. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: มติชน, 2555. หน้า 270. 
139 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน. 
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สายตาของประชาชน อาจส่งผลเสียต่อตัวนักการเมืองและพรรคฝ่ายค้าน ท าให้คะแนนนิยมลดลง แทนที่จะ
คะแนนนิยมเพ่ิมข้ึน 

ซูม คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เขียนถึงการอภิปรายของ ส.ส.ในสภาฯ ไว้อย่ างน่าสนใจ โดยได้
กล่าวถึงการแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม ดังนี้140 

“...ตลอดเวลาที่ผ่านมา เป็นเวลาหลายปีแล้ว ผมมีความรู้สึก และความจริงก็เคยบ่นผ่านคอลัมน์นี้ไป
หลายครั้งหลายหนว่า การอภิปรายของท่านผู้ทรงเกียรติในสภานี่แหละที่ เป็นสาเหตุหนึ่งของการท าร้าย 
“ประชาธิปไตย” 

ท าให้ระบอบประชาธิปไตยที่เรารักและอยากให้คงอยู่ไปอีกนานแสนนาน ต้องสะดุดหยุดลง หรือต้อง
เผชิญเหตุการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาครั้งแล้วครั้งเล่า 

เพราะลีลา วาทะ ตลอดจนถ้อยค าและเนื้อหาสาระที่ใช้ในการอภิปรายแทบทุกครั้ง มักจะรุนแรงเกินเหตุ, 
ใส่อารมณ์เกินเหตุ รวมทั้งหยาบคายเกินเหตุ ฯลฯ 

ขณะเดียวกัน การกล่าวค าหยาบคายก็มากขึ้นในระยะหลังๆ โดยเฉพาะการปล่อยสิงสาราสัตว์ที่ไม่สมควร
ปล่อย...ท่านผู้มีเกียรติก็ปล่อยออกมาเต็มสภา 

รวมไปถึงการตีรวน การยกมือประท้วง และอะไรอีกร้อยแปดพันอย่างที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการ
กระท าของบุคคลที่แต่งชุดสากล ผูกเนกไทอย่างเรียบร้อยขณะอภิปราย 

นอกจากจะห่วงว่า ผู้คนจะเบื่อประชาธิปไตยแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการเลียนแบบ หรือการ
ท าตามอย่างของเด็กๆ และเยาวชน...” 

ในการสื่อสารทางการเมืองของพรรคฝ่ายค้าน เช่น การอภิปรายในสภาฯ จึงต้องมีกลยุทธ์ในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม ทั้งผู้สื่อสาร เนื้อหาสาร ช่องทางการสื่อสาร และจังหวะเวลาในการสื่อสาร หากต้องการประสบ
ความส าเร็จในการสื่อสารทางการเมือง 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.3.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.3 เรื่องท่ี 10.3.3 

 
 
 
 
 

                                                           
140 ซูม. (2 มีนาคม 2554). “ถ่ายทอดอภิปรายในสภาไม่เหมาะส าหรับเด็กๆ” คอลัมน์ “ซูม” เหะหะพาที. ไทยรัฐ  

 (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/152594 https://www.thairath.co.th/content/152594 
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เรื่องที่  10.3.4 การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ 
 

ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับกลุ่มของตน และกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้อง รักษาผลประโยชน์สาธารณะ หรือเรียกร้องรัฐเปลี่ยนแปลง
ตามจุดยืนเชิงอุดมการณ์ ทั้งสองกลุ่มต่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับรัฐและสร้างแรงกดดันให้ด าเนิน
นโยบายในทิศทางที่ตนต้องการ  

การเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสบความส าเร็จ คือ รัฐยอมรับข้อเรียกร้องและด าเนินการตามที่
กลุ่มต้องการ หรือสามารถเจรจาตกลงกันได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง มักมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ดังนี้ 
 

สร้างประเด็นที่เรียกร้องให้สังคมเห็นความส าคัญ  
ความส าคัญของประเด็นที่ เรียกร้องเป็นเงื่อนไขล าดับแรกที่จะบ่งบอกว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ผลประโยชน์ส าเร็จหรือไม่ กลุ่มผลประโยชน์จึงต้องท าให้สาธารณชนเห็นว่าประเด็นการเรียกร้องของตนนั้นส าคัญ
ละจ าเป็น โดยมิเพียงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตนเท่านั้น แต่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วย โดยการพยายาม
หาเหตุผลและหลักฐานข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน รวมทั้งการพยายามสื่อสารกระจายความรู้กับประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ิมเครือข่ายสนับสนุน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จในการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มได้ เช่น การสื่อสารของกลุ่มผลประโยชน์เพื่อเรียกร้องต่อภาครัฐในการแก้ไขกฎหมาย หรือรับข้อเสนอของ
กลุ่มตน อาจเริ่มต้นด้วยการจัดประชุมสัมมนาในเรื่องที่ตนต้องการเรียกร้องต่อรัฐบาล เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
กลุ่มเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือรวบรวมข้อเรียกร้องและสรุปเป็นข้อเสนอต่อภาครัฐ 
เป็นการท าให้ประเด็นที่ตนเรียกร้องนั้นมีน้ าหนักน่าเชื่อถือ เป็นความต้องการของกลุ่มคนหลายกลุ่ม และข้อ
เรียกร้องของตนนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่ได้เกิดผลเสียหรือเอาเปรียบส่วนรวมแต่อย่างใด 
เพ่ือให้สาธารณชนสนับสนุนข้อเรียกร้องของตน 

ตัวอย่างเช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดท าข้อเสนอ ให้รัฐบาลน ากัญชาออกจากบัญชียาเสพติด 
เพ่ือให้เป็นพืชที่น ามาใช้รักษาโรคมะเร็งได้ โดยข้อเสนอดังกล่าวจัดท าขึ้นหลังจากการจัดสัมมนาเรื่องการน ากัญชา
ออกจากพืชยาเสพติด  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและหาข้อมูลจากสมาชิกฯ และผู้สนใจทั่วไปในภาคส่วนต่างๆ โดย
ได้ข้อสรุปว่า หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งแพทย์ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายได้เห็นพ้องต้องกันให้มี
การถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เพราะมีประโยชน์ในทางการแพทย์ใช้รักษามะเร็งได้ และจะท าให้คนไทยที่
ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ปีละ 1 ล้านบาทต่อราย และหากมีการปลูกเพ่ือเศรษฐกิจ คาดว่าจะ
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สามารถท ารายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่ชัดเจน เพ่ือป้องกัน
การน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์141 

การประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากกลุ่มที่มีแนวโน้มเห็นด้วย จะเป็นช่วยกันหาเหตุผลด้านบวก
เพ่ือสนับสนุนแนวคิดของตน เช่น การอ้างผลงานวิจัยจากต่างประเทศที่สนับสนุน การจูงใจด้วยผลดีที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชน การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้ข้อเสนอที่จะ
ยื่นต่อรัฐบาลให้แก้ไขกฎหมายนั้นได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ท าให้มีน้ าหนักที่รัฐจะน าไปพิจารณาและ
ด าเนินตามที่ต้องการมากขึ้น 

 นอกจากนี้เมื่อเห็นว่าเรื่องที่เรียกร้องไม่คืบหน้าก็อาจใช้วิธีท าให้เป็นข่าวอีกครั้ง ด้วยการท าหนังสือเพ่ือยื่น
ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งพิจารณาในประเด็นที่เรียกร้องไปแล้วแต่เงียบหายไป เพ่ือให้สังคมช่วยจุดกระแสอีก
ครั้งซึ่งจะช่วยให้กระตุ้นให้ภาครัฐที่รับผิดชอบเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าว และต้องให้ค าตอบแก่สังคมซึ่งติดตามอยู่ 

ตัวอย่างเช่น เครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาลขอให้
เร่งถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด และบรรจุเป็นพืชสมุนไพร เพ่ือเปิดให้น าไปวิจัยและพัฒนาในทางการแพทย์ 
หลังจากเห็นเรื่องเงียบหายไป ไม่มีความคืบหน้า โดยขอเรียกร้องให้นายกฯ  ให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าว 
เสนอให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 เพ่ือถอดกัญชาออกจากบัญชียา
เสพติดโดยเร็วที่สุด โดยอ้างว่าคนไทยแต่ละปีต้องเสียชีวิตเป็นจ านวนมากจากมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่สามารถรักษาได้
ด้วยน้ ามันกัญชา142 เพ่ือกดดันรัฐบาลให้ต้องเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าว  

นอกจากการยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว เครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ที่เห็นด้วย
และสนับสนุนให้แก้ไขกฎหมาย มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์143 การให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชน การออกรายการต่างๆ และการเขียนบทความ การน าเสนอผลวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดของตน เป็นต้น 
เพ่ือให้สาธารณชนเห็นประโยชน์และสนับสนุน เป็นการกดดันให้รัฐต้องพิจารณาประเด็นดังกล่าว  

ขณะเดียวกัน ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว อาทิกระทรวง
ยุติธรรม องค์การเภสัชกรรม และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการเรื่อง  “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชา
และกัญชงทางการแพทย์เพ่ือการพัฒนาประเทศ” เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

                                                           
141 ข่าวไทยพีบีเอส. (22 สิงหาคม 2559). เตรียมเสนอ ถอด "กัญชา" ออกจากบัญชียาเสพติด. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/255080 
142 ประชาไท. (27 มิถุนายน 2560). ผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์เรียกร้องนายกรัฐมนตรีเร่งถอด 'กัญชา' จากบัญชียาเสพ

ติด. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2017/06/72132. 
143 เฟสบุ๊กผู้สนับสนุนให้กัญชาถูกกฎหมายเพื่อใช้ทางการแพทย์ อาทิ เฟสบุ๊กเครือข่ายผู้ใช้กัญชาแห่งประเทศไทย 

(https://www.facebook.com/pages/biz/ngo/เครือข่ายผู้ใช้กัญชาแห่งประเทศไทย-462498337249025/).  เฟสบุ๊กปลดล็อค
กัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ (https://www.facebook.com/ปลดล็อคกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์-1921102774805015/).  
เฟ ส บุ๊ ก 420ส่ ง เส ริ ม กั ญ ช าด้ า น ก า รแ พ ท ย์  (https://www.facebook.com/420ส่ ง เส ริ ม กั ญ ช าด้ า น ก า รแ พ ท ย์ -
550013088473174/) 

https://www.facebook.com/pages/biz/ngo/เครือข่ายผู้ใช้กัญชาแห่งประเทศไทย-462498337249025/
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ด้านการวิจัยและพัฒนางานวิจัย144  และคณะกรรมการพิจารณาน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ตั้งคณะท างาน 4 คณะ เพ่ือศึกษาวิจัยว่ารักษาโรคชนิดใดได้บ้าง145   

จนในที่สุดต่อมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายยาเสพติด 3 ฉบับ เปิดช่องให้ใช้กัญชาวิจัยกับคน
ได้ โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก าหนดพ้ืนที่ในการทดลองปลูกและทดสอบ
ภายใต้การควบคุมของรัฐ146 
 

การเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นกระบวนการ 
การสร้างอ านาจต่อรองที่มีพลังกับภาครัฐ กลุ่มผลประโยชน์จะเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการ  ผ่าน

วิธีการต่างๆ โดยอาจใช้หลายวิธีการพร้อมกัน เช่น ออกแถลงการณ์ ยื่นหนังสือร้องเรียน การให้องค์กรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบช่วยวินิจฉัย เช่น ศาลปกครอง กฤษฎีกา ฯลฯ การเปิดเวทีระดมความคิดเห็น การเขียนบทความ การให้
สัมภาษณ์สื่อของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือชี้ให้เห็นผลเสียของการด าเนินงานของรัฐ เป็นต้น และต้องด าเนินการ
สร้างแรงกดดันเรียกร้องที่เพ่ิมระดับเงื่อนไขที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น รวมพลังเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น เพ่ือให้
มวลชนเข้าร่วมกดดัน ร่วมขบวนประท้วงในพ้ืนที่สาธารณะ จนกว่าข้อเรียกร้องของตนประสบความส าเร็จ 

ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ เพ่ือคัดค้านการด าเนินงานของรัฐ มักจะเริ่มด้วยการ
รวบรวมกลุ่มผู้เสียประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน โดยการออกมาสื่อสารเพ่ือชี้ให้ทั้งกลุ่มผู้เสียประโยชน์และ
สาธารณชนเห็นว่า การด าเนินงานของรัฐจะส่งผลเสียอย่างไร มีการให้ข้อมูลสื่อสารแจงแจงอย่ างละเอียด เพ่ือให้
ผู้รับสารเข้าใจประเด็นมากที่สุด และเริ่มเคลื่อนไหวโดยประกาศจุดยืนของกลุ่มว่าจะท าอะไร เพ่ือกดดันให้รัฐต้อง
ระงับยับยั้งการด าเนินงานดังกล่าว  

วิธีที่ใช้เพ่ือสร้างแรงกดดันจะใช้หลายวิธีพร้อมๆ กัน เช่น การออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนและข้อ
เรียกร้องที่รัฐต้องท าตาม การเขียนบทความ การจัดเวทีอภิปรายสัมมนา การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วย 
เช่น การเขียนป้ายประท้วง การแต่งชุดด า ฯลฯ การสร้างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ การให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อมวลชน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น การ
เคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารกับผู้บริหารภาครัฐที่รับผิดชอบ  

                                                           
144 รัฐบาลไทย. (8 กุมภาพันธ์ 2561).  รมว.ยุติธรรม เปิดเวทีระดมความคิด “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญ

ชงทางการแพทย์  เพื่ อการพัฒนาประเทศ ”. (ออนไลน์ ). เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/ 
details/9961 

145รัฐบาลไทย. (10 พฤษภาคม 2561). คกก.พิจารณาน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ประชุมครั้งแรกตั้ง
คณะท างาน 4 ชุด. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12147 

146 ประชาไท. (16 พฤษภาคม 2561).  ครม. เห็นชอบร่างกฎหมายยาเสพติด ให้ใช้กัญชาวิจัยกับคนได้ อนุญาต ป.ป.ส. 
ก าหนดพื้นที่ปลูก. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2018/05/76933. 
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หากรัฐยังไม่ด าเนินการตามข้อเรียกร้องที่ต้องการ การเคลื่อนไหวก็จะเพ่ิมความรุนแรงขึ้น โดยเป็นการ
กระท าที่จะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล หรือสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม เช่น ก าหนดวันเคลื่อน
ขบวนประท้วง ก าหนดวันนัดหยุดงาน เป็นต้น ท าให้รัฐต้องด าเนินการบางอย่างก่อนที่ปัญหาจะเกิดข้ึน 

ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวชมรมแพทย์ชนบท ในการคัดค้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้าง
พนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้าง
พนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ส่วนราชการที่มีเงินนอกงบประมาณถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

หลังจากที่กระทรวงการคลังออกประกาศดังกล่าว ชมรมแพทย์ชนบทได้แสดงความไม่เห็นด้วย คัดค้าน
ระเบียบดังกล่าว การเคลื่อนไหวเริ่มจากเพจเฟสบุ๊ค ชมรมแพทย์ชนบท ได้แชร์ข้อความของนายแพทย์สุภัทร ฮา
สุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ ซึ่งโพสต์เฟสบุ๊คแสดงความไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าจะมี
ผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขเป็นจ านวนมากที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ มีการแชร์ข้อความและหนังสือจากกระทรวงการคลัง
แพร่กระจายไปในเครือข่ายออนไลน์   เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบว่าการออกระเบียบดังกล่าวถือเป็นการ
กระชับอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง และท าให้ส่วนราชการขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

ขณะเดียวกัน เพจเฟสบุ๊คของชมรมแพทย์ชนบท เปลี่ยนหน้าเพจเพ่ือแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย โดยท าเป็น
ภาพขาวด าเขียนข้อความไว้อาลัยว่า “ขอไว้อาลัย กระทรวงการคลังที่ออกระเบียบ ห้ามโรงพยาบาล ห้ามจ้าง
ลูกจ้าง ห้ามขึ้นเงินเดือนลูกจ้างซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน”147 และได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงคน
ไทยทั้ งประเทศ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการ
ลาออก สืบเนื่องจากการออกระเบียบด้วยวิธีคิดที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง  และเรียกร้องให้ภาคประชาชนร่วมกันกดดัน
เพ่ือสร้างระบบการบริหารประเทศที่กระจายอ านาจและมีธรรมาภิบาลที่ดีกว่านี้ต่อไป148 

                                                           
147 https://www.facebook.com/ชมรมแพทย์ชนบท-142436575783508/ 
148 https://www.facebook.com/142436575783508/photos/a.627816963912131.1073741825. 

142436575783508/2170679739625838/?type=3&theater 
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ภาพที่ 10.18 เพจเฟสบุ๊คของชมรมแพทย์ชนบท 

ที่มา: https://www.facebook.com/ชมรมแพทย์ชนบท-142436575783508/ 
 
โรงพยาบาลหลายแห่งแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วย โดยขึ้นป้ายคัดค้าน และโพสต์ในโซเชียล 

และผ่านเพจชมรมแพทย์ชนบท โดยขึ้นป้ายไว้อาลัย เช่น โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นป้ายว่า 
“รพ.ชาติตระการ ขอไว้อาลัย กระทรวงการคลังที่ออกระเบียบห้ามโรงพยาบาลห้ามจ้างลูกจ้าง ห้ามขึ้นเงินเดือน
ลูกจ้าง” มีการประกาศกันในโซเชียลว่า หากกระทรวงการคลังไม่มีความชัดเจน จะรวมตัวกันไปหารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในวันที่ 1 มิถุนายน เพ่ือเรียกร้องให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าว พร้อมทั้งจะเดินเท้าไปยังท าเนียบ
รัฐบาล149 

การแสดงความไม่ เห็นด้วยของชมรมแพทย์ชนบท ท าให้ ในวันที่  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปหารือกับกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงมีความห่วงใยในขั้นตอน
ปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นจ านวนมากที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ150 

                                                           
149 มติชนออนไลน์. (23 พฤษภาคม 2561). หมอชนบทจวกก.คลัง ท าระเบียบไม่ชัด ด้านรพ.ขึ้นป้ายค้านทั่ว แชร์ว่อน

โซเชียลฯ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_967646 
150 รัฐบาลไทย. (23 พฤษภาคม 2561).  ผู้ ช่วยรมต.สธ. น าทีมหารือร่วม ก .คลัง -กพ. แนวปฏิบัติ ระเบียบ

กระทรวงการคลัง การจ้างลูกจ้าง. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12455 
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จากนั้นอธิบดีกรมบัญชีกลางได้ออกมาชี้แจงว่า ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานสาธารณสุขจากเงินบ ารุง ไม่
ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และไม่จ าเป็นต้องรวมตัวเดินทางมาสอบถามข้อมูลยังกระทรวงการคลังในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ 151 

อย่างไรก็ตาม เรื่องยังไม่จบ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทและ
เครือข่าย ออกแถลงการณ์มีสาระส าคัญคือ การที่กระทรวงการคลังอ้างว่าไม่กระทบนั้นไม่จริง เพราะสุดท้ายการ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณก็ต้องไปจบที่กระทรวงการคลังตามประกาศที่ได้ระบุไว้อยู่ดี และ
ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังนี้ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกเลิกค าสั่ง 
ไม่ใช่ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมาแก้ไข152  

 ที่ส าคัญ เนื่องจากระเบียบนี้ไม่ได้ใช้บังคับเพียงลูกจ้างสาธารณสุข ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่ มอ่ืนๆ เริ่ม
ออกมาคัดค้าน เช่น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกแถลงการณ์ แสดงความไม่เห็นด้วยและ
เรียกร้องให้ทบทวน153 

ในที่สุดกระทรวงการคลังยอมถอย ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังยอมชะลอการ
บังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณต่อไป154 

สื่อช่วยกระจายข่าว และกระแสสังคมสนับสนุน 
การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ อาจไม่ประสบความส าเร็จ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารมวลชนเข้ามาช่วย กระจายข่าวในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือ
เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อเท็จจริง และเห็นด้วยกับความจ าเป็นที่รัฐต้องท าตามข้อ
เรียกร้องของกลุ่มตน การสื่อสารจึงมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการ
สนับสนุนและช่วยให้เป้าหมายการเคลื่อนไหวของตนบรรลุผล เพราะหากรัฐเพิกเฉยย่อมส่งผลให้เสียคะแนนเสียง
ทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ 

                                                           
151 ประชาชาติธุรกิจ. (25 พฤษภาคม 2561). “กรมบัญชีกลาง” วอนเลิกนัดชุมนุม แจงระเบียบคลังไม่ใช้กับการจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราวของ สธ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/finance/news-165085 
152 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (25 พฤษภาคม 2561). เสียงแตก!หมอชนบทจี้เลิกระเบียบคลัง. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 

https://www.ryt9.com/s/tpd/2831953 
153 ส านักข่าวอิศรา. (24 พฤษภาคม 2561). ทปอ.จี้กรมบัญชีกลางทบทวนระเบียบ ก.คลัง จ้างพนง.นอกงบฯ กระทบ ม.

ในก ากับฯ ขาดความคล่องตั ว . (ออนไลน์ ). เข้าถึ งได้จากhttps://www.isranews.org/isranews-news/66237 -news-
662371.html 

154 ส านักข่าวอิศรา. (31พฤษภาคม 2561). คลังถอย ชะลอใช้ระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างนอกงบฯ. (ออนไลน์). 
เข้าถึงได้จาก https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/66444-mof66444.html 

https://www.ryt9.com/s/tpd/2831953
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การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์จึงต้องพยายามให้ประเด็นเคลื่อนไหวของตน มี “คุณค่า
ข่าว” มากเพียงพอเพ่ือดึงความสนใจสื่อมวลชนให้น าเสนอข่าวได้ และสามารถสร้างกระแสต่อเนื่องเพ่ือให้สื่อ
ติดตามท าข่าวและขยายประเด็นต่อได้ ดังนั้น ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์จึงต้องมีวาระต่อเนื่อง จะท า
อะไรเมื่อไหร่ ในลักษณะของการสร้างเงื่อนไข เช่น สมมติเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนหน่วยงานรัฐ และก าหนด
ว่าถ้าไม่เจรจาหรือด าเนินการในแนวทางที่ต้องการภายในเวลา 15 วัน จะรวมพลังเครือข่ายทั่วประเทศเดินทางมา
ชุมนุมหน้ากระทรวง เป็นต้น เพ่ือให้เป็นข่าวสร้างกระแสต่อเนื่อง เพ่ือให้สื่อมวลชนติดตามน าเสนอข่าว ซึ่งจะเพ่ิม
โอกาสความส าเร็จในข้อเรียกร้องของตน เพราะถ้าสื่อมวลชนไม่ให้ความสนใจหรือไม่ติดตามท าข่าว โอกาสที่ข้อ
เรียกร้องของกลุ่มตนถูกเพิกเฉยย่อมเป็นไปได้มาก  

ขณะเดียวกันความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเคลื่อนไหว ขึ้นอยู่กับสาธารณชนที่รับข่าวจากสื่อนั้น 
สนับสนุนเห็นด้วย หรือไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วย ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย หรือกระแสสังคมสนับสนุน โดยมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสนับสนุน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เขียนบทความ
สนับสนุน โพสต์สนับสนุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ โอกาสที่จะช่วยเพ่ิมแรงกดดันกับภาครัฐย่อมเป็นไปได้มาก 
ในทางตรงกันข้าม หากออกมาเรียกร้องแล้ว ปรากฏว่ากระแสสังคมไม่เห็นด้วย มีคนออกมาต่อต้านมากกว่า
สนับสนุน การเคลื่อนไหวของตนกลายเป็นการทานกระแสสังคม นอกจากท าให้การเรียกร้องไม่ประสบผลส าเร็จ
แล้ว ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาประชาชนก็จะเสียไป 

ตัวอย่างเช่น จากกรณีกรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการบังคับโทษตามค าพิพากษาของศาลด้วยการประหารชีวิต
นักโทษเด็ดขาดชายธีรศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ผู้ต้องขังในคดีฆ่าผู้อ่ืนอย่างทารุณโหดร้ายเพ่ือชิงทรัพย์ 
ซึ่งเป็นการลงโทษประหารชีวิตครั้งแรกในรอบ 9 ปี โดยจะท าการประหารในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

เหตุการณ์นี้ท าให้ ได้กลุ่มแอมเนสตี้  อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International 
Thailand ) ได้เคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านโทษประหาร โดยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเพ่ือระดมคนที่มีจุดยืน ด้านสิทธิ
มนุษยชน ให้ไปรวมตัวประท้วงที่หน้าเรือนจ ากลางบางขวาง เพ่ือร่วมไว้อาลัยการตัดสินโทษประหารชีวิต และ
ประกาศจุดยืนคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น ให้เหตุผลว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้ช่วยให้คดี
อาชญากรรมลดลง 
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ภาพที่ 10.19 หน้าเฟซบุ๊กของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เกี่ยวกับจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่มา : https://www.facebook.com/AmnestyThailand/ 

 

เมื่อถึงวันนัดหมายวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริเวณด้านหน้าเรือนจ ากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี 
นักกิจกรรมของแอมเนสตี้ประเทศไทยกว่า 10 คน สวมหน้ากากกระดาษสีขาวและสวมเสื้อสีด าพร้อมยืนชูป้ายมี
ข้อความคัดค้านเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีแสดงเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิต155 

ปรากฏว่าการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตกลับถูกกระแสสังคมไม่เห็นด้วย และโจมตีกลับ
อย่างรุนแรง ทั้งจากการวิพากษ์วิจารณ์เหน็บแนมในโลกโซเชียลและผ่านสื่อต่างๆ จากคนที่มีชื่อเสียงในสังคม 
โดยเฉพาะในประเด็นการออกมาเรียกร้องให้กับฆาตกรที่ฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างเหี้ยมโหด แต่กลับไม่เคยเรียกร้องให้
เหยื่อทั้งหลายที่ถูกฆ่าตายและครอบครัวที่ต้องอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดอย่างทุกข์ทรมานและอย่างแสนสาหัส
และเสมือนตายทั้งเป็น156  

                                                           
155 Mthai. (19 มิ.ย. 2561).  ‘แอมเนสตี้’ รวมตัวหน้าคุก คัดค้านโทษประหารชีวิตในรอบ 9 ปี. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 

https://news.mthai.com/general-news/651151.html 
156 tnews. (20 มิถุนายน 2561). ขยี้ให้จม!! "ทนายสงกานต์" จัดหนัก นักสิทธิฯค้านโทษประหาร หางโผล่! มีแต่หน้า

เดิมๆ พวกโหนกระแส เคยเรียกร้องให้ เหยื่อบ้างไหม! (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก  http://www.tnews.co.th/contents/ 
464278?videoId=128622&videoAds=on&event=false 
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 ผลโพลหลายส านักที่ส ารวจในช่วงนั้นพบว่า ประชาชนที่ส ารวจกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยกับโทษประหาร 
อาทิ นิด้าโพลส ารวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 80.50 เห็นว่าบทลงโทษที่ผู้กระท าความผิดในคดีร้ายแรงควรได้รับ
คือโทษประหารชีวิต และเห็นว่าจะมีผลท าให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีความศักดิ์สิทธิ์หรือน่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้น 
และกว่าร้อยละ 70 ยังเชื่อว่า โทษประหารชีวิตจะท าให้คดีอาชญากรรมลดลง 157 เช่นเดียวกับผลส ารวจของ
ส านักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้น าพบว่า ร้อยละ 93.4 เห็นด้วยให้มีโทษ
ประหารชีวิตผู้ที่ฆ่าผู้อื่นด้วยความโหดร้ายทารุณ และมีเพียงร้อยละ 6.6 ที่ไม่เห็นด้วย158 

ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์นอกจากต้องได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่
ติดตามข่าวสารแล้ว ที่ส าคัญ ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ในสังคมด้วย เพราะความส าเร็จหรือล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับสาธารณชนที่รับข่าวจากสื่อนั้น สนับสนุนหรือคัดค้าน ซึ่งถ้ากระแสสังคมคัดค้านโอกาสที่ข้อเรียกร้องนั้น
จะส าเร็จย่อมเป็นไปได้ยาก 

การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์เป็นการต่อสู้ระหว่าง ผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า กับ รัฐหรือ
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีอ านาจเหนือกว่า จึงจ าเป็นต้องวางแผนการเคลื่อนไหว สร้างพลังมวลชน ใช้พลังสื่อมวลชน 
สร้างเงื่อนไขในการต่อรองและก าหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ  อย่างรอบคอบ เพ่ือกดดันให้รัฐต้องยอมรับและ
ด าเนินการตามข้อร้องเรียนของกลุ่มในที่สุด 

การสื่อสารทางการเมืองระดับชาติ ผู้สื่อสารทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ พรรค
การเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ เป็นการสื่อสารถึงประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนสนับสนุน
เป้าหมายทางการเมืองของตนให้บรรลุผลส าเร็จ ในการสื่อสารจึงต้องค านึงถึงปัจจัยในการสื่ อสารทางการเมืองให้
ครบถ้วน ทั้งในมุมของผู้สื่อสารที่ต้องมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ต้องรู้จักและเข้าใจกลุ่มผู้รับสารเพ่ือ
สื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาสารต้องเหมาะสมและโน้มน้าวได้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ รวมทั้งต้อง
สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม องค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว 
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสมตามกลยุทธ์ของผู้สื่อสารทางการเมือง   

   
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 10.3.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 10.3.4 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.3 เรื่องท่ี 10.3.4 
 
 
 

                                                           
157 Voicetv. (24 มิถุนายน 2561). โพลชี้ปชช. มอง 'โทษประหาร' ท ากระบวนการยตุิธรรมไทยศักดิส์ิทธ์ิขึ้น. (ออนไลน์). 

เข้าถึงได้จาก https://voicetv.co.th/read/r1nS2vn-X 
158 ประชาไท. (23 มิถุนายน 2561). ผลส ารวจซูเปอร์โพลระบุ 93.4% เห็นด้วยให้มีโทษประหารชีวิต. (ออนไลน์). 

เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2018/06/77540 
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